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         *தl ப-pA : @ைல 2019  - 1000 ;ர%கll 

         Bைல: ₹ 100 

                                             சாs-ர தானm அGtதவrகll: 

1. -..D.Iவா, -.ம-.ஜா6K Iவா, ெச6ைன.                                           ₹ 5000 

2. -..J.ேதவசn-ர6, -.ம-.அNராதா ேதவசn-ர6. ெச6ைன.      ₹ 5000  

3. -..மேனாகர6, -.ம-.எssவ-, ெச6ைன.                                       ₹ 2501 

4. ெசௗ.உமா Qமnதராஜ6, ெச6ைன.                                                            ₹ 2500 

5. -..V.A.Rரபாகர6, ெச6ைன.                                                                     ₹ 2500  

6. -..K.A. Kmமசn-ர6, -.ம-.சாn- Kmமசn-ர6. ெச6ைன.       ₹ 2000 

7. -..நாRராj, -.ம-.BஜயலxU நாRராj.  ெச6ைன.                    ₹ 1000  

8. -..B.ஷபதாs, -.ம-.நாகVnதW B.ஷபதாs. ெச6ைன.         ₹ 1000  

9. -.. A.D.4rணசn-ர6, -.ம-.ெகௗW. 4rணசn-ர6 ெச6ைன.     ₹  500   

10. -.. G.அpபாXடராஜ6, -.ம-.மlZகா, ெச6ைன.                           ₹  500 

11. -..R.tBசn-ர6, ெச6ைன.                                                                   ₹  500  

12. -.ம-. ேஹமமாZ\ ]^Rரசாt, ெச6ைன.                                           ₹  250 

13. -..கனகதாs, ெச6ைன.                                                                              ₹  250 

அcK`ேடாr: 

D பாலாF ஆஃpெசI, 

40, காrt%ேகய& சாைல, 

ெபLயாr நகr, ெச&ைன-600082. 

ேபா&: 25505566, 94446 75566. 
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                                                         aல bலாKWயW6 *கcைர 

      N6த பOச,P& மRகல %6நா2l, T Uபால& ெஜP& அவrகll  சமண  தt&வ 

அ)*கm மXYm dனாகமt-l காரண காWய இரகKயm ஆZய இ6 \lக2& த,] 

ெமா^ெபயrp_ ேவைலைய N6தபOச,யான இ&Y `aைமயாக `"t5 bIேட& எ&ற 

நlல Nபcெசy%ைய ெதLbtதாr. அேதா4 மI4மlலாமl அnத \lகைள அchI4 

ெவ234 ெசyய இ6pபதாகiமான மZ]ch த6m ெசy%ைய ேகI4 எ& உllளm 

மZ]nேத&.  

        இ5வைர நா& மராt%Pl எa%ய இnத \lகll இரk4m *n%, lஜராt% மXYm 

ஆRZலm ஆZய ெமா^க2mm ெமா^ெபயrp_ ெசyயpபI4 ெவ2வn5 bIடன. அnத 

ெவ234கll இ5வைர 10-10 `ைற nk4m nk4m ப%pபாZ bIடன. இ&Ym இnத 

_tதகRகokl மkக2ைடேய ெப6m வரேவX_ அ%கLt5 ெகாk4தா& இ6kZற5.  

   நm இளm வய5 ெபkகokl க"தm 'லm Nவாtயாயm ெசypm ெபா6I4 

ெதாடRZய இnத ந& `யXhயான5 இvவளi ;ரmமாkடமான அளbl உ6ெவ4tத5 

இn%யா மXYm ெவ2நா4க2l உllள ெஜPனrகll மt%Pl அ%க b6pபt5டrm 

,lnத உXசாகt5டrm ப"klm அளbXl இnத \lகokl வரேவX_ இ6klm 

எ&Y நா& எ%rபாrkக blைல. இnத \lகll இ&Ym \XYkகணkகான ெஜP& 

sவாtயாய வlp_க2l ப"kகp ப4Z&றன. இைத ப"pபவrகll, நாRகll Nயமாகேவ 

இn\lகைள ப"tத ேபா%mm, அவரவrகoைடய அmமாேவ வn5 அவrகokl 

Fனதrமtைத ேபா%pப5 ேபாலim, அதனாl அைவக2l ெசாlலp பI"6klm ெஜPன 

htதாnத க6t5kகைள அ"tதளt%t6nேத எRகளாl எ2தாகp _Ln5 ெகாllள 

`"Zற5 எ&Ym uYZறாrகll . இnத _tதகtைத பIடpப"p_ ப"tதவrகll 

ப"t5bI4 ஃ;vks, ெக,sIL ேபா&ற அwbயl _tதகRகைள ப"pப5 ேபாl 

இ6Zற5 எ&Y ெசாlZ&றனr. உkைமPl இnத \lகll xதராக bOஞானtைத 

நமkl ேபா%t5, நmைம xதராZ சrவOஞனாக ஆkக வlல ஆ&nக அwbயl \lகேள 

யாlm.  

       1975-l நாRகll தrம சkகர யாt%ைரPl இn%யா `aவ5m பயணm ெசy5 அேநக 

btவா&க2& ெதாடr_ ெகாk4 %ன`m அவrக2& ெசாXெபா^iக2& லாபtைத 

அைடnேதாm. அpேபா%t6nேத எRகoைடய ெஜPன தt5வ ஞான யாt%ைர 

ெதாடRZய5 . ெவYm ZLயாகாkடm-உடலாl ெசypm ெசயlகளாl , Uைஜ , 

அrcசைனகளாl மI4ேம `k% மாrகm-தrமcெசயl-அறcெசயl ெதாடRZ bடா5. 

ஆனாl உkைமயான தt5வ உபேதசm ேகI4 அைவகைள _Ln5 ெகாk4 

ஆtமஞானm ெப6வதாlதா& தrமலாபm Zைடkகt 5வRlZற5. உPr உkைமயான 

ெஜPனனாக ஆZற5 எ&Y ஞா<களாl ெசாlலpபIட க6t5kகைள _Ln5 

ெகாkேடாm. பல`ைற Ujய காkF sவா,க2& கm{ரமான ெசாXெபா^iகைளpm 

ேகIlm பாkZயm ெபXேறாm. மXYm பல அவ6ைடய |டrகளான btவா&க2& 

ெசாXெபா^iகைளpm ேகIlm வாyp_ Zைடtத5. ேமmm பல தt5வp பPXh 

`காmக2mm பRl ெகாkேடாm. ஆtம கlயாணm ஒ&ேற ம<த வா]kைகPl 

hறnத5m மXYm சா%kக ேவk"ய5மாlm. இைத நாRகll உY%யாக ஏXYk 

ெகாkேடாm. 1992-l நாrm எ& கணவ6m தtதm ெதா^lகைள bI4bI4 `a ஓyi 

ெபXேறாm. %ன`m 8.30 ம� ேநரm சாs%ர sவாtயாயRகைள ெசy5 வnேதாm. Fன 

ஆகமRக2& \XYkகணkகான சாs%ரRகைள `aைமயாக ஸவாtயாயm ெசyேதாm.  
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   அpேபா5 ஒ6 hnதைன உ%tத5. உலக வா]kைகPl இளRகைல, `5கைல 

(bachelor and master degrees) ப"p_ பPmm இைளஞrகokl ெஜPன தrம சmபnதமான 

ெசாXெபா^i ேகIப%l ெவYp_m, ேநரtைத xk ெசyவ5 ேபா&ற உணrim 

இ6pபைத காண `"Zற5. இ5 வயதானவrக2& ெபாa5ேபாkl எ&Y அவrகll 

�ைனkZறாrகll . அவrகoைடய ேநர,lலாத கl�L வா]kைகPl , தrம 

bஷயRகைள கXக ேநரm ஒ5klவ5 அவrகokl `Iடாll தனமாகt ெதLZற5. 

அதனாl உkைமயான சாs%ர க6t5kகைள ேகIபதXகான வாypைப அவrகll 

இழkZறாrகll. அவrகll Fன த6மt%& ெப6ைமையpm, உkைமயான இ&பtைத 

அைடpm வ^ையpm ெதLn5 ெகாllள தவw b4Zறாrகll. அதனாlதா& நா& 

அvவாறான இளm ெபkகைள `kZயமாக எ& மகllகைள கவனt%l ெகாk4 அவrகll 

மன`வn5 தt5வRகைள கXlm வைகPl க"தm 'லமாக _Lய ைவklm `யXhPl 

இறRZேன&. இnத `யXh எதXெக&றாl ெப6mபாmm தrம சைபக2l btவா&களாl 

நடtதpப4m ெசாXெபா^iக2l தா& சாs%ரRக2l ெசாlலpப4m உயrnத 

க6t5kகll ேகIகk ZைடkZ&றன. ஆ&nக சmபnதமான அ"pபைடயான ெசாXக2& 

அrtதRகைள _Ln5 ெகாk"ராத �ைலPl, ெபா5வாக இைளஞrகll அnத சைபPl 

அமrn5 அறm ேகIக b6mபாமl அRZ6n5 ேபாyb4Z&றனr, அlல5 அRl 

ெசlவேத Plைல.  

  அேதா4 மI4மlலாமl தாமாகேவ சாs%ரRகைள ப"klmேபா5, அ%lவ6m 

பLபாைஷ ெசாXகokl சLயான அrtதm _Lயாததாl, ப"pபவrகokl lழpபm 

வ6Zற5. இklழpபm அ%கமாlmேபா5 சாs%ரtைத '" ைவt5 bI4 ப"pபைதேய 

�Yt% b4Zறாrகll. எனேவ இnத lழpபRகைளt �rkக ஆகமRகைள A,B,C,D-l 

ெதாடRZ ப"pப"யாக �ைலைய உயrt% ெஜPன htதாnதRகைள _Lயைவklm 

`யXhPl இறRZேன&. `தtl நா& எa5mேபா5 ெசாXகll எlேலா6m _Ln5 

ெகாllom எ2ய `ைறPl வரt த4மாwன. ஆனாmm bடா`யXhpட& `தtl 

எa%யைவகைள nk4m %6t% எ2ைமயான ெசாXகளாக மாXw க"த வ"வமாக 

மாXறm ெசyேத&. ஆனாmm நா& ஒ&Ym ெபLய சாதைன ெசyதாXேபாl எனkl 

ேதா&றblைல. கI4ைரகைள க"த வ"bl எa%யதாl எனkltதா& ெபLய லாபm 

Zைடtத5. த<ைமPl தt5வ hnதைனகll இைடbடா5 எ&<l �க]nதன. 

எ&rைடய அwவான5 ��kகமாகim, ஒ6�ைல hnதைனpm வளrnத5. தt5வ 

�rணயm உkடாZ Nபாrபவm ெபXற ;றlதா& நா& எaத/எa%யைவகைள எ2ைம 

ப4tத ெதாடRZேன&. ஆைகயாl அ%l எRlm சnேதகேமா அlல5 `&rkl;& 

`றனான க6t5kகேளா இlலாமl இ6nதன.  

       உலகp _க]ெபXற ஆ&nக hnதைனயாளr டாkடr. �lmசn ஃபாLl Fனாகமt%l 

காரண காLய இரகhய \l ெவ23I4 bழாbl இvவாY uwனாr “இpேபா5 

ெப6mபாலான எatதாளrகll அேனக _tதகRக2& க6t5kகைள அpப"ேய எ4t5 

ெதாlt5 த&rைடய _tதகமாக மாXw b4Zறாrகll. ஆனாl டாkடr. உjவாலா ஷா 

எ&பவேரா சாs%ரRகைள ப"t5 bI4 அத& 'ல க6pெபா6ைள த& ஆtம 

hnதைனயாக மாXw, எ2ய `ைறPl க"த வ"bl, த& ெசாXக2& 'லமாக இnத 

\ைல உ6வாkZ P6kZறாrகll” எ&Y uwனாr.  

   வணkகt%Xlwய பk"I *ேதா� எ&பவ6m தm “ச&ம% சnேத�” எ&ற மாத 

இத^l இp_tதகt%& bமrசனt%l டாkடr உjவாலா ஷா எ&பவr தm \ைல தm 

ஞாதா sவபாவ ஆ&மாbl ேதாyn5, அ%t6n5 வnத க6t5kகைளேய க"த வ"bl 

இn\ைல உ6வாkZ P6kZறாr எ&Y எa% P6kZறாr.  
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    எ5 நடkக ேவk"யேதா அ5 சகஜமான `ைறPl நடn5 b4Zற5. நா& த,] 

ெமா^ அwயாதவll, ஆனாmm T Uபால& ெஜP& எ&பவL& �,tதtதாl, த,] ேபNm 

பvயrகளான ெஜPன ச`தாயt5ட& இைணpm வாyp_ Zைடt5 bIட5 . 

ெத&<n%ய ெஜPன ச'கt%l lnதlnதr, அகளRகr, சமnதபt%ரr, Ujயபாதr 

ேபா&ற மஹா& ஆசாrயrகll ேதா&wpllளாrகll. அவrகoைடய அLய \lகைள அc 

ெஜP& ச'கm நமkl காpபாXw பா5காt5 இnத காலt%l நm ைகக2l 

Zைடklmப" ெசy5llளாrகll.  

   அvவாறான மாஹா ஆகமRக2& க6t5கைளtதா& இnத க"தm 'லமாக இnத 

\lக2l ;ைணt5llேள&. ஆகேவ பரமாகமRகைள ப"kக எ& _tதகRகll உதb 

_LயI4m எ&பேத எ& பாவைனயாlm. ஒvெவா6 உP6m த& இயல;ைன அwn5 

தt5வ �rணயt5ட& த& ஆtமாrபவtைத  ெபறேவk4m எ&rm �ய 

எkண`மாlm.  

                                                    

                                                                 ஆ&ம நலm bைளக ! 

                    

உRகll அmமா 

டாkடr. உjவலா ஷா                                                                                                       11-06-2019 
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                                                        aலbl ப-pபாளr *கஉைர 

              

                                                               இரXf வாrtைதகll ! 

      உkைமPl நா& எைதpm எaத b6mபblைல, ஆனாmm அேனக`ைற எa5மாY 

%6. Uபால& � ெஜP& அவrகll ப�iட& ேகI4k ெகாkடதாl எனkl எa5m 

எkணm வn5 bIட5. சமண தt5வ அw`கm மXYm Fனாகமt%l காரண காLய 

இரகhயm ஆZய இரk4 \lகைளpm எ& மைனb டாkடr உjவலா ஷா எa%னாrகll. 

அnத _tதகRகைள அchI4 ெவ2P4m ெபா6p_ எ&n5 வnத5. இைத நா& 

Fனவா�kl ேசைவ ெசypm ஒ6 நlல வாypபாகim மXYm எ& மைனbP& nதான 

ேமாஹtதாl உkடான பாசt%& காரணமாகim _tதகRகைள அch4m ெபா6pைப 

ஏXYk ெகாkேட&.  

  _tதகtைத அchட எ&ென&ன ேவைலகll ெசyயேவk4m எ&பைத நா& 

ெகாOசmuட ஆwயாமt6nேத&. ஆனாl எ4t5kெகாkட ேவைலைய ெசvவேன 

ெசy5 `"kகேவk4m எ&Y ஒ6 ஆேவசm எனkl எRZ6n5 வnதேதா 

ெதLயblைல. ஒ6 பழெமா^ ெசாlவாrகேள “தk�Ll இறRZனாlதாl �cசl 

கXYkெகாllள `"pm” எ&Y அ5ேபால , _tதகRகைள அchI4 ெவ2P4m 

��kகRகll எ5im ெதLயாதவனாக இ6nத நா&, அvbரk4 \lகைளpm நlல 

`ைறPl அchI4 ெவ2P4m ேவைலைய ,கc hறpபாக ெசy5 `"tேத&. இnத 

\lகைள யாr ப"kகp ேபாZறாrகll எ&Y `தtl நா& �ைனtேத&. ஆனாl �Rகll 

நmப மாI�rகll, அnத \lகைள  பாrt5k ெகாk"6klmேபாேத hல வ6டRக2l 

மராt% , *n% , lஜராt% , ஆRZலm ஆZய நா&l ெமா^க2l பல `ைற 

ஆPரkகணkகான \lகll அchடpபI4 bXYp ேபாPன.  

   நா& இRl bேஷசமாக uwkெகாllவ5 யாெத<l இnத \ைல மாராt%Pmm, 

*n%Pmm எa%யவr எ& மைனb உjவலா, ஆனாl யா6m ேகIகாமேலேய மXற இ6 

ெமா^க2l இnத \lகைள ெமா^ெபயrp_ ெசyய ேவYேவY நkபrகll `&வnதனr. 

அவrகll ெசmைமயாக ெமா^ெபயrt5 ெகா4tததாl, அnத ெமா^க2mm அchI4 

_tதகமாக ெவ2P4m காLயtைத நாrm எ& மைனbpமாக இ6வ6m ெசyேதாm. 

ஆனாl இRேக எ&ன ெவ&றாl யா6m ேகI4kெகாllளாமl அவராகேவ இnத 

\lகைள த,] ெமா^Pl ெமா^ெபயrp_ ெசy5 அதைன அchI4 ெவ2P4m இரk4 

ேவைலகைளpm ெசyதவr %6. Uபால& F ெஜP& ஒ6வேர எ&பைத நாm மறkக 

bயலா5. 

  இ&ெனா6 க6tைதpm நா& ெசாlல b6m_Zேற&, அதாவ5 எ& மைனb 

ெசௗ.உjவலா ஷா அவேர மராt% மXYm *n%Pl Nயமாக எa%னாr. ஆனாl நாRகll 

எவLட`m uறாமேலேய, மkகll தாமாகேவ `&வn5 lஜராt% மXYm ஆRZலt%l 

ெமா^ெபயrp_ ெசy5 உதbனாrகll. அ5ேபாலேவ தா& %6. Uபால& ெஜP& 

அவrகom த,^l அவராகேவ ெமா^ெபயrp_ ெசy5 அைத T அகளRகr அேனகாnத 

ம&றm வாPலாக ெவ2Pட எRக2டm அrம% ேகI4k ெகாkடாr. இnத நlல 

காLயt%Xl நாRகll எpப" `"யா5 எ&Y ெசாlல `"pm? இnத \lகைள அchI4 

ெவ2P4m copyright ப%p_Lைம எRக2டmதா& இ6kZற5 எ&Y அவr �ைனtதாr 

ேபாmm!  
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    ஆனாl இ%l எ& க6t5 யாெத<l உkைமயான copyright உLைம எ&ப5 சrவRஞ 

பரமாtமாbடm தா& உllள5 , ஏென<l அவ6ைடய ஓmகார %vயtெதா� 

வாPலாகtதா& இைவகll வnதன . அ5 அேனக ஆசாrயrகll , bt5வா&கll-

பk"தrகll 'லமாகim, `kZயமாக Ujய காk� sவா, அவrக2& வ^யாக இnத 

Fனதrம தt5வRகll எRக2டm வn5 ேசrnதன.  Fனவா�P& n5-சாs%ரRகll n5 

எRகokl ,lnத ம%p_m, ப�im, அ&_m இ6pபதாl எ& மைனb உjவலா எRகll 

இரk4 ெபkகom, மXYm Fனவா�ைய ெத2வாக ெதLn5ெகாllள ஆrவ`llள 

பvயrகom ப"t5 ெத2வைடpm `ைறPl எ2ைமயாகim, சரளமாகim _tதக வ"bl 

இ&\lகைள எa%னாrகll. அவr bt%Iட bைததா& இpேபா5 ஆலமரm ேபாl 

படrn5 bLவாZ வளrn%6kZற5,  

   நாRகll இ6வ6m %6.Uபால&, இOh<யr அவrகokl எnத மYp_m uறாமl 

\lகைள அchI4 ெவ2P4mப" uwயேதாடlலாமl அவைர பாராIடim 

ெசyZேறாm. அவr எRக2டm இnத \lகைள ப%p;t5 ெவ2Pட எnத bதமான 

உதb ேகIடாmm நாRகll தkக உதbகைள அவhயm ெசyேவாm. அவr ெசy5 `"tத 

ேவைலக2& பயனாக இnத \lகll இரk4m இpேபா5 த,] நாI"l த,] ெமா^Pl 

உRகll ைகக2l Zைடt%6kZ&றன. இைவகைள ப"t5 பய& ெப6வ5 இ< 

உRக2டmதா& இ6kZற5.  

  

பk"I. %ேன�பாy ஷா                                                                                                   11-6-2019 

157 / 9,  �rமலா �வாs, 

சய&-Zழkl, 

`mபy - 400022 

ேபா&: 022 24073581 

e-mail ujwaladinesh@yahoo.com 

web site: www.jainsiddhant.org 

YouTube id: dr ujwala shah 

Facebook id: Dr Ujwala Shah  
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                                           ெமாgெபயrpA மhim ப-pபாளr *கcைர 

  ெபா5வாகேவ நா& எ& இளm வய%t6nேத Fனதrமt%& ேமl ஈ4பா4 

ெகாk"6nேத&. எ& 40-தாவ5 வய%l 5n5;, மலrமைழ அOசlவ^ தt5வ கlb 

'லm Fன தt5வRகைள ஆழமாக ெதLn5 ெகாllom `யXhPl ஈ4பIேட&. எ& 

ப� ஓyikl ;றl அ%க ேநரm ஆகமRகைள ஆழp பPlவ%mm , இ6nத 

இடt%t6nேத நxன ெதா^l �Iப ச'க ஊடRகளான YouTube, மXYm Facebook 

உதbேயா4 மஹா& ஆசாLயrகll மXYm தைல hறnத பk"தrக2& தt5வ 

ெசாXெபா^iகைள ேத"tேத" ேகIப%mm ெச&Y ெகாk"6kZற5.  

        அ%�டவசமாகim எ& _k�ய உதயt%& காரணtதாmm இரk4 வ6டRகokl 

`& பk"I. %ேன�பாy ஷா மXYm டாkடr உjவலா ஷா அவrக2& ;ரவசனRகll எ& 

கkக2l பIடன. அ&wt6n5 அவrக2& ;ரவசனRகைள ேகIடl எ& %னசL 

ெசயlக2l `kZயமானதாக இ6kZ&ற5. அவrக2டm ேநர"யாக ெதாடr_ ெகாk4 

அவrகளாl எa% ெவ2PடpபIட அைனt5 \lகைளpm வரவைழt5 அைவகைளpm 

sவாtயாயm ெசyயt ெதாடRZேன&. அnத சமயt%l Fனாகமt%l காரண காLய 

இரகhயm ெதாடr ெசாXெபா^i பk"I %ேன�பாy � ;ர% ஞாPY மாைல 3 ம� 

`தl 4.30 வைர �க]t%k ெகாk"6nதாrகll. அnத ;ரவசனRகைள ேகI4 த,^l 

lwp_ எ4kகt 5வRZேன&. அைத ேகIlmேபா5 பல`ைற அவr ெஜP& தt5வ 

பLcசயm _tதகt%l வ6m க6t5kகைள ேமXேகாll காI4வாr. அதனாl அnத 

_tதகtைதpm அvவpேபா5 ப"t5 த,^l lwp_கll எ4pப5 %னசL வழkகமான5.  

     அnத lwpெப4pபதாl எனkl தt5வ hnதைன ெசyயவ5m அைதpபXwேய அ"kக" 

�ைனi uYவ5m எ&<l �க]n5 ெகாk"6nத5. அnத இரk4 _tதகRகைள 

ப"t5 lwp_ எ4klm காLயm hல நாIகokl `& `"nத5. இைத _tதகமாக 

ெகாk4 வnதாl சnேதகm வ6mேபாெதlலாm அ"kக" எ4t5 பாrkக உதbயாக 

இ6klm எ&Y எk�, இnத _tதகRகைள ெவ2Pட அrம%pm, அவrக2& 

`கiைரகைளpm ேகI4 %6 . %ேன�பாy ஷா மXYm டாkடr உjவலா ஷா 

அவrக2ட`m இnத வ6ட N6தOச, அ&Y ெதாைலேபh 'லm ெதாடr_ ெகாkேட&. 

இpேபா5 அnத இ6 மஹா& தmப%கைளpm உRகokl அw`கm ெசyZேற&, 

வா6Rகll! 

    %6. %ேன�பாy ஷா M.A., L.L.B. மXYm டாkடr உjவலா ஷா M.B.B.S. , D.C.H., D.G.P. 

தmப%கll இ6வ6m பmபாy சயா<l வhklm மராI"ய %கmபர சமணrகளாவr. 

அவrகll 1972-l lmேபாF பா�பtkl _ைகpபட ெதாlp_ எ4kகc ெச&றேபா5 பரம 

Ujய  ஆசாrயT சமnதபt%ரr இவrகைள  ஆகம sவாtயாயm ெசypmப" 

ஊkகம2tத5 ஆhrவ%tதாr. ;&னr 1975-l பk"I பா_பாy � ேமதா ஏXபா4 ெசyத 

100 நாIகll htத சkகர யாt%ைரPl கலn5 ெகாllom பாkZயm இவrகokl 

Zைடtத5. அnத யாt%ைரPl %னnேதாYm btவா&க2& ;ரவசனm ேகIlm 

பாkZயtைதpm இவrகll ெபXறனr. அpேபா5தா& இவrகll தாRகll இ6வ6m '&Y 

"ZLகll ெபXற ெலௗZக கlbயwi தRகokl இ6n5m, ஆகம அwbl அவrகll 

அOஞா<களாக இ6pபைத உணrnதனr. தt5வ கlbP& `& நாm ப"tத ெலௗ�க 

கlb எmமாt%ரm எ&ற உணri அவrகokl ஏXபIட5. `ைறயான தt5வ ஞானm 

ெபற ேவk4m எ&ற ஆrவm அவrகokl வnத5.  
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      1992-l அவrகll இ6வ6m தRகoைடய ,க லாபகரமான Photography மXYm Doctor 

ெதா^lக2t6n5 அவrகளாகேவ கIடாய ஓyi எ4t5k ெகாk4, `a ேநர`m 

sவாtயாயt%l ஈ4பIடனr. அnத சமயm அவrக2& இரk4 மகllக2l 'tதமகll 

�னா %6மணm ெசy5ெகாk4m மா,யாr xI4klm, இைளயமகll ேமானா கl�L 

ப"p_kகாக ஹாsடmklm ெச&YbIடனr. இ5 அவrகokl Nவாtயாயm ெசyய 

ேமmm வச%யாக அைமnத5. அவrகll இ6வ6m sவாtயாயm ெசy5 ெகாk4 

இ6klmேபாேத ேஷாலாULl இ6n5 ெவ2வ6m sராbகா எ&ற மாராI"ய 

பt%Lkைகkl தt5வm bஷயமாக உjவலா ஷா அவrகll ஒ6 க"தm எa%னr. அ5 

அnத பt%LkைகPl ;ரNரமான5. அpேபா5 ;ரmமசாL� bt5lலதா F அவrகll 

ெதாடrn5 எa5mப" ஊkZbtதாrகll. இnத க"தRகll பலராmm வரேவXகp பIடன. 

;&னr இnத க"தRகll ெஜP& தt5வ பLcைச(அw`கm) மXYm Fனாகமt%l காரண 

காLய இரகhயm எ&ற இரk4 _tதகமாக மராt% ெமா^Pl ெவ2வnதன. இ5 

இரk4m ேமmm *n%, lஜராt%, ஆRZலm ஆZய ெமா^க2mm ெமா^ெபயrp_ 

ெசy5 ெப6m வரேவXைபp ெபXறன.  

   இpேபா5 நm bஷயt%Xl வ6ேவாm. இnத இரk4 _tதகRகைளpm த,^l 

ெவ2Pட அவrகll எனkl அrம% ெகா4tதேதா4 மI4மlலாமl இ6வ6m hறpபாக 

`கiைரகைளpm எa% அrp;னrகll. எ&rைடய இnத `யXhைய பாராI"யேதா4 

அlலாமl இnத \l ெவ2P4வ%l எnத உதb ேவk4மானாmm ெசyய தயாராக 

இ6pபதாக uwனாrகll. அவrகoைடய இnத ெப6nத&ைமையpm, தாராள மனைதpm 

பாrt5 எனkl அளbலா ஆனnத `kடான5. எனkl இnத \lகைள ெவ2Pட 

அrம%t5, `கiைரகll எa% அrp;யதXl அவrகll இ6வ6klm எ& ப�வான 

வணkகtைதpm, ந&wையpm uw ;ரNLklm `யXhPl ஈ4பIேட&.  

   இைத ேகllbpXற எ& நkபrகll பலr இnத \lகைள ப%p;4m `யXhPl 

அவrகoைடய பRlm இ6kக ேவk4m எ&Y uw சாsரதானமாக அவrகll பRlகைள 

அrp; எ&ைன ஊkகpப4t%னr. அவrக2& ெபயrகைளpm அவrகll அ2tத சாs%ர 

தானtைதpm \lக2l அchI4llேள&. ேகIகாமேல சாs%ர தானம2tத எlலா 

நkபrகைளpm பாரI4வேதா4 எ& மனமாrnத ந&wையpm அவrகokl ெதLbt5k 

ெகாllZேற&.  

  இnத \lக2& ெமா^ெபயrp;& ேபா5 எனkl ேப6தbயாக இ6nத எ& 

மைனbklm (எ&ைன bட அவrகokl ஹn% ந&றாக ெதLpமாதலாl), 'ல 

\லாhLயr மXYm 'ல ப%pபாளr *n% `கiைரகைள ஒேர நா2l த,^l 

ெமா^ெபயrp_ ெசy5 உதbய `ைனவr b .தனlமாr ெஜP& சாs%Lயாr 

அவrகoklm எ& ந&wையpm வணkகtைதpm ெதLbt5k ெகாllZேற&. இnத 

\lக2& அIைடpபடtைத அ6ைமயாக அைமt5tதn5 , \lகைள ,கc 

hறpபாகim, ேநrt%யாகim அchIட T பாலாF ஆpெசI �YவனராZய %6.Npைபயா 

அவrகoklm எ& பாராI4தlகைளpm ந&wையpm ெதLbt5k ெகாllZேற&.  

   இnத \lக2& ெமா^ெபயrp_ `akக `akக டாkடr உjவாலா ஷா அவrக2& 

க6t5kகom, ெமா^நைடpm அpப"ேய இ6klமளikl ,lnத கவனt5ட& 

ெசy%6kZேற&. எRl ேமmm ெகாOசm bளkZனாl ந&றாக _Lpm எ&Y ேதா&wய 

இடt%l இnத [ ] lw3I4klll hwய எat5kக2l எ& ஷேயாபசம ஞானt%Xl 

ெதLnத அளbl ெகா4t%6kZேற&. இnத \tl பvயrகll ஏதாவ5 தவY கkடாl 

எனkl ெதLயpப4t5வேதா4 மI4மlலாமl, %6t% வாht5k ெகாllளim எ&Y 

10



ப�iட& ேகI4kெகாllZேற&. அ6`யXhP& காரணமாக ெவ2வn5llள இnத 

\ைல த,] பvய சமணrகll ப"t5 ஆ&ம நலm ெபற ேவk4m எ&ற பாவைனpட&, 

5. Uபால&                                                                                                                          30-06-2019 

5/82, 4வ5 ெத6,  

எs ஆr ; கால<, 

ெச&ைன. 

ேபா&: 984 044 8643 
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க"தm-1                                                                                                                                11-5-1993                       

  தt&வ அ)*கm  

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

   �Rகll இ6வ6m-ஒ6வr %6மணm ெசy5 ெகாk4m ஒ6வr கl�LPl ேமl 

ப"p;Xகாகim எRகைள bI4 ெச&Y bI�rகll. ேமானா, � கl�L b4%kl ெச&ற 

;றl `த&`தtl உ&rைடய உணi பXw, � xIைட bI4 த<ைமPl வாழ 

ேவk"ய �ைல பXw, � அRl எpப" உ&ைன மாXwk  ெகாllளp ேபாZறாy எ&ப5 

பXw எனkl பலbதமான கவைலகll இ6nத5. இpேபா5 அnத கவைல இ6kகblைல. 

இpெபாaெதlலாm �Rகll இ6வ6m இ6kl,டt%l பல தrமtைத நm_பவrகll, 

மXYm பல மதtைத சாrnதவrகoட& பழக சnதrpபm இ6pபதாl, உkைம எ5 

எ&பைத ெதLn5 ெகாllவ%l �Rகll ெத2வாக இ6kZ�rகளா எ&Y ஒேர 

hnதைனயாக இ6kZற5. அவrக2& நm;kைக, அவrக2& பk% மXYm 'ட 

பழkகRகll `தtயன உRக2& ேமl தாkகtைத, பா%pைப ஏXப4t5m வாyp_ 

உllள5.     

   

   இnத �ைலPl சனாதன சtய தrமm எ5? எ&பைத உRகokl ெதLயpப4tத 

ேவk"ய அவhயm இ6kZற5 எ&ற எkணm வ6Zற5. நm l4mப மர_, ெகாOசm 

தt5வm பXw  ேகI4t ெதLn5  ெகாllom வாyp_  உRகokl  lழnைத 

ப6வt%t6nேதேய இ6nத5. இத& 'லm நம5 தrமm, நம5 கடill, நம5 lல 

ஒakகm இpப"tதா& எ&Y ெதLn5 ெகாk4 அைவகேள ம%kகt தkக5 மXYm 

ேம&ைமயான5 எ&Y உRகokl ேதா&wP6klm. ஆனாl இpேபா5 அைவகll 

உkைமPl தl%pllளதா, ஏX_ைடயதா இlைலயா, தt5வ ஞாயt%Xl உIபIடதா 

இlைலயா என ஆராyn5 ெத2வாக _Ln5 ெகாlloதl அவhயமாlm. உRகll 

இ6வL& �,tததாl இைத எaத ெதாடRZ இ6kZேற&. எnத தrம லாபm எRகokl 

Zைடtதேதா மXYm Zைடt5k ெகாk4 இ6kZறேதா அ5 உRகoklm உRகைளp 

ேபா&ேற ெதLn5 ெகாllள அ%க ஆrவ`llளவrகoklm ZைடkகI4m எ&பேத எ& 

b6pபமாlm. 

    எlலாவXwXlm `தtl ஈsவர& அதாவ5 பகவா<&-கடi2& இயl_ பXw 

ெதLn5 ெகாllள ேவk4m. ஏதாவ5 ஒ6 ெதyவ த&ைமpllள சk% இ6kZறதா அlல5 

சk% வாynத ம<த ேதாXற`ைடய யாராவ5 இ6kZறாrகளா? எ&பைத ெதLn5 

ெகாllள ெகாOசm அ"pபைடயான bஷயRகைள நாm ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய5 

அவhயமாlm . உPr-ஆtமா-�வ& எlலாm ெபா5வாக ஒ6 ெபா6ll ெகாkட 

ெசாXகேள. �, நா&, மXYm எlலா உPrகom ெதLn5 ெகாllளk u"ய காLயtைத 

ெசyZ&றன . Nக 5kகRகைள அrபவm ெசyZ&றன . எ5 தl%யான5 , எ5 

தl%யXற5 எ&பைத உY% ெசyZ&றன. இ5 எனkl _Lயblைல அlல5 இ5 

எனkl _LZற5 எ&Y ெசாlZ&றன. இvவாY பல bஷயRகைள எ5 ெதLn5 

ெகாllZறேதா அ5ேவ உPராlm. 

   இnத உP6kl உடmட& எ&ன சmபnதm இ6kZறேதா அlல5 எnத இரk"mm 

ஒேர ேநரt%l சmபவm �க]Zறேதா இnத ஒ&wயtைத (உPr, உடl கலpைப) 

உP6ைடய ;ரா� எ&Y ெசாlZேறாm. இRேக பா6Rகll உPLயl வlmனrகll uட 

இைத உP6ைடய5 எ&ேற uYZ&றனr, உPr எ&Y ெசாlல blைல. எ5 உPr 
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உட& இ6kZறேதா அ5 உP6ைடய5. உPr ேசதனm-அwpm த&ைம உைடயதாlm. 

அதாவ5 எnத ெபா6okl அwpm த&ைம இ6kZறேதா அைத உPr எ&Y 

ெசாlZேறாm. உடl அwpm த&ைம இlலாத5-அேசதனமாlm-ஜடமாlm. உடtl 

அwi இlைல, உடலாl Nக 5kகtைத அrபவm ெசyய `"யா5, இ&ப 5&ப 

உணrைவ ெபYவ5 உPேர.  உPr உடl ெதாடr;& ஆரmபtைத ;றp_ எ&Zேறாm. 

இnத உPr உடl ெதாடr_ ஒ6 lwp;Iட காலmவைர மI4ேம இ6kZற5. இnத 

சmபnதm `"ikl வ6mேபா5 அைத நாm மரணm எ&Y ெசாlZேறாm. பா6Rகll, உPr 

உடl சmபnதm `"வைடnதாmm, உP6kl `"i வரblைல, அேசதனமான உடt& 

பரமா�kகoklm `"i வரblைல. மரணt%Xl ;றl இnத உP6kl ேவY _%ய 

உடmட& சmபnதm உkடாZற5, அைத ேவY ;றbPl ;றtதl எ&Zேறாm. 

;றnத%t6n5 மரணm வைர வா]kைக அதாவ5 ஆpll இ6kZற5, இைத பவm அlல5 

;றb எ&Zேறாm. ம<த ேநாkZl நாm இைத ம\த பவm அlல5 ம\த RறB அlல5 

ம\த பrயாயm எ&Zேறாm.  

   பrயாயm எ&றாl அவsைத அlல5 �ைல எனலாm. இ5 உkைமPl உPL& 

அவsைத இlைல, ஆனாl உmr+உடl  ெதாடr;&  சmபnதtதாl  உkடான 

அவsைத. இnத கலp_ �ைலP& இயl_, �ய உPr %ரbயt%& இயl;t6n5  

ேவறான5. இtத கலைவPl உllள உPr இ6kZறேத அ5 தா& அwpm த&ைம 

உைடய5, ெதLn5 ெகாllom ேவைலைய ெசyவ5. இnத உPr த& த<t த&ைமைய 

அதாவ5 இத& hறpபான �ய lண இயlைப ெதLn5 ெகாllளாமl, ெதாடr;& 

�ைலையேய த& �ைலயாக எk�Zற5, உPr உடl கலைவP& த&ைமையேய த& 

த&ைமயாக எk�Zற5. கவனமாக பா6Rகll, அ5 நm_Zற5 ஆைகயாl அpப"ேய 

ஆZற5 எ&ப%lைல, ஆனாl அத& தவறான-bப�தமான நm;kைகkl உகnதாrேபாl 

அத& அwpm த&ைமpm bப�தமாக மாwb4Zற5, அத& ஒakக`m bப�தமாக 

ஆZb4Zற5. இைதtதா& சாs%ரt%l Utயாதrசனm, Utயாஞானm, UtயாசாWtரm 

('டநm;kைக, �யஅwi, �யஒakகm) எ&Y uYZ&றனr. அnத காரணtதாl 

��kகமான காrமண பரமா�kகll ஆtமாbடm வn5 பn%t5k ெகாllZ&றன. இnத 

கrம htதாnதm பXw உRகokl _Lpmப" ;&னr ெசாlZேற&.  

    

    அOஞா< உPr, உPr-உடl சmபnத �ைலையேய தா& எ&Y நm_Zற5, ஆனாl 

கk�kl ெதLயku"ய உடைலேய தா& எ&Y எk�Zற5. இnத தவறான கXபைன, 

உP6kl ;றbPt6nேத இ6kZற5. உடl hகpபாக இ6nதாl தா& hகpபாக 

இ6pபதாகim, உடl உயரமாக இ6nதாl தா& உயரமாக இ6pபதாகim, உடl 

ஒltயாக இ6nதாl தா& ஒltயாக இ6pபதாகim, உடtl ேநாy இ6nதாl தா& 

ேநாயா2 எனim, உடt& ெதாடrபாl தா& ;றnததாகim, உடt& ெதாடr_ 

b4ப4வைத த& மரணமாகim, உடmkl சாதகமான ெபா62l Nகm இ6pபதாகim 

பலbதமான 'ட கXபைனக2& வா]Zற5. இnத காரணtதாl உPr உடmkl 

சாதகமானதாக ெசாlலpபIட Nகேபாக ெபா6llகைள அைடவ%l ெப6`யXh 

ெசyZற5. இதனாl பணm சmபா%kக இரim, பகmm க"னமான உைழpைப ஏXY 5&பp 

ப4Zற5. �Rகll இ6வ6m bOஞானm ப"klm மாணவrகll ஆைகயாl உRகokl 

இரசாயணt%l-chemistry-l ஒ6 உதாரணt%& ெசாlZேற&. bOஞானm ப"klm 

மாணவrகom மXYm அwவாrnத _t%சாtகom தt5வ ேகாIபா4கைள Nலபமாகேவ 

_Ln5 ெகாllZறாrகll. அவrகll ேமmm அைத ஆழமாக ெதLn5 ெகாllளவ%l ஆrவm 

உைடயவrகளாகim இ6kZறாrகll.  
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     Fன தrமm உkைமPl �ைலயான ெபா6llக2&-%ரbயRக2& bOஞானமாlm, 

அதாவ5 �ைலயான ெபா6llக2& உkைமயான இ6p_ பXwய அwi த6வதாlm. 

ெபௗ�க bOஞானt%l நாm கkகokl _லpப4m ெபா6llகைள, matter-ஐ அதாவ5 

_tகலtைத பXw மI4ேம ஆராyn5 ெதLn5 ெகாllZேறாm. ஆனாl Fன தrமt%l 

uறpப4m ஆY ெமyp ெபா6llக2l _tகலm எ&ப5 ஒ6 %ரbயm மI4ேம. ஆY 

%ரbயRக2l உP6m ஒ6 %ரbயமாlm. சமண தt5வ bOஞானt%l இnத ஆY 

%ரbயRக2& இயl_-sவ�பm-வ"வm பXw ெத2வாக ெசாlலp பI"6kZற5. 

`kZயமாக உPr %ரbயt%& இயl_ ,க bLவாக bளkகpபI4, நம5 �ய உPL& 

இயlைப -sவ�பtைத எpப" அrபவm ெசyய ேவk4m எ&ப5m ெசாlலp 

பI"6kZற5. நா& தானாகேவ, யாr உதbpm இlலாமl இயRlZற த< உPr 

ெபா6ளாlm ஆைகயாl, எ&rைடய இயl_ அlல5 வ"வm எ5 எ&பைத அwn5 

ெகாllவ%l எனkl அ%க ஆவl இயlபாகேவ இ6kZற5. lழnைத ப6வt%l அனாைத 

ஆhரமt%l bடpபIட ஒ6வ6kl த& அmமா, அpபா Zைடtதாl எvவளi ஆனnதm 

அைடவாேரா அvவளi ஆனnத`m உXசாக`m நm`ைடய இயlைப பXw ப"pப%mm, 

ேகIப%mm நமkl வ6Zற5.  

   இpேபா5 நாm ஒ6 உதாரணm 'லm இைத _Ln5 ெகாllள `யXh ெசyயலாm. 

தk�r H2O எ&ப5 'லp ெபா6ளான ைஹ"ரஜ& வாp இரk4 பRlm ஆkvஜ&-

pராணவாp  ஒ6 பRlm ெகாkட இரசாயண `ைறPl ேசrtத ஒ6 த<p ெபா6ளாlm. 

இ%l ஆkvஜ<& lண`m-தrம`m தk�L& lண`m-தrம`m ேவY ேவறாக 

இ6pபைத நmமாl உணர `"Zற5. நாm ஆkvஜ<& lணtைத ெதLn5 ெகாllள 

ேவk4m எ&றாmm அைத தk�Ll இ6n5 ;Lt5 எ4kக ேவk4m எ&றாmm 

`த&`தtl அைவகll த<tத< lணRகll ெகாkடைவ எ&ப%mm, அைத ;Lkக 

`"pm எ&ப%mm நமkl `a நm;kைக இ6kக ேவk"ய5 அவhயm. தk�Ll 

இ6n5 ஆkvஜைன ;Lpப5 எpப" எ&பைதpm அத& lணRகll பXwpm இரசாயண 

வlmனrக2ட,6n5 ெதLn5 ெகாllள ேவk4m. Ntத ஆkvஜ& Zைடkக எnத 

மா%L ெசயl `ைறைய ெசyய ேவk4m எ&பைத அwn5 அ%l பPXh ெசyய 

ேவk4m. ேமmm அnத ெசயl `ைறpப" சLயாக ெசyதாl Ntத ஆkvஜைன நmமாl 

ெபற`"pm.  

      அேதேபால உPr+உடl இரk4m ேசrnத கலைவேய உP6llள ெபா6ll ஆlm. 

அnத உP6llள ெபா62& lண`m, �ய உPL& lண`m ேவY ேவறாlm. இnத உPr 

ெபா62l இ6n5 �ய உPr த<யாக ஆக `"pm. எnத உPr அpப" ;Ln5 `a 

Ntதமானேதா அpப"pபIட �ய உPL& வ^காI4தt&ப" (தXகால �ைலPl 

அவrக2<& வ^ வnத ஆகமRகll ப") `தtl Ntத உPr பதாrதt%&-ெபா62& 

lண தrமRகைளpm அதாவ5 இயl_கைளpm அைத எpப" அைடயாளm காண ேவk4m 

எ&ப5 பXwpm ஆகமRக2l ப"t5 அwn5 ெகாllள ேவk4m. �ய உPைர, உPr 

ெபா62t6n5 ;Lkக `"pm எ&Y நm;kைக ெகாllள ேவk4m. ஆகமRகll காI4m 

வ^Pl பPXh ெசy5 நm �ய உPைர அwn5 அrபவm ெசyய ேவk4m. இைத 

ஒvெவா6 உP6m தாேன Nயமாகேவ ெசyய ேவk4m, ேவY ஒ6 உPr நm உPைர 

Ntதm ெசyய `"யா5. எpெபாa5 இnத அrபவm-ெமyயாக உணrதl �க]Zறேதா 

அைதேய சmயktவm அைடதl அதாவ5 நXகாIh-யதாrtத hரtைத-உkைமயான 

ஈ4பா4, ந&ஞானm, நlெலாakகm அைடதl எ&Y ெசாlலpப4Zற5. அpப"pபIட 

உPr, தானாகேவ எpேபா5m அ5 வhklm உடm;t6n5 ேவறான5 எ&பைத 

ெத2வாகim , உY%யாகim அwn5 த& உPைர அrபbklm , ேமmm த& 

ஆ&மாbேலேய �ைலயாக இ6pபைத nk4m nk4m ெசyத வkணm இ6klm. 
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ஆtமாbl �ைலtதl அ%கLt5 sராவக �ைல அlல5 `< �ைலகைள ஏXY ஆ&ம 

`&ேனXற மைடpm. 

        ேமேல uwய இnத �ைல ஒ6 uI4 �ைலயாlm, uI4 �ைல அNtத �ைலயாlm. 

இnத uI4 �ைலPmm, உP6kl (தனkl) அத& �ய �ைலPl `a நm;kைக 

மXYm ெமy உணrதl-self Realization ஏXபI4 bIட5. எpப" ஒ6 %6மண �cசயமான 

ெபk த& அmமாb& xI"l இ6nதாmm, �cசயமாlm `& இ5 எ& x4 எ&Y 

�ைனtத5 ேபால இpேபா5 �ைனkக மாIடாll அlலவா அ5ேபால, அlல5 வாடைக 

xI"l வhklm ஒ6வr, அnத xI"l இpேபா5 வhtதாmm, அnத xIைட த& ெசாnத 

xடாக �ைனkக மாIடாr அlலவா அ5ேபாலேவ, ேபத bOஞானm அைடnத ;றl, 

உடtl உPr வht5kெகாk4 இ6nதாmm, அnத ஞா< உPr தா& வhklm உடைல 

த&rைடயதாக எkணm ெகாllவ%lைல, உடmm, தாrm ஒ&ேற எ&ற ஏகt5வ _t% 

அவ6kl இ6pப%lைல. உPLl nk4m nk4m ேதாyதl மXYm அ%ேலேய 

�ைலtதl ஆZய ெசயlகைள ெசy5, எI4 கrமRக2l நா&l கா% கrமRகைள 

`aவ5m அ^klm �ைலைய அpப"pபIவr அைடZறாr. அவ6kl Uரண Ntத 

ஆtமாb& அrபவm ெதாடrn5 இ6kZற5. அwi Uரண ;ரகாசமைடnத அவைர 

சrவoஞ6 எ&Y ெசாlZ&றனr. கஷாயRகll-5வrபைச உணriகll `aவ5m 

இlலா5 ேபானதாl, அவைர xதரா^ எ&Ym ெசாlZ&றனr. அpப"p பIட xதராக, 

சrவOஞ உP6kl நா&l கா% bைனகll `aவ5m அ^n5 bIடன, ஆனாmm uட 

இpேபா5m உடmட& சmபnதm இ6kZற5, இnத �ைல அைடnதவைர அரஹnதr 

எ&Y ெசாlZ&றனr. அவr *ேதாபேதசm ெசyZறாr, அதாவ5 எnத b%P&ப"-by 

which process, எnத வ^Pl அவr தா& த& ஆtம அrபவm ெசy5 நXகாIh அைடn5, 

sராவக �ைல மXYm `< �ைலகைள ஏXY ேமmm ேமmm அ%க அளbl த& உPLl 

ஆ]n5 அரஹnதr(அLஹnதr, அ6ஹnதr) அதாவ5 கடill ஆனாr எ&ப5 பXw, 

அதாவ5 ேமா�மாrகm பXw உபேதசm ெகா4kZறாr. அரஹnத6kl உPL& 

lணRகll `a ;ரகாசமைடn5 bIட5 . அதாவ5 அவLட,6n5 இ5வைர 

ெவ2pபடாத Uரண �ய உPL& �ைலைய இpேபா5 அவr ெவ2pப4t% bIடாr. 

    ஈsவர& அlல5 கடill எ&Y ஒ6 சk%வாynதவr இ6kZறாரா? எ&ற ேகllbpட& 

நாm ஆரm;tேதாm அlலவா. இpேபா5 ேமேல bளkகpபIட அரஹnதr, உடmட& 

u"ய ஈsவர& அlல5 பரமாtமா ஆவாr. ஆைகயாl அவைர சகல-உடmட& u"ய 

பரமாtமா எ&Y ெசாlZ&றனr. அரஹnத �ைலkl ;றl இnத உP6kl htத-

உடtt6n5 �RZய அதாவ5 உடl இlலாத �ைல ZைடkZற5. அpேபா5 உடl 

மXYm nத,6nத நா&l அகா% கrமRகll uட அ^n5 b4Z&றன. அnத உPr Uரண 

�ய �ைலைய அைடn5 b4Zற5. இnத �ைலPl எnத கலp_m இlலாமl `k%-

;றb NழXhPt6n5 b4தைல அைடn5 b4Zற5. இ< அ5 nk4m ;றb எ4kக 

ேவk"ய%lைல, ;றp_ இறp_ NழXh இ&w �ய �ைலPl அனnத காலm வைர உலக 

உchPl �ைலt5 இ6kZற5. இvவாY அரஹnதr மXYm htதr ஆZய இரk4 

�ைலக2l எnத உPrகll இ6kZ&றனேவா அவrகைள உkைமயான ேதவr-கடill 

அlல5 பரமாtமா எ&Y ெசாlZ&றனr.  

    ேதவக%, ம<தக%, bலRlக% மXYm நரகக% ஆZய நா&l க%க2mm உllள 

உPrகll நXகாIhைய அைடய `"pm. ஆனாl ம<த க%Pl ஆk ;றbPl 

;றnதவேர அேத ;றbPl �rவாணm ஏXY `<யாZ, அரஹnதr மXYm htதராக ஆக 

`"pm. அதXl ;றl அவr மY அவதாரm எ4kக ேவk"ய%lைல, nk4m அவr 

ம<தனாக அவதLkக ேவk"ய%lைல. ஈsவர& யாr எ&பைத ெதLn5 ெகாkட ;றl 
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அpப"pபIட கடi2& இயl_-lணRகll யா5  எ&பைத அ4tத க"தt%l ெதLn5 

ெகாllள இ6kZேறாm. உனkl ஏதாவ5 ேகllb அlல5 சnேதகm இ6nதாl அவhயm 

ேகI4 b4. நாm bவா%klm bஷயtைத அrசLt5 உ& ேகllbகokl `&னr 

அlல5 ;&னr சLயான இடt%l bளkகm அ2kZேற&. மXறப" எlலாm நலm.  

ெஜy Fேனn%ரா!  

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-2                                                                                                                                 15-6-1993 

                                             உXைமயான கடcG6 வkவm-sவlபm 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாm. 

  �Rகll உkைமயான தrமtைத ெதLn5 ெகாllவ%l காI4m ஆrவt%Xl 

உகnதாrேபாl `தl க"தt%l ஆtமா-sவயm நா& யாr? எ&ப5 பXw ெதLn5 

ெகாllள `யXh ெசyேதாm. ஒvெவா6 உP6m த& உPL& �ய இயl;l நm;kைக 

ெகாk4, அைத பXwய அwi ெபXY அ%l ேதாyதl-�ைலtதl-ஆ]தl அதாவ5 அ%l 

ஒalதl ெசy5 தாேன பரமாtமாவாக ஆக `"pm எ&பைதpm ெதLn5 ெகாllள 

`யXh ெசyேதாm.  

  நாm யாைர பரமாtமா, பகவா&, ஈsவr, பரேம�வr, உkைமயான கடill, 

ேதவா%ேதவ& `தலான ெபயrகளாl ெசாlZேறாேமா அpப"pபIட பரமாtமாb& 

இயlைப bLவாக அwn5 ெகாllவ5 அவhயமாlm. ேதவ க%Pl இ6klm (பவன, 

bயnதர, ேஜா%�க, ைவமா<க) உPrகைள uட ேதவ& எ&Y ெசாlZேறாm, ஆனாl 

அவrகைள இRl பாகவா& எ&Y ெசாlலpப4m அnத ேதவ& ேநாkZl எ4t5 

ெகாllளkuடா5.  

  நாm நm �ய உPL& வ"ைவ ெதLn5 ெகாllள , யாr Ntதாtம வ"ைவ 

ெவ2pப4t%னாேரா, அpப"pபIட xதராZ மXYm சrவOஞேர நமkl அைத ெதLbkக 

வlலவராவாr. அnத உkைமயான கடiைள-ேதவைன ெதLn5 ெகாlloதl ,க,க 

அவhயமாlm. அpப"pபIட xதராகtைத ெகாOச அளi ெவ2pப4tதku"ய %கmபர 

ெஜPன `<P& வ"வtைதpm மXYm Ntத வ"b& ;ர%�% மXYm `t% மாrகtைத 

bளRlm உkைமயான சாs%ரtைதpm அwவ5 uட ,க,க அவhயமாlm. இரt-ன 

^ரXடக sராவகாசாரm ெபயrெகாkட Zரnதt%l-ஆகமt%l ஆரmபt%ேலேய 

sேலாகt%l உkைமயான ஆpத&-அரஹnத பகவா&, ஆகமm-Fேனn%ர பகவானாl 

ெசாlலpபIட உபேதசm மXYm தபsb-%கmபர ெஜP& சா5 `தலானைவ பXw 

ெத2வாக ெதLn5 ெகாlloதl நXகாIh ெபற காரணm எ&Y ெசாlலp பI"6kZற5.  

      இnத நXகாIh ெப6வ%l இ6n5தா& தrமt%& ெதாடkகm �க]Zற5. நm;kைக 

hரtைத உkைமயாக இ6nதாlதா& ஞான`m , ஒakக`m உkைமயானதாக 

ந&ஞானm, மXYm நlெலாakகமாக இ6klm. நXகாIh இlலாமl ெசyயpப4m 

bரதm, தபm, கI4pபா4கll எlலாm “எk இlலாத UjFRகll” அதாவ5 ம%pபXற5 

எ&Y ெசாlலpப4Zற5. அதாவ5 நாm `தtl ஒ&Y ேபாடாமl எtதைன UjFயRகll 

ேபாIடாmm அத& ம%p_ ெவ6m UjFயm மI4ேம. `தtேயேய தவY இ6nதாl ;றl 

எlலாேம தவறாகtதா& இ6klமlலவா? நா& ஒ6 ஆtமா. நா& எ&rைடய இயlைப 

அதாவ5 எ& �ய ஆ&ம வ"ைவ ெதLn5 ெகாllள ேவk4m எ&றாl `தtl 

பரமாtமாைவ ெதLn5 ெகாllள ேவk4m. உkைமயான ேதவ<&-கடi2& வ"வtைத 

ெதLn5 ெகாllவ%l தவY ேநrnதாl ;றl �ய உPL& வ"ைவ ெதLn5 ெகாllவ%mm 

தவY �கழேவ ெசypm. பகவா\6 உ6ைமயான வkைவ ெதWn& ெகாllளாமl, அவைர 

yைனtதl-ஞாபகpபft-k ெகாllrதl, அவைர பh) Kn-tதl, அவ.kp 4ைஜ 

ெசyதl, அவWடm பk- ெகாllrதl *லானைவகளாl எnத லாப*m இlைல.  
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      நாm எpப" hY lழnைதைய கkணா"P& `& காI" பாr, இ&தா6 { எ&Y 

கXYk ெகா4kZேறாm. அவ& _ைகpபடtைத காI"kuட இ&தா6 { எ&Y அவrkl 

கXYk ெகா4kZேறாm. அேதேபால பகவா<& `& ெச&Y அவைர பாrt5 நா6 

பாrpப& எ6Nைடய |ய உmW6 வkவm ெவGpபftதp ப`டாl இpபktதா6 

இ.kpm, அத6 Rர-Rmபm தா6 இ& எ&Y hn%kக ேவk4m. [தXகாலt%l அNtத 

�ைலPl இ6klm நா&, எ& Ntத �ைலைய ெவ2pப4t%னாl இpப"tதா& இ6pேப& எ&ற 

hnதைன வரேவk4m. அNtத உP6kl �ய உPL& வ"வtைத காI", இ5 தா& �ய உPL& 

வ"வm எ&Y நாமாகேவ கXYk ெகாllள ேவk4m.] 

        பா6Rகll! நேமாkகார மஹாமn%ரt%l அரஹnதr, htதr, ஆசாrயr, உபாtயாயr 

மXYm சா5kகokl வணkகm ெசாlZேறாm, எnத lwp;Iட ஒ6வ6klm வணkகm 

ெசாlலblைல . அரஹnதr மXYm htதr உkைமயான கடill ஆவாrகll . 

உkைமயான கடi2& லxணm-அைடயாளm யா5 எ&பைத ெதLn5 ெகாllவ5 

,க,க-அ�த-உcசகIட அவhயமாlm. எpப" தRகt%& �yைமைய கltl ேதyt5 

அத& �yைமைய அwn5 ெகாllZேறாேமா அ5ேபால, கடi2& �yைமைய xதராகm, 

சrவOஞ& எ&ற த&ைமகoட& ஒp;I4 , ஆராyn5 `"ikl வரேவk4m . 

அரஹnதrகll xதராZ, சrவOஞr மXYm *ேதாபேதh ஆவrகll. htத பகவா&கll 

xதராZ மXYm சrவOஞr ஆவாrகll. xதராZ எ&றாl ஆைசைய ெவ&றவr எ&Y 

ெபா6ll.  �bர ேகாபm மXYm �bர ஆைச, ;றb உPLடm இlலாமl ேபாகpேபாக, 

,கk lைறnத ஆைச மI4m கைடhPl ,OhP6klm. அைதpm இlலாமl ெசy5 

உPr `a xதராக �ைலைய அைடZற5. அnத �ைலைய அைடnத உPைரtதா& 

xதரா^ எ&Y ெசாlZேறாm.  

      ஆைச மXYm ேகாபm இைவக2& ேவY ெபயr கஷாயm ஆlm. கஷாயtைத நா&l 

bதமாக ெசாlல ேவk4m எ&றாl ேகாபm, மானm-அஹRகாரm, மாைய-கபடm, ேலாபm-

ெபா6ll ேமl உllள பXY எ&Y ெசாlலலாm. எnெதnத கஷாயRகll உதயm இlலாமl 

ேபாZறேதா அnதnத அளikl xதராக த&ைம வளrchயைடZற5. நXகாIh அைடnத 

;றேக xதராக த&ைமP& ெதாடkகm �க]Zற5, ஏென<l அnத �ைலPl தா& 

உPLl அனnதாrபn%-அனnத காலm வைர கrமRகைள உட& ைவt5kெகாllom 

ேகாபm , மானm , மாைய , ேலாபm ஆZய நா&l கஷாயRகom இlலாத �ைல 

ேதா&YZற5. உPL& வ"வtைத பாrtத ;றl, அ%l அரஹnதr, htதrகokl சமமாக 

பாrtதl-தrசனm, அwதl-ஞானm, நm;kைக-hரtைத, Nகm, xLயm `தலான அனnத 

lணRகll ெவ2pபடாத �ைலPl இ6kZ&றன எ&Y அwய ேவk4m.  எpேபா5 இtத 

உPLl இnத lணRக2& �ய த&ைம ெகாOசm ெவ2pப4Zறேதா அpப"pபIட அnத 

உPைர சாதகr எ&Y ெசாlZேறாm. ேமmm எpேபா5 Uரண-`a �yைம �ைலைய 

ெவ2pப4t5Zறேதா அpேபா5 அnத உPைர பகவா&-பரேம�வr எ&Y ெசாlZேறாm. 

xதராக த&ைம, ஒakக-சாLtர lணt%& �ய �ைல-அவsைத யாlm. கஷாயm அnத 

சாLtர lணt%& அNtத �ைல-அவsைத யாlm. Nப பாவm-Nப உணri மXYm அNப 

பாவm-அNப உணri இரk4m அNtத அவsைதP& இரk4 Zைளகll-;Liகளாlm. 

இைத அ4tத பkகt%l உllள bளkகp படtைதp பாrt5 _Ln5 ெகாllளலாm.

  

      Fன தrமtைத தbர உலZl உllள ேவY எnத தrமt%mm-மதRக2mm இnத Ntத 

அவsைத-�ைல பXw bவLkகp படblைல மXYm அைத அைடpm வ^pm ெசாlலp 

படblைல. நXகாIh-நm;kைக lணt%& Ntத �ைல, ந&ஞானm-அwi lணt%& 

Ntத �ைல அதாவ5 அ�r%Lய- இn%Lய ெதாடr_ அXற ேநr அwi, நlெலாakகm-

ஒakக lணt%& ஓரளi �yைம அதாவ5 ஓரளi xதராக �ைல ஆZய '&Ym ஒ&றாக 

�க]Zற5. அnத சமயt%l கஷாயt%& நா&Zl ஒ6 பl% அதாவ5 அனnதாrபn% 
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ேகாபm, மானm, கபடm, ேலாபm ஆZயைவக2& உதயm இlலாமl ேபாZற5. அதாவ5 

�bர கஷாயm ெவ2pபடாமl ேபாZற5. xI"l வாam �ைலPl uட இnத காLயm 

�கழ `"pm. [%ரvயtRZ sராவகr மXYm %ரvயtRZ `< �ைலPmm uட இnத காLயm 

�கழ `"pm.]  

     இnத கIடt%l ேமmm அ%கமாக ஆ&மாbl �ைலtதt& ஆrவ ,l%யாl xதராக 

த&ைம ேமmm அ%கமாZ, bரதm ஏXக ேவk4m எ&ற ஆைச வ"வ உணri ஏXப4Zற5. 

அnத �ைலPl இவைர Bர- sராவகr எ&Y ெசாlZேறாm. இnத சமயt%l 

கஷாயt%& அ4tத நா&Zl ஒ6 பl% அதாவ5 அpரtயாkயான ேகாபm, மானm, கபடm, 

ேலாபm ஆZயைவக2& உதயm இlலாமl ேபாZற5. xI"l வாam �ைலைய 5றn5, 

`< bரதtைதk ைகkெகாllவதாl xதராக த&ைம ேமmm பல மடRl அ%கLkZற5. 

ேமmm '&றாவதாக கஷாயt%& அ4tத நா&Z& ஒ6 பl%யான pரtயாkயான ேகாபm, 

மானm, கபடm, ேலாபm ஆZயைவக2& உதயm இlலாமl ேபாZற5. இnத �ைலPl 

அviPைர பாவZ9^ *\ எ&Y ெசாlZேறாm.  

    அpப"pபIட `< எpேபா5 த& அnதரRகt%ேலேய `aைமயாக ஆ]n5 

b4Zறாேரா அpேபா5 அவr Uரண xதரா^ yைலைய அைடZறாr. இnத �ைலPl 

கஷாயt%& ஒ6 hY பl%uட அnத உPLடm இlலாமl அ^n5 ேபாZற5. Uரண 

xதராக �ைல அைடnத அவr ;றl சrவoஞr �ைலைய அைடZறாr. இnத �ைலPl 

அவ6ைடய ஞானm `aைமயாக ெவ2pபI4 bIடதாl அnத ஞானtைத ேகவலஞானm 

எ&Y ெசாlZேறாm. இnத xதராக, சrவOஞ அவsைத-�ைல உைடயவைர அரஹnதr 

எ&Zேறாm. அவ6kl இpேபா5m uட உடmட& சmபnதm இ6nதேபா%mm, அவr த& 

ஆ&மாbேலேய `aைமயாக ேதாyn%6kZறாr. அரஹnதLட,6n5 ஓmகார வ"வ 

-vயtெதா\ baZற5, அ5 அவ6ைடய இcைச அதாவ5 b6pபm இ&wேய baZற5. 

அ%l ேமா� மாrகt%& உபேதசm இ6kZற5 ஆைகயாl அவைர }ேதாபேதK எ&Y 

அைழkZேறாm. அவr ;றp_, இறp_, ;�, 'p_, பh, தாகm, bயrைவ, 't%ரm, மலm, 

b6p_, ெவYp_, மயkகm, bயp_, பயm, கrவm, வ6tதm, 5kகm, �kகm `தtய 

ப%ெனI4 lைறபா4கll அXறவr. அவr *ேதாபேதh ஆனதாl அவைர ஆபதr எ&Ym 
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uYவr. யாLடm ேபாL4m ஆpதRகll, பைகவைர தாklm ஏiகைணகll, 5�ம�கll, 

ஆபரணRகll, அலRகாரm, அ6Zl ெபk `தtயன இ6kZறேதா அவrகll பகவா& ஆக 

மாIடாrகll, ஏென<l xதராZ பகவாrkl ஆைச, ேகாபm, இcைச, பkதrகைள 

காtதl, எ%Lகைள சmஹாரm-வைதtதl `தலான ெசயlகைள ெசypm எkணேம 

வ6வ%lைல. நமkl நm �ஜ கlயாணm-உkைமயான நல& �கழ ேவk4மானாl 

`த&`தtl நா6 யாr? எ&பைத அைடயாளm கk4 ெகாllள ேவk"ய5 அவhயm.  

          ேமmm உkைமயான கடiைள ெதLn5 ெகாllவதாlதா& நm �ய `a வ"வm நm 

எkணt%l வ6m. எpப" யாராவ5 _2ைய காk;tதாl வாPl எchl உYZறேதா, 

தாy, தnைதயL& �ைனi வnதiட& கk�l கk�r வ6Zறேதா, தாtதா, பாI"P& 

படtைத பாrtத5m அவrகll காI"ய அளi கடnத அ&_m , அ%க பLiட& 

உண�I"ய5m, ெசlலm ெகா4t5 ெகாOhய5m �ைனikl வ6Zறேதா அ5ேபால 

அரஹnதr, htதrக2& �ைனi வnத5m நm அnதரRகt%l bதாராக த&ைம மXYm 

சrவOஞ த&ைமP& எkணmதா& வரேவk4m . யா6kl அ5ேபால எkணm 

வரblைலேயா, அவr பகவா<&-xதராக சrவOஞL& வ"ைவ இ&Ym சLயாக ெதLn5 

ெகாllளேவ இlைல எ&பதாlm.  

        பகவாrkl `& ைக up; வணRlதl, தைரPl ban5 நமsகாரm ெசyதl, 

ஜபm ெசyதl உkைமயான பk% இlைல. ஆனாl அவ6ைடய lணRக2& ேமl அ&_-

மZைம வ6தmm, அnத lணRக2& ேமl மLயாைத உணri ெகாlloதmm தா& 

உkைமயான பk%யாlm. அவ6ைடய lணRகைளp பXw எ5iேம ெதLn5 ெகாllளேவ 

இlைல எ&றாl எpப" அnத lணRக2& ேமl அ&_m, ம*ைமpm மLயாைதpm 

உணrim  உkடாlm? 

         நமkl கஷாயRகேள அதாவ5 ேகாபm, மானm, கபடm, பXY `தtயைவகேள ,கim 

பழkகpபIடதாlm, ஏென<l அைதtதா& நாm %ன`m ெசy5 ெகாk"6kZேறாm. 

ஆனாl xதராக த&ைமP& அrபவm இ5வைர நமkl ஏXபடblைலயாைகயாl அத& 

ம*ைம நமkl ெதLயblைல . ஆனாl யா6kl ெகாOசm xதராக த&ைம 

ெவ2pபI4llளேதா அpப"pபIட ஞா<கokேக பகவா<& ேமl உkைமயான பk% 

வ6Zற5. கஷாயRகைள அடklவதாl xதராக த&ைம ேதா&Yவ%lைல. ஆனாl 

xதராக த&ைம ெவ2pப4வதாl கஷாயRக2& உXபt%ேய இ6pப%lைல. இnத 

உXபt% இlலாமl இ6pபைதேய கஷாயm அ^n5 bIட5 எ&Y ெசாlZ&றனr.  

     நXகாIhP& வ^Pl ெச&Y `< �ைலpm, `< �ைலPl ெச&Y கடill 

�ைலpm அைடயpப4Zற5 எ&Y இ5வைர நாm பாrtேதாm. எpேபா5 `<kl 

பLZரஹm `தலான எnத பாபRகom இlலாமl ேபாZறேதா அpேபா5 அவராl 

அ*mைச `தலான மஹாbரதRகைள பாtkக `"Zற5. `kZயமாக `<வr எpேபா5 

த& ஞானt%mm, %யானt%mm ஆ]n%6kZறாr எ&றாl; அவைரbட hறnத 

அரஹnதr பதbைய அைடnதவr அவைர bட ேமmm hறpபாகtதா& இ6kக ேவk4m 

அlலவா? அரஹnதrகokl பLZரஹm (அsதரm, வstரm, சstரm, தனm, தா&யm, 

ேவைலkகார&, ேவைலkகாL, அலRகாரm `தtயன) எpப" இ6kக `"pm? எpேபா5m 

இ6kக `"யா5. அதாவ5 அவ6ைடய ;mபm uட xதராக த&ைமைய காI4வதாகேவ 

இ6kக ேவk4m.  

            சrவOஞL& N6kகமான bளkகm இvவாறாlm. oஞ எ&றாl அwதl. யாr ஒ&Y 

uட bடாமl எlலாவXைறpm அwZறாேரா அவr சrவOஞr ஆவாr. சrவ எ&றாl 
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உலகt%l உllள உPr %ரbயm, _tகல %ரbயm, தrம %ரbயm, அதrம %ரbயm, ஆகாச 

%ரbயm, மXYm கால %ரbயm `தலான ஆY %ரbயRகll. இைவக2& எk�kைக 

உணkl ஞாபகm இ6kZறதlலவா! உPr அனnதm, _tகலm அனnதானnதm, தrம, 

அதrம, ஆகாசm தலா ஒvெவா&Y, காலm அசRkயாதm. இnத எlலா %ரbயRகைளpm, 

ஒvெவா6 %ரbயt%& அனnத lணRகைளpm, ஒvெவா6 lணt%& கடnதகால, 

�க]கால மXYm எ%rகால எlலா பrயாயRகைளpm, ஒvெவா6 பrயாயt%& ;Lkக 

`"யாத ,கchwய அmசtைதpm (அbபாக ;ர%ேசt பrயாய சk%P& அளiேகாலான 

சk%P& ேமmm ;Lkக `"யாத ,கchwய அளைவ -smallest unit of measurement 

அளi ெகாkடைதpm) ஒேர சமயt%l ஒI4 ெமாtதமாகim, ேநர"யாகim அwயku"ய 

சாமrt%யm ேகவலஞானt%l உllள5 . அpப"pபIட அனnத ஞானtைத யாr 

ெவ2pப4t% இ6kZறாேரா , அவைர சrவOஞr எ&Y ெசாlZேறாm . இnத 

ேகவலஞானm இn%Lய (_ல&கll) சmபnதm இlலாத5. எpேபா5 உPr உPLேலேய 

ஆ]nத �ைலPl, த&ைனேய `aைமயாக அwZறேதா, அ%ேலேய �ைல ெகாk4 

b4Zறேதா அpேபா5 அnத உllேநாkl �ைலPேலேய ேகவலஞானm ெவ2pப4Zற5. 

அnத ேகவலஞானt%l ேமl ெசா&ன உலZl உllள எlலா பதாrதRகom கண 

ேநரt%l அwயku"ய அளbl (எpப" கkணா"kl `& உllள எlலா ெபா6llகom 

ஒேர சமயt%l அ%l ;ர%பtkZறேதா அ5ேபால) ;ர%பtkZ&றன. அ%l அnத 

எlலா ெபா6llக2& கடnதகால, �க]கால மXYm எ%rகால �ைலகom uட 5�Pl 

வைரnத ஓbயmேபால ஒேர சமயt%l அwpm வைகPl ெதLZ&றன.  

      தt5வkகlb பPlவ%& ம*ைமைய பXw அ4tத க"தt%l _LயைவkZேற&. 

xதராக த&ைம, மXYm சrவOஞ த&ைம இைவகைள ெத2வாகt ெதLn5 ெகாkட 

;றl உkைமயான பகவா<& வ"வtைத அwn5 ெகாllள நமkl அ%க ேநரm 

ேதைவPlைல. உRகokl ேதவ s5% ஞாபக,6klm, அ%luட சrவOஞr, மXYm 

xதராZP& வrணைன இvவாY இ6kZற5.  

          “சகல Oேஞய-ஞாயk-சrவOஞ; தத; �ஞானnத ரச�&-xதராZ,  

           Fsேந ராக-tேவஷ காமா%k �ேத-xதராZ,  

           சp ஜக ஜா&tயா-சrவOஞ; சp �ேவா ேகா ேமா�மாrக கா 

           �sp6h ேஹா உபேத� %யா-*ேதாபேதh.” 

    இத& ெபா6ll:  எlலா பாrkகk u"ய ெபா6llகைளpm பாrpபவr  சrவOஞr; 

அpேபா5 uட �ஜ ஆனnத ரசt%l ']Z இ6pபவr xதராZ. யாr ராக tேவஷ 

ேமாகtைத ெவXw ெகாkடாேரா xதராZ, எlலா இடt%mllளைதpm ெதLn5 

ெகாkடாr சrவOஞr. எlலா உPrகoklm ேமா� மாrகtைத ெத2வாக உபேதசm 

ெசyதாr *ேதாபேதh. 

        `aைமயாக xதராக த&ைம ெவ2pபIடiடேன சrவOஞ �ைல அதாவ5 `a5ணr 

�ைல ெவ2pப4Zற5. இ5 எvவளi த&<cைசயான, இயlபான அழகான, இயXைகயான 

b% எ&பைத பாr. b6p_, ெவYp_ உைடய எnத உP6kகாவ5 இnத `a5ணr அwi 

ெவ2pபIடாl எ&ன �கam எ&பைத �ைனt5 uட பாrkக `"யா5. இ&Y உலZl 

_t%ைய அ%கமாக த& Nயநலt%Xlm, ;றைர அ^pபதXlேம பய&ப4tதp ப4வைத 

நாm %னசL பt%LkைகP& ஒvெவா6 பkகt%mm பாrkக `"Zற5. இ&Y நாm யாr 

xதராZ மXYm சrவOஞேரா அவைரேய உkைமயான கடi2& வ"வm எ&Y �cசயm 

ெசy5llேளாm. நாm இ< ேவY எவைரpm கடill �ைலPl அதாவ5 ஈsவரr �ைலPl 

பாrkகp ேபாவ%lைல. ஆைசpட& u"ய ேதவ க%Pl உllள ேதவ ேதவைதகைள 
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lேதவr எ&Y ெசாlZ&றனr, ஏென<l அவrகைள UFpபதாl நமklm அவrக2டm 

இ6klm b6p_ ெவYp_தா& உkடாlm, ேமmm நm,டm உllள 'ட நm;kைகதா& 

வtவைடpm. hலr கடill அlலாதவrகைள (அேதவrகைள) uட , அதாவ5 மரm, கl, 

மைல, ந%, ெசlவm (லx,), பாm_, பN `தலானைவகைள கடill எ&Y நm_Z&றனr, 

இைவகைள வணRlவ5 ேதவ'டm எ&Y ெசாlலpப4Zற5.  

    lேதவr மXYm அேதவrகைள உkைமயான கடill எ&Y நm_தl, அவrகைள 

UைஜklLயவr எ&Y  பா ராI4m எkணm வ6தl 'டநm;kைக  மXYm 

தt5வ,lலாதவXwl நm;kைக எ&ற lXறm வ6Zற5. ஆனாl hலr xதராக 

சrவOஞைரேய உkைமயான கடill எ&Yதா& நm_Z&றனr, ஆனாl அவ6ைடய 

இயlைப bப�தமாக நm_பவrகளாக இ6kZ&றனr. அpப"pபIவrகoklkuட 

'டநm;kைக lXறm வ6Zற5. எpப" எ&றாl xதராக கடi2டm ேவk4தl ைவtதl, 

அவLடm ெசlவm, lழnைத, _க] `தtயன ேவk4தl, அவைர வணRZ இைவகைள 

அைடய b6m_தl, ேநாy lணமாக ேவk" Uைஜ-bதானm ெசyதl இைவகll எlலாm 

மடைம (foolishness) மXYm அOஞானt%& அைடயாளமாlm. ஆm, ஞா<கll uட 

சRகட காலt%l கடi2டm பk%, Uைஜ ெசyZ&றனr, ஆனாl கடill எ&ைன 

சRகடt%t6n5 காpபாXYவாr எ&ற எkணt%l அவrகll அvவாY ெசyவ%lைல, 

ஆனாl த& hnதைனைய xதராகt%& பkகm ெசmt% அNப உணrbt6n5-

பLணாமt%t6n5 த&ைன காpபXwk ெகாllளேவ அpப" ெசyZறாrகll.  

     பகவா& hல காLயRகைள ெசyபவr எ&Y நm_தl, இcைச உைடயவr எ&Y 

நm_தl, காpபாXYவாr எ&Y நm_தl, கடi2& b6pபt%Xl `& ேவY எnத 

உபாய`m இlைல எ&Y நm_தl எlலாm அOஞானமாlm. பகவா<& உkைமயான 

இயlைப அwயாததாl தா& இ5 ேபா&ற அOஞானm உXபt%யாZற5. பகவா<& 

இயlைப அwn5 xதராZ, அரஹnதr, htதrகைள UFpபதாl நm`ைடய xதராக வ"வ 

Ntதாtம இயl_ நமkl ெதLய வ6Zற5, ேமmm நm பாrைவ `kகாலt%mm Ntத 

(�yைமைய இழkகாத) ஆtம இயlைப எ%rெகாllZற5. இvவாY ஆன ;றlதா& 

கடi2& n5 உkைமயான பk%, Uைஜ ஆரmபமாZற5.  

          இnத க"தt%l பலவாறான _%ய ெசாXகைள உபேயாகp ப4t%P6pபதாl, அத& 

ெபா6ll உRகokl இpேபா5 ெதLயாமl uட இ6kகலாm எ&Y எனkl 

ேதா&YZற5 . ஆனாl ெகாOசm ெபா6ைமயாக இ6Rகll , இ&rm இரk4 

க"தRகoklp ;றl 'ல bஷயRகll பXw எaத ஆரm;pேப& அpேபா5 இnத _5p_5 

ெசாXகll எlலாm ,க Nலபமாக உRகokl _Ln5 b4m. நlல5, அ4tத க"தt%l 

சn%klm வைர,  

ெஜy Fேநn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா 
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க"தm-3                                                                                                                                 12-7-1993 

                                                       தt&வp பmhKm6 ெப.ைம 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

      `& இரk4 க"தRகைள ப"tதவrக2& க6t5 பLமாXறm மXYm ேமmm அ%கமாக 

ெதLnத5 ெகாllவ%l உRகokl உllள ஆrவm இைவகைளp பாrtத ;றl நா& இnத 

க"தtைத எa5Zேற&. பரமாtமாb&-கடi2& இயl_ எpப" இ6kZற5 எ&பைத 

நாm `& க"தt%l பாrtேதாm. ஒvெவா6 உP6m பரமாtமாவாக ஆக `"pm 

எ&பைதpm நாm அwn5 ெகாkேடாm. அதXl நா6 ஒ. உmr ெபா.ll எ&பைத `த& 

`தtl ெதLn5 ெகாlloதl அவhயமாlm. நா& இpேபா5 ம<த ;றbPl வா]n5 

ெகாk4 இ6nதாmm உடl, மனm, ெசாl இைவக2t6n5 நா& ேவறானவ& மXYm 

எ&rைடய அதாவ5 �ய ஆ&மாbrைடய இயl_ பXw சாs%ர பPXhயாl அwn5, 

அ%l ெசா&னப"ேய `ய&றாl எ& ஆtமாைவ நாேன உY% ெசy5 அைத அrபbkக 

`"pm எ&Y \XYkl \Y சதbZதm நm;kைக ெகாllள ேவk4m.  

  எvவளi சnேதாஷமான bஷயm பாr . இ&றய நxன bOஞான pகt%& 

கk4;"p_kகll , `&னr கXபைனயாக இ6nதைவகைளkuட �ஜமாkZk 

ெகாk"6kZ&றன. இ5 எvவாY `"Zற5 எ<l அைவக2l %டமான நm;kைக 

மXYm த&நm;kைகpடrm, ெப6`யXhpட& `ய&Y ேத"tேத" அைவகைள 

இpேபா5 `"pm எ&Y ��;kகp ப4Z&றன. அேதேபால ஆtமா-பரமாtமா பXw எpப" 

Fனவா�Pl uறpபI4llளேதா, %vயtெதா<Pl எvவாY வn5llளேதா, அ5 

`kகாலt%mm உkைமயாlm. ேமmm அ%l %ட நm;kைக ெகாllவேத உkைமPl 

உPைர பகவானாக ஆklவ%l %றைம வாynததாlm. Fேநn%ரL& வா�ேய இnத 

உkைமைய நமkl ெதLயpப4t5Zற5 , ேவY எவ6ைடய வா�pm இlைல , 

ஏென&றாl Fேநn%ரL& இயlேப xதராக மXYm சrவOஞ �ைலயாlm. xதராZ 

அதாவ5 யாLடm ஆைச, ெவl2, மயkகm இைவக2& வாசைணuட இlைலேயா அவr 

ெபாy ெசாlmவாரா எ&ன? சrவOஞr, அதாவ5 எlலாm ெதLnதவr எpப" ெபாy 

ெசாlல `"pm? யாr எlலாm அwnதவேரா, அவr uYவ5 யதாrtதமாகt தாேன 

இ6klm. இnத நm;kைகP& பலtதாl நாm ஏ& பகவானாக ஆக `"யா5?  

  �rtதRகரL& இnத %vயtெதா< ஓmகார சpதt%l அவ6ைடய உடl 

`aவ%m,6n5-சrவாRகt%m,6n5 அவ6ைட b6pப,&w அ5 தானாகேவ 

ெவ2pப4Zற5. சமவசரணt%l அமrn5llள உPrகll-ம<தrகll, bலRlகll, ேதவக% 

உP rக ll அவ ரவ rகoைட ய ச k% kl  உக nதா rேபாl % vய tெதா<Pl 

uறpபI4llளத& ெபா6ைள _Ln5 ெகாllZறாrகll. கணதர ஆசாrயrகll இnத 

உபேதசtைத ேகI4, ப&<ரk4 அRகாமRகைள ெதாlkZறாrகll. இைதேய நாm 

Fனாகமm எ&Y uYZேறாm. இnத ஆகமm ஆசாrயrக2& பரmபைரPl ேகllb-

ெசbவ^ ஞானமாகேவ �rதRகரrகokl ;றl பல காலRகokl Zைடt5k 

ெகாk"6nத5 . அைவக2l hல பl% இ&Y Zரnத வ"bl ZைடkZற5 . 

`Xகாலt%t6nேத அேனக மாஹா& ஆசாrயrகll அவrகokl பரmபைரயாக Zைடtத 

l6kக2& உபேதசtதாmm, ஆகம பPXhயாmm, தRக2& Nய அrபவt%& 'ல`m 

Zைடtத அpப"pபIட ஞான ெபாkZஷtைத ZரnதRகll வ"bl எa% ைவt5, இ&Y 

நமkl Zைடklmப" ெசy5 , நமkl ெபLய உதb ெசy%6kZறாrகll . நm 

`&ேனாrகll uட நmேமl ,lnத க6ைண ெகாk4 ஆPரm இரkடாPரm ஆk4கll 
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பழைமயான ZரnதRகைள நமkகாக இ&Yவைர பா5காt5 , நமkl இ&Y 

Zைடklmப" ெசy%6kZறாrகll. பழRகாலt%l எlலா ZரnதRகom ைகயாl 

எatதா� ெகாk4 பைன ஒைலPl ஓைலcNவ"கll வ"bl எaதpபI4 வnதன. அ%க 

;ர%கll அnத காலt%l இlைல. அcN இயn%ரm கk4;"kகpபIட ;&னr 

தXகாலt%l ஒvெவா6 xI"mm ZரnதRகll Zைடklm வச% வn5bIட5. 

     ேதவ&, l6, சாs%ரm இைவ '&Ym வnதைனklwயைவ; ஏென<l அவrக2&-

அைவக2& காரணtதாl தா& நமkl தrமtைத பXwய, வs5b& இயl_ பXwய 

உkைமயான அwi ZைடkZற5. அரஹnதr, htதr, சா5 இவrகைள நாm ேலாltதமா 

அதாவ5 உலZl எlலாவXைறpm bட உtதமm எ&Y uYZேறாm, மRகலm எ&Y 

uYZேறாm, உtதமமாக இ6pப5m, மRகலமாக இ6pப5m அவrகokl xதராக 

bOஞானt%& 'லm Zைடt%6kZற5. நாm கடi2& `& தைல வணRlZேறாm, 

அவr %6வ"கைள -வ^ைய ;&பXYZேறாm , ஆனாl அவrகll யாr வ^Pl 

ெச&றாrகll? அவrகll xதராக bOஞான வ"வ �ஜ Ntத ஆtமாbl ஆ]n5 அ%ேலேய 

']Z bIடனr. நா`m அவைரpேபாl கடiளாக ஆகேவk4m எ&ற இலIhயtைத `& 

ைவt5, அவr எnத வ^ைய த& வ^யாகk ெகாkடாr எ&பைத ெதLn5 ெகாllளtதா&, 

நாm அவைர %ன`m ெச&Y வணRlZேறாm, ெவ6மேன அவ6ைடய பkதனாக 

ஆவதXl மI4ேமயlல.  

   கl�Lkl ெச&Y ேபராhLயrகokl ெவ6m வணkகm ெசாlவதாl மI4m, 

அவrகokl  ப�i காI4வதாl மI4m உRகokl  பIடm Zைடkகா5 . 

ேபராhLயrக2& வ^காI4தt&ப" நேம பP&Y, %6mபt%6mப பPXh ெசy5தா& 

அnத கlbtதl%, கைலtதl%, மXYm பதbகைளp ெபற`"pm. இRl மI4m 

இpப"tதா& ெசyZேறாm. ஆனாl அரஹnதr, htதr, சா5kகைள மI4m ெவ6m 

நமsகாரm ெசyவதாl மI4m நமkl காLயm Urt% அைடய ேவk4m எ&Y �ைனt5 

அைத மI4ேம ெசyZேறாm . ஆனாl ேகவtகளாl ெசாlலpபIட தrமtைத 

சரணைடn5 அதாவ5 ேகவtகளாl உபேதhkகpபIட தrம வ^Pl ெச&Y, அவrகll 

சா%tத5 ேபால நா`m சாதைன ெசyய ேவk4m எ&ற உY% ெகாllள ேவk4m.  

   தrமtைத கைட;"pப%l மI4m மkகokl பலbதமான க6t5கll அlல5 

அ;pராயRகll காணpப4Z&றன. hலr நாm தrமtைத பா5காkக அlல5 இரIhkக 

ேவk4m எ&Z&றனr. தrமtைத அ"pபைடயாக ெகாllவதாl 5kகpப4பவ6m மXYm 

அwblலாதவ6m வா]kைகPl காpபாXறp ப4Zறாrகll எ&ப5 அவrகokl 

ெதLயாமt6kகலாm. தrமm யாராmm காpபாXற ேவk"ய �ைலPl இlைல ஆனாl 

ஒvெவா6வ6m தrமt%& வ^Pl ெச&Y தRகைள காpபXwkெகாllள ேவk4m எ&ற 

எkணm வரேவk4m. ெபா62& இயலேப தrமm. இRேக ெபா6ll எ&ப5 %ரbயtைத 

lwklm. தrமm எ&னேவா `kகாலt%mm இ6kZற5, அ5im அpப"ேய இ6kZற5. 

எpப" எ&றாl ெந6p;& தrமm N4தl. ஐnதாPரm வ6டRகokl `&னாmm ெந6p_ 

N4வதாகேவ இ6nத5, இpேபா5m N4வதாகேவதா& இ6kZற5. இn%யாbmm 

ெந6p_ N4Zற5, அெமLkகாbmm ெந6p_ Nடாகேவ இ6kZற5. இ%t6n5 

ெபா62& தrமm `kகாலt%mm 'iலகt%mm ஒேர மா%Lயாகேவ இ6kZற5, 

எpேபா5m மாXறமைடவ%lைல எ&பைத உY% ெசy5 ெகாllளலாm.  

     ெபா62& இயl_ பXw Fன சாs%ரRக2l ெசாlலp பI"6kZற5. அைத நாm 

தl%யானவ6ைடய வ^காI4தt&ப" பPல ேவk4m.  அpப" இlலாமl நாேம ப"t5, 

நm அwikl எI"ய வkணm தவறான அrtதm ெசy5 ெகாk4, தவரான வ^Pl 
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ெசlலku"ய வாyp_ அ%கமாக காணpப4Zற5. நாm எpப" பll2Pl `தl வlp;l 

இ6n5 எk, எat5kகைள `ைறயாக கXY, ப"pப"யாக ேமl வlp_க2l ெச&Y 

கXற5ேபால; தrமtைத uட அ"pபைட bஷயRகைள `தtl கXY, ;றl ப"pப"யாக 

`&ேனற ேவk4m. ெப6mபாmm அ%கமான மkகll தt5வ அwi ெப6வ%mm 

அ"pபைட பPXh இlலாமேல சாs%ரRகைள தாRகளாகேவ பPlபவrகளாக 

இ6kZறாrகll. 

  பல6m தt5வp பPXh ஒ6 bOஞான Urவமான கlb எ&பைத இ&ன`m 

ெதLயாதவrகளாகேவ இ6kZறாrகll. மXறவrகll எ&ன, நா& uட எ& இளைம 

ப6வt%l அpப"tதா& இ6nேத& . நm கடiom , l6kகom-`<வrகom 

�rவாணமாக-;றnத ேம<யாக இ6kZறாrகll, நm தrமt%l-மதt%l உkணாைம 

ேநா&_-உபவாசm இ6kக ேவk4m, க4ைமயான bரதRகைள ைகெகாllள ேவk4m, 

Uைஜ, அrcசைன, ெபா6ll தானm `தtயன ெசyய ேவk4m, �rtத யாt%ைரகll ெசyய 

ேவk4m, இைவகைள கைடp;"tதாl தா& நாm தrம வ^Pl ெசlZேறாm எ&Y 

எk�ேன&. உkைமைய ெசாlல ேவk4m எ&றாl தt5வ ஞானt%l அதாவ5 

xதராக bOஞானt%l பPXh இlலாமl, தrமm எRேக ஆரm;kZற5? எ&பைதuட 

நmமாl _Ln5 ெகாllள `"யா5. ;றl எpப" நாm தrம வ^Pl நடkக `"pm? அ%l 

எvவாY `&ேனற `"pm? இnத �ைலPl நாm நXகாIh ெப6வ%l இ&rm ெவl 

ெதாைலbl இ6kZேறாm எ&ற உணrேவ இlலாமt6kZேறாm எ&Yதா& ெசாlல 

ேவk4m.  

பணm சmபா%pபேத lwkேகாளாக இ6klm இnத காலt%l, அ%�ட வசமாக hலr 

ெசlவnதrகளாகim, Nக ேபாகRகைள அrபbpபவrகளாகim இ6n5 bIடாl, நமkl 

தt5வ அwi ேதைவPlைல எ&Ym, யா6kl ேவk4m இnத தt5வp பPXh? எ&Ym 

�ைனkZறாrகll. ேமா�m அைடய ெசyயpப4m `யXhயாl இpேபா5 Zைடt5llள 

இn%Lய NகRகைள அதாவ5 _ல<&ப சாதனRகைள அrபbkகாமl ஏ& 

bடேவk4m? எ&Y �ைனkZ&றனr. அதனாl நமkl ேமா�`m ேவkடாm, தt5வ 

பPXhpm ேதைவPlைல எ&Y �ைனkZறாrகll. 

   ெகாOசm சLயாக ேயாht5p பா6Rகll, எnத Nகm தt5வஞான பPXhயாl 

இlலாமl ேபாlேமா அைத எpப" உkைமயான Nகm எ&Y ெசாlல `"pm? 

உRகokl ஞாபகm இ6kZறதா? �Rகll உRகll இளைம ப6வt%l �kகt%l 

கkட கனiகைள, காைலPl எ&<டm வn5 bLவாகc ெசாlxrகll. அைத bபLt5k 

ெகாkேட hல சமயm பயpப4xrகll, hல சமயm hLp{rகll. நா& அைவகைள 

ேகIlmேபா5 எ&<டm எnத பயேமா, சnேதாஷேமா வராதைதp பாrt5 உRகokl 

எனேமl ேகாபm uட வn%6kZற5. கனbl பாrtத �க]iகom, அதனாl உkடான 

உணriகom, �kகt%t6n5 b^p_ அைடnத ;றl எnத ம%p_m இlலாததாக 

இ6pபைத இpேபா5 உRகளாl _Ln5 ெகாllள `"Zறதlலவா! 

    நாm எைத Nகm எ&Y நm_Zேறாேமா, அnத சmசார Nகm உkைமPl கவைல-

bயாuலm, பதIடm, anxiety, தbp_, கலkகm இlலாமl இ6kZறதா எ&ன? எ&<டm 

இnத ெசlவm �ைலயாக இ6klமா? எ&rைடய ;Lயமான மைனb, lழnைதகll, தாy, 

தnைத, மXற உறiகll எ&ைன அனாைதயாக bI4bI4  ெசlலாமl இ6pபாrகளா? 

எனkl �rkகமான ஆpll இ6klமா? எ&rைடய l4mபtதாr ேநாyவாy படாமl 

இ6pபாrகளா? இvவாறாக ஒ&Y இரkடlல அேனக கவைலகளாl நாm எlலா 

ேநர`m சRகடt%l தா& ']Z இ6kZேறாm அlலவா!  
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    உRகokl ஒ&ைற ெசாlல b6m_Zேற&. நா& ைவt%யm ெசypm டாkடr 

ஆைகயாl ச'கt%l வச%யானவrகll, வச%யXறவrகll, ெசlவnதrகll, ஏைழகll, 

இளைம ப6வt%னr, வய5 `%rnதவrகll என பலbதமான மkகll எ&<டm %ன`m 

வ6Zறாrகll. அவrகoைடய 5kகm அவrகoைடய உடl ேநாy பXwயதாக மI4ேம 

இ6pப%lைல. அவrகll அ&_klLய l4mபtதா6ட& uட அவrகoைடய 5kகRகைள 

பZrn5 ெகாllவ%lைல, ஆனாl l4mப ைவt%யரானதாl எ&<டm அவrகll மனm 

bI4 ேபNZறாrகll. ெசlவnதrகll, ,க பாkZயவா&கll மXYm Nகமாக இ6pபதாக 

ெதLபவrகll uட, அவrகll மனm %றn5 எ&<டm அவrகoைடய 5kகtைத 

பZrZறாrகll. அவrக2& 5kகRகokl காரண`m அதXl ம6n5m-உபாய`m தt5வ 

ஞானtதாேலேய ZைடkZ&றன. தt5வp பPXh ெசyவதாl நமkl உkைமயான 

b^p_ணri உkடாZற5. உkைமயான Nக`m, ஆனnத`m நm`llேளேய இ6kZற5, 

அ5 ெவ2p ெபா6llக2l இlைல எ&ப5 _Lயவ6Zற5. Nக`m, ஆனnத`m நm 

உPLட,6n5 ;Lkக `"யாத lணm எ&பைத உணர `"Zற5. அpேபா5 தா& தt5வ 

பPXhP& அவhயm மXYm அத& ம*ைம ேமmm அைத ஆழமாக கXக ேவk4m எ&ற 

உணrim ேமt4Zற5.  

    தt5வ பPXh ெசyவதாl மkகll மத ெவwயrகளாக religious fanatic-ஆக ஆZ 

b4Zறாrகll எ&Y �ைனpப5m, நm_வ5m ,கt தவறானதாlm. தt5வ பPXhயாl  

சt%யm எ5? உkைம எ5? தவY எ5? எ&பைத அwயim, உkைம அlலாத மXற மதk 

ெகாllைககll ஞாயமான தrக ேநாkZl கkடனt%Xlwய5 எ&ப5m, உkைமயான 

தrமm-%கmபர ைஜன தrமm-ேகவல ஞா<யாl உபேதhkகp பIட தrமm எvவாY 

உkைமயான5m, தைல hறnத5m எ&பைத ெதLn5 ெகாllள `"Zற5. இnத உkைம 

ேமா� மாrகp ;ரகாசm, இரt%ன Zரkடக sரவகாசாரm, ராஜவாrt%கm `தலான பல 

ஆகமRக2&- \lக2& வ^ அைத எa%ய ஆசாrயrகll ,க bLவாகt ெத2i 

ப4t%P6kZறாrகll.  

    எRகokl எlலா தrம`m-மத`m ஒ&ேற, எlலாேம எRகokl சmமதm எ&Y 

ெசாlmm பலைர இnத காலt%l அ%கமாக காண`"Zற5. 1. நாRகll எlலா மத 

ேகாIபா4கைளpm ப"kZேறாm, 2. எlலா மத கடiளrகைளpm வணRlZேறாm, 3. 

நேமாkகார மn%ரt%l uட நேமா ேலாேய சvவ சா�ணm எ&Y உலZmllள எlல 

5றbகoklm வணkகm ெசாlலp ப4Zதlலவா? எ&Y தrகm ெசypm பலைர பாrkக 

`"Zற5. அpப"pபIவrகll அ;pராயt%Xl நா& ஒvெவா&றாக bளkகம2kZேற&, 

ேகoRகll. 

  1. எlலா மதRக2& தt5வ \lகைள யா6m ப"kக ேவkடாm எ&Y 

ெசாlலblைல. ேமேல uwய %கmபர Fன தrம \lகைள எa%ய ஆசாLயrகll, மXற 

எlலா தrம \lகைளpm ஆழமாக ப"t%6kZறாrகll. இ5வைர நாm ெபயr uட 

ேகI"றாத பல தrமRகைள பXw எlலாm இnத ஆசாrயrகll ப"t5 �யாய 

சாs%ரRக2&ப" ,க ��kகமாகim, தrkக �%யாகim ஆராyn5 அnத தt5வRகll 

எvவாY தவறான5 எ&Y bளkZ, அதXl கkடன`m அவrகoைடய \lக2l 

தn%6kZறாrகll. Fன தrமேம மXற எlல தrமRகைளpm bட தைல hறnத5 எ&Y 

��; t%6 kZ றா rக ll . சாதா ரணமாக நா m ஒ vெவா 6 வ6 m எ lலா  ம த 

ேகாIபா4கைளpm ப"t5 அைவகைள ெதLn5 ெகாk4 ;றl hறnத5 எ5 எ&Y 

உY% ெசyய ேதைவயான �kட ஆpom, அதXl ேதைவயான அwim ெபXw6pப5 

,கim அLதான ஒ&றாlm.  
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  2. எlலா கடiைளpm வணRlபவrகll, அதாவ5 lேதவ, அேதவrகைளpm 

வணRlபவrகll, தrkக �%Pலான பltதwi இlலாதவrகll எ&ேற ெசாlல ேவk4m. 

ஒ6 சாதாரண மk பாைன வாRlவதாக இ6nதாl uட, தரமானதா எ&Y தI" பாrt5 

ேசா%tத  ;றேக  வாRlZேறாm , ஆனாl நாm வணRlm கடiைள , அவr 

உkைமPேலேய கடillத&ைம உllளவரா? வணRகt தl%யானவரா? எ&Y uட 

ேயாhkகாமl, யாெரlலாm வணRகpப4Zறாrகேளா அவrகll எlேலா6m கடillகேள 

எ&Ym, எlலா கடiom சமமானவrகேள எ&Ym `"ikl வ6வ5 எpப" ஒ6 சLயான 

`"வாக இ6kக `"pm?  

      நமkl உடm_ சLPlைல எ&றாl டாkடr எ&Y ெபயr பலைக மாI" ைவt%6klm 

யாLடm ேவk4மானாmm ெச&Y ைவt%யm ெசy5 ெகாllேவாமா? நlல sெபஷtsI 

யாr, அ%l அrபவ`m, %ைறைமpm வாynதவr யாr எ&Y பாrt5 தாேன ெசlZேறாm. 

கடill bஷயt%l மI4m எpப" எlேலா6m சமm எ&Y �ைனkகலாm? பல 

தைல`ைறகளாக உllள hல 'ட பழkகtதாmm, மXற மதtதவrகேளா4 அ%கமாக 

பழlm ேதாஷtதாmm, கடillகைள பXw எnத bதமான ஆyim ெசyயt தவwயவrகேள 

அpப"pபIட எkணm ெகாkடவrகளாக இ6kZ&றனr. கடill யாr எ&Y ேசா%t5 

ஏXபவrகைள அவrகll நாக�கm அXறவrகll எ&Ym இ&rm பழRகலt%ேலேய 

வா]பவrகll எ&Ym ேகt ேபNZறாrகll. அpப"p பIடவrகll தRகைள தாRகேள 

நாக�கமானவrகll most modern எ&Ym சrவ தrம சமபாBகll எ&Ym ெப6ைமயாகc 

ெசாltk ெகாllZ&றனr. உkைமPl சமபாவm எ&பத& ெபா6ll ஆைச, ேகாபm 

இlலாமl இ6pப5, மாXY க6t5 உைடயbLடt%l ந4�ைலைம வZpப5. இ5 ஒ6 

ெபா5 க6t5. இைத bட ஆழமான ஒ6 க6t5 அtயாtமt%l இ6kZற5. அைத 

bவLtதாl இpேபா5 உRகளாl _Ln5 ெகாllள `"யா5. ஆனாl அவrகll வணRக 

b6m_m எlலா கடillகom, உkைமயான கடiokl அவhயm இ6kக ேவk"ய 

xதராகt5வm-இராக, tேவஷm அXற த&ைம ெகாkடவrகளாகவா இ6kZறாrகll? 

இpப"c கk '"tதனமாக எlலா கடioklm வnதைன ெசyவைத Bைனய 

Utயாtவm எ&Ym ேலாக aடm எ&Ym ெசாlலp ப4Zற5.  

     3. நேமாkகார மn%ரt%l ணேமா ேலாேய சvவ சா~ணm எ&Y ெசாlவத& 

ெபா6ll உலZl உllள எlலா சா5kகoklm வணkகm ெசyவதாlm. சா5 எ&ப5 

%கmபர ெஜP& `<வrகைளேய lwklm. அதாவ5 ஆசாLயr, உபாtயாயr, சா5-`< 

இnத 'வைகPனைரtதா& சா� எ&ற pராk6த ெமா^Pl ெசாlZறாrகll . 

நேமாkகார மn%ரtைத மI4ேம ப"tதவrகll அrtதtைத அனrtதமாக, எlலா 

சமயt%mm உllள `<வrகைளpm %கmபர சா5kகokl சமமாக எ4t5k 

ெகாllவாrகளானாl , அவrகll சாs%ரRகைள ப"t5 எ&ன எ&ன அrtதm 

ெகாllவாrகேளா எ&Y கXபைன uட ெசy5 பாrkக `"யblைல. சாs%ரRகைள 

ப"t5 ெபா6ைள _Ln5 ெகாllom `ைற பXw அ4tத க"தt%l bLவாக 

ெசாlZேற&.  

       ஒ6 hலr இpப" ெசாlZறாrகll, �Rகll எvவளi ேவk4மானாmm தt5வp பPXh 

ெசypRகll, நாRகll உRகoைடய sவாtயாயt%Xl எlலா bதt%mm உதbயாக 

இ6kZேறாm, ஆனாl நாRகom தt5வp பPXh ெசyய ேவk4m எ&Y எ%r 

பாrkகா�rகll. இvவாY ஒvெவா6வ6m ெசயl பIடாl, எnத தt5வ அwைவpm நm 

சnத%யrகokl நmமாl ெகா4kக `"யாமl ேபாlm.  
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      இtத காலt%l ெபXேறாrகll, தRகll lழnைதகைள 2-3 வய%ேலேய ,கc hறnத 

பll2Pl ேசrt5  b4Z&றனr . இதXl  அவrகll பல லIசRகைளkuட 

ந&ெகாைடயாகt தர தயாராக உllளனr. ெபயr ெபXற பll2Pl ேசர அrம% Zைடt5 

bIடாl அைதேய ஒ6 ெபLய சாதைனயாக க65Z&றனr. `தtl lழnைதகll 

பll2kl ெசlல அa5 அடm ;"kZறாrகll, ஆனாl அவrகll ேமl எnத க6ைணpm 

காIடாமl, அa5 _ரom lழnைதையkuட பll2Pl bI4bI4tதா& வ6Z&றனr. 

ஏென<l அவrகokl கlbP& அவhயm _Ln%6kZற5. ந&l ப"t5 பIடm 

ெபXறாlதா& அவrகll வா]kைகPl நlல ேவைலPmm , ச'கt%l நlல 

அnதs5டrm, ;Xகாலt%l வச%யாக வாழ `"pm எ&Y �ைனkZறாrகll. அ^pm 

இnத உடmkl மI4ேம ந&ைம ெசypm ெலௗ�க கlbkl இvவளi `kZயt5வm 

ெகா4klm ெபXேறாrகll, அ^யாத த& ஆ&மாikl ந&ைம ெசypm தt5வk கlbைய 

அவrகll lழnைதகokl ெகா4kக ேவk4m எ&ப%l மI4m கவைலP&wேய 

இ6kZறாrகll. அவrகokl தt5வk கlbP& அவhயm _Lnதாl தாேன, அவrகom 

உLய காலt%l அைத பP&றாl தாேன, த& ஆ&மrkl ந&ைம ெசy5 ெகாllள 

`"pm, ;றl சnத%யrகoklm அைத ெகா4kக ேவk4m எ&ற எkணm வ6m.   

   ேமmm இkகாலt%l தாy ெமா^ அlலாத ஆRZலt%l மாணவrகll கlb 

பPmவதாl , ேமmm நm தt5வ அwi ெப6வ%t6n5 ெவl �ரm ெச&Y 

b4Zறாrகll. இnத �ைலPl நm சnத%கokl தt5வk கlb  ெகா4pப%l நm 

ெபாYp_ தா& அ%கமாZற5. அவrகokl இnத bைல ம%pபXற Fனவா�Pl 

ெசாlலpபIட தt5வk கlbைய ெகா4pப5 நm தைலயாய கடைமயாlm. இnத 

காலt%l Fனவா� எlலா ெமா^க2mm, ஏ& ஆRZலt%mm uட ZைடkZற5. நா& 

இைத க6t%l ெகாk4 எ4t%6klm இnத உkைமயான `யXhP& வ"வேம இnத 

க"தm 'லm சமண தt5வ அw`கm எ&றாl ,ைகயாகா5. எ&rைடய `தl 

க"தtைத ப"tத5m எ& தRைக, ேர�மா இvவாY uwனாll “ஒ6 hல வாrtைதகom 

அத& ெபா6om உடன"யாக எனkl _Lயblைல, எ&றாmm அைதேய 3-4 `ைற 

ஆ]n5 ப"tத5m அத& ெபா6ைள _Ln5 ெகாllள `"Zற5. `&னr நா& எ& உP6m, 

உடmm ஒ&ேற எ&ற எkணt%l இ6nேத& ஆனாl அ5 அvவாY இlைல எ&பைத 

இpேபா5 உணrZேற&. அத& உkைம �ைலகைள இpேபா5தா& நா& சLயாக _Ln5 

ெகாllZேற&.” 

   இ&றய ெபா6ll சாrnத உலக வா]kைகPl நாm பணm சmபா%kக உகnத பல 

bஷயRகைள பXwய அwைவ ெபYவ%l `a `யXh ெசyZேறாm. �னா, உ&rைடய 

மாமனாr, %6. சhகாnt � அவrகைளp பாr. அவr நxன ெதா^l �Iபm, ம6t5வm, 

%ைரpபடt5ைற `தலான பlேவY 5ைறக2l ,lnத அwi ெபXw6pப5 ,கim 

bயpபாக இ6kZற5. அvவளi bஷயRக2l அவr ேநரtைத ெசலi ெசyதாmm, தt5வ 

அwi ெப6வ%l அவr எ4t5k ெகாllom `யXhpm பாராIடt தkகதாக இ6kZற5. 

அவைரp ேபா&Y %றnத மன5ட& _%யதான எைதpm கXக `XபIடாl, அைத 

கXப%mm அைத _Ln5 ெகாllவ%mm எnத hரம`m இ6kகா5. அ,rதசn%ர ஆசாLயr 

அவ6ைடய “ஆtமkயா%” எ&ற \tl “अिय कथमिप मृत्वा तत्वा कौतुहली सन्” எ&Y 

uwP6kZறாr . இத& ெபா6ll “ஒ6வr தt5வ ஞானtைத ெபறim அத& 

`kZயt5வtைத _Ln5 ெகாllளim த& உPைரpm 5cசமாக �ைனt5 எnத 

bைலையpm ெகா4kக தயாராக இ6kக ேவk4m” எ&பதாm. சn%klm வைர,  

அ&_ட&,  

உRகll அmமா.   
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க"தm-4                                                                                                                                 15-8-1993 

                                          dனாகம9கGl ெபா.ll காnm வg*ைற 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

        �Rகll எ& அ4tத க"தtைத எ%rபாrt5 காt5kெகாk4 இ6pபைதpm, எ& 

பழய க"தRகைள ,கim பா5காpபாக ைவt%6pபைதpm அwவ%l நா& ,kக 

மZ]ch அைடZேற& . �Rகll அைவகைள %6mப எ4t5 ப"kகim , அ%l 

uறpபI4llள மrமRக2& ஆழமான அrtதRகைள _Ln5 ெகாllளim அkக"தRகll 

உRகokl ேப6தbயாக இ6klm. ஆரmபt%l அ%l வ6m _5p_5 ெசாXகom, 

சாs%ர சmபnதமான கைலcெசாXகom உRகைள சXY lழpபt%l ஆ]tதலாm, 

ஆனாl nk4m nk4m வாhklmேபா5 இcெசாXகll பLcசயமாZ உRகll �ைனbl 

�Xlm. எpப" எ&றாl, நாm ெதாைலகாIhPl (TV-l) ெதாடrகll பாrklm ேபா5 

`தl இரk4 '&Y நாIக2l (in first few episodes) யாr, யாr எ&ென&ன மா%Lயான 

பாt%ரRகll எ&ப5 _Lயாமl இ6pேபாm, ஆனாl hல %னRகll அtெதாடL& 

ஒ2பரpைப பாrtத ;றl, யாr யாr எnத மா%Lயன பாt%ரRகll எ&ப5 நமkl ெதLn5 

b4Zற5 அlலவா! அ5 ேபாலtதா&.  

   சமண தt5வt%l `aைமயான அwi ெப6வ5 ஒvெவா6வ6klm ,கim 

அtயாவhயமான5 எ&Y `& க"தt%l uwP6nேத& . Fன தrமt%l பல 

சாs%ரRகll இ6pபதாl, தt5வp பPXh ெசyதl எ&றாl உkைமPl நாm எ&ன 

ெசyய ேவk4m? எ&ற ேகllb நm மன%l சகஜமாகேவ எam. சாs%ரRகைள நமkl 

நாேம வாhklmேபா5, அ%l uwP6pபைத நmமாl எ2தாக _Ln5 ெகாllள 

`"வ%lைல. ெஜP& சாs%ரRகைள வாhpப%l மI4m இvவாY இlைல, எnத 

5ைறைய சாrnத _tதகமானாmm, நமkl நாேம Nயமாக ப"klm ேபா5, அ%l 

uwpllள க6t5kகll நமkl சLயாக _Lவ%lைல எ&ப5 உணைமதா& . 

ம6t5வbயl மXYm இயn%ரbயl சாrnத 5ைறPl பல ைகேதrnத �_ணrகll 

எa%ய _tதகRகll Nலபமாக Zைடtத ேபா%mm , அnத கlb சmபnதமான 

கl�Lக2l ேசrn5, அRl உllள ேபராhLயrக2& வ^காI4தt& ப" ப"t5tதா& 

மாணவrகll ம6t5வm மXYm இOh<யLR பIடRகைள ெபYZறாrகll அlலவா. யாr, 

யாr எnெதnத 5ைறPl அwim, அrபவ`m ெபற b6m_Zேறாேமா, அவரவrகll 

அnதnத 5ைற சாrnத வlmனrக2& 5ைணைய ெகாk4தா& அைத ெபற 

ேவk"யவrகளாக இ6kZேறாm.  

         த& ஆtமாைவ அwn5, அrபbklm l6kகll மXYm ஞா<கll தா& `ைறயாகim 

மXYm ,கcசLயாகim FனாகமRக2l uwpllள மrமRக2& ெபா6llகைள எ4t5c 

ெசாlலk u"யவrகளாக இ6kZறாrகll . யாr xதராக த&ைமைய த&<l 

ெவ2pப4t%pllளாேரா அவேர ஆ]nத தt5வ க6t5kகைள ெத2வாக ெதLnதவ6m 

மXYm அைவகைள bLவாக bளklபவராகim இ6kZறாr . சாs%ரRக2& 

மைறn5llள மrமRகைள ெவ2pப4t5வ%l, அnத சாs%ர ெசாXக2& அகரா% 

அrtதtைத-literally translated meaning-ஐ ெதLn5 ெகாllவதாl மI4ேம `"யா5. 

அகரா% அrtதt5ட&, அத& உIெபா6ll intended meaning, ஆகமp ெபா6ll-particular 

book intended meaning, நயpெபா6ll-meaning according to the reasoning, மத-சமய-தrம 

ெபா6ll-meaning according to religious interpretation `தலான ஐn5 வைக 

அrtதRகைளpm ெதLn5 ெகாlloதl ,க,க அவhயமாlm.  

30



   ஒ6 சாதாரண உதாரணt%& 'லm இைத bளklZேற&. ஒ6 அwயாத hY 

ெபk�டm அவll அmமா “இRேக பாr, இnத பாtl ெவkெணy இ6kZற5, அைத 

;Lt5 எ4” எ&றாl, அnத hY, த& தாy ெசா&னைதk ேகI4 பாtl ெவkெணy 

ெதLயாததாl lழm;tதா& ேபாவாll. அlல5 இnத கால அ% _t%சாtயான ெபkணாக 

இ6nதாl, “அmமா! எ&ன எ&<டm bைளயா4Zறாrகளா? இnத பாtl எRேக 

ெவkெணy இ6kZற5? எனkl அpப" எ5im ெதLய blைலேய” எ&Y uYவாll. 

ஆனாl யா6kl பாtt6n5 ெவkெணyைய ;Ltெத4klm கைல ெதLpேமா அவr, 

அnத lழnைதkl “பாைல காch, ெபாைறேமாr இI4, தPராக மாXw, அnத தPைர 

மtதாl கைடnதாl ெவkெணy அ%l %ரk4 வ6m, அpேபா5 நமkl ேதைவயான 

ெவkைணyைய அ%t6n5 எ4kகலாm” எ&Y ெத2வாக _Lpmப", அதாவ5 

பாtt6n5 ெவkெணyைய ;Ltெத4klm கைலைய, அnத ெசயl `ைறைய 

ெத2வாக எ4t5c ெசாlmவாll . அ5ேபால சாs%ரRகைள ந&l ெதLnத 

ஆசாLயrகll-ஞா<கll, நமkl சாs%ரt%l இ6n5 அrtதtைத எpப" _Ln5 ெகாllள 

ேவk4m எ&ற b%`ைறகைள ெத2வாக _Lpmப" சrcைச ெசy5 நமkl 

bளklZறாrகll. இpேபா5 ேமXuwய ஐn5 அrtதRகll ஒvெவா&ைறpm பXw ேமmm 

bLவாக ெசாlZேற&, ேகoRகll. 

  ெசாhெபா.ll : இ5தா& சாதாரணமாக எlேலாராmm எ4t5k ெகாllom 

அrtதமாlm, அதாவ5 அகரா%Pl ெகா4kகp பI4llள அrtதமாlm. நm`ைடய 

ஆகமRகll �t%ரRகளாகேவா அlல5 ெசாXெறாடrகளாகேவா இ6kZ&றன . 

ெசாXெறாடrகokகான ேநரான அகரா% அrtதtைத சpதாrtதm அlல5 ெசாXெபா6ll 

எ&Y ெசாlZேறாm. ெசாlt& அகரா% அrtதtைத ைவt5 அதrைடய உIெபா6ைள 

(\லாhLயr உணrtத வ6m க6tைத) அwn5 ெகாkேடாm எ&Y ெசாlல `"யா5. 

உதாரணமாக, ஒ6 hwய lழnைத “எனkl காதl வnத5...” எ&ற ஒ6 %ைரpபட பாடைல 

பா"னாl, அதXl அத& உkைமயான அrtதm எ&ன எ&Y ெதLயா5 அlலவா. 

சாs%ரRக2l உllள மrமRகைள ெதLn5 ெகாllள ெசாXெபா6oட& அத& 

உIெபா6ைளpm (ஆசாLயாr எ&ன ெசாlல வ6Zறாr எ&பைதpm) ெதLn5 ெகாllவ5 

,க அவhயமாlm. 

     உ`ெபா.ll: ெசாlt& உllள மrமtைத ெத2iப4t% uYவைத பாவாrtதm 

அlல5 உIெபா6ll எ&பr. நm`ைடய ஆகமRகll ெப6mபாmm pராk6த மXYm 

சமsZ6த ெமா^Pl உllளன, ஆனாmm இnத ெமா^ வlmனrகll எlேலா6m 

உIெபா6ைள எ4t5k uற வlலவrகll எ&Y எ4t5k ெகாllள `"யா5 . 

ெசாXெபா6oட& அ%l மைறn5llள உணrip ெபா6ைள (உIெபா6ைள ) 

அwnதவராக இ6tதl ேவk4m. உதாரணமாக ஒ6 பாலக&, த& தாPடm அrம% 

ெபறாமl ஒ6 %ைரpபடtைத பாrt5 bI4 ேநரm க^t5 xI4kl வnதாl, அnத 

அmமா இvவாY ெசாlmவாr “� ெபLயவனாZ bIடாy, ேபா, ேபா இ&rெமா6 படm 

பாrt5bI4 வா”. அவ&, த& அmமா NXw வைளt5 uwயைத சLயாக _Ln5 

ெகாkடாl, அnத hYவrkl தா& ெசyத5 தவY எ&Y உண6வா&. ஆனாl அவ& 

தாயாr uwயைத ேமேலாIடமாக ெவ6m ெசாXெபா6ll ேநாkZl மI4m எ4t5k 

ெகாkடாl, அவ& த& ெசயலாl அmமா இ&Y மZ]ch அைடn5 bIடாrகll, 

அதனாl தா& இ&rெமா6 %ைரpபடm பாrt5 bI4 வா எ&Y ெசாlZறாrகll எ&Y 

�ைனpபா&. அvவாY எk� இ&rெமா6 %ைரpபடm பாrkக ெச&றாl, அவைன 

'rக& எ&Y ெசாlலாமl ேவY எ&ன ெசாlல `"pm.  
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    ஆகம ெபா.ll அlல& bhெபா.ll: Fன ஆகமtைத அதாவ5 `aைமயான Fன 

\ைல நாm சாs%ரm எ&Y ெசாlZேறாm. அnத சாs%ரRகll நா&காக பlkகp 

பI4llளன . அைவகll அtயாtம \lகll (%ரbயாrேயாகm), ஆசரண \lகll 

(சரணாrேயாகm), உலக அைமp_ மXYm கrம htதாnதtைத bளklm \lகll 

(கரணாrேயாகm ) , மXYm தt5வ சmபnதமான கைதகைள uYm \lகll 

(;ரதமாrேயாகm) எ&பனவாlm. நாm வாhpப5 எ5 சmபnதமான \l எ&பைத 

க6t%l ெகாk4 அ%l uறpபIட ெபா6ைள _Ln5 ெகாlloதl, மXYm அvவாY 

uYவத& ேநாkகtைத ெதLn5 ெகாlloதl அவhயமாlm. அvவாY ெசyயாbIடாl 

நm சாs%ரRக2l ஒேர bஷயm ேவY ேவY bதமாக ெபா6ll ெகாkடதாக இ6pபதாக, 

ஒ&wl uறpபIட5 ெவெரா&wl மாறான க6t5 ெகாkடதாக, தவறாக _Ln5 

ெகாllom அபாயm ேநL4m.  

     நயாrtதm : சmயk N6த ஞானt%& ஒ6 பl%ைய நயm எ&Y ெசாlZேறாm. ஒ6 

ெபா6ll, பல ேகாணRக2l-ேநாkZl அwயp ப4Zற5. எnத ேநாkZl ெசாlலp 

ப4Zறேதா அேத ேநாkZl ெபா6ைள அwn5 ெகாllவைத நயாrtதm எ&Y 

ெசாlZேறாm. எpப" எ&றாl, எpேபா5 ெநy pடm எ&Y ெசாlmm ேபா5 எnத 

pடt-l ெநy ைவkகp ப`fllளேதா அnத pடm எ&Y ெநypm, lட`m ஒ&றாக 

இ6klm ேநாkZl, மkனாl ெசyத lடtைத, ெநy lடm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5 

எ&ப5 ேபா&Y யதாrtதமான அrtதttைத ெகாllள ேவk4m.  

    உடmட& இ6klm உPைர, எnத உடmட& இ6kZறேதா அnத ேநாkZl ம<த 

உPr, bலRl உPr எ&Y ெசாlZேறாm எ&Y `& க"தt%l எa%P6nேத&. 

�க]காலt%l உPr எnத �ைலPl இ6kZறேதா அnத �ைலP& இயl_ ேநாkZl 

எ4t5c ெசாlவ5 நயt%& ேவைலயாlm. ஒ6 p)pR`ட ேநாk^l எ&Y ெசாlல 

கத6Kt அlல5 sயாt எ&ற ெசாl பய& ப4tதpப4Zற5. Fன சாs%ரRக2l 

ெசாlலpப4வெதlலாm இnத sயாtவாத `ைறPேலேய ெசாlலpப4Zற5, அதனாl 

Fனதrமtைத sயாtவாத மதm எ&Y ெசாlZறாrகll. சாs%ரt%l ஒvெவா6 

bளkகt%mm sயாt எ&ற ெசாlைல uwேய எnத ேநாkகt%l uறpப4Zற5 எ&Y 

ெசாlல ேவk"ய கIடாயm இlைல , ஆனாmm ஏதாவ5 ஒ6 ேநாkZேலேய 

Fனவா�Pl bளkகRகll uறpப4Z&றன. ஆைகயாl எRl எtத ேநாkZl 

uறpப4Zற5 எ&Y ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய5 அவhயமாlm. நய சkகரm எ&பேத 

,கp ெபLய5m மXYm Fன சாs%ரRகைள சLயான `ைறPl _Ln5 ெகாllள அவhயm 

ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய ஒ6 bஷய`மாlm. இpேபா5 இnத இடt%l bLவாக அைத 

bளkக இயலா5 எ&பதாl அ%கமாக உபேயாகp ப4tதpப4m '&Y நா&l ெபயrகைள 

மI4m இRl uYZேற&. அைவகளாவன  ycசய நயm,  Bயவஹார நயm,  -ரvயாr-க 

நயm, பrயாயாr-க நயm எ&பன. இத& ெபயrகைள மI4m இpேபா5 �ைனbl 

ைவt5k ெகாlloRகll, இைத ;றl ஒ6 சLயான சnதrpபt%l உRகokl 

bளklZேற&.  

  மதாrtதm : சாs%ரt%l ெசாlலpப4வ5 , அதாவ5 xதராக சrவOஞராl 

ெசாlலpப4வ5 எvவாY உkைமயான5 எ&Y பல தrகRகll மXYm pk%கll வாPலாக 

உY% ெசyயpப4Zற5. ஏதாவ5 ஓLரk4 வL sேலாகமாக இ6nதாmm அ%l 

ஒvெவா6 ெசாlmm மXற மதRக2& க6t5 எvவாY தவறான5 எ&Y bளkகm 

ெசyவதாக இ6kZற5.  
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        Fன சாs%ரm சrவOஞராl-`a5ணr அwவனாl ெசாlலpபIட5. ஓmகார வ"bl 

%vவtெதா< ெவ2pப4Zற5. கணதரrகll இnத %vவயtெதா<ைய ேகI4 ப&<ரk4 

அRகRகளாக ெதாlt%6kZறாrகll. பல ஆசாrயrக2& பரmபைரPl இைவ ெசb 

வ^யாகேவ ேகIlm வைகPl ெசாlலp பI4 வnத5. காலpேபாkZl ஞாபகமற% 

அ%கமானதாl, ஆtமாrபb-த& ஆ&ம<l ஆ]n5 அrபbtத xதராZ %கmபர 

ெஜP& `<வrகll அnத உபேதசRகைள ஆதாரமாக ெகாk4 பல சs%ரRகைளpm, 

அதXl ெத2iைரகைளpm எa%pllளாrகll. ஒ6 தைல`ைறPt6n5 அ4tத 

தைல`ைறkl இைத எ4t5c ெசlல மI4ேம அவrகll இைத ெசyய blைல, ஆனாl 

அவrகll தாRகேள அwntைத தRகll ஆ&ம<l ஆ]n5 அrபbt5, அவrகoைடய 

h�யrகokl உபேதht5llளாrகll. இvவாY சமண ெகாllைககைள பல pk%களாl 

�ஜமானைவ எ&Y sதா;pப5m, மXற மத ெகாllைகக2& lXறRகைள ெவ2pப4t% 

அைவகll தவறானைவ எ&Y �ராகLpப5m மதாrtதt%l அடRlm.  

        Fன ஆகமRக2l எnெதnத bஷயm சrcைச ெசyயpப4Zற5, எைவ bபLkகp  

ப4Zற5 எ&பைத க6t%l ெகாk4, அைவகைள நா&காக ;Lt5llளனr. இnத `ைற 

;Liகைள அrேயாகm எ&Y uYZேறாm. RரதமாNேயாகm, சரணாNேயாகm, 

கரணாNேயாகm மXYm -ரvயாNேயாகm என அrேயாகRகll நா&காlm. அைவகைள 

பXw இpேபா5 ஒvெவா&றாக பாrkகலாm.  

     RரதமாNேயாகm: உPrகokl தrமt%l ஆrவ`m, b^p_ணrim ேமt4m வைகPl 

கைத வ"bl �rtதRகரrகll, சkரவrt%கll `தலானவrகைளp பXwய வrணைன எnத 

\lக2l ெசாlலpபI4llளேதா, ேமmm எ%l கைதக2& வாPலாக தt5வ உபேதசm 

ெகா4kகpபI4llளேதா அpப"pபIட \lகைள ;ரதமாrேயாகm எ&Y ெசாlZேறாm.  

      `த&`தtl தt5வ பPXh ெசypm உPrகokl _k�யm சmபா%pப%& ேமmm, 

_k�யt%& பயனாl அைடயpப4m ெசlவ hறp_க2& ேமmm அ%கமாக ஈrp_ 

உkடாZற5 . ஆைகயாl _k�யt%& மஹt5வtைத ெசாlt உPrகokl 

உkைமயான தrமt%& n5 ஈ4பா4m, 6hpm ேதா&Ym வைகPl ;ரதமாrேயாகt%l 

கைதகll ெசாlலpப4Z&றன. hYவrகokl இ<p;& ேமl ஆைச இ6pபைத 

க6t%l ெகாk4, இ<p_கll வாRZtதn5 அவrகைள பll2kl அrpப தயாr 

ெசyவ5 ேபாலtதா& இ5 என அwதl ேவk4m. நேமாkகார மn%ரt%& ம*ைமைய 

uw, கடiைள தLhtதl, நேமாkகார மn%ரm ஜ;tதl, Uைஜ ெசyதl, sவாtயாயm 

ெசyதl `தtயைவக2l ஈ4பா4 ஏXபட வைக ெசyயpப4Zற5. அதXl ;றl தrமt%& 

ேமl அவrகokl உllள ஈ4பாIைடpm, ஆrவtைத பாrt5, அpப"pபIட உPrகokl 

அரஹnதr, htதrக2& இயl_, �rtதRகரrகளாலாl உபேதhkகpபIட ேமா� மாrகm 

பXw ஞாேனபேதசm ெசyயp ப4Zற5.  

     நேமாkகார மn%ரt%& ம*ைம பXw ஒ&Y எ& �ைனikl வ6Zற5. ஒ6 அwஞ6m 

hவாF பlகைலகழக `&நாll 5ைணேவnத6மான %6வாளr. hவாFராv ேபாsேல 

இnத மn%ரt%& ெப6ைமைய பXw அவ6ைடய ெசாXெபா^iக2l பல`ைற 

ேபhP6kZறாr. அவr ேபhயைத 1984-l நா& uட ேகI"6kZேற&. அவr ;றnத 

வளrnத ஊரான பlட<l ஒ6 'தாI" ேதll ெகாI"யவrகokl ம6n5 எ5im 

ெகா4kகாமl மன5klll ஏேதா மn%ரm ெசாlt அnத bஷm bலக ைவt%யm ெசy5 

வnதாராm. ேதll ெகாI"ய பலr இதXகாக இnத 'தாI"Pடm வ6வாrகளாm. 

இளைமPl hவாFராv ேபாsேல இைத பாrt5 ஆcசrயp ப4வாராm. இவr ெபLயவராக 

ஆன ;றl அnத  'தாI"Pடm ெச&Y  எpப" ேதll ெகாI"ய bஷtைத 
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lணpப4t5Z�rகll எ&Y ேகIடாராm. அதXl அm'தாI" பOச நேமாkகார 

மn%ரtைத எ& மன%l ஜ;tேத இvவாY ெசyZேற& எ&Y uwனாராm. இைத ேகIட 

அவr, பOச நேமாkகார மn%ரt%Xேக இvவளi சk% இ6kZறெத&றாl, அnத 

மn%ரtைத கடill வா]tதாக ெகாkட Fனதrமt%& ம*ைமpm, சk%pm எvவளi 

hறnததாக இ6klm எ&Y hnதைன ெசy5, Fன ஆகமRகைள ஆ]n5 ப"t5 

அைவகைள ெதLn5 ெகாkடாராm. இ5 ேபா&Y Fன தrமt%l ,lnத ஆrவtைத 

ஏXப4t5m வைகயான \lகேள ;ரதமாrேயாக \lகளாlm.  

   ;ரதமாrேயாக கைதக2& 'லm நமkl நlெலாakக பkபா4 ZைடkZற5. 

நm,ட,6n5 'ட பழkக வழkகRகll bலZ b4Z&றன . நாm எ&ென&ன 

ப"kZேறாேமா, ேகIZேறாேமா, ெதாைலகாIh வ^யாக படRகll பாrkZேறாேமா, 

பாடlகll ேகIZேறாேமா அைவக2& தாkகm அlல5 bைளi நm மன%l உkடாகேவ 

ெசyZற5. இைவகைள பXw நாm ெதLnேதா ெதLயாமேலா hnதைன ெசyZேறாm. இ5 

ேபா&ேற நாm ;ரதமாrேயாக கைதகைள ப"klmேபா5 நாm அ"kக" அைதpபXw 

hnதைன ெசyZேறாm.  

    hல6kl _ராண கைதக2l வ6பைவக2& ேமl இvவாY uட �கaமா? எ&ற 

சnேதகm வ6Zற5. பலr இைவகைள ப"pப5 ஒ6 ெபாa5ேபாkl மXYm ஹாsய 

சmபnதமான-lழnைதகll காr & பாrpப5 ேபால சnேதாஷமாக இ6pபதXகான ஒ6 

bஷயm எ&Y �ைனkZ&றனr. ஆனாl இ&றய bOஞான உலZl `&_ எ5ெவlலாm 

கXபைன எ&Y �ைனtேதாேமா , அைவகll எlலாm இpேபா5 �ஜமாகேவ நm 

உபேயாகt%Xl வn5bIடைத பாrkZேறாm. ஆனாl நாm ;ரதமாrேயாக கைதக2l 

ப"pபைவகைள மI4m ஏ& அnத காலt%l அைவ �ஜமாக நடnதைவ எ&Y ஏXக 

மYkZேறாm? எ&Y ேயாhkக ேவk"pllள5. பழRகாலt%l வா]nத மkக2டm, 

மn%ரtதாl பல காLயRகைள சா%klm சாமrt%யm ெதLn%6nத5, இnத காலt%l 

bOஞானt%& 'ல`m, தn%ரm ெசy5m காLயtைத சா%pப5 ;ரபலமாZ bIட5. 

ஆைகயாl ;ரதமாrேயாக கைதக2l வ6m �க]iகைள  நாm சLயான 

கkேணாIடt%l பாrkக ேவk"ய5 அவhயமாlm.  

   எnத அrேயாகtைத ப"tதாmm, நா&l அrேயாகRக2& சாராmச`m 

xதராகt&வm பXwயேத யாlm. அைவகைள ப"t5 அnத xதராகt த&ைமைய ெதLn5 

ெகாlloதl, அnத த&ைமைய நm,l ெவ2pப4tத `யmதl �க]nதாl தா& 

உkைமயான ந&ைம உkடாlm. RரதமாNேயாகm  ெவ.m  கைதகைள  ெசாlவதhp  

ம`fமlல, நmUடm xதராக த6ைம வரேவXfm எ6பதhptதா6 எ6i அ)தl 

ேவXfm. �rதRகரrக2& வா]kைக வரலாXைற ப"t5 எpப" ஒ6வr ஆtம அwi 

ெபXY, `<யாZ, அரஹnதr மXYm htதr �ைலைய அைடZறாr எ&Y நmமாl 

ெதLn5 ெகாllள `"Zற5. ஒ6 உPL& பல ;றbகll சmபnதமான கைதகைளp 

ப"pபதாl, எனkl Zைடt%6klm இnத ம<த ;றb மI4ேம நா& இlைல, நாrm 

`&னr பல ;றbகll எ4t%6kZேற& எ&ற உkைமைய ெதLn5 ெகாllள `"Zற5. 

,க அ%க ெசlவ ெச^p;l வா]nத சkகரவrt%கll uட எlலா ைவபவRகைளpm 

5றn5 `<யாZtதா& `k% அைடnதாrகll எ&பைத அwZேறாm. இைவகைள 

ெதLn5 ெகாllவதாl ெசாt5 , மைனb , உறiகll , ைவபவm மXYm அ%காரm 

`தலானைவகll எ%mm ெகாOசm uட Nகm இlைல எ&பைத நmமாl உY% ெசyய 

`"Zற5.  

34



    சரணாNேயாகm: bரதm மXYm தபm பXw எ4t5kuYm \lகll சரணாrேயாகm 

எனpப4m. இn\lக2l நXகாIhP& மஹt5வm மXYm அத& இயlைப-sவ�பtைத 

`த&`தtl bளkZc ெசாlt, ;றl bரதm மXYm தவm பXwய வrணைனகll 

ெசாlலpப4m. நXகIhைய ெப6வேத நாm `த&`தtl ெசyய ேவk"ய காLயm 

ஆைகயாl, இnத \lக2l uறpபI4llள bரத`m, தப`m அதாவ5 ந&னடtைதpm, 

நlெலாakக`m நXகாIhP& அ"pபைடPl அைமnததாகேவ இ6klm. நXகாIh 

ெப6வ%t6n5 தா& உkைமயான தrம வா]kைக ஆரm;kZற5, ேமா� மாrகm 

ெதாடRlZற5. ;றl `k%pபைதP& sவ�பm எpப" இ6kZற5 எ&பைத இ%l 

`&ேனYபவrக2டm ெவ2Pl காணpப4m ஒakக `ைறைய ைவt5 வrணைன 

ெசyயpப4Zற5 . சரணாrேயாக \lக2l அpப"pபIட ேமா� மாrகt%l 

இ6pபவrக2டm அnதரRகt%l xதராகt5வ`m , அnத xதராக த&ைமkl 

உகnதாrேபாl ஒ6RZைணnத ெவ2 ஒakக �ைலpm எvவாY ஒ&Ykெகா&Y 

5ைணயாக இ6kZ&றன எ&ப5 ெத2வாக bளkகpபI4 இ6kZற5.  

  யாr ெஜPன தt5வ ஞானtைத ெபற b6m_Zறாrகேளா அவrகll uட 

நlெலாakகt5ட& u"ய வா]kைக வா]வ5 அவhயமாlm. இlைலெய&றாl 

அவrகll தt5வ ஞானtைத ேகIட மாt%ரt%l அைம% அைடவதXl ப%லாக, க4m 

ேகாப`m, கI4kகடRகாத |Xற`m உைடயவrகளாக ஆZ b4வைத நmமாl பாrkக 

`"pm. ெகா%klm எkெணPl ஒ6 ெசாI4 l2rnத தk�r banதாl ெபLய 

சpதt5ட& எkெணy ெவ2Pl ெதLt5 ஆபtைத உkடாklm �ைல ஏXப4m எ&Y 

உRகokேக ெதLpm. ஆனாl அnத எkெணPl உணip பkடRகைள ேபாI4 

Nலபமாக ெபாLt5 எ4kகலாm. �bர ேகாபm `தலான கஷாயm உைடய உPrகll, 

Fனவா�Pl ெசாlலpப4வைத ேகI4 bேராதtைத ெபLதாக காk;kZறாrகll, 

பயRகர ஆேவசமைடn5 b4Zறாrகll. தRகokேக ந&ைம ெசyவைத ெசாlலk ேகI4 

அவrகll ேகாபm ெகாllZறாrகll எ&றாl, அவrகll bேமாசனm அைடய (சmசார 

5&பt%t6n5 b4பட) இ&rm பல காலRகll இ6kZற5 எ&Yதா& _Ln5 ெகாk4 

அவrகllேமl பLதாpப4வைத bட  ேவY எ&ன ெசyய `"pm?!  

      ெபா5வாக ஒ6வ6kl நlல ஒakகtைதpm, பழkக வழkகtைதpm hY வய%ேலேய 

கXYk ெகா4kக ேவk"ய5 அவரவrகoைடய ெபXேறாr, தாtதா, பாI", ஆhLயrகll 

`தtயவrகoைடய கடைமயாlm. அpப"c ெசyய தவwய ெபXேறாr, உறbனr, 

ஆhLயrகll உkைமPl அவ6ைடய வாLNகokl மைற`கமான எ%Lகll ஆவாrகll. 

உலக சmபnதமான நXlணm மXYm ெநw`ைற இlலாமl ஒ6வr ெவ6மேன சாs%ர 

பPXh ெசyதாl, அ5 அவ�Y  ேபNவதXlm மXYm bத&டா வாதm ெசyவதXlm தா& 

வ^ வlklm. தாrnகp பPXh அlல5 தt5வ ஞானm ெப6தl எ&பத& ெபா6ll அ%l 

uwP6pபைவகைள கk'"tதனமாக நm;kைக ைவpபதXகாக அlல; அவXwl 

உபேதhkகpபI4llள bஷயRகைள தrகm, bவாதRகll ெசy5 அ%l ஒ2n5 Zடklm 

மrமRகைளpm, சLயான அrtதRகைளpm _Ln5 ெகாk4 அைவகைள வா]kைகPl 

தlnத `ைறPl நைட`ைற ப4t5வதXேகயாlm.  

   கரணாNேயாகm: கரk எ&றாl க�த �t%ரm என ெபா6ll ப4m. உPrக2& 

அேனக bதமான உணriகll, உடlக2& ேவYபாIடாl ;றb உPrகll பXwய 

வrணைன, lணsதானm, மாrகைண, கrமRக2& bLவான வrணைன, 'iலக அைமp_ 

`தலான அேனக bஷயRகைளp பXw �Iபமான வrணைன இnத அrேயாகt%l 

ெசyயp பI4llள5. இ%l க�த �t%ரRகll, பலbதமான எkகll, எk�யl சாrnத 

அளைவகll, அசRயாதm, மXYm அனnதm `தtய எk�kைக அXறைவக2& bபரm 
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மXYm அைவக2& அேனக ேவYபா4கைள இnத அrேயாகt%& 'லm அwn5 

ெகாllளலாm. இ5வைர நாm அwnத ெலௗ�க க�தt%l எk�லடRகாதைவகைள 

innumerable quantities-infinity எ&Y uw `"btைய பXw ஒேர ெசாltl ெசாlலp 

ப4வைத அwn%6kZேறாம . ஆனாl கரணாrேயாக க�தt%l எk�l 

அடRகாதைவகைளk uட ேமmm வைகpப4t% பlயm, சாஹr, �cயா9pலm, 

கணா9pலm, ஜகtsேர�, ஜகtRரதr, ேலாகm `தலான ெவvேவY அளiேகாlகll 

பXwய வrணைனகைள ப"t5bI4 நாm bயp;mm, ஒ6வைகயான lழpபt%mm 

ஆ]n5 ேபாேவாm. அதXl ேமmm அனnதm-infinity பXwpm அத& பலவைகயான 

ேவYபா4கll பXwpm uட uறpபI4llள5. இ5 ,கim Nவாரsயமானதாகim, இ5வைர 

க�த உலகேம அwn%ராத பல bஷயRகைள பXwய அwi ெகா4pபதாகim இ6kZற5. 

_t%kl இ5 ஒ6 சவாலாக இ6pபேதாடlலாமl அேனக bht%ரமான bஷயRகll 

பXwய அwi நமkl ZைடkZற5. ேமmm உkைமைய ெசாlல ேவk4m எ&றாl 

கரணாrேயாக சmபnத \lகைள ப"tத;& தா& ேகவலஞானt%& அதாவ5 சrவOஞ 

த&ைமP& sவ�பm பXwpm அத&`& நm சாதாரண அwb& த&ைம எmமாt%ரm 

எ&ப5 பXwpm நmமாl உணர `"Zற5.   

    அேனக bதமான உPrகll, அைவக2& 84 லIசm ;றp;டRகll, காலtைத அளb4m 

`ைற, பLணாமRக2& bht%ரm `தtயைவகைள பாrtத ;றl நm அwவாl அளbட 

`"யாத சmசாரk கடt&-;றb NழXhP& ;ரmமாkடm இnத அrேயாகtைத 

ப"pபதாl நமkl ெதLய வ6Zற5. நமkl Zைடt%6klm இnத ம<த ;றb எvவளi 

lைறnத ஆpll ெகாkட5 எ&ப5m இைத நாm எvவாY சLயாக உபேயாகp ப4t%k 

ெகாllள ேவk4m எ&ப5m அதாவ5 Fன பகவானாl உபேதhkகpபIட மாrகtைத 

ெதLn5 ெகாk4 அைத சLயாக உபேயாகp ப4t% சmசாரkகடைல கடklm வ^ைய 

ெதLn5 தp;kக ேவk4m எ&ப5m, இlைலேயl ;றb NழXhPl hkZ தbkக 

ேவk4m எ&பைதpm நmமாl அwn5 ெகாllள இயmm. இnத அrேயாகtைத 

ப"pபதாl நm அwi வளrch அைடZற5, _t% urைமயைடZற5, உபேயாகm 

�IபமாZற5, சrவOஞ த&ைமP& ேமl ம%p_m, நm;kைகpm அ%கமாZற5. 

    -ரvயாNேயாகm:  இைதேய  பரமாகமm  அlல5  அtயாtம  சாs-ரm  எ&Y 

uYZேறாm. இ%l ஆtம அrU% அைடய ேவk4m எ&ற ேநாkZl ஆtமாைவ பXwய 

வrணைன, மXற %ரbயRக2t6n5 இ5 எvவாY ேவYபIட5, ;Ltதwpm அwi-

ேபதஞானm, ஆtமாb& சk%கll `தtயைவகll பXwய வrணைன இnத அrேயாகt%l 

bவLkகp பI"6kZற5. இ%l %ரvயm, lணm, பrயாயm இைவக2& sவ�பtைத 

uw அத& ;Li-உப ;Liகைளpm uw அேபத ஆ&மாைவ-ஆ&ம %ரbயtைத பXwய 

வrணைன மXYm அைத அwpm வ^pm uறpபI"6kZற5. ;ரேயாஜனமான ேஞய, 

ேஹய , உபாதாேதய அதாவ5 அwய ேவk"ய , bட ேவk"ய , ஏXக ேவk"ய 

தt5வRகைள uw sவ தt5வtைத அைடpm வ^pm இ%l uறpபI4llள5.  

     Fனவா�P& அகkட-,க bLவான த&ைமைய பாrt5 யா6m lழpபமைடn5 

இைத ஒ5kZ ைவkக ேவk"ய%lைல. இ%l உkைமயான �ய உPைர பXwய 

bளkக`m அைத எpப" அwய ேவk4m, அைத எpப" அrபbkக ேவk4m எ&பைத 

பXwய வ^`ைறையpm uறpபI"6kZற5. ஆைகயாl ப"pபவr இ5 எ& �ய உPைர 

பXwதா& எ4t5 ெசாlZற5 எ&Y உணrn5, எ&ைன நாேன ெதLn5 ெகாllளim, 

;றl அ%l ஆ]n5 `aைமயான அwைவpm ஆனnதtைதpm அைடயim இnத 

அrேயாக \lகைள ஆழமாகp பPல ஆrவm ெகாllள ேவk4m.   
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   உதாரணமாக உRகll ெவXwkl, உRகைள ெப6ைம ப4tத ஒ6 bழா ஏXபா4 

ெசyதாl அ%l எvவளi மZ]chயாக �Rகll பRl ெகாllxரகேளா அ5ேபால; இtத 

\lகll நm`ைடய �ய ஆ&மா பXwதா& ேபNZற5 எ&Y உணrn5 இைத கXப%l 

ஆrவ`m மZ]chpm ெகாllள ேவk4m.  

   இpேபா5 �Rகll நா&l அrேயாகRகll பXwpm ெதLn5 ெகாkட ;றl  

இைவகைள பPல ேவk4m எ&ற ஆrவm உRகokl வn%6kZற5. நாm இnத 

சாs%ரRகைள எRZ6n5 ெதாடRZ எpப" ப"kக ஆரm;kக ேவk4m எ&ப5 பXw 

அ4tத க"tத%l ெதLயpப4t5Zேற&.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-5                                                                                                                                 2-10-1993 

                                                     Rரபoசt-6 வkவm (sவlபm) 

    ;Lய �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.       

   தசலIசண ேநா&_ சமயt%l தt5வ ெசாXெபா^i ெசyய நாRகll இ6வ6m 

ஔரRகாபாt ெச&w6nேதாm. அRZ6n5 வnத உடேன நா& இnத க"தtைத 

எa5Zேற&. மkக2டm நm க"தRகll பXwய அ;pராயm ந&றாகேவ இ6kZற5. 

ஔரRகாபாt%l ஃபாIlேல எ&ற ஒ6 ெபkம�, மXற மக2rகoட& ேசrn5 

sவாtயாய வlp_ நடt%k ெகாk"6kZறாr. அவr உRகoைடய உXைமயான 

கடcG6  வkவm  பXwய  க"தm  எRகokl  sவாtயாயt%l  ,கim  உபேயாகமாக 

இ6nத5. உRகoைடய க"தRகைள நாRகll laவாக ேசrn5 ,lnத ஆrவt5ட& 

ப"kZேறாm. இpப"ெயா6 அmமாim இnத காலt%l இ6kZறாrகேள! எ&Y உRகைள 

எlேலா6m ெமcNZறாrகll, பாராI4Zறாrகll! உRகைள ேநLl பாrtத%l அவrகll 

,கim ஆcசrய`m, ஆனnத`m அைடZறாrகll” எ&Y uwனாr.   

    lrலா-`mபPl உllள %6. ரேம� மாமா உணkl ெதLpமlலவா, அவruட ,கim 

பாராI" இvவாY uwனாr. அவ6ைடய lழnைத ப6வt%t6nேத ஆகமRகைள 

,கim _<தமாக க6தேவk4m எ&Ym, ,கim பயபk%pட& அைவகைள ைகயாள 

ேவk4m எ&ற ெக4;"pm, கI4pபா4m அவr xI"l ெபLேயாrகll b%t%6nததாl, 

ஆகமRகைள ெதாடkuட அவr பயnததாகim, அதனாl ZரnதRகll அலமாLPl 

பா5காpபாக ைவkகpபI4 அலRகார ெபா6ளாகேவ இ6nதன எ&Ym , hல 

%னRகokl `&_தா& அவr ேமா�மாrக Rரகாசm மXYm இரt-ன ^ரXடக 

sராவகாசாரm இரkைடpm எ4t5 ெகாOசm ப"tததாகim, ஆனாl ப"tதைவகைள 

_Ln5 ெகாllள ,கim க"னமாக இ6nததாl அைவகைள அpப"ேய nk4m 

அலமாLPேலேய ைவt5 bIடதாகim uwனாr. அவr நm க"தRகைள ப"t5 ,கim 

ஆனnதm அைடnததாகim, க"தt%& நைட சரளமாகim, தt5வm அwயாதவrகll uட 

எ2ைமயாக ப"t5 அவXwl uwpllளைவகைள ,க Nலபமாக _Ln5 ெகாllளk 

u"யதாக இ6pபதாக uw ,கim பாராI"னாr. உனkltதா& ெதLpேம, அவr ஒ6 

ேநrைமயானவ6m, உllளைத உllளப"ேய ெசாlபவ6m எ&Y, அதனாl அவ6ைடய 

பாராI4தlகll எனkl நlவா]tதாகim அ%க ஊkகm அ2pபதாகim இ6kZற5. 

    இ5வைர நாm சாs%ர பPXh பXwய அ"pபைட bஷயRகைள ெதLn5 ெகாkேடாm. 

சாs%ரRகைள ப"kகim, அ%l உllள மrமRகைள ெதLn5 ெகாllளim சாs%ரt%l 

காணpப4m ெசாXகைளpm , ெசாXெபா6ll bளkகtைதpm ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"ய5 அவhயமாlm . இpேபா5 நm �ைலைம எpப" இ6kZறெத&றாl , 

பணklbயl, மXYm அLய ெபாkZஷRகll �ைறnத ஒ6 கஜானாb& ெசாnதkகார&, 

அைத %றklm சாbைய ெதாைலt5 bIடதாl அைவகைள பய& ெகாllள `"யாத 

5rபாkZய �ைலPl இ6pப5 ேபால நாm இ6kZேறாm எ&Y தா& ெசாlல ேவk4m. 

நm,டm பல ஆசாrயrகளாl எaதpபIட அேனக ஆகமRகll இ6kZ&றன, ஆனாl 

அ%mllள �t%ரRகைள எvவாY ;Lt5p ப"t5 ெபா6ll ெகாllள ேவk4m, அ%l 

காணpப4m ெசாXகokl சLயான அrtதm எ&ன எ&Y ெதLயாததாmm, அ%l 

uறpபI4llள தt5வRகைள ெதLn5 ெகாllள `"யாத �ைலPl, ஒ6 ெமா^ ெதLயத 

ேதசt%l மாI"kெகாkடவr ேபால நாm இ6kZேறாm. நm`ைடய இnத அவல 

�ைலைய பாrtத %6.ேகாபாlதாsF பைரயா எ&ற ெச&ற \Xறாkைட ேசrnத  ஒ6 
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பk"தr சமண தt5வ அw`கm எ&ற ஒ6 _tதகm எa% அ%l FனாகமRக2l வ6m 

இ5வைர நாm ேகllbpபடாத ெசாXகoklm, �t%ரt%l வ6m ெசாXகoklm ேகllb 

ப%l வ"bl bளkகm எa% ேப6தb ெசy%6kZறாr. 

    இnத _tதகt%l `த&`தtl ;ரபOசm-உலகm எ&Y எைத uYZேறாm? எ&ற 

ேகllbpட& ெதாடRZP6kZறாr. நாmuட அைதpபXw ெதLn5 ெகாllளலாm. 

;ரபOசtைத bsவm, ஜகt, அkடm, உலகm, cosmos, universe எ&ெறlலாm uட 

ெசாlZேறாm. ெபா5வாக நாm U,, �Lய&, சn%ர&, நIசt%ரm, தாரைக மXYm 

ஆகாயt%l எ&னெவlலாm கkZேறாேமா அைவகைள ;ரபOசm எ&Zேறாm. ஆனாl 

;ரபOசm எ&பத& ெபா6ll ேமluwய ெபா6llகll வைர மI4ேம பரbP6kகblைல, 

இதXl ேமmm பரbP6kZற5. ஆனாl இத& bளkகm இvவாY இ6kZற5 

-ரBய9கG6 சaகtைத Rரபoசm எ6^ேறாm. உதாரணமாக ச`தாயm எ&ப5 ஒேர 

ெபா6ll அlல, பல மkகll ேசrnத ஒ6 uIடtைத-ச'கtைத ச`தாயm எ&Zேறாm. 

அ5ேபால Fனாகமt%l %ரbயRக2& ச'கtைத-laமtைத ;ரபOசm எ&Y 

ெசாlZறாrகll. %ரbயRகll ஒ&Y ேசrnத இnத laமm எpப"pபIட5 எ&Y 

இpேபா5 பாrkகலாm.  

     %ரbயRகll lணm அlல5 பk_ ேநாkZl ஆY bதமாlm, ெமாtத எk�kைக 

ேநாkZl அனnதமாlm. அைவக2& ெபயrகளாவன Iவ -ரBயm, Atகல -ரBயm, தrம 

-ரBயm, அதrம -ரBயm, ஆகாச -ரBயm மhim கால -ரBயm எ&பனவாlm. 

அைவக2& எk�kைககளாவன �வ %ரbயm -அனnதm . _tகல %ரbயm -

அனnதானnதm (அனnதm X அனnதm X அனnதm…அனnத`ைற), தrம %ரbயm ஒ&Y. 

அதrம %ரbயm ஒ&Y. ஆகாச %ரbயm ஒ&Y. கால %ரbயm-ஒ6 உலகளi அசRkயாதm.  

   T காrt%ேகய ஆசாrயr எa%ய காrt-ேகயாN Rேரk ஷா எ&ற \tl ேலாகாr 

;ேரk ஷா எ&ற ;Lbl ;ரபOசtைத பXwpm, %ரbயRக2& இயl_-sவ�பm பXwpm 

ெசாlலpபI"6kZற5. மஹா& காrt%ேகய ஆசாrயr இ5 சrவOஞராl ெசாlலpபIட 

sவ�பm எ&Y எa%P6kZறாr. எnத Zரnதtைத பாrtதாmm அ%l எnத ஆசாrய6m 

நா& இvவாY uYZேற& எ&Y எaதblைல. சrவOஞL& ேகவல ஞானt%l 

%ரbயRகll எpப" ெதLnதேதா, அைவகைள பாrt5 எpப" வrணைன ெசyதாேரா, 

அைதேய ஆசாrயrகll அவrகoைடய \lக2l எa%pllளாrகll. ம6t5வேமா 

அlல5 bOஞானேமா அlல5 ேவY எnத 5ைறயாக இ6nதாmm அnத \lக2l 

யா6m எnத ஒ6 ;ரcசைனklm ெத2வான bளkகm அ2pப%lைல. அnத 5ைறைய 

சாrnத ெவvேவY bOஞா<கll ேவvேவY தt5வRகைள - t h e o r i e s -ஐ `& 

ைவkZ&றனr. அவrகll uYm தt5வRகll ஒ&Ykெகா&Y ஒt5p ேபாவதாக இlைல. 

_%5 _%தாகim `ற&பாடாகim இ6pபைத பாrkக `"Zற5. ஆனாl சrவOஞராl 

uறpபIட ஆகமRக2l உllள தn5வRக2l இvவாY எnத `ற&பா4கom இlலாமl 

ஒ&Ykெகா&Y ஒt5p ேபாவதாகேவ இ6kZ&றன, அைவ ெபா6llக2& உkைம 

�ைலைய bளklm bOஞானமாக இ6kZ&றன.  

     `தtl ேலாகாகசt%& வ"வm எpப" இ6kZற5 எ&Y uYZ&றனr. ஆகாசm 

எ&Y ெசாlலpப4m %ரbயt%& இடpபரp_ `"p,டm எ5 எ&Y ெசாlல `"யாதப" 

அனnத ;ரேதசமாக எlலா பkகRக2mm bLn5 ZடkZற5 . அnத அக&ட 

ஆகாசt%& நIட ந4bl உலகm அதாவ5 ;ரபOசm இ6kZற5. அதாவ5 எlலா 

%ரbயRகom-ஆY %ரbயRகom எRl ஒ&Y ேசrn5 இ6kZறேதா அnத ஆY 

%ரbயRக2& ச'கm இ6klm ஆகாச %ரbயt%& நIடந4 பl%ைய உலகm எ&Y 
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ெசாlZேறாm. இnத உலகtைத யா6m உk4 பkணi,lைல, தாRகi,lைல. இைத 

காpபவ6m யா6m இlைல. அ^pபவ6m  இlைல. (காr%ேகயாr;ேரk ைஷ காைத-115). 

இத& உIெபா6ll-பாவாrtதm எ&னெவ&றாl ேவY மதt%னL& கXபைனயான 

உலகtைத ;ரmமா உk4 பk�Zறாr, b�� அைத காpபாXYZறாr, hவ& அைத 

அ^kZறாr, ஒ6 படெம4tத நாகபாm;& தைல அnத உலகtைத தாRlZற5. ;ரளயm 

�கamேபா5 ;ரmமா தbற மXற எlலாm அ^n5 b4Z&றன. ;ரmமா nk4m 

எlலாவXைறpm அவLt6nேத �rமாணm ெசyZறாr எ&பெதlலாm கXபைனயான5 

எ&பைத ��பணm ெசyவ5 இnத காr%ேகயாr;ேரk ைஷ காைத-115 தாlm. ;ற 

மதt%னL& bப�த நm;kைகைய கkடனm ெசy5 Fன மதt%& ெகாllைகைய 

��;pப5 மதாrtதm எ&Y `& க"தt%l பாrtததXl இnத காைத ஓr 

உதாரணமாlm.  

  காrt%ேகயாrpேரk ஷாbl உலகt%& sவ�பm பXw ேமmm இvவாY 

uறpபI"6kZற5 . உPrகll `தலான ஆY %ரbயRகom , அைவகoklll 

ஒ&Ykெகா&Y-பரsபரm ஒேர இடt%l �ைழn5, ஏக ேஷtராவஹாக சmபnத வ"bl 

அதாவ5 ஒ&Yklll ஒ&Y ஊ46b இ6klm �ைலைய-அவsதைதைய ;ரபOசm-

உலகm எ&Y uYZேறாm. ஆY %ரbயRக2& ச'கm உலகமாlm. இnத எlலா 

%ரbயRகom ெதாடrhயாக-இைடbடா5-எpேபா5m �tயமாக இ6kZ&றைவகll 

ஆைகயாl உலக`m அ^யாமl எpேபா5m �tயமாக இ6klm, ேமmm ெதாடkக`m, 

`"im இlலாமl �ரnதரமாlm. இRl ஏக ேஷtராவஹாக சmபnதm எ&ற ெசாl 

வnத5, அத& ெபா6ll ஒேர இடt%l வhtதl அlல5 ஒேர இடt%l இ6tதl எ&Y 

ெபா6ll. அைவகll ஒvெவா&Ym த<tத< ெபா6llகளாக அைவக2& lணtைத 

bடாமl இ6nதாmm , இ6klm இடm ேநாkZl அைவகll எlலாm ேசrnேத 

இ6kZ&றன . எlலா  %ரbயRகom ஒvெவா&Ym மXறைவகokl  இடm 

ெகா4kZ&றன, ஒ&wlஒ&றாZ b4Z&றன, ேசrn5 b4Z&றன. ஒ6 கண அ" அளi 

கkணா"Pl எpப" ெவ2cசm _ln5 எlலா %ைசPmm ெசlவ5 ேபால அதாவ5 

எnத அளi கkணா"ேயா அ%l அேத அளi ெவ2cச`m இ6pப5 ேபால என அwக. 

இைத கkணா"pm ெவ2cச`m ஒ&Ykெகா&Y இடம2kZ&றன எ&Y uYZேறாm. 

    இ&rm ஓr உதாரணm பாrkகலாm. ஒ6 அைறPl மOசll �ற பl_ எwவதாக 

ைவt5k ெகாllேவாm. அத& ;ரகாசm அnத அைற `aவ5m பரbP6kZற5. அேத 

அைறPl இரkடாவதாக ஒ6 �ல �ற பlைப எwயbIடாl அத& ;ரகாச`m அnத 

அைற ``வ5m பரb b4Zற5. இRl மOசll மXYm �ல ;ரகாசm ஒ&Y மXெறா&Ykl 

இடm ெகா4kZற5. �Rகll இ&rm ேவY ஒ&Ym ெசy5 பா6Rகll. ஒ6 டmபலr 

`aவ5m தk�r �றp_Rகll. அ%l ேமmm தk�r bIடாl ெவ2Pl ேபாyb4m. 

ஆனாl அ%l சாmபைல ேபாIடாl அ5 தk�Ll கலn5b4m. அ%l ஊhகைள 

ேபாIடாl அ5im உllேள ேபாyb4m. இRl தk�r, சாmபl, ஊh இைவகll 

ஒ&Ykெகா&Y இடm ெகா4kZ&றன. இ5ேபால ஆY %ரbயRகom பரsபரm 

ஒ&Ykெகா&Y இடm ெகா4kZ&றன. எnத ஆகாச ;ரேதசt%l தrம %ரbயm 

இ6kZறேதா அேத இடt%l அதrம %ரbய`m இ6kZற5. அRேகேய அசRயாத கால 

%ரbய`m இ6kZ&றன. அRேகேய அனnத உPrகom இ6kZ&றன. ேமmm 

அRேகேய அனnதானnத _tகல %ரbயm uட இ6kZ&றன. எnத %ரbய`m தனkகாக 

Nதn%ரமான த< இடm ேகIப%lைல. எlலா %ரbய`m ஒேர இடt%l ஏக 

ேஷtதாவஹாZயாக இ6nதாmm uட, அதாவ5 ஒேர இடt%l வhtதாmm uட, 

ஒvெவா6 %ரbய`m Nதn%ரமாக இ6kZ&றன , ஒvெவா&w& �ைலpm 
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த<tத<யாகேவ இ6kZற5, ஒvெவா6 %ரbயt%mm அதனத& lணRகll  அ%ேலேய 

எpேபா5m இ6kZ&றன. 

      ஒ6 உPr ேவY உPrகokl இடm ெகா4kZற5. ஒ6 _tகல பரமா� uட அனnத 

பரமா�kகokl அத& இடt%ேலேய இடm ெகா4kக வlலதாக இ6kZற5. இvவாY 

எ5வைர ெசாlல `"pm? ெதLpமா? ஒேர htத hலாbl அனnத htத பகவா&கll 

இ6kZ&றனr , ஆனாmm ஒvெவா6 htதL& இ6p_m அதாவ5 �ைலpm 

த<tத<யாகேவ இ6kZற5. அதாவ5 ஓேர இடt%l இ6klm பல htதrகll ஒ&றாக 

இ6nதாmm அவrகll எlலாm அவரவrக2& த<t த&ைமைய இழpப%lைல . 

�ேகாதt%l ஒ6 உடtl அனnத உPrகll வா]Z&றன, ஆனாmm ஒvெவா6 உP6m 

அதனத& த<tத&ைமைய  இழpப%lைல . இ%t6n5 உPr %ரbயRகll 

ஒ&Ykெகா&Y உட<6kக இடm ெகா4kZ&றன எ&பைத உY% ெசyய `"Zற5. 

�ேகாதm எ&ற ெபயr �Iசம ஒ6 ெபாw (ெதா4 _ல&) மI4m உைடய உPrகைள 

lwklm. மXற உPrகைள பாrklmேபா5, �ேகாத உPrகll பXwய bஷயm `Xwmm 

ேவY பIடதாக இ6pபதாl ேமmm அதpபXwய இRேக சrcைச ெசyயblைல.  

  அனா% காலமாக இnத ஆY %ரbயRகom ேசrn5 வா]nதாmm uட இைவ ஏa 

%ரbயRகளாகேவா அlல5 எlலாm ேசrn5 ஒேர %ரbயமாகேவா ஆZbடblைல. ஒ6 

உPr %ரbயm, ேவY _tகல %ரbயமாகேவா அlல5 ேவY மXற எnத %ரbயமாகேவா, 

ேவY உPராகேவா ஆகblைல. அேதேபால ேவY எnத %ரbய`m உPr %ரbய வ"வ 

மாXறm அைடயblைல. ஆைகயாl மk�ட&, தk�6ட&, ெந6p_ட&, காXYட& 

உPr கலn%6nதாmm , அ5 மkணாகேவா , தk�ராகேவா , ெந6pபாகேவா , 

காXறாகேவா உPr ;றkZற5 எ&ற நm;kைக தவY எ&ப5 உY%யாZற5. [உPr மXYm 

அp _tகலp ெபா6llகll இரk4m ஒ&றாக ஒேர இடt%l இ6kக இடm ெகா4t5k ெகாllZ&றன 

என அwய ேவk4m. இpப" அwnதாl தா& உPr ேவY, உடl ேவY எ&பைத உY% ெசyயலாm, 

இlைலேயl உடmm உP6m ஒ&ேற எ&ற ;ரmைமPl-மயkகt%l தா& இ6pேபாm.] 

   எlலா %ரbயRகom பரsபரm ஒ&ேறாெடா&Y இ6kக இடm ெகா4kZ&றன, 

ஆனாmm இடm ெகா4klm சk% ஆகாச %ரbயt%& hறp_ lணm எ&Y 

ெசாlலpப4Zற5. ஏென&றாl ஆகாச %ரbயm எlலாவXைறpm bட ,கpெபLய 

%ரbயமாlm, அத& ,கchwய ஒ6 பl%Pl தா& மXற எlலா %ரbயRகom 

இ6kZ&றன, ேசrn5 இ6kZ&றன. ஆகாசm ஒ6 `aைமயான ெபLய சmUரண 

அகkட %ரbயமாlm, அத& எnத ஒ6 hY பl%Pl மXற ஐn5 %ரbயRகom 

இ6kZ&றனேவா, அlல5 ஐn5 %ரbயRகom எRl காணpப4Zறேதா அnத பரpபளi 

ஆகசtைத ேலாகாகாசm எ&Y uYZேறாm, அதXl ெவ2ேய உllள ஆகாச %ரbயt%& 

எnத ெபா6om இlலாத மXற ெபLய பl%ைய அேலாகாகாசm எ&Y ெசாlZேறாm.  

   ஒvெவா6 %ரbயt%& பரpபளi எvவளவாக இ6kZற5 எ&பைத ெசாlவதXl 

Rரேதசm எ&ற அளைவunit of measurement உபேயாகp ப4tதpப4Zற5. ;ரேதசm 

எ&ப5 ஆகாசt%& ,கchwய, ேமmm hwதாக ஆkக `"யாத ஒ6 ,க �k�ய 

smallest unit of space இட ெவ2யாlm. ஒvெவா6 %ரbய`m எvவளi இடt%l 

பரbP6kZறேதா அைத ெதLயpப4tத, அnத %ரbயm இtதைன RரேதK எ&Y 

ெசாlலpப4Zற5. ேமmm பlkக `"யாத _tகல பரமா� ,கc hwயதாlm. இnத ஒ. 

பரமாn பரBm.kpm இடtைத ஒ. Rரேதசm எ&Y ெசாlZேறாm. இnத ;ரேதசm 

எ&ற அளiேகாைல ெகாk4 ஒvெவா6 %ரbய`m எvவளi இடt%l பரbP6kZற5 

எ&Y இpேபா5 பாrkகலாm. எlலாவXைறpm bட ,கpெபLய %ரbயமான ஆகாச 

%ரbயm அனnத ;ரேதhயாlm. அ%l ;ரபOசm எனpப4m உலகm இ6klm 
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ேலாகாகாசm இ6klm இடm அசRkயாத ;ரேதசமாlm. ஒvெவா6 உP6m அசRkயாத 

;ரேதசமாlm. உPr %ரbயt%l ஒ6 hறp_ எ&னெவ&றாl அத& ;ரேதசm N6RZ 

bLpm த&ைம ெகாkடதாக இ6kZற5. உPL& ,க அ%கப"யான bLnத பரp_ 

ேகவt ச`தகாத �ைலPl ஒ6 `a உலகளவாlm, ,க lைறnத N6RZய பரp_ 

�Iசம �ேகாத உடmட& இ6klm உPL& அளவாlm. தrம %ரbயm ேலாகாகாசm 

`aவ5m பரbpllள ஒ6 %ரbயமாlm, ஆைகயாl அ5 அசRkயாத ;ரேதசமாlm. 

அதrம %ரbயm uட `a ேலாகாகாசt%mm பரbP6kZற5 ஆைகயாl அ5uட 

அசRkயாத ;ரேதசமாlm . கால %ரbயm -காலா� ஒ6 ;ரேதசm மI4ேம 

பரbP6pபதாlm. ேலாகாகாசt%& அசRkயாத ;ரேதசt%l ஒvெவா6 ;ரேதசt%mm 

ஒvெவா6 காலா� �ைலயாக இ6kZற5. சாs%ரRக2l இைத ேலாகாகாசm 

`aவ5m இரt%னk lbயl ேபால காலா� �ரm;  இ6kZற5 எ&Y 

வr�kகpபI4llள5.  

       இpேபா5 _tகல %ரbயtைத பXw பாrkகலாm. உkைமPl பாrkக ேபானாl _tகல 

பரமா� ஒ6 Ntத %ரbயமாlm, அ5 ஒ6 ;ரேதச பரpபளi ெகாkட5. ஆனாl 

_tகலt%l மI4ேம இரk4, அlல5 அதXlm ேமXபIட அேனக-அனnத _tகல 

பரமா�kகll ஒ&Y ேசrn5 ஒேர கலைவயாக ஆகku"ய சk% இ6kZற5. அnத 

கலைவைய sகnதm எ&Ym, ெபா5வாக Atகலm எ&Ym ெசாlZேறாm. இnத ேநாkZl 

_tகலtைத, ஏக ;ரேதh, பlp;ரேதh மXYm அனnதp;ரேதh எ&Y ெசாlZேறாm. At 

எ&றாl ேசrதl மXYm கl எ&றாl RWதl எ&Y அrtதm. அத& ெபயLt6nேத 

_tகலm எ&றாl ேசrதmm, ;Lதmமான bேஷச lண`ைடயைத அwயலாm. ேமmm 

இ&rெமா6 bht%ரமான bஷயm எ&னெவ<l, ஒ6 ;ரேதச அளi ெகாkட _tகல 

பரமா� இ6klm அேத ஒ6 ;ரேதசt%l, அனnத _tகல பரமா�kகll uட ேசrn5 

இ6kக `"pm , அைவகll ஒ&Ykெகா&Y இ6kக இடm ெகா4pபைவகளாக 

இ6kZ&றன . இதனாlதா& அசRkயாத ;ரேதச அளiைடய ேலாகாகாசt%l 

அனnதானnத _tகல %ரbயRகll இ6kக `"Zற5.  

      நமkl ெதLnத ேலாகாகாசt%& உ6வm இரk4 பLமாணRகll மI4m உைடயதlல, 

அ5 கன பLமாணமாக three dimensional-லாக இ6kZற5. ேலாகாகாசm கன வ"மாக 

இ6kZற5. இத& உயரm 14 ரj¢,  Zழkl ேமXகாக 7 ரj¢, மt%Pl 1 ரj¢, அதXl 

ேமேல 5 ரj¢, மXYm உchPl 1 ரj¢ அளiைடய5. வடkl ெதXZl அத& கனm 7 

ரj¢ அளiைடய5. ேலாகாகாசt%& கன அளi 343 கன ரj¢வாlm. இRl ேபசpப4m 

bஷயm ேவறாைகயாl, இpேபா5 ரj¢ அளைவ பXw bவLkகp ேபாவ%lைல. 

ேலாகாகாசt%& ஒvெவா6 ;ரேதசt%mm ஆY %ரbயRக2& ;ரேதசRகom 

ஒ&Ykெகா&Y மXறைவகேளா4 ேசrnேத இ6kZ&றன. பா6Rகll! ேலாகாகசt%& 

ஒvெவா6 பாகt%mm ஆகாச %ரbயt%& ;ரேதசm எ&னேவா இ6kகேவ இ6kZற5, 

அ%ேலேய �வ %ரbயRக2& ;ரேதசRகll இ6kZ&றன, அRேகேய _tகலRகom 

இ6kZ&றன, அRேகேய தrம %ரbய ;ரேதச`m, அதrம %ரbய ;ரேதச`m, கால 

%ரbயRக2& ;ரேதசRகom uட இ6kZ&றன.  

  இnத ஆY %ரbயRக2l �வ %ரbயm மI4ேம அwpm %ைறைம ெகாkடதாக 

இ6kZற5, அ%l அwi-ஞானm அதாவ5 த&ைனpm, ;ற ெபா6llகைளpm அwpm 

hறp_ lணm இ6kZற5, ஆைகயாl இைத ேசதன %ரbயm எ&Y ெசாlZ&றனr. �வ 

%ரbயtைத தbற மXற ஐn5 %ரbயRகom அ�வ&கll-அேசதனRகll-ஜடRகll, 

அதாவ5 த&ைனேயா அlல5 ;ற %ரbயRகைளேயா அwpm சk% அைவகokl 

இlைல. உPLl மI4ேம த&ைனpm, ;றவXைறpm அwpm சk% ெகாkட ேசதன 
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lணm இ6kZற5 . எnத உPr சrவOஞேரா அவ6ைடய அwi `aைமயாக 

ெவ2pபI"6kZற காரணtதாl எlலா %ரbயRகom அவ6ைடய ஞானt%l-அwbl 

;ரகாhkZ&றன. அதாவ5 சrவOஞr எlலா %ரbயRகைளpm ஒ6 ேசர ஒேர சமயt%l 

அwZறாr.  

     இnத ஆY %ரbயRக2l _tகலm மI4ேம உ6வ`ைடய5, மXற ஐn5 %ரbயRகom 

உ6வமXறைவ. ெதாIடwயku"ய sபLசm, Nைவ-ரசm, மணm-வாசைன, �றm, சpதm  

ஆZயைவ _tகலt%& hறp_ lணRகll. நmமாl ெதாI4 அrபbkகpப4வ5, 

பாrkகpப4வ5, Nைவkகpப4வ5, `கnதwவ5, ேகIகpப4வ5 எlலாm _tகலp 

ெபா6llகேள எ&பைத  _tகலt%& hறp_ lணRகளாl அwயலாm . ஐn5 

இn%LயRக2& வ^ அwயpப4பைவ எlலாm _tகலRகேள. _tகலm �; %ரbயm மXற 

�வ %ரbயm, தrம %ரbயm, அதrம %ரbயm, ஆகாச %ரbயm, கால %ரbயm எlலாm 

அ�; %ரbயRகளாlm.  

  மகllகேள! ;ரபOசt%& sவ�பtைத நாm இvவளi க�டpபI4 ஏ& ெதLn5 

ெகாllள ேவk4m? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. �Rகll ெசாlவ5 உkைமதா&, இ&றய 

நm `m`ரமான வா]kைகPl நமkl எ5 லாபm தரku"யேதா அைதpபXw ெதLn5 

ெகாllவேத நைட`ைறkl ஏXறதாக இ6klm. ஆனாl ;ரபOசtைத பXw ெதLn5 

ெகாllளாமl த&ைனpபXw uட ெதLn5 ெகாllள `"யா5. ஆைகயாl ;ரபOசm பXw 

ெதLn5 ெகாllவ5m அவhயமாlm. உதாரணமாக உRகll தாtதாikl ெபLய ெசாt5, 

ேதாIடm இ6n5 அைத பல வாLNகll பRl ேபாI4kெகாllள ேவk"P6nதாl, 

உRகokl வ6m பRZ& ேமl தா& உRகll கk இ6klm அlலவா? அ5ேபால இnத 

;ரபOசm பXw ெதLn5 ெகாk4 இ%l எ&rைடய இடm எRl இ6kZற5? 

எ&rைடய bs�ரணm எvவளi ெபLய5? எ&rைடய அ%காரm எ&ன? இைவகைள 

நாm உY% ெசyய ேவk4m அlலவா! 

   நா& யாr? ;ரபOசt%l உllள அனnத �வ %ரbயRக2l நா& ஒ6 �வ %ரbயm. 

நா& வாa,டm எRl இ6kZற5? இnத ேலாகாகாசm `aவ%mமா? இlைலெய&றாl 

;றl எRl இ6kZற5? �க]காலt%l எnத உடl எனkl Zைடt%6kZறேதா 

அ5தா& நா&- sவயm ஆtமா வாa,டமாக இ6kZற5. அ5ேவ நா& �ைலெகாllom 

இடமாlm. சXY `&_ தா& நாm உPr எRl பரbP6kZறேதா அRேகேய அனnத 

_tகல %ரbயm (%ரbய கrமm, உடl `தtயன) uட இ6kZற5 எ&Y ெதLn5 

ெகாkேடாm. அேத இடt%l ஆகாச %ரbயm, தrம %ரbயm, அதrம %ரbயm, கால 

%ரbயm uட இ6kZ&றன . உPr , தrம , அதrம , ஆகாச , கால %ரbயRகll 

அ�;யாைகயாl நமkl அைவகll இ6pப5 ெதLயblைல. ெவ6m _tகல %ரbயm 

மI4ேம ெதLZற5, ஆைகயாl அ5ேவ Nலபமாக நm அwbl வ6Zற5. ஆைகயாl 

அ5ேவ நா& எ&Y எ2தாகேவ கXபைன ெசy5 ெகாllZேறாm, Zைடtத உடேல நா& 

எ&ற lழpபtைத ஏXYk ெகாllபவrகளாக இ6kZேறாm.  

   பk"I ெதௗலtராm சஹடாலாbl உPL& இnத தவறான எkணtைதpபXw 

இvவாY எa%P6kZறாr, த6 உபஜ6 அpப\ உபj ஜா6, த6 நஷt ஆpேகா நா� 

மா6. இத& ெபா6ll தவறான நm;kைக உைடயவrகll உடt& ேதாXறtைத உPL& 

;றp_ எ&Ym உடt& அ^ைவ உPL& இறp_ எ&Ym �ைனkZறாrகll எ&பதாm. 

ெகாOசm hn%t5 பா6Rகll, உPr அனா%யாக _tகலt5ட& ெதாடr_ ெகாkடதாக 

இ6kZற5, ஆனாl அ5 எnத காலt%mm _tகல வ"வமாக ஆகblைல. யாr த& 

தவXறாl _tகலமாZய உடைலேய தா& எ&Y நm_Zறாrகேளா அவrகll 5kகt%l 
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இ6kZறாrகll . ;றl நாm எ&ன ெசyய ேவk4m? நாm ;ற ெபா6llகll 

எlலாவXைறpm bI4bட ேவk4மா? இlைல. நm`ைடய அ%காரm எ&ன? எ&பைத 

பாrkக ேவk4m. நாm யாr? மXYm நாm எ&ன ெசyய `"pm? எ&பைத பXw அwi ெபற 

ேவk4m. நாm அைத ெதLn5 ெகாkடாl தா& நm`ைடய நm;kைக தவறாக 

இ6nதாl அைத மாXwk ெகாllள `"pm. எlலாவXwXlm `தtl இ5ேவ நாm ெசyய 

ேவk"யதாlm.  

    ேமானா, hல %னRக2l உனkl %6மணm ஆன ;றl, � உ& மா,யாr xI4kl 

ெசlவாy. `தtl _5 மணpெபkணான உk<டm அRl எlேலா6m இpப"tதா& 

ெசாlவாrகll-இ.kக`fm Bf, { எnத ேவைல�m ெசyய ேவXடாm. இதXl ;&னாl 

ஒ6 இரகhயm இ6kZற5. xI4 ேவைலகைள bI4 bI4 �b பாr, மXற ேவைலகll 

ெசyய ேவkடாm எ&பதXகாக அவrகll அpப" ெசாlலblைல. ஆனாl xI4 

ேவைலகைள எnத `ைறPl ெசyய ேவk4m-மா,யாr எpப" ெசyZறாrகll, எvவாY 

ெசyZறாr எ&பைத கவனமாக பாrt5 ெதLn5 ெகாllளtதா&. இ5 ஒ6 பPXh காலm-

training period எ&Y � எ4t5k ெகாllள ேவk4m. நm ேவைலைய எ&னேவா 

ெசyயtதா& ேவk4m, நm ேவைலைய நாm ெசyயாbIடாl ;றl யாr ெசyவாrகll? 

ஆைகயாl அைதpபXwய அwi `தtl ெபற ேவk"ய5 அவhயm அlலவா. இvவாY 

ெசாlவத& ெபா6ll எ&னெவ<l நாm தrமtைத ெவ2pப4tத ேவk4m எ&றாl 

அதXl `த&`தtl நாm தt5வ அwi ெபற ேவk4m, அnத தn5வ அwb&ப" 

நm,டm உllள தவறான நm;kைககைள-'டநm;kைககைள `தtl சL ெசy5 

ெகாllள ேவk4m. ;ரபOசm எpப" இ6kZற5 எ&ப5 பXw N6kகமாக ெதLn5 

ெகாkேடாm. ேமmm அ5 பXw bLவாக அ4tத க"தt%l ெதLn5 ெகாllளலாm.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா.                                                          
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க"தm-6                                                                                                                               20-11-1993 

                                           -ரBயt-6 sவlபm-ெபா.G6 த6ைம 

    ;Lய �னா, ேமானா,  

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

         மகllகேள!  -ரBயm,  pணm,  பrயாயm  எ&ற இnத ெசாXகll எlலா Fன htதாnத 

ேகாIபா4கoklm அs%வாரமாlm. It is like the foundation for the building. 

இைவகைள சLயாக ெதLn5 ெகாllளாமl ேநர"யாக சாs%ரRகைள ப"t5 எ5im 

ெதLn5 ெகாllள `"யா5. அதாவ5 நாm `தtl இைவகைளp பXw ெதLn5 ெகாkட 

;றேக சாs%ரRகைள sவாtயாயm ெசyய `"pm. இைவகைள பXw அ"kக" ப"t5 

ந&l பPXh ெபறேவk4m . யா6kl %ரbய , lண , பrயாயm பXwய ெத2i 

இ6kZறேதா அவராl எlலா சாs%ரRக2mm uறpப4m தrம சmபnதமான 

bஷயRகைள Nலபமாக _Ln5 ெகாllள `"pm. அதாவ5 அவrகokl சாs%ரRக2l 

எnத அrtதt%l ெசாlலp பI"6kZற5 எ&பைத _Ln5 ெகாllவ%l எnத க�ட`m 

இ6kகா5. நாm `& க"தt%l ;ரபOசm-உலகm பXw N6kகமாக ெதLn5 

ெகாkேடாm. எRl உPr `தலான %ரbயRகll காணpப4Zறேதா அ5ேவ ேலாகm-

;ரபOசm  ஆlm. ேலாk  எ&ற  ெசாlt& ெபா6ll  இ6pபைதp  பாrpப5. அவேலாக6 

ெசyதl எ&ற ெசாl இnத ேலாk எ&ற ெசாltl இ6n5தா& ேதா&wய5, அதXl 

uட பாrtதl எ&Y தா& ெபா6ll.  

   எlலா %ரbயRகom எ&ெற&Ym இ6pபைவ, இைத ytயm எ&ற ெசாlலாl 

ெசாlZேறாm . இைவகokl எ&Ym அ^blைல , மXYm இைவகll எtதைன 

இ6kZறேதா அtதைனேய எpேபா5m இ6klm, அைவக2& எk�kைக lைறவேதா, 

u4வேதா இlைல, _%யதாக ேவY எ5im ேதா&Yவ5,lைல. இதXl ெதாடkகm 

எ&ப5m இlைல அதாவ5 அனா-, ேமmm இதXl அ^im இlைல, `"i எ&ப5m 

இlைல அதாவ5 அனnதm எ&Ym ெசாlலலாm. எlலா %ரbயRகom அனா%அனnதm 

ஆைகயாl அைவக2& ச'கtதாl ஆZய இnத ;ரபOசm-உலக`m uட ேதாXற`m, 

அ^im இlலாத அனா%அனnத மாlm. இைத ெதLn5 ெகாllளவதாl நமkl எ&ன 

ெபLய லாபm எ&றாl , அ^b& பயm நmைம bI4p ேபாyb4Zற5 , நாm 

பயமXறவrகளாக ஆZ b4Zேறாm . இnத உலகm அ^n5 b4m , hல ேகா" 

வ6டRகokl ;றl இnத U, அ^n5 b4m எ&ெறlலாm ெசாlலp ப4பைவகைளk 

ேகI4 நமkl பயm உkடாZற5. இnத பயm இpேபா5 நmைம bI4 அக&Y b4Zற5. 

அyயேஹா ! நா& uட இறn5  b4ேவ& , எனklm அ^i ஏXப4m எ&ற 

hnதைனPt6n5 நm �kகm ெகI4pேபாவ5 தைடபI4p ேபாZற5; ;ரபOசm 

அ^blலாத5-அbனாh வ"வm எ&பைத அwn5 நm,ட,6nத தbp_ அlல5 

கவைல-ஆuலm இlலாமl ேபாZற5. ெகாOசm ேயாசைன ெசy5 பாr, உலZ& 

அ^யாத த&ைமைய ெதLn5 ெகாkட5m நமkl ெபLய லாபm Zைடt5 b4Zற5. 

நா& ஒ6 அனா%அனnத உPr ெபா6ll-�வ %ரbய மாேவ& ேமmm எனkl எpேபா5m 

அ^blைல எ&பைத ெதLn5 ெகாkட5m நாm எvவளi அைம% அைடn5 

b4Zேறாm. எ&ைன காpபாXYபவ6m யா6,lைல, எ&ைன அ^pபவ6m uட யா6m 

இlைல எ&பைத அwn5 நm,ட,6nத எlலா தா]i மனpபா&ைமகom அ^n5 

b4Z&றன.  

      ;ரபOசt%& இயlைப சrவOஞr தாேன ேநராக அwn5 அைதpபXw uwpllளாr. 

அவr uwயைத சாs%ரRக2& 'லm நா`m ெதLn5 ெகாllZேறாm. இத& ெபா6ll 
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சrவOஞr ;ரtயk�மாக-ேநராக ெதLn5 ெகாkடாr, அைதேய நாm பேராk�மாக-

மைற`கமாக ெதLn5 ெகாkேடாm. அதாவ5 நாm uட அரஹnத-htத ஜா%P&-

lலt%& ேசtதன மய, ஞான மய, அwi மய %ரbயேம எ&ப5 ��பணமாZற5. அvவாY 

ஆன ;றl அwb& ம*ைமையpm மXYm அnத அwைவ ெகாkட நm ம*ைமையpm 

நாm ெதLn5 ெகாllZேறாm.  

        நxன bOஞானt%l இpப" ஒ6 தt5வm இ6kZற5. Matter can neither be created 

nor be destroyed. It only changes it form-ெபா6ைள உXபt% ெசyயim `"யா5, மXYm 

அைத அ^kகim `"யா5. அ5 த& உ6வtைத மI4ேம மாXwk ெகாllZற5. இRl 

matter எ&ப5 _tகல %ரbயtைதேய lwkZற5. ஏென<l இ5வைர bOஞா<கll 

_tகலtைத பXwேய அwn%6kZறாrகll மXYm அ5 பXwய ஆராchையேய ெசy5 

ெகாk"6kZ&றனr. இnத ஒ6 %ரbயtைத பXwய தt5வm உkைம எ&றாl அ5ேவ 

எlலா %ரbயRகoklm ெபா6n5m அlலவா. அதாவ5 எlலா %ரbய`m �tயm, எnத 

%ரbய`m எpேபா5m அ^வ%lைல அத& அவsைதகll-பrயாயRகll-அதாவ5 

ெவ2pப4m bதRகll மI4ேம மாXற மைடZ&றன.  

    �னா, � பll2Pl ப"klmேபா5 ெகt"ேயாsேகாp எ&ற அழகாக க6b ஒ&ைற 

ெசyத5 ஞாபகm இ6kZறதா? அ%l பல �ற கkணா"t 5k4கைள ேபாI4 

'"bIடாy. அைத NXwNXw பாrpபவrகll _5p_5 வkண உ6வRகைள அ%l 

பாrkக `"nத5. அதrll இ6nத கkணா" 5k4கll அpப"ேய இ6nத ேபா%mm 

ஒvெவா6 �ைலPmm அேனக bதbதமான ெவvேவY உ6வRகைள பாrkக `"nத5 

அlலவா! இத& தாtபrயm எ&ன ெவ&றாl, %ரbயm அ%l எtதைன இ6nதேதா 

அtதைனேய இ6nத5-�tயமாக அpப"ேய இ6nத5 ஆனாl அ%l காணpப4m 

உ6வRகll-பrயாயRகll எ&னேவா _%5 _%தாக பலவாக இ6kZ&றன.  

   நmமாl பாrkகpப4m ெபா6llக2& பlேவY ேதாXறRகll, அத& _%ய ேதாXறm, 

மXYm அத& அ^i எlலாm அnத  %ரbயt%ேலேய காணpப4Zற5. அnத ேதாXற`m, 

அ^im அத& பrயாயRகll பXwய5, %ரbயm பXwய%lைல. %ரbயm அ^யா5 

அpப"ேய �"klm த&ைம ெகாkடதாகim, அத& பrயாயRகll சமயnேதா6m 

ேதா&Yவ5m அ^வ5மான அவsைதைய ெகாkடதாகim இ6kZற5.  

    %ரbயRக2& ச'கm ;ரபOசm எ&Y ெசாlலpப4Zற5 எ&Y ெதLn5 ெகாkட 

;றl %ரbயm எ&Y எைத uYZ&றனr? எ&ற ேகllb மன%l ேதா&YZற5 அlலவா. 

இத& ப%l pண9கG6 சaகtைத -ரBயm எ&Y ெசாlZ&றனr. ேமmm பதாrtதm, 

வst5, அrtதm, ெபா6ll எ&ற பல வைகயான ெபயrகom %ரbயt%Xl உk4. 

;ரபOசm பXwய வைரயைறPl “%ரbயRக2& ச'கm உலகm” எ&Y ெசா&ேனாm, 

அRl %ரbயRகoklll ஒ&Ykெகா&Y ஏகேஷtராவஹாக சmபnதm அதாவ5 ஒேர 

இடt%l இ6klm சmபnதm இ6kZற5 எ&Y பாrtேதாm. இpேபா5 %ரbயt%& 

வைரயைறPl lணRக2& ச'கm எ&Y ெசாlலpபIட%l lணRகokl 

%ரbயt5ட& ytய தாதாtUய சmபnதm இ6kZற5 ேமmm lணRகoklll 

ஒ&Ykெகா&Y அBனாபாB சmபnதm இ6kZற5 எ&Y ெசாlலpப4Zற5 . 

ஏகேஷtராவஹாக சmபnதm பXw நாm `& க"தt%l ெதLn5 ெகாkேடாm. �tய 

தாதாt,ய சmபnதm எ&றாl எ&ன? எ&ப5 பXw இpேபா5 ெதLn5 ெகாllளலாm. 

�tயm எ&றாl �"t%6pப5, எpேபா5m இ6pப5. தாதாt,ய எ&றாl ஒ&றாக 

இ6pப5 அதாவ5 எpேபா5m ;Ln5 bடாமl uIடாகேவ இ6pப5. lணRகokl 

%ரbயt5ட& �tய தாதாt,ய சmபnதm இ6kZற5 அதாவ5 %ரbயt%t6n5 lணm 
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எpேபா5m ேவYேவறாக ஆவ%lைல . எpப" ெந6p;& lணமான ெவpபtைத , 

ெந 6 p;t6 n5  ; L kக  ` " யா ேதா ; ெவ lல t%& lணமான இ< pைப 

ெவlலt%t6n5 ;Lkக`"யாேதா அ5ேபால %ரbயt%ட,6n5 அத& lணtைத 

;Lkக `"யாததாக இ6kZற5. 

     lணRக2l ஒ&Ykெகா&Y அbனாபாb சmபnதm ெகாkடதாக இ6kZற5. இத& 

ெபா6ll எRl ஒ6 lணm இ6kZறேதா அRேகேய அnத %ரbயt%& மXற lணRகom 

இ6kZ&றன எ&பதாm. எpப"ெய&றாl சrkகைரPl ெவllைள �ற lண`m, இ<p_ 

Nைவ lண`m அbனாபாb சmபnதm ெகாkடைவகளாக இ6kZ&றன . அnத 

இரkைடpm த<tத<யாக ;Lkக `"யா5. தRகt%l ெபா& �ற`m, பo-weight 

lண`m இ6kZ&றன, அைவ இரk4klm அbனாபாb சmபnதm இ6kZற5. _tகல 

%ரbயt%& sபLசm, Nைவ, மணm, �றm `தtய lணRகoklll ஒvெவா&Ym 

மXறைவகoட& அbனாபாb சmபnதm ெகாkடைவகளாக இ6kZ&றன. எRl ஒ6 

lணm இ6kZறேதா அRேகேய அnத %ரbயt%& அனnத lணRகom ஒ&றாக 

இ6kZ&றன . இைதேய , இnத ;Lkக `"யாத ச'கtைதேய %ரbயm எ&Y 

ெசாlZேறாm. lணRகll %ரbயt%t6n5 த<யாக இ6kக `"யா5 ேமmm `&ேப 

இlலாத _%ய lணm எ5im அ%l வn5 ேசரim `"யா5. %ரbயt%l எvவளi அனnத 

lணRகll இ6kZ&றனேவா அைவகேள அnத %ரbயt%ேலேய எpேபா5m 

இ6kZ&றன. எtதைன அனnத lணRகll அரஹnதr-htதrக2டm இ6kZ&றனேவா 

அtதைன அனnத lணRகom ஒvெவா6 உPr %ரbயt%mm இ6kZ&றன . 

உRக2ட`m , எ&<ட`m uட அேத  அனnத  lணRகll இ6kZ&றன . 

பரமா�kக2luட அதனத& அனnத lணRகll இ6kZ&றன. ஒvெவா6 %ரbய`m 

இயXைகயாகேவ அதXl இ6kக ேவk"ய எlலா lணRகoட& பLUரணமாக எnத 

lைறpm இ&w இ6kZ&றன.  

    இnத lணRகll சாமா&யm மXYm bேஷசm எ&Y இரk4 bதமாக இ6kZ&றன. 

சாமா6யm எ&றாl ெபா&, அதாவ5 அnத lணm எlலா %ரbயRக2mm இ6klm, 

மXYm அnத lணm இlலாத %ரbயேம இ6kகா5 எ&பதாm. ஒvெவா6 %ரbயt%mm 

அதனத& ெபா5 lணRகll Nதn%ரமாகim, எnதbதமான lைறpm இ&w அ%ேலேய 

இ6kZ&றன. அs-tவm, வs&tவm, tரvயtவm, pேரேமயtவm, அp.லptவm, 

Rரேதசtவm `தலான அனnத ெபா5 lணRகll எlலா %ரbயRக2mm இ6kZ&றன. 

எnத lணm எlலா %ரbயRக2mm இlலாமl ஒ6 hல lwp;Iட %ரbயRக2l 

மI4m இ6kZறேதா அைத bேஷச அதாவ5 hறp_ lணm எ&Y ெசாlZேறாm. ெபா5 

lணRகைள ைவt5 இ5 %ரbயm எ&Y உY% ெசyZேறாm. hறp_ lணRகைள 

ைவt5 இ5 எnத lwp;Iட %ரbயm எ&Y உY% ெசyZேறாm. எpப"ெய<l sபrசm, 

Nைவ, மணm, �றm `தtயன _tகல %ரbயt%& bேஷச lணRகll. எnெதnத 

%ரbயRக2l இnத sபrசm, Nைவ, மணm, �றm `தtய lணRகll காணpப4Zறேதா 

அைவகll எlலாm _tகல %ரbயRகேள எ&Y ெதLn5 ெகாllளலாm.  

      தrசனm-ெபா5வாக அwதl, ஞானm-bேஷசமாக அwதl, Nகm, ஒakகm, xrயm-சk%, 

`தtயன �வ %ரbயt%& bேஷச lணRகll. ஆைகயாl எnத %ரbயt%l பாrtதl 

அwதl `தலான lணRகll இ6kZறேதா அைவ �வ %ரbயm எ&Y நாm ெதLn5 

ெகாllளலாm. Nகm uட �வ %ரbயt%& hறp_ lணm. அ5 உPLl மI4ேம 

இ6kZற5, ேவY எnத %ரbயRக2mm இlைல. _tகலt%l Nகm தரku"ய lணm 

இlலேவ இlைல. ஆனாl அOஞா<யாZய நாm, _tகல ெபா6llகைள ேத4வ%mm, 

அைவகைள அைடவ%mm நm வா]நாll `aவ5m ெப6`யXh ெசyபவrகளாகேவ 
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இ6kZேறாm, அnத ெபா6llக2& ;&னாl ஓ4Zேறாm. ெசlவtைத lbtதl, ெபLய 

பRகளா, அழZய x4 கI4தl, Nகேபாக ெபா6llகைள ேசrtதl, அழZய மைனb, 

lழnைதகll, l4mபm மXYm நm உடைல அழl ப4t5தl `தலானைவக2l Nகm 

�றm; வ^வதாக நm; , அைவகைளp ெப6வ%l ப4m க�டRகைளேய நாm 

உkைமயான Nகm எ&Y �ைனkZேறாm . இnத ெபா6llகll எlலாm _tகல 

ெபா6llகll, இ%l Nகm தரku"ய lணேம இlைல எ&பைத இnத ைபt%யkகார 

ஓIடt%l நாm மறn5 b4Zேறாm அlல5 அwயாதவrகளாக இ6kZேறாm. ஒ6 

ெபா62l இlலாத ஒ&ைற எpப" அ%t6n5 நாm அைடய `"pm? இ5ேவ இ&றய நm 

எlலா 5&பRகoklm காரணm என அwதl ேவk4m. 

   இnத ;ரபOசt%l ஜா% ேநாkZl ஆY %ரbயRகேள இ6kZ&றன, அைவக2& 

sவ�பtைத அத& bேஷச lணRக2& 'லm இpேபா5 ெதLn5 ெகாllளலாm.  

       Iவ -ரBயm: எ%l ஞானm, தrசனm, ஒakகm, Nகm, xrயm, kLயாவ%-இடm ெபய6m 

சk% `தtய hறp_ lணRகll இ6kZ&றேதா அைவ �வ %ரbய மாlm. ேமmm பல 

hறp_ lணRகom உPLl இ6kZ&றன, அைவகைளp பXwெயlலாm ;&னாl அதXl 

உகnத சமயt%l ெதLn5 ெகாllளலாm.  

      Atகல -ரBயm: எ%l sபrசm, Nைவ, மணm, �றm, kLயாவ% சk% `தலான hறp_ 

lணRகll இ6kZறேதா அைத _tகல %ரbயm எ&Zேறாm. உP6kl sபrசm, Nைவ, 

மணm, �றm `தtய lணRகைள அwpm சk% இ6kZற5, ஆனாl உPLl இnத 

lணRகll எ5im இlைல. உPr, _tகலm இரk"mm kLயாவா% சk% இ6kZற5, 

அnத சk%யாl அைவ இரk4m ;ரபOசt%l இடm bI4 இடm ெசlZ&றன அlல5 

எRகாவ5 �ைல ெகாllZ&றன. இடm ெபயrவ5m, ஒேர இடt%l தRlவ5m kLயாவ% 

சk%P& காLயமாlm. மXற நா&l %ரbயRக2l இnத lணm இlைல. அனா% 

காலமாக மXற இnத நா&l %ரbயRகom ஒேர இடt%l �ைல ெகாk4llளன. 

அைவக2l இடm ெபயrதேலா அlல5 அதXlllேளேய அைலேயா அlல5 சலனேமா 

ஏXப4வ%lைல.  

    தrம -ரBயm: Nயமாகேவ இடm ெபய6m �வ மXYm _tகலRகokl இடm 

ெபயrவ%l �,tதமாக இ6pபைத தrம %ரbயm எ&Y ெசாlZேறாm. தrம %ரbயm �வ 

_tகலRகைள கIடாயமாக இடm ெபயரc ெசயவ%lைல, எ5 இடm ெபயrZறேதா 

அதXl அruலமாக மI4ேம இ6kZற5. உதாரணமாக Nயமாகேவ �n5m nrkl 

தk�r அruலமாக இ6pப5 ேபால என அwக. ZணXY தk�r அ5ேவ �ைலயாக 

இ6nத ேபா%mm, n& �nத அnத ZணXYt தk�r ந,tதமாக இ6kZற5. அ5ேபால 

தrம %ரbயm Nயமாகேவ �ைலயாக ஒேர இடt%l இ6nதாmm, உPr, _tகலm 

இரk"& இடm ெபயrதmkl அruலமாகேவ இ6kZற5. க- ேஹ&tவm எ&ற இnத 

lணtைத தrம %ரbயt%& hறp_ lணm எ&Y ெசாlZேறாm.  

   அதrம -ரBயm: இடm ெபயrn5 ெகாk"6klm உPr, _tகல %ரbயRகll 

Nயமாகேவ ஒேர இடt%l �ைலt5 இ6kக எ5 �,tதேமா அைத அதrம %ரbயm 

எ&Y ெசாlZேறாm. உதாரணமாக நடn5 ெச&Y ெகாk4 இ6klm பய�kl(for a 

traveller), மரt%& �ழl �XபதXl �,tதமாக இ6pப5 ேபால எனலாm. அேதேபால 

இடm ெபயrn5 ெகாk"6klm உPr மXYm _tகலRகll Nயமாகேவ ஒLடt%l 

�Xlmேபா5, அதrம %ரbயm அைவகll �ைலt%6kக அruலமாக இ6kZற5. s-- 
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ேஹ&tவm எ&rm இnத lணtைத அதrம %ரbயt%& hறp_ lணm எ&Y 

ெசாlZேறாm. 

     ஆகாச -ரBயm: ஒvெவா6 %ரbய`m ']ZP6kக இடm ெகா4pப5 அதாவ5 

தRZP6kக இடm ெகா4pப5 ஆகாச %ரbயt%& hறp_ lணமாlm. இைத அவகாஹன 

ேஹ&tவm எ&Y ெசlZ&றனr. நாm ேமlேநாkZ பாrtதாl �லமாக ெதLZறேத 

அ5தா& ஆகாசm அlலவா? அ5 இlைல, ஏென<l எைத பாrkக `"Zறேதா, எ%l 

வrண lணm இ6kZறேதா, அ5 _tகல %ரbயமாlm. _tகல %ரbயm தbற மXற 

%ரbயRகll அ�;, உ6வமXறைவயாlm. நாm எைத space எ&Y ெசாlZேறாேமா, 

அ5ேவ ஆகாச %ரbயமாlm. அத& bs�ரணm அனnதமாக-அளbட `"யாததாக 

இ6kZற5, அதXl b2m_-எlைல-கைடh பl% எ&பேத இlைல. ஆகாச %ரbயt%& 

நIட ந4bl எRl ஆY %ரbயRகom இ6kZ&றனேவா, அைத ேலாகாகாசm எ&Y 

ெசாlZேறாm . அத& எlலா பkகt%mm-பt5 %ைசக2mm அனnத அனnத 

அேலாகாகாசm இ6kZற5. �க]காலt%l bOஞா<களாl அwயpப4m �Lய&, 

சn%ர&, Zரஹm, தாைர, நI�t%ரm எlலாm ேலாகாகாசt%& ஒ6 hwய பl%Pl 

இ6pபைவகேளயாlm.  

      ஆகாச %ரbயm மXற %ரbயRகokl இடm ெகா4kZற5 எ&பத& ெபா6ll, அnத 

%ரbயRக2& b2mைப மI4m அ5 ெதாI4kெகாk4 இ6kகblைல, அnத 

%ரbயRகoklllom ஆகாசm ஊ46b இ6kZற5. அ5 நாm ெகI"யானதாக 

�ைனklm _tகல %ரbயt%& உllom ஊ46b இ6kZற5. அதாவ5 ஆகாச %ரbயm 

ெகI"யான _tகலt%Xl உllேளpm ெவ2ேயpm ;ளb&w ஒேர %ரbயமாக 

இ6kZற5. உkைமைய ெசாlல ேவk4m எ&றாl ஆY %ரbயRகom ஒ&Yklll 

ஒ&Y இ6kக இடm ெகா4pபதாகேவ இ6kZ&றன. அைவகll எlலாm ஒேர இடt%l 

இ6pபதXl அைவகoklll ஏகேஷtராவகாஹ சmபnதm-உறi இ6pபேத காரணமாlm.  

   கால -ரBயm: ேலாகாகாசt%l அசRயாத-எk�kைகயாl ெசாlல `"யாத 

;ரேதசRகll உllளன. இைவக2& ஒvெவா6 ;ரேதசt%mm ஒvெவா6 கால %ரbயm 

இ6kZற5. எlலா %ரbயRக2mm மாXறm-காLயm �கழ �,tதமாக இ6pப5 கால 

%ரbயt%& பWணமன ேஹ&tவm எrm hறp_ lணtதாl ஆlm. நmமாl ெசகk4-

ம�t52, �,டm, ம�, நாll, மாதm, வ6டm எ&Y காலtைத கணkZ4வைத 

Bயவஹார காலm எ&Y ெசாlZ&றனr. கால %ரbயt%& ஒ6 பrயாயtைத சமயm 

எ&Y ெசாlZேறாm. காலtைத கணkZ4m அளைவயான-unit  ஒ6 பாராmபLய ெசகk4 

second எ&ப5, அசRயாத சமயRகll ெகாkடதாlm.  

       இvவாY hறp_ lணRக2& வ^யாக நாm %ரbயRகைள அைடயாளm காkZேறாm 

அlல5 ெதLn5 ெகாllZேறாm. தt5வ ெமா^Pl pணm எ&ப5 ல`சணm, -ரBயm 

எ&ப5 ல`Kயm. உதாரணமாக ஞானm எ&ப5 லIசணm அைத உைடய உPr லIhயm 

என அwயலாm. எ%l ஞானm இ6kZறேதா அ5 உPr. உPைர ெதLn5 ெகாllள 

ேவk4m எ&றாl அத& லIசணt%& வ^ேய தா& அைத ெதLn5 ெகாllளலாm, 

அrபவm ெசyயலாm, அதXl ேவY எnத வ^pm இlைல. பகவாrkl Uைஜ ெசyவதாl, 

உபவாசm இ6pபதாl, லIச கணkZl பணm தானm ெசyவதாl இ&rm இ5ேபா&ற பல 

_k�ய காLயRக2l ஈ4ப4வதாl, நm உPL& அrபவm நமkl Zைடkகா5. ஆனாl 

எRl ஞான லIசணm இ6kZறேதா அRேக நm பாrைவைய ெகாk4 ெசlவதாl, 

அRேக உபேயாகtைத �ைல �Yt%வதாl, உllேநாkl `கm-அnதr`h ெகாk4 

ேசதன (ஞான, தrசன) லIசணt%& 'லm அwவதாேலேய ஆtமாrU%-உPL& 
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அrபவm வ6Zற5. தt5வRகைளp பXw இvவாY ெசாlவைத ேகIபதாl நm மன%l 

நாm ெசypm Uைஜ, தானm, bரதm `தtயனெவlலாm xkதானா? இைவகைள எlலாm 

bI4 bட ேவk4மா? எ&ற எkணm ேதா&றலாm. யா6kl தt5வt%l பPXh 

இ6kZறேதா அவ6kl எ&னேவா தt5வtைத த& ேகவலஞானtதாl ேநர"யாக 

பாrt5 உY% ெசypm சrவOஞ பகவா<& ேமl பk% உணri வராமl இ6kகா5.  

     எனேவ அதXl ப%l எ&னெவ&றாl, Uைஜ, sவாtயாயm, தானm `தtயைவகைள 

bடேவk4மா?எ&ற ேகllbேய இRl எழblைல. தt5வ பPXh ெசyபவ6kl ேமmm 

அ%கm பk% உணrேவ உkடாZற5. அவrகll அ%l அ%க ேநரtைதpm, ெபா6ைளpm 

ெசலi ெசy5 ெகாk4 இ6pபைதேய நmமாl பாrkக `"Zற5. இ&றய நxன உலZl 

ெபா6ll ெசலi ெசyதl எ&னேவா ,க Nலபமாகேவ இ6kZற5, ஆனாl ேநரm 

ஒ5klவ5தா& ,கim க"னமாக ஒ&றாக இ6kZற5, ஏென&றாl Uைஜ, Nவாtயாயm 

`தtய ெசயlகokl ேநரm ஒ5kக நm,டm ேநரm எRேக இ6kZற5? ஆனாmmuட 

தt5வt%l 6h உllளவrகll ெபா6ll மXYm ேநரm இரkைடpேம ஒ5kZ Uைஜ, 

தt5வ பPXh `தtயன ெசyவ%l ஆrவமாகேவ ஈ4ப4Z&றனr.  

    ஆரmப கIடt%l ஆகம பPXh ெசypmேபா5 அ%l uwpllளைவகைள _Ln5 

ெகாllவ%l lழpபm இ6kகேவ ெசyZற5. உPr ெபா62& இயl_ lணm எ5 

எ&பைத ெதLn5 ெகாllom அேதசமயm,  ம<தrகll உலZயtl ெசypm Uைஜ, தானm 

`தலான ெசயைல ெசyய ேவk4மா? uடாதா? எ&ற ேகllb எழேவ ெசyZற5. ஆனாl 

இ5ேபா&ற ேகllb ஒ6 ேகtklLயதாகேவ இ6kZற5. எpப"ெய<l நாm ;ராணவாp 

பXw ப"klmேபா5 அ5 வாpவாக இ6kZற5, எwவதXl உதb ெசyZற5 எ&Y 

அwZேறாm. இைத ப"tத ஒ6வr தk�Ll ;ராணவாp இ6kZற5, அ5 %ரbய 

வ"bl இ6kZற5 ேமmm அ5 � அைணpபானாக எpப" இ6kZற5? அ5 ;ராணவாp 

ேபால எwவதXl உதbயாக அlலவா இ6kக ேவk4m? எ&Y ேகIபாரானாl அ5 

ேகtklwயதாகtதாேன இ6klm ! அ5 ேபாலேவ தா& Uைஜ , bரதm , தானm 

`தtயைவகைள bடேவk4மா எ&ற ேகllbpm ேகtklwயதாlm. நாm நmைம ஒ. 

உmr -ரBயm எ6i எXணாமl நா6 ஒ. ம\த6, ம\த RறBml இ.kpmவைர 

ம`fேம நா6 இ.pேப6 எ6ற எXணm ெகாXk.pபதாேலேய இnத மா-Wயான 

ேகllBகll எt^ற&. ஆனாl யாr தt5வ அwi  ெபXY த& உkைமயான உPைர 

அwn5, _Ln5 ெகாk4llளாேரா அவ6ைடய எkணm `aவ5m தா& சmசார 

NழXhPt6n5 b4பI4 `k% அைடவைதேய த& lwkேகாளாக ெகாk"6pபாr. 

அpப"p பIடவr த& த<யான இ6p_t த&ைமைய அwnதவராக இ6kZறாr. த& 

உPைரpm உடைலpm ;wtதwnதவராக இ6kZறாr. அவr த&ைனpm-ஆtமாைவpm 

த& உடl ெசypm Uைஜ, bரதm `தலான ெசயைலpm ;wt5 அwZறாr. அவr தt5வ 

அwi ெபXறதாl அவ6ைடய உடt& ZLையகll அவ6ைடய உPLl xதராக 

த&ைமைய உk4 பkணா5 எ&Y உணrnதவராக இ6kZறாr. ஆனாmm அவ6ைடய 

உடt& ZLையகll தா<யRZயாக Uைஜ `தtய ெசயlக2l ஈ4படேவ ெசyZற5.  

      `k% பாைதP& ஆரmப கIடt%l பாப உணriகளான ேகாபm, கபடm, அகnைத, 

பXY `தtயன lைறயt ெதாடRlZற5. _k�ய உணriகளான Uைஜ, bரதm, தானm, 

ேநrைம, உkைம, நlெலாakகm `தtயன அ%கLkZற5. அதனாlதா& அnத ஆரmப 

காலகIடt%l ஒ6வ6ைடய ெசயlகll Uைஜ, bரதm, பk%, தைய, தானm ஆZய 

ெசயlக2l அ%க நாIடm இ6kZற5. ஆகம அ)cm அதனாl xதராக த6ைம�m வளர 

வளர, dன பகவா6 உபேதKtத *k- பாைதைய உXைமயாக அ)n&, AX�ய 

ெசயlகrm த6ைன RறBml ஆ�t&வேத எ6im, அைத�m ெகாoசm ெகாoசமாக 
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B`fB`f த6 |ய உmWl, த6 அ)B6 உபேயாகtைத ெச�tதேவ அ-க ேநரm 

ெசலBட *யhK ெசy^றாr. ஆகமt%l uறpபIட தt5வRகைள நாm ந&l ப"t5 

`த& `தtl அைத கவனமாகim, அwip Urவமாகim பLேசா%t5, சrவOஞராl 

uறpபIட தt5வm இvவாேற இ6kZற5 எ&Y நm அwbனாl உY%யான `"ikl 

வரேவk4m. இnத `"ைவ நm அwbl hn%tேத ெசyய ேவk4m, இ5ேவ அwb& 

ெசயலாlm. ேஷாடசகாரண UைஜPl இvவாY எaதpப"6kZற5.  

                                               “ஞானாpயாs கேர ம&மா&* | 

                                                 தாேகாm ேமாஹ மஹாதm ந£||” 

   இத& ெபா6ll யாr எpேபா5m ைஜன தt5வRகைள ேசா%t5 ஆyi ெசyZறாrகேளா 

அவrகll எpேபா5m ெபாYp;lலாதவராகேவா, பltதwவXறவrகளாகேவா, அlல5 

b6m; பாபcெசயைல ெசyபவrகளாகேவா நடn5 ெகாllள மாIடாrகll எ&பதாm. நாm 

உkைமயான தrமm எ&றாl எ&ன? _k�யm எ&ப5 யா5? பாபm எ&ப5 எ5? எ&Y 

சLயாக ெதLn5, _Ln5 ெகாllளblைல எ&றாl நாm ெசypm காLயm சLயா தவறா 

எ&பைதpm, அத& பல& எ&னவாக இ6klm எ&பைதpm நmமாl ெதLn5 ெகாllள 

இயலா5.  

      ஆகமt%& வ^, அதாவ5 ஆகமp பPXhP& வ^ நாm நmைம அைடயாளm காண 

ேவk4m. உலZl அனnத %ரbயRகll இ6kZ&றன, அைவக2l நா& Nதn%ரமான, 

பLUரணமான ஒ6 %ரbயm, ேமmm எ&<டt%l-ஒvெவா6 %ரbயt%ட`m அனnத 

lணRகll இ6kZ&றன எ&Y நாm ெதLn5 ெகாk4llேளாm. ஆனாl இRேக 

கவனமாக பா6Rகll, உPr உ6வமXதாைகயாl அத& அனnத lணRகom uட 

அ6வமாகேவ இ6kZ&றன, எனேவ அைவகைள நmமாl ேநர"யாக பாrkக `"வ%lைல 

எ&றாmm அைதpபXw பதIடm அைடய ேவk"ய%lைல. ஏென&றாl அைவகll 

அ�;யாக இ6nத ேபா%mm அ5 ஒ6 ேசtன %ரbயமாlm, அwதl அத& lணமாlm. 

பாrt�rகளா! இnத ெசாlைல ேகI4 யாr அwn5 ெகாllZறாrகll? எ&Y ெசாlmRகll 

பாrkகலாm-உPr. ப%ைனn5 வ6டRகokl `&_ நடnத �க]ch பXwய �ைனi 

எத& 'லமாக வ6Zற5? ஞானt%& 'லமாக அlலவா! அnத ஞானm யா6ைடய5?-

உPLrைடய5. எtதைகய lwp;Iட bஷயm ெதLn5 ெகாllள ,கim க"னமாக 

இ6nதாmm அைத அwவ5 யாr? ஞானm அதாவ5 உPr.  

     இnத அwi lணm ஒvெவா6 சமய`m அwpm ெசயைல ெசy5 ெகாkேட 

இ6kZற5. �kகt%l uடவா? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. ஆm �kகt%l uடtதா& 

அwi ெசயlபI4k ெகாkேட இ6Zற5. இ&Y நா& சLயாக �Rகblைல எ&ேறா 

அlல5 இ&Y எனkl ஆ]nத உறkகm வnத5 எ&ேறா �Rகll ெசாlZ�rகll 

அlலவா? இைத யாr ெதLn5 ெகாkட5? - உRகoைடய ஞான lணm தாேன ெதLn5 

ெகாkட5. நா& இRேக இ6kZேற& எ&Y ஞான lணm நமkl இரim, பகmm 

ெசாltk ெகாkேட இ6kZற5. அBனாபாB சmபnத காரணtதாl எ9p ஞான pணm 

இ.k^றேதா அ9ேகேய மhற அனnத pண9கrm இ.k^6றன. எ9p ஞானm 

*தலான அனnத pண9கll இ.k^றேதா அைதேய உmr -ரBயm எ6i 

ெசாl^ேறாm. இpேபா& உ9கைள {9கேள அதாவ& உ9கll உmைர {9கேள உi- 

ெசy& B`�rகளா இlைலயா? நாm ;ரபOசm மXYm %ரbயm பXwpm ெதLn5 

ெகாkேடாm. lணm மXYm அத& பrயாயRகைள அதாவ5 அத& காLயRகைள பXwt 

ெதLn5 ெகாkட ;றl, %ரbயt%& sவ�பm பXw ேமmm ெத2i ெபரலாm.  
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         ேமானா, ெஜypULl நாRகll பRl ெபXற ¤{r-தt5வ `காm-பPXh பIடைற 

பXw � ெதLn5 ெகாllள b6m;னாy அlலவா. அRl நாRகll காைல 5 ம� `தl 

இரi 10 ம� வைர 8-10 ம� ேநரm ;ரவசனm ேகIடl, தt5வ வlp;l பாடm 

ேகIடl, Uைஜ ெசyதl, பk% ெசyதl `தtயைவகைள பPXh ெசyேதாm. கைடhPl 

ேதrim எa%ேனாm. ெவ2 ஊrக2t6n5 850 ேபrகom, ெஜypULl வhpபவrகll 

மI4ேம Nமாr 'வாPரm ேபrகom இ%l கலn5 ெகாkடாrகll. இnத `கா,l பல 

bt5வா&கom மXYm ஆ&ம அrபவm ,kக பல சேகாதர சேகாதLகom uட பRl 

ெபXறனr. தt5வRகைள பXw ��kகமான பPXhpm இRl அ2kகpபIட5. நா& 

தt5வஞான பாடமாலா, நய சkகரm மXYm lணsதானm-`தl �ைல ஆZய '&Y 

bஷயRக2l ேதri எa%ேன&. அ%l 96%, 96%, 100% ம%pெபkகll ெபXY 

'&wmm `தலாவதாக வnேத&. எlேலா6m எ&ைன பாராI"pm வா]t5 uwpm 

உXசாகp ப4t%னாrகll. எனkl அpேபா5 எ& கl�L நாIகllதா& �ைனikl 

வnத5. அ4tத க"தt%l மXறைவகைளp பXw எa5Zேற&.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட& 

உRகll அmமா. 
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க"தm-7                                                                                                                               18-04-1994 

                                                 pணt-6 இயlA - பXR6 த6ைம  

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

  ேமானா , உனkl %6மணm நடn5 இரk4 மாதRகll ஓ"bIட5 . உ& 

%6மணt%&ேபா5 நாm எlேலா6klm மராt% ெமா^Pl அchடpபIட ச&sகாr, 

;தாP Z ேபலா, ஆp lc { கேஹா, நேமாkகாr மஹாமntர, சாமா&ய sராவகாசாr 

`தtய _tதகRகைள பLசாக வழRZேனாm. அைவகைள � ப"tதாயா இlைலயா? உ& 

அpபா ேமmm நா&l-ஐn5 _tதகRகைள மராI"Pl ெமா^ெபயrp_ ெசy5 ெஜypUr 

அrp; ைவt5llளாrகll.  அைவகll அcசாZ வnதiட& உRகll இ6வ6klm அrp; 

ைவkZேற&.  

        க"தm 5, 6 l நாm ;ரபOசm மXYm %ரbயm இைவக2& sவ�பm பXw பாrtேதாm. 

கlயாண ேகாலாகலt%l பல நாIகll உ6kேடா" bIடதாl அைவகைள ெகாOசm 

�ைனi ப4t%k ெகாllளலாm. ஆY %ரbயRக2& ச'கtைத ;ரபOசm அlல5 

உலகm எ&Y uYZேறாm. இnத ;ரபOசt%l ஒ6 ஆகாய %ரbயm, ஒ6 தrம %ரbயm, 

ஒ6 அதrம %ரbயm, அனnத �வ %ரbயRகll, அனnதானnத _tகல %ரbயRகll மXYm 

அசRkயாத- எk�kைகயாl ெசாlல`"யாத கால %ரbயRகll இ6kZ&றன. ஆகாச 

%ரbயt%& நIட ந4bl எnத இடt%l எlலா %ரbயRகom இ6kZ&றனேவா 

அைதேய உலகm அlல5 ;ரபOசm எ&Y ெசாlZேறாm. இnத எlலா அனnதானnத 

%ரbயRகll ஒvெவா&Ym Nதn%ரமானதாக எpேபா5m இ6klm த&ைம-அs%tவm 

ெகாkடைவகளாக இ6kZ&றன . இரk4 %ரbயRகll ஒ&Y ேசrn5 ஒ6 

%ரbயமாகேவா அlல5 ஒ6 %ரbயt%t6n5 இரk4 அlல5 அதXl ேமXபIட 

%ரbயRகேளா உ6வாவ%lைல. இnத எlலா %ரbயRகom ஏகேஷராவஹாZயாக-ஒேர 

இடt%l இ6pபைவயாக இ6kZ&றன , அதாவ5 ஒேர இடt%l - s p a c e -l 

இ6pபைவயாக இ6kZ&றன. ஒ&Y மXறைவகokl இ6kக இடm த6Z&றன 

ஆனாmmuட அைவகll கலn5 ஒ&ேறாெடா&றாக ஆZ b4வ%lைல. இnத எlலா 

%ரbயRகom ஆரmப`m `"im இlலாததாக அனா%அனnதமாக இ6kZ&றன. எnத 

%ரbய`m எnத காலt%mm அ^வ%lைல ேமmm எ5im _%தாக உXபt%யாவ5m 

இlைல. 

      lணRக2& ச'கtைத %ரbயm எ&Y ெசாlZேறாm. ஒvெவா6 %ரbய`m அனnத 

lணRகைள ெகாkடதாக இ6kZற5. %ரbயm lணm இைவ இரk4m �tயதாதாt,ய 

சmபnதm ெகாkடைவகளாக இ6kZ&றன. இத& ெபா6ll lணm %ரbயt%l இ6n5 

த<யாக ;Ln5 இ6kக `"யா5 எ&பதாm. இத& ெபா6ll ேமmm எ&னெவ&றாl 

எRl ஒ6 lணm இ6kZறேதா அRேகேய அnத %ரbயt%& மXற எlலா lணRகom 

ேசrnேத இ6kZ&றன , அRேகேய இ6kZ&றன எ&ப5imதா& . சாs%ரt%l 

ஞானமாtர ஆ6மா எ&Y ஒேர lண ேநாkZl ெசாlmmேபா5 uட ஆtமாb& அனnத 

lணRகom அதrட& ேசrnேத இ6kZ&றன எ&ேற அwய ேவk4m.  

     இ&Y நாm lணt%& sவ�பm-இயl_ எ&னெவ&Y ெதLn5 ெகாllளலாm. lணm 

எ&Y எைத ெசாlZ&றாrகll? எ&ற ேகllbkl ப%l இ5தா&-எ& -ரBயt-6 

*�பாகt-�m மhim அத6 எlலா அவsைதm�m அதாவ& எlலா க`டt-�m 

இ.k^றேதா அைத pணm எ6i ெசாl^6றனr. %ரbயt%l எvவளi அனnத 
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lணRகll இ6kZ&றனேவா அைவக2l ஒvெவா6 lண`m அnத %ரbயm `aவ5m 

பரb இ6kZற5 , அத& எlலா இடt%mm ஊ46bpllளன . இத& ெபா6ll 

எ&னெவ<l %ரbயm எvவளi ெபLயதாக இ6kZறேதா அvவளi ெபLயதாகேவ அnத 

%ரbயt%& ஒvெவா6 lண`m இ6kZற5. தRகm-ெபா& ஒ6 %ரbயm, அைத 

உதாரணமாக  எ4t5kெகாk4 அத& lணRகைள _Ln5 ெகாllomப" உRகokl 

ெசாlZேற&. அ%l மOசll �ற lணm, பo lணm, பளபளp_ lணm `தtய lணRகll 

இ6kZ&றன. மOசll �ற lணm `a தRகt%mm இ6kZற5, பo lணm uட `a 

தRகt%mm இ6kZற5, பளபளp_ lண`m uட `a தRகt%mm இ6kZற5.  

    சrkகைரPl இ<p_ எ&ற ஒ6 lணm சrkகைரP& `a பாகt%mm இ6kZற5, 

அத& ெவllைள �ற ஒ6 lணmuட சrkகைரP& `a பாகt%mm இ6kகற5, 

அ5ேபாலேவ க"னமான த&ைம எ&ற lண`muட சrkகைரP& எlலா பாகt%mm 

இ6kZற5.  

      �வ %ரbயm அசRkயாத ;ரேதசm ெகாkட5. அத& ஞான lணm அத& அசRkயாத 

;ரேதசt%mm இ6kZற5 . அத& Nக lணmuட அசRkயாத ;ரேதசt%mm 

இ6kZற5 , அத& அs%t5வ-�ைலtத த&ைம lண`m அத& அசRkயாத 

;ரேதசt%mm இ6kZற5. நாm தைலPl தா& ஞானm இ6kZற5, இதயt%l தா& 

Nகm இ6kZற5 எ&Y �ைனkZேறாm, ஆனாl உkைமPl அpப"Plைல, அைவ 

உPL& அசRkயாத ;ரேதசt%mm இ6kZறன. 

      ஒேர இடt%ேலேய இnத எlலா lணRகom இ6kZ&றன அைதேய %ரbயm எ&ற 

ெபயrcெசாlலாl lwp;4Zேறாm. lணRக2& ேமl எைதேயா ேபாrt% ஒ6 %ரbயm 

ெசyயpபIடதாக இlைல. ஒ6 ைபPl ேகா5ைம இ6pப5 ேபாலkuட %ரbயt%l 

lணRகll இlைல. %ரbயtைத lணRக2& ;kடm அதாவ5 _Oசm-mass எ&Y 

ெசாlலpபI"6kZற5. எpப" உ�ணm, அனl, ;ரகாசm `தtய lணRகll எ%l 

இ6kZறேதா அைத அk<-ெந6p_ எ&Y ெசாlவ5 ேபால என அwக. ெந6p_ 

த<யாகim உ�ணm த<யாகim இlைல அlலவா! ெந6p;& lwp;Iட பாகt%l 

உ�ண`m மXற இடt%l ;ரகாச`m இ6pபதாகim இlைல. அனnத lணRக2& 

_Oசm அதாவ5 ;kடtைதேய %ரbயm எ&Y ஒேர ெபயராl ெசாlZேறாm . 

lணRக2& ச'கm ஆனதாl %ரbயtைத p� எ&ற ெசாlலாmm lwp;4வr.  

   எpேபா5 அ5 ேவறாக இlைலேயா ;றl ஏ& ேவY ேவY ெபயrகll ெகா4t5 

இ6kZறாrகll? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. இ%l அனnத lணRகll இ6kZ&றன 

எ&Y ஏ& ெசாlல ேவk4m? ெவ6மேன %ரbயt%& ெபயைர மI4m ெசா&னாl 

ேபா5மlலவா. ஏென<l உPr, _tகலm, தrமm, அதrமm, ஆகாசm மXYm காலm எ&Y 

த<tத<யாக ஆY ெபயrகll இ6kZ&றன, இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl அnத 

%ரbயRக2l அதனத& hறp_, அதனத& lணதrமm ேவYேவறாக இ6kZற5. 

இlைலெய&றாl அைவகைள  இvவாY வைகபா4 ெசyய  `"யா5 . இnத 

lணதrமtைதேய lணm எ&Y ெசாlZேறாm. சk%, தrமm, அnதm, பாவm, அrtதm 

எlலாm lணt%& ெவvேவY ெபயrகளாlm.  

     இ5வைர நாm lணm %ரbயt%& `aைமPmm இ6kZற5  எ&Y lணt%& ஒ6 

பா% வைரயைறைய மI4ேம பாrt%6kZேறாm. இைத மI4ேம ெசா&னாl ேபாதா5. 

அnத வைரயைறP& ேவY ஒ6 பl% pணm -ரBயt-6 எlலா அவsைதm�m-

yைலm�m �ட இ.k^ற& எ&பதாlm. %ரbயm எnத �ைலPl இ6nதாl எ&ன, 
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அnத �ைலPmm அத& அனnத lணRகll எpேபா5m இ6kZ&றன. எpப"ெய<l 

தRகt%l மOசளாக இ6tதl, பoவாக இ6tதl, பளபளpபாக இ6tதl ஆZய 

lணRகll அத& சmUரண பாகt%mm இ6pபேதா4 மI4மlலாமl அnத தRகtதாலான 

ஆரm, ேமா%ரm, வைளயl `தலான எlலா ெபா6llக2& வ"வ �ைலPmm அnத 

lணRகll எpேபா5m இ6kகேவ ெசyZ&றன.  

    நாm நm`ைடய sவ %ரbயtைத அதாவ5 நm உPைர பXw இpேபா5 ஆரyn5 

பாrkகலாm. நா& ஒ6 உPr ெபா6ll-�வ %ரbயm. எ&<டm அனnத lணRகll 

இ6kZ&றன. அைவ எ& அசRயாத ;ரேதசt%l இ6kZ&றன, `aவ5m ஊ4Yb 

இ6kZ&றன ேமmm நா& எnத அவsைதPl-;றbPl இ6nதாmm அnத அனnத 

lணRகேள இ6kZ&றன. உPr எnத அவsைதPl இ6nதாmm - அ%�I�ம 

ஏேகn%Lய ;றbயானாmm, ம<தனானாmm, htத அவsைதயானாmm ஒvெவா6 

உPLmm அனnத lணRகll எpேபா5m �ைலயாக இ6kZ&றன. lணRக2l 

எk�kைக ஒ&Y u" அ%கமாகேவா அlல5 ஏதாவ5 ஒ&Y க^n5 lைறவாகேவா 

எkகாலt%mm ஆவ%lைல. lணRக2& இnத வைரயைறைய ெதLn5 ெகாkட ;றl 

நாm எnத கவைலpm இlலாதவrகளாக ஆZb4Zேறாm!  

     இ&றய வா]bl lwpபாக மாணவ ப6வt%l ேதrbl ,க அ%க அளi ம%pெபk 

எvவாY Zைடklm எ&Y அlmm பகmm hnதைன ெசy5 ெகாkேட இ6kZேறாm. 

சLயான வ^Pl பPXh ெசyேதா அlல5 தவறான வ^Pl காp; அ"tேதா அ%க 

ம%pெபk வாRகேவk4m எ&Y பல வ^க2l ஒvெவா6வ6m `m`ரமான `யXhPl 

இ6kZறாrகll, ஆனாl sவ %ரbயm பXw அதாவ5 த& sவ�பm பXw, அத& 

lணRகைளp பXw ெதLn5 ெகாllளkuட எnத hnதைனேயா, `யXhேயா இlலாமேல 

இ6kZேறாm. நm`ைடய ெசlவt%& n5m அேத �ைலதா&. நm,டm ெகாOசm 

அ%கm ெசlவm இ6nதாl இைத யா6m %6"bடkuடேத எ&ற கலைவ எpேபா5m 

இ6n5 ெகாkேட இ6kZற5. இைத ேமmm எvவாY ெப6kகலாm? இைத வRZPl 

ேபாடலாமா அlல5 பRlகll-shares வாRகலாமா? எ&ப5 ேபா&ற hnதைனPl 

இறRZ b4Zேறாm. ஆனாl ஒ6 %ரbயt%t6n5 அத& lணtைத யா6m ;Lt5 

எ4t5c ெசlல `"யா5 எ&பைத பXwpm %ரbயt%l lணRகைள uIட `"யா5 

எ&ப5 பXwpm ெதLn5 ெகாkட ;றl நm,டm எnத கவைலpm இlலாமl ேபாZற5.  

         lணtைத  பXw  ெதLn5  ெகாkடேதா4  இ&Y  நாm  sவ  ச&�டயm  எ&ற  _%ய 

bஷயtைத பXwpm ெதLn5 ெகாllளலாm . ஒvெவா6 வs5iklm அதாவ5 

%ரbயt%Xlm அதனத& ச5�டயm அதாவ5 நா&ைமகll எpேபா5m இ6kZ&றன. 

அைவகளாவன -ரBயm, ேஷtரm, காலm, பாவm(Bhavam) எ&பன. %ரbயm எ&ற 

ெசாlt& ெபா6ll எ&னேவா நமkl ெதLpm. ேஷtரm  எ&பத&  ெபா6ll %ரbயm 

எvவளi இடt%l �]n5llள5 எ&பைத lwkZற5. இnத காலt%l நாm x4 வாRlm 

ேபா5 அத& bs�ரணm எvவளi எ&Y பாrkZேறாm. ஆனாl அ%l carpet area, built-

up area, super built-up area இ&rm இ5ேபால எ&ென&னேவா bs�ரணRகைள 

பாrkZேறாm. ஆனாl %ரbயt%& ேஷtரm எ&Y பாrklmேபா5 இ5 ேபா&ற எnத 

lழpப`m இlைல. -ரBயt-6 அனnத pண9கrm எvவளc இடt-l இ.k^றேதா 

அnத அளேவ அnத -ரBயt-6 ேஷtரமாpm . ஒேர xI"l வhklm பல 

உYp;னrக2& அைற த<tத<யாக இ6kZற5. ஆனாl %ரbயt%& lணRகokl 

அpப" த<tத< இட,lைல. எvவளi இடt%l ஒ6 lணm பரb இ6kZறேதா அேத 

இடt%l மXற lணRகom பரb இ6kZ&றன அதாவ5 எlலா-அனnத lணRகom 

அேத இடt%l பரbP6kZ&றன. %ரbயt%& ேஷtரm எ5ேவா அ5ேவ அத& ஏlலா 
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lணRக2& ேஷtர`மாlm. தRகm எvவளi ெபLயதாக இ6kZறேதா அvவளi 

இடt%mm அத& ெபா& �றm, பளபளp_, ெகI"tத&ைம எlலாm இ6pப5 ேபால என 

அwக. sவச5�டயt%l %ரbயm மXYm ேஷtரm பXw ெதLn5 ெகாkட ;றl 

இpேபா5 நாm காலm மXYm பாவm பXw ெதLn5 ெகாllளலாm. காலm எ6ற ெசாl�kp 

இ9p பWணம6 அதாவ& -ரBயt-6 p)pR`ட அவsைத அlல& பrயாயm எ6ற 

அrtதt-l எft&k ெகாllள ேவXfm. இைதpபXw bLவான சrcைசைய அ4tத 

க"தt%l ெசyயp ேபாZேறாm. பாவm எ6றாl pணm, அைத பXwய சrcைசையதா& 

நாm இpேபா5 ெசy5 ெகாk4 இ6kZேறாm.  

         ஒvெவா6 %ரbயt%Xlm அதனத& sவச5�டயm இ6kZற5. அதாவ5 ஒvெவா6 

%ரbயt%Xlm அத& %ரbயm-sவ%ரbயm, அத& ேஷtரm-sவேஷtரm, அத& 

பrயாயm/பLணாமm-sவகாலm மXYm அத& lணm-sவபாவm இ6kZற5. lணt%& 

வைரயைற அத& sவச5�டயtைத உY% ெசyயku"யதாக இ6kZற5. lணt%& 

வைரயைற இvவாறாக இ6kZற5, எ& -ரBயt-6 எlலா பாகt-�m மhim அத6 

எlலா  அவsைதm�m இ.k^றேதா  அைத  pணm எ&Y  ெசாlZேறாm . 

இ%t6n5ஒvெவா6 %ரbயt%& sவச5�டய`m ேவYேவறாக இ6kZற5 அதாவ5 

ஒvெவா6 %ரbயt%& அs%t5வm த<tத<யாகim, Nதn%ரமாகim இ6kZற5 

எ&பைத உY% ெசyய `"pm . இnத htதாnதt%t6n5 உmr கைடKml 

கைலkகpப`f *t*தhகடcrட6 கலn& Bf^ற& (merges with the Almighty or 

Paramathma) எ6ற Rற மதt-னW6 கhபைனயான நmRkைக தவi எ6i கXடனm 

ெசyய *k^ற&. htத அவsைதPmm uட ஒvெவா6 �வ %ரbய`m Nதn%ரமாகேவ 

இ6kZற5, `k% �ைலPl ஒvெவாY `k% உPL& %ரbயm, ேஷtரm, காலm, பாவm 

நா&lm த<tத<யாகேவ இ6kZற5 எ&ற ைஜனL& நm;kைக ,கim சLயான5 

எ&Y உY% ெசyய `"Zற5.  

    இpேபா5 சrkகைர ைவt5llள டpபாைவ பாr. அnத டpபாb& sவ%ரbயm டpபாbl 

இ6kZற5, அத& sவேஷtரm uட அேத டpபாbl இ6kZற5, அதrைடய டpபா 

அவtைத (sவகாலm) uட டpபாbl இ6kZற5, அத& sவபாவm uட டpபாbேலேய 

இ6kZற5 . இேதேபாl சrkகைரP& sவ%ரvயm சrkகைரPl , சrkகைரP& 

sவேஷtரm சrkகைரPl, சrkகைரP& sவகாலm சrkகைரPl மXYm சrkகைரP& 

sவபாவm சrkகைரPl. இ6kZற5. அதாவ5 டpபாb& sவச5�டயm டpபாbl 

இ6kZற5, சrkகைரP& sவச5�டm சrkகைரPl இ6kZற5. இ&Y நா& 

உRகokl xI4ேவைல(home work) ெகா4kZேற&. ஒvெவா6 நாom 10-10 

வs5kக2& sவச5�டயt%& த<tத<யான �ைலைய கk4;"t5 எa5Rகll. 

உதாரணமாக இnத க"t%l காZதm மXYm அத&ேமl ைமyயாl(ink-ஆl) எaதpபIட 

எat5kகll உllளன. அ%l காZதt%& sவச5�டm த<யாக இ6kZற5, மXYm 

ைமyP& sவச5�டm த<யாக இ6kZற5. இpப" ெசyவதாl எ&ன லாபm எ&Y 

ேகIZ�rகளா?  அpப" ெசyவதாl உPr “தா& ெசyபவ&” எ&ற கrt6t5வ _t% 

எvவளi தவறான5 எ&பைத ெதLn5 ெகாllZேறாm . நா& எvவளi அழகாக 

எa5Zேற& எ&ற எkணm வ6Zற5. ஆனாl தt5வ பPXhPl ெதLn5 ெகாkடைத 

ைவt5 பாrklmேபா5 காZதt%& sவச5�டm த<யாக இ6kZற5, ைமyP& 

sவச5�டயm த<யாக இ6kZற5 , எa%ய ைகP& sவச5�டயm த<யாக 

இ6kZற5 மXYm எ&rைடய-ஆtமாbrைடய sவச5�டm ேவறாக இ6kZற5. 

இதனாl நா& அழகாக எa5Zேற& எ&ற தXெப6ைம இlலாமl ேபாZற5. N6kகமாக 

ெசாlல ேவk4ெம&றாl நா& ெசyபவ& எ&ற எkணt%t6n5 b4ப4Zேறாm. நm 

கrt.tவAt- அ^n5 b4Zற5.  
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   %ரvயm, lணm, பrயாயm மXYm அத& sவ�பm ,கim ஒ6 அழகான htதாnத 

bஷயமாlm. ஆகமRகll மXYm உPr பXwய இரகhயRகll மXYm அ5 பXwய 

bளkகRகll இnத htதாnதt%& அ"pபைடPl தா& bLi ப4tதpபI4 

இ6kZ&றன. பll2Pl கணkl பாடt%l ஒ6 �t%ரtைத ெதLn5 ெகாk4 அ5 

சmபnதமான கணklகைள ேபா4mேபா5 நm _t% urைம ெவ2pப4Zற5 அlலவா, 

அ5ேபாலேவதா& தt5வ சmபnத அ"pபைடகைள அwnத ;றl ஆகமRகைள ப"klm 

ேபா5 அ5ேபாலேவ �க]Zற5. தt5வm ஆ&nகm பXwய ,கim 6hயான ஒ6 

bஷயமாlm. அைத ெதLn5 அrபbkக ேவk4m எ&றாl `தtl தt5வ அ"pபைட 

சmபnதமான htதாnதRகைள ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய5 அவhயமாlm. இnத 

ஒvெவா6 htதாnதRகைள அ"pபைடயாக ெகாkேட மXற htதாnதRகll எaதpபI4 

இ6kZ&றன, தrகpUrவமாக ��பணm ெசyயku"யதாக இ6kZ&றன.  

   மகllகேள, உkைமைய ெசாlல ேவk4m எ&றாl இைளைமPl நாm கlb 

கXlmேபா5 _t%kl அ%க சவாலாக இ6kZற5. நாm %ன`m _%5 _%தாக 

ப"kZேறாm, மன%l அைவகைள �6t5Zேறாm. ;றl ேவைலPl ேசrnத ;றl நm 

_t%Pl ஒ6 மnத த&ைம வn5 b4Zற5. நm ேவைலPl lைறnத அளi _t%ையேய 

உபேயாகp ப4t5Zேறாm. nதm உllள _t%ைய பணm சmபா%pப%mm மXYm 

அ%காரtைத ெபL5 ப4t5வ%mm ெசலb4Zேறாm. ஆனாmm நாm அைம%ைய 

இழnதவrகளாகேவ இ6kZேறாm. ஆகமm மXYm அtயாtம-உPr சmபnதமான bஷயm 

உkைமPl , க i m N வா ரh ய மான5 m _ t% kl  , க i m ச வாலாக i m 

இ6pபேதாடlலாமl அேத சமயt%l மன அைம%ையpm ெப6klவதாகim இ6kZற5. 

நாm நmைமpm, நmைம NXwpllள bஷயRகைளpm, ெசாnதRகைளpm சாs%ரRக2l 

ெசாlலpபIட தt5வ bOஞானm மXYm தrக ேநாkZl பாrkகt ெதாடRZ 

b4Zேறாm.  

       நா& ேஷாலாUைர ேசrnத டாkடr. ,tn5 ஷா அவrகைள சn%tேத&. அவr சமண 

தt5வRகைள அwவ%l ,கim ஆrவ`llளவராக இ6nதாr. அவr தt5வ சmமnதமாக 

நா& எa5m க"தRகைள ஆrவமாக ப"pபதாகim, மXறவrகைளpm ப"klmப" 

ஊklbpபதாகim uwனாr. அ5im சLயான ெசயலாகேவ இ6kZற5. உkைமPl 

தt5வt%& ம%pைபpm , ம*ைமையpm ெதLnதவrகll , தRகைள ேபாலேவ 

மXறவrகom ப"t5 பயனைடய ேவk4m எ&ற எkணm ெகாllவ5 இயlேப. அpப" 

ெசyயblைல எ&றாl நாm காகtைத bட இ^வானவrகளாZ b4ேவாமlலவா? 

ஏென<l ெகாOசm உணi Zைடtதாmm uட காகm “கா, கா” என கைரn5 மXற 

காகRகைளpm up;I4 தனkl Zைடtத உணைவ மXற காகRகoட& ேசrn5 

உk�வதாகேவ இ6kZற5. காkைக கைதகைள ேகIlm ப6வtைத �Rகll 

தாk"bI�rகll எ&Y எனkl ெதLpm. அதனாl இnத க"தtைத இt5ட& 

`"kZேற&. மXறப" எlலாm Nகm. 

ெஜy Fேனn%ரா!  

அ&_ட&, 

உRகll அmமா 
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க"தm-8                                                                                                                               20-05-1994 

                                                               பrயாயt-6 sவlபm  

    அ&_ �னா, ேமானா,  

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

   க"தt%& வ^யாக ஒvெவா6 மாத`m ஒ6`ைற உRகoட& ெதாடr_ ெகாllவ5 

எனkl ,கim சnேதாஷம2kZற5. அேதசமயm �Rகll %ன`m Fன பகவா& 

தLசன`m , Fனாகம sவாtயாய`m ெசyவைத கk"pபான ஒ6 வழkகமாகk 

ெகாk"6kZ�rகll எ&Y நm_Zேற&. இnத பழkக வழkகtதாl உRகokl 

sவாtயாயt%& ேமl உllள ஆrவm அ%கLklm, ேமmm அ%l uwpllள மrமRகைள 

ெதLn5 ெகாllளim உதbயாக இ6klm.  

  1972-l நா& உ& தகpபனா6ட& lmேபாF-பா�பt Fனாலய _ைகpபடRகll 

எ4klm ேவைல சmபnதமாக அRl ெச&w6nேதாm. அnத சமயm Ujய சமnதபt%ர 

மஹராj எRகைள FனாகமRகைள sவாtயாm ெசypmப" �k"னாr. ேமmm நா& 

ைவt%யசாைலPl ைவt%யm பாrklmேபா5 ஓyi Zைடklm ேநரRக2l 

sவாtயாயm ெசyதாluட பரவாPlைல எ&Y uwனாr. அவ6ைடய �k4தt& 

பலனாl இ&றய எRகll வா]kைகPl ெபLய மாXறm உkடாZ bIட5. இpேபா5 4-5 

ம� ேநரm Fனாகம sவாtயாயm ெசyதl , ப"pபைவகைள சrcைச ெசyதl , 

ப"tதைவகைள hnதைனPl �ைனi uYதl ேபாக nதm Zைடklm 1-2 ம� ேநரm 

மI4ேம நா& ைவt%யm பாrklm ேவைலைய ெசyZேற& . நா& மாைலPl 

ைவt%யசாைல ெசlmm சமயt%l உRகll அpபா Fன தt5வRகைள ெதLn5 

ெகாllள b6pபm உllளவrகokl Fனாகமm ெசாlttதn5 ெகாkேட தாrm 

sவாtயாயt%l ஈ4ப4Zறாr . ஓyi Zைடklmேபா5 அவr FனாகமRகைள 

ெமா^ெபயrp_ ெசyZறாr, அnத சமயt%l நா& சைமயl ேவைலகைள ெசy5 

`"kZேற&.  

    கடnத 2-3 க"தRக2l நாm ;ரபOசm, %ரbயm, lணm இைவக2& sவ�பm பXwய 

அ"pபைட bஷயRகைள ெதLn5 ெகாkேடாm. %ரvய-lண-பrயாயt%& sவ�பm 

பXw �Rகll ெதாடrn5 ப"tதl, ேகIடl, எkணt%l hn%tதl `தtயைவக2l 

ஈ4ப4வ5 அவhயமாlm. ெவ6மேன %ரvய lண பrயாயm பXw ேகllb ப%lகைள 

ப"pபதாl, அைவக2& வைரயைறகைள-definition-கைள மனpபாடm ெசyவதாl மI4m 

sவ�பtைத-இயlைப ெத2வாக ெதLn5 ெகாllள `"யா5. %ரvய, lண, பரயாயt%& 

இயlைப ெத2வாக ெதLn5 ெகாllளமl சமண தn5வRகைள _Ln5 ெகாllள இயலா5. 

இpேபா5 நாm பrயாயm பXw ெகாOசm ெதLn5 ெகாllளலாm. ெச&ற க"தt%l நாm 

lணt%& வைரயைறPl எ& -ரBயt-6 *t பாகt-�m மhim அத6 எlலா 

அவsைதகG�m இ.k^றேதா அைத pணm எ6i ெசாl^ேறாm எ&Y பாrtேதாm. 

இnத வைரயைறPl வ6m அவsைதகைளtதா& பrயாயm எ&Y ெசாlZேறாm. 

பrயாயt%Xl அவsைத, தசா, ஹாலt, அrtதm, பLணாமm, பrயாயm எ&Y ெவvேவY 

ெபயrகom உk4. பrயாயt%& வைரயைற- pணt-6 Bேஷச காWயtைத பrயாயm 

எ6i ெசாl^றாrகll. ஒvெவா6 lண`m ஒvெவா6 சமய`m பLண,tத5k ெகாkேட 

இ6kZற5, அதாவ5 lணm _5p_5 அவsைதைய அைடnத வkணm இ6kZற5. 

ஒvெவா6 சமய`m பழய அவsைத அ^n5 _%ய அவsைத உkடாZற5. பழய 

அவsைத அ^n5 _%ய அவsைத ேதா&Yதைல பrயாய மாXறm எ&Ym ெசாlZ&றனr. 

_%ய அவsைத பழய அவsைத ேபாலேவ இ6kகலாm அlல5 ேவறாகim இ6kகலாm. 
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அதாவ5 பழய அவsைத எpப" இ6nதேதா ஆேத மா%Lேயயான அவsைதயாக _5 

அவsைத இ6kகலாm அனாl அnத அவsைதேய இ6pப%lைல. Similar but not the 

same. 

    %ரbயm அனnத lணRகைள உைடய5 எ&Y நா& `&னேற ெதLயp ப4t%ேன&. 

அத& ஒvெவா6 lணt%mm Nதn%ரமான அவsைத ஒvெவா6 சமய`m �க]n5 

ெகாkேட இ6kZற5, மாwkெகாkேட இ6kZற5. lணm அனா%அனnதm அதாவ5 

`தmm `"im இlலாத5, ஆனாl அத& பrயாயேமா ஒ6 சமயm மI4ேம இ6pப5. இட-

ேஷtர ேநாkZl பாrtதாl lணt%& bs�ரணm எvவளேவா அvவளேவ பrயாயt%& 

bs�ரண` மாlm. lணt%& ேஷtரm எvவளi ெபLயேதா, பrயாய ேஷt%ரt%& 

bs�ரண`m அvவளேவ. அதாவ5 lணt%& ேஷtர அளேவ, பrயாயt%& ேஷtர 

அளவாக இ6kZற5. அதாவ5 lணm பrயாயm இரk"& ேஷtர`m ஒ&றாகேவ 

இ6kZற5. தRகt%l �ற lணm எvவளi ெபLயேதா அேத அளேவ அத& �றlணt%& 

ெபா& �ற பrயாய-அவsைதPrைடய5மாக இ6kZற5. _tகல %ரbயt%& அனnத 

lணRக2l �ற மXYm Nைவ lணRகைள உதாரணமாக எ4t5kெகாk4 இpேபா5 

நாm பாrkகலாm. �ற lணm `தmm `"i,&w எpேபா5m இ6kZற5. அnத lணm 

ஒvெவா6 சமய`m ஏதாவ5 ஒ6 மாXறtைத அைடnத வkணm இ6kZற5. �ற 

lணt%& மOசll, �லm, ெவllைள, பcைச `தtய வkணRகll அnத �ற lணt%& 

ெவvேவY அவsைதகll. மாRகாyP&, raw mango-b& �ற lணm பcைச அவsைதPl 

இ6kZற5. பcைசயாக இ6klm �ற lண பrயாயm அ^nேத, மOசll �ற அவsைதைய 

அைடZற5. அதாவ5 பcைச �றmதா& மாXறமைடn5 மOசll �றமாZற5. �ற lணm 

எpேபா5m �ற lணமாகேவ இ6kZற5 ஆனாl அத& அவsைத-ெவ2pபா4 தா& 

சமயnேதா6m மாXற மைடZற5. மாXறtைத நmமாl எpேபா5 பாrkக `"Zறேதா 

அpேபா5தா& �றm மாXறமைடnததாக நாm அwZேறாm. மாXறm நமkl ெதLpmவைர 

அ5 பcைச �றமாக 7-8 நாIகll இ6pப5 ேபாலேவ நமkl ெதLZற5. ஆனாl பcைச 

�றt%t6n5 மOசll �ற மாXறm சமயnேதா6m மாXறமைடnத வkணேம அதாவ5 

ெகாOசm ெகாOசமாக மாXறm அைடn5 ெகாkேட இ6kZற5.  

  இpேபா5 Nைவ lணm பXw பாrkகலாm. Nைவ lணt%& _2p_ அவsைத 

மாXறமைடn5 இ<pபாக அவsைதயாக மாYZற5. Nைவ lணt%& காLயm-பLணம&-

பrயாயm ஒvெவா6 சமய`m இைடbடா5 நடn5 ெகாkேட இ6kZற5. எlலா 

%ரbயt%mm இ6klm ெபா5 lணm பXw நாm ப"klmேபா5 ஒvெவா6 %ரbயt%mm 

tெரௗvயtவ ெபயr ெகாkட ெபா5 lணm பXw நமkl ெதLயவ6m. அத& காரணtதாl 

%ரbயt%l அதாவ5 %ரbயt%l உllள அனnத lணRக2mm �ரnதரமாக மாXறm 

�க]nத வkணm இ6kZற5. �ரnதரமாக எ&றாl ஒ6 சமய ேநரm uட மாXறm 

இlலாமl இlைல. Nைவ lணt%& காLயm-பLணம& Nைவ lணt%l, �ற lணt%& 

பLணம& �ற lணt%l, வாசைன lணt%& பLணம& வாசைன lணt%l மXYm 

sபrச lணt%& பLணம& sபrச lணt%l ஒvெவா6 சமய`m �க]Zற5 . 

இ%t6n5 மOசll �றtைத மI4m பாrt5 மாmபழm வாRZனாl அத& Nைவ 

_2pபாகkuட இ6kகலாm எ&ப5 நமkl ெதLZற5 . ஆைகயாl மாmபழm 

வழRlmேபா5 நாm மOசll �றm, பழ வாசைன, இ<p_ Nைவ மXYm ெம&ைம-sபrசm 

இைவகll எlலாவXைறpm பாrt5tதா& வாRlZேறாm. இ%t6n5 ஒ6 lணm 

ேவெறா6 lணt%& காLயtைத, பrயாயtைத ெசyயா5 எ&rெமா6 ெபLய htதாnதm 

நமkl ெதLய வ6Zற5.  
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     ஒேர %ரbயt%l இ6klm அனnத lணRகom Nயமாகேவ அதனத& காLயRகைள 

ெசyZ&றன, பLண,kZ&றன. எpேபா5 ஒேர %ரbயt%l உllள அனnத lணRகll 

தRகoklll ஒ&Ykெகா&w& காLயtைத ெசyவ%lைலேயா, ;றl எpப" ஒ6 

%ரbயm மXெறா6 %ரbயt%& காLயtைத ெசyய `"pm? சமயசாரm Zரnதt%l uட 

இvவாY ெசாlலpபI"6kZற5 , ய பWணm- ச : கrt- இத& ெபா6ll எ5 

பLண,kZறேதா, எ5 அ5வாகேவ Nயமாகேவ மாXறமைடZறேதா அ5 கrtதா, ேமmm 

எnத மாXறm �க]n5 ெகாk"6kZறேதா அ5 அத& கrமm அதாவ5 காLயm. ஏnத ஒ6 

lwp;Iட %ரbயt%& பrயாய`m அnத lwp;Iட %ரbயt%ேலேய �க]Zற5. எ5 

%ரbயm இ6klm இடேமா அnத இடேம பrயாயt%rைடய இடமாlm. lணm `a 

%ரbயt%mm ஊ46b (பரb) இ6kZற5, அ5 ேபாலேவ அத& மாXற`m `a 

%ரbயt%l ஊ46b இ6kZற5, பரbP6kZற5, bLn5 இ6kZற5. எpப" 

சrkகைரP& Nைவ lணm சrkகைர `aவ5m பரbP6kZறேதா, அ5ேபாலேவ அnத 

Nைவ lணt%& இ<p_ பrயாயm uட சrkகைர `aவ5m பரbP6kZற5.  

   %ரbயm, lணm, பrயாயm இைவ எlலாவXw& ேஷtரm-bs�ரணm ஒ&றாகேவ 

இ6n5muட %ரbய`m, lண`m அனா%அனnதm எpேபா5m இ6klm �ைலயாக-

t6வமாக இ6kZற5. ஆனாl அ%l ேதா&Ym மாXறm எ&னேவா ஒ6 சமயm மI4ேம 

�ைலpபதாக இ6kZற5. ஒvெவா6 சமய`m _5p_5 மாXறtைத அைடn5 ெகாkேட 

இ6kZற5. `& பrயாயt%& அ^i, அ4tத பrயாயt%& ேதாXறm இரk4m ஒேர 

சமயt%l �க]Zற5. எpப"ெய<l இ6I"& அ^im, ;ரகாசt%& ேதாXற`m ஒேர 

சமயt%l �க]வ5 ேபால என அwக. இ6Iைட `தtl �kZbI4 ;றl ெவ2cசtைத 

ெகாk4வர ேவk4m எ&ப%lைல. ஒேர சமயt%l `& பrயாயm நாசமைடZற5, 

அ^Zற5, அேத சமயt%l _%ய பrயாயm ேதா&YZற5. இnத அ^im, ேதாXற`m 

ஒvெவா6 சமய`m �க]n5 ெகாkேட இ6nதாmm, %ரbயm மXYm அத& lணRகll 

எpேபா5m அnத %ரbயt%l �ைலயாக இ6kZ&றன. இnத �ைலயான இ6pைப 

-ரvயm எ&ற ெசாlலாl lwp;4Z&றனr . %ரvய , lண , பrயாயtைத பXw 

ேபNmேபாெதlலாm நாm ேதாXறm, அ^i, �ைலt%6tதl ஆZய '&Yட& %ரvயm 

இ6kZற5 எ&ற வst5 sவ�ப (இயlபான/இயXைகயான) �ைலைய அதாவ5 `kZய 

அ"pபைடயான ெஜPன htதாnதtைத ெதLn5 ெகாllZேறாm. தtவாrத¥tரm எ&ற 

Zரnதt%l உtபாத vயய tரvய �kதm சt,  சt tரvய ல�ணm எ&Z&ற ¥t%ரRகll 

இ6kZ&றன, இத& அrtதm %ரbயt%& லIசணm சt, மXYm இnத சt ேதாXறm, 

அ^i, �ைலt%6tதmட& இ6kZற5 எ&பதாlm.  

      %ரbயt%l ஒ6 பrயாய வ"b& ேதாXற`m, ேவY பrயாய வ"b& அ^im ஒேர 

சமயt%l �க]Zற5 மXYm அேத சமயm அnத %ரbயm அ^blலாமl �ைலயாக 

இ6kZற5. இைத தRகt%& உதாரணm 'லm பாrkகலாm - தRக வைளயைல தRக 

ேமா%ரமாக ெசyயpபIட5. வைளயl பrயாயm அ^n5, ேமா%ர பrயாயm ேதா&wய5, 

ஆனாmm இnத இரk4 �ைலPmm தRகm தRகமாகேவ இ6kZற5 - இைவ எlலாm 

ஒேர சமயt%l �க]Zற5. வைளயl வ"bl தRகm இ6nத5, அnத தRகேம ேமா%ர 

வ"bl மாXறமைடnத5, அதாவ5 ேமா%ர வ"வm அnத தRகt%ேலேய �க]nத5. 

தRகm அ5ேவ ேமா%ர வ"வமானதாl, ேமா%ரt%& கrtதா தRகேமயாlm. இ%t6n5 

எ&ன காLயm �க]nதேதா அ5 அnத %ரbயt%ேலேய �க]nத5, %ரbயt5kl 

ெவ2Pl �கழblைல ேமmm அnத காLயt%& கrtதா அnத %ரbயேமயாlm, ேவY 

எnத %ரbய`,lைல. த& பrயாயt%& கrtதா sவயm அnத %ரbயேமயாlm, ேவY 

எnத அ&<ய %ரbய`m அத& கrtதாவாக இlைல.  
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  �வ %ரbயt%& காLயm-பrயாயm �வ %ரbயt%ேலேய �க]Zற5. _tகல 

%ரbயt%& காLயm-பrயாயm _tகலt%ேலேய �க]Zற5. அ5ேபாலேவ ;ற எlலா 

%ரbயRக2mm- தrம, அதrம, ஆகாச, கால %ரbயRக2& பLணம& அnதnத 

lwp;Iட %ரbயt%ேலேய �க]Zற5. அnத %ரbயேம அத& மாXறt%Xl கrtதா. 

உP6kl எ&ன மாXறm �க]Zறேதா அதXl கrtதா உPr, அ�வ %ரbயt%l எ&ன 

பrயாயm �க]Zறேதா அதXl கrtதா அ�வ %ரbயm. இnத htதாnதm ஆY 

%ரbயRகoklm ெபா6n5m. இnத �யமt%Xl b%bலkl எ&பேத இlைல. நm 

Nய%ரbயt%l அதாவ5 ஆ&ம<l இnத htதாnதtைத ெபா6t%, நmைமpபXw நாேம 

ேமmm bLவாக ெதLn5 ெகாllளேவ, அwயேவ இnத அLய `யXhயாlm. �வ 

%ரbயt%l ஞானm, தrசனm, hரtைத-நm;kைக, ஒakகm, xrயm-சk% `தலான 

அனnத lணRகll இ6kZ&றன. ஒvெவா6 lணt%& பrயாய`m அnதnத lwp;Iட 

lணt%l �க]Zற5. lwp;Iட பரயாயt%& கrtதா அnத lwp;Iட lணேமயாlm. 

அwpm காLயm �க]Zற5 எ&றாl அதXl கrtதா ஞான lணm. ஒakக காLயm 

�க]Zற5 எ&றாl அதXl கrtதா சாLtர lணm . இnத காLயRகll உPr 

%ரbயt%ேலேய �க]Z&றன, அnத உPr %ரbயtைத bI4 ெவ2Pl �கழblைல. 

ஞானm, Nகm, சாLtரm `தலானைவக2& காLயm அnத உPLேலேய �க]Zற5, உடl 

`தtய உட<6klm _tகலt%l �கழblைல.  

    ஆகம பPXhP& 'லm நாm இnத தt5வ பாrைவைய ஏXYk ெகாllள ேவk4m, 

நமதாkZk ெகாllள ேவk4m. நm,டm இ&Yவைர இ6klm 'டநm;kைகைய bலkZ 

ைவt5bI4 தt5வ பPXh ெசyய ேவk4m. இ5வைர நm`ைடய  ேநாkகm எlலாm 

எpேபா5m ெவ2p ெபா6llக2ேலேய இ6n%6kZற5. இதனாl ெசlவm `தலான ;ற 

ெபா6llகளாl நமkl Nகm ZைடkZற5, l6bட,6n5 அlல5 ஆகமt%t6n5 

ஞானm ZைடkZற5 எ&ப5 ேபா&ற அைசkக `"யாத நm;kைக நm,டm 

l"ெகாk"6kZற5. எpேபா5 காLயm �க]Zறேதா அpேபா5 அRேக இ6klm 

அruலமான ;ற%ரbயRகokl yUtதm எ&ற ெபயrcெசாl ெகா4kகபI"6kZற5. 

ஆனாl அnத bஷயm ேவறாlm , அைதpபXw bLவான சrcைச ெசyயாமl 

இ6klmவைர அைதpபXwய lழpபm இ6kகேவ ெசypm. ஆனாl அைத இpேபா5 

bளkகp ேபாவ%lைல, ;&னாl உகnத சமயt%l அைத bLவாக bளklZேற&. 

பrயாயm அ^யku"ய5, �ண ேநரm மI4ேம இ6pப5, அைத �ைலயாக ைவkக 

எvவளi `யXh ெசyதாmm அ5 �ைலpப%lைல, ஆைகயாl பrயாயt%& பkகm 

மI4ேம பாrpபவrகokl 5&பm வராமl இ6kகா5. ஆனாl அnத பrயாயm எ%l 

உXபt%யாZறேதா அnத �ைலயான-t6வ %ரbயt%& பkகm பாrைவைய %6p;னாl 

5&பமXற �ைல-�ராlலதா வ6Zற5.  

    பா6Rகll, நm ேபா&ற ெபkக2& பாrைவ எpேபா5m பrயாயt%& ேமlதா& 

அதாவ5 அலRகாரt%& ேமl, நxன வ"வt%& ேமl தா& இ6kZற5, அதனாl 

தRகtதாலான ஒ6 ெபா6ைள அ^t5 நமkl ;"tத நxன (morden) வ"bl மாXற 

ேவk4m எ&Ym அ5 �கழாதவைர நm,l நாேம க�டtைத ஏXப4t%k ெகாllZேறாm. 

ஆனாl xI"l உllள `%யவrக2& பாrைவ மாXற,lலாத தRகt%& ேமl 

இ6kZற5, அதனாl உ& b6pபpப" எnத உ6bl ேவk4மானாmm மாXwkெகாll 

எ&Y ெசாlt எnத க�ட`,&w இ6kZறாrகll. தt5வ ஞான பPXhேய கவைலயXற 

�ைல ெபற ஒேர bைலம%pபXற  அ6ம6nதாlm. எ&ைனp ேபா&ற ம6t5வrகll 

�kகm வராத ேநாயா2கokl �kக ம6n5 ெகா4t5 �kகm வ6mப" ெசyZ&றனr, 

வt ெதLயாமt6kக ம6n5 ெகா4t5 hZcைச அ2kZ&றனr, ஆனாl அ5 சLயான 

hZcைச இlைல. தt5வ ஞானேம நmைம b^pபைடயc ெசy5 வst5 sவ�பm பXw 
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ெத2i ப4t5Zற5, அதனாl நமkl 5&பm மXYm கவைல இlலாமl ேபாZற5. 

இ5ேவ 5&ப,lலா �ைல அைடpm உkைமயான மாrகமாlm. நlல5, nத`llள 

சrcைசைய அ4tத க"தt%l ெதாடரலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா!  

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-9                                                                                                                               25-07-1994 

                                                               Atகலt-6 sவlபm 

    pLய �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

     இnத`ைற க"தm எaத தாமதமாZbIட5; காரணm உ& அ&_ பாI"P& அைழp_ 

மXYm வtpYtதலாl htதசkர bதான ஏXபா4 ெசyய Uனா ெச&w6nேத&. ஒேர 

சமயt%l இரk4 bஷயRகll ெசyய `"pmேபா5 அைத யாrதா& தவற b4வாrகll! 

அRl bதானt%l பRl ெபXறேதாடlலாமl , மாைலPl ஆரt%kl ;றl 

hYவrகokl கைதகll 'லm “உkைமயான கடill எpப" இ6kZறாr?, சாs%ரm ஏ& 

ப"kக ேவk4m?, நா& யாr எ&Y ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய அவhயm ஏ&?, நா&l 

க%கll எைவ?, இn%LயRகll எtதைன? அைவகll யாைவ?, நா& யாr மXYm நா& 

ெசyய ேவk"ய காLயm எ5? `தலானைவகll பXwய அwi ெபற வlp_கll 

நடt%ேன&. கைதகைள ேகIlm ஆrவ,l%யாl hYவrக2& uIடm அ%கமாக 

இ6nத5, அவrகll ேகIlm ேகllbகokl சLயான ப%ைல அ2tதாrகll. “நா& �வ 

%ரbயm, உடl _tகல %ரbயtதாl ஆன5, நாm இn%LயRக2& 'லm எ&ென&ன 

ெதLn5 ெகாllZேறாேமா அைவ எlலாm _tகலtதாl ஆன5, நா&l க%க2l Nகm 

எRேகpm இlைல.” இ5 ேபா&ற சLயான ப%lகைள hYவrகll உXசாகt5டrm, 

உடrklடrm uwனாrகll.  

     hYவrகokl N6kகமாக கXYk ெகா4tதைத உRகokl bLவாக எa5Zேற&. 

;ரபOசt%l ஆY %ரbயRகll இ6kZ&றன. அைவக2l உPr, தrமm, அதrமm, 

ஆகாசm, காலm ஆZய ஐn5 %ரbயRகைள நmமாl பாrkக `"வ%lைல, எnத 

_ல&களாmm இைவகைள நmமாl அwய `"யா5. இnத %ரbயRகைள அlR எ&Y 

ெசாlZ&றனr. உ6ெப6kZ க6b-microscope அlல5 �ற பIைடPl hவp_ 

�றt%Xl அpபாl கk�kl ெத&படாத ஒ2kக%r _ைகpபடm infrared rays 

photography 'ல`m இைவகll இ6pபைத உY% ெசyய `"யா5. _tகலm மI4ேம lR-

உ6வ`ைடய %ரbயமாlm. இ%l sபLசm, Nைவ, மணm-வாசைன, �றm `தtய 

lணRகll இ6kZ&றன. _tகல %ரbயtைத மI4m _ல&க2& 'லm நாm ெதLn5 

ெகாllள `"pm. அwpm சk% உPr %ரbயt%l மI4ேம இ6kZற5. எnத _ல&வ^-

இn%Lய வ^ உPr அwn5 ெகாllZறேதா அnத _ல&கll uட உடt& ஒ6 அRகேம 

யாைகயாl அதாவ5 _ல&கll உடt& அைவயவRகளானதாl அைவuட _tகல 

%ரbயmதா&. _tகல %ரbயtைத artதm எ&Ym மXற ஐn5 %ரbயRகைள அartதm 

எ&Ym uட ெசாlZ&றனr. 

     உPLl sபLசm, Nைவ, மணm, �றm, சpதm `தtய lணRகll இlைல, ஆனாl 

உPr த&ைனpm மXற ;ற எlலா ெபா6llகைளpm அwpm சk% ெகாkட5. இnத 

ஞான, தrசன சk% அதாவ5 பாrtதl, அwதl சk% உPr %ரbயt%l மI4ேம 

இ6kZற5, ஆைகயாl உPைர ேசதனm எ&Y ெசாlZ&றனr. உPr தbர மXற ஐn5 

%ரbயRகைள அேசtதனm எ&Y ெசாlZ&றனr.  

   ஆY %ரbயRகoll ஒvெவா&Ym மXறைவகokl இ6kக இடm ெகா4kZற5 

எ&பைத `&னேற எa%P6kZேற&. எnத ேஷt%ரt%l உPr பரbP6kZறேதா, 

அnத ேஷt%ரt%ேலேய வhklm உடைல உPேர அwZற5. ஆனாl இ%l bயp_m, 

எ%rபாராத5m எ&ன ெவ&றாl உPr தா&னாl அwயpப4m உடைலேய தா6-sவ 
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எ&Y கXபைன ெசy5 ெகாllZற5. அwpm சk% எ&னேவா உPLrைடய5தா& 

எ&றாmm, அnத சk% உடtrைடய5 தா& எ&ற lழpபt%l உPr இ6kZற5. 

அwpm த&ைனேய அwயாமt6pபைதbட ெபLய 5ர%r�டm ேவY எ&ன இ6kக 

`"pm? உடைலேய தா& எ&Y நm_வத& காரணtதாl, உடmட& சmபnதமான 

ெபா6llகll அைனtைதpm த&rைடய5 எ&Y நm_Zற5. _tகலt%& sவ�பtைத 

அwயாத காரணtதாl இnத எlலா lழpப`m, ,கpெபLய தவYm �க]Zற5.  

   _tகலt%t6n5 உPrpெபா6ll ேவYபIட5 எ&பதாl, உPr %ரbயtைத பXw 

மI4ேம ெதLn5 ெகாkடாl ேபா5மlலவா, மXற %ரbயRகைள பXw ஏ& நாm 

ெதLn5 ெகாllள ேவk4m? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. %ன`m ெசt5p;ைழklm இnத 

வா]kைகPl uட நாm எ%rெகாllom எlலா ெபா6llகைள பXwpm ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"ய அவhயt%l இ6kZேறாm. உதாரணமாக நாm தRகநைக வாRகc ெச&றாl 

அ%l கலkகpப4m ெசp;& lணm பXwpm ெதLn%6nதாl தா& நாm ஏமாXறpபடாமl 

இ6pேபாm. ைவர நைக வாRக ெச&றாl சாதாரண கl ப%tதைத காI" ஏமாXறலாm 

அlலவா. ஆைகயாl சாதாரண கl மXYm ைவரm பXwய அwi இ6kக ேவk"ய5 

அவhயமாZற5. ஆைகயாl எlலா ெபா6llகைளp பXwய அwi ெபYவ5 அவhயm 

எ&பைத இதனாl அwn5 ெகாllள `"Zற5.  

  இ5ேபாலேவ உPr மXYm உடl `தலான _tகலm பXwpm ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"ய5 அவhயேம. சாs%ரRக2l _tகலm பXw bLவான வrணைன ெசyயp 

பI"6kZற5. அதXl `kZயமான காரணm எ&னெவ&றாl, உPr _tகலtைதேய தா& 

எ&Y கXபைன ெசy5 ெகாllZற5, அ%ேலேய ஒ&w ஒ&ேறாெடா&றாக ஆZb4Zற5. 

_tகலtைத அwn5 நா6 அ-Z.n& ேவiப`ட ெபா.ll ஆேவ6, அ& நா6 இlைல 

எ&Y ெதLn5ெகாllள ேவk"ய5 ,கim அவhயமாlm.  

     _tகலm பரமா� மXYm sகnதm எ&Y இரk4 வைகயாக இ6kZற5. எ5 ேமmm 

;Lkக `"யாத ,கc hwய _tகல பl%ேயா அைத பரமாn எ&Y ெசாlZ&றனr. 

உkைமைய ெசாlல ேவk4ெம&றாl பரமா�ேவ _tகல %ரbயமாlm. இரk4 

அlல5  அதXl  அ%க  பரமா�kகll  ேசrnத  ;kடtைத  sகnதm  எ&ற  ெபயராl 

lwp;4Z&றனr. sகnதt%l இரk4 `தl, அேனக, அசRkயாத அlல5 அனnத 

பரமா�kகll இ6kக `"pm. ெபLய5-s�லm மXYm hwய5-¥k ஷமm எ&ற 

ஆதாரt%l sகnதm ஆY bதமாக ;LkகpபI4llள5. எpப" ேகா5ைம மாi ைமதா, 

ரவா, ஆIடா எ&Y ;Lkகpப4Zறேதா அ5ேபால என அwயலாm. 

sகnத9கG6 RWcகll: 

    1. ெபWய-lெபWய&-s|லs|லm: எnத _tகல sகnதtைத இரkடாக உைடtத 

;றl இரkைடpm ஒ&Y ேசrtதாl `&ேபால ஒ&றாக ஒI"k ெகாளllளாேதா அnத 

_tகல sகnதtதைத s�லs�லm எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm: மைல, மரm, 

�லkகL, `" `தtயன.  

   2. ெபWய&-s|லm: எnத_tகல sகnதtைத இரkடாக ;Ltத ;றl இரkைடpm 

ஒ&Y ேசrtதாl `&;6nத5 ேபாலேவ ஒ&றாZ b4Zறேதா அnத _tகல 

sகnதtதைத s�லm எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm: தk�r, எkெணy, பாl 

`தtயன.  
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  3. ெபWய-lK)ய&-s|ல�`சமm: எnத _tகல sகnதtைத கkணாl பாrkக 

`"Zறேதா, ஆனாl ைகயாl ;"kக `"யாேதா, எைத இரk4 மXYm பலவாக உைடkக 

`"யாேதா அnத _tகல sகnதtதைத s�ல�Iசமm எ&Y ெசாlZ&றனr . 

உதாரணm: ெவ2cசm, இ6I4, �ழl `தtயன.  

  4. K)ய-lெபWய&-�`சம s|லm: எnத _tகல sகnதtைத கkணாl பாrkக 

`"யாேதா ஆனாl மXற நா&l _ல&களாl அwய `"pேமா அைத �Iசமs�லm 

எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm: காXY, வாசைன, Nைவ, சpதm `தtயன.  

   5. K)ய&-�`சமm: எnத _tகல sகnதtைத எnத _ல&களாmm அwய `"யாதேதா 

அைத �Iசமm எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm: காrமண வrகைண. காrமண 

வrகைணயாl ெசyயpப4வைத %ரvய கrமm அlல5 காrமண உடl எ&Ym ெசாlலp 

ப4Zற5.  

    6. K)ய-lK)ய&-�`சம�`சமm: �Iசம sகnதtைத bட hwயைவ �Iசம�Iசம 

sகnதமாlm. உதாரணm: இரk4 அlல5 அ%க பரமா�kகளாl ஆன5m, ேநர"யாக 

எnதpெபா62& உXபt%klm காரண,lலாt5மாZய sகnதm இ%லடRlm.  

  ;ரவசனt%l _tகலRக2& இnத வைகpபா4கைள ேகI4 இn%ரFt உ& 

தாtதாbடm இvவாY uwனாr  இnத வrணைனைய ேக`f matter-6 -ட-solid, -ரBய-

liquid மhim வா�-gas *தZய yைலகைள அlல& அவsைதகைள எ6னாl Vலபமாக 

உi- ெசyய *k^ற&. அ&ேபால மhற வைககைள�m சWபாrkக *k�m. Boஞான 

ேநாk^l இைத பppபாyc ெசyவத6 aலm இnத வைகpபாfகll Uகcm பாரா`டt 

தkகதாக இ.pபைத நா6 உணrnேத6 . ஔரRகாபாtைத ேசrnத இn%ரFt, 

சாதாராைவ ேசrnத h��, `mைபைய ேசrnத ராேஜ� இவrகll எlலாm ெபாwPயl 

பIடதாLகll, மXYm ெஜP& htதாnதtைத அwn5 ெகாllவ%l ,lnத ஆrவ`ைடய 

இைளஞrகll. இnத htதாnதm ஒ6 அX_தமான5m சrவOஞராl ெசாlலpபIடாl 

சtயமான5 மாlm .  

     s�ல�Iசம வைகpபாI"t6n5 இnத sகnதRகைள ேவY bதமாகim ;Lkகp 

பI"6kZற5. 1.ஆஹார வrகைண, 2. ேதஜsச வrகைண, 3. பாஷா வrகைண, 4. மேனா 

வrகைண, 5. காrமண வrகைண `தலான 22 வrகைண ேபதRகll இ6kZ&றன. 

[பரமா�iட& ேசrt5 _tகலm 23 bதமாக ஆகமRக2l வrணைன ெசyயp பI"6kZற5.] 

   1. ஆஹார வrகைண: இnத வrகைண எlலாவXைறpm bட ெபLய5. இnத _tகல 

sகnt%t6n5 ஔதாLக, ைவk�Pக, ஆஹார உடlகll ெபறpப4Z&றன. bலRl, 

ம<த, ேதவ, நரக உPrக2& உடl ஆஹார வrகைணயாl ஆன5. நmமாl பாrkகpப4m 

எlலா ெபா6llகom ஆஹார வrகைணயாl ஆனைவகேள. உதாரணm - மk, கl, 

இ6m_, மரm, ஆைட, மXYm நா&l க% ;றb உPrக2& உடlகll `தtயன.  

    2. ேதஜsச வrகைண: இnத  வrகைணPt6n5 ேதஜஸ உடl ெபறpப4Zற5. இnத 

ேதஜஸ உடt& காரணtதாl உடtl ஒ6bத ஒ2ri shine மXYm உ�ணm 

ெதா&YZ&றன. 

    3. பாஷா வrகைண: இnத வrகைணP& காரணtதாl ஒt அதாவ5 tெவா�-சpதm 

ெபறpப4Zற5. bOஞானt%l uட ஒt அைலகைளp பXw ெசாlல பI"6pபைத நாm 
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பாrkZேறாm, நாm ஒtk கXைறகைள வாெனாt ெபI" 'லm ஈrkக ெசy5, அைத 

`&ேபால சpத வ"வமாக nk4m ெவ2pபட ைவkக `"Zற5. அnத ஒt அைலP& 

�ளtைத wavelength-ஐ uட அளkக `"Zற5.  

   4. மேனா வrகைண: இnத _tகல sகnதtதாl  %ரvய  மனt%& அைமp_ ெசyய 

ப4Zற5. %ரvய மனm எI4 இத] ெகாkட தாமைர வ"bl மாr_ பl%Pl இடm 

ெபXw6kZற5. ஆனாl அ5 �Iசமமானதாl அYைவ hZcைச ெசypmேபா5 uட 

மாr;rll எRlm காண `"யாததாக இ6kZற5. ஆேலாசைன, �rமானm, மாXறm, 

�ைனi, உபேதசtைத ஏXறl `தtய காLயRகll மனt%& 'லm நடkZற5. அைத 

அwpm காLயm எ&னேவா உPேர ெசyZற5. எ& மன%l இvவாY hnதைன வnத5 

எ&Y uட நாm ெசாlZேறாm அlலவா.  

    5. காrமண வrகைண: இnத வrகைணPt6n5 காrமண உடl அைமZற5. இைதbட 

�Iசம வrகைணகll uட இ6kZ&றன. _tகலtைத பXw இvவளi ெதLn5 ெகாkட 

;றl , பல bஷயRகைள நmமாl ெதLn5 ெகாllள `"Zற5 . உடl ஆஹார 

வrகைணயாl அைமZற5 , வா� -சpதm பாஷா வrகைணயாl , மனm மேனா 

வrகைணயாl மXYm கrமm காrமண வrகைணயாl அைமZ&றன. இைவகll எlலாm 

_tகலt%& ;Liகளாைகயாl அேசதனமாlm. ஆனாmm எnத வrகைணPmm ஞான-

தrசனm அதாவ5 ைசத&யm இlைல. ஞானm உPL& lணதrமமாlm. 

    நா6  ைசத6யm  ம`fேம; மனm, வா�, கrமm  *தZயவh)Z.n& *h)�m 

ேவiப`டவ6 எ&Y சாs%ரt%l ெசாlலpப4Zற5. இத& ெபா6ைள நmமாl சLயாக 

_Ln5 ெகாllள `"Zற5. அைத ;Lkக ேவk"ய%lைல, அைவ உயLt6n5 ேவறான5 

எ&Y அwn5 ெகாkடாl மI4m ேபா5m. _tகலtைத அwn5 ெகாlloதலாl எnத 

lXற`m இlைல, ஆனாl அைத தன5 எ&Y நm_தl, அ5ேவ நா& எ&ற _t% 

ெகாlloதl தா& ,கpெபLய lXறமாlm. நmைம நாm அwய ;றவXைறpm ெதLn5 

ெகாllள ேவk"P6kZற5. நmைம அைடயாளm காண ேவXfm எ&பைத மI4m 

எpேபா5m நm எkணt%l �Yt% அேத லIhயt5ட& சாs%ரp பPXh ெசyய 

ேவk4m. இரk4 %னRக2l நாRகll தt5வ `கா,l பRl ெகாllள ெஜypUr 

ெசlலb6kZேறாm. அRZ6n5 வnத ;& nk4m க"தm 'லm சn%kகலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா 
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க"தm-10                                                                                                                             27-08-1994 

                                                                     அs-tவ pணm 

    pLய �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபசா|rவாதm. 

    இ5வைர நாm ;ரபOசm, %ரvயm, lணm, பrயாயm ஆZயைவக2& இயl_ பXw 

அwn5 ெகாkேடாm, மXYm _tகல %ரvயm பXwpm ெகாOசm ெதLn5 ெகாkேடாm. 

நm _ல&களாl எ&னெவlலாm ெதLn5 ெகாllZேறாேமா அைவ எlலாm _tகலேம 

யாlm எ&ற அwi ெபXற ;றl, �வ %ரbயm எpப" P6klm? அைத எpப" ெதLn5 

ெகாllவ5? எ&ற ேகllbகll எaவ5 சகஜேம. �வ %ரbயt%& hறp_கைள ெதLn5 

ெகாllom `&, அத& ெபா5வான லI�ணRகைள ெதLn5ெகாllள ேவk4m. எlலா 

%ரbயRக2mm காணpப4m lணRகைள ெபா& pண9கll எ&Y ெசாlZேறாm எ&ப5 

உRகokl ெதLnத bஷயmதா&. அpப"pபIட ெபா5 lணRகll அனnதமாlm; ஆனாl 

அனnத lணRகைளpm பXw சrcைச ெசyவ5 இயலாத காLய`m, ேதைவயXற5மாlm. 

வst5b& ெபா5 இயlைப �ைனt5p பாrkக, அத& ெபா5வான இnத ஆY 

பk_கைள மI4m ெதLn5 ெகாllவ5 ேபா5மான தாlm. அnத ஆY lணRகளாவன: 

அs-tவm, வst&tவm, tரvயtவm, pரேமயtவm, அp.லptவm மhim pரேதசtவm.  

       அs%tவm எ&றாl சt அதாவ5 இ.pA சk- அlல5 உllளதாm த&ைம எனலாm. 

%ரbயm எpேபா5m இ6kZற5. %ரbயt%& இ6p_ எ&ெற&Ym இ6kZற5 எ&Y 

ெதLn5 ெகாkட ;றேக %ரbயm எpப" இ6kZற5, அ5 எ&ன காLயm ெசyZற5? 

எ&பைத அwn5 ெகாllள `"pm. அs%tவ lணt%& வைரயைற: எnத சk-m6 

காரணtதாl -ரBயm எpேபா&m அgவைடயாேதா மhim அைத யாரா�m உhபt- 

ெசyய *kயாேதா அnத சk-ைய அs-t&வ pணm எ&Y ெசாlZேறாm. 

      ஒvெவா6 %ரbயt%& உளதாm த&ைம அனா% காலமாக இ6kZற5 மXYm அnத 

உளதாm த&ைம எpேபா5m இ6klm உLைம ெகாkட5, மXYm யாராmm %ரbயtைத 

_%தாக உXபt% ெசyய `"யா5 எ&பைத அs%tவ lணm காI4Zற5. ஒvெவா6 

%ரbயt%mm அதனத& அs%tவ lணm இ6kZற5. இரk4 அlல5 அ%க 

%ரbயRகll ஒ&Y ேசrn5 ேவெறா6 சt5ைடய %ரbயமாக ஆகா5, அvவாY _%ய 

%ரbயm ேதா&w %ரbயRக2& எk�kைகpm uட அ%க மாவ%lைல.  

         _tகலtைத பXw bOஞா<கll இvவாY உY% ெசy5llளாrகll Matter can neither 

be created nor be destroyed. It is only changing it’s form. The total matter always remain 

constant. _tகலtைத-பரமா�ைவ அ^kகேவா, உXபt% ெசyயேவா `"யா5. அ5 த& 

உ6வtைத  தா& ெவvேவறாக மாXwkெகாllom . _tகலm பரமா�kக2& 

எk�kைகPl எpேபா5m மாXற,&w அpப"ேய இ6kZற5. உkைமPl ெசாlல 

ேவk4ெம&றாl ஆY %ரbயRகoklm இnத b%-htதாnதm ெபா6n5m; ஏென<l 

%ரbயRகll எpேபா5m இ6kZ&றன, அத& பrயாயRகll மI4ேம மாXற மைடZ&றன. 

bOஞா<கll ஆyikuடt%l _tகலtைத பXw மI4ேம ேசாதைன ெசyZ&றனr, 

ஆைகயாl _tகலtைத பXw மI4ேம அவrகளாl ெகாOசm அ%கமான தகவl ெகா4kக 

`"Zற5. ஆனாl ஆtமா பXwய ேசாதைனைய ஆtமாbl தா& �க]tத `"pm, 

ஆtமாb& 'லm தா& ஆtமாைவ அwய `"pm, ஆtமாb& Nய உணrதைல ஆtமாேவ 

அைடய `"யm. இnத பLேசாதைனைய நm ஆசாrயrகேள ெசy%6kZறாrகll ேமmm 
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அத&ப", அவr சாs%ரRகைள எa%pllளாrகll. இ5uட bOஞானm தா&, இnத 

bOஞானt%& ெபயr xதராக Boஞானm. 

  தtவாrtத�t%ரm எ&ற Zரnதt%l %ரbயt%& அைடயாளm சt எ&Y 

ெசாlலpபI"6kZற5. சt tரvய ல`�ணm. சt எ&றாl இ6p_ சk% அlல5 

உளதாm த&ைம . இnத சtதா எnத காரணtதாl இ6kZற5? இைத கடill 

உ6வாkZனாரா, கடill இnத சnதாைவ இ6kக ெசyZறாரா எ&ன? இlைல. 

ஒvெவா6 %ரbயt%& சtதாim அத& அs%tவ lணt%& காரணtதாl இ6kZற5. 

இnத சtதாikl, அs%tவt%Xl ேவY எnத %ரbயt%& உதbேயா அlல5 

சகாயேமா அவhய,lைல.   

   தக4 எ&ற ெபயr ெகாkட ஒ6 ம<தr இ6nதாr. அவLடm அவ6ைடய ;றnத 

சா&wத] birth certificate, அlல5 அவr உPrவாam சா&wத] survival certificate எ5m 

ைவt%6kகblைல. அவr ஒ6 ேவைலயாக அரசாRக அmவலகm ெச&றாr. அmவலக 

அ%கா L அவLடm �Rகll உPேரா 4 இ6pப த Xகான ஆதா ர m ஏ தாவ5 

ைவt%6kZ�rகளா? எ&Y ேகIடாr. தக4 அதXl அnத அ%காLPடm ஐயா! நா& 

காIhp ெபா6ளாக உRகll `& �XZேற&, ேமmm �Rகll, நா& உPேரா4 இ6pபைத 

பாrt5kெகாkேட எ& அs%tவt%Xl ஆதாரm எRேக எ&Y ேகIZ�rகll? எ&றாr. 

இ&Y நm`ைடய �ைலைமpm இvவாYதா& இ6kZற5. அைனt5 உலகtைதpm 

அwபவr, அைனtைதpm அwn5 ெகாllபவr, �rமானm ெசyபவr, அwi �bயாZய 

அpப"pபIட ஆtமாதா& இpப" ேகIZற5, ஆtமா இ6kZற5 எ&பதXl ஆதாரm 

எRேக? உPL& சகவாசm உடmட& இ6klm காரணtதாl, உடmm உP6ட& 

இ6pபதாக ெசாlலpப4Zற5, ேமmm உPr உடைல bI4 ெச&Y bIட ;றl அைத 

இறnததாக ெசாlலp ப4Zற5. அnத உPேர இ&Y த& உடைல தா& எ&Y 

�Ybkெகாkடத& 'லm ெசாlZற5 ஆtமா இ6kZற5 எ&Y ��;pRகll 

இlைலேயl நா& நmபt தயாராக இlைல. இvவாY `த&`தtl அs%tவtைதேய 

அs%tவm எ&Y ��பணm ெசypm ெபாYp_ நmேமேலேய வ6Zற5. உPL& 

அs%tவm-இ6p_ `&ேபuட இ6nத5, �க]காலt%l uட இ6kZற5 மXYm இnத 

ம<த அவsைதkl ;றl, மரணமைடnத ;றl uட எpேபா5m இ6klm. அs%tவ 

lணt%& ��பணtைத நாm �]கkடவாY ெசyய `"pm. 

   1. ஒ6 _ல உPr `தl ஐm_ல உPrகll வைர அேனக உPrகைள நmமாl பாrkக 

`"Zற5. ம<தrக2l uட hலr ஏைழ, hலr பணkகாரr, hலr l64, hலr `டm-

அRக£னm ெகாkடவrகளாக இ6pபைத பாrkZேறாm. ஓேர l4mபt%l uட ஒ6வr 

_t%சாtயாகim, ஒ6வr மnத_t% உைடயவராகim இ6pபைத பாrkக `"Zற5. 

உPrக2டm ஏ& இnத btயாசm காணpப4Zற5? இnத ேகllbkl ப%l, அnத உPr 

`X;றbPl எ&ன  கrமtைத  கI"kெகாkடேதா , அைத  இnத  ;றbPl 

அrபbkZற5 எ&ற ப%l வ6Zற5 . இ%t6n5 `X;றbPl கrமtைத 

கI"kெகாkட உPr எ5ேவா , அnத உPேர இnத ;றbPl அத& பலைன 

அrபbkZற5 எ&Y ஆZற5. இ%t6n5 அs%tவ lணm இ6kZற5 எ&Y 

��பணமாZற5.  

    2. Uதm, ;சாN பXwய பல கைதகைள நாm ேகI"6kZேறாm. எnத உPr `X;றbPl 

ம<தp ;றbPl இ6nதேதா, அ5ேவ இnத ;றbPl Uதm, ;சாசாக ஆZP6kZற5 

எ&ப%t6n5 உPL& அs%tவm எpேபா5m இ6kZற5 எ&ப5 ��பணm ஆZற5.  
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    3. `& ெஜ&மm பXw அேனக கைதகைள ��;t%6kZறாrகll. `X;றbPl இ6nத 

அnத உPr இnத ;றbPl uட அ^n5 bடாமl �ைலt5 இ6kZற5 எ&ப5 

உY%யாZற5. ஜா%sமரணm-`X;றb �ைனi 'லm uட அs%tவm உY%யாZற5.  

  4. ;ரதமாrேயாகt%l பல கைதகll இ6kZ&றன. அkகைதக2l ஒ6 உPL& பல 

;றbகll பXwய வrணைன வ6Zற5. பகவா& ஆ%நாதr காலt%l ம�h எ&ற ெபயr 

ெகாkட ஒ6 உPr இ6nத5, ஒ6 ேகாடாேகா" வ6டRகokl ;றl அேத உPr 

hRகமாக ;றnத5, ேமmm அேத உPr hRகp;றbkl அ4tத பtதாவ5 ;றbPl 

பகவா& மாஹாxரரான5, �க]காலt%l அnத உPr htத அவsைதPl இ6kZற5.  

  5. lழnைத ப6வt%mm, இளைம ப6வt%mm, `5ைம ப6வt%mm இ6pப5 அேத 

உPராlm. உடtl இvவளi ெபLய மாXறRகll வnத ;றluட உPr அ5வாகேவ 

இ6kZற5, அnத உPL& இ6p_ எpேபா5m இ6kZற5.  

  6. இ6பtைதn5 வ6டRகokl `& எனkl ேகாபm வnத5, அைதpபXwய அwi 

எனkl இnத சமயt%l வ6Zற5. ேகாபm ேபாybIட5, ஆனாmmuட அைத அwpm 

உPr எpேபா5m இ6kZற5.  

  7. பாm_ க"tத ேபா5 மn%ரt%& 'லm ஒ6 ம<தr அnத பாm_ க"பIடவ6kl `& 

ெஜ&ம எ%Lயாக இ6nத5 எ&Y ெசாlZறாrகll.  

  8. தtவாrத¥t%ரt%l உமாsவா, ஆசாrயr uYZறாr-உtபாதvயயtரvயpkதm 

சt, சt tரvயலI�ணm. 

   இvவாY அs%t5வtைத நாm பலbதமாக உY% ெசy5 ெகாllZேறாm; ஆனாl அnத 

அs%t5வt%& இ6p_ எpப" இ6kZற5 எ&ப5 பXw உRகokl அw`கm 

ெசyZேற&. ேமேல uwய5 ேபால அs%t5வt%& இ6p_-சt ேதாXறm, மைறதl, 

�ைலt%6tதmட& இ6kZற5. ஒvெவா6 %ரbய`m அத& lணRகll மXYm 

பrயாயRகoட& இ6kZற5. lணpபrயயவt tரvயm. அ%l %ரbயm மXYm அத& 

அனnத lணRகll எpேபா5m இ6kZ&றன-t6வமாக அதாவ5 �ைலt5 இ6kZ&றன, 

அைவகll எpேபா5m அ^வ%lைல, அத& sவ�பm மாYவ%lைல, எpப" இ6kZறேதா 

அpப"ேய எpேபா5m இ6kZற5. பrயாயm-lணt%& ெவ2pபா4 ஒvெவா6 சமய`m 

_%5-_%தாக மwkெகாkேட இ6kZற5, ஒvெவா6 சமய`m அத& `&சமய பrயாயm 

அ^Zற5, _%ய பrயாயm உXபt%யாZற5. இtத உXபt% மXYm அ^i (உtபாதm 

மXYm bனாசm) பrயாயRக2l மI4ேம �க]Z&றன.  

  %ரbயt%l ஒvெவா6 சமய`m மாXறமைடpm பl% இ6kZற5, அ5 அத& 

அவsைத-�ைல அதாவ5 பrயாயm ஆlm. அேத சமயt%l �ைலயாக-t6வமாக 

இ6klm, எpேபா5m மாXற மைடயாத பl%pm அnத ெபா62ேலேய இ6kZற5, அ5 

%ரvயm அlல5  lணm. 

   %ரbயt%& அைடயாளm சt எ&Y நாm ெசாlmmேபா5 அnத சt ேதாXறm, அ^i, 

�ைலt%6tதl ஆZயைவகoட& இ6kZற5. %ரbய`m சt-எpேபா5m அ^யாத 

பl%. பrயாயm uட சt-ஒ6 சமயm மI4m அ^யாத பl%. ஒvெவா6 சமயt%mm 

%ரbயm ஏதாவ5 ஒ6 அவsைதPl இ6kZற5. %ரbயm த& பrயாயt%t6n5 

ேவறாக இlைல. இnத பrயாயm ஷ�k - ஒ6 சமயm மI4ேம இ6kZற5. ஒvெவா6 
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சமய`m _5 பrயாயm ேதா&Yவ5m, பழய பrயாயm அ^வ5மாக இ6kZற5; இnத 

காரணtதாl %ரbயtைதேய ஷ�k-ஒ6 சமயm மI4ேம இ6pப5 எ&Y நm_தl 

ேயாkயமான%lைல. 

     எpேபா5 நாm த9கm எ&ற ெபா6ll பXw ஆேலாசைன ெசyZேறாேமா அpேபா5 எ5 

தRகமாகேவ எpேபா5m இ6kZறேதா, அைத t6வ-�tய பl%, எ&Y ெசாlZேறாm. 

ேமmm அத& வ"வRகளான ஆரm, வைளயl, ேமா%ரm `தலான பrயாயRகll, 

ேதா&Yதl, அ^தl பl%யாlm, அைத அ�tய பl% எ&Ym ெசாlZேறாm.  

   உPrகll பrயாய ேநாkZl, ம<த பrயாயm, ேதவ பrயாயm, நரக பrயாயm, bலRl 

பrயாயm `தtயைவக2l ;றn5, இறn5 ெகாk4 இ6kZ&றன. பrயாயt%& அ^ைவ 

%ரbயt%& அ^வாக நm_வதாl 5kகm அைடZேறாm. ஆனாl ஒ6 பrயாயt%& 

அ^iட& அnத �ணணேம _%ய பrயாயm உXபt%யாZற5, அnத %ரbயm எpப" 

இ6nதேதா அpப"ேய எpேபா5m இ6kZற5 எ&ற ஞானm வnதiட& மரண சmபnதமான 

5kகm, பயm, 5&பm எlலாm நm,டm இlலாமl ேபாZற5. இ5ேபாலேவ இviலக 

பயm, பரேலாக பயm, பா5காp_ இlைலேய எ&ற பயm `தtயனim `"ikl 

வ6Z&றன. %ரbயt%& ஒேரெவா6 அs%tவ lணm பXw ெதLn5 ெகாllவதாl நாm 

�]கkட  அேனக லாபRகைள அைடZேறாm.  

1. நா& ஒ6 உPr ெபா6ll, எ&<l சt இ6pபதாl அனா% அனnதமாக இ6kZேற&. 

நா& அனா% காலமாக இ6kZேற&, அனnத காலmவைர எpேபா5m இ6pேப&.  

2. நா& `தmm, `"im இlலாதவ&. 

3. எ&<டm ஏa bதமான பயRகளான இviலக பயm, பரேலாக பயm, மரண பயm, 

ேவதனா பயm, இரZhயRகll ெவ2pபI4b4ேமா எ&ற பயm, அைடkகல,&ைம 

எ&ற பயm, எ%rபாராத bபt5 நடn5b4ேமா எ&ற பயm எlலாm இlலாமl 

ேபாZ&றன.  

4. கடill இnத உலகtைத உk4பk�Zறாr, காpபாXYZறாr, அ^kZறாr எ&ற 

bப�த நm;kைக இlலாமl ேபாZற5.  

5. கrமm உPைர ேதாXYbkZற5, காpபாXYZற5, அlல5 அ^kZற5 எ&ற தவறான 

நm;kைகpm இlலாமl ேபாZற5.  

6. நா& ;றைர உk4பk�பவ&, அவrகைள காpபாXYபவ&, அlல5 அ^pபவ& 

எ&ற தவறான எkணm நmைம bI4 அகlZற5.  

7. ேவெறா6வr எ&ைன ேதாXYbkZறாr, காpபாXYZறாr, அ^kZறாr எ&ற 

'டநm;kைக அ^n5, நா& தா]வானவ& மXYm ஏைழ எ&ற inferiority complex-

தா]i மனpபா&ைம இlலாமl ேபாZற5.  

8. நா& இ6pபதXl நாேன காரணm எ&Y அwவதாl, எ& Nய இ6p;&ேமl 

கவணtைத %6p;, சmயkதrசனm அைடயim தrம வ^Pl-`k%p பாைதPl 

`&ேனறim `"Zற5.  

    ஒ6 அs%t5வ lணtைத ெதLn5 ெகாkடதாl நாm எvவாறான பலbத 

லாபRகைள அைடZேறாm எ&Y  பா6Rகll, அ^யாத கைலைய  நாm ைகவரp 

ெபYZேறாm. நm 'rkகtதனtதாl, அOஞானtதாl உடt& ெதாடrைபpm ெதாடrபXற 

�ைலையpm நாm நm`ைடய ெஜ&ம-மரணm எ&Y இ5வைர நm;kெகாk4 வnேதாm, 

இnத தவறான கXபைனயாேலேய 5kகm அைடn5 வnேதாm. அs%t5வ lணtைத 

ெதLn5 ெகாkடதாl உPr எpேபா5m மரணமைடவ%lைல எ&Y  _Ln5 ெகாllom 

உணri நமkl வnத5bIட5.  
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இ5 இvவாY  ெசாlலpப4Zற5 

           கrதா ெஜகtகா மா&தா ேஜா கrம யா பகவா&ேகா । 

           வh Ulதா ைஹ ேலாkேம அs%tவlkேக Oஞா&ேகா ।। 

           உtபாத vயய pத வst5 ைஹ ஃ;r { சதா 5வதா தேர । 

           அs%tவ lண ேக ேயாk ேச ேகாP ந£ ஜக ேம மேர ।। 

     ெவYm ஒ6 அs%tவ lணtைத மI4ேம ெதLn5 ெகாkடதாl இnத எlலா லாப`m 

நமkl உkடானதாl மXற ;ற lணRகைளp பXw |kZரமாக ெதLn5 ெகாllள 

ேவk4m எ&ற உXசாகm வ6வ5 இயlேப. அ4tத க"தt%l அைவகைளp பXw 

ேபசலாm.  

    வ6m தசல�ண ப6வt%l �கapேபாlm ;ரவசனRகைள �Rகll ேகIlm 

லாபtைத ெப6Rகll. ேமானா, ஔரRகாபாt%Xl ;ரmமசாL T ய�பாl � ெஜP& 

வரb6kZறாr. �னா, மலா4kl பk"I. ;ர�p� ஜ&ஜாL வரb6kZறாr. அவrக2& 

;ரவசனRகைள ேகI4 �Rகll இ6வ6m லாபமைடய ேவk4m எ&Y பாவைன 

ெசyZேற&.  

  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 

71



க"தm-11                                                                                                                             29-10-1994                                                    

                                                                   வst&tவ pணm 

    pLய �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

      நாm க"தm 'லm sவாtயாயm ெசyய ஆரm;t5 ஒ&றைர வ6டm ஓ"bIட5. இ%l 

ஒ6 நlல bஷயm நm`ட& ேசrn5 அ%க மkகll இத& 'லm லாபமைடZறாrகll 

எ&ப5தா&. தrம சmபnதமான மாதஇத] அlல5 _tதகRகைள பாrtத5m, இைவகll 

நm xI"l உllள `%யவrகokகான bஷயm, இதனாl நமkl எnத ;ரேயாஜன`m 

இlைல எ&Y �ைனkZேறாm. இnத காலt%l இmமா%Lயான மனpேபாkl பலLடm 

இ6pபைத காண `"Zற5. ஆனாl இைவகll ஒvெவா6வL& நலrkகாகேவ எ&பைத 

இ5வைர நாm பZrn5 ெகாkட க"தRக2& 'லm அwn5 ெகாllளலாm. 

        ெச&ற க"தt%l அs%tவ lணm பXw சrcைச ெசy5 %ரbயm சt-அ^blலாமl 

இ6kZற5 எ&Y ெதLn5 ெகாkேடாm. %ரbயt%& அ^b&ைம சாsவதமாlm-

எpேபா5m இ6pபதாlm. %ரbயm _%தாக ேதா&Yவ5,lைல, இ6klm %ரbயm 

அ^வ5,lைல . இnத அ^யாtத&ைம ேதாXறm , மைறதl , �ைலt%6tதl 

ஆZயைவகoட& ேசrnேத இ6kZற5. ஒvெவா6 சமய`m %ரbயm _%ய ெவ2pபா4 

�ைலைய-அவsைதைய அதாவ5 பrயாயtைத ேதாXYbkZற5, மXYm பழய அlல5 

`& பrயாயtைத இlலாமl ெசy5 ெகாllZற5 . %ரbயt%& பரயாயtைதேய 

%ரbயt%& காLயm அதாவ5 kLைய எ&Y ெசாlZேறாm. வst5bl �கam இnத 

kLைய அnத வst5bேலேய இ6klm சk%P& காரணtதாl �க]Zற5. இnத 

சk%ையேய வst&tவ pணm எ&Y ெசாlZ&றனr.  இnத வst5tவ lணm பXw நாm 

இ&Y சrcைச ெசyயலாm. வst5tவ lணt%& ெசாXெபா6ll bளkகm: வைரயைற 

-difinition எnத சk-m6 காரணtதாl -ரBயt-l அrtதkWயா காWtவm yக�^றேதா 

அதாவ& அதனத6 ெசாnத ேநாkகt-hகான-பய6பா`khகான ெசயl (pரேயாஜ6 4t 

kWயா) yக�^றேதா அnத சk-ைய வs&tவ pணm எ&Y ெசாlZேறாm. 

      இnத வைரயைறPl அrtதkWயா காWtவm எ&ற வாrtைத வ6Zற5. அrtத எ&றாl 

%ரbயm, அrtதkLயா எ&றாl %ரbயt%& ெசயl-%ரbயt%& காLயm-%ரbயt%& 

பLணம&-%ரbயt%& பrயாயm. காLtவm எ&றாl ெசypm சk%. அrtதkLயா 

காLtவm எ&றாl பLண,klm சt% எ5ேவா அ5 %ரbயt%t6klm வs5t5வ 

lணt%& காரணtதாலாlm. ஒvெவா6 %ரbயt%mm அத& காLயtைத ெசypm சk% 

அதXேக ெசாnதமானதாக இ6kZற5. அைதேய வst5tவ lணm எ&Y ெசாlZ&றனr. 

வst5t5வ lணm %ரbயt%l இ6klm காரணtதாl %ரbயt%Xl வst& எ&ற 

ெபயrcெசாl ெகா4kகpபIட5. %ரbயm அத& lண பrயாயRக2l வhkZற5, 

அதனாl %ரbயtைத வst5 எ&Y ெசாlZ&றனr.  

ஒvெவா6 %ரbய`m ஒvெவா6 சமயt%mm பLண,t5k ெகாkேட இ6kZற5, அ5 

அnத %ரbயt%& வst5t5வ lணt%& காரணtதாலாlm. இnத பLணாமm ேவY ;ற 

%ரbயt%& காரணtதாேலா, கடi2& காரணtதாேலா, கrமt%& காரணtதாேலா, 

அlல5 ஒ6வ6ைடய b6pபt%& காரணtதாேலா �க]வ%lைல . எnத ஒ6 

%ரbயt%rைடய பrயாயt%& இnத ேதாXறm-அ^i வ"வ ெசயl, மXற ேவY எnத 

%ரbயt%& காரணtதாmm �க]வ%lைல. எnத ஒ6 %ரbய`m ேவY %ரbயt%& 

ெசயைல அதாவ5 பrயாயtைத, ேதாXறm-அ^i வ"வ அவsைதைய, ெசyயேவ `"யா5. 
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வst5 lணt%& வைரயைறPl pரேயாஜ6 4t kWயா -உபேயாகமான காLயm எ&ற 

வாrtைத வ6Zற5. pரேயாஜ& எ&பத& ெபா6ll பல&-உபேயாகm. கkணாl எ&ன 

;ரேயாஞனm? பாrtதl. ஞான lணt%& ;ரேயாஞனm அwதl, sரtதா lணt%& 

;ரேயாஞனm நm;kைக ெகாllளl. ஒvெவா6 %ரbய`m மXYm ஒvெவா6 lண`m 

அதனத& உபேயாககரமான காLயtைத ெசyZ&றன. 

   உடt& அவயவRகைள உதாரணமாக ெகாk4 இைத ெதLn5 ெகாllளலாm. ஒேர 

உடt& அவயவRகளாக இ6nத ேபா%mm கkகll பாrklm ேவைலைய மI4ேம 

ெசyZ&றன, கா5கll ேகIklm ேவைலைய மI4ேம ெசyZ&றன, 'kl வாசைனைய 

அwpm காLயtைத மI4ேம ெசyZற5. கkகll hவn5 bIடன ஆைகயாl கா5கll  

பாrklm ேவைலைய ெகாOசm ேநரm ெசyZ&றன அlல5 கா%l வt வn5bIட5 

ஆைகயாl கkகll ெகாOசm ேநரm ேகIklm ேவைலைய ெசyZ&றன எ&ப5 

எpேபா5m �க]வ%lைல. ஒvெவா6 _ல&கom உபேயாகமான அதனத& ேவைலையேய 

ெசyZ&றன, ேவெறா&w& ேவைலைய மாXwkெகாllவ%lைல, ைகயாllவ%lைல, 

அைவக2& எlைலைய nராமl அைவக2& காLயRகைளேய ெசyZ&றன. ெபLய 

�6வணRக2l அlல5 ெபLய l4mபRக2l ஒvெவா6வ6m அவரவr எlைலklll 

ெசyய ேவk"ய காLயRகைள ெசyதாl வா�பm N'கமாக நைடெபYZற5. ஆனாl 

இkகாலt%l hwய l4mபRக2l இ6pபவrக2டm வst5tவ lணt%& 

இரகhயtைத ெதLn5 ெகாllளாததாl மன அatதm, ச&ைட சcசரiகll மXYm lழpபm 

�ைறn5 காணpப4Z&றன.  

     ஒேர %ரbயt%l அனnத lணRகll இ6kZ&றன, அைவகll அதனத& காLயRகைள 

அைவகேள ெசyZ&றன. ஞான lணm, sரtதா lணt%& காLயtைத ெசyவ%lைல, 

sரtதா lணm , சாLtர lணt%& காLயtைத ெசyவ%lைல . யா6kl இ5 

ெதLயblைலேயா அவrக2டm உllள அOஞானtதாl, இvவளi ெதLn%6kZற5 

ஆனாl ஏ& சmயkதLசனm வர blைல? அlல5 ஏ& `< �Iைச எ4kகblைல? எ&ற 

ேகllb எaZற5. உRகokl ராஜா bரஷப ேதவL& கைத ெதLpமlலவா? அவr 

;றbPேலேய சmயk%6�"யாக இ6nதாr, அவ6ைடய sரtதா lணt%l �rமல 

பLணாமm ;றnத%t6nேத இ6nத5 , அதாவ5 அவr சmயk%6�"யாகim 

சmயkஞா<யாகim இ6nதாr. ஆனாmm uட அவr 83 லIசm Urவ ஆk4கll 

இராjயtைத ஆllவ%l காலtைத கடt%னாr. அnதரRகt%l ஆ]n5 (சாLtர 

lணt%& பrயாயm) `<kl தl%யான ஒakகtைத ைகெகாllள அவ6kl இvவளi 

காலm ேதைவpபIட5. ஏென<l ஒvெவா6 lணt%& காLய`m அ5ேவ Nயமாக ெசyய 

ேவk"P6kZற காரணtதாl, அnத lணm அnத வ^Pl எpேபா5 ெசயlப4Zறேதா 

ேபா5தா& அnத காLயm �க]Zற5. இதனாl sரtதா lணm, சாLtர lணt%& 

காLயtைத ெசyவ%lைல எ&பைத உY% ெசy5 ெகாllளலாm. இRl இnத உதாரணm 

உலகt%l நாm எpப" ேவk4மானmm Nதn%ரமாக வாழலாm எ&பதXகாக 

ெகா4kகpபடblைல , ஆனாl வst5tவ  lணt%& sவ�பtைத  ெத2i 

ெசyவதXகாகேவ ெகா4kகpபIட5.  

   �வ %ரbயm அத& ;ரேயாஞனமான காLயtைத அதாவ5 பாrtதl-அwதl `தலான 

காLயtைத ெசyZற5, ஆனாl ;ற �வ&க2& அlல5 _tகலt%& காLயtைத இnத 

உPr ெசyய `"யா5. அOஞாt%& காரணt%னாl, உPr _tகலt%& காLயtைத 

ெசyZேற&, எ& இcைசkl உகnதாrேபாl ;ற %ரbயRகைள எ&னாl மாXற `"pm 

எ&Y நm_Zற5. எpேபாதாவ5 இcைசkl உகnதாrேபாl காLயm �க]n5 bIடாl, 

;றl கrt6tவ_t%யாl அஹRகாரm அைடZற5 ஆனாl காLயm �ைனtதப" 
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�கழாbIடாl அைம%P&ைம, சOசலm மXYm 5kகm ெகாllZற5. உPr ;ற 

%ரbயRக2l ஒ&w b4வதாl ;றவXw& காLயRகைள ெசyபவ& மXYm 

அrபbpபவ& எ&ற 'டtதனமான lழpபtைத அைடZற5. [நா& எ&  ;ரேயாஞனமான 

காLயtைத அதாவ5 பாrtதl-அwதl `தலான காLயtைத ெசyZேற&, ஆனாl ;ற �வ&க2& 

அlல5 _tகலt%& காLயtைத எ&னாl ெசyய `"யா5. அOஞாt%& காரணt%னாl நா& 

_tகலt%& காLயtைத ெசyZேற&, எ& இcைசkl உகnதாrேபாl ;ற %ரbயRகைள எ&னாl 

மாXற `"pm எ&Y நm_Zேற&. எpேபாதாவ5 எ& இcைசkl உகnதாrேபாl காLயm �க]n5 

bIடாl ;றl கrt6tவ_t%யாl நா& மமைத ெகாllZேற& ஆனாl நா& �ைனtதப" காLயm 

�கழாbIடாl அைம%P&ைம, சOசலm மXYm 5kகமைடZேற&, `"nதாl அதXl ;றr ேமl ப^ 

Nமrt5Zேற&. நா& ;ற %ரbயRக2l அதாவ5 உடl, ெசlவm, ெசாnதm `தtயைவக2l ஒ&w 

b4வதாl அைவக2& காLயRகைள ெசyபவ& மXYm அைவகைள அrபbpபவ& நா& எ&ற 

'டtதனமான lழpபt%l இ6kZேற&.] 

   இnத உPr உடைல sவ-தா& எ&Y நm_Zற5 மXYm உடt& ெசயைல நா& 

ெசyZேற& எ&Y பயனXற ெப6ைம ெகாllZற5. உPL& b6pபt%Xl ஏXப உடtl 

அைசi மXYm ேபாkl �கamேபா5, அத& கrt6t6வ _t% ேமmm அ%கLkZற5. 

ஆனாl உடm_ சLPlைல எ&றாl, `5ைம வnதாl, தைல`" ெவllைளயானாl 

அlல5 `" ெகாI" வakைக banதாl, உடl பலxனமானாl அதாவ5 த& 

b6pபt%Xl எ%ராக உடt& ெசயlகll �க]nதாl , இnத உPr ,lnத 

5kகமைடZற5. எpேபா5 ஒ6வr ஆtமாைவ-த&ைன இvவாY அwn5 ெகாllZறாேரா 

அதாவ5 “நா& ஒ6 உPr ெபா6ll, எ&rைடய பாrtதl, அwதl ெசயl எ&<ேலேய 

�க]Zற5 மXYm அ5 எ& வst5t5வ lணt%& காரணtதாl �க]Zற5; மXYm 

உடl அனnத _tகல பரமா�kகளாl ஆன5 அ%l ஒvெவா6 பரமா�im அதனத& 

வst5t5வ lணt%& காரணtதாl மாXறRகைள அைடn5 ெகாk4 இ6kZற5.” 

அpேபா5 அவ6ைடய கrt6tவ _t%, க�டm, 5kகm எlலாm `"ikl வn5 b4Zற5.  

     ஒvெவா6 %ரbயt%& அst%tவ lணt%& இ6p_m த<tத< யாlm, இnத 

சtதா -இ6p_ பrயாய ேநாkZl ேதாXறm , மைறதmடrm , %ரbய ேநாkZl 

�ைலயாகim இ6kZற5. ஆரmபt%l lணt%& வைரயைறைய பாrtத ேபா5 

ஒvெவா6 %ரbயt%& sவச5�டயm -த&நா&ைம -sவ%ரvயm , sவேஷtரm , 

sவகாலm, மXYm sவபாவm த<tத< எ&Ym, இpேபா5 ஒvெவா6 %ரbயt%mm 

வst5t5வ lணm இ6kZற5 எ&Ym, அதனாl அnத %ரbயt%l ேதாXறm அ^i 

வ"வ ெசயl �க]n5 ெகாk"6kZற5 எ&Ym பாrkZேறாm. இைவகளாl ஒvெவா6 

%ரbயt%& Nதn%ரtத&ைம நm எkணt%l வ6Zற5. நாI"& Nதn%ரt%Xகாக பல 

மkகll வா]kைகைய பணயமாக ைவt5 ேபாரா"னrகll . ஆனாl வst5b& 

Nதn%ரt%Xகாக எnத ேபாராIட`m ெசyய ேவk"ய அவhய,lைல, ஆனாl வஸt5 

இயlபாகேவ Nதn%ரமாக இ6kZற5 எ&பைத ெதLn5 ெகாkடாl மI4ேம ேபா5m! 

அத& Nதn%ர இயlைப நாm அவhயm அwn5 ெகாllளேவk4m. இnத அwi 

இlலாததாl நாm lழpப`m, 5kக`m அைடZேறாm. வst5t5வ sவ�பm நm 

அwikl வnதiட& எlலா lழpபRகom, 5kக`m நmைம bI4 ஓ" b4Z&றன. 

         எpேபா5 ஒ6 lwp;Iட காLயm த& சk%kl-எlைலkl அpபாl இ6kZறேதா 

அpேபா5 இnத உPr கடiைள ெசyபவr எ&Y நm; அவLடm ஓ4Zற5. உkைமயான 

கடi2& sவ�பtைத அwயாத காரணtதாl, xதராக பகவாrkl `&னாl lழnைத 

பாkZயm , ெசlவm , ஆேராkயm `தtயைவகokகாக ேவk4தl ெசyZற5 . 

ஆைசpட& பk% ெசyZற5 அlல5 ;ற மதt%னrகைளp ேபால ஆைசpட& u"ய ேதவ 

ேதவைத , lேதவr , ll6 , lசாs%ரm இைவக2& வசm அைடn5 Zர£த 
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,tயாtவtைத வmவாkZk ெகாllZற5. ஒ6 lwp;Iட காLயm த& b6pபt%Xl 

உகnதாrேபாl �க]n5 bIடாl அத& கrவm தைலkேகw b4Zற5 மXYm அத& 

b6pபt%Xl எ%ராக �க]n5 bIடாl எlலா ப^ையpm கrமt%& ேமl ேபாI4 

b4Zற5. ஒ6 hY lழnைதkl பயtைத காI" உணைவ ஊI4வ5ேபால அlல5 

பPXh ெசyய ைவpப5 ேபால, இnத உPr கrமt%&ேமl பயm ெகாllZற5. கrமm 

_tகலமாlm மXYm அத& ெசயl அத& வst5t5வ lணtதாl அத& Nயநா&ைமPl-

sவ ச5�டயt%l �க]Zற5. நா& ஒ6 உPr ெபா6ll, எ&Yைடய மாXறm எ&rைடய 

வst5t5வ lணtதாl எ&<l �க]Zற5 எ&பைத இnத உPr ெதLn5 ெகாllளேவ 

Plைல. ஒvெவா6 lணtைதpm ெதLn5 ெகாllவதாl நமkl எvவளi லாபm எ&Y 

பா6Rகll . sவாtயாயtதாl , தt5வ hnதைனயாl வst5 sவ�பm பXwய 

உkைமயான அwi   ெபXற5m, அத& பல& அpேபாேத ZைடkZற5. இ&Y _k�ய 

காLயm ெசyதாl, ெகாOசm காலt%Xl ;றl அத& பல& Zைடklm எ&ற bயாபாரm 

ேபா&ற ப%l தt5வ ஞானm ெப6வ%l இlைல. இ5வைர நாm ெவ6மேன எlலா 

%ரbயRக2& ெபா5 sவ�பm பXwேய  ெதLn5  ெகாllள `யXh ெசy5 

ெகாk"6kZேறாm. இதXl ;றl �வ %ரbயt%& hறp_ sவ�பRகைள ெதLn5 

ெகாllomேபா5 ,lnத ஆனnதமைடேவாm எ&ப%l எnத சnேதக`m ேவkடாm. 

அதXl `& மXற நா&l ெபா5 lணRகைளp பXw இ&rm நாm ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"P6kZற5. வst5tவ lணtைத ெதLn5 ெகாkடதாl அைடnத லாபtைத 

இpேபா5 நாm N6kகமாகp பாrkகலாm.  

1. ஒvெவா6 %ரbய`m அத& ;ரேயாஜமான காLயtைத ெசyZற5 ஆைகயாl எnத 

%ரbய`m பயனXறதாக இlைல.  

2. ஒvெவா6 %ரbய`m Nயமாகேவ அத& காLயtைத ெசyZற5 , ;ற எnத 

%ரbயt%& காLயtைதpm அ5 ெசyவ%lைல.  

3. ஒvெவா6 %ரbயt%& காLய`m அத& வst5tவ lணt%& காரணtதாl 

�க]Zற5. ேவY %ரbயt%& காரணtதாl �க]வ%lைல. 

4. நா& உPr %ரbயm, அwதl எ& காLயm, அதXl ேவY எnத %ரbயt%& உதbpm 

எனkl அவhய,lைல.  

5. நா& ;ற %ரbயRக2& காLயtைத ெசyய `"pm எ&ற கrt6tவ_t% எ&<டm 

இlலாமl ேபாவதாl, எனkl எnத க�ட`m இlலாமl ேபாZற5. 

6. ;ற %ரbயRக2& பLணம& அைவக2& sவச5�டயt%l �க]Z&றன எ&பைத 

அwnததாl ;ற %ரbயRக2&ேமl எனkl b6p_, ெவYp_ இlலாமl ேபாZற5.  

7. எ&<l �கam b6p_ ெவYp_kகokl நாேன தா& காரணm, ;ற %ரbயRகll 

அlல எ&ப5 உY%யாZற5. 

8. சmயkதrசனm அைடn5 அUrவ அைம%P& அrபவm எனkl உkடாZற5. 

வst5tவ lண sவ�பtைத ெசாlmm ஒ6 வாசகtைத நாm பாrkகலாm.  

           

          வs5tவ lண ேக ேயாக ேச, ேஹா tரvய ேம sவ-sவkLயா | 

          sவா�& lண-பrயாy கா £ பா& tரvய ேந Zய || 

          சாமா&ய ஔr bேஷசதா ேச கr ரேஹ �ஜ பாm ேகா | 

          ேயாm மா& கr வs5tவ ேகா பாஓ bமl ¤வதா` ேகா || 

    வst5tவ lணtைத ெதLn5 ெகாkட ;றl நாm tரvயtவ lணm பXwய 

சrcைசைய அ4tத க"தt%l ெசyயலாm.  

அ&_ட& 

உ& அmமா. 
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க"தm-12                                                                                                                             29-11-1994 

                                                                    -ரvயtவ pணm 

        pLய �னா, ேமானா, 

        அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

   ெஜP& htதாnதRக2l பPXh ஒvெவா6 உP6klm �ைலயான Nகtைத 

அ2kகவlல `k%பாைதைய காI4Zற5. நாm அைத பPலt ெதாடRZ bIடாl, நாm 

அ%l `aமன5ட& ஈ4பா4 ெகாkடவrகளாக ஆவேதாடlலாமl அைத ேமmm ேமmm 

அwய ேவk4m எ&ற ஆrவ`m, உXசாக`m ெப6lZற5. இைத நாRகll Uனாbl 

நடnத தசலIசண ப6வt%l ேநர"யாக உணrnேதாm. உRகll அpபா அnத 10 

நாIகom '&Y `ைற ;ரவசனm ெசyதாr . இதXl டாkடr .Zர& மXYm 

%6ம%.`kதாதாs ஏXபா4 ெசy%6nதாrகll. எpேபா5mேபால உRகll அpபா சமண 

தt&வ அ)*கm சmபnதமான பாடRகைள நடt%னாr. பPXh ெபXறவrகll அைனவ6m 

அ%l ஆ]n5 bIடதாmm, ேமmm அwய ேவk4m எ&ற �k4தலாmm இ5 பXw 

ேமmm ஒ6 க6tதரRl ஏXபா4 ெசypmப" ேவk"னாrகll. 

     ஆைகயாl அ4tத ஆ�டா�க ப6வt%l 8 நாIகll, நவmபr 10-ஆm ேத% `தl 17-

ஆm ேத% வைர ஒ6 க6tதரRகm நடtத %6.bஜyேதா¤ மXYm %6ம%.மmதாேதா¤ 

அவrகom ஏXபா4 ெசyதாrகll. இnத க6tதரRZl உ& அpபா '&Y ம� ேநர`m, 

நா& இரk4 ம� ேநர`m தt5வ வlp_ நடt%ேனாm. அnத சமயt%t6n5 அRl 

%ன`m வழkகமாக sவாtயாயm �க]n5ெகாk4 இ6kZற5. இேதா4மI4 மlலாமl 

20-4-1995 `தl இ&rெமா6 10 நாIகll பPXh வlp_ நடtத %6.;ரRஞாேதா¤, 

%6ம%.;ரRஞாேதா¤ தmப%கll ஏXபா4 ெசy5 ெகாk4 இ6kZறாrகll. அpேபா5 

நாRகll இ6வ6m %ன`m 8 ம� ேநரm ;ரவசனm ெசyய இ6kZேறாm. பll2 மXYm 

கl�L மாணவrகll மXYm `%யவrகll எlலாm ேசrn5 100-125 ேபr ,க 

உXசாகt5ட& இ%l பRl ெகாllள இ6kZறாrகll. தt5வt%& ெப6ைம அpப" ஒ6 

த<t5வm வாynததாக இ6kZற5. _t%சாtகll இைத |kZறமாக ெதLn5 ெகாllள 

ேவk4m எ&Y b6m_Zறாrகll . எlலா %ரbயRக2mm காணpப4m ெபா5 

lணRகைள பXw சrcைசைய நாm ெசy5 ெகாk4 இ6kZேறாm. கடnத இரk4 

க"தRக2l அs%tவm மXYm வst5t5வ lணRக2& இயl_ பXw நாm ெதLn5 

ெகாkேடாm. ஆY ெபா5 lணRக2l %ரvயtவ lணt%& இயl_ பXw இ&Y நாm 

ெதLn5ெகாllள b6kZேறாm. 

    %ரbயm அனா%அனnத காலm ேதாXற`m அ^i,&w �ைலயாக இ6kZற5 எ&Y 

அs-tவ pணm ெசாlZற5.  ஒvெவா6  %ரbயt%&  காLய`m அதாவ5 மாXற`m 

Nயமாகேவ அ%ேலேய ேவY எத& உதbp,&w �க]Zற5 எ&Y வst&tவ pணm 

காI4Zற5. ஒvெவா6 %ரbயt%& இnத மாXறm இைடெவ2 P&w ெதாடrn5 

�க]n5 ெகாk"6kZற5 எ&பைத -ரvயtவ pணm ��;kZற5. ஒ6 சமய 

ேநரmuட ஓyb&w ஒvெவா6 %ரbய`m, ஒvெவா6 சமய`m த& காLயtைத ெசy5 

ெகாk4 இ6kZற5. %ரvயtவ lணt%& ெசாXெபா6ll bளkகm-வைரயைற இvவாY 

இ6kZற5, எnத சk-m6 காரணtதாl -ரBயt-6 yைல ெதாடrKயாக மாhற 

மைடn& ெகாXf இ.k^றேதா அnத சk-ைய -ரvயtவ pணm எ&Y ெசாlZ&றனr. 

%ரbயm �ைலயாக இ6n5 ெகாk4 அத& �ைல-ெவ2pப4m bதm மI4m ெதாடrn5 

மாXற மைடZற5. இnத காரணtதாl அ^i மXYm ேதாXறm இைடெவ2P&w ;ரவாக 

வ"bl எpேபா5m நடn5 ெகாkேட இ6kZற5. ஆனாl பrயாயm ஒ6 சமயt%Xl 

ேமl �ைலpப%lைல. அத& �ைல ெதாடrn5 இைடெவ2P&w மாYm இnத lணm 

76



ஒvெவா6 %ரbயt%mm இlைலெய&றாl , %ரbயm அைசவXறதாக இ6kக 

ேவk"ய�ைல உkடாlm. %ரbயm எpப" இ6kZறேதா அேத �ைலPl எpேபா5m 

இ6n5b4m . ேநாயா2 எpேபா5m ேநாயா2யாகேவ இ6pபாr , ேநாPt6n5 

lணமைடயேவ மாIடாr. lழnைத hwயதாகேவ இ6klm, அ%l வளrch எ5i,&w 

இளைம ப6வm அைடயா5. ;றb NழXh �ைலைய அ^t5 `k% �ைலைய அைடய 

`"யா5. 

   பாl தPராக மாwய5, மாRகாy பat5 மாmபழமான5, ேநாயா2 lணமைடn5 

ஆேராkZயமானாr. இnத எlலா மாXற`m %ரvயtவ lணtதாl தா& �க]Zற5. 

ஒvெவா6 %ரbயt%mm, %ரbயt%& ஒvெவா6 lணt%mm இைடெவ2P&w மாXறm 

�கழ அத& %ரvயtவ lணேம காரணமாlm. இnத மாXறt%Xl காரணm ேவY ஒ6 

%ரbயm எ&Y நாm இ5வைர �ைனt5k ெகாk4 இ6nேதாm. l6வாl நமkl அwi 

Zைடtத5, ம6t5வராl ேநாy lணமான5 எ&Y ெசாlவெதlலாm �,tத ேநாkZl 

ெசாlலpபIடதாlm, உபசாரமாக அvவாY ெசாlலpப4Zற5; ஆனாl ெபா62& �ைல 

அvவாY இlைல எ&பைத நாm அwய ேவk"யவrகளாக இ6kZேறாm. 

    மாRகாy பcைச �றt%l இ6nத5, NைவPl _2pபாக இ6nத5, ெதா4mேபா5 

க"னமாக இ6nத5 அnத மாRகாேய hல நாIகoklp ;றl மாXற மைடn5 

மாmபழமான5. மாmபழm �றt%l மOசளாகim, NைவPl இ<pபாகim மXYm 

ெதா4mேபா5 ெம&ைமயாகim மாXறm அைடn%6kZற5. இnத மாXற மைடnத �ைல 

பt5 நாIகoklp ;றl நமkl ெதLய வ6Zற5. நாm மாRகாைய சLயான `ைறPl 

ைவkேகாtl '"ைவt5 பakக ைவtேதாm எ&Y �ைனkZேறாm. ஆனாl மாRகாy 

பat5 பழமான5 எ&ப%l அத& %ரvயtவ lணm அnதரRக �,tதமாlm மXYm கால 

%ரbயm ப*ரRக �,tதமாlm. ஒvெவா6 lண`m Nதn%ரமாக பLண,kZற5. வrண 

lணt%& பcைச �ைல மாw மOசளான5, அத& கrtதா வrண lணமாlm. Nைவ 

lணt%& _2p_ �ைல மாw இ<p_ �ைலைய அைடnத5, அத& கrtதா Nைவ 

lணமாlm. sபrச lணt%& க"னtத&ைம மாw ெம&ைமயான பrயாயமான5, அத& 

கrtதா sபrச lணமாlm. வst5b& Nதn%ரtத&ைமேய அpப"tதா& இ6kZற5. 

ஒvெவா6 lண`m Nதn%ரமாக அதனத& காLயtைத ெசyZற5, அ5 மI4மlல, 

ஒvெவா6 சமயt%& பrயாய`m uட Nதn%ரமாக அnத சமய தl%kl ஏXப 

உXபt%யாZற5. �க]கால பrயாயm கடnதகால பrயாயt%& காரணtதாl ஆகblைல 

மXYm எ%rகால பrயாயt%& காrtதா �க]கால பrயாய`,lைல. `& பrயாயm 

அ^nத5 , அேத சமயm அ4tத பrயாயm உXபt%யான5 . எ5 தாேன அ^ைவ 

அைடZறேதா அ5 எpப" ேவY ஒ&ைற உXபt% ெசyய `"pm? கால %ரbயm தா& 

மாXறtைத ெசyததlலவா? கால %ரbயtைத கrtதா எ&Y ஒt5k ெகாllZ�rகளா 

இlைலயா? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. அதறl ப%l கால %ரbயm ஒ6 �,tத மாlm 

மXYm �,tதtதாl காLயm �க]வ%lைல, அதாவ5 �,tதm காLயt%l எ5im 

ெசyவ%lைல எ&ப5தா&. இ5 எvவாY சாt%யm எ&Y இpேபா5 பாrkகலாm. 

    ஒvெவா6 %ரbய`m ஒvெவா6 சமய`m அதனத& காLயtைத ெசy5 ெகாkேட 

இ6kZற5. கால %ரbய`m அத& %ரvயtவ lணt%& காரணtதாl இைடbடா5 

பLண,t5k ெகாk4 இ6kZற5. அத& ஒ6 பrயாயtைத ஒ6 சமயm எ&Y 

ெசாlZேறாm. அசRkயாத சமயRகll ெகாkட5 ஒ6 ெசகkI, 60 ெசகkI 

ெகாkட5 ஒ6 �,டm . காலtைத கணkZ4m ம� , நாll , மாதm , வ6டm . . . 

`தtயைவகைள bயவஹார காலm எ&Y ெசாlZ&றனr. ஒ6 ெசகk"l கால %ரbயm 

அசRkயாத `ைற மாXறமைடZற5, உதாரணt%Xகாக 100 `ைற மாXறமைடZற5 
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எ&Y ைவt5k ெகாllேவாm. அpேபா5 ஒvெவா6 %ரbயt%mm ஒ6 ெசகk"l 100 

`ைற மாXறm �க]Zற5. ஒvெவா6 �ைலpm மாXற மைடn5 அைவகll uட 100 

மாXறRகைள அைடnதன. இnத மாXறRகokl காரணm அnதnத %ரbயRக2ேயேய 

உllள அதனத& %ரvயtவ lணேம காரணm. `தl பrயாயt%t6n5 \றாவ5 பrயாயm 

வைர �கழ ஒ6 ெசகkI காலm ஆன5. இ&rm ஓr உதாரணtைத பாrpபத& 'லm 

இnத lணtைத பXw |kZரm _Ln5 ெகாllளலாm. 

   ஒ6 lழnைத ;றn%t6n5 அத& உடl ஒvெவா6 சமய`m மாwkெகாkேட 

இ6kZற5, ஒ6 வ6டt%Xl ;றl ஒ6 lwp;Iட வளrchைய அைடZற5. lழnைத 

வளrZற5, அத& உடl ெபLய தாZற5. அத& வளrch எvவாY �க]Zற5 எ&பைத 

பாrpபதXl நாm அnத lழnைதP& உயரm, எைட, lழnைதP& உடl மXYm மன 

வளrch �ைல `தtயைவகைள ஆyi ெசyZேறாm. ஆனாl ேவY ேவY lழnைதக2& 

உடl மXYm மன வளrch ேவY ேவறாக இ6kZ&றன ஆைகயாl இnத வளrch மாXறm 

�கழ எvவளi காலm ஆன5 அதாவ5 எtதைன `ைற அ5 மாXறமைடnத5 எ&பைத 

ெசாlல கால ேநாkZl ஒ6 வ6ட lழnைத எ&Y ெசாlZேறாm. ஆனாl உடl (_tகல 

%ரbயm) மXYm கால %ரbயm இரk4m ெவvேவY %ரbயRகளாlm மXYm அதனத& 

மாXறRகokl அ5வ5ேவ கrததாவாlm. 

   ஒ6 மாணவ& ேதrbl '&Y ம� ேநரm உIகாrn5 ேதri எa5Zறா& எ&றாl 

அnத காLயtைத மாணவேன ெசyZறாரா அlல5 '&Y ம� ேநர காலm ேதri 

எa5வைத ெசyZறதா? ஒ6வ6kl ைகPl �p_k ஏXபI4bIட5. டாkடr இnத 

காயm எpேபா5 சLயாlm? எ&Y எ&<டm ேகIடாr. காயt%& அwlwகைள பாrt5, 

நா& இ5 சLயாக இ&rm எI4 நாIகll ஆlm எ&Y uwேன&. நா& uwயப" 

அவ6ைடய காயm எI4 நாIக2l lணமாZ bIட5. ேநாயா2P& Nய சk%P& 

காரணtதாl தா& அவr lணமைடnதாr. இnத சk%ையtதா& நாm %ரvயtவ lணm 

எ&Y ெசாlZேறாm. காயm lணமாlm சk% அவLடேம இ6nத5, அ5 ஒvெவா6 

சமய`m அத& ேவைலைய ெசy5 ெகாk"6nத5. ஒvெவா6 சமய`m இ5 �க]n5 

எI4  %னRகokl  ;றl அவ6ைடய காயm Uரணமாக lணமாZ அவr 

காயமXறவரானாr. உடtl இnத �ைல உடt& lணதrமtதாl �க]nத5. உடtl பல 

�ைலகll மாw lwp;Iட �ைலைய அைடnத5, இைத அளbட கால %ரbயt%l 

எtதைன �ைலகll-பrயாயRகll �க]nத5 எ&பைத கணkZI4 எI4 நாIகll ஆன5 

எ&Y நாm ெசாlZேறாm. கால%ரbயm ெவ6மேன அத& மாXறtைதேய ெசyத5, 

உடtl எnத மாXறtைதpm அ5 ெசyயblைல. ஆனாmm uட உபசாரமாக இnத 

காLயm காலtதாl �க]nத5 எ&Y uYZேறாm. இnத உபசாரமாக ெசாlmதl எnத 

%ரbயt%& ேமl baZறேதா அைத �,tதm எ&Y ெசாlZேறாm. ஆனாl �,tதm 

காLயt%l ெகாOசmuட எ5im ெசyயblைல எ&பைத நாm இpேபா5 ெதLn5 

ெகாkேடாm அlலவா. 

   சமயm-சமயm, ஷணm-ஷணm நகrn5 ெகாkேட இ6klm காலt%& ஓIடm 

இைடbடா5 ஓ"kெகாkேட இ6kZற5. காலm எpேபா5m �Xப%lைல எ&ப5 நாm 

அைனவ6m அwnத5தா&. காலm ஒ6 %ரbயm, அ5ேவ மXற எlலா %ரbயRக2& 

�ைலகைள இைடbடாத ;ரவாகமாக-ஓIடமாக ஒvெவா6 சமய`m ஒvெவா6 பrயாயm 

எ&ற வைகPl, பrயாய ஓIடm இைடbடா5 �க]n5 ெகாkேட இ6kZற5. இ5 

ெவ6m ேபchkகாக ெசாlலpபடblைல இதXl சாs%ர ஆதாரm இ6kZற5. 

இரkடாPரm ஆk4கokl `& lnதlnத ஆசாrயr சமயசாரm எa%னாr, 

அதXlp;றl ஆPரm ஆk4கll க^t5 ஆசாrயr அ,rத சn%ரr இnத \ைல ம%p{4 
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ெசy5 ஆtமkயா- எ&ற ெத2iைர \ைல எa%னாr. அத& 65 ஆm கலசt%l 

(கrtதா கrம அ%காரt%& 20-ஆவ5 கலசt%l) இvவாY uwP6kZறாr. 

            s%ேத% �வsய �ரnதராய sவபாவUதா பLணாm சk%: | 

            தsயா s%தாயm ச கேரா% பாவm ய sவsய தsையவ பேவt ச கrtதா || 

   இத& ெபா6ll-ேசதன %ரbயt%l-�வ %ரbயt%l மாXற மைடpm சாமrt%யm 

அனா%யாகேவ இ6kZற5 இ5 %ரbயt%& இயXைகயான இயlபாlm. இnத மாXற 

மைடpm சk% தைடP&w அதாவ5 இைடbடா5 ெசயlப4Zற5-ஒ6 சமயm uட இ5 

�கழாமl இ6pப%lைல. இnத மாXறமைடpm சk%P& 'லm அnத உPr எnத Nப 

அlல5 அNப உணri ெகாllZறேதா, அதXl கrtதா sவயm அnத உPேர யாlm. நமkl 

எpேபாதாவ5 ேகாபm வnதாl, அnத சமயm நாm ேவY ஒ6வேர ேகாபt%Xl காரணm 

எ&Y எk�Zேறாm, ஆனாl உkைமPl இnத ேகாபt%Xl காரணm sவயm நாேம 

யாேவாm. 

       %ரbயt%& �ைல மாXற மைடnதாmm uட %ரbயm �ரnதரமாக இ6kZற5. அத& 

ஒvெவா6 �ைலpm அ^nதாmm சமயtேதா6m அ5 _5p_5 �ைலpட& அ^யாமl 

இ6kZற5. இைடbடா5 மாXறமைடpm பrயாயt5ட& u"ய5 %ரbயேமயாlm. 

இைடbடா5 மாXற மைடn5 ெகாkேட `kகாலt%mm �ைலயாக இ6klm இயl_ 

ெகாkட5m அnத %ரbயேம யாlm. %ரbயm மாwkெகாkேட மாறாமt6pப5 எ&ப5 

எpப" சாt%யமாlm? 

  ஒ6வr பt5 வய5 hYவனாக இ6nதேபா5 நமkl ெதLpm எ&Y ைவt5k 

ெகாlloRகll. அவைன நாm பt5 வ6டm க^t5 பாrtதாl, அவ& இpேபா5 20 வய5 

இைளஞனாக இ6kZறா& , அவ<டm பல மாXறRகll �க]n%6kZ&றன . 

ஆனாmmuட அவ& அnத hYவேன எ&ற அwi நமkl வ6Zற5, �ைல ெவlவாக 

மாwய;றlm uட இவ& அவேன எ&பைத நmமாl உணர `"Zற5. 

    ஒேர சமயt%l %ரbயm �tயமாகim இ6kZற5 அ�tயமாகim இ6kZற5. நாm 

ஒ&ைற ஆதாரமாக ெகாllள ேவk4ெம&றாl, �tயm எ5ேவா அைதேய ஆதாரமாக 

ெகாllள ேவk4m மாXறமைடவைத அlல. த&ைன அ"kக" மாXwkெகாllom 

ஒ6வL&ேமl நாm நm;kைக ெகாllளமாIேடாm அlலவா. எpேபா5m மாXற மைடpm 

பrயாயt%& பkகேம பாrt5kெகாk4 நாm அைத அpப"ேய எpேபா5m �ைலயாக 

ைவt5kெகாllள b6m_Zேறாm, அlல5 நm b6pபm எ5ேவா அnத lwp;Iட 

பrயாயtைத அைடய `யXh ெசyZேறாm. அனாl அ5 வst5 sவ�ப இயl_kl 

எ%ராக இ6pபதாl அvவாY �க]வ %lைல, அதனாl நாm 5kகமைடZேறாm. வst5 

sவ�பm பXwய சLயான அwi ெபXற ;&னr இnத க�ட`m, 5kக`m நm,டm 

இlலாமl ேபாZற5. உடl எpேபா5m இளைமயாக இ6kக ேவk4m, தைல`" க6ைம 

�றt%t6n5 ெவllைளயாக ஆகkuடா5, பணm அlல5 l4mபt%l எlேலா6m 

நmைம bIடகலாமl இ6kக ேவk4m, எ&ப5 ேபா&ற �க]கால �ைலைய எpேபா5m 

�ைலயாக இ6kக ேவk4m எ&Y எk�Zேறாm. அ5 எkணmேபாl �கழblைல 

எ&றாl 5kகமைடZேறாm . எpேபாதாவ5 நm எkணmேபாl ஒ6 காLயm 

�க]n5bIடாl (lழnைதக2& ப"p_ `தtயன) ;றl உkைமklp _றmபான 

அஹRகாரm ெகாk4 காLயtைத தா& சா%tததாக கrவm ெகாllZேறாm. %ரvயtவ 

lணtைத அwn5 ெகாkடதாl நமkl எvவளi லாபm Zைடtத5, பாrtதாயா? 

அைவக2l `kZயமானைவகll இvவாறாக இ6kZ&றன: 
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1. ஒvெவா6 %ரbய`m அனா%அனnதm �ைலயாக இ6n5ெகாkேட அத& �ைல-

பrயாயm இைடbடா5 மwkெகாkேட இ6kZற5, இ5 அnத %ரbயt%& 

%ரvயtவ lணt%& காரணtதாலாlm. இ%l ;ற %ரbயRகll அlல5 �,tதm 

ெகாOசmuட எ5im ெசyய `"யா5. 

2. உPL& பrயாயm உடt& காரணtதாl, கடi2& காரணtதாl, ;ற உPrக2& 

காரணtதாl, உPரXறைவக2& காரணtதாl எnதbத மாXற`m அைடயா5. 

3. ேவY எத& பrயாயtைதpm எ&னாl (எ&rைடய காரணtதாl) மாXற `"யா5. இ5 

நாll வைர நாm மXறைவகokl கrtதா எ&ற 'ட('rக)_t% இ6nத5, அ5 

இpேபா5 அ^n5 bIட5. 

4. பrயாயm எ5ேவா அ5ேவ நா& எ&ற நm;kைகP& காரணtதாl நா& 

5kகமைடn5 ெகாk4 இ6nேத&, ஆனாl அ�tயtத&ைம அதாவ5 மாYm �ைல 

பrயாயt%rைடய இயlபாlm, நா& எ&னேவா அனா%அனnதm �tயமாேவ&-

அ^b&w இ6pபவ& எ&Y அwnததாl எ&<டm இ6nத க�டm இlலாமl 

ேபாybIட5. 

5. lwp;Iட pLயமான ஒ6வL& மரணm ஏ& �க]nத5? ைவபவt5ட& 

இ6nதவ6kl இpேபா5 ஏ]ைம ஏ& வnத5? யாேரா ஒ6வ6kl இயலாைம ஏ& 

இ6kZற5? ஏ& இpப" ஒ6 சmபவm நடnத5? `தலான எkணRகll _யl ேபால 

நm மன%l ஓ4Z&றன, நாm கவைலp ப4Zேறாm, வ6tத மைடZேறாm. %ரvயtவ 

lணt%& காரணtதாl இnத மாXறm அnத lwp;Iட %ரbயt%l �க]Zற5 

எ&பைத அwnத ;றl நm மன%l அைம% உkடாZற5. 

6. �க] காலt%l ,tயாtவ �ைல இ6kZற5 அ5 மாXற மைடnத5 சmயktவm 

அைடpm சk% ஒvெவா6 உPLடேம இ6kZற5. நXகாIh ெப6m இnத காLயtைத 

உPr அ5ேவ அத&ேமl ெசyய `"pm. அரஹnதராl, சாs%ரRகைள வாhpபதாl, 

யாt%ைர-Uைஜ ெசyவதாl இ5 `தலான Nப காLயRகll சmயkதrசனm அைடpm 

காLயமாகா5. ஆனாl hரtைத lணt%& ,tயாtவ அவsைத மாw அnத sரtைத 

lணேம சmயktவ அவsைத வ"bl பLண,pபேத சmயkதrசனm அைடவதாlm. 

    

  இvவாY �கழ வmவான தt5வ �rணயm ெசyதl அவhயமாlm. அதXகாகேவ 

நm`ைடய இnத க"தm 'லm sவாtயாயm ெசyதl நடn5 ெகாk4 இ6kZற5. இnத 

க"தRகைள _tதக வ"bl எpேபா5 ெகா4p{rகll? எ&ற ேகllbைய பல வாசகrகll 

ேகIZறாrகll. அnத ேகllbkl uட இ5தா& ப%l - இத& _tதக வ"வ அவsைத 

இத& %ரvயtவ lணt%& காரணtதாlதா& �கam. அ5 எpேபா5 �கழேவk4ேமா 

அpேபா5 �கam, அைத அwpm காLயtைததா& நாm ெசyய `"pm. மXற சrcைசகைள 

நாm அ4tத க"தt%l ெசyயலாm.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-13                                                                                                                             10-01-1995 

                                                                   Rரேமயtவ pணm 

     pLய �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

    அs%tவ, வst5tவ, %ரvயtவ lணRகைள ெதLn5 ெகாkடதாl, வst5 

sவ�பm பXw ஓரளi ெதLய வnததாl, ேமmm அ%கமாக ெதLn5 ெகாllவ%l ஆrவm 

எaZற5 எ&Y �Rகll இ6வ6m uwய5 எனkl அ%க ஆனnதtைத அ2kZற5. 

ப"pபவrக2& �bரமான ஆrவtைத பாrt5, ெசாltk ெகா4pபவrகokl uட 

உXசாகm இரk4 மடRகாZற5, ஆைகயாl வாசகrக2& க6t5 பXwய க"தRகll 

எpெபாa5m வரேவXகpப4Z&றன. ெச&ற க"தt%l நா& %ரvயtவ lணt%& ேஜா" 

கbைதைய ஏ& எaதblைல எ&Y �Rகll ேகI"6n�rகll. இேதா அnத கbைத - 

      %ரvயtவ lண இs வst5 ேகா ஜk ேம பலIதா ைஹ சதா | 

      ேலZ& க{ { tரvய ேதா தjதா ந ல�k சmபதா || 

      sவ-tரvய ேம ேமாஷாr% ேஹா sவா�& Nk ேலா சrவதா | 

      ேஹா நா� Fsேச ஆj தk Z 5ஃகதாP பவ கதா || 

  %ரvயtவ lணt%& சrcைசPl, சmயkதrசன பrயாயm %ரvயtவ lணt%& 

காரணtதாl sரtதா lணt%l �க]Zற5 . அரஹnதராl , %vயtெதா<யாl , 

sவாtயாயtதாl, Uைஜயாl மXYm ேவY எnத ெசயலாmm அ5 �க]வ%lைல எ&பைத 

ப"t5 �னா, � இvவாY ேகI"6kZறாy -சாs%ரRக2l _k�யm bடtதkக5, 

ேஹயm எ&Y ெசாlலpப4Zற5, ஆனாmm அmமா, �Rகom, அpபாim %ன`m 

sவா,kl  அ;ேஷகm ெசyதl , Uைஜ , அrcசைன , sவாtயாயm `தtயன 

ெசyZ�rகேள, இ5 ஏ&? இnத ேகllb ,கim வ6nதm அ2kகku"ய ேகllbயாக 

இ6kZற5.  

   இளைமPl �Rகll இ6வ6m �cசl கXYkெகாkட5 ஞாபகt%l இ6kZறதா? 

ஆரmபt%l ,தklm சாதனtைத `5Zl கI"kெகாk4 �Rகll �cசl lளt%l 

இறRlxrகll, ;றl தk�Ll ைக காlகைள அைசkக பPXh ெசyxrகll . 

பPXhயாளL& வ^காI4தmட& சLயான `ைறPl தk�Ll �cசl அ"kக 

கXYkெகாllomவைர தk�Ll ,தkக உRகokl `5Zl ,தklm சாதனtைத 

கI"kெகாllள ேவk"ய அவhயm இ6nத5. ஆனாl அpேபா5 உRகll `5Zl 

,தklm சாதனtைத கI"kெகாllவைத |kZறm எ4t5bட ேவk"ய5 எ&ப5  

உRகoklm, உRகll பPXhயாள6klm uட ெதLpm அlலவா? ,தklm சாதனt%& 

உதbP&w Nதn%ரமாக �cசl அ"pப5தா& சL எ&றாmm, பPXhP&ேபா5 ,தklm 

சாதனRகைள எ4t5 bI4 பதXறt%l தk�Ll ']lதl சLயான காLயm இlைல 

அlலவா.  

  அ5ேபாலேவ Fேனn%ர பகவா& தrசனm, FனUைஜ, சாs%ர sவாtயாயm 

`தtயைவகைள ;&பXYவ%& அ"pபைடPl நாm தt5வ �rணயm ெசy5 

Ntதாtமாrபவm ெசyய ேவk4m. இnத எlலாவXwXlm அ"pபைட ந4bl ஏதாவ5 

எRகாவ5 �&Y  b4வதXகாக அlல , ஆனாl ஆ&ம  அrபவm ேநாkZ 

நகrவதXltதானாlm. சமயசார Zரnதt%l Nப பாவRகைள-_k�ய ெசயlகைள 

அைடயாளm எ&Y ெசாlலpபI"6kZற5. ேமl மா"kl ெசlல ப" ஏ6mேபா5 ைக;" 
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NவL& உதbpட& ேமேல ெசlZேறாm, ஆனாl மா"Pl காl ப%klmேபா5 ைக;" 

Nவைர bI4bI4tதா& ேமேல `&ேனற ேவk"P6kZற5. அ5ேபால Fேனn%ர 

பாகவா<& தrசனm, அவராl ெசாlலpபIட உபேதசtைத ேகIடl, அவr uwயைத 

hn%tதl மXYm தt5வ �rணயm ெசyதl `தtயைவகைள ெசyயாமl ஆtம 

அrபவm அைடய `"யா5, ஆனாl இைவகll எlலாm ஆtமாrபவm அைடவைத 

�ைறேவXற ெபா6tதமான ெசயlகளாlm; ஆனாmm ஆtம அrபவm ெசypm சமயm 

இைவக2& ஆதாரm தானாகேவ b4பI4p ேபாZற5. இnத ெசயlக2ேலேய b6pபm 

இ6klm வைர ஆtமாrபவm உkடாவ%lைல. இைத மன%l ெகாk4 _k�யtைத 

bடேவk"ய5-ேஹயm எ&Y ெசாlலpப4Zற5.  

   _k�ய ெசயlகll `தtl ஏXகpபI4 ;&னr bடpப4Zற5. எpப" கl�LPl 

ேசரேவk"யேபா5 10+2 ப"t5 `"t5 ேதwய ;றl நாm ேமl�ைல பll2ைய 

bI4bட ேவk"P6kZறதlலவா. யாr பll2kேக ெசlலblைலேயா அlல5 +2 

ெசlவதXl `& ேமXப"p_kகாக பll2ைய bI4 b4Zறாேரா அவr கl�LPl 

ேசரkuட தl% இlலாதவராZறாr, அவராl கl�Lkl ேபாக `"யா5. அ5ேபால 

சாs%ர sவாtயாயt%& 'லm வst5 sவ�பt%& அwi ெபXY, தt5வRகைள 

உllளவாY உY% ெசyயாமl ஆtம அrபவm அைடய `"யா5, ஆனாl எpேபா5 ஆtம 

அrபவm �க]Zறேதா அnத சமயt%l ஆtமா சmபnதமான ேவYபா4கll -

bகlபRகlluட இlலாமl ேபாZற5 . ேவYபா4கll அXற -�rbகlப �ைல 

உkடாZற5.  

       இ&Y நாm ெதLn5 ெகாllளpேபாlm bஷயm Rரேமயtவ pணm பXwயதாlm. 

அத& ெசாXெபா6ll bளkகm-வைரயைற எnத சk-m6 காரணtதாl -ரBயm எnத 

ஞானt-hகாவ& த6ைன ெவGpபft&^றேதா, அnத சk-ைய Rரேமயtவ pணm 

எ&Y ெசாlZ&றனr . எ2ய நைடPl ெசாlல ேவk4m எ&றாl ஒvெவா6 

%ரbயt%mm அpப"pபIட ஒ6 சk% இ6kZற5, அத& காரணtதாl அnத %ரbயm 

ஞானt%l ஒ2rZற5-;ரகாhkZற5-அwயpப4Zற5. எvவாY உPr %ரbயt%l 

இ6klm அwpm சk%ைய ஞான lணm எ&Y ெசாlZேறாேமா அ5ேபால, ஒvெவா6 

%ரbயt%mm ஞானt-l RரகாKtதl, யா.ைடய அ)Bhகாவ& ெவGpபfm சk- 

இ6kZற5, அnத சk%ைய Rரேமயtவ pணm எ&Y ெசாlZ&றனr. %ரbயRக2l 

இ6pபதாக ெசாlலpப4m இnத ெபா5lணm எlலா %ரbயRக2mm இ6pபதாl, 

ஒvெவா6 %ரbய`m ஞானt%l ஒ2rZற5, அwயpப4Zற5. எனேவ ;ரபOசt%l 

அwயpபடாத ெபா6ll, ஞானt%l ;ரகாhkகாத ெபா6ll எ&Y எ5iேம இlைல. 

;ரபOசt%& sவ�பm அwயpபடாமேல இ6kக `"யா5, இரகhயமாக இ6kக 

`"யா5.   

     நmமாl அwயpபடாத பல ெபா6llகll இ6kZ&றனேவ எ&Y �Rகll uறலாm. 

இRேக பா6Rகll, ஒvெவா6 %ரbய`m ஏதாவ5 ஒ6 ஞானt%l ஒ2rZற5 எ&Y 

;ரேமயtவ lணm நமkl ெசாlZற5. ெதாைலkகாIh ெபI"Pl நாm ZLkகI 

ேபாI" பாrkZேறாm, அpேபா5 யாராவ5 ஒ6 ஆIடkகாரr அiI ஆZbIடாரா, 

இlைலயா எ&Y இரk4 ந4வrகளாmm ெசாlல `"யblைல எ&றாl '&றாவ5 

ந4வr உதbைய அவrகll நா4Z&றனr . பல ேகாணRக2l ைவkகpபI4llள 

ேகமராkக2& ப%iகைள கவனமாக ஆரyn5 lwp;Iட ஆIடkகாரr அiIடா 

இlைலயா எ&Y '&றாm ந4வr உY% ெசyZறாr. ஏதாவ5 ஒ6 அwbl ெபா6ll 

வ6தl அதாவ5 ;ரகாhtதl எ&றாl எ&ன எ&Y இpேபா5 ெதLn5 ெகாk�rகll 

அlலவா, இnத lணtைதேய ;ரேமயtவ lணm எ&Y ெசாlZ&றனr.  
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       இpேபா5 ேவY ஒ6 எ2ய உதாரணm 'லm பாrkகலாm. வாசைனைய கkணாl 

பாrkக `"யா5 ஆனாl 'kZனாl `கrn5 அwய `"Zற5, ஒtைய கா5 தbற மXற 

_ல&களாl ேகIக `"யா5. _2p_, இ<p_ Nைவகைள கkணாl அlல5 காதாl 

அwய `"யா5 ஆனாl நாkகாl Nைவkக `"pm . எnத ெபா6ll கkணாl 

காணpப4Zறேதா அைத மXற _ல&களாmm அwய`"pm எ&ப%lைல. _tகலt%& 

ெசாரெசாரp_, மழமழp_, உ�ணm, l2rch, ெம&ைம, க"னm, ேலN, பo `தலான 

ெதா4உணri, Nைவ, வாசைன, �றm, ஒt இைவகைள அwbl அwயpபட ைவkகku"ய 

;ரேமயtவ ெபயr ெகாkட சk% _tகலt%l இ6kZற5. ஊhPl \l ேகாklmேபா5 

எனkl ஊhP& கா5 சLயாக ெதLவ%lைல ஆனாl உனkl அ5 ெத2வாக ெதLZற5. 

அதாவ5 எ5 எ& அwbl வரblைலேயா அ5 உ& அwbl வn5 bIட5.  

    நாllபIட ேநாPனாl பா%kகpபIடவr த& ேநாyைய கkடwயim மXYm 

hZcைசkகாகim பல ம6t5வrகைள அrlZறாr. அவ6ைடய b6pபm ஏதாவ5 

ஒ6வ6kகாவ5 த& ேநாy எ&னெவ&Y ெதLn5 சLயான ம6n5 ெகா4t5 

lணpப4tத மாIடாrகளா எ&பதாக இ6kZற5.  

    ;ரேமயtவ lணt%& காரணtதாl %ரbயm ஏதாவ5 ஒ6 ஞானt%Xl 

ெவ2pப4Zற5. அpப" ெசாlmmேபா5 ஞான%l பலவைககll இ6kZ&றனவா? அ5 

எtதைன? மXYm அைவகll யாைவ? எ&ற ேகllbகll எaZ&றன. இதXl ப%l 

ஞானlணm ஒ&Yதா&, ஆனாl ஞானt%& காLயm அத& பrயாயt%l �க]Zற5. 

பrயாய ேநாkZl ஞானt%& வைககll ேபசpப4Z&றன. அைவ ம%ஞானm, N6த ஞானm, 

அவ% ஞானm, மனபrயய ஞானm மXYm ேகவல ஞானm எ&பன. அவXwl bLவாக 

ேபாகாமl N6kகமாக ெசாlலேவk4m எ&றாl அரஹnதr, htதr இவrகைள தbர 

மXற எlலா உPrகoklm ம% ஞானm மXYm N6த ஞானm இ6kZற5. %ரvய, ேஷtர, 

கால, பாவ எlைலkl உIபI4 அதாவ5 lwp;Iட இட எlைலPl, lwp;Iட கால 

எlைலPl உllள உ6வ பதாrtதRகைள பXw அwpm அwைவ அவ% ஞானm எ&Y 

ெசாlவr. lwp;Iட பாவtRZ `<kl மXறவrக2& மன hnதைனPl உllள உ6வ 

பதாrதRகைள அwpm சk%ைய மனபrயய ஞானm எ&Y ெசாlவr. ேகவல ஞானm 

எ&றாl எlலாவXைறpm அwயku"ய சk%. ஒேர சமயt%l ஒI4ெமாtதமாக 

;ரபOசt%l உllள அனnதானnத %ரbயRகll, ஒvெவா6 %ரbயt%& அனnத 

lணRகll , அnத lணRக2& ஒvெவா&w& கடnத-�க]-எ%r கால அனnத 

பrயாயRகll, ேமmm பrயாயt%& அனnத அலlகll-��kகRகll (அbபாக ;ர%ேசt) 

இைவ எlலாவXைறpm ேநர"யாக அwpm அwi எ5ேவா அைத ேகவல ஞானm எ&Y 

ெசாlZ&றனr. யாr ேகவல ஞானtைத ெபXw6kZறாேரா அவைர ேகவt எ&Y 

ெசாlZேறாm. அரஹnதr மXYm htதrகll சrவOஞrகll எ&Y நாm `தl இரk4 

க"தRக2mm ப"tத5 உRகokl ஞாபகt%l இ6kகm.  

           உலZl ேகவல ஞானtதாl அwய`"யாத %ரbயேமா, lணேமா, பrயாயேமா ஒ&Y 

uட இlைல எ&பைத ேமXuwயைவகளாl உY%யாZற5. ேகவல ஞானt%Xl எlலா 

bஷயRகைளpm அwpm வtைம இ6kZற5 அேதேபால ஒvெவா6 %ரbயt%mm எnத 

ஞானt%லாவ5 ;ரகாhklm வtைம இ6kZற5 . மXற நா&l ஞானRக2l 

ேவk4மானாl ;ரகாhkZறேதா இlைலேயா, ேகவல ஞானt%l எ&னேவா எlலா 

%ரbயRகom ;ரகாhkகேவ ெசyZ&றன.  
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    ; ர ேம ய tவ  lணtைத  ெத L n5  ெகாkட தாl ச rவ Oஞைர p m , 

kரமபtதபrயாயtைதpm uட உY% ெசyய `"Zற5. ேகவல ஞானtதாl எlலா 

%ரbயRகom அwயpப4Z&றன, அத& அனnத lணRகom ;ரகாhkZ&றன, ேமmm 

ஒvெவா6 lணt%& அனா%அனnத கால எlலா பrயாயRகom ;ரகாhkZ&றன. 

இத& ெபா6ll எnத பrயாயm எpேபா5 �கam, எnத பrயாயt%Xl ;றl �கam, அnத 

சமயt%l ேவY %ரbயRக2& �ைல எ&னவாக இ6klm, கால ேநாkZl எnத 

காலமாக இ6klm, �,tத வ"bl எnத %ரbயm அRl இ6klm எ&ற எlலா 

bஷயRகைளp பwய அwi அனnத ேகவtக2& ஞானt%l வnத5 , வn5 

ெகாk"6kZற5, எ%rகாலt%mm வn5 ெகாk"6klm. இத& ெபா6ll எlலா 

bஷயRகom, �க]iகom �cசPkகpபIடதாlm எ&பதாm.  

         அேடயRகpபா! அpப"ெய&றாl நாm xணாகtதா& க"ன உைழp_ ெசy5 ெகாk4 

இ6kZேறாm. எpேபா5 எ&ன �கழ ேவk4ேமா அ5 �கam, ;றl நாm sவாtயாயm 

ெசyய ேவk"ய அவhய,lைல-எ&ற மனமZ]ch ெகாk4 யா6m தp;kக `ய&றாl 

அnத உP6kl 6h எRl இ6kZற5 எ&ப5 உY%யாZற5. யா6kl ஆtமாrபவm 

அதாவ5 சmயkதrசன பrயாயm ெவ2pப4Zறேதா அதXl `& பrயாயRகlluட 

ேகவtP& அwbl ;ரகாhkகேவ ெசyZ&றன.  

   Fேனn%ரராl ெசாlலpபIட தtேவாபேதசm `லேம தt5வ �rணயm, தt5வ 

�rணயm 'லேம ஆtமாrU%, ஆtமாrU% 'லேம சmயkசாLtரm மXYm `< �ைல 

ஏXறl இைவகேள ேமா�மாrகt%& பrயாய வLைச எ&ப5uட ேகவtக2& 

ஞானt%l வ6Zற5. ேகவல ஞானtதாl அwயpபIட இnத bஷயேம %vயtெதா< 

வ"bl ஒmகார சpத வ"வமாக சமவசரணt%l வnத5, அnத %vயtெதா<ைய ேகIேட 

கணதரrகll மXYm ஆசாrயrகll அைவகைள அrபவm ெசy5 ேமா�மாrகm வாy 

வ^யாக ெசாlலpபIட5, ;&னr அைவகll ஆகம வ"bl எaதpபI4 இ&Ym நமkl 

ZைடkZ&றன எ&ப5 நm`ைடய பாkகயேம யாlm.  

       ;ரேமயtவ lண sவ�பtைத நாm அwnத ;றl நாm எ&ன ெசyZேறாேமா அைவ 

எlலாm , அதாவ5 எlலா காLயRகom , எlலா ஆேலாசைனகom , யா6ைடய 

ஞானt%l வ6Zறேதா இlைலேயா, ேகவtக2& ஞானt%l அவhயm வ6Zற5 எ&ற 

எkணm நமkl வ6Zற5. ெவYm ஒ6 ேகவtkl மI4m அlல, எlலா அனnத 

ேகவtகoklm வ6Zற5. இvவாY அwnத ;றl, �bர பாபm ெசypm எkணm, %6ட 

ேவk4m எ&ற எkணm, கலpபடm ெசy5 bXக ேவk4m எ&ற எkணm, ெபாy 

ெசாlல ேவk4m எ&ற எkணm உPrகokl இ6pப%lைல. யாr ;ரேமயtவ 

lணtைத அwn5llளாேரா அவr ேகவtP& sவ�பtைதpm அwn%6kZறாr 

ஆைகயாl அவr அnத ேகவtகைள சா§யாக ைவt5kெகாk4 பாபcெசயlக2l 

ஈ4படமாIடாr. சாs%ர பPXh ெசyத ;றluட அnயாயm மXYm அ�%யான நடtைத 

உllளவrகll hலைர நmமாl ச`தாயt%l பாrkக `"Zறேத அ5 ஏ&? எ&ற ேகllb 

உRகll மன%l எழலாm. இpப"pபடவrகll சாs%ரt%l ெசாlலpபIட மrமRகைள 

அwயblைல, ேகவtக2& sவ�பtைதpm அwயblைல எ&ப5தா& அதXl ப%l. 

அpப"pபIடவrகll ேகவtP& அதாவ5 அரஹnதr-htதL& sவ�பtைதேய 

அwயblைல எ&றாl அவrகll நேமாkகார மn%ரm ஜ;tதl, சாs%ரm ப"tதl 

எlலாm xணாlm, அவrகll உkைமPl பகவாைன வணRகேவ இlைல, சாs%ரt%l 

uwP6pபைத அwயேவ Plைல எ&Yதா& ெசாlல ேவk4m. அpப"pபIடவrகைள 

பாrt5 நாm சாs%ர sவாtயாயtைத �Yt% bIடாl, நmைம ேபால `Iடாll ேவY 
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யா6m இ6kக `"யா5, அpப"pபIட `Iடாllகைள ேத" கk4;"kக ேவk"ய 

அவhய,lைல! 

      அnத காலt%l எ5im இlைல ஆனாl இnத காலt%l bOஞா<கll எtதைனேயா 

பல _%ய கk4;"p_கைள ெசy5llளனr எ&Y நாm uYZேறாm. அ� சk%ைய 

இkகால bOஞா<கll கk4 ;"p;"tதனr. அேர! அ�bl சk% இ6kZற5 எ&Y 

இnத bOஞா<கokl இpேபா5தா& ெதLnத5. அnத bOஞா<கll அ�bl 

சk%ைய உ6வாkகblைல, அ%l சk% இ6kZற5 எ&ற அwi அவrகokl இpேபா5 

வnத5 அvவளேவ. அ�bl அதாவ5 _tகலt%l ;ரேமயtவ சk% இ6pபதாl ஏதாவ5 

ஒ6 அwbl ;ரகாhkZற5. சrவOஞL& ஞானt%l இ5 `&னேற ெதLn%6nத5, 

அnத சமயt%l அவr ஞானt%l இ5 எnத காலt%l, எnத bOஞா<P& அwbl 

வ6m எ&Ym அதாவ5 இnத கk4;"p_ எpேபா5 யாராl �கam எ&Ym அவr 

அwn%6nதாr.  

  ;ரேமயtவ சk%ைய ெதLn5 ெகாkட ;றl, எnத ஒ6 bஷய`m அ%சயமாக 

இ6pப%lைல. எnத bஷயm நமkl ெதLயா%6nதேதா அ5 நமkl ெதLpmேபா5 அ5 

அ%சயமாக அlல5 ஆcசrயமாக ேதா&YZற5. ஆனாl வst5 sவ�ப ேநாkZl 

பாrklmேபா5 அX_தமானதாக எ5im இ6pப%lைல.  

  தn5வ ஞானm ெவYm தn5வ ஞானtைத ெபYவதXகான லாபtைத மI4m 

அ2kகblைல , ஆனாl நm அ&றாட வா]kைகPl uட பயrllளதாக , 

உபேயாகமானதாக இ6kZற5. ஒ6 ;Lயமான நபr இறn5bIடாl ேசாகt%l 

ம<தrகll ைபPt%யமாZ b4Zறாrகll. ஆனாl அnத சமயt%l அRl தt5வtைத 

அwnத நபr இ6nதாl அவr இvவாY �ைனpபாr-அnத உmr இnத உட�ட6 

இ.nத&, இpேபா& இnத உடைல B`f இ9^.n& ெச6iB`ட&, அ-l அs-tவ 

pணm இ.pபதாl அ& அgயBlைல, அதNைடய இ.pA ேவi எ9ேகேயா இ.k^ற&, 

அ-l Rரேமயtவ pணm இ.pபதாl ஏதாவ& ஒ. ஞானt-hp அ& இpேபா& எ9ேக 

இ.k^ற&, எnத yைலml இ.k^ற& எ6i ெதWn-.kpm. த&rைடய மக& 

ெதாைலn5 bIடா& எ&Y ெதLnத ;றl ஒ6 அmமா 5kகpப4வாr, ஆனாl அவ6kl 

அவr மக& Nகமாக அெமLkகாbl இ6kZறா& எ&Y ெதLnதாl அவ6kl அvவளi 

5kகm இ6kகா5.  

  _tகலm வ"வm உைடய %ரbயm ஆதலாl அ5 _ல&கll 'லm நm அwikl 

_லpப4வதாl நாm அைத நm_Zேறாm. உPr, தrமm, அதrமm, ஆகாசm, காலm இைவகll 

உ6வமXற %ரbயRகll ஆைகயாl நm _ல&களாl அwயpப4வ%lைல ஆைகயாl அnத 

%ரbயRக2& இ6pைப hலr மYkZ&றனr. ஆனாl அnத %ரbயRக2l ;ரேமயtவ 

lணm இ6pபதாl சrவOஞL& ஞானt%l இைவகll வரேவ ெசyZ&றன. இைவக2l 

உPr %ரbயt%l மI4m உllள hறp_ எ&னெவ<l அ%l ;ரேமயtவ lண`m 

இ6kZற5, ஞான lண`m இ6kZற5. உPr த& ஞான lணm 'லm த&ைன அwpm 

சk% ெகாkட5 மXYm அத& ;ரேமயtவ lணt%& காரணtதாl த&rைடய 

ஞானtதாl அwயpப4வதாகim இ6kZற5. த& Ntத sவ�பtைத, அ�n%Lய ஆனnத 

அrபவm அதாவ5 Nய ேவதைன அவsைத, அத& அwikl வ6Zற5. சmயkதrசனm 

அைடnத ;றl அதXl அ5 ெதLயblைல, ஆனாl ேகவலஞா<க2& அwbl மI4ேம 

ெதLZற5 எ&Y நm_தl �யாயpப4tதpபடblைல, சாs%ர ேநாkZmm �cசயமாக 

சLPlைல. [சmயkதrசனm அைடnத உP6kl அ5 சmயktவm அைடnத5 ெதLpm என அwயim, 

அ5 ேவY யாைரpm ேகI4 ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய அவhய,lைல. நாm Nகமாக இ6kZேறாm, 
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5&பt%l இ6kZேறாm எ&ப5 நமkl நாேம ெதLn5 ெகாllவ5ேபால சmயkதrசனm ெபXற 

ஆனnத அrபவ`m நmமாl ெதLn5 ெகாllளku"ய ஒ&றாlm.] 

      ஞான lணt%& காரணtதாl உPைர ஞாயk-அwபவr எ&Y ெசாlZ&றனr மXYm 

;ரேமயtவ lணt%& காரணtதாl ேஞய-அwயpப4ப4வ5 எ&Y ெசாlZ&றனr. உPr 

ஞாயk-அwபவr மXYm ;ற எlலா %ரbயRகom ேஞய-அwயp ப4பைவகll. இத& 

ெபா6ll எ&னெவ&றாl இnத ;ரபOசt%l எlலா %ரbயRகoடrm உP6kl 

ேஞயஞாயக அwயpப4தlஅwதl சmபnதm இ6kZற5. உPr Nதn%ரமானதாl ஞாயk-

அwவதாlm மXற %ரbயRகom Nதn%ரமானதாl pரேமயமாlm , ேஞயமாlm , 

அwயpப4பைவகளாlm. ஆனாl ;ற %ரbயRகll த&னாl அwயpப4பைவகll எ&Y 

எkணாமl இnத உPr அைவக2l ஒ&wயதாக-அ5ேவ தானாக, அ5 தனதாக, அைத 

ெசyபவனாக, அைத அrபbpபவனாக எk� 5kகm அைடZற5.  

    ஆtமkயா% Zரnதt%l ,க hறnத உதாரணm 'லm இ5 bளkகpபI4llள5. 

�லb& �லெவா2 U,Pl ban5 U,ைய ;ரகாசp ப4t5Zற5. ஆனாl அnத U, 

�லbனதாக ஆZbடblைல. �லாikl �லெவா2 மI4ேம ெசாnதமாக இ6kZற5, 

U, U,kேக ெசாnதமாக இ6kZற5. அ5ேபால உPr %ரbயm ஞானtதாl ;ற 

%ரbயRகைள அwZற5 அதாவ5 அwi ;ற %ரbயRக2l ;ரகாhkZற5 ஆைகயாl 

;ற %ரbயRகll உPLrைடயதாகா5 . உPLrைடய5 அwi மI4ேம , மXற 

%ரbயRகll மXற %ரbயRகoைடய ேதயாlm, ;ரேமயtவ lணt%& காரணtதாl 

ஞானt%l வ6Zற5, ஞானt%l ;ர%பtkZற5, அwயpப4Zற5, அ5 ஞானt%l 

;ரேவhkகblைல. ஞானm uட எlலாவXைறpm அwZற5 ஆைகயாl ஞானtைத 

சrவகt-எlலாவXwmm இ6kZற5 எ&Y ெசாlZ&றனr ஆனாl அ5uட ;ற 

%ரbயRக2l ;ரேவhkக blைல.  

       ;ரேமயtவ lணtைத ெதLn5 ெகாkடதாl `kZயமாக எ&ன லாபm Zைடtத5 

எ&Y nk4m பாrkகலாm. 

1. ஒvெவா6 %ரbய`m அத& ;ரேமயtவ lணt%& காரணtதாl அwவாl 

அwயpப4Zற5, அwbl ;றகாhkZற5. 

2. ;ரபOசt%l இ6klm எlலா அனnத %ரbயRகom அwயpப4Z&றன, எnத 

%ரbய`m அwயpபடாததாக இ6kக `"யா5. 

3. எlலா  அனnதானnத  %ரbயRகom அwb& ஒ6 சமய ப rயாயt%l 

;ரகாhkZ&றன, அnத ஞானtைத ேகவலஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr. இதனாl 

சrவOஞr இ6kZறாr எ&Y ��பணm ஆZற5. 

4. ஒvெவா6 %ரbயt%& அனா%அனnத காலt%& எlலா பrயாயRகom ஒ&றாக 

ேகவலஞானt%l ;ரகாhkZ&றன, இnத காரணtதாl ஒvெவா6 பrயாய`m 

kரமபtதm -வLைசயாக வ6வ5 எ&ப5 எkணt%l வ6Zற5 , அதாவ5 

kரமபtதபrயாயm ��பணm ஆZற5.  

5. நm ஒvெவா6 காLயtைதpm மXYm பLணாமtைதpm (உணriகைளpm) சrவOஞr 

அதாவ5 அரஹnதrகll மXYm htதrகll அwZ&றனr எ&பைத ெதLn5 

ெகாkடதாl நாm பாபm ெசypm பkகm ேபாதl lைறn5 b4Zற5.  
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6. அ6வமான %ரbயRகom uட அwயpப4Z&றன எ&ப5m ��பணm ஆZற5. 

7. ஒvெவா6 உP6m த&ைனtதாேன அwn5 ெகாllள `"pm. த&ைன ஆtமாrபவm 

ெசyய `"pm, அதாவ5 தனkl சmயkதrசனm வn5bIட5 எ&பைத அnத உPேர 

ெதLn5 ெகாllZற5 எ&ப5 இதனாl ��பணm ஆZற5. 

8. ;ற %ரbயRகoட& எனkl ெவ6m ேஞய-ஞாயk(அwயpப4m-அwpm) சmபnதm 

மI4ேம  இ6kZற5 . sவா,tவm (பா rkகpப4m ெபா6ll ேமl உLைம 

ெகாkடா4தl), கrt6tவm (பாrkகpப4m ெபா6okl நா& எதாவ5 ெசyதl), 

ேபாkt6tவm (அwயpப4m ெபா6ைள நா& அrபbtதl) `தtயன எ5im இlைல 

எ&பைத ெதLn5 ெகாllள `"Zற5.  

  இRேக சLயாக பா6Rகll, ஒvெவா6 ெபா5 lண`m %ரbயt%& Nதn%ரtைத 

(த&ேடாரா-த`kl) அ"t5 ;ரகடனm ெசyZற5. எvவளi அ%கமாக சrcைச 

ெசyZேறாேமா அvவளi அ%கமான மrமRகைள அwய `"Zற5. ;ரேமயtவ lண 

சmபnதமான வசனtைத எa% இ&றய சrcைசைய Urt% ெசyZேற&. 

                            சp tரvய-lண ;ரேமய ேச ப&ேத bஷய ைஹ ஞா& ேகா,  

                            6kதா ந சmயkஞா& பr ேச ஜா�ேயா ேத tயா& ேச | 

                            ஆtமா அ�; ேஞய �ஜ யஹ ஞா& உsேகா ஜாnதா, 

                            ைஹ sவ-பர சtதா bsவ ேம Nt6�ய உsேகா ஜா&தா || 

ேமmm hறpபான bவாதtைத அ4tத க"தt%l ெதாடரலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-14                                                                                                                             07-02-1995 

                                                                அp.லptவ pணm 

      pLய �னா, ேமானா, 

      அேனக உtதம Nபா|rவாதm,  

     �Rகll க"தRகைள ,lnத ஆrவt5ட& எ%rபாrt5k ெகாk"6kZ�rகll எ&ப5 

ஒ6 நlல bஷயm தா&. இைவக2t6n5 வst5 sவ�பm மXYm ஆtம sவ�பm பXw 

ெதLn5 ெகாllவ%l உRகokl இ6klm �bரமான b6pபm, 6h, உXசாகm 

ெதLZற5. சாs%ரt%l இvவாY ெசாlலpபI"6kZற5: 

                                      தtpர% p�%htேதன ேயன வாrதா; £ sரtதா | 

                                      �chtத ச பேவt பvேயா பாb�வாரk பாஜனm || 

   இத& ெபா6ll: ஆtம சmபnதமான சrcைசைய யாr b6pபt5டrm, உXசாகt5டrm 

ேகIZறாrகேளா அவrகll �cசயமாக பvயr ஆவாr மXYm அவr எ%rகாலt%l 

�rவாணt%Xl-`k%kl பாt%ரமாவாr. 

  ஆY %ரbயRக2mm இ6klm ெபா5 lணRகll பXwய சrcைசைய நாm ெசy5 

ெகாk"6kZேறாm. நாm இ5வைர அs%t5வm, வst5t5வm, %ரvயt5வm, 

;ரேமயt5வm ஆZய lணRக2& sவ�பtைத-இயlைப-த&ைமைய, மXYm அத& 

காLயRகைள பாrtேதாm . இைவகளாl நாm வst5 sவ�பm பXw அதாவ5 

%ரvயRகைள பXw ெதLn5 ெகாllZேறாm. ஒvெவா6 வst5bmm அனnத lணRகll 

ஒ&றாக உllளன, ஒvெவா6 சமய`m இ6kZ&றன, எpேபா5ேம இ6kZ&றன. 

ெபா62& இ6p_ ஒ&Yதா&. வst5 ஒ&Y தா&, ஆனாl அnத வst5 எpப"pபIட5 

எ&Y ெசாlmm lணRகll அனnதமாlm. அனnதm எ&ற எk�kைக ெசlmதl 

மXYm ேகIடl எlைலkl அpபாl நm hXறwikl எIடாத எlைலPl இ6kZற5 

ஆைகயாl %ரbயt%& sவ�பtைத ெதLn5 ெகாllள அவhயமான ஆY ெபா5 

lணRகைளp பXwேய சாs%ரRக2l சrcைச ெசyயp பI"6kZற5. 

  இ&Y நாm ெதLn5 ெகாllளp ேபாlm bஷயm அp.லptவm எ&ற ெபா5 lணm 

பXwயதாlm. இtத lணm ஒ6 bேனாதமான lணமாlm, இ5 ைஜன htதாnதt%& 

உPrநா"-pராண& எனலாm, வst5 sவ�பtைத ெதLn5 ெகாllள இ5 ஒ6 ெபLய 

மn%ரமாlm. உkைமைய ெசாlல ேவk4m எ&றாl எnத lண`m ெபLயேதா அlல5 

hwயேதா இlைல, உயrnதேதா அlல5 தா]nதேதா இlைல; ஆனாl இைத ெதLn5 

ெகாllவதாl ெபா6llக2& அைமp_ நm அwikl ந&றாக ெதLய வ6Zற5, எனேவ 

இnத lணtைத மஹtதான-ெபLய lணm எ&Y ெசாlலpப4Zற5. அதrைடய 

ெசாXெபா6ll bளkகm-பLபாைஷ:  

எnத சk-m6 காரணtதாl -ரBயm அேத -ரBயமாக எpேபா&m இ.k^றேதா 

அதாவ&: 

1. ஒ. -ரBயm ேவெறா. -ரBயமாக ஆவ-lைலேயா, 

2. ஒ. pணm ேவi pணமாக ஆவ-lைலேயா, 

3. -ரBயt-l இ.kpm அனnத pண9கll RWn& த\ த\யாகp ேபாவ-lைலேயா,  

அnத சk-ைய அp.லptவ pணm எ&Y ெசாlZ&றனr. 
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   அனா% காலமாக அனnத %ரbயRகll �ைலயாக இ6kZ&றன. ஒvெவா6 

%ரbயt%& sவ�ப`m எpப" இ6nதேதா அpப"ேய எpேபா5m �"t5 இ6kZற5, 

ஒ6 %ரbயm மாXறm அைடn5 ேவY %ரbயமாக ஆவ%lைல. அனnத lணRக2& 

ச'கtைத %ரbயm எ&ற ெபயrcெசாlலாl lwp;4Zேறாm . இnத அனnத 

lணRக2l ஒ6 lணm uட ;Ln5 ேவ2ேய ெசlலாமl இ6kகku"ய சk% அnத 

%ரbயt%ேலேய இ6kZற5. ஏதாவ5 ஒ6 lணm ஒ6 %ரbயtைத bI4 ேவY 

%ரbயt%l ேச6மானாl, அlல5 ;Ln5 அ^n5 b4மானாl lணRக2& ச'கm 

எ&ப5 கைலn5 ேபாlm அதாவ5 %ரbயm அ^pm �]�ைல ஏXப4m. அpப" ஒvெவா6 

%ரbயமாக அ^pமானாl ;ரபOசேம அ^pm �]�ைல உ6வாlm. ஆனாl அvவாY 

�கழ `"யா5. ஒvெவா6 %ரbயt%mm அ5 ேவY %ரbயமாக ஆக`"யாத சk% 

இ6kZற5, அனnத lணRக2& ச'கமாக எpப" இ6kZறேதா அpப"ேய எpேபா5m 

இ6klm சk% இ6kZற5, அnத சk%ையேய அl6லltவ lணm எ&Y ெசாlZேறாm. 

    அp.லp=அp.+அலp. அ எ&றாl இlைல, p. எ&றாl ெபLய5, லp எ&றாl 

hwய5 . இnத சk% %ரbயtைத ெபLயதாகேவா அlல5 hwயதாகேவா ஆக 

b4வ%lைல, எpேபா5m அpப"ேய இ6kகcெசypm அpப"pபIட சk% இ5 எ&Y 

_Ln5 ெகாkேடாm. ஆனாl எnத ஆதாரt%l நாm அpப" நm_Zேறாm? எ&Y �Rகll 

ேகIகலாm. இ5வைர க"தRக2& 'லm எnத htதாnதtைத நாm ப"tேதாேமா, அத& 

'லேம நாm இைத ��பணm ெசyயலாm. நா& எa%ய lணRக2& sவ�பm எ&ற 

ஏழாm க"தtைத nk4m ஒ6`ைற எ4t5p ப"pRகll. அ%l ஒvெவா6 %ரbயt%& 

sவச5�டயm-த&நா&ைம அதாவ5 sவ%ரvயm, sவேஷtரm, sவகாலm, மXYm 

sவபாவm இ6kZறேத அைதpபXw சrcைசைய அ%l ெசy%6kZேறாm.  

   ஒvெவா6 %ரbயt%றlm அத& ெசாnத %ரbயm அத& sவ%ரvயமாlm, அnத 

%ரbயt%& bs�ரணm அத& sவேஷtரமாlm, அnத %ரbயt%& பLணாமm அத& 

sவகாலm ஆlm, மXYm அத& அனnத lணm அத& sவபாவமாlm.  பாவm எ&றாl 

lணm. இைத நாm ஒ6 உதாரணm 'லm பாrkகலாm. A மXYm B எ&Y இரk4 

%ரbயRகll இ6pபதாக ைவt5kெகாllேவாm. A ஒ6 கkணா" டm;ளr மXYm B 

தk�r எ&Y ைவt5k ெகாllேவாm. A %ரbயt%& ெசாnத sவச5�டயm Abl 

இ6kZற5 அேதேபால B %ரbயt%l uட அத& ெசாnத sவச5�டயm BPேலேய 

இ6kZற5. ஆனாl A %ரbயt%& ச5�டயt%t6n5 பாrtதாl B %ரbயt%& 

ச5�டயm பரச5�டயமாlm அதாவ5 பர%ரvயm, பரேஷtரm, பரகாலm மXYm பரபாவm 

ஆlm. ஒ6 %ரbயt%& sவச5�டயm பரச5�டயt%l �ைழயேவ `"யா5. 

அைவக2l ஒ&Y மXெறா&wl இlலாைம-அபாவm இ6kZற5, இlைல-நாs% 

இ6kZற5. ஆைகயாl A %ரbயm B %ரbய வ"வமாக ஆக `"யா5 மXYm ஒ6 %ரbயm 

ேவY %ரbயt%& காLயtைத ெசyய `"யா5.  

A -ரBயm-கXணாk டmRளr: 

     - கkணா"P& sவ%ரbயm கkணா"Pl 

     - கkணா"P& sவேஷtரm கkணா"Pl 

     - கkணா"P& sவகாலm கkணா"Pl 

     - கkணா"P& sவபாவm கkணா"Pl 

B -ரBயm-தX�r: 

    - தk�L& sவ%ரbயm தk�Ll  

    - தk�L& sவேஷtரm தk�Ll  
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    - தk�L& sவகாலm தk�Ll  

    - தk�L& sவபாவm தk�Ll  

    ஒvெவா6 %ரbயt%& sவச5�டயm அதாவ5 %ரbயm, ேஷtரm, காலm, மXYm 

பாவm ேவY ேவY ஆனதாl ஒ6 %ரbயm ேவY %ரbய வ"வமாக ஆக `"யா5. இ5 

அl6லlt5வ lணt%& வைரயைறP& `தl பl% ��பணm ஆZbIட5. இpேபா5 

இரkடாm பl%யான ஒ6 lணm ேவY lணவ"வமாக ஆகா5 எ&பைத ��பணm 

ெசyயலாm. இpேபா5 ேகllb இரk4 %ரbயRகokl இைடPl இlைல, ஒேர 

%ரbயt%& இரk4 lணRகைள பXwயதாlm. lணm எ&றாl பாவm. ஒ6 %ரbயt%& 

இரk4 lணRக2& %ரbய`m ஒ&றாlm, ேஷtரm ஒ&றாlm, காலm ஒ&றாlm 

ஆனாl பாவm ேவY ேவறானதாl ஒ6 lணm ேவY lணவ"வm ஆகா5. _tகல 

%ரbயt%& �ற மXYm Nைவ ஆZய இரk4 lணRகைள மாRகாy உதாரணm 'லm 

சrcைச ெசy5 ெதLn5 ெகாllளலாm. மாRகாP& �றm பcைச, Nைவ _2p_ இnத 

இரk4 lணRகைள பXw பாrkகலாm. 

     எnத %ரbயm மாRகாyPrைடயேதா அnத %ரbயேம �ற lணt%rைடய5மாlm. 

ம XY m அ ேத  % ரb ய m Nைவ  lணt%rைட ய5 மா l m . எ nத  ேஷ tர m 

மாRகாyPrைடயேதா அேத ேஷtரேம வrண lணt%rைடய5மாlm மXYm அேத 

ேஷtரm Nைவ lணt%rைடய5மாlm. அத& பLணாம காலm மாRகyPrைடயதாlm. 

அnத காலேம �ற lணt%& கால`மாlm மXYm அnத காலேம Nைவ lணt%& 

கால`மாlm. ஆனாl பாவm அதாவ5 �றlணm பcைச மXYm Nைவlணm _2p_ 

அதாவ5 அைவ ேவY, ேவY, த<tத< அதாவ5 Nதn%ரமானதாlm. இnத காரணtதாl 

ஒ6 lணm ேவY lணவ"வமாகா5 . ஒ6 lணm ேவY lணt%& காLயtைத 

ெசyவ%lைல.  

உPL& sரtைத-நm;kைக lணm ஞான lணமாக அlல5 சாLtர-ஒakக lணமாக 

ஆவ%lைல. sரtைத சmயk-நlலதாக ஆன ;றluட சாLtரt%l-ஒakகt%l 

ப"pப"யான ஏXறேம காணpப4Zற5. அ5 எvவாY இ6kZற5 எ&Y பாrkகலாm. 

நXகாIh அதாவ5 த&ைன தா& அwnத ;றேக நm;kைக, அwi, ஒakகm `தtய 

எlலா lணRகom நlலைவகளாக-சmயkகாக ஆZ&றன. அதாவ5 அைவக2& 

எ%rமைறயான �ைல , ெகIட�ைல , 'ட�ைல அ^n5 b4Zற5 . ஆtமாைவ 

அrபbtதl-ஆ&மா தா& நா& எ&ற நm;kைக, ஆtமாைவ-த&ைன பXwய அwi, 

ஆtமாbl-த&<l �ைலklm த&ைம �க]Zற5. அpப" ஆன ;றluட நm ஆtமாbl 

�ைலklm த&ைம ,கk lைறnத கால அளேவ �"kZற5, அதாவ5 சாLtரm `aைம 

அைடயblைல. ஆtமாbl �ைலklm த&ைம ப"pப"யாக `&ேனw அ5 ேமmm 

ேமmm அ%கமாக அ%கமாக, ஒ6 �ைலPl உPL& உபேயாகm-attention அதாவ5 அத& 

எkணm-concentration `aவ5m �kடேநரm ஆtமாbேலேய-த&<ேலேய ஆ]n5 

b4Zற5 , இைத யதாkயாத சாLtரm எ&Y ெசாlZ&றனr . இnத �ைலPl 

`aைமயான xதராகt த&ைம-b6p_ ெவYp_ அXற சமதாபாவ �ைல உkடாZற5. 

அnத �ைலPl இ5வைர lைறnத அ;b6t% அைடn%6nத அwiuட `a 

அ;b6t% அைடn5 b4Zற5 அதாவ5 அனnத ஞானமாக-ேகவல ஞானமாக 

ெவ2pபI4 b4Zற5.   

   அl6லlt5வ lணt%& '&றாவ5 பLபாைஷயான %ரbயt%l இ6klm அனnத 

lணRகll ;Ln5 த<tத<யாக ஆவ%lைல எ&பைத இpேபா5 �Rகll |kZரமாக 

அwn5 ெகாllxrகll. ஒ6 lwp;Iட %ரbயt%& மXYm அத& அனnத lணRக2& 
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sவ%ரvயm மXYm sவேஷtரm ஒ&ேறயாlm. அதாவ5 எnத sவ%ரbயm அnத 

%ரbயt%rைடயேதா, அnத sவ%ரbயேம அத& அனnத lணRக2rைடய5மாlm. 

எnத sவேஷtரm அnத %ரbயt%rைடயேதா, அnத sவேஷtரேம அத& அnத 

lணRக2rைடய5. அனnத lணRக2l ஒvெவா6 lணt%& %ரbய`muட 

அ5ேவயாlm , மXYm ேஷtரm uட அ5ேவயாlm . ஆைகயாl எlலா அனnத 

lணRகom அத& sவ%ரbயtைதpm , sவேஷtரtைதpm bI4p ெவ2ேய 

ேபாக`"யா5. ேவY %ரbயt%l அதாவ5 பர%ரbய, பரேஷtர, பரகால, பரபாவt%l 

�ைழய `"யா5. உதாரணமாக, l6b& அwi மாணவ<& அwbl �ைழய `"யா5. 

   ஒ6 %ரbயm ேவY %ரbயt%Xl எ5im ெசyய `"யாத காரணm அl6லlt5வ 

lணt%னாலாlm . ;ரபOசt%l எvவளi %ரbயRகll இ6kZ&றேதா அைவ 

அைனt5m எpேபா5m அpப"ேய இ6kZ&றன , lைறவாகேவா , அ%கமாகேவா 

ஆகாமt6kகk காரணm uட அl6லlt5வ lணமாlm. சmயkதrசனm வn5bIட5, 

ஆனாl ஏ& இ&rm `<யாகblைல? நlெலாakகm ஏ& ஏXகpபடblைல? 

இதXெகlலாm காரண`m அl6லltவ lணேமயாlm.  

      ;ரபOசt%l உllள அனnத %ரbயRக2l ஒvெவா6 %ரbய`m Nதn%ரமானதாlm. 

ஒvெவா6 %ரbயt%& அனnத lணRக2l ஒvெவா6 lண`m Nதn%ரமானதாlm. 

ஒvெவா6 lணt%& அனnத பrயாயRக2l ஒvெவா6 பrயாய`m Nதn%ரமானதாlm. 

நாm Nதn%ரm அைடய எ5im ெசyய ேவk"ய%lைல, நாm Nதn%ரமாகtதா& 

இ6kZேறாm எ&Y ெதLn5 ெகாkடாேல ேபா5m. நாm ேவெறா&w& ;"Pl 

இ6pபதாக தவறாக எkணm ெகாk4தா& 5kகமைடZேறாm, ஆைகயாl நm 

'டநm;kைகையt தா& சL ெசyய ேவk4m. ெபா62& அைமp_ எpப" இ6kZறேதா 

அpப"ேய நm;kைக ைவpபதாl, நாm NகமைடZேறாm; ஆனாl நம5 தவறான 

நm;kைக எpப"ேயா அpப"ேய வst5 அதாவ5 %ரbயm இ6kக ேவk4m எ&Y நாm 

xணான `யXh ெசyவதாl 5kகtைதேய அrபbkக ேவk"P6kZற5.  

  இvவாY Nதn%ரtைத பXw அwi _கI4வ%& 'லm , மkகll உணrch 

வசpபIடவrகளாக-மனkZளrch அைடnதவrகளாக ஆZb4Zறாrகll எ&Y hலr 

lXறm சாI4Z&றனr. அவrகoைடய இnத lXறcசாI4-பயm ஆதாரமXறதாlm. 

பரச5�டயt%l நா& ;ரேவhkகேவ `"யா5 மXYm அ%l நா& எ5iேம ெசyய 

`"யா5 எ&Y ெதLnத5m, நm பாrைவ sவச5�டயt%& ேமl-த&ேமl கவனm 

ெசlmm, sரtைத sவ-ைவ அதாவ5 த&ைன ;"t5k ெகாllom, ஞான`m sவ 

அதாவ5 த&ைன அwpm, மXYm சாLtர`m sவ-bl அதாவ5 த&<l ஆam. இ5ேவ 

நm`ைடய lwkேகாளாlm. 

      இnத ;ரபOசt%l அனnத �வ %ரbயRகll, அனnதானnத _tகல %ரbயRகll, தrம, 

அதrம , ஆகாச மXYm கால %ரbயRகll அனா% காலமாக ஏகேஷtராவகாஹ 

சmபnதtதாl ஒ&றாக இ6n5 ெகாk4 வ6Z&றன . ஆனாmmuட ஒvெவா6 

%ரbய`m அதனத& sவ�பt%l �kட காலமாக �"t5 இ6kZ&றன. ஒ6 உPr ேவY 

உPராக ஆகblைல அlல5 உPr _tகலமாக ஆகblைல . உPL& lணm 

_tகலt%Xl ெசlலblைல மXYm _tகலt%& lணm உPLl வn5 கலn5 

bடblைல. ஞானm, தrசனm, சாLtரm, Nகm, xrயm `தலான உPL& அதாவ5 

ஆtமாb& lணRகll. sபrசm, Nைவ, வாசைன, �றm `தtயன உடt& அதாவ5 

_tகலt%& lணRகll. கடnத ஐmப5 வ6டRகளாக எனklm இnத உடmklm 

சmபnதm இ6kZற5. ஒேர இடt%l இரk4m ஒ&றாக இ6n5m uட இnத உடl அwi 
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ெபறblைல, அwpm சk%ைய அைடயblைல எ&rll sபrச, Nைவ, மணm, �றm 

`தtயன �ைழய `"யblைல. ம<தr உPேரா4 இ6klm �ைலPl uட அwpm 

ெசயைல உPேர ெசyZற5, உடl ஜடm, அேசதனm, உணrவXற pேரதm ேபாலேவ 

இ6kZற5. ம<தr இறnத ;றl அnத உடl அwவXற5 எ&பைத ேநர"யாக 

காkZேறாm, உணrZேறாm, ஆனாl உP6ட& இ6klm �ைலPmm உடtl அwi 

இlைல எ&பைத எ4t5k uwனாmmuட அேனகமாக பலராl அைத ஏXYkெகாllள 

மனm வ6வ%lைல. உடேல உPr-எ& உடேல நா& எ&ற அனா%கால 'டநm;kைகேய 

இதXl காரணமாlm.  

   அl6லltவ lணt%& காரணtதாl %ரbயm அnத %ரbயமாகேவ எpேபா5m 

இ6kZற5 எ&Y பாrtேதாm. ஒ6 %ரbயm ேவY %ரbயமாக ஆக `"யா5 எ&பைதpm 

நாm ெதLn5 ெகாkேடாm. அ5ேபால %ரbயm lணமாகim ஆவ%lைல மXYm 

பrயாயமாகim ஆவ%lைல எ&பைதpm ெதLn5 ெகாllவ5 அவhயமாlm. %ரbயm 

மXYm lணRக2& இயlைப பாrtதேபா5 நாm கXYkெகாkட5 எ&னெவ&றாl 

%ரbயm த<t5வமான5-unique, ;Lkக `"யாத5-indivisible, ஒI4ெமாtதமான5-

monolithic, �ைலயான5-stable எ&Ym; lணm பலவாகim-infinite, ேவvேவறாகim-

separate-டாகim இ6kZற5 எ&Ym பாrtேதாm. %ரbயt%& இயlைப ெதLn5 

ெகாllளேவ அத& பlேவறான lணRகைள நm அwbl ;Lt5p பாrt5 அwn5 

ெகாkேடாm, ஆனாl உkைமPl %ரbயm 5k4பkண `"யாத ஒI4ெமாtதமான, 

த<t த&ைமயானதாகேவ இ6kZற5. 

     எpப" பாரதm எ&ப5 ஒ6 ேதசm, அ%l த,]நா4, கrநாடகm, மஹாரா�"ரா, lஜராt, 

மt%யp;ரேதசm , ராஜsதா& `தலான மா�லRகll இ6pப5 ேபால எனலாm . 

பாரதt%& sவ�பtைத-பரpைப காIட அைத ;Lt5 காI" ெதLயைவkகpப4Zற5. 

ஆனாl பாரதm ஒ6 ேதசm எ&Y ெசாlmmேபா5 மா�லRகll இ6pப5 நm எkணt%l 

வ6வ%lைல-நm பாrைவkl வ6வ%lைல-ெகௗணமாZp ேபாZற5. மா�லRகll 

இ6nதாmm பாரதm எ&Y ெசா&ன5ேம அைத பல மா�லRகளாக பாrklm பாrைவ 

மறn5 அைத ஒ6 `a நாடாக பாrkZேறாm. ஆtமாrபவt%Xகாk uட இnத 

b%ையtதா& கைட;"kக ேவk4m. %ரbயtைத-ஆtமாைவ ெதLn5 ெகாllள அத& 

lணRகom மXYm அத& பrயாயRகom bLவாக ெசாlலpப4Zற5. ஆனாl எpேபா5 

அேபத, அகkட, �tய ெபா6ளான நா& ஒ6 அwiைடய �ைலயான ெபா6ll எ&ற 

ேநாkZl அதாவ5 நm;kைகPl பாrklmேபா5 lணm மXYm பrயாயm `தtய 

;Liகll ெகௗணமாZp ேபாZ&றன, நm அwbl அைவ இlலாமl ேபாZ&றன, நm 

பாrைவkl அைவகll வ6வ%lைல . lணm மXYm பrயாயRகll எ&Y ;Lt5 

ெசாlmதைல சாs%ரt%l bயவஹாரm எ&ற ெபயrcெசாlலாl ெசாlZ&றனr. `a 

ஆtமாைவ பXw ெசாlmmேபா5 ;Liகll ெகௗணமாZ b4Z&றன, இlலாமl 

ேபாZ&றன, நm பாrைவkl வ6வ%lைல ஆைகயாl bயவஹாரtைத அ4தாrtதm 

அதாவ5 இlைல எ&Y ெசாlZ&றனr. எlலா bயவஹாரRகom அUதாrtதm-

இlைல-ெபாy எ&Y ெசாlவ5 சாs%ரt%l ெசாlலpப4m வ^`ைற எ&Y _Ln5 

ெகாllள ேவk4m. 

    %ரbயm lண வ"வமாவ%lைல அேதேபால %ரbயm பrயாய வ"வமாகim ஆவ%lைல. 

இlைலெய<l பrயாயm ஒ6 சமயm மI4ேம இ6n5 அ^வ5 ேபால %ரbய`m 

அ^Zற5 எ&ற �]�ைல வn5b4m. %ரbயm அனா%அனnதமான5, �ைலயான5, 

`aைமயான5, எpேபா5m இ6pப5 ஆனாl பrயாயm ஒvெவா6 சமய`m _%5 _%தாக 

ேதா&Yவ5, ேதாXறm அ^im உைடய5, ஒ6 சமயm மI4ேம இ6pப5. %ரbயm 
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`kகாலt%mm %ரbயமாகேவ இ6kZற5 எ&Y ஏ& ெசாlZேறாm எ&Y ெசாlவத& 

ெபா6ைள �Rகll இpேபா5 அwn5 ெகாk"6p{rகll. %ரbயt%l ெகாOசm 

அ%கமாவேதா அlல5 lைறவேதா இlைல, lணRகom lைறவேதா u4வேதா 

இlைல, ஆனாl lணRகைள வளrchயைடய ெசypRகll, ;றL& நlல lணRகைள 

ஏXYkெகாlloRகll எ&Y ஏ& ெசாlலpப4Zற5? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. அேர! அ5 

உபசாரமாக ெசாlலpப4வதாlm. %ரbயt%l மXYm lணRக2l u4தl lைறதl 

அlல5 சLi அlல5 அ^i �க]வ%lைல ஆனாl பrயாயt%& சk%Pl u4தl, 

lைறதl �க]Zற5. எvவாெற<l �Iசம உPrக2& அwi ,கklைறnத அளேவ 

பrயாயt%l ெவ2pப4Zற5 ஆனாl அரஹnதr, htதrகokl அனnத ஞானm அதாவ5 

,க உயrtத ேகவலஞானm ெவ2pப4Zற5 எ<rm ஞான lண ேநாkZl பாrklm 

ேபா5 எlலா உPrக2& ஞான lணm சாமான சk% ெகாkடதாகேவ இ6kZற5. 

lணRகைள வளrch அைடயc ெசypRகll எ&Y ெசாlmmேபா5 lணt%l எvவளi 

சk% இ6kZறேதா அ5 `aவைதpm பrயாயt%l ெவ2pப4t5Rகll-ெகாk4 

வா6Rகll எ&Y  _ L n5  ெகாllள  ேவk4m . ;றL& நlல  lணRகைள 

ஏXYkெகாlloRகll எ&Y ெசாlmmேபா5 எ%Ll உllள உPr பrயாயt%l எvவளi 

ெவ2pப4t%P6kZறேதா அேதேபா&ற சk% உ&<ட`m uட இ6kZற5 அைத உ& 

பrயாயt%l ெவ2pப4tத ேவk4m எ&Y ெசாlவதாக எ4t5k ெகாllள ேவk4m. 

  l6b& ஞான lணtைத எ&னேவா h�ய& எ4t5kெகாllள `"யா5. ஆனாl 

h�ய& அவrைடய ஞான lணtைத அ;b6t% ெசy5 அைத ெவ2pப4t5mேபா5 

h�ய& l6bட,6n5 அwைவ ெபXறா& எ&Y உபசாரமாக ெசாlலp ப4Zற5. 

அl6லlt5வ lணtைத ெதLn5 ெகாkடதாl நமkl Zைடtத `kZய 

லாபRகளாவன: 

1.  ஒ6 %ரbயm ேவY %ரbயமாக ஆவ%lைல எ&ற காரணtதாl ;ரபOசt%l அனnத 

%ரbயRக2& இ6p_ மXYm அைவக2& எk�kைக எpேபா5m அpப"ேய 

இ6kZற5 எ&Y ெதLn5 ெகாkேடாm. 

2. ;ரபOசt%l ஆY %ரbயRகll ஒேர இடt%l இ6nதாmmuட ஒvெவா6 

%ரbய`m அதனத& lண தrமt5டேனேய எpேபா5m இ6kZற5 எ&Y ெதLn5 

ெகாkேடாm. 

3. உP6m உடmm ஒ&றாக இ6nதாmm uட உPr Nதn%ரமாக இ6kZற5, 

_tகலtதாலான உடl Nதn%ரமாக இ6kZற5. அைவக2& இைடPl %ரbயm, 

lணm அlல5 பrயாயm ஆZய எnத ேநாkZmm ஒ&Y மXெறா&wl ;ரேவhkக 

`"யா5 மXYm ஒ&w& ேவைலைய மXறைவ ெசyய `"யா5 எ&பைத ெதLn5 

ெகாkேடாm.  

4. ஒ6 lணm ேவY lணமாக ஆவ%lைல எ&பைத ெதLn5 ெகாkடதாl hரtைத-

நm;kைக lணm `தtl `at�yைம அைடZற5 ஆனாl சாLtர-ஒakக lணm 

Ntதமாதl ப"pப"யாக �க]Zற5 எ&ப5 ெதLய வ6Zற5. 

5. அனnத lணRகll ;Ln5 த<tத<யாக ஆவ%lைல. அதனாl எRl %ரbயt%& 

ஒ6 lணm இ6kZற5 எ&Y உY% ெசyZேறாேமா அRேகேய அnத %ரbயt%& 

அனnத lணRகom இ6kZ&றன எ&ப5 ெதLயவ6Zற5. உPL& ஞான lணm நm 

எkணt%l வ6mேபா5 உPL& அனnத lணRகom அRேகேய இ6kZ&றன 
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எ&பைதpm ெதLn5 ெகாkேடாm. அl6லlt5வ lணtைத வr�klm ஒ6 

வசனtைத பாrpேபாm. 

                           

                           

                           யh lk அl6லltவ { சதா ரkதா மஹtதா ைஹ மஹா, 

                           lண %ரvய ேகா பர�p யh ேஹாேன ந ேததா ைஹ அஹா | 

                           �ஜ lண பrயாய srவ £ ரhேத சதத �ஜ பாவ ேம, 

                           கrtதா ந ஹrதா அ&ய ேகா3 ேயா லேகா sவ-sவபாv ேம || 

     

அ4tத க"தt%l ;ரேதசtவ lணm பXw சrcைச ெசy5 ெதLn5 ெகாllளலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-15                                                                                                                             08-03-1995                                      

                                                                    Rரேதசtவ pணm 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

    க"தRகைள வாhpபதாl உRகokl Fன தrமt%& n5 ஆrவm அ%கLt5 வ6Zற5 

எ&ப5 ஒ6 நlல bஷயm தா&. உkைம எ&னெவ&றாl �Rகேள வாhpபைதbட 

;ரவசனm ேகIடl , ஆ&nக bவாதRக2l பRl ெகாlloதl ேமmm அ%க 

பயrைடயதாக இ6klm. அpப" ஒ6 வாyp_uட உRகokl |kZரமாகேவ Zைடkக 

b6kZற5. `"nதாl, இnத வாypைப பய&ப4t% ெகாlloRகll. Uனாbl ஏpரl 

மாதm 20-ஆm ேத% `தl 30-ஆm ேத% வைர நாRகll இ6வ6m-நாrm உ& அpபாim 

;ரவசனm ெசyயb6kZேறாm. அpேபா5 %ன`m ஆY ம� ேநரm sவாtயாயm �கam. 

அேதேபால இnத வ6டm ேதவலா�Pl-நாhkZl ேம மாதm 15 ஆm ேத% `தl 31 ஆm 

ேத% வைர தt5வ ேபாதைன மXYm பPXh `காm நடkகb6kZற5. அ%l 8-10 ம� 

ேநரm பlேவY bஷயRகll பXw ;ரவசனm, வlp_கll, ெசy`ைற bளkகRகll `தtய 

�க]chkl ஏXபா4கll நைடெபXYk ெகாk"6kZற5 எ&ற bஷயRகll உRகokl 

ெதLnத5தா&.  

     ெபா5 lணRகll பXw சrcைசPl ;ரபOசt%l உllள ஆY %ரbயRக2& sவ�பm 

பXw ெகாOசm அwi ெபXேறாm. இ&Y நாm பாrககpேபாவ5 Rரேதசtவ pணm 

பXwயதாlm. இnத lணt%& ெசாXெபா6ll bளkகm-பLபாைஷ இvவாY இ6kZற5: 

எnத சk-m6  காரணtதாl -ரBயt-hp ஏதாவ& ஒ. வkவm இ.k^றேதா அnத 

சk-ைய Rரேதசtவ pணm எ&Y ெசாlZ&றனr. 

   உலZl ஆY %ரbயRகll இ6kZ&றன, அைவக2l _tகல %ரbயt%Xl மI4ேம 

வ"வm இ6kZற5, மXற ஐn5 %ரbயRகokl வ"வm-ஆகாரm இ6nதாmm அைவ 

அ6வமாக இ6kZ&றன. உ6வ`ைடய %ரbயt%&-_tகலtதாலான ெபா6llக2& 

வ"வm எ&னேவா நமkl ெதLZற5 ஆனாl அ�; %ரbயt%& வ"வm நm _ல&களாl 

அwயpபடாததாl அ5 பXw நமkl சnேதகm எaZற5. %ரbயt%& வ"வm எ&றாl 

அnத %ரbயt%& bs�ரணm அதாவ5 %ரbயm எ4t5kெகாllom இடm, அnத 

%ரbயt%& �ள, அகல, உயர பLமாணமாlm. உ6வ`ைடய %ரbயt%& வ"வm நmமாl 

காணku"ய உ6வமாக இ6kZற5, அ6வ %ரbயt%& வ"வm நmமாl காண 

`"யாததாக இ6kZற5. ஒvெவா6 %ரbயt%& வ"வm அத& Nய ;ரேதசtவ 

lணt%& காரணtதாலாlm, ேவY %ரbயt%& காரணtதாl அlல. எnத %ரbய`m 

அlல5 எnத ஒ6 உP6m ;ற ெபா62& வ"வtைத ெசyவ%lைல.  

  பலbதமான மரRகll மXYm தாவரRகைளpm, பல வ"வRக2லான இைலகll, 

Ukகைளpm, மாYபIட வ"வRகைள உைடய ,6கRகll பறைவகைளpm நாm 

பாrkZேறாm. இைவக2& வ"வtைத யாr ெசyதாrகll? தாமைர மலL& வ"வtைத 

ெசyத5 யாr? அ%ேலேய அnத வ"வtைத அைடpm சk% இ6kZற5. யா6kl 

;ரேதசtவ lணm பXw ெதLயblைலேயா அவr யாேரா ஒ6 கடill தா& இnத 

வ"வtைத உ6வாkZயவr எ&Ym, அnத கடillதா& இnத எlலா ெபா6llகoklm 

வ"வtைத ெகா4kZறாr எ&Ym நm_Z&றனr. கடill மXYm %ரbயt%& இயl_ பXw 

அவrகll அwயாததாl அவrகokl அpப"pபIட தவறாக ¨கRகll ஏXப4Z&றன.  
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  அழகாக எa5வ5m, ெபL5m hw5மாக Z6kகலாக எa5வ5m, ைம-ink P& 

;ரேதசtவ lணtதாலாlm. ஆனாl நாm அழகாக எa%யதாக �ைனkZேறாm. பல 

வkணp ெபா6llக2t6n5 அழZய மலைர ெசyவ5 நm`ைடய %ைறைம எ&Y 

�ைனkZேறாm . ஆனாl வkணp ெபா6llக2& ;ரேதசtவ lணேம இதXl 

காரணமாlm. நா& எ&rைடய ெசlவtதாl இvவளi ெபLய அழZய மா2ைகைய 

கI"ேன& எ&Y ஒ6 ெசlவnதr ெசாlZறாr, ஆனாl ெசRகl hெமkI"னாl ஆன 

அnத கI"டm _tகலt%& ;ரேதசtவ lணt%& காLயமாlm. அேத சமயm அnத x4 

அழகாக அைமயblைல எ&றாl அதXl ேவைலkகாரL& ேமl lXறm ெசாlZறாr, 

அnத ேவைலkகாரேரா x4 கIட ெகா4kகpபIட ெபா62&ேமl lXறm ெசாlZறாr.  

     ஒ6 ெசாm;l தk�r ைவtதாl அnத தk�r ெசாm;& வ"வtைத ஏXZற5, அnத 

வ"வt%Xl தk�L& ;ரேதசtவ lணm காரணமாlm, ெசாm;& வ"வm காரணமlல. 

ெசாmபாl தா& அnத வ"வm வnதெத&றாl அnத ெசாm;l ஒ6 கlைல ைவt5 

பா6Rகll, இpேபா5 அnத கl ெசாm;& வ"வமாகவா ஆZறதா இlைலயா? எ&Y 

பா6Rகll. நா& ெராI" மாைவ வIடமாக வாI4Zேற& எ&Y �ைனkZேறாm, அnத 

ேகா5ைம மாb& வ"வtைத யாr ெசyத5? ேகா5ைமP&-தா<யt%& வ"வtைத யாr 

ெசyத5? இயXைகP& `ைறைமயாl அதாவ5 அnத தா<யt%& ;ரேதசtவ 

lணtதாl அ5 ேகா5ைம வ"வm ஆன5. அேதேபால ெராI"pm அத& ;ரேதசtவ 

lணtதாl வIடமாக ஆன5. 

  lயவ& பாைன ெசyதாr எ&Y நாm ெசாlZேறாm, ஆனாl பாைனP& வ"வm 

எ&னேவா க2மk�& ;ரேதசtவ lணt%& காLயமாlm. தIடா& தா& தRகtதாl 

ெநkலs ெசyேத& எ&Y ெசாlZறாr. ஆனாl ெநkலv& ேவைலpபா4-"ைச&-

வ"வm தRகt%& ;ரேதசtவ lணt%& ெசயலாlm. ஒ6 ெபkம� த& lழnைத 

த&ைனpேபால hகpபாக அழகாக இ6pபதாக ெப6ைம ப4Zறாr, எ& அழZ& 

காரணtதாl தா& lழnைத அழகாக ;றn%6kZற5 எ&Y �ைனkZறாr. ஆனாl 

உkைமPl உடt& வ"வm _tகலt%rைடய ;ரேதசtவ lணt%& காLயமாlm.  

  யாைன ஒ6 உPr. அத& உடt& வ"வm _tகலt%&-ேநாகrமt%& ;ரேதசtவ 

lணtதாl ஆZற5 மXYm அ%l இ6klm உPL& அேத மா%Lயான வ"வm உPL& 

;ரேதசtவ lணtதாl ஆZற5. அRl அnத _tகலtதாl ஆன உடைல, உPL& அnத 

வ"வt%Xl �,tதm எ&Y ெசாlலpப4Zற5. htத பகவாrkl _tகலtதாl ஆன 

உடl இlைல ஆைகயாl உடt& �,tதtதாl ஆlm வ"வ`m அவ6kl இlைல 

ஆைகயாl ht%ைர �ராகாr-வ"வமXறவr எ&Y ெசாlZேறாm. ஆனாmm htத6klm 

வ"வm அவhயமாlm ஏென&றாl அவr ஒ6 உPr ெபா6ll. எlலா ெபா6oklm 

;ரேதசtவ lணm உk4, எனேவ htத பகவாrklm வ"வm உk4.  

  ஒvெவா6 lண`m Nயமாகேவ அதனத& ;ரேயாஜனமான ெசயைல ெசyZற5-

(வs5tவ lணm) மXYm அnத ெசயl இைடbடா5 நடn5 ெகாk"6kZற5-

(%ரvயtவ lணm) எ&Y `&னேர நாm பாrtேதாm. ஆைகயாl ;ரேதசtவ lணt%& 

%ரbயt%& வ"வ காLயm அத& Nய காரணtதாl இைடbடா5 நடn5 ெகாk4 

இ6kZற5. வ"வm எ&ப5 ;ரேதசtவ lணt%& பrயாயm. அ5 ஒvெவா6 சமய`m 

உXபt%-மைறi வ"bl மாwkெகாkேட இ6kZற5 அதாவ5 ஒvெவா6 சமய`m 

_5p_5 வ"வm வn5 ெகாkேட இ6kZற5. பrயாயm அதாவ5 இnத வ"வm எpப" 

இ6nதேதா அpப"ேய இ6kக `"யm அlல5 ேவறாகkuட இ6kக `"pm.  
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  அmமா xI4kl வ6mேபா5 எtதைன வ6டRகளாக இnத மரcசாமா&கll-ேசாபா, 

நாXகாt, ேமைஜ `தtயன எpப" இ6nதேதா அpப"ேய இ6kZற5, %னm %னm இைவ 

பழைம அைடn5 வ6Z&றன, உRகokl சtp_ ஏXபடblைலயா? அpபாbடm uw 

இைவகைள எlலாm மாXw b4Rகll எ&Y ெசாlZ�rகll. நm b6pபm %ன`m _%5 

_%தாக ேதா&w  நமkl  5&பm உkடாக காரணமாக இ6kZற5 . இRl 

மரசாமா&கைள மாXYவ5 அவhய,lைல ஆனாl நm பாrைவைய மாXYவ5 தா& 

அவhயமாlm. மரசாம&க2& வ"வm அத& ;ரேதசtவ lணt%& காரணtதாl 

ஒvெவா6 சமய`m _%5 _%தாகtதா& ஆZkெகாk"6kZற5 , அத& ேவY 

lணRக2luட அத& மாXறமைடpm பrயாயm ஒvெவா6 சமய`m �க]n5 

ெகாk"6kZற5. சLயான ேநாkZl பாrklmேபா5 ஒvெவா6 சமய`m _5வ"வm 

அைடn5 ெகாk4தா& இ6kZற5. நாm ;ற %ரbயRக2& மXYm அத& lணRக2& 

காLயm அதாவ5 பrயாயm நm இcைசkl உகnதாrேபாl மாற ேவk4m எ&Y 

b6m_Zேறாm, ஆனாl வst5kக2& இயl_ Nature of the substance அpப" 

இlைலயாைகயாl, நாm 5kகமைடZேறாm. நm காLயm எ&னேவா நm %ரbயt%l, நm 

lணt%l தா& �க]Zற5. அwதmm, நm_தmmதா& நம5 காLயm, ஆைகயாl 

வst5b& sவ�பm எpப" இ6kZறேதா அpப"ேய அwn5 அpப"ேய நm;னாl, நm 

Nக lணt%& 5kக வ"வ பrயாயm மாw Nக வ"வ பrயாயமாlm அதாவ5 நாm 

Nகமைடேவாm.  

    உPL& வ"வm hw5-ெபLதாக ஆனாmm அதாவ5 அ5 N6RZனாmm, bLnதாmm 

உPL& அசRயாத ;ரேதசm எpேபா5m அpப"ேய இ6kZற5. உதாரணமாக, அ%க 

ப6t%ைய-பOhைய ஒ6 hwய தைலயைணPl அைடt5 ைவkக `"Zற5 அlல5 

ெபLய கடXபOைச-sponge ஐ ைக `�"Pl அat% ;"kக `"Zற5. அதாவ5 

ப6t%ேயா, sபாOேசா `தtl எvவளi இடt%l இ6nதேதா அ5ேவ இpேபா5 

lைறnத இடtைத எ4t5k ெகாllZற5. இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl உPL& வ"வm 

மாXறமைடnதாmm அத& அசRkயாத ;ரேதச இடm எpேபா5m அpப"ேய இ6kZற5. 

உPL& வ"வm ெபLதாகேவா அlல5 hwதாகேவா ஆlmேபா5 அதாவ5 N6RZ bLpm 

ேபா5 அத& அசRkயாத ;ரேதசm ஒ&றாகேவ ஐyZயமாZ தRகoklll இ6klm 

இடtைத பZrn5 ெகாk4 அpப"ேய இ6kZற5, அத& அனnத lணRகom uட 

எpேபா5m அ%ேலேய இ6kZற5. �k ஷம உPLl இ6n5 ,கpெபLய உடmைடய 

;ரா�வைர-�ேகாத உPr `தl மஹாமtஸயmவைர, உPL& வ"வm காணpப4Zற5 

ஆனாmm அைவ அைனt5m அசRயாத ;ரேதசtைதpm, அனnத lணRகைளpm 

எpேபா5m ெகாk"6kZற5. அனnத ;ரேதச ஆகாசt%l அlல5 ஒ6 ;ரேதச 

காலா�bl, மXYm ஒ6 ;ரேதச _tகல பரமா�bl uட ஒvெவா&wmm அதனத& 

அனnத lணRகll எpேபா5m இ6kZ&றன.  

     ஆ%நாத பகவா& 500 bl உயரt5டrm, மஹாxர பகவா& ஏa `ழm உயரt5டrm 

இpேபா5 htத �ைலPl இ6kZ&றனr . அவrக2& வ"வRக2l ேவYபா4 

இ6nதாmm மXற அனnத lணRக2& பrயாயt%l எnத ேவYபா4m இlைல. இ6வ6m 

அனnத ச5�டயt5டேனேய-அனnத தrசனm, அனnத ஞானm, அனnத Nகm, அனnத 

xrயm ஆZயைவகoடேன இ6kZறாrகll. அவrக2& எlலா அனnத lணRக2& 

சாமr%ய`m பrயாயt%l `aைமயாக ெவ2pபI4kெகாkேட இ6kZ&றன . 

ஆைகயாl உ6வtைத ைவt5 பகவா& மஹாxரைரbட அ%க Nகtைதpm , 

ஞானtைதpm பகவா& ஆ%நாதr அைடZறாr எ&ப%lைல. நm அ&றாட வா]bluட 

இnத bஷயm பழkகமான ஒ&Yதா&. _t% ஒ6வL& உயரtைதேயா அlல5 உடl 

ப6மைனேயா ைவt5 இ6pப%lைல. ஆைகயாl hறய உ6வ`ைடயவr த&ைன  
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தா]தவராகim அlல5 ெபLய உ6வ`ைடயவr த&ைன hறnதவராகim எk�தl 

சLPlைல. இRl ேவY ஒ&ைறpm ெசாlல b6m_Zேற&. htத6kl உடl இlைல 

ஆைகயாl வ"வm இlலாதவராக hollow shape ஆக இ6pபாr, ஒ&Ym இlலாத �&ய 

சமானமாக எ5i,lலாத ெவXwடமாக இ6kZறாr எ&ற lழpபm பல6kl இ6kZற5. 

htத பகவா<& 'rt%ைய-உ6வtைத உேலாகt%& ந4bl ம<த வ"bl எ5im 

இlலாத �ைலPl ெசy5 ைவt%6pபைத FனாலயRக2l பாrt5, அvவாY ஒ6 

;ரmைம நமkl வ6Zற5. பகவாrkl `pபLமான-கண பLமான அ6வமான வ"வm 

இ6kZற5. ஆtம தt5வt%& அwi வ"வm எ&Y இைத ெசாlZ&றனr. உPL& 

அனnத lணRக2& அmசRகll `aைமயாக hnத வ"bl lbn5 இ6kZ&றன.  

   ;ரேதசtவ lணt%l ஒvெவா6 சமய`m _%ய பrயாயm �க]Zற5. ;ரேதசtவ 

lணt%&  இnத  bேஷச  காLயtைத  Bயoசன  பrயாயm  எ&Y  ெசாlZ&றனr. 

ஒvெவா6 %ரbயt%mm அனnத lணRகll இ6kZ&றன. இnத எlலா lணRக2& 

பLணாமRகll அதாவ5 பrயாயRகll இைடbடா5 �க]nத வkணm இ6kZ&றன. 

இைவக2l ;ரேதசtவ lணt%& காLயtைத-பrயாயtைத மI4m bயOசன பrயாயm 

எ&Y ெசாlZ&றனr, மXற அனnத lணRக2& காLயRகைள-பrயாயRகைள அrtத 

பrயாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. இ5 ஒ6 ேவ"kைகயான bஷயமாlm. அைவகll எpப" 

இ6kZ&றன எ&Y பாrkகலாm . bயOசன பrயாயm மXYm அrtத பrயாயm 

இரk"Xlm sவபாவm bபாவm எ&Y இரk4 இரk4 ;Liகll இ6kZ&றன.  

   sவபாவ Bயoசன பrயாயm: ;ற �,tத சmபnதm எ5im இlலாமl எnத வ"வm 

%ரbயt%Xl இ6kZறேதா அைத sவபாவ bயOசன பrயாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. 

உதாரணm-உPL& htத வ"வm, _tகலt%& பரமா� வ"வm.  

   Bபாவ Bயoசன பrயாயm: ;ற �,tத சmபnதtதாl எnத வ"வm %ரbயt%Xl 

இ6kZறேதா அைத bபாவ bயOசன பrயாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm-

உPL& ம<த, ேதவ, நரக, bலRl வ"வm, _tகலt%& sகnத வ"வm.  

   sவபாவ அrtத பrயாயm: ;ற �,tத சmபnதm இlலாமl எnத அrtத பrயாயm 

%ரbயt%Xl இ6kZறேதா அைத ;ரேதசtவ lணtைத தbர மXற lணRக2& 

பrயாயRகைள sவபாவ அrtத பrயாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm-உPL& 

ேகவலஞான பrயாயm, _tகலt%& வ"வtைத தbrtத மணm, Nைவ `தtய பரமா� 

பrயாயm.  
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    Bபாவ அrtத பrயாயm: ;ற �,tத சmபnதtதாl எnத அrtத பrயாயm %ரbயt%Xl 

இ6kZறேதா அைத bபாவ அrtத பrயாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. உதாரணm-உPL& 

ஆைச, ெவl2, மயkக உணriகll. _tகல sகnதt%& வ"வtைத தbrtத மணm, Nைவ 

`தtய பrயாயRகll. 

     ஆY %ரbயRக2l உPr மXYm _tகலm ஆZய இரk4 %ரbயRகll மI4ேம இயl_ 

மXYm %L_ பrயாயRகoட& u"யன. தrம, அதrம, ஆகாச மXYm காலm ஆZய இnத 

நா&l %ரbயRக2mm sவபாவ அrtத பrயாயm, மXYm sவபாவ bயOசன பrயாயm 

என இரk4 bதமான பrயாயRகேள �க]Z&றன. அைவக2l bபாவ பrயாயகll 

�க]வ%lைல.  

     உPL& ;றb NழXh-சmசார �ைலPl எ5வைர கrமm மXYm உடt& சmபnதm 

இ6kZறேதா அ5வைர bபாவ bயOசன பrயாயRகேள �க]Z&றன . htத 

அவsைதPl-`k% �ைலPl sபாவ bயOசன பrயாயm ஆரmபமாZ b4Zற5, அதXl 

;றl அனnத காலmவைர sபாவ bயOசன பrயாயRகேள �க]n5 ெகாk"6klm. 

இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl ;ற மதt%னrக2டm இ6klm நm;kைக ேபால, `k% 

அைடnத உPr nk4m உடைல ஏXY  அவதாரm எ4pப%lைல, அதாவ5 ;றb 

NழXhkl nk4m வ6வ%lைல. ெகாOசmuட கrமm மXYm உடmட& ெதாடr_ 

ெகாllவ%lைல. அரஹnத பகவானகokl uட bபாவ bயOசன பrயாயேம �க]Zற5, 

ஆனாmm uட மXற lணRக2& sவபாவ பrயாயm �க]வதாl sவபாவ அrtத 

பrயாயRகll uட �க]Z&றன. அனnத Nகm, அனnத ஞானm `தலானைவ ெவ2pபI4 

இ6kZ&றன . ;ரேதசtவ lணt%& bபாவ பLணாமt%& காரணtதாl , மXற 

lணRக2& sவபாவ பLணாமt%l தைடகll எ5im வ6வ%lைல. ஒ6ேவைள 

அதனாlதாேனா எ&னேவா இnத ஒ6 lணt%& பLணாமt%Xl மI4m ேவற ெபயr 

ெகா4kகpபI"6kZற5 ேபாmm.  

    உPL& hரtைத lணm சmயkதLசனt5ட& �yைம அைடn5 b4Zற5. அnத 

சமயt%t6n5 அnத lணt%& sவபாவ அrtத பrயாயm 5வRZ b4Zற5. ஆனாl 

மXற எlலா lணRக2& பrயாயRகom இpேபா5 Ntமைடயblைல ஆைகயாl அnத 

உP6kl sவபாவ மXYm bபாவ அrtத பrயாயRகll இரk4m �க]Z&றன.  

  _tகலt%l இvவாY �க]வ%lைல. பரமா�b& வ"வm sவபாவ bயOசன 

பrயாயமாlm. எpேபா5 பரமா� sகnத வ"வமாக ஆZb4Zறேதா அpேபா5 அதXl 

bபாவ bயOசன பrயாயm ெதாடRZ b4Zற5. எpேபா5 sகnதtைத bI4 b4Zறேதா 

அpேபா5 அதாவ5 nk4m பரமா� வ"வtைத ஏXlமானாl, அத& பrயாயm sவபாவ 

bயOசன பrயாயமாக மாwb4Zற5. அதாவ5 _tகலt%l மI4m bயOசன பrயாயm 

bபாவமாகim, sவபாவமாகim மாXற மைடயku"யதாக இ6kZற5. ஆனாl உPLl 

sவபாவ bயOசன பrயாயm ேதா&w bIடாl nk4m அ5 எpேபா5m bபாவ bயOசன 

பrயாயமாக மாXற மைடவ%lைல.  

     உPr மXYm _tகலt%l �கam இnத அrtத மXYm bயOசன பrயாயt%l ேமmm 

hல bht%ரமான bஷயRகll இ6kZ&றன. உPr %ரbயt%l htதrக2& sவபாவ 

அrtத பrயாயRகll எlலாm ஒேர மா%Lயாகேவ இ6kZ&றனறன, ஆனாl sவபாவ 

bயOசன பrயாயm எlேலா6klm ெவvேவறாக இ6kZ&றன. மாறாக _tகலt%l 

sவபாவ அrtத பrயாயRகll ெவvேவறாகim மXYm sவபாவ bயOசன பrயாயRகll 

ஒேர மா%Lயாகim இ6kZ&றன. அதாவ5 பரமா�kக2& வ"வm ஒேர மா%Lயாக 
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இ6kZற5 ஆனாl sபrச, ரச, கnத, வrணm ஆZய lணRக2& பrயாயRகll எnத 

மா%Lயான ேவYேவY பrயாயRகளாகim இ6kக `"pm.  

     ;ரேதசtவ lணtைத ெதLn5 ெகாkடதாl `kZயமாக ;&வ6m ந&ைமகll நமkl 

ZைடkZ&றன. 

1. ஒvெவா6 %ரbயt%Xlm ஏதாவ5 ஒ6 வ"வm இ6kகேவ ெசyZற5. ஆைகயாl 

உPr, தrம, அதrம, ஆகாசm மXYm காலm ஆZய அ�; %ரbயRகoklkuட 

அதனத& Nயமான வ"வm இ6kZற5.  

2. ஒvெவா6 %ரbயt%& வ"வm அத& Nய ;ரேதசtவ lணtதாl ஆZற5. எnத ஒ6 

கடiom அlல5 ேவY ெபா6om அத& வ"வt%Xl கrtதாவாக ஆக `"யா5.  

3. ;றb �ைலPl உPL& வ"வm , ெபXற உடt& வ"வt%Xl சமமாக 

இ6nதாmmuட அnத வ"வm அnத உடt& காரணtதாl அlல ஆனாl உPL& 

;ரேதசtவ lணtதாலாlm. 

4. _tகல %ரbயt%& வ"வm உ6வ`ைடய5-_ல&களாl அwயku"ய5, மXற ஐn5 

%ரbயRக2& வ"வm அ�;-_ல&களாl அwய `"யாததாlm.  

5. உடt& வ"வm உடைல உk4 பk�m பரமா�kக2& வ"வமாlm, உPr அnத 

வ"வtைத ெசyவ%lைல. உடைல அழகாக ைவt5kெகாllள எnத ெசயைலpm 

உPr ெசyய `"யா5.  

6. %ரbயt%& வ"வtைத சாrn5 அத& lணRக2& எk�kைக இlைல. அனnத 

;ரேதச ஆகாச %ரbயt%l எtதைன அனnத lணRகll இ6kZ&றனேவா அvவளi 

அனnத lணRகேள ஒ6 ;ரேதச _tகல பரமா�bmm, ஒ6 காலா�bmm அlல5 

மXற %ரbயRக2mm இ6kZ&றன.  

7. உPr %ரbயt%& வ"வm N6RZ bLpm த&ைம ெகாk"6nதாmm அத& 

அசRkயாத ;ரேதசm எpேபா5m அதrட& இ6kZற5, அ%l 5k4 baவ%lைல. 

8. உPr %ரbயt%& வ"வtைத ெபாYt5 அத& அனnத lணRக2& காLயm 

�க]வ%lைல. ஆைகயாl ஞானm, தrசனm, ஒakகm, Nகm ஆZய lணRக2& 

பrயாயm உPL& வ"வtதாl எnத பா%p_m அைடவ%lைல.  

9. Zைடtத உடt& உ6வt%& காரணtதாl த&ைன தா]வானவனாகேவா அlல5 

உயrதவனாகேவா �ைனtதl தவறாlm.  

       ;ரேதசtவ lணtைத வrணைன ெசypm இரk4 வL கbைத  

                        

                              ;ரேதசtவ lண � சk% ேச ஆகாr %ரvேயாRகா ரேஹ,  

                              �ஜேஷtர ேம bயாபk ரேஹ ஆகாr { sவா�& ைஹ | 

                             ஆகாr ைஹ சpேக அலh ேஹா �& அpேன ஞா& ேம,  

                             ஜாேனா இ&ேஹ சாமா&ய lk ரZேய சதா sரtதா& ேம || 
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    அwbl ஆ]n5 b4மாY உபேதசm ெகா4kகpப4Zற5, அதாவ5 `kகால, �ைலயான, 

ஞானமய ஆtம %ரbயtைத %யானm ெசyய உபேதசm ெகா4kகபpப4Zற5. வ"வm ஒ6 

பrயாயமாைகயாl அ5 ஒ6 சமயm மI4ேம இ6pப5, அ^யku"ய5 மXYm _%5 

_%தாக ேதா&Yவ5. அpப"pபIட �ைலயXற ெபா62& ேமl %யானm ெசyய `"யா5. 

இnத காரணtதாl அnத பrயாயt%&ேமl உllள லIhயtைத bலkZ எpேபா5m 

�ைலயாக இ6klm ஞான sவபாவt%& ேமl உபேயாகtைத �ைல�Yt% ஒ&w 

b4வதாl sவபாவ அrtத பrயாயm ெதாடRZ b4Zற5 அதாவ5 சmயkதrசனm, 

ஆtமாrU% உkடாZற5.  

        ெபா5 lணRக2& சrcைச இ&Y இt5ட& `"Zற5. அ4tத க"தt%l இ6n5 

_%ய bஷயm ஆரm;kக இ6kZற5. எனேவ இ5வைர எa%ய எlலா க"தRகைளpm 

nk4m ப"kகim. அpப" ெசyவதாl %ரbயm, lணm, மXYm ெபா5 lணRக2& 

sவ�பm சLயாகim ெத2வாகim �ைனbl இ6klm.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-16                                                                                                                             02-04-1995 

                                  Atகலt-6 Bேஷச pண9கll மhim பrயாய9கll 

   அ&_ �னா, ேமானா, 

   அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

   `&னr பல க"தRக2& 'லm எlலா %ரbயRக2mm காணpப4m ெபா5 

lணRக2l `kZயமான ஆY ெபா5 lணRக2& இயl_-sவ�பm பXw ெதLn5 

ெகாkேடாm. இnத சrcைசPனாl %ரbயRக2& ெபா5 இயl_ நமkl ெதLயவnத5, 

ஆனாl ஒvெவா6 %ரbயt%& த<tத&ைம, hறp_ எnத காரணtதாl அைமZற5 

எ&ப5 பXw ெதLn5 ெகாllள அதனத& hறp_ lணRகைள பXw ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"ய5uட அவhயமாZற5. hறp_ lணRக2& 'லேம lwp;Iட %ரbயm 

இ&ன5 எ&பைத நாm ெதLn5 ெகாllள`"Zற5. எpப" எ&றாl எnத %ரbயt%l 

sபrசm-ெதாI4 அwதl, ரசm-Nைவ, கnதm-வாசைன, வrணm-�றm `தலான hறp_ 

lணRகll இ6kZறேதா அ5 _tகல %ரbயமாlm. ஆைகயாl நம5 உடl, நமkl 

ெதLpm எlலா ெபா6llகll, மXYm ஐn5 _ல&களாl அwpm ெபா6llகll ஆZயைவ 

எlலாm _tகலேம எ&பைத நாm ெதLn5 ெகாllளலாm . எ%l அwpm தl% 

இ6kZறேதா, எ%l Nக, 5kக அrபவm உkடாZறேதா அ5 உPr ெபா6ll எ&ப5 

uட நm எkணt%l வ6Zற5.  

       ேமmm �Iபமாக ஆராpmேபா5 ஒ&Y நமkl ெதLயவ6Zற5, அதாவ5 உkைமPl 

%ரbயேமா அlல5 அத& lணேமா நm அwikl ேநர"யாக வ6வ%lைல ஆனாl அத& 

பrயாயRகllதா& நm அwikl உடேன ெதLZ&றன. எpப" எ&றாl நமkl வrண 

lணm ெதLவ%lைல ஆனாl வrண lணt%& பrயாயRகளான ெவkைம, hகp_, �லm 

`தலான அவsைதகll- �ைலகll அதாவ5 பrயாயRகேள நமkl ெதLZற5. ஆைகயாl 

நமkl lணRக2& அwi மI4m ேபாதா5, lணRகoட& அத& பrயாயRக2& அwim 

அவhயமாlm. ஏென&றாl பrயாயm தா& ெவ2pப4Zற5, lணm ெவ2pப4வ%lைல, 

ஆனாl lணm எ&னேவா சk% வ"bl %ரbயt%l எpேபா5m இ6kZற5.  உPr 

%ரbயm மXYm அத& ஞானm, Nகm `தலான lணRகll uட ெவ2pப4வ%lைல 

ஆனாl ெதLn5 ெகாlloதl ஒ6 பrயாயm-ZLைய, மXYm Nக-5kகtைத அrபவm 

ெசyதl ஒ6 பrயாயm ஆZய அவsைதகேள ெவ2pபைடயாக ெதLZ&றன. ஆைகயாl 

இ&Y நாm hறp_ lணRக2& பrயாயRகll-மாXறRகll பXw சrcைச ெசyயலாm. 

_tகல %ரbயt%& பrயாயRகll நமkl எpேபா5m _ல&க2& 'லm ெதLn5 

ெகாkேட இ6kZ&றன, அ5 நமkl பழkகமான ஒ&Yதா& ஆைகயாl `த&`தtl 

_tகலt%& hறp_ lணRக2& பrயாயRகll பXwய தகவlகைள நாm இpேபா5 

ெதLn5 ெகாllளலாm. ஒvெவா6 %ரbயt%& hறp_ lணRக2& சrcைசைய நாm 

%ரbயRக2& sவ�பm எ&ற ஆறாவ5 க"தt%l பாrtேதாm. ஆைகயாl இpேபா5 

`kZயமாக _tகலm மXYm உPr இைவக2& hறp_ lணRக2& பrயாயRகll 

சmபnதமாக ேமmm bLவாக நாm ெதLn5 ெகாllளலாm.  

   _tகலt%l sபrசm-ெதா4 உணri, ரசm-Nைவ, கnதm-வாசைன, வrணm-�றm, 

kLயாவ%-இடm bI4 இடm ெபய6m சk% `தtய hறp_ lணRகll இ6kZ&றன 

எ&பைத நாm அwn%6kZேறாm. அைவக2l sபrச lணt%Xl எI4 வைகயான 

பrயாயRகll உllளன. அைவகளாவன: ேலN-பo, ெம&ைம-க"னm, பைச த&ைம-

உலrnத த&ைம, l2rh-ெவpபm எ&Y நா&l ேஜா" பrயாயRகll இ6kZ&றன. ேலN-

பobl ஒ6 சமயt%l ஏதாவ5 ஒ6 பrயாயேம இ6kZற5. அ5ேபாலேவ ஒvெவா6 
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ேஜா"Pmm ஒ6 சமயt%l ஒ6 பrயாயேம இ6kZற5. ஆைகயாl _tகலt%& sபrச 

lணt%l ஒ6 சமயt%l ஒ&றாக நா&l பrயாயRகll இ6kZ&றன. �யமசாரm, 

பOசாs%காயm ஆZய \lக2l இnத நா&l பrயாயRகll sகnதt%Xl தா& 

இ6kZற5 மXYm பரமா�bl ஒ6 சமயt%l ஒ&றாக இரk4 பrயாயRகll அதாவ5 

பைச த&ைம-உலrnத த&ைம, l2rh-ெவpபm எ&ற ேஜா"க2& ஒvெவா&Y மI4ேம 

ஒ6 சமயt%l இ6kZற5 எ&Y ெசாlலp பI"6kZற5. 

       sபrசlணm சmபnதமாக ேமmm ஒ6 Nவாரsயமான bஷயm இpேபா5 ஞாபகt%Xl 

வ6Zற5. _tகலt%l அனnத lணRகll இ6nத ேபா%mm அ%l ெவ6m sபrச 

lணt%& s�kத-பைச அlல5 �k ஷ-உலrnத பrயாயேம இரk4 அlல5 அ%க 

பரமா�kகll ஒ&Y ேசrn5 ஒ6 ெபா6ளாக மாXறமைடய காரணமாக இ6kZற5. உPr 

ெபா62l uட ேமாஹ�ய கrம உதயtதாl ேதா&Ym ேமாஹ, இராக, tேவஷ பLணாமm 

�க]வ5 uட _%ய கrம பnதt%Xl காரணமாக ஆZற5.  

   ரச lணt%Xl _2p_, இ<p_, கசp_, கLp_, 5வrp_ என ஐn5 பrயாயRகll 

இ6kZ&றன. இnத ஐn5 பrயாயRக2l ஒ6 சமயt%l ஏதாவ5 ஒ6 பrயாயேம 

�க]Zற5.  

   கnத lணt%Xl Nகnதm-வாசைன, 5rகnதm-நாXறm என இரk4 பrயாயRகll 

இ6kZ&றன. இnத இரk4 பrயாயRக2l ஒ6 சமயt%l ஏதாவ5 ஒ6 பrயாயேம 

�க]Zற5. 

   வrண lணt%Xl ெவllைள, hகp_, க6p_, �லm மXYm மOசll என ஐn5 

பrயாயRகll இ6kZ&றன. இnத ஐn5 பrயாயRக2l ஒ6 சமயt%l ஏதாவ5 ஒ6 

பrயாயேம �க]Zற5. சpதm sகnதtதாl உkடாZற5. பாஷா வrகைணதா& சpத 

வ"bl மாXற மைடZற5 ஆைகயாl சpதm பாஷா வrகைணP& ஒ6 பrயாயமாlm; 

சpதm _தகலt%&-sகnதt%&-பாஷா வrகைணP& lணm இlைல, பrயாயமாlm.  

    kLயாவ% சk%P& காரணtதாl இடm ெபய6m பrயாயm அlல5 ஒேர இடt%l 

இ6klm பrயாயm �க]Zற5.  

     எlலாவXwXlm ேமலாக `aைமயாக hnதைன ெசy5 பாrklm ேபா5 sபrச, ரச, 

கnத, வrண lணRக2& பrயாயRகll மXYm சpதm இைவ எlலாm _tகலt%& 

பrயாயRகll தா& எ&ற எkணm நமkl வ6Zற5. _tகலm Nயமாகேவ-அ5ேவ அத& 

பrயாயRகைள அwவ%lைல, அத& lwp;Iட பrயாயt%& காரணtதாl _tகலt%Xl 

ெகாOசm uட Nகேமா, 5kகேமா �க]வ%lைல ஆைகயாl lwp;Iட பrயாயm 

நlல5, அlல5 lwp;Iட பrயாயm ெகIட5 எ&ற ேகllbkேக இRl இட,lைல.  

      _tகலt%& இnத எlலா பrயாயRகைளpm ெதLn5 ெகாllவ5 உPராlm. ஆனாl 

அwயாைம-due to ignorance காரணtதாl உடt& வ"வtைதேய த& வ"வமாக உPr 

க65Zற5, உடt& பrயாயRகைள-மாXறRகைள த&rைடய மாXறமாகேவ உPr 

நm_Zற5. உடt& பrயாயtைத _tகலt%& பrயாயRகll எ&Y எkணாமl, அOஞா< 

உPr, உடt& மாXறtைத த&rைடய மாXறமாகேவ நm_Zற5. நா& hகpபாக 

இ6kZேற&, நா& ஒltயாக இ6kZேற&, நா& lkடாக இ6kZேற&, எ& ச6மm 

ெம&ைமயாக இ6kZற5, எ& `" வரIhயாக இ6kZற5 எ&ப5 ேபா&ற இ&rm இ5 

ேபா&ற பலவXwl அOஞா<யாக இ6klm நாm நm;kைக ெகாllZேறாm, மXYm அ%l 
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lwp;Iட hல மாXறRகைள நlலதாகim, மXYm பல மாXறRகைள ெகIடதாகim 

எk� அைவக2& ேமl b6p_, ெவYp_ ெகாk4 எnத ;ரேயாஜ`m இ&w Nகேமா, 

5kகேமா அைடn5 ெகாk4 இ6kZேறாm.  

   sபrசm, ரசm, மணm, வrணm இைவக2& மாXறRகll-பrயாயRகll மXYm சpத 

பrயாயm எlலாm _tகலt%rைடயதாlm, இnத பrயாயRகைள-மாXறRகைள ெசyவ5 

_tகலமாlm, உPr இnத மாXறRகைள-பrயாயRகைள அwபவ& மI4ேமயாlm. ஆனாl 

இnத உPr இnத மாXறRகைள எlலாm ெசyபவ& தாேன எ&Y நm_Zற5! நா& 

Nைவயான உணi சைமkZேற&, ெம&ைமயான ெராI"ைய ெசyZேற&, அழகான 

ht%ரm வைரZேற&, வ|கரமான lரtl பா4Zேற& எ&ெறlலாm இnத உPr 

நm_Zற5. உPr இn%LயRகll 'லm இnத பrயாயRகைள அwவைத மI4ேம 

ெசyZற5, ஆனாl அwவேதா4 மXY,&w அ%l Nகm, 5kகm இ6pபதாக எk� அnத 

மாXறRகைள அ5 அrபbt5kெகாk4 இ6kZேற& எ&Y நm;kெகாk4 

அைவகைள அrபbkக b6m_Zற5. lேலாpஜா'& சாp;4mேபா5 இ<pைப, Nைவ 

lணt%& பrயாயtைத நாm அwZேறாm, ஆனாl அைத Nைவpப%l Nகm இ6pபதாக 

கXபைன ெசy5 இnத உPr அ%l லPt5 b4Zற5. அ%l உkைமயாகேவ Nகm 

இ6pபதானாl 7-8 lேலாpஜா'&கll சாp;Iட ;றl நாm அைத ேமmm சாp;4வைத 

�Yt% bடாமl சாp;I4kெகாkேட இ6kக ேவk4m அlலவா! 

   உடtl 5rநாXறm xNmேபா5 ந&றாக இlலாததாl உடt& ேமl வாசைன 

%ரbயRகைள ெத2t5 hலr NகமைடZறாrகll, தாRகேள ந6மணm அைடn5 

bIடதாக எk�Zறாrகll. உkைம எ&ன ெவ&றாl உPr ெபா62l கnத-மண 

lணm எ&பேத இlைல, ஆைகயாl உடt& நாXற பrயாயm உPLrைடயதlல, 

வாசைன %ரbயt%& ந6மண பrயாயmuட உPLrைடயதlல.  

   உPr ஐn5 இn%LயRக2&-_ல&க2& 'லm இnத பrயாயRகைள அwZற5. 

sபrேசn%Lயt%&-உடt& ேதாl 'லm sபrச lணt%& பrயாயRகைளpm, 

ரச ேந n% L ய t%& - நாkZ& 'லm Nைவ  lணt%& ப rயா ய Rகைளp m , 

kராேணn%ரயt%&-'kZ& 'லm கnத lணt%& பrயாயRகைளpm , சk © 

இ n% L ய t% & - கk�& ' ல m வ rண  lணt% & ப rயா ய Rக ைள p m , 

கrேணn%Lயt%&-கா%& 'லm பாஷா வrகைணP& பrயாயRகைளpm பXwய அwi 

உP6kl உkடாZற5. அwவ5 Nயm உPேரயாlm, இn%LயRகll ெவ6m �,tதm-

5ைண காரணm மI4ேமயாlm, அwயpப4m bஷயm மXYm அwபவr இரk4klm 

இைடPl இ6klm ஒ6 ெபா6ளாlm. எpப" எ&றாl ெஜ&னt& வ^யாக நாm 

ெவ2ேய காணpப4m ெபா6llகைள பாrklmேபா5, நாm தா& பாrklm காLயtைத 

ெசyZேறாm, ஜ&னl இlைல எ&ப5 ேபால எனலாm. அேதேபாலேவ இn%LயRகll 

எlலாm _tகலtதாl ஆன5, அ%l அwpm lணm இlைல. 'ைள-brain அதாவ5 

உடt& பl%யான நரm_ uட _tகலm, அ%l அwpm lணm இlைல, அwpm ெசயைல 

ெசyவ5 உPrெபா6ேளயாlm, அnத ெபா6ேள நா6. 

      உPr ெதாI4 அwpm ெசயைல-sபrசtைத ெசyZற5 ஆனாl உPLl sபrச lணm 

இlைல, ஆைகயாl உPைர அsபrசsவபாb எ&Y ெசாlலp ப4Zற5. அ5ேபால ரசm, 

கnதm, வrணm, சpதm `தலான  பXw அwpm ெசயைல ெசyவ5 உPராlm ஆனாl 

உPLl இnத lணRகll அlல5 அnத lணRக2& பrயாயRகll இlைல. ஆைகயாl 

உPைர அரசm, அகnதm, அவrணm, அசpதm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5.  
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   உPr இைவகைள அwய இn%LயRக2& அவhயm எ&னேவா ேதைவpப4Zற5 

அlலவா? எ&Y �Rகll ேகIகலாm . �cசயமாக இlைல . அரஹnதr , htதr 

இn%LயRகll 'லm அwவ%lைல , ஆனாl ஆtமாb& 'லேம ேநர"யாக 

அwZ&றாrகll . ;ரபOசt%l உllள எlலா %ரbயRகைளpm , அைவக2& 

lணRகைளpm, மXYm அnத lணRக2& `kகால மாXறRகைளpm-பrயாயRகைளpm 

அவrகll ஒI4 ெமாtதமாக ேநர"யாக அwZறாrகll. அவ%, மனpபrயய அwbl uட 

இn%LயRக2& அவhயm ேதைவpப4வ%lைல. அ&ேபால ஆtமா த6ைனtதாேன 

அ)�mேபா&, ஆtமாN4- அைட�mேபா& இn-Wய9கG6 வgயாக பாrpபைத 

akB`f, அ)B6 aலm ேநரkயாக உllேநாkpவைத ெசy& த6ைனtதாேன 

அ)^ற&. 

   சாs%ரRக2l _tகலtைத பXw ,க bLவான வrணைன ெசyயpபI"6pப5 நாm 

_tகலtைத பXw சLயாக ெதLn5 ெகாllவதXகாக அlல, உkைமPl _tகலt%& 

lண-பrயாயRகll எlலாm _tகலt%rைடய5, எ&rைடயதlல, ஆtமாbrைடய5 

அlல எ&Y எnத lழpப`m இ&w நாm ெதLn5 ெகாllளேவயாlm. உடtt6n5 

உPைர ;Ltதwய ெசyவதXகாகேவ, உடt& லIசணm அதாவ5 உடt& பrயாயRகll-

மாXறRகll பXw bLவான bளkகRகll சாs%ரt%l வ6Zற5.  

      இnத எlலா பrயாயRகom  நா6  இlைல எ&Y அwவதாl,  நm;kைக ெகாllவதாl 

ஏகtவ _t% -உடேல நா& எ&ற நm;kைக அ^Zற5 . இnத பrயாயRகll 

எ&rைடயதlல எ&Y ெதLn5 ெகாkட5ேம மமtவ-உடl எ&rைடய5 எ&ற _t% 

`"ikl வ6Zற5. இnத உடt& மாXறRகைள ெசyவ5 _tகலm அதாவ5 இnத 

மாXறRகokl கrtதா _tகலm, நா& இlைல எ&ற �rணயm-உY%pபா4 ஆன5m 

கrt6tவ_t% அதாவ5 உடt& மாXறRகைள ெசyபவ& நா& எ&ற _t% அ^Zற5. 

இnத மாXறRகைள நா& அwபவனாேவ&, அrபbpபவ& இlைல, இnத பrயாயRகll 

எ&rைடய Nக-5kகt%Xl காரண,lைல, நா& இைவக2l Nக-5kகm இ6pபதாக 

கXபைன ெசy5 ெகாk4 இ5வைர இ6n5 ெகாk4 வn%6kZேற& எ&ற அwi 

வnத5m ேபாkt56tவ-அrபbpபவ& _t% இlலாமl ேபாZற5.  

    _tகலt%& பrயாயRகll பXwய அwi நமkl வnதiட& நm,டm எvவளi அைம% 

மXYm 5&பமXற  �ைல  உkடாZற5 எ&Y  பா6Rகll . இnத  ப rயாயm 

எ&rைடய%lைல எ&Y ெதLn5 ெகாkட அேத ஷணt%l, எ&rைடய பrயாயm 

;றl எpப" இ6kZற5? எ&ற ேகllb நm மன%l எaவ5 சகஜேம.  

  எ&ைன அைழt5c ெசlவதXகாக �Rகll இரPl �ைலயt%Xl வn%6pபதாக 

ைவt5k ெகாlloRகll. அnத சமயt%l உRகll கkகll `&னாl அேனக ெபkகll 

ெதLZறாrகll. ஆனாl இ5 எ& அmமா இlைல எ&Y ெதLnதiட& அnத சமயt%l 

உRகll பாrைவ அnத ெபkக2டm இ6n5 bலZ b4Zற5 ேமmm ேவY இடRக2l 

உRகll அmமாைவ ேத4Z�rகll. எpேபா5 உRகll அmமா உRகll பாrைவPl 

வ6Zறாரகேளா அpேபா5 உRகll அmமாb& ேமேலேய உRகll பாrைவ �ைல 

ெகாllZற5. அதXl ;றl இRlமRlm ேத4தl மXYm பாrpப%l உRகokl எnத 

b6pப`m இ6pப%lைல. அmமா இpேபா5 �ரt%l இ6nதாmmuட உRகokl 

அmமா ெதLZறாrகll எ&ப%l உY%யாக நm;kைக உkடாZற5, ஆைகயாl மனm 

அmமாb& பkகt%l இ6kZற5. அmமாைவ கI"tதaவ இpேபா5 �bர ஆrவm 

உkடாZற5.  
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    அ5ேபால இnத எlலா பrயாயRகom _tகலt%rைடய5 எ&ப5 ெதLய வnதiட& 

நm பாrைவ அத&ேமl ஒ&Yவ%lைல, அ%l �"pப%lைல. எ&rைடய பrயாயm எ5 

எ&பைத அwn5 ெகாllள ஆrவm உkடாZற5. எpேபா5 உPL& பrயாயRகll, அதவ5 

நm`ைடய பrயாயRகll பXwய அwi உkடாlm ேபா5 _ல&கll 'லm _tகலRக2& 

பrயாயRகைள அwவ%l ஆrவm இ6pப%lைல. நm`ைடய பrயாயRகைள அwn5 

அnத பrயாயRகll எ-Z.n& ெவ2pப4Z&றனேவா அ5ேவ `kகாலt%mm 

�ைலயாக இ6klm எ6\l இ6n5 எ&ற அwlwகll 'லm உணrnதiட& நm 

எkணm அ%ேலேய--Wகால VtதாமtமாBேலேய �ைல ெகாk4b4m, ஆ]n5b4m. 

nk4m nk4m உll`கமைடn5, அnதr`k அைடn5 த&ைனtதாேன பாrt5k 

ெகாk4 இ6pப%l, த&ைனேய அrபbpப%l ஆrவm ,ln5 ெகாkேட இ6klm. 

   அதXகாக `த&`தtl உPr ெபா62&, �வ %ரbயt%& hறp_ lணRக2& 

பrயாயRகைள பXw அwn5 ெகாlloதl அவhயமாlm. நm`ைடய sவ�பtைத 

அwn5 ெகாllளாமl, இnத உPL& அOஞானm-அwயாைம மXYm நா&l க%க2l 

;றn5 இறn5 அைடpm ;றb NழXh |kZறm `"ikl வரா5. Nக உணri உPL& 

Nக lணt%& பrயாயமாைகயாl உkைமயான Nகm த&ைனtதாேன அwவதாேலேய, 

அrபbpபதாேலேய ெவ2pப4m. 

   இைதpபXwய bLவான சrcைசைய அ4tத க"தt%l நாm ெசyய இ6kZேறாm. 

அ5வைர _tகலt%l எnெதnத பrயாயRகll நm அwbl வ6Z&றனேவா அைவக2l 

நா& இlைல, அைவகll எ&rைடய%lைல, நா& அைவகைள ெசyபவr,lைல, நா& 

அைவகைள அrபbpபவr,lைல எ&Y �Rகll nk4m nk4m பPXh ெசy5 

ெகாk4 இ6Rகll. அ4tத க"தt%l சn%klm வைர,  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-17                                                                                                                             10-04-1995 

                                        உmW6 Bேஷச pண9கll மhim பrயாய9கll. 

    அ&_ �னா, ேமானா,  

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

     உRகoைடய ெசாnத sவ�பtைத-இயlைப ெதLn5 ெகாlloவ%l உRகokl 

இ6klm உXசாகtைத பாrt5 எI4 %னRகoklllேளேய இnத க"தtைத 

எa5Zேற& . ஆtமாb& அதாவ5 நm Nய sவ�பt%&-லIசணtைத அwn5 

ெகாllவ%l �bர ஆrவm-6h ெகாllபவr தRகைள `k% அைடய  தl%யான ஒ6 

பvய�வ& எ&பைத காI4Zறாrகll. அpப"pபIட உPேர Fனவா�P& உபேதசtைத 

தXகாலt%l ேகI4 அwபவராகim, அைத சnேதகm இ&w ஏXபவராகim இ6kZறாr. 

எnத ஒ6 lwp;Iட %ரbயtைத அwn5 ெகாllள ேவk4ெம&றாmm , அnத 

%ரbயt%& hறp_ lணRக2& பrயாயRக2l ெவ2pப4m லIசணtைத ெகாkேட 

அnத லIhயp ெபா6ைள-%ரbயtைத அwய `"pm எ&Y `& க"தt%l நாm 

பாrtேதாm. 

   ஒvெவா6 �வ %ரbயt%mm ேசதனm அதாவ5 தrசனm மXYm ஞானm அதாவ5 

பாrtதl, அwதl, sரtைத-நm;kைக, சாLtரm-ஒakகm, Nகm, xrயm-பலm-சk%, 

kLயாவ%-இடm bI4 இடm ெபய6m சk% `தலான bேஷச-hறp_ lணRகll 

இ6kZ&றன. தrசன lணt%& ெசயl பதாrtதtைத-ெபா6ைள ெபா5வாக அwதl-

`aைமயாக ஒ6 ெபா6ll எpப" இ6kZறேதா அpப"ேய பாrtதl-general perception 

ஆlm. ஞான lணt%& ெசயl பதாrtதtைத hறpபாக அwதl-in depth perception 

ஆlm . எpேபா5 உPL& ெசயைல-காLயtைத பாrtதl அwதl எ&Y நாm 

ெசாlZேறாேமா, அpேபா5 பாrtதl தrசன lணt%& காLயm எ&Ym மXYm அwதl 

ஞான lணt%& காLயm எ&Ym ெகாllள ேவk4m. உPL& பய&பா4-உபேயாகm-

;ரேயாஜனm-usefulness பதாrtதtைத பாrpப%l ெசlmmேபா5 அைத தrசேனாப 

ேயாகm எ&Ym, உபேயாகm பதாrtதtைத அwதtl ெசlmmேபா5 அைத ஞாேனாப 

ேயாகm எ&Ym ெசாlZேறாm. ;றb உPrகளான நமkl அwpm ெசயmkl `& 

அதாவ5 ஞாேனாப ேயாகt%Xl `&னr பதாrtதtைத ெபா5வாக அwpm தrசன 

lணt%& காLயமான தrசேனாப ேயாகேம �க]Zற5.  

      சªதrசனm, அசªதrசனm, அவ%தrசனm, ேகவலதrசனm என நா&l பrயாயRகll 

தrசன lணt%& பrயாயRகளாlm.  

   1.ச�தrசனm: கk _லt%& வ^யாக எnத ம% ஞானm உ&டாZறேதா அதXl 

`&னr �கam ெபா5வான பாrklm (சாமா&ய அவேலாக&) �க]ைவ சªதrசனm 

எ&Y ெசாlZேறாm.  

        2.அச�தrசனm: கk _லtைத தbற மXற நா&l _ல&கll மXYm மனm 'லm எnத 

ம%ஞானm உ&டாZறேதா அதXl `&னr �கam ெபா5வான பாrklm �க]ைவ 

அசªதrசனm எ&Y ெசாlZேறாm. 

   3.அவ-தrசனm: அவ% ஞானt%Xl `& �கam ெபா5வான பாrklm �க]ைவ 

அவ%தrசனm எ&Y ெசாlZேறாm. 

  4.ேகவலதrசனm: ேகவலஞானt5ட& ேசrnேத �கam ெபா5வக பாrtதைல 

ேகவலதrசனm எ&Y ெசாlZேறாm.  
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       உPL& sவபாவm-இயl_ பாrtதl, அwதl எ&Y சXY`& ெதLn5 ெகாkேடாm. 

உPைர ஞாதா-.�டா எ&Ym uட ெசாlmவாrகll. இ5 பாrtதl தrசன lணt%& 

காLய`m, அwதl ஞான lணt%& காLய`m ஆlm. நmைமpேபா&ற (;றb உPrக2&) 

உபேயாகm எpேபா5 பாrklm பkகm இ6kZறேதா அpேபா5 அwதl பkகm 

இ6pப%lைல, மXYm எpேபா5 அwதl பkகm இ6kZறேதா அpேபா5 பாrklm பkகm 

இ6pப%lைல. நமkl எnத ஞாேனாபேயாகm �க]Zறேதா அ5 தrசேனாபேயாகm 

'லேம �க]Zற5. [அதாவ5 நmைம ேபா&ற ;றb உPrகokl  தrசேனாபேயாகm ஏXபIட 

;றேக ஞாேனாபேயாகm ஏXப4Zற5. அதாவ5 ெபா5வாக ஒ6 பதாrtதtைத பாrtத ;றேக 

அைதpபXwய hறpபாக அwதl உkடாZற5.] ஆனாl ேகவt பகவா&கokl அதாவ5 

அரஹnதrகoklm, htதrகoklm இரk4 உபேயாக`m ஒேர சமயt%l ஒ&றாகேவ 

உkடாZற5 . தrசேனாபேயாக`m , ஞாேனாபேயாக`m ஒ6ேசர ஒ&றாகேவ 

உkடாZற5 . அதாவ5 ேகவலதrசன`m , ேகவலஞான`m ேசrnேத-ஒ&றாகேவ 

உkடாZற5. 

    ஞான-அwi lணt%Xl எI4 பrயாயRகll ஆlm. அைவக2l ,tயா-ெகIட 

அwikl '&Y பrயாயRகll . அைவகளாவன -pம-ஞானm , pV.தஞானm , 

pஅவ-ஞானm எ&பனவாlm . lஅவ%ஞானtைத Bப9கஞானm எ&Ym uட 

ெசாlலpப4Zற5 . ஆtமஞானm இlலாத (த&ைனpபXwய அwi இlலாத ) 

Fனவா�P& அwiuட ,tயாஞானm-ெகIடஞானm-lஞானm எ&Y சாs%ரt%ேலேய 

ெசாlலpபI"6kZற5. ஆtமஞானm (த&ைனp பXwய அwi) வnத ;றேக, எlலா 

ஞான`m ஆtம சmபnத ஞான`m, மXYm அ&<ய பதாrtதRக2l சmபnத ஞான`m 

சmயkஞான மாக ஆZb4Zற5. ,tயா%6�"P&- 'டநm;kைக உைடயவL& 

சLt%ரm, Uேகாளm, க�தm `தலான உலZயl அwim ,tயாஞானm எ&ேற 

ெசாlலpப4Zற5 எ&பைத ெதLn5 ெகாlloRகll. அnத உP6kl சmயkதrசனm 

(த&ைன-ஆtமாைவ அwn5 நm;kைக) வnத ;றl அவ6ைடய சLt%ரm, Uேகாளm, 

க�தm `தலான உலZயl அwim uட சmயkஞானm எ&Y ெசாlலpப4Zற5. 

ஏென&றாl அpேபா5தா& அnத உP6kl வst5 sவ�பm-ெபா62& இயl_ பXwய 

அwi இ6kZற5, தா& யாr, ;ற ெபா6llகll யாைவ எ&Y ;Ltதwpm ேபதbOஞானm 

இ6kZற5, Nயtைத-த&ைன ேநர"யாக அrபbtததாக அnத உPr இ6kZற5. [தt5வ 

அwblலாத உலZயl அwi ெகIட அwi, தtத5வ அwiட& u"ய உலZயl அwi நlலwi என 

ெதLn5 ெகாlloRகll. ெபா6llகைள ;Ltதwpm அwi ந&ஞானm, ெபா6llகைள ;Lt5 அwய 

`"யாத எlலா அwim ,tயா ஞானமாlm. அ5 சாs%ர அwவாக இ6nதாmmuட த&ைனpm ;ற 

ெபா6llகைளpm ;Ltதwpm அwi இlலாb"l ,tயா ஞானேம! ] 

        சmயkஞானt%&-நlலwb& ஐn5 பrயாயRகளாவன-Vம- ஞானm, VV.த ஞானm, 

Vஅவ- ஞானm , மனpபrயய ஞானm மhim ேகவல ஞானm எ&பன . எ5வைர 

ேகவலஞானm அைடயblைலேயா அ5வைர எlலா சmசார-;றb உPrகoklm, 

அதாவ5 ஒ6 _ல உPr `தl ஐn5 _ல உPr வைர உllள எlலா �வராhகoklm ம% 

மXYm N6தm ஆZய இரk4 ஞானRகேள (ஞானt%& பrயாயRகேள) இ6kZ&றன. 

இnத இரk4 பrயாய ஞான`m `aைமயாக இlலாத �ைல-fully absent எ&ப5 

எpேபா5m இ6pப%lைல. �k�ம ஏேகn%Lய உP6klkuட ஞானt%& பl% 

ெகாOசமாவ5 ெவ2pபI4k ெகாkேட இ6kZற5. எnத உP6m எpேபா5m ஞானm 

இlலாமl இ6kகேவ `"யா5. பrயாயt%l ஞானt%& மைறp_ அதாவ5 ெவ2pப4m 

அwbl u4தl lைறதலாக இ6kக `"pm. ஞானtைத ெகIட அlல5 நlல (,tயா 

அlல5 சmயk) எ&Y ;Lkகாமl ஞானt%& ஐn5 பrயாயRகளான அதாவ5 ம%ஞானm, 

N6தஞானm, அவ%ஞானm, மனpபrயயஞானm மXYm ேகவலஞானm ஆZயைவக2& 

sவ�பm பXw இpேபா5 ெதLn5 ெகாllளலாm. 
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      ம-ஞானm: _ல&கll மXYm மனm இைவக2& �,tதtதாl பதாrtதRகைள அwpm 

ெசயைல-பrயாயtைத ம%ஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr. இ5 ;ற பதாrtதRகைள 

_லனேயா-இn%Lயtைதேயா மனைதேயா சாrn5 அwpm-பேராk ஷ அwவாlm. இைத 

ெபாwயwi எ&Ym ெசாlmவாrகll. ஆனாl எpேபா5 உPr �ஜ ஆtமாைவ-த&ைன 

அwZறேதா அpேபா5 _ல&கll மXYm மனm இைவக2& பkகm த& உபேயாகtைத 

�kZ, ேநர"யாக ஞானm உllேநாklm ெசயைல ெசy5, ஞான உபேயாகtைத த&பkகm 

%6p_Zற5. அnத சமயm �ஜ ஆtமாைவpபXw எnத அwi உkடாZறேதா அைத 

ம%ஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr. இ& Rtயk ஷ ஞானm ஆpm. [Nய அrபவm ;ரtயk ஷm- 

உPr த&ைன தாேன ேநராகேவ _ல&கll மXYm மனm இைவக2l எத& உதbp,&w அwதl 

ேநர" அwவாlm.] 

       s.தஞானm: ம% ஞானtதாl அwnத பதாrtதt%& சmபnதமான மXற பதாrtதtைத 

அlல5 ெபா6ைள அwpm அwைவ s6தஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr. எpப" எ&றாl 

சrkகைர எ&ற சpதtைத ேகIடேபா5 அlல5 ப"tதேபா5 அnத சpதm 'லm எnத 

ெபா6ll நm அwikl வ6Zறேதா அ5 ம%ஞானm மXYm அnத சpதt%& 'லm அwnத 

ெபா6ll இ5தா& எ&ற  தகவைல த6m சrkகைர (ெவ2Pl சrkகைரைய பாrt5) இnத 

பதாrtதmதா& எ&Y அwதl s6தஞானm. இpேபா5 உRகll 'ைளPl எ&ன ேகllb 

எaZற5 எ&பைத நா& _Ln5 ெகாkேட&. இ5தாேன அnத ேகllb, எnத உP6kl 

ெவ6m ஒ&Y அlல5 இரk4 _ல&கll மI4m இ6kZறேதா அnத உPrகokl 

s6தஞானm எpப" உkடாZற5? அதXl ப%l இ5தா&-ஏேகn%Lய உP6kl 

sபrசன இn%Lயt%& (ெதா4 _ல<&) �,tதமாக ெதா4 அwi உkடாவ5 ம%ஞானm 

மXYm இnத ெதா4தl அwவாl உkடாlm அrபவm அதாவ5 இ5 5kகமா அlல5 

Nகமா எ&Y அwதl s6தஞானm ஆlm.  

  ஆtமாb& Ntத , அrபவ வ"வ s6தஞானtைத பாவs.தஞானm எ&Y 

ெசாlZ&றனr. அnத ஆtமா சmபnதமான bசாரைண, சrcைச, ல�ணm, ஆtமாrபவm 

ெசypm வ^ (உபாயm) `தtயன எnெதnத சாs%ரRக2l ெசாlலp பI"6kZறேதா 

அnத  எlலா  ஆகமRகைளpm -அதாவ5 Fனவா�ைய  tரvயs.தm எ&Y 

ெசாlZ&றனr. இ%t6n5 நாm ெதLn5 ெகாllவ5 எ&ன ெவ&றாl tரvயs6தm 

அதாவ5 %vயtெதா� uட சpதt%னாl உkடானதாlm, வா�-சpத வ"வமாlm, 

ஞானt%& பரயாய,lைல . இpேபா5 யாராவ5 சாs%ரt%l ஞானm இlைல , 

%vயtெதா�Pl ஞானm இlைல எ&Y uwனாl உRகokl ஆcசrயm உkடாகா5, 

எnத ேநாkZl இpப" ெசாlZறாrகll எ&ப5 உRகll கவனt%l வ6m.  

      அவ-ஞானm: எnத அwi %ரvய, ேஷtர, கால, பாவ-bhava எlைலkl உIபI4 உ6வ 

பதாrtதtைத _ல&கll மXYm மன%& உதbP&w ேநர"யாக ெத2வாக அwpm 

அwb& பrயாயtைத அவ%ஞானm எ&Y ெசாlZேறாm. ேதவ க%Pl இ6klm ேதவக% 

உPrகoklm, நரக க%Pl இ6klm நாரZ உPrகoklm இnத அவ%ஞானm 

;றbP& ஆரmபt%t6nேத இ6kZற5. ஆைகயாl நரக ேதவ க% உPrக2& இnத 

அwைவ பவRரtயய அவ-ஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr. hல மன`ைடய பOேசn%Lய 

bலRlக% உPrகoklm hல ம<த உPrகoklm uட அவ%ஞானm இ6kக `"pm. 

இnத ஞானt%& 'லm கடnதகால, எ%rகால மXYm ேவY இடRக2l �க]காலt%l 

�கam �க]iகைள இnத உPrகll ேநர"யாக அwய `"pm. இnத அவ%ஞானtைத 

pணpRரtயய அவ-ஞானm எ&Y uYZ&றனr. இ%l அ%சயm ஒ&Ym இlைல. 

lஅவ% ஞானt%&-bபRகஞானt%& 'லm uட இnத bஷயRகைள அwZறாrகll. 
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இnத அwb& காரணtதாl lwp;Iட hல நபrகll தRகைள `kகாலtைதpm, 

'iலகtைதpm அwபவr எ&Ym, அ%சயRகைள ெசy5 காIடku"ய `<வr-தபsb 

எ&Ym uwkெகாk4 உலகtைத ஏமாXYபவrகளாக இ6kZறாrகll, அவrகoைடய 

மாயாஜாலt%l hkZkெகாk4 தRகll ெபா6ைள இழpபவrகom உk4. 'ட 

நm;kைக உllளவrகll இவrகைள கடiளாகேவ கXகைன ெசy5 ெகாk4 வணRகim 

ெசyZறாrகll . அவ% ஞானt%& இயl_ பXw ெதLnதவrகll இpப"pபIட 

மாயாk"கைளpm அவrகll ெசypm மாயாசாரRகைளpm கk4  ஆcசrய 

மைடவ%lைல . நXகாIh உைடய உPrக2டm இ6klm அவ% ஞானtைத 

Vஅவ-ஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr.  

      மனpபrயயஞானm: இnத ஞானm hல பாவtRZ `<கokl இ6kZற5. �rவாண-

ஆைடகll அ�யாத %கmப ர -%kைகேய  ஆைடயாக ெகாkட  பாவtRZ 

`<வrகைளtதbற மXறவrகokl இnத ஞானm இ6pப%lைல. எnத ஞானm %ரvய, 

ேஷtர, கால, பாவ எlைலklIபI4 ;ற6ைடய மன%l இ6klm உ6வ`ைடய 

பதாrtதRகைள ேநர"யாக, ெத2வாக அwZறேதா அைத மனpபrயயஞானm எ&Y 

ெசாlZ&றனr.  

      ேகவலஞானm: எnத ஞானm `kகாலt%& (கடnத, �க], எ%r) மXYm அேலாகாகாசm 

மXYm ேலாகாகாசt%& '&Y ேலாகRக2mm உllள எlலா %ரbய -lண -

பrயாயRகைளpm ஒேர சமயt%l, ஒ&றாகim, ெத2வாகim, ேநர"யாகim அwZறேதா 

அைத ேகவலஞானm எ&Y ெசாlZ&றனr.  ேகவலஞானt%& hறp_ எ&னெவ&றாl 

ேகவt பகவா& எlலா பதாrதRகைளpm அைவக2& பkகm பாrt5 ெதLn5 

ெகாllZறாr எ&பேத இlைல, அவr த& �ஜ ஆtமாbl `aைமயாக ஆ]n%6kZறாr. 

அவr த& ஆtமாb& `aவ"வtைதpm அwZறாr . அவLடm அனnத ஞானm 

ெவ2pபI"6kZற5 மXYm ;ரபOசt%l உllள எlலா இடm ெபய6m மXYm 

�ைலயாக இ6klm உ6வ`ைடய மXYm உ6வமXற வs5kகll-பதாrtதRகll எlலாm 

அவ6ைடய ஞானt%l ஒvெவா6 சமய`m ;ர%பtkZ&றன. [ேகவt பகவா<& அசRயாத 

;ரேதச`m அwpm %ைறைம ெகாkடதாக ஆZb4Zற5. ;றb �ைலPl தா& ெகாkட உடலளi 

அசRkயாத ;ரேதசm ெதா4 அwைவpm, மXற நா&l %ரbய _ல&கll மXYm %ரbய மன அளi 

இ6klm உPr ;ரேதசRகll மI4ேம அnதnத _ல சmபnதமான அwைவ ஏXற இறkகRகoட& 

அwpm %ைறைமைய ெகாkடதாக இ6kZ&றன. ஆனாl ேகவt பகவா<& எlலா ;ரேதச`m 

எlலாவXைறpm (;ரபOசtைதேய) ;ர%பtklm ஒ6 கkணா" ேபால ஆZb4Zற5. அnத 

;ர%;mபRகைள த& ஆ&மாbl ஆ]nத வkணேம ேநர"யாக பாrt5 ;ரபOசt%& எlலா 

ெபா6llக2& (%ரvய-lண-பrயாயRக2&) `kகாலtைதpm `aைமயாக ஒvெவா6 சமய`m 

உllள5 உllளப"ேய ேகவt பகவா& அwZறாr.] ேலாக அேலாகாகாசt%l உllள அனnத 

வst5kக2& அனா%Pt6n5 அனnத காலm வைர பXwய அwi அவ6kl 

�க]காலt%l ஒI4 ெமாtதமாக ஒ&றாக இ6pப5 ேபாலேவ அவr த& ேகவல 

ஞானt%l பாrt5 அwZறாr. ேகவலஞானm எ&னேவா sவபர ;ரகாசk-த&ைனpm, ;ற 

ெபா6llகைளpm ;ரகாசpப4t%k காI4m ம*ைம ெகாkட5, உ&னதமான5. 

(kevalgyan is known for it’s nobility, Greatness.) 

     ேகவலஞானtதாl kரmபtதபrயாயm ��பணm ஆZற5 எ&பைத நாm pரேமயtவ 

lணtைத  பXw  சrcைச  ெசypmேபா5 பாrtேதாm . ேகவt எ%rகாலt%l 

�கழb6kZ&ற பrயாயRகைள அwயku"யவராக இ6kZறாr ஏென<l அ5 அவLடm 

உllள ேகவலஞானt%& %ைறைமயாlm, தl%யாlm, சாமrt%யமாlm. ஆனாl எnத 

ஒ6 பrயாய`m இ,யளiuட மாXறm அைடய `"யாததாக, `& ;& �கaமாY ெசyய 

`"யாததாக, hwதளiuட மாXறm ெசyய `"யாததாக இ6kZற5. ஒvெவா6 
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%ரbயt%& ஒvெவா6 பrயாய`m Nதn%ரமானதாகim மXYm �cசPkகpபIடதாகim 

இ6kZற5 எ&ற %டமான `"ikl வ6வேத உkைமயான _6ஷாrtதமாlm; 

ஏென&றாl அpப" `"i ெசyத ;றேக நm`ைடய பாrைவ-ேநாkl ;றவXw& n5m 

மXYm நm பrயாயt%& n5,6n5m bலZ; நm `kகால, எpேபா5m �ைலயாக 

இ6kகku"ய tரvய இயl;& பkகm �ைல ெகாllZற5 . ஆைகயாl ஞான 

பrயாயRக2& இயlைப அwn5 kரmபtதபரயாயtைத உllள5 உllளப"ேய �rணயm 

ெசyவேத நாm ெசyயku"ய தl%யான காLயமாlm. “பrயாயm ஒ&ற&;& ஒ&றாக 

lwp;Iட  வLைசkரமt%l -kரமபtதமாக �க]Zற5 எ&றாl நm`ைடய 

_6ஷாrtதt%l எ&ன இ6kZற5? ேபா&ற bப�தமான `"ikl வ6தl தl%யான 

ெசயl அlல.  

        ஒ6 சமயt%l ஒ6 உPLடm ஞான lணt%& ஒ6 பrயாயm மI4ேம உபேயாகt%l 

இ6kZற5. ஆனாl ஒ6 உP6kl எnெதnத ஞானபrயாயRகll (ஒேர சமயt%l 

உபேயாகt%ேலா அlல5 உபேயாகt5kl வராமேலா சtதாbேலா) இ6kக`"pm 

எ&பைத இpேபா5 பாrkகலாm. lைறnத பIசm ஒ6 ஞானm இ6klm எ&றாl அ5 

ேகவலஞானமாகேவ இ6kக `"pm . ேகவலஞானm அைடnத ;றl மXற ;ற 

ஞானRகளாl எ&ன ;ரேயாஜனm இ6kZற5, இlைலயா? யா6kகாவ5 இரk4 ஞானm 

இ6klெம&றாl  ம%ஞானm மXYm N6தஞானm இரk4mதா& இ6klm. இnத 

இரk4ேம ,tயா ஞானமாகேவா அlல5 அlல5 இரk4ேம சmயkஞானமாகேவா தா& 

இ6klm. யா6kகாவ5 '&Y ஞானm இ6klெம&றாl அ5 இvவாY இ6kகலாm. 1. 

ம%ஞானm, N6தஞானm மXYm அவ% ஞானm-'&Ym ,tயாவாகேவா அlல5 '&Ym 

சmயkகாகேவா  இ6klm . அlல5 2 . Nம%ஞானm , NN6தஞானm மXYm 

மனpபrயயஞானm ஆZய '&Ym இ6kகலாm . யா6kகாவ5 நா&l ஞானm 

இ6klெம&றாl Nம%, NN6த, Nஅவ% மXYm மனpபrயய ஞானm எ&ற நா&l 

ஞானRகll இ6kக `"pm. [ எtதைன  ஞானRகll இ6nதாmm ஒ6 சமயt%l ஒ6 ஞானtைதேய 

உPr உபேயாகm ெசyய `"pm.] 

   உPL& hரtைத-நm;kைக lணt%l `kZயமாக இரk4 பrயாயRகll 

இ6kZ&றன. அைவ ,tயாதrச&-'டநm;kைக மXYm சmயkதrச&- ந&னm;kைக 

எ&பன.  

       aடநmRkைக-Utயாதrசனm:  தt5வm அlலாதவwl  நm;kைகைய (அதtவ 

sரtதானtைத) 'டநm;kைக எ&Y ெசாlZ&றனr. அpப"pபIட உPrகokl sவ 

தt5வt%l நm;kைக இ6pப%lைல. உPr `தலான ஏa தt5வRகll பXw 

எ%rமைறயான நm;kைகேய இ6kZற5. உடைல தா& எ&Ym, b6p_, ெவYp_ 

உணrைவ தா& ெசyZேற&, அrபbkZேற& எ&Ym, ;ற ெபா6llகll த&rைடய5 

எ&Ym, அதXl உwயவ& தாேன எ&Ym, _k�யtைத நlல5 எ&Ym, பாபtைத 

ெகIட5 எ&Ym, _k�யm ெசy5 ெகாkேடP6nததாl ேமா�m Zைடt5b4m 

எ&ப5 `தலான bப�தமான நm;kைககைள-அைவக2& ேமl இ6klm ஈ4பாIைட-

hரtைதைய 'டநm;kைக-,tயாதrசனm எ&Y ெசாlZ&றனr. இnத நm;kைக 

;றbPt6nேத இ6klமானாl அைத அkர�த Utயாtவm-உPLேலேய ப"t%6klm 

'டநm;kைக எ&Y ெசாlZ&றனr. lேதவr, ll6, lசாs%ரRகll `தtயைவகைள 

�கrவதாl ஏXகனேவ உPLl ப"n%6klm இ6klm 'டநm;kைக ேமmm 

உY%யாவேதாடlலாமl _%ய _%ய கXபைனயான 'டநm;kைககll ேதா&Yவைத 

^ர�த Utயாtவm-ேசrt5k ெகாkட 'டநm;kைக எ&Y ெசாlZ&றனr.  
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  ந6நmRkைக-சmயkதrசனm: எnத உPr xதராக சrவOஞராl ெசாlலpபIட 

உபேதசtைத ேகI4 உPr `தலான ஏa தt5வRகll உkைமயானேத எ&ற `"i 

ெசy5 , உkமயான ேதவ-l6-சாs%ரRக2& இயlைப-லIசணtைத அwn5 

இைவகேள �கrவதXl உகnதைவ எ&Y உY% ெசy5, ேமா�மாrகtைத இvவாேற 

இ6kZற5 எ&Y உkைமயான `k%pபாைதைய உY% ெசy5, sவதt5வm மXYm 

;றதt5வRகைள  உllள5 உllளேபால அwn5 , உY% ெசy5 , த&ைனpm 

;றெபா6llகைளயm ேபதbOஞானt%& (;Li ப4t% பாrklm அwb&) 'லm 

ேவYப4t% பாrt5 மXYm உll`கm ெகாk4 த&ைனேய hn%t5, %யா<t5 ஆtம 

அrபவtைத அைடpmேபா5 அnத உP6kl hரtைத lணt%& சmயkதrசன-

ந&நm;kைக-நXகாIh பrயாயm ெவ2pப4Zற5.  

    சmயkதrசன பrயாயm ெவ2pபIட அேத சமயt%l ஞான lணt%& பrயாயm uட 

சmயkஞானமாகim-அwi நlலwவாகim, ேமmm சாLtர-ஒakக lணt%& பrயாய`m 

சmயkசாLtரமாகim-நlெலாakகமாகim �கழt 5வRZ b4Z&றன. இnத '&Y 

lணRக2& பrயாயRகll மI4மlல, உPL& எlலா அனnத lணRகom sவபாவ 

வ"bl-இயl;l பLண,kகt ெதாடRZ b4Z&றன. ஆtமாbl ஆ]n5 இ6pபதாl 

அதாவ5 Ntேதாபேயாகtதாl அ�n%LயNகtைத ேநர"யான அrபவm ெசyதl 

�க]Zற5. எvவளi கஷாயRகll இlலாமl ேபாZறேதா அvவளi அகஷாய வ"வ 

சாn%-அைம% ZைடkZற5.  

     உPr சாLtர lணt%& பrயாயm Ntேதாபேயாகt%t6n5 Nேபாபேயாகt%Xேகா 

அlல5 அNேபாபேயாகt%Xேகா வnத ;றlmuட இpேபா5m hரtைத lணt%& 

சmயkதrசன பrயாயm ெசயlபI4kெகாkேட  இ6kZற5 . nk4m nk4m 

Ntேதாபேயாகm ெசyவதாl அத& சmயk sரtைத ேமmm %டமாZkெகாkேட 

இ6kZற5 . யாராவ5 hலr , hல சமயm சmயkதLசனt%t6n5  இ^n5  

'டநm;kைகைய அைடயim ெசyZறாrகll. ஆனாl ;றl nk4m ந&`யXh-

நl_6ஷாrtதm ெசy5 நXகாIhைய அைடய அவrகளாl `"pm. கரணாrேயாக 

ேநாkZl sரtதா lணt%& சாசாதனm மXYm ,sரm எ&ற இரk4 அவsைதகll-

�ைலகll-பrயாயRகll-lணsதானRகll சmயk5வt%t6n5 bam உPrக2டm 

�க]Zற5 எ&றாmm இnத பrயாயRகll ,க அlப காலேம (,க lைறnத காலேம) 

�க]Zற5, இ5 பXwய வrணைனைய இpேபா5 நாm இRl பாrkகp ேபாவ%lைல.  

    சாLtர lணt%& பrயாயRகll பXw bLவாக ெதLn5ெகாllள ேவk"P6pபதாl 

அ4tத க"தt%l அைதpபXw `aைமயாக எa5Zேற&. சmயk தrசனt5ட& சmயk 

சாLtர-நlெலாakக lணt%& பrயாயைத அைடnத ;றluட அnத சாLtர 

பrயாயt%l ஆைசpட& u"ய �ைலpm, ஆைசயXற �ைலpm அதாவ5 சராகதாcm 

மXYm xதராகதாcm ஒ&றாக ஒேர ேநரt%l இ6kZற5. ெகாOசm ெகாOசமாக 

kரமமாக ஆைசpட& u"ய த&ைம lைறn5 ெகாkேட ேபாZற5 மXYm xதராக 

த&ைம வளrn5 ெகாkேட ேபாZற5. கஷாயRகll `aவ5m அ^nத �ைலPl Uரண 

xதராக த&ைம உkடாZற5, அதXlp;றேக ஞானt%& ம% s6த பrயாயRகll 

அ^n5 ேகவலஞான பrயாயm உkடாZற5.  

     ஞானm, தrசனm, sரtைத, ஒakகm இைவகokl சமமாக Nகm மXYm xrயm uட 

உPL& hறp_ lணRகளாlm. Nக lணt%& அ�n%Lய-_ல&கokl அpபாXபIட 

Nகm இயlபான பrயாயமாlm. நாm உலக வா]bl எைத Nகm எ&Y நm_Zேறாேமா 

அnத _ல&கll 'லm உkடாlm Nகm மXYm 5kகm இரk4ேம Nக lணt%& bபாவ-
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%L_ பrயாயமாlm. ஆtமாrU% அைடpmேபா5 அேத சமயt%l அ�n%Lய ஞான`m, 

அ�n%Lய Nக`m ZைடkZற5. எnத அளi ஆtமாbl ஆ]தl அ%கமாZறேதா அnத 

அளi அ%க Nகm ZைடkZற5. `a xதராக த&ைம அைடnதiட& `a Nக`m 

ZைடkகpெபYZேறாm, மXYm ேகவல ஞானm அைடnதiட&தா& அனnத Nகtைத 

அrபவt%l உணர `"Zற5.  

      xrயm uட உPL& hறp_ lணமாlm. xrயm எ&றாl பலm. உடt& பலm உPL& 

xrய lணt%& பrயாயm இlைல. xrய lணt%& பrயாயtைததா& A.ஷாrtதm  எ&ற  

ெபயராl  lwp;4Zறாrகll. பrயாயt%l sவபாவtைத-இயlைப உ6வாklதl இnத 

xrய lணt%& ெசயலாlm. ேமா�t%& பkகm நmைம எ4t5c ெசlmm இnத 

பrயாயேம உkைமயான _6ஷாrtதமாlm. நாm ெலௗZக வா]kைகPl ெசypm 

_6ஷாரtதm- `யXhகll எlலாm bபாவ-%L_ _6ஷாrtதமாlm, ஏென&றாl அதனாl 

சmசாரm அதாவ5 ;றb NழXhதா& வளrchயைடZற5. ஆtமாb& sவபாவm-இயl_ 

எ&னேவா அனா% காலமாக இ6kZற5, நm,டேம சk% வ"bl எpேபா5m இ6kZற5 

ஆனாl அnத sவபாவm நm,டேம இ6pபைத உY% ெசyதl, நm பாrைவைய அத& 

பkகm ெகாk4 ெசlmதl, sவபாவt%& ேமl நm;kைக ெகாlloதl, sவபாவt%l 

�ைலtதl எlலாm xrய lணt%& காLயமாlm, இைதேய உkைமயான _6ஷாrtதm 

எ&Y ெசாlZ&றனr.  

     kLயாவ% சk% uட உPL& ஒ6 hறp_ lணமாlm. அதXl இடm ெபய6m ெசயl 

மXYm ஒேர இடt%l இ6klm ெசயl என இரk4 பrயாயRகll இ6kZ&றன. உPr 

இடm ெபயrதmm ஒேர இடt%l �ைலtதmm உPL& kLயாவ% சk%P& காLயமாlm 

மXYm _tகலm-உடl இடm ெபயrதmm ஒேர இடt%l �ைலtதmm _tகலt%& 

kLயாவ% சk%P& காLயமாlm. உP6m உடmm ஒேர காலt%l (ஒ&றாக) ஒேர 

ெசயைல ெசypmேபா5 உடt& ேபாதl வ6தl காLயtைத தாேன (ஆtமாேவ) ெசyவ5 

ேபா&ற ;ரmைம-lழpபm உP6kl உkடாZற5. [உkைமPl இைவ இரk4m ஒ&Yேபால 

ெசயlப4m இரk4 ெபா6llக2& த<tத< ெசயlகளாlm என அwதl ேவk4m.] 

     எtத பrயாயm _tகல%ன5 மXYm எ5 எ&rைடய5 அதாவ5 ஆtமாbrைடய5 

எ&ப5 அwn5 ெகாkட ;றl அைவக2& அைடயாளRகைள-லIசணRகைள ைவt5 

ஆtமாim உடmm ேவY ேவY எ&Y அwn5 ெகாlloதl இpேபா5 Nலபமாக 

ஆZbIட5. த&ைனtதா& அwதl நமkl உபேயாகமானதாைகயாl hறp_ lணRகll 

பXwய இnத பPXh நமkl ஒ6 �rவாZயாக-ெசயl%ற& ெகாkடதாக இ6klm. உPr 

மXYm _tகலm தbrtத மXற நா&l %ரbயRகll-தrமm, அதrமm, ஆகாசm, காலm 

ஆZயைவக2& hறp_ lணRகll பXw %ரbயt%& இயl_-sவ�பm ெபயr ெகாkட 

க"தt%l `&னேர நாm ெதLn5 ெகாk"6kZேறாm. ஒakக-சாLtர lணt%& 

hறp_கll பXwய க"தtைத |kZரமாகேவ அrp_Zேற&.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

  

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-18                                                                                                                             16-04-1995 

                               உmW6 ஒtkக-சாWtர pண*m அத6 பrயாய9கrm. 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதRகll.  

       இ5வைர நாm க"தRகll 'லm |kZரமாகim, Nலபமாகim ;ரபOசm, %ரbயm, 

lணm, பrயாயm, ெபா5 lணRகll, hறp_ lணRகll மXYm இ&rm hல bஷயRகll 

பXw ெதLn5 ெகாkேடாm. உkைமPl நாm சமண தtத5வtைத ெதLn5 ெகாllள 

ேதைவயான அ"pபைட  bஷயRகைள  ஓm நம : KtேதpRய : ேபாI4  கXக 

ஆரm;t5bIேடாm எ&ேற ெசாlலலாm. அnத காலt%l lழnைதைய பll2Pl 

ேசாrklmேபா5 lழnைதP& ைகbரைல ;"t5 அவ& `& பரp;pllள தா<யt%l 

ஓm நம: htேதp;ய: எ&Y எa% ப"p_ ெசாltk ெகா4kக ஆரm;pபாrகll. 

இ%t6n5 எnத Nபcெசயைல ெசyய 5வRlmேபா5m ஓm எ&ற எat5ட& 

5வRlவ5 பரவலாக பழkகt%l உllள5.  

   ெதாடkகt%l நாm ெபா5 lணRக2& இயlைப, sவ�பtைத ெதLn5 

ெகாkேடாm. ஆY %ரbயRக2mm இnத lணRகll காணpப4Z&றன, ஆைகயாl 

இnத பk_கll எRl இ6kZறேதா அ5 ஒ6 -ரBயm எ&பைத நாmமாl ெதLn5 

ெகாllள `"Zற5. ஆனாl ஆY %ரbயRக2l இ5 இ&ன %ரbயm எ&Y உY% ெசyய, 

அத& hறp_ lணRகைள ெதLn5 ெகாlloதl அவhயமாlm. அnத hறp_ lணRக2& 

bLவான சrcைசையtதா& நாm ெசy5 ெகாk4 வ6Zேறாm. lணm எ&னேவா சk% 

வ"வமாlm இnத capacity எ&னேவா அனா%Pt6n5 அனnத காலm வைர எpேபா5m 

இ6klm %றனாlm. அnத %ற& த&ைன ஒvெவா6 சமய`m ெவ2pப4t5m காLயm 

ெகாkடதாlm, அவsைத உைடயதாlm, ெவ2Pl ெதLpm வ"வமாக இ6pபதாlm, 

அைதேய நாm பrயாயm எ&Y ெசாlZேறாm. அnத ெவ2pப4m பrயாயt%& 'லேம நாm 

lணtைத பXw ெதLn5 ெகாllள `"Zற5. ஆைகயாl இnத hறp_ lணRக2& 

ப rயா ய Rக ைள  ப Xw  நா m இ pேபா5 ெத L n5 ெகாllள  ` ய Xh  ெச y5 

ெகாk"6kZேறாm. _tகலt%& hறp_ lணRகll மXYm அைவக2& பrயாயRகll 

பXwய சrcைசklp ;றl ெச&ற க"தt%l உPr ெபா62& hறp_ lணRகll மXYm 

அத& பrயாயRகll பXw சrcைச ெசyேதாm. அைவக2l ஒ&றான ஒakக-சாLtர 

lணtைத பXwய சrcைசைய இ&Y ெசyயலாm.  

         உPr ெபா6ll அத& ைசத&ய இயlபாl அதாவ5 ஞானm தrசனm-பாrtதl அwதl 

lணRக2& காரணtதாl மXற %ரbயRக2t6t5 ேவறானதாlm. தtவாrத¥t%ரm 

எ&ற \tl உபேயாேஹா ல`சணm எ&Y உPL& லIசணமாக-அைடயாளமாக 

ெசாlலp பI"6kZற5. அnத உபேயாகt%l இரk4 ;Liகளாக ஞாேனாபேயாகm 

மXYm தrசேனாபேயாகm அதாவ5 பாrtதl மXYm அwதl என இரkடாக இ6kZற5. 

உபேயாகm  எpேபா5  த&ைன அwவ%l  இ6kZறேதா  அைத  Vtேதாபேயாகm  எ&Y 

ெசாlZ&றனr . உபேயாகm ;ற ெபா6llகைள -பர பதாrtதRகைள  அwn5 

ெகாk"6klmேபா5 Nப உணri வnதாl அnத அwpm உபேயாகtைத Vேபாபேயாகm 

எ&Y  ெசாlZ&றனr. மXYm உபேயாகm ;ற ெபா6llகைள-பர பதாrtதRகைள அwn5 

ெகாk"6klmேபா5 அNப உணri  வnதாl அnத  அwpm உபேயாகtைத 

அVேபாபேயாகm எ&Y ெசாlZ&றனr. இnத Nப-அNப உணrைவ அதாவ5 b6p_ 

ெவYpைப கஷாயm அlல5 &வrpA உணrcகll எ&Y ெசாlZ&றனr.  
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       இpேபா5 �Rகேள ெசாlmRகll, இnத கஷாயm எ&ப5 எ&ன? %ரbயமா? lணமா? 

அlல5 அத& பrயாயமா? அ5 எ&னேவா %ரbயமாக இ6kக `"யா5 ஏென&றாl ஆY 

%ரbயRக2& ெபயrகllதா& நமkl ெதLpமlலவா. கஷாயm உPr ெபா62l மI4ேம 

இ6kZற5 எ&றாmm எlலா உPrக2டm இ5 இlைல. அரஹnதr, htதrக2டm 

கஷாயm இ6pப%lைல, இnத காரணtதாl கஷாயm lணமாகim இ6kக `"யா5. 

இ%t6n5 கஷாயm பரயாயமாகtதா& இ6kக `"pm எ&Y ெதLZற5. அைதேய 

உPL& சாLtர-ஒakக lணt%& பrயாயm எ&Zறாrகll. ஆனாl அ5 sவபாவ 

பrயாயm இlைல, இயl_ பrயாயm இlைல, அNtத பrயாயமாlm, bபாவ பrயாயமாlm. 

ஒakக lணt%& Ntத பrயாயtைத xதராகt&வm-b6p_ெவYpபXற �ைல எ&Ym 

அNtத பrயாயtைத சராகtவm-கஷாயt5வm-b6p_ ெவYp_ட& u"ய �ைல எ&Y 

uYZ&றனr. ;ற lணRகைளp பாrklmேபா5 சாLtர-ஒakக lணt%l ஒ6 hறp_ 

இ6kZற5. அ5 எ&னெவ&றாl இnத lணm மXற lணRகைளpேபால ஒேர மாXறt%l 

தாடால"யாக `at�yைம  அைடவ%lைல , ப"pப"யாகேவ  ஒakகt%l 

Ntதtத&ைம -�yைமP& �ைல  அ%கLt5kெகாkேட  ேபாZற5 , அதXl 

உகnதாrேபாl அNtதtத&ைமpm lைறn5 ெகாkேட ேபாZற5. hரtைத lணm 

�kகIhPt6n5 நXகாIhயாக மாXறமைடnத ;றl ஒakக lணt%l ஒ6 பl% 

xதராக த&ைமயாகim மXற பl% சராக த&ைமயாகim என இரk4 ;ரவாஹRகll-

இரk4 ஓIடRகll ஒ&றாக �க]5 ெகாkேட இ6kZ&றன.  

  'டநm;kைக �ைலPl ஒakக lணt%l ெவYm b6p_ ெவYp_ உணrேவ 

உkடாZற5, அைதேய கஷாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. கஷாயm நமkl ,கim 

பழkகமான5தா& ஏென<l இரi பகl எnேநர`m நாm கஷாயtைத தாேன ெசy5 

ெகாk4 இ6kZேறாm. எ5 நmைம இYkகமாக இ6kக ைவkZறேதா, எ5 நமkl 

5kகtைத த6Z&றேதா அைதேய கஷாயm எ&Y ெசாlZ&றனr. அதாவ5 எதனாl 

;றb NழXh ெதாடrZறேதா அைதேய கs+ஆய கஷாயm எ&Y ெசாlZேறாm. கஷாயm 

எ&பைத இரk4 ெசாXகளாl ெசாlல ேவk4m எ&றாl b6p_-இராகm மXYm 

ெவYp_-tேவஷm எ&Y ெசாlலலாm. கஷாயtைத நா&l ெசாXகளாl ெசாlல 

ேவk4m எ&றாl ேகாபm, அகnைத, கபடm, ,lபXY அதாவ5 kேராத, மான, மாயா, 

ேலாபm எ&Y uறலாm. எlலா கஷாயRகைளpm 25 ெபயrகளாக ;Lt5m ெசாlலim 

`"pm.  

   1,2,3,4-அனnதாrபn% kேராதm, மானm, மாைய, ேலாபm (நா&l கஷாயRக2& `தl 

பாகm) 

 5,6,7,8-அpரtயாkயான kேராதm, மானm, மாைய, ேலாபm (நா&l கஷாயRக2& 

இரkடாm பாகm) 

 9,10,11,12-pரtயாkயான kேராதm, மானm, மாைய, ேலாபm (நா&l கஷாயRக2& 

'&றாm பாகm) 

 13,14,15,16-சONவலன kேராதm, மானm, மாைய, ேலாபm (நா&l கஷாயRக2& 

நா&காm பாகm) 

  ஒ&ப5 ேநாகஷாயRகll- 17 ஹாsயm, 18 ர%, 19 அர%, 20 ேசாகm, 21 பயm, 22 

¢lpைச, 23 s%L ேவதm, 24 _6ஷ-_m ேவதm, மXYm 25 ந_mசக ேவதm என ஒ&ப5m 

ேசrn5 ெமாtதm கஷாயt%& 25 ;Liகளாlm. 
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  எpேபா5 உP6kl kேராத கஷாயm உXபt%யாZறேதா அpேபா5 ;றைர ேமாசm 

ெசyய ேவk4m எ&ற �bர ஆைசpm, ;றைர அவம%kகim, �Xறim, அ", உைத 

மXYm ெகாைல `தலான ெசyய ேவk4m எ&ற `"iklm வ6m. 

 எpேபா5 உP6kl  மான கஷாயm உXபt%யாZறேதா  அpேபா5 ;றைர 

தா]வானவrகளாகim, த&ைன உயrnதவராகim பாrkக அ%க ஆைச உkடாlm மXYm 

அதXகான வ^`ைறகைள ேயாhlm. 

    எpேபா5 உP6kl மாயா கஷாயm உXபt%யாZறேதா அpேபா5 வOசகமான ெசயைல 

ெசyயim, ;றைர ஏமாXYm காLயtைத ெசyயim �bர b6pபm ெகாllom.  

    எpேபா5 உP6kl ேலாப கஷாயm உXபt%யாZறேதா அpேபா5 இ�ட பதாரதRகைள 

அைடய ேவk4m எ&ற b6pபtதாl எ&ன ெசyதாl அnத எkணm �ைறேவYm எ&Y 

பல வ^க2l ேயாசைன ெசypm. இைதpபXwய ேமmm bLவான வrணைனைய �Rகll 

ேமா�மாrக Rரகாசm எ&ற \tl '&றாm அ%காரt%l சாWதரtதாl வ.m &kகm 

எ&ற பl%ைய அவhயm வாht5 ெதLn5 ெகாlloRகll. 

  இnத கஷாயRகoட& ேநாகஷாய`m இtதைகய உணriகokl 5ைணயாக 

இ6kZ&றன . ஹாsயtதாl lwp;Iட  ேபchl தவறான கXபைன  ெசy5 

சnேதாஷமைடn5 hLklm ெசயைல ெசypm. ர%யாl b6m_m ெபா6llக2& ேமl 

அ%க ேநசm உkடாlm. அர%யாl ெவYklm ெபா6llக2& ேசrkைகயாl அ%க 

5&பைடpm. ேசாக ேநாகஷாயm உதயமானl b6m;ய ெபா6ைள இழkக ேந6mேபா5m, 

b6mபாத ெபா6ll வn5 ேச6mேபா5m அ%க 5&பm அைடn5 எLcசmட& அam, 

ெபயr ெசாltcெசாlt ஒpபாL ைவt5 அ%க 5kகtைத ெவ2pப4t5m. பய 

கஷாயtதாl இ�ட ெபா6ைள ைகbI4 ேபாவைதpm, இ�ட,lலாத ெபா6ll வn5 

ேசrவைதpm அwn5 பயpப4m, அnத இடtைத bI4 ஓ"bட �ைனklm அlல5 ;றr 

கk�l படாமl மைறn5 ெகாllom. ¢lpசா ேநாகஷாய உXபt%யாl b6pப மXற 

ெபா62&ேமl ெவYp_ ெகாllom. '&Y ேவத கஷாயtதாl காம உணri b^t5k 

ெகாllom, பாtயl உறi ெகாllள இcைச உkடாlm.  

    இnத எlலா கஷாய`m 5kக வ"வமாlm ஏென&றாl அதனாl உP6kl 5&பmதா& 

உkடாZற5. ேமmm இதனாl உPr _%ய கrமRகைள கI"k ெகாllவதாl இ<வ6m 

5kகRகoklkuட காரணமாZற5 . யா6kl எlலா கஷாயRகom , எlலா 

இcைசகom இlலாமl ேபாZறேதா அவrகokேக உkைமயா Nகm ZைடkZற5. 

அதாவ5 அரஹnதr மXYm htதrகll Uரண xதராZகளாைகயாl அவrகேள அனnத 

Nக`ைடயவrகளாவrகll. சrவOஞ த&ைமயாl அவ6ைடய ேகவல ஞானt%l சmUரண 

ேலாகாேலாகt%& `kகாலtைதpm பXwய அwi ஒேர சமயt%l ;ர%பtkZ&ற5-

ெஜாtkZ&ற5, ஆனாmmuட அவrக2டm xதராக த&ைம, b6p_ ெவYp_ அXற �ைல 

இ6pபதாl அவrகokl ;ரபOசt%l உllள எlலாவXைறpm அwn5m அ%l எத& 

n5m b6pேபா ெவYpேபா ேதா&Yவ%lைல. இதXl bப�தமாக, நm`ைடய அwi 

,கim அlபமாக இ6nத ேபா%mm, நாm ஆைசpட& அதாவ5 கஷாயt5ட& u" 

இ6pபதாl நாm 5kகேம அைடZேறாm. உதாரணமாக நாm ஒ6 மாmபழtைத பாrtத5m 

அைத அwயm காLயtைத நm ஞான lணm ெசyZற5, அேத சமயm நm ஒakக lணm 

uட அத& பLணாமtைத ெசyZற5, அ5 ராக வ"வமாக பLண,kZற5. இnத மாmபழm 

எனkl Zைடkக ேவk4m, நா& இைத சாp;ட ேவk4m எ&ற இcைச உkடாZற5. 
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எ5வைர அnத இcைச Urt% அைடயblைலேயா அ5வைர 5kகm இ6n5 ெகாkேட 

இ6kZற5. எlலாவXைறpm பாrklmேபா5 நm`ைடய 5kகm நm இcைசயாl தா& 

உkடாZற5, கஷாயt%னாl அlல, ஆனாl நாm ;ற ெபா6llகேள நm Nக-

5kகRகokl காரணm எ&Y தவறாக நm; எpேபா5m ;ற ெபா6llகll n5 b6p_-

ெவYp_ அைடn5 ெகாk4 இ6kZேறாm.  

   `&னr நாm அனnதாrபn% `தலான நா&l பl%யாக கஷாயRக2& ெபயrகைள 

பாrtேதாm . இpேபா5 நாm N6kகமாக அைவக2& sவ�பtைத பாrkகலாm . 

கஷாயRக2& �bர அlல5 மnத த&ைமைய ைவt5 இnத கஷாயm நா&l பl%களாக 

;Lkகp படblைல, அnதnத ;Li கஷாயRக2& ஜா%ேய-தரேம ெவvேவறாlm.  

   'டநm;kைகpட& இ6klm �ைலPl உP6kl அனnதாrபn% `தலான நா&l 

கஷாய பl%கom(எlலா ஜா% கஷாயRகom) அத<டm இ6kZற5. அனnதாrபn% 

கஷாயt%& காரணtதாl அதtவ hரtதானm (தt5வm அlலாதவXwl நm;kைக) 

இ6kZற5. அதாவ5 யாr அனnதாrபn% அதாவ5 �bர கஷாPேயா அவ6kl 

உkைமயான தt5வt%& ேமl நm;kைக வரேவ வரா5, ஆtமா மXYm தrம சrcைச 

இைவக2l ெகாOசm uட 6h இ6kகா5, அத&ேமl அ%கமான ெவYp_ணrேவ 

இ6klm மXYm அைதpபXw ேபNபவrகைள கkடாேல அதXl ெகாOசm uட 

;"kகா5. அpப"pபIட உPrகll lேதவr, ll6, lசாs%ரm ஆZயைவக2l ,lnத 

ஈ4பா4m மXYm அைதேய b6m; அைவகokl ேசைவ ெசyபவrகளாகim இ6pபாrகll 

அ%l சnேதாஷ`மைடவாrகll . 'டநm;kைகpm , அனnதாrபn% கஷாய`m 

ஒ&ேறாெடா&Y ைகேகாrt5 ெசlபைவகளாlm, இnத இரk4m இைண ;Lயாத 

ேதாழைம உைடயைவ எனலாm, அதாவ5 ஒ&Y இ6nதாl மXெறா&Ym அவhயm அRl 

இ6klm, ஒ&Y இlைல எ&றாl மXற5m அRl இ6kகா5.  

   உkைமயான ேதவ, சாs%ர, l6kக2& lணRகைள ெதLn5 ெகாk4 அnத 

lணRக2&ேமl பk%-ஈ4பா4 ெகாlloவதாl, உபேயாகமான தt5வRகll பXwய 

hnதைன, %யானm ெசyவதாl இnத வைக கஷாயm மXYm ேமாஹm-,tயாtவm 

மnதமைடZற5 மXYm அnத உPr சmயk5வm-நXகாIh ெபற பாt%ரமாZற5. 

அpப"pபIட உPr ஆtமாbl-த&<l ஆam _6ஷாrtதtைத எpேபா5 ெசyZறேதா 

அpேபா5 அதXl ஆtமாrபவm ZைடkZற5 அதாவ5 சmயt5வtைத அைடZற5, 

அேத சமயm அனnதாrபn% கஷாய`m அத<டm இlலாமl ேபாZற5. அpேபா5 அnத 

ஒakக-சாLtர lணt%& பrயாயtைத sவlபாசரண சாWtரm எ&Y ெசாlZ&றனr. 

இைதேய சmயktவாசரண சாWtரm எ&Y uட சாs%ரRக2l  ெசாlலp ப4வைத 

பாrkக `"Zற5.  

   அpப"pபIட சmயktவ உP6kl இpேபா5 கைடh '&Y கஷாய பl%க2& 

உணriகll இ6kZ&ற5. அp;ரtயாkயன கஷாயt%& காரணtதாl ெகாOசm uட 

%யாகm ெசyய ேவk4m எ&ற எkணேமா அlல5 bரதm ஏXக ேவk4m எ&ற 

எkணேமா வ6வ%lைல . ;ரtயாkயானm எ&பத& ெபா6ll %யாகm ெசyதl 

எ&பதாlm. எnத கஷாயm ெகாoசm �ட -யாகm ெசyய Bfவ-lைலேயா அ& 

அபரtயாkயன கஷாயமாpm. இnத உPr எpேபா5 சmயktவாசரண சாLtரtைத bட 

அ%கமாக ஆtமாbl ேதாyZறேதா அpேபா5 அபரtயாkயன கஷாயm uட இlலாமl 

ேபாZற5. இnத அவsைதைய-�ைலைய ேதச சாWtரm எ&Y  ெசாlZ&றனr. அ5 

`தtரk4 கஷாய பl%க2& ெசயl இlலாைமpm, கைடh இரk4 கஷாய பl%க2& 

ெசயl இ6pப5மாlm. இpப"pபIட உPைர Bர- sராவகr எ&ற ஒ6 அைடயாள 
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ெபயr ெசாltpm அைழpபr. ;ரtயாkயன கஷாய உணriகll இ6pபதாl `aைமயாக  

அnதரRக மXYm பZரRக அதாவ5 உll மXYm ெவ2 %யாகtைத ெசyய b4வ%lைல, 

`< அளikl அnதரRகt%l-ஆtமாbl ேதாyதl இ6pப%lைல. 

     `தl '&Y கஷாய பl%கll ெசயl இlலாமl இ6klm �ைலைய சகல சாWtரm 

எ&Y ெசாlZ&றனr. இnத �ைலPl கைடh சONவலன கஷாய பl% மI4m 

இ6kZற5. அnத காரணtதாl அnதரRகt%l-ஆ&மாbl `aைமயாக ேதாyதl 

மXYm `a xதராக த&ைம அைடயm ெசயைல ெசyய `"வ%lைல. `< �ைலPl 28 

'ல lணRகைள ைகெகாllளேவk4m எ&ற ஆைச-ராக பாவm இ6kZற5, அதXl 

இnத சONவலன கஷாய பl%P& ெசயேல காரணமாlm.  

  அnதரRகt%l ேதாyதl அ%கLkக அ%கLkக உPr எpேபா5 `aைமயாக 

ஆ&மாbl ஆ]n5 b4Zறேதா, `aைமயான xதராகm அைடZறேதா அpேபா5 

சONவலன கஷாய பl% uட `aைமயாக இlலாமlேபாக யதாkயாத சாWtரm எ&ற 

�ைலைய அைடZற5.  

     கஷாயm-ராகm ெசy5 ெசy5 xதராகtைத அைடய`"யா5, ஆனாl கஷாயRகைள 

இlலாமl ெசyேத xதராகtைத அைடய `"யm எ&ப5 ேமேல uwய எlலா 

bளkகRக2m,6n5 நாm ெதLn5 ெகாllZேறாm. Nப ராகm-_k�யm மXYm அNப 

ராகm-பாபm இரk4ேம கஷாயm எ&ற ெசாlலாlதா& ெசாlலpப4Zற5. Nப ராகtைத-

_k�யtைத ெசy5 ெசyேத xதராtைத அைடய `"யா5 எ&ப%l `aைமயான 

உY%pm, `a bsவாச`m, %டமான நm;kைகpm `த&`தtl இ6kக ேவk"ய5 

அவhயமாlm. Vபராகtைத-AX�யm ெசyவைத எ6னேவா நாமாகேவ Bfவ-lைல 

ஆனாl xதராக த6ைம ெப.^kெகாXேட ேபாகpேபாக தானகேவ அதhp உகnத 

அளc Vபராக த6ைமm6 ெசய�m pைறn& ெகாXேட ேபா^ற&. ஒakக lணt%& 

பrயாயRகll பXw இpேபா5 �]kகkடவாY N6kகமாக nk4m ஒ6`ைற பாrkகலாm.  

       Utயா சாWtரm: அனnதாrபn%, அp;ரtயாkZயானm, ;ரtயாkயானm, சONவலனm 

ஆZய எlலா நா&l கஷாய பl%க2& ெசயlகom காணpப4m ஒakகமாlm. இ5 

,tயா%6�" எ&rm 'டநm;kைக ஒakக �ைலயாlm. 

  sவlபாசரண சாWtரm: அனnதாrபn% கஷாய பl% சmபnதமான ெசயlகll 

ெவ2pபடாமmm மXற '&Y அp;ரtயாkZயானm, ;ரtயாkயானm, சONவலனm ஆZய  

கஷாய பl%க2& ெசயlகll ெவ2pப4m ஒakகமாlm. இ5 நXகாIh, சmயkதrசனm 

அைடnத ஒakக �ைலயாlm.  

    ேதச சாWtரm:  அனnதாrபn%,   அp;ரtயாkZயானm  ஆZய  இரk4  கஷாய 

பl%கll சmபnதமான ெசயlகll ெவ2pபடாமmm மXற இரk4 ;ரtயாkயானm, 

சONவலனm ஆZய கஷாய பl%க2& ெசயlகll ெவ2pப4m ஒakக மாlm. இ5 bர% 

sராவக ஒakக �ைலயாlm.  

      சகல சாWtரm:  அனnதாrபn%, அp;ரtயாkZயானm மXYm ;ரtயாkயானm அZய 

'&Y கஷாய பl%கll சmபnதமான ெசயlகll ெவ2pபடாமmm, கைடh சONவலன 

கஷாய பl%P& ெசயlகll மI4m ெவ2pப4m ஒakக மாlm. இ5 %கmபர `<வL& 

ஒakக �ைலயாlm. 
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    யதாkயாத சாWtரm: நா&l கஷாய பl%கom மXYm எlலா ேநாகஷாயRகom 

`aவ5m இlலாத �ைலPl `a xதராகt5வm ெபறpப4Zற5. ஹாsயm `தலான 

ேநாகஷாயRகll வLைசயாக மnத மைடn5 ெகாkேட வn5 அைவகom இlலாமl 

ேபாZ&றன. அைவகll வLைசயாக இlலாமl ேபாவ5 பXw எa%னாl க"தm ெபLதாZ 

b4மாைகயாl இRl எaத blைல. அnத bஷயm இpேபா5 உRகokl _Ln5 

ெகாllள ெகாOசm க"னமாகk uட இ6kகலாm, ஆனாl ;றl கrமm, lணsதானm 

`தலானைவகll பXw ப"klmேபா5 உRகokl Nலபமாக இ6klm.  

     ேமேல �)ய Bளkக9கைள ெதWn& ெகாXட Rறp Utயாtவ yைலml எvவளc 

Bரத9கைள  ைகெகாXடா�m , ெவGp ெபா.llகைள  -யாகm ெசyதா�m 

அனnதாNபn- *தலான கஷாய9கைள இlலாமl ெசyய *kயா& எ6ப& Bள9pm. 

இத6 ெபா.ll எ6னெவ6றாl சmயkதrசனm அைடn&, ஆtமாBl yைலpபைத�m, 

xதராக த6ைமைய ேம�m ேம�m அ-கp பft&வ&ேம கஷாய9கைள பkpபkயாக 

அgkpm ஒேர வgயாpm.  

       தtவாrtத sரtதானm சmயkதrசனm எ&ப5 சmயkதrசனt%& வைரயைற-definition 

ஆlm. இnத ;ரேயாஞனமான தt5வt%& இயl_ யா5 மXYm அ%l நm;kைக 

ைவtதl எ&றாl நாm எ&ன ெசyய ேவk4m எ&ப5 பXw அ4tத க"தt%l 

எa5Zேற&. இ5வைர க"தt%& 'லm ப"t5 ெதLn5 ெகாkட%l ஏதாவ5 

சnேதகm இ6nதாl அைவகைள பXw எனkl ெதLயpப4t5Rகll . அதXகான 

bளkகRகைளpm எ%rவ6m க"தRக2l ெத2i ப4t5Zேற&.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-19                                                                                                                               11-5-1995                    

                                                           உபேயாக*llள தt&வm 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

     �னா, Uனாbl நடnத 10 நாIகll தt5வ `கா,l � கலn5 ெகாk4, hல நாIக2l 

அ%க தt5வ bஷயRகைள ெதLn5 ெகாllள `"nத5 உ&rைடய _k�யm 

எ&Yதா& ெசாlல ேவk4m. %ன`m � ஏa ம� ேநரm தt5வ வlp_க2l கலn5 

ெகாk4 பt5 நாIக2l 70 ம� ேநரm சமண தt5வm பXw ெதLn5 ெகாIடாy. � 

ஒ6 மாதm `mைபPl எRகoட& தRZP6nதாl uட இvவளi bஷயRகைள ெதLn5 

ெகாk"6kக வாyp;lைல. ஏென<l � தt5வ வlp;l எ& மகll ேபால அlல, ஒ6 

தt5வm பPmm மாணவr ேபால வn5 ஆrவமாக கXYkெகாkடாy.  

    ேமானா, உணkகாக நா& வ6tதpப4Zேற&. � உ& ம6t5வமைன %றpப%l உ& 

`a ேநரtைதpm அpேபா5 ெசலbட ேநrnததாl உ&னாl அnத தt5வ பPXh 

`கா,l பRl ெகாllள `"யblைல. ேமானா, உ&னாl ¨Zkக `"Zறதா? �னா uட 

%ன`m 30 �,டRகll lழnைதகokகாக தt5வ பPXh வlp_ நடt%னாll. %ன`m 

உRகll அpபா 4 ம� ேநர`m, நா& 3 ம� ேநர`m, %6.ேடாkகr l6� ஒ6 ம� 

ேநர`m, �னா 30 �,ட`m, ஆக %ன`m எIடைர ம� ேநரm வlp_கll நடt%ேனாm. 

இ6nதாmm � கவைலpபட ேவk"ய%lைல. ஆரmபt%l ம6t5வ மைனPl உணkl 

ஓyi ேநரm Zைடklm, அpேபாெதlலாm � அnத ேநரtைத சமண தt5வRகைள ப"t5 

ெதLn5 ெகாllளலாm.  

   �னா-ேமானா, ெச&ற க"தt%l நாm ஓakக lணtைத பXw சrcைச ெசyேதாm. 

%ரvயm, lணm, பrயாயm இைவகைளp பXw நாm `&னr பாrtத ேபா5, lணm 

%ரbயt%& `a பாகt%mm இ6kZற5 எ&Y பாrtேதாm . இத& ெபா6ll 

எ&னெவ&றாl உPr ெபா62& அwi lணm உPL& `aவ5m இ6kZற5, hரtைத-

நm;kைக lண`m உPL& `aவ5m இ6kZற5, அ5ேபால ஒakக lண`m uட 

உPL& `a பாகt%mm இ6kZற5. அதாவ5 எvவளi உPL& ;ரேதசேமா-ேஷtரேமா 

அvவளi ;ரேதசt%mm-ேஷtரt%mm ஒvெவா6 lண`m இ6kZற5 மXYm 

lணt5kl எvவளi ேஷtரேமா அnத ேஷtரேம lணt%& பரயாயt%Xlமாlm. இத& 

ெபா6ll எ&னெவ<l எ5 உPr %ரbயt%& ேஷtரேமா, அ5ேவ உPL& ஒakக 

lணt%& ேஷtர`m மXYm அ5ேவ ஒakக lண பரயாயt%& ேஷtர`மாlm. 

இ%t6n5 நாm ெதLn5 ெகாllவ5 எ&னெவ&றாl எnத %ரbய lணt%& பrயாய`m 

அதாவ5 %ரbயt%& பரயாய`m அnத lwp;Iட ேஷtரm வைரேய அத& 

எlைலயாlm, %ரbயtைத bI4 %ரbயt%Xl ெவ2ேய பrயாயm ெசlல `"யா5, 

%ரbயt%& ேஷt%ரt5kl அpபாl bLவைடய `"யா5.  

  உPL& ஒakக lணt%& bபாவ பrயாயேமா அதாவ5 கஷாயேமா (ேகாபேமா, 

மானேமா, மாையேயா, ேலாபேமா) அlல5 sவபாவ பrயாயமான xதராகேமா அnத 

பரயாயt%& ேஷtரm உPr %ரbயt%& ெவ2Pl �க]வ%lைல. உPr %ரbயt%& 

`a பாகt%mm இnத பrயாயm பரbP6kZற5, உPr ெபா6ைள bI4 ெவ2Pl ;ற 

%ரbயRக2l பரiவ%lைல. ஆைகயாl ஒtkக pணt-6 பrயாயm உடZl இlைல, 

உmr -ரBயt-l தா6 இ.k^ற&.  
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   �க]காலt%l நமkl ம<த பrயாயm Zைடt%6kZறேத அதாவ5 இnத ம<த 

அவsைத இ6kZறேத அ5 அசமான ஜா% %ரvய பrயாயமாlm. அதாவ5 ஒ6 உPr 

ெபா6ll மXYm ;ற _tகல பரமா�kகll (ஆஹார வrகைண, ேதஜs வrகைண, மேனா 

வrகைண, காrமண வrகைண) `தtய ;ற ேவY ேவY ஜா%P& %ரbயRகll ஒேர 

பnதவ"bl -உட& -ஒேர ேஷtரt%l இ6pைபைவகளான �ைலயாlm . இnத 

உட<6klm �ைலPl உllள உPr அதrட& இ6klm _தகலtைத அதாவ5 

உடைலேய தா6 எ&Y எk�Zற5. உடl சmபnதமான ZLையகைள-ெசயlகைள, 

ஒakகRகைள-behaviour-ஐ த&rைடய ஒakகமாகேவ அதாவ5 சாLtரமாகேவ 

எpேபா5 நm_Zறேதா அpேபாேத lழpபm, ஊழl ஆரmபமாZ b4Zற5. 

   உPL& ஒakக lணt%l சகல சாLtரm �கamேபா5-'&Y கஷாய பl%கll 

இlலாைம மXYm சONவலன கஷாயm மXYm அதXl உகnத xதராகtத&ைம 

இ6klmேபா5 அnத ம<த6kl-`<வ6kl ெவ2 ஒakகRகll-28 'ல lணRகைள 

பாttதl uட அதXl அruலமாக-சாதகமாக இ6kZ&றன. இத& வrணைன 

சரணாrேயாகt%& பlேவY ZரnதRக2l ெசாlலp பI"6kZற5. உடt& இnத 

ெசயlகைள உபசாரமாக சாLtரm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5. அpப" ெசாlmவ5 \Y 

சதbZதm உkைமயாக இ6nதாmm அpப"ேய நm_தl அதாவ5 ெவim ெவG 

^Wையகைள ம`fேம சாLtரm எ&Y நm_தl \Y சதbZதm தவறாlm. எvவாெற<l 

ெநypடm எ&Y நாm ெசாlmmேபா5 நm நm;kைக எnத pடt-l ெநy ைவkகpப`f 

இ.k^றேதா அnத pடm எ&Y யதாrtதமாக நm_Zேறாm. அேதேபால உடt& 

ஒakகtைத சாLtதரm எ&Y ெசlmவ%l தவwlைல ஆனாl அnத சமயt%l 

நm;kைக எnத உட�ைடய உm.kp சாWtர pணt-6 சகல சாWtரm சmபnதமான 

xதராக பrயாயm இ.k^றேதா அnத உடZ6 ^Wையகைள எ&Y யதாrtதமாக எ4t5 

ெகாllள ேவk4m, அpப"யானாl தா& அ5 யதாrtதமாக ெசlலp பIட தாlm.   

    ெபா6Iக2& அைமp_ அதாவ5 தt5வRக2& உkைமயான sவ�பm ெதLயாததாl 

உPr ;ற பதாrtதRகைள அதாவ5 உட& இ6pபைவகைள b6m_Zற5 அlல5 

ெவYkZற5 . எைத b6mபpப4m ெபா6ளாக எk�Zறேதா அத&ேமl பாசm 

ேதா&Yவதாl அnத பதாrதRகைள அைடய `யXh ெசyZற5. எnத ெபா6ைள 

ெவYkZறேதா அத&ேமl ெவYp_ உkடாவதாl அnத பதாrதRகைள த&<ட,6n5 

bலkக `யXh ெசyZற5. இ%t6n5 நாm ெதLn5 ெகாllவ5 எ&னெவ<l ;ற 

பதாrtதRகll அlல5 உட<6pபைவகll நm,டm b6p_ , ெவYp_ உkடாக 

காரண,lைல, ஆனாl நm`ைடய ,tயாtவtதாl-தt5வமlலாதவXwl நm;kைக 

ெகாllவதாl கஷாயRகll-5வrp_ உணriகll உkடாZ&றன. தt5வt%l bப�தமான-

எ%rமைறயான நm;kைக, bப�த அwi-lஅwi மXYm அத& காரணமாக உkடாlm 

bப�த நடtைத இைவகைளேய ,tயாதrசனm , ,tயாஞானm , ,tயா சLtரm , 

'டநm;kைக, ெகIடஅwi, �ெயாakகm எ&Y ெசாlZ&றனr. அனா% காலமாக இ5 

நm,டm இ6pபதாl இnத ,tயாtவm சகஜமாகேவ அதாவ5 நாm ;றnத%t6nேத 

தbrkக `"யாததாக தானகேவ யா6m கXYkெகா4kகாமேலேய நm,டm இ6kZற5, 

இnத 'டநm;kைகைய அ^ர�த Utயாtவm எ&Y ெசாlZ&றனr. ஆனாl lேதவr, 

ll6, lசாs%ரm இைவக2& உபேதசtதாl _%தாக நாm ேசrt5k ெகாllom 

'டநm;kைககைள ^ர�த Utயாtவm எ&Y ெசாlZ&றனr.  

    பN, பறைவ `தலான bலRZனRகokl ெவYm அZர£த ,tயாtவேம இ6kZற5. 

ஆனாl நmைம ேபா&ற ம<த உPrகll இRluட தRகள5 ஆ%kகtைத காI4Z&றன. 

_%5 _%தாக 'ட நm;kைககைள ேசrt5k ெகாllZ&றன. அZர£த ,tயாtவm 
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எ&னேவா அனா% காலமாக இ6kகேவ இ6kZற5, அதXl ேமl Zர£த ,tயாtவtைத 

அR�காரm ெசy5 நாm ேமmm �bர 'டநm;kைகைய வளrt5k ெகாllZேறாm.  

   உXைம  எ6னெவ\l  இnத  ம\த  RறBml  ெசyயt  தp-யான ஒேர காWயm 

சmயkதrசனtைத அைடவ&m, xதராக உணrைவ வளrt&k ெகாllவ&ேம யாlm. 

ஒvெவா6 சமண சாs%ரRக2mm இ5ேவ உபேதசமாக ெகா4kகpபI4 இ6kZற5. 

sராவகாசாரm எ&ற \tl uட எlலாவXYklm `தl சmயkதrச& அ%காரm 

இ6kZற5 ஏென<l sராவகL& `த&ைமயான கடைம சmயkதrசனtைத அைடவேத 

யாlm. நXகாIh, ந&ஞானm, நlெலாakகm இைவகைளேய ேமா�மாrகm எ&Y 

ெசாlலpப4Zற5. ஆசாrய உமாsவா, தtவாrத¥tரm எ&ற \tl `த&`தtl 

இvவாY uYZறாr- 

                                      சmயkதrசனஞானசாWtரா� ேமா�மாrக: | 

                                      தtவாrதஸரtதானm சmயkதrசனm | 

    தt5வRக2l நm;kைகைய சmயkதrசனm எ&Y ெசாlZ&றனr. மXYm ஆசாrய 

சமnதபt%ரr இரtனகரkட hராவகாசாரt%l uYZறாr சt-.�டஞானB.tதா\ 

தrம தrேம�வரா: B&: மXYm sரtதானm பரமாrதானm ஆpத ஆகm தேபாp.தாm 

உkைமயான ேதவ, l6, சாs%ரRக2&  ேமl உllள நm;kைகைய சmயkதrசனm 

எ&Y ெசாlZ&றனr.  

  தn5வRக2l ேமl நm;kைக வ"வ சmயkதrசனm ெசyய ேவk4மா அlல5 

உkைமயான ேதவ , l6 , சாs%ரRக2l நm;kைக  வ"வ சmயkதrசனm 

ெசyேவk4மா? எ&ற lழpபm hல சமயm உRகokl வரலாm. ேஹy! இரk4ேம 

ஒ&Yதா&. தt5வRக2& இயlைப ெதLn5 ெகாkட ;றl தானாகேவ இ5 பXw 

உRகokl ெதLய வ6m.  

      இnத தt5வRகll அரஹnதrகளாl-Fேநn%ரrகளாl ெசாlலpபIட தt5வRகளாக 

இ6kக ேவk"ய5 `த&ைமயான, அவhயமான b%யாlm. ஏென&றாl ;ற மதRக2l 

uட அவரவrகoைடய கடiளrகளாl ெசாlலpபIட தt5வRகll இ6kZ&றன எ&Ym, 

அைவக2l நm;kைக ைவt5 கைடp;"tதாl அ5im `k% அ2kக வlலைவகளாக  

இ6kZ&றன எ&Ym ;ற மதt%னrகll வா%4Z&றனr. ேமா�மாrக ;ரகாசm எ&ற 

\tl இதர மத9கG6 ஆyc ெபயr ெகாkட ஐnதாவ5 அtயாயtைதp ப"t5 

இைவகைள பXw ேமmm bLவான bளkகRகைள ெபறலாm. அதனாlதா& dன 

பகவானாl  ெசாlலpப`ட தt&வtைத அவKயm பmhK ெசy�9கll எ&Y 

சhடாலாbl uறp பI4llள5. 

    அைவகll உபேயாகமான-;ரேயாஜன`ைடய ஏa தt5வRகளாlm. இpேபா5, தt5வm 

எ&றாl எ&ன? உபேயாகm-;ரேயாஜனm எ&றாl எ&ன? ;ரேயாஜன`ைடய தt5வm 

எ&றாl எ&ன? அைவ ஏ& ஏழாக இ6kZ&றன? அைவக2& ெபயr யா5? எ&பன 

ேபா&ற பல ேகllbகll உRகll மன%l எaவைத எ&னாl உணர `"Zற5.  

  தt5வm எ&றாl தt+tவ=தt&வm. அ5 அ5வாக இ6tதl, அதாவ5 ெபா62& 

இயlைப தt5வm எ&Y ெசாlZ&றனr. ெபா6ll இயXைகயாக எpப" இ6kZறேதா 

அpப"ேய அைத bளRக ைவpபைத-ெதLயp ப4t5வைத தt5வm எ&ற ெசாlலாl 

lwp;4Z&றனr. உதாரணமாக வய5 எ&ப5 எvவளi ஆk4கll `%யவr எ&Y 
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காI4வ5 ேபால. தாyைம எ&ப5 ஒ6 lழnைதkl அmமாவாக இ6pபைத காI4வ5 

ேபால என அwக.  

    ;ரேயாசனm-உபேயாகm எ&றாl உtேதசm, எkணm, ேநாkகm, லIhயm, காரணm 

எனலாm. எnத ஒ6 மாணவ<டமாவ5 � ப"pபதனாl எ&ன ;ரேயாஜm எ&Y ேகIடாl 

அpேபா5 அவ& நா& டாkடராக ேவk4m அதXl இnத ப"p_ ;ரேயாஜமாlm எ&Y 

uYவா&. bயாபாரm ெசyவத& ேநாkகm பணm சmபா%t5 ெசlலவnதராவதXகாlm. 

சாp;4வத& காரணm பhைய ேபாklவதXகாlm. ஒvெவா6 உPL& உtேதச`m 

5kகtைத ேபாklவதXlm, Nகtைத அைடவதXlமாlm. எnத அwi ெபXY ேமmm 

எ%l %ட நm;kைக ெகாk4-எைத உY% ெசy5, இைவகll எlலாm இpப"tதா& 

இ6kZ&றன ேவY bதமாக இlைல எ&ற %டமான நm;kைகpட& ஒ6 `"ikl 

வராமl நm`ைடய 5kகm நmைமbI4 அகலாேதா ேமmm Nகm அைடய `"யாேதா 

அைதேய ;ரேயாஜமான தt5வm எ&Y ெசாlZ&றனr.  

  ;ரேயாஜனமlலாதவXைற எpப" இ6kZறேதா அpப"ேய அwn5 நm_வதாேலா 

அlல5 ேவY bதமாக அwn5 நm_வதாேலா 'டநm;kைக -,tயாதrசனm 

உkடாவ%lைல. ஆனாl ;ரேயாஜனமான தt5வRகைள ேவY bதமாக அwn5 

நm_வதாl 'டநm;kைக உkடாZற5. சஹடாலாbl பk"I ெதௗலtராm uYZறாr 

Iவா- pரேயாஜன4t தt&வ, சrெதௗ6 -6மா} Bபrயயtவ இத& ெபா6ll உPr 

`தலான உபேயாகமான தt5வRக2l தவறான நm;kைகேய ,tயாதrசனm எ&பதாm. 

     நm`ைடய இnத ம<த ;றbP& ;ரேயாஜm யா5? 5kகtைத bலklவ5. யா6ைடய 

5kகtைத? sவ 5kகtைத அதாவ5 எ&rைடய 5kகtைத bலklவேத எனkl 

;ரேயாஜமாlm. அதXகாக நா& எ&ன ெசyய ேவk4m? 

  1. எlலாவXwrklm `& sவ எ&ப5 யாr?-அதாவ5 நா& யாr எ&பைத ெதLn5 

ெகாllளாமl sவ-b& 5kகtைத எpப" இlலாமl ெசyய `"pm? sவ-ைவ ெதLn5 

ெகாllள, sவ மXYm sவ தbற ;றவXைறpm அwதl அவhயமாlm. 

  2. sவ மXYm ;ற இைவகll இரk4m ஒ&ேற எ&Y தவறாக அwn5 ;றவXwrkl 

ேசைவ ெசyவதாl sவ-b& 5kகm எpப" bலlm? 

  3. sவ-bt6n5 ;ற ேவறாlமாைகயாl ;றவXைற தா& எ&Y எk�வதாl தனkl 

5kகm தா& வ6m. 

   4 .sவ மXYm ;ற பXw அwi வ6வதாேலேய 5kகm bலlm.  

      தt&வ9கGl  sவதt&வm  Iவதt&வமாpm. ;ற தt5வm அ�வ தt5வமாlm. 

உPரlலாதன `தலான தt5வRக2l நாm இ5வைர ஏகt5வm-நா& எ&rm 

அகRகார`m, மமt5வm-எ&rைடய5 எ&ற மமகார`m ெகாk4 அைவக2& ேமl 

அ&_  ெசmt%  வ6Zேறாm , அதனாl 5kகமைடn5  ெகாk"6kZேறாm .  

உPரlலாதன தt5வm எ&rைடய5 அlலவானாl அைவகைள நா& ஏ& ெதLn5 

ெகாllள ேவk4m? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. இதXl ப%l ;றவXைற ெதLn5 

ெகாllவதாl எnத தவYm இlைல, ;றவXைற தா& அlல5 தன5 எ&Y நm_வ5தா& 

தவறாlm, அதனாl நமkltதா& இழpபாlm. அwவதாl இழpேபா, ேசதேமா, ந�டேமா 

உkடாlெம<l, ேகவலஞா< ேலாகாேலாகt%l உllள எlலாவXைறpm அwZறாr, 

ஆனாmm uட அவr அனnத Nகm உைடயவராகேவ இ6kZறாr. sவ தt5வtைத-�வ 

தt5வtைத இ5தா& நா6 எ&Y அwய ேவk4m, ;ற தt5வtைத-அ�வ `தலான 

தt5வRகll நா6 இlைல எ&Y அwய ேவk4m.  
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     Nகமைடவேத நமkl ;ரேயாஜமாlm. ேமா�t%l தா& அனnத Nகm ZைடkZற5 

ஆைகயாl ேமா�தt5வ sவ�பm எpப"pபIட5 எ&பைத ெதLn5 ெகாllவ5 

அவhயமாlm. ேமா�m எRேக இ6kZற5? ெசாlmRகll பாrkகலாm. ெசாrkகt%& 

ேமலா அlல5 �ழா? தைல NXYZதா? ேஹy! எRl பnதm இ6kZறேதா அRேக தா& 

ேமா�m இ6kZற5. பnதm உPLl �க]Zற5 ஆைகயாl ேமா�m uட உPLlதா& 

�க]nதாக ேவk4m. பnத`m ேமா�`m உPLrைட அவsைதகll-�ைலகll தா&. �வ 

தt5வm மXYm அ�வ தt5வm இரk4m %ரvய தt5வRகளாlm, மXற தt5வRகll 

அைவ இரk"& அவsைதகll-பrயாய தt5வRகளாlm. பnதm இlலாமl ேபாவதாl 

ேமா�m �க]Zற5 ஆைகயாl பnத தt5வm மXYm ேமா� தt5வtைதpm அwதl 

அவhயமாlm. பnதt%Xl காரணm ஆsரவ தt5வமாlm ஆைகயாl அைதpm ெதLn5 

ெகாllவ5 uட அவhயமாlm. ேமா�t5kl காரணm அதாவ5 ேமா�மைடpm வ^ 

சmவைர மXYm �rஜைர தt5வமாlm ஆைகயாl அைவகll எpப" இ6kZறேதா 

அpப"ேய-யாதாrதமாக அwதmm அவhயமாlm.  

    இvbதமாக ஏa தt5வRகll இ6kZ&றன, இைவகைள யதாrtதமாக அwn5 

நm_தl எlலாவXwrklm `தtl ெசyய ேவk"ய அவhயமான ெசயலாlm. இnத 

தt5வRக2& ெபயைர வLைசயாக இpேபா5 பாrkகலாm-Iவ தt&வm, அIவ தt&வm, 

ஆsரவ தt&வm, பnத தt&வm, சmவர தt&வm, yrஜரா தt&வm, ேமா� தt&வm. 

எvவளi எ2தாக இ6kZற5 அlலவா? இnத ெபயrகll |kZரm நm �ைனbl 

வn5b4m. �னா, Uனா தt5வ `கா,l '&Y வய5 சா<கா, ஐn5 வய5 நதாஷா, ஏa 

வய5 ெரௗணk, ;¨�, Nநy, ஆகா� `தtய hY hY lழnைதகll uட ஆY 

%ரbயRகll, ஏa தt5வRகll இைவக2& ெபயrகைள சLயாக படபட ெவ&Y 

ெசாlவைத  பாrtதாy அlலவா!  

    ெச&ற க"தt%l ஒakக lணt%& சrcைசPl எnத வைக கஷாயRகll 

இlலாததாl எnெதnத சாLtரRகll �க]Z&றன எ&Y பாrtேதாm. இைவக2& 

ெபயrகll uட 4-5 வ5 வlp_ `தl டாkடr, இOh<யLR ப"klm ெபLய 

மாணவrகokl ஞாபகt%l இ6nதைத `கா,l பாrkக `"nத5. இவrகll ஒr இரk4 

`காmக2ேலேய  இvவளi ஆrவமாக ப"t5  இnத  bஷயRகைள  ெதLn5 

ெகாllZறாrகll எ&ப5 ,கim பாராIடpபட ேவk"ய தாlm. ஆRZல ெமா^Pl கlb 

பPmm மாணவrகளாக இ6n5m uட %ன`m 7 -8 ம� ேநரm `க,mm , 

;ரவசனRக2mm ேசாrb&w கலn5 ெகாkடனr. அவrகll மாைல 6 ம�klll உணi 

உk4, ;றl � நடt%ய வlp;mm வn5 பRl ெகாkடாrகll. இnத காலt& 

pழnைதகrkp பாட9கைள ^ர^kpm சk--grasping power அ-கமாக இ.k^ற&. 

இ&Y ;ரேயாஜமான தt5வRகll சmபnதமாக ெகாOசm ெதLn5 ெகாkேடாm. அ4tத 

hல க"தRக2l இைவகைளpபXw ேமmm bLவாக சrcைச ெசyயb6kZேறாm. Zேழ 

ெகா4kகpபI4llளைவகைள பXw ெகாOசm ஆேலாசைன ெசypRகll.  

   தt5வm எ&Y எைத ெசாlZேறாm? ;ரேயாஜமான தt5வRகll எைவ மXYm 

எtதைன? தt5வRக2& ெபயrகll மXYm அைவக2& ல�ணRகll பXw bLவான 

சrcைச, ;ரேயாஜனமான தt5வRகll பXw உP6kl அனா% காலமாக இ6klm 

bப�தமான நm;kைககll ஏa தt5வRக2l ேஹய, ேஞய, உபாேதய Bட ேவXkய, 

ெதWn& ெகாllள ேவXkய, ஏhக ேவXkய தt&வ9கll யாைவ? ஏa தt5வRகைள 

ெதLn5 ெகாk4 அைவக2l ஒ2n%6klm ஆtம ேஜா%ைய எpப" ெதLn5 

ெகாllவ5? அதாவ5 தா&-;ற பXwய ேபதbOஞானtைத-;Ltதwpm ெசயைல எpப" 
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ெசyய ேவk4m? ஏென<l நாm சாs%ர sவாதயாயm ெசyZேறாm, ேகIZேறாm, 

வாhkZேறாm, அ5 சpத அwi ெப6வதXகாக மI4m அlல ஆனாl ஆtமா பXw 

ெதLn5 ெகாllவதXேக யாlm.  

   நாRகll ேம 14 `தl 31 வைர ேதவலாtPl தt5வ பPXh வlp_ நடtத 

ெசlZேறாm. அRZ6n5 வnத ;றl அ4tத க"தt%l இ5 பXw ேமmm அ%க சrcைச 

ெசyயலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-20                                                                                                                               10-6-1995 

                                                     ஏt தt&வ9கG6 sவlபm-1 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

   Fேனn%ரராl ெசாlலpபIட தt5வRகைள பPXh ெசyவ%l உRகokl 

ெப6Zவ6m ஆrவtைதp பாrt5 நா& ஆனnதமைடZேற&. தt5வேம ஞாயமான5m, 

அwவாrnத5மாlm. அைத `ைறயாக பPXh ெசyவதாl அைவகைள நாm Nலபமாகேவ 

_Ln5 ெகாllள `"pm.  

   ஆY %ரbயRகll, ஏa தt5வRகll, ந&l அபாவRகll, ஆY கார�கll, ஐn5 

பாவRகll , �,tத உபாதானm `தtயைவக2l அ"pபைட அwi வnத ;றl 

சாs%ரRக2l ெசாlலpப4பைவக2& ெபா6llகைள Nலபமாக _Ln5 ெகாllள `"pm. 

ேமmm அ%l மைறn5 Zடklm மrமRகைள ெதLn5 ெகாllவதாl அnத bஷயRக2l 

ஈ4பா4 அ%கமாZற5, ேமmm அைவக2& �IபRகைள ெதLn5 ெகாllவ%l ஆrவ`m 

ெப6lZற5.  

   ஆY %ரbயRகll பXw நாm `&னேர பP&w6kZேறாm. இnத ;ரபOசm ஆY 

%ரbயRக2& ச'கtதாl ஆன5 எ&Y `&னேர நாm பாrt%6kZேறாm. ஒvெவா6 

%ரbயt%& ெபா5 மXYm hறp_ lணRகைளpபXw uட சrcைச ெசy%6kZேறாm. 

ஒvெவா6 %ரbயt%& �ைலtத த&ைம-அs%t5வm த<tத<யாlm, ஒvெவா6 

% ரb ய t% & � ைல p_ m அ த னத & % ர vய , ேஷ tர , கா ல , பா வ t% & 

எlைலகoklllேளேய இ6kZற5. %ரbயm ேதாXறm, மைறi, �ைலtதmட&-உtபாத, 

vயய, t6வt5ட& இ6kZற5. அதாவ5 %ரbயm ேதாXறm, மைறதl, �ைலt%6tதl 

த&ைமைய த&<l ெகாk"6kZற5. அதாவ5 ஒvெவா6 சமய`m _%ய பrயாயm 

ேதா&Yதl, பைழய பrயாயm அ^தl �க]nத வkணm இ6nதாmm, %ரbயm �ைலtத 

த&ைமpட& எpேபா5m இ6kZற5. இைவகைளp பXw எlலாm நாm `&னேர 

பாrt%6kZேறாm.  

      இைவகைள ப"klmேபா5 ஒ&ைற நாm எpேபா5m �ைனbl ெகாllள ேவk4m. அ5 

எ&ன ெவ&றாl, இnத ஆY %ரbயRக2l எ&rைடய இடm எ5? நா& யாr எ&Y 

த&ைன அைடயாளm காண ேவk4m? இதXl ப%l நா& ஒ6 Nதn%ரமான உPr 

ெபா6ll, �வ %ரbயm எ&பதாlm. எ&rைடய �ைலp_ எ&rைடய %ரvய, ேஷtர, 

கால, பாவt%l, எ&rைடய sவ ச5�டயt%l இ6kZற5. ேமmm நா& lண 

பrயாயRகைள உைடயனவாக இ6kZேற&. இnத பrயாயRகll சமயnேதா6m மாXற 

மைடnதாmm நா& t6வமாக, ஒ6 கmபm ேபால, எpேபா5m �ைலயாக இ6kZேற&. 

ெபா62& அைமp_ இpப" இ6nத ேபா%mm நா& ஒ6 உPr ெபா6ll+அனnத _tகல 

பரமா� ஆZய அேனக %ரbயRக2& அசமானஜா% %ரvய பrயாயtைத-அதாவ5 

ஆ&மாim உடmm கலnத உ6வtைத அதாவ5 ம<த பrயாயtைத நா& sவ எ&Y 

நm_Zேற&, அதனாl நா& Nகமைடய ெசypm எlலா காLயRகom பல<lலாமl 

ேபாZ&றன, அnத ெசயlகll xk எ&Y ��பணமாZற5.  

  %ரbயRகll பXw ெதLn5 ெகாkட ;றl, இpேபா5 நாm உபேயாகமான 

தt5வRகைள பXw ெதLn5 ெகாllள ேவk4m. %ரbயRகைள பXw ெதLn5 

ெகாllவதXlm தt5வRகைள பXw ெதLn5 ெகாllவதXlm btயாசm எ&ன? 
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_ைகpபடm-photo உதாரணt%& 'லm �Rகll இைத |kZரமாக _Ln5 ெகாllள `"pm. 

உ&rைடய %6மணt%& ேபா5 ெபLய l�p ேபாIேடா எ4tத5 ஞாபகm 

இ6kZறதா? 20-25 ேபrகoட& ெபLய uIடமாக நmைம �Xக ைவt5 ஒ6 l�p 

ேபாIேடா எ4tத%l நாm எlலாm ஒ6 எYm_ ேபால hwதாக ெதLZேறாm அlலவா. 

ஆனாl ஒேர நபைர அ6Zl அதாவ5 உ&ைன மI4m close-up-l எ4tத ேபாIேடாbl 

உ&rைடய 'kl, கkகll, � அ�n%6nத நைககll, ஆைடகll எlலாm ெத2வாக 

ெதLZறதlலவா. -ரBய9கைள பh) நாm ெதWn& ெகாXட& plp ேபா`ேடாைவ 

பாrpப& ேபாலcm, தt&வ9கைள பh) ெதWn& ெகாllவ& close-up ேபா`ேடாைவ 

பாrpப& ேபாலcமாpm.  

     ெச&ற க"தt%l ;ரேயாஜமான5 எ&Y எைத ெசாlZேறாm, ;ரேயாஜமான5 எ&Y 

ெசாlவத& ெபா6ll-தாtபrயm எ&ன, தt5வm எ&பத& ெபா6ll யா5 எ&ப5 பXw 

ெயlலாm பாrtேதாm. எ&rைடய லIhயm Nகm அைடய ேவk4m எ&றாl அpேபா5 

அnத Nகtைத அைடய hல bஷயRகைளp பXwய அwi ெப6தl ,கim 

அவhயமானதாlm. எnத அwைவ ெபறாமl நm 5kகm bலகாேதா, மXYm Nகமைடய 

`"யாேதா அைதேய ;ரேயாஜனமான-உபேயாகமான தt5வm எ&Y ெசாlZ&றனr.  

      �வ தt5வm, அ�வ தt5வm, ஆsரவ தt5வm, பnத தt5வm, சmவர தt5வm, �rஜரா 

தt5வm மXறm ேமா� தt5வm என தt5வRகll ஏழாlm. �வ& மXYm அ�வ& 

இரk4m %ரvய தtவRகளாlm. மXற ஐn5m பrயாய தt5வRகளாlm. அதாவ5 உPr 

மXYm கrமm இைவக2& அவsைதகll-�ைலகளாlm. `தtl நாm சரளமான, 

சாதாரணமான வைரயைறைய பாrkகலாm, ;றl அைவகைள �Iபமாக பாrkகலாm.  

  �வ தt5வm-எ%l பாrtதl, அwதl, ஆனnதm இ6kZறேதா அnத ஞானானnத 

sவபாb ஆtமா �வ தt5வமாlm. அ�வ தt5வm-எ%l பாrtதl, அwதl, ஆனnதm 

இlைலேயா அpப"pபIட _tகலm, தrமm, அதrமm, ஆகாசm மXYm காலm அ�வ 

தt5வமாlm. இ5 உPr மXYm உPரlலன தt5வRக2& ெபா5வன வைரயைறயாlm-

ஆகம ெமா^Pl எaதpபIடதாlm. தt5வRக2& வ^ேய நாm நmைமபXw-sவயm 

பXw ெதLn5 ெகாllள ேவk4மாைகயாl, வைரயைறைய ெகாOசm |r%6t% அtயாtம 

ெமா^Pl எa% இ6pபைத பாrkகலாm . அtயாtம ெமா^Pl இnத இரk4 

தt5வRகom இvவாேற ெசாlலpபI4 இ6kZற5.  

  1. Iவ தt&வm:  எ%l  எ&rைடய  ஞானm,  தrசனm,  Nகm  இ6kZறேதா  அ5  �வ 

தt5வமாlm. 

    2. அIவ தt&வm: எ%l எ&rைடய ஞானm, தrசனm, Nகm இlைலேயா அpப" பIட 

எ&ைன தbர மXற அனnத உPrகll, _tகலRகll, தrமm, அதrமm, ஆகாசm, மXYm 

காலm ஆZய இைவகll எlலாm அ�வ தt5வt%l அடRlZ&றன. கவணமாக 

பா6Rகll, ேநாkகm மாwயiட& ெசாlவ5 uட மாwb4Zற5. எ&rைடய ேநாkZl 

;ற எlலா உPrகom uட அ�வ தt5வt%l ேசrn5 b4Z&றன . எ&ன? 

அரஹnதrகll மXYm htதrகll uட  அ�வ தt5வமா? இைத ேகIட உடேனேய ெபLய 

பதIட`m, ெகாnத2p_m உkடாZற5. இைத ேகIட எ&rைடய ஒ&YbIட 

சேகாதர& அbநா�, அkகா, எனkp இரc *tவ&m |kகேம வரBlைல! அரஹnத.m, 

Ktத.m அIவ தt&வt-லா வ.^றாrகll?!எ&Y uwனா&. ஒ6 தt5வt%& 

sவ�பtைத ேகIேட �kகm வரblைல எ&றாl, ஏa தt5வRகைளpm உllள5 

உllளப"ேய யதாrtதமாக ெதLn5 ெகாkடாl, நm,டm அனா% காலமாக இ6klm 
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ேமாஹ �t%ைர பறn5 b4m, சmயkt5வm அைடn5 b4ேவாm எ&ப%l எ&ன 

ஆcசrயm இ6kZற5.  

      3. ஆsரவ தt&வm: NபாNப bகார உணriகll உkடாதl ஆsரவ தt5வமாlm. 

இ5 ெபா5வாக ெசாlலpபIட வைரயைறயாlm. bLவாக பாrtதாl ,tயாtவm, 

அbரதm-bரதm ஏறklm உணrblலாைம, ;ரமாதm-ேசாmபl-_றkக�p_-அசIைட, 

கஷாயm-5வrp_ உணriகll மXYm ேயாகm ஆZய உPL& உணriகll ஆsரவமாlm. 

இைத பாவ+ஆsரவm=பாவாsரவm எ&Zேறாm . இ5 உPL& அவsைத-�ைல-

உணrவாlm. கrமt%& ேநாkZl பாrklmேபா5 அnத சமயt%l _%ய கrமRகll 

வ6தைல -ரvய+ஆsரவ=-ரvயாsரவm  எ&Y  ெசாlZேறாm. அதாவ5 கrமRகll 

உPரட& ஒ&Yவைத %ரvயாsரவm எ&Y ெசாlZேறாm. இைதேய ஆsரவ தt5வm 

எ&Ym uYZேறாm.  

       4. பnத தt&வm:  இ%l uட பாவ பnதm மXYm %ரvய பnதm எ&Y உPr மXYm 

கrம ேநாkZl இரk4 bதமாlm. NபாNப bகார பாவt%l-ேமாஹ ரக tேவஷt%l 

hkZkெகாlloதl பாவ பnதமாlm. _%ய கrமRகll பழய கrமRகoட& வn5 ேசrதl 

%ரvய பnதமாlm. கrமRகll பnதமாவைத %ரvய பnதm எ&Ym ெசாlZ&றனr. 

இைதேய பnத தt5வm எ&Ym uYZேறாm. 

     5. சmவர   தt&வm : ஆsரவm �&Y ேபாதைல சmவைர எ&Y ெசாlZ&றனr. 

ஆtமாrபவt%l ஆ]nத ;றl, அதாவ5 Ntேதாபேயாகt%l �கam ேபா5 உPLl 

ேமாஹm, ராகm, tேவஷm `தtய கஷாய உணriகll உhபt-யாவ-lைல ஆைகயாl 

அpப"pபIட உP6kl ஆsரவ`m , பnத`m �க]வ%lைல . ஆsரவm �&Y 

ேபாவைதேய சmவைர எ&Y ெசாlZ&றனr. பாவ சmவைரைய NபாNப உணriகll 

ேதா&றாத �ைல எ&Y uYவ5 எ&னேவா இlலாதைத ைவt5 ெசாlவதாlm. 

இ6pபைத ைவt5c ெசாlல ேவk4 ெம&றாl உPLl xதராகtத6ைம  இ.pபைத 

அதாவ5 Vtதyைல ேதா6iவைத பாவ சmவைர எ&Y ெசாlலலாm. %ரvய சmவைர 

எ&ப5 _%ய கrமRகll வ6வ5 �&Yேபாதl. இ5வைர சmவைர தt5வtைத 

ேமேலாIடமாகp பாrtேதாm. இைதேய �Iபமாக ேநாklmேபா5 ,tயாtவm ேதா&றாத 

�ைலPl ;ற  ஆsரவ சmபnதமான bரத,lலாைம `தtயன இ6n5 ெகாk"6klm 

அேதசமயm xதராக த&ைம வளrchயைடய அைடய bரத,lலாைம `தtயன uட 

lைறn5 ெகாkேட ேபாlm.  

        6. yrஜரா தt&வm: Ntதt%& வளrchைய பாவ �rஜைர எ&Y ெசாlZ&றனr. பாவ 

�rஜைரP&ேபா5 கஷாயRகll ேமmm ேமmm lைறn5 ெகாkேட ேபாlm அேதசமயm 

xதராக த&ைமpm வளrchயைடpm. கrமtைத ைவt5 ெசாlல ேவk4 ெம&றாl 

`&னாl கI"kெகாkட கrமm உPL& xதராக உணrb& காரணtதாl அ%க அளbl 

ban5 ெகாkேட ேபாlm. சmவைர எ&றாl _%ய கrமRகll வராைம, �rஜைர எ&றாl 

`&னr கI"k ெகாkட கrமRகll அ%க அளbl �Rlதl-ban5 b4தl எனலாm. 

ஆைகயாl சmவைர மXYm �rஜைரP& காரணtதாl `&னr உPr கI"k ெகாkட 

கrமRகll அ%க அளbl lைறn5 ெகாkேட ேபாZற5.  

     7. ேமா� தt&வm: Uரண xதராகtத&ைமpm, Uரண Ntத �ைலpm ெவ2pப4தl பாவ 

ேமா�மாlm. கrமRகll `aைமயாக இlலாமl ேபாதl %ரvய ேமா�மாlm. 

,tயாtவm, bரத,&ைம, ;ரமாதm, கஷாயm மXYm ேயாகm ஆZய ஆsரவ, பtத 
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காரணRகll `aைமயாக அ^தmm `&னr கI"k ெகாkட கrமRகll `aவ5m 

இlலாமl ேபாதmm ஆZய �ைலைய ேமா�m எ&Y ெசாlZ&றனr.   

      ேமேல lwp;Iட%t6n5 ஆsரவ, பnத, சmவர, �rஜரா மXYm ேமா� தt5வRகll, 

உPr மXYm கrமt%& அவsைதகll-பrயாயRகll எ&Y நாm ெதLn5 ெகாllளலாm. 

�வ%ரbயm பXw ேபNmேபா5 பrயாயRகoட& u"ய `aைமயான %ரbயm பXwய 

எkணm நm அwbl வ6Zற5. ஆனாl �வ தt5வm பXw ேபNmேபா5 பrயாயRக2& 

Nதn%ர த&ைமைய பாrt5 அைத ேவY bதமாக ெசாlலpப4Zற5. sவ தt5வm 

அதாவ5 �வ தt5வtைத மI4m ஒ6 பkகt%l ைவt5 ;ரபOசt%l உllள மXற 

எlலாவXைறpm ;ற தt5வRக2l -அ�வ `தலான தt5வRக2l ைவt5 

ேபசpப4Zற5.  

    உனkl ராஜா ஹLcசn%ர<& கைத ெதLpமlலவா. ஒ6`ைற ராஜா ஹLcசn%ர<& 

நாடகm நடn5 ெகாk"6nத5.  ஹLcசn%ரrkl வ6m 5யரRகைள பாrt5 

நாடகtைத பாrt5 ெகாk"6nதவrகll எlேலாL& கkகom கk�Ll ']Zன. 

அpேபா5 ஒ6 ெபkம� மI4m எnத கலkக`,&w நாடகk காIhைய பாrt5k 

அைம%யாக ரht5k ெகாk"6nதாll. அவll பkகt%l அமrn%6nத ெபkம� 

அa5ெகாkேட எpப" � கl ெநOசkகாLயாக இ6kZறாy? உனkl ஏ& ெகாOசm 

uட 5kகm வரblைல? எ&Y ேகIடாll. அpேபா5 அnத ெபkம� இvவாY ப%l 

uwனாll, அ" பPt%யேம! அnத ந"கr எ& கணவr. ஹLcசn%ர<& பாt%ரt%l 

ஒ&w எvவளi அழகாக ந"t5k ெகாk4 இ6kZறாr எ&பைத பாrt5 ரht5k 

ெகாk"6kZேற&. அவr எvவளi தா& ந"tதாmm அவr உllமன%l அவ6kl 

ெகாOசm uட 5யரm இlைல.  

   அேதேபால இnத ஏa தt5வRகom த<tத<யாlm. உPL& அவsைதகளாக 

இ6nதேபா%mm இைவக2t6n5 �வ தt5வm-sவ தt5வm மாYபIட தt5வமாlm. 

இnத  உPr உடmட& இ6nதாmm uட உடtt6n5  அதாவ5 அ�வ 

தt5வt%t6n5 ேவறாlm. இnத உPr ேகாபtேதா4 இ6pப5 ேபால ேநர"யாக 

ெதLnதாmm uட �வ தt5வm ேவறாlm, ராகm `தலான ஆsரவ தt5வm ேவறாlm.  

    நாm ஒ6 அakகான 5�ைய பாrkZேறாm. அnத அakl அவsைதPl-�ைலPl 

uட 5�, ேவY அakl ேவறாlm. இரk"& அவsைதகom த<tத<, இரk"& 

அைடயாள`m-sவ�ப`m ேவvேவறாlm. இத& காரணமாகtதா& அைவ த<tத<யாக 

ஆக `"Zற5. ெதாைலகாIhPl ேசாp_ bளmபரt%l uட இைதேய ெசாlZ&றனr. 

இ%l btயாசm எ&னெவ&றாl அவrகoைடய பாrைவ பணt%& ேமl இ6kZற5, 

நாm %ரbயt%& ேமl பாrைவைய ெசmtத ேவk4m அதாவ5 பாrைவைய எ&றாl 

அwi மXYm நm;kைகைய %ரbயt%& ேமl அதவ5 sவ தt5வt%& ேமl கவனtைத 

ைவkக ேவk4m எ&பேதயாlm. 'டநm;kைக, b6p_ ெவYp_கoட& u"ய அakl 

அவsைதPl-�ைலPl uட �வ %ரbயm த<, tLகால Ntத ைசத&யமய ஒேர 

வ"வமாlm மXYm ேமாஹ, ரக, tேவஷ அaklகll உPL<&Ym ேவறாlm.  

   5� அakகான ;றluட 5� Ntதமாகேவ இ6kZற5 எ&ற `a நm;kைக 

இ6nதாlதா& அakைக அகXற ேவk4m எ&ற எkண`m அைத ெசyவதXகான 

காLயtைதpm பXw நாm ஒ6 `"ikl வ6ேவாm . அ5ேபால 'டநm;kைக , 

கஷாயRகoட& u"ய உPLl uட உPr எpேபா5m `a �yைமயாக, அakகXறதாக, 
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�ைலயானதாக-t6வமாக ைசத&யமயமாகேவ இ6kZற5 எ&ற `a நm;kைக வராமl 

,tயாtவ வ"வ அakைக �kக ேவk4m எ&Y எkணm வர`"யா5. பாr, இpேபா5 

ெகாOசm கவனமாகp பாr. உPL& அவsைத அakகாக இ6kZற5 எ&ற அwi 

வ6mேபா5 அேதசமயm நm;kைகPl உPL& இயl_ Ntதேம எ&ற நm;kைக 

வnதாlதா&, அakl �ைலைய அகXற `யXh எ4kக `"pm. ஆனாl அakl �ைல 

பXwய அwேவ இlைல எ&றாl ;றl அakl �ைலைய அகXற மாXY நடவ"kைககைள 

ஏ& எ4kகp ேபாZேறாm? ேமmm அaklதா&-,tயாtவm, ேமாஹ, ராக tேவஷm தா& 

நm`ைடய sவ�பm எ&ற நm;kைக ெகாk"6nதாl அnத அakைக bலkக `யXh 

எpப" ெசyேவாm?  

   அவsைதpட& u"ய அதாவ5 பரயாயt5ட& u"ய %ரbயt%l பrயாயt5ட& 

u"ய அnத பl%-%ரvய பl% இ6kZற5 எ&ற hnதைன எpப" ெசyய ேவk4m 

எ&பைத பXw நாm ;றl பாrkகலாm. இnத ஏa தt5வRகைளp பXw ேமmm 

��kகமாக பPXh ெசyவ5 ,கim அவhயமாlm. ஏென&றாl எlலா அtயாtம 

சாs%ரRகom-ஆ&மா பXw bளklm \lகom இnத தt5வRகைளஆதாரமாகk 

ெகாkடைவ, தt5வ ெமா^Pl ெசாlலpபIட ைவகளாlm. தt5வ சmபதமாக நm 

நm;kைக bப�தமாக-எ%rமாறாக இ6nதாl அtயாtம சாs%ரRகைள எvவளiதா& 

ப"t%6nதாmm uட நமkl அதனாl எnத லாப`m ஏறபடp ேபாவ%lைல. ஏa 

தt5வகll சmபnதமாக ேமmm bLவாக அ4tத க"தt%l பாrkகலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-21                                                                                                                                 8-7-1995 

                                                      ஏt தt&வ9கG6 sவlபm - 2 

    அ&_ �னா, ேமானா,  

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

     ஏa தt5வRகll பXwய ெபா5வான sவ�பm பXw ெச&ற க"தt%l நாm பாrtேதாm. 

இ&Y �வ தt5வm-அ�வ தt5வm ஆZய இரk4 தt5வRகைள பXw அ%கமாக 

ெதLn5 ெகாllளb6kZேறாm. நா& sவயm �வ தt5வமாேவ&, ஆைகயாl எ&ைன 

பXw நா& `தtl அwn5 ெகாllள ேவk4m. அ�வ தt5வtைத பXwpm நா& ெதLn5 

ெகாllவ5 அவhயm ஏென<l அ5 நா& இlைல எ&Y ெதLn5 ெகாllளவதXகாகேவ; 

ஏென&றாl நாm அனா% காலமாக உPரlலாதனவXைற உPr எ&Y நm;kெகாk4 

இ6kZேறாm , உPr மXYm உPரlலாதன இரk4m ஒ&ேற எ&Y நm;k 

ெகாk"6kZேறாm. �வ தt5வm எ5 எ&Y `தtl நாm பாrkகலாm.  

    சஹடாலாbl பk"I ெதௗலtராm எa%P6kZறாr, ேசத6 ேகா ைஹ உபேயாக 

lp, R6aரத K6aரத அ�p. சமயசாரm Zரnதt%l ஆசாrய lnதlnதr ெசாlZறாr, 

அஹேமkேகா க� Vtேதா தmசணணாணமmஓ சதாlB. இத& ெபா6ll நா& ஒ6, 

Ntத, சதா கால`m உ6வ,lலாத,  ஞான தrசனமய மாேவ&, ேவY எ5im-ஒ6 பரமா� 

அளiuட எ&rைடய%lைல. சமயசார நாடk எ&ற \tl பk"I பனாrhதாs 

uYZறாr, ேசதனlப அNப அarத, Ktத சமா6 சதா பத ேமேரா. தtவாrத¥tரt%l 

ஆசாrய உமாsவா, உபேயாேகா ல`�ணm எ&Y உPL& இயl_-sவ�பm பXw 

uwP6kZறாr . ேமா�மாrக ;ரகாசm எ&ற \tl பk"I ேதாடrமl� 

எa%P6kZறாr, அart-k Rரேதேசா கா Aoச, RரKtத ஞானா- pேணா � தா�, 

அனா-yத6 வst& ஆp ைஹ, ஔr art-k Atகல -ரvேயா கா RXட, RரKtத 

ஞானா-ேகா ேச ர}t, d6கா நx6 சyேயாk �வா ைஹ ஐேச ச�ரா-k Atகl பர 

ைஹ. ஆtமht%  சாs%ரt%l Tமt ராyசn%ரr uYZறாr, Vtத Atத ைசத6யகஃ6 

sவயm oேயா- Vக தாm. 

     ேமேல uwயைவகll எlலாm மாYபIடைவகளாக-ெவvேவY வாrtைதகளாக இ6nத 

ேபா%mm எlலாவXwXlm ெபா6ll ஒ&ேறயாlm. உPr தt5வm பXwய வrணைனேய 

ஆlm. சrவOஞ பகவானாl அwயpபIட மXYm uwய உPL& sவ�பtைத _<தrகll 

Nயமாகேவ த& அrபவt%l அwn5 ;றl சாs%ரRக2l uwP6kZறாrகll. நாm 

uட sவயm-நmைம அrபவm ெசyய ேவk4m.  

  இpேபா5 நாm `தtl �வ %ரbயm பXw hnதைன ெசyயலாm. %ரbயm lண 

பரயாயRகoட& u"யதாக இ6kZற5 எ&பைத நாm அwேவாm. ஒvெவா6 சமய`m 

ஏதாவ5 ஒ6 பrயாயm இ6n5 ெகாkேட உllள5, இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl 

%ரbயm பrயாயRகoட& u"யதாகேவ இ6kZற5, ஆனாl பrயாயRக2t6n5 

%ரbயm த<யாக ஆக `"யா5 . பrயாயவ"bl ஒvெவா6 சமய`m மாXற 

மைடnதாmmuட %ரbய வ"bl ெதாடrn5 அpப"ேய அ5வாகேவ இ6kZற5. 

ஒvெவா6 %ரbய`m-ஒvெவா6 வst5im நமkl இரk4 அmசமாக-bதமாக 

ேதா&YZற5. ஒ&Y �tயமாக-�rகமாக-�cசPkகpபIடதாக, �"t5 இ6pபதான t6வ 

அmசm. இரkடாவ5 ஒvெவா6 சமய`m ேதா&Yவ5m, அ^வ5மான பrயாய அmசm. 

�ைலயாக இ6klm t6வ அmசtைத -ரvயாmசm எ&Ym, �ைல Plலாததாக இ6klm 

அmசtைத பrயாயாmசm எ&Y ெசாlZேறாm. %ரvயாmசm அதாவ5  �tயாmசm 
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�ைலயாக இ6pபதாl அனா%காலm `தl அனnத காலm வைர அேத வ"bl �"t5 

இ6pபதாl அ%l எnத மாXறேமா அlல5 அ^ேவா �கழ `"யா5. அ5 அ5வாகேவ-

ஒேர வ"வமாகேவ உllள %ரvயாmசtைதேய %Lகால, t6வ, பரmபாLணா,க, ஒ&றான, 

Ntத பாவm எ&Y ெசாlZேறாm. 

 

ேமேல ெகா4kகpபI4llள கIடt%& 'லm வst5b& %ரvய அmசm ெபா5வான-

சாமா&ய, ;Lblலத-அேபத, �ைலயான-�tய மXYm ஏக-ஒேர ெபா6ளாlm எ&Y நm 

எkணt%l-அwbl வ6Zற5. அ5 `aைம அைடய ெவ2Pt6n5 _%தாக எைதpm 

ெகாk4 வரேவk"ய அவhய,lைல, அ5 எpேபா5m `aைமயாகேவ இ6kZற5. 

வst5b& பrயாயாmசm bேஷசமான5m, ெவvேவY வ"வமான5m, �ைலயXற5m, 

பலவ"வRகll ெகாkடதாகim இ6kZற5 . ஒvெவா6 சமய`m மாXறமைடயk 

u"யதாக இ6kZற5. %ரvயாmச ேநாkZl பாrklmேபா5 எlலா உPrகom 

சமமாகேவ இ6kZ&றன, ஆனாl பrயாயாmச ேநாkZl பாrklmேபா5 பல ேவYபா4கll 

காணpப4Z&றன.  

     எpப" எ&றாl ;றb உPr, `kத உPr எ&ற ேபதm உடl மXYm கrமRகll உட& 

இ6pபத& ேநாkZmm, அlபkஞா<, சrவOஞr எ&ற ேபதm ஞான lணt%& பrயாய 

ேநாkZmm, sராவகr, `< எ&ற ேபதm ஒakக lணt%& lwp;Iட பrயாயt%& 

காரணtதாmm, ஏேகn%Lயm, இரk4 இn%Lயm `தலான ேபதm உட<6klm உடl 

மXYm ஞானt%& ெவ2pபா 4 கா ரணtதாmm பலbதமான ேவYபா4கll 

காணpப4Z&றன. பrயாயாmச ேநாkZl பாrklm ேபா5 எlலா ேவYபா4கom 

இ6pப5 காணpப4Z&றன. இ5 உkைமயான �ைலைமயாlm, ஆனாmm uட பrயாய 

அmசt%& பkகm நாm நm பாrைவைய-எkணtைத ெசmtதாbIடாl அதாவ5 நm 

அwbl பrயாய அmசtைத ெகௗணt%l ெகாk4, அதாவ5 அ5 இ6kZற5 ஆனாmm 

அ%l பார`கமாக இ6n5, %ரbய அmசt%& பkகm நm அwb& உபேயாகtைத 

ெசmt5mேபா5, இnத %ரvய அmசm-t6வ அmசm எpேபா5m இ6kZ5 அத& வ"வm 

ஞானதrசனமயமாlm எ&பைத அwயலாm. ஒvெவா6 உP6klm இnத %ரvயாmசm 

சமமாக இ6kZற5. எpப" அனா% காலt%l இ6nதேதா அpப"ேய இ&Ym uட 

இ6kZற5.  

   எ5 t6வேமா-�ைலயானேதா, �tயேமா-�rகமானேதா, ஞானமய %ரvய அmசேமா 

அ5ேவ �வ தt5வமாlm. நமkl ;ரேயாஜனமான-உபேயாகமான sவ தt5வமாlm. 

ஆைகயாl இnத ஞானமய, ytய, t.வமாக இ.k^ற நாேன sவ தt&வm அதாவ& Iவ 

தt&வமாேவ6 எ6i த6ைனtதாேன அைடயாளm காண ேவXfm. �வ %ரvயm மXYm 

�வ தt5வt%l எ&ன ேவYபா4 எ&ப5 இpேபா5 உRகokl ெத2வாZ P6klm 

எ&Y �ைனkZேற&. %ரbயm எ&Y ெசா&ன உடேன உtபாதvயயtரvய�kதm சt. சt 

tரvய ல`ஷணm எ&ப5 நm`ைடய கவனt%l வ6Zற5. இ%l உtபாதvயயm பrபாய 
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அmசm மXYm t6வ அதாவ5 �ைலtத த&ைம %ரvய அmசமாlm. �வ தt5வm எ&Y 

ெசா&ன உட& Ntத அNtத பrயாRக2t6n5m ேவறான %Lகால Ntத sவ�பm 

அதாவ5 உtபாதvயயtைத ெகௗணt%l (அத& பkகm நm கவனtைத ைவkகாமl) 

ெகாk4 ெவ6m t6வ தt5வமான-பரமபாLணா,க பாவm மI4ேம நm கவனt%Xl வர 

ேவk4m. பrயாயtைத எ&னேவா எpேபா5m %ரbயt%t6n5 ெபௗ�க �%யாக ;Lkக 

`"யா5, ேவYப4tத `"யா5. ஆனாmmuட இnத ;Lt5 பாrklm `யXhைய 

நm`ைடய அwbேல, hரtைதPேல ெசyய ேவk4m.  

    [�வ தt5வtைத ஒ6 நாணயt%& இரk4 பkகமாக பாrkக ேவk4m. நாணயt%& ஒ6 

பkகtைத உtபாதvயயtைதpm மYபkகm t6வtைதpm கXபைன ெசypRகll. நm பாrைவ 

எpேபா5m எvவளi ம%p_ உைடய நாணயm எ&பத& பkகm-பrயாயt%& பkகm தா& ேபாlm. 

நாணயt%& அ4tத பkகt%l இn%ய Lசrv வRZ எ&Y ேபாI"6klm பkகm நm கவணm 

ெபா5வாக ெசlவ%lைல . அேதேபால sவ தt5வtைத சLயாக _Ln5 ெகாllள நமkl 

ெவ2pபைடயாக ெதLpm பrயாய அmசt%& பkகm பாrkகாமl நm கவணm ெபா5வாக ெசlலாத 

பkகm அதாவ5 ெவ2pபைடயாக ெதLயாத %ரvய அmசt%& பkகm நm அwைவ %6pப ேவk4m 

எ&Y உபேதசm ெசyயpப4Zற5 என அwயim.]  

       எvவாY தRகt%னாலான நைககll வைளயl, ெநkெலs, F,kZ, ேமா%ரm  `தtய 

பலbதமான வ"வRக2l இ6nதாmm எpேபா5 நாm ெவYm தRகt%& பkகm 

ேநாkகtைத ெசmt5mேபா5 அத& வ"வRகைள நm எkணt%l ெகாllளாமl 

(ெகௗணமாkZ) தRகm எvவளi இ6kZற5 எ&Y பாrkZேறாm. அlல5 எvவாY 

அெமLkக&, இn%ய&, ெஜpபா<, ஆஃ;Lkக& `தலான ம<தrக2& உடl அைமp_, 

�றm, உயரm, `" இைவக2l பல bதமாக இ6nதாmm, ம<தr எ&ற ேநாkZl 

எlேலா6m சமேம, எlேலா6m ம<தrகேள. அேதேபால பrயாயRக2& ேநாkZl 

உPrகll ெவvேவறாக காணpபIடாmm, �வ தt5வm எ&ற ேநாkZl t6வ-%ரvய அmச 

ேநாkZl எlலா உPrகom சமமாகேவ இ6kZ&றன. இதனாlதா& எ&rைடய 

sவ�பm htத6kl சமானm எ&Y ெசாlZ&றனr. ஆனாmm ஒ6வr பrயாய அmசt%l 

த&ைன htத6kl சமானm எ&Y நm;னாl அவ6ைடய நm;kைக தவறாlm, 

'டநm;kைகயாlm.  

       htத பகவா<டm %ரvய அmசm எpப" இ6kZறேதா, அேதேபா&ற பLUரண வtைம 

அவ6ைடய பrயாயt%mm Urணமாக ெவ2pபI"6kZற5. எpப" %ரvய அmசm 

இ6kZறேதா அpப"ேய ெவ2pப4m அவsைதPmm-பrயாயm%mm இ6kZற5. அnத 

ெவ2pபIட அவsைதைய நாm ெதLn5 ெகாk4 அவ6ைடய %ரvய அmசm uட 

அvவாேற இ6kZற5 எ&பைத நாm ெதLn5 ெகாllZேறாm. ேமmm எ&rைடய %ரvய 

அmசm uட htதL& %ரvய அmசm, பrயாய அmசt%Xl சமமாக இ6kZற5 எ&ற அwi 

நமkl வ6Zற5. க�தt%l �Rகll ப"tதைத �ைனi uYRகll, அதாவ5 A=B, B=C 

Therefore A=Cஅதாவ5 htதL& பrயாய அmசm = htதL& %ரvய அmசm [htத �ைலPl 

htத பrயாய`m  உPL& `a சk%pm சமமாக இ6kZற5, அதாவ5 lணRக2& `a சk%pm 

ஒvெவா6 சமய`m ெவ2pப4Zற5 என அwயவm.] htதL& %ரvய அmசm=எ&rைடய %ரvய 

அmசm (%ரvய ேநாkZl எlலா உPrகom சமm), எனேவ htதL& பrயாய அmசm = 

எ&rைடய %ரvய அmசm. [எ&rைடய sவ�பm htத6kl சமானm.] 

      ஆைகயாl Fேநn%ர பகவாைன தLhtதl-கா�தl-வணRlதl ,க `kZயt5வm 

வாynததாlm. நாm Fனபகவா<& தrசனt%l நm �ஜ தrசனtைத-நm %Lகால Ntத 

ஆtம தrசனtைத ெபற ேவk4m. அவ6ைடய %ரvய மXYm பrயாய அmசt%Xl 

சமமாகேவ நா& இ6kZேற&, அதாவ5 எ&rைடய %ரvய அmச`m இ6kZற5 எ&ற 
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அwi ெபXற5m நm ேநாkகm நm %ரvய அmசt%& (sவ ச&`k-அnதr`k) பkகm 

%6m_Zற5 . ஆைகயாl ;ரவசனசாரm Zரnதt%l ஆசாrய lnதlnதr யாr 

அரஹnதைர tரvய வkBl, pண வkBl மhim பrயாய வkBl அ)^றாேரா அவ.kp 

ேமாஹm-Utயாtவm அgn& ேபா^ற& எ&Y uwP6kZறாr.  

      எ& பrயாயt%t6n5m ேவறான எ& %ரvய அmசm எ5ேவா அ5ேவ நா&, அ5ேவ 

�வ தt5வமாlm. இnத �t%ரm அwbl-எkணt%l வnதiட& ஏa தt5வRக2l 

ஆsரவ, பnத, சmவர, �rஜரா மXYm ேமா�m ஆZய பrயாயRக2t6n5m ேவறான நா& 

தா& �வ தt5வm- t6வ-%ரvய அmசm எ&Y ெதLn5 ெகாllவ5 இpேபா5 க"னமாக 

இ6kகா5. பrயாயt%l ஆsரவm (ராகm, கஷாயm) மXYm பnதm இ6nத ேபா%mm, 

இ%t6n5 ேவறான நா& �tய, tLகால t6வ அmசமாேவ& எ&Y ெதLn5 ெகாllள 

அ%க ேநரm ஆகா5. நm`ைடய பrயாயRக2t6n5, அதாவ5 �க]காலt%l 

நm`ைடய பrயாயt%& பkகm பாrkகாமl நm`ைடய %ரvய அmசtைத மI4ேம நாm 

த<யாக பாrt5k ெகாk4 இ6pேபாமானாl, ;ற %ரbயRகll பkகm நm`ைடய 

எkணm எpப" ெசlmm? ;ற %ரbயRகoட& சmபnதm எpப" இ6klm? ஆைகயாl 

அnத அ�வ தt5வm ;ற %ரbயமாlm, அ%t6n5 �வ தt5வm ேவறாlm எ&Y 

ெதLn5 ெகாlloதl இpேபா5 Nலபமாக இ6klm. %ரvய அmசtைத அதாவ5 �வ 

தt5வtைத பாrpபதXl பrயாயRகைள �kZ ெவ2ேய ேபாடேவk4m எ&ப%lைல, 

அதrைடய அைடயாளtைத அ^kக ேவk"ய%lைல-அpப" ெசyவ5 `"யாத 

காLயமாlm. ெவ6மேன நm`ைடய பாrைவைய மI4m பrயாயt%t6n5 �kZ, 

எpேபா5m �ைலயாக இ6kகku"ய t6வ அmசt%l �ைலkகc ெசyய ேவk4m, 

அ%l அைடkகலm அைடய ேவk4m. அ5ேவ நானாேவ6 எ&Y �ைல நாI"ய5m-

உY% ெசyத5m உபேயாகm தானாகேவ நm பkகm %6m; b4m. 

  `mபாy சயா<l நm xI4kl `&னாl ;ரதான சாைல இ6pபதாl பt5வ^ 

சாைலPl காr மXYm கனரக வாகனRகll ெச&ற வkணm இ6kZ&றன . 

ேபாklவரt5க2& சtதm இைடbடா5 நm கா5க2l baZற5. ஆனாmmuட 

நm`ைடய காr ஹார<& ஒtைய ேகI4, இ5 நm`ைடய காr ஹார& ஒt எ&Y �  

|kZரமாகேவ அைடயாளm கk4  ெகாllZறாy அlலவா. அ5 ேபால �வ தt5வm 

எ&ப5 நாm பாrklm ேநாkZl இ6kZற5. ஒ6 ெபா6ைள அmபாl lw பாrt5 

அ"klmேபா5 நm பாrைவ, நாm lw ைவklm அnத ெபா62& ேமl �ைலெகாk4 

இ6kZற5. அnத சமயt%l பல ெபா6llகll அRl இ6kZ&றன ஆனாmm நm பாrைவ 

அைவக2& பkகm ேபாவ%lைல, ஏென<l நm பாrைவ நm இலkகான அnத ஒேர 

ெபா 62l ம XY m �ைல ெகாk4  இ6kZ ற5 . அ ேத ேபால ப rயா ய t% l 

�ைலPlலாைமpm, பலவாகim, `aைமயXறதகim, அakகாகim இ6nதாmm, நm 

பாrைவ-ேநாkகm எlலாவXைறpm பrயாயt%& பkகm ெகௗணm ெசy5, ெவYm 

t6வமான-�ைலயான அmசt%& பkகm பாrைவைய �ைல �Yt%வதாl இ&ேவ நா6 

எ&Y sவயm நானாேவ6 எ&Y sதா;pபதாl �வ தt5வm-sவ தt5வm த<யாக நm 

அrபவt%Xl வ6Zற5.  

      இைதtதா& ெசyய ேவk4m எ&றாl அ�வ தt5வtைத நாm ஏ& ெதLn5 ெகாllள 

ேவk4m? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. ஏென&றாl நாm அனா% காலமாக அ�வ 

தt5வt%l அஹm_t%-இ5தா& நா& எ&ற எkணt%l இ6kZேறாm. ;ற உPrகll 

மXYm ;ற ெபா6llகll எlலாm அ�வ தt5வமாlm, நm நm;kைகPl அைவகokl 

இட,lைல. அதXகாக எlலா அ�வ %ரbயRகைளpm மXYm ;ற உPrகைளpm அwn5 

ெகாkேடP6kக அவhய,lைலதா& எ&றாmm அைவகll எlலாm அ�வ தt5வRகll 
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எ&Y ெதLn5 ெகாk4 அIவ தt&வm நா6 இlைல எ&Y ெதLn5  ெகாllள ேவk4 

மlலவா! `kZயமாக உடtt6n5 நா& ேவY எ&Y அwதl ேவk4m. ஏென&றாl 

நm`ைடய ஏகt5வ _t%-இ5ேவ நா& எ&ற எkணm *மாலய மைலPl nேதா 

அlல5 உலZl உllள மXற பதாrtதRகoடேனா இlைல, ஆனாl நமkl இnத 

;றbPl உட<6klm உடmட& மXYm ெசாnத பnதm, ெசாt5 NகRகoட& தா& 

இ6kZற5. 

       நாm உடைலேய நா&-எ&rைடய5 எ&Y ெகாllவேதா4 மI4m �&Y b4வ%lைல, 

ேகாபm `தலான கஷாயRக2l uட ஏகt5வm, மமt5வtைத �Yb அைவகைளpm 

நமதாkZk ெகாllZேறாm. நா& தாயாவா&, இ&னாr ேகா;, பலானவr தXெப6ைம 

ெகாkடவr எ&Y ராக உணriகைளட& அதாவ5 ஆsரவt5ட& நாm ஒ&w 

அைவகேள நm`ைடய இயl_ எ&Y நm_Zேறாm. ஆைகயாlதா& ஏa தt5வRக2l 

இnத பrயாய தt5வRகைள த<யாக uwP6kZறாrகll. இnத ஏa தt5வRக2& 

இயlைப பாrt5 நாm இ&Yவைர அnத தt5வRகைளp பXw எ&ென&ன lழpபRகll-

கXபைனகll-நm;kைககll ெசy5 ெகாk4 வ6Zேறாm எ&ப5 பXw நாm அ4tத 

க"தt%l பாrkக b6kZேறாm. இnத தt5வRக2l bடேவ"ய, ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"ய, ஏXக ேவk"ய (ேஹய, ேஞய, உபாேதய) தt5வRகll எ5 எ5 எ&Y uட நாm 

ெதLn5 ெகாllள ேவk4m. 

   இnத ஏa தn5வRகoட& பாபm, _k�யm ஆZய பrயாயRகom ேசrnததாlm. 

ஆsரவt%l _k�யாsரவ`m, பாபாsரவ`m மXYm பnதt%l _k�யபnத`m, 

பாபபnத`m ேசrnததாlm. FனாகமRக2l hல இடRக2l _k�யm, பாபm 

இரkைடpm த<யாக uw ஏa தt5வRக2& இடt%l ஒ&ப5 பதாrtதRகll அlல5 

தt5வRகll எ&Y uட uYவைத பாrkZேறாm. ஏa தt5வm எ&Y ெசா&னாmm, 

ஒ&ப5 பதாrtதm எ&Y ெசா&னாmm,   ஒ&ப5 தt5வm எ&Y ெசா&னாmm '&Ym 

ஒ&Yதா& . அைவகைள ேமmm ெத2வாக நாm ெதLn5 ெகாllவதXகாகேவ 

த<tத<யாக எ4t5 ெசாlலpப4Zற5. ேமmm தt5வ சmபnதமான bபரRகைள 

அ4tத க"தt%l பாrkகலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா.          
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க"தm-22                                                                                                                             15-09-1995 

                                         ஏt தt&வ9கll பh)ய தவறான நmRkைக -1 

    அ&_ �னா, ேமானா,  

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

  கடnத hல க"தRகll வ^யாக நாm ஏa தt5வRகll பXw ஓரளi ெதLn5 

ெகாkேடாm. Fேநn%ர பகவானாl ெசாlலpபIட இnத தt5வRகைள சLயாக 

ெதLn5 ெகாk4, அைவகைள உllளவாேற நm;, ;றl sவ தt5வtைத அைடயாளm 

கk4 அைத அrபவm ெசyதால&w நXகாIh ெபற `"யா5. நXகாIh ெபறாமl 

உkைமயான Nகt%& அrபவm ெதாடRகா5. உkைமயான ேதவ, l6, சாs%ரRகைள 

தbற ேவY எRlm இnத உkைமயான உபேதசtைத ெபற `"யா5. lேதவ, ll6, 

lசாs%ரRகll 'லm, உPr தவறான உபேதசRகைள ெபXY, Zர£த ,tயாtb 

யாZற5. lேதவ, ll6, lசாs%ரRகll 'லm ெப6m தவறான உபேதசtைத bI4bI4, 

எpேபா5 இnத உPr உkைமயான உபேதசtைத ஏXZறேதா, அpேபா5தா& இnத 

உP6kl அதt5வRக2&-தt5வRகளlலாதைவக2& ேமl இ6klm ேமாஹm 

அதாவ5 'டநm;kைக அ^Zற5. எa தt5வRகll ெதாடrபான தவறான நm;kைகேய 

,tயாtவமாlm-'ட நm;kைகயாlm.  

     ஏa தt5வRகைள அwயாைம அதாவ5 உP6kl ஏa தt5வRகll சmபnதமான 

அwi இlலாமl இ6pபைதேய ,tயாtவm எ&Z&றனr. ஏென<l தn5வRகll 

எ&னேவா எpப" இ6kZ&றனேவா அpப"ேய எpேபா5m இ6kZ&றன, ஆனாl உPr 

அ5 சmபnதமான நm;kைகPl தவY ெசyZற5. ஏa தt5வRகll வst5kக2& 

�ைலயாlm. இnத வst5kக2& �ைலைய தbற மXற எlலா நm;kைககom 

கXபைனயாl உ%tத lழpபRகளாlm. அOஞா<P& நm;kைகkl உகnதாrேபாl 

;ரபOசt%l %ரbயRக2& ெசயlபா4 அைமவ%lல, ஆைகயாl அவr 5kக 

மைடZறாr. இnத 5kகtைத அ^kக கXபைனயாl உ%tத lழpபRகைள அகXYவ5 

ஒ&ேற வ^யாlm.  

      ஏa தt5வRகll சmபnதமான தவறான நm;kைக எ&பத& ெபா6ll, தt5வRகll 

எpப" இ6kZ&றனேவா அpப"ேய நmபாமl, ேவY bதமாக நm_வதாlm. ஒvெவா6 

உP6m அனா% காலமாகேவ அpப" தவறான நm;kைகைய ெசy5 ெகாk4 

வn%6kZற5 ஆைகயாl ஏa தt5வRகைள அவr ெதLnதவராக இ6kக `"யா5. 

ஆனாmm தt5வ சmபnதமான தவறான நm;kைகக2l அnத உPr பழkகpபIடதாகேவ 

இ6kZற5 . ஒ6ேவைள  அதனாlதாேனா  எ&னேவா  பk"I ெதௗலtராm� 

சஹடாலாbmm, பk"I ேதாடrமl� ேமா�மாrக ;ரகாசt%mm `தtl இnத 

தவறான நm;kைககll பXw bளkகm ெசy%6kZறாrகll. அதXl ;றl அnத 

தt5வRக2& உkைமயான sவ�பm பXw bளkZk uwP6kZறாrகll. அவrகll 

uwP6pப5 சLதா&! யாr ;றbPt6nேத bய%யsதேரா அவ6kl, அதாவ5 எ5 

அவ6kl %ன`m அrபவt%l இ6kZறேதாத, அnத bயா%P& லIசணtைத uw, 

அதXlp;& bயா%Plலா �ைலைய பXw bளkZ, ேமmm அnத bயா%Pt6n5 

lணமைடpm வ^ையk uwனாl அnத ேநாயா2kl நm;kைக ;றklm, மXYm அவr 

lணமைடய அnத வ^ைய ;&பXYவாr அlலவா!  
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    உmr-உmரlலன தt&வ சmபnதமான தவறான நmRkைக: இnத இரk4 தt5வRகll 

சmபnதமான தவறான நm;kைகைய ஒ&றாக ெசlmm ேநாkகm இ5வாlm . 

'டநm;kைக ெகாkட உPr - 

1. உPr மXYm உPரXறைவகைளpm ஒ&ேற என நm_Zற5, அlல5 

2.  உPரXறைவகைள உPr எ&Y நm_Zற5, அlல5 

3.  உPைர உPரXற5 எ&Y நm_Zற5.  

   அதாவ5 உடl மXYm ஆtமா இரk4m ேசrnதேத உPr எ&Y நm_Zற5, அlல5 

உடைலேய உPr எ&Y நm_Zற5 அlல5 ஆtமாைவ உடl எ&Y நm_Zற5. இத& 

ெபா6ll இnத இரk"& ெவvேவY இயl_ பXwய அwi அதXl வரblைல.  

  ஒ6 hYவைன கைடkl அrp; எm,cசmபழm வாRZவரc ெசா&னாl அவ& 

ெவllளLkகாy வாRZkெகாk4 வnதானானாl, அத& ெபா6ll அnத hYவrkl 

எt,cசmபழ`m எ5 எ&Y ெதLயblைல ெவllளLkகாpm எ5 எ&Y ெதLயblைல 

எ&பதாlm.  

     �வ தt5வm பXwய bளkகm சஹடாலாbl ேசதன ேகா ைஹ உபேயாகlp அதாவ5 

உPL& லIசணm பாrtதl அwதl எ&ற ெசாlலpபI"Zற5. இ%t6n5 நாm 

ெதLn5 ெகாllவ5 எ&ன ெவ&றாl நா& உபேயாக வ"வமாேவ&, �pm உபேயாக 

வ"வமாவாy, �ேகாத உP6m உபேயாக வ"வமாlm, htதrகom உபேயாக வ"வமாlm, 

எlலா உPrகom உபேயாக வ"வமாlm. ஆனாl உPr பாrtதl அwதைல த& வ"வm 

எ&Y நmபாமl, ெபXற உடைலேய த& வ"வm எ&Y நm_Zற5.  

    இRேக பா6Rகll, காைலPl எanதiட& நாm கkணா"P& `& �&Y ெகாk4 

நm(?) வ"வtைத காkZேறாm, நm உடt& ேபாIேடாைவ பாrt5 இ5 நm`ைடய 

ேபாIேடா எ&Y சnேதாஷமைடZேறாm. உடl அழகாக இ6nதாl, நாm அழகாக 

இ6pபதாக �ைனt5 ெப6ைமpப4Zேறாm. உடl ேநாpXw6nதாl, நா& ேநாயா2 

எ&Y நm; 5kகpப4Zேறாm. _%ய உடைல ெபXறiட& நா& ;றnேத& எ&Ym, 

உடைல bI4 ;Lnத5m நா& இறnேத& எ&Ym நm_Zேறாm. ெகாOசm அைம%யான 

மன5ட& எ&rைடய நm;kைககll இpப"tதா& இ6kZறதா இlைலயா? எ&Y  

எk�p பா6Rகll.  

     த6 உபஜt அp\ உபj, த6 நஷt ஆp ேகா நா� மா6 எ&Y *n%Pl ெசாlல 

பI"6kZற5. இத& ெபா6ll உடt& ;றpைப நm`ைடய ;றpபாகim, உடt& 

அ^ைவ நm அ^வாகim நm_Zேறாm. இRl `தl �ைலயான ;றp_m, கைடh 

�ைலயான இறp_m ஆZய இரk4 �ைலகேள uறpபI4llளன எ&றாmm இnத இரk4 

அவsைதகokl ,ைடPmllள எlலா அவsைதகom uட எ4t5k ெகாllள 

ேவk4m. ;றb `தl இறp_வைர உllள எlலா அவsைதகைளpm நm`ைடய 

அவsைதகll எ&Y நm;kெகாk4 வ6Zேறாm. எpப" எ&றாl உடl hகpபாக 

இ6nதாl நா& hகpபாக இ6kZேற& எ&Ym, உடl உயரமாக இ6nதாl நா& 

உயரமானவ& எ&Ym, உடl வளrn5 இ6nதாl நா& வளrn%6kZேற& எ&Ym, உடl 

அ6வ6pபாக இ6nதாl நா& அழகXறவனாக இ6kZேற& எ&Ym  உடl ெநாk"யாக 

இ6nதாl நா& ெநாk" எ&Ym நm;kெகாk4 இ6kZேறாm.  
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  ெவ6m உடmட& மI4m த&ைன ஒ6RZைணpபேதா4 இnத உPr �&Y 

b4வ%lைல. பணm ெசாt5kகll, lழnைதகll, l4mபm, x4, வாகனRகll `தலான 

எlலா அ�வ தt5வமான ;ற பலவைகயான உலகp ெபா6llக2mm த&ைன 

;ைணt5kெகாk4 அைவகoட& இ6pபதாl நா& Nகவா&, நா& 5kகவா&, நா& 

ஏைழ, நா& வாLNகைள-மக&, மகllகைள ெபXறவ&, நா& ஆதரவXறவ&, நா& 

தா]வானவ& எ&பனவான பல கXபைனகைள ெசyZற5 . இnத கXபைனக2& 

காரணtதாl %னசL வா]kைகPl ம<த உPrகll 5kகp ப4வைத நmமாl 

காண`"Zற5. hல6kl %6மணm நடkகblைல எ&பதனாl 5kகm, hல6kேகா 

%6மணமாZ பலவ6டRகளாZpm lழnைத ;றkகblைல எ&பதாl தRகll %6மண 

வா]kைக `aைம அைடயblைலேய எ&Y எk� 5kகm அlல5 hலேரா 

bதைவயானதாl த&ைன பாkZய,lலாதவrகளாக எk� 5kகm என %னசL 

வா]ைகPl 5kகமைடபவrகll இ6pபைத இnத ச'கt%l காkZேறாm. உடேல நா& 

எ&ற தவறான நm;kைக இ6pபதாl, ேமmm உடைல ஆதாரமாக ெகாkட மXற எlலா 

ெபா6llக2& ேமmm தவறான நm;kைக இ6pப%l எ&ன ஆcசrயm இ6kக `"pm? 

  அனா% காலமாக இnத உPr நா&l-நரக, bலRl, ம<த, ேதவ க%க2mm 

NXwkெகாk4 இ6kZற5. sவயm நானாZய ஒேர உPேர அதாவ5 ஆtமாவாZய நாேன 

மXற _tகல பரமா�kகளாl ஆkகpபIட உடtl ெதாடrைப ஏXப4t%kெகாk4m, 

அnத உடt& ெதாடrைப 5k"t5 ெகாk4m ேவY ேவY _%ய க%க2l NXYலா 

ெசy5 ெகாk4 இ6kZேற&. 'டநm;kைகP& காரணtதாl, உPr எvவாெறlலாm 

'டநm;kைக ெகாk"6kZற5 எ&பைத பாrkகலாm. ேமா�மாrக ;ரகாசt%l 

இvவாY வrணைன வ6Zற5.  

  1. இ& நானாேவ6-ஏகtவ At-:  ஆtமாb& sவபாவமான பாrtதl அwதl 

`தலான5m மXYm bபாவமான ேகாபm `தலான5m மXYm _தகலt%& sபrசm 

`தலான5m ேசrnத இ5ேவ நா&, அ5ேவ எ&rைடய sவ�பm எ&Y நm_Zற5. இத& 

ெபா6ll உடl நானாேவ& மXYm அwi ெப6வ5m மXYm ேகாபm ெகாllவ5m  sவயm 

நாேனயாேவ& எ&Y  நm_Zற5 , அைவக2l ஏகt5வ _t%  ெகாllZற5 .
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   2. இைவகll எ6Nைடய&-sவாUtவ At-: இைவகokl நா& தைலவ& எ&ற 

எkணm ெகாlloZற5. ஆtமா மXYm _tகலm இைவக2& அவsைதகll எlலாm 

எ&rைடய அவsைதகளாlm எ&Y நm_Zற5 . அதாவ5 ஞான lணt%& 

அவsைதையpm , lைறnத மXYm அ%க ேகாபm அைடதl `தலான bபாவ 

அவsைதகைளpm மXYm _tகலt%& �ற , sபrச மXYm ;ற lணRக2& 

அவsைதகைளpm த&rைடய Nய அவsைதகll எ&Y நm_Zற5.  

       3.  நா6 இைவகைள ெசyபவ6 - கrt&.tவ At-: உPr மXYm உடl இைவகokl 

இைடPl �,tத ைந,t%க சmபnதm அ%கமாக இ6kZற5. அnத காரணtதாl 

எpேபா5 hல சமயm உPr b6m_Zறேதா அpேபா5 உடt& ெசயl உடt& 

காரணtதாl உடtl �க]Zற5, ஆனாl உPr அpேபா5 அnத ெசயைல த&rைடய 

ெசயl எ&Y நm_Zற5. உதாரணமாக நா& ேபNZேற&, நா& நடkZேற& எ&Y 

உடt& ெசயlகைள த& Nய ஆtமாb& ெசயலாக நm_Zற5, உடt& ெசயl ேமl 

கrத56tவ _t% ெகாllZற5.  

   4. நா6 இைவகைள அNபBpபவ6-ேபாkt.tவ At-: உடtl l2ராl ந4kகm, 

ெவpபtதாl bயrtதl , பh எ4tதl , தாகm எ4tதl `தtய அவsைதகll 

உkடாZ&றன. ேமாஹt%&-,tயாtவt%& காரணtதாl இnத ஆtமா தாேன அnத 

அவsைதகளாl Nகேமா, 5kகேமா அைடவதாக நm_Zற5. இnத அவsைதகll எlலாm 

த&rைடய அவsைதகll எ&Y நm; l2ராl ந4kகமைடவதாகim, ெவpபtதாl 

காycசl வnததாகim, பhயாl சாp;ட ேவk4m எ&ற எkண`m, தாகtதாl தk�r 

l"kக ேவk4m எ&ற உணrim ெகாk4 தா& 5kகpப4வதாக எk�Zற5. உடt& 

அவsைதகைள தா& அrபbpபதாக நm_Zற5-ேபாkt6tவ _t% ெகாllZற5.  

     இvவாY இnத உPr எnெதnத ;றbகைள-ம<த பrயாயm, ேதவ பrயாயm `தtய 

பrயாயRகைள ஏXZறேதா அnதnத பrயாயRக2l அகm_t% ெகாllZற5. இத& 

காரணm எ&ன ெவ&Y பk"I ேதாடrமல� எa% P6kZறாr, இnத ஆtமா 

அனா%யாகேவ _ல&வ^ அwi-இn%Lய ஞானm ெகாkடதாகேவ இ6n5 வ6Zற5, 

அதனாl sவயm ஆtமா உ6வ,lலாததாl-அ'rtதமானதாl _ல&வ^ அwikl 

ஆtமா அrபவt%Xl வ6வ%lைல; ஆனாl உடl உ6வ`ைடய5-'rtதm அதனாl 

அ5ேவ _ல&wikl அrபவt%l வ6Zற5. அதனாl அrபவt%Xl வ6m உடைலேய 

த&வ"வm எ&Y அwn5 அ5 மI4ேம நா& எ&Y அஹm_t% ெகாllZற5. எ5வைர 

அnத உPr த&ைன த<யாக sவயm யாr எ&Y த<ைம ப4t% உணரblைலேயா 

அ5வைர ச`தாய வ"bl அதrட& காணpப4m உடைலேய தா& எ&Y நm_Zற5-

அஹm_t% ெகாllZற5. ேமmm தனklm உடmklm �,tத ைந,t%க சmபnதm 

அ%கமாக இ6pபதாl அத& த<tத&ைம அத& அrபவt%Xl வ6வ%lைல. ஆனாl 

எpேபா5 _%ய ேயாசைன 'லm தா& ேவY ,உடl ேவY எ&ற அrபவm அைடZறேதா 

அpேபா5 அத<டm 'டநm;kைகP& உn5தl இ6kக `"யாதாைகயாl 

,tயா%6�" பrயாயRக2&, அதாவ5 'டநm;kைகpட& u"ய ம<த, நரக, bலRl, 

ேதவ க% ;றbக2l தா& அஹm_t% காணpப4Zற5. 

     �வ-அ�வ சmபnதமாக எ%rமாறான-bப�தமான நm;kைககll எpப" எpப" ெயlலாm 

இ6kZ&றன எ&ப5 பXw ெதLn5 ெகாkட ;றl, இpேபா5 ஆsரவ தt5வ-ஊXY 

சmபnதமான எ%rமாறான நm;kைக எpப"ெயlலாm இ6kZ&றன எ&Y பாrkகலாm.  
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    ஆsரவ  தt&வ  சmபnதமான  Bப�த  நmRkைக:  ஆsரவm  எ&பத&  ெபா6ll 

எ&னெவ&Y ெச&ற க"தt%l ெதLn5 ெகாkேடாm. ஆைச, ெவl2, மயkகm-ேமாஹ, 

ராக, tேவஷm அதாவ5 'டநm;kைக மXYm 5வrp_ உணriகll ஆsரவமாlm, அ5 

bபாவமாlm . sவபாவt%Xl -இயl_kl எ%ரான உணrைவ bபாவm எ&Y 

ெசாlZ&றனr. உதாரணமாக தk�L& இயl_ l2rch, ெவpபமாக-�டாக இ6tதl 

தk�L& bபாவமாlm. ;ற �,tதtதாl �க]வ5 bபாவm, அnத �,tதm இlலாத 

சமயt%l எvவாY இ6kZறேதா அ5 sவபாவm. [தk�r, ெந6p_ இரk"& ெதாடrைபpm, 

ெதாடr;&ைமையpm இRl ஒp_ ேநாklக.] ஞானm, ஆனnதm ஆtமாb& sவபாவ lணm. 

ஆைச, ெவl2, மயkகm ஆtமாb& bபாவ lணm. ஆனாmmuட 'டநm;kைக 

ெகாkட உPr bபாவRகைள அத& இயlபாகேவ-sவபாவமாகேவ நm_Zற5. ஆsரவm 

5kகவ"வm , ,tயா%6�" உPr அைத Nகவ"வm எ&Y நm_Zற5 . ராகm 

N ப மானாmm ( _k�ய ச mப nத மானாmm ) அlல5 அNபமானாmm ( பா ப 

சmபnதமானாmm) �க]காலt%l க�டtைத ெகா4pபதாlm . ேமmm அதனாl 

கrமபnதm �க]Zற5 ஆைகயாl எ%rகாலt%l uட 5kகtைதேய ெகா4pபதாlm. 

ஆsரவ &kககாr கேன ேர, A-வnத -6 ேஹ yrேவேர எ&Y uட ஆsவtைத பXw 

ெசாlலpபI"6kZற5. 5kகt5kl காரணm ஆைச, ெவl2, மயkக மாlm, ஆனாl 

அOஞா< உட<6pபைவகேள, ;ற %ரbயRகேள 5kகt5kl காரணm எ&Y 

நm;kெகாk4 ஆைச ெவl2 , மயkகRகைள ெதாடrn5 ெசy5 ெகாkேட 

இ6kZற5. ஆsரவ தt5வ சmபnதமான தவYகைள N6kகமாக nk4m ஒ6`ைற 

பாrkகலாm. 

1. ஆைச, ெவl2, மயkகm-ஆsரவm எlலாm %L_ உணriகll-bபாவRக ளாlm. 

அைவகைள த& இயl_ உணri- sவபாவm எ&Y நm_தl. 

2. ஆைச `தtயைவகom ஆtமாim த<tத<யானதாlm ஆனாl ஆைச `தலான 

கஷாயRகom, அwim-தாrm ஒ&ேற எ&Y நm_தl. 

3. %L_ உணriகளான ஆsரவm 5kகவ"வm, பnத காரணm மXYm எ%rகாலt%l 

uட 5kகtைதேய ெகா4pப5, ஆனாl இைவகைள Nகவ"வm எ&Y நm_தl. 

4. உட<6pபைவகளாl எனkl 5&பm வ6Zற5, சாதகமXறைவகll எனkl 

ேகாபtைத உk4 பk�Z&றன எ&Y நm_தl. 

5.  5kகt%Xl காரணm ஆsரவ மாlm எ&பைத ெதLn5 ெகாllவேதPlைல. 

     ஆைச, ெவl2, மயkக உணriகll இயXைகயாகேவ எ&rைடயேத எ&Y எk�வ5 

தவY எ&Y எpப" ெசாlல `"pm? 'டநm;kைக ெகாkடவr Nப ராகm தனkl 

Nகtைதேய ெகா4pப5 எ&Y பலமாக நm_Zறாr. அதனாl ெசாrkகm `தலான 

NகRகll Zைடklமாைகயாl Nபராகm அவrகokl நlலதாக ேதா&YZற5. ஆனாl 

அதனாl _k�ய கrமt5ட& கா% கrமRகைளpm கI"k ெகாllவதாl அ5 எpப" 

Nகm தரku"யதாக `"pm? இnத bப�த நm;kைகP& வrணைன சஹடாலாbl 

ராகா- R ரக ` ேய  & kேத ன -6}  ேகா  ேச வ t ^னt ைச 6 எ &Y  

ெசாlலpபI"6kZற5 . இத& ெபா6ll %L_ உணriகll ெத2வாகேவ -

ெவ2pபைடயாகேவ 5&பtைத தரku"யைவ ஆனாl 'டநm;kைகpைடய உPr %L_ 

உணriகll ெகாk4llளைதேய சnேதாஷm எ&Y எ4t5kெகாk4 அvவாேற ெசயl 

ப4Zற5. 

     பnததt&வ சmபnதமான Bப�த நmRkைக: பnத தt5வ சmபnதமான ஒaRl 

`ைறயXற வாதRகைள, தவறான நm;kைககைள பXw சஹடாலாbl இvவாY 

ெசாlலpபI"6kZற5-Vப-அVப பnத ேக ஃபl மஜாr, ர--அர- கேர yஜபத Bசாr 
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இத&  ெபா6ll உPr `&னr கI" ெகாkட கrமRக2& பலனாக �க]காலt%l அnத 

உP6kl அruலமான மXYm ;ர%uலமான ெபா6llகll இரk4ேம ZைடkZ&றன. 

ஆனாl அ5 அruலமான ெபா6llகைள மI4ேம b6m_Zற5, ;ர%uலமான 

ெபா6llகைள b6m_வ%lைல . இtத hkகtl மாI"kெகாkட உPr த& 

உkைமயான இயlைப மறn5b4Zற5 அlல5 அத& பkகm த& பாrைவைய ெசmtதk 

uட ேநர,lலாததாக இ6kZற5.  

    உP6kl அruலமான ெபா6llகll _k�ய கrம உதயtதாmm, ;ர%uலமான 

ெபா6llகll பாப கrம உதயtதாmm ZைடkZ&றன. எnத உPr கrமt%& உதயtைத 

Nகm எ&Y எk�Zறேதா அ5, _k�ய பnதm நlல5 எ&Y நm_Zற5. யா6kl 

_k�ய கrமபல& ேமl 6h-ஆrவm இ6kZறேதா அவr _k�ய கrமtைத கI"k 

ெகாllளேவ b6m_Zறாr. யா6kl கrம பnதt%l, அ5 _k�யமாகேவ இ6tதாmm 

b6pபm இ6kZறேதா  அவ6kl நm;kைக bப�தமாக இ6kZற5 எ&Y ெசாlல 

ேவk"ய அவhய,lைல. 

    �க]காலt%l நm,டm இ6klm ெபா6llகll எlலாm ;ற ெபா6llகll ஆlm. 

அைவக2l hல இ�டமான5, hல இ�ட,lலாத5 எ&ற கXபைன ெசyவ5 நm 

'டநm;kைக யாlm. ஆsரவtதாl கrம பnதm �க]Zற5. இnத கrமm உதயt%Xl 

வ6mேபா5 அத& பலனாக ஆtமாb& ஞான, தrசன, xrய lணt%& பrயாயt%l ஏXற 

இறkகRகll காணpப4Z&றன, ஆைச, ெவl2, மயkக பLணாமRகom அvவாேற ஏXற 

இறkகtேதா4 �க]Z&றன, Nக 5kகtைத ெகா4kகku"ய ெபா6llகll, lwp;Iட 

உடலைமp_ `தtயைவகll அைமவ5m கrம உதயtதாேலேய ZைடkZ&றன. இைவ 

எlலாவXwXlm 'ல காரணm கrமமாlm ஆனாl அnத கrமm எ&னேவா �xமமாக 

இ6kZற5, ெவ2pபைடயாக ெதLவ%lைல. ஆைகயாl இnத உP6kl தனkl 

Zைடtத ெபா6llகேள ெதLZ&றன. ஏனேவ தனkl Zைடtத ெபா6llகll கடiளாl 

Zைடtத5 அlல5 எ& b%-பbதvயm அpப" இ6kZற5 எ&Y நm; பnத தn5வtைத 

தவறாக எ4t5k ெகாllZற5, bப�த நm;kைக ெகாllZற5.  

  இRேக பா6Rகll! யா6kl ஒ6 தt5வt%l தவறான நm;kைக இ6kZறேதா 

அவ6kl ஏa தt5வRக2mm தவறான நm;kைகேய இ6kZற5. சmவைர, �rஜைர, 

மXYm ேமா� தt5வ சmபnதமான bப�த நm;kைககll பXw அ4tத க"தt%l நாm 

சrcைச  ெசyயலாm.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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க"தm-23                                                                                                                             23-10-1995  

                                       ஏt தt&வ9கll பh)ய தவறான நmRkைக -2 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

   த6ைன  அைடயாளm கXf தனkp VகமGtதேல  நm`ைடய இலkகாlm. 

உkைமயாக ெசாlலேவk4m எ&றாl நா& இயlபாகேவ-sவபாவமாகேவ ஞானm 

மXYm ஆனnதt%l பLUரணமாக இ6kZேற& எ&Y அwய ேவk4m. ஏென&றாl Nகm 

ெவ2Pt6n5 ெபறpப4வ%lைல. ஆனாl Nகமய sவ-ைவ ெதLn5 ெகாkட5ேம 

Nகாrபவm �க]Zற5. இ&Yவைர தவறான கXபைனகைளேய Nக 5kகRகll எ&Y 

நm;k ெகாk4 வn%6kZேறாm. அnத தவறான கXபைனகll அதாவ5 bப�தமான 

நm;kைககll எvவாY இ6kZ&றன எ&பைத நாm ெச&ற க"தt%t6n5 

பாrt5kெகாk4 வ6Zேறாm.  

     உPr, உPரlலன, ஆsரவm, பnதm, சmவைர, �rஜைர மXYm ேமா�m இnத ஏam 

;ரேயாஜமான ஏa தt5வRகளாlm. இnத தt5வRக2l யதாrtதமான அதாவ5 

உkைமயான நm;kைக ெகாllவதாl நm 5kகm bலZ உkைமயான சாsவதமான-

�tயமான-தைடPlலாத Nகm ைகவரp ெபYZேறாm-pராp%யாZற5 . ஆனாl 

அனா%யாகேவ உPr இnத ஏa தt5வRக2l தவறான-bப�த நm;kைகேய 

ெகாk"6kZற5.  

   சmவைர தn&வ சmபnதமான தவறான நmRkைக:  ஆsரவm  இlலாைமேய சmவைர 

யாlm. அதாவ5 ஆைச, ெவl2, மயkகRகll ேதா&றாைம சmவைர யாlm. அlல5 

கrமRகll வ6ைக தைடப4தl சmவைர. இ5 இlலாைம ேநாkZl ெசாlலpபIடதாlm. 

இ6pப5 ேநாkZl ெசாlல ேவk4ெம&றாl Ntதtத&ைம அதாவ5 xதராகtத&ைம 

உkடாதl சmவைர யாlm. அnத சமயm அ�n%Lய-இn%Lய சmபnதமXற ஞானm மXYm 

அ�n%Lய ஆனnதm அைடயp ெப6Zேறாm. இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl சmவைரPl 

ஆtமNக அrபவm உkடாZற5 ஏென&றாl அ�n%Lய ஞானm மXYm அ�n%Lய 

ஆனnதt%Xlm இைடPl அbனாபாb சmபnதm இ6kZற5. உllபkகm-அnதr`k 

அதாவ5 ஆtமாbl ஆ]n%6klm பாவtRZ 5றb, ஆtமாb& வளமான ஆனnதt%l 

%ைளt5k ெகாk4 இ6kZறாr. ஆனாl அேரேர! இnத ெகா4t5 ைவkகாதவr-

unblessed, உடtl 5�uட இlலாமl l2Lmm, ெவyயtmm, மைழPmm எvவளi 

க�டtைத ச*t5kெகாk4 இ6kZறாr எ&Y hலr �ைனkகku4m. இpப"p 

படவrகokl சmவைர தt5வ சmபnதமான bப�த நm;kைக இ6kZற5.  

       யாr சmவைரைய க�டm ெகா4pப5, மன ேவதைனைய அ2pப5 எ&Y நm_Zறாேரா 

அவr, எpப" சmவைர தt5வtைத ெவ2kெகாk4 வ6வாr? ஆsரவ தt5வm அவ6kl 

*தம2pபதாக நm_வதாl அவr ஆsரவm இlலாைமைய அதாவ5 சmவைர தt5வtைத 

*தம2kகாத5 எ&Yதா& நm_வாr, ஆைகயாl ஆsரவtைத அவr இlலாமl 

ெசyயim b6mப மாIடாr. ஆsரவm ெசyவதாl சmவைர �க]Zற5 எ&ற ஒ6 ெபLய 

தவறான நm_தைல ெப6mபாmm மkகll ெகாk"6pபைத பாrkக `"Zற5. Nபராகm 

ஆsரவமாlm. bரதm, தபm `தtயன Nபராகm. மஹா bரதm-`< bரதm uட Nப 

ராகமாlm. ஆனாl அைதேய சmவைர அதாவ5 சmவைரkl காரணm எ&Y நm_தl தl% 

யானதlல. எnத காரணtதாl ஆsரவ`m, பnத`m �க]Zறேதா அேத காரணtதாl 

சmவைரpm ஆZற5 எ&Y நm_தl `Xwmm தவறாlm.  
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     Ntேதாபேயாகm அதாவ5 ஆ&மாbl ஆ]தேல சmவைரைய ெவ2pப4tத அதாவ5 

ஆsரவRகைள த4kக ஒேர வ^யாlm. ஆனாl இ&Yவைர இnத உPr சmவைரP& 

sவ�பm ெதLயாததாl மXYm சmவைர ஆனnத மயமான5 எ&ற அrபவm இlலாததாl 

இnத 'டநm;kைக ெகாkட ஆtமா சmவைரைய, க�டm ெகா4pபதாக நm_Zற5 

அதாவ5 ஆsவtைத _k�ய உணrைவ-Nபராகmைத ெசyவதாl சmவைர �க]Zற5 

எ&Y நm_Zற5.  

    yrஜைர தn&வ சmபnத Bப�த நmRkைக: இcசா yேராத: தப: மXYm தபசா 

yrஜராcச எ&Y தt5வாrtத ¥t%ரt%l ெசாlலp பI"6kZற5. இத& ெபா6ll 

இcைசகll தைடப4தl அதாவ5 இcைச இlலாைம அதாவ5 இcைசகll ேதா&Yவேத 

இlலாைம �rஜைர யாlm , ேமmm அ5 Nகமயமாlm . இcைச ேதா&Yவேத 

5kகமயமாlm, க�டமாlm, நmைம ெதாnதரi ெசyவதாlm. எpேபா5 உPr ;ற 

ெபா6llகைள இ�டமான5, இ�ட,lலாத5 எ&Y நm_mேபா5 அைவகைள ஏXகim, 

bலkகim இcைச ெகாllZற5. ;ற ெபா6llகll எ&னேவா இ�டமானதாகேவா, 

இ�ட,lலாததாகேவா இ6pப%lைல, ஆனாl 'டநm;kைகP& காரணtதாl இnத 

உPr அைவக2l ேவk"ய5, ேவkடாத5 எ&Y நm_Zற5. ;ற ெபா6llகll இவr 

b6pபm ேபால ெசயlப4வ%lைல ஏென<l அைவகll Nதn%ரமானைவ. எpேபாதாவ5 

இவ6ைடய ஏதாவ5 ஒ6 இcைச Urt%யானாmm uட இைடbடா5 _%ய _%ய 

இcைசகll ேதா&wய வkணm இ6kZ&றன, அதனாl இnத உPr இைடbடா5 

க�டtைத அrபbtத வkணm இ6kZற5.  

        ஐn5 bதமான இn%Lய bஷயRக2& இcைசகokl 'ல காரணm 'டநm;kைக 

யாlm. நா&l bதமான %L_ உணriகokl-கஷாயt%Xl-ேகாபm, ெகrவm, கபடm, ;ற 

ெபா6ll ேமl பXY ெகாllவதXl 'ல காரணm 'டநm;kைக யாlm. ெவ2p 

ெபா6llக2l இ�டமான5, இ�ட,lலாத5 எ&ற கXபைனkl காரணm 'டநm;kைக 

யாlm. 

    'ல காரணமான 'டநm;kைக இ6klm வைர அத& காLய வ"வ பல&களான 

இcைச , 5வrp_ உணriகll -கஷாயm , ெபா6llக2& ேமl b6p_ , ெவYp_ 

ஆZயைவகll இ6kகேவ ெசypm. மன%l இ6klm இcைசpm, கஷாய`m ெவ2Pl 

ெதLயாமl இ6klmப" கபடm ெசyயலாm, ஆனாl அைத ெவ2Pl ெதLயாமl '" 

மைறpப5 அைத அ^klm பLகாரமாகா5-வ^யாகா5. எனேவ இcைசpm, கஷாய`m 

மன%l ேதா&றாமt6kக வ^ ெசyவேத உkைமயான பLகாரமாlm. அதாவ5 'ல 

காரணமான 'டநm;kைகைய அ^pபேத உkைமயான பLகாரமாlm.  

   கrம ேநாkZl ெசாlல ேவk4ெம&றாl ஓரளi, ஏக ேதசm-ெகாOசm பnதm 

இlலா%6tதைலேய �rஜைர எ&Y ெசாlZ&றனr . யாr பnத தt5வt%& 

sவ�பtைத தவறாக ெதLn5 ெகாllZறாேரா அவr �rஜைர தt5வ sவ�பtைத எpப" 

சLயாக ெதLn5 ெகாllள `"pm? யா6kl _k�ய பnதt%l Nக_t% இ6kZறேதா, 

அவr �rஜைரkகான உபாயtைத-வ^ைய 5kக வ"வமாகேவ நm_Zறாr. உPr `&னr 

கI"kெகாkட கrமRக2& பலனாl 5kகமைடZற5 ஆனாl அ5 ;ற ெபா6llகேள 

த& 5kகt5kl காரணm எ&Y நm; அnத ெபா6llகைள அ^kக வ^ ேத4Zற5, 

ஆனாl அத& 'ல காரணமான ெசயைல  bட எ&ன வ^ எ&Y ேத4வ%lைல. இvவாY 

�rஜைர தn5வ சmபnதமாக bப�த நm;kைகயாl உPr 5kகt%ேலேய உழllZற5.  
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     ேமா� தt&வ சmபnதமான Bப�த நmRkைக: `aைமயான க�டேம இlலாத Nக 

அrபவm, அனnத Nகm அைடதl, கrமm `aைமயாக இlலாமl ேபாதl, ஆtமாb& 

பLUரண Ntத �ைலைய ேமா�m எ&Z&றனr. ஆtமா அனnத lண மயமாlm, அnத 

எ lலா  lண Rக 2 & சா ம rt% ய tைத p m ` a ைம யா க ப rயா ய t% l 

ெவ2pப4t5தைலேய ேமா�m எ&Y ெசாlZ&றனr.  

    ,tயா%6�" உP6kl உ&ைமயான Nகm பXwய அw`கm இlலாததாl, ஐn5 
இn%LயRகll மXYm மனm 'லm ெபா6llகைள அrபbpபைதேய Nகm எ&Y 
நm_Zற5 . உkைமPl பல பதாrதRகைள அrபbkக ஆrவ`m -இcைசpm 
ெகாllZற5. ஆtமா அnத பதாrtதRகைள அwn5 ெகாllளதா& `"pm, அைத 
ஏXகேவா அlல5 %யாகm ெசyயேவா `"யா5. அOஞா< அைவகைள இைடbடா5 
ஏXகim, %யாகm ெசyயim இcைச-ஆrவm ெகாk4 இைடbடா5 க�டமைடZற5, 
5kகமைடZற5. ேவk"ய b6pபm Urt%யானாl அைத Nகm எ&Y நm_Zற5 ஆனாl 

அேத சமயm _%ய இcைசpm ேதா&Yவதாl அlலm-5kகm எ&னேவா இ6n5 

ெகாkேட இ6kZற5. xதராகm அதாவ5 இcைச இlலாத �ைலேய �ராlல மயமாlm-

ஆனnத மயமாlm. 

    அOஞா< _ல&வ^ Zைடklm ேபாக சmபnதமான Nகtைதேய உkைமயான Nகm 

எ&Y நm_Zற5; அ5 ேபா&ற Nகேம ேமா�t%l Zைடklm எ&Y கXபைன 

ெசyZற5, இ5ேவ அOஞா<P& ேமா� சmபnதமான bப�தமான நm;kைகயாlm. 

பலr நm,டm இvவாY ேகllb ேகIZ&றனr அடடா! ேமா�மைடnத Rறp அ9p எ6ன 

ெசyய ேவXfm? அ9p ெசyய ேவXkய& எ&cm இlைலெய\l அ9p ெசlவ-l 

எ6ன ேகGkைக இ.k^ற&-எ6ன சnேதாஷm இ.k^ற&? 

    இnத உPr பnத தt5வt%& sவ�பtைத ெதLn5 ெகாllளblைல. 5kகm கrம 

பnதtதாl ஆZற5, கrமm `aவ5m இlலாமl ேபாவதாேலேய `aைமயான Nகtைத 

அைடnதவராேவாm எ&Y ெதLயாததாl, அதாவ5 ேமா� சmபnத bப�த நm;kைகP& 

காரணtதாl, ;ற பதாrtதRகom மXYm தா& b6mபாத ேசrkைககom 5kகt%Xl 

காரணm எ&Y நm; ;ற பதாrதRகைளpm, b6mபாத ேசrkைககைளpm அ^kக, 

இlலாமl ெசyய இcைச ெகாllZற5 அதானாl ேமmm _%ய கrமRகைள கI"k 

ெகாkேட இ6kZற5.  

  இvவாெறlலாm bLவாக பாrtத ;றl ஒ&Y நமkl ெதLயவ6Zற5, அ5 

எ&னெவ<l யாr த&ைன-ஆtமாைவ ெதLn5 ெகாllவ%l தவY ெசyZறாேரா அவr 

ஏa தt5வRகைளpm ெதLn5 ெகாllவ%l தவேற ெசyZறாr. ஏa தt5வRக2& 

யதாrtத அwi, அnத ஏa தt5வRகைள ெதLn5 ெகாllவதXகாக அlல; ஆனாl த& 

Nய ஆtமாைவ அதாவ5 sவயm யாr எ&Y ெதLn5 ெகாllவதXlt தானாlm.  

   இnத ஏa தt5வRக2mm _k�ய மXYm பாப ஆsரவ, பnதRகளாZய இரk4m 

ேசrt5 b4Z&றன. ஆனாmm hல இடRக2l ஆசாrயrகll இைவகைள த<யாக 

எ4t5kuw நவ பதாrtதRகll எ&Y ெசாlவைதpm நவ தt5வRகll எ&Y 

ெசாlவைதpm பாrkக `"Zற5. ஏa தt5வெம&Y ெசா&னாmm, நவ பதாrtதெம&Y 

ெசா&னாmm, நவ தt5வm எ&Y ெசா&னாmm எlலாm ஒேர அrtதt%l தா& 

ெசாlலpப4Zற5 எ&Y _Ln5 ெகாllள ேவk4m. 
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  உkைமைய ெசாlல ேவk4ெம&றாl _k�யm, பாபm இரk4ேம கrமt%& 

ெபயrகளாlm. இரk4m கrமm எனேவ இரk"& ஜா%pm ஒ&ேற யாlm. இரk4ேம 

5kகtைத  உXபt%  ெசyபைவயாைகயாl ெகIடைவகேள  யாlm . ஆனாl 

'டநm;kைக ெகாkட உPr, _k�யtைத நlல5 எ&Ym பாபtைத ெகIட5 எ&Y 

நm_Zற5. _k�ய கrமt%& உதயm இ6klmேபா5 த& b6pபt%Xl இணRக 

காLயm �க]Zற5 எனேவ _k�யm நlல5 எ&Ym, பாப கrம உதயm இ6klmேபா5 

த& b6pபt%Xl இணRக காLயm �க]வ%lைல எனேவ பாபm ெகIட5 எ&Y 

நm_Zற5.  

     உkைம எ&னெவ&றாl உP6kl Nக-5kகm அத& 'டநm;kைகயாl �க]Zற5. 

உடேல நா& எ&Y எk�k ெகாk4, உடtl ேநாy இlலாமl இ6nதாl நா& 

Nகமாக இ6kZேற& எ&Y நm_m காரணtதாl, எnத _k�ய கrம உதயt%l 

அruலமான ெபா6llகll ZைடkZ&றனேவா அnத _k�யt%& உதயtைத நlல5 

எ&Y நm_Zற5, பா!பt%& உதயtைத ெகIட5 எ&Y நm_Zற5. இ5ேவ அதrைடய 

bப�த நm;kைகேய யாlm-பnத தt5வ சmபnதமான தவறான எkணமாlm. யாr 

_k�ய உதயtைத நlல5 எ&Y நm_Zறாேரா, அதாவ5 யாr கrம பnதtைத நlல5 

எ&Y நm_Zறாேரா அவr பnதRகll அXற  ேமா� வ"வtைத நlல5 எ&Y எpப" 

நm_வாr? 

  யாr _k�ய பnதtைத தனkl நlல5 என நm_Zறாேரா, அவr பnதt5kl 

காரணமான Nபாsரvவtைத அதாவ5 Nபராகtைத நlல5 எ&Y நm_Zறாr மXYm 

அNப ராகtைத ெகIட5 எ&Y நm_Zறாr . யாr ஆsரவtைத நlல5 எ&Y 

நm_Zறாேரா, அதாவ5 Nப ராகm ெசyய தl%யான5 எ&Y நm_Zறாேரா அவr 

ஆஸரவேம இlலாத சmவைரைய அwயi,lைல, அைத நlல5 எ&Y நm_வ5,lைல. 

யாr ஆsரவ, பnதRகைள நlல5 எ&Y நm_Zறாேரா அவr சmவைர, �rஜைர, 

ேமா�tைத நlல5 எ&Y நmப மாIடாr.  

  இRேக பா6Rகll ! ஒ6 தவறான நm;kைகP& காரணtதாl பல தவறான 

நm;kைகக2& ெதாடr ஆரmபமாZ b4Zற5. lயவ& இpேபா5 lடRகைள அ4kZ 

ைவkZறாr எ&Y ைவt5k ெகாlloRகll. `தtl �ேழ ைவklm lடtைத ேமl 

பkகtைத �] பkகமாக %6p; ைவt5 bIடாரானாl மXற எlலா lடRகைளpm 

அvவாேற ைவkக ேவk"P6klm அlலவா! அேதேபால ஒ6 தt5வt%l தவறான 

நm;kைக ெகாllவதாl ஏa தt5வ சmபnதமாகim தவYகll �ைறnத நm;kைகP& 

பரmபைர-ெதாடrch ஆரmபமாZ b4Zற5.  

    சாs%ரRகைள ேகIபவrகokl இpேபா5 நாm எ&னதா& ெசyய ேவk4m? நm 

நடtைத எpப"pபIடதாக இ6kக ேவk4m? எ&ற ேகllbகll எaZ&றன. கவணமாகp 

பா6Rகll! ேகllbPl uட கrt6tவ _t% தா& காணpப4Zற5! `& இரk4 

க"தRக2l நாm தவறான நm;kைககll பXw பாrtேதாm, ஆனாmm uட நm;kைகPl 

நm தவYகைள %6t% ஆ&ம நல<l `&ேனXறm அைடய ேவk4m எ&ற சLயான 

பாைத, நm அwikl ெதLவ%lைல, ஆனாl இnத ம<த பrயாயேம நா&, நா& ம<த& 

எ&Y மI4ேம நm; அத& �க]கால நடவ"kைககைள |r ெசyய ேவk4m எ&ற 

எkணேம ேமேலாRZ �XZற5. எனேவ அtதைகய உPrகokl �வ, அ�வ, ஆsரவm 

`தலான ஏa தt5வRக2l நm;kைக தவறானதாகேவ -bப�தமானதாகேவ 

காணpப4Zற5.  
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      ஒ6 ம<தr தைரPl l<n5 ஏேதா ேச�ைட ெசy5 ெகாk4 இ6nதாr. அவ6ைடய 

ந&பr இRேக எ&ன ெசy5 ெகாk"6kZ�rகll? எ&Y ேகIடாr. அதXl அவr 

எ&rைடய �ழl ேகாணl மாணலாக இ6kZற5 அைத சL ெசy5 ெகாk"6kZேற& 

எ&Y uwனாr.   �Rகll இைத ேகI4 ஏ& hLkZ�rகll? ;ற6ைடய `Iடாll தனtைத 

பாrtத மாt%ரt%ேலேய நமkl உடேன hLp_ வ6Zற5 அlலவா? அவ6ைடய ந&பr { 

உ6 yழைல சW ெசyய எnத *யhK�m ெசyய ேவXkய-lைல, { ேநராக y6றாேல 

ேபா&m உ6 yழl தானாகேவ ேநரா^ Bfm எ&Y அவ6kl அwiைர uwனாr.  

  நாm uட நm பrயாயt5ட&, உடmட& ஒ&w ம<த ேச�ைடகைள, நm 

நடவ"kைககைள-ஒakகRகைள சL ெசyய `யXh ெசyZேறாm. அnத சமயt%l 

நமkl `"வான வ^காI"களாக-ultimate guides ஆக இ6kZற ேதவ, l6, சாs%ரm 

நமkl ெசாlவ5 ேஹ பvயேன! { உ6ைன ெதWn& ெகாll, உ6ைன அைடயாளm கXf 

ெகாll. பrயாயt-6 பkகm பாrt&p பாrத& அ-l ஏhபfm Bபாவm மhim ரக 

tேவஷtைத Bலkக *யhK ெசyவைத B`f Bf. { sவயm உ6ைன இயlA-sவபாவ 

வkவமாக நmA. உ6ைனேய உ6\l sதாபைன ெசy, yைல yit&. அpேபா& 

உ6Nைடய பrயாயm தானாகேவ உ6 பkகm -.mR sவச6*k அைடn& இயlA 

வkBl அ&வாகேவ பWணUkக ெதாட9^ Bfm. [உ&  இயlபான �ய lணRக2&  

�ஜவ"வேம, உ& �க] கால பrயாயt%l ெவ2pபட ஆரm;klm.] 

     அனா% கால பழkக ேதாஷtதாl bப�தமான நm;kைககll ேதா&YZ&றன, அதXகாக 

நாm பயpபட ேவk"ய%lைல. ஏa தt5வRக2& இயlைப-sவ�பtைத சLயான 

`ைறPl-உllள5 உllளப"ேய அwn5 sவbl-த&<l `kகாலt%mm �yைமயாக 

உllள த&<ேலேய-ஆ&மாbேலேய ஆ]n5 b4வேத இnத தவYகைள அ^klm ஒேர 

�rவாlm.  

   இnத ஏa தt5வRக2l ேஞேயா கா tேயா sரtதா6 எ&Y ெசாlpப4Zற5.  

அதனாl வா]வாதார நm;kைகக2l ேஹய-bடேவk"ய5, Oேஞய-அwய ேவk"ய5, 

உபாேதய-ஏXக ேவk"ய5 இைவக2& sவ�பm பXw அ4tத க"தt%l bLவாக 

சrcைச ெசyயb6kZேறாm. இRl எlலாm Nபேம. உRகll xI"l எlேலா6klm எ& 

வணkகRகைள uw அவrகll அைனவைரpm bசாLtததாக ெசாlலim.  

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 

146



க"தm-24                                                                                                                             22-11-1995 

                                       ஏt தt&வ9கGl உXைமயான நmRkைக-1 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

       ஏa தt5வRகll சmபnதமான bஷயRகll ,கim Nவாரhய மானதாlm. அைதp பXw 

எnத அளikl அ%கமாக hn%tதாmm அைத பXw ,கim hwதளேவ ெதLn5 

ெகாkட5 ேபாலேவ ேதா&YZற5. ஏa தt5வRக2& sவ�பtைத ெதLn5 ெகாkட 

;றேக நமkl சமயசாரm `தலான ZரnதRக2l ஆசாrயrகll ஆtமாb& sவ�பtைத 

எpப" வrணைன ெசy5llளாrகll எ&ப5 பXw நm எkணt%l ெகாOசm ெத2i 

வ6Zற5. ஏa தt5வRகll சmபnதமாக இ5 ஐnதாவ5 க"தமாlm. எnத bஷயt%l 

நமkl 6h இ6kZறேதா அnத bஷயm பXw எvவளiதா& சrcைச ெசyதாmm நமkl 

ேசாrேவா, %கI4தேலா வ6வ%lைல, மாறாக இnத bஷயt%l ேமmm ஆழமாக ெச&Y 

அதrைடய sவ�பtைத ேமmm ெத2வாக ெதLn5 ெகாllளேவ ஆrவ`m, 6hpm 

உkடாZற5.  

    ;ரேயாஜமான ஏa தt5வRக2& வைரயைறகைள நாm பாrtேதாm, அைவகைளpபXw 

N6kகமாகim ெதLn5 ெகாkேடாm. அOஞா< ,tயா%6�", �வ தt5வtைத  

எvவாY bப�தமாக எ4t5 ெகாllZற5 எ&ப5 பXwuட இரk4 க"தRகll 'லமாக 

பாrtேதாm. இnத அளi ெதLn5 ெகாllவதாl மI4ேம நm காLயm �ைறேவwbடா5. 

ஒ6 உதாரணm 'லm இைத பாrkகலாm.  

  ஒ6 Zராமt%l பல x4கll இ6kZ&றன, அnத ஊ6kl ெசlல பல பாைதகll 

இ6kZ&றன . அnத வ^கll எlலாm lk4m , l^pமாகim , கற4`றடாகim 

இ6kZ&றன. ஆனாl எlலா x4கom எlலா வச%கom �ைறnததாகim, அRl 

வா]பவrகokl எlலா இ&பtைதpm தரவlலதாகim இ6kZ&றன.  

   அnத x4கll நா& �ைழய `"யாதாக இ6kZ&றன. ஆனாl அ%l ஒ6x4 மI4m 

எ&rைடய5, அ%l நா& �ைழவைத யா6m த4kக `"யா5, ேவY யா6m அதrll 

�ைழயim `"யா5. எ&x4 uட எlலா வச%கom �ைறnததாக இ6kZற5. அnத 

சLPlலாத பாைதகைள தbற Ntதமாகim, ேநrt%யாகim ஒ6 வ^ எ& xI4p பkகm 

ெசlZற5. அத& வ^யாக ெச&Y எ& xI"l நா& ;ரேவhkக `"pm. இvவாY 

ெவ6மேன எlலா தகவlகைளpm ெதLn5 ெகாllவதாl மI4ேம நாm Nகtைத அைடய 

`"ய5, அnத அwiim உkைமயான அwவாகா5. ;ற6ைடய xIைடpm மXYm அRl 

அவrகll ெப6m NகRகைள பாrt5m-ேகI4m நாm Nகமைடய `"யா5. bபt5கll 

�ைறnத அnத பாைதக2l ெச&றாmm Nகm எ&னேவா Zைடkகp ேபாவ%lைல, 

5யர`m, க�ட`ேம ,ONm.  

எனkl Nகm எ&rைடய xI"Xlll ெச&றாlதா& Zைடklm எ&Y அwவேத அnத 

Zராமtைத பXw உkைமயாக அwnததாlm. ;ற x4க2l ;றr அைடpm NகRகைள 

பாrt5 எனkl எnத லாப`m இlைல. கற4`றடான பாைதகைள தbrt5, Ntதமாகim, 

ேநrt%யாக உllள எ& xI4kl ெசlmm பாைதைய ேதrnெத4t5 அRl எpப" ெசlல 

ேவk4m எ&ற அwi ெபற ேவk4m. அnத வ^ பXw Uரண நm;kைக வnத ;றl, அnத 

வ^Pl அ"ெய4t5 ைவt5 `&ேனYவேத உkைமயான நm;kைகpm, அwim 

ெபXறதாlm. எpேபா5 அnத xI"l �ைழn5 அRl Zைடklm Nகtைத அrபவm 
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ெசyZேறாேமா அpேபா5தா& அnத Zராமt%& ேமl ெகாkட நm;kைகpm, அwim, 

அRl ெசlல எ4t5kெகாkட `யXhpm `aைம அைடnததாlm.  

   இpேபா5 இnத உதாரணtைத ஏa தt5வ சmபnத htதாnதt5ட& ஒp;I4p 

பாrkகலாm. இnத உலகt%l உPr, _tகலm, தrமm, அதrமm, ஆகாசm, மXYm காலm 

என அனnத %ரbயRகll இ6kZ&றன. இnத எlலா %ரbயRகll அைனt5m தாமாகேவ 

பLUரணமாக இ6kZ&றன-அனnத lணRகைள த&னகtேத ெகாk4llளன. ஆனாl 

ஒvெவா6 %ரbய`m அதனத& sவ ச5�டயமான-tரvய, ேஷtர, கால, பாவt5ட& 

இ6pபதாl எ&னாl அnத %ரbயRக2l �ைழய `"யா5. நாrm ஒ6 %ரbயm, அனnத 

lணRகoட& பLUரணமாக இ6kZேற&, நா& எ&rைடய tரvய, ேஷtர, கால, 

பாவt5ட& இ6kZேற&, எ&rைடய sவ ச5�டயt%l ேவY யா6m �ைழய `"யா5. 

நா&l க%க2mm NXYவ5 சmசார மாrகமாlm, அ5 ;றp_, இறp_ `தலான அேனக 

bபt5கll �ைறnததாlm. இைத தbrtத ேமா� மாrகm எ&ற வ^ ஒ&Y இ6kZற5, 

அnத வ^Pl ெச&Y நா& ேமா� மா2ைகPl �ைழய `"pm. அnத வ^Pl ெச&Y 

அRl அைடnத5m அnத வ^Pl பய�pபைத bI4 எ&rைடய xI"Xlll ெச&Y 

அRl வhkக `"pm. சாs%ரRக2& 'லm ேமா� மாrகtைத அwn5 எpேபா5 

எ&rைடய xடான-sவ tரvயt%& பkகm `தl அ" எ4t5 ைவt5, ேமா� 

மாrகt%l வnதாl அதாவ5 சmயt5வtைத அைடnதாl அpேபா%t6n5 நm;kைக, 

அwi மXYm ஒakகm உkைமயானதாZ b4m. இnத ேமா� மாrகt%l ெச&Y 

எpேபா5 ேமா� மஹாtl �ைழn5 அRேகேய தRZ-பLUரண Nகtைத �க6mேபா5 

நm;kைக, அwi, ஒakகm எlலாm `aைமயைடpm.  

     நா& ஒ6 Nதn%ரமான �ைலயாக இ6klm பரமாtமாவாேவ&. எ&ைனt தbற மXற 

எlலா அனnத உPrகom மXYm ;ற எlலா ஐn5 %ரbயRகom அ�வ தt5வமாlm. 

அைவகll எlலாm எ&னாl அwயpப4m oேயய தt&வமாpm. Oேயய எ&பத& ெபா6ll 

அwயt தlnத5-அைத பXwய அwi எனkl வ6Zற5, அvவளேவ! எனklm அதXlm 

உllள சmபnதm அைவ அwயpப4m ெபா6ll, நா& அwபவ&, அvவளேவ. Oேயய 

தt5வமாைகயாl அைதேய ெதLn5 ெகாk4 இ6tதேல எ&rைடய b6pபமாக 

இ6kZற5 எ&Y யாராவ5 கXபைன ெசyவாரானாl அ5 தவறான தாlm. அ�வ 

தt5வtைத ெவ6மேன ெதLn5 ெகாlloதl மI4ேம அைத ெதLn5 ெகாllவதாகா5, 

அ�வ தt5வt%l நா& ;ரேவhkக `"யா5, எ&<l எனklm அ�வ தt5வt%Xlm 

இைடPl எnத சmபnத`m இlைல, அதrட& ெகா4kகl-வாRகl, அதனாl Nக-5kக 

மைடதl `தலானைவ எ5im இlைல எ&Y அwதேல அைத சLயாக-யதாrtதமாக 

அwnததாlm. அ�வ தt5வm ;றவாlm, sவ-நா6 இlைல எ&Y அwதேல நமkl 

;ரேயாஜமாlm, அpப" அwnதாl தா& நm`ைடய காLயm �ைறேவYm.  

   ;ற6ைடய xIைட பாrt5k ெகாkேட l^Pl baதl `Iடாll தனமாlm, 

அ5ேபால  அ�வ  தt5வtைத  oேயய  தt&வm எ&Y  �ைனt5  ெகாk4  அைதேய 

அwn5 ெகாk4 இ6nதாl நமkl நlலதாக இ6klm, தrமt%l 6h உkடாlm 

எ&Y அைவகைளேய அwn5 ெகாk4 இ6nதாl அ5 அைவகைள உkைமயாக 

அwnததாகா5. UைஜPl uட ேஹ ஷாnt oேயயy�டா  ேமW எ&Y நாm ெசாlZேறாm. 

இத&  ெபா6ll  Rற  ெபா.llகைள  அ)வ-l  எனkpllள ஆrவm pைறய ேவXfm 

எ&பதாlm.  

     இ&Yவைர இnத உPr அ�வ தt5வtைதேய ெப6ைமklwயதாக எk�k ெகாk4 

வn5 ெகாk4 இ6Zற5. பாrklm ெபா6llக2ேலேய ஆ]n5 ேபாy அைதேய பாrt5k 
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ெகாk4 இnத உPr அனnத ;றbகll எ4t5 bIட5. ஆனாl இnத எlலாவXைறpm 

அwபவ& நா&-பாrpபவ& நா&, ஞாயk  sவபாவm  sவயm  எ6Nைடய&, எ&ற த& 

ம*ைம  அதXl  வரblைல . ஒvெவா6 %ரbயt%& பrயாய`m அnதnத 

%ரbயt%ேலேய �க]Zற5 . கkணா"Pl ெதLpm ெந6p;& ;ர%;mபm 

கkணா"P& பrயாயமாlm-அவsைதயாlm . அ5 கkணா"P& �yைமைய 

ெவ2pப4t5Zற5. அ5ேபால எlலா பதாrtதRகைளpm அwpm ஞானt%& பrயாயm 

sவயm ஆtமாbrைடயதாlm , அ5 ஞான lணtைத  ெவ2pப4t5Zற5 . 

;ர%;mபtைத பாrt5 யாr அ%ேலேய ']Zb4Zறாேரா அவ6kl கkணா"P& 

�yைம பXwய b^p_ணri இlைல, அதனாl அnத கkணா"P& �yைம அ^n5 

bடblைல! அpப" ஆlெம&றாl ;ர%;mபtைதேய கkணா"Pl காண `"யாமl 

ேபாlm. கkணா"P& �yைம அவ6ைடய கவனt%l ஈrkகp படblைல அvவளேவ. 

அ5ேபால ஞானt%l -ஞானk கkணா"Pl பதாrtதRகll ெஜாtkZ&றன , 

பதாrதRக2& ;ர%;mபm உkடாZ&றன, அpேபா5 அnத ;ர%;mபRகைள பாrt5k 

ெகாk"6pப%ேலேய அnத உPr hkZkெகாllZற5, அ%ேலேய ஆ]n5 b4Zற5, 

அதXl த& Nய அwைவ பXw அதாவ5 அwpm த&ைமைய உைடய ஆtமா பXw-தா& 

பாrpபவ& எ&ப5 பXw அதXl எnத b^p_ணrim உkடாவ%lைல.  

  �னா, ேமானா, இ&Yவைர �Rகll கkணா"Pl உRகll `கtைதtதா& கவனமாக 

பாrt�rகll அlலவா, இpேபா5 கkணா"P& �yைமைய பாrkக `யXh ெசypRகll. 

நாm இRேக எ&ன சrcைச ெசyZேறாm எ&ப5 பXw உRகokl ெகாOசm பPXhpm 

அவhயm அlலவா? 

    இnத உPr Oேயய தt5வtைத-ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய தt5வtைத Oேயயm-

ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய5 எ&Y மI4ேம நmபாமl அைத ஏXகim, %யாகm ெசyயim 

எkணm ெகாllZற5. hலr நாm பணm, ெபா6llகll, x4 இைவகைள %யாகm ெசyய 

ேவk4m எ&Y �ைனkZறாrகll. அpப" �ைனpபவrகll அ�வ தt5வtைத பXw 

உkைமயாக சLயான `ைறPl-யதாrtதமாக அwயblைல. எ5 இ5நாllவைர அ�வ 

த t5 வ t%l ; ர ேவ h kக ேவ  இlைல ேயா  அைத  % யாக m ெச yp m _ t% 

ேகtklLயதாlm. �னா, ேமானா, நா& அெமLkகாbl உllள ெவllைள மா2ைகையpm, 

ஆkராbl உllள தாjமஹாைலpm %யாகm ெசyயb6kZேற& எ&Y uwனாl, எனkl 

மன ேநாy-ைபPt%யm ;"t%6kZற5 எ&Y எk� எ&ைன மனேநாy ம6t5வLடm 

ெகாk4 ெசlxrகll அlலவா! அ�வ தt5வtைத Oேயய எ&Y நmபாமl ேஹய-

bடtதkக5 அlல5 உபாேதய-ஏXகtதkக5 எ&Y நm_தl ஒ6 ெபLய தவறாlm. 

தt5வ அwi வ"வ hZcைச அவrகokl ,கim அவhயமாlm.  

1. Oேயய எ&றாl அwn5 ெகாllள தl%யான5-அ5 அ�வ தt5வm. 

2. ேஹய எ&றாl bடtதl%யான5-அைவ ஆsரவ-பnத தt5வm. 

3. உபாேதய எ&ற ெசாlmkl '&Y உI;Liகll இ6kZ&றன. 

              அ) அைடkகலm அைடய தl%யான உபாேதயm-அ5 �வ தt5வm. 

       ஆ) ஏகேதச-ஓரளi ெவ2pப4tத தl%யான உபாேதயm-அைவ சmவைர-�rஜைர 

தt5வm                          

              இ) `aைமயாக ெவ2pப4tத தl%யான உபாேதயm-அ5 ேமா� தt5வm. 

      க"தt%& ஆரmபt%l நாm ஒ6 உதாரணm 'லm எvவாY ;ற6ைடய x4கைள 

பாrt5kெகாkேட இ6nதாl Nகm Zைடpப%lைல ஆனாl அnத x4கll 

எ&rைடய%lைல எ&Y அwவதாl மI4ேம நm காLயm �ைறேவYm எ&Y பாrtேதாm. 
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அைவ எ&னாl அwயpப4பைவகேள யாlm. அnத x4கைள நா& %யாகm ெசyய 

ேவk4m எ&Y நm_தl தவறாlm, ஏென&றாl அnத x4கll எ&rைடயேத இlைல 

அpப"P6kக அைவகைள ேஹய-bடtதkக5 எ&Y நm_தl எvவாY சாt%யமாlm, 

அ5 lழpப �ைலயாlm -ைபPt%யkகார தனமாlm . அ5ேபால ;ற6ைடய 

x4க2t6n5 Nகமைடேவ& எ&Y நm_தl அதாவ5 அைவ ஏXகtதkகைவ எ&Y 

நm_தl uட lழpபtைதேய உk4 பk�m ஏென&றாl அnத x4க2l நா& 

;ரேவhkகேவ `"யா5. அnத x4கll ;ற6ைடய5, எ&rைடய தlல, எனkl Nகm 

எ&rைடய xI"l தா& இ6kZற5 எ&Y அwதl யதாrtதமாக-உkைமயாக 

அwதலாlm. இvவாY அwnத ;றேக ;ற x4கைள பXwpm உkைமயாக அwnத தாlm 

எ&Y ெசாlலலாm. இ5 ஒ6 உதாரணm, இpேபா5 இ%t6n5 ெதLn5 ெகாllள 

ேவk"ய htதாnதtைத பாrkகலாm . உதாரணt%l பாrtதப" அ�வ தt5வm 

ெவYமேன ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய தt5வமாlm, அ5 sவ தt5வ,lைல, பர-;ற 

தt5வமாlm. எ&rைடய Nகm sவ தt5வt%l இ6kZற5, ;ற தt5வRக2l 

இlைல. மXYm அ�வ தt5வm ேஹயm எ&Y எk�தl uட சLPlைல-bடtதkக5 

எ&Y எk�தl uட சLPlைல ஏென<l அ%l ஏXகனேவ நா& இlைல அதனாl 

நா& அைத எvவாY %யாகm ெசyய `"pm-bட `"pm? அ�வ தt5வm உபாேதயm uட 

அlல-ஏXக ேவk"ய5 uட அlல ஏென<l அ%l எ&rைடய ;ரேவசm இlைல-

அ%l நா& �ைழயேவ `"யா5. இvவாறாக அ�வ தt5வtைத அwn5 ெகாllவேத 

யதாrtதமாக-உkைமயாக அwnததாlm.  

    எ&rைடய ைவபவ`m, எ&rைடய sவபாவ`m uட அரஹnதr, htதrகokl 

இ6pப5 ேபாலேவ இ6kZற5 எ&Y ெதLn5 ெகாllளேவ நாm அவrக2& 

;ர%;mபRகைள பாrkZேறாm. sவபாவt%l ஆ]n5 அனnத Nகtைத ெபற`"pm 

எ&பத& உkைமயான ,கcசLயான உதாரணm அரஹnதr, htதr வ"bl தXேபா5 

நமkl காணk ZைடkZற5. அவrகll இnத Nகtைத எnத வ^Pl, எnத b% `ைறPl 

அைடnதாrகll எ&Y அwவதXகாக, அரஹnதL& வா�ைய-Fனவா�ைய நாm 

ேகIZேறாm, `<வrகll எ&னேவா சk ஷாt-ேநர"யாக அnத ேமா� மாrகtைத 

ஏXw6kZறாrகll, ஆைகயாl ேதவ-l6-சாs%ரm வணRகt தlnதைவ, UFkகt 

தlnதைவகளாlm. ஆனாl இnத உPr, ேதவ-l6-சாs%ரtைதேய ஏXக ேவk"ய5 

எ&Y நm_Zற5. உkைம எ&னெவ<l இைவகll எlலாm அ�வ தt5வமாlm, அwய 

ேவk"ய-Oேயய தt5வமாlm ஆனாl அைவகைள அைடkகலமைடய தl%யான 

உபாேதய தt5வm எ&Y நm_Zற5. அைவகைள ெதLn5 ெகாk4, உபேதசRகைள 

ேகI4 அைடkகலm அைடய ேவk"ய5 எ&னேவா sவ தt5வt%l-�வ தt5வt%l 

ஆlm. ஆனாl அpப" ெசyயாமl ெவYமேன ேதவUைஜ, l6ikl ேசைவ ெசyதl, 

சாs%ரm ேகIடl இைவக2ேலேய இnத உPr மZ]ch அைடn5 அRேகேய 

�ைலெகாk4 b4Zற5. இnத Nபபாவ`m மXYm அதனாl உkடாlm பnத`m 

ஆsரவ-பnத தt5வமாlm. இத& சாராmசm எ&னெவ<l ெவ6m அ�வ தt5வtைதேய, 

அதாவ5 ேதவ-l6-சாs%ரtைதேய உபாேதயm-ஏXக ேவk"ய5 எ&Y நm_வேதா4 

இnத உPr �Xகblைல, ேமmm ஆsரவ-பnத தt5vவtைத அதாவ5 ேதவ-l6-

சாs%ர பk%ைய uட உபாேதயm-ஏXக ேவk"ய5 எ&Y நm_Zற5, அைவகேள நமkl 

அைடkகலm எ&Y நm_Zற5.  

       சmயk%6�" உPrகoklk uட ேதவ-l6-சாs%ரRக2& ேமl உயrnத ம%p{4, 

வnதைன, Uைஜ ெசypm எkணm வ6Zற5, அைவகளாl ராக-Nப-அNப பாவm அதாவ5 

ஆsரவm மXYm அதனாl உkடாlm பnதm uட �க]Zற5. ஆனாl நm;kைகPl 

அ5 ஆsரவ, பnதRகைள ேஹயm-bடேவk"யேத எ&Y நm_Zற5, %யாகm ெசyய 
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தl%யானேத எ&Y நm_Zற5, உபாேதயm-ஏXக ேவk"ய5 எ&Y நm_வ%lைல. ேதவ, 

l6, சாs%ரRகைள அ5 Oேயய தt5வm-அwய ேவk"ய தt5வm எ&ேற நm_Zற5. 

nk4mnk4m sவச&`k-உll ேநாkகm ெகாk4 அதாவ5 �வ தt5வt%& பkகm 

த& பாrைவைய �ைல�Yt% அ5 Nய ஆtமாb& பkகm %6m; அ%ேலேய ஆam 

சாதைனPl-`யXhக2l ஈ4ப4Zற5. அpப"pபIட உkைமயான யதாrtதமான 

நm;kைக வnதாlதா& அதXl ேதவ-l6-சாs%ரRக2l ேமl hரtைத இ6kZற5 

எ&Y ெசாlல `"pm.  

       நாRகll உkைமயான ேதவ-l6-சாs%ரRகokl நமsகாரm ெசyZேறாm, ஏa 

தt5வRக2& ெபயr மXYm அத& அைடயாளRகll எRகokl ந&றாகt ெதLpm, 

அதாவ5 எRகokl ஏa தt5வRக2l நm;kைக இ6kZற5 எ&Y hலr 

ெசாlZ&றனr. ஆனாl  அவrக2& நm;kைகPl அnத தt5வRக2l ேஹய, Oேயய, 

உபாேதயm அதாவ5 bடேவk"யைவ , அwn5 ெகாllள ேவk"யைவ , ஏXக 

ேவk"யைவ எைவெயைவ எ&ப5 பXwய சLயான நm;kைக எpப" இ6kக ேவk"ய5 

அவhயேமா அpப" இlலாததாl, அதாவ5 உllளைத உllளவாேற அwn5 நmபாததாl 

அவrக2& இnத நm;kைக bப�தமானேத எ&Y சாs%ரt%l ெசாlலp பI"6kZற5.  

      �க]காலt%l உடைலேய நா6 எ&Y நm;k ெகாk4 மkகll அைதேய பரம 

உபாேதயm-இY%யாக ஏXக ேவk"ய5 எ&Y நm;k ெகாk4 இ6kZறாrகll. sவயm 

தா&-ஆtமா இ6pபைதேய உPr மறn5 bIடேதா4 மI4மlலாமl, உடt<&Ym 

ஆtமா ேவறான5 எ&Y ெசாlபவைரேய `Iடாll எ&Y ெசாlZ&றனr. யாராவ5 

த&rைடய ;Lய நபr _t% sவா�னm இழn5bIடாl அவr யாr? அவr ெபயr எ&ன? 

அவ6ைடய ஊr எ5? எ&பைத எlலாm அவr மறn5 b4Zறாr, அவ6kl மற% வn5 

bIடதாl நாm 5kக மைடZேறாm, நm கkக2l கk�r வ6Zற5. ஆனாl நாm 

அனா- காலமாக அ)c ெக`டவrகளாக-sவா�ன Ulலாதவrகளாக, த6ைனtதாேன 

மறn&, ஒvெவா. க-m�m-RறBm�m எnெதnத உடl ^ைடtதேதா அைதேய நா6 

எ6i நmRkெகாXf ைபy-யkகார6 ேபால Vh)kெகாXf இ.k^ேறாm, &kக 

மைடn& ெகாXf இ.k^ேறாm, ஆனாl அைதpபh) நாm ெகாoசm �ட ெதWn& 

ெகாllளேவ mlைல.  

    ஐyயேஹா! நா& உPr எ&ப5 உkைமதா&, ஆனாl உPr இ6kக உடl அவhயமான 

ேதைவ இlைலயா? உடtlலாமl உPr U,klm ஆகாயt%Xl ,ைடPl எRேக 

இ6kக `"pm? எ&Y hலr �ைனkZ&றனr. அவrகokl ஒvெவா6 %ரbய`m 

Nதn%ரமான5 எ&ப5 பXw ெதLயblைல. �வ தt5வtைதpm, அ�வ தt5வtைதpm 

அைவக2& இயlைபpm அவrகll ெதLn5 ெகாllளblைல. அேதா4 மI4மlல, 

அவrகll பல வ6டRகளாக htத பகவாrkl நமsகாரm ெசy5 ெகாk4 இ6nதாmm 

uட, htத பகவா& ஒ6 உPr, அவr அச�L, உடtlலாதவr. அேதேபால நா& uட ஒ6 

உPr , மXYm நா& எ&Y நm;k ெகாk"6klm உடl _tகலtதாலான5 , 

எ&<t6n5m அ5 `Xwmm ேவY ஒ6 ெபா6ll எ&ப5 பXw uட அவrகll 

அwn%6kக blைல.  

    உபவாசm ெசyவதாl நா& ேலசாக ஆன5ேபால உணrZேற&, நேமாkகார மn%ரtைத 

ஜ;pபதாl எ& �ைர3ரl பயனைடZற5, ஓm  எ&Y  ெசாlவதாl உடmkl பலான 

லாபm ZைடkZற5, h�m ெசாlவதாl உடmkl lwp;Iட லாபm ZைடkZற5 எ&Y 

உடt& அவsைதக2l லாபtைத ேத4தl மXYm அ%l மஹt5வm இ6kZற5 எ&Y 

நm_தl bப�தமான காLயமாlm. அnத உPr இpேபா5uட உடmட& ஏகt5வ 
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_t%ையpm, உடl எ&rைடய5 எ&ற மமt5வ _t%ையpm bடblைல. இnத 

உடலாl நாm ேதவ Uைஜ மXYm bரதm இ6tதl `தலான ேவைலகைள வாRlZேறாm 

எ&Y எk�தl uட ஒ6 ெபLய தவறாlm, ஏென&றாl உடt& அதாவ5 _tகலt%& 

காLயtைத உPr ெசyவதாக எk�kெகாk4 கrt6tவ_t% வ"வ ,tயாtவtைதேய 

அnத உPr ேபாஷாkl ெசy5 ெகாllZற5.  

      Uதt%Xl ேவைலைய ெகா4tத5 ேபால, உடtடm ேவைல வாRZனாl ஒ6 ேவைல 

`"nத5m இ&Ym ேவY ஒ6 ேவைல எ&Y ெசy5 ெகாk4தா& இ6pேபாm, இ5 

ேபா&ற `Iடாll தனt%Xl `"ேவ இ6kகா5. இ5 ேபா&ற lழpபமான கXபைனகll 

;றrக2டmதா& இ6kZ&றன எ&Y எk�k ெகாk4, ;றL& பkகm பாrklm 

பழkகtைத bI4, இnத `Iடாll தனm ஏ& எ&<டm இ6kZற5? எ&Y hnதைன 

ெசyய ேவk"ய5 அவhயமாlm. நா& ஒ6ேவைள இ&Yவைர இvவாY `Iடாll தனm 

ெசyயாமl இ6n%6nதாl, எpேபாேதா சmயktவm அைடn5 htதாலயt%l htத 

பகவானாக ஆZ எ&rைடய Nதn%ரமான Uரண Nகtைத  அrபbt5k 

ெகாk"6pேப&. ேபான5 ேபாகI4m, இ5வைர எpப" இ6nேதாm எ&பைதpபXw 

கவைல ெகாllவதாl ஒ&Ym ஆகpேபாவ%lைல. நm`ைடய `Iடாll தனtைத 

இpேபாதாவ5 ெதLn5ெகாk4 , அwi �Iப`ைடயவராZ அnத  தவறான 

பாைதPt6n5 bலZ உkைமயான `k%pபைதP& பkகm %6m_வேத ேமா� 

மாrகt%l `தல" எ4t5 ைவtததாlm.  

      இ&Y Oேஞய தt5வ, அதாவ5 அ�வ தt5வ சmபnதமான சrcைசைய மI4mதா& 

ெசyேதாm. மXற தt5வRகll சmபnதமான சrcைசைய அ4tத க"தt%l பாrkகலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

  

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-25                                                                                                                             20-12-1995 

                                        ஏt தt&வ9கGl உXைமயான நmRkைக -2 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

   ஏa தt5வRகைள பXw பPXh ெசypmேபா5 `த&`தtl நா6 sவயm Iவ 

தt&வமாேவ6  எ&பைத �ைனbl ெகாk4  மXற  தt5வRக2& sவ�பm, இயl_ 

பXw _Ln5 ெகாllள `யல ேவk4m. இராமாயணm `aவைதpm ஒ6வr ேகIட ;றl 

Qைத இராம.kp எ6ன உறc? எ&Y கைதைய uwயவLடேம ேகIபாரானாl, கைதைய 

uwயவr இ& எ6 தைலெயtt& எ&Yதா& �ைனpபாr. அ5ேபால �வ-அ�வ 

தt5வRக2& sவ�பm, அத& ல�ணm-அைடயாளm, அைவ சmபnதமாக உkடாlm 

bப�தமான மXYm யதாrtதமான நm;kைககll பXw எlலாm பPXh ெசyய ;றl ஒ6வr 

நாm இvவளc எlலா Bஷய9கைள�m பkt& B`ேடாm ஆனாl இpேபா& இைத 

ெசாl�9கll, ச*தாயt-l வாtm நாm எvவாi நடn& ெகாllள ேவXfm? நm 

pழnைதகைள காpபாhற ேவXfமா, இlைலயா? Rற.kp உதB ெசyய ேவXfமா, 

�டாதா? எ&Y ேகIபதXl சமமாlm.  

     இpப"pபIட ேகllbகll எழ ஒேர காரணm அவr த&ைன �வ தt5வm எ&Y நmபாமl, 

ம<த பrயாயேம நா& எ&Y நm_வேத யாlm. ஆtமாim, உடmm ேசrnதேத நா& எ&Y 

�வ மXYm அ�வ தt5வRகll இரk4m ஒ&ேற எ&Y நm_m காரணtதாl அnத நப6kl 

அpப"pபIட ேகllbகll எaZ&றன. Zைடtத பrயாயt%&-;றbP& தl%kl 

உகnதாrேபாl அ5ேபா&ற உணriகll வ6Z&றன, ஆனாl அnத ேநரt%l அnத 

உணrcகைள-அnத எXண9கைள யாr அ)^றாேரா அவேர நா6 , நா6 எ6 

உணrcகைள அ)n& ெகாllளேவ *k�m, அ)வைத தBர ேவi எ&cm ெசyய *kயா& 

எ6ற அ)cm, நmRkைக�m வnதாlதா6 அவr Iவ-அIவ தt&வ9கைள பh)ய சWயான, 

யதாrtதமான நmRkைக ெகாXடவr எ&Y ெசாlல `"pm.  

     இnத Rரபoசt-l அனnத Iவ -ரBய9கll, அனnதானnத Atகல -ரBய9கll, ஒ. 

தrம -ரBயm, ஒ. அதrம -ரBயm, ஒ. ஆகாச -ரBயm மhim அச9kயாத கால 

-ரBய9கll இ.k^6றன. இைவகGl நா6 ஒ. மாiப`ட Vதn-ர -ரBயமாேவ6. 

நா6 sவயm எ6வkBl இ.k^ேற6, Rற வkBl இlைல. Rற எlலா -ரBய9கll 

நாNm, எ6\l Rற -ரBய9கrm இlைல எ&Y _Lnத ெகாkட அேத ஷணt%l நm 

பாrைவ எlலா ;ற %ரbயRக2mm இ6n5 bலZ, sவ %ரவயt%& பkகm 

%6m_Zற5. %ரbயm எ&னேவா உtபாதm-vயயm-t6வtைத அதாவ5 ேதாXறm-

மைறதl-�ைலt%6tதl ெகாkடதாக இ6kZற5. tரvய அmசm-பl% அதாவ5 

எpேபா5m ஒேர வ"bl `kகாலt%mm ஒேர மா%Lயாக �ைலயாக இ6klm t6வ 

பl% மXYm பrயாய அmசm-பl% அதாவ5 ஒvெவா6 சமய`m மாXறமைடpm �ைலயXற 

பl% என %ரbயt%l இரk4 பl%கll-அmசRகll அwbl வnத ;றl; எnத t6வ 

பl%, எpேபா5m மாறாத, எpேபா5m ஒேர மா%Lயாக, எpப" இ6kZறேதா அpப"ேய, 

அ5வாகேவ இ6klm அnத இயl_-sவபாவm மாXறமைடயாத அபLணாம உணri 

எ5ேவா அ5ேவ நா& எ&ப5 _Lய வ6Zற5. இnத எ6\l அதாவ5 �வ தt5வt%l 

நாm அைடkகலm அைடய ேவk4m அதாவ5 பrயாய பl%Pl நா& இlைல எ&Y 

பrயாயtைத ெகௗணt%l (பrயாய பl% இ6nதாmm அைத கவனt%l ெகாllளாமl) 

ைவt5 பrயாயt%& ேமl லIhயm ெகாllளாமl �வ தt5வt%l அைடkகலm அைடய 

ேவk4m. இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl �வ தt5வm உபாேதயமாlm, அைடkகலm 
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அைடய தl%யான உபாேதய மாlm, அதாவ5 பரம உபாேதய மாlm. எனேவதா& 

Fேநn%ர பகவா& பrயாய தt5வRக2& Nதn%ர இயlைப uw ஆsரவ, பnத, சmவைர, 

�rஜைர மXYm ேமா� பrயாயRக2& ;Liகைள uwpllளாr. பrயாயRக2& பkகm 

லIhயtைத (%6�"ைய -பாrைவைய -கவனtைத ) bடாமl , �வ தt5வt%l 

அைடkகலமைடய `"யா5. `த& `தtl எ&<t6n5 மXற எlலா தt5வRகom 

ேவறாlm, மXYm நா& ேவறாேவ& ஏென&றாl எ&rைடய லIசணm ேவறாlm மXற 

தt5வRக2& லIசணm ேவYேவறாlm எ&Y அwய ேவk4m . இnத எlலா 

தt5வRக2mm  மஹt5வm வாynத அpப"pபIட நா& �வ தt5வமாேவ& இvவாY 

sவ பXw அதாவ5 த&ைன பXwய மஹt5வtைத உணராமl இ6klmவைர நm பாrைவ, 

ேநாkகm, உபேயாகm, எkணm நm பkகm %6mபா5.  

     எ5வைர சmயkதrசனt%l சmவைர-�rஜைரPl அlல5 ேமா�t%l sவ-ைவbட 

அதாவ5 %Lகால Ntத ஆtமாைவ bட அ%க ம*ைம உணri இ6kZறேதா; அ5வைர 

உபேயாகm sவ பkகm %6mபா5. உபேயாகm sவ-bl, %Lகால Ntத ஆtமாbl 

ஆழாமl சmயkதrசனm அைடய `"யா5. அதாவ5 சmயkதrசனt%& பkகm ேநாkகm 

ைவpபதாl அதாவ5 சmயkதrசனm ெபற ேவk4m எ&Y �ைனpபதாl மI4ேம 

சmயkதrசனm அைடய `"யா5, ஆனாl அnத பrயாயRக2& ேமl ேநாkகtைத bI4, 

த& Ntத ஆtமா-sவ பkகm ேநாkகtைத �ைல �Yt%னாl சmயkதrசனtைத ெபற 

`"pm. ஏென&றாl எத&ேமl நமkl ம*ைம இ6pபதாக நாm உணrZேறாேமா அnத 

பkகm தா& நm உபேயாகm அ"kக"c ெசlmm.  

    ஆனாl பrயாயRக2& பkகm இ6n5 உபேயாகtைத எpப" bலkக ேவk4m எ&ற 

ெசயl`ைறைய ெதLn5 ெகாllom `&னாl அnத ஐn5 பrயாய தt5வRகll 

இ6kZ&றனேவ அைதpபXw உkைமயான-யதாrtதமான அwைவpm, நm;kைகையpm 

ெப6வ5 அவhயமாlm. அனா% காலமாக 'டநm;kைகPl இ6klm உPr ஆsரவ, 

பnதRகைளேய ெசy5 ெகாk4 வn%6kZற5, அ5 சmயktவtைத அதாவ5 ேமா� 

மாrகtைத, அதாவ5 சmவைர-�rஜைரைய ெவ2pப4tத ேவk4m, ேமmm அnத ேமா� 

மாrகt%l `&ேனw ேமா�tைத  ெவ2pப4tத  ேவk4m . இத& ெபா6ll 

எ&னெவ&றாl சmவைர-�rஜைர ஆZய இரk4 தt5வRகom ஓரளi ெவ2pப4tத 

தl%யானதாlm-ஓரளi உபாேதயமாlm மXYm ேமா� தt5வm `aவ5m ெவ2pப4tத 

தl%யானதாlm-Uரண உபாேதயமாlm.  

   இnத இரk4klm உllள btயாசm உRகokl ெதLZறதா? �வ தt5வtைத 

அைடkகலமைடய தl%யான உபாேதயm எ&Y ெசாlலpப4Zற5. ேமா� தt5வm 

ெவ2pப4tத தl%யான உபாேதயm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5 . இRl ேமா� 

தt5வtைத அைடkகலமாக அைடய உபேதசm ெசyயpபடblைல, ேமா�tைத 

ெவ2pப4t5வதாேலேய நமkl நlல5 நடklm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5. ேமா� 

பrயாயt%& பkகm பாrt5pபாrtேத ேமா�m அைடய `"யா5 ஆனாl த&பkகm-த& 

%Lகால Ntத ஆtம பl%P& பkகm பாrt5k ெகாkேட இ6nதாl அதாவ5 ஆtம 

அrபவt%l ஆ]n5 ெகாkேட இ6nதாl ேமா� பrயாயm தானாகேவ ெவ2pப4m.  

    சmவைர, �rஜைர தt5வRகைள ஏகேதச அதாவ5 ஓரளi ெவ2pப4tத தl%யான 

உபாேதயm எ&Y ஏ& ெசாlZறாrகll? இைதpபXw நாm இpேபா5 hnதைன 

ெசyயலாm . சmவைர -�rஜைர எ&றாl ேமா� மாrகm . `&னr நாm பாrtத 

உதாரணtைத �ைனi uYRகll. நாm நm xI"& பkகm ெசlmm வ^Pl ெச&Y நm 

x4 இ6klm இடmவைர வn5 bIேடாெம&றாmm, நm xI"l ;ரேவசm ெசyய, நாm 
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வnத வ^ைய bட ேவk4m. அnத வ^Pேலேய ேமmm ெசlவைத bI4bI4, நm 

கால"ைய நm xI"l ைவkக ேவk4m . அ5ேபால சmவைர -�rஜைர வ"வ 

ேமா�மாrகtைத கைட;"t5 நாm ேமா�m பkகm நmமாl ெசlல `"pm ஆனாl 

ேமா� பrயாயm உkடாlmேபா5 சmவைர-�rஜைர வ"வ ேமா�மாrக பrயாயm 

இlலாமl ேபாதl-அ^தl அைடnேத ேமா� பrயாயm உkடாlm. இைதtதbர 

இ&rm ஒ6 bேஷசm எ&னெவ&றாl நm`ைடய கைடh இலkl -லIhயm 

எ&னெவ&Y �cசயm ெசyயாமl இ6klmவைர உPr அnத மாrகt%ேலேய %6p% 

அைடn5 அ%ேலேய �ைலt5 இ6n5 b4m. ெவYமேன சmவைர-�rஜைர ெவ2pபI4 

bIட5 அதாவ5 சmயkதrசனm அைடய ேவk"யேத நா& ெசyய ேவk"ய5 எ&Y 

நm;kெகாk4, யாr %6p% அைடZறாேரா அவ6ைடய நm;kைக bப�தமானதாl 

ஒ&Y அவr சmயkதrசனm அைடயாமேலேய இ6pபாr, அlல5 ஒ6ேவைள அவr 

` &ன ேர  ச mய kத rச ன m அ ைட n% 6 nதாm m , அ ைத  இ ழ n5  n k4 m 

,tயா%6�"யாகேவ ஆZ b4வாr.   

    சmவைரpm �rஜைரpm ேமா�m அைடpm வ^யாlm-ேமா�மாrகமாlm. ஆsரவm-

பnத உணriகll அ^nேத, சmவைர-�rஜைர உணriகll ெவ2pப4Zற5. சmவைரpm 

�rஜைரpm ெவ2pப4tத தl%யான5 எ&ற நm;kைக வnத5m, ஆsரவ பnதm 

இlலாமl ெசypm தl%, அ^ய ெசypm தl% bடtதlnத5 அதாவ5 ஆsரவm பnதm 

இரk4m ேஹய-bடt தl%யான தt5வமாlm எ&ற எkணm வ6Zற5. Nப-அNப ராகm 

மXYm அத& காரணtதாl உkடாlm பnதm, %யாகm ெசyயt தkகதாlm. சmவைரpm 

�rஜைரpm Ntத பாவமாlm-xதராக உணrவாlm. ஆsரவ பnதm அNப உணrவாlm, 

ராக பாவமாlm. அNப உணrைவ எpேபா5m ைவt5k ெகாk4, யாராவ5 Ntத உணrைவ 

ெவ2pப4tத b6m_வாரானாl அதாவ5 ராகm ெசy5 ெசy5 xதராக த&ைம 

தானாகேவ ெவ2pபI4b4m எ&Y யாராவ5 நm;னாl அ5 அவ6ைடய lXறமாlm, 

bப�த நm;kைகயாlm, அதாவ5 'டநm;kைக யாlm.  

    Fன தrமtைத தbற மXற எlலா தrமRக2mm _k�யm நlல5 எ&Ym, Nப 

உணri ெகாllள ேவk4m எ&Ym, அNப உணri ெகாllளkuடா5 எ&Ym உபேதசm 

ெசyயpப4Zற5. Nப உணri, அNப உணri இரkைடpm தbrt5, Ntத உணrேவ 

ஒ&ைறேய ெவ2pப4tத தl%யானதாlm , அ5ேவ நm`ைடய `த&ைமயான 

ெசyயtதlnத காLயமாlm எ&Y Fன தrமt%l Fேநn%ர பகவானாl உபேதசm 

ெசyயpபI"6kZற5 . தt5வRக2l பPXh மXYm யதாrtதமான நm;kைக 

ெகாllomேபா5 Nப பாவm bடtதkகதாlm, ேஹய மாlm, எ&Y சLயான நm;kைக 

ெகாlloதl அவhயமாlm. Nபm நlல5 எ&ற bப�த நm;kைக ,கim ஆழமாக 

இ6pபதாl ஏதாவ5 ஒ6 காரணtைதk காI" Nபcெசயl நlல5 எ&ற நm;kைகைய 

உPr எpேபா5m ைவt5kெகாllள b6m_Zற5. அyேயாேஹா, Ntதt%Xl ெசlல 

ேவk4m எ&றாl `தtl Nபt%Xl வ6வ5 அவhயm அlலவா? எ&Y ெசாltk 

ெகாk4 ேவXfm எ&ற இnத அatதமான வாrtைதைய Vபt-6 ேமl ேபா`f அnத 

உPr Nபt%Xl மஹt5வm ெகா4t5 ஆsரவ-பnதtைத bடேவk"யைவ எ&Y 

நmபாமl ஏXக ேவk"ய5 எ&ேற நm_Zற5, ேமmm தt5வ சmபnதமாக bப�த 

நm;kைகைய %டpப4t%k ெகாk4 ,tயாtவtைதேய ஊIடpப4t%k ெகாllZற5.  

  எ5வைர  Ntத  உணri  ெவ2pபடblைலேயா  அதாவ5 சmயkதrசனm 

அைடயblைலேயா , அlல5 உPLl Ntேதாபேயாகm �கழாதவைர உPr Nப 

உணrbt6n5 அNப உணrbmm; அNப உணrbt6n5 Nப உணrbmm எpேபா5m 

மாXறமைடn5 ெகாkேட இ6klm. Nப உணrேவா அNப உணrேவா எ5வானாmm 
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அ%க பIச காலm அnதr `�rtத காலாமாlm. அதாவ5 Nப உணrbேலா அlல5 

அNப உணrbேலா அ5 ,க அ%க பIசமாக அnதr `�rத காலm வைரேய �"t5 

இ6kக `"pm. ஆமாm, ஆமாm! அnதr `�rதm எ&றாl எvவளi ேநரm எ&Y 

இpேபா5 பாrkகலாm. `�rதt%& இைடpபIட காலm எ5ேவா அைதேய அnதr 

`�rத காலm-ேநரm எ&Y ெசாlZ&றனr. `�rதm எ&ப5 48 �,ட ேநரமாlm. 24 

�,டRகll ெகாkட5 ஒ6 நா^ைக, இரk4 நா^ைக ெகாkட5 ஒ6 `�rதm. ஒ6 

சமயm எ&ப5 எvவளi �Iஷmமான5 நாm `&னேர பாrt%6kZேறாm. அசRயாத 

சமயRகll ெகாkட5 ஒ6 ஆவ2 யாlm. அnதr `�rதm எ&பத& ெபா6ll ஒ6 சமயm 

u"ய ஒ6 ஆவ2Pt6n5, இரk4 நா^ைகPl-ஒ6 `�rதt%l ஒ6 சமயm 

lைறnத இைடpபIட எlலா காலRகoமாlm. ஒ6 ெசகk4-ம�t52 எ&ப%l 

அசRkயாத -எk�லடRகாத சமயRகll இ6kZ&றன . N6kகமாக ெசாlல 

ேவk4ெம&றாl “ஒ6 அவ2kl அ%கமாகim, 48 �,டt5klm lைறnத இைடpபIட 

ேநரtைத-காலtைத அnதr`�rதm” எ&Y ெசாlலலாm.  

   இvவாY எpேபா5 அNப உணri மாXறமைடn5 Nப உணri தானாகேவ உRகll 

b6pபm இlலாமேலேய வ6Zறேதா அpேபா5 Nபt%l இ6kக ேவk"யேத அவhயm 

எ&Y ெசாltk ெகாk4 இnத உPr Nபஉணrbl %6p% அைடவ%ேலேய 

நm;kைகைய எpேபா5m ைவt5k ெகாk4llள5. அதXl ஆsரவm-Nப உணri 

ெசyயt தl%யான5, ெசyய ேவk"ய5 எ&ற நm;kைக இ6kZற5. ராகm ெசy5 

ெகாkேட இ6nதாl xதராZயாக ஆZb4ேவ& எ&Y நm_Zற5. Nப உணri ெசy5 

ெகாkேட இ6nதாl Ntத உணri தானாகேவ ெவ2pப4m எ&Y நm_Zற5. இnத 

எlலா நm;kைககom bப�தமானதாlm ேமmm இnத bப�த நm;kைகையேய 

,tயாtவm-'டநm;kைக எ&Y ெசாlZ&றனr.  

      இnத bப�த நm;kைகP& காரணtதாl அதXl தlnதாXேபால உkடாlm அwim, 

ஒakக`m uட bப�தமாகேவ இ6kZற5. ஒvெவா6 நப6m ஒakகt%l `&ேனXறm 

அைடpm `யXhகைள அதாவ5 அ%கமாக க�டRகைள சZt5 காLயRகைள 

ெசyZ&றனr ஆனாl நm;kைக bப�தமாக இ6klmவைர அவrகoைடய ஞான`m, 

ஒakக`m எnத காலt%mm ந&ஞானமாகim, நlெலாakகமாகim ஆக `"யா5. 

உkைம எ&ன ெவ&றாl சmயkதrசனm அைடpm வ^ ,கim Nலபமான5m 

எ2தான5மாlm, அvவளேவ!  

   உkைமயான ேதவ, l6, சாs%ரt%l மXYm ஏa தt5வRக2l யதாrதமான-

உkைமயான நm;kைகையேய சmயkதrசனm எ&Y ெசாlZ&றனr. உkைமPl 

இரk4m ஒ&ேறயாlm. இரk4m ஒ&ேற எ&Y எvவாY ெசாlல `"pm எ&Y 

பாrkகலாm. ேமா� தt5வ நm;kைகPl உkைமயான கடi2& நm;kைக அடRZ 

b4Zற5. சmவைர,  �rஜைர தt5வRக2& நm;kைகPl உkைமயான l6b& 

நm;kைக அடRZ b4Zற5 . ஏa தt5வRக2&ேமl உllள உkைமயான 

நm;kைகPl உkைமயான சாs%ரRக22& ேமl உllள நm;kைக அடRZ 

b4Zற5. ஏென<l சாs%ரRக2& ;ரேயாஜனேம ஏa தt5வRக2& இயlைப uw, 

ேபதbOஞானm ெசypm கைலைய கX;t5, xதராகtைத எpப" அைடய ேவk4m 

எ&ப5 பXw உபேதசm ெகா4pபதாlm.  

    இ&Yவைர ஆsரவ-பnதRகைளேய bடtதkக5 எ&Y நmபாமl ஏXக ேவk"ய5 

எ&Y நm;kைக ெகாk"6nதேத நm`ைடய ெபLய `Iடாll தனமாlm. நாm ஆsரவm 

`தலான பrயாய தt5வRகll ஒvெவா&wmm %ரவ மXYm பாவ என இரk4-இரk4 
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;Liகll இ6pபைத `&னேர பாrtேதாm. %ரvயாsரவm, %ரvயபnதm, %ரvயசmவைர, 

%ரvய�rஜைர, %ரvயேமா�m ஆZயெவlலாm கrமt%& அவsைதகll-�ைலகளாlm. 

கrமm காrமண வrகைணகளாl ஆனதாlm, காrமண வrகைணகll _tகலமாlm, 

_tகலm எ&<t6n5m ேவறான பர-;ற %ரbயமாlm. அ�வ தt5வm பXw பPXh 

ெசyதேபா5 நாm பர-;ற %ரbயRகைள Oேயய-அwய ேவk"ய தt5வt%l 

அடkZேனாm. ஆனாl அpப" நmபாமl, நா& பலான கrமtைத அ^kக ேவk4m, 

தrசனேமாஹ�ய கrமm எனkl சmயkதrசனm அைடய தைடயாக இ6kZற5 , 

இlைலெய&றாl நா& எpேபாேதா சmயkதrசனtைத அைடn5 இ6pேப&, நா& 

கrமtைத ெசyபவ&, அதாவ5 கrமm எ&<l உணriகைள உkடாklZற5 எ&ற 

எlலா நm;kைககom bப�தமானேத யாlm.  

   {9கll ஆsரவ-பnத9கைள ேஹயm-BடேவXfm எ6i �i^�rகll, Vப உணrc 

ேஹயm-Bட ேவXfm அதாவ& Vப உணrc ெகாllளk�டா& எ6i உபேதசm 

ெசy^�rகll, அnத உபேதசtைத ேக`ட உmrகG6 yைல கசpA ெபா.G6 ேமl 

ேவpப எXணyைய ஊh)னாrேபால, ஏhகனேவ pர9p இயlA உைடயவைர கll pkkக 

ைவtத& ேபால ஆ^B`ட&. அpபkpப`ட உபேதசtதாl உmrகll Vப ெசயlகll 

ெசyவைத B`fB`f அVப ெசயlகGேலேய ஆ�n& Bfவாrகll எ&Y பலr 

lXறcசாI4கைள ைவkZ&றனr . அவrகoைடய இnத lXறcசாI4m , பய`m 

ஆதாரமXறதாlm. ஏென<l Nபcெசயl நlல5, ெசy5 ெகாkேட இ6kக ேவk"ய 

ஒ&Y எ&ற நm;kைகைய தா&  bடேவk4m எ&Y ெசாlலp ப4Zறேத ஒ^ய, Nப 

ெசயைல bடேவk4m எ&Y எRேக உபேதசm ெசyயpப4Zற5? இRேக sவாtயாm 

நடn5 ெகாk4 இ6kZறேத இ%l நm;kைகPl உllள bப�த த&ைம பXwய 

ேபசpப4Zறேத அ5 Nப உணrவா?அlல5 அNப உணrவா? sவாtயாயm uட Nப 

உணriதா& . ேமmm ஒ6வr Nப உணri ெகாllள யா6ைடய உபேதசமாவ5 

ேதைவpப4Zறதா எ&ன? �Iஷம ஏேகn%Lய உPrகll `தl மன`ைடய பOேசn%Lய 

நா&l க%க2l இ6klm எlலா உPrகom, ஏ& ஒ6 sவாேசாcவாச ேநரt%l 18 

`ைற இறn5, ;றklm �ேகாத உPrகom uட Nப, அNப உணriகைள தானாகேவ 

ஒvெவா6 அnதr `urதt%mm மாXw மாXw ெசy5 ெகாk4தாேன இ6kZ&றன. [Nப 

அNப உணriகll எnத b6pப`m அlல5 உபேதச`m, ேமmm ெசாlலp ேபானாl எnத `யXhpm 

இ&wேய அnதr `urத ேநர இைடெவ2Pl தானாகேவ மாw மாw உkடாZ&றன என அwயim.] 

  �Rகll இ6வ6m ெபkகll ஆைகயாl ெபkக2& உதாரணtைத ெகாkேட 

உRகokl இைத _Lய ைவkZேற&. ஒ6 ெபk lழnைத ;றklmேபாேத அnத 

lழnைதP& அpபா-அmமாikl இவll ேவY l4mபt%l ெச&Y வா]kைக பட 

ேவk"யவll, ஒ6 lwp;Iட கால கIடt%l அவைள நாm bட ேவk"யவrகேள எ&ற 

நm;kைக இ6kZற5. ஆனாmmuட அவll %6மணm ெசy5 ெகாk4 அவoைடய 

_6ஷ& xI4kl  ெசlmmவைர  அவைள  |ராI" , `a அ&_m ெசmt% , 

ஊIடcசt5llள உணiகll ெகா4t5 , நlல கlb அwi ெகா4t5 , நlல 

பழkகவழkகRகைள கXYk ெகா4t5, அவll த& ெசாnத காtl �&Y பணm 

சmபா%klm அளikl அவைள ஆளாklவ5வைர அவoைடய ெபXேறாrகll எnத 

lைறpm ைவpப%lைல. %6மணமான ;றl uட ெபkகll ஆரmபt%l அ"kக" தாy 

xI4kl வர b6m_Zறாrகll , ஆனாl ெகாOச காலt%l மா,யாr xI"l 

ஒ&Yகலn5 b4Zறாrகll, அRl வா]வ%ேலேய ஆனnத மைடZறாrகll, அmமா 

xI4kl வnதாluட |kZரமாகேவ மா,யாr xI4kl %6m;bடேவ b6m_Zறாrகll. 

ஆsரவ சmபnதமான �ைலைம uட அpப" பIட5 தா&. அைத bடேவk"ய5 எ&Y 

நm;னாmm, நm;kைகPl %யாகm ெசyய தl%யான5 எ&Y நm;னாmm uட 
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எ5வைர ஆsரவtைத bI4, Ntத பாவt%l (த& �ய ஆ&மாbl) ஆழ `"யாதவைர 

அ%கமாக உயrnத வைக Nப உணriகll வn5 ெகாk4தா& இ6klm. Ntத பாவm 

ெவ2pபIட ;றlmuட nk4m nk4m ஆsரவm உணri வn5 ெகாkேட இ6klm. 

Ntத பாவm அ%கLkக அ%கLkக ஆsரவm `Xwmm இlலாமl ேபாவ%lைல; ஆனாl 

நா& எ& Ntத sவபாவt%Xேக ெசlல ேவk4m எ&ற எkணேம இைடbடா5 இ6n5 

ெகாk"6klm, ஒ6 சமயt%l ஆsரவm `aைமயாக இlலாமlேபாக, ேமா� �ைல, 

Uரண Ntத �ைல ெவ2pப4m. இ5 ஒேர சமயt%l �கழku"ய காLய,lைல, 

ெதாடrn5 '&ேனXறமைடpm காLயமாlm.  

   மக2& நலt%l அkகைரpllள அmமா, உ& அmமா x4 உ&rைடயதlல, உ& 

மா,யாr x4தா& உ&rைடய x4 எ&Y மகokl அwiைர ெசy5 ெகாkேட 

இ6pபாll. Fனவா� அmமாikl uட நm நல<l அkகைர உllளதாl அ5 uYவ5 

யாெத<l அனா- காலமாக { ஆsரவtைத�m-பnதtைத�m தா6 ெசy& ெகாXேட 

வn-.k^றாy, ஆனாl அ& Bடt தpnத தt&வமாpm, அைத B`f yஜ தt&வt-l 

அதாவ& sவ Iவதt&வt-l அைடkகலm அைட, அpேபா&தா6 சmவைர- yrஜைர 

aலm, ேமா� வkவ Vகm உனkp ^ைடkpm. சmவைர-�rஜைர ெவ2pபIட ;றluட 

ஆரmபt%l அதrட& ெகாOசm lைறnத ஆsரவ-பnதm hல காலm வைர இ6n5 

ெகாk4 இ6klm ஆனாl ;&னr அ5 `aவ5m இlலாமl ேபாy Uரண Nக வ"வ, 

அனnத Nகm வ"வ ேமா�m ெவ2pப4m. ேமmm இ5பXw அ%கமான சrcைசைய அ4tத 

க"தt%l ெசyயலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-26                                                                                                                               15-1-1996 

                                                    ஏt தt&வ9கll-ேபதBoஞானm 

    அ&_ �னா, ேமானா, 

    அேனக உtதம Nபா|rவாதm.  

   எlலா க"தRகைளpm ஒ&றாக ேசrt5 ஜராks நகl எ4t5 �Rகll இ6வ6m 

nk4m ஒ6`ைற ப"t�rகll எ&Y ெசா&னைதk ேகI4 எனkl சnேதாஷமாக 

இ6kZற5. ேமானா, மேக��  இnத க"தRகைள ப"t5 bI4 sடாr Iெரௗk �x 

ெதாடைர பாrpப5 ேபால, அX_தமாகim, bயp_klLயதாகim இ6kZற5 எ&Y 

ெசா&னதாக uwனாy. ஒ6ேவைள அவ6kl இைவகll சாt%ய,lலாtதாகim, நmப 

`"யாததாகim uட இ6n%6kகலாm. அX_தமான இ%ஹாசRகைளpm மXYm 

அ%சPkகt தkக கைதகைளpm நாm ஆrவt5டrm, அkகைறpடrm ப"kZேறாm, 

அ5ேபால உRகைளpேபா&ற இைளஞrகll இnத க"தRகைளpm ப"pபாrகளானாl 

நா& இைவகைள எa%ய%& ேநாkகm ெவXw ெபXறதாக எ4t5k ெகாllேவ&. இnத 

க"தRகைள _tதக வ"bl ெகாk4 வா6Rகll எ&Y ேகIபவrக2& எk�kைக 

ெப6Zkெகாkேட வ6Zற5. அnத ேநாkZl பலL& b6pபtைத Urt% ெசyய `யXh 

ேமXெகாllள ஆரm;kZேற&. ஆைகயாl இ5வைர எa%ய%l எnத bஷயமாவ5 

_Lயblைல எ&றாேலா, _Ln5 ெகாllவ5 க"னமாக இ6kZற5 எ&றாேலா அlல5 

ேவY hல ேகllbகokl ப%l Zைடkகாமl இ6nதாேலா, எனkl அவhயm ெதLயp 

ப4t5Rகll. உRக2டm இ6n5 வ6m க6t5kகைள மன%l ெகாk4 _tதக வ"bl 

வ6mேபா5 அைவகைள ேமmm எ2ைமயாkZ, bளkகRகைள ேசrt5 ெகாk4வர 

உதbயாக இ6klm.  

      நlல5, இpேபா5 நm`ைடய சrcைச ஏa தt5வRகll-ெகாllைககll பXw நடn5 

ெகாk4 இ6kZற5. இ5வைர ஏa தt5வRக2& இயl_ பXwpm அ5 சmபnதமான 

bளkகRகைளpm பாrtேதாm. தt5வRக2& ெபயrகll, அைவக2& sவ�பm-இயl_, 

அைவகll எk�kைகPl ஏ& ஏழாகேவ இ6kZ&றன, அ5 சmபnதமாக உPrக2டm 

இ6klm bப�த நm;kைககll, தt5வRக2l ேஹய-Oேயய-உபாேதயRகைள எpப" 

ெபா6t%தp பாrkக ேவk4m ேபா&ற bபரRகைள எlலாm bLவாக இ5வைர 

பாrtேதாm. தt&வாrtத Kரtதானm சmயkதrசனm எ&பைத ெதLn5 ெகாkேடாm. 

ஆஹா ! இvவளi bஷயRகைள நாm ெதLn5 ெகாkடதாl , இpேபா5 நாm 

சmயkதrசனm அைடn5 bIேடாm எ&Y �Rகll uறலாm. ஹா! இvவளi |kZரமாக 

அvவாY எkணm ெகாllள ேவkடாm, நா& ெசாlவைத கவனமாக ேகoRகll. 

இ5வைர நமkl ஏa தt5வRகll பXwய எnத அwi வn%6kZறேதா, அ5 _tதக அwi-

சாs%ர அwi-வாyெமா^யாக ெசாlmm அwi மI4ேமயாlm. இpேபா5 உRகokl 

ஆtம அwi எRேக ஏXபIட5? இnத ஏa தt5வRக2l மைறn5llள ஆtமேஜா% இnத 

சமயmவைர எRேக உRகll அrபவt%l வnத5?  

      இpேபா5 �Rகll ெகாOசm சாs%ர ெமா^ைய கXYk ெகாk4ll«rகll ஆைகயாl 

lைறnத பIசm bயவஹார சmயkதrசனமாவ5 அைடn%6kZேறாm அlலவா? எ&Y 

�Rகll uறலாm . அvவாY உRகokl ேதா&Yமானாl �Rகll lழpபt%l 

இ6kZ�rகll எ&Yதா& ெசாlல ேவk4m. அைரlைற அwi ஆபtதான5 எ&Y 

ெசாlலp ப4Zற5, அ5ேவ இpேபாைதய உRகll �ைலைம எ&றாl ,ைகயாகா5. இnத 

ஏa தt5வRகைள பXw ப"tதwn5, அைவக2l ஒ&றான sவ ைசத&ய sவ�பtைத 

அைடயாளm கk4, அத&ேமl b^p_ணri ெகாk4, அ%l ஆ]n5 அrபbtதவேர 
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உkைமPl �cசய சmயkதrசனtைத அைடnதவராவாr . அpப"pபIட �cசய 

சmயkதrசனtைத அைடnத ;றேக அnத உP6kl ஏa தt5வ சmபnதமாக உkடாlm 

யதாrtத நm;kைகைய bயவஹார சmயkதrசனm எ&Y ெசாlல `"pm. உபசாரமாக 

ெசாlவைதேய bயவஹாரm எ&Y ெசாlவத& ெபா6ளாlm. ஆைகயாl எnத உPr 

�cசய சmயkதrசtைத அைடn5llளேதா அnத உPேர bயவஹார சmயkதrசனtைத 

ெகாkடதாக க6தpப4m.  

      sவ ஆtமாைவtதாேன அrபவm ெசyய ேவk4m, ;றl ஏ& ஏa தt5வRகைள பXw 

ெசாlZ�rகll? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. ஏென<l நா& Ntதமானவ&, ைசத&ய 

sவ�பமானவ& எ&Y ெசாlவதாl மI4ேம உணri Urவமாக sவாtம அrபவm 

உkடாகா5. சrவOஞ பகவா& அவ6ைடய வா�Pl எpப" Ntத ஆtமாb& sவ�பm 

இ6kZற5 எ&Y uwனாேரா அpப"ேய நm;kைக உkடானாlதா& sவாtமாrபவm 

உkடாlm. அதXl ஆகமp பPXh மXYm l6b& உபேதசm 'லm யதாrtத தt5வ 

�rணயm ெசyய ேவk4m, அnதr`k- உll`கm ெகாk4 hn%kக ேவk4m, அதாவ5 

நm yக�கால அ)B6 பrயாயm *tவைத�m நm t.வ Vtதாtம வkB6 பkகm -.pR 

அnத VtதாtமாB6 அ4rவ சk-கைள பh) ஆ�n& Kn-kக ேவXfm.  

     சமயசாரm காைத 12-l இvவாY ெசாlலpபI"6kZற5, ஏa தt5வRக2l (பாபm 

_k�யtைதpm ேசrt5 ஒ&ப5 தt5வRக2l) ஆtமா ஒ&ேற ;ரகாசமானதாக 

இ6kZற5, அத& இ6pேப மXற தt5வRகளாl உY% ப4tதp ப4Zற5. ேமmm உPr 

மXற தt5வ வ"வமாக ஆனாmm அ5 த& Ntத sபாவtைத எpேபா5m bI4bட 

blைல. இnத ஏa தt5வRக2l hல Ntத உணrவாகim, hல அNtத உணrவாகim 

hல இரk4m கலnத உணrவாகim இ6kZ&றன, ஆனாmm ேசதன sவபாவ உணri 

எ&னேவா அைவக2t6n5 த<t5 அrபவt%Xl வரku"யதாக இ6kZற5.  

   இைத bளkக சாs%ரRக2l ெந6pைப உதாரணமாக காI4Z&றனr. எvவாY 

எLZ&ற கIைட, தrைப(_l), அlல5 சா�யாலன எ6மIைட இைவகைள பாrklm 

ேபா5 ெந6p_ uட கIைட, தrைப, எ6மIைட வ"வm ெகாkடதாக ெதLZற5, 

ஆனாmm ெந6p;& உkைமயான எLklm சk%ைய பாrklm ேபா5 அ5 கIைட, 

தrைப, எ6மIைட இைவகைள எLpபதாகேவ இ6kZற5, ெந6p_ கIைட, தrைப, 

எ6மIைட வ"வமாக ஆகblைல எ&ப5 நm அwikl வ6Zற5. நாm ஆtமாrபவm 

அைடய ேவk4மானாl �] ெகா4kகpபIட நா&lm அவhயமாlm. 

     1. உXைமயான  ேதவ, p.,  சாs-ர9கG6 யதாrtத  sவ.பtைத அ)n& -டமான 

நmRkைக ெகாllளl : Fேனn%ர பகவானாl ெசாlலpபIட உபேதசtதாேலேய 

உPrகokl சmயkதrசனm உkடாlm எ&Y ேமேல uறpபIட bளkகt%l நாm 

பாrtேதாm. அதXl Fேனn%ர பகவா<& இயl_, அவராl uறpபIட உபேதசm-

சtசாs%ரm மXYm அnத உபேதசtைத அR�காரm ெசy5 ஆtமாrபவm அைடnத 

பாவtRZ %கmபர `< இைவகll அைனtைதpm உY% ெசyத ;றேக நமkl 

உkைமயான உபேதசm Zைடklm.  உபேதசm ெபற ேதவUைஜ, l6ேசைவ, sவாtயாயm 

அதாவ5 பகவாrkl ெவYமேன Uைஜ ெசyவதாl, l6ikl ஆகாரm, ைவயாb6tயm 

`தலான ேசைவ ெசyவதாl, மXYm சாs%ரRகைள ப"tதலாl சmயkதrசனm 

Zைடklm எ&ற அrtதt%l இRேக ெசாlலpபடblைல . இவrகளாl uwய, 

காIடpபIட மாrkகt%l ெசlவதாேலேய நாm சmயkதrசனtைத அைடய `"pm. 

அ5ேவ நாm அவrகokl ெசypm உkைமயான பk%pm, வ^பா4மாlm.  
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    2. ஏt தt&வ9கைள உXைமயாக உணrn& நmAதl: ஏa தt5வRக2l bப�த 

நm;kைககைள bI4, தt5வRக2& உkைமயான sவ�பtைத அwn5, அைவக2l 

ேஹய , Oேயய , உபாேதய அதாவ5 bடேவk"ய , ெதLn5 ெகாllள ேவk"ய , 

ஏXYkெகாllள ேவk"ய தt5வRகைள அைடயாளm கk4 நm;kைக ெகாllவதாl, 

அைவகைள nk4m nk4m hnதைன ெசy5 இnத தt5வRகll உkைமPl இvவாேற 

இ6kZ&றன எ&Y ேதri ெசy5 உY% ப4t5வேத உkைமயான உணrip Urவமான 

நm;kைகயாlm.  

        3. sவ-பர ேபதBoஞா6: நா& யாr, ;ற-பர எைவ எ&பைத அwn5 த&ைன-sவைவ 

மI4ேம தா&-sவ எ&Y அwn5 ேமmm அ%l நm;kைக ெகாlloதl. ேமmm 

;றவXைற ;ற என அwn5 அvவாேற நm;kைக ெகாlloதl. ஏa தt5வRக2l sவ-

பர ேபதbOஞானm ெசyதl அதாவ5 அைவக2l sவதt5வm எ5 பரதt5வRகll எ5 

எ&Y அைடயாளm க�தl.  

    4. ஆtமாN4-:  sவயm யாr எ&பைத ெதLn5 ெகாkட ;றl, உணrவாl-

அrபவtதாl அைடயாளm கk4 இ5ேவ sவயm நா& எ&Y `a நm;kைக 

ெகாlloதl . ;றl %6mபt%6mப உllேநாkZ sவைவ �க]கால அwb& 

பrயாயtதாl அrபbkக பPXh ெசyதl. இைதேய ஆகமRக2l ஆtமாrU% எ&Y 

ெசாlZ&றனr. ஆtமா-ஆtமாb& இயl_ எpப" இ6kZற5 மXYm அைத எnத 

b%`ைறP& ப" அrபவm ெசyய ேவk4m எ&பைத பXwய உபேதசtைத அரஹnத 

பகவா& சமவசரணt%l %vயtெதா�Pl uwP6kZறாr. அnத b%`ைறகllப" 

நடn5 பல உPrகll ஆtம அrபவtைத அைடn%6kZறாrகll. பல ஆசாrயrகll சக 

உPrக2&ேமl க6ைண ெகாk4 அnத b%`ைறகைள \lக2l எa% 

ைவt5llளாrகll . நாRகll sவைவ-எRகைள அைடயாளm கk4 உkைமயான 

hறp_க2&-�ஜைவபவ மZ]chPl-ஆனnதt%l %ைளt5k ெகாk4 இ6kZேறாm, 

� uட உ&rைடய உkைமயான hறp_கைள-�ஜ ைவபவRகைள அwn5 ெகாll, ;றl 

அைத nk4m nk4m அrபவm-உபேபாகm ெசy எ&Y உபேதசm ெசy5llளாrகll.  

       ேமேல uwய நா&l bஷயRக2l `தl இரk4 bஷயRகll பXw நாm இ&Yவைர 

bLவான சrcைச ெசy%6kZேறாm. இ&Y நாm பாrkகpேபாlm bஷயm '&றாவதான 

ேபதbOஞான மாlm. ேபதbOஞானm எ&றாl ஏேதrm இரk4 ெபா6llக2l 

bt%யாசm கா�தl எ&ற ெபா62l இRl எ4t5k ெகாllளk uடா5. ஆனாl ஒ6 

பkகt%& sவயm நா& , எ%r பkகm அ&<ய ;ற ெபா6llகll ; இைவக2& 

அைடயாளRகைள-லIசணRகைள அwn5 அnத லIசணRகைள ைவt5 இரkடாக 

;Lt5p பாrtதl எ&ற ெபா62l எ4t5k ெகாllள ேவk4m. ேவYப4t%p பாrklm 

அwbயl-ேபதbOஞானm எ&னேவா எ2தாகேவ �க]Zற5. hY lழnைத uட இ5 

எ&rைடய அmமா எ&Y ெதLn5 ெகாllZற5. த& அmமா ேவY lழnைதைய 

�kZனாl அnத lழnைதkl ேகாபm வ6Zற5, அழ ஆரm;kZற5.  

   சXY`& ேமேல uwய வ^`ைறP& ப" ேபதbOஞானm 'லm இரk4 ;Lவாக, 

இரk4 அ�களாக ;Lkக ேவk4m. அைவக2l ஒ6 ;Li-அ� Vயm நானாக இ6kக 

ேவk"ய5 அவhயமாlm. இரkடாவ5 ;Lbl-அ�Pl ;ற எlலாவXைறpm அடkக 

ேவk4m. இரk4 த<tத< ெபா6llகைள-இரk4 ;Lவாக-அ�யாக ;Lpப5 

ேபதbOஞானm எ&Y ெசாlலp ப4வ%lைல.  
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  இpேபா5 ZLkகI ேபாI" நடn5 ெகாk"6klm சமயm. இnத ேபாI"Pl 

இRZலாn5 , ஆs%ேரtயா , �¨hலாn5 , TலRகா  `தலான அ�கll 

bைளயா4mேபா5 , அnத ேபாI"Pl யாr ெவXwயைடயp ேபாZறாrகll , யாr 

ேதாlbைய தaவp ேபாZறாrகll எ&ப%l நமkl அ%க கவைல இ6pப%lைல. ஆனாl 

இn%யா, பாZsதா& இைடேய ேபாI" நடnதேபா5, ேகா"k கணkகான இn%ய 

மkக2& `a கவன`m ெதாைலkகாIh ெபI"Pl அnத bைளயாI4 ஒ2 பரp;l 

தா& இ6nத5. ஒvெவா6 �,ட`m 'cைச ;"t5kெகாk4 யாr ெவXwெபறp 

ேபாZறாrகll எ&ப%lதா& எlேலா6ைடய கவன`m இ6nத5, ஏென<l அnத 

bைளயாI"l ஒ6 அ�Pl நாm இ6nேதாm.  

       அRl ைமதானt%l 11-11 bைளயாI4 xரrகll இரk4 நா4க2& ;ர%�%களாக  

bைளயா"னாrகll. `a இn%யாb& ;ர%�%யாக bைளயா"ய 11 xரrக2& அ�ைய 

யா6m ெசாltk ெகா4kகாமேல, யா6m கXYkெகா4kகாமேல, தாமாகேவ எlலா 

இn%யrகom அவரவrகll மன%l இnத அ� நm`ைடய5 எ&ற உY%pபாI4kl 

வnதாrகll, இ5 இயlபாகேவ அwn5 ஏXYkெகாkடதாlm, அwnததாlm. நm`ைடய 

அ� ெவXw ெபXற5m, `a இn%யாim இnத ெவXw தRகll ஒvெவா6வL& 

ெவXwயாக ஏXY `a l�கலt5ட& ெகாkடா"ேனாm.  

   அேதேபால sவயm ஆtமாேவ நா& எ&ற த&`ைனp_-அஹmபாவm-நா& எ&ற 

உY%யான `"i ஏXப4mேபா5, இரkடாவ5 அ�Pl உடl, கrமm, b6p_-ெவYp_ 

இ&rm ;றெவlலா பதாrதRகom இ6klm. எlலா உPrகoklm ;ர%�%யாக எnத 

ஆtமாவாவ5-உPராவ5 இnத இரkடாவ5 அ�ைய ேதாXக"t5 Uரண Ntத வ"ைவ 

அைடnதாl, அதாவ5 htத பரேம�"யானாl, எpேபா5m �ைலயான `kத �ைலைய 

அைடnதாl , அnத சமயt%l நm எlேலா6klm ஆனnதt%& l�கல`m 

உkடகblைல எ&றாlதா& ஆcசrயமான bஷயமாlm. அேதேபாலேவ யாr அரஹnத 

�ைலைய அைடnதாrகேளா அவrக2& ேமl நm மன%l �bர பk%pm, ,lnத 

மLயாைதpm, மZ]chpm �ைறn%6tதl ஒ6 சகஜமான-எ2தான bஷயமாlm. 

அேதேபால `k% மாrகtைத த&<l ெவ2pப4t5m ஆசாrயr, உபாtயாயr, `< 

அவrகைள பாrt5 அlல5 அவrகoைடய lணRகll �ைனikl வnதiட& நm,டm 

அவrக2&ேமl பk% உணri b^t5k ெகாllவ5 uட சகஜமாகேவ �க]Zற5. இ5 

ேபால பk%pm, ஆனnத`m உkடாகblைல எ&றாlதா& அ5 ஒ6 ஆcசLயமான 

bஷயமாlm.  

  இnத ேமா� மாrகtைத கைட;"t5 யாr அரஹnதr மXYm l6வானாrகேளா 

அ வ rக ll அ nத  மா rக tைத  ப Xw ய உ ப ேத ச tைத  அZல உல க t% Xl m 

ெகா 4 t% 6 kZ றா rக ll , எ nத  பா ர ப Iச ` ,&w  உல க t%mllள  எ lலா 

உPLனRகoklm இnத உபேதசtைத ெகா4t%6kZறாrகll. இnத உபேதசt%& 

ேமl , அதாவ5 ேகவt பகவானாl ெசாlலp பIட தrமt%& ேமl , அதாவ5 

சtசாs%ரt%& ேமl பk% உணri உY%யாதl சகஜமாகேவ �க]Zற5; அதXகாக 

யாராவ5 ெசாlல ேவk4m, அதXl `kZயt5வm ெகா4t5 கIடாயp ப4tத  ேவk4m 

எ&ற அவhயேம இlைல.  

    நா6 யாr எ&Y _Lnதiட&, நm அ� பXwய எkணm மன%l வ6Zற5, மXற 

எlலாm சகஜமாகேவ-Nலபமாகேவ �க]Zற5. ஆனாl எlலா lழpப`m, தவYm 

இRlதா& �க]Zற5, அசl எ5 எ&ப5 அதாவ5 நா6 யாr எ&ப5 மறkகpபIடதாக 

இ6kZற5. sவயm த&ைன அைடயாளm கk4 _Ln5 ெகாllவ%l தவY ஏXபI4 
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b4வதாl எ%r அ�ையேய த& அ� எ&Y தவறாக _Ln5 ெகாkட காரணtதாl, 

அைத ஊkகpப4t5வ%l, cheer-up ெசyவ%l,  நாm இ&Yவைர காலtைத 

ெதாைலt%6kZேறாm, `Iடாll தனm ெசy5 ெகாk4 வn%6kZேறாm.  

    இtத நா& அதாவ5 sவ-b&, அதாவ5 ஆtமாb& sவ�பm எ&ன எ&ப5 பXw 

ேகoRகll. ேகIட ;றl அ5 சLயா அlல5 தவறா எ&ற �rணயm ெசyதl எ&னேவா 

உRக2டm தா& இ6kZற5. ஆனாl ஆtமாைவ பXw ேகIபைதேய, ஆtமா எ5 எ&Y 

_Ln5 ெகாllவைதேய ேதைவயXற bஷயm எ&Y எk� உRகokl �Rகேள 

தைடேபாI4k ெகாllளா�rகll . உலZmllள எlலா ெபா6llகom இnத ஏa 

தt5வRக2l அடRZ b4Z&றன. இ%l நா& ஒ6 அ� மXYm அ&<ய ;ற எlலா 

ெபா6llகom இரkடாவ5 அ�யாlm. நா& அதாவ5 நா& மI4m அதாவ5 �வ 

தt5வm-எ%l எ&rைடய பாrtதl அwதl இ6kZறேதா அ5ேவ நா& எ&ற `தl 

அ�. இரkடாவ5 அ�Pl அ�வ தt5வm, ஆsரவ தt5வm, பnத தt5வm, சmவர 

தt5வm, �rஜைர தt5வm மXYm ேமா� தt5வm எlலாm அடRZ b4Z&றன.  

     இRேக பா6Rகll, தராh& இரk4 தI4க2l ஒ6 தI"l sவயm நா&-ஞான தrசன 

மய �வ தt5வtைத ைவt5, இரkடாm தI"l ;ரபOசt%l உllள அைசpm மXYm 

அைசயா ெபா6llகைளpm-;ற அனnத உPrகll, _tகலRகll, தrமm, அதrமm, ஆகாசm, 

காலm, பணm, ெசாt5கll, உலZl உllள எlலா ைவபவRகll, �லm, x4, தாைரகll, 

நIசt%ரRகll, sவrகm, நரகm ஆZயைவகேளா4 மI4மlலாமl, b6p_ ெவYp_ 

bகார பrயாயRகll மXYm சmவைர, �rஜைர, ேமா� வ"வ Ntத பrயாயRகll 

எlலாவXைறpm ைவtதாmm uட நா6 மI4ேம உllள தராN தIேட அ%க கனமானதாக 

இ6klm . ;ரபOசt%l உllள எlலா தt5வRக2m,6n5 நா6 த<tேத 

இ6kZேற&, எlலாவXைறpm bட hறnததாகim uட sவயm நாேன இ6kZேற&. 

;ரபOசt%mllள எlலா ெபா6llகைளpm ஒேர சமயt%l பாrkகk u"ய5 எ&rைடய 

ஞானt%rைடய சk%யாlm. இnத ஆtமா மXற %ரbயRகைளk காI"mm ஞான 

sவபாவm-பாrtதl அwதl இயl_ இ6pபதாl ம%p;l அ%கமானதாகim, ,கc 

hறnததாகim இ6kZற5 எ&Y  சமயசாரm Zரnதm 3 1 -ஆm காைதPl 

ெசாlலpபI"6kZற5. இnத காைதP& ெபா6ll யாr இn-Wய9கைள ெவ6i ஞான 

sவபாவt-6 aலm மhற -ரBய9கைள அ)வைதBட sவயm ஆtமாைவ அ)^றாேரா, 

அnத ycசய நயt-l ஆ�n&llள சா&ேவ--கmபர பவாZ9^ *\ேய உXைமml 

dேதn-Wயr-Aல6கைள ெவ6றவr எ6i ெசாl^றாrகll எ&பதாm. இRl ம<த 

பrயாயm பXwேயா அதாவ5 �க]காலt%l ெவ2pப4m ஞானm பXwேயா இRl சrcைச 

ெசyயp படblைல ஆனாl நா6 எ&Y ெசா&ன உடேன `kகால Ntத ேகவல ஞான 

சk% மய அனnத lணRக2& ச'க வ"வமான அnத ஒ6 அதாவ5 sவ %ரbயm பXwேய 

நாm சrcைச ெசy5 ெகாk"6kZேறாm. ேமmm அpப"pபIட நா6 பXwய அrபவேம 

நமkl வரேவk4m.  

    நm`ைடய அ&றாட வா]kைகPl ேபNmேபா5 நாm நா6 எ&ற ெசாlைல 

உபேயாZt5 உடmட& உைடய ம<த பrயாயtைத பXwய தகவl ெசாlலேவ 

உபேயாகp ப4t5Zேறாm. அpப" ெசாlவ5 தl%யானதாகேவ இ6nதாmm uட அ5 

உபசாரமாக ெசாlலp ப4வதாlm. உபசாரm எ&ப5 ெசாlவதXl மI4ேம யாlm, 

ஆனாl அvவாேற நm_வ5 தவறாlm.  

   எpப"ெய&றாl அmமா எ&Y ெசா&ன உடேன த&ைன ெபXெற4tத த&rைடய 

அmமாைவ பXwய எkணm தா& எlேலாr மன%l வ6m. ஒvெவா6வ6klm அவrகைள 
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ெபXெற4tத அmமா ஒ6வr இ6kZறாr, அவr ஒ6வராகேவ இ6kZறாrகll. அனாl 

உபசாரமாக மா,யாைரkuட அmமா எ&Y ெசாlZறாrகll, h&னmமா, ெபLயmமா, 

இரkடாm தாரமாக த& அpபாைவ %6மணm ெசy5 ெகாkடவைரpm uட அmமா 

எ&Y uYZறாrகll. uIடt%l ஒ6வr ேபNmேபா5 இRேக la`pllள அmமாkகேள, 

சேகாதLகேள எ&Y ஆPரkகணkகான மக2ைர அmமா எ&Y ெசாlலpப4வைத 

பாrkZேறாm. ஆனாl அைவகll எlலாm உபசாரமாக ெசாlலpபIடதாlm, ெசாlவதXl 

மI4ேம யாlm. உRகll இ6வைரpm உRகoைடய அmமா யாr? எ&Y ேகIடாl �Rகll 

எ&ைன மI4ேம காI4xrகll அlலவா. அpேபா5 அRl இ6klm மXற ெபkகll 

எlலாm அmமா இlைலயா எ&ன? ஆமாm, அவrகll எlலாm அmமாவாக இ6nதாmm 

uட அவrக2l யா6m உRகoைடய அmமா இlைல அlலவா!  

       அ5ேபால எ6Nைடய ஞான தrசனm எ-l இ.k^றேதா அ&ேவ Iவ தt&வm எ6i 

ெசா6ன&ேம, Rரபoசt-l உllள மhற உmrகll ஏ6 Iவ தt&வt-l வரBlைல? 

எ&ற ேகllb எaவ5 சகஜேம. அதXl ப%l, அைவகll எlலாm உmrகளாகேவ 

இ.nதா�m , அைவ எ6Nைடய உmராக , sவ உmராக இlைல எ6ப&தா6 . 

எ6Nைடய உmrத6ைம, மhற எnத உmW�m இlைல ஆைகயாl எ6Nைடய 

ேநாk^l எ6ைனtதBர மhற எlலா உmrகrm ஆகமt-l அIவ தt&வm எ&Y 

ெசாlலpப4Zற5.  

      எ&rைடய �வ தt5வ ேநாkZl மXற எlலா உPrகom-அmமா, அpபா, மக&, மகll, 

ெசாnதபnதRகll, பகவா&, l6 மXYm ;ற எlலா உPrகom அ�வ தt5வt%l 

அடRlZ&றன. அரஹnதr, htதrகைள அ�வ தt5வm எ&Y ெசா&ன உடேன 

மkகokl ெதாkைட அைடkZற5, பல6kl பதIடm உkடாZற5, இvவாY 

ெசாlவ%l அவrகokl b6pபm இlலாத ேதாடlலாமl அvவாY ெசாlலkuட 

அவrகokl வாy வர மYkZற5.  

      ேஷாலாULl இn%ரtவஜ bதானt5ட& ஒ6 தt5வpபPXh `காm நடnத5. அRl 

நடnத ஒ6 சmபவtைத பXw இpேபா5 ெசாlZேற&. நா& சஹடாலாbl இரkடாm 

அtயாயt%l அ�வ தt5வt%& sவ�பm பXw வlp_ நடt%ேன&. அpேபா5 

அரஹnதr, htதrகll uட அ�வ தt5வt%l வ6Zறாrகll எ&Y நா& ெசாlலk 

ேகIடiடேன, பல மக2r எ%rp_ ெதLbtதாrகll, வlp;l பதIடm ஏXபIட5. nk4m 

nk4m எnத ேநாkZl அpப" ெசாlலpப4Zற5 எ&Y _Lpmப" bLவாக எ4t5c 

ெசாltpm uட, ஒ6 ெபkம� அேஹா! அvவாi ெசாlவைத, அரஹnதr, Ktதrகll 

அIவ தt&வm எ6i ெசாlவைத எ6னாl ஏhikெகாllள *kயBlைல, அvவாi 

அவrகைள �iவ& எனkp அ.வ.pபாக இ.k^ற& எ&Y uwனாrகll. மXற எlலா 

மக26m  ஆமாm,  ஆமாm  எ&Y  ெப6m  ேகாஷ,Iடனr. இpேபா5  அவrகokl 

அரஹnதr, htதrகைள அ�வ தt5வm எ&Y ெசாlலk uட ,கim க�டமாக 

இ6klmேபா5 அவrகll அnத உkைமைய  எpேபா5 அvவாேற நmபt தயாராகp 

ேபாZறாrகll?  

    அ�வ தt5வm மXYm எlலா ஏa தt5வRக2& sவ�பm பXwpm `&னேர நாm 

பாrt%6kZேறாm, ஆைகயாl nk4m அைவகைளp பXw எaத அவhய,lைல. �Rகll 

உRகைள அதாவ5 sவ-ைவ அைடயாளm கா�Rகll எ&Y uYZ�rகll. நmைம நாm 

எvவாY அைடயாளm காண ேவk4m? எ&ப5தா& இpேபாதய உRகll ேகllbயாlm. 

ஆசாrய lnதlnதr இnத ேகllbkl ப%l ெகா4t%6kZறாr. அவr uYZறாr, அேர! 

இnத ஆtமா எ6னேவா ஆபாl ேகாபாl அதாவ& K)யவrகll *தl ெபWயவrகll வைர 
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எlேலா.kpm எpேபா&m அNபவt-hp வn& ெகாXfதா6 இ.k^ற&!. ஆசாLயr 

எ&ன ெசாlZறாr? எ&Y �Rகll ஆசrயp ப4Z�rகll அlலவா? நm`ைடய இnத 

அX_தமான ஆtம அrபவm ெப6m இரகhயtைத பXw அ4tத க"தt%l சrcைச 

ெசyயலாm. 

ெஜy Fேனn%ரா! 

அ&_ட&,  

உRகll அmமா. 
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க"தm-27                                                                                                                               26-2-1996 

                                                       ஏt தt&வ9கll-ஆtமாN4- 

   அ&_ �னா,ேமானா, 

   அேனக உtதம Nபா|rவாதm. 

     �Rகll இ6வ6m ஆரவt5டrm, ஒ6 வைகயான பதIடt5டrm இnத க"தtைத 

எ%rபாrt5k ெகாk"6pபதாக uw¬rகll . சst%ர sவாtயாயm ெசyவத& 

;ரேயாஜேம xதராக-b6p_, ெவYpபXற த&ைமைய அதாவ5 ஆtம அrபவtைத 

ெப6வதXேகயாlm. `k% அதாவ5 ;றp_, இறp_ இ&w அளblலாத ஆனnத �ைலைய 

அைடய b6m_m உPrகokl ஆtமாrபவm ெப6வ%l �bர ஆrவm இ6kகேவ 

ெசyZற5. அவrக2& இnத �bர ஆrவேம அவrக2& அwb& ெசயைல-உபேயாகtைத 

sவ ஆtமாb& பkகm ெகாk4 ெசlல உதbயாக இ6kZற5.  

  ஏa தt5வRக2l ஒேர ைசத&ய மய ேஜா%வ"வ ஆtமாேவ ;ரகாசமானதாக 

இ6kZற5, ேமmm அ5 �rகமாக ஒ2 xhk ெகாk"6kZற5, இைடbடா5 எlலா 

உPrக2& அrபவt%Xlm வnத வkணm இ6kZற5, எ&Y ஆசாrய அ,rதசn%ரr 

uwP6kZறாr. ;றl அnத ஆtமா நm`ைடய அrபவt%Xl மI4m ஏ& வரblைல? 

எ&ற ேகllb எaZற5.  

  இRேக பா6Rகll, அnத ஆtமா எ&Y uwkெகாk4 நாm நmைம த<யாகim 

ஆ tமாைவ , ேவ Y ஏ ேதா  ஒ &றா க i m ந m எkணt% l , ந m; kைக P l 

ெகாk"6kZேறாm. இnத அwயாைமPt6n5 bலக ேவk4மானாl அ"kக" சாs%ர 

sவாtயாயm ெசyய ேவk"ய5m, sவாtயாயt%l ெதLn5 ெகாkடைத அvவpேபா5 

hn%pப5m அவhயமாlm. %ரbயm, lணm, பrயாயm, ெபா5 மXYm hறp_ lணRகll, 

ஆY %ரbயRக2& இயl_ -sவ�பm , ஏa தt5வRக2& இயl_ -sவ�பm 

`தtயைவகைளp பXw இpேபா5 உRகokl ஓரளi ெத2i வn%6kZற5. எனேவ 

�Rகll ேமmm சாst%ர மXYm தrம சmபnதமான \lகைள �Rகளாகேவ ப"t5t 

ெதLn5ெகாllள `யல ேவk4m. எpேபாெதlலாm `"pேமா அpேபாெதlலாm தt5வ 

சrcைச, ஆ&nக கlb சmபnதமான `காmகll, க6tதரRlகll, ;ரவசனRகll 

ஆZயைவக2l பRl ெகாk4 ேமmm ஆழமாக ெதLn5 ெகாllள ேவk4m. இைவக2l 

பRl ெப6வதாl நமkl எ5im _Lயpேபாவ%lைல எ&Y அலIhய`m, கவைலpm 

ெகாllள ேவkடாm . �Rகll இ&rm நா&l இlலாைமகll-அபாவRகll , ஆY 

கார�கll, �,tத-உபாதானm, �cசயm-bயவஹாரm, லIசணm-லIசணாபாசm, கrமm, 

lணsதானm `தtய பல bஷயRகைள ெதLn5 ெகாllள ேவk"யத& அவhயm 

இ6kZற5. இைவகைளpm ெதLn5 ெகாkட ;றlதா& ெபா62& இயlைப-வst5 

sவ�பtைத உY% ெசyவ5 ேமmm Nலபமாக இ6kகm.  

    ஏa தt5வRக2l நா& த<யானவ& எ&பைத மI4m ெதLn5 ெகாk4 sவ-ைவ 

பXwய _Ln5 ெகாlloதl `"யாத ஒ&றாlm. ஆைகயாl இpேபா5 இnத sவ பXw 

ேமmm அ%கமாக ெதLn5 ெகாllள `யXh ெசyயலாm.  

   நா& ஞானதrசன-ேசtன மயமாக இ6kZேற&, ேமmm எ&rைடய ெசயl ெதLn5 

ெகாllவ5, ெதLn5 ெகாllவ5, ெதLn5 ெகாllவ5 எ&ப5 இைடbடா5 ஒvெவா6 

சமய`m �க]nத வkணm இ6kZற5. இரim, பகmm இnத அwதl �க]n5 ெகாkேட 

இ6kZற5 . இnத அwதl காLயtைத நா& , எ&rைடய அwb&-ஞானt%& , 
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ஞானlணt%& அnதசமய பrயாயt%& 'லm ெசy5 ெகாk"6kZேற&. ஆனாl 

நm`ைடய `aகவன`m, எkண`m, லIhய`m ெதLn5 ெகாllளpப4m ெபா62& 

ேமl, அதாவ5 ேஞய பதாrtதRக2& ேமl அதாவ5 எnத ெபா6ll பாரkகpப4Zறேதா 

அnத ெபா62& ேமl மI4ேம �ைல ெகாk"6kZற5. யாr அwZறாேரா அவr ஞாயk-

பாrpபவr. எ5 அwயpப4Zறேதா அ5 Oேஞய-பாrkகpப4m வst5. 

  இpேபா5 நா& எa5m சமயt%l எனkl காZதm ெதLZற5, அnத காZதt%& 

�ைலtத த&ைமPl எ&rைடய `a கவன`m இ6kZற5, ,&bhwPt6n5 

l2rnத காXY xNZற5 எ&பைதpm அwZேற&, ேபாklவரt%& இைரcசl uட எ& 

அwikl வ6Zற5, அ6Zl உllள வkணm Uசpப4m xI"t6n5 வrணt%& நாXறm 

வ6வ5 uட எனkl ெதLZற5. இnத எlலா bஷயRகom அதாவ5 ேஞயRகom, 

அwயpப4m ெபா6llகom எ&rைடய அwbl வ6Z&றன. இnத எlலா bஷயRகom 

எனkl ெதLnத வkணm இ6kZ&றன. ஆனாl இnத எlலாவXைறpm ெதLn5 

ெகாllவ5 நா&. நா& எ&rைடய ஞானt%& வ^யாக இnத எlலா bஷயRகைளpm 

ெதLn5 ெகாk"6kZேற& எ&ற அrபவm-எ&ற அwi ஒvெவா6வ6klm ஒvெவா6 

சமய`m �க]Zற5 ஆனாmm uட இ&Yவைர நாm அத& பkகm எpேபா5m கவனm 

ெசmt%யேத Plைல.  

     _tதகt%l எat5kகll அchடpபI"6kZ&றன ஆனாl _tதகt%l ஞான lணm 

இlலாததாl அnத எat5kகll பXwய அwi அnத _tதகt%Xl வ6வ%lைல, மXYm 

அnத எat5kகll 'லm எnத ெபா6ll பXw bளkZc ெசாlலpப4Zறேதா அ5 பXwய 

அwi uட _tதகt%Xl வ6வ%lைல. நா& ஞானமயமாக இ6kZேற& எனேவ அnத 

ஞான lணt%& 'லm ;ற bஷயRகைள அwn5 ெகாllZேற&. _tதகt%l உllள 

எat5கைள மXYm அத& ெபா6ைள பXwpm அwn5 ெகாllபவ& நா&. ஞாயk-

அwபவ& நானாக இ6kZேற&. மXYm அைவகைள நா& ெதLn5 ெகாllZேற& 

ஆைகயாl அைவகll எlலாm Oேஞயவாlm, எ&னாl அwயpப4m ெபா6llகளாlm.  

  ;ற அwயpப4m ெபா6llகைள அwn5 ெகாllவ%l எ&னேவா நாm ,கim 

_t%சாtகளாகேவ இ6kZேறாm. ேகllb எ&னெவ&றாl sவ-ைவ அதாவ5 அwபவராக 

இ6klm த6ைன எpேபாதாவ& அ)nேதாமா? எ&ப5தா&. ஒvெவா6 சமய`m 

நm`ைடய அwpm காLயm �க]nத வkணm இ6kZற5 அ5 அwயpப4m ெபா6llகைள 

மI4ேம ;ரபலp ப4t5வ%lைல, அwபவைரpm uட ;ரபலp ப4t5Zற5.  

    ேமானா, � எRகைள எlேலாரா lைககைள பாrkக uI"k ெகாk4 ேபானாy. 

அpேபா5 அRl lைகக2l இ6ll �]n%6tத காரணtதாl எ5iேம ெதLயblைல. 

அnத சமயt%l வ^ காI4பவr-guide வn5 bளkைக ேபாIடiட& அRl இ6nத 

hXபRகll, உ6வRகll `தtய எlலாவXைறpm நmமாl பாrkக `"nத5. அpேபா5 

எlேலா6m வா! வா!! எ&Y hXபRக2& மXYm உ6வRக2& அழைக பாராIட 

ஆரm;tதாrகll. அnத hXபRகom, உ6வRகom `&னேர அRl இ6nதன, ஆனாl 

ெவ2cசm வnதiட& தா& அைவக2& அழைக நmமாl பாrkக `"nத5. அnத 

hXபRகll அைவக2& அழைக மI4ேம ;ரபலpப4t%னேதா4 மI4மlலாமl அதrட& 

அnத ;ரகாசtைதpm-ெவ2cசtைதpmuட ;ரபலm ெசyயblைலயா எ&ன? அதாவ5 

அnத hXபRகll ெவ2cசm இ6pபைத uட நமkl ெதLயpப4t5Z&றன அlலவா! 

ஆனாl அnத ெவ2cசt%& பkகm நm`ைடய கவனm ெசlலேவ Plைல. 
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    Ntதமாகim, �ைலயாகim இ6klm தk�Ll ெதLpm ;ர%;mபm தk�L& 

�yைமைய  ெவ2pப4t5Zற5 . �ைலகkணா"Pl ெதLpm ;ர%;mபm 

�ைலகkணா"P& �yைமைய ;ரபலpப4t5Zற5. நாm NவXw& `& �Xகாமl, 

கkணா"P& `& �&Y நm`ைடய ;ர%;mபtைத பாrkZேறாm; ஏென&றாl 

ெபா6llக2& ;ர%;mபtைத காI4m lணm கkணா"Pl தா& இ6kZற5, NவXwl 

இlைல. கkணா"Pl _tகலt%& வkணm மXYm வ"வm மI4ேம ;ர%பtkZற5. 

ஆனாl அwi கkணா"P& hறp_ எ&னெவ&றாl உ6வp ெபா6llக2& sபrச, ரச, 

கnத-வாசைன, வrணm, சpதm `தtைவகைள ெஜாtkகc ெசyவேதா4 மI4மlலாமl, 

அ6வ ெபா6llகll-_tகலtைத தbர மXற ஐn5 %ரbயRகll, �Iசமான கrமm `தலான 

ெபா6llகll, ெதாைலbl உllள ெபா6llகll, அசRயாத �ப ச`t%ரRகll, sவrகm, 

நரகm `தtயன மXYm எlலா %ரbயRக2& கடnத, �க], எ%rகால பrயாயRகll 

ேமmm sவயm த&rைடய அனnத lண பrயாயRகll ஆZய இnத எlலாவXைறpm 

ஒ6Rேக ஒேர சமயt%l ெதLn5 ெகாllom %ைறைம அnத அwik கkணா"Pl 

இ6kZற5.  

      அwi த&ைனpm ;ற ெபா6llகைளpm ;Ltதwpm த&ைம ெகாkட5 எ&பேத 

இத& ெபா6ளாlm. அதாவ5 பlேவY bஷயRகைள அைவக2& அwlwகைள-

அைடயாளRகைளk ெகாk4  ெவvேவறாக அைடயாளm க�தl அwb& 

சாமrt%யமாlm. அwi sவைவ-ஆtமாைவ அதாவ5 த&ைன ெவ2pப4t5m ெத2வான 

அwlwயாlm -அைடயாளமாlm -லIசணமாlm ; ஆனாl எ&னாl பாrtதl 

�கழblைல, அைவகll எlலாm ;ற ெபா6llகளாl �க]Z&றன எ&ற எkணேம 

நm,டm இ6kZற5. எ&ன ெசாlZேற& எ&Y _LZறதா? நாm இ5வைர கk, 'kl, 

கா5 `தtய உYp_கேள-இn%LயRகll அwpm ெசயைல ெசyZ&றன, உடmkl அwi 

இ6kZற5 எ&Y நm;kெகாk4 இ6kZேறாm. ஆனாl இpேபா5 இtதைன நாIகll 

ெசyத தt5வp பPXhPனாl உடl _tகலtதாl ஆன5 ஏென&றாl அ%l sபrச, ரச, 

கnத, வrணm `தtய _tகலt%rைடய lணRகேள இ6kZ&றன, ஆனாl ஞானm 

எ&ற ெபயr ெகாkட lணm உடtl இlலேவ Plைல எ&ற bஷயm ெதLய வ6Zற5. 

எ&rைடய ஞானt%& லIசணm அதாவ5 எ& அwpm த&ைம எ%l இ6kZறேதா 

அ5ேவ நா&-sவ எ&ற ெத2i ெப6Zேறாm.  

     ஒvெவா6 சமயt%mm எ5 அwயpப4Zறேதா அ5 ேஞயm, எ5 அwZறேதா அ5 

ஞாதா, ஞானt%& 'லm அwZேறாm ஆைகயாl ஞானm-அwi ஒ6 க6b-சாதனm, 

ேமmm அwpm ெசயl எ&ற �க]i என நா&l bஷயRகll அwpmேபா5 இ6kZ&றன. 

அதாவ5 நா&(1), ஞானt%& 'லm(2), Oேஞய ெபா6llகைள(3) அwZேற&(4) எ&ற 

நா&l bஷயRகom நm`ைடய அwikl வ6Zற5, நm அrபவt%Xl வ6Zற5. 

அதாவ5 எRெகRl அwpm ெசயl �க]Zறேதா அRகRெகlலாm ேஞயm-அwயpப4m 

ெபா6ll, ஞாதா-அwபவr, ஞானm-அwi, அwpm காLயm-அwpm ெசயl இnத நா&lm 

நm எkணt%l வ6Zற5. அwpm பrயாயm இைடbடா5 �க]5 ெகாk"6kZற5 

ஆைகயாl இnத நா&l bஷயRகom இைடbடா5 நம5 எkணt%l வnத வkணm 

இ6kZற5.  

      இnத நா&l bஷயRகom இ6nத ேபா%mmuட, ேமmm இnத நா&lm நm`ைடய 

அwbl வnத ;றlm uட, நm`ைடய `a கவன`m பாrkகpப4m ெபா62&-

ேஞயt%& ேமl மI4ேம ெசlZற5. அதாவ5 பாrkகpப4m ெபா62& ேமl 100% 

கவன`m ெசlZற5. ெதாைலகாIh-TV பாrklmேபா5 ெதாைலகாIh-TV பாrkகpப4m 

ெபா6ll -ேஞயm , யாr பாrkZறாேரா  அவr பாrpபவr -ஞாதா , எத& 'லm 
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பாrkகpப4Zறேதா அ5 அwi-ஞானm, பாrtதl அ5 காLயm என நா&l bஷயRகom 

நm அrபவt%Xl வ6Zற5. அpப" வnத ;றlm uட, யாLடமாவ5 யாr பாrkZறாேரா 

அவேர ஆtமா, அ5ேவ �Rகll எ&Y uwனாl அவrக2ட,6n5 Zைடklm ப%l 

இ5வாகtதா& இ6klm இnத ஆtமா �tமா எlலாm எRகokl ெதLயா5, அpப" 

ஏதாவ5 இ6nதாl ஏ& அ5 எனkl ெவ2pபைடயாக ெதLயblைல? �Rகll uYவ5 

உkைமயானாl ஏதாவ5 ஒ6 ஆtமா இ6kகலாm.  

      sவ-பர என ;Ltதwதmm, ஆtமாrபவ`m ேநர"யாக அவரவேர ெசyவதாl �கam 

bஷயமாlm, ேநர"யாக எ&றாl practical-லாக அதாவ5 Nயமாகேவ ேசாதைன 

ெசyயpபட ேவk"ய ஒ&றாlm. நா&, �Rகll எlேலா6m அwpm ெசயைல இரim 

பகmm ெசy5 ெகாk4தா& இ6kZேறாm. இnத பாrklm காLயm �க]n5 ெகாk4 

இ6klmேபாேத பாrtதtl �கam நா&l bதமான பlpபாyைவ நாm நm மன%l 

ெசy5 ெகாkேட இ6kக ேவk4m. சாp;4m ேபா5m, சைமயl ெசypm ேபா5m, TV 

பாrklmேபா5m, ஒvெவா6 சமய`m எnத அwpm காLயm �க]Zறேதா அ%l அwவ5 

நா&, எ& அwb& 'லm அwZேற&, எ5 எ& அwbl வ6Zறேதா அ5 ேஞயm-

அwயpப4m ெபா6ll என மன%l பlt5 அwதmm �கழ ேவk4m. அvவாY பPXh-

practice ெசyய ேவk4m. அ"kக" இpப" பPXh ெசyவதாl sவ பkகm உllேநாkZ 

பாrkக, த&பkகm உபேயாகtைத ெகாk4 ெசlல-%6pப practice-பழkகm உkடாlm. 

த&ைன தாேன பாrklm கைல அதாவ5 த& அwைவ உIZரZt5 த&மயமாதl �கam.  

    அvவளc தாேன, இைதtதா6 ெசyய ேவXfமா? அpபk ெசyதாl நமkp 

RWtத)தl-ேபதBoஞா6 மhim ஆtமாN4- yக�n& Bfமா? இ-l எ6ன ெபWய 

Bஷயm இ.k^ற&? அ)பவ6 நா6, அ)யpபfபைவ எlலாm Rற! அvவளc தா6, 

*knத& நm காWயm! எ&Y �Rகll ெசாlலலாm.  

      ஆஹா! அ" பPt%யேம! ெகாOசm ேகll, சrவOஞ பகவா& uட த&ைனpm மXYm 

சmUரண-;ரபOசt%mllள எlலா ;றைவpm அwZறாr, ஆனாl நாm அwவதXlm, 

சrவOஞr அwவதXlm ,கpெபLய bt%யாசm இ6kZற5. எlலாவXைறpm ெதLn5 

ெகாk"6nதாmm, சrவOஞLடt%l ஒ6 அ�வளiuட ேமாஹ, ராக, tேவஷRகll-

ஆைச, ெவl2, மயkகRகll இ6pப%lைல, அவr Uரண xதராZயாக-ஆைசைய 

`aைமயாக ெவ&றவராக இ6kZறாr. அதனாl அைவகைள பாrpபதாl அவLடm ேவY 

எnத பா%p_m உkடாவ%lைல. ஆனாl சராZயாZய நாm, ேஞய வst5kகைள 

அதாவ5 அwயpப4m ெபா6llகைள பாrklm ேபாேத, நm அwiட& ஆைச, ெவl2, 

மயkகRகom கலnேத �க]Z&றன. அதனாl நாm ,lnத பா%p_kl உllளாZேறாm. 

      அwயpப4பm வst5ைவ அwpmேபா5, நா& அwபவ& மI4ேம எ&Ym நmமாl அnத 

அwயp ப4m ெபா6ேள நா& எ&ேறா, அlல5 அnத அwpm ெபா6ll எ&rைடய5 

எ&ேறா, நா& அnத அwpm ெபா6ைள ெசyபவ& அlல5 அ%l மாXறRகைள ெகாk4 

வ6பவ& எ&ேறா அlல5 அnத ெபா6ைள அrபbpபவ& எ&ேறா bப�த நm;kைககll 

ெகாllom காரணtதாl , அwதl சmபnதமான அnத  அwi uட hைதn5 

ெகாk"6kZற5. உடl அwpப4m ெபா6ll, ஆனாl அnத உடைலேய நா& எ&Y 

இ&Yவைர இnத உPr நm;k ெகாk"6kZற5, உடt& ேமl ஏகt5வ_t% 

ெகாk"6kZற5. பணm, ெசாt5கll எlலாm அwயpப4m ெபா6llகll, ஆனாl அைவ 

எ lலா m எ &rைட ய 5 எ &Y  ந m; kெகாk4  அ த&ேம l ம ம t5 வ _ t% 

ெகாk"6kZற5 . lழnைதகll ெபLயவராlm ேபா5m , பண`m , ெசlவ`m 

ேச6mேபா5m, அைவகll அwயp ப4பைவகளாகேவ இ6nதாmm இnத உPr, நா& 
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lழnைதகைள  வளrnேத& , நா& பணm சmபா%tேத& என கrt6tவ_t% 

ெகாk"6kZற5 . அேதேபால ;ற ெபா6llகll தm`ட& ேச6mேபா5 தா& 

N க ம ைட nத தாக i m , ; ற ெபா 6 ll த &ைன  b I4  b ல l mேபா5 தா& 

5kகமைடnததாகim நm; ;ற ெபா6llக2னாl Nக 5kகRகைள அrபbpபவனாக 

ேபாkt6t5வ_t%  ெகாk"6kZற5 . இvவாY ஏகtவ , மமtவ , கrt6tவ , 

ேபாkt6t5வ  நm;kைககைள உைடய காரணtதாl, இnத உPLl அwpm காLயtைத 

ெசypm அwiuட bப�தமாக இ6n5 ெகாk"6kZற5.  

;ற ெபா6llகll எ&rைடயேத எ&Y நm_வேதா4 மI4ேம இnத உPr �&Y 

bடblைல, ேமmm அnத ;ற ெபா6llகைள அைடய ேவk4m எ&ற ஆைச, ெவl2, 

மயkக உணriகll uட அத& அwbl உkடாவதாl ஆைச, ெவl2, மயkகm uட 

எ&rைடய இயl_-எ&rைடய sவபாவm எ&Ym இnத உPr நm_Zற5. ஆனாl ஆைச, 

ெவl2 , மயkகm எ&ப5 ஆsரவ மXYm பnதtைத உk4 பk�m bகார 

உணriகளாlm.  

   இத& ெபா6ll எ&னெவ&றாl அwbl பாrkகpப4m ;ற ெபா6llகll மI4ேம 

அwயpபடblைல, sவ-ஆtமா அதாவ5 ஞாதா- பாrpபவr uட அwயpப4Zற5, ;ற 

ெபா6llகom அwயpப4Z&றன, ஆ&மாbl �கam bகார மXYm bகார,lலாத 

உணriகll uட அwயpப4Z&றன, பாப _k�யRகll uட அwயpப4Z&றன. இnத 

எlலா பதாrtத9கrm அ)Bl வnத Rறpm�ட நா6 எ6ற த6ைன ம`fேம *t 

கவனt&ட6 பாrt&kெகாXf இ.nதாl , Rற எlலா Bஷய9கGl நா6 , 

எ6Nைடய& , எ6னாl ெசyயpப`ட& , எ6னாl அNபBkகpபfவ& *தாலன 

ெதாnதரc ெசy�m எXண9கll நmUடm ேதா6றா&; அpபk ெசyவதாl தானாகேவ 

sவாN4--ஆtமாNபவm ேதா6im. ;ற ெபா6llகll அlல5 நm,ேலேய உkடாlm 

b6p_, ெவYp_-ராக, tேவஷm இைவகைள அwய ேவk4ேம ஒ^ய, அwயpப4m ;ற 

ெபா6llக2& ேமl நm hnதைனைய ெசmtதாமl, த&ைனpm, ;றவXைறpm அwpm 

நm ஆ&மாb& பkகm hnதைனைய �ைல�Ytத ேவk4m. அpப" ெசyதாl ;ற 

ெபா6llகைள அwவதாl நm,l எnத bகார மாXற`m அதாவ5 ஆsரவ-பnத 

உணriகom ஏXபடா5 . ஆனாl அnத அwயpபIட ;ற ெபா6llகll �ஜமாக 

எ&rைடயேத எ&Y நm_வதாேலேய 'டநm;kைக உkடாZற5. அைவகைள ;ற 

ெபா6llகளாகேவ அwn5, நm_வதாmm மXYm தா& மI4ேம �ஜm எ&Y அwn5, 

நm_வதாmm நமkl லாபேம உkடாlm.  

   இnத உP6kl ;ற ெபா6llகைள அதாவ5 ;ற அwயpப4m ெபா6llகைள 

அwpmேபா5 b6p_, ெவYp_ உkடாZற5 ஆைகயாl தா&, ;ற எ&Y ேபதbOஞானm 

ெசypmேபா5 அதாவ5 ;Ltதwpm ேபா5 b6p_ ெவYp_கll ;றவXw& பkகm ேசrn5 

b4Zற5. அதனாl அைத _tகலm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5, ;ற ெபா6ll எ&Y 

ெசாlலp ப4Zற5, ;ற உணri எ&Y ெசாlலp ப4Zற5, ைசத&யm bகாரm 

அைடpmேபா5 அைதuட ஜடm எ&Y ெசாlலp ப4Zற5. நாm நm`ைடய Ntத 

sவ�பtைத அrபவm ெசyய ேவk4மாைகயாl, b6p_ ெவYpைபpm _tகலm-ஜடm 

எ&Y uw அவைகக2t6n5 நm`ைடய sவா,tவm nIெட4kகpப4Zற5 . 

ேநாkகt%& எ%rபாrp_கll சLயாக பL|tkகpபட ேவk4m. ைபயrkl %6மணமான 

;றl ைபய& த& மைனbkl அ"ைமயானாl, அpேபா5 அmமா ைபய& இpேபா5 

ம 6 ம க 2rைட ய வ னாக ஆZb Iடா& எ &Y  uY Z றா rக ll . ைப ய & 

அmமாbrைடயவனா அlல5 ம6மகoைடயவனா? அ&ேபால B.pA ெவipAகைள 

Atகலm எ6i ெசாlவ& நmRkைகml-Kரtைதml ம`fேம எft&k ெகாllள 
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ேவXkயதாpm. B.pA ெவipA உmWNைடய& எ6ேற அ)Bl வ.^ற&, அnத 

Bகார அவsைத உmWNைடயேத எ6i அ)வ-l எft&k ெகாllள ேவXfm.  

      டாkடr �klmசn ஃபாLl எa%ய சமயசார அNQல6 எ&ற _tதகm பாகm-1, 

பkகm 208, 209 %l �]கkடவாY இைதpபXw bLவாக bளkZP6pபைத ப"pRகll. 

அவr uYZறாr, அNபவ வkவ பகவா6 ஆtமா இைடBடா& உ9கrைடய அ)Bl 

வn&ெகாXf இ.nதா�m �ட அைதேய உXைமml நா6 எ6i {9கll 

அ)யBlைல, அ&ேவ நா6 எ6i அைத அைடயாளm காணBlைல. ஆனாl அேத 

சமயt-l அ)Bl வ.m B.pA , ெவipAகைளேய நா6 எ6i அைடயாளm 

காX^6�rகll, Rற ெபா.llகைளேய {9கll எ6i உi- பft-k ெகாll^�rகll; 

இதனாl தா6 உ9கrkp உ9கrைடய ஆtமா இ.pபேத ெதWயாமZ.k^ற&. 

உ9கrைடய இnத தவ)6 காரணtதாl {9கll RறB VழhKml Kk^kெகாXf 

அைல^�rகll . {9கll இnத தவhைற -.t-k ெகாXடாl , {9கll RறB 

VழhKmZ.n& Bfபட-*k-யைடய அ-க காலm Rkkகா&. 

    அேத பkகt%l sவா,� இvவாY uYZறாr, அN4- வkவ பகவா6 ஆtமா 

எpேபா&m உllேளேய அமrn-.k^றாr, இைடBடா& அNபவt-hpk �ட வn& 

ெகாXk.k^றாr; ஆனாl இ-l pைற எ6னெவ6றாl, எnத அ)யm வkBl இ.n& 

அ)c வn& ெகாXk.k^றேதா, அ&ேவ நா6 எ6ற அpபkpப`ட ெவGpபைடயான, 

ெதGவான ஆtம அ)c இ&வைர நmUடm எழBlைல. 

         பாr�rகளா! ஞா<கokl நmேமl எnத அளi அனnத உபகாரm இ6Zற5! அவrகll 

பல ஆk4கll ெசyத தt5வp பPXhP& 'லm நm ஆ&மா பXwய இnத bஷயtைத 

அவrகll ,கim எ2ைமயாக நmமாl _Ln5kெகாllom ப"யான சரளமான ெமா^Pl 

நm `&ேன சமrp;t%6kZறாrகll.  

   நmைம அ)^ேறாேமா அlல& Rறவhைற அ)^ேறாேமா, நாm அ)வைதtதாேன 

ெசy& ெகாXk.k^ேறாm, இ-l ஆபt& அlல& இழpA எ6ன இ.k^ற&? ேம�m 

“sவ” ைவ அ)வதாl ம`fேம எ6ன லாபm வரpேபா^ற&? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. 

     �Rகll ேகIட5 ,கim �Iபமான  மXYm `kZயமாக Fன தrமt%& மrமtைத 

பXwய ேகllbயாlm. ஞானm, தrசனm, Nகm, xrயm `தலான அனnத lணRக2& ஒேர 

;kடமாக ஆtமா இ6kZற5. எRl ஞான lணm இ6kZறேதா அRேகேய அ%t6n5 

;Lkக `"யாத-அbனாபாb சmபnதm இ6pபதாl மXற எlலா அனnத lணRகom 

அRேகேய in the same space இ6kZ&றன. ஞானm எpேபா5 sவ-ைவ அதாவ5 sவய 

ஆtமாைவ அwZறேதா அnத சமயt%l ஆtமாb& எlலா அனnத lணRக2& 

அrபவ`m-ேவதைனpm ஸவ-ikேக உkடாZற5, இnத அrபவேம அ�n-Wய ஆனnத 

மாpm, _ல&கll சாராத ஆனnத அrபவ மாlm. அ�n%Lய அwi, அ�n%Lய Nகt5ட& 

ெபா6n% P6kZற5, இரk4m இைண;Lயாமl இ6pபதாl இரk4m ஒ&றாகேவ 

அrபவt%Xl வ6Z&றன. ஞான`m, ஆனnத`m ;Lkக `"யாததாக இ6kZ&றன. 

சாs%ரRக2l ெவvேவY lணRகokl `kZயt5வm ெகா4t5 அnதnத lwp;Iட 

lணRக2& ேநாkZl ஆtமாைவ KtஃகX-ைசத6ய கண வkவm, BoஞானஃகX, 

ஆனnதஃகX , xrயஃகX எ&Y ெசாlலp ப4Zற5 . இnத அ�n%Lய Nகm 

sவா�னமான5-;ற எத& உதbையpm சாராமl த&ைனேய சாrn%6pப5, �ரேபk ஷா-

எnத ேநாkக`m இlலாத5, பாதார*t-எnத வtpm இlலாத5, �ராll- எnத 

க�ட`m இlலாத5. 
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     நாm Rறவhைற அ)�mேபா& �ட நமkp Vகm ^ைடk^ற& அlலவா? பணm 

சmபா-kpmேபா& , T V பாrkpm ேபா& , இ\pAகll உXnmேபா& நமkp 

Vகமாகtதாேன இ.k^ற&? எ&Y �Rகll ேகIகலாm. மகேள! இnத இn%Lய Nகm 

;றவXைற சாrn5 இ6kZற5, ;ற ெபா6llக2& அவhயm அRl இ6kகேவ ெசyZற5. 

இn%LயRகll ஆேராkZயமாக இ6kக ேவk4m, பணm-ெசlவm, TV இ6pப5 

அவhயமாZற5, ,&சாரm தைடPlலாமl இ6kக ேவk"ய5 அவhயமாZற5. சLயா, 

இைவ எlலாm இ6nதாmm uட உடtl ேநாy அlல5 ேவதைன இ6nதாl இnத 

எlலா bஷயRகளாmm Nகm அrபbkக `"யாமl ேபாZற5, இnத Nகm எ5வைர 

இ6klm எ&Y உY%யாக ெசாlல `"யாதாக இ6kZற5, இvவாY இnத Nகm பல 

க�டRகoட& u"யதாக இ6kZற5. இnத Nகtைத அைடயim, தkகைவt5k 

ெகாllளim கவைல, பயm மXYm மன அatதm-tension ஆZய க�டRகll இ6kகேவ 

ெசyZ&றன. அpபk இ.kpmேபா& இைத Vகm எ6i எpபkc ெசாlல *kயm? இ& 

Vகாபாசேம யாpm-கhபைனயான Vகமாpm, இ-l ெகாoசm�ட உXைமயான Vகm 

இlைல, &kகேமயாpm.  

  ஆtமாைவ அwய ேவk4ெம&றாl , அதrைடய ஆனnதtைத அrபbkக 

ேவk4ெம&றாl, ஆtமாைவ எRlm ேதட ஓட ேவk"ய அவhய,lைல. ேகாPtl, 

�rtத ேஷtரt%l அ5 Zைடpப%lைல. நாேன sவயm ஆtமா வாேவ&. எnத ஞானm 

எ&ற சாதனt%& வ^ அைத அwய ேவk4ேமா அnத ஞானேம எ&rைடய இயlபாlm. 

நா& sவயm ஞான மயமாக இ6kZேற&. ேமmm எnத ெசயt& 'லm அwய ேவk4ேமா 

அnத அwpm ெசயl இைடbடா5 எ&<l �க]n5  ெகாk4தா& இ6kZற5. 

    இ5 ஒ6 எ2ய ெசயலாlm. எnத ஞானm ;ற ெபா62& பkகm-பர ச&`k ெச&Y 

ெகாk4 இ6kZறேதா, அnத ஞானtைத த& பkகm-sவ ச&`k %6pப ேவk4m. 

உkைமPl ெசாlல ேவk4ெம&றாl -.pப ேவXfm எ&ற ெசாl uட 

ேதைவயXறதாlm. “sவ” பh) .K மhim ம^ைம Bgpபைடnத உடேனேய ஞானm 

(அ)B6 உபேயாகm) அkkகk sவ பkகm தானாகேவ -.mR Bf^ற&. இnத 

ஆtமாrU%kl எ%ராக எnத கrம`m lYkேக வர`"யா5, எnத உட<6pபைவகom 

இ%l தைடேபாட `"யா5, ஐnதாm காலm இதXl பாதகமாக இlைல. யா6kl ஆtம 

அrபவt%l b6pபm மXYm ேப ரா rவm இlைலேயா  அவrகேள  க rமm , 

உட<6pபைவகll அlல5 ஐnதாm காலm `தtயைவக2& ேமl ெநாk"cசாkl 

ெசாlt தp;t5k ெகாllZறாrகll . ஏென<l அனா% காலமாக நாm ேவைல-

அrபbtதl-;ைணp_ கைதகைள ெசாlலk ேகI4 அைவகேள நமkl Nகமாகim 

Nலபமாகim இ6pபதாக நm_Zேறாm, இைதேய ஒ6வ6kெகா6வr உபேதச`m ெசy5 

ெகாllZேறாm. ஆனாl ஆtமாb& கைத ,கim எ2தாகim, Nலபமாக _Ln5 

ெகாllomப"யாக இ6nதேபா%mm, நாm எpேபா5m அத& கைதைய ேகIட%lைல, 

ேகI"6nதாmm uட அ%l நm;kைக ெகாllளblைல. ஆtமாrU% எ&ற வைலPl 

நாm ஏ& hkZkெகாllள ேவk4m? எ&Y எk�k ெகாk4 அதXகாக இnத U,Pl 

Zைடklm இ&பtைதpm, _ல<&பRகைள �கrவைதpm இழkக தயாராக இlைல.  

     ஆனாl இnத உலZயl NகRகll அ4tத பவt%Xl-;றbkl உட& வ6வ%lைல. 

hல %னRகokl `&, நாm வhklm இnத சயா& <l, உRகll பll2kl ெகாOசm 

�ரt%l இ6nத ஐnத4kl மா2ைக ஒ6 hல ெநா"க2l இ"n5 தைர மIடமானைத 

பாrத�rகll அlலவா! ஆpll `aவ5m சmபா%kத ெசாt5 எ&ன ேவைல ெசyத5? 

இரkடைர  ஆk4கokl  `& லாt�Ll நடnத  பயRக ர Uகmபt%l 
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ஆPரkகணkகான மkகll hல �ண ேநரt%l மரண மைடnதனr, x4கll, ெசlவm 

எlலாm நாசமைடnதன, எlலாm மk�kl அ"Pl ெச&YbIடன. வா]kைகpm 

நm;kைகயானதாக இlைல, ெசாt5m நm;kைகயாதாக இlைல. அ�t%Lய ஞானm 

மXYm ஆனnதm எ&னேவா அ4tத ;றbkluட உட& வ6Zற5. ஒ6`ைற அைத 

அrபவm ெசyத ;றl ப"pப"யாக அ5 வளrn5 ெகாkேட ேபாZற5, ேமmm அ5 

`aைமயைடn5m ேகவல ஞான`m அனnத Nக`m அைடயp ெபYZேறாm.  

ஆtமாNபவேம dனசாசனமாpm. dனபகவா6 ஆtமாNபவtைதேய நமkp கhRtதாr, 

இ&ேவ அவ.ைடய எlலா Rரவசன9கG6 சாறpm -Rgவாpm -ரசமாpm . 

ஆtமாrபவt%& sவ�பtைத அwnத5m, அைத ெவ2pப4t% நா`m `aைமயான, 

�ைலயான, உkைமயான Nகமைடய ேவk4m எ&Y எnத _t%சாt மXYm bேவZ 

உP6klm ெசாlல ேவk"ய அவhயேம இlைல! �Rகom இnத ஆ&மநல மாrகtைத 

அவhயm அR�காரm ெசy5, ;றb NழXhPt6n5 b4தைல அைடxrகll எ&ப%l 

எனkl உY%யான நm;kைக இ6kZற5. நlல5, இnத அற உபேதசt%m6n5 நா& 

ெகாOசm ஓyi எ4t5k ெகாllZேற&.  

                                                       

                                                                    கlயாணமs& ! 

அ&_ட&, 

உRகll அmமா. 
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