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%ல iலாjVயV: /க^ைர
W Xபால;Y ெஜ[; அவrகll நா; கரணா^ேயாக அ`Bகtைத த(ழாkகm
ெசyயt 2வbcdUேட; எ;R எ;9டm ெதாைலேப?[l ெசா;னேபா2 அவr
இnத >g; ெமாOெபயrpைப இvவளC ikcரமாக ெசy2 BVt2 d1வாr எ;R
நா; எ#rபாrkகdlைல. Yேநn#ர பகவா9; வாKkM இnத மcைம உj1. இ2
யா3kMk ேகUகk cைடkcறேதா, மQRm அைவ எவ@; P@தgl வ3cறேதா அவr
ஆனnதtைத அ^பவm ெசycறாr, அேதா1 மU1மlலாமl தாm அைடnத
ஆனnதtைத மQறவrகlm அைடய ேவj1m எ;ற ேபரவாCm அவ3kM சகஜமாகேவ
எmcற2. சாs#ரbகைளp பVpபதாl, எm2வதாl, ெமாOெபயrpP ெசyவதாl
தt2வ nokகbகll ெத/வாகt ெத@யவ3cற2. ேமpm ஞாேனாபேயாகm
rrைமயைடவேதாடlலாமl, கவனBm, ஒ3Bகp ப1cற2, concentrationஒ3Bகcெச`C அ#க@kcற2. அ.^c ெசlவtைத எnத அள^kS மGறவrகmட:
பnrnேறாேமா, அnத அளWGS அ7 வளrn7 ெகாoேட ேபாnற7 எ;ற பழெமாO
சமsc3தt#l இ3kcற2. ஆ;uகt#l ஆtமஅ`C ெகா1kMm s3தkஞானBm
அதாவ2 ஆகமஞானBm அpபVpபUட ெகா1kகk ெகா1kக வள3m ஒ3 ெசlவேம
யாMm.
1999-இl இnத >ைல எm2mேபா2 இ#l rறpப1m dஷயbகைள ேஷாலாXr
தt2வpப[Q? Bகா(l பாடமாக நடt#ேன;. அpேபா2 அnத Bகா(l பbM ெபQற
ெப jம K க ll க ரணா^ ேயாக t# ; த வ ளா சாs# ரtைத p ப [ Q? ெச y2
ெகாjV 3 pப தாக C m , அ # l அ வ rக ளாl P @ n2 ெகாllள B V யாத ைவ க ll
இpேபா2தா; அவrக/; P@தpkM வ3c;றன எ;Rm r`னாrகll. அnதk
காலt#l நா; Wதவளா, மஹாதவளா, மQRm ெஜயதவளா ேபா;ற கரணா^ேயாக
>lக/; ெபயrகைள மU1mதா; ேகlldp பUV3nேத;. நா^m எ; கணவr
#3.#ேனxYym நm நாUVpm, ெவ/ நா1க/pm பலBைற கரணா^ேயாகm பQ`ய
தt2வpப[Q? வMpPகைள #னBm 6-6 மK ேநரm நடt# இ3kcேறாm.
கரணா^ேயாகtைத கQMm ஆrவBm, 3?ym மkக/டm அ#க@t2k ெகாj1
வ3cற2. இnத ப[Q? வMpPகைள நடt2மாR ேவj1ேகாllகlm ெப3c
வ3c;றன. நா;M அ^ேயாகbகlm ஆ;uக பயணt#QM பய^llளைவகேள! எlலா
அ^ேயாகbக/; சாராmசBm zதராகt2வேம!!
M nத M nதாசா @ யா r ேபாத பா M ட m 3 9 - ஆ வ 2 காைத [ l M ணsதான m ,
மாrகணாsதானm, பrயாp#, 8ராண; மQRm {வsதானm ஆcய ஐnதாpm
அரஹnதைர sதாபைன ெசyய ேவj1m எ;cறாr. அதாவ2 அnத ஐnதாpm அவைர
அ`nத 8றேக அவைர வணbMதl உjைமயான வnதைனயாMm எ;cறாr. 8றM
அவேர ேமpm உ[rகll பQ` dளkகம/kcறாr. அைவகைள எlலாm ெத@n2
ெகாjட 8றேக, 8றd உ[rகll எbெகbேக காணpப1c;றன எ;ப2m, அp8றd
உ[rக/; வா}kைக ~ைலகlm நm கவனt#QM வ3cற2. அt2ட; 8றdc
LழQ?[; 2;பbகlm, அைவக/l LQ`t#@வ#l பயBm நமkM வ3cற2.
இதனாl Lய(நm) ஆtம கlயாணt#QM Yனாகமtைத ப[Q? ெசyய ேவj1m எ;ற
உR#ைய நாm எ1t2k ெகாllcேறாm. {வகாjடm, கrமகாjடm, கரணா^ேயாக
சாs#ரbகைள ப[lவதாl அைனt2 உ[rகlkMm தt2வஞானm எ^m
ஞானகாjடm ஆரmபமாகU1m எ;ற மbகள Lப பாவைனyட;,
டாkடr. உjவலா ஷா
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%லil ப0pபாளr /கஉைர
இரj1 வாrtைதகll!
எbகளாl ெவ/[டpபUட >lகll த(Ol ெமாO ெபயrkகpப1m எ;R நாbகll
எjKய2rட இlைல. உjைம[l எnத ஒ3 நlல ெசயைலym ஆரmபt#g3nேத
தrம ?nதைனyட;, YனவாKையp பரpPm ேநாkcl நாm ெசyேவாமானாl
அmBயQ?கll 8றM எlேலாராpm ேபாQ`p Pகழpப1m ~ைலைய அைடn2
d1c;றன எ;ப2 நமkM மc}? அ/kcற2. நா^m ெபா`யாளr #3.Xபால;
அவrகlm இ;Rவைர ேந3kMேநr சn#tத#lைல எ;றாpm அவr எ; மைனd
டாkடr. உjவலா ஷா அவrகளாl எmதpபUட சமண தt7வ அ./கm மQRm காரண
கா V ய இ ரக j ய m எ ;ற இ ரj1 >lக ைள y m த ( O l ெமா O ெப ய rt2
ெவ/[U1llளாr எ;பதாl நா; அவைர ந;M அ`ேவ;. இpெபாm2 அவr
கரணா*ேயாக அ./கm எ;ற >ைலym த(Ol ெமாOெபயrt2 ெவ/[1cறாr.
அவr உjவலாவாl எmதpபUட >lகைள ஆ}n2 பVt2 அத; அ3ைமைய
உணrn2, அkக3t2kகll த(} சமண ெசாnதbகlkMm ெச;றைடய ேவj1m
எ;ற நlெலjணt2ட; இmBயQ?ைய ேமQெகாj1llளாr. த(} அ`nத
சா;ேறாr ெப3மkகll இnத >lகைளp பVt2 ஆ;மநலm ெபறேவj1m எ;பேத
எ; d3pபமாMm.
பாkcயசாgகேள YனவாKைய வா?kகCm, அைத காதாl ேகUகCm BVym எ;R
Xjய M3வரr கா€? Lவா(கll அVkகV rRவ2j1. நா^m, எ; மைனdym
கா€? Lவா([; உபேதசbகளாl ஈrkகpபU1 அத; பயனாl உjவலா ?ல ஆகம
>lகைள எm#yllளாr. உjைமயான #கmபர சாs#ரbகைள எm#ym, அc?U1m,
8ரசாரm ெசyவ#; $லm ஐnதாm காலt#; கைட?வைர இnத ஆகமp பரmபைர
பா2காkகpப1m எ;ப#l ஐய(lைல. இ#l #3.Xபால; அவrக/; உய@ய பbM
இ3kMm எ;ப#pm எனkM எnதc சnேதகBm இlைல.
கரணா^ேயாகm சmபnதமான க3t2kகைளp P@n2 ெகாllவ2 சQR கVனமாக
இ3nதாpm, மன உR#yட; Lவாt#யாயm ெசyவதாl நாm ெவMikcரm
நQகாU?ையp ெபRேவாெம;றாl அ2 (ைகயாகா2. கரணா^ேயாகt#l rறpப1m
nUபமான dஷயbகll (கCm உபேயாகமானதாMm, அதனாlதா; ‚rtதbகரராl
#vயtெதா9[l ெவ/pபUட இnத zதராகt தrமtைத $;Rdத கஷாயbகll
இ lலாத # க mப ர B 9 வ rக ll எ 1 t2 k r R c ;ற ன r அ lல வா ? நா;M
அ^ேயாகbக/; 8OCm (essence-m) பQறQற ~ைலைய, zதராகtைத அைடவேத
எ;R ‚rtதbகரrகlm, B9வrகlm dளkc இ3kc;றனr. #3.Xபால; அவrகll
கரணா^ேயாகm சmபnதமான இnத அ`Bக >ைல த(Ol ெமாO ெபயrt2
ெவ/[1cறாr, இதனாl தrம ?nதைன உைடயவrகll ~cசயm பய; ெபRவாrகll.
இைதtெதாடrn2 அவr நாbகll எm# ெவ/[U1llள பbசலp0 எ;ற >ைலym
ikcரேம ெமாO ெபயrt2 ெவ/[1வாr எ;Rm நmPcேறாm. #3.Xபால; அவrகll
அறc ?nதைனyட; ெசயlபU1 இn>ைல ெவ/[1வ#; $லm பல உ[rக/;
அறc ?nதைனkM அவr ~(tதமாக இ3pபாr எ;ப#l எnத ஒ3 ஐயB(lைல,
அவ3kM எ; பாராU1kகll!
பjVU. #ேனxபாy ஷா
சயா;-cழkM, Bmைப.
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அpn7ைர
Yனதrமm மகாzர3kMp 8; ெகௗதம கணதரராpm, ெதாடrn2 வnத
ஆசா@யrகளாpm தளராமl தைழt2 வnத2. ஆனாl காலp ேபாkcl ஞானBm
~ைனவாQறpm, தrமt#l ஆrவBm Mைறn2 வரலா[QR. அேதா1 ஆசா@யrகlm,
ேபர`ஞrகlm ெப3மளdg3n2 ?லரா[னr. ஆனாl இnத காலகUடt#l,
அ வ rக ll d U1 cெச ;ற ஆ க ம bக l m , சாs# ர , த rkக , த t2 வ >lக l m ,
இலkcயbகlேம நமkM வOகாUVகளாy இ3kc;றன. ஆனாl அவQைறym நாm
Lயமாகp பVt2 அ`ய BVயdlைல. அதனாl அவQைற அ`n2 மன#l இ3tதCm,
இய;ற அளC 8;பQறCm தt2வ அ`ஞrகlm, சாs#@கlm, Pலவrகlm ேதைவp
ப1cறாrகll. அ#pm இn#யாdl ஒvெவா3 ெமாO[pm அtதைகய dQப;னrகll
dரldU1 எjணk rVயவrகளாகேவ உllளனr. இkகால இைளஞrகll, பKக/;
~(tதm ேநர(;` ஓVkெகாjேட இ3kMm ~ைல[l, தrமm, Yனதrமm, தt2வm,
எ;^m வாrtைதகll அவrகll கா#l nைழவ2 rட 2rலபமாy உllள2.
ஆனாl இைத அpபVேய dU1dடாமl, ஆbகாbM உllள ேமைதகll, தbகll
ேபcசாpm, எmtதாpm, Bpெபாm2m Yனதrமtைத, அத; d€ஞானp Xrவமான
தt2வbகைள dடாமl, தbகll ெமாOக/l dளkc வ3cறாrகll. தbகll பKையp
பQ`ேயா, வ3மானtைதp பQ`ேயா, வய2, வச#, ஓyC ஆcய எைதp பQ`ym கவைலp
படாமl Yனதrமtைத பரp8 வ3cறாrகll. அtதைகய அ`ஞrக/l ஒ3வr
மாகாராxUராைவc ேசrnத Bmைப[l வாmm டாkடr உjவலா ஷா ஆவாr. அவr
சமணt தt2வbக/l ஆ}nத அ`Cm, ஆகமbக/; அளpப@ய ஞானBm
ெபQறவராவr. த; வ3மானm (kக டாkடr ெதாOைலym dU1dU1 Yன தரமtைதt
த; ெசாQெபாOCகளாpm, தt2வ dசார ெதாடr வMpPகளாpm, த; கணவ3ட;
ேசrn2 ஓயா2 ஒOயா2 பல இடbகlkMm ெச;R பரp8 வ3cறாr.
அேதா1 ~lலாமl த; …னா, ேமானா ஆcய இரj1 ெபjகlkMm கVதbகll
$லமாக Yன9; அறtைத கVதm $லm பVpபVயாக dளkMm P#ய பாைதையt
ேதrnெத1t2llளாr. அkகVதbகll மராUV ெமாO இதOl ெவ/வரCm, அைவ
அேமாக வரேவQைபp ெபQறன. அத; எ/ைமym, பVpபVயாகt ெதாடrn2 அத;
அ3ைமயான dளkகbகlm யாவைரym கவrnதன. அதனாl அைவகll ெதாMkகp
ெபQR, மராUVேயா1, !n#, Mஜராt#, ஆbcலm ஆcய ெமாOக/pm >lகளாக
ெவ/யா[ன. இ2வைர பt2kMm ேமQபUட ப#pPகll ெதாடrn2 ெவ/யாck
ெகாjV3kc;றன. இ;R அைவ உலகp Pக} ெபQRllளன.
அவ3ைடய >lகளாl ஈrkகpபU1, அவrகlட; ேநரV ெதாடrPm ெகாj1,
அ^ம#ym ெபQR, அn>lகைளt த(Ol ெகாj1 வn2, த(ழக ைஜனp
ெப3மkகlm பய; ெபRm ந;ேநாkகt2ட^m நm ெபா`யாளr. #3. 2. Xபால;
அவrகll, அmBயQ?[l இpேபா2 கரணா*ேயாக அ./கm எ^m இnத >ைல
ெவ/[1cறாr. அவr ஏQெகனேவ டாkடr. உjவலா ஷாd; சமண தt7வ அ./கm,
காரண காVய இரகjயm ஆcய இரj1 >lகைளym 2019-l ெவ/[U1llளாr.
டாkடr உjவலா தmப#யr ெபா3lதd ெசyய B;வnத ேபாm2m, அைத மRt2
ெப3m ெசலைவ தாேன ஏQR Yன தrமtைதp பரpPm ெதாj1llளm பைடtதவr.
ெபா`யாளr. #3. Xபால; அவrகll பல வ3டbகlkM B;ேப Sணsதானm,
உ M V : இ ய lL ஆ c ய > lக ைள எ m # ெவ / [ U1 llளா r . ஆ bகா bM
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Yனாலயbக/pm, மQRm பல ேமைடக/pm தt2வbகைள dளkcp ேபLm
dtதகr. படாேடாப dழாkகைள, ெவRm சடbMகைள மRத/pபவr. அ;னா3kM
உjவலா ஷா >lக/l (Mnத ஈ1பா1 ஏQபUட#l dயp8lைலதா;!
இpேபா2 கரணா*ேயாக அ./கm எ;ற இnத >gl, கrம பnதm, s##, உதய
காலm, கrம பரமாokகll உதயt#QM வராமl உ[3ட; பலைனt தராமl இ3kMm
‘ஆபாதாகாலm’ ஆyll பnதm ஆcய dபரbகlm, ேநாகrம பnதm, s##, உதயm,
Bதலானைவகlm (கt ெத/வாக Bதl ?ல கVதbகll $லm dளkகpப1c;றன.
8றM, உ[@; ஞான, த@சன, சா@t#ரt#; ஏQற இறkகbகlkM ஏQப, அ2
~ ைல ெப R m ப # னா;M வ ைக M ணsதான bக ைள எ / ைம யாக , ெத / வாக
dளkகpப1cற2. Mணsதான ஏQற இறkகbகைளp P@n2 ெகாllவ2 சQR கVனm
எ;பைதk க3t#l ெகாj1, அதQMt தMnத வைரபடbக/; $லm dளkc P@ய
ைவt#3pப2, (கCm பாரUடtதkக2.
அ1t2 உ[r எnத க#[l இ3kcற2, ஒ;R Bதl எtதைன இn#@யbகைளp
ெபQ`3kcற2 Bதலான 14 ~ைலகைள ஆராym 14 வைக மாrகணா sதானbகைளp
பQ` >l d@C ெசy2llள2. ஆசா@ய ேந(cசn#ர ?tதாnத சkகரவrt# இயQ`ய
ேகாமடசாரt#l {வகாjடp பM#[l dளkகpபU1llள Mணsதானm, மாrகணா
sதானm (kக d@Cm ஆழBm உைடய2. அவQைற இn>ைலp ப[pவதாl ந;M
அ`n2 ெத/வைடயலாm.
மனBவn2 பல ேநரbக/l த; ெபா3ைள ெசலdU1, ஜனதrமtைதp பரpPm,
அ2Cm அOயாத >l வVdl ஆவணp ப1t2m #3. Xபால; அவrகைள எvவளC
பாராUVனாpm அ2 (ைகயாகா2. இவr தயாள தrம Mணtைத, ?tதcேஷt#ரm
?கrY[l நm த(}நா1 ெஜ[; பவ; கUVட ~#kM ஐn2 லUசm உபயm ெசyத
இவர2 ெகாைட உllளtதாpm அ`யலாm. Yன அறt#l $}cயவrகlkேக
இtதைகய ெசயlபா1கll அைமym. இவைரp பாராU1வேதா1 கரணா*ேயாக
அ./கm எ;ற இn>ைல வாbcp பVt2pபய; ெபRேவாm. >ைலp பVt2p
பா rtதாl , இ வ ர2 உ ைழ pP m , $ ல >l க 3 t2 kக ll ? ` 2 m மா றா ம l
ெமாOெபயrt2llள #ைறைமym, அழMm நமkMt ெத@யவ3m; அவைர மனBவn2m
பாராUடலாm! வா}t2kகll!!
ெச;ைன-82
9841698993

அ;Pட;,
கரnைத.அ.LMமார;
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ெமாZெபயrpL மGHm ப0pபாளr /க^ைர
ஏயkகேதா ஸமேணா ஏயkகm Kc?தsஸ அtேதL |
Kc?t‚ ஆகமேதா ஆகமேசUடா தேதா ேஜUடா || 232||
8ரவசனசாரm காைத 232-l ஆசா@ய MnதMnதr ஆகமp ப[Q?[; அவ?யm பQ`
ேமlகாom காைத[l இvவாR rRcறாr. ெபா2வாகp ெபா3ைள உR#pப1tத,
M`pபாக நmைம-நm ஆtமாைவ-நm உ[ைர உR#pப1tத மன ஒ3ைமpபா1-#யானm
அவ?யமாMm. அnத மன ஒ3ைமpபா1 ெபா2வாக சமணrகlkM, ?றpபாக ~rcரnத
பாவgbc B9வrகlkM ஆcற2. ெபா3ைள உR# ெசyதl ஆகம அ`d; $லேம
~க}cற2. Bm2ணr அ`வனாl அ3ளpபUட ஆகமbக/l ப[Q? ெசyேத அnத
அ`ைவp ெபறேவj1m. ெபா3ைள உR#pப1tத ேவj1m எ;ற ஆrவm இ3nதாpm,
அpபVpபUட உjைமயான ஆகமpப[Q? இlலாதேபா2 த1மாQறBm, கவைலyேம
(€Lcற2. எனேவ நQகாU? ெபQR z1ேபR ெபற BயQ?pபவr ஆகமbகைளp
ப[;R அnத அ`ைவp ெபRவ#l வlலவராக இ3tதl ேவj1m. ேமpm அவேர தா;
ெபQற ஆகம அ`d; 2ைணkெகாj1 மனைத ஒ3Bகpப1t# த; ஆ;மாைவ
அ`n2, அைத உR# ெசy2, அ#l ஆ}n2, நQகாU? ெபQR, Bk#p பாைத[l
B;ேனற BVym எ;R நm(ைடேய வா}n2, நமkM ஆகம அ`C PகUVய Llலk 105
ஆ#நாத;Y அவrகll, அவராl எmதpபU1 2007-l ெவ/வnத 8ரவசனசார
த ( }உ ைர >g l M ` p8 1 c றா r . இ # g 3 n2 ஆ க ம அ ` C ெப R வ த ;
இ;`யைமயாைமையym அத; அவ?யtைதym நாm P@n2 ெகாllளலாm.
இkகாலt#l நm(ைடேய அதாவ2 த(} சமணrக/ைடேய ஆகமm ப[lவ#l
ஆrவm (கk Mைறவாகேவ காணpப1cற2. இதQMk காரணm ஆகமm ப[லt
ேதைவயான அVpபைட தt2வ dஷயbகைள அவrகll ெத@n2 ெகாllளாமl
இ3pபேத காரணm. அpபVpபUட அVpபைட dஷயbகைளt ெத@n2 ெகாllள ெச;ற
ஆj1 ம;றm ெவ/[Uட கVதm $லm சமண தt7வ அ./கm, Yனாகமt#l காரண
காVய இரகjயm மQRm இpேபா2 உbகll ைக[l இ3kMm கVதm $லm
கரணா*ேயாக அ./கm எ;ற இnத ெமாOெபயQP >lகll ேப3தdயாக இ3kMm
எ;ப#l ஐய(lைல. இnத >lகll Yனதrமm எ2Cm ெத@யாதவrகllrட (கc
Lலபமாக அவrகேள பVt2t ெத@n2 ெகாlllm எ/ைமயான ெமாO நைட[pm,
ப V pப V யாக ஆ க ம ெமா O c ெசா Qக ைளt ெத @ n2 ெகாlll m வ ைக [ p m
எmதpபU1llளன. ˆbகll இn>lகைளt #3mபt#3mப பVt2 ந;M P@n2
ெகாjடாl, பரமாகமbக/l rறpபU1llள நmைமp பQ`ய உjைமயான அ`C
ெபறCm, ˆbகll அைவகைளp பVt2 Bk#p பாைத[l BதலV எ1t2 ைவkகCm,
உbகll ஆrவt#QM உகnதாrேபாl அ#l B;ேனறCm ஏ2வாMm.
அ#xடவசமாகCm எ; PjKய உதயtதாpm ?ல வ3டbகlkM B; பjVU.
0ேனeபாy ஷா மQRm டாkடr உjவலா ஷா அவrக/; 8ரவசனbகைள ேகUகCm
அவrகll எB#ய ?ல >lகைள ப[;R அைவகைள த(ழாkகm ெசyym ேபRm
ெபQ`3kcேற;. ?ல #னbகlkM B;P அவrகைளt ெதாடrP ெகாj1
கரணா^ேயாக அ`Bகm த(ழாkகm BVவைடnதைதt ெத@யpப1t# >pkM
BகCைர எm# அ^pPmபV ேகU1k ெகாjேட;. அவrகll எ;ைனp பாராUVயேதா1
அ lலா ம l B க C ைரக ைள y m எ m # அ ^ p8 ய அ வ rக l kM எ ; ப K வான
வணkகbகைளt ெத@dt2k ெகாllcேற;.
8

இnத >lகll ஒvெவா3 த(}c சமணrகll ைக[pm இ3kக ேவj1m எ;ற
ஆrவk ேகாளா`னாl ெச;ற ஆj1 ெவ/[டpபUட இரj1 >lகlm 1000-1000
8ர#கll அc?டpபUடன. >lகll ெவ/[ட Lமாr 25% பணm சாs#ர தானமாக நா;
ேகUகாமேலேய நjபrக/ட(3n2 cைடtத2. நm மkக/ைடேய >l வாbcp
பVkMm பழkகBm, ஆrவBm இlலாததாl இ;^m 50% >lகll எ;9டேம ேதbc
உllளன. ஆைகயாl இnத >ைல 500 8ர#கேள அc?U1 ெவ/[ட BVC ெசyேத;.
B;னr >l ெவ/வnத2m பலr அ1tத >l ெவ/[1mேபா2 ெத@dybகll,
நாbகlm சாs#ர தானt#l பbMெபற d3mPcேறாm எ;R ேகU1kெகாjடனr.
அதனாl Lமாr 100 நjபrகlkM >l ெவ/01 பQ`t தகவl அ^p8ேன;.
நjபrகll பலr இnத >ைல ப#p81m BயQ?[l அவrகlைடய சாs#ர தானமாக
‰பாy 100, 1000, 2000, 3000, … என அ^p8 >l ப#p81m BயQ?kM
ெப3n2ைணயாக ~;றனr. இn>l Bmைமயாக சாs#ரதான கrtதாகll $லேம
ெவ/வ3cற2 எ;பைத ெப3ைமy; r`k ெகாllcேற;. அnத பvdயrக/;
ெபயrகைளym அவrகll அ/tத சாs#ர தானtைதym >gl கைட? இரj1
பkகbக/l ெகா1t2llேள;. சாs#ர தானம/tத எlலா நjபrகைளym எ;
Bmமன2; பாரU1வேதா1 மU1மlலாமl எ; அ;P கலnத ந;`ையym
அவrகlkMm, அவrக/; M1mபtதாrகlkMm ெத@dt2k ெகாllcேற;.
இnத >g; ெமாOெபயrp8; ேபா2 எனkMp ேப3தdயாக இ3nத Bைனவr
d.தனMமாr ெஜ[; சாs#@யாr, #3.ெஜயராj சாs#@யாr, மQRm எ; மைனd
மால# ஆcயவrகlkMm எ; மனமாrnத ந;`ையt ெத@dt2k ெகாllcேற;.
இnத >gl அcLp8ைழ எ2Cm இlலாதவைக[l 8ைழ #3tதm ெசy2m
அKn2ைர எB#ym உதdய கரnைத #3.அ.LMமார; அவrகlkMm, த;^ைடய
ெபா;னான ேநரtைத ஒ2kc >gl அcLp8ைழt #3tதbகll ெசyவ#l உதdய
கdஞr இரா.தbகராL அவrகlkMm எ; ந;`ையym, பாராU1தைலym ெத@dt2k
ெகாllcேற;. இnத >gைன அ3ைமயாகCm, ேநrt#யாகCm அc?U1t தnத Š
பா லா Y ஆ pெச U ~ R வ ன ரா c ய # 3 . L pைப யா அ வ rக l kM m எ ;
பாராU1தlகைளym, ந;`ையym ெத@dt2k ெகாllcேற;.
>g; ெமாOெபயrpP Bmkக Bmkக டாkடr உjவலா ஷா அவrக/;
க3t2kகlm, ெமாO நைடym அpபVேய இ3kMமளCkM (Mnத கவனt2ட;
ெசy#3kcேற;. எbM ேமpm ெகா€சm dளkcனாl ந;றாக P@ym எ;R
ேதா;`ய இடt#l [ ]-இkM`0U1kMll எ; ஷேயாபசம ஞானt#QM ெத@nத
அளdl r1தl dஷயbகைளym ெகா1t#3kcேற;. இnத >gl பvdயrகll
ஏதாவ2 தவR கjடாl எனkM ெத@யpப1t2வேதா1 மU1மlலாமl, #3t#
வா?t2k ெகாllளCm எ;R பKCட; ேகU1k ெகாllcேற;. அ3BயQ?[;
காரணமாக ெவ/வn2llள இnத >ைல த(}c சமணrகll பVt2 ஆ;ம நலm ெபற
ேவj1m எ;ற பாவைனyட;,
2. Xபால;
9840448643

20-02-2020
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கrம பnதm
கVதm-1

ஓm நம: ?tேதpய:

23-07-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
சமண தt7வ அ./கm எ;ற ெபய@l கVதt#; $லm sவாtயாயm ெசy2 அ#க
காலm கOn2 dUட2. இதQcைட[l ˆbகll இ3வ3m அmமாவாc dU‹rகll.
Mழnைதகll வளrpP, 8றெபாRpPகll மQRm ெசயlபா1க/l ˆbகll இ3வ3m
BmBரமாக ஈ1பUV3nதாpmrட உbகlkM Lவாtயாயm ெசyவ#l இpேபா2m
ஆrவm ˆVt#3pபைதp பாrt2 நா; மc}c? அைடcேற;. இpேபா2 ˆbகll
Lவாtயாயm ெசyவேதா1 மU1ேம உbகll ேவைல BVn2 dடdlைல, ஆனாl
MழnைதகlkM நlல பழkக வழkகbகைள கQRk ெகா1pப2m rட உbகlைடய
ெபாRpேப யாMm.
?ல வ3டbகlkM B;P கrமm மQRm Mணsதானm பQ` நா; உbகlkM
d ளkM c ேற ; எ ;R r ` [ 3 nேத ; . இ pேபா2 அ V kக V எ னkM க rம m ,
Mணsதானm, பrயாp#, 8ராண;, ச€ஞா, மாrகைண Bதலான dஷயbகll பQ`
உbகlkM dளkக ேவj1m எ;ற எjணm வnத வjணm இ3kcற2. உjைம[l
கரணா^ேயாகt#; இnத dஷயm (கCm ஆழமானதாகCm, P@n2 ெகாllள ெகா€சm
கVனமானதாகCm இ3nதாpmrட அைவகைளp பVpபதாl அ#க ஆனnதm வ3cற2.
#ரvயா^ேயாகm சmபnதமாக நாbகll ஆழமாக Lவாtயாயm ெசyதைவகைளp P@n2
ெகாllளCm மQRm ேபதd€ஞாm ெசyயCm அதாவ2 ெபா3llகைளp 8@tத`யCm
கரணா^ேயாக Lவாtயாயm அ#க சk# வாynததாக இ3kcற2. இதனாl நm(டm
இ3kMm அேனக தt2வ சmபnதமான ேகlldகlkMm, MழpபbகlkMm ெத/C
cைடkcற2.
இ;`g3n2 நா; எ: கைதைய ேகUகd3kcேற;. இnத கைத எ;^ைடய2,
உ ;^ ைட ய 2 , இ வ 3 ைட ய 2 , அ வ 3 ைட ய 2 , த ;ைன ம ற nத எ lலா
உ[rக/^ைடய2m தா;. உ[r எ;னேவா அனா#யாகேவ உ[ராகேவ இ3nத2,
இ3kcற2, இ3kகp ேபாcற2, ஆனாl மற#யாl இnத உ[r, உடைலேய உ[r
எ;R, அதாவ2 sவயm நா: எ;R நm8k ெகாjV3kcற2, அதனாl எ; கைத
இpபV யாcdUட2. இ;`g3n2 இnத கrமk கைதைய, அதாவ2 கrம பnதt#;கrமtைதk கUVk ெகாllவ#; கைதைய நாm ேகUகலாm.
ஆசா@யrகll நமkM ஆR #ரdயbகll, ஏm தt2வbகll, ~(tதm, ஆைச Bதலான
dகார உணrCகll, கrமm, Mணsதானm, மாrகணாsதானm Bதலான அேனக
dஷயbக/; இயlP-sவ‰பm பQ`k r`[3kcறாrகll. அைவகைளp பQ` நாm
ெத@n2 ெகாllளp ேபாcேறாm. இnத எlலா ~(tதm மQRm உட93pபைவகைளசyேயாகbகைளp பQ` நாm அ`Cெபற d3kcேறாm. ஆனாl ஒ;ைற ~ைனdl
ெகாllளேவj1m, அ2 எ;னெவ;றாl நmBைடய கmபm ேபா;ற ~ைலயான
இயl8; ேமl, sவபாவt#;ேமl நm பாrைவையைய ைவt2kெகாj1, அதாவ2
நா; ஒ3 அOdlலாத ~ைலயான ெபா3ll எ;பைத ~ைனdl ைவt2kெகாj1
ப[Q?ைய ேமQெகாllள ேவj1m. ஏm தt2வbக/; இயlP-sவ‰பm பQ` uj1m
ஒ3Bைற d@வாக அ`n2, அைதpபQ` அVkகV ?nதைன ெசy2-தrkகm ெசy210

அதாவ2 அ#l எ;ன logic இ3kcற2 எ;R ெத@n2 ெகாlllm BயQ?[l உbகll
அ`dl அைதc ?n#ybகll. அ#ேலேய அVkகV ஆ}n2 [dரைலc சpPm Mழnைத
எtதைன Bைற dரைல அத; வா[g3n2 எ1t2 dUடாpm, அேத ேவகt#l அ2
த; dரைல அத; வா[l uj1m ைவt2k ெகாllவ2 ேபால] அதாவ2 uj1m
u j1 m உ bக ll எ jணt# l ெகாj1 வ n2 இ nத d ஷ ய bக ைள எ nத
சnேதகB(;` அ`n2 அ#l நm8kைக ைவpபதாl ேபதd€ஞானtைத, அதாவ2
ஒ;றாகk காணpப1m இரj1 ெபா3llகைள 8@tத`ym கைலையt ெத@n2
ெகாllள நமkMp ேப3தdயாக இ3kMm.
இ;`g3n2 நா; உbகlkM இnத பnதt#; கைதையc ெசாlலk ேகlbகll,
ஆனாl ேநாkகtைத-நm8kைகைய உbகlைடய அேபத-t3வ sவபாவt#; ேமl
அதாவ2 அOdlலாத Bkகாலt#pm ~ைலயான ஆtம இயl8; ேமl உR#யாக
ைவt2kெகாj1 ேகlbகll. ˆbகll இ3வ3m உbகll இளைமp ப3வt#l
பயbகரமான கைதகைளk ேகUMmேபா2 எ;^ைடய ைகைய இRkகமாகp
8Vt2kெகாj1 உUகாrn#3pŒrகேள, அ2 உbகlkM ஞாபகt#l இ3kMm
எ;R ~ைனkcேற;. நா; {வ தt2வமாேவ; எ;R உbகll sவ3பtைத-இயlைப
உbகll அ`dl சrcைச ெசyவ#; $லm உR#யாக ~rணயm ெசyத 8றேக இnத
கைதையk ேகUக ஆரm8kகலாm.
கVதt#; ெதாடkகt#l நாm ?tதrகlkM வணkகm ெசyேதாm. ?tத பகவா;
#ரvdய கrமm, பாவ கrமm, மQRm ேநாகrமm இைவகll இlலாமl இ3kcறாr. இnத
$;R கrமbக/; இயlைபேய-sவ‰பtைதேய நாm ெத@n2 ெகாllளdlைல
எ;றாl, கrமbகேள இlலாத ?tதrக/; sவ‰பm-இயlP மQRm ?tத3kM
சமமான நmBைடய Ltதாtமாd; sவ‰பtைதym நாm எpபVt ெத@n2 ெகாllள
BVym?
எ/ைமயாகc ெசாlல ேவj1ெம;றாl காrமண வrகைண ெபயr ெகாjட Ptகல
sகnதbகளாலான2 #ரvdய கrமமாMm. உ[r ஆைச, ெவM/, மயkக உணrC
ெகாllளl பாவ கrமமாMm. உடl, மனm, வாK-ேபcL Bதgயன உ[@;
ேநாகrமமாMm. தQேபாைதய dளkகbக/l எbெகbM கrமm எ;ற ெசாl
வ3cறேதா அbM #ரvdய கrமm பQ`ேய இbM சrcைச ெசyயpப1cற2 எ;R
ெத@n2 ெகாlllbகll.
உ[3m கrமBm அனா#யாகேவ-இnத இரjV; ெதாடrP எpேபா#3n2 எ;R
ெசாlல BVயாதபV ஒ;R மQெறா;ேறா1 பnத ~ைல[ேலேய இ3kc;றன. அதாவ2
8றd உ[rக/டm கrமt#; பnதm எpேபா2m இ3kcற2. யா3m வpkகUடாயமாக
இ nத இ ரjைட y m ேச rtதா rக ll எ ;R ெசாlவ த Qc lைல . உ [ r B த g l
?tத3kMc சமமாக Ltதமாக இ3nத2, 8றM கrமm வn2 அ#l ஒUVkெகாjட2பnதமான2 எ;Rm ெசாlல BVயா2. எpபV Lரbகt#l தbகtதா2 இ3kcறேதா,
அ தா வ 2 அ bM யா 3 m த bக tைத y m , க l - ம j 2 க llக ைள y m ேச rt2
ைவkகdlைலேயா, இயQைகயாகேவ, அனா#யாகேவ அைவ எvவாR கலpபட
~ ைல [ l இ 3 kc ற ேதா அ ேத ேபால , உ [ 3 m க rம B mr ட அ னா# யாக ேவ
ஒ;ேறாெடா;R பnதமான ~ைல[ேலேய இ3kc;றன. ஒvெவா3 உ[@pm
அனnதானnத கrம பரமாokகll பnத ~ைல[l இ3kc;றன. இைவக/l
உ[rெபா3ll எ;னேவா ஒ;ேறயாMm, அ3வமாMm, ேசtதன MணBைடயதாMm,
L3bc d@ym சk#yைடய அசbkயாதp 8ரேத?யாMm. ஆனாl உட93kMm
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கrமt#; 8jடm எ;னேவா அனnதானnத கrம பரமாokக/; ச$கமாMm,
அேசtதனமாMm. கrமm Ptகலtதாலான2 ஆைகயாl அ#l அ`யkrVய சk#ஞானm இlைல. இnத கrமp 8jடt#g3n2 ஒvெவா3 சமயBm ெகா€சm கrம
பரமாokகll d1பU1 ெவ/ேயRc;றன, அ2ேபாலேவ ஒvெவா3 சமயBm
ெகா€சm P#ய கrம பரமாokகll வn2 அ#l ேசrn2 d1c;றன. P#ய
பரமாokகll வn2 பைழய கrமbகlட; ேசrn2 d1வைத பnதm எ;R
ெசாlc ;ற ன r , ம QR m ப ர மாo kக ll d 1 ப U1 p ேபாவ ைத உ த ய m எ ;R
ெசாlc;றனr.
கrம பnதtைத 1. ]ரேதச பnதm, 2. ]ரk10 பnதm, 3. s00 பnதm, 4. அ*பாக
பnதm எ;R நா;M 8@வாகc ெசாlc;றனr. எpேபா2 கrம பnதm ~க}cறேதா
அpேபா2 M`p8Uட எjKkைக[l கrம பரமாokகll வn2 உ[3ட;
பnதமாc;றன, அnத கrம பரமாokக/; எjKkைகைய ]ரேதச பnதm எ;R
ெசாlc ;ற ன r . அ nத எ jK kைக அ ன nத மாக இ 3 kc ற 2 . ~ ர nத ர மாக ,
இைடdடா2 ஒvெவா3 சமயt#pm அனnத கrம பரமாokகll பnதமைடc;றன.
ஒ3 சமயt#l எvவளC பரமாokகll பnதமாc;றனேவா அைத சமயp]ரபnதm
அதாவ2 ஒேர சமயt0l பnதமானைவ எ;R ெசாlc;றனr. அvவளC சமமான
பரமாokகேள அதாவ2 ஒ3 சமயp8ரபnத அளC பரமாokகேள ஒvெவா3 சமயBm
பைழய கrம 8jட#g3n2 d1பU1 dலc d1c;றன-அைவ கrம ~ைல[g3n2
அOn2 கrம(lலாத ~ைலைய அைடc;றன.
இpேபா2 8ரk3# பnதt#; sவ‰பtைதp பாrkகலாm. கrமt#; த;ைமைய
அlல2 இயlைப ]ரk10 எ;R ெசாlc;றனr. அனnத கrம பரமாokகll வn2
பைழய கrம 8jடt2ட; பnதமாc;றன, அnத சமயt#l அைவ எU1 பாகbகளாகp
8@n2 கrமt#l எU1 8@Cகll இ3kc;றனேவ அைவகlட; ேசrn2 அnதnத
த;ைமைய அைடவைதேய ]ரk10 பnதm எ;R ெசாlc;றனr. கrமbக/; இயlP
அதாவ2 எnத கrமm எ;ன பல; ெகா1kcற2 எ;பைத ைவt2 அைவகll எU1
வ ைக க ளாக p 8 @ t2 p ேப ச pப 1 c ;ற ன . இ ைவ க ைள % ல p] ரk1 0 எ ;R
ெசாlc;றனr. இnத $லp8ரk3#க/; ெபயrகளாவன: 1.ஞானாவரணm,
2.தrசனாவரணm, 3.ேமாஹrயm, 4.அnதராயm, 5.ேவதrயm, 6.ஆsll, 7.நாமm,
8.ேகாt0ரm எ;பதாMm. இnத $லp8ரk3#கைள ேமpm 148-டாகp 8@t2
அைவகைள உtதரp ]ரk10கll எ;R ெசாlc;றனr.
கrமm எpேபா2 பnதமாcறேதா அpேபாேத-அnத சமயt#ேலேய அ2 எvவளC
காலm உ[3ட; இ3kக ேவj1m எ;ப2m ~cச[kகpபU1 d1cற2. அnத
~cச[kகpபUட காலtைத கrமt#; s00 எ;R ெசாlc;றனr, பnதt#; இnத
8@ைவ s00 பnதm எ;R ெசாlc;றனr. அnத s## BVவைடnதCட; உ[3ட;
அnத கrமt#; பnதm BVCkM வn2d1cற2 அதாவ2 அnத கrமt2kMm
உ[3kMm இ3nத ெதாடrP d1பU1p ேபாcற2, அதனாl கrமm உ[@g3n2
dmn2 d1cற2 எ;R ெசாlலpப1cற2. இnத கrமt#; ~ைலைய-அவsைதைய
உதயm எ;R ெசாlc;றனr. கrம உதயm ~கmmேபா2 அnத கrமt#; பல; த3m
சk# அதாவ2 அ*பாகm அlல2 ரசm-Oைவ உ[3kMk cைடkcற2 அதாவ2 உ[r
அ 2 ெதா ட rபான அ ^ ப வ m ெப R c ற 2 அ lல 2 அ nத க rம t# ; ப ல ைன
அ^பdkcற2 எ;Rm ெசாlலலாm. இtத அ^பாகm rட கrம பnதt#; ஒ3
பM#யாMm, இnத பல; த3m சk#rட கrமm கU1m சமயt#ேலேய ~cச[kகpபU1
d1cற2, இைத அ*பாக பnதm எ;R ெசாlc;றனr. இnத கrமt#; s## மQRm
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அ^பாகtைத யாr ~rண[kcறாrகll? கrமm எ;னேவா அேசtதனமாMm அதாவ2
அ`dlலாத2 எனேவ அதQM எpபVt ெத@ym எvவளC மQRm எnத மா#@யான பல;
தரேவj1ெம;R? கrமt#l எU1 8ரk3#க/l எvவாR 8@n2 எைவகlட; ேசர
ேவj1m மQRm யாr அnத எjKkைகைய அதாவ2 8ரேதச பnதtைத ச@
பாrpபாrகll? எ;ெறlலாm உbகlkM ேதா;Rcறதlலவா.
ேகlbகll! கrமt#; s## மQRm அ^பாக பnதt#QM உ[@; ேமாஹ, இராக,
tேவஷm அதாவ2 ஆைச, ெவM/, மயkகm-d3pP, ெவRpP, $டநm8kைக
உணrCகll ~(tதமாMm. ேமாஹm அதாவ2 மயkகm எ;ப2 (tயாt2வமாMm,
$டநm8kைகயாMm. ேமpm இராக, tேவஷm அதாவ2 d3pP, ெவRpP எ;ப2
2வrpP உணrCகளாMm. $டநm8kைக மQRm 2வrpP உணrCகll இரjைடym
ேசrtேத சாs#ரt#l கஷாயm எ;ற ெசாlலாl rRc;றனr. இதனாlதா;
சாs#ரbக/l கஷாயt#; காரணtதாl-~(tதtதாl கrமt#; s## மQRm
அ^பாக பnதm உjடாcற2 எ;R ெசாlலpப1cற2. சாs#ரt#l இvவாR
ெசாlலpப1வைதk ேகU1 அlல2 பாrt2 தவறாக P@n2 ெகாj1 ?லr பா1=கll
கஷாயtதாl கrமm பnதமாnற7, %டநm]kைகயாl கrமm ெகாbசmtட
பnதமாவ0lைல எ;R ெசாlpm BரU1 ைத@யm உbகlkM வரா2 எ;ப#l
எனkM நm8kைக இ3kcற2.
இpேபா2 8ரேதச பnதm மQRm 8ரk3# பnதt#QM எ2-யாr காரணm? எ;ற
ேகlld எmcற2. நாm இ;Rவைர ஒvெவா3 சமயBm அனnத பரமாokகைள பnதm
ெசy2 ெகாj1 வ3cேறாm, ஆனாl அைதpபQ` நாm ெகா€சmrட எ2Cேம
ெத@n2 ெகாllளdlைல. கrமm கU1வைதym, dmவைதym ஈsவரேனா அlல2
ேவR எnத ெபா3ேளா ெசyய BVயா2 எ;R உR#யாக நmமாl ெசாlல BVym,
ஏென;றாl ஒ3 #ரdயm 8ற #ரdயbகlkM ெகா€சmrட எ2Cm ெசyய BVயா2
எ;பைத நாm அ`n#3kcேறாm. கrமm Lயமாகேவ இnத எU1 8ரk3# வVdl
8@n2 ெகாllc;றன. அதQM ேவR எவ3m-எ2Cm கrtதா இlைல. எvவாெற;றாl
நாm சாp81m உணC {ரணமாc இரtதm, எpmP, தைசகll, நரmP மQRm கOCகளாக
தானாகேவ ஆcறேதா, அதQM ேவR யா3m காரண(lைலேயா அ2ேபால, கrமm
Lயமாகேவ $லp 8ரk3#, உtதரp 8ரk3# வVdl தாமாகேவ 8@n2 d1c;றன.
கrம பரமாokக/; எjKkைக அதாவ2 8ரேதசm rட அத^ைடய Lய
காரணtதாேலேய பnதமாc;றன. இnத 8ரேதச பnதm மQRm 8ரk3# பnதt#l
உ[@; ேயாகm ~(tத காரணமாMm.
ஆைகயாl Bதgl ேயாகm எ;றாl எ;னெவ;R ெத@n2 ெகாlllதl
அவ?யமாMm. நmBைடய அ;றாட வா}kைக[l ேயாகm எ;ற ெசாlைல ெவvேவR
அrtதt#l உபேயாகp ப1t2cேறாm. அதாவ2 இ;R பண வரCkகான ேயாகm,
பா3bகll எ;ன ேயாகேமா ேயாகm, ேயாகp ப[Q?[னாl நmBைடய ஆேராkcயm
ந;றாக இ3kcற2, M`p8Uட நபr ஒ3 ெப@ய ேயாcயாவாr, உ[r பா2காpP
~Rவனm-LIC rடc ெசாlcற2 ேயாகேஷமm வஹாmயஹm-உbகll ேயாகm, ேஷமm
இரjைடym நாbகll ~rவாகm ெசycேறாm அதாவ2 உbகll M1mபt#;
ேஷமt#QMm-cைடtதைதt தkகைவt2k ெகாllவதQMm, ேயாகt#QMm-cைடkக
அ@தான2 cைடpபதQMm நாbகll உt#ரவாதm அ/kcேறாm. இைவக/l எnத
ேயாகtைத பQ`ym இbM ேபசpபடdlைல. உ[@; 8ரேதசt#l அதாவ2 ஆtமp
8ரேதசt#l ஏQப1m அ#rC-ஆtம 8ரேதசbக/l ~கmm ஒ3வைகயான இRkகmஒ3வைகயான சலனm-ப@sபnதm ~க}தl-ச€சலm ஏQப1தைலேய ேயாகm எ;R
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ெசாlc;றனr. ஆtமp 8ரேதசt#l ஏQப1m அ#rைவ 0ரvWய ேயாகm எ;R
ெசாlc;றனr. இnத #ரvdய ேயாகt#; காரணtதாl உ[@l காrமண
sகnதbகைள-கrம அokகைள ஈrkMm சk# உjடாவைத பாவ ேயாகm எ;R
ெசாlc;றனr. எvவாR (;காnதt#l (electro magnet-l) இ3mPt •llகைள
ஈrkMm காnத சk# காணpப1cறேதா அ2ேபாலேவ ஆtமp 8ரேதசt#l உjடாMm
இnத அ#rdனாl, கrம sகnதbகைள ஈrkMm சk# இயQைகயாகேவ அbM
காணpப1cற2, அnத சk#ையேய இbM ேயாகm எ;ற ெசாlலாl M`p81c;றனr.
பnதt#; நா;M 8@Cக/l 8ரேதச பnதm, 8ரk3# பnதm ~க}வ#l ேயாகm
~(tதm எ;ப2m, s## பnதm, அ^பாக பnதm ~க}வ#l கஷாயm ($டநm8kைக,
இராகm, tேவஷm) ~(tதm எ;ப2m இpேபா2 உbகll எjணt#l வn#3kMm.
இnத நா;M பnதt#pm 8ரk3#, 8ரேதசm மQRm s## பnதbகll எ2Cm உ[@;
Lக-2kகt#QM காரண(lைல. கrமt#; அ^பாகt#l அதாவ2 பல9l உ[r
இைணn2 ெகாlllmேபா2 அதாவ2 கrம பல;த3m சk#yட; ஈ1பா1 ெகாj1
ஆைச, ெவM/, மயkக உணrC ெகாlllமானாl அpேபா2 உ[r 2kகமைடவேதா1
மU1மlலாமl, P#ய கrம பnதBm ~க}cற2. இbேக பா3bகll! ெகா€சm
கவனமாகk ேகlbகll. உ[@; 2kகm அத; Lய ேமாஹ, இராக, tேவஷ உணrd;
கா ர ண tதா லா M m . க rம m அ ேச த ன B m , உ [ r ெபா 3 ll அ lலா த ேவ R
ெபா3ளாைகயாl கrமm உ[3kM Lக 2kகtைத ெகா1pப#lைல. மகllகேள! நm
வா}kைக[l பல இ;ப 2;ப ~க}Cகll வ3c;றன, அnத சமயt#l நாm ஒ3
M`p8Uட நபrதா; இதQMk காரணm எ;R நmPcேறாm. இnத நm8kைக[;
பலt#னாl நm மன#l அnத நப@; ேமl ஆைசேயா, ேகாபேமா வ3cற2 அதனாl
அnத நப3ட; நm உறC உjடாcற2 அlல2 ஏQகனேவ இ3kMm உறC 2jVt2p
ேபாcற2.
இ2 ேபா;ற சnதrபbக/l நாm சாst#ர ெசாQெபாOC ேகUபதாl அlல2
பVpபதாl அnத நபr நm இ;ப 2;பbகlkM உjைமயானk காரண(lைல
எ;ப2m, உjைமயான ~(tதm எ2 அlல2 யாr எ;ப2 பQ`ய அ`Cm
உjடாcற2. நாm B;னr கUVkெகாjட கrமேம ெகUடதாக இ3nதாl, பOைய
யாrேமl ேபாடBVym? இnத dஷயm பQ`ய அ`C வnதCட; 8றrேமl பOையp
ேபா1m நm அனா#காலp பழkகm Mைறn2 ேபாcற2.
ெவRமேன எ2 ~(tதm எ;R ெத@n2 ெகாllவ2 மU1ேம உjைமயான
அ`வாகா2. ஆனாl Iutதm காVயt0l எ7^m ெசyவ0lைல எ:H ெதVn7
ெகாllவேத உoைமயான அ.வாSm. பா3bகll! அ€ஞான அவsைத[l இnத உ[r
எ2 ~(tதm எ;பைத எ;னேவா ஏQRk ெகாllcற2, ஆனாl அnத ~(tதேம கrtதா
எ;R நmPcற2. உ[r த;ைன மகானாகk காUVk ெகாllளேவ d3mPcற2 அதனாl
கrமேம எ;ைன ேமாஹ, இரக, tேவஷm ெகாlllmபVc ெசycற2 எ;R நmPcற2.
ஆனாl கrம உதயm எpபVpபUடதாக இ3nதாpm, நாm அத; பkகm பாrt2
~க}காலt#l எnத மா#@யான உணrC ெகாllள ேவj1m எ;ப2 Bmkக Bmkக
நm ஆ#kகt#lதா; இ3kcற2. அத; ேமl நாm d3pP, ெவRpP ெகாjடாl அ2
நmBைடய (t#யாt2வ உணrவாMm, கrமm நmைம வpkகUடாயமாக (tயாt2வ
உணrC ெகாllளk கUடாயpப1tத BVயா2. ேவjVய2, ேவjடாத2 எ;ற
எjணt#l 8ற ெபா3llகைளp பாrt2kெகாj1 ~க}காலt#l நாm d3pP,
ெவRpP ெகாj1 இ;பm அlல2 2;பமைடதl நmBைடய கஷாய உணrவாMm.
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உjைம[l கrமm உ[ைர கஷாய உணrC ெகாllள எnத உதdym ெசyய
BVயாததாகேவ இ3kcற2.
ந mB ைட ய M ைற பா 1 க l kM m , த வ R க l kM m 8 ற வ Q` ;ேம l ப O
Lமt2ேவாமானாl அnத Mைறபா1 மQRm தவQைறt தdrkக நாm எnத BயQ?ym
எ1kகp ேபாவ#lைல. நm Lய Mைறபா1 மQRm தவRகlkM நாேம ெபாRpேபQRk
ெகாllவேத அnத ேதாஷbக/g3n2 d1பட நாm எ1kMm Bதl BயQ?யாக
அ ைம y m . ந mைம நா ேம P @ n2 ெகாllள ேவ j1 ெம ;றாl , ேஹ உ [ ேர !
~க}காலt#l ˆ அ^பdkMm நlல அlல2 ெகUட அ^பவm, ˆ B;னr ெசyத
கஷாய உணrd; dைளவாMm, ஏென9l அnத கஷாய உணrd; ~(tதtதாl அnத
சமயt#l பnதமான கrமt#; s##, அ^பாக பnதm உ; ெசயலாேலேய கUVk
ெகாjடதாMm. அnத s## B#rவைடnத 8றM இpேபா2 அ2 உதயt#QM வn2
அத; பல; உனkMk cைடkcற2. ~க}காலt#l அதனாl ˆ ெசyym P#ய d3pP
ெவRpP, மயkக உணrdனாl ˆ எ;னேவா இpேபா2 2kகpப1cறாy, ஆனாl
இpேபா2 P#தாக கrம பnதm ெசy2 ெகாlllm காரணtதாl, எ#rகாலt
2kகt#QMkMmrட ˆேய Lயமாகேவ dைத ேபா1cறாy, உனkM ˆேய Ž;9யm
ைவt2k ெகாllcறாy!
ேயாகt#; காரணtதாl உ[@; பkகm கrமm பாசmெகாj1 ஊQRேபாl
வ3cற2-கrம ஆsரவm உjடாcற2, அத; எjKkைக rட ~cச[kகpபUதாக
இ3kcற2, ேமpm அைவ ெவvேவR 8ரk3#களாக 8@c;றன. ஆனாl ேயாகt#;
காரணtதாl s## அ^பாக பnதm ஏQப1வ#lைல. உbகlkM Mணsதான சmபnத
ப [ Q? இ lைல யானாp m r ட , இ nத d ஷ ய tைத உ bக l kM c ெசாlல
d3mPcேற;-ெமாtத 14 Mணsதானbக/l Bதl Mணsதானt#g3n2 10-ஆவ2
Mணsதானm வைர உllள எlலா உ[rகlkMm கஷாயm இ3kcற2, ேமpm 11-வ2
Mணsதானm Bதl 14-ஆm Mணsதானt#l உllள எlலா உ[rகlkMm கஷாயm
Bmைமயாக இlலாமg3kcற2. Bதl Mணsதானt#g3n2 13-ஆவ2 சேயாக
ேகவg Mணsதானm வைர உllள உ[rகlkM ேயாகm இ3kcற2, 14-ஆm அேயாக
ேகவg Mணsதானt#l ேயாகm இlைல.
இத; ெபா3ll Bதl Mணsதானt#g3n2 10-ஆm Mணsதானm வைர கஷாயm,
ேயாகm இரj1ேம இ3kcற2. ஆைகயாl அnத Mணsதானbக/l நா;M
வைகயான கrம பnதBm ~க}cற2. கrமt#; இnத ஆsரவtைத-வ3ைகைய
சாmபராMக ஆsரவm எ;R ெசாlc;றனr ஏென9l சாmபராயm எ;ற ெபயr
கஷாயt#^ைடய தாMm. 11, 12, 13-ஆm Mணsதானbக/l ேயாகm இ3kcற2
ஆனாl கஷாயm இlைல. இnதk காரணtதாl 8ரேதச பnதm மQRm 8ரk3# பnதm
எ;னேவா ~க}cற2 ஆனாl s## பnதm, அ^பாக பnதm ~க}வ#lைல.
ஆைகயாl கrமm வnத அnத சமயேம dmn2 d1cற2. Lவ@; ேமl எ`யpபUட
உ ல rnத ம ணl L வ @ l ஒ Uடா ம l அ pேபா ேத d m n2 d 1 வ 2 ேபால க rம
பரமாokகll, கஷாயm இlலாத உ[r 8ரேதசt#l ஒU1வ#lைல, அேத சமயt#l
dmn2 d1c;றன, ேமpm அ^பாக பnதm ~கழாததாl அத; பல^m உ[3kM
c ைட pப # lைல . இ nத வ ைக க rம ஆ sரவ tைத ஈ rயா ப த ஆ sரவ m எ ;R
ெசாlc;றனr. 14-ஆm Mணsதானt#l கஷாயm எ;னேவா இlைல, இbM
ேயாகt#; இlலாைமrட காணpப1cற2, ஆtமp 8ரேதசt#l அ#rC Bmைமயாக
இlலாமl ேபாcற2-அ#rC இlலாத ~ைல அைடயp ெபRcற2. இnத காரணtதாl
கrமt#; வ3ைகrட இ3pப#lைல. எbM ஆsரவேம இlைலேயா அbM பnதm
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பQ`ய ேகlld எbேக எழpேபாcற2? Mணsதானா(lலாத ?tத அவstைத[l,
உ[r Bmc Ltத ~ைல[l ~ைலt#3kcற2. அத; இ3p8l எnத கrமBm
இlைல. உ[r ெகா€சm rட கஷாயm ெகாllளாமpm, ேயாக(lலாமpm உllள
~ைல[l P#ய கrமm 8றM எpேபா2m வ3வ#lைல. இnத காரணtதாl உ[r
அனnத காலmவைர கrமமQற ~ைல[l த; இயlபான அனnத சk#கll Bmைமயாக
பrயாயbக/l ெவ/pப1m ~ைலைய எ1t2k ெகாllcற2 அதாவ2 அத; அனnத
அvயாபாத-அOdlலாத Bmc Lகtைதym அ^பவm ெசyத வjணm இ3kcற2.
கrமm உ[3ட; பnதமாவைத ச:sேலஷ சmபnதm அதாவ2 dேஷச சmபnதm
எ;R ெசாlc;றனr. இnத பnத dேஷசm ?ல காலmவைர உ[3ட; ெதாடr8l
இ3kcற2, ெதாடrபQRp ேபாவ#lைல. 8ற #ரdயbகlட; மQRm 8ற
Ptகலbகlட; உ[3kM அpபVpபUட dேஷச சmபnதm காணpபடdlைல,
அைவகlட; ஏகேஷtராவஹாக சmபnதm இ3kக BVym, ஆனாl dேஷசமான
ச;sேலஷ சmபnத(lைல. கrமt2ட; rட உ[3kM ஏகேஷtராவஹாக சmபnதm
இ3kcற2, ஆனாl உ[r ஒ3 இடt#g3n2 ேவR இடt#QMp பயணm
ெசyymேபா2, அதாவ2 ஒ3 பவt#g3n2 ேவR பவt#QMc ெசlpmேபா2மரணமைடn2 ேவR 8றd எ1kகc ெசlpmேபா2 அத^ட; பnத ~ைல[l கrமBm
உட; ெசlcற2.
நாm ஆபரணbகைள அKn2 ெகாj1 ெவ/[l ெசlpmேபா2 ஆபரணbகlm
நmBட; வ3c;றன. ஆனாl நாm அைவகைள கழQ` ைவt2dU1krட ேபாகலாm
அlல2 அைவகைளk கழQ`dU1 ேவR ஆபரணbகைளp ேபாU1kெகாj1m
ெசlலலாm. ஆனாl கrமtைதp ெபா3tதவைர நmமாl அvவாR ெசyயBVயா2.
பnதமான கrமbகll அத; s## Bmைம அைடymவைர உ[@; ெதாடrைப
d1வ#lைல, உ[3m அைதdU1 ேவR எbMm ெசlலBVயா2. உடlrட உ[3ட;
எpேபா2m இ3kcறேத எ;R ˆbகll ெசாlலலாm. ஆமாm! ஆனாl ஒ3பவm
BVnதCட; அ1tத பவt#QM ெசlpmேபா2 அதாவ2 மரணமைடnத 8றM இnத
உடைல dU1dU1 உ[r ேவR இடt#QMc ெசlpcற2. ஆனாpm உடpm உ[3m
த9t த9யாக 8@nத 8றMrட உ[r கrமtைத dU1dU1 ேவR பவt#QM ெசlல
BVயா2. உ[@; ைதஜச மQRm காrமண உடlகll இரj1m உ[3ட; ேவR
பவt#QM உட; ெசlcற2.
பnதமான 8றM கrமm உ[3ட; இ3kcற2. ஆனாl அnத கrமt#g3n2
ெகா€ச கrமm உதயமாc dmn2 ெகாjேட இ3kcற2, ேமpm P#தாக ெகா€ச
கrமm வn2 பnதமாck ெகாjேட இ3kcற2. உ[r எnத P3ஷாrtதBm-எnத
?றpபான BயQ?ym ெசyயாமl எlலா கrமBm தானாகேவ dmn2 கrம(lலாத
~ைலைய உ[r அைடnத2 எ;ப2 எpேபா2(lைல. உ[3ட; கrமt#; இnத
M`p8Uட காலm ெதாடrn2 இ3pபைத கrமt#; சtதா எ;R ெசாlc;றனr.
அnத கrமtைத சtதாWl இ1kSm கrமm எ;R ெசாlc;றனr. கrமm பnதமான
8றM ?ல கrமm ேகாVk கணkகான, சாகர-கடQகால வ3டbகll உ[3ட;
இ3kcற2, அதனத; s## BmைமயைடnதCட; பல; ெகா1t2 dU1 உ[ைர
dU1 ெவ/ேய ேபாy d1cற2-dmn2 d1cற2, இைதேய கrம உதயm எ;R
ெசாlc ;ற ன r . உ [ 3 ட ; ச tதாd l இ 3 kM m க rம tதாl எ nத ப ல ^ m
cைடpப#lைல எ;பைத ~ைனdl ெகாlllbகll. ?ல ம9தrகll பாபm ெசyயாத
நlலவrகளாக இ3nதேபா2m அவrகlkM ஆபt2 வ3வைதym, மQRm ?ல
ம9தrகll பாபt#l $}c[3kMm ேபா2m அவrகll ~mம#yட^m, அைம#yட^m
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வா}n2 ெகாj1 இ3pபைதym நாm பாrkcேறாm. அதQM காரணm எ;னெவ9l
~க}காலt#l எnத ெபா3ll அlல2 Lக2kகm ஒ3வ3kM cைடkcறேதா அ2
B;னr கUVkெகாjட கrமt#; உதயtதாl உjடான பலனாMm, ேமpm
~க}காலt#l பாபm ெசyவதாl எnத கrமm பnதமாcறேதா அத^ைடய பல;
எ#rகாலt#lதா; cைடkMேம ஒOய உடேன cைடpப#lைல.
கrமt#; சtதா-இ3pP எpேபா2m இ3kcற2 எ;பைத ெத@n2 ெகாllள ஒ3
உதாரணm $லm பாrkகலாm. ஒ3 தj•r ~ரm8ய ெதாUVைய கQபைன ெசy2
ெகாlllbகll. ேமgg3n2 ஐn2 Mழாyகll வOயாக தj•r அnத ெதாUVkM
வn2 ெகாjேட இ3kcற2 ேமpm அேத சமயt#l அnத ெதாUV[; ‘ேழ
இ3kMm அேத அளC ஐn2 Mழாyகll வOயாக தj•r ெதாUV[g3n2 ெவ/ேய
ெச ;R ெகா jேட இ 3 kc ற 2 . இ pேபா 2 ˆ bக ேள ெசா lp bக ll அ nத
ெதா UV [ g 3 kM m த j• r எ tத ைன # ன bக / l காg யா M m ? காg ேய
ஆகாதlலவா? ெதாUV எpேபா2m தj•r ~ைறnததாகேவ இ3kMமlலவா!
அேதேபால கrம பnதBm கrம உதயBm இைடdடா2 ~க}n2 ெகாjV3kcற2,
அதனாl கrமt#; சtதா-இ3pP ெதாடrn2 இ3n2 ெகாjேட இ3kcற2. இnத
இரக?ய மயமான கrமt#; கைதைய ேவR dதமாக பாrkகt ெதாடbMm B;, நாm
இ2வைர கrமm பQ` எ;னெவlலாm ெத@n2 ெகாjேடாm எ;R பாrkகலாm.
1.

உ[@; ேமாஹ இராக tேவஷ உணrd; அதாவ2 ஆைச ெவM/ மயkக
உணrd; ~(tதtதாl Lயமாகேவ கrமமாக மாறkrVய காrமண
வrகைணக/; M`p8Uட ~ைலைய கrமm எ;R ெசாlc;றனr.
2.
உ [ @ ; ஆ ைச ெவ M / ம ய kக உ ண rd ; ~ ( tத tதாl கா rம ண
வrகைணகll ஆtமp 8ரேதசt2ட; எnத M`p8Uட ச;sேலஷ சmபnதm
~க}cறேதா, அைத பnதm எ;R ெசாlc;றனr.
3.
8ரk3# பnதm, 8ரேதச பnதm, s## பnதm, மQRm அ^பாக பnதm என
பnதm நா;M வைகயாக இ3kcற2.
4.
கrமt#; இயlP ெவvேவறாக இ3kcற2. இnத ெவvேவR இயl8;
காரணtதாl கrமt#QM த9tத9 ெபயrகll இ3kc;றன. கrம வVவமாக
மாQறமைடயkrVய காrமண வrகைணகll ஞானாவரணm Bதலான 8ரk3#
வVவm ெகாllவ2 ]ரk10 பnதm எ;R ெசாlc;றனr.
5.
ஒ vெவா 3 ச ம ய B m எ vவ ளC P tக ல ப ர மாo kக ll க rம வ V வ மாக
மா Qற ம ைட n2 உ [ 3 ட ; ப nத மாc ற ேதா அ nத ப ர மாo kக / ;
எjKkைகைய ]ரேதச பnதm எ;R ெசாlc;றனr.
6.
கrம வVdl இ3kMm Ptகல பரமாo எtதைன காலmவைர உ[3ட;
ஏகேஷtரவஹாக சmபnதt#l இ3kcறேதா அைத s00 பnதm எ;R
ெசாlc;றனr.
7.
பnதமான கrமt#; பல; ெகா1kMm சk#ைய அ*பாக பnதm எ;R
ெசாlc;றனr.
8.
பல சமயbக/l பnதமான கrமm உ[r 8ரேதசt2ட; இ3pபைத அத;
சtதா-இ3pP எ;R ெசாlc;றனr
9.
கrமt#; s## Xrt#யைடnத 8றM கrமt#; பல; cைடpபைத உதயm
எ;R ெசாlc;றனr.
இ;R இt2ட; ெகா€சm ஓyC எ1t2k ெகாllளலாm.
- உbகll அmமா.
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கா0-அகா0 கrமm
கVதm-2

ஓm நம: ?tேதpய:

26-7-1999

8@ய …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
கVதm $லm sவாtயாயtைத நாm uj1m 2வbcyllேளாm. உbகlைடய ப#l
கVதm cைடkMm B; அ#ikகரமாக இnத இரjடாm கVதtைத எm2cேற;.
உbகlkM அவகாசm cைடkMmேபா2 ப#l எm2bகll, Bkcயமாக உbகlkM
ஏதாவ2 சnேதகேமா, ேகlldேயா இ3nதாl அைவகைளym அnதk கVதm $லm
எனkMc ெசாlpbகll. கrம சmபnதமாக ெகா1kகp பUட dஷயm (கCm
அQPதமானதாகCm ேமpm ஆcச@யமானதாகCm இ3kcற2. இnத dஷயbகைளp
P@n2 ெகாjட 8றM வst2 sவ‰பm பQ`யc ?t#ரm நாm கjைண
$Vkெகாj1p பாrkMேபா2 நm அ`dl ெத/வாகt ெத@cற2.
Bதl கVதt#l நாm பnதm மQRm உதயm எ;ற ெசாlg; அrtதtைதp
பாrtேதாm. அைதpபQ` ேமpm அ#கமாக இnத கVதt#l பாrkக d3kcேறாm.
அதQM B; எU1 கrமbக/; sவ‰பm பQ`p பாrkகலாm. அத^ைடய ெபயrகைள
எ;னேவா நாm B;னேர ெத@n2 ைவt#3kcேறாm. அைவக/l ஞானாவரணm,
தrசனாவரணm, ேமாஹ’யm, அnதராயm இnத நா;Mm கா0 கrமbகளாMm.
ேவத’யm, ஆyll, நாமm, ேகாt#ரm இnத நா;Mm அகா0 கrமbகளாMm. கா# கrமm
எ;ற ெபயைரkெகாjேட அைவ எைதேயா ப2bc ~;Rt தாkMவ2 ேபாl
ெத @ c ற 2 . அ ைவ எ ைத t தாkM c ற 2 ? # ரd ய tைத யா ? M ணtைத யா ?
பrயாயtைதயா? எ;பேத இpேபாதய ேகlldயாக இ3kcற2.
கா# எ;ற ெசாlg; ெபா3ll உ[r மQRm அத; Mணbக/l எnத sவபாவ
சாமrt#யm இ3kcறேதா அைத பrயாயt#l ெவ/pபடாமl இ3kகc ெசyவதாMm.
ஞானாவரண கrமm எ;பத; ெபா3ll ஞானtைத மைறkMm கrமm எ;பதாMm. இைத
ேமகtதாl ŽழpபUட Ž@ய9; உதாரணtைதk r` P@ய ைவkகpப1cற2. ஆனாl
அnத உதாரணm ஓரளேவ ெபா3n2m, Bmைமயாக அlல. ேமகbகlkM 8;னாl
Ž@ய; அத; Bm 8ரகாசt2ட; இ3kcற2. ஆனாl ஞானவரண கrமm
உதயமாMmேபா2 உ[@; BmஞானBm அத; பrயாயt#l Xரணமாக ெவ/pபட
d1வ#lைல. அதாவ2 Bmைமயான ஞான பrயாயm ெவ/pபUV3kcற2 அைத
ஞானாவரண கrமm மைறkcற2 எ;ப2 எpேபா2(lைல.
இnத நா;M கா# கrமbக/; சk# உ[@; ?ல Mணbக/; அவsைத[lபrயாயt#l ந(tதமாக இ3kc;றன, ஆைகயாl அைவகைள `வWபாn கrமm
எ;R ெசாlc;றனr. இைவக/l ஞானாவரணm மQRm தrசனாவரணm உ[@;
ஞானm மQRm தrசன Mணbக/; சk#ைய அத; பrயாயbக/l பரd[3kக
d1வ#lைல ஆைகயாl இைவகைள மைறkMm கrமm எ;R ெசாlc;றனr.
அnதராய கrமm உ[ைர ஊணpப1t2வதாMm-உ[3kM பா#pP ஏQப1t2வதாMm.
எnத ம9தr Lவாtயாயt#l பbM ெகாllவ#lைலேயா அவrகll இnத கrமt#;
ெபயைரc ெசாlg அ#l ப2bck ெகாllc;றனr. அேர! நாbகll Lவாtயாயt#l
பbMெகாllள d3mPcேறாm ஆனாl எ;ன ெசyவ2? அnதராய கrமm வn2
எbகைள வரBVயாமl தைடெசy2 d1cற2 எ;c;றனr. ஐyயேஹா! கா@யtைத
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ெசyயாயமg3kக d3mPபவrகlkM ஏதாவ2 ஒ3 தMnத சாkM cைடt2 d1cற2,
அ த ;ேம l ப O ைய p ேபா U1 t த p8 t2 k ெகாllc றா rக ll ! L வாt# யா ய m
ெசyபவrகlkM சாs#ரbக/l ெசாlலpபUட வசனtைதk ேகU1 அnதராய
கrமt#; ேமl பOையp ேபா1வ2 ச@யாகt ேதா;றலாm. ஆனாl அவrகll
சாs#ரt#l ெசாlலpபUடைத தவறான அrtதt#l உபேயாகp ப1t2cறாrகll
எ ;R தா; ெசாlல ேவ j1 m . அ வ rக ll அ வ rக l ைட ய அ €ஞானtைத ேய
ெவ/pப1t2c;றனr எ;Rதா; ெசாlல ேவj1m. கrமt0: உதயm இ1knற7,
அnதராய கrமm SHkேக வn7 Wwட7, Icசயm எ:னேவா Iகxn7 ெகாoேட
இ1knற7 ஆனாl Wயவஹாரm எ:னேவா ெசyய ேவo"M1knற7 அlலவா?,
நாm அேனகாnத வா0கll, ஆைகயாl இ7^m உoைம, அ7^m உoைம Bதலான பல
தவறான வாkcயbகைளc ?லr தbக/; d3pப(;ைமkMc சாதகமாக தவறாக
உபேயாகpப1t#t தbகlkM தாbகேள சமாதானm ேதVk ெகாllc;றனr.
உ[@; தானm, லாபm, ேபாகm, உபேபாகm மQRm zrயm இைவக/l தடbகl
ெசyym கrமtைத அnதராய கrமm எ;R ெசாlc;றனr. உதாரணமாக ஒ3
~Rவனt#QM ந;ெகாைடகைள வழbMவதQகான ெபா3ll நm(டm இ3n2m
zUVl ?லr அைத d3mபாததாl அlல2 அ#l சnேதகm cளp8யதாl அnத
ந;ெகாைட ெகா1kகpப1வ#lைல; அpேபா2 அnத நப@; d3pபtதாl அlல2
சnேதகtதாl ந;ெகாைட ெகா1pப#l தடbகl வn2dUட2 எ;R நாm
~ைனkcேறாm. ஆனாl அnதராய கrமt#; உதயm அnத தைட[l ~(tதமாMm
எ ;ப ேத உ jைம . ஒ 3 வ bc [ l நா m ைவ pP ~ # யா க ப ண m ேபா U1
ைவt#3kcேறாm அத; காலm BVn2 இ;R நm ைகkM அ2 cைடkக ேவjVய2
ஆனாl வbc[l ேவைல ~Rtதm நடkMm காரணtதாl அnத பணm இ;R நமkM
cைடkகdlைல எ;றாl அதQM லாப அnதராய கrமt#; உதயm ~(tதமாMm.
இ2ேபால ேபாகm, உபேபாகm Bதgயைவக/lrட தைட உjடாவைத ேபாக
உபேபாபக அnதராய கrமt#; உதயேம ~(tதm எ;R ெத@n2 ெகாllள ேவj1m.
எnத ெபா3ll ஒ3Bைற இ;பt#றM காரணேமா அைத ேபாகm எ;cேறாmஉதாரணm உணC ெபா3llகll, தாmXலm Bதgயன. எnதp ெபா3ll uj1m uj1m
பலBைற இ;பt#QM காரணேமா அைவகைள உபேபாகp ெபா3llகll எ;cேறாmஉதாரணm ஆைட, ஆபரணbகll, z1, வாகனm Bதgயன. உjைம[l ேமேல
ெசாlலpபUட தானm Bதலானைவ உ[@; MணbகளாMm. உ[r தனkMtதாேன
அத; பrயாயt#l Ltதtைத ெவ/pப1t2m கா@யtைத ெசயl வVdl தானtைத
ெசycற2, அதனாl அதQM லாபm உjடாcற2, அைத அ2 அ^பdkcற2, uj1m
uj1m அ^பdkcற2. அ#l தடbகl உj1பjom ~(tதm தானாnதராய
கrமமாMm.
உ[3kM zrயm எ;ற ெபயr ெகாjட ஒ3 Mணm இ3kcற2, அnத Mணt#;
பrயாயtைத L1ஷாrததm எ;R ெசாlc;றனr. sவபாவm எpபV இ3kcறேதா
அpபVேய பrயாயt#l ெவ/pபடc ெசyதl அத; கா@யமாMm. உ[@l P3ஷாrtதm
ெவ/pபடdlைல எ;றாl அnதராய கrம உதயm அbM காணpப1cற2. zrய
அnதராய கrமm உ[ைர P3ஷாrtதm ெசyய d1வ#lைல எ;R இைதt தவறாக
ெபா3ll ெகாllள ேவjடாm. உ[r Lயமாகேவ எpேபா2 P3ஷாrtதm ெசyய
dlைலேயா அpேபா2 அnதராய கrமm P3ஷாrtதm ~கழ dடdlைல எ;R அnத
~(tதt#; ேமl பO வ3cற2. எbெகbM ~(tத காரணm ெசாlலpப1cறேதா
அbகbM ~(tதm காணpப1cற2 எ;பைத ~ைனdl ெகாlllbகll. [~(tதm
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கா@ய ~க}dl எ2Cm ெசyவ#lைல, அbேக கா@யm ~க}வைத காU1m ஒ3
சாU?யாகேவ ~(tதm இ3kcற2 எ;பைத ~ைனdl ெகாllள ேவj1m.]
ஞானm, தrசனm மQRm zrயm ஆcய Mணbக/; u2 Bmைமயான மைறpP
எpேபா2m இlைல. கrமt#; உதயm எvவளCதா; ‚dரமாக இ3nதாpm. இnத
M ண bக / ; ப rயா ய bக / l ெகா €ச m ச k# யாவ 2 அ த ; ப rயா ய bக / l
ெவ / pப ட ேவ ெச yc ற 2 . ( க C m n jo [ ராக இ 3 nதாp m , ஞானt# ;
(கkMைறnத அ`d; உதயm இ3kகேவ ெசycற2. இைத பrயாய ஞானm எ;Rm
ெசாlc;றனr. njo[@pm ஞானm, தrசனm, zrயm Bதலான Mணbக/;
ெவ/pபா1 ெகா€சm rட இlைல எ;ப2 எpேபா2(lைல.
கா# கrமbக/l ேமாஹ’ய கrமm rட Bmைமயான மைறpPm ெசyவ#lைல
ேமpm எnத தைடym உj1 பjoவ#lைல. ஆனாl ?ரtைத-நm8kைக மQRm
சா@tர-ஒmkக Mணbகlm பrயாயbக/l dப…தtைதேயா அlல2 ேகாளாேறா
ெசyவ#l ~(tதமாக இ3kcற2. நm8kைக[l dப…தtைத, ேகாளாQைற
(tயாt2வm எ;R ெசாlc;றனr. ஒmkகt#l ~கmm ேகாளாQைற, dப…தtைத
இராகm, tேவஷm எ;R ெசாlc;றனr. நm]kைகM: Wபyதtதாl ஞானm மGHm
சாVtரt0l tட Wபyதm Iகxnற7. ஆைகயாl (tயாt2வm எ;ற ெசாl
(tயாதrசனm, (tயாஞானm, (tயாசா@t#ரm எ;R $;`pேம கலn#3pப2
M`t2k காUடpப1cற2. அதாவ2 எbM $டநm8kைக-(tயாt2வm இ3kcறேதா
அbM ெகUட அ`Cm, ெகUட ஒmkகBm காணpப1c;றன. P#ய கrமkகUV;
காரணbகll பQ` ஆேலாசைன ெசyymேபா2 நாm uj1m ேமாஹ’ய கrமm
சmபnதமாக சrcைச ெசyயலாm.
கா# கrமbகைள நாm `வ Wபாn எ;R r`ேனாm ஏென9l அத; பல; ேநராக
உ[@; Mணbக/l பா#pP காணpப1cற2. அேதேபால அகா# கrமbகைள Ltகல
Wபாn கrமm எ;R ெசாlcேறாm, ஏென;றாl அைவக/; B#rC அதாவ2 அத;
பல;-ரசm Ptகலt#l அதாவ2 ெவ/[l காணpப1m உட93pபைவகlkM
cைடkcற2. ேவத’யm, ஆyll, நாமm, ேகாt#ரm ஆcய நா;Mm அகா#
கrமbகளாMm. ேவத’ய கrமm சாதா ேவத’யm மQRm அசாதா ேவத’யm என
இரj1 8@வாக இ3kcற2. சாதா ேவத’ய கrம உதயt#;ேபா2 உ[3kM
அ^rலமான-இ;பm ெகா1kMm ெபா3llகll cைடkc;றன மQRm அசாதா
ேவத’ய கrம உதயt#; ேபா2 உ[3kM 8ர#rலமான-2;பm ெகா1kMm
ெபா3llகll cைடkc;றன.
ஆyll, நாமm, ேகாt#ரm ஆcய $;R அகா# கrமbகll உடl அைமpP சmபnத
~(tதbகளாக இ3kc;றன. 8றnத#g3n2 இறkMm வைர ஒ3 8றd[l வாmm
காலtைத ஆsll எ;cேறாm. nokகமாகp பாrkMmேபா2 மரணt2kM அ1tத
சமயt#g3n2 dkcரக க#[ேலேய P#ய 8றdkகான ஆyUகrமm உதயமாc
d1cற2. ேதவாyll, ம9தாyll, dலbகாyll, நரகாyll என ஆyll கrமt#l நா;M
உU8@Cகll (உtதரp 8ரk3#கll) இ3kc;றன. கUVyllள ேநாkcl ஆyll கrமm
இரj1 dதமாக இ3kcற2. ஒ;R Ljஜமா: ஆyll-அ^பdkMm ஆyll,
இரjடாவ2 பtயமா: ஆyll-அ1tத 8றdkகாகk கUVkெகாjட ஆyll. நாm
இpேபா2 ம9த பrயாயt#l இ3kcேறாm, அதாவ2 ம9த ஆyைள நாm இpேபா2
அ ^ ப d t2 k ெகாjV 3 kc ேறா m , இ 2 ந mB ைட ய P jஜ மா; ஆ y ளா M m .
~க}காலt#l எnத ஆy/; உதயm ~க}2 ெகாj1 இ3kcறேதா அைத Pjஜமா;
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ஆyll எ;R ெசாlc;றனr. நாm இnத 8றd[l இ3kMmேபா2 எ#rகால அதாவ2
அ1tத 8றd சmபnதமான ஆyll பnதமாcற2, அைத பtயமா; ஆyll எ;R
ெசாlc;றனr.
நாம கrமm 93 உU8@Cகll ெகாjடதாக இ3kcற2. இதQM சாs#ரt#l
ஓ d ய ைர உ தா ரண மாக k r ற pப U1 llள2 . எ vவா R ஓ d ய r ? t# ர bக ைள
பலவைகயான d?t#ரமான உ3வbகைளym மU1m வrணbகைளym ெகா1t2
ஓdயm ‚U1cறாேரா அ2ேபால, நாமகrம உதயt#;ேபா2 க# (ம9த, ேதவ, dலbM,
நரக க#கll), ஜா# (ஏேகn#@யm Bதl ப€ேசn#@யm சmபnதமான 8றdகll), உடl,
உடலைமpP, உ3வ அைமpP, உடg; sபrசm (உxணm, M/rc? மழமழpP,
ெசாரெசாரpP Bதலான உடl~ைல), Lைவ, மணm, ~றm Bதலான உடl சmபnதமான
பல;கll cைடkc;றன. அதாவ2 உடg; உயரm, ~ற அழM, உR#யான எpmPகll,
ைக, காl Bதலான அவயவbக/; அைமpP, உடl நடவVkைக, Mரl, Lவாசm,
வiகரமான அlல2 வiகரமQற உடl Bதலான அேனக dஷயbகlkM நாமகrம
உதயm காரணமாMm. இேதா1 மU1மlலாமl ‚rtதbகர நாமகrமp 8ரk3# rட
நாம கrமt#; ஒ3 உU8@வாMm. பாலேபாத பாடpPtதகm Bதl பாகt#l
Qrtத=கர பகவா: பQ`ய பாடm பVtத2 உbகll ~ைனdl இ3kMm எ;R
எjocேற;. ‚rtதbகரrகlkM ‚rtதbகர நாமகrம 8ரk3#[; உதயm
~கmmேபா2 சமவசரணm Bதலான ைவபவbகll அைமc;றன.
ேகாt#ர கrமt#QM இரj1 உU8@Cகll உllளன அைவகளாவன உcச ேகாt#ரm,
ˆcச ேகாt#ரm எ;பன. அைவகll உதயமாMmேபா2 உயrnத அlல2 தா}nத
ேகாt#ரt#l-Mலt#l 8றd அைமcற2. இnத எlலா ெவ/tெதாடrபான
ெபா3llகll உjைம[l உ[@; Lக 2kகt#QM காரண(lைல, ஆனாl உ[@;
ஆைச, ெவM/, மயkக உணrCகேள, உ[@; Lக 2kகbகlkM காரணமாMm.
ேமாகமQற B9 மஹராஜrகlkM @t#கll cைடpப2m, ப…ஷகbகll வ3வ2m
L க 2 kக tைத உ j1 ப jo வ # lைல . இ த QM d ப …த மாக ேமாஹ B ைட ய
உ [ rக l kM எ nத கா ர ண t# னா ேலா ஏ தா வ 2 c ைட tதா p m அ lல 2
cைடkகாdUடாpm, அnத உ[rகll Lய சbகlபbகளாl-அவrகேள ெசy2
ெகாlllm ‚rமானbகளாl Lக2kகbகைள அைடயேவ ெசyc;றன.
இnத கா# அகா# கrமbக/; உதயtதாl எpபVpபUட பல;கll மQRm ~ைலகll
உ[3kM உjடாc;றன எ;ப2 பQ`t ெத/வான மQRm d@வான dளkகbகைள
பjVU. ேதாடrமlY, ேமா“மாrகp8ரகாசm எ;ற >gl இரjடாவ2 அtயாயt#l
கrமபnத Iutதtதாl உM1kS Iக{m Iைலகll எ;ற தைலp8l d@வாகk
r`[3kcறாr. ˆbகll அைத அவ?யm பVybகll-uj1m uj1m பVybகll. கVதm
$லm Lவாtயாயm ெசyவதாl மU1ேம எlலா பல^m உbகlkMk cைடt2
dடா2. இpேபா2 cரnதbகைள ப[pதlrட உbகlkM ˆbகேள ெசyய
அVpபைட dஷயbகll உbகlkM ெத@yமாதலாl, ˆbகேள cரnதbகைள ப[ல
ேவj1m. எpபVெய;றாl ˆbகll உbகll MழnைதகlkM-ேரா!t, …யா, ேராஹ;
ஆcயவrகll Mழnைதைதகளாக இ3nத ேபா2 உbகll ைகயாl அவrகlkM உணC
ஊUV’rகll ஆனாl, அவrகll வளrnதCட; ˆbகll அவrகைள அவrகll ைகயாl
உணைவ எ1t2 உjomபVc ெசyc”rகll அlலவா அ2ேபாலேவ தt2வ
சmமnதமான >lகைள இnத ~ைல[l ˆbகேள பVt2t ெத@n2 ெகாllள Bயல
ேவj1m.
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எU1 கrமbக/l ஆyll கrமtைத தdர மQற ஏm கrமbக/; பnதm எpேபா2m
~க}n2 ெகாjV3kcற2. ஆyll கrம பnதm எpேபாதாவ2 ~க}cற2. ஆyll கrம
பnதm பQ`ய சrcைசைய நாm 8றM ெசyயd3kcேறாm. உ[3ட; சtதாdl
இ3kMm கrமbகll அதனத; ஆபாதா காலm Xrt#யானCட; எU1 கrமbகlm
~ரnதரமாக-இைடெவ/ எ2C(lலாமl ஒvெவா3 சமயBm உதயt#QM வn2
ெகாjேட இ3kc;றன.
ஏm அlல2 எU1 கrமbக/; பnதBm இைடdடாமl ~க}n2 ெகாjேட
இ3kc;றன, ேமpm எU1 கrமbக/; உதயBm இைடdடா2 ~க}nத வjணm
இ3kc;றன; இnத ~ைல[l இnத கrமbக/g3n2 d1பட எ;னதா; வO?
கrமbக/; இnத பnத-உதய சkகரt#; LழQ? ~க}n2 ெகாjேடதா;
இ3kMமா? Xைஜ, அrcசைன, dரதm, உபவாசm ெசyவதாl கrமm அOவைடyமா
அOவைடயாதா? Xைஜ[l நாm ஷw கrம WtWmசனாய கnதm Irவபாu0 sவாஹா:
எ;R ெசாlவத; ெபா3llதா; எ;ன? நாm Bதgl பாபm ெசy#3nதாl இpேபா2
P jK ய m ெச y2 அ ைவ க ைள ஈ 1 ெச y2 d Uடாl எ nத க rம B m ( cச m
இ3kகாதlலவா? எ;ெறlலாm உbகlkM ேகUகt ேதா;றலாm.
ஆமாm, ெகா€சm ெபாRைமயாக இ3bகll! எlலாவQ`rkMm Bதgl இnத
ஒ;ைற கவனt#l ெகாlllbகll; பாபm PjKயm எ;ப2 கrம 8ரk3#[;
ெபயராMm-உ@cெசாlலாMm. பாபp 8ரk3# பn#pபத; காரணtதாl அLப
உணrைவkrட பாபm எ;R ெசாlc;றனr. இ2 கா@யm ெசyவதாக MQறcசாUைட
காரணt#;ேமl உபசாரமாக Lமt# ெசாlலpபUடதாMm. அேதேபால எnத
உணrவாl PjKய 8ரk3# பnதமாcறேதா அnத Lப உணrCகைள-பாவbகைள
உபசாரமாக PjKயm எ;R ெசாlc;றனr. எnத கrமp 8ரk3# பாப வVவமான2
எnத கrமp 8ரk3# PjKய வVவமான2 எ;R உbகlkM ெத@yமா?
ெசாlpbகll! நா;M கா# கrமbகlேம பாபp 8ரk3#கllதா;. நா;M அகா#
கrமbக/l ஒvெவா;RkMm பாபm, PjKயm எ;R இரjVரj1 8@Cகll
இ3kc;றன. சாதா ேவத’யm, ேதவ ஆyll, ம9த ஆyll, Lப நாமm, உcச ேகாt#ரm
Bதgயன PjKயp 8ரk3#களாMm. அசாதா ேவத’யm, நரக ஆyll, அLப நாமm,
ˆcச ேகாt#ரm Bதgயன பாபp 8ரk3#களாMm.
ஏm அlல2 எU1 கrம 8ரk3#க/; பnதm இைடdடா2 ஒvெவா3 சமயBm
~க}cற2 எ;R சQR B;தா; பாrtேதாm. ˆbகll Lப உணrC ெகாjடாpm, அLப
உணrC ெகாjடாpm எU1 கrமbகlm பnதm அைடயேவ ெசyc;றன, அதனாl
கrம பnதேம ~க}cற2. பnதt#g3n2 d1பட BVவ#lைல. யாராவ2 ஒ3வr Lப
உணrC ெகாj1 எU1 கrமbகைள பnதm ெசyymேபா2 அைவக/l ஞானாவரணm,
தrசனாவரணm, ேமாஹ’யm, அnதராயm ஆcய நா;M கா# கரமbக/; பnதBm பாப
வVவm ெகாjடைவகேள யாMm. ஆனாl அகா# கrமbக/l மU1m PjKய அlல2
பாப 8ரk3#க/l PjKயp 8ரk3#[; பnதm ~க}cற2. இத; ெபா3ll
எ;னெவ;றாl Lப உணrC அதாவ2 PjKயm ெசyymேபா2 PjKய கrமm, பாப
கrமm இரj1ேம பnதமாc;றன. யாராவ2 ஒ3வr அLப உணrC ெகாjடாl
அதாவ2 பாபm ெசyதாl அதனாl பnதமாMm கா# கrமbகll எ;னேவா பாபp
8ரk3#கேளயாMm ஆனாl நா;M அகா# கrமbக/l rட பாபp 8ரk3#கேள
பnதமாc;றன.
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இத; ெபா3ll எ;னெவ;றாl PjKயm ெசyymேபா2 PjKயm மQRm பாபp
8ரk3#கll இரjV; பnதBm ~க}cற2, ஆனாl பாபm ெசyymேபா2 எlலா
கrமbக/; பnதBm பாபp 8ரk3#களாகேவ பnதமாc;றன. இதனாlதா:
பாபtைத எ:னேவா உலகm /{வ7m பாபm எ:ேற ெசாln:றனr ஆனாl,
Lopயmtட பாபm எ:H WரlWw| எoணktடய uகcjல L1ஷrகேள
அ . n0 1 kn :ற ன r எ ;R சா s# ர bக / l ெசா lல p ப UV 3 kc ற 2 .
அVைமtதனt#l இ3kMm ஒ3வr எvவாR P9தராக ஆக BVym? அ2 எvவாR
அவ3kMp பயன/kMm? இnத dஷயbகைள ேகU1 ேபாகw|m, நlலதாக
ேபாyWwட7, இpேபா7 நாm Lopயm ெசyய எnத அவjய/m இlைல, அைவகைள
நாm Ww| Wடலாm எ;R ெசாlலா‚rகll!
மகllகேள, இbேக பா3bகll! சாs#ரbக/l ெசாlலpப1m உபேதசm ேமேல
ெசlவதQM அதாவ2 ேமா“tைத ேநாkc ெசlவதQேக ெசாlலpப1cற2. PjKயm
ெசyவைத dU1 dUடாl ˆbகll பாபm ெசy2 நரகm-~ேகாதm ெசlலவா
d3mPc”rகll? Popயm Wடtதkக7, ேஹயm எ:H நm]kைகMl ைவkக
ேவo|m, அ]pராயt0l ெகாllள ேவo|m. இvவாR யதாrtதமான நm8kைகyட;அ8pராயt2ட; PjKயm, பாபm இரjைடym dU1dU1 Ltதாtமாdl
ஆ}தைலc ெசyய Bயல ேவj1m, Lேபாபேயாகm, அLேபாபேயாகm இரjைடym
dU1dU1 Ltேதாபேயாகtைத ெவ/pப1tத BயQ? ேமQெகாllள ேவj1m எ;ற
யதாrtதமான அrtதtைத இைதp பVt2 அ`nத#; $லm ஏQRk ெகாllள ேவj1m.
கrமbக/9; உதயm இைடdடா2 ~க}cற2 அத^ைடய பல^m உ[3kM
cைடkcற2 ஆனாl, P#ய பnதm ஏதனாl ~க}cற2? எ;ற ேகlld இpேபா2
எmcற2. எU1 கrமbக/; உதயmதா; P#ய கrம பnதt#QMk காரணமா? எU1
கrமbக/; உதயtதாl எ;ென;ன பல; cைடkcற2 எ;R நாm B;னேர
பாrtேதாm. கrம உதயt#னாl cைடkMm பல;களாவன:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ஞானt#; தா}C
தrசனt#; தா}C
?ரtைத-நm8kைக மQRm ஒmkகt#l dப…தm
தான, லாப, ேபாக, உபேபாக, zrயt#l தடbகl
உட93pபைவகளாl அ^rலm-சாதகm அlல2 8ர#rலm-பாதகm
ஆyll-ஒ3 8றd[l M`p8Uட காலm வா}தl
உடலைமpP
உயrtத அlல2 தா}nத Mலt#l 8றtதl

இnத எU1 dஷயbக/l எtதைன dஷயbகll P#ய கrம பnதt#QM காரணm
எ;R ெகா€சm ?nதைன ெசyயலாm. ஞானm, தrசனm, zrயm எ;னேவா உ[@;
இயlபாMm-sவபாவமாMm. அைவ ெகா€சm ெவ/pபUV3kcற2, ெகா€சm
ெவ/pபடாமg3kcற2. எ2 ெவ/pபU1 இ3kcறேதா அ2 உ[@; இயlபாMmsவபாவமாMm, sவபாவm எ;னேவா எpேபா2m P#ய பnதt#QM காரணமாவ#lைல.
sவபாவேம P#ய கrம பnத காரணமாMமானாl பnத(lலாத ேநரேமா, ~ைலேயா
இ3kக BVயா2. எnத ஞானm, தrசனm Bதgயன ெவ/pபடdlைலேயா-எ2 அbM
இlைலேயா அதாவ2 எ2 அnத இடt#ேலேய இlைலேயா அ2 எpபV P#ய கrம
பnதt#QM காரணமாக BVym? ஆைகயாl ஞானாவரண, தrசனாவரண, அnதராய
கrமbக/; உதயm P#ய கrம பnதt#QM ~(tதமாக BVயா2. அகா# கrமbக/;
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B#rc?[; பல; உ[3kM ெவ/[l உllள உட93pபைவக/l, உடgl,
ஆy/l, 8றkMm Mலm Bதgயைவக/; வVdl cைடkcற2. இைவகll எlலாm
உ[3kM 8ற ெபா3llகளாைகயாl, 8ற ெபா3llகll P#ய கrம பnதt#QM
காரணமாக BVயா2. இpேபா2 uத(3pப2 ேமாஹ’ய கrமm ஒ;R மU1ேம தா;.
இதQM தrசன ேமாஹ’யm மQRm சா@t#ர ேமாஹ’யm என இரj1 உU8@Cகll
உllளன.
தrசன ேமாஹ’ய கrம உதயtதாl (tயாt2வm-$டநm8kைக உjடாcற2
அதாவ2 sரtைத[l-நm8kைக[l dப…தm ~க}cற2, தவR உjடாcற2,
உjைம இlலாதைத உjைம எ;R நmPm மயkக ~ைல, இயl8lலாத dபாவ-#@P
~ைல உjடாcற2. சா@t#ர ேமாஹ’ய கrம உதயtதாl ஒmkகt#l dப…தmdபாவ ~ைல உjடாcற2-அதாவ2 நடtைத[l கஷாயm-#@P உணrC-d3pP
ெவRpP-இராக tேவஷm உjடாcற2. ?ரtைத[; dப…ttததாl-தவறான
நm8kைகயாl-$டநm8kைகயாl உ[r sவயm பாrtதl அ`தl மயமான த;ைன
உ[r எ;R நmபாமl, எU1 கrமbக/; உதயtதாl cைடtத உ[r Ptகலm
இரjV; rUடான பrயாயtைதேய இ2ேவ நா; எ;R நmPcற2. நாம கrம
உதயtதாl cைடtத உடைலேய நா: எ;R அதாவ2 நா; ம9த;, நா; ?கpபாக
இ3kcேற;, நா; அழகாக இ3kcேற;, நா; பலவானாக-சk# ~ைறnதவனாக
இ3kcேற; எ;R நmPcற2. ேகாt#ர கrம ~(tதtதாl cைடtத உcச Mலt#l
8றnத காரணtதாl தா; உயrnத Mலm எ;R நmPcற2. ஆyll கrம ~(tதtதாl
அ#க ஆyll cைடt#3nதாl, ‚rkகமான ஆyll உைடயவ; எ;Rm, உடQப[Q?,
ம3n2, உணCk கU1pபா1 ஆcயைவகைள ச@யாகk ைகெகாllவதாl நா; உ[r
வா}cேற; எ;R நmPcற2. சாதா ேவத’ய கrம உதய ~(tதtதாl cைடtத z1,
பணm, d3m8ய ெபா3llகll, அழcய மைனd, சா2rயமான 8llைளகll Bதgயைவ
த;^ைடய2 எ;Rm அைவகைள (Mnத சாமாrt#யt2ட; த; Pt#சாgt
தனtதாl, தா; சmபா#tத2- ேசrt2k ெகாjட2 எ;R நmPcற2.
தா; (கCm Pt#சாgயாக இ3pபதாகCm, V•ஷ; பVt2 த;^ைடய Pt#ைய
ெப@தாkck ெகாjடதாகCm நmPcற2. ஞானாவரண கrம உதயtதாl ெவ/pப1m
ஞானt#; ஏQற இறkகm எvவளேவா அvவளேவ த;^ைடய ஞானt#; சாமrt#யm
எ;R நmPcற2. தrசனாவரண கrமt#; உதயtதாl வ3m ஆ}nத •kகtைத
த;^ைடய Lகm எ;R நmPcற2. ஏm தt2வt#pm dப…த நm8kைகேய
ெகாj1llள2. சா@t#ர ேமாஹ’ய கrம உதயtதாl ~கmm இராக tேவஷtைதd3pP ெவRpPகைள த;^ைடய sவபாவm எ;R நmPcற2. தா; தயாள Mணm
ெகாjடவ; எ;Rm, பலான நபr ேகாபkகாரr எ;Rm நmPcற2. ேமேல
r`யைவகll கrமbக/; உதயtதாl உ[r மQRm Ptகலbக/l ~கmm
அவsைதகll, அைவகll எlலாm ேசrnத அnத பrயாயm எpபV இ3kcறேதா அ2ேவ
நா; எ;R நmPcற உ[r (tயா#3xV யாMm, அத^ைடய நm8kைக dப…தமான
தாMm. கrமm Žk“மமானதாl அைத பாrkக BVவ#lைல ஆனாl அத;
உதயtதாl cைடkMm பல; எ;னேவா Lலபமாக அ^பவt#QM வ3cற2. ஆனாl
இைவகll அைனtைதym அ`வ2 எ;னேவா sவயm உ[rதா;, ஆனாl அ2
அ‰8யான காரணtதாl அைதp பாrkக BVவ#lைல, Lலபமாக அ^பவt#QM
வ3வ#lைல. ஆைகயாl கrமbக/; இnத கா@யtைதேய உ[r த; Lய வVவm
எ;R நmPcற2.
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உ[r த; sவ‰பtைத dப…தமாக நmPவேத உ[@; (கp ெப@ய தவறாMm.
இதனாl, இnத கQபைனயான sவdQM எதனாl அ^rலm-இ;பm வ3cறேதா
அத;ேமl அதQM இராகm-ஆைச உjடாcற2 அlல2 எதனாl 8ர#rலm-2;பm
வ3cறேதா அத;ேமl tேவஷm-ேகாபm உjடாcற2. இேதா1 மU1m இnத உ[r
~Qப#lைல, ஆனாl அnத d3pP ெவRpPகll-அதாவ2 எ2 ஷண ேநர dகாரேமா
அைதேய த; sவ‰பm எ;R நmPcற2, அ2ேவ ெசyயt தM#யான2 எ;Rm
நmPcற2, ஒ3வைகயான இராகtைத-ஆைசைய dU1 ேவR dதமான M`p8Uட
இராகtைத-ஆைசைய ெகாllள d3mPcற2, அvவாேற 8ற3kMm உபேதசm
ெசycற2. இvவாR ேமாஹ’ய கrம உதயtதாl ~கmm (tயாt2வm மQRm இராக
tேவஷm ெகாlllm காரணtதாl P#ய கrம பnதm ~க}cற2. தt2வாrtத Žt#ரm
எ;ற >gl (tயாt2வm, அdரதm, 8ரமாதm, கஷாயm மQRm ேயாகm பnதt#QM
ேஹ2-காரணm எ;R ஒ3 Žt#ரm இ3kcற2. எlலாவQ`kMm Bதgl
(tயாt2வm-$டநm8kைக இlலாமl ேபான 8றேக மQற கrம பnத காரணbகll
வ @ ைச யாக அ O kc ;ற ன . $ ட ந m8 kைக ைய எ pேபா2 m ைவ t2 kெகாj1
எvவளCதா; Lப ராகm-PjKய கா@யm ெசyதாpm கrமm பnதமாகாமl ேபாகா2.
நா; அனnத ஞானm Bதலானைவக/; 8jடமாேவ;, t3வm-~ைலயான கmபm
ேபா;றவ;, •yைமயானவ;, ெவ/pபைடயான-sவயm?tத பதாrtதமாேவ;, எ;R
த; சாsவதமான-~ைலயான இ3pP மQRm t3வ பாவtைத szக@t2, ெவ/pப1m
ஞான பrயாயt#l இராக tேவஷbகைள பாrkகாமl, த; t3வ ~ைலயான
sவபாவtைத, இயlைப அ`வ#l ஒ3~ைல ெகாllவதாl, sவபாவtதாl உjடாMm
சகஜமான அ‚n#@ய ஆனnதm-Pல;கlkM அpபாQபUட ஆனnத அ^பவm
உjடாcற2. ஆனாl இராகtைதேய பாrத2kெகாjV3pபதாl, அைதேய த;
இயlP எ;R நm8kெகாjV3pபதாl-இராகm 2kக வVவமானதாைகயாl, இnத
உ[3kM 2kகt#; அ^பவேம ~க}cற2. இnத உ[r 8ற ெபா3llகேள த;
2kகt#QM காரணm எ;R நm8 ேமpm அ#கமாக இராக tேவஷm ெசy2
ேமpmேமpm அ#க 2kகtைதேய அைடcற2.
இvவாR இ;R நாm எU1 கrமbக/; ெபயr மQRm அவQ`l கா# அகா# எ;ற
8@Cகll, இnத எU1 கrமbக/; உதயtதாl அைடym பல;கll Bதgயைவகைளp
பQ`t ெத@n2 ெகாjேடாm. ஏm அlல2 எU1 கrமbக/; கU1-பnதm
இைடdடா2 ~க}cற2, எU1 கrமbக/; உதயBm இைடdடா2 ~க}cற2
எ;Rm பாrtேதாm. ஆனாl ேமாஹ’ய கrம உதயtதாl உjடாMm $டநm8kைக
மQRm d3pP ெவRpP இைவக/; ~(tதtதாேலேய uj1m P#ய கrமbக/;
பnதm ~க}cற2 எ;Rm பாrtேதாm. பாபm ெசyவதாl எ;னேவா பாப கrமm
பnதமாcற2, ஆனாl PjKயm ெசyதாpmrட PjKயm, பாபm ஆcய இரj1
வைக கrமbகlm பnதமாc;றன எ;Rm பாrtேதாm. உbகைள zU1pபாடm
ப V kM mப V c ெசா ;ன 2 ~ ைன d l இ 3 kM m எ ;R ~ ைன kc ேற ; .
ேமா“மாrkக8ரகாசm இரjடாm அtயாயtைத பVtதாl (கCm ந;றாக இ3kMm.
கVதbகll $லm தrமm பQ` ெகா€சm dஷயேம ெசாlல BVym. ஆைகயாl தrம
சmபnதமான அVpபைட dஷயbகைளt ெத@n2 ெகாjட ~ைல[l, தt2வ
சmபnதமான Ptதகbகைள ˆbகேள பVpப#l ஆrவm ெகாj1 ேமpm ஆழமாக
ˆbகll இtத dஷயbகைளp பVt2t ெத@n2 ெகாllள ேவj1m எ;பேத
எ;^ைடய உபேதசமாMm.
- உbகll அmமா.
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அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
கrம பnதm மQRm உதயm இைவக/; கைத அ#க 3?யாகCm, dயkகtதkகதாக
இ3nதாpm அைதpபQ` பயBm உjடாcற2 எ;R ˆbகll ெசாlc”rகll. இ#l
பயpபட எnத காரணB(lைல. இ3Uடான அைற[l ெச;ற2m ஒ3 ?Rவ;
பயpப1cறா;, ஆனாl அnத அைற[l ‚பtைத ஏQ` ெவ/cசமாkcய2m அnத
?Rவ9; பயm அக;R d1cற2 அlலவா அ2ேபால, Yேனn#ர பகவா; அவ3ைடய
ேக வ ல ஞான m $ ல m எ lலா ெபா 3 llக / ; இ ய lP க ைள y m அ ` n2 , ஆ R
#ரdயbக/; இயlP எpபV இ3kcற2 எ;R r`yllளாr. பகவா; r`யைவகll
எlலாm ஆசா@யrகளாl எmதpபUட cரnதbக/l-ஆகமbக/l நமkM இpேபா2m
cைடkc;றன. இnத cரnதbக/l dளkcyllளபV உ[r, கrமm, ேநாகrமm,
அதாவ2 உடl, மனm, வாK-சpதm Bதgயைவக/; இயlP, அைவகlkcைட[l
இ3kMm ெதாடrP, பரsபரm அைவகlkM இைட[l உllள ~(tத ைந(t#க
சmபnதm, அைவக/; இதர அவsைதகll எlலாm (கt ெத/வாக நm அ`dl வnத
8றM, நm sவ ைசத;ய அவsைத[; இ3pP அதாவ2 நm இயlபான அ`ym த;ைம
நm(l dOpPணrC அைடnதCட; கrம சmபnதமான பயm நmைம dU1 ஓV
d1cற2.
கrமt#; பnதm இைடdடா2 ~க}nத வjணm இ3kcற2-dOpPணrேவா1
இ3kMmேபா2, •bMmேபா2, Lய~ைனdழnத ~ைல[l இ3kMmேபா2 மQRm
dkcரஹக க#[l ெசlpmேபா2 rட கrமt#; பnதm இைடdடா2 ~க}n2
ெகாjV3kcற2. dkcரஹக# எ;றாl எ;ன? ம9த க#, dலbM க#, ேதவ க#
மQRm நரக க# ஆcய நா;M க#கll மQRm இnத 8றd ~ைலகைள இlலாமl
ெசy2 அைடym ?tத க# ஆcய க#கll பQ` நமkM ெத@ym. 8;னr இ2 எ;ன
P#யதாக dkcரஹ க#? எ;ற ேகlld உbகlkM எmவ2 சகஜேம.
dkcரஹm எ;றாl உடl, மரணt#QMp 8றM உ[r P#ய உடைல ஏQக அ1tத
8றdkM ெசlவைத dkcரஹ க# எ;R ெசாlc;றனr. dkcரஹ எ;ற
ெசாlpkM இ;^ெமா3 அrtதm cரஹனm-ஏQப2 ~;R ேபாதl-தைடப1தl
எ;பதாMm. இnத dkcரஹ க#[l கrமt#; cரஹனm பQRm பnதm எ;னேவா
~க}cற2 ஆனாl ேநாகrம Ptகலbக/; அதாவ2 உடl, மனm, வாK சmபnதமான
ேநாகrம வrகைணக/; cரஹனm-ஏQறl ~க}வ#lைல, அைவகைள ஏQப2
தைடபU1p ேபாcற2, ஆைகயாl இnத உ[@; ெசlைக ~ைலைய dkcரஹ க#
எ;R ெசாlc;றனr. இpேபா2 இ2 பQ`ய சrcைச ~க}வதாl இைதpபQ` ேமpm
ெத@யpப1t2cேற;. இ2 சmபnதமாக தt2வாrtத Žt#ரm இரjடாm அt#யாயm
25 Bதl 30 தாவ2 Žt#ரbக/; ெபா3ll அrtத ]ரகா}கா எ;R ெத/Cைர
>gl ெகா1t#3pபைத இnத சnதrpபt#l ெசாlcேற;, ேகlbகll!
மரணt#QM 8றM P#ய உடைல ஏQக உ[r இடm ெபய3mேபா2, அதாவ2 B;னr
வா}nத இடtைத dU1 P#தாக வாழd3kMm இடt#QMc ெசlpmேபா2, ஆகாசp
8 ர ேத ச t# l sேரK வ V d l - ேந rவ O [ l ெச lp c ற 2 , M R kM வ O [ l
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ெசlpவ#lைல. இnத இடpெபயrc? ேமேல அlல2 ‘ேழ அlல2 சம ~ைல[l
அதாவ2 cழkM, ேமQM, வடkM, ெதQM ஆcய Bkcய #ைசக/l தா; ெசlpcற2.
MRkM வO[l d#ைசக/l-ஈசா;ய, அk9, ைந~3tய(Mேபர), வாy Bதgய உப
#ைசக/l ெசlpவ#lைல. எpபVெய9l ச2ரbக dைளயாUVl யாைன ேநr
கUடbக/l B;ேன 8;ேன ெசlவ2 ேபாலc ெசlpm ஆனாl ஒUடகm ெசlவ2
ேபால MRkM கUடbக/l ெசlpவ#lைல. இ;^ெமா3 உதாரணm rட
பாrkகலாm. ெந1kMm MRkMமாக >லாl ெநyயpபUட ைகkMUைடைய பா3bகll.
அ#l ஒ3 $ைல[p3n2 ேவR $ைலkM ெசlல ேவj1ெம;றாl Bதgl ேநராக
இ3kMm >ைல 8Vt2kெகாj1 ெச;R 8றM 90 Vc@ #3m8 MRkகாக ெசlpm
>gைழ[;ேமl ெச;R அ1tத $ைலைய அைடயலாm.
ஒேர ேமlபரp8l ஒ3 இடm dU1 ேவR இடm ெசlல ேவj1ெம;றாl அ#க
பUசm ஒ3 #3pபm மU1ேம எ1t2c ெசlல BVym. ஆனாl ேலாகாகாசm எ;னேவா
கன வVவமாMm. ஆைகயாl ஒ3 பரp8g3n2 ேவR பரp8l உllள இடt#QM ெசlல
ேவj1ெம;றாl, அதாவ2 ேவR உயரt#QM, level-kM ெசlலேவj1m எ;றாl
ேமேல அlல2 cேழ rட ெசlல ேவjVய2 அவ?யமாMm.

ேமேல ெகா1kகpபUட கனவVவt#l ஒ3 $ைல[g3n2 ேவR ஒ3 $ைலkM
ெசlல அ#க பUசm இரj1 #3pபbகll எ1kக ேவj1m. ஆனாl ேலாகாகாசt#;
கனவVவm உbகlkM ெத@nத ஒ;Rதா;. அத; cழkM ேமQM ds‚ரணm
ேமg3n2 ‘}வைர சம(lலாமl இ3kcற2. ஆைகயாl ‘ேழ ஒ3 $ைல[g3n2
Bதgl மt#[l ஒ3 ரj– இடt#QM வn2, 8;னr ேமேல ெசlல ேவj1m, 8;னr
அவ?யேமQபUடாl ேமpm இரj1 #3pபbகll எ1t2 உ[r எnத இடt#QM
ேவj1மானாpm அbM ெச;R அைடயலாm.
மரணt#QM 8றM உ[r ேவR 8றd எ1kகc ெசlpதl இ2 ேபா;ற
#3pபbகlட;தா; ~க}cற2, இைதேய Wknரஹ க0 எ;R ெசாlc;றனr.
ஏென9l dkcரஹ எ;ற ெசாlpkM #3pபt2ட; rVய எ;Rrட அrtதm
இ3kcற2. இ#l அmP ெசlவ2ேபால ேநராக ஒேர ேநrேகாUVl ஒ3 சமயm
ெசlcற2, இைத ஈ~ க0 அlல2 1• க0 எ;R ெசாlc;றனr. ஒ3
#3pபt2ட; ெசlpm க#ைய பாp/kதா க0 எ;R ெசாlc;றனr, இதQM
இ ரj1 ச ம ய ேந ர m ஆ c ற 2 . எ nத ெச lp ைக [ l இ ரj1 # 3 pப bக ll
ேதைவpப1cறேதா அnத லா=கUகா க#[l ெசlல $;R சமயbகll ஆcற2.
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லாbகl எ;றாl கலpைப (~லtைத உழC ெசyயp பய;ப1m ஒ3 க3d).
கலpைப[l இ3pப2 ேபால இரj1 #3pபbகll இ3kc;றன. $;R #3pபbகll
உllள ெசlைகைய ேகா/tVகா க0 எ;பr. இதQM நா;M சமயbகll ஆcற2.
இதQMேமl அ#க சமய ேநரm ேவR 8றd எ1kக ெசlல ேவjVய அவ?ய(lைல.
dkcரஹ க#[; Bதl சமயt#ேலேய P#ய க# ஆy/; உதயm ெதாடbc
d1cற2. மரணt#QMp 8றM அ1tத 8றd எ1kMm B; ஆtமா இbMm அbMm
அைலcற2 அlல2 மரணt#QM 8றM zUVேலேய ெகா€ச காலm LQ`kெகாj1
இ3kcற2 எ;பெதlலாm ஒ3 கQபைனேய! அ#l எnத உjைமym இlைல.
நாm ெவ/நாU1kM LQRலா ெசlல ேவj1ெம;றாl எtதைன ஏQபா1கll ெசyய
ேவjV[3kcற2 பா3bகll! பயணciU1 B;ப#C ெசyய ேவj1m, dசா எ1kக
ேவj1m, தbMவதQM லாUj B;ப#C ெசyய ேவj1m, LQRலா ெசlல ேவjVய
இடbகைளp பQ` B;rUVேய ெத@n2 ெகாllள ேவj1m, ெசலCkM பணm ஏQபா1
ெசyய ேவj1m, உணC பQ`ய கவைல, #3டrகll பQ`ய பயm, ஒ;R இரjடlல
எtதைனேயா கவைலகll ெதாடrn2 வ3c;றன பா3bகll! ஆனாl உ[r ஒ3
8றd[g3n2 அ1tத 8றd எ1kகc ெசlpmேபா2 அதQM ேமேல ெசாlலpபUட
எnத கவைலym பட ேவjVய#lைல. இnத பவt#ேலேய-8றd[ேலேய அத; அ1tத
பவ-8றd சmபnதமான எlலா B;ப#Cகlm, மQற ஏQபா1கlm தயாராக
இ3kc;றன. அ1tத பவm-8றd எ;னவாக இ3kMm? அbM எpபVpபUட உடl
இ3kMm? எtதைன Pல;கll-இn#@யbகll cைடkMm? யாr யாெரlலாm மQRm
எ 2 ெவ 2 ெவ lலா m உ ட 9 3 kM m எ ;ப ைவ க ll எ lலா m ~ cச y[ kக pப U1
இ3kc;றன-எlலா ஏQபா1கlm அnதnத சமயt#QM cைடkMmபV தயாr
~ைல[l இ3kc;றன. ஆனாl யா1kகாவ7 இnத கrம பnதm மGHm பவ=க\l] ற W க \ l O GH த U l உ oைம யாக ேவ ப ய u 1 nதாl , ப வ bக ll - 8 ற d க ll
எ1kகாமg3kMm வOkகான d#Bைறகைள Yனாகமbக/; ஆதாரt#l
sவாtயாயm ெசy2 கQRkெகாllள ேவj1m!
எnத ெசlpைக[l #3pபm இlைலேயா அதாவ2 வkரதா-dkcரh இlைலேயா
அைத அWknரஹ க0 எ;Rc ெசாlc;றனr இைதேய 3–க# எ;Rrட
ெசாlcறனr. இnத க#[l ெசlல எ1t2k ெகாlllm ேநரm ஒ3 சமயமாMm. உ[r
ஒ3 சமயt#l அ#க பUசm 14 ரj– •ரm பயணm ெசyய BVym. ேலாகாகசt#;
அV பாகt#g3n2 உc? பாகm வைரyllள உயரm 14 ரj–வாMm. ஒ3 Ptகல
பரமாorட இnத அ#ேவகt#l பயணm ெசyயkrVயதாகேவ இ3kcற2.
dkcரஹ க#[l ஒ3 #ைச[l ேநராக ெசlpmேபா2 அ2 ஒ3 Bழ •ரமாக
இ3nதாpm ச@ அlல2 14 ரj–வாக இ3nதாpm ச@, அதQM ஒ3 சமய ேநரேம
ஆcற2. Ptகலmrட அ# மnத க#[l ஒ3 சமயt#l ஒ3 8ரேதச அளC ெசlcற2
ஆனாl அ# ேவக க#[l அேத ஒ3 சமயt#l 14 ரj– ெசlpcற2.
இpேபா2 dkcரஹ க#[l ஆஹாரk, அநாஹாரk d# பQ`p பாrkகலாm. இnத
தகவl எ#rகாலt#l ெசyயd3kMm மாrகைண பQ` சrcைச[; ேபா2m
பய^llளதாக இ3kMm. dkcரஹ க#[lதா; உ[3kM உடl இlைலேய, 8றM
அ2 ஆஹாரm அதாவ2 ேபாஜனm எpபV எ1t2k ெகாlllm? எ;ற ேகlld
உbகlkM எழலாm. மகllகேள! ஆஹாரm எ;ற ெசாlpkM பல அrtதbகll
இ3kc;றன மQRm ஆஹாரBm பல dதமாக இ3kc;றன. ஆஹாரm எ;றாl
ேபாஜ;, cரஹj-ஏQறl, ஆஹாரm ெபயr ெகாjட ச€ைஜ, ஆஹாரm ெபயr
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ெகாjட மாrகைண, ஆஹாரm ெபயr ெகாjட வrகைண, ஆஹாரm ெபயr ெகாjட
பrயாp# Bதgய பல அrtதbக/l ஆஹாரm எ;ற ெசாl வ3வைதp பாrkக
BVcற2.
ஆஹாரm ஆR dதமாக இ3kcற2. ம9தrகll மQRm dலbMகll வாயாl உணC
ஏQc;றன, அைத கவளாஹாரm எ;R ெசாlc;றனr, இ2 ஒ3வைக உணவாMm.
கrம ஆஹாரm, ேநாகrம ஆஹாரm, ேலபாஹாரm, ஓஜாஹாரm, கவளாஹாரm மQRm
மானjக ஆஹாரm என ஆஹாரm ஆR dதமாMm. ?லr பணtைத சாp81cறாrகll,
ஆனாl ?லr #U1 வாbck கUVk ெகாllcறாrகll, இைவகll எlலாm எnத
ஆஹாரt#l ேசrpப2? எ;R ˆbகll ேகUகலாm. இbM நாm ஹாs?யm
ேபசdlைல, ஆனாl தrம சmபnதமான சrcைச ெசy2 ெகாjV3kcேறாm.
உ[r ஒvெவா3 சமயBm கrமtைத cரஹணm ெசy2 ெகாjேட இ3kcற2 எ;R
B;னேர நாm பாrtேதாm. எ2வைர ேயாகm இ3kcறேதா அதாவ2 சேயாகேகவg
ெபயrெகாjட Mணsதானt#l உllள அரஹnத ~ைலவைர கrமt#; cரஹணm
அதாவ2 கrம ஆஹாரm இைடdடா2 ~க}n2 ெகாj1தா; இ3kcற2. அனா#
காலமாக இ#l ஒ3 சமய ேநரmrட தைட ஏQபடdlைல.
ஆனாl உடl, மனm, வாK சmபnதமான Ptகல பரமாokக/; cரஹணtைத
ேநாகrம ஆஹாரm எ;R ெசாlc;றனr. ஔதா@க, ைவkc…[க மQRm ஆஹாரக
எனpப1m $;R உடlகll மQRm ஆR பrயாp#கll அைடய ேதைவயான Ptகல
பரமாokக/; cரஹணtைதym ஆஹாரm எ;Rதா; ெசாlc;றனr. இtதைகய
ஆஹாரtைத cரஹணm ெசyym உ[ைர ஆஹாரk எ;R ெசாlc;றனr. ஆஹார
பrயாpt#, ச…ர பrயாpt#, இn#@ய பrயாpt#, LவாேசாcLவாச பrயாயாpt#, பாஷா
பrயாpt#, மQRm மனp பrயாpt# ஆcய இnத ஆR பrயாpt#கll பQ` d@வான
சrcைசைய 8றM ெசyயd3kcேறாm.
ஒ3 சமயm ெகாjட 3–க# உ[r அnத சமயt#ேலேய ஆஹாரm எ1kகt 2வbc
d1cற2. இதனாl dkcரஹ க#[l rட இ2 ஆஹாரm ஏQcற2 எ;R
ெசாlலpப1cற2. அதாவ2 மரணm அைடnத 8றM ஒ3 சமயt#l அ1tத 8றd
எ1kM(டm அைடnதCட; P#ய உடl சmபnதமான பரமாokகைள அ2 cரஹணm
ெசycற2. ஆனாl எnத உ[r ஒ3 #3pபm எ1t2 அ1tத 8றd எ1kகc
ெசlpcறேதா அ2 Bதl ஒ3 சமய ேநரm அநாஹாரkகாக இ3kcற2, இரjடாவ2
சமயt#l ஆஹாரkகாக ஆcற2. அநாஹாரக அவsைத[l-~ைல[l ேநாகrம
ஆஹாரm இlைலயானாpmrட கrம ஆஹாரm ஏQப2 ~க}n2 ெகாjேடதா;
இ3kcற2. இரj1 #3pபbகlட; ெசlpm dkcரஹ க# உ[r இரj1 சமய
ேநரm அநாஹாரkகாக இ3n2 $;றாவ2 சமயt#l ஆஹாரkகாக ஆcற2. $;R
#3pபbகlட; ெசlpm dkcரஹ க# உ[r $;R சமய ேநரm அநாஹாரkகாக
இ3n2 நா;காவ2வ2 சமயt#l ஆஹாரkகாக ஆcற2. ேநாகrம ஆஹாரtைத ஏQR,
அதாவ2 ேநாகrமtைத cரஹணm ெசy2 உ[r P#ய உடைல உQபt# ெசy2
ஏQcற2, P#ய உடலைமpP ~க}cற2, அைதேய 8றd எ1tதl எ;cேறாm.
ம 3 t2 வ ம ைன [ l 8 ரச வ m ஆ ன2 m M ழ nைத 8 ற nத 2 எ ;R ெசாlவ 2
ெலௗ‘கt#l-நைடBைற[l ெசாlலpப1வதாMm. [ உjைம[l தா[; க3dl
எpேபா2 Mழnைத உjடானேதா அைதேய 8றd எ;R எ1t2k ெகாllள ேவj1m. ]
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யாராவ2 இறn2 dUடாr எ;R நாm ெசாlpmேபா2 உjைம[l எ;ன
~க}cற2? எ;R பா3bகll. பைழய உடg; எlலா பரமாokகைளym dU1 dU1
உ[r ேவR இடt#QM அ1tத 8றd எ1kகc ெசlcற2. அpபVc ெசlpmேபா2
உடl, மைனd-கணவ;, ~லm-ெசாt2, நjபrகll-M1mபm, ஐsவrயm, அ#காரm
ஆcய எlலாவQைறym இbேகேய dU1 dU1c ெசlcற2. எைதyேம அத^ட;
எ1t2c ெசlலdlைலயா? எ;R ˆbகll ேகUகலாm. ஆm, ஏ; எ1t2c
ெசlலdlைல? ேமேல ெசா;ன எlலாவQ`; சmபnதமான ேமாஹm, ஆைச, ெவRpP
Bதgய கஷாய உணrCகைள ெசy2 ேசrn2kெகாjட-பn#t2k ெகாjட எlலா
கrமbகைளym உட; எ1t2c ெசlcற2. தா; இ2வைர வா}n2 வnத உடைல
dU1dU1 காrமண மQRm ேதஜச உடpட; உ[r dkcரஹ க#[l ெசlpcற2.
dkcரஹ க#[; Bதl சமயt#ேலேய P#ய ஆy/; உதயm ெதாடbc d1cற2.
ேமpm எvவளC ஆyll கUVkெகாjடேதா அvவளC காலmவைர ஒvெவா3 சமயBm
ஆ y ll க rம t# ; ப ர மாo kக ll - ~ ேஷ க bக ll உ த ய t# QM வ nத வ jண m
இ3kc;றன.
Mழnைத 8றnத2m சnேதாஷமைடவ2m, நமkM ேவjVய நபr யாராவ2 இறnத2m
2kகpப1வ2m ஏ; எ;R ெகா€சm அைம#யாகCm (கCm ச@யாகym ?n#ybகll!
இறnதவ3kகாக நாm அmcேறாமா அlல2 நmBைடய ெசாnதm dU1pேபாவதாl
அmcேறாமா அlல2 நாm இnத சமயt#l அழாdUடாl 8றr நmைமp பQ` எ;ன
~ ைன pபா rக ll எ ;R எ jK அ m c ேறா மா ? இ nத அ m ைக kகான எ nத
கஷாயbகளாpm எnத நQபய^m இlைல எ;ப2 உbகll எjணt#l வ3cறதா?
ஆm! கஷாயbகll rட ஒ3 வைக[l பய^ைடயதாக இ3kcற2, P#ய கrம பnதm
ெசy2 ெகாllளேவ அ2 பய^ைடயதாக இ3kcற2. ~க}காலt#l அmதl Bதலான
2யர-2;ப உணrC ெகாlllவதாl P#ய கrமbகll பnதமாc;றன ேமpm அnத
கrமbகll 8;னr உதயt#QM வ3mேபா2 uj1m இ2ேபா;ற Ž}~ைலkேக நmைம
ஆளாkக காரணமாc;றன.
ஒvெவா3 சமயBm P#ய கrம பnதm ~க}cற2 மQRm அத; s## BVnத2m
அைவ எlலாm ஒ;றாக ஒேர சமயt#l உதயt#QM வ3cற2 எ;ற எjணt#l
ˆbகll இ3nதாl அ2 தவறாMm. யாரவ2 ஒ3வr ஒ3 சமயt#l 1,000 கrம
பரமாokகைள 100 வ3ட s##[l பnதm ெசycறாr எ;றாl, 100 வ3டm
க O nத 2 m ஒ ேர ச ம ய t# l ப nத மான அ nத 1 , 0 0 0 க rம ப ர மாo kக l m
ஒU1ெமாtதமாக ஒேர சமயt#l உதயt#QM வn2 பல; தn2 dmn2 d1c;றன
எ;ற கQபைன தவறாMm.
அpபVயானாl உjைம ~ைல எ;னெவ;R உbகlkMt ெத@n2 ெகாllள ஆவl
உjடாcறதlலவா? பnதமான கrம பரமாokக/l எ;ன ~க}cற2 எ;R
ெசாlcேற;, ேகlbகll! கrம பரமாokகll பnதமானCட; அைவகll எlலாm
உ[3ட; சtதாdேலேய அதாவ2 எnத பலைனym தர BVயாத ~ைல[ேலேய
ெகா€ச காலm இ3kMm, அதாவ2 அnத ெகா€சm M`p8Uட காலm வைர அைவ
உதயt#QM வ3வ#lைல. உதயt#QM வராத அnத காலtைத ஆபாதா காலm எ;R
ெசாlc;றனr. ஆபாதா காலm Xrt#யைடnத2m அnத M`p8Uட கrமt#; உதய
காலm ஆரmபமாcற2. ஆரmபt#l M`p8Uட கrம பரமாokக/l ெகா€சm
பரமாokகll மU1ேம Bதl சமயt#l உதயமாc பல; ெகா1t2 dU1
உய@g3n2 dmn2 d1c;றன.
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ஒ3 சமயt#l உ[@ட(3n2 dmm பரமாokக/; ச$கtைத Iேஷகm எ;R
ெசாlc ;ற ன r . இ ரjடாவ 2 ச ம ய t# l ம QR ெமா 3 ~ ேஷ க m d m c ற 2 உ[@ட(3n2 dலMcற2-உதயt#QM வ3cற2. ஆனாl இரjடாm ~ேஷகt#l
dmm அnத M`p8Uட சமயt#l பnதமான பரமாokக/; எjKkைக, B;
~ ேஷ க t# l d m nத அ nத M ` p8 Uட ப nத மா ன ப ர மா o kக / ;
எjKkைகையdடk ெகா€சm Mைறவாக இ3kcற2. $;றாm ~ேஷகt#l dmm
அnத M`p8Uட பரமாokக/; எjKkைக அைதdட ெகா€சm Mைறவான
எjKkைக[l இ3kcற2. இ2ேபால அ1tத1tத ~ேஷகbக/l அnத M`p8Uட
கrமp பரமாokக/; எjKkைக Mைறn2 ெகாjேட ேபாcற2. இைத
~ேஷகbக/; அைமpP, ~ேஷக ரசனா எ;R ெசாlc;றனr. அnத M`p8Uட
கrமt#; s## எvவளேவா அnத s## காலm BVymவைர ஒvெவா3 சமயBm
ஒvெவா3 ~ேஷகமாக உதயt#QM வn2 ெகாjV3kMm. ஆyll கrமm தdர மQற
ஏm கrமbக/; s## மQRm ~ேஷக அைமpP படt#l காUVயபV இ3kcற2.

s00=ஆபாதா காலm+உதய காலm. ஆyll கrமm தdர மQற ஏm கrமbக/; s##
காலt#l ஆபாதா காலm ேபாக u# காலtைத உதய காலm எ;R ெசாlc;றனr.
உதய காலt#; ஒvெவா3 சமயt#pm அnத M`p8Uட ஒ3 சமய ேநரt#l
பnதமான கrமt#; உதயm இைடdடா2 ~க}n2 ெகாjேட இ3kcற2.
எ;ன ஒ3 d?t#ரமான dஷயm எ;R பா3bகll! உ[r ஒ3 சமய ேநரேம கஷாயmஇராக, tேவஷ, ேமாஹ ப@ணாமm-LபாLப உணrC ெகாjட2. அnத உணrd;
~(tதtதாl P#ய கrமm பnதமான2, அpேபா2 அேனக Ptகல காrமண பரமாokகll
உ[3ட; பnதமாc;றன. அnத பரமாokக/; உதயm எ;னேவா ெகா€ச காலm
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கOt2 அேனக வ3டbகll அதாவ2 ஆ[ரm வ3டbகll-லUசm வ3டbகll-கடQகால
வ 3 ட bக ll வ ைர - எ vவ ளC கால t# QM ப nத மான ேதா அ vவ ளC கால mவ ைர
இைடdடா2 உதயt#QM வn2 ெகாjேட இ3kcற2. ஒ3 சமய ேநரt#l பnதமான
கrமt#; ~ைலேய உ[ைர பலகாலbகll dடா2 இpபV பா1ப1t2cற2. இ2ேபால
ஒvெவா3 சமயBm நாm கஷாய உணrC ெகாj1 P#2 P#தாக கrமbகைள பnதm
ெசy2 ெகாllcேறாm, அைவக/; ஒvெவா;`; உதயmrட அேனக வ3டbகll
இvவாேற உதயt#QM வnத வjணm இ3kc;றன.
ெவvேவR காலbக/l பnதமான எnெதnத கrமbகll B#rC (maturity) அைடn2
உ த ய மாc ற ேதா அ nத எ lலா க rம bக / ; உ த ய t# l ெவ / ேய R m எ lலா
பரமாokகlm ஒ;R ேசrn2 ஒU1 ெமாtதமாக ஒேர ~ேஷகமாக [ பல சமயbக/l
கUVkெகாjட கrமbக/; r`p8Uட ?ல காrமண பரமாokகll எlலாm ேசrn2
அnத ஒ3 சமயt#l ெவ/ேயRmபVயான பரமாokக/; rUடமாக ] உ[@ட(3n2
dmc;றன, அைவக/; ஒU1ெமாtத பலைனேய அnத சமயt#l உ[r அ^பdkக
ேவjV[3kcற2.
இbM நாm ஆyll கrமtைத தdர மQற கrமbக/; உதயtைத பQ`p பாrtேதாm,
ஏென9l ஆyll கrமt#l மU1m s## காலm எvவளேவா அvவளேவ அத; உதய
காலBமாMm. உதாரணt#QM யாராவ2 ஒ3வr த; 60-தாவ2 வய#l அ1tத
8றdkகான 10,000 வ3ட நரக ஆyll ெகாjடாr எ9l, அவ3ைடய ~க}கால ஆyll
90 வ3டbகளாMm. ~க}கால ஆyைள Ljஐமா: ஆsll எ;Rm அ1tத 8றdkகாக
கUVkெகாlllm ஆyைள பtயமா: ஆsll எ;Rm ெசாlcறாrகll எ;ப2
உbகlkM ஞாபகt#l இ3kcறதlலவா? B;ேப இ2 பQ` நா; உbகlkM
r`ய3kcேற;. இnத ம9த3kM 60-தாவ2 வய#g3n2 90-ஆவ2 வய2வைர
Pjஐமா; ஆyll கrமt#; உதயm இைடdடா2 ~க}n2 ெகாjV3kMm. இnத
ஆy/; கைட? ~ேஷகm dmnத2m அவr மரணமைடவாr, அ1tத சமயt#l
dkcரஹ க#[ேலேய P#ய ஆy/; உதயm ெதாடbcd1m. இnத உ[r 10,000
வ3ட நரகாyll பn#t2 இ3pபதாl இைடdடா2 10,000 ஆj1கll வைர இnத
ஆy/; ~ேஷகbகll ஒvெவா;றாக 8ர# சமயBm dmn2 ெகாjேட[3kMm.
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ஆs\: s00 = உதய காலm. ஆylkM ஆபாதா காலm இlைலயா? எ;ற ேகlld
உbக/kM எழலாm. ஆபாதா காலm இ3kcற2, ஆனாl அத; கணkM ேவR dதமாக
இ3kcற2. P#ய ஆyll பn#t2k ெகாjட சமயt#g3n2 ~க}கால ஆy/l
எvவளC காலm uதm இ3kcறேதா அnத காலேம P#தாக கUVkெகாjட ஆyll
கrமt#; ஆபாதாகால மாMm. நாm ேமl r`ய உதாரணt#l 90 வய2 ஆyll
ெகாjட ம9தr அவ3ைடய 60-ஆவ2 வய#l நரக ஆyll பnதm ெசy2 ெகாjடாr
ஆைகயாl அவ3ைடய நரக ஆy/; ஆபாதா காலm 30 வ3டbகll ஆMm. அதாவ2
பtயமா; ஆylkM ஆபாதாகாலm அnத உ[r P#யஆyll கUVkெகாjட
சமயt#g3n2 uதm உllள Pjஐமா; ஆylkM சமமாMm.
dkcரஹ க#[; Bதl சமயt#ேலேய அவ3ைடய நரக ஆy/; உதயm ெதாடbc
d1cற2. மரணt#QM B; யாைர-எnத உ[ைர ம9தr எ;R r`ேனாேமா அnத
உ[ைர இpேபா2 மரணமைடnத அ1tத சமயt#g3nேத நாரc எ;ற ெபய@l
அ ைட யாள m காண pப 1 c றா r . ந ரகா y / ; உ த ய m 1 0 , 0 0 0 ஆ j1 க llவ ைர
இைடdடா2 ~க}n2 ெகாjேட[3kMm.
உ[r அ1tத ஒ3 பவt#Qகான-அ1tத ஒ3 8றdkகான ஆyைளேய பnதm ெசy2
ெகாllcற2 எ;ற d#Bைற இ3kcற2. அ1tத 8றd[l அதQM அ1tத 8றdkகான
ஆyைள பn#t2 ெகாlllm. ஏm கrமbக/; பnதm எ;னேவா இைடdடா2
~க}cற2 ஆனாl ஆyll கrம பnதm மU1ேம ?ல ேநரbக/l மU1mதா; ~க}cற2
எ;R B;னேர சrcைச ெசy#3kcேறாm. அnத பnதm எnெதnத க# உ[rகlkM
எnெதnத சமயt#l ~க}cற2 எ;பைத உbகlkM இpேபா2 உதாரணm $லm
P@ymபV ெசாlcேற;.
~க}கால அதாவ2 Pjயமா; ஆyைள $;R பாகமாகp 8@ybகll. அ#l இரj1
பாக ஆyll கOnத 8றM அதாவ2 $;றாm பாகm uதm இ3kMmேபா2, அnத $;றாm
பாக ஆரmபt#; Bதl அnதrBrrtத காலt#l P#ய ஆyll கUVkெகாllள சாt#ய
காலமாக இ3kcற2. இnத காலtைத அபகrஷ காலm எ;R ெசாlc;றனr. அதாவ2
இnத Bதl அபகrஷ காலt#l P#ய ஆyைள கUVkெகாllளdlைல எ;றாl
uதBllள ஆyைள uj1m $;R பாகமாக ெசy2 அ#l இரj1 பாகm கOn2
$;றாபாகt#; Bதl அnதrBrrtத காலm வ3m அlலவா, அ2 இரjடாவ2
அபகrஷ காலமாMm அதாவ2 P#ய ஆyைள காUVkெகாllள சாt#ய காலமாMm.
அnத சமயt#l rட P#ய ஆyll கUடdlைல எ;றாl அேதேபாலேவ அpேபா2
uதBllள ஆy/l $;`l இரj1 பாகm கOn2 வ3m Bதl அnதrBrrதt#l
$;றாவ2 அபகrஷ காலt#l கUVkெகாlllm வாypP cைடkcற2. இ2ேபால
அ#கபUசm எU1 அபகrஷ காலm அதாவ2 எU1 வாypPகll அ1tத பவ ஆyைள
கUVkெகாllள உகnத காலமாக இ3kc;றன. இnத எU1 வாypPக/pm P#ய ஆyll
கUடdlைல எ;றாl மரணt#QM B; அnதrBrrtத காலt#l P#ய ஆyll கU1
~க}nேத ‚3m.
ஆyll கU1தl எ;றாl அ1t2 எnத பவt#QM-எnத 8றd எ1kக இnத உ[r
ெசlலt தM#ேயா அnத 8றdkகான ஆyll கrம பரமாokகll வn2 உ[3ட;
பnதமாவதாMm. ஒ3 அnதrBrrtத காலt#ேலேய அ1tத 8றd[l வாழேவjVய
எlலா ஆyxய கrமt#QM ேதைவயான பரமாokகlm உ[r 8ரேதசt#l பnத
~ைல[l ஏQRkெகாllளp ப1cற2. ?ல உ[rகlkM ஒ3 அபகrஷ காலt#l ஆyll
பnதm ~க}cற2, ?ல3kM இரj1 அபகrஷ காலbக/l, ?ல3kM $;R அபகrஷ
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காலbக/l, அlல2 நா;M, ஐn2, ஆR, ஏm மQRm எU1 அபகrஷ காலbக/pm
ஆyll பnதm கUட BVym. ஆனாl இ2 ேபா;ற அ#க வாypPக/l ஆyll பn#kMm
உ[rக/; எjKkைக வாypPக/; எjKkைக அ#கமாக அ#கமாக Mைறn2
ெகாjேட ேபாcற2. இpேபா2 நாm 6,561 வ3ட ஆyll உைடய கrமX( ம9த3kM
ஆyll கUVkெகாllள தM#யான எU1 அபகrஷ காலbகll எpேபா2 வ3c;றன எ;R
பாrkகலாm.
1-வ2 அபகrஷ காலm 6561-l இரj1 பாகm அதாவ2 4374 வ3டbகll கOnத 8றM
2187 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 அnத சமய Bதl அnதrBrrtதt#l
வ3cற2.
2-வ2 அபகrஷ காலm 729 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
3-வ2 அபகrஷ காலm 243 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
4-வ2 அபகrஷ காலm 81 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
5-வ2 அபகrஷ காலm 27 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
6-வ2 அபகrஷ காலm 9 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
7-வ2 அபகrஷ காலm 3 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
8-வ2 அபகrஷ காலm 1 வ3ட ஆyll uதm இ3kMmேபா2 வ3cற2.
கrம X( ம9தr மQRm dலbMகlkM Bm ஆy/; $;றாm பாகt#l Bதl
அnதrBrrதt#l P#ய பவ ஆyll கU1cற2. ஆனாl ேபாக X( ம9தr மQRm
dலbMகlkM ஆy/; கைட? 9 மாதm (சmயkஞானசn#@கா cரnதpபV) 6 மாதm
(மQற cரnதbக/; பV) uதm இ3kMmேபா#g3n2 [2/3 பாக d#BைறpபV] 8
அபகrஷ காலt#l P#ய ஆyll கU1cற2. ேதவ மQRm நாரc உ[rகlkM ஆyll 6
மாதm காலேம uதm இ3kMmேபா#g3n2 இேத d#BைறpபV ஆyll பnதm
~க}cற2.
இnத காரணtதாl பலr ஒ3வ3kெகா3வr பVணாமtைத-உணrைவ சVயாக
ைவ t7 kெகாll ! எ ;R உ ப ேத ச m ெச yc ;ற ன r . ஆ y ll ப nத m எ pேபா2
ேவj1மானாpm ~கழலாm எ;ற கவைல யா3kMm இ3pபதாகt ெத@யdlைல!
நlல ஆyைள காUVkெகாllள ேவj1m எ;ற ஒ3 dஷயt#l ெகா€சm dOpேபா1
இ3kMm பல3kM, $டநm8kைக மQRm 2வrpP உணrCக/;-கஷாயbக/;
பkகm கவனm இ3pபதாகt ெத@யdlைல. ஆyll Lக 2kகt#QM காரண(lைல;
ஆனாl ஆைச, ெவM/, மயkகேம-ேமாஹ, இராக, tேவஷேம 2kகt#QM $ல
காரணமாMm. sவயm-நா; 2kக வVவமாக இ3kcேற;, அnத காரணtதாl எU1
கrமbகlm எ;9l பnதமாc;றன மQRm இnத பnத-உதய சkகரm அனா# காலm
Bதl அனnத காலm வைர LQ`k ெகாj1தா; இ3kcற2!
இpேபா2 மQற கrமt#; s## எvவளC இ3kMmேபா2 எvவளC ஆபாதாகாலm
இ3kMm எ;ப2 பQ` சrcைச ெசyயலாm. இதQM ஆதாரm, அVpபைட அlல2
d#Bைற: ஒ3 ேகாடாேகாV கடl s## இ3kMm கrமt#QM >R வ3டbகll
ஆபாதா காலமாMm. ேகாடாேகாV எ;பத; அrtதm ேகாVைய ேகாVயாl ெப3kக
வ3m எjKkைகயாMm. ஒ3 ேகாV[l 1 எ;ற எjokM 8றM 7 XjYயbகll
இ3kc;றன, ஒ3 ேகாடாேகாV[l 1 எ;ற எjokM 8றM 14 XjYயbகll
இ3kc;றன. இtதைன கடQகாலm எ;பத; அrtதm ஒ3 1 கடQகால வ3டm, 2
கடQகால வ3டm, 3 கடQகால வ3டm .... இvவாR ேகாடாேகாV கடl வ3டm
எvவளேவா அvவளC கrமt#; s## எ;R எ1t2kெகாllள ேவj1m. ஆyll தdர
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மQற எlலா கrமbக/l ஆபாதா காலm இvவாேற கணkcடpப1cற2 எ;பைத
கவனt#l ெகாllளCm.
‚dர $டநm8kைக[; காரணtதாl (க அ#க பUச s##yைடய (t#யாt2வ
அதாவ2 தrசனேமாஹ’ய கrம பnதm கU1cற2, இத; உtc3xட-அ#க பUச
s## 70 ேகாடாேகாV கடQகாலமாMm. 7,000 ஆj1கlkMp 8றMதா; இnத
கrமt#; உதய காலm 2வbMcற2. அதாவ2 இத; ஆபாதா காலm 7,000 ஆj1கll.
இதQMp8றM 70 ேகாடாேகாV கடQகாலm BVymவைர இnத ஒ3 சமய ேநரt#l
பnதமான கrமt#; உதயm இைடdடா2 ~க}n2 ெகாjேட[3kMm. ஒ3 சமய
$டநm8kைக உணrd; காரணtதாl இvவளC கடQகாலbகll பலைன அ^பdkக
ேவjV[3kcற2 எ;றாl அேனக சமயbக/l ெசyym $டநm8kைக[; பல;
எpபV[3kMm? எ;பைத ெகா€சm ˆbகll கQபைன ெசy2 பா3bகll!
கடl-சாகr எ;ப2 எpபV அளkகpப1cற2 எ;R ெத@n2 ெகாllள தயாராக
இ3kc”rகளா? உbகlைடய கKKைய-கmp•டைர ெகாj1வnதாl rட இnத
கKதtைத P@n2 ெகாllள BVயா2. அதQகாகp பயpபட ேவjVய#lைல, அைத
ஒ3 Lலபமான ˆbகll பll/[l கQற கணkM $லேம P@ய ைவkcேற;. [Bதgl
ேயாஜைன எ;ற அளC எvவளC எ;பைத ெத@n2 ெகாllளலாm, வா3bகll!
அனnதானnத பரமாokகll ஒேர ேநrேகாUVl ஒ;`; பkகt#l ஒ;R எ;ற
~ைல[l ேசrnத ˆளtைத ஒ3 அவச;னாஸ;ைன எ;R ெசாlc;றனr. எU1
அவச;னாஸ;ைன ெகாjட2 ஒ3 ச;னாஸ;ைன. எU1 ச;னாஸ;ைன ெகாjட2
ஒ3 #ரடேரo. எU1 #ரடேரo ஒ3 #ரசேரo. எU1 #ரசேரo ஒ3 ரதேரo. எU1
ரதேரo ஒ3 உtதம ேபாகX( ம9த@; ம[r n9[; அளC. எU1 உtதம ேபாகX(
ம9த@; ம[r n9 அளC ஒ3 மt#ய ேபாகX( ம9த@; ம[rn9 அளC. எU1
மt#ய ேபாகX( ம9த@; ம[rn9 அளC ஒ3 ஜக;ய ேபாகX( ம9த@; ம[rn9
அளC. எU1 ஜக;ய ேபாகX( ம9த@; ம[rn9 அளC ஒ3 கrமX( ம9த@;
ம[rn9 அளC. எU1 கrமX( ம9த@; ம[rn9 அளC ஒ3 ™k. எU1 ™k ஒ3 –.
எU1 – ஒ3 யவm. எU1 யவm ஒ3 உtேதச அbMலm.
அbMலm உtேதச அbMலm, 8ரமாண அbMலm, ஆtமாbMலm என $;Rவைக.
உtேதச அbMலtதாl ேதவr, நரகr, ம9தr, dலbMக/; உடl உயரm, ேதவrக/;
வாOடbகll(~வாசm), நகரm, இயQைக(அk3t#ம) Yனாலயbக/l உllள
8mபbக/; உயரm Bதgயன அளkகpப1c;றன. 500 உtேதச அbMலm ெகாjட2
ஒ3 8ரமாண அbMலm. இதனாl ‚C, கடl, Mலமைலகll, ேவ#ைக, ந#, ˆr~ைலகll,
பரதm Bதலான ேஷt#ரbகll அளkகpப1c;றன. அவசrp8K காலt2 Bதl
சkகரவrt# பரத9; dரl அகலm (finger width) மQRm பரத ைஹராவத
ேஷ t# ர bக / l அ nத nத கால t# l ேதா;R m ம 9 த rக / ; d ரl அ க ல m
ஆtமாbMலமாMm. இnத அbMலtதாl கலசm, கjணாV, ேப@, ப1kைக, வjV, ஏr,
உலkைக, அmP, ?mமாசனm, Mைட, ம9தr வாOடm, நகரm, உபவனm Bதgயன
அnதnத கால மkகளாl அ/kகpப1c;றன.
ேயாஜைனைய Pைக எ;R த(Ol M`p81c;றனr. 6 உtேதச அbMலm 1 பாதm.
2 பாதm 1 ஜா;. 2 ஜா; 1 Bழm. 2 Bழm 1 கஜm. 2 கஜm ஒ3 dl. 2000 dl ஒ3
Mேராசm(ேகாs) . 4 Mேராசm 1 dயவஹார-லM ேயாஜைன. 500 dயவஹார ேயாஜைன
1 மஹா ேயாஜைன. உtேதச அbMலtதாl dயவஹார ேயாஜைனym, 8ரமாண
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அbMலtதாl 8ரமாண-மஹா ேயாஜைனym கணkcடpப1cற2. 500 dயவஹார
ேயாஜைன-2000 Mேராசm ஒ3 8ரமாண அதாவ2 மஹா ேயாஜைன.]
ஒ3 ேயாஜைன about 9.09 miles dUடm (diameter) ஒ3 ேயாஜைன ஆழm ெகாjட
ஒ3 வUடமான MO அதாவ2 பllளm தயாr ெசyybகll. இைத உbகll கQபைன[l
ெசyybகll, எ;ன P@nததா! இnத பllளtைத-ெதாUVைய ெம;ைமயான ேமpm
2jடாkக BVயாத ம[rBைனகளாl (ேராமகjடtதாl) ~ரpப ேவj1m. ~ரpPதl
ேகாPரமாக தா9யm அளpப2 ேபாl அlல, X( அளdl தUைடயாக ~ரpப ேவj1m.
ம[rBைனt 2j1-ேராமகjடm எ;பைத பQ`ym ெத@n2 ெகாlllbகll. உtதம
ேபாகX([l 8றnத 7 நாUகlkMm Mைறவான ஆU1kMUV[; ேமpm 2j1
பjண BVயாத ம[@; Bைனகைள ேராமகjடm எ;R ெசாlc;றனr. ேபாக X(
உ[@; ம[rBைன கrமX( உ[@; ம[rBைன[l 4096-l ஒ3 பாகm எvவளேவா
அvவளேவயாMm.
அnத பllளt#l எvவளC ம[rBைன 2j1களாl-ேராமகjடbகளாl ~ரpப
BVym எ;ற கணkM rட இ3kcற2. அ2 ஒ3 45 எjகll ெகாjட ஒ3 ெப@ய
எ jK kைக யாக இ 3 kc ற 2 எ ;ப ேதா 1 d U1 d 1 c ேற ; . ஒ vெவா 3 1 0 0
வ3டbகlkM ஒ3Bைற ஒ3 ம[rt2jைட அnத பllளt#g3n2 ேவ/ேய
எ1bகll. அnத MO Bmவ2m காgயாMmவைர அvவாேற எ1kக ேவj1m. ~ரm8ய
MO Bmைமயாக காgயாக எ1t2kெகாjட கால அளைவ-அtதைன சமயbகைள
ஆj1களாகk கணkcடpபU1 அைத ஒ3 dயவஹார பlgயm எ;R ெசாlc;றனr.
பlgயm எ;றாl MO அlல2 பllளm எ;R ெபா3ll. இnத உவைமைய ைவt2
பlgயm எ;ற காலஅளC கணkcடpப1cற2. ஆைகயாlதா; பlgயm, கடl
B த லானைவ கால அ ளைவ க ளாக ( m e a s u r i n g u n i t s - க ளாக ) ஆ க ம bக / l
ெசாlலpப1c;றன.
dயவஹார பlgய ேராமகjடbக/; எjKkைகைய அசbkயாதேகாV
வ 3 ட bக / ; ச ம ய bக ளாl ெப 3 kக வ 3 m எ jK kைக உ tதா ர ப lg ய
ேரா ம க jட bக / ; எ jK kைக யா M m . ேம p m இ ைத அ ச bkயாத ேகா V
வ 3 ட bக / ; ச ம ய bக ளா l ெப 3 kக வ 3 m எ jK kைக அ tதா ப lg ய
ேரா ம க jட bக / ; எ jK kைக யா M m . ஒ vெவா 3 ப lg ய tைத y m 1 0
ேகாடாேகாVயாl ெப3kக வ3m ெதாைக அnதnத சாக@;-கடQகாலt#;
அளவாMm. அதாவ2 அசbkயாத dயவஹார பlgயm = 1 உtதார பlgயm. அசbயாத
உtதார பlgயm = 1 அtதா பlgயm. 10 ேகாடாேகாV dயவஹார பlgயm = 1
dயவஹார கடQகாலm. 10 ேகாடாேகாV உtதார பlgயm = 1 உtதார கடQகாலm. 10
ேகாடாேகாV அtதா பlgயm = 1 ஒ3 அtதா கடQகாலm.
கrமbக/; s## அtதா கடQகாலt#l-அtதா சாக@l அளdடpப1cற2. சாகrகடl எ;பத; ெபா3ll லவண சBt#ரt#l உllள ˆr 2/க/; எjKkைகைய
ைவt2 இnத எjKkைகைய ஆகமbக/l நமkM P@ய ைவkc;றனr. ேதவr
நகrக/; ஆyll கடQகாலbக/l இ3kc;றன. அ#l அ#கபUச ஆyll 33
கடQகாலமாMm. ம9தr மQRm dலbMக/; அ#கபUச ஆyll ேபாகX([l
வா}பவrகlkM 3 பlgயமாக இ3kcற2. ஆனாl ஐnதாmகால ம9தrகlைடய
அ # க ப Uச ஆ y ll 1 2 0 வ 3 ட bக ேள ! இ 2 எ vவ ளC ( க kM ைற nத தாக - ( க
அlபமானதாக இ3kcற2 எ;R பா3bகll!
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இத; ஒvெவா3 சமயBm (கCm ம#pP வாynததாMm. அனா# காலமாக இnத
உ[r அனnத பவbகll-பல 8றdகll எ1t#3kcற2, ஆனாl இ2வைர த;ைன
ெத@n2 ெகாlllm கா@யtைத மU1m ெசyயdlைல, அைத அpபVேய dU1
ைவ t# 3 kc ற 2 . அ nத கா @ ய tைத இ nத ப வ t# லாவ 2 ெச yய ேவ j1 m ,
இlைலெய;றாl ேமpm அனnத காலmவைர B;ேபாலேவ 8றd LழQ?[l அைலய
ேவjV[3kMm, நா;M க#க/l LQறவர ேவjV[3kMm. இnத 8றd[l
PjKயm ெசy2 அ1tத 8றd[l ெசாrkகt#l ேதவ 8றd எ1t2 ‚rtதbகர@;
ச ம வ ச ர ண m ெச ;R த rேமா ப ேத ச m ேக Uேப ; எ ;R ெசா lg kெகா j1
இ 3 pப வ rக ைள p பா rt2 ஆ cச rய B m ? @ pP mதா; வ 3 c ற 2 . ஏ ென9 l
அpபVpபUவrகll ~க}காலt#l அவrகlkM cைடtத அrpபமான ~ைலயQற
ெபா3llக/; u#3nேத த;^ைடய2 கவனtைத dடBVயாமl அ#ேலேய Bm
ேநரtைதym ெசலC ெசy2 ெகாjV3pப#g3n2 dலck ெகா€ச ேநரமாவ2
சாs#ர sவாtயாயm ெசyym P3ஷாrதtைத-BயQ?ைய ேமQெகாllள BVயdlைல
எ ;றா l , அ வ rக ll எ ;ன ெசா rkக t# l c ைட kM m ஐ sவ rய க ைள y m ,
ேபாகbகைளym அ^பdpபைத dU1 dU1 சமவசரணm ெச;R அற உபேதசm ேகUட
ேவj1m எ;ற எjணm வ3m எ;றா ~ைனkc”rகll? ெசாlpbகll! ?லr dேதக
ேஷt#ரt#l 8றd எ1kக கனC காjc;றனr. யா3kM அ1tத ஒ3 பவt#;ேமl
ஆைச இ3kcறேதா அவrகlைடய அ8pராயt#l அனnத பவbகll எ1kக ேவj1m
எ;ற இcைச மைறn#3kcற2.
இnத ப€சம காலt#l பரத ேஷtரt#l இ3kMm உ[r சmயkt2வt2ட;
மரணமைடn2 dேதக ேஷt#ரt#l 8றkக BVயா2. சmயkt2வமைடnத 8றM
ஆyll பnதமானாl sவrகt#l ேதவராகேவ 8றpபாrகll. சmயkt2வm அைடym B;
ஆyll கUVk ெகாjடாl ேபாகX( ம9தr அlல2 dலbM அlல2 Bதl நரக
நாரcயாகp 8றpபாrகll. $டநm8kைகyட; இறn2 ம9த ஆyll கUV[3nதாl
dேதக ேஷt#ரt#l 8றd எ1kக BVym, ஆனாl அnத வாypP rட (க 2rலபமாக
(1,000 வ3டbகlkM ஒ3 Bைற ஒ3 கrம X( ம9த3kM எ;ற d#pபV)
இ3kcற2. இத; ெபா3ll dேதகt#l 8றd எ1kக d3pபm ெகாlllm உ[r இnத
பவt#l (tயாt2வt#ேலேய இ3kக d3mPcற2 எ;ப2 தா;.
இnத உ[r அனா# காலt#g3n2 இ;Rவைர அனnத Bைற ‚rtதbகர@;
சமவசரணm ெச;R வn#3kcற2, அனnதBைற ெவ/[l B9 ேவடtைத-#ரvய
gbc B9 ேவடtைத ஏQR சmயk2வm இlலாததாl இ;Rவைர 8றdக/l
LQRவைத ெசy2 ெகாj1 வn#3kcற2. சmயkt2வm அைடய எlலா சாதனBmமனBைடய ஐn2 இn#@யp 8றd, ஞானt#; ெவ/pபா1, கஷாbக/; மnத ~ைல,
Yேனn#ரனாl rறpபUட உjைமயான உபேதசm, இnத உபேதசt#; மrமbகைள
எ1t2krRm ஞா9கlட; ெதாடrP ஆcய எlலாm cைடtத 8றMmrட, யாr
எ#rகாலt#l ெசyேவ; எ;R சாkMc ெசாlcறாrகேளா, அpபVpபUடவrகlkM
அnத எ#rகாலm ஒ3ேபா2m வ3வ#lைல. எ;ெற;Rm எpேபா2m இnத கா@யtைத
அ1tத பவt#l ெசyவதQகாகc ெசாlgkெகாj1 cைடtத இnத அ@ய வாypைப
நmவ dU1 d1c;றனr. இvவளC ேநரm கடl எ;ப#; அளC பQ` ெத@n2
ெகாlllவ#l நாm எbெகbேகா ெச;RdUேடாm, இlைலயா? ஆனாl இnத
பவkகடgl $}cdடாமl அத; கைரைய இnத பவt#ேல அைடய ேவj1m எ;ற
#டமான ‚rமானm ெசyேவாm. 8ற dஷயbகைள அ1tத கVதt#l பாrkகலாm.
- உbகll அmமா.
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ேநாகrமm-பnதm, s00, உதயm
கVதm- 4

ஓm நம: ?tேதpய:

29-7-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
கடl எ;ற காலt#; அளைவையym கrமm பQ`ய கKதtைதym பVt2 ˆbகll
கைளpபைடn2 dடdlைல அlலவா? யாr #னBm ேகாVkகணkcl வrtதகm
ெசycறாrகேளா அவrகlkM எvவளC உQசாகm இ3kcற2 எ;R பா3bகll,
அைதpபQ` ேகUபவrகlmrட அ#க உQசாகமாக ஆcd1cறாrகll! உbகlkM
ேகாV Bதலான அ#க எjKkைககேள இvவளC வiகரமாக இ3kMமானாl,
Yனாகமpப[Q?ைய அவ?யm ெசyybகll. இbM எlலா ெபா3llகlm அசbkயாதm,
அ ன nத m , ப lg ய m , க ட l B த லான ( க ( க p ெப @ ய அ ளைவ க ளா ேல ேய
அளkகpப1c;றன. இbேக எlைலயQற எjKkைகக/ேலேய எlலா dயாபாரBm
~க}cற2 அதாவ2 தt2வ dளkகbகll ெசாlலpப1c;றன.
இbேக Bkcயமான dஷயm எ;னெவ;றாl எனkSp LVயWlைல எ;ற
எjணtைத-எ;ற BVைவ மU1m உbகll மன#l ெகாj1வரா‚rகll. எனkSp
LVயWlைல எ;ற dஷயm யா3ைடய P@தgl வnத2? உbகlkகா அlல2 உbகll
அ3cl உllளவrகlkகா? இ2 யா3kM P@யdlைல எ;R ெத@nதேதா அ2
எ;னேவா sவயm உbகlkMtதாேன ெத@nத2. இேதேபால ஆகமஅ`C rட
உbகlkM அவ?யm ெத@ய வ3m, ஏ; ெத@ய வரா2 எ;R ~ைனkc”rகll, ஏ;
P@யா2 எ;R ~ைனkc”rகll?
நா: எ:னேவா ேகவலஞான சk0 ெகாoட /{ைமயான-பV8ரணமான அ.W:
கன]oடமாேவ:, ேம‚m அnத சk0MU1n7 சா0அனnத காலmவைர ேகவலஞான
ப rயா ய m இ ைட W டா7 ெவ \ வ 1 m , ஆ னா‚ mt ட நா: 7 1 வ மாக எ pப "
இ1knேறாேனா அpப"ேய அனா0அனnத காலm Iைலயாக இ1knேற:,
இ1pேப:. எ;ற dஷயtைத மU1m ெத@n2 ெகாj‹rகளானாl, அேதா1 இpேபா2
ெவ/pப1m அlப L3த ஞானtைத ஒp8U1 ஏ; ˆbகll கவைல ெகாllள ேவj1m?
உbகlைடய இயlைபேய ˆbகll மறkக ேவjடாm! L3த ஞானt#; இnத
பrயாயmrட உbகlைடய ஞான sவபாவ சk#[g3nேத ெவ/pப1cற2, சாs#ரm
ப V pப # g 3 nேதா அ lல 2 ச pத t# g 3 nேதா ( # vய tெதா9 [ g 3 nேதா )
ெவ/pபடdlைல. ஏென9l எnத பrயாயm எnத #ரdயt#^ைடயேதா, அnத
#ரdயேம அத; கrtதாவாMm, ேவR யாேரா, எ2ேவா அத; கrtதா இlைல.
கrமt#; பரமாokகll எvவளC எjKkைக[l வ3c;றன மQRm எnத
Bைற[l எpபV உதயt#QM வ3c;றன எ;பனெவlலாm (கCm Lவார?யமான ஒ3
dஷயமாMm. கrமt#l அத; ~ேஷக அைமpP எvவாR ~க}cறேதா அேதேபால
உ ட g l அ தாவ 2 ேநாக rம t# l r ட ~ ேஷ க அ ைம pP ~ க }c ற 2 . உ [ r
மரணமைடn2 ேவRக# எ1kகc ெசlpmேபா2 அதாவ2 dkcரஹ க#[l ெசlpm
சமயt#l, அnத உ[r த; காrமண மQRm ேதஜச உடlகைள அத^டேன எ1t2c
ெசlcற2 எ;ப2 நமkM ெத@nத ஒ3 dஷயmதா;. dkcரஹ க#[; காலm
Mைறnத பUசm ஒ3 சமயm, அ#க பUசm நா;M சமயமாMm. அ#l 1• க0Ml
அதாவ2 #3pபm எ2Cm இlலாமl ெசlpm உ[r, அnத Bதl சமயt#g3nேத
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ேநாகrம ஆஹாரtைத cரஹணm ெசycற2 அதாவ2 ஈrt2k ெகாllcற2. அதாவ2
அத; P2 8றd[; உடl சmபnதமான அனnத பரமாokகைள த; ஆ;ம
8ரேதசt2ட; ஈrt2kெகாllளt 2வbc d1cற2. பாp/kதா க0Ml அதாவ2
ஒ3 #3pபt2ட; ெசlpm உ[r Bதl சமயt#l அனாஹாரkகாக அதாவ2
ேநாகrம ஆஹாரtைத ஈrகாமg3n2, இரjடாவ2 சமயt#g3n2 ேநாகrம
ஆஹாரtைத ஏQRkெகாllcற2. லா=கUகா க0Ml அதாவ2 இரj1 #3pபt2ட;
ெச lp m உ [ r இ ரj1 ச ம ய bக ll அ னாஹா ரkகாக இ 3 n2 $ ;றாவ 2
சமயt#g3n2 ேநாகrம ஆஹாரtைத ஏQcற2. ேகா%tVகா க0Ml அதாவ2
$;R #3pபbகlட; ெசlpm உ[r $;R சமயbகll அனாஹாரkகாக இ3n2
நா;காவ2 சமயt#g3n2 ேநாகrம ஆஹாரtைத ஏQcற2.
உ[r இnத ேநாகrம வrகைணகைள ஈrt2 அைவகைள அத; P#ய 8றdkகான
உடl, மனm, ேபcL, sவாேசாcLவாசm, Bதgய வVவbக/l மாQ`யைமkcற2.
வrkகைணகll ஐn2 dதமாக இ3kc;றன எ;ப2 B;னேர உbகlkM ெத@nத
dஷயmதா;, அைவகll எைவ எ;ற ஞாபக(3kcறதா? அைவகll 1.ஆஹார வrகைண,
2.ேதஜஸ வrகைண, 3.பாஷா வrகைண, 4.மேனா வrகைண மGHm 5.காrமண வrகைண
எ;பனவாMm. Ptகலm ெமாtதBm 23 வrகைண வVவbகளாக இ3kc;றன. ஆனாl
ேமேல rறpபUட ஐn2 வrகைணகைள மU1ேம உ[r ஏQRkெகாlllcற2.
அைவக/l காrமண வrகைணக/g3n2 கrமbகll தயாராc;றன. மQற நா;M
வrகைணக/g3n2 உடl, மனm, sவாேசாcLவாசm, ேதஜஸ உடl Bதgயன
தயாராc;றன. இைவகைள ேநாகrம வrகைண எ;R ெசாlc;றனr.
இpேபா2 நாm வrகைணகைள பQ` L3kகமாக சrcைச ெசyயலாm. சk#[;
ேமpm 8@kக BVயாத (கc ?`ய பாகtைத அWபாகp ]ர0ேசt (unit of
measurement of power) எ;R ெசாlc;றனr. ஒvெவா3 பரமாoCm அத; சk#
அதாவ2 அ^பாகt2ட; இ3kcற2. இத; ெபா3ll அdபாகp 8ர#ேசt-2ட;
இ3kcற2. ஆைகயாl பரமாoைவ “வrகm” எ;R ெசாlல BVym ஏென9l வrகm
எ;பத; ப@பாைஷ-வைரயைற-ெசாQெபா3ll dளkகm அWபாகp ]ர0ேசt-க\:
ச%கtைத வrகm எ:H ெசாln:றனr எ;பதாMm. எnெதnத பரமாokக/l
சமமான அdபாக 8ர#ேசt இ3kcறேதா அnத பரமாokகைள ெதாMpைபPtகலbக/; rUடtைத-Ptகலtதாலான ெமாtைதைய-8jடtைத வrkைண
எ ;R ெசாlc ;ற ன r . இ த ; ெபா 3 ll M ` p8 Uட வ rக ைணக / ; எ lலா
பரமாokக/pm சk#[; அmசBm சமமாக இ3kcற2 எ;பதாm.
எnத வrகைண ஔதா@கm (ம9த மQRm dலbM உடl அைமய காரணமான
8jடm), ைவk…[கm (ேதவ மQRm நாரc உடl அைமய காரணமான 8jடm), மQRm
ஆஹாரகm (ஆஹாரக @t#தா@ ஆறாவ2 Mணsதானt#l இ3kMm B9 ‚rtத
வnதைன அlல2 சமவசரணm ெசlல அnதrBšrtத ேநரmவைர மU1ேம இ3kMm
மQRெமா3 உடl அைமய காரணமான 8jடm) ஆcய $;R உடl வVdl
மாQறமைடym தM#ெகாjட Ptகல 8jடbகைள ஆஹார வrகைண எ;R
ெசாlc;றனr. Ptகல 8jடm உடl வVவ மாRைக அைடய ~(tதமாக இ3kMm
உ[@; இnத சk#ைய பrயாp0 எ;R ெசாlc;றனr. பrயாp# எ;ப2 ஒ3
Lதn#ரமான dஷயமாதலாl 8றM அைதpபQ` d@வாக சrcைச ெசyயலாm.
எnத வrகைண ேதஜஸ உடl வVdl மாQறமைடcேதா அைவகைள ேதஜஸ
வrகைண எ;R ெசாlc;றனr. ேதஜச உடl ஔதா@கm Bதலான உடlக/l
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காn#-8ரகாசtைத ேதாQRdpப#l ~(tதமாக இ3kcற2. எnத வrகைண சpத
வVdl மாQறமைடcறேதா, அைவகைள பாஷா வrகைண எ;R ெசாlc;றனr. எnத
வrkகைணகளாl #ரvdய மனm அைமcறேதா அைவகைள மேனா வrகைண எ;R
ெசாlc;றனr. இnத நா;M வrகைணகைளym ேநாகrம வrகைண எ;Rm
அைவகளாl அைமym உடlகைள ேநாகrம உடl எ;R ெசாlc;றனr. எvவாR
ேயாகm $லm அதாவ2 ஆtமாdl ~கmm ப@sபnதனtதாl அதாவ2 ஆtம
8ரேதசt#l ~கmm அ#rCகளாl உ[r காrமண வrகைணகைள ஈrt2k
ெகாllcறேதா அேதேபாலேவ உ[r 8ரேதசt#l ~கmm ேயாகt#; $லேம உ[r
அத; உடl சmபnதமான ேநாகrம வrகைணகைளkrட ஈrt2k ெகாllcற2-இதQM
நாம கrமt#; உதயm ~(tத வVdl இ3kcற2.
இpேபா2 8றnத Mழnைத (கc ?`யதாக இ3kcற2 ஆனாl வ3டm Bmவ2m
ேவகமாக வளrn2 ெப@யவனாcற2. ˆ உ;^ைடய MழnைதkM உணC ஊUVதா;
அ2 வளrt2 ெப@யவனான2 எ;Rதாேன ~ைனkcறாy. உணC உjபத;
காரணtதாl உடl ஆேராkயமாக வளrcற2, உணC உjணாமl யா3m உ[rவாழ
BVயா2 எ;ற உ;^ைடய எjணm தவறாMm.
dkcரஹ க#[; கைட? சமயt#g3n2 ஒvெவா3 சமயBm இnத உ[r அனnத
ேநாகrம Ptகல வrகைணகைள cர!t2kெகாj1 இ3kcற2. கைட? சமயmவைர
அதாவ2 மரணமைடym அnத சமயmவைர இnத ேநாகrம வrகைணக/; cரஹணmேநாகrம உணைவ ஏQறl ~க}n2 ெகாj1தா; இ3kcற2. உணC, தj•r
இைவகைள உjணாமl அேனக வ3டbகllவைர உ[r வாழ BVym! எ;பைத
உbகளாl நmபBVயdlைல அlலவா? ெகா€சm ேயா?t2pபா3bகll! அரஹnத
பகவா; உணC உjப#lைல, தj•r MVpப#lைல, அதாவ2 அவ3kM
கவளாஹாரm இlைல, ஆனாpmrட அவr ேகாV வ3டbகll ?tத பகவானாக
ஆMmவைர பரம ஔதா@க உடpட; உ[r வா}cறாr. ேதவr மQRm நரகrக/;
ஆyll பலகடQகாலbகளாக இ3kc;றன. ேதவrக/; ஆyll எtதைன கடQகாலேமா
அtதைன ஆ[ரm ஆj1கlkM 8றேக அவrகlkM உணC உjண ேவj1m எ;ற
எjணm வ3cற2. அpேபா2 அவrகlைடய ெதாjைட[l அ(rதm Lரkcற2,
அைத dmbக அவrகlkM உணC உjட #3p# அைடc;றனr, ப?ym இlலாமl
ேபாyd1cற2. நாரc உ[rகlkM ப?ym, தாகBm க1ைமயாக இ3kcற2,
ஆனாpm நரகt#l அவrகll உjண உjணேவா, MVkகேவா தj•ேரா எ2Cm
cைடpப#lைல, எைதym உjணாமேலேய அவrகll கடQகால வ3டbகll, அதாவ2
அவrக/; ஆyll BVymவைர வா}n2 ெகாj1தா; இ3kcறாrகll.
இதQM காரணm எ;னெவ9l இவrகll எlலாm ஒvெவா3 சமயBm ேநாகrம
வrகைணகைள ஆஹாரமாக cர!t2k ெகாjV3kcறாrகll. dkcரஹ க#[l 1, 2
அlல2 3 சமயm ேபாக, 8றnத#g3n2 மரணமைடym வைர ஒvெவா3 சமயBm
உ [ r ேநாக rம ஆ ஹா ரtைத ஏ QR kெகாjேட தா; இ 3 kc ற 2 . M ழ nைத
ெப@யவனாக ஆMmவைரtதா; ேநாகrம ஆஹாரtைத ஏQRkெகாllcற2, 8றM இnத
வrகைணகைள ெகா€சm ெகா€சமாக dU1d1cற2 எ;R ˆ ~ைனpபாயானாl,
அ2 தவறாMm. கrமbக/; ~ேஷக அைமpP ேபாலேவ இnத ேநாகrமbக/l rட
ஆபாதா காலm இ3kMm எ;ற எjணm இ3nதாl அ2rட தவறாMm. 8றM
எ;னதா; ~க}cற2? அைதpபQ` இpேபா2 சrcைச ெசyயலாm.
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Bதl சமயt#l cர!tத ேநாகrம வrகைணக/g3n2, அnத Bதl
சமயt#g3nேத ேநாகrம வrகைணக/; dmதl-உதயt#QM வ3தl-உ[ைர
dU1p 8@தlrட ஆரmபமாc d1cற2. அனnத ேநாகrம Ptகலbக/g3n2 அேத
சமயt#l அேனக பரமாokகll dmn2 d1c;றன, இரjடாவ2 சமயt#l
அைதdடk ெகா€சm Mைறவாக, $;றாm சமயt#l அைதdட இ;^m ெகா€சm
Mைறவாக, இvவாR அ1tத1tத சமயbக/l Mைறnத அளdl dmவ2 ~க}n2
கைட?[l uதBllள ?ல பரமாokகll மரண சமயt#l Bmவ2மாக dmn2
d1c;றன. ேநாகrமt#; இnத ~ேஷக அைமp8lrட ஆபாதாகாலm இlைல.
dkcரஹ க#[; கைட? சமயt#l உ[r ேநாகrம ஆஹாரtைத ஏQMm ேநரேம,
அ2 8றd எ1kMm சமயமாMm. அnதc சமயt#g3n2 ஆyll கrமt#; s##
எvவளேவா அvவளC s##, Bதl சமயt#l cர!tத ேநாகrமt#; s##யாக
இ3kMm. அத^ைடய உதயகாலmrட அnதc சமயt#g3n2 மரணமைடym
சமயmவைர இ3kMm. இரjடாவ2 சமயt#l cர!tத ேநாகrமt#; s##,
uதBllள ஆyll எvவளேவா அvவளC, அதாவ2 ஆy/l ஒ3 சமயm Mைறnத அளC
இ3kMm. 10 வ3டbகlkMp 8றM உ[r எnத ேநாகrமtைத cர!kcறேதா அத;
s## uதBllள ஆyll எvவளேவா, அதாவ2 ஆy/l 10 வ3டm Mைறnத அளC
எvவளேவா அvவளC இ3kMm. இைத ஒ3 உதாரணm $லm ெத@n2 ெகாllளலாm.
60 வ3ட ~க}கால ஆyll ெகாjட ஒ3 உ[r, 10 வ3டbகll கOt2 அnத சமயt#l
எvவளC ேநாகrமtைத cர!kcறேதா, அத; s## 50 வ3டbகளாக இ3kMm.
அத; உதயm அnத சமயt#g3nேத ெதாடbc 50 வ3டbகllவைர ˆVt#3kMm,
அதாவ2 மரணமைடym சமயmவைர ~க}n2 ெகாjேட[3kMm. ~க}கால ஆy/l
uதBllள ஆyைள கUதாவேசe ஆyll எ;R rRவr.
ஒvெவா3 சமயBm உ[r அனnத ேநாகrம பரமாokகைள cர!kcற2, ேமpm
அனnத அளேவ dU1m d1cற2. ஏேன9l ெவvேவR அேனக சமயbக/l cர!tத
ேநாகrமbக/l உதயகாலm ஒ;றாக வ3cற2, அதனாl அnதc சமயt#l
உ த ய மா M m அ ைவ க ைள ெய lலா m ஒ ;றாக ேச rn2 க ணkc Uடாl அ 2 C m
அனnதமாகேவ இ3kMm. இnத ேநாகrம வrகைணக/; cரஹணm ெவvேவR
சமயbக/l ~க}nதாpm, ஒvெவா;`; கைட? சமயBm ஒ;றாகேவ இ3kcற2,
அதாவ2 ஆyll BVym சமயm வைரேய இ3kcற2. எvவளC ஆyேளா அதாவ2
மரணt#; சமயm எ2ேவா அ2ேவ ேநாகrமt#; கைட? s##யாக இ3kcற2.
அnத சமயt#l எlலா ேநாகrமbகlm உதயமாc, உ[3m ேநாகrம PtகலBmஉடpm ஒ;`g3n2 மQெறா;R 8@n2 d1cற2, உ[r, உடைல ஒU1ெமாtதமாக
dU1dU1 அ1tத 8றd எ1kக ேவjVய இடt#QM ெசlcற2. [உடpm உ[3m
8@ym இnத ~க}ைவேய மரணm எ;R ெசாlc;றனr.]
எ;ன, இத; ச@யான அrtதm இpேபா2 உbகlkM P@nததா? ஆy/; s##
~cச[kகpபUடதாக இ3kcற2, அ#l ஒ3 சமயmrட அ#கமாவ2 ~கழ BVயாத
ஒ;றாக இ3kcற2. அேதேபால ேநாகrமm அதாவ2 உடg; s## rட
~cச[kகpபUடதாக இ3kcற2. கைட? சமயt#QMp 8றM ஒ3 சமயm rட
உ[3kMm உடpkMm இ2வைர இ3nத சmமnதm BQ`pm அQRpேபாcற2.
உ[ேர அnத உடைல dU1dU1 ேவR இடt#QM P#ய 8றd-P#ய உடைல ஏQகc
ெச;R d1cற2. இnத ~க}ைவt த1kக sெபஷgU டாkடrகll, தைல?றnத
ைவ[t#யrகll, மn#ரm, தn#ரm, எlலா வச#கlm ெகாjடதாகk க3தpப1m
நzன ம3t2வமைனகll, ெரsபேரUடr Bதலான ெசயQைகயாக $cL d1m
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க3dகll, இதய அRைவ?ccைச, இn#ர;, Yேனn#ர; ஆcய யா3m-எ2Cm
சாமrt#யm அQறைவகளாக இ3kc;றன. அதாவ2 மரணm எ;பைத யாராpm
ெகா€சmrட மாQ`யைமkக BVயாத ஒ;றாக இ3kcற2!
பலr மரணபயtதாl Mேதவrக/டm மாUVkெகாj1 cர›த (t#யாt2வ
கrமtைதk கUVk ெகாllc;றனr. ேவR ?ல ம9தrகll மரணt#; வா[g3n2
மQறவrகைளk காpபாQRவதாக ஏமாQR ேவைலகைளc ெசycறாrகll. யா3m
எவைரym ெகாlலCm BVயா2, மQRm யா3m எவைரym மரணt#g3n2
காpபாQறCm BVயா2 எ;ப2 அவrகlkMt ெத@யா2 ேபாpm! ஏென;றாl யா3m
எவ3ைடய ஆyைளேயா அlல2 த;^ைடய ஆyைளேயா அ#கpப1tத இயலா2.
அேதேபால ேநாகrமt#; s##ையkrட யா3m அ#கpப1tதேவா அlல2
M ைற kக ேவா B V யா 2 . இ nத உ [ rக l kM த ;^ ைட ய அ lல 2 த ;
உறdனrகlைடய மரணm பQ`ய பயேம (க அ#கt 2;பtைத ெகா1pபதாக
இ3kcற2.
ேநாகrமbக/; இnத cர!tதl மQRm d1ப1தl பQ`ய அ`C வnதCட;,
உடg; ஒvெவா3 பரமாod; s##ym ~cச[kகpபUV3pப2 நமkMt
ெத@யவ3cற2. ஒvெவா3 சமயBm உடg; அனnத பரமாokகll P#தாக வn2
ேசrc;றன மQRm அனnத பரமாokகll உடgg3n2 d1பU1 ெவ/ேயRc;றன.
ம3t2வ சாs#ரbகll rட உடgl PனரைமpP (regeneration) மQRm ?ைதC
(degeneration) இைடdடா2 ~க}n2 ெகாj1தா; இ3kcற2 எ;R ெசாlcற2.
உ[r இ;Rவைர த; ேவRdதமான அs#t2வtைத-~ைலtதt த;ைமைய
அ`யேவ[lைல. யா3kM இnத ேநாகrம Ptகலtதாலான உடைலேய இ2தா; நா:
எ;ற நm8kைக இ3kcறேதா அவrகlைடய இnத நm8kைக[; dைளவாக
உ[@; z}c? ~க}n2 ெகாjV3kcற2. நமkM அனா# காலமாக ஒvெவா3
8றd[pm 2ர#3xடவசமாக இnத கைதேய uj1m uj1m ெதாடrc?யாக
~க}n2 ெகாjV3kcற2. இnதc ேசாகk கைதைய ˆbகll ேகUŒrகளாக!
இnத உ[r எbேகேயா மரணமைடn2 இbM வnத2. அ2 இரj1 உடlகைள
அதாவ2 ஒ;R காrமண உடl மQெறா;R ேதஜச உடl இரjைடym அத^ட;
ெகாj1 வ nத 2 . இ nத இ ரj1 mதா; உ [ 3 ட ; ெந 3 bc ய 2 ைண யாக
இ 3 kc ;ற ன . ல Uச kக ணkகான ேகா V kக ணkகான வ 3 ட bக ளாக அ ைவ
உ[3டேனேய வn2 ெகாjV3kc;றன. இbM 8றd எ1tத2m உ[3kM
மQRெமா3 உடl cைடkcற2. அnத உடg; ெபயr ஔதா@க உடl. இnத உடl
எ;னேவா உ[3ட; இnத ஒ3 8றdவைர மU1ேம 2ைணயாக இ3kcற2.
8றnத#g3n2 மரணmவைர மU1ேம உட; இ3kcற2.
காrமண மQRm ேதஜஸ உடlகைள எ;னேவா உ[r எpேபா2m பாrtதேத[lைல,
அத; பாrைவ[l வnத2 எ;னேவா இnத ஔதா@க உடl ஒ;R மU1mதா;. உ[r
த ;ைனtதா; எ pேபா2 m அ ` ய ேவ [ lைல , த ;ைன அ ைட யாள B m காண
Bயலdlைல, த; இயlP பQ`ym இnநாllவைர ேகUகC(lைல. ஆனாl இnத உ[r
தனkM Lலபமாகk cைடtத ஔதா@க உடைலேய இ7தா: நா: எ;R நm8k
ெகாjV3kcற2. இnத உடpkேக உ[r அைனtைதym ெகா1kcற2, இைதேய
தா; எ;R நm8 இnத உ[r அnத உடpkM எ;னதா; ெசyயdlைல?
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ஆஹார வrகைணயாl ெசyயpபUட இnத Ptகல பரமாokக/; 8jடtைத,
அதQM cைடtத ேதஹtைத, உடைல உ[r த; BUடாll தனtதாl ஆtமா அதாவ2
தா: எ;R நmPcற2 மQRm இnத கQபைனயான தா:^kகாக உjைமயான
தா:னாcய த; இ3pைப, அs#t2வtைத ெதாைலt2dU1 இnத உடpkM
அVைமயாc, அத; ேசைவ[l Bmைமயாக ஈ1பா1 ெகாjV3kcற2. இnத
அVைமtதனtதாl இரCm, பகpm உடpkM ேசைவ ெசyவ2, அதQM உjணCm,
MVkகCm ெகா1pப2, M/kக ைவpப2, அழM ப1t2வ2, அலbக@pப2, வjணm
X L வ 2 , அ த QM ேநா y வ n2 d Uடாl ப ய pப 1 வ 2 , அ nத க வ ைல [ ேல ேய
ஆ}n#3pப2, மQRm இnத உடைல dU1dU1 ேவR 8றd எ1kகc ெசlpm ேநரm
வnத2 dUடாl ஐyயேஹா! நா: இறn7 Wwேட: எ;R நm8 மஹா 2kக உணrC
ெகாllவ2 Bதலான ெசயlகேள இnத உ[@; ~ைலைமயாc dUட2. உ[@; இnத
ேமாஹ, இரக, tேவஷ-ஆைச, ெவM/, மயkக உணrd; காரணtதாl P#ய கrமbகll
உ[3ட; பnதமைடnத வjணm இ3kc;றன, அதனாl உ[r கrமbகlடேன
எpேபா2m இ3n2 ெகாjV3kMm ~ைலைய dடாமg3kcற2.
உ[@; இnத 2ர#xடமான ~ைலkM உடg9; MQறm எ;ன இ3kcற2?
உ[@டm தா; இnத BUடாll தனm இ3kcற2! கrமேம இnத உடpkM ஒpபnதm
(contract) ெகா1t2 rp8Uட2, உடl அத; d3pபtதாl தானாகேவ இbM வnததா
எ ;ன ? ேநாக rம ேம அ தாவ 2 நா ம க rம ேம உ jைம [ l உ ட ைல c ெச yy m
Žtரதா@யாக இ3kcற2. #ரvdய கrமbகll nUபமாக இ3pபதாl இnத உ[3kM
அைவ எpேபா2m ெத;ப1வ#lைல.
உ[r இைடdடா2 ஆைச, ெவM/, மயkகm Bதலான $டநm8kைக மQRm 2வrpP
உணrCகைளk ெகாjV3kcற2. இnதk காரணtதாl ஒvெவா3 சமயBm அனnத
கrமtைத உj1 பjom காrமண பரமாokகll உ[3ட; பnதமாc;றன. உ[r
8ரேதசt#l வn2 அbேக அத; rடாரtைத அைமt2kெகாj1 தbc d1c;றன.
பைழய கrமt#; s## BVnத2m உ[r 8ரேதசt#g3n2 அ2 மU1m dலc
d1cற2, ஆனாpmrட கrமt#; இ3pP மU1m ெதாடrc?யாக இ3n2
ெகாjேட [ 3 kc ற 2 . அ னா# கால மாக ச tதாd l இ 3 kM m க rம t2 ட ;
~cச[kகpபUட P#ய கrம பரமாokகll வn2 ேசrc;றன அேதயளC பைழய கrம
பரமாokகll உ[r 8ரேதசt#g3n2 dmn2 d1c;றன.
இbM கrமm ெவRமேன வn2 பnதமாவ2, dலMவ2 மU1ேம ~க}nதாl
பரவா[lைல; ஆனாl கrமm உ[ைரdU1 dலcc ெசlpmேபா2 உ[3kM
ப@Lகைள வழbc அதாவ2 பல;கைளk ெகா1t2dU1, தbc[3nததQM
வா ட ைக ைய k ெகா 1 t2 d U1 c ெச lc ற 2 . இ ைத ேய க rம உ த ய m எ ;R
ெசாlc;றனr. எU1 கrமbகlm அதனத; ஸவபாவt#QM உகnதாrேபால
ெவvேவR பல;கைளk ெகா1kc;றன. இைதpபQ` B;னேர நாm சrcைச
ெசy#3kcேறாm.
கrமm எvவளC பலm வாynததாக இ3nதாl நமkM இtதைகய ப@L-பல;
ெகா1t2 dU1c ெசlல BVym? நமkM இnத அழகான உடைல ெசy2
ெகா1kc;றன, நாm Lகm அ^பdkக ேதைவயான பலவைக சாதனbகைள
உ3வாkc நமkMk cைடkகc ெசyc;றன எ;R நmPவாயானாl, ேஹ உMேர! நா:
உ:ைன அpபாW எ:H ெசாlவதா, /wடாll எ:H ெசாlவதா!! ஏy,! சGH ேயாj.
கrமm உனkM எnத உபகாரtைதym ெசyயdlைல. அ2 அத; ெசாnத ேவைலைய,
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அத; பாரmப@யtைத பராம@t2k ெகாjV3kக ேவjV[3kcற2. „ அ7 த1m
பலேனா| ேசராமl, அ0l இ:பtைதsm, ஏkகtைதsm ெகாllளாமl, அ0l
மய=nWடாமl இ1nதாl, L0ய கrம=கll உ:[டm வn7 பn0kகா7. இvவாR
~க}n2 ~கழn2 கrமt#; சtதா-இ3pP ெகா€சm ெகா€சமாக கOn2 Bmவ2m
இlலாமl ேபாMm ~ைல உjடாMm, இதனாl ˆ Xரண மc}c?யாக இ3kகலாm.
ேஹ உ[ேர, உ; BUடாll தனtைத ெகா€சm பாr! ˆ உ3வ(lலாத
8ரேதசbகைளk ெகாjட ஒ3 P€சm, Mdயl (mass). (கp 8ர?t#யான ஞானm
Bதலான Mணbகைளk ெகாjடவ;, எ;Rm அOயாத ஒ3 ?றnத ெபா3ll ˆ. ஆனாl
இnத கrம ேநாகrம வrகைணகளாl-உ3வBைடய 8jடtதாலான உடைலேய ˆ என
ஏ QR k ெகாjV 3 kc றா y . நா ம க rம m ( க t # ற ைம யாக உ னkகாக ஐ n2
Pல;கlட; rVய உடl வVdl ஒ3 ?ைறையc ெசyத2, ஆyll கrமm M`p8Uட
காலmவைர உ;ைன இnதc ?ைற[l அைடt2 dUட2, ேமாஹ’ய கrமm உனkM
அpபV ஒ3 மn#ரtைத ேபாU1 மயkc அnதc ?ைறையேய-உடைலேய உ;^ைடய
~ஜ sவ‰பm எ;R நmPmபV ெசy2 அ#ேலேய உ;ைன உUகார ைவt2dUட2.
ˆ இnத ?ைறcசாைல[; கU1மானtைத அதாவ2 உடg; அைமpைப உQசாகp
ப1t2cறாy, ஒvெவா3 வ3டBm இதQM ஆj1dழா, 8றnதநாll ெகாjடா1cறாy
மQRm இnத ?ைறcசாைலைய அழகாக ைவt2kெகாllவ#l மQRm அத;
ப ரா ம @ pP kகாக ˆ எ lலா ேந ர B m உ ைழ t2 k ெகாjV 3 kc றா y . இ nத
? ைற cசாைல kM ஏ தாவ 2 ேந rnதா ேலா அ தாவ 2 இ nத உ ட g l ஏ தாவ 2
ெசயgழpேபா அlல2 பா#pேபா ஏQபUடாl உடேன டாkட@டm ெச;R காj8t2
அதQM ம3t2வm ெசycறாy. ேமpm இnத ?ைற[g3n2 ேவR ?ைறkMc
ெசlpm சமயm வnத2m அதாவ2 இpேபா#3kMm உடைல dU1dU1 ேவR P#ய
உடைல எ1kக ேவjVய ேநரm வnத2m, அதாவ2 மரணm அ3cl வ3mேபா2 ˆ
சtதm ேபாU1 அm2 அமrkகளm ெசycறாy. ேஹ உ[ேர! ˆ எ;னேவா ஞான
மயமானவ;, ேகவலஞான இயlைப உ;9டtேத [சk# வVdl] ெகாjடவ;, இnத
?ைற[g3n2m அதாவ2 உடgg3n2m BQ`pm ேவறானவ;, ஆனாpmrட
?ைற[; ஜ;னlகll வOயாக, அதாவ2 உடgl உllள Pல;கll, இn#@யbகll
வOயாக ெவ/[l உllளைவகைளp பQ`ய ெகா€சm அ`C ஏQபUடாl அnத அளC
அlப ஞானேம உ;^ைடய Bmஅ`Cm எ;R நm8k ெகாjV3kcறாy.
இைவகll எlலாm Ptகலt#; dைளயாUடாMm. Pt எ;றாl ேசrதl மQRm கl
எ;றாl 8@தl. அத; ெபய3kM ெபா3tதமான ெசயைலc ெசyym Ptகலm
அ`dlலாத2, அ€ஞா9. அ2 அேசtனமாக இ3nதாpm rட அத; ேசrதl, 8@தl
வVவc ெசயைல எnத ேநரBm dடாமl ெசy2 ெகாjேட[3kcற2. ேஹ உ[ேர!
ˆேயா ஞா9யாக, ேசtதன MணBைடயவனாக, அ`Cைடயவனாக இ3n2m rட, ஒ3
BUடாll ேபால இnத Ptகலt#; நடனtைத உ;^ைடய2 எ;R நm8kெகாj1
? ல ச ம ய m ? @ kc றா y , ? ல ச ம ய m அ m c றா y . இ # g 3 n2 ேவ றான உ ;
அs#t2வtைத அதாவ2 உ;^ைடய உ;ைமயான வVவtைத அ`யkrட ˆ
d3mPவதாகt ெத@யdlைல. ˆ உ;^ைடய Pt#ைய எbேகேயா அடமானm
ைவt2dUடாy ேபாl ெத@cற2! ேஹ உ[ேர! ]றnத0U1n7 நா: இnத
உட‚ட:தா: இ1knேற:, ஆைகயாl நா: இைத எ:*ைடய7 எ:H ஏ:
நmபktடா7? இைத நா: எ:Hைடய jைறcசாைல தா: எ:H ஏ: நmபேவo|m?
எ;Rதாேன ~ைனkcறாy. இைதp P@n2 ெகாllள ந#[; உதாரணm ஒ;ைறp
பாrkகலாm. நm cராமt#; பkகt#l ஓ1m ந# பல வ3டbகளாக அேத ேபால-ஒேர
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மா#@யாகேவ ஓVkெகாjV3kcற2. ந# வVdl எ;னேவா அ2 அ2வாகேவ
இ3kcற2 ஆனாl அ#l எnத தj•ைர ேநQR நாm பாrtேதாேமா, அ2 இ;R
>QRkகணkகான ைமlகll •ரm ெச;R dUட2 மQRm இ;R நாm பாrkMm அnத
ந#[l ெசlpm தj•r ேவR இடt#p3n2 வnததாMm. 8ரவாஹ வVdl
அதாவ2 ெவllள ஓUடm ேபால தj•r எpேபா2m அbேக இ3pபதாl நமkM ந#
ேநQR இ3nத2 ேபாலேவ இ;Rm இ3pப2ேபாலt ெத@cற2. இ2ேபாலேவ
8றnத#g3n2 இ;Rவைர நமkM இnத ம9த பrயாய உடl ஒ;R ேபாலேவ
ெத@cற2. இ#l ஒvெவா3 சமயBm அனnத பரமாokகll வn2 ேசrc;றன,
அனnத பரமாokகll இnத உடைல dU1 dலcc ெசlc;றன. ஆனாpm rட
அேதேபா;ற உடேல எ;ெற;Rm இ3pப2 ேபால நmமாl நmபpப1cற2.
ேஹ உ[ேர! இnத எlலாவQ`pm ஒ;R ேபாலேவ எpேபா2m தbc[3pபவ;
எ;னேவா sவயm ˆேய தா;. உ[@^ைடய அதாவ2 உ;^ைடய ஒ3 Mணm rட
Mைறயdlைல அlல2 ஒ3 Mணm rட அ#கமாகdlைல அlல2 உ[r Ptகலமாக
மாQறமைடn2 dடdlல. எnத ஒ3 PtகலBm எpேபா2m உ[3ட; பnத ~ைல[l
இ3pப#lைல. கrம மQRm ேநாகrமt#; ஒvெவா3 பரமாoCm அதனத; s##ைய
அதாவ2 உ[3ட; பnத ~ைல[l இ3kக ேவjVய காலtைத ~cசயm ெசy2
ெகாjேட உ[r 8ரேதசt2ட; சmபnதm ஏQப1t#k ெகாllcற2, பnதமாcற2.
Lயமாகேவ அைவ அnத காலm BVnத2m எnத dகlபBm இ;` உ[r 8ரேதசt#;
ெதாடrைப dU1 d1cற2.
Ptகலm எpேபா2m உ[ைர த;^ைடய2 எ;R நmPவ#lைல ஏென;றாl அ#l
sரtைத எ;ற நm8kைக Mணm இlைல. Ptகலm உ[ைர தா; அlல2
த;^ைடய2 எ;R எpேபா2m அ`வ#lைல ஏென;றாl அ#l ஞானm எ;ற அ`C
Mணm இlைல. Ptகலm உ[3ட; ஒ;` d1வ#lைல ஏென;றாl அ#l சா@t#ரm
எ;ற ஒmkக Mணm இlைல. Ptகலm Lகேமா 2kகேமா அைடவ#lைல ஏென;றாl
அ#l Lகm எ;ற Mணm இlைல. ஆனாpm அதQM அத; அs#t2வm அத; Lய
சk#[; காரணtதாலாMm. அத; அnதc சமய ெவ/pபா1, ப@ணம; அத; Lய
சk#[; காரணtதாலாMm. Ptகல பரமாo ஒ3 இடt#g3n2 இbMமbMm
ெசlpதl அதாவ2 பயணm ெசyதl அlல2 உ[r 8ரேதசt2ட; அேத[டt#l
~ைல ெகாjV3tதl அத; Lய k@யாவ# சk#[; காரணtதாl ~க}வதாMm.
ஆனாl இnத உ[r Ptகலtைத தா; அlல2 த;^ைடய2 எ;R நmPcற2. அ2
sரtதா Mணt#; காரணtதாl அlல ஆனாl sரtதா Mணt#; dப…த
அ வ sைத [ னா l , அ nத ேந ர ப rயா ய tதா l அ தா வ 2 $ ட ந m8 kைக [ ;
காரணtதாலாMm. உ[r Ptகலtைத தா; அlல2 த;^ைடய2 எ;R அ`cற2.
அvவாR அ`வ2 அத; ஞான Mணt#; காரணமானாpm rட அத; dப…தமாக
அ`தl ஞானt#; (tயா பrயாயtதாலாMm. [அ`C எpேபா2m அ`தl கா@யtதேய
ெசycற2. ஆனாl நm8kைக $டநm8kைகயாக இ3kMmவைர அ`தpm (tயா
அதாவ2 ெகUட அ`வாகேவ இ3kcற2 அதாவ2 அ`வ#l தவR ~க}cற2.
நm8kைக ந;நm8kைக யாMமானாl அ`Cm நlல`வாக ஆcd1cற2. அ`dl
MQறm வ3தl நm8kைக[l உllள MQறtதாlதா; என அ`யCm.] உ[r Lயமாகேவ
P tக ல t2 ட ; ஒ ;` d 1 c ற 2 அ 2 உ [ @ ; சா @ t# ர M ணt# ; d கா ர
பrயாயtதாலாMm. [சா@t#ரt#l dகாரm வரkகாரணm உ[@; நm8kைக
$டநm8kைகயாக இ3pபதாலாMm. நm8kைக ஒ;ைற மU1m ச@ெசy2 dUடாl
மQற எlலா Mணbக/; dகார பrயாயbகlm தாமாகேவ dகாரமQறதாக
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ஆcd1c;றன. அதாவ2 sரtதா Mணt#; dகாரேம மQற எlலா Mணbக/;
dகார ெவ/pபாU1kM, பrயாயt2kM காரணm என அ`யCm. ஆைகயாl நm எlலா
BயQ?ym Bதgl sரtைத Mணtைத dகார ~ைல[g3n2 d1dt2 இயlP
~ைலkM அதாவ2 Ltத ~ைலkM ெகாj1 வ3வ#lதா; இ3kcற2. இ2 ~க}nத
உடேன ஞானMணm ெபா3llகைள உllள2 உllளபVேய அ`ym அ`வாக அதாவ2
•ய த; இயlைப ெவ/pப1tதt 2வbc d1cற2. அதQMp8றேக சா@t#ர, Lக
M ணt# p m ம QR m எ lலா M ண bக l m • yைம ~ ைல [ l ெவ / pப 1 m
வளrc?kகான P3ஷாrtதm ~கழ BVym. ந;நm8kைக அைடயாமl சா@t#ரt#l
மQRm 8ற Mணbக/l உயrவான •ய மாQறbகைளk ெகாj1வரc ெசyym எlலா
BயQ?கlm, அதாவ2 எlலா P3ஷாrtதBm ெகUட P3ஷாrtதேம என அ`யCm.]
நmPதl, அ`தl, $}Mதl Bதgைவெயlலாm உ[@l ~கmm ?றpபான
கா@யbகளாMm. Ptகலt#l இைவகll எ2Cm காணpபடdlைல. dப…தமான
நm8kைக ெகாllளl, dப…தமாக அ`தl, மQRm dப…த நm8kைகyட; rVய
அ`Cட; 8றவQ`l ஆ}n2 ேபாதl எlலாm உ[@; BUடாll தனtதாேலேய
~க}cற2. அnத சமயt#l ேமாஹ’ய கrமt#; உதய~ைல அbM காணpப1cற2.
இnதk காரணtதாl ேமாஹ’ய கrம உதயmதா; உ[ைர dகாரமைடயc ெசycற2
எ;ற MQறcசாU1 அத;ேமl ெசாlலpப1cற2. இvவாR ெசாlவ#l தவ`lைல
ஆனாl கrம உதயtதாlதா; உ[3kM இnத ~ைல எ;R நmPவதாl உ[3kMதா;
இழpP உjடாcற2. கrமm Lயமாகேவ அத; Lய தM#யாl பnதமாcற2 மQRm
உதயமைடn2 பலைனt தn2 அ2ேவ dலMcற2. அnத சமயt#l உ[r அnத கrம
பல9; ேமl ஆ}n2 ேபாcற2. அ#l ேவjVய2 ேவjடாத2 எ;ற நm8kைக
ெகாj1 அnத கrம பல;கlட; ஒ;` அத;ேமl ஆைச, ெவM/, மயkகbகைளk
ெகாllcற2. இ2 உ[r Lயமாகேவ அ2ேவ ெசyym தவறாMm, கrமm உ[ைர
கUடாயpப1t# ˆ இpபVtதா; ெசயlபட ேவj1m எ;R சbகடt#l ஆ}த2வ
#lைல.
உ[r இnதt தவR ெசyவ2g3n2 Lயமாகேவ அத; தM#யாேலேய
ேமmப1மானாl, எnத கrமBm அ#l எnத தைடையym உj1 பjoவ#lைல, எnத
கrமBm அதQM உதd ெசyவ2(lைல. உ[r Ptகலtைதேய தா: எ;R
நm8kெகாjV3nத2, ஆனாl இpேபா2 அ2ேவ தா: எ;R நmPcற2. உ[r
இ2வைர Ptகலtைதேய தா: எ;ேற அ`n#3nத2, ஆனாl இpேபா2 அ2வாகேவ
த;ைனேய தா: எ;R அ`cற2, இnத நm8kைக மQRm அ`Cட; த:[ேலேய ஆழ
ேவ j1 மானாl 8 ற M அ த ;ேம ேல ேய அ த QM எ pப V d 3 pேபா , ெவ R pேபா
உjடாMm? உ[r d3pP ெவRpP ெகாllளk காரணேம இlைலெய;றாl d3pP
ெவRpPm ெகாllளா2. ஆைச, ெவM/, மயkகt#; ~(tதtதாl P#ய கrமbகll
B;னr வn2 பnதமான2. அnத ~(tத காரணm இpேபா2 இlைலயாைகயாl P#ய
கrம வ3ைகym தானாகேவ ~;R d1cற2. இைதேய சmவைர எ;R ெசாlc;றனr.
ேஹ உ[ேர! எpேபா2 ˆ உ;ைன அ`n2, நm8, உ;9l ேதாycறாேயா, அpேபா2
கrமmrட அத; சாmராjயtைத தனkMtதாேன L3kckெகாllளt ெதாடbc
d1cற2. கrமt#; s## மQRm பல;த3m சk#rடt தானாகேவ Mைறயt
ெதாடbc d1cற2. பைழய கrமbகll அத; s##ைய Mைறt2kெகாj1 ikcரm
உ[@ட(3n2 d1படt தயாராc அதQகான கா@யbகைள ெசyயt ெதாடbc
d1c;றன. இைதேய Irஜைர எ;R ெசாlc;றனr.
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ேஹ உ[ேர! ˆ ஒ3Bைற உ;ைன ˆேய அ`வாயானாl, நmPவாயானாl, அ#l
ஆ}வாயானாl, $}Mவாயானாl B;னr ˆ இ2வைர கjVராத ஒ3 அXrவ ஆனnத
அ^பவm உனkM உjடாMm. 8றM உனkMt தானாகேவ, ெசாnதமாகேவ உ;ைன
ˆேய காண, உ; பkகm ˆேய #3m8 Lய அ^பவm ெபற 3? உjடாMm. இpேபா2
உ bக l kM p P tக ல t# ; d ைள யா UV l , உ ட g ; ெச ய g l ம QR m
உட93pபைவக/; மாQறbக/l எnத 3?ym இlலாமl ேபாcற2. Ptகலm
உ;9டm வ3தpm ேபாதpm இpேபா2rட ~க}n2 ெகாjV3kMm, ஆனாl அைத
ˆ அ`பவனாகேவ இ3pபாy, அதனாl அைவகைள உ;^ைடய2 எ;R நmபமாUடாy.
Ptகலtைத Ptகல வVdேலேய அதாவ2 உ;9ட(3t2 ேவறான ெபா3ளாகேவ
அ`வாy, நmPவாy. Ptகலtைதp பாrt2 இpேபா2 உனkM ெகா€சm d3pP
ெவRpPrட ேதா;றலாm ஆனாl அnத d3pP ெவRpைப ெகாllபவனாக ˆ
இ3kகமாUடாy. அnத d3pP ெவRpP உணrCகll கrம Ptகலt#; உதயtதாl
உjடான பலேன எ;R அ`வாy, உ; அ`வாl அைவகைள அ`யpப1m ஒ;றாகேவ
எjoவாy, உ; இயl8l அைவகlkM எnத இடBm ெகா1kகமாUடாy அதாவ2
அnத பல9l ˆ $}cdட மாUடாy.
ேஹ உ[ேர! இ;Rவைர ˆ உடg; ெசயைல அlல2 LபாLப இராகtைத ெசyவ2
அlல2 d1வ2தா; உ;^ைடய கடைம எ;R நm8னாy. ேவR dதமாகc ெசாlல
ேவj1ெம;றாl உபவாசm Bதலான உடg; ெசயைல ெசyவ#l மQRm PjKய
கா@யm ெசyவைதேய, Lப உணrC ெகாllவைதேய ˆ தrமtைத ைகkெகாllவதாக
நm8னாy. இpேபா2 dOt2kெகாll! எpேபா2 உனkM உ;^ைடய sவ‰பtைத
ெத@n2 ெகாlllm ஆrவm உ;9l dOt2kெகாllcறேதா அpேபா2 அnத
sவ‰பtைத dளkMபவrrட [~(tதm rட] உனkM Lலபமாகேவ cைடkcறாr.
உ;^ைடய தM#ேய உனkM அnத வOைய உj1 பjocற2. (Mnத ஆrவt2ட;
உ;ைனpபQ` ேகUpபாy, உ;^ைடய sவ‰பtைத அ`n2 ெகாllள Bயpவாy,
8றM உ;^ைடய P@தgl உ; sவ‰பm வராமg3kகா2.
எvவளC Lலபமாக ெத@n2 ெகாlllm வைக[l ெபா3/; இயlP இ3kcற2
எ ;R பா 3 bக ll ! ஞா9 , ஆ tமா^ ப வ m ெகாlll m உ [ r த ; இ ய l8 l ,
Ltேதாபேயாகt#l ~Qக BVயாதேபா2; அவr 8ற3kM வst2 sவபாவm பQ`
P@யைவkக ேவj1m எ;ற dபாவ(Lப) உணrC வ3cற2. எ#@l இ3pபவr (ˆ)
அதாவ2 அவ3ைடய உபேதசtைத ேகUபவr உ[@; sவபாவt#l 3? உைடயவ3m
த;9l ேதாym லU?யtைத ெகாjடவ3m அpேபாேத sவபாவt#l ~ைலெகாj1
அவ3ைடய dபாவ உணrைவ அOkcறாr, அவ3kM (ேகUபவ3kM, உனkM)
ஆtமா^பவm அpேபாேத, அnத உபேதசtைத ேகUMmேபாேத [உபேதசm ேகU1
அpேபாேத உ;9l ேதாய Bயpmேபாேத ˆ ெசlBைற[l (practical-gl)
இறbMmேபாேத] உjடாcற2.
ேஹ உ[ேர! ˆ sவயm உ;ைன அ`ய மQRm sவச;Bk, உ;ைனேய உllேநாkcp
பாrkMm P3ஷாrtதtைத ெசyதாlதா; சmவைர-~rஜைர வVவ கா@யm ெவ/pப1m
மQRm ேமா“t#; பkகm ˆ B;ேனRவாy. ேஹ பvdயேன! இ2 ஒ;ேற ˆ இnத
8றd[l ெசyயkrVய Bkcயமான ஒேர கா@யm எ;R உR# ெசy! ‚ரமானm ெசy!!
அ2ேவ உ;^ைடய அOயாத நலனாMm!!!
- உbகll அmமா.
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கrம ேநாகrம Iேஷக அைமpL
கVதm- 5

ஓm நம: ?tேதpய:

29-07-1999

8@ய …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
நா; எ; ெதாடr கU1ைரயான நm ெசாnதk கைதைய ேகm=கll எ;ற தைலp8l
ச:ம0 சnேதe எ;ற பt#@kைக[l Bதgl எmதt ெதாடbcேன; எ;ப2
உbகlkMt ெத@ym. 8றM இைத ேவR Bைற[l இpேபா2 Ptதக வVdl
எm#kெகாjV3kcேற;. ேமானா, உ; தbைக …னா நா;காவ2 கVதtைதp பVtத
8றM அவlைடய உணrC எpபV இ3nத2 எ;R எனkM இvவாR கVதm எm#
[3kcறாll.
“கைட? இரj1 பkகbகைளp பVtத2m எனkM (Mnத கவைலயாcdUட2.
ˆbகll r`[3nதைதp பVtத ?ல#னbகlkMp 8றMmrட எ;மன#l எpேபா2m
அ2ேவ ஓVk ெகாjV3kcற2. மன#; அV[g3n2 யாேரா அmtதமாக உ:ைன „
அ.n7ெகாll எ;R ெசாlவ2 ேபாலேவ இ3kcற2. நா; இpேபா2 எlலா
அ^rலமான Ž}~ைலகைளym ெபQ`3kcேற;. இnதp 8றd[l அதாவ2 எனkM
c ைட t# 3 kM m இ nத அ @ ய ம 9 த p8 ற d [ l எ ;ைன நா ேன ெத @ n2
ெகாllcேறென;றாl எ;ைன dட ெப@ய அ#rxடசாg ேவR யாr இ3kக BVym!
உbகlைடய கU1ைரகll மQRm உபேதசbக/; காரணtதாl எ;9l இnத
ஆrவBm, LபஉணrCm எpேபா2m இ3kகேவ ெசycற2. ேமpm ikcரமாக எ;
கவனm இ#l ெச;R எ;ைன நா; அ`ய ேவj1m, அ`n2 எ; ஆ;மாைவ இ2தா;
நா; எ;R ~rணயm ெசyய ேவj1m எ;ற ஆவl ேமg1cற2. இnத எ; d3pபm
rட ஒ3 ஆsரவ உணrCதா; எ;பைதym அ`cேற;, ஆனாl அைத ெசyபவll நா;
அlல எ;பைதym உணrcேற;.”
இைதpபVt2 நா; (கCm #3p#யைடnேத;. சாs#ரbக/l r`yllள
மrமbகைள ˆbகll இ3வ3m ச@யாகேவ P@n2 ெகாj1 ஆ;மாைவேய நா; எ;R
உR# ெசy2 ஆ;மாCட; ஒ3bcைணym BயQ?ைய P3ஷாrtதtைத ெசyc”rகll
எ;பைத எ;னாl காண BVcற2. …னா, ஒvெவா3 ஞா[R அ;Rm நடkMm
8ரவசனtைத ேகUக வ3cறாll. 7-6-1998 வைர 55 ஒ;றைர மK ேநரm jtதாnத
]ரேவ}கா பQ`ய 8ரவசனbகll நடnதன. ேமானா, “உ; மகll @யா ெகா€சm
ெப@யவளான 8றM யாr அவlkM ?tதாnத 8ரேவœகாைவ கQRkெகா1pபாரகll?
எ;R கவைலpபUடாy. அதனாl உ;^ைடய ெசலdl எlலா 8ரவசனbகைளym
ேடp ெசy2 ைவybகll” எ;R r`னாy. இnத ேகசU1கைள இpேபா2 பல@;
ேவj1ேகா/;பV 25 நகlகll எ1t2 ேகUடவrகlkMk ெகா1t#3kcேற;,
ேமpm பல3kM இnத ேகசU1கைள வாbc ேகUக ேவj1m எ;ற ஆrவBm
ெப3ckெகாjேட [3kcற2.
ேமானா, ˆ எbகைள 15 #னbகll ஔரbகாபாtkM அைழt2 உ; zUVl
8ரவசனm ெசyய ைவtதாy. இதனாl உ;^ட; ேமpm 30-40 ேபrகll rட
ப ய னைட nதா rக ll . இ ைவ க / ; $ ல m உ bக ll இ 3 வ 3 kM m உ jைம [ l
sவாtயாயt#l (க அ#க ஆrவm இ3pப2 ெத@ய வ3cற2. இ2 மU1மlல,
ெசாlலpப1m எlலா dஷயbக/; மrமbகைளym ˆbகll ச@யாகp P@n2ெகாj1
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உbகll ஆ;மாCட; ஒ3bcைணkc”rகll எ;ப#l எனkM (கCm மன ~ைறC
உjடாcற2. நாm இ2வைர கrம-ேநாகrமbக/; பnதm, s##, உதய காலm,
கrமbகll ~ேஷக வVdl இ3kMm காலm Bதgயைவகைளp பQ`t ெத@n2
ெகாjேடாm. உ[@; கrம ேநாகrமbகைள ஈrkMm சk#ைய பாவ ேயாகm எ;Rm
அதனாl உ[r 8ரேதசt#l ஏQப1m அ#rCகைள 0ரvWய ேயாகm எ;Rm
பா rtேதா m . இ ைவ க l kM அ த னத ; ச … ர நா ம க rம p 8 ரk3 # [ ; உ த ய m
~(tதமாMm.
காrமண உடl ேபால இnத நா;M உடlகll ஆ;மாd; Mணbகைள dகாரp
ப1t2வ#lைல, க# Bதலான வVdl வசpப1t2வ2(lைல. ஆைகயாl இைவகைள
ேநாகrமm அlல2 அகrமm அlல2 ஈஷtகrமm எ;Rm rடcெசாlc;றனr.
கா rம ண ச … ர நா ம க rம உ த ய t# l எ nத எ U1 க rம bக / ; sக nத bக ll
இ3kc;றனேவா, அ2ேவ காrமண உடலாMm. கrமm மQRm ேநாகrமm இரjVpm
அ#க அளC s## அதாவ2 உtc3xட s## எvவளC பnதமாcற2 எ;பைதp பQ`
இpேபா2 பாrkகலாm. ஒvெவா3 உ[3kMm ஒvெவா3 சமயBm இvவளC s##
பnதm ~கழ ேவj1m எ;ற d# எ2Cm இlைல.
ேமேல rறpபUட ஐn2 உடlகll சmபnதமான எvவளC பரமாokகைள உ[r ஒ3
சமயt#l ஈrkcறேதா அைத சமயp]ரபnதm எ;R ெசாlc;றனr. ஆனாl
அைவக/l ஒvெவா3 உடg; சமயp8ரபnதBm த9tத9யாMm. ஔதா@க உடl
சmபnத சமயp8ரபnதm எlலாவQைறymdட (கk MைறnததாMm. வ@ைசk cரமமாக
ேம ேல ேம ேல r ற pப Uட உ ட lக / ; ச ம ய p8 ர ப nத t# ; ப ர மாo kக / ;
எjKkைக ேமpm ேமpm அ#கமாMm. அnதnத உடlக/; பரமாokக/;
எjKkைக அ#கமானாpm, அnத உடlகll cரமமாக ஒ;Rkெகா;R nUபமாக
இ3kc;றன. ஔதா@க உடl ெதா1Pல;, LைவPல;, $kM, கj ஆcய நா;M
Pல;களாpm அ`யpபட BVym, ஏென;றாl அ2 s•லமாக, ப3Cடலாக
இ3kcற2. ஆனாl ேதஜச உடl ெதா1Pல; மQRm கj BதgயவQறாl அ`ய
BVயாமg3kcற2, அதனாl அ2 ஔதா@க உடைலdட nUபமாக, ெமlgயதாக
இ 3 kc ற 2 எ ;R உ R # யாc ற 2 . ஔதா @ க உ ட g ; பா ர மாo kக / ;
எjKkைகையdட ேதஜச உடgl பரமாokக/; எjKkைக அ#கமாக
இ3kcற2. இைதdட அனnத மடbM பரமாokகll காrமண உடgl இ3kc;றன,
ஆனாpm எnத Pல;கlkMm அ2 ெத;ப1வ#lைல. ஆைகயாl காrமண உடl
எlலா உடlகைளk காUVpm (க nUபமானதாக, ெமlgயதாக இ3kcற2,
அ#ŽUஷmமாக இ3kcற2 என அ`யலாm.
ம9த மQRm dலbM க#க/l மU1mதா; ஔதா@க உடl இ3kcற2. எனேவ
(க அ#க ஆyைளyைடய ம9தrகll மQRm dலbMக/ேலேய ஔதா@க உடg;
அ#க பUச s## காணpப1cற2. ேபாகX( ம9தr மQRm dலbM உ[rக/;
அ#கபUச ஆyll $;R பlgயமாMm. எனேவ ஔதா@க உடg; அ#கபUச
s##rட $;R பlgயமாMm. ைவk…[க உடl ேதவrகll மQR நாரcக/டmதா;
காணpப1cற2. அவrக/; அ#கபUச ஆy/; s## 33 கடQகாலமாMm. எனேவ
ைவk…[க உடg; அ#க பUச s##rட 33 கடQகாலேம யாMm.
ஆஹாரக உடg; s## அnதrBrrtதமாMm. அத; காரணm எ;னெவ;R
ெசாlல BVyமா? ஆஹாரக உடl எ;பத; ெசாQெபா3ll dளkகm உbகll
ஞாபகt#l இ3kcறதா? எpேபா2 ஒ3 B9வr ஆறாவ2 Mணsதானt#l
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இ3kcறாேரா அpேபா2தா; [அ2Cm ஆகமt#l சnேதகm இ3nதாl அ3cl உllள
ேகவgைய அைடn2 dளkகm ெபறேவா அlல2 எnத ேஷt#ரt#Qகாவ2 ‚rtத
வnதைன ெசyய ேவj1m எ;ற dகlபm வnதாேலா] இnத உடg; அைமpP
உjடாcற2. ஆறாm Mணsதான காலேம ஒ3 அnதrBrrtதm தா;. அnத
Mணsதானt#l இ3kMm ஒ3 B9வr அnத ஒ3 அnதrBrrtத காலt#QMll அவr
ஆஹாரக உடைல ெசy2, Yனாலய வnதைன அlல2 ‚ரtதbகரr அ3cl ெச;R
#3m8 வnத2m அnத உடg; எlலா பரமாokகlm dmn2 ஆஹாரக உடl
Bmவ2மாக அOn2 ேபாதl அnத ஒ3 அnதrBrrtத காலt#ேலேய ~க}n2
BVn2 d1c;றன.
ேதஜச உடg; அ#கபUச s## 66 கடQகாலமாMm. அேனக பவbகllவைர8றdகllவைர அnத ேதஜச உடg; கrமbகll உதயt#l இ3kcற2. காrமண
உடg; ெபா2 ~ைல: அ#க பUச s## 70 ேகாடாேகாV கடQகாலமாMm. ?றpP
ேநாkcl பாrkMmேபா2 ஞானாவரணm, தrசனாவரணm, ேவத’யm மQRm அnதராயm
ஆcய கrமbக/; அ#க பUச s## 30 ேகாடாேகாV கடQகாலமாMm. அnத s##
காலt#l ஆபாதா காலm மU1m 3,000 வ3டbகளாMm, uதBllள எlலா காலBm
உதயகாலமாMm. ேமாஹ’ய கrமt#QM 70 ேகாடாேகாV கடQகாலm, நாம மQRm
ேகாt#ர கrமbகlkM 20 ேகாடாேகாV கடQகாலm மQRm ஆyll கrமt#QM அ#க
பUச s## 33 கடQகாலm. இைவக/l ஆyll கrமm ஒ;`; உதயகாலm மU1ேம ஒ3
பவt#; ெதாடkகm Bதl BVCவைர ˆVt#3kcற2 மQற கrமbக/; உதயகாலm
பல பவbகll, பல 8றdகll வைர ெதாடrn2 இ3n2 ெகாjV3kcற2.
ெகா€சBm d3pப(lலாதைவ ஏதாவ2 வn2 ேச3mேபா2 ?ல3kM தQெகாைல
ெசy2 ெகாllள எjணm வ3cற2. அlல2 யா3kகாவ2 ‚ராத ேநாy வn2 அ#க
காலm அவsைத படேவjV[3nதாl அnத ம9தைர க3ைணkெகாைல ெசyய
அ^ம#kக ேவj1m எ;R ?லr வா#1c;றனr. இ#g3n2 நமkM P@யவ3வ2
எ;ன ெவ;றாl, அவrகlkM அnத கxடbகைள ெகா1kc;ற கrமt#; உதயm
அ1tத பவt#lrட ெதாடrcற2 எ;R ெத@யdlைல எ;ப2தா;. ஆyll கrமt#;
uதBllள எlலா ~ேஷகbகlm ஒ;றாக உ‚ரைண அைடn2, எlலா கrமbகlm
ஒU1ெமாtதமாக உதயt#QM வn2 அnத உ[r dஷm MVtேதா அlல2 8ற
ஆyதbகளாl த; உடpkM அOைவ ஏQப1t# இறn2 dUடாlrட அnத உ[@;
அசாதா ேவத’ய கrமt#; உதயm அ2 எ1kகpேபாMm அ1tத 8றd[l rட
ெதாடrn2 ~க}n2 ெகாj1தா; இ3kMm. $டநm8kைக[; காரணtதாl ‚dர
கஷாயbக/l ஆ}nத உ[r Bmைமயாக ?nதைன சk#ைய இழn2 தவறான
உணrCகளாl கவைல ெகாj1 தQெகாைல ெசy2 ெகாj1 நரக க#kMc ெச;R
d1cற2.
கrம ேநாகrமbக/; உதய காலt#l ~ேஷக அைமpP எpபV இ3kcறெத;றாl,
Bதl சமயt#l dmm ~ேஷகt#g3kMm கrம பரமாokக/; எjKkைகைய
dட, இரjடாவ2 சமயt#l dmm ~ேஷகt#g3kMm கrம பரமாokக/;
எjKkைக ெகா€சm Mைறவாக இ3kcற2. கைட? ~ேஷகmவைர இnத
எjKkைக வ@ைச cரமm தவறாமl Mைறn2 ெகாjேட ேபாcற2. அத; Bm
கKதBm (கCm dவரமாக ஆகமbக/l ெகா1kகp பUV3nதாpm அைத இnத
~ைல[l ˆbகll P@n2ெகாllள ெகா€சm கVனமாக இ3kMm. ஆைகயாl ஒ3
கQபைனயான உதாரணt#; $லm ~ேஷக அைமp8; கKதtைத ˆbகll P@n2
ெகாlllm வைக[l இbM எ1t2k rRcேற;. இ#l ?ல P#ய வைரயைர
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வா rtைத க ll இ 3 kc ;ற ன எ ;ப தாl ெகா €ச m க வ ன மாக k ேக l bக ll .
எ#rகாலt#l அதாவ2 8றM உbகlkM சmயkஞானசn#@கா, ஆசாrயகlப
பjVU. ேதாடrமlY எm#ய ேகாமடசார >g; ெத/Cைரைய பVkக ேவj1m
எ;ற எjணm வ3mேபா2 இnத சpதbக/; அrtதm உbகlkM (கCm
உபேயாகமானதாக இ3kMm.
இ#l ஒ3 வாrtைத Sணஹா[. இத; ெபா3ll கKத ஆதாரt#l ~கmm இழpP
எ;பதாMm. வ@ைசயாக ஒvெவா3 ~ேஷகt#pm பரமாokக/; எjKkைக
Mைறn2 Mைறn2 எpேபா2 Bதl ~ேஷகt#l இ3nதைதdட பா#யாக ஆcறேதா
அpேபா2 அைத Mணஹா9 அதாவ2 ஒ3 Mணஹா9 எ;R ெசாlc;றனr. ஒ3
Mணஹா9 ~கழ எvவளC காலm ஆcறேதா அதாவ2 எvவளC சமயbகll
8Vkcறேதா அnத காலஅளைவ Sணஹா[ ஆயாm எ;R ெசாlc;றனr. ஆயாm
எ;பத; ெபா3ll கால ேநரt#; ˆளமாMm.
~ேஷகbக/l பரமாokக/; எjKkைக பVpபVயாக Mைறn2 ெகாjேட
ேபாcற2 மQRm s##[; கைட? சமயt#l கைட? ~ேஷகm dmcற2 எ;R
பாrtேதாm. உதய காலt#; Bதl சமயt#g3n2 கைட? சமயmவைர ~ேஷக
அைமp8l எtதைனBைற Mணஹா9 ~க}cறேதா அதாவ2 பரமாokக/;
எjKkைக பா#யாc, uj1m பா#யாc, அ#g3n2 uj1m uj1m பா#யாவ2
எtதைன தடைவ ~க}cறேதா அைத நானாSணஹா[ எ;R ெசாlc;றனr.
உதாரணt#QM ஒ3 கrமt#; உதயகாலm 48 சமயbகll எ;R ைவt2k
ெகாllேவாm. 8 சமயbக/l ஒ3 Mணஹா9 ~க}cற2 எ;R எ1t2kெகாjடாl
48 சமயbக/l நானாMணஹா9[; எjKkைக 48/8= 6. இ#l Mணஹா9 ஆயாm
8. கrமt#; s##[l ஆபாதா காலtைதk கOtத 8றM uதm உllள காலtைத
அவேசe s00 அlல2 உதய காலm எ;பr. நாm இpேபா2 $;R P#ய ெசாQகைளp
பாrtேதாm-Mணஹா9, Mணஹா9 ஆயாm, மQRm நானாMணஹா9. நாm இரj1
Mணஹா9 எ;R ெசா;னாl அத; ெபா3ll எ;னெவ;றாl Mணஹா9 ஆயாைம
இரjடாl ெப3kக ேவj1m எ;R ெபா3ll. அதாவ2 8 x 2 = 16.
நாm நானாMணஹா9[; அளC 6 எ;R பாrtேதாm. இpேபா2 அ;ேயா;யாpயsத
ரா?[; அளC எvவளC எ;R ெத@n2 ெகாllள Mணஹா9 Bைற-ஆR Bைற 2 எ;ற
எjைண எm# அைவகைளp ெப3kக ேவj1m. ெப3kc வ3m ெதாைக 2 X 2 X 2 X 2
X 2 X2 = 64. இnத ெப3kcவnத ெதாைக எvவளேவா அvவளேவ அ:ேயா:யாpயsத
ராjM: அளவாMm.
Bதl ~ேஷகt#g3n2 கைட? ~ேஷகmவைர எlலா பரமாokக/;
எjKkைக அதாவ2 ஒ3 சமயt#l பnதமாMm M`p8Uட கrம பரமாokக/;
எjKkைகைய சrவத: அதாவ2 ெமாtத பரமாokக/; எjKkைக எ;R
ெசாlc;றனr. நாm சrவத; 6300 எ;R எ1t2k ெகாllேவாm.
சrவத;-ஐ அ;ேயா;யாpயsத ரா?[g3n2 1 Mைறt2 வ3m எjKkைகயாl
வMt2 வ3m ஈCtெதாைக கைட? Mணஹா9 #ரdயமாMm (பரமாokக/;
எjKkைக யாMm). 6300 / (64-1) =100. கைட? Mணஹா9[; #ரdயm 100 ஆMm.
இத; ெபா3ll கைட? Mணஹா9[l 100 கrம பரமாokகll dmc;றன எ;R
ெபா3ll.
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நாm எ1t2kெகாjட உதாரணt#l ெமாtதm 6 Mணஹா9கll எ;R பாrtேதாm.
அதாவ2 நானா Mணஹா9கll 6. கைட?[^ைடய அதாவ2 6-வ2 Mணஹா9[l
100 பரமாokகll, ஐnதாவ2 Mணஹா9[l அைதdட இரj1 மடbM அதாவ2 200,
நா;காவ2 Mணஹா9[l 400, $;றாவ2 Mணஹா9[l 800, இரjடாவ2
Mணஹா9[l 1,600 மQRm Bதl Mணஹா9[l 3,200 பரமாokகll இ3kMm.
Bதl Mணஹா9[l 3,200 பரமாokகll இ3kMm எ;ப2 எ;னேவா நm
எjணt#l வn2 dUட2. ஆனாl அnத Mணஹா9 8 சமயbக/l ~க}cற2,
அதாவ2 Bதl எU1 ~ேஷகbக/l 3,200 பரமாokகll இ3kMm எ;ப2 நமkMt
ெத@cற2. மQRm ஒvெவா3 சமயt#l அ1tத1t2 dmm ~ேஷகbக/l
பரமாokக/; எjKkைக Mைறn2 ெகாjேட ேபாcற2 எ;ப2m நமkMt
ெத @ y m . ஆ னாl அ nத 8 ~ ேஷ க bக / l ஒ vெவா;` p m அ தாவ 2 B த l
~ேஷகt#pm எtதைன பரமாokகll இ3kMm? மQRm ஒvெவா3 சமயt#pm
dmm அ1tத1tத ~ேஷகbக/l எvவளC பரமாokகll Mைறym எ;பைத நாm
இpேபா2 பாரkகலாm.
எU1 சமயbக/l 3,200 பரமாokகll dmc;றன அதாவ2 சராச@யாக 400
பரமாokகll ஒ3 சமயt#l dmc;றன. இைத மtயஃக; எ;R ெசாlc;றனr.
நாm எ1t2kெகாjட உதாரணt#l 8 சமயbக/l 8 ~ேஷகbகll dmc;றன,
இைத கcச எ;R ெசாlc;றனr. அதாவ2 ஒ3 Mணஹா9[l dmm ~ேஷகbக/;
எjKkைகைய கcச எ;ற ெசாlலாl ஆகமbக/l M`p81c;றனr. ஒvெவா3
~ேஷகt#pm பரமாokக/; எjKkைக Bைறயாக Mைறn2 ெகாjேட
ேபாcற2. ஒvெவா3 ~ேஷகt#pm எvவளC பரமாokகll Mைறcறேதா அnத
Mைறym அளைவ சய எ;R ெசாlc;றனr. சய-[; அளC எvவளC எ;R
கj18Vkக கcசdg3n2 1 கOt2, அைத 2-ஆl வMkக {(8-1)/2}=7/2 எnத எj
வ3cறேதா அைத இரj1 Mணஹா9[g3n2 கOkக ேவj1m. அதாவ216(7/2)=25/2 = 12.5. இpேபா2 இnத எjKkைக[g3n2 மtயஃக;-சாரச@ைய
வMkக சய-[; அளC cைடkcற2. 400/12.5 அதாவ2 (400X2)/25=32.
இvவாR Bதl Mணஹா9[l Mைறவ2 அதாவ2 சய-[; அளC 32
பரமாokகளாMm. சய-ைய இரj1 Mணஹா9யாl ெப3kக Bதl ~ேஷகt#;
ெமாtத பரமாokக/; எjKkைக cைடkcற2. 32X16=512. Bதl ~ேஷக
பரமாokக/; எjKkைக 512 ஆMm. இைத கj18Vkக இ;^ெமா3 வOym
இ3kcற2, அ2 இvவாR இ3kcற2. சrவஃக; ஐ ெகா€சm அ#க ஒ;றைர
Mணஹா9யாl வMkக Bதl ~ேஷகt#; எjKkைக வ3cற2. 6300/ெகா€சm
அ#க 12 = 512. இைத இரj1 Mணஹா9யாl வMkக சய-[; அளC வ3cற2.
512/16=32. இnத எjKkைக தா; Bதl Mணஹா9[; சய அளவாMm
இரjடாவ2 Mணஹா9[l சய-[; அளC Bதl சய-[l அளdl பா#யாcற2
(16). $;றாவ2 Mணஹா9[l சய-[; அளC அ#pm பா# (8). இvவாR அ1tத1tத
Mணஹா9[; சய-[; அளC பா# பா#யாக ஆckெகாjேட ேபாcற2. ஒvெவா3
அ1tத1tத Mணஹா9 ஆயா(pm dmm ெமாtத #ரdயbக/; எjKkைகrட
பா# பா#யாக ஆckெகாjேட ேபாcற2-Bதl Mணஹா9 ஆயா(l 3200,
இரjடாm Mணஹா9 ஆயா(l 1600, $;றாm Mணஹா9 ஆயா(l 800 என dmm
ெமாtத #ரdயbக/; எjKkைகym Mைறn2 ெகாjேட ேபாcற2.
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நா; உbகlkM P@யைவkக ேமேல படm வைரn2 காUVyllேள;. சாs#ரbக/l
இைத dளkக எpேபா2m Bதl ~ேஷகm ‘ேழym அதQM அ1tத1tத ~ேஷகbகll
அதQM ேமேல ேமேலym வைரn2 காUடpப1cற2. ~ேஷகbக/; இnத அைமpைப
t@ேகாண அைமpP எ;R ெசாlc;னறனr.
ேகாமடசாரt#l ஒ3 Bைன ேமl இ3pப2ேபாl ஒ3 Bkேகாணm வைரn2 அத;
அV[g3n2 ஒ3 ?`ய ேகா1 ‘ேழ ேபாவ2ேபாl வைரn2 #@ேகாண அைமpPkM
ஒ3 ?;னtைத ெசy#3kcறாrகll. நாm ேமேல r`ய உதாரணtைத மன#l
ெகாj1 இpேபா2 ~ேஷகbக/; #@ேகாண அைமpP பQ` இpேபா2 பாrkகலாm.
cேழ உllள ேநரான ேகா1 ஆபாதா காலtைத காU1cற2. ஆபாதா காலt#l ஒ3
பரமாorட dmவ#lைல, அதாவ2 உதயt#QM வ3வ#lைல. அதQMp8றM
M ைற n2 ெகாjேட ேபா M m எ jK kைக [ l ப ர மாo kக ll உ த ய t# kM
வ3c;றன.
உ[r ஒ3 சமயt#l எnெதnத அனnத கrமபரமாokகll அlல2 ேநாகrம
பரமாokகைள ஈrcறேதா அைவகll த9tத9 s## உllள ~ேஷகbகளாகp 8@n2
ஒ3 சமயt#l ஒ3 ~ேஷகm dmmபV அைமpைப ெசy2 ெகாj1 d1c;றன எ;ப2
நm எjணt#l வ3cற2. நாm எnத கrமt#; s## பQ` r`னாpm அpேபா2
கைட? ~ேஷகt#; s## எ;R எ1t2k ெகாllள ேவj1m. ஆனாl Bதl
~ேஷகt#; s## எ;னேவா ஆபாதா காலt#g3n2 ஒ3சமயm அ#கமாக
இ3kMm. [இைடpபUட காலt#l ஒvெவா3 ~ேஷகமாக dmn2 ெகாjV3kMm.]
ஐn2 உடlக/pm உllள ஒvெவா3 ேநாகrம பரமாokகlkMm அதனத;
~cச[kகpபUட s## இ3kcற2. இvவளC Lதn#ரtத;ைம இ3pபைத அ`nத2m,
நா; எ; உடைல ெசyபவ;, நா; எ; d3pபpபV எ; உடைல ஒlgயாகேவா,
Mjடாகேவா ஆkMcேற;, நா; எ; Mழnைதைய நlலBைற[l ஊUV வளrn2
ெப@யவனாkMcேற; எ;ற நmBைடய தவறான ெப3ைமகll எlலாm எvவளC
zணான2 எ;ப2 நமkMt ெத@யவ3cற2.
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?ல மK ேநரt#l மரணமைடym ~ைல[l உllள எtதைனேயா ேநாயா/கll பல
மாதbகll, பல வ3டbகll உ[3ட; இ3n2 கxடpப1வைத நாm பாrkcேறாm.
அ த QM மா றா க ந lல ஆ ேரா kய t2 ; இ 3 kM m ஒ 3 இ ைள ஞ ; எ nத
காரணB(lலாமl ?ல ெநாVக/l மரணமைடவைதym பாrkcேறாm. அnத
சமயt#l நாm 8ற ெவ/ ~(tதbகைள அவ3ைடய மரணt#QM காரணm எ;R
எjocேறாm. ஆனாl ஆyll கrமt#; ஸ## மQRm உடl அைமயkகாரணமான
ேநாகrம s## Xrt#யைடn2dUடேத இதQM உjைமயான ~(tதமாMm, மQRm
உ[@; LயதM# உபாதான காரணமாMm-உjைமயான காரணமாMm.
~(tதtதாl எnதk கா@யBm ~க}வ#lைல எ;ப2 Bkகாலt#pm உjைம.
அ`C மU1ேம அnத ~(tதbகைள அ`cற2. ஆனாl அ€ஞா9kM இரUைட தவR
~க}cற2. உjைமயான ~(tதm எ2 எ;ப2rட அ€ஞா9kM ெத@வ#lைல,
எனேவ அவ3ைடய அ`C தவறான அ`வாகd3kcற2; ேமpm ~(tதேம கா@யtைத
ெசyத2 எ;ப2 அவr நm8kைக[l இ3pபதாl அவ3ைடய நm8kைகym
தவறானதாக இ3kcற2. [அதாவ2 அ€ஞா9 $டநm8kைகym, ெகUட அ`Cm
ெகாjடவராக இ3kcறாr.]
ஒvெவா3 கrமt#QMm மQRm ேநாகrமt#QMm அதனத; s## Lதn#ரமான
த9tத9 ~ேஷக அைமpபாக இ3kcற2. இேதா1மU1மlலாமl ெவvேவR
சமயbக/l பnதமான ஒvெவா3 கrம ேநாகrமbக/; உதயகாலBm மQRm ~ேஷக
அைமpPm த9tத9யாக இ3kcற2. பல சமயbக/l பnதமான ெவvேவR
கrமbக/; எnெதnத ~ேஷகbகll உதயமாcறேதா அைவக/; ஒ;R ேசrnத
ஒU1ெமாtதp பலேன நமkM அnத M`p8Uட சமயt#l cைடkcற2. கrம
உதயt#; பல; ?ல சமயm ‚dரமாகCm ?ல சமயm மnதமாகCm ~க}த வjணm
இ3kcற2. கrம உதயm எpேபா2m ஒேர மா#@யாக இ3pப#lைல ஆைகயாl
அைவகைள சமமQற2, அசமா; எ;R ெசாlலpப1cற2.
8ரதமா^ேயாகt#l அேனக கைதக/pm மQRm நமkM அ`Bகமான பல@;
வா}kைக[pm கrேமாதயt#; ஏQறt தா}Cகைள நாm கjrடாகk காjcேறாm.
P jK ய பா ப bக / ; ப ல ; க rம உ த ய t# QM உ க nதா rேபாl c ைட t2 k
ெகாjV3kcற2. ஆைகயாl சாதகமான ெபா3llகll வn2 ேச3mேபா2 த;ைன
ெப@யவனாகCm, சாதகமQற ெபா3llகll வn2ேச3mேபா2 த;ைன தா}nதவனாகCm
எjoதl தவறாMm. உ[r எ;னேவா இnத இரj1 வைகயான ெபா3llகll வn2
ேசrவைதp பாrkcற2. பாrt‚rகளா! நா; B;னr PjKயm ெசyேத; ஆைகயாl
இpேபா2 நா; இvவளC Lகமாக இ3kcேற; எ;R நm8kைக ெகாllcற2. நா;
PjKயm ெசy2ெகாjேட இ3nதாl அதனாl எனkM 8Qகாலt#l நlல
ெபா3llகll cைடt2k ெகாjேட[3kMm எ;R நm8, PjKயm ெசyவ2
ேதைவயானேத, PjKய கrமm கUVkெகாllள தM#யானேத எ;R நmPபவ3kM
பnததt2வ சmபnத dப…த நm8kைகேய இ3kcற2. யா3kM ஒ3 தt2வ
சmபnதமான தவறான நm8kைக இ3kcறேதா அவ3ைடய அ8pராயt#l ஏm
தt2வbகll சmபnதமான தவறான நm8kைகேய இ3kMm.
உ[r Lப உணrC ெகாj1 ெப@ய PjKயtைத ேச(tதெத;றாl அnத
PjKயm அpபVேய அேத வVdேலேய உதயt#QM வ3m எ;R எjணா‚rகll.
இ2வைர நாm பnதm, உதயm, சt2வm எ;ற கrமt#; $;R ~ைலகைளp பQ`
மU1ேம ெத@n2ெகாjV3kcேறாm. உ[@; உணrCகlkM உகnதாrேபாl
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சtதாdl இ3kMm கrமbக/lrட ெகாnத/pP-மாQறbகll உjடாc;றன.
உதாரணமாக யாராவ2 ஒ3வr லUசகணkcl பணtைத தானமாகk ெகா1t2
Yனாலயtைத ெசydtதாr எ;R ைவt2kெகாllேவாm. ?ல வ3டbகlkMp 8றM
அவr ஏ}ைம ~ைலkM வn2dUடாl அpேபா2 அவr அேடேட, நா; zணாக அvவளC
ப ணtைத தான மாக அ pேபா2 ெகா 1 tேத ேன , இ ;R அ nத ப ண m ம U1 m
எ;9ட(3nதாl எனkM இnத ஏ}ைம ~ைல வn#3kகாேத! எ;ேறா அlல2
இ2ேபா;ற ேவR அLப உணrேவா ெகாllவாரானாl, B;னr கUVk ெகாj1,
சtதாd3kMm PjKய கrமm பாபவVdl மாQறமைடn2 dடலாm, இnத கrம
மாQறtைதேய ச=nரமணm எ;R ெசாlc;றனr.
கrமbக/l இ2 ேபா;ற 10 ~ைலகll பQ`ய வrணைன சாs#ரbக/l வ3cற2.
அnத பt2 ~ைலகளாவன 1.பnதm, 2.சt7வm, 3.உதயm 4.உQரைண, 5.உtகrஷணm,
6.அபகrஷணm, 7.ச=nரமணm, 8.உபசமm, 9.Iதt0, 10.Iகாjதm எ;பனவாMm. இnத
பt2 ெபயrகைள ~ைனdl ெகாllவ2 எ/தான ஒ;Rதா;. நாbகll நடt2m
ஆகமpப[Q? வMpPக/l ?`ய ?`ய Mழnைதகllrட இைத ஞாபகt#l ைவt2k
ெகாllc;றனr, ேகUMmேபா2 எnத MழpபB(;` ெசாlc;றனr..
கrமbக/; இnத பlேவR ெபயrகைளk ேகU1 ˆbகll எnதdத ந1kகBm
ெகாllளt ேதைவ[lைல. கrமbக/; ~ைல உ[@னbக/; உணrCக/;
8ர#8mபமாகேவ இ3kcற2, அதாவ2 உ[@; உணrCகைளk காU1m ஒ3
ெவpபமா9 ேபா;றதாகேவ கrமm இ3kcற2. உ[rகlைடய d?t#ரமான
உணrCக/; ~ைலகைள இnத கrமbகைளp பாrt2 நாm Lலபமாகt ெத@n2
ெகாllளலாm. எpபVெய;றாl ஒ3 Mmd; Pைகpபt#l-M‰p ேபாUேடாdl
ஒ 3 வ 3 ைட ய க j $ V [ 3 kM m , ேவ R ஒ 3 வ 3 ைட ய வா y # ர n# 3 kM m ,
ேவெறா3வ3ைடய P3வm ேமேல ேபா[3kMm. ேபாUேடா எ;னேவா காcதm மQRm
~றbக/னாl ஆன ஒ;றாMm, ஆனாpmrட ேபாUேடா எ1kMmேபா2 அnதnத
நபrகll அவrகlைடய Bகtைத எpபV ைவt#3nதாrகll எ;பைத காU1m ஒ3
க3dயாக-அnத ~ைலகைள நமkM ெத@dpபதாக இ3kcறதlலவா அ2ேபால
கrமbகll உ[@; அnதnத சமய உணrCகைள நமkM ெத@யpப1t2m ஒ3 க3d
ேபாலேவ இ3kc;றன.
ஒ3 சமயm உ[r d3pP, ெவRpP, மயkக உணrC ெகாllcற2 எ;றாl அதனாl
எ;ென;ன கா@யbகll ~க}c;றன எ;R பா3bகll. ஒ;R அnத சமயt#l உ[r
2kகமைடcற2, ஏென9l d3pP, ெவRpP, மயkக உணrCகll 2kகt#QM
காரணமாMm. இரjடாவதாக அnத உணrCக/; ~(tதtதாl எU1 கrமbகlm
பnதமாc;றன, அைவ 8Qகாலt#l உதயt#QM வ3mேபா2 உ[3kM அnத
M`p8Uட உணrCகைளேய பலனாகt த3c;றன. $;றாவதாக அnத உணrCகைள
~(tதமாகk ெகாj1 B;னr கUVkெகாj1 இpேபா2 சtதாdl இ3kMm பைழய
கrமbக/l மாQறbகll ~க}c;றன. [இைதேய உtகrஷணm, அபகrஷணm,
சbcரமணm எ;R ெசாlc;றனr.]
கrம உதயbக/; பkகm பாrt2k ெகாjேட இ3kMm உ[r d3pP, ெவRpP,
மயkக உணrCகll அைடnத வjணm இ3kMm, அதனாl இைடdடா2 P#ய
கrமbகll பnதமாck ெகாjேட இ3kMm. ஆனாl உ[r த; sவ‰பtைதB kகால t# p m மா றா ம l இ 3 kM m த ; இ ய ல ைப , Y ேன n# ர ப க வானாl
ெசாlலpபUட ஆகமbகllவO அ`n2, கrம உதய பல;க/l ஒ;Rவைத dU1dU1,
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த; இயlP sவபாவt#; ேமl கவனtைத ~ைல~3t#, அைதேய க3t#l ெகாj1,
அைத ப@iலைன ெசy2, அைதேய அைசேபாU1, அ#ேலேய ஆ}n2 ேயாசைன
ெச y2 , அ ைத ேய அ ^ ப வ m ெச yy மானாl அ nத உ [ @ ; $ ட ந m8 kைக (t#யாt2வm அOym, d3pP ெவRpP ெகா€சm ெகா€சமாக இlலாமl ேபாMm.
அத; Bk#pபயணm ெதாடbcd1m. ேபதd€ஞானm-8@tத`ym அ`dl Bm
கவனt2ட; ஆராyc? ெசy2, அதனாl தானாகேவ ஆtமா^பவt#l #ைளt2,
அnத ~ைலேய ˆVkMமானாl zதராக-d3pP ெவRpபQற ~ைலைய அைடym, 8றM
சrவ€ஞனாMm. அதQMp8றM uதBllள கrமbகll rட உ[r 8ரேதசt#g3n2
dmn2d1m-ஷயமாcd1m, ேநாகrமmrட அத; s## Xரணமைடய அ2Cm
இlலாமl ேபாMm. அnத ~ைல[l உ[r #ரvdயகrமm, பாவகrமm, மQRm
ேநாகrமm எ2Cm இlலாமl Bmைமயான Ltத sவ‰பtைத ெவ/pப1t2m அதாவ2
பrயாயt#pm Ltத ~ைலேய ெவ/pப1m. இ2ேவ jtத ~ைலயாMm.
நா; rட sவபாவtதாl அpபVpபUட Ltதாt2மா வாேவ;, ேமpm பrயாயt#l
r ட அ lப கால t# ேல ேய - M R c ய கால t# ேல ேய L tதாt2 மா ~ ைல ைய
ெவ/pப1t2ேவ; எ;ற #டநm8kைக ெகாllேவாm! அpபV #டநm8kைக
ெகாllேவா மானாl நா m அ வ ? ய m ேபா Qற tத kக , P க }ெப Qற , ? ற pP வா ynத ,
8ரகாசமான ?tத ~ைலைய ikcரேம அைடேவாm!
- உbகll அmமா.
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உMr மGHm கrமt0: Oதn0ரm
கVதm-6

ஓm நம: ?tேதpய:

30-07-1999

8@ய …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
மகllகேள! நா;M அ^ேயாகbக/; 8OCm zதராகm பQ`யேத யாMm.
8ரதமா^ேயாகm, கரணா^ேயாகm, சரணா^ேயாகm மQRm #ரvயா^ேயாகm ஆcய
இnத நா;M அ^ேயாகbகlm நமkM எைதk rRc;றன எ;ப2 பQ` கVதm $லm
சமண தt7வ அ./கm எ;ற >g; d@வாகp பாrtேதாm. அpேபா2 நாm
Bkcயமாக #ரvயா^ேயாகm $லm வst2kக/; இயlP பQ` ெத@n2 ெகாllள
BயQ? ெசyேதாm. இpேபா2 நாm கரணா^ேயாகt#l ெசாlலpப1m dஷயbகைளt
ெத@n2 ெகாjV3kcேறாm.
கrமbக/; (கCm nUபமான dளkகbகll, அத; பt2 ~ைலகll, கrம பnதm
மQRm அத; அOC, கrமbக/ட(3n2 d1தைலkகான வOBைற Bதgய எlலா
dஷயbகைளym எ1t2cெசாlல சrவ€ஞைரt தdர ேவR யா3kMt தM#
இ3kcற2? இnத எlலா dஷயbகைளym சrவ€ஞr த; ேகவலஞானt#; வO
ேநரVயாகp பாrtத`n2 நமkM r`[3kcறாr. யா3m த; கQபைனயாl இnத கrம
ஏQபா1கைளc ெசyயdlைல.
இnத கrமm பG.ய எlலா jtதாnத=கைளsm ெதVn7 ெகாllள எ:ன அவjயm
இ1knற7? இ0l இ1kSm கpதm, மGHm கrம=க\: Iைலகll பG. எ7^m
அ.யாத நபrகlltட நGகாwjைய அைடய /"sமlலவா எ;R ˆbகll ேகUகலாm.
அேர! இத; அவ?யm பQ` மU1ேம ˆbகll ேகlld எmpPc”rகll எ;றாl நா;
உbகைள ஒ;R ேகUcேற;, வ[R ~றmப 3-4 ெராUVyட; ப3pP, சாதm,
காyக`கll மU1ேம சாp8Uடாl ேபா2மlலவா! 8றM ஏ; #னBm பல dதமான,
வைக வைகயான உணCகைளc சைமkcேறாm? இரj1 ேஜாV 2Kகll நாm
உ1t#kெகாllள ேபா2மlலவா, 8றM ஏ; பல வjணbக/l, P2pP2 நாக…கமான
உ ைட க ைள அ vவ pேபா2 வா bM c ேறா m ? # ன B m ஏ ; ெச y# tதாllக ைள
பVkcேறாm? ஏ; #னBm ெடgdஷ; ெபUV[l ~க}c?கைள பாrkcேறாm?
Lவாtயாயm பQ` மU1m எ;ன அவ?யm எ;ற ேகlld எmpPேவாமானாl, நmBைடய
3? எbேக இ3kcற2 எ;பைத •ckக BVcறதlலவா! இnத ேகlldைய
ஒvெவா3வ3m தbகைளt தாbகைளேய ேகU1kெகாllள ேவj1m, அ1tதவr பkகm
மU1ேம ைசைக காUட ேவjVய அவ?ய(lைல.
மகllகேள, நm மனm பbM சnைதையpேபால (கc ?kகலான2. அதQM #னBm
P2pP2 ஊkMdpPகll ேதைவpப1c;றன. ெசy#கைளt ெத@n2 ெகாllள நாm
#னச@ பt#@kைககைளp பVkcேறாm, ெடgdஷ9l ~க}c?கைளp பாrkcேறாm
ஏென;றாl நமkM இ3kMm எlலா dஷயbகைளym ெத@n2 ெகாllள ேவj1m
எ;ற இcைசைய #3p# ப1tத d3mPcேறாm. #ைரpபடm அlல2 Vd i@யl
பாrkMmேபா2, அ1t2 எ;னவாMm எ;ப2 பQ` ெத@n2 ெகாlllm ஆவpட;
அைத கவனமாகp பாrkcேறாm, எ;ன நடkMm எ;R •ckcேறாm, 8றM
அைதpபQ`c சrcைசrட ெசycேறாm. அnத சமயt#l இைவகll எlலாm
கQபைனகll எ;ப2 நமkM ெத@nத2 தா;. கைத எm2பவ@; கQபைன[l எmnத
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கைதகll மQRm ‹d i@யgl நVkMm நVகrகll, இnத பாt#ர ேவடbக/g3n2
ேவRபUடவrகll எ;ப2m நமkM ெத@nத2தா;. ஆனாpmrட #னBm 3-4 மK
ேநரm அlல2 அதQM ேமpm அnத நாடகbகைளp பாrt2, அnத பாt#ரbக/; Lக
2kகbக/l ஒ;`, நாBm rட d3pP ெவRpP ெகாllcேறாm-அைதேய Lகm எ;Rm
நmPcேறாm, ஆனாl உjைம[l அதனாl நமkM 2kகேம உjடாcற2. சாs#ர
ெமாO[l இைத Wகைத எ;R ெசாlc;றனr. இ2 8ரமாதm எ;ப#; அதாவ2
dOp8;ைம[; ஒ3 அbகேமயாMm. கrம பnதt#; காரணbகைளt ெத@n2
ெகாjட ேபா2 8ரமாதBm அதQM ஒ3 காரணm எ;R பாrtேதாm. ஆனாl அைத
ெத@n2 ெகாllவ#; அவ?யm எ;ன ெவ;R இ;Rவைர யாராவ2 நமkM நாேம
ேகU1k ெகாllளேவ [lைல. ேதைவயQற dஷயbக/l ஈ1ப1வதாl கrம பnதm எ;ற
தjடைன நமkMk cைடkcற2 ஆைகயாl இைத அனrtத தoடm எ;R
ெசாlc;றனr. ஆனாl அnத தைலpP ேவR ஒ3 dஷயமாMm.
கரணா^ேயாகtைத பVt2 நாm zதராகtத;ைமையp பQ`ய அ`ைவp
ெபRcேறாm. ெபா2வாக அ`வைதdட எnத dஷயtைதym d@வாகCm, ஆழமாகCm
ெத@n2 ெகாlllmேபா2தா; நமkM அத; மகt2வm P@ய வ3cற2. ெபா7வாக
W ளkக ம \ kS m சாs0 ர =க ைளW ட … wப மான W ஷ ய =க ைள W ளkS m
சாs0ர=கll uக^m சk0 வாynதைவ எ;R சாs#ரt#ேலேய ெசாlலp
பUV3kcற2. கரணா^ேயாகtைதp பVt2 zதராகt த;ைமைய அைடவ2 rட ஒ3
nUபமான-ŽUஷமமான கைலதா;.
கரணா^ேயாகt#; dஷயm (கCm nUபமானதாக இ3kcற2. அைத sவாtயாயm
ெசyym ேபா2 மனைத ஒ3~ைலp ப1t# கQக Bயlவ2 (கCm அவ?யமாMm. இ#l
ெசா lல pப 1 m ? ல க K த bக ll க V ன மா ன தா க C m , r rைம யா ன P t#
உllளவrகlkMkrட dயrைவைய வர ைவkகk rVயதாகCm, Mழpபமைடயc ெசyய
வ lல தா க C m இ 3 kc ;ற ன . ஆ னா l உ Qசா க t2 ட ; ெத @ n2 ெகா llள
BயlபவrகlkM உபேயாகt#l ŽUஷமtத;ைம உjடாcற2, அ#l rறpப1m
dஷயm அவrக/; 8V[l வ3cற2. சmயkt2வ காரண ேநாkcl ெசாlலpப1m பல
காரணbக/; ஒ;R †ஜ சmயkt7வm எ;பதாMm. கரணா^ேயாகt#; Œஜ
கணkMகll rட சmயkt2வm ெபறk காரணm எ;R ெசாlலpப1cற2, அதாவ2
கரணா^ேயாகtைத sவாtயாயm ெசyymேபா2 உபேயாகt#l ஒ;`d1m அேத
த;ைமைய, sவச;Bk ெகாlllmேபா2m, அதாவ2 த;பkகm #3m8 ேநாkMm
ெசயg; ேபா2m, பழkகpபUட அnத ŽUஷம உபேயாகt#l ஒ;` சmயkt2வm
ெபறpப1cற2, அைடயpப1cற2.
Mணsதானm, மாrkகைண, பrயாp#, 8ராண;, ச€ைச, உபேயாகt#; 8@Cகll
B த g ய ச mப nத மா ன ய தா rtத ம QR m d @ வா ன d ள kக bக ll ச ம ண
?tதாnதbக/lதா; இ3kc;றன, ேவR எnத ?tதாnதbக/pm இ2 ேபா;ற
dளkகbகll இlைல. மQற தrமbகllrட நா: ஆtமா, ஆtமா ‡yைமயாக
இ 1 kn ற 7 , அ க rதாவாக இ 1 kn ற 7 , அ ேபாkதாவாக இ 1 kn ற 7 எ ;R
ெசாlc;றன. ஆனாl அnத தrமbகll எpேபா2m அைவகைள அvவாேற நmPc;றன.
அைவகைளk ேகU1 ?ல நmமவrகllrட அேர, நm சாs0ர=க\ltட இvவாHதா:
ப"t01knேற: எ;R ~ைனkcறாrகll. ஆனாl ஒ;ைற ~ைனdl ெகாllள
ேவj1m, சமண சாs#ரbக/l இvவாR ெசாlவ2 ~cசய நயtதாl ெசாlலp
பUடதாMm, மQRm dயவஹார நயtதாl ெசாlpmேபா2 உ[3kM உடl, Pல;கll,
க rம m , M ணsதான m B த g ய ைவ க ll இ 3 kc ;ற ன எ ;R m அ ைத p ப Q` ய
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dளkகbகlmrட ெசாlலp பUV3kc;றன. 8ற தrமbகll இைதpபQ` எ2Cm
ெத@nதவrகளாக இlைல மQRm ]ரmமா சt-இ1knற7, உலகm utயா-மாைய எ;R
ெசாlgkெகாj1 8ற #ரdயbகll மQRm அத; பrயாயbகைள Bmைமயாகேவ
இlைல எ;R நm8 அைவகைள ஒU1 ெமாtதமாக ~ராக@t2 d1c;றன.
இpேபாெதlலாm பல@டm ஒ3 ஆபtதான மாைய காணpப1cற2. அவrகll Vd[l
அlல2 ெபா2 இடbக/l 8ற தrமt#ன@; 8ரவசனbகைள ேகUc;றனr.
அ ைவ க / l நா bக ll ந lல ைவ க ைள ம U1 ேம ஏ QR k ெகாllc ேறா m எ ;R
ெசாlc;றனr. அைவகைளk ேகUபதாl அlல2 ெத@n2 ெகாllவதாl மU1ேம
நமkM எnத இழpPm ~கழpேபாவ#lைல எ;R எjoc;றனr. ஆனாl யா3kM
தt2வt#l ெத/dlைலேயா அவ3kM அnத நப@; ேமl மQRm அவr
ெசாQெபாOd; ேமl நlல அ8pராயm வ3cற2, அதனாl அவrகll தவறான
ந m8 kைக க ைள ஏ QR kெகாlll m அ பா ய t# l ? kc kெகாllள ேந @ 1 c ற 2 .
ஏென;றாl யாr ேமாசமான ெபா3llகைள dQக ேவj1ேமா அவr அnத ேமாசமான
ெபா3llகைள காU1வேத[lைல, நlல ெபா3llகlட; கலnேத dQபைன
ெசyவாrகll. யா3kM நlல2 எ2? ெகUட2 எ2? எ;R ெத@யாேதா அவ3kM
ெகUடேத cைடkcற2 அதாவ2 அவr dப…தமான அ8pராயtைதேய ஏQRk
ெகாllcறாr! சாs#ரt#l இைத அனாயtத: எ;R ெசாlc;றனr. Mேதv, MM3,
Mசாst#ரm மQRm அைவகll ஓvெவா;RkMm ேசைவ ெசyபவr, பkதr இnத ஆR
dஷயbக/; ேமl ம@யாைத உணrC ெகாlllதl, அைவகைளp பாராU1தl
எlலாேம ஆR அனாயtத; க/lதா; அடbMm, இ2 ேதாஷமாMm, MQறமாMm. இnத
ேதாஷbகll ~க}வேதாடlலாமl அpபVpபUவrகll சmயkத@சனtைத அைடய
BVயாமl ேபாcற2.
அவrக/டm sவ‰பா^பவBm, ேபதஞானt#; உபேயாகBm ~ைலt2
இ3pப#lைல, ச@யான ேதrC ெசyய BVயாமl உபேயாகm அVkகV மாQறமைடn2
ெகாjேட[3kMm. அnத சமயt#l கரணா^ேயாகtைத ப[lவதாl எlலா
?றpபான dஷயbகைளym அ`n2 ெகாllள BVcற2. ஆtம Mணbகll அ#க
அ8d3t# அைடc;றன, ஏென;றாl உjைமயான dஷயbக/l அ`C ெபRதl
அ`d; அ8d3t#ேயயாMm. இ#g3n2 உ[r சmபnதமான நm நm8kைக
#டமாcற2. உ[r மQRm கrமm பQ` d@வான dளkகm ெபRவதாl sவ எ2? மQRm
]ற எ2? எ;பத; ெத/வான படm நm மனkகj B;னாl ெவ/pப1cற2,
ேபதd€ஞானm உR#pப1cற2.
(tயா#3xV, சmயk#3xV, dர#, B9, அரஹnதr, ?tதr Bதலான
எlேலா3ைடய இயlPகlm நm அ`dl ெத/வாகp 8ரகா?kc;றன. அத; பல;
நmைம நாேம யாr எ;R உR# ெசyym சk#ைய நாm ெபRcேறாm. 8றr ெசyவைதp
பாrt2, அlல2 மQற மதbக/l எpபVc ெசycறாrகll எ;R பாrt2 [அதாவ2
8றைரp பாrt2 காp8யVt2] அpபVேய நm ெசயpm இ3kக ேவj1m எ;ற
அoMBைற நm(ட(3t2 மைறn2 ேபாyd1cற2. எ2 தM#யான2, எ2
தM#யQற2 எ;ற உR#pபா1 நமkM வn2 d1cற2. 8ற3kMk காUட ேவj1m
எ;ேறா அlல2 நm சBதாயt#l நmைமpபQ` எ;ன ~ைனpபாrகll எ;ற பயt#;
காரணtதாேலா எதாவ2 ெசyய ேவj1m எ;ற அவ?யm இlலாமl ேபாcற2.
நmBைடய ேநாkகm எ;ன எ;ப2 பQ`ய #டநm8kைக நமkM உjடாcற2.
இvCலக பயm மQRm பரேலாக பயm நmைம dU1 dலMcற2.
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நாm இ2வைர எைதp பVtேதாேமா அ#l நm (ஆtமாd;) வா}kைக மQRm
மரணm எ;றாl எ;ன எ;ப2 பQ` ெத@n2 ெகாjேடாm. உ[r எpேபா2m வா}n2
ெகாjேட-அதாவ2 அOைவ சn#kகாமேலேய ஒ3 உடைல dU1 dU1 அதாவ2
மரணt#QMp 8றM 1 Bதl 4 சமயbக/l P#ய Ptகல பரமாokகைள cர!t2
தனkM ேவjVய P#ய உடைல உ3வாkகm ெசy2 ெகாllcற2, அதQM M`p8Uட
ஒ3 கrமm ~(tதமாக இ3kcற2 எ;ப2 பQ`ய அ`C ெபQற 8றM நமkM மரண
சmபnதமான பயm Mைறn2 dUடதா இlைலயா? எ;R ?n#ybகll.
8ற தrமbக/l ம9த; கா@யm ெசycறா;, கடCll அவ^kM அதQகான பலைனt
த3cறாr எ;R நmPc;றனr. அவrகlைடய இnத கடCll சmபnதமான நm8kைக
தவறானதாMm. ஒ3ேவைள அவrகll கடClkM ெகௗரவ சk#ெகா;ட ேவைலkகார;
பதd ெகா1t#3kcறாrகll ேபாpm! ˆbகll PjKயm பாபm ெசyzrகll, அைத
கடCll கணkM ைவt2kெகாj1 உbகlkM பல; ெகா1kcறாரா எ;ன?
மகllகேள, கrமt#; இnத எlலா ஏQபா1கlm தானாகேவ ெசயlப1வதாMm.
தா9யbcயாக (automatic-காக) இயQைகயாகேவ ~க}வதாMm. உ[@; ஒvெவா3
சமய ஆைச, ெவM/, மயkக உணrCக/; அளz1-ம#pŒ1 இnத கrமbகளாl தா;
அளkகpப1cற2-கணkM ைவt2k ெகாllளpப1cற2. ஒ3வr ெசyym ெகாைல
ம QR m M Qற bக ll அ ரசா bக ச Uட # Uட bக l kM உ Uப Uட ˆ # ம ;ற t# ;
கjக/g3n2 ேவj1மானாl மைறkகpபடலாm, ஆனாl கrமt#; 8V[g3n2
அைவ எ2Cm தp8kக BVயா2. ஒ3 ெகாைல ெசyதாpm, நா;M ெகாைல ெசyதாpm
•kcl ெதாbMவ2 ஒ3Bைற தா; எ;R ெசாlபவrகlkM, கrம சUட#Uடt#;
d#Bைறகll பQ`ய அ`C இlைல எ;Rதா; ெசாlலேவj1m. கrம சUட
ˆ#ம;றt#g3n2 தp8kக நாm வாmm இnத ெலௗ‘க உலcl காணpப1m
தக1தtதbகளான ஊழl, ல€சm Bதலான எnத MRkM வOym இlைல.
ˆbகll இpபV ெசாlலkr1m அpப"யா? அpேபா நlலத ேபாcO, கrமm அvவள^
சk0 வாynததாக இ1nதாl, நாm இpேபா7 அதGேக 8ைஜ ெசyய ேவo"ய7தா:.
அைத வண=n அத[டm, அேர பாபா! இpேபா7 எ:ைன Ww|W| எ:H ேவo|தl
ைவkக ேவo"ய7 தா:! ?லr எ7^m ெதVயாமl இ1nதேபா7 நாm Oகமாக
இ1nேதாm. இpேபா7 கrமtைத பG.ய அ.^ ெபGறதாl கrம பயm நmைம ெதாG.k
ெகாoட7 எ;Rrட ெசாlலலாm.
நmBைடய இயlபான வVைவ-sவ‰பtைத ெத@n2 ெகாllளாததாlதா;
இpபVpபUட தவறான எjணbகll நமkM இ3n2 ெகாjV3kc;றன. ஆைகயாl
கrமbக/; 10 ~ைலக/;-அவsைதக/; இயlைப-sவ‰பtைத பQ` பாrkMm
B; நா; இpேபா2 உbகlkM நm Lய sவ‰பm அதாவ2 Lய இயlP பQ`ym, நm
Lய சாமrt#யm பQ`ym ~ைனC ப1tத d3mPcேற;. இைத பVkMm ஒvெவா3வ3m
இைத ?nதைன ெசy2, தbகlkMt தாbகேள இvவாR ெசாlgk ெகாllள
ேவj1m:
ேஹ உ[ேர! ˆ ேசtதன மயமானவ;, Bதpm BVCm இlலாதவ;-அனா#அனnதமாக
இ3pபவ;, sவயm?tத;-யா3m உ;ைன உ3வாkகdlைல. ˆ Lயமாகேவ உ;
அ`C Bதலான அனnத Mணbகlட; ப@Xரணமாக-எlலாm ~ைறnதவனாக-எnத
Mைறym இlலாதவனாக இ3kcறவ;. ˆ உ; Lயசk#யாl எlலா Mணbகlட;
‘லாl 8ைணkகpபUட2 ேபால எதனாpm 8@kக BVயாத ஒ3 ெபா3ளாக ~ைலt2
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இ3kcறாy. ேமpm ˆ sவயமாகேவ ப@ண(kMm-உணrCகைள ெவ/pப1t2m
சk#[; காரணtதாl ப@ண(kகCm ெசycறாy-அதாவ2 ˆ உணrc?கll
எ2C(lலாத ஜடமாக இlைல. ஒvெவா3 #ரdயBm அத; பrயாயbக/; கrtதாஅதாவ2 த;9l ஒvெவா3 சமயBm மாQறbகைள உj1 பjoவ2. ஒ3 #ரdயm
ேவெறா3 #ரdயt#; பrயாயbகைள ெசyym கrtதாவாக இ3kக BVயா2. இதனாl
sவபாவ-Ltத பrயாயமாக இ3nதாpm அlல2 dபாவ-அLtத பrயாயமாக
இ3nதாpm, அத; கrtதா அnத M`p8Uட #ரdயேமயாMm, ேவR எnத
#ரdயB(lைல எ;ப2 உR#யாcற2.
ேஹ உ[ேர! உம2 அ`ym வVவ பrயாயt#; கrtதா sவயm ˆேய ஆவாy.
அ`யpப1m-ேஞய ெபா3llக/; காரணtதாl இnத அ`C வரdlைல ஆனாl உ;
Lய ஞான பrயாயt#; தM#யாlதா; உ;^ைடய அ`ym ெசயl ~க}n2
ெகாjV3kcற2. உ;^ைடய சா@t#ர-ஒmkக Mணt#; d3pP, ெவRpP வVவ
பrயாயm ~க}cறேத, அத; கrtதா rட sவயm ˆேயதா;, ேவR எnத 8ற #ரdயBm
உ;ைன d3pP, ெவRpP ெகாlllmபV ெசyவ#lைல. பகவாைனp பாrtததாl Lப
உணrC வ3cற2 மQRm பைகவைனp பாrtததாl அLப-பைக உணrC வ3cற2
எ;பதாக ெபா3llக/; இயlP இlைல.
ேஹ உ[ேர! ˆ எ;னேவா இயlபாகேவ-sவத: அ‰8யாக-Pல;களாl அ`pபட
BVயாத ஒ3 ெபா3ளாக இ3kcறாy, ஆனாl ~க}காலt#l உ3வBைடய
Ptதகலtைத(உடைல) அ`n2ெகாj1 இ3kcறாy. ஐn2 இn#@யbக/;
~(tதt#; $லm அ`பவ; எ;னேவா sவயm ˆேய தா;, ஆனாl உ; அ`dl
வ 3 வ 2 எ ;ன ேவா sப rச m [ ம ழ ம ழ pP - ெசா ர ெசா ர pP , ெம ;ைம tத னைம கVனtத;ைம, பைச-வரU?, iதm-உxணm], Lைவ, மணm-வாசைன, ~றm-வjணm
மQRm சpதm BதgயனவாMm. இைவ எlலாm Ptகலt#; பrயாயbகளாMm
ஆைகயாl இைவக/; கrtதா PtகலேமயாMm. ஆனாl உடl வVவ Ptகலtைதேய
ˆயாகk காjcறாy, அதாவ2 உடைலேய இ7தா: நா: எ;R தவறான நm8kைக
ெகாj1 ˆ அ#l ஏகt7வLt0 ெகாllcறாy. அதாவ2 உ;அ`dl பாrkMm
P tக ல tைத ேய - உ ட ைல ேய ˆ தா; எ ;R ந m8 kைக ெகாllc றா y . உ ட g ;
பrயாயbகைள உ;^ைடய-sவயm ஆtமாd^ைடய பrயாயbகளாக நm8 இ#l
மமt7வLt0 [உடg; கா@யm எ;^ைடய கா@யm எ;ற அ`C] ெகாllcறாy. நாேன
இைத-உடg; ெசயlகைள ெசyபவ; எ;R நm8 கrt1t7வLt0 ெகாllcறாy.
Ptகலt#;-உடg; பrயாயbகைள ˆ எ;னேவா பாrt2 மU1ேம அ`nதாy ஆனாl
நா; இைத அ^பdpபவ; எ;R நm8 ˆ ேபாkt1t7வLt0 ெகாllcறாy.
8ற ெபா3/; (உடg;) பrயாயbக/l ஏகt2வ வVவமாக-அ2ேவ ˆயாக, மமt2வ
வVவமாக-அ2ேவ உ;^ைடயதாக, கrt3t2வ வVவமாக-அ2 ெசyவைத ˆேய
ெசyவதாக ேமpm ேபாkt3t2வ வVவமாக-அத; அ^பவtைத உ;^ைடய
அ^பவமாக எjoதl உ;^ைடய dப…த நm8kைகயாMm-இ2ேவ உ;^ைடய
(sவயm ஆtமாd^ைடய) (tயாtவமாMm-உ;^ைடய (sவயm ஆtமாd^ைடய)
sரtைத Mணt#; dப…த பrயாயமாMm. sரtதா Mணt#; இnத அதt2வ வVவ
sரtதான [தt2வ(lலாத#l நm8kைக ெகாlllm] பrயாயm rட sவயm
உ;னாேலேய ெசyயpப1வதாMm-அதாவ2 அதQMk காரணm ˆேய தா;, கrமm
உ;ைன (tயாt2வm-$டநm8kைக ெகாlllmபVc ெசyயdlைல. ˆ சmயk2வm
அைடய ேவj1ெம;றாl, அnத பrயாயmrட உ;^ைடய காரணtதாlதா; உ;9l
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ெவ/pப1m. ேவR பகவா;, M3, கrமm அlல2 ~(tதm ேபா;ற யாரவ2 உனkM
சmயk2வtைத வழbMவ#lைல, வழbகCm BVயா2!
ேஹ உ[ேர! ˆ எpேபா2 Ptகலtைத அ`cறாேயா அpேபா2 இnத அ`ym கா@யm
உ;^ைடய ஞான பrயாயt#; Lய காரணtதாl தா; ~க}cற2, Ptகலt#;
காரணtதாl அlல. ஆைகயாl ˆ உ;^ைடய ஞான பrயாயbகைள ெசyபவ^mஅ`பவ^மாவாy அதாவ2 கrtதா-ேபாktதா ஆவாy. 8ற #ரdயbக/; கrtதாேபாktதாவாக ˆ இlைல.
8ற #ரdயbகைள பாrt2k ெகாjேட ˆ d3pP ெவRpPrட ெகாllcறாy
அதனாl d3pP ெவRpபகlkMkrட ˆ கrtதா-ேபாktதா எ;R ெசாlலBVym.
உjைம[l இnத d3pP ெவRpP ெகாlllm காரணtதாl ˆ 2kகமைடcறாy
ஆனாl 8ற #ரdயbகைள அ^பdkMm காரணtதாl தா; நா; Lக-2kகbகைள
அ ைட c ேற ; எ ;R ந mP c றா y , அ 2 ேவ உ ;^ ைட ய அ €ஞான m ம QR m
(tயாt2வமாMm.
எnத ஒ3 8ற #ரdயேமா, 8ற உ[ேரா, கrமேமா அlல2 ~(tதேமா எnத ஒ3
உ[3kMm இ;Rவைர Lகtைதேயா, 2kகtைதேயா ெகா1kகdlைல, d3pP
ெவRpைப உj1பjணேவ இlைல. ேஹ உ[ேர! உ;^ைடய Mழpபm மQRm
அ€ஞாt#; வசtதாlதா; ˆ 2kகமைடcறாy. B;னr ˆ 8ற ெபா3llகேள உ;
Lக2kகt#QM காரணm எ;R நm8னாy. சாs#ர Lவாtயாயm ெசyத 8றM,
இpேபா2 கrமேம உ;^ைடய d3pP, ெவRpPகlkM கrtதா மQRm Lக
2kகbகைள உனkM தானமாக ெகா1pப2 எ;R •ct2 கrமேம உ; எlலா
~ைலகlkMm காரணm எ;R நmPcறாy.
கrமேம எ;ைன சmசாரt#l-8றd LழQ?[l அைலn2 #@ய ைவkcற2, கrமேம
எ;9டm ஆைச, ெவM/, மயkகbகைள உjடாkMcற2, கrமேம எ;ைன
அ€ஞா9யாக ஆkMcற2, கrமேம நா; சmயk2வm அைடவ#l தைடயாக
இ3kcற2, அ2ேவ எனkM நlல உறCகைளym, ெசlவtைதym ெகா1kcற2 எ;ற
$ட கQபைனக/l ˆ $}c இ3kcறாy. நா; நlல உணrC ெகாj1 நlல
கrமbகைளk கUVkெகாllள ேவj1m ஏென;றாl அnத PjKய கrமேம எ;ைன
நlல க#kM ெகாj1 ெசlpm எ;ற ($ட) நm8kைகையk ெகாjV3kcறாy.
அேட நjபா! ˆ எ;னேவா ேசtதன மயமானவ;. உ;^ைடய Ltத, அLtத
பrயாயbகll உ;9டm உ; Lய காரணtதாlதா; ெவ/pப1cற2. உ;^ைடய
பrயாயbகll உ;9l ~கmmேபா2, கrமt#l எ;ன ~ைலகll உ3வாc;றேதா,
எnத மாQறm ~க}cறேதா அைத ெத@யpப1tதேவ சாs#ரbக/l கrமt#;
~ைலகll பQ`ய வrணைன வ3cற2. ஓேர சமயt#l உ;9l ~கmm கா@யt#QMm,
கrமt#l ~கmm கா@யt#QMm ~(tத-ைந(t#க சmபnதm இ3kcற2, கrtதாகrம சmபnதm இlைல.
உ;9டm எ;ன உணrC வ3cறாேதா அnத சமயt#l கrமt#l எnத அவsைத
~யமமாக-d#BைறpபV ~க}cறேதா அைதpபQ` ெத/Cப1t2m Bகமாக இரjV;
ெபயrகlm ஒ;R ேபாலேவ இ3kcற2 எ;ப2 உjைமதா;. உதாரணமாக உ[r
அத; Lய காரணtதாl அத; அlப அ`ைவ ெவ/pப1t2mேபா2 ஞானாவரண
கrமt#; ஷேயாபசம~ைல காணpப1cற2. ஆைகயாl அnத அlபஞான பrயாயtைத
62

ஷேயாபசம ஞானm எ;R ெசாlc;றனr. உ[r எpேபா2 Lயமாகேவ ஆைச, ெவM/,
மயkக வVdl ப@ண(kcறேதா அpேபா2 ேமாஹ’ய கrமt#; உதய~ைல
காணpப1cற2, ஆைகயாl உ[@; இராக, tேவஷ, ேமாஹ உணrCகைள ஔதMக
பாவm எ;R ெசாlc;றனr. உ[r Bத;Bதgl எpேபா2 சmயk2வtைத
அைடcறேதா அpேபா2 கrமt#l தrசனேமாஹ’யm மQRm அனnதா^பn#
கrமt#; உபசம~ைல காணpப1cற2 ஆைகயாl உ[@; இnத உணrைவ
ஔபஷuக சmயk7வm எ;R ெசாlc;றனr.
உ[r ேகவலஞான வVவ பrயாயtைத Lயமாகேவ அத; ~ஜசk#யாl
ெவ/pப1t2mேபா2 கrமt#l rட அத; Lயகாரணtதாl ஞானாவரண கrமt#;
அOC காணpப1cற2 ஆைகயாl உ[@; அnத ஞானபrயாயt#QM ஷாMக ஞானm
எ ;R ெசா lc ;ற ன r . ஷா [ க ஞா ன m ஞா னா வ ர ண க rம t# ; அ O வா l
உQபt#யாகdlைல, அ2 எ;னேவா உ[@; Lய உணrவாலாMm-sவபாவமாMm.
உ[@; Lய காரணtதாl ேதா;`யதாMm.
அ2ேபால ேஹ உ[ேர! உ;^ைடய இpேபாைதய ஷேயாபசம ஞானm இ3kcறேத
அ2 அதாவ2 தQகாலt#l ெவ/pப1m ஞானm-$டpபடாமl #றn#3kMm அ`C,
க rம t# ; ஷ ேயா ப ச ம tதாl உ Qப t# யாக d lைல , அ 2 உ ;^ ைட ய L ய
Lவபாவt#g3nேத அதாவ2 உ; இயlபான ஞான Mணt#g3nேத உQபt#யான
தாMm.
கrம ெசயlபாUV; எlைல கrமtதாl கrமt#ேலேய ஷேயாபசம ~ைலைய
அதாவ2 ெகா€சm அOCm ெகா€சm தKCm அைடயc ெசyவ2வைர மU1ேமயாMm,
உ[@; உணrdl அ2 எnத மாQறtைதேயா, ெசlவாkைகேயா, உதdையேயா ெசyய
இ ய லாத தாக இ 3 kc ற 2 . உ [ @ ; எ lைல r ட த ;9 l எ ;ன உ ண rC
ெகாllளேவj1m எ;ப2வைர மU1mதா;. கrமt#l அ2 ெகா€சmrட எnத ஏQற
இறkகbகைளேயா, பnதm, உதயm, உபசமm, ஷேயாபசமm Bதgய எைதyேம ெசyய
BVயாததாக இ3kcற2. உ[r, கrமm இரj1m ஒேர சமயt#l அதனத9l அதாவ2
ஒ vெவா;R m அ த ;அ # ேல ேய மா Qற bக ைள ெச y2 ெகாllப ைவ க ளாக ேவ
இ3kc;றன. உ[@; எnத ப@ணாமt#;ேபா2 கrமt#l எnத மாQறm d#pபV~யமமாக ~க}cறேதா அnத அவsைத[; ெபய3m, உ[@; உணrd; ெபய3m
ஒ;Rேபாலேவ ஆகமt#l ெசாlலp பUV3kcற2.
{வ #ரdயt#; ~ைலtத த;ைம எnத கrமt#; ~(tதtதாpm ஆவ#lைல,
உ[r எ;னேவா sவயm?tத வst2வாMm-தானாகேவ இ3kc;ற ஒ3 வst2
வாMm. உ[@; அனnத Mணமய, ைசtத;யமய sவபாவt#l கrமt#; ைகவjணm
எ2Cm ெகா€சmrட இlைல. அனா# காலt#g3n2 அனnத காலmவைர உ[r
அத; sவபாவ வVdேலேய 0ரvய ேநாknl எpேபா2m ஒேர வVவமாகேவ வா}cற2,
அைதேய பாVணாuக பாவm எ;R ெசாlc;றனr. அனnத Mணமய sவபாவ
வst2வான உ[r இயQைகயாகேவ அதனாேலேய ஆனதாக இ2வைர இ3nத2,
அ த னா ேல ேய ஆ னதாக இ pேபா2 m இ 3 kc ற 2 , அ த னா ேல ேய ஆ னதாக
எ#rகாலt#pm இ3kMm-Bkகாலt#pm அpபVேய இ3kMm ஒ;றாMm. எnத
கrமt#; இ3pேபா அlல2 கrமt#; இlலாைமேயா உ[@; இ3pPkMk
காரண(lைல.
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sவபாவm எ;ப2 வlலைமயாMm, #றனாMm-capacity யாMm. dபாவ பrயாயேமா
அlல2 sவபாவ பrயாயேமா அத; Bm வgைமym அனா#அனnத காலm எpேபா2m
இ3pபதாMm அதாவ2 ெதாடkகேமா BVேவா இlலாமpm எpேபா2m அnத
#ரdயt#ேலேய ~ைலt#3pப2மாMm. அ#l ெகா€சmrட ஏQற இறkகbகll
எ2Cm ~க}வேத[lைல. அ2 B;ன3m அpபVேய தா; இ3nத2, இpபCm அpபVேய
இ3kcற2, ேமpm எ#rகாலt#pm அpபVேயதா; இ3kMm.
ேஹ உ[ேர! உ;^ைடய sவபாவm எ;னேவா அனnத ஞானமயm மQRm அனnத
LகமயமாMm, ஆனாpmrட ˆ ஏ; எpேபா2m 2kகமாகேவ இ3kcறாy? இைதpபQ`
ˆ எpேபாதாவ2 ?nதைன ெசyத2jடா? உ;^ைடய Lய அ€ஞானm மQRm
ேமாஹt#; காரணtதாpm, ˆ ெகாlllm d3pP, ெவRpP Bதலான #@P
உணrCக/; காரணtதாpm மQRm இnத d3pP, ெவRpP #@P உணrC
ெகாllளேவjVய2 உ;^ைடய த;ைமேய எ;R நm8kெகாjV3pபதாpm தா;,
அnத தவறான நm8kைக[; காரணtதாlதா; ˆ 2kகpப1cறாy. ˆ உ;ைனேய
sவபாவ வVவமாகேவ நmP, அnத sவபாவ வVdேலேய dsவாசm ெகாll எ;ேற
அேனக ஞா9கll உபேத?t#3kcறாrகll. இvவாR Bm dsவாசt2ட; உ[r த;
sவ‰பtைத அ`n2 ெகாjV3nதாl, அத; sவ‰பt#l ஆ}n#3nதாl, அத;
$டநm8kைக மQRm அ€ஞானm அைத dU1 dலccெச;Rd1m, அt2ட;
அத9டm d3pP, ெவRpP Bதலான #@P உணrCகll உQபt#யாவ2rட ெகா€சm
ெகா€சமாகk Mைறn2ெகாjேட ேபாMm. அ€ஞான அவsைத[l இxடமான
ெபா 3 llக ll c ைட pப # l இ 3 nத ம c }c? [ ; அ ^ ப வ tைத d ட , sவ பாவ
அ^பவtதாl உjடாMm Lக அ^பவm ஒ3 அXrவமான ேவR எpேபா2m
அ^பdkகாத ஒ3 Lைவயான பரமLக அ^பவm எ;பைத அ`n2 அைதேய
#3mபt#3mப nக3m எjணேம ேமg1m.
இnத Lகtைத அ^பவm ெசy2 ெகாjேட sவபாவt#l ேமpm ேமpm அ#கமாக
ஆ}n2, அnத ஞா9 ேமா“மாrகt#l B;ேனQறm அைடn2 Bmைமயாகt த;
sவபாவt#l ஆmmேபா2 அவ3kM அனnதஞானm, அனnதLகm Bதgயன ைகவரp
ெபRcறாr. எpபV sவபாவேமா அpபVேய பrயாயt#pm ெவ/pப1cற2. இைத
]ராpதm ]ராp0யான7 அதாவ2 nைடkக ேவo"ய7 nைடt7 Wwட7 எ;R
ெசாlலpப1cற2.
மகllகேள! ேமேல r`யைவகைள எlலாm உbகlkM ˆbகேள P@n2 ெகாllள
ேவjVய dஷயமாMm. 8ற3kMp P@யைவpப#l எ;னேவா நாm எlேலா3m (கCm
Pt#சாgகளாகேவ இ3kcேறாm, ஆனாl நமkM எ;R வ3m ேபா2தா; ேகாUைட
dU1 d1cேறாm. மராUV[l இpபV ஒ3 பழெமாO இ3kcற2-]ற1kS
பVn7ைரpபேதா ]ரmமஞானm ஆனாl தா: எ:னேவா ஒ1 உலrnத கl. அ2ேபால
நm ~ைலைம ஆcdடkrடா2 எ;ப#l கவனm ெகாllவ2 அவ?யமாMm.
உ[@; உணrCகlm கrமbக/; உதயm Bதலான ~ைலகlm ஒேர சமயt#l
~க}வனவாMm, ஆைகயாl உ[@; உணrCகைளp பாrt2 கrமt#; ~ைலகll பQ`
நாm ெத@n2 ெகாllளலாm. அேதேபால கrமt#l எ;ன ~க}cற2 எ;R பாrt2
உ[@; உணrCகைள நாm ெத@n2 ெகாllளBVym. உணrdழn2 Bm மயkகt#l
இ3kMm ~ைல[l-coma stage-l, •bMmேபா2, dkரஹக#[l ெசlpmேபா2,
ஏேகn#@ய பrயாயt#l இ3kMmேபா2 d3pP ெவRpP உணrCகll உjடாcறதா
இlைலயா? எ;ற ேகlld உbகlkM எழலாm. அpேபா2 இpபV ?nதைன
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ெசyybகll-?tத மQRm அரஹnத (4 கா#dைனகll ேபாக மQற 4 அகா# கrமbக/;
உதயm) பகவாைனt தdற மQற எlலா 8றd உ[rக/; ~ைல[l எU1 கrமbக/;
உதயm எpேபா2m ~க}n2 ெகாjV3kcற2, ஒ3 சமயmrட அத; உதயm
~Qப#lைல. யதாrதt#l ேமேல r`ய ~ைல[l உllள எlலா உ[rக/டm rட
d3pP, ெவRpP Bதலான ஔதா[க உணrCகll வn2ெகாj1தா; இ3kc;றன
எ;பைத ~ைனdl ெகாlllbகll.
எnத உ[ராவ2 எpேபா2 Ltேதாபேயாகt#l இ3kcறேதா அதாவ2 ஆtம
#யானt#l ஆ}n#3kcறேதா அpேபா2 அத9டm d3pP, ெவRpP உணrCகll
உjடாவ#lைல அlலவா? dபாவ உணrCகll BQ`pமாக ~;Rேபாyd1m தாேன?
எ;ற சnேதகm உbகlkM வரkr1m. ஆனாl அpபV இlைல ஏென;றாl எ2வைர
ேமாஹ ’ ய க rம t# ; உ த ய m இ 3 kc ற ேதா அ 2 வ ைர L tேதா ப ேயாக t# l
இ3nதாpm rட, அnத உ[@டm அPt# Xrவk-அவrகll அ`CkM வராமேலேய
d3pP, ெவRpP உணrCகll ~க}n2 ெகாjேடதா; இ3kMm. இைத நmபdlைல
எ;றாl சmயkதrசனm அைடnதCடேன அnத உ[r Bmைமயான zதராcயாக
ஆcd1m! ஆமாm, சாst#ரp ப[Q?[l ெதாடkக ~ைல[l உllளவrகlkகாக
இvவாR ேமேலாUடமாக சரணா^ேயாகm Bதgய >lக/l எpேபாதாவ2
ெசாlலpபடலாm, ஆனாl அைவகll கரணா^ேயாகt2ட; ஒt2pேபாவதாக
இlைலேய எ;R ~ைனkகkrடா2. கரணா^ேயாகm $லm அத; ŽUஷமtைத
அ ` n2 ெகா lll mேபா 2 உ jைம [ l ந ம kM ஆ ன nத ேம உ jடா c ற 2 ,
ேமா“மாrகt#; sவ‰பm (கtெத/வாகt ெத@ய வ3cற2.
இbேக ˆbகll Bkcயமாக ஒ;ைற ~ைனdl ைவt2kெகாllள ேவj1m, அதாவ2
ேமாஹ’ய கrமt#; உதயm இ3pபைத ைவt2 மU1ேம உ[@டm ஆைச, ெவM/,
மயkக உணrCகll இ3pபைத உR# ெசyய BVym. ஆனாl சாதா அlல2 அசாத
ேவத’ய கrம உதயm இ3kcற2 ஆைகயாl உ[3kM ஆைச, ெவM/, மயkக
உணrCகll இ3kகேவ ெசyym எ;R எjKனாl அ#l உணைம[lைல, அvவாR
நmPவ2 தவறாMm. ஒ3 B9 மஹராஜ3kM உபசrகm ~க}cற2 எ;றாl அவ3kM
அசாதா ேவத’ய கrமm உதயt#l இ3kcற2 எ;R ெசாlல BVym ஆனாl அnத
சமயt#l அவr ஆtம #யனt#l ஆ}n#3kMm காரணtதாl அவ3kM (கk
Mைறnத அPt# Xrவ கஷாய உணrCகll இ3kகBVym மQRm அ#l அவ3ைடய
சா@tர ேமாஹ’ய கrமm அதாவ2 ச€Lவலன கஷாய கrமt#; உதயm அதQM
~(tதமாக இ3kMm.
கrமm மQRm உ[@; Lதn#ரt த;ைமைய ெத@n2 ெகாjட 8றM, இpேபா2 நாm
கrமt#; ?ல ~ைலகைளp பQ` ெத@n2 ெகாllளd3kcேறாm. அைதp பQ`ய
அ`C ெபQறாl 8றM கrம பnதt#g3t2 d1ப1m வOrட நமkM ெத/வாகt
ெத@யவ3m. இைவகைள ெத@n2 ெகாllவதாl கrமm ஒ;Rm நாm B;னr
~ைனt2ேபால நmைம கUVpேபா1m அளdQM சk# வாynததாக இlைல எ;ப2m,
ேமா“மாrகtைத ைகெகாllள உ[r Lயமாகேவ சாமrt#யm ெகாjடதாக
இ3pப2m நமkM ெத/வாகp P@யவ3m. அைவகைளp பQ` அ1tத கVதt#l
சrcைச ெசyயலாm.
- உbகll அmமா.
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கrமm - உபசமm, உQரைண
கVதm-7

ஓm நம: ?tேதpய:

08-08-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
மகllகேள! உ[r மQRm கrமt#; Lதn#ரt த;ைமைய ெத@n2 ெகாjட 8றM
ˆbகll இரj1 ேகlldகைளk ேகU1llžrகll. Bதl ேகlld: உMr கrமm இரo"‚m
/{ைமயான Oதn0ரm இ1knறெத:றாl கrமt0: இயlL, மGHm அத:
IைலகைளpபG. நா=கll ஏ: ெதVn7 ெகாllள ேவo|m? எ=கmkS ெவHமேன
உMr சmபnதமான தகவlகைள மw|ேம ெகா|=கேள:! இரjடாவ2 ேகlld:
கrமt0: பnதm, உதயm, உQரைண, உபசமm /தUன IைலகைளpபG. நா=கll
ெதVn7 ெகாoேடாm, ஆனாl இpேபா7 நா=கll கrமtைத உபசமm ெசyய
ேவo|மா? அlல7 உQரைண ெசyய ேவo|மா? அlல7 உதயேம இ1n7Ww|p
ேபாகw|m எ:H இ1kக ேவo|மா?
Bதl ேகlldkகான ப#ைல Bதgl பாrkகலாm. உ[r அனா# காலமாகேவ த;
sவ‰பtைத-த; உjைமயான வVைவ ெத@n2 ெகாllளேவ[lைல. உ[r
இைடdடா2 ~கmm கrம உதயtதாl cைடtத உடைலேய தா; எ;Rm அதாவ2
உடpm நா^m ஒ;ேற எ;Rm, த; உட93kMm ெபா3llகll த;^ைடய2 எ;Rm
தனkM இpேபா2 ெவ/pப1m Mைறnத அ`ேவ த; Bmைமயான அ`C எ;Rm, d3pP
ெவRpP Bதலான #@P உணrCகேள த; sவபாவm-இயlP எ;Rm இ;Rவைர
நm8kெகாj1 இ3kcற2. அ`ெவா/ ெபQற 2றd எpேபா2 இnத உ[ைரp பாrt2
ேஹ உMேர! „ இைவக\U1nெதlலாm ேவறானவ:, „ sவயm பரமாtமா,
ேகவலஞானm /தலான சாமrt0ய=கைள உ:னகtேத ெகாoடவ: „ எ;R
உபேதசm ெகா1kcறாேரா அpேபா2 இnத உ[r ?@pைபேய ெவ/pப1t2cற2,
ெசாlபவைர ேகg ெசycற2, அவr ெசாvவ#l நm8kைக ெகாllவ#lைல. ேமpm
அ 2 „ =க ll எ =க ll I ைல kS எ wடாத உ ய ரt0 U 1 kS m W ஷ ய =க ைள p
பG.ெயlலாm ெசாln‰rகll, எ=கmைடய அ.^kS தSnதாrேபாl எ=கll
அ . ^ kS எ wட kt " ய W ஷ ய =க ைள c ெசா l‚ =க ll எ ;R உ ப ேத ச m
ெகா1pபவ3kேக எpபV உபேதசm ெசyய ேவj1m எ;ற அ`Cைரைய வழbMcற2!
கrமt#; இயlP, ேமpm அ2 பnதமாவதQM ேதாதாக, கrம உதயtதாl ~கmm
உ[@டm உjடாMm #@P உணrCகll, கrமtதாl உjடாMm 2kகm Bதலானைவ
பQ`ய dளkகbகைள d@வாகk ேகUட8றM, அ2 சmபnதமான நmBைடய தவறான
கQபைனகll எlலாm இlலாமl ேபாc;றன. அ2 சmபnதமான நm அ€ஞானm dலc
நm $டநm8kைககlm அOயt 2வbMcற2. இnத யாதாrதமான dஷயbக/l
நm8kைக 8றkcற2 மQRm அைதp பQ` ‚dரமாக ?n#kக நாm தயாராcேறாm.
அVpபைட dஷயm எ;னேவா நm sவ‰பt#l நm8kைக ைவpபதாMm.
சாs#ரbக/l சmயkt2வm ெபறc ெசாlலpபUட காரணbக/l ஆbஞா
சmயkt7வm ெபயr ெகாjட ஒ;Rm ெசாlலp பUV3kcற2. Yேனn#ர பகவா9;
உபேதசேம ஏQகkrVயதாMm, Bkகாலt#pm அ2ேவ உjைமயாMm எ;ற #ட
ந m8 kைக y llள சாதா ரண ம 9 த rக llr ட , சாs# ர bக / l ெசாlல pப Uட
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nokகbகைள ெத@யாதவrகளாக இ3nதாpm, அnத உபேதசt#l Bm நm8kைக
ெகாj1 அவrகll தbகைளேய அதாவ2 ஆtமாd; பkகm அவrகlைடய
கவனtைதc ெசpt2வ#; $லm சmயkதrசனtைத அைடய BVயm.
ேமpm கவனமாகk ேகlbகll, ஆtமா ஞானமயமாMm, ஞானt#; இயlேப
அ`தலாMm. எ2 அ`வைத இயlபாகk ெகாj1llளேதா அ2 எlலாவQைறym
அ`cற2-த;ைனym rட அ`cற2 மQRm 8றெபா3llகைளym அ`cற2. கrமtைத
நாm ேவR ‰பt#l-ேவR ஒ3 ெபா3ll வVdl அ`n2 ெகாjV3kcேறாm. நm
அ8pராயt#l அ`C 8ற ெபா3ளான கrமtைத அ`ய ேவjVய ேதைவ[lைல எ;R
dலkc d1ேவாமானாl, அ`d; த;ைமையேய நாm அOkக d3mPcேறாm எ;R
அrtதமாMm. ஏென;றாl ஞானt#; sவபாவேம sவபர ]ரகாஷk-அதாவ2
த;ைனym 8ற ெபா3llகைளym ெவ/cசm ேபாU1k காU1வதாMm. எpபV
கjணாV[; இயlP எlலா ெபா3llகைளym 8ர#பgpபேதா அதாவ2 reflectivityேயா அ2ேபால ஞானm எlலா ெபா3ைளym அ`வதாMm. எனkM ˆbகll ஒ3
கjணாV ெகாj1 வா3bகll ஆனாl ஒ3 ~பnதைன, அnத கjணாV நா;
d3mPவைத மU1m 8ர#பgpபதாகCm நா; d3mபாதவQைற 8ர#பgkகாததாகCm
இ3kக ேவj1m எ;றாl அ2 சாt#யமா? ெசாlpbகll.
இpேபா2 உbகll Bதl ேகlldkM ெத/வான dளkகm cைடt#3kMm எ;R
~ைனkcேற;. உbகlைடய இரjடாவ2 ேகlldயான கrமt#; எnத ~ைலைய
நாm ெசyயேவj1m? அைத உபசமm ெசyய ேவj1மா அlல2 ஷயm ெசyய
ேவj1மா? எ;பதQகான ப#ைல இpேபா2 பாrkகலாm. உbகlைடய ேகlldைய
பாrt2 நா; ?@kக ேவj1மா அlல2 அழ ேவj1மா? எ;ற ேகlldதா; எனkM
உjடாcற2. Bm இராமயணk கைதைய ேகUட 8;P, யாராவ2 iதாCkMm
இராம3kMm எ;ன உறC Bைற எ;R ேகUடாl கைத ெசா;னவ@; ~ைல
எ;னேவா அpபVpபUட ~ைலkM எ;ைன உbகll ேகlld தll/ dUட2! உ[r
மQRm கrமt#; Lதn#ரt தனைமைய இvவளC d@வாகk r`யத; சாராmசm
எ;ன ெவ;றாl உMr கrமt0: ஒ1 பரமாŠைவktட அைசkக /"யா7, அைத
அகGற^m /"யா7, ெகாo| வர^m /"யா7. கrமேமா, உடேலா அlல7 ெசlவm
/தலான ]ற Ltகலtதாலான ெபா1llகைளேயா அlல7 ேவH உMைரேயா அlல7
ேவH எnத 0ரWயtைதேய எதGSm நாm எpேபா7m ெகாbசmtட எ7^m ெசyய
/"யா7. எnத ஒ1 0ரWய/m ேவH 0ரWயt0l ெகாbசmtட எ7^m ெசyய
/"யாததாகேவ வst7kக\: sவaபm இ1knற7 எ;ப2தா;
ஒ3வr ேநாyவாyp பUV3nதாl ம3n2 சாp8U1 த;ைன Mணpப1t#k
ெகாllவேத அதாவ2 ேநா[g3n2 d1ப1வேத அவ3kM 8ரேயாஜனமானதாக
இ3kMm. அவ3kM அnத ம3n2 பQ`ய அ`C ெபQ`3nதாl அவr அ#l #டமான
ந m8 kைக ெகா j1 அ nத ம 3 nைத உ Uெகா llவா r . ம 3 t2 வ m ப [ p m
மாணவrகlkM ம3n2க/; Mணm பQ`ym, ம3n2 வ[Q`l ெச;ற 8றM அ#l
~கmm இதர இரசாயண மாQறbகைளym, அnத ம3n2 எnத Bைற[l அnத
ேநாயா/[; உடgl ெசயlப1cற2, எvவளC மK ேநரm அnத ம3n2 ேவைல
ெசyym, அnத ம3n2 உடgg3n2 எnத வOயாக ெவ/ேய3m எ;ப2 Bதலான பல
dஷயbகைளpபQ` ஆyCெசy2 ெத@n2ெகாllள ேவjVய2 அவ?யமாMm.
அைவகைளt ெத@n2 ெகாjட 8றM ைவt#யr எnத ேநாயா/kகாவ2 அnத ம3n2
ேதைவpப1mேபா2, அவr அnத ம3nைதp பQ` ேநாயா/kM r` அைத உUெகாllள
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மU1ேம ப@n2ைரkcறாr. ேநாயா/ym அnத ம3nைத ம3t2வr ெசா;னபV
உUெகாllவைத மU1ேம ெசycறாr. அதQMp8றM அnத ம3n#l எnத இரசாயண
மாQறtைத தா; ெசyயேவj1m எ;ற ேகlldேய ேநாயா/kM எmவ#lைல. ம3n2
Lயமாகேவ அவ3ைடய உடgl ேநாைய Mணpப1t2m ேவைலையc ெசycறதlலவா!
அ2ேபால கrமt#; ~ைலகைள நாm ெத@n2 ெகாllள ேவjVய2 மU1ேம.
க rம t# l ஏ Qப 1 m மா Qற bக ைள p ப Q` எ nத க வ ைல y m நா m ெகாllள
ேவjVய#lைல. அத; மாQறbகைளt ெத@n2 ெகாj1 P3ஷாrtதtைத எ;னேவா
நm(lதா; ெசyய ேவj1m. P3ஷாrtதm ெசyவ2 எ;றாl ஏேதா ஒ3 பlைவ •kக
ேவ j1 m எ ;ப # lைல . [ க rம tைத உ / ெகாj1 உ ைட tெத @ ய ேவ j1 m
எ;ப2(lைல] sவயm த; Lதn#ரtைத, sவபாவtைத ெத@n2 ெகாj1 அத;பV
தt2வ ~rணயm ெசyவேத அதாவ2 ஏm தt2வbகைளym உR#pப1t2வேத
P3ஷாrtதமாMm. அைத நm அ`dl நாேம ெசyய ேவjVயதாMm. கrமt#;
~ைலகll பQ`ய அ`ைவ உ[r ெபQR dUடாpm, அnத உ[r யாதாrtத தt2வ
~rணயm ெசyயdlைல எ;றாl அதாவ2 தt2வ அVpபைடகைள த; அ`dl
?n#t2 அைத உR# ெசyயdlைல எ;றாl, அnத உ[r ஏமாQறேம அைடym,
பதUடtைதym, Œ#ையyேம ெகாlllm. எ;ன ெசyவ2? தrசன ேமாஹ’ய கரமt#;
உதயm இ3kcற2, ஆைகயாl எனkM $டநm8kைக இ3kcற2 எ;R இnத உ[r
நm8kெகாjேட இ3nதாl அ2 அnத ~ைல[ேலேய இ3kக ேவjVய2 தா;!
ஆனாl எnத உ[r கrமt#; ~ைலகll பQ`ய அ`ைவ ெபQற8;, தt2வ
~rணயt#; வO[l {வ தt2வtைத உR# ெசy2 8றM அ2 த;9l-ஆtமாdl
ஒ;Rமானாl, அதQM தrசனேமாஹ’ய கrமt#; உதயm ேமpm ெதாடராமl
தானாகேவ தKC-உபசமm அைடn2d1m-கrமtைத தKC ெசyய அnத உ[r
8ரtேயகமாக கrமt#l ெசyய ேவjVய ெசயl எ2C(lைல எ;பைத ெத@n2
ெகாlllbகll.
பலr ~தt#, மQRm ~கா?த கrமbகைள ஒ3 2xட ேதவைதயாகc ?tத@t2
d1cறாrகll. அைவகlm கrமt#; ~ைலகllதா;. அைவகைளp பQ` நாm 8றM
சrcைச ெசyயd3kcேறாm. கrமt#; ~ைலகlm, உ[@; உணrCகlm ஒேர
சமயt#l ~க}வதாMm. ஆைகயாl ஒ;R மQெறா;`; 8ர#~# யாMm. ஒ;R
மQெறா;`; ~ைலைய ெவ/pப1t2வதாMm, ஆனாl ஒ;R மQெறா;`;
ேவைலைய ெசyவ#lைல. இ;^m ஒ3 dஷயm, உbகlkMm எbகlkMm அதாவ2
நமkM கrமtைத ேநரVயாகp பாrkக BVயாதேபா2 அத; ஒ3 M`p8Uட ~ைலைய
எpபV நmமாl மாQறBVym? எnத உ[r சாs#ராpயாசm, தt2வ~rணயm,
ேபதஞானm, ஆtமாைவ எ#rெகாllளl மQRm Ltதாtமாைவ P@n2 ெகாlllதl
Bதgயைவக/l ஈ1ப1cறேதா அதQM தrசன ேமாஹ’ய கrமm தானாகேவ மnத
மைடcற2, மQற எlலா கrமbக/; s##ymrட தானாகேவ Mைறcற2, P#தாக
பnதமாMm கrமBm Mைறnத s##yடேன பnதமாcற2. நாm கrமt#; அ#க பUச
s## 70 ேகாடாேகாV கடQகாலm எ;R B;னr பாrtேதாமlலவா, அ2Cm
M ைற n2 அ ntத ேகா டா ேகா V க ட Qகால மாக , அ தாவ 2 ஒ 3 ேகா டா ேகா V
கQகாலt#QMm ெகா€சm Mைறnத s## ெகாjடதாக ஆcd1cற2. இைவகll
எlலாm தானாகேவ கrமbகlkMllேளேய ~க}பைவகளாMm. நாm கrமt#l
ெகா€சmrட எnத மாQறtைதym, எnத ெகாnத/pைபym ெசyய ேவjVய
அவ?ய(lைல, ெசyயCm BVயா2.
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இnத dவாதm நடn2 ெகாjV3kcற இnத சமயt#l தrசன ேமாஹ’ய கrமm
எpபV உபசமமாcற2-தKவைடcற2 எ;பைதk rRcேற;. ேமேல r`யபV
P3ஷாrtதm ெசyym உ[r எpேபா2 ஆtமாdl ஒ;`ைணய கவனm ெசpt2m
BயQ?ைய ெசyymேபா2 அதQM கரணலp# 8ராp#யாcற2, ெபறpப1cற2, அ2
கரண ப@ணாமtைத ெசyym ெசயgl ஈ1ப1cற2. சmயk2வm அைடymB;
ெவ/pபடேவjVய dLt#-அ#t•yைம உணrைவ எpேபா2 ெகாllcறேதா
அ pேபா2 த rச ன ேமாஹ ’ ய க rம t# lr ட வ ;ெச ய l ~ க }c ற 2 - ? ைத C
உjடாcற2 (It is getting rampaged). எU1 கrமbக/; உதயBm எpேபா2m
~க}n2 ெகாjV3kcற2 எ;R B;னேர நாm பாrt#3kcேறாm. எpேபா2 உ[r
Bத;Bதgl சmயk2வm அைடய அnதரbகt#l ஆ}cறேதா அpேபா2 எU1
கrமbக/l Bத;Bதgl மnதமைடnத தrசன ேமாஹ’ய கrமt#; உதயt#l
எ;ன ~க}cற2 எ;R இpேபா2 பாrpேபாm.

கரணலp# ப@ணாமm ஒ3 அnதrBrrtத ேநரm மU1ேம ˆVpபதாMm. உ[@;
அ nத ச ம ய உ ண rC க / ; ~ ( tத tதாl அ nத rB r rtத கால t# QM p8 ற M
உதயt#QM வரd3kMm (tயாt2வ கrம ~ேஷகbக/l ெகா€ச ~ேஷகbகll
படt#l காUVயபV அதQM B;னேர உதயt#QM வn2 dmn2 d1c;றன. ேமpm
u த ( 3 kM m ~ ேஷ க bக ll 8 ;ன r எ # rகா ல t# l உ த ய மா க d 3 kM m
~ேஷகbகlட; ேபாycேசrn2 ெகாllc;றன. இnத காரணtதாl வ@ைசயாக
உதயt#QM வரேவjVய தrசன ேமாஹ’ய ((tயாt2வ) கrம ~ேஷகbக/l
இைடெவ/ உjடாcற2 (gap) உjடாcற2. இnத இைடெவ/rட அnதrBrrtத
கால அளC ெகாjடதாக இ3kcற2. ேமpm அnத காலmவைர (tயாt2வ கrமt#;
( இ ைட ெவ / ஏ Qப Uட தாl அ bM உ த ய t# QM வ ர ~ ேஷ க bக ேள இ lலாத
காரணtதாl) உதயm இlலாமl ேபாcற2, உபசமm ஆcற2. இnத ~ைலைய அntத
கரண வ"வ உபசமm எ;R ெசாlc;றனr.
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அேதசமயt#l சா@t#ர ேமாஹ’யt#; அனnதா^பn# கrமmrட உதயt#QM
வ3வ#lைல, எ#rகாலt#l அத; ~ேஷகbகll உதயt#QM வ3m ~ைலைய
அைடc;றன இnத ~ைலைய சtதவstதாap உபசமm அlல2 அ]ரசsத உபசமm
ஆcற2 எ;R ெசாlc;றனr.
அனா# காலமாக கrம பnதBm, உதயBm இைடdடா2 ~க}n2 ெகாjV3nத2,
அ#l இpேபா2 d@சl ஏQபU1 d1cற2. எlலா கrமbக/; தைலவ; எ;R
ெசாlலpப1m தrசனேமாஹ’ய கrமேம எlலாவQ`QMm Bதl அத; ஆyதtதைத
ேபாU1dU1 ஓVd1cற2. இதQM உ[r கrமt#l ேநரVயாக எ;ன ெசyய
ேவjV[3nத2? எ2Cேம இlைல!
உ [ r எ pேபா 2 த ;9 l ச mய kt2 வ ப rயா ய tைத B த ;B த g l
ெவ/pப1t2cறேதா அதQMB; தrசனேமாஹ’யm மQRm அனnதா^பn# கஷாய
கrமbக/; உபசமm ~கழேவ ெசycற2. ஆனாl Bதgl இைவக/; உபசமm
ஆவதாl உ[r P3ஷாrtதm ெசyயாமேலேய சmயk2வm cைடtத2 dUட2 எ;R
எjoதl தவறாMm, அvவாR எpேபா2m ~கழேவ BVயா2. கrமt#; உபசம
~ைல[; ~(tத காரணtதாl இnத சmயk2வm ெபறpப1வதாl இைத ஔபசuக
சmயk7வm எ;R ெசாlc;றனr. கrமt#; உபசம அவsைத ேமாஹ’ய கrமt#l
மU1ேம ~கழ BVym. அைவக/l தrசனேமாஹ’ய கrமt#; உபசம காலt#l
உ[@டm ஔபசuக சmயk7வ அவsைத ~க}cற2. ப#ெனா;றாm Mணsதானt#l
சா@tரேமாஹ’ய கrமt#; உபசம காலt#l ஔபசuக சாVt0ரm அவ?யm
~க}cற2. தrசன ேமாஹ’யt#l உபசமm ஆன8றMrட, அnத சமயt#l 8ற
எlலா கrமbக/; உதயBm இைடdடா2 ~க}nத வjணm இ3kcற2 எ;பைத
~ைனdl ெகாlllbகll.
கrமbக/; 10 ~ைலக/; ெபயrகைள நாm B;னேர ெத@n2 ெகாjேடாm.
அைவக/l பnதm, சt2வm, மQRm உதயm ஆcய ~ைலகll பQ` நாm B;னேர
பாrt#3kcேறாm. உபசமm பQ`rட இpேபா2 சQRB;தா; சrcைச ெசyேதாm.
நாm இpேபா2 uதBllள கrம ~ைலகைளp பQ` ெத@n2 ெகாllளலாm.
உQரைண:- 8;னr உதயt2kM வரேவjVய கrமm ikcரமாக உதயt2kM
வ3தைல உQரைண எ;R ெசாlc;றனr. ஆகமbக/l அத; வைரயைற இvவாR
இ3kcற2-உதயாவ/kM ெவ/[l இ3kMm ~ேஷகbகll உதயாவ/[l உllள
~ேஷகbகlட; வn2 ேசrn2 ikcரமாக உதயt2kM வ3தைல உQரைண எ;R
ெசாlc;றனr. இத; ெபா3ைள ெத@n2 ெகாlllm B; ஒ3 உதாரணm $லm
இைத ெத@n2 ெகாllள BயQ?kகலாm.
ˆbகll இர[l வjV[l பயணm ெசyய பயணciU1-VkகU B;ப#C ெசyym
வ@ைச[l ஐmபதாவ2 நபராக ~Qc”rகll எ;R ைவt2k ெகாllேவாm. அpேபா2
ˆbகll உbகll நjபrrட VkகU ப#C ெசyய Bpபதாவ2 நபராக ~Qபைத
பாrkc”rகll. அவr உbகைள rp8U1 அவ3ட; உbகlkMm VkகU எ1t2
d1cறாr எ;R ைவt2k ெகாllேவாm. இத; ெபா3ll ˆbகll உbகll வ@ைசைய
dU1dU1 B;னr வn2dU‹rகll எ;ப2 ~cசயமாc dUடதlலவா. இேதேபால
எnத கrமt#; உதயm ~க}n2 ெகாj1 இ3kcறேதா அnத கrமt#; ~ேஷகbகll
அதனத; ~ேஷக அைமp8;பV அத; s## Xrt#யான2m ~cச[kகpபUட
வ@ைச[l உதயt#QM வ3c;றன. அpேபா2 அnத கrமt#; ?ல காலm கOt2
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உதயt#QM வரேவjVய ~ேஷகm, அத; வ@ைசைய dU1dU1 s## BVym
B;னேர, வ@ைச[;பV உதயt#QM வரd3kMm ~ேஷகbகlட; ேசrn2
ikcரமாகேவ உதயt#QM வn2 பல;ெகா1pபைத உ‚ரைண எ;R ெசாlc;றனr.
அnத ~ேஷகbக/; s## அ#கமாக இ3nத2 ஆனாl அvவளC காலm தbகாமl
அnத ~ேஷகbகll அத; காலtதM# வ3mB;னேர உதயt2kM வnத2 ஆைகயாl
அ2 உ‚ரைணயான2 எ;R ெசாlc;றனr.

நாm இpேபா2 ?ல வாrtைதக/; அrtதtைதp P@n2 ெகாllளலாm. அ#l ஒ3
வாrtைத உதயாவ/ எ;பதாMm. ஆவ\ காலt#; ஒ3 அளவாMm. ஒ3 மK[l 60
~(டbகlm, ஒ3 ~(டt#l 60 ெசக;1கlm இ3kc;றன எ;ப2 அைனவ3m
அ`nதேத. ஒ3 ெசக;Vl >QRkகணkகான ஆவ/கll இ3kc;றன, ஒ3
ஆவ/[l அசbkயாத (எjகளாl ெசாlல BVயாத) சமயbகll இ3kc;றன.
அசbkயாதm rட அசbkயாத dதமாக இ3kcற2. அ#l ெஜக:ய skதாச=kயாத
சமய=கll ெகாoட7 ஒ1 ஆவ\ யாMm.
கrம உதய காலt#l கrம ~ேஷகbக/; வ@ைசஅைமpP காணpப1cற2 எ;R
B;னேர பாrt#3kcேறாm. ஒvெவா3 சமயBm வ@ைசயாக உதயt#QM வ3m
~ேஷகbகll ஒ;`; ேமl ஒ;றாக இ3pபதாக உbகll மன#l கQபைன ெசyybகll.
~க}காலt#l உதயt#QM வ3m ~ேஷகm எlலா ~ேஷகbகlkMm ‘ேழ இ3kMm.
~க}கால சமயt#g3n2 ஓvெவா3 சமயBm ஒvெவா3 ~ேஷகm எ;ற அளdl ஒ3
ஆவ/ காலmவைர உதயமாக d3kMm ~ேஷகbக/; ெதாMpைப உதயாவ\ எ;R
ெசாlc;றனr.
உதயாவ/[l உllள ~ேஷகbக/; உதயm எ;னேவா வ@ைசயாக வn2ெகாjேட
இ3kcற2 ஆனாl உதயாவ/kMp 8றM உதயt#QM வரd3kMm ~ேஷகm
அத^ைடய வ@ைசBைறைய dU1dU1 உதயாவ/[l உllள ~ேஷகbகlட; வn2
ேசrn2 உதயt#QM வ3வைத உ‚ரைண எ;R ெசாlc;றனr.

71

இைதp P@n2 ெகாllள நமkM #னBm பழkகமான உதாரணm ஒ;ைற ெகா1kக
ேவj1ெம;றாl Mழnைதகைளc சாp81mபV rp81mேபா2 அவrகll இpேபா2 ப?
எ1kகdlைல எ;R ெசாlpவாrகll. ஆனாl 4-5 ~(டbகll ெச;ற உடேனேய
Mழnைதகll அmமா, அ#க ப? எ1kcற2, ikcரமாக எbகlkM சாp8ட உணC
தா3bகll எ;R rpபா1 ேபா1வாrகll. ப?, தாகm இரj1m நமkM #‹ெர;R
வ3வ2 ஏென;றாl அசாதாேவத’ய கrமt#; உ‚ரைண அlல2 ‚dர உதயm
அைடn2 ப? எ1kக ஆரm8t2 d1cற2 எ;பதாlதா;.
ஆyll கrமm rட உ‚ரைண அைடn2 கத‹ஃகாt தாcd1cற2 எ;ப2rட
உbகlkMt ெத@yமlலவா? கrமX([l வாmm ம9தr மQRm dலbMக#
உ[rக/; ஆyll உ‚ரைண அைடய BVym, அைத ேசாபknரம ஆsek எ;R
ெசாlc;றனr. அpேபா2 Pjயமா; ஆyll கrமt#; uதBllள எlலா ~ேஷகbகlm
ikcரமாக உதயt#QM வn2 உதயாவ/[lllள ~ேஷகbகlட; ேசrn2
Bmைமயாக dmn2 d1c;றன, உ[r மரணமைடn2 d1cற2, இைத அபவrtத
அlல2 கத‹ஃகாt மரணm எ;R ெசாlc;றனr. ஒ3 ேகாV Xrவ ஆyll ெகாjட
ஒ3 உ[@; ஆyllrட கத™ஃகாதm அைடn2 ஒ3 அnதr Brrதtத ேநரt#ேலேய
மரணமைடய BVym. dஷm MVtேதா, #‹ெர;ேறா, தj•@l $}cேயா, #‹r
இ ரtத pேபாkகா ேலா ம ரண m ~ க ழ லா m . நா m இ ைத அ கால ம ரண m எ ;R
ெசாlcேறாm.
ேதவr, நரகr, ேபாகX( ம9தrகll மQRm dலbMகll, சரமச…… (தtபவ ேமா“கா(
உ[r) இவrக/; ஆyll கrமt#l கதgஃகாதm ~க}வ#lைல. அைத Iaபknரம
ஆsek எ;R ெசாlc;றனr. இைதேய அனபவrtத ஆsll எ;Rm ெசாlc;றனr.
பnதமான S.p]wட ஆsll காலm /"sm/: ஒ1வ1kS மரணm Iக{ெம:றாl,
kரmபtதபrயாயtைத எpப" Ia]kக /"sm? எ;ற ேகlld உbகlkM எழலாm.
தbகlkMt ெத@nத தtதவ dஷயbகைள அvவpேபா2 ~ைனCrrn2 நாm ேகUப2
ச@யா எ;R ?n#pபவrகlkM இpபV ஒ3 ேகlld சாதாரணமாகேவ எmm.
இ#g3n2 ˆbகll பVpப2, ேகUபேதா1 மU1மlலாமl, அைதpபQ` ?n#kகCm
ெசyc”rகll எ;ப2 ெத@cற2.
ஒvெவா3 #ரdயt#; Bkகாலt#; பrயாயbக/; வ@ைச உR#யானதாக~cச[kகp பUடதாக இ3kcற2, அ#l யா3m எnத மாQறtைதym ெசyயBVயா2.
எpபV ஒ3 மாைல[l அத; ஒvெவா3 மKக/; இடBm உR#யானதாக~cச[kகpபUடதாக இ3kcறேதா அேதேபால #ரdயt#; Bkகாலt#; எlலா
அனnத பrயாயbக/; வ@ைசym ~cச[kகpபUடதாக-உR# ெசyயpபUடதாக
இ3kcற2-ேவR யாேரா ஒ3வr அnத வ@ைசைய ெசyயdlைல அlல2 அைத
ெசydkகdlைல. ஒ3 M`p8Uட பrயாயt#QM 8றM எnத M`p8Uட பrயாயm
~கழt தM#யான2 எ;ற தrமm/d#Bைற அnதnத #ரdயt#ேலேய ப#n#3kcற2.
எ#l பrயாயm ஒvெவா3 சமயBm ெவ/pப1cறேதா அnத #ரdயt#; பkகm
பாrtேத பrயாயbக/; இnத வ@ைச ~cச[kகpபUV3pபைத நmமாl உR#
ெசyயBVym. ஒேரஒ3 பrயாயtைத மU1ேம பாrpபதாl அேனக பrயாbக/;
வ@ைசைய உR# ெசyயBVயா2. அேதேபால 8ற #ரdயbக/; பrயாயbகைளp
பாrt2m ேவெறா3 #ரdயt#; பrயாய வ@ைசymrட இpபVtதா; இ3kMm
அlல2 இpபV இ3kகா2 எ;Rm ெசாlலBVயா2.
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பலr இnத dஷயt#l தவR ெசycறாrகll, Mழpபt#l ஆ}cறாrகll. கால
#ரdயt#; பrயாயm dயவஹார காலமாMm. அnத dயவஹார காலt#; பkகm
பாrt2 அதாவ2 8ற #ரdயt#; பrயாயpபkகm பாrt2 நm அlல2 8ற #ரdயt#;
பrயாயm எpேபா2 ~கழ ேவj1ேமா அpேபா2 ~கmm, அதாவ2 M`p8Uட
வ3டt#l, M`p8Uட #னt#l, M`p8Uட சமயt#l இnத பrயாயm ~கmm எ;R
BVC ெசycறாrகll. பrயாயt#; காலm ~cச[kகpபUட2 எ;R எpேபா2
ெசாlcேறாேமா அpேபா2 அ2 அnத #ரdயt#; sவகாலt0l எ;R P@n2
ெகாllள ேவj1m, அ2 அnத #ரdயt#l இ3kcற2, dயவஹார காலt#l இlைல.
இ;R 9-8-1999, காைல 11 மK. எனkM எmத ேவj1m எ;ற ஆைச எ; சா@t#ர
Mணt#; #@P-dபாவ பrயாயm எ;9l ~க}n2 ெகாjV3kcற2. இnத
பrயாயt#; காலtைத நாll மQRm ேநரtைத ைவt2 கணkc1mேபா2 எvவளC
Mழpபm வ3cற2 எ;R பா3bகll! இ2 Bmைம எ;ற இடt#; dயவஹார
காலமாMm அதாவ2 கால #ரdயt#; sவகாலமாMm. உ; ேரx( அtைத
அெம@kகாdl இ3kcறாrகll. அbM 9-8-99 காைல 11 மK வர இ;^m 10 மK 30
~(டm இ3kcற2. X([l ெவvேவR ேஷt#ரbக/l ேநரm, இடtைதp ெபா3t2
B; அlல2 8; இ3kMm. ஆைகயாl எ;^ைடய பrயாயtைத dயவஹார
காலtதாl கணkc1வதாl எnதp பய^m இlைல. காைல 11 மK எ;றாl ஓvெவா3
#னt#pm காைல 11 மK வ3cற2. 9 ஆகs1 எ;R ெசாlpmேபா2 ஒvெவா3
ஆj1m 9 ஆகs1 வ3cற2. 99-ஆவ2 வ3டm எ;R ெசாlpmேபா2 1899, 1999,
2099 Bதgய வ3டbகll வ3c;றன. 1999 எ;R r`னாpm c.8/c.B d; வ3டமா,
dkரம வ3டமா, மஹாzர ஆjடா எ;Rm ெசாlலேவj1m. ேமpm ஆழமாக
?n#tதாl ஏRகாலமா-உtசr8K காலமா, இறbM காலமா-அவசr8K காலமா
எ;R ெசாlலேவj1m, இதQMm ேமpm ெசாlலேவj1ெம;றாl எnத M`p8Uட
கlபகாலm எ;பைதp பQ`ym ெசாlல ேவjV[3kMm. [எvவளC Mழpபமான
dஷயமாக இ3kcற2 எ;பைத உbகாளாl காணBVcறதlலவா!]
M`p8Uட காலt#l எ;^ைடய பrயாயm ~கmm எ;R ெசாlவ2 ேவR #ரdய
ேநாkc l அ ` d pப தா M m , அ தாவ 2 கால # ரd ய t# ; ப rயா ய ேநாkc l
ெசாlலpபUடதாMm. ேவR #ரdயbகைள ேநாkcl ெகாj1தா; எைதym ெசாlல
ேவj1ெம;றாl, அbM பlேவR #ரdயbகll rட அேனக எjKkைக[l
இ3kc;றன. எpபV எ;றாl, இpேபா2 எ; B; ஒ3 காcதm இ3kcற2, இnத
ம9த உடlrட இpேபா2 எ; ெதாடr8l இ3kcற2, இnத உடgpllள ைக[;
M`p8Uட ெசயl-எm2வ2 ~க}n2 ெகாjV3kcற2, ைக[l உllள ேபனா ேமpm
‘mm ெச;R ெகாjV3kcற2, அnத ேபனாdl இ3kMm ைம[; பரமாokக/;
~ைல[lrட மாQறbகll ~க}n2 ெகாjV3kc;றன, ைம ேபனாdg3n2
காcதt#;ேமl இறbc M`p8Uட எmt2 வVdl ைம[; வVவm மாQறமைடn2
ெகாjV3kcற2. எ; மனkகj B; ˆbகll இ3வ3m வn2ெகாj1 இ3kc”rகll,
உbகlkMkrடt ெத@n2ெகாllள ேவj1m எ;ற d3pபm இ3kcற2. ஒ;`ரj1
அlல இnத எlலா அனnத #ரdயbக/pm அதனத; M`p8Uட பrயாயbகll இnத
சமயt#l ~க}nத வjணm இ3kc;றன. இnத எlலா பrயாயbகlm அnதnத
#ரdயt#; sவகாலமாMm. ஒேர சமயt#l ~கmm பல 8ற #ரdயbக/;
பrயாயbகll ஒ3 கா@யm ~கழ அ^rலமாக இ3kMm பUஷt#l அnத பrயாயbகll
அைனtைதym அnத கா@யt#QM ~(tதm எ;R ெசாlc;றனr, அைவகll அbM
இ3pபைதp பQ`ய dபரtைத நமkM ெத@யpப1tதேவ ~(tதbகll பQ`
ேபசpப1c2.
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ஆனாl அைவகைள ~(tதm எ;R ெசாlலpபUட ேபா#pm எ;^ைடய பrயாயm
அ த ; sவ கால t# l எ ; # ரd ய t# lதா; ~ க }n2 ெகாjV 3 kc ற 2 .
~(tதbக/; பrயாயm ~(tதbக/; sவகாலமாMm. ஒvெவா3 வst2Cm அத;
#ரvய, ேஷtர, கால, பாவt#l உR#யாக இைணkகpபU1llள2. ஸவச2xடயt2ட;
பரச2xடயt#QM எnத சmபnதBm இlைல. நாm P@n2 ெகாllவதQகாக இnத எlலா
8ற#ரdயbகlட; உறCப1t#c ெசாlலpப1c2. சாs#ரt#l அகால மரணm
எ;R ெசாlலpபUடாpmrட அnத மரண பrயாயt#QM அ2 sவகாலேம யாMm,
அnத நப3kM அ2 sவகால மரணmதா;. காலtைத ேநாkகt#l ெகாllளாமl மQற
~(tதbகைளp பQ` சrcைச ெசyymேபா2 காலm இlைல அ2 அகாலm எ;ற
ˆ#pபV அnத மரணt#QM அகால மரணm எ;R ெசாlலpப1cற2.
கrமt#; உதயேமா, உ‚ரைணேயா, அ2 கrமt#; Lய தM#யாலாMm. கrமt#;
~ைல அதாவ2 பrயாயm அத; Lய வ@ைச[l M`p8Uட சமயt#ேலேய-kரம~ய(t
சமயt#ேலேய ~க}cற2. ஆR #ரdயbக/; எlலா பrயாயbகlm வ@ைசpப1tதp
பUடதாகேவ இ3kc;றன. ஞானm அைத B;னேர அதாவ2 அnத பrயாயm ~கmm
B;னேரேய அ`யBVயm, அ2 ஞானt#; ?றpபாMm, அ2 ஞானபrயாயt#;
சாமrt#யமாMm. ஞானt#QM ெத@n#3kcற2 ஆைகயாl பrயாயm ஞானm எpபV
பாrtதேதா அpபVேயதா; ~கழ ேவj1m எ;ற சாrP~ைல பrயாயt#l இlைல.
ஒvெவா3 #ரdயBm, MணBm, மQRm பrயாயBm அத; Lய தM#யாl, Lய
சாமrt#யtதாl அ#ேலேய ப#n#3kcற2.
நாm எpேபா2 நQகாU? ெபRேவாm எ;R ேகவg பகவா; அ`nதாேரா அpேபா2
அ2 ~கmm எ;ற ச@யான BVC கால #ரdய பrயாயt#; பkகm பாrt2k
ெகா jV 3 nதா l ~ க ழா 2 , ேக வ ல ஞா ன t# ; ஒ 3 ப rயா ய t# ; ப kக m
பாrt2kெகாjV3nதாpm ~கழா2, நm(டBllள L3தஞான பrயாயt#; பkகm
பா rt2 k ெகாjV 3 nதாp m ~ க ழா2 ஆ னாl ச rவ €ஞ sவ ‰ 8 ~ ஜ L tத
B kகா ல t# p m ஒ ேர மா# @ யாக இ 3 kM m ப க வா ; ஆ tமா ைவ பா rt2 k
ெகாjV3nதாl அதாவ2 Lய ஆtமாdl ஆ}n#3nதாl-அnத உ[@; நm8kைக
வOயாகேவ kரமபtதபrயாயt#; யதாrதத ~rணயm உjடாMm.
ஒvெவா3 #ரdயt#; $;R காலt#; எlலா பrயாயbகைளym சrவ€ஞ
பகவா; ேகவலஞானt#; $லm ேநரVயாகt ெத@n2 ெகாllcறாr. நாm நmBைடய
ஞான m வ O யாக எ pேபா2 ப க வா^ ைட ய ச ரவ €ஞ t த ;ைம ைய ~ rண ய m
ெசycேறாேமா அpேபா2 அ#ேலேய kரமபtதபrயாயm பQ`ய ~rணயBm அடbc
d1cற2. அpபV நmபdlைல எ;றாl சrவ€ஞr எ;ற ெசாlpkM எlலாm
அ`nதவr எ;ற அrtதBm இlலாமl ேபாyd1m-சrவ€ஞt த;ைமேய ஏமாQறm
அைடnததாக ஆMm. யாr சrவ€ஞ@; sவ‰பtைத ~cசயm ெசycறாேரா
அவ3ைடய நm8kைக அவ3ைடய [~க}காலt#l ெவ/pபடாமl சk# வVdl
இ3kMm] சrவ€ஞ sவபாவt#; பkகm ேபாகாமl இ3kகா2. இ#g3n2
சmயk#3xV உ[3kMtதா; kரமபtதபrயாயt#; உjைமயான ~rணயm ஆcற2
எ;ப2 உR#யாcற2.
kரமபtதபrயாயt#; ~rணயm ெசyym உ[@; நm8kைக சrவ€ஞ sவபாவ ~ஜ
பரமாtமாd; பkகm ேபாகாமl இ3kகா2, இlைலேயl kரமபtதபrயாயt#;
~rணயm யதாrtதமாக இ3kகா2 எ;R sவா({ #3mபt #3mபc ெசாlcறாr.
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பrயாயbக/; kரமபtத ~rணயm பrயாயt#; பkகm பாrpபதாl ~க}வ#lைல,
sவ # ர vd ய t# ; ப kக m பா rpப தா lதா ; ~ க }c ற 2 . இ ைத அ ` யா த
ஏமாQRkகாரrகll 8ற #ரdய பrயாயbக/; பkகm பாrpப#l #ைகt2
~ Qc றா rக ll ேம p m ப க U1 kகா க - ெவ / [ l கா UV kெகா llவ த Qகா க
kர ம ப tத ப rயா ய t0 l இ 1 pப 7 ேபா ல I க { m எ ;R ெசா lc றா rக ll .
அ €ஞா9 [ ^ ைட ய இ nத ~ rண ய m ய தா rத மானதாக இ lைல . அ வ 3 ைட ய
நm8kைக[l பrயாயt#Qேக B;^@ைம ெகா1kகpப1cற2, #ரdயt#; பkகm
அவr பாrைவேய ெசlல dlைல. ஆனாl kரமபtதபrயாயt#; யதாrtதtைத அ`ym
ஞா9 பrயாயbக/; Lதn#ரt த;ைமைய அ`nதவராக இ3kcறாr.
மகllகேள! ˆbகll இ3வ3m, மQRm இைத வா?kMm பvdய {வ;கlm உbக/;
~ஜ Ltதாதமாைவ உR#p ப1t2வ#; $லm kரமபtதபrயாயtைத யதாrtத
~rணயm ெசyzrகll எ;ற நm8kைக எனkM இ3kcற2.
- உbகll அmமா.
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கrமt0: மGற Iைலகll
கVதm-8

ஓm நம: ?tேதpய:

10-08-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
கரணா^ேயாகtைத கQப#l உbகlkMllள ஆrவtைதp பாrt2 நா; சnேதாஷp
ப1cேற;. கடnத இரj1 ஆj1களாக நா; #னBm காைல 8 மK Bதl 10 மK
வைர ேகாமடசார {வகாjடt#; வrணைனயான சmயkஞானசn#@கா பாகm-1 ஐ
கQ8t2k ெகாjV3nத2 உbகlkMt ெத@ym. ேநQRட; அnத >ைல கQ8tதl
Xrt#யான2. #3.அரdnபாy ேதாŸ, மாu, நா: ஒ1 ெபா.Mயl வl‚னr, அதனாl
இ7வைர நா: கpதt0l ஒ1ெபVய Lt0சாU எ:H Iைனt7k ெகாo"1nேத:.
ஆனாl இnத iUl வ1m கpத=கைள நாேன ப"t7p LVn7ெகாllள /"யாமl
இ1nத7. „=கll இnத iைலk கG]tத ]:னrதா: அnத கpத=கll எனkSp
LVயவnதன எ;R ஒpPkெகாjடாr. #3.அரdnபாy ேதாŸ[; இைடdடாத
ேகா@kைக[; காரணtதாlதா; நா; இnத வMpPkகைள எ1kக ஆரm8tேத;.
ெஜypXr தt2வBகா(g3n2 #3m8 வnத8றM, ஆகs1 26-ஆm ேத# Bதl
நாbகll ேகமடசாரm கrமகாjடm கQபைத ெதாடbக d3kcேறாm.
மகllகேள! இ#g3n2 (கCm nUபமான dஷயbகைளym மQRm கKதbகைளym
க Q8 kM mேபா2 , ˆ bக ll இ 3 வ 3 m ம QR m உ bக ைள pேபா;ற P t# சாg
இைளஞrகlm B;னாl அமrn2 இnத dஷயbகைளk ேகUடாl எvவளC ந;றாக
இ3kMm எ;ற எjணm எனkM அVkகV வ3cற2. உbகlைடய ேகlMேலUடr
ம QR m க K 9 க llr ட ேபா ட B V யாத க ணkM க ளாக இ nத k க K த bக ll
இ 3 kc ;ற ன - அ # P t# சாg க l kM kr ட ச வாலாக C m இ nத க K த bக ll
இ3kc;றன. இnதk கKதbகைள ‚rkMmேபா2, P@n2k ெகாlllmேபா2 ஒ3
அQPதமான மc}c? நமkM உjடாcற2.
இnதk கVனமான மQRm nUபமான கKதbகைளt ெத@n2 ெகாllவதாl நமkM
எ;ன பல;? எ;ற ேகlldேய பலr மன#l ஓ1cற2. ஒ;R அ2 சmபnதமான
நmBைடய அ`யாைம dலMcற2, ேமpm கrமm மQRm பல தrம சmபnதமான
dஷயbக/; sவ‰பm பQ` நாm ெத/வாகp P@n2 ெகாllcேறாm. இnத
கரணா^ேயாகp ப[Q?யாl நm காஷாயbகll மnதமைடc;றன, நm அ`Cm P@n2
ெகாllளk கVனமான dஷயbகைளym Lலபமாகt ெத@n2 ெகாlllமளCkM
rrைமயாc2. இ2 ஒ3 நlல உயrnதவைக Lப உணrவாMm மQRm இதனாl சா#சய
PjKயm, ேமpm ேமpm நlல க#கைளேய ெகா1t2 BVdl ப€சம க#யாcய
?tதக# அைடய ~(tதமாக அைமym (க உயrnத PjKயm நm d3mபாமேலேய
பnதமாcற2.
கrமbக/; அவsைதகைளp பQ` அ`C ெபறt ெதாடbcய2m கrம சmபnதமான
அ`யாைம dலMவேதாடlலாமl, $டtதனமான Mழpபbகlm மQRm கrம
சmபnதமான பயBm நmைம dU1 dலcp ேபாc;றன. சrவ€ஞ பகவா;
இைவகைளpபQ` எlலாm ேநரVயாகCm ெத/வாகCm அ`n#3kcறாr. இ#l ?ல
dஷயbகll அவ#ஞா9 B9க/; அ`dlrட வ3c;றன. B9வrகll இnத
dஷயbகைள ஆகமbக/l d@வாக எm#yllளனr. இnத >lகll இ;R
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நmைமpேபா;ற தrம சmபnதமான ŽUஷமbகைள அ`ய d3mPபவrகlkMp ெப@ய
உபகாரமாக இ3kc;றன. இnத ப€சம காலt#l இ2ேபா;ற >lகேள நமkM
M3வாக இ3kc;றன. இlைலெய;றாl $ட நm8kைகக/l Lலபமாக நmைம
மாUV d1m இnத yகt#l, ந;ஞானt#; இnத அ@ய க3 லm நமkM எbc3n2
cைடkகp ேபாcற2? யாr நமkM இnத nokகமான தrமbகைள கQ8pபாrகll?
இ ைவ க ைள p ப V t2 ? ல r d tவா ;க ளா க C m , சா s# @ யா rக ளா க C m
ஆc[3kcறாrகll. ஆனாl நமkM ெபா3tதமான ேநரt#l அவrக/ட(3n2
இைவகைள நாm எpபV கQRkெகாllள BVym?!
சt#ய மஹாdரதtைத ைகkெகாj1llள B9வrகll பரmபைரயாக அவrகlkMk
cைடtத தt2வ ஞானtைத >l வVdl-ஆகம வVdl எm#yllளனr. இnத
பரmபைரym சrவ€ஞ@ட(3n2 ெதாடrn2 வn2 ெகாjV3kcற2. சrவ€ஞrrட
இைவகைள ேநரVயாகp பாrt2 #vயtெதா9 $லm எ1t2k r`[3kcறாr.
இைவகll யா3ைடய கQபைனy(lைல, உjைமயlலாத2(lைல. யா3kM தt2வ
ஞானt#l ஆrவ(lைலேயா, சrவ€ஞ@; ேமl நm8kைக[lைலேயா, சrவ€ஞ@;
sவ‰பm யா3kMt ெத@யாேதா அவrகlkM இnத dஷயbகll அைனt2m
ெபாyயாகேவ ேதா;Rcற2, அவrகlkM இnத dஷயbக/; ேமl நm8kைக
வ3வ#lைல.
#னBm ெசy#tதாllக/l வ3m ெசy#க/l ேமl எvவளC நm8kைக
ெகாllcேறாேமா அnத நm8kைக[; ஒ3 ?`ய அளC நm8kைகயாவ2 ஆகம
சாs#ரbக/l ெசாlலpபUV3pப#l நm8kைக ைவkcேறாமா? எ;R நmைம
நாேம ேகU1kெகாllள ேவj1m. எvவளC ஆrவt2ட; #னBm ெசy#tதாllகைள
பVkcேறாேமா அேத ஆrவt2ட;தா; சாs#ரbகைளp பVkcேறாமா? மாதm
Bmவ2m ெசy#tதாllகll, வார, மாத பt#@kைககlkகாக எvவளC பணm ெசலC
ெசycேறாேமா அvவளC பணm YனவாK-தrம சmபnதமான >lகll வாbக ெசலC
ெசycேறாமா? அைதkrட dU1d1bகll, பைழய ெசy#tதாllகll, பt#@kைககll
dQR வ3m பணt#; அளவாவ2 நாm ஒvெவா3 மாதBm தrம சmபnதமான >lகll
வாbMவ#l ெசலd1cேறாமா? எ;R ெகா€சm ?n#t2p பா3bகll!
அkகmபkகt#g3n2 ெசy#tதாைள ஓ?யாக வாbcp பVpபைதேய Mைறவாக
உணrcேறாm, அதQM ெவUகpப1cேறாm. ஒvெவா3வ3kMm த9 ேபpபr, அ2rட
எlேலா3kMm B;னாl ேவj1m எ;ற d3pபm ெகாllcேறாm. YனவாK பVpப#l
இ vவ ளC அ ெசௗக @ ய m ஏ Qப 1 c ற தா எ ;ன ? M 1 mப t# l உ llள எ lலா
உRp8னrகlkMm ேசrt2 ஒ3 >ேல ேபா2m எ;R ேதா;Rcற2 அlலவா! ஓyC
cைடkMmேபா2 ஒvெவா3வராக >ைலp பVkகலாm எ;ற ெப3nத;ைமைய இnத
இடt#l மU1ேம நாm தாராளமாக ெவ/pப1t2வ2 ெத@cறதlலவா!
ஒ3 M1mபt#; ஒvெவா3 உRp8ன3kMm ஆைடகll த9tத9, nைழவா[l
த9tத9, தbMmஅைற த9tத9, வbcகணkM த9tத9, ஒvெவா3வ3m த9tத9
ெதாOl ெசyவ#l Lதn#ரm ஆனாl தrம சmபnதமான >lகll எ;R வ3mேபா2
மU1m எlேலா3kMm ேசrt2 ஒ;ேற ேபா2m எனt ேதா;Rcற2. M1mபt#QM
ஒ;R இ3nதாlrட நlல dஷயm எ;R ெசாlpமளCkMtதா; Ž}~ைல
காணாpப1cற2! நm தவRகைள எ1t2kகாUடேவ இvவளC ேகlldகlm
எmpபpபUடன. இ#g3n2 நாm உலக ~க}Cக/; உjைம மQRm ெபாy கலnத
ெசy#க/l நமkM எvவளC ஆrவm இ3kcற2? அேத சமயm sவயm நmBைடய
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sவ‰பtைத ெத@யpப1t2m >lக/; ேமl அvவளC ஆrவm இ3kcறதா? எ;R
நமkM நாேம ேகlld ேகU1 ச@பாrt2k ெகாllள ேவj1m, 8ற3ைடய MQறbகைளp
பாrkக ேவjVய அவ?ய(lைல.
நா=கll எ:னேவா அ0க /யGjதா: ெசynேறாm, ஆனாl இ7வைர
சmயkதrசனm அைடய /"யWlைல. எ=கmைடய L1ஷாrtதt0l ஏதாவ7 Sைற
இ1kSமா? எ;ற இnத ேகlldkM ஒேரப#lதா;, உ=கmkS இpேபா7 சmயk7வm
அைடவ0l ஆrவm Sைறவாகேவ இ1knற7 எ:ப7தா:! இtத ~ைலைய
ஆrவulலாத Wைத ேபால எ;cற2 ?tதாnதm.
மகllகேள, எனkM எ2Cm P@யdlைல எ;R ெசாlgkெகாj1 இnத
க ரணா^ ேயாக p ப [ Q? [ g 3 n2 d ல c d ட ேவ jடா m , இ ைத க Qப # l
d3pப(;`ym இ3kக ேவjடாm. ஆரmபt#l ?ல ெசாQகll P#தாகCm, மQRm
P@n2 ெகாllளk கVனமாகCm இ3kகலாm, ஆனாl #3mபt#3mப இைவகைள
ேகUபதாpm, பVpபதாpm நமkM அைவகll பழkகமான தாcd1m. 10 ெசாQகll
ெசாlலpப1mேபா2 அ#l இரj1, $;R ெசாlலாவ2 உbகlkM P@ய வ3cறதா
இlைலயா? எvவளC அ`C ெப3cேறாேமா அnத அளC ஆனnதm உjடாMm, தt2வ
ஞானt#; M`p8Uட ேநாkM ெகா€சm ெகா€சமாக உbகlkM P@யவ3m.
உலcயl சbகடbகll மQRm வா}kைக சmபnதமான பயm உbகைள dU1 ஓVd1m.
வா}kைக[l பல dஷயbக/; ேமl உjடாMm d3pP, ெவRpP உணrCகll rட
வpdழn2 சாnதமாcd1m.
உலcயl கld[; காரணtதாl நm வா}kைக[l B;ேனQறBm, பல வச#கlm
cைடpபைத நாm பாrkcேறாm. ஆனாl நாm இbM ப[pm தt2வkகld எ;னேவா
இvCலக வா}kைகையym தாjVய ேபாதைனயாக அைமcற2. இதனாl இnத
8றd[; வா}kைகym, மரணBm மU1மlல, அ1tத1tத நm 8றdகll rட
ேமmப1c;றன, அpபவbகll வச#யானதாc;றன, கைட?[l 8றdேய இlலாத
ேமா“m எ^m ~ைலயான ப€சமக# cைடkcற2.
கrமt#; பt2 ~ைலக/l சt2வm, உதயm, உ‚ரைண மQRm உபசமm ஆcய
~ைலகைளp பQ` நாm ெத@n2 ெகாjேடாm. இpேபா2 மQற ~ைலகll பQ`
L3kகமாக சrcைச ெசyயலாm. கrமm பQ` ெகா€சm அ`Bகm ெகா1tதாl ேபா2m
எ;ேற Bதgl ~ைனtேத;, ஆனாpm அைவகைளpபQ` ெகா€சm அ#கமாகேவ
எm# dUேட;. நாm இ;^m Mணsதானm, மாrகைண Bதலான உ[@; 20
8ர‰பைணகll பQ`rட L3kகமாகp பாrkக ேவjV [3kcற2.
உ[r கrமtைத பnதm ெசy2 ெகாjட 8றM அைவ உதயt#QM வ3mவைர
அ ைவ க / l ஏ Qற இ ற kக bக ll ~ க ழ B V y m எ ;R நா ; உ bக l kM
ெசாlg[3kcேற;. எnத வVdl கrமm பnதமானேதா அேத வVdேலேய அ2
உதயt#QM வ3m எ;R உR#யாகc ெசாlல BVயா2. உ[@; பlேவR
உ ண rC க / ; ~ ( tத tதாl ச tதாd l இ 3 kM m க rம bக / l மா Qற bக ll ,
MளRபVகll ~க}c;றன. அைவக/l உtகrஷணm மQRm அபகrஷணm எ;ற
இரj1 ~ைலகைளp பQ` நாm இpேபா2 பாrkகலாm.
உtகrஷணm எ;றாl அ#க@kகc ெசyவ2, அபகrஷணm எ;றாl Mைறயc
ெசyவ2 எ;R ெபா3ll. 8ரேதசm மQRm 8ரk3#[l ஏQற இறkகbகll ~கழ
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BVயா2. s## மQRm அ^பாகt#l, தbc[3kMm காலm மQRm பல; த3m
சk#[l இnத ஏQற இறkகbகll ~க}c;றன. உ[@^ைடய உணrCக/;
~(tதtதாl சtதாdl இ3kMm கrமt#; s## மQRm பல; த3m சk#
அ#க@tதைல உtகrஷணm எ;R ெசாlc;றனr. உ[@^ைடய உணrCக/;
~(tதtதாl சtதாdl இ3kMm கrமt#; s## மQRm பல; த3m சk#
Mைறதைல அபகrஷணm எ;R ெசாlc;றனr.

சாs#ர sவாtயாயm, தt2வ ?nதைன, தt2வ ~rணயm, தt2வm பQ` ஆ}n2
?n#t2 ஒ3 உR#யான BVCkM வ3தl, ேபதஞானm, சாதாரண அ`CkM ஒ;றாக
காணpப1m இரj1 ெபா3llகைள rrைமயான அ`வாl த9tத9யாகp 8@t2
அ`தl [உதாரணm: உ[ைர உடgg3n2 8@tத`தl] ஆcயைவக/; காரணtதாl
அேனக ேகாடாேகாV கடQகாலமாக இ3kMm கrமt#; s## அntத ேகாடாேகாV
(ஒ3 ேகாடாேகாVkMm ெகா€சm Mைறnத) கடQகால அளC Mைறn2 d1cற2
எ;R நாm B;னேர பாrt#3kcேறாm. P#யதாக பnதமாMm கrமmrட இnதk
காரணbகளாl Mைறnத s##yட; பnதமாc;றன எ;Rm பாrtேதாm.
நா; B;னாl அ#க பாபm ெசyேத; அதனாl அ#க பாப கrமtைத
கUVkெகாjேட; எ;R ெசாlgkெகாj1 2kகm ெகாllவ2m, இரbMவ2m ச@
[ lைல . ப ைழ ய ெக Uட க rம bக / ; கா ரணtதாl ப cசாதா ப m ெகாj1 ,
மனn#3m8ய 8றMrட அைவகைள ?nதைன ெசyவதாl, எpபV ெயlலாm பாபm
ெச yேத ; எ ;R வ @ ைச pப 1 t# c ? n# t2 k ெகா jV 3 pப தா l எ nத
8ரேயாஜனB(lைல.
இ2 s## மQRm அ^பாகt#l ~கmm ஏQற இறkகbகளாMm. இpேபா2
8ரk3#[l எ;ன மாQறm ~கழ BVym எ;R பாrkகலாm. எnத $ல 8ரk3#ym
ேவR $ல 8ரk3# வVdl மாQறமைடய BVயா2. இத; ெபா3ll ஞானவரண கrம
8ரk3# தrசனாவரண கrம 8ரk3#யாகேவா அlல2 ேவR கrம 8ரk3#யாகேவா
மாQறமைடய BVயா2. ேமாஹ’ய கrமt#lrட தrசன ேமாஹ’யm சா@tர
ேமாஹ’யமாக மாQறமைடய BVயா2. நா;M ஆyll கrமt#l ஒ3 ஆyll கrமm ேவR
ஆyll கrமமாக மாQறமைடய BVயா2, ம9த ஆyll மாQறமைடn2 ேதவ ஆyளாக
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BVயா2. ஆனாl ?ல கrம 8ரk3# அேத ஜா#[; ேவR 8ரk3# வVவமாக ஆக
BVym, இைத ச=knரமணm எ;R ெசாlc;றனr. உ[@; dLtத ப@ணாமt#;•ய உணrd; ~(tதtதாl B;னr பnதமான அசாதா ேவத’ய கrம 8ரk3#[;
பரமாo சbkcரமணm அைடn2 சாதா ேவத’ய கrம வVdl மாQறமைடய BVcற2.
Iதt0:- சbkcரமணm மQRm உ‚ரைண அைடயt தM#யQற கrம 8ரk3#கைள
Iதt0 எ;R ெசாlc;றனr.
Iகாjதm:- சbkcரமணm, உ‚ரைண, உtகrஷணm மQRm அபகrஷணm அைடயt
தM#யQற கrம 8ரk3#கைள Iகாjதm எ;R ெசாlc;றனr. எnத வVdl இnத
8ரk3#க/; பnதமானேதா அேத வVdl அைவகll உதயt#QM வ3c;றன. இத;
ெபா3ll அத; பல; அேத வVdேலேய cைடkcற2.
சாs#ர dபரம`nதவrக/l பலr இnத ~தt#, ~கா?த கrமbகைள 2xட
ேதவைதகளாக உ3வகm ெசy2 d1cறாrகll. இnத கrமbகைள கUVkெகாjட
8; அத; பல;கைள அ^பdt2 கxடpபUேட ‚ரேவj1m, ேவR வO[lைல எ;R
r` மQறவrகைள பயBRt2cறாrகll. இbேக பா3bகll, இnத கrமbகll உ[r
P3ஷாrtதm ெசyவதQM எnத தைடym ெசyவ#lைல. நாm உjைம[l இnத
கrமbகll ேமாசமானதா எ;R ெகா€சm ேயா?t2p பாrkகலாm.
சkகரவrt# பதd ெப@ய PjKய உதயtதாl cைடkகp ெபRcற2. இnத
PjKயm rட இnத ஜா# கrமmதா;, இைத அ^பdtேத ‚ரேவj1m. ~தt#,
~கா?த வைக PjKயtைதkrட அ^பdtேத ‚ரேவj1m, அ#g3n2 தp8kக
BVயா2. ஹy! இvவள^ தாேன? Lopயtைத அ*பWpப0l எ=கmkS எnத
ஆwேசபைனsm இlைல எ;R ˆbகll ெசாlலலாm. இbேக பா3bகll! பாப
க rம tைத அ ^ ப d tேத ‚ ர ேவ j1 m எ ;R ெசாlp mேபா2 ம U1 m உ [ r
பதUடமைடcற2 ஆனாl PjKய கrமtைத அ^பdtேத ‚ரேவj1m எ;R
ெசாlpmேபா2 மc}c? அைடcற2. இ#g3n2 PjKய கrம பnதtைத அவrகll
நlல2 எ;R நmPcறாrகll. இ2 அவrகlைடய பnத தt2வ சmபnதமான தவறான
நm8kைகym, எjணBமாMm. யா3kM ஒ3 தt2வ சmபnதமான தவறான எjணBm,
நm8kைகym இ3kcறேதா அவrகlkM ஏm தt2வbக/pm தவறான நm8kைகym,
எjணBm இ3kகேவ ெசyym.
நmBைடய ம9த ஆyll மாQறமைடn2, dலbM ஆyளாக ஆகா2 எ;ப2
நlல2தா ெகUடதா? ஆyll கrமt#; உ‚ரைண அதாவ2 கத™ஃகாதm அைடn2
ikcரm மரணm ~க}வ#lைல எ;பைத நாm நlல2 எ;R நmPcேறாமா அlல2
ெகUட2 எ;R நmPcேறாமா? ஆைகயாl இ2 ேபா;ற எnத தrம சmபnதமான
dஷயtைதym ேகU1 அ#l M3U1tதனமான நm8kைக ெகாllளkrடா2, ஆனாl
அைவகைள cரnதbக/; ஆதாரt#l, சாs#ரbக/l ெசாlலpபUV3pப#;
ஆதாரt#l, இnத தrம சmபnதமான ெவ/pபாUV; உjைமயான அrtதtைத P@n2
ெகாllள ேவj1m. இpேபா2 ˆbகll cரnதt#; ஆதாரt#l எைதym ஆyC ெசyயk
கQRkெகாllள ேவj1m. நmBைடய இnத கVதm $லm sவாtயாயm ெசyவ2
உbகlkM cரnதbகைள பVpப#l ஆrவtைத உj1 பjண ஏ2வான ஒ3
yk#யாMm, தn#ரமாMm. கrமt#; இnத பt2 ~ைலகைளym ெத@n2 ெகாjட
8றM உbகlkM சாs0ர=க\l கrம=க\: ஷயm-அZ^ மGHm ஷேயாபசமm
80

-அZ^m தp^m Iகxnற7 எ:H வrணைனகll வ1n:றனேவ, ஆனாl இnத பt7
Iைலக\l இைவக\: ெபயrகll tட வரWlைலேய, ஏ:? எ;ற ேகlld எழலாm.
ேகlbகll, கrமm ஷயமாcற2 எ;பத; ெபா3ll கrம வVவm அOn2 கrம
வVவமாக இlலா2 ேபாதl. காrமண வrkகைணகேள கrமமாக மாQறமைடc;றன.
கrம வVவ ~ைல மா` uj1m காrமண வrkகைண வVவமாகேவா அlல2 ேவR
Ptகல வrkகைண வVவமாகேவா ஆMமானாl கrமm நாசமைடnத2 எ;R
ெசாlc;றனr. அதாவ2 கrமm உதயமான 8றM அ2 த; கrம வVவ ~ைல[g3n2
மாQற மைடn2 காrமண வrkகைண வVவமாcற2. கrம வVdg3n2 8@n2
ெவ/வnத இnத வrkகைணகll உ[r இ3kMm 8ரேதசt#ேலேய இ3kகலாm
அlல2 ேவR 8ரேதசt#QM ெசlலலாm. ஆனாl இpேபா2 அnத வrkகைணகlkM
உ[3ட; எnத ~(tத ைந(tத சmபnதBm இ3pப#lைல.
உ[@l எnத கrம 8ரk3#[; சt2வm Bmைமயாக அOn2ேபாy d1cறேதா
அnத ~ைலைய கrம ஷயm எ;R ெசாlc;றனr. இதனாl கrமt#; உதய
~ைல[ேலேய ஷயBm அடbc d1cற2.
கrமm ~rஜைர ஆன2 எ;Rrட நm Lவாtயாயt#l அVkகV வ3வைதp
பாrkcேறாm. இத; ெபா3ll எ;னெவ;R இpேபா2 ெத@n2 ெகாllளலாm.
கrமt#; s## Bmைம அைடnத2m உ[@ட(3n2 கrமm dmn2 d1cற2
ஆனாl அேத சமயt#l அத^ைடய பல; உ[3kM cைடkcற2, இைதேய உதயm
எ;R ெசாlc;றனr. உ[r அதனாl Lகேமா அlல2 2kகேமா அைடcற2 அைத
கrமt#; பல; த3m சk#, அ^பாக உதயm எ;R ெசாlc;றனr. ஆனாl அnத
ச ம ய t# l உ [ r க rம t# ; ப ல 9 l த ; உ ப ேயாக tைத ெச p tதா ம l ,
Ltேதாபேயாகt#l இ3nதாl, அதாவ2 த; •ய ஆ;மாdl ஆ}n#3nதாl அnத
உ[r கrமt#; பலைன அ^பdpப#lைல, [அதாவ2 அnத உ[3kM கrமt#;
பலனாl எnத பா#pPm உjடாவ#lைல.] அதானl கrமt#; பல; த3m சk#
உதயமாகdlைல ேபாpm எ;ற ~ைல காணpப1cற2. ஆனாl மQற s## உதயm,
8ரk3# உதயm மQRm 8ரேதச உதயm எ;னேவா ~க}n2 dUட2, கrமm
கrம(lலாத ~ைலைய அைடn2 dUட2 ஆைகயாl இைத Irஜைர எ;R
ெசாlc;றனr.
?லr கrம உதயtதாl உjடாMm 2kக Ž}~ைல[l அைம#யாக வ3tதtைதt
தாbck ெகாllcறாrகll, அவrகll 2kகt#l $}c d1வ#lைல, 2kகm
வn2dUடேத எ;R PலmPவ2(lைல. இைத அகாம Irஜைர எ;R ெசாlc;றனr.
~rஜைர எ;ேவா ~க}nத2, ஆனாl ேமா“ மாrகt#l இதனாl எnத கா@யBm
~கழdlைல ஆைகயாl இைத அகாம ~ரஜைர எ;R ெசாlc;றனr. ஆனாl
ஆ;மாdl ஆ}வ#; $லm அதாவ2 Ltேதாபேயாகt#; $லm எnத ~rஜைர
ஆcறேதா அ2 சmவைரyட; rVய ~rஜைரயாMm, இைத சகாம Irஜைர எ;R
ெசாlc;றனr. இnதவைக சmவைர, ~rஜைர இரjைடym ேமா“மாrகm எ;R
ெசாlc;றனr.
~rஜைர சdபாக ~rஜைர மQRm அdபாக ~rஜைர எ;R ேவR இரj1 dதமாகk
rட ெசாlலpப1cற2. dபாக எ;றாl கrமt#; பல; எ;R ெபா3ll. அ^பாகm
அதாவ2 கrமt#; பல;த3m சk# உதயt#QM வn2 பல; ெகா1t2dU1 கrம
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~rஜைரயாவ2 சWபாக Irஜைர எனpப1cற2. [இnத ~ைல[l உ[r கrமt#;
பலைன 2ykcற2, அதனாl அத; உணrCkM தMnதாrேபாl P#ய கrமBm
பnதமாcற2.] பல; ெகா1kகாமேலேய [உ[r த; ஆ;மாdl அத; உபேயாகtைத
ெச p t# k ெகாjV 3 pப தாl 2 ;ப அ ^ ப வ Ž }~ ைல அ த ; அ ` C kM
வாராமg3pபதாl P#ய கrமBm கU1வ#lைல] அnத கrம உதயm 2;ப
அ^பவtைத ெகா1kகாமேலேய அத;கால BVdl உதயt#QM வn2 [அ#l எnத
சk#ym இlலாத2 ேபால] dmn2 d1வைத அWபாக Irஜைர எ;R ஆகமbகll
rRc;றன. அdபாக ~rஜைர எ;ப2m சகாம ~rஜைர எ;ப2m ஒேர அrtதtைதேய
ெகா1kMm ெசாQகளாMm.
இpேபா2 ஷேயாபசமm எ;றாl எ;ன? எ;ற ேகlld எmcற2. இ#l கrமt#l
$;R ~ைலகll-ஷயm, உபசமm, மQRm உதயm ஆcய $;R ~ைலகlm ஒேர
சமயt#l காணpப1c;றன. அேத வVdl கrம உதயm ~கழாமg3pபைத
உதயாபாd ஷயm எ;R ெசாlc;றனr. கrமm தQசமயm உதயt#QM வராமl
சtதாdl இ3tதைல உபசமm எ;c;றனr. Bmைமயாக தைடெசyym-ஆவரணm
ெசyym சrவகா# 8ரk3#கll ~க}காலt#l உதயt#QM வராமg3tதl, அேத
ஜா# கrமm எ#rகாலt#l வர இ3tதl அதாவ2 சtதாdl இ3tதl மQRm அ#l
~க}காலt#l உதயt#QM வரேவjVயைவ ேதசகா# வVdl மா` [#Pk
சbkcரமணm அlல2 t•k சbkcரமணm அைடn2] உதயt#QM வ3தைல
ஷேயாபசமm எ;R ெசாlc;றனr. ஞானm, தrசனm, zrயm Bதgயன ெவ/pபடாமl
ப2kc ைவkMm சk# ெகாjட ஞானாவரணm, தrசனாவரணm, அnதராயm Bதgய
கrமbக/l தா; இnத ஷேயாயசமm ~க}cற2, இத; ெபா3ll உ[@; Mணbகைள
அnத ஆவரணbகll Bmைமயாக ப2kக BVயாததாக இ3kc;றன, Bmைமயாக
$டpபட BVயாமg3kcற2. ெகா€ச அளவாவ2 இnத Mணbகll ெவ/pப1m
Ž}~ைலேய காணpப1cற2.
கrமt#l உதயm, உபசமm, ஷேயாபசமm மQRm ஷயm ~கmm அேத சமயt#l
உ[@; எtத உணrCகll உQபt#யாcறேதா அைத வ@ைசயாக ஔத[க, ஔபஷ(க,
ஷேயாபஷ(க மQRm ஷா[க உணrCகll எ;R ெசாlc;றனr. உ[@; உணrC
உ[@l ~க}cற2, கrமt#; மாQறm கrமt#l ~க}cற2 எ;பைத நாm B;னr
d@வாகேவ பாrt#3kcேறாm.
கrமt#; எnதt தாkகBm இlலாத உ[@; உணrC ~ைலைய பாVணாuக பாவm
எ;R ெசாlc;றனr. இnத பா@ணா(க பாவt#l அைடkகலமைடnத உ[r
அதாவ2 உ[ேர நானாேவ: எ;R ~Rd, அ2ேவ த; ஞானt#l அ`யpப1m
ெபா 3 ளாc , த ; ந m8 kைக [ l ந m8 kைக [ ; ெபா 3 ளாc , ேம p m தா ேன
#யானt#; #யானp ெபா3ளாc d1mேபா2 சmயkதrசனm அைடயpப1cற2. அ#l
~ ைல pப # ; $ ல m ேமா “ மா rkக t# l B ;9 ைல வ c kக B m ைம யா க
~ைலpPtத;ைம ெகாllவ#; $லm எlலா கrமbகைளym அOt2, ஷயm ெசy2
கrமbகll இlலாத ேமா“~ைல அைடயpப1cற2. உ[@; பrயாயt#pm அத;
Bmt•ய வVவேம அமrn#3kcற2, ெவ/pப1cற2. [உ[r Bkகாலt#pm
ஒேரமா#@யாக இ3kMm #ரdய இயlேப, ஒvெவா3 சமயBm மாQறமைடym உ[@;
~க}கால மQRm எ#rகால பrயாயbகlm #ரdயt#l இயlேப ெவ/pப1c;றன.]
கrமbகll இlலாமl ேபான8றM ேநாகrமm, பாவ கrமbகll, #@P உணrCகll,
கஷாயbகll இ3kMm எ;ற ேபcLkேக இட(lலாமl ேபாcற2. ஆைகயாl அனnத
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காலmவைர இnத உ[r Ltத வVdl அதாவ2 Ltத ~ைல[l அனnத Mைறdlலாத
(indeclinable) Lக அ^பவtைத அைடnத வjணm இ3kcற2.
மகllகேள, கrம சmபnதமான அ`C இlலாதவைர, கrம சmபnதமான அ€ஞானm
இ3kMmவைர கrமேம (Mnத பலm வாynததாக இ3pப2 ேபா;ற ஒ3 Mழpபm
நm(டm இ3n2 ெகாjV3kcற2. ஆனாl கrமbக/; ~ைலகைள பQ`ய அ`C
ெபQற 8றM உ[ேர பலm வாynத2 எ;ற P@தl உjடாcற2. அனா# காலமாக
அனnதானnத காrமண வrகைணகைள ஏQRm 8றM dU1m இ3kcேற;. இதனாl
எ;^ைடய இயl8l, sவபாவt#l எnத dt#யாசBm, எnத மாQறBm ~கழdlைல.
நா; எ;னேவா sவயm ?tத;-தானாகேவ ~ைலt#3kc;றவ;, அk3t@mஎதாpm யாராpm ெசyயpபடாதவ;, ப@Xரண;-Bmைமயானவ; எ;ெற;Rm ஞான
தrசன மயமாகேவ இ3kMm ~ைலையk ெகாjV3kcேற;.
மகllகேள! கrமbக/; ~ைலகll பQ`ய அ`C ெபQR கrம ேநாகrம மQற Lய
பரமபா@ணா(க உணrdl-sவபாவt#ேலேய ~ைலt2 தbMm~ைல அைடn2
நாBmrட #ரvdய கrமm, பாவ கrமm மQRm ேநாகrமbகll அQற ?tத ~ைலைய
அ#ikcரமாக ெபRேவாm எ;ற மbகல உணrCட; இpேபா2 இnத கrம Pராணtைத
BVkcேற;.
- உbகll அmமா.
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Sணsதானm /தUயைவகைள ெதVn7 ெகாllவ0: பய:
கVதm-9

ஓm நம: ?tேதpய:

28-08-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
நாbகll இ3வ3m ெஜயpXr Bகா(g3n2 ஆகs1 25 அ;Rதா; #3m8
வnேதாm. இnத BகாBkM ெச;ற#; காரணtதாl ?ல #னbகளாக எ;னாl கVதm
எmத BVயdlைல. ஆனாpm எpேபா2mேபால எ;^ைடய எjணt#pm,
#யானt#pm இைதpபQ`ய ?nதைனேய ஓVkெகாjV3kcற2. 8@tத`ym
அ`Cட; (ேபதஞானt2ட;) நா; எ;ென;ன தவRகைளc ெசycேற; எ;R
எjKp பாrkகCm BயQ? ெசycேற;. ேஹ உMேர எ;R ெசாlg, எ;ைன நாேன
க3t#l ெகாj1 எனkM நாேன பல dஷயbகைள கQRkெகாllcேற;. அவQ`l
?ல ?nதைனகைள இbேக எm2cேற;. ˆbகllrட அேதேபாலேவ ?n#kக
ேவj1m எ;பேத எ;^ைடய d3pபBமாMm. உbகைளp பாrkMmேபா2rட
எ:*ைடய மகllகll எ;ற ேநாkcl பாrkகாமl சக உMrகll எ;ற ேநாkcl
பாrtேத, நா; இbM உபேதசm ெசycேற;.
ேஹ உ[ேர! ˆேயா ஞானm மQRm ஆனnதt#; ஒ3 #டpெபா3ளாக-8jடமாக
இ3n2mrட ˆ ஏ; எpேபா2m 2;பt#ேலேய ஆ}n2 cடkcறாy? இைதpபQ` ˆ
எpேபாதாவ2 ?nதைன ெசy#3kcறாயா? மQறவrகll அைடn2llள ெசlவtைதp
பாrt2 ˆ rட அpபVpபUட ெசlவbகைள ேசrpப#l உ; ஆyll Bmவைதym
கOt2 d1cறாy, ஆனாpmrட உனkM 2;பm மU1ேம எ€Lcற2. இnத 2;பேம
உ;ைன ேசாகt#l $}கVkcற2. இnத 2;பேம உ;9l எmm d3pP, ெவRpP
Bதலான LபாLப உணrCகlkM காரணமாக இ3kcற2. உ;^ைடய இயlP
எ;னேவா Bkகாலt#pm ஞான மQRm Lக வVவேம யாMm. இnத காரணtதாl ˆ
ெபQRllள ஞான இயlைப ˆ அ`வ#l ஆ}#3nதாl-அதாவ2 உ; ~க}கால
அ`வாl உ; உ[@ேலேய இயlபாக ~ைலt#3kMm ஞானtைத உ`€?னாl
உனkM ஆனnத அ^பவேம அவ?யm உjடாc இ3kMm. ஆனாl அnத உ;
~க}கால அ`C 8றவQைற பாrt2 d3pP ெவRpPகைளேய உ`€Lவ#l
Bடbcpேபானாl உனkM 2kக அ^பவேம உjடாcற2, அதாவ2 2kகtைதேய
அ^பவm ெசyவ#l ˆ Bடbcp ேபாcறாy. எ;ன ெசyவ2? எbகlkMtதா;
sவயm-எbகைளp பQ`ய அ`ேவ இlைலேய! எ;R ˆbகll rறலாm.
“ேஹ அ`பவேன, Bm உலகtைதேய அ`ym சrவ€ஞ சk# ெகாjட உ[ேர! நா;
எ;ைனேய அ`ய BVயdlைல எ;R ெசாlவ2 உ;ைனேய ˆ ேகg ெசy2
ெகாllவ2ேபால உனkMt ேதா;றdlைலயா? உனkM உலகtைத அ`வ2தா;
8Vt#3kcற2, அ#lதா; ஆrவm-3? இ3kcற2 ஆைகயாl ஒ3 கண ேநரm rட
ˆ உ;பkகm #3m8pபாrkக BயQ? ெசyயேவ [lைல. உ; ஒvெவா3 சமய
ஞானt#; பrயாயBm sவயm உ;9டேம ~க}cற2-உ;^ைடய அசbkயாத
8ரேதசbக/ேலேய ~க}cற2 ஆனாl உனkM ஞாயkc; ேமl அதாவ2 அ`பவ@;
ேமl நm8kைக இlைல. ேஞய ெபா3llக/;ேமl-அ`யpப1m ெபா3llக/;ேமl
மU1ேம நm8kைக இ3kcற2. அ`யpப1m ெபா3ளாேலேய எனkM அ`C வ3cற2
எ;R நm8kெகாj1 8ற அ`யpப1m ெபா3llக/; பkகேம ˆ ஆைச Mைழnத
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ஆrவt2ட; பாrt2k ெகாjV3kcறாy. உ; இnத ைப[t#யkகாரt தனtைத
எpேபா2தா; dடpேபாcறாy?
ˆ உjைமயான ேதவ M3, சாs#ரbக/டm த€சமைடnத2 ஒ3 நlல dஷயmதா;
ஆனாl ˆ அbேகேய ~;R dUடாy. அ#ேலேய ?kck ெகாjV3kcறாy. ேதவ M3,
சாs#ரbக/ட(3n2 உனkM „ sவயm பகவா:-„ உ:ைனp பாr எ;ற உபேதசm
cைடtத2. ஆனாl cைடtத உபேதசtைத ˆ உத` dU1 ேதவ, M3, சாs#ரbகll
பkகேம பாrt2k ெகாjV3kcறாy, சாs#ரt#g3n2தா; ஞானm cைடkcற2
எ;R நm8 அ#gேயேய #3p# அைடn2 அbேகேய அமrn2 dUடாy-ˆ (கCm
அpபாdயாக மா`dUடாy. நா; 25-30 வ3டbகளாக சாs#ர sவாtயாயm ெசy2
ெகா jV 3 kc ேற ; எ ;R ெசா lg kெகா j1 உ ;^ ைட ய ம க t2 வ tைத
மQறவrகlkM காU1வ#l ெப3ைம ெகாllcறாy.
சாs#ரbக/l ஆtமாCைடய அதாவ2 sவயm உ;^ைடய மகt2வtைதk ேகUட
8றMmrட sவயm உ;பkகm #3mPவைத dU1dU1-உ; பkகm உ; அ`ைவ
#3p8 உ;ைனேய பாrtத`வைத dU1 dU1, ˆ 8ற3ைடய ஆtமாd; மcைமகைள
எ1t2cெசாlல ஆரm8t2 dUடாy. இvவாR ேகUpபவrகll மQRm ெசாlபவrக/;
rUடm தயாராc d1cற2. Yனதrமtைத dளmபரp ப1t2வ#l ˆ (கCm
உQசாகமாக இ3kcறாy, cைடpபதQM அ@தான ம9தp 8றd[; கடைம இ2ேவ
எ;R நm8k ெகாjV3kcறாy. ெபா2 ஜனbகllrட உனkM நlல பாராU1
பt#ரbகll, பUடbகll ெகா1kcறாrகll. அதனாl ˆ உ;ைன உயrnதவனாக எjK
தQெப3ைமயாl உ;ைன ெப@ய தrமாtமாவாக, மகானாக கQபைன ெசy2 மான
கஷாயm, கrவm ெகாllcறாy.
இ#l ஒ3 ?`ய Mைறபா1 இ3kcற2 எ;பைத ˆ அ`nததாகt ெத@யdlைல.
அ2 எ;னெவ;றாl எnத ஆtமாd; மcைமைய ˆ பாராUVp 8றைர ேகUக
ைவkcறாேயா, அnத ஆtமா நாேனதா; எ;R எjK உjைமயான மனஉR#yட;
ˆ நm8kைக ெகாjV3n#3kக ேவj1m. அpபV ˆ நm8kைகyட; உ;^ைடய
உபேயாகtைத 8ற3kM கQ8pப#l ெசptதாமl, sவயm உ;பkகேம உ;
உபேயாகtைத ெசpt#[3nதாl, இnத ேநரm ˆ உ;ைனேய பாrpபவ; வVdl
அ`n#3pபாy! மQRm அnத “ணt#ேலேய உ;^ைடய ஆனnதt#; க3 லm
#றn#3kMm. ஆனnத அ^பவm உனkM cைடkகt 2வbc[3kMm. அதQMp8றM
rட உ;^ைடய ஆகம nokகbகைள கQRkெகாlllதl, கQ8tதl நடn2
ெகாj1தா; இ3kMm, ஆனாl இpேபா2 ˆ அைத உ;^ைடய கடைமயாக நm8
ெசyயமாUடாy, அ#l உ;^ைடய கrt3tவPt#, இைத நா; ெசyயேவjVேத
எ;ற Pt# அOn2 dUV3kMm, உ;^ைடய 2;பBm Mைறn2ேபாy இ3kMm.”
மகllகேள, ˆbகll Mணsதானm, மாrகணாsதானm, Bதgயைவகைளp பQ`ய
அ`C ெகா€சமாவ2 ெபற ேவjVய2 அவ?யmதா;. அtயாtம >lகைள வா?t2
#ரdயா^ேயாகtைத அ`n2 ெகாllவ2 (க அவ?யமான2தா;, அேத சமயt#l
அnத >lகைளp பVpபவr கரணா^ேயாகtைத ெத@n2 ெகாllள எ;ன அவ?யm
இ3kcற2 எ;R ஒ2kc d1வாரானாl அpபVpபUட #ரvdயா^ேயாக சாrPைடய
நபைர பjVதr ேதாடrமl ேஹ •wஷமாபாசLt0 எ;R அவ3ைடய உைர[l
d/kcறாr.
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அpபVpபUட உ[rகைள உtேத?t2 இைத ெசாlல d3mPcேற;, சமயசாரtைத
எ:னேவா „=கll ப"t7 WwŽrகll. Sணsதானm-மாrகணsதானm நா: இlைல,
நா: அ.^ உணr^ ெகாoட ஒ1 `W எ:ற sேலாகtைத tட „=கll ஞாபகt0l
ைவt7ll•rகll. ஆனாl யாராவ2 உbக/டm Mணsதானm, மாrகணாsதானm
இைவக/g3n2 ˆbகll எvவாR ேவRபUடவr? எ;R ேகlld எmp8னாl,
யா1kSt ெதVsm? நா: 0ரvWய ேநாkS ெகாoடவ:. கரணா*ேயாகtதாl
எனkS எnத ]ரேயாஜன/m இlைல எ;R ˆbகll ப#l ெசாlzrகll. ேஹ உMேர!
உ=கmkS அpப" ஒ1 நm]kைக இ1kSமானாl உ=கைளேய „=கll ஏமாG.k
ெகாlln ‰ rக ll எ :H தா: அ rtத m . உ =க m kS அ ைவ க \ : sவ a ப ேம
ெதVயWlைல எ:றாl எpப" அைவக\U1n7 „=கll ேவHபwடவr எ:H
உ=களாl உH0யாகc ெசாlல /"sm?
Bmைமயான YனவாK நா;M அ^ேயாகbக/; வVdpm இ3kcற2. YனவாK
நா ;கா க p 8 @ kக p ப UV 3 nதா p m , நா ;M அ ^ ேயா க bக / ; சா ர B m
zதராt2வmதா;. எnத ஒ3 அ^ேயாகtைதym ேதைவயQற2 எ;R dலkMவ2
YனவாKையேய dலkMவதQMc சமமாMm. YனவாKைய dலkMவ2 Yேனn#ர
பகவாைனேய dலkMவதாMm. யாr சrவ€ஞைரேய dலkMcறாேரா அவr சrவ€ஞ
sவ‰ப ~ஜ Ltதாtமாைவேய dலkMcறாr எ;பதாMm. ஸvயm த; இ3pைபேயஅs#t2வtைதேய dலkMபவr தrமtைத எpபV ெவ/pப1t2வாr? YனவாK
sயாtவாத Bt#ைர ெகாjட2. இத; ெபா3ll YனவாK வst2kகைள ெவvேவR
ேநாkcl வrணைன ெசy2 எnத ெபா3ைளym எnத MளRபVy(;` P@n2
ெகாllளCm அைத உR# ெசyயCm நமkM உதCcற2.
சாs#ரbகll கrமm, Mணsதானm, மாrகைண Bதgயைவகைள dளkc
அைவகைளp பQ`ய அ`ைவ நமkM அ/kc;றன. அைவகைள அ`nததாl உ[r
த;^ட; இ3kMm 8ற #ரdயbகைளp பQ`ym, ~(tதbகைளp பQ`ym, உ[@;
ெவvேவR பrயாயbகைளp பQ`ym உllள2 உllளபV-யதாrtத அ`ைவp ெபRcற2.
உ[3m கrமm Bதலான 8ற #ரdயbகlm த9tத9யான ெவvேவR ெபா3llகll
எ;R ெத/வாக நாm அ`cேறாm. ஆனாl எnத உ[rகll இைவகைள எ1t2krRm
சாs#ரbகைளேய அபtதm எ;R ெசாlg அைவகைள நmபdlைலேயா, ேமpm
தா; Ltத;, Ptத;, ஞாதா, #3xடா அதாவ2 பாrpபவ;, அ`பவ; மU1ேம எ;R
ெசாlgk ெகாjV3kcறாrகேளா அவrகlைடய க3t2, ேவதாn#கlைடய
க3t2 ேபா;R ஏகாnத வாதமாMm. ேவதாn#கllrட ஆtமா அனா#அனnதm,
அOdlலாத2, ஞாதா, #3xடா, அகrtதா, அேபாktதா எ;R ெசாlcறாrகll.
ஆனாl அவrகll ஆtமா எpேபா2m அpபVேய இ3pபதாக நmPcறாrகll. ஆtமா
மU1m சt, உலcl காணpப1m மQற எlலாp ெபா3llகlm அசt-மாைய-8ரmைம
எ;பேத அவrகlைடய நm8kைகயாகCm, க3tதாகCm இ3kcற2. அவrகll
ப rயா ய m எ ;ப ைத ந mP வ ேத [ lைல . த rம m ம QR m ேமா“ m இ ைவ க ைள
ெவ/pப1t2m கா@யm பrயாயt#lதா; ~க}cற2. பrயாயtைதேய நmபdlைல
எ;றாl 8றM உபேதசm rRவ2 எnத ேவைலைய ெசyவதQM? ேமா“ மாrகt#QM
வர த; ~ைலைமைய அதாவ2 த; ~க}கால அவsைதைய அ`n2 ெகாlllm
உ[@; பrயாயtைதym மQRm அத^ட; இ3pபைவகll பQ`ym அ`Cm ெபற
ேவjVய2 அவ?யமாMm.
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உ[r எ2, 8ற #ரdயbகll எைவ மQRm த;^ைடய2 எ2, 8ற ெபா3ll
சmபnதமானைவகll எைவ எ;ேற ெகா€சmrடt ெத@யாத அ€ஞா9 உ[3kM
Bத;Bதgl உ[ைரt ெத@n2 ெகாllள 8ற #ரdயbகll ேநாkcl ெத@யைவkக
ேவjV[3kcற2. ம9த உடைலyைடய உ[r, ப€ேசn#@ய உ[r, #ரசகாயdலbM உ[r எ;R ெசாlவ#; $லm உ[r எத^ட; காணpப1cறேதா
அைவகைளp பQ` எ1t2cெசாlg உ[@; இ3pP மQRm இ3kM(டm உR#
ெசyயpப1cற2. உ[@; உ[rத;ைம-{வt2வm எpேபா2m இ3pபதQM அதQM
உடl, இn#@யm, கrமm Bதgய எnத 8ற #ரdயbக/; அவ?யm ெகா€சmrடt
ேதைவ[lைல. ஆனாl அத; இ3pைபp P@n2 ெகாllள மQRm P@ய ைவkக
ெத@யkrVய ெபா3llகைள அதாவ2 Ptகலbகைள, 8ற #ரdயbகைள, d3pP
ெவRpP Bதலானைவக/; sவ‰பbகைள எ1t2 ெசாlc;றனr, ஏென;றாl
அைவகேள நமkM ெத@nதைவகll, ப@cசயமானைவகளாMm, நm அ^பவt#QM
வ3பைவகளாMm. நமkMt ெத@nதைவகைள ைவt2 நாm இ2வைர ெத@n2
ெகாllளாத உ[ைர பQ`ய ம#pŒ1, அ^மானm, •கm ெசyய நமkM இvவாேற
கQRtதர ேவjV[3kcற2.
ஒ3 அmமா த; மக/டm, ேபா மகேள, சைமயலைறMU1n7 உpL ெகாo| வா
எ;R ெசாlcறாrகll எ;R ைவt2k ெகாllேவாm. உpP எpபV இ3kMm எ;ப2m,
அ2 எbM ைவkகpபUV3kMm எ;ப2m அnத ?`ய ெபj^kM ெத@யா2. அnத
?R([டm உpP உpP மா#@ இ3kMm, உpP உp8l இ3kMm எ;R ெசா;னாl
அவlkM ஒ;Rm P@யா2 அlலவா! ஆைகயாl அmமா அவ/டm, மகேள,
சைமயலைறkS ேபா, /:னாl இ1kSm அலமாVைய 0ற, அ0l •x மwடt0l
வல7 பkகt0l கoணா" ஜா"Ml உpL இ1knற7. அ7 ெவllைள Iறt0l
இ1kSm. ஆனாl கவ[, அதGSp பkகt0l இ1kSm ஜா"Ml உpL ேபாலேவ
ெவllைள Iறm ெகாoட ‡ளான சrkகைரsm இ1knற7. உp]: Oைவ கVpபாக
இ1kSm, ஆனாl சrkகைரM: Oைவ இ[pபாக இ1kSm எ;R ெசாlcறாll.
Bதgl உpP எ2 எ;R ெத@யாமl இ3nதாpm, த; தாy ெசா;னைதk ேகUட
மகll ச@யாக P@n2 ெகாj1 உpP ஜாVைய ேதVk கj18Vt2 d1cறாll. அதQM
உpP cைடtத2m உpP-உpேபதா; எ;R அத; அைடயாளbகைள ைவt2லUசணbகll $லm ெத@n2 ெகாllcறாll. அpேபா2 அவlkM ஒ;R ெத@cற2,
உpP உp8lதா; இ3kcற2, ஜாV, ‘}தU1, அலமா@, சைமயலைற எlலாm அnதnத
இடt#l இ3kc;றன ஆனாl உpP cைடtதCட; மQற அைடயாளbகளாl எnத
8ரேயாஜனBm இlைல. உpைப ெத@n2 ெகாj1 இ2தா; உpP எ;R உR#
ெசyவதQM 8ற ெத@nத ெபா3llக/; அைடயாளbக/; அவ?யm இ3nத2-உpைப
அைடயாளm காண அைவகll 8ரேயாஜனமாக-உதdயாக இ3nதன; உpைப கj1
8Vtத 8றM அைவகைளp பாrt2kெகாjேட இ3kக ேவjVய அவ?ய(lைல.
8ரேயாஜனm உpைப ெத@nத ெகாllவ2 தா;. உpைபp பாrt2t ெத@n2 ெகாllள
ேவj1ெம;றாl அnத ெபj^kM 8ற ெபா3llகைள ெத@n2 ெகாlllதl
8ரேயாஜனமாக இ3nத2. ஆனாl எlலா 8ற ெபா3llகைளym ெத@n2 ெகாj1
உpைப ெத@n2 ெகாllள BVயdlைல எ;றாl 8ற ெபா3llகைளt ெத@n2
ெகாjடதாl எnத 8ரேயாஜனBm இlைல எ;R தா; ெசாlல ேவj1m.
அேதேபால YனவாK மாதா Yனதrமtைத அ`யாத உ[rகlkM அவrக/;
ெசாnத ஆtமாைவ அைடயாளm காU1வதQM Bத;Bதgl உ[ைரt ேத1வதQகாக
14 மாrkகைணகll மQRm 20 8ர‰பைணகll பQ` d@வாக வrணைன ெசycறாll.
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Mணsதானm, {வசமாஜm, பrயாp#, 8ராண;, ச€ைஜ, உபேயாகm, மQRm 14
மாrkகைணகll Bதgயன 20 8ர‰பைணகளாMm. இைவக/l உ[ைரpபQ` 8ற
# ரd ய bக / ; ேநாkc l ெசாlல pப UV 3 nதாp m , உ [ @ ; அ வ sைத க ll ~ைலகைளp பQ`ய வrணைனymrட இbM ெசாlலpபUV3kcற2. இைவக/;
$லm உ[@; இ3pைப-சtதாைவ ~cசயpப1t#k ெகாjட 8றM அதாவ2 அ`n2
உ R # ெச yத 8 ற M ல U“ ண bக ll - அ ைட யாள bக ll $ ல m L tத உ [ @ ;
sவ‰பtைத-வVவtைத அதாவ2 ~ஜ Ltதாtமாைவ அ`n2 உR# ெசy2 அைத
அ^பவm ெசyய அதாவ2 அ#ேலேய ஆ}n#3kக உபேதசm ெசyயpப1cற2.
உ[r Mணsதானm, மாrkகணாsதானm Bதgயைவகைள அ`n2 ெகாjட 8றM
அைவகைள லU?யm ெசyயாமl-அைவகைளp பQ`ேய ?nதைன[l ஆழாமl
த;ைனtதா; அ`வ#l Bைனnதாlதா; ேமேல r`ைவகைள ெத@n2 ெகாjட2
8ரேயாஜனமானதாMm-அrtதBllளதாக இ3kMm. “இைவகைள (Mணsதானm,
{வசமாஜm, பrயாp#, 8ராண;, ச€ைஜ, உபேயாகm, மQRm 14 மாrkகைண
Bதgயைவகைள) /தUl ெதVn7 ெகாo| ]றS அைவக\:ேமl லwjயm
ெகாllளா ம l W w| W ட ேவ o| ெம :றாl / த U l இ ைவ க ைள p ப G. ஏ :
ெத V n7 ெகாllளc ெசாln ‰ rக ll ? / த U ேல ேய நா m இ ைவ க ைள ெத V n7
ெகாllளாமேலேய Ww| Wடலாமlலவா! எ;R ேகlld உbகll மன#l எழலாm.
யா3kM Yன தrமt#; க3t2pபV யதாrtத உலcயl அ`C இlைலேயா
அவrகlkM ~cசய உ[r சmபnதமான யதாrtத அ`C-~ஜLtதாtம சmபnத யதாrtத
அ`C உjடாக ெகா€சmrட வாyp8lைல-அதQM சாt#ய(lைல. சmயk#3xV
உ[rகlm கரணா^ேயாகp ப[Q?யாl இnத dஷயbகll பQ`ய d@வான அ`C
ெபRவதாl அவrகlைடய ?ரtைத-ந;நm8kைக ேமpm வpவைடய உதdயாக
இ3kcற2.
ெபா2 மkக/; அ`யாைமைய சாதகமாக எ1t2kெகாj1 ச$கt#l அேனக
dதமான $டெசயlக/; ~க}Cகll நடpபைத நாm கjrடாகp பாrkcேறாm. ஒ3
ஆ1 ெச;ற #ைச[l ெசmம`யாU1k rUடேம ெசlவ2ேபால அ`யாைமயாl
தt2வ ஞான(lலாத மkகைள தrமm எ;R ஆைசகாUV உjைமயான தrம(lலாத
dஷயbக/l அவrகைள ஈrt2 ஈ1பா1 ெகாlllmபV ஊkMdkகp ப1c;றனr.
இlலற ~ைல[ேலேய வா}n2 ெகாj1 தbகைள ஆசா@யr மQRm பகவா;
(வணbகt தkகவr) எ;R ெசாlgk ெகாllபவrகைளym நmமாl ச$கt#l காண
BVcற2. Mணsதானm Bதgயைவகைளp பQ` sவாt#யாயm ெசyவதாl ேமா“
மாrகt#; sவ‰பm, பகவா;, M3 ஆcயவrக/; sவ‰பm எlலாm ெதllளt
ெத/வாக நm அ`dl வ3cற2. நmBைடய ~ைலைம எ;ன? அதாவ2 நாm எnத
Mணsதானt#l இ3kcேறாm? எ;பைத நமkM நாேம உR# ெசy2 ெகாllளkrVய
அளC நm ஞானt#l ெத/C 8றkcற2.
இvவள^ ெபVய அ./க^ைர எ{7M1kn‰rகேள, இைத Wட அnத Wஷய=கைள
ஆரm]t7 எ=கmkS அ.^ Lகw"னாl jறpபாக இ1kSேம எ;R உbகlkM
ெசாlலt ேதா;Rcதா? ˆbகll ெசாlல ~ைனpப2rடc ச@தா;. நாm அ1tத
கVதt#l Mணsதானm சmபnதமான dஷயbகைள ெத@n2 ெகாllளலாm.
- உbகll அmமா.
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Sணsதானm - ெபா7 Wவாதm
(சmயkt2வm அைடவதQகான தM#, ெசயlBைற மQRm வVவm)
கVதm-10

ஓm நம: ?tேதpய:

31-08-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
Mணsதானm பQ` அ`வ#l உbகlkM இ3kMm ஆrவtைதp பாrt2 எ;^ைடய
உQசாகBm இரUVpபாc dUட2. #3.அரdnபாy rட #னBm, மாu, எvவள^
எ{0M1kn‰rகll? WைரWl /{வைதsm எ{0 /"s=கll. நாm ‘knரமாக இnத
Ltதகtைத அcjw| எlேலா1kSm nைடkSm வைகMl ெவ\Mட ேவo|m. எ;R
ேகU1k ெகாjேட[3kcறாr.
Bத;Bதgl Mணsதானm எ;றாl எ;னெவ;R பாrkகலாm. இராஜsதா;,
!n2sதா;, பாcsதா; Bதgய ெசாQகll நமkMt ெத@ym. Mணsதா; எ;ப2
Mணbக/; ச$கtைதtதா; ெசாlcறாrகளா? அlல2 Mணbக/; sதானm அதாவ2
ேவRபா1கைள Mணsதானm எ;R ெசாlலpப1cறதா? இ2 ேபா;ற ேகlldகll உbகll
மன#l எழலாm. Mணsதானm எ;ப2 எ;ன?-0ரWயமா, Sணமா, பrயாயமா?
அ2 #ரdய(lைல ஏென;றாl ஆR #ரdயbக/l இnத ெபயr ெகாjட #ரdயm
எ2Cm இlைல. இ2 MணB(lைல ஏென;றாl Mணt#; வைரயைற-எ7 0ரWயt0:
/{ பாகt0‚m மGHm அத: எlலா Iைலக\‚m இ1knறேதா அைதேய Sணm எ;R
ெசாlc;றனr எ;ப2 உbகlkMt ெத@nத2தா;. Mணm எpேபா2m இ3kcற2 ஆனாl
Mணsதானm எ;னேவா மா`kெகாjேட இ3kcற2. ேமpm Mணsதானேம இlலாத
?tத ~ைலym காணpப1cற2 ஆைகயாl அ2 MணமாகCm இ3kக BVயா2.
ெபயr Mணsதானm எ;R இ3nதாpmrட, இைவ பrயாயbக/; sதானm அlல2
ேவRபா1களாMm. உ[@; பrயாயbகll அசbkcயாத dதமாக-எjKkைக[l
அடbகாதைவகளாக இ3nதாpm அைவகைள எlலாm 14 dதt#l அடkc ெசாlலp
ப1cற2. உ[@l அனnத Mணbகll இ3kc;றன மQRm ஒvெவா3 Mணt#QMm
ப rயா ய bக ll இ 3 kc ;ற ன . அ ைவ க / l sரtைத ம QR m சா @ t# ர M ணt# ;
அவsைதக/l-பrயாயbக/l ஏQறtதா}Cகll காணpப1c;றன. மQRm ேயாகt#;
ேநாkc l r ட இ nத 1 4 M ணsதான bக ll 8 @ kக p ப U1 llள2 . சாs# ரt# l
Mணsதானt#; ப@பாைஷ-வைரயைற இvவாR ெசாlலpபUV3kcற2 ேமாஹm மGHm
ேயாகt0: Iutதtதாl உMV: jரtைத-நm]kைக மGHm சாVt0ர-ஒ{kக Sணt0l
Iக{m ஏGறtதாx^ Iைலகைள-தாரதmuய வ"வ அவsைதகைள Sணsதானm எ;R
ெசாlc;றனr.
இைவ உ[@^ைடய பrயாயbக/; ேவRபா1களாMm-dேசஷbகளாMm-?றpPகளாMm.
இைவ ேவR எnத #ரdயt#; பrயாயbகைளp பQ`ய2(lைல. உ[@l இ3kMm அனnத
Mணbக/lrட நm8kைக மQRm ஒmkக Mணbக/; பrயாயbகlkM உகnதாrேபால
Mணsதானbக/l dt#யாசbகll-?றpPகll காணpப1c;றன. Bkத உ[rகளான ?tத
உ[rகll Mணsதானா‚t-Mணsதானbகll அQறைவகளாMm. ஆனாl எlலா 8றd
உ[rகlm ஏதாவ2 ஒ3 Mணsதானt#l இ3kc;றன. நாm Mணsதானm பQ` ெத@n2
ெகாlllm ப[Q?[l தா; nைழய ேவj1ேம ஒOய Mணsதானt#l nைழய
ேவjVய#lைல, ஏென;றாl அைதpபQ` அ`ym B;னேரேய நாm ஏதாவ2 ஒ3
Mணsதானt#l இ3kகேவ ெசycேறாm.
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அனா# காலமாக எlலா உ[rகlm Bத;Bதgl (tயாt2வ Mணsதானt#l தா;
இ3kc;றன. இ2 Bதl MணsதானமாMm. இதQM Bதgடm எ;பதாl இ2 (க
உtதமமான2 எ;R எjKdட ேவjடாm. இ2 ஒ3 ராஜபதd (royalty) MணsதானமாMm.
இbM ேமாஹ ராஜாd; ஆைணpபVேய எlலாm ~க}c;றன. இnத Mணsதான
உ[rகlkM Yேனn#ர பகவானாl ெசாlலpபUட 8ரேயாஜனமான தt2வbக/l
dப…தமான நm8kைகேய இ3kcற2. இைத அதt2வ ?ரtதானm எ;R ெசாlc;றனr.
8ரேயாஜனமான தt2வ சmபnத d@வான dளkகtைத நாm B;னேர சமண தt7வ
அ./கm எ;ற >gl உllள ஒ;ப2 கU1ைரகll $லm ெத@n2 ெகாjேடாm, அ2
உbகlkM ஞாபகm இ3kcறதா?
(tயாt2வ Mணsதான உ[r தனkM cைடt#3kMm உடைலேய இ7 தா: நா:
எ;R நm8k ெகாjV3kcற2. உjைமயான கடCll, M3, சாs#ரm இைவக/;
sவ‰பtைத அ2 அ`n#3kகdlைல. ஆனாl Mலp பரmபைர[; வOயாக அnத உ[r
இ2 நm பகவா;, இவr நm M3, இ2 நm சாs#ரm எ;R நmPcற2. அைவகlkM Xைஜ,
பk# ெசycற2. Lபராகtதாl அதாவ2 PjKய ெசயl ெசyவதாl ேமா“m cைடkMm
எ;R நmPcற2. ?லr Mேதவr, MM3, Mசாs#ரm இைவகைள nகrc;றனr, அதாவ2
அைவகlkM பk#, Xைஜ, ம`யாைத ெசyc;றனr. அைவக/; உபேதசtைத
நmPc;றனr. இpபVpபUடவrகlkM cர›த (tயாt2வm இ3kcற2.
?லr அரஹnதrகlkM பk#, Xைஜ ெசyc;றனr ஆனாl ெவ/pPறt ேதாQறtைதym
மQRm கlலாl அlல2 உேலாகtதாl வVtத உ3வtைதp பாrtேத அவrகlkM Xைஜ
ெசyym உணrC வ3cற2. அரஹnத@; ஆtம Mணbகைளym, அவ3ைடய zதராகt
த;ைமையym மQRm சrவ€ஞt த;ைமையym அவrகll அ`n#3kகdlைல. அவrகll
YனாலயbகlkMm, ‚rtத ேஷt#ரbகlkMm ெசlc;றனr; ஆனாl அவrகlைடய
கவனm பகவா^ைடய ?Qபt#; அழM, BகpெபாgC, ?ைல[; மகt2வm மQRm
dயkகtதkக, அQPதமான, அ#சயமான உ3வ அைமpP Bதgயைவக/; ேமl தா;
ெசlcற2, அைவக/ேலேய அவrகlkM 3?ym, ஆrவBm இ3kcற2.
?லr ெவ/[l காணpப1m #கmபர Bt#ைரேய B9[; sவ‰பm எ;R நmPc;றனr.
ஆனாl அவrகll B9[; அnதரbக sவ‰பtைதp பQ`-B9கlkM இ3kக ேவjVய
அகஷாய உணrைவ பQ`-zதராகt2வm பQ` அ`n#3kகdlைல. ஆகமt#l r`யபV
அlல2 B9 ஆசார சாs#ரbக/l r`யபVயான நடtைத அதாவ2 28 $லMணbகைள
8;பQRதl, மQRm $;R கஷாய நா;ைமகll(அனnதா^பn#, அpரtயாkயான,
8ரtயாkயான kேராத, மான, மாயா, ேலாபbகll) இlலாத zதராகt2வm-சமதா உணrC
யா@டm இ3kcறேதா அpபVpபUட உ[ேர B9யாவாr எ;ப2 பQ`ய அ`C அவrகlkM
இlைல. ேமேல r`யபV யா3ைடய sவ‰பm இlைலேயா அவ@ட(3n2 உjைமயான
ேமா“ மாrkகm பQ`ய உபேதசm
cைடpபதQM சாt#யேம இlைல. அவrகைள
நmPவதாl-XYpபதாl (tயாt2வm தா; PxUVயாcற2 மQRm (tயாt2வt#g3n2
d1ப1m வOym $டpபU1 d1cற2.

(tயாt2d உ[rகlkM ஏm தt2வbகll சmபnதமான நm8kைக உjைமkM
ேநrமாறாக, dப…தமானதாக இ3kMm. அவrக/டm 8ற #ரdயbகேளா1 ஏகt2வ
Pt#-நா^m அ2Cm ஒ;ேற எ;ற எjணm, மமt2வ Pt#-அ2 எ;^ைடயேத எ;ற
எjணm, கrt3tவ Pt#-நா;தா; அnதp ெபா3/; ெசயைலc ெசycேற; எ;ற
எjணm, மQRm ேபாkt3tவ Pt#-நா;தா; அnத ெபா3llகைள அ^பdkcேற;
எ;ற எjணm இ3pப2 காணpப1cற2. ~(tத-உபாதானm சmபnதமான யதாrtத
அ`C இlலாத காரணtதாl ~(tதtதாlதா; ெசயlகll ~க}c;றன எ;ற
நm8kைகym அவrகlkM இ3kcற2. உடl சாrnத ெசயlகlm மQRm d3pP,
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ெவRpP உணrC ெகாllவ2m த;^ைடய கா@யm எ;R நmPவேதாடlலாமl
அ#ேலேய ஒ;`d1cற2.
?லr சாs#ர sவாtயாயm ெசyதாpmrட (tயாt2வm அவrகைள d1வ#lைல.
?லr Lப கா@யm ெசyவ#l, ேதவXைஜ ெசyவ#l, க3ைண காU1வ#l, தானm
ெசyவ#l, sவாt#யாயm ெசyவ#l #3p# அைடn2 d1cறாrகll. ஆனாl
அவrகll Ltதாtமாைவ ஆrவt2ட; எ#rேநாkMm P3ஷrtதtைத ெசyவ#lைல,
ஏென;றாl இpேபா2rட அவrக/; நm8kைக[l ஏேதா தவR நடkcற2. ?லr
Ltதாtமாைவ d3mPவ#l மU1ேம #3p# அைடn2 அவrகlைடய ~க}கால
பrயாயtைதேய (இராக உணrCட; இ3kMm ~க}கால பrயாயtைதேய) Ltதமான2
எ;R நmPc;றனr. இnத இரj1 dதமானவrகlm தt2வbக/l மைறn2
cடkMm மrமbகைளp P@n2 ெகாllளேவ இlைல எ;Rதா; ெசாlல ேவj1m.
~cசய மQRm dயவஹார நயbகளாl ெசாlலpப1m சம~ைலையym, மrமtைதym
ெத@n2 ெகாllளdlைல.
அனா# காலமாக ஒ;RkM 8றM மQெறா;R என அனnத 8றdகll எ1t2
dUேடாm. ஒvெவா3 8றd[pm cைடtத பrயாயm எ2ேவா அvவளேவ நா; எ;R
எjKk ெகாjேடாm. ஆைகயாlதா; 8ரவாஹ-ஓUட ேநாkcl (tயாt2வm
அனா# காலமாக நm(டm இ3kcற2 எ;R ெசாlலpப1cற2. பjVU ெதௗலtராm
சஹடாலாdl இvவாR rRcறாr - ேமாஹ மஹாமத ]ேயா அனா0, 8l ஆpேகா
பஃரமதவா0 இத; ெபா3ll ேமாஹm எ:ற மஹா ம7ைவ அனா0 காலமாகk S"t7
உ:ைனேய „ மறn7ேபான மயkகt0l இ1kSm உMேர எ;பதாMm.
(t#யாt2வt#; வrணைனையk ேகU1 பயpபட எnத காரணB(lைல.
(tயாt2வtைத இlலாமl ெசy2 சmயகt2வtைத ெப3mவO YனவாK $லm
நமkM cைடkcற2. Bத;Bதgl சmயkt2வm அைடym தM# எnத உ[3kM
இ3kcற2 எ;R இpேபா2 பாrkகலாm. நா;M க#[pm உllள மனBைடய ஐmPல
பvdய உ[rகll (tயாt2வtைத இlலாமl ெசy2 சmயkt2வtைத அைடய
BVym. இத; சாராmசm எ;னெவ;றாl ஏேகn#@யm Bதl மன(lலாத ஐmெபா`
உ[rகllவைர உllள எlலா உ[rகlm d#pபV (tயாt2வ Mணsதானt#lதா;
இ 3 kc ;ற ன . ம QR m அ vC [ rக ll ச mய kt2 வ m அ ைட y m த M # y m
இlலாதைவகளாக இ3kc;றன. மனBைடய ஐmெபா`-ச€? ப€ேசn#@ய
உ[rக/l rட பrயாpt# அைடn#3tதl அதாவ2 Bm வளrc? அைடn#3tதl
அவ?யமாMm. பrயாpt# எ;றாl Xரண-Bm வளrc? எ;R ெபா3ll, அபrயாpt#
எ;றாl Bmவளrc? அைடயாத ~ைல (வளrc? 2வbcdUட2 ஆனாl இ;^m அ2
Bmைம அைடயdlைல) எ;R ெபா3ll.
பrயாpt# பQ` 8;னr dளkMcேற;, அpேபா2 உbகlkM ேமpm அ2 பQ`
ெத/C 8றkMm. அபrயாptத உ[rகll ஒ3 sவாசt#; 18-l ஒ3 பாக ேநரt#l
மரணமைடc;றன. அைவ அvவளC (கc?`ய ஆyைளk ெகாjடைவகளாக
இ 3 kc ;ற ன . ேநாக rம வ rக ைணைய k c ர! t2 mr ட அ # g 3 n2 உ ட l
Bதgயைவகைள ெசyym கா@யm 2வbc அ2 Xrt#யைடym B;னேர அதாவ2
Bmைமயைடym B;னேர அைவகll மரணtைதt தmCc;றன.
மனBைடய பrயாptத உ[rக/; ஞானmதா; த; sவ‰பm பQ`ய உபேதசtைத
cர!t2k ெகாlllm எvவளCkMt #றnத ~ைல[l இ3kcற2. மன#; $லm
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அnத உபேதசm பQ` ?n#kcற2, தt2வc சmபnதமாக ெத/Cட; ஒ3 BVCkM
வ3cற2 அதாவ2 தtத2வ ~rணயm ெசycற2. ேதவ, M3, சாs#ரm, ேமா“
மாrkகm பQ`ய dஷயt#l ப@kஷா 8ரதா9யாc அதாவ2 ஆராyc? ெசy2 ச@யான
BVCkM வ3cற2. சாs#ரbக/l சmயkt2வm அைடயk காரணbகll மQRm
அதQகான ெசயl Bைறக/l ஐn2 லp#க/; sவ‰பm பQ` வrணைன
ெசyயpபUV3kcற2. அைவகளாவன: 1.ஷேயாபசம லp0, 2.WOt0 லp0, 3.ேதசனா
லp0, 4.pராேயாkயதா லp0, 5. கரண லp0.
அ`C மU1m #றn#3pபைத அதாவ2 ேவR dதமாகc ெசாlல ேவj1ெம;றாl
rrைமயான அ`C இ3pபைத மU1ேம ஷேயாபசம லp# எ;R ெசாlலpப1வ#lைல
அ2 ஞானt#; ஷேயாபசம மாMm. ஆனாl #றn#3kMm அ`C தt2வ ஞானm
ெப R வ # l அ தாவ 2 த t2 வ bக ைள ஆ yC ெச yவ # l அ ` d ; உ ப ேயாக m
ெசlpமானாl அைதேய ஷேயாபசம லp0 எ;R ஆகமbகll rRc;றன.
சmயkt2வm ெபற இரjடாவ2 அவ?ய காரணm கஷாயbகll மnதமைடn2
இ 3 tத l ஆ M m . எ U1 $ ல M ண bக ைள ஏ Qற l , அ ~ யா ய m , அ ˆ # ,
சாp8டkrடாதைவகைளc சாp81தl Bதgயைவகைளt #யாகm ெசyதl,
நlெலாmkகt2ட; rVய வா}kைகைய நடt2தl Bதgயன Bkcயமாக ெவ/[l
ெத@யkrVய தM#களாMm. கஷாயbக/; ‚dரm இ3kMமானாl உ[rகlkM
YனவாK[; உபேதசtைதk ேகUMm ஆrவm ெகா€சmrட இ3pப#lைல,
தp8tதவ` அ2 கா#l dmnதாpm அ2 {ரKkகp ப1வ#lைல அதாவ2 அத;பV
நடkக ேவj1m எ;ற எjணm வ3வ#lைல. உjைமயான தrமtைதp பQ` ெத@n2
ெகாllவ#l ஆrவm ெகாllவ#lைல, உjைம[l அnத உ[r அpபVpபUட
உபேதசt#; பkகm #3mபkrட d3mPவ#lைல, அதாவ2 தrேமாபேதசm எ;R
ெசா;ன2m அnத இடt#p3n2 எmn2 •ரமாக ஒVdடேவ ஆrவm ெகாllcற2,
ெதாைலdg3n2 ெகாj1 தrேமாபேதசbகைள ேகUப#g3n2 தdrkகேவ
B ைன pP கா U1 c ற 2 . c ர › த ( tயா t2 வ m அ தா வ 2 M ேத வ , M M 3 ,
Mசாs#ரbக/; #யாகm rட உ[rக/டm இ3pப2 லp# ெபற அவ?யமான
தM#யாMm.
அpபVpபUட தM#yைடய உ[3kM ஞா9[; உபேதசm Lலபமாகேவ
cைடkcற2, இைதேய ேதசனா லp0 எ;R ெசாlc;றனr. உபேதசtைத ெவRமேன
ேகUப2 மU1m ேதசனா லp#யாகா2. ஆtமாd; sவ‰பm பQ`c ெசாlவைத
ஆrவt2ட;-3?yட; ேகU1 அதQM அ^சரைணயாக ஆகமt#l ெசாlலpபUட
உபேயாகமான ஏm தt2வbகll பQ`ய அ`C ெபQR, அ#l ?nதைனையc ெசpt#
தt2வtைத உR# ெசyதாlதா; அவr உபேதசtைத cர!tதாr எ;R ெபா3ll.
உதாரணமாக, ˆ உ; மக; ேராஹ9டm ேராஹ:, ஒ1 SவைளMl தo’r ெகாo|
வா எ;R ெசாlcறாy எ;R ைவt2k ெகாllேவாm. அவ; அைத கா#l ேகU1
அத;பV அவ; தj•r ெகாj1வரdlைல எ;றாl உலக வழkclrட ˆ
ெசா;னைத ேராஹ; ேகUடா; எ;R ெசாlவ#lைல. ˆ ெசா;னைதk ேகU1
அத;பV அவ; ெசyதாlதா; ˆ ெசா;னைத அவ; ேகUடா; எ;R அrtதமlலவா!
ேத ச னா ல p# kM p 8 ற M pரா ேயாkய தா ல p# அ ைட ய pப 1 c ற 2 . உ [ r
sவாtயாயt#; $லm ெபQற தt2வ அ`ைவ நைடBைறp ப[Q?-அpயாசm $லm
அதாவ2 த; அ`dl ?n#pப#; $லm தt2வbகைள உR# ெசycற2.
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ஆகமbக/l ஆtமாd; sவ‰பm எpபV ெசாlலpபUV3kcறேதா அpபVேய த;
அ`dl ~cசயm ெசycற2-உR# ெசycற2. இvவாR uj1m uj1m ஆtமாைவ
பQ`ய எjணbகைளேய அ`dl ெகாj1 வn2 ?nதைன மQRm ஆேலாசைன
ெசyவைதேய pரேயாkயதா லp0 எ;R ெசாlc;றனr.
Bதl நா;M லp#கைள அைடym எlலா உ[rகlm சmயk2வtைத அைடn2
d1வாrகll எ;R ெசாlல BVயா2. பvdயr, அபvdயr எ;ற இரj1 வைக
உ[rகlm இnத நா;M லp#கைளym அைடய BVym. ஆனாl யாr சmயkt2வtைத
ெபRcறாrகேளா அவrகlkM நா;M லp#கைளym அைடnத 8றM கரண லp#
ெபறt ேதைவயான ப@ணாமm-உணrC உjடாcற2. இத; ெபா3ll கரண லp# $லm
சmயk2வm அைடயp ப1cற2. கrமt#; உபசம அவsைத பQ`t ெத@n2
ெகாjடேபா2 நாm அைதpபQ` சrcைச ெசyேதாm. கரண லp#[;ேபா2 உ[r
கrமt#l ெகா€சmrட எ2Cm ெசyய ேவjVய#lைல. B;னr தt2வ ~rணயm
ெசyதவr எpேபா2 த; Ltதாtமாd; ேமl ‚dர 3?yட;-(Mnத ஆrவt2ட;
d O pP ண rC ெகாllc றா ேரா , அ pேபா2 அ வ r த ; ஆ tமாd ; ம c ைம ேய
எlலாவQைறymdடc ?றnத2 என உணrcறாr. Bm உலகt#pm த; ~ஜ
Ltதாtமாேவ எlலாவQைறk காUVpm (கc?றnததாக இ3kcற2 எ;R எpேபா2
ேதா;Rcறேதா அpேபா2 அவ3ைடய உபேயாகm sவச;Bk அைடcற2, அவr
த;ைனேய உllேநாkcp பாrt2k ெகாjV3kcறாr, இ2ேவ கரண லp0 யாMm.
இதQMm r1தலாக அவr த;ைன அ`பவ; வVdl ெத@n2 ெகாllளCm ெதாடbc
d1cறாr, அவ3kM அ‚n#@ய-Pல;கlkM அpபாQபUட ஆனnத அ^பவm
உjடாcற2.
இnத கா@யm dOpPணrC ~ைல[l ஞாேனாபேயாகt#; $லm ~க}cற2.
•kக t# ேலா , ேப ? kெகாjV 3 kM mேபா ேதா அ lல 2 அ ` d ; உ ப ேயாக m
8றவQ`;u2 இ3kMmேபாேதா ஆtமாd; அ^பவm அதாவ2 சmயkத@சனm
அைடயp ப1வ#lைல. நா=கll சmயkt7வm ெபற ேவo|ெம:றாl இpேபா7
நா=கll எ:ன ெசyய ேவo|m? எ:H ெசாl‚=கll எ;R ˆbகll ேகUகலாm.
பா3bகll, ச€? ப€ேசn#@ய-மனBைடய ஐmPல பrயாptத ம9த பrயாயt#l
ˆbகll ஏQகனேவ இ3kc”rகll. Ltதாtமாd; ேமl 3?rட உbகlkM
இ3kcற2, ஆைகயாl ˆbகll பvdயr எ;ப2 இதனாl ெத@cற2. பtமநn#
ஆசாrயr அவ3ைடய பtமநn# ப€சdmச# எ;ற >gl எnத உMr Otதாtமா
பG.ய Wவாதm மGHm கலn7ைரயாடlகைளt ெதVn7 ெகாllள ேவo|m எ:ற
உH0sட: uSnத ஆrவt7ட: ேகwnறேதா அ7, Icசயமாக பvWய உMராSm
ம GH m எ 0 rகால t0 l I rவாணtைத - / k0 ைய அ ைட s m பாt0 ரt த S 0
உைடயதாSm எ;R r`[3kcறாr. உbகlkM இ3kMm இnத ஆrவm
உbகlைடய மnத கஷாய ~ைலையk காU1cற2. Yேனn#ரனாl ெசாlலpபUட
உபேதசmrட உbகlkM cைடt#3kcற2 மQRm இpேபா2m cைடt2k
ெகாjV3kcற2.
(க Bkcயமாக ˆbகll ெசyய ேவjVய ேவைல இ2தா;:- உ;ைமயான ேதவ, M3,
சாs#ரtைத யதாrத ~rணயm ெசyதl; Mேதவ, MM3, Mசாsரbகைள அதாவ2
cர›த (tயாt2வtைத BQ`pm #யாகm ெசyதl; கll, மா(சm, ேத; மQRm ஐn2
உ2mபரp பழbகll ஆcயைவக/; #யாகm அதாவ2 அைவகைள உjண ேவj1m
எ;ற d3pபm ெகாllளாைம (இைதேய எU1 $ல Mணbகைளk கைட8Vtதl எ;R
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ெசாlc;றனr); நlெலாmkக வா}kைக வாmதl; அtயாtம சாs#ரbகைள-ஆtமா
பQ` ?றpபாக எ1t2krRm ஆகமbகைள ஆyC ெசy2 ஆtமாd; sவபாவtைத
உR# ெசyதl; பகgl ெகா€ச ேநரm த9ைம[l அமrn2 ஆ;ம ?nதைன மQRm
ஆேலாசைன ெசyதl; சாst#ர sவாtயாயm அlல2 ?nதைன $லm Ltதாtமாd;
மcைமைய அ`dl ெகாj1 வn2 அ`d; உபேயாகtைத sவ ஆtமாd; பkகm
#3p8 த;ைனேய எ#rெகாllளc ெசyதl. உoைமைய ெசாlல ேவo|ெம:றாl
உபேதசt0: ெமாZMl அைதc ெசys=கll அlல7 இைதc ெசys=கll எ:H
ெசாlல pப | m , ஆ னாl யா 1 kS ஆ tமாW l 1 j ம GH m அ 0 l ஆ xத l
ெதா ட =n s llள ேதா அ வ 1 kS ெவ vேவ H j nத ைனக ll வ 1 வ 7 ெகா bச m
ெகாbசமாக இlலாமlேபாy, Irவாண Iைல அதாவ7 இைதc ெசyய ேவo|m
அைதc ெசyய ேவo|m எ:ற கw|pபாடான Iைல W|பw| எைதsm ெசyய
ேவo"ய0lைல எ:ற கw|pபாடGற Iைல இயlபாகேவ ெபறpப|nற7, அவr
எ7^m ெசyய ேவo"யதாக இlைல. நா; ஏதாவ2 ெசyய ேவj1m, M`p8Uட Lப
உணrC ெகாllள ேவj1m, ?லவQைற ேதrC ெசy2 அைவகைளk ைகkெகாllள
ேவj1m, ?லவQைறt ேதrC ெசy2 நm(ட(3n2 அைவகைள dலkக ேவj1m
எ;பனவQைற ெசyய ேவo|m எ;ற ேநாkகm தவறாMm. நா: யாr? எனப2 பQ`
உjைமயான உR# வnத 8றM இைதc ெசyய*m- அைதc ெசyய*m எ;ற உணrC
அOn2 d1cற2.
உ[3kM எpேபா2 Bத;Bதgl சmயkt2வm cைடkcறேதா அpேபா2
ஔபச(க சmயkt2வm தா; cைடkcற2. இnத உ[r Bதl (t#யாt2வ
Mணsதானt#g3n2 நா;காவ2 அWரத சmயkt7வm எ;ற Mணsதானt#QM
வ3cற2. அத^ைடய ?ரtைத-நm8kைக Mணt#; $டநm8kைக((tயாt2வ)
~ைல மாQறமைடn2 ந;நm8kைக(சmயkt2வ) ~ைல cைடkகp ெப3cற2.
நா;காm Mணsதானt#; ெபயr அWர0 அதாவ2 அWரத சmயkt7வm ஆMm.
இnத Mணsதான உ[rகlkM ந;நm8kைக-சmயkt2வm எ;னேவா இ3kcற2
ஆனாl எnத dரதBm அதாவ2 எnத கா@யtைதym ெசyவ#g3n2 ஓyC
ெபறdlைல, எnத ெசயைலym ெசyவைத ~Rtதdlைல. ஐn2 Pல;கll மQRm
மனm இைவக/; ெசயlக/l இnத உ[r எnதt தைடையym ெசyயdlைல8;வாbகdlைல. அ2ேபால ஷUகா[k-ஆRவைக உடpைடய உ[rகைள
வைதpப#g3n2rட இ2 8;வாbகdlைல-வைத ெசyயமாUேட; எ;ற உR#dரதm எ1kகdlைல. சாs#ர ெமாO[l ெசாlல ேவj1ெம;றாl இதQM ஆR
dதமான இn0Vய சyயமm மQRm ஆR dதமான ]ராp சyயமm இlைல. உ[r
இைவக/g3n2 ஓyC ெபறdlைல எ;றாpm அவr இைவகைளp 8Vவாதt2ட;
அமலாMவ2(lைல, அதாவ2 அnத !mைசகைள ேவj1ெம;ேற ெசyவ2(lைல.
இbM ஒmkக Mணt#; பrயாயt#l அனnதா^பn# கஷாயm இ3p#lைல
ஆனாl தQசமயm அp8tயாkயான, 8ரtயாkயான மQRm ச€Lவலன கஷாயm
இ3kcற2. இnத உ[rகlkM ?ல ேநரbக/l Ltேதாபேயாகm ~கmcற2,
இவrகlkM உjைமயான ேதவ;, M3 மQRm சாs#ரbக/; ேமl பk# உணrC
வ3cற2, Yேனn#ரனாl ெசாlலpபUட 8ரேயாஞனமான தt2வbகைள இவrகll
உR# ெசycறாrகll, தா; மQRm 8றவQைற 8@tத`n2 த; ஆtமாைவ உR#
ெசyவ#l ெவQ` ெபRcறாrகll.
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இவrக/; ெவ/pPற நடtைத[l எtத மாQறBm காணpப1வ#lைல ஆனாl
இவrகlைடய உQPறt#l-அnதரbகt#l X(kMm ஆகாயt#QMm உllள ஒ3
dt#யாசtைத இ2 ஏQப1t2cற2. இவrக/ட(3nத dப…த நm8kைககll அOkகp
ப1c;றன, இவrகlkM ஆtம அ^பவm cைடt2 d1cற2. இவrக/டm ெதாடrn2
8@tத`தl ~க}cற2, இவr த;ைனேய-sவயm ஆtமாைவேய த; வVவமாக ஏQRk
ெகாllவேதா1 அlலாமl 8றவQைற [உடl, ெசlவm Bதலான 8ற ெபா3llகll மQRm
கஷாய உணrCகll Bதgயைவகைள] த;9g3n2m ேவறானதாக அ`cறாr,
இவrக/டm ஆைச Bதலான அதாவ2 கஷாய-2வrpP உணrCகll ஏQபUடாpm
அ ைவ க ைள அ ` ப வ rக ளாக இ 3 kc றா rக ll , அ ைவ க ைள ெச yப வ rக ளாக
இ3pப#lைல அதாவ2 2வrpP உணrC ெகாllவ#l இவrகlkM d3pபm
இ3pப#lைல.
இnத உ[rகll உjைமயான ேதவ, M3, சாs#ரbக/;ேமl பk# ெசyவ#l
ஈ1பUடாpm அnதc சமயt#lrட த;9l ஆ}தைல ெசyய ேவjVயேத Bkcயm
எ;ற எjணBm அைத ேமQெகாlllm சk#ym அவrக/டm #டpப1cற2. பk#,
sவாtயாயm, ஆyC, ேபாதைன Bதgயைவக/; $லmrட ஆtம sவபாவ சk#[;
Lைவைய உ`€Lm ஆrவtைத அ#கpப1t#k ெகாllcறாrகll. அதாவ2 அnதc
ெசயlகைள எlலாm dU1dU1 த;9யl8;ேமl அதாவ2 த;9l ேதாym
ஆrவேம இவrக/டm Bkcயமானதாக இ3kcற2.
நா;M க# உ[rகlm சmயk2வtைத அைடய BVym எ;R நாm பாrதேதாm.
மனBைடய ஐmPல பrயாpt# dலbMகll, ம9தrகll, ேதவrகll அlல2 நரகrகll
B த l M ணsதானt# g 3 n2 நா;கா m M ணsதானt# QM p ேபாக B V y m .
மரணt#QMp 8றM ேவR 8றd[l rட நா;காm Mணsதானm எpேபா2m
இ3kcற2 அதாவ2 சmயt2வm எpேபா2m இ3kcற2.
சmயk#3xV உ[r ெதாடrn2 8@tத`தைல ப[Q? ெசy2 ெகாjV3kcற2.
அ2 உலcயl கா@யbக/l ஈ1பUV3nதாpmrட அதQM தா; யாr எ;ப#;
உணrC எpேபா2m இ3n2 ெகாjேட இ3kcற2. Otேதாபேயாக காலm எ:னேவா
uகcj.ய7. அதGSp]றS உMr Oேபாபேயாகt0Gேகா, அOேபாபேயாகt0Gேகா
ேபாகேவ ெசysm. அpேபா7 அதGS சmயkt7வm எpப" அZn7 ேபாகாமl „"t7
இ1kSm? எ;ற சnேதகm உbகlkM எழலாm.
இbேக பா3bகll, உ[r Bத;Bதgl சmயkt2வm எpேபா2 ெபRcறேதா
அpேபா2 அ2 d#pபV Ltேதாபேயாக அவsைத[l-~ைல[l தா; ெபறpப1cற2.
ஆனாl Ltேதாபேயாகt#QM 8றM அத; சmயkt2வm அOn2 d1வ#lைல.
த;ைனt த9யாக அ^பவpXrவமாக உணrnத 8றM, த;ைன அைடயாளm கj1
ெகாjட 8றM, அnத உ[r தா; ஒ3 த9p ெபா3ll எ;பைத மறpப#lைல, அnத
எjணm ெதாடrt2 அத9டm இ3kcற2. 8றM அ2 Lப உணrேவா அlல2 அLப
உணrேவா அைடn2 ெகாjV3nதாpm அத; த9tத;ைம[; உR#pபா1
அOவ#lைல. இ2 எpபV ~கழBVym? எ;பைத ஒ3 உதாரணm $லm P@n2
ெகாllளலாm.
எpபV ஒ3 நVகr படp8Vp8; ேபா2 8cைசkகார; ேபால நVkcறாr எ;R
ைவt2k ெகாllேவாm. அnத சமயt#l அவr உjைமயான 8cைசkகார; ேபாலேவ
காணpப1cறாr. ஆனாpm அவr அவ3ைடய உjைமயான ெபயr, வVவm, மQRm
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அவ3ைடய த9tத;ைமைய அவr மறn2 d1வ#lைல. அவr த;ைனேய மறn2
d1வாரானாl படp8VpPkM 8றMmrட அவr 8cைசkகார;ேபால அைலn2
#@nதk ெகாjV3pபாr, ப?[l வா1வாr, 8cைசகாரனாகேவ மா`dUV3pபாr,
ஆனாl அpபV எ2Cm நடpப#lைல. அவr 8cைசkகாரனாக நVpபதQM ேகாVk
கணkcl பணm ெப3cறாr. 8cைசகார; ேவஷt#l அவr 8cைச எ1pப2ேபால
காணpபUடாpm அnத ேநரt#lrட அவ3ைடய உlllணrdl தா; ஒ3 8ரP எ;ற
உணrC அவ@டt#l இlலாமl ேபாவ#lைல. அதQகாக அவr த; ெபயைர மன#l
ெசாlgkெகாjேட இ3pப#lைல. அவr #3mபt#3mப த;ைனpபQ` தா; ஒ3
நVகr எ;R எjKk ெகாj1m இ3pப#lைல. நVகr zUVl இ3nதாpm அlல2
நVt2kெகாj1 இ3nதாpm த; Lய வVவtைத, தா; யாr எ;பைத அவr மறn2
ேபாவ#lைல.
அ2ேபால யாr ஆtம அ^பவtைத ெபQறாேரா அவr த; sவ‰பtைத, தா;
அ`பவ; எ;ற உணrைவ எpேபா2m மறpப#lைல. அவr த;ைன ேநாkcனாpm ச@
அlல2 8றைர ேநாkcனாpm ச@ அதாவ2 அவr Ltேதாபேயாகt#l இ3nதாpm,
Lேபாபேயாகt#l இ3nதாpm அlல2 அLேபாபேயாகt#l இ3nதாpm அவr தா;
யாr எனப2 பQ`-த; sவ‰பm பQ` எpேபா2m மனpபாடm ெசyய ேவjVய#lைல.
எpேபா2m நா: ஞாயk-அ.பவ:, நா: Otதமானவ: Bதலான ெவvேவR
?nதைனகைளc ெசy2ெகாjேட இ3kக ேவjVய#lைல. எ/ைமயாகேவ அதாவ2
எ ைத y m ெச yயா ம ேல ேய தா; தானாக ேவ இ 3 pப 2 எ pேபா2 m ~ க }n2
ெகாjV3kcற2.
சmயk#3xV உ[3kM d3pP ெவRpPகll இ3nதாpmrட அnத உணrCகைள
அவr ெசyவதாக எjoவ#lைல. கஷாய உணrCக/;பாl அவr d3pP ெவRpP
ெகாllவ 2 ( lைல , அ த ;ேம l அ வ 3 kM ம c ைம y m வ 3 வ # lைல . B ;ன r
இ3nதைதdட அ#க நlல வைக LபஉணrCகll அவ3kM தானாகேவ வ3cற2,
இ3nதாpmrட இpேபா2 அவr அnத LபஉணrCகைளymrட 2kக வVவமாகேவ
அ^பவm ெசycறாr. ஆm, (tயாt2வ அவstைதைய ஒp81m ேபா2 இtதைகய
உணrC காலt#l அவ3kM ெகா€சm 2;பm இlலாத~ைல-~ராMலtத;ைம rட
எpேபா2m இ3kcற2 எ;ப2 மU1m உjைமதா;. [அதாவ2 அனnதா^பn#
கஷாயm இlலாத அளCkM LகBm மQற $;R அpரtயாkயான, 8ரtயாkயான மQRm
ச€Lவலன கஷாய உதய அளCkM 2kகBm கலnத உணrC~ைல-அவsைத அவ@டm
காணpப1cற2.]
இnத உ[3kM sவயm த; sவபாவt#; ேமl கவனm ெசpt# அ#கமாக
ஆtமாdl ஆ}தைல அைடய ேவj1m, ஆtமாdேலேய $}cdட ேவj1m எ;ற
உ ண rC எ pேபா2 m இ 3 n2 ெகாjேட இ 3 kc ற 2 . யா 3 kM ஆ tமா^ ப வ m
வn2dUடேதா அpபVpபUட உ[3kM Ltேதாபேயாகt#l இ3kகேவ ‚dர இcைச
இ3kcற2. த; sவ‰பt#l ஆழாமl இ3kMmேபா2 அவ3kM Ltேதாபேயாக
சmபnத, ஆR #ரdயbகll, ஏm தt2வbகll, Mணsதானm, $Cலக அைமpP Bதgய
Yனதrம சmபnதமான ?nதைன, ஆேலாசைன, ஆyC மQRm கQ8tதl Bதgய
ெசயlக/l சகஜமாகேவ ஈ1பா1 ெகாjV3kcற2. #னnேதா3m அவ3kM ெலௗ‘க
கா@யbக/l அkகைற[;ைம அ#கமாck ெகாjேட ேபாcற2. அேத சமயm
அ வ 3 kM ச tச மாக ம t# ;ேம l - ச t2 ட ; ஒ ;` [ 3 pப # l - த ; ஆ tமாd l
$}c[3p#lதா; ஆrவBm BைனpPm அ#கமாckெகாjேட ேபாcற2. Yன
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தrமtைத பVtதl மQRm பVp8tதl ?றpபான Bைற[l நைடெபRcற2. ேதவ;,
M3, சாs#ரbக/; ேமl அவ3kM (Mnத ம#pPm, பk#ym உjடாcற2.
சmயkதrசனm அைடymேபா2 உ[r Bதl Mணsதானt#g3n2 நா;காm
Mணsதானt#QMtதா; ெசlcற2 எ;R நாm பாrtேதாm. ?ல உ[rகll (tயாt2வ
Mணsதானt#g3n2 ேவR sதானbகlkMkrடc ெசlc;றன-எpபV எ;றாl
?ல உ[rகll Bதl Mணsதானt#g3n2 ஐnதாm Mணsதானt#QMm, ?ல
உ[rகll ஏழாm Mணsதானt#QMm ெசlல BVym. ஐnதாm Mணsதானt#QM
ெசlpm உ[rகlkM Pt# Xrவமாக அodரதtைத ஏQ`3kMm தM# இ3pப2
அவ?யமாMm. அt2ட; சmயk2வtைத அைடய B;னr r`ய ப€ச லp#
சmபnதமான மQற தM#கlm இ3pப2 அவ?யமாMm. Bதl Mணsதானt#g3n2
ஏழாm Mணsதானt#QM ெசlpm உ[rகlkM ேமேல r`ய எlலா தM#கlட;
#கmபர Yன‚Uைஷ ஏQ`3kMm தM#ym அதாவ2 ஆகமt#l r`yllள B9[டm
காணpப1m உடl சmபnதமான Pறcெசயlகளான 28 $ல Mணbகைளym
எ nத kM ைற y m இ lலா ம l க ைட 8 V tத l ( க அ வ ? ய மானதா M m . இ pப V p
ப Uட வ ைரtதா; சாs# ர bக / l # ரvய g bc B 9 எ ;R ெசாlc ;ற ன r .
#ரvயgbc B9யாக ஆகாமl பாவgbc B9யான ஏழாm Mணsதான ~ைலkகான
zதராகt த;ைமைய அதாவ2 அnதரbகt#l ஆmm B9tத;ைமைய ெபறBVயா2
எ;ப2 ஆகம d#யாMm.
நா;காm Mணsதானt#g3n2 உ[r ேமl MணsதானbகlkM எpபV
ெசlcற2 எ;ப2 பQ`ய சrcைசைய நாm அ1tத கVதt#l ெசyயலாm. Bதl
Mணsதானt#g3n2 நாm 4, 5, 7-ஆவ2 MணsதானbகlkM ெசlலவ2 பQ`ய
சrcைச ெதாடbகpேபாMm இnத ேவைள[l இைட[l உllள 2, 3, 6-ஆவ2
Mணsதானbகைள ஏ; dU1dU‹rகll? எ;R ˆbகll ேகUகலாm. ேகlbகll,
ஔபச(க சmயk2வ காலt#l அனnதா^பn# கஷாயm உதயமாMமானாl உ[r
சmயk2வt#g3n2 தா}n2 d1cற2 அpேபா2 சாசாதன சmயk7வm எ;ற 2ஆவ2 Mணsதானtைத அைடcற2. அnத Mணsதானt#l Mைறnத2 ஒ3 சமயm
Bதl அ#க பUசm ஏm ஆவ/ (1-ஆவ/=அசbயாத சமயbகll) காலm வைர இ3n2
அnத உ[r கரணா^ேயாக d#pபV Bதl (tயாt2வ Mணsதானtைத அைடcற2.
சmயt2வm அைடnத 8றM பல உ[@னbக/; ந;நm8kைக த1மாQறமைடcற2,
( tயாtவ t2 ட ; க ல nத இ ைட pப Uட க ல pP உ ண rC க ll அ ைவ க l kM
உjடாc;றன. அnத சமயt#l சmயk(tயாt2வm எ;ற ெபயr ெகாjட தrசன
ேமாஹ’ய கrம 8ரk3#க/; உதயm அைவக/டm காணpப1c;றன. அpபVpபUட
உ [ rக ll $ ;றாவ தான u sர M ணsதானtைத அ தாவ 2 ச mய ku tயாt7 வ
Mணsதானtைத அைடc;றன. இnத Mணsதானt#; காலmrட அlப மானதாMm
அதாவ2 அnதrBrrtத காலேமயாMm. அதQMp8றM உ[r அத; உணrCkM ஏQப
Bதl அlல2 நா;காm Mணsதானt#றMc ெசlcற2. ஆறாm Mணsதான #கmபர
B9kM Lேபாபேயாக MணsதானBm, ஏழாm Mணsதான #கmபர B9kM
Ltேதாபேயாக MணsதானBமாMm. #கmபர B9வr ெதாடrc?யாக ஆறாவ2ஏ ழா வ 2 M ண sதா ன bக / l ஊ €ச லா 1 c றா r . B த g l ஏ ழா m
Mணsதானt#g3nேத ஆறாவ2 Mணsதானt#QM வ3c;றனr. அைவகைளpபQ`
எlலாm 8;னr சrcைச ெசyயd3kcேறாm. இ;R இt2ட; ஓyC எ1t2k
ெகாllளலாm.
- உbகll அmமா.
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அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாiரவாதm.
ஆகமbக/; அVpபைட[l Mணsதானm பQ`ய அ`ைவ நாm ெபRcேறாm. இnத
ஆகமbகll Yேனn#ர பகவா9; #vயtெதா9[g3n2-ெதyzக ஒg[g3n2
ெபறpபUடைவ. இைதp பாரmப@யமாக ஆcசாrயrகll ெபQறனr. ஆcசாrயrகll
இைவகைள ஆகமbகll வVdl எm# ைவt2llளனr. Yேனn#ர பகவா; அவ3ைடய
ேகவலஞானt#; வOயாக ெபா3llக/; இயlைப-வst2 sவ‰பtைத ேநரVயாக
அ`nத 8றேக அைதpபQ` உபேதசm ெசy2llளாr.
ஆcசாrயrகlm, zUVl வ?pபவrகlm-cரஹsதrகlm ஆகம அ`d;
அVpபைட[l தbகைள உllேநாkMவ#; $லm (sவச;Bகதா Xrவm) ஆtமானைவ
அ^பவm ெசy#3kcறாrகll மQRm 8ற உ[rகlkMm அைதpபQ` உபேதசm
ெகா1t#3kcறாrகll. நாm எpேபா2 ஒ3வ@ட(3n2 உபேதசtைத ேகUcேறாேமா
அ pேபா2 அ 2 அ வ 3 ைட ய ெசா nத p 8 ரச bக ம lல , அ 2 ஆ க ம >lக / l
rறpபU1llள உபேதசேமயாMm, ஆcசாrயrக/; உபேதசேமயாMm, சrவ€ஞ
பகவா9; உபேதசேமயாMm. உபேத?pபவr ஆtம அ`Cைடயவராக இ3n2, sவயm
த;ைனp பQ`ய dOpPணrC ெகாjடவராக இ3n2 உபேதசm ெசyவாரானாl,
அ வ 3 ைட ய உ ப ேத ச tைத ேக Uப வ rக l kM அ 2 ? ற pபா ன B ைற [ l
தbகைளtதாbகேள அ`வ#l அ#க உபேயாகமாக இ3kMm.
சmயk#3xV உ[rrட ஆtமாd; sவ‰பm பQ` உபேதசm ெசyymேபா2 அைத
ஆகமt#; ஆதாரt#lதா; ெசycறாr. Ltேதாபேயாகt#l அவ3kM ஆtமாd;
அ ன nத M ண bக ேளா அ lல 2 ஆ tமாd ; அ ச kc யாத p 8 ர ேத ச bக ேளா
ெத@வ#lைல. ஆகம அVpபைட[l யதாrtதமாக-உllள2 உllளபV அ`C ெபQற
8றM sவ‰பt#l ஆ}வதாl-த;9l ஒ;`ைணவதாl அவ3kM 2;பமQற
Pல;சாராத ேநரVயான ஆனnத அ^பவm உjடாவைத த; அ`dl அவr ேநரVயாக
அ`cறாr. ஆtமாd; வVவm பQ`ym, ேமா“ மாrkகm பQ`ym அவ3kM எnத
dதமான ஐயBm இ3pப#lைல, அைவக/;ேமl அவ3kM Xரண-Bmைமயான
நm8kைக இ3kcற2.
மகllகேள! ஆ;uக ஆyC ெசyபவr (கCm dOpPணrCட; இ3pப2
அவ?யமானதாMm. Mணsதானbகll பQ` அ`nத 8றM, நா;M மQRm ஐnதாm
M ணsதான m இ lல ற t# l வா }ப வ rக l kM - z UV l வ ? pப வ rக l kகான
MணsதானbகளாMm எ;பைதym; #கmபர B9வrகlkM ஆறாவ2, ஏழாவ2 மQRm
அதQM ேமேலyllள MணsதானbகளாMm எ;பைதym; அரஹnத3kM ப#$;R,
ப#னா;காm Mணsதானbகll எ;பைதym கவனt#l ெகாllள ேவj1m.
இவrக/l கடCll(ேதவ;), M3(#கmபர B9), மQRm சாs#ரbகேள
ப@Ltதமானைவ, P9தமானைவ, வணbகCm, எU1 #ரdயbகlட; Xைஜ ெசyயCm
தM#யானைவகளாMm. zUVl வா}பவr சmயk#3xVயாக இ3nதாpmrட அவr
B9வ3kM சமமாக XYkகt தM#யானவரlல. ஆm, அவைர dtயா M3வாக,
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கQ8kMm ஆசானாக ம#pP, ம@யாைத, d3nேதாmபl, வணkகm Bதgயன ெசyதl
ச@யானதாMm. ஆனாl அtதைகய நபைர ேதவ;, B9வrகlkM சமமானவr அlல2
உயrnதவr எ;R எjKனாl நாm ~தானமQறவr, dேவகமQறவrகளாேவாm. சuப
காலbக/l இ2 ேபா;ற ?ல ?ைதCகைள நm ச$கt#l காணBVcற2, பலr
இpபVpபUட த9நபr வOபா1க/l X@pபைடc;றனr. இnத காரணtதாl அவrகll
தனkMtதாேன த; காைல ேகாடா@யாl ெவUVk ெகாllc;றனr எ;Rதா; ெசாlல
ேவj1m, அவrகll தbகlkM சmயkt2வm வ3வைத தாbகேள தைடெசy2
ெகாllc;றனr எ;பைதkrட அவrகll அ`யாதவrகளாக இ3kc;றனr. ேதவக#
ேதவrகll நா;காm Mணsதானt#QM ேமேல ெசlல BVயா2. ெசௗதrேமn#ர;,
ெலௗகாn#க ேதவrகll சmயk#3xUVகளாவr ேமpm அ1tத 8றd[ேலேய
ேமா“ ம ைட ய p ேபாc ற வ rக ளாவ r , ஆ னாp mr ட நா m அ வ rக l kM X ைஜ
ெசyவ#lைல.
Mணsதானbகll பQ`ய ஆyC ெசyவ#; $லm ~cசயm மQRm dயவஹாரm
பQ`ய ஒ3bcைணpP நm அ`dl எpேபா2m ~க}cற2, அைவகைளp பQ`ய
நlgணkகm நm மன#l வ3cற2. எnத Mணsதான உ[@டm எpபVpபUட ?nதைன
இ3kMm எ;ப2 பQ`ய அ`C வ3cற2. ஒ3வ3ைடய ெவ/ ஒmkகtதாl அதாவ2
dரதbகைள கைட8Vpபதாl அவrகlைடய Mணsதானt#l எnத மாQறBm
~க}வ#lைல ஆனாl அnதரbகt#l zதராகtத;ைம அ#கமாவதாlதா; ேமl
Mணsதானbகll அைடயp ப1c;றன.
ேபதd€ஞானt#; $லm ஆtமாைவ அ`n2 அ#l ஆ}வ#னாl நா;காm
Mணsதானm-அdரத சmயk#3xV Mணsதானm-சmயkt2வm அைடயpப1cற2.
அேதேபால அதQMm ேமpllள Mணsதானbகll அதாவ2 5, 6 Bதl 13-ஆm சேயாக
ேகவg Mணsதானbகைள அைடதlrட ேமpmேமpm அ#கமாக ஆtமாdl
ஆ}வ#; $லேம ~க}cற2. ஆைகயாlதா; ஆtமkcயா# எ;ற >gl இvவாR
rறpபUV3kcற2 :
பாவேயt ேபதWbஞனm இதm அcj:னm தாரயா |
தாவt யாவt பராt cstவா ஞானm ஞாேன pர0eடேத || 130 ||
சமsc3த ெசாlg; ெபா3ll உbகll மன#l வரேவj1m எ;பதாl ஒvெவா3
ெசாlpm த9tத9யாக எm#pபU1llள2. இத; ெபா3ll - சmயkt2வm அைடnத
8றMrட ேபதஞானm ேகவலஞானm அைடymவைர இ3n2 ெகாjேட இ3kக
ேவj1m, எ2வைர ஞானm 8ற உணrCக/g3n2 Bmைமயாக ˆbc ஞான
இயl8ேலேய எpேபா2m ~ைலkகdlைலேயா அ2வைர அvவாேற[3kக ேவj1m.
ஆ tமாd l ~ ைல pப # ; $ ல m ச mய kஞான m அ ைட ய pப 1 c ற 2 ஆ tமாd l
~ைலpப#; $லேம ேகவலஞானmrட அைடயpப1cற2. ேமா“மாrkகt#;
2வkகm, ேமா“மாrkகm மQRm ேமா“m எlலாm அnதரbகt#l ஆtமாdl
~ைலt#3pப#; $லேம ~க}cற2; ெவ/ நடtைத மQRm dரதm Bதgயன ஏQப2
ேமா“ மாrkகtைத ெபRவ#l உதdயாக இ3kMm எ;ற நm8kைக $டநm8kைக
யாMm.
இதQMk காரணm எ;னெவ;R பாrpேபாm. உடl சாrnத ெசயlகll 8ற
#ரdயt#;, அேசதனt#; ெசயlகளாMm. அைவ எ;9l, எ; ஆtமாdl ேமா“
மாrkகtைத ெவ/pப1tத எvவாR ~rவாcயாக இ3kக BVym? அைவ எ;^ைடய99

ஆtமாd^ைடய ெசயlகll எ;ற dப…த எjணேம சmயkt2வm ெபRவ#l
தைடயாக இ3kcற2. dரதm Bதgயன ஏQMm Lப உணrC வ3வ2 ஒmkக Mணt#;
dபாவ பrயாயமாMm. அ2 எ;^ைடய-ஆtமாd^ைடய இயlP-sவபாவm இlைல,
இnத உணrC நா; இயlபாக இ3pபைதpேபால இlைல. நா; எ;னேவா
Bkகாலt#pm, Ltத, கmபmேபாl ~ைலயான, Mணbகைள த9tத9யாக
8`t2pபாrkக BVயாத ஒ3 ஒU1ெமாtத வVவமாக-ஒ3(tத வVவமாக-ஒேர
8jடமாக இ3kcேற;. Lப உணrCகll சmயkt2வm ெபற சாதகமானைவ எ;R
எjKkெகாj1 அைவக/l Bmk கவனtைதym ெசpt# அைவகைளc ெசyய
ேவjVேத எ;ற நm8kைக ெகாj1 அvவாேற ெசy2 ெகாjேட இ3kMm Lப
உணrCm; 8ற dஷயbக/l நm கவனm ெசlவ2 சmயkt2வm ெபRவ#l தைடயாக
இ3kcற2 எனபைத ெத@n2 ெகாj1 அைவக/g3n2 dலc ஆtமாdl
ஆ}வதQM அ#க கவனm ெசptத BயQ? ெசyய ேவj1m எ;ற Lப உணrCm ஆcய
இரjVpm d3pபm ெகாllவ#lதா; நm கவனm இ3kcற2. இnத காரணt#னாl
ஆ;மாd; sவபாவt#; ேமl நm கவனm ெசlவ2 ெகௗணமாcp ேபாcற2,
ஆ;மாdl $}க ேவj1m எ;பேத நm கவனt#QM வராமl ேபாcற2.
ஆனாl sவபாவt#QM Bkcயt2வm ெகா1t2, Bkகாலt#pm ஒ;R ேபாலேவ
இ3kMm பகவா; ஆtமாைவ-sவயm த;ைனேய நா; எ;R உR# ெசy2, எpேபா2
ஆtமாdl ஒ;`d1cேறாேமா அpேபா2 சmயkt2வtைத அைடcேறாm. அnத
சமயt#lrட நm உடlபQ`ym மQRm தM#[;பV இராக உணrCm நm(டm
இ3kகேவ ெசycற2, ஆனாl இpேபா2 நm பாrைவ அைவக/;ேமl ெசlவ#lைல.
இத;ெபா3ll அைவக/; ேமl இைவகll எ;^ைடய2 எ;ற உ@ைம உணrேவா
அlல2 அைவகlm ந^m ஒ;ேற எ;ற ஏகt2வ பாவேமா இ3pப#lைல.
Lப உணrCகைள dU1 dU1 நாm த;9cைசயாக-தா;ேதா;`t தனமாக-நm
d3pபmேபால ெசயlபட ேவj1மா? எ;ற ேகlldையc ?லr ேகUc;றனr.
அவrகlkM அ#க உcச கUட ெகUட உணrேவ இ3kcற2. ஆனாl யா3kM
Ltதாtமாdl ஒ;`[3tதl ~க}cறேதா அவ3ைடய பrயாயt#l த;9cைசயாக,
த; d3pபmேபால நடkக ேவj1m எ;ற உணrC இ3pப#lைல. த;ைனtதா;
பாrkMm-sவச;Bக உணrC ெகாlllmேபா2 எnத dLtத உணrC இ3kcறேதா
அ2 எlலாவQைறymdட (கc?றnத Lப உணrவாMm. இnதc Lப உணrC
எ/தாகேவ உjடாcற2. நா; M`p8Uட அnதc Lப உணrைவ dU1 dU1
M`p8Uட இnதc Lப உணrைவc ெசyய ேவj1m எ;பதான இராக சmபnதமான
கrt3tவ Pt# அவrகlkM இ3pப#lைல. சmயkதrசனm ெபQற 8றM நா;காm
Mணsதானt#l இ3kMm உ[3kM ஆ;மாdl ஆ}தl எvவளC அ#க@kcறேதா
அvவளC ஐmPல மQRm மனm ெதாடrPைடய dஷயbகைள அ^பவm ெசyவ#l
ஆrவm Mைறn2 ேபாcற2. அவ3kM 8ற உ[rக/;ேமl க3ைண உணrC வ3cற2.
த;னாl 8ற உ[rகll வைத படாமl இ3kகCm, அைவக/; ேமl த;னாl
வ;Bைற-!mைச ~கழாமg3kகCm, எcச@kைகyட; ெசயlப1பவராக இ3kகCm
BயQ? ெசycறாr. ஐn2 பாபbக/g3n2 அவr தp8kக BயQ?kcறாr. !mைசவ;Bைற, ெபாyைம, #31, ெகUட நடtைத இlலாமg3kகCm, த; உடைமக/l
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வரmP ைவt2kெகாllளCm அ`Cசாr BயQ? ெகாjடவராக அவr இ3kcறாr. இவr
அo dரதbகைள ஏQcறாr அதாவ2 சரணா^ேயாகt#l இlலறtதாr ஒmkகm
சmபnதமான >gl rறpபUட உபேதசbகlkM ஒt2 ெசயlபட உR#ெமாO
எ1t2k ெகாllcறாr. ஐn2 அo dரதbகll, $;R Mண dரதbகll, நா;M ?kஷாப[Q? dரதbகll பQ` அ`n2 அைவகைள கைட8Vkcறாr. அpபVpபUட உ[ைர
#ரdயgbc sராவகr அlல2 #ரvயgbc dர# எ;R ெசாlc;றனr.
#ரdயgbc dர# உ[r எpேபா2 •ய உ[@l உ`€சpபU1 ஆtமாdl ஆ}வ2
அ#க@kcறேதா அpேபா2 இரj1 கஷாய நா;ைமகll (அனnதா^பn# நா;M
மQRm அpரtயாkயான நா;M கஷாயbகll) இlலாத zதராகtத;ைம அவ@டm
அ#க@kcற2. அவr ேதச dர# எ;ற ெபயr ெகாjட ஐnதாm Mணsதானtைத
அைடcறாr. #ரdயgbc sராவகராகாமl பாவgbc sராவகராவ2 அதாவ2
ஐnதாm Mணsதானtைத ெபRவ2 இயலா2 எ;பைத ˆbகll ச@யானபV கவனt#l
ெகாlll bக ll . அ ேத ச ம ய m ெவ / d ரத bக ைள ம U1 m ஏ Qப தாl ஐ nதா m
Mணsதானtைத அைடய BVயா2 எ;பைதym ~ைனdl ெகாlllbகll. யா3ைடய
அnதரbகt#l நQகாU?yட; rVய இரj1 கஷாய நா;ைமகll (அனnதா^பn#
ந;M மQRm அpரtயாkயான நா;M கஷாயbகll) இlலாைமyட; ெவ/[l
ெத@யkrVய dரதbகைளym ஏQRllளாேரா அவேர ஐnதாm Mணsதானt#l
இ3pபவராcறாr.
ஐnதாm Mணsதான உ[@டm அ#க@kMm zதராகtத;ைம[; உணrCக/l
அேனக dt#யாசbகைளk காண BVcற2. அnத dt#யாசbக/; அVpபைட[l
ஐnதாm Mணsதானt#l 11 dத உU8@Cகll ெசாlலpப1c;றன. அைவ 11
8ர#ைமகll எ;ற ெபய@l 8ரபலமானதாMm. இlலறெந` >lக/l அவைகைளp
பQ` d@வாக வrணைன ெசyயpபU1llள2. “தராக Wbஞான பாடமாலா எ;ற
Ptதகt#l sராவகrக\: 11 ]ர0ைமகll எ;ற ெபய@l ஒ3 பாடm இ3kcற2.
அைத ˆbகll அவ?யm பVt2t ெத@n2 ெகாlllbகll. சmயk#3xV உ[rகlkM
ஐn2 அodரbகைள ஏQR ஆtமாdl ~ைல ெகாlllதl அ#க@pபேதாடlலாமl,
சmயkதrசனBm ேமpm #டpப1cற2. இnத ~ைலைய தrசனp]ர0மா எ;R
ெசாlc;றனr. ஆtமாdl இரj1 கஷாய நா;ைமகlட; rVய zதராகtத;ைம
இlலாமl, ெவRமேன ேதவ த@சனtைத மU1m அதாவ2 #னBm zதராக சrவ€ஞ
பகவாைன த@?t2 வணbMேவ; எ;ற ~யமm ஏQறl-உR# ஏQறl-dரதm ஏQR
அvவாR மU1ேம நடpபவைர தrசனp8ர#மாதா@ எ;R ெசாlல BVயா2. 11
8ர#ைமக/; ெபயrகளாவன:1.தrசன ]ர0மா, 2.Wர0 ]ர0மா, 3.சாமாMக ]ர0மா, 4.pேராஷத ]ர0மா,
5.சcjtதt0யாக ]ர0மா, 6.ராtVேபாஜனt0யாக ]ர0மா(0வாைமt7னt0யாக
]ர0மா), 7.]ரmமசrய ]ர0மா, 8.ஆரmபt0யாக ]ர0மா, 9.பVknரt0யாக ]ர0மா,
10. அ*ம0t0யாக ]ர0மா, 11. உt0wடt0யாக ]ர0மா.
ப#ெனா;றாm 8ர#மாதா@ sராவகr Olலk, ஐலk என இரj1 dதமாக
இ3kc;றனr. Llலk இரj1 வst#ரbகைள (ஒ3 ெகௗŒணm, மQRm உடmP
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Bmவ2m $Vkெகாllள BVயாத அளCllள ஒ3 ேமl 2j1) உ1t#[3pபாr, ஐலk
ஒ3 வst#ரm (ஒ3 ெகௗŒணm) மU1ேம உ1t#[3pபாr. இவrகll B9 சbகt2ட;
ேசrn#3pபrகll. ேமlேமl 8ர#ைமக/l இ3pபவrகll அ!mைசைய ேமpmேமpm
?றpபான Bைற[l கைட8Vpபாrகll. இவrக/டm பாப உணrCகll Mைறn2
ெகாjேட ேபாMm ஆனாpm மாஹாdரதbகைள கைட8VkMm சாமrt#யm
இ 3 pப # lைல . ஆ ைக யாl ஐ nதா m M ணsதானtைத W ரதாW ர0 அ lல 2
சyயமாசyயu Mணsதானm எ;Rm ெசாlpவr.
இnத ஐnதாm ேதச dரத Mணsதானtைத கrம X([l வாmm ம9தrகll மQRm
மனBைடய ப€ேசn#@ய dலbMகll மU1ேம அைடய BVym. ேபாக X( ம9தrகll,
dலbMகll, ேதவrகll மQRm நாரcகll நா;காm Mணsதானm அைடym தM#
இ3n2mrட ஐnதாm Mணsதானm அவrகாளாl அைடய BVயா2. அதQM
ேதைவயான அளC அ#கமாக ஆ;மாdl ஆmm Ž}~ைலym, அதQM அ^rலமான
8றdt தM#ym அவrகlkM இlைல.
க3ைண ெகாllளl, ந;ெகாைட அ/tதl, dரதm ஏQறl, Xைஜ ெசyதl, ‚rtத
யாt#ைர ெசyதl Bதgயைவக/l ஈ1பா1 உைடயவrகைளேய ெலௗ‘க உலcl
தr(-தrமவா; எ;R ெபா2வாக மkகll அைழkcறாrகll. மkகlkM ஒ3வr
ைகெகாlllm ெவ/t#யாகbகைளp பாrtேத மcைம வ3cற2. அpபVpபUட
#யாcகைள dர#, சyய( எ;ற ெபய@l அைழkc;றனr. எnத Mணsதானt#l
எpபVpபUட Lப அlல2 அLப உணrCகll வரBVym எ;பைத நாm அ`n2 ெகாjட
8றM கஷாயbக/; மnதt த;ைமையேயா அlல2 ‚dரt த;ைமையேயா ைவt2
Mணsதானm இlைல எ;ப2 நமkMp P@யவ3cற2. கஷாயbக/; ஜா#ேய
ேவறாMm. (tயாt2வ Mணsதானt#l இ3kMm ஒ3வr (கCm மnத கஷாயm
உைடயவராக, ஒ3 #3p#யான அoMBைற ெகாjடவராக, பாபt#QM பயnதவராக,
dரதbகைள கைட8Vpபவராக இ3pபைதp பாrkக BVym. இதQM மாறாக ஐnதாm
M ணsதானt# l இ 3 kM m ஒ 3 வ r வ rtத க t# l ஈ 1 ப UV 3 pப வ ராக , ேபா r
ெசyபவராக, மைனd, மkகlட; M1mபt#l வா}பவராக, உலக dஷயbக/l
?kckெகாj1 இ3pபவராக இ3pபைதp பாrkக BVym. ெவ/pPற நடtைதைய
ைவt2 ஒ3வ3ைடய Mணsதானtைத நmமாl ச@யாக ம#pŒ1 ெசyயdயலா2.
ஆனாl ஒ;ைற மU1m உR#யாகc ெசாlலலாm, ஒ3 M`p8Uட ெவ/நடtைத
இlலாdUடாl ஒ3 M`p8Uட Mணsதானm இ3kக BVயா2 எ;பைத உR# ெசyய
BVym. ெவ/pPறt#l காணkrVய அodரதm ஒ3வ@டm இlைலெய;றாl அவr
ஐnதாm Mணsதானt#l இ3kக BVயா2. யா@டm ஆகமt#l r`yllளபV #ரdய
gbகm இlைலெய;றாl அதாவ2 நkனm-ஆைட அKயா2 இ3tதl Bதலான 28
$லMணbகll இlைலேயா அவr ஆறாவ2, ஏழாவ2 அlல2 அதQMm ேமl
Mணsதானbக/l இ3kக BVயா2. இத; சாராmசm எ;ன ெவ;றாl ஆைட
அKn#3pபவr த;ைன B9வr எ;R ெசா;னாl அ2 எnத காலt#pm எnத
இடt#pm உjைம இlலாத ஒ;றாMm.
ஆைடyட; இ3pபவr ஆறாவ2, ஏழாவ2 Mணsதானt#ேலேய இ3kக BVயா2
எ;றாl அரஹnத3ைடய ப#$;R, ப#னா;காm Mணsதனt#l இ3kMm வாypP
அவrகlkM எpபV இ3kக BVym? ெபj 8றd[l இ3kMm உ[r அ#கபUசm
ஐnதாm Mணsதானmவைர ெசlலkrVய P3ஷாrtதtைத ெசyய BVym அதQM
ேமl ெசlpm P3ஷாrtதtைத ெசyய BVயா2. ஆைகயாl ெபjகlkM B9 பதd,
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அரஹnத பதd, ேமாUச பதd இnத பrயாயt#l அைடதl ~கழ BVயா2. எ#r
காலt#l அnத உ[r P3ஷ பrயாயtைதp ெபQR Bk# அைடய BVym.
ஆஹார ச€ைச-உணC உjண ேவj1m எ;ற உணrC ஆறாm Mணsதானm
வைரேய இ3kcற2, ஏOg3n2 ப? உணrC இlலாைம காணpப1cற2.
அ pப V யானாl ப # $ ;றா m M ணsதானt# l இ 3 kM m அ ரஹ nத rக l kM
கவளாஹாரm உj1 என நmPவ#l எvவளC ெப@ய தவRm, அ`யாைமym உllள2
எ;பைதk காணலாm. ஆைடyட; B9யாக இ3kக BVym எ;ற நm8kைக, ெபj
8றd[l Bk# ெபற BVym எ;ற நm8kைக, ேகவg உணC ஏQcறாr எ;ற
ந m8 kைக எ lலா m ம ஹா ( tயாt2 வ மா M m , ெப @ ய $ ட ந m8 kைக யா M m ,
சாs# ரt# l இ ைத c ர› த ( tயாt2 வ m எ ;R ெசாlc ;ற ன r . c ர› த
(tயாt2வtைத dடாமl இ3kMmவைர அcர›த (tயாt2வm ஒ3வ@ட(3n2
dலMவ#lைல. [cர›த (tயாt2வm, அcர›த (tயாt2வm இரjைடym dடாமl
இ3kMmவைர சmயk2வtைதp ெபற BVயா2.]
ேமேல நாm கஷாயbக/; ஜா# பQ` ேப?ேனாm, அைதpபQ` இpேபா2 ெகா€சm
சrcைச ெசyயலாm. அனnதா^பn#, அpரtயாkயானm, 8ரtயாkயானm, ச€Lவலனm
எ;ற நா;M ஜா# கஷாய-2வrpP உணrCக/l kேராதm-ேகாபm, மானm-கrவm,
மாைய-கபடm, ேலாபm-8றெபா3ll ேமl பQR ஆcய நா;M உU8@Cகைள அnதnத
கஷாய ஜா#[; நா;ைமகll எ;R ெசாlpவாrகll. இnத ேவQRைம அைவக/;
‚dர உதயm, அlல2 மnத உதயm ேநாkcl ெசாlலp ப1வ#lைல, ஆனாl அத;
ஜா#ேய அதாவ2 அைவக/; Mணேம ேவvேவறாMm. எnத கஷாயm சmயkt2வm
ெபRவ#l தைடயாக இ3kcறேதா, சmயk2வtைத ெபறd1வ#lலேயா அைவ
அனnதா^பn# ஜா# கஷாயbகளாMm. அனnதா^பn#ym, (tயாt2வBm இைண
8@யாத இரUைடயrகll எனலாm, ஒ;R மQெறா;RkM ஈ1 ெகா1pபதாMm, ஒ;R
மQெறா;ைற Bmைம ப1t2வ தாMm.
எnத கஷாயm ெகா€சmrடt #யாகm ெசyய d1வ#lைலேயா அதாவ2 அo
dரதbகைள ஏQக d1வ#lைலேயா அnத ஜா# கஷாயtைத அpரtயாkயான கஷாயm
எ;R ெசாlc;றனr. அைவ சmயkt2வt#l எnத MRk‘1m ெசyவ#lைல.
நா;காm Mணsதானt#l அpரtயாkயன கஷாயbக/; உதயm சmயk2வtைத
இ3kக d1cற2 ஆனாl அ^dரதtைத ஏQMm உணrைவ வர d1வ#lைல.
எnத கஷாயm மஹா dரதtைத ஏQகt தைடயாக இ3kcறேதா அnத ஜா#
கஷாயtைத 8ரtயாkயான கஷாயm எ;R ெசாlc;றனr. ஐnதாm Mணsதானt#l
8ரtயாkயான கஷாய உதயm இ3pபதாl B9 ‚Uைஷ ஏQக ேவj1m எ;ற எjணm
வ3வ#lைல.
எnத கஷாயm யதாkயாத சா@tரtைத ஏQகt தைடயாக இ3kcறேதா அnத ஜா#
கஷாயtைத ச€Lவலன கஷாயm எ;R ெசாlc;றனr. ஆறாm Mணsதானt#l
ச €L வ ல ன க ஷா ய t# ; ‚ d ர உ த ய m இ 3 kc ற 2 அ த னா l அ வ r 2 8
$லMணbகைளk கைட8Vkக ேவj1m எ;ற எjணm-Lேபாபேயாகm இ3kcற2.
ஏழாm Mணsதானt#l ச€Lவலன கஷாயt#; மnத உதயm இ3pபதாl அpேபா2
அnத உ[r Ltேதாபேயாகt#l-த; ஆ;மாdl ஆ}வ#l கவனm ெசpt2cற2.
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நாm எpேபா2 அனnதா^பn#[; உதயm எ;R ெசாlcேறாேமா அpேபா2 8ற
$;R ஜா# கஷாயbக/; நா;ைமகlmrட அத^ட; இ3kc;றன. எpேபா2
அpரtயாkயானt#; உதயm எ;R ெசாlcேறாேமா அpேபா2 8ற இரj1 ஜா#
க ஷா ய bக / ; நா ;ைம க l mr ட அ த ^ ட ; இ 3 kc ;ற ன . எ pேபா 2
8ரtயாkயானt#; உதயm எ;R ெசாlcேறாேமா அpேபா2 uதBllள ஒ3 ஜா#
க ஷா ய t# ; அ தாவ 2 ச €L வ ல ன க ஷா ய t# ; நா;ைம க l mr ட உ ட ;
இ3kc;றன.
ேதச dரத ெபயr ெகாjட ஐnதாm Mணsதானt#l நாm எnத 11 8ர#ைமகைளp
பாrtேதாேமா அைவக/l Bதl 8ர#ைம[g3n2 11-ஆm 8ர#ைம வைர zதராகt
த;ைம வளrn2 ெகாjேட ேபாcற2, ேமpm கஷாயbகll மnதமைடn2 ெகாjேட
ேபாc;றன. இnத எlலா கா@யBm அnதரbகt#l ஆtமாdl ஆ}n#3kMm
த;ைம அ#க@t2k ெகாjேட ேபாவ#; $லேம உjடாcற2. Ltேதாபேயாகt#l
இ3kMm காலm அ#க@kcற2 அேதேபால அVkகV LtேதாபேயாகBm ~க}n2
ெகாjேட இ3kcற2. இnத உ[r ேமl MணsதானbகlkM எpபVc ெசlcற2
அதாவ2 எvவாR B9யாcற2 எ;பைதpபQ` அ1tத கVதt#l பாrkகலாm.
- உbகll அmமா.
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/[வrக\: Sணsதானm
கVதm-12

ஓm நம: ?tேதpய:

3-09-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
ஐnதாm Mணsதானt#l Llலk மQRm ஐலk பQ` ெத@n2 ெகாjட 8றM, அnத
~ைல[l இ3kMm உ[rகll எpபV B9வrகளாக ஆc;றனr எ;பைதpபQ`
இpேபா2 பாrkகலாm. அnத 11-ஆm 8ர#ைம[l இ3kMm உ[rகll அVkகV
Ltேதாபேயாகt#QM ெசlcறாrகll. மQற இlலற ~ைலக/l 1-10 8ர#ைமக/l
இ3pபவrகைளdட அவrகளாl ஆtமாdl ெகா€சm அ#க ேநரm ஆ}n#3kக
BVcற2. அnத ~ைலைய அைடnத Llலk, ஐலkMகlkM #கmபர B9 ‚Uைச
ஏQக ேவj1m எ;ற எjணm வ3cற2. அpேபா2 அnத உ[rகll நkன #கmபர
B 9 ‚ Uைச ைய அ b‘ கா ர m ெச y2 அ ைத ஏ QM m B V C kM வ 3 c றா rக ll .
அpபVpபUடவrகll நா; மஹா dரதtைத ஏQRkெகாllcேற; எ;R உR#ெமாO
எ1t2k ெகாllcறாrகll. 28 $ல Mணbகைள வmdlலாமl ைகkெகாllள உR#
எ1t2k ெகாllcறாrகll. அnத 28 %ல Sண=களாவன-ஐn7 மஹாWரதm, ஐn7
சu0, ஐn7 Lல:க\:கைளsm த: கw|pபாw"l அடkSதl, ஆH அவjய
காVய=கll, மGHm ”த/llள ஏ{ Sண=கll.
அ•mசா மஹாWரதm, சtய மஹாWரதm, 01டாைம மஹாWரதm, ]ரmமcசrயஆ:மாWl ஆ{m மஹாWரதm, ெசாt7கைள-உட[1pபைவகைளk ைகW|m
மஹாWரதm ஆnயைவ ஐn7m ஐn7 மஹாWரத=களாSm. சரணா^ேயாகt#l இnத
எlலா மஹாdரதbகll, மQRm $லMணbகll பQ`ym d@வான வrணைனகll
உllளன. ச(# எ;பத; ெபா3ll ேபாkM-மனcசாrP எனலாm. ேசாmபg;` உ@ய
dடாBயQ?yட; ெசயlப1தl B9kM அவ?யமாMm. B9[; வா}kைக[l
B9[; ெசயl அதாவ2 ஆஹாரm ஏQறl, இடmdU1 இடm ெபயrதl Bதgய
ெசயlகll அ!mசா மஹாdரதtைத நlல Bைற[l காpபாQRm வைக[l இ3kக
ேவj1m. ஈrயாசu0-•mைச ேநராவoணm இடmWw| இடm ெசlலl, பாஷாசu0•த, uத, pVய வசனtைதp ேபOதl, ஏஷணாசu0-இmைச அGற உணைவ
உoŠதl, ஆதான Ieேசபணாசu0-•mைச ேநராவoணm ெபா1llகைள
ைகயாmதl, மGHm ]ர0eடாபனாசu0-•mைச ேநராவoணm மலm, %t0ரm
கZtதl /தUயன ஐn7 சu0களாSm.
•yைமயான மQRm உ[rகll இlலாத X([l நா;M Bழ •ரm பாrt2k
கவனமாக நடn2 ெசlpதl ஈrயாச(#யாMm. !த-உ[rகlkM இதம/kகkrVய,
(த-Mைறவான, p@ய-அ;P கலnத ெசாQகைளp ேபLதl பாஷாச(#யாMm.
B9வrகlkM மQறவrகைளk கjVkகCm, தவறாகp ேபசCm, மனm வ3n2mபV
எnதc ெசாlpm ெசாlலCm ெகா€சmrட எjணm வ3வ#lைல. எnத உ[r
ஒvெவா3 அnதrBrrtதt#pm Ltேதாபேயாt#QMc ெசlcறேதா அவ@டm
இ3n2 வ3m எlலா ெசாQகlmrட •ய உ[ைரpபQ`ய ெசy# மQRm
கைதயாகேவ இ3kMm. உலக நடpPகll, மQற ெலௗ‘க கா@யbகll பQ` அவrகll
ேபச d3mPவ#lைல.
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ஏஷணாச(# உணC சmபnதமானதாMm. B9வr #யானm மQRm sவாtயாயt#l
~ைலkக அவr உடpkMt ேதைவயான சk# ெபRவதQகாக உணC உjcறாேர தdர,
நாkM Lைவkகாக இlைல. எpேபா2 sராவகr சாs#ரt#l rறpபUட நவதாபk#
d#pபV ஆஹாரதானm ெகா1kcறாேரா அpேபா2 46 ேதாஷbகll-MQறbகll, மQRm
32 அnதராயbகll-தைடகll அQற எnதk MQறBm இlலாத உணைவேய B9வrகll
ஏQc;றனr. நாm ேதசdரத Mணsதானt#l உt#Uட#யாகp 8ர#மா எ;ற 11-ஆm
~ைலையp பாrtேதாm. அnத ~ைலைய அைடnத sராவகrrட அவ3kகாக
ெசyயpபUட உணைவ ஏQப#lைல மQRm அவ3kகாக 8ரtேயகமாக ெசyயpப1m
எnத வச#ையym அவr உபேயாகp ப1t2வ#lைல எென;றாl அ#l ~கmm
!mைசkM அவr அ^ேமாதைன அ/tத MQறm அவ3kM வn2d1m எ;பதாlதா;.
இbM நாm B9கைளp பQ` பாrt2k ெகாjV3kcேறாm, B9வrகllrட
அவrகைளkகாகp 8ரtேயகமாக ெசyயpபUட உணைவ உjணாமpm மQRm 8ற
வச#கைளt #யாகm ெசyபவrகளாகCேம, இ3kc;றனr.
ஆதான~Uேஷபணா ச(#[l B9வr எnதp ெபா3ைளym, சாs#ரm, கமjடலm,
Ptதகbகll Bதgயைவகைளym நlல வைக[l த; கjகளாl பாrt2, ேசா#t2
8c? $லm •yைம ெசyத 8றேக எ1kகCm, ைகயாளCm, ைவkகCm ெசyc;றனr,
ைவkMm இடtைதym நlல Bைற[l ேசா#t2 •yைம ெசyத 8றேக அbM
ெபா3llகைள ைவkcறாr.
8ர#xடாபன ச(#-சmயk dயtஸrkக ச(# எ;பத; ெபா3ll Pl Bதgய
பLைமயான உடlகைள உைடய ~ைலயான உ[rகll மQRm Pm, Xc? Bதgய நக3m
உ [ rக ll இ lலாத இ ட t# l உ ட g g 3 n2 ெவ / ேய QR m ம ல m , $ t# ர m
இைவகைளk கOkc;றனr.
ெதா1Pல;, LைவPல;-நாkM, nகrPல;, கjPல;, மQRm கா2Pல; ஆcய ஐn2
P ல ;க ைள y m த ; க U1 pபா UV l ைவ t2 kெகாllவ ைத P ல ;க ைள ெவ Q`
ெகாlllதl-இn#@ய dஜயm எ;R ெசாlc;றனr. B9வrகll ஐn2 Pல;கைளym
த;வசpப1t# ைவt2llளனr, அைவகைள அத; ேபாkcl d1வ#lைல. இn#@ய
Lகm ேவj1m எ;ற எjணBm அவrகlkM இ3pப#lைல. இn#@ய Lகp
ெபா3llக/;ேமl அவrகlkM d3pபேமா அlல2 ெவRpேபா ேதா;Rவ2(lைல.
B9க/; ஆR அவ?யbக/l கவனkMைறC எ2Cm ~கழாத வjணm பாrt2k
ெகாllc;றனr. அnத அவ?யbக/; ெபயrகளாவன-1.சாமா[கm-அைம#யான
இடt#l த9ைம[l அமrn2 ஆtமt #யானm ெசyதl, 2.இ3பt#நாlவr s2#பா ரா U1 , 3 . வ nத ைன , 4 . 8 ர# kc ர ம ண m - ந ட nத த வ R க l kM வ 3 n2 த l ,
5 . 8 ர tயா kயா ன m - இ 9 ேம l த வ R ~ க ழா வ jண m இ 3 kக எ jo த l ,
6.காேயாtசrkகm-உடl தா; இlைல எ;ற எjணt2ட; ெசயlப1தl.
மQற ஏm $ல Mணbகைள uதBllள ஏm Mணbகll எ;R ெசாlc;றனr.
அைவகளாவன- 1.ேகசேலாசனm-த; ைககளாேலேய தைல மQRm Bகt#l உllள
BVகைளk கைளதl, 2.வst#ர #யாகm-நkனt2வm-உைடகll எ2Cm அKயாமl
~rவாணமாக-8றnத ேம9யாக இ3tதl, 3.M/kகாைம, 4.பl 2லkகாைம, 5.X([l
ப1tதl, 6.~;R ெகாj1 த; ைகக/ேலேய உணைவ ஏQறl, 7. நா/l ஒ3Bைற
மU1ேம உணC உjoதl.
106

B9வrக/; ஒmkகm-நடtைத சmபnதமாக பல d#Bைறகll இ3kc;றன. B9
சbகt#l அnத d#Bைறகைள (Mnத கவனt2ட; கைட8Vkc;றனr.
இராoவp ப[Q? எ1t2k ெகாllபவrகll க1ைமயான d#Bைறகைளym,
சUட#Uடbகைளym கைட8Vpபைத நாm பாrt#3kcேறாm, அைவகைள அவrகll
கVன உைழpP மQRm 2யரt2ட; ெசyய ேவjV[3kc2. ஆனாl B9வ@;
வா}kைக அpபVpபUட 2யரbகைள-கxடbகைள ெகா1pப#lைல. சmயk#3xV
உ[rகll இைடdடா2 ஆtம Lகtைத-#கUடாத இ;பtைத அ^பdkc;றனr.
இnத B9வrகlkM #கUடkrVய Pல9;பbகைள nகrவ#l ெகா€சmrட
ஆrவேமா, ஈ1பாேடா இ3pப#lைல. உடl மQRm ஆைசக/g3n2m ேவறான அ`C
ஆனnதமய Lகm பQ`ய dOpPணrேவ அவrகlkM எpேபா2m இ3kcற2.
ஆைகயாl B9வrகlkM தM#யான ெசயlகைள கைட8Vpப#l அவrகlkM எnத
2kகேமா, அlல2 கxடBேமா இ3pப#lைல. அவrகllேமl அnத d#Bைறகlm
கUடாயp ப1tதpபUடதாகேவா, அlல2 #KkகpபUதாகேவா அவrகlkMt
ேதா;Rவ#lைல, அைவகைள Lலபமாக அவrகll ஏQRk ெகாllc;றனr.
இvவாR 28 $லMணbகைளym எlைல uRதg;`-அ‚சார(;` கைட8Vpபவr
எpேபா2 த; உபேயாகtைத sவயm த;ைனேய-ஆ;மாைவேய பாrkcறாேராLtேதாபேயாகt#l இ3kcறாேரா, அவ3kM ஆtமாdl ~ைலkMm த;ைம
அ # க @ pப ேதா ட lலா ம l $ ;R க ஷா ய நா ;ைம க l m [ அ ன nதா ^ ப n# ,
அpரtயாkயான, 8ரtயாkயன kேராத, மான, மாயா, ேலாபm ஆcயைவ] இlலாமl
ேபாc;றன. அpேபா2 அவr ஏழாm Mணsதானமான அp]ரமtத Mணsதானtைத
அைடcறாr. ஏழாm அp8ரமtத Mணsதானt#; காலm அதாவ2 Ltேதாபேயாகt#;
காலm அlபமானதாக-ெகா€சமாக-ஒ3 அnதrBrrதமாக இ3kcற2. அதQMp8றM
உ[r d#pபV ஆறாவ2 Mணsதானt#QM வ3cற2. இ2 Lேபாபேயாகt#;
காலமாMm. இ#l கQறl, கQ8tதl, உணC ஏQறl, dகாரm ெசyதl Bதgய
கா@யbகll ~க}c;றன. அ1tத அnதrBrrtத காலt#l uj1m ஏழாm
Mணsதானtைத இவr அைடcறாr. இvவாR இைடdடா2 ஆறாவ2, ஏழாவ2
Mணsதானbக/l மா`kெகாjேட இ3kcறாr. ஆcசாrயr, உபாtயாயr, சா2kகll
$ வ 3 m இ vவா R எ pேபா2 m ஆ றா m - ஏ ழா m M ணsதான bக / l ஊ €ச g l
ஆ1வ2ேபால ஆறாவ2, ஏழாவ2 Mணsதானbக/l வ3வ2m ேபாவ2மாக
இ3kcறாrகll.
2றdயாக இ3nதாpm, dர# sராவகராக இ3nதாpm அவrகlைடய
அ nத ர bக t# l ~ க m m z த ராக tத ;ைம ேயா , M ணsதான ேமா ெவ / [ l
ெத@வ#lைல. இைதym தdர அவrகlைடய உணrCக/l-ப@ணாமbக/l rட
பாmP-ஏK dைளயாUVl ~க}வ2 ேபால ேமl Mணsதானbக/g3n2 ‘}
MணsதானbகlkMm 8றM P3ஷாrததm ெசy2 ேமl MணsதானbகlkMm
வ3வ2m, ேபாவ2m ~க}n2 ெகாjV3kc;றன.
ஆைகயாl B9[; Mணsதானtைதேயா அlல2 சmயk2வtைதேயா நmமாl
ப@Uைச ெசy2p பாrkக BVயா2, அpபV ெசyய ேவjVய கடைமym நமதlல.
ஆ னாl ெவ / [ l L ல ப மாக t ெத @ ய kr V ய B 9 d ரத tைத அ தாவ 2 2 8
$லMணbகைள B9வr உjைமயாகk கைட8Vkcறாரா இlைலயா எ;R
sராவகr ஆyC ெசy2p பாrkக BVym. அேதா1 மU1மlல, ஆyC ெசy2 28
$லMணbகைள உjைமயாக கைட8VkMm B9வைர கjட`n2; அவ3kM
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ஆஹாரதானm அ/tதl, பk#, Xைஜ ெசyதl sராவகrக/; அவ?யk கடைமக/l
ஒ;றாMm.
ஆனாl ேதவ;, M3, சாs#ரbக/; sவ‰பm பQ` ஆyC ெசy2 ~rணயm
ெசyymேபா2, #ரvயgbகt#g3n2 பாவgbகtைத ெவ/pப1t2பவr ஆறாவ2ஏழாவ2 Mணsதானbக/l வn2m ேபா[kெகாjV3kMm உ[ேர B9வராவாr,
பாவgbc B9வராவாr எ;R உjைமயாக நாm ~rணயm ெசyய ேவj1m. ஆறாவ2ஏழாவ2 மQRm அதQM ேமl உllள Mணsதானbகll ம9த க#[l இ3pபவrகll
மU1ேம-அ#pm P3ஷgbகt#l இ3pபவrகll மU1ேம-அதாவ2 ஆjகll மU1ேம
அைடய BVவதாக இ3kcற2.
ஆறாவ2-ஏழாவ2 Mணsதானbக/l வn2m ேபா[kெகாjV3pபவr எpேபா2
அnதரbகt#l அ#கமாக ஆ}cறாேரா அpேபா2 அவ3ைடய ப@ணாமm-உணrC
அ#க ~rமலமாக-அmkகQறதாக ஆcற2 மQRm அ#க@t2kெகாjேட ேபாMm
zதராகtத;ைமyட; அவ3kM ேமl Mணsதானbகlm அைமc;றன. எUடாவ2,
ஒ;பதாவ2, பtதாவ2, ப#ெனா;றாவ2 அlல2 எUடாவ2, ஒ;பதாவ2, பtதாவ2,
ப;9ரjடாவ2 Mணsதானbகll Bைறயாக-வ@ைசயாக அவr அைடcறாr. இnத
நா;M Mணsதானbகைள sேரK[; Mணsதானbகll எ;R ெசாlc;றனr;
அlல2 B9வr sேரK[l ஏ`னாr அlல2 sேரK[l உயrcறாr எ;Rm
ெசாlc;றனr.
sேரK[l இரj1 dதமான ஏQறm ~க}cற2. Bதலாவ2 உபசம sேரK
இரjடாவ2 ஷபக sேரK. உபசம sேரK[l சா@t#ர ேமாஹ’ய கrமt#; 21
8 ரk3 # க l m உ ப ச ம மாc ;ற ன , அ pேபா2 ப # ேனா ரா m உ ப சா nத ேமாஹ
Mணsதானm அைடயpப1cற2. ஷபக sேரK[l சா@t#ர ேமாஹ’ய கrமt#; 21
8ரk3#கlm அOc;றன, அpேபா2 ப;9ரjடாm Ÿணேமாஹ Mணsதானm
அைடயpப1cற2. இvவாR ஆறாவ2 Mணsதானt#g3n2 ப;9ரjடாm
M ண sதா ன mவ ைர எ lலா M ண sதா ன bக l m B 9 ரா ஜ rக l kகா ன
MணsதானbகளாMm. அரஹnத பகவாைனkrட மஹாB9 எ;R ெசாlc;றனr.
உபசமsேரK உ[r ப#ெனா;றாm Mணsதானt#l ஒ3 அnதrBšrtத ேநரm
இ 3 kc றா r . உ ப ச ம கால m B m ைம அ ைட nத 2 m அ mB 9 வ r ப tதாவ 2
Mணsதானt#QM இறbMcறாr. அbc3n2 வ@ைசயாக ஒ;பதாவ2, 8றM
எUடாவ2, 8றM ஏழாவ2 அதQMp8றM ஆறாவ2 Mணsதானbக/l வ@ைசயாகேவ
இறbMcறாr. அதQMp8றM ஆறாவ2 ஏழாவ2 Mணsதானbக/l மாQறமைடnத
வjணm இ3kcறாr.
ஷபகsேரK உ[r பtதாm Mணsதானt#; கைட? சமயt#l சா@t#ர
ேமாஹ ’ ய க rம tைத அ O t2 B m வ 2 m இ lலா ம l ெச y2 ப ;9 ரjடா m
Mணsதானtைத அைடcற2. தrசன ேமாஹ’ய கrமt#; அOC B;னேர ~க}2
dUட2. ஆைகயாl ப;9ரjடாm Mணsதானt#l ேமாஹ’ய கrமt#; சtதாேவஇ3pேப இlலாமl ேபாcற2, ஆனாl மQற $;R கா# கrமbக/; சtதா-இ3pP
மQRm அைவக/; உதயm இpேபா2m இ3n2 ெகாjV3kcற2. ப;9ரjடாm
Mணsதானt#; கைட?[l இnத $;R கா# கrமbகைளym Xரணமாக
ஷயmெசy2-Bmைமயாக அOt2 அnத B9வr ப#$;றாm Mணsதானt#QMc
ெசlcறாr. ப;9ரjடாm Mணsதானt#l Bmைமயான zதராகt த;ைமைய
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அைடnத B9வr, ப#$;றாm Mணsதானt#l ஷா[க ஞானtைத ெபRவதாl
சrவ€ஞாராக ஆcறாr, இnத Mணsதானtைத சேயாகேகவg Mணsதானm எ;R
ெசாlc;றனr. இnத உ[r-B9வr அனnத தrசனm, அனnத ஞானm, அனnத Lகm,
அனnத z@யm அதாவ2 அனnத ச2xடயbகைளp ெபQR d1cறாr.
இத; ெபா3ll எ;னெவ;றாl ஏழாm Mணsதான B9 ~ைல[l இ3kMm உ[r
த; sவ‰பt#l ஆ}nத2, அதQMp8றM sேரK ஏ` அnத உ[r dேஷசமாக?றpபாக sவ‰பt#l ~ைலtதைல அ#கpப1t# dதராகtத;ைமைய d3t#
அைடயcெசyத2. அnத sவ‰ப ~ைலtதg; $லm zதராகtைதym அத;$லm
சrவ€ஞt த;ைமையym-ேகவலk ஞானtைதym அைடcற2. zதராt2வBm,
சrவ€ஞt2வBm அத; sவபாவt#ேலேய இ2வைர ெவ/pபடாத ~ைல[l
இ3nத2, அ2ேவ இpேபா2 ெவ/pபUட2, ேவR ெவ/[l எbc3n2m அ2
வ ரd lைல . அ த QM p8 ற M அ ன nத கால m வ ைர இ nத sவ பாவ ப rயா ய ேம
ெதாடrc?யாக ~க}nத வjணm இ3kcற2.
ெபா3/யl8;-வst2 sவபாவt#; மcைம (கCm ஆழமான2, அைத எnத
அளC dவ@kக BVym? ெபா3ll மQRm ெபா3/; இயlP அனா0அனnதமாMmBதpmBVவm இlலாததாMm, OயmjtதவாMm-Lயமாகேவ ~‰8kகpபUடதாMm,
பV8ரணமாMm-எnத Mைறy(;` BmைமயானதாMm, அசஹாய-ேவR எத;
உதd[; அவ?யBm இlலாததாMm, அமVயா0t-அ‘m-வரmபQறதாMm அதாவ2
எlைலயQறதாMm.
அரஹnதr, த; sவபாவm-இயlP எpபVேயா அpபVேய அவ3ைடய பrயாயt#pm
ெவ/pப1t#[3kcறாr. அnத sவபாவm அவ3ைடய #ரdயt#l அனா#
காலமாகேவ இ3nத ஒ;Rதா;. ˆ rட அpபVpபUட இயlPட; Bmைமயானவனாக
அனா# காலமாக இ3kcறாy. இpேபா2, இnதc சமயt#lrட ˆ அரஹnத3kM
சமானமான ஞானsவபாdயாக இயlPtத;ைம[l இ3kcறாy. ˆ அnத உ;
Bmைமயான ஞானsவபாவt#; பkகm பாrkக ேவjVய2 ஒ;R மU1mதா;
இ2வைர ˆ ெசyயாமl இ3kcறாy, அைத ெசyவேத இpேபா2 உ;9டm
அவ?யானதாக இ3kcற2. அதாவ2 உ;^ைடய தQேபா2 ெவ/pப1m ஞானtைத
உ;^ைடய sவபாவ ஞானt#; பkகm #3p8 அைத எ#rெகாj1, அ`n2
ெகாllவ2 மU1ேம ˆ ெசyய ேவjVய அவ?ய கா@யமாக இ3kcற2. ேஹ உ[ேர!
எnதc சமயt#l ˆ sவயm உ;ைன அ`cறாேயா, அேத சமயt#g3nேத
உ;^ைடய ேமா“ மாrkகm 2வbc d1m, ˆ ஆtம ஆனnத அ^பவtைத ெபறt
2வbc d1வாy, சmயkதrசனm உ;9டm ெவ/pபU1 d1m, ˆ அரஹnதராகCm?tதராகCm ஆக ேவjVய ெசயlBைறைய (practical work-ஐ) ெதாடbc d1cறாy.
ேஹ உ[ேர! எtத மாrkகtைத இ;Rவைர கxடm த3வ2-2;பமான2 எ;R
நm8kெகாjVnதாேயா அnத மாrkகm உjைம[l ஒ3 ெப@ய ஆனnத யாt#ைர
யாMm. அ#l இைடdடா2 ெப3ckெகாjேட ேபாMm ஆனnதt2ட; ˆ அனnத
Lகt#; பkகm ெதாடrn2 வளrc? அைடn2 ெகாjேட ேபாவாy, அ#l
B;னK[l இ3pபாy. ஒ3 Bைற ˆ உ; ைசtத;ய MைகkMll எUVtதா; பாேர;!
அpபVc ெசyதாயானாl ஆனnதt#;-மc}c?[;-ேப@;பt#; மைழ உ;u2
ெபாOym.
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அ ரஹ nத r ~ ைல [ l ப # $ ;றா m ச ேயாக ேக வ g ம QR m ப # னானகா m
அேயாகேகவg ஆcய இரj1 Mணsதானbகlm இ3kc;றன. இைவக/;
ெபய@g3nேத இைவ ேகவgக/; Mணsதானbகll எ;R ெத@n2 ெகாllளலாm.
ஞானt#; Bm வளrc? அைடnத ~ைலைய ேகவலஞானm அlல2 ஷா[க ஞானm
எ;R ெசாlc;றனr. அவ@டm ஞானாவரண கrமt#; Bmைமயான அOC
காணpப1cற2.
Bதl Mணsதானt#g3n2 ப;9ரjடாm Mணsதானmவைர உllள உ[rகைள
அlப ஞானm உைடயவr-Mைறnத அ`C உைடயவr-சtமsத அ`C உைடயவr எ;R
ெசாlc;றனr. சtம எ;றாl (கrமtதாl) $டpபUட-ஆவரணt2ட; rVய எ;R
ெபா3ll. யா3kM ஞானாவரண கrமt#; இணkகm அதாவ2 ஆவரணm-மைறpP
இ3kcறேதா அவைர சtமsதr எ;R ெசாlc;றனr.
ப#$;றாm மQRm ப#னா;காm Mணsதானt#; ெபய@l ேயாகm எ;ற ெசாlpm
இ3kcற2. சேயாக எ;றாl ேயாகt2ட; எ;Rm அேயாக எ;றாl ேயாக(lலாத
எ;Rm ெபா3ll. சேயாக எ;ற ெசாl இலkகண ேநாkcl அntத ‚பk அதாவ2 Bதl
Mணsதானm Bதl ப#$;றாm Mணsதானt#; கைட?வைர எlலா உ[rகlm
ேயாகt2ட; இ3kc;றன எ;பதாMm. ஆtமp 8ரேதசt#l ந1kகm-அ#rCஅmtதm இ3tதைல ேயாகm எ;R ெசாlc;றனr. அ#rC-ந1kகm-அmtதm ~;R
ேபாதைல அேயாக எ;R ெசாlc;றனr.
கrமt#; பnதm-கU1 எvவாR ~க}cற2 எ;ப2 பQ` B;னேர நாm சrcைச
ெசy#3kcேறாm. ஆtமp 8ரேதசt#l அ#rC அதாவ2 ேயாகt#; காரணtதாl
கrமBm, ேநாகrமBm உ[@; பkகm ஈrககpப1c;றன. இத;ெபா3ll எ2வைர
ேயாகt#; அ#rC இ3kcறேதா அ2வைர கrம ேநாகrமbக/; ஏQP ~க}cற2.
க வ ளா ஹா ர m இ lலா # 3 nதா p m r ட உ [ r அ ர ஹ nத அ வ sைத [ l
லUசkகணkகாண-ேகாVkகணkகான வ3டbகll வா}n2 ெகாjV3kcற2
ஏென;றாl அbM ேநாகrம வrகைணகைள ஏQறl கால இைடெவ/ இ;`
ெதாடrn2 ~க}n2 ெகாjV3kcற2.
அரஹnதrக/; உடl பரம ஔதா@க உடலாMm. உ[r எpேபா2 ப;9ரjடாm
M ணsதானt# l 8 ர ேவ ? kc ற ேதா அ nத ச ம ய t# g 3 n2 ப ;9 ரjடா m
Mணsதானt#; அnதrBrrtத காலmவைர அவ3ைடய உடg; ஆதாரt#l வாmm
பாதர ~ேகாத உ[rகll ெவ/ேய` d1c;றன. ப#$;றாm Mணsதானt#; Bதl
சமயt#l ஔதா@க உடl ~ேகாத உ[rகll அQற பரமஔதா@க உடலாக
ஆcd1cற2.
‚rtதbகரrக/;-அரஹnதrக/; #vயtெதா9 ெவ/pபU1 பvdய உ[rகlkM
ேமா“ மாrkகt#; உபேதசm cைடkcற2. அரஹnதrகll இடmdU1 இடmrட
ெசlc;றனr ஆனாl அவrகll ஆஹாரm-உணC ஏQப#lைல எ;பைதpபQ` நாm
B;னேர சrcைச ெசy2 dUேடாm. அரஹnத ~ைல[l எnத உபசrகBm
இ3pப#lைல, B;னr B9 ~ைல[l உபசrகm ~க}n2 ெகாjV3nதாpm அ2Cm
அரஹnதரானCட; இlலாமl ேபாyd1cற2.
ேகவலஞானm அைடymேபாேத ப#$;றாm Mணsதானm ெதாடbc d1cற2.
அவ3ைடய ஆy/; கைட? ஒ3 அnதrBrrtத காலm uதm இ3kMmவைர
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ப#$;றாm Mணsதானேம இ3kcற2. ஐn2 ெமlgன உ[r எmt2kகll - அ, இ,
உ, 1, ‚ ஆcய ஐn2 எmt2kகைள உcச@kக எvவளC ேநரm ேதைவpப1cறேதா
அvவளC Mைறnத அnதrBrrtத காலேம ப#னா;காm Mணsதானt#; காலமாMm.
இnத Mணsதானt#l 85 அகா# கrம 8ரk3#க/; சt2வm இ3kcற2. அைவகll
அைனtைதym அOt2 உ[r Xரண வVdl கrமbகll அQற ?tத பரேமxVயாக
ஆcd1cற2. அவr இ3nத உடg; பரமாokகll கQXரmேபால உ3c காQ`l
மைறn2 d1c;றன. உ[r அேத சமயt#l ேமlேநாkcc ெச;R ேலாகாகாசt#;
உc?ைய ெச;றைடn2 அbேகேய ~ைலெகாj1 d1cற2. எlலா Mணbக/;
sவபாவ பrயாயbகll ~க}nத வjணm இ3kc;றன, உ[r அத; Bmைமயான Ltத
~ைல[l இ3kcற2. இvவாR ?tத பகவா; Mணsதானbகll இlலாதவராக
இ3kcறாr.
மகllகேள! நm ஒvெவா3வ3ைடய sவபாவBm rட ?tத3kM சமமாகேவ
இ 3 kc ற 2 . இ nத sவ பா வ m எ ;ன ேவா ந m( ட m உ llள2 , அ ைத நா m
ெபQ`3kcேறாm. நாm sவபாவt#l ெபQ`3pபைத ~க}காலt#l நm பrயாயt#l
ெவ/pப1tத ேவj1m. ?tத பகவா9; sவ‰பtைத அ`n2 ெகாjட 8றM
அவைரpேபாலேவ-அதாவ2 அவr எpபV இ3kcறாேரா அpபVேய நmBைடய
sவபாவBm இ3kcற2 எ;ற நm8kைகைய நாm ெகாllள ேவj1m. ஆனாl
இ ;R வ ைர நா m ந mைம ? tத ைர d ட அ # க பா kc ய சா g யா க ந m8 k
ெகாjV3kcேறாm.
எ;ன? உjைமயாக அpபV உணரdlைலயா? அேர, sவயm நாm எ:னேவா
jtதைரWட நmைம தாxவாகேவ க17nேறாm, ஆனாl „=கll அவைரWட
ேமலானவr எ:H எopk ெகாo"1pபதாகc ெசாln‰rகேள, இ7 எpப"
சாt0யமாSm? எ;R பலr ெசாlலkr1m.
?tத பகவா9; ~ைல(பrயாயm) மQRm நmBைடய sவபாவm(இயlP-Mணbகll)
இ ரjV p m ச ம ~ ைல இ 3 kc ற 2 . எ 2 வ ைர நா m ந mB ைட ய sவ பாவ ைத
அ`யdlைலேயா அ2வைர நாm எைத நm8k ெகாjV3kcேறாm எ;R இpேபா2
பாrkகலாm. ?tதr த9ைமயாக இ3kcறாr, ஆனாl நாm மைனd, மkகllகlட;
M1mபமாக இ3pபதாக நmPcேறாm. ?tதr உடl ஏ2m இlலாமl இ3kcறாr,
ஆனாl நாm உடpட; இ3kcேறாm, அnத உடைலேய நாm எ;R நm8k
ெகாjV3kcேறாm. ?tதr ஆைசகll எ2C(;` இ3kcறாr, ஆனாl நாm ஆைச
உ ைட ய வ rக ளாக - க ஷா ய bக ll - d 3 pP , ெவ R pP , ம ய kக m உ ைட ய வ rக ளாக
நmPcேறாm. ?tதr கrமbக/;` இ3kcறாr, நாm கrமm மQRm அத; உதயt2ட;
ஒ;` ஒ;ேறாெடா;றாக ஆcdUடதாக நmPcேறாm. [கrம உதயtதாl cைடtத
ப ண m , ெசாt2 L க bக / l ஒ ;` d 1 c ேறா m . ] ? tத r 8 ற ெபா 3 llக ைள
ெச yவ # lைல , ஆ னாl நா m 8 ற ெபா 3 llக ைள ெச yப வ னாக [ ப ண m , z 1 ,
வாக ன bக ைள ச mபா# pப வ னாக ] ந mP c ேறா m . ? tத r 8 ற # ரd ய bக ைள
அ^பdpப#lைல ஆனாl நாm 8ற #றdயbகைள-இn#@ய Lகbகைள [ெசாt2,
Lகbகைள] அ^பdpபவனாக நmPcேறாm. ?tதr ேகவலஞா9யாக இ3kcறாr, நாm
நm(டm ெவ/pப1m அ`C எvவளேவா அvவளேவ நm Bmைமயான அ`C எ;R
நmPcேறாm. ?tதr Mணsதானbகll அQறவராக இ3kcறாr, நாm நmைம
Mணsதான வVdl [(tயா#3xV, சmயk#3xV, 8ர#மாதா@, B9 ஆcய வVdl]
இ3kcேறாm எ;R நmPcேறாm.
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உ[r பrயாய ஞான அளC Mைறnத ஞானm உllள ~ேகாத 8றdkM வnதாpm,
அpேபா2m அத; sவபாவm அத^டேனேய உllள2. ஆனாl எpேபா2 உ[r த;
sவபாவtைதp பQ` அ`n2, BkகாலBm ஒேர வVdl ~ைலயாக இ3kMm
sவபாவt#l ஒ;RவதQகாக எnத M`p8Uட ேநாkMட; த; பkகm பாrkcறேதா
அpேபா2, அத; sவபாவm ஒ;R மU1ேம அத; பாrைவ[l ெத@ய வ3m, மQற எlலா
dஷயbகlm அத; பாrைவ[l ெத@வ#lைல.
ஆைகயாl இnத dஷயbகll எlலாவQைறym பQ`ய Bmைமயான அ`ைவp ெபQற
8றM ~ஜ t3வ Ltதாtமாைவ பாrpபதQM சமயசார cரnதm 56-வ2 காைத[l
ஆcசாrய MnதMnதr இvவாR ெசாlg[3kcறாr-இnத வjணbக/g3n2
Mணsதானmவைர எlலா உணrCகlm dயவஹார நயtதாl 8றd உ[rகlkM
ெசாlலpபUட ேபா#pm உjைம[l அதாவ2 ~cசய நயtதாl அnத எ#pm ஒ3
உ[rrட இlைல. வrணm Bதலான 29 உணrCகll எைவ எ;பைதpபQ`ய வrணைன
காைத 5 0 - g 3 n2 5 5 - வ ைர ெசாlல p ப UV 3 kc ற 2 . ˆ bக ll இ ைவ க ைள
சமயசாரtைத பVt2t ெத@n2 ெகாllzrகll எ;R எjocேற;. ஆனாpmrட
எ;^ைடய ப[Q?kகாக இbM அைவகைள எm#k ெகாjV3kcேற;.
உ[3kM வrணm இlைல, மணm இlைல, Lைவ இlைல, sபrசm-ெதா1
உ ண rC r ட இ lைல , வ V வ m இ lைல , உ ட l இ lைல , உ ட ல ைம pP சmsதானmஇlைல, கc?தமாக ெபா3tதpபUட உடலைமpP-சmஹன; இlைல,
உ[3kM d3pP-இராக உணrC இlைல, ெவRpP-tேவஷ உணrC இlைல, மயkகேமாஹ உணrC இlைல, 8;ெனாU1-8ரtயயm-ஆsரவ உணrC இlைல, கrமm
இlைல, ேநாகrமm rட இlைல, உ[@l வrkகm-கrம பரமாokகll இlைல,
கrமாக மாQறமைடym வrkகைனகll இlைல, sபrதகbகll-பல; த3m சk#
ெகாjட கrம அokகll இlைல, அtயாதமsதானm-ஆ;uக இடm இlைல,
அ^பாகsதானm-அ^பdkMm இடBm இlைல, உ[3kM ேயாகsதானm-உ[r
8ரேதசt#l அ#rC ~கmm இடBm இlைல, பnதsதானm-கrமp 8ைணpP
ஆ M ( ட B m இ lைல , உ த ய sதான m - க rம உ த ய m ~ க m ( ட B m இ lைல ,
மrkகணாsதானm-உ[@l பல க#கlkM ெசlpm பாைதகlm இlைல, உ[3kM
s# # ப nத sதா ன m - க rம m ~ ைல ெகா jV 3 kM m இ ட B m இ lைல ,
சbkேலxசsதானBm-ேவதைன அைடym இடBm இlைல, dLt#sதானm•yைம அைடym இடBm இlைல, உ[3kM சyயம லp#sதானm-கU1pபா1
அைடym இடBm இlைல, {வsதானBm-அதாவ2 MணsதானBm இlைல.
இ2 இlைல, அ2 இlைல எ;R ெசாlc”rகேள, ஆtமா எ;ன Ž;யமாகXjயமாக-எ2Cேம இlலாத ஒ3 sவ3பமா? எ;R ˆbகll ேகUகலாm. ஆcசாrய
அ(rதசn#ரr சமயசார கலச 37-ஆm காைத[l இvவாR rRcறாr-வrணm Bதலான
உணrCகll ஆtமாdg3n2 ேவறானதாMm ஆைகயாl அnதr#3xV-உllBகm
ெகாj1 பா rpப வ 3 kM இ ைவ க ll எ lலா m ெகா €ச mr ட t ெத @ வ # lைல .
சrேவாtc3xட-(கc?றnத தt2வேம காணk cைடkcற2. ைசtத;ய பாவ
sவ‰பm ஒ;R மU1ேம, 8@dlலாத ஒU1 ெமாtத •ய வVவ Ltதாtம த; உ3வmsவ‰பm மU1ேம- #@கால Ltதாtமாேவ ெத@cற2.
நாmrட நmBைடய ~ஜ Ltதாதமாைவp பாrkக ேவj1m எ;ற பாவைனyட;,
- உbகll அmமா.
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Sணsதான=க\: ]V^, இயkகm மGHm காலm
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அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
நாm ெபா2pபைடயாக 14 Mணsதானbக/; sவ‰பm பQ` பாrtேதாm. இpேபா2
எ lலா M ணsதான bக ைள y m ஒ vெவா;றாக ெவ vேவ R ேநாkc l ம # pŒ 1
ெசyயலாm. 14 Mணsதானbக/; ெபயrகlm இpேபா2 உbகlkM ~ைனdl
இ3kMெம;R எjocேற;. ~ைனdl இlைலெய;றாpm இpேபா2 அைவகைள
~ைனCkMk ெகாj1 வா3bகll. அைவகll ெபயrகll இvவாR இ3kc;றன:1.utயாt7வm, 2.சாசாதன சmயkt7வm, 3.சmயk utயாt7வm, 4.அWரத
சmயkt7வm, 5.ேதச Wரதm, 6.]ரmமtத Wரதm, 7.அ]ரமtத Wரதm, 8.அ8rவ கரணm,
9.அIv1t0 கரணm, 10.•k–ம சாmபராயm, 11.உபசnத ேமாஹm, 12.—ண ேமாஹm,
13.சேயாகேகவU மGHm 14.அேயாகேகவU. ேமாஹm மQRm ேயாகm ஆcய இரjV;
ேநாkcl இnத 14 Mணsதானbகll 8@kகpபU1llளன. இைதpபQ` நாm B;னேர
‘ேழ ெகா1kகp பU1llள நா;M ேநாkMக/l சrcைச ெசy#3kcேறாm.
1.தrசன ேமாஹrய கrமt0: உதயm அlல7 உதயu:ைம ேநாknl : Bதl
நா;M Mணsதானbக/l Bதl Mணsதானt#l தrசன ேமாஹ’ய கrமt#;
( tயாt2 வ p 8 ரk3 # [ ; உ த ய m இ 3 kc ற 2 , $ ;றா m M ணsதானt# l
சmயk(tயாtவp 8ரk3#[; உதயm இ3kcற2 மQRm நா;காm Mணsதானt#l
சmயkt2வp 8ரk3#[; உதயm அlல2 இnத $;R 8ரk3#க/; உபசமேமாதKேவா அlல2 ஷயேமா-அOேவா இ3kcற2. இரjடாவ2 Mணsதானt#l தrசன
ேமாஹ’ய கrமt#; உதயm, உபசமm, ஷயm அlல2 ஷேயாபசமm இைவக/l எnத
~ ைல y m இ lைல யா ைக யா l த rச ன ேமா ஹ ’ ய t# ; ேநா kc l இ nத
Mணsதானt#l பா@ணா(க பாவm இ3pபதாகc ெசாlலpப1cற2 ஆனாpmrட
இnத Mணsதானt#l அனnதா^பn#[; உதயm இ3kcற2.
2.சாVt0ர ேமாஹrய கrமt0: உதயm அlல7 உதயu:ைம ேநாknl :-இnத
ேநாkM ஐnதாm Mணsதானt#g3n2 ப;9ரjடாவ2 Mணsதானbகllவைர
கா ண pப 1 c ற 2 . ஐ nதா வ 2 M ண sதா ன t# l அ ன nதா ^ ப n# ம QR m
அpரtயாkயானவrண கஷாயbக/; உதயm இlலாைமym, 8ரtயாkயானாவரணm,
ச€Lவலனm மQRm ேநாகஷாய கrமbக/; உதயBm இ3kcற2. ஆறாவ2
Mணsதானt#l Bதl $;R கஷாயbக/; நா;ைம[; உதய(;ைம மQRm
ச€Lவலன கஷாய கrமbக/; ‚dர உதயBm இ3kcற2. ஏழாவ2 Mணsதானt#l
ச€Lவலன கஷாய கrமt#; மnத உதயm இ3kcற2. எUடாவ2 Mணsதானt#l
ச €L வ ல ன க ஷா ய க rம t# ; ம nத த ர உ த ய m இ 3 kc ற 2 . ஒ ;ப தாவ 2
Mணsதானt#l ச€Lவலன கஷாய கrமt#; மnததம உதயm இ3kcற2. பtதாவ2
Mணsதானt#l ச€Lவலனt#; ŽUஷம ேலாப கஷாய கrமt#; உதயm மU1ேம
இ3kcற2. ப#ெனா;றாவ2 Mணsதானt#l சா@t#ர ேமாஹா’ய கrமt#; 21
8ரk3#க/; (நா;M அpரtயாkயானாவரணm, நா;M 8ரtயாkயானாவரணm, நா;M
ச€Lவலனm மQRm ஒ;ப2 ேநாகஷாயbகll ஆcயைவக/;) உபசமm இ3kcற2.
ப;9ரjடாm Mணsதானt#l ேமேல ெசாlலpபUட 21 8ரk3#க/; ஷயm-அOC
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காணpப1cற2. [இரjடாவ2 Mணsதானt#l அனnதா^பn# கஷாயt#; உதயm
இ3kcற2.]
3.ேயாகm இ1pப0: ேநாknl:- ஒ;R Bதl ப#$;றாm Mணsதானmவைர
ேயாகm இ3kcற2. ப#$;றாm Mணsதானt#l [கஷாயm இlலாத ~ைல[l]
ேயாகt#; இணkகm Bkcயமானதாக இ3kcற2.
4.ேயாகm இlலாைமM: /knயt7வ ேநாknl:- ப#னா;காm Mணsதானt#l
ேயாகm இlலாைம Bkcயமானதாக காணpப1cற2. இ9 மQற ேநாkMகll பQ`p
பாrkகலாm.
5. அWரத மGHm Wரத ேநாknl:- Bதl Mணsதானt#g3n2 நா;காவ2
Mணsதானm வைரyllள நா;Mm அdரத MணsதானbகளாMm. ஐnதாவ2
Mணsதானm dரதாdரத MணsதானமாMm. ஆறாவ2 Mணsதானt#g3n2
ேமpllள எlலா Mணsதானbக/pm இ3kMm உ[rகll dர#களாவr.
6.அbஞா[ ஞா[ ேநாknl:- Bதl $;R MணsதானBm அ€ஞா9
உ[rக/^ைடயதாMm. நா;cg3n2 ப#னா;காm Mணsதானbகll வைர[l
உllள உ[rகll ஞா9கlைடயதாMm அதாவ2 சmயkஞா9 கlைடயதாMm.
7.அlபbஞr மGHm சrவbஞrகll ேநாknl:- ஒ;`g3n2 12-ஆவ2
Mணsதானt#l இ3pபவrகll அlப€ஞr-அlப ஞா9களாவr. 13 மQRm 14-ஆm
Mணsதானt#l இ3pபவrகll சrவ€ஞராவr. இnத இரj1 Mணsதானbகlm
ேகவgக/^ைடயதாMm.
8.sராவகr-இlலறtதாr ேநாknl:- நா;காவ2, ஐnதாவ2 Mணsதானt#l
இ3kMm உ[rகll sராவகrகளாவr.
9.S1 அதாவ7 /[ ேநாknl:- 1)8ரமtத-அp8ரமtத M3 ஆறாவ2, ஏழாவ2
Mணsதானbக/l ஊ€சl ஆ1வ2ேபால வn2m ேபாymெகாjV3kMm பாவgbc
B9வr M3 ஆவாr.
2)sேரK[l சவா@ ெசyym M3- 8-ஆவ2 Bதl 12-ஆவ2 Mணsதானbக/l
உllள M3வrகளாவr.
3)பரமM3 13-ஆm, 14-ஆm Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll அதாவ2 அரஹnத
பரமாtமாkகll பரமM3kகll ஆவr.
10.sேரp ேநாknl:- 1)உபசம sேரK உ[r-எUடாவ2, ஒ;பதாவ2, பtதாவ2
மQRm ப#ெனா;றாவ2 MணsதானbகlkM ெசlபவr உபசமsேரK[l சவா@
ெசyym B9வr ஆவாr. ப#ெனா;றாm Mணsதானt#QM 8றM d#pபV அtத
B9வr வ@ைசயாக 10-9-8-7-6 என ‘} Mணsதானbக/; வOேய பVpபVயாகேவ
இறbMcறாr அதாவ2 ப#ெனா`g3n2 ஆறாவ2 Mணsதானt#QM வ3cறாr.
2)ஷபகsேரK[l சவா@ ெசyym B9வr 8-9-10-12 Mணsதானவrt#
B9வராவாr. [ஷபகsேரK[l சவா@ ெசyபவr uj1m ‘ேழ வ3வ#lைல, d#pபV
13-ஆm Mணsதானt#Qேக ெசlcறாr.]
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11.]ரமாதm மGHm ]ரமாதu:ைம ேநாknl:- ஒ;`g3n2 ஆறாவ2
M ண sதா ன mவ ைர உ llள உ [ rக ll 8 ர மா த உ ண rC - ேசா mப l உ ண rC
உllளைவகளாMm. ஏOg3n2 14-வைர உllள எlலா Mணsதான உ[rகlm
ேசாmபலQற-8ரமாதமQற உணrC உllளைவகளாMm.
12.ேயாகm மGHm ேயாகu:ைம ேநாknl:- ஒ;R Bதl 13-வைர ேயாகt2ட;
உllள Mணsதானbகll, 14-ஆm Mணsதான உ[rகll மU1m ேயாகமQறைவகளாMm.
13.இராn மGHm “தராn ேநாknl:- 1)ஒ;`g3n2 $;றாவ2 Mணsதானm
வைர இராகm உllள உ[rகll மU1ேம இ3kc;றன, அைவ ேமா“மாrகt#QM
எ#@களாMm. அைவக/டm zதராகtத;ைம எ;ப2 ஒ3 (கc?`ய அளCrட
இlைல.
2)நா;M Bதl 10-வைர zதராகt2ட;, இராகBm உllள MணsதானbகளாMm.
ஆனாl இbM ெகா€சm ெகா€சமாக zதராகtத;ைம அ#க@t2kெகாjேட
ேபாcற2, இராகBm ெகா€சm ெகா€சமாக Mைறn2 ெகாjேட ேபாcற2.
3)11, 12, 13 மQRm 14-ஆm Mணsதான உ[rகll Xரண zதராcகளாவr. 11 மQRm
12-ஆm Mணsதானt#l உllளவrகைள zதராc சtமsதr எ;Rm 13 மQRm 14-ஆm
Mணsதானt#l உllளவrகைள zதராக சrவ€ஞr எ;Rm ெசாlc;றனr.
14.Oகm மGHm 7kக ேநாknl:- (tயாt2வm, அ€ஞானm மQRm dரத(;ைம
$;Rm 2kகt#QM காரணbகளாMm. ஆைகயாl இnத ேநாkcl 8;வ3மாR
8@Cகll அைமc;றன.
1)ஒ;R Bதl $;றாm Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll d#pபV 2kகtைதேய
அ^பவm ெசyc;றனr.
2)நா;M Bதl 10-ஆm Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll ெகா€சm LகBm
ெகா€சm 2kகBm அ^பdkc;றனr. எvவளC zதராகtத;ைம இ3kcறேதா
அvவளC Lகtைதym எvவளC இராகm இ3kcறேதா அvவளC 2kகtைதym
அ^பவm ெசyc;றனr.
3)11,12-ஆm Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll Xரண zதராcகளானதாl
Lகtைதேய அ^பdkc;றனr.
4)13 மQRm 14-ஆm Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll அனnத Lகtைத அ^பவm
ெசyc;றனr ஏென;றாl அவrகlkM ேகவலஞானBm-அனnதஞானBm மQRm
அனnத zrயBm ெவ/pபUV3kc;றன, LகBmrட அனnத Lக வVdl
பரண(kcற2.
15.ப˜ராtமா, அnதராtமா, மGHm பரமாtமா ேநாknl:- 1)ஒ;R, இரj1 மQRm
$;றாm Mணsதானt#l இ3pபவr ப›ராtமாkகளாவr.
2)நா;cg3n2 12-ஆm Mணsதானmவைர உllள உ[rகll அnதராtமாkகளாவr.
3)13 மQRm 14-ஆm Mணsதானt#g3pபவr பரமாtமாkகளாவr.
16.அOேபாபேயாகm, Oேபாபேயாகm மGHm Otேதாபேயாகm ேநாknl:- 1)ஒ;R
Bதl $;றாm Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll Bkcயமாக அLேபாபேயாகt#l
இ3pபவrகளாவr.
2)நா;M Bதl ஆறாவ2 Mணsதானt#l இ3kMm உ[rகll Bkcயமாக
Lேபாபேயாகt#l இ3pபவrகளாவr. நா;M மQRm ஐnதாm Mணsதானt#g3kMm
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உ[rகlkM ?ல ேநரbக/l LtேதாபேயாகBm ~க}cற2 ஆைகயாl ெகௗண
வVdl அவrகll Ltேதாபேயாcகளாவr.
3)ஏm Bதl 14-ஆm Mணsதானt#l உllள உ[rகll Ltேதாபேயாகt#l
இ3pபவrகளாவr.
1 7 . த ru அ த ru ேநாkn l : - 1 ) ஒ ;R B த l $ ;றா m M ணsதான m
அதr(கlைடயதாMm ஏென;றாl தrமm அதாவ2 ேமா“மாrkகm இnத Mணஸதான
~ைலக/l ெவ/pப1வ#lைல.
2)நா;M Bதl 14-ஆm Mணsதானm தrமt#l அதாவ2 ேமா“மாrகkகt#l
உllள உ[rக/^ைடயதாMm.
18.utயாசாVt0ர மGHm சmயkசாVt0ர ேநாknl:- 1)ஒ;R Bதl $;றாm
Mணsதானt#l உllள உ[rகll (tயாசா@t#ரm உைடயவrகளாவr.
2)நா;M Bதl 14-ஆm Mணsதானt#l உllள உ[rகll சmயkசா@t#ரtைத
உைடயவrகளாவr. ெவ/ dரதbகll ஏQற 8றMrட எ2வைர ஆtமா^பவm
அைடயdlைலேயா அ2வைர அnத உ[rகlkM சmயkசா@t#ரm இ3kக BVயா2
எ;ப2 இ#g3n2 ெத@யவ3வ2.
இ2ேபால இ;^m பல ேநாkMக/l Mணsதானbகைள ஆராய BVym.
இைவகைளெயlலாm ப[;ற 8றM Mணsதானm மQRm ேமா“மாrkகt#;
sவ‰பm எpபV இ3kcற2 எ;பைத நmமாl ெத/வாக அ`n2 ெகாllள BVcற2.
இnத எlலா ேநாkMகlm 8ரmமcசா@ பjVU Š யxபாl{ ெஜ[; அவrக/;
Sணsதான Wேவcச: எ;ற Ptதகt#g3n2 எ1kகpபUடைவகளாMm. ˆbகll
அnத Ptதகt#l ேமpm d@வாகk ெகா1kகpபU1llள வrணைனகைள பVt2t
ெத@n2 ெகாlllbகll.
இpேபா2 கமனாகம;-எnத Mணsதானt#g3n2 எnெதnத MணsதானbகlkM
ேபாகBVym மQRm எnத Mணsதானt#g3n2 எnெதnத MணsதானbகlkM
வரBVym அதாவ2 Mணsதானbக/l நm ஏQற இறkக இயkகm எvவாெறlலாm
இ3kகBVym எ;பைதpபQ` L3kகமாக இpேபா2 பாrkகலாm. உ[@; உணrCகll
ெதாடrc?யாக ஒேரமா#@யாக இ3pப#lைல. சmயkt2வtைத ெபQற உ[r த;
உணrdl இOn2 8றM uj1m ‘} MணsதானbகlkM வரBVym, அேதேபால
uj1m P3ஷாrtதtைத ெசy2 ேமl MணsதானbகlkMm ேபாகBVym. Bதl
M ணsதானt# g 3 n2 ேந ராக நா;கா m M ணsதானt# QM ெச lல B V y m .
dரதேமQற #ரvயgbc sராவகராக இ3nதாl ெகா€சm அ#க P3ஷாrtதm ெசy2
ஒ;`g3n2 ேநராக ஐnதாm Mணsதானtைத அைடயBVym. ஒ3 #ரvயgbc B9
ேமpm அ#க P3ஷாrtதm ெசy2 Bதl Mணsதானt#g3n2 ேநராக ஏழாவ2
Mணsதானt#QMp ேபாகBVym. $;R கஷாய நா;ைமகைள இlலாமl ெசyத
#ரvயgbc B9ேய ஏழாவ2 Mணsதானt#QM ெசlpவாr, யாr இரj1 கஷாய
நா;ைமகll மU1ேம இlலாமl ெசyym P3ஷாrtதtைத ெசyயBVcறேதா அnத
#ரvயgbc B9வr ஐnதாm Mணsதானt#Qேக ெசlவாr, மQRm யாr ஒ3 கஷாய
ந;ைமைய இlலாமl ெசyym Mைறnத P3ஷாrtதtதைத ெசyயBVcறேதா அnத
#ரvயgbc B9வr நா;காm Mணsதானt#QMc ெசlவாr. சா#(tயா#3xV
அதாவ2 ஒ3Bைற சmயk2வtைத அைடnத 8றM (tயாt2வt#QM வnதாl
அpபVpபUட உ[r ஒ;`g3n2 $;றாm Mணsதானt#QM ெசlல BVயm.
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1. /தl Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: Bதl Mணsதானt#g3n2 நா;காவ2, ஐnதாவ2, ஏழாவ2
MணsதாbகlkMm மQRm B;னேர சmயkt2வtைத ெபQR 8றM Bதl
Mணsதானt#QM-(tயாt2வt#QM வnத உ[ராக இ3nதாl ேநராக $;றாவ2
M ண sதா ன t# QM m ேபா க B V y m . இ pேபா 2 B த l M ண sதா ன t# QM
எbc3nெதlலாm வரBVym எ;R பாrkகலாm.
வ1தl: ஆறாவ2, ஐnதாவ2, நா;காவ2, $;றாவ2 மQRm இரjடாவ2
Mணsதானbக/g3n2 Bதl Mணsதானt#QM வரBVym. Bதl Mணsதானt#l
அ1tத 8றdkகான ஆyைள கUVkெகாllள BVym. இnத Mணsதானt#l
மரணமைடn2 நா;M க#[pm ெச;R 8றkக BVym.

2. இரoடாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: இரjடாm Mணsதானt#g3n2 Bதl (tயாt2வ Mணsதானt#QM
மU1ேம ேபாகBVym.
வ1தl: Bத;Bைறயாக சmயkt2வm-8ரதேமாபம சmயkt2வm அைடnதவrகll
மU1ேம 8ரxடராc அனnதா^பn# காஷாயt#; 8ரk3# உதயமானாl ஆறாவ2
(Bதgl ஏழாவ2 Mணsதானt#g3n2 ஆறாவ2 Mணsதானt#QM இOn2),
ஐnதாவ2, மQRm நா;காவ2 Mணsதானbக/g3n2 இரjடாm Mணsதானt#QM
வரBVym.

இ2 ேமg3n2 ‘ேழdmm MணsதானமாMm மQRm Bத;Bைறயாக சmயkt2வm
அைடnத-8ரதேமாபச சmயk#3xVym, 8ரதேமாபச sராவkMm, 8ரதேமாபச
B9yேம இரjடm Mணsதானt#QM வரBVym. சmயkt2வm அைடymB; அ1tத
8றd ஆyll கUV[3nதாl நா;M க#[pm ெச;R 8றkக BVym.
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3. %:றாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபா த l : $ ;றா m M ண sதா ன t# g 3 n2 B த l அ lல 2 நா ;கா m
MணsதானbகlkMp ேபாகBVym
வ1தl: ஆறாவ2, ஐnதாவ2, நா;காவ2 மQRm B;னேர சmயk2வமைடn2 Bதl
Mணtதானt#QM வnத உ[ராக இ3nதாl அbc3n2m $;றாm Mணsதானt#QM
வரBVym.

$;றாm Mணsதானt#l மரணm ~க}வ#lைல.
4. நா:காm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: நா;காm Mணsதானt#g3n2 #ரvயgbc B9யாக இ3nதாl ேமேல
ஏழாவ2 Mணsதானt#QMm, #ரvயgbc sராவகராக இ3nதாl ேமேல ஐnதாவ2
Mணsதானt#QMm, ‘ேழ ெசlல ேவj1ெம;றாl $;றாவ2 Mணsதானt#QMm,
8ரதேமாபசம சmயk2வமைடnத உ[ராக இ3n2 8ரxடராc அனnதா^பn#
கஷாயm உதயt#QM வ3மானாl இரjடாவ2 Mணsதானt#QMm அlல2 Bதl
Mணsதானt#QMm ேபாக BVym.
வ1தl: ஆறாவ2, ஐnதாவ2, $;றாவ2 மQRm Bதl Mணsதானbக/g3n2
நா;காm Mணsதானt#QM வரBVym.

உபசம sேரKl ஏ`ய உ[rகll மQRm ஐn2, ஆR, ஏழாவ2 Mணsதான உ[rகll
மரணமைடnத அ1tத சமயt#l நா;காm Mணsதானt#QM வn2 அ1tத 8றd
எ 1 kக c ெச lp வா rக ll . ச mய kt2 வ m அ ைட y mB ; அ 1 tத 8 ற d ஆ y ll
கUV[3nதாl நா;M க#[pm ெச;R 8றkக BVym. சmயkt2வm அைடnத 8றM
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அ1tத 8றd ஆyll கUV[3nதாl சmயk2வt2ட; ைவமா9க ேதவராகp 8றpபr.
ஷா[க சmயk#3xVயாக இ3n2 மரணமைடnதாl சmயk2வtைத இழkகாமl
அ1tத 8றdkMc ெசlவr. அpபVpபUட உ[r ேதவ க#kM ெச;றாl ைவமா9க
ேதவராகp 8றpபr. ம9த, dலbM க#kM ெச;றாl ேபாகX(l ெச;R 8றpபr. நரக
க#kM ெச;றாl Bதl நரகt#QM மU1ேம ெச;R 8றpபாrகll.
5. ஐnதாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: #ரvயgbc B9யாக இ3nதாl ேமேல ஏழாவ2 Mணsதானt#QM
ேபாcறாr. ஐn#g3n2 ‘ேழ ெசlpm உ[r நா;M, $;R, 8ரதேமாபசம
சmயk2வமைடnத sராவக உ[ராக இ3n2 8ரxடராc அனnதா^பn# கஷாயm
உ த ய t# QM வ 3 மானாl இ ரjடாவ 2 M ணsதானt# QM m அ lல 2 B த l
Mணsதானt#QMm ேபாக BVym.
வ1தl: ஆறாவ2, #ரvயgbc sராவகராக இ3nதாl நா;காவ2 அlல2 Bதl
Mணsதானbக/g3n2 வரBVym.

6. ஆறாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: ஆறாm Mணsதானt#g3n2 ேமேல ேபாகேவj1ெம;றாl ஏழாவ#QMm
‘ேழ ேபாக ேவj1ெம;றாl எlலா MணsதானbகlkMm அதாவ2 ஐn2, நா;M,
$;R, 8ரேதாபசம சmயk2வமைடnத B9 8ரxடராc அனnதா^பn# கஷாயm
உதயt#QM வ3மானாl ஏOg3n2 ஆறாவ2 வOயாக இரj1kMm அlல2 Bதl
MணsதானbகlkMm ேபாகBVym.

வ1தl: ஏழாவ2 Mணtதானt#g3n2 மU1ேம ஆறாவ2 Mணsதானt#QM
வரBVym.
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7. ஏழாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: sேரK[l ஏRm பாவgbc B9யாக இ3nதாl அதாவ2 சா#ஷய
பாவgbc B9யாக இ3nதாl எUடாவ2 Mணsதானt#QMm, sவsதான பாவgbc
B9யாக இ3nதாl அதாவ2 ஆRkMm, ஏmkMm ஊ€சgl ஆ1வ2ேபால
ேபாymவn2ெகாjV3kMm B9யாக இ3nதாl ஆறாவ2
Mணsதானt#QMm
ேபாகBVym. மரணமைடnதாl அ1tத சமயm நா;காm Mணsதானt#QM வn2
அ1tத 8றdkM ெசlவாr.
வ1தl: #ரvயgbc B9யாக இ3nதாl Bதலாவ2, நா;காவ2 ஐnதாவ2
M ண sதா ன bக / g 3 n2 m ம QR m பா வ g bc B 9 ~ ைல [ l ஆ றா வ 2
Mணsதானt#g3n2m ஏழாவ2 Mணsதானt#QM வரBVym. உபசம sேரKl
ஏ ` ய உ [ r இ ற bM mேபா 2 m ஏ ழா வ 2 M ண sதா ன t# QM வ 3 c றா r .

8. எwடாவ7 Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: sேரK ஏRm B9யாக இ3nதாl ேமேல ஒ;பதாவ2 Mணsதானt#QM
ேபாcறாr. உபசம sேரK ஏ` இறbMmேபா2 எUVg3n2 ஏmkM ேபாcறாr.
மரணமைடnதாl அ1tத சமயt#l நா;காm Mணsதானt#QM ேபாcறாr. உபசம
sேரK ஏRm உ[r ஏRmேபா2 எUடாm Mணsதானt#; Bதl பாகt#l
மரணமைடவ#lைல.
வ1தl: சா#சய அpரமtத பவgbc B9வr ஏOg3n2 எU1kM வ3cறாr. உபசம
sேரK[l இறbMmேபா2 ஒ;ப#g3n2 எU1kM வ3cறாr.

9. ஒ:பதாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: ஒ;பதாm Mணsதானt#g3n2 ேமேல பtதாm Mணsதானt#QM
ேபாcறாr. உபசம sேரK[l ஏ` இறbMmேபா2 ஒ;ப#g3n2 எUடாm
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Mணsதானt#QM ேபாcறாr. மரணமைடnதாl அ1tத சமயt#l நா;காm
Mணsதானt#QM ேபாcறாr.
வ1தl: sேரK ஏRm B9வr எUடாவ2 Mணtதானt#g3n2 ஒ;பதாவ2
Mணsதான#QM வ3cறாr. உபசம sேரK[l ஏ` இறbMmேபா2 பt#g3n2
ஒ;பதாm Mணsதானt#QM வ3cறாr.

10.பtதாவ7 Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ஷபகsேரpMl ேபாதl: ஷபகsேரK[l ஏRபவr பt#g3n2 ப;9ரjடாm
Mணsதானt#QM ேபாcறாr. ஷபகsேரK[l ஏRm B9வr மரணm அைடவ#lைல.
ஷபகsேரpMl வ1தl: ஷபகsேரK[l ஏRபவr ஒ;ப#g3n2 பt#QM
வ3cறாr.
உபசம sேரpMl ேபாதl: உபசம sேரK[l ஏRபவr பt#g3n2
ப#ெனா;றாm Mணsதானt#QM ேபாcறாr அlல2 sேரK[g3n2 இறbMm
ேபா2 பt#g3n2 ஒ;ப2kM ேபாcறாr. மரணமைடnதாl அ1tத சமயt#l
நா;காm Mணsதானt#QM ேபாcறாr.
உபசம sேரpMl வ1தl: உபசம sேரK[l இ3pபவr ஒ;ப#g3n2m
ப#ெனா;`g3n2m பtதாவ2 Mணsதானt#QM வரBVym.

11. ப0ெனா:றாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:-இ2 உபசம
sேரK[; MணsதானமாMm.
ேபாதl: இbc3n2 ‘} Mணsதானt#Qேக ேபாக BVym அதாவ2
ப#ெனா;றாm Mணsதானt#g3n2 B9வr பtதாm Mணsதானt2kM ேபாcறாr.
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மரணமைடnதாl அ1tத சமயm நா;காm Mணsதானt#QM வn2 அ1tத 8றdkM
ெசlவாr
வ1தl: பtதாவ2 Mணsதானt#g3nேத ப#ெனா;றாm Mணsதானt#QM
வரBVym.

12. ப:[ரoடாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:- இ2 ஷபகsேரK[;
MணsதானமாMm. இbM மரணm ~க}வ#lைல.
ேபாதl: ப;9ரjடாm Mணsதானt#g3n2 ப#$;றாm Mணsதனt#Qேக
ேபாகBVym.
வ1தl: பtதாm Mணsதானt#g3nேத ப;9ரjடாm Mணsதானt#QM
வரBVym.

13. ப0%:றாm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: ப#$;றாm Mணsதானt#g3n2 ப#நா;காm Mணsதானt#Qேக
ேபாகBVym.
வ1தl: ப;9ரjடாm Mணsதானt#g3nேத ப#$;றாm Mணsதானt#QM
வரBVym.
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14. ப0நா:காm Sணsதானt0U1n7 ேபாதl வ1தl:ேபாதl: ப#நா;காm Mணsதானt#g3n2 அரஹnதபரேமxV உ[r
Mணsதானbகll அQற ?tதபரேமxVயாக ஆcறாr.
வ1தl: அரஹnத பரேமxV உ[ேர ப#$;றாm Mணsதானt#g3nேத
ப#நா;காm Mணsதானt#QM வரBVym.

Mணsதானbக/l இயkகm அதாவ2 ேபாதl வ3தl பQ` பாrtத 8றM இpேபா2
Mணsதானt#; காலm பQ`p பாrkகலாm. M`p8Uட Mணsதானt#l உ[r
அ#கபUசm எvவளC காலmவைர இ3kக BVyேமா அnத காலtைத Mணsதானt#;
உtnVeட காலm-அ0கபwச காலm எ;R ெசாlc;றனr, மQRm MைறnதபUசm
எvவளC காலm இ3kகBVyேமா அைத ஜக:ய காலm-Sைறnதபwச காலm எ;R
ெசாlc;றனr. இpேபா2 சா#, அனா# என பல இடbக/l வ3m ெசாQக/;
ெபா3ll எ;னெவ;R பாrkகலாm.
அனா#=அ;+ஆ# - எதQM ஆ#-Bதl அதாவ2 ெதாடkகm இlைலேயா அைத
அனா0 எ;R ெசாlc;றனr.
அனnதm=அ;+அnதm - எதQM அnதm-BVC இlைலேயா அைத அனnதm எ;R
ெசாlc;றனr.
சா#=ச+ஆ# - எதQM ெதாடkகm எ;ப2 இ3kcறேதா அதாவ2 எpேபாதாவ2 ஒ3
சமயt#l ெதாடkகm உjடாcறேதா அைத சா0 எ;R ெசாlc;றனr.
சாnதm=ச+அnதm-எதQM BVC எ;ப2 இ3kcறேதா அதாவ2 எnத சமயt#லாவ2
BVவைடcறேதா அைத சாnதm எ;R ெசாlc;றனr.
அனா0அனnதm, அனா0சாnதm, சா0அனnதm, சா0சாnதm என இைவ நா;M
dதமாக இ3kக BVym.
1. /தl utயாt7வ Sணsதானt0: காலm:- அபvdய உ[r ேநாkcl இnத
Mணsதானt#; காலm அனா#அனnத மாMm. •ரா^•ர பvdய^kM சmயk2வm
அைடym தM# இ3nதாpm ~tய~ேகாதtைத dU1 அnத உ[r ெவ/ேய
வ 3 வ # lைல யா ைக யா l அ nத உ [ r அ ன nத கா ல t# QM p 8 ற M m
ேமா “ ம ைட வ # lைல ; ஆ ைக யா l அ வ 3 ைட ய ( tயா t2 வ கா ல B m
அனா#அனnதமாMm. எnத உ[r சmயkt2வtைத அைடcறேதா அத; (tயாt2வ
கால m அ னா# சா nத மா M m . சா# ( tயா# 3 xV அ தாவ 2 யா r ஒ 3 B ைற
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சmயkt2வtைதp ெபQR 8றM #3mப (tயாt2வt#QM வn2llளாேரா அவ3ைடய
(tயாt2வ காலm சா#சாnதமாMm. அவ3ைடய உtc3xட-அ#கபUச காலm
ெகா€சm Mைறnத அrtத Ptகல பராவrtதன காலமாMm. ஜக;ய-Mைறnதகாலm ஒ3
அnதrBrrtதமாMm.
2.இரoடாவ7 சாசாதன Sணsதானt0: காலm:- இரjடாவ2 சாசாதன
Mணsதானt#; அ#கபUச காலm 6 ஆவ/ மQRm MைறnதபUச காலm ஒ3
சமயமாMm.
3.சmயkutயாtவ Sணsதானt0: காலm:- சmயk(tயாt2வ Mணsதானt#;
காலm யதாேயாkய-ெபா3tதமான அnதrBrrtத காலமாMm. இ#l ஜக;யm,
மtயமm, உtc3xடm எ;ற ேவRபா1 இlைல. [இnத Mணsதானt#l உ[r
மரணமைடவ#lைல.]
4 . அ W ரத ச mய kt7 வ S ணsதானt0 : கால m : - அ d ரத ச mய kt2 வ
Mணsதானt#; அ#கபUச காலm Bpபt#$;R கடQகால வ3டbகlkMm
ெகா€சm அ#கமாMm. [ஷா[க சmயk#3xVயாக இ3nதாl அ#கபUச காலm
அ R ப t# யா R க ட Qகா ல வ 3 ட bக ளா M m . ] M ைற nத ப Uச கா ல m ஒ 3
அnதrBrrtதமாMm.
5.ஐnதாவ7 ேதசWரத Sணsதானt0: காலm:- அ#கபUச காலm ம9த க#[l
ஒ3 ேகாV Xrவ வ3டbக/g3n2 கrப காலt2ட; எU1 வ3டm மQRm ஒ3
அnதrBrrtதm கOkக uதm வ3m காலm அ#கபUச காலமாMm. dலbM க#[l
சm$rcசன dலbMக/; ேநாkcl ஒ3 ேகாV Xrவm வ3டbக/g3n2 ஒ3
அnதrBrrtதm கOkக uதm வ3m காலm அ#கபUச காலமாMm. இbேக ெகா€சm
கவனமாகp பா3bகll, ம9தr 8றn2 எU1 வ3டbகlkM 8றேக ஐnதாm
Mணsதானtைத அைடym தM# ெபRcறாr, ஆனாl சm$rcசன dலbM க#
உ[rகll 8றn2 ஒ3 அnதrBrrtதm கOnத2ேம ஐnதாm Mணsதானtைத
அைடym தM#ையp ெபQ`3kc;றன.
6.ஆறாவ7 ]ரமtத Sணsதானt0: காலm:- ஆறாவ2 8ரமtத Mணsதானt#;
காலm யதாேயாkய-ெபா3tதமான அnதrBrrtதமாMm அதQMp8றM d#pபV
Ltேதாபேயாகt#QM ஏழாவ2 Mணsதானtைத B9வr அைடcறாr. அpபV
ெசlலdlைல எ;றாl B9 பதdைவ dU1dU1 ‘} MணsதானbகlkM
ேபாcறாr. இnத Mணsதானt#; MைறnதபUச காலm ஒ3 சமயமாMm. அvவளC
Mைறnத காலm எpபV சாt#யm? எ;R பாrkகலாm. ஒ3 B9ராj ஏழாவ2
அp8ரமtத Mணsதானt#g3n2 ஆறாவ2 Mணsதானt#QM வn2 ஒ3 சமயm
ெச;ற2m மரணமைடnதாl அவ3ைடய ஆறாவ2 Mணsதானt#; காலm ஒ3
சமயமாகேவ இ3kMm. Mைறnத பUச காலt#g3n2 அ#கபUச காலmவைர எlலா
ேவRபUட காலbகlm மtயம காலமாMm, அ2Cm அவr மரணமைடym ேநாkcl
அைமவதாMm.
7 . ஏ ழாவ 7 அ p] ர ம tத S ணsதானt0 : கால m : - ஏ ழாவ 2 அ p8 ர ம tத
Mணsதானt#; காலBm யதாேயாkய-ெபா3tதமான அnதrBrrtதமாMm.
MைறnதபUச காலm ஒ3 சமயமாMm. ஆறாவ2 Mணsதானt#g3n2 ஏழாவ2
M ணsதானt# QM ெச lp ப வ ேரா அ lல 2 உ ப ச ம sேரK [ l எ Uடாவ 2
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Mணsதானt#g3n2 ஏழாவ2 Mணsதானt#QM இறbMm B9வேரா ஒ3சமயm
கடnத2m மரணமைடnதாl இnத Mணsதானt#; MைறnதபUச காலBm ஒ3
ச ம ய மா M m . B த ; B த g l ச mய kt2 வ m அ ைட n2 ேந ரா க B த l
Mணsதானt#g3n2 ஏழாm Mணsதானtைத அைடym 8ரதேமாபசம சmயkt2வ
உ[r-அதாவ2 #ரvயgbcயாக இ3n2 ேநராக சmயk2வtைத Bத;Bதgl
ெபRபவr அnத காலt#l மரணமைடவ#lைல எ;பைத ~ைனdl ெகாlllbகll.
MைறnதபUச மQRm அ#கபUச காலt#QM இைடpபUட எlலா காலBm மtயம
காலமாMm, அைவகெளlலாm B9வ@; மரண ேநாkcl ெசாlலpபUடதாMm.
8.எwடாவ7 அ8rவகரண Sணsதானt0: காலm:- எUடாவ2 அXrவகரண
Mணsதானt#; காலBm யதாேயாkய-ெபா3tதமான அnதrBrrtதமாMm. ஆனாl
MைறnதபUச காலmrட ஒ3 சமயமாMm. உபசமsேரK ஏRmேபா2 எUடாவ2
Mணsதானt#; Bதl பாகt#l [இnத Mணsதானm ஏm பாகbகளாக இ3kcற2.]
B9வ@; மரணm ~க}வ#lைல ஆனாl உபசமsேரK[l இறbMmேபா2
ஒ;ப#g3n2 எU1kM வnத2m ஒ3 சமயt#l மரணm சmபdkMமானாl எUடாவ2
Mணsதானt#; MைறnதபUச காலm ஒ3 சமயமாMm. இbMrட மரணமைடym
ேநாkcl MைறnதபUச காலt#g3n2 அ#கபUச காலt#; இைடpபUட எlலா
கால B m அ ேனக இ ைட pப Uட - ம tய ம கால ேவ R பா 1 க ll எ ன அ ` ய C m .
ஷ ப க sேரK [ l ம ரண m இ lைல ஆ ைக யாl ஷ ப க sேரK [ ; எ Uடா m
Mணsதானt#l MைறnதபUச, இைடpபUட, மQRm அ#கபUச கால ேவRபா1கll
இlைல எ;பைத கவனt#l ெகாllளCm.
9.ஒ:பதாவ7 அ[W1t0கரண Sணsதானt0: காலm:- ஒ;பதாவ2
அ 9 d 3 t# க ர ண M ண sதா னt# ; கா ல B m ய தா ேயாkய - ெபா 3 tத மா ன
அnதrBrrtதமாMm. MைறnதபUச காலBm ஒ3 சமயமாMm. உபசமsேரK[l
ஏRmேபா2 அlல2 இறbMmேபா2 ஒ;பதாவ2 Mணsதானt#QM வn2 ஒ3சமயm
ஆ ன2 ேம ம ரண ம ைட nதாl M ைற nத ப Uச கால m ஒ 3 ச ம ய மா M m . இ nத
Mணsதானt#; மtயம காலt#l எlலா ேவRபா1கlmrட மரணமைடym
ேநாkc l தா; அ ைம c ;ற ன . ஷ ப க sேரK [ l ம ரண ( lைல யாைக யாl
ஷபகsேரK[; ஒ;பதாm Mணsதானt#l காலேபதm இlைல.
1 0 . ப tதாவ 7 • wச ம சா mப ரா ய : S ணsதானt0 : கால m : - ப tதாவ 2
Ž Uச ம சா mப ரா ய M ண sதா ன t# ; கா ல B m ய தா ேயா kய - ெபா 3 tத மா ன
அ nத rB r rtத மா M m . ஆ னாl M ைற nத ப Uச கால mr ட ஒ 3 ச ம ய மா M m .
உபசமsேரK ஏRmேபாேதா அlல2 இறbMmேபாேதா பtதாவ2 Mணsதானt#QM
வn2 ஒ3 சமயt#l மரணமைடnதாl MைறnதபUச காலm ஒ3 சமயமாMm.
MைறnதபUச மQRm அ#கபUச காலbக/; இைடpபUட காலm மரண ேநாkcl
அேனக ேவRபா1கlட; இ3kcற2. ஷபகsேரK[; பtதாவ2 Mணsதானt#l
மரண(lைலயாைகயாl அ#l எnத காலேவRபா1கlm இlைல.
1 1 . ப 0 ெனா :றா m உ ப சா nத ேமா ஹ S ண sதா ன t0 : கா ல m : - இ 2
உ ப ச ம sேரK [ ; M ணsதான மா M m .
ப # ெனா;றா m உ ப சா nத ேமாஹ
Mணsதானt#; காலBm யதாேயாkய-ெபா3tதமான அnதrBrrtதமாMm. மரண
ேநாkcl MைறnதபUச காலm ஒ3 சமயமாMm. இnத Mணsதானt#; மt#யம
காலt#; எlலா ேவRபா1கlmrட மரண ேநாkcl அைமnதைவகேளயாMm.
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12.ப:[ரoடாவ7 —ணேமாக Sணsதானt0: காலm:- ப;9ரjடாவ2
Ÿ ண ேமா க M ண sதா ன t# ; கா ல B m ய தா ேயா kய - ெபா 3 tத மா ன
அnதrBrrtதமாMm. ஷபகsேரK[l மரணm ~க}வ#lைலயாைகயாl இbM கால
ேவRபா1கll எ2Cm இlைல.
13.ப0%:றாவ7 சேயாகேகவU Sணsதானtத: காலm:- ப#$;றாm
Mணsதானtைத அைடnத 8றM எvவளC ஆyUகrமm uதm இ3kcறேதா அnத
காலt#l ப#னா;காm Mணsதான காலtைத கOtத8றM எvவளC uதm வ3cறேதா
அ 2 ேவ ப # $ ;றா m M ணsதானt# ; கால மா M m . இ nத M ணsதானt# ;
MைறnதபUச காலm ஒ3 அnதrBrrtதமாMm. அ#கபUச காலm யா3kM இ3kcற2
எ ;R பா rkக லா m . க rம X ( ம 9 த 3 kக ேக B 9 ப த d y m , sேரK க / ;
MணsதானBm, ?tத பதdym cைடkcற2. இnத X([l ம9த@; அ#கபUச
ஆyll ஒ3 ேகாV Xrவ வ3டbகளாMm (84 லUசm X 84 லUசm = ஒ3 Xrவm. ஒ3
ேகாV X ஒ3 Xrவm = ஒ3 Xrவ ேகாV அlல2 ஒ3 ேகாV XrவமாMm.)
ஒ3 ேகாV Xrவm வ3டbக/l கrபt2ட; எU1 வ3டm மU1m எU1
அnதrBrrtதbகll கOkக uதmவ3m காலேம 13-ஆm Mணsதானt#; அ#கபUச
காலமாMm. இதQM காரணm எ;னெவ;றாl கrமX([l ம9தr B9 ‚Uைஷ ஏQக
Mைறnத பUச வய2 கrபகாலt2ட; ேசrt2 எU1 வ3டbகll அவ?யமாMm. B9
‚Uைஷ எ1tத அ1tத எU1 அnதrBrrtத காலt#l அnத பாவgbc B9வr
ேமா“m ெசlலkrVய உt#3xட P3ஷாrtதtைத ெசyய BVym. [uத(3kMm
ஆyll கrமt#; அnதrBrrtத s##ையdட மQற அகா# கrமbக/; s##
அ#கமாக இ3nதாl அைவகைள ஆyll கrம s##yட; சம;ெசyய இnத
Mணsதானt#; கைட?[l சேயாக ேகவg B9வr ேகவU ச/tகாதm ெசycறாr.
இதனாl நா;M அகா# கrமbகlm அnதrBrrtத s## உllள ~ைல[l 14-ஆm
Mணsதானt#l 8ரேவ?kcறாr.]
14.ப0நா:காm அேயாகேகவU Sணsதானt0: காலm:- ஐn2 M`l
எmt2kகளான அ, இ, உ, 3, p ஆcக எmt2kகைள உcச@kக எvவளC காலm
ஆ c ற ேதா அ nத அ nத rB r rtத கா ல ேம ப # நா ;கா m அ ேயா க ேக வ g
Mணsதானt#; காலமாMm, இதQMk Mைறவாகேவா அlல2 அ#கமாகேவா இnத
Mணsதான காலm இlைல.
[இpேபா2 Mணsதான ேநாkcl எnெதnத 8றdகைள எ1kக BVym, எnெதnத
8றdkகான அ1tத 8றd ஆyllகைள கUVkெகாllள BVym, மQRm எnெதnத
Mணsதானbக/l மரணm ~கழ BVym எ;R இpேபா2 பாrkகலாm.
1.Bதl (tயாt2வ Mணsதானt#l நாlவைக உ[rகlm வா}c;றனr. நரக
(tயா#3xV உ[rகll கrபஜ ப€ேசn#@ய dலbM மQRm ம9த 8றdkகான
அ1tத 8றd ஆyைளேய கUVk ெகாllள BVym. ஏழாm நரக உ[rகll மனBைடய
கrபஜ dலbM 8றdkகான ஆyைள மU1ேம கUVkெகாllள BVym, அவrகll ம9த
ஆ y ைள க UV kெகாllவ # lைல . ந ரக rக ll ம ரண ம ைட ய ஆ R மாத கால m
இ3kMmேபா2 தM#யான எU1 காலbக/l அ1tத 8றdkகான ஆyைள கUVk
ெகாllc;றனr. நரகrகll மரணமைடn2 மனBைடய கrபஜ dலbM அlல2
ம9தராகேவ 8றpபr. ஒ;R, இரj1, $;R, நா;M மQRm மன(lலாத ஐmPல
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dலbM 8றdக/l 8றpப#lைல. நரகr இறn2 uj1m அ1tத 8றd[l
நரகராகேவ 8றpப#lைல. நரகr அகால மரணm அைடவ#lைல.
dலbM மQRm ம9த 8றd[l உllள (tயா#3xV உ[rகll நா;M 8றdக/l
எnத 8றdkகான ஆyைளym கUVk ெகாllள BVயm. கrம X( ம9தr மQRm
dலbMகll தbகll வய#l $;`l இரj1 பாகm கOnத அ1tத அnதrBrrtத
கால t# l B த l B ைற யாக அ 1 tத 8 ற d kகான ஆ y ைள க Uட B V y m .
இ2ேபாலuதBllள ஆy/l 1/3 பாகm uதm இ3kMm ேபா2 ஏm Bைற அ1tத
8றdkகான ஆyைள கUVkெகாlllm தM# ெபQறவrகளாக இ3kc;றனr. இnத
எU1 Bைறக/l ஆyll கUVkெகாllளt தவ`னாl மரணமைடய அnதrBrrtதm
இ3kMmேபா2 அவ?யm அ1tத 8றdkகான ஆyைள கUVkெகாllc;றனr. கrம
X( ம9தr மQRm dலbMகll அகால மரணm அைடயBVym. ேபாகX( ம9தr,
dலbMகll மரணமைடய ஆRமாதm இ3kMmேபா2 அ1tத 8றdkகான ஆyைள
கUVk ெகாllc;றனr. ?ல ஆசாrயrகll ஒ;ப2 மாதm பாkc இ3kMmேபா2
ேபாகX( உ[rகlkM அ1tத 8றd ஆyll கU1வதாக r`[3kc;றனr. இைத
உR# ெசyym அ`C நm(டm இlலாததாl இரjைடyேம ச@ எ;ேற நாm எ1t2k
ெகாllள ேவj1m. ேபாகX( உ[rகll மரணமைடn2 ேதவ 8றdkேக ெசlc;றனr.
ேபாகX( உ[rகll rட அகால மரணm அைடவ#lைல.
ேதவrகll ம9த மQRm ப€ேசn#@ய dலbM அlல2 ஏேகn#@ய 8றdkகான
ஆ y ைள ம U1 ேம அ வ rக ll ம ரண ம ைட ய ஆ R மாத கால m இ 3 kM mேபா2
கUVkெகாllc;றனr. ேதவrகll இறn2 நரகm ெசlவ#lைல. ேதவ 8றd உ[rகll
இறn2 அ1tத 8றd[l ேதவராகCm 8றpப#lைல. ேதவrகlkM அகாலமரணBm
இlைல.
2.இரjடாவ2 சாசாதன Mணsதானm 8ரதேமாபசம சmயkt2வ காலm BVவதQMll
அனnதா^பn# கஷாயm உதயமானாl, ம9தராக இ3nதாl 7-6, 5, 4-l இ3n2m,
ேதவராக, dலbகாக அlல2 நரகராக இ3nதாl 4-l இ3n2m ‘ேழ dmm
MணsதானமாMm. இnத Mணsதானt#l வnத8றM ஆyll கUட தM#யான
காலமானாl ம9த, dலbM உ[rகll ேதவ ஆyைளym, ேதவ, நரக உ[rகll ம9த
ஆyைளym கUட BVym. 8ரதேமாபசம காலt#QM B;னேர அ1tத 8றd ஆyைள
கUV[3kகCm BVym. இnத Mணsதானt#l வn2 ஒ3 சமயt#QM 8றM
மரணமைடn2, அ1tத சமயm Bதl Mணsதானt#QM ெச;R 8றM கUVkெகாjட
ஆylkMt தM#யான 8றd[l அnத உ[rகll ெச;R 8றd எ1pபr.
3. $;றாm சmயk(tயாt2வ-அதாவ2 (sர Mணsதானt#l அ1tத 8றdkகான
ஆ y ைள க UV k ெகாllவ # lைல . B ;ன ேர ஆ y ll க UV [ 3 nதாp m இ nத
Mணsதானt#l மரணm ~க}வ#lைல.
4. நா;காm அdரதசmயkt2வ Mணsதானt#l நரக, dலbM, ேதவ க# உ[rகll
அ1tத 8றdkகான ம9த ஆyைளym, ம9த 8றd உ[r அ1tத 8றdkகான ேதவ
ஆyைளym கUVk ெகாllள BVym. சmயkt2வm அைடym B;னr ஆyll
கUV[3nதாl Bதl Mணsதானt#l r`யபV தM#யான ஆyைள கUVk
ெகாjV3pபாrகll. 8ரதேமாபசம சmயkt2வ காலt#l ஆylm கU1வ#lைல,
மரணBm ~க}வ#lைல. நா;காm Mணsதானt#l உ[r மரணமைடnதாl கUVk
ெகாjட ஆylkM தM#யான 8றd[l ெச;R 8றpபr. நா;காm Mணsதான உ[r
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ஷா [ க ச mய k# 3 xV யாக C m ஆ க B V y m , ‚ rtத bக ர நா ம க rம tைத y m
கUVkெகாllள BVym.
5. ஐnதாm ேதசdரத-dரதாdரத Mணsதானm கrமX( ம9தrகll மQRm
dலbMகlkகான MணsதானமாMm. இvC[rகll B;னேர ேதவ 8றd தdர மQற
8றdkகான ஆyைள கUV[3nதாl ஐnதாm Mணsதானtைத அைடயேவ BVயா2.
இvவ[rகll Bத;Bைறயாக ஆyll கUVkெகாjடாl ைவமா9க ேதவ 8றdkகான
அ1tத 8றd ஆyைளேய கUVk ெகாllவr. இvவ[rகll சமா# மரணமைடn2
ைவமா9க ேதவராகp 8றpபr.
6,7 8ரமtத, அp8ரமtத சyயத Mணsதானbகll கrமX( பாவgbc #கmப
B9ராஜ@; MணsதானbகளாMm. B;னேர ேதவ 8றd தdர அ1tத 8றdkகான
மQற ஆyைள கUVk ெகாllளாதவேர இnத Mணsதானbகைள அைடய BVym. இnத
Mணsதானt#l ைவமா9க ேதவ 8றd ஆyைளேய கUVk ெகாllவr. இvவ[rகll
சமா# மரணமைடn2 ைவமா9க ேதவராகp 8றpபr.
8, 9, 10, 11 உபசம sேரK[; MணsதாணbகளாMm. 8-வ2 அXrவகரண
Mணsதானm உபசம sேரK[; Bதl MணsதானமாMm. உபசமsேரK[l ஏRm
B9வr இnத Mணsதானt#; Bதl பாகt#l ஏRmேபா2 மரணமைடவ#lைல.
மQற உபசம sேரK காலt#l B9வr சமா# மரணமைடn2 ைவமா9க ேதவராகேவ
8றpபாr. எUடாவ2 Mணsதானt#g3n2 அ1tத 8றdkகான ஆyll கU1வ#lைல.
8, 9, 10, 12 Mணsதானbகளான ஷபகsேரK Mணsதானbக/l மரணBm
இlைல, ஆyll கU1வ2(lைல.
13, 14 ேகவgக/; MணsதனbகளாMm. இnத Mணsதானbக/pm ஆyll கU1
இlைல. 13-l மரணm இlைல. ப#நா;காm Mணsதான இR#[l அேயாகேகவg
உ[r ப@~rவாணm அைடn2 Mணsதானbகll அQற ?tதபரேமxV யாcறாr. இைத
பjVத பjVத மரணm எ;Rm rRவr.]
இ2வைர நாm ஒ3 உ[r ேநாkcl Mணsதானt#l காலm மQRm 8ற
ேவRபா1கைளym பQ`p பாrtேதாm. பல உ[rக/; ேநாkcl இைடdடா2
அதாவ2 எpேபா2m எnெதnத Mணsதானbக/l உ[rகll இ3kக BVym அlல2
M`p8Uட Mணsதானt#l எnத உ[3m இlைல எ;ற ஒ3 சமயmrட இlலாத
~ைல எnெதnத Mணsதானbக/l காணpப1c;றன எ;R பாrkகலாm.
B த l , நாலாவ 2 , ஐ nதாவ 2 , ஆ றாவ 2 , ஏ ழாவ 2 ம QR m ப # $ ;றாவ 2
Mணsதனாbக/l ஒ3 சமயm rட உ[rகll இlைல எ;ற ~ைல எpேபா2m
வ3வ#lைல. தrமtைத ெவ/pப1t2m உ[rகேள இlைல எ;ற காலm எpேபா2m
இlைல. dேதக ேஷt#ரt#l தrமtைத ஆரா#pபவrகll எpேபா2m இ3kc;றனr.
ேவR அதாவ2 பரத ஐராவத ேஷt#ரbக/l எbெகbM உtசr8K, அவசr8K எ;ற
கால ேவ R பா 1 க ll இ 3 kc ற ேதா அ nத ேஷ t# ர bக / l ? ல கால bக / l
(ந;நQகாலm, நQகாலm, நQ‚kகாலm மQRm ‚‚kகாலm ஆcய நா;M காலbக/l)
தrமtைத ஆரா#pபவrகll இ3pப#lைல. இதனாl Œ# அைடய ேவjVய#lைல.
(tயாt2வt#g3n2 சmயkt2வtைத ெபRதl, அதQMp8றM ேமா“tைத
அைடதl எ;ற ேமா“மாrகt#; ஓUடm எpேபா2m ~ைலt#3kcற2. இ2
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ஒ3வOpபாைதயாக, oneway trafic-காக இ3pபதாl ேமா“மைடnத 8றM உ[r
uj1m 8றdcLழQ?[l அதாவ2 $Cலகt#pm நா;M க#க/pm 8றn2, இறn2
LQ`வ3தl, Mணsதானbக/l ஏ` இறbMதl Bதலான எnத அவsைதையym பட
ேவjVய#lைல.
எlலா உ[rகlm ேமா“m ெச;RdUடாl இnத உலகt#l யாr வா}வாrகll?
இnத உலகt#QM எpபVpபUட அவல ~ைல ஏQப1m? எ;R கவைலpபட ேவjVய
அவ?ய(lைல. சmசாரt#l இ3kக d3mPபவrகll அதாவ2 நா;M க#க/pm
8றn2 Pல9;ப2;பbகைள அ^பdpப#l ஆrவm உllள உ[rகll rட எpேபா2m
இ3kcறாrகll. அனnத காலt#QMp 8றM rட ேமா“மைடnத ?tத உ[rக/;
எjKkைகையdட 8றd[l LQRm உ[rக/; எjKkைக அனnத மடbM
அ#கமாேவ இ3kcற2.
ஆைகயாl 8றd LழQ? பQ`ய கவைலைய dU1dU1 , sவயm நm sவ‰பtைத
அ ` n2 , அ # l ஆ }வ # ; $ ல m அ தாவ 2 ~ ஜ L tதாtமாd l ஒ ;` நா m
Mணsதாணbக/l உயrn2 இ;^m ?ல 8றdக/ேலேய MணsதானbகளQற ?tத
~ைலைய அைடேவாமாக எ;ற பாவைனyட;,
- உbகll அmமா.
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`வசமாசm - உMr வைககll
கVதm-14

ஓm நம: ?tேதpய:

9-09-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
நாm எlலா 8றd உ[rகைளym L3kகமாகCm, ெபா2வாகCm Mணsதான
ேநாkcl 8@t2 அnத Mணsதானbக/; இயlPகைளp பQ`t ெத@n2
ெகாjேடாm. 8றd உ[rகைள Mணsதான ேநாkcl ெத@n2 ெகாllவ2 ஒ3வைக.
ஆனாl 8றd உ[rகll எnெதnத மா#@யான nUபமான ~ைலக/ெலlலாm
காண pப 1 c ;ற ன எ ;ப ைத ? ற pபாக C m , d @ வாக C m ெத @ n2 ெகாllள
ேவj1ெம;றாl அnத உ[rகைள ேவvேவR dதமாகp 8@t2p பாrkக ேவj1m.
இvவாR 8@t2 ஆyC ெசyவைத மாrகைண எ;R ெசாlc;றனr. மாrகைண
எ;றாl ஆyதl, ேத1தl, M`t2 ேநாkMதl எ;R ெபா3ll. இைத உMrகைள
பSt7 ஆy^ ெசysm /ைற எ;Rm ெசாlலலாm.
ஆசா@யrகll உ[ைர பலவைககளாகp 8@n2 ஆyC ெசy2llளனr. இைத
]ரaபைண எ;Rm ெசாlc;றனr. 8ர‰பைண இ3ப2 வைகயாக இ3kcற2.
அைவகைளp ெபா2வாக Mணsதானm, மாrகணாsதானm என இரjடாகp பMpபr.
உjைம[l பாrkகpேபானாl மாrகைண ப#நா;காMm ஆனாl அ#l {வசமாஸm,
பrயாpt#, 8ராண;, ச€ைஞ, உபேயாகm ஆcய ஐnைதym ேசrt2 எlலாவQைறym
மாrகணாsதானm எ;R ெசாlpm Bைறym இ3kcற2.
இpேபா2 இ3ப2 8ர‰பைணகll பQ` நாm ெபா2வாக சrcைச ெசyயலாm. இ2
சmபnதமான அ`C ெபRவதாl உ[r பQ`ய அேனக Mழpபbகlm, கQபைனகlm
நmைம dU1 dலcd1m. இைத (க d@வாகp பாrkகாமl, ெபா2வாக அவ?யm
ெத@n2ெகாllள ேவjVயைவகைளp பQ` மU1ேம நாm இpேபா2 பாrkகலாm.
இைவகைளc ?றpபாக ெத@n2 ெகாllள 3?ym, ஆrவBm இ3nதாl நlல2தா;.
இைவகைள பVt2 ெத@n2ெகாllள ேவj1ெம;றாl சாs#ரbக/; கஜானா
எ;னேவா நமkM இ3kகேவ இ3kcற2.
நாbகll இpேபா2 காைல[l ேகாமடசாரm கrமகாjடt#; sவாtயாயtைத
2வbc இ3kcேறாm. Ptதகt#; ஆரmபt#l B;^ைர எmதpபUV3kcற2
மQRm {வகாjடt#; dஷயm பQ`ய தகவpmrட அ#g3kcற2. இnத Bதl#ன
sவாtயாயt#; ஒgpப#ைவ ேகU1 …னா, உனkM {வகாjடm பVkக ேவj1m
எ;ற 3? வn2 dUடதாக ˆ r`னாy. {வகாjடt#l இnத இ3ப2 8ர‰பைணகll
பQ`ய d@வான சrcைச ெசyயpபUV3kcற2.
இ3ப2 8ர‰பைணக/l Bதl 8ர‰பைண MணsதானமாMm. அ2 சmபnதமான
தகவைல நாm B; ?ல கVதbகll வா[லாகt ெத@n2 ெகாjேடாm. இpேபா2
{வசமாசm ெபயrெகாjட இரjடாவ2 8ர‰பைண சmபnதமான சrcைசைய
ெசyயலாm. [உ[rகll பலவாMm. அைவகைள பலவைககளாகp 8@t2p பாrpப#;
ேநாkகm தா; எ;ன? ெவ/t ேதாQறt#l உ[rக/l அேனக ேவRபா1கll
காணpபUடாpm, அக ~ைல[l-அதாவ2 உ[r ~ைல[l-அைவ •yைமயாகCm
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ஒ;R ேபாpm இ3kMm உ[rகேள எ;பைத உR# ெசyதேல இvவைகp பா1க/;
ேநாkகBm, பய^மாMm.]
நm ஒvெவா3வ3kMm இpேபா2 அs#t2வm அதாவ2 அOயாமl ~ைலt#3kMm
த;ைம இ3kcற2. ஒvெவா3 உ[3kMm நா: இ1knேற: எ;ற த; இ3pP பQ`ய
அ`C மQRm நm8kைக தானாகேவ இ3kcற2, இைத எnத உ[3m கQRkெகாllள
ேவjVயதாக இlைல. எதQM அs#t2வm இ3kcறேதா அnத பதாrtதm-அnத
#ரdயm Bkகாலt#pm அs#t2வமானதாகேவ-~ைலயானதாகேவ இ3kcற2.
அத^ைடய ~ைலpPtத;ைம எpேபா2m அOவ#lைல. அs#t2வm பQ` சமண
த t7 வ அ . / க m எ ;ற >g l d @ வாக ச rcைச ெச y2 நா m ெத @ n2
ைவt#3kcேறாm.
நா; இ;R இ3kcேற;. ேநQR rட இ3nேத;. ~க}காலt#l நா; ம9த
பrயாயt#l இ3kcேற;. அதQM B; நா; ேவR பrயாயt#l இ3nேத;. இvவாR
அனnத காலமாக நm ஒvெவா3வ3kMm ~ைலpPtத;ைம எpேபா2m இ3n2
ெகாjV3kcற2. அனnதானnத பவbக/l-8றdக/l LQ`cLQ` நாm இpேபா2
இbM வn#3kcேறாm.
ேஹ உMேர! எ:ன? இvவாH பல ]றWக\l இ:Hவைர OG.t 0Vnத0: %லm
„ மனஉைளcசl அைடயWlைலயா? 7யரt0GS ஆளாகWlைலயா? அனா0
காலமாக „ ]ற ெபா1llக\: ேமl ேமாஹm ெகாo| ஆxnத மயkகt0l
n ட kn றா y , ‡ =n k ெகா o" 1 kn றா y . W Z t7 kெகா ll ! இ pேபா 7 „
W{t7kெகாllmm ேநரm வn7 Wwட7! இ;Rவைர ˆ எbெகbெகlலாm 8றn2,
இறn2 இpேபா2 இbM வn#3kcறாy எ;R ெகா€சm உ;ைனேய ˆ ேகU1pபாr.
ேஹ உ[ேர! எ2வைர ˆ உனkM cைடtத உடgg3n2 உ;ைன ேவR ெபா3ளாக
8@tத`n2, உ;ேமl நm8kைக ைவt2, உ;ைனp பQ`ய அ`C ெபQR , உ;9l
ஒ;`p ேபாகdlைலேயா அ2வைர உனkM dதdதமான உடlகll cைடt2k
ெகாjேட இ3kMm. உ;^ைடய LபாLப உணrCக/; பலனாக ˆ நா;M
க#க/pm அைலn2 #@n2ெகாjேட இ3pபாy!
உ[rகll அனnதமாMm. அைவக/l (கkMைறnத 8றd உ[rகைளேய-உ[@;
பrயாயbகைள மU1ேம நாm அ`n#3kcேறாm. ேகவலஞா9ைய தdர ேவRயா3m
எlலா 8றd உ[rகைளym அlல2 அைவக/; எlலா பrயாயbகைளym ெத/வாக
அ`n2 ெகாllளBVயா2. சrவ€ஞபகவா; அைவகைளt த; ேகவலஞானt#l
பாrt2t ெத@n2ெகாj1, உ[rகll 8றkMm எjபt#நா;M லUசm ேயா9கll
பQ`ym, அைவக/; 8றd ேநாkcl பlேவR Mலbகll பQ`ym வrணைன
ெசy#3kcறாr. எlலா 8றd உ[rகைளym ஒ3 M`p8Uட ெபா2வான தrமt#;
‘} வைகpப1tத BVym, 8@kக BVym, Mmவாகt ெதாMkக BVym.
எpபVெய;றாl, உபேயாகm அதாவ2 ேசதன லUசணtைத ைவt2p பாrkMmேபா2
எlலா உ[rகlm அ#l உllளடbcp ேபாc;றன ஏென;றாl இnத லUசணmஅைடயாளm ஒvெவா3 உ[@pm காணpப1cற2. 8றd உ[rகll எlலாm #ரச
மQRm sதாவர ேநாkcl அதாவ2 இடm ெபயrவன, ~ைலயாக இ3pபன என இரj1
~ைலக/l அதாவ2 இரj1 வைககளாக இ3kக BVym. இரj1 ெபா`கll Bதl
ஐn2 ெபா`கllவைர ெபQRllள உ[rகll #ரச உ[rகளாMm. மjoடg Bதலான
131

ஐn2 dதமான ஒ3ெபா` மU1ேம ெபQRllள உ[rகll sதாவர உ[rகளாMm.
உ[rகைள ஏேகn#@யm, dகேலn#@யm, சகேலn#@யm என 8@kMmேபா2
{வசமாசm $;R வைககளாc;றன-8@Cகளாc;றன. dகேலn#@யt#l இரj1
ெபா`கll, $;R ெபா`கll மQRm நா;M ெபா`கll உைடய உ[rகll அடbMm,
அைவகைள dகேலn#@ய {வ;கll எ;Rrட ெசாlc;றனr.
இ2வைர நாm 8றd உ[rகைள $;R ~ைலகளாகp பாrtேதாm. சாs#ரbக/l
ெவvேவR ேநாkMக/l உ[rகைள ெவvேவR 8@Cகளாகp 8@t2 பVpபVயாக
ஒvெவா3 ~ைலயாக-sதானமாக ெப@2ப1t# பtெதா;ப2 sதானbகளாகCm
r ` [ 3 kc றா rக ll . அ ைவ க / lr ட ேம p m ப ல உ U8 @ C க ll ெச y2 ப ல
8@Cகளாkc dளkc[3kcறாrகll.
எvவாR ~ைலக/; 8@C இ3kcறேதா அ2ேபால ேயா9-8றp8டbக/; 8@C,
உடlக/; அளdl 8@C, Mலbக/; 8@C என பல ேநாkMக/l {வசமாசtைதp
பQ`ய வrணைன ஆகமbக/l ெசyயpபUV3kcற2. இnத எlலா d@வான
8@Cகைளym பQ` ஆராyc? ெசyயாமl ெபா2வாக {வசமாசm ப#நா;காக
ெசாlலpபUV3pப#; sவ‰பtைத பQ` இ;R நாm இbேக பாrkகலாm.
உ [ ேரா 1 ஒ ;R க ல nத 2 ேபால 8 ற nத # g 3 n2 ம ரண ம ைட y mவ ைர
உ[3ட93kMm உடl மQRm அnதp 8றd[l அvC[@; அ`C ெவ/pபா1
(அ`d; ஷாேயாபசமm) இைவக/; ேநாkcl அதாவ2 8றd உ[rகll ெபQ`3kMm
இn#@யbக/;-ெபா`க/; ேநாkcl உ[@னbகll பMkகpபUV3kc;றன.
இbM #ரvேயn#@யm மQRm பாேவn#@யm (#றn#3kMm அ`C) இரj1m ேசrnத
ேநாkcேலேய உ[rகll 8@t2p ேபசpப1c;றன. ஒ3ெபா` Bதl ஐmெபா`கll
வ ைர அ தாவ 2 ஏ ேக n# @ ய m B த l ப €ேச n# @ ய m வ ைர 8 ற d உ [ rக ll
காணpப1c;றன. அைவக/l ஒ3ெபா` உ[@னt#l ŽUசமm மQRm பாதரm
அதாவ2 njoடg மQRm ப3Cடg என இரj1 8@Cகll இ3kc;றன. ஐmெபா`
உ[@னt#l ச€?, அச€? அதாவ2 மனBைடயன, மன(lலாதன என இரj1
8@Cகll இ3kc;றன. இvவாR ெபா`கll-இn#@யbகll ேநாkcl உ[ரனbகll
ஏm வைககளாக இ3kc;றன. இnத எm வைககைளym பrயாpதm, அபrயாpதm
அதாவ2 வளrc? அைடnதைவ அlல2 வளrc? அைடயாதைவ என இரjVரjடாக
8@kக உ[ரன வைகக/; ெமாtத எjKkைக ப#நா;காக ஆcற2.

ஏேகn#@ய-ஒ3ெபா` உ[rகlkM sபrசேனn#@யm-ெதா1Pல; மU1ேம
இ3kcற2. இைவ மjoடg, ˆ3டg, ெந3pPடg, காQRடg, வனsப#yடg என
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ஐn2 dதமாக இ3kc;றன. உடைல காயm எ;Rm ெசாlc;றனr. மj எnத
உ[3kM உடேலா அைத 83tdகா[k அதாவ2 மjoடg உ[r எ;R
ெசாlc;றனr. ˆr எnத உ[3kM உடேலா அைத ஜலகா[k அதாவ2 ˆ3டg உ[r
எ;R ெசாlc;றனr. இ2ேபாலேவ மQற $;ைறym ெத@n2 ெகாlllbகll.
ஒ3 ெப@ய ˆrேதkகm ஒ3 ˆ3டg உ[ராக இ3kMேமா, ஒ3 ெப@ய மைல
மjoடg உ[ராக இ3kMேமா, பயbகரமான காU1t‚ ெந3pPடg உ[ராக
இ3kMேமா, ‚dரமான Pயl காQRடg உ[ராக இ3kMேமா மQRm dசாலமான
ஆலமரm வனsப#yடg உ[ராக இ3kMேமா எ;ெறlலாm ˆbகll ~ைனkகலாm.
ஆனாl அvC[rகll அpபV[lைல. இnத எlலா ஒ3 ெபா` உ[rக/; அளC-size
(கCm ?`யதாக இ3kcற2. அதாவ2 ஒ3 அbMலtைத அசbkயாதtதாl வMtதாl
வ3m ஒ3 பாக அளC ெகாjடாதாக அைவக/; உடl அளC இ3kcற2. ஆllகாUV
dரg; அகலtைத ஒ3 அbMலm எ;R ெசாlc;றனr.
ஒ3 2/ ˆ@l அசbkயாத ˆ3டg-ஜலகா[k உ[rகll இ3kc;றன. ˆ@l ேவR
மQற #ரச உ[rகlm இ3kc;றன, அைவகைளpபQ` இbM ேபசdlைல. நாm
பாrkMm ெந3p8l அசbkயாத ெந3pPடg-அk9கா[k உ[rகll இ3kc;றன.
ெகா€சஅளC மjKlrட அசbkயாத மjoடg-83tdகா[k உ[rகll
இ3kc;றன. மjKl மU1m இlைல, கl, மணl, இரt#னm, மாKkகm, ைவரm,
Lரbகt#l உllள தா2 ஆcயைவகll எlலாm மjoடg உ[rகேளயாMm.
எnத மாKkகm, ைவரm, ெபா; Bதgயைவக/;ேமl நமkM அ#கமான வiகரm
இ3kcறேதா, அைவக/; sவ‰பm எpபVpபUட2 எ;R எpேபாதாவ2 நாm
?n#t#3kcேறாமா? Lரbகt#l உllள ~லkக@ேயா, ைவரேமா, மாKkகேமா
எlலாm ஒ3ெபா` உ[rகll தா;. Lரbகt#g3n2 அைவகைள ெவUV ெவ/[l
எ1tத 8றM அைவக/g3n2 உ[rகll ெவ/ேய`ய 8றM அbேக இ3pப2 அnத
உ[rக/; உடlகll அதாவ2 அnத உ[rக/; சடலbகll தா;. ஐnத`Cைடய நாm
நmைம ெப@ய Pt#சாgகll எ;R நmPcேறாm, ஆனாl நmBட; இ3kMm
உடglேமl-இnத Ptகல ஜடt#; ேமl, ஒ3 ெபா` உ[@; சடலbகைள அதாவ2
இறn2ேபான ஒ3 ெபா` உ[@; 8ேரதbகைள dதdதமாகc ெசy2 அKn2
ெகாj1 (Mnத கrவt2ட; அைவகைள 8ற3kM காUV ெப3ைமபU1k
ெகாllcேறாm. 8ற அpபாd அ€ஞா9 ஜனbகlm அைவகைளp பாrt2 நmu2
ெபாறாைம ெகாllc;றனr. இ#g3n2 நm Pt# #வாலாc dUட2 எ;பைதேய நாm
ெவ/pப1t2cேறாm எ;ப#l எnத சnேதகBm இlைல!
இnத ஐn2 dதமான ஒ3 ெபா` உ[rகைளym sதாவரகா[k அlல2 sதாவர
உ[rகll எ;R ெசாlc;றனr. இைவகlkM sதாவர நாமகrமt#; உதயm
இ3kcற2. இvC[rகll எlலாm Žkஷம{v அதாவ2 njo[r, பாதர{v அதாவ2
ப3C[r என இரj1 வைககளாக இ3kc;றன. Bதgl ஒ3ெபா` njo[rக/;
sவ‰பm எpபV இ3kcற2 எ;R பாrkகலாm. [Žkஷம நாமகrமm, பாதர நாமகrமm
என இரj1வைகயான 8ரk3#கll நாககrமt#l இ3kc;றன.] Žkஷம நாம
கrமt#; உதயtதாl ஒ3 ெபா`yட; 8றkMm உ[rகைள njo[rகll எ;R
ெசாlc;றனr. இnத njo[rகll வjYரm, ெந3pP, ˆr, மj, ேம3மைல
Bதgயைவகளாl தைடப1வ#lைல, ெந3pP Bதgயைவகளாl அvC[rகைள
எ@kக BVயா2, அைவகll கதgகாt மரணm அதாவ2 அகால மரணm அைடவ#lைல.
அத; Bm ஆyைளym கOtத 8றேக அத; ஆyll Bmவ2m வா}n2 BVtத 8றேக
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மரணமைடc;றன. அnத உ[rகll மQற உ[rகைளk ெகாlpவ#lைல, 8ற
உ[rகlm அைவகைளk ெகாlல BVயா2, அைவகlkM 2;பm தரCm BVயா2.
அைவகll வாழ எnத ஆதாரBm ேதைவ[lைல, அைவகlm எnத8ற உ[rகlkMm
ஆதாரமாகCm இ3pப#lைல.
இத; ெபா3ll njo[rகைள யாராpm ெகாlலேவா, 2;PRtதேவா BVயா2.
அைவகll ெவU1பU1 2jடாவ#lைல, ெந3p8l dmn2 எ`n2 ேபாவ#lைல,
காQ`l அVt2kெகாj1 ேபாவ#lைல, இvC[rகைள மைலகேளா, கUVடbகேளா,
8ற உடlகேளா தைட ெசyவ#lைல, அதவா2 எnத கVனமான, உR#யான ெபா3lm
இத; ெசlைகைய தைடெசyய BVயா2. njo[rகll வாத வைலயbகைளym
ேசrnத ேலாகாகாசt#; எlலா இடbக/pm ~ரm8[3kc;றன. ேலாகாகாசt#l
ŽUசம ~ேகாத உ[rகll, ŽUசம ெந3pPடg உ[rகll, ŽUசம மjoடg உ[rகll,
ŽUசம ˆ3டg உ[rகll, ŽUசம காQRடg உ[rகll இlலாத இடேம இlைல.
இpேபா2 ப3Cடg உ[rக/; ?றpPகll பQ` பாrkகலாm. பாதர நாமகrம
உதயtதாl உ[rகll ப3உடgகளாக 8றd எ1kc;றன. எத^ைடய உடl 8ற
Ptகலbகைள தைடெசyயkrVயதாக இ3kcறேதா அைவகைள ப3Cடg உ[rகll
எ;R ெசாlc;றனr. எnத உ[rக/; உடl Ptகலbகளாl தைடப1வ#lைலேயா
அைவகைள njo[rகll, ŽUசம உ[rகll எ;R ெசாlc;றனr. njoடg
உ[rகll ேபால ப3Cடg உ[rகll ேலாகாகாசt#l எlலா இடbக/pm
கணpப1வ#lைல. எU1 X(கll (7 நரகbகlkMm ஆதாரமாக இ3kMm ஏm X(கll
மQRm ?tத?லா இ3kMm எUடாவ2 X() மQRm மQற உ[rக/; [ஔதா@க
உடlக/;] ஆதாரt#l ஒ3ெபா` ப3Cடg உ[rகll வா}c;றன. ŽUசம{vnjo[r எ;றாl அnத உ[@^ைடய உடg; அளC (size) nUபமாக இ3tதl
எ;ப#lைல. ŽUசம உ[rக/; உடl ŽUசmமாக இ3kcற2 அதாவ2 அத; உடl
8ற எதQMm தைட ஏQப1t2வ#lைல, 8ற எ2Cm அைத தைடெசyயCm BVவ#lைல
எ;பதாMm. கVனமான Lவrக/pm, இ3mP Mj1rட அைவகைள தைட ெசyய
BVயா2. எpபV கjணாV[l ஒ/ PMn2 ெசlcறேதா அ2ேபால எ; அ`க.
( க jணா V ம QR m ஒ / இ ர j1 ேம ப 3 ைம sக nத bக ளா னா p m இ bM
உதாரணt#Qகாக ெசாlலpபU1llள2.) njo[rகll-ŽUசம{v ப3C[rகllபாதர{v எ;ற இரj1 8@Cகll ஒ3ெபா` உ[rக/l மU1ேம இ3kcற2, இரj1
ெபா`Bதl அைனt2 உ[rகlm பRCடg உ[rகேள யாMm.
ப3 மjoடg, ப3 ˆ3டg Bதgய உ[rகll ~லt#; ஆதாரt#l வா}c;றன.
ஆனாl ஐn2வைக njo[rகlm Bm உலகt#pm வா}c;றன. நm zUVl 4-5
ேபr மU1ேம வா}cேறாm எ;R ~ைனkcேறாm ஆனாl இbMrட ஐn2 dதமான
ŽUசம ஒ3ெபா` உ[rகll ~ரm8ேய இ3kc;றன. இnத காலt#l ˆbகll
இைவகைள ெத@n2 ைவt#3kc”rகll. உbகll MழnைதகlkM காyசl வnதாl
உடm8l Ž1 Mைறயdlைல எ;றாl உடேன டாkட@டm rUVc ெசlc”rகll.
அவr Mழnைதைய ேசா#t2p பாrt2 இ2 ைவரl காyசl எ;R ெசாlcறாr. ைவரs
ெபயr ெகாjட பாk‹@யாவாl உjடான2 எ;cறாr. நாm அைத நmPcேறாm,
பாk‹@யாகll நm z1க/l உllளன எ;R நm8kைக ைவkcேறாm.
இkகாலt#l சrவ€ஞைர dட ைவt#யrக/; (doctors) ேமlதா; நமkM அ#க
நm8kைக இ3kcற2. ைவt#யrகளாl ெசாlலpப1m உணC Bைறகைளym,
ம3n2கைளym (Mnத எcச@kைகyட; எ1t2k ெகாllcேறாm, இதQMk காரணm
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உடpm நா^m ேவ`lைல எ;ற ஏகt2வPt#ேய யாMm. உடைலேய நா: என நm8ய
8றM உடpkM எைவ எlலாm பாதகமானேதா அைவகைளெயlலாm தdrkcேறாm.
ஆனாl நா; உ[r எ;R ெத@n2 ெகாjட 8றM எனkM(sவயm ஆtமாCkM)
எைவெயlலாm பாதகமானேதா அைவகைளp பQ` ெகா€சமாவ2 ?n#kcேறாமா
இlைலயா எ;R உbகைள ˆbகேள ேகU1p பா3bகேள;.
cழbM வைக தாவரbக/l ~ேகாத உ[rகll வா}c;றன எ;R சrவ€ஞ பகவா;
ேந ர V ய க அ ` n2 r ` [ 3 kc றா r . உ 3 ைளc ழ bM , ெவ bகா ய m , X j1
Bதgயைவக/l அனnத ~ேகா#யா உ[rகll வா}வதாl இைவகளாலான உணC
வைககைளt தயா@kMmேபா2 அனnத ~ேகாத உ[rகlkM வ;Bைற-இmைச
~க}cற2. ஆனாl இைவகள யாr பாrtதாrகll? எ;R பலr ேகUc;றனr.
இைதபQ` Mதrkக dவாதேம ~க}வதாl Iேகாதm எ;றாl எ;ன? எ;ற ேகlldkM
ப#l எ;னெவ;R இpேபா2 பாரkகலாm.
வனsப# உடைல ஏQ`3kMm ஏேகn#@ய உ[rகlkM 8ரtேயாக உடlத9உடl, சாதாரண உடl-ெபா2உடl என வனsப# உடlகll என இரj1
வைகயாக இ3kc;னறன. ஒ3 உடgl ஒ3 உ[r வா}n2 ெகாj1 அnத உடg;
$லm Lக 2kகbகைள nகrnதாl அைத ]ரtேயக சyV-த[உடU அlல2 ]ரtேயக
சyV `v- த[உடU உMr எ;R ெசாlc;றனr. எbM ஒ3 உடgl அனnத உ[rகll
வா}c;றனேவா, அnத உ[rகைள சாதாரண சyV-ெபா7உடU அlல2 சாதாரண
சyV `v-ெபா7உடU உMr எ;R ெசாlc;றனr. ஒேர உடl பல உ[rகlkM
சாதாரணமாக அதாவ2 சமானமாக அlல2 ெபா2வாக (common-னாக) இ3kcற2.
இnத ெபா2Cடைலேய Iேகாத உடl எ;R ெசாlc;றனr, மQRm அnத உடgl
வாmm உ[rகைள Iேகாதm அlல2 Iேகா0யா உMrகll எ;R ெசாlc;றனr.
இnத உMrக\: உடl மw|ேம ெபா7வாக இ1knற7 எ:ப0lைல. அv^Mrகll
ஒேர சமயt0l ]றW எ|kn:றன, ஒேர சமயt0l மரணமைடn:றன, அைவக\:
ஆsll சமமாக இ1knற7, sவாேசாcவாசm சமானமாக Iகxnற7. இைவக\:
பrயாp0 சமானமாக இ1knற7. S.p]wட ஒேர சமயt0l ஒ:றாக ]றkSm இnத
உMrகll S.p]wட ஒ1 சமயt0l ஒ:றாகேவ மரணமைடn:றன. ஆனாl
ஒvெவா1 சமய/m ெவvேவH S{வாக உMrகll இைடWடா7 ]றn7ெகாoேட
இ1kn:றன, S{வாக மரண/m அைடn7 ெகாoேட இ1kn:றன. இvவள^m
Iகxn7 ெகாo"1nதா‚m அnத உMrக\: S{kகll வா{m Iேகாத உடl மw|m
அpப"ேய இ1knற7. அச=kயாத கடGகால வ1ட=கll அpப"ேய இ1kSm
Iேகா0யா உடlகmm tட இ1kn:றன.
ஒ3 ~ேகாத உடgl அனnத ~ேகா#யா உ[rகll வ?pபதாl இnத உடl
ெப@யதாக இ3kMேமா எ;R ~ைனkக ேவjடாm. இத; உடலளC(அவஹாக;உடl எ1t2kெகாlllm இடm) (கCm Mைறவாகேவ இ3kcற2. இைதpபQ`
ேமpm d@வாகk ேகUக ˆbகll தயாராக இ3kc”rகளா? இnத dஷயbகll எlலாm
ேகவலஞானtதாl மU1ேம பாrkகk rVயதாக இ3kc;றன. இ2 சாUசாt
உjைமயாMm. இnத dஷயbக/l நm8kைக[;ைம சrவ€ஞ பகவா9; ேமl
நm8kைக[;ைமkM சமm. அரஹnத3m, ?tத3m சrவ€ஞrகll. யாr இவrகll
r`ய#;ேமl நm8kைக ைவkகாமl அவrகைள வணbMதl மQRm நேமா
அரஹnதானm, நேமா ¡tதானm எ;R ஜபm ெசyவெதlலாm ஒ3 பாசாbMதா;ெவ/ேவஷmதா;.
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ஆm, ேகlbகll! ஒ3 ஊj /ைனMl உ3ைளcழbM அlல2 ேவR cழbc;
எvவளC பாகm இ3kகBVyேமா அ#l அசbkயாத cழbc; sகnத=கll
இ3kc;றன, ஒvெவா3 sகதt#pm அசbkயாத njKய nைளகll-minute
branches இ3kc;றன, ஒvெவா3 cைள[pm அசbkயாத ஆவாs-வாOடbகll
இ3kc;றன, ஒvெவா3 ஆவா¡pm அசbkயாத LலWகll இ3kc;றன, ஒvெவா3
Pலd[pm அசbkயாத Iேகாத உடlகll இ3kc;றன. இேதா1 ~;Rdடdlைல,
ஒvெவா1 Iேகாத உடU‚m அனnத Iேகா0ய உMrகll வjkn:றன. எtதைன
அனnதbகll, ெத@yமா?
ஒvெவா3 ஆR மாதm எU1 மQRm சமயt#l 608 உ[rகll ேமா“மைடc;றன?tதrகளாc;றனr. இnத கணkc;பV அனா# காலt#g3n2 அனnத காலmவைர
அனnத உ[rகll ?tதrகளாc இ3kc;றனr. இைத jtதராj எ;R ெசாlc;றனr.
?tதரா?ைய ேபால அனnதானnத மடbM உ[rகll ஒ3 ~ேகாத உடgl வா}c;றன.
இ த ;ெபா 3 ll எ ;ன ெவ ;றாl ஒ 3 ~ ேகாத உ ட g l எ tத ைன உ [ rக ll
வா}c;றனேவா அ#l அனnதt#l ஒ3 பாக அளC உ[rகllrட Bkகாலt#pm
?tதrகளாவ#lைல.
இைவக/l ŽUசம ~ேகாதm உலகm Bmவ2m ~ரm8 இ3kc;றன. பாதர ~ேகாத
உடl 8ற த9உடgக/; ஆதாரt#l வா}c;றன. அைவகll எnெதnத உடlக/l
வா}c;றன எ;R பாrkகலாm. பாதர ~ேகாத உ[rகll எnத த9உடg[;
ஆதாரt#l வா}c;றனேவா அnத த9உடgைய ]ர0e"t த[உடU எ;R
ெசாலc;றனr. எnத த9உடg[l பாதர ~ேகாத உ[rகll இlைலேயா அnத
த9உடgைய அ]ர0e"t த[உடU எ;R ெசாlc;றனr.
ேமேல ெசாlலpபUட dஷயbகைள பVtத8றM ~ேகாத உ[3kM எtதைன
இn#@யbகll? ஒ3 இn#@யm தா; எ;றாl அைவ எlலா ஏேகn#@ய உ[rக/pm
இ3kc;றனவா? நmBைடய உடg; ஆதாரt#lrட அைவகll வா}c;றனவா?
ஆm எ;றாl எpபVpபUட த9உடg உ[rக/; உடgl அைவகll இ3pப#lைல?
எ;ற பல ேகlldகll உbகll மன#l ேதா;`[3kMm எ;R எjocேற;. இnத
எlலா ேகlldகlkMm ப#l எ;னெவ;R பாrkகலாm.
~ேகாதm எ;றாl ெபா2-சாதாரண வனsப# உடg உ[rகளாMm. த[-]tேயகm
மGHm ெபா7-சாதாரண எ:ற ]V^கll ஏேகn0Vய வனsப0Ml மw|mதா:
இ1kn:றன. வனsப# உடgகைளtதdர மQற ஏேகn#@யbகll அதாவ2
மjoடg, ˆ3டg, ெந3pPடg, கQRடg உ[rகll எlலாm த9உடg
உ[rகேளயாMm. அேதேபால இரj1 Pல;கll Bதl ஐmPல உyrகllவைர எlலா
உ[rகlm த9 உடg உ[rகேளயாMm.
எlலா த9 உடlக/; ஆதாரt#pm ெபா2உடg அதாவ2 ~ேகா#யா உ[rகll
வா}வ#lைல. எத; ஆதாரt#l ~ேகாத உ[rகll இlைலேயா அைவகைள
அp]ர0e"t த[உடU எ;R ெசாlc;றனr. மoŠடU, „1டU, ெந1pLடU,
காGHடU /தUய நா:S வைக ஒ1ெபா. உMrக\: உடlகll, ேகவUM: உடl,
/[க\: உடUU1n7 உGபt0யாSm ஆஹாரக உடl, ேதவrக\: உடl,
நரகrக\: உடl /தலான உடlக\l Iேகா0யா உMrகll வாxவ0lைல.
இைவகைளt தWர மGற எlலா உMrக\: உடlக\l பாதர Iேகா0யா உMrகll
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வாxn:றன. ~ேகா#யா உ[rகll வாmm உடlகளாவன:- சp8ர#xVt 8ரtேயk
வனsப#, இரj1 ெபா`, $;R ெபா`, நா;M ெபா`, ப€ேசn#@ய dலbM, மQRm
ேமேலr`ய உ[rகll தdற மQற ம9த@; உடlக/l எlலாm பாதர ~ேகா#யா
உ[rகll வா}c;றன.
இரj1 Pலஉ[rகll Bதலான #ரச உ[rக/; உடைல மா(சm எ;c;றனr,
அைவக/l இைடdடா2 அனnத உ[rகll 8றn2 இறkc;றன. இதனாl மா(ச
உணdl அனnத உ[rகlkM ெகாைல ~க}cற2. உ[rகைளk ெகாlpm ெகாVய
உணrCm, அத; மா(சtைத P?kக ‚dர ஏkகBm இlலாமl யா3m மா(ச உணC
உjப#lைல. தாவர உணC உjப#l மா(ச உணC உjom MQற உணrc?
வ3வ#lைல. ஆனாpmrட எ#l அனnத உ[rகll இ3kc;றனேவா அnத
தாவரbகைள அனnதகாயbகll எ;R ெசாlc;றனr, அைவகைள உjபதாl அனnத
உ[rகlkM வ;Bைற ~க}cற2.
மகllகேள! நாm எlேலா3m அனா# காலமாக அ#க காலm ~ேகாத பrயாயt#ேலேய
கOt#3kcேறாm. ŽUசம மQRm பாதர ~ேகாதbக/l 8றn2 இறn2 அசbkயாத
உtசr8K, அவசr8K அதாவ2 அசbkயாத கlபகாலm நm வா}kைகைய அbேகேய
கOt#3kcேறாm. ~ேகாதt#pm மQRm 8ற ஒ3ெபா`[pm 8றn2 இறn2
அசbkயாத Ptகல பராவrtதன காலm ெச;R dUட2. இைவகைள எlலாm நாm
இpேபா2 மறn2 dUேடாm.
ேஹ உ[ேர! ˆ இpேபா2 rட எcச@kைக அைடயdlைல எ;றாl, ˆ உ;ைன யாr
எ;R அ`யdlைல எ;றாl, ˆ இ2வைர அனnத காலbகll எbM இ3n2 dU1
வnதாேயா அnத பrயாயbகlkேக #3mபc ெசlல ேவjV[3kMm. அnத ~ேகாத
பrயாயbக/l ப1m அவsைதகைளp பாrtதாl அ#l உ[r இ3pபதாகkrட யா3m
நmபt தயாராக இlைல. ஒ3ெபா` 8றd[g3n2 ெவ/ேய` இரj1 ெபா`
Bதலான 8றdக/l 8றd cைடpப2 அ@#pm அ@தாக இ3kcற2. அ#pm
ம9தp8றd cைடpப2 அைதdட மஹாஅ@தாக இ3kcற2. இbM வn2 8றnத
8றM ˆbகll #3m8 uj1m ‘}8றdகlkMc ெசlலேவjடாm. ெபௗ‚க
dஷயbக/; கவrc?[l உbகll அ`d; அ`ym அ#சய சk#[; பkகm உbகll
பாrைவைய ெசptதாமl இ3n2 dடா‚rகll. அதாவ2 ˆbகll ெவ/[l பாrkMm
கவrc?க/l $}cdடாமl உbகll அ`d; அ`ym த;ைம[; அQPதமான
சாமrt#யtைத பாrkகt தவ`dடா‚rகll.
இரj1 ெபா`[g3n2 ஐmெபா`வைர ெபQRllள உ[rகll #ரசகா[k அlல2
#ரச உ[rகll எ;R ெசாlc;றனr. இரj1 ெபா` உ[rகlkM ெதா1Pல; மQRm
LைவPல; ஆcய இரj1 ெபா`கll இ3kc;றன. சbM, ேசாO, Pm Bதgயன
இரj1ெபா` உ[rகளாMm. $;Rெபா` உ[rகlkM ெதா1Pல;, LைவPல;,
BகrPல; ஆcய $;R ெபா`கll இ3kc;றன. எRmP, அn2pXc? Bதgயன
$;Rெபா` உ[rகளாMm. நா;Mெபா` உ[rகlkM ெதா1Pல;, LைவPல;,
BகrPல;, பாrkMm Pலனாcய கj ஆcய நா;M ெபா`கll இ3kc;றன. dUVl
Xc?, ேத’ Bதgயன நா;M ெபா` உ[rகளாMm. ேதவr, நரகr, ம9தr மQRm
ஐmெபா` dலbMகll ஐmெபா` உ[rகll. இைவகlkM ெதா1Pல;, LைவPல;,
BகrPல;, பாrkMm Pல; மQRm ேகUMm Pல; ஆcய ஐn2 Pல;கlm
இ3kc;றன.
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ஐmெபா` உ[rக/l மனBைடயன, மன(lலாதன என இரj1 8@Cகll உllளன.
[மன(lலாத dலbMகlkM கா2 மனBைடய dலbMகlkM ெத@வ2ேபாl
ெத@வ#lைல. கா2 இ3kMm இடt#l ஒ3 ?`ய 2ைள மU1ேம காணpப1m எ;R
ஒ3 பைழய த(} ஓைலcLV[l பாrttதாக ஒ3வr ெசா;னதாக 105 உபசmம#
மாதாY ?ல வ3டbகlkM B; அவrகைள த@சனm ெசyயc ெச;றேபா2 எ;9டm
ெத@dtதாrகll. அnத ஓைலcLவV த(}நாUVl இpேபா2m யா@டேமா இ3kக
ேவj1m எ;Rm அைதk கj18Vtதாl ேமpm பல உjைமகைளt ெத@n2
ெகாllளலாm, BயQ? ெசyybகll எ;R எ;9டm r`னாrகll. இைத பVpபவrகlm
எ;^ட; ேசrn2 அnத ஓைலcLவVைய கj18Vkக Bயலேவj1m எ;ற ேநாkcl
இைத இbM M`p81cேற;.] இ2 ேபா;ற இரj1 8@Cகll dலbMக# உ[rக/l
மU1ேம காணpப1c;றன. ேதவr, நரகr, ம9தr எlலாm மனBைடய ஐmெபா`
உ[rகேள யாவr.
மனBைடய உ[rகll அைவக/; ெபயைரc ெசாlg rp81mேபா2 த;ைனtதா;
rp81cறாrகll எ;R P@n2 ெகாllc;றன. உபேதசbகைள ஏQRkெகாllc;றன,
ேகUபைவகைள ~ைனC ைவt2kெகாllc;றன, அைவகைள ஆேலாசைன ெசyயk
rVயதாகkrட இ3kc;றன. இnத எlலா ெசயlகைளym மன#; ~(tதtதாl
ெசyc;றன. சrkக¡l dலbMகlkM ?ல dஷயbகைள பழkகpப1t# பல3m
காomபV ெசyயைவpபைதp பாrkcேறாமlலவா அைவகll எlலாm மனBைடய
dலbMகேள யாMm.
இvவாR ஒ3ெபா`[l njைம ப3ைம, இரj1ெபா`, $;Rெபா`, நா;Mெபா`,
ஐmெபா`[l மனBைடயன, மன(lலாதன என ஏmவைக உ[rகைள பrயாp# மQRm
அpபrயாp# என 8@pபதாl {வசமாசm ப#நா;காக ஆc;றன. பrயாp# சmபnதமாக
அ1tத கVதt#l எm2cேற;. சாs#ரpப[Q? ெசyவைத ஊkMdkக பjVU
ேதாடrமl{ சmயkஞானசn#@காd; B;^ைர[l இvவாR எm#[3kcறாr.
ஒ1ெபா. உMrகll /தl மனulலாத ஐmெபா.கllவைர உllள எlலா உMrகmm
ம ன u lலா த உ M rக ேள யா S m . ந ர க ] ற W உ M rக ll ேவ த ைன யா l
பா0kகpபwடவrகளாக இ1kn:றனr. ேதவrகll Lல[:ப WஷயவbைசMl
ஆxn7 nடpபவrகll, ம[தrக\ltட பலr அேனக வச0கmm nைடtத ]றேக
சாs0ரpபMGj ெசyn:றனr. ம[தp]றW nைடpபேத 0ரvய, ேஷtர, கால, பாவ
ேநாknl மாஹா 7rலபமாSm-uக^m அVதானதாSm.
0ரvய ேநாknl எlலாவGைறsm Wட uகk Sைறnத எopkைக உMrகmkேக
ம[தp]றW nைடknற7. அதாவ7 ம[தp ]றWMl இ1kSm உMrக\:
எ op kைக ச =kயா த மா S m , ம Gற ] ற W உ M rக \ : எ op kைக
அச=kயாதமாSm, Iேகாதm /தலான ஏேகn0Vய உMrக\: எopkைக
அனnதமாSm.
ேஷtர ேநாknl ம[தrகll ]றkSuடm j.ய அளவாSm அதாவ7 இரoடைர Qப
அளவாSm. ஏேகn0Vய உMrகll உலகm /{வ7m எlலா இட=க\‚m ]றkக
/"sm. ேதவrகmm, நரகrகmm jல ரj• அள^ இட=க\l ]றkn:றனr.
கால ேநாknl ம[த பrயாயt0l இ1kகkt"ய காலm (ெதாடrn7 ம[த
பrயாயேம nைடkகkt"ய காலm) Sைறnத காலமாSm. கrம8u ேநாknl jல
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ேகா" 8rவ ஆo|களாSm. ஏேகn0Vய பrயாயt0l அச=kயாத Ltகல பாராவrtதன
காலமாSm. மGற பrயாய=க\l jல பlய=கll ெகாoட ஆo|களாSm.
பாவ ேநாknl எnத பVணாமt0l ம[த பrயாயm nைடknறேதா அpப"pபwட
அ0 QWரேமா அlல7 அ0 மnதேமா இlலாத பVணாமm அைமவ7 uக அVதாSm.
சாs0ர பMGj ெசyயk காரணமான கrம8u பrயாpத ம[த பrயாயm nைடpப7
uகuக அVதாSm. அ0‚m உtதம வச0sட: வா{m •xIைல, நlல Sலm, 8ரண
ஆsll, இn0Vய=க\: சாமrt0யm, ேநாயGற உடl, Oச=க0 எனpப|m சாs0ர
அ.^ ெபGற அ.ஞrக\: ெதாடrLm jேநnத/m nைடpப7, தrமtைதpபG. நlல
எoணm ெகாo"1t0l மGHm Lt0ktrைம ஆnயைவகைளp ெப1தl ேம‚m
ேம‚m அ0 அ8rவமாSm, nைடpபதGS uகuக அV0‚m அVதாSm.
மகllகேள! இnத அ@#pm அ@தான மஹா2rலபமான அதாவ2 உயrnத~ைல ம9த
பrயாயm நமkM இpேபா2 cைடt#3kc;றன. ஆைகயாl நாm இpேபா2
இைவகைளpெபற எ2Cm ெசyய ேவjVயதாக இlைல. cைடt#3kMm இnத
ம9தp 8றd[; (க அ@ய சnதrபtைத க3t#l ெகாj1 அைத Bmைமயாகp
பய;ப1t#k ெகாllவ2 நm ைக[lதா; இ3kcற2. நாm தM#யான வO[l தா;
இpேபா2 இ3kcேறாm, அ#l ேமpm B;ேனQறm அைடய அ#க P3ஷாrtதm
அதாவ2 நlBயQ? ெசyேவாமாக!
- உbகll அmமா.
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பrயாp0 ]ரaபைண
கVதm-15

ஓm நம: ?tேதpய:

11-09-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
{வசமாசm பQ`ய வrணைன மQRm அத; 8@C உU8@Cகைளp பQ`ym, அ#l
உ[rக/; அனnத அளdலான எjKkைககll பQ`ym, அnத nUபமான
dஷயbகைள ெத/வாகt ெத@n2 எ1t2c ெசாlலkrVய ேகவலஞானt#;
அனnத சk# பQ`ym ெத@n2 ெகாjட 8றM அைவகைளpபQ` ˆbகll ெகா€சm
•ct#3pŒrகll. {வசமாசtைத ெத@n2 ெகாllவதாl நமkM எ;ன லாபm எ;R
ேகUc”ரகளா? அpபVயானாl ேகlbகll!
அனnத உ[rகll எnெதnத 8றdக/l வா}c;றன எ;பைத நாm ெத@n2
ெகாllcேறாm. நாBm இ;Rவைர எbெகbெகlலாl 8றd எ1t2, இறn2 இpேபா2
இnத ம9தp8றdkM வn#3kcேறாm எ;பைதp பQ`ய அ`C ெபRcேறாm.
இைடdடா2 LQ`kெகாjV3kMm இnத 8றdc LழQ?[; கவைலym, பயBm
நமkM உjடாcற2. அதனாl இnத பயbகரமான 8றdc LழQ?[g3n2 d1ப1m
மா rkக m ஏ தா வ 2 உ llள தா ? யா ரா வ 2 8 ற வா ~ ைல அ ைட ய வ O கா UV
இ3kcறாrகளா? எ;பைதp பQ`ய ?nதைன[l நாm ஈ1ப1cேறாm. சmசாரt#;8றdc LழQ?[; இnத பயtைதேய சmேவகm எ;R ெசாlcQறனr. [சmேவகm
எ;பைத நQகாU? உைடயவ@; நா;M அைடயாளbக/l ஒ3 ஆைடயாளமாக
ஆகமbகll rRc;றன.]
நமkM cைடt#3kMm இnத (க(க அ@தான ம9தp 8றd[; கவனm வnத2m,
நாm நmBைடய வா}நாUகைள எnதp பய^(;` கOkMm உணrC நமkM வ3cற2.
அதானl அ# ikcரமாக நmைம நாேம [Bkகாலt#pm •yைமயாகேவ இ3nதாpm
இ2வைர அnத •yைமைய பrயாயt#l ெவ/pப1tதாத ~ைல[l உllள நm
உ[ைர] ெத@n2 ெகாlllm கா@யtைதt 2வkc d1cேறாm அதாவ2 நm •ய
உ[ைர அைடயாளm காom நm BயQ? ெதாடbc d1cற2.
நமkM சமமான ைசtத;ன Mணtைத உைடய 8ற அனnத உ[rகll எbெகbM
வா}n2 ெகாjV3kc;றன எ;பைதp பQ`ய அ`C வnததாl நmமாl அnத
உ[rகlkM ‚bM ~கழாமl ெசயlபட ேவjடாமா? அதாவ2 அைவகlkM வg
அlல2 2kகm ெகா1kகkrடாதlலவா? அைவகll நmமாl மரணமைடயk
rடாதlலவா? எ;பைதpபQ` எlலாm நாm கவனt#l ெகாj1 ?n#t2 ெசயlபட
BVym. எ/தாகேவ அpபVpபUட (32வான உணrC நமkM வ3வ2 இயQைகேய.
நாm எnெதnத 8றdக/l எlலாm LQ`dU1 இpெபா2 இbேக வn#3kcேறாm
எ;Rm, நாm B;னr எ1tத பல 8றdக/; தாy, தnைத, 8llைளகll மQRm
M1mபt#g3n2 யாராவ2 எbM ேவj1மானாpm இpேபா2 8றn#kகkr1m எ;R
ெத @ ய வ 3 mேபா2 ந m க வ னkM ைற வாl அ lல 2 எ cச @ kைக இ ;ைம யாl
அவrகlkM ~கmm வ;Bைறைய-இmைசைய நாm தdrkக Bயpcேறாm. அ2
சmபnதமாக நாm ஜாkcரைதயாக இ3kக BயQ? ெசycேறாm.
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(tயா#3xV ~ைல[l தா;ேதா;`tதனமாக எnத வ;Bைறகll ~க}c;றேவா
அ ைவ க / g 3 n2 அ nத ( tய # 3 xV உ [ r d ல M வ # lைல . நா;காவ 2
Mணsதானt#l இ3pபவr அdர#யாக இ3nதாpmrட அnத உ[3kM அவராl
~கmm வ;Bைற பQ`ய வ3tதm இ3kகேவ ெசycற2. ஐnதாm Mணsதானt#l
இ3pபவr #ரச உ[rகlkM வ;Bைற ~கழாமl வாmm கU1pபா1-அodரதm
அவ@டm இ3nதாpm ~ைல உ[rகlkM வ;Bைற ~க}வ#g3n2 அவr dலc
இ3kக BVவ#lைல-sதாவர வ;Bைற ~கழாமl வாmm கU1pபா1 அவ@டm
இlைல. B9kM #ரச மQRm ~ைல உ[rகlkMm அவராl வ;Bைற ~கழாமl
ெசயlப1m கU1pபா1-மஹாdரதm அவ@டm இ3kcற2. மன, வசன, காயm மQRm
ெசyதl, ெசydtதl, உட;ப1தl இைவக/g3n2m rட வ;Bைற ~க}ேவா
அlல2 வ;மm ெசyym எjணேமா அவ3kM வ3வ#lைல.
நமkM உ[rகll எbெகbெகlலாm எnெதnத 8றdக/l வா}c;றன எ;பைதp
பQ`ய தகவl இlைல ெய;றாl நmமாl அைவகlkM ~கmm இmைசகைளவ;Bைறகைள எpபVt தdrkக BVym? மj, ெந3pP, காQR, தj•r மQRm
வனsப# இைவகைள உடலாகk ெகாjட உ[rகll இ3kc;றன எ;பைத
( க c? ல ேர அ ` n# 3 kc ;ற ன r . அ ைத pப Q` எ 1 t2 cெசா;ன 8 ற M mr ட
(கc?லேர அைவகll இ3pபைத நmPc;றனr. மரm, ெசV, ெகாVகll, Pl Bதgயைவ
எlலாm நmைமpேபா;ற உ[rகேள எ;ப2m ெத@ய வ3cற2. ஆனாl மரt#g3n2
உைடnத cைளகll, ப`kகpபUட இைலகll, Xkகll மQRm பழbக/l rட அேனக
தாவர உடg உ[rகll வா}c;றன, ஆனாl அைவகll எlலாm சc?tத-உ[3llள
ெபா3llகll எ;ப2 பQ`ய கவனm நமkM இ3pப#lைல. 8€சான காy, பழm, X,
2/rஇைலகll எlலாm சp8ர#xVt தாவர உ[@ன வைககேள என அ`ய ேவj1m.
ஒ3 ெசV[; இைல[l நரmPகll ெத@nதாl அnத இைல அpர#xVt ~ைலைய
அைடn2 dUட2 எனலாm. காy, பழm அlல2 X இைவகைள உைடtதாl சமபாகமாக
உைடயாமl, உைடnத பM# ேநrேகாடாக இlலாமl ேகானlமானலாக இ3nதாl
மQRm 8@nத பM#[l njKய >l இைழகll ேபாl இ3nதாl அைவ
ஒvெவா;Rm ஒ3 தாவர த9 உடg உ[rகளாக அதாவ2 அp8ர#xVt த9
உடgயாc dUடன எனலாm, இத; ெபா3ll இpேபா2 அ#l பாதர ~ேகாத உ[rகll
இ3pப#lைல. {வசமாசm பQ`ய ப[Q? இ3nதாlதா; நmமாl உjணt தMnத
உணC வைககll பQ`ய dேவகBm, dOpPணrCm நமkM வ3மlலவா!.
சரணா^ேயாகt#l ஒmkகt#QM, நடtைதkM Bkcயt2வm ெகா1t2 உபேதசm
ெகா1kகpப1cற2. அ#l உjணt தMnதைவ சmபnதமான d#Bைறகll-~யமbகll
ெசாlலpபV3kc;றன. உjom பjடbக/; காலt தM#கlm ெசாlலp
பUV3kc;றன. M`p8Uட காலm வைரேய பதாrtதbகlm, உணC வைககlm
உjணt தM# உைடயனவாக இ3kc;றன. அnத கால எlைலkM அpபாl அnத
பjடbக/pm, பதாrtதbக/pm பாதர சm$rcசன உ[rக/; உQபt# ெதாடbc
d 1 c ற 2 . இ nத உ Qப t# த ன kM tதா ேனா அ தா வ 2 அ ைவ க ளா க ேவ
உQபt#யாc;றன. ம3n2க/l rட கால எlைல (expiry date) ெகா1kகp
ப1c;றன. M`p8Uட அnத ேத#kM 8றM அnத ம3n2க/l ேநாைய Mணpப1t2m
சk# Mைறn2 ேபாyd1cற2, அதனாl அைவகைள நாm உபேயாகp ப1t2வ#lைல.
சைமtத உணC, பாl Bதgய உணCp பjடbகll rட உjணt தM#யான கால
எlைலையk கைட8Vkக ேவjVய2 அவ?யமாMm. [u`னாl அனnத உ[rகlkM
வ;Bைற ~க}வைதym, நm ஆேராkcயm ெகU1p ேபாவைதym நmமாl த1kக
BVயாமl ேபாMm.]
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Ltதpப1tதpபUட பதாrtதbகைள காQRp Pகாத டpபாkக/l அைடt2
ைவt#3nதாpm ?ல #னbக/l அைவக/l உ[rக/; உQபt# உjடாcற2
ஏென;றாl அைவக/l சm$rcசன உ[rகll உQபt# ெதாடbc d1cற2.
சm$rcசன வைக[l 8றkMm உ[rகll சm அதாவ2 சமmதாt-ஆசமtதt2ட;
அதாவ2 அ3cl உllள Ptகலt#g3nேத ?ல Ptகலbகைள cர!t2 த; உடைல
அைவகேள ெசy2 ெகாllc;றன. இtதைகய உ[rகll 8றd எ1kக, அைவகlkM
8றd ெகா1kக அmமா, அpபா ேதைவ[lைல. ஒ3 ெபா` உடg உ[rக/g3n2
நா;M ெபா` உடg உ[rகll வைர எlலா உ[rகlm சm$rcசனp 8றd எ1kMm
உ[rகேளயாMm. ஐmெபா` உடg உ[rக/l ம9தr மQRm dலbMp 8றdக/l
கrபm மQRm சm$rசனm ஆcய இரj1 dதமாகCm உ[rகll 8றd எ1kc;றன.
நmமாl பாrkகpப1m ம9தrகll எlலாm கrபt#l 8றnத ம9தrகேளயாவr.
சm$rcசன ம9தr கrம X(, ஆrய கjடt#l உllள மக/rக/; அkMll Bதலான
இ1kகான பாகbக/l உQபt#யாc;றனr. அவrகll லp# அபrயாpதrகll ஆனதாl
(கkMைறnத காலt#ேலேய மரணமைடc;றனr. ஒ3 Lவாசt#; ப#ெனUV; ஒ3
பாகt#; (1/18) கால அளdl அவrக/; 8றpPm, இறpPm ~க}n2 BVn2
d1cற2. ஒ3 Lவாசm எ;பத; ெபா3ll ேநாயQற ஆேராkcயமான ம9த@; இரj1
நாVt2VpPகlkM (time between two immediate pulses) இைடpபUட dயவகார
கால அளவாMm. ஒ3 ~(டt#l 78 Bைற ஆேராkcய ம9த@; நாV 2Vkcற2.
ெபா2வாக Bkகாl(3/4) ெசகjV; 18-; ஒ3 பாகt#l அதாவ2 (3/4)X(1/18)=1/24
ெசகjVl இnத சm$rcசன ம9தrக/; ஒ3 ம9த 8றdேய BVn2d1cற2.
ˆ bக ll L ல ப மாக P @ nத ெகாllள உ ல க வ ழ kM ெச க j1 க ணkM இ bM
ெசாlலpபUட2. [இnத கால அளC ஆகமகbக/l தM#யான அnதr Brரtதm (யதா
ேயாkய அrதரBrrtதm) எ;ேற ெசாlலpப1cற2.]
எlலா அபrயாpத உ[rக/; ஆylm இnத அlப கால அளேவயாMm. இnத
8றdைய-பவtைத ெபா2வாக •tரபவm எ;Rm ெசாlc;றனr. ஒ3 உ[r
ெதாடrn2-இைடdடா2 Žtர பவt#ேலேய 8றn2, இறn2 ெகாjV3nதாl ஒ3
ெப@ய அnதr Brrதத காலt#l [ஒ3 சமயm Mைறnத 48 ~(டm ஒ3 ெப@ய
அnதrBrrததm. ஒ3 சமயm rVய ஒ3 ஆவ/ ?`ய அnதrBrrtதமாMm.] 66,336
பவbகll-லp# அபrயாpத பவbகll-எ1t2 d1m. இnத பவbக/l ஒ3 ெபா` 8றd
66,132, இரj1 ெபா` 8றd 80, $;R ெபா` 8றd 60, நா;M ெபா` 40, மQRm
ஐmெபா` 8றd 24 எlலாm அடbMm. ஐmெபா` 24 8றdக/l மன(lலா dலbM
8றd 8, மனBைடய dலbM 8றd 8 மQRm ம9த 8றd 8 அடbMm. [ஒvெவா3
அரஹnதேகவg உ[r Bk# அைடymேபா2 ~tய ~ேகாதt#g3n2 ஒ3 ~ேகாத
உ[r #ரசநா/kM வ3m. ஒvெவா3 6 மாதm 8 சமயbக/l 608 உ[rகll Bk#
அைடய அேத அளC உ[rகll ~tய ~ேகாதt#g3n2 #ரசநா/kM வ3m. எlலா
ŽUசம, பாதர ஒ3ெபா` பrயாptத உ[rக/; Mைறnத பUச ஆyll யதா ேயாkய
அnதr BrrtமாMm. அ#க பUச ஆyll பாதர ெந3pPடg உ[3kM $;R இரC
$;R பகlகll, பாதர வாyஉடg உ[3kM 3,000 ஆj1கll, பாதர ˆ3டg உ[3kM
7,000 ஆj1கll, பாதர வனsப# உடg உ[3kM 10,000 ஆj1கll, பாதர
மjoடg உ[3kM 22,000 ஆj1கll.]
கரணா^ேயாகt#; இnத d@வான மQRm nUபமான வrணைணகைள அ`n2 நாm
வாயைடt2p ேபாேவாm அதாவ2 எ2Cm ெசாlல BVயாதபV ஆcசrயt#l ஆ}n2
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ேபாேவாm. இnத எlலா dஷயbகlm ேகவலஞானtதாl மU1ேம அ`யkrVய (க
nUபமான dஷயbகளாMm, ேகவg பகவா9; உபேதசm $லேம நாm இைவகைளp
பQ` அ`cேறாm. இpேபா2 பrயாp#, அபrயாp# உ[rக/; sவ‰பbகைளp பQ`t
ெத@n2 ெகாllள அ2 சmபnதமான dஷயbகைள பாrkகலாm.
பrயாpதm எ;றாl ெசயl வ"வ சk0 எ;R ெபா3ll. எnத உ[r இnத ெசயl வVவ
சk#ைய Bmைமயாக அைடcறேதா அைத பrயாpத உ[r எ;R ெசாlc;றனr. எnத
உ[3kM இnத ெசயl வVவ சk# Bmைம அைடயாமl இ3kcறேதா அதாவ2 எnத
உ[r ஒ3 பrயாpத சk#rட Bmைம அைடவதQMll மரணமைடn2d1ேமா
அைவகைள அபrயாpத உ[rகll எ;R ெசாlc;றனr. இnத ~க}CகlkM பrயாpத
அlல2 அபrயாpத நாமகrம உதயm ~(tமாக இ3kcற2. இnத ெசயl வVவ சk#
ெமாtதm ஆறாMm. அைவகளாவன:- 1.ஆஹார பrயாp0, 2.சyர பrயாp0, 3.இn0Vய
பrயாp0, 4.Oவாேசாcவாச பrயாp0, 5.பாஷா பrயாp0, 6.மன பrயாp0.
இnத ஆR பrயாp#க/l ஒ3ெபா` உ[rகlkM Bதl நா;M பrயாp#கll
ம U1 ேம ~ க }c ;ற ன . அ ைவ க l kM பாஷா ப rயா p# ம QR m ம ன ப rயா p#
~க}வ#lைல. இரj1 ெபா`, $;R ெபா`, நா;M ெபா` மQRm மன(lலா
ஐmெபா` உ[rகlkM ஐn2 பrயாp#கll ~க}c;றன, இைவகlkM மன பrயாp#
~க}வ#lைல. ச€?-மனBைடய ஐmெபா` உ[rக/l ஆR பrயாp#கlm
~க}c;றன. இnத பrயாp#கlkM ஆR ெவvேவR ெபயrகll இ3pபதாl
அைவக/; ெசயlகlm ேவvேவறாக இ3kMm எ;ப2 ெவ/pபைடயாகேவ
ெத@cற2. அைவக/; sவ‰பtைத இpேபா2 ஒvெவா;றாக வ@ைசயாகp
பாrkகலாm.
உ[r ஒ3 இடt#l மரணமைடn2 ேவR இடt#QM 8றd எ1kகc ெசlcற2
எ;ப2 உbகlkM ெத@nத dஷயm தா;. அதாவ2 ஒ3 உடைல dU1dU1 ேவR
இடt#QM ெச;ற 8றM, அbM P#ய Ptகல sகnதbகைள அnத உ[r cர!t2k
ெகாllcற2. அnத வைக Ptகலbகைள நாm B;னr ேநாகrம வrகைணகll எ;R
r`ேனாm. உடl, மனm, பாைஷ, Lவாேசாcவாசm சmபnதமான Ptகல பரமாokகைள
உ[r cர!t2k ெகாllcற2. இnத பரமாokகைள #ட மQRm #ரவ வVவமாக
மாQறkrVய சk#ைய உ[r Bதgl ெபRcற2, அnத சk# Bmைமயைடnத2m
அnத உ[r ஆஹார பrயாp0 அைடn2 dUடதாக ெசாlc;றனr.
#ட மQRm #ரவ வVவ மாQறbகll ெதாடrn2 ~க}n2 ெகாjV3kக, அnத
ெபா3llக/l #டpெபா3ைளk ெகாj1 எpmP, ேதாl Bதgயன ~ைலயான உடl
உRpPகளாகCm, #ரdய ெபா3ைளk ெகாj1 இரtதm, zrயm Bதgய #ரdய வVவ
உடl ெசயlபடt ேதைவயான ெபா3llகளாகCm மாQறமைடயc ெசyym இரjடாவ2
சk# ~ைறC அைடதைல சyர பrயாp0 எ;R ெசாlc;றனr.
உ[3kM அ`d; ெவ/pபா1 எvவளC #றkகpபட ேவj1ேமா, அtதைன
ெபா`கll உைடய உ[ராக அnத உ[r ஆகேவj1ேமா அtதைன #ரdய
இn#@யbகll அத; உடgl அைமc;றன. அnத #ரdய இn#@யbகll இ3kMm
இடt#l எvவளC ஆ;மp8ரேதசm இ3kcறேதா அத;$லm அnத இn#@ய
dஷயbகைள cர!pப2 அதாவ2 அ`ym உபேயாக சk# ேதா;Rதைல இn0Vய
பrயாp0 எ;R ெசாlc;றனr. உதாரணமாக $kM இn#@யm இ3kM(டt#l
உllள ஆ;மp பM# வாசைனகைள அ`ym உபேயாகவVவ ஞானசk# ெபRவைத
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இn#@ய பrயாp# எ;R ெசாlc;றனr. இ2ேபாலேவ மQற இn#@யbக/;
சk#ym Xrத#யைடcற2 எ;R ெத@n2 ெகாlllbகll. ஆஹாரவrகைண வVவ
P tக ல sக nத bக ைள L வா ேசா cவா ச m ~ க m m வ V வ l ெச yy m ச k#
Xrt#யைடதைல Oவாேசாcவாச பrயாp0 எ;R ெசாlc;றனr. பாஷா வrkகைண
வVவ sகதnதbகைள சpத வVவமாக மாQறkrVய சk#ையp ெபRவைத பாஷா
பrயாp0 எ;R ெசாlc;றனr. மேனா வrkகைண வVவ sகதnதbகைள #ரdய மன
வVவமாக மாQறkrVய சk# மQRm நlல2 ெகUட2கைள ஆyCெசyதl, ~ைனdl
ைவt2kெகாllளl, உபேதசbகைள ஏQRkெகாllளl Bதலான பாவ மனt#;அதாவ2 மனm இ3kMm இடt#pllள உ[rபM# ேமlr`ய சk#கைளp ெபRதl
மன பrயாp0 எ;R ெசாlc;றனr.
இnத எlலா பrயாp#க/; 2வkகm ஒேர சமயt#l ஆரm8kc;றன ஆனாl
அைவகll ஒvெவா;Rm Bmைமயைடதl வ@ைசயாக ஒ;ற;8; ஒ;றாகேவ
B V வ ைட c ;ற ன . ஒ vெவா 3 ப rயா p# y m B m ைம ய ைட ய அ nத rB r rtத
கால மாc ற 2 , ம QR m எ lலா ப rயா p# க l m B m ைம ய ைட ய ய தா ேயாkய
அnதrBrrtத காலேமயாcற2. இரjடாவதான ச…ர பrயாp# Bmைமைடym B;
அnத உ[ைர IrW1t0 அபrயாp0 உ[r எ;R ெசாlc;றனr. ~rd3t# எ;றாl
BVCkM வரkrVய2 எ;R ெபா3ll. [~rd3t# அபrயாp# உ[rகll கjVpபாக
பrயாpத ~ைலைய அைடym என அ`யCm.] ஆைகயாl ~rd3t# அபrயாp# காலm
BVnத2ேம அதாவ2 ச…ர பரயாp# BVnத2ேம அnத உ[ைர பrயாpத உ[r எ;ேற
அைழkc;றனr.
ஆனாl லp# அபrயாp# உ[rகlkM அபrயாpத நாமகrமm உதயt#g3kcற2.
அபrபாpத உ[rக/l பrயாp#க/; எjKkைக பrயாpத உ[3kM இ3pப2
ேபா ல ேவ தா ; இ 3 kc ற 2 ஆ னா p m அ ைவ க / l ஒ 3 ப ர யா p# r ட
Xrt#யைடவ#lைல. அபrயாpத ஏேகn#@யm, dகேலn#@யm, மQRm மனBைடய
ப€ேசn#@ய உ[rகlkM Bைறயாக 4, 5, 6 பrயாp#க/; ஆரmபm 2வbc
d1c;றன ஆனாl ஒ3 பrயாp#rட Bmைம அைடவ#lைல. உ[r அதQM
B;னேர Lவாசt#; 1/18 காலt#l மரணtைத அைடcற2.
இத;ெபா3ll எ;னெவ;றாl பrயாp# மQRm அபrயாp# உ[rக/l பrயாp#[;
எjKkைக சமமாக இ3nதாpm பrயாpத உ[rக/l பrயாp# Bmைம ெபRcற2,
ஆனாl அபrயாpத உ[rக/l ஒ3 பrயாp#rட Bmைம ெபRவ#lைல. ேதவr,
நரகr, ேபாகX( உ[rகll எlலாm பrயாpத உ[rகேளயாவr. எlலா கrப8றd
உ[rகlm அதாவ2 கrபt#l 8றd எ1kMm dலbகானாpm, ம9தரானாpm அைவ
எlலாl பrயாpத உ[rகேளயாMm. ~rd3t# அபrயாpத உ[rகll rட ~யமமாக,
அதாவ2 ~cசயமாக பrயாpத ~ைலைய அைடc;றன. ஆனாl லp# அபrயாpத
உ[rகll ஒ;R rட ஒ3 பrயாp#ையm Xrt# ெசyயாமl மரண மைடc;றன.
எlலா பrயாp#கlm ஒ3 அnதrBrrtத காலt#l Bmைம அைடn2 d1c;றன,
ஆyll BVymவைர இnத பrயாp#கll அதாவ2 சk#கll எpேபா2m அnத
உ[rக/டm இ3kc;றன. அைவக/; Ptகல sகnதbகll உடl, மனm, சpதm,
Lவாேசாcவாசm Bதgய வVdl ெசயlப1m கா@யm rட வா}நாll Bmவ2m
அதாவ2 ஆyll BVymவைர-மரணமைடymவைர ~க}nத வjணேம இ3kcற2.
மகllகேள, பrயாpதm பQ` பVt2dU1 நா: ெபVய சk0 வாynதவll, Ltகல=கைள
ெசயlபட ைவkSm ெசயl எ:*ைடய வlலைம யாSm எ;ற கQபைன அlல2
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மயkகt#l இ3kகேவjடாm. ஒvெவா3 #ரdயt#; ெசயpm Lதn#ரமாக
அnதnத #ரdயt#l அத; Lய தM#யாl அnத #ரdயt#ேலேய ~க}cற2. ~(tதைந(t#க சmபnதbகைள ெத@யpப1t2m சாs#ரt#l வ3m dளkகbகைளp
பVt2 அnத இரj1 #ரdயbக/l கrtதா-கrம சmபnதm இ3kcற2 எ;ற தவறான
எjணm அlல2 $டநm8kைக அlல2 Mழpபm நm(டm இlைல அlலவா?
எ;ப#l நாm எcச@kைகயாக இ3kக ேவj1m.
ேமா“மாrக 8ரகாசm எ;ற >gl பjVU ேதாடrமlY rRcறாr, அனா0
காலமாக வst7kகll அத: Oய த[tத[ ெசயlகைள அத: எlைலkSll ெசyத
வoணm இ1kn:றன, ஒ1 வst7 ேவH ஒ1 வst7W: ெசயைல ெசyவ0lைல.
]ற ெபா1\: ெசயைல நா: ெசynேற: எ:ற எoணm நmைம Iேகாத ]றWkS
ெகாo| ேசrkSm. [அதாவ2 உடg; ெசயlகைள நா; ெசycேற; எ;ற எjணm
அதாவ2 ேமpm ெத/வாகc ெசாlல ேவj1ெம;றாl உடl ~க}t2m Xைஜ,
dரதm, உபவாசm, ‚rtதயாt#ைர, தானm Bதgயைவகைள Lயm ஆtமாேவ அதாவ2
நாேன ெசycேற; எ;ற எjணm நm உ[ைர ~ேகாதt#QM rUVc ெசlpm என
அ`யCm. இதனாl Xைஜ, dரதm, உபவாசm, ‚rtதயாt#ைர, தானm Bதலான
Lபcெசயlகைள ெசyய ேவjடாm எ;R இbM உபேதசm ெகா1kகpபடdlைல,
உடl ெசyym c@ையகளாl உ[3kM எnத பல^m ~கழpேபாவ#lைல எ;ற
நm8kைகைய நமkM நாேம உR# ெசyயேவ-~rணயm ெசyயேவ இpபV உபேதசm
ெசyயpப1cற2. இத; தாtபrயm எ;ன ெவ;றாl உடl எnெதnத c@ையகைள
ெசycறேதா அnத ஒvெவா3 சமயBm உ[3ைட அ`d; உபேயாகm 8ற
ெபா3/;ேமlதா; இ3kcற2, இ2 Lப உணrவானாpm இ2 ஆsரவ, பnத
தt2வமாMm, ேஹய தt2வமாMm. dட ேவjVய ெசயலாMm. நாm dடdlைல
ஏQறlrட d#pபV நm அ`d; உபேயாகm அnதr Brrtத காலt#l Lப
அLபbக/l மாQறm அைடதl நm ஆ#kகt#l இlலாமl இயQைகயாகேவ ~க}n2
ெகாjV3kMm. அதனாl நாBm Ltேதாபேயாகt#QM ெசlலேவj1m எ;ற
எjணேம வராமl நாm LபாLப ெசயggேலேய ஆ}n#3pேபாm. இcெசயl
கைட?[l (அ#க பUசm 2,000 கடQகாலt#l நmைம கjVpபாக ~ேகாதt#lதா;
ெகாj1 ேசrkMm.) இைவ நmைம 8றd[lதா; ைவt2k ெகாjV3kMm,
இைவகைள நா; dU1dU1 எ; அ`d; உபேயாகtைத எ;ேமl-Lய ஆ;மாd;
ேமl ெசpt2வேத சmவைர, ~rஜைரkகான ெசயலாMm, இ2ேவ எ;ைன Bk#kM
ெகாj1 ெசlpm எ;ற நm8kைக ெகாllள ேவj1m எ;ற உபேதசேம இbM
ெசyயpப1cற2 என அ`யCm.]
ேம ேல எ tத ச k# க ll அ தாவ 2 ப rயா pத ச mப nத மான ச k# க ll ப Q`
ெசாlலpபUடேதா அத; அrtதm ெபா3/; sவபாவ வVவ சk#கll அlல2 உ[@;
Mணbகll அlல2 உ[@; •ய இயlPகll-உ[@; தrமbகll எ;R எ1t2k
ெகாllளkr டா2 . உ [ 3 kM m க rம bக l kM m இ ைட ேய உ llள ச mப nத m
அ னா# கால மாக ேவ இ 3 kc ற 2 . க rம t# ; உ த ய tதாl உ [ r எ nெத nத
அவsைதகைளp ப1cற2 எ;பைதேய இbM எ1t2c ெசாlலpப1cற2. நmைமேய
உடgl அைடkMm சk# எpபV ~க}cற2? எ;R ெத@n2ெகாllள ஆrவm
வ3cறதlலவா! இnத பrயாpத சk#கைளp ெபQற 8றM உ[@l எnத ெசயl
2வbMcறேதா அைத ]ராண: எ;R ெசாlc;றனr. அைதpபQ`ய dளkகtைத
அ1tத கVதt#l பாரkகலாm.
- உbகll அmமா
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அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
தசலUசண ப3வ சமயt#l நாbகll இ3வ3m 8ரவசனm ெசyய ேஷாலாpXr
ெச;`3nதைத ˆbகll அ`zrகll. அதனாl ?ல #னbகளாக கVதm எm2தl
~கழdlைல. நாbகll ேஷாலாpXr 8ரவசனt#l கரணா^ேயாக dஷயbகைள
ேமா“மாrkக 8ரகாசt#; ஆதாரt#l ~க}t#ேனாm. கrம பnதm, உதயm, சt2வm,
கrமbக/; 8@Cகlm அத; ெசயlகlm, ~ேஷக அைமpP, {வசமாசm, ப€ச
ப@வrtதைன, மாrkகைண Bதலான பல dஷயbகைளp பQ` சrcைச ெசyேதாm.
ேஷாலாpXr ெஜ[; ச$கm sவாtயாயt#l ஆrவm (kகவrகளாவr. அவrகll இnத
dஷயbகைள (கCm உQசாகt2ட; ேகUடேதாடlலாமl அவrக/ைடேய ஆகம
sவாtயாயt#QM (Mnத வரேவQPm இ3nத2.
பrயாp# பQ`ய சrcைசkMp 8றM ]ராண: பQ` இ;R நாm ெத@n2 ெகாllளலாm.
8ராண; எ;ற ெசாl நமkM பழkகமான ஒ;Rதா;. உ[ேரா1 இ3pபைவகைள
8ராK எ;R ெசாlcேறாm. 8ராண;கைள உைடயைவ எlலாm 8ராKகளாMm. எ;
Mழnைததா; எ;உ[r, எ;^ைடய 8ராண; எ;R பலr ெசாlவைத ˆbகll
ேகUV3pŒrகll. உ[ைரேய 8ராண; எ;R ெசாlc;றனr. ஒ3வr மரணm
அைடnத2m அவ3ைடய 8ராண; ேபாydUட2 அதாவ2 உ[r ேபாydUட2 எ;R
நாm ெசாlpcேறாm அlலவா.
ைசத;ய பாவp8ராணைன ைவt#3pப2 உ[ராMm. ேசதனm எ;ப2 ஞானவVவ,
தrசனவVவ சk#யாMm. இnத ேசதன சk#ையேய 8ராண; எ;R ெசாlc;றனr.
எbM ைசத;ய சmபnதமான அதாவ2 பாrtதl அ`தl சmபnதமான ெசயl ~;R
d1cறேதா அbM உடl மQRm Pல;கll அbேக இ3nதேபா2m ேசதனm அதாவ2
அ`ym ெசயl ~கழாததாl 8ராண; ேபாydUட2 எ;ற BVCkM நாm வ3cேறாm.
உ[r எnத ேநரBm பாவ8ராண^ட; இ3pப2, அ2 எpேபா2m 8ராண;
இlலாததாக ஆகBVயா2. நமkM உ[r அlல2 {வ; எ;ற ெபயr எpபV வnத2
எ;R எpேபாதாவ2 ˆbகll ?n#t#3kc”ரகளா? எ2 உ[rவா}cறேதா, B;னr
வா}n#3nதேதா மQRm எ#rகாலt#pm வாmேமா அ2ேவ {வ; அlல2 உ[ராMm.
எ2 தாேன {வேனா-அ2வாகேவ வா}cறேதா அ2 மரணtைதpபQ` எpபV
கவைலpபட BVym? ஆனாl உ[@; 2ர#rxடtைத பாrt‚rகளா, இ2 மரண
பயtதாேலேய #னm#னm ெசt2kெகாjV3kMm ஒ3 BUடாளாக இ3kcற2.
உடglலாமl நா; எpபV இ3kக BVym? நா; வா}வதQM காQR, தj•r, உணC
Bதgயன அவ?யமlலவா, அதனாlதாேன நா; வா}n2k ெகாjV3kcேற; எ;R
இnத உ[r இ;Rவைர நm8kெகாj1 இ3kcற2.
ேஹ உ[ேர! ?tத பகவா; உ[ரா இlைலயா? அவr எ;னேவா ?tதராக
ஆன#g3n2 BVdlலா காலmவைர அச……யாகேவ அதாவ2 உடglலாமேலேய
இ3kcறாr ஆனாpmrட அனnத Lகt2ட; இ3kcறாr, அனnத ஞானt2ட;
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இ3kcறாr அlலவா. ேஹ உ[ேர! ˆ rட அச……யாகtதா; இ3kcறாy. உ; இ3pP,
உ;^ைடய ~ைலtத த;ைம உ;9டேம இ3kcற2, உ;னாேலேய ˆ எpேபா2m
இ 3 kc றா y . ைச த ;ய ம ய ம க இ 3 kc றா y , உ ட g ; ~ ைல pP ேவ றா M m ,
அேசதனமாMm-அ`C இlலாததாMm.
ˆ எ ;ன ேவா உ [ rெபா 3 ll , ேச த ன M ணtைத ைவ t# 3 pப வ ; , அ ச … … உடglலாதவ;, L3bc d@ym த;ைம உைடய அசbkயாத 8ரேதசBைடயவ;.
ஆனாl உடl எ;னேவா அனnதானnத Ptகல பரமாokக/; 8jடமாMm. எ2
அேசதனமாMm, உ3வBைடயதாMm, r1தpm 8@தpm ெசயைல ெசyவதாMm, அ#l
இைடdடா2 அனnத பரமாokகll வn2 ேசrவ2m, dU1 dலMவ2m ~க}n2
ெகாjV3kகற2. அேடy! இnத அேசதன உடpட; ெகா€சகாலm இ3pபைதேய ˆ
உ;^ைடய வா}kைக எ;R நm8kெகாjV3kcறாy. இnத உடpட; ெதாடrP
ஏ Qப Uட 2 m ˆ 8 ற nத தாக C m , உ ட p ட னான ெதா ட rP அ QR pேபான2 m ˆ
மரணமைடnததாகCm நm8kெகாj1 இ3kcறாy. Bm உலகtைதym பQ` BVC
ெசyym வளrc? ெபQற ˆ உ;ைனp பQ` ?n#kகkrட ஒ3ேபா2m தயாராக
இlைல. உடgl ˆ இ3kMmேபா2 rட அ`ym கா@யtைத எ;னேவா உ[ராcய
ˆேய ெசycறாy. ெபா`கll அ`வQற ஜடமாMm, PtகலமாMm. ஆனாl அ`ym
காலt#l அைவகll ~(tத வVdl B;9ைல வckc;றன. ெபா`கll, மனm, ெசாl,
உடl, sவாேசாcவாசm Bதgயைவக/; ெசயைலேய 0ரvWயp ]ராண: எ;R
ெசாlc;றனr.
#ரvdயp8ராண; ெமாtதm எtதைன? எnெதnத உ[rகlkM எtதைன #ரvdயp
8ராண;கll இ3kc;றன எ;ப2 பQ` நாm இpேபா2 பாrkகலாm. ெமாtதm பt2
8ராண;கll இ3kc;றன. அைவ நா;M வைகயாக இ3kc;றன. அைவகளாவன
இn#@யp 8ராண;, பலp8ரண;, sவாேசாcவாசp 8ராண; மQRm ஆyll 8ராண;
ஆMm. இைவக/; உU8@Cகlட; ெமாtதm பt2 8ராண;கll ஆMm. இn#@ய
8ராண;கll ஐn2, இn#@யtைத Pல; அlல2 ெபா` எ;R ெசாlcேறாm. அைவ
1.ெதா1 Pல;-உடmP, 2.Lைவ Pல;-நாkM, 3.மணm-வாசைன Pல;-$kM, 4.பாrkMm
Pல;-கj, 5.ேகUMm Pல;-கா2. $;R பல 8ராண;கll அதாவ2 சk#வVவ
8ராண;கll 1.காய பலm-உடl சk#, 2.வசன பலm-ேபLm சk#, 3.மன பலm-?nதைன
சk#. ஒ3 sவாேசாcவாச 8ராண;-இதய 2VpP மQRm ஒ3 ஆyll 8ராண;-ஒ3
8றd[l வாmm தM#kகாலm. இvவாR பt2வைக ெசயl அதாவ2 க3d வVவேம
0ரvWயp ]ராண: களாMm. இைவகைள ~(tதமாகkெகாj1 இn#@யாவரண
ஷேயாபசமtதாl ~கmm ைசத;ய உணrC பாவp ]ராண: ஆMm.
#ரvdயp 8ராண; ேதா;Rவைதp 8றd எ;Rm அைவ அOவைத மரணm எ;Rm
நாm ெசாlcேறாm. மனBைடய ஐmெபா` உ[rகlkM பt2 8ராண;கlm
இ3kc;றன. அபrயாpத ~ைல[l sவாேசாcவாச 8ராண;, வசனபல 8ராண;
மQRm மனபல 8ராண; இlைல. ஆைகயாl மனBைடய ஐmெபா`க/; அபrயாபத
~ைல[l ஏm 8ராண;கேள இ3kc;றன.
மன(lலாத ஐmெபா` பrயாptத ~ைல[l மனபலp 8ராணைனt தdர மQற ஒ;ப2
8ராண;கlm இ3kc;றன. அபrயாptத ~ைல[l வசனபலp 8ராண; மQRm
sவாcவாசp 8ராண; இlலாமl மQற ஏm 8ராண;கlm இ3kc;றன. நா;M
ெபா` பrயாptத ~ைல[l ேகUMm ெபா`-கா2 #ரvdயp 8ராண; மQRm மனபலp
8ராண; தdர மQற எU1 8ராண;கlm இ3kMm. அபrயாptத ~ைல[l ஆR
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8ராண;கll இ3kMm. $;R ெபா` பrயாptத ~ைல[l ேமpm ஒ3 பாrkMm ெபா`
#ரvdயp 8ராண; தdர ஏm 8ராண;கll இ3kMm மQRm அபrயாptத ~ைல[l
ஐn2 8ராண;கll இ3kMm. இரj1 ெபா` பrயாptத ~ைல[l ேமpm ஒ3 BகrC
ெபா` #ரvdயp 8ராண; தdர ஆR 8ராண;கlm, அபrயாptத ~ைல[l நா;M
8ராண;கlm இ3kMm. ஒ3ெபா` பrயாptத ~ைல[l ெதா1Pல; #ரvdய
8ராண;, உடlபலp 8ராண;, sவாேசாcவாசp 8ராண; மQRm ஆyll 8ரணா;
எlலாm ேசrn2 நா;ேக 8ராண;கll இ3kc;றன. அைவகlkM வசனபலp
8ராண; இlைல. ஒ3ெபா` அபrயாptத ~ைல[l sவாேசாcவாசp 8ராண; தdர
$;ேற 8ராண;கll இ3kc;றன.
ப#$;றாm சேயாகேகவg Mணsதானt#l ஞானm ஷா[க ஞானமாc d1cற2
ஆைகயாl இbேக ஷாேயாபச(க ஞான வVவ #ரvேயn#@ய 8ராண;கll மQRm
மனபல 8ராண; இ3p#lைல. இnத உ[rகlkM உடlபல 8ராண;, வசனபல
8 ராண; , sவா ேசாcவாச 8 ராண; ம QR m ஆ y ll 8 ராண; ஆ c ய நா;M
8ராண;கேள இ3kc;றன. 8றM இnத ப#$;றாm Mணsதானt#l வசனபலmrட
இ lலா ம l ேபான2 m $ ;R 8 ராண;க l m க ைட ? [ l sவா ேசாcவாச B m
இ lலா ம lேபான 8 ற M இ ரj1 8 ராண;க ேள இ 3 kc ற 2 . ப # னா;கா m
அேயாகேகவg Mணsதானt#l ஆyll 8ராண; ஒ;R மU1ேம இ3kcற2, அbM
உடlபல 8ராண;rட இlைல.
இvவாR 8றd உ[rகlkM #ரvdய 8ராண;கll சாt#யமாMm. ?tத பகவா;
எ ;ன ேவா பாவ 8 ராண^ ட ; அ ன nத கால m வா }c றா r . ந mேபா;ற எ lலா
உ[rகlmrட பாவ8ராண; உைடயவrகளாகேவ இ3kcேறாm ஆைகயாl #ரvdய
8ராண9; அOC நmஅOC எ;ற நm8kைகyட; zணான 2kகm ெகாlllதl
தM#யான ெசயலlல.
#ரvdேயn#@யm எைதym ெத@n2 ெகாllவ#lைல. பாேவn#@யm அதாவ2
ஷேயாபசம ஞானt#; #றpP அதாவ2 அ`d; ெவ/pபா1 உ[@^ைடய2, அ2
உ[@l Lயமாகேவ இ3kMm-sவயm?tத சk#யாMm. கrமm ஞானtைத உQபt#
ெசyயdlைல. உ[@; Lய தM#kேகQப ஞானm ஏQற இறkகt2ட; ெவ/pப1cற2.
அnத சமயt#l கrமt#; ஞானாவரணm மQRm zrயாnதராய கrமbக/;
ஷ ேயா ப ச ம m கா ண pப 1 c ற 2 . ஆ னா l உ [ r த ன kM அ ` C க rம t# ;
ஷேயாபசமtதாlதா; வ3cற2 எ;R நm8k ெகாjV3kcற2.
உ[3kM எtதைன பாேவn#@யm இ3kcறேதா அtதைன இn#@ய 8ராணேன
இ3kcற2. ஐmெபா` உ[rகlkM ஐn2 இn#@ய 8ராண;கll இ3kc;றன.
ஆைகயாl M3டr, கா2 ேகளாத ம9தrகll rட ஐmெபா` உ[rகேள. பrயாpத,
அபrயாptத ~ைல[l உ[rக/; இn#@யp8ராண; சமமாகேவ இ3kcற2.
பல8ராண;க/l காயபல 8ராண; ஏேகn#@யm Bதl ப€ேசn#@யm வைர
அதாவ2 ஒ3ெபா` Bதl ஐmெபா`வைர எlலா உ[rகlkMm இ3kcற2. வசனபல
8ராண; இரj1 ெபா`[g3n2 ஐmெபா`வைர எlல உ[rகlkMm இ3kcற2.
ஆனாl மனபல 8ராண; மனBைடய ஐmெபா` உ[rகlkM மU1ேம இ3kcற2.
அபrயாபtத ~ைல[l எlலா உ[rகlkMm காயபல 8ராண; மU1ேம இ3kcற2.
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ஆyll 8ராண; எlலா உ[rக/pm காணpப1cற2. இதQM ஆyll கrமm
~(tதமாMm. sவாேசாcவாச 8ராண; எlலா பrயாptத உ[rக/டBm இ3kcற2,
அபrயாptதrக/டm இlைல. எlலா 8ராKகlm வாழ 8ராணவாy-oxygen அவ?யm
எ;ப2 நமkM ெத@nத dஷயmதா;. $டpபUட காயt#l காQ`lலாமl வாmm
ேபk‹@யா (8ராணவாy இlலாமl இ3kகkrVய c3() ஒ3ேவைள அபrயாptத
உ[ராக இ3kகலாm, அpபVtதா; இ3kக ேவj1m அlலவா?
ேவR க3t2ைடயவrகll அதாவ2 8ற தrமbக/l நm8kைக ெகாjடவrகll, ஒ3
ெபா` உ[rகைள, உ[r எ;ேற நmPவ#lைல. தQகாலt#l d€ஞா9கll அைத
உR# ெசyத 8றM வனsப#க/l-தாவரbக/l உ[r இ3kcற2 எ;R நmப
தயாராக இ3kc;றனr. ெந3pP உ[ரா, இlைலயா? அ#l 8ராண; இ3kcறதா,
இlைலயா? எ;R ˆbகll ேகUகkr1m. ெந3p8l இn#@ய 8ராண;, காயபல
8ராண; மQRm ஆyll 8ராண; பQ` நmமாl ெகா€சBm ெத@n2 ெகாllள
BVயdlைல. ஆனாl எ@ym ெமmMவrt#ைய கjணாV பாt#ரt#l ைவt2 $Vய
8றM ெமmMவt# ெகா€சேநரm ெச;ற2m அைணn2 d1cற2. 8ராணவாy
இlலாமl ெந3pP அைணவதாl அ#l sவாேசாcவாச 8ராண; இ3pப2
உR#யாcற2. 8ராணவாy இlலாமl ˆ3டg, காQRடg, மjoடg உ[rகll rட
மரணமைடc;றன. இ#g3n2 ஒ3 ெபா` உடgகll எlலாm உ[rகேள எ;ப2
உR#யாcற2.
பrயாpt# மQRm 8ராண; இரjVQMm dtயாசm எ;ன? இரjVpm இn#@யm,
பாஷா, மனm, sவாேசாcவாசm எ;ற ெசாQகll ெபா2வாக இ3kc;றனேவ? எ;ற
ேகlld உbகll மன#l எழலாm. நlல ேகlldதா;! ேகlbகll, உ[@l சk# Bmைம
அைடவைத பrயாpt# எ;R ெசாlcேறாm. அnத சk# Xrt#யைடnத2m அnத
சk#ையkெகாj1 எnத கா@யm ~க}cறேதா அைத 8ராண; எ;R ெசாlcேறாm.
பrயாpt# காரணமாMm, 8ராண; கா@யமாMm.
எpபVெய;றாl, ஆtமாd; M`p8Uட 8ரேதசt#l பதாrtதbகைள (வrணm
Bதgயைவகைள) அ`ym ஷேயாபசம வVவ சk# Bmைம அைடதl இn#@ய
பrயாpt# யாMm. அnத இn#@யtைத ~(tதமாkெகாj1 பதாrtதbகைள அ`ym
ெசயைல-கா@யtைத இn#@ய 8ராண; எ;R ெசாlcேறாm. பாஷா பrயாpt#
பாஷாவrகணா Ptகலtைத சpத வVவமாக மாQRm சk# Bmைம அைடதைல பாஷா
பrயாpt# எ;R ெசாlcேறாm. உ[@; $லm பாஷா வrகைணகைள ெசாl அlல2
சpத வVவமாக மாQRm ெசயl ~க}தைல வசனபல 8ராண; எ;cேறாm. இ2
ேபாலேவ மனm மQRm sவாேசாcவாசm சmபnதமான பrயாpt#ym, 8ராண^மாMm
எ;R ெத@n2 ெகாllளலாm.
அ`தl சmபnதமான ெசயl உ[@; ~ஜ சk#யாlதா; ~க}cற2 எ;பைத
இpேபா2 ˆbகll உR# ெசய#3pŒrகll. உ[3m அ`Cm எpேபா2m த9tத9யாகெவvேவறாக இlைல அதாவ2 உ[r அ`Cm 8@n2 ேவRேவறாக ஆக BVயா2. அ`C
உ[@; லUசணமாMm-அைடயாளமாMm. ஆனாpm உ[3kM உடpட; ெதாடrP
ஏQப1வைதym, அnத ெதாடrP 2jVt2pேபாவைதym உபசாரமாக 8றpP-இறpP
எ;R ெசாlலpப1cற2. உ[@; அ`C ெவ/pபாU1kM உகnதாrேபாl இnத உ[r
இtதைன இn#@யbகைள உைடய2 எ;R ெசாlலpப1cற2. ெபறpபUட 8றd[l
எtதைன 8ராண;கll இ3kc;றன எ;ற ~(nதm பQ` ெத@யpப1tதேவ இvவாR
ெசாlலpப1cற2. இvவாR ெசாlலpப1m உலக வழkகtைத ேகUட 8றM
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உபாதானt#; ேமl உllள நm8kைகைய நாm dU1 dடkrடா2. ~(tதm பQ`ய
அ`C ெபறாdUடாl அ`C BmைமயQறதாக-Mைற அ`வாக ஆcd1m. ~(tதேம
இlைல எ;ற அ`C தவறான அ`வாMm. ~(tதேம கா@யtைத ெசycற2 எ;R
நmPதl தவறான நm8kைக யாMm.
ஆகம ஞானm 8ரமாணமாMm-ஆதார அ`வாMm. அ#l உபாதானm, ~(tதm பQ`ய
சrcைசym, அைவக/; sவ‰பm பQ`ய dளkகBm ெசyயpப1c;றன. ஆகமm
$லேம வst2d; ஒU1ெமாtத sவ3பm-Bm வVவm நm கவனt#QM வ3cற2.
#ரvயா^ேயாகm $லm உ[r இைவகll எlலாவQ`p(3n2 BQ`pm ேவறான2,
Lதn#ரமான2 எ;ப2 நமkMt ெத@ய வ3cற2. இைவகைளpபQ`ய யதாrtத ஞானm
ெபQற 8றM Bkகாலt#pm அேபதமான-ஒேர மா#@யாகேவ இ3kMm நm ~ஜ காரண
பரமாtமாd; ேமl நm பாrைவ ெசlலாமl இ3kகா2. எ2 நmB; ேநராக
உUகாrn2 ெகாj1 இ3kcறேதா அைதp பாrtத 8றM, அ2ேவ நா:-ஸவயm
பகவா: ஆtமா எ;R உR# ெசyதl நமkM Lலபமாcற2. 8றM நாm அ#l
ஒ;`dUடாl-ஐykcயமாc dUடாl நமkM எ2 cைடkக ேவj1ேமா அ2
cைடt2 d1cற2, நm #@கால t3வ Ltதாtமா நமkM எpபV cைடkகாமl
ேபாMm? நm ~க}கால அ`d; பrயாயm நm #@கால t3வ Lதாtமாdl Bmவ2m
ஐ kc ய மாவ தாl அ வ ? ய m ந m இ ய lP M ண m ந m ப rயா ய t# l [ ப க வா;
ெவ/pப1t#kெகாj1 இ3pப2ேபால] அவ?யm ெவ/pபடேவ ெசyym. [அதாவ2
நாBm பகவா; த;ைமைய-?tத ~ைலைய அைடேவாm எ;பதாm.]
- உbகll அmமா.
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சbஞா ]ரaபைண, க0, இn0Vய, காய மாrkகைண
கVதm-17

ஓm நம: ?tேதpய:

1-10-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
உ[@; அ`ym ெசயl அத; பாவp 8ராண; எ;R நாm B; கVதt#l பாrtேதாm.
இ nத 8 ரா ண ைன ெகா €ச B m ெபா 3 Uப 1 tதா ம l நா m இ ர C m ப க p m
எத;8;னாலாவ2 ஓVkெகாjV3kcேறாm? Lகt#; பkகm ஏkகt2ட; dO
ைவt2p பாrt2k ெகாjV3kcேறாm? த;ைனp பQ` ?n#kகkrட யா3kMm
ேநர(lைல. ஒ3வr ஓ1cறாr அைதp பாrt2 இ;ெனா3வ3m ஓ1cறானr ஆைகயாl
$;றாm நப3m ஓ1cறாr. எத; 8;னாலாவ2 ஓ1m இnத ~ைலேய எlலா
இடbக/pm காணpப1cற2.
மகllகேள, உbகll தாtதா எbகll எlேலாைரym பணm எpபV ெசலC ெசycேறாm
எ;ற கணkைக எm#ைவkMm பழkகtைத ஏQப1t#னாr. அnத பழkகm இ;R rட
எbக/டm இ3kcற2. உbகlkMkrட இளைம[ேலேய இைதpபQ` ப[Q?
ெகா1t#3kcேறாm. பணm இlலாமl எnத கா@யBm நடkகா2. இnத dஷயt#l
நாm கவனமாக இ3kcேறாm. Mழா[g3n2 எnத காரணB(;` தj•r
ேபாykெகாjV3nதாl, அதாவ2 தj•r zணாகp ேபானாl, நாm கவனமாக அnத
Mழாைய $1cேறாm. பணcெசலCm, தj•r ெசலCm நm கவனt#QM வ3c;றன
ஆ னாl ந mB ைட ய பாவ 8 ராண; - அ ` C எ pப V z ணாc ற 2 அ தாவ 2 ந m
அ`d;(ைசத;யt#;) ம#pP எ;ன எ;ப2பQ` மU1m இ;Rவைர நm கவனt#QM
வரdlைல.
நm அ`d; உபேயாகtைத நாm எbெகbேக ெசpt2cேறாm? அ2 எnத
கா ர ண B ( ;` z ணா க p ேபா கா ம g 3 kc ற தா எ ;ப # l நா m க வ ன m
ெசpt2cேறாமா, இlைலயா எ;பைத dU1 d1ேவாm, அ2 பQ`ய ?nதைன rட
நm மனைத எpேபா2m ெதாUட#lைல எ;பேத உjைம. சாs#ரt#l ேசtதனtைதஅ`ைவ பQ` $;R dதமாக ெசாlலp பUV3kcற2. அைவ 1.கrமபஃல ேசtதனா,
2.கrம ேசtதனா, 3.ஞான ேசtதனா.
ஒ3ெபா`yட; 8றnத உ[r 2kகtைதேய அ^பவm ெசycற2, அnத 2kகtைத
dலkக அதனாl எ2Cm ெசyய BVவ#lைல. கrம உதயt#; பலனாl cைடkMm
Lகtைதym, 2kகtைதyேம அ2 உணrcற2-அ^பவm ெசycற2. அnத உ[rக/;
அ`C Lக 2kகbக/; வgைய அ`வ#l மU1ேம ?kckcடpபதாl அnத அ`ைவ
கrமபஃல ேசtதனா எ;R ெசாlc;றனr.
?ல உ[rகll கrம உதயtதாl cைடkMm 2kகbகைள த1kகCm Lகtைத
அைடயCm அ€ஞான வசtதாl d3pPm ெவRpPm ெகாj1, 8ற #ரdயbகைள த;
d3pபt#QM ஏQறாrேபாl மாQறBVym எ;R நm8, அnத ெபா3ைள மாQற
Bயlcற2, ஆனாl 8ற #ரdயt#; ெசயlபாUைட மாQRm சாமrt#யm
இlலாததாl d3pP ெவRpP உணrC ெகாllcற2. இ2 அத; பாவ கrமமாMm. மQRm
அத; அ`C அதாவ2 அத; ேசtதன உபேயாகm அnத d3pP ெவRpP ெகாllவ#l
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? kc kெகாj1 இ 3 pப தாp m ம QR m d 3 pP ெவ R pP ெகாlll த l த ;
sவபாவmதா;-இயlPதா; எ;R நmPவதாpm அnத உ[@; அ`ைவ கrம ேசtதனா
எ;R ெசாlc;றனr.
இpேபா2 ஞான ேசtதனா எ;னெவ;R பாrkகலாm. எnத உ[r கrம உதயtதாl
cைடkMm Lக2kகtைதym மQRm அதனாl த;9டm உQபt#யாMm d3pP
ெவ R pP க ைள y m த ; அ ` d l ேவ றாக - அ ` ய pப 1 m d ஷ ய மாக உ ண rn2 ,
Bkகாலt#pm அ`ym த;ைம இயl8l-அ`பவ9l அதாவ2 த; ஆtம தt2வt#l
அ`ைவ ேசrkcற2 மQRm அnத ஆtமாd;Rm ேவ`lலாத த;ைன பாrpபவ;
வVdl அத; #@P உணrCகைள அ^பவm ெசycற2. [அதாவ2 பாrkMm
அ ` ைவ ( த Qச ம ய ப rயா ய அ ` ைவ ) த 9 யாக p 8 @ t2 அ ைத # @ கால த ;
LtதாtமாவாகCm, கrம உதயtதாl உjடாMm Lக2kகtைதym அதனாl
உ jடா M m d 3 pP ெவ R pைப y m ஒ ;றா க ேச rt2 அ nத க ச pP
உணrைவ(பrயாயtைத) ஒ;றாkc அைத த; அ`வாl ேவR ஒ3 ெபா3ைள பாrpப2
ேபால த; dபாவ அ^பவtைத அ2 பாrkcற2. அதாவ2 dபாவBm sவபாவBm ஒேர
வst2dl அதாவ2 த; ஆtமாdl ~க}nதாpm இரjைடym ெவvேவறாக 8@t2
அ`வதாl-sவபாவtதாl) Lக2kக d3pP ெவRpP உணrCகைள (dபாவtைத)
அ`cற2.] அதாவ2 அ`C த; அ`ym ெசயைல மU1m ெசy2 ேவR எ#pm
?kckெகாllளாததாl அnத உ[@; அ`ைவ ஞான ேசtதனா எ;R ெசாlc;றனr.
நா;காm Mணsதானt#g3t2 உ[r ஞானேசtதனா உைடயதாcற2. நா;M,
ஐn2 Mணsதானbக/l கrம ேசtதனாCm, கrமபஃல ேசtதனாCm இ3nதாpmrட
அ2 வg[; அ^பவ ேநாkcலாMm. அnத வgைய அnத உ[rகll த;^ைடயதாக
ஏQப#lைல அnத வgைய பாrpபவr வVdl ஏQc;றனr. B9கlkM ஞானானnத
உணrC இைடdடா2 இ3pபதாl ஞானேசtதனா உைடயவராcறாr. இ2 அtயாதம
ேநாkcl ெசாlலpபUடதாMm. ஆனாl ஆகம ேநாkcl எ2வைர d3pP ெவRpP
Bதலான கஷாய உணrCகll இ3kc;றனேவா அnத அளC கrமேசtனாCm, அnத
கஷாயbகlkM உகnத அளC Lக2kக அ^பவm இ3pபதாl கrமபஃல ேசtனாCm
rட இ3kcற2 எ;R ெசாlலpப1cற2.
ேஹ உ[ேர, அனா# காலமாக ˆ அனnத 8றdக/l அைலn2 ெகாjV3kcறாy.
இpேபா2 ~க}காலt#l ˆ இ3kMm இnத 8றd[லாவ2 இnத கா@யtைத ˆ ெசyஉ;ைன ˆ ெத@n2 ெகாll. 8றM பாr, உ; எ#rகால 8றdக/l LQRm பயணm
அOn2 ேபாMm. இnத 8றd LழQ?[l காணpப1m பlேவR ~ைலகll, PjKய
பாபt#; dைளயாU1, d3pP ெவRpPக/; ‚dரm, ஒ3வ3kெகா3வrேமl
ெகாlllm ெபாறாைம, ெவRpP, ெசlவt#; 8;னாl 8t2 8Vtதவ;ேபாl ஓ1m
ஓUடm Bதgயைவகைளெயlலாm பாrt2 உனkM பயm வரdlைலயா? இைவகைள
2kகமாக ˆ உணரdlைலயா?
ஐnதாm கால உ[@னbக/; ~ைலகைளym, அைவகll படpேபாMm 2யரbக/;
வrணைனையym ேகU1, நா;காm காலt2 பல உ[rகll ைவரkயm அைடn2
நQகாU?ையp ெபQறனr. ஆனாl #னBm அnத 2kகbகைள அ^பdkMm நாm ஒ3
கவைலy(;` ஆனnதமாக இ3kcேறாm, எ#rகாலtைத (Mnத நm8kைகyட;
எ#rபாrt2k ெகாj1 இ3kcேறாm. நாm பாkயவா;கll தா;!!!
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ேஹ உ[ேர, அனnத 8றdகளாக ˆ ெசy2 வnத தைல‘} கலாcசாரtைத இnத
இnத ஒ3 8றd[லாவ2 ˆ அகQற ேவj1m. உbகlைடய அnத ?றnத BயQ?kகான
ஒ3 அ@ய வாypP இpேபா2 வn2 dUட2, அnத அ3ைமயான சnதrpபm உbகlkM
இpேபா2 வாyt#3kcற2. உbகைள ˆbகll ைசத;ய வVவமாக ஏQR உllBகm
ெகாj1 உbகைளேய ˆbகll பாrt2 அ#l ஒ;`dUடாl ˆbகll அOயாத
~ைலைய அைடn2 d1zrகll.
மகllகேள, அmமா அvவpேபா7 ஏ: இpப" ெசynறாrகll? ெதாட=nய Wஷயtைத
Ww|Ww| வo" ேவH எ=ேகா ஓ"W|nறேத! எ;Rதாேன ˆbகll ~ைனkc”rகll.
ேஹ உ[ேர! ெசyயt தM#யான ஒேர dஷயm இ2தா;. கரணா^ேயாகtைத ச@யாக
P@யைவkக இெதlலாm ஒ3 yk#தா;. உjைம[l இத;$லm zதராக த;ைமைய
அைடய வOகாUVயாக இ3pபேத Bkcய காரணமாMm.
ச@, இpேபா2 நm dஷயt#QM வ3ேவாm. Mணsதானm, {வசமாசm, பrயாp#,
8ராண; Bதgய 8ர‰பைணகைள இ2வைர பாrtேதாm. இpேபா2 சbஞா- அlல2
சbைஞ 8ர‰பணா பQ` ெத@n2 ெகாllளலாm வா3bகll. ஆஹாரm, பயm,
ைமt2னm மQRm ப@cரஹm Bதgயைவக/; ~(tதtதாl எtதைகய d3pபm
அlல2 ஆைச நm(டm ேதா;Rcறேதா அைதேய சbைஞ எ;R ெசாlc;றனr.
ச€ைஞயாl பா#kகpபUட அlல2 ஈrkகpபUட உ[r அnத dஷயbகைள
தQகாலt#l nகrnத 8றMmrட-அ^பdtத 8றMmrட; இnத உலகt#pm- இnத
8றd[pm மQற உலகt#pm-அ1t2 எ1kகpேபாMm 8றdக/pm இnத
dஷயbகைள அைடயேவj1m எ;ற d3pபBm, அைடயBVயாdVl எpபV
சமா/kகp ேபாcேறாm எ;ற கவைல உணrCகளாl மஹா2kகBm உjடாcற2.
d3pபேம-வா€ைசேய இnத எlலா 2kகbகlkMm காரணமாMm.
உணC Bதலான சாp81m பதாrதbகைளp பாrtதl, அைவகll ~ைனCkM வ3தl,
அைதpபQ`ய-சைமயl Bதலான dவாதbகைள ேகUடl, வ[R காgயாதl, ப?
எ1tதl Bதgயன ஆஹார சbைஞ உணrC நm(டm எழ ெவ/k காரணbகளாMm
அதாவ2 பாhய ~(tதbகளாMm. அசாதா ேவத’ய கrமt#; ‚dர உதயm அlல2
உ‚ரைண அnதரbக ~(tதm அlல2 உll காரணமாMm. இnத ச€ைஞ ஆறாவ2
M ண sதா ன m வ ைர ேய கா ண pப 1 c ற 2 . ஏ ழா வ 2 அ 8 ர ம tத ச yய த
Mணsதானt#g3n2 காணpப1வ#lைல. [ஏழாm Mணsதான sவsதான, சா#ஷய
அ8ரமtத #கmபர B9ராஜrகlkM ப?ேயா, உணC உjண ேவj1m எ;ன
எjணேமா வ3வ#lைல.]
பயtைத உjடாkகkrVய ெகாVய dலbMகைளym, Xதm, 8ேரதm-உ[@lலாத
உடlகll Bதgயைவகைளp பாrtதl, அைவகைளp பQ`ய கைதகைளk ேகUடl,
பாrtத, ேகUட அைவகll தQகாலt#l ~ைனCkM வ3தl, Lய பலzனm Bதgயன பய
சbைஞ ேதா;ற ெவ/kகாரணbகll அlல2 பாhய ~(tதbகளாMm. பய
ேநாகrமt#; ‚dர உதயm அnதரbக காரணமாMm. பய உணrC வnததாl
அbc3n2 ஓV d1தl, அlல2 மைறn2 ெகாlllதl Bதgயைவக/l d3pபm
வ3வைதேய பயசbைஞ எ;c;றனr.
Pணrc? ெசyய d3pபm வ3தl ைமt7ன சbைஞயாMm. காமtைத •j1m
உணC வைககைள உjoதl, காமm-உடpறC சmபnதமான dஷயbகைளk
ேகUடl-பாrtதl, ெகUட நடtைத உllளவrகlட; ெதாடrP ைவt#3tதl
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B த g ய ன ைம t2 ன ச €ைஞ ேதா;ற ெவ / kகா ரண bக ll அ lல 2 பாhய
~(tதbகளாMm. ேவதேநாகஷாய ேநாகrமt#; ‚dர உதயm அlல2 உ‚ரைண
அnதரbக காரணமாMm.
தனதா;யm Bதலான பt2வைக ப@cரஹbகll-பலவைக ெசlவm Bதலான நmவசm
இ3pபைவகைள ேசrkMm மQRm ெப@தாkMm d3pபtைத பVnரஹ சbைஞ எ;R
ெசாlc;றனr. மQறவrக/; வச(3kMm ெசlவtைத பாrtதl, ெசlவm ேசrtதl
பQ`ய சrcைசகைளk ேகUடl, ேலா8கlட;-மQறவrகlkM த;9ட(3kMm
ெசlவtைத தானமாக ெகா1kக d3mபாத ெசlவnதrகlடனான ெதாடrP Bதgயன
இதQM ெவ/ ~(tதbகளாMm. ேலாப கஷாயt#; ‚dர உதயm மQRm உ‚ரைண
அnதரbக ~(tதமாMm.
இnத $;R ச€ைஞகlmrட ஏழாவ2 Mணsதானt#g3n2 உபசாரமாகேவ
இ3pபதாக ெசாlலpப1cற2. அ2 ெதாடrபான ெசயlகll காணpப1வ#lைல, அ2
சmபnதமான கrமbக/; அlப உதயேம காணpப1cற2. ஒ;பதாm Mணsதானt#;
Bதl பாகt#g3n2 ேமl Mணsதானbக/l பய ச€ைஞ இ3pப#lைல,
இரjடாm பாகt#g3n2 ைமt2ன ச€ைஞ இ3pப#lைல. Žkஷம ேலாபm
பtதாவ2 Mணsதானmவைர காணpப1cற2 ஆைகயாl அ2வைர ப@cரஹ ச€ைஞ
இ3kcற2, அதQM ேமl Mணsதானbக/l எnத ச€ைஞym இ3pப#lைல.
இvவாR நாm ச€ைஞ 8ர‰பைண பQ` dபரமாக ெத@n2 ெகாjேடாm. இpேபா2
மா rக ைண ப Q` ெத @ n2 ெகாllளலா m . உ [ rெபா 3 ll அ ‰ 8 யாக அ தாவ 2
ெவ/pபைடயாக பாrkக BVயாத ஒ;றாக இ3pபதாl, நmமாl மQற ெபா3llகைளp
பாrt2 அ`வ2 ேபால உ[ைர அ`ய BVவ#lைல. ?tத உ[rகlkM கrமm மQRm
உடl இlைலயாைகயாpm, மQRm அவrகll உலக உc?[l இ3pபதாpm
அ வ rக ைள y m ந mமாl காண B V வ # lைல . ஆ க ம bக / l உ [ rக ll ப Q` ய
வrணைனகேள எlலா இடbக/pm காணBVcற2. ஒ3 உ[r த;ைன, த;
ஞானt#; வOயாக அ`யBVym ஆனாl ஒ3 உ[r 8ற உ[rகைள அvவாR அ`ய
BVயா2. இnத ~ைலைம[l உ[rகைள எpபV ேத1வ2? எbM ேதVனாl உ[rகll
நமkM cைடkMm எ;ப2 மாrகைண[; $லm Xrt#யாcற2.
எத; $லm உ[rகைளp பQ` நமkM ெத@யவ3cறேதா அlல2 எ#l உ[rகll
இ3kc;றனேவா அ2ேவ மாrகைணயாMm. மாrகைண எ;றாl உ[rகைள ஆyதl
அlல2 ேத1தl எனலாm. மாrகைணக/l நாmமாl உ[rகைளt ேதட BVym,
உ[rகைளp பQ`ய ம#pŒ1-அ^மானm ெசyய BVym.
?ல M`p8Uட லUசணbகைளk ெகாj1, உட93pபைவகைள ைவt2,
உடlகைள ைவt2, ெபா`கைள ைவt2 அlல2 8ற ேவR ேநாkMக/; எlலா
8றd உ[rகைளym ?ல 8@Cகளாக 8@t2 ஆyC ெசyயBVym. எpபVெய;றாl
ேதச ேநாkcl ம9தrகைள 8@tதாl ?லr இn#யrகll, ?லr ஜpபா9யrகll, ?லr
அெம@kகrகll ேபா;ற 8@Cகll அைமym. அவrகைளேய ெதாOlBைற[l 8@tதாl
?லைர டாkடராகCm, ?லைர இ€Y9யராகCm, ?லைர dயாபா@யாகCm, ?லைர
ெதாOl அ#பrகளாகCm, பலைர ெதாOலா/களாகCm, பலைர dவசா[களாகCm
8@kகBVym. 8@kMm ேநாkகm மா`னாl B;னr ஒ3 8@dl இ3nதவrகll அ1t2
ேவR ேவR 8@Cக/l இ3kக BVym.
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gbக ேநாkcl 8@kMmேபா2 ?லைர P3ஷrகளாகCm ?லைர s#@காளாகCm
8@kcேறாm. வய2 ேநாkcl 8@tதாl ?லைர Mழnைதகll, ?லைர இளm வய#னr,
?லைர ந1 வய#னr, ?லைர B#யவrகll எ;R 8@kகBVym. Pt# ேநாkcl
8@tதாl ?லைர அ# Pt#சாgகளாகCm, ?லைர மnதPt# உைடயவrகளாகCm,
ப ல ைர ச ராச @ P t# சாg க ளாக C m 8 @ kக லா m . ெச lவ ேநாkc l ? ல ைர
ெசlவnதrகளாகCm, பலைர ந1tதர வrகமாகCm மQRm பலைர ‘}மUட வrகமாகCm
8@kக BVym.
இ2ேபாl 14 மாrகைணகll $லm ேவR ேவR ேநாkcl உ[rகைள ெவvேவR
8@Cகளாக 8@kக BVym. ஒ3 மாrகைண[l ஒ3 8@dl உllள உ[rகll ேவR
மாrகைண[l ேவvேவR 8@Cக/l இ3kகBVym. எpபV ெதாOl ேநாkcl
8@kMmேபா2 யாr டாkடrகேளா அவrகைள ேதச ேநாkcl 8@kMmேபா2 டாkடr
8@dl B;னr ஒ;றாக இ3nதவrகll இpேபா2 ேவvேவR ேதசp8@Cக/l
வ3வ2ேபால அlல2 s#@ P3ஷ ேநாkcl ?லr P3ஷr 8@dpm ?லr s#@
8@dpm இ3pபr, அவrகைள வய2 ேநாkcl 8@kMmேபா2 அவrகll ெவvேவR
8@Cக/l அடbMவ2 ேபால என அ`யலாm. ெதாOl 8@dl ?Rவrகll யா3m
இ3kக மாUடாrகll அ2ேபால உ[rகைள M`p8Uட ஒ3 வைகயாகp 8@kMmேபா2
ஏதாவ2 ஒ3 8@dl இ3kகலாm ேவR M`p8Uட ேநாkcl எnத 8@dpm வராமpm
இ3kக BVym.
Bத;Bதgl நாm 14 மாrkகைண[; ெபயரகைளt ெத@n2 ெகாllளலாm.
அைவகளாவன:- 1.க0 மrகைண, 2.இn0Vய மrகைண, 3.காய மrகைண, 4.ேயாக
மrகைண, 5.ேவத மrகைண, 6.கஷாய மrகைண, 7.ஞான மrகைண, 8.சmயம மrகைண,
9.தrசன மrகைண, 10.ேலeயா மrகைண, 11.பvய மrகைண, 12.சmயkt7வ மrகைண,
13.சbj மrகைண, 14.ஆஹார மrகைண எ;பனவாMm.
1. க0 மாrகைண:- க# மாrகைண[l எlலா சmசா@-8றd உ[rகlm க#
ேநாkcl 1.நரக க0, 2.Wல=S க0, 3.ம[த க0 4.ேதவ க0 என நா;M க#க/l
8@kகpப1c;றன. க# நாமகrம உதயtதாl உ[r அnத M`p8Uட 8றd[l ெச;R
8றkcற2. இைவக/l நரக, ம9த, ேதவ க# உ[rகll மனBைடய ஐmெபா`
உ[rகளாMm ஆனாl dலbM க#[l மU1m ஒ3 ெபா` Bதl ஐn2 ெபா` வைர
எlலா வைக உ[rகlm காணpப1c;றன. பாலேபாத பாடமாலா எ;ற Ptதகt#l
க# ெபயr ெகாjட பாடt#l ˆbகll இைதpபQ` d@வாகp பVt#3kc”rகll.
2. இn0Vய மாrகைண:- இn#@ய மாrகைண சmபnதமாக Bதgl இn#@யm-ெபா`
எ;றாl எ;ன? எ;R பாrkகலாm. இn#@யm பாேவn#@யm, #ரvேயn#@யm என
இரj1 dதமாக இ3kc;றன. லp# மQRm உபேயாகm இரj1m ேசrnத2
பாேவn#@யமாMm.
ம# ஞானாவரண ஷேயாபசமtதாl இn#@யbக/; dஷயbகைள அ`ym உ[@;
சk#ைய லp0 எ;c;றனr. dஷயbகைள அ`ym அமலாkகm அதாவ2 அ`ym
ெசயl ~க}தைல உபேயாகm எ;c;றனr. எpபVெய;றாl, ஒ3 ?Rவ^kM ேகUMm
சk# இ3kcற2, ஆனாl அவ^ைடய உபேயாகm dைளயாUVl அlல2 ேவR
எைதயாவ2 பாrpப#l இ3nதாl, அவைன ெபயr ெசாlg rp8Uடாpm அவ^kM
ேக Uப # lைல . இ த QM மா றாக ஒ 3 ம 9 த r அ ` ய d 3 mP c றா r ஆ னாl
ஷேயாபசமவVவ சk# அவ@டm இlலாததாl அவராl அ`ym ெசயைல ெசyய
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BVயாமl ேபாcற2. ஆைகயாl லp#, உபேயாகm இரj1m ேசrnேத ஒ3
dஷயtைதp பQ`ய அ`C உjடாcற2. [உ[3kM அ#க பUசm ஐn2 ெபா`கll
இ3kகBVym ஆனாl ஒேர சமயt#l ஒ3 ெபா` சmபnதமான சk#ையேய எnத
உ[3m உபேயாகm ெசyய BVym.]
#ரvேயn#@யm உடgl M`p8Uட இடt#; வVவ அைமpபாMm-?;னமாMm.
#ரvேயn#@யbகைள நmமாl பாrkகBVym எ;ப2 நமkM ெத@nத2தா;.
IrW1t0 மQRm உபகரணm இரj1m ேசrnt2 #ரvேயn#@யமாMm. எnத
8ரேதசt#; $லm அ`தl ~க}cறேதா அைத ~rd3t# எ;R ெசாlc;றனr.
அnத 8ரேதசt#QM அ3cpllளைவ உபகரணm ஆMm. B;னr நாm {வசமாசt#l
உ[rகைள ெபா`-இn#@ய ேநாkcl ஐn2 8@Cகளாகp பாrtேதாm. ஒ3ெபா`[ன,
இரj1 ெபா`[ன, $;R ெபா`[ன, நா;M ெபா`[ன மQRm ஐmெபா`[ன என
எlலா 8றd உ[rகlm இnத ஐn2 ெபா` 8@Cக/l அடbc d1c;றன.
3. காய மாrகைண:- காய மாrகைண[l காயm அதாவ2 உடl ேநாkcl எlலா
8றd உ[rகைளym 8@t2 வைகப1tதpப1cற2. ஷwகாய உMrக\: ேமl
வ:/ைற Iகழாமl நாm தp]kக ேவo|m எ;R சாs#ரbக/l ˆbகll
ப V t# 3 pŒ rக ll . இ nத ஷ Uகா ய bக ll எ ைவ ? அ ைவ க ைள ˆ bக ll
அ`n#3kc”rகளா? இlைலெய;றாl ேகlbகll. அைவக/l ஒ;R 0ரசகாMkஇடm dU1 இடm ெபய3m உ[rகll மQற ஐn2m sதாவர காMk-~ைலயாக இ3kMm
உ[rகll.
மjoடg, ˆ3டg, ெந3pPடg, காQRடg, வனsப#yடg(தாவர உடg) ஐn2m
~ைல உ[rகளாMm. அைவகlkM sதாவர நாமகrமமt#; உதயm இ3kcற2.
இரj1ெபா` Bதl மனBைடய ஐmெபா` உ[rகllவைர எlலா உ[rகைளym
#ரசகா[k-இடm ெபய3m உ[rகll எ;R ெசாlcேறாm. அைவகlkM #ரச
நாமகrமt#; உதயm இ3kcற2. ேதவr, நரகr, ம9தr மQRm இரj1 ெபா`Bதl
ஐmெபா`வைர உைடய dலbM உ[rகll #ரச உ[rகளாMm.
மjoடgக/l X(, மj, மணl, கl, ைவரm, மாKkகm, இரt#னm Bதgயன
அடbMm. ˆ3டg[l cணR, ˆrz}c?, ந# BதgயவQ`l உllள ˆr, $1ப9,
ப9t2/ Bதgய ˆr எlலாm இ#லடbMm. காQRடg[l கேனாத# வாதவலயm,
கன வாதவலயm, த^வாத வலயm Bதலான 8@Cகll இ3kc;றன. ெந3pPடg[l
பlேவR வைக ெந3pP-‚pெபா`, ெந3pP, எ@ym ~லkக@, jவாலாBc-எ@மைலp
8ழmP, (;னl, எலkU@k sபாrk Bதgயன எlலாm அடbMm.
ேமேல r`ய எlலாm பாதர-ெப@ய sதாவர உ[rகளாMm. அைவக/; ச$கtைத
நmமாl நm கjக/; $லm பாrkகBVym. இnத ஐn2 வைக sதாவரbக/pm
ŽUசம-njKய உ[rகllrட இ3kc;றன. அைவகll ேலாகாகாசm Bmவ2m
~ரm8[3kc;றன. அைவகைள நm கjகளாl பாrkக BVவ#lைல. 8றெபா3llகll
எ2Cm அைவகைள தைட ெசyவ#lைல, அைவகlm எைதym த1pப2(lைல.
அைவகll எnத ஆதாரBm இ;` தாமாகேவ வா}பைவகளாMm என B;னேர நாm
இைவகளp பQ` சrcைச ெசy#3kcேறாm, ஞாபகm இ3kcறதா?
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ஒvெவா3 sதாவரt#pm $;R 8@Cகll இ3kc;றன. மjைண உதாரணமாகk
ெகாj1 இnத 8@Cகைள ெத@n2 ெகாllளலாm. $;R 8@Cகளாவன:- மoஉMr,
மoŠடU உMr, மoஉடl எ;பன.
ஒ3 உ[r BQ8றd[l மரணமைடn2 மjoடg உ[ராக 8றd எ1kக
dkரkக#[l ெசlpm காலmவைர அைத மjஉ[r எ;R ெசாlc;றனr. அnத
உ[r மj உடைல ஏQ`3kMmேபா2-மjoடg உ[ராக வாmmேபா2 அைத
மjoடg உ[r எ;R ெசாlc;றனr. மjoடg உ[r மரணமைடn2 ேவR
இடt#QM ெசlpmேபா2 இ2வைர அ2 வா}nத உடl அbM இ3kcற2, அnத
8ேரதtைத-உ[ரQற உடைல மjஉடl எ;R ெசாlc;றனr.
ேமேல r`ய $;R 8@Cகlm ஒ;றாக எ#l M`kகpப1cறேதா அpபVpபUட
ெபா2வVவ மj ெபயr ெகாjட நா;காவ2 8@C rட சாs#ரbக/l ?ல
இடbக/l ெசாlலpபUV3kcற2. இvவாR $;R அlல2 நா;M 8@Cகll எlலா
sதாவர உ[rக/pm இ3kக BVym.
வனsப# உடg உ[rகைளp பQ`ய 8@C உU8@Cகைள நாm {வசமாசt#ேலேய
பாrt#3kcேறாm. இbM uj1m ஒ3Bைற அைவகைளpபQ` பாrkகலாm. வனsப#தாவரஉடg உ[rகll Bkcயமாக இரj1 8@Cகளாக இ3kc;றன. ]ரtேயக
வனsப0, சாதாரண வனsப0 அதாவ2 த[sடU, ெபா7^டU எ;பேத அnத இரj1
Bkcய 8@CகளாMm. த9yடg எ;பத; ெபா3ll ஒ3 உடgl ஒ3 உ[r வா}வ2.
ெபா2Cடg எ;பத; ெபா3ll ஒ3 உடgl அனnத உ[rகll வ}வ2. ெபா7
உடUையேய Iேகாதm எ;R ெசாlc;றனr. அதQM உடl ஒ;R, sவாேசாcவாசm
அvC[rகlkM ஒ;றாக இ3kMm, ஒ;றாகேவ 8றkMm, ஒ;றாகேவ மரணமைடym,
அைவக/; ஆylm சமமாக இ3kMm, பrயாpதBm சமமாக இ3kMm. இnத
?றpPகைளெயlலாm நாm B;னேர பாrt#3kcேறாm.
த9உடg தாவரbகll பாதர ஏேகn#@ய உ[rகளாMm. அைவக/l ச]ர0e"t,
அ]ர0e"t என இரj1 8@Cகll இ3kc;றன. எnத த9உடg தாவரt#;
ஆதாரt#l ெபா2 தாவர உடg உ[rகll வா}c;றனேவா அைத ச8ர#xVt
த9உடg தாவரm எ;c;றனr. மரt#l அனnத 2/rகைளym, நரmPகll இ3pப2
ெத@யாத (32வான ?`ய இைலகைளym, ?`ய X ெமாU1kகைளym, 8€?
காyகைளym காண BVym. அnத இைலகைள மVtதாl சம பாகமாக உைடn2
d1mஅைவகll இ3kMm தாவரbகைள 8ர#xVt த9உடg தாவரbகll எ;R
ெசாlc;றனr.
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அnத 2/r இைலகll ெகா€சm BQ`ய2m அைவக/l நரmPகll ெத@c;றன.
அைவகைள மVtதாl சம 2jடாவ#lைல, அpபV 2jடானாpm நரmPகளாl அnத
2j1கll ஒUVkெகாjV3kMm. அnத ~ைல[l அைவக/l சாதாரண உ[rகll~ேகாதbகll அ#க அளdl வா}வ#lைல. ஆைகயாl அpபVpபUட இைலகைள,
Xkகைள, காyகைள அ8ர#xVt த9வனsப# எ;R ெசாlc;றனr. ச8ர#xVt,
அ8ர#xVt இரjVpm பrயpதm, அபrயாபதm என இரj1 உU8@Cகll
இ3kc;றன.
இvவாR த9உடg தாவரt#l நா;M 8@Cகll இ3pபைதp பாrtேதாm. இpேபா2
ெபா2உடg வனsப# அதாவ2 ~ேகாதt#; 8@Cகைளp பQ` பாrkகலாm. ~ேகாதm
எ;ற வாrtைதைய நாm பலBைற சாs#ரbக/l பVt#3kcேறாm. ஆனாl இத;
அrtதtைத பலr ச@யாகt ெத@n#3kகdlைல. ெபா2உடg தாவரm எ;றாl
~ேகாத உ[rகll, இ#l ŽUசமm, பாதரm அதாவ2 njKயைவ, ெப@யைவ எ;R
இரj1 Bkcய 8@Cகll இ3kc;றன. இnத இரjVpm ~tய~ேகாதm,
இதர~ேகாதm என இரj1 வைககளாக ~ேகாத உ[rகll காணpப1c;றன.
~tய~ேகாதm எ;றாl அnத உ[rகll அனா# காலமாக இ;Rவைர இைடdடா2
~ேகாத 8றd[ேலேய 8றn2, இறn2 வ3c;றன, ேவR எnத 8றd[pm அைவ
ஒ3Bைறrட 8றd எ1kகdlைல எ;R ெபா3ll. இதர~ேகாதm எ;றாl அnத
உ[rகll ~ேகாத 8றd[g3n2 ெவ/ேயவn2 மQற ஏேகn#@ய மQRm #ரச
பrயாயbக/l 8றd எ1t2 ?லகாலm அைவக/l 8றn2, இறn2 8றM uj1m
~ேகாத பrயாtைத ெபQR ~க}காலt#l ~ேகாத 8றd[ேலேய 8றn2, இறn2
ெகாjV3pபைவகளாMm. [இpபV ~tய ~ேகாதt#g3n2 #ரசநா/kM வn2
பலவைகயான 8றdக/l அ#க பUசm 2,000 கடQகாலm LQறBVym. அதQMll Bk#
அைடயdlைல எ;றாl அவ?யm அnத உ[rகll இதர ~ேகாத 8றdகlkM uj1m
ெச;R அbேகேய LQற ேவjVய2தா;. 8றM uj1m #ரசநா/[l #ரச உ[rக/l
8றkக அ#கபUசm இரjடைர Ptகல பராவrtதன காலmrட ஆகலாm.]
இnத ~ேகாத 8@Cக/lrட பrயாpதm, அபrயாpதm என இரj1 8@Cகll
இ3kc;றன. ~ேகாதm எ;ற2ேம ஒ3 Lவாச காலt#l 18 Bைற 8றn2, இறkMm
உ[rகll எ;R பலr ~ைனkc;றனr. அnத ~ைல அபrயாpத (லp# அபrயாpத)
~ேகாத 8றd உ[rகlkேக ெபா3n2m. அேதா1 மU1மlல, ஒ3 ெபா` Bதl
மனBைடய ஐmெபா`வைர எlலா அபrயாpத உ[rகll எlலாm rட அtதைகய அlப
ஆyll உடயைவகllதா;. அபrயாpத உ[rகll இைடdடா2 Žtரபவt#ேலேய 8றn2
இறn2 ெகாjV3nதாl அnதrBrrtத காலt#l ஒ3 உ[r 66,336 பவbகll
எ1kc;றன எ;R பrயாp# 8ர‰பைண[l நாm பாrtேதாm. அைவக/l
ஒ3ெபா`[l மU1m Žtரபவm 66,132 ஆMm.
அைவக/l மj, ˆr, காQR, ெந3pP, சாதாரண தாவரm ஒvெவா;`pm ŽUசமm
மQRm பாதரm எ;ற இரj1 8@Cகll ேசrn2 10 வைக மQRm த9உடg தாவரm
ஒ3வைக எlலாm ேசrnத 11 வைக[pm ெதாடrc?யாக ஒ3ெபா` Žtரபவbகll
அைமய BVym. ஆைகயாl ஒ3 அnதrBrrtத காலt#l (66,132/11) 6,012 Bைற
ஒvெவா3 ஒ3ெபா` வைக[pm ெதாடrn2 Žtர 8றd எ1kக BVym.
பாதர ெபா2 வனsப# அதாவ2 பாதர ~ேகாத உ[rகll த9உடg தாவரbக/l
ஆதாரt#l மU1ேம வாmm எ;ப#lைல. இரj1 ெபா` Bதl ஐmெபா` வைர உllள
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dலbM மQRm ம9த@; உடlக/; ஆதாரt#pm rட அைவகll வா}c;றன.
இதQM d#dலkM ேகவg பகவா9; உடl மQRm B9[; ஆஹாரக உடl
ஆcயைவகளாMm, அnத உடlக/l ~ேகாத உ[r இ3pப#lைல. ப;9ரjடாவ2
Mணsதான உ[@; ஔதா@க உடgg3n2 ~ேகாத உ[rகll ெவ/ேயறt
ெதாடbc d1c;றன மQRm ப#$;றm Mணsதானt ெதாடkகt#ேலேய
அரஹnத@; உடl ~ேகாத உ[rகll அQற பரம ஔதாVக உடலாக மா` d1cற2.
மjoடg, ˆ3டg, ெந3pPடg, காQRடg உ[rக/; ஔதா@க உடglrட
பாதர ~ேகா#யா உ[rகll வா}வ#lைல. ேதவr, மQRm நரகrக/; ைவk…[க
உடlக/pmrட பாதர ~ேகா#யா உ[rகll வா}வ#lைல. பாதர ~ேகாத
உ[rகைளp பQ` மU1ேம ெசாlவ#; காரணm எ;னெவ;றாl அைவகll
வாழமU1ேம ேவR ஔதா@க உடg; ஆதாரm ேதைவpப1cற2, ŽUசம ~ேகா#யா
உ[rகll உலcl எlலா இடbக/pm வா}c;றன, ஆனாl அைவகll வாழ ேவR
எ nத ஆ தா ர B m ேத ைவ pப 1 வ # lைல . ~ ேகாத உ [ rக / ; 8 @ C க ll ‘ ேழ
காUடpபU1llளன.

இvவாR த9உடg தாவர உ[rகll நா;M வைகயாகCm ெபா2உடg தாவர உ[rகll
எU1 வைகயாகCm இ3pபைத நாm ெத@n2 ெகாjேடாm.
ேஹ உ[ேர! இnத எlலா 8றdக/pm ˆ அனா# காலமாக அனnத Bைற 8றn2,
இறn2 காலtைத கOt#3kcறாy! உனkM ~ைனdlைல எ;றாl அதனாl எ;ன?
இnத பrயாயbகைள எlலாm கடn2 (கCm cைடpபதQக@ய ம9தp 8றd இpேபா2
உbகlkM cைடt#3kcற2. ஆனாl ˆbகll அத; ம#pP ெத@யாதவராக
இ3kc”rகll. ˆbகll இpேபா2rட உbகlkM நலm ெகா1kகkrVய dஷயm பQ`
ப@iலைன ெசyயdlைல எ;றாl அlல2 யாராவ2 இைதpபQ` எ1t2c ெசா;னாl
உbகlkMp 8Vkகdlைல எ;றாl, uj1m இnத 8றdகlkேக #3mபc ெசlல
ேவjVய2 ~cச[kகp பUV3kcற2 எ;R ெத@n2 ெகாllள ேவjVய2தா;.
Ž tர ப வ t# l ச m$ rcச ன ம 9 த 8 ற d r ட ேச rn# 3 kc ற 2 . ஒ 3
அnதrBrrதt#l அp8றd[l இைடdடா2 எU1 பவbகll எ1kகBVym.
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அpபVpபUட ம9தp8றd cைடt2 எ;ன 8ரேயாஜனm? அnத ேபcைச எlலாm
dU1d1ேவாm. மகllகேள! ேஹ உ[ேர!! இpேபா2 ˆbகll எ;னேவா பrயாpத
ம9தp8றd எ1t#3kc”rகll. உjைமயான ேதவ, சாs#ர, M3 மQRm யதாrtத
உபேதசm உbகlkM cைடt#3kcற2. இvவளC cைடt#3n2m ˆbகll உbகll
ஆtம sவபாவtைத மQRm ஆtம ைவபவtைத பாrkகdlைல எ;றாl, அ`யdlைல
எ;றாl உbகlைடய இnத ம9த 8றdயாl எ;ன 8ரேயாஜனm?
ஒ3 உ[r த; ஆtம sவபாவt#l உபேயாகtைத ெசptதாமl, Lப உணrC
ெகாj1 Xைஜ, dரதm, உபவாசm, தானm, ‚rtதயாt#ைர Bதgயைவக/l மU1ேம
இnத ம9த 8றdைய கOtதாl, அவ3kM ஒ3 பவm sவrகt#l cைடkகkr1m.
அbM ெச;R 8றnத 8றM அbM cைடkMm ஐsவrயbகைள அ^பdpப#l இcைச
ெகாlllm பாபcெசயலாpm, ேமpm மQற ேதவrக/; ைவபவbகைளp பாrt2 ‚dர
ெபாறாைம ெகாllவதாpm, ெப3mபாலான ேதவ 8றd உ[rகll மjoடg Bதலான
ஏேகn#@யbக/l 8றd எ1kcறாrகll. அதQMp8றM uj1m பல பவbக/l 8றn2
அைலய ேவjVய2தா;!
ேஹ உMேர! உலக Wஷய=க\l மw|m „யாகேவ எlலாவGைறsm ந:றாகp
LVn7 ெகாo| அ0Lt0சாUயாக நடn7 ெகாllnறாy. ஆனாl இnத ேநரான,
எ\ைமயான, உனkS Iைலயான ஆனnதtைத ெகா|kSm Wஷயtைதp பG. மw|m
ஏ: உ:னாl LVn7 ெகாllள /"யா7 எ:H Iைனknறாy?
ˆbகll இnத dஷயtைதpபQ` அவ?யm ‚dரமாக ஆேலாசைன ெசyzrகll எ;R
எனkM நm8kைக இ3kcற2. மQறைவகைள அ1tத கVதt#l பாrkகலாm.
- உbகll அmமா.
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ேயாக, ேவத, கஷாய, ஞான, சyயம மாrkகைண
கVதm-18

ஓm நம: ?tேதpய:

2-10-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
B; கVதt#g3n2 நாm மாrகைண பQ`ய dஷயbகைள ெத@n2 ெகாj1
வ3cேறாm. ப#நா;M மாrகைணக/l க# மாrகைண, இn#@ய மாrகைண, காய
மாrகைண சmபnதமான சrcைசைய இ2வைர நாm ெசyேதாm. இ;R ேமpm ?ல
மாrகைணகைளp பQ` ெத@n2 ெகாllளலாm.
4. ேயாக மாrகைண:- Bதgl ேயாகm எ;றாl எ;ன ெபா3ll எ;R பாrkகலாm.
8றd உ[rகll அனா#காலமாக கrம பnதt2ட; இ3kc;றன, இைடdடா2
P2pபP2 கrமbகைள கUVkெகாjேட இ3kc;றன. மQRm உடl சmபnதமான
ேநாகrம வrகைணகைளkrட cர!kc;றன. கrம ேநாகrம Ptகல வrவைணகைள
கrம-ேநாகrம வVவமாக மாQறkrVய ஆtமாd; சk#ைய பாவ ேயாகm எ;R
ெசாlc;றனr. அnத சமயt#l ஆtமp 8ரேதசt#l உjடாMm சலனtைதந1kகtைத ஒ3 dதமான உதரைல 0ரvWய ேயாகm எ;R ெசாlc;றனr.
எvவாR ெந3pPட; ெதாடrPைடய இ3m8l அ2ேவ ெந3pPp 8ழmPேபால
பmt2 ெஜாgkMm சk# உjடாcறேதா அ2ேபால அbக, உபஅbக மQRm ச…ர
ந மாக rம உ த ய t# ; கா ரணtதாl பாஷாவ rக ைண , ம ேனாவ rக ைண , ம QR m
ஆஹாரவrகைணக/; sகnதbகll உ[@டm வ3c;றன. அpேபா2 அைவக/;
ெதாடrபாl உ[r 8ரேதசt#l கrம-ேநாகrமbகைள த;வசm இmt2kெகாlllm
சk#-சாமr#யm ேதா;Rவைத ேயாகm எ;R ெசாlc;றனr.
இbேக பா3bகll, யாராவ2 ஒ3வr உடQப[Q? ெசyதாl அவ3ைடய உடl
வpCைடயதாcற2. எnத அவயவt#QM அவr அ#கமாக ப[Q? ெகா1kcறாேரா
அnத அவயவm அ#கசk# வாynததாcற2 மQRm அளdl ெப@தாகt ெத@cற2.
இத; ெபா3ll ேயாகt#; $லm M`p8Uட sகnதbகll அbM அ#கமாக
#ரளc;றன என அ`யலாm. ?லகாலm வைர அவr M`p8Uட தைசகlkM ேவைல
ெகா1kகாdUடாl-அைத உபேயாckகாdUடாl அ#l சk# Mைறn2 ெமgn2
ேபா yd 1 c ற 2 - L 3 bc d 1 c ற 2 . ேபாg ேயாவாl பா# kக pப Uட வ r ந ட kக
BVவ#lைல, ஆைகயாlதா; அவr எnத காைல உபேயாகpப#lைலேயா அnத காl
ெமgnேத காணpப1cற2. இvவாR காரண-கா@ய சmபnதm பQ` நாm ?n#tதாl
உலக சmபnதமான பல dஷயbக/; இரக?யbகைள நmமாl ெத@n2 ெகாllள
BVym.
மன ேயாகm, வசன ேயாகm, மQRm காய ேயாகm என $;R dதமான ேயாகm ~கழ
BVym. ேயாகm 13-ஆm சேயாகேகவg Mணsதானmவைர இ3kcற2. 14-வ2
அேயாகேகவg Mணsதானt#l உ[r 8ரேதசt#l ேயாகt#; ந1kகm-சலனm
Bmவ2மாக ~;Rேபாy d1cற2, அbM ேயாகm இ3pப#lைல.
மனBைடய ஐmெபா` உ[rக/டm $;R ேயாகBm இ3kcற2. இரj1 ெபா`
Bதl மன(lலாத ஐmெபா` உ[rக/டm மன ேயாகm தdர மQற வசன ேயாகm, காய
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ேயாகm இரj1m இ3kcற2. ஒ3 ெபா` உ[rகlkM மனm, வசனm இரj1m
இlலாததாl காய ேயாகm ஒ;R மU1ேம இ3kcற2. dkரக க#[l எnத
ேயாகமாவ2 இ3kcறதா இlைலயா? எ;ற ேகlld எmவ2 இயQைகேய! அbM
காrமண காய ேயாகm மU1ேம இ3kcற2.
இத; ெபா3ll எ;னெவ;றாl அனா# காலமாக 8றd உ[rக/டm ஒ3சமயm rட
ேயாகm இlலாத ேநரேம இlைல. எnத உ[r அரஹnத ~ைல அைடn2 8றM அ2 14ஆm Mணsதானm அைடym ஒ3 சமயm B;வைர அnத உ[@டm ேயாகm இ3kcற2,
அதாவ2 அ2வைர எlலா 8றd உ[rகlm கrம-ேநாகrமbகைள cர!tத
வjணேம இ3kc;றன என உR#p ப1t2தl ேவj1m.
உ[@டm ஒ3 சமயt#l ஒ3 ேயாகேம ~க}cற2. மன ேயாகm ~கmmேபா2 மQற
இரj1 காய, வசன ேயாகbகlm ~க}வ#lைல. வசன ேயாகேமா, காய ேயாகேமா
இ3kMமானாl மQற இரj1 ேயாகbகlm ~க}வ#lைல. நாm ஒேர சமயt#l மன,
வசன, காயbக/; ெசயlகll ~க}வைத பாrpபதாl, இ2 எpபV BVym? எ;ற
சnேதகm வரேவ ெசyym. இதQM காரணm ஒ3 கா@யm ~கmmேபா2 ேவR
கா@யt#; சடbMகll உடனVயாக ~Qப#lைல, ெதாடrn2 ~க}nத வjணm
இ3kc;றன, ஆைகயாl இரj1 அlல2 $;R ேயாகBm ஒ;றாக ~க}வ2 ேபால
நமkMt ெத@cற2.
உ[r ேபLmெசயைல ெசyymேபா2 வசன ேயாகm மா` மன ேயாகm ெதாடbMcற2,
ஆனாl B; வசனேயாகt#; சk#யாl ேபLm ெசயpmrட உட; ~க}n2
ெகாjV3kcற2, சrkக¡l ஒ3 கைலஞr இரj1 ைககளாpm 5-5, 6-6 பn2கைள
ஒேர சமயt#l •kcpேபாU1 dைளயா1m கைலைய ப[Q? ெசy2 நாm B;
dைளயாVk காU1வைத பாrt#3kcேறாm அlலவா. அ2ேபால ேயாக மாQறt#;
கைலைய எlலா உ[rகlm இயQைகயாகேவ ெபQ`3kc;றன அதனாl $;R
ேயாகt#; கா@யbகlm ஒேர சமயt#l ~க}வ2 ேபாலt ெத@cற2.
மன ேயாகBm, வசன ேயாகBm நா;M dதமாகCm, காய ேயாகm ஏm dதமாகCm
இ3kc;றன. சtய, அசtய, உபய, அ^பய வVdl இ3kMm பதாrதbகைள அ`ய
உ[r Bைனymேபா2 அpேபா2 அத; உ[r 8ரேதசt#l நா;M dத மன ேயாகm
~க}cற2. அnத பதாrதbகைள எ1t2c ெசாlல உ[r Bைனymேபா2 நா;M dத
வசன ேயாகm உ[r 8ரேதசt#l ~க}cற2.
சt#யm, அசt#யm Bதgயன எpபV பலவைகயான பதாrtதbக/l ெபா3n2m
எ;பைத உதாரணbகll $லm பாrkகலாm. ˆைர தj•r எ;R அ`தl சt#யm,
ஏேன9l அnத ˆைரk MVt2 தாகtைத ேபாkck ெகாllளBVym. கானlˆைர
தj•r எ;R அ`தl அசt#யm, ஏேன9l கானlˆைரk ெகாj1 M/kகேவா
அlல2 8ற ெபா3ைளk கmவேவா BVயா2. கமjடலtைத ெசாmP எ;R அ`தl
உபயமாMm. கமjடலt#l தjKைர ைவt2k ெகாllவ2 ேபால, ெசாm8pm
தjKைர ைவt2k ெகாllள BVym அதனாl சt#யm. ஆனாl கமjடலt#;
வVவm ேவR, ெசாm8; வVவm ேவR அதனாl அசt#யm. சt#யm அசt#யm
இரj1m இ3pபைத உபயm என அ`யCm. எnத பதாrtதtைத ?றpபாக உR# ெசyய
BVயாேதா அைத அ^பயm எ;R ெசாlc;றனr. ஒ3 பதாrtதtைத உjைமயாக
பாrt2 அ`ய BVவ#lைல அதனாl அ2 சt#ய(lைல. ஆனாl ெபா2வாக அpபV
இ lலா த ஒ ;ைற ெசா lவ 2 வ ழ kக t# l கா ண pப 1 c ற 2 எ ன ேவ அ 2
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அசt#யB(lைல. உதாரணm ஆகாச தாமைர, M#ைரk ெகாmP Bதgயன. சt#யm,
அசt#யm இரj1m இlலாtைத அ^பயm என அ`யCm.
இvவாR ~கmm மனt#; சt#யm, அசt#யm, உபயm, அ^பயm ஆcய
நா;Mவைகயான ெசயlகைள மேனாேயாகm எ;R ெசாlc;றனr. இvவாேற
வசனேயாகmrட சt#யm, அசt#யm, உபயm, அ^பயm என நா;M dதமாக
இ3kcற2. ேகவg பகவா9; #vயtெதா9ைய சt#ய மQRm அ^பய வசனேயாகm
எ;R ெசாlலpப1c2. இத; காரணm #vயtெதா9 எmt2 வVவ(lைல அதனாl
அ^பய வசனேயாகm மQRm ேகUபவrக/; கா2க/l dmn2 எmt2 வVவமாc
அவ3ைடய சnேதகbகைளp ேபாkMவதாl அ2 சt#ய வசனேயாக மாcற2.
ேகவg பகவா^kM மேனாேயாகm இ3kcற2 எ;R ெசாlpmேபா2 அbM அ2
உபசாரமாகc ெசாlலpப1cற2 என எ1t2kெகாllள ேவj1m. ச2மsதrகlkM
(ஆவரணt2ட; rVய அ`C உllளவrகlkM) மனேயாகm Xrவமாக ேபLதl, அதாவ2
ம ன# l ? n# t2 8 ற M வா yவ O யாக p ேப L த l ~ க }c ற 2 , ஆ ைக யாl
ேகவgkMkrட மேனாேயாகm இ3pபதாக உபசாரமாகc ெசாlலpப1cற2.
[உjைம[l அவ3ைடய அ`C ேகவல அ`வாைகயாl, ஆவரணமQற அ`வாைகயாl,
அவr ேநரVயாக அ`வேத அpபVேய #vயtெதா9[l வ3cற2.]
காய ேயாகt#; ஏm வைககளாவன:- 1.ஔதாVk காயேயாகm, 2.ஔதாVக usர
காயேயாகm, 3.ைவkyMக காய ேயாகm, 4.ைவkyMக usர காயேயாகm, 5. ஆஹாரக
காயேயாகm, 6.ஆஹாரக usர காயேயாகm, 7. காrமண காயேயாகm. இைவக/l
அnதnத உடg; அபrயாpத ~ைல[l அnதnத (sர காயேயாகm ~க}cற2.
dkரஹ க#[l காrமண காயேயாகm மU1ேம ~க}cற2.
ம9தr மQRm dலbM உ[rகlkM ஔதா@க காயேயாகm, ஔதா@க (sர
காயேயாகm ~க}cற2. ேதவr மQRm நாரc உ[rகlkM ைவk…[க காய ேயாகm,
ைவk…[க (sர காயேயாகm ~க}cற2. ஆஹாரக ச…ரm உைடய B9வ3kM
ஆஹாரக காயேயாகm, ஆஹாரக (sர காயேயாகm ~க}cற2.
இvவாR மன#QM நா;M, வசனt#QM நா;M மQRm காயt#QM-உடpkM ஏm
ேயாகbகll என ஆகெமாtதm 15 ேயாகbகll இ3pபைத நாm பாrtேதாm. கrம,
ேநாகrம பnதm எvவாR ~க}cற2 எனபைதpபQ` B;னேர நாm ேயாகtதாl
8 ர k3 # ப nத B m , 8 ர ேத ச ப nத B m ~ க }c ற 2 எ ;ப ைத d @ வா க ேவ
பாrt#3kcேறாm. இpேபா2 ேவத மாrகைண பQ`p பாrkகலாm.
5. ேவத மாrகைண:- நாம கrமt#; உதயtதாl P3ஷ;, s#@ அlல2 நPmசக
g bக m உ ட g l அ ைம வ ைத 0 ர vW ய ேவ த m எ ;R ெசா lc ;ற ன r .
ஒ3வ3kெகா3வr உடg;பm nக3m ஆைச உjடாவைத பாவ ேவதm எ;R
ெசாlc;றனr. அ#கமான உ[rகlkM #ரvdய ேவதBm, பாவ ேவதBm ஒ;றாகேவ
இ3pப2 காணpப1cற2. அதாவ2 ஒ3வ3kM உடgl எnத gbகm இ3kcறேதா
அேத உணrேவ அவ3kM எjணt#pm வ3cற2. ேதவrகll, நரகrகll, ேபாகX(
ம9தrகll மQRm dலbMகll Bதலான உ[rகlkM #ரvய மQRm பாவ ேவதm
இரj1m ஒேரமா#@யாகேவ இ3kMm. அதாவ2 #ரvய P3ஷ gbகm உைடயவr
பாவt#pm P3ஷ ேவத உணrேவ உைடயவராக இ3pபாr என அ`யCm. கrம X(
163

ம9தr மQRm dலbMகlkM #ரvய gbகBm, பாவேவதBm ஒேர dதமாகேவா
அlல2 ேவvேவறாகேவா இ3kக BVym.
ேவத மாrகைண ேநாkcl உ[rகைள 8@kMmேபா2 ேவதBட; இ3kMm உ[rகll
மQறm ேவத(lலாதவr-அபகtேவ#-அேவ# உ[rகll என இரj1 dதமாகp
8@kகலாm. ேவதBட; இ3pபவrக/l P3ஷேவதm, s#@ ேவதm மQRm
நPmசகேவதm என $;R 8@Cகll இ3kc;றன. ஒ;பதாவ2 Mணsதானt#l ேவதm
இlலாமl ேபாcற2, அ2வைர உ[ைர ேவதBைடய உ[r எ;R ெசாlலp ப1cற2,
அதQMp8றM அபகt ேவ# எ;R ெசாlலpப1cற2.
இ2 பாவ ேவத ேநாkcl
ெசாlலpபUடதாMm. #ரvய P3ஷ ேவத உ[ேர ஆறாவ2 அlல2 அதQM ேமl
MணsதானbகlkMc ெசlலBVym. #ரvய s#@ ேவத உ[r ஐnதாவ2
Mணsதானm வைரேய ெசlல BVym, அதQM ேமl ேபாகBVயா2.
ஏேகn#@யt#g3n2 நா;M இn#@யmவைர உllள எlலா உ[rகll நPmசக ேவத
உ[rகேள யாMm. எlலா நரக உ[rகlmrட நPmசக ேவத உ[rகேளயாவr.
ேதவrகll மQRm ேபாகX( ம9தr, dலbMகlkM s#@ அlல2 P3ஷ ேவதm ஆcய
இரj1 ேவதbகேள இ3kMm, யா3m நPmசகrகளாக இ3pப#lைல. கrம X( ம9தr
மQRm dலbM உ[rக/டm $;R வைகயான ேவதBm காணpப1cற2. ஒ;பதாவ2
Mணsதானt#; ஐn2 பாகbக/l சேவத பாகmவைர ேவதm இ3kcற2, ஒ;பதாவ2
Mணsதானt#; ேமl பாகbக/gg3n2, 10, 11, 12, 13, மQRm 14-ஆm
Mணsதாbக/l இ3kMm உ[rகll எlலாm அபகtேவ# எ;ேற ெசாlலp
ப1c;றனr.
6. கஷாய மாrகைண:- கஷாய மாrகைண[l எlலாp 8றd உ[rகைளym Bதgl
கஷாயt2ட; இ3pபைவ, மQRm கஷாயbகll இlலாமl இ3pபைவ என இரj1
பாகbகளாகp 8@kகலாm. பtதாவ2 Mணsதானm வைர உllள எlலா உ[rகlm
கஷாயbகlட; இ3pபைவ. 11, 12, 13, 14 ஆcய Mணsதான உ[rகll எlலாm
கஷாயm இlலாமl Xரண zதராc உ[rகளாக இ3pபைவகளாMm.
கஷாயt2ட; இ3kMm உ[rகll ேகாப கஷா[, மான கஷா[, மாயா கஷா[, ேலாப
கஷா[ என நா;M வைககளாக இ3kc;றன. ஒ3ெபா` உ[rக/g3n2 ஐmெபா`
உ[rகllவைர எlலா கஷாயbகைளym உைடய உ[rகளாக இ3kc;றன.
ஒ;பதாவ2 Mணsதானt#l Bைறயாக ேகாபm, மானm, மாைய ஆcயைவ
இlலாமlேபாக ேலாபகஷாயm மU1m (cச(3kcற2. பtதாவ2 Mணsதானt#l
ŽUசம ேலாபm மU1ேம[3kcற2. அ2Cm பtதாm Mணsதானt#; இR#[l
இlலாமl ேபாcற2.
ெபா2வாக கஷாயm எ;ற ெசாlைல உபேயாckcேறாm. ?றpP ேநாkcl
பாrkMmேபா2 அnத கஷாயtைதேய நா;M ஜா#களாகc ெசாlலpபUV3kcற2.
அ ைவ க ளாவ ன : 1 . அ ன nதா^ ப n# , 2 . அ pரtயாkயான m , 3 . 8 ரtயாkயான m ,
4.ச€Lவலனm எ;பன. ஒvெவா;`pm ேகாபm, மானm, மாைய, மQRm ேலாபm எ;ற
நா;M கஷாயbகlm இ3kc;றன. ஒvெவா;`pm மnதm மQRm ‚dரm என
இரj1 ேவRபா1கlட; இ3kc;றன. இpேபா2 அைவக/; sவ‰பbகைளp
பாrkகலாm.

164

அனnதா^பn# ஜா# ேகாபm, மானm, மாைய, ேலாபm ஆcய நா;Mm தt2வாrtத
sரtதான வVவ-தt2வbக/l நm8kைக வVவ சmயkதrசனtைத-நQகாU?ையp
ெபற dடாமl த1kc;றன; ஏென;றாl அனnத 8றdகlkM காரணமான
(tயாtவt2ட;-$டநm8kைகyட; அனnதா^பn# ஜா# கஷாயbகll உறC
ஏQப1t#k ெகாjV3kc;றன. அpரtயாkயான ஜா# கஷாயbகll ேதசசா@tரm
எனpப1m இlலற ஒmkகbகைள ஏQகdடாமl த1kc;றன. 8ரtயாkயான ஜா#
கஷாயbகll சகலசா@tரm எனpப1m 2றவற ஒmkகbகைள ஏQகdடாமl
த1kc;றன, B9dரதtைத ஏQMm உணrைவேய வரd1வ#lைல. ச€Lவலன ஜா#
கஷாயbகll யதாkயாத சா@t#ரm எனpப1m Xரண zதராகtத;ைம வரdடாமl
த1kc;றன. இnத எlலா கஷாyக/; மnத மQRm ‚dர ேநாkcl அசbயாத
ேலாகp8ரமாண 8@Cகll இ3kc;றன.
7. ஞான மாrகைண:- இpேபா2 ஞான மாrகைண[; sவ‰பm பQ` பாrkகலாm.
?ல உ[rகll ஞானt2ட^m, ?ல உ[rகll ஞான(lலாமpm இ3pபாrகll எ;R
~ைனkc”rகளா? கjVpபாக இlைல. எlலா உ[rகlm ஞானt2டேனேய
இ3kc;றன. ஞானm உ[@; இயlபாMm-sவபாவமாMm. எnத ஒ3 பதாrtதBm
எpேபா2m அத; sவபாவtைத dU1dU1-இயlைப dU1dU1 இ3pப#lைல.
ஞானm பrயாயt#l-~க}காலt#l எnத அளC ெவ/pபUV3kcற2 எ;ற
ேநாkcl ஞான மாrkகைண[l 8@Cகll அைமc;றன. ம#, s3தm, அவ#,
மனபrயயm மQRm ேகவலm என ஐn2 ந;ஞானbகll-சmயkஞானbகll இ3kc;றன,
Mம#, Ms3தm, மQRm dபbகm-Mஅவ# என $;R (tயாஞானbகll-ெகUட
அ`Cகll rட இ3kc;றன.
ம#, L3த, அவ#, மனpபrயயm நா;Mm ஷேயாபசம ஞானbகளாMm. ேகவலஞானm
மU1m ஷா[க ஞானமாMm. Bதl மQRm இரjடாm Mணsதானt#l Mம#, Ms3தm
ஆcய இரj1 (tயாஞானbகll இ3kc;றன. Mஅவ# அதாவ2 dபbக ஞானmrட
இnத உ[rகlkM இ3kக BVym. இnத Mணsதான ேதவr மQRm நரக உ[rகll
ப வ p8 ரtய ய அ வ # ஞான m உ ைட ய வ rக ll . ம 9 த r ம QR m d ல bM க l kM
Mணp8ரtயய Mஅவ# ஞானm இ3kக BVym. ஒ3ெபா` Bதl மனBைடய
ஐmெபா`வைர d#pபV Mம# மQRm ML3தm ஆcய இரj1 ெகUட ஞானbகேள
இ3kc;றன. $;றாm Mணsதானt#l நlல2m ெகUட2m கலnத (sரஞானm
இ3kcற2.
நா;cg3n2, ப;9ரjடாm Mணsதானmவைர ம# மQRm L3த ஞானbகlm
மQRm ?ல உ[rகlkM அவ# ஞானBmrட இ3kcற2. ஆ`g3n2 ப;9ரjடாm
Mணsதானmவைர ?ல B9வrகlkM மனpபrயய ஞானmrட இ3kக BVym.
இvவாR ?ல B9வrகlkM ேமேல r`ய நா;M ஞானbகlm, ?ல3kM $;R
ஞானbகlm, ?ல3kM இரj1 ஞானbகlm இ3kc;றன.
ப#$;R, ப#நா;காm Mணsதாணt#l ேகவலஞானm மU1ேம இ3kcற2. இ2
Bmைமயாக வளrnத ஷா[க-மைறpP எ2Cm இlலாத ஞானமாMm. இ2 ஒேர
வைகயாMm, இ#l ேவR 8@Cகll இlைல. ஆனாl ஷாேயாபசம ஞானt#l
dஷயbகைள அ`ym ேநாkcpm மQRm ஞானt#; ஷேயாபசம ேநாkcpm அேனக
8@Cகlm, உU8@Cகlm இ3kc;றன. அைவகைளpபQ` d@வான வrணைன
சாs#ரbக/l ெகா1kகp பUV3kcற2.
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8. சyயம மாrகைண:- இ#l உ[rகll ஏm dதமாக இ3kc;றன. அைவக/l
சyயமm இlலாத அசyய( உ[rகll, ெகா€சm சyயBBm ெகா€சm அசyயBBm
உைடய சyயாமாசyய( உ[rகll மQRm சyய( உ[rகll என $;R Bkcய 8@Cகll
இ3kc;றன. சyய( உ[rகllrட ஐn2 dதமான சyய( உ[rகll இ3kc;றன.
1-4 Mணsதானbக/l இ3kMm உ[rகll அசyய( உ[rகளாவr. 5-வ2
M ணsதானt# l இ 3 kM m உ [ rக ll ேத ச ச yய ( அ தாவ 2 ச yய மாச yய (
உ[rகளாவr. 6-Bதl14-ஆm Mணsதானbக/l இ3kMm உ[rகll சyய(களாவr.
நQகாU?yட; rVய ~யமm அதாவ2 dரதm சyயமm எனpப1cற2. 6-g3n2 9-ஆm
Mணsதானmவைர சாமா[க மQRm ேசேதாபsதாபனா சyயமm இ3kcற2.
ப @ ஹா ரd L t# ச yய ம m 6 - 7 M ணsதான bக / l காண pப 1 c ற 2 . 1 0 - வ 2
M ணsதானt# l Ž k ஷ ம சா mப ரா ய ெப ய rெகாjட ச yய ம m இ 3 kc ற 2 .
ப#ெனா;`g3n2 ப#நா;காm Mணsதானbக/l யதாkயாத சyயமm இ3kcற2.
இvவாR இ;R நாm ேயாக மாrகைண, ேவத மாrகைண, கஷாய மாrகைண, ஞான
மாrகைண மQRm சyயம மாrகைணக/; sவ‰பbகll பQ`t ெத@n2 ெகாjேடாm.
மQற மாrகைணகைளp பQ`ய சrcைசைய அ1tத கVதt#l ெசyயலாm.
- உbகll அmமா.
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தrசன, ேலeயா, பvWய, சmயkt7வ, சbj, ஆஹார மாrkகைண மGHm
உபேயாக ]ரaபைண
கVதm-19

ஓm நம: ?tேதpய:

3-10-1999

அ;P …னா, ேமானா,
அேனக உtதம Lபாirவாதm.
ப#நா;M மாrகைணக/l எU1 மாrகைணக/; sவ‰பtைத நாm இ2வைர
பாrt#3kcேறாm. ஒ;பதாவ2 மாrகைண தrசன மாrகைணயாMm.
9. தrசன மாrகைண:- உ[rக/; ேசtதன Mணm எ;ப2 தrசனm மQRm ஞானm
அதாவ2 பாrtதl மQRm அ`தl என இரj1 8@Cகளாக இ3kcற2. அைவக/l
தrசனm-பாrtதl (knowing the existence of the item without going into it’s details)
ேநாkcl அதாவ2 தrசன Mணt#; பrயாய ேநாkcl தrசன மாrகைண அைமcற2.
தrசனm எ;றாl ெபா2வாகp பாrtதl, அதாவ2 சாமா;ய அவேலாக; எ;R
ஆகமbகll rRc;றன. ெவ/p ெபா3llக/; ஜா#, ெசயl, Mணm, dதm Bதலான
?றpPகைள ேநாkகாமl, த;ைனym மQRm 8ற ெபா3llகைளym ேபா2வான வVdl
ஏQறl அதாவ2 ெவRமேன ெபா3ll இ3kcற2 (சாம;ய சtதா அவேலாக;) எ;ற
உணrைவ தrசனm எ;R ெசாlc;றனr.
சாs#ரbக/l எbM சmயkதrசனm அlல2 (tயாதrசனm எ;ற ெசாlைல நாm
பVkகேவா அlல2 ேகUகேவா ெசycேறாேம, அbM வ3m தrசனm எ;ற ெசாlg;
ெபா3ll ?ரtைத அlல2 நm8kைக ஆMm. அnதp ெபா3ைள இbேக எ1t2k
ெகாllளkrடா2. இbM வ3m தrசனm எ;R ெசாlpkM சk¢ தrசனm, அசk¢
தrசனm, அவ# தrசனm, மQRm ேகவல தrசனm என நா;M 8@Cகll இ3kc;றன.
இnத ேநாkclதா; தrசன மாrகைண[l 8@Cகll அைமc;றன.
சk¢ எ;றாl கj$லm ெபா3ll ெபா2வாக இ3pபைத ஏQப2 அதாவ2
கjெபா`[; ~(tதtதாl ஒ3 ெபா3ll இ3pபைத பாrtதைல சk~ தrசனm
எனலாm. கjெபா`ைய தdர மQற நா;M ெபா`கll மQRm மனtதாl ெபா3/;
இ3pைப அ`தl அசk~ தrசனm ஆMm. பரமாodg3n2 மஹா sகnதm
வைர[லான உ3வp ெபா3llகைளp பாrtதl-இ3pபைத மU1m அ`தl அவ0
தrசனm எ;பr. மQRm ேலாக அேலாகt#l உllள எlலா ெபா3llக/; இ3pைபp
பாrtதl அதாவ2 த; மQRm 8ற எlலா ெபா3llக/; இ3pைப மU1m பாrtதைல
ேகவல தrசனm எ;பr.
ஏேகn#@யm Bதl $;Rெபா` உ[rகllவைர உllள எlலா உ[rகlkMm
அசk¢ தrசனm மU1ேம இ3kcற2, ஏென;றாl அvC[rகlkM கjெபா`
இlைல. நா;M ெபா` மQRm ஐmெபா` மன(lலா மQRm மனBைடய உ[rகlkM
சk¢ தrசனm மQRm அசk¢ தrசனm இரj1m இ3kc;றன. மனBைடய ஐmெபா`
உ[rகlkM அவ# தrசனmrட இ3kcற2. 13, 14-ஆm Mணsதானt#l உllள
அரஹnதrகlkM ேகவல தrசனm இ3kcற2. நாm இbM 8றd உ[rக/; 8@Cகll
பQ` பாrt2kெகாj1 இ3pபதாl இbM ?tத உ[rகைள dU1 dU1 மQற
உ[rகll சmபnதமாக சrcைச ெசy2 ெகாj1 இ3kcேறாm.
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10. ேலeயா மrகைண:- ேலxயா மrகைண பQ` ேபLmB; ேலxயா எ;றாl
எ;னெவ;R பாrkகலாm. ேலxயா #ரvய ேலxயா, பாவ ேலxயா என இரj1
dதமாக இ3kcற2. உடg; வjணtைத 0ரvய ேலeயா எ;R ெசாlc;றனr.
கஷாயt2ட; rVய வrணm ெகாjட ேயாகt#; ேபாkைக பாவ ேலeயா எ;R
ெசாlc;றனr. மன,வசன, காய வVவ ேயாகt#; கஷாயtைத #3p# ப1t2m
ேபாkேக பாவ ேலxயாவாMm. கrம பnதm எpபV உjடாcற2 எ;பைத பாrtதேபா2
நாm ேயாகtதாl 8ரk3# பnதBm, 8ரேதச பnதBm ~க}cற2 மQRm கஷாயtதாl
s## மQRm அ^பாக பnதBm ~க}cற2 எ;R பVtேதாm.
கஷாயbகll பtதாm Mணsதாணm வைரேய இ3kcற2. 8றM அதQM ேமl உllள
Mணsதானbக/l ேலxயா இ3kcறதா இlைலயா? எ;ற ேகlld இயlபாகேவ
எ m c 2 . க ஷா ய m இ lலாd Uடாp m r ட ேயாக m 1 1 , 1 2 ம QR m 1 3 - ஆ m
Mணsதானbக/l இ3kcற2 ஆைகயாl அbM உபசாரமாக -XதXrவ ~யாயtதாl
ேலxயா இ3pபதாக ெசாlலpப1cற2. 11, 12, மQRm 13-ஆm Mணsதானt#l
உபசாரமாக Lkலேலxயா இ3pபதாக ெசாlலpப1cற2. ப#நா;காm அேயாக ேகவg
Mணsதானt#l ேயாகmrட இlைல ஆைகயாl அnத Mணsதானt#l ேலxயா
rட இlைல.
சbkேலஷm அதாவ2 ‚dர கஷாயm அLப பாவமாMm மQRm dLt# அதாவ2 மnத
கஷாயm Lப பாவமாMm. சbkேலஷt#g3n2 dLt# வைர கஷாயbகll அேனக
dதமாக இ3kc;றன. அைவகlட; rVய ேலxயாைவ 1. n1eண, 2. „ல, 3.
கேபாத, 4. †த, 5. பtம, 6. Okல எ;ற ஆR dதமான ெபயராl M`p81c;றனr.
இைவகll எlலாவQ`pm அசbயாத ேலாகp8ரமான 8@Cகll இ3kக BVym.
இைவக/l c3xண, ˆல, கேபாத $;Rm அLப ேலxயாkகளாMm; Œத, பtம, Lkல
$ ;R m L ப ேல xயாkக ளா M m . B த l நா;M M ணsதான bக ll வ ைர ஆ R
ேலxயாkகlm இ3kMm. ஐn#g3n2 ஏழாm Mணsதானbகll வைர Œத, பtம, Lkல
ஆcய $;R Lபேலxயாkகll இ3kMm. எU1 Bதl 13-ஆm Mணsதானmவைர ஒேர
Lkலேலxயா மU1ேம இ3kMm. ேவR dதமாகc ெசாlல ேவj1ெம;றாl $;R
அLப ேலxயாkகlm Bதl நா;M Msதானbக/l இ3kக BVym. Œத மQRm பtம
இரj1 Lப ேலxயாkகll Bதl Mணsதானt#g3n2 ஏழாm Mணsதானmவைர
இ3kக BVym. Bதl Mணsதானt#g3n2 ப#$;றாm Mணsதானmவைர Lkல
ேல xயா இ 3 kக B V y m . ப # ந ;கா m M ணsதானt# l எ nத ேல xயாC m
இ3pப#lைல.
ஒvெவா3 ேலxயாdpm ஜக;யm, மt#யm, உtc3xடm என $;R 8@Cகll
ெசyய ேலxயாkகll ெமாtதm 18 dதமாc;றன. இைதtதdர ஆyll பnதm கUட
தM#யான எU1 ?றpபான மt#யம 8@Cகll rட ெசாlலpப1cற2. இvவாR
ேலxயா ெமாtதm 26 dதமாக சாs#ரbக/l ெசாlலpபUV3kc;றன. கைட?[l
ெசாlலpபUட 8 மt#யம 8@Cகll அபகrஷ காலt#l ~க}cற2. அ1tத 8றdkகான
ஆyll பnதm அபகrஷ காலt#lதா; கU1cற2. ஆyll பnத தM#யான ேயாக
உணrC இnத அபகrஷ காலt#lதா; ~க}cற2 எ;பேத ~யமமாMm. ஆyll
கU1தl இnத எU1 ?றpP காலbக/l ~க}cற2, ஆனாl மரண சமயt#l ேவR
ேலxயாrட இ3kக BVym. எnத ேலxயாdl மரணமைடபவr எbM ெச;R
8றpபாrகll எ;ப2 பQ` M`p8Uட d#Bைறகll-~யமbகll இ3kc;றன.
ஆகமbக/l ெகா€சm ப[Q? இ3nதாl எpபVpபUட உ[rகlkM எnெதnத
ேலxயாkக/l இ3kMm மQRm உ[r எnத ேலxயாdl இறn2 எbM ெச;R
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8றkMm எ;ப2 பQ`ய dஷயbகைளt ெத@n2 ெகாllளலாm. ஆகமpப[Q?ym,
ஆyCm இ3nதாl இைவகைள ெத@n2 ெகாllவ2 Lலபமாc;றன அlலவா!
11. பvWய மாrகைண:- இ#l 8றd உ[rக/l பvdயr மQRm அபvdயr என
இரj1 8@Cகll இ3kc;றன. பvdய எ;ற ெசாlg; ெபா3ll அைடym தM#
எ;பதாMm. அனnத ச2xடய வVவtைத அைடym சk# யா@டm இ3kcறேதா
அவrகll பvdயrகll. பvdய உ[rகேள இரt#னt#ரயtைத-சmயk தrசன, ஞான,
சா@tரtைத அதாவ2 நQகாU?, ந;ஞான, நlெலாmkகtைத ைகெகாj1 Bk#
அைடc;றனr. Bk# ெப3m தM# அnத உ[rக/டm இ3kcற2. அnத சk#
அlல2 தM# எnத உ[rக/டm இlைலேயா அvC[rகைள அபvdயr எ;R
ெசாlc;றனr.
பvdய உ[rகll rட இரj1 dதமாக இ3kc;றன. Bk# அைடym தM#
இ3n2m எpேபா2m ேமாk ஷ மாrகt#l 8ரேவ?kகாமl, அதனாl Bk#
அைடயாமl இ3kMm பல பvdய உ[rகll இ3kc;றன. அைவ அனnதானnத காலm
8றdc LழQ?[ேலேய ?kck cடkc;றன. மQற பvdயrகll காலpேபாkcl Bk#
அைடc;றனr.
Bk# அைடnத 8றM இnத உ[rகைள பvdயr எ;R ெசாlpவ#lைல, அவrகll
அபvdய3m இlைல. பvயk2வ சk# ெவ/pபU1 dUட காரணtதாl பvdயஅபvdயrகlkM ேமலான Bkத உ[rகளாக இ3kcறாrகll, அவrக/டm {வt2வm
எனpப1m பா@ணா(க சk# இ3kcற2. பvdயr, அபvdயr எ;ற 8@dl அpபV
எ;ன நlல2 இ3kcற2? எ;R ˆbகll ~ைனkகலாm. இnத 8@ைவ யா3m
ெசyயdlைல, இ2 உ[@l இ3kMm இயQைகயான தM#யாMm. அதனாlதா;
பvdயt2வm மQRm அபvdயt2வm இரjைடym பா@ணா(க பாவm எ;R
ெசாlc;றனr. இ2 எnத கrமt#; எnத ~ைலயாpm ச@ ெசyயpப1வ#lைல.
நா; அபvdய; இlைல தாேன? எ;ப2 ேபா;ற ?nதைன ெசy2 சbகடpபட
ேவjVய அவ?ய(lைல. BயQ? இlலாதவேர இvவாR dரk#yட; ?nதைன
ெசyc;றனr-negative thinking ெசyc;றனr. ஆtமா பQ`ய சrcைசைய அ#க
ஆrவt2ட; ேகUபவr ~cசயm பvdயேர ஆவr, அவr Bk#kM (க அ3காைம[l
இ3kcறாr அதாவ2 இ;^m ?ல 8றd[l Bk#யைடym ~கட பvdயராவாr எ;R
பtமநn# ஆசா@யr அவ3ைடய >gl இvவாR எm#[3kcறாr.
தt]ர0 py0jtேதன ேயன வாrதா] • s1தா |
Icjதm ச பேவt பvேயா பாW Irவாணபாஜனm ||
Bதl Mணsதானt#l பvdயr, அபvdயr இ3 8@C உ[rகlm இ3kc;றன.
இரjடாm Mணsதானt#g3n2 ப#நா;காm Mணsதானmவைர உllள எlலா
உ[rகlm ~யமமாக பvdயrகேளயாவr.
12. சmயk7வ மாrகைண:- இbM சmயkt2வm பQ`ய சrcைச மQR(lைல,
சmயkt2வ மாrகைண பQ`ய சrcைசயாMm, இbM சmயkt2வ ேநாkcl
உ[rக/; 8@Cகll அைமc;றன. இbM உ[rகll சmயkt2வm உைடயைவ,
சmயkt2வm இlலாதைவ என Bkcயமாக இரj1 8@Cகll இ3kc;றன.
ச mய kt2 வ m இ lலாத ைவ க / l ( tயாt2 d , சாசாத ன; ம QR m ( sர; 169

சmயk(t#யாt2d என $;R 8@C உ[rகll இ3kc;றன. சmயkt2வm
உைடயைவக/l ஔபஷ(க சmயkt2வ;, ஷேயாபசம சmயkt2வ; மQRm ஷா[க
சmயkt2வ; என $;R 8@C உ[rகll இ3kc;றன.
இைவக/l Bதl $;R 8@dனr Bைறயாக Bதl $;R Mணsதானbக/l
இ3kc;றனr. 8ரதேமாபசம சmயk2வ உ[rகll நா;M Bதl ஏழாவ2 Mணsதானm
வைர இ3kc;றனr. ஷாேயாபச(க உ[rகlm rட நா;M Bதl ஏழாவ2
Mணsதானmவைரym இ3kc;றனr. ஷா[க சmயkt2வ உ[rகll நா;M Bதl 14ஆm Mணsதானmவைர இ3kMm உ[rகளாவr. ?tத பகவா^m ஷா[க சmயk#3xV
யாவா r . td # ேயா ப ச ம ச mய ktd உ [ rக ll நா;கா m M ணsதான m B த l
ப#ெனா;றாm Mணsதானmவைர இ3kc;றனr, ஏென;றாl உபசம sேரK ஏ`
ப#ெனா;றாm Mணsதானt#g3n2 #3mப இறbc வ@ைசயாக ஆ`வ2
Mணsதானt#QM வn2 அbc3n2 நா;காவ2 வைரஅவrகll வரBVயm.
13. சbj மாrகைண:- ச€? மாrகைண பQ` ெத@n2 ெகாlllm B;னr ச€?
எ;R எைதc ெசlcறாrகll எ;R பாrkகலாm. மனt#; $லm அ`ym சk#
ெகாjட உ[rகைள அதாவ2 மனt#; $லm அ`C ெப3m மனBைடய ஐmெபா`
உ[rகைள ச€? எ;R ெசாlc;றனr. மனt#; $லm அ`ym சk# ெபQ`றாத
உ[rகைள அதவா2 மனm எ;ற உUெபா` இlலாத உ[rகைள அச€? எ;R
ெசாlc;றனr. ஒ3 ெபா` Bதl மன(lலா ஐmெபா` உ[rகll எlலாm அச€?
உ[rகளாMm. இnத மrகைண[; $;றாவ2 8@C உ[rகll ச€?, அச€?
இரj1ேம இlலாத, அதாவ2 மனm எ;ற உUக3d[; $லm அ`C ெபறாத 13, 14ஆm Mணsதான அரஹnதrகll ஆவr. அரஹnத பகவா;கlkM #ரdய மனm
இ3kcற2 ஆனாl ஷேயாபசம வVவ பாவமனm இ3pப#lைல, இத; ெபா3ll
அவrகlைடய அ`தl மனt#; $லm ~க}வ#lைல ஏென;றாl அவrக/kM
ஷா[க ஞானm அதவ2 எnத மைறpPm இlலாத Bm ஞானமான ேகவலஞானm
ெவ/pபUV3kcற2.
B;னr நாm ச€? ெபயrெகாjட 8ர‰பைணைய பாrtேதாm. இpேபா2 நாm
பாrpப2 ச€? மாrகைணயாMm. ெபயr ஒேர மா#@யாக இ3kMm காரணtதாl
த வ றாக p P @ n2 ெகாllளkr டா2 எ ;ப தாl உ bக l kM இ ைத ஞா ப க p
ப1t2cேற;. {வசமாசt#l நாm ச€?, அச€? எ;R ெசா;ேனாm, அpேபா2
மனBைடயன மQRm மன(lலாதன எ;R ேநரVயான ெபா3/l r`ேனாm. அbM
அரஹnத உ[rகைளkrட {வசமாச ேநாkcl ச€? எ;ற 8@dl எ1t2k
ெகாjேடாm.
ச€? அதாவ2 மனt2ட; உllள அைடயாளtைத ைவt2 உ[rகைள B;னr
பாrtேதாm. மனt#; $லm நlல2 ெகUட2கைள ஏQறl, #யாகm பQ` ெத@n2
ெகாlllதl, d3pபpபV காl ைககைள உபேயாctதl, உபேதசbகைள ஏQறl,
ஞாபகm ைவt2kெகாllளl, ~ைனC Bதgயைவகைள ெசyym உ[r ம9தr, யாைன,
M#ைர, நாy, பல பறைவகlm, 8ராKகlm மQRm ேதவr, நாரc எlலாm ச€?
உ[rகll ஆMm. மQற ஒ3 ெபா` Bதl மன(lலா ஐmெபா` வைரyllள எlலா
dலbMகlm அச€? உ[rகளாMm.
14. ஆஹார மாrகைண:- இpேபா2 கைட?யாக ஆஹார மாrகைண பQ`p
பாrkகலாm. உ[r உடl வVவமாகCm, சpத வVவமாகCm #ரdயமன வVவமாகCm
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மா ற t த M # யான ேநாக rம வ rkக ைணக ைள c ர! pப ைத ஆ ஹா ர m எ ;R
ெசா lc ;ற ன r . B ;ன r நா m ஆ R வ ைக யா ன ஆ ஹா ர m ப Q` ச rcைச
ெசy#3kcேறாm. ஆஹார ச€ஞா பQ` பாrtத2rட உbகlkM ஞாபக(3kMm.
ஆஹார வrகைணையk ெகாj1 ஔதா@க உடl, ைவk…[க உடl மQRm ஆஹாரக
உடl என $;R உடlகll அைமc;றன எ;Rrட நாm பVt#3kcேறாm. இbM
ஆஹார மாrகைண[l ஆஹாரக-ஆஹாரtைத ஏQபைவ, அனாஹாரக-ஆஹாரtைத
ஏQகாதைவ என உ[rகைள இரj1 வைககளாகp 8@kc;றனr. அைவக/l
ேநாகrம வrகைணகைள ஏQபைவ ஆஹாரக உ[rகll, ேநாகrமbகைள ஏQகாதைவ
அனாஹாரக உ[rகளாMm. நாm உபவாசm எ;R ெசாlcேறாேம அதாவ2 உjணா
ேநா;P இ3kcேறாேம அைத ஆகமbக/l அனாஹாரகr-அதாவ2 ஆஹாரm
ஏQகாதவr எ;R ெசாlpவ#lைல.
அpபVெய;றாl எnெதnத உ[rகll அனாஹாரக உ[rகll எ;R பாrkகலாm.
B;னr நாm $;றாவ2 கVதt#l dkcரஹ க# சmபnதமாக d@வான சrcைச
ெசy#3kcேறாm. 3– க#[l-ஒேர ேநr ேகாUVl ெச;R அ1tத 8றd எ1kMm
உ[r அேத சமயt#l ஆஹாரtைத cர!kc;றன, ஒ;R, இரj1 அlல2 $;R
#3pபbகlட; dkcரஹ க#[l ெச;R அ1tத 8றd எ1kMm உ[rகll Bைறேய
ஒ;R, இரj1, $;R சமயbகllவைர அனாஹாரகrகளாக இ3n2 அதQM அ1tத
சமயt2g3n2 ஆஹாரtைத ஏQcறாrகll. ேகவg சBtகாதm ெசyym உ[rகll
8 ரத ர ம QR m ேலாக X ரண m ெச yy m அ nத ச ம ய t# l அ னாஹா ரக rக ளாக
இ3kcறாrகll. அேதேபால 14-ஆm Mணsதான அேயாக ேகவg உ[rகllrட
அனாஹாரகrகளாக இ3kc;றனr. எlலா ?tத பகவா;கlm அனாஹரகrகளாவr
எ;R ெசாlல ேவjVய அவ?யேம இlைல. ேமேல rறpபUட அனாஹாரக
உ[rகைளtதdர மQற எlலா உ[rகlm ஆஹாரக உ[rகேளயாவr.
நாm சBtகாதm எ;ற ெசாlைல ேமேல பVtேதாm அlலவா அத; ெபா3ll
எ;னெவ;R இpேபா2 பாrkகலாm. ஆtமp8ரேதசm $லச…ரtைத dடாமl, காrமண
மQRm ேதஜச ச…ரt2ட; $ல ச…ரt#QM ெவ/[l ெச;R 8றM $ல ச…ரt#l
Bmவ2மாக #3m8 வ3வைத சBtகாதm எ;R ெசாlc;றனr. சBtகாதm ஏm
dதமாக இ3kc;றன. அைவகளாவன- 1.ேவதனா ச/tகாதm, 2.கஷாய ச/tகாதm,
3.ைவkyMக ச/tகாதm, 4.மாரணn0க ச/tகாதm, 5.ேதஜஸ ச/tகாதm, 6.ஆஹாரக
ச/tகாதm, 7.ேகவU ச/tகாதm.
இvவாR ப#நா;M மாrகைணக/; sவ‰பtைத அ`n2 ெகாjேடாm. இpேபா2
இ3ப2 8ர‰பைணக/l உபேயாக 8ர‰பைண ஒ;R மU1ேம uத(3kcற2. இைதt
ெத@n2 ெகாllவ2 Lலபமான ஒ;Rதா;. ஞான மாrகைண[;பV எtதைன ஞானm
இ3kcறேதா மQRm தrசன மாrகைண[;பV எtதைன தrசனm இ3kcறேதா அைவ
இரjைடym ேசrt2 உ[3kM எtதைன உபேயாகm இ3kMm எ;பைத ˆbகேள
ெசாlல BVym.
நாm எlலா 8றd உ[rக/; Mணsதானm, {வசமாசm, பrயாp#, 8ராண;,
ச€ஞா, க#, இn#@யm, காயm, ேயாகm, ேவதm, கஷாயm, ஞானm, சyயமm, தrசனm,
ேலxைய, பvdயm, சmயk2வm, ச€?, ஆஹாr, மQRm உபேயாகm Bதலான இ3ப2
8ர‰பைணக/; வrணைனகைளp பாrtேதாm. ?tத பகவா; Mணsதானbகll
அQறவr. அவைரt தdர மQற எlலா உ[rகll பQ`ய வrணைனகைளp பாrtேதாm.
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இ pேபா2 ? tத உ [ rக / ட m இ nத 8 ர ‰ ப ைணக ll எ vவா R ெபா 3 n2 m
எ;பைதpபQ` சrcைச ெசyயலாm.
?tதrகll MணsதானbகlkM அpபாQபUடவrகll, அவrகlkM {வசமாசm
இlைல, பrயாp# இlைல, 8ராண; இlைல, ச€ஞா இlைல, அவrகll ?tதக#
உ[rகll. அவrகlkM இn#@யbகll இlைல, காயm இlைல, ேயாகm இlைல,
ேவதm இlைல, கஷாயm இlைல, அவrகlkM ேகவலஞானBm, ேகவல தrசனBm
இ3kcற2. ஆனாl சyயம மாrகைணkM சமமான சyயm இlைல-அவrகll சyயm
இlலாமl இ3kc;றனr. சyயm இlைல எ;பத; ெபா3ll சா@t#ரm-ஒmkகm
இlைல எ;ப#lைல; ?tதrகlkM ஷாyக சா@t#ரm இ3kcற2.
?tதrகlkM ேலxயா இlைல, அவrகll பvdயேரா, அபvdயேரா இlைல,
சmயk2வt#l ஷா[க சmயk2வm இ3kcற2. அவrகll ச€?ேயா, அச€?ேயா
இlைல. அவrகll அனாஹாரகrகll ஆவr. அவrகlkM ேகவலஞானm, ேகவலதrசனm
ேசrnத இரj1 உபேயாகbகll இ3kc;றன.
மகllகேள, உ[rகll சmபnதமாக இnத எlலா dஷயbகைளym இ3ப2
8ர‰பைணகll $லm நாm ெத/வாகt ெத@n2 ெகாjேடாm. இைவகெளlலm,
உ[3ட; இ3pபைவக/;, #@P உணrCக/;, 8ற #ரdயbக/; ேநாkcl
ெசாlல pப Uட ைவ க ளா M m . உ [ r ச mப nத மான எ lலா த க வ lக l m ந ம kM
ேகவலஞா9[; #vயtெதா9 $லm cைடtததாMm-ெபறpபUட அ`வாMm.
YனவாK[; இnத Bm வரjைனகlm யதாrதமானதாMm-உllளைத உllளபVேய
ெசாlலpபUடதாMm. ஆனாpm நாm உ[rெபா3ைளpபQ` க3t#l ெகாlllmேபா2
உட93pபைவகll பQ`ய எlலா வrணைனym dயவஹார நயtதாl ெசாlலp
பUடதாMm எ;ப2 நm கவனt#QM வ3cற2. இைவகைள எlலாm ெத@n2
ெகாllவதாl நமkM உ[@; இயlP-sவபாவm, dபாவm-#@P, உட93pபைவகll,
ேம“ மாrkகm, B9, அரஹnதr, ?tதr Bதgய எlேலா3ைடய sவ3பBm
ெத/வாகt ெத@ய வ3cற2. இதனாl ேபதஞானm-த;ைன 8ற ெபா3llக/g3n2
8@tத`ym அ`C உR# ெபRcற2, நmBைடய அ`Cm பய^llளதாக ஆcற2.
dயவஹார நயm சmயkஞானt#; அbகமாMm. இ2 சmபnதமாக நமkM Mழpபமான
கQபைனகll இ3kMமானாl அnத dப…த ஞானt2ட; இ3pபவr ஆtமா பQ`ய அ`C
அதாவ2 ஆtமா^X# அைடய BVயா2. YனவாK ஆழbகாணdயலாததாMm.
அ(rதமய அtயாtம ரசm ~ைறnததாMm. நாm எvவளC ஆழமாக ஆyC ெசycேறாேமா
அvவளC அத^ைடய Lைவ மQRm ஆனnதm அ#க@t2kெகாjேட ேபாcற2.
கரணா^ேயாக ஆydl நா;rட இpேபா2தா; nைழn#3kcேற;, ஆyC
ெதாடbc[3kcற2. உbகll இ3வராpm மQRm இைதp பVkMm அேனக
ப vd ய rக / ; ~ ( tத tதா p m க ர ணா ^ ேயாக அ ` B க tைத உ bக l kM
ெகா1kMmேபா2 எ;9டmrட தt2வ?nதைன ~க}nதவjணm இ3kcற2,
ஆ;மாைவ உllேநாkcp பாrpப#; $லBm எ; ~ஜLtதாtமாைவym 8ற
ெபா3llக/g3n2 8@tத`ym பலBm எனkM cைடt2k ெகாjV3kcற2.
பjVU. ேதாடrமlY சmயkஞானசn0Vகாd; B;^ைர[l இvவாR
எm#[3kcறாr- உcச Sலm, 8ரண ஆsll, இn0Vய=க\: சாமrt0யm, ேநாயGற
வாxkைக, நlலவrக\: ெதாடrL, தrமt0:ேமl நlல அ]pராயm, Lt0
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nைடpபதGS அVயதாSm. அைத நாm ேநர"யாகேவ பாrknேறாm. இvவள^m
nைடkகாமl nரnத=கைளp ப"pப7m, அைவகைள நlல /ைறMl ஆy^
ெசyவ7m Iகழ /"யா7. உ=கmைடய பாknயm இnத வாypLகll எlலாm
இpேபா7 உ=கmkS nைடt01kn:றன. ஆைகயாl „=கll ]"வாதமாக
இ1nதா‚m உ=கmkS இதம\kSm இnத Wஷய=கll உ=கll ஆrவtைத ‡o"
ஊkகம\kn:றன. உ=கmkS வாypL nைடkSmேபாெதlலாm சாs0ரpபMGj
ெசys=கll. மGற உMrக\kS வாypL nைடkSmேபாெதlலாm சாs0ரpபMGj
ெகா|=கll. யாெரlலாm சாs0ரpபMGj ெசyய W1mLnறாrகேளா அவrகmkS
ஒpLதl அ\s=கll-அ*ேமாதனா ெகா|=கll. Ltதக=கll எ{7பவrகmkSm,
ப"pபவrகmkSm, ெசாlUtத1பவrகmkSm சாs0ரpபMGj ெதாடrn7 Iக{m
வoணm இ1kக உH7ைணயாக உ=களாl /"nத எlலா உதWகைளsm
ெசys=கll. ஏென:றாl இைவகளாltட உ=கmkS பரmபைரMl /k0 அைடsm
காVயm jt0யாnற7, S.p]டtதkக ந:ைம உoடாnற7.
பjVU. ேதாடrமlY[; இnத ஆேலாசைன[l Bm கவனm ைவt2 ˆbகllrட
#னBm சாst#ர sவாtயாயm, தt2வ ?nதைன, தt2வbகைள உbகll அ`dl
~ைனC rrதl Bதgயைவகைள ெசyதவjணm இ3bகll, உbகைள ˆbகll
உllேநாkcp பாrpப#; $லm ஆtமா^பவm ெசy2 உbகlைடய #@கால
Ltதாtமாைவ மQற எlலாவQ`p(3n2 8@tத`வைத ெசy2ெகாjேட இ3kக
ேவj1m எ;பேத எ;Rைடய d3pபமாMm, அpபVேய ˆbகll ெசyzrகll எ;ற
நm8kைக எனkM இ3kcற2.
கlயாணமs2 !!!
- உbகll அmமா.
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சாs0ரதானm அ\tதவrகll:
1. 01ம0.›னதtைத, வ=காரm (01.அனnதராj நMனாr Iைனவாக) ₹10,001

2. 01வறpெபா.யாளr.j:ன7ைர, 01ம0.சேராஜா j:ன7ைர, ெச:ைன ₹5,001
3. 01.பகவா:Sமாr, 01ம0.உமாராp பகவா:Sமாr, மாmபலm-ேமGS ₹5,001
4. 01.ெஜயSமாr, 01ம0.வசnதலwOu ெஜயSமாr, காbjLரm ₹2.501
5. 01.J. ;தr, 01ம0.ஆனn0 ;தr,ெச:ைன ₹2,501
6. 01.தbைச OSமார: (01ம0.ேஜா0 OSமார: Iைனவாக) ₹2,501
7. 01.T.;தr, 01ம0.Wமலா ;தr, Wலா=கா|பாkகm ₹2,501
8. கWஞr.இரா.த=கராj, 01ம0.பா*ம0 த=கராj, ெச:ைன ₹1,501
9. 01.அனnதWஜய:, 01ம0 சாn0 அனnதWஜய:, ந=கநl•r ₹1,501
10. 01.]ரபாகர:, 01ம0.மpேமகைல ]ரபாகர:, ெச:ைன ₹1,251
11. 01.J.ரேமe, 01ம0.மலrWZ ரேமe, ெச:ைன ₹1,251
12. 01.த:யSமாr, 01ம0.சn0ரா த:யSமாr, பmமl ₹1,001
13. 01.C.W1ஷபதாs, 01ம0.நாகOnதV W1ஷபதாs. ெச:ைன ₹1,001
14. ெசlW.அ[கா Vஷpஸாகr , மா:ெசsடr, U.K. ₹1,001
15. 01.C.S.P.ெஜM:, 01ம0.காnதா C.S.P.ெஜM:, பாo"cேசV ₹1,001
16. 01.தரேநn0ரதாs, 01ம0.ஜா:j தரேநn0ரதாs, WlUவாkகm ₹1,001
17. 01.உதயSமாr, 01ம0.எsெஸsவ0 உதயSமாr, ஆயலவா" ₹1,001
18. 01.சn0ரேமாஹ:, 01ம0 „லேகj சnIரேமாஹ:, ெச:ைன₹1,001
19. 01.P.இராேஜn0ர:, காbjLரm (01.T.A.K.பtமராj Iைனவாக) ₹1,000
20. SமாV.S.ஹrஷதா, SமாV.S.]1t0W;, ெச:ைன ₹1,000
21. 01ம0.சரsவ0 சkகரவrt0, கllளpL\žr ₹1,000
22. Lலவr.ஜmLSமாr, 01ம0.‹லா ஜmLSமாr, Lழl ₹1,000
23. 01.Sமாr, 01ம0.WஜயலwOu Sமாr, ெசyயாH ₹1,000
24. 01.பாLலாl, 01ம0.மாலா பாLலாl, ெச:ைன ₹1,000
25. 01.]ரL, 01ம0.Oபtரா ]ரL, 0o"வனm ₹1,000
26. 01.ேசாமp]ரப:, 01ம0.எsெஸsவ0 ேசாமp]ரப:, “Ÿr(கட•r) ₹1,000
27. 01.Wஜயராj பாவrலாl, 01ம0.சேராஜா Wஜயராj, Sேராmேபwைட ₹1,000
28. 01.S.ேமேஹsவர:, 01ம0.Irமலா ேமேஹsவர:, 0o"வனm ₹1,000
29. 01ம0.Oகn0 பtரபா
, 0o"வனm ₹1,000
30. 01.N.R.ரWசn0ர:, 01ம0.sவs0காேதW ரWசn0ர:, ஆதmபாkகm ₹1,000
31. ெசlவ:.W[த:, ெசlW.அ*Oயா, 7ைரபாkகm ₹1,000
32. 01.P.அpபாoைடராj, 01ம0 கனகவlU அpபாoைடராj, ெச:ைன ₹1,000
33. 01.கனக அ›ததாs, ெச:ைன ₹1,000
34. SமாV. A.Q]கா, SமாV.A.]ர0kஷா, 0o"வனm ₹1,000
35. 01.›னதtத:, 01ம0.]ேரமா ›னதtத:. 01I:ற¡r. ₹ 1000
36.01ம0.சாnதா வOSமாr, W{kகm ₹ 1000
37.01.K.A.jmமசn0ர:, 01ம0.சாn0 jmமசn0ர:, ஆதmபாkகm ₹ 1000
38.01.`வக:, 01ம0 வசnதா `வக:, பmமl₹ 1000
39. 01.A.D.8rணcசn0ர:, 01ம0.ெகௗV 8rணcசn0ர:. ெச:ைன.₹500
40.01.G.அpபாoடராஜ:, 01ம0.மlUகாஅpபாoடராஜ:, ெச:ைன. ₹500
41.01.தனSமாr சாs0V, 01ம0.]ேரமலதா தனSமாr, ேகாwடா ₹500
42.01ம0.nVஜா இராmSமாr, ெச:ைன ₹500
43.01.தன•rt0, 01ம0.Oனnதா தன•rt0, ஆவ" ₹500
44.01.ெஜயராj சாs0V, 01ம0.ெஜயn0 ெஜயராj, பwடா]ராm ₹500
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45.SமாV.Oேசனா ]ரL, 0o"வனm ₹500
46.SமாV.sேநஹா ]ரL, 0o"வனm, ₹500
47.01.N.ெசlவராj, 01ம0 ராp ெசlவராj, LUமாnதா=கl ₹500
48.01.பார0தாச:, ெகாளt‡r ₹251
49.01.S.ெசlவராj, நlலவ:பாளயm ₹200
50.01.Sணபt0ர:, 01ம0.OSணா Sணபt0ர:, ெபVயkெகாரkேகாwைட ₹100
51.01.;தர:, 01ம0.லUதா ;தர:, 01/lைலவாMl ₹100
_____________

/தl ப0pL: மாrc 2020 - 500 ]ர0கll
Wைல : ₹125
அcjwேடாr: W பாலாY ஆஃpெசU,
ெச;ைன-600082
ேபா;: 25505566, 9444675566.
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