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aல bலா(%ய%5 @கcைர
O8த பPச/Q@ மRகல '8நா4l, S Tபால@ ெஜQ@ அவrகll சமண தt7வ
அXYகm மZ[m !னாகமt'l காரண காMய இரக]யm ஆ^ய இ8 _lக4@ த/`
ெமாaெபயrpb ேவைலைய O8தபPச/யான இ@[ Ycைமயாக Ydt7 eJேட@ எ@ற
நlல Oபcெசy'ைய ெதMetதாr. அேதா6 மJ6மlலாமl அnத _lகைள அc]J6
ெவ456 ெசyய இ8pபதாகkமான ம^`c] த8m ெசy'ைய ேகJ6 எ@ உllளm
ம^`nேத@.
இ7வைர நா@ மராt'Ql எc'ய இnத _lகll இரm6m )n', nஜராt' மZ[m
ஆR^லm ஆ^ய ெமாaக4om ெமாaெபயrpb ெசyயpபJ6 ெவ4வn7 eJடன. அnத
ெவ456கll இ7வைர 10-10 Yைற pm6m pm6m ப'pபா^ eJடன. இ@[m இnத
btதகRகqkn மkக4ைடேய ெப8m வரேவZb அ'கMt7 ெகாm6தா@ இ8k^ற7.
நm இளm வய7 ெபmகqkn கdதm +லm Oவாtயாயm ெசyrm ெபா8J6
ெதாடR^ய இnத ந@ YயZ]யான7 இvவளk =ரmமாmடமான அளel உ8ெவ6tத7
இn'யா மZ[m ெவ4நா6க4l உllள ெஜQனrகll மt'Ql அ'க e8pபt7டtm
/nnத உZசாகt7டtm பdknm அளeZn இnத _lகqkn வரேவZb இ8knm
எ@[ நா@ எ'rபாrkக elைல. இnத _lகll இ@[m _Z[kகணkகான ெஜQ@
sவாtயாய வnpbக4l பdkகp ப6^@றன. இைத பdpபவrகll, நாRகll Oயமாகேவ
இn_lகைள பdtத ேபா'om, அவரவrகqைடய அmமாேவ வn7 அவrகqkn
!னதrமtைத ேபா'pப7 ேபாலkm, அதனாl அைவக4l ெசாlலp பJd8knm ெஜQன
]tதாnத க8t7kகைள அdtதளt'u8nேத எRகளாl எ4தாகp bMn7 ெகாllள
Yd^ற7 எ@[m v[^றாrகll. இnத btதகtைத பJடpபdpb பdtதவrகll
பdt7eJ6 ஃ=wks, ெக/sJM ேபா@ற அXeயl btதகRகைள பdpப7 ேபாl
இ8^ற7 எ@[ ெசாl^@றனr. உmைமQl இnத _lகll xதராக ePஞானtைத
நமkn ேபா't7, நmைம xதரா^ சrவPஞனாக ஆkக வlல ஆ@pக அXeயl _lகேள
யாnm.
1975-l நாRகll தrம சkகர யாt'ைரQl இn'யா Ycவ7m பயணm ெசy7 அேநக
etவா@க4@ ெதாடrb ெகாm6 'னYm அவrக4@ ெசாZெபாakகைள ேகJnm
லாபtைத அைடnேதாm. அpேபா'u8nேத எRகqைடய ெஜQன தt7வ ஞான
யாt'ைர ெதாடR^ய7. ெவ[m ^Mயாகாmடm-உடலாl ெசyrm ெசயlகளாl, Tைஜ,
அrcசைனகளாl மJ6ேம Yk' மாrகm-தrமcெசயl-அறcெசயl ெதாடR^ eடா7.
ஆனாl உmைமயான தt7வ உபேதசm ேகJ6 அைவகைள bMn7 ெகாm6
ஆtமஞானm ெப8வதாlதா@ தrமலாபm ^ைடkகt 7வRn^ற7. உQr உmைமயான
ெஜQனனாக ஆ^ற7 எ@[ ஞா>களாl ெசாlலpபJட க8t7kகைள bMn7
ெகாmேடாm. பலYைற Tjய காm! sவா/க4@ கm{ரமான ெசாZெபாakகைளrm
ேகJnm பாk^யm ெபZேறாm. மZ[m பல அவ8ைடய |டrகளான etவா@க4@
ெசாZெபாakகைளrm ேகJnm வாypb ^ைடtத7. ேமom பல தt7வp பQZ]
Yகாmக4om பRn ெகாmேடாm. ஆtம கlயாணm ஒ@ேற ம>த வா`kைகQl
]றnத7m, சா'kக ேவmdய7மாnm. இைத நாRகll உ['யாக ஏZ[k ெகாmேடாm.
1992-l நாtm எ@ கணவ8m தtதm ெதாalகைள eJ6eJ6 Yc ஓyk ெபZேறாm.
'னYm 8.30 ம€ ேநரm சாs'ர sவாtயாயRகைள ெசy7 வnேதாm. !ன
ஆகமRக4@ _Z[kகணkகான சாs'ரRகைள Ycைமயாக ஸவாtயாயm ெசyேதாm.
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அpேபா7 ஒ8 ]nதைன உ'tத7. உலக வா`kைகQl இளRகைல, Y7கைல
(bachelor and master degree) பdpb பQom இைளஞrகqkn ெஜQன தrம சmபnதமான
ெசாZெபாak ேகJப'l ெவ[pbm, ேநரtைத xm ெசyவ7 ேபா@ற உணrkm
இ8pபைத காண Yd^ற7. இ7 வயதானவrக4@ ெபாc7ேபாkn எ@[ அவrகll
‚ ைனk^ றா rக ll . அ வ rக q ைட ய ேந ர / lலாத க lƒ M வா `kைக Q l , த rம
eஷயRகைள கZக ேநரm ஒ7knவ7 அவrகqkn YJடாll தனமாகt ெதM^ற7.
அதனாl உmைமயான சாs'ர க8t7kகைள ேகJபதZகான வாypைப அவrகll
இழk^றாrகll. அவrகll !ன த8மt'@ ெப8ைமையrm, உmைமயான இ@பtைத
அைடrm வaையrm ெதMn7 ெகாllள தவX e6^றாrகll. அதனாlதா@ நா@
அvவாறான இளm ெபmகைள Yk^யமாக எ@ மகllகைள கவனt'l ெகாm6 அவrகll
மனYவn7 தt7வRகைள கZnm வைகQl கdதm +லமாக bMய ைவknm YயZ]Ql
இறR^ேன@. இnத YயZ] எதZெக@றாl ெப8mபாom தrம சைபக4l etவா@களாl
ெசyயpப6m ெசாZெபாakக4l தா@ சாs'ரRக4l ெசாlலpப6m உயrnத
க8t7kகll ேகJகk ^ைடk^@றன. ஆ@pக சmபnதமான அdpபைடயான ெசாZக4@
அrtதRகைள bMn7 ெகாmdராத ‚ைலQl, ெபா7வாக இைளஞrகll அnத சைபQl
அமrn7 அறm ேகJக e8mபாமl அR^8n7 ேபாye6^@றனr, அlல7 அRn
ெசlவேத Qlைல.
அேதா6 மJ6மlலாமl தாமாகேவ சாs'ரRகைள பdknmேபா7, அ'lவ8m
பMபாைஷ ெசாZகqkn சMயான அrtதm bMயாததாl, பdpபவrகqkn nழpபm
வ8^ற7. இknழpபm அ'கமாnmேபா7 சாs'ரtைத +d ைவt7 eJ6 பdpபைதேய
‚[t' e6^றாrகll. எனேவ இnத nழpபRகைளt …rkக ஆகமRகைள A,B,C,D-l
ெதாடR^ பdpபdயாக ‚ைலைய உயrt' ெஜQன ]tதாnதRகைள bMயைவknm
YயZ]Ql இறR^ேன@. Yதul நா@ எc7mேபா7 ெசாZகll எlேலா8m bMn7
ெகாllqm எ4ய YைறQl வரt த6மாXன. ஆனாom eடாYயZ]rட@ Yதul
எc'யைவகைள pm6m '8t' எ4ைமயான ெசாZகளாக மாZX கdத வdவமாக
மாZறm ெசyேத@. ஆனாom நா@ ஒ@[m ெபMய சாதைன ெசyதாZேபாl எனkn
ேதா@றelைல. கJ6ைரகைள கdத வdel எc'யதாl எனkntதா@ ெபMய லாபm
^ைடtத7. த>ைமQl தt7வ ]nதைனகll இைடeடா7 எ@>l ‚க`nதன.
எ@tைடய அXவான7 †‡kகமாகkm, ஒ8‚ைல ]nதைனrm வளrnத7. தt7வ
‚rணயm உmடா^ Oபாtபவm ெபZற =றnதா@ நா@ எcதkm எc'யைவகைள
எ4ைமp ப6tதkm ெதாடR^ேன@. ஆைகயாl அ'l எRnm சnேதகேமா அlல7
Y@tkn=@ Yறனான க8t7kகேளா இlலாமl இ8nதன.
உலகp bக`ெபZற ஆ@pக ]nதைனயாளr டாkடr. ˆnmசn ஃபாMl !னாகமt'l
காரண காMய இரக]ய _l ெவ45J6 eழாel இvவா[ vXனாr “இpேபா7
ெப8mபாலான எctதாளrகll அேனக btதகRக4@ க8t7kகைள அpபdேய எ6t7
ெதாnt7 த@tைடய btதகமாக மாZX e6^றாrகll. ஆனாl டாkடr உjவாலா ஷா
எ@பவேரா சாs'ரRகைள பdt7 eJ6 அத@ +ல க8pெபா8ைள த@ ஆtம
]nதைனயாக மாZX, எ4ய YைறQl கdத வdel, த@ ெசாZக4@ +லமாக இnத
_ைல உ8வாk^ Q8k^றாrகll” எ@[ vXனாr.
வணkகt'ZnXய பmdJ )ேதா‰ எ@பவ8m தm “ச@ம' சnேதŠ” எ@ற மாத
இதal இpbtதகt'@ eமrசனt'l டாkடr. உjவாலா ஷா எ@பவr தm _ைல தm
ஞாதா sவபாவ ஆ@மாel ேதாyn7, அ'u8n7 வnத க8t7kகைளேய கdத வdel
இn_ைல உ8வாk^ Q8k^றாr எ@[ எc' Q8k^றாr.
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எ7 நடkக ேவmdயேதா அ7 சகஜமான YைறQl நடn7 e6^ற7. நா@ த/`
ெமாa அXயாதவll, ஆனாom S Tபால@ ெஜQ@ எ@பவM@ ‚/tதtதாl, த/` ேபOm
ப vய rக ளான ெஜ Q ன ச Y தா ய t7 ட @ இ ைண r m வா ypb ^ ைட t7 e Jட 7 .
ெத@>n'ய ெஜQன ச+கt'l nnதnnதr, அகளRகr, சமnதபt'ரr, Tjயபாதr
ேபா@ற மஹா@ ஆசாrயrகll ேதா@Xrllளாrகll. அவrகqைடய அMய _lகைள அc
ெஜQ@ ச+கm நமkn காpபாZX பா7காt7 இnத காலt'l நm ைகக4l
^ைடknmபd ெசy7llளாrகll.
அvவாறான மாஹா ஆகமRக4@ க8t7கைளtதா@ இnத கdதm +லமாக இnத
_lக4l =ைணt7llேள@. ஆகேவ பரமாகமRகைள பdkக எ@ btதகRகll உதe
bMயJ6m எ@பேத எ@ பாவைனயாnm. ஒvெவா8 உQ8m த@ இயல=ைன அXn7
த t7 வ ‚ rண ய t7 ட @ த @ ஆ tமாt ப வ tைத ெப ற ேவ m6 m எ @t m Œ ய
எmணYமாnm.
ஆ@ம நலm eைளக !
உRகll அmமா
டாkடr. உjவலா ஷா
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aலbl ப*pபாளr @கஉைர
இரm6 வாrtைதகll !
உmைமQl நா@ எைதrm எcத e8mபelைல, ஆனாom அேனகYைற எc7மா[
'8. Tபால@ • ெஜQ@ அவrகll ப€kட@ ேகJ6k ெகாmடதாl எனkn எc7m
எmணm வn7 eJட7. சமண தt7வ அXYகm மZ[m !னாகமt'l காரண காMய
இரக]யm ஆ^ய இரm6 _lகைளrm எ@ மைனe டாkடr ெசௗ.உjவலா ஷா
எc'னாrகll. அnத btதகRகைள அc]J6 ெவ4Q6m ெபா8pb எ@p7 வnத7. இைத
நா@ !னவா€kn ேசைவ ெசyrm ஒ8 நlல வாypபாகkm மZ[m எ@ மைனeQ@
pதான ேமாஹtதாl உmடான பாசt'@ காரணமாகkm btதகRகைள அc]6m
ெபா8pைப ஏZ[k ெகாmேட@.
btதகtைத அc]ட எ@ென@ன ேவைலகll ெசyயேவm6m எ@பைத நா@
ெகாPசmvட ஆXயாமu8nேத@. ஆனாl எ6t7kெகாmட ேவைலைய ெசvவேன
ெச y7 Y d kக ேவ m6 m எ @[ ஒ 8 ஆ ேவ ச m எ னkn எ R^ 8 n7 வ nத ேதா
ெதMயelைல. ஒ8 பழெமாa ெசாlவாrகேள “தm•Ml இறR^னாlதாl •cசl
கZ[kெகாllள Ydrm” எ@[ அ7ேபால, btதகRகைள அc]J6 ெவ4Q6m
†‡kகRகll எ7km ெதMயாதவனாக இ8nத நா@, அveரm6 _lகைளrm நlல
YைறQl அc]J6 ெவ4Q6m ேவைலைய /கc ]றpபாக ெசy7 Ydtேத@. இnத
_lகைள யாr பdkகp ேபா^றாrகll எ@[ Yதul நா@ ‚ைனtேத@. ஆனாl •Rகll
நmப மாJ‘rகll, பாrt7k ெகாmd8knmேபாேத ]ல வ8டRக4l அnத _lகll
மராt', )n', nஜராt', ஆR^லm ஆ^ய நா@n ெமாaக4l பல Yைற
ஆQரkகணkகாக அc]டpபJ6 eZ[p ேபாQன.
நா@ இRn eேஷசமாக vXkெகாllவ7 யாெத>l இnத _ைல மாராt'Qom,
)n'Qom எc'யவr எ@ மைனe உjவலா, ஆனாl யா8m ேகJகாமேலேய மZற இ8
ெமாaக4l இnத _lகைள ெமாaெபயrpb ெசyய ேவ[ேவ[ நmபrகll Y@வnதனr.
அவrகll ெசmைமயாக ெமாaெபயrt7 ெகா6tததாl, அnத ெமாaக4om அc]J6
btதகமாக ெவ4Q6m காMயtைத நாtm எ@ மைனerமாக இ8வ8m ேசrnேத
ெசyேதாm. ஆனாl இRேக எ@ன ெவ@றாl யா8m ேகJ6kெகாllளாமl அவராகேவ
இnத _lகைள த/` ெமாaQl ெமாaெபயrpb ெசy7 அதைன அc]J6 ெவ4Q6m
இரm6 ேவைலகைளrm ெசyதவr '8. Tபால@ ! ெஜQ@ ஒ8வேர எ@பைத நாm
மறkக eயலா7.
இ@ெனா8 க8tைதrm நா@ ெசாlல e8mb^ேற@, அதாவ7 எ@ மைனe
ெசௗ.உjவலா ஷா அவேர மராt' மZ[m )n'Ql Oயமாக எc'னாr. ஆனாl நாRகll
எவMடYm vறாமேலேய, மkகll தாமாகேவ Y@வn7 nஜராt' மZ[m ஆR^லt'l
ெமாaெபயrpb ெசy7 உதeனாrகll. அ7ேபாலேவ தா@ '8. Tபால@ ெஜQ@
அவrகqm த/al அவராகேவ ெமாaெபயrpb ெசy7 அைத S அகளRகr அேனகாnத
ம@றm வாQலாக ெவ4Qட எRக4டm அtம' ேகJ6k ெகாmடாr. இnத நlல
காMயt'Zn நாRகll எpபd Ydயா7 எ@[ ெசாlல Ydrm? இnத _lகைள அc]J6
ெவ4Q6m copyright ப'pbMைம எRக4டmதா@ இ8k^ற7 எ@[ அவr ‚ைனtதாr
ேபாom!
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ஆனாl இ'l எ@ க8t7 யாெத>l உmைமயான copyright உMைம எ@ப7
சrவPஞ பரமாtமாeடm தா@ உllள7, ஏென>l அவ8ைடய ஓmகார 'vயtெதா>
வாQலாகtதா@ இைவகll வnதன. அ7 அேனக ஆசாrயrகll, et7வா@கllபmdதrகll +லமாகkm, Yk^யமாக Tjய காm• sவா/ அவrக4@ வaயாக இnத
!னதrம தt7வRகll எRக4டm வn7 ேசrnதன. !னவா€Q@ p7-சாs'ரRகll p7
எRகqkn /nnத ம'pbm, ப€km, அ@bm இ8pபதாl எ@ மைனe உjவலா எRகll
இரm6 ெபmகqm, மZ[m !னவா€ைய ெத4வாக ெதMn7ெகாllள ஆrவYllள
பvயrகqm பdt7 ெத4வைடrm YைறQl எ4ைமயாகkm, சரளமாகkm btதக வdel
இ@_lகைள எc'னாrகll. அவr et'Jட eைததா@ இpேபா7 ஆலமரm ேபாl
படrn7 eMவா^ வளrn'8k^ற7,
நாRகll இ8வ8m '8.Tபால@, இP]>யr அவrகqkn எnத ம[pbm vறாமl
_lக ைள அ c] J6 ெவ 4 Q 6 mப d v X ய ேதா ட lலா ம l அ வ ைர பா ரா Jட k m
ெசy^ேறாm. அவr எRக4டm இnத _lகைள ப'p=t7 ெவ4Qட எnத eதமான
உதe ேகJடாom நாRகll தkக உதeகைள அவ]யm ெசyேவாm. அவr ெசy7 Ydtத
ேவைலக4@ பயனாக இnத _lகll இரm6m இpேபா7 த/` நாJdl த/` ெமாaQl
உRகll ைகக4l ^ைடt'8k^@றன. இைவகைள பdt7 பய@ ெப8வ7 இ>
உRக4டmதா@ இ8k^ற7.
பmdJ. 'ேனŠபாy ஷா
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157 / 9, ‚rமலா ‚வாs,
சய@-^ழkn,
Ymபy - 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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ெமாdெபயrpC மefm ப*pபாளr @கcைர
ெபா7வாகேவ நா@ எ@ இளm வய'u8nேத !ன தrமt'@ ேமl ஈ6பா6
ெகாmd8nேத@. எ@ 40-தாவ7 வய'l 7n7=, மலrமைழ அPசlவa தt7வ கle
+லm !ன தt7வRகைள ஆழமாக ெதMn7 ெகாllqm YயZ]Ql ஈ6பJேட@. எ@
ப€ ஓykkn =றn அ'க ேநரm ஆகமRகைள ஆழp பQlவ'om, இ8nத
இடt'u8nேத நxன ெதாal †Jப ச+க ஊடRகளான YouTube, மZ[m Facebook
உதeேயா6 மஹா@ ஆசாMயrகll மZ[m தைல ]றnத பmdதrக4@ தt7வ
ெசாZெபாakகைள ேதdtேதd ேகJப'om ெச@[ ெகாmd8k^ற7.
அ'Šடவசமாகkm எ@ bm€ய உதயt'@ காரணtதாom இரm6 வ8டRகqkn
Y@ பmdJ. 'ேனŠபாy ஷா மZ[m டாkடr உjவலா ஷா அவrக4@ =ரவசனRகll எ@
கmக4l பJடன. அ@Xu8n7 அவrக4@ =ரவசனRகைள ேகJடl எ@ 'னசM
ெசயlக4l Yk^யமானதாக இ8k^@ற7. அவrக4டm ேநரdயாக ெதாடrb ெகாm6
அவrகளாl எc' ெவ4QடpபJட அைனt7 _lகைளrm வரவைழt7 அைவகைளrm
sவாtயாயm ெசyயt ெதாடR^ேன@. அnத சமயt'l !னாகமt'l காரண காMய
இரக]யm ெதாடr ெசாZெபாak பmdJ 'ேனŠபாy • =ர' ஞாQ[ மாைல 3 ம€
Yதl 4.30 வைர ‚க`t'k ெகாmd8nதாrகll. அnத =ரவசனRகைள ேகJ6 த/al
nXpb எ6kகt 7வR^ேன@. அைத ேகJnmேபா7 பலYைற அவr ெஜQ@ தt7வ
பMcசயm btதகt'l வ8m க8t7kகைள ேமZேகாll காJ6வராr. அதனாl அnத
btதகtைதrm அvவpேபா7 பdt7 த/al nXpbகll எ6pப7 'னசM வழkகமான7.
அnத nXpெப6pபதாl எனkn தt7வ ]nதைன ெசyயவ7m அைதpபZXேய அdkகd
‚ைனk v[வ7m எ@>l ‚க`n7 ெகாmd8nத7. அnத இரm6 btதகRகைள
பdt7 nXpb எ6knm காMயm ]ல நாJகqkn Y@ Ydnத7. இைத btதகமாக
ெகாm6 வnதாl சnேதகm வ8mேபாெதlலாm அdkகd எ6t7 பாrkக உதeயாக
இ8knm எ@[ எm€, இnத btதகRகைள ெவ4Qட அtம'rm, அவrக4@
Yகkைரகைளrm ேகJ6 '8. 'ேனŠபாy ஷா மZ[m டாkடr உjவலா ஷா
அவrக4டYm இnத வ8ட O8தPச/ அ@[ ெதாைலேப] +லm ெதாடrb ெகாmேட@.
இpேபா7 அnத இ8 மஹா@ தmப'கைளrm உRகqkn அXYகm ெசy^ேற@,
வா8Rகll!
'8. 'ேனŠபாy ஷா M.A., L.L.B. மZ[m டாkடr உjவலா ஷா M.B.B.S. , D.C.H., D.G.P.
தmப'கll இ8வ8m பmபாy சயா>l வ]knm மராJdய 'கmபர சமணrகளாவr.
அவrகll 1972-l nmேபா! பாˆபukn bைகpபட ெதாnpb எ6kகc ெச@றேபா7 பரம
T jய ஆ சா rய S ச ம nத ப t' ர r இ வ rக ைள ஆ க ம sவாtயா ய m ெச yr mப d
ஊkகம4tத7 ஆ]rவ'tதாr. =@னr 1975-l பmdJ பாbபாy • ேமதா ஏZபா6 ெசyத
100 நாJகll ]tத சkகர யாt'ைரQl கலn7 ெகாllqm பாk^யm இவrகqkn
^ைடtத7. அnத யாt'ைரQl 'னnேதா[m etவா@க4@ =ரவசனm ேகJnm
பாk^யtைதrm இவrகll ெபZறனr. அpேபா7தா@ இவrகll தாRகll இ8வ8m +@[
d^Mகll ெபZற ெலௗ^க கleயXk தRகqkn இ8n7m, ஆகம அXel அவrகll
அPஞா>களாக இ8pபைத உணrnதனr. தt7வ கleQ@ Y@ நாm பdtத ெலௗ”க
கle எmமாt'ரm எ@ற உணrk அவrகqkn ஏZபJட7. Yைறயான தt7வ ஞானm
ெபற ேவm6m எ@ற ஆrவm அவrகqkn வnத7.
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1992-l அவrகll இ8வ8m தRகqைடய /க லாபகரமான Photography மZ[m Doctor
ெதாalக4u8n7 அவrகளாகேவ கJடாய ஓyk எ6t7k ெகாm6, Yc ேநரYm
sவாtயாயt'l ஈ6பJடனr. அnத சமயm அவrக4@ இரm6 மகllக4l +tதமகll
•னா '8மணm ெசy7 ெகாm6 மா/யாr xJ6knm, இைளயமகll ேமானா கlƒM
பdpbkகாக ஹாsடoknm ெச@[ eJடனr. இ7 அவrகqkn Oவாtயாயm ெசyய
ேமom வச'யாக அைமnத7. அவrகll இ8வ8m sவாtயாயm ெசy7 ெகாm6
இ8knmேபாேத ேஷாலாTMl இ8n7 ெவ4வ8m sராeகா எ@ற மாராJdய
பt'Mkைகkn தt7வm eஷயமாக உjவலா ஷா அவrகll ஒ8 கdதm எc'னr. அ7
அnத பt'MkைகQl =ரOரமான7. அpேபா7 =ரmமசாM€ et7lலதா ! அவrகll
ெதாடrn7 எc7mபd ஊk^etதாrகll. இnத கdதRகll பலராom வரேவZகp பJடன.
=@னr இnத கdதRகll ெஜQ@ தt7வ பMcைச(அXYகm) மZ[m !னாகமt'l காரண
காMய இரக]யm எ@ற இரm6 btதகமாக மராt' ெமாaQl ெவ4வnதன. இைவ
இரm6m ேமom )n', nஜராt', ஆR^லm ஆ^ய ெமாaக4om ெமாaெபயrpb
ெசy7 ெவ4Qடp பJ6 ெப8m வரேவZைபp ெபZறன.
இpேபா7 நm eஷயt'Zn வ8ேவாm. இnத இரm6 btதகRகைளrm த/al
ெவ4Qட அவrகll எனkn அtம' ெகா6tதேதா6 மJ6மlலாமl இ8வ8m ]றpபாக
Yகkைரகைளrm எc' அtp=னrகll. எ@tைடய இnத YயZ]ைய பாராJdயேதா6
அlலாமl இnத _l ெவ4Q6வ'l எnத உதe ேவm6மானாom ெசyய தயாராக
இ8pபதாக vXனாrகll. அவrகqைடய இnத ெப8nத@ைமையrm, தாராள மனைதrm
பாrt7 எனkn அளeலா ஆனnத Y@டான7. எனkn இnத _lகைள ெவ4Qட
அtம't7, Yகkைரகll எc' அtp=யதZn அவrகll இ8வ8knm எ@ ப€வான
வணkகtைதrm, ந@Xையrm vX =ரOMknm YயZ]Ql ஈ6பJேட@.
இைத ேகllerZற எ@ நmபrகll பலr இnத _lகைள ப'p=6m YயZ]Ql
அவrகqைடய பRnm இ8kக ேவm6m எ@[ vX சsரதானமாக அவrகll பRnகைள
அtp= எ@ைன ஊkகpப6t'னr. அவrக4@ ெபயrகைளrm அவrகll அ4tத சாs'ர
தானtைதrm _lக4l அc]J6llேள@. ேகJகாமேல சாs'ர தானம4tத எlலா
நmபrகைளrm பாரJ6வேதா6 எ@ மனமாrnத ந@Xையrm அவrகqkn ெதMet7k
ெகாll^ேற@.
இnத _lக4@ ெமாaெபயrp=@ ேபா7 எனkn ேப8தeயாக இ8nத எ@
மைனeknm (எ@ைன eட அவrகqkn ஹn' ந@றாக ெதMrமாதலாl), +ல
_லா]Mயr மZ[m +ல ப'pபாளr )n' Yகkைரகைள ஒேர நா4l த/al
ெமா a ெப ய rpb ெச y7 உ த e ய Y ைனவ r e . த ன n மா r ெஜ Q @ சாs' M யா r
அவrகqknm எ@ ந@Xையrm வணkகtைதrm ெதMet7k ெகாll^ேற@. இnத
_lக 4 @ அ Jைட pப ட tைத அ 8 ைம யாக அ ைம t7 tத n7 , _lக ைள / க c
]றpபாகkm, ேநrt'யாகkm அc]Jட S பாலா! ஆpெசJ ‚[வனரா^ய '8.Opைபயா
அவrகqknm எ@ பாராJ6தlகைளrm ந@Xையrm ெதMet7k ெகாll^ேற@.
இnத _lக4@ ெமாaெபயrpb Yckக Yckக டாkடr உjவாலா ஷா அவrக4@
க8t7kகqm, ெமாaநைடrm அpபdேய இ8knமாளkkn /nnத கவனt7ட@
ெசy'8k^ேற@. எRn ேமom ெகாPசm eளk^னாl ந@றாக bMrm எ@[ ேதா@Xய
இடt'l இnத [ ] nX5J6knll எ@ ஷேயாபசம ஞானt'Zn ெதMnத அளel
ெகா6t'8k^ேற@. இnத _ul பvயrகll ஏதாவ7 தவ[ கmடாl எனkn
ெதMயpப6t7வேதா6 மJ6மlலாமl, '8t' வா]t7k ெகாllளkm எ@[ ப€kட@
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ேகJ6kெகாll^ேற@. அ8YயZ]Q@ காரணமாக ெவ4வn7llள இnத _ைல த/`
பvய சமணrகll பdt7 ஆ@ம நலm ெபற ேவm6m எ@ற பாவைனrட@,
7. Tபால@
5/82, 4 வ7 ெத8,
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=Mய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.

07-2-2001
சrவhஞைர அjேவாm

'னm 'னm உRகll இ8வ8knm Oவாtயாயt'l 8] அ'கமாவைதp பாrt7
எனkn /kக ம^`c]யாக இ8k^ற7. Oவாtயாயt'Zn நாm அ'க ேநரm ெகா6kக
Ydவ'lைல. ஏென>l x6, n6mப சmபnதமான ேதைவகll, nழnைதகைள பராமMtதl
மZ[m கZ=tதl, n6mப ேவைலகைள கவ>tதl, மZ[m நm வா`kைகQ@ Oக
7kகRகைள சமா4tதl Yதuயைவகqknp ேபாக ெகாPசm ேநரேம /PO^ற7. நாm
அதனாl அ'கm Qவாtயாயm - தrம சmபnதமான blகைள வா(kக ேநரm ெகாtkக
@uயாமl ேபாவதாl நமkV ெகாhசm கvடமாkwட இ+k_ற2 எ@[ •Rகll
அdkகd ெசாluk ெகாm6தா@ இ8k^–rகll. நா@ உRகqைடய கŠடRகைள
bMn7 ெகாll^ேற@.
இnத —`‚ைலQேலேயதா@ நாm நm Oய த>tத@ைம ‚ைல பZX ெதMn7
ெகாllளkm மZ[m eapbணrk அைடயkm ேவmdrllள7. எlலா —`‚ைலrm
சாதகமாக ஆன=றn நாm sவாtயாயm ெசyயலாm எ@[ ெசாlபவrகqkn,
அpபdpபJட ேநரm எpேபா7m ^ைடpபேதQlைல. வ8m கŠடRகll அnதnத
‚ைலைமkn தnnதாrேபாl வn7 ெகாm6தா@ இ8knm. நா@ இைவகைள அXபவ@
மJ6ேம, ெசyபவ@ இlைல, அைவக4l மாZறm ெசyபவtm இlைல. இnத eஷயtைத
நாm எpேபா7m நm ‚ைனel ைவkக ேவm6m. நா5 ேவf ஒ+வ+kV அlல2 ேவf
ெபா+xkV எ2cm ெசyபவ5 இlைல எ@[ யாராவ7 ெசாlலk ேகJடாl நாm
நmbவ'lைல, அpபd ெசாlவைத ேகJகkvட நாm e8mbவ'lைல. சாs'ரt'l
அvவா[ எcதpபJ6llள7, ஆனாl நாm அைத bMn7 ெகாllளelைல, bMnத ெகாllள
ஆrவYm ெகாllவ'lைல.
வst7kக4@ இயlb சmபnதமான !ேனn'ர பகவானாl ெசாlலpபJட
]tதாnதRக4@ அXk ஏZபJட =றn, நmைம ெசyபவ@ இlைல எ@[ ஏ@
ெசாl^றாrகll எ@ப'l உ[' ஏZப6^ற7. இnத காரணtதாl வst7kக4@ இயlb
Oதn'ரtைத உ[' ெசyய இ8pபவr, ]ல ]tதாnதRகைள eMவாக அXய ேவmdய7
/கkm அவ]யமா^ற7. Yc7ண8m த@ைம, kரமபtதபrயாயm, காரண-காMய அைமpb,
‚/tத-உபாதானm, ‚cசய-eயவஹாரm, நா@n அபாவRகll-இlலாைமகll, ஆ[
கார€கll Yதலான ]tதாnதRகைள அXய ேவmdய7 அவ]யமாnm.
நாm இ7வைர கdதm வாQலாக sவாtயாயm ெசyத ஆ[ 'ரeயRகll, ஏc
தt7வRகll, ெபா7 மZ[m ]றpb nணRகll பZXய தt7வ சrcைச சமண தt2வ
அj@கm எ@ற btதக வdel =ரOMkகpபJ6llள7. அ7 )n', மராJd, nஜராt'
மZ[m ஆR^ல ெமாaக4l =ரOMkகp பJ6eJட7. கரணாtேயாகm சmபnத
உQrக4@ இ8ப7 =ர˜பைணகll-வdவRகll சmபnத நm கரணாsேயாக அj@கm
vட =ரOMkகpபJ6 eJட7. அ7km )n', மராJd, nஜராt' ெமாaக4l அcசா^
ெவ4வn7 eJட7. ஆQரkகணkகான வாசகrகll இைவகைளp பdt7llளனr. ]ல
'னRகqkn Y@b இnத _lகைள பdtத ஒ8 சேகாதரr, இnத _lகll ெபௗ…கeயlPhysics, இரசாயனeயl-Chemistry ேபா@ற அXeயl சmபnதமான _lகைள ேபால
இ8k^@றன எ@[ vXனாr. •னாkknm, ேமானாkknm vட நாRகll ந@X ெசாlல
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கடைமpபJ6llேளாm, ஏென>l அவrகqkகாக எcதpபJட கdதRகll இpேபா7
எRகqknm btதக வdel ^ைடt7llளன எ@றாr.
அ@b மகllகேள! நாm எைத பdt7k ெகாm6 இ8k^ேறாேமா அைத sவாtயாயm
எ@[ v[^ேறாm. அ7 xதராக ePஞானேம ஆnm. சrவPஞ xதராக பகவானாl
ெசாlலpபJட, நmைமrm அவrகll ேபா@ற xதரா^யாக ஆkகkvdய ePஞானமாnm.
அரஹnதr, ]tதrகll xதரா^ சrவPஞrகll, அதாவ7 xதராக-ePஞான வdவRகேள
யாnm, ேமom இnத காரணtதாl அவrகll +@[ உலகRக4om வணRகpப6m
மஹா@களாவாrகll. பல 'னRகqknp =றn நாm கdதm +லm sவாtயாயm இpேபா7
7வRn^ேறாm. இதZ^ைடQl ஆகமRகைள ெமாaெபயrtதl, =ைழ '8tதm
பாrtதl, =ற ெமாaக4l ெமாa ெபயrtதl Yதலானைவகqm உட@ நடn7
ெகாm6 தா@ இ 8 k^ @ற ன . இ pேபா7 ] ல b ' ய ] tதா nத Rக ைள ெத M n7
ெகாllேவாm.
ஆtமாs3* -ஆtமாsபவேம zன சாசனமாVm. எlலா சாs*ர9கI5 சார@m
{தராகt2வமாVm. {தராகt2வm எ5f ெசா5னா|m தrமm எ5f ெசா5னா|m அத5
ஆரmபm-2வkகm ஆதமாs3* வdேய-நeகாP( வdேய kக}_ற2. அதeகாக
ெபா+llகI5 அைமpC எpபu இ+k_றேதா அpபuேய-யாதாrtதமாக உf* ெசyதl
கPடாயமாVm. தt2வt*l உf* ஏeபtவத5 வdேய ஆtமாs3* உYடா_ற2.
தt2வt*l உf* இlலாமl ஆtமாsபவm உYடாகா2.
எlலாவZXrknm Yதl சrவPஞ பகவாைன வணR^ நாm sவாtயாயtைத
7 வ Rn ேவா m . ச rவ Pஞ x த ரா^ ப க வா> @ இ ய lைப அ X n7 , அ வ 8 ைட ய
nணRக4@ேமl, அதாவ7 அவr ெவ4pப6t'rllள பrயாயt'@ ேமl ெத4வான
ம'pbணrேவா6 இ8tதேல அவைர ப€தl-வணRnதலாnm. அரஹnதr மZ[m ]tதr
சrவPஞ8m, xதரா^rமாவr. அரஹnதr ம>தக' உQராவாr. ம>தr வாcm
உலகt'l-இரmடைர …பt7knll வ]pபவராவாr. இpேபா7 இRn நாm வாcm பரத
ேஷt'ரt'l ஐnதாm காலமாைகயாl அரஹnத பகவா@ இlைல. ஆனாom ேவ[
இடRக4l உllள eேதக ேஷt'ரRக4l …rதRகரr மZ[m அரஹnதrகll-சாமா@ய
ேகவuகll உmைமQl இ8k^றாrகll. நாm vட eேதக ேஷt'ர சmபnதமான !ன
ைசtயாலயRகைள ‚rமா€t7 |மnதரr Yதலான ‚க`கால eேதக …rtதRகரrக4@
!னp =ர'ைமகைள ‚8e, அரஹnதM@ nணRகைள ‚ைனk vrn7 வnதைனrm,
Tைஜrm ெசy^ேறாm. அரஹnத பகவா@ உடoட@ vdய சகல பரமாtமா, ]tத பகவா@
உடl இlலாத kகல பரமாtமா ஆவாrகll. கல எ@றாl உடl எ@[ ெபா8ll.
அரஹnதrகqkn நா@n கா' கrமRகll Ycவ7m அan7 eJடன ஷயமா^
eJடன. =@னr ]tதrகqkn எJ6 கrமRகll Ycவ7m அan7 eJடன. nணsதானm
மZ[m மாrகணாsதானm Yதலான இ8ப7 =ர˜பைணகll +லm நாm அரஹnதr,
]tதrக4@ இயlb பZX கரணாsேயாக அj@கm கdதRக4@ பாrt'8k^ேறாm.
]tத பகவா@ பாவ கrமm அதாவ7 ேமாஹ, ராக, tேவஷm, 'ரvய கrமm அதாவ7
ஞானாவர•யm Yதலான எJ6 கrமRகll மZ[m ேநாகrமm அதாவ7 உடl, மனm, வா€
Yதலான கrம அcknகll எ7km இlலாமu8k^றாr. அவr உலகt'@ உc]Ql
]tத]லாel அதாவ7 ]tத]லாkkn ேமl உllள கைட] வாத வைலயt'l
xZ[llளாr.
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அரஹnத8m, ]tத8m உmைமயான கடkllகll (ேதவrகll) ஆவr. ‚rவாண 'கmபர
பாவuR^ Y> அதாவ7 சா7 உmைமயான n8 ஆவாr. சrவPஞ xதராக
அரஹnதrக4@ வா€ அதாவ7 'vயtெதா>, அnத வா€Q@பd எcதpபJட
சாs'ரm ஆகமm ஆnm. உmைமயான கடkll, உmைமயான ஆகமm, உmைமயான n8
வnதைனknMயன, TைஜknMயன. nேதவ, nn8, nசாs'ரm வணRகkm, T!kகkm
த n ' இ lலாத ன . அ ைவ க q kn ] ற pb ெச yவ 7 , ப € k ெச yவ 7 kர• த
Rtயாtவமாnm. kரšத /tயாtவtைத eடாமl அkர•த Rtயாtவm eலகா7 எ@ப7
ெபா84@ இயlபாக (வs7 sவ˜பமாக) இ8k^ற7.
ஒ8 bல@ Yதl ஐn7 bல@ உQrகqkn ^ைடtத உடu@ ேமl அதாவ7 தனknk
^ைடtத பrயாயRக4l-ம>தr, ேதவr, நரகr, eலRn Yதuய பrயாயRக4l
ஆtமbt'-தனkn ^ைடtத உடேல தா@ எ@[ ‚ைனtதl, தனkn ^ைடtத
ெபா8llகll த@tைடயேத எ@[ ‚ைனtதl, =ரேயாஜனமான ஏc தt7வRக4l
eப•தமான நm=kைக Yதuயன அkர•த Rtயாtவமாnm. அதாவ7 =றknmேபாேத
யாராom கZ[k ெகா6kகp படாமl தானாகேவ =றe உQrக4டm இ8knm
+டநm=kைக அkரšத /tயாtவm என அXயkm. nேதவr, nசாs'ரm, nn8
இைவக4@ ேமl நm=kைக மZ[m தவறான உபேதசRகளாl உ['யாnm பழய
+டநm=kைககll மZ[m b'7 b'தாக ேசrt7k ெகாllqm +ட நm=kைககll எlலாm
kர•த Rtயாtவm என அXயkm.
அ@b மகllகேள, நாm எnத nலt'l =றk^ேறாேமா அnத nலt'@ பழkக
வழkகRகll, ெமாa, நைடYைற ஒckகm Yதuயைவகேளா6 மJ6மlலாமl, அRn
வழkகt'l உllள eப•த ெசயlகll மZ[m கm+dt தனமாக-அதாவ7 இ7 நlலதா
ெகJடதா எ@[ ஆராyn7 பாrkகாமl எ@ Y@ேனாrகll ெசyதாrகll, அைத நtm
ெசy^ேற@ எ@ற ேபாk^l பழkகRகைள நm=, அnத ெசயlகைள அR”காரm ெசy7
அைவகைளேய ெசyவ'l ஈ6ப6^ேறாm. நாm நmைம ந@n பdtதவr எ@[ ெசாluk
ெகாll^ேறாm! ஆனாl ேதவ, சாs'ர, n8 Yதuயன பZXய ந@நm=kைக மZ[m
நZெசயlகll பZX நாm எpேபாதாவ7 ேயாசைன ெசy'8k^ேறாமா? •ேய ெசாl,
எlேலா8m அவரவrகll ெசyயt தnnத அlல7 ெசyயt தகாத ெசயlகll பZX ந@றாக
]n't7 உ[' ெசy7தா@ எlலா ெசயlகைளrm ெசy^றாrகளா?
நm ச+கt'l, ேவ[ மதt'னrக4@ மZ[m ]ல சமணrக4@ +ட நm=kைககll
மZ[m b7pb7 ஆேலாசைனகll =ரபலமைடn7llளன. இpபdp பJட +டc ெசயlக4l
நாYm +`^ eடாமl நmைம காpபாZXk ெகாllவ7 நm ைகQl தா@ உllள7 எ@பைத
எpேபா7m மறn7eடk vடா7. நா@ உRகைளp பZXk vட கவைலp படelைல,
ஆனாl ேரா)t, Mயா, ேராஹ@, ேசாஹm ஆ^ய ேபரp =llைளகll இpேபா7
][வrகளாக இ8k^@ற அவrகqkn நlல ஒckகm பd^றதா இlைலயா?
அவrகqkn nேதவr Yதலானைவக4@ ேமl நm=kைக வராமl பாrt7k ெகாllவ7
உRக4@ தைலயான கடைமயாnm.
மZற தrமtைத சாrnதவrகll மZ[m அவrக4@ கடkllக4@ ேமl ெவ[pbணrc]
ஏZபடாத வmணm, உmைமயான கடkll, உmைமயான சாs'ரm, உmைமயான n8,
உmைமயான தrமm ஆ^யைவக4@ ‚ஜ இயlb பZX nழnைதகqkn bMய ைவkக
ேவm6m. அவrகqkn ஆகமRகைள வா]pப'l 8] உmடாnமா[ ெசyய ேவm6m.
ம7-ேபாைதpெபா8ll, மா/சm, ேத@, மZ[m ஐn7 உ7mபரp பழRகll-அt', ஆl, அரO,
இர4, கlஅt' இைவகைள உmணாத வைகQl அவrகைள eapbட@ இ8knமா[
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•Rகll தா@ ைவt7k ெகாllள ேவm6m. இேதா6 மJ6மlலாமl இ@tm பல சாkேலJ,
ேகk Yதuய '@பmடRக4l YJைட மZ[m ப@X ெகாcpb ேசrt7 தயாr
ெசyயpப6^@றன. இnத eஷயRக4l •Rகll இ8வ8m ஜாk^ரைதயாக இ8k^–rகll
எ@[ எனknt ெதMrm. nழnைதகqknm இைத bMmபd ெசாlu அவrகll எnத
‚ைலQom சாp=டtதகாத அnத ெபா8llகைள சாp=டாமu8kக ெசாluk ெகா6kக
ேவmdய ெபா8pb ெபZேறாrக4டேம இ8k^ற7.
இ@[ அmமா உபேதசm ெசyrm மன ‚ைலQl இ8k^றாr ேபால எ@[ •Rகll
ெசாlxrகll எ@[ எனknt ேதா@[^ற7! ஒ8 ெபா8ll மZற ெபா8qkn எ7km
ெசyய Ydயா7 எ@[ ெசாlom அnத அmமாவா இ7? எ@[ vட ‚ைனp{rகll!
ெகா Pச m க வ ன மாக k ேக q Rக ll . இ 7 உ ப ேத ச m ெச yr m ெமா a யா n m .
சரணாtேயாகt'@ ெமாaயாnm. ]tதாnதt'@ ெமாa-'ரvயாtேயாகt'@ ெமாaஉmைமயான வs7e@ இயlைப காJ6^ற ெமாa ேவறாக இ8k^ற7.. சாதாரணமாக
ெசாlom ெமாa அதாவ7 ெலௗ”க eயவஹார ெமாa ‚/tதt7kn Yk^யt7வm
ெகா6pபதாnm. நைடYைற ஒckகt7kn Yk^யt7வm ெகா6pபதாnm. ஆனாl
ய தா rtத வ d வ த t7 வ இ ய lb ம Z[ m அ த @ ] tதா nத m ப ZX ெசாlவ ைத
'ரvயாtேயாகm ெசy^ற7.
ஒ8வr 'ரvயாtேயாக சmபnதமான தt7வ eஷயRகைள அXkp Trவமாக ஏZ[k
ெகாll^றாr. ஆனாl ெலௗ”க ெசயl, மZ[m ]nதைனக4l த@ மனm ேபான ேபாk^l
ெசயlப6வ'l உ['யாக இ8k^றாr. அpபdpபJடவrகll தவறான வaQl
ெசl^@றனr. =றMடm •'kn bறmபாக நடn7 ெகாllqதl, அ•' வaQl ெசlவtைத
சmபா'tதl, உmணt தகாதைவகைள உm‡தl, ேகாபm Yதலான கஷாய உணrk
ெகாllqதl, பாபc ெசயlகll ெசyய அPசாைம Yதuயன சmயk7வm அைடய
பாதகமாnm.
எvவா[ கlu@ p7 ேபாடp பJட eைத Yைளpப'lைலேயா, அதனாl எnத
உபேயாகYm ஏZப6வ'lைலேயா அ7ேபால தt7வm ேகJ6m vட அnத உQrகll பாப
உணrkகைளேய bŠJd ெசy7 ெகாm6 இ8k^@றன. அவrகqkn eைல ம'pபZற
தt7வm ேகJ6m எnத eத ந@ைமrm ஏZபடelைல, எlலாm பல>@Xp ேபா^ற7.
தt7வRகைள ேகJடl மZ[m ேகJ6 =ற8kn உபேத]tதul ெப8ைமrm கrவYm
ெகாm6 அ'ேலேய ]லr '8p' யைட^@றனr. அனnத காலமாக /கkm
^ைடpபtதZகMய-மஹா 7rலப !ன பகவானாl அ8ளpபJட தrேமாபேதசm ^ைடt7m
அ த @ ம rம tைத - க 8 ைவ ம Z[ m ம ஹ t7 வ tைத அ X யா ம l , அ nத உ Q rக ll
தாRகளாகேவ =றe OழZ]Ql ]k^ Yk'p பாைதைய தவற e6^@றனr.
சமணrக4@ பலவைகயான எnத =Meனராக இ8nதாom, அவrகll வா`ைகQl
பணm சmபா'tதl மZ[m சmபா'tத பணtைத எpபd இn'Mய Oக ேபாகRக4l
ெசலk ெசyதl Yதuயனைவக4l மJ6ேம Ykயt7வm ெகா6pபதாகt ெதM^ற7.
எlலா லாப நŠடYm பணt'@ வaேய கணk^டpப6^ற7. ஆ@ம அைம', அளeலா
ஆனnதm, அtபவt'l தைடQlலாைம, த@ அaயாத ‚ைலயான த@ைமைய ெதMn7
ெகாllqதl மZ[m நlலXk இைவகைளp பZXய மrமRகll சாs'ரRக4l ஏராளமாக
‚ரm=rllளன. அpபdp பJட ெபாk^ஷRகll சாs'ரRகேளா6 மJ6ேம ‚@[
e6^@றன. 'னm'னm ெசt7p =ைழknm இnத சmசார வா`kைகQl-நm
வா`kைகQl இைவகqட@ எnத சmபnதYm இlைல எ@ற =ரmைம மZ[m
நm=kைகQ@ைம ெப8mபாலாேனாrக4டm காணpப6^ற7.
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தt7வ ஞானm பZXய ஆyel எnத =ரேயாஜனYm இlைல, சmயkதMசனm
^ைடpப'lைல எ@ற எmணt'l ]லr இ8k^றாrகll. இவrகll தt7வRகைள
அXn7 ம'p{6 ெசyயt ெதMயாததாl, ெதMn7 ெகாllள e8pபm இlலாததாl
'MசRn ெசாrkக ‚ைலQl இ8k^றாrகll. தt7வRகைள பdt7 எtதைன ேபr
சmயk'8Šdயானாrகll? ஞா>க4@ வaேய ேதசனாலp'-தt7வ அXk ெப[தl
‚ைறேவ[^ற7. நாm அpபdpபJட சmயk'8Šd உQைர தMசனm ெசyய ேவm6m. பல
காலRகளாக சmயk'8Šd உQrகqட@ சகவாசm இ8n7mvட அவrகைள
ெப8mபாலாேனாr அைடயாளm கm6 ெகாllளelைல. சமயசாரm காைத 18-l இvவா[
ெசாlலpபJd8k^ற7. பகவா@ ஆtமா (த@ உQr) npப@ Opப@ Yதலான
சாமா@யமானவrகqknkvட 'னm 'னm அtபவt'Zn வ8^ற7. ஆனாl இ7தா@
நா5 எ@ற அXk அவrகqkn ஏZப6வ'lைல. யாr த@ைனேய தா@ எ@[
அXயelைலேயா அவrகll, மZறவrகqkn சmயkதMசனtைத எpபd அைடயாளm
காJட Ydrm?
நா@ எ@ Otதாtமாைவ பாrkக ேவm6m எ@[ யா8m ெசாlவ'lைல. நா@
எ@ைனேயதா@ ெதMn7 ெகாllள ேவm6m. சmயk'8Šd உQைர ெவ8மேன பாrப'l
எ@ன லாபm ஏZபடpேபா^ற7? ஆமாm, ஆtம அtபவm ெபறேவm6மானாl
ச mய k' 8 Šd Q @ உ ப ேத ச tைத ேக Jப தா o m , ம Z[ m அ வ ைர பா rt7
Œmடpப6வதலாoேம ‚ைறேவ[^ற7. சmயk'8Šd உQr எ@ன உபேதசm
ெசy^றாேரா, அ7 ஆகமt'l எpபd ெசாlலpபJd8k^றேதா அpபdேய ெசy^றாr.
அவ8kn தனkெகன ஒ8 த>p=Mk-பnt ஏZப6t'k ெகாllவ'lைல.
]லr, ேவ[ ேவ[ தrமRக4@ ெகாllைகக4l ெகாPசm எ7 எ7 மkகளாl
நlலதாகk க8தpப6^றேதா அைவகைள ேசrt7k ெகாm6 nXp=Jட ஒ8 த>p =Mk
ஏZப6t'k ெகாm6 மkகைள ஏமாZX, தRகைள மஹா@களாக காJdk ெகாll^@றனr.
மZறவrகqkn நlல7 ெசy, bm€யm ெசyவதாl உனkn Yk'-=றவா ‚ைல
^ைடknm எ@ப7 ேபா@ற மkகqkn =dtதமான உபேதசRகைளc ெசாlu
|k^ரமாகேவ மkகளாl e8pபp ப6பவrகளா^, /க =ரபலமானவrக4@ வMைசQl
இடm =dt7k ெகாll^@றனr. அவrகைள நmb^றவrகேளா6 அவrகqm ேசrn7 =றe
OழZ]Ql ஆ`t7m nn8கll எlலா இடRக4om பரe இ8k^@றனr.
ஆைகயாl ேதவaடm, V+aடm, மZ[m ேலாகaடm இைவக4@ உmைமயான
வdவtைத ெதMn7 ெகாm6 இnத +டRக4u8n7 நாm, நmைம காpபாZXk
ெகாllவ7 அவ]யமாnm. அேதேபாl ஆ[ அனாயtத@க4@ 'யாகm vட அவ]யமாnm.
nேதவ, nn8, nசாs'ரm மZ[m இnத +@[knm ேசைவ ெசyபவrகll உmைமயான
தrமt7kn அனாயtத5-தrமm எ@ற sதானt'l இlலாதவrகளாவr. இைவகைள
T!kகtதkகன, ெப8ைமknMயன, மஹt7வm வாynதன எ@ற நm=kைக ெகாllqதl
/கt தவறானதாnm. இைவகைள தerkக ேவmdய7 அவ]யமாnm.
மகllகேள! இkகாலt'l nழnைத =றnத உடேன ேபாuேயா, ஹ=டாds, JM=ll
ஆ@dஜ@, p]ls, எm.எm.ஆr. Yதலான பலவைகயான ேநாytத6pb ம8n7கைளஊ]கைள ]ல 'னRக4ேலேய ெகா6k^ேறாm. எtதைன Yைற, இைவகைள அவ]யm
ெகா 6 kக ேவ m6 m எ @ப ைத ெத M n7 ைவ t7 k ெகாm6 , p m6 m p m6 m
ெகா6k^ேறாm. அ7ேபால Ym+டm, ஆ[ அனாயtத@ ஆ^ய பaக4l இ8n7 நmைம
காpபாZXk ெகாllள நாm, +டRகைள தerkகவlல “sவாtயாயm” எ@^@ற ம8n7
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மZ[m ஊ]ைய pm6m pm6m எ6t7k ெகாllள ேவmdய7 அவ]யமாnm! உடl
ேநாyகைள த6kக வlலைவக4l மkகll எvவளk ஜாk^ரைதrm மZ[m உ['rm
ெகாm6llளாrகேளா, அேதயளk தrம சmபnதமான நm=kைக மZ[m e8pபRக4l
ேதா@[m ேதாஷRகைள த6kக எnத YயZ]rm ெசyவ'lைல; அ7 சmபnதமான
]nதைன அவrகll மனைதt ெதா6வ7vட இlைல. இதZn ஒேர காரணm எ5
உடேலதா5 நா5 எ@ற தவறான அXேவயாnm. SறDWl _ைடkVm உடேல தா5 எ@ற
அனா'கால எmணm இnத =றeQom ெதாட8m காரணtதாl, =றe OழZ]Ql
ெதாடrn7 OZXk ெகாm6llளனr; =றe OழZ]Q@ YகவMையk vட இnத உQrகll
ெதMn7 ெகாllள YயZ] ெசyவ'lைல.
ஆைகயாl எlலாவZ[knm Yதl உmைமயான ேதவ@, உmைமயான n8,
உmைமயான சாs'ரm இைவக4@ இயlைப உ['p ப6t7வ7 அவ]யமாnm. நம7
நடtைத மZ[m e8pபt'l nேதவr, அேதவr, nn8 Yதuயைவக4l நm=kைக,
பk', ப€k இlைல எ@பைத உ[' ப6t'k ெகாllள ஆtம ேசாதைன ெசyய ேவm6m.
இைதpபZX இரt'ன கரmடக sரவகாசாரt'l eMவாக eவா'kகpபJ6llள7. இ7
பZXய ேகசJdl vட •Rகll இைவகைள ேகJd8k^–rகll.
நm ேகசJdl ப'k ெசy7 சாs'ரRகைள நm ெசௗகMயmேபால xJdu8nதபdேய
ேகJ6 அXn7 ெகாllqm 'Jடm நlல YைறQl ெச@[ ெகாm6llள7. உ@அpபாe@
மாைல =ரவசனm 'னYm ப'k ெசyயpப6^ற7. நா@n ஐn7 நாJக4@ ப'ைவ ஒ8
ேகசJdl ப'ேவZX உRகll இ8வ8knm மZ[m மZற ெதாைலel வ]pபவrகqknm
அtpbவதாl sவாtயாயt'@ பயைன பல8m அைட^@றனr. 10-15 நாJக4l அnத
ேகசJைட ேகJ6 Ydtத =றn, அைத '8m=p ெகா6t7eJ6 அ7 சmபnதமான b'ய
ேகசJ6கைள ெபZ[ ெதாடrn7 பயனைட^@றனr.
sவாtயாயm ெசyய த>ேய ேநரm ^ைடpப7 கdனமாக இ8pபதாl, xJ6ேவைல
ெசy7 ெகாmேட இnத ேகசJ6கைள ேகJபதாக •Rகll vட ெசாluQ8k^–rகll.
xJdl உllள மZறவrகqm எpேபாதாவ7 அ7 பZX க8t7 ெசாl^@றனr எ@[
•Rகll ெசாlவ'u8n7 ஒ@[ ெதM^ற7; ெதMnேதா ெதMயாமேலா, அவrகqmvட
இைதk ேகJ^றாrகll! ேபாகJ6m ேரdேயா மZ[m ‘x நாll YYவ7m ஓdk
ெகாmd8pப7 அவrகqkn சM எ@[ ப6^ற7! இ8nதாom vட •Rகll sவாtயm
ெச yய ேந ர m ஒ 7 k^ உ mைம யான சாs' ர Rக ைள வா] kn m ப ழ kக tைத
ஏZப6t'kெகாllள ேவm6m.
உmைமயான ேதவr-பகவா@ xதரா^-e8pb ெவ[pb அZறவr, சrவPஞr-Yc7m
உணrnதவr ஆவாr. Yc xதராக‚ைல 12-ஆm nணsதானt'l ெவ4pப6^ற7;
அதZnp =றn ப'+@றாm nணsதானt'l சrவPஞ ‚ைல ெவ4pப6^ற7; அpேபா7
உQr அரஹnத ‚ைல அைட^ற7. உQr அரஹnதரா^ற7. யாr xதரா^ இlைலேயா
அவr சrவPஞ8m இlைல எ@ப7 இ'u8n7 ‚˜பணமா^ற7, ேமom அpபdp
பJடவr பகவாtm இlைல. சrவPஞைர பாரt7 ெதMn7 ெகாllள Ydயா7 ஆனாl
e[pb ெவ[pபZற ‚ைலைய அவ]யm பாrt7 ெதMn7 ெகாllள Ydrm.
Y> ‚ைலQl Yc xதராகt7வm இlைல, ஏகேதச xதராகt7m இ8k^ற7.
அவMடm 7€, அலRகாரm, Tமாைல, ெபாJ6, சnதனkகாpb, ேவைலயாJகll, ஆrதm,
ஏkகைண, ெசlவm, தா@யm, வmd, வாகனm, x6, n6mபm, ‚ைலயான வ]kn/டm,
ஆ^ய Yதuய பM^ரஹRகll அவMடm இ8pப'lைல. அரஹnதrகqkn Yc xதராகm
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இ8k^ற7. அpபd இ8knmேபா7, அரஹnதMடm Y>க4டேம இlலாத பM^ரஹRகll
எpபd இ8kக Ydrm? ஆஹார சPைச-ப] அதாவ7 உணk சாp=ட ேவm6m எ@ற
இcைச ஆறாm nணsதானm வைரதா@ இ8k^ற7. அதZnேமl nணsதானRக4l ப]
இ 8 pப ' lைல . ஆ ைக யாl அ ரஹ nத rக q kn க வ ளாஹா ர m அ தாவ 7 உ ணk
சாp=6^றாr எ@[ நmbதl மஹா /tயாtவமாnm.
ெபmகளாl ஐnதாm nணsதானm வைரதா@ ெசlல Ydrm, அதZnேமl ெசlல
Ydயா7, ஆைகயாl ெபm =றeQl Yk' உm6 என நmbவ7m தவறாnm.
அரஹnதrகqkn எnத உபசrkகYm ஏZப6வ'lைல. Y@னr Y> ‚ைலQl
உபசrkகm இ8nதாom, 12-ஆm nணsதான இ['வைரதா@ இ8kக Ydrm. அரஹnத
‚ ைல Q l அ தாவ 7 1 3 - ஆ m n ணsதானt' l இ lைல . அ வ 8 kn ேநா yv ட
இ8pப'lைல. அவM@ உடl பரம ஔதாMக உடலாக ப4Rnேபாl இ8k^ற7.
அரஹnத பகவாtkn 18 ேதாஷRகll - பaகll இlைல. அவMடm இlலாத அnத
ேதாஷRகளாவன: ப(, தாகm, ேநாy, @2ைம, இறpC, SறpC, மதm-ெகrவm, பயm, D+pC,
ெவfpC, மயkகm, கவைல-(ntதா, 2kகm, €kகm, DயpC, Dயrைவ, மலm-at*ரm
(உடmSl இ+n2 ெவIவ+m மல9கll), கலkகm-மன அ•tதm Yதuயன.
அரஹnதrகqkn நா@n கா' கrமRகll Ycவ7m அan7eJடன எ@ப7
உணknkvட ெதMrm. ஞானாவர•யm, தரசனாவரœயm, ேமாஹœயm, மZ[m அnதராயm
ஆ^ய நா@n கா' கrமRகqm அanததாl அவ8kn அனnத ஞானm-ேகவல ஞானm,
அனnத தrசனm-ேகவல தrசனm, அனnத Oகm, அனnத xrயm ெவ4pப6^@றன,
அதாவ7 அரஹnத பகவா@ அனnத நா@ைம உைடயவராவாr. இைவ பகவா>@ ஆனpக
nணRகளாnm. பகவா>@ ெவ4t ேதாZறt7ட@ அவ8ைடய அnதரRக ேதாZறtைதp
பZXய அXkm அவ]யமாnm. பகவா>@ nணRகைள ‚ைனk vrவேத அவ8kn
உmைமயான பk' ெசot7வதாnm. •Rகll அவ8ll ‚கcm இயlைபேய ெதMn7
ெகாllளாமl, ெவ8மேன அவ8kn தைல வணRnதl, மZ[m 7' பா6தl மJ6ேம
அவைர ம'tததாகா7, மாறாக அவம'tதேதயாnm.
மZற ேதவேதeகைள T!tதl, அவrக4டm ப€k ெகாllளl, அவrகqkn அrkயm
சமrp=tதl, லx/Tைஜ ெசyதl, ந' சYt'ரRகைள வணRnதl, மரRகைள
T!tதl, நாகpபாmb, பO Yதலான eலR^னRகைள T!tதl, nலேதவைத, யkஷ,
eயnதர, பவனவா] ேதவேதeகைள T!tதl, வாs7 சாn'kகாக நவ^ரஹRகqkn
Tைஜ ெசyதl, வரm ேவm6தl, Yதuயனெவlலாm kரšத /tயாtவமாnm. நாm
எlலா ேதவைதகைளrm வணRn^ேறாm, ஆைகயாl நாm தாராள மனYைடயவr எ@ற
நm=kைக ெகாmடவrகllvட இ8k^றாrகll; இவrகைள Dைனய Rtயா*+vu
எ@பr.
nேதவைதகைள நmbதl எ@னேவா /tயாtவm தா@; ஆனாl xதராக பகவா>@
உmைமயான sவ˜பtைத உ[' ெசyயாமl, சமண nலt'l =றnததாl nல
வழkகpபd அவைர T!tதlvட kரšத /tயாtவm ேபாலேவ எ@[ ெசாlலp ப6^ற7.
நா@ இ@[ /கk க6ைமயான ெசாZகைள ெசாl^ேற@ எ@[ எனkn ேதா@[^ற7.
xதராக பகவா>@ Y@ வரm ேவm6தl, எனkn bt'ர பாk^யm ^ைடkக ேவm6m,
•'ம@றt'l வழkn எனkn சாதகமான …rpபாக வரேவm6m, ேதrel ெவZX ெபற
ேவm6m, eயாபாரm நlல லாபகரமாக நைடெபற ேவm6m Yதலான இ@tm பலவான
e8pபRகll Trt'யானாl, நா@ இtத ேஷt'ரt'l பகவாtkn ெவll4Ql Yknைட
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சாt7^ேற@ அlல7 nழnைதkn ெமாJைட அdk^ேற@ எ@பன ேபா@ற பலவான
ேவm6தlகll எlலாm Rtயாtவேம யாnm.
இpபdrm ]லr இ8k^றாrகll, நாm இnத சYதாயt'l வ]kக ேவmdQ8k^ற7,
ெதMnதவrகll xJ6 Tைஜkn ேபாக ேவmd இ8k^ற7, அரசாRக உtேயாகsதrகll
e8pபt'Zn இணRக ]ல இடRகqkn ேபாக ேவmd இ8k^ற7. =ற ேதவேதeகll
Y@ மZறவrகqkகாக ைகvp= வணRகேவmd இ8k^ற7, ஆனாl நாm அRn
ைகvp= கm+d மZறவrகqkn ெதMயாத வmணm பPச நமsகார மn'ரtைதேய
மன'l ெசாl^ேறாm எ@^@றனr. பயtதாl, அவமானtதாl, ேபராைசயாl nேதவ,
nn8, nதrமRகqkn ப€k, e8nேதாmபl, வnதைன Yதuயன ெசyதl kர•த
Rtயாtவ மாnm.
•னா, ேமானா, காரணாtேயாக அXYகm ேபால இpேபா7 சரணாtேயாக அXYகm
எc7Rகll எ@[ எ@>டm பலr ெசாl^றாrகll. பல ஆசாrயrகளாl எcதpபJட
sரா வ கா cசா ர _ lக ைள நா @ sவா tயா ய m ெச y' 8 k^ ேற @ . அ ைவ க ll
எlலாவZXom Yதl அ'காரm சmயkதrசனm-நZகாJ] அ'காரmதா@. நZகாJ]
ெப[தேல இnத உQM@ தைலயான காMயமாnm. நாm சmயkதMசனm ெபற
ேவm6மானாl, Yதul அத@ உmைமயான இயlைப ெதMn7 ெகாllள ேவm6m.
=@னr அnத இயlைப-காMயtைத ெவ4pப6tத ேவmdய வaைய ெதMn7 அத@பd
நடkக ேவm6m. ஆைகயாl அ7 சmபnதமான eஷயm பZX ெத4k ப6t7^ேற@.
•Rகll அnத காMயt'@ காரணtைதrm ந@n ெதMn7 ெகாllள ேவm6m.
காரண/lலாமl எnத காMயYm ‚க`வ'lைல. எpபd காரணேமா அpபdேய காMயm
‚கcm. • nேலாpஜா+@ ெசyய ேவm6ெம@றாl, ைமதாமாk, ேகாவா, சrkகைர
Yதuயன ேவmdய அளk ேதைவpப6^ற7. சrkகைர பாnkn ப'l, உpb கைரசைல
ேசrtதாl • ‚ைனtத காMயm ‚கழாதlலவா!
அ7ேபால நாm Oகm அைடய ேவm6m, பMTரண Oகm xதராகt7வt'l தா@
இ8k^ற7, Yk' ‚ைலQl தா@ உllள7. அத@ 7வkகm நZகாJ] ெப8வ'lதா@
ெதாடRn^ற7. இnத காMயtைத ெவ4pப6tத நாm !னாகமt'l காரண காMய Yைற
பZXய இரக]யtைத அXn7 ெகாllள ேவm6m. Yைறயான காMயRகைள ஏZக
ேவm6m, தவறான காMயRகைள eடேவm6m. காரண காMய இரக]யRகைள பZX
sவாtயாயm ெசyவதாl, எைத ஏZக ேவm6m, எைத eட ேவm6m எ@ப7 பZX அ'l
ெசாluQ8pப7 உRகqkn ெதMயவ8^ற7. இpேபா7 நாm சmயkதMசனm-நZகாJ]
பZX பாrkகலாm.
உmைமயான கடkll-ேதவ@, உmைமயான n8 மZ[m உmைமயான சாs'ரm
இைவக4l +@[ +டRகll இlலாத ]ரtைத-ஈ6பா6 சmயkதrசனm-நZகாJ] ஆnm.
நZகாJ] உைடயவrக4டm ஆ[ அeநயRகll மZ[m எJ6 eத கrவRகll-மதRகll
இ8pப'lைல. சnேதக/@ைம Yதலான எJ6 நZnணRகll கmdpபாக அவrக4டm
இ8knm. தtவாrtத sரtதானm சmயkதrசனm எ@[ vட தtவாrதtத žt'ரt'l
ெசாlலpபJd8k^ற7. இvவா[ பலவைகயாக ெசாlலp ப6பைவக4@ ெபா8ll
ஒ@ேற! இ7 எvவா[ இ8k^ற7 எ@ப7 பZX சமண தt7வ அXYகm பZXய
கdதRக4l vட பாrtத இ8k^ேறாm. எlலாவZ[knm Yதl கடk4@ இயlb பZX
உ [ ' ெச yr mேபா7 அ வ 8 ைட ய ச rவ Pஞ tத @ைம - Y c 7 ண r‚ ைல , ம Z[ m
xதராக‚ைல-e8pb ெவ[pபZற ‚ைல பZXய அைடயாளRகைள-லJŸணRகைள நாm
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உ['p ப6t'ேனாமா, இlைலயா எ@ப7 பZX ]n'kக ேவm6m. ெவ[மேன அnத
‚ைலகைள பZX ெதMn7 ‚ைனel ைவt7k ெகாmடாl மJ6m ேபாதா7.
Oமாr 3-4 வ8டRகளாக நmYைடய கரணாtேயாக சmபnதமான sவாtயாயm
'னYm காைல ஒ@றைர ம€ ேநரm நைடெபZற7. ேகாமடஸாரm •வகாmடm,
கrமகாmடm, லp'ஸாரm, ஷபணாஸாரm Yதuய ஆகமRகll eMவாக கZ=kகp பJடன.
இpேபா7 சn78Šd-அைடயாளk nXகll அ'காரm நடn7 ெகாmd8k^ற7. இtத
_lகைள வா]knmேபா7, ஒvெவா8 பதt'om சrவPஞ பகவா>@ ேகவலஞான
ம^ைமைய அXn7 ெகாllள Yd^ற7. _லா]Mயr ஆசாrய ேந/சn'ர ]tதாnத
சkரவrt' மZ[m ெத4kைர எc'ய பmdJ ேதாடrமl • இவrக4@ ஆழRகாண
Ydயாத அXk நமkn ந@n bலpப6^ற7. நmைமpேபா@ற மnதbt' உைடயவrகqkn
இ7 ஒ8 ெபMய அளeட Ydயாத உபகாரமாnm.
ஒ8 நாll ஷபணாஸாr sவாtயாயm நடn7 ெகாmd8nத7. அ@[ Oமாr 80-85
வய7 ம'kகtதkக Y'யவr ஒ8வr Yத@Yைறயாக sவாtயாயt'l கலn7 ெகாllள
வn'8nதாr. அவr 'ரeயாtேயாகtைத ந@n கZறXn7 =ரசாரm ெசyயkvdய ெபMய
etவானாக இ8nதாr. அ@[ ஷபகsேர€Q@ அ‚v8t' கரணm, அதாவ7 9-ஆm
nணsதான eளkகm நடn7 ெகாmd8nத7. sவாtயாயm Ydn7 ெசlomேபா7,
அnத Y'யவr உ@ அpபாeடm இvவா[ vXனாr, சேகாதரேர, நா5 நாைளW[+n2
sவாtயயt*eV வரமாPேட5, ஏென]l இnத sவாtயாயt*l எ5னாl எ2cm
kர‚kக - C%n2 ெகாllள @uயDlல. ஆனா|m இ5f எனkV Rகpெப%ய லாபm
_ைடtத2. இ5f நா5 சrவhஞ%5 அ3rவ ம_ைம பej ெத%n2 ெகாYேட5.
த9ைகWடm ெசாl|9கll, அவராl எனkV ெப%ய உபகாரm kக}nத2, ஏென]l
இ5f எ5 கrவm அdnத2. நா5 இ2வைர ஒ+ ெப%ய பYuத5 எ5f kைனt2 கrவm
ெகாYu+nேத5. ஆனாl இ5f zனாகமt*5 wjƒllள க+t2kகI5 ஆழm பejய
ேபா*-அjc அவrகll aலm எனkVk _ைடtத2.
சரவPஞM@ இயlைப உ[' ெசyவதாl, நm/டm ெவ4pபடாமl உllள சrவPஞ
இயlைப ெதMn7 ெகாllள Yd^ற7. ஆைகயாl சrவPஞ ‚ைல மZ[m சrவPஞ
பகவா>@ இயlb பZXய அXk ெப[தl /க Yk^யமானதாnm. உmைமயான கடkll
சrவPஞ xதரா^ேய ஆவாr. பல அரஹரnதrக4@ 'vயtெதா> ெவ4pபJ6 உல^@
இயlb பZXrm, Yt' அைடrm வa பZXrm ெத4வான உபேதசm நமkn
^ைடt'8k^ற7. அnத அரஹnதrகqkn அறkைர மmடபm-சமவசரணm அைமn7
அ Rn ' vய tெதா> ெவ 4 pப 6 ^ ற 7 . உ mைம யான த rம m ப ZX ய உ ப ேத ச m
^ைடk^ற7. அவைர நாm …rதRகரr எ@[ v[^ேறாm. அரஹnத ‚ைலQ@ Ydel
அதாவ7 அவM@ ஆrll Trt'யைடrm ‚ைலQl, pத/8nத நா@n அகா' கrமRகqm
அaய, அnத …rதRகரr உQr Yk'பதm-பM‚rவாணm அைட^ற7. அச•Mயா^ ]tத
‚ைல அைட^ற7. =றe OழZ]Qu8n7 e6பJ6 உல^@ உc]ைய அைடn7
அaelலா Oகtைத அனnத காலm அtபek^ற7.
இpபdpபJட பகவா@ அதாவ7 உmைமயான கடkll உலகtைத பாrpபவr மJ6ேம,
எ 7 k m ெச yப வ r இ lைல . ெச yய ேவ md ய ைத எ lலா m ெச y7 Y d tத வ r k8தk^8tய@ ஆவாr. உmைமயான கடk4@ ‚ைல இpபdQ8kக, கடkll
உலகtைத பைடtதவr எ@[ நmbதl, நm ெசயlகqkn சk' த8பவr எ@[ நmbதl,
கடkll பைடpபவr, காpபாZ[பவr, அapபவr என நmbதl, அவM@ e8pபpபdேய
எlலாm ‚க`^ற7 எ@[ நmbதl, கடkll நமkn Oகm ெகா6pபாr எ@[ நmbதl,
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கடkll எ@ைன மரணt'u8n7 காpபாZ[வாr எ@[ நmbதl Yதலாைவகll எlலாm
ேதவ aடt*l அடRnm.
உmைமயான n8, 'னm'னm ஆtம அtபவm ெப8m 'கmபர Y>ேய ஆவாr.
அவr 28 +ல nணRகைள எlைல pறாமl-அ…சார/lலாமl கைட=dpபவராக
இ8k^றாr. எpேபா7m ஞானm, 'யானm, தபm ஆ^யைவக4l ஆ`nதவராக
இ8k^றாr. •Ml ^atத ேகா6 உட@ காணாமl ேபாவ7 ேபால, /கkm மnத
7வrpbணrk-கஷாயm ெகாmடவராக இ8k^றாr. அவMடm அOேபாபேயாகm-பாப
சmபnதமான ெசயlகll இ8pப'lைல. உmைமயான n8e@ ‚ைல அpபdQ8kக, பாப
ெசயlகைள ஊk^epபவrகைள n8 எ@[ நmbதl, …ய ெசயlகqkn அdைமயாக
இ8pபவr-eயச>, அ'க 'Mb உணrk ெகாmடவr அதாவ7 ேகாபm, ேலாபm, ெகrவmமானm, கபடm-மாயாசாரm ெசyபவrகைள n8 எ@[ நmbதl, உலக வா`kைகknெலௗ”க eஷயRகqkn உபேதசm ெகா6pபவr, யnதரm-வைரபடm ெகாmட தக6,
மn'ரm, தn'ரm, ஔஷதm-ம8n7, ேஜா]யm பாrt7 ெசாlu மkகைள ம^`epபவr,
kரஹசாn' எ@ற ெபயMl ேஹாமm ெசyபவr, nேதவ, nேதeகqkn (யகஷ, யk
கqkn) Tைஜ ெசyபவr, +ட ெசயlகqkn வaகாJ6பவr, Yதலானவrகைள
உmைமயான n8 எ@[ நmbதl அlல7 n8kkn சமமானவr எ@[ நm= ]றpb
ெசyதl எlலாm V+ aடt*l அடRnm.
ந'Ql n4tதைல-sனானm ெசyதl தrம காMயm எ@[ நmbதl, ஆலமரm,
ேவpபமரm Yதலான e8kஷகைள வணR^ T!tதl, ெந8pbkn மt'Ql-பPசாk>
தவm ெசyவைத தrமm எ@[ நmbதl, —rய-சn'ர@ Yதலான நவ^ரஹRகளாl ேதாஷm
உm6 என நmbதl, சmடாளrகqkn-அPசாமl ெகாைல ெசyபவrகqkn தானm
ெகா6tதl, சRகராn' Yதலான ]றpb 'னRக4l தானm ெசyதாl நlல7 என
நmbதl, ^ண[, பO Yதuயைவகqkn Tைஜ ெசyதl, பணtைத லx/ எ@[ நm=
Tைஜ ெசyதl, ஆrதm மZ[m வாகனRகqkn Tைஜ ெசyதl, இறn7eJட
தாயா'க4@ t8p'kகாக ஆm6ேதா8m தrpபணm ெசyதl, அ'l அkகைர-]ரtைத
ெகாllqதl,ேதவைதகqkn கவசm,கm Yதuயன ெசy7 அலRகMtதl, கRைக •r
பetதரமான7 எ@[ ‚ைனt7 அ'l •ரா6தl, eலRnகைள கடkளாக எm€ Tைஜ
ெசyதl, m8trPஜய ஜபm ெசyதாl மரணtைத த6kகலாm என எm‡தl,
நவ^ரஹTைஜ ெசy7 தானm ெகா6tதாl நமkn ‚கழe8knm 7@பm-மரணm
Yதலான ெகJட ‚க`kகைள வராமl தert7 eடலாm என நmbதl Yதuயன
ெவlலாm ேலாக aடt*l அடRnm.
ேமom சpப காலRக4l அேனக b7pb7 +ட பழkகRகைள நm மkக4ைடேய காண
Yd^ற7. வாst7 சாs'ரt'l நm=kைக ெகாm6, அத@பd xJ6 அைமpைப
'8t' அைமtதாl, வரe8knm ஆபt7-அசmபாeதRகைள த6kக Ydrm என
நmbதlvட ேலாக+ட/lலாமl ேவெற@னவாக இ8kகYdrm?
பாப காMயRகைள தயkக/@X ெசyrm ]ல •வ@க4@ Oகேபாக வா`e@ ேபாkைக
பாrt7; சtயm-அசtயm, )தm-அ)தm, தn'யான7-தn'யZற7, ஆராதைனknXய7
-ஆராதைனkn தn'யZற7 Yதலானைவகைளp பZX ஆராn7 ]nதைன ெசyயாமl,
பாrtத அளeேலேய அைவகைள உmைம எ@[ நm= ெகாmடா6தl எlலாm ேலாக
+டt'l தானடRnm.
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!னாகமt'@ வa உmைமயான கடkll, உmைமயான n8, உmைமயான சாs'ரm,
உmைமயான தrமm Yதuயைவக4@ பet'ரமான இயlbகைள அXn7, ஆராyn7
உ[' ெசyவதாl ேமZvXய எlலா +டRகqm தானாகேவ நm வா`kைகQu8n7
eல^e6m. அ6tத கdதt'l நாm சrவPஞM@ இயlைப அXn7, இnத உல^l
அpபdpபJட சrவPஞr இ8k^றாரா அlல7 இlைலயா எ@ப7 பZX தt7வ சrcைச
ெசyயலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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சrவhஞr kைலைய உf* ெசyதl
கdதm-2

26-2-2001

அ@b •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
இ@[ நாm Yc7ணr அXe@ இயlைப பZX eMவாக பாrkகலாm. Yc7ணr அXk
உmைமயான கடkைள அைடயாளm காmபதZn மJ6ேமயlல. ஆனாl Yc7ணr
அXe@ இயlைப உ[' ெசyவதாl, நm உQMom Yc7ணr அXe@ இயlb
இ8pபைத நmமாl அXய Yd^ற7. ஒvெவா8 உQ8m Yc7ணr அXைவ இயlபாகேவ
த@>l உைடயதாnm. ேசதனா அதாவ7 பாrtதl, அXதl உQM@ அசாதாரண]றpபான அைடயாளமாnm. இnத ]றpb மZற ஐn7 btகல, தrம, அதrம, ஆகாச, கால
'ரeயRக4l காணk ^ைடkகாததாnm. அXe@ ெசயl அXதl. அXk எைதெயைத
அX^ற7? த@ைனrm, =றவZைறrm அதாவ7 எlலாவZைறrm அX^ற7. தா@ அதாவ7
த@ Œyைமயான உQr-உQr தt7வtைதrm மZ[m =ற உல^@ eஷயRகைளrm-=ற
எlலா 'ரeய, nண, பrயாயRகைளrm அX^ற7. சrவ tரvய பrயாேய… ேகவலsய
எ@[ தtவாrtத žt'ரt'l ெசாlலp பJ6llள7. இத@ ெபா8ll ேகவலஞானm
எlலா 'ரeயRகைளrm, அத@ nணRகைளrm மZ[m அத@ எlல பrயாயRகைளrm
அX^ற7. இnத 'ரeயRகll யாைவ மZ[m எtதைன எ@பைத பாrpேபாm.
உQr 'ரeயm அனnதm. இைதeட அனnத மடRn btகல 'ரeயm, இைதeட
அனnத மடRn Ykகாலt'om உllள சமயRகll, இைதeட அனnத மடRn ஆகாச
'ரet'@ =ரேதசRகll, இைதeட அனnத மடRn ஒ8 'ரeயt'l உllள nணRகll,
இைதeட அனnத மடRn எlலா 'ரeயRக4@ nணRகll, இைதeட அனnத மடRn
எlலா 'ரeயRக4@ எlலா nணRக4@ Ykகால பrயாயRகll, ேமom இைதrmeட
அனnத மடRn இnத ேமேல ெசாlலpபJட எlலாவZைறrm ஒேர சமயt'l
ஒJ6ெமாtதமாகkm ெத4வாகkm ேநரdயாக அXயவlல ேகவலஞான பrயாயt'@
அeபாக pர'ேசt-ேகவல ஞானt'@ ஒ8 /கc]Xய பn' சாமrt'யm ெகாmடதாnm.
அதாவ7 ேகவலஞானt'@ /கc ]Xய அmசt'@ அXrm சk'Q@ அளk எlலா
அனnதRகைளrm eட /கp ெபMய அனnதமாnm.
யா8ைடய பrயாயt'l இnத ேகவலஞானm ெவ4pபJ6llளேதா அவைர நாm
சrவPஞr எ@[ v[^ேறாm. ஒ8 Yைற இnத ேகவலஞானm ெவ4pபJட =றn,
ச rவ Pஞ ப க வா@ ஒ vெவா 8 ச ம ய Y m ேக வ ல ஞானtதாl உ ல க t' l உ llள
எlலாவZைறrm அXnத வmணm இ8k^றாr. அதாவ7 ேகவuQ@ ஞானபrயாயm,
ஒvெவா8 சமயYm Y@ சமய பrயாயm அan7, அ7 ேபாலேவ b'ய ேகவலஞான
பrயாயm ேதா@Xkெகாmேட இ8knm. அதாவ7 ஞானnணm nண ேநாk^l அpபdேய
இ8knm, பrயாய ேநாk^l ஒvெவா8 சமயYm b'தாக ேகவலஞானm ேதா@[வ7m,
பழய ேகலஞானm அaவ7m இைடeடாமl ‚க`nத வmணm இ8knm. இnத ‚க`k
அனnத காலm அதாவ7 Ydelலாமl ‚க`n7 ெகாmேட இ8knm.
இRn ெவ[மேன அனnத மடRn எ@[ எcதpபJd8k^ற7. ஆனாl உmைமQl
•வரா]Q@ எm€kைக அனnதm. அத@ வrகm அதாவ7, அனnதm X அனnதm X
அனnதm X அனnதm.... இvவா[ அனtதYைற ெப8k^k ெகாm6 ேபானாl எ@ன
எm€kைக வ8ேமா அ7ேவ btகல ரா]Q@ அனnத எm€kைக ஆnm. அனnதm
vட அனnத வைகயாக இ8k^ற7. இnத அனnதRக4@ /kெபMய அனnதm ஒ8 ][
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74 ேகவலஞானt'@ அXrm சk' என அXயkm. இnத உலகt'l எnத ஒ8
எm€kைகrm ேகவலஞானt'@ அXrm சk'ைய அளeJ6 vறYdயாததாக
இ8k^ற7. ேகவலஞானm த@ைனrm மZ[m ேலாகாேலாகtைதrm அX^ற7. இnத
ேலாகாேலாகtைத ேபால அனnதானnத ேலாகாேலாகm இ8nதாom அவZைற எlலாm
vட ஒ8 சமயt'l ெத4வாக (each and every aspect of it) அXrm சk'
ேகவலஞானt'Zn உm6. அவ'ஞான சk'Q@ உதாரணtைத ெகாm6 நாm இைத
ெதMn7 ெகாllளலாm.
அவ'ஞானm ேதசாவ', பரமாவ' மZ[m சrவாவ' என +@[ eதமாக இ8k^ற7.
சrவாவ' /கpெபMய அவ' ஞானமாnm. எnத ேஷtர எlைல வைர உllள உ8வp
ெபா8llகைள அவ' ஞானm அX^றேதா அnத இடp பரpைப அவ'ஞான ேஷtரm எ@பr.
சrவாவ' ஞானt'@ ேஷtரm அசRயாத ேலாகமாnm. உ8வp ெபா8ளான btகல
'ரeயm இnத ேலாகாகாசt'l மJ6ேம இ8k^ற7, ேலாகாகாசt7kn ெவ4Qlஅேலாகாகாசt'l இlைல; அpபd இ8kக சrவாவ'Q@ ேஷtரm எvவா[ அசRயாத
ேலாகm இ8kக Ydrm? எ@ற ேகlle எcவ7 இயZைகேய. இதZn ப'l அnத உQMடm
அvவளk சk' ெவ4pபJ6 இ8k^ற7. ேலாகாகாசt7kn ெவ4Ql உ8வp
ெபா8ளான btகலm இlைலயாதலாl, அnத அXk சk'Q@ எlைல ஒ8 ேலாகாகாச
அளேவ எ@[ எ6t7k ெகாllளk vடா7. [அைதt தாmdrm அXrm சk'
உllளதாlதா@, அேலாகாகாசt'l உ8வYைடய btகலp ெபா8llகll இlைல எ@பைத
அnத அXவாl உ[' ெசyய Yd^ற7.]
ஒum=k eைளயாJdl, பq Œknm ேபாJdQl உலக சாதைன பைடpபைத நாm
பாrk^ேறாm. இத@ ெபா8ll அnத xரr 'னYm அnத அளk எைடrllள ெபா8ைள
Œk^k ெகாm6 'Mவதாகவா நாm எ6t7kெகாll^ேறாm? 'னYm அவr ஐn7 ^ேலா
பqkllள ெபா8ைளேய Oமk^றாr எ@[ ைவt7k ெகாllேவாm, ஆனாl அவ8ைடய
சk' அvவளேவ எ@[ நாm எ6t7k ெகாllவ'lைல அlலவா. அ7ேபால சrவாவ'Q@
சk' அசRயாத ேலாக அளவாக இ8nத ேபா'om, உmைமQl உllள ஒ8 ேலாக அளk
மாt'ரேம அX^ற7 எ@[ ெகாllள ேவm6m. அத@ சk' ஒ8ேலாக =ரமாணேம எ@[
nைறt7 அளeடkvடா7 எ@பைத ெத4வாக bMn7 ெகாllள ேவm6m.
இpெபாc7 ேகவலஞானt'l அனnதானnத ேலாகாேலாkகtைத ஒேர சமயt'l
அXயkvdய சk'ைய பZX ெதMn7ெகாllள Yd^றதlலவா. இnத அXயkvdய சk',
அைவக4@ பkகm பாrpபதாl உmடாகelைல, ஆனாl உQr த@>l ஒ8‚ைல
ஆ வ தாl உ mடா^ ற 7 . ஞான ப rயா ய m தா ேன அ த @ த n ' யாl த @ைன r m
மZறைவகைளrm அXrm வdel பMண/k^ற7. த@ைனrm =றவZைறrm அXதl
ஞானபrயாயt'@ Oயசாமrt'யமாnm, இ7ேவ அXe@ sவபர Sரகாஷk சk*யாnm.
சrவPஞ இயlைப ‚rணயm ெசy7, அnத இயlைப சk' வdel ெகாmட
த@>யl=l ஒ@X e6வதாl சmயkதrசனm-நZகாJ] Yதul உmடா^ற7. அ'l
ேமom அ'கமாக த@>யl=l ஆcmேபா7-‚Znmேபா7 அ6tததாக நlெலாckகm
அைம^ற7. ேமom Tரண வdel-Ycைமயாக உ['யாக ஆcmேபா7, அத@
ெவZXkக> அதாவ7 ேகவலஞானm - சrவPஞ த@ைம உmடா^ற7.
சrவPஞ இயlb =றe உQrகளான நm/டm ெவ4pபடாத ‚ைலQl சk' வdel
இ8k^ற7. ெபா84@ அnத இயlb sவத:]tத-Oய ‚˜பண மாnm. இரmடாவதாக
ேவ[ எ'o8n7m அ7 உZபt'யாவ'lைல. இயlb அனா'யக-ெதாடkகமZற காலமாக
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இ 8 pப 7 ம Z[ m அ ன nத கால m - Y d வ Zற கால m இ 8 pப 7 . ஆ ைக யாl அ 7
அனா'அனnதm. இயlb எpேபா7m பMTரணமாnm-Ycைம யாnm. ேமom எlைலயZறஅ|m ஆnm. இயlb சதாகாலYm இ8pபதாl, அதZn ேவ[ எத@ உதerm
அவ]ய/lைல, ஆைகயாl அ7 அசகாQயாnm. பMண/tதl, மாZறமைடதlvட
'ரeயt'@ இயlபாnm. எvவா[ எpேபா7m இ8pபதZn 'ரeயm Oயமாகேவ
சாமrt'யm ெகாmடேதா, அ7ேபால மாZறm அைடவதZnm vட அ7 Yc சாமrt'யm
ெகாmடதாக இ8k^ற7. ெபா8ll அத@ ேவைலைய ெசyய அதாவ7 மாZறm அைடய
அதZn ேவ[ எnத 'ரeயt'@ உதerm அவ]ய/lைல. உQr 'ரeயm அ7ேவ த@
சrவPஞ இயlைப சாrn7 சrவPஞ ‚ைலைய ெவ4pப6t7^ற7.
ெகாPசm ேயா]t7 பாr, நமkn எத@ ேமl ம)ைம ஏZப6^ற7? எlலா
பதாrtதRக4@ ேமலா அlல7 அைவகைள அXrm இயl=@ ேமலா? எ@ென@ன
அX^றாr எ@ப'@ ேமl ம)ைம வ8^றதா அlல7 அXபவM@ ேமl ம)ைம
வ8^றதா? சrவPஞ sவபாe ஆtமா எ@[ ெசாlomேபா7, த@ இயl=@ ேமl
பாrைவ ெசl^றதா அlல7 அனnத =ற ெபா8llக4@ ேமl ம)ைம ெசl^றதா?
ேகவலஞான பrயாயt'@ ேமl ம)ைம வ8^றதா அlல7 எைத சாrn7 Ydelலா
காலm வைர ேகவலஞான பrயாயm உmடா^kெகாm6 இ8k^றேதா அnத சrவPஞ
இயl=@ ேமl ம)ைம வ8^றதா? நmYைடய சrவPஞ இயlேபா நm/டm அனா'
அனnதமாக இ8k^ற7. அதைன ம', O8த ஞானேம உ[' ெசy^ற7. நm ‚க`கால
nைறnத அXe@ பrயாயm எpேபா7 சrவPஞ இயlைப ெதMn7 ெகாll^றேதா, அnத
சமயt'u8nேத ஆtம ஞானமய சrவPஞt7வ சk'Q@ ‚rமல பMணாமm நm/l
ெதாடR^ e6^ற7.
சrவPஞt7வm அதாவ7 ேகவலஞானm 13-ஆm nணsதானt'l ெபறpப6^ற7.
அரஹnத8m, ]tத8m சrவPஞrகll. மZற எlலா உQrகqm 1-Yதl 12-வ7
nணsதானm வைர உllள உQrகll அlப-nைறnத அXk அதாவ7 மைறpb அXk
உைடய-சtமstத உQrகll எ@ேற ெசாlலpப6^ற7.
சrவPஞM@ இயlைப அXnத =றn இpேபா7 நாm சrவPஞt த@ைமைய அைடய
சாத ைன ெச y^ ேறா m . ச rவ Pஞ M @ இ ய lைப ேக Jட = ற n m v ட ] ல r ,
எlலாவZXrknm Yதl சrவPஞr இ8pபைத உ[' ெசyயYdrமா? எ@[ ேகlle
எcpbவr. உmைமQl சrவPஞைர நm Y@னாl காm=kக Ydrமா? எ@பr. இpேபா7
சrவPஞr இnத ேதசt'l இlைலயா? இlைல, எnத ேதசt'om இlைலயா? எ@[
நாm ேகlle எcp=னாl, அவrகll எRnேம இlைல எ@பr. சrவPஞr இnத காலt'l
இlைலயா? அlல7 +@[ காலt'om இlைலயா? எ@[ அவMடm ேகJடாl,
சrவPஞr எnத காலt'om இlைல எ@பr. சேகாதரேர, •Rகll தா@ சrவPஞr
ஆ^eJ‘rகll, ஏென>l உRகqkntதா@ +@[ காலYm +@[ உலகYm பZXய
அXk இ8k^றேத! எ@[ நாm அவMடm ெசாlல Ydrm.
எlலா சமயtைத சாrnத மkகqm அவரவrகqைடய கடkllகll vட சrவPஞr
எ@ேற v[^@றனr. ஆனாl எlலா மkகqm தRகll பகவா>@ வdவtைத ேவ[ ேவ[
eதமாக ெசாl^@றனr. அ'l ஒ8வr உmைம எ@றாl மZறவrகll v[வெதlலாm
ெபாyயாக இ8kக ேவm6m. சrவPஞM@ இயlேபா எlலா இடt'om மZ[m எlலா
காலt'om ஒேர மா'Mயாக இ8kக ேவm6m, ேவ[ ேவறாக அlல. சrவPஞM@
வா€Ql-ெசாlul எpேபா7m ஒ@[kெகா@[ எ'ராக இ8pப'lைல. மZற சமய
க ட k 4 @ வா€ Q l , அ தாவ 7 அ வ rக q ைட ய சாs' ர Rக 4 l அ pப d pப Jட
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Yற@பா6கll காணpப6^@றன. எpபd எ@றாl அnத சாs'ரRக4l ]ல இடRக4l
அ ) mைச உ ப ேத ச m ெச yய pப 6 ^ ற 7 , ] ல இ ட Rக 4 l ) mைச kn ஆ த ரk
காணpப6^ற7. ]ல இடRக4l =ரmமcசrயm உபேத]kகp ப6^ற7, ஆனாl ]ல
இடRக4l =llைள ெபறாத ‚ைல-அbtரsய க' இ8kகkvடா7 அதாவ7 =llைள
இlலாதவrகqkn sவrகm ^ைடpப'lைல எ@[ vறpப6^ற7.
இnத காரணtதாl யாr ‚rேதாŠ-ேதாஷமZறவேரா மZ[m ‚ராவரm-மைறpb
அZறவேரா, அவைரேய ஆpத@ அதாவ7
உmைமயான கடkll எ@[ நmbவ7
உயrnததாnm. ‚rேதாŠ எ@றாl ேதாஷm இlலாத அதாவ7 Yc e8pb ெவ[pபZறxதரா^ எ@[ ெபா8ll. ‚ராவரm எ@றாl ஆவரணm அlலாத-ஞானாவரணm,
தrசனாவரணm இlலாத ேகவலஞா> எ@[ ெபா8ll. சrவPஞைர உ['pப6tத Yதul
எnத உQராவ7 ‚rேதாŠ மZ[m ‚ராவரm உைடயவராக இ8k^றாரா எ@[
உ['pப6tத ேவm6m.
]ல உQrகll-Yதl nணsதானm Yதl நா@காm nணsதானm வைர உllள உQrகll
அசyய/ ‚ைலQl உllளைதp பாrk^ேறாm. ]ல உQrகll-ஐnதாm nணsதான
உQrகll சyயமாசyய/ ‚ைலQl உllளைதp பாrk^ேறாm. ேமom ]ல உQrகll 6-ஆm
nணsதானm Yதl 12-ஆm nணsதாணm வைர சyய/ ‚ைலQl இ8pபைதp
பாrk^ேறாm. இத@ெபா8ll ேதாஷRகll இlலாைம வளர வளர, ேதாஷRகll Ycவ7m
இlலாத ‚ைல ெபZ[, ேதாஷமZறவராக ஆக Ydrm எ@பைத உ[' ப6tத Yd^ற7.
ஒ8 ெபாX உQrகqkn ஆவரணm /க அ'கமாக இ8k^ற7. அதாவ7 அnத
உQrக4@ அXk ெவ4pபா6 எlலாவZைறrm eட /கk nைறவாக இ8k^ற7. /கk
nைறnத O8த அXe@ ெபயr பrயாயஞானm. அ7 அkஷரt'@ அசRயாத பாகt'@ ஒ8
பn' எvவளேவா அvவளேவயாnm. இRn அkஷr எ@பைத அ, ஆ, இ Yதலான எctதாக
எ6t7k ெகாllளk vடா7, /கk nைறnத ‚ைல O8தஞானm எ@[ எ6t7kெகாllள
ேவm6m.
ஒ8 ெபாX Yதl ஐn7 ெபாX வைர அXe@ பdpபdயான ெவ4pபாJைட பாrkக
Yd^ற7. மனYைடய ஐn7 இn'Mய உQrக4டm vட அXktெத4el ஏZற
இறkகRகைள காணYd^ற7. ]லM@ அXk மnதமாக இ8k^ற7, ]லM@ அXk
vrைமயாக இ8pபைத நmமாl அXய Yd^ற7. இ'u8n7 ஞானt'@ Yc ெவ4pபா6
ஏZபJ6 அXk Ycைமயாக மைறpb அZறதாக ஆகYdrm எ@பைத நmமாl அXய
Yd^ற7. இைதtதா@ நாm ஞானாவர•ய கrமm YYவ7m அan7 ஷாQக ஞானm
அதாவ7 ேகவலஞானm ெவ4pப6^ற7 எ@[ v[^ேறாm.
ப@>ரmடாm nணsதானt'l உQr ‚rேதாŠ அதாவ7 Tரண xதரா^யா^
e6^ற7. அதZn இcைச, OபாOப உணrk, காமm, kேராதm, ஹாsயm, ேசாகm, தைய
Yதலான எnத 7வrpb உணrkகqm-கஷாயYm இ8pப'lைல. அnதரRக மZ[m
ப^ரRக பM^ரஹRகll Ycவ7m அZறதாக ஆ^e6^ற7. ேமாகm, e8pb, ெவ[pb
அnதரRக பM^ரஹமாnm. மZ[m ‚லm, x6, ஆைட, அ€கல@, பாt'ரm, தனm, தா@யm
Yதuயன ப^ரRக பர^ரஹமாnm. இnத ‚ைலQl இ8n7 அnதr Y¡rத சமயt'l,
13-ஆm nணsதான Yதl சமயt'l, உQr சrவPஞr அதாவ7 ‚ராவரண-மைறpபZற
‚ைலைய அைட^ற7. யாr ‚rேதாŠ அதாவ7 ேதாஷமZறவரானாேரா, அவேர ‚ராவரm,
மைறpபZற சrவPஞr ஆ^றாr. இதனாl =ற மதt'னM@ கடkll சmபnதமான கZபைன
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/கkm தவறானதாnm எ@பைத உ[' ப6tதலாm. ஈsவர@ பkகதrகqkn சk'
ெகா6k^றாr மZ[m 7Šடrகைள அடkn^றாr எ@பெதlலாm கZபைனயாnm.
இvவா[ ‚rேதாŠ-xதரா^ மZ[m ‚ராவரm-ேகவலஞானm இைவகைள உ['
ெசyவத@ +லm, நாm சrவPஞr இ8k^றாr எ@பைத உ['p ப6tத Ydrm.
சrவPஞைர உ['pப6t7m வசனRகைள !னாகமt'l ஒvெவா8 இடt'om பாrkக
Ydrm. சrவPஞைர உ['pப6t7வ7 ‚யாய சாs'ரt'@ Yத@ைமயான eஷயமாnm.
ஆசாrய சமnதபt'ரr எc'ய ஆpத †மாmசா, ஆசாrய அகளRகr எc'ய அvட ச*,
ஆசாrய etயாநn' எc'ய அvட சகs% Yதuய _lக4l இ7பZX eMவான
சrcைச ெசyயpபJ6 இ8k^ற7.
நா@n அtேயாகRக4@ +லYm சrவPஞr இ8pபைத உ[' ெசyய Yd^ற7.
=ரதமாtேயாகt'l பல உதாரணRகll +லm நமkn இ7 ெதMய வ8^ற7. Yதl
…rதRகர பகவா@ ஆ'நாதr பரத சkரவrt'Q@ மக@ ம•], யாr Y> …Jைச எ6t7
சமவசரணt'l அமrn'8nதாேரா, அவr, அேனக =றeகqknp =றn நா@காm
காலt'@ இ8'Ql, 'ரசலா மZ[m ]tதாrதM@ மகனாகp =றn7, ‚க`கால 24-வ7
…rtதRகரr மஹாxரராக ஆவாr எ@[m vXQ8k^றாr. பகவா@ ேந/நாதr
ப@>ரm6 வ8டRகqknp =றn 7வாரைக நகரm ெந8p=னாl அaய ‚/tதமாக
…பாயனY> இ8pபாr எ@[ அXet'8k^றாr.
கடnதகால, ‚க`கால, எ'rகால …rtதRகரrக4@ ெபயrகll மZ[m அவrக4@
YZ=றeக4@ வrணைன நமkn =ரதமாtேயாகt'@ +லm அXய Yd^ற7. இைவகll
எlலாm சrவPஞM@ வா€Ql வnதைவகளாnm. கரணாtேயாகm பdknm ேபா7
ஒvெவா8 பதt'om ேகவலஞானt'@ ம)ைம மZ[m சrவPஞM@ ேமl நm=kைக
வuைம ெப8^ற7. எm€kைககll(சRயாதm, அசRயாதm, அனnதm) மZ[m
அளைவகll (பlயm, சாகr, அRnலm) மZ[m அைவகைள ேவ[ப6t' பntதXதl,
அசRயாtt'@ அசRயாத வைக, அனnதt'@ அனnத வைக, •வரா], btகலரா],
ஒvெவா8 சமயt'om பnதமாnm கrம பரமா‡kக4@ எm€kைக, கrமt'@
n ணsேர€ வ d வ அ ைம pb , ஒ vெவா 8 ச ம ய t' o m க rம t' l ந ைட ெப [ m
பMவrtதைன, க€தt'@ ப'நா@n pரவாகm, க€தt'l பலவைக —t'ரRகll
பdknmேபா7 நm எmணt'l வ8m இைவகைள எlலாm ேகவலஞா> ேநரdயாக
அXn7 அpபdேய vX இ8k^றாr எ@பைதrm, இைவகll எlலாm கZபைனயாl
vறpபJடைவ அlல எ@பைத உணர Yd^ற7. +kலக eMவான வrணைனகைள
பdknmேபா7, இைவகைள அXn7 ெசாluQ8pபவr எlலாவZைறrm ஒேர சமயt'l
அXrm ஒ8 சrவPஞராகேவ இ8kக ேவm6m எ@ப7 உ['யா^ற7.
இைவகll எlலாm சrவPஞr vXயைவ எ@ற நm=kைக எRகqkn உm6, ஆனாl
சrவPஞr YZகாலt'l இ8nதாr, இpேபா7 ‚க` காலt'l இlைல, எRnm
அpபdpபJடவr காணpபடelைல எ@[ ]லr ேகlle எcpபலாm. அவrகqkn ப'l
இ7தா@, ‚க`காலt'l பரத ேஷt'ரt'l சrவPஞr-அரஹnதr இlைல, ஆனாl
eேதக ேஷt'ரt'l சrவPஞr எlலா காலt'om காணpப6^றாr, பரத, ஐராவத
ேஷt'ரt'l இறRnகாலt'l நா@காm ஆராeom-…நZகாலt'l, ஏ[காலt'l
+@றாm ஆராeom காணpப6^றாrகll.
சாs'ரRக4l இைடeடாமl ‚ரnதர மாrகைணகll vறpபJ6llளன. ‚ரnதர
மாrகைணகll உணrt7வத@ ெபா8ll, nXp=ட ]ல nணsதானRக4l ஏதாவ7 ]ல

28

உQrகll எpேபா7m இ8kகேவ ெசyrm எ@பதாnm. இnத nணsதானRக4l ஒ8
உQரkvட இlலாத சமயm எ@பேத எpேபா7m இ8pப'lைல, இ8kகpேபாவ7/lைல.
Yதl, நா@n, ஐn7, ஆ[, ஏc, ப'+@[ ஆ^ய ஆ[ nணsதானRக4l பல உQrக4@
ேநாk^l, உQrகேள இlலாத சமயm எ@பேத இlைல. இதனாl …rtதRகரr மZ[m
அவrக4@ உபேதசm இlலாத மZ[m ேமாŸ மாrகm, சmசாரமாrகm Yதuயன இlலாத
நாேள இlைல எ@ப7 உ['யா^ற7.
இpேபா7 ேவ[ eதமாகkvட சrவPஞr இ8pபைத உ[' ெசyயலாm. எRn ‚/tத
வdel அனnதானnத அXn7 ெகாllள vdய ெபா8llகll தZேபா7 இ8k^றேதா, அRn
அைவ எlலாவZைறrm ஒ8ேசர அXயkvdய சrவPஞr யாராவ7 இ8kக ேவmdய7
அவ]யm. ஒvெவா8 'ரeயt'om =ரேமயt7வm எ@ற ெபயr ெகாmட ஒ8 ெபா7
nணm இ8k^ற7. அ'u8n7 நாm ெதMn7 ெகாllவ7, 'ரeயm ஏதாவ7 ஒ8
ஞானt'Zn த@ைன ெவ4pப6tேவ ெசyrm, அதாவ7 அவ]யm ேகவலஞானtதாl
அXயpபடேவ ெசyrm எ@பதாnm.
'ரeயt'l உllள அனnத nணRக4l, அத@ Ykகால எlலா பrயாயRக4om
மZ[m அத@ =Xkக Ydயாத பn'கqm-அeபாக p=ர'ேசதt'om த@ைன அXkkn
ெவ4pப6t7m சk' இ8k^ற7-ஞானt'l =ர'பuknm சk' இ8k^ற7. ஆைகயாl
அnத எlலாவZைறrm அXயkvdய ஞானm vட அவ]யm இ8kகேவ ேவm6m.
= ர ேம ய t7 வ ச k' Q @ ெவ 4 pப 6 t7 m வ d வ ெச ய l இ ைட e டா7 ந ட n7
ெகாmd8k^ற7, இயlபாகேவ இைவகll அைனtைதrm அXயkvdய ேகவலஞா>
vட எlலா காலYm இ8kகேவ ேவm6m. இnத ஞாயt'@ +லm vட சrவPஞr
இ8pப7 உ['யா^ற7. மகllகேள! இ7நாll வைர நாm சமண ]tதாnத அXYகt'l
எnத ]tதாnதm, ஞாயm பdtேதாேமா அத@ ஆதாரt'l நாm சrவPஞr இ8pபைத
உ[' ெசy7 ெகாm6 இ8k^ேறாm.
எ7 இயlேபா அ7 எlைலயZறதாக இ8k^ற7, வரmபZறதாக இ8k^ற7 எ@[
இRn ஒ8 ‚யமm-e' இ8k^ற7. எpபd ஆகாய 'ரeயt'Zn எlைலQlலா இடm
ெகா6knm சk' இ8k^றேதா அ7ேபால 'ரeயt'@ எnத இயlbknm எlைல, வரmb
இ8pப'lைல. அனnதானnத 'ரeயRகqkn ேலாகாகாசt'l இடm ெகா6tத
=றnmvட அைதpேபால அனnத மடRn ெபா8llகqkn இடm ெகா6kகvdய சk'
ெகா@ட அேலாகாகாசm காuயாகேவ இ8k^ற7-அ'l ஆகாச 'ரeயm தeர ேவ[
எnத 'ரeயYm இlைல.
அேதேபால ஞான nணt'@ ஒ8 பrயாயt'l எvவளk அXrm சk' இ8k^ற7
எ@றாl உலகt'l உllள அனnதானnத 'ரeயRகll, அத@ nணRகll, அைவக4@
Ykகால பrயாயRகைளrm அத@ =XkகYdயாத ]Xய v[கைளrm-அeபாக=ர'ேசt,
அவZX@ ‚/tதm மZ[m சmபnதRகll Yதலான எlலாவZைறrm ஒ8ேசர ஒேர
சமயt'l 7luயமாக அXnத =றnm vட, அnத ஞானtைதeட அனnத மடRn
அதாவ7 அனnத அXrm சk' உபேயாகpப6tதp படாமேலேய இ8k^ற7. இnத உலகm
ேபால அனtதானnத உலகRகll இ8nதாomvட அைவக4l உllள அைனtைதrm
ேக வ ல ஞா ன t' @ ஒ 8 ] X ய ப n ' யா ேல ேய பா rkக க p ப J6 e 6 m எ @[
ெசாlலpப6^ற7.
அtயாt/k சtb8ஷr S காm! அவrகll சrவPஞt7வ சk' பZXய அவ8ைடய
=ரவசனt'l இvவா[ vXQ8k^றாr “அஹாஹா! ேகவu பகவா>tைடய ஞானt'l
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ேலாகேலாகm காணpப6^ற7-இேதேபாl அனnத ேகவu பகவntகll ேகவலஞானt'@
ஒ8 பrயாயt'l பாrkகp ப6^ற7, அnத ேகவலஞானt'@ ஒ8 சமய பrயாயt'@
வuைம தா@ எvவளk?”
இnத வாk^யm எனkn அdkகd ‚ைனkkn வ8^ற7. பல வ8டRகளாக தt7வ
அpயாசm மZ[m அ'l அXயpபJடைத ஆழ ]n't7m vட இnத வாk^யt'l
இ8n7தா@ சrவPஞதாe@ அnத ம)ைம எனkn ெதMnத7, ]nதைனQ@ ஆழt'l
இ8nத சnேதகm எpபd ேபான7 எ@ப7 vட ெதMயelைல மZ[m எனkn எ@
ஆ@மாe@ ெப8ைம ெதMn7 eJட7, எனkn எ@tைடய ஆtமாe@ =ரபலm ஏZபJ6
eJட7. நா@ ஆtமாtபவm அைடnேத@. எனkn ^ைடpபதZகMய இரt'ணm
^ைடt7 eJட7 அதாவ7 நZகாJ] அைடn7 eJேட@. F காm! அவrகll
ஆtமாe@ 47 சk'கll பZX பலYைற ெசாZெபாak ஆZXQ8k^றாr. அைவ ஆtம
=ர]t', ஆtம ைவபவm மZ[m pரவசன ரtனாகr எ@ற ெபயMl =ர]t' ெபZறைவ.
1992-l இnத +@[ சாs'ரRக4u8n7 நாm ஒvெவா8 சk'Q@ வrணைணகைள
பdtேதாm. sவாtயாயm ெசyதkட@ உllேநாk^ ]nதைனQl ஈ6பJடேபா7 இnத
அ'சய காMயm நடn7 Ydnத7.
சாs'ரt'l எlலா eஷயRகைளrm பdtத =றேகா அlல7 ேகJட =றேகா
அைவகைள உ[' ெசyய Ydயelைல எ@றாl, அதZகாக நm அXrm சk'Ql
ஆ`n7, நm அXel ]nதைன ெசy7 அXய Yயlவ7 அவ]யமாnm. சrவPஞைர உ['
ெசyதl மZ[m சrவPஞ வdவ நm அXe@ 'றைம அதாவ7 நm அXe@ Ykகால
இயlb பZX உ[' ெசy7 அதைன அXn7 ெகாm6 இ8pபதாl-நm அXe@
உபேயாகtைத நm அXe@ சk'Q@ேமl ெசot7ேவாமானாl நமkn நm Otதாtம
அtபவm ^ைடk^ற7. இveதமாக நm Oய அtபவtதாl நாm சrவPஞைர உ['
ெசyய Ydrm.
அவ' ஞானm +லYm சrவPஞைர உ[' ெசyய Ydrm. …rதRகரr ேகவலஞானm
அைடnதkட@ ெசௗதrம இn'ர>@ ஆசனm அைச^ற7, ெசாrkகt'@ வாt'யm
YழRn^ற7 மZ[m அpேபா7 இn'ர@ த@ அவ' ஞானt'@ வa பகவா@ ேகவல
ஞானm அைடnதைத ெதMn7 அR^8nேத அவைர வணR^ ேகவலஞான கlயாணm
ெகாmடாட வ8^றாr எ@பைத நாm =ரதமாtேயாகt'l பdt'8k^ேறாm.
கrமRகைள ேநரdயாக பாrkகkvdய ேவ[ ]ல அவ' ஞா>கll, சrவPஞ பகவா>@
நா@n அகா' கrமRகைள அX^@றனr ஏென>l அரஹnத8kn நா@n கா'
கrமRகll அan7eJடன. அlப ஞானமான ஷேயாபசம ஞானtைத உைடய அவ'ஞா>
vட சrவPஞtவtைத - ‚ராவரண ஞானtைத உ[' ெசyய Ydrm.
சrவPஞM@ வா€ வarm, !ேனn'ர பகவானாl ெசாlலpபJட ஆகமm வaயாகkm
சrவPஞைர உ[' ெசyயலாm. சrவPஞ வா€Ql Y@tknp=@ Yற@ இlலாைம,
உmைம, Yc உலகt'@ வdவtைத எ6t7kv[m சாமrt'யm அதாவ7 ெசாloதl
Yதuய nணRக4@ +லm, ஆகம =ரமாணt'@ +லm, ஞாய சாs'ரRக4@ அேனக
ஞாயRக4@ +லm, 'ரvயாtேயாக ]tதாnதRக4@ +லm, =ரதமாtேயாகm,
கரணாtேயாகm, சரணாtேயாகm Yதuயைவக4l ஆதாரRகll +லm இvவாறான பல
வaக4l சrவPஞைர நாm உ[' ெசyயலாm.
S nnதnnதாசாMய Y>வr த@ ஔதாMக உடoட@ eேதக ேஷt'ரt'l உllள
|மnதர பகவா>@ சமவசரணm ெச@றாr. அRn அவr எJ6 'னRகll வைர இ8n7
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சrவPஞரான |மnதர …rtதRகரைர ேநரdயாக தMசனm ெசy7, அவ8ைடய
'vயtெதா>ைய ேகJடாr. சtய மாஹாeரததாM Y>Q@ இnத ‚க`k பZX
sரவணெபuேகாலாel உllள கlெவJ6 +லYm மZ[m _lக4@ +லYm நmமாl
இ@[m அXய Yd^ற7. YZ=றe ‚ைனk-ஜா'sமர@ அXk வa YZ=றe பZXய
‚ைனk வ8^ற7. Sமt ராyசn மZ[m சேகாதM சmபாெப@ இவrக4@ YZ=றe
‚ைனk அXel, அவrகll YZ=றeQl …rதRகரைர ேநரdயாக பாrtதைத ெதMn7
இ8nதனr.
இvவா[ காரண-காMய ஏZபா6 பZXய இரக]யtைத அXn7 ெகாllqm Y@ நாm
சrவPஞt7வtைத உ[' ெசy^ேறாm. சrவPஞேரா தரமt'@, தrம …rtதm அதாவ7
ேமாŸமாrக உபேதசt'@ +லமாக இ8k^றாr. சrவPஞM@ sவ˜பtைத பZX
அXயாமl அவ8ைடய வா€Q@ உmைமைய மZ[m ம)ைமைய உணரYdயா7.
சrவPஞr பZX சMயான உ[' இlலாமl சmயkதrசன வdவ காMயm ெவ4pபடா7.
ேமாŸm மZ[m ேமாŸமாrகm பZXய உ[' இlலாமl ேமŸமாrகm ெதாடRக
Ydயா7. ஆைகயாl சrவPஞr சmபnதமான +ட கZபைன மZ[m ‚ராகMpb
சmபnதமான eஷயRகll பZX நாm அ6tத கdதt'l சrcைச ெசyயலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
இpபdkn
உRகll அmமா.
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சrவhஞr பejய Vழpபm
கdதm-3

8-3-2001

=Mய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
மகllகேள, இnத ம>த =றel வn7 =றnத நா@ ]றpபாக எ@ன அைடnேத@?
எ@[ ஒvெவா8 உQ8m தாேன ]nதைன ெசyய ேவmdய7 அவ]யமாnm. அனnத
காலt'l ^ைடpபதZn அMய ம>தp =றe இpேபா7 எனkn ^ைடt'8k^ற7.
அ'om /கk ^ைடpபதZகMய உmைமயான !ேனn'ர பகவானாl ெசாlலpபJட
உபேதசm எனkn ^ைடt'8k^ற7. இ8nதாomvட உட@ இ8kகkvdய ெசாnத
பnதRகll மZ[m ெசlவ ]றpbக4@ =@னாl அைலn7 …ய )mைசகll ெசyயாமl
இ8k^ேறனா இlைலயா?
த@tைடய இ8pைப-அs't7வtைத அைடயாளm காணாமl இ8tதl, அைத
ஏZ[kெகாllளாமl இ8tதl, அைத மறn7 e6தl Yதuயன எlலாm தனkntதாேன
இmைச ெசy7 ெகாllவ7 தா@. =ற8ைடய 7@பtைத பாrt7 நமkn க8ைண
வ 8 ^ ற 7 , ஆ னாl இ @[ வ ைர எ pேபாதாவ 7 sவ த ைய - ந m ேம l க 8 ைண
வn'8k^றதா எ@ன? நாm த8மt'@ +லm தயா எ@[ ெசாl^ேறாm. இnத
த 8 ம t' @ ெதா ட kக ேம sவ த ைய - த @ேம l க 8 ைண ெகா llவ ' u 8 nேத
ெதாடRn^ற7.
இRn நமkn ஓyk எRேக இ8k^ற7? எ@[ •Rகll ெசாlxrகll. நமkேகா
இறpபதZnvட ஓyk ^ைடpப'lைல. நாm இRேக /க அ' ேவகமான வா`kைகைய,
/கkm YmYரமான வா`kைகைய வா`n7 ெகாm6 இ8k^ேறாm.
இRn இறpபவrகll எlலாm ஓyel இ8knm ேபா7தா@ இறk^றாrகளா? யாr
த@ைனt தா@ அXயelைலேயா அவr வா`kைக எ@ன வா`kைகேயா? அRn
சமயnேதா8m பயRகர பாவ (bhava -உணrel) மரணm ‚க`n7 ெகாm6 இ8k^ற7.
நாll Ycவ7m கைளp=lvட நmமாl 15-20 ‚/டm n4kக ேநரm எ6t7kெகாllள
Yd^றேபா7, ஏ@ 5 ‚/டm நm ஆ@மா பZX ‚ைனkக எ6t7kெகாllள Ydயelைல?
ஓ 8 இ ட m e J6 ேவ [ இ ட m ெச @[ ெகாmd 8 kn mேபா ேதா , ேவ ைல ெச y7
ெகாmd8knmேபாேதா, ŒRகpேபாnm Y@ேனா, நm ஆ@மா பZXய எmணm ஏ@
வ8வ'lைல? ஏென@றாl நமkn எத@ேமl மகt7வm இ8k^றேதா, அ7ேவ இரk
பகl Ycவ7m நm ]nதைனQl ஓdkெகாd8k^ற7. ேவ[ ெபா84l மாZறtைத நாm
ெசyய Ydயா7, அnத ெபா8ைள ெக6kக Ydயா7, அைத மாZX அைமkகkvட
Y d யா7 , எ @றாo m நா m அ ைத மா ZX ய ைம kக … rமான m ெச y7 ெகாm6
காரண/lலாமl 7kகm அைடn7 ெகாmd8k^ேறாm. ஆனாl அaelலாத
Oகமைடrm வa Oலபமாகkm எ4தாகkm ^ைடknmேபா7vட நமkn அத@ேமl
நm=kைக ஏ@னேவா வ8வ'lைல.
உmைமயான Oகm பZXய வaைய நமkn சrவPஞr-xதரா^-அரஹnதr-…rதRகரr
vXQ8k^றாr. சrவPஞைர சMயாக உ[' ெசyபவrகqkntதா@ அவ8ைடய
வா€Ql நm=kைக வ8m. சrவPஞM@ இயlைப உ[' ெசyrm சமயt'l, நமkn
நm/டm சk' வdel - ெவ4pபடாத ‚ைலQl இ8knm சrவPஞ இயlைபrm
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அைடயாளm காணYd^ற7. நm இயlb பZXய ]nதைன வ8^ற7. +டநm=kைக
மtதமைடn7 அaவைட^ற7.
சrவPஞr சதாகாலYm இ8k^றாr எ@ப7 பZX நாm சrcைச ெசy7llேளாm.
ஆனாl சrவPஞr பZXய அேனக தவறான கZபைனகll இpேபா7 ச+கt'l ேமேலாR^
இ8k^@றன. அ'l ]ல தவறான க8t7kகll நm/டm இlலாமl இ8k^றதா எ@[
•Rகll அவ]யm ]n'kக ேவm6m. சrவPஞ பகவா@ எlலா 'ரeயRக4@ Ykகால
மாZறRகைளrm ஒ8ேசர ஒேரேநரt'l அX^றாr எ@[ பாrtேதாm. பrயாயRகll
‚cசQkகpபJd8nதாl தா@ அைவகைள அXதl அதாவ7 இnத மாZறRக4@
வMைசYைற, மZ[m அ7 ‚கழ ேவmdய காலm, அதZகான ‚/tதRகll எlலாm
சMயாக, ‚cசயமானதாக இ8nதாlதா@ அைவகைள அXய Ydrm. இைத kரம‚ய/t
பMணாமm அlல7 kரமபtதபrயாயm எ@[ v[வr. யா8kn kரமபtதபrயாயm பZX
ெத4k இlைலேயா, அlல7 யா8kn அத@ேமl நm=kைக இlைலேயா அவrகll
ச rவ Pஞ M @ இ ய lைப e ப •த மாக க Zப ைன ெச y7 ந m= k ெகாm6 llளன r ,
ம Zற வ rக q kn m v ட அ 7 ேபால உ ப ேத ச m ெச y7 த வ றான க Zப ைனக ைள
”`கmடவா[ பரpb^@றனr. அைவகைள ஒvெவா@றாக இpேபா7 பாrkகலாm.
1. “எnத பrயாயRகll கடnத காலt'l நடn7 eJடேதா மZ[m எ7 இpேபா7
‚க`காலt'l ‚க`n7 ெகாm6 இ8k^றேதா அைவகll ஒ@ற@=@ ஒ@றாக
இ8k^@றன, ‚cசQtத வMைசpபd எைவ நடkக ேவmdயேதா அைவகேள நடnதன,
அ'l எnத மாZறYm இlைல-யா8m மாZX அைமkகkm Ydயா7, ேமom சrவPஞr
இைவகைள ஒ8ேசர ஒ8 சமயt'l அX^றாr. ஆனாl எ'rகால மாZறRகll எpபd
‚cசQkகpபJd8kக Ydrm? அைவ kரmபtதமாக இ8kக Ydயா7, ஆைகயாl
சrவPஞr எ'rகால பrயாயRகைள அX^றாr எ@ப7 தவ[”.
அவrக4@ நm=kைகQl சrவPஞ பகவா@ கடnத மZ[m ‚க`காலtைத எ@னேவா
அX^றாr, ஆனாl எ'rகாலtைத அXய Ydயா7 எ@ற எmணm உllள7. யா8kn
பைடpbMைம அஹRகாரm இ8k^றேதா மZ[m த@ மZ[m =றவZX@ எ'rகால
மாZறRகைள, த@ e8pபmேபால '8pப Ydrm எ@ற +ட கZபைன இ8k^றேதா,
அவrகll சrவPஞM@ இயl=l சnேதகm ெகாm6, ெபா84@ இயlbkn மாறாக
ெசாlo^@றனr.
வst7கll அதாவ7 ஆ[ 'ரeயRகqm Ykகாலt'om இ8k^@றன. 'ரeயm
ஒvெவா8 சமயYm ஏதாவ7 ஒ8 வdவt'l இ8k^ற7. ஆனாl அnத வdவm ஒ8 சமயm
மJ6ேம இ8k^ற7, =றn ேவ[ b'ய வdkkn மாZறm அைட^ற7. இvவா[
அ னா' அ ன nத மா Zற Rக 4 @ வ M ைச Y ைற pப d ‚ க `த l அ nத வ st7 e @
இயl=ேலேய இ8k^ற7, மாZறRக4@ ஓJடவMைச-pரவாஹm அnத வs7e@
sவகாலm மZ[m nXp=Jட மாZறt'@ இ8p=டமாnm, அnத காலm அnத மாZறt'@
sவகாலமாnm, அnத ஒ8 சமயt'யதாnm மZ[m அ7 ‚cசQkகpபJடதாnm.
ஒvெவா8 'ரeயYm த@ sவச7Šடயtைத (tரvய, ேஷtர, கால, பாவtைத)
த@>ேலேய ெகாmd8k^ற7. ஒvெவா8 'ரeயt'Znm அத@ sவtரvய, sவேஷtர,
sவகால, sவபாவm த>tத>யாக இ8k^ற7 மZ[m அைவ Ykகாலt'om •dt7
இ8k^ற7. 'ரeயt'@ ேநாk^l ஒvெவா@X@ sவ'ரvயYm அ'ேலேய இ8k^ற7,
அத@ sவேஷtரYm அRேகேய இ8k^ற7, அதாவ7 ஒvெவா8 'ரeயt'@ =ரேதசm
அ7ேவ யாnm மZ[m அ'ேலேய அ7 இ8k^ற7. அதtைடய இயlb அதாவ7 அnத
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'ரeயt'@ அனnத nணRகll vட அ'ேலேய இ8k^@றன. அேதேபால 'ரeயt'@
sவகாலm அதாவ7 பrயாயt'@ அனா'அனnத pரவாஹ kரமm (ெதாடkகமZற
Ydelலாத மாZறRக4@ சR^utெதாடr) அ'ேலேய இ8k^ற7, அ'l எpேபா7m
எnத மாZறYm இlைல. அnத pரவஹ வMைசQl பrயாயRகைள Y@ேனா =@ேனா
தllள Ydயா7. ஒvெவா8 சமயt'@ பrயாயYm vட அnத 'ரeயt'ேலய
உmடா^ற7 மZ[m மாZறRக4@ ‚cசQkகpபJட வMைச vட அnத 'ரeயt'ேலேய
இ8k^ற7.
சrவPஞேரா இnத வs7 sவ˜பtைத த@tைடய 'vய ேகவலஞான'@ வa
அXnதாr. தா@ அXnதைதேய 'vயtெதா>Ql vXனாr, ஆனாl இnத வs7e@
எ'rகால ‚ைலகைள அவr ெசyயelைல. எlலா 'ரeயRக4@ எ'rகாலt'l
ெவ4pபட இ8knm மாZறRகைளkvட(^ரmபtதபrயாயtைத) ெதMn7 ெகாmடாr
அ7 அவ8ைடய ேகவலஞானt'@ மஹt7வமாnm, ேகவலஞானt'@ ]றpபாnm.
மாZறm நடn7 Ydnத =றேக அX^றாr எ@ற அளkkn ேவ[ ஒ@ைற சாrn7 இ8knm
‚ைல ேகவலஞானt'Zn இlைல.
எ'r காலm பZX நm ேபா@ற அlபஞா> vட அXய Yd^ற7. —Mய-சn'ர
^ரஹணm, சn'ர@ நகrவைத அtசMt7 வரe8knm '', பkஷm, மாதm மZ[m
—Mய@ நகrவைத அtசMt7 பகl, இரk, வாரm, மாதm, அயனm மZ[m இைவக4l
ஏZப6m மாZறm Yதuயைவகைள நாm Y@ேப ெதMn7 ெகாllள பPசாRகm, நாllகாJd
Yதuயன இ8k^@றன. வா>ைல Y@னXepb vட Y@னேற வழRகpப6^ற7.
எ'rகாலtைத நmைமpேபா@ற அZப ஞா>யாl அXய Ydrmேபா7 ஷாQக ஞா>
ேகவu பகவா@ அXயமாJடாரா?
த@ அlப ஞானt'@ கrவt'னாl மZ[m தவறான கZபைனயாl சrவPஞM@
இயlைப eப•தமாக v[பவrகqkகாக சாs'ரt'l n8டr பZXய உதாரணm
ெகா6kகpபJ6llள7. பாrைவrைடய மZ[m பாrைவயZற இரm6 ம>தrகll இ8nதனr.
பாrைவ உllளவr இpெபா7 வானt'l நா@n பறைவகll ^ளm= பறk^@றன எ@[
vXனாr, அpேபா7 பாrைவ அZறவr நா@n இlைல ஒ@[தா@ பறk^ற7 எ@[
eவாதm ெசy^றாr. தவறாக eவாதm ெசyrm n8ட8kn சமமானவr அpபdpபJட
தவறான கZபைனrைடயவrகll.
சrவPஞ பகவா@ ேநரdயாக ெத4வாக பாrt7 அXnதைதேய ெசாl^றாr. அத@ேமl
இnத உQrகqkn நm=kைக இlைல, ேகlleknX ேபா6^றாrகll, அ7 சrவPஞைர
அவrணவாதm ெசyவதாnm-பapபதாnm. எ@ன ெசyவ7! அவrகll இ@[வைர
சrவPஞைர நm=னாrகll எனேவ அவ8kn ம[pb எ@னேவா vற Ydயelைல,
ஆைகயாl அவ8ைடய இயlைப ]ைதknm வைகQl அவ8ைடய ெசயைல nைறt7k
v[^@றனr. சமண ச+கt'l யா8kn சMயான தt7வpபQZ] இlைலேயா, அவrகll
இ pப d ப Jட வ rக ll ெசாlவ ைத ந mb ^ @ற ன r . இ vவா [ இ வ rக ll த @ைன r m
மZறவrகைளrm Yk'pபைதQu8n7 'ைச '8p= சmசார சYt'ரt'l தll4
e6^றாrகll.
2. சrவPஞ பகவா@ எ'rகாலtைத அX^றாr, ஆனாl ‚பnதைனேயா6 அX^@றனr
எ@[ ]லr ெசாl^@றனr. எvவா[ எ@றாl யாr bm€யm ெசy^றாrகேளா அவrகll
Oகm அtபek^@றனr, யாr பQZ] ெசyவாேறா அவr ேதrc] ெப8வாr எ@ற அளel
அவr அX^றாr எ@^@றனr.
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மகllகேள, இpபdpபJட அXேவா உனknm எனknm vட இ8k^ற7. அpபdQ8kக
சrவPஞM@ ெதyxக த@ைம எRேக இ8k^ற7? சrவPஞM@ அXel சnேதகm
இ8pப'lைல. அவr ‚cசயவdel அX^றாr, எpபd எ@றாl அவr ெவ4pப6tத
இ8pபைத nXt7k காJd, இவr பQZ] ெசy7 ெப8ைம/kக Yத@ைம ‚ைலQl
ேதrc] ெப8வாr, அlல7 இவr ேநாy காரணமாக ேதrk எcத Ydயாமl ேபாnm,
அlல7 இவr பQZ] ெசyயாமl ஆனாl n[knவaQl ேதrc] ெப8வாr எ@[
v[வாr. சrவPஞேரா Ykகாலtைதrm அXnதவr. ஆைகயாl எ7 ‚cசQkகpபJடேதா
அைதேய அவr அX^றாr, ஆனாl ‚cசQkகpபடாமl இ8nதாl எ'r காலtைத அவr
எpபd அXவாr?
3. அவைர பாராJ6வதZகாக அவைர சrவPஞr எ@[ ெசாlலpப6^ற7, உயrk
ப 6 t7 வ த Zகாக அ வ ைர ச rவ Pஞ r எ @^ @ற ன r , ஆ னாl உ mைம Q l இ வ r
Yc7ணrஞா> இlைல எ@[ ]லr v[^@றனr. அpபdpபJட மkகll சrவPஞைர
Yc7ணrஞா> எ@[ நmபt தயாராக இlைல. அpபdpபJவrகqkn அவ8ைடய
உபேதசt'l எpபd நm=kைக வ8m? வா`நாll Ycவ7m பPச நேமாkகார மn'ரm
ெசாluk ெகாm6 வ8^@றனr, !ன பகவாtkn Tைஜ ெசy7ெகாm6 வ8^@றனr,
இ8nதாom vட சrவPஞM@ இயlைபp பZX ெத4வாக அXயாமl இ8tதl அவ8kn
அவமMயாைத ெசyவதZn சமமாnm. ]லr த@ தாy தnைதயM@ பாதtைத ெதாJ6
'னYm வணR^ ஆரt' எ6pபr, ஆனாl நாll Ycவ7m அவrகll ேகJப7 எைதrm
Trt' ெசyவ'lைல. அpபdpபJட ‚ைலேய ேமl vXயவrக4@ ‚ைலயாnm.
4. மZ[m ]லr இvவா[ v[^றாrகll - “‚/tத ஞா>கைளpேபால அதாவ7 T/,
ஆகாயm, ேமகm, கனk, ைகேரைக, Yகm இைவகைளp பாrt7 எ'rகால சmபnதமான
] ல e ஷ ய Rக ைள ெசாlல kv d ய ] ல ந ப rக ைள pேபால , ச rவ Pஞ ப க வா@
எ'rகாலtைத ]றpபாக அX^றாr. அவ8ைடய அXk /கkm eசாலமானதாக
இ8pபதாl அவைர சrவPஞr எ@[ v[^@றனr’
இpபdp பJடவrகll சrவPஞ பகவா@, ஷாேயாபசம ஞா>கைளeட ெகாPசm
அ'கமாக அX^றாr எ@ற எmணm ெகாmடவrகளாக இ8k^றாrகll. அவrகqkn
சrவPஞr ஷாQகஞானm-ேகவலஞானm உைடயவr மZ[m எlலா பதாrtதRக4@
Ykகாலtைதrm, ஒேர சயமயt'l, ேநரdயாகkm-pரtயkஷமாகkm, ெத4வாகkm
அXபவr, ஒvெவா@றாக அXபவr இlைல எ@ற YY eபரYm ெதMயா7 ேபாom.
எlலா ெபா8llக4@ எ'rகால ‚க`kகll ‚cசயpபJடைவ எ@ற நm=kைக அnத
அPஞா>கqkn யாேரா ஒ8வராl ‚cசQkகpபJடதாகp ப6^ற7. =றn நmYைடய
b8ஷrtதt7kn எ@ன =ரேயாஜm இ8k^ற7? எ@ற ேகlle அவrகll மன'l
எcவதாl, b8ஷrtதt7kn இழpb வn7eJடதாக அவrகll ‚ைனk^றாrகll. அதாவ7
b8ஷrtதm ஏ7km ெசyயாமேலேய, எ@ன நடkக ேவm6ேமா அ7 நடk^ற7 எ@[
தவரான-+ட nழpபm அைட^றாrகll. ஷேயாபசம ஞா> vட எ'rகாலt'l
வரpேபாவைத அX^றாr, kரஹm, நŸt'ரm சmபnதமான, kரஹணm சmபnதமான,
Œமேக7 சmபnதமான எ'rகால ‚க`kகைள ெசாlல Yd^ற7. அவ'ஞா> மZ[m
மனpபrயயஞா> vட எ'rகால eஷயRகைள அX^@றனr எ@றாl; சrவPஞ பகவா@
மJ6m எ'rகாலtைத அXயமாJடாr எ@[ ெசாloபவrகைள மஹா அPஞா>க4@
=ர'‚' எ@[தா@ ெசாlல ேவm6m.

35

5. ‚யமசாரm காைத 159-@ ஆதாரtைதk ெகாm6 ]லr “ேகவu பகவா@ =றவZைற
eயவஹாரtதாl தா@அX^றாr, ‚cசயt'l =றவZைற அXவேத இlைல” எ@^@றனr.
சமயசாரt'l eயவஹாரtைத “அTதாrதm”-உmைம இlைல எ@[ ெசாlலp
பJd8k^ற7, ஆைகயாl ேகவu பகவா@ =றவZைற அXவேத இlைல, அவr த@ைன
மJ6ேம அX^றாr. அவr சrவPஞr-Yc7ணrஞா> இlைல, சrவPஞr எ@[
ெவ8மேன ெசாlலpப6^றாr அvவளேவ எ@ப7 அவrகqைடய எmணமாக இ8k^ற7.
இைத ெகாPசm ெத4k ெசyrm வைகQl எcத ‚ைனk^ேற@. •Rகll இ8வ8m
‚யமசாரm மZ[m சமயசாரm இரmைடrm பdkகelைல. ஆைகயாl அnத
ஆகமRக4l எnத நய ேநாk^l அpபd ெசாlலpபJd8k^ற7 எ@[ சMயாக bMn7
ெகாllள ேவm6m. Yதul ‚யமசார காைதQ@ ெபா8ைள ெதMn7 ெகாllேவாm.
‚யமசாரm காைதQl 159-l இvவா[ ெசாlலpபJ6 இ8k^ற7.
“ஜான' பsச' சvவm eவஹார நேயண ேகவu பகவ@ |
ேகவலணா€ ஜாண' பsச' ‚யேமண அpபாணm ||”
இத@ ெபா8ll eயஹார நயtதாl ேகவu பகவா@ எlலாவZைறrm அX^றாr,
பாrk^றாr; மZ[m ‚cசய நயtதாl ேகவu பகவா@ த@ ஆtமாைவ அX^றாr மZ[m
பாrk^றாr. ‚cசயm eயவஹாரm இரm6m O8த ஞானt'@ ேவ[பாடாnm.
ெசாlலpப6m eதt'@ ேவ[பாடாnm. ேகவல ஞானt'l ‚cசயm eயவஹாரm எ@ற
ேவ[பா6கll இlைல, ேகவலஞானm பZX நாm-O8த ஞானtதாl ெசாlவ'l தா@
இ 8 k^ ற 7 . ‚ cச ய m ம Z[ m e ய வ ஹா ர m , இ ரmd o m ஒ ேர e ஷ ய m தா@
ெசாlலpப6^ற7. வst7el ‚cசய வst7 மZ[m eயவஹார வst7 என இரm6
வst7kகll இlைல, ஆனாl ஒ8 ெபா8ll சmபnதமானைத ‚˜=kக அlல7 eவMkக
இரm6 ேநாk^om ெசாlலpப6^ற7.
ேமாŸமாrகm இரm6 eதமாக இlைல, ஆனாom ேமாŸமாrகtைத பZX
ெசாlomேபா7 ‚cசய ேமாŸமாrகm-7றk ெநX eயவஹார ேமாŸமாrகm-இlலற
ெநX எ@[ ெசாlலpப6^ற7. அ7ேபால த@ைன அXதl மZ[m =றவZைற அXதl
ஆ ^ ய இ ரm6 m , இ ரm6 e த மாக ெசாlல pப ட e lைல . ஞான m எ @ன ேவா
எlலாவZைறrm அX^ற7, உmைமQl ஞானm த@ ஞான பrயாயtைதேய அX^ற7,
அnத ஞானேமா த@ைனrm =றெவlலாவZைறrm =ரகா]t7 காJ6வதாnm.
ஞானt'Zn த@ைனrm, =றெவlலாவZைறrm =ரகா]t7 காJ6m சk' இ8k^ற7.
=ரகாசm ெசyதl எ@றாl அXதl ஆnm. அXk தா@ ஞானவdவமாகேவ இ8n7
ெகாm6 =றவZைறp பZXய அXைவrm ெப8^ற7, அnத ஞானt'@ அவsைத-‚ைல
ஞான பrயாயt'@ Oய தn'யாl ஏZபJடதாnm.
ேகவu பகவா@ எlலா 'ரeய, ேஷtர, கால, பாவRகைள அதாவ7 எlலா ெபா8llகll
(த@ைனrm மZ[m ேலாகாேலாகt'l உllள எlலா ெபா8llகைளrm), எlலா
இடRகll, எlலா ேநரRகll, மZ[m எlலா பாவRகll அைனtைதrm அX^றாr. ஞானm
எnத ேநாk^l அதாவ7 ெசயlYைறQl அX^ற7 எ@பைத ]nதைன ெசyதாl,
ஞானபrயாயt'l பrயாயt'@ தn'யாl நமkn ெதM^ற7 அதாவ7 அXேவ
பாrpபவராக (ஞானாகாr) ஆ^ற7. ஆகாr எ@பத@ ெபா8ll ெவ8m உ8வm அlல7
வdவm (shape) எ@[ எ6t7k ெகாllளkvடா7. nXp=Jட பதாrtத சmபnத அXk
உmடா^ற7, அnத ெபா84@ ]றpைப ெதMn7 ெகாllள Yd^ற7, அXn7 ெகாllள
Yd^ற7 எ@[ எ6t7k ெகாllள ேவm6m. அதனாl அXைவ அXkமயமான7 எ@[m
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ெசாlவாrகll. ஒvெவா8 சமயt'@ ஞான பrயாயm அத@ அnத ஞான வdவtைதேய
அX^ற7.
இpேபா7 நா@ எ@ ஞான வdைவ (ஞானt'l =ர'பupபைத) அXn7 ெகாm6
இ8k^ேற@ எ@[ ைவt7k ெகாllேவாm. அpேபா7 • எnத ெபா8ைள பZX அXn7
ெகாm6 இ8k^–rகll? எ@[ ேகJடாl, அpேபா7 நா@ அXn7 ெகாmd8knm
ெபா8ைள பZX எ6t7c ெசாlல ேவm6m. அதாவ7 எ@ எ'Ml ஒ8 கா^தm உllள7,
அ7 சmபnதமான அXk வdவtைத நா@ அXn7 ெகாm6 இ8k^ேற@. இைதp பZX
ெத4k ப6tத அXn7 ெகாmd8pபத@ ெபயைர ெசாlல ேவmdQ8k^ற7. அpேபா7
இnத பாrpபைவகைள பாrkகpப6பைவ எ@[ vட ெசாlலpப6^ற7. இpேபா7 எனkn
ெசாl, நா@ எைத பாrt7kெகாm6 இ8k^ேறேனா அnத வdவm அதாவ7 எ@ அXk
அXவாl ெசyயpபJடதாக இ8k^றதா?அXk வdவமாக இ8k^றதா? அXkமயமாக
இ8k^றதா? அlல7 கா^த வdவமாக இ8k^றதா? கா^தமயமாக இ8k^றதா?
அXkமயமாகtதாேன அlலவா இ8k^ற7?
இைதtதா@ அXk ஞானமயமாகேவ இ8n7 ெகாm6 =றவZைற அXn7 ெகாll^ற7
எ@^@றனr. =றவZைற ெதMn7 ெகாllqmேபா7 அXk ெதMn7 ெகாllqm
ெபா8ளாகேவ மாXeடelைல, அதாவ7 =றவZX@ மயமாக ஆ^e6வ'lைல.
இைதேய நய ேநாkகாl ெசாlom ேபா7 ஞானm ‚cசய நயtதாl த@ைனேய (த@
அXைவேய) அX^ற7 மZ[m eயவஹாரtதாl =ற ெபா8ைள (கா^தtைத) அX^ற7
எ@[ ெசாlலpப6^ற7. இvவா[ ேகவu பகவா@ த@ைன அX^றாr எ@[ ெசாlவ7
‚cசய நயtதாl ெசாlலpபJட7, அவr =றவZைற அX^றாr எ@[ ெசாlவ7
eயவஹார நயtதாl ெசாlலpபJட7. ஆனாl ேகவu பகவா@ =றவZைற பாrpபேத
இlைல எ@[ ெசாlபவr, அlல7 அைத எpேபா7m ெபாy எ@[ நmbபவr
அPஞானt'@ =ர'‚'யாவாr, நயtைதpபZX அவ8kn எ7km ெதMயelைல
எ@[தா@ ெசாlல ேவm6m.
சமயசாரt'@ =@ இைணpb பZX S காm• மஹா@ அவrகll த@ ெசாZெபாael
இnத eஷயm பZX ”`கmடவா[ eMவாக எ6t7kvX இ8k^றாr. “ஞானt'@
இயlb, அXn7 ெகாllள vdய ெபா8ைள அXவதாnm. த@ ஞானt'@ இயlb த@
'ரeயtைத அX^ற7 மZ[m பர 'ரeயRகைளrm அX^ற7; த@ இடtைதrm
அX^ற7, மZ[m =ற இடRகைளrm அX^ற7; த@ காலtைதrm அX^ற7, மZ[m
=றகாலRகைளrm அX^ற7; த@ இயlைபrm அX^ற7, மZ[m =ற இயlbகைளrm
அX^ற7. ஸவபர pரகாச சk' நmYைடய7-த@ைனrm =றவZைறrm =ரகா]pப7அXவ7 அதாவ7 அXதl த@ Oய இயlபாnm. நா@ எ@>l இ8n7 ெகாm6
எ@னாேலேய அX^ேற@ எ@[ ஞா> ெதMn7 ெகாmd8k^றாr. ஆனாl அPஞா>
=றவZைற அXதl eயவஹாரm எ@[ ெசாlவைதk ேகJ6, =றவZைற காmபேத
இlைல எ@[ v[^றாr, பல ெபா8llகைள அXவதாl த@ைன ேவ[ ேவ[ வdவமாக
நmb^றாr, பரtரvய, பரேஷtர, பரகால மZ[m பரபாவRகைள அXவேத இlைல
எ@^றாr-அvவா[ vXkெகாmேட த@ அXைவ அதாவ7 த@ உQைரேய அak^றாr.
த@ைன அXதl அlல7 =றவZைற அXதl த@tைடய eஷயமாnm. அXk nடtைத
அ X ^ ற 7 ஆ னாl அ 7 n ட t' @ ேநாk^ l இ lைல . அ X k த @t ைட ய 7 ,
nடt'tைடய7 அlல. அnத அXைவ த@tைடய7 எ@[ ெசாlவ7 ‚cசய நயm,
nடt'tைடய7 எ@[ ெசாlவ7 eயவஹார நயm. ஆனாl nடtைத அXயேவQlைல
எ@[ ெசாlவ7 உQேர இlைல அan7eJட7 எ@[ ெசாlவதZn சமm.”
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இvவா[ ேகவu பகவா@ த@ைன அX^றாr எ@[ ெசாlவ7 ‚cசய நயm, ஏlலா =ற
'ரeயRகைளrm அX^றாr எ@[ ெசாlவ7 eயவஹார நயm; ஆனாl =றவZைற
அXவேதQlைல எ@[ ெசாlவ7 /tயாtவm, +டநm=kைகயாnm, அPஞானமாnm.
இpபd நmbவ7 ேகவukn மJ6m அவமXயாைத இlைல ஆனாl த@ இயlபேய
ம[pபதZn சமமாnm- த@ உQைரேய அapபதZn சமமாnm.
இ@[ eவா'kகpபJட eஷயm —Ÿமமானதாnm எ@[ எனkn ெதM^ற7. ஆனாl
நா@ எ@ன ெசyய Ydrm? —Ÿம /tயாtவm vட தerkக ேவmdயதாnm.
அpபdQlலாeJடாl ந@னm=kைக வdவ காMயm ெவ4pபட Ydயா7. எpபd •Rகll
Yd அலRகாரm மZ[m உடl அலRகாரm (makeup) இைவக4l b7pb7 நாக•கRகைள
ெதMn7 ெகாm6 அத@பd ெசy7 ெகாll^–rகேளா, அ7ேபால ]ல ம>தrகll b7pb7
nழpபRகைள ெசy^@றனr மZ[m பரp=k ெகாm6 இ8k^@றனr. •Rகll அதனாl
பா'kகpபடkvடா7 எ@பதாl நா@ உRகqkn இnத eஷயRகைள bMயைவkக
e8mb^ேற@. இைத ேவ[ உதாரணt'@ +லm bMn7 ெகாllளலாm.
எpபd ஒ8 காr ஓJ6நr Y@ேன பாrt7k ெகாm6 வாகனtைத ஒJ6mேபா7, அவr
Y@ இ8kகkvdய =@ பாrknm கmணாd (rear view mirror) வaயாக அவr =@னாl
வ8m வாகனRகைளrm மZற ேபாknவரt7kகைளrm அXn7 ெகாllq^றாr? அவr
கctைத '8p= =@னாl இ8pபைத பாrpப'lைல, இ8nதாom அவ8kn =@னாl
வ8பைவகll அைனt7m ெதM^ற7. அpேபா7 காMl அமrn'8pபவr “வல7 பkகm
‚Zக ேவm6m, ஆனாl =@னாl யா8m வரelைலயா எ@[ பாrt7 ‚[t7” எ@[
ெசாlomேபா7 ஓJ6னr Y@பkகm பாrt7k ெகாmேட “சM ஐயா, =@னாl யா8m
இlைல, நா@ இpேபா7 ‚Z^ேற@” எ@[ v[^றாr.
• எனkn இpேபா7 ெசாl, ஓJ6னr =@னாl பாrtதாரா அlல7 பாrkகelைலயா?
•னா, • “ஆm, =@னாl உllள பாைதைய பாrt7 eJடாr, அதனாl தா@ அவr =@னாl
யா8m இlைல எ@[ vXனாr” எ@[ ெசாloவாy. ஆனாl ேமானா, • எ@ன
ெசாloவாy? “அmமா, அவr கctைத '8pபேவQlைல, '8m= பாrkகேவQlைல,
அவr Y@னாlதா@ பாrt7k ெகாm6 இ8nதாr” எ@பாy.
இpேபா7 ][ =llைளகll ேபாl இ8வ8m சmைட ேபாடா…rகll. ஓJ6னr =@னாl
'8m= பாrkகelைல எ@[ ேமானா ெசா@ன7m சMதா@, மZ[m ஓJ6னr =@னாl
யா8m இlைல எ@பைத பாrt7eJடாr எ@[ •னா ெசா@ன7m உmைமதா@.
உmைமQl அவr =@ பாrknm கmணாd(rear view mirror) வaயாக பாrt7, =@னாl
யா8m வரelைல எ@பைத அXn7 உ[' ெசy7 ெகாm6தா@ அvவா[ vXனாr.
அவr =@ பாrknm கmணாdைய (rear view mirror ஐ) பாrtதாr எ@பைதtதா@ நாm
‚cசய நயm எ@[ ெசாl^ேறாm. அவr =@னாl யா8m வரelைல எ@பைத பாrtதாr
எ@பைத eயவஹார நயm எ@[ ெசாl^ேறாm. அவr =@னாl வ8m ேபாknவரtைத
eயவஹார நயm வa பாrtதாr எ@பைத அவr =@னாl பாrkகேவQlைல எ@[
நmbவ7 சMயாக இ8knமா? =@னாl வ8வைத பாrkகாமl வாகனtைத ஓJdனாl
எ@னவாnm? eபt7 ஏZபJ6e6m அlலவா!
அ7ேபால ஞான பrயாயm vட த@ைனேய அX^ற7. அnத பrயாயt'l, த@ைனrm
=றவZைறrm அXn7 ெகாllவ7 ‚க`^ற7. ஞானm த@>l இ8n7 ெகாmேட
எlலாவZைறrm அXn7 ெகாll^ற7. =ற ெபா8llகைள அXய அ7, =ற ெபா84டm
ெசlல ேவmdய ேதைவQlைல. ஒvெவா8 ெபா8qm த@நா@ைமQேலேய (sவ
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ச7Šடயt'ேலேய) இ8k^ற7. =றநா@ைமQl (பர ச7Šடயt'l) †ைழவேத இlைல,
=ற ெபா8llக4l அ7 †ைழயkvட Ydயா7. ஆைகயாl ஞானm vட =ற ெபா8llகைள
ெதா6வ'lைல, அ'l †ைழய Ydவ'lைல, அnத ெபா8ளாக ஆ^e6வ'lைல.
த@>l இ8n7 ெகாm6 த@ைனrm மZ[m சmTரண ேலாகாேலாகtைதrm
(எlலாவZைறrm) அXrm சாமrt'யm ஞானt'ேலேய இ8k^ற7. இைத சாs'ர
ெமாaQl ெசாlomேபா7, அXk ‚cசய நயtதாl த@ைன அX^ற7, மZ[m eயவஹார
நயtதாl (உலக வழk^l) உபசாரமாக =ற எlலாவZைறrm அX^ற7 எ@[
ெசாlலpப6^ற7. ஆனாl =றவZைற அXவேத இlைல எ@[ ெசாlவ7 அXe@ அXrm
இயlைபேய அatததZn சமமாnm, அதாவ7 அXrm த@ைமைய சMயாக bMn7 ெகாllள
elைல எ@[தா@ ெசாlல ேவm6m!
நாm கmணாdQl நmYைடய Yகtைதp பாrk^ேறாm. உmைமQl பாrkகp
ேபானாl, அதாவ7 ‚cசய நயtதாl ெசாlலேவm6m எ@றாl கmணாdQl நm Yகm
எ'Ml ெதMrm ‚ைலையt தா@ பாrk^ேறாm, அதாவ7 Yகt'@ =ர'=mபtைதt
தா@ பா rk^ ேறா m . ஆ னாl நா m Y க tைத க mணா d Q l பா rtேதா m எ @[
ெசாl^ேறாேம அ7 eயவஹார நயtதாl ெசாlலpபJடதாnm. கmணாdQl நm Yகm
இlைல எ@றாom அvவா[ ெசாloதl Yைற எ@ப7 நமknt ெதMrm. ஏென>l
அRn பாrt7 நm Yகt'l உllள அckைக அXn7 ெகாll^ேறாm; அnத அckைக
ேபாkக கmணாdைய Otதm ெசyவ'lைல, நm Yகtைதtதா@ Œyைம ெசy^ேறாm.
அRn நமkn ‚cசய Yகm நmYைடய7 எ@[m, கmணா>Ql ெதMவ7 eயவஹார
Yகm எ@ப7 ந@றாகேவ ெதM^ற7. நm Yகtைத நm Yகm எ@[ v[வ7 ‚cசயtதாl
ெசாlவதாnm ேமom கmணாdQ@ ெதMrm =ர' =mப Yகtைத நmYைடய7 எ@[
ெசாlவ7 eயவஹாரமாnm.
நாm நைடYைறQl எvவளk bt'சாuகளாக இ8k^ேறாm பா8Rகll! ெசாlவ7
ஒ@றாக இ8nதாom, அத@ சMயான அrtதtைத எ6t7k ெகாll^ேறாm, அRேக
eவாதm ெசyவ'lைல. ஆனாl சாs'ரt'@ ெசாlலpப6வைத ேகJ6 சMயான
அrtதtைத எ6t7k ெகாllவதZn ப'லாக, eவாதm ெசyய Y@னாl வ8^ேறாm.
சாs'ர ஞானtதாl நm ஞானtைத-நm உQைர ‚rணயm ெசyய ேவmdயைத eJ6,
வாத eவாதRக4l ஈ6ப6^ேறாm. நmYைடய /க ^ைடtதZகMய ம>த =றe காலtைத
e ணாக ேபாk^ e 6 ^ ேறா m . ேம o m ^ ைட tத Zக M ய உ mைம யான சாs' ர
வசனRகைளkvட வாதeவாதm ெசy7, த@ைன ெபMயவனாக காJdkெகாllqm மான
க ஷா ய tைத ேபாஷாkn ெச yவ ' l உ Zசாக m கா J6 ^ ேறா m . இ த னாl அ nத
சாs'ரRக4l vXQ8pபபைவகைள ெகாPசm vட ெதMn7 ெகாllளாமl eJ6
e6^ேறாm.
நm நm=kைகQ@ YயZ]Ql நm/டm எnத nZறm இ8nதாom, அைத அைடயாளm
கm6 அைத eலkகkvdய உபேயாகm இnத சrcைசயாl உmடாnm. தrம சrcைச
சmபnதமான eவாதt'l +டநm=kைக இ8nதாl, தt7வ ஞானtைத அைடயேவ
Ydயா7. ஆ[ 'ரeயm, ஏc தt7வm, கrமm மZ[m அத@ பல ‚ைலகll, உQr மZ[m
கrமt'@ அனா' கால ெதாடrb மZ[m அதனாl உQ8kn உmடாnm இ@ப 7@ப
‚ைலகll, சmசார 7kகm, அைத edet7 ேமாŸtைத அைடrm வa, ேமாŸtைத
அைடதl சmபnதமான எlலா eஷயRகைளrm, நாm சrவPஞM@ வா€Q@
ஆதாரt'l தா@ ெதMn7 ெகாll^ேறாm. சrவPஞM@ உபேதசm இlலாமl இைவகைள
அXயkm, நmபkm Ydயாமl ேபாnm.
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சrவPஞ பகவா@ எlலா அனnத 'ரeயRகைளrm, அைவக4@ nணRகைளrm,
அknணRக4@ மாZறRகைளrm (பrயாயRகைளrm) ேநரdயாக அX^றாr. எlலா
'ரeயRக4om த@ Ykகால பrயாய ெதாடrbகைள ெதMekகkvdய eஷயRகll
அ'ேலேய ப'n7 இ8k^@றன, அைடகாkகp பJd8k^@றன. (பrயாயRக4@
சRகut ெதாடr ஒvெவா8 பrயாயt'om உllள7). ஆசாrய அ/rதசn'ரr எc'ய
“லn தt7வ sேபாஃJ” ெபயr ெகாJட _ul சrவPஞr மZ[m 24 …rtதRகரrக4@
ஈ6 இைணயZற ஒpபZற s7' உllள7. அ'l அவr v[^றாr, 'ரeயt'l எ@னேவா
‚க`கால பrயாயm தா@ தZேபா7 இ8k^ற7, கடnத கால மZ[m எ'rகால
பrயாயRகll தn' வdeேலேய இ8k^ற7. ஆனாl ேஹ பகவா@! உRகll அXel
Y kகா ல t' @ எ lலா ப rயா ய Rக q m ' ைர Q l உ llள ] t' ர Rக ll ேபா l
ஒ J6 ெமாtத மாக ெத M ^ ற 7 , ஒ @ற @= @ ஒ @றாக அ lல . ச rவ Pஞ ப க வா@
எlலாவZைறrm ஒ@ற@ =@ ஒ@றாக இlலாமl ஒJ6 ெமாtதமாக அX^@ற ேபா'om,
பrயாயRக4@ ‚cசQkகpபJட வMைசையrm vட அேத சமயt'l அX^@றாr.
எpேபாெதlலாm நாm சrவPஞM@ இயlைப பZX பாrk^ேறாேமா, அpேபாெதlலாm
“^ரmபtதபrயாயm” இயlபாகேவ நm Y@ வ8^ற7; அைதp பZX சrcைசQom
ஈ6ப6^ேறாm. சrவPஞr இ8pபைத உ[' ெசyrmேபா7 kரmபtதபrயாயYm
உ['யா^ற7; kரmபtதபrயாயt'@ ]tதாnதm ெதMn7 ெகாllqmேபா7 சrவPஞM@
இயlbm ந@றாக நm ஞாபகt'Zn வ8^ற7.
kரmபtதபrயாயm எ@ற ெபயMேலேய த> மn'ரm இ8k^ற7. அைதp பZXய
ேகlleகll நm எmணt'l இ8k^@றன, ேமom அத@ இயlைப ெதMn7 ெகாllள
ஆrவYm வ8^ற7. ஆைகயாl அைதpபZX vட நாm =@னாl சrcைச ெசyயலாm.
ஆனாl அைத ெத4வாக ெதMn7 ெகாllள !னாகமt'@ ]ல அdpபைட சmபnத காரண
காMய Yைறைமகைள-இரக]யRகைள பZXய அXk அவ]யமாnm.
ஆைகயாl, அ6tத கdதt'@ +லm காரண காMய இரக]யtைத ெதMn7 ெகாllள
நாm நா@n இlலாைமகll-அபாவRகll, ‚/tதm, உபாதானm, ‚/tத-ைந/t'க
சmபnதm, ஐn7 சமவாயRகll-vJடm Yதuயைவகll பZX சrcைச ெசyயலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
இpபdkn,
உRகll அmமா.
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நா5V அபாவ9கll - பாகm 1
கdதm-4

8-4- 2001

=Mய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
சrவPஞM@ இயlb சmபnதமான சrcைசைய நாm ெசy7 ெகாm6 வ8^ேறாm.
நm/டm ெவ4pபடாமl உllள சrவPஞ இயlைப உ[' ெசyவதZn இ7 /கkm
அவ]யமாnm. இ@Xu8n7 காரண-காMய இரக]யtைத bMn7 ெகாllவதZகாக ]ல
ேவvேவ[ ]tதாnதRகைள ெதMn7 ெகாllளலாm.
ஒ8 Yைற Tனா, ஃபlடணாel வ]knm தmப'கll '8.OபாŠ காn' மZ[m Sம'
காn' இ8வைரrm சn'kக ேநrnத7. அpேபா7 Sம' காn' இvவா[ vXனாrகll.
“தRகll •னா, ேமானாkkகாக எc7m கdதRகைள நாRகll அவ]யm பdkகேறாm.
நாRகll O‰lம' மாதா!Qடm vXேனாm, இnத கdதt'l எcதpபJ6llள தt7வm
மZ[m •Rகll எRகqkn கZ=tத7m இரm6m ஒ@றாகேவ இ8pப7 ஒ8 ஆcசrயமான
eஷயமாக இ8nத7!” எ@றாrகll.
மகllகேள, யாr !னாகமtைத அதாவ7 சாs'ரtைத எ6t7k vXனாom அlல7,
யாராl பdkகpபJடாom அlல7 ப'p=kகpபJடாom அ7, +ல சாs'ரt'@
பdtதா@ இ8knm. நாm +ல ^ரnதtைத அtசMtேத b'ய ஆகமRகைள =ரOMkகkm,
எ6t7c ெசாlலkm ேவm6m எ@ப7 /கkm அவ]யமாnm. அ7 எpபd எ@றாl, •Rகll
க€தm கZறேபா7, ஐnைத ஐn7ட@ vJ6m ேபா7 எpபd பt7 வnதேதா அேதேபால,
யாr எnத பll4Ql பdtதாom, ^ராமt'l உllள பll4யானாom, நகரt'l உllள
பll4யானாom எlேலா8knm 5+5 பtதாகேவ வ8m, இ8knm.
2000-மாவ7 வ8டt'l, நா@ சாஹMl தசலŸண ப8வt'@ ேபா7, லV (tதாnத
Sரேவ‡கா கZ=tேத@. அnத ைஜன ச+கm ைஜன சாs'ரRகைள ந@n பdtதவrகll
‚ைறnததாnm. அRn ஒ8வr, சேகாத%, இ2வைர நா9கll சாs*ர வuவ மரt*l 3
மefm பழ9கைளtதா5 பாrtேதாm; அ2ேவ எ9கxkV ேபா2மானதாக இ+nத2,
ஆனாl அnத மரt*5 ேவrகைள ˆ9கll எ9கxkV காPu‰rகll, இnத வ|வான
ேவrகைள அjn2 எ9கxkV RVnத ஆனnதm உYடா_ற2 எ@[ vXனாr. அpேபா7
ஒ 8 Y ' ய வ r எ c t7 ச ேகாத M , ஏ @ n X p= Jட _ைல ப d pப த Zn த ைட
ெசாlலpப6^ற7? அைத eலknவ7 ஏ@? எ@[ சnேதகm எcp=னாr. +ல
^ரnதt'Zn அtசரைணயாக ^ரnதRகll எcதpபட ேவmdய'@ அவ]யtைத
eMவாக eளk^ய =றn அவr சமாதானm அைடnதாr.
எlலாவZXZnm =@, =ற8ைடய எmணRகll பZX நாm எ@ன ெசyய Ydrm?
sராவகrகll ஆபாச இலk^யRகைள பdkகkvடா7, ெதாைலkகாJ]Ql ஆபாச
கைதகைள பாrkகkvடா7, nேதவr சmபnதமான ெதாைலகாJ] ெதாடrகைள
பாrkகkvடா7, !னாகமm தeர மZற பயனZற eஷயRகைள மZ[m xJ6 சmபnதமான
eஷயRகைள ேகாQlக4l ெசyயkvடா7 எ@[ எRnm எcதpபடelைல எ@ற
எmணm உllளவrகைள நாm எ@ன ெசyய Ydrm? இpேபா7 யாராவ7 சrவPஞராl
ெசாlலpபJட உmைமயான தt7வRகைள eலk^ eJ6, தனkn அaைவ ஏZப6t'k
ெகாmடாl, …eர ஞானாவர•ய கrமtைத கJdk ெகாmடாl, மZறவrகll அவrகைள
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எ@ன ெசyய Ydrm? அவrகqைடய ெசயlகைளp பாrt7 நmYைடய எmணRகைள
]ைதt7k ெகாllளk vடா7! இnத எmணRகll, இnத எmணRக4@ பல@கll பZXய
சrcைசைய இேதா6 eJ6eJ6, நாm அபாவm பZX தt7வ சrcைச ெசyயலாm. இnத
eஷயt'l நா@n அபாவRகll ெசாlலp ப6^@றன.
அபாவm பZXய சrcைச எ@[ ெசா@னkட@ eயpb உmடா^றதா எ@ன? எ7
இlைலேயா அைதp பZX எpபd பdkக Ydrm? எpபd சrcைச ெசyய Ydrm? எ@[
தாேன ேயா]k^–rகll. பா8Rகll, நாm அபாவm எ@[ ெசா@ன7m இlலாைமைய
அXn7 ெகாll^ேறாm, அத@ இ8pb உ['யா^ற7. அபாவm இlலாமl இlைல,
ஆனாl அ'l நlல நm=kைக இ8k^ற7, மZ[m இ@[ நாm அைதpபZX அXn7
ெகாllளp ேபா^ேறாm. எதZn எ'l அபாவm எ@ப7 பZXேய நாm கZ[kெகாllளp
ேபா^ேறாm.
அபாவm எ@பத@ ெபா8ll இlலாைம அதாவ7 நாs'. ஒ8 பதாrtதm இ@ெனா8
பதாrtதt'l இlலாமl இ8pபைத அபாவm எ@[ ெசாl^ேறாm. சாs'ரRக4l
நா@n அபாவRகll பZX eளkகm ெசyயpபJ6llள7. அத@ ெபயrகll ”` கmடவா[
இ8k^ற7.
1. pராகபாவm - pராk + அபாவm.
2. pரtவmசாபாவm - pரtவmச + அபாவm.
3. அ5ேயா5யாபாவm - அ5ேயா5ய + அபாவm
4. அtயnதாபாவm - அtயnத + அபாவm.
இnத ெபயrகைள பdknmேபா7 பாவRக4@ ெபயrகll ேபாl ெதMnதாom,
ெபயrக4l உllள சn'கைள =Mt7p பdtதாl இைவ எlலாm இlலாைம-அபாவm
க4@ ெபயrகll எ@ப7 bMய வ8m. இைவகைள pm6m பdtதாl இtத அபாவRக4@
ெபயrகைள ‚ைனel ைவt7k ெகாllள ஏ7வாnm. காரண காMய இரக]யt'l இnத
இlலாைமQ@-அபாவt'@ சrcைசைய ஏ@ ெசy^ேற@ எ@[ உRகqknll ேகlle
எcவ7 இயZைகதா@. அதZn …rk இnத அபாவRக4@ இயlைபp பZX ெதMn7
ெகாllவதாlதா@ …8m. காMயm எ@றாl பrயாயm-மாZறm. ஒvெவா8 'ரeயt'om
ஒvெவா8 சமயYm பrயாயm அதாவ7 காMயm ‚க`n7 ெகாmேட இ8k^ற7. அnத
காMயm எRேக ‚க`n7 ெகாm6 இ8k^ற7? அத@ இ8pb எRேக இ8k^ற7? அnத
காMயm இlலாைம அதாவ7 அபாவm எRேக இ8k^ற7? அnத காMயm எpேபா'8n7
‚க`n7 ெகாmd8k^ற7 மZ[m எ7வைர இnத ஒ8 சமய காMயm ‚க`7 ெகாm6
இ8knm? இnத ஒ8 சமய காMயm YdவZற-அனnத காலm வைர இ8knமா அlல7
=றn அத@ இlலாைம-நாs' இ8knமா எ@பெதlலாm பZXய சrcைசQl நாm
இpேபா7 நானn அபாவRகll எ@ற ெபா8ll பZX ெதMn7 ெகாllளலாm.
pராகபாவm: pராk எ@றாl கடnத, Ydn7 ேபான எ@[ ெபா8ll. எnத ெபா84@
‚க` கால பrயாயYm அnத 'ரeயt'@ கடnத கால பrயாt'l இlைல, அபாவm
ஆnm. ஒ+ ெபா+I5 kக}கால பrயாயm அnத *ரDயt*5 கடnத கால பrயாயt*l
இlலாைம pராkபாவm எ@[ ெசாlலpப6^ற7. எpபdெய>l இ@[ ெசvவாy ^ழைம
எ@றாl இதZn Y@ அதவ7 ேநZ[ 'RகJ^ழைம. ெசvவாy^ழைம 'RகJ^ழைமQl
இlலாைம, 'RகJ^ழைமQl இlலாைம அத@ ‚cசQkகpபJட pராகபாவமாnm. இ7
ஒ8 ெபா7வான உதாரணமாnm. ேமom பல உதாரணRகைளrm பாrkகலாm.
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• இpேபா7 ெயௗவன-nமM ப8வt'l இ8k^றாy. nழnைதpப8வm உ@tைடய
கடnத கால ‚ைலயாnm. உ@tைடய ‚க`கால ெயௗவன ‚ைல, உ@tைடய nழnைத
‚ைலQl இlைல, இைதேய pராகபாv எ@[ ெசாlவr. pm6m ெகாPசm கவனமாக
ேகll. • nழnைத ப8வt'l இlைல எ@[ நா@ vறelைல. உ@tைடய ‚க`கால
ெயௗவன ப8வm ெபயr ெகாmட ‚ைல, உ@tைடய nழnைத ெபயr ெகாmட ‚ைலQl
இlைல எ@[தா@ v[^ேற@. •ேயா nழnைத ப8வt'om இ8nதாy, இpேபா7
ெயௗவன வdel vட இ8k^றாy ேமom எ'r காலt'om இ8kகp ேபா^றாy.
இRn 'ரeயt'@ இlலாைம ேபசpபடelைல, ஆனாl ஒ8 'ரeயt'@ ‚க`கால
பrயாயm அேத 'ரeயt'@ கடnத கால பrயாயRக4l இlலாமu8nதாl பZXஅபாவm பZX ேபசpப6^ற7.
தQr ‚க`கால ‚ைல. இ7 ேகாரஸt'@ ‚க`கால பrயாயm. அத@ கடnத கால
பrயாயt'l பாலாக இ8nத7. ஆைகயாl தQr எ@ற இnத ‚க`கால பrயாயm அேத
ேகாரஸt'@ கடnத கால பாl பrயாயt'l இlலாைம pராகபாv வாnm.
‚க`காலt'l ஒ8 உQr ]tத ‚ைலQl இ8k^ற7, அதZn Y@ அ7 =றe
‚ைலQl இ8nத7. ஒ8 உQM@ ]tத ‚ைல அேத உQM@ =றe ‚ைலQl இlலாைம
pராகபாv ஆnm. ஒ8 உQr ‚க`காலt'l ம>த பrயாயt'l இ8k^ற7, இதZn Y@
eலRn பrயாயt'l இ8nத7. அnத உQM@ ம>த பrயாயm அேத உQM@ கடnத கால
eலRn பrயாயt'l இlலாைம pராகபாv ஆnm.
இRேக bMn7 ெகாllவதZகாக அ'க ேநரm இ8kகkvdய ெபMய பrயாயRகll
ெசாlலp பJடன. ஆனாl பrயாயm ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8pப7 எ@[ உனkn ெதMrm.
‚க`கால பrயாயm vட ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8pப7, அத@ கடnத பrயாயt'l
இlலாமl இ8tதைலேய pரகபாv எ@[ ெசாlலpப6^ற7.
கரணலp'Q@ கைட] சமயm வைர /tயாtவm இ8nத7, அ6tத சமயt'l சmயktவ
பrயாயm ெவ4pபJட7. இnத ‚க`கால சmயktவ பrயாயm கடnத கால /tயாtவ
பrயாயRக4l இlலாைம pராகபாv எ@பr.
ப'+@றாm nணsதானt'@ Yதl சமயt'l ேகவலஞானm ெவ4pப6^ற7,
ப@>ரmடாm nணsதானt'@ கைட] சமயm வைர ஆவரணRகqட@ vdய சtமsதஅlப அXk ெகாmடதாக-ஷேயாபசம ஞா>யாக இ8nத7. ‚க`கால ேகவலஞான
பrயாயm கடnதகால அlபஞான பrயாயt'l இlலாைம pராகபாv ஆnm. இpேபா7
pரtவmசாபாe@ இயlb பZX ெதMn7 ெகாllளலாm.
pரtவmசாபாவm: பrயாயm ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8k^ற7. ‚க`காலt'l, தZேபா7
மJ6ேம இ8k^ற7. அ6tத சமயt'l அ7 இ8pப'lைல, இைதேய அnத பrயாயt'@
இlலாமl ேபாதl அlல7 அaவைடதl எ@[ ெசாl^ேறாm. அ6tத சமயt'l ேவ[
பrயாயm இ8k^ற7. ஒ+ *ரDயt*5 kக}கால பrயாயm அேத *ரDயt*5 எ*rகால
பrயாய9கIl இlலாைம pரtவmசாபாவm எ@[ ெசாlலpப6^ற7.
இ@[ ெசvவாy^ழைம, அ6t7 வ8m நாll bத@^ழைம அpேபா7 ெசvவாyk^ழைம
இ8kகா7. ‚க`கால ெசvவாyk^ழைம எ'rகால bத@^ழைமQl இlலாைமையேய
pரtவmசாபாv எ@^ேறாm.
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ேகாரசஸt'@ ‚க`கால பrயாயm தQr. தQைர கைடn7 நாm ேமாr ஆknmேபா7
தQr இlலாமl ேபா^ற7. ேகாரஸt'@ ‚க`கால தQr பrயாயm அத@ எ'rகால ேமாr
பrயாயt'l இlலாைம pரtவmசாபாv ஆnm.
‚க`காலt'l • ெயௗவன ப8வt'l இ8k^றாy, எ'r காலt'l இnத
ெயௗவன‚ைல இ8kகா7, Y7ைம வ8m. உ@ ‚க`கால ெயௗவன ‚ைல உ@tைடய
Y7ைம ‚ைலQl இ8kகா7, இைத pரtவmசாபாv எ@[ ெசாl^ேறாm. ெகாPசm
கவனமாக ேகll, இlலாைம இ8knm எ@[ ெசாlலelைல ஆனாl இlலாைம
இ8k^ற7 எ@[ ெசாl^ேற@.
நாm இpேபா7 சmசார ‚ைலQl இ8k^ேறாm, எ'r காலt'l நmYைடய ]tத
‚ைல இ8knm. நmYைடய ‚க`கால சmசார ‚ைல எ'rகால ]tத ‚ைலQl
இ8kகா7. ஒ8 உQr ‚க` காலt'l ம>த பrயாயt'l இ8k^ற7, எ'r காலt'l
அnத உQr ேதவ பrயாயt'l ெசlல இ8k^ற7. இnத உQM@ ம>த பrயாயm அத@
எ'rகால ேதவ பrயாயt'l இlலாைம, அதாவ7 ம>த பrயாயt'@ நாs'
pரtவmசாபாv எனpப6^ற7.
ஒ8வr ‚க`காலt'l /tயாtவ ‚ைலQl இ8k^றாr, அவr சmயk7வm அைடய
இ8k^றாr. அnத உQM@ ‚க`கால /tயாtவ பrயாயm அேத உQM@ எ'rகால
சmயktவ பrயாயt'l இlலாைம pரtவmசாபாv வாnm.
ஒ8 உQr இpேபா7 சtமsத-ஆவரணt7ட@ vdய அlப ஞா>யாக இ8k^ற7.
எ'r காலt'l சrவPஞராக ஆகpேபா^ற7. அnத உQM@ அlபஞான ‚ைல அேத
உQM@ எ'rகால சrவPஞ ‚ைலQl இlலாைம pரtவmசாபாv ஆnm.
pராkபாel ‚க`கால பrயாயm கடnத கால பrயாயt'l இlைல எ@[ ெசா@ேனாm
ேமom pரtவmசாபாel ‚க`கால பrயாயm எ'rகால பrயாயt'l இlைல எ@[
ெசா@ேனாm எ@பைதp பாr. இRn இlலாைம இ8nத7 எ@[ கடnத காலtைதேயா,
அlல7 இlலாைம இ8knm எ@[ எ'rகாலtைதேயா ெசாlலelைல; ஆனாl
இpேபா7 அபாவm இ8k^ற7, இlலாைம இ8k^ற7 எ@[ ‚க` காலtைத vX
அபாவt'@ இ8pைப ெசாluk ெகாmd8k^ேறாm.
இ'l ஒ8 ]றpb நமkn ெதMய வ8^ற7. அ7 எ@னெவ@றாl ‚க`கால பrயாயt'@
இ8pb அதாவ7 அs' ‚க` காலt'l மJ6ேம இ8k^ற7, ‚க`கால மாZறt'ேலேய
இ8k^ற7; ஆனாl இnத பrயாயtைத தeற கடnத கால மZ[m எ'r கால எlலா
பrயாயRக4om இ7 இlலமom இ8k^ற7 எ@ப7தா@.
சZறY@ ஒ8 சமய பrயாயt'l அத@ Y@ சமய பrயாயm இlலாைமைய pராகபாv
எ@[m, அேத சமயt'@ =@ பrயாயt'l இlலாைம pரtவmசாபாv எ@[m vXœrகll.
இpேபா7 கடnத கால எlலா பrயாயRக4om இlலாைம மZ[m எ'r காலt'@ எlலா
ப rயா ய Rக 4 o m இ lலாைம ப ZX ெசாl^ – rக ll , இ ைத ெகா Pச m ெத 4 k
ப6t7Rகேள@ எ@[ •Rகll ேகJப7 எனknp bM^ற7.
ேகqRகll, எnத ‚க` கால பrயாயm இதZn ஒ8 சமயm Y@ இ8nத பrயாயt'l
இlைல, அnத பrயாயm அதZn Y@ பrயாயt'l இlைல, அதZnm Y@ பrயாயt'om
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இ7ேபால எlலா கடnத கால பrயாயRக4om இlலாைம இ8k^ற7. அ7 ேபாலேவ
‚க`கால பrயாயm அ6t7 வரe8knm பrயாயt'l vட இlைல எ@றாl அதZn =றn
வரe8knm எlலா பrயாயRக4om vட இ8kகYdயா7 எ@பைத அXn7
ெகாllளலாm. ஒ8 பrயாயm ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8k^ற7. அ7 த@ வdel த@
காலt'l இ8k^ற7 எ@பைத இ8pb-அs' ெசாl^ற7 மZ[m அேத பrயாயm ேவ[
எnத பrயாயt'om இlலாைமையrm, ேவ[ எnத காலt'om இlலாைமையrm
இlலாைம-நாs' ெசாl^ற7.
உதாரணt'Zn, ஒ8 'ரeயt'@ 101வ7 மாZறtைத ‚க`கால பrயாயமாக எ6t7k
ெகாllேவாm. அத@ Y@ எlலா 100 பrயாயRக4om 101வ7 பrயாயm இlைல
எ@பைத pராகபாv ெசாl^ற7. ேமom 101 ஆm பrயாயm 102 ஆm பrயாயm Yதl
எlலா எ'r கால பrயாயRக4om இlைல எ@ப7 pரtவmசாபாv ெசாl^ற7. இRn
உதாரணt'Zகாக Yதl 100 பrயயRகll எ6t7k ெகாllளpபJட7. ஆனாl எlலா
'ரeயRகqm அனா' காலமாக இ8k^ற7 மZ[m அனnத காலm இ8knm எ@ப7
உRகqknt ெதMrm. ஆைகயாl pராகபாவt'l கடnத காலt'@ எ@றாl அனா'
Yதl ஒ8 சமயm Y@ வைர உllள எlலா பrயாயRக4om இlலாைம எ@[ bMn7
ெகாllள ேவm6m. அ7ேபால pரtவmசாபாv எ@றாl அ6tத சமயm YதZெகாm6
எ'rகால அனnத காலt'l எlலா பrயாயRக4om இlலாைம எ@[m bMn7 ெகாllள
ேவm6m. இnத இரm6 இlலாைமகqm உQr மZ[m btகல 'ரeயt'@
பrயாயRக4l மJ6மlல எlலா(ஆ[) 'ரeயRக4@ பrயாயRக4om vட எ@[
bMn7 ெகாllள ேவm6m.
ஒvெவா8 'ரeயt'@ ‚க`கால பrயாயm உmைமயான7, தZசமயm மJ6ேம
இ8pப7, அத@ சk' இ8k^ற7, அைத இ8pைப க€kக Yd^ற7, அ'l நm=kைக
இ8k^ற7. ‚க`கால ஒ8 சமயtைத eJ6 கடnத கால எlலா பrயாயRக4om, மZ[m
எ'rகால எlலா பrயாயRக4om ‚க`கால பrயாயt'l இlலாைம, நாs'
இ8k^ற7. இnத பrயாயm ேபா@ேற ேவ[ பrயாயm இ8kக Ydrm, ஆனாl அேத
ப rயா ய மாக அ 7 இ 8 kகா7 . ஏ ென@றாl எ 7 இ nத ‚ க `கால t' l ம J6 m
ேதா@XQ8k^றேதா அ7 எ'rகாலt'l எpபd இ8kக Ydrm? ேமom அ7
‚க`காலt'l தeர மZற காலRக4l இ8pப'lைலேயா அத@ அak ஏZப6m,
ஆைகயாl அnத பrயாயm எ'rகாலt'l எpபd இ8knm?
இ Rn அ s' r m , நாs' r m அ தாவ 7 இ 8 pb m , இ lலாைம r m ‚ க `கால
ப rயா ய t' ேல ேய இ 8 n7 ெகாmd 8 k^ ற 7 . ‚ க `கால ப rயா ய m ‚ க `கால
பrயாயt'ேலேய அs' அதாவ7 இ8k^ற7, ேமom அத@ கடnதகால, எ'rகால
பrயாயRகll நாs' அதாவ7 இlைல. இRேக கவ>, ‚க`கால பrயாயm இpேபா7
‚கcm காலt'l இ8k^ற7, அத@ இ8pb உllள7 ேமom இேத சமயt'l அத@
கடnதகால மZ[m எ'rகால பrயாயRகll எ7km இlைல. இRn அs' மZ[m நாs'
ஒேர பrயாயt'l, ஒேர சமயt'l ‚க`^ற7 எ@^ேறாm. ‚க`கால பrயாயt'l அs'
மZ[m நாs' தrமm ஒ@றாக இ8k^ற7, ஒேர ேநரt'l இ8k^ற7.
‘pராகபாv’ மZ[m ‘=ரtவmசாபாv’ e@ வைரயைறைய pm6m கவ>rRகll. ‘m’
=@ெனாJ6 ‚க`கால பrயாயt7டtm ‘இl’ =@ெனாJ6 கடnதகால மZ[m எ'rகால
பrயாயt7டtm இ8pபைத ‚ைனel ெகாllqRகll. இRn ‚க`கால பrயாயm, கடnத
கால மZ[m எ'rகால பrயாRக4l இlலாைம ெசாlலpப6^ற7. ஆைகயாl இnத
வைரயைறகைள இnத Yைறpபdேய ‚ைனel ெகாllள ேவmdய7 அவ]யm.
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“கடnத கால பrயாயRகll vட ‚க`கால பrயாயt'l இlைல, ேமom எ'rகால
பrயாயRகll vட ‚க`கால பrயாயt'l இlைல ஆைகயாl இnத m, இl =@ெனாJ6
வைரயைறQl அpபd எ@ன ]றpb இ8k^ற7?” எ@[ vட •Rகll vறலாm. இRேக
பா8Rகll, ‚க`கால பrயாயt'l கடnதகால அlல7 எ'rகால பrயாயRகll
இlலாைமைய யா8m ம[kகelைல. ஆனாl நமkn ‚க`கால பrயாயm தா@
Yk^யமான தாnm, உபேயாகYைடய தாnm ஏென>l அத@ அs' நாs'ைய, அத@
இ8pைபrm இlலாைமையrm தா@ நாm உ[' ெசyய ேவm6m. ஏென>l காMயm
‚க`காலt'l தா@ நடk^ற7 ஆைகயாl நாm ‚க`காலt'@ பkகm தா@ பாrkக
ேவm6m. நாm எpேபா7m மன'l ஏதாவ7 ‚ைனt7k ெகாm6தா@ இ8k^ேறாm. நாm
கடnதகால அlல7 எ'rகால சmபnதமான …rமானm, மZ[m மாZறRகைள சRகlப,
eகlபRகைள மன'l ‚ைனt7k ெகாm6தா@ இ8k^ேறாm. கடnதகால இ@ப
—`‚ைலைய ‚ைனt7 இ@பமைட^ேறாm, அlல7 7kக —`‚ைலைய ‚ைனt7
7 @ப ம ைட ^ ேறா m ; அ lல 7 எ ' rகால ச mப nத மான க Zப ைனக 4 l இ ற R^
அ'rc]யைட^ேறாm. இtதைகய ெசயlகளாl காMயm ‚கழ ேவmdய ‚க`கால
பrயாயtைத நாm xm அdt7k ெகாm6 இ8k^ேறாm.
கடnத காலt'l எ@ன ‚க`n7 Ydn7 eJடேதா அ'l எnத மாZறtைதrm நாm
இpேபா7 ெசyய Ydயா7. எ'rகாலm இ@tm வரelைலயாதu@ அ'lvட நாmமாl
எ@ன ெசyய Ydrm? எனேவ கடnதகால எ'rகால பrயாயRக4@ேமl நm பாrைவைய
அகZX, ‚க`கால பrயாயt'@ லJ]யtைத-இலkைக Ykகாலt'om ஒேர வdவமாக
இ 8 kக kv d ய ந m t8 வ sவ பா வ t' l - ந mY ைட ய ‚ ைல யா ன இ ய l= l
‚ைலt'8pபதாl, அைத அXn7 ெகாmேடQ8pபதாl, அ'l ேவ[பாd@X
ஒ@XQ8tதலாl, ஆtமாtT' உmடாnm, bல@ சmபnத/lலாத ேநரdயான ஆனnத
அtபவm அைடய வa =றknm. []ரtைத உQM@ ஒ8 nணm; அத@ 'Mb மாZறmதா@eபாவ பrயாயmதா@ +டநm=kைக, /tயாtவ தrசன ேமாஹ•ய eைன உதயt'@
ஆ'kகt'l உQr இ8pபதாl உmடாnm மாZறm. இயlபான மாZறm ந@னm=kைக.
e ைன உ த ய t' @ ஆ ' kக t' l இ 8 n7 உ Q r e 6 ப Jடா ேல , ேவ [ எ 7 k m
ெசyயாமேலேய இயlபான ந@நm=kைக ‚ைலைய தானாகேவ அைட^ற7. ெந8pbட@
ெதாடrbைடய தm•r —டாவ7m, ெந8p=@ ெதாடrb •R^@ இயlபாகேவ தm•r
n4rc] அைடவ7m ேபால என அXக.]
நாm இ7வைர இரm6 இlலாைமகll பZX தா@ சrcைச ெசy7llேளாm. இnத
இரm6 இlலாைமகைள அXnததாl, பrயாயRக4@ Oதn'ரt த@ைமைய பZX அXய
Yd^ற7. ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 பrயாயYm Oதn'ரமான7. ஒேர
'ரeயt'@ ஒvெவா8 பrயாயYm அேத 'ரeயt'@ மZற எlலா பrயாயRக4om
அபாவm-இlலாைம இ8k^ற7. இைத நாm ெதMn7 ெகாmடதாl வs7kக4@
O த n' ரtத @ைம உ [ ' யா^ ற 7 . ‚ க `கால ப rயா ய m ம Zற ப rயா ய Rக 4 l
இlலாைமயாl; ‚க`கால பrயாயm கடnதகால, எ'rகால பrயாயRகைள ைகயாllவ7m,
அைவகைள அapப7m அlல7 |k^ரm வரவைழpப7m எpபd Ydrm? கடnதகாலm
மZ[m எ'rகாலRகைளp பZX கவைலpபடாமl, ‚க`காலt'@ நm ெசyய ேவmdய
காMயtைத ெசyதாl கவைலQ@Xrm எnதeதமான அவசர/@Xrm ெசயlபட Ydrm.
ஒ8வr கடnத காலt'l அ'க பாபRகll ெசy'8nத ேபா'om, இpேபா7 தrம
காMயm ெசyய ‚ைனk^றாr எ@[ ைவt7k ெகாllேவாm. இnத ‚ைலQl இவr த@
கடnதகால பாபc ெசயlகைளேய எm€kெகாm6, த@ கடnதகால ெசயைல ‚ைனt7
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அc7kெகாm6 இ8nதாl, இpேபா7 தrம காMயtைத அவr எpேபா7 எpபd ெசyய
Ydrm? அவr பயpபட ேவmdய அவ]யேம இlைல. இlலாைமக4@ த@ைமைய
ெதMn7 ெகாm6, pராகபாe@ த@ைமைய ெதMn7 ெகாm6, ‚க`கால பrயாயt'l
தrம காMயt'l ஈ6பட Ydrm-சmயk தMசணtைத அைடய Ydrm.
‚க`காலt'l /tயாtவm இ8k^ற7 எ@பதாl எnதeதமான ஏமாZறYm அைடய
ேவmdய அவ]யm இlைல. ஏென>l இnத ‚க`கால /tயாtவ பrயாயm எ'rகால
பrயாயRக4l இlலாைம இ8k^ற7-pரtவmசாபாv இ8k^ற7. இnத /tயாtவm vட
ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8kகk vdய7. ஒvெவா8 அ6tத சமயt'om இnத +ட
நm=kைகையேய '8mபt'8mப ெசy7 ெகாm6 அனா' காலமாக வn7 ெகாm6
இ 8 k^ ேறா m ; ஆ னாl இ vவா ேற அ ன nத கால mவ ைர இ 8 kக ேவ m6 m எ @ற
அவ]ய/lைல. காரண காMய ஏZபாJdl காMயm எpேபா7 ‚கcm எ@ப7 பZX
இ'u8n7 ெதMn7 ெகாllளலாm. இpேபா7 இnத ேநரt'l காMயm ெசyய ேவm6m.
எ'rகாலm பZX ேபச ேவmடாm. யாr எ'r காலt'l காMயm ெசyேவ@ எ@[
ெசாl^றாேரா அவ8ைடய எ'rகாலm எpேபா7m எ'r காலt'ேலேய இ8knm,
எpேபா7m ‚க`காலt'l வ8வ'lைல. இtத காMயtைத நா@ இ@[ இlைல, நாைள
ெசyேவ@ எ@[ ெசாlபவ8kn நாைள எpேபா7m வ8வேத இlைல.
நா@ இpேபா7 nழnைதகைள வளrkக ேவm6m, eயாபாரm ெசyய ேவm6m,
இpேபா7 நா@ வா`kைகQl இ@பm அtபekக ேவm6m, Y7ைமQl இ7 ெசyய
ேவmdய7தா@, இpேபா7 சYதாய ேசைவ ெசyய ேவm6m, இpேபா7 நா@
மZறவrகqkn !ன தrமtைத ெசாluk ெகா6kக ேவm6m. இvவாேற ஒvெவா8வ8m
ெவvேவ[ காMயRகைள ெசyய e8mb^@றனr. நா@ இpேபா7, இnத சமயேம,
மனஉைளcசl இlலாத, 7@பமZற Oகm அைடேவ@, ேமாŸ மாrகtைத கைட=dt7
நZகாJ] அைடேவ@ எ@[ யா8m ெசாlவ'lைல.
“இpேபா7 நாRகll !னாகமp பQZ] ெசy7 ெகாmd8k^ேறாm, இpேபா7
நZகாJ] உmடாகelைல எ@றாl இnத ஒckகm =@ன8m இ8knமlலவா? இnத
ஒckகm =@னr ேவைல ெசyrமlலவா?” எ@[ ]லr ெசாl^@றனr. ந@பேர,
ஒckகt'l மJ6m ஏ@ '8p' அைட^–rகll? காMயtைத அதாவ7 தrமtைத
ெவ4pப6t7m ெசயைல ெசyய ஏ@ ஊkகm ெகாllளelைல? pரtவmசாபாv எ'rகால
பrயாயRக4l இlலாைமைய ெசாl^ற7. ‚க`கால பrயாயt'l இ8kகelைல
ஆனாl ஒckகm மJ6m இ8knm எ@ப7 e]t'ரமாக இlைலயா? எ'rகாலt'l
நா@ Yk' அைடய ேவm6m Yk' அைடய ேவm6m எ@[ ெசாlவதாl, மJ6m
பrயாயt'l இலkைக ெகாllவதாl மJ6m காMயm ‚கழா7. நா@ இpேபா7 Yk' p7
ஆைச மJ6m ெகாll^ேற@, =றn எ'rகாலt'l Yt' ‚ைலைய ெவ4k ெகாm6
வ8ேவ@, இpேபா7 நZகாJ] p7 ஆைச ெகாll^ேற@, =றn எ'rகாலt'l
நZகாJ]ைய ெவ4pப6t7ேவ@ எ@ற நm=kைக தவறானதாnm.
‚க`காலt'l ஆைச வdவ ஒckக-சாMtர nணt'l, eபாவ பrயாயt'l இ8kக
e8mb^@றனr, அைதேய ெசy^@றனr, அnத காரணtதாl எ'rகாலt'l இயlb
வdவ Otத பrயாயm ெவ4pப6m எ@[ நmb^@றனr. ேபOவ'l மJ6m நாm நZகாJ]
மZ[m ேமாŸm அைடவ7 பZX ேபO^ேறாm ஆனாl ‚க`காலt'l எ@ன காMயm
ெசy^ேறாm எ@பைத காmபேத இlைல. OபாOப உணrk வdவ ெசயைல ெசy7
ெகாm6 Otத உணrk வdவ காMயm ‚கழ ேவm6m எ@[ எm‡^ேறாm. ஒ8
பrயாயt'l இ8n7 ேவ[ பrயாயm வ8வ'lைல. பrயாயm eேஷசமான7, அ7
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சாமா@யt'l-ெபா7el இ8n7 வ8^ற7. சாமா@யm மZ[m eேஷசt'Znm
இைடேய =MkகYdயாத ெதாடrb இ8k^ற7. eேஷசm மாXkெகாmேட இ8k^ற7,
சா மா@ய m எ lலா கால t' o m ஒ ேர மா' M யாக ேவ இ 8 k^ ற 7 . சா மா@ய m
Ykகாலt'om இ8pப7, ஒேர வdவமான7, ‚ைலயான 'ரeய இயlb ெகாmட7, அ7
Otதமான7. எpேபா7 பrயாயm இnத ‚ைலயான 'ரeய இயlb பkகm இலkn
ெகாll^றேதா, அ'l ஐk^யமா^ e6^றேதா, அ'l ஒ@X லQt7 அtபek^றேதா
அpேபா7 அ7 அnத வdவ Otத ‚ைலைய அைடn7 e6^ற7, பrயாயt'l அனnத
மடRn ஆனnதm அதாவ7 அ…n'Mய ஆனnதm (bல@கll வaQlலா ேநரdயான Oகm)
அtபவtXZn வ8^ற7. நாm இnத காMயt'@ காரணtைத =@னr eMவாக சrcைச
ெசy7 ெதMn7 ெகாllளp ேபா^ேறாm. இpேபா7 நாm நா@n இlலாைமகll பZX
ெதMn7 ெகாmd8k^ேறாm.
நாm pராகபாv மZ[m pரtவmசாபாv எ@ற இlலாைமகைள நmபாeJடாl எ@ன
ெகJ6pேபாnm? எ@ன nZறm வ8m? எ@[ •Rகll ேகJ{rகll.
1. pராகபாைவ நmபாeJடாl காMயm ‚t'யm எnத மாZறYm இlலாமl அpபdேய
‚@[ e6m. பrயாயm அதாவ7 காMயm ஒvெவா8 சமயYm b'7 b'தாகt ேதா@Xk
ெகாmேட இ8knm மZ[m பழய பrயாயm அan7e6m எ@[ நாm பாrtேதாm. இnத
சமயt'l ‚கcm காMயm கடnத காலt'l இlைல. ‚க`கால பrயாயm கடnதகால
பrயாயt'l இlலாைம இ8k^ற7. இnத இlலாைமைய நாm நmபாeJடாl மZ[m
‚க`கால பrயாயm அத@ Y@ சமய ஒ8 பrயாயt'l இ8knெம@[ நm=னாl, =றn
அத@ Y@ சமய பrயாயt'om இ8kக ேவm6m எ@[ நmப ேவmdவ8m. =றn அதZn
Y @ க ட nத கால ப rயா ய Rக 4 o m v ட அ pப d ேய இ 8 kக ேவ m6 m எ ன
நm=kெகாmேட ேபானாl அனா'கால Y@ பrயாயt'l vட இ8pபதாக நmப
ேவmdவ8m. அpபd நm=னாl காMயm எnத மாZறY/@X ‚tயm அpபdேய இ8knm.
இRேக கவனமாக பாr, இRn காMயtைத அதாவ7 பrயாயtைத தா@ அaயkvdய7
அதாவ7 ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8pப7 எ@[ ெசாlukெகாm6 இ8k^ேறாm,
'ரeயtைத அlல. 'ரeயtைதkvட அaவதாக நm=னாl ஷ€கவாத +டநm=kைக
வn7e6m.
2. pரtவmசாபாைவ நmபாeJடாl காMயm Ydelலாத காலm அpபdேய இ8knm.
‚க`கால பrயாயm எ'rகால பrயாயt'l இlலாைமைய நmபாeJடாl இnத பrயாயm
வ8m காலt'l vட இ8n7 ெகாmேட இ8knm, அதாவ7 ‚க`கால காMயேம அனnத
கால mவ ைர அ pப d ேய இ 8 n7 ெகாmேட Q 8 kn m . ஒ 8 வ r ‚ க `கால t' l
ேநாrZX8nதாl, எ'rகாலt'lvட அnத ‚ைலQேலேய இ8n7 ெகாmd8pபாr.
யாr +டநm=kைக உைடயவேரா, அவ8ைடய +டநm=kைக எ'rகாலt'l vட
அpபdேய இ8knm. யாr 7kகt'l இ8k^றாேரா, அவr 7kகt'ேலேய இ8n7
ெகாmd8pபாr. nழnைதகll எpேபா7m ெபMயவrகளாக ஆக மாJடாrகll, Y'யவrகll
எpேபா7m மரணமைடய மாJடாrகll. ஏைழகll எpேபா7m ஏைழகளாகேவ இ8pபாrகll,
பணkகாரராக மாJடாrகll. ெசlவm பZXய ேபcO வnதாl எ@னேவா pரtவmசாபாv
உmைமதா@ என உணர Yd^றதlலவா? ஏென@றாl ஏைழேயா, பணkகாரேரா,
எlேலா8m அ'க பணm சmபா'kகேவ e8mb^@றனr.
நாமkn இpேபா7 இ8knm அXe@ பrயாயmvட எ'rகால பrயாயt'l
இ8kகாெத@றாl, இnத அXkvட மைறn7ேபாnm எ@றாl =றn ஏ@ பdkகேவ
ேவm6m? இvவளெவlலாm பdpபதாl எ@ன பய@? எ@[ •Rகll ேகJ{rகll. நlல7,
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“pரtவmசாபாv” ைவ இ7ேபாலேவ ேவ[ இடt'om ஏ@ •Rகll உபேயா^kக vடா7?
ெவ8m சாs'ர அXel மJ6ேம ஏ@ இைத உபேயாகpப6t7^–rகll? பrயாயt'@
அaktத@ைம ேமl உmைமயான eapbணrk ஏZபJ6 eJட7 எ@றாl ‚க`கால
பrயாயtைத, Ykகாலt'om அaயாத ‚ைலயான த@ ெபா7el (சாமா@யt'l'ரeயt'l) ‚8t'eJடாl, இnத பrயாயm அatதாom vட எ'rகால பrயாயm
‚க`காலmேபாl ஆ^e6m; இைதkvட இnத காMயt'l ேசrt7e6. =றn பாr,
வழkகt'Zn மாறான அ…n'Mய ஆனnதm அைடn7 e6வாy!
நாm இ7வைர எ@ென@ன பdtேதாேமா அைவ எlலாm இ@[mvட நமkn ‚ைனel
இ8k^ற7. இpேபா7 கடnத கால பrயாயm இlைல, ஆனாl கடnத கால அXk
இ8k^ற7 இlைலயா? எ@[ •Rகll ேகJகலாm. ஒvெவா8 சமய அXe@ பrயாயYm
எvவா[ ஞானவdவ காMயtைத b'7 b'தாக ெசy7 ெகாm6 இ8k^றெத@[ பாr.
சrவPஞ8knkvட ஒvெவா8 சமயYm b'ய b'ய ேகவலஞானm ேதா@Xkெகாmேட
இ8k^ற7, Y@னr ெதMn7 ெகாmட7 அ6tத சமயt'l ‚ைனkkn வnத7
எ @ப ' lைல . ேக வ ல ஞான mv ட ஒ vெவா 8 ச ம ய Y m அ a n7 , b ' ய b ' ய
ேகவலஞானமாகதா@ உZபt'யா^k ெகாmd8k^ற7. ஆனாl அ7 அlபஞான
வdவமா^ e6வ'lைல, அனnத காலmவைர அதாகேவ இlலாமl, அ7ேபாலேவ (not
same, but similar) இ8n7 ெகாm6 இ8k^ற7, ஆைகயாl அைத t8வm எ@[ vட
v[வr. ]tத ‚ைலையkvட t8வm எ@[ v[வr. எRேக எnத ேநாkேகா அைவகைள
bMn7 ெகாllள ேவm6m.
ஆசாrயrகqkn உQrக4@ேமl அளk கடnத க8ைண இ8k^ற7. எnத உQr
பயpப6^றேதா, அைவகைளp பாrt7 •Rகll பயpபட ேவmடாm எ@[ vXrllளாrகll.
இpேபா7 • எlலாவZைறrm ெதMn7 ெகாll, =றn இnத ெதMn7 ெகாmடைவகll vட
எ'rகாலt'l பய@படk vdயைவகளாக இ8n7 ெகாmd8knm. எnத உQr
ஒckகtைத பZX மJ6m ேகJ6, அnத ஒckகt'l மJ6ேம '8p' அைடn7
e6^றேதா, அத>டm, உ@ +ட நm=kைகயான ஒckகm vட அனா' காலமாக
உ@>டm இ8k^ற7, • அnத +ட நm=kைகைய ஒat7 ந@நm=kைக ெபற
ேவm6ெம@றாl வழkகt'Zn மாறான b8ஷாrதm ெசyயேவm6m எ@[ vXrllளனr.
நா@n இlலாைமக4l pராkபாv மZ[m pரtவmசாபாv எ@ற இரm6 இlலாைமகll
பZX நாm சrcைச ெசy7 eJேடாm. இ> அ@ேயா@யாபாv மZ[m அtயnதாபாv ஆ^ய
மZற இரm6 இlலாைமகைளp பZXய சrcைசைய நாm அ6tத கdதt'l ெசyயலாm.
ெஜy !ேனn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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நா5V அபாவ9கll - பாகm 2
கdதm-5

20-4- 2001

pMய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm!
மகllகேள, “இpேபா7 nழnைதp ப8வm இlைலயாைகயாl எRகqkn 7kகமாக
இ8k^ற7. அmமா, அpபா •Rகll இ8வ8m இRn எRகqட@ bnnத xJdl
இlலாைமயாl எRகll கmக4u8n7 கm•r வ8^ற7” எ@[ •Rகll v[^–rகll.
“நாRகll இ8வ8m உRகqட@ xJdl இlலாத7 உRகll இ8வ8knm எMcசலாக
இlைலயா? நாRகll இlலாத x6 ெவXcேசாd இ8pபதாக •Rகll உணரelைலயா?”
எ@[ vட ேகJd8k^–rகll. இnத n6mப சmபnதமான eஷயRக4l இlலாைம
பZXய எmணm ெகாllவதாl ஆைசதா@ ெப8nm, கŠடYm 7kகYm தா@ ேதா@[m.
இதZn ப'l, சாs'ரpபd இnத நா@n “இlலாைமகll” பZXய உmைமயான அXk
உmடானாl xதராகtத@ைம-e8pb ெவ[pபZற ‚ைல உ['யைடrm, கŠடm
Ydkkn வ8m, கலkக/lலாத ‚ைலைய அைடயலாm, சாn' ^ைடknm மZ[m
7@பRகqknm ஒ8 …rk ^ைடknm.
“இlலாைமயாl நமkn இயlb வா`kைக ெவXcேசாdp ேபான7 ேபாlதா@
இ8knm, அைம'Q@ைமைய உm6 பm€k ெகாmேட இ8knm. நm சmசார
வா`kைகQl, பணm இlலாைம, பதe இlலாைம, அ=மானm-மMயாைத இlலாைம,
உடலழn இlலாைம, ேநாயZறவா`k இlலாைம, மைனe இlலாைம, கணவ@
இlலாைம, ேவைலயாJகll இlலாைம, ேவைல இlலாைம, x6-பRகளா இlலாைம,
காr-வாகனm இlலாைம,... இ@tm இ7 ேபா@ற எvவளேவா இlலாைமகll உllளன.
இnத eஷயRக4l நm எmணm பல Yைற ெசlவதாl நாm சnேதாஷ/@X
இ8k^ேறாm மZ[m நm ‚mம'ையrm இழn7 e6^ேறாm.
இைவகll எlலாm நm/o/8n7 ேவறானைவகll. இ@[வைர இnத நmYட@
ெதாடr=l இ8pபைவகைளேய நmYைடய ஐsவrயமாக நm=k ெகாm6 இ8k^ேறாm.
Ÿண ேநரt'l அaயkvdய =ற ெபா8llகll எpேபா7m நmYைடய ஐஸவrயமாக
Ydயா7. ஒvெவா8 'ரeயYm த@ அனnத nணRகளான ஐsவrயRகqட@
இ8k^@றன, ேமom அைவ அனா' காலm Yதl அனnத காலm வைர •dt7 இ8pபைவ.
=றc ேசrkைககll ^ைடpபதாl நமkn எ@ன ஆகpேபா^ற7? நமkேகா இnத
ெவ4cேசrkைகக4l இlலாைம இ8k^ற7 எ@பைத நா@n அபாவRகll +லm
அ X ^ ேறா m . ஆ ைக யாl இ nத ேச rkைக காளாl நா m எ vவா [ ம ஹ t7 வ m
அைடnதவrகளாக ஆகYdrm? இைவகqk^ைடQl எ@ென@ன இlலாைமகll
இ8k^@றன எ@ப7 பZXேய நாm இ@[ சrcைச ெசyயp ேபா^ேறாm.
அ5ேனானயாபாவm: ஒ+ Ctகல *ரDயt*5 kக}கால பrயாயm ேவf Ctதக
*ரDயt*5 kக}கால பrயாயt*l இlலாைம அ5ேனா5யாபாவm எனpப6^ற7.
அ@ேனா@யாபாv எ@றாl ஒ@[ மZெறா@Xl இlலாைமயாnm. இRnvட ‚க`கால
பrயாயRகேள ேபசpப6^@றன; ஆனாl btகல 'ரeயt'@ ‚க`கால பrயாயRகll
பZX மJ6ேம ேபசpப6^ற7, ேவ[ எnத 'ரeயtைத பZXrm ேபசpபடelைல.
நாm காரண காMய ஏZபாJd@ சrcைசQl, காMயm அதாவ7 பrயாயm 'ரeயt'@
தZகால அவsைத-‚ைல எ@பைத பாrk^ேறாm. இnத பrயாயm த@>l-அnத
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'ரeயt'l இ8nேத உmடா^ற7 அதனாl அ7 அs'யா^ற7, ேமom அேத பrயாயm
ேவ[ பrயாயவdவமாக இlைல எ@ப7 அnத பrயாயt'@ நாs'யா^ற7. pராகபாv
மZ[m =ரtவmசாபாel ஒvெவா8 'ரeயt'@ ‚க`கால பrயாயm அேத 'ரeயt'@
கடnதகால மZ[m எ'rகால பrயாயRக4l இlலாைம அதாவ7 நாs' பZX Y@னேர
நாm சrcைச ெசy7 eJேடாm.
இRn நாm இரm6 btகல 'ரeயRக4@ ‚க`கால பrயாயRகll, அத@
இ ர m6 kn / ைட ேய ஒ @X l ம Zெறா @[ இ lலா ைம இ 8 k^ ற ேத , அ nத
அ@ேனா@யாபாv பZXேய ேப]k ெகாmd8k^ேறாm. ஒvெவா8 'ரeயYm த@
பrயாயt'Zn கrtதாவாnm. 'ரeயm கrtதா மZ[m பrயாயm காMயm அlல7 ெசயlகrமm ஆnm. கrtதா-கrம சmபnதm 'ரeயm மZ[m அnத 'ரeயt'@ பrயாயt7ட@
இ8k^ற7. 'ரeயm த@ sவச7Šடயt'l Ykகாலt'om இ8k^ற7, அத@
பrயாயேமா அேத 'ரeயt'l அேத இடt'l ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8k^ற7. ஒvெவா8
பrயாயYm த@>l அs'-இ8k^ற7 மZ[m ேவ[ பrயாயt'l நாs'-இlைல,
இlலாைம இ8k^ற7.
ஆ[ 'ரeயRக4l, உQr, தrமm, அதrமm, ஆகாசm மZ[m காலm ஆ^ய ஐn7m
அ˜= 'ரeயRகll, btகல 'ரeயm ஒ@[ மJ6m ˜= 'ரeயm எனேவ இn'MயRகளாl
அ X ய p ப 6 ப ைவ க ளா n m . ஆ னாl இ n' M ய Rக ll v ட ப ர மா‡ ைவ அ X ய
Ydயாதைவகளாக இ8k^@றன, ஆனாl ஆேனக பரம‡kக4@ ேசrkைகயான
ஸகnதRகைள அXயkvdயைவகளாக இ8k^@றன. sகnதRகைள நாm btகலm
எ@ேற ெசாl^ேறாm. உmைமQl sகnதேமா btகல 'ரeயt'@ பrயாயமாnm;
எpபdெய@றாl சமானசா' 'ரvய பrயாயtைதேய sகnதm எ@[ vறpப6^ற7.
இnத sகnதRகll உ8வா^rm அan7 ெகாm6m இ8pபைவ, அைவ த@ Oய
தn'யாl உ8வா^kெகாm6m அan7ெகாm6m இ8k^@றன. அைவக4l ஒvெவா8
பரமா‡e@ பrயாயYm தாேன அத>l ‚க`^ற7, ஆனாom vட காரண காMய
ஏZபாJைட அXயதவrகll, ‚/tத ைந/t/க சmபnதtதைத ெதMயாதவrகll, ஒ8 btகல
sகnதt'u8n7 அதாவ7 ஒ8 btகலt'@ பrயாயt'u8n7 ேவ[ btகலt'@
பrயாயm ேதா@[வதாக எm‡^@றனr. சாs'ரt'l vட ‚/tதm பZXய அXk
ஏZபட ‚/tத-ைந/t'க சmபnதமாக பல eளkகRகll வ8^@றன. உதாரணமாக நாம
கrமt'@ உதய காரணtதாl =றe உQrக4@ உடl உmடா^ற7, சாதா-அசாதா
ேவதœய கrமt'@ உதய காரணtதாl Oக-7kகt'Zn காரணமான ெபா8llகll
^ைடk^@றன.
இnத ெசாZக4@ சMயான அrtதRகைள ெதMn7 ெகாllள ேவm6m எ@பதாl
இpேபா7 நாm அ@ேனா@யாபாv பZX சrcைச ெசy^ேறாm, =றn ‚/tதm எ@றாl
எ@ன? ‚/tத-ைந/t'க சmபnதm யா7? அ7 எpபd இ8k^ற7? Yதuய eஷயRகll
பZX eMவாகk eவா't7 ெதMn7 ெகாllள இ8k^ேறாm.
sகnதm எ@பேதா btகலt'@ பrயாயm எ@பதாl, அ@ேனா@யாபாve@ +லm
ஒ8 sகnதt'l ேவ[ sகnதt'@ இlலாைம இ8k^ற7 என ெதMn7 ெகாllளலாm.
இைத ஒ8 உதாரணt'@ +லm பாrkகலாm. ைக ஒ8 btகல sகnதm, ேபனா ேவெறா8
btகல sகnதm, ைம-ink மZ[ெமா8 sகnதm ேமom கா^தேமா இைவக4u8n7m
ேவறான மZ[ெமா8 btகல sகnதm. இnத நா@n sகnதRக4om ஒ@[kெகா@Xlபரsபரm அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. அைவக4l ஒ@[ மZெறா@Xl இlலாைம-
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நாs' இ8k^ற7, தRகqknll அதனதtll இ8pb-அs' இ8k^ற7. எைவ
எRெகRn இlைலேயா அRn ‚கcm காMயtைத அைவ எpபd ெசyய Ydrm?
ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயtைத ெதாடkvட Ydயா7 எ@[ சாs'ரRக4l
எ@னேவா வrணைன வ8^ற7. நடknm ேபா7 காl தைரைய ெதா6வ7 vட இlைல
எ@பைத •Rகll ெசாlவைத நmப நாRகll YJடாllகll எ@[ •Rகll ‚ைனk^–rகளா
அmமா? •Rகll எ7 ேவm6மானாom ெசாloRகll, ஆனாl நாRகll காரண/lலாமl
நmப மாJேடாm. மகllகேள, நாm இRn உலக eஷய சmபnதமான-ெலௗ”க ெமாaQl
ேபசelைல, ஆகமm மZ[m ஆ@pகm பZX ேப]kெகாm6 இ8k^ேறாm. ஒvெவா8
'ரeயt'Znm அதனத@ த@நா@ைம-ஸவ ச7Šடயm இ8k^ற7, அத@ த@ெபா8ll
(sவ 'ரeயm), த@ இடm (sவ ேஷtரm), த@ காலm (sவ காலm) மZ[m த@ இயlb (sவ
பாவm) இ8k^ற7 எ@[ நாm பலYைற பாrt'8k^ேறாm. எnத ஒ8 'ரeயYm அத@
த@ நா@ைமைய eJ6 =றவZX@ நா@ைமQl அதாவ7 ேவ[ 'ரeயt'@ நா@ைமQl
†ழயkvட Ydயா7. இைதேய சாs'ர ெமாaQl ஒ8 'ரeயm ேவெறா8 'ரeயtைத
ெதாடkvட ெசyவ'lைல எ@[ ெசாl^@றனr.
நா@n Oவrக4@ ஆதாரt'l vைர இ8k^ற7. T/Q@ அதாரt'l ேமைஜ
இ8k^ற7. ேமைஜQ@ ஆதாரt'l கா^தm ைவkகpபJ6 இ8k^ற7. சpபாt'
கJைடQ@ ஆதாரt'l சpபாt' வாJடpப6^ற7. ஆனாl ஆசாrயrகll இnத
ெசாZகைள ம[k^@றனr. அவrகll இைவகll எlலாm sகnதRகll, btகலt'@
ப rயா ய Rக ll , இ ைவ க 4 l ஒ @X l ம Zெறா@[ இ lலாைம இ 8 k^ ற 7 எ @[
v[^@றனr.
ெராJd அ7ேவ த@>l ெராJdயா^ற7, அpேபா7 ”ேழ இ8knm கJைட ‚ைலயாக
இ8knm காMயtைத த@>l ெசy^ற7. ெராJd வாJ6m கJைட Y@=@ ெசlom
காMயm அnத கJைடQl ‚க`^ற7, ைகQ@ nXp=Jட ெசயl ைகQl ‚க`^ற7.
இtத எlலா காMயRக4l அதாவ7 btகலRக4@ ‚க`கால பrயாயRக4l ஒ@Xl
மZெறா@Xl இlலாைம இ8k^ற7, அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7.
நm நாkn, உத6, nரlவைள Yதuயைவகைள அைசpபதாl nரl ெவ4pப6^ற7,
அழகான இராகt'l பா6^ேறாm எ@[ நமkn ெதM^ற7. ஆனாl •ேய ேயா]t7pபாr,
நm உடu@ (நாkn, உத6, nரlவைள இைவகll) அைசk ஆஹார வrகைணQ@
‚க`கால பrயாயm, ஒu பாஷா வrகைணQ@ ‚க`கால பrயாயm. இைவ இரm6m ேவ[
ேவ[ btகல பrயயRகll ஆதலாl அைவக4l அ@ேயா@யாபாv இ8k^ற7, எனேவ
உடu@ காMயm ஒuQ@ காMயமாவ'l எ@ன சmபnதm இ8k^ற7? அைவகll ஒ@Xl
மZெறா@[ இlலாைம இ8k^ற7. ஒ@[ மZெறா@X@ காMயtைத ெசyயா7, மZ[m
நாேமா உQr 'ரeயm, btகலt'@ காMயtைத ெசyேவாm எ@ப7 Ykகாலt'om
‚கழ Ydயா7.
நாm ம8n7 சாp=Jடாl ேநாy nணமான7 எ@[ ‚ைனk^ேறாm. ேநாy எ@ப7
உடu@ தZகால ‚ைல. உடl ஒ8 btகல sகnதm மZ[m ம8n7 ேவ[ btகல sகnதm.
அைவக4l ஒ@[kெகா@[ அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. ம8n7 எ@ற7m ஒ8 ‚க`k
‚ைனkkn வ8^ற7. Tனாel நாRகll இ8வ8m எJ6 Yைற தt7வ வnpb
நடt'ேனாm எ@ப7 உRகqkn ெதMnத7தா@. அRn ]Xய nழnைதகllvட தt7வ
அXk ெபZறாrகll. தt7வ பாைஷQl ேப]னாrகll. அ@றாட வா`kைகQlvட தt7வ
ேநாkேகா6 நடn7 ெகாmடாrகll. ஆரmபt'l அவrக4@ அmமாkக4l ]லr
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இvவா[ bகாr vXனாrகll. “எRகll =llைளகll (=¢Š, சஹா, ஆ t, ேதா
Yதuயவrகll) ம8n7 சாp=Jட ம[k^றாrகll, ‚/tதtதாl எnத காMயYm
‚க`வ'lைல எ@[ ெசாl^@றனr, e8n'னrகqkn vட ஒ8 'ரeயm மZெறா8
'ரeயt'Zn எ7km ெசyய Ydயா7 எ@[ கZ[vடt த8^றாrகll. •Rகll
அவrகqkn தt7வஞானm ெசாlukெகா6tத7 எRகqkn b'ய nழpபtைத உm6
பm€eJட7. இpேபா7 •Rகll தா@ இைத …rkக ேவm6m”
அpேபா7 அnத ][வrகqknm அவrக4@ தாyமாrகqknm தnnத YைறQl
‚/tத உபாதானm பZX vX bMய ைவkக ேவmdய7 அவ]யமாQZ[. •Rகll இ8வ8m
இரmdரm6 nழnைதகqkn அmமாவா^ eJ‘rகll. •Rகேள ெசாloRகll, உRகll
nழnைதகll நடkக பழ^ய ேபா7 அdkகd ecn7 e6வாrகll, அpபdQ8n7m •Rகll
அ வ rக q kn ந ட kக ப Q Z] ெகா 6 t7 k ெகாm6 தா@ இ 8 n… rக ll . • Rக ll
எpேபாதாவ7 அவrகைள நடkக YயZ]pபைத த6t…rகளா எ@ன? இlைல அlலவா!
ஏென>l YயZ] ெசyபவrகllதா@ ெகாPசm காலt'l நடkக பழ^e6வாrகll எ@[
உRகqknt ெதMrm. அ7ேபாலேவ தt7வpபQZ] ெசyபவrக4டm Yதul ]ல
=ரைம, ]ல nழpபRகll இ8kகtதா@ ெசyrm. அதZகாக அவrகைள தt7வ ஞானm
ெப8வதZn ஊknekக ேவm6ேம தeர, அ'l தைட ெசாlலk vடா7.
btகல 'ரeயt'@ பrயாயRக4l அ@ேனா@யாபாv இ8nதாom vட அைவக4l
‚/tத-ைந/t'ய சmபnதm இ8k^ற7. எpேபா7 எnத காMயm ‚க`^றேதா அpேபா7
‚/tதtத'@ Y@>ைலrm அRn இ8k^ற7 ஆனாl ‚/tதm காMயm ‚கழ எ7km
ெசyவ'lைல. ‚/tதtைத eலkக ேவmடாm, ‚/tதtதாl காMயm ‚க`^ற7 எ@ற
எmணtைத-நm=kைகையtதா@ eலkக ேவm6m. காMயm ‚கழt தn'யான ‚/tதm
இ8k^ற7, இைத ஏZகாeJடாl ஞானm ெபாyயா^e6m, ேமom ‚/tதtதாl காMயm
‚க`^ற7 என எm‡தலாl-நmbதலாl ]ரtைதQl-நZகாJ]Ql nைற வn7e6m.
இnத eஷயm பZXய சrcைசைய =@னr eMவாக ெசyயe8k^ேறாm.
bm€ய கrமt'@ பலனாl ெசாt7, நlல சாதனRகll ^ைடk^ற7 எ@[
சாs' ரt' @ ப d t7 ெத M n7 ெகாllவ 7 ேபாl ‚ / tத m ப ZX சாs' ரt' l
vXQ8pபத@பd அXn7 ெகாllவ7m /கkm அவ]யமாnm. bm€ய கrமm காrமண
வrகைண மZ[m ெசாt7, சாதனRகll ஆஹார வrகைண; இைவ இரmdom
அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7.
நாm இRn ெபMய sகnதRகll பZXய உதாரணtைத பாrtேதாm. உmைமQl ஒ8
btகல sகnதt'@ ஒvெவா8 பரமா‡e@ பrயாயYm மZற btகல பரமா‡e@
பrயாயt'l அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. பரமா‡kக4@ ேசrkைக பZX Y@னேர
பாrt'8k^ேறாm. btகலt'@ sபrச nணt'@ பrயாயt'l s‚kத-பைசtத@ைம
மZ[m ˜kஷ-வரJ]tத@ைம த@ைமQ@ காரணtதாl அnத சk'Q@ காரணtதாl
ேசrkைக ஏZப6^ற7. ˜k ஷ பரமா‡ அைதeட இரm6 மடRn அ'க ˜k ஷ
பரமா‡kடேனா அlல7 அைதeட இரm6 மடRn அ'க s‚kத பரமா‡kடேனா
ேசrk^ற7. அ7ேபாலேவ s‚kத பரமா‡ அைதeட இரm6 மடRn அ'க s‚kத
பரமா‡kடேனா அlல7 அைதeட இரm6 மடRn அ'க ˜kஷ பரமா‡kடேனா
ேசrk^ற7. ேசrnத =றn nைறnத s‚kத அlல7 ˜kஷ பரமா‡ அ'க s‚kத
அlல7 ˜kஷ பரமா‡kkn சமமான அளைவ ஏZ[kெகாm6 e6^@றன.

53

பா8Rகll, அ'க ˜kஷ பரமா‡k@ ேசrnத nைறnத ˜kஷ அlல7 s‚kத
பரமா‡vட அ'க ˜kஷ பரமா‡வாக மாXe6^ற7 எ@[ vட இRேக ]லr
ெசாlலாm. ஆனாl அ@ேனா@யாபாv பZX ெதMnத =றn உRகll ]nதைனQl
ஒvெவா8 பரமா‡e@ பrயாயt'om மZற எlலா பரமா‡kக4@ பrயாயRக4l
நாs'-இlலாைம இ8k^ற7, அnத காரணtதாl இnத sபrச nணt'l s‚kத
அlல7 ˜kஷ த@ைம அ'கமா^eJட7 எ@ற ேபcOkேக இட/lைல.
அtயnதாபாவm: ஒ+ *ரDயm ேவf *ரDயt*l @kகாலt*|m இlலாைமைய
அtயnதாபாவm எ@[ v[^@றனr. இnத இlலாைம ஆ[ 'ரeயRக4om இ8k^ற7.
ஒvெவா8 'ரeயYm Oதn'ரமான7, ஒvெவா8 'ரeயYm த@>l இ8k^ற7-அs',
த@>l சk' வdவமாக இ8k^ற7 ஆனாl ஒvெவா8 'ரeயYm மZற எlலா
'ரeயRக4om இlலாைம-நாs' இ8k^ற7, ஒ8 'ரeயt'@ சk' மZற
'ரeயRக4l அேத சk'யாக இlைல.
இpேபா7 இRn பrயாயm பZX ேபசpபடelைல ஆனாl 'ரeயm பZX ேபசpப6^ற7.
ஒ8 உQr 'ரeயm மZற உQr 'ரeயRக4om, ேமom மZற ஐn7 =ற 'ரeயRக4om
அtயnதாபாv எ@ற இlலாைம இ8k^ற7. அ7ேபால ஒ8 btகல பரமா‡ ேவ[ btகல
பரமா‡kக4om ேமom மZற ஐn7 =ற 'ரeயRக4om அtயnதாபாv எ@ற
இlலாைம இ8k^ற7. ஒ8 கால 'ரeயm மZற கால 'ரeயRக4om ேமom மZற ஐn7
ேவ[ 'ரeயRக4om அtயnதாபாv எ@ற இlலாைம இ8k^ற7. தrம 'ரeயm மZற
ஐn7 'ரeயRக4om, அதrம 'ரeயm மZற ஐn7 'ரeயRக4om, ஆகாச 'ரeயm
மZற ஐn7 'ரeயRக4om அtயnதாபாv எ@ற இlலாைம இ8k^ற7.
மZற ஐn7 'ரeயRகqm ஆகாச 'ரeயt'l தR^Q8k^@றன, ஆகாச 'ரeயm
அைவகqkn இடm ெகா6k^ற7 அpபdQ8n7m அைவக4l ஆகாசt'@ அபாவm
இ8k^றதா? ஆகாசm தா@ எlலா இடt'om இ8k^றேத? எ@[ •Rகll
ேகJகkv6m.
ஆm, இைதtதா@ நா@ ெசாluk ெகாm6 இ8k^ேற@. இரmேடா அlல7 அ'க
'ரeயRகேளா ஒேர இடt'l தR^Q8pபைத ஏகேஷராவஹாகன சmபnதm எ@[
ெசாl^@றனr. அpபdQ8n7m vட ஒvெவா@XZnm அதனத@ த@நா@ைம-sவ
ச7Šடயm த>tத>யாகேவ இ8k^ற7, ஒvெவா@XZnm அதனத@ அs'tவm
த >யாக ேவ இ 8 k^ ற7 . க mணா d வ a ேய ஒ 4 Yc வ 7 m ெச @றாo m v ட
கmணாdQ@ இ8pb த>யாகkm ஒ4Q@ இ8pb த>யாகkm இ8k^ற7. தm•Ml
7€ நைனn7ேபானாom vட தm•M@ அs'tவm த>யாகkm 7€Q@
அs'tவm த>யாகkm இ8k^ற7.
ஆகாச 'ரeயm அனnத =ரேத]யாக இ8k^ற7. அத@ அனnதt'l ஒ8 பாகt'lேலாகாகாசt'l மZற எlலா ஐn7 'ரeயRகqm இ8nதாom vட ஆகாச 'ரeயm
மZற ஐn7 'ரeயRக4l அtயnதாபாv இ8k^ற7. ஏகpபரேதசாவஹாகன வdel
இ8knm ஆ[ 'ரeயRக4om அைவகqknll அtயnதாபாv இ8k^ற7.
ஒvெவா8 'ரeயYm மZற எlலா 'ரeயRக4om இlலாைமேய இ8k^றேபா7
எnத ஒ8 'ரeயYm மZற 'ரeயRகைள ைகயாqதl, உதkதl, ெசlவாkn காJ6தl-
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தாkகtைத ஏZப6t7தl, சகாயm ெசyதl அlல7 அத@ காMயtைத ெசyதl எvவா[
‚கழ Ydrm?
ஒ8வr ேமl ெகாைல nZறm சாJடpபJ6 வழkn நடknm சமயt'l, அவr ெகாைல
சmபவm நடnத இடt'l இlலாைமைய ‚˜=tதாl, அவr ெவ4¢Ml ஒ8 vJடt'l
இ8nதைத சாJ] +லm ‚˜=tதாl, ெகாைல nZறt'Zn தmடைன வழRகpபட
மாJடா7. ஏென>l அவr சmபவ இடt'l இlலாைம இ8k^ற7. அ7ேபால ஒ8
'ரeயm ேவ[ 'ரeய'l இlலாைமயாl, அtயnதாபாv இ8pபதாl, அnத 'ரeயt'@
ெசயைல ெசyதl, அ'l மாZறm ‚க`t7தl எ@ப7 Ykகாலt'om ‚கழ Ydயா7.
நா m ஏ தாவ 7 கா M ய m ெச yய ேவ ‚ ைனk^ ேறா m . உ mைம Q l ெசாlல
ேவm6ெம@றாl அனா' காலமாக நாm =றவZX@ காMயRகைள ெசyவ'l bt'
ெகாm6, =றவZX@ காMயRகைள ெசyபவனாக கZபைன ெசy7 ெகாmேட வா`n7
வ8^ேறாm. =றவZX@ காMயtைத ஒ8 சமயm vட யா8m ெசyய Ydயா7, ஆனாl
இnத உQr +டநm=kைகQ@ காரணtதாl அvவாேற நm=kெகாm6 வ8^ற7.
ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 சமயt'@ காMயYm அதtll தாேன த@னாl
நடk^ற7, ஆனாl அPஞா> அnத காMயtைத தாேன ெசyபவனாக ‚ைனk^றாr.
இpேபா7 •Rகll நா@n அபாவRகll பZX உmைமயான ெத4k அைடn'8p{rகll
எ@[ ‚ைனk^ேற@. அtயnதாபாv ஆ[ 'ரeயRக4om இ8k^ற7. ஒvெவா8
'ரeயYm மZற 'ரeயRக4l இlலாைமைய ெசாl^ற7. pராகபாv மZ[m
=ரtவmசாபாv ஆ[ 'ரeயRக4@ ‚க`கால பrயாயm அத@ கடnத மZ[m எ'r கால
ப rயா ய Rக 4 l இ lலாைம ைய ெசாl^ ற 7 . அ @ேனா@யா பாv ம J6 m b tக ல
'ரeயRக4l உllள ‚க`கால பrயாயm அைவகqknll ஒ@Xl ஒ@[ இlலாைமைய
v[^ற7. நா@n அபாவRகqm எnத 'ரeயt'l ஏZப6^ற7 எ@[ இpேபா7 ‚Rகll
ெசாloRகll பாrkகலாm? எ@ன ேயாசைன ெசy7 ெகாm6 இ8k^–rகll! btகல
'ரeயt'lதா@ நா@n அபாவRகqm இ8pபைத ]n'rRகll. இpேபா7 இnத நா5V
அபாவ9கைள நmபாDul எ5ென5ன Veறm வ+m எ@பைதp பாrpேபாm.
1. pராகபாைவ நmபாedl காMயm ெதாடk/lலா காலm Yதl இ@[ வைர அpபdேய
இ8knm (ெபா84l எnத மாZறYm ‚கழாமl Y@b இ8nத7 ேபாலேவ இpேபா7m
இ8knm).
2. pரtவmசாபாைவ நmபாedl காMயm Ydelலா காலmவைர அpபdேய ‚க`n7
ெகாmd8knm (ெபா84l எnத மாZறYm ஏZபடாமl இpேபா7 இ8knm
‚ைலQேலேய எ'rவ8m காலRக4om இ8knm).
3. அ@ேனானயாபாைவ நmபாedl ஒ8 btகலt'@ பrயாயm அதாவ7 காMயm ேவ[
btகலt'@ பrயாயt'om அதாவ7 காMயt'om இ8pபதாக ெசாlலpபJடாl
இ@ன ெபா8ll இ@ன (ெபா84@ த>t த@ைம) எ@[ ெசாlல Ydயாத nழpபm
வn7 e6m.
4. அ tய nதா பாைவ ந mபாe d l ஒ vெவா 8 ' ரe ய t' @ O த n' ர m அ தாவ 7
த>tத@ைம இlலாமl ேபாye6m. இரm6 அlல7 அ'க 'ரeயRகll ஒேர
வdவமாக அXயpபJ6 ஆ[ 'ரeயRக4@ த>tத> ‚ைலpbtத@ைம Ydkkn
வn7e6m, த>tத> ெபா8ll எ@பேத இlலாமl ேபாnm ‚ைல உmடாnm.
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இnத இlலாைமகைள-அபாவRகைள நmபாeJடாl வ8m கŠடRகll மZ[m
=ரcசைனகll பZX ெசா@œrகll. ஆனாl இைவகைள அXவதாl, நmbவதாl ஏதாவ7
=ரேயாஜm இ8k^றதா? இlைலயா? எ@[m ெசாloRகேள@.
நா5V அபாவ9கைள-இlலாைமகைள ெத%n2 ெகாllவதாl தrம சmபnதமாக நமkV
எ5ன லாபm உYடா_ற2 எ@[ பாrkகலாm. ஏென>l நm/l சmயktவtைத அதாவ7
xதராக தrமtைத ேதாZ[ekக ேவm6m, ேமாŸ மாrகtைத ெதாடRக ேவm6m
அlலவா!
1. =ராகபாவtைத அXவதாl இnத உQr அனா' காலமாக ஒvெவா8 சமயYm
அPஞானm, /tயாtவm, இராகtேவஷm இைவகைள b'7 b'தாக ெசy7 ெகாm6
வn'8k^ற7, அ7 இ7வைர தrமtைத (xதராகtைத) எpேபா7m ெசyயelைல.
ஆனாom vட ‚க`கால பrயாயt'l b'ய b8ஷாrtதm ெசy7 த@>l தrமtைத
ேதாZ[ekக Ydrm எ@ற எmணm ேதா@[^ற7. ஏென>l =ராகபாைவ ெதMn7
ெகாmடதாl உQM@ ‚க`கால பrயாயt'l அத@ கடnதகால பrயாயRக4@
இlலாைம எ@ற உmைமைய உணrn7 ெசயlபட Yd^ற7.
2. =ரtவmசாபாைவ அXnததாl ‚க`கால பrயாயt'l தrமm ெசyயelைல அlல7
சmயktவm உmடாகelைல எ@றாom, இnத உQr எ'rகால பrயாயRக4l b'ய
b8ஷாrtதtதாl த@ /tயாtவtைத அat7 சmயktவtைத ேதாZ[ekக Ydrm
எ@ற எmணm வ8^ற7. ஏென>l =ரtவmசாபாைவ ெதMn7 ெகாmடதாl உQM@
‚ க `கால ப rயா ய t' l அ த @ எ ' rகால ப rயா ய Rக 4 @ இ lலாைம எ @ற
உmைமைய உணrn7 ெசயlபட Yd^ற7.
3. அ@ேனா@யாபாைவ அXnததாl ஒ8 btகல 'ரeயt'@ ‚க`கால பrயாயt'l
ேவ[ btகல 'ரeயt'@ பrயாயm எnத ஒ8 ெசlவாkn, உதe, eைளk, சகாயm,
Œm6தl, ைகயாqதl Yதuயன எ7km ெசyயYdயா7 எ@பைத எm€pபாrkக
Yd^ற7. ஒேர இனtைத சாrnத பtகல 'ரeயRக4@ ‚க`கால பrயாயRக4l
ஒ@[kெகா@[ எ7km ெசyயYdயா7 எ@^றேபா7 btகல 'ரeயt'@ பrயாயm
(eைனQ@ உதயm) உQM@ ‚க`கால ‚ைலQl ஏதாவ7 ெசyrm, Oக 7kகtைத
ெகா6knm எ@ப7 எvவா[ சாt'யமாnm?
4. அtயnதபாைவ அXnததாl உலக அைமpb பZXய அXk வ8^ற7. உல^l உllள
அனnத 'ரeயRகqm த@>l அs' வdவமாக இ8pபைதrm, =றவZXl நாs'
வdவமாக இ8pபைதrm அXய Yd^ற7. ஒvெவா8 'ரeயYm த@>l சk'
வdவமாக இ8pப7m அ7 Ycைமயாகkm, பMTரணமாகkm இ8pபைத அXய
Yd^ற7. ஒ8 ெபா8ll அத@ ெசயlபாJ6kn-பrயாயt'Zn ேவ[ எtத
'ரeயt'@ உதekேகா, ெசlவாk^Zேகா, Œm6தokேகா, சகாயt'Zேகா
காt'8kக ேவmdய அவ]யm இlைல எ@பைத உணர Yd^ற7.
சாs'ரt'l ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'l ெசyதl, ெசyetதl ‚க`t7வதாக
ெசாlலpப6வ7 ‚/tதm பZX ெசாlவதாnm. அtயnதாபாv பZX ெதMnத =றn நm
பாrைவ =ற ெபா8llக4l இ8n7 eல^, த@ Ykகால 'ரeயt'@ ேமl வn7e6^ற7
ம Z[ m ப rயா ய t' l த rம m அ தாவ 7 x த ராக tவ t' @ ெதா ட kக m உ mடா^
நZகாJ]ைய அைடய வa வnk^ற7.
இvவா[ நா@n இlலாைமக4@ ‚ைலைமைய eMவாக அXnத =றn இpேபா7
•Rகll எvவளk ெத4வைடn7ll£rகll எ@[ ெதMn7 ெகாllள ேகlle ேகJ6 அதZn
சMயான ப'l ெசாlவத@ வa பMŠைச ெசy7 பாrkகலாm. இpேபா7 •Rகll அpபdேய
பdt7k ெகாmேட ெசlல ேவmடாm. ஒvெவா8 ேகlleையrm பdt7eJ6 Yதul
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•Rகேள மன'l ப'ைல ‚ைனt7k ெகாllqRகll. =றn ப'ைல பdt7 உRகll
மன'l உllள ப'oட@ ஒp=J6p பா8Rகll. இpபd ெசyவதாl •Rகேள ேயா]t7
ப'ைல கm6=dknm பழkகm வ8m.
ேகllD: a5f _Yண9கIl ஒ5jl பாl, இரYடாவ*l தWr, a5றாவ*l
ேமாr ைவkகp பPtllள2. அைவகIl எ5ென5ன அபாவ9கll மefm எtதைன
அபாவ9கll உllளன?
ப'l: ‚க`காலt'l தா@ இnத +@[ த>tத> பதாrtதRகll இ8k^@றன.
இைவ அைனt7m btகலt'@ பrயாயRகll, இைவக4@ இைடQl அ@ேனா@யாபாv
இ8k^ற7. அைவக4@ ஒvெவா8 பரமா‡eom மZற எlலா பரமா‡kகqknm
இைடQl அtயnதாபாv இ8k^ற7. இnத பrயாயRக4l ஒvெவா@[knm அதனத@
கடnத கால பrயாயRக4l =ராகபாvkm மZ[m அத@ எ'rகால பrயாயRக4l
=ரtவmசாபாkm இ8k^ற7. இ'l நா@n அபாவRகqm உllளன.
ேகllD: பகவா5 மாஹா{ர+kV kக}காலt*l ேகவலஞான பrயாயm இ+k_ற2.
இ*l Sராகபாv மefm Sரtவmசாபாv எpபu இ+k_ற2 எ5f ெசாlலcm.
ப'l: பகவா@ மஹாxr8kn 13-ஆm nணsதானt'@ Yதl சமயt'l
அரஹnத‚ைல உmடான7, ேகவலஞானm ெவ4pபJட7. அதZnY@ 12-ஆm
n ணsதான mவ ைர அ வ 8 kn ம ' ஞான m , s8 த ஞான m , அ வ ' ஞான m ம Z[ m
மனpபrயயஞானm (ஆறாவ7 Yதl 12-ஆm nணsதானm வைர) இ8nத7. அதZnp=றn
இnத சமயmவைர ெதாடrn7 ேகவலஞானt'@ பrயயRகll ‚க`7 ெகாmd8k^ற7.
ஆ ைக யா l ‚ க `கா ல ேக வ ல ஞா ன ப rயா ய t' l க ட nத கா ல எ lலா ஞா ன
ப rயா ய Rக 4 o m அ தாவ 7 ம ' ஞான m , s8 த ஞான m , அ வ ' ஞான m ம Z[ m
மனpபrயயஞானm மZ[m அரஹnத‚ைல ெதாடR^ இnத ‚க`காலt'Zn Y@
சமயmவைரQலான ேகவலஞான பrயாயm வைரQom உllள பrயாயRக4l =ராkபாv
எ@ற இlலாைம இ8k^ற7. இnத ‚க`கால ேகவலஞான பrயாயt'l எ'rகால எlலா
அனnதானnத ேகவலஞான பrயாயRக4om =ரtவmசாபாv எ@ற அபாவm இ8k^ற7.
[ஒvெவா8 சமயYm அேத ேகவலஞானமாக இlலாமl பழய ேகவலஞானm அan7
ஒvெவா8 சமயYm b7pb7 அனாl அ7 ேபா@ேற ேகவலஞானm ேதா@Xkேகாmேட
இ8k^ற7 என அXயkm].
ேகllD: wைரkV QவrகI5 ஆதாரm இ+k_ற2, QவrகxkV 3RW5 ஆதாரm
இ+k_ற2 எ5f ெசாlவ2 ச%யா?
ப'l: இlைல. ஏென>l vைர, Oவr மZ[m T/ இைவக4l ஒ@[kெகா@[
அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. ஒvெவா@X@ சk' த>tத>யானதாl ஒvெவா8
ெபா8qm அதனத@ ஸவ ேஷtர ஆதாரt'l இ8k^ற7.
ேகllD: ேதஜசஉடl மefm காrமண உடl இைவகIl எ5ென5ன அபாவm
இ+k_ற2?
ப'l: ேதஜச உடl மZ[m காrமண உடl இைவக4l ஒ@[kெகா@[ (பரsபரm)
அ@ேனானயாபாv இ8k^ற7; ஏென>l இரm6m btகல 'ரeயt'@ ‚க`கால
பrரயாயRகளாnm.
ேகllD: Šேழ ெகாtkகpபPtllளைவகIl எ5ென5ன அபாவm இ+k_ற2? ஏ5?
1. இcைச மefm பாைஷ
2. கYணாu, கY மefm ஞானm
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3. உடl மefm உைட
4. உடl மefm உWr
ப'l: 1. இcைச மZ[m பாைஷQl அtயnதாபாv இ8k^ற7. ஏென>l இcைச
உQM@ சாMtர nணt'@ eகார பrயாயமாnm மZ[m பாைஷ btகல 'ரeயt'@
பrயாயm. இரmd@ 'ரeயRகll த>tத> யாnm.
2. கmணாd மZ[m கm இரmdom அ@ேனாயாபாv இ8k^ற7 ஏென>l இரm6m
btகலt'@ ‚க`கால பrயாயRகll. இைவ இரmdZnm ஞானt'l அtயnதாபாv
இ8k^ற7 ஏென>l ஞானm •வ 'ரeயt'@ ஞான nணt'@ பrயாயமாnm. நா@
பாrpபேதா கmணாd மZ[m கmகளாl தா@ பாrk^ேற@ எ@[ அPஞா>ேய
நmb^றாr.
3. உடl மZ[m உைட இைவக4l அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7 ஏென>l உடl
ஒ8 btகல sகnதm மZ[m உைட மZெறா8 btகல sகnதm.
4. உடl மZ[m உQr இைவக4l அtயnதாபாv இ8k^ற7. ஏென>l உQr மZ[m
btகலm(உடl) இரm6 த> Oதn'ர 'ரeயRகll ஆnm. உmைமQl பாrkகpேபானாl
உடu@ ஒvெவா8 பரமா‡km ஒ8 Oதn'ர 'ரeயமாதலாl அைவகqknm மZ[m
உQ8knm இைடQl அtயnதாபாv இ8k^ற7.
இnத eஷயRகைள ெதMயாதவrகll உடைலேய தானாக நmb^@றனr, உடom
உQ8m ஒ@ேற என நmb^@றனr. உைடகளாl நா@ Oகமாக இ8k^ேற@, உயrnத
உைடகll மZ[m ஆபரணRகளாl த@ைன உயrதவனாக எm‡^@றனr, அைவகைள
த@tைடய7 எ@[ க87^@றனr. நா@ உடu@ ெசயைல ெசyபவ@ மZ[m =ற
ெபா 8 llக ைள அ t ப e pப வ @ எ @[ எ m€ த @ைன + ட ந m= kைக ம Z[ m
அPஞா>யாகேவ எpேபா7m ைவt7kெகாll^@றனr.
ேகllD: நா5V கா* கrம9கll அdவதாl ேகவலஞானm ேதா5f_ற2 எ5f
நmCவ*l எ5ன தவf இ+k_ற2?
ப'l: கrமm btகலt'@ பrயாயm மZ[m அXk உQM@ பrயாயமாnm. பrயாயm
அnதnத 'ரeயRக4l ‚க`^ற7. ஆைகயாl btகலm மZ[m உQr இைவக4l
அtயnதாபாv இ8k^ற7. உQr தாேன த@>யlைப அtபவm ெசy7ெகாm6
Otேதாபேயாகt'l இ8knmேபா7 ேகவலஞானtைத ெப8^ற7; அpேபா7 கா'
கrமRகll தாேன த@ Oய காரணtதாl Ycவ7m அaைவ அைட^@றன. கrமRக4@
‚ைலகைள ‚/tதமாக ெகாm6 உQMl ‚க`வைத ெத4k ப6tத சாs'ரRக4l
அரஹnத பகவா@ நா@n கா' கrமRகைள அat7 ேகவலஞானm Yதலான அனnத
ச7ŠடயRகைள அைட^றாr எ@ற வrணைன வ8^ற7. சs'ரRக4l ெசாlவத@
சMயான அrtதtைத மZ[m மrமtைத அXn7 ெகாllqதl நmYைடய ெபா[pபாnm.
இlைலெய@றாl அnத வசனRகைள தவறான ெபா8ll ெகாllவதாl அnத தவறான
ெசாlவdவ சாs'ரRகll +லm நமkn நாேம பா'pைப ஏZப6t'k ெகாllq^ேறாm.
ேகllD: உWr ஏ5 ெமாdைய-பாைஷைய ேபச @uயா2? Vைறnத பPசm
வாW[+n2 ஒ[ ெவIpபt_தlலவா?
ப'l: உQr மZ[m btகலt'@ இைடQl (பாைஷQl) அtயnதாபாv இ8k^ற7,
ஆைகயாl btகலt'@ ெசயைல உQr ெசyய Ydயா7. வாy மZ[m ெமாa இரmdZnm
இைடQl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7 ஏென>l இரm6m த>tத> btகல
sகnதRகll- btகலt'@ ‚க`கால பrயாயRகll.
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ேகllD: ஐnதாm காலt*l ேகவலஞானm இlைல ஏென]l உWrகxkV
வjரDரஷபநாராச சmஹஹன உடலைமpC இlைல - இ*l எnத அபாவtைத கணk_l
எtt2k ெகாllளDlைல?
ப'l: இ7 கரணா‡ேயாகt'@ e'Yைறயாnm. ஆனாl நாm அைத சMயாக
அதாவ7 ‚/tத ேநாkேகா6 ெசாlலpப6வதாக எ6t7k ெகாllளாமl, ‚cசயமாகேவ
ெசா lல pப Jட தா க b M n7 ெகா mடா l நா m அ tய nதா பா ைவ ெத M n7
ெகாllளேவQlைல எ@றா^e6m. ஐnதாm காலm எ@ப7 eயவஹார காலm அதாவ7
கால 'ரeயt'@ பrயாயm, அ7 கால 'ரeயt'l உllள7. ேகவலஞானm உQM@ ஞான
nணt'@ பrயாயm, அ7 உQMl உllள7. மZ[m வjரeரஷபநாராச உடலைமpb
உடu@ வuைம சmபnதpபJட7. இnத வoவான
எombக4@ அைமpb உடul
உllள7, உடl btகல 'ரeயtதாலான7. இnத +@[ 'ரeயRக4kn/ைடQl
அ tய nதா பாv இ 8 k^ ற 7 . வ jரe ரஷ ப நா ராச உ ட ல ைம pb ெப ய r ெகாmட
நா ம க rம t' @ உ த ய tதா l இ nத உ ட ல ைம pb ^ ைட k^ ற 7 எ @[
கரணா‡ேயாகt'lதேன ெசாlலpபJடைத ேகJd8k^ேற@ எ@[ •Rகll vறலாm.
உRகll vZ[ சMேய எ@றாom, அ7vட ‚/tத ேநாk^l ெசாlலp பJடதாnm. நாம
கrமm மZ[m உடl இveரm6kn/ைடQl vட அ@ேனாயாபாv இ8k^ற7.
ேகllD: காej5 காரணமாக ெகாu அைச_றதlலவா?
ப'l: காZ[ மZ[m ெகாd இத@ இரm6kn/ைடQl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7.
ெகாd த@ ^Mயாவ' சk'யாl தாேன அைச^ற7. [காZ[ அதZn ‚/தm மJ6ேம என
அXயkm].
ேகllD: கா* கrமm மefm அகா* கrமm இரYtm ஒேர இடt*l இ+k_5றன,
அைவகll உWைர SறD Qழe(Wl ைவt*+k_5றன. ஆைகயாl அைவகxkVll
எnத அபாவ@m இlைல அlலவா?
ப'l: கா' கrமm மZ[m அகா' கரமm இரm6m btகலt'@ ‚க`கால பrயாயRகll.
அைவக4l ஒ@[kெகா@Xl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. இைவக4l ேவ[பா6கll
இ8k^@றன. ஞானாவர•யm, தrசணாவர•யm, ேமாஹ•யm, அnதராயm ஆ^யைவ கா'
கrமRகll; ேமom ேவத•யm, ஆrll, நாமm, ேகாtரm ஆ^யைவ அகா' கrமRகll.
இைவகqknll vட அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. இைவகைள ேமom உப =Mkகளாக
=Mknmேபா7 அசRkயாத ேலாக =ரமாண அளk =Mkகll ஆ^@றன, அnத எlலா
=Mkகqknllqm vட அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. உQ8knm மZ[m இnத
கrமRகqknm இைடQl அtயnதாபாv இ8k^ற7, =றn கrமm உQைர சmசாரt'l
இ8kக ைவk^ற7 எ@[ ெசாlவ'l எnத அளk உmைம இ8kகYdrm எ@[
•Rகேள ]n't7p பா8Rகll.
ேகllD: ெராPuைய உWr SukகDlைல ஆனாl ைக ெராPuைய Sutததlலவா?
ப'l: ைக மZ[m ெராJdQl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. ைக ெராJdைய =dtத7
எ@[ நm=னாl அ@ேனா@யாபாைவ நmபelைல எ@றா^ e6மlலவா!
ேகllD: நா5 ெராPuைய சாpSPேட5 எ5ப*l எnத அபாவm இ+k_ற2?
ப'l: நா@ எ@ப7 உQr 'ரeயm, ெராJd எ@ப7 btகல 'ரeய sகnதtதாl ஆன7.
அைவகqknll அtயnதாபாv இ8k^ற7. ஆைகயாl உQr ெராJdைய சாp=6^ற7
எ@ற நm=kைக தவறானதாnm.
ேகllD: அpபuயானாl எ5 உடl ெராPu சாpSPட2 எ5ப2 ச%தாேன?
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ப'l: எ@ உடl எ@[ நmbவதாl, நா@ உQr 'ரeயm உடl btகல 'ரeயm, இைவ
இரm6kn/ைடQl அtயnதாபாv இ8k^ற7 எ@பைத நmபelைல எ@றாnm.
ேமom உடl மZ[m ெராJd இரmdom அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7 எ@பைதkvட
நmபelைல எ@றாnm.
ேகllD: நாsm ெராPu சாpSடDlைல, உட|m ெராPu சாpSடDlைல எ5றாl
ெராPu எ9ேக ெச5ற2? இ5fவைர நாmதா5 ெராPuகைள சாpSPேடாm எ5f
நmSkெகாYu+nேதாேம அதeV எ5னவாVm?
ப'l: உQ8m ெராJdைய சாp=டelைல உடom ெராJdைய சாp=டelைல.
ெராJdQ@ பரமா‡ தாேன த@ ^Mயாவ' சk'Q@ தn'யாl இடm eJ6 இடm
ெபயrtத7, உQr இnத ெராJdQ@ இடமாZறtைத பாrtத7, அnத சமயt'l உடu@
ெசயlகளான ெமloதl, ecRnதl Yதuய அத@ காMயRகll ‚க`t'ன. ெராJd
தாேன vழாக மாXய7. இnத எlலா அபாவRகைள சMயாக Y@னr அXயாததாl Y@னr
எ@ன அXn'8nேதாேமா அ7 எ@னவாnெம@றாl அnத தவறான எmணRகll
இpேபா7 இ8kகா7. நZகாJ] ேதா@ற இnத தt7வ ‚rணயm ஏZபட ேவmdய7
அவ]யமாnm. •Rகll சாp=Jடதாக எm€ய ெராJdQ@ ]nதைனQl இ8k^–rகளா
அlல7 •Rகll இ7வைர சாp=Jடதாக நm=kெகாmd8nத தவறான எmணm பZXய
]nதைனQl இ8k^–rகளா எ@பைத •Rகேள Yதul உ[' ெசy7 ெகாllqRகll!
ேகllD : நாm (tத ேஷtர-‹rtத வnதைன ெசy_ேறாm. (tத ேஷt*ரt*l
இ+n2தா5 உWr @k* அைட_றதlலவா?
ப'l: ]tத ேஷt'ரm ஆகாசt'@ ேஷtரm அதாவ7 Yk' அைடnத இடtைத
nXk^ற7. Yk' உQM@ பrயாயm அ7 உQMl ‚க`^ற7. எnத இடt'@ ெபய8m
Yk' இlைல. உQr 'ரeயt'Znm ஆகாச 'ரeயt'Znm இைடQl அtயnதாபாv
இ8k^ற7. உmைமQl உQr 'ரeயt'@ sவேஷt'ரt'l தா@ Yk' பrயாயm
ெவ4pப6^ற7, ஆனாl உட@ இ8knm ேநாk^l எnத ஆகாச =ரேதசt'u8n7 எnத இடt'u8n7 உQr Yt' பrயாயtைத ெவ4pப6t'யேதா அnத இடtைத
உபசாரமாக நைடYைறQl ]tத ேஷtரm எ@[ v[^ேறாm. ]tத ேஷt'ரtைத
வnதைன ெசy7ெகாmேட, இnத இடt'u8n7 எ@ன காMயm ெசy7 உQr Yk'
பrயாயtைத - ேமாJசtைத அைடnத7 எ@ற ரக]யtைத ெதMn7 ெகாmடாlதா@ நm
…rtத வnதைன ெசyதத@ Yc பல@ ‚ைறேவ[m.
ேகllD: மன, வசன, காயtதாl பகவாskV வnதைன ெசyவதாlதா5 லாபமைடேவாm
அlலவா?
ப'l: மனm மேனா வrகைணQ@ காMயtைத ெசyrm, வசனm பாஷா வrகைணQ@
காMயtைத ெசyrm, காயேமா ஆஹார வrகைணQ@ காMயtைத ெசyrm, இைவக4l
ஒ@[kெகா@Xl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7, இைவகqknm உQ8knm இைடQl
அtயnதாபாv இ8k^ற7. பர 'ரeயt'@ (உடu@) காMயtைத ெசyவதாl, நா@
பகவாைன வnதைன ெசyேத@, s7' ெசyேத@ எ@[ நmbதl சMQlைல. பகவாைன
'ரeயm, nணm, பrயாயm உJபட எlலாவைகQom ெதMn7 ெகாm6, த@ பகவா@
sவ˜ப இயl=l அXைவ +`கdtதேல (‚க`கால பrயாயt'l eபாவt'l இ8knm
த@ உQr, இயl=l - 'ரeய ேநாk^l பகவtkn சமேம என த@ அXel தt7வ
‚rணயm ெசyrm ெசயul சாyதl - ஈ6ப6தேல) பகவாைன உmைமயாக வnதைன,
s7' ெசyததாnm.
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ேகllD: எ5 இளைம எpேபா2m இ+kக ம+n2 சாpSt_ேற5 எ5பவr எnத
அபாவtைத நmபDlைல?
ப'l: தா@ உQr 'ரeயm மZ[m இளைம உடu@ (btகலt'@) பrயாயm மZ[m
ம8n7 btகல 'ரeயt'@ பrயாயm. இைவ +@Xom ஒ@[kெகா@Xl அtயnதாபாv
இ8k^ற7. இளைம உடu@ பrயாயm மZ[m ம8n7 ேவ[ btகல sகnத பrயாயm,
இைவகqk^ைடQl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. இnத இரm6 அபாvவRகைளrm
அவr நmபelைல.
ேகllD: ெந+pS5 காரணtதாl ˆr Qடான2, ெபPேரா[னாl காr ஓt_ற2 எ5f
நmCபவr எnத அபாவtைத நmபDlைல?
ப'l: அ@ேனா@யாபாைவ நmபelைல. ஏென>l ெந8pb மZ[m •r, ெபJேராl
மZ[m காr இைவகll எlலாm btகல 'ரeய ‚க`கால பrயயRகll ஆைகயாl
அைவகqknll அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. ‚/tத ேநாk^l இvவா[ ெசாlவ7 சM
எ@றாom, உmைமQl அpபdtதா@ எ@[ நmbதl தவறாnm.
ேகllD: பணt*னாl Qகm _ைடk_ற2. நாm கuன உைழpC ெசy2 பணm
சmபா*tேதாm. இ2 உYைமயா?
ப'l: பணt'l Oகm எ@ற nணேம இlைல, ஆனாl Oக nணேமா உQMl
இ8k^ற7. பணm மZ[m உQMl அtயnதாபாv இ8k^ற7. பM^ரஹேம இlலாத Y>
வளமான Oதkைத அtபவm ெசy^றாr, அரஹnத8m ]tத8m அனnத Oகm
உைடயவrகll. ஆைகயாl எnத =ர ெபா84l இ8n7m Oகm வ8^ற7 எ@[ நmbதl
தவறானதாnm. ‚/tத ேநாk^lvட இvவா[ ெசாlவ7 தவறாnm. உைழpb உடu@
ெசயl, அதZnm பணt'Znm இைடQl அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. உQr மZ[m
உடul, உQr மZ[m பணt'l பரsபரm அtயnதாபாv இ8k^ற7.
ேகllD: நm சாதா ேவத‰ய கrமt*5 உதயtதாl நமkV பணm _ைடk_ற2
அlலவா? நlல Qக ேபாக ெபா+llகll _ைடk_றதlலவா?
ப'l: கrமm நmYைடயேத அlல. நமknm கrமt7knm இைடேய அtயnதாபாv
இ8k^ற7. ேமom கrமm, பணm மZ[m Oக ேபாக ெபா8llகll இைவக4l
அ@ேனா@யாபாv இ8k^ற7. Oக ேபாகp ெபா8llக4@ ேமl இ8knm ஆrவtதாl
கrமRக4@ உதயm வoவான7 எ@[ நmbவதாl ]ல nXp=Jட bm€ய கrமRக4@
பnதtைத நlல7 எ@[ எm‡^ேறாm. யா8kn அpபd பnதt'om அத@ பல>om
ஆrவm (8]) இ8k^றேதா, அவrகqkn தrமm, ேமாŸ மாrகm மZ[m Yk'Ql ஆrவm
இ8pப'lைல, த@>l ஆ`வ'l ஆrவm இ8pப'lைல. இதZnk காரணm அவ8kn
பnத தt7வm மZ[m ஏc தt7வRகll சmபnதமான தவறாக அXkm, நm=kைகrமாnm.
இ@[ எனkn எ@ன ஆQZ[? ேகlle ேகJ6 ேகJ6 கdதm /கp ெபMயதா^றேத
எ@ற கவனேம இlலாமl ேபான7. இ8nதாom vட கைட]யாக ஒ8 ேகlleைய
ேகJ^ேற@. இதZn ப'l ெசாloRகll! ைசத5யm மefm உWr இ*l எnத அபாவm
இ+k_ற2?
சபாŠ! இ'l எnத அபாவ@m இlைல. ைசத@யm அதாவ7 பாrtதl அXதl உQM@
உணrவாnm, nணமாnm இயlபாnm. உQ8knm மZ[m ைசத@யt'Znm ktய
தாதாtRய சmபnதm இ+k_ற2. அைவக4l அபாவm-இlலாைம அ8^l vட இlைல.
இRேக பாr, அபாவm ஒ8 Oவாரsயமான eஷயமாnm. உQrக4@ +டநm=kைகைய
•knவ'l இnத இlலாைமகll பZXய அXk /க உபேயாகமானதாnm. நாm ெமாaQ@
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வaேயதா@ இைவகைள ெதMn7 ெகாllள Ydrm, ஆனாl ெமாa ஒ8 உபசாரமாnm…rவாnm-பMகாரமாnm. ெமாaயாl ஒ8 eஷயtைத ெசாlomேபா7 ‚/tதtைத
சாrn7 ெசாlவேத Yk^யt7வm ெப[^ற7. ஆனாom அpபdc ெசாlவைத அXel
மZ[m நm=kைகQl ெபா8ll எpபd இ8k^றேதா அpபdேய ெதMn7 ெகாllவ7m
நmbவ7m அவ]யமாnm.
இlலாைமகைள ெதMn7 ெகாmடதாl எ@ன லாபm எ@ப7 பZX இ7வைர சrcைச
ெசyேதாm. இlலாைமகைள ெதMn7 ெகாmடதாl ெபா8llக4@ அைமpb பZXய
]nதைன வ8^ற7, காMயm எ'l ‚கcm, எ'l ‚கழா7 எ@ப7 பZX ெதM^ற7.
அபாவRக4@-இlலாைமக4@ அXk ெபZறதாl, நm பாrைவ மZ[m அXe@
உபேயாகm Ykகால பாவ sவ˜ப த@ இயl=@ேமl ெசl^ற7. அ7ேவ நா@ எ@[
உ[' ஏZப6^ற7. உQr தாேன ைசத@ய வdவ அtபவm-பாrtதl அXதl ெசyrm
ெசயைல ெசy^ற7. பாrpபவ@, அXபவனாகேவ ஆ^e6^ற7. மZறைவகைள அ6tத
கdதt'l பாrkகலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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kRtதm
கdதm-6

1-5-2001

அ@b •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
காரண காMய ஏZபாJd@ இரக]யtைத ெதMn7 ெகாllள •Rகll அ'க
உZசாகtேதா6 இ8pப7 எனknt ெதM^ற7. காMயm எ@றாl பrயாயm. nணRக4@
eேஷச மாZறtைத அதாவ7 உ8 மாZறtைத பrயாயm எ@[ ெசாl^@றனr எ@[ நாm
Y @ன ேர ப d t' 8 k^ ேறா m . உ Q r Y த லான ஆ [ ' ரe ய Rக 4 l ஒ vெவா 8
'ரeயt'om அனnத nணRகll இ8k^@றன, ேமom அைவகll ஒvெவா@Xom
ஒvெவா8 சமயYm த@ காMயm, த@>l, த@ Oய சk'யாl, த@ காலt'@
தn'kேகZப ‚க`^ற7. நாm வs7t7வ nணt'@ இயlb பZX பdknmேபா7
அதனத@ காMயtைத ெசyrm சk' அnதnத 'ரeயt'ேலேய இ8k^ற7 எ@[
பாrtேதாm.
'ரeயm த@ைனtதாேன காMய வdel உ8மாZறm ெசy7 ெகாll^ற7, இ7ேவ
அத@ ‚ஜ சk'யாnm. இnத காரணm அnத 'ரeயt'ேலேய இ8k^ற காரணtதாl
அைத உபாதான காரணm எ@[ ெசாl^@றனr. எ2 தாேன கா%ய வuDl
மாeறமைடயாமl ஆனாl கா%யm kகழ அswலமாக இ+pபதாக அத5ேமl பd
வ+_றேதா அைத kRtத காரணm எ5f ெசாl_5றனr. ‚/tதt'@ இnத
வைரயைறைய •Rகll ‚ைனel ைவt7k ெகாllqRகll. ‚/tதtதாl காMயm
‚க`^ற7 எ@[ நmb^@றவrகll, சாs'ரt'l ெசாlலpபJ6llள ‚/tதt'@
இயlைப ெதMn7 ெகாllளாததாl nழpபt'l உllளனr.
எ vெவ pேபா ெத lலா m நா m ஏ தாவ 7 கா M ய m ‚ க `வ ைத பா rk^ ேரா ேமா
அpேபாெதlலாm அதZகான காரணtைத பZX சrcைச ெசy^ேறாm. எpபdெய>l மm
nடm ெசyயpபJடெத>l அைத ெசyத7 யாr? அதZn யாr காரணm எ@[
ேகJnmேபா7, உடேன nயவ@ nடtைத ெசyதாr எ@ற ப'l வ8^ற7. •Rகll
][வrகளாக இ8nதேபா7 nடm-பாைன ெசyபவr nயவ@, நாZகாu ெசyபவr தcசr,
7€ ைதpபவr ைதயlகார@, நைககll ெசyபவr தJடா@ எ@[ பdtத7 ‚ைனkkn
வ8m.
ஆனாl ஆசாrயrகll இவrகll எlலாm ‚/tதRகll எ@[ ெசாl^@றனr. nயவ@
அவேர nடமாக மாXeJடாரா எ@ன? இlைல, அதனாl அவr nடt'Zn உபாதான
காரணமாக ஆகமாJடாr. அவr உmைமயான காரணm இlைல; ஆனாl nடm
ெசyயpபJடேபா7 nயவ@ அதZn அtvலமாக இ8nததாக பacெசாl அவr ேமl
வ8^ற7. ஆனாl nடt'Zn ‚/tத காரணm nயவ@ மJ6மlல, nடm ெசyய
அtvலமாக அRn இ8knm சkகரm, கmb Yதuயனைவகll vட ‚/tத
காரணRகளாnm.
nட வdவமாக எ7 தாேன மாZறமைட^ற7? மm. ஆைகயாl மm nடt'Zn
உபாதான காரணm. மm கrtதா, மZ[m nடm அத@ காMயm அதாவ7 கrமm. சாs'ர
ெமாaQl ெசாlல ேவm6ெம@றாl மm மZ[m nடt'l கrtதா-கrம சmபnதm
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இ8k^ற7, ஆனாl nயவ@ மZ[m nடt'l கrதா-கrம சmபnதm இlைல, அ'l
‚/tத-ைந/t'க சmபnதm இ8k^ற7.
உபாதானtதாl மJ6ேம காMயm ‚க`^ற7 எ@றாl ‚/tதtைத பZX ஏ@ ேபச
ேவm6m? எ@[ •Rகll ேகJகலாm. எpேபாெதlலாm காMயm ‚க`^றேதா
அpேபாெதlலாm பல காரணRகll ேசrn7 e6^@றன. காரணRகll இlலாமl காMயm
‚க`வ'lைல. அnத காரணRகைள Yk^யமாக =Mt7p பாrknmேபா7 இரm6
வைகயா^ற7; அைவக4l ஒ@[ உபாதான காரணm இரmடாவ7 kRtத காரணm.
காMயm எ@னேவா ஒ@[தா@ ‚க`nத7 ஆனாl காரணRகேளா இரm6. ஆைகயாl
இnத காரணRக4@ ேநாk^l ெசாlomேபா7 ஒேர காMயtைத இரm6 ெபயrக4l
ெசாl^@றனr.
உபாதான காரண ேநாk^l காMயtைத உபாேதயm எ@[ ெசாl^@றனr. ஏc
தt7வRகll பZX சrcைச ெசyதேபா7, தt7வRகைள ேஹயm, ேஞயm, உபாேதயm
எ@[ =Mt7 பாrtதேபா7 vXய அnத உயாேதயm எ@ற அrtதt'l இRn எ6t7k
ெகாllளk vடா7. அRn உபாேதயm ெவ4pப6tதkvdய-ஏZக ேவmdய எ@ற
ேநாk^l vறpபJட7. இpேபா7 இRn காMயtைத-பrயாயtைத உபாேதயm எ@[
vறpப6^ற7.
jயm jயm ேஜ ேஜ ேயாkய ேச, தஹா: சமjcm ேத எ@[ Sமt ராஜசn'ர!
vXQ8k^றாr. இத@ ெபா8ll “எRெகRn எnத அrtதm தn'யானேதா அRகRn
அnத அrtதm ெகாllள ேவm6m” எ@பதாm.
ஆமாm, நா@ எ@ன ெசாluk ெகாm6 இ8nேத@? உபாதான ேநாk_l
கா%யtைத உபாேதயm எ@[ ெசாl^@றனr. kRtத ேநாk_l அேத கா%யtைதேய
ைநRt*கm எ@[ ெசாl^@றனr. எ2 உபாேதயேமா அ2ேவ ைநRt*கm, அைவ
இரm6m ேவ[ ேவ[ காMயRகll இlைல, ஒேர கா%யt*eV இரYt ெபயrகll.
ேமZvXயைத கடm உதாரணm வa பாrkகலாm. கடm ெசyயpபJட7 ‚க`nத
காMயm ஆnm. மm அத@ உபாதான காரணm, கடm அத@ உபாேதயm. nயவ@ அதZn
‚/tத காரணm. கடm அவ8kn ைந/t'கm. மm மZ[m கடm இைவகqk^ைடேய
உllள சmபnதtைத உபாதான-உபாேதய சmபnதm எ@பr. ஆனாl nயவ@ மZ[m கடm
இரm6knm இைடேய உllள சmபnதtைத ‚/tத-ைந/t'க சmபnதm எ@பr. தt7வ
அXk ெகா6knm ெமாaQl ெசாlomேபா7 நமkn ஏேதா ஒ8 ]றnத அXk
உmடான7 ேபால உணr^ேறாm அlலவா!
கடேம உபாேதயm மZ[m கடேம ைந/t'கm. உபாேதயm மZ[m ைந/t'கm ஒேர
காMயt'Zn இரm6 ெபயrகll. உபாதானm மZ[m ‚/tதm இரm6m ஒேர காMயt'Zn
இரm6 ேவ[ ேவ[ காரணRகll. உபாதான காரணm எ@பேத ‚ஜசk'யாnm, ேமom
‚/tதm ேவறாnm. காMயm ‚ஜ சk'யாlதா@ ‚க`^ற7, அnத சமயt'l ‚/tதm
அRn ‚/tதt'@ ேவைலைய ெசyய தயாராக இ8k^ற7. ஆனாl ‚/tதm
காMயt'l ைகயாqதl, உதe ெசyதl, ெசlவாkn ெசot7தl, Œm6தl Yதuயன
எ7km ெசyவ'lைல.
‚/tதm அRn இ8pபதாl 'ரeயm தாேன த@ காMயtைத ெசy^ற7. காMயtைத
ெசyவ7 _[ சதe^தm உபாதானேமயாnm. ‚/tதm காMயt'@ கrtதா இlைல.
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ஆனாl எpேபாெதlலாm காMயm ‚க`^றேதா அpேபாெதlலாm எ4தாக காMயm ‚கழ
அதZn அRn அtvலமான இ8knm ெபா8llகைள ‚/tதm எ@[ ெசாlo^@றாr.
ஒvெவா8 காMயYm உபாதானtதாl மJ6ேம ‚க`^ற7 எ@றாl =றn ‚/tதtைத
பZX அRn ேபச எ@ன அவ]யm இ8k^ற7? எ@[ •Rகll ேகJகலாm. ‚/tதm பZX
ஏ@ ேபச ேவm6m? மகllகேள, ‚/tதm எ@ற ெபயr ெகாmட எnத nXp=Jட
'ரeயYm இlைல. இtத உல^l அனnதானnத 'ரeயRகll த@ உபாதான சk'யாl
ஒvெவா8 சமயYm இைடeடா7 மாZறமைடn7 ெகாm6llளன. அதாவ7 இnத
உலகt'l ஒvெவா8 'ரeயYm அதனத@ மாZறRகqkn அ7வ7ேவ உபாதான
காரணமாnm. எnத 'ரeயt'@ பrயாயm ேவ[ ஒ8 'ரeயt'@ பrயாயt'l அpேபா7
அtvலமாக இ8k^றேதா, அnத 'ரeயtைத ‚/tதm எ@[ ெசாlலpப6^ற7.
உmைமQl 'ரeயm ‚/tதm இlைல, அத@ nXpபJட பrயாயm தா@ ‚/tதமா^ற7.
ஆனாl ெசாlomேபா7 எ@னேவா நாm அnத 'ரeயtைதேய ‚/tதm எ@[ ெசாlu
e6^ேறாm. எnத 'ரeயYm ேவm6ெம@ேற ேவ[ 'ரeயRகqkn ‚/தமாக
ஆகYdயா7.
நாm Y@ேப ஆ[ 'ரeயRகll மZ[m அைவக4@ eேஷச nணRகll பZX eMவாக
சrcைச ெசy'8k^ேறாm. •வ 'ரeயm, btகல 'ரeயm, தrம 'ரeயm, அதrம 'ரeயm,
ஆகாச 'ரeயm மZ[m கால 'ரeயm இnத ஆ[ 'ரeயRக4l தrமm Yதலான நா@n
'ரeயRகைளp பZX வrணைன ெசyதேபா7, அைவகll •வ btகலRகqkn எvவா[
‚/tதமா^@றன எ@[ பாrtேதாm. தrம 'ரet'@ க' ஹ7tவ (ெசlல இடm
ெகா6tதl) nணm மZ[m அதrம 'ரeயt'@ s'' ேஹ7tவ (இ8kக இடm
ெகா6tதl) nணm இரm6m •வ btகலRகqkn Yைறேய ெசlலkm, ‚Zகkm
‚/tதமாக இ8pபைத ெதMek^@றன.
இnத இரm6 'ரeயRக4@ வைரயைறைய ெகாPசm ‚ைனk ப6t'k
ெகாllqRகll. “தாேன இடm ெபயrn7 ெகாm6llள உQr மZ[m btகலRகqkn
இடm ெபயர எ7 ‚/tமா^றேதா அைத தrம 'ரeயm எ@[ ெசாl^ேறாm. ேமom
நகrn7 ெகாmd8knmேபா7 ஓMடt'l ‚Zகp ேபா^ற உQr மZ[m btகலRகll ‚Zக
எ7 ‚/tதமாக இ8k^றேதா அைத அதrம 'ரeயm எ@[ ெசாl^ேறாm” எ@[
‚ைனel ைவt'8k^ேறாm. அpேபா7 அnதc ெசாZக4@ மகt7வm நமknt
ெதMயelைல; ஆனாl உQr மZ[m btகலm எpேபா7 தாேன த@ உபாதான சk'யாl
இடm ெபய8mேபாேதா அlல7 ‚Znmேபாேதா தrம மZ[m அதrம 'ரeயm ‚/tத
வdel தயாராக இ8k^ற7 எ@[ இpேபா7 உRகqkn bMrm.
‚/tதtைத உபகாM எ@[vட ெசாlவr. ‚/tத வdel இ8pபேத உபகாரமாnm.
க* s** உப_ரெஹௗ தrமாதrைமேயா: உபகார: எ@[ தtவாrtத žtரt'l
ெசாlலpபJd8k^ற7. எlலா 'ரeயRகqknm இ8kக இடm ெகா6pப7 ஆகாச
'ரeயm ஆnm, இைதேய ஆகாச 'ரeயt'@ உபகாரm எ@[ ெசாl^ேறாm.
=றe உQM@ உடl, மனm, வசனm, Oவாசm, இn'Mய Oகm, 7kகm, வா`தl, சாதl
இைவகqkn btகலm உபகாரm ெசy^ற7, அதாவ7 btகலm ‚/tதm ஆnm. ெலௗ”க
ெமாaQl உபகாரm ெசyதl எ@[ ெசாl^ேறாேம அnத ெபா84l இRn எ6t7k
ெகாllளk vடா7. ஒvெவா8 காMயYm உபாதானt'l ‚கcmேபா7 அRn ‚/tதm
த@>cைசயாகேவ இ8k^ற7, அைத 'ரJட ேவmdய YயZ] ெசy7 அRn ெகாm6
வ8வ'lைல, அைத ெவ4ேயZற YயZ] ெசyதாom ெவ4ேயZற Ydவ'lைல.
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பரsபேராபkரேஹா Lவானாm எ@ற žt'ரm ந@n அXயpபJடதாnm. ஒ8 உQr ேவ[
உQ8kn Oகt'l, 7kகt'l, உபேதசm ெசyவ'l,
=றp=tதul, மரணt'l
உபகாரm அதாவ7 ‚/tதமாnm. மரணt'Zn ‚/tதமாவ7 உபகாரமா^e6மா! இ7
எvவா[ உபகாரமாnm? எ@[ •Rகll ேகJகலாm. நா@ எRேக ெசாl^ேற@? இ7
ஆசாrயM@ வசனமாnm. உபகாரm எ@ற ெசாlu@ ெபா8ll ‚/tதm எ@[ நாm ]ல
‚/டRகqkn Y@தாேன பாrtேதாm. உQrகll ஒ@[kெகா@[ உதe ெசyய ேவm6m
எ@ப7 žt'ரt'@ ெபா8ll அlல. எvவா[ மZற 'ரeயm உQM@ ெசயul
‚/tதேமா அ7ேபாலேவ ஒ8 உQr ேவ[ உQ8kn ‚/tதமாக Ydrm எ@பைதேய
bMn7 ெகாllள ேவm6m. ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'@ ெசயைல ெசy^ற7,
காMயt'l உதe ெசy^ற7, காMயtைத ெசyயt Œm6^ற7 எ@ற ெபா8ll ெகாllளk
vடா7. உபகாரm அதாவ7 ‚/tதm எ@[ ெசாlவ7 அnத 'ரeயm அRn எ4தாகேவ
இ8pபைத காJ6^ற7, ேவெறா@[/lைல.
கால 'ரeயm மZற எlலா 'ரeயRக4@ மாZறt'Znm ‚/tதமாnm. இத@
ெபா8ll ஒvெவா8 'ரeயYm தாேன த@ உபாதான சk'யாl மாZறமைட^ற7,
அpேபா7 கால 'ரeயm அ'Zn ‚/tதமாnm, கால 'ரeயm அைவகைள மாZறமைடயc
ெசyவ'lைல.
இnத ]tதாnதtைத எlலாm நாm நmேமl அதாவ7 நm ஆtமாel ைவt7 பாrkக
ேவ m6 m . ஏ ென> l ந m ஆ tமாe @ இ ய lைப அ X த ேல ந ம kn = ர ேயா ஜ ன
Yைடயதாnm. நm அXதl, பாrtதl, ஒckகm Yதலான பல nணRக4@ காMயm
‚க`n7 ெகாm6 இ8k^ற7 எ@றாl அைவகqkn காரணm எ7? நமkn யாr உதe
ெசyவாrகll? யாராவ7 நm காMயt'l பா'pb ெசyயாமl இ8kக Ydrமா? எ@பைத
பZX நாm ]nதைன ெசyய ேவm6m.
நm ஞான nணt'l அXதl காMயm இைடeடா7 நடn7 ெகாm6 இ8k^ற7.
நாm அXn7 ெகாm6 இ8k^ேறாm எ@ப7 நm அXel ஒvெவா@ைறp பZXrm
ெதMதl ‚க`n7 ெகாmd8k^ற7, அtபவm வ8^ற7. ஆனாl அPஞா> உQrகll
எ'Ml ெபா8ll இ8pபதாlதா@ எனkn இைதpபZX அXk வ8^ற7 எ@ற
நm=kைகQl இ8k^றாrகll, அதாவ7 அXயpப6m ெபா84@ காரணtதாl அXk
ஏZப6^ற7 எ@[ நmb^@றனr. அXe@ ஒvெவா8 பMயாயYm ஞான nணt'@
காMயm மZ[m அத@ கrtதா ஞான nணேமயாnm. அ7ேவ உபாதான காரணm. ஞான
nணtைத தeர ேவ[ எ7km அXe@ பrயாயt'Zn உபாதான காரண/lைல. ஆனாl
‚ேய ேயா], உmைமQl • அvவா[ தா@ நmb^றாயா?
“எ'Ml btதகm இ8k^ற7 ஆைகயாl அXk உmடா^ற7”, “ n8வாl ஞானm
^ைடk^ற7”, “=ரகாசm இ8k^ற7 அதனாl அXk வ8^ற7”, “இ8Jdl எpபd
வ ர Y d r m ? ” “ க mணா d ேபா J6 kெகாmட தாl அ X k வ 8 ^ ற 7 ” - இ vவா றான
நm=kைகேய அேனகமாக ெப8mபாலான மkக4டm இ8pப7 காணpப6^ற7.
“ேமேல vXயைவகll எlலாm ேநரdயாக அvவா[தாேன காணpப6^@றன,
அtபவt'om அvவா[ தாேன வ8^ற7, எனேவ நாm அைவகைள அவ]யm
அpபdtதாேன நmbேவாm. •Rகll அைவகைள ஏ@ இlைல எ@^–rகll? •Rகll
nேலாpஜா+@ சாp=டாமேல உRகqkn அத@ இ>pb ெதMnததா எ@ன? உRக4@
ஆ@pக Y@ேனZறt'l Tjய S காm! sவா/Q@ அனnத உபகாரm இ8k^ற7 -
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அவ8ைடய உபேதசtதாl இtத மாrkகm ^ைடtத7 எ@[ •Rகll அvவpேபா7
vXkெகாm6 இ8k^றாrகேள!” எ@[ vட •Rகll ெசாlலலாm.
மகllகேள, இvவா[ ெசாlவைத யாr இlைல எ@[ ெசாl^றாrகll? நாRகேளா
தவறான நm=kைகையtதா@ இlைல எ@^ேறாm. ெசloதl ‚/tதt'@ ேநாk^l
ெசாlலp ப6^ற7, ஆனாl காMயேமா உபாதானt'l ‚க`^ற7.
இைத ெதMn7
ெகாmேட ‚/tதm பZX ெசாloேவாm எ@றாl, •Rகll ெசாlவெதlலாm சM, ஆனாl
உபாதானtைதேய நmபelைல/ஏZகelைல, ஆனாl ‚/tதேம காMயt'@ கrtதா
எ@[ நm=னாl அ7 /tயாtவமாnm, +ட நm=kைகயாnm.
ேஹ உWேர! உனkV எnத அjc உYடா_றேதா அ2 உ5sைடய Qய சk*யாேலஉபாதானtதாேல உYடா_ற2. எ5 உபேதசேமா-இnத வாoேயா பாஷா வrகைணW5
கா%யm-நா5 அதeV கrtதா அlல. ேஹ, (vயேன! V+வாl உணkV அjc
ஏeபடDlைல, உ5 kRtதா*kக Ct*ைய DPtDt. ˆ தாேன Qய kqபணsவத:•tத பரமாtமாவாக இ+k_றாy. இைத உf* ெசy, krணயm ெசy, அvவாf
kரணயm ெசy எ@[ எnத n8 45 வ8டRகளாக உபேதசm ெகா6tதாேரா அpபdpபJட
n8-etயாn8 நமkn ^ைடtதாr. அpபdpபJட n8ைவ அனnத உபகார ேநாk^l‚/tத ேநாk^l ‚ைனkகாதவr ] யேன அlல.
•Rகll vட இpபd ெசாl^–rகll. “அmமா, உRகளாl எRகqkn எvவளk உபகாரm,
எRகைள nழnைத Yதl ெபMயவrகளாnmவைர எpேபா7m எnத கŠடYm, 7kகYm
வராமl பாrt7k ெகாm‘rகll. இpேபா7 உmைமயான தrேமாபேதசm ெகா6t7
எRகைள சmசாரk கடைல கடknm கைலைய கZ[ ெகா6t7kெகாm6 உll£rகll.”
ம க llக ேள , ேப cO வா k^ l உ ப கா ர m எ @[ ‚ ைன k ெச yத l ந @X ைய
ெவ4pப6t7^ற7. அnத சமயt'l நm=kைகQ@ ]Xய அmசm vட அRn இlைல.
ஞா> மZ[m அPஞா> இ8வM@ ேபcOm சமமாக இ8pபதாகt ேதா@Xனாom,
அவrகll இ8வM@ எmணt'l-அ=pராயt'l, நm=kைகQl மm‡knm, மைலknm
உllள இைடெவ4 காணpப6^ற7. ஞா> ‚/tதtைத ‚/tத வdel ஏZ[k
ெகாll^றாr, ஆனாl அPஞா>ேயா ‚/tதtைதேய கrதா என நmb^றாr.ஒ8வr தா@
தm•r, உரm, —Mய ஒ4 ெகா6t7 மரtைத வளrtேத@ எ@[ vXனாl அவr eைத
இlலாமேல மரtைத வளrtதாரா எ@ன? மாமரm மாeைத நJடாl வள8மா அlல7
ேவpபeைத நJடாl வள8மா? அnதnத eைதQu8n7 அதனத@ மரேம வள8m
‚ஜசk' eைதQl இ8k^ற7. ேவ[ெரா8 உதாரணm பாrkகலாm. ஆ]Mயராl
கleயXk ஏZப6m எ@[ நm=னாl அவr வnp=l உllள எlலா மாணவrகqknm
சமமான அXk வரேவm6m. ஆனாl ஒேர ஆ]MயMடm கZnm மானவrக4l ]ல மாணவr
Yதl வnp=l ேதrc] ெப8^@றனr ஆனாl ]லேரா ேதrc] vட அைடவ'lைல.
எpேபா7 காMயm ‚க`^றேதா அpேபா7தா@ ஒ8 ெபா8ைள ‚/tதm எ@[
ெசாlலYdrm. காMயேம ‚கழelைல எ@றாl எதZn எ7 ‚/tதமாக Ydrm?
eைதேய நடelைல எ@றாl =றn தm•r, உரm, —Mய ஒ4 இைவகll எதZn
‚/tதm? மாணவr பாடtைத ^ரகணm ெசyதாl-bMn7 ஞாபகm ைவt7k ெகாmடாl
தா@ ஆ]Mயr ந@றாக பாடm ெசாlu ெகா6tதாக, உபசாரமாக ஆ]Mயராl மாணவr
அXk ெபZறதாக vறYdrm. ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'@ காMயtைத ெசyத7 எ@[
ெசாlவ7 ஔபசாMk அதாவ7 உபசாரமாக ெசாlலpபJட தாnm, அ7 உmைம அதாவ7
யதாrtதமாக ெசாlலpபJட'lைல. இvவா[ ெசாlலpப6வைத ேகJ6 அதZn சMயான
அrtதtைத-யாதாrtைத bMn7 ெகாllள ேவmdய7 நmYைடய ெபா[pபாnm.
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எlலா கrம ]tதாnதYm ‚/tதt'@ ெமாaQl ெசாlலpபJd8k^ற7. உQr
கrமtைத கJdk ெகாmட7, அரஹnதr நா@n கா' கrமRகைள அat7 அனnத
ச7Šடயtைத அைடnதாr, எJ6 கrமRகைள அat7 உQr ]tதக' அைட^ற7
Y த லான வ rணைணக ைள நா m ! னாக ம t' l ப d k^ ேறா m . ஆ னாl அ nத
வ rணைணக 4 @ ம rம Rக ைள ெத M n7 ெகாllளா ம l எ pேபா7 m ஆ க ம t' l
vXQ8pபைத அpபdேய எ6t7k ெகாmடாl ‚/tதtதாl காMயm ‚க`nததான
=ரmைமேய bŠdயாnm-வள8m.
!னாகமt'l ேமேல vXயைவகைள இvவா[ ெபா8ll ெகாllள ேவm6m-எpெபா7
உQr தாேன ேமாஹ, இராக, tேவஷ வdel பMண/k^றேதா அpேபா7 காrமண
வrகைணகll தாேன கrம வdவm ெகாm6 Y@னr கJdkெகாmட கrமRகqட@
ேசrn7 e6^@றன-பnதமா^ e6^@றன. உQr த@ ‚ஜ Otமாtமாel +`nவத@ வa
அனnதஞானm, அனnததMசனm, அனnதOகm மZ[m அனnதசk'-xrயm ெவ4pப6t'
அரஹnத பரமாtமாவாnmேபா7 நா@n கா' கrமRகll தாேன த@ தn'யாl உயM@
ெதாடr=u8n7 =Mn7 அak^@றன. எpேபா7 உQr Tரண Otதாtம வdவ
ேமாŸtைத அைட^றேதா அpேபா7 எlலா கrமRகqm தானாகேவ Ycைமயாக
அan7 e6^@றன.
ஒ+ *ரDயm ேவf *ரDயt*5 கா%யtைத ெசyய@uயா2, ெகாhசmwட
ெகtkகேவா அlல2 @5ேனeறேவா ெசyய @uயா2. இnத !னாகமt'@ ]tதாnத
வ d வ ம n' ர tைத எ @ெற @[ m ‚ ைன e l ைவ tதா lதா @ ! னா க ம t' l
vறpபJ6llளத@ தn'யான அrtதtைத மZ[m இரக]யtைத bMn7 ெகாllள Ydrm.
! னாக ம t' l உ ப ேத ச m ெப 8 mபாo m ஔ ப ச M க ெமா a Q ேல ேய அ ' க மாக
ெசாlலpபJd8k^ற7. ஏென>l அRn நமkn ‚/தm பZX ெத4kப6tதேவ அvவா[
ெசாlலpப6^ற7. ‚/tதt'@ Y@>ைலைய ெசாlலேவ அvவா[ எcதpப6^ற7.
அ vவா [ ெசாlவ த @ ம rம tைத அ தாவ 7 இ ரக ] ய tைத ெத M n7 ெகாllளாத
காரணtதாl, சாs'ரtைத பdt7mvட ‚/tதt'@ =dQl ]k^kெகாllவேத
ேமomேமom அ'கமா^ற7. இைத ஒ8 உதாரணm +லm பாrkகலாm.
பகவா@ மஹாxர8kn ேகவலஞானm உmடான7. சமவசரணm அைமkகpபJட7.
பvய உQrகll உபேதசm ேகJக 'னYm அRn வn7ெகாm6 இ8nதாrகll. ஆனாl 66
நாJகllவைர 'vயtெதா> ெவ4pபடelைல. இn'ர@ த@ அவ'ஞானtதாl அXn7
ைவ…க சா7 இn'ரT'Qடm ேகlleகll ேகJ6 த@ n8eடm சrcைச ெசyய வ8மா[
அைழt7 வnதாr. இn'ரT', வாrT', அk>T' +வ8m தRகll 500-500
] ய rக q ட @ ச ம வ ச ரணt7 kn வ nத ன r . ச ம வ ச ரணt' l † ைழ r mேபா ேத
மானsதmபtைத(உc]Ql உllள ச7rYக =mபtைத) பாrtத அளeேலேய அவrக4@
மானகஷாயm அanத7. அவrகll சமவசரt'l பகவா@ Y@ ெச@[ 'கmபர Y> …Jைச
ஏZ[k ெகாmடனr. (…rதRகரr Y@ யாr Y>யா^றாrகேளா அவrகேள கணதரr
ஆவாrகll எ@ப7 ‚யமm-e') உடேன 'vவtெதா> ெவ4pபJட7. ‚/tதtதாl
காMயm ‚க`^ற7 எ@[ நmbபவr, சாs'ரt'l இைத பdtத =றn இvவா[
ெசாl^@றனr. “பா8Rகll, ‚/tதm இlைல ஆைகயாl 'vயtெதா> வரelைல,
‚/tதm இடt7kn வnதkட@, ‚/tதt'@ காரணtதாl 'vயtெதா> வnத7.
பாஷா வrகைணேயா அேசதனm, கணதரr வnதkட@ சpத வdel வரேவm6m எ@ற
அXk அnத ஜடpெபா84l இlைல. ஆைகயாl கணதரr வnத'@ காரணtதாl
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'vயtெதா> ெவ4pபJட7 எ@[ v[வ7 எnத eதt'l சMயாnm? இRn பாஷா
வrகைண சpத வdel பMண/tத7 எ@ற காMயm ‚க`nத7. அதZn உபாதான காரணm
பாஷா வrகைண. ‚/tதேமா அேனகm இ8k^ற7. s7'Ql vட இvவா[
vறpப6^ற7, “பe பாவ@ வச ேஜாேக வசாy, 7m tவ€ vைஹ O> epரm நசாy”
இத@ ெபா8ll “பvய உQrக4@ பாkயtதாl-bm€ேயாதயtதாl மZ[m உRக4@
வ ச ன ேயாக t' @ வ ச tதாl அ தாவ 7 ‚ / tத tதாl உ Rக 4 @ ' vய tெதா>
ெவ4pப6^ற7, இைதk ேகJ6 இ7வைர இ8nத =ரmைம-/tயாtவm நாசமைட^7”.
ெவ8மேன கணதரr வnதாr எ@ப7 மJ6m ‚/tத/lைல. 'vயtெதா> வ8வ'l
…rதRகர ேகவuQ@ வசனேயாகm ‚/tதm, அ7 அவ8ைடய நாமகrம உதயtதாl
வ8^ற7.
கrம ]tதாnதt'l மZ[m ஒ8 உதாரணm ஞாபகt7kn வ8^ற7. ][வrகll சpதm
ேபாJடனr ஆைகயாl ஒ8வ8kn ேகாபm வnத7. இ7 ‚/tதm. உபாதானேமா அnத
ேகாபpபJட உQM@ சாMtர nணt'@ காரணm ஏென>l ேகாபm சாMtர nணt'@
eபாவ பrயாயm. கரணாtேயாகt'l பQZ] ெபZறதாl •Rகll இvவா[ v[xrகll,
“kேராத கrமt'@ உதயtதாlதா@ ேகாபm உmடான7 இlைலயா?” கrமt'@ உதயm
vட ‚/tதேம, அதZn கrtதா இlைல. கrமYm உQ8m இரm6 ேவ[ ேவ[
'ரeயRகll. அைவகll இரmdom அtயnதாபாv இ8k^ற7. =றn எpபd உQM@
காMயtைத கrம உதயm ெசyய Ydrm? எpேபா7 உQr தாேன ேகாபm ெகாll^றேதா
அpேபா7 kேராத கrம உதயm காணpப6^ற7.
“இRேக ][வrகll ேமl ேகாபm ெகாllqதl கrமt'@ ேமl ஏ@ ேபாடpப6^ற7?”
மகllகேள, இ@[வைர உQr இnத தவைறேய ெசy7 ெகாm6 வn'8k^ற7.
‚/tதtதாl காMயm ‚க`^ற7, =றராl தனkn ேகாபm வ8^ற7 எ@[ நm=,
=றrேமl ெவ[pbணrk ெகாm6 உQr காலm காலமாமாக ெசy7வ8m e8pb
ெவ [ pைப ெச y7 ெகாmேட இ 8 k^ ற 7 . ] [ வ rக 4 @ ச tத m , ப kக t' l
வ]pபவrகளாl ]kகl, மZ[m இ7 ேபா@ற பல ]ரமRகll Yதuயைவ எlலாm
ெவ4kகாரணRகll, அைவகll ேவ[ ேவறாக இ8kகYdrm, இpபdpபJடைவகைள
!னாகமt'l ப^ரRக ‚/tதm எ@[ ெசாl^@றனr. ஆனாl அpேபாெதlலாm
ஒvெவா8 Yைறrm kேராத கrம உதயm இ8kகேவ ெசy^ற7, அ7 e' வdவ ‚/tதm
(‚யம ˜ப ‚/tதm) ஆnm; ஆைகயாl கrமt'@ உதயtைத அnதர9க kRtதm எ@[
ெசாl^@றனr.
இpேபா7 சmயkதMசன வdவ காMயt'l ‚/tத-உபாதானtைத ெபா8t'p
பா rkக லா m . உ Rக q kn ந Zகா J] ெப [ வ ' l ஆ rவ m இ 8 k^ ற தாைக யாl
அைதpபZXய உதாரணtைதேய பாrkகலாm. நZகாJ] காMயm, அnத காMயt'Zn
உபாதான காரணm உQM@ ]ரtைத nணமாnm. ஏென>l ]ரtைத nணேம நZகாJ]
எ@ற பrயாய வdel மாZறமைட^ற7, அnத சமயm தrசன ேமாஹ•ய கrமt'@ ஷயm,
உபசமm அlல7 ஷேயாபசமm மZ[m அனnதாtபn' கஷாயm vட அtதயm-உதயm
இlலாத ‚ைல Q8k^ற7. இ7 e' வdவ-‚யம ˜ப ‚/tதமாைகயாl இைத அnதர9க
kRtதm எ@[ ெசாl^@றனr.
நZகாJ] அைடதl ேதசனா லp' +லமாக ‚க`^ற7. அ7 ேதவ, n8, சாs'ரm
+லமாக அைடnத ேதசனா, அlல7 ேவ[ ஆtமஞா> +லm ^ைடtத உபேதசm
‚/tதமா^ற7, இ7 ப^ரRக(ெவ4) காரணமாnm. ேதசனா லp' அைடrm உQr !ன
=mப தMசனm, மஹா ஐsவrயRகைள-ேதவrக4@ ஐsவrயRகைள-Mt'கைள-
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ம)ைமகைள கானl, நரகt'l நார^க4@ …eர ேவதைன அtபவRகைள பாrtதl
Yதuயைவகளாl த@ ஆ@மாைவ உllேநாknm ‚ைல அைடn7 நZகாJ] ெப8mேபா7
இnத காரணRகைள ப‚ர9க kRtதm எ@[ ெசாl^@றனr.
இRேக •Rகll இvவா[ ேகlle எcpbவ7 இயZைகேய “ஷாQக சmயkதrசனm
அைடதl எ@னேவா …rtதRகரr அlல7 ேகவu பாத +லt'l ‚க`^ற7 எ@^@ற
e'-‚யமm சாs'ரt'l ெசாlலpபJd8k^ற7. பா8Rகll, Y@b …rtதRkகரr
இ8nதாr அதனாl காMயm ‚க`nத7. இpேபா7 ஐnதாm காலt'l ேகவu பகவா@
இlைல, ஆைகயாl ஷாQக சmயkதrசனm இnத காலt'l உmடாவ'lைல அlலவா?
பா8Rகll, ‚/tதtதாேலேய காMயm ‚க`வைத பாrkக Yd^ற7.”
ேகqRகll, ஷாQக சmயkதrசன காMயm sரtதா nணt'l ‚க`^ற7. உQM@
பMணாமt'l Œyைம /கkm அ'கMt7 e6^ற7, கரண பMணாமm ‚க`^ற7,
ஆtமாel உ['tத@ைம-s'ரt7வm-Otேதாபேயாகm ‚க`^ற7, இைவக4@ +லm
உQr ஷாQக சmயkதMசனtைத ெப8^ற7. sரtதா nணேம அதZn உபாதான காரணm.
அதZn அnதரRக ‚/tத காரணm ஏc-தrசன ேமாக•யt'@ +@[ மZ[m
அனnதாtபn' ேகபm Yதலான நா@n =ரk8'க4@ அak, மZ[m ப^ரRக ‚/tத
காரணm …rதRகரr அlல7 ேகவukn அ8^l இ8tதl. …rtதRkகரr-ேகவu
உQrகைள ஷாQக சmயk'8Šd யாknவாr எ>l =றn எlலா உQrகைளrm ஆkக
ேவm6m. xதராக பகவா@ ஒ8 பkதM@ேமl ம^`]யைடnதாr அதனாl அவைர ஷாQக
ச mய k' 8 Šd யாk^ னா r , ம Zற வ rக 4 @ேம l இ lைல அ த னாl அ வ rக ைள
சmயkயk'8Šd யாkகelைல எ@ற ‚ைல எnத காலt'om நடkகா7.
…rதRகரைர பாrt7k ெகாmேட, அவ8kn பk' ெசy7 ெகாmேட, அவ8ைடய
உபேதசtைத ேகJ6kெகாmேட, உQr ஷாQக சmயkதrசனtைத அைடய Ydயா7.
ஆனாl எlலா ெவ4p ெபா8llக4@ ேமu8n7m த@ லJ]யtைத eJ6eJ6, த@ ‚ஜ
Otதாtமாel ‚ைலpbtத@ைம ெகாmடாl ஷாQக சmயkதrசனtைத ெபZ[ e6m.
‚/tதRகைள அnதரRகm மZ[m ப^ரRகm எ@[ =Mtதாom, ‚/tதm எ@னேவா
‚/tதm தா@. அைவக4l ஒ@[ அ'க சk' வாynத7 மZறைவகll nைறnத சk'
வாynதைவ எ@பேத இlைல. ‚/tதRகைள-1. pேரரk ‚/tதm மZ[m 2. ஊதா|ன
‚/tதm எ@[vட ேவ[ eதமாக =Mkகpப6^ற7. இcசாவா@ மZ[m kMயாவா@
'ரeயRகைள pேரரk ‚/tதm எ@[ ெசாlவr. இcைச சk' இlலாதைவ மZ[m
இடmeJ6 இடm ெபயராதைவ (‚Š^Mையயாக) இ8knm 'ரeயRகைள ஊதா|ன
‚/tதm எ@[ ெசாlவr.
=ரேதசRக4l அ'rk மZ[m ஒ8 இடmeJ6 ேவ[ இடm ெபயrதைல kMயா எ@[
ெசாl^@றனr. இ7 உQr மZ[m btகல 'ரeயRக4l மJ6ேம காணpப6^ற7,
ஏென>l அைவக4l தா@ kMயாவ' சk' இ8k^ற7. kMயாவ' சk' இlலாைமயாl
சதாகாலYm ‚ைலயாக இ8knm தrம, அதrம, ஆகாச மZ[m காலm ‚Š^Mய
'ரeயRகll ஆைகயாl அைவகைள ஊதா|ன ‚/tதm எ@^@றனr. உQr இcைச
மZ[m kMைய உைடயதாl pேரரk ‚/tதமாnm. btகலm kMைய உைடயதாl அ7km
pேரரk ‚/tதm எ@[ ெசாlலpப6m. எvவாெற>l மாணவrகqkn பாடm ெசாluk
ெகா6knm ஆ]Mயr மாணவrகll ந@றாக கZக ேவm6m எ@ற இcைசயாl pேரரk
‚/tதm ஆ^றாr, ெகாd பறk^ற7 அpேபா7 காZ[ அdk^ற7 ஆைகயாl காZ[
pேரரk ‚/tதமா^ற7.
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pேரரk ‚/tதேமா அlல7 ஊதா|ன ‚/tதேமா, ேவ[ 'ரeயt'@ காMயt'l எnத
உதerm ெசyவ'lைல, அnத இரmd@ ‚ைலrm சமமாகேவ இ8k^ற7. இரm6
eதமான ‚/tதRகைள ேவ[ப6t'k காJட அைவகqkn pேரரk மZ[m ஊதா|னm
எ@ற ெபயr ெகா6tதாom, எnத ‚/tதYm =ற 'ரeயRக4@ காMயtைத ெசyவ'l
த rமாs' கா ய m ேபால ேவ ஊ தா| ன மாக ேவ இ 8 k^ ற 7 எ @ேற சாs' ரt' l
ெசாlலpபJd8k^ற7. “‚/tதm தா@ எ7km ெசyவ'lைலேய =றn ஏ@ அத@
ெபயைர இRேக எ6kக ேவm6m? அைவகைளpபZX ெதMn7 ெகாllள எ@ன அவ]யm?
எnத காMயt'l எnத ‚/tதm இ8k^ற7 எ@[ ெசாlவத@ pரேயாஜm தா@ எ@ன?
ெவ8மேன உபாதனt'l காMயm ‚க`^ற7 எ@[ ெசாlu eJ6p ேபாகலாேம”
எ@ெறlலாm •Rகll ேகJகலாm.
pm6m ேகqRகll, ‚/tதேம இlைல எ@[ யா8m ெசாlலelைல, ‚/tதtதாl
காMயm ‚க`^ற7 எ@ற கrt8t7வ ெசயைலtதா@ இlைல எ@[ ெசாl^ேறாm.
‚/tதtதாl ேவ[ 'ரeயt'l காMயm ‚க`^ற7 எ@ற நm=kைகையtதா@
சMQlைல எ@[ vXk ெகாmd8k^ேறாm. ‚/tதm எ@னேவா இ8k^ற7, ஆனாl
அ7 ேவ[ 'ரeயt'@ காMயt'l ெகாPசm vட உதe, ெசlவாkn, eைளk, சகாயm,
மாZXயைமtதl Yதலான எ7km ெசyவ'lைல. எpேபாெதlலாm காMயm ‚க`^றேதா
அpேபாெதlலாm இரm6 காரணRகqm இ8k^@றன-ஒ@[ உபாதான காரணm,
இரmடாவ7 ‚/tத காரணm. காMயm ‚கcmேபா7 ‚/tதm அRேக இ8k^ற7
அதனாl சாs'ரt'l அைதpபZXp ேபசpப6^ற7.
காMயm ‚க`வ7 எ@னேவா நமkn ெதM^ற7 ஏென@றாl அ7 ெவ4pப6^ற7,
ஆனாl உபாதான சk' அnத ெபா84@ உllேள இ8k^ற7 எ@றாom அ7 நமkn
ெதMவ'lைல, அpேபா7 அRn இ8knm ‚/tதm எ@னேவா நமkn ெதM^ற7.
ஆைகயாl ‚/tதtதாேலேய காMயm ‚க`nததாக நமkn =ரmைம ஏZப6^ற7.
‚/tதm அRn இ8pபைதேய அR”கMkகelைல எ@றாl நm அXk தவறா^e6m,
அ ேத ச ம ய m ‚ / tத tதாl கா M ய m ‚ க `nத 7 எ @[ ந m= னாl ந mந m= kைக
தவறா^e6m-+ட நm=kைக யா^e6m.
எ7வைர ‚/tதtதாl காMயm ‚க`^ற7 எ@ற நm=kைக இ8k^றேதா அ7வைர
அnத உQr ‚/tதா'kக bt'ைய e6வ'lைல. த@ காMயt'Zகாக-நZகாJ]
ெப8வதZn அnத உQr ெவ4ேய ெதMயkvdய ‚/tதt'@ பkகேம கm ைவt7
காt'8k^ற7. ‚/tதRக4@ மஹt7வேம அதZn ெபMதாகp ப6^ற7, ஆனாl த@
பkகm ஒ8ேபா7m அXைவேயா, பாrைவையேயா '8pbவேத Qlைல.
நா@ பணm சmபா'k^ேற@, வ>கm ெசy^ேற@, n6mபtைத காpபாZ[^ேற@
எ@ற நm=kைக இ8knmவைர கrt8t7வ bt'Q@ Oைம eலகpேபாவேத Qlைல.
=றைர வாழைவpபவ@ எ@ற அஹRகாரm மZ[m அnத OைமQ@ வ8tதm இ8knmவைர
உQr த@ Otதாtம sவ˜பtைத எnத கலkகY/@X அtபekக Ydயா7. ஒvெவா8
பதாrtதt'rknm மZ[m அத@ காMயt'Znm அனnத Oதn'ரm இ8pபைத ஏZnm
உQேர, தாேன ]tத ‚ைலைய அைடயkvdய தn'rைடய sவத ]tத sவ˜ப த@
உQMl பkகm ஈrkகpபJ6, நZகாJ] அைடயkvdய ‚ைலைய எ4தாகேவ
ெவ4pப6t7^ற7. அnத காMயtைத ெவ4pப6tத ேவm6ேம எ@ற கலkகm vட
அதZn இ8pப'lைல.
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உபாதானேமா அனnத காலமாக இ8k^ற7. நm 'ரeயm மZ[m அத@ ]ரtைத
nணt'@ சk'rm vடேவ இ8k^ற7, ஆனாom இ@[வைர நZகாJ] அைடrm
காMயm ஏ@ ‚கழelைல? இ@[ வைர ‚/tதm ^ைடkகelைல ஆைகயாl தா@
அlலவா? எ@[ •Rகll ேகJகkv6m. உRகll இ8வ8knm இpேபா7 இnத
உபேதசt'@ +லm ஊkகYm, உtேவகYm ^ைடt7eJட7. இpேபா7 நாm இ'l
ெவZXயைடn7 e6ேவாm. இpேபா7 vட ‚/tதேம காMயtைத ஒcRn ப6t7வ7
அதாவ7 காMயm எpேபா7 Ydrm எ@[ ‚cசQpப7 எ@[ நmbவதாl இ7 ேபா@ற
nழpபm இ8n7 ெகாmேடQ8knm. ஏென>l •Rகll இ7வைர உபாதானt'@
ேவ[பா6கll பZX அXn'8kகelைல. அைதt பdt7 அXnத =றn, ]ரtைத nணm
அனா' காலமாக இ8n7m vட காMயm எpேபா7 ‚கcm எ@ப7m, அைத ஒcRn
ப6t7m உபாதானYm vட 'ரeயt'ேலேய இ8k^ற7 எ@ப7m bMயவ8m. இnத
எ lலாவ ைக யான உ பாதான Rக ll ப ZX நா m வ 8 m கால t' l ச rcைச ெச yய
இ8k^ேறாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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kRtத ைநRt*க சmபnதm
கdதm-7

11-5-2001

pMய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm!
மகllகேள, காரண காMய ஏZபாJdl காரணRகll பZXய சrcைச ெசy7 நாm ‚/tத
மZ[m உபாதான காரணRகll சmபnதமான தகவlகைள ெதMn7 ெகாmd8k^ேறாm.
காரணRகll பZXய எ'rமைற-eப•த அXk அதாவ7 காரணRகைள தவறாக
எ6t7kெகாllqதl /tயா அXe@ அைடயாளமாnm. அனா' காலமாக அPஞா>யாக
இ8knm உQr, ஒ8 'ரeயt'@ காMயtைத அதாவ7 அத@ பrயாயtைத-மாZறtைத
ெசyவ7 ேவ[ ஒ8 'ரeயm எ@[ நm=k ெகாmd8k^ற7. ெபா8llக4@ அைமpb
Tரண Oதn'ரமானதாக இ8nத ேபா'om நm=kைகrm, அXkm, eப•தமாக இ8pபதாl
=ற 'ரeயtைத கrtதா எ@[ நm= அத@ேமl e8pb, ெவ[pb ெசy7 ெகாmேட
வn'8k^ற7, இதனாl அத@ =றe OழZ]rm ெதாடrn7 ெகாmேடQ8^ற7.
இnத உQr !னாகமt'l பQZ] ெகாmd8nதாom vட, சMயான ேநாkn
இlலாததாl த@ ‚/tதா…ன ேநாkைக-‚/tதேம காMயtைத ெசy^ற7 எ@ற
எmணtைத e6வ'lைல. kRtத வuவ கrtதா அlலவா? kRtத கrtதா தா5
அlலவா? எ@[ ெசாluk ெகாm6 உQr, த@ /tயா அXைவ b7pb7 eதமாக
ெவ4pப6t'k ெகாmேடQ8k^ற7. இ@[வைர எnத நm=kைகைய வளrt7k
ெகாmd8k^றேதா, அைதேய மZறவrகqknm ெகா6t7 ெகாmd8k^றேதா, அnத
நm=kைக தவறானதாnm எ@[ ஒpbkெகாllqm ஆ[தலான eஷயm vட /க அMதாக
இ8k^ற7. /கk nைறnத மkகேள இைதk ெகாm6llளனr.
எ7 இlலாமl காMயm ‚கழாேதா, ஆனாoRvட அ7 அnத காMயtைத
ெசyயelைலேயா அ7ேவ ‚/tதமாnm. வs7e@ ‚ைல இpபd இ8nத ேபா'om
ெபா7வாக எlலா மkக4டYm ‚/tதேம காMயtைத ெசy^ற7 எ@ற எmணேம ஓR^
‚Z^ற7. ஞா>Q@ உபேதசtதாl ‚/tதேம காMயtைத ெசy^ற7 எ@ற-‚/tதா…ன
bt'ைய eJ6eJ6 உபாதான சk'ேய காரணm எ@[ அைடயாளtைத கm6
ெகாll^ற7. கவ>, இRேக ஞா>Q@ உபேதசm vட ‚/tதm மJ6ேம. அnத
அைடயாளm கm6 ெகாllqm உQM@ பrயாய ‚ைலQ@ தn'ேய உmைமயான
மாZறt'Zn காரணமாnm. இைதpபZX எ'rகாலt'l சrcைச ெசyய e8k^ேறாm.
பmdதr பனாr]தாs ெசாl^றாr- “உபாதா@ ‚ஞ nண ஜஹா, தஹா ‚/tத பர
ேஹா y ” . இ ' l “ ப ர ” எ @[ ெசா lல p ப Jd 8 k^ ற 7 , ப ர ' ர e ய m எ @[
ெசாlலpபடelைல. vrn7 கவ>tதாl “பர” இரm6 eதமாக இ8k^ற7. - 1. ேவ[
'ரeயt'@ பrயாயm மZ[m 2. sவ 'ரeயt'@ மZற nணRக4@ பrயாயm. =ற
'ரeயRக4@ பrயாயm ெதாடrபான உதாரணtைத நாm Y@னேர பாrt'8k^ேறm.
ஒ ேர ' ரe ய t' l ம Zற n ண Rக 4 @ ப rயா ய Rக ll ப ZX v ட உ Rக q kn
ெதMn'8k^ற7, ஆனாl அைவக4@ ‚/tத சmபnதm பZX நா@ உRகqkn pm6m
ெதMயpப6t7^ேற@. ெபா7 nணRக4@ வைரயைறகll பZX ெகாPசm ‚ைனk
ப6t'k ெகாllqRகll. ஒvெவா8 வைரயைறQ@ ஆரmபt'l “எnத சk'Q@
‚/tதtதாl....” எ@[ நாm பdt'8k^ேறாm.
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ஒvெவா8 'ரeயt'om அனnத nணRகll இ8k^@றன, ேமom ஒvெவா8 nணYm
அதனத@ காMயtைத ெசy^ற7, அதZn அnத 'ரeயt'@ வs7t7வ nணm
‚/tதமாnm, உmைமQேலேய ெசாlல ேவm6ெம@றாl வs7t7வ nணt'@
ெச ய l ‚ / tத மா n m . ஒ vெவா 8 n ணt' @ கா M ய Y m இ ைட e டா7 ந ட n7
ெகாmd8k^ற7, அதZn 'ரvயt7வ nணm ‚/tதமாnm. ஒvெவா8 'ரeயt'Znm
அத@ எlலா nணRக4@ இ8pb-சt அன' அனnதமாக எpேபா7m இ8k^ற7, இதZn
அnத 'ரeயt'@ அs't7வ nணm ‚/tதமாnm. ேமேலாJடமாக பாrknmேபா7 ஒ8
'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'@ கrtதா இlைல. ஒ8 'ரeயt'@ ஒ8 nணm vட மZற
nணRக4@ காMயtைத ெசyவ 'lைல. இ7 மJ6மlல ஒvெவா8 பrயாயYm vட
அnத சமயt'l அத@ தn'kn ஏZபேவ ெவ4pப6^ற7.
“அpபd எ@றாl நாm ‚/tதtைத ேதட ேவm6மா அlல7 ேதட ேவmடாமா?
இ8knm ‚/tதtைத ைவt7kெகாllள ேவm6மா அlல7 eJ6eட ேவm6மா?”
எ@[ •Rகll ேகJகலாm. மகllகேள! ‚/tதm ேத6வதாl ^ைடpப'lைல, ஏென>l
‚/tதm எ@ற ெபயMl எnத nXp=Jட 'ரeயYm இlைல, அ7 ேவ[ 'ரeயt'@
பrயாயமாnm. •Rகll அnத 'ரeயtைத ேதd கm6 =dtதாom vட அnத 'ரeயt'@
nXp=Jட பrயாயtைத ெகாm6வ8தl உRகll ைகQl இlைல. ேமom ெசாlல
ேவm6ெம@றாl காMயm-பrயாயm ஒ8 சமயt'ேலேய ‚க`n7 Ydn7 e6^ற7. ஒ8
'ரeயt'@ அனnத nணRக4l ஒvெவா8 சமயYm அதனத@ ஒvெவா8 காMயYm
இைடeடா7 நடn7 ெகாmேட இ8k^ற7. அpபdQ8knmேபா7 எnத nணt'@
எnத பrயாயtைத •Rகll ேத6xrகll? ஒ8 சமயt'l ‚கcm காMயtைத நm ஷேயாபசம
ஞானt'l-கrம மைறpb உைடய அXவாl காணYdயா7. நாm காMயm எ@[ ெசாlவேத
ெபா7வாக ெசாlவதாnm. அnத ஒ8 சமய காMயtைத நmமாl ெசாlலாl vட ெசாlல
Ydயா7.
உதாரணமாக, நாm eரைல ஆJ6^ேறாm எ@[ ெசாl^ேறாm. eரul அனnத btகல
பரமா‡kகll இ8k^@றன. அ'l ஒvெவா8 பரமா‡km ஆ6தl அதாவ7 இடm eJ6
ேவ[ இடm ெபய8m ெசயl, அத@ Oய Oதn'ர உபாதான சk'யாl ‚க`^ற7. அ'l
அnதரRக ‚/tதm ‚யம˜ப ‚/tதm தrம 'ரeயமாnm. உQr e8m=ய7 அதனாl
eரl அைசnத7 எ@[ •Rகll vறலாm. பா8Rகll, ஒ8வr e8mbm ேபா7 eரைல
அைசkக Ydrமா ெசாloRகll. பkக வாதtதாl பா'kகpபJட ஒ8வr eரைல
அைசkக ெபMய YயZ] ெசyத ேபா7m, ஏ@ அவராl அவr eரைல அைசkக
Ydயelைல? அவr உடl நரm=l அைசknm சk' இlைல எ@[ •Rகll vறலாm.
ஆமாm, இைதtதா@ !னாகமm ெசாl^ற7, அதாவ7 அதZn தn' இlலாததாl eரl
அைசயelல, எpேபா7 அைச^றேதா அpேபா7 அ7 அத@ தn'யாl அைச^ற7, உQr
e8m=ய7 எ@பதாl அைசயelல. தாேன மாZறமைடrm 'ரeயt'Zn ேவ[
'ரeயt'@ உதe ெகாPசm vட அவ]ய/lைல.
பாr^@ச@ ேநாயாl பா'kகpபJடவM@ eரlகll, ைக Yதuயன அவr e8pபt'Zn
மாறாக அைச^@றன, அவ8kn அnத அைசkகll /nnத வ8tதtைத ெகா6k^ற7.
இ'u8n7 உQM@ இcைசkn ஏZப உடu@ ெசயl ‚க`வ'lைல மZ[m ‚கழாமom
இ8pப7/lைல எ@பைத காணYd^ற7. உQr மZ[m அத@ உடl இரm6kn
/ைடQl ‚கcm அேனக ெசயlக4l உதாரணமாக நடpப'l, ேபOவ'l, ]Mpப'l,
சாp=6வ'l மZ[m இ7 ேபா@ற காMயRக4l ‚/tத ைந/t/க சmபnதm
காணpப6^ற7. உQr இ7நாll வைர இnத ெசயlகைள த@ ெசயலாக நm=k
ெகாmd8k^ற7.
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சmபnதm எ@ற ெசாl இரm6 ேவ[ eஷயRகைள காJ6^ற7. ‚/tதm எ@ற
ெசாlu@ ெபா8ேள ைந/t'க காMயt'@ கrtதா இlைல எ@ப7தா@. ‚/tத
ைந/t/க சmபnதm, அXயpப6m ெபா8ll அXபவr சmபnதm, ஏகேஷtராவஹாஹன-ஒேர
இடt'l இ8knm சmபnதm, த@னா'kக சmபnதm (x6, வாகனm, ெசlவm ேபா@றைவ)
Yதuயன ேவ[பா6 பZX ெதMயpப6t7m சmபnதRகளாnm. ஆனாl அதZn எ'ரான
“பா8Rகll இnத சmபnதm இ8^றதlலவா” எ@[ ெசாlukெகாm6 உQr தா@ஏகtவ bt', மZ[m த@tைடய7-மமtவ bt' எ@ற தவறான நm=kைகைய வளrt7k
ெகாll^ற7. அனா' காலமாக =றவZXl த@ைன சmபnதpப6t'k ெகாllவ'ேலேய
/nnத ஆrவYைடயதாகேவ இ8k^ற7. எvவா[ ஒ8 nணt'@ பrயாயt'l அnத
'ரeயr'@ மZற nணm எ4தாகேவ ‚/tதமா^றேதா அேதேபால ஒ8 'ரeயt'@
காMயt'om ேவ[ 'ரeயm சகஜமாகேவ ‚/tதமா^ற7. யா8kகாவ7 ‚/tதமாக
ேவm6m எ@[ e8m= எவ8m ஒ8வ8kn ‚/tதமாக Ydயா7. ஆனாl எpேபா7
காMயm ‚க`^றேதா அpேபா7 அnத காMயt'l nXp=Jட 'ரeயm ‚/tதமாக
இ8nத7 எ@[ ெசாlலp ப6^ற7. இைத ஒ8 உதாரணm +லm bMn7 ெகாllளலாm.
ம•] eரஷப ேதவM@ மகனான பரத சkகரவrt'Q@ மக@, அதாவ7 eரஷப ேதவM@
ேபர@. யா8ைடய ‚ஜ வா`kைகQl தாtதா …rtதRகரr, அpபா சkகரவrt'-ஷாQக
சமயk'8Šdேயா அnத ம•], தா@ எ@ன ெசy^ேறாm எ@[ ெதMயாமl தாtதாkட@
'கmபர Y> …Jைச ஏZ[k ெகாmடாr. /கc ]றnத ‚/tதm இ8n7mvட ம•Okn
நZகாJ] ஏZபடelைல, ஆனாl அதZn எ'ரான 363 ேபாu மதRகைள sதா=tதாr.
அவ8kn நZகாJ] எ@ற காMயேம அpேபா7 ‚கழelைலயாைகயாl அவ8kn எlலா
‚/tதYm ^ைடtத7 எ@[ ெசாlவ7 vட தவறாnm. அnத உQேர அேனக
=றeகqknp =றn ]Rகமாக =றnத7. இரm6 சாரண Mt'தாM Y>வrக4@
உபேதசtதாl உllேநாkn-அnதrYk உணrk ெகாm6 நZகாJ]ைய அைடnத7. அnத
உQ8kn அnத சமயt'l நZகாJ] அைடrm தn' இ8nத7, அpேபா7 ‚/tதm
ஆகாயt'u8n7 தானாகேவ இறR^ வnத7. Y>வrகqkn உபேதசm ெசyய
ேவm6m எ@ற உணrk ஏZபJட7. இnத காMயm Y>வrக4@ உபாதானtதாl இ8n7
ஏZபJட7. ]Rகt'Zn அ7 ‚/tதமான7. ‚/tத-ைந/t'k சmபnதm இ7ேபால
எ4தாக அ7வாகேவ அைமn7 e6^ற7. =ரதமாtேயாகt'l பல கைதகைள
வா]pபத@ +லm இைத நாm bMn7 ெகாllளலாm.
“‚/tதtைத அகZ[வத@ +லm nXp=Jட eபtைத த6kகலாm அlலவா?” எ@ப7
தாேன உRக4@ இரmடாவ7 ேகlle. இதZn நாm ஹMவmச bராணt'l =ர]t'
ெபZற ஒ8 eபt7 பZXய வrணைனைய பாrkகலாm. ேந/நாத …rtதRகரr 7வாரைக
நகரm இ@Xu8n7 12 வ8டRகll Ydrmேபா7 எXn7 அarm எ@[ சமவசரணt'l
அXepb ெசyதாr. அதZn ‚/tதm யாதவ ராஜnமாரrகll ம7 அ8n'eJ6 …பாயன
Y>Q@ p7 உபசrகm ெசyவாrகll. அதனாl அவr ேகாபm ெகாm6 அOப ேதஜs ச•ரm
+லm 7வாரைகைய எXt7 தாtm சாmபலாவாr எ@[ vட vXனாr. அைதp ேகJ6
பலMl யாrய8kn Yc7ணr அXk மZ[m kரமபtதபrயாயt'@ ேமl நm=kைக
இ8nதேதா அவrக4l ]லr அைம'-ைவராkயm ெகாm6 மஹாeரதYm, ]லr
அteரதYm ஏZறனr, ]லr நZகாJ] அைடnதனr. யாதவ அரசrகqkn சrவPஞr
vXய'@ ேமl Yc நm=kைக ஏZபடelைல. அதனாl அnத யாதவ nல அரசrகll அnத
eபtைத தerkக, அவrகll நாJd@ எlலா இடRக4om ம7tதைட சJடm
=றp=tதனr. ம7 தயாMknm எlலா ெபா8llகைளrm ெதாைலel இ8nத காJdl
இ8nத •r ‚ைலQl ெகாJd eJடனr. …பாயன Y> vட “+R^l இlலாeJடாl
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blலாRnழl நாதm வராதlலவா” எ@ற எmணt'l, நாm இR^8n7 ெச@[
e6ேவாm எ@[ ‚ைனt7 7வாரைகQl இ8n7 ெவ4ேயXனாr. 12 வ8டRகll Ydய
இ@tm ெகாPச காலm இ8nத7. மாதRகைள சMயாக கணk^டாமl, 12 வ8டRகll
கan7 eJட7 எ@[ எm€ 'பாயன Y> nŒகலt7ட@ 12 வ8டm Ydrm Y@னேர
7வாரைக ேநாk^ bரpபJடாr. காJdl ெபாc7 ேபாk^Zகாக ெச@ற ராஜnமாரrகll
தாகtதாl அR^8nத nளt'l இ8nத தm•ைர அ8n'னr. அnத nளt'l பல
ஆm6கqkn Y@ ெகாJdய ம7 தயாMknm ெபா8llகளாl அnத தm•r /nnத
ேபாைத த8m ம7வாக மZறமைடn'8nத7. அதனாl அnத தm•ைர ndtத
ராஜnமாரrகll /nnத ேபாைத யைடnதனr. நக8kn '8mbm வaQl …பாயன Y>ைய
பாrt7 இவrதா@ 7வாரைகைய எXkகpேபா^றவr எ@[ vXkெகாm6 அவrேமl
கZகைள எMயt 7வR^னr. 'பாயன Y> இதனாl அ'க ேகாபm ெகாmடதாl அவர7
இட7 ேதா4u8n7 அOப ேதஜச ச•ரm ெவ4pபJ6 7வாரைகைய Ycவ7மாக எXt7
அவ8ைடய +ல ச•ரtைத அைடn7 அவைரrm எXn7 சாmபலாk^ய7. இைத ேதஜச
ச@tகாதm எ@[ v[வr.
எnத eபtைத த6kக எ@ென@ன YயZ]கll ெசyயpபJடேதா அைவ ஒvெவா@[m
கால இைடெவ4Ql 7வாரைக எXய ‚/tதமாக ஆ^eJடன. எpபu Ct* ேபா_றேதா
அpபuேய எ*rகாலm-D* அைமƒm எ@[ ஒ8 பழெமாavட இ8k^ற7. இைத
பdt7eJ6 e' அlல7 கrமt'@ ேமl எlலா Oைமைய ஏZற ேவmடாm.
சாs'ரt'l கrமm பZX eMவாக eளkகm மZ[m அதZnm உQ8knm இைடQl
உllள ‚/tத-ைந/t/க சmபnதm பZXrm பdt7 eJ6, உQr கrமt'@ ேமேலேய
எlலா பaையrm ேபாJ6e6^ற7. கrமேம எ@ைன e8pb, ெவ[pb அைடய
ைவk^ற7, எனkn Oக 7kகRகைள த8^ற7, எனkn x6, மைனe, ெசlவm
Yதuயைவகைள எ@tட@ இ8kகc ெசy^ற7 எ@[ கrமேம எlலாவZைறrm
ெசyவதாக ‚[e இnத உQr த@ைன கrமt'@ அdைமயாக ‚ைனt7 த@ைன இak
ப6t'k ெகாll^ற7.
“கrமm தாேன கrதாவா^ Yய@[ உQM@ இயlைப அak^ற7, ெவ4pெபா8ளகைள
ெகாm6வn7 ேசrk^ற7 எ@றாl கrமm அXkllளதாகkm சk' வாynததாகkm
இ8kக ேவm6m, ஆனாl அpபd இ8kகelைலேய, எ4ைமயாகேவ ‚/tத-ைந/t'க
சmபnதமாகேவ இ8k^ற7. எpேபா7 கrமt'@ உதயm ெதM^றேதா, அpேபா7 உQr
Oயமாகேவ அத@ இயlb வdel பMண/kகாமl, eபாவ வdel பMண/k^ற7 மZ[m
=ற 'ரeயRகll அதZn தnnத சmபnத வdவமா^ பMண/k^@றன.” எ@[ ப@dJ
ேதாடrமl! vXQ8k^றாr. எpபd —Mய@ உதயமாnmேபா7 வானmபாdகll ஒ@[
ேச8^@றன, இரk வ8mேபா7 யா8m ேகாபm ெகாm6 அைவக4@ ேமl பைடெய6t7
த>ைம ப6t7வ'lைல, பகul யா8m க8ைணrட@ அைவகைள ஒ8 இடt'l
ெகாm6 வn7 ேசrpப'lைல, —Mய உதயtைத பாrt7 அைவகேள ஒ@[ ேசr^@றன.
இvவாேற ‚/tத ைந/t'கm ஓMடt'l ேசrn7 e6^@றன. அvவாேற உQr மZ[m
கrமt'@ ‚/tத ைந/t'க ெதாடrb என அXயkm.
ஆசாரய அ/rதசn'ரr =ரவசனசார ெத4kைர தt7வ pர…=காel இvவா[
v[^றாr- “'ரeயm அத@ ெசlவt7ட@ (ெசாt7ட@) அனnத சk'க4@ வdel
Ycைமயாக இ8k^ற7, அதனாl தானாகேவ ஷJகாரக வde@ +லm த@ காMயtைத
ெசyவ'l தn'rllளதாக இ8k^ற7. அதZn ெவ4p ெபா8llகll மZ[m ேவ[ எ7km
எnத உதerm ெசyய Ydயா7. ஆைகயாl ேகவலஞானm அைடய e8mbm உQr ெவ4p
ெபா8llக4@ ேநாkகm ெகாm6 அைவகைள சாrn7 இ8kக ேவmdய'lைல. இRேக
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ெவ4p ெபா8llகll எ@ப7 ேதவ, n8, சாs'ரm, கrமm, மZ[m இ7ேபா@ற மZற
அtvலமான ெபா8llகll. ேமேல ஷJகாரk எ@ற ெசாl வnத7, அைதpபZX eMவான
ச rcைச ைய நா m = @னாl ெச yய e 8 k^ ேறா m . கா ரண Rக 4 @ ச rcைச Q l
ஷJகாரகRக4@ சrcைச அவ]யமானதாnm.
ஆtமkயா'Q@ கைட]Ql ஆசாrய அ/rதசn'ரr இvவா[ எc7^றாr “ேஹ
eவஹார ஜனRகேள, இnத ெத4kைரQ@ ெதாnpைப அ/rதசn'ரr ெசyதாr எ@[
ேமாஹm ெகாm6 ஆடேவmடாm. இnத சpதt'@ ெதாnpb சpதt'@ காரணtதாl
நடnததாnm.” இைத ெசாlலேவm6m எ@பதZகாக மJ6ேம ெசாl^றாrகll அlலவா?
எ@[ •Rகll ‚ைனkகலாm. யா8kn Oயமாகேவ கrt8t7வ bt' எpேபா7m
இ8k^றேதா, அவrகll =றr ெசyவைத ஆ`nத மன7ட@ எc7^றாrகll எ@ப'l
esவாசm வ8வ'lைல. நா@ உRகqkn இRேக vற e8mbவ7 எ@னெவ>l,
தt7வRகll பZXய அXk வnதkட@, நZகாJ] அைடnதkட@, =ற 'ரeயRக4@
எlலா காMயRகqm ‚க`n7 ெகாmd8kைகQl, நmYைடய த>tத@ைம எpேபா7m
நm அtபவt'l வn7 ெகாmd8knm.
எnத உQr ஞா>Q@ உபேதசtைத சரள மனt7ட@ ஏZ^றேதா, இ7 இpபdtதா@
இ8k^ற7 எ@[ நmb^றேதா, !ேனn'ர பகவா>@ வா€ Ycவ7m உmைம மZ[m
ஆ@மநலm பயkகkvdய7 எ@ற esவாசt7ட@ அைத நmb^றேதா, மZ[m
அேதேபாலேவ தn7வ ‚rணயm ெசy^றேதா, அnத உQr ெகாPச காலt'ேலேய
நZகாJ] அைடn7 ேமாŸ மாrகt'l Y@ேனZறமைடrm. அவ8kn Yk' Œரt'l
இlைல எ@ற ெசாlல ேவmdய அவ]ய/lைல. “‚/tதm காMயt'l ெகாPசmvட
எ7km ெசyவ'lைல எ@ற =@னr ஏ@ nேதவ, nn8, nசாs'ரm இைவக4l
நm=kைக ைவkகkvடா7 எ@[ உபேதசm ெசyயpப6^ற7?” எ@[ •Rகll
ேகJகkv6m.
]லr !னாலயm கJ6^றாrகll, ]லr சாs'ரm ெவ4Q6^றாrகll, ]லr தானm
ெச y^ றா rக ll , ] ல r = ர சா ர m ெச yவ ' l ஈ 6 ப 6 ^ றா rக ll ம Z[ m நா m
அவrகைளெயlலாm bகழkvட ெசy^ேறாm. ஆனாl அnத சமயt'l அnத காMயm
ெசyபவrகqm மZ[m bக` பா6பவrகqm “இைவகெளlலாm btகல பரமா‡kக4@
காMயm மZ[m அதனத@ தn'kn ஏZப இைவகll ‚க`^@றன, நா@ இைவகைள
ெசyபவ@ இlைல (இைவகqkn நா@ ெவ8m ‚/tதm மJ6ேம)” எ@பைத கவனt'l
ெகாllள ேவm6m. ‚/tதRகைளp பZXய இnத சrcைசைய ேகJ6 eJ6 “நாm தானm
ெசyய ேவm6மா? அlல7 ேவmடாமா? லJ6 ெசyய ேவm6மா அlல7 ேவmடாமா?
nைறnத பJசm அைவகைள சாp=6mேபா7 சnேதாஷm அைட^ேறாm அlலவா?” எ@[
•Rகll ேகJகலாm.
பா8Rகll, இpேபா7 vட nழpபm இ8n7 ெகாm6தா@ இ8k^ற7. ‚/tதRகைள
‚/tத வdel மJ6ேம ஏZக ேவm6m, கrtதா வdவமாக அlல. எnெதnத காMயm
‚க`^றேதா அைவகqkn தn'யான ‚/tதRகll சகஜமாகேவ அRn ^ைடk^@றன,
எைதrm அR^8n7 eலkக ேவmdய7/lைல, எைதrm கJடாயமாக அRn
ெகாm6 வ ர ேவ md ய 7 / lைல . “ நா@ இ @> @ன ( = ற வ ZX @ ) ெச ய lக ைள
ெசy^ேற@” எ@ற +ட bt' அனா' காலமாக உQrக4டm ெதாடrn7 வn7 ெகாmேட
Q8k^ற7. இtேதா6 மJ6m அத@ nழpபm ‚Zப'lைல “நா@ =ற ெபா8llகைள
அtபek^ேற@” எ@ற கZபைனயான எmணYm அவrக4டm nd ெகாm6llள7.
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நmமாl ஒ8 nXp=Jட காMயtைத ெசyய Ydrமா அlல7 Ydயாதா எ@பைத உ['
ெசyய, உRகqkn நா@ எ4ைமயான வaைய ெசாl^ேற@. nணt'l எnத சk'
இ8k^றேதா அைத ெவ4pப6t7m ‚ைலையtதா@ பrயாயm எ@^ேறாm, இைதேய
நாm காMயm எ@[m ெசாl^ேறாm. இத@ ெபா8ll nணm எpபdேயா அpபdேய காMயm
‚கcm எ@பதாm. எnத காMயtைத நாm நmYைடய காMயm எ@[ எm‡^ேறாேமா
அ'l நmYைடய nணm ெகாPசமாவ7 ெவ4pபJd8k^றதா இlைலயா எ@[
ேயாசைன ெசy7 பா8Rகll. நா@ எvவளk அழகாக ேகா7ைம ெராJd ெசyேத@ எ@[
ெப8ைமp படலாm. ஆனாl நmYைடய nணRகளான ஞானm, தrசனm, ]ரtைத,
ஒckகm, Oகm Yதலான nணRக4l ஏதாவ7 ெகாPசமாவ7 •Rகll ெசyததாக
ெசாlom ேகா7ைம ெராJdQl ெவ4pப6^றதா? இlைலேய, அpபd எ7km
ெராJdQl காணp ப6வ'lைலேய! அpபdயானாl அ7 நmYைடய காMயm இlைல
எ@பைத Oலபமாக உ[' ெசyய Yd^றதlலவா.
உQr, =ற 'ரeயt'l தா@ காMயm ‚க`^ற7 எ@[ நm=னாomvட அேதா6
அ7 ‚Zப'lைல, அ7 த@ைன =ற ெபா8llகைள அtபepபவனாகேவ நmb^ற7. உQr
=ற ெபா8ைள அதாவ7 btகலtைத தா@ அtபepபவ@ எ@[ நmb^ற7. ஆைகயாl
தா@ “நா@ லJைட ெசyபவ@ இlைல ஆனாl சாp=6பவ@ இlைலயா? பா8Rகll
நா@ அத@ Oைவைய †கr^ேற@, ஆனnதm அைட^ேற@.” எ@பனவான ேகlleகll
எc^@றன. லJ6e@ எnத nணm உQMl †ைழnத7? எ@[ ெகாPசm ேயாசைன
ெசy7 பா8Rகll. லJ6e@ sபரசm, Oைவ, மணm, ‚றm எnத nணமாவ7 உQ8kn
வnததா? உQMl ேதா@[m ஆனnத பrயாயt'Zகான Oக nணm லJdl இ8k^றதா
எ@ன?
லJd@ இ>pb Oைவைய உQr த@ ஞானt'னாl அXnத7, ஞான nணm Oைவைய
அXnதேத ஒaய Oைவ வdவமாக மாZறm அைடnததா எ@ன? உQM@ ஞானm லJd@
sபrச, மண, ‚ற வdவமாக மாZறm அைடnததா எ@ன? அpபd ஆ^Q8nதாl ஞானm
அேசதன btகலமாக மாXQ8knm —`‚ைல ஏZபJ6e6மlலவா! லJைட அXn7
ெகாm6 இ 8 kn m ச ம ய t' o m , ஞான m அ X r m வ d e ேல ேய அ த @ sவ
ச7Šடயt'lதா@ (sவ tரvய, ேஷtர, கால, பாவt'l) இ8k^ற7. லJ6 அXயpப6m
ெபா8ளா^ அ7km அத@ sவச7Šடயt'l தாேன இ8k^ற7. ஒ8 'ரeயt'@
nணm ேவ[ 'ரeயt'l ெச@[ மாZறமைடதl அlல7 காMயtைத ெசyதl எ@ப7
எnத காலt'om ‚க`வ'lைல. ஆைகயாl ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'@
காMயtைத ெசyவ7/lைல, அtபepப7/lைல எ@பைத ெத4வாக அXn7 அைத
உ['யாக நmப ேவm6m.
கmணாdQl ெந8p=@ =ர' =mபm ெதM^ற7, இ7 கmணாdQ@ ெசயl, ெந8pb
கmணாdknll =ரேவ]kகelைல. கmணாdQ@ nணm கmணாdQom, ெந8p=@
nணm ெந8p=om எpேபா7m இ8k^ற7. அXk vட அXயpப6பைவகைள அXn7
ெகாmேட எpேபா7m ஞான வdவமாகேவ இ8k^ற7. அ7 த@ Oய சk'யாl அXயpப6m
ெபா8llக4@ nண பrயாயRகைள அX^ற7, ஆனாl அXயpப6m ெபா8ளாக அ7
எpேபா7m மாX e6வ'lைல. அPஞா> உQr த@ைனேய பாrkகpப6m ெபா8ளாக
(ஏகtவ bt') எm‡^ற7, பாrkகpப6m ெபா8ைள த@tைடய7 (மமt7வ bt')
எ@[ நmb^ற7. த@னாl பாrkகpப6m ெபா8ைள தாேன ெசyபவனாக (கrt78tவ
bt') எm‡^ற7. தா@ பாrknm ெபா8ைள தாேன அtபepபவனாக (ேபாkt78tவ
bt') க87^ற7. இvவாெறlலாm த@ைன எm€ கZபைன ெசy7 ெகா@6 த@
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+டநm=kைகைய (/tயாtவtைத) எpேபா7m eடாமl ெகJdயாக =dt7kெகாm6
இ8k^ற7.
உQr த@ைன கrம, ேநாகrமRக4@ காMயtைத ெசyபவனாக நmb^ற7 அதZn
காரணm அத@ ‚/tத ைந/t'க சmபnதtைத தவறாக bMn7 ெகாmடதாலாnm.
உQM@ ேமாஹm, ஆைச, tேவஷ வdவ உணre@ ‚/tதtதாl காrமண வrகைணகll
அைவகளாகேவ கrம வdவமாக மாX உQ8ட@ ஒ@X e6^@றன. கrம வdவ மாZறm
அnத இடt'u8knm காrமண sகnதRக4@ உபாதான சk' மZ[m அத@ sவகால
தn'kn ஏZபேவ ‚க`^ற7, உQM@ ேநரdயான பRn அ'l ெகாPசm vட இlைல.
உQM@ ஆைச உணrk எ@னேவா அRn ‚/tத வdel இ8k^ற7, ஆைகயாl
அ Pஞா>kn தாேன காrமண வrகைணகைள கrம வdவமாக மாZX கJdk
ெகாmடதாக எm€ nழpபமைட^ற7.
யாr கrtதாேவா அவr த@ உணrkகqkntதா@ கrtதா ஆவாr, =ற உணrkகqkn=ற 'ரeயRக4@ உணrkகqkn ‚/tதமாக இ8n7m vட யா8m-எ7km அnத =ற
உணrkகைள ெசyபவராகேவா அlல7 அtபepபவராகேவா ஆகYdய7 எ@ற ஒ8
e'(norm)ைய ந@றாக ‚ைனel ைவt7k ெகாllqRகll. 'Mb(eபாவ) உணrk
அைடnத காரணtதாl உQைர அத@ ஆைச உணreZn கrtதா எ@[ ஒ8 ேநாk^l
vXனாomvட கrம eைனகqkn எpபkm அ7 கrதா இlைல. அேதேபால உQr Oக
7kகRகைள அtபek^ற7 எ@[ ெசாlல Ydrm ஆனாom கrமtைதேயா அlல7
=ற ெபா8llகைளேயா அtபek^ற7 எ@ப7 எpேபா7/lைல.
உQ8ட@ கrமm மZ[m உடl Yதலான ேநாகrமRகll ஒேர இடt'l இ8k^@றன.
ஆனாl இnத உQேரா /கkm ேவறான உQ8llள அlல7 உQரZற ெபா8llகைள
அதாவ7 மைனe, =llைள, x6, தனm, தா>யm Yதலானைவகைள த@tைடயைவ
எ@[m தா@ இைவகைள அtபepபவ@ எ@[m நmb^ற7. அPஞா> உQr இnத
ெபா8llக4u8n7 Oகm ^ைடk^ற7 எ@ற கZபைன ெசy7 ெகாm6 nழpபt'l
உllள7. இnத ெபா8llகll ]ல சமயRக4l 7kக'Zn vட ‚/tதமாக இ8pப7
ெதM^றதlலவா! இnத ‚/tத ைந/t'க சmபnதRகைள எlலாm ெதMn7 ெகாm6
=ற ெபா8llகqட@ சmபnதm ஏZப6t'k ெகாllqதலாl நமkn எnத =ரேயாஜYm
இlைல. ஆனாl அைவகைள ேபதePஞானm +லm =Mt7p பாrtதலாl மJ6ேம
நமkn =ரேயாஜமாnm. உQr ஞான வdவமாnm, ஞான sவ˜பமாnm, ைசத@ய மயமாnm
அ த @ ப rயா ய Rக ll - அ த @ கா M ய Rக ll அ த @ ைச த @ய இ ய lைப எ pேபா7 m
e6வ'lைல. உQr ‚ஜ உணrkகைள ெசyவ7m அtபepப7m அ7ேவயாnm, =ற
ெபா8llக4@ உணrkகைள ெசyவேதா அtபepபேதா எpெபா7/lைல.
இvவா[ ஒvெவா8 காMயYm உபாதான வdவ ‚ஜ சk'Qu8tேத ‚க`^ற7,
அRேக அpேபா7 ‚/tதm vட சகஜமாகேவ இ8k^ற7. இnத ெபா8llக4@
மாZறRகைள ெதMn7 ெகாm6 அத@ +லm தt7வtைத ‚rணயm-உ[' ெசyவதாl
நா m இ ட rபா ட Zற - ‚ ரா n ல ‚ ைல ைய அ ைட ய லா m . உ பாதான கா ரண Rக 4 @
ேவ[பா6கைள eMவாக சrcைச ெசyத'@ eைளவாக உRகqkn காரண காMய
சmபnதm பZXய ேகlleகqknm சnேதகRகqknm eைட ^ைடt'8knm எ@[
நmb^ேற@. மZறைவகைள அ6tத கdதt'l பாrkகலாm.
அ@bட@,
உRகll அmமா
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உபாதான காரணm
கdதm-8

22-5-2001

=Mய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
மகllகேள, !னாகமt'@ ஆதாரt'l நாm காரண-காMய Yைறைமைய பZX பாrt7k
ெகாm6 இ8k^ேறாm, காரணRகைளp பZX சrcைச ெசy7 ெகாm6 இ8k^ேறாm.
காரணாs DதாW] காrயாo எ@[ சாs'ரt'l ெசாlலபJd8k^ற7. இத@
ெபா8ll காரணt'Zn உகnதாrேபாl காMயm ‚க`^ற7. எpபd காரணேமா அpபdேய
காMயm. ஒ8 காMயm ‚கcmேபா7 அRேக அேனக காரணRகll vd e6^@றன, வn7
ேசrn7 e6^@றன. அைவக4l உmைமயான காரணm அதாவ7 காMயtைத ெசyவ7கrtதா யாr மZ[m மZற காரணRகll அதாவ7 ‚/tதm-nXp=Jட அtvலமான
காரணm எ7 எ7 எ@பைத நாm உ[' ெசyய ேவm6m.
அ/rதசn'ர ஆசாrயr ஆtமkயா' உைரQl v[^றாr எ7 மாZறமைட^றேதா அ7
கrtதா, எtத மாZறm ‚க`nதேதா அ7 கrமm அதாவ7 கா%யm மZ[m மாZற மைடதl
அதாவ7 காMயm ‚க`தl இnத a5fm ஒேர ெபா+ளாகேவ இ8k^ற7, ஆனாl
அைவகைள ேவ[ ப6t7வ7 உபசாரமாnm. ஆனாl ஒ8 'ரeயt'@ காMயtைத ேவ[
'ரeயm ெசy^ற7 எ@ற அXk /tயா அXவாnm. •வ 'ரeயm btகலtைத அதாவ7
கrமRக4@ அlல7 உடu@ காMயtைத ெசy^ற7 எ@[ அXதl /tயா அXவாnm,
அvவாேற நmbதl +டநm=kைகயாnm. இரm6 ேவ[ 'ரeயRக4l ஒ8 கrtதா
மZெறா@[ கrமமாதl எ@ப7 உபசாரமாகk vட சாt'ய/lைல.
இரm6 'ரeயRகll ஒ@[ ேசrn7 ெகாm6 தாேன ஒ8 காMயtைத ெசy^@றன.
உபாதானYm ‚/tதYm ேசrtதாl தாேன ஒ8 காMயm ‚கcm? எ@[ ஒ8வr
ேகJகலாm. ஆனாl இரYt *ரDய9கll ேசrn2 ஒ+ ெசயைல-மாeறtைத-கா%யtைத
ெசyவ*lைல, இரYt *ரDய9கll ேசrவதாl ஒ+ கா%யm kக}வ*lைல எ@[
ஆசாrயrகll v[^@றனr.
•வ 'ரeயm ஆைசpப6தl, ேகாபm ெகாllqதl, கrமtைத கJdkெகாllqதl
Yதuய காMயRகைள ெசyயYdrm அlலவா? இ7vட சாt'ய/lைலயா? •வ
'ரeயt'@ உcசகJட ெசயl ைசத@ய-ஞான மயமாnm, ேசதனமாnm. btகலt'@
உcசகJட ெசயl உணrவZற-ஜடt த@ைமயாnm, அேசதனமாnm. உQr உQrத@ைம
வdவ உணrk மாZறtைதேய அைட^ற7, அ7 Œய இயlb-sவபாவ வdவ உணrவாகேவா
அதாவ7 Otத ைசத@ய உணrவாகேவா அlல7 eபாவ வdவ ராக, tேவஷ, ேமாஹ
உணrவாகேவா அதாவ7 அOtத ைசத@ய வdவ உணrவாகேவா இ8kகலாm.
அ7ேபாலேவ btகல 'ரeயYm ஞானாவர•யm Yதலான ஜட கrம வdவமாகேவ
மாZறமைட^ற7.
அனா*கால Rtயா*+vu உWr, Rtயாtவ இ+Il a}_ W+pபதாl, உWேர
கrமtைத கPuk ெகாll_ற2 எ5ற நmSkைகWl இ+n2 ெகாYt இ+k_ற2 எ@[
ஆசாrயrகll ெசாl^@றனr. கrமt'@ வயpபJட ம>தr, ேதவr, eலRn, நரகr
=றeக4l “இ7ேவ நா@” (ம>த@, ேதவ@, eலRn, நரகr) எ@[ எm€kெகாm6
இ8k^ற7. ஆனாl இnத அPஞானm அனா' காலமாக இ8nதாomvட இnத
‚ைலkகாக அcசm, ந6kகm ெகாllள ேவmdய அவ]ய/lைல. த@ Oய sவ˜பமான
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தன7 Otத ஞானகண வdவt'@ (தா@ YYைமயான அXkமயேம எ@ப'@) ேமl
eapbணrk அைடrமானாl, இtத உQr த@ைனேய ேநாknm ேபா7 நZகாJ] அைடய
Ydrm.
=ற 'ரeயtதாl காMயm ‚க`^ற7, ‚/tதtதாl காMயm ‚க`^ற7, ‚/tதm
இlைல ஆைகயாl எ@tைடய காMயm Ydயாமu8k^ற7 எ@ற நm=kைக எ7வைர
இ 8 k^ ற ேதா அ 7 வ ைர அ த @ பா rைவ ம Z[ m அ X e @ உ ப ேயாக m - த rச ன
ஞாேனாபேயாகm இரm6m =ற ெபா84@ பkகேம இ8k^ற7, அ'u8n7 eல^
sவ'ரeயt'@-த@ பkகm '8mbவ'lைல.
இnத உலகt'l உllள அனnத 'ரeயRக4om, ஒvெவா8 'ரeயt'om அத@
உபாதான சk' ‚றm= இ8k^ற7, அnத காரணtதாl அnதnத 'ரeயt'@ காMயmபMணாமm ெதாடrn7 ‚க`n7 ெகாm6 இ8k^ற7. இ7 அனா' காலமாக நடn7
ெகாm6 வ8^ற7 மZ[m அனnத காலm வைர நடn7 ெகாmd8knm. ஒvெவா8
'ரeயt'@ அனnத nணRக4om ஒvெவா8 nணt'@ காMயm-பMணாமm அத>l
அதனாேலேய ‚க`n7 ெகாm6 இ8k^ற7.
காலா‡ மZ[m பரமா‡ Yதலான /க †m€ய-அ' —Jஷமமான 'ரeயமானாom
சM அlல7 அனnத =ரேதச ஆகாச 'ரeயமானாom சM, ஒvெவா8 'ரeயYm த@>l
Ycைமயாக இ8k^ற7, எnத nைறr/@X பMTரணமாக இ8k^ற7. அைவ எpேபா7m
‚ைலt7 இ8pபதZnm அlல7 ஒvெவா8 சமயYm மாZறமைடவதZnm =ற 'ரeயtைத
ெகாPசm vட எ'rபாrt7 காt'8kக ேவmdய'lைல, அதZn அவ]யYm இlைல.
ஒvெவா8 'ரeயt'om அத@ ‚ஜ சk' ‚றm= இ8k^ற7. ஒvெவா8 'ரeயt'om
அ7 ேபா@ற அனnத =ரbt7வm-Yctத@ைம இ8k^ற7, அ7 ேபா@ற அனnத
ஐsவrயm இ8k^ற7. ஒvெவா8 'ரeயYm ஈsவr-கடkll த@ைம ெகாmட7. இ7ேவ
உலகt'@ ஈsவர த@ைம (உலகm Ycவ7m கடkll ‚றm= இ8k^ற த@ைம)
எனpப6m. யாr ஒ8வr கடkll (ஈsவr) எ@ற ஒ8வr எlலா உலகt'om eயா=t7
(பரe) இ8k^றாr, எlலாவZைறrm ெசy^றாr எ@[ நmb^றாேரா அவr +ட
நm=kைகQ@ =ர'‚' யாவாr.
உல^l =றM@ காMயtைத ெசyபவr, =றைர ேதாZ[epபவr, அapபவr, காpபவr
எவேரா அவேர ஈsவr எ@[ அPஞா> கZபைன ெசy7 நm=kெகாm6 இ8k^றாr.
ேவ[ ஒ8 ெபா84@ காMயtைத ெசyயkm, ேவ[ ெபா8qkn நlல7 ெகJட7
ெசyயkm, =ற8kn உதe ெசyயkm, =றைர அakகkm vடய அpபdெயா8 ஈஸவr
உmைமQl எnத உல^om இlைல. நmYைடய xதராக பகவா@ மJ6mதா@ எ7km
(ெகா6pப7m, ெக6pப7m) ெசyவ'lைல மZற மத(தrம) கடkllகll அvவா[
ெசy^றாrகll எ@[ ‚ைனpப7 vட தவ[தா@. =றM@ nைறகைள …rknm எnத ஒ8
சk'rm எnத தrமt'om இlைல, அpபd இ8pபதாக நm=னாl அ7 ஒ8 Yc
கZபைனேய என அXயkm.
ஒvெவா8 'ரeயt'@ பMணாமm-காMயm-பrயாயm அnத 'ரeயt'@ ‚ஜ
சk'யாேலேய ‚க`^ற7, அnத சk'ைய உபாதான காரணm எ@[ ெசாl^@றனr.
நmமாl ‚கcm காMயtைத காணYd^ற7, அRn காணpப6m ‚/tதYm நமkn
ெதM^ற7, ஆனாl அRn காMயm ‚கழ காரணமான உபாதான சk'Q@ YகவM vட
நமkn ெதMவ'lைல. அ7 ெவ4pபைடயாக ெதMயாமl-அeயkதமாக இ8k^ற7. இnத
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காரணtதாl உபாதான சk' எ@ற ஒ@[ இ8pபைதேய நாm நmபாeJடாl அ7
தவறாnm.
•Rகll ePஞான பMேசாதைன vடt'l உ8ெப8k^ க8eQ@ +லm பலYைற
ேசாதைன ெசy'8k^–rகll. இரtத பMேசாதைன ெசyrm ேபா7 கmணாdQl
பரerllள ஒ8 74 இரtதm மJ6ேம நm கm‡kn ெதM^ற7, ஆனாl அைத
உ8ெப8k^ க8eQ@ +லm பாrknmேபா7 இரt't'l உllள ெவllைள அ‡kகll,
]கpb அ‡kகll மZ[m அத@ அேனக =Mkகைள பZXய பல eஷயRகைள •Rகll
பாrkக Yd^ற7. அேதேபால ெபா84@ Oய வdவm (வs7e@ sவ˜பm) பZXய அXk
நாm சாதாரணமாக பாrknmேபா7 ெதMவ'lைல, அைத ெதMn7 ெகாllள, ேகவலஞா>,
அவ8ைடய ேகவல ஞானt'@ வa அXn7 எ@ன ெசாluQ8k^றாேர அைத
ஆ க ம Rக 4 @ வ a அ X வ 7 அ வ ] ய மா^ ற 7 . நா m ஆ க ம k க mணா d + ல m
எlலாவZைறrm ெத4வாக காண Yd^ற7.
எlலா =ரா€கqm கm எ@ற ெபாXயாl-க8eயாl-இn'Mயtதாl பாrt7
அX^@றன, ேதவrகll அவ' கmணாl-அதாவ7 அவ' ஞானtதாl அXபவrகll,
சா7kகll ஆகமk கmடாd அதாவ7 ஆகமt'@ வa எlலாவZைறrm அX^றாrகll,
மZ[m ேகவலஞா>ேயா ஆ@மkகm அதாவ7 எlலா ஆ@ம =ரேதசt'@ வaயாக
அX^றாr. ேகவலஞானt'@ வa எlலாவZைறrm ெதMn7 ெகாllபவrகll சrவPஞrகll
எ@[ =ரவசனசாரt'l ெசாlலpபJd8k^ற7.
ஆyவகt'l நாm எpேபா7m கmணாl பாrpபைதேய நmbேவ@ எ@[
ெசாlவ'lைல. மாறாக உ8ெப8k^ க8eQ@ +லm ஆyk ெசy7 நm அXe@
எlைலைய ெப8k^k ெகாll^ேறாm, நm அXைவ ேமmப6t'k ெகாllவ'l உZசாகm
அைட^ேறாm. அ7ேபால ஆகமm வaயாக உலகm, ஆ[ 'ரeயRகll, =ரேயாஜனமான
ஏc தt7வRகll Yதலாைவக4@ இயlb, காரண காMய Yைறைம Yதலான அேனக
eஷயRகைள ெதMn7 ெகாllவதாl நமkn உmைமயான வs7e@ இயZைக ‚ைலஇயlb பZXய அXk ^ைடk^ற7, நm Oய இயlb-இயZைக ‚ைல-யதாrtத ‚ைல
ெத4வாக நm எmணt'l வ8^ற7. நm இயlb சmபnதமான மZ[m நmைம நாேம
அtபவm ெசyவ7 சmபnதமான சnேதகm Ycவ7m அக@ற =றேக த@>l ஒ@[தl,
ஆ`தl, த@>l உXPசpப6தl +லm நாm Otத ஆtம அtபவm ெசyய YdrmநZகாJ] ெபற Ydrm.
ஆகமt'l ெசாlலp பJd8pபைத ஆகமt'l ெசாlu இ8k^ற பdேய ஏZ[k
ெகாllள ேவm6m. எனkn இ7தா@ சM எ@[ ேதா@[^ற7 எ@[ ெசாluk ெகாm6
நm bt' ேபான ேபாk^l எ6t7k ெகாllqதl சMQlைல, அதனாl நாm ‚ைனknm
காMயm ‚கழா7.
க€த பாடm கZnmேபா7 க€த சmபnதமான xJ6p கணknகைள (home work)
ெசyrmேபா7 அnத btதகt'@ கைட]Ql ெகா6kகp பJ6llள eைடrட@ சM
பாrt7 நாm சMயாக ெசy'8k^ேறாமா இlைலயா எ@[ பாரk^ேறாm. நm eைட
btதகt'l உllள eைடrட@ சMயாக இlைல எ@றாl pm6m pm6m அேத கணkைக
சMயான eைட வ8mவைர ேபாJ6 YயZ] ெசy^ேறாm, நmமாl கணkைக சMயாக ேபாட
Ydயelைல எ@றாl ஆ]MயMடேமா அlல7 சக மாணவrக4டேமா ேகJ6 எpபd
சMயாக ெசyய ேவm6m எ@[ ெதMn7 ெகாll^ேறாm. அேதேபால ஆகமt'l தt7வm
எpபd ெசாlலpபJd8^றேதா அpபdேய ெதMn7 ெகாllள ேவm6m. நாmமாl அத@
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ெபா8ைள அ'l vXயபdேய ெதMn7 ெகாllள Ydயelைல எ@றாl, நm அXel
ஆகமt'l vXயபd ஏZ[kெகாllள Ydயelைல எ@றாl (சnேதகm ஏZபJடாl) அnத
ச nேத க t' u 8 n7 ெத 4 k ெப ற , ஞா> க 4 ட m , n 8 e ட m அ lல 7 ஆ க ம
et7வா@க4டm அlல7 இnத ஆகமtைத ந@n கZறவrக4டm ேகJக ேவm6m.
ஆகமt7kn அtசரைணயாக நm அXel உ['யைடrm வைர அைத '8mபt '8mப
]n'kக ேவm6m.
எpேபாதாவ7 ஏதாவ7 சRகடm ஏZபJடாl அpேபா7 அதZகான காரணRகll
எ@னெவ@[ ஆராy^ேறாm. அ7vட ‚/tதRகைள, ெவ8m ெவ4Ql ெதMயkvdய
ப^ரRக ‚/tதRகைளேய ஆராy^ேறாm. ஏென>l உபாதான காரணtைத நாm
அXயelைல மZ[m அnதரRக-உll ‚/tத காரணமான கrமt'@ உதய ‚ைலrm நm
அXeZn வ8வ'lைல. உதாரணமாக யா8ைடய மரணtைதp பZX ேகllepப6mேபா7,
Yதul நாm ேகJப7 “எ@ன ஆQZ[? எpபd ஆQZ[? எ@[தா@. அதZn “ேநாyவாy
பJd8nதாr அlல7 eபt'l இறn7 eJடாr” எ@[ ப'l வ8^ற7. =றn ேநாy
காரணெம@றாl “எ@ன ேநாy அவ8kn? எnத டாkடMடm காm=t…rகll? எnத
ம8t7வமைனQl ேசrt…rகll? எ@ன ம8n7 ெகா6tதாrகll? எ@[ ேகJ^ேறாm.
eபt'l இறn7eJடாr எ@றாl “eபt7 எpபd ‚க`nத7? யாr வmdைய ஓJdனாr?
ஏதாவ7 ேமா' eJடதா எ@ன?” இ7ேபால ேகlle ப'l ேபcOவாrtைத சகஜமாகேவ
‚க`^ற7. உல^யl eயவஹாரt'l இpபdtதா@ ‚க`^ற7, ஆனாl இ'l எvவளk
7@ப உணrk ஏZப6^ற7 எ@[ பா8Rகll
“அnத டாkடMடm •Rகll ெச@X8kகkvடா7. அவr சMயாக ேசா't'8kக
மாJடாr, சMயாக ம8nைத ஏ@ தரelைல? சMயான ேநரt'l காJடாமl ேபானதாl
இ pப d யா^ e Jட தா ? ” இ 7 ேபா@ற உ ப ேத ச Rக ைள ெகா 6 pப தாl ச mப nத p
பJவrகqkn ேமom 7@பேம அ'கMk^ற7. ஆனாl இதZn உmைமயான காரணm
ெதMnத =றn 7@பm nைற^ற7, 7kக —ழuom vட 7kகt'@ …eரm nைற^ற7.
இதனாl மன சம‚ைல ேமாசமைடவ 'lைல.
உQr த@ தn'யாேலேய ஒ8 nXp=Jட பrயாயt'l இ8k^ற7. மZ[m த@
தn'யாேலேய அத@ பrயாயm மாZற மைட^ற7. எpபdெய>l ஒ8 உQr த@ இறp=l
அத@ ம>த பrயாயm மாZறமைடn7 ேதவ பrயாயtைத அைட^ற7. எpேபா7 ஆrll
கrமm Ycவ7m கan7 Ydn7 e6^றேதா அதZn அ6tத சமயt'l (இnத பவt'l
கJdkெகாmட அ6tத பவ) b'ய ஆrll கrமm உதயt'Zn வ8^ற7. இnத பவt'@
ஆrll கrமtைத எ@னேவா இதZn Y@ இ8nத பவt'ேலேய கJdk ெகாmட7 மZ[m
எvவளk ஆrைள கJdk ெகாmேடாேமா அைத vJடேவா, கakகேவா அlல7
மாZறேவா Ydயா7 எ@ப7 சrவPஞM@ வசனமாnm.
‚/tதt'@ ெமாaQl ெசாlல ேவm6ெம@றாl எ7வைர ஆrll கrம உதயm
இ8k^றேதா அ7வைர மரணm அைடய Ydயா7, கJdkெகாm6 வnத ஆrll
Ydnதkட@ உQr இnத =றel ஒ8 சமயmvட அ'க ேநரm இ8kக Ydயா7. “ேஹ
உQேர! • ேவ[ ஒ8வ8kn ஆrைள ெகா6kகkm Ydயா7 அlல7 யா8ைடய
ஆrைளrm எ6t7k ெகாllளkm Ydயா7, =றn நா@ ேவ[ ஒ8வைர =ைழkக ைவkக
Ydrm அlல7 ெகாlல Ydrm எ@ற bt' எ7வைர சM எ@[ ேயா]?” எ@[
சமயசாரt'l vறpபJ6llள7.
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உபாதானm சmபnதமான சrcைசைய ேகJnm ேபா7 “உபாதானm எpேபா7ேம ஒ8
ெபா84l இ8nத ேபா'om எpேபா7 ‚/tதm ^ைடk^றேதா அpேபா7தா@ காMயm
‚க`^ற7 அlலவா? ப8pb மm கலசt'l இ8nதேபா7 எ7km ‚கழelைல, ஆனாl
அைத தm•Ml நைனtத (ஈரமாk^ய) =@னrதாேன Yைள வ8^ற7 இlைலயா?
உQMடm ]ரtைத (நm=kைக) nணm அனா' காலமாகேவ இ8k^ற7 எ@றாom,
ேமாŸமாrக உபேதசm ^ைடtத =@னேர ேதசனா லp' அைடnத =றnதாேன
Yk'பாைதQl வ8^ற7 அlலவா, நZகாJ] அைட^றதlலவா?” எ@பனவான பல
ேகlleகll மkகll மன'l வ8வ7 இயZைகேய.
உபாதானm மZ[m அத@ =Mkகைள பntதXயாததாl இ7ேபா@ற nழpபRகll
வ8^@றன. ஆைகயாl நாm உபாதானtைத ேவ[ ேவ[ ேகாணRக4l ஆராyn7 அத@
ெபயrகll மZ[m இயlbகைள பZX இpேபா7 ெதMn7 ெகாllளளாm.
உபாதானm இரm6 eதமாக இ8k^ற7. 1. Ykகால-Ykகாலt'om ‚ைலயாக
இ8knm உபாதானm, 2. ஷ€க-Šண ேநரேம இ8knm உபாதானm. எnத 'ரeயm
அlல7 nணm Oயமாகேவ காMய வdவமாக பMண/k^றேதா அnத 'ரeயm அlல7
nணtைத அnத காMயt'@ Ykகால-Ykகாலt'om ‚ைலயாக இ8knm உபாதானm
எ@^ேறாm. nXp=Jட மாZறமைடrm சk' அதாவ7 பrயாயtைத ெவ4pப6t7m சk'
அnத 'ரeயt'l Ykகாலt'om இ8kகேவ ெசy^ற7. அதtட@ “ஷ€க உபாதான
காரணm” vட அRn இ8kகேவ ெசy^ற7. இதனாl காMயm எpேபா7 ‚கcm, எ@ன
காMயm ‚கcm எ@ப7 உ['யா^ற7, இைதேய காMயt'@ ஒ•9V @ைற - kயாமk
எ@^@றனr.
ஷ€k அதாவ7 ஷணவrt'-ஒ8 சமய ேநரm மJ6ேம இ8knm காரணm vட இரm6
eதமாக இ8k^ற7. 1. அனnதrTrவ (இைடெவ4யZற Yn'ய) ஷணவr' பrயாயm. 2.
அnத சமய பrயாயt'@ தn' என இரm6 eதமாக இ8k^ற7. எpேபா7 காMயm
‚க`^றேதா அnத சமயt'@ Y@ பrயாயm அa^ற7 மZ[m காMயm அதாவ7
nXp=Jட பrயாயm ேதா@[^ற7. உதாரணt'Zn 101, 102, 103.....109,110 வ7
பrயாயRகll ெதாடrc]யாக ‚க`வதாக ைவt7k ெகாllேவாm. 110-வ7 பrயாயtைத
ஒ8 nXp=Jட காMயm எ@[ ைவt7k ெகாllேவாm. அ'l Ykகால உபாதானm அnத
'ரeயt'@ nணமாnm மZ[m ஷ€க உபாதானm இரm6 eதமாக இ8k^ற7.
1. 109-வ7 பrயாயm அarm காMயm மZ[m 110-வ7 பrயாயm ேதா@[m காMயmஇைதேய “அனnதrTrவ (இைடெவ4 அZற Y@தய) ஷணவr' பrயாயt'@ vயய வdவ
ஷ€k உபாதான காரணm” எ@பr. ஆனாl ஒ8 பrயாயt'l இ8n7 அ6tத பrயாயm
ேதா@[வ'lைல. எ7 தாேன vயய வdவமானேதா அத@ இlலாைமQu8n7 எpபd
b'ய பாrயாயm உZபt'யாக Ydrm? ஒvெவா8 பrயாயYm 'ரeயt'l தா@
உZபt'யா^@ற7. இதZn அனnதrTrவ பMணாமm ெகாm6llள (இைடeடாமl
ெதாடrn7 பrயாயRகைள ெவ4pப6t7^@ற த@ைமைய உைடய) 'ரeயm “காரணm”
ஆnm மZ[m அனnதr உtதr (இைடெவ4யZற அ6tத) பMணாமt7ட@ உைடய அேத
'ரeயm “காMயm” ஆnm எ@[ காr'ேகயா‡pேரkஷாel ெசாlலpபJd8k^ற7.
அனnதrTrவ எ@பத@ ெபா8ll Y@ பrயாயm. ஒ8 சமயmvட இைடெவ4 eடாமl எnத
Y@ சமய பrயாயm இ8k^றேதா அைத அனnதrTrவ ஷணவரt' பrயாயm எ@[
ெசாlலpப6^ற7.
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2. எnத காMயm ‚க`nதேதா அ7 அnத nXp=Jட பrயாயt'@ Oய தn'யாl
‚க`nத7 எ@பைத “அnத சமய பrயாயt'@ தn' வdவ ஷ€க உபாதான காரணm”
எ@[ ெசாlலp ப6^ற7.
110-வ7 பrயாயm 109-வ7 பrயாயt'@ வaயாக ‚க`nத7, 109-வ7 பrயாயm 108வ7 பrயாயt'@ வaயாக ‚க`nத7, 108-வ7 பrயாயm 107-வ7 பrயாயt'@ வaயாக
‚க`nத7. nXp=Jட பrயாயm nXp=Jட சமயt'l அத@ Oய தn'யாl ‚க`^ற7
ஆனாl nXp=Jட Y@ பrயாயt'@ அakkn =றேக ‚க`^ற7. இதtைடய சாராmசm
எ@னெவ>l Y@ பrயாயm vட ‚cசQkகp பJடதாnm. அதாவ7 ஒvெவா8
பrயாயt'@ ேதாZறYm, அakm ‚க`nத வmணm பrயாயRக4@ ெதாடr]பrயாயRகll சR^utெதாடr nXp=Jட ஒcRn Yைறrடேனேய nXp=Jட சமயt'l
nXp=Jட காMயm ‚க`^ற7. இைத e' அlல7 ெசயlYைற அlல7 ‚ய' எ@[
ெசாlலpப6^ற7. nXp=Jட e'pபdேய அதாவ7 ெசயl Yைறpபdேய காMயm
‚க`^ற7. இைதேய b8ஷாrtதm எ@[ ெசாl^@றனr.
110-வ7 பrயாயm nXp=Jட சமயt'l ேதா@Xய7 எ@ப7 மJ6மlல, அnத
ேதாZறm nXp=Jட e'pபd ‚க`nத7. அத@ Y@ பrயயRக4@ ஒJ6 ெமாtத
ெதாடrc]-ெதாடr ‚க`kகll அதZn காரணமாnm. நZகாJ] ஒ8 nXp=Jட
சமயt'l ஏZபJட7 ஆனாl அதZn Yn'ய பMணாமRக4l-பrயாயRக4@
‚cசQkகpபJட ெதாடr] ‚க`^ற7. நZகாJ] பrயாயm ேதா@[^ற7 அதZnY@
வளrc] அைடrm Œய பMணாமRகைள கரண லp' அlல7 கரண பMணாமm எ@[
ெசாl^@றனr. கரண லp'Q@ வaேய நZகாJ] ^ைடk^ற7. இ'lvட +@[
கரணRகll இ8k^@றன - அத கரணm, அTrவ கரணm, மZ[m அ>e8t' கரணm
எ@பனவாnm. இk கரணRகqkn vட ஒ@ற@ =@ ஒ@[ ‚கcm ஒcRn Yைற
‚cசயமா இ8k^ற7.
கரண லp' அைடrm உQr அதZn Y@ ேவ[ நா@n லp'கைள அைட^ற7.
அதtைடய வMைச Yைறைமvட இvவா[ இ8k^ற7: 1. ஷேயாபசம லp', 2 .eOt'
லp', 3. ேதசனா லp' 4. pரேயாkயலp', இதZn =றேக கரண லp' ஏZப6^ற7. ஏகாnத
வாதtைத நmbப^ற அPஞா> உQr இnத பrயாயRகைளேயா மZ[m ஒ@ற@ =@
ஒ@றாக ‚கcm ஒcRn Yைறையேயா பாrpபேத இlைல ஆனாl “நமkn நZகாJ]
எpேபா7 உmடாnேமா அpேபாேத உmடாnம எ@[ காலtைத பZXேய மJ6m
ேபO^@றனr.
ஷ€க உபாதான காரணt'l இரm6 காரணRகll ேசrn7llளன. அைவகளாவன
அனnதrTrவ ஷணவrt' பrயாயt'@ அak மZ[m அேத சமயt'l எnத பrயாயm
ேதா@ற ேவm6ேமா அதZகான தn'. இைவகேள காMயm ‚கழ காரணமாnm மZ[m
எnத பrயாயm ேதா@Xயேதா அ7 காMயமாnm. pm6m கவ>rRகll, இRn தn'ைய
காரணm எ@[m பrயாயtைத காMயm எ@[m ெசாlலp ப6^ற7.
ஒvெவா8 பrயாயYm அ7 எnத nXp=Jட சமயt'l ெவ4pபட ேவm6m எ@ற
தn' அ'ேலேய இ8k^ற7. அைத யா8m ‚rமா€kகk/lைல அlல7 ெவ4
—`‚ைலகqkn தnnதாZேபாl அnத தn' மாZறமைடவ7/lைல. ஒvெவா8
'ரeயt'om எnத eதமான அனா' அனnத பrயாயRக4@ ெதாடrc]யான ஓJடm
இ8k^@றேதா அ'l ஒvெவா8 பrயாயYm அ7 அ7 ெவ4pபட ேவmdய அnதnத
காலt'l-sவசமயt'l அதனத@ Oய தn'யாேலேய ேதா@[^ற7. =ரவசனசாரm
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எ@ற ஆகமt'l இைத பrயாயRக4@ ெஜ5மஷணm எ@[ ெசாlலpபJd8k^ற7.
ஆைகயாl ஷ€க உபாதான காரணtைத சமrtத உபாதான காரணm எ@[m vட
ெசாl^@றனr. 'Mகால உபாதானேமா எpேபா7ேம 'ரeயt'l இ8k^ற7. இைதேய
சமrtத உபாதான காரணமாக ஏZ[ நm=னாl =றn nXp=Jட காMயேம இைடeடா7
ேதா@Xkெகாmேட இ8kக ேவm6m, ஆனாl அpபd எpேபா7m ‚க`வ'lைல.
சமrtத உபாதான காரணt'@ வைரயைறைய நாm இvவா[ எ6t7k ெகாllளலாm - எ2
இlலாமl கா%யt*5 உeபt* kகழாேதா, மefm எ2 kக}nத SறV D*pபukயமpபu இnத கா%யm உeபt*யாVேமா அைதேய சமrtத உபாதான காரணm எ@[
ெசாl^@றனr.
சமrtத உபாதானேம ‚cசயமாக காMயtைத உZபt' ெசyவதாnm. சமrtத
உபாதானm எnத காMயt'Zn உபாதானேமா அnத காMயேம ‚கcm. அnத nXp=Jட
சமயt'l எnத ‚/tதm இ8k^றேதா அ'l காMயtைத ெசyrm சk'ேய
இ8pப'lைல ஆனாl உபாதானt'Zn உகnதாrேபாl ‚கழேவmdய காMயtைத
காJ6வதாl அைத ‚/tதm எ@[ ெசாl^@றனr.
இத@ ெபா8ll எ@னெவ>l 'Mகால உபாதானm காMயt'@ ஒcRnYைற-‚யாமk
காரணமlல, ஆனாl ஷ€க உபாதானேம காMயt'@ ஒcRnYைற-‚யாமk
காரணமாnm. இnத ‚யாமk காரணtதாl nXp=Jட காMயm ‚cசயமாக ேதா@[^ற7.
“காMயm ‚க`வ7 ஷ€க உபாதானtதாl தா@ எ@றாl =றn 'Mகால உபாதானtைத
பZX ேபசpப6வத@ அவ]யm தா@ எ@ன?” எ@ற ேகlle ேதா@[^றதlலவா.
உபாதானm ‚ஜசk'யாnm. இnத சk' 'ரeய சk' மZ[m பrயாய சk' என
இரm6 eதமாக இ8k^ற7. 'ரvய சk' இnத காMயm எnத nXp=Jட 'ரeயt'l
‚கcm எ@பைதc காJ6^ற7. ]ரtைத, அXk, ஒckகm, Oகm Yதலான nணRக4@
பrயாயm-காMயm •வ 'ரeயt'l தா@ ‚க`^ற7, ேவ[ 'ரeயRக4l ‚க`வ'lைல.
ஆைகயாl இnத காMயRக4@ 'Mகால உபாதானm •வ 'ரeயமாnm, இைதேய 'ரeய
சk' எ@[ ெசாl^ேறாm.
பrயாய சk' nXp=Jட காMயm nXp=Jட சமயt'l ‚கcm எ@பைத காJ6^ற7.
இ7 காலt'@ ஒcRnYைறயாnm. இnத பrயாய சk' அனnதrTrவ ஷணவrt'
பrயாயt'@ அak மZ[m அnத சமய-தZசமய பrயாயt'@ தn' வdவமாnm. இnத
இரmைடrm ேசrtேத ஷ€க உபாதானm எ@[ ெசாlலpப6^ற7.
'Mகால உபாதானm மZ[m ஷ€க உபாதானm இnத இரm6 காரணRகைளrm ஒேர
சமயt'l vற ேவm6ெம@றாl பrயாய சk'rட@ vdய 'ரeய சk' எ@[
vறேவm6m. ‚/tதtைதrm இதtட@ ேசrn7 ெசாlல ேவm6ெம@றாl சஹகாM
காரண (‚/tத) சmபnதYைடய nXp=Jட பrயாய சk'rட@ vdய 'ரeய சk' எ@[
ெசாlல ேவm6m. இ'l எlலா காரணRகqm ேசrn7llளன.
தtவாrtத ராஜவாr'கm Yதலான _lக4l இைதpபZX eவரமான சrcைச ெசyயp
பJd8k^ற7. நாm மmபாைன ெசyrm nயவ@ உதாரணm +லm இைத பாrkகலாm.
இ'l மm (பாைன ெசyய தn'யான மm) 'Mகால உபாதானm. பாைன வdவm ஏZக
தn'யான ‚ைலQl உllள மm ஷ€க உபாதானமாnm. ேமom ெகாmb, சkகரm,
nயவ>@ nடm ெசyrm YயZ] Yதuயன ‚/tதமாnm. nXp=Jட தn'யான
மmதா@ பாைன வdவமா^ற7, மணl பாைன வdவமாகா7 ஆைகயாl மm உபாதானm,
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மZ[m ெகாmb, சkகரm Yதuயன ‚/tதமாnm. இ7 'Mகால உபாதானm என அXய
ேவm6m. இpேபா7 இnத உதாரணt'l ஷ€க உபாதானm எ7 எ@ப7 பZX
பாrkகலாm. =ைசnத மm, சkகரt'@ ேமl ைவkகpபJட மm ெமாtைத Yதuய
பrயாயRகll பாைனQ@ ஷ€க உபாதானm இlைல. ஆனாl இைடெவ4 அZற Y@
சமயt'l-அ6tத சமயt'uேய பாைன வdவm எ6kக இ8knm மmேன ஷ€க
உபாதானமாnm. எpெபா7 இnத மm nடமாnm மாZறm ெதாடrn7 ‚க`n7 ெகாm6
இ8k^றேதா அnத காலt'l தா@ ெகாmb, சkகரm, nயவ@ எlலாm ‚/tதm எ@[
ஏZ[k ெகாllளpப6m, பாைன ெசyயாத மZற சமயRக4l இைவகைள ‚/tதm
எ@[vட ெசாlல Ydயா7.
உபாதானtதாl மJ6ேம காMயm ‚க`^ற7, ‚/tதm அவ]யேம இlைல எ@[
யாராவ7 நm=னாl அ7 தவறாnm. எpேபாெதlலாm nXp=Jட காMயm ‚க`^றேதா
அpேபா7 nXp=Jட பrயாய ஷ€கt7ட@ vdய 'ரeய சk' காணpப6m, அpேபா7
அnத காMயm ‚கழ அtvலமான ‚/tதm அRn இ8kகேவ ெசyrm எ@ப7 e'யாnm.
‚cசய உபாதானm காMயtைத ெசyய தயாராக இ8knmேபா7 அதZn உகnத ‚/tதேம
அRேக இlல எ@ற ‚ைல எpேபா7m உmடாகா7.
இvவா[ நாm 'Mகால உபாதான இயl=@ ஒcRn Yைறைமைய பZX பாrtேதாm.
இ7 எnத 'ரeயt'l மZ[m எnத nணt'l இnத காMயm ‚கcm எ@பைத உ['
ெசyrm காரணமாnm. அனnதrTrவ ஷணவrt' பrயாயt7ட@ vdய ஷ€க
உ பாதான m கா ரணt' @ e ' யா n m அ தாவ 7 ெச ய lY ைற b 8 ஷா rtத t' @
ஒcRnYைறயாnm. தZசமய பrயாயt'@ தn' வdவ ஷ€க உபாதானm காலt'@
e'யாnm அதாவ7 எpேபா7 காMயm ‚கcm எ@பத@ ஒcRnYைறயாnm.
காMயm உபாதானt'l ‚க`^ற7 அpேபா7 ‚/tதm அRn சஹஜமாகேவ
இ8k^ற7. ‚/tதRகைள ேதட ேவmdய அவ]யm இlைல. ‚/tதm எpபd
எR^8n7 ^ைடknm எ@ற ]nதைனQl nழmப ேவmdய7m ேதைவQlைல.
‚ / tத t7 kn உ க nதா rேபாl கா M ய m ‚ க `வ ' lைல ஆ னாl எ nத கா M ய m
‚க`^றேதா அதZn அtசரைணயாக எ7 அRேக இ8k^றேதா அைத ‚/tதm எ@ற
ெபயr ெகாm6 அைழkகpப6^ற7.
காMயm ஒ8 சமயt'l ‚க`^ற7 அதZn அRn தானாகேவ ‚கcm ேவ[
'ரeயt'@ ஒ8 சமய பrயாயேம ‚/tதமாக ஆ^ற7. இத@ ெபா8ll-தாtபrயm
எ@னெவ@றாl ‚/tத ைந/t'க சmபnதm இரm6 'ரeயRக4@ nXp=Jட
பrயாயRக4l ‚க`^ற7 மZ[m அ7 vட ஒ8 சமயm மJ6ேம ‚க`^ற7.
ஒேர nXp=Jட ‚க`k அlல7 பrயாயm ேவ[ ேவ[ உQrகqkn ேவ[ ேவ[
காMயRகqkn ‚/tதமாக ஆகkv6m. இறnத ஒ8 இளm ெபm>@ உடைலp பாrt7
ஒ8வ8kn ைவராkய உணrk (மன அைம') ேதா@றலாm ஆனாl காம உணrk ெகாmட
காYகtkn அைதp பாrt7 காம உணrk ேதா@றலாm. ‚/tதt'Zn தnnதாZேபாl
காMயm ‚கழ ேவm6ெம@றாl ஒvெவா8வ8knm ஒேர மா'Mயான உணrேவ ேதா@ற
ேவm6m ஆனாl அvவா[ எpபkm ‚க`வ'lைல.
=ற 'ரeயRகll உRகll உணrைவ ெக6pப'lைல, உRகll உணrk ெக6mேபா7
ேவ[ 'ரeயRகll ெவ8m ெவ4 ‚/tதm மJ6ேம. உRகll உணrk ெக6வதZn =ற
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'ரeயRக4@ ேமl பaைய ேபா6வ7 +ட நm=kைகயாnm-/tயாtவமாnm எ@[
பmdJ ேதாடrமl! vXQ8k^றாr.
‚/tதm கJடாயமாக உபாதானt'l எ7km ெசyய Ydயா7 ேமom உபாதானYm
‚ / tத Rக ைள க Jடா ய மாக அ Rn ெகாm6 வ 8 வ ேதா அ lல 7 அ R^ 8 n7
ெவ4ேயZ[வேதா இlைல. ஆனாl இரmdom சகஜமாகேவ சmபnதm காணpப6^ற7.
உQM@ இயlb உணrel =ற 'ரeயt'@ சk' எ7km இlைல, அேதேபால அத@
'Mb உணreom vட =ற 'ரeயt'@ சk' தைட ெசyயpபJ6llள7. உmைமயான
கடkll, n8, சாs'ரm நமkn சmயktவtைத வழRnவ'lைல, இ8nதாom vட
அைவக4@ ேமl இ8knm ]ரtைதைய-பk'ைய நZகாJ] எ@[ ெசாl^@றனr.
ஏென>l உmைமயான கடkll, n8, சாs'ரm இைவக4@ உmைமயான இயlைப
அR”காரm-உ[' ெசyயாமl அைவகளாl ெசாlலpபJட ெபா84@ வdைவ-வs7
sவ ˜ ப tைத அ X n7 உ [ ' ெச yயா ம l , Y k' மா rக tைத அ X ய k m அ ைத
கைட=dkகkm Ydயா7.
யா8kn ஆtமாel ஆrவm-8] இ8k^றேதா அவr ஞா>யா^ய நlல ம>தைர
எ4தாக ேதd அவ8ைடய உபேதசt'@ +லm அவr ஞா>ேய எ@[ ெதMn7
ெகாll^றாr. இவMட/8n7 எனkn உmைமயான வa-மாrகm ^ைடknm எ@ற
உ['யான நm=kைகrm ேதா@[^ற7. ஆனாl அpபdpபJட அXவாrnத நபr
^ைடkகelைல எ@றாl 7@பேமா, கŠடேமா படேவmdய அவ]ய/lைல. த@ Oய
தn' அ'கMknmேபா7 அவr தாேன தn'யான ஞா>ைய அைடயாளm கm6 ெகாllள
Yd^ற7. Y@ேப vட அnத நபr அXYகமானவராக இ8nதாom vட, அவr தா@ ஞா>
எ@[ அைடயாளm காmப7 அவ8ைடய தn'யாl தா@ ஆ^ற7.
‚/tேதாபாதா@ எ@ற btதகt'l டாkடr ˆnmசnt பாMl இvவா[ எc7^றாr:
எpேபா2 உWr சmசாரk கட[5 கைரW5 அ+_l வ+_றேதா அpேபா2 அதeV
சகஜமாகேவ த5 ஆtமாD5 ேமl +( வn2Dt_ற2, ஆrவm Ddt2k ெகாll_ற2.
ஆtம+( ெகாYட பகவா5 ஆtமா ேம|m Dhஞான Ž*Wl சtC+ஷைர-த5 €ய
ஆ5மாைவ ேசாதைன ெசyƒm C+ஷாrtதt*l ஈrகpபt_ற2. த5 €ய ஆ5ம]l
இைணn2-ேதாyn2 @5ெனpேபா2m இlலாத பலtைத-சk*ைய அைடn2, ஆyc
(அtயய5), Sர*ப[tதl (மன5), (nதைன @த[ய ெசயlகைள ெசy2 த5ைன
ேநாkVm kைலைய எ*rெகாll_ற2. ஆrவt*5 ‹Dரm மefm C+ஷாrtதt*5
வ|வான ேநாk_l த5 இயlைப ேநாkVவ*l ஈtபt_ற2, ஞான மefm *யான
பrயாயtைதƒm த5 ஆtமாD5 பkகேம ெச|t2_ற2, ேம|m இnத kRtதஉபாதானt*5 சஹஜ ேசrkைகயான ேதசனாலp*, Sரேயாkயதாலp* aலm கரண
லp*kV @5ேனj நeகாP( பrயாயtைத அைடவதeகான வ|வான பாt*ரமாக
த5ைன தயாr ெசy2 ெகாll_ற2.
‚/tதm உபாதானm இnத இரm6m சஹஜமாக-தZெசயலாக ஒேர இடt'l
ேசrnதாom vட இரm6 த> 'ரeயRகqm அதனத>ேலேய பMண/k^ற7. உQM@
ஆைச, ெவn4, மயkக ‚/tதm மZ[m btகலt'@ கrம பnத காMயm இைவக4l
உQM@ eபாவ வdவ பrயாயt'Zn உQM@ Oய ஷJகாரk-ஆ[ கார€கll
Oதn'ரமானதாnm, btகலt'@ கrம வdவ பrயாயt'Zn btகலt'@ Oய ஷJகாரkஆ[ கார€கll Oதn'ரமானதாnm. இnத b'ய ெபயைர ேகJ6 பயpபட ேவmடாm.
உபாதானt'@ =Mk மZ[m உJ=Mkக4@ பல ெபயrகைளrm அைதp பZXய
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சrcைசகைளrm ேகJ6 ெகாPசm =ரmைம-nழpபm அைடn'8p{rகll எ@[ எனkn
ெதM^ற7. ஆைகயாl நாm ஷJகாரk பZX அ6tத கdதt'l சrcைச ெசyயலாm.
‚/tதm உபாதானm பZX நாm மm-பாைன உதாரணm +லm சrcைச ெசy7 ெதMn7
ெகாmேடாm. அ7ேபால ேகா7ைம மாel ெராJd ெசyதl, தRக கJdQu8n7 ஆரmெநkலs ெசyதl, 'vயெதா€ ecதl ஆ^ய காMயRக4l உபாதானt'@ எlலா
ேவ[பா6கll மZ[m ‚/tதm இைவகைள ெபா8t'p பா8Rகll. எRகqkn இnத
eஷயRகைள பZX பmdJ ைகலாŠசnt• bல@தŠஹrவாலா ! 1986ஆm வ8டm
ஆகம வnpb நடt'னாr. அவr எRகqkn xJdl ெசyயcெசாlu ]ல பQZ]கைள
'னYm ெகா6pபாr. ஒvெவா8 'னYm +@[ Yைற அவr வnpb ‚கcm. நா@
ம8t7வமைன ெசloதl, xJ6 ேவைலகைள ெசyதl, 25-30 ேப8kn சைமயl
ெசyதl, •Rகll nழnைதகளாக இ8nததாl உRகllேமl கவணm ெசot' பdkக
ைவtதl =றn ஓyk எ6tதl ேபாக அவr ெகா6knm xJ6p பாடRகைள எcத இரk
இரm6 ம€ vட ஆ^e6m. இ7ேபால ஒ8 ]ல நாJகll மJ6m இlைல ெதாடrn7
+@[ மாதRகll வைர பdtேதாm. உRகqைடய தாtதா, பாJd, மாமா, அtைத, மா/,
ெபMயpபா, ெபMயmமா, நா@ மZ[m உRகqைடய அpபா ஆ^ய எlேலா8m /nnத
உZசாகt7ட@ இnத ஆகம வnpbகqknc ெச@[ பdtேதாm. •Rகll vட அேத
உZசாகt7ட@ பdtதாl எனknm vட உRகqkn கZ=pப'l உZசாகm ேமu6m.
‚/tேதாபாதா@ btதகt'@ ஆதாரt'l நா@ 'னYm ஒ@றைர ம€ ேநரm தt7வ
வnpb நடt'ேன@. அத@ 90 ‚/ட 12 ஒuநாடாkகைள (ேகசJ6கைள) உRகll
இ8வ8knm அtp= ைவk^ேற@. அைவகைள •Rகll கவனமாக ேகqRகll. அ'l /க
eMவாகkm '8mபt'8mபkm ‚/tத உபாதானm பZX eவMkகp பJ6llளதாl இnத
eஷயm உRகqkn ந@றாக eளRnm. தt7வ ‚rணயm ெசyயkm இnத eஷயm /கkm
மகt7வm வாynததாnm.
‚/tத உபாதானm இைவக4@ இயlbகைள சMயான YைறQl ெதMn7 ெகாmடாl
தா@, =றn நாm ெசyயe8knm ஐn7 சமவாயRகll, ஆ[ கார€கll Yதuயைவகll
பZXய சrcைசகைள எ4தாக bMn7 ெகாllள Ydrm.
ெஜy !ேனn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.

89

ஷP காரk (ஆf காரoகll)
கdதm-9

2-6-2001

pMய •ன, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
காரண காMய ஏZபா6கll பZX சrcைச ெசy7 ெகாmேட நாm ‚/tத உபாதான
காரணRகll பZX eMவாக ெதMn7 ெகாmேடாm. நmமாl காMயm ‚கcmேபாேத அைத
ெதMn7 ெகாllள Yd^ற7, ஆனாl அnத காMயRகqkn காரணm எ7? அதZn
காரணm யாr? எ@ப7 பZX நமkn ெதMயாததாl யாேரா ஒ8 கடkேளா, e'ேயா,
அlல7 ‚/tதேமா காரணm எ@[ நm=, எlலாm =றவZX@ கJ6pபாJdl ‚க`வதாக
கZபைன ெசy7 ெகாm6, =ற ெபா8llகைள ேசrpப'ேலா அlல7 அகZ[வ'ேலா
YmYரமாக ஈ6ப6^ேறாm, ஆைச ேகாபm ஆ^யைவகைள ெதாடrn7 ெசy7 ெகாm6
=றe OழZ]Ql ]k^ OZXk ெகாm6 இ8k^ேறாm, அlom பகom இேத
ேவைலயாகேவ இ8k^ேறாm.
இ7வைர நாm, காMயm ‚கழ ”`kகmடவா[ நா@n காரணRகைள பாrtேதாm. 1.
‚/tத காரணm. 2. 'Mகால உபாதான காரணm. 3. அனnதrTrவ ஷ€வrt' பrயாய வdவ
ஷ€க உபாதான காரணm. 4. தtசமய (அnத சமய) பrயாயt'@ தn' வdவ ஷ€க
உபாதான காரணm. இnத நா@n காரணRகைள காரk (கார€கll) எ@[ vட ெசாlலp
ப6^ற7. !னாகமt'l eளkகm இரm6 eதமாக ெசாlலp ப6^ற7:
1. உபசாரமாக (ஔபசMk) ெசாloதl மZ[m, 2.வst7 s''Q@ யதாrtதtைத
(eஷயt'@ உmைமயான —`‚ைலைய) ெசாloதl. உபசாரமாக ெசாloதl
எ@னேவா ெசாloவதZn மJ6ேம, eஷயt'@ —`‚ைல அvவா[ இ8pப'lைல.
இைதேய eயவஹாரமாக ெசாloதl (அதாவ7 eயவஹார நயtதாl ெசாloதl)
எ@^@றனr. இரmடாவ7 யதாrtதமாக (எpபd இ8k^றேதா அpபdேய) ெசாloதl,
இைத ‚cசயமாக ெசாloதl (அதாவ7 ‚cசய நயtதாl ெசாloதl) எ@^@றனr.
ேவ[eதமாக ெசாlல ேவm6m எ@றாl எதZn Yk^யt7வm ெகா6kக ேவm6ேமா
அைத ‚cசயm எ@[m, எைத இரmடாm பJசமாக (ெகௗணமாக) எ6t7kெகாllள
ேவm6ேமா அைத eயவஹாரm எ@[m ெசாl^@றனr. காரணRக4@ சrcைசQl
‚cசயm, eயவஹாரm பZX சrcைசைய ெபMதாk^ ேகாபேமா, ெவ[pேபா அைடய
ேவmடாm. அத@ அவ]யm எvவளேவா அvவளேவ பய@ப6t', நாm ெதMn7 ெகாllள
ேவmdய eஷயtைத ெதMn7 ெகாllவ'l Y@ேனாk^ நகரலாm.
“Yk^ய ேநாk^l (Yதl ‚ைலQl) ‚cசயm, ெகௗணt'l (இரmடாm ‚ைலQl)
e ய வ ஹா ர m ” எ @[ ேமாkŸ மா rக = ரகாச t' l ெசாlல p ப Jd 8 k^ ற 7 .
‚/tதt'u8n7 காMயm ‚க`^ற7 எ@[ எpேபா7 நாm பdk^ேறாேமா அpேபா7
அைத உபசாரமாக ெசாlலpப6^ற7, eயவஹாரtதாl ெசாlலpப6^ற7 எ@[ bMn7
ெகாllள ேவ m6 m , அ ைத இ ரmடாவ தாக ெசாlல pப Jட ' M கால உ பாதான
காரணt7ட@ ஒp=6mேபா7 அ7ேவ காMயt'@ கrtதா எ@[ ெசாlவ7 ‚cசயமாக
ெசாlலpப6வதாக எ6t7k ெகாllள ேவm6m.
எpேபா7 நாm இரmடாவ7 மZ[m +@றாவ7 காரணRகைள ஒp=6^ேறாேமா
அpேபா7, 'Mகால உபாதனtைத கrtதா எ@[ ெசாlவ7 eயவஹாரமாnm எ@[m
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அனnதr Trவ ஷணவrt' பrயாய வdவ ஷ€க உபாதானtைத கrtதா எ@ப7
‚cசயமாnm எ@[m எ6t7k ெகாllள ேவm6m.
இதZnm ேமl ெசாlலpப6வைத •Rகேள உRகll அZbதமான அXவாZறலாl
bMn7ெகாm6 இ8p{rகll. அதாவ7 எpேபா7 நாm +@றாவ7 மZ[m நா@காவ7
காரணRகைள ஒp=6^ேறாேமா அpேபா7, அனnதr Trவ ஷணவrt' பrயாய வdவ
ஷ€க உபாதானtைத கrtதா எ@[ ெசாlவ7 eயவஹாரமாnm எ@[m, தtசமய (அnத
சமய) பrயாயt'@ தn' வdவ ஷ€க உபாதான காரணtைத கrtதா எ@ப7
‚cசயமாnm எ@[ உRகளாl Oலபமாக bMn7 ெகாllள Ydrm.
இ'u8n7 ஒ@ைற நாm ெதMn7 ெகாllளலாm அதாவ7 Yத@Yதul ‚/tதm பZX
நாm அXn7 ெகாllளேவ ‚/tதtைத “காரணm” எ@[ ெசாlலpப6^ற7. ஆனாl
‚/tதா…ன பாrைவைய (‚/tதtதாl காMயm ‚க`^ற7 எ@ற bt'ைய) eJ6 eடkm
=ற 'ரeயRக4u8n7 nXp=Jட 'ரeயm ேவறான7 எ@[ காJடkm, 'Mகால
உபாதானt'u8n7 காMயm ‚க`^ற7 எ@[ ெசாlலp ப6^ற7. ஆனாl காMயm
எதனாl, எpேபா7, எvவா[ ‚க`^ற7 எ@பைத ெசாlவதZn அ'@ e'(ஒcRnYைற)
அதாவ7 b8ஷாrtதm மZ[m தZசமய பrயாயt'@ தn'ைய காரணm எ@[ vX காரண
சmபnதமான நm அPஞானtைத (அXயாைமைய) அகZறேவ ெசாlலp ப6^ற7.
Y@ பrயாயt'@ அak மZ[m தZசமய (‚க`கால) பrயாயt'@ தn' இnத இரm6
ஷ€க உபாதான காரணRகll எ@னேவா ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8k^ற7. ஆைகயாl
கடnதகால மZ[m எ'rகால பrயாயRக4u8n7 நm பாrைவைய அகZறkm,
காMயt'@ உmைமயான கrtதா தZசமய தn'ேயயாnm எ@பைத நm எmணt'l
ப'ய ைவkகk மாnm.
நாm பாrtத இnத நா@n காரணRகைள கrtதா காரk (ெசயl கார€கll)
எ@[vட ெசாl^றாrகll. உRகqknll ஒ8 ேகlle எc^ற7 எ@[ எனkn
ேதா@[^ற7. •Rகll ேகJ{rகll “இnத கrtதா காரk (ெசயl கார€கll) எ@ப7
இ@tm ஒ8 காரணமா எ@ன? அpபdயானாl எpபdpபJட காரணm? காரkக4@
(கார€க4@) வைரயைறகைள பZX எRகqkn eளk^னாl /கkm ந@றாக
இ8knm.”
காMயm அதாவ7 பrயாயm, பMணம@, தசா, ‚ைல, அவsைத, கrமm, பMண', kMயா
ஆ^ய எlலா ெசாZகqm ஒ8 ெபா8ll ெகாmடைவகேள எ@ப7 நமkn ெதMrm.
^ M ைய ( ெச ய l ) அ தாவ 7 கா M ய tைத எ 7 உ mடாkn ^ ற ேதா , கா M ய tைத
ேதாZ[ek^றேதா அைதேய காரk(கார€) எ@[ ெசாl^@றனr. ஏதாவ7 ஒ8 வdel
காMயtைத ெசyவ7 எ7ேவா அைதேய நாm காரk(கார€) எ@[ ெசாl^ேறாm, ேவ[
எைதrm அpபd ெசாlவ'lைல.
இRேக பா8Rகll, எnத ஒ8 காMயtைதp பZXrm ஆ[ ேகlleகll எcpப Ydrm,
அnத ேகlleக4@ ப'uேலேய இnத ஆ[ கார€கqm காணpப6^@றன.
1.கா%யtைத ெசyத2 யாr? கrtதா.
2.ெசyத2 எ5ன? கrமm.
3.எnத க+DW5 aலm ெசyதாr? கரY.
4.யா+kகாக ெசyதாr? சmpரதா5.
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5.எ*l ெசyதாr? அபாதா5
6.எத5 ஆதாரt*l(எtத இடt*l) இ+n2 ெசyதாr? அ*கரY.
இpெபா7 உRகqkn ஆ[ கார€கll இ8k^@றன எ@ப7 ெதMய வn'8knm.
அைவகll: 1.கrtதா-ெசyபவr, 2.கrமm-காMயm, 3.கரm-க8e, 4.சmpரதா@-யா8kகாக,
5.அபாதா@-எ'u8n7, 6.அ'கரm-எR^8n7.
•Rகll பll4kvடt'l இலkகணm பdt'8p{rகll, அpேபா7 Yதl ேவZ[ைம
உ8b, இரmடாm ேவZ[ைம உ8b...ெசyபவr, ெசயl Yதuயன மZ[m அைவக4@
=@ெனாJ6கைள பZX பdtதைத ‚ைனel ைவt'8p{rகll, அைவகll இpேபா7
உRகll ‚ைனkkn வ8^றதா? இRn Yதl ஐn7 கார€கll வMைசயாக ஐn7
ேவZ[ைம உ8bகqknm, ஆறாவ7 கார€ ஏழாவ7 ேவZ[ைம உ8bknm சமமாnm.
ஆ றாவ 7 ேவ Z[ ைம உ 8 b ச mப nத tைத ெத M ய p ப 6 t7 வ தா n m , இ த னாl
காMயt'Zகான ேநாkகm பZX எnத =ரேயாஜனYm இlைல. கைட] ேவZ[ைம உ8b
“ேஹ ராm!”, “ேஹ |தா!” ேபா@[ e4tதl சmபnதமான7. இ7km காMயm சmபnதமாக
எ7km ெதMepப'lைல. அதனாl இnத இரm6 ேவZ[ைம உ8bகைள கார€க4l
எ6t7k ெகாllளelைல. இpேபா7 ஒvெவா8 கார€Q@ வைரயைறகைள பZX
பாrkகலாm.
1. கrtதா காரo - எ7 Oதn'ரமக த@ ெசயைல ெசy^றேதா அ7 கrtதா கார€.
2. கrம காரo - கrtதா எnத பMணாமtைத-மாZறtைத அைட^றேதா அnத பMணாமm
-மாZறm கrமm அதாவ7 காMயm கrம கார€.
3. கரY காரo - அnத மாZறt'Zn எ7 ]றnத க8eயாக இ8nதேதா அ7 கரm
கார€.
4. சmSரதா5 காரo - காMயm யா8kn உபேயாகp ப6^றேதா அதாவ7 யா8kகாக
அnத காMயm ெசyயpப6^றேதா அnத அவr சm=ரதா@ கார€.
5. அபாதா5 காரo - எ'u8n7
காMயm ெசyயp ப6^றேதா அnத ‚ைலயான
ெபா8ll (t8வ வs7) அபாதா@ கார€.
6. அ*கரY காரo - எR^8n7 அlல7 எத@ ஆதாரt'l இ8n7 காMயm ெசyயp
ப6^றேதா அnத ஆதாரm அ'கரm கார€.
ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 பrயாயt'om ஆ[ கார€கqm ஒ@றாக
இ8k^@றன. உQr மZ[m btகல 'ரeயm Otத(sவபாவ) பrயாயமாகேவா அlல7
அOtத(eபாவ) பrயாயமாகேவா மாZறமைடrm ேபா7, அ7ேவ ஆ[ கார€கqமா^
மாZறமைட^ற7, அnத மாZறm ேவ[ கார€க4@ அதாவ7 ‚/tத காரணRக4@
ேநாk^l ‚க`வ'lைல. பPசாs'காயm காைத 62-@ ெத4kைரQl இvவா[
ெசாlலpபJ6llள7.
“எpேபா7 ‚/tதtைத பZX ெதMயpப6t7வதZகாக ேவ[ 'ரeயtைத அதாவ7
‚/tதtைத கார€ எ@[ ெசாlலpப6^றேதா அpேபா7 உmைமQேலேய eயவஹார
கார€ எ@[ bMn7 ெகாllள ேவm6m.” இதZகான உதாரணm ஒ@ைற பாrkகலாm.
nயவ@ கrtதா ஆவாr, பாைன கrமm ஆnm, சkகரm, ெகாmb, கQ[ Yதuயன
க8eயாnm. தm•r ‚றpbபவ8kகாக பாைன ெசyயpப6^ற7 அதனாl தm•r
‚றpbபவr சmpரதா@ ஆவாr. vைடQu8n7 மm எ6t7 பாைன ெசyயpபJட7
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ஆைகயாl vைட அபாதானாமாnm. T/Q@ ேமl ‚@[ பாைன ெசyயpபJட7
ஆைகயாl T/ அ'கரனாnm.
ேமom இ@tெமா8 உதாரணtைத பாrkகலாm. நா@ Tn'யாலான லJ6
ெசy7ெகாm6 இ8nேத@. நா@ கrtதா. ேபர@ ேரா)t அRn வn7 “எ@ன
ெச y7 ெகா m6 இ 8 k^ – rக ll பா Jd ? ” எ @[ ேக Jடா @ . “ ல J6 ெச y7
ெகாmd8k^ேற@” எ@[ நா@ vXேன@. லJ6 கrமm. அவ@ இ@tெமா8 ேகlle
ேகJடா@. “எதனாl ெசy^–rகll?”. “ஜlukகரmd +லm ெசy^ேற@” எ@ேற@.
ஜlukகரmd க8e. “பாJd யா8kகாக ெசy^–rகll?” எ@[ ேகJடா@. “உனkகாக,
Mயாkkகாக, ேராஹtkகாக, ேஸாஹYkகாக” எ@t vXேன@. ேபரknழnைதகll
சm=ரதா@. “எ'l Tn' ெசy^–rகll?” எ@[ ேகJடா@. “டpபாeu8n7 கடைலமாk
எ6t7 அ'u8n7 லJ6kn Tn' ெசy^ேற@” எ@ேற@. கடைலமாk டpபா அபாதா@.
“எRேக Tn' ெசy^–rகll?” எ@[ அவ@ ேகJக “வானul ெசy^ேற@” எ@ேற@.
வானl அ'கர@.
இRn ஒvெவா8 கார€rm(காரknm) த>tத>யானைவகll ஆைகயாl “=@ன
கார€கll”(=@ன காரk) எ@[vட ெசாloவாrகll. கrtதா ேவ[ 'ரeயm, கrமm ேவ[
'ரeயm, க8e ேவ[ 'ரeயm, சp=ரதா@ ேவ[ 'ரeயm, அபாதா@ ேவ[ 'ரeயm,
அ'கர@ ேவ[ 'ரeயm, எlேலேம ேவ[ ேவ[ 'ரeயRகளானதாl இைத eயவஹார
கார€ (eயவஹார காரk) எ@[ vறpப6^ற7.
=ரவசனசாரm காைத 16-@ ேநாkகk க8t'l (பாவாrtதt'l) இvவா[ ெசாlலp
பJd8k^ற7.
ெபா84@ ‚ைலைய (வst7 s''ைய) பாrknmேபா7 அதாவ7
பrயாய ேநாk^l ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'@ கrtதா ^rtதாவாக எ7km ஆகேவ
Ydயா7. ஆைகயாl இnத eயவஹார ஆ[ கார€கll உmைமயZற தாnm, இைத
கார€கll எ@[ உபசாரமாகேவ (ெவ8மேன) ெசாlலpபJd8k^ற7. இpேபா7 ஒ8
ேகlle எc^ற7. அ7 எ@னெவ>l “eயவஹார கார€ உmைமQlைல எ@றாl =றn
உmைமயான கார€-‚cசய கார€ எ7?” இைத நாm =ர]t'யான பாைன
உதாரணt'@ +லm பாrkகலாm.
மm த@ Oய வdவtைத இழnேத பாைன வdவtைத அைடnததாl மm கrtதாவாnm.
பாைன உ8வான7 காMயm (கrமm). அதாவ7 பாைனrm மmtm ேவ[ேவறாக
இlலாததாl மmேன கrமYமாnm. மm த@>l மாZறமைடn7 nடm-பாைன ஆனதாl
மmேன க8erமாnm. மmேன பாைன வdவ மாZறtைத அதZேக (மmtkேக)
ெகா6tததாl அnத மmேன சmpரதா@ ஆnm. மm த@ ெமாtைத வdவtைத அat7
பாைன வdவ கrமtைத ெசyத7 ஆனாom அ7 த@ மm த@ைமைய-இயlைப
eடelைல ஆைகயாl மmேன அபாதா@ ஆnm. மm அத@ ஆதாரt'ேலேய பாைனைய
உ8வாk^ய7 ஆைகயாl மmேன அ'கரtமாnm.
இveதமாக ஆ[ கார€கqm ேவ[ ேவ[ 'ரeயt'l இlலாமl, அேத 'ரeயt'l
கார€களாக இ8k^@றன. இvவா[ ஒvெவா8 'ரeயt'om த@ மாZறt'Zகான
ஆ[ கார€கqm அ'ேலேய இ8k^@றன. உmைமQl ஒ8 'ரeயm ேவ[
'ரeயt'Zn எtத சகாயYm ெசyயYdயா7. 'ரeயm அ7ேவ, அதZn, அத@
+லமாகேவ, அதZகாகேவ, அ'u8nேத, அத@ ஆதாரt'l இ8nேத காMயtைத
ெசy^ற7 ஆைகயாl இnத ‚cசய கார€கேள Yc உmைம (பரம சt'யm) யாnm.
ஒvெவா8 'ரeயYm தாேன த@ அனnத சk' வdவ ெசlவtைத த@>l Ycைமயாக
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ைவt'8pபதாl தாேன ஆ[ கார€க4@ வdவமைடn7 த@ காMயtைத ெசy7
ெகாllவ'l 'ைறைம உைடயதாக இ8k^ற7. அnத மாZறt'l ேவ[ ெபா8llகll
எ7km அ‡வளkvட உதe ெசyய Ydயா7.
இnத ஆ[ கார€கqm ஒvெவா8 சமயYm இ8k^ற7. இtத கார€கll எ@ப7
எ @ன ? ' ரe ய மா , n ண மா , அ lல 7 ப rயா ய மா ? ஆ [ கா ர€ க q m ஏ lலா
'ரeயRக4om இ8knm ெபா7 nணமாnm. உQr, btகலm, தrமm, அதrமm, ஆகாசm
மZ[m காலm ஆ^ய இnத ஆ[ 'ரeயRக4om இ8k^@றன. சமயசார _ul உQM@
47 சk'க4@ வrணைன வ8^ற7, அ'l vட கrt8 சk', கrம சk', கரண சk',
சm=ரதா@ சk', அபாதா@ சk', மZ[m அ'கரm சk' எ@ற இnத ஆ[ கார€
சk'கll vறpபJ6llள7.
இnத ஆ[ கார€கqm ஒvெவா8 ெபா84om ெபா7 nணமாக இ8pபதாom
அைவக4om மாZறRகll இைடeடா7 ‚கழnத வmணm இ8pபதாom ெபா84@
ஒvெவா8 பrயாயt'om b'ய b'ய கார€கll இ8k^@றன. இதனாl ஒvெவா8
பrயாயt'om அத@ Oய ஆ[ கார€கll த>tத> எ@[m Oதn'ரமானைவ எ@[m
ெசாlலpப6^ற7. 'ரeயm த@ இயl=l Ykகாலt'om Otதமாகேவ இ8nத
ேபா'om அத@ பrயாயm எvவா[ அOtதமாக இ8k^ற7? எ@ப7 பலM@ ேகlleயாக
இ8k^ற7. அnத ேகlleQ@ ப'l இpேபா7 ெத4வா^Q8kகm எ@[ ‚ைனk^ேற@,
அதாவ7 ஒvெவா8 பrயாயm ேதா@[mேபா7m அதனத@ Oய ஆ[ கார€கll ேவ[
ேவறாக இ8pபதாl அnத சமய பrயாயm அnத சமய தn'kn ஏZறாZேபாலேவ
ேதா@[^ற7. ஆனாl நமkn எ@ன காMயm ‚க`nதாom அதZn =ற ெபா8llகேள
ெபா[pb எ@ற எmணt'l அைவக4@ ேமl e8pb ெவ[pb ெகாll^ேறாm. இnத
e8pb ெவ[pb vட நm (Oய) ஆ[ கார€களாl தா@ ேதா@[^ற7, =ற 'ரeயRகll
காரண/lல. சாMtர ேமாஹ•ய கrமt'@ உதயtதாl இ7 ‚க`^ற7 எ@ப7 vட
இlைல. ஏென>l கrமm btகலt'@ பrயாயm ஆனாl e8pb ெவ[pb உQM@
பrயாயm. இரmdZnm ‚/tத-ைந/t'க சmபnதm இ8nதாom vட கrtதா-கrம
சmபnதm இlைல.
சமயசார கலசt'@ 49-வ7 கலசt'l இvவா[ ெசாlலpபJd8k^ற7 “eயாpயeயாபக பாவm இlலாமl கrtதா-கrம s'' இ8kக Ydயா7”. இnத ெபMய ெபயைர
ேகJ6 அPச ேவmடாm, அ7 எ@னெவ@[ ெதMn7 ெகாllளலாm.
எ7 த@ எlலா ‚ைலQom பரe (ஆkர/t7) இ8^றேதா அைத vயாபk எ@[m
மZ[m அத@ nXp=Jட ‚ைல அத@ vயாpய எ@[m v[வr. மm vயாபk, பாைன
அlல7 அத@ மZற பrயாயm vயாpய எனலாm. 'ரeயYm அத@ பrயாயm
ேவ[ேவ[வlல ஆைகயாl 'ரeயm பrயாயt'l பரeQ8k^ற7-ஓJடt'l
இ8k^ற7 மZ[m பrயாயm 'ரeயt'@ +லm பரk^ற7. இvவா[ vயாpய
vயாபகமாதl ேவ[பா6 இ@X ஒேர 'ரeயm மZ[m அத@ பrயாயt'l இ8k^ற7
இரm6 ேவ[ேவறான 'ரeயRக4l இlைல.
எRெகRn eயாpய-vயாபக பாவm இ8k^றேதா அRேகேய கrtதா-கrம பாவm
சmபek^ற7. eயாpய-vயாபக பாவm இlலாமl கrtதா-கrம பாவm இ8kகேவ
Ydயா7. btகல 'ரeயm அத@ பrயாயt'l பரeQ8knm, உQr 'ரeயm அத@
பrயாயt'l பரeQ8knm. ஆனாl உQr பரkவ7 மZ[m உடl பரeQ8pப7 எ@ப7
எnத காலt'om இ8kக Ydயா7. எnத 'ரeயYm அத@ sவச7Šடயtைத eJ6
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ேவ[ ெபா84@ ச7Šயt'l †ைழயkvட Ydயா7, பர'ரvய, பரேஷtர, பரகால,
பரபாவt'l பரவ Ydயா7. ஆைகயாl நா@ அதாவ7 உQr ேவ[ 'ரeயm எதZnm
கrtதா இlைல, ேவ[ ஒ@X@ காMயYm இlைல. ஒvெவா8 'ரeயt'om
அகாrயகாரணt2வm எ@tm சk' இ8k^ற7. ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'Zn
அகாrயm மZ[m அகாரணm ஆnm. எnத 'ரeயYm ேவ[ 'ரeயt'@ காMயமாக
ஆவ'lைல, அ7ேபாலேவ காரணமாகkvட ஆவ'lைல, ஆகkm Ydயா7.
நா@ ேவ8 ஒ8வ8kn அlல7 ேவெறா8வr எனkn நlல7, ெகJட7 ெசyய Ydrm,
கrமm எ@ைன =றe OழZ]Ql OZறைவk^ற7, கrம உதய காரணtதாl எனkn
e 8 pb , ெவ [ pb உ mடா^ ற 7 Y த லா ன ந m= kைக + ட ந m= kைக யா n m ,
அPஞானமாnm.
‚/tதm இlலாமl காMயm ‚க`வ'lைல, தn'யான ‚/tதtதாl காMயm
‚க`^ற7 எ@ெறlலாm சாs'ரt'l ெசாlலpப6வ7 eயவஹார நயtதாl ெசாlலp
பJடதாnm, உபசாரமாக ெசாlலp பJடதாnm. அைத ‚cசய நயm எ@[ நmbதl,
உmைம எ@[ நmbதl +டநm=kைகயாnm, அPஞானமாnm.
எpபd மm பாைனயாக ஆ^றேதா அ7ேபால மm 7€யாக ஆக Ydயா7. அ7ேபால
ஒvெவா8 'ரeயYm அத@ Oய பாவt'Zn அlல7 பrயாயt'Zn கrtதாவாக Ydrm
ஆனாl பரபாவt'Zn அlல7 =ற ஒ@X@ பrயாயt'Zn கrtதாவாக Ydயா7.
ஆனாom உQr மZ[m btகலm இரmd@ காMயtைதrm உQேர ெசy^ற7 எ@[
நmbபவr /tயா'8Šdயாவாr.
எnத 'ரeயYm ேவ[ எnத 'ரeயt'Znm கrtதாவாக Ydயா7, எlலா 'ரeயYm
அதனத@ இயlbkn தnnதாZேபாl மாZறமைட^ற7. ஆனாl YJடாll தனமான இnத
உQr ேதைவQlலாமl ‚கcm காMயt'l e8pb, ெவ[pb ெகாm6 கŠடpப6^ற7,
கலkகமைட^ற7, 7kகமைட^ற7.
பல ேநரRக4l நமkn காMயm நm இcைசpபd (e8pபpபd) ‚கழ ேவm6m எ@ற
எmணm வ8^ற7. ]ல சமயRக4l அேதேபாl காMயRகll ‚க`n7 eJடாomvட
காMயm நm இcைசQ@ காரணtதாl அpபd ‚கழelைல, ஆனாl காMயm எnத
ெபா84l ‚க`nதேதா அnத ெபா84@ இயlபாl ‚க`nத7. ஆனாl அPஞா> உQr
“நா@ இnத காMயtைத ெசyேத@” எ@[ தவறான கZபைன ெசy7 ெகாm6, =ற8knm
கrt8tவ bt'Q@ +ட நm=kைகைய வoவாkn^ற7. ஒ8 ][வ@ ெச@[
ெகாmd8knm வmdQ@ ேமl ைகைய ைவt7k ெகாm6, நா@ தா@ இnத வmdைய
தllq^ேற@ எ@[ எm‡வ7 ேபா@[ நm எmணYm இlைல அlலவா எ@[
ஒvெவா8வ8m ]nதைன ெசyய ேவm6m.
“ காைல Y த l மாைல வ ைர நா Rக ll ேவ ைல க 4 @ O ைம Q l ெச t7 k
ெகாmd8k^ேறாm, ஆனாl நாm எnத காMயtைதrm ெசyயelைல எ@[ •Rகll
v[^–rகll. xJைட Otதமாக ைவt7k ெகாllqதl, 7டpபm ெகாm6 ெப8knதl,
சைமயl ெசyதl, 7€ 7ைவtதl, பாt'ரm 7லknதl, nழnைதகைள கவ>tதl
எ@பன ேபா@ற காMயRகll மJ6மlலாமl பணm சmபா'kக ெதாal ெசyதl Yதலான
காMயRகைள நாRகll ெசyயelைல எ@றாl ேவ[ யாr ெசy^றாrகll? எpபdயாவ7
ேபாகJ6m, நாைள Yதl நாRகll எnத ேவைலையrm ெசyயp ேபாவ'lைல, எ@ன
நடk^ற7 எ@[ பாrkகலாm” எ@[ •Rகll vறலாm.
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ெசாlல ேவmdயெதlலாm ெசாlu eJ‘rகll அlலவா? இpேபா7 ெகாPசm
அைம'யாக, கவனமாக நா@ ெசாlவைத ேகqRகll. எnத காMயtைத •Rகll ெசyய
Ydயாேதா, ெசy7 ெகாm6 இ8kகelைலேயா, அnத ேவைலைய எpபd •Rகll
eடYdrm? நாRகll இ> ெசyயp ேபாவ'lைல எ@[ ெசா@னத@ +லm “நாRகll
ெசyய Ydrm” எ@ற எmணtைதt தா@ •Rகll ெவ4pப6t'k ெகாmd8k^–rகll.
மகllகேள! இvவா[ ேகாபm ெகாllள ேவmdய'lைல. “நா@ ம>த =றe” எ@[ ம>த
பrயாயt'l அசமான ஜா' பrயாயRக4l ஏகtவ bt' ெகாmட காரணtதாl “இnத
உடu@ ெசயைல நா@ தா@ ெசy^ேற@” எ@ற இnத உQM@ +டநm=kைக அனா'
காலமாக இ8k^ற7.
ஆசாrயr க8ைண உllளt7ட@ இnத உல^l உllள எlலா பதாrtதRக4@
காரண-காMய ஏZபா6கைளrm மZ[m அத@ இரக]யRகைளrm vX இnத உQr
நலமாக இ8knm ‚ைலைய அைடய வa vXQ8k^றாr. “நா@ எ@ +ட நm=kைகQ@
காரணtதாl மZ[m e8pb, ெவ[pb ெகாllqm காரணtதாl 7kகமைட^ேற@,
!னாகமt'l vறpபJட உபேதசேம எ@ Oகt'Zகான வaைய காm=pபதாnm, ேவ[
எnத வarm நா@ Oகமைடய காரண/lைல” எ@[ •Rகll நmbRகll. Yc மன7ட@
இnத உபேதசtைத ஏZ[ அnத உபேதசt'@ மrமtைத ெதMn7 ெகாm‘rகll எ@றாl
/க சகஜமான, Oலபமான, Oதn'ரமான வa உRகqkேக ெதMn7 e6m.
!னாகமt'@ இnத இரக]யtைத ெதMn7 ெகாmடாl •Rகll vட பாrtதl,
அXதl ‚ைலைய அtபவm ெசyxrகll. ேமேல vXய எlலா ெசயlகqm அதZn
=றnmvட ‚க`n7 ெகாm6 இ8knm ஆனாl அnத காMயm “‚க`n7 ெகாm6
இ8knmேபாேத” அ7 உRகll ஞானt'l ெதMயவ8m, உணrel வ8m, ஆனாl
நா@தா@ இைத ெசy^ேற@ எ@ற கrt8tவbt' எ@னேவா அan7e6m, பாrtதl,
அXதl இயl=l அஹmbt'(ேநrைம) ஏZபJ6e6m, இயZைகயாக ேதா@[m Oகtைத
அைடxrகll. அmமாe@ வZb[t7தl எ@ற YைறQl இைத பாrkகாமl, சrவPஞM@
'vயtெதா>Q@ பd ஆசாrயrகளாl ெசாlலpபJட eைலம'pபZற உபேதசm எ@[
உணrn7 ஏZ[kெகாllqRகll. இைத ெவ[m வாrtைதகளாக எ6t7kெகாllளாமl
அத@ மrமRகைள அXn7 ெகாllள YயoRகll. ஆசாrயr எ@ன உபேதசm
ெகா6k^றாேரா அ7 ]ல சமயm eயவஹார ேநாk^l தt7வ அXk ெப[வ'l
ஆரmப‚ைலQl உllள |டrகll bMn7 ெகாllவதZகாகkm, ]ல சமயm ‚/tதRகைளp
ப ZX ெத 4 k ப 6 t7 வ த Zகாக k m , ] ல ச ம ய m ‚ cச ய ேநாk^ l உ mைம ைய
eளknவதZகாகkm இ8knm. நாm அைவக4@ உmைமயான ெபா8ைள அXn7 அnத
உபேதசtைத ஏZ[k ெகாllள ேவm6m. சM, நாm இpேபா7 அdpபைட eஷயt7kn
வ8ேவாm.
கrtதா காரo ( கrtதா காரk): கrtதா கார€Ql நா@n eதமான கார€கll
ெசாlலpபJ6llளன. ‚/tத கார€, 'Mகால உபாதான கார€, இைடெவ4யZற
Y@சமய பrயாய vyய கார€, மZ[m தZசமய பrயாயt'@ தn'(ேயாkயைத) கார€.
இ'l யாராவ7 தZசமய பrயாயt'@ தn' கார€ைய மJ6ேம காMயt'@ கrtதா
எ@[ நm= மZற +@[ கார€கைள, கார€கேள அlல எ@[ ம[tதாரானாl அ7
தவறாnm. எpேபாெதlலாm காMயm ‚க`^றேதா அpேபாெதlலாm இnத நா@n கrtதா
கார€கqm இ8k^@றன. அvவாேற ெபா84@ இயlb இ8k^ற7. அைவக4l
தZசமய பrயாயt'@ தn'ேய உmைமயான காரணm அதாவ7 அnத சமய காMயtைத
ஒcRn ப6t7m கrtதா(‚யாமk கrtதா) எ@பைதrm அXய ேவm6m.
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கrtதாைவ வைரயைற ெசyrmேபா7 “எ7 Oதn'ரமாக த@ காMயtைத ெசy^றேதா
அ7 கrtதா”. இRn Oதn'ரமாக எ@ற ெசாl Yk^யமானதாnm. அnத ெசாl இlைல
எ@றாl ேவ[ 'ரeயm vட இnத காMயt'@ கrtதா எ@ற —`‚ைல வn7 e6m.
எpபd எ@றாl ெராJd ேகா7ைமமாவாl ஆன7, மZ[m சைமயl ெசyபவராom ஆன7
எ@[m, nடm மmணாl ஆன7 மZ[m nயவனாom ஆன7 எ@[m, ஒu பாஷா
வrகைணQ@ காMயm மZ[m ம>த>@ காMயYm vட எ@[m, இnத அழகான
எct7kகைள ைம எc'ய7 மZ[m நாtm எc'ேன@ எ@ற —`‚ைல வn7 e6m.
அதாவ7 ஒ8 காMயt'Zn இரm6 அlல7 பல கrtதாkகll உm6 எ@ற —`‚ைல
ஏZபJ6e6m.
“உQr Oதn'ரமாக தாேன e8pb, ெவ[pb eபாவ உணrk ெகாll^ற7?” எ@[
•Rகll ேகJகலாm. உQr த@ அOtத உபாதானt'@ +லm eகார உணrk ெகாll^ற7,
அnத சமய பrயாயt'@ தn'யாl, அnத பrயாயt'@ Oதn'ர ஆ[ கார€க4@ வa
அnத eபாவtைத ெசy^ற7. ஆனாl அ7 உQM@ இயlb அlல எ@பைதk காJட,
‚/tதtைத அதாவ7 'ரeய கrம உதயtைத ‚/tத காரணமாக அRn ெதMயpப6tதp
ப6^ற7. அேதேபால btகல 'ரeயm vட Oதn'ரமாக கrம வdவமாக பMண/k^ற7,
அதZn உQM@ e8pb, ெவ[pb ‚/tதமா^ற7. எpேபா7 உQr அ7ேவ அத@ Oய
தn'யாl Oதn'ரமாக eபாவ உணrk அதாவ7 ஆைச, ெவn4, மயkகm அைட^றேதா
அpேபா7 Y@ கJdkெகாmட eைனQ@ உதயm ‚/tதமா^ற7. கrமt'@ உதயm
உQைர அத@ கJ6pபாJdl இ8knmபd ெசyயelைல, அதாவ7 உQைர ஆைச,
ேகாபm அைடயc ெசyயelைல. ‚/tதm அnத இடt'l ெவ8மேன இ8k^ற7
அvவளேவ எ@[ Y@னேற பாrtேதாm அlலவா.
அேதேபால எpேபா7 காrமண வrகைண அ7ேவ த@ தn'யாl Oதn'ரமாக கrம
வdel பMண/k^றேதா அpேபா7 உQM@ ஆைச, ெவn4, மயkகm அRn
‚/tதமா^ற7. உQr மZ[m கrமm இரm6ேம அதனத@ Oய காMயtைத அதனத@ேமl
ெசy7 ெகாll^@றன. சாs'ரt'l எpேபா7 உQr கrமtைத கJdkெகாmட7,
அlல7 கrமtைத ஷயm ெசyத7 எ@[ ெசாlலpப6^றேதா அpேபா7 அ7 ‚/tத
ேநாk^l ெசாlலp பJட7, ‚/tதm அRn இ8pபைதk காJட ெசாlலp பJடதாnm
எ@ற தn'யான, சMயான அrtதtைத நாm ஏZ[k ெகாllள ேவm6m.
எvவா[ —Mய, சn'ர =ரகாசt'@ ‚/tதtதாl மாைல ேவைளQl ஆகாசt'l
ேமகRகll பல வmணRக4l காJ] அ4pப7m, வானel ேதா@[வ7m, சn'ரைன
OZX ஒ4 வJடm ெதMவ7m, அnத btகல sகnதRக4l Oயமாகேவ, அைவக4@ Oய
சk'யாேலேய அvவா[ பலeதமான வmணRக4l ேதா@[^@றன, ேவ[ எ7km
அைவகைள ெசyயelைல. அேதேபால உQM@ ேமாஹ, இரக, tேவஷ உணre@
‚/tதtதாl, btகல 'ரeயm Oயமாகேவ அத@ Oய சk'யாl ஞானாவர•யm Yதலான
எJ6 கrமRகll வdel பMண/k^@றன.
அPஞா> உQr, த@>l இரக tேவஷRக4@ உZபt' =றவZறாl, அதாவ7
கrமt'@ காரணtதாl ‚க`வதாக நmb^ற7. உmைமயான காரணm எ@னெவ>l
அnத உQM@ அPஞான (+டநm=kைக) உணrேவயாnm. “சமயசாr நாடk” எ@ற
btதகt'l இvவா[ எcதpபJ6 இ8k^ற7 - “]Šய@ ேகJ^றா@, ேஹ sவா/, இரக
tேவஷ உணrைவ உmைமQl ஊknepப7 யாr? - btகல கrமமா? அlல7 மன, வசன,
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காய ெசயலா? அlல7 இn'MயRக4@ ேபாக அtபவமா? அlல7 ெசlவமா? அlல7
xடா? உmைமQl எ7 எ@பைத எனkn ெசாloRகll.”
n8, ] யtkn இvவா[ சமாதானm v[^றாr - “ஆ[ 'ரeயRகqm Oயமாகேவ
அைவக4@ sவ˜பt'l எpெபா7m எத@ உதer/@X பMண/k^@றன. எnத ஒ8
'ரeயYm, ேவ[ எnத 'ரeயt'@ உணreZnm எnத eதமான 7m6தைலrm
ெசyவ'lைல, ஆைகயாl உQM@ ஆைச, ெவn4, மயkகt'Zn +ல காரணm, கll
ndtதவ>@ மயkகm ேபால, /tயாtவ வdவ மயkகேம யாnm.”
இnத அனா' கால இnத +டநm=kைகைய Œk^ எXய, நாm !ேனn'ர பகவானாl
vறpபJட ஆகமRகைள பQZ] ெசyய ேவm6m. ‚/tதm, உபாதானm, ‚cசயm,
eயவஹரm, நா@n அபாவRகll, ஐn7 சமவாயRகll, ஆ[ கார€கll, kரmபtதபrயாயm,
ேகவல ஞானt'@ ம)ைம Yதலான eஷயRகைளp பZX ஆகமRக4@ வa பQZ]
ெசy7, அைவகைள ஐய/@X ெத4வாக அXவத@ +லேம /tயாtவtதாl கJடpபJட
YdcOக4u8n7 நmைம e6et7kெகாllள Ydrm.
அPஞான ‚ைலQl உQr இராகt'@ கrtதா எ@[ ெசாlல ேவm6மானாl
ெசாlலலாm, ஆனாl சmயk'8Šd ஞா> உQr இராக உணrைவ ெசyபவr இlைல,
அவ8ைடய அXel அவைர இராக உணreu8n7 ேவ[ப6t' அXபவராகேவ அவr
இ8k^றாr, அதனாl அவைர அகrtதா எ@ேற ெசாl^@றனr.
இRேக பாr, இRேக அPஞா>ைய அவ8ைடய eபாவ உணrைவ ெசyபவr எ@[
ெசாlலpபJd8k^ற7, ஆனாl ேவ[ ஒ@X@ கrtதாவாக யா8m/எ7km இ8kக
Ydயா7. ஆகமt'l கrtதா-கrம சmபnதm எnத அளk சrcைச ெசyயp பJ6llளேதா
அnத அளk ேபாkதா, ேபாkய சmபnதRகll ேபசpபட elைல. காரணm எ@னெவ@றாl
எRn கrt8t78வ bt' (நா@ ெசyபவ@ எ@ற எmணm) இ8k^றேதா அRn
ேபாkt8t8வ bt'rm (நா@ அtபepபவ@ எ@ற எmணYm) இ8k^ற7. அ7
ேபாலேவ உQr ேவ[ 'ரeயt'@ காMயtைத ெசyபவr இlைல எ@ற ]tதாnதt'@
+லm, ேவ[ 'ரeயtைத அtபepபவ8m இlைல, மZற 'ரeயRகll அத@ ேபாகp
ெபா8qm இlைல எ@பைத நாm உ[' ெசy7 ெகாllளலாm.
கrம காரo (கrம காரk): கrtதா கார€kn =றn இpேபா7 கrம கார€ பZX
சrcைச ெசyயலாm. கrமm எ@ற ெசாl நmைம nழpபt'l ஆ`tத வாypb இ8k^ற7.
இnத ெசாl ேவ[ ேவ[ ெபா8llக4l பய@ப6tதp ப6^ற7. இnத ெசாlu@ ெவvேவ[
அrtதRகைள அXயாத ெபா7மkகll அைத ெவ4pபைடயாகேவ எlலா இடt'om
உபேயாகp ப6t7வைத பாrkக Yd^ற7. எpபdெய>l, நாm கrமm ெசy7 ெகாmேட
இ8kக ேவm6m ஆனாl அத@ பலைன எ'rபாrkகk vடா7, eயாபாMகll
eயாபாரtைத •' ேநrைமrட@ ெசyய ேவm6m, நாm =ற8kn உதe ெசyய ேவm6m
எ@ப7 ேபா@ற ெசயlகqkn கrமm-ெசyதl எ@ற அrtதt'l உபேயாகp
ப6t7^@றனr. =ற ெபா8llகைள நா@ ெசy^ேற@, உடu@ ெசயl எ@ ெசயலாnm
எ@பன ேபா@ற எmணRகll ெபMய +ட நm=kைகயாnm-மஹா /tயாtவமாnm.
ஆனாl இ7 ேபா@ற உபேதசRகைள மkகll ஒ8வ8kn ஒ8வr ெசாlவ'om, ேமom
இ ைத ேக Jப வ rக q mv ட இ ைவ க ைள ேக Jப ' o m இ @ப m அ ைட ^ றா rக ll .
சாs'ரRக4l கrமm எ@ற ெசாl ெவvேவ[ அrtதRக4l உபேயாகpப6tதp
ப6^ற7.
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1. 'ரvய கrமm-ஞானாவர•யm Yதலான காrமண btகல sகnதt'@ எJ6 வைக
கrம ‚ைலகll.
2. பாவ கrமm-உQM@ இராக, tேவஷ, ேமாஹ eபாவ உணrk ‚ைலகll.
3. ேநாகrமm-உடl, மனm, ெசாl Yதலான btகலtதாலான =ற ெபா8llகll.
4. கrமm அதாவ7 ெசயl அlல7 பrயாயm-ஒvெவா8 'ரeயt'@ அlல7 nணt'@
பrயாயm (ஒ8 சமயm மJ6ேம இ8knm ‚ைல) அைதrm கrமm எ@ற ெசாlலாl
தா@ ெசாlலpப6^ற7.
கrமகார€ சrcைசQl கrமm எ@ற ெசாlokn ேமேல நா@காவதாக ெசா@ன
அrtதtைதேய எ6t7k ெகாllள ேவm6m. Y@னr நாm 'ரeயtைத கrtதா எ@[
vXேனாm, அதாவ7 'Mகால உபாதானm கrtதா எ@[m அத@ பrயாயm கrமm எ@[m
vXேனாm. இpேபா7 உபாதானt'@ =Mk-உJ=Mkகைள ேமom ெத4வாக ெதMn7
ெகாmட =றn, தt சமய தn' வdவ ஷ€க உபாதானtைத கrtதா எ@[m அpேபா7
ேதா@[m பrயாயtைத கrமm எ@[m உRகளாl Oலபமாக bMn7 ெகாllள Ydrm. இ7
ேபாலேவ ஆ[ கார€கqm அnதnத nXp=Jட பrயாயt'l தா@ ‚க`^@றன. இRேக
கவனமாக பா8Rகll, Yதul ஆ[ கார€கைளrm 'ரeயt'l ‚க`வதாக vXேனாm,
இpேபா7 அத@ பrயாயt'l ‚க`வதாக v[^ேறாm. பrயாயm Oயமாகேவ கrtதா,
பrயாயm Oயமாகேவ கrமm, பrயாயm Oயமாகேவ க8e, பrயாயm Oயமாகேவ சm=ரதா@,
பrயாயm Oயமாகேவ அபாதா@, மZ[m பrயாயm Oயமாகேவ அ'கர@ ஆnm.
இ7 உQMl எvவா[ ‚க`^ற7 எ@[ ெபா8t'p பாrkகலாm. 'ரeயm, பrயாயm
எ@[ உQைர =Mt7p பாrkகாமl ஆ[ கார€கqm அ'l இvவா[ இ8k^@றன.
உQr தாேன த@ ‚rமல Otத ‚ைலkn (பrயாயt'Zn) கrtதா, Otத ‚ைல அத@
கrமm. உQேர அதZn க8e, அதாவ7 கரm. அ7 த@>u8nேத Otத ‚ைலைய
தனkேக ெகா6t7k ெகாllவதாl உQேர சmpரதா@, உQr அ'Zேக Otத ‚ைலைய
ேதாZ[epபதாl அ7ேவ அபாதா@, ேமom அத@ ஆதாரt'ேலேயா இ8n7 ெகாm6
Otத ‚ைலைய அதZேக ெகா6t7k ெகாllவதாl உQேர அ'கர‡m ஆnm.
இnத எlலா eஷயRகைளrm ெதMn7 ெகாmட =றn நm பாrைவ =ற ெபா8llகll
மZ[m அத@ பrயாயRக4u8n7 eல^, த@ைனேய ேநாknவ'l ைமயm ெகாll^ற7,
த@ ஞானானnத இயlைப எpேபா7m அXn7 ெகாmேட இ8pபதாl அnத ‚ைலQl
(பrயாயt'l) அத@ அ6tத6tத ‚ைலக4om xதராக த@ைமையrm மZ[m அளeலா
ஆனnதtைதrm அைடnத வmணm இ8k^ற7.
கரண காரo (கரண காரk): மkகqkn கரண கார€ அதாவ7 சாதனm அlல7
க8eQ@ ேமom nழpபt'Zn எnத nைறr/lைல. ஒ8 Yைற Oமாr 87 வய7
ம'kகtதkக ஒ8 Y'யவr நm xJ6kn வnதாr. “•Rகll எc'ய சமண தt7வ
அXYகm, கரணாtேயாக அXYகm ஆ^ய இரm6 btதகRகைள பdtத =றn எனkn
உRக4ட/8n7 தா@, சாs'ரRக4l vறpபJ6llள ஆtம அtபவt'Zகான
உmைமயான வa ^ைடknm எ@ற உ['யான நm=kைக வn7 eJட7. அyயேஹா!
நா@ ஒ8வM@ உபேதசtைத ேகJ6 நா@n வ8டRகளாக நZகாJ] அைடய சாதைன
ெசy7 ெகாmd8k^ேற@, ஆனாl எlலாm xணாகp ேபாyeJட7.” எ@[ vXனாr.
“ஐயா, •Rகll அpபd எ@ன YயZ] ேமZெகாm‘rகll எ@[ v[Rகll?” எ@[ அnத
ெபMயவMடm ேகJேட@. “ நா@ 'னYm edயZகாைல நா@n ம€kn எcn7 Ykகாl
ம€ ேநரm ‚ைலயான ஆசனt'l அமrn7 ெகாm6, †> +k^@ ேமl எ@
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பாrைவைய ைவt7k ெகாm6 “ஓm” எ@ற ஜபtைதrm, “நம ]tேதpய:” எ@ற
மn'ரtைதrm ஜபm ெசy7 ெகாm6 இ8nேத@.” எ@[ vXனாr.
“ஐயா ெபMயவேர, ]tதrக4@ இயlb எ@ன எ@ப7 பZX உRகqkn
ெதMrமlலவா?” எ@[ நா@ ேகJேட@. அதZn அவr, “ஐேயா, அதZெக@ன அவ]யm
இ8k^ற7? எனkn ]tதrகll Yk' அைடnதவrகll எ@ப7 தeர அவrக4@
இயlbகll பZX எlலாm எ7km ெதMயா7. இRேக பா8Rகll, எனkn எ@
/tயாtவtைத அat7 சmயktவm அைடய ேவm6m. அனnதாtபn' கஷாயm
எ@னேவா நm/டm இlைல, நாm இvவளk bm€யm ெசy7 ெகாm6 இ8k^ேறாm,
மnத கஷாயm உைடயவrகளாக இ8k^ேறாm அlலவா.” எ@[ vXனாr.
எ@ மன7knll அவ8ைடய ‚ைல எ@ன எ@ப7 bMn7 eJட7. உல^l அpபாe
மkகqknm பPச/lைல, அவrகைள ெகJட வa காJ6வதZn nn8கqknm vட
பPசm இlைல எ@பைத உணர Yd^ற7. =றn ஒ@றைர இரm6 ம€ ேநரm நாtm,
உ@ அpபாkm அnத ெபMயவMடm தrம சmபnதமான சrcைசகll ெசy7, அவr பQZ]
ெசyய தnnத Yைறயான வaைய எ6t7k vXேனாm. எnத eதமான /கc ]றnத Oப
உணrவாக இ8nதாom vட, நZகாJ] (ந@னm=kைக) ெபறாமl இ8knmவைர
அவrக4டm அனnதாtபn' கஷாயm இ8kகேவ ெசyrm எ@பைத அவr bMn7
ெகாllqm வைகQl எ6t7k vXேனாm.
இnத காலRக4l =ேரŸ 'யானm, eபŠயனா Yதலான பலeதமான 'யானRகll
நாகMகமாக உ8ெவ6tத7llளன, அதZகான பQZ] வnpbகqm பல இடRக4l
நடtதpப6^@றன. இnத 'யானRகளாl ]ல8kn வானt'l பறpப7 ேபா@ற
அtபவYm, ]ல8kn ெவmைமயான =ரகாசtைத பாrpப7 ேபா@ற அtபவYm,
]ல8kn சR”த ஆலாபைன +லm ஆtம அtபவm அைடnத7 ேபா@ற அtபவYm
ெபZறதாக v[^@றனr. இ7ேபா@ற அtபவRகைள அவrகll ஆதமாtT' மZ[m
நZகாJ] ெபZறதாக நmb^@றனr. இைவகll எlலாm 'யானt'@ இலkn பZXய
அPஞானேம யாnm. அவrகqkn ஆதமாtT'rm, ந@நm=kைகrm ெபற எnத
க8eைய உபேயாகp ப6tத ேவm6m எ@ற கரண கார€ சmபnதமான அXe@ைமேய
இதZn காரணமாnm.
ஆtமாtT' ஞான nணt'@ பrயாயமாnm. அதனாl அத@ சாதனm அதாவ7
கரணm-க8e vட ஞானt'@ பrயாயமாகtதா@ இ8kக ேவm6m. †mணXe@ வa
ேபதePஞானt'@ +லm அதாவ7 அXeனாl தா@, =ற என இரmd@ ேவZ[ைமகைள
அXn7, அnத †mணXk +லேம த@ைன அைடயாளm காண ேவm6m-த@ைனtதாேன
அXயேவm6m எ@[ சாs'ரt'l ெசாlலpபJd8k^ற7.
[உடu@ ^Mையகll மZ[m உQM@ ^Mையகll ேவ[ ேவ[. உQMl ^Mைய
‚கcmேபா7 உடul அதZn சாதகமான ^Mையகll இ8kகேவ ெசyrm. ெவ[m உடl
^Mைய ெசyவதாl உQMom உகnத ^Mைய ‚கழேவm6m எ@ற ‚யமm இlைல.
ஆசனm, மn'ரm ஜ=tதl உடutைடய ^Mைய, ேபத ePஞானm உQM@ nXpபாக
அXe@ ெசயl. ஆசனYm, ஜபYm ெசyrmேபா7 ேபதePஞானYm ஆtம அtபவYm
‚கழலாm அlல7 ‚கழாமom இ8kகலாm. ஆனாl ஆ@ம அtபவm ‚கcmேபா7
உடul எnத அைசkm இ8kகா7 என அXயkm.]
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சmSரதா5 காரo-(சm=ரதா@ காரk): இpேபா7 மZற கார€கll பZXrm ெகாPசm
சrcைச ெசyயலாm. சm=ரதா@ எ@றாl ஞானt'l எnத காMயm ‚க`nதேதா-எ@ன
அXk ^ைடtதேதா அnத ஞானtைத தனkேக ெகா6t7k ெகாmட7. n8 ]Šயtkn
அXk bகJdனாr எ@[ நாm ‚/tத ேநாk^l v[^ேறாm. ஆனாl n8 த@
]Šயtkn அXைவ அlல7 நZகாJ]ைய bகJட Ydயா7, அnத பrயாயtைதமாZறtைத ]Šய>டm n8வாl ெகாm6வர Ydயா7. ]Šய@ அைத தாேன த@
தn'யாl மZ[m b8ஷாrtதtதாl தா@ அைட^றா@. ஆm, அnத சமயt'l n8 அRn
‚/tத வdel இ8kகேவ ெசy^றாr.
நா@ ஒ8 n8ைவ ஏZ[kெகாm6 eJேட@, இpேபா7 எனkn எnத கவைலrm
இlைல, எ@ ேவைலகll எlலாm Ydn7eJட7 எ@ற எmணt'l பலr இ8pபைத
நாmமாl பாrkக Ydrm. இரQl ‚ைலயt'l நாm ஒ8 vuைய ஏZபா6 ெசy7
பqவான ெபJd, ப6kைககll எlலாவZைறrm அவr தைலQl ஏZX eJ6, நாm ைக
x]kெகாm6 நடpப7 ேபால, n8ைவ ஏZ[kெகாm6 நm ேவைலகll எlலாm Ydn7
eJட7 எ@[ ‚ைனpப7 ஒ8 eேனாதமான ெசயலாக இ8k^றதlலவா?
ேமாŸ மாrகt'l உபேதசm அதாவ7 ேதசனா லp' நமkn உmைமயான ேதவ,
சா s' ர , n 8 e ட / 8 nேதா அ lல 7 த @ ஆ @ம ைன அ t ப e kn m ஞா >
b8ஷMட/8nேதா தா@ ^ைடk^ற7, ேவ[ யாMடY/8n7m ^ைடpப'lைல எ@ப7
உmைம தா@, ஆனாom அவrகll எlலாm ெவ[m ‚/tதm மJ6ேம. நாேம, நm Oய
உQr 'ரeயேம ேமாŸ மாrகt'Zn Ykகால உபாதான காரணமாnm. நm b8ஷாrtதm
மZ[m தZசமய நm பrயாயt'@ தn'ேய ேமாŸமாrகtைத நm/டm ெவ4pப6t7
வதாnm - நZகாJ] மZ[m ஆtம அtபவtைத ெபற ைவpபதாnm.
அபாதா5 காரo (அபாதா@ காரk): அXe@ பrயாயm அதாவ7 அXe@ ெசயl
அXel இ8n7 தா@ ேதா@[^ற7 எ@[ நmபாமl சாs'ரt'u8n7 அXk
உmடா^ற7, 'vயெதா>Qu8n7 ஞானm ^ைடk^ற7, அXயpப6m ெபா84l
இ8n7 தா@ அXk உmடா^ற7 எ@[ நmb^ற உQr அPஞா> ஆவாr. +@[
வைகயான உபாதான காரணm (Ykகால மZ[m ஷ€க உபாதான காரணRகll) அபாதா@
கார€யாnm, மZற 'ரeயRகேளா அlல7 ‚/tதேமா அபாத@ கார€ அlல.
18-20 வ8டRகqkn Y@ நடnத ஒ8 eஷயm ஞாபகt7kn வ8^ற7. அmமாe@
வZb[t7தலாl ஒ8 தrம சmபnதமான eளkகRகll அ4kக வlலr எ@[ நmபpபJட
ஒ8வMடm அmமாkட@ நாtm ெசlல ேவmdயதாQZ[. எனkn அவMட/8n7
ெதMn7 ெகாllள ேவm6m எ@ற e8pபm இlலாeJடாom vட, அmமாe@
வZb[tதuனாl, நா@ நZகாJ] எvவா[ ெபறYdrm எ@[ v[Rகll எ@[ அவMடm
ேகJக ேவmdயதாQZ[. அவ8ைடய ப'l இvவா[ இ8nத7 - “மகேள, அ7 /கkm
கdனமாnm, ம8t7வm பQ@[ டாkடராக ஆவ7 10,000-t'l ஒ8வ8kntதா@
^ைடk^ற7 அlலவா.” அதZn நா@ “]ல வ8டRகqkn Y@னேர நா@ டாkடr பJடm
ெபZ[ eJேட@, எனkn சmயktவm எvவா[ ெப[வ7 எ@[ இpெபா7 v[Rகll”
எ@[ vXேன@.
அதZn அவ8ைடய ப'l இvவா[ இ8nத7. “அதZn எtத e'rm (‚யmYm)
இlைல. ]ல8kn ndைசQl ^ைடk^ற7 ஆனாl ]ல8kேகா மா4ைகQl
^ைடk^ற7. அேர, யாr அRேக? நmம டyms ஆp இn'யாel ெகா6tத eளmபரm
எ@ன ஆQZ[?”
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அவ8ைடய ப'uu8n7 நா@ எ@ன ெதMn7 ெகாllள ேவm6ேமா அைத ெதMn7
ெகாmேட@. •Rகll vட ெதMn7 ெகாmd8{rகll எ@[ ‚ைனk^ேற@, சmயktவm
நm உயMuேய ‚க`^ற7, நm உQைர லJ]யமாk ெகாllவதாl ‚க`^ற7. இnத
=ரசRகtைத =றைர ‚n'kகேவா அlல7 தZெப8ைமkகாகேவா நா@ vறelைல.
•Rகll vட எnத eஷயtைதrm, யாMட/8n7m ேகJட =றn, அ7 உmைமயா
இlைலயா எ@[ ேசா't7 பாrkக ேவmdய'@ அவ]யtைத ெதMn7 ெகாllளேவ
v[^ேற@.
அ*கரY காரo (அ'கரm காரk): ஒvெவா8 'ரeயYm அத@ பrயாயYm அத@
ஆதாரt'ேலேய வா`^ற7, அைவகேள அதZn அ'கரணாnm. ஆனாl இைத அXயாமl
அPஞா> உQrகll இ@[வைர உடu@ ஆதரt'ேலேய உQr வா`^ற7 எ@[
நmb^@றனr. “உடl இlைல எ@றாl உQr எRேக வ]knm? ேமாŸ மாrகt'Zn
ம>த உடl அவ]யm அlலவா? உடைல ஆேராkயமாக ைவt'8nதாl தாேன தrம
சாதைனைய சMயாக ெசyய Ydrm” எ@[ பலr உபேதசm ெசyவைத பாrkகலாm.
வjரeரஷபநாரச சmஹஹன உடலைமpb (எomb +J6க4@ ”l ேபா@ற வoவான
உடலைமpb) இlலாமl யா8m ஷபகsேர€ ஏX ‚rவாணm அைடய Ydயா7 எ@[
சாs'ரRக4l வ8m வrணைனைய பdt7eJ6, இnத ]றnத உடலைமp=@
ஆதாரt'l தா@ Yk' ^ைடk^ற7 எ@[ அPஞா>கll நmb^@றனr. ஏழாவ7 நரகm
ெசlom ம>தrகll, eலRnகqkn vட வjரeரஷபநாரச சmஹஹன உடலைமpbதா@
இ 8 k^ ற 7 எ @[ உ Rக q kn ெத M r ம lல வா ? சா s' ர Rக 4 l இ vவா [
ெசாlலpப6வெதlலாm ‚/tதRகைள பZXrm, காMயm ‚கழ அtvலமான
—`‚ைலகll பZXrm நமkn ெதMயpப67வதZேக யாnm. ஆனாl அைவகll
உmைமயான கார€கேளா அlல7 அைத ெசyபைவகேளா அlல.
கா ர€ க ைள ப ZX e M வாக ச rcைச ெச y7 க d த m / க p ெப M ய தாக
ேபாyeJடதாைகயாl இt7ட@ இnத கdதtைத Ydk^ேற@. காரணRகைள பZXய
இரக]யRகைள ெதMn7 ெகாllள “ஐn7 சமவாயRகll” பZXrm ெதMn7 ெகாllள
ேவmdய7 அவ]யமாnm. எனேவ அ6tத கdதt'l அைதpபZX சrcைச ெசyயலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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ஐn2 சமவாய9கll
கdதm-10

16-6-2001

=Mய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
•Rகll இ8வ8m உRகll nழnைதக4@ e6YைறQl நm (உRகll அmமா) xJ6kn
வn7 ]ல 'னRகll எRகqட@ இ8n7eJ6 '8m=c ெச@[ eJ‘rகll. •Rகll
அpேபா7 உRகqைடய ெலௗ^க Oக 7kகRகைள எRகqட@ ப^rn7 ெகாm‘rகll.
அ7 சmபnதமான பல eஷயRகைளp பZX எRகqைடய க8tைதrm, அ=pராயtைதrm
vட ேகJ‘rகll. அைதpபZX ெபா7வான ஆேலாசைனகைளகqட@ அ7 சmபnதமான
வst7 sவ˜ப ேநாk^l தt7வ eளkகtைதrm உRகqkn அpபாkm, நாtm
உபேதசm ெசyேதாm.
மகllகேள, =ற ெபா8llக4@ ேமl e8pbm, ெவ[pbm ெகாm6 அைவகைள
ேசrpப'om, eலknவ'om நமkn OகYm, 7kகYm இ8pபதாக நmb^ேறாm மZ[m
அpபdேய ஏZ[k ெகாll^ேறாm. ஆனாl இnத எlலா ேசrkைக ெபா8llகqm ேவ[
தt7வm, இைவ எlலாவZைறrm அXrm ெபா8ளான நா@, ஓr உவைம அZற,
அ'சயமான, மZ[m அtபவt7kn வ8வ7மான ேவ[ தt7வm. இத@ Oயாtபவm
(sவாtT') அசாதாரணமான7m, bல@களாl அtபeknm Oகt7kn மாறான7m,
'கJடாத உmைமயான Oகமாகkm இ8k^ற7. ஆனாl அேனக உQrகll இnத
Oகானnதt'@ YகவMையk vட அXயாதவrகளாகேவ இ8k^றாrகll.
இnத Oதn'ரமான Ycைமயான Oகm த@>டm இ8pபைதேய அலJ]யm ெசy7
eJ6, இnத உQr அனா' காலமாகேவ =ற ெபா8llக4@ ெசயlகைள ைகயாளkm,
மாZXயைமkகkm அத@ =@னாl ஓ6வ'ேலேய த@ வா`நாJகைள xணdt7k
ெகாm6 இ8k^ற7. ஒ8 'ரeயt'@ காMயtைத ேவெறா8 'ரeயm ெசyய Ydயா7
எ@பைத அXயாததாl, =ற ெபா8ைள நா@ ெசy^ேற@ எ@ற கrt8tவ bt'
ெகாllவத@ காரணtதாl, உQr 7kகt'l ஆ`n7 ^டk^ற7. ஆனாom vட அத@
இnத YயZ]Ql தா@ Oகமைடவதாக நm=k ெகாmd8k^ற7. இ7 ேவ[ யாைர
பZXேயா ெசாlukெகாm6 இ8k^ேறாm எ@[ ‚ைனkக ேவmடாm, இ7 நm
ஒvெவா8வM@ 'னசM அவsைத ேபாலேவ இ8k^றதா இlைலயா எ@[ •Rகேள
ேயாசைன ெசy7 பா8Rகll.
எnத காMயm ‚க`nதாom அpேபா7 பல காரணRகll Oலபமாகேவ அRn ேசrn7
e6^@றன, காMயm ‚கc/டt'l வn7 ேசrn7 e6^@றன. காரணRக4@ இnத
ச+கtைத அlல7 ஒ@[ ேசrnத இnத காரணRகைள “சமவாயm” எ@[ ஆகம
ெமாaQl ெசாl^@றனr. எnத காMய ‚க`eom ஐn7 காரணRக4@ சமவாயm
அlல7 ச+கm இ8kகேவ ெசy^ற7, இைதேய ஐn7 சமவாயRகll எ@[ ெசாlலp
ப6^ற7. அத@ ெபயrகளாவன:- 1. sவபாவm அlல2 இயlC, 2. kRtதm, 3. kய*
அlல2 காலலp*, 4. C+ஷாrtதm மefm 5. பDதvயm.
இnத எlலா காரணRக4@ சமவாயtதாl அதாவ7 இnத ஐn7 காரணRகqm
ஓMடt'l வn7 ேசrவதாl காMயm ‚க`^ற7 எ@[ நmbவ7 அேனகாnதமாnm. ஐn7
சமவாயRகll இ8kகேவ இ8k^@றன ஆனாl ஒேர காரணtதாl தா@ காMயm
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‚க`^ற7 எ@[ நmbவ7 ஏகாnதமாnm அதாவ7 /tயாtவm அlல7 +டநm=kைக
ஆnm. Yதul இnத சமவாய ெசாZக4@ அrtதtைத bMn7 ெகாllேவாm.
1. sவபாவm: sபாவm எ@ற ெசாl உRகqkn Y@னேர பMcசயமான ஒ@[தா@.
வs7e@ அதாவ7 'ரeயt'@ Oய உணrc]கைள-இயlபான nண ெவ4pபாJைட
sவபாவm எ@[ ெசாl^ேறாm. அnத Oபாவt'Zn உகnதாrேபாலேவ காMயm
‚க`^ற7. எnத காMயYm 'ரeயt'@ sவபாவtைத pX ‚க`வ'lைல. 'ரeயt'l
எnெதnத மாZறRகll-பrயயRகll ‚க`^றேதா அnத பrயாய வdவtைத ெவ4pப6t7m
தn' அnத 'ரeயt'ேலேய ndெகாmd8k^ற7. இைத 'ரeய சk' எ@[m
ெசாlவா rக ll . உ பாதான m எ @ற ெசாlலாl , t% கா[ உ பாதான ச k* எ @[
ெசாlலpப6வ7 அதாவ7 கடnத, ‚க`, எ'r காலm எனpப6m Ykகாலt'om,
காலtதாl எnத ேவ[பா6m இ@X அnத 'ரeயt'ேலேய இ8knm சk'ேய யாnm.
உதாரணமாக nடமாக மா[m சk' மm€l எpேபா7m இ8pப7 ேபாலkm, ேகவல
ஞானtைத ெவ4pப6m சk' உQr 'ரeயt'l இ8pப7 ேபாலkm என அXயkm. இ7
மJ6மlலாமl உQMட/8knm ஆைச, ெவn4, மயkக 'Mb உணrkகllvட (eபாவ
பMணாமm vட) மா[பJட ெவ4pபாJைட காJ6m தn'vட உQM@ தZெசயலான
இயlb (casual attitude- அ‚யத sவபாவm) vட உQMடm இ8k^ற7-அதாவ7 ]ல
காலm மJ6ேம ெவ4pப6tதkvdய அதாவ7 ‚ரnதரமZற eபாவ சk'ையrm உQMடm
உm6 எனkm அXயkm. உதாரணமாக n4rc]ேய தm•M@ Ykகால இயlபானாom
(‚யt sபாவமானாom) ெந8pbட@ ெதாடrb ெகாm6llள சமயt'l அத>டm
ெவn•ராக மாZறமைடrm தn' இ8pப7 ேபால, உQMடYm அனா' கால கrம
ெதாடrபாl eபாவ உணrைவ ெவ4pப6t7m சk' இ8pபைத ெதMn7 ெகாllளலாm.
ஆனாom ெதா6தl(sபrசm), Oைவ, வாசைன, ‚றm வdவ அதாவ7 உடl வdவமாக
மாZறமைடrm தn' உQM@ இயlb அlல, கrம வdவமாக ெவ4pப6m தn'rm
உQMடm இlைல. அேதேபால அXk வdவமாக மாZறமைடrm தn' உடl மZ[m
இn'MயRக4டm இlைல. ஒvெவா8 'ரeயYm அதனத@ Oய இயlbட@ இ8k^ற7
எ@[ Y@னேர நாm பாrtேதாm. sவபாவm எனpப6m Oய இயlb எpேபா7m இ8pப7sவத:(tத-Ykகாலt'om அைத eJ6 eலகாமl இ8pபதாnm. அைத யா8m உZபt'
ெசyவ7/lைல மZ[m அைத ேவெறா@றாக யாராom மாZறkm Ydயா7. இnத
sவபாவm Yதom Ydkm இlலாத, ஒேர மா'Mயான, ஒேர வdவமாக 'ரeயt7டேனேய
வா`^ற7. sபாவt'Zn ேவ[ எத@ சஹாயேமா, உதeேயா ேதைவQlைல அதாவ7
அ7 sவசஹாW அlல7 அசஹாWயாக இ8k^ற7 எனலாm. sவபாவm எpேபா7m
'ரeயt'ட/8n7 7mdt7kெகாm6 ெவ4ேயX e6வ'lைல.
எpேபா7m இ8pப7m, 'ரeய வdkடேனேய ஒJdkெகாm6 இ8pப7மான sவபாவm
அpபdேய 'ரeயt7ட@ வா`nதாom; இைடeடா7 மாZறமைடவதாக, ஒvெவா8
சமயYm ஒ8 nXp=Jட வdel மாZறமைடrm ஒckYைடயதாகேவ 'ரeய sவபாவm
இ8k^ற7. இnத Yைறயான, வMைச ^ரமமாக அைடrm மாZறRகைள ‚tய sவபாவm
மZ[m அ‚tய sவபாவm எ@[ v[^@றனr. ஒvெவா8 சமயYm, அnத சமய தn'kn
உகnத மாZறமைடய-உணrைவ ெவ4pப6tத-காMயm ‚கழ ேதைவயான ஷ€க
உபாதானm அnத 'ரeயt'ேலேய தn' வdel இ8k^ற7. இைத பrயாய சk* எ@[
v[^@றனr.
2. kRtதm: ‚/tத காரணm சmபnதமாக நாm Y@னேர eMவான சrcைச
ெசy'8k^ேறாm. எpெபாc7 காMயm ‚க`^றேதா அpேபா7 அnத காMயt'@
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உZபt'Ql எத@ேமl அtvலமாக இ8nததாக பa (nZறcசாJ6) வ8^றேதா மZ[m
அnத காMய வdel அ7 பMண/kகelைலேயா அைத ‚/tதm எ@[ ெசாl^ேறாm.
‚/tதm, ‚கcm காMயt'l எnதeதமான மாZறேமா, உதeேயா, சகாயேமா
ெச yவ ' lைல யானாo m , கா M ய m ‚ க c / ட t' l ‚ / tத m இ 8 pப 7 த e rkக
Ydயாதாகேவ இ8k^ற7. யா8kn ‚/tதt'@ ேமl நm=kைகேய இlைலேயா
அவ8kn, ஐn7 சமவாயRக4l ஒ@றான ‚/tத ெபயr ெகாmட சமவாய காரணtைத
அவr ஏZ[k ெகாllள elைல எ@பதாnm. அவ8ைடய இnத நm=kைக தவறானதாnm.
எpேபா7 மm த@ உபாதானtதாl பாைன வdவமாக மாZறமைட^றேதா அpேபா7
nயவ@, சkகரm, ெகாmb, Yதலான ‚/tதRகll vட அnத இடt'l இ8k^@றன.
எpேபா7 சmயkதrசன ˜ப காMயm ‚க`^றேதா அதாவ7 உQr 'ரeயt'@ ]ரtைத
nணm அத@ Oய தn'யாl சmயkதrசன பrயாய வdel பMண/k^றேதா அpேபா7,
தrசன ேமாஹ•ய கrமt'@ உபசமm Yதலான அnதரRக அவsைத-அtபவm அnத
உQMடm இ8kகேவ ெசy^ற7. எ7 உllேள இ8k^றேதா அ7 அnதரRகm எ@ற
ெபா84l இRn ெசாlலpபடelைல. காMயm ‚கழ அRn e'Yைறpபd-‚யம வdel
எnத ‚/tதm அவ]யm இ8kக ேவm6ேமா அைதேய அnதரRக ‚/tதm எ@[
ெசாl^@றனr. சmயkதMசனtைத ெவ4pப6t7m காMயtைத ெசyrm எlலா
உQMடYm ஒேர மா'Mயான இnத கrமt'@ உபசம ‚ைலேய அnதரRக ‚/tதமாக
இ8pபைத பாrkக Ydrm.
ஆனாl காMய ‚க`e@ேபா7 ேவvேவ[ உQrக4டm ேவvேவ[ ப^ரRக-ெவ4
‚/tதRகll இ8kக Ydrm. உmைமயான ேதவ, n8, சாs'ரm, ஆtமாtபe ஞா>
இைவக4@ +லm ேதசனா-அற உபேதசm ெப[தl பாhய-ப^ரRக-ெவ4 ‚/tதm
எ@[ ெசாlலpப6^ற7. அnத அற உபேதசm இnத =றeQேலா அlல7 YZ=றeQேலா
vட அைடn'8kகலாm. !ன =mப தMசனm, YZ=றe ‚ைனk, நரகt'l …eர ேவதைன
அtபவm, sவrகt'l ேதவrக4@ ஐsவrயRகைள கா‡தl Yதலான ‚/tதRகளாl
உQr உllேநாk^ த@ உQைர பZX எm‡^ற7, மZ[m த@ Œய Otதாtம
sவ˜பtைத பZX ]n't7 அ'ேலேய லQt7 e6வதாl அ7 தானாகேவ த@ Otதாtம
அtபவtைத ெப[^ற7- நZகாJ]ைய ெவ4pப6t7^ற7.
ஆtமாtபவ காMயt'l =ரதான ‚/tதமாக இ8k^ற ேதசனா வdவ ‚/tதt'@
ம)ைமைய பாrt7, நாm ஆtமஞா> நபைர, n8 மZ[m இnத ேதசனாe@ Yk^ய
ஆதாரமான அரஹnத பகவா>@ உபகாரtைத ‚ைனk ெகாll^ேறாm.
ஐn7 காரணRக4l அதாவ7 ஐn7 சமவாயRக4l எnத ஒ@[kகாவ7
Yk^யt7வm ெகா6t7 ேபசpப6mேபா7, மZற நா@n காரணRகqm ெகௗண வdel
(ெசாlலாமl eடpபJd8knm ‚ைலQl) ஏZ[k ெகாllள ேவm6m. ஆனாl இvவா[
ஏZ[k ெகாllளாமl, எpேபா7m ஒேர காரணtதாl தா@ காMயm ‚க`^ற7 எ@[
நmbதl /tயா ஏகாtதமாnm, இைத ஏகாtத வாதm எ@[m ெசாlவr. யாராவ7 ‚/tதm
மாt' ர ேம கா M ய tைத ‚ க `t7 வ தாக ஏ Z[ kெகாm6 , ‚ / tத m ^ ைட kகாத
காரணtதாl எ@ காMயm ‚கழாமl ]kகul மாJdkெகாm6 இ8k^ற7 எ@[
நm=kெகாm6 பரா…ன ேநாkn ெகாmடவrகளாக-=ற ெபா8qkn அdைமயாக
ஆ^e6^றாrகll. ேவ[ ]லr e' அlல7 ெதyவt'@ேமl பaைய ேபாJ6 ஏகாtத
வாதtைத ஊJடp ப6t'k ெகாll^^றாrகll.
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3. கால லp*: ஒvெவா8 ெபா84om nXp=Jட காMயm ‚கcm தn' எnத
காலt'l அைம^றேதா அnத காலtைத காலலp* எ@[ ெசாl^@றனr. இைத kய*
எ@[mvட ெசாlவாrகll. உபாதானm பZXய சrcைசQl நாm ஷ€க உபாதான
காரணtைத, காMய ‚க`ைவ ஒcRn ப6t7m காரணm அதாவ7 காMயm எpேபா7 ‚கழ
ேவm6m எ@பைத ஒcRn ப6t7m காரணm எ@[ ெசா@ேனாm.
ஒvெவா8 'ரeயYm Yதom Ydkm இlலாமl அனா' அனnதமாக இ8k^ற7.
ஒ8 சமயt'l ஒ8 பrயாயm ‚க`^றெத@றாl ஒvெவா8 'ரeயt'om ெமாtத
பrயாயRகll எtதைன? எ@[ எனkn •Rகll ெசாloRகll பாrkகலாm. ேயா]t7p
பாrtதாl eைடைய நாRகll ‚cசயமாக கm6 =dp{rகll.
பா8Rகll, Ykகாலt'om அதாவ7 கடnத, ‚க`, மZ[m எ'rகால சமயRகll
அனnதm, அதனாl ஒvெவா8 'ரeயt'@ பrயாயYm அனnதமாnm. 'ரeயt'@ இnத
அனா' அனnத =ரவாக வdவ பrயயRக4l ஒvெவா8 பrயாயYm ‚கழ ேவmdய
காலYm ‚cசQkகpபJடதாnm. அlல7 ஒvெவா8 பrயாயYm எpெபாc7, எதZnY@,
எதZnp =@ நைடெப[m எ@[ ‚cசQkகpபJடதாnm. இnத Yைறைம யாராom
ெசyயpபJட ஒ@[ அlல. ஒvெவா8 பrயாயt'@ தn' வdவ ஷ€க உபாதானm
அnதnத 'ரeயt'ேலேய இயZைகயாகேவ ‚ைல ெகாm6llள7. அ7 ெவ4pபட
ேவmdய காலt'l 7luயமாக ெவ4pப6^ற7.
காMயm ‚கcm தn'ைய-தZசமய பrயாயt'@ தn'ையேய காலm எ@[
ெசாl^ேறாm. 'ரeயt'@ sவகாலm அனா'அனnதm-Yதom Yde/lலாத7,
ஆனாl பrயாயt'@ காலm ஒ8 nXp=Jட சமயm மJ6ேம, இ7 மJ6மlல அnத சமயm
vட எpேபா7 ‚கழ ேவm6m எ@ப7 ‚cசQkகpபJடதாnm. பrயாயRக4@ அனா'
அனnத =ரவாகt'l-ெதாடkகYm Ydk/lலாத ஓJடt'l ஒvெவா8 பrயாயYm
‚cசQkகpபJடதாnm, அதனத@ சமயt'l சMயான வMைசQl ‚கcmபd யாராom
7mdkக Ydயாத சR^uயாl, =ரவாகtதாl- ெதாடr ஓJடtதாl TJடp பJடதாnm.
அதாவ7 ஒvெவா8 'ரeயt'om அத@ பrயாயRக4@ வMைச Yைறைமrm அ7
ெவ4pபட ேவmdய காலYm யாராom 'ரkகpபட Ydயாத TJ6 ேபாடpபJடதாக
இ8k^ற7. [அதாவ7 இnத பrயாயt'@ சR^utெதாடr அnத 'ரeயt'l எpபd
இயZைகயாகேவ அைமn7llளேதா அேதேபாலேவ பrயாயRகll ஒ@ற@=@ ஒ@றாக
வMைச ^ரமm மாறாமl ‚க`n7 ெகாmேட இ8k^ற7. இ'u8n7 நாm ெதMn7
ெகாllள ேவmdய7 எ@னெவ>l ஒvெவா8 'ரeயt'@ பrயாய ‚க`c] ‚ரl அnத
'ரeயt'ேலேய ப'n7 இ8k^ற7.]
கால லp'ைய பZX இnத ‚cசQkகpபJட த@ைமைய ெதMn7 ெகாmட ஆதாரtைத
ைவt7, நாm மZற காரணRகqm ‚cசQkகpபJடைவகளாகேவ இ8kக ேவm6m
எ@பைத உ[' ெசyய Ydrm. ‚/tதm ேவ[ ஒ8 ெபா84@ பrயாயm எ@பைத
Y@னேர பாrtேதாm. ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 பrயாயYm அதனத@ Oய
ச ம ய t' ேல ேய ( அ nத nத மா Zற m ேதா@ற ேவ md ய அ nத ஒ 8 n X p= Jட ‚cசQkகpபJட காலt'ேலேய) ேதா@[^ற7 எ@பைதrm Y@னேர ெதMn7
ெகாmேடாm. இத@ தாtபrயm-க8t7 எ@னெவ@றாl nXp=Jட சமயt'l-காலt'l
‚கcm nXp=Jட காMயt'Zகான ‚/tதm vட ‚cசQkகpபJடதாகேவ இ8k^ற7,
இைவகைள யா8m மாZற Ydயா7, Y@ =@ வ8மா[ ெசyய Ydயா7 எ@ப7தா@
யதாrtத ‚ைல எ@பைத சnேதகt'Zn இட/@X அXய ேவm6m. [ேகவuகll மZ[m
]tத பகவா@கll எlலா 'ரeயRகைளrm அைவக4@ Ykகால பrயாய =ரவாகtைதrm
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ஒvெவா8 சமயYm அவrக4@ ேகவலஞானt'l பாrk^றாrகll; பகவா@களாl vட
இைவகைள பாrkக Ydrேம ஒaய ‚க`kகைள மாZறேவா, அlல7 Y@ =@ ‚கழc
ெசyயேவா Ydயா7 எ@பேத உmைமயான ‚ைல.]
4. C+ஷாrtதm: b8ஷாrtதm எ@ற ெசாlu@ ெலௗ”க அrtதm எ@னெவ@[
பாrknmேபா7 அறm, ெபா8ll, இ@பm, மZ[m e6-ேமாŸm ஆ^ய nXp=Jட
காMயRகqkகாக உQr ெசyrm YயZ] எ@[ ெபா8ll ெகாll^ேறாm. உQM@ ]றpb
nணRகll மZ[m அத@ பrயாயRகll பZX நாm சrcைச ெசyதேபா7 xrய nணt'@
பrயாயtைதேய b8ஷாrtதm எ@[ ெசாlவைதp பாrtேதாm. ெபா+Il இயlC
Vணtைத @•ைமயாக பrயாய வuDl ெவIpபtmபu ெசyவேத C+ஷாrtதt*5
கா%யமாVm. ஆ[ 'ரeயRக4om அதனத@ இயlbkn உகnதாr ேபாலேவ
அ ைவ க 4 @ ப rயா ய Rக ll ‚ க `nத வ mண m இ 8 k^ @ற ன . ஆ ைக யாl ஆ [
'ரeயRக4om xrய nணm இ8k^ற7 மZ[m அத@ b8ஷாrtத வdவ பrயாயm
ஒvெவா[ சமயYm ‚க`nத வmணm இ8k^ற7. அதாவ7 b8ஷாrtதm எ@னேவா ஆ[
'ரeயRக4om அைவக4@ ஒvெவா8 பrயாயRக4om காரண வdel இ8n7
ெகாmd8k^ற7. [அதாவ7 'ரeயt'@ ஒvெவா8 பrயாய ெவ4pபா6m அnத
'ரeயt'@ b8ஷாrtதm எ@[ அXயkm.]
இைடெவ4யZற Y@ சமய பrயாயt'@ அak வdவ ஷணவrt' உபாதான காரண
சrcைசQl, இnத Y@ பrயாயm அaவைடதl அ6tத பrயாயm ‚கழ காரணm எ@[
பாrtேதாm. ஒvெவா8 சமயt'om Y@ பrயாய அak மZ[m அnத சமய தn'kn ஏZற
பrயாயt'@ ேதாZறm ‚க`nத வmணm இ8k^ற7. இvவா[ எnத Y@ பrயாயm
அanத =றn எnத nXp=Jட அ6tத பrயாயm ேதா@ற ேவm6m எ@ப7m ‚cசQkகp
பJடதாக இ8k^ற7.
காரண காMய இரக]ய சrcைசQl இnத Y@ேனாd பrயாய வdவRக4l
b8ஷாrtதm எ@ன எ@ப7 பZX ெகாPசm ]n't7 பாrkகலாm. சmயkதrசனm
அ ைட r m கா M ய m ‚ க `வ த Zn Y @ ப ல Y @ேனா d அ வ sைத க ll ‚ க ழ
ேவmdQ8k^@றன. சmயkதrசனt'Zn Y@ கரணலp', அதZn Y@ =ரேயாkயலp',
அதZn Y@ ேதசனாலp', அதZn Y@ eOt'லp', அதZn Y@ ஷேயாபசமலp'
Yதuயனைவ ‚க`^@றன. இைவகll எlலாm ஒ@ற@ =@ ஒ@றாக ஒ8 அnதr Yvrத
சமயt'ல ‚க`^@றன. இைவக4@ +லm நm b8ஷாrtதm ஒvெவா8 சமயYm ‚க`த
வmணm இ8k^ற7 எ@பைத உ[' ெசyயலாm. சmயkதrசனm அைடrm Y@
ெசyயpப6m இnத எlலா YயZ]கைளrm-பrயாயRகைளrm நாm b8ஷாrtதm எ@[
ெசாl^ேறாm. ேமாŸ மாrகtைத கைட=dkக இnத உபேதசேம ெசyயpப6^ற7.
ஒvெவா8 சமய பrயாயt'om b8ஷாrtதm எ@ற ெபயr ெகாmட காரணm இ8kகேவ
ெசy^ற7. காMயm ‚கcmேபா7 ஐn7 காரணRகll அதாவ7 ஐn7 சமவாயRகll
இ8k^@றன எ@[ நாm Y@னேர பாrtேதாm. இ'l ஐnதாm காரணமான பeதvயm
பZX இpேபா7 பாrkகலாm.
5. பDதvயm: பeதvயm எ@ற ெசாlu@ ெபா8ll kக•m தV* எ@பதாnm. ஒ8
வst7el எnத சமயt'l எ@ன காMயm ‚கழt தn' இ8k^றேதா அnத காMயேம
‚க`^ற7, ேவ[ காMயm ‚க`வ'lைல; இைதேய பDதvயm அlல7 ேஹானாஹாr
எ@[ ெசாl^@றனr. இpேபா7தா@ நாm காலலp' பZX பாrknmேபா7 காலm
அதாவ7 ஒvெவா8 பrயாயm ‚கcm சமயm-ஒvெவா8 சமய பrயாயt'@ ேநரm
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‚cசQkகpபJட7 எ@[ பாrtேதாm. இRn பeதvயt'l ஒvெவா8 பrயாயt'@
ெவ4pபா6m ‚cசQkகpபJட7-ஒvெவா8 பrயாயYm ‚cசQkகpபJட7 எ@[ நாm
பாrt7k ெகாm6 இ8k^ேறாm. ஒvெவா8 சமயt'om kகழt தV*யான பrயாயm
எ7ேவா அ7ேவ ‚க`^ற7, ேவ[ எ7km ‚க`வ'lைல. பrயாய தn' வdவ தrமm அnத
'ரeயt'ேலேய இ8k^ற7.
நாm ஏதாவ7 ஒ8 ெபா84@ •ள, அகல, உயரtைத அளn7 அnத ெபா84@
es…ரணm எvவளk எ@[ பாrk^ேறாm. !ேனn'ர பகவா@ அவ8ைடய 'vய
ேகவலஞானt'@ +லm ெபா8ll எvவளk =ரேதச es…ரணm ெகாmட7 எ@பேதா6
மJ6m அlலாமl அnத 'ரeயt'@ அனா'அனnத பrயாய வMைசையk vட ஒேர
சமயt'l அXnதவராக இ8k^றாr. கால ேநாk^om 'ரeயm அனா'அனnத காலm
பரeQ8k^ற7, அத@ ஓJட வMைசையrm-=ரவாகkரமtைதrm அவr ெதMn7
ெகாll^றாr. 'ரeயm இடேநாk^l பரeQ8pபைத ‹rயkpரcசy எ@[ ெசாl^@றனr,
மZ[m கால ேநாk^l அனா' அனnத =ரவாகtைத ஊrtவpSரcசy எ^@றனr..
இRேக பாr, ேஷtர-இட ேநாk^l ஒvெவா8 •வ 'ரeயm, தrம 'ரeயm மZ[m
அதrம 'ரeயm ஆ^ய +@[m அசRkயாத =ரேதசm ெகாmடைவ, ஆகாச 'ரeயm
அனnத =ரேத], கால 'ரeயm ஒ8 =ரேதசm மJ6ேம ெகாmட7, btகலm பரமா‡
ேநாk^l ஒ8 =ரேத], sகnத ேநாk^l பnp=ரேத]யாnm. ஆனாomvட கால
ேநாk_ l எ lலா * ரD ய 9க I 5 D s‹ ரண @ m ச மான மாக ேவ இ + k_ ற 2 அனா'அனnதமாக இ8k^ற7. •ள, அகல, உயரm ெபா84@ +@[ பMமாணRகllஅளைவகll. காலm ெபா84@ நா5காவ2 அளைவ அlல7 பMமாணm. அதாவ7
ெபா8ைள esதார ேநாk^l நாm •ள, அகல, உயரtைத அளk^ேறாm, அைவகllேமேல
vXய7ேபால ேவ[ேவறாக இ8k^@றன. ஆனாl காலtதாl ஒ8 ெபா8ைள
அளknmேபா7, எlலா ெபா8llகqm கால ேநாk^l ஒ@றாக அதாவ7 அனா'
அனnதமாக இ8k^ற7. இnத நxன காலt'l ePஞா>கll vட காலtைத
கணk^J6p பாrk^றாrகll, அவrகll vட காலtைத நா@காவ7 பMமாணமாக (fourth
dimension ஆக) ஏZ[k ெகாm6llளனr.
sவபாவm, ‚/tதm, காலலp', b8ஷாrtதm மZ[m பeதvயm எனpப6m இtத ஐn7
e த கா ரண Rக ைள அ தாவ 7 ச ம வா ய Rக ைள ப ZX ெத M n7 ெகாmேடா m .
எpேபாெதlலாm காMயm ‚க`^றேதா அpேபாெதlலாm இnத ஐn7 காரணRகll
இ8kகேவ ெசy^ற7. எnத காMயYm காரண/lலாமl ‚க`வ'lைல. காரணm எpபd
இ8k^றேதா அpபdேய காMயm ‚கcm. sவபாவm எpபdேயா, b8ஷாrtதm எpபdேயா,
காலலp' எpபdேயா, பeதvயm எpபdேயா மZ[m ‚/tதm எpபdேயா அைவகqkn
உகnத காMயேம ‚கcm.
ஐn7 சமவாயRக4@ ெபயrகll மZ[m அைவக4@ sவ˜பm பZX ெதMn7 ெகாmட
=றn உRகll மன'l நாm ஒ8 nXp=Jட காMயm ெசyய ேவm6m எ@றாl இnத ஐn7
சமவாயRகைள-ஐn7 காரணRக4@ ச+கtைத எRேக ேதd எ6pப7? நமkn
காலலp'ேய வரelைல எ@றாl எ@ன ெசyவ7? நmYைடய பeதvயm எ@னவாக
இ8knm எ@[ ெதMயelைலேய? நmYைடய பeதvயm இpபdtதா@ எ@றாl
b8ஷாrtதt'Zn எ@ன அவ]யm இ8k^ற7? நாm b8ஷாrtதm எ@னேவா ந@றாகேவ
ெசy^ேறாm ஆனாl ‚/tதேம ^ைடkகelைல எ@றாl எ@ன ெசyவ7? Yதலான
அேனக ேகlleகll ேதா@XQ8kகலாm எ@[ ‚ைனk^ேற@.
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வst7e@ காரணகாMய ஒcRnYைற இரக]யtைத கவனt'l ெகாllளாததாl
இ7ேபா@ற அேனக ேகlleகll எc^@றன. ‚க`e@ காரணRகll பZXேய ]nதைன
ெசyவதாl, அnத காரணRகைள எlலாவZைறrm ஒ@[ ேசரkக ேவm6ேம எ@ற
கவைலயாl உQr 7@பYm, கலkகYm அைட^ற7. மகllகேள! தt7வ அXk ஒ@ேற
எlலா 7@பRகைளrm ேபாkக வlல7 எ@பைத எpேபா7m கவணt'l ெகாllqRகll.
ஐn7 சமவாயRக4@ த@ைமைய ெதMn7 ெகாllவதாl 7@பRகll எlலாl nைறn7
e6^@றன. ஒvெவா8 பrயாயt'om, அnத பrயாயm ‚கழ ேதைவயான ஐn7
சமவாயRகqm தானாகேவ அRn வn7 ேசrt7 e6^@றன, அைவகைள யா8m ேதd
கm6 =dt7 ஒ@[ ேசrt7 ெகாm6 வ8வ'lைல, அpபd ெகாm6 வரkm Ydயா7.
வst7el அனnத nணRகll இ8k^@றன. ஒvெவா8 nணt'om ஒvெவா8
சமயYm b7pb7 பrயாயm-b7pb7 காMயm இைடeடா7 நடn7 ெகாm6 இ8k^ற7.
இnத பrயாயRகll அnத ெபா84@ e8pபt'Zn ஏZறவா[ ‚க`வ'lைல ஆனாl
‚ய/kகpபJட அதாவ7 ‚cசQkகpபJட ெபா84@ அைமpbkn (பகவா@ அnத
ெபா84l எ@ன ‚கcm எ@[ த@ ேகவலஞானt'l பாrtதாேரா அேதேபாலேவ)
உதnதாrேபாலேவ ‚கcm. நா@ இpபd ெசy'8nதாl காMயm அpபd நடn'8knm
எ@ப7 ேபா@[ அதாவ7 அpபd, இpபd எ@[ நm e8pபm ேபால காMயRகைள
‚க`t7m Oதn'ரm காரண காMய ஏZபாJdl சாt'யm இlைல எ@பேத உmைம.
இRேக எlலாm வைரய[kகpபJட, ‚cசQkகpபJட காMயேம ‚கcm. காரணYm
‚cசQkகp பJடதாnm, காMயYm ‚cசQkகp பJடதாnm. அpபdெய@றாl =றn நாm
ெசyவதZn இRn எ@ன இ8k^ற7?
சZ[ Y@ நாm கால லp' மZ[m பeதvயm ஆ^ய இரm6 காரணRக4@ சrcைச
ெசyrmேபா7 ஒvெவா8 பrயாயYm ‚கழ ேவmdய ேநரm, அதtைடய ஜ@மஷணm,
அதாவ7 nXp=Jட அnத பrயாயm ‚கழ ேவmdய காலm ‚cசQkகpபJடதாnm எ@[
பாrtேதாm. அ7 Y@னேரா அlல7 =@னேரா ‚க`வ'lைல,அேதேபால எnத பrயாயm
‚கcm எ@ப7m ‚cசQkகp பJடதாnm. 'ரeயt'@ பrயாய அனா' அனnத =ரவாக
வMைசQl ஒvெவா8 பrயாயYm அnத 'ரeயt'@ தn'யாl எ@ன ‚கழ ேவm6ேமா
அ7ேவ ‚க`^ற7. இnத பrயாய சk' அதாவ7 காMயm ‚கcm தn' ஒvெவா8
'ரeயt'om Oதn'ரமாக அ'ேலேய இ8k^ற7 (ப'n7 இ8k^ற7, அ7 சMயான
ேநரt'l அ7வாகேவ ெவ4pப6^ற7), b'தாக ேவ[ எ7km ெவ4pப6வ 'lைல.
ஒ8 nXp=Jட பrயாயm மJ6ேம ‚cசQkகpபJடதாக இlைல, அத@ Y@ பrயாயm,
அnத பrயாயt'@ அak, ‚க`கால பrயாயt'@ ேதாZறm vட ‚cசQkகpபJடதாக
இ8k^ற7. அதZn Y@ ‚கcm எlலா பrயாயRகqm vட ‚cசQkகpபJடதாகேவ
இ8k^@றன. இைதேய e', ெசயlYைற அlல7 b8ஷாrtதm எ@[m ெசாl^றாrகll.
இ'u8n7 b8ஷாrtதm vட ‚cசQkகpபJடதாக இ8k^ற7 எ@பைத உ['
ெசyயலாm.
ஒvெவா8 'ரeயt'@ sவபாவm எ@னேவா அனா'அனnத 'Mகால ஒேர வdவமாகYc வdவமாக அ'ேலேய இ8k^ற7, அ7 ‚ய/kகpபJட7, ‚cசQkகpபJட7
எ@பைத ெசாlல ேவmdய அவ]யேம இlைல. sவபாவm, b8ஷாrtதm, காலலp',
பeதvயm எlலாm எ@னேவா ‚cசQkகpபJடதாக இ8k^ற7 ஆனாl ‚/tதtைத
மJ6மாவ7 நமkn ேவmdயைத ேதd அRn ெகாm6 வரலாm அlலவா? ெகாm6 வn7
ேசrkகலாm அlலவா? எ@[ யாராவ7 ேகJகலாm. அதZn ப'l இ7தா@. ‚/tதm
எ@னேவா ேவ[ 'ரeயt'@ பrயாயமாnm, அதாவ7 ேவ[ 'ரeயt'@ ெசயலாnm,

109

அ7vட அnத 'ரeயt'@ sவபாவm, b8ஷாrtதm, காலலp' மZ[m பeதvயm
இைவகqkn உகnதாr ேபாலேவ ‚கcm எ@பெதlலாm vட ‚cசQkகpபJடதாக
இ8k^ற7. ேவ[ 'ரeயt'@ காMயtைத நாm எpபd ெசyய Ydrm? இ'u8n7 ஒ8
nXp=Jட காMயt'@ ‚/tதm vட ‚cசQkகpபJடதாக இ8k^ற7 எ@பைத
அXயலாm.
இைவ எlலாm தானாகேவ நடk^ற7-automaticகாக தாேன இயRn^ற ஏZபாடாக
இ8k^ற7. காரண காMய ஏZபாJd@ இரக]யtைத ெதMn7 ெகாllவதாl நமkn
ெபா8llக4@ Oதn'ரt த@ைம பZXய அXk வ8^ற7. நmYைடய eப•த நm=kைக
அதாவ7 எ'rமைறயான-தவறான-+டநm=kைக அan7 e6^ற7. நm 7@பm Ydkkn
வn7 e6^ற7 மZ[m கrt8tவ bt'-நா@ ெசy^ேற@ எ@tm Tதm நmைம eJ6
இறR^ e6வதாl நmYைடய உபேயாகm எ4தாக பrயாயm/காMயm ெசyவ'u8n7
eல^, நm Oய இயl=@ேமl-பrயாய *+vu Dல_ *vவய *+vuW5 ேமl ‚ைல
ெகாll^ற7, சmயk b8ஷாrtதm ெதாடR^ e6^ற7, சmயkதrசனm அைடய ெசyய
ேவmdய காMயRகll தானாகேவ ‚கழt ெதாடR^ e6^ற7.
பrயாயRகll ‚cசQkகpபJடைவ, அத@ வMைச Yைறrm ‚cசQkகpபJடதாக
இ8k^ற7, ஆைகயாl ஐn7 சமவாயRகll vட ‚cசQkகp பJடதாகேவ இ8kக
ேவm6m இlைலயா? இtத எlலா eஷயRகைளrm பZXய யதாrtத ஞானm வnத =றn
kரமபtதபrயாய ]tதாnதm vட உRகqkn bMயவ8m, அத@ மrமtைத vட
உRகளாl bMn7 ெகாllள Ydrm, அ7 சmபnதமான பல ேகlleகqknm ப'l
^ைடknm. அ•வ 'ரeயRக4@ பrயயRக4l vட இேதேபால ஐn7 சமவாயRகll
இ8k^@றன, அpபdQ8kக உQr 'ரeயm மJ6m அத@ காMயm ‚கழ இnத ஐn7
சமவாயRகைள ேதடேவmdய பலxனமான ‚ைலQl இ8k^றதா எ@ன?
எpெபாc7 nXp=Jட காMயm ‚கழேவmdய7 ‚க`^றேதா அpேபா7 இnத ஐn7
ச ம வா ய Rக q m O ல ப மா க ேவ அ Rn வ n7 ேச rn7 e 6 ^ @ற ன , ேம o m
‚கழpேபாவ'lைல எ@றாl அைவகll ஒ@[m அRn வn7 ேசrவ'lைல. அPஞா>
உQr கrt8tவbt'Q@ அஹRகாரtதாl-தா@ ெசyபவ@ எ@ற '/ராl நா@ காMயm
ெசyதாl அ7 ‚கcm, நா@ ெசyயelைல எ@றாl அ7 ‚கழா7 எ@ற eப•த bt'+டஅXk ெகாmd8k^ற7. நmYைடய 'னm'னm ெசt7=ைழknm கŠடமான
வா`kைகQl இைத அtபவm ெசy^ேறாm ஆனாom அைத நmபt தயாராக இlைல.
நாm nXp=Jட e8mbm ெபா8ைள அைடவதZn YயZ] ெசy^ேறாm, பணm
இlலாததாl அைடய Ydயாத ெபா8ளாக அ7 இ8k^ற7. ஆனாl =@னாl பணm
ேசrtத =றn vட அைடய ‚ைனtத ெபா8ைள அைடய Ydயாமl ேபாnmேபா7 நாm
/கkm ேசாக மைட^ேறாm. அ7 ேபா@ற சமயRக4l நமkn !னாகம ]tதாnதRகll
‚ைனkkn வnதkட@ நm 7@பm மைறn7 அைம' யைட^ேறாm.
காrt'ேகயனாt=ேரkஷாel காrt'ேகய ஆசாrயr v[^றாr எnத உW+kV,
எnத இடt*l, எnத காலt*l, எnத D*pபu SறD அlல2 மரணm kக•m எ5f
zேனn*ர பகவா5 த5 ேகவலஞானt*l kைலயான வuDl-ஒ+ ஓDயm ேபால
கYடாேரா அnத உWr, அnத இடt*l, அேத காலt*l, அேத D*@ைறWl அnத
kக}c ஏeபt_ற2, அnத kக}ைவ தDrkVm சாமrt*யm இn*ர5 எ5ன
zேனn*ரskV wட இlைல. இvவாf யாr எlலா *ரDய9கைளƒm மefm
அைவகI5 பrயாய9கைளƒm பகவா5 த5 ேகவலஞானt*l பாரtத2 ேபாலேவ
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kக}_ற2 எ5f ஏef நmC_றாேரா அவr சmயk*+vu, யாr அ*l ேகllD
எ•pC_றாேரா, தாsm VழmS மeறவrகைளƒm VழpC_றாேரா, அவr Rtயா*+vu.
ைஜேநn'ர ]tதாnதேகாŠ ஆ]Mயr இvவா[ v[^றாr எnத கா%யm அதாவ2
பrயாயm எnத kRtதt*5 aலm, எnத *ரDயt*l, எnத இடt*l, எnத காலt*l,
எpபu kகழ ேவYtேமா; அnத பrயாயm, அnத kRtதt*5 aலமாகேவ, அேத
*ரDயt*l, அேத இடt*l, அேத காலt*l, அேத மா*%ேய kக}_ற2.
பாr…rகளா! ேமZகmட eளkகRகளாl 'ரeயm, இடm, காலm, பாவm மZ[m ‚/tதm
எ lலா m ‚ cச Q kக pப Jட தா க இ 8 k^ ற 7 எ @ப 7 உ [ ' யா ^ ற 7 . ஐ n7
சமவாயRகைளrm நாm 'ரeயt'@ Oயநா@ைமQl-sவச7Šடயt'l எvவா[
ெபா8t'p பாrkக Ydrm எ@பைத பாrkகலாm.
sவபாவm 'ரeயt'om ேஷtரt'om ேசrn'8k^ற7, காலலp' காலt'l
ெபா8n'Q8k^ற7, பeதvயm ‚கழt தnnத பாவt'om, மZ[m b8ஷாrtதm காரண
வdவ பாவt'om ெபா8n'Q8k^ற7, ‚/tதm எ@னேவா ேவ[ 'ரeயt'@
பrயாயமாnm. இ'u8n7 தா@ யாr மZ[m =ற ெபா8ll எ7 எ@ப7 vட
உ['யா^ற7. தா@ எ@ப'l sவபாவm, b8ஷாrtதm, காலலp' மZ[m பeதvயm
ஆ^ய நா@n சமவாய காரணRகqm, =ற ெபா84l ‚/tத காரணYm அடRn^@றன.
இnத சமவாயRகைள ‚/tத மZ[m உபாதான வdel =Mt7p பாrknmேபா7
sவபாவm 'Mகால உபாதானm, b8ஷாrtதm இைடெவ4யZற ஒ8சமய Y@ பrயாயt'@
அakவdவ ஷ€க உபாதானm. காலலp' மZ[m பeதvயm அnத சமய பrயாய தn'வdவ
ஷ€k உபாதானm. ‚/tதtைத ‚/tத வdவமாக Y@னேர நாm பாrt'8k^ேறாm.
•Rகll இpேபா7 இnத ஐn7 சமவாயRகைள 'ரeயm மZ[m பrயாய ேநாk^l
=Mt7 ெசாloRகll பாrkகலாm. sவபாவm மJ6m 'ரeயm, மZற நா@nmb8ஷாrtதm, காலலp', பeதvயm, ‚/tதm பrயாயRகll ஆnm. எvவளk சnேதாஷமாக
இ8k^ற7 பா8Rகll, நமkn எnத அளk ]tதாnதm ெதMrேமா, எnத தt7வRகைள
நாm ெதMn7 ெகாmேடாேமா அnத ேநாk^l, எnத eஷயtைதrm உllேநாk^
ெபா8tதm பாrt7 நாm எlலாவZைறrm எ4தாக ெதMn7 ெகாllள Yd^ற7, அைவகll
எpபd இ8k^றேதா அpபdேய-உllளைத உllவாேற அXn7 ெகாllள Yd^ற7.
ஐn7 பாவRக4@ (bhave’s-உணrkக4@) ெபயைர ேகJd8k^–rகll அlலவா?
பாMணா/க பாவm, ஔபச/க பாவm, ஷேயாபச/க பாவm, ஷாQக பாவm, மZ[m
ஔதாQக பாவm உQr 'ரeயt'@ அசாதாரண பாவRகll ஆnm, இைவகll •வ
'ரeயtைத தeர மZற எnத 'ரeயt'om காணpபடelைல. இைவக4l பா%ணாRக
பாவm இயlb-sவபாவ-'ரvய வdவ பாவமாnm, மZற நா@n பாவRகqm பrயாய வdவ
பாவRகll, பrயாயRகll காMயRகளாnm. sவபாவm எ@னேவா Ykகாலt'om இ8pப7,
அதZn ‚/tதt'@ அவ]யm இlைல ஆனாl காMயt'l-பrயாயt'l ‚/tதt'@
Y@>ைல ேதைவpப6^ற7. இRn உQM@ பrயாய வdவ நா@n பாவRகll
இ8k^@றனேவ அைவக4l ‚/tத வdel கrமt'@ nXp=Jட ‚ைல காணp
ப6^ற7. ஆைகயாl இnத ‚/tதRகைள பZX ெதMயpப6tதேவ உQM@ இnத
உணrkகqkn கrமt'@ அnத சமய ‚ைல எ@னேவா அதZn அtசரைணயாக அnத
உணre@ ெபயrகll ெகா6kகp பJ6llளன. உQM@ எnத உணre@ேபா7 கrமt'@
உபசம-த€k ‚ைல காணpப6^றேதா, அைத ஔபச/க பாவm எ@[ ெசாl^@றனr.
உQMடm ஆைச, ெவn4, மயkக உணrk இ8knmேபா7 கrமt'@ உதயm ‚/tத
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வdel அRn இ8k^ற7, அதனாl இtத உணrைவ ஔதாQக பாவm எ@[
ெசாl^@றனr. உQM@ எnத உணre@ேபா7 கrமt'@ ஷாேயாபசம-த€k மZ[m
அak ‚ைல ‚/tத வdel காணpப6^றேதா, அnத உணrைவ ஷாேயாபச/க பாவm
எ@[ ெசாl^@றனr. உQM@ எnத உணre@ேபா7 கrமt'@ ஷயm-அak
காணpப6^றேதா, அnத உணrைவ ஷாQக பாவm எ@[ ெசாl^@றனr. ஆனாl உQM@
பாMணா/க உணrk ஒ8 காMயm இlைல அதாவ7 அ7 உQM@ எnத ஒ8 nணt'@
பrயாயமாகkm இlைல. அதனாl அRn எ7 ‚/tதm எ@ற ேகlleேய எழelைல.
பாMணா/க பாவm உQM@ அனா'அனnத Ykகால-ெதாடkகYm Ydkm இlலாத
sவபாவமாnm. ஞான nணt'@ பrயாயm எpேபா7 இnத ‚ஜ t8வ பாMணா/க
பாவt7ட@ ேவ[படாமl அேதேபாலேவ ெவ4pப6^றேதா அைதேய அXn7 அ'ேலேய
ஆ`n7 e6^றேதா அpேபா7 உQ8kn த@ ஆtம அtபவm உmடா^ற7,
சmயkதMசனtைத ெப8^ற7, அ…n'Mய ஆ@ம Oகm அRn அtபவt'Zn வ8^ற7.
ஆசாrயகlப பmdJ ேதாடrமl! ேமாŸமாrக=காசt'l இnத ஐn7 சமவாயRகll
பZX /கkm ந@றாக eவMt'8k^றாr. அnத வrணைன இvவா[ இ8k^ற7. “இRn
ேகlle எ@னெவ@றாl ேமாŸt'Zn …rk காலலp' வnத =றn பeதவயt'Zn
உகnதாrேபால ஆ^றதா, அlல7 ேமாஹm Yதuய eபாவ உணrkகll உபசமm ஆன
=றn ஆ^றதா, அlல7 b8ஷாrtதtைத ‚[kவதாl உmடா^றதா ெசாloRகll.
Yதl இரm6 காரணRகll ேசrn7 Yk' உmடாவதாக இ8nதாl =றn ஏ@ இnத
உபேதசm ெகா6k^றாrகll? b8ஷாrtதtதாl உmடா^றெத@றாl உபேதசm ேகJ6
b8ஷாrtதm ெசyrm எlேலா8knm Yk' ^ைடpப'lைல ஆனாl அ'l ஒ8 ]லேர
Yk' அைட^றாrகll, இதZn எ@ன காரணm?
சமாதானm - ஒ8 காMயm ‚கc/டt'l பல காரணRகைள அRேக பாrkக Yd^ற7.
ஆனாl Yk' அைடrmேபா7 அRn ேமZvXய +@[ காரணRகqm ஒ@[ ேசrn7
e6^@றன, ஆனாl Yk' ஏZபடelைல எ@றாl அRn அnத +@[ காரணRகqm
ஒ@[ ேசrவ'lைல.
அவr ேமom v[^றாr, “எnத காலt'l காMயm ‚க`^றேதா அ7ேவ காலலp'
ேமom எ@ன காMயm ‚க`^றேதா அ7ேவ ‚கழ ேவmdய காMயm (ேஹானாஹாr).
‚/tதm எ@னேவா கrமRக4@ உபசமm Yதuய ஆனாl அைத உQr எ@னேவா
ெசyவ7 ^yவ7 எ7k/lைல ஏென>l அ7 btகல 'ரeயt'@ காMயm. YயZ]
ெசyவ7 உQM@ காMயm ஆைகயாl உQ8kn b8ஷாrtதm ெசyrmபd அதாவ7 Yk'
பாைதQl ெசlல YயZ] ெசyrmபd உபேதசm ெகா6kகp ப6^ற7.
எnத உQr !ேனn'ரM@ உபேதசt'Zn உகnத சMயான மZ[m Yைறயான
YயZ]ைய ேமZெகாllqமானாl அத@ காMயm அவ]யm ெவ4pப6m. யாராவ7
ேமாŸமைடய தn'யான ெசயைல ெசyய YயZ] (b8ஷாரtதm) ெசyதாl அRn மZற
காரணRகll எlலாm தானாகேவ வn7 ேசrn7 e6^@றன, யாr அnத YயZ]
ெசyயelைலேயா அவ8kn அRn Yk'kn ேதைவயான எnத காரணYm அRn
ேசrவ'lைல”.
இRn Yk' அைடய எlலா சமவாயRகqm ஏZகpபJடாom அைவக4l நா@ைக
ெகௗண மாக ைவ t7 b 8 ஷா rத t' Zn - Y ய Z] kn Y k^ ய t7 வ m ெகா 6 t7 ,
உQrகqkn Yk' அைடயt தnnத b8ஷாrtதm-YயZ] ெசyrmபd Œm6தl
அ4kகpப6^ற7. காரண-காMய ஏZபாJdl இpபdpபJட நlYயZ] ெசyrmபdயான
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e ள kக m ! னா க ம t' l ெகா 6 kக pப 6 ^ ற 7 . ! னா க ம t' l இ pப d
ெசாlலpபJd8nதாom vட உmைமQl இnத அைமpb எ@னேவா ெபா8llக4ேலேய
அதாவ7 எlலா 'ரeயRக4om இயZைகயாகேவ ப'n7 இ8k^ற7. சரவPஞ பகவா@
இnத அைமpைப-ஏZபாJைட த@ ேகவலஞானt'l பாrt7 ெதMn7ெகாm6தா@
அைதpபZX நமkn சமவசரணt'l 'vயtெதா> +லm ேமாJசமாrகm பZX
vXQ8k^றாr.
சாs'ரt'l ]ல இடRக4l காலலp'kn Yk^யt7வm ெகா6t7 eளk^
இ8k^றாrகll. எpபdெய>l காலலp' வnதkட@ உQ8kn சmயkதrசனm
உmடா^ற7. அnத சமயt'l அRேக மZற எlலா சமவாயRகqm ஒ@[ ேசrn7
e 6 ^ @ற ன எ @[ ஏ Zக pப 6 ^ ற 7 ஆ னாl ம Zற ைவ க ைள ெகௗண மாக ஏ Z[
காலலp'kn Yk^யt7வm ெகா6t7 அ7 மJ6ேம ெசாlலpப6^ற7. சாs'ரt'l
ெசாlலpபJட'@ சMயான அrtதtைத ெதMn7 ெகாllqm கைல ெதMயelைல
எ@றாl, எ@ன ெசாlலpப6^ற7 எ@[ ெதMn7 ெகாllள Ydயelைல எ@றாl,
அpபdpபJட அPஞா> உQr சாs'ர பQZ] ெசy7mvட ஐn7 சமவாயRக4l
Yk^யமாக ெசாlலpபJட ஒ@[தா@ Yk^யm எ@[ தவறாக ஏZ[ ஏகாtத
/tயாமாrகtைதேய ேபாஷாkn ெசy7 ெகாll^ற7, தவறாக nழpபm அைடn7 காலm
வரJ6m எ@[ YயZ] எ7km ேமZெகாllளாமl ^ைடtத ம>த =றeைய xm ெசy7
ெகாm6 =றe OழZ]ைய ேமom ெப8k^k ெகாll^ற7.
ஐn7 சமவாயRகll பZXய சrcைசயாl 'ரeயRக4@ Oதn'ரm, பrயாயRக4@
Oதn'ரm மZ[m சகஜமான மZ[m ‚cசQkகpபJட அதாவ7 ‚ய/kகpபJட காரணகாMய அைமpbm அைவக4@ Oதn'ரமான ெசயom உRகqkn bMn'8knm எ@[
நmb^ேற@. ேமom இ7 பZXய சrcைசகைள அ6tத கdதt'l பாrkகலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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காரண-கா%ய சmபnத சk*கll
கdதm-11

26-6-2001

அ@b •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
ஐn7 சமவாயRகll பZXய சrcைசைய பdtததாl உRகll மன'l இ8nத கலkகm
ேபாyeJடதாகkm, ைதMயm வn7 eJடதாகkm •Rகll இ8வ8m எc'ய கdதm +லm
அX^ேற@. மகllகேள! நm வா`kைகQl தZகாuகமாக பல =ரc]ைனகைள
சn'k^ேறாm. அpேபா7 ]Xய அlல7 ெபMய ஏமாZறRகll வ8mேபா7 நமkn
தt7வt'@ அdpபைட இlைலெய@றாl நாm /கkm ^ளrc] அைட^ேறாm, மன
அைம'ைய இழk^ேறாm. இnத —`‚ைலQl இ8n7 ெவ4ேயற வa ெதMயelைலேய
எ@ற ஏமாZறtதாl 7kகt'om, ேகாபt'om மZ[m nழpபt'l ஆ`^ேறாm.
இtதைகய உணre@ காரணtதாl ஒ8 eதமான b'ய கrம பtதm ‚க`^ற7. அnத
கrமm =Zகாலt'l உதயt'Zn வn7 பல@ ெகா6knmேபா7 இேதேபா@ற சாதகமZற
—`‚ைலேய அைம^ற7. ேவ[ ]ல உQrகll தRகqkn அைமnத சாதகமான
—`‚ைலQl சnேதாஷமைட^@றன, அைத அtபeknm bt' ெகாm6 அXயாைமQl
இ8k^@றன. சாதக eஷயRக4l பZ[, கrவm, ஹாsயm Yதuய உணrk ெகாllவத@
+லm கrமபnதm எ@னேவா ‚க`n7 ெகாmேட இ8k^ற7. இ'u8n7 தp=kக
ஒேரவa தt7வt'l நm=kைக ெகாm6 சmயkதrசனm ெப8வேதயாnm.
!ேனn'ரனாl ெசாlலpபJட ஆகமt'@ வaQl ெபா84@ sவ˜பm பZXய அXk
ெப Z[ ஆ [ ' ர e ய Rக 4 @ ‚ க `k க ைள r m - கா M ய Rக ைள r m அ த Zகா ன
காரணRகைளrm நாm அXn7 ெகாm6 இ8k^ேறாm. ஒvெவா8 'ரeயYm
Oதn'ரமான7 ேமom அ7 தானாகேவ த@ைன மாZXk ெகாll^ற7, த@ காMயtைத
தாேன ெசy^ற7, ேவ[ எத@ காMயtைதrm அ7 ெசyய Ydயாததாகேவ இ8k^ற7
எ@பைதrm அX^ேறாm. Yc =ரபPசtைத இயRnm காMயtைத ெசyrm கடkll
ஒ8வr இ8k^றாr எ@[ நmbதl ஒ8 ெபMய தவறான நm=kைகயாnm. =ரபPசt'l
உllள எlலா 'ரeயRக4om காரண-காMய சmபnத சk'கll இ8k^@றன, அnத
சk'கைளp பZX இpேபா7 ெதMn7 ெகாllளலாm.
ஒvெவா8 'ரeயYm அனnத சk'கைள ெகாmd8k^@றன. சமண தt2வ அj@கm
btதகt'l நாm ெபா7 nணRக4@ சrcைசQl வs7t7வ மZ[m 'ெரௗயtவ
nணRகைள பZX eMவாக ஆராynேதாm. ஒvெவா8 'ரeயt'om வs7t7வm ெபயr
ெகாmட nணm இ8k^ற7. 'ரeயt'l த@ைன உபேயாகமான ஒ8 ெபா8ளாக
காJ6m காரணm அதாவ7 தா@ ஒ8 உபேயாகமான ெபா8ll எ@பைத ெவ4pப6t7m
காரணm இயlபாகேவ இ8k^ற7. 'ரeயt'@ இnத இயlபான ெசயைலேய அத@
வs7t7வ nணm எ@[ ெசாl^ேறாm. 'ரeயt'l ேதாZறm, மைறதl காMயm
‚க`nத வmணm இ8k^ற7. ேதாZறm, மைறதl இைடeடா7 ‚க`n7 ெகாm6
இ8knm காரணYmvட இயlபாகேவ இ8k^ற7. ெபா8ll த@ைன எpேபா7m
அaயாமl ைவt7kெகாm6 அ'l மாZறRகைள ெவ4pப6t7m காMயtைத ெசy7
ெகாm6 இ8k^ற7. 'ரeயt'@ இnத இயlைப 'ெரௗயtவ nணm எ@[
ெசாl^ேறாm.
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ஒvெவா8 'ரeயt'om ேதாZறm, மைறதl, ‚ைலt'8tதl சk' இ8k^ற7.
இnத சk'Q@ காரணtதாl ேதாZறm, மைறதl, ‚ைலt'8tதைல 'ரeயm
த@>ேலேய ெகாmடதாக இ8k^ற7. இnத சk'Q@ காரணtதாl ஒvெவா8 சமயYm
அத@ Y@ேனாd பrயாயt'@ மைறkட@, ‚க`கால பrயாயt'@ ேதாZறYm vடேவ
'ரeயm த@ைன ‚ைலயாக தkகைவt7k ெகாllqதom ‚கழnத வmணm இ8k^ற7.
Oதn'ரமாகkm மZ[m த@>யlபாகkm த@ைன அat7 ெகாllளாமl, த@ ‚ைலைய
ஒvெவா8 சமயYm மாXkெகாmேட இ8tதl ஒvெவா8 'ரeயt'@ இயlபாகேவsவபாவமாகேவ இ8k^ற7.
‚/tதm ^ைடkகelைல ஆைகயாl ஒ8 'ரeயt'l மாXkெகாmேட இ8knm
காMயm ‚@[eJட7 எ@ற ‚ைலைம எpேபா7m வ8வ'lைல. எnத சமயt'l எnத
பrயாயm ‚கழ ேவm6ேமா-ேஹானாஹாr எ7ேவா, எ@ன பeதvயேமா அpபd ‚கழ
உகnத ‚/tதmvட Oலபமாகேவ அRn ^ைடk^ற7. ‚/tதm ^ைடtத7 அதனாl
காMயm ‚க`nத7 எ@ப7m இlைல, ‚/tதm இlலாமl காMயm ‚க`nத7 எ@ப7m
இlைல. ‚/tதm சகஜமாகேவ அRn ^ைடpப7 எ@ப7 காரண-காMயt'@
Oதn'ரYm கdனமZற7மான ஒ8 அழகான, இயZைகயான e'யாக இ8k^ற7.
ஒvெவா8 'ரeயt'om இ7ேபா@ற அேனக சk'கll இ8k^@றன. அnத சk'கll
காரண வdel காMயm ெசyவ'l 'ைறைம ெகாmடதாக இ8k^@றன. k%யாசk*
Q@ காரணtதாl 'ரeயm த@ ஆ[ கார€கqkn உகnதாrேபாl த@ைன
ெவ4pப6t7m காMயtைத ெசy^ற7. 'ரeயt'l கrtதா, கrமm, க+D, சmSரதா5,
அபாதா5 மZ[m அ*கர5 ெபயr ெகாmட சk'கll இ8k^@றன, இைதேய ஷPகாரk
எ@[vட ெசாl^றாrகll. இைவக4@ sவ˜பm மZ[m காMயm பZX eMவாக Y@னேர
நாm பாரt'8k^ேறாm.
'ரeயt'l ப%ணாம சk* எ@ற ஒ8 சk' இ8k^ற7. 'ரeயm இயlபாகேவ
த@ைன ‚ைலயாக ைவt7kெகாm6 இயlபாகேவ த@>l பழய மாZறRகைள
அapப7m, b'ய மாZறRகைள ேதாZ[epப7மான ெசயைல இைடeடாமl ெசyrm
இயlb ெகாmடதாக இ8k^ற7. ேதா@[தl, மைறதl, ‚ைலt'8nதாl ஆ^ய
YkvJ6 ‚ைலrட@ த@ைன அs't7வமாக-எkகாலt7m இ8k^@ற ஒ8
ெபா8ளாக இ8pபேத 'ரeயt'@ இயlபாக-இயZைகயாக உllள7. இnத +@[m =ற
ெபா84னாl அதாவ7 ‚/tத'@ காரணtதாl ‚க`வதlல த@>யlபாக ‚க`^ற7
எ@பைத பMணாம சk'Q@ +லm நாm உ[' ெசyயலாm.
'ரeயt'l அகா%யகாணt2வm எ@ற ஒ8 சk' இ8k^ற7. ஒ8 'ரeயm ேவ[ ஒ8
'ரeயt'@ காMயமாகேவா அlல7 அத@ காMயt'Zn காரணமாகேவா இlைல.
nணm vட ேவ[ nணt'@ காMயமாகேவா அlல7 ேவ[ nணt'@ காMயt'Zn
காரணமாகேவா இlைல. அ7ேபாலேவ பrயாயm vட ேவ[ ஒ8 பrயாயt'@
காMயமாகேவா அlல7 ேவ[ பrயாய காMயt'Zn காரணமாகேவா இlைல. இ7
'ரeயt'@ இயlபானதாl 'ரeயt'@ ஒvெவா8 nணt'@ ஒvெவா8 பrயாயYm
Oயமாக அnத பrயாயேம காரணYm, காMயYm ஆnm. இைத 'ரeயt'@ காMயm எ@[
ெசாlவ7 vட உபசாரமாnm. ஒvெவா8 பrயாயYm உmைமயான அதனத@ Oய
'ைறைமயாேலேய Oதn'ரமாகேவ ெவ4pப6^ற7, அ7 ேவ[ ஒ@X@ காரணமாகேவா
அlல7 காMயமாகேவா vட இlைல.
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சmயkதrசனm எ@ற பrயாயm தrசன ேமாஹ•ய கrமt'@ உபசம காMயt'னாl
‚க`வ'lைல அ7ேபால சmயkதrசன பrயாயm கrமt'l ]ல மாZறRகைளrm ெசyrm
எ@ப7 ெகாPசmvட இlைல. ஒ8 'ரeயt'@ காMயtைத ேவெறா8 'ரeயm
ெசy^ற7 எ@ற ேபc]kேக ைஜன ]tதாnதt'l இட/lைல. இRேக பா8Rகll! ஒ8
ெபா84@ அகா%யகாணt2வ சk*யாl அnத ெபா8ll =ற ெபா84@ காMயt'l
அlல7 காரணt'l ெசயlப6வ7 தைட ெசyயpப6^ற7, ஆனாl அத@ Oய காMயtைத
ெச yய எ nத த ைட r m இ lைல . ' ரe ய m அ lல 7 ப rயா ய m O த n' ர மாக k m ,
Oேயcைசயாகkm த@ காMயtைத ெசy^@றன, =றவZX@ காMயRகைள ெசyவ'lைல
எ@[ ெசாlவதாl அs', நாs' உ['யா^ற7, ெபா84@ அேனகாnதYm அைதேய
ெசாl^ற7. ெதாடrn7 பாவm, அபாவm Yதலான ஆ[ சk'க4@ sவ˜பm பZX
பாrkகலாm. இைவகll vட ெபா7வான சk'கll எ@பதாl எlலா 'ரeயRக4om
இcசk'கll காணpப6^@றன.
1. பாவ சk* (Bhava Sakthi): பாவ சk'Q@ காரணtதாl 'ரeயm எpேபா7m த@
‚க`கால அவsைதQl-பrயாயt'l இ8k^ற7. 'ரeயtைத ‚க`கால அவsைதQl
அதாவ7 ‚க`கால பrயாயt'l இ8kக ைவpபேத இnத சk'Q@ காMயமாக
இ8k^ற7 - இ7 தானாகேவ ‚க`^ற7, ெசyய ேவmdய ஒ@றாக இlைல.
2. அபாவ சk*: அபாவ சk'Q@ காரணtதாl 'ரeயt'l ‚க`கால அவsைதைய
தeர ேவ[ எnத அவsைதrm-பrயாயYm ‚கழேவ Ydயா7. ஒ8 'ரeயt'l ேவ[
'ரeயt'@ பrயாயm எ@னேவா இlலாமl இ8k^ற7, ஆனாl அேத 'ரeயt'@ Y@
பrயாயேமா அlல7 =றn வரe8knm பrயாயேமா vட ‚க`காலt'l இlலாைம
காணpப6^ற7.
3. பாவஅபாவ சk*: பாவஅபாவ சk'Q@ காரணtதாl ‚க`கால பrயாயm e'pபd‚யமமாக அ6tத சமயt'l இlலாமl ேபா^ற7-மைறn7 e6^ற7. ‚க`கால
பrயாயtைத நா@ நாசm ெசyயேவm6m எ@ற கவைல ெகாllளேவmdய அவ]ய/lைல.
ேமom ‚க`கால பrயாயtைதேய எpேபா7m ‚ரnதரமாக இ8knmபd ெசyய ேவm6m
எ@ற e8pபm ெகாllளl அlல7 YயZ] ெசyதl vட xணான காMயமாnm. அனா'
காலமாக அPஞானm மZ[m /tயாtவt'l இ8n7 ெகாmேட வ8^ேறாேம எ@[
ந6kகm அைடயt ேதைவQlைல, அைத இlலாமl ெசyrm தn'rm, சாமrt'யYm •வ
'ரeயt'ேலேய இ8k^ற7.
4. அபாவபாவ சk*: எnத எ'rகால பrயாயm ‚க`காலt'l இlைலேயா-அபாவ
வdel இ8k^றேதா அதாவ7 எ7 அ6tத சமயt'l ேதா@[ேமா-உணrவாக
ெவ4pப6ேமா அnத அபாவபாவ சk' ஒvெவா8 'ரeயt'om இ8k^ற7. அnத
சk'Q@ காரணtதாl ‚க`கால பrயாயm அ6tத சமயt'l மைறn7, b'ய பrயாயm
தானாகேவ ேதா@[^ற7.
5. பாவபாவ சk*: அ6t7 வரேவmdய பrயாயm மJ6ேம தா@ வ8m எ@பதZகான
காரணm பாவபாவ சk'யாl ‚க`^ற7. இnத பாவபாவ சk'Q@ காரணtதாl எnத
சமயt'l எnத பrயாயm ‚கழ ேவm6ேமா அnத சமயt'l அnத பrயாயm மJ6mதா@
‚க`nேத …8m.
6. அபாவஅபாவ சk*: அபாவஅபாவ சk'Q@ காரணtதாl எnத பrயாயm ‚கழ
Ydயாேதா அnத பrயாயm ‚கழ Ydயாததாகேவ இ8k^ற7.
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இvவா[ 'ரeய sவபாவm-'ரeயt'@ இயlb ஆழRகாணeயலாத ஒ@றாக
இ8k^ற7. பMணாமt'l ஒckகm ெகாmடதாக 'ரeயt'@ இயlb-வst7
sவபாவm இ8k^ற7. பMண/tதl அதாவ7 ஒ8 பrயாயt'l ெவ4pப6தl
'ரeயt'@ ‚க`காலமாnm, அதாவ7 'ரeயm ‚க`காலt'l ஒ8 nXp=Jட வdel
ெவ4pப6^ற7. அ7 அnத வdel இ8kக ேவ[ எத@ சகாயYm ெகாPசmvட
ேதைவQlைல. யாராவ7 சகாயm ெசyய e8m=னாom vட அpபd ெசyய Ydயாத
‚ைலேய காணpப6^ற7. ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 சமயt'@ பrயாயt'om
அpபdpபJட Oதn'ரYm, Oவா…னYm, சகஜமானதாகkm, ‚cசQkகpபJடதாகkm
இ8pபைத ெதMn7 ெகாllqmேபா7 நm அைனt7 7@பYm-கவைலrm nைறn7
ேபா^ற7, கவைல அZற ‚ைல உmடா^ற7.
=ற மZ[m த@ பZXய தZசமய ‚ைலகைள பZXய கவைலைய eJ6, பrயாயt'@
ேமl இ8knm லJ]யtைத eJ6, Ykகாலt'om ‚ைலயான இயlைப-நm
sவபாவtைத ஏZ[ அத@ேமl ஒ@Xe6வதாl ‚க`காலt'l த@ைன அtபeknm
உணrk ஆரmபமா^ற7 - சmயkதrசனtைத அைடrm ‚ைல தானாகேவ வn7e6^ற7.
ஞானt'@ =ர' சமய அXrmவdவ காMயm இைடeடா7 நடn7ெகாmேட
இ8k^ற7. த@ மZ[m =றவZX@ காMயRகைள ெசyய ேவm6m, மாZற ேவm6m, தkக
ைவt7k ெகாllள ேவm6m அlல7 அைத அakக ேவm6m எ@ற எmணேம இlலாமl
ேபா^ற7. காMயm-பrயாயm ஒ8 சமய ேநரேம இ8pப7, தானாகேவ அaயkvdய7 எ@ற
bMதl வnத =றn, ஞானt'@ காMயm பrயாயtைத அXவைத eJ6 சாமா@ய வdவ
‚ைலயான ‚ஜ Otத ஆtமாைவ பZX அXயt ெதாடRn^ற7, ேமom த8மt'@ Yதl
பdயான சmயkதrசனtைத அைட^ற7.
காரண-காMயm ெதாடrபான சrcைச ெசy7ெகாmd8knm நாm இpேபா7 காரண
பரமாtமா மZ[m கா%ய பரமாtமா பZXய சrcைசைய ெசyயலாm. சாs'ரRக4l இ7
ேபா@ற பல இதZnY@ ேகllepபடாத ெசாZகைளp பdk^ேறாm ஆனாl அnத
ெசாZக4@ அrtதm எ@னெவ@[ ெதMயாததாl த6மாZறm அைட^ேறாm, அ7 எ@ன
எ@ற ேகlle மன'l எcn7 ெகாmேட இ8k^ற7.
!னாகமRக4l பQZ] ெபறேவmd உZசாகt7ட@ பdkக ஆரm=knm பல
ம>தrகைள நmமாl பாrkக Yd^ற7. ஆனாl அைவகைள பdt7 அத@ அrtதm மZ[m
அ'l மைறn7llள மrமRகைள ெதMn7 ெகாllள Ydயாததாl அவrகqைடய உZசாகm
nைறn7 ேபாye6^ற7, =றn sவாtயாயm ெசyவ7vட ‚@[ e6^ற7. sவாtயாயm
ெசy7 த@ைனpபZX - sவ ஆtமாைவ பZX அXn7 ெகாllqவைதeட Tைஜ, தானm,
உபவாசm, …rtத யாt'ைர Yதuய சடRnக4l ஈ6ப6தl அவrகqkn /க Oலபமாகt
ெதM^ற7. அவrக4@ அnத சடRnகைள பாrtத மkகll அவrகைள பாராJ6வைத
பாrt7 இnத உQr அ'ேலேய '8p'யைடn7, நாm தrம வaQl-ேமாŸ மாrகt'l
இ8k^ேறாm எ@[ நm= அ'l ெப8ைமrm, சnேதாஷYm ெகாll^ற7. ஆனாl
தrமவa-ேமாŸமாrகm எ@னேவா த@ உQMl இ8k^ற7, அ7 த@ைன அXவதாேலேய
ெவ4pப6^ற7. [ த@ைன அXn7 ெகாllள ேவm6m எ@ற ]nதைனேய இlலாமl
உடu@ ^Mையக4ேல அlல7 =ற ெபா8ll 'யாகtதாேல ேமாŸமாrகm ெதாடR^
eJட7 அ'l நாm Y@ேன8^ேறாm எ@[ எm‡தl /tயா நm=kைகயாnm.]
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!னாகமt'l பQZ] ெப8தl அpபd ஒ@[m கdனமான eஷயm இlைல. nXp=Jட
YைறQl பdpபdயாக ஒvெவா8 ]tதாnதtைத கZ[kெகாmேட ெச@றாl கdனமாக
இ8pப'lைல. அ7 /கkm Oவார]யமான7m ேமom நm bt' Trவமாகkm, தrkகt'@
+லYm ேசாதைன ெசy7 அXrm v[கைள உைடயதாக அnத YயZ] அைம^ற7.
அ'om ‚யாயm,தrkகm மZ[m rk' சmபnதமான ]tதாnதRகைளrm மZ[m அத@
ெத4kைரகைளrm பdknmேபா7 அ'க ஆனnதYm வ8^ற7. ேமom ேமom பdkக
ேவm6m எ@ற ஆrவYm உmடா^ற7, நm அXk vrைமயா^ற7, நமkn sவாtயாயm
ெசyவ'l ைதMயYm வ8^ற7. நm ஆ@மாைவ பZXய உmைமயான எlலா
eஷயRகைளrm Oலபமாகkm, அழகாகkm eளknm நlலXைவ ெகா6kகkvdய இnத
^ரnதRகைள நாm பdkகாமl இ7வைர நmைம நாேம வP]t7ெகாm6 இ8nேதாேம
எ@[ ஒ8 பkகm வ8tதYm ம[பkகm eயpbm அைட^ேறாm.
ஆ m , நா m கா ரண ப ர மாtமா ம Z[ m கா M ய ப ர மாtமா ச mப nத மாக
ேப]kெகாmd8nேதாm. “சகல பரமாtமா மZ[m eகல பரமாtமா பZXதா@ நாRகll
ெதMn7 ெகாmd8k^ேறாm. கல எ@றாl உடl. உடoட@ இ8knm அரஹnத
பரமாtமா சகல பரமாtமா. ‚கல எ@றாl உடl இlலாத ]tத பரமாtமா ‚கல
பரமாtமா. காரண பரமாtமா மZ[m காMய பரமாtமா எ@ற ெபயைர நாRகll
ேகllepபJடேத இlைலேய” எ@[ •Rகll ெசாlலலாm.
•Rகll ‚ைனt7k ெகாm6 இ8pப7 ேபால காரண பரமாtமா மZ[m காMய பரமாtமா
எ@ற ெபா8ll காணk ^ைடpப'lைல. ெகாPசm கவனமாக ேகqRகll! பrயாயt'l
பரமாtம வdவtைத ெவ4pப6t7தl அதாவ7 அரஹnத, ]tத வdைவ-‚ைலைய
ெவ4pப6t7வைத கா%ய பரமாtமா எ@பr. ஒ8 உQMl அnத வdவm-அவsைத-பrயாய
காMயm =ற ெவ4p ெபா8ளாl, கrமt'@ அaவாl, ‚/tதtதாl ெவ4pப6வ'lைல
ஆனாl அnத உQM@ உபாதானt'@ தn'யாl ெவ4pப6^ற7. அதாவ7 பரமாrtத
வdவm ஒ8 பrயாயm ஆைகயாl அnத பrயாயt'Zn உபாதான காரணேம காரண
பரமாtமா வாnm. ஐn7 சமவாயRகll ேநாk^l ெசாlல ேவm6ெம@றாl “sவபாவm”
எ@ற ெபயr ெகாmட சமவாய காரணm காரண பரமாtமா வாnm. ‚/tத-உபாதான
ேநாk^l ெசாlல ேவm6ெம@றாl உபாதானm காரண பரமாtமாவாnm. ஒvெவா8
உ Q 8 kn m அ த @ Y kகா ல sவ பா வ m - ஞா ய க பா வ m அ X r m இ ய lb - ப ர ம
பாMணா/கபாவm-‚ஜt8வOtதாtமா எlலாm ஒ@ேற அதாவ7 ஒvெவா8 உQ8m
sவபாவtதாl காரண பரமாtமாவாnm.
நா@ vட sவபாவtதாl காரண பரமாtமாவாேவ@ எ@பைத ேகJ6 சnேதாஷpபட
எ7km இlைல. ஏென>l காMயm ‚கcmேபா7 தா@ அத@ காரணtைத காரணm
ெசாlல Ydrm. காMயேம ‚கழelைல எ@றாl அRn காரணtைத பZX ேபச எ@ன
இ8k^ற7? யாr பரமாtம வdவ காMயtைத த@>l ெவ4pப6t7^றாேரா
அவைரtதா@ காரண பரமாtமா எ@[ ெசாlலYdrm. Y@னr நாm உபாதான
காரணRக4@ சrcைசQl தZசமய பrயாயt'@ தn'ேய உmைமயான காரணm-‚cசய
காரணm எ@[m 'Mகால உபாதானm உபசார காரணm-eயவஹார காரணm எ@[m
பாrtத7 உRகqkn ஞாபகm இ8k^றதா? எ7 உmைமயான காரணேமா அ7ேவ
காMயtைத நடt7வ தாnm.
பரம பாMணா/க பாவm அதாவ7 'Mகால உபாதான வdவ காரண பரமாtமா எ@னேவா
ஒvெவா8 உQMom இ8k^ற7. ஆனாl ஒ8 ]ல உQrகேள பரமாtம ‚ைலைய
அைட^@றன. எnத உWr t+வ - kைலயான sவபாவt*5 ேமl த5 எYணtைத
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ெச|t* அ*l ஐk_யமா_ அதாவ2 ேமா‘மைடƒm @யe(Wl - C+ஷாrtதt*l
ஈtபPt பரமாtம வuைவ ெவIpபtt2m அnத சமய பrயாயt*5 தV*ைய - ஷoக
உபாதானtைத உYைமயான காரண பரமாtமா எ5fm அnத ெவIpபtm பrயாயtைத
கா%ய பரமாtமா எ5fm ெசாl_5றனr.
ேவெறா8 பரமாtமா - …rtதRகr அlல7 ேகவu நm காMய பரமாtம காரணm அlல,
ஆனாl நmYைடய Oய “காரண பரமாtமா” வா^ய நாேம நமkn காரணமாnm. காரணகாMய ஏZபாJdl இnத எlலா சrcைசக4@ =ரேயாஜYm இ7தா@ - அதாவ7 இnத
உQr அனா' காலமாக /tயாtவ அவsைதQl த@ காMயt'Zn காரணtைத ேவ[
'ரeயt'l ேதdkெகாmேட வn7 ெகா@d8k^ற7. சாs'ரt'l ‚/tதtைத பZXய
வrணைனைய பdt7 தவறாகp bMn7 ெகாm6, ‚/tதா'kக bt' ெகாm6,
ஏகாnதtதைத வopப6t'kெகாm6 த@ உபேயாகtைத த@பkகm இ7வைர அ7
'8pபேவ இlைல. எpேபா7m த@ உபேயாகtைத ெவ4pெபா8llக4@ேமl ைவt7
அத@ ம)ைமயாl த@ அXைவ த@பkகm '8pபாமl த@ைன யாr எ@[ vட
அXயாமேலேய இ8k^ற7- அனாைதயாக இ8k^ற7.
காரண பரமாtமா மZ[m காMய பரமாதமாைவ காரண சமயசாr, மZ[m கா%ய சமயசாr
எ@[ சமயசார சாs'ரt'l nXp=டpப6^ற7. சமயm எ@ற ெசாlokn பல
அrtதRகll இ8k^@றன. காலtைத சமயm எ@[ ெசாl^@றனr, eயவஹார
காலt'Zn இnத ெபயr. சாs'ரtைத vட சமயm எ@[ ெசாl^@றனr, சமயm எ@றாl
'ரeயm-ஆ[ 'ரeயRகைளrm vட சமயm எ@ற ெசாlலாl ெசாl^@றனr.
'ரeயRகll எlலாவZXom அt'யாவ]யமான7 •வ 'ரeயமாnm, ‚ஜ 'ரeயt'l
Oயm நாேன சமயசாr ஆேவ@. sவOtதாtமாe@ ேமl '8Šd, ஞானm, மZ[m அ'l
'ைளtதைல sவசமயm அதாவ7 கா%ய சமயசாr எ@[ ெசாl^@றனr ேமom
sவOtதாதமாைவ காரண சமயசாr எ@[ ெசாl^@றனr. இ'u8n7 ஒvெவா8
'ரeயt'@ கா%யt'Zn காரணm அnத 'ரeயt'ேலேய ‚ைலெகாm6llள7
எ@பைத அXயYd^ற7. யா8m sவ-த@ காMயt'Zகாக ேவெறா8 ெபா84@
கJ6pபாJdl இ8pபதாக நm=k ெகாm6 எ'rபாrpb ‚ைறnத கmகqட@ அைதேய
பாrt7kெகாm6 இ8kக ேவmdய அவ]ய/lைல.
‚யமசாரm ^ரnதt'l காரண ‚யமசாr மZ[m காMய ‚யமசாr பZXய சrcைச
ெசyயpபJd8k^ற7. ‚யமசாரm nnதnnதாசாMயாராl எcதpபJட அtயாtம ^ரnதm
எ@ப7 உRகqkn ெதMn'8knm. இnத ^ரnதt'l Y>ராஜr பtம=ரபாமlதாM
ேதவr eŠேலŠணாtமk பாŠயm அதாவ7 eளkகkைரQl இvவா[ எc'rllளாr.
எ7 ‚யம வdel ெசyய தnnதேதா அ7 kயm ஆnm. அதாவ7 தrசனm, ஞானm,
சாMtரm ஆ^யைவேய ‚யm ஆnm. சmயk காMயm ெசyய மZ[m eப•த காMயtைத
கmdkக சாr எ@ற ெசாl உபேயா^kகpப6^ற7. இரt'னtரயm ‚யm. eயவஹார
இரt'னtரயm அதாவ7 இராகபாவm இரtனtரய /lைல ஆனாl அ7 உட@ இ8pபதாl
உபசாரtதாl இரt'னtரயm எ@[ ெசாlலpப6^ற7. அைத யாராவ7 ெசyயt தnnத
காMயm எ@[ நmபாமl இ8kக சாr எ@ற ெசாl ேசrkகpபJ6 இ8k^ற7, அ7 ‚cசய
இரt'னtரயtைத காJ6வதZகாக இ8k^ற7.
Otத இரtனtரயவdவ ‚யm ேமாŸமாrகm, அ7 காMய வdவமாnm, இ7ேவ காMய
‚யமசாr ஆnm. அதZn காரணm யாr எ@[ ”`kகmடவா[ ெசாl^றாrகll. எைத
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அ md Q 8 pப தா l அ தா வ 7 எ ' l வா `வ தா l - ‚ ைல t' 8 pப தா l கா M ய m
ெவ4pப6^றேதா அைதேய காரணm எ@[ ெசாl^@றனr. ‚க`காலt'l ‚கcm
காMயt'Zn உகnத காரணYm ‚க`காலt'ேலேயதா@ இ8knm.
•வ 'ரeயt'l காMயm ‚க`^ற7 எ@றாl அதZn காரணYm vட •வ 'ரeயt'l
தா@ இ8knm, உடul, உடu>@ காMயt'l-eரதt'l, உபவாசt'l இ8kகா7.
காMயm sவபாவ பrயாயm எ@றாl அத@ காரணYm vட sவபாவ வdவமாகேவ
இ8knm, eபாவm அத@ காரணமாக இ8kக Ydயா7. அதாவ7 eரதm, உபவாசm
Yதuய கைட=dtதl அதZn காரணமாக ஆகYdயா7. சகஜ பரமபாMண/க பாவt'l
அைமn7llள Otத ேசtன பMணாமm காரணமாnm, அதாவ7 பரம பாMணா/க பாவt'l
எpேபா7m இ8pபவைர அதாவ7 உcச கJட Otதt'l ஒ@Xைணnத ‚ைலைய காரண
kயமசாr எ@[ ெசாl^@றனr. காரண Qtத பrயாயm எ@[ இதZn ேவ[ ஒ8 ெபய8m
உm6.
கரண kயம eapbணrk ெகாllவதாl-அ'l ஆ`n7 இ8pபதாl கா%ய kயம வdவ
ேமாŸமாrகm ெவ4pப6^ற7. =ற ெபா8llக4l அlல7 அரஹnத பகவா@ பk'-Tைஜ,
n8 ேசைவ, மn'ரm ஜ=tதul Yதuயைவக4l ஈ6ப6வதாl ேமாŸமாrகm
ெவ4pப6வ'lைல. [இைவகll எlலாm Oப காMயm, bm€ய பnத காரணm, ஆsரவ
தt7வm, இைவ எ7km ேமாŸ காரணm இlைல. Oபtைத eJ6 Otதm பkகm
பாrைவைய ெசot' sவாtமாel ேதாyவ7தா@ ‚ஜ ேமாŸமாrகm, ேமாŸ தt7வm.
Pேயய, ேஹய, உபாேதய தt7வRகைள அதாவ7 அXய ேவmdயைவகள அXn7, eட
ேவmdயைவகைள eJ6 ஏZக ேவmdயைத ஏZக ேவm6m என அXயkm.]
இRn “காரண Otத பrயாயm” எ@ற ெசாlul பrயாயm எ@ற ெசாl வ8^றேத
அைத ெபா7வாக பrயாயm-மாZறm எ@[ ெசாlலpப6^ற அrtதt'l இRn எ6t7k
ெகாllளkvடா7. இRn 'ரeயm மZ[m nணm எ@ற =Mk ப6tதாமl எpேபா7m
‚ைலயாக இ8knm அதாவ7 Ykகாலt'om ஒேரமா'Mயாக இ8knm t8வ ‚ைல
எ@ற அrtதt'l எ6t7k ெகாllள ேவm6m. இ7 பாMணா/க பாவ sவ˜பமாnm.
எpேபா7m ஒேரமா'Mேய இ8pபதாnm. நாm எnத காMயtைத பrயாயm எ@[ இ7வைர
ெசாlukெகாm6 வnேதாேமா அ7 ேதாZறm அak வdவமாnm, அ7 ஒvெவா8
சமயYm ெவvேவறாnm.
அனா' காலமாக உQr eபாவ உணrk ெகாmேட வn7 ெகாm6 இ8k^ற7. இnத
eபாவ வdவ பMணாமt'Zn =ற ெபா8ேளா அlல7 கrமேமா காரண/lைல, ஆனாl
அ7 தாேன Oயமாகேவ nZறm bMn7 ெகாmேட வn7 ெகாm6 இ8k^ற7. ஒvெவா8
பrயாயt'om Otத ைசத@ய பMண' வdவ காரணm அ'ேலேய இ8nத ேபா'om
அைதpபZX eapbணrk இlலாததாl, அைத லJ]யm ெசyயாததாl, அ'l
அைடkகலm அைடயாததாl eபாவ பrயாயேம ‚க`n7 ெகாmd8k^ற7.
'ரeயm, nணm மZ[m காரண Otத பrயாய அேபத வdவமாக இ8knm அைதேய
காரண பரமாtமா எ@[ ெசாl^@றனr. ‚க`கால பrயாயm எpேபா7 காரண
பரமாtமாkட@ ேவ[பாd@X ஒ@றா^ e6^றேதா, அ'l அைடkகலமா^ e6^றேதா
அpேபா7 Otத காMயm தானாகேவ ெவ4pப6^ற7, காரணm ெதMயவ8^ற7. எ7வைர
Qtத காரணm அXயpபடelைலேயா அ7வைர Qtத கா%யm ‚க`வ'lைல.
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நாm ேமாŸ மாrகtைத ேமாŸt'Zn காரணm எ@[ ெசாl^ேறாm ஆனாl
அ 7 உ ப சா ர மாக ெசாlல pப Jட தா n m . e ய வ ஹா ர மாக ெசாlல pப Jட தா n m .
சmயktவt'u8n7 ேகவலஞானm வைர உllள எlலா Otத காMயRகqknm +ல
காரணm இnத பரமபாMணா/க பாவ'l ‚ைலtதலா^ய காரண Otத பrயாயமாnm
இ'l ஐk^யமாவதாl Otத பrயாய வdவ காMயm ெவ4pப6^ற7.
காரண Otத பrயாய வdவ காரணm எ@னேவா அனா'அனnதமாக உQMl
இ8k^ற7. ஆனாl இnத காரணt'l எpேபா7 உQr அைடkகலமா^றேதா, அpேபா7
கா ரணt' Zn உ க nத தா rேபால ேவ ெதா ட rn7 O tத ப ர யா ய tைத ேய த @> l
ெவ4pப6t7வ7 ெதாடrn7 ‚க`^ற7, அதாவ7 Otத பrயாயவdவ காMயm ‚க`^ற7.
இlைலெய>l காரண Otத பrயாயவdவ காரணm அனா'யாக உQMl இ8n7mvட
இlலாததZn சமமாகேவ-இlலாத7 ேபாலேவ இ8k^ற7.
காரணாsDதாW] காrயாo எ@[ சாs'ரt'l ெசாlலpபJd8k^ற7. இத@
ெபா8ll காரணtைத =@பZ[தலாl-காரணt'Zn அtசரைணயாக இ8pபதாl
காMயm ‚க`^ற7 எ@பதாm.
காரண-காMயtைத பZX சrcைச ெசyவதாl, சாs'ரt'l தn7வRகைள பdpபதாl,
பdtதைத ‚ைனel ைவt7kெகாllவதாl, அlல7 பdtதl-பdp=pபதாl ெகாPசm
vட Qtதபrயாய வdவ காMயm ெவ4pபடp ேபாவ'lைல எ@பைத •Rகll ந@றாக
‚ைனel ைவt7kெகாllqRகll. அதZn த@ைன உllேநாk^-sவச@Ykதா காரண
பரமாtமாைவ-காரண Otதபrயாயtைத-Otத 'ரvயtைத அேபதவdel கா‡தl
ேவm6m. ஆரmபt'l இnத காரண9கll பZX •Rகll அXயாமl இ8nததாl
இைதpபZX இvவளk ெபMய சrcைச அவ]யமாக இ8nத7. ஆனாl ெவ8m சrcைச
ெசyவ'l மJ6ேம சnேதாஷm அைடய ேவmடாm. ஆtமாைவ உllேநாk^-அnதrYk
அைடn7 ‚ஜகாரண பரமாtமாைவ அjயcm.
இnத காரண-காMய ஏZபJைட அXயt ெதாடRnவதறn Y@, எ@ +@றாm
கdதt'l உRகqkn kரmபtதபrயாயm பZXய ]tதாnதtைத ெத4k ப6t7^ேற@
எ @[ உ [ ' ெகா 6 t' 8 nத ேத @ . • Rக ll v ட ப ல ச nேத க Rக q ட t m ,
ேகlleகqடtm இnத eஷயtைதpபZX ெதMn7ெகாllள ஆrவமாக இ8k^–rகll
எ@பைத உணr^ேற@.
நாm இ7வைர எvவளk ]tதாnதm பdtேதாேமா அைவக4@ ஆதாரt'l
உRகqkn kரmபtதபrயாயtைத ெத4k ப6t7^ேற@. இpேபா7 நா@ ெகாPசm
ஓyk எ6kகp ேபா^ேற@. அ6tத கdதt'l நாm இnத eஷயtைத பZX ெதMn7
ெகாllளலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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kரமபtதபrயாய sவqபm
கdதm-12

4-7- 2001

pMய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
பல நாJகளாக எைதp பZXய சrcைசைய ேகJகkm-பdkகkm •Rகll உZசாகமாக
இ8k^–rகேளா அnத kரமபtதபrயாயm பZXய சrcைசைய ெசyய இ@[ 7வRகலாm.
டாkடr ˆknmசnt பாMl அவrகளாl எcதpபJட kரமபtதபrயாயm எ@ற
btதகt'@ ஆதாரt'l நா@ ெசyத =ரவசனt'@ 90 ‚/ட 28 ஒu தக6கll (cassettes)
த யா ரா^ e Jட ன . அ ைவ க ைள • Rக ll ேக Jப த Zகாக அ t p= ைவ k^ ேற @ .
‚/tேதாபாதானm பZXய ேகசJ6கைள கவனமாக ேகJட7 ேபால இைதrm •Rகll
ேகqRகll.
kரமபtதபrயாயm எ@[ எைத ெசாl^றாrகll எ@[ Yத@Yதul பாrkகலாm.
sவபாவ பrயாயm, eபாவ பrயாயm ேபால இ7km ஒ8 பrயாயm எ@[ ‚ைனkக
ேவmடாm. இ7 பrயாய/lைல, ஆனாl இ7 வs7e@ ெவ4pபா6 சmபnதமான
ஏZபா6 பZXயதாnm. அத@ வைரயைற எ@னெவ@[ பாrkகலாm. ஒ+ *ரDயt*5 எnத
பrயாயm, எnத ேஷt*ரt*l, எnத காலt*l, எnத kRtதt*5 @5]ைலWl, எnத
C+ஷாrtதt*5பu எ5ன kகழ ேவYtேமா அ2; அnத *ரDயt*l, அnத பrயாயm,
அnத ேஷt*ரt*l, அnத காலt*l, அnத kRtத*5 @5]ைலWl அnத
C+ஷாrtதt*5 பuேய kக•m, ேவf எnதDதமாகcm kக}வ*lைல. வs2D5
ஏeபாPul-DவsதாDl இnத D*ைய rule-ஐ kரமபtதபrயாயm எ5f ெசாl_5றனr.
இnத வைரயைறQu8n7 இ7 ஒ8 பrயாய சmபnதpபJட ஏZபா6 பZXய7
மJ6/lைல ஆனாl காMயt'@-பrயாயt'@ எlலா eத காரணRகைளrm அதாவ7
உபாதான-‚/tதm, 'ரvய, ேஷtர, கால, பாவm, ஐn7 சமவாயRகll Yதuய எlலா
காரணRகll பZXய அXைவrm ெகா6pபதாக இ7 இ8k^ற7. Y@னr எc'ய பல
கdதRக4l எnெதnத காரணRகைளெயlலாm பZX eMவாகp பாrtேதாேமா அnத
எlலா காரணRகைளrm மZ[m Oயமாகேவ நடknm காMய ஏZபா6 பZXய Yc
வrணைன ெசyrm ஒ8 ]tதாnதமாக இ7 இ8k^ற7.
kரம எ@றாl ஒ@ற@ =@ ஒ@றாக, வMைசயாக, ஒJ6ெமாtதமாக இlலாமl எ@[
ெபா8ll. பtத எ@றாl nXp=Jட ‚ய/tத வMைசயாக-அதாவ7 nXp=Jட வMைசQl
Y @ = @ எ nத மா Zற Y / @X எ த Zn Y @ எ 7 , எ த Zn p = @ எ 7 எ @[
‚cசQkகpபJடதாக, எnத nழpப/lலாத வMைசkரமமாக எ@[ ெபா8ll. பrயாயm
எ@றl 'ரeயm அlல7 nணt'@ பMணம@-ெவ4pபா6 எ@[ ெபா8ll. இைத
ஆtமkயா' எ@ற சாs'ரt'l kரமkயRt எ@[ ெசாlலp பJd8k^ற7.
உலகt'l ஒvெவா8 'ரeயt'@ இ8pbm-சtதாkm அனா'அனnதமாnm அதாவ7
அae@X இ8pபதாnm. இnத இ8pb ேதா@[தl-மைறதl-‚ைலt'8tதl
வdவமாnm. ஒvெவா8 சமயYm b'ய பrயாய ேதாZறYm, பழய பrயாய மைறkm
இைடeடா7 ‚க`த வmணm இ8k^ற7 ேமom அத@ sவ˜பt'l-இயl=l
எpேபா7m ‚ைலயாக இ8k^ற7.

122

இRn வst7e@ இnத ெதாடr]யான மாZற kரமt'l ஏதாவ7 இயZைகயான e'‚யமm இ8k^றதா அlல7 நாm நm e8pபpபd, நமkn ஏZறபd இnத மாZற kரமtைத
ேவ[ eதமாக ெசyய Ydrமா? எ@ற ேகlle எc^ற7.
இnத ேகllekn சமாதானm இ7தா@-ஒvெவா8 'ரeயYm அ7ேவ Oயமாக தாேன
‚cசQt7kெகாmட வMைசkn உகnத மாZறtைதேய அ7 ஒvெவா8 சமயYm
‚க`t7^ற7. ஒvெவா8 'ரeயt'om அ'ேலேய ப'n'8knm வMைச kரமm
எ@னேவா அ7ேபாலேவ பMண/k^ற7. ஒvெவா8 'ரeயt'om அத@ kரமm
அனா'யாகேவ ‚cசQkகpபJ6 அ'ேலேய ப'n'8k^ற7. ஒvெவா8 பரமா‡e@,
ஒvெவா8 உQM@, மZறm எlலா 'ரeயRக4@ அதனத@ பrயாய kரமm ெவvேவறாnm.
இnத காரணtதாl ‚க`காலt'l எlலா 'ரeயRக4@ பrயாயRகqm ேவ[ேவறாக
இ8k^@றன.
உQrகைள பZXேய எ6t7k ெகாllளRகேள@. ]ல உQrகll ஏேகn'Mய =றeQom,
]ல உQrகll இரm6 Yதl ஐn7 இn'MயRகqட@ ேவ[ ேவ[ =றeக4uomபrயாயRக4om ேவ[ ]ல உQrகll ]tத பரயாயt'om இ8k^@றன. ]ல உQrகll
சmயk7வm அைடn7 nைறnத காலt'l Yk' யைட^@றன, ]ல உQrகll அேனக
கால இைடெவ4kn =றn Yk' யைட^@றன.
sேர€க ராஜா, ேசu> ரா€ கைதைய •Rகll ேகJd8k^றாr அlலவா. ேசu>
சmயk'8Šdயாகkm, sேர€க@ kரšத /tயா'8Šdயாகkm இ8nதனr. யேசாதர
Y>Q@ கct'l ெசtத நாகpபாmைப ேபாJட …ய ெசயலாl sேர€க@ ஏழாm நரக
ஆrைள கJdk ெகாmடா@. =றn உபசrகt'u8n7 e6ekகpபJட Y>வM@
sவ˜பtைத பாrt7, மஹாxர பகவா@ சமவசரணt'l !னதரமtைதrm, வs7kக4@
sவ ˜ ப tைத r m ேக Jட X n7 ச mய k' 8 Šd யா னா r . அ வ r ஷா Q க
சmயk'8Šdயானேதா6 மJ6மlலாமl, …rதRகர நாமகrமtைதrm கJdkெகாllள
ஆரm=tதாr. ஏழாm நரக ஆr4@ s''ைய nைறt7, Yதl நரக அrளாக
ஆk^kெகாmடாr. ‚க`காலt'l அவ8ைடய உQr Yதl நரகt'l இ8k^ற7.
அRn 84,000 ஆm6கll ஆrைள கatத =@னr அவr இnத பரத ேஷt'ரt'ேலேய ஏ[
காலt'l Yதl …rதRகரராக =றkகe8k^றாr. sேர€க ராஜாkkn Y@
சmயk'8Šdயாக இ8nத ேசu> இpேபா7 ெசாrகt'l கடZகால ஆrைள
கJdkெகாm6 ேபாகtைத அtபet7k ெகாm6m நா@காm nணsதாணt'l
வா`n7 ெகாmd8k^றாr. அைத கatத =றn ]ல காலm கatேத அவr Yk'யைடயp
ேபா^றாr.
] ல r ச mய k7 வ m அ ைட n7 அ ேத = ற e Q l Y k' ய ைட ^ @ற ன r . ] ல r
சmயk7வt'u8n7 ecn7, =ரŠடரா^ /tயாtவமைடn7 அrtதbtகலபராவrதன
காலm-அதாவ7 அனnத காலm வைர =றe OழZ]Ql 7@பm அtபet7 =றn pm6m
சmயt7வm அைடn7 Y>யா^ Yk' அைட^@றனr.
உQM@ ெவ4 ஒckகt'om மZ[m அத@ இராக உணreom ேவZ[ைமகll
காணpப6^@றன. ]லM@ ெவ4 ஒckகtைத மJ6m பாrt7 அவr சmயkteயா
இlைலயா எ@[ ெதMn7 ெகாllள Ydயா7. பரத சkரவrt' ஷாQக சmயk'8Šd,
தtபவ ேமாŸகா/யாக இ8nதாr. ஆனாom அவr ஆ'நாத பகவா@ சமவசரணm ெச@[
அவ8ைடய 'வயtெதா>ைய ேகJபைத eJ6eJ6 70,000 வ8டRகll வைர ஆ[
கmடRகைள ெஜQt7 சkகரவrt'யாக ேபாr ெசyயc ெச@[ eJடாr. அவ8ைடய
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ம க @ ம •] ' ரvய u R^ Y > யா^ ச ம வ ச ரணt' l ' vய tெதா> ேக J6 k
ெகாmd8nதாr. ஆனாl அவr சmயt7வ/lலாததாl மஹா =ரŠடரா^ 363
/tயாமதRகைள ேதாZXet7 Oமாr ஒ8 ேகாடாேகாd வ8டகாலm =றe OழZ]Ql
]k^, காலnதரt'l ]Rக =றeQl சmயktவm ெபZறாr. அத@ =றn பtதாவ7
பவt'l-=றeQl 24-வ7 …rதRகரr மஹாxரரா^ அnத உQr Yk' அைடnத7.
இதனாl ெவ4Ql ெதMrm eரதRகைள அtŠdknm eதtைத மJ6m ைவt7 அவைர
சmயk'8Šd எ@[ ெசாlல Ydயா7 எ@ப7 உ['யா^ற7. ெவ4Ql Y> ேவடm
தMkகாமேல ஆைடrட@ இ8n7 ெகாm6 'கmபரமlலாதவrகll த@ைன Y> எ@[
நmbதomvட சMQlைல. கரணாtேயாக btதகt'l நாm இnத eஷயm பZX
ஆகமpTrவமாக எ7 சM எ@பைத அXn7 ெகாllளலாm.
ெவvேவ[ உQrக4@ பrயாயRகll மZ[m அைவக4@ பrயாயkரமm ெவvேவறாக
இ8pபைத பாrtேதாm. பrயாயRக4@ இnத ‚cசQkகpபJட வMைசYைற தானாகேவ
ஒcRn ப6tதpபJட ஒ8 Oயeயs't-Yைறயாkகமாnm, இ7 இயlபாகkm,
சகஜமானதாகkm ஒvெவா8 'ரeயt'om இயZைகயாகேவ அனா'யாகேவ இ8k^ற7,
ேவ[ யாராom இ7 ெசyயpபJடதாக இlைல.
உல^l உllள எlலா 'ரeயRக4@ அனா' அனnத பrயாயRகைளrm அைவக4@
வMைசkரமtைதrm அதாவ7 kரmபtதபrயாயtைத சrவPஞ பகவா@ த@ ேகவலஞானm
+லm ஒ@றாக ஒேர சமயt'l ெத4வாக பாrtதX^றாr. ஆனாl ேகவலஞா>
ெவ[மேன அnத பrயாய வMைசkரமtைத பாrpபவr மJ6ேம அைத ெசyபவr அlலr.
அ வ r பா rtதா r எ @ப தாl அ nத ' ரe ய m அ வ r பா rtத ப d தா@ ப M ண / kக
ேவmdQ8k^ற7 எ@ப7m இlைல. 'ரeயRகll Yc Oதn'ரtேதா6m ஒvெவா@[m
அதனத@ Oய கJ6pபJdom எத@ கJடாயY/@X Oயமாகேவ பMண/k^@றன.
ணாணா Lவா ணாணா கmமா... எ@[ ‚யமசாரm ^ரnதt'l ெசாlலpபJd8k^ற7.
இத@ ெபா8ll •வ@கll அேனக eதமாக இ8k^@றன அைவக4@ கrமm, உணrk
அேனக eதமாக இ8k^@றன. 'ரeய ேநாk^l எlலா உQrகqm சமமாnm. nண
ேநாk^l vட ஒvெவா8 உQMom அனnத nணRகll இ8k^@றன, அைவக4l
எ'om ஒ@[ nைறவாகேவா அlல7 அ'கமாகேவா இlைல, எlலா nணRகqm
எlலா உQMom சமமாக இ8k^@றன. ஆனாom vட எlலா உQrக4@ அனnத
nணRக4@ ஒ8 nXp=Jட சமயt'@ பrயாயRகைள பாrknmேபா7 எnத ஒ8 உQM@
பrயாயYm ேவ[ உQM@ பrயாயtேதா6 சமமாக ஒt7 இ8pப'lைல. ஒvெவா8
உ Q M @ அ னா' அ ன nத ப ர யா ய Rக 4 @ வ M ைச ( kர ம m ) எ nத ஒ 8 உ Q M @
ப rயா ய k^ ர ம tேதா 6 m ஒ t7 pேபாவ ' lைல . ஒ vெவா@[ உ Q 8 kn m அ த னத @
பrயாயkரமm ‚cசQkகpபJடதாக-உ['ெசyயpபJடதாக-அ'ேலேய ப'kகpபJடதாக
இ8k^ற7. மாைலQl இ8knm Yt7kகைளpேபால அதாவ7 எpபd Yt7மாைலQl
அத@ ஒvெவா8 Yt7kகqknm ஒ8 nXp=Jட இடt'l இ8k^றேதா அ7ேபால,
அைவகll Y@ேன =@ேன ேபாகாதபd இ8pப7 ேபால, ஒvெவா8 'ரeயt'@
ஒvெவா8 பrயாயYm அதனத@ வMைசpபdேய ேதா@[^@ற7, அ7ேவ அத@
ெஜ@மஷணமாnm-ேதா@[m ேநரமாnm. நம7 e8pபm ேபால அlல7 நm எmணm
ேபால அlல7 ேவ[ எnத உபாயtதாom இnத வMைச kரமtைத மாZXயைமkக
Ydயாததாக இ8pபேத வst7e@ அைமpபாக-வst7 eயவsதாவாக இ8k^ற7.
kரmபtதபrயாயm வst7 சmபnதமான ஒ8 ]tதாnதமாnm. இதtைடய
உmைமயான sவ˜பtைத ெதMn7 ெகாllளாத காரணtதாl, இ@[வைர தா@ ேவ[
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ஒ@X@ பMணாமtைத ெசyபவ@ எ@ற நm=kைகயாom மZ[m த@ e8pபpபd
த@tைடய பMணாமtைதvட மாZற Ydrm எ@ற தவறான ெப8ைம காரணமாகkm பலr
இ nத ] tதா nத tைத ஏ Z[ kெகா llள ப ய pப 6 ^ றா rக ll . அ வ rக ll எ lலா m
kcசWkகpபPடதாக இ+nதாl, SறV நm ைகWl ெசyய எ5ன இ+k_ற2? அlல2
“பகவா5 எpபu பாrtதாேரா அpபuேய அnத சமயt*ேலேய kக•ெம5றாl SறV நாm
ஏ5 @யe( ெசyய ேவYtm? நாm ஏ5 ெதாdl ெசyய ேவYtm? SறV ˆ9கll ஏ5
உபேதசm ெசy2ெகாYt இ+k_’rகll? எ@ெறlலாm இவrகll ெசாl^றாrகllேகJ^றாrகll. இnத ]tதாnதtைத அXயாைமேய இ7ேபா@ற மZ[m இ@tm பல
eதமான nழpபRகll ேதா@ற ஒேர காரணமாnm.
kரmபtதபrயாயtைதp பZX Ycைமயான அXk ெபZற =றn, =ற 'ரeயt'@
அlல7 த@ பrயாயRகைள ெசyபவ@ நா@ எ@ற கrt8t7வ bt' மZ[m அnத
பrயாயRகைள மாZற ேவm6m எ@ற தவறான bt'யாl வ8m …rமானRகll, e8pபRகll
எlலாm இlலாமl ேபா^ற7, /tயாtவm அa^ற7. kரmபtதபrயாயtைத ெதMn7
ெகாllவ7தா@ b8ஷாrtத மாnm, இ7ேவ ேமாŸமாrகm ெதாடRக அவ]யமானதாnm.
இnத ]tதாnதtைத ெதMn7 ெகாllவதாl நா@ எைதrm ெசyrm இயlb
ெகாmடவ@ இlைல எ@ற Ydkkn வரYd^ற7. அதZn =றேக அXவாrnத இயlபாl
த@மயமா^, உடைல மறn7, ஆ@ம>l ேதாyதலாl sவாtமாtபவm ெப8தl
7வRn^ற7. sவா/! இvவா[ v[^றாr ஞான sவபாவ C+ஷாrtதt*5 வdWl
kரmபtதபrயாயtைத உf* ெசy2 பrயாயm த5ைன ேநாk_ *+mC_ற2, அpேபா2
அnத பrயாயt*l ஐn2 சமவாய9கxm இ+k_5றன-sவபாவm, C+ஷாrtதm,
காலலp*, ேஹானாஹாr மefm கrமt*5 உபசமm kRtத வuD|m அ9V இ+k_ற2.
அவr ேமom v[^றாr, இnத வst2 s**ைய பா+9கll! C+ஷாrtத@m
அdயDlைல, ேம|m வ%ைசkரம@m உைடய Dlைல. அjc இயlSl kக}வதாl
உ5ைமயான C+ஷாrtதm kக}_ற2 ேம|m சmயkதrசன, ஞான, சா%tர krமல
பrயாய9கI5 kரமm ெதாட9_ Dt_ற2.
kரmபtதபrயாயm ெவ8m காலtைத அlல7 e'ைய மJ6m காJடelைல ஆனாl
அ'l 'ரeயm, ேஷtரm, காலm, பாவm, ‚/tதm அதாவ7 ஐn7 சமவாயRகைளrm
7 lu ய மா க k கா J6 ^ ற 7 . ! னா க ம t' l ஒ vெவா 8 இ ட t' o m , நா @n
அtேயாகRக4om, s7'-Tைஜ பாடRக4om இnத ]tதாnதேம ெசாlலpப6^ற7.
யா8kn kரmபtதபrயாயt'l உmைமயான ஞானm இlைலேயா அnத அPஞா>
kரmபtதபrயாயm எ@ற ெபயr +லm த@ ஏகாtதமான வாதtைதrm, /tயாtவtைதrm
ேபாஷாkn ெசy7 ெகாll^றாr. இ7 மனk^ளrc] அைடnத உQrக4@ ஏகாtதவாத
அdpபைடயாக இ8k^ற7 எ@[ ேகாமடசார ^ரnதt'l ெசாlலpபJd8k^ற7.
யாr சrவPஞைர நmபelைலேயா, ஞான sவபாவtைத பZX Ydk ெசyயelைலேயா
அவr த@ைன உllேநாk^p பாrt7 சமாதானm அைடயelைல, அவ8kn eப•தமான
உணrk சmபnத உlலாசm nைறய elைல. ேமom எ2 kகழ ேவYtேமா அ2ேவ
kக•m எ@[ ெசாlukெகாm6 மனk^ளrc] யைடn7, யாr /tயாtவtைத
ேபாஷாkn ெசy7 ெகாll^றாrகேளா அவrகll ^ரšத /tயா'8Šdகll எ@ப7
சாs'ர வசனமாnm.
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kரmபtதபrயாயm ஏகாnத வாத/lைல எ@ப7 இ'u8n7 உ['யா^ற7 ஆனாl
இ7 உmைமயான அேனkகாnத வாதtைத ெசாlom ஒ8 ]tதாnதமாnm. [இைத சmயk
ஏகாtதm எ@[m ெசாlலலாm.] ‚/tதm எ7வாக இ8nதாom சM ஆனாl nXp=Jட
‚க`k nXp=Jட காலt'l ‚கழ ேவmdய7 எ@னேவா ‚cசQkகpபJட ேநரt'l
‚கcm எ@[ பலr நmb^@றனr. உதாரணமாக ஆrll Ydn7 eJடாl அவr ேக@சr
ேநாயாl இறkகலாm அlல7 மாரைடpb ேநாயாl இறkகலாm அlல7 eபt'l
இறkகலாm, அnத மரணm இn'யாel ‚கழலாm அlல7 அேமMkகாel ‚கழலாm
எ@ற நm=kைக YZXom தவறானதாnm.
kரmபtதபrயாயm காலtைத மJ6m உ[' ெசyவதாக இlைல ஆனாl 'ரvய, ேஷtர,
காலா, பாவ, b8ஷாrtதm, ‚/tதm, e'-ேஹானாஹாr இnத எlலா eஷயRகைளrm
7luயமாக ெதMepபதாnm. ஆrll Ydnத அnத நபr எnத காலt'l அதாவ7 எnத
ேநரt'l, எnத ேஷt'ரt'l, எnத ‚/tதtதாl, எnத eதt'l மரணமைடவாr எ@[
kரmபtதபrயாயt'l இ8k^றேதா அேதேபாலேவ அவr மரணm ‚கcm ேவ[
ேஷtரt'l, ேவ[ ‚/tதtதாl அlல7 ேவ[ =ரகாரமாக மரணமைடய மாJடாr.
ஒvெவா8 'ரeயt'Znm ஒvெவா8 சமயt'l ஒvெவா8 பrயாயm ‚க`^ற7. காலm
அனா'அனnதமாnm. இத@ தாtபrயm எ@னெவ@றாl கடnத, ‚க`, எ'rகாலRக4l
எvவளk அனnத சமயm இ8k^றேதா அtதைன ஒvெவா8 'ரeயt'@ Ykகாலt'@
ப rயா ய Rக ளா n m . அ ைவ க 4 l ஒ vெவா 8 ப rயா ய Y m அ த @ sவ ச ம ய t' l
ப'kகpபJடதாnm, ‚cசQkகpபJடதாnm. நm பrயாயtைத அR^8n7 •k^ Y@
அlல7 =@ ‚கcmபd ெசyயYdயா7. பrயாயt'@ இnத அைசkக Ydயாதt
த@ைமைய அPஞா>யாl bMn7ெகாllள Ydயாததாl அவr காலtைத மJ6m
பாrt7kெகாm6 ெபா8ைம இழnதவராக இ8k^றாr.
/tயாtவm மZ[m கrt8tவ bt'Ql ெப8/தm ெகாmட காரணtதாl,
‚cசQkகpபJட ேநரt'l அதாவ7 nXp=Jட பrயாயm nXp=Jட காலt'lதா@
‚கcm எ@ப'l அவrகqkn நm=kைக வ8வ'lைல. ஒ8 உQr nXp=Jட
பrயாயtைத ‚cசQkகpபJட சமயt'Zn Y@னேர ெகாm6வர ‚ைனk^ற7.
உதாரணமாக பகவா@ ஆ'நாதM@ 'vயtெதா>Ql ம•] 24-ஆm …rதRகரராவாr
எ@[ வnதைத ேகJ6 ேகாபமைடnத ம•] எcnதாr. நா5 இரYடாவ2 ‹rtத9கரரா_
காPt_ேற5 எ@[ ெசாlukெகாm6 அகRகாரt7ட@ சமவசரணtைத eJ6
ெவ4ேய வn7 363 பாஷmd மதRகைள sதா=tதாr. /tயாtவt'@ காரணt'னாom,
…rதRகரM@ வா€Ql நm=kைக இlலாததாom Oமாr ஒ8 ேகாடாேகாd கடZகால
வ8டRகll =றe OழZ]Ql நரக, ‚ேகாதRக4l ]k^ அத@ =றnதா@ ஆ'நாதr
vXய7 ேபாலேவ அnத உQr 24-ஆm …rதRகரராகேவ ஆன7.
]லr அசmபாeத சmபவm பZXய Y@க€pைப ேகJ6 அைத தerkக அவrகqைடய
Yc சாமrt'யtைதrm உபேயா^k^@றனr. எpபd எ@றாl, 7வாரைக நகரm 12
வ8டRகqkn =றn எXrm, ம7 அ8n'eJ6 ேபாைதQl யாதவ ராஜnமாrகll ெசyrm
அJடகாசtதாl ேகாபமைடrm …பாயன Y>Q@ ‚/tதtதாl இnத நகரm …pபZX
எXrm எ@ற பகவா@ ேந/நாதM@ 'vயtெதா>Ql ேகJ6, அnத அசmபாeதtைத
தeZக எ@ன எ@ன YயZ]கll ேமZெகாllளpபJடேதா அைவகll எlலாm பdpபdயாக
‚க`nத ேபா'om, nXp=Jட அேத சமயt'l அவ8ைடய ‚/tதtதாl அnத
அசmபாeதm அpபdேய ‚க`nத7. ‚/tத-ைந/t'k சmபnத சrcைசQl நாm இnத
அசmபாeதm பZX eMவாக பாrt'8k^ேறாm.
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எ'rகால eஷயRகைள பZX eJ6 e6ேவாm, கடnத காலt'l எ@ன
‚க`n7eJடேதா அ7 சmபnதமாக நாm எvவளk …rமானRகll-e8pபRகll
ெசy^ேறாm எ@ப7 நm எlேலா8knm அtபவமான7 தா@! இpபd ெசy'8nதாl
அpபd ஆ^Q8knm, இnத டாkடMடm ெச@றதZn ப'l, அnத sெபஷusdடm
ெச@[8nதாl அnத நபr =ைழt'8pபாr எ@ப7 ேபா@ற ேதைவயZற கZபைனக4l
நmYைடய வா`kைகQ@ eைலம'pபZற காலtைத எnத காரணY/@X xணdt7k
ெகாm6 இ8k^ேறாm. எ7 ‚க`n7 eJடேதா அைத எpேபா7m மாZற Ydயா7. இ7
நm எlேலா8knm ெதMnத eஷயmதா@ எ@றாom பலr மன'l இnத eைளயாJ6
‚க`7 ெகாm6தா@ இ8k^ற7.
காuயாக இ8knm மனm எைதயாவ7 ‚ைனt7k ெகாm6தா@ இ8knm. யாr
அvவpேபா7 sவாtயாயm, தt7வ ]nதைன, பdtதைவகைள ‚ைனk v[தl,
மனpபாடm ெசyதl Yதuயைவக4l ஈ6ப6^றாrகேளா, அவrகqைடய மன'l இரkm,
பகom அைதpபZXய ேயாசைனேய ‚க`n7 ெகாmd8knm. ஆனாl காuயான மனm
பlேவ[ சாt'யkv[கைள அத@ சாmராjயt'l கZபைன ேகாJைட கJdkெகாm6,
7@பp பJ6kெகாm6 இ8knm, e8pbm, ெவ[pbm அைடn7 ெகாmd8knm,
7 kக t' l ஆ `n' 8 kn m . ‚ க `கால t' l வா `வ த Zn ப ' l இ nத உ Q rக ll
Ydn7ேபான கடnத காலt'l அlல7 எ'rகால கZபைனQl ஆ`n7 ேநரtைத
xmனdt7 ெகாmd8knm.
]லr எ'rகலtைத க€t7c ெசாlom ேஜா'டt'l vXயைத க8t'l ெகாm6,
எ'rகால அசmபாeதRகைள தerkக எ@ென@ன பMகாரRகll ெசாlலpபJடேதா
அைவகைள ெசy7 ெகாmd8pபr. வQZ[p =ைழpb நடt7பவrகll, nேதவ,
nn8kக4@ வaகாJ6தலாl )mைச Yதலான பாபc ெசயlக4@ =@னாl ெச@[
/tயாtவtைத பலpப6t'k ெகாm6m =றe OழZ]ைய வளrt7k ெகாm6m இ8pபr.
யாr, த@ e8pபt'Zn தnnதாZேபாl பrயாயtைத மாZற ‚ைனk^றாrகேளா,
அவrகll வst7sவ˜ப சmபnத அXk அZறவrகளாகkm, சrவPஞM@ sவ˜பtைத
அXயாதவrகளாகkm, kரmபtதபrயாயm பZXய அXkm, அ'l உ['rm இlலாமl
‚/tதtதாl தா@ காMயm ‚க`^ற7, ‚/tதtைத மாZXனாl காMயYm மாXe6m
எ@ற Yட நm=kைகQl இ8k^@றனr.
SறV எ5ன ெசyவ2? நடpபைத பாrt2kெகாYேட இ+kக ேவYtமா? எ@[
•Rகll ேகJகலாm. ெவ[மேன பாrt7kெகாmd8pபதZn-Pஞாதா-'8Šடாவாக
இ8pபதZn /கk க6ைமயான b8ஷாrtதm ேதைவpப6^ற7. உllேள e8pபm
எ@னேவா ேதா@Xk ெகாmd8k^ற7, பயYm, ேவதைனrm இ8k^ற7 ஆனாl எ@ன
ெசyவ7, எ7km ெசyய ேவmdய'lைல அlலவா, இlைலெய>l ஏதாவ7 ெசy7
ைவpேபாm எ@ற எmணt7ட@ =றவZXZn அdைமயா^ 7kகm-கŠடm அைடவைத
பாrt7k ெகாm6 இ8tதl உmைமயான Pஞாத-'8Šடாe@ லJŸணm இlைல.
கrமt'@ உதயt'l 7kகtைத அtபetதl கrமஃபல ேசtனா வாnm. ஞானm தாேன
கrமtைத அtபepபதாக எm€ அத@ பலைன அtபepப'l ஆ`n7 e6^ற7.
அtதைகய —ழul உQr e8pb ெவ[pb ெகாm6 எதாவ7 ஒ@[ ெசyய ேவm6m
எ@[ e8mb^ற7, ஆனாl =றெபா84@ ெசயைல எ@னேவா அ7 ெசyய Ydயா7;
அதனாl அnத உQr த@>l e8pb, ெவ[pb வdவ உணrk ெகாll^ற7, அpபd
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ெசyவ7 சM எ@[m நmb^ற7. இ7 கrமேசtனாவாnm. ஞானm e8pb, ெவ[pb eபாவ
உணrel ]k^kெகாm6 த@ைன அnத வdel அtபவm ெசy^ற7.
ச mய k' 8 Šd உ Q rக q kn kv ட அ வ rக 4 @ பாt' ரt' @ப d - அ வ rக 4 @
nணsதானt'@பd சாMtரேமாஹ கrமt'@ உதயtதாl, nைறnத அlல7 அ'க
Oக7kகm மZ[m, e8pb, ெவ[pb எ@னேவா ‚க`^ற7. ஆனாl இpேபா7
அவrகqkn அnத உட>8knm ெபா8llக4@ ேமl இ8knm உணreu8n7
ேவ[பJட Oய உணrவான பாrtதl அXதl ேநாknm, அகrtதா உணrkm உllளதாom
அத@ அtபவtதாom, அவ8kn ஏதாவ7 ெசyய ேவm6m எ@ற உணrk ேதா@Xனாom
vட, கrt8tவ bt' இ8pப'lைல, அதாவ7 =ற8kn நா@ ஏதாவ7 ெசyய Ydrm
எ@ற அPஞானm மZ[m /tயாbt' அவ8kn இ8pப'lைல. அ7 அவ8ைடய
ஞான ேச tனா வா n m . அ X யாைம யாl உ mடா n m e 8 pb , ெவ [ pb அ வ M ட m
ேதா@[வ'lைல. /க nைறnத e8pb ெவ[pb ேதா@Xனாom அதZn அவr எஜமான@
இlைல எ@ற எmணYm, இயZைகயான அXk உணrவாl, தRக4@ ேவ[பJட
இ8p=@ ‚ைனk அவrக4டm எpேபா7m இ8n7 ெகாmேடQ8k^ற7.
எpேபா7m பாrt7k ெகாmேடதா@ இ8kகேவm6மா எ@ன? எ@[ •Rகll
ேகJ‘rகll அlலவா. யாr kரமபtதபrயாயtைத மZ[m அத@ வaQl சrவPஞ
த@ைமைய மZ[m சrவPஞ sவபாவtைத த@மயமா^ உ[' ெசyதாேரா, அவர7
Y d k தா @ உ mைம யா ன தா க இ 8 kn m . சா s' ர t' l ப d t7 ம J6 ேம
kரமபtதபrயாயtைத உ[' ெசyயYdயா7. உட>8pபைவக4@ பkகேம பாrt7k
ெகாm6 kக•m தV* எ5னேவா அ2ேவ kக}nத2, நாmமாl எ5ன ெசyய @uƒm?
எ@[ ெசாlவ7 அXயாைமQ@ ஒ8 அXnXயாnm. பகவா>@ e8pபpபd எlலாm
‚க`^ற7 எ@[ ]லr ெசாlலலாm, e' வuய7, எlலாm கடk4@ ஆ'kகt'l
உllள7 எ@[ ]லr vறலாm, kரமபtதpபd ‚கழ ேவmdயேத ‚கcm எ@[
சாs'ரtைத பdt7eJ6 சாs'ர ெமாaQl ]லr vறலாm. இவrகll அைனவ8m
ஏகாtத /tயா'8Šdகேளதா@.
kரமபtதபrயாயm ெவ8m e'ைய மJ6m காJ6வதாகQlைல, அ7 ஐn7
சமவாயRகைளrm உ[' ெசyவதாக இ8k^ற7. எlலா சமவாயRகைளrm ஏZ[,
ஏதாவ7 ஒ8 காரணt'Zn மJ6m Yk^யt7வm ெகா6t7 ெசாloவ7 சMேய, ஆனாl
எpேபா7m ஒேர காரணtதாl தா@ காMயm ‚க`^ற7 எ@[ நmbதom, மZற
சமவாயRகll ‚cசயமZறைவ மZ[m சாrn7 இ8pபைவ எ@[ நmbதom தவறாnm.
ஞா>ேயா அlல7 அPஞா>ேயா எவ8m உட>8pபைவகைள மாZ[m சk'
அZறவrகேள, ஏென>l உட>8pபைவ =ற 'ரeயRகளாnm. அைவகைள யாrதா@
மாZறேவா அlல7 •kகேவா Ydrm? ஆனாl உட>8pபைவக4@ ேமl e8pb,
ெவ [ pb வ d வ ' M b உ ண rைவ உ Q rக ll O ய மாக ேவ ெச y^ @ற ன . அ Pஞா>
அ வ sைத Q l
/ tயா tவ m
ம Z[ m
அ ன nதா t ப n'
க ஷா ய tதா l
உட>8pபைவக4@ேமl e8pb, ெவ[pb உணrk உmடா^ற7, ஆனாl ஞா>கqkn
/tயாtவm மZ[m அனnதாtபn' கஷாய உணrk ேதா@[வேதQlைல, ேமom
xதராகத@ைமQ@ வளrc]rட@ மZற கஷாயRகll vட nைறn7 ெகாmேட ேபா^ற7.
இ ரm6 kn m உ llள ேவ [ பா 6 க ll உ Rக ll க வ னt' Zn வ 8 ^ ற த lல வா ?
உட>8pபைவகll எ@னேவா ேவ[ 'ரeயRகll, அைவக4@ ெதாடrb உQ8ட@ ]ல
காலRகllவைர மJ6ேம இ8k^ற7, ஆனாl உட>8pபைவகைள பாrt7 அத@ேமl
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உணrkகைள ேதாZ[et7k ெகாllqm உQrகll, 'Mb உணrk ெகாmடைவகளாnm.
எnத உட>8knm உQrகqknm ஆைச, ெவn4, மயkக உணrைவ உm6பmணkm,
Oக7kகRகைள ெகா6kகkm சாமr'யமZறைவகll எ@ப'l •Rகll கவணமாக
இ8Rகll. ஆனாl உQr Oயமாகேவ உட>8pபைவக4@ ேமl இ7 இŠடமான7, இ7
இŠட/lலாத7 எ@[ கZபைன ெசy7 ெகாm6 ஆைச, ெவn4, மயkகRெகாm6
7kகpப6^ற7.
யாr தRகைள Oயா…னமாக, சகஜமாக, Oகமய sவ˜பtைத அtபவm ெசyதாேரா,
அவ8kn உட>8pபைவகளாl Oக7kகm உmடா^ற7 எ@ற +டநm=kைக
இ8kகா7. இpேபா7 அவ8kn உட>8pபைவக4@ பkகmபாrt7 ெகாmd8kகkvட
ஆrவm இ8pப'lைல. ஆm, எpபd ேநாykn ]^cைச ெசy7 ெகாllள நாm
கJடாயt'@ +லm கசpb ம8n7, ஊ] Yதuயன எ6t7k ெகாll^ேறாேமா அ7ேபால,
சmயk'8Šd ஞா> உQr உலக ‚க`kக4l பlேவ[ ேவைலகைள ெசyவ7
காணpபJடாom, அைவக4l அவrகqkn பாrpபவr அXபவr-ஞாதா'8Šடா எ@ற
எ mண ஓ Jட m உ ைட யா ம l ஒ d kெகா mேட Q 8 k^ ற 7 . இ ve த மா க
kரமபtதபrயாயt'@ ]tதாnதtைத ெதMn7 ெகாllqதl எvவளk அவ]யm எ@[
உRகll ]nதைனQl இpேபா7 வn'8knm.
kரமபtதபrயாயt'@ sவ˜பtைத ெதMnத ெகாmட =றn ெவvேவ[
உட>8pபைவகைள பாrt7, அlல7 ெவvேவ[ மkக4@ ெவvேவ[ பMணாமRகைள
பாrt7 ேதா@[m ஆcசMயm மZ[m பயm nைறn7 ேபா^ற7. த@tைடய அlல7
=ற8ைடய உணrkகைள மாZ[m YயZ] மZ[m e8pபm nைறn7, நm பாrைவ 'Mகால
ெதMn7-அXn7 ெகாllqm இயl=@ேமl-ஞாயk sவபாவt'@ ேமl ெசl^ற7.
kரமபtதபrயாயtைத ெதMn7 ெகாllவதாl பrயாயbt' அan7 'ரvயt8Šd
ேதா@[^ற7. சrவPஞ sவபாவt'om, kரமபtதபrயாயt'om உ[' ஏZபJடkட@
sவாtT'-Oய அtபவm உmடா^ற7, உQr அகrததாவா^ e6^ற7, கrt8tவbt'
அan7 ேபா^ற7. த@>l ஒ@Xe6வதாl-ஆ`n7 e6வதாl ேமom Yc வdel
‚ைலெகாm6 e6வதாl எlலாவZைறrm அXrm அXk ெபறpப6^ற7-ேகவலஞானm
உZபt'யா^ற7, ேமom Yc =ரபPசYm, எlலா kரமபtத பrயாயRகqm உllள7
உllளபdேய த@ ஞானt'l ெஜாuk^@றன-=ர'பuk^@றன.
இvவா[ ஒvெவா8 த@னல உQ8m kரமபtதபrயாயt'@ sவ˜பtைத அXn7
த@ைனேய உllேநாk^ பாrpபத@ +லm உ[' ெசyவ7 அவ]யமாnm. ேமom
இ7பZXய ேமom அ'க சrcைசைய அ6tத கdதt'l ெசyயலாm.
ெஜy !ேனn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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kரமபtதபrயாயm - ஒ+ சாsவத உYைம (Eternal Truth).
கdதm-13

15-7- 2001

அ@b •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
kரmபtதபrயாயm பZXய சrcைசைய •Rகll அ'க உZசாகt7ட@ பdk^–rகll
மZ[m அதtட@ அnத eஷயm பZXய எ@tைடய ஒutதக6கைளrm (cassettes) vட
ேகJ^–rகll எ@[ •Rகll எc'Q8k^–rகll. ேமானா, • அnத ேகசJdl நாm
ெசாlom கடkllவா`tைத எc'யtpbமா[ ெசாluQ8nதாy அlலவா, அைவ
காr'ேகயாt=ேரkஷா _ul உllள 321, 322 மZ[m 323 வ7 காைதகளாnm. 'னYm
அைத ேகJபதாl அ7 உRகqkn மனpபாடமா^Q8knm எ@றாom Otதமான சpத
உcசMpbkகாக இRேக அைத எc'rllேள@.
ஜm ஜsஸா ஜm/ ேதேச ேஜண eஹாேணண ஜm/ காலm/ ।
ணதm !ேணண €யதm ஜmமm வா அஹவ மரணm வா ।।321।।
தm தsச தm/ தேச ேதண eஹாேணண தm/ காலm/ ।।
ேகா சkக' வாேரn7 இnேதா வா தஹ !€nேதா வா ।।322।।
ஏkm ேஜா ‚cசயேதா ஜாண' தvவா€ சvவபcசாேய ।
ேசா சt'Jd Otேதா ேஜா சRக' ேசா ˆ nt'J‘ ।।323।।
இnத காைதகll =ராk8த ெமாaQl உllள7, இத@ ெபா8ll உRகll மன'l
வn'8knm எ@[ ‚ைனk^ேற@. இத@ ெபா8ll-எnத உQr, எnத ேதசt'l, எnத
காலt'l, எnத e'pபd =றpb அlல7 மரணm அைடrm எ@[ !ேநn'ர பகவா@
‚cசய வdel அXnதாேரா, அnத உQr அேத ேதசt'l, அேத காலt'l, அேத e'pபd
அnத அவsைதைய அைட^ற7. இn'ரேனா அlல7 !ேநn'ரேனா யாMடm அைத
தerknm சாமrt'யm இ8k^ற7? அதாவ7 யாராom இைத தerkக Ydயா7
எ@பதாm. இnத வaQl யாr எlலா 'ரeயRகைளrm, அத@ பrயாயRகைளrm
அX^றாேரா அதாவ7 இnத ‚யமm-e' ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 பrயாயt'@
ேமom இ8pபைத அX^றாேரா, அவr சmயk'8Šdயாவாr, ேமom யாr இ'l சnேதகm
ெகாll^றாேரா அவr /tயா'8Šdயாவாr.
இnத ேகசJ பZX ெசா@ன7m, ஒ8 ‚க`k எ@ ‚ைனkkn வ8^ற7. நாRகll
kரmபtதபrயாயm பZXய தt7வ sவாtயாய வnpb 20 ஜனவM 2001-l ஆரm=tேதாm.
அ7 'னYm காைல 8.30 ம€ Yதl 10.00 ம€ வைர நடnத7. 26 ஜனவM அ@[
/கpெபMய Tகmபm ஏZபJட7 ந@n அXயpபJட ஒ@றாnm. நா@ அnத சமயt'l
வnpb எ6t7k ெகாmd8nேத@. நா@ அமrn'8nத ஆசனm ஆடt ெதாடR^ய7.
எ@ன ‚க`^ற7 எ@ற எmணm எ@ மன'l வnத7 அேதசமயm Y@னாl உJகாrn7
இ8nதவrக4@ Yகt'l ஒ8eத {' மZ[m பரபரpைப எ@னாl காண Ydnத7. நா@
எ@ ெசாZெபாaைவ ெதாடrn7 ெகாmேட இpேபா7 ‚கcm இnத Tகmபm vட
‚cசQkகpபJட ஒ@ேற எ@[ vXkெகாm6 இ8nேத@. நாRகll அைனவ8m /nnத
உ['rடtm, அைம'rடtm sவாtயாயtைத ெதாடrn7 ெசy7 ெகாm6 இ8nேதாm.
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ெதாடrn7 இரm6 ‚/டm வைர Tகmபm •dtt7. அnத 'ன ேகசJைட ேகJnmேபா7
அைத உRகளாl உணர Ydrm.
இRேக கவனமாக பா8Rகll, kரmபtதபrயாயm பZXய ]tதாnதtைத ெதMn7
ெகாmட =றn நm/டm இ7ேபா@ற ெந8kகdகளாl உmடாnm பயm, மரணபயm vட
இlலாமl ேபாye6^ற7, 7@பமZற அைம'யான ‚ைலைய ைகவரp ெப[^ேறாm.
kரmபtதபrயாய ]tதாnதtைத ‚˜=kக எlலாவZைறrm அXrm சrவPஞ த@ைம
/கkm சk'வாynததாnm. சrவPஞ த@ைமQ@ ஆதாரt'lதா@ kரmபtதபrயாயm
‚˜பணமா^ற7. சrவPஞtத@ைம சmபnதமான +டநm=kைககைள பZX நாm
Y@னேர eவா't'8k^ேறாm. Ydn7 ேபான eஷயRகைள-‚க`kகைள யா8m மாZற
Ydயா7 எ@ப'l ஒvெவா8வ8knm நm=kைக இ8k^ற7, அைத எlேலா8m
ஒpbkெகாll^றாrகll. ஆனாl எ'rகால ‚க`kகqm vட ‚cசQkகpபJட7, அைவகll
vட ‚cசQkகpபJட kரமt'lதா@ ‚கcm, அைவகைள மாZற யா8knm தn'Qlைல
எ@பைத மJ6m பலr நmbவ'lைல, இ'l அவrகqkn உட@பாdlைல. இைத
ஏZபதாl அவrகll தRக4@ கrt8tவm மZ[m b8ஷாrtதm அan7 eJடதாக ஒ8eத
பயm அவrகqkn உmடா^ற7, =ற8ைடய ஆ'kகt'l இ8pப7 ேபால, =றr
வசமான7 ேபால, =றைர சாrn7 இ8pபதாக ‚ைனk^றாrகll. ஆனாl இ'l எ@னேவா
அனnத Oதn'ரm இ8k^ற7.
பrயாய ‚க`k எ@னேவா 'ரeயtைத எ'rபாrt7 இlைல. ஒvெவா8 பrயாயYm
அnத சமய பrயாயt'@ தn'kn ஏZப அதாவ7 அnத பrயாயt'@ தn'ைய அtசMt7
தாேன த@ ஆ[ கார€க4@-ஷJகாரk +லm அ7வாகேவ அ7ேபாலேவ பMண/k^ற7,
ேவ[eதமாக இlைல. இtதைகய ‚cசQkகpபJட மZ[m Oதn'ரtத@ைம அnத
பrயாயt'ேலேய இ8k^ற7. இnத ‚cசQkகpபJட த@ைமைய அXnத =றn நm
கவைல எlலாm இlலாமl ேபா^ற7-7@ப/@X மZ[m கவைலQ@X Q8k^ேறாm.
சrவPஞ பகவா@ இnத எlலா பrயாயRகைளrm ‚க`காலt'ேலேய ஒJ6ெமாtதமாக,
ெத4வாக, ேநரdயாக அX^றாr, இ7 அவ8ைடய ேகவலஞானt'@ ெதyxகt
த@ைமயாnm, அவ8ைடய ஞான sவபாவt'@ சாமrt'யமாnm.
எnத உQr ஞானt'@ இnத சாமrt'யtைத ம[k^றாேரா, சrவPஞ த@ைமைய
ம[k^றாேரா அதாவ7 த@ சk' வdவ சrவPஞ த@ைமைய நmபelைலேயா
அவ8ைடய அPஞானm, ேமாஹm, e8pb, ெவ[pb அவைர eJ6 eலnவ 'lைல.
அரஹnத8m, ]tத8m சrவPஞrகll, அவ8ைடய சrவPஞ sவ˜பtைதேய ெதMn7
ெகாllளelைல ெய@றாl அவ8ைடய ெபயைர மJ6m ‚ைனk ெசyவதாom,
நேமாkகார மn'ரtைத ஜ=pபதாom, பல ஆm6கll Tைஜ, அrcசைன ெசyவதாom
நமkn ெகாPசm vட எnத லாபYm ^ைடkகpேபாவ'lைல.
யாr அரஹnதைர 'ரeய ˜பt'l, nண ˜பt'l மZ[m பrயாய ˜பt'l ெதMn7
ெகாll^றாேரா அவr த@ ஆtமைனrm அX^றாr, ேமom அவ8ைடய ேமாஹm/tயாtவm x`c]யைட^ற7 அதாவ7 அa^ற7 எ@[ =ரவசனசார ^ரnதt'l
ெசாlல pப Jd 8 k^ ற 7 . யா r ச rவ Pஞ sவ ˜ ப tைத ப ZX எ 7 k ேம ெத M n7
ெகாllளா ம l , ெவ [ ம ேன அ ரஹ nத ைர ந mb ^ றா rக ேளா , அ வ rக q ைட ய அ nத
அரஹnதM@ ேமl ெகாllqm நm=kைக, அவைர வணRnதl, மZ[m T!tதl எlலாm
xணான ஒ@றாnm.

131

=ரதமாtேயாகt'l எ'rகாலt'l ‚கழe8knm பல ‚க`kகைளpபZX இ@[
ஆகமRக4l எct7 வdel காண Yd^ற7. எ'rவ8m உtசr=€ காலt'l
…rtதRகரrகளாக ஆகe8pபவM@ ெபயrகll, அவrகqைடய தாy, தnைதயr, =றp=டm,
Yk'யைடrm ேஷtரm இைவகll எlலாm பZXய eபரm !னாகமt'l இ8k^ற7.
…rtதRகரrகll பZX மJ6மlல, மZெறlலா 63 சலாக b8ஷrக4@ ெபயrகll vட
=ர]t' ெபZறதாnm. இnத சலாக b8ஷrகll அதாவ7 இnத nXp=Jட ம>தrகll யாr,
ெதMrமா? அவrகைள பZX ெதMn7 ெகாllqm Y@ உtசr=€-ஏ[ காலm,
அவசr=€-இறRn காலm, காலசkகரm Yதuயன பZXய தகவlகைள ெதMn7
ெகாllளலாm.
20 ேகாடாேகாd கடZகால வ8டm ஒ8 கZப காலமாnm. அ'l 10 ேகாடாேகாd
கடZகாலm அவசr=€-இறRn காலm மZ[m 10 ேகாடாேகாd கடZகாலm உtசr=€ஏ[ காலமாnm. கடZகாலm மZ[m ேகாடாேகாd பZXய eMவான ஆதாரRகைள நாm
கரணாsேயாக அj@கm எ@ற _ைல பdt7t ெதMn7 ெகாllளலாm.
உtசr=€ மZ[ அவசr=€ காலm ஆ[, ஆ[ பn'களாக இ8k^@றன.
அவசr=€Q@ Yதl பn'ைய அதாவ7 காலtைத OŠமOŠமா-ந@நZகாலm எ@[
ெசாl^@றனr. அnத சமயt'l இRn பரதேஷt'ரm ேபாகT/யாக இ8k^ற7.
ம>தrகll மZ[m eலRnகqக4@ ஆrll 3 பlயமாகkm, உயரm 3 ேகாசமாகkm
இ8k^ற7. அnத காலt'@ Ydel ஆrll 2 பlயm மZ[m உயரm 2 ேகாசமாக
இ8k^ற7. இnத காலm 4 ேகாடேகாd கடZகாலமாnm.
அதZn =றn வ8m இரmடாm காலtைத OŠமா-நZகாலm எ@[ ெசாl^@றனr. அnத
சமயt'l இRn மtயம ேபாகT/யாக இ8k^ற7. ஆrll ஆரmபt'l 2 பlயm மZ[m
Ydel 1 பlயமாnm, உயரm ஆரmபt'l 2 ேகாசm மZ[m Ydel 1 ேகாசமாnm. இnத
காலm 3 ேகாடாேகாd கடZகாலமாnm.
அதZn =றn வ8m +@றாm காலtைத OŠம7Šமா-நZ…kகாலm எ@[ ெசாl^@றனr.
அnத சமயt'l இRn ெஜக@ய ேபாகT/யாக இ8k^ற7. ஆrll ஆரmபt'l 1 பlயm
மZ[m Ydel 1 ேகாd Trவமாக இ8k^ற7. உயரm ெதாடkகt'l 1 ேகாசm Ydel
500 elலாக இ8k^ற7. ஒ8 Trவm எ@பத@ அrtதm 70 லJசt7 56 ஆQரm ேகாd
வ8டRகளாnm. அதாவ7 84 லJசtைத 84 லJசtதாl ெப8kக வ8m ெதாைகயாnm.
இைத ஒ8 ேகாdயாl ெப8kக வ8m ெதாைக, ஒ8 ேகாd Trவm எ@ற எm€kைக
யாnm. இnத +@றாm காலm 2 ேகாடாேகாd கடZகால வ8டமாnm.
நா@காm காலtைத 7ŠமOŠமா-…நZகாலm எ@[ ெசாl^@றனr. இnத காலt'l
இRn கrமT/ ெதாடRn^ற7. ஆரmபt'l ஆrll ஒ8 ேகாd Trவm இ8'Ql 120
வ8டRகளாக இ8k^ற7. உயரm ஆரmபt'l 500 el, இ8'Ql 7 Yழமாக
இ 8 k^ ற 7 . இ த @ கால m 4 2 , 0 0 0 வ 8 ட Rக ll n ைற nத ஒ 8 ேகா டா ேகா d
கடZகாலமாnm. இnத நா@காm காலt'l உQr இR^8n7 ேமாŸm ெசlல
ெதாடRn^ற7-உQrகll ேமாŸm அைட^@றன. 24 …rதRகரrகll இnத காலt'l
தா@ ேதா@[^@றனr.
ேபாகT/ உQrகll நா@காm nணsதானmவைரேய ெசlல Ydrm. அRnllள எlலா
உQrகqm இறn7 ேதவக'Qேலேய =றk^@றனr. /tயா'8Šdகll இறn7
பவனவா], ேஜா'
அlல7 eயnதர ேதவrகளா^@றனr-இவrகைள பவனt'Mk
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ேதவrகll-”`Ytேதவrகll எ@[ vட ெசாl^@றனr. சmயk'8Šdகll இறn7 Yதl
ெசௗதrம sவrகt'l அlல7 இரmடாm ஈசான sவரகt'l =றe எ6k^@றனr.
கrமT/ உQrகll இறn7 நா@n க'க4l எnத க'Qலாவ7 ஒ@Xl ெச@[
= ற k^ @ற ன r . ம > த உ Q rக ll b 8 ஷா rtத m - Y ய Z] ெச y7 ேமாŸ m v ட
ெசlலkvdயவrகளாக இ8k^றாrகll.
ஐnதாm காலt'@ ெபயr 7Šமா-…kகாலm. ‚க`காலt'l இnத பரத ேஷtரt'l
ஐnதாm காலm நடk^ற7. இnத காலt'l இRn =றknm உQrகll ேமாŸமைடrm
b8ஷாrtதtைத ெசyயYdயா7, ஆனாl ம>தMl ஆmகll Y>யா^ ஏழாm
nணsதானm வைர ெசlலkvdய b8ஷாrtதtைத ெசyயYdrm. இத@ காலm 21,000
வ8டRகளாnm. ஆrll ெதாடkகt'l 120 வ8டRகll இ8'Ql 20 வ8டRகளாக
இ8k^ற7. உயரm ெதாடkகt'l 7 Yழm இ8'Ql 2 Yழமாnm.
ஆறாm காலt'@ ெபயr 7Šம7Šமா-……காலm எனpப6^ற7. இnத காலmvட 21,000
வ8டRகளாnm. இnத காலt'l தrமm இan7 ேபா^ற7, இlலாமl ேபா^ற7. ஆrll
ெதாடkகt'l 20 வ8டRகll, இ8'Ql 15 வ8டRகளாக இ8k^ற7. ம>தrக4@
உயரm ெதாடkகt'l இரm6 Yழm இ8'Ql ஒ8 Yழமாnm. OŠமா மZ[m
7ŠமாeZn ப'l Okமா-நZகாலm 7kமா-…kகாலm எ@[ ெசாlom Yைறvட
இ8k^ற7.
அவசr=€-இறRn காலt'@ ஆ[ =Mkக4l ஆrll மZ[m உயரm பdpபdயாக
nைற^ற7. ஆனாl இ'l ேவdkைகயான eஷயm எ@னெவ@றாl ம>தrக4@
ஆஹாரகm அ'கMt7kெகாmேட ேபா^ற7, ஆதாரm ேமom அ'கMk^ற7 அ'க
தடைவ உணk எ6t7k ெகாllளpப6^ற7. Yதl காலt'l நா@n நாJகqkn
ஒ8Yைற க6n அளk உணேவ ஏZ^@றனr, இரmடாm காலt'l +@[ நாJகqkn
ஒ8 Yைற /ளn அளk உணk ஏZ^@றனr, +@றாm காலt'l இரm6 நாJகqkn
ஒ8Yைற ெநlukகாy அளk உணைவ ஏZ^@றனr. நா@காm காலt'l 'னYm
ஒ8Yைற உணk உm^@றனr. ஐnதாm காலt'l அdkகd உணk உm^@றனr, இ7
ந ம kn ெபா 8 n7 m . ஆ றா m கால t' l / க k m ஏ ராள மான உ ணk உ mண
ேவmdQ8k^ற7, அவrக4@ உணk p@ Yதuய மா/சm உணவாக இ8k^ற7.
இnத ஆ[ காலt'@ எ'rமாறான வMைச உtசr=€Ql-ஏ[காலt'l ‚க`^ற7.
காலt'@ இnத வMைசYைற யா8m ெசyததாக இlைல. அ7 இயlபான, இயZைகயான
வMைசயாக இ8k^ற7. அnதnத காலt'l உQrக4@ தn' மZ[m உடl அைமpb
vட இயlபாக அpபdேய இ8k^ற7. இரmdom ‚/tத ைந/t'க சmபnதm
இ8k^ற7.
நாm இpேபா7 இறRn காலt'@ ஐnதாm காலt'l இ8k^ேறாm. ‚க`காலm ஒ8
ˆmடாவசr=€ காலமாnm. அசRயாத அவசr=€ காலt'Zn =றn ஒ8 Yைறேய
வ8m இpபdpபJட ஒ8 காலtைத ˆmடாவசr=€ காலm எ@^@றனr. சாதாரணமான
அவசr=€ காலRகqட@ ஒp=6ைகQl இ7 /கt தா`வான ஒ8 காலமாnm.
…rதRகரrகqkn ெபmகll =றtதl-e8ஷபநாத8kn இரm6 மகllகll =றnதனr,
சkரவrt'kn மானபRகm ஏZப6தl-பரத சkரவrt' பாˆபuQடm ேதாZறl, எlலா
…rதRகரrகqm அேயாtயாel =றkகாைம, எlலா …rதRகரrகqm சmேமத]கr!Ql
Y k' ய ைட யா ைம Y த லா ன ப ல e ஷ ய Rக ll ˆ mடா வ ச r= € கா ல t' l
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nXp=டtதkக ]றpபாக இ8k^@றன. இnத காலt'l 63 சலாக b8ஷrகll இlலாமl
nைறnத எm€kைகQl சலாக b8ஷrக4@ =றpbm ஒ8 eேஷசமாnm.
ஒvெவா8 அவசr=€ மZ[m உtசr=€Q@ 7ஷமOŠமாel-…நZகாலt'l
அதாவ7 நா@காm காலt'l 24 …rதRகரrகll, 12 சkரவrt'கll, 9 நாராயண@கll, 9
=ர' நாராயண@கll மZ[m 9 பலபtரrகll என 63 சலாக b8ஷrகll =றk^@றனr.
ஆனாl இnத நா@காm காலt'l சாn'நாதr, nt7நாதr, அரநாதr +வ8m
…rtதRகரr மZ[m சkரவrt'களாக இ8nதனr, மZ[m மஹாxரr பல காலRகqkn
Y@னr YZ=றeQl tMp'8Šடr எ@ற நாராயணனாக இ8nதாr இதனாl இnத
ˆmடாவசr=€ நா@காm காலt'l 63 kn ப'l 59 சlலாக b8ஷrகேள இ8nதனr.
!னாகமt'l கடnத, ‚க`, எ'rகால பரத, ஐராவத மZ[m eேதக ேஷt'ரt'@
…rtதRகரrக4@ ெபயrகll =ர]t' ெபZறதாnm, அவrக4@ Y@ பவRக4@ ெபயrகll
vட ெசாlலpபJ6 இ8k^@றன. இைவகll எlலாm kரமபtதm இlைல எ@றாl
யாராl இைவகைள அXn7 ெகாllள Ydrm? இவrகll …rதRகரராவாrகll எ@ப7
‚cசQkகpபJடதாnm, இத@ ெபா8ll எ@னெவ@றாl அnத உQrகll அnத தnnத
உணrk ெகாllளl, …rtதRகர =ரk8' கJdkெகாllள தn'யான ேஷாடசகாரண
உணrk ெகாllளl ‚cசQkகpபJடதாnm. அவrகll எnத …rதRகரM@ பாத +லt'l
…rதRகர =k8' கJdkெகாllள ெதாடRnவாrகll எ@ப7 vட ‚cசQkகpபJடதாnm.
அனா'அனnத கால எlலா அனnத …rதRகரrகll, அனnத ேகவuகll Y@னr எnெதnத
=றeQl =றpபாrகll, எnத =றeQl எpேபா7 சmயk7வm ெப[வாrகll, எpேபா7 எnத
கrமRகைள கJdk ெகாllவாrகll, எ@ென@ன பMணாமm அைடவாrகll, எpேபா7
ேகவலஞானm அைடவாrகll Yதலான எlலா eஷயRகைளrm சrவPஞ பகவா@ ஒேர
சமயt'l த@ ேகவலஞானt'l ெத4வாக அX^றாr.
எlலா பrயாயRகqm மZ[m அத@ காரணRகqm ‚cசQkகpபடாமu8nதாl
சrவPஞrvட அைவகைள எpபd அXய Yd^ற7? ேமom எlலா 'ரeயRக4@ அனா'
அனnத எlலா பrயாயRகqm அவ8ைடய ஞானt'l வரelைல எ@றாl அவ8kn
சrவPஞr-எlலாm அXnதவr எ@ற ெபயrcெசாl எpபd ^ைடt'8knm?
'‘ெர@[ ‚கcm, எ'rபாராமl ‚கcm, தZெசயலாக ‚கcm ‚க`kகைள பாrt7
நாm ஆcசMயமைட^ேறாm, நமkn அதனாl வ8tதm vட உmடா^ற7. ஆனாl அnத
‚க`kகll மZ[m அத@ காரணRகll ேவvேவ[ ம>தrக4டm உmடாnm ேவ[பJட
உணrkகll யாைவrm ‚cசQkகpபJடதாnm. 'ைரpபட O84@ உதாரணm +லm நாm
இைத ஒp=J6p பாrkகலாm. ]>மாel இடmெப[m கைத, ஒ8 nXp=Jட வMைச
YைறQl ‚க`வ7 ேபால ]tதMkகpபJ6 தயாMkகpப6^ற7, இnத 'ைரpபட O84l
வMைச Yைற மாZறpபடாமl அpபdேய அ7 'ைரQடpப6^ற7. அ7ேபால 'ரeயt'@
அனா'அனnத பrயாயRக4@ வMைசYைறrm ‚cசQkகpபJடதாnm, அ'l எnத
மாZறYm ‚க`வ'lைல.
ஒJ6ெமாtதமாக பாrknm ேபா7 ‚க`kகll ஒcRகZறதாகkm, இணkகமZறதாகkm
ேதா @ற லா m . ஆ னா l † ‡ kக மா ன ] n' kn m ேபா 7 அ 7 v ட ந @n
ஒcRகைமkகpபJ6llள7 எ@ப7 நm எmணt'l வ8^ற7. எpபd நாடக ேமைடQl
ஒ8 காJ] Yைறpப6tதpபJ6 நdt7k காJடpப6^றேதா அ7 ‚cசQkகpபJட7m
ம Z[ m Y @ேன Zபா 6 ெச yய pப Jட தாக ேவ இ 8 k^ ற 7 , ஆ னாl ஒ 8 கா J]

134

ஒcRnப6tதpபடாததாக காJடpபJடாom அ7vட Y@னேற 'Jட/டpபJ6 மZ[m
ஒcRகைமkகpபJ6llளதாகேவ இ8k^ற7.
எ vவா [ ஒ 8 அ ரmம ைன கா J] Y @ன ேர ஒ c Rக ைம kக pப J6 ப ' k
ெச yய pப 6 ^ ற ேதா அ 7 ேபா ல ஏ ைழ Q @ n d ைச கா J] v ட Y @ன ேர
ஒcRகைமkகpபJ6 ப'k ெசyயpப6^ற7. உைடnத மJபாmடm, ndைச, ^anத 7€
Yதuய எlலா ெபா8llகqm ‚cசQkகpபJடபd Y@ 'Jட/Jட இடt'l
ைவkகpப6^ற7. அ7ேபால 'ரeயt'@ ஒcRகZறதாக ெதMrm பMணாமm-மாZறRகll
vட ‚cசyQkகpபJட7m ஒcRnப6tதpபJடதாகேவ இ8k^ற7. நாடகt'@
‚க`kகll Yைறயான வMைசயாகேவ வ8^@றன, ஒJ6ெமாtதமாக வ8வ'lைல.
அ7ேபால ஒvெவா8 'ரeயt'@ பrயாயRகqm Yைறயாக ஒvெவா@றாக ‚க`^ற7,
எlலாm ஒேரசமயt'l ஒJ6 ெமாtதமாக ‚க`வ'lைல.
நாடகt'l எnத காJ]kn =றn எnத காJ] வரேவm6m எ@[ ‚cசQkகpபJ6
இ8k^றேதா அ7ேபால பrயாயRக4lvட எnத பrயாயt'Zn =றn எnத பrயாயm
‚கcm எ@ப7m ‚cசQkகpபJடதாnm. எnத பrயாயm, எpேபா7, எRேக, எveதm,
எnத ‚/tதtதாl, எpபd ‚கழ ேவm6ேமா; அnத பrயாயm அpேபா7, அேத இடt'l,
அveதமாகேவ, அேத ‚/tதtதாl அpபdேய ‚கcm, ேவ[ எnத eதமாகkm ‚கழா7,
இத@ ெபயேர kரமபtதபrயாயm.
யாr Y@னேர நாடகtைத பாrtதாேரா அவr எnத காJ]kn =றn எnத காJ] வ8m
எ@பைத ேநரdயாக பாrt7 அXn'8k^றாr. அ7ேபால சrவPஞ பகவா@ எlலா
'ரeயRக4@ எlலா பrயாயRகைளrm ‚cசQkகpபJட வMைச Yைறைய அவ8ைடய
ேகவலஞானt'@ +லm அX^றாr.
ஆமாm, ஆனாl நாm bMn7ெகாllள பாrtத உதாரணt'Znm, உmைமயான
'ரeயRக4@ ‚கcm ஓJடt'Znm ஒ8 ெபMய இைடெவ4 இ8k^ற7. நாடகt'@
அைமpபாளr அவ8ைடய கZபைனயாl அவr e8pபpபd காJ]கைள அைமt7
நாடகtைத உ8வாkகm ெசy^றாr, க8pெபா8llகைள அவேர உ8வாkn^றாr. ஆனாl
kரமபtதபrயாயtைத யா8m உ8வாkகelைல. அைமkக elைல, சrவPஞr vட அைத
உ8வாkகelைல. சrவPஞr அைத அXnதவராக மJ6ேம இ8k^றாr, ேமom எpேபா7
அவ8ைடய வா€ அதாவ7 'வயtெதா> இயலபாக ெவ4pப6^றேதா அpேபா7 அ'l
kரமபtதபrயாயt'@ வrணைன அதாவ7 வst7 sவ˜பt'@ eளkகm ெதllளt
ெத4வாக வ8^ற7. இvவா[ சrவPஞt த@ைமQ@ +லm kரமபtதபrயாயt'@
sவ˜பm ‚˜=kகpப6வைத நmமாl கானYdயm.
= ரவ ச னசா ர m ^ ர nத t' @ e ளkக k ைர Q l ஆ சா rய r அ / rத ச n' ர r
kரமபtதபrயாயtைத எvவா[ ‚˜பணm ெசy'8k^றாr எ@பைத நாm ெதMn7
ெகாllேவாm. ஒvெவா8 'ரeயYm எpேபா7m த@ sவபாவt'l இ8k^ற7 ஆைகயாl
ச tதாn m . ' ரe ய tைத ேய ச t எ @^ ேறா m . ச t * ரvய ல Pச ண m எ @ப 7 m
தtவாrத—t'ரt'l ஒ8 —t'ரமாnm. இnத சt எpபd இ8k^ற7? இைத ெசாlவ7
உtபாத vயய tெரௗய ƒkதm சt இnத —t'ரm vட அ'l இ8k^ற7. 'ரeயt'@
sவ˜பm ேதாZறm, அak, ‚ைலt'8tதl வdவ பMணாம மாnm. பMணாமm எ@றாl
பrயாயமாnm.
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எvவா[ ஒ8 'ரeயt'Zn nXp=Jட Oயேஷtரm இ8k^றேதா, அ7 அத@
es…ரணm அதாவ7 பரpபளவாnm. அnத es…ரணt'@ ஒ8 /கc]Xய பn'ைய
=ரேதசm எ@[ ெசாl^ேறாm. அேதேபால 'ரeயt'@ அனா'அனnத காலm
இ8k^றேத அ7vட ஒ8 ெதாடrc]யான ஓJடமாnm-continuously flowing one, அnத
ஓJடt'@ /கc]Xய பn'ைய-indivisible fraction of the flow is called பrயாயm அlல7
ப%ணமm எ@[ ெசாl^ேறாm.
இRn =ரேதசRக4@ உதாரணtைத ெகாm6 ஆசாrயr பrயாய சmபnத
]tதாnதtைத eவMk^றாr, பrயாயRக4@ ‚cசயமான வMைசைய ‚˜பணm
ெசy^றாr. 'ரeயt'l =ரேதசRக4@ வMைச ‚cசயமானதாnm, அதாவ7 ஒ8
=ரேதசm இரmடாவ7 =ரேதசt'u8n7 ேவறாnm, ஒvெவா8 =ரேதசt'@ இடm
‚cசQkகpபJடதாnm, ஒ8 =ரேதசtைத எ6t7 ேவ[ =ரேதசt'@ இடt'l மாZX
ைவkக Ydயா7 அpபd ெசyதாl 'ரeயt'@ ேஷtரm =Mn7e6m. அpபd ெசyதாl
'ரeயேம கைலkகpபJடதாக ஆ^e6m, 'ரeயm இlலாமl ேபாnm‚ைல ஏZப6m.
'ரeயm சt-அaயாத7 எ@[ Y@னேர நாm அXn'8k^ேறாm. அேதேபால
'ரeயt'@ காலm vட =MkகYdயாத =ரவாஹt'l-ஓJடt'l ஒvெவா8
பrயாயt'@ இடYm ‚cசQkகpபJடதாnm, பrயாயRக4@ வMைசYைற vட
‚cசQkகpபJடதாnm, ஒ8 பrயாயtைத அத>டt'u8t7 அகZX ேவ[ பrயாயt'@
இடt'l மாZXைவkக Ydயா7, அைத மாZறc ெசyrm YயZ] 'ரeயt'@
காலp=ரவாஹtைத 7mdt7e6m. அpேபா7 'ரeயm 'ரeயமாக இ8kகா7, 'ரeயm
அan7e6m. ஆனாl அvவா[ எpேபா7m ‚கழ Ydயா7.
அPஞா> வst7 sவ˜பtைத எ'rமாறாக நm=kெகாm6 பrயாயtைத மாZறm
ெசyய எvவளkதா@ YயZ]tதாom, அைவ எlலாm xm ேவைலதா@, அ'l
ெவZXகாண Ydயா7. ெபா8Jக4@ ஏZபா6 அPஞா>Q@ +டநm=kைகkn
உகnதாrேபாl இlைல, அ7 தா>யR^யாக, automatic ஏZபாடாக இ8k^ற7, அத@
ெபயrதா@ kரமபtதபrயாயm. இnத ஏZபாJைட அXn7 ெகாllவதாl அPஞானm மZ[m
7kகm அa^ற7. நாm Oகமைடய ஒேர …rk இ7ேவயாnm.
kரமபtதபrயாயm எlலா 'ரeயRக4@ இயZைகயாnm-இயlபாnm. உலக
ஆகாசt'l எvவளk அசRயாத =ரேதசRகll இ8k^@றனேவா, அtதைனேய ஒvெவா8
உ Q M @ = ர ேத ச மா n m . அ ேத ேபா ல Y kகா ல t' o m எ tத ைன ச ம ய Rக ll
இ8k^@றனேவா அtதைனேய ஒvெவா8 'ரeயt'@ பrயாயRகளாnm, அதாவ7 nண
ேநாk^l ஒvெவா8 nணt'Znm அtதைனேய பrயாயRகளாnm. இnத எlலா
பrயாயRக4om ஒvெவா8 பrயாயm எpேபா7 ‚கழ ேவm6m எ@ப7-பrயாயt'@
sவசமயYm ‚cசQkகpபJடதாnm; அதாவ7 'ரeயt'@ ஒJ6ெமாtத பrயாயRகqm
அ7 ‚கழ ேவmdய ஒvெவா8 சமயYm ‚cசQkகpபJடதாnm.
எ vவா [ ேலாகாகாச t' @ ஒ vெவா 8 = ர ேத ச t' o m ஒ vெவா 8 காலா‡
ப't7ைவtதாrேபாl இ8k^றேதா, அேதேபால Ykகாலt'@ ஒvெவா8 சமயt'om
'ரeயt'@, nணt'@ ஒvெவா8 பrயாயYm ப't7ைவtதாrேபாl இ8k^ற7.
ஒvெவா8 பrயாயYm அத@ காலt'ேலேய ெவ4pப6^ற7, அ7ேவ 'ரeயt'@
இயlபாக இ8k^ற7.
இnத 'ரvய இயlைப பZXய eapbணrk இlலாததாl அPஞா>, பrயாயt'@
பkகேம பாrt7kெகாm6 இ8k^ற7, பrயாயtைதேய த@ இயlபாக-s'ரமானதாக
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நmb^ற7, அ'l மாZறm ெசyய e8mb^ற7. அnத மாZறtைத ெசyrm YயZ]Ql
தாேன e8m= ]k^k ெகாmd8k^ற7. அத@ பாrைவைய அத@ உmைமயான
இயல=@ பkகm '8pபேவ இlைல, அ7 'ரvய '8Šd அைடயாமu8k^ற7 அதாவ7
ப rயா ய ' 8 Šd ைய அ க ZX ' ர vய ' 8 Šd யா கா ம l இ 8 kn mவ ைர அ 7
சmயk'8Šdயாக ஆக Ydயா7.
சmயk'8Šdயாக ஆக 'ரvய இயlைப அதாவ7 kரமபtதபrயாயtைத பZXய
அXkm மZ[m அ'l நm=kைகrm அவ]யமாnm. பrயாயRகll ‚cசQkகpபJடைவ
எ@ப'l நm=kைக இlலாதவைர, உQr-ஆtமா இ7தா@ எ@ற உ[' ெசyய
Ydயாததாக இ8k^ற7, இைத உ[' ெசyயாமl-உQைர சாrதl எ@ப7-ஆtமாel
ேதாyதl எ@ப7 ‚கழா7. உQMl சாராமl இ8knmவைர நm=kைக மZ[m அXe@
பrயாயm இயl=@ பkகm '8mbவ'lைல, அகYகm-உllபkகm '8mபாமl அ'l
ஒ@XQ8pப7 ‚கழYdயா7. [ அதாவ7 ெவ4p பாrைவைய 7றn7 உllபாrைவ
ெகாllளாமl - நா@ ஒ8 ம>த@ எ@பைத மறn7, நா@ ஒ8 உQr-ஆtமா எ@பைத
உணராமl இ8knmவைர, ஆ@மாel ேதாyதl எ@ப7 ‚கழேவ Ydயா7
எ@பதாm.]
மeறவrகI5 கா%யtைத Dt9கll நா5 எ5sைடய கா%யtைத wட ெசyய
@uயாதா எ5ன? •Rகll எைத நா5 அதாவ7 எ5sைடய எ@[ ெசாl^–rகll? உடl
மZ[m உQr ேசrnததாl உmடான ம>த பrயாயtைத அதாவ7 அசமானஜா*W5
*ரvய பrயாயtைத நா@ எ@[ ெசாl^–rகளா அlல7 ஆtமாைவ நா5 எ@[
ெசா l^ – rக ளா ? • Rக ll ஆ tமா எ @ற அ rtத t' l நா 5 எ @ற ச pத tைத
உபேயா^t'8nதாl எnத ஆtமாைவ? e8pb, ெவ[pb ெகாmட அOtத ஆtமாைவயா
அlல7 sவபாவ வdவ Otத ஆtமாைவயா?
எ@tைடய அ6tத ேகlle உRகqைடய எnத காMயtைத •Rகll ெசyய
e8mb^–rகll? •Rகll ஒ8 உQr ெபா8ll, ஞானm Yதலான அனnத nணRக4@
ச+கm, அசRயாத =ரேத], அ˜=, O8R^ eMrm சk' ெகாmட ஒ8 அனா'அனnத
வst7வாக இ8k^–rகll, உRகll பMணாமm அதாவ7 காMயm ஒvெவா8 சமயYm
நடn7 ெகாm6தா@ இ8k^ற7. அைத ெசyயேவm6m அlல7 ெசyயேவmடாm எ@ற
இcைச xணாnm, அதZn அவ]யேம Qlைல. e8m=யதாl ஒ8 காMயm ‚க`nத7
எ@பெதlலாm ஒ@[/lைல. ஞானm, தrசனm, ஒckகm, xrயm Yதலான அனnத
nணRக4@ காMயm ெதாடrn7 இைடeடா7 ‚க`n7 ெகாmேட இ8k^ற7.
இcைசேய இlலாத xதரா^ உQrக4டm vட இnத அனnத nணRக4@ காMயm
‚ரnதமாக நடn7 ெகாm6தா@ இ8k^ற7.
ம>த பrயாய வdவ'@ காMயtைத ெசyய e8pபm ெகாll^றாy எ@றாl, இ@[வைர
‚க`nத எlலா காMயRகைளrm • இcைசrட@தா@ ெசyதாயா? nழnைத ப8வt'l
உடl மZ[m அXவாrnத வளrc] அைடnதைத • …rமா>t7தா@ ெசyதாயா? இlைல
இயlபாகேவ ‚கழnததா? • Y@னேர …rமானm ெசy7தா@ இைவகைள ெசyதாy
எ@றாl இரm6m ஒேர சமமாக ஏ@ ‚கழelைல? • e8m=யபdேய எlலாm
ெசy^றாy எ@றாl ]லசமயm ஏ@ ேநாyவாyp ப6^றாy? ஏ@ ]ல சமயm
7kமைட^றாy, ]ல சமயm ]Mk^றாy? எpேபா7m ஆனnதt'l இ8kக ேவmdய7
தாேன, யாr அைத ேவmடாm எ@[ ெசா@னாrகll?
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இ9ேக பா+9கll, நாm D+mSனாl இ]pC ெசy2 சாpSt_ேறாm, நாm D+mCm
நlல நlல 2oமoகைள அo_ேறாm, எnத மா*% ேகIkைககIl ஈtபPt
ம_}c( அைடய ேவYtm எ5f kைனk_ேறாேமா அைத ெசy_ேறாm அlலவா எ@[
•Rகll ெசாlலலாm.
உ@ e8pபt'Zn உகnதாrேபாl ேகா7ைம மாel ெராJd அlல7 TM அlல7
அlவா ெசyேத@ எ@[ • எm‡^றாy. ஆனாl அ7 வQZXl ெச@ற =றn எ@ன உ@
e8pபt'Zn உகnதாrேபாl அத@ மாZறm ‚க`^றதா எ@ன? அ'u8n7 எomb,
தைசகll, இரtதm, ெகாcpb, ேதாl, கakpெபா8ll Yதலாக ஆனெதlலாm உ@
e8pபpபdதா@ ஆனதா எ@ன? =றn எpேபாதாவ7 இரtதm nைறn7 eJடதாl
யார8kகாவ7 இரtத e8t'kகாக ம8n7 சாp=6m ‚ைல ஏ@ வ8^ற7?
அmமா! அைவகைள எlலாm Dt9கll. நm அjD5 கா%யm இைடDடா2
நடn2ெகாYt இ+k_ற2. எைத ெத%n2 ெகாllளேவYtm எைத ெத%n2ெகாllள
ேவYடாm எ5பைதயாவ2 நாm @uc ெசyய @uƒm அlலவா? உபேயாகtைத Sற
ெபா+I[+n2, மefm ஆைசW[+n2 Dலk_ நm பkகm (sவ ச5@k)
* + pபா D Pடா l - உ Yைம யா ன € ய ஆ 5மா D 5 ப kக m பா rkகா D Pடா l
kரமபtதபrயாயtைதƒm, சrவhஞ த5ைமையƒm உf* ெசyய@uயா2 எ5f ˆ9கll
அukகu ெசாl{rகll அlலவா. Vைறnத பPசm இnத உபேயாகtைதயாவ2 நm
D+pபpபu *+pபலாm அlலவா?
மகllகேள! நா@ உபேயாகtைத எ@ பkகm '8pப ேவm6m எ@ற எmணm
அdkகd எcதl, அnத உணrk வ8தlvட ஆைச உணrkதா@, 7@ப ‚ைல தா@.
ஆைச ெசy7 ெசy7 xதராக த@ைம அைடதl, 7@பமZற Otதாtம அtT'ைய
அைடதl எpபd ‚கழ Ydrm?
எvவா[ ஒvெவா8 'ரeயt'@ ஒvெவா8 nணt'@ அனா'அனnத பrயாயRகll
‚ cச Q kக pப Jட ேதா , அ 7 ேபா ல ஞா ன n ண t' @ அ னா ' அ ன nத எ lலா
பrயாயRகqmvட ‚cசQkகp பJடதாnm. ஞான nணt'@ ஒvெவா8 சமயt'@
அ j ƒ m வ u வ ப rயா ய Y m - அ X r m அ வ sைத r m O த n' ர மான7 m , அ த @ O ய
உபாதானtதாl ‚க`வதாnm. த@ைனrm =றவZைறrm அXrm சk'Q@ காரணtதாl
ஞானt'@ பrயாயm அத@ Oய தn'யாேலேய ெவ4pப6^ற7. எnத ெபா8ll
சmபnதமாக-அXயpப6m ெபா84@ அXk உmடா^kெகாm6 இ8k^ற7 எ@ப7
ஞானt'@ Oயமான தZசமய தn'யா லாnm. எ'Ml அXயpபடkvdய ெபா8ll
இ8k^ற7 எ@பதாl அைத பZX அXk வ8^ற7 எ@ற ‚/tதt'@ ஆ'kகt'l, =ற
ெபா84@ ஆ'kகt'l அXk ெசயlப6வ'lைல. அXயpப6m ெபா8llகqkn
உகtதாrேபாl அXk உmடாவ'lைல.
அXe@ ஒvெவா8 பrயாயYm அத@ Oய ஆ'kகt'lதா@ ‚க`^ற7. எnத
சமயt'l எnத ெபா8ைள அXய ேவm6m எ@ற தn' இ8k^றேதா, அnத சமயt'l
அnத ெபா8ைள அXrm ஞானt'@ பrயாயm Oய ‚ஜ சk'யாl ேதா@[^ற7. Otதாtம
சmபnத ]nதைன ெசyய ேவm6m எ@[ எm‡mேபா7 ேவ[ ஒ@ைறpபZXய ]nதைன
மன'l ஏ@ எc^ற7? Tைஜ ெசy7 ெகாm6 இ8knmேபாேத இைடQl மனm ேவ[
எRேகா ெசl^றேத அ7 ஏ@? கவனமாக பாl காcOmேபா7 vட …‘ெர@[ கவனm
ேவ[ எRேகா ெசlவதாl பாl ெபாR^ ”ேழ ெச@[ e6^றேத அ7 ஏ@? வாQl
இ>pb ேபாJட7m அத@ இ>pb Oைவ வ8வதZn ப'l எனkn உ@ைன பZX ‚ைனk
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வ8^றேத, அ7 ஏ@? அpேபா7 • ஏ@ எ@ அXkkn அXயpப6m ெபா8ளாக ஆ^ராy?
காycசl வnத சமயt'l Oைவயான உணk vட நமkn கசpபாக இ8k^றேத, அ7
ஏ@?
அXயpப6m ெபா8qkn உகnதாrேபாl அXk உmடாவ'lைல எ@ப7
Ykகாலt'om சt'யமாnm. ஆனாl அXkkn உதnதாlேபாl அXயpப6m ெபா8ll
அ X ய pப 6 ^ ற 7 எ @ப ேத எ pேபா7 m உ mைம . எ vவா [ ' ரe ய Y m n ண Y m
Ykகாலt'om ‚ைலயாக இ8k^றேதா, அ7ேபால ஒvெவா8 சமயt'@ பrயாயmvட
அnத அnத சமயt'l ‚ைலயாக இ8k^ற7. பrயாயtைத அத@ nXp=Jட
இடt'u8n7-காலt'u8n7 யா8m அைத •kக Ydயா7.
எnத சமயt'l ெபா84@ இயlb பZX, சகஜமான காரண-காMய ஏZபா6 பZX
அதாவ7 kரமபtதபrயாயm பZX அXk வ8^றேதா, அpேபா7 Oய அXk +லm தt7வ
‚rணயm /கcசMயாக ஆ^e6^ற7. அnத சமயt'l ஞானt'@ உபேயாகm மZ[m
பrயாயm சகஜ வdel த@ பkகm '8m= த@ைனேய பாrt7kெகாmd8pப7
‚க`^ற7. Ykகாலt'om ‚ைலயான ‚ஜOtதாtமாkட@ =Mk ஏ7m இlலாமlஅேபத வdel Otத ஆtமாtT' உmடா^ற7. இ7ேவ சmயkதrசனm அைடrm
சமயமாnm.
த5ைன அைடயாளm கYt த5ைனேய அjn2 ெகாYu+tதl எ@[ ெசாlவ7
உபேதசt'@ ெமாaயாnm. த@ைன அXவதாl நlலேத நடknm எ@பைத உணrnத
=றn நா5 இpேபா2 எ5 உபேயாகtைத Sற ெபா+Il இ+n2 அகeற ேவYtm, எ5
பkகm எtt2c ெசlல ேவYtm எ@ற பQZ] எ7km ெசyய ேவmdய 'lைல.
நமkn எRேக ஏமாZறm ‚க`^ற7. எRேக இlைல மZ[m எRேக ந@ைம இ8k^ற7
எ@பைத ஓr அXk உQr Yதl எlலா உQrகqm அXn'8k^ற7. வனsப'-தாவர
உQrகll ஓr அXk உQrகளாnm. நm xJdl ைவt'8knm மரm, ெசd, ெகாdகll —Mய
ெவ4cசt'@ பkகm வளr^ற7, nXp=Jட ]ல ெசdQ@ இைலக4@ ேமl ைகேயா
அlல7 ேவ[ ெபா8ேளா ப6mேபா7 O8R^ e6^@றன, bc Tc]கll கmtm கா7m
இlலாமl இ8n7mvட பா7காpb அZற —`‚ைல வ8mேபா7 Œரமாக ெச@[
e6^@றன, அைவகll உmணkvdய, உmணkvடாத பதாrtதRகைள அைவகேள
Ydk ெசy^@றன.
நாm ஐnதXk மனYைடய ம>த பrயாய உQrகll. உmைமயான கடkll, n8 மZ[m
சாs'ரm இைவக4@ ெதாடrb மZ[m உபேதசm ^ைடtத =றn நமkn நlல7 எ'l
இ8k^ற7 எ@[ உ[' ெசyrm eேவகm ‚cசயமாக நm/டேம இ8k^ற7.
இ8nதாom vட அனா' கால அPஞான பழkகtதாl இnத உQr எதாவ7 ெசyயேவ
e8mb^ற7. அத@ இnத ெசyய ேவYtm, ெசyய ேவYtm எ@ற உllqணrைவ பாrt7
இvவா[ ெசாl^@றனr ந@பேர, ˆ9கll உ9கll உபேயாகtைத உ9கll பkகm
*+pC9கll ஆனாl உmைம எ@னெவ@றாl த@ைன பZXய அXk வnத =றn த@ைன
பZXய அTrவ ம)ைம eat7k ெகாll^ற7, அpேபா7 உபேயாகm சகஜமாகேவ த@ைன
=dt7kெகாll^ற7, தாேன அXயpப6m ெபா8ளாக ஆ^e6^ற7, அ7 ெசyய
ேவmdயதாக இlைல. ஆைகயாl kரமபtதபrயாயtைத, சrவPஞ த@ைமைய,
இயlபாகேவ ‚கcm கரண-காMய ஏZபாJைட சMயாக ‚rணயm ெசyய ேவmdய7
அவ]யமாnm.
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!னாகமt'l எnத அtேயாகமாக இ8nதாom, எnத அtயாயமாக இ8nதாom, எnத
பkகtைத எ6t7 பாrtதாom அ'l ெசாlலpப6வெதlலாm kரமபtதபrயாயேம
‚˜பணm ெசyயp ப6^ற7. அைவக4l ]லவZைற அ6tத கdதt'l பாrkகலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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kரமபtதபrய kqபணm
கdதm-14

25-7- 2001

pMய •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
நாm Y@ கdதt'l கால சkகரm பZX ெதMn7 ெகாmேடாm. ஏ[காலm,
இறRnகாலm இரm6m ேசrnத 20 ேகாடாேகாd கடZகாலtைத ஒ8 கlபகாலm எ@ற
வrணைனைய பdt7 காலt'@ =ரமாmடtைத அXn7 •Rகll அ'க eயpபைடnததாக
vXœrகll. கடnத காலt'l வா`nத ைடயனாசரs அlல7 அ7 ேபா@ற /கp ெபMய
உ 8 வ m ெகாmட e ல Rn க ll வா `nத த ட ய Rக ைள ‚ க `கால t' l பா rtத
ePஞா>கll அைவக4@ காலtைதrm, அத@ =ரmமாmடமான உடl பZXய
காரணRகைளrm ஆராyc] ெசy^@றனr. ஆனாl இறRnகாலm மZ[m அ'l ‚கcm
மாZறRகைள அXn7 ெகாmட =றn அnத eலRnகைள பZX ஆcசMயpபட
ஒ@[/lைல எ@[ ேதா@[^ற7.
கடnத காலt'l /கpெபMய ம>தrகll மZ[m eலRnகll வா`n7 ெகாmd8nத7
எpபd சாt'யமான7? எ@ற ேகlle உRகll மன'l எழலாm. ஆலமரm ேபா@ற
/கpெபMய மரRகைள இpேபா7 ேபா5சாy YைறQl ]ல அRnல உயரt'l
வளrkகpபJ6 இ8pபைத நாm ேநரdயாக காm^ேறாm. ஒ8 அd உயரேம உllள மரm
Ycைமயாக வளrc]யைடn7 Tkடtm, பழRகqடtm இ8pபைத நாmமாl காண
Yd^ற7. அ7ேபால ஆ'காலt'l /கpெபMய உ8வt7ட@ ம>தrகll மZ[m
eலRnகll வா`nத7m, ‚க`காலt'l அைவகll வாcm ]Xய வdவRகqm,
எ'rகாலt'l அைவகll இ8kகpேபாnm /கc]Xய வdவRகqm, ேபா@சாy ePஞான
YைறQl வளrkகpபJட மரRகll ேபால சாt'யmதா@ எ@பைத நmமாl உணரYdrm.
அனா' காலமாக ஒ@ற@ =@ ஒ@றாக அனnத கlபகாலRகll கடn7 eJடன,
அனnத காலm இ7 ெச@[ ெகாmd8knm. இ@[ நmYைடய அதாவ7 •வ
'ரeயt'tைடய அs'tவm இ8k^ற7. எ7ெவlலாm அs'tவYைடயேதா
அைவக4@ அs'tவm அனா'அனnதமாக இ8n7 ெகாmd8k^@றன. அத@ அrtதm
எ@னெவ>l அனா'Qu8n7 அனnதானnத கlபகாலRகll கடn7 eJடன, ஆனாom
vட நாm =றn7-இறn7, =றn7-இறn7 ெகாmேட இ@tm =றe OழZ]Ql
]knmட ‚ைலQேலேய இ8k^ேறாm. இnத =றeQlvட நாm சmயkதrசனm
அ ைட ய e lைல எ @றா l இ @t m அ ன nத கா ல m இ 7 ேபா ல ேவ அ ைல n7
ெகாmd8pப7தா@ நm ேநாkகமா எ@ன?
தt7வp பQZ] ெசyவதாl நm ‚க`கால வா`kைக ெபா[pbகைளrm, நாm ெபZற
ெசlவtைதrm, ேபாகpெபா8llகைளrm 'யாகm ெசyய ேவmdQ8knேமா எ@[
பயpபட ேவmdய அவ]ய/lைல. அpபdpபJட எmணm ஆதாரமZறதாnm. ெசlவt'@
காரணtதாl நாm e8mbm ேபாகp ெபா8llகைள அைடயலாm எ@[ ‚ைனk^ேறாm.
இதனாl அ'க கdனமாக உைழt7 ெதாal ெசy7 பணm சmபா'k^ேறாm.
ேதைவயான பணm இ8nத ேபா7m nXp=Jட ெபா8ைள அைடயவ'l அேனக
எ'rபாராத தைடகll வ8வைத நாm அtபவt'l காm^ேறாm. நாm ஒ@[ ‚ைனkக,
ேவெறா@[ ‚க`^ற7. அnத காரணtதாl கவைலpபJ6 நாm கலR^ நm=kைகைய
இழk^ேறாm. யா+kV எ2 பாkயேமா அ2தா5 _ைடkVm, அ2cm எpேபா2 _ைடkக
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ேவYtேமா அpேபா2 தா5 _ைடkVm எ@[ சாதாரண மkகll vட ெசாlவைத நாm
ேகJ^ேறாm.
இvவளk YயZ]kn =றn நாm ேவmdய ெபா8ைள அைடnதாom, அnத ெபா8ைள
அைடnததாl உmடாகe8knm ெதாlைலகைள ‚ைனt7p பாrk^ேறாm, அதனாl
அnத ெபா8ளாl உmடாnm எ@[ ‚ைனtத இ@பtைத அtபekக Ydயாமl
ேபா^ற7, அlல7 ேவ[ ெபா8ll ேமl ஆைச வ8^ற7. இதனாl நாm எpேபா7m
7kகt'ேலேய ஆ`n'8k^ேறாm.
அPஞா> உQr த@>l இயlபாகேவ இ8knm ஆனnதtைத-ேபM@பtைத
அXயelைல. யாராவ7 உபேதசm ெசy7 bMயைவtதாom அ'l அவ8kn நm=kைக
வ8வ'lைல. இ7வைர இnத உQr அனnத =றeகll எ6tத7, ஒvெவா8 =றeQom
அதZn ேதைவயானைத ெப[வதZn வா`kைக Ycவைதrm xணாkn^ற7, மரணm
வnத7m அ7 ெபZற அைனtைதrm அpபdேய eJ6eJ6 ேவ[ இடt'l =றe எ6kக
ெச@[ e6^ற7.
மகllகேள! நாm இnத =றeQl vட இைடeடா7 e8pb, ெவ[pb, இcைச ெகாm6
ேபாக, உபேபாகp ெபா8llகைள, பM^ரஹRகைள ேசrt7k ெகாm6 இ8k^ேறாேமா,
அைவ எ7km அ6tத =றekn நmYட@ வரpேபாவ'lைல. ஆனாl இைவகைள
ேசrpபதாl நm/டm உmடாnm 7வrபைசக4@ (e8pb, ெவ[pb, இcைசக4@)
காரணtதாl நாm பn't7k ெகாmட கrமRகll எ@னேவா நmYட@ வ8^ற7,
எ ' rகா ல t' l - ேவ [ = ற e க 4 l அ த @ ப ல ைன kv ட நா ேம அ t ப e kக
ேவmdQ8k^ற7.
இveதமான +rkகt தனm இ@tm எtதைன =றeகllவைர ெதாட8m எ@ப7 பZX,
அXkைடய இnத உQr, இ7வைர ]nதைனேய ெசyயelைல. இnத உQ8kn eேவகm
அதாவ7 அXk எ@னேவா இ8k^ற7, ஆனாl தனkn எதனாl Oகm, எதனாl 7@பm
எ@[ ]n'knm சk' இ8n7m இ7வைர அ7 அnத சk'ைய உபேயாகpப6tதேவ
Qlைல. இnத உQr eேவ^யா, அeேவ^யா? அதாவ7 அXkைடயதா, அXவZற ஜடமா?
எ@னெவ@[ ெசாlவ7!
இpேபா7 நாm நmYைடய eஷயt'Zn வ8ேவாm. kரமபtதபrயாயtைத ‚˜=kக
சrவPஞtத@ைமேய Yk^யமான7m, சk' வாynத7m எ@[ Y@னேர பாrtேதாm.
=ரவசனசாரt'l =ரேதசRக4@ உதாரணm +லm பrயாயtைதrm அத@ வaயாக
kரமபtதபrயாயtைதrm எvவா[ ஆசாrயr அ/rதசn'ரr ‚˜பணm ெசy7 காJdனாr
எ@பைத பாrtேதாm. எlலா !னாகமRக4om kரமபtதபrயாயtைத உ[' ெசyrm
அேனக eளkகRகைள நmமாl பாrkக Ydrm. !னாகமRகll நா@n அtேயாகRகளாக
= M kக pப J6 இ 8 k^ @ற ன . இ pேபா 7 நா m ஒ vெவா 8 அ t ேயா க t' o m
krமபtதபrயாயm எvவா[ ‚˜பணm ெசyயpப6^ற7 எ@பைத ஒvெவா@றாக
பாrkகலாm.
1.Sரதமாsேயாகt*5 ஆதரt*l kரமபtதபrயாயt*5 kqபணm:
=ரதமாtேயாகm சrவPஞ பகவானாl, அவ'ஞா> Y>யாl அlல7 மனpபrயய
ஞா> Y>யாl வrணைன ெசyயpபJட கடnதகால மZ[m எ'rகால ‚cசQkகpபJட
eஷயRகll பZXய அXepbகqட@ vdயதாக இ8k^ற7. அைவகளாவன:
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1. பகவா@ ேந/நாதr 7வாரைக எMn7 அarm எ@ற eஷயtைத அ7 நடpபதZn 12
வ8டRகqkn Y@னேர அXetதாr. அpேபா7 அ7 யா8ைடய ‚/tதtதாl, எpபd,
எpேபா7 ‚கcm எ@ப7m, யாெரlலாm =ைழpபாrகll எ@பெதlலாm அnத அXep=l
vXQ8nதாr. ‚/tதt'@ ேமl மJ6m நm=kைக ெகாmடவrகll அnத ‚க`k
சmபnதமான ‚/tதRகைள இடm மாZ[வ'om, அைவகைள •knவ'l YmYரமாக
ஈ6பJடனr. ஆனாom எ7 kரமபtதேமா, எைத பாrt7 சrவPஞ பகவா@ vXனாேரா
அ7ேவ ‚க`nத7.
2. பகவா@ ஆ'நாதr ம•] nமார>@ எ'rகாலm பZX ஒ8 ேகாடாேகாd
கடZகாலt'Zn Y@னேர அXepb ெசyதாr. அ'l அவr 24-ஆm …rதRகரr ஆவாr,
அவ8ைடய தாy, தnைத யாராக இ8pபாrகll Yதலான எlலா eஷயRகqm அவr
எvவா[ ெசா@னாேரா அvவாேற நடnத7. இத>ைடQl அவ8ைடய YZபவRகll பZX,
அnத =றeக4l அவ8ைடய பMணாமRகll-உணrkகll பZX, அவr கJdk
ெகாllளe8knm eைனகll பZX எlலா எ'rகால ‚க`kகll பZXrm அவr த@
ேகவலஞானt'@ +லm Y@னேர ஒJ6ெமாtதமாக அXn'8nதாr.
3. அŠடாRக ‚/tதஞானm +லm எ'rகாலt'l ‚கழe8pபைத அXயYd^ற7.
ஆசாrய பtரபா¡ அவ8ைடய ‚/tத ஞானt'@ +லm வடஇn'யாel 12 ஆm6கll
பPசm வரQ8nதைத அXn7 த@ nckட@ ெத@>n'யா வnதாr. அவr க€tதபd
வடஇn'யாel 12 ஆm6கll க6ைமயான பPசm ‚லeய7.
4. சn'ரnpத ேபரரசr கmட கணe@ ஆதாரt'l ஆசாrய பtரபா¡ எ'rகால
அேனக ‚க`kகll பZX ெதMயpப6t'னாr, இnத காலt'l அைவகll வMைசயாக
‚க`வைத நmமாl ெதMn7 ெகாllள Yd^ற7.
5. அேனக அவ'ஞா> Y>கll உQrக4@ ஆrll சmபnதமாக, YZ=றe சmபnதமாக
vXQ8k^றாrகll, அைவகைள நாm =ரதமாtேயாகt'l பdk^ேறாm. இnத eபt7
இvவா[ நடkகe8k^ற7 எ@[ vXனாrகேள ஒaய, •Rகll nXp=Jட இnத
காMயtைத ெசyதாl அnத eபt7 தerkகpபJ6e6m எ@[ ஒ8வrvட vறelைல.
‚கழe8k^@ற nXp=Jட eபt7 த6kகpபட Ydrமானாl இnத kரமபtதm எvவா[
‚கழ Ydrm?
‚க`காலt'l ேஜா'ட சாs'ரt'@ ஆதாரt'l எ'rகாலtைத க€t7 vX
அ த Zn ப ல ப M கா ர Rக ைள எ 6 t7 kv X அ ைவ க ைள ெச yய ைவ k^ @ற ன r .
^ரஹசாn'kகாக மZ[m பல பMகாரRகll எ@ற ெபயMl அtமான +டநm=kைககைள^ரšத /tயாtவtைத வoவானதாக ஆk^k ெகாll^@றனr. இதZn ஒேர காரணm
இவrகqkn kரமபtதபrயாயtைத பZXய அXe@ைமrm, சrவPஞ sவ˜பtைத
சMயாக அைடயாளm காணாைமrேம யாnm.
2. கரணாsேயாகt*5 ஆதாரt*l kரமபtதபrயாய kqபணm:
கரணாtேயாகm வாத eவாதRகqkn அpபாZபJட ஒ8 ஆகமp =Mவாnm. அpபd
ஏ@? எ@ற ேகllekn இnத அtேயாகt'l இட/lைல. சrவPஞr அவ8ைடய
ெதyxக ேகவலஞானt'@ +லm ேநரdயாக, ெத4வாக, அXnதைத இnத அtேயாகm
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வaயாக vXrllளாr. இைவக4l பல e'கll, க€த —t'ரRகll, உலக அைமpb
Yதலான வrணைனகll வ8^@றன.
யாராவ7 இரmைட இரmடாl ெப8kக நா@n வ8வ7 ஏ@? —Mய@ ஏ@
^ழk^ேலேய உ'k^ற7? எ@ற ேகlleகqkn ப'l அpபutதா5 இ+k_ற2,
அதனாl அvவாf ெசாlலpபt_ற2 எ@ப7 தா@. ஆமாm, ஞாய சாs'ரm,
'ரvயாtேயாகm இைவக4l தrகm, ¢கm, சாதனm மZ[m ஆகமm +லm பல
eஷயRகைள உ[' ெசyயYdrm. ஆனாl கரணாtேயாகt'l சrவPஞM@ வா€
ஒ@ேற ஆதாரமாnm. இpேபா7 கரணாtேயாகt'l ]ல ]tதாnதRகைள பாrkகலாm.
1. ஒvெவா8 ஆ[ மாதm எJ6 சமயt'l 608 உQrகll ‚tய ‚ேகாதt'u8n7
ெவ4ேய வ8^@றன மZ[m அேத சமயt'l அtதைன உQrகll Yk' அைட^@றன.
2. ஒ8 உQr 'ரச =றeக4l அ'க பJசm ெகாPசm அ'க 2000 கடZகாலm இ8kக
Ydrm. அதாவ7 ஒ8 உQr அ'க பJசm 2000 கடZகால வ8டRகll வைர இரm6
இn'Mயm Yதலான 'ரச =றeக4l =றn7, இறn7 =@னr இதர ‚ேகாதt'Zn
ெச@[ e6^ற7. இ'l ெதாடr]யாக ம>த =றeQl பrயாpத அவsைதQl 24 Yைற
=றn7 இறn7, =றn ஒ8 அபrயாpத அவsைதQl =றn7 இறn7 pm6m 24 Yைற
பrயாpத அவsைதQl =றn7 இறkக Ydrm. இnத 2000 கடZகாலt'l ஒ8 ம>த
=றevட எ6kகாமl மZற =றeக4l OZX இதர ‚ேகாதm ெசlலkm Ydrm. மZ[m
900 கடZகால வ8டRகll 'ரச tMய@ச பrயாயt'l ெதாடr7 கatத உQr ெகாPசm
nைறnத 900 கடZகால வ8டRகll ேதவ, ம>த =றeக4l மJ6ேம =றn7 OZறkm
Ydrm. நா@n க'க4l =றknm உQrக4@ எm€kைக ‚cசQkகpபJடதாnm.
எnத =றeQலாவ7 அ'க உQrகll இ8pப7m ேவ[ எnத =றeQலாவ7 எnத உQ8m
இlலமl இ8pப7 எ@ப7m எpேபா7m ‚க`வ'lைல.
3. •வசமாஜm, nணsதானm, பrயாp', =ராண@, மனYைடய7, உபேயாகm, க' மZ[m
மாrகைண Yதலான இnத 20 =ர˜பைண பZXய eMவான வrணைன, அைவக4l
உQrக4@ எm€kைக, அnத உQrக4@ உணrkக4@ பMணாமm, அைவக4@
அளkகll, உQrகll எnத உணreனாl எnத கrமRகைள கJdkெகாll^@றன, எnத
மாrகைண உQrகqkn எnெதnத கrம பnதm மZ[m உதயm ‚க`^ற7 எ@ப7
எlலாm ‚cசQkகpபJடதாnm. இ7 kரமபtதபrயாயtைத உ[' ெசyவதாக
இ8k^ற7. சrவPஞr எ@னேவா இnத e'Yைறகைள அXn'8k^றாr, அைவகைள
எ6t7 vXQ8k^றாr, ஆனாl இைவகைள அவr ஒ8ேபா7m அvவா[ ெசyய
ைவpபவராக இlைல.
4. ஒvெவா8 /tயா'8ŠJd உQ8m ஐn7 பMவrtதைனக4l பல =றeக4l
OZXவர ேவmdQ8k^ற7. இnத ஐn7 பMவrtதைனக4@ sவ˜பtைத ெதMn7
ெகாmடாl kரமபtதபrயாயm மZ[m சrவPஞtத@ைம இைவகll இ8pபத@ உmைம
ெதMயவ8m, ‚ைலயZற உலக வா`kைகQl 8] இlலாமl ேபாnm, =றe OழZ] பZX
பயm வn7e6m, சrவPஞM@ sவபாவவtைத ஒtத ‚ஜOtதாtமா-த@ைனபZX பZXய
அXkm, அ'l கவனYm வn7 e6m.
5. கடnதகால, ‚க`கால, எ'rகால …rtதRகரrக4@ எm€kைககll மZ[m
ெபயrகll ‚cசQkகpபJடதாnm. அவrகqைடய YZ=றeQ@ ெபயrகll vட
!னாகமt'l ெகா6kகpபJ6llளன. kரமபtதபrயாயt'@ இnத eஷயRக4l
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நm=kைக இlலாத உQrகll, …rtதRகரr அlல7 சkகரவrt'யாக ஆகேவm6m எ@[
மJ6m கனk காm^றாrகll. ஆனாl இnத பதeகைள e8mbm அவrகqkn அதZn
உகnத bm€ய கrமm கJ6வ'lைல. nXp=Jட கrமபnதm ெசy7ெகாllள
ேவmdயேத எ@[ மJ6m e8m=னாom, அத@ பnத தt7வt'l மZ[m எlலா
தn7வRக4om எ'rமைறயான நm=kைகQl அவrகll ஆ`n7 ^டpபதாl, அவrகll
எpேபா7m /tயாtவ ‚ைலQேலேய இ8k^றாrகll. /tயாtவ ‚ைலQl அpபdpபJட
சா'ஷய-bmயாt பn' bm€யm கJ6வ'lைல.
6. சs'ரt'l இைடெவ4rட@ vdய மாrகைணகll, இைடெவ4 அZற
மாரகைணகll பZX ெசாlலp பJd8k^@றன. இைடெவ4 அZற மாrகைணக4l,
nXp=Jட nணsதானRக4l எpேபா7m ஏதாவ7 ஒ8 உQராவ7 இ8kகேவ ெசyrm.
அதாவ7 Yதl /tயாதவ nணsதானt'l, நா@காm அeரத nணsதானt'l, ஐnதாm
ேதசeரத nணsதானt'l, ஆறாவ7, ஏழாவ7 nணsதானRகளான =ரமtத, அ=ரமtத
nணsதானRக4l மZ[m ப'+@றாm சேயாக ேகவu nணsதானt'l எpேபா7m
உQrகll இ8n7 ெகாmேட இ8knm. ப'+@றாm nணsதான உQr சrவPஞராnm.
இnத காரணtதாl சrவPஞr எpேபா7m இ8k^றாr எ@ப7 உ['யா^ற7.
இைடெவ4rட@ vdய மாrகைணக4l பல உQrக4@ ேநாk^l இரmடாm,
+@றாm, எJடாm, ஒ@பதாm, பtதாm, ப'ெனா@றாm, ப@>ரmடாm, ப'நா@காm
nணsதானRக4l nைறnத பJஷm ஒ8 சமயm, அ'க பJசm nXp=Jட காலmவைர ஒ8
உQr vட இlலாத ‚ைலrm இ8k^ற7.
மாrகைன மZ[m nணsதான காலm vட ‚cசyQkகp பJடதாக இ8k^ற7.
கரணாsேயாக அj@கm எ@ற btதகt'l நாm nணsதானRக4@ nைறnத பJச,
அ'க பJச காலRகll, எnத nXp=Jட nணsதானt'l இ8n7 எnெதnத
nணsதானRகqkn ெசlல Ydrm, எnெதnத nணsதானRக4l இ8n7 nXp=Jட
nணsதானt'Zn வரYdrm Yதலான eபரRகைள eMவாகp பாrt7 அXயலாm.
nணsதானRக4l இைடெவI காலm vட ‚cசQkகpபJடதாக இ8k^ற7. ஒ8 உQr
Yதl nணsதானt'u8n7 ேமl nணsதானRகளான 4-வ7, 5-தாவ7, 7-வ7 Yதலான
nணsதானRகqkn ெச@[ =றn pm6m Yதl nணsதானt'Zn வர அதZn
nைறnத பJசm அlல7 அ'க பJசm எvவளk காலm =dknm எ@பைத Yதl
nணsதானt'@ இைடெவI காலm எ@[ ெசாl^@றனr.
ஒ8 உQr சmயkt7வt'u8n7 இan7 /tயாtவt'Zn ெச@[ pm6m
இரmடாவதாக சmயkt7வm அைடrmேபா7, அpபdpபJட உQ8kn சmயktவt'Zn
இைடெவ4 காலm nைறnத7 அnதr Yvrtதm மZ[m அ'க பJசm அrtத btகல
பாராவrதன காலm ஆகலாm-அrtத btகல பாராவrதன காலm எ@ப7 vட அனnத
காலமாnm. இnத இைடெவ4 ஒ8 உQr ேநாk^l ெசாlலpபJட தாnm.
ேமாŸm ெசlom எlலா உQrக4@ ேநாk^l அ'க பJசm ஆ[ மாத காலm
இைடெவ4 இ8kக Ydrm, pதYllள எJ6 சமயt'l 608 உQrகll கJடாயm ேமாŸm
அைடn7 e6m. ஒvெவா8 nணsதானt'om உQrக4@ எm€kைக ‚cசQkகp
பJடதாnm. ஒ8 சமயt'l அ'கm எtதைன (108) உQrகll ேமாŸமைடய Ydrm,
ஒ@றாக எtதைன ேகவu பகவா@கll சYtகாதm (20+20) ெசyய Ydrm எ@ப7vட
‚cசQkகp பJடதாnm.
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இேதேபால இ@tm பல eஷயRகll இ8k^@றன. கrமRக4@ பnதm, உதயm,
சt7வm Yதலான ‚ைலக4@ †Jபமான eபரRகll இ8k^@றன. உபசம sேர€ ஏ[m
உQrக4@ kரமRக4l ‚கcm எlலா மாZறRகைளrm மZ[m அnத உQM@
உணrkக4l ‚கcm மாZறRகைளrm உபசம e' எ@[ ெசாl^@றனr, அத@
eMவான, ெத4வான eளkகRகll vட இ8k^@றன. ஷபக sேர€ ஏ[m உQrக4@
உணrk, கrமRக4@ அak-அaதl எvவா[ ‚க`^ற7, எnத nணsதானt'l எnத
=ரk8'கll அak^@றன, எ@ப7 சmபnதமான எlலா eபரRகqm லp'ஸாரm,
ஷபணஸாரm Yதலான _lக4l eMவாகkm ெத4வாகkm eளkகp பJ6llளன.
இnத எlலா †‡kகமான eளkகRகைள பdtதXn7 அ'l நm=kைக ெகாllவதாl
சrவPஞt த@ைம மZ[m kரமபtதபrயாயm பZX 'டமான நm=kைக வ8^ற7, ேகவல
ஞானt'@ ம)ைம ெதMய வ8^ற7. நா@vட சrவPஞ OபாவYllள ஒ8 உQr ெபா8ll
எ@ற எmணm வ8mேபா7 நm பாrைவ உllேநாk^ நm பkகேம '8m= e6^ற7.
3. சரணாsேயாகt*5 ஆதாரt*l kரமபtதபrயாய kqபணm:
இரt'ன^ரmடக sராவகாசாரm, காr'ேகயாt=ேரkைஷ, அŠடபாnடm, பகவ'
ஆராதைன, b8ஷாrtத]t' உபாயm Yதலான சரணாtேயாக _lகll +லm
சrவPஞtத@ைம மZ[m kரமபtதபrயாயt'@ ‚˜பணm ஆ^ற7. ேதவ, சாs'ர,
n8kக4@ sவ˜பm-உmைமயான ‚ைல, பPச பரேமŠdக4@ sவ˜பtைத அXn7
சrவPஞM@ உmைமயான ‚ைல பZX நm எmணt'l வ8^ற7. இnத _lக4l
இ lல ற tதா r ம Z[ m Y > க 4 @ ந ட tைத ச mப nத மா ன e ப ர m ம Z[ m
சmயktவt7டேனேய இnத eரதRகll அைம^@றன எ@ற e'rm ெசாlலp
பJd8k^ற7. இ'u8n7 ேமாŸ மாrகm சmபnதமான பrயாயRக4@ வMைசYைற நm
எmணt'l வ8^ற7. சmயkதrசனm இlலாமl யாராவ7 ெவ[மேன eரதm,
நைடYைற ஒckகRகைள மJ6m கைட=dtதாl அ7 பால தபm, பால Dரதm எ@ற
ெபயராl அXயpப6^ற7-அைழkகpப6^ற7. இதZn சாs'ரt'l எY இlலாத
3jய9கll எ@ற உவைம ெகா6kகpபJ6llள7.
அnதரRகt'l உllள xதராக த@ைமkn உகnதாrேபாl ெவ4pbற நடtைதrm
அதZn ஒpபேவ ‚க`^ற7, இ7 இயlபாகேவ அைம^ற7, அpபdpபJட இயlபான
‚/tத ைந/t'க சmபnதm இ8pப7 நm எmணt'l வ8^ற7. சரணாtேயாகt'l
நாm சாp=டkvdய7, சாp=டkvடாத7 சmபnதமாக, நடtைத சmபnதமாக,
அ)mைச-வ@YைறயZற ேபாkn சmபnதமாக உபேதசm ெசyயpப6^ற7, அைவ
அைனt'Znm சரவPஞt7வm ஒ8 'டமான அdtதளமாக உllள7. •வ சமாஜt'l 14
eத உQrக4@ =Mkகll, அைவக4@ வளrc] அைடnத, வளrc]யைடயாத-பrயாpத,
அபrயாpத =Mkகll, அைவகll எRேக இ8k^@றன, சm+rcசன உQrகll எRேக
உZபt'யா^@றன, அைவகll எpபd இ8k^@றன, ‚ேகாத உQrகll ஒேர உடul
அனnத எm€kைகQl எpபd வா`^@றன, அைவகll எRெகRn இ8k^@றன
Yதலான பல eஷயRகll சrவPஞைர தeர ேவ[ யா8m அXn7 ெசாlல Ydயா7.
சrவPஞராl vறpபJட ஆகமm வaேய நாm இnத உQrகைள உ[' ெசy7
அ ைவ க q kn ந mமா l … Rn ேந ரா ம l த e rkக Y ய Z] ெச yய Y d r m ,
எcசMkைகயாகkm eapbணrkடtm இ8kக Ydrm, )mைச வdவ பாபt'u8n7
நmைம காpபாZXk ெகாllள Ydயm. இvவா[ சrவPஞத@ைமைய ‚˜பணm ெசyrm
சரணாtேயாகt'l ெசாlலpபJட எlலா eபரRகqm கrமபtதபரயாயtைத ‚˜பணm
ெசyrm ஆதாரRகளாக இ8k^@றன.
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4. *ரvயாsேயாகt*5 ஆதாரt*l kரமபtதபrயாய kqபணm:
சமயசாரm, =ரவசனசாரm, பPசாs'காய சR^ரஹm, தtவாrதžt'ரm, மZ[m
அத@ பல eளkகkைரகll-சrவாrtத]t', தtவாrtத ராஜவாrt'கm, தtவாrத
sேலாகவாrt'கm Yதuயன, அŠடச', அŠடசஹsM, ஆpத pமாmசா, பரமாrtத
=ரகாசm, ேயாகசார =ராp8தm, ேமாŸமாrக =ரகாசm Yதலான அேனக ^ரnதRக4@
ஆதாரt'l kரமபtதபrயாயm ‚˜பணமா^ற7-அ7 இveதமாக இ8k^ற7:
1. 'ரvய, nண, பrயாயt'@ உmைமயான-யதாrtத sவ˜பtைத அXn7 ெகாllவதாl
சrவPஞr இ8pப7 ‚˜பணமா^ற7. ஜா' ேநாk^l ஆ[ 'ரeயRகll, ஒvெவா@X@
எm€kைககll, அைவக4@ =ரேதசm-ேஷtரm, ஒvெவா8 'ரeயt'@ அனnத
nணRகll, அைவக4@ Ykகால ‚cசQkகpபJட பrயாயRகll மZ[m இைவக4@
அலn-unit-அeபாகp=ர'ேசt இைவகll எlலாவZைறrm ஒேர ேநரt'l ேநரdயாகkm,
ெத4வாகkm அXn7 அைவகைள எ6t7cெசlல சrவPஞராேலேய இயom, ேவ[
யாராoமlல.
ஒvெவா8 சமய ‚cசQkகpபJட பrயாயm, சrவPஞைரrm, kரமபtதபrயாயtைதrm
உ[' ெசy^ற7. ஒ8வr ஒ8 nXp=Jட பrயாயtைத அதtைடய உ[' ெசyயpபJட
இடt'u8n7-காலt'u8n7 •kக e8mb^றாr எ@[ ைவt7kெகாllேவாm.
அpபdயானாl அnத பrயாயtைத அவr எRேக ைவpபாr? காuயான இடt'l எnத
பrயாயtைத ெகாm6வ8வாr? பrயாயRக4@ சR^utெதாடr =ளk ப6வதாl
'ரeயேம ]ைதn7 e6m-அan7e6m, ேமom 'ரeயm அarm காரணtதாl ஒvெவா8
'ரeயமாக அan7 =ரபPசேம அarm —`‚ைல வ8m. சrவPஞtத@ைமேய-எlலாm
அXயpப6பவேர ஏமா[m ‚ைல உmடாnm. அனா'யாக இ@[வைர எnதைன அனnத
…rதRகரrகll இ8nதாrகாேளா அவrகைள எlலாm ‚ராகMkகpபட ேவmdய ‚ைல
உmடாnm. ஆனாl அpபdpபJட ‚ைல ஒ8ேபா7m ஏZபட வாyp=lைல.
2. ஒvெவா8 பrயாயt'Znm அ7 ெவ4pப6m ேநரm-ெஜ@மஷணm இ8k^ற7,
sவகாலm இ8k^ற7. 'ரeயt'@ அனா'அனnத =ரவாக வMைசQl ஒvெவா8
பrயாயYm ‚cசQkகpபJட இடt'l ைவkகpபJd8k^ற7, ‚[tதpபJd8k^ற7.
3. ஐn7 சமவாயRகll-ஒvெவா8 பrயாயYm அதாவ7 காMயYm ேதா@[வ'l
sவபாவm, b8ஷாrtதm, காலலp', பeதvயm-ேஹானாஹாr மZ[m ‚/tதm ஆ^ய
ஐn7 சமவாயRகll இ8k^@றன, ேமom அைவகll ‚cசQkகpபJடதாnm. இnத
சrcைசைய ஆசாrயr ]tதேசனr சமணQtதm எ@ற _uom ஆசாrயr ரeேசனr
பtமCராணm எ@ற _uom ெசy7llளனr. இதனாl kரமபtதபrயாயm ‚˜பணமா^ற7.
4. காரண-காMயm, 5. ‚/tத-உபாதானm: ஒvெவா8 காMயt'Znm பல காரணRகll
இ8k^@றன ேமom அைவகll ‚cசQkகpபJடதாக இ8k^@றன. அைவக4l
உபாதான காரணRக4l 'Mகால உபாதானm, இைடெவ4 அZற Y@ சமய பrயாயஅனnதrTrவ ஷணவrt' பrயாய வdவ இைட‚ைல-ஷ€k உபாதானm, மZ[m அnத
சமய பrயாய தn' வdவ இைட‚ைல-தtசமய பrயாய ேயாkயதா˜p ஷணவrt'
உபாதானm இைவ எlலாm ‚cசQkகpபJடதாnm. ‚/tதm ேவ[ 'ரeயt'@
பrயாயமாnm அ7 அத@ sவகாலt'l ெவ4pப6^ற7. இைவகளாl பrயாயRக4@
மZ[m அத@ வMைச ‚cசQkகpபJட7 நm எmணt'l வ8^ற7.
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6. sவச7Šடயm: ஒvெவா8 'ரeயYm அத@ Oய 'ரeய, ேஷtர, கால, பாவRக4l
TJடp பJd8k^ற7. 'ரeயt'@ sவகாலm அதாவ7 அனா'அனnத பrயாயRக4@
வMைச-ஓJடm-pரவாஹm ‚cசQkக பJடதாnm. 'ரeயt'@ sவச7Šடயm 'ரeய,
ேஷtர, கால, பாவm =Mkக Ydயாததாக இ8k^ற7. இைத நmபாeJடாl 'ரeயm
அarm —`‚ைல மZ[m =ரபPசm அarm —`‚ைல உ8வாnm. இ'u8n7
பrயாயRக4@ அனா'அனnத ‚cசyQkகpபJட வMைசYைறைம ‚˜பணமா^ற7.
7. பrயாயm உmைமயானதாnm: பrயாயm ஒ8 இைட‚ைல உmைமயாnm-ஷ€k சt.
எ 7 இ 8 k^ ற ேதா அ 7 அ a ய Y d யா7 . யா 8 m ப rயா ய tைத அ த t ைட ய
sவகாலt'u8n7-sவசமயt'u8n7 •kக Ydயா7.
8. வst7 Oதn'ரm: ஒvெவா8 'ரeயYm Oதn'ரமான7m மZ[m Oயா…னமாகkm
அத@ kரமபtதபrயாயtைத ெசyrm கrtதாவாnm.
9. அகrtதாவாதm: ஒ8 'ரeயm ேவ[ 'ரeயt'Zn, ேவ[ 'ரeயt'@ பrயாயt'Zn
கrtதா இlைல, அேதேபால த@ பrயாயt'l vட வMைசைய eJ6 ேவ[ யா8ைடய
e8pபmேபால பrயாயtைத மாZX ெசyrm கrtதாkm இlைல.
10. நாZபt'ஏc சk'க4l பாவ, அபாவ, பாவஅபாவ, அபாவபாவ, பாவபாவ, அபாவஅபாவ
சk'கll ஒvெவா8 சமயt'om ‚cசQkகpபJட பrயாயt'@ ேதாZறYm, மZ[m
‚cசQkகpபJட Y@ பrயாயt'@ அakm ‚க`^ற7 எ@பைதேய காJ6^ற7.
இைதpபZX Y@னேர நாm eMவாக சrcைச ெசy'8k^ேறாm.
11. காலநயm மZ[m அகாலநயm: ஏதாவ7 ஒ8 ேநாkகt'Zn Yk^யt7வm ெகா6t7
ெபா8ைள அXn7 ெகாllவைத நயm எ@[ ெசாl^@றனr. =ரவசனசாரm ^ரnதt'l 47
நயRக4@ வrணைன வ8^ற7. நாm ஐn7 சமவாயRகll பZX பாrtேதாm அ'l காலm
ஒ8 காரணமாnm, காலtைத தert7 மZற sவபாவm, b8ஷாrதm, பeதvயm, மZ[m
‚/tதm எlலாm ேவ[ காரணRகளாnm, அைவகைள அகாலm எ@[ ெசாl^@றனr.
ஒvெவா8 பrயாயt'om ஒ@றாக ஐn7 காரணRகqm இ8k^@றன, அ'l காலt'Zn
Yk^யt7வm ெகா6t7 மZற நா@n காரணRகைள =@னாl தll4ைவt7ெகௗணpப6t'-ெசாlலாமl eJ6 காலலp*யாl கா%யm kக}_ற2 எ@ப7
காலநயtதாl ெசாlவதாnm, ேமom காலtைத =@னாl தll4ைவt7 மZற நா@n
காரணRகைள ஒ@றாகேவா அlல7 ஒvெவா@[kேகா Yk^யt7வm ெகா6t7
ெசாlomேபா7 அ7 அகால நயtதாl ெசாlலpபJடதாnm.
ெசloதl கால நயtதாேலா அlல7 அகால நயtதாேலா ஆனாom ெசாlவ'l
மZ[mதா@ ேவ[பாேட ஒaய, ‚கcm காMயt'l இlைல. காMயm அதாவ7 பrயாயm
அத@ sவகாலt'l தா@ ‚க`^ற7, ேவ[ காலt'l இlைல மZ[m ‚cசQtத வdel
எnத பrயாயm ‚கழ ேவm6ேமா அ7ேவ ‚கcm, ேவ[ எ7km ‚கழா7.
12. சmயk b8ஷாrதm: kரமபtதபrயாயt'@ ெபயைர ேகJ6 ஒ8வr SறV நm
C+ஷாrதt*l எ5ன இ+k_ற2? எ@[ ேகlle எcpb^றாr. மZெறா8வr வா+9கll,
ந lல தா W ef ! அ pேபா2 C + ஷா rத m இ lலா ம ேல ேய , எ 5s ைட ய கா % ய m
kcசWkகpபPட சமயt*l kகழpேபா_ற2 எ@[ ெசாl^றாr. இnத ேபாknகll /tயா
b8ஷாrதm என அXயkm. ஆனாl ^`கmடவாேற b8ஷாrதm பZX உQrகll bMn7
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ெகாllள ேவm6m, இ7ேவ சmயk b8ஷாrதமாnm. கா%யm kகழ அேனக காரண9கll
ஓ%டt*l ஒ5f ேசரேவYu இ+k_ற2, அ*l C+ஷாrத@m ஒ+ காரணமாVm.
C+ஷாrதm இlலாமl எnத கா%ய@m kக}வ*lைல, ஆனாl C+ஷாrதm ெசyபவ+kV
மeற காரண9கll எIதாகேவ _ைடt2 Dt_5றன.
13. சmயk ‚ய'வாதm: காMயm ‚கழ ஐn7 சமவாயRக4l b8ஷாrதt7ட@ ‚ய'rme'rm vட ஒ8 காரணமாnm, இைத காலலp' எ@[vட ெசாl^@றனr. மZற
சமவாயRகைளrm அR”கMt7, ‚ய'kn Yk^யt7வm ெகா6t7 ெசloதl சmயk
‚ய' வாதமாnm. ஆனாl காலtைத மJ6ேம அR”காரm ெசy7, b8ஷாrதtைத Œk^
எMn7 e6வ7 /tயா ‚ய' வாதமாnm.
14. ஞானsவபாவm மZ[m ேஞயsவபாவm: எpேபா7 ஞானsவபாவm, b8ஷாrதt'@
+லm kரமபtதபrயாயtைத உmைமயாக உ[' ெசy7 பrயாயt'l உllேநாknmsவச@Yk காMயtைத ெசy^றேதா அpேபா7 அேத சமயt'l அnத பrயாயt'@ ஐn7
ச ம வா ய Rக q m அ Rேக ேய இ 8 k^ @ற ன . b 8 ஷா rத Y m ‚ க `^ ற 7 ம Z[ m
பrயாயRக4@ kரமm-வMைசYைற vட உைடயாமl அpபdேய இ8k^ற7.
15.kரமவrt' மZ[m அkரமவrt': 'ரeயm nணமாZமைடrm ஒ8 ெபா8ளாnm.
nணRகைள அkரம வrt' எ@[m பrயாயRகைள kரம வrt' எ@[m ெசாl^@றனr.
ஏென@றாl nணRகll எlலாm 'ரeயt'l எpேபா7m ஒ@றாக இ8k^@றன, ஆனாl
அnத nணt'@ மாZறRகll-பrயாயRகll kரமமாக-ஒ@ற@=@ ஒ@றாக ‚க`^@றன.
இைவகைளேய சஹTe-சஹவrt' மZ[m kரமTe-kரமவrt' எ@[m ெசாl^@றனr.
nணRகll ஒேர ேநரt'l-அkரமபtத-சஹவr'யாகேவ இ8k^@றன எ@ப7 சmயk
ஏகாnதமாnm. அேதேபால பrயாயRகll ஒ@ற@=@ ஒ@றாக ‚cசQkகpபJட kரமt'lவMைசQl ‚க`^ற7 எ@ப7vட சmயk ஏகாnதமாnm. 'ரeயm nணபrயாயRகைளnணm, மZ[m அத@ சமயtேதா8m மா[m பrயாயm ஆ^ய இரmைடrm ெகாm6
இ8pபதாl 'ரeயm சmயk அேனகnத வdவமாnm.
16. சrவPஞtத@ைம: இைதpபZX நாm eMவாக சrcைச ெசy'8k^ேறாm. பல ஞாய
^ரnதRக4l /க அ'கமான சrcைச சrவPஞtத@ைமைய ‚˜பணm ெசyrm eஷயm
பZXேய இ8k^ற7. தtவாrtத žt'ரt'l சrவ*ரvய பrயாேய… ேகவலsய எ@[
ெசாlலp பJd8k^ற7. இத@ ெபா8ll ேகவலஞானm எlலா 'ரeயRக4@ எlலா
பrயாயRகைளrm அX^ற7. ெவ[m பrயாயRகைள மJ6m அlல, அnத பrயாயRக4@
எlலா காரணRகைளrm, அnத பrயாயRக4@ வMைசYைறையrm vட அX^ற7.
எ'rகால எlலா பrயாயRகைளrmvட அX^ற7. இ'u8n7 எlலா பrயாயRகqm
kரமபtதமாகேவ-ஒ8 ெதாடr வMைசயாகேவ பMண/k^ற7-ெவ4pப6^ற7 எ@ப7
‚˜பணமா^ற7. kரமபtதபrயாயtைத ‚˜பணm ெசyவ'l ேகவலஞானtத@ைமேய
எlலாவZைறrm eட வoவானதாக க8தpப6^ற7 மZ[m சrவPஞtத@ைமQ@ சrcைச
!னாகமRக4l எlலா இடRக4om காணpப6^@றன. !னாகமRக4@ +லகrtதா
சrவPஞ பகவாேன யாவாr.
=ரவசனசார ^ரnதt'l ஞானதtவpரPஜாப@ ெபயr ெகாmட அ'காரm
சrவPஞtதனைமைய ‚˜பணm ெசyவதாக இ8k^ற7, அ/தக' ஆசாrயM@ ேயாகசார
S ரா p+ த m v ட அ pப d ப Jட தா n m . = ரவ ச னசா ர ^ ர nத t' l = ர ேத ச tைத
உதாரணமாகk ெகாm6 பrயாயRக4@ kரமபtதtைத-மாZற இயலாதைவகைள
‚˜=tத'8k^ற7, இைத நாm Y@னேர eMவாக பாrt'8k^ேறாm.
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இvவாறாக எlலா !னாகமRக4om kரமபtதபrயாயm ‚˜=kகp பJd8k^ற7.
மகllகேள, ^ரnதRகll +லm நாm இnத eஷயRகைள ெதMn7 ெகாllளதா@ Ydrm,
ஆனாl நாm ெதMn7 ெகாmட7 சMயானேத எ@ற Ydk-‚rணயm ெசyய, நm
பாrைவைய உllேநாk^ ெசot' நm அXel ஆராyn7 அ'ேலேய +`^pேபாy நm
அXel எ6knm Ydேவ நlல Ydவாக-சmயk ‚rணயமாக இ8knm. சாs'ரRகைள
பdpப7m, சாs'ரRக4l வ8m உதாரணRகைள ஞாபகm ைவt7 '8m=cெசாlவ7m
^4p=llைள ேபால ெசா@ைதேய '8mபt'8mப ெசாlவதZேக ஒpபாnm.
ஆகம ^ரnதகqkn +லகrtதாவாக சrவPஞ பகவா@ இ8k^றாr. அவ8ைடய
'vயtெதா> +லm நாm உmைமயான sவ˜பtைத அX^ேறாm. நாm அXnதைத நm
bt'Q@ வa உmைமயாக Ydk ெசy7 நmைம நாேம அXவதாl-த@ைன தாேன
அXவதாl அ'l ஒ@X e6வதாl நாm சmயk7வtைத-நZகாJ]ைய அைட^ேறாm,
7@ப/lலத-‚ராnலதா ‚ைலைய அைட^ேறாm. இதZகாக உmைமQl நாm எ@ன
ெசyய ேவm6m எ@பைத பZX அ6tத கdதt'l பாrkகலாm.
ெஜy !ேநn'ரா!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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ஆtமாs3*
கdதm-15

25-8-2001

அ@b •னா, ேமானா,
அேனக உtதம Oபா|rவாதm.
kரமபtதபrயாயt'@ /க eMவான சrcைசQனாl உRகqைடய பலவாறான
ச nேத க Rக ll • R^ e Jட ன எ @[ m நா @n அ t ேயா க Rக 4 l அ த Zகா ன
உதாரணRகைள பdt7 •Rகll அ'க தாkகt'Zn உllளாœrகll எ@ற தகவைல
உRகll கdதm +லm அXnேத@. அdkகd அைத பZXேய ]nதைன வ8^ற7 எ@[m
ஆtமாtT' அைடய ேவm6m எ@ற …eர ஆrவm எc^ற7 எ@[m உRகll
உணrkகைள ெதாைலேப] +லm •Rகll vXœrகll. உll@க ேநாkV-த5ைன தாேன
எ*r ெகாllளl, sவச5@k-self introspection எ5றாl உYைமWl எ5ன ெசyய
ேவYtm? எ@ப7 உRகள ேகlleயாக இ8k^ற7. ஆtமாtT' அைடrm கைலைய
எ Rக q kn m க Z[ k ெகா 6 p{ rக ll அ lல வா ! எ @ற ேகா M kைக ைய எ @Y @
ைவt'8k^–rகll. வா8Rகll, நாm அnத கைலைய பZX இpேபா7 சrcைச ெசyயலாm.
சrcைச ெசyவதாl அlல7 ேகJபதாl ஆtமாtT' அைடய Ydயா7 எ@பைத
Yத@Yதul •Rகll bMn7 ெகாllqRகll. நாm எRகாவ7 ெசlomேபா7 வaQl
வaகாJd பலைகைய பாrk^ேறாm. அ'l நாm ெசlல ேவmdய இடt'@ ெபயr மZ[m
அ7 இ8knm 'ைச, அRn ெசlல வa ஆ^யைவ அ'l OJdk காJடpபJd8knm,
ஆனாl நாm தா@ அnத பாைதைய =@பZXc ெச@[ அnத இடtைத அைடய ேவm6m.
அேதேபால இnத சrcைசQl ஆtமாtT' அைடய எlலா வaYைறrm ெசாlலpபJ6
இ8k^ற7, அைத அXn7, அnத வaYைறகைள •Rகll Oயமாகேவ =@பZX
ஆtமாtபவm அைடய ேவm6m.
b8ஷாrதtைத Yk^யமாக ைவtேத ேமாŸமாrக உபேதசm ெசyயpப6^ற7. “ ேஹ
உQேர! ^ைடpபதZn /கkm அM'om அMதான7 ம>தp =றeயாnm, அ'om உடl
ஊணm எ7k/@Xrm, நlல ஆேராkயt7டtm, நlல nலt'om =றtதl அைதeட
அMதாnm. அ'om சrவPஞராl ெசாlலpபJட ஆகம உபேதசm உRகqkn ^ைடpப7
உRகqைடய /கpெபMய பாk^யமாnm. /கkm ேமாசமான இnத ஐnதாm காலt'l
/ க k m ^ ைட pப த Zக M ய ேயாக tைத • Rக ll ெப ZX 8 k^ – rக ll . ஆ ைக யாl
Yத@Yதul உRகllேமl அkகைற ெகாllqRகll, அதாவ7 உmைமQl •Rகll யாr
எ@பைத அைடயாளm கm6, உRகைள •Rகேள அXn7, சmயt7வtைத- நZகாJ]ைய
ெப[Rகll. “நா@ அபvயனாக இ8pேபேனா?” எனkn கால லp' வரelைலேயா?”
“எ@tைடய e' ேவறாக இ8k^றேதா?” எனkn சmயk7வm ^ைடknமா? Yதலான
பல ேகlleகைள உRகll Y@ ெகாm6 வn7 nழpபமைடயா…rகll. “த@ேமl நm=kைக
இlலாதவtm சnேதகRகைள ெகாmடவtm எைதrm சா'kக மாJடா@”, எ@[
ெசாlவாrகll, அnத ‚ைல உRகqkn வரேவmடாm!
b8ஷாrதm ெசyrm உQrகqkn மZற எlலா காரணRகqm Oலபமாக ^ைடt7
e6^@றன, ‚/tதYm vட ^ைடt7 e6^ற7, ‚/tத ைந/t'க சmபnதm vட
இpபd எ4தாக ^ைடkகkvdயதாகேவ இ8k^ற7.
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சmயk7வm அைடவதZn ஒ8 ]றpb தn' அவ]யமாnm. இைத பZX நாm
“கரணாtேயாக அXYகm” எ@ன btதகt'l கdதm 10-l eMவான சrcைச
ெசy'8k^ேறாm. அைத இpேபா7 pm6m பdkகkm.
ேத@, கll, மா/சm மZ[m ஐn7 உ7mபரp பழRகll(அt', ஆl, அரO, கlலt',
இர4-மரt'u8n7 பXknmேபா7 பாl வdrm பழRகll உmணாைம-'யாகm, nேதவr,
nn8, nசாs'ரRக4@ ஈ6பா6 இlலாைம-'யாகm, அ‚யாயm, அ•', உmணkvடாத
உணkகll-அபkஷm ஆ^யைவக4@ 'யாகm vட பாt'ரமாnm. உmைமயான கடkll,
உ mைம யா ன Y > , உ mைம யா ன சா s' ர m இ ைவ க ைள ேத rk ெச y7
ஏZ[kெகாllqதl, அைவக4@ nணRகqkn ம'pb ெகா6tதl அவ]யமாnm.
எpேபா7 நமkn அைவக4@ இயlb அrtதYllளதாக இ8k^றேதா அpேபா7
அத@ேமl ம'pb வ8தl vட எ4தாகேவ ‚க`^ற7.
சrவPஞtத@ைம மZ[m kரமபtதபrயாயm, ‚/tத உபாதானm, ‚/tத ைந/t'கm,
‚cசய eயவஹாரm, நா@n அபாவRகll, 'ரvய nண பrயாயm அதாவ7 'ரeயt'@
ெபா7 மZ[m ]றpb nணRகll, ஏc தt7வRகll, நவ பதாrtதRகll ஆ^ய
எlலாவZைறrm ஆகமt'l vXrllளபd அXn7 அைவகைள பZX bt' Trவமான
Ydkkn வ8தl ஆ^யைவ எlலாm அவ]யமாnm.
இைவகைளp பZX நாm இ7வைர ெவvேவ[ ேநாk^l சrcைச ெசy7 பQZ]
ெபZ[kெகாm6 வ8k^ேறாm. “சமண தt7வ அXYகm” btதகt'l “ஏc தt7வRகll
மZ[m ஆtமாtT'” பZXய அt'யாயt'l நாm ஆtமாtT' பZX சrcைச ெசyேதாm.
அைதேய இ@[ ம[பdrm ேவ[ eதமாக சrcைச ெசyயp ேபா^ேறாm.
ஆtமாtT' எ@[ ெசா@னாom, சrவPஞtத@ைம எ@[ ெசா@னாom,
kரமபtதtைத பZX Ydk ெசyதl எ@[ ெசா@னாom ஒ@[தா@. இ7 சாs'ரtைத
பdpபதாl, அlல7 ேகJபதாl மJ6m ெவ4pப6வ'lைல, ஆனாl ஆtம ஞானtதாlsவ ஆtமாe@ பkகm பாrைவைய ைவpபதாl-எpபd சrவPஞ பகவா@ Otதமான,
‚ைலயான ஆtமாe@ sவ˜பm இ8k^ற7 எ@[ vXனாேரா அvவாேற அைத
அXவேத சMயான Ydவாnm-நlல ‚rணயமாnm.
பrயாயt'@ பkகேம பாrt7p பாrt7 kரமபtதபrயாயtைத உ[' ெசyய Ydயா7
ஆனாl Ykகாலt'om ஒேர வdவமாக இ8pபைத-ஒtத இயlb ெகாmடதாக
இ8pபைத-எpேபா7m அXபவனாக இ8pபைத-பரம பாMணா/க பாவtைத-Otத
ஆtமாைவ இலkகாக ெகாllவதாl-அேதா6 ஒ@X e6வதாl இnத உ['-Ydk ெசyதl
‚க`^ற7 அதாவ7 சmயktவtைத ெவ4kெகாணrதl ‚க`^ற7. அதாவ7 நாm
சmயk7வtைத அைட^ேறாm.
*ரDயm எnத D*DலkVR5j பrயாயt2ட5 இ+k_ற2. ஆனா|m wட
பrயாயt*5 பkகm பாrைவைய Dலk_ ெவfm *ரvய sவqபt*5 பkகm மPtேம
ஞானtைத எpபu *+pப @uƒm? எ@[ •Rகll ேகJகலாm.
நm O8த ஞானt'Zn ஒ8 eஷயtைத Yk^யt7வm ெகா6t7, மZற eஷயRகைள
ெகௗணt'l ைவt7 அXrm சk' இ8k^ற7. நாm அைத ெலௗ”க வா`kைகQl
ஒvெவா[ ெசயuom உபேயாகp ப6t7^ேறாm. ஆனாl ஆ@pக eஷயt'l எpேபா7
ஆtமாtT' பZXய e'Yைற-வaYைற ெசாlலpப6^றேதா அpேபா7 மJ6m எpபd
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ெசyய Ydrm எ@[ ெசாluk ெகாm6 உQr b8ஷாrtதt'l தா`வைடn7 ேபா^ற7.
அதாவ7 சmயk b8ஷாrtதm ெசyயாமl ேவ[ எ'rமைறயான அதாவ7 =றe
OழZ]kகான b8ஷாrtதtைதேய ெசy^ற7. எvவா[ ேமாŸமாrகm மZ[m Yk' Oகm
அைடதl சmயk b8ேஷாrtதt'@ +லm ‚க`^றேதா அேதேபால =றe OழZ]rmநா @n க ' க 4 l = ற n7 இ ற n7 7 kக ம ைட த o m அ த Zn மா றா ன
b8ஷாrtதt'னாேலேய நடn7 ெகாmேட இ8k^ற7.
ஒேர சமயt'l Yk^யm-கவனt'l ெகாllqதl ெகௗணm-கவனt'l ெகாllளாைம
இரmைடrm எpபd ெசyவ7 எ@ப7 சmபnதமான உதாரணm ஒ@ைற பாrkகலாm. ஒ8
ெபmம€Qடm தRகtதாலான வைளயl, ெநkலs, ேமா'ரm, !/k^-காத€ Yதuய
நைககll இ8k^ற7 எ@[ ைவt7kெகாllேவாm. அnத ஆபரணRக4@ வdவm,
ேவைலpபா6 Yதuயைவகைள பாrt7pபாrt7 அnத ெபmம€ /கkm சnேதாஷp
ப6^றாr. யாராவ7 உRக4டm எvவளk தRகm இ8k^ற7? எ@[ ேகJடாl அpேபா7
அnத ெபmம€ அnத ஆபரணRக4@ வdவRகைள இரmடாm பJசமாகk ெகாm6
ஒvெவா@Xom எvவளk தRகm இ8k^ற7 எ@பதZn மJ6m Yk^யt7வm ெகா6t7
நைகக4@ ெமாtத தRக அளைவ கணk^J6 எ@>டm இvவளk தRகm இ8k^ற7
எ@[ v[வாr. அnத ெபmம€ நைகக4@ வdவm மZ[m அத@ ேவைலpபாJd@ ேமl
த@ கவனtைத ெசot' பாrpபைத பrயாய'8Šd-eேஷசtைத பாrtதl எ@[
ெசாl^ேறாm. அnத நைகக4l எvவளk தRகm இ8k^ற7 எ@ப'l கவனt'l
ெகாm6 பாrpபைத 'ரvய'8Šd-ெபா7வானைத பாrtதl எ@[ ெசாl^ேறாm.
பாrkகpப6m ெபா8ll ஒ@[தா@ ஆனாl அைத பாrknm ேநாkகm ெவvேவறாக
இ8k^ற7.
ஒ8 ெபா8ைள பாrknmேபா7 அnத ெபா84l எதZn Yk^யt7வm ெகா6kக
ேவm6m எைத இரடmடாm பJசமாக-ெகௗணமாக ைவkக ேவm6m எ@[ =Mt7
அXrm கைல நmYைடய O8த ஞானt'Zn இ8k^ற7. இைத நய ஞானm எ@[vட
ெசாl^@றனr. சmயkஞா>kn தா@ நயm உmணமயானதாக இ8k^ற7. Yk^யtைத
‚cசய நயm எ@[ ெசாl^@றனr ேமom ெகௗணtைத-இரmடாm பJசமாக க87வைத
eயவஹாரm எ@[ ெசாl^@றனr. அtயாtமt'l-ஆtமா பZXய eஷயRக4l
எpேபா7m 'ரvய'8Šd-ெபா7 ேநாkn-சாமா@ய '8Šd Yk^யமாnm, ஆைகயாl
அைதேய ‚cசய நயm எ@[ ெசாl^@றனr.
நைககைள பாrknmேபா7 தRகt'Zn Yk^யm ெகா6tதாl அnத தRகt'@
அவsைத-பrயாயm-வdவm மZ[m ேவைலpபா6கll நm கவனt'l இlலாமl ேபா^ற7,
அேத சமயm வdவm மZ[m ேவைலpபா6கqkn Yk^யt7வm ெகா6knm ேபா7 தRகm
நm கவனt'l இlலாமl ேபா^ற7.
அேதேபால நாm நm sவ 'ரeயtைத ‚ைனt7p பாrkக ேவm6m. அைத அனnத
nணRகைளkெகாmட ஒ8 ெபா8ளாக, 7mdkக Ydயாத =ரேதசRகqைடய ஒ8
=mட வdவ Ycைமயாக, எpேபா7m ‚ைலயாக அaயாமl இ8pபதான ‚tயtைத
ெபா7வான வdவm-சாமா@ய sவ˜பm எ@[ ெகாllள ேவm6m. ேமom அத@ பrயாய
ேவ[பா6கll இ8k^@றன, அேனக nணRகll இ8k^@றன, =ரேதசt'l ேவ[பா6கll
இ8k^@றன, பrயாய ேநாk^l ‚ைலயZற த@ைம இ8k^ற7 இைவகll எlலாm
]றpb வdவm-eேஷச sவ˜பm எ@[ ெகாllள ேவm6m. eேஷசm அதாவ7 பrயாயm
ெதM^ற7, சாமா@யm ெதMவ'lைல அனாom vட அைவகll இlலாமulைல,
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=ரtயkஷமாக இ8k^@றன, மZ[m Oய உணr'ற@ ெகாmடதாக இ8k^@றன-Oய
ஏZb-அtபவm +லm அXய Ydவதாக இ8k^ற7.
'ரeயt'@ ஒ8 பாகt'l ெபா7km, ேவ[ பாகt'l eேஷசYm இ8pப'lைல.
எnத ேஷtரm ெபா7etைடயேதா அnத ேஷtரேம eேஷசt'tைடய7மாnm. தRக
ெநkலwl எnத ேஷtரt'l தRகm இ8k^றேதா அnத ேஷtரேம ெநkலwtைடய
தாnm. தRகm, ெநkலs இரm6m எpேபா7m ெவvேவ[ ெபா8llகளாக இlைல, வst7
ஒ@றாகேவ இ8k^ற7, அத@ இடYm ஒ@றாகேவ இ8k^ற7.
இ@[வைர நாm eேஷசtைத மJ6ேம பாrt7kெகாm6 வn'8k^ேறாm.
பrயாயt'@ பkகm பாrt7 நாm நmைம பrயாயm எ@னேவா அ7ேவ நா@ எ@[ நm=k
ெகாmd8k^ேறாm. அnத காரணtதாl இைடeடா7 ஆைச, ேகாபm, மZ[m 7@பேம
நm/l ‚க`7 ெகாmd8k^ற7. nXp=Jட பrயாயtைத அைடயkm, ^ைடtத
பrயாயtைத eJ6eடாமu8kகkm e8pப/lலாத பrயாயRகைள •kக ேவm6m
எ@ற கவைலrm இ8n7 ெகாmd8pபதாl உQr எpேபா7m எnத இைடெவ4rm
இ@X 7@பt'ேலேய ஆ`n7 ^டk^ற7.
எpேபா7 உQr த@ ெபா7 இயlைப அைடயாளm கm6 அத@ பkகm பாrைவைய
ைவk^றேதா அதாவ7 அ7ேவ நா@ எ@[ ஏZ[kெகாm6 அைதேய பாrt7k
ெகாmd8k^றேதா-அ'l உைறn7 e6^றேதா, ஆ`n7 e6^றேதா-அ'ேலேய ஒ@X
e6^றேதா அpேபா7 அ7 Oலபமாகேவ 7@பமZற ‚ைலைய அைட^ற7. ஏென>l
ெபா7 எ@னேவா எpேபா7m ஒேர |ராக, ஒேர மா'Mயாகேவ இ8k^ற7. அைத
மாZறேவm6m எ@ற கவைல இ8pப'lைல. ெபா7 எpேபா7m நமkn ^ைடtத
ஒ@றாகேவ, நmYடேனேய ‚ைலயாக இ8knm ஒ@றாகேவ ெவ4pபJட ‚ைலQேலேய
இ 8 k^ ற 7 . ெபா 7 - சா மா @ய m Y kகா ல t' o m இ 8 k^ ற 7 , Y d வா ன
அ'e8pபமானதாக இ8k^ற7 ஆைகயாl அைத eலkக ேவm6m எ@ற ேகlleேய
எcவ'lைல-யாராom அைத eலkகkm Ydயா7 அைதpபZXய கவைலrm vட
இlலாமl ேபா^ற7.
பrயாயt'Zn பல காரணRகll இ8k^@றன, இயlb ‚ைலkn-sவபாவt'Zn எnத
காரணYm அவ]ய/lைல. காலலp', பeதvயm-e', b8ஷாrதm-YயZ], ‚/tதm
எlலாm பrயாயt'l ஏZப6^@றன, eேஷசm ‚கழ ேதைவpப6^@றன, இயlb
‚ைலkn-சாமா@ய ‚ைலQl இ8kக இைவ எ7km ேதைவQlைல ஆைகயாl
அைதpபZXய கவைலrm இlலாமl ேபா^ற7.
இnத ெபா7‚ைலQ@ ேமl பாrைவையk ெகாm6 ெசlவதாl பrயாயt'l eேஷச
த@ைம-Otத த@ைம-ேமாŸ மாrகt'@ 7வkகm-xதராக த@ைமைய ெவ4pப6t7m
YயZ]-சmயk b8ஷாrதm ெதாடR^ e6^ற7. ஆtமாtT' காMயm ெவ4pபJ6
e6^ற7. ெபா7ைவ Qtதm எ@[ ெசாl^@றனr, eேஷசtைத-பrயாயtைத அQtதm
எ@[ ெசாl^@றனr, ெபா7km eேஷசYm அeனாபாe-இைண =Mயாதைவகll.
eேஷசm இlலாமl ெபா7km, ெபா7 இlலாமl eேஷசYm எnத e'eலkn/@X
ஒ@றாகேவ இ8k^@றன. எRn eேஷசm இ8k^றேதா, அRேகேய ெபா7km
இ8k^ற7. eேஷசm மZ[m ெபா7e@ ேஷtரm ெவvேவறாக இlைல.
கmணாd பZXய ஒ8 eளkகtைத இpேபா7 பாrkகலாm. கmணாdQ@ ெதMrm
=ர'=mபm-‚ழl உ8வm அnத கmணாdQ@ eேஷசமாnm, கmணாd எ@ற வst7
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ெபா7வானதாnm-சாமா@யமாnm. காmணாdkn எvவளk es…ரணm இ8k^றேதா
அvவளk இடt'om =ர'=mபm இ8k^ற7. கmணாdQ@ Œyைம அதாவ7 எ'Ml
இ8knm ெபா8llகைள =ர'பuknm த@ைம கmணாdQ@ nணமாnm, Yc
கmணாdQ@ எlலா இடt'om =ர'பuknm த@ைம இ8k^ற7. =ர'=mபm
கmணாdQ@ =ர'பupb த@ைமைய உ[' ெசy^ற7 அதாவ7 =ர'=mபm
கmணாdQ@ Œyைம ‚ைலைய ெவ4pப6t7^ற7. அதாவ7 கmணாdQ@
Œyைமைய உ['pப6t7தl அ'l ெதMrm =ர'=mபt'@ காரணtதாலாnm.
நாm கmணாdைய மJ6ேம பாrkக ேவm6m எ@றாl அ'l ெதMrm =ர'
=mபRகைள ெகௗணm ெசy7-இரmடாm பJசமாக ைவt7 கmணாdைய மJ6m
பாrk^ேறாm. கmணாdQ@ e4m=l நா@n பkகt'om உllள மர சJடt'l-mirror
frame-l ெகாPசm vட =ர'=mபm ெதMவ'lைல, இnத காரணtதாl அnத மர
சJடtைத நாm கmணாd எ@[ ெசாlவ'lைல. எvவளk இடt'l =ர'=mபm
காணpப6^றேதா அதாவ7 Œyைம இ8k^றேதா அ7ேவ கmணாdயாnm.
Yk^யm மZ[m ெகௗணm ெசyrm கைலQ@ உபேயாகtைத எ@னேவா 'னYm
க mணா d Q @ Y @ நா m ெச y7 ெகாm6 தா@ வ 8 ^ ேறா m . • Rக ll ' ன Y m
கmணாdைய பாrknmேபா7 அnத கmணாdQ@ Y@ ெச@[ ‚Z^–rகll, அnத
கmணாdைய பாrpபதZn ‚Z^–rகளா அlல7 அ'l உRகqைடய உடu@
=ர'=mபtைத பாrkக ‚Z^–rகளா எ@[ எனkn ெசாloRகll. அnத சமயt'l
• Rக ll க mணா d ைய ெகௗண மாக k ெகாm6 உ Rக q ைட ய ‚ ழ ைல - உ 8 வ
=ர'பupைப மJ6ேம பாr^–rகll. கmணாdQ@ எlலா இடt'om அத@Y@
இ8knm ேமom பல ெபா8llக4@ =ர'=mபRகll ெதM^@றன-அnத எlலா
=ர'=mபRகைளrm பாr^–rகளா அlல7 உRகqைடய =ர'=mபtைத மJ6ேம
பாr^–rகளா? =ற எlலா ெபா8llக4@ =ர'=mபm உRகll Y@ ெதMnதாom vட
அத@ பkகm உRகll பாrைவ ேபாவ'lைல. உRகqைடய எlலா கவனYm
உRகqைடய =ர'=mபt'@ேமl தா@ ‚ைல ெகாll^ற7. இvவா[ உRகll
=ர'=mபt'@ேமl மJ6m கவனm ெகாllவதZn-பாrபதZn யாMடm •Rகll ேகJ6
ெதMn7 ெகாllள ேவmdQ8nத7? அnத =ர'=mபm எ@tைடய7 எ@ற எmணmஎ@ற நm=kைக இ8pபதாl அத@ேமl கவனm-பாrைவ-அைதேய லJ]யமாகk ெகாm6
பாrknm பாrைவ அத@ேமl மJ6ேம உைறn7 e6தl Oலபமாகேவ ‚க`^றதா
இlைலயா ? !
ஆனாl ஆtமாe@ேமl கவனm ெசot7m eஷயt'l மJ6m யா%டமாவ2 ெச5f
நm கவனtைத எpபu ஆ5மா பkகm ெச|t2வ2 எ5f கefkெகாllள ேவYtm எ@[
கZபைன ெசy^ேறாm. கmணாdQl நm =ர'=mபtைத பாrknmேபா7 அ7
கmணாdQ@ nண ெவ4pபா6-அவsைத எ@[ எmணாமl அ7 நmYைடய Yகm
எ @ற எ mணt7 ட @ , Y c ஈ 6 பா J6 ட @ பா rk^ ேறா m . அ nத = ர' = mப tைத
பாrt7kெகாmேட சM ெசyய ேவmdயைத நm Yகt'l தா@ ெசy^ேறாm [அnத
=ர'=mபtைத - கmணாdQl ெதMrm உ8வtைத சM ெசyய YயZ]pப'lைல.]
]tத பகவாைன பாr-'யானm ெசy, ]tத ‚ைல /கc ]றnத ‚ைலயாnm எ@[
சாs'ரt'l ெசாlலpப6^ற7. கmணாd vட ]றnத7 எ@[ ெசாlலpப6^ற7.
கmணாd உடu@ =ர'=mபtைத காJ6^ற7 அ7ேபால ]tதM@ =mபt'l
நmYைடய sவபாவt'@-இயl=@ =ர'=mபm ெதM^ற7. ]tதM@ இயlைப ெதMn7
ெகாmட =றn, அவ8ைடய இயlb எpபd இ8k^றேதா அpபdேய பrயாயt'l-
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ஒvெவா8 சமய மாZறt'om Ycைமயாக ெவ4pபJ6kெகாm6 இ8k^ற7. sவபாவmஇயlb எ@னேவா எlலா உQrக4om சமமாகேவ இ8k^ற7. நmYைடய sவபாவmvட
]tத பகவா>@ sவபாவm எpபd இ8k^றேதா, அpபdேய இ8k^ற7.
ஆைகயாl ]tதM@ sவ˜பtைத ]n'knm ேபா7 நமkn நmYைடய sவ˜பm
பZXய அXk வ8^ற7. அ7 ]tத8ைடய அவsைத-‚ைல எ@பதாl இlைல ஆனாl
அ7 எ@tைடய sவபாவt'@ =ர'=mபமாnm-எ@tைடய sவபாவேமயாnm எ@ற
எmணt7ட@ நாm அைத ெதMn7 ெகாmd8k^ேறாm. இ7ேவ 'யானமாnm. நm
எmணm அnத நmYைடய Otத sவபாவt'l உைறn7 e6தேல 'யானமாnm.
“ஏகாkர ]nதா ‚ேராேதா 'யானm” எ@[ 'யானt'@ sவ˜பm பZX தtவாrtத
—t'ரt'l ெசாlலp பJd8k^ற7. எmணtைத-அXைவ ஒேர eஷயt'@ ேமl
‚ைல‚[t'-ஒ@X அைத அXel பாrt7kெகாmேட இ8pபேத 'யானமாnm. இnத
'யானtைத அOபt'@ ேமl அதாவ7 ஆrtத, ெரௗtர 'யானt'@ ேமl vட
‚ைல‚[tத Ydrm. இŠட eேயாகm (e8m=ய ெபா84@ இழpb), அ‚Šட சyேயாகm
( e8pப/lலா ெபா84@ ேசrkைக), ேவதைன (உடl ேநாயாl வ8m 7@ப அtபவm),
மZறm ‚தானm (எ'rகால Oகேபாகm பZXய நm …rமானm மZ[m e8pபRகll)
சmபnதமான ]nதைன ெசy7 ெகாm6 7kகமைடதl ஆrtத 'யானm எனpப6m.
)mைச, ெபாyைம, பM^ரஹm (ெசாnதRகll, x6, ‚லm, ெபா@, ெபா8ll Yதuயன
உட>8pபைவகll) சmபnதமான ]nதைன ெசy7 ெகாm6 ஆனnதமைடதl ெரௗtர
'யானm எனpப6m.
ஆகமt'l ெசாlலpபJட தt7வRகைள, கrமt'@ ‚ைலகll மZ[m அைவகைள
அaknm வaYைறகைள, !ேநn'ர பகவா>@ கJடைளகைள(ஆPஞா eஷயm), மZ[m
+kலக அைமpb சmபnதமான ]nதைன ெசyதl eயவஹார தrம 'யானm எனpப6m.
Œய ஆ@மாைவ ]nதைன ெசy7 அைத அXel அXnத வmணமாகேவ இ8tதl,
‚reகlப அtT' (Oய ஆ@மாைவ ஞானவா@, sரtதாவா@, Oகவா@, சk'வா@ எ@[
=Mt7 =Mt7 அXயாமl அைத ஒ8 Ycpெபா8ளாக monolithic-ஞானமய Ycைம
ெபா8ளாக அtபவm ெசyதl), உmைமயான அதாவ7 ‚cசய தrம 'யானமாnm. Okல
'யானm எJடாm nணsதானt'u8n7 ேமl nணsதானRக4l ‚க`^ற7. அ'l
உQrகqkn /கkm eOt' (Œyைம) உணrk உmடா^ற7, xதராக த@ைம
அ'கMt7kெகாmேட ேபா^ற7. அnத ஏZறமைடrm xதராக த@ைமrட@ அ7 த@
Otதாtமாைவ பZX 'யானm ெசy^ற7.
நm எlேலா8ைடய =ரcசைன, 'யானm எpபd ெசyய ேவm6m எ@ப7 பZXQlைல.
ஆனாl 'யானt'l எைத 'யா>kக ேவm6m எ@ப7 பZXtதா@, யாைர-எைத 'யன
ெபா8ளாகk ெகாllள ேவm6m எ@ப7 சmபnதமான அPஞானேம-அXe@ைமேய
எlலாவZைறrm eட /கpெபMய =ரcசைனயாnm.
நmYைடய =ரேயாஜm ேமாŸ மாrகtைத ஆரm=t7, ேமாŸtைத அைடவதாnm.
அதZகாக ‚ஜtைத அதாவ7 நmYைடய Oய Otத sவ˜பtைத அXதl அவ]யமாnm.
நmRl இpேபா2 Qtத sவqm-Qtத த5ைம எ9ேக இ+k_ற2? அnத Qtத
த5ைமைய-sவqபtைத நாm அjn2 ெகாYேட இ+kக? நmRl ஆைச, ேகாப, மயkக
வuவ அQtத த5ைம அlலவா இ+k_ற2!
ஆm, ˆ9கll அரஹnதr, (tதrகைள
*யானm ெசyய ெசாl_’ரகll ச%யா, ஏென5றாl அவrகxkV தா5 Qtத பrயாயm
இpேபா2 ெவIpபPu+k_ற2 எ@[ •Rகll ெசாlலலாm.
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கdதt'@ ஆரmபt'ேலேய சாமா@யm-ெபா7 எ7ேவா அைத Otதm எ@[
ெசாl^ேறாm எ@[ vXQ8nேத@. இpேபா7 இரmடாவ7 Yைறயாக ெசாl^ேற@,
/கkm கவணt7ட@ ேகqRகll. இRn Otதm மZ[m அOtதm எ@[ ெசாlவ'l
இரm6 Yைறைம-வைக இ8k^ற7. பrயாயtைதேய Otதm, அOtதm எ@[
இரmடாகkm ெசாlவ7 ஒ8 வைக. அதாவ7 சmவைர, ‚rஜைர, ேமாŸm ஆ^ய
பrயாயRகைள Otத பrயாயm எ@[m, ஆsரவm, பnதm Yதuய பrயாயRகைள அOtத
பrயாயm எ@[ ெசாlவ தாnm. இரmடாவ7 வைக சாமா@யm-ெபா7 ைவ Otதm எ@[
ெசாlவ7 மZ[m “eேஷசtைத” அதாவ7 ேவ[ ேவறானைத-பrயாயtைத அOtதm எ@[
ெசாlவதாnm. இnத இரmடாவ7 வைகQl பrயாயm Otதேமா அlல7 அOtதேமா
இரmைடrm “அOtதm” எ@[ ெசாlலpப6^ற7 எ@பைத கவ>rRகll.
ஞான nணt'l இnத வைகpபாJைட ெபா8t'p பாrkகலாm. ஞானtைத nண
ேநாk^l ெசாlomேபா7 அைத “சாமா@யm-ெபா7” எ@[m அைதேய ம', s8', அவ'
Yதலான ஞானt'@ பrயாயRகll ேநாk^l ெசாlomேபா7 “eேஷசm” எ@[m
ெசாl^ேறாm. ஆனாl ஒvெவா8 nணt'@ ேமom நmYைடய nXkேகாைளஎmணtைத ‚ைல‚[t7வதாl நாm சா'kக ேவmdய காMயm ‚கழா7. ஏென@றாl
அனnத nணRக4@ ச+கமான, 7mdkக Ydயாத (Ycைமயான-monolithicகான)
=mடm எ7ேவா அnத =mடtைதேய 'ரeயm “சாமா@யm- ெபா7” எ@[m அைத நm
அXel =Mt7 ஒ@[ அlல7 பல nணRகைள த>tத>யாக ெசாlomேபா7
“eேஷசm” எ@[m ெசாl^ேறாm. அகmட அேபத (7mdkக Ydயாத, =Melலாத)
'ரeயt'l எnத ேநாk^லாவ7 =Mt7 ெசாloதைல சாs'ரt'l அOtத ேநாkn
அதாவ7 “eேஷசமாக பாrtதl” எ@[ ெசாlலpப6^ற7. அnத ேநாk^l பாrt7
அXவைத பrயாய '8Šd எ@[m ெசாlலp ப6^ற7.
'ரeயtைத எnத ேநாk^om =Mt7p பாrkகாமl அதாவ7 =ரேதச, nண, அlல7
கால ேநாk^l, =ரவாஹ kரமt'l vட =Mt7p பாrkகாமl 'ரeயt'@ “சமா@யெபா7” sவ˜பtைத ஏZபைத அதாவ7 அXவைத 'ரvய '8Šd அதாவ7 Otத நயm
எ@[ ெசாl^@றனr. ெவ[மேன அXவ7 இlைல ஆனாl த@ைன யாr எ@[
sதா = t7 - உ [ ' ெச y7 “ இ 7 ேவ நா@ ” எ @[ அ X த l [ அ X e l ] n' t7
அ t ப வ pT rவ மாக உ [ ' p ப 6 t7 வ 7 ] இ ைத ேய ' 8 Šd Q @ e ஷ ய m எ @[
ெசாl^@றனr.
Yத@Yதul ஆtமாe@ sவ˜பtைத ெதMn7 ெகாllள சாs'ரt'l ஆtமாைவ
= M t7 ெசாlல pப 6 ^ ற 7 . n ண m , ப rயா ய m Y த u ய ைவ க 4 @ sவ ˜ ப tைத
எ6t7cெசாlu eளkகpப6^ற7. ஆனாl ஆtமா எ@னேவா வst7 ேநாk^l
ஒ@றாnm, nணm, பrயாயm எ@[ 7mdkகpபட Ydயாத7, Ykகாலt'om …rkகமாக
இ8pப7. வst7e@ இnத த>tத@ைமேய அத@ Otதt த@ைமயாnm.
ஒvெவா8 'ரeயYm ெபா7km ]றpbm த@னகtேத (சாமா@ய eேஷசாtமk)
ெகாmட7. ெபா7-சாமா@யm எpேபா7m அpபdேய ஒேர வdவமாக, ‚ைலயாக
இ8k^ற7. ]றpb-eேஷசm ஒvெவா8 சமயYm மாXkெகாmேட இ8k^ற7. உQr
ஒvெவா@[m அத@ ‚க`கால அவsைதQl-‚ைலQl ெவvேவறாக காணpபJடாom
ெபா7 ேநாk^l அ7 ஒ8 உQr ெபா8ேளயாnm. “நவதtவகtேவய= யt ஏகtவm ந
Y@ச'” அதாவ7 பrயாய ேநாk^l உQr ஒ@ப7 தt7வ வdel இ8nத ேபா'om அ7
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அத@ த>tத@ைமைய அதாவ7 ெபா7 வdைவ எpேபா7m e6வ'lைல எ@[ சமயசார
கலசt'l ெசாlலpபJd8k^ற7.
ெபா7km, ]றpbm ஒ@[ மZெறா@ைற eJ6 த>tத>யாக இ8pப'lைல. ஆைகயாl
Yத@Yதul உQைர “]றpபாக” அXn7 உ[' ெசyய ேவm6m, அதZn =றn அnத
]றpைப ெகௗணமாகk ெகாm6-இரmடாm பJசமாக ைவt7 அ'ேலேய இ8knm
ெபா7eZn Yk^யt7வm ெகா6t7 அnத உQைர அXய ேவm6m.
“சமண தt7வ அXYகm” எ@ற btதகt'l இைதpபZX சrcைச ெசy7 நாm ெதMn7
ெகாmேடாm. வst7 ெபா7, ]றpb இரmைடrm ஒ8Rேக ெகாmடதாnm. ஒvெவா8
வst7km அத@ sவச7Šடயtைத ெகாmடதாக இ8k^ற7. அதாவ7 வst7 அத@
'reய, ேஷtர, கால, பாவt7ட@ இ8k^ற7. இைவ ஒvெவா@ைறrm 'ரvய அmசm
(ெபா7வான7) மZ[m பrயாய அmசm (]றpபான7) எ@[ ேவ[ ப6t'ய =றn 'ரeய
ேநாk^ l ெபா7 வாக k m , ] ற pபாக k m ; ேஷ tர ேநாk^ l e tயாச மாக k m ,
etயாசமZறதாகkm; கால ேநாk^l ‚ைலயானதாகkm, ‚ைலயZறதாகkm; பாவ
ேநாk^l ஒ@றாகkm, பலவாகkm காணpப6^ற7 அதாவ7 வst7 இvவா[ பlேவ[
அmசRகைள ெகாmடதாக இ8k^ற7.
இ'l ெபா7வான, etயாச/lலாத, ‚ைலயான, ஒ@றானேத பாrkக ேவmdய
e ஷ ய மா n m . இ vவா [ நா@n = M k க ளாkv ட பா rkகா ம l எ 7 Y c ைம யாக
இ8k^றேதா அத@ேமl ேநாkகtைத ‚ைல‚[t7வதாl, அXrm ெசயl அ'l ஒ@[
ப6வதாl =MவZற, ேவ[பா6கll எ7km இlலாத ஆtமாtபவm ‚க`^ற7. அnத
சமயt'l sவச7Šடய ேநாk^l காணpபJட ேவ[பா6கll அதாவ7 =Mkகll vட நm
அXel இ8pப'lைல ேமom அ'l ஆைசrm இ8pப'lைல.
எனேவதா@ ‚ஜ Otத பகவா@ ஆtமாைவ அXக எ@[ ெசாlலpப6^ற7. அைத
“அX” எ@[ ெசாl^றாrகll. அ7 சmபnதமாக ேயா]pபதாom, நா@ பாrtதl, அXதl
மJ6ேம ெசyrm Otத@, btத@ எ@[ எ€€kெகாm6 சடRnகைள ெசy7 ெகாm6
இ8nதாl, ]tதைர, அரஹnதைர ‚ைனt7 ஜபm ெசy7 ெகாm6 இ8nதாl மJ6m
காMயm ‚ைறேவறா7. “சாs'ரt'l ]tதrக4@ ேமom, அரஹnதrக4ன ேமom
கவனm ெகாm6 'யானm ெசyய ேவm6m எ@[ ெசாlலpபJd8k^ற7 அlலவா”
எ@[ •Rகll ெசாlலலாm.
ஆm, அ7 உmைமதா@. ஆனாl இ7 =ற ெபா8ll பZXய 'யானமாnm. Oப
'யானமாnm. உல^l உllள மZற எlலா ெபா8llகைளm பZX ]n'pபைத eJ6eJ6
அரஹnதr, ]tதrக4@ இயlbகll பZX ]nதைன ெசy7 ெகாmேட அவrக4@
ெபயைர ‚ைனtதl, ஜபm ெசyதl Yதuயன பZX உபேதசm ெசyயpப6^ற7. ஆனாl
அ7 sவ பZXய-த@ைன பZXய 'யானm இlைல. இைத ெசy7 ெகாmேட எnத உQr
அரஹnதr, ]tதrக4@ ேமl ெகாm6llள லJ]யtைத eJ6eJ6 Oய Otதாtமாைவ
அXn7 ெகாm6 இ8k^றேதா அவ8kேக ஆtமாtபவm உmடா^ற7. உபேயாகtைத
ஒ8‚ைலpப6tத சாs'ரt'l 'யானtைத பல eதRகளாக ெசாlலp பJd8k^ற7.
ஆ னாl த t7 வ Rக 4 @ உ mைம யான sவ ˜ ப tைத அ X n7 ெகாm6 , எ pப d
இ8k^றேதா அpபdேய உ[' ெசy7 Otதாtமாைவ அXnத வmணேம இ8pபதாl
தா@ ஆtமாtT' உmடா^ற7.
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மகllகேள! ேஹ பvயrகேள!! சmசார கடu@ கைர அ8ேக வnத =றn இpேபா7
•Rகll pm6m '8m= கடu@ ந6pபkகm ெச@[ eடா…rகll. ஆtம கlயாணm /கkm
எ4தான7m, Oலபமான7மான, இnத அழகான மாrகtைத •Rகll /கkm அ'க
e8pபt7ட@ ேகJ6kெகாm6 வn…rகll, இpேபா7 சmயk7வtைத அைடதl
ெகாPசm vட கdனமான eஷயm இlைல. Yc சk'rட@ b8ஷாrதtைத ெசy7
சmயk7வtைத அ' |k^ரமாக அைடrRகll. b8ஷாrதm ெசyபவrகqkn அவ]யm
காMயm ைகv6^ற7.
சmயktவm Ycைம அைடய ேதைவயான பPசலp'Q@ sவ˜பm பZX நாm
“கரணா‡ேயாக அXYகm” எ@ற btதகt'l பாrtேதாm. அ'l
1. ஷேயாபசமலp': மனYைடய ஐn7 இn'Mயm ெகாmட உQராக இ8pப7m, மZ[m
அXைவ தt7வRகைள அXவ'l ெசot7வ7மான ஷேயாபசமலp' உRகqkn
^ைடt'8k^ற7.
2. eOt'லp': கஷாயRக4@ மnத ‚ைலrm உRகqkn இ8k^ற7. அ7 இlலாமl
=ற eஷய கஷாயRகைள பZX ேபOவைத eJ6eJ6 தt7வ ஞானt'l Yc
e8pபt7ட@ ஈ6பட Ydயா7.
3. ேதசனா லp': ேதசனா-உபேதசm எ@னேவா உRகqkn ^ைடt7kெகாm6தா@
இ8k^ற7. அைத க8t'l ெகாm6-‚ைனel ைவpபதாl ேதசனாலp' vட
உRகqkn ^ைடt7 e6^ற7.
4. =ரேயாkய லp': பரmபைரயாக வn7 ெகாmd8knm !ேநn'ரனாl ெசாlலpபJட
ேமாŸமாrகm பZXய உபேதசm உRகqkn ெதMn'8k^ற7. அைதpபZX
]n't7 தt7வtைத உ[' ெசyவ'l உRகll ]nதைன மZ[m எmணtைத
Ycைமயாக ெசot7வ7 உRகll ைகQlதா@ இ8k^ற7.
5. கரண லp': சmயk b8ஷாரtதm ெசy7 த@பkகm எmணtைத ெசot7வத@ +லm
பMணாமt'l Œyைம அ'கMt7kெகாmேட ேபா^ற7, தrசன ேமாஹ•ய கrமm
உபசமm அைட^ற7 மZ[m உQr தானாகேவ தt7வt'l ]ரtைத-ஈ6பா6
ெகாll^ற7-சmயkதrசனYm, ஆதமாtT'rm ெவ4pப6^ற7.
இnத ஐn7லp'க4@ sவ˜பm லp'சாரm எ@ற _ul /க eMவாக
ெசா lல pப Jd 8 k^ ற 7 , க rம Rக 4 @ s' ' Q l ேவ [ பா 6 க ll ப ZX
ெசாlலpபJd8k^ற7. இ7பZX த>யாக ஒ8 btதகm ெவ4வர ேவm6m எ@ப7
பலM@ எmணமாக இ8k^ற7. எ@ன ‚க`^ற7 எ@[ பாrkகலாm? ஒvெவா8
காMயYm அத@ sவசமயt'l ‚க`^ற7 மZ[m அnதnத 'ரeயt'ேலேய ‚க`^ற7,
நாm ெசyவதாl எ7km ‚க`வ'lைல, அlலவா? நm காMயm நm b8ஷாrtதtதாl நm
Oய 'ரeயt'l ‚க`^ற7.
காரண காMய அைமpb பZXய இரக]யRகைள bMn7 ெகாllவதாl நmYைடய 7@பm
nைற^ற7. தt7வm எpபd இ8k^றேதா அpபdேய அXn7 அைத உ[' ெசyவேத
உmைமயான b8ஷாrதமாnm. •Rகll vட அ' |k^ரமாக சmயk b8ஷாrtதm ெசy7
ேமாŸமாrகt'l Y@ேன[m காMயtைத ெவ4pப6t7xrகll எ@ற எmணYm,
நm=kைகrm எனkn இ8k^ற7.
கlயாணமs2!
அ@bட@,
உRகll அmமா.
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