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                                                    @ல YலாFZயZ0 Vக[ைர 

                                  த<c ெசாnதdகekZc ெசாlவ- யாெதGl 

     சமண தt-வ அh1கm, கரணாiேயாக அh1கm ம]0m காரணகாKய இரகJயm 

எim :20 Ilகைள6m ெமா[ெபயrt- ெவ?kUAllள 9Bவாளr. -.^பால2 

அவrகll இpெபாl- <கk Zைறnத ேநரt9ேலேய நா2காவ- Iலான !ரதேமாபசம 

சmயkt-வm ெப0m12 அைட6m ப"சலp& எim Iைல6m அவேர ெமா[ெபயrt- 

ெவ?kAoறாr எ2பைத அh6m ெபாl- எனkZ மUட]ற மoccJ ஏ]பAoற-. `ன 

ஆகமt9l எAt-ைரkகpபUAllள தt-வdகll <கLm ஆழமானைவ ம]0m அைவ 

பரமானnதtைதt தரkqTயைவ . `ன ஆகமt92 ேகாUபாAகll , <Znத 

ஆrவtைத6m, உ]சாகtைத6m ெகாApபைவ. அதனாlதா2 கரணாiேயாகtைத 

இ20m பல ஆrவலrகll பTko2றனr ம]0m அத2 !ரபாவைனைய6m  

ெசyo2றனr.  

       நா2 எ2 கடnதகால வாckைகைய உ]0 ேநாkZm ெபாl- எ2ைன அறெநhkl 

ஈAபAt9ய அnsகcL எ2 sைனLkZ வBoற-. 1975-ஆm ஆSA தrமசkகரm எim 

trtத யாt9ைரkl பdZ ெகாSடேபா- நாim எ2 கணவBm ஆகமt92 

ேகாUபாAகைள Jh- Jhதாக அh6m வாypைபp ெப]ேறாm. பல பSTதrகll ம]0m 

^jய _ கா2` Yவா< அவrக?ட<Bn- ஆ2ம ஞானtைதp ெபற 1ய]J ெசyேதாm. 

நா2Z அiேயாகdக?2 பல Ilகைளp பTtேதாm, ம]றவrகekZp பTp!kகLm 

ெசyேதாm. இnsகcLகll எlலாm தானாகேவ நைடெப]றன. நாdகll இய]h6llள 

Ilகll த<[l ெமா[ெபயrkகpபUA ெவ?kடpபAm எ20 நாdகll எdகll 

கனvlqட sைனt-p பாrtத9lைல, அpபTpபUட ஒB ஆைச6m எdகekZ 

இBnத9lைல, ஆனாl s<tத-ைந<t9க சmபnதtதாl 9B. ^பால2 ` அவrக?2 

1ய]Jயாl இ-Lm இpேபா- நைடெப]0llள-. 

      இரSA :20 ஆSAகekZ 12\ அெமKkகாvl இBn- எனkZ ஒB ஃேபா2 

காl வnத-. அெமKkகாvxBn- 9B. ^பால2 அவrகll எ2Gடm ேபJனாrகll. 

அவைர நா2 12\ எpெபாl-m சn9tத9lைல. அ20 அவr www.jainsiddhant.org 

ப]h ேபJனாr. அவBkZ நா2 எdகll ஃேபs\k xdk ப]hய vவரdகைள 

வழdoேனாm. எdகll !ரவசனdக?2 ேநரைலைய அவr ேகUகலாkனாr. 9னm 

அவr :2றைர மX ேநரm வைர எdகll !ரசவசனdகைளk ேகUA ஆ2ம நலm 

ெப]றாr . அத2 ெதாடrcJயாக அவr எdகளாl இய]றpபUAllள அைனt- 

Ilகைள6m ெப]0 அவ]ைற6m sவாtயாயm ெசyதாr , அnத Ilக?2 

!ரவசனdகைள6m ேகUடாr. அnIlக?l எAt-ைரkகpபUAllள கBt-kக?2 

ஆழtைத அவr த2 \லைமயாl ந2Z அhnதாr.  

      அறt92பாl உllள ஈAபUடாl அவr அைனt- Ilகைள6m ஒ2ற2!2 ஒ2றாக 

Jh- காலt9ேலேய ெமா[ெபயrtதாr. அவr எdகளாl இய]றpபUட சமண தt.வ 

அ\Vகm, காரணகாZய இரகFயm ம]0m கரணா^ேயாக அ\Vகm 1தலான 
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Ilகைள ெமா[ெபயrt- இத]Z 12\ ெவ?kUAllளாr. ஒvெவாB Iைல 

ெவ?kAm ெபாl-m, அ- எdகll கரdகளாl தா2 ெவ?kடpபட ேவSAm எ2oற 

ேவSAதைல6m அவr ைவtதாr . அத2பT நாdகll Ilகைள ெவ?kUA 

மocnேதாm. 

     இpெபாl- பzசலp9 எim I{m ெமா[ெபயrkகpபUA ெவ?kடpபAoற-. 

அவBkZ நாdகll ந2h ெசாlல கடைமp பUAllேளாm. ஆகமt92 அTtதளமாக 

கBதpபAm இnத Iைல நm நாUT{m, ெவ? நாAக?{m பலr பTt-p பய2 

ெப]0llளனr. இpெபாl- 9Bவாளr ^பால2 அவrக?2 1ய]Jயாl த<c ேபYm 

அறLணrL உllள மkகem இnIைல  பTt- தrமலாபm ெப0வr. 

    இnIlகைள ெவ?kUA த<cெமா[ ேபYm ந2மkக?2 Yவாtயாயt9]Z அவr 

-ைண s]oறாr . அவr எ9rகாலt9{m இpபT மkகekZ ஆ2மநலm 

vைளvpப9l s<tதமாக இBpபாr எ20 எS|m ெபாl- நாdகll <kக 

மoccJ ெகாlloேறாm. 

      ெகாேரானா v2 ேசாதைனk காலt9l உடl, ெபாBll ம]0m மனதாl 9Bவாளr 

-.^பால2 அவrகll த<c ெமா[kl பzசலp9 எim Iைல ெவ?kAoறாr, 

இvவா0 அவr ேசாதைன காலtைத6m சாதைன காலமாக மா]h6llளாr . 

எ9rகாலt9{m Yவாtயாயm ம]0m `னதrம !ரபாவைனkl 1l 1ைனp\ட2 

ெசயlபAவாr எ2ப9l எllளளLm ஐய<lைல. அவr 1ய]Jகll ெவ]h ெபறUAm. 

`னவாXk2 மrமm 9kெகUAm பரவUAm. 

    நாm அைனவBm ஆ2மைன உ]0ேநாko அ9l ஆcn- ேமா~மாrkகt9l 

12ேன0ேவாமாக. இ-ேவ எ2 பாவைன ஆZm. 

சயா2 ேம]Z, 1mைப.                                                                              டாkடr. உjவலா ஷா.                                                                                                                                                                            

4-8-2020                                                                                                       ேபா2: 97573 93637 
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                                                   @லYl ப&pபாளZ0 Vகஉைர   

                                                        உdகeட2 ஒBJல வாrtைதகll 

    எ2 -ைணvயாr டாkடr. உjவலா ஷா அவrகll எl9ய பzசலp9 எim இnத 

\tதகtைத நா2 2002-l மராt9, 7n9, Zஜராt9 ெமா[க?l ப9p!tேத2. 

9Bவாளr.^பால2 அவrகll ஃேபா2 ெசy- உdகeைடய பzசலp9 Ix2 த<c 

ெமா[ெபயrpைப 1Tt- vUேட2, அ- ெவZvைரvl அcJடpபUA ெவ?kடpபட 

உllள- எ20 ெதKvtதேபா- நாdகll அளvlலா மoccJ அைடnேதாm. இ9l 

எ2ன ஒB vயp\ எ2றாl , நாdகll 9B .^பால2 அவrகைள இnத Iைல 

ெமா[ெபயrpபத]கான எnத ஒB vSணpபtைத6m அவr 12 ைவkகvlைல, 

ஆனாl யாr `னாகமt92 மrமtைத உணBoறாேரா அவr, எவr ஒBவK2 

ேவSAத{m இlலாமl `னவாXk2 மrமtைத, தrமt9l ஈAபாA ெகாSAllள 

சாதr< உkrக?டt-m ெச20 ேசrpபத]கான 1ய]Jைய ேம]ெகாllவாr. 

      9B. ^பால2 அவrகll டாkடr. உjவலா ஷா இய]h6llள ம]ற :20 Ilகைள 

இ-வைர  ெமா[ெபய rt-llளா r . அவBைடய இnத  அற உணrைவ6m , 

ெசயlபாUைட6m எvவளL பாராUTனா{m அ- <ைகயாகா-. இnத Iைல ெவ?kட 

1]பAmேபா- நாdகll அவBkZ  ெபாBளாதார �9kl ஏதாவ- உதv 

ேதைவpபUடாl நாdகll ெசyவத]Z 1ைனp\ட2 இBkoேறாm எ20 ெதKvtத 

ேபா9{m அவr அைத ேவSடாm எ20 ம0t- vUடாr. `னவாXk2 மrமtைத 

ஒvெவாB உkKடt-m ெச20 ேசrpபத]Z அவr உடலா{m, உllளtதா{m, 

ெபாBளா{m உதLவத]Z 1ைனp\ட2 உllளாr. அவைர எvவளL பாராUTனா{m 

அ- <ைகயாகா-. 

      பzசலp9 எim  இnIைல பTpபதனாl கrம vைனகll ப]hய \Kதl ஏ]பAm 

ம]0m !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத ெப0mெபாl- ஓr உkK2 பKணாமdகll-

எSணdகll எpபT இBko2றன ம]0m அvLkK2 கrம vைனக?2 sைல எpபT 

இBkZm எ2பைதp ப]hய அhதl-\Kதl ஏ]பAm. இைதpப]hய அhதl vயவஹார 

சmயkt-வt9]Z s<tதமாக அைம6m. த2 ஆ2மGl நm!kைகk ெகாlleதl, 

த2ைன அhதl ம]0m த2 ஆ2மGl sைலtதl இ-தா2 உSைமkl scசய 

சmயkt-வm எ20 _ கா2` sவா< அவrகll, ேயாon- ேதவr இய]h6llள 

பரமாtமp!ரகாசகm எim Iைல ஆதாரமாகk ெகாSA த2 !ரவசனdக?l 

அTkகT vளkZவாr. உSைமkl vயவகாரm ம]0m scசய சmயkt-வm இரSAm 

ஒேர ேநரt9l தா2 ஏ]பAm.  

     நாm நm ஆ2மாைவ உll�ர உணர ேவSAm எ2றாl ஆ2மாைவp ப]h நாm 

அhய ேவSTய-தா2, ஆனாl கrமdகைளp ப]h6m நாm ஏ2 அhய ேவSAm? 

எ20 �dகll vனவலாm. ஆனாl ஆ0 ெபாBUக?2 இயlைப அhவதனாl ஆ2மp 

ெபாBll ப]hய ெத?வான ஞானm ஏ]பAm எ2பைத6m நாm கவனt9l 
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ெகாllளேவSAm . நா2Z  அiேயாகdக?2 ![L �த ராகtத2ைமைய 

அைடவ-தா2 எ20 ஆcசாKய ZtதZnதr எAt-ைரkoறாr. 

  9யானt92 நா2Z !KLக?l vபாகvசயm ம]0m அபாயvசயm இவ]hl 

vைனக?2 sைலைய ப]hய கBt-kகll எAt-ைரkகpபUAllளன. இைவகைளp 

ப]hய Jnதைன ேவSAm. சmயk9BVT எpெபாl-m தrம 9யானt-ட2 இBpபாr. 

சmயk9BVTkZ கrம vைனகைளp ப]hய Jnதைன6m உSA. நாm அைனவBm 

கrமvைனகll ப]hய Jnதைன6m ெசyய ேவSAm. 

  இnத Il கரணாiேயாகt92 அTpபைட IலாZm. இnIைல பTpபவrகll 

கSTpபாக ஞான லாபm ெப0வாrகll. அைனவBm இnIைலp பTt- பய2ெப]0 

ஆ2ம நலm ெபறேவSAm எ2பேத எ2 பாவைன ஆZm. 

சயா2 ேம]Z, 1mைப.                                                                         பSTU. 9ேனVபாy ஷா                                                                                                                                                                            

4-8-2020                                                                                                      ேபா2; 87794 99255 
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                                                                                                 அ_n.ைர 

    

     இ- கXX காலமா, ைகேபJ காலமா, Tv காலமா அlல- கxகாலமா எ20 நாm 

ஒB 1TLkZ வர1Tயாத sைலkl, மkக?டm Ilகைளp பTkZm பழkகm 

12ேபாl இlலாமl Zைறn- வBவதாக அhஞrகll கB-oறாrகll. இpேபா- ஒB 

வய- Zழnைதக?ட1m ைகேபJையp ெப]ேறாrகll vைளயாடk ெகாAt-vUட 

!2, அவrகll அ9ேலேய :co தGtதவrகளாo, மழைலைய மறn-, ேபcைச மறn-, 

!றைர மறn-, !றZ உறL எ2ன எ2பேத ெதKயாதவrகளாக மாhvAo2றனr. இnத 

இலUசணt9l பரnத Il வாJp\ எdoBn- வBm; அ9l இBkZm Yகm எdேக 

ெதK6m! அ9{m அறIlகem, �9 ெநh Ilகem, தt-வ vKLைரகem 

அவrகekZ இGkக வாyp!lைலதா2! 

   ஆனாl இnத காலகUடt9{m vடாp!Tயாக `னதrமtைத vளko எl96m, 

!ரவசனm ெசy-m, பல இடdகekZc ெச20 அறm பரp\ேவாr அBovடvlைல! 

ஏெனGl சமவசரணt9l எlnத 9vயஒx, எ20m எpேபா-m அ[6மாhlைல. 

மkக?டm அ2hBnத ஞானt9]Zm, ஞாபகcசk9kZm ஏ]றவா0 வாyவ[யாகேவ 

உபேதJkZm 1ைற6m, ேகllv ஞானt92 வ[யாகேவ அவ]h2 சாரtைத BJkZm 

த2ைம6m இBnததாl, தrமm பரmபைரயாக ஆ2ேறாrகll :லm தைழt- வnத-. 

!றZ காலமா0பாUடாl, மkக?டm அhL மnதsைல அைடய அைடய, எlt-p 

^rவமாக IlவTவm ேதைவpபUட-. இnத sைலk{m நm ஆcசாKய பரmபைரkனr, 

vடா- `னவறtைதk காt-, ேபா]h, ஆகமdகளாக, அதைன ஒUTய பல Ilகளாக 

நமkZ அ?t- வnதனr. இ20m, ேமேல 1தxl qhய இkகUடான �csைலk{m 

அnத ஆcசாKயrக?2, ம]0m IலாJKயrக?2 வ[ s]ேபாr, ஆdகாdேக நm பாரத 

\SXய ேதசt9l, பXயா]h வBo2றனr. இ- நம- தrமt92 வxைமைய6m, 

ேநrைமைய6m, உSைமைய6ேம காUAoற- எGl, அ- <ைகklைல.  

   இnத வKைசkl 1mைபkl வJkZm டாkடr. உjவலா ஷா அவrகll ஓயா- பல 

நகரdகekZc ெச20, `னதrமtைத !ரவசனm ெசy-m, Ilகளாக எl9 

ெவ?kUAm, த2 மகllகekZ கTதdகll :லm தt-வdகைள vளko6m, 

அBகG2 அறஅ1தtைத எdZm !ரவாகமாக ஓடcெசy6m 1ய]Jkl ெபK-m 

ெவ]h கSAllளாr. அவBைடய !ரவசனdகem, \tதகdகem இn9யாvl 

மUA<2h உலெகdo{m அேமாக வரேவ]ைபp ெப]0, ஆகம ஒ?ைய இ20m பரp! 

வBoற-. அவர- Ilக?l, !ரவசனdக?l ஈrkகpபUAm, அவrக?2 இn9 

Ilகைள ஆழp பk20m, அவKடm ெதாடr\ ெகாSAm, ெபாhயாளr 9B.-.^பால2 

அவrகll இ-வைர சமண தt.வ அ\Vகm, காரண காZய இரகFயm, கரணா^ேயாக 

அ\Vகm ஆoய :20 Ilகைள நm த<c ச:கm பய2 ெகாlleமா0 , 

ெமா[ெபயrt- ெவ?kUAllளாr. இpேபா- நா2காவதாக இnIl: ப"சலp&. 

  இnIl ப9ேனாB கTதdகll வTவமாக, அAtத பTsைலகளாகt தt-வ 

vளkகdகைளt தBoற-. பzசலp9ைய vளkகp \Z12 கா9, அகா9யாoய 

8



எSvைனகைள, vளkகமாக, அTtதளமாக vவKkoறாr. அத2 148 உtதரp 

! ரkB 9 க ைள  (உ U! K L க ைள ) vளkZ mேபா- , கா9 க rம dக ll 4 7 

உtதரp!ரkB9கll யாLm பாபp!ரkB9கll எ20m, அகா9கrமm 101l, 68 \SXp 

!ரkB9களாகLm, 53 பாபp !ரkB9களாகLm பnதமாZm vnைதைய Yைவபட 

vளkZoறாr. ேம{m, ஒB சமயt9l கrம பரமா|kகll Zlவாக உதயமாZm 

ச:கtைத sேஷகm எ2பைத6m, கrமp !ரkB9க?2 tvர ம]0m மnத பல2 தBm 

sபrதகdக?2 நா2Z sைலகைள6m, கrமdக?2 s996m, பல2 தBm த2ைம6m 

Zைறn-m அ9கமாகLm ஆZm sைலகளான அபகrஷணm, உtகrஷணm ப]h6m, 

vளkoய!2, கrமtைத தXL ெசy- அzஞாG உkr சmயkt-வtைத ெப0m 

தZ9ைய !ரதேமாபசம சmயkt-வm எ20m vKவாக vளkZoறாr.   

  !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0m தZ9kZ 12 sகlm நm!kைக6m, 

ஒlkக1மாoய Yப சாதைனகைள அைடதேல லp9 எனpபAm . லp9கll 

~ேயாபசமலp9, vYt9லp9, ேதசனாலp9, !ரேயாkயலp9, கரணலp9 ஆoயைவ 

ஐn- லp9கem பTpபTயாக �வGl ஏ]பAoற-. இத2 vளkகdகைள, சஹடாலா, 

பzசvmச9, ேமாUசமாrkகp!ரகாசm, லp9சாரm 1தலான சாs9ரdக?xBn- 

தkக ேம]ேகாllகைளt தn- இnIl ெத?வாkZoற-.  

    Ixl வBm அேநக ஆழமான, தt-வ அBmபதdகைளt தGயாகp பUTயxUA, 

Jhய ெபாBll vளkகm தn-, இ09kl இைணtதாl உதvயாக இBkZm எ20 

கBத ேவST6llள- . ஆனாl Ixillேளேய ெதllளtெத?வாக , vKவாக 

அtதt-வc ெசா]கll vளkகpபUTBpபதாl, IலாJKயr, தG இைணp\ <ைக 

எ20 கB9 kBkகkqAm.   

    இnIைலp பTkZmேபா-, இ- ஒB ெமா[ெபயrp\ Il எ2ற உணrேவ ஏ]படா 

வSணm, இkகTனமான தt-வ vசாரமாoய இnIைலc சரளமாக, எ?ைமயாக 9B. 

^பால2 அவrகll ஆko6llளாr. :ல Ixl உllள ஆcnத கBt-kகைள, vஷய 

vவரdகைள  Jnதாமl , Jதறாமl , <காமl , Zைறயாமl இவr ெமா[ 

ெபயrt9BkZm 9ற2 ெபK-m பாராUடtதkக- . த<[l ைஜன தt-வ 

ெபUடகdக?l இ- ேம{m ஒB இைணp\ எ20 தயdகாமl நாm பாராUடலாm. 

இவr ெதாSA ேம2ேம{m Jறkக வாct-ேவாm.  

ஜவகrநகr, ெச2ைன-82.                                                                                      அ2ப2 

ேபா2: 98416 98993                                                                                 கரnைத அ. YZமார2.    
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                                  ெமா`ெபயrpX மJKm ப&pபாளZ0 Vக[ைர 

                               ஸmமtேதா ணாணm ணாணாேதா ஸvவ பாவ உவலtb | 

                              உவலtத பயtேதா Xண ேஸயாேஸயm Nயாேணா& || 

     ந]காUJயாl நlலhLm, நlலhவாl உலo{llள எlலாp ெபாBllக?2 உSைமயான 

அhLm, அnத ெமyயhவாl உkBkZ ந2ைம பயpப- எ-, tைமைய vைளvpபைவ எைவ 

எ20 !Ktதh6m அhLm உSடாo2றன எ20 ஆcசாKய ZnதZnதr தrசனபாZடt9l 

qh6llளாr. இ9xBn- நாm 1தxl ெபறேவSTய- ந]காUJேய-ந2னm!kைகேய 

எ20 ெதKoற-.  

                                             தtவாrtத Fரtதானm சmயkதrசனm 

     ஏl தt-வdகைள அhn- அ9l நm!kைக ெகாlleதl ந]காUJ எ20 ஆcசாKய 

உமாsவா< தtவாrtத�t9ரt9l qh6llளாr. ந]காUJேய 1k9p பாைதk2 1தl 

பTயாZm. அnத ந]காUJைய 1த21தலாகp ெப0m அனா9 <tயா9BVT உkr, எnதp 

பாைதkl பயXt- அnத 1த]பTைய எpபT அைடoற- எ2பைத எ?ைமயாக vளkZm 

Iேல உdகll ைகkl தவlm ப"சலp& எ2ற இnத IலாZm.  

     டkடr. உjவலா ஷா அவrகளாl எlதpபUA, அவBைடய கணவr பSTU. 9ேனVபாy 

ஷா அவrகளாl 2002-l 7n9, மராUT, Zஜராt9 ெமா[க?l ெவ?kடpபUடேத இnத 

IலாZm. அ9Vடவசமாக நா2 இnத Iைல sவாtயாயm ெசyயLm, இ- சmபnதமான 

பSTU. 9ேனVபாy ஷா அவrக?2 !ரவசனdைள இைணயதளm வாkலாகk ேகUZm 

பாkoய1m ெப]ேற2. நா2 ெப]ற ஆனnத அiபவtைத சக த<c சமணrகem, Zhpபாக 

இளm தைல1ைறkனBm ெபறேவSAm எ2ற ேநாkol இnத அBைமயான Iைல எ?ய 

த<cநைடkl, எlேலாBm Yலபமாக \Kn- ெகாllem வைகkl ெமா[ெபயrp\ 

ெசyேத2.  

        ெமா[ெபயrp\ 1Tவைடnத-m, பSTU. 9ேனVபாy ஷா ம]0m டாkடr. உjவலா ஷா 

அவrகைள ெதாைலேபJ வ[யாகt ெதாடr\ ெகாSA, இnத I{kZ 1கLைரகைள எl9 

அip\mபT ேவSTேன2. அவrகll எ2ைனp பாராUTயேதாA மUAமlலாமl, Il 

ெவ?kட பணஉதv ேதைவpபUடா{m ெசyயt தயாராக இBpபதாகk qhனாrகll. த<c 

நாUT{m தrம சmபnதமான Ilகll ெவ?@UAkகாக தானம?kக தாராள மனm பைடtத 

நm நSபrகll இBpபைத எAt-cெசாlx அவrகekZ எ2 வணkகtைத6m, ந2hைய6m 

ெதKvtேத2. இைதk ேகUட அவrகll சnேதாஷm அைடnதேதாடlலாமl, த<c 

ெசாnதdகekZ சாs9ர Yவாtயயt92 அவJயtைத6m, அத2 இ2hயைமயாைமைய6m 

எAt-k q0m வைகkl அழகான 1கLைரகைள எl9 அip!னாrகll. அவrகll 

இBவBkZm எ2 பXL கலnத வணkகtைதt ெதKvt-k ெகாlloேற2.  

   டாkடr. உjவலா ஷா அவrகll எl9ய நா2Z கTதm வ[ ைஜன தt-வ அh1க 

Ilக?l, இ- நா2காவ- IலாZm. சமண தt.வ அ\Vகm, காரண காZய இரகFயm 

ஆoய இரSA Ilகைள �ைல, 2019-9{m, கரணா^ேயாக அ\Vகm எ2ற :2றாவ- 

Iைல !pரவK, 2020-9{m ெமா[ெபயrt- ெவ?kUேட2. :2றாவ- Iைல அcJUA 
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ெவ?kAm ெசலL 1lவ-m சாs9ரதானm அ?t- உதvய- ேபாலேவ, இnத Il 

ெவ?வரLm பvvய நSபrகll 1lைமயாக சாs9ர தானm அ?t9Bkoறாrகll எ2ப-, 

அவrகekZ மாrகp!ரபாவைனkl இBkZm ஈAபாUைடk காண1Toற-. சாs9ர 

தானம?tத அைனவைர6m எ2 1lமன-ட2 பாராUAவேதாடlலாமl , அவrகll 

ZAmபtதாrகekZm எ2 ந2h கலnத வணkகtைத ெதKvt-k ெகாlloேற2.     

                          

    இnத Ix2 ெமா[ெபயrp!2 ேபா- எ2ைன ஊkZvtத 1ைனவr v.தனZமாr 

ெஜk2 சாs9Kயாr அவrகekZm, ெமா[ெபயrp!l எனkZp ேபBதvயாக இBnத 

9B.ெஜயராj சாs9Kயாr அவrகekZm எ2 மனமாrnத ந2hையt ெதKvt-k 

ெகாlloேற2. இnத Ixl அcYp!ைழ எ-Lm இlலாதவைகkl !ைழ 9Btதm 

ெசyவ9l உதvய 9Bவாளrகll ம2னாrZT பtமராj இராமசா<, கரnைத அ.YZமார2, 

அவrகll இBவBkZm நா2 ந2hkகட2 பUTBkoேற2.  

     !ைழ 9Btதt9]Z உதvயேதாடlலாமl Z0oய காலஅவகாசt9l   அBைமயான ஒB 

அXn-ைர எ19 உதvய கரnைத 9B.அ.YZமார2 அவrகekZ எ2 ந2hைய6m, 

வணkகtைத6m ெதKvt-k ெகாlloேற2 . எpேபா-mேபால இnத  Iைல6m 

அBைமயாகLm, ேநrt9யாகLm அcJUAtதnத நSபr � பாலா` ஆpெசU s0வனராoய 

9B .Ypைபயா அவrகekZm எ2 பாராUAதlகைள6m , ந2hைய6m ெதKvt-k 

ெகாlloேற2.  

       Ix2 ெமா[ெபயrp\ 1lkக 1lkக டாkடr உjவலா ஷா அவrக?2 கBt-kகem, 

ெமா[நைட6m அpபTேய இBkZமளLkZ <Znத கவனt-ட2 ெசy9Bkoேற2. எdZ 

ேம{m ெகாzசm vளkoனாl ந2றாகp \K6m எ20 ேதா2hய இடt9l [ ]-

இkZh@UAkZll எ2 ~ேயாபசம ஞானt9]Zt ெதKnத  அளvl , qAதl 

vஷயdகைள6m ெகாAt9Bkoேற2. இnத Ixl பvvயrகll ஏதாவ- தவ0 கSடாl 

எனkZt ெதKயpபAt-வேதாA மUAமlலாமl, 9Bt9 வாJt-k ெகாllளLm எ20 

பXLட2 ேகUAk ெகாlloேற2. ெபB1ய]Jk2 காரணமாக ெவ?வn-llள இnத Iைல 

த<cc சமணrகll ஆrவtேதாA sவாtயாயm ெசy- ஆ2ம நலm அைடய ேவSAm எ2ற 

பாவைன6ட2, 

ெச2ைன-600082.                     - .^பால2                                                                                                                   

18-08-2020                                                                                                               ேபா2: 9840448643 
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                                                      கrமm-@லp Aரk'&கll  

கcதm-1                                                                                                                             25-4-2002 

             அ2\ �னா, ேமானா, 

             அேனக உtதம Yபா�rவாதm.  

            காரண காZய இரகFயm எ2ற கTதmவ[ sவாtயாயt92 :லm தt-வஞானm, 

ெபாBUக?2 அைமp\ ம]0m அைவகll Yதn9ரமாகc ெசயlபAm vதm 

ஆoயைவகைளp ப]h ஆழமாகLm, ெத?வாகLm ெதKn- ெகாSேடாm எ20 �dகll 

இBவBm qh�rகll. இnத தt-வm இpபTtதா2 இBkoற-, ேவ0 எnத vதமாகLm 

இlைல எ2ற 1lநm!kைக வராதவைர, தt-வdகll எpபT ேகவx பகவானாl 

vவKkகpபUடேதா அpபTேய தt-வdகைளp ப]h 1TLkZ வராதவைர, s<tதேம 

காKயm sகழkகாரணm, அதாவ- s<tதேம கrtதா எ2ற நm1ைடய :டநm!kைக 

நmைமvUAp ேபாவ9lைல. எ-வைர இnத உkBkZ s<tதt92 ஆUJேய எlலா 

sகcv{m ேகாேலாcYoற- எ2ற நm!kைக இBkoறேதா, s<tதtதாேலேய 

காKயm sகcoற- ம]0m சKயான s<tதm oைடkகாததாl எ2iைடய Zhp!Uட 

காKயm sகழாமl தைடபUA s]oற- எ2ற நm!kைக இBkZmவைர; ஒvெவாB 

9ரvயt92 Yதn9ரm, இயl\, அைவக?2 த2sைறவான ெசயlபாA ம]0m 

அைவக?l தானாகேவ காKயdகll sகcதl 1தxயன ெவlலாm :டநm!kைக 

ெகாSட உkK2 கவனt9]Z வBவ9lைல . அnத உkrகekZ இnதt 

தt-வdக?2 vஷயdக?l ெகாzசmqட நm!kைக வBவ9lைல. 

    உkBm, \tகல1m இரSA Yதn9ரமான 9ரvயdகll ம]0m அைவக?2 

ஒvெவாB பrயாய1m-ஒvெவாB சமயேநர sைல6m , ஒvெவாB அவsைத6m 

அைவக?ேளேய அதாவ- அதனதGேலேய, Yயமாகேவ, அைவக?2 Yய Zhp!Uடt 

தZ9யாேலேய sகcn- ெகாSTBkoற-. ஆ0 9ரvயdக?{m இnத v9ேய- 

sயமேம காணpபAoற-. ஆ0 9ரvயdக?2 ெபயrகைள எ2னேவா நாm ெதKn- 

ைவt9Bkoேறாm . யாராவ- ேகUடாlqட vைரவாக அைவகைள எAt-c 

ெசாl{oேறாm. ஆனாl உSைமkl இnத ஆ0 9ரvயdக?2 அs9t-வtைத, 

sைலயான இBp\t த2ைமைய உSைமயாக நாm நm\oேறாமா? எ20 நm மன9l 

நாேம Jn9t- ஆேலாசைன ெசy-pபாrkக ேவSTய- அவJமானதாZm. உடேல 

நா2 எ20 நm!kெகாSA உடm!xBn-m ேவறான உkr ெபயr ெகாSட பதாrtதm 

ஏதாவ- இBkoறதா எ2ன?! எ2ப- ப]hய ேகllv6m, அpபT எ-Lm இBpபதாகt 

ெதKயvlைலேய எ2ற தவறான நm!kைக6ேம ெபா-வாகp ெபBmபாலான 

மkக?டm காணpபAo-. தdகll கSகளாl காணpபAm ம]0m இn9Kயdகளாl 

அhயpபAm வst-kகைள மUAேம அதாவ- தdகeைடய \ல2களாl பாrt- 

அhயp பAபைவகேள sைலயான ெபாBllகll எ2ற அைசkக 1Tயாத நm!kைகேய 

இnத உkrகekZ இBkoற-. த2னாl பாrkகpபAm ெபாBllகll �-தா2 இnத 

உkr நm!kைக ைவkoறேத ஒ[ய, அைவகைளp பாrkZm sவயm நா2 ஒB 

உkராேவ2, உடxxBn- ேவறான தGtத2ைம வாynத sைலயான [1kகாலt9{m 
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அ[vlலாத] பதாrtதமாேவ2 எ2ப- ப]hய Jhய வாசைனqட இnத உkBkZ 

இ-வைர வரvlைல.  

         சாs9ர sவாtயாயm ெசyவ92 !ரேயாஜனm Zhp!Uட Jல vஷயdகளp ப]h 

ெதKn- ெகாllவ- மUAேமயlல, ஆனாl அத2:லm த2 sவ�பtைத-உSைமயான 

வTவtைத அhn- ெகாllவ-m ம]0m \tகலdகll 1தலான !ற 9ரvயdக?xBn- 

தGயான ம]0m த2 Zண பrயாயdக?xBn- எpேபா-m !Kn- ேபாகாத, அேபத, 

sஜ Ytதாtமாைவ  அhn- , நm!  அைத  அiபவm ெசyவேத  சாs9ர 

sவாt9யாயt92 உSைமயான !ரேயாஜனமாZm . சாs9ர sவாtயாயt92 

சாராmசேம த2ைனtதா2 அhவத]ேக எ20 உணBதl ேவSAm! இதனாl தா2 

ஒvெவாB சாs9ரt92 சாராmச1m �தராகt-வமாZm எ20 ெசாlலpபAoற-. 

கரணா^ேயாக அ\Vகm எ2ற கTத வTவp \tதகt92 :லm அ- சmபnதமான 

�Uபdகைளt ெதKn- ெகாSடேபா-, நாm நm sவ�பtைத எpபT அைடயாளm 

காணேவSAm எ20m , 9ரvயாiேயாகm :லm க]ற  Jtதாnதdகைள 

கரணாiேயாகt9l எpபTp ெபாBt9p பாrkக ேவSAm எ2ற ேநாko{m நாm 

vவா9t9Bkoேறாm. அnதp \tதகt9l நாm உkK2 20 !ர�பைணகll ம]0m 

கrம சmபnதமான ேமேலாUடமான சrcைசகll பல ெசy9Bkoேறாm. அைவக?l 

சmயkt-வm ெப0m12 sகlm ஐn- லp9கll (பzசலp9) சmபnதமான Zhp\ 

வnத-, அைதpப]h6m ஓரளL சrcைச ெசy9Bkoேறாm.  

  அைத pப ]h  ேம { m ஆ ழ மாக t ெத K n- ெகாllள  நா2 உ dக ைள 

ேமாMமாrkகpAரகாசm ம]0m இரt&ன dரeடக sராவகாcசாரm ஆoய இரSA 

Ilக?2 vளkக உைரகைளp பTkZmபT �STkBnேத2. �dகem அnத 

Ilகைளp பTttrகll எ20m, ேம{m அ- சmபnதமான !ரவசனdகைள6m 

ேகU�rகll எ20m qh�rகll. ஆனா{m !ரேயாkயலp9 ம]0m கரணலp9 

சmபtதமான vஷயdகll ெகாzசmqட உdகll \Kத{kZ வரvlைல எ20m, 

இpேபாேத அைவகைளpப]h எdகekZ vKவாகp \K6mபTc ெசாl{dகll எ20m 

ேகUTBntrகll. பல vt-வா2கll qட <Znத ஆrவtேதாA �dகll ப"சலp& 

சmபnதமாக vKவான vளkகdகeட2 ஒB \tதகtைத அவJயm எl-dகll எ20 

ேகUAk ெகாSTBkoறாrகll. இnத vஷயdகைளp ப]h லp&சாரm எ2ற Iைல 

இ20 காைல sவாtயாய ேநரt9l க]!t-k ெகாSTBnேத2. எ9Kl அமrn- 

sவாtயாயt9l பdZெப]ற மkகekZ இnத vஷயdகைளk க]!pபேத <கLm 

கTனமாக இBkoற-. அpபT இBkZmேபா- இnத <கkகTனமான vஷயdகைள 

எlt- வTvl எl9 எpபTp \Kயைவkக 1T6m எ20 Jnதைன6m, இைத 

எl-வ9l தயkக1m இBn- ெகாSTBkoற-.  

   ஆனாl பSTU �.யVபாl` ெஜk2 அவrகll பல மாதdகளாக எ2ைன இnத 

vஷயm ப]h எl-mபT உn-தl அ?t-kெகாSேட இBkoறாr. அவr சமண 
தt-வ1காmக?l ம]0m 1mைபkl ேநKl சn9koறேபா-m ; ேம{m 
ெதாைலேபJkl ெதாடr\ ெகாllem ேபா-m ப"சலp& ப]h எlத ஆரm!t- 

vU�rகளா? எ20 எ2Gடm ேகUAk ெகாSேடkBkoறாr. 
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   இ20 2,600-ஆவ- மஹா�ரr !றnத 9னtைத நாA 1lவ-m மkகll <கLm 

உ]சாகt-ட2 ெகாSடாTk ெகாSTBkoறாrகll . ஆைகயாl ைதKயtைத 

வரைவt-kெகாSA இ20 இnத மஹா�ர ெஜயn9ய20 இnத \9ய vஷயm ப]h 

எlதt -வdZoேற2. மஹா�ரBைடய 9vயtெதாGkl ெவ?வnத-m, ஆcசாKய 

பரmபைரk2 :லm நமkZk oைடkகpெப]ற oரnதdக?2 ஆதாரt9{m, இnத 

பzசலp9 ப]h இ20 1தl நாm சrcைச ெசyயலாm. 1தxl நm1ைடய சாசன 

நாயகr பகவா2 மஹா�ர sவா<kZ நா2 அேனக1ைற ஆtமாrtதமாக நேமாs-! 

நேமாs-! நேமாs-! எ20 qh வணdZoேற2. பகவா2 மஹா�ரr நm பரத 

ேஷt9ரt92 sகcகால 24 trtதdகரrக?l கைடJ trtதdகரr ஆவாr. அவBைடய 

9vயtெதாG :லm ேமா~மாrkகt92 உபேதசm நமkZk oைடt9Bkoற-. ஒB 
trtதdகரr காலt9]Zp !றZ அAtத trtதdகரr ேதா2h ேகவலஞானm 
அைட6mவைர 1nதய trtதdகரK2 சாசனகாலm எ20 ெசாlலpபAoற-. பரத 

ே~t9ரt9l இnத ஐnதாm காலm 1lவ-m பகவா2 மஹா�ரK2 சாசன காலேம 

யாZm.  

   பகவா2 மஹா�ரK2 ஓdகாரவTவ 9vயtெதாG vழt ெதாடdoய-. அைதk 

ேகUA கணதரrகll ப2GரSA அdகdகைள , அதாவ- 9ரvய sBதtைத , 

`னாகமtைத ெதாZt- வாyவ[யாக எAt-k qhனாrகll. பல வBடdகllவைர 

இnத ஞானm ஆcசாKய பரmபைரk2 :லm அவrகeைடய �டrகekZ ெசvவ[c 

ெசy9யாகேவ எAt-c ெசாlலpபUA வnத-. ஆனாl ஞாபகமற9 அ9கமானதா{m, 

கால ேதாஷtதா{m அ9க அளL ஞானt92 பZ9 அAtதAtத சnத9யrகekZ 

oைடkகாமl ேபான-. அpேபா- 1Gவrக?2 <கk Zைறnத அhvl இBnத 

ஞானேம  ஷUகeடாகமm எ2ற  ெபயKl 1த21தxl எlt-  வTvl 

ஓைலcYவTக?l எl9 ைவkகpபUட-. இைத Aரதம s'தsகnதm எ20 

ெசாlo2றனr. இ9l உkr ம]0m கrமm சmபnதமான vKவான vளkகdகll 

இBko2றன. இைவக?2 1தl :20 காSடdக?2 vKவான vளkக உைரைய 

ஆcசாKய ZnதZnதr பZkகrமm எ2ற ெபயKl ஒைலcYவTkl எl9 ைவtதாr. 

[நm1ைடய -ர9Vடm இpேபா- அnத ஓைலcYவTேயா அlல- அத2 \tதக 

வTவேமா நமkZk oைடkகvlைல.]  

  ஆகமt92 இரSடாவ- oைளைய, அதாவ- இரSடாவ- sBதsகnதm எ20 

எைதc ெசாlo2றனேரா, அத2 பரmபைரkl சமயசாரm, Aரவசனசாரm, Qயமசாரm, 

அfடபாLடm, ப"சாs&காயm ம]0m அேனக சாs9ரdகll எlதpபUடன. இpேபா- 

இnத எlலா சாs9ரdகem, ம]0m இnத சாs9ரdகekZ காலdகாலமாக 

ஆcசாKயrகளாl எlதpபUட vளkகஉைர Ilகem, ெமா[ெபயrp\கem ம]0m 

பல vt-வா2கll :லm vKவாகLm, ெத?வாகLm வாyவ[யாகc ெசாlலpபUட 

!ரவசனdகem இ20m நமkZk oைடt9Bpபதாl, நாm எlேலாBm <கLm 

பாkoயசாxகll எ20தா2 ெசாlலேவSAm. 

14



     ஆcசாKயrக?2 இnத :ல oரnதdகைள நாm ெதாடkகt9xBn- 1T6mவைர 

1lவ-மாக sவாtயாயm ெசyய ேவSTய- அவJயமாZm. Zhp!Uட காைதகைள / 
�t9ரdக?2 !ரவசனdகைள மUAm ேகUபதாl அnத ஆகமt92 ஒUAெமாtத 

அrtத1m நமkZk oைடt- vடா-. ஏென2றாl ஆகமdக?l Zhp!Uட இடt9l 

Zhp!Uட ேநாkol vஷயdகll எAt-c ெசாlலpபAo2றன. ஒB ஆcசாKயேர 

ெவvேவ0 இடdக?l ெவvேவ0 vதமாக vளkகம?koறாr. ZnதZnதாcசாKயr 

சமயசாரm எl9kBkoறாr, அவேர Aரவசனசார1m எl9kBkoறாr. !ரவசனசாரm 

ஞானtைத !ரதானமாk ெகாSA அதாவ- அhLசாrnத நைடkl எl9kBkoறாr. 

அdZ அவr 9ரvயm எnத உணrvl பKண<koறேதா அnத சமயt9l அnத 9ரvயm 

அnத பாவ(bhava) வTவமாகேவ, அnத உணrL வTவமாகேவ மாhvAoற-, 9ரvயm 

vபாவ வTvl , இராக வTvl பKண<koற- ; இ- அnத 9ரvயt92 

vபாவsYபாவm, அதாவ- 9K\ உணrL, அதாவ- ெகUட வ[kl ெசயlபAதl எ20 

ெசாloறாr.  

  அnத ZnதZnத ஆcசாKயேர சமயசாரtைத நm!kைகைய , 9BVTைய 

!ரதானமாகkெகாSA அதாவ- நm!kைக சாrnத நைடkl எl9kBkoறாr. அ9l 

இராகm உkKiைடயேத அlல, அ- scசயமாக கrமt9iைடயதாZm, கrமtதாl 

ெசyயpபUடதாZm, \tகலமாZm எ20 q0oறாr. இdZ இராகm 1தxயைவகeட2 

நா2தா2 இைத ெசyoேற2 எ2ற sவ<t-வ \t9ைய vUAvUA sஜ 

Ytதாtமாv2 பkகm பாrkக ேவSAm, அதாவ- பrயாயt92 பkகm பாrkகாமl 

இயl!2, sவபாவt92, 9Kகால Ytத 9ரvயt92 பkகm பாrkக ேவSAm எ20 

பvvயrகekZ ெதKயpபAt-வேத இdZ ஆcசாKயK2 ேநாkகமாZm, motive-

வாZm. 

    ேகாமUடசாரm 1தலான கரணாiேயாக Ilக?l கrமm, அத2 பnதm, உதயm 

1தலானைவகll ப]h vKவான vளkகdகll ெசாlலpபAo2றன. அ- நமkZ 

s<tதdகைளp ப]hய அhL ெகாAkக , s<tதdகைளp ப]h  நமkZ 

எAt-cெசாlல வழdகpபAm vளkகdகளாZm . இ20வைர நாm நmைம 

தாcnதவராகLm, ஏைழயாகLm, கrமt-kZ அTபXnதவராகLm நm!kெகாSA 

வBoேறாm , கrமேம  உkைரvட வxைமயான- , சk9  வாynத- எ20 

நm!kெகாSA இBkoேறாm. கrமேம நமkZ Yக -kகdகைளk ெகாAkoற-, 

கrமேம நmைம ஆைச, ெவZ?, மயkகdகைள அைடயc ெசyoற- எ20 நm\oேறாm. 

கரணாiேயாக Ilக?2 sவாtயாயm :லm கrமm சmபnதமான பnதm, உதயm 

ம]0m அத2 பல sைலகll ப]hய அhL ெப]றLட2, நமkZ கrமdக?2 ேவ0பUடt 

த2ைம \KயவBoற- . இnத பk]J :லm கrேமாதயtதாl அைடயpபAm 

!றெபாBllகll ம]0m நm1ைடய இயl\ இரSைட6m !Ktதh6m அhைவ, 

ேபதvzஞானtைத நாm Yலபமாகேவ ெப]0 vAoேறாm.  

  தrசனேமாஹ�யt92 !Kவான <tயாt-வ கrமt92 உதயtதாl உkr 

:டநm!kைக ெகாlloற- எ20 சாs9ரt9l ெசாlலpபAoற-. அைதpபTt- நாm 

‘எ2ன, இnத கrமm எ2Gடm அனா9 காலமாகேவ இBkoற-, ஒvெவாB சமய1m 
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உதயt9]Z வBoற-; !றZ எpபT நா2 சmயkt-வm-ந]காUJ ெபற1T6m? எ20 

நாm கB9னாl; நமkZ பயmதா2 வBm. ஆனாl கrமtைதp ப]hய அhL ெப]0, நா2 

கrமt9xBn-m ேவறானவ2 எ2ற v[p\ணrL அைடn-, sவயm நm1ைடய 

sவ�பtைத  அhn- , Yய Ytதாtமாvl ஒ2hvUடாl சmயkt-வtைத 

ெப0oேறாm எ2ற அhL வnத !றZ நm1ைடய பயm நmைமvUA ஓTvAoற-. 

உSைமkl நm1ைடய சmயkதKசன வTவ காKயtைத ெவ?pபAtத நாm கrமt92 

பkகm பாrkக ேவSTய அவJயேமklைல. நாm சmயkதKசனm ெபற, நm<l 

ேகவலஞானவTவ YtதகாKயm sகழt ேதைவயான காரணm எ2னேவா நm<l 

நm1டேனேய எpேபா-m sைலெகாSTBkoற-. இpேபா- மாைல ேவைளkl 

நைடெப0m sயமசாரm sவாtயாயt9l இைதpப]hய vளkகtைதேய பTt-k 

ெகாSTBkoேறாm. இpேபாெதlலாm உdகeைடய அpபா மாைலkl ஒB மX 

ேநரm !ரவசனசார1m, ேம{m ஒB மX ேநரm sயமசார1m !ரவசனm ெசy- 

ெகாSA இBkoறாr எ2ப- உdகekZt ெதKnத-தா2.  

   sவபாவ பrயாயm உ]பt9யாகk காரணm எ2னேவா அnதnத 9ரvயt9ேலேய 

1kகாலt9{m sைல ெகாSAllள- எ20 sயமசாரt9l �SAm �SAm ெசாlலp 

ப UT B ko ற - . ேக வ ல ஞானவ T வ Y tத  கா K ய tைத  ஆ cசா K ய rக ll 

காZயsவபாவஞானm எ20 ெசாlxkBpப92 காரணm எ2ன? ஞானாவரண 

கrமt92 ~யtதாl-அ[வாl ேகவலஞான பrயாயm உ]பt9யாoறதா எ2ன? 

கSTpபாக இlைல! அத]Zk காரணm எ2னேவா �வ9ரvயt9l 1kகால1m 

sைலெகாSTBkoற- இைதேய காரணsவபாவஞானm எ20 ெசாlலpபAoற-. 

ஞான பrயாயt9]Z அ- 1kகாலt9{m உபாதான காரணமாZm [இpேபா- நமkZ 

ெவ?pபAm ம9, sBத ஞானmqட அnத காரணsவபாவ ஞானt9xBn-தா2 

ெவ?pபAoற-.] ேம{m ேகவலஞான பrயாயtைத ெவ?pபAt-m சாமrt9ய1m 

ஒvெவாB சமய1m நm<டேம sைலெகாSAதா2 இBkoற-.  

       நm1ைடய இnத சாமrt9யm எpேபா- நமkZt ெதKயவBoறேதா அpேபா- !ற 

9ரvயdக?2 மoைம Yலபமாகேவ நm<ட<Bn- vAபUAp ேபாoற-, !ற 

ெபாBllக?2 லUJயm நm<ட<Bn- vலo vAoற-. நm<டேம எpேபா-1llள Yய 

சாமrt9யt92 மகt-வm நமkZt ெதKயவBoற- . அpேபா- நm1ைடய 

ஞாேனாபேயாகm நm1ைடய இnத 9Kகால sவபாவt9l sைலெகாSA ஒ2h 

vAoற-, அதாவ- நm அhv2 உபேயாகm நm sைலயான 9Kகால sவபாவt9l 

ஈrt-k ெகாllளpபAoற-, அதாவ- நm sகcகால அhL நm 1kகாலt9{m 

sைலயான Ytத  sவபாவt9l :covAoற- , அpேபா- ேவ0 எ-Lm 

ெசyயாமேலேய சmயkதKசனtைத நாm அைடoேறாm. அnத sவபாவt9ேலேய 

ேம{m அ9கமாக ஆcn-  ேபாேவாமானாl , ஒ2hvAேவாமானாl அnத 

Ytேதாபேயாகt92 :லm ேகவலஞானm நm<டm ெவ?pபUA vAm. 

  

     எpேபா- உkKl ேகவலஞானm உ]பt9யாoறேதா அnத சமயt9ேலேய அnத 

உkBட2 பnதமாokBnத எlலா ஞானாவரண கrம1m அதiைடய Yய உபாதானt 

தZ9kனாl அ-ேவ Yயமாகேவ கrம sைலkxBn- அ[n- vAoற-. [ேவ0 \tகல 
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வTவமாக மாh அத]Z உkBட2 இBnத ெதாடrைப -STt-k ெகாlloற-.] ஒேர 

சமயt9l sகlm இnத இரSA 9ரvயdக?2 ெவvேவ0 பrயாயdகekZm 

இைடேய உllள s<tத ைந<t9க சmபnதtைதp ப]h நமkZ அhL \கUடேவ, 

சாs9ரdக?l ஞானாவரண கrமt92 அ[வாl ேகவலஞானm உ]பt9யான- எ20 

ெசாlலpபAoற-. கrமdகைளp ப]h எ2ென2ன வrணைனகll சாs9ரdக?l 

வBoறேதா அdெகlலாm உkr ம]0m கrமdக?2 இpபTpபUட s<tத ைந<t9க 

சmபnதேம இBkoற- எ20 நாm மன9l ெகாllவ- அவJயமாZm. ேம{m இnத 

உ09யான 1TLடேனேய உkr ம]0m கrமm சmபnதமாக ஆகமdக?l 

ெசாlலpபAm எlலா vளkகdகைள6m சKயாகp \Kn- ெகாSA அpபTேய ஏ]0k 

ெகாllளLm ேவSAm. 

     உkK2 பKணாமdகைளp ப]h சாs9ரdக?l vவாதm ெசy6mேபா-, அnத 

உkr அ-வாகேவ, Yயமாகேவ ெசy6m பKணாமdக?2 s<tதtதாl எnெதnத 

கrமdகll தானாகேவ உkBட2 பnதமாo2றன, அlல- எnெதnத கrமdகll 

உkBட2 பnதமாவ- தானாகேவ s20ேபாo2றன ேபா2ற vளkகdகll 

சாs9ரdக?l ெசாlலpபAo2றன. இvவா0 சாs9ரdக?l ெசாlலpபAவ92 

ேநாkகm , கrமp!ரkB9கll அைட6m sைலகைளpப]h நமkZ எAt-c 

ெசாl{வத]காக அlல, ஆனாl அnதnத கrமdகll பnதமானாl அlல- அnதnத 

கrமdகll பnதமாகாvUடl, அnத சமயt9l அnத உkr தானாகேவ எpபTpபUட 

ப Kணாமtைத , எ pபT pபUட  உணrைவ  ேதா ]0vkoற- எ20  நமkZ 

எAt-kகாUடேவ அvவா0 ெசாlலpபAoற- எ2ற சKயான அrtதt9l நாm அnத 

கrம சmபnதமான vளkகdகைளp \Kn-ெகாllள ேவSAm.  

   இpேபா- இdZ Aரதேமாபசம சmயkt.வm QகhmV0 எnத ஐn. லp&கll 

N&pபc Qகkdறேதா, அத2 இயl\ப]h வrணைன ெசy6mேபா-, நாm உkK2 

உணrLகll ம]0m அேத சமயt9l கrமt9l sகlm sைல ேவ0பாAகll 

ஆoயைவக?2 ஆதாரt9l சrcைச  ெசyயvBkoேறாm . அnத  எlலா 

vஷயdகைளp ப]h நlல v[p\ணrL அைடய இpேபா- கrம சmபnதமான Jல 

ெசா]கைளt ெதKn- ெகாllவ-, ம]0m Jல வைரயைறc ெசா]கll ேம{m அnத 

வைரயைறக?2 அrtதdகைள6m ெதKn- ெகாlleதl அவJயமாZm.  

  லp& எ2ற ெசாlx2 அrtதm லாபm அlல- ெபKதl எ2பதாZm. உலக 

வாckைகkl நாm எnத காKயt9{m அதனாl oைடkZm லாபtைத, �பாைய, 

பணtைத ைவt-tதா2 கணkoAoேறாm. ேஹ உkேர! � எ2னேவா ஒB ைசtத2ய 

சk9k2 !Sடமான, அhL ம]0m உணrL மயமான ஆtமா; ஆனாl �பாy 1தலான 

தன சmபnதமான ெபாBUகll எlலாm ஜடm , அேசtதனm , \tகலtதாலான 

!SடமாZm. இnத \tகலt92 அ9கKp\ அlல- இழp!னாl உனkZ எ2ன லாபm 

அlல- நVடm வரpேபாoற-? ஆm, \ல2 ெதாடrப]ற அhL ம]0m \ல2 

ெதாடrப]ற Yகm, ஆனnதm உ2Gl உSடாவேத உSைமயான லாபமாZm, உனkZ 

oைடkZm அ[vlலாதp ேபK2பமாZm.  
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  அpபTpபUட பK^ரண, இn9Kயt ெதாடr!lலாத, அனnதஞானm ம]0m 

அனnதYகm எ2னேவா � ேமா~m ெப0வதாlதா2 உனkZk oைடkoற-. ேமா~m 

எ2ப92 அrtதm ஆtமா 1lைமயாக, சm^ரணமாக Ytதமைடதl ம]0m உkBட2 

சtதாvl இBkZm எlலாk கrமdகem 1lைமயாக அ[n-ேபாதl எனலாm. இnத 

ேமா~tைத ெப0தl சmவைர ம]0m srஜைர :லm sகcoற-. கrம பnதt&l 

உeடாLm இழpX சmவைர, மJKm கrம சtதாNl உeடாLm இழpX Qrஜைர 

எனpபAoற-. ேவ0 vதமாகc ெசாlல ேவSAெம2றாl X&ய கrமm பnதமாகாமl 

இ'tதl சmவைர, மJKm பைழய பnதமான கrமt&l அ&க மாt&ைரnl-அ&க 

அளNl கrமm Nhn. ேபாதl Qrஜைர எனலாm. உkK2 பKணாம ேநாkol 

பாrtேதாமானாl பZணாமt&l Otதm, oyைம இ'tதl சmவைர, அnத Otதm 

வளrcFயைடதl Qrஜைர மJKm அnத Otதm Vhைம ெப'தl ேமாMm எ20c 

ெசாlலpபAoற-. 

     Otதm எ0றாl Otேதாபேயாகm, ஆtமs&ரtத0ைம, ஆtமாNl ஆkதl, Otத 

ஆtமாைவ எ&rெகாllளl, ஆtமாைவ ேநாkLm உணr[Qைல எனலாm. எpேபா- 

உkr Ytேதாபேயாகt9l [பாrpப-, அhவ9l மUAm இBn- ெகாSA vBp\, 

ெவ0p\, மயkகm இlலாமl] இBkoறேதா அpேபா- அnத உkBkZ அtn9Kய 

ஆனnத அiபவm oைடkoற-. அhv2 உபேயாகm sகlmேபா-, அhதl காKயm 

sகlmேபா- vBp\, ெவ0p\ வTவ -வrp\ உணrL வBதl, கஷாய உணrL 

ெகாlleதl -kகtைதk உSAபS|m உணrLsைல யாZm. சஹடாலாvl ராகா& 

pரகU ேய .ஃkக ேத0 எ20 ெசாlலp பUTBkoற-. Ytேதாபேயாகm vBp\, 

ெவ0p\ அ]ற �தராக, நAsைலைம உணrLsைல sகcவதாl அpேபா- -2பm 

எ-Lm இlலாத sராZல Yகm அiபவt9]Z வBoற-.  

    இnத Yகm எpபTpபUட-? எ20 �dகll ேகUகலாm. இnத Yகt9]Z ஈடான 

உலoயl Yகm ப]hய உதாரணm எ-Lm ெகாAkக vயலா-. நாm உலக வழkol 

எைதc Yகm எ20 எS|oேறாேமா அnத vஷய ேபாகt9l -kகேம <zYoற-. 

ஆனாl நாm !ரmைமkனாl அைத Yகm எ20 எS|oேறாm. vஷயm எ2ற 

ெசாlx2 அrtதm ஐn- இn9Kயdக?2 vஷயdகll எ2பதாZm. நாm உடl, 

நாkZ, :kZ, கS, கா- இைவகளாl 1ைறேய \tகலdகைள ெதாAவதாl, 

Yைவpபதாl , �கrவதாl, காSபதாl, ேகUபதாl அ- ப]hய vஷயdகைள 

அhoேறாm. இnத vஷயdகைள அh6m உkr அைவக?l Jலவ]ைற vBm\oற-, 

ம]0m அைவகைள அhn- ெகாSேட நா2 இnத !ற 9ரvயdகைளp ேபாகm 

ெசyoேற2, அiபvkoேற2 எ2ற எSணm ெகாlloற-.  

      உSைமkl பாrtதாl உkBkZ Zhp!Uட இcைச வBoற-, உதாரணt9]Z 

ஒBவBkZ லUA சாp!ட ேவSAm எ2ற இcைச வBவதாக ைவt-k ெகாllேவாm. 

அnத இcைசkனாl அவBkZ லUA சாp!டk oைடkZmவைர, லUA சாp!டk 

oைடkகvlைலேய எ2ற -kகtைத அவr அiபவm ெசyoறாr. லUA oைடt- 

அைதc சாp!Aவதாl அவBைடய இcைச ^rt9யாoற-; அnத இcைசயாl உSடான 

-kகm Zைறn- ேபாoற-. ஆைகயாl அவr லUA சாp!Uடதாl தா2 Yகm 
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அைடnததாக எS|oறா r . உSைமkl லUA  உSடதாlதா2 அவ r 

Yகமைடnதாரானாl ேம{m அ9க லUAkகைளc சாp!Uடாl ேம{m அ9க Yகtைத 

அவr அைடய ேவSAm அlலவா! யாராவ- இரSA, நா2Z......ஐmப- லUAகைளc 

சாp!Uடாl அவr sைலைம எ2னவாZm? எ2பைத ெகாzசm ேயாJt-p பாBdகll. 

எ2ன? இைதk க]பைன ெசy- பாrkZmேபாேத நm தைல Y]0oறதா ! இlைலயா? 

    ஒBவBkZ லUA சாp!ட இcைச வnத-, ஆனாl அவr லUA சாp!Amேபாேத 

ம]0m பல இGp\கைளேயா அlல- ேவ0 பல vஷயdகைளேயா ேபாகm ெசyய 

ேவSAm எ2ற இ2im பல இcைசகll ேதா2hய வSணm இBko2றன. இ- நாm 

9ன1m அiபவm ெசy6m vஷயmதா2. ஆைகயாl லUA சாp!UAmqட அnத 

உkBkZ ேம{m பல இcைசகll அnத சமயt9ேலேய உSடாZm காரணtதாl; அnத 

பலேவ0 இcைசகll ^rt9யாகாத sைலkl, அnத உkr -kகtைதேய அiபவm 

ெசyத வSணm இBkoற- . இத]Z ேவTkைகயான ஒB உதாரணm ஒ20 

ெசாloேற2 ேகedகll. தராY தUTl அேனக தவைளகைள (frogs) எைடேபாட 

ேவSAm எ20 ைவt-k ெகாlledகll! ஒB தவைளையt தUTl ைவt-vUA 

அAtத தவைளைய தUTl ைவkக எApபத]Zll 1தxl ைவtத தவைள தUTxBn- 

-ll? ெவ?ேய Z9t- vAoற-. இcைசk2 vஷயt9l இnத sைலதா2 நமkZ 

உSடாoற-! ஒB இcைச ^rt9யாவத]Zll நமkZ ேம{m \9ய பல இcைசகll 

ேதா2h vAo2றன. ஆனாl நm இcைசகekZ உகnதாrேபாl ேதைவயான பல 

பதாrtதdகll நமkZk oைடpப9lைல. இnத காரணtதாl உkr oைடkகாத 

ெபாBllக?2 ேமl vBp\ அlல- ெவ0p\ ெகாlloற-. அதனாl அ- எpேபா-m 

-kகtைதேய அiபவm ெசyத வSணm இBkoற-. இvவா0 இn9Kய Yகm எlலாm 

உkBkZ tராத -kகtைதk ெகாApபைவகளாகேவ இBko2றன. 

  

  இ9xBn-  vப�தமான , ேவறான அtn9KயYகm , ஆtமாvxBnேத 

உ]பt9யாவதாl அதாவ- நm1ll இBnேத உ]பt9யாவதாl அ- Yதn9ரமான-, 

எ?தான-, இn9Kய vஷயdக?2 ெதாடr\ இlலாத-. ஆtமாைவ அh6mேபா- 

அதாவ- Ytேதாபேயாகm sகlmேபா- vBp\, ெவ0p\ வTவ எSணdகll, 

vகlபdகll இlலாததாl உkBkZ sராZல வTவ, -kகம]ற ^ரண Yகாiபவm 

உSடாoற-. இnத Yகm தைட எ-Lm இlலாத-; அதாவ- இnத Yகm qAவேதா, 

Zைறவேதா இlைல. உடGBpபைவகளாl அதாவ- !ற ெபாBllகளாl உSடாZm 

Yக-kகm சாதாேவத�ய அlல- அசாதாேவத�ய கrேமாதய s<tதtதாl qAதl, 

Zைறதl sகcoற- . ஆனாl ஆtமாiபவtதாl உ]பt9யாZm Yகtைத 

ேவத�யகrம உதயm எnத தைட6m ெசyய 1Tயாததாகேவ இBkoற-. ஒpப]ற 

அpபTpபUட அtn9Kய Yகmெபற யாrதா2 vBmப மாUடாrகll?  சஹடாலாvl - 

                      ஆtம ேகா sத ைஹ Oக, ேசா Oக ஆLலதாA0 கsேய | 

                      ஆLலதா Fவமா5d ந, தாைத Fவமக லாkெயௗ சsேய || 

 எ20 qறpபAoற-.  
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    எnத கfடVvlலத Oகm ேமாMt&l dைடpபதாl உnrகll ேமாMமாrkகt&l 

ஈxபடேவexm, அ.ேவ உnZ0 உeைமயான சாதைனயாLm, அ.ேவ ஆtமா[kL 

லாபமானதாLm. உலக வாckைகkl பணm, ெசாt- சmபnதமான லாபm அைடnத 

!றZmqட Zழpப1m, கVடdகem, அiபvpப9l தைடகem எdேக 1TLkZ 

வBoற-? பணm ம]0m வBமானtைதk கSகாXpப-m, !றZ அத]Z வBமானவK 

ெச{t-வ-m, வBமானவKையk Zைறkக vபரdகைளt ெதKn- ெகாllவ-m, 

வKZைறp\kZp பலvதமான 1ய]Jகைள ேம]ெகாllவ-மான பல கவைலகைளp பட 

ேவSTkBkoற-. ஆtமYகt9l ேம]qhய எnத கVட1m பட ேவSTயதாக 

இlைல. ஆtமYக அiபவm ெபற எnத வK6m, யாBkZm ெச{tத ேவSTய9lைல. 

[உலக வழkol ெசாlலேவSAெம2றாl ஆtமYகm எnத ெசலLm இlலாமl 

1lவ-m இலவசமாகேவ oைடkoற-.] Jhயவr-ெபKயவr, ஏைழ-பணkகாரr, ஆS-

ெபS இேதாA மUAமlல மன1ைடய ஐm\ல vலdZகllqட இnத ஆtம Yகtைத 

எnத ெசலLm இlலாமl அiபvkக 1T6m. இpபTpபUட ஆtம Yகtைத அiபvkக 

vரதm, உபவாசm, trtதயாt9ைர 1தலான கTனமாகt ேதா20m எnத உடl 

சmபnதமான ெசயlகem ெசyய ேவSTய அவJய<lைல. எnத உடl ம]0m பண 

கVட1<lலாத ஆtமYகm, சmயkதKசனm, ந]காUJ ெப0வதாl நமkZ எ?தாகேவ 

oைடkoற-.  

    சmயkதKசனm ம]0m ஆtமாi^9 ப]hய vஷயt9l நாm 12னr :20 (சமண 

தt.வ அ\Vகm, காரண காZய இரகFயm, கரணா^ேயாக அ\Vகm) \tதகdக?l 

vKவாகேவ சrcைச ெசy9Bkoேறாm. இpேபா- நாm சmயkதKசனm ெப0m 

12னBm, ெப0mேபா-m உkK2 பKணாமt9l, உkK2 உணrvl எ2ென2ன 

மா]றdகll sகco2றன ம]0m அnத சமயt9l கrமdக?l எnத vதமான 

ெகாnத?p\கll ஏ]பAo2றன எ20 பாrkக vBkoேறாm. நாm இைவகைளp ப]h 

ெதKn- ெகாllள, அத]Zt ேதைவயான Jல கrம சmபnதமாக நாm ெதKn- ெகாllள 

ேவSTயைவக?xBn- -வdகலாm . பzசலp9 ப]h எAt-c ெசாlவைத 

vUAvUA நா2 கrமகாSடm ெசாlxkெகாAkக ஆரm!t- vUேட2 எ20 

�dகll sைனkக ேவSடாm. 

  ஒvெவாB உkBm அனா9 காலமாக கrம பnதt-ட2 , கrமkகUASட 

sைலklதா2 இBkoற-. 1தxl உkr Ytதமாக இBnத-, !றZ கrமm அதiட2 

வn- பnதமான- எ2ப9lைல. எvவா0 தdகcYரdகt9l தdகtதா- வTvl 

தdகm அனா9யாகேவ காணpபAoறேதா அ-ேபால, உkr கrமt-ட2 அனா9 

காலமாகேவ ஒ2ேறாெடா20 கUASட sைலklதா2 இBko2றன. ஆனா{m qட 

இரSA 9ரvயdகem அைவக?2 தGtத2ைமைய எpேபா-m இழkகாமl 

இBko2றன. கrமm \tகலt 9ரvயtதாl ஆன- எ2ப-m, காrமண வrகைண ெபயr 

ெகாSட \tகல sகnதtதாl ஆன- எ2ப-m உdகekZ 12னேர ெதKnத ஒB 

vஷயmதா2.  

       கrமm கUAதl எ2றாl கrமm உkBட2 ெதாடr\ ஏ]பAt9k ெகாlleதl எ20 

ெபாBll. உkr தானாக, த2Gl, த2 Yய தZ9யாl vBp\, ெவ0p\, மயkக உணrL 

20



ெகாlloற-, அnத சமயt9l காrமண வrகைணகll அ-ேவ, அ9xBnேத, அத2 

தZ9யாேலேய த2ைன கrமவTவமாக மா]hkெகாSA உkBட2 பnதtைத 

ஏ]பAt9k ெகாlloற-. ேம{m அnத கrமt9]Zm உkBkZm சmsேலஷ சmபnதm, 

ஒB vேசஷமானt ெதாடr\ உSடாoற- . அதாவ- உkK2 அசdkயாதp 

!ரேதசdக?l இnத கrமm ஏகே~t9ராவஹாக, அதாவ- இரSAm ஒ2ைறvUA 

ஒ20 Zhp!Uட காலmவைர !Kய 1Tயாத சmபnதtைத ஏ]பAt9k ெகாlloற-. 

அnத Zhp!Uட காலt9றZp !றZ அnத கrமm Yயமாகேவ கrம<lலாத sைலைய 

அைடoற-, ேவ0 \tகல sகnத வTvl த2ைன மா]hk ெகாSA உkKட<Bn- 

!Kn- vAoற-. அnத சமயt9l அnத கrமt92 பல2 உkBkZk oைடkoற-. 

இைதேய கrமm உதயமான- அlல- கrமm srஜைர ஆன- அlல- கrமm 

உkKட<Bn- vln- vUட- எ20 ெசாlலpபAoற- . இ- ெபா-வான , 

சாதாரணமான எlலா உkrக?ட1m sகlm கrமsrஜைர யாZm. இnத srஜைர 

ேமா~மாrkகt9l sகlm சmவைர ^rவமான srஜைர யlல.  

    கrம உதய சமயt9l கrமt92 பல2 உkBkZk oைடkoற-. அnத பலைன 

உkr அhவேதாA மUAm s]காமl, Yயமாகேவ அnத பலGl தனkZ ேவSTய-, 

ேவSடாத- எ20 க]பைன ெசy-, அnத பல2 சmபnதமானவ]h2 ேமl vBp\, 

ெவ0p\ உணrL ெகாlloற-. அதனாl உkr இைடvடா-, எpேபா-m \9ய 

கrமtைதk கUTkெகாlloற-. மகllகேள! நாmqட அனா9 காலமாக ஒvெவாB 

சமய1m \-p\- கrமdகைளk கUTkெகாSA வBoேறாm. 12னr கUTk ெகாSட 

கrமdக?2 பலைன ஒvெவாB சமய1m அiபவm ெசy- ெகாSAm வBoேறாm. 

ஒvெவாB சமய1m பைழயகrம உதய1m, \9யகrம பnத1m sகcnத வSணm 

இBkoற-. இvவா0 உkBட2 கrமt92 இBp\ இைடvடா- இBn- ெகாSேட 

வBoற-. 

     உkr எnத ேநர1m ெவvேவ0 உணrLகைளk ெகாlloற-, அnத s<tதtதாl 

ெவvேவ0 கrமtைதk கUTkெகாlloற-. அத2 பலனாl இnத உkr நா2Z 

க9க?l, 84-லUசm ேயாGக?l !றn-, Jலகாலm வாcn-, இறnத வSணm இnத 

:Lலகt9{m Y]ht 9Kn- ெகாSA வBoற-. ஒBெபாh உkr 1தl ஐmெபாh 

உkrவைர ெவvேவ0 !றvக?l !றn- இnத உkr Yயமாகேவ அnதnத !றv 

வTவமாகேவ த2ைன அiபவm ெசy- ெகாSA [தா2 உSைமkl யாr எ20 

அhயாமl, நா2 ஏ2 இpபT -2பpபUAk ெகாSTBkoேற2 எ2ற எSணm 

ெகாzசmqட இlலா மl ] :Lலo{m பல !றvக?l Y]ht9Kn- 

ெகாSTBkoற-.  

   இvவா0 உkr பrயாய@டமாo !cைசkகாரைனpேபால, !ற 9ரvயdக?டm 

Yகtைதp !cைச எAt-kெகாSA, ெவvேவ0 !றvக?l அைலn-t 9Kn- 

ெகாSA இBkoற-. நm1ைடய இnத பKதாபகரமான sைலையp ப]hய v[p\ணrL 

ஏ]பUடாl உSைமkேலேய நமkZ அlைக வn-vAm. ஆனாl தா0 எ2ற 

அஹdகாரtதாl, கrவtதாl, அzஞானtதாl இ-ேவ Yகm எ20 எSXkெகாSA, 

இnத உkr த2ைனp உயrவாக எSXkெகாSA மoccJயாக உலol பல  
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!றvக?l !றn-, இறn- Y]ht 9Koற-. பrயாய@டm எ0ப&0 ெபா'll 

dைடtத AறNnl ஏகt.வXt& ெகாllzதலாLm, அதாவ- ெப]ற உடைலேய தா2 

sவயm ஆtமா எ20 நm\தl எனலாm. மGத பrயாயtைத ெப]ற உkr த2ைன ஒB 

மGதனாகேவ நm\oற-. vலdZக9 உkr த2ைன ஒB vலdகாகேவ நm\oற-. 

oைடtத அnதnத உடxxBn- sவயm த2 ஆtமாv2 அs9t-வm ேவறாZm 

எ2ற அhL இlலாததாகேவ இ-வைர உkr வாcn- ெகாSA இBkoற-. 

       oைடpபத]Z <கLm அKய- மGதபவm-மGதp!றv; ேம{m அnத மGத பவt9l 

`னவாXைய ேகUZm ெசௗபாkoயm ெப0தl அைதvட அK9{m அKதாZm. இைவ 

எlலாm oைடtத !றZmqட பணm சmபா9kக ேவSAm, ெசlவtைதc ேசrkக 

ேவSAm எ2ற ஏkகேம இnத உkைர வசpபAt9 ைவt9Bkoற-. !ற ெபாBllக?2 

ேமl இBkZm ஏkகm எ2ற ^தm, உkK2 கlt9l ஏh அமrn- சவாK ெசy- 

ெகாSA, இரLm பக{m எB-, Z9ைர ேபா2ற vலdZகைள ேவைல வாdZவ- 

ேபால, உkைர ேவைல வாdZoற-. அnதp பKதாபமான உkK2 ேமாசமான 

sைலையp பாBdகll! vலdZகekZk qட ஒB நா?l இரSA ேநரdக?l 

உSண உணLm, �Bm oைடkoற-, இரvl �dZm அ9Vட1m இBkoற-. 

ஆனாl இnத ேகாUடா2 மGத உkr உSணLm, ZTkகLm, �dகLmqட 

ேநர<lலாமl ெசாt- ேசrpபத]காக எnத ேநர1m ஓTkெகாSேட இBkoற-. 

!cைச எApபவ2 ஐn-, பt- என !cைச எAkoறா2, ஆனாl இnத மஹாேலா! 

மGத உkேரா  <க pெப K ய !cைசkகா ரனாக ேவ  எ pேபா- m அைலn- 

ெகாSTBkoற- . அதiைடய ஏkக1m , ேபராைச6m ஒBேபா-m 1TLkZ 

வnதபாTlைல. இnத உkr, நா2, எ2 மைனv ம]0m Zழnைதகekகாகேவ 

கAைமயாக உைழkoேற2 எ20 சாkZc ெசாloற-. ஆனாl த2 மைனv, 

Zழnைதகll பkகm 9Bm!pபாrkகkqட இத]Z ஓyL எdேக oைடkoற-? இnத 

பKதாபமான sைலkl ஆtமசாn9 ம]0m தா2 உSைமkl யாr எ20 த2ைனp 

ப]hc Jn9kக ேநரm oைடpப- எ2பேதா எpேபா-m எ9rகாலt9l தா2 

இBkoற-. 

    நாm கrமm சmபnதமான சrcைச ெசy- ெகாSTBnேதாm. உkBட2 கrமm பnத 

sைலkl இBkoற- . ெபKய அளvl அத2 சt-வm எpேபா-m இBn- 

ெகாSTBkகற- . அ9xBn- ஒvெவாB சமய1m ெகாzசm பைழய கrமm 

ெவ?ேய0oற- அதாவ- உதயt9]Z வBoற-, ஒvெவாB சமய1m \9ய கrம1m 

பnதமாok ெகாSTBkoற- . ஒvெவாB சமய1m அனnத பரமா|kகll 

பnதமாo2றன, பnதமாZm அnத பரமா|kக?2 எSXkைகைய சமயpAரபtத 

எ20 ெசாlo2றனr. 12னr கUTkெகாSட கrமt9xBn-m அேத சமயp!ரபtத 

அளேவ, அனnத பரமா|kகேள உதயt9]Z வn- ெவ?ேய0o2றன. ெபா-வாக 

இைத கrமm பnதமான- அlல- கrமm உதயt9]Z வnத- எ20 ெசாloேறாm. 

ஆனாl இnத கrமdகll, அைவக?2 இயl\kZ தZnதா]ேபாl எUA ெவvேவ0 

ஜா9யாக இBko2றன . அதாவ- ெவvேவ0 கrமdக?2 காKயdகem 

ெவvேவறாகேவ இBko2றன. ெபா-வாக இnத கrமdகைள கrமpAரk'& எ20 

ெசாlo2றனr . இnத எUA கrமp!ரkB9கைள @லpAரk'&கll எ20m 
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ெசாlo2றனr. :லp!ரkB9க?2 ெபயrகளாவன: 1.ஞானாவரணm, 2.தrசனாவரணm, 

3.ேமாஹ{யm, 4.அnதராயm, 5.ேவத{யm, 6.ஆ|ll, 7.நாமm, 8.ேகாt&ரm. அைவக?2 

இயl\கekZt தZnதா]ேபாl அைவக?2 ெபயrகll இBko2றன. அைவகைளp 

ப]h இpேபா- நாm ேம{m vKவாகp பாrkகலாm. 

      1.ஞானாவரணm எ2ப92 ெபாBll ஞானtைத மைறpப-. எnத கrமm உkKடm 

ஞானm 1lவ-m ெவ?pபடாமl மைறkoறேதா, அதாவ- ஞான Zணt92சk9ைய 

ஞான ப rயா ய t9l 1lவ-m ெவ? pப ட vடா மl த A ko ற ேதா , அnத 

கrமp!ரkB9ைய ஞானாவரண கrமm எ20 ெசாlo2றனr. மகllகேள! இdZ 

காKயm sகcவத]Z எ- s<tதமாக இBkoறேதா அைதேய காKயtைத ெசyத- 

அதாவ- ஞானாவரண கrமேம ஞானtைத மைறkoற- எ20 ெசாlலpபAm. ஆனாl 

இdZ  உkBm , கrம1m இரSA  ெவvேவ0 9ரvயdகll ; அைவக?2 

தGtத2ைமைய6m , அைவக?2 Yதn9ரtத2ைமையm எpேபா-m மன9l 

ைவt-kெகாSA கrமt92 ெசயைல �dகll சKயாகp \Kn- ெகாllள ேவSAm. 

இlைலெய2றாl கrமேம உkBkZ நlல-, ெகUட- ெசyoற- எ20 �dகll 

நm!vA�rகளானாl, உkr கrமtைத சாrn9Bpப- எ2ற க]பைனயாl �dகll 

ேசாகமைட�rகll.  

    ஆகமdக?l qறpபAவ92 சKயான அrtதtைதp \Kn- ெகாllem ெபா0p\ 

உdக?டmதா2 இBkoற-, ஏென2றாl இnத vஷயm ப]h vKவான vவாதtைத 

நாm 12னr காரண காZய இரகFயm எ2ற \tதகt9l ெசy9Bkoேறாm. 

சாs9ரdக?l எUA  கrமdக?2 sவ�பm ப]h6m உதாரணm :லm 

\Kயைவkoறா rகll . எAt-kகாUடாக ஒB !mபt92 1கm -Xயாl 

:டpபUTBnதாl, அnத :டpபUட -Xk2 காரணtதாl, அnத !mபt92 எ[ைல 

நmமாl ந2றாக அhய 1Tயா- ேபாZm, அ-ேபால ஞானாவரண கrமm நm ஞானtைத 

மைறpபதாl நமkZ பாrkZm ெபாBைளpப]hய சKயான அhL ெபற1Tயாமl 

ேபாoற-.  

   2.தrசனாவரண கrமm ெபாBைளp பாrkக ெவாUடாமl தAkoற-. உkK2 

தrசனZணt92 சk9 அத2 பrயாயt9l 1lவ-மாக வரvடாமl தrசனாவரண 

கrமm :Aoற-. அரSமைன வாkxl s]Zm காவlகார2 அரசைரp பாrkக vடாமl 

நmைம தAt- vAவ-ேபால எனலாm. எpபT அரSமைனk காவlகார2 இராஜாைவ 

பாrkக vAவ9lைலேயா, அ-ேபால தrசனாவரண கrமm நாm பாrpப9l மைறpைப 

உSடாkZoற-. தrசனm எ2ப92 ெபாBll சாமா0ய அவேலாக0 ெசyதl அதாவ- 

ெபா-வான கSேணாUடm ெசyதl [ஒB ெபாBைள அத2 Jறp\kகைள ேநாkகாமl 

அத2 இBpைப மUAm பாrpபைதேய சாமா2ய அவேலாக2 எ20 ெசாlo2றனr] 

எ2ப- எ2னேவா உdகekZt ெதKnத-தா2.  

   3.ேமாஹ�ய கrமm உkைர ேமாஹm ெகாllளc ெசyoற-, அதாவ- உkK2 

ெசயlக?l கவனkZைறL ெகாllளைவkoற-. சாராயm அlல- ம-பானtைத 

எAt-kெகாllவ92 :லm உkr மயkகm அைடoற-. ம-பானm எpபT உkBkZ 
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மயkகtைத உSAபS|oறேதா அ-ேபால, ேமாஹ�ய கrம உதயm உkைர  

மயkகமைடயc ெசyoற- . ேமாஹ�ய கrமm தrசன ேமாஹ�யm , சாKt9ர 

ேமாஹ�யm என இரSA vதமாக இBkoற-. தrசன ேமாஹ�யt92 <t9யாt-வ 

கrம உதயtதாl உkr :டநm!kைக ெகாlloற-. Jரtைத Zணt9l vப�த 

நm!kைககll உSடாo2றன. சாKt9ர ேமாஹ�யகrம உதயtதாl உkr ேகாபm, 

கrவm, கபடm, ேபராைச 1தலான கஷாயdகைள6m--வrp\ உணrLகைள6m, ம]0m 

ஹாsயm 1தலான ஒ2ப- ேநாகஷாய உணrLகைள6m ெகாlloற-. உkr எpேபா- 

sவயமாகேவ vBp\, ெவ0p\ உணrL ெகாlloறேதா அpேபா-  சாKt9ர ேமாஹ�ய 

கrம உதயm காணpபAoற-. கrமm உkைர கUடாயpபAt9 vBp\, ெவ0p\ உணrL 

ெகாllளc ெசyவ9lைல.  

      4.அnதராய கrமm இைட�0 அதாவ- இைடkl வn- தைடைய உSA பS|m 

கrமமாZm. ெகாApபவr ம]0m ெப0பவrகekZ<ைடேய இைடெவ?ைய உSA 

பS|வ- அnதராயm. எvவா0 தானmதர vBm\m இராஜாைவ அவBைடய கB�லk 

காpபாளr தAkoறாேரா, தானm தBவ9l தைட உSAபS|oறாேரா, அ-ேபால 

அnதராய கrமm தானm, லாபm, ேபாகm, உபேபாகm ம]0m �Kயt9l இைட�0 

ெசyoற-. தானm, லாபm, ேபாகm, உபேபாகm ம]0m �Kயm உkK2 ZணdகளாZm. 

அnதராய கrம உதய s<tதtதாl ேம]qhய உkK2 Zணdக?2 சk9 அத2 

பrயாயt9l 1lைமயாக ெவ?pபட 1Tவ9lைல. sவபாவ பrயாயtதாl உSடாZm 

ஆனnதt92 தானtைத தனkேக ெகாAtதl, அத]Z லாபm உSடாதl, அnத 

லாபtைத அiபவm ெசyதl, அைதேய �SAm �SAm அiபvtதl 1தxயன இnத 

Zணt92 காKயdகளாZm. \Bஷாrtதm �Kய Zணt92 பrயாயமாZm. உkK2 

sவ�பtைத-இயlைப பrயாயt9l ெவ?pபAt-தl �Kய Zணt92 காKயமாZm. 

ஞானாவரணm, தrசனாவரணm, ேமாஹ�யm ம]0m அnதராயm ஆoய இnத நா2Z 

கrமdகைள கா9கrமm எ20 ெசாlo2றனr. ம]ற நா2Z கrமdகைள அதாவ- 

ேவத�யm, ஆ6ll, நாமm, ேகாt9ரm ஆoய நா2Z கrமdகைள அகா9(யா) கrமdகll 

எ20 ெசாlo2றனr. 

   5.ேவத�யகrம s<tதtதாl உkBkZc சாதகமான அlல- பாதகமான ெபாBllகll 

(ெசாt- , Yகேபாகp ெபாBllகll , அlல- சdகடdகll தBm ெபாBUகll ) 

oைடko2றன . அnத சமயt9l உkr ேமாஹ�யகrம s<tதtதாl அnத 

ெபாBllக?l ேவSTய-, ேவSடாத- எ20 க]பைன ெசy-, Yகtைதேயா 

-kகtைதேயா அைடoற-. Yக-kகtைத உSA பS|வ- ேவத�ய கrமமாZm. 

எvவா0 ேத2 ^சpபUட வாll1ைனைய நkoனாl ேத2Yைவk2 இ2ப1m, நாkZ 

அ0பAm -2ப1m ஏ]படk காரணமாoறேதா அ-ேபால, ேவத�யகrம உதயm, உkr 

Yக-kகdகைள அைடயc ெசyoற-. ேவத�யகrமm இn9Kயm ம]0m மனtதாl 

உSடாZm Yக-kகtைதேய உkBkZ உSA பSண1T6m, ஆனாl ஆ2மYகm 

ெப0வ9l ேவத�யm எnத பா9p\m ெசyய 1Tயாததாகேவ இBkoற-. 

   6.ஆ6Uகrம s<tதtதாl உkr Zhp!Uட பrயாயt9l, க9kl வாcoற-. 

பrயாயm எ2றாl ஒB Zhp!Uட பவt9l !றtத{kZ எ- s<tதமாக இBkoறேதா 
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அைத ஆ6Uகrமm எ20 ெசாlo2றனr . எvவா0 Jைறcசாைலkl ைக9  

சdகxயாl கUTைவkகpபAவதாl அlல- மரt��l ைக9k2 காlகll 

கUடpபUAllளதாl, அnதkைக9 அnத இடtைத vUA ேவ0 எdZm ேபாக1Tயாமl 

அnத இடt9ேலேய இBkக ேவSTkBkoறேதா, அ-ேபால ஆ6Uகrமm உkைர 

Zhp!Uட !றvkl அதாவ- மGதp!றv, vலdZp!றv, நரகp!றv, ேதவ!றv 

ஆoய நா2Z !றvக?l Zhp!Uட காலm வாlmபTc ெசyoற-, மரணமைடய 

vAவ9lைல, ேவ0 !றvkl ெசlலLm 1Tயாமl ெசyoற-. 

         7.நாமகrம உதயtதாl உடலைமp\ உSடாoற-. பலவைகயான அதாவ- அேனக 

vதமான உடலைமp\ உSடாவ- நாம கrமtதாலாZm. எvவா0 ஒB ஓvயr 

பலvதமான ஓvயdகைள வைரoறாேரா அேதேபால நாமகrமm உkBkZ மGத, நரக, 

ேதவ, vலdZ 1தxய க9kl வாழt ேதைவயான பlேவ0 உடலைமp\கைளc 

ெசyoற-.  

   8.ேகாt9ர கrம s<tதtதாl உkBkZ உயரnத அlல- தாcnத ேகாt9ரm 

oைடkoற-. எvவா0 Zயவ2 மSXl ெபKய அlல- Jhய பாt9ரdகைளc 

ெச yo றா ேரா , v ைல  உ ய rnத  அ lல - ம x வான மSபாSட dக ைள 

உBவாkZoறாேரா அ-ேபால, ேகாt9ர கrமm உkBkZ உயrnத அlல- தாcnத 

sைலகைளp ெபற ைவkoற-.  

     இைவகளp ப]hய சrcைசைய நாm கரணா^ேயாக அ\Vகm எ2ற \tதகt9l 

ெசy9Bkoேறாm, அைதேய இdZ உdகekZ ஞாபகp பAt9kBkoேற2. அnத 

\tதகt9l அைவகைளp ப]h �SAm பTt-t ெதKn- ெகாlledகll. மகllகேள! 

கrமm பnதமாZmேபா- நா2Z வைகயாக கrமபnதm ப]hய வrணைன ஆகமdக?l 

ெசyயpபAo2றன. அnத வைககளாவன 1.Aரk'& பnதm, 2.Aரேதச பnதm, 3.s&& 

பnதm, 4.அ^பாக பnதm.  

      கrமt92 எnத ெசயl சmபnதமான !ரkB9 பnதமாoறேதா, அைத !ரkB9 

பnதm எ20 ெசாlo2றனr. ச]012 கrமt92 எUA :லp!ரkB9கll ப]hp 

பாrtேதாm. அnத ஒvெவாB !ரkB9k{mqட பல !KLகem, அைவக?l 

உU!KLகem இBko2றன, அைவகைள உtதரpAரk'& எ20 ெசாlo2றனr. 

இnத எUA :லp!ரkB9k2 பnதm ம]0m உதயm ஒvெவாB சமய1m sகcn- 

ெகாSTBkoற-; இத]Z v9vலkZ ஆ6Uகrம பnதm ஒ20 மUAேம. ஏெனGl 

ஆ6Uகrமt92 பnதm Zhp!Uட Jல ேநரdக?l மUAேம sகcoற-. ம]0m ஏl 

கrமdக?2 பnதm ஒvெவாB சமய1m sகcoற- . இnத ஏl கrமdக?2 

:லp!ரkB9க?2 பnதmqட Zhp!Uட Zணsதானt9l ம]0m Zhp!Uட 

க9kl உllள உkrக?டm ெவvேவறாக பnதமாo2றன. அAtத கTதt9l நாm 

உtதரp!ரkB9கைளp ப]ht ெதKn- ெகாllளலாm.  

     இnத உtதரp!kB9கll ப]h கவைலpபட ஒ20<lைல. அைவக?2 பnதm 

எvவா0 தAkகpபAo2றன , எnெதnத உkrகekZ எnெதnத பnதdகll 
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sகco2றன, சmயkt-வm அைட6m 12im, சmயkt-வm அைடnத !றZm 

உtதரp!ரkB9க?2 பnதm எvவா0 Zைறn-ெகாSேட ேபாoற- , பnதm 

இlலாமl ேபாவ- எnத v9pபT அlல- எnத 1ைறkl sகcoற-, கrமm எnத 

1ைறkl அ[oற- 1தxயைவகll ப]hய அhL ெப]ற !றZ, சmசாரc Yழ]Jk2 

இரகJயm நமkZ  ந2Z  ெதKயவBoற- . ேம{m அ9xBn-  vAபAm 

ேமா~மாrkகt92 sவ�பm ப]hqட நமkZ ந2றாகt ெதKய வBoற-. அ- 

சmபnதமான தகவ{m <கLm Yவாரsயமான- தா2. அnத Yவாரsயdகைளp ப]h 

நாm அAtத கTதt9l பாrkகலாm. 

                                                               ெஜy `ேனn9ரா! 

                                                                                                                                  - உdகll அmமா  
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                             கrமm-உtதரp Aரk'&கll 
கcதm-2                                                                                                                             19-5-2002 

          !Kய �னா, ேமானா, 

          அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

   கரணா^ேயாக அ\Vகm எ2ற \tதகtைத sவாtயாயm ெசyத !றZ ேம{m 

கரணாiேயாக சmபnதமான vஷயdகைளt ெதKn-ெகாllவ9l உdகll 

இBவBkZm இBkZm ஆrவtைதp பாrt- நா2 <kக மoccJயைடoேற2. 

1லp!ரkB9க?2 sவ�பm ப]ht ெதKn- ெகாSட !றZ இpேபா- நாm 

உtதரp!ரkB9கll ப]h ெகாzசm சrcைச ெசyயலாm. 

  ஞானாவரண கrமt9]Z ஐn- உtதரp!ரkB9கll உllளன. அைவக?2 

ெபயrகளாவன: 1.ம& ஞானாவரணm, 2.s'த ஞானாவரணm, 3.அவ& ஞானாவரணm, 

4.மனpபrயய ஞானாவரணm, 5.ேகவல ஞானாவரணm. ஞானt92 ஐn- பrயாயdக?2 

ெபயrகll உdகekZt ெதKnத-தா2, அnதp ெபயrகekZp!2 ஆவரணm எ2ற 

ெசாlைலc ேசrpபதாl அnதnத Zhp!Uட  பrயாயஞானtைத  மைறkZm 

கrமp!ரkB9k2 ெபயைர Yலபமாகேவ நmமாl ெதKn- ெகாllள1T6m.  

        தrசனாவரணt9]Z ஒ2ப- உtதரp!ரkB9கll. தrசன Zணt9]Z நாm நா2Z 

பrயாயdகைளt தாேன பாrtேதாm, !றZ தrசனாவரணp !ரkB9கll மUAm எpபT 

ஒ2ப- எ20 ெசாlo�rகll? எ2ற ேகllv உdகll மன9l எழலாm. அpபT ேகllv 

எlவ-m சKயானேத ! தrசன Zணt9]Z சk �தrசனm , அசk �தrசனm , 

அவ9தrசனm, ேகவலதrசனm என நா2Z பrயாயdகllதா2. அtiட2 ஆவரணm 

எ2ற ெசாlைலc ேசrpபதாl அnதnத Zhp!Uட தrசனபrயாயtைத மைறkZm 

கrமp !ரkB9களாவன: 1.சk } தrசனாவரணm, 2.அசk } தrசனாவரணm, 3.அவ& 

தrசனாவரணm, 4.ேகவல தrசனாவரணm எ2ற நா2Z !ரkB9களாZm. இதiட2 

st9ைர அதாவ- �kகm சாrnத ஐn- கrமp !ரkB9கemqட தrசனtைத 

மைறkZm !ரkB9களாக இBko2றன. <கஆcnத �kகm 1தl ேலசான �kகm 

வைர 1.s&யானk't&, 2.QtராQtரா, 3.AரசலாAரசலா, 4.Qtரா, 5.Aரசலா என 

�kகm சmபnதமான கrமp!ரkB9கll ஐn- இBko2றன 

      s9யானkBt9 தrசனாவரண கrம உதயt92ேபா- உkBkZ <க ஆcnத 

�kகm வBoற-. எlp!னா{mqட �kகm கைலவ9lைல, �dokெகாSேட 

இBkக ைவkoற-. �kகt9ேலேய இவrகll பல அKய காKயdகைளc ெசyo2றனr, 

ேபசkqட ெசyo2றனr , எnதvதமான எcசKkைக உணrLm இவrகekZ 

இBpப9lைல . stராstரா தrசனாவரணகrம உதய92ேபா- கSகைளt 

9ரkகkqட 1Tயாதவrகளாக இBkoறாrகll. !ரசலா!ரசலா தrசனாவரணகrம 

உதய92ேபா- �kகt9l உ<c�r வாkxBn- பாyoற- அதாவ- ெசாlle 

vUAkெகாSAm , ைக காlகைளkqட அைசt-k ெகாSAm �dZmsைல 

காணpபAoற-. stராகrம உதயt92ேபா- நடpபவrகll ஒேர இடt9l s20 
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vAo2றனr, [காr ஓUAmேபா- �kZவ- ேபால எனலாm] s20 ெகாSTBpபவr 

உUகாrn- vAவாrகll அlல- �ேழ vln-qட vAவாrகll, அவrகeைடய மnத 

sைலைய அlல- அச9ையp ேபாkokெகாllளt �dovAதl இnத கrம 

உதயtதாலாZm. !ரசலா தrசனாவரணகrம உதயtதாl அைரt�kகm �dZவாrகll 

அதாவ- �dokெகாSேட ெகாzசm அBol நடpபைத அh6m sைலkl 

இBpபாrகll . [sவாtயாm ெசy6m இடt9l அமrn- �kகk கலkகt9l 

இBpபவrகll இnத �kகm �dZவைதp பாrkகலாm.] அvவpெபா- ேலசான �kகm 

வBm, பா9 கSகைள :TkெகாSA �dZவாrகll. ம]ற நா2Z தrசனாவரண 

கrமdக?2 காKயm அnத ெசா]கekZ உகnதாrேபாl தrசண Zணt92 சk9kl 

மைறpைப உSAபS|வன எ2பைத �dகேள \Kn- ெகாSTBp�rகll.  

     ேமாஹ�ய கrமm தrசனேமாஹ{யm ம]0m சாZt&ரேமாஹ{யm என இரSA 

vதமாக இBko2றன. அைவக?l தrசனேமாஹ�யm 1.vtயாt.வp Aரk'&, 

2.சmயkvtயாt.வp Aரk'& , 3.சmயk.வp Aரk'& என :20 உtதரp 

!ரkB9கll இBko2றன. இnத :2hl பnதமாவ- எ2னேவா <tயாt-வp 

!ரkB9 ஒ20 மUAேமயாZm. !ரதேமாபசம சmயkt-வm அைட6m காலt9l இnத 

கrமேம :20 -SAகளாo :20 !ரkB9களாக !Ko2றன. அைதpப]hய 

vKவான சrcைசைய !2னr நாm ெசyய vBkoேறாm.  

   சாKt9ர ேமாஹ�ய கrமt9]Z 25 உtதரp!ரkB9கll இBko2றன. உkK2 

கஷாயm ம]0m ேநாகஷாயt92 ெபயrகem இnத உtதரp!ரkB9க?2 ெபயrகem 

ஒ2றாகேவ இBko2றன. உkK2 vBp\, ெவ0p\ உணrLகைள கஷாயm எ20 

ெசாlo2றனr, ேம{m இnத !ரkB9கைள கஷாயகrமm எ20 ெசாlo2றனr. 

எpேபா- உkBkZ ேகாபகஷாய உணrL வBoறேதா அpேபா- கrமt9l Zேராதகrம 

உதயm காணpபAoற-. இைவக?2 ெபயrகllqட உdகekZt ெதKnதைவகllதா2. 

அைவகளாவன: அனnதா^பn& Lேராத, மான, மாயா, ேலாபm-நா2Z tvர கஷாய 

கrமdகll. அpரtயாkயான Lேராத, மான, மாயா, ேலாபm-நா2Z மnத கஷாய 

கrமdகll. Aரtயாkயான Lேராத, மான, மாயா, ேலாபm-நா2Z மnததர கஷாய 

கrமdகll. ச"Oவலன Lேராத, மான, மாயா, ேலாபm-நா2Z மnததம கஷாய கrமdகll. 

ஹாsயm , ர& , அர& , ேசாகm , பயm , ~Lpைச-6 ேநாகஷாய [கஷாயdகைள 

ஊkகpபAt-o2ற ] கrமdகll . s&Zேவதm , X'ஷேவதm , நXmசகேவதm-3 

ேவதகஷாய [\ணrcJ உணrLகைளt �SAm] ேநாகrமdகll. இvவா0 சாKt9ர 

ேமாஹ�ய கrமt9]Z ெமாtதm 25 !KLகளாக உtதரp !ரkB9கll இBko2றன.  

  அnதராய கrமt9]Z ஐn- உtதரp!ரkB9கll இBko2றன. அைவகll 

1.தானாnதராயm , 2.லாபாnதராயm , 3.ேபாகாnதராயm , 4.உபேபாகாnதராயm , 

5.�rயாnதராயm எ2பனவாZm. தானm 1தலான உkK2 ஐn- Zணdக?2 

ெபயrகைள நாm 12னேர பாrt9Bkoேறாm. அnத ெபயrகeட2 அnதராயm எ2ற 

ெசாlைலc ேசrtதாl வBm இnத ஐn-m அnதராய கrமt92 உtதரp!ரkB9க?2 

ெபயrகll எ2ப- உdகekZ Yலபமாகேவ ஞாபகt9]Z வn-vAm.  
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       ேவத�ய கrமt9]Z 1.சாதா ேவத{யm 2.அசாதா ேவத{யm என இரSA உtதரp 

!ரkB9கll இBko2றன. ர9 ேமாஹ�யகrம உதயகாலt9l இn9Kய vஷயdக?l 

Yக அiபவm ேதா2றcெசyவ- சாதாேவத�ய கrமமாZm. அர9 ேமாஹ�யகrம 

உதயகாலt9l இn9Kய vஷயdக?l -kக அiபவm ேதா2றcெசyவ- அசாதா 

ேவத�ய கrமமாZm. 

   ஆ6ll கrமt9]Z 1.ம�த ஆ|ll, 2.ேதவ ஆ|ll, 3.Nல5L(&Zய0ச) ஆ|ll, 4.நரக 

ஆ|ll என நா2Z உtதரp !ரkB9கll இBko2றன.  

  நாம கrமt92 ெதாS�]0:20 (93) உtதரp !ரkB9கைளp ப]hp 

பாrkZm12 ேகாt9ர கrமt92 இரSA உtதரp !ரkB9கைளp ப]hp பாrkகலாm. 

அைவ 1.உcச ேகாt&ரm, 2.�cச ேகாt&ரm என இரSடாக இBko2றன. 

    நாம கrமt92 93 உtதரp !ரkB9க?2 எSXkைகையp பாrt- �9 அைடயt 

ேதைவklைல. ஏென2றாl அைவக?l !Sடp!ரkB9கll 14 ெதாZ9களாகLm, 

அ!Sடp!ரkB9கll அதாவ- !SடtெதாZ9யாக இlலாத 2 8 ேஜாT 

!ரkB9கem உllளன. !Sடm ம]0m ேஜாT !ரkB9களாக அைவகைள நாm 

Yலபமாக sைனvl ைவt-k ெகாllள1T6m. 1தxl அைவக?2 ெபயrகைள 

பUTயxUA !றZ அைவக?2 இயl\கll ப]hp பாrkகலாm.  

  1.க&-4, 2.ஜா&-5, 3.ச�ரm-5, 4.பnதனm-5, 5.ச5காதm-5, 6.சmsதானm-6, 

7.சmஹனனm-6, 8.அ5ேகாபா5கm-3, 9.sபrசm-8, 10.ரசm-5, 11.கnதm-2, 12.வrணm-5, 

13.கtயா^/rN-4, 14.Nஹாேயாக&-2 என நாம கrமt9l 14 !Sடp!ரkB9க?2  

ெதாZ9கll இBko2றன.  

      1.அL'லL, 2.உபகாதm, 3.பரகாதm, 4.உcOவாசm, 5.ஆதபm, 6.உtேயாதm, 7.&ரசm, 

8.sதாவரm, 9.பாதரm, 10.�Uசமm, 11.பrயாpt&, 12.அபrயாpt&, 13.Aரtேயகm, 

14.சாதாரணm, 15.s&ரm, 16.அs&ரm, 17.Oபm, 18.அOபm, 19.Oபகm, 20..rபகm, 

2 1 .Osவரm , 2 2 ..sவரm , 2 3 .ஆேதயm , 2 4 .அனாேதயm , 2 5 .யசs�rt& , 

26.அயசs�rt&, 27.brtத5கரm, 28.Qrமாணm என நாம கrமt9l 28 அ!Sட 

ேஜாTp !ரkB9கll இBko2றன. [அZBலZ, உcYவாசm, trtதdkகரm, srமாணm 

இைவகll மUAm ேஜாTக?lைல] ெகாzசm பk]J ெசyதாl Yலபமாக இnத 

ெபயrகைள நm ஞாபகt9l ைவt-kெகாllளலாm.  

   இைவக?2 அrtதdகைள ெதKn- ெகாllள உdகekZ ஆrவமாக இBkZm. 

ஆனாl அத]Z12 அைவகைளt ெதKn- ெகாllவ92 ேநாkகtைத மன9l ெகாllள 

ேவSAm. உடx2 sபrசm, ரசm, கnதm, வrணm, வTவm, க9, இn9Kயdகll-\ல2கll, 

எ{m\க?2 அைமp\ ம]0m வxைம, உடலைசL, Zரl 1தலான பல vஷயdகll 

நாமகrமt92 உதய s<tதtதாl அைமo2றன. இைவகைளp ப]h ெதKn- 

ெகாllவதாl உடேல நானாேவ0 எ2ற அனா9 காலமாக நm<டm இBkZm 

:டநm!kைக நm<ட<Bn- Yலபமாகேவ அ[n- vAoற- . இnத கrம 
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!ரkB9க?2 ெபயrகைள sைனvl ைவt-kெகாllவத2 :லm நm \t9சாxt 

தனtைதk காS!pப- நm ேநாkகமlல; ஆனாl இnத கrமdக?2 பலனாl 

oைடkZm vஷயdக?xBn- sவயm நா2 ேவறானவ2 எ20 !Ktதhவேத 

நm1ைடய ேநாkகமாZm.  

  உடl ேவ0, கrமm ேவ0, ம]0m உkr ேவறாZm. இைவகll ஒvெவா2h2 

ெசயlபாAகll அதனதGl sவயமாகேவ, Yய காரணtதாேலேய sகco2றன. ஆனாl 

அைவக?l s<tத-ைந<t9க சmபnதm காணpபAoற-, ஆைகயாl நாம கrமt92 

காரணtதாl உடலைமp\ உSடாoற- அlல- உkr கrமtைத கUTkெகாSட- 

என ஆகமdக?l vவKkகpபAo2றன. இvவாறான vவKp\கll இBnதா{mqட 

ஒvெவாB பரமா| ம]0m உkK2 Yதn9ரt த2ைமைய அவJயm நm கவனt9l 

ெகாllள ேவSAm. [s<tத-ைந<t9கm எ2றாl இரSA ெவvேவ0 sகcLகll ஒேர 

இடt9l , ஒேர சமயt9l sகco2றன . இரSAm Yதn9ரமான sகcLகll . 

இpபTpபUட synchronised-ஒt9ைசkகpபUட sகcLகll இய]ைகயாகேவ அதாவ- 

இய]ைகk2 v9pபTேய-அதாவ- இய]ைகk2 அ9காரt9ேலேய-அnதnத 

ெபாBllக?l Yயசk9யாேலேய sகco2றன. Zைறnத அளL அhேவ-~ேயாபசம 

ஞானேம உllள நமkZ, அnத sகcLகைளp பாrt-, ஒB ெபாBll அத2 அBoேலேய 

இBkZm ேவெறாB ெபாB?2 ெசயைலc ெசyவதாக, ஒBவைகயான !ரmைம நமkZ 

உSடாoற- எ2பைத நாm அhய ேவSAm.] 

    நாம கrமt&0 காரணtதாl உட�0 L\pAUட அைமpX உeடாdற. எ0K 

�5கll �Kd�rகll. நm N"ஞா�கll அவrகzைடய பZேசாதைனk�டt&l 

அவrகll N'mXm வrணm உைடய உnrகைள உJபt& ெசydறாrகll, ெடsUc�p 

Lழnைதகைள (test-tube babies) மJKm Aர&கைள-kேளா0sகைள (clones-கைள) 

உ'வாkகm ெசydறாrகll எ0பைத நாm இnத காலt&l ேநரcயாகேவ -

AரtயMமாகேவ பாrkdேறாm, ேகUdேறாm. அpபcn'kக உ5களாl Nளkdc 

ெசாlலpபxm நாமகrம Ftதாnதtதாl எ0ன Aரேயாஜனm? எ20 உdகekZk 

ேகUகt ேதா2றலாm.  

     மகllகேள! எlலாவ]h]Zm 1தxl இnத கrம Jtதாnதm ப]hய அhL அlல- 

இvவா0 ெசாlலk ேகUப- சrவzஞKட<Bn- ெபறpபUட- எ2பைத6m, நா2 

எைத6m Yயமாக ெசாlலvlைல எ2பைத6m �dகll கவனt9l ெகாlledகll. 

அAt-  vzஞாGகll உkைர  ெசyதா rகளா  அlல- உடl 1தலான 

\tகலdகைளயா? அs9t-வ Zணm ெபாBllக?l இBkZm ஒB ெபா- ZணமாZm, 

அ- எlலா 9ரvயdக?{m இBkoற-. அnத காரணtதாl 9ரvயm அ[வ-<lைல 

ம]0m யாரா{m உ]பt9 ெசyயpபAவ-<lைல. இைதpப]h நாm <கLm vKவாகேவ 

vவா9t-p \Kn- ெகாSTBkoேறாm. ஆைகயாl vzஞாGகll உkைரேயா 

அlல- உடைலேயா உ]பt9 ெசyயvlைல. அnத உkr எdேகாேயா இறn- அnத 

ெடsUT�!l த2 Yயசk9யாேலேய !றnத-. எpேபா-m எdZm \9யதாக உkr 

எ2ப- உ]பt9யாவ9lைல.  
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       N"ஞா�கll அnத உட�0 அைமpைப அவrகzைடய N'pபpபc ெசyதாrகll 

எ0பைத �5கll எpபc மKkக Vc|m? எ20 �dகll ேகUகலாm. உடl \tகலtதாl 

ஆன sகnதm-ஒB !SடமாZm . ஆஹார வrkகைண ெபயrெகாSட \tகல 

வrkகைணயாl ஆன-. ஆஹார வrkகைண அனnதானnத \tகல பரமா|kகll 

ேசrnத sகnதமாZm. vzஞாGகll \tகல பரமா|kகைள ெசyதாrகளா? அlல- 

அைவக?2 sபrச, ரச, கnத, வrணm 1தலான Zணdகைள தயாr ெசyதாrகளா? 

அlல- அ9l மா]றdகைள ெசyதாrகளா? எ20 �dகll ெசாl{dகll பாrkகலாm.  

  அmமா, &ரNயm மJKm Lண5கைள யா'm ெசyவ&lைலதா0, அைவகll 

அனா&அனnத  கால மாக எ pேபா. m இ'kd0றன எ0பைத  நா 5கll 

அ\n&'kdேறாm. ஆனா�m N"ஞா�கll அவrகzkL எpபc ேவexேமா அpபc 

மாJற5கைள அவrகzைடய பZேசாதைனc சாைலnl உJபt& ெசyதாrகll, 

பாrtbrகளா! அவrகll பcைச Qறt&l Vயைல உJபt& ெசyதாrகll. ேம�m 

சாதா ரணமாக தவைள  எ pபc இ'kdறேதா  அpபcேய  அவrகzைடய 

N"ஞானk�டt&l பZேசாதைன @லm தவைளைய உeடாkdனாrகll அlலவா 

எ20 �dகll ெசாlலலாm. 

  மகllகேள! ஒvெவாB 9ரvய1m அlல- Zணt92 ஒvெவாB பrயாய1m 

அைவக?2 Yய சாமrt9யtதாேலேய ேதா20o2றன, ஒvெவாB 9ரvயt92 

ஒvெவாB Zணt92 அனnதானnத அவsைதகll -மா]றdகll -பrயாயdகll 

scசkkகpபUடதாZm எ2பைத நாm ஏ]கனேவ பTt9Bkoேறாm ; ேம{m 

அைவகைள அhvl Jnதைன ெசy- அ-ேவ உSைம எ20m நாm உ096m 

ெசy9Bkoேறாm. எnத ஒB 9ரvய1m sவயm அத2 பrயாயtைத6m ெசy6m ம]0m 

!ற 9ரvயt92 பrயாயtைத6m ெசy6m எ20 ெசாlவ- 1kகாலt9{m, எpேபா-m 

சாt9ய<lைல . vzஞாGகll அவrகeைடய (அவrக?2 ஆtமாLைடய ) 

காKயtைத6m ெசyoறாrகll ம]0m அவBைடய உடx2 ெசயைல6m ெசyoறாrகll 

எ2ப-qட சாt9ய<lைல, !றZ !ற உkrக?2 உடைல அவrகeைடய vBpபpபT 

ெசyதாrகll எ2ற நm!kைக மஹா <tயாt-வமாZm, <கpெபKய :டநm!kைக 

யாZm.  

   vzஞாGகllqட ஆராycJ ெசyoறாrகll, அவrகekZ எ- ெதKயாேதா அ- 

சmபnதமாக Jலவ]ைற  Jலசமயm சா9koறாrகll , பலவ]ைற  அவrகll 

சா9pப9lைல. அவrகll \9ய 9ரvயtைத உறபt9 ெசyவ9lைல, அைவக?l \9ய 

Zணtைத ேசrpப-<lைல, அத2 மா]றdகைள அவrகeைடய vBpபt92பT 

மா]0வ-<lைல. அவrகளாl அpபTc ெசyயLm 1Tயா-. vzஞாGகைள ம]0m 

அவrகeைடய பKேசாதைனகைள �dகll பாராUAo�rகளா அlல- அவrகeைடய 

பKேசாதைன ஆyLக?2 ேமl �dகll நm!kைக ெகாllo�rகளா? அவrகeைடய 

பKேசாதைனkl kேளா2கll - ெடsT�p Zழnைத தயாராவ9l <க அ9க அளvl 

7mைசகll sகco2றன எ2ப- உdகekZt ெதKn9Bkக வாyp!lைல!  
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       எைத எm!Kேயா (embryo-கB1ைள) எ20 ெசாloறாrகேளா அ9l Zhp!Uட  

ெசlைல (cell-ஐ) அlல- TV�ைவ எAt- அத2 உllேள ெசl{m வைகkl ஒB 

அைமpைப பKேசாதைனkqடdக?l ெசyo2றனr. இnத பKேசாதைனk2ேபா- 

sைறய எm!Kேயாkகll �ணாக அ[o2றன.  !றZ எpேபா- அத]Z ேதைவயாவrகll 

oைடkoறாrகேளா அpேபா- அைத உபேயாகp பAt-o2றனr. எm!Kேயாைவ-கB 

1ைளைய கrpபm எ20தா2 ெசாlல ேவSAm. அ- ஒB அmமாv2 கBpைபkl 

உ9ரt9l வாcnதா{m அlல- ேசாதைனkZழாkl வாcnதா{m ஓvெவாB 

எm!KேயாLm ஒB மGத பrயாயm-மGதபவm தா2. ஒB ெகாைல ெசyபவBkZ சUடm 

தSடைண ெகாAkoற-, ஆனாl பKேசாதைன எ2ற ெபயKl ஆkரkகணkகான 

எm!Kேயாkகைள உ]பt9 ெசy- அ[kகpபAo2றன. ஆைகயாl இvvதமான 

பKேசாதைனc சாைலkl ேசாதைனkZழாy Zழnைதகைள உSAபS|வைத 

பாராUAதl, அத]Z உட2பAதl, அnத ெசயைல ஆேமா9tதl எlலாm மஹா 

7mைசkZm, ெபKய ெகாைலகekZm சமமாZm. அதனாl ெகாைல ெசyதாl எnத 

பாபகrமm கUAேமா அnத பாபகrமtைதk கUTkெகாllள ேநKAm.  

       �dகll இBவBm எm!Kயால` vஷயm ப]h பTt9Bko�rகll. ேமானா, � உ2 

மBt-வp பTp!l இைதpப]h பTt9Bkoறாy. �னா � qட Zழnைதக?2 வளrcJ 

vஷயt9l கl�Kkl இைதpப]h பTt9Bkoறாy. �னா ஒB vஷயtைதp ப]h 

எ2Gடm vளkகm ேகUA அைதpப]h எ2ைன Jn9kக ஊkகpபAt9னாy. 

கBtதAp\kகாக காpபr c உபேயாopபதாl கrpபm ஒB ெபSX2 வk]hl 

தdZவ9lைல, அ- கBைவ அnத ெபSX2 கBpைபkxBn- ெவ?ேய தll? 

vAoற-. இத2 ெபாBll அnத ெபS கrpபm எ2னேவா தKkoறாll ஆனாl அவr 

காpபr T ைவt-kெகாSட காரணtதாl சாதகம]ற �csைல உBவாkகpபUA அnத 

கrpபm கைலn- vAoற-. காpபr T ைவt-kெகாllளp பKn-ைர ெசyவ-, பல 

கrpபdகைளk கைலpபத]Z சமமான ஒB ெகாAைமயான ெசயl ம]0m மஹா பாபm 

அlலவா! எ20 �னா அpேபா- எ2Gடm சrcைச ெசyத- இpேபா- எ2 sைனLkZ 

வBoற-.  

     இdேக பாBdகll! எnத vஷயm ப]hய vKவான தகவlகைளt ெதKn- ெகாSட 

!றZ அnத vஷயm ெசyயt தZ9யானதா-தZ9ய]றதா எ2பைத நாேம Yயமாகேவ 

1TLெசy- ெகாllள1T6m. இdZqட கrமm ப]h vKவான தகவlகைள ெப0வத2 

ேநாkகm , கrமt9xBn-m ேவறான sஜYtதாtமாைவ , நாm அd�கரm 

ெசyயேவSAm எ2பத]Ztதா2 . இ-வைர  கrம  உதயtதாl oைடkZm 

ெபாBllகைளேய  நாm நm1ைடய வTவm ம]0m Jறp\  எ20  நm!k 

ெகாSTBkoேறாm. அைவக?xBn-m ேவறான ஒB <கpெபKய மoைம ெகாSட 

ஒB பதாrtதமான ஆtமாைவpப]h-எ2ைனpப]h ெதKn- ெகாllளLm இlைல, !றr 

ெசாlலk ேகUகL<lைல அதனாl இ-வைர எ2ேமl எனkேக நm!kைக இlலாத 

sைலkl தா2 இBkoேற2 எ20 ெசாlல ேவSTkBkoற-.  

   நாமகrமtதாl உடxl Zhp!Uட அைமp\ உSடாoற- எ2ப-qட s<tத 

ேநாkol ெசாlலpபUடதாZm. ேயாகt92 s<tதtதாl உkr கrம, ேநாகrமdகைள 
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ஈrt-kெகாlloற- எ20 12னேர நாm பTt-t ெதKn- ெகாSTBkoேறாm. 

எ-வைர நாm மGதக9kl இBkoேறாேமா அ-வைர நாm ஏ2 ஔதாKக உட{kZt 

ேதைவயான பரமா|kகைளேய oரஹனm ெசyoேறாm? ைவkKkக உடx2 

பரமா|kகைள ஏ2 oர7pப9lைல? Jகpபாக இBkZm மGதr ஏ2 Jகp\ வrண 

ப ர மா|kகைளேய  oர7koறா r ? கBpபாக இBpபவ r கBp\  வ rண 

பரமா|kகைளேய ஏ2 oர7koறாr? எ20 ெகாzசm �dகll Jn9t-p பாBdகll. 

      இத]Zk காரணm அவரவrகeைடய Zhp!Uட நாமகrமt92 உதயமாZm. மGதr 

ம]0m vலdZகekZ ஔதாKக ச�ர நாமகrமm உதயt9l இBkoற-, ஆைகயாl 

அைவகll ஔதாKக ஜா9 பரமா|kகைளேய oர7ko2றன. அதiட2 Zhp!Uட 

sபrச, ரச, கnத, வrண ெபயrெகாSட நாமகrம உதயtதாl, Zhp!Uட அேத 

வைகயான பரமா|kகைளேய oர7ko2றன. ஆனாl இnத நாமகrம s<tதtதாl 

sகlm \tகலt92 அவsைதைய-மா]றtைத ெதKn- ெகாllளாமl, அzஞாG உkr 

இைவகளாl உSடான உடைல மUAேம த2 வTவm எ20 அhoற-, நm\oற-.  

       சமயசாரm !2 இைணp\ (பKJVடm) ப]h !ரவசனm ெசyதேபா- ^jய �கா2` 

sவா< இvவா0 q0oறாr “அzஞாG உkr sவயm த2 (ஆtமாv2 ) 

அs9t-வtைத அைடயாளm காணாமl, நmபாமl !ற 9ரvயt92 பrயாயtைத 

அதாவ- வTவtைதேய தா2 எ20 நm\oற-. அhவாl எ2னேவா ஜடm, ேசதனm 

இரSAேம அhயpபAoற-. ஆனாl அேசதனt92 ெவ?pபாUைடேய அதாவ- 

ெதாUA அhயpபAm உடl-sபrசm, உடx2 sறm 1தலானைவக?ேலேய எ2 இBp\-

அs9t-வm இBkoற- என அnத அzஞாG நm\oறாr. எ2iைடய உடl, 

எ2iைடய \ைகpபடm, எ2iைடய �A, எ2iைடய -XமXகll எ2ேற இnத 

அzஞாGk2 உkr இ20வைர  நm!kெகாSTBkoற- . ேம{m இnத 

ெபாBllகைளc ேசrkகLm ம]0m பா-காkகLm இத2 அனnத பவdகைள 

�ணTt9Bkoற-. sவயm த2Gl ஞானm, தrசனm, ஆனnதm, சாn9 1தலான 

அனnத உணrLகll இBpபைத நmபாமl, அேசதனp ெபாBllக?2 sைலகைளேய 

தன- உணrLகll எ20 நm!kெகாSA அnத அzஞாG ஜடமாக ஆovUட-, அ- 

த2 ைசtத2யtைத நாசm ெசy- vUட-. இத2 ெபாBll ஆtமாேவ இlலாத-ேபாl 

(த]ெகாைல) ெசy-ெகாlloற-. ஆtமாைவ அ[pபவr மஹாபா!யாவாr, இlைலயா?” 

எ20 �கா2` sவா< ேகUoறாr.  

  sவபாவm மJKm பரபாவm இரeைட|m அ\வ. நானாேவ0, ஆனாl நா0 

பரபாவt&l இlைல. எ0^ைடய ஞானt&l-எ0^ைடய உணrNl பரபாவm 

அ\யpபxdற., அpபc அ\வேத sவயm எ0^ைடய உணrவாLm எ0K ஞா�-தrv 

உnr நmXdற.. இnத vஷயdகைள கவனt9l ைவt- இpேபா- நாm நாம 

கrமt92 93 உtதரp !ரkB9க?2 இயl\ ம]0m அைவக?2 காKயtைதp ப]h 

சrcைச ெசyயலாm. �dகllqட இைவகைளt ெதKn- ெகாllவ9l ஆrவமாக 

இBko�rகll எ20 எனkZt ெதKoற-. லp& ப]hய அt9யாயt9l இnத 

!ரkB9கll சmபnதமாக சrcைச ெசyயpபAmேபா- Zழpபm இlலாமxBkக, 

இpேபாேத அைவகைளpப]h நாm சrcைச ெசyவ- அவJயமாZm.  
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    க& நாமகrமm: எnத கrம உதயtதாl ஆtமா ஒB !றvkxBn- அAtத !றv 

எAkக ேவ0 இடt9]Zc ெசloறேதா-இ-வைர இBnத உடைல vUAvUA ேவ0 

உடைல ஏ]க இடm ெபயroறேதா, அnத நாமகrமtைத க9நாமகrமm எ20 

ெசாlo2றனr. எத2 உதயtதாl உkBkZ நரகp!றv அைமoறேதா அ- நரகக9 

நாமகrமமாZm. எத2 உதயtதாl உkBkZ vலdZp!றv அைமoறேதா அ- 

9Kய2சக9 நாமகrமமாZm. எத2 உதயtதாl உkBkZ மGதp!றv அைமoறேதா 

அ- மGதக9 நாமகrமமாZm. எத2 உதயtதாl உkBkZ ேதவp!றv அைமoறேதா 

அ- ேதவக9 நாமகrமமாZm. 

      ஜா& நாமகrமm:  ஜா9 நாமகrமm ஏேகn9Kய ஜா9, இரSA இn9Kய ஜா9, :20 

இn9Kய ஜா9, நா2Z இn9Kய ஜா9, ஐn- இn9Kய ஜா9 என ஜா9 நாமகrமm ஐn- 

vதமாக இBko2றன. எtதைன ஏேகn9Kய உkrகll இBko2றனேவா அைவக?l 

ஏேகn9Kய அs9t-வ ேநாkol [ஏேகn9Kய உkrகll எlலாm ெதாA(sபrச) 

ெபாh மUAேம ெகாSடைவ எ2ற ேநாkol] சமமாZm, இைத சாt'sயபாவm எ20 

ெசாlலpபAoற- . ஏேகn9Kய1m இரSA இn9Kய1m சமானமாo ஒ20 

ம]ெறா20ட2 ேசர1Tயா-, ஆைகயாl இைத அvயAசாZ எ20 ெசாlo2றனr. 

அvய!சாK சாtBsயபாவt92 ஆதாரt9l உkrகைள ஒ20 ேசrt-, ெதாZt- 

(group-ஆகp!Kt-) ஜா& எ2ற ெபயராl அைழko2றனr. எnத கrமt92 

உதயtதாl ஒB உkைர ஏேகn9Kயm எ20 ெசாloேறாேமா அnத நாமகrமtைத 

ஏேகn9Kயஜா9 நாமகrமm எ20 ெசாlo2றனr . sகcகாலt9l நமkZ 

பzேசn9Kயஜா9 நாமகrம உதயm sகcn- ெகாSTBkoற-, ஆைகயாl நாm 

பzேசn9Kய உkrகll எ20 அைழkகpபAoேறாm.  

    இdேக பாBdகll! நm1ைடய vBp\, ெவ0p\ காரணdகளாl பlேவ0 vதமான 

க9 ம]0m ஜா9 நாமகrமdகைள நாm கUTk ெகாlloேறாm, ேம{m அத2 உதயm 

வBmேபா- அnத sைலைய அைடயp ெப0oேறாm. �வt-வ சk9 ேநாkol எlலா 

உkrகem சமமாக இBnதா{mqட, ெவvேவ0 உkrகll ெவvேவ0 sைலkl 

காணpபAo2றன, நா2Z க9க?{m ம]0m ஐn- ஜா9க?{m காணpபAo2றன. 

உkrக?2 இnத பlேவ0 vதமான !றv sைலகைள எ2னேவா நாm கSqடாகேவ 

பாrkoேறாm. Jலr கrமdக?2 இBpைபேய ம0ko2றனr. எUA கrமdக?2 

உதயtதாl உkrகekZ ெவvேவ0 பல2கll, ெவvேவ0 மைனv, மkகll, ெசாt-, 

Yகdகll oைடko2றன. அைவக?2 ஆதாரt9l Yலபமாகேவ நாm கrமdக?2 

இBpைப s�!kக 1Toற-.  

     ச�ர நாமகrமm: எத2 உதயtதாl உkBkZ எnதவைக உடl உ]பt9யாoறேதா 

(body formation) அ- ச�ர நாமகrம உதய s<tதtதாலாZm. ச�ர நாமகrமm 

1.ஔதாKகச�ர நாமகrமm, 2.ைவkKkகச�ர நாமகrமm, 3.ஆஹாரகச�ர நாமகrமm, 

4.ைதஜசச�ர நாமகrமm, 5.காrமணச�ர நாமகrமm என ஐn- vதமாZm.  

    பnதன நாமகrமm: அnதnத உடx2 ெபயKேலேய பnதன நாமகrமm இBkoற-. 

இ-Lm ஐn- vதமாZm. 1.ஔதாKகபnதன நாமகrமm, 2.ைவkKkகபnதன நாமகrமm, 
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3.ஆஹாரகபnதன நாமகrமm, 4.ைதஜசபnதன நாமகrமm, 5.காrமணபnதன நாமகrமm 

எ2பனவாZm. ச�ர நாமகrமm உதயமாZmேபா- ஆஹார வrkகைணவTவp \tகல 

sகnதdகll உkr !ரேதசt9l oர7kகp பAo2றன. அைவக?2 !ரேதசdக?l 

ஒ20kெகா20 ச2sேலஷ சmபnதm எதனாl உSடாoறேதா அத]Z s<tதm இnத 

பnதன நாமகrமமாZm.  

    ச5காத நாமகrமm: எத2 உதயtதாl ஔதாKகm 1தலான உடlக?l ஓUைட 

அlல- -ைளகll (body without gaps and holes) இlலாமl ஒUAெமாtத உBவமாக 

அைமயk காரணமாக இBkoறேதா அைத ஔதாKகm 1தலான சdகாத நாமகrமm 

எ20 ெசாlo2றனr. இnத கrமmqட அnதnத உடxl ெபயKl ஐn- vதமாக 

இBko2றன. அைவகளாவன 1.ஔதாKகசdகாத நாமகrமm, 2.ைவkKkகசdகாத 

நாமகrமm , 3 .ஆஹாரகசdகாத நாமகrமm , 4 .ைதஜசசdகாத நாமகrமm , 

5.காrமணசdகாத நாமகrமm என ஐnதாZm. 

  சmsதான நாமகrமm: எத2 உதயtதாl ஔதாKகm 1தலான உடlக?l 

வTவm(ஆகாரm) அைமoறேதா அைத சmsதான நாமகrமm எ20ெசாlo2றனr. இ- 

ஆ0 வைகயாZm.  

1.சமச.ரsச சmsதானm-சமமான ச-ர வTவமான உடலைமp\-நாலாபkக1m சம 

அளvl அைம6m அழகான உடலைமp\.  

2.QயkேராதபZமeடல சmsதானm-ஆலமரm ேபால ேமlபாகm ெபKயதாகLm, 

�cபாகm ெமxn-m அைம6m உடலைமp\. 

3.sவா& சmsதானm-ேமlபாகm ெமxn-m, �cபாகm ெபKயதாகLm அைம6m 

உடலைமp\. 

4.Lpஜக சmsதானm-q2 1-Zட2 அைம6m உடலைமp\. (Hunchback body).  

5.வாமன சmsதானm-Zllளமான வTvl அைம6m உடலைமp\.  

6.�0டக சmsதானm-அேனக vதமான ெசாlலாl ெசாlல 1Tயாததாக (அவkதvய) 

அைம6m உடலைமp\. 

  அ5ேகாபா5க நாமகrமm: எத2 உதயtதாl உடxl அdகdகll, ம]0m 

உபஅdகdகll எ2ற ேவ0பாAகll காணpபAoறேதா அ- அdேகாபாdக 

நாமகrமமாZm. sதாவர ஏேகn9Kய உkrக?டm இnத கrமm உதயமாவ9lைல. 9ரச 

உkrக?ேலேய இnத கrமt92 உதயm காணpபAoற-. அdகm எ2றாl ைக, காl, 

தைல 1தxய 1koய உ0p\களாZm, ம]0m உப அdகm எ2றாl ைக காlக?l 

உllள vரlகll 1தxய Jhய அைவயவdகளாZm. இnத கrமm 1.ஔதாKக 
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அdேகாபாdகm, 2.ைவkKkக அdேகாபாdகm, 3.ஆஹாரக அdேகாபாdகm என 

:20 !KLகll உllளன.  

   சmஹனன நாமகrமm : சmஹ2னm எ2ற ெசாlைல �dகll பல1ைற 

ேகUTBp�rகll, இpேபா- அத2 ெபாBll உdகekZp \KயவBm. எத2 உதயtதாl 

எ{m\க?2 Zhp!Uட வxைம ம]0m பல !ைணp!l-Zhp!Uட Jறp\ அmசdகll 

காணpபAo2றன, அைதேய சmஹனன நாமகrமm எ20 ெசாlo2றனr. சmஹனனm 

எ2றாl எ{m\க?2 அைமp\ எனலாm . சmஹனன நாமகrமm ஆ0vதமாக 

இBko2றன. இத2 உதயtதாl ஆ0 vதமான எ{m!2 அைமp\கll அைடயp 

ெப0oேறாm. சmஹனன நாமகrம உதயm மGதக9 ம]0m இரSA இn9Kயm 

1தலான vலdZக9 உkrக?l மUAேம காணpபAo2றன. ஏேகn9Kய ஜா9 

vலdZ க9k{m ம]0m ேதவ, நாரo க9 உkrக?ட1m சmஹ2ன நாமகrமm 

காணpபAவ9lைல.  

    1.வjரNரஷபநாராச சmஹனனm: எnத உடxl வjரt9]Z சமமான எ{m\கll, 

வjரமயமான ேபாrைவயாl 1lவ-m :டpபUட இைணp\காளாl இைணkகpபUAm 

இBko2றேதா அnத உடலைமpைப வjரvBஷபநாராச சmஹனனm எ20 

ெசாlo2றனr. எnத எ{m\ வஜரt9]Z சமமாக அைசkக 1Tயாத வxைம 

உைடயதாக இBkoறேதா அைத வjரm எ20 ெசாlo2றனr. vBஷப நாரச எ2றாl 

1lைமயாக :டpபUட எ{m\க?2 இைணp\ எ20 ெபாBll. எpபT எஃகாl ஆன 

�லாl வாச]பTkl கதLகll ^Uடp பUTBkoறேதா அ-ேபால என அhக. 

  

     2.வjரநாராச சmஹனனm: எnத உடxl வjரt9]Z சமமான எ{m\கll எ2னேவா 

இBkZm ஆனாl அைவக?2 இைணp\ வjரமயமாகLm ஆனாl அnத இைணp\ 

வjரp ேபாrைவயாl :டpபடாததாக ஆனாl சாதாரணp ேபாrைவயாl :டpபUடதாக 

காணpபAoறேதா அnத உடலைமpைப வjரநாராச சmஹனனm எ20 ெசாlo2றனr. 

  

  3.நாராச சmஹனனm: எnத உடxl எ{m\க?2 இைணp\ சாதாரண �லாl 

!ைணkகp பUTBkZm ஆனாl அnத இணp\kகll வjரt9]Z சமமான வ{வான 

�lகளாக இBp9lைலேயா அnத உடலைமpைப நாராச சmஹனனm எ20 

ெசாlo2றனr.  

  4.அrதநாராச சmஹனனm: எnத உடxl எ{m\கll 1lவ-m :டpபடாத 

இைணp\களாl ஆனேதா அnத உடலைமpைப அrதநாராச சmஹனனm எ20 

ெசாlo2றனr. 

     5.��த சmஹனனm: எnத உடxl வjரm ேபா2ற எ{m\கll இlைலேயா ம]0m 

அ ைவ  ஒ 20 kெகா20  : ட pப டா த இ ைண p\ க ளாl ! ைணkக pப UA 

இBko2றனேவா அnத உடலைமp\ �xத சmஹனனm எ20 ெசாlo2றனr. 
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    6.அசmpராpதாs'பாcகா சmஹனனm: எtத உடxl எ{m\கll ஒ20kெகா20 

�l இைணp\களாl இைணயாமl, நரm\களாl இைணkகp பUTBkoறேதா அnத 

உடலைமpைப அசmpராpதாsBபாTகா சmஹனனm எ20 ெசாlo2றனr. 

    சரமச�K உkrகekZ-தtபவ ேமா~கா< அதாவ- அேத பவt9l 1k9 அைட6m 

உkrகekZ வjரvBஷபநாராச சmஹனன உடl அைமoற- எ20 12னr நாm 

s<tத உபாதானm vஷயm ப]h ெதKn- ெகாSடேபா- காரண காZய இரகFயm 

எ2ற \tதகt9l பாrtேதாm. அதாவ- அnத உkrகekZ அnத Zhp!Uட நாமகrம 

உதயm காணpபAoற-. ஆனாl அnத சmஹனனm ேமா~m ெபற எnத உதv6m 

ெசyவ9lைல. ஏழாm நரகm ெசl{m மGதrகll ம]0m vலdZகekZmqட இnத 

வjரvBஷபநாராச சmஹனன உடலைமpேப காணpபAoற-.  

  ெபSகekZ �c:20 சmஹனன உடxl ஏதாவ- ஒB உடலைமpேப 

காணpபAo-. அதனாl அவrகll ெபS பrயாயt9l ேமா~m ெபற1Tயாத sைல 

காணpபAoற-, ேம{m ஆறாm நரகt9]Z �ேழ6mqட அAtத !றv எAkக 

ெபS!றvkxBn- ெசlல 1Tயாத sைல6m காணpபAoற-. கரணாiேயாகt9l 

அpபTpபUட ம0kக 1Tயாத v9-sயமm இBn-mqட ெபS பrயாயt9{m 1k9 

ெபறpபAoற- எ2ற நm\தl மஹா அzஞானm எ2பைதேய காUAoற-.  

     பரதேஷt9ரt9l இpேபா- ஐnதாm காலm-tkகாலm நடn- ெகாSTBkoற-. 

இnத காலt9l இdZ !றkZm மGதrகll ம]0m vலdZகekZ �c:20 

சmஹனனt9l ஏதாவ- ஒ2ேற அைமoற-. ஆைகயாl ஐnதாm காலt9l நkன1G 

tை~ எAtதவrகllqட sேரX ஏ0m \Bஷாrtதm ெசyய 1Tயாதவrகளாகேவ 

இBko2றனr . அ-ேபால அAtத  !றvkl oைரேவkoயm ெசl{m 

1GவrகekZkqட உtதம சmஹனனமாக கBதpபAm 1தl :20 சmஹனன 

உடலைமp\கேள காணpபAo2றன. எனேவ இnத tkகாலt9l யாBm (9கmபர 

1Gவr உUபட) 16-ஆm கlபt9]Zேமl-அcYத கlபt9]Zேமl ெச20 !றv 

எAkக 1Tயாத sைலேய காணpபAoற-.   

  இரSடாவ- அlல- :2றாவ- சmஹனனதாK உkேர (9கmபர 1Gவேர) 

உபசமsேரX ஏh 11-ஆm Zணsதானmவைர ெசl{m \Bஷாrtதm ெசyய1T6m, 

ஆனாl அவrகளாl ~பகsேரXkl ஏ0m \Bஷாrtதtைதc ெசyய1Tயா-. 

[ஐnதாmகால 9கmபர 1Gவrகll ஏழாm Zணsதானt9]Zேமl ெசlல 

1Tயாதவrகளாகேவ இBko2றனr.] இvவாேற உடலைமp!]Zm 1k9pபாைதkl 

12ேன0வத]Zm, 1k9 அைடவத]Zm s<tத-ைந<t9க சmபnதm இBkoற-. 

�SAm ஒB vஷயtைத ெசாlxvAoேற2-எnத ஒB சmஹனன1m உkK2 

\Bஷாrtதt9]Z சாதகமாLm இlைல , பாதகமாகLm இlைல . உkr உடl 

இரSAkZ<ைடேய அtயnதாபாv இBkoற-.  

    sபrச, ரச, கnத, வrண நாமகrமm: எnத கrமt92 உதய s<tதtதாl உடxl 

sபrசm, ரசm, கnதm, வrணm 1தxயன கணpபAoறேதா அnத கrமdகைள 1ைறேய 

sபrச நாமகrமm, ரச நாமகrமm, கnத நாமகrமm, வrண நாமகrமm எ20 
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ெசாlo2றனr. \tகல 9ரvயt9l sபrசm 1தலான ZணdகekZ 20 பrயாயdகll 

இBko2றன எ2பைத நாm 12னேர ெதKn- ெகாSTBkoேறாm , அைவ 

ஞாபகt9l இBkoறதா? அ9l sபrச Zணt9]Z எUA பrயாயdகll , ரச 

Zணt9]Z ஐn- பrயாயdகll, கnத Zணt9]Z இரSA பrயாயdகll, வrண 

Zணt9]Z ஐn- பrயாயdகll என பாrtேதாமlலவா, அதiட2 நாமகrமm எ2ற 

ெசாlைலc ேசrtதாl 2 0 நாமகrமdகll வBm . அைவகll �cகSடவா0 

இBko2றன. 

       sபrச நாமகrமt92 எUA !KLகளாவன: ெசாரெசாரpX, மழமழpX, பz, ேலO, 

பைச, வரUF, �தm, உfணm. ரச நமகrமt92 ஐn- !KLகளாவன: கசpX, கZpX, 

.வrpX, XTpX, இ�pX. கnத நாமகrமt92 இரSA !KLகளாவன: ந0நாJறm, 

.rநாJறm. வrண நாமகrமt92 ஐn- !KLகளாவன: க'pX, �லm, FகpX, ம"சll, 

ெவllைள. 

    கtயா^/rN நாமகrமm: இத2 காKயtைதp பாrtதாl உdகekZ ேவTkைகயாக 

இBkZm . க9 நாமகrமt-ட2 அேத ெபயrெகாSட கtயாi^rv அதாவ- 

க9pராேயாkயாi^rv கrம1mqட பnதமாoற-. உkr ஒvெவாB சமய1m ஏதாவ- 

க9 ம]0m கtயாi^rv கrமtைத பn9tத வSணேம இBkoற-. மGதக96ட2 

மiVயகtயாi^rv கrம1mqட பnதமாoற- அ-ேபால ம]ற க9கeட2qட 

அதனத2 கtயாi^rv6m பnதமாoற- எ20 ெதKn- ெகாlledகll. ஆனாl இ9l 

ஒB ேவTkைகயான vஷயm எ2னெவ2றாl க9 நாமகrமt92 உதயm எ2னேவா 

ஒvெவாB சமய1m sகcn- ெகாSTBkoற-, ஆனாl கtயாi^rvk2 உதயm 

எ2னேவா vkரக க9k2ேபா- மUAேம sகcoற-. இnத காரணtதாl இைத ேஷtர 

vபாo கrமm எ20 ெசாlo2றனr. இdZ vபாகm எ2றாl கrமt92 பல2 அlல- 

உதயm. அAtத !hv எAkக உkr இடm ெபயroற-, அpேபா- மUAேம இnத கrம 

உதயm sகcoற-. இnத கrமt92 காKயm எ2னெவ20 ேகU�rகளானாl, இத2 

s<tதtதாl உkK2 1]!றv வTவm vkரக க9kl எpேபா-m இBkoற-. \9ய 

க9kZ ெகாSA ெசl{m காKயmqட இnத கrம உதய s<tதtதாலாZm. சKயாகp 

\Kயvlைலயா  எ2ன ? பரவாklைல , �SAm ெசாloேற2 ேகedகll . 

மiVயக9pராேயாkயாi^rv அlல- மiVயகtயாi^rv, ேதவகtயாi^rv, 

9Kய2சகtயாi^rv, ம]0m நரககtயாi^rv என இnத கrமm நா2Z vதமாZm. 

      எnத உkr ேவ0 இடt9l இறn-, மGதக9kl !றv எAkக இடmvUA ேவ0 

இடm ெசl{mேபா- அnத vkரக க9kl மiVயகtயாi^rv நாமகrம உதயm 

இBkoற-. உதாரணt9]Z இvவா0 எAt-k ெகாlledகll, ஒB நாy இறn- மGத 

!றv எAkகpேபாoற- எ20 ைவt-kெகாlledகll. vkரக க9k2 1தl 

சமயt9ேலேய அத2 மGத ஆ6?2 உதயm ெதாடdo vAoற-, மGதக9 

நாமகrமt92 உதய1m ெதாடdo vAoற-. ஆனாl மiVயகtயாi^rv நாம 

கrமt92 உதய காரணtதாl அத2 1]!றvயான நாy !றvkl அ- இBnத வTவm 

vkரக o9kl இBkZmவைர இBn- ெகாSTBkoற-. மGத உடைல ஏ]Zm 1தl 
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சமயt9xBn-தா2 அnத உkr மGத வTவtைதp ெப0oற-. இ- உdகekZ 

ேவTkைகயாக இBkoறதlலவா!  

        கtயாi^rv நாமகrமt92 உதயm vkரக க9kl அ9{m 9Bpபt-ட2 உllள 

vkரக க9klதா2 காணpபAoற-. ஆனாl B�க9kl அதாவ- 9Bpபm இlலாத 

ேநரான vkரக க9kl ெச20 அேத சமயt9l ேவ0 !றv எAkZm உkrக?டm 

இத2 உதயm காணpபAவ9lைல. அpபT ஏ2? ம]0m ேவ0 Zhp!Uட க9 

சmபnதமான வTவtைத எpேபா- அைட6m? எ20 �dகll ேகUகலm. இரSA 

ேகllvகekZm ஒேர ப9lதா2. சmsதான நாமகrம உதயtதாl, உkBkZ அnத 

Zhp!Uட க9 சmபnதமான உடx2 வTவm அைடயpபAoற-. ஆஹார பrயாp9 

1Tய ஒB சமயm இBkZmேபாேத சmsதான நாமகrமt92 உதயm ெதாடdo 

vAoற-, அnத உkBkZ \9ய வTவ1m oைடt- vAoற-. எdZ !றv 

எAkoறேதா அdேக 12னேர ெசyயpபUட உடl, தயாrsைலkl இBkoற-, உkr 

அdZ ெச20 அதill \Zn- ெகாlloற- எ20 எSண ேவSடாm. பைழய 

ஆைடைய அlல- o[n-ேபான ஆைடைய vUAvUA \9ய ஆைடைய-12னேர 

தயாr ெசyயpபUட  ஆைடைய  ேபாUAkெகாllவ- ேபால இdZ  12னேர 

தயாKkகpபUட உடlகll இlைல. உkr உடl சmபnதமான பரமா|kகைள 

oர7koற-, அ- !Sட வTவமாo !றZ உடl வTவமாக ஆoற-. ேஹ உkேர! 

உடx2 இnத வTவtைதேய � எ20 எSண ேவSடாm, இத2 வTவm, sறm 

1தxயவ]ைற உSiைடய- எ20 நmபாேத! இத]Z உபாதான காரணm எ2னேவா 

ஆஹார வrகைணயாZm ம]0m இnத உடl அைமய s<tத காரணm நாமகrமt92 

உதயமாZm. உனkZm இnத உட{kZm [ஏகேஷtர அவஹாக சmபnதm தvர] ேவ0 

எnத சmபnத1m இlைல. இைத ந2Z ெதKn-ெகாSA உ2GxBn-m உடl 

ேவறான- எ20 அhn-ெகாll. 

   Nஹாேயாக& நாமகrமm: vஹாயm எ2றாl வானm-ஆகாசm. அகாசt9l 

ெசl{தl vஹாேயாக9 யாZm. ஆனாl பறைவகll ஆகாயt9l பறpப- அlல- 

vkரக க9kl ெசlவ- எ2ற ெபாBllக?l இைத எAt-kெகாllள ேவSடாm. 

ஏென2றாl vkரக க9kேலா அlல- அபrயாptத sைலkேலா இnத கrமt92 

உதயm காணpபடvlைல. vஹாேயாக9 எ2ப92 ெபாBll நகrதl-நைட-ெசlைக 

எ2பதாZm. யாைனk2 ெசlைக, வாt- நடtதl ேபால என அhக. இ- 1.!ரசsத 

vஹாேயாக9, 2.அ!ரசsத vஹாேயாக9 என இரSA vதமாZm. 

    இvவா0 4 க9, 5 ஜா9, 5 ச�ரm, 5 பnதனm, 5 சdகாதm, 6 சmsதானm, 3 

அdேகாபாdகm, 6 சmஹனனm, 20 sபrச ரச கnத வrணm, 4 கtயாi^rv, ம]0m 2 

vஹாேயாக9 என 14 !Sடp !ரkB9கll ப]h பாrtேதாm. இைவ எlலாm ேசrn- 

65 உtதர !Sடp !ரkB9கll இBko2றன. அAtத கTதt9l அ!Sடp 

!ரkB9கll ப]hp பாrkகலாm. 

                                                            ெஜy `ேனn9ரா! 

                                                                                                                                   -உdகll அmமா   
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                        கrமm-உtதரpAரk'&கll-பாகm 2 
கcதm-3                                                                                                                             16-6-2002 

         அ2\ �னா, ேமானா, 

         அேனக உtதம Yபா�rவாதm.  

      நாமகrமt92 உtதரp !ரkB9க?2 பல \9ய ெபயrகைளk ேகUA இைவகைள 

நாdகll எpபT ஞாபகt9l ைவt-kெகாllளp ேபாoேறாm எ20 கவைலைய 

ெவ?pபAt9 இBntrகll . மகllகேள ! கவைலெகாllள ேவSடாm . கவைல 

ெகாllவதாl ஞாபகm எ2னேவா வரpேபாவ9lைல. ஆமாm, இைவகைள எpேபா- 

பTko�rகேளா அpேபா- இைவக?2 இயl\ அlல- இைவக?2 காKயm எ2ன 

எ20  உdகekZ  \KயவBoறதா  இlைலயா ? அvவளLதா2 , இvவளL 

ெதKn9Bnதாl ேபா-m . எ9rகாலt9l எnத சnதrபpபt9லாவ- ஏதாவ- 

!ரkB9k2 ெபயr வBமானாl அpேபா- �dகll இnத \tதகt92 பkகtைதt 

9Bp! இnத கTதtைத உdகளாl பாrkக 1T6m அlலவா! !Sடp !ரkB9கைளp 

ப]hp பாrtத !றZ, இpேபா- அ!Sடp !ரkB9கைளp ப]h சrcைச ெசyயலாm, 

வாBdகll. அZBலZ, உபகாதm, பரகாதm ம]0m உcவாசm இnத நா2ைக6m 

ஒ2றாகp sைனvl ெகாllள Yலபமாக இBkZm . ஆைகயாl அைவக?2 

காKயdகைள இpேபா- பாrkகலாm.  

     அL'லL நாமகrமm: இnத கrமt92 உதயtதாl உடl இBm\ ZSAேபால அ9க 

பeவாக இlலாம{m, காoதp^ ேபால <கேலசாக பறn- ேபாகாம{m இBkoற-. 

அதனாl அZB, அலZ இரSைட6m ேசrt- அL'லL எ20 ெசாlo2றனr.  

   உபகாத நாமகrமm: Yய-tdZ vைளvkZm சk9 வBதைல அlல- த]ெகாைல 

ெசy- ெகாllவைத உபகாதm எ20 ெசாlo2றனr. எnத கrமt92 உதயtதாl 

உடx2 அவயவm உkK2 -2பt9]Zk காரணமாக அைமoறேதா அைத உபகாத 

நாமகrமm எ20 ெசாlo2றனr. ெபKய ெகாm\, �Sட மாrபகdகll, <கpெபKய 

வk0 1தxயன உkBkZ -2பm தBm அவயவdகளாZm.    

    பரகாத நாமகrமm: !ற உkrகekZ tdZ இைழtதl அlல- !ற உkrகைளk 

ெகாl{தl பரகாதm எ20 ெசாlலpபAoற-. எnத கrமt92 உதயtதாl உடxl 

!ற உkrகekZt tdoைழkகk கா ரணமான \ tகலdக?2 அைமp\ 

உSடாoறேதா அைத பரகாத நாமகrமm எ20 ெசாlo2றனr. உதாரணமாக பாm!2 

வாkl உllள vஷpப]கll, ேதll ெகாAkZ 1தxயவ]hl !ற உkrகekZ tdZ 

ெசy6m vஷm உ]பt9யாதl, Jdகm, \x, J0tைத 1தxயவ]h2 qrைமயான 

காl நகdகll ம]0m ப]கll, Jல மரdக?2 vஷp பழdகll 1தxயன பரகாத 

நாமகrம உதயm s<tதtதாl உSடாo2றன.  

     உcவாச நாமகrமm: எnத கrமt92 உதயtதாl உkr :cைச உllேள இlt- 

ெவ?ேய vAm சாமrt9யtைதp ெப0oறேதா அைத உcவாச அlல- sவாேசாcவாச 
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நாமகrமm எ20 ெசாlo2றனr. ஆதப ம]0m உtேயாத நாமகrமm எ2ற இரSA 

ெபயrகைள ஒ2றாக sைனvl ெகாllள Yலபமாக இBkZm, ஆைகயாl அைவகைள 

இpேபா- பாrkகலாm.  

  ஆதப நாமகrமm: எnத கrமt92 உதயtதாl உடxl ஆதபm அதாவ- 

உVணt-ட2 qTய ஒ?-!ரகாசm ேதா20oறேதா, அைத ஆதப நாமகrமm எ20 

ெசாlo2றனr. �Kய vமானt92 பாதர !Btvகாkக உkrக?டm ஆதப நாமகrம 

உதயm காணpபAoற-.  

   உtேயாத நாமகrமm: எnத கrமt92 உதயtதாl உடxl உtேயாத அதாவ- 

உVண<lலாத ஒ?-!ரகாசm ேதா20oறேதா, அைத உtேயாத நாமகrமm எ20 

ெசாlo2றனr. சn9ர vமானt92 பாதர !Btvகாkக உkrகll, <2<Gp ^cJ 

ம]0m Jல உkrக?l உtேயாத நாமகrம உதயm காணpபAoற-. ெநBp!l 

உVண1m, !ரகாச1m இBpபதாl அkGகாkக உkrக?l ஆதப நாமகrம 

உதய<BkZமlலவா?  எ20 �dகll ேகUகkqAm.  

          அkGகாkக உkrக?டm ஆதப நாமகrமt92 உதயm காணpபடvlைல. அ9l 

உVணm இBkoற- ஆனாl அைத ஆதப எ20 ெசாlவ9lைல, அைத ேதஜச எ20 

ெசாlo2றனr. இnத உVணm, உVண sபKசநாமகrம உதயtதாl உSடாoற-. 

�rயvமானt9l உllள  !Btvகாkகdக?2 ச rவாdகt9{m -எlலா 

!ரேதசt9{m உVணm உSடாoற-, அைதேய ஆதப எ20 ெசாlo2றனr. சn9ர 

vமானt9l உllள !Btvகாkkக?2 எlலா !ரேதசdக?{m உSடாZm 

உVணம]ற !ரகாசtைத உtேயாத எ20 ெசாlo2றனr.    

     9Kய2ச க9kl உllள ஏேகn9Kய, பrயாpத, பாதர, !Btv காkகdக?டேம 

ஆதப நாமகrம உதயm காணpபட 1T6m. �k ஷம உkrகll, அkGகாkகdகll, 

வா6காkகdகll, அபrயாpதdகll, வனsப9காkகdகll, ஜலகாkகdகll ம]0m 9ரச 

உkrகll 1தxயனவ]hl ஆதப நாமகrம உதயm ஏ]பAவ9lைல. உtேயாத 

நாமகrமt92 உதயmqட பாதர, பrயாpத, !Btvகாkக, ஜலகாkக, !ரtேயக 

வனsப9காkக, ம]0m பrயாpத இரSA இn9Kயm 1தl சzJ பzேசn9Kய 

9Kய2ச உkrக?l Jல உkrக?டm மUAm காணpபAoற-. ம]ற க9 உkrக?டm 

ஆதப அlல- உtேயாத நாமகrமdக?2 உதயm sகcவ9lைல.  

   ேபா-m! இpேபா- இ2im ெகாzச நாமகrமp!ரkB9கைளp ப]h பாrkக 

ேவSTய- �த<Bkoற-. யாt9ைரkl மைல ஏ0mேபா- ெகாzசm பTகேள �தm 

இBkZmேபா- , ேமேல ேகாkx2 ேகா\ர தrசனm oைடtதாl நாm \9ய 

\t-ணrcJ6ட2 பTகைள ஏற 1]பAoேறாm அlலவா! அ-ேபால இpேபா- 22 

நாமகrம !ரkB9கll மUAேம நாm பாrkக ேவSTய- �த<Bkoற-. இைவகll பt- 

ேஜாTகளாக இBko2றன. நா2Z ேஜாTகll ஒB ZlவாகLm-ெதாZ9யாகLm, ஆ0 

ேஜாTகll ஒB ZlவாகLm-ெதாZ9யாகLm, ம]0m இரSA trtதdகர நாமகrமm, 
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srமாண நாமகrமm (கUAமான நாமகrமm) எ2பனவாZm. இpேபா- இைவகைளp 

ப]hp பாrkகலாm. 

  9ரசm-sதாவரm, பாதரm-YU ~மm, பrயாp9-அபrயாp9, !ரtேயகm-சாதாரணm 

இnத நா2Z ேஜாTக?l ெபாBtதமான இரSTl ஒB !ரkB9k2 உதயேம 

உkrக?டm காணpபAoற-.  

       &ரச நாமகrமm: இரSA இn9Kயm 1தl பzேசn9Kயm வைர உllள உkrகைள 

9ரசm எ20 ெசாlo2றனr. 9ரச நாமகrம உதயtதாl உkr 9ரச பrயாயt9l !றv 

எAkoற-.     

  sதாவர நாமகrமm : ஐn- vதமான ஏேகn9Kயdகைள sதாவரm எ20 

ெசாlo2றனr. sதாவர நாமகrம உதயtதாl உkr sதாவர பrயாயt9l !றv 

எAkoற-.   

      பாதர நாமகrமm: பாதர நாமகrம உதயtதாl உkr !றவ]றாl தAkகpபAm, ம]0m 

தா2 !றவ]ைற தAkZm உடைலp ெப0oற-. பாதர உடl Yவr அlல- !ற 9டp 

ெபாBllகைளk கடn- ெசlல 1Tயா- , ம]0m பாதர உடைல ேவ0 9ட 

ெபாBllகem Z0kேக \Zn- ெசlல 1Tயா-. இரSA இn9Kயm 1தலான உkr 

பாதர உடைல [பBஉடl] உைடயனேவ. ஏேகn9Kயm பாதரm, �U~மm என இரSA 

வைகயான உடைல6m உைடயனவாகேவ காணpபAo2றன. 

  

     �UMம நாமகrமm: �U~ம நாமகrம உதயtதாl !ற ெபாBllகளாl தைட ெசyய 

1Tயாத உடl ெபறpபAoற-, அ-Lm த2னாl ேவ0 ெபாBllகைளt தைடெசyய-

கUApபAtத 1Tயாததாக இBkoற-. �U~ம ம]0m பாதர உkrகll சmபnதமாக 

நாm கரணா^ேயாக அ\Vகm எ2ற Ixl vKவான சrcைச ெசy9Bkoேறாm. 

அdZ பrயாpத, அபrயாpத உkrகll ப]h6m, ஆ0 பrயாp9கll ப]h6m vKவான 

vசாரைண ெசy9Bkoேறாm.   

  

  பrயாpத நாமகrமm: பrயாpத நாமகrம உதயtதாl ஆஹாரm 1தலான ஆ0 

பrயாp9கll உBவாo2றன , இைவகll v9pபT 1lைமயைடபைவகளாக 

இBko2றன. பrயாp9 எ2றாl 1lைம ெப0தl. ஆஹார பrயாp9, ச�ர பrயாp9, 

இn9Kய பrயாp9, Yவாேசாcவாச பrயாp9, பாஷா பrயாp9, ம]0m மன பrயாp9 என 

ஆ0 பrயாp9கll இBko2றன.  

      அபrயாpத நாமகrமm: அபrயாpத நாமகrம உதயtதாl ஒB பrயாp9qட 1lைம 

ெப0வ9lைல . அத]Z 12னேர உkr மரணமைடn- vAoற- . எlலா 

ப rயா p9 கem உBவாக t ெதா ட do  vAo2றன ஆனாl ஒ20qட 

1lைமயைடவ9lைல. இnத உkrகll லp9 அபrயாpதகm - லp9யபrயாpதக உkr 

எ20 ெசாlo2றனr. அைவ ஒB Yவாசt92 18-l ஒB பாக ேநரt9l மரணமைடn- 

vAo2றன. அைவகekZ ஒB பவm-!றv இvவளL Jhயதாக இBkoற- ஆைகயாl 

இைத  �tரபவm எ20  ெசாlo2றனr . ஏேகn9Kயm 1தl மன1ைடய 
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பzேசn9Kயdகllவைர எlலா ஜா9k{m அபrயாபத உkrகll (�tரபவm எAkZm 

உkrகll) காணpபAo2றன.  

    !ரtேயகm ம]0m சாதாரணm என உடlகll இரSA vதமாக இBko2றன. 

!ரtேயகஉடx உkr அதாவ- ஒB உட{kZ ஒB உkr மUAேம ெசாnதm 

ெகாSடாAவ-. ஆனாl சாதாரணஉடx உkr எ2றாl ஒB உடxl அனnத 

உkrகll ஒvெவா20m த2உடlேபால உKைம6ட2 வாcவ-, அதாவ- ஒB உடxl 

அனnத உkrகll ஒ2றாக வாcவ-. [ஒB �UTl ZAmபt9l உllள பல உkrகll 

வாcவ- ேபால என அhயLm] ெபBmபாலான உkKனdகekZ ஔதாKக உடேல 

காணpபAoற-. !ரtேயகm, சாதாரணm எ2ற !KL வனsப9உடx உkrக?l 

மUAேம காணpபAo2றன. ம]ற ஏேகn9Kயdகem ம]0m எlலா 9ரச உkrகem 

!tேயக உடைல உைடயைவகேள யாZm. 

    Aரtேயக நாமகrமm: !ரtேயக நாமகrம உதயtதாl உkBkZ !ரtேயக உடl 

oைடkoற-. [இைத தG உடx எ20m q0o2றனr] 

   சாதாரண நாமகrமm: சாதாரண நாமகrம உதயtதாl உkrகekZ ெபா-வான 

உடl oைடkoற-. sேகாத உkrக?டm சாதாரண நாமகrம உதயm காணpபAoற-. 

இைவக?{m �Uசமm, பாதரm என இரSA !KLகll காணpபAo2ற2. [சாதாரண 

உடைல ெபா-உடl எ20m q0o2றனr] 

      ம]ற ஆ0 ேஜாT நாமகrமdக?2 ெபயrகll s9ரm-அs9ரm, Yபm-அYபm, Yபகm-

-rபகm , Ysவரm--sவரm , ஆேதயm-அனாேதயm , யசs�rt9-அயசs�rt9 

எ2பனவாZm. இpேபா- இைவகll ஒvெவா2h2 இயl\ ப]h6m பாrkகலாm.  

  s&ர நாமகrமm: s9ர நாமகrமt92 உதயtதாl உடxl தா- ம]0m 

உபதா-kகll அதனத2 இடt9l இBko2றன-அைவக?l JைதL அlல- vKசl 

உSடாவ9lைல . தா- எ2ப92 ெபாBll தdகm , ெவll? , ெசm\ ேபா2ற 

உேலாகdகll எ20 எSண ேவSடாm. மGத ம]0m vலdZ க9 உkrக?2 

உடlக?l ஏl தா-kகll இBko2றன . அnத தா-kகll ப]hேய இdZ 

ேபசpபAo2றன . அைவகளாவன சா0 (ரசm ) , இரtதm (Jகp\ அ|kகll ) , 

மா<சm(இைறcJ), ெகாlp\, எ{m\, மjைஜ, Ykர(ெநா9-enzyme) அைவகll இnத 

வKைசkேலேய 1lைம ெப0o2றன. இைவகைளt தvர ஏl உபதா-kகll qட 

இBko2றன, அைவகளாவன வாதm, !tதm, Jேலஷமm, Jரm, தைச, ேதாl, 

அTவk0(உதராkG). s9ர நாமகrம உதயtதாl ரசm 1தலான தா-kகll Zhp!Uட 

காலmவைர அnத வTvl மாறாமl இBko2றன.  

  

     அs&ர நாமகrமm: அs9ர நாமகrம உதயtதாl தா- ம]0m உபதா-kகll ஒேர 

இடt9l sைலt9ராமl இயdZm வTvl [இரtதm உடxl ஓAவ-ேபால] 

ெசயlபAo2றன. ரச தா-vxBnேத ம]ற தா-kகll உ]பt9யாo2றன.  
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   Oப நாமகrமm: Yப நாமகrம உதயtதாl உடx2 அவயவdகll-1கm 1தxயன 

ஆழகாக இBko2றன அதாவ- வ�கரமாக , மoccJ அ?kகk qTயதாக 

அைமo2றன.  

   அOப நாமகrமm: அYப நாமகrம உதயtதாl உடx2 அவயவdகll-1கm 1தxயன 

ஆழக]றதாக இBo2றன அதாவ- அBவBpபான , -kகm தரkqTயதாக 

அைமo2றன.  

    Oபக நாமகrமm: Yபக நாமகrம உதயtதாl !றr அnத உkKடm காதl-அ2\ 

காUAo2றனr. 

   .rபக நாமகrமm: -rபக நாமகrம உதயtதாl !றr அnத உkKடm அ2\ 

காUAவ9lைல. உடl அழகாக இBnதா{mqட !றr இைத அவம9ko2றனr.  

    Osவர நாமகrமm: Ysவர நாமகrம உதயtதாl வ�கரமான-கவrcJயான Zரlவளm 

oைடkoற-.  

  .sவர நாமகrமm: -sவர நாமகrம உதயtதாl வ�கரம]ற-ெகாAைமயான 

Zரlவளm oைடkoற-.  

    ஆேதய நாமகrமm: ஆேதய நாமகrம உதயtதாl அ]\தமான அதாவ- !ரகாசமான  

உடலைமp\ oைடkoற-.  

  அநாேதய நாமகrமm: அநாேதய நாமகrம உதயtதாl அJdகமான அதாவ- 

அBவBpபான  உடலைமp\ oைடkoற-. 

  யசs�rt& நாமகrமm : யசs�rt9 நாமகrம உதயtதாl உலகtதாr 

vBm\mபTயான நlெலாlkகm உSடாoற-.  

  

  அயசs�rt& நாமகrமm: அயசs�rt9 நாமகrம உதயtதாl உலகtதாr 

ெவ0kZmபTயான tய பழkகdகll உSடாo2றன. வாBdகll!  

இ2im இரSA !ரkB9கேள பாrkக ேவSTkBkoற-.  

     Qrமாண நாமகrமm: srமாண நாமகrம உதயtதாl உடx2 அவயவdகll சKயான 

1ைறkl உ]பt9யாo2றன. இ- sதான (இட)srமாணm, !ரமாண(அளL)srமாணm 

என இரSA vதமாZm. ஜா9 நாமகrமt9]Z உகnதாrேபாl கSகll 1தலான 

உ0p\kகll(அவயவdகll) எdZ இBkக ேவSAேமா அnத இடt9l உBவாக sதான 

srமாண நாமகrமm s<tதமாZm. எpபT �ikZ கSகll அத2 உடxl Zhp!Uட 

இடt9{m , தவைளkZ கSகll அத2 உடm!l Zhp!Uட இடt9{m , 

மGதrகekZ கSகll அவrக?2 உடxl Zhp!Uட இடt9{m இBpப- ேபால 
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அைமய இnத நாமகrமேம s<tதமாZm. !ரமாண நாமகrம உதயtதாl கSகll 

1தxயன எnத அளvl அதாவ- scசkkகpபUட எSXkைகk{m, அளv{m 

(numbers and size) உ0p\கll உBவாக s<tதமாZm. 

     brtத5கர நாமகrமm: trtதdகர நாமகrம உதயtதாl உkr trtதdகரராக ஆZm 

!றvைய எAkoற-. அவKட<Bn- 9vயtெதாG வBoற-, சமவசரண ைவபவdகll 

அைமo2றன ேம{m பzச கlயாணm 1தலான பல அ9சயdகll அnத !றvkl 

sகco2றன.  

     இnத 93 நாமகrமp !ரkB9க?2 வrணைனையp பTt-t ெதKn-ெகாSட !றZ 

�dகll எnெதnத !ரkB9கைளk கUTkெகாllளலாm எ20 Jnதைன ெசyo�rகll? 

ேவ0 எ- இlைல எ2றா{m trtதdகரp !ரkB9 ஒ2றாவ- பnதm ெசyயt 

தZ9யான- அlலவா எ2ற எSணm உdகll மன9l ஓAoறதா? 1த21தxl இnத 

vஷயt9l நாm ஒB 1TLkZ வரேவSAm. இnத !ரkB9க?2 ெபயrகll எlலாm 

ெதKயாvUடா{mqடp பரவாklைல. ஆனாl எlலாவ]ைற6mvட 1koயமான ஒேர 

vஷயm எ2னெவ2றாl, நாm நm அhvl ந2Z Jn9t- எnத ஒ' கrமVm பnதm 

ெசyய தL&யானேத அlல எ2ற ஒB உ09யான 1TLkZ வரேவSAm. இ-ேவ 

<க<க அவJயமான ஒ2றாZm.   

     ஒB கrமt92 பலனாl அlல- உதயtதாl oைடkZm ெபாBllக?l யாBkZ 

BJ இBkoறேதா, அதனாl Yகm oைடkoற- எ2ற \t9 இBkoறேதா, எனkZ 

இnத கrம உதயm இBnதாl எvவளL ந2றாக இBkZm எ2ற \t9 இBkoறேதா, 

அவr கrம பnதtைத ஏ]கkqTயதாக-ெசyய ேவSTயதாக நm\oறாr. இ- 

அவBைடய :டநm!kைக -<tயாt-வமாZm . இ9xBn-  பnத  தt-வ 

சmபnதமாகLm ம]0m எlலா தt-வdகll சmபnதமாகLm அவBkZ vப�தமான 

நm!kைகேய இBkoற- எ2பேத ெவ?cசமாoற-. 

    நாமகrமt92 உtதரp !ரkB9க?l Jல Yபp !ரkB9கll-\SXய வTவm 

ெகாSடைவ ம]0m Jல அYபp !ரkB9கll-பாப வTவm ெகாSடைவ. \SXய 

பKணாமtதாl -YபஉணrL ெகாllவதாl -vYtத பKணாமtதாl !ரசstத -

Yப(\SXய) !ரkB9கll பnதமாo2றன. ம]0m பாப பKணாமtதாl-அYபஉணrL 

ெகாllவதாl-சdkேலஷ (த2 vBpபmேபால காKயm sகழ ேவSAm எ2ற tராத 

இcைச  உணrவாl ) பKணாமtதாl அ!ரசstத -அYப (பாப ) !ரkB9கll 

பnதமாo2றன. 

    கrமm \tகல 9ரvயtதாலான ஒB ெபாBll, அ- !ற ெபாBll (பர 9ரvயm), 

எ2iைடய ெபாBll அlல. அைதk கUTk ெகாllவேதா, vAவேதா எnத உkK2 

ஆ9kகt9{m இlைல. அனnத�Kயm ெகாSட அரஹnத பகவா2qட கrமt92 

எnத ஒB அவsைதைய6m-பrயாயtைத6m மா]ற 1Tயாதவராகேவ இBkoறாr. 

ஆைகயாl \SXயp !ரkB9கைள பnதm ெசyதl எ2ப- நm vBpபt9]Z 
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உதnதாrேபாl நடpப9lைல  (நm இVடmேபாl sகcவ9lைல ) எ2ப- 

உ09யாoற--s�பணமாoற-.  

   எnத Oப உணrவாl Xe_யp Aரk'& பnதமாdறேதா, அnத Oபஉணr[ 

எ0னேவா உnZ0 பZணாமமாLm. ஆைகயாl, அnத உnr அnத பZணாமtைத 

Fn&t., ெதZn. ெசyயVc|m இlலயா? அ. நmமாl ெசyயk�cய. தா0 

இlைலயா? எ20 �dகll ேகUகலாm. 

       மகllகேள! ேஹ உkrகேள!! அனா9 காலமாக இnத :டநm!kைகயாl இnத உkr 

பா9kகp பUTBkoற-. எlலா தrமdகem (philosophies) உkBm, உட{m 

ேவ0ேவ0 எ2ேற நm\o2றன . ஆனாl ஆைச 1தலான உkKl ேதா20m 

உணrLக?xBn-m [vகார உணrLக?xBn-m] qட உkr ேவறான- எ2ப- 

பலBkZm அவrகll எSணt9l வBவ9lைல. Zhp!Uட YபஉணrL ெகாlleதl 

தZ9யானேத எ20 நm\தl எ2னேவா ஆsரவ1m, பnத1m ஏ]க ேவSTய 

தt-வdகll எ2ற \t9kனாலாZm. YபஉணrL ெகாlleதl எ2iைடய ைகkl 

இBkoற-, எ2 vBpபmேபால vகார உணrLகைள மா]ற1T6m அlல- அைதேய 

ெசyய1T6m எ20 நm\பவr �வ தt-வ1m , ஆsரவ-பnத தt-வdகem 

ஒ20kZllஒ2ேற என நm!kெகாSTBkoறாr எ20 ெபாBll. ஏl தt-வdக?2 

சKயான இயl\m-சKயான sவ�ப1m ம]0m அnத தt-வdகekZll உllள 

ேவ0பாAகem அவBைடய எSணt9l வரேவklைல! 

     �dகேள 1TL ெசy- ^ைஜ ெசy6mேபா-m, சாs9ர sவாtயாயm ெசy6mேபா-m 

இைடkl ஏதாவ- ேவvேவ0 Jnதைனகll உdகll மன9l ஏ2 வBoற-? எ20 

ெசாl{dகll பாrkகலாm. நாm vBpபmேபால அnத Jnதைனகll வரvlைல 

அlலவா! நாm YபஉணrL ெகாllemேபா- எpபT அnத அYப உணrLகll நாm 

vBpப<lலாமேலேய, இயlபாகேவ, அnத பrயாயt92 YயtதZ9யாேலேய நm<l 

ேதா2hvAoறேதா அ-ேபால , அYபஉணrL ெகாllemேபா-qட இைடkl 

இயlபாகேவ YபஉணrLm \Zn- vAoற-. இnத இய]ைகயான sகcLகll 

அzஞாGகekZt ெதKவ9lைல, அவr அnத இராக உணrைவ தா2 ெசyவதாக 

நm\oறாr- தாேன அத2 கrtதா எ20 நm\oறாr.  

  ஞாG உkrகll Yப-அYப உணrLகll 1தலானைவக?xBn- த2 தGtத 

sைலp\t த2ைமைய (sவ  அs9t-வtைத ) ேவ0பAt9  அho2றனr . 

ஞாGகekZkqட Yப-அYப உணrLகll வBo2றன, ஆனா{mqட அnத 9K\ 

உணrLகைள அவrகll ெசyவதாக எS|வ9lைல, கrtBtவ\t9 ெகாllவ9lைல. 

அைவகைள , அவrகll பாrpபவrகளாக அதாவ- த2Gl ேதா20m vகார 

உணrLகைளp பாrpபவrகளாக மUAேம இBkoறாrகll. [ஞாதா 9BVடாவாக 

இBkoறாrகll, அைத அவrகll ெசyவதாக நm!kைக ெகாllவ9lைல.] அzஞாGகll 

YபஉணrLகll ெசyய ேவSAm அlலவா? அpபT ெசyயாமl நாm தrமt9l எpபT 

இBkக 1T6m? எ20 எS|oறாrகll-நm\oறாrகll.  
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    ேஷாடசகாரண பாவைன ேநா2\ ேநாrpபதாl, trtதdகர நாமகrமm பnதமாoற- 

எ20 அzஞாG உkr சாs9ரt9l பTkoற-. நா2qட trtதdகரp !ரkB9 

கUTkெகாllேவ2, trtதdகரp !ரkB9 பn9pப- எvவளL நlல vஷயm என அnத 

அzஞாG உkr sைனkoற-. ஆனாl சmயk9BVT உkBkேக trtதdகரp 

! ரkB9k2 ப nத m sகழ1T6m எ2ற  vஷயtைத , அnத  அzஞாG 

ெதKn9Bkகvlைல. `ேனn9ர பகவானாl ெசாlலpபUட ேமா~மாrkகm எlலா 

உkrகem ெபறேவSAm எ2ற Yப உணrLm, இ-ேபா2ற !ற Yப உணrLகem 

ஞாGகekZ இயlபாகேவ வBo2றன, அpேபா- trtதdகரp !ரkB9 தானாகேவ 

அpபTpபUட ஞாGகekZ பnதமாoற-. ஆனாl எnத உணrவாl trtதdகரp 

!ரkB9 பnதமாoறேதா, அnத பKணாமdகைள அவr ெசyயt தZ9யான- எ20 

நm\வ9lைல-உபாேதயm அதாவ- trtதdகரp !ரkB9 பnதமாக ேஷாடசகாரண 

பாவைன ேநா2\ ஏ]க ேவSTய- அவJயm எ20 நm\வ9lைல . ஆனாl 

அnதரdகt9l sைலt9Bkக 1Tயாதேபா- அnத ஞாGkZ `ேனn9ர பகவானாl 

ெசாlலpபUட ேமா~மாrkகm எlலா உkrகem ெபறேவSAm எ2ற YபஉணrL 

இயlபாகேவ வBoற-. [அதாவ- trtதdகரp !ரkB9 பn9t-k ெகாllள ேவSAm 

எ2ற இcைசேயாA ேஷாடசகாரண பாவைன ேநா2\ ேநாrpபவrகekZ ஆsரவ, பnத 

தt-வdகைள ெசyய ேவSTயேத எ2ற எSணm இBpபதாl அவr ஞாG6m 

இlைல, அpபTp பUடவrகekZ trtதdகரp !ரkB9 பnதமாவ-m இlைல.] 

உSைமkl ெசாlல ேவSAெம2றாl ஒB1ைற trtதdகரp !ரkB9 பnதமாகt 

ெதாடdo vUடாl, எUடாm Zணsதாணmவைர ஒvெவாB சமய1m இைடvடாமl 

அ- பnதமாok ெகாSேட இBkoற-. Jலr அnத பவt9ேலேய trtதdகரராக 

ஆoறாrகll, Jலr ேதவ அlல- நரக க9kl ஒB பவm எAt- !றZ trtதdகரராக 

ஆoறாrகll.   

  இpேபா- எnெதnத !ரkB9கll Yப, அYப அதாவ- \SXய ம]0m பாப 

!ரkB9கll எ20 பாrkகலாm. நாm கrமdக?2 எUA :லp !ரkB9கைள6m, 

ம]0m அத2 உU!KLகளான 1 4 8 உtதர p !ரkB9க?2 vKவான 

வrணைனகைள6m ப]hp பாrtேதாm. சாs9ரdக?l Jல இடdக?l இnத 

!ரkB9கைள 122-ஆக கணkoAm 1ைற6m காணpபAo2றன. அைவகைளk கSA 

�dகll !ர<pபைடய ேவSடாm. 148 !ரkB9க?l Jலp !ரkB9கைள ஒ2றாக 

ேசrt- 122 ஆக கணkoAm வழkக1m இBkoற-. அ- எpபTெயGl 5 ச�ரm, 5 

பnதனm, 5 சdகாதm ஆoய நாமகrமdகைளt தGt9Gயாக கணkoடாமl, 5 ச�ர 

நாமகrமt9ேலேய பnதன, சdகாத நாமகrமdகைளc ேசrt- 15-kZ ப9l 5-ஆக 

கணkol எAt-k ெகாllo2றனr. அேதேபால sபrசm 1தலான 20 !ரkB9kZ 

ப9l sபrசm, ரசm, கnதm, வrணm இnத நா2ol அைவக?2 உU!KLகைள ேசrt- 

20-kZ ப9l 4-ஐ எSXkைகkl எAt-k ெகாllo2றனr.  

     இvவா0 (10+16) 26-ஐ 148-l க[kக (148-26) 122 !ரkB9களாகk கணkoAm 

வழkக1m உllள-. இைவக?l சmயk <tயாt-வm ம]0m சmயkt-வp !ரkB9கll 

இரSAm ேநரTயாக பnதமாZm தZ9 இlலாததாl, பnதt தZ9யானp !ரkB9க?2 

எSXkைக (122-2) 120 தாZm. லp& அtயாயt9l பாபp !ரkB9க?2 பல2தBm 
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சk9(அiபாகm) அனnத மடdZ Zைறoற-, ம]0m \SXயp !ரkB9க?2 

பல2தBm சk9(அiபாகm) அனnத மடdZ அ9கKkoற- ேபா2ற வrணைனகைள 

பாrkக இBkoேறாm. அைவக?2 ெபாBைள �dகll சKயாகp \Kn- ெகாllளேவ, 

நாm இdZ இnத கrம !ரkB9க?l எைவ பாபp !ரkB9கll, எைவ \SXயp 

!ரkB9கll எ20 !Kt-p பாrkக இBkoேறாm. எUA கrமdக?l கா9 கrமm 

அகா9 கrமm என இரSA !KLகll இBko2றன.  நாm அைவக?2 எnத உtதரp 

!ரkB9கைளp பாrtேதாேமா அnத வTvl இnத பாப, \SXயp !ரkB9கைளp 

!Kt-p பாrkகலாm .122 !ரkB9க?2 கணkZpபT வBm பாப , \SXயp 

!ரkB9க?2 எSXkைகைய ( )-இnத அைடp\kZhkl காSo�rகll. 

இவJ\l கா& கrமt&0 எlலாp Aரk'&கzm பாபpAரk'&கேள யாLm. 

    

  அகா9 கrமt9l \SXp!ரkB9கll ம]0m பாபp!ரkB9கll இரSAேம 

காணpபAo2றன. இvவா0 148 !ரkB9க?l 68 \SXயp !ரkB9கll ம]0m 

கா9, அகா9 இரST{m ேசrt- 47+53=100 பாபp!ரkB9கll இBko2றன. 68 

\SXயp !ரkB9கll ம]0m 100 பாபp!ரkB9கll இரSைட6m ேசrtதாl 

ெமாtதm 168 !ரkB9கll வBo2றன, ஆனாl �dகll 1தxl ெமாtதm 148 உtதரp 

!ரkB9கll இBko2றன எ20தாேன qh�rகேள , அ- எpபT? எ20 

ேகUo�rகளா?  

   உdகll ேகllvkxBn- �dகll <கLm கவனt-ட2 பTko�rகll எ2ப- 

ெதKoற-. இ- <க நlல vஷயmதா2. 168-l sபrசm 1தலான 20 !ரkB9கll 

                      கா9 கrமm                    அகா9 கrமm

                ஞானாவரணm - 5                     ேவத�யm - 2

               தrசனாவரணm - 9                        ஆ6ll - 4

               ேமாஹ�யm - 28                   நாமm - 93 (67)

                 அnதராயm - 5                    ேகாt9ரm - 2

                  ெமாtதm - 47                ெமாtதm 101 (75)

                \SXயp !ரkB9கll                     பாபp !ரkB9கll

                   சாதா ேவத�யm  - 1                   அசாதா ேவத�யm - 1

        Yபா6ll(மGத, ேதவ, 9Kய2ச) - 3                    அYபா6ll (நரக) - 1

               Yப நாமகrமm - 63 (37)                                  அYப நாமகrமm - 50 (34)

                 உcச ேகாt9ரm - 1                                 �cச ேகாt9ரm - 1

                   ெமாtதm - 68 (42)                        ெமாtதm 53 (37)
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\SXயm, பாபm இரST{m ேசrn9Bko2றன. \SXயp !ரkB9kl \SXய 

sபrசm 1தலான 20-m , பாபp !ரkB9kl பாப sபrசm 1தலான 20-m 

ேச rn9Bko2றன . இைவகைள  1 2 2 ! ரkB9கll எ2ற  கணko2பT 

ெசாlலேவSAெம2றாl 42 \SXயp !ரkB9கll, (47+37) 84 பாபp !ரkB9கll, 

ஆக ெமாtதm 126 !ரkB9களாZm. இpேபா- இvவளL vKவாகp பாrtத !றZ, Yப 

நாமகrமm, அYப நாமகrமm இரSைட6mqட நாm கUடdக?l ேபாUA பாrkகலாm.    

நம கrமm \SXயm             பாபm                

க9 ேதவக9, மGதக9 - 2  நரகக9, 9Kய2சக9 -2

ஜா9 பzேசn9Kயm -1 1 1தl 4 இn9Kயdகll -4

ச�ரm எlலா ச�ர1m - 5                        -

பnதனm எlலா பnதன1m - 5                        -

சdகாதm எlலா சdகாத1m - 5                        -

அdேகாபாdகm எlலாm - 3                        -

sபrசனா9 எlலாm - 20 எlலாm - 20

சமsதானm சமச-ரsய - 1 ம]ற எlலாm -5

சmஹனனm வjரvரஷபநாராச- 1 ம]ற எlலாm -5

அi^rv மiVய, ேதவ க9யாi^rv - 2 நரக, 9Kய2ச க9யாi^rv -2

vஹாேயாக9 !ரசsத vஹாேயாக9 - 1 அ!ரசsத vஹாேயாக9 -1

அZBலZ அZBலZ -1                         -

பரகாதm பரகாதm - 1 உபகாதm - 1

உcவாசm உcவாசm - 1                       -

ஆதபm ஆதபm - 1                       -

உtேயாதm உtேயாதm - 1                       -

9ரசm 1தxயன 9ரசm, பாதரm பrயாpதm, 

!ரtேயகm - 4

sதாவரm, �Uசமm, 

அபrயாpதm, சாதாரணm - 4

s9ரm 1தxயன s9ரm, Yப, Yபக, Ysவர, 

ஆேதய, யசs�rt9 - 6 

அs9ரm, அYப, Yபக, -sவர, 

அநாேதய, அயசs�rt9 - 6 

trtதdகர trtதdகர - 1                        -

srமாணm srமாணm - 1                        -

ெமாtதm 63 50
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    கrமm அனா9 காலமாக இைடvடாமl பn9t-k ெகாSTBkoற-. ஆ6ll பnதm 

Jல ேநரdக?l மUAm sகcoற-, ம]ற ஏl :ல !ரkB9கem இைடvடாமl 

பnதமாok ெகாSTBko2றன. உkr YபஉணrL ெகாSடா{m, அYபஉணrL 

ெகாSடா{m எUA கrமdக?2 பnத1m sகcoற-. அைவக?l கா9 கrமdகll 

எlலாm பாப வTவேமயாZm, உkBkZt tைம பயpபைவகேள யாZm. அகா9 

கrமdக?l பாபm, \SXயm என இரSA vதமாZm, அைவக?l \SXயp 

!ரkB9க?2 பnதm Yப உணrவாl-�ய பKணாமtதாl sகcoற- ம]0m பாபp 

!ரkB9க?2 பnதm அYப உணrவாl-சdேலஷ பKணாமtதாl [கrமtதாl வBm 

கVடdகைள ேபாkZm எlலா 1ய]Jகem பயGlலாமlேபாக அைத எpபT 

ேபாkZவ- எ2ற Jnதைனkl ஆcவதாl] sகcoற-.  

    இ9xBn-  YபஉணrL ெகாSடா{mqட கrம பnதm sகcoற-, பnதt9xBn- 

தp!kக 1Tயா- எ2ப- s�பணமாoற-. ஆனாl சmயkt-வtைதp ெப]ற-m 

<tயாt-வ1m, அனnதாiபn9 ஆoய கஷாயdகll பnதமாவ- s20 ேபாoற-; அnத 

சமயt9xBn- Zhp!Uட !ரkB9க?2 பnதm தைடபUAp ேபாoற-, அதாவ- 

அnத !ரkB9கll பnத N|cOt& ஆo2றன. பTpபTயாக அpரtயாkயானாவரணm, 

!ரtயாkயானாவரணm, சzYவலனm ஆoய கஷாயdக?2 உதய<2ைம sகcoற-, 

அத]Z உகnதாrேபால !ரkB9க?2 பnத v6cYt96m sகcoற-.  

    இvவா0 கrம பnதm இlலாமl ேபாவேத சmவைர யாZm. சmவைர6ட2, srஜைர6m 

sகcoற- அதாவ- சtதாvl இBkZm கrமdகllqட அ9க அளvl உkைர vUA 

vலo vAo2றன. பnதm sகழாமl இBtதl சmவைர ம]0m சt-வm Zைறn- 

ெகாSேட ேபாதl srஜைர எனpபAoற- . இைதேய ேமா~மாrkகm எ20 

ெசாloேறாm. ஏென2றாl இnத வ[kl ெச20தா2 நாm ேமா~tைதp ெபற 

ேவSAm. 

    இdZ !ரkB9க?2 பnதm s20 ேபாவ- ப]h சrcைச ெசyேதாm. ஆனாl பnதm, 

!ரkB9 பnதm, !ரேதச பnதm, s99 பnதm, ம]0m அiபாக பnதm என நா2Z 

வைகயாக இBpபைதp பாrt9Bkoேறாm, அைவ உdகll ஞாபகt9l இBkoறதா?  

    உkr எpேபா- சமயkt-வtைதp ெப0oறேதா அpேபா- இnத நா2Z வைகயான 

பnத இழp\m sகcoற-. Zhp!Uட Jல !ரkB9க?2 பnதm s20ேபாoற-, ம]ற 

!ரkB9க?2 !ரேதச பnதm Zைறnத எSXkைகkl sகcoற-, கrமdக?2 

s99 பnத1m ஒB ேகாடாேகாT கட]காலt9]Zm Zைறவாகேவ ஆoற-, ம]0m 

பாப கரமdகll Zைறnத பல2தBm அளvl பnதமாo2றன. \SXய கrமdக?2 

s99 எ2னேவா Zைறoற- ஆனாl அைவக?2 பல2 தBm சk9 அ9கமாoற-. 

சmயkt-வm ெப]ற !றZ இைவகll எlலாm sகழேவ ெசyo2றன.  

   ஆனாl எpேபா- உkr த2 sவ�பtைத ெதKn- ெகாllவ9l ஆவl ெகாlloறேதா, 

தt-வஞான சmபnதமாகLm, த2 ஆtம சmபnதமாகLm அnத பvvய உkBkZ 

BJ6m , ஆrவ1m உSடாoறேதா அpேபா9Bn- , அதாவ- சmயkt-வm 
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அைட6m12 sகlm பzசலp9 ெப0m காலt9lqட கrமdக?l எnதைன 

மா]றdகll sகco2றன , கrமdக?2 சk9  எvவா0 தளrவைடo2றன , 

எ2பைதpப]h நாm பாrtேதாமானாl, நாm காரணv0\ கrம5கzkL பயn. 

ெகாec'nேதாm, எpேபா. நமkL ஆtமXt& வ'dறேதா அpேபாெதlலாm 

கrம5கll நxநx5dp ேபாd0றன எ0K சாs&ர5கTl ெசாlலpபxவ. 

Qயாயமானேத எ20 �dகll ெசாl�rகll.  

   கrமdக?l sகlm எlலா மா]றdகem, கrமdக?2 Yய தZ9யாl sகco2றன, 

நாm கrமt9l எ-Lm ெசyய ேவSTயதாக இlைல-நாm எ-Lm ெசyயLm 1Tயா-! 

கrமdக?2 அnத sைலகைள-மா]றdகைள சKயாகp \Kn- ெகாllள அத]Z12 

Jலவ]ைறt ெதKn-ெகாllவ- அவJயமாZm. அைவகைளp ப]h நாm அAtத 

கTதt9l பாrkகலாm.  

                                                           ெஜy `ேனn9ரா.  

                                                                                                                                  - உdகll அmமா.     
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                        கrம சmபnதமான Fல வைரயைறc ெசாJகll 
கcதm-4                                                                                                                             7-7-2002 

            அ2\ �னா, ேமானா,  

            அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

    ஒB பkகm கrம சmபnதமான தகவlகைளp பTt-, Zhpபாக நாமகrமt92 

உtதரp !ரkB9கll (oைளகll) ம]0m அைவக?2 காKயdகைளt ெதKn- 

ெகாSடதாl �dகll <Znத ஆcசKயpபUடதாகLm, உdகeைடய பல சnேதகdகll 

vலoயதாகLm, ம0பkகm இைவகைள எlலாm ெதKn- ெகாllளாமl சmயkt-வm-

ந]காUJ ெபற1Tயாதா எ2ன? எ2ற ேகllvைய6m எlp! இBko�rகll. அத]Z 

ப9l, அவJயm ெபற 1T6m எ2பேதயாZm.  

    ஒBவBkZ ஏதாவ- vயா9 வnதாl அத]Z Jocைசெபற அவr மBt-வKடm 

ெசloறாr. மBt-வராl ெகாAkகpபUட மBn92 ெபயr, அத2 இரசாயனp ெபயr, 

அ- ேவைல ெசy6m vதm, உடxl அதனாl ஏ]பAm மா]றdகll ம]0m அ- எpபT 

உடxxBn- ெவ?ேயBm இைவகைள எlலாm ப]h அவr ெதKn9BkகாvUடா{m, 

அவr அnத மBnைத உUெகாSடாl நலமைடய மாUடாரா எ2ன? அவr 

ேநாkxBn- Zணமைடய மாUடாரா எ2ன? �dகேள ெசாl{dகll . அnத 

டாkடBkேக ஒB vயா9 வn- vUடாl, அnத vயா9ைய ZணமாkZm மBn-க?2 

ெபயrகll அவBkZ ெதK6மாதலாl, அவr vயா9 தானாகேவ ZணமாovAமா எ2ன? 

அlல- அவrqட அnத மBn-கைள எAt-k ெகாllள ேவSAமா? அnத 

மBn-கைளc சாp!Uேட  அவrqட நலமைடவாr , இlைலயா? மBnைத 

சாp!Aவதாl ேநாy ZணமாZm எ2ற 9டநm!kைக அவBkZ இBkoறதlலவா. 

ஆனாl அnத vயா9 வnதவr, மBn- கைடkZc ெச20 அவr vBpபpபT ஏதாவ- 

ஒB மBnைத வாdoc சாp!Uடாl எ2னவாZm? அவr ேநாkxBn- இlைல, அவr 

வாckைகையேய qட இழkக ேநரலாm அlலவா! 

       அேதேபால ஒB உkr கrம சmபnதமாக எ-Lm ெதKn9BkகாvUடா{m, அவராl 

சmயkt-வtைதp ெபற1T6m . ஆm , ஆனாl அவr `ேனn9ர பகவானாl 

உபேதJkகpபUட !ரேயாஜனமான ஏl தt-வdகைள அpபTேய நm!, அைவகைள 

ஆyL :லm உ09 ெசy-, தா2 யாr, !ற ெபாBllகll எைவ எ2ற அhL 

(ேபதvzஞானm) ெப]0, த2 sைலயான இயl\ எpபT இBkoறேதா அpபTேய 

ஆyv2 :லm அhn-, கrம உதயtதாl oைடkZm ேபாகp ெபாBllகll தா2 

சmபா9tதைவ, தா2 அiபvpபைவ எ2ற \t9 ெகாllளாமl, உடேல நா2 அlல, 

ஆைச 1தலான எ2Gl ேதா20m 9K\ உணrLகll எ2iைடயதlல எ2ற அhL 

ெப]றாl, அnத உkr சmயkt-வtைத அைடய 1T6m.  

  எனkZ ஒ20 ெசாl{dகll , இdZ நாm ஆகமdக?l ெசாlலpபUட 

vஷயdகைளt ெதKn- ெகாlloேறாேம அ- உSைமயா அlல- ெபாyயா? 

அைவகll எ2னேவா I]0kZ I0 சதvoதm உSைமயlலவா? அpபT எ2றாl 
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உSைமையt ெதKn- ெகாllவதாl நm1ைடய ஞானm வளrcJ அைடoறதா அlல- 

மdop ேபாoறதா? ெதாைலkகாUJkl ெசy9கைளt ெதKn- ெகாllளp ெபா-வாக 

எlேலாBm எvவளL ஆrவமாக இBkoறாrகll, உலol நடkZm vஷயdகைள 

உடikZட2 ெதKn- ெகாllளவ9l ஆrவ1ைடய இnத உkr, த2Gl அனா9 

காலமாக எ2ன நடkoற- எ2பைத மறn-vUA, ம]ற எlலா ெவ? vஷயdகைள6m 

ெதKn- ெகாllவ9l பkt9யm !Tt- அைலoற-! 

     நm<l ேதா20m ஒvெவாB சமய உணrv2 s<tதtதாl எvவளL ம]0m எvவா0 

கrமm பnதமாoற-, அைவ எpேபா- எnத பலைனt தBoற-? இnத கrம பnதm 

ம]0m கrம பலGxBn- நm1ைடய sைலp\t த2ைம ேவறானதா, இlைலயா? 

இ9xBn- vAபட வ[ ஏதாவ- இBkoறதா? \SXயm ெசyவதாl ேமா~மாrkகm 

ஆரmபமாZமா , ஆகாதா? இnத vஷயdகைளp ப]hெயlலாm ெகாzசmqட 

Jnதைன இlலாமl , அ- எைதெயlலாm பாrkoறேதா அைவக?l தா2 

sைனpபைத ெசy-, தாim ேமா~மாrkகt9l இBpபதாக சமாதானமைடoற-.  

     மகllகேள! ேமா~மாrkகm <கLm எ?ைமயான-m, Yலபமாக அ|கkqTய-m, 

இய]ைகயான-m, இ2பம?pப-m, மoccJகரமான-மாZm. ஆனாl உkrகekZ 

இத2�- நm!kைகதா2 ெகாzசmqட இBpபதாகt ெதKயvlைல. இ-தா2 

இரகJயm . நா2 Jல ெசயlகைளc ெசyயேவSAm , அpேபா-தா2 நா2 

ேமா~மாrkகt9l சாதைன ெசyததாZm எ2ற Zழpபm இnத உkrக?டm 

காண1Toற-. நl{ணrL ெகாlleவ-m ம]0m உடலாl ெசy6m ெசயlகemதா2 

தrமm, 1k9pபாைத எ20 இnத உkr நm\oற-. ஆனாl நlல ம]0m ெகUட 

உணrLகள]ற 1kகாலt9{m கmபm ேபா20 sைலயான ஞானானnதமய வTவமான-  

sவயm ஆtமா-நானாoய உkராேவ2 எ2ப- இnத உkBkZ ஏ]\ைடயதாக இlைல.  

உடலாl ெசyயpபAm ெசயlகll எlலாm ஜடt92 (அhL இlலாத ெபாB?2) 

ெசயlகளாZm, !றெபாB?2 ெசயலாZm, உkr அைதc ெசyயேவ 1Tயாத 

ெசயலாZm! நlல ம]0m ெகUட உணrLகll vபாவ-9K\ உணrLகளாZm, அைவ 

ஆtமாv2 இயlபான உணrLகளlல, உkK2 sவபாவt9]Z எ9ரான 9K\ 

உணrLகளாZm . அpபT இBkZmேபா- இயl\kZ எ9ரான காKயdகைளc 

ெசyவதாl இnத உkKடm இயlபான மா]றm, sவபாவ பrயாயm எpபT ெவ?pபAm?  

  ந]காUJ வTவ. ந2னm!kைக வTவ இயlபான மா]றm, sவபாவ பrயாயm 

ஆtமாvl ெவ?pபUட !றேக ேமா~மாrkகt9l அnத உkr ெசl{m பயணm 

ஆரm!kZm. அத]Z12 அnத ஆtமா ஐn- லp9கைள அவJயm அைட6m. அnத 

ஐn- லp9க?2, இயl\கைளp ப]h ெதKn-ெகாllள Jல வைரயைற ெசா]கைள 

(technical terms-கைள) ெதKn- ெகாllவ- அவJயமாZm . இpேபா- நாm 

அைவகைளp ப]hp பாrkகலாm. 

  கrமபnதm நா2Z vதமாகc ெசாlலpபAoற- எ20 12னr நாm பல1ைற 

பTt9Bkoேறாm. எnத கrமp !ரkB9k2 பnதm sகcoறேதா அ- Aரk'& 

பnதமாZm. எvவளL எSXkைகkl கrம பரமா|kகll பnதமாoறேதா, அnத 
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பரமா|kக?2 எSXkைகைய Aரேதச பnதm எ20 ெசாlo2றனr. ஒB 

சமயt9l அனnத கrம பரமா|kகll பnதமாo2றன, அைத சமயpAரபtதm அதாவ- 

ஒB சமயt9l பnதமானைவகll எ20 ெசாlo2றனr. பnதமாZm சமயt9ேலேய 

அnத கrமm அ9கபUசm எvவளL காலmவைர உkBட2 கUASA-பn9tத sைலkl 

இBkZm ம]0m எpேபா- அ- கrம வTvxBn- vAபUA உkைர vUAp !K6m 

எ2ப-m scசkkகpபAoற-. இnத கால அளைவ s&& பnதm எ20 ெசாlo2றனr. 

அnத கrம பரமா|kக?2 பல2 தBm சk9ைய அ^பாக பnதm எ20 

ெசாlo2றனr. பnதமான !றZ கrமm உkr !ரேதசt9l பnத sைலkேலேய 

இBkoற-. இைத சt.வm அlல- கrமt92 சtதா எ20 ெசாlo2றனr. கrமm 

பnதமான !றZ Zhp!Uட காலmவைர அத2 உதயm அlல- உtரைண 

sக cவ9lைல , அnத  கால tைத  ஆபாதாகால m எ20  ெசாlo2றன r . 

ஆபாதாகாலt9]Zp !றZ கrம உதயm -வdZoற- அதாவ- பல2 ெகாAt-vUA 

உkைர vUA vln- vAoற- அதாவ- கrம sைலkxBn- கrம<lலாத \tகல 

வTைவ அைடoற-. இைத கrம Qrஜைர எ20 ெசாlo2றனr. இ- ெபா-வான கrம 

srஜைரயாZm, ேமா~மாrkகtைத ெகாAkகவlல srஜைர இlைல.  

   இvவா0 ஒvெவாB சமய1m ஒB சமயp!ரபtத அளL பnத1m, ஒB சமயp!ரபtத 

srஜைர6m sகcoற-. இnத 1ைறkl உkK2 சtதாvl அனnதானnத கrமm சtதா 

வTvl இBn- ெகாSTBkoற-. அ9xBn- ஒvெவாB சமய1m ஒB சமயp!ரபtத 

கrமdகll vlo2றன, ஒB சமயp!ரபtத அளL பnதமாok ெகாSAm இBkoற-. 

இதனாl கrமt92 சt-வm எpேபா-m உkBட2 இBnத வSணm உllள-. ஒB 

சமயt9l பnதமான பரமா|kகll ஒ2றாக உதயt9]Z வBவ9lைல ஆனாl 

ஆபாதாகாலm 1Tnத-m அAtத சமயt9xBn- s99k2 கைடJ சமயmவைர 

இைடvடா- ெகாzசm ெகாzசமாக பரமா|kகll vlnத வSணm இBko2றன. 

இnத காலtைத கrமt92 உதய காலm எ20 ெசாlo2றனr. ஒேர சமயt9l 

உதயமாZm கrம பரமா|kக?2 ச:கtைத Qேஷகm எ20 ெசாlo2றனr.  

   ஒB சமயt9l பnதமான கrம பரமா|kகll ெதாடrn- அேனக வBடdகllவைர 

உதயt9]Z வnத வSணm இBko2றன. நாm ஒvெவாB சமய1m கrமtைத பnதm 

ெசy- ெகாSAm இBkoேறாm. ஆைகயாl எnெதnத கrம பரமா|kக?2 s99 

1lைமயைடoறேதா  அைவ  தGtதGயாக பல சமயdக?l பnதமான 

பரமா|kகளாக இBnதா{m, அைவகll ஒ2றாக ேசrnேத உதயt9]Z வBo2றன. 

அைவக?2 ஒUAெமாtத பலைன அைவகll உkBkZ ெகாAt-vUA vln- 

vAo2றன. இvவா0 சtதாvl இBkZm கrமdக?l எnெதnத பரமா|kக?l 

சமமான s99 இBkoறேதா அைவக?2 ச:கtைதேய sேஷகm எ20 

ெசாlo2றனr . இைவகைள  சt-வt9l இBkZm sேஷகdகll எ20m 

ெசாl{வாrகll. இைவக?xBn- ஒvெவாB சமய1m ஒB sேஷகm உதயt9]Z 

வn- vln- vAo2றன. 

  

  sகcகாலt9l உதயமாZm sேஷகtைத Vதl Qேஷகm எ20 ெசாlo2றனr. 

அைத ஒB Z0kZkேகாA :லm படt9l காUAo2றனr. அத]Zேமl ேவ0 ஒB 
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Z0kZkேகாA ேபாUA அைத இரSடாவ- sேஷகm எ20 ெசாlo2றனr . 

இvvதமாக ஒvெவாB சமt9]Z ஒvெவாB sேஷகm எ2ற வைகkl ஒvெவாB 

க rம t9 ]Z m அ த னத 2 அ ேனக s ேஷ க dக ll - அ ேனக ேகா டா ேகா T 

கட]காலdகllவைர உதயt9]Z வரkqTய sேஷக அைமp\ உkBட2 சtதா 

வTvl இBko2றன. கrமdக?2 s99ையp ப]h எAt-c ெசாlவத]ேக sேஷக 

அைமp\ ஆகமdக?l Z0kZ ேகாAகll :லm காUடpபAoற-. இ-ேபாலேவ 

உkKl கrமdகll வKைசயாக s]o2றன எ20 எAt-k ெகாllளாtrகll. கrமdகll 

பnதமாZmேபா- அைவ உkK2 அசdkயாத !ரேதசdக?{m, அத2 பரமா|kகll 

சமமாகேவ பரv s]o2றன. ஆனாl அைவ உkK2 எnதp பZ9kl இBnதா{m 

எnெதnத பரமா|kக?l சமமான s99 காணpபAoறேதா, அைவகைள sேஷகm 

எ20 ெசாlo2றனr.  

   கrம பரமா|kக?l அைவ கrமமாக மா]றமைட6mேபாேத கrமt92 s996m 

அத2 பல2தBm சk96mqட உ09யாo vAoற-, அதாவ- கrம பரமா|kக?l 

அதனத2 அiபாக சk96m அதiடேனேய உ09 பAtதpபUட sைலkl 

பnதமாo2றன. இnத சk9ைய அNபாக Aர&ேசதm எ2ற அளைவையk ெகாSA 

கணkoடpபAoற-. கrம பரமா|kக?l அைவக?2 பல2தBm சk9 இtதைன 

அvபாக!ர9ேசதm எ2பதாக இBkoற-. ஒvெவாB கrமp பரமா|ைவ6m ஒB 

வrகm எ20m ெசாlo2hனr. எnத பரமா|vl அதாவ- எnத வrகt9l சமான 

அளL அvபாக !ர9ேசத சk9 இBkoறேதா அnத வrகdகைள ஒ2றாக ேசrt- 

வrகைண எ20 ெசாlo2றனr. 

 

   எlலாவ]ைற6mvட Zைறnத அvபாக !ர9ேசதm ெகாSட வrகைணைய ஜக2ய 

வrகைண அlல- 1தl வrகைண-!ரதம வrகைண எ20 ெசாlo2றனr. எ9l 

அ-ேபால இரSA மடdZ அvபாக !ர9ேசதm இBkoறேதா அதாவ- பல2 தBm 

சk9 இரUTpபாக இBkoறேதா அpபTpபUட வrகைணைய இரeடாவ. வrகைண 

எ20 ெசாlo2றனr. 1தl வrகைணைய (அதாவ- <கk Zைறnத சk9 ெகாSட 

வrகt9xBn- இரSA மடdZ சk9kZ �ேழ உllள எlலா வrகdகைள6m) �ேழ6m 

!றZ இரSA மடdZ சk9 ெகாSட இரSடாவ- வrகைணைய அத]Z ேமேல6m 
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ஆகமdக?l ேமேல படt9l காUTயபT காS!ko2றனr. அனnத வrகைணக?2 

ச:கtைத sபrதகm எ20 ெசாlo2றனr. வrகைணக?l வrகt92 அvபாக 

!ர9ேசதm அ9கKt-kெகாSேட ேபாகpேபாக , எnத வrகைணkl இரSA 

மடdகாக ஆoறேதா அdoBn- இரSடாவ- sபrதகm ெதாடdZoற-, அnத சk9 

:20 மடdZ ஆZmேபா- :2றாm sபrதகm ெதாடdZoற-. [இ-ேபால அனnத 

sபrதகdகll ெகாSடதாக ஒvெவாB sேஷக1m இBkoற-.] 

    எnத ஒB சமயt9l பnதமான பரமா|kக?2 sேஷக அைமpைபp பாrtதா{m 

அ9l 1தl sேஷகt9l <கஅ9க எSXkைகkl பரமா|kகem, ேமேல 

ேபாகpேபாக உllள sேஷகdக?l பரமா|kக?2 எSXkைக ெகாzசm 

ெகாzசமாக Zைறn- ெகாSேட ேபாoற-.  [அதனாlதா2 sேஷக அைமp\ படt9l 

Z0kZ ேகாAக?2 அளL Zைறn- ெகாSேட ேபாவ-ேபால காUடpபAoற-.]  

     

  sேஷக அைமpேபா  அlல- sபrதக அைமpேபா  அைவகll எlலாm 

வைர ப ட dகளா Z m , J t9 ர வ Tvl நா m Y ல ப மாக p \ K n- ெகாllள 

வைரயpபUடைவகளாZm. ெபாB?2 vைலkl ஏ]ற இறkகdகைளk காUAm 

வைரபடdகll ேபாலLm, oKkெகU ஆUடt9l ர2கll எpபT எAkகpபUடன 

எனபைத ெதாைலகாUJ sகccJக?l காUAoறாrகேள அ-ேபாலLmதா2 என 

இைத6m ெதKn- ெகாlledகll. ஒvெவாB கrம !ரkB9k{m அனnதானnத 

வrகைணகem , sபrதகdகem இBko2றன . அdZ Zைறnத பல2தBm 

சk9kxBn- அ9tvர பல2தBm சk9 ெகாSட அேனக sபrதகdகைளpப]h 

எAt-cெசாlல உவைமகll ெகாAt--அத]Zp ெபாBtதமான ெபயrகைளk 

ெகாAt- நமkZ \Kயைவkகp பAoற-.  

   கா9 ம]0m அகா9 கrமdக?l உllள sபrதக அைமp\க?2 ெபயrகll �ேழ 

vளkகpபUAllளபT இBko2றன. கா9 கrமt9l மnதt9xBn- tvர சk9 

ெகாSட sபrதகdகைள 1.ெகாc(லதா-creeper), 2.மரm (கUைட-wood), 3.எ�mX 

(அs9-bone), 4.கl (ைஷl-stone) என நா2Z வைகpபAt9c ெசாlo2றனr. ெகாT 

ெம2ைமயான- ஆனாl கUைட  அnத  அளL ெம2ைமயானதாக இlைல , 
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ெகாTையvட அ9க சk9 வாynததாக-பலm ெகாSடதாக இBkoற-. அேதேபால 

ெகாT ெபயr ெகாAkகpபUட sபrதகdக?2 பல2 தBm சk9 மnதமாக இBkoற-. 

ெகாTையvட கUைட அதாவ- மரm கTனமாக இBkoற-, அ-ேபால இnத ெபயr 

ெகாSட sபrதகdக?2 பல2 தBm சk9 அ9கமாக இBkoற-. இைதvட அ9க 

சk9 அs9 அதாவ- எ{m\ ெபயrெகாSட sபrதகdக?l காணpபAo2றன. 

இைத6m vட <க அ9க சk9 கl(ைஷl) ெபயrெகாSட sபrதகdக?l 

காணpபAo2றன. ெகாTையvட கUைட6m, கUைடையvட எ{m\m, எ{mைபvட 

கl{m கTனமாக இBpப-ேபால இnத sபrதகdக?l சk9 qTkெகாSேட 

ேபாoற- எனp \Kn- ெகாllளேவSAm. இ- ேபா2ற எlலாவைகயான சk9 

ெகாSட sபrதகdகem கrமp !ரkB9க?l காணpபAo2றன. இvvதமாக 

ஞானாவரணm , தrசனாவரணm , ேமாஹ�யm ம]0m அnதராயm ஆoய கா9 

கrமdக?l tvரtத2ைம ேநாkol கl, எ{m\, கUைட, ெகாT என பல2தBm 

சk9kZ ஒpப நா2Z sைலகளாக sபrதகdகைள ஆகமdக?l வrணைன 

ெசyயpபAoற-. எpேபா- எnத கrமt9l நா2Z பல2தBm சk9கem ெகாSட 

sபrதகdகll பnதமாoறேதா அைத ச.sதானகt-நா2ZsைலkகUA அlல- 

நா2Zsைல பnதm எ20 ெசாlo2றனr.  

   உkr vYtத-�ய உணrL ெகாllem s<tதtதாl எpேபா- அ9tvர சk9 

ெகாSட கா9கrமp !ரkB9 பnதமாகvlைலேயா அpேபா- &Zsதானகt-

:20sைலkகUA-எ{m\, கUைட, ெகாT sைலெகாSட sபrதகdகll மUAேம 

பnதமாo2றன, கl sைலெகாSட sபrதகdகll பnதமாவ9lைல. அ-ேபால 

உkK2 பKணாமt�yைமkZ  ஏ]ப  .Nsதானகt -இரSAsைலkகUA 

பnதமாZmேபா- கUைட ம]0m ெகாT sைல sபrதகdகll மUAேம பnதமாo2றன; 

கl, எ{m\ sைல sபrதகdகll பnதமாவ9lைல.  

   கா9 கrமdக?l பல2தBm ேநாkol sபrதகdக?2 கl, எ{m\, கUைட, ெகாT 

என நா2Z sைலகைளp பாrtேதாm. அேதேபால அகா9 கrமdக?l உllள 

sபrதகdகekZkqட நா2Z நா2Z sைலக?l ஆகமdக?l வrணைன 

ெசyயpபAo2றன. அகா9 கrமdக?l \SXயm ம]0m பாபm என இரSA vதமான 

!ரkB9கem இBpபைதp பாrt9Bkoேறாm. ஆைகயாl \SXய sபrதகdக?2 

பல2 தBm சk9kZ ஏ]ப அத2 நா2Zsைலp ெபயrகll ேவறாகLm , பாப 

sபrதகdக?2 பல2 தBm சk9kZ ஏ]ப அத]கான ேவ0 நா2Zsைலp ெபயrகll 

ேவறாகLm ஆகமdக?l ெகாAkகpபUA அைவக?2 பல2 தBm சk9 ப]h vளkகm 

அ?kகpபAoற-.  

  அகா9 கrமt92 \SXயp !ரkB9க?l மnதt9xBn- tvர பல2 தBm 

sபrதகdக?2 நா2Z sதானdக?2-sைலக?2 ெபயrகளாவன 1.ெவlலm, 

2 .காex (ேகாவா ) , 3 .சrkகைர , 4 .அvrதm . இnத நா2Zp ெபாBllக?2 

இGp\tத2ைம 1ைறயாக அ9கமாokெகாSேட ேபாZm. அ-ேபால இnத \SXயp 

!ரkB9 sபrதகdக?l பல2தBm சk9 அதாவ- அiபாகm அ9கமாokெகாSேட 

ேபாZm. இைவக?l -vsதனகt-இரSAsைலkகUA எ20 ெசாl{mேபா- 
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ெவlலm ம]0m ேகாவா sைலெகாSட sபrதகdக?2 பnதm மUAேம sகco2றன 

எ20 \Kn- ெகாllளேவSAm ம]0m ச-sதானகt-நா2ZsைலkகUA எ20 

ெசாl{mேபா- நா2Z sைல sபrதகdகem பnதமாo2றன எ20 \Kn- 

ெகாllளேவSAm. 

  

  அகா9 கrமt92 பாபp!ரkB9க?l மnதt9xBn- tvர பல2தBm 

sபrதகdக?2 நா2Z sதானdக?2 -sைலக?2 ெபயrகளாவன 1.ேவmX 

2.கxkகாy, 3.Nஷm, 4.ஆலஹால Nஷm. இnத நா2Zp ெபாBllக?2 கசp\t த2ைம 

அ9கKt-k ெகாSேட ேபாZm. அேதேபால இnத sபrதகdக?l பல2தBm 

சk9k2 tvரm அ9கKt-kெகாSேட ேபாZm. எpேபா- உkK2 பKணாமdக?l-

உணrLக?l �yைமtத2ைம அ9கKt-k ெகாSேட ேபாoறேதா அpேபா- அகா9 

கrமdக?2 பாபp!ரkB9க?2 அiபாக பnதmqட -vsதானகt-இரSAsைல 

பnதm sகcoற-, ச-sதானகt-நா2Zsைலகem பnதமாவ9lைல. இேதாA 

மUAமlல 12னr பnதமான ச-sதானகt -நா2ZsைலkகUAக?l உllள 

sபrதகdக?2 பல2தBm சk9 பலமடdZ தாcn-ெகாSேட ேபாo2றன, ம]0m 

சtதாvl இBkZm கrமdக?2 -vsதானகt-இரSAsைல பல2தBm சk9 

மUAேம <zJkBko2றன. இைதpப]hய vKவான சrcைசைய தZ9யான இடt9l 

!2னr ெசyயvBkoேறாm. இpேபா- கா9 ம]0m அகா9 கrம sபrதகdக?2 

பல2தBm சk9k2 நா2Z நா2Z sைலகைள கUடdக?l ேபாUA �SAm 

ந2றாகp \Kn- ெகாllளலாm.  

  கா9 கrமt9l சrவகா9, ேதசகா9 என இரSAவைக !ரkB9கll காணpபAo2றன. 

ேகவல ஞானாவரணm, ேகவல தrசனாவரணm 1தxயன சrவகா9 !ரkB9களாZm. ம9 

ஞானாவரணm, YBத ஞானாவரணm, அவ9 ஞானாவரணm, மனpபrயய ஞானாவரணm 

1தxயன ேதசகா9 !ரkB9களாZm. ேம{m இnத கrமdக?2 சrவகா9, ேதசகா9 

sபrதகdக?2 நா2Z sைலகll

கா& கrமm அகா& கrமm அகா& கrமm

பாபm(எlலாm) Xe_யm பாபm

கl அv'தm ஆலஹாலm Nஷm

எ�mX சrkகைர Nஷm

கUைட ேகாவா கxkகாy

ெகாc ெவlலm ேவmX
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!ரkB9க?l உllள sபrதகdகll qட சrவகா9 sபrதகdகll , ேதசகா9 

sபrதகdகll என இரSA வைகயாக இBko2றன.  

     நாm கா9 கrமt9l கl, எ{m\, கUைட, ெகாT என நா2Zவைக sபrதகdகைளp 

பாrtேதாm. அைவக?l கl, எ{m\ ம]0m கUைடkl ெபBmபா2ைமp பZ9-

ப�பாக sபrதகdகll சrவகா9 sபrதகdகளாக இBko2றன. கUைடkl �த1llள 

Jhய ஒBபZ9 -ஒBபாக sபrதகdகem , ெகாT sைலkl உllள எlலா 

sபrதகdகem ேதசகா9 sபrதகdகளாக இBko2றன.  

 சrவகா9 !ரkB9க?2 sபrதகdகll எlலாm சrவகா9 sபrதகdகளாகLm, 

ேதசகா9 !ரkB9க?2 sபrதகdகll எlலாm ேதசகா9 sபrதகdகளாகLm 

இBkகpேபாo2றன . இைவகைளpப]ht தGயாக எAt-cெசாlல  எ2ன 

அவJய<Bkoற-? எ20 �dகll ேகUகலாm. ெசாlலேவSTய அவJய<Bkoற-, 

�dகll ெசா2ன9l சrவகா9 !ரkB9க?2 sபrதகdகll எlலாm சrவகா9யாZm 

எ2ற ஒB பா9 மUAேம சK, ஆனாl ேதசகா9 !ரkB9kl சrவகா9 ம]0m ேதசகா9 

ஆoய இரSA vதமான sபrதகdகeேம இBko2றன. இைத �SAm உdகekZp 

\K6mபT ெசாloேற2. அத]Z12 ெபBmபா2ைம பZ9 ம]0m Jhய ஒBபZ9 

(ப�பாகm ம]0m ஒBபாகm) எ2றாl எ2ன எ2பைதp பாrkகலாm. �dகll 1000 

எ2ற எSைண 10-ஆl பாகm ெசy- ப�பாகm ம]0m ஒBபாகm ெசyயேவSAm 

எ20 ைவt-k ெகாlledகll. 1தxl 1000-tைத 10-ஆl வZkக (1000/10=100) 

I0 வBm, அதாவ- ஒB பாகt92 அளL 100 ஆZm. ெமாtதt9l ஒB பாகtைத 

எAt-vட ப�பாகm வBm, அதாவ- 1000-100=900 �தm இBkZm. ஆைகயாl 

ப�பாகm 900 ம]0m ஒBபாகm 100 எ20m எAt-k ெகாllளேவSAm.   

    கUைட sைலkl அனnத sபrதகdகll இBko2றன. அைத தZ9யான Jhய 

அனnதtதாl வZtதாlqட அனnதேம வBm. அைவக?l ெபBmபZ9 ம]0m 

ஒBபZ9 ெசy6dகll. கUைட sைலkl ெபBmபZ9 சrவகா9 sபrதகdகll ம]0m 

ஒBபZ9 ேதசகா9 sபrதகdகளாZm. இdேக கBt9l ெகாllள ேவSTய- 

எ2னெவ2றாl !ரkB9 ேதசகா9யாக இBnதா{m அதiைடய sபrதகdக?l 

சrவகா9 sபrதகdகll ம]0m ேதசகா9 sபrதகdகll இரSAேம இBko2றன 

எ2பைதtதா2.  

ஸrவகா& Aரk'& ேதசகா& Aரk'& ேதசகா& Aரk'& 

ஸrவகா9 sபrதகm ஸrவகா9 sபrதகm ேதசகா9 sபrதகm

கl கl கUைட(ஒB பZ9)

எ{m\ எ{m\ ெகாT

கUைட (ெபBm பZ9) கUைட(ெபBm பZ9)
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   இnத நா2Zsைல கUAகைள இpேபா- ஞானாவரண (அhைவ மைறkZm) 

கrமt9l ெபாBt9p பாrkகலாm. ேகவலஞானாவரணm சrவகா9 (ேகவல ஞானtைத 

1lைமயாக மைறkகவlல) !ரkB9யாZm. அத2 எlலா sபrதகdகem சrவகா9 

யாZm, அதாவ- ப-do s20 ேகவலஞானm ெவ?pபடாதபT தாkZவதாZm. இnத 

கrம உதயm உkK2 பrயாயt9l-sகcகாலt9l ேகவலஞானtைத ெவ?pபAtத 

vAவ9lைல. கrமm உkKl எ-Lm ெசyய 1Tயாத-தா2, ஆனாl எpேபா- உkr 

அ-வாகேவ ேகவலஞானவTvl பKண<kகt தZ9 ெகாllளாமl இBkoறேதா 

அpேபா- அத]Z s<tதமான ேகவலஞானாவரண கrம உதயm அdZ காணpபAவதாl 

அத2ேமl ேகவலஞானtைத வரvடாமl தAtததாக ப[ வBoற-. அnத சமயt9l 

அdZ ேகவலஞானாவரண கrம உதயtேதாடlலாமl ம]ற!ற ஞானாவரண 

கrமdக?2 உதய1m அdZ காணpபAo2றன.  

   ம9ஞானாவரணm ேதசகா9 !ரkB9யாZm. இத2 சrவகா9 sபrதகdகll எpேபா-m 

உதயt9]Z வBவ9lைல, எpேபா-m ேதசகா9 !ரkB9k2 உதயேம sகcoற-. 

ஸrவகா9 sபrதகm உதயமாZm எ20 �dகll எSXனாl, உkr அத2 பrயாயt9l 

ஞான<lலாதாக ஆovAm sைல உSடாZm-உkr ஜட அேசtதனமாக ஆovAm 

sைல வn-vAm-ஆனாl இnதsைல எnத உkBkZm எpேபா-m வBவ9lைல.  

     இnத vஷயdகைள ெதKn-ெகாSட !றZ இpேபா- Mேயாபசமm எ2றாl எ2ன 

எ2பைத6m அத2 வைரயைற6m ெதKn- ெகாlleதl <கLm Yலபமாக ஆovAm. 

அேதேபால Mேயாபசமலp& ப]hய அhL ெபBm12னr ~ேயாபசமt92 இயl\ 

ப]h ெதKn- ெகாlleதlqட <கLm அவJயமானதாZm.  

  ம9ஞானm, YBதஞானm, அவ9ஞானm ம]0m மனpபrயயஞானm எlலாm 

~ேயாபசமஞானm எ20 �dகll பல1ைற ேகUTBko�rகll. அத]Z அnதnத 

ஞானdக?2 எ9Kயான கrமdக?2 ~ேயாபசமm s<tதமாக இBkoற-. இைத 

இpேபா- ம9ஞானாவரணt92 �- ெபாBt9p பாrkகலாm. ~ேயாபசமt92 

வைரயைற இvவா0 இBkoற- - sகcகால சrவகா9 sபrதகdகll உதயமாகாமl 

[உதயமாZm ஸrவகா9 sபrதகdகll அேதசமயt9l t�க(9\k) சdkரமணm 

அைடn- ேதசகா9யாக மா]றமைடn- உதயt9]Z வn- ] அ[6msைல , 

எ9rகாலt9l உதயt9]Z  வரvBkZm sேஷகdக?l அnத  சrவகா9 

sபrதகdக?2 சtஅவsதாவTவ உபசமm-அதாவ- பல2 ெகாAkக 1Tயாத 

sைலkl உkKl பTn9Btதl, ம]0m ேதசகா9 sபrதகdக?2 உதயm ஆoய 

:20m அnத ஞானாவரணகrம உதயt9l sகco2றன, இைதேய ~ேயாபசமm எ20 

ெசாlo2றனr.  

  sகcகாலt9l சrவகா9 sபrதகdகll அேதவTvl உதயமாகாமl 

அ[வைடவைதேய ~யm எ20 ெசாlo2றனr. இdZ ~யm எ2பத2 ெபாBll 

சt-வt9xBnேத அ[தl எ2ப9lைல. எ9rகாலt9l வரvBkZm sேஷகdக?l 

அைவ ம]ற sபrதகdகeட2 கலnேத சtதாvl இBko2றன, அைவ எpேபா-m 

சrவகா9 வTvl உதயமாவ9lைல, ஆனாl அnதsைலkl பnதவTvl இBn- 
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ெகாSTBko2றன . அnதnத sேஷகdக?2 s99 1lைம அைடnத-m 

அ9xBkZm ச rவகா9 sபrதகdகll ேதசகா9 sபrதகdகளாக 9\k 

சdkரமணமைடn- ம]ற ேதசகா9 sபrதகdகeட2 ேசrn- உதயt9]Z வn- 

அ[n- vAo2றன. அnத சrவகா& Qேஷக5கll உbரைண அைடn. உதயt&JL 

வராமl இ'kLm Qைலையேய சtஅவsதா'p உபசமm - அpரசsத உபசமm எ20 

ெசாlo2றனr. sகcகாலt9l ேதசகா9 sபrதகdகேள உதயt9]Z வBo2றன. 

ேதசகா9 எ2றாேல அைவ 1lைமயாக மைறkZm சாமrt9யm ெகாSடைவகll 

இlைல எ2பதாZm. ஆைகயாl ஏேகn9Kயm 1தl பzேசn9Kயmவைர உllள 

உkrக?2 ம9 -sBத ஞானm ெகாzசமாவ- ெவ?pபAm sைலkேலேய 

இBko2றன. எnத ஒB உkBm ெகாzச ஞானmqட இlலாமl ேபாவ9lைல. 

�~ம sேகா9யா உkrக?lqட ஞானt92 ஒB Jhய பZ9யாவ- ெவ?pபUAk 

ெகாSேட இBkoற-.  

   ச]0 12னrதா2 �dகll அவ9 ஞானாவரண கrமm ேதசகா9 !ரkB9 எ20 

qh�rகll, !றZ ஏ2 நமkZ கAகளLqட அவ9ஞானm ெவ?pபடvlைல? எ20 

�dகll ேகUகலாm. உdகll ேகllv அவJயமான ஆனாl ெத?வ]ற ஒ20 (Yலபமாக 

\Kத{kZ வராத ஒB vஷயmதா2) ெகாzசm அ9கமாக Jnதைன ெசyதாl 

�dகளாகேவ இத]கான ப9ைல கSA!Tkக 1T6m!  

  பாBdகll, நமkZ அவ9ஞானm இpேபா- ெவ?pபடvlைல, இ- நமkZ 

த ]கால t9l அnத  ஞானm ெவ?pப A m தZ9 இlலாத தாl ந m<டm 

ெவ?pபடvlைல எ2பைத 1தxl ஏ]0k ெகாlledகll ! இpேபா- இ9l 

கrமt92 பdZ எ2னெவ20 பாrkகலாm. அவ9ஞானாவரணt9l உllள சrவகா9 

sபrதகdகll- கl, எ{m\, கUைட (ெபBmபZ9) sைல sபrதகdகll இpேபா- 

அேதsைலkl உதயt9]Z வBo2றன . ஆைகயாl அவ9 ஞானm நமkZ 

ெவ?pபடvlைல. இைத நm1ைடய ஔதாkக அzஞானm எ20 ெசாlo2றனr. 

இpேபா- எnத உkrக?டm அவ9ஞானm ெவ?pபUTBkoறேதா அைவக?டm கl, 

எ{m\ ம]0m கUைட (ெபBmபZ9) sைல sபrதகdகll உதயாபாvஷயm sகcoற-, 

எ9rகாலt9l அைவக?2 சtஅவsதாவTவ உபசமm இBkoற-, ம]ற ெகாT sைல 

sபrதகdக?2 உதயm காணpபAoற- . இ- அவrகeைடய ~ேயாபசம 

அவ9ஞானமாZm.  

        இnத ெகாT வTவ sபrதகdகllqட மnத ம]0m tvர சk9-அiபாக sைலக?l 

அேனக vதமாக இBko2றன. அ9l tvர அiபாகm அதாவ- tvர மைறp\ சk9 

ெகாSடைவ உதயமானாl அpேபா- Zைறnத சk9 ெகாSட அவ9ஞானm 

ெவ?pபAoற-. ஆனாl மnத மைறp\ சk9 ெகாSடைவ உதயமானாl அpேபா- 

அ9க சk9 ெகாSட அவ9ஞானm ெவ?pபAoற-. இnத காரணtதாlதா2 ேதசாவ9 

ம]0m பரமாவ9 என அவ9ஞானt92 பல ேவ0பாAகll காணpபAo2றன. <கசk9 

வாynத  ஸrவாவ9 ெபயrெகாSட  ஒBவைக  அவ9ஞானm qட இBpப- 

காணpபAoற-.  
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    ம9, YBத ஞானt9lqட ேதசகா9 sபrதகdக?l மnத ஆவரணm ெகாSடைவ 

உதயமானாl ம9 YBத ஞானt92 ெவ?pபாA அ9கமாக இBkoற-, ம]0m tvர 

மைறp\ சk9 ெகாSட sபrதகdகll உதயமானாl ெவ?pபAm ம9 YBத ஞானm 

மnத sைலkl காணpபAoற-.  

  லp9 அபrயாpத �~ம sேகாத உkrக?டm YBத ஞானt92 <கkZைறnத அளL 

ஞான ெவ?pபாேட காணpபAoற- , அnத ஞானtைத பrயாயஞானm எ20 

ெசாlo2றனr. இைதேய அ~ரt9l அனnதt9l ஒB பZ9 ஞானm எ20m 

ெசாlo2றனr. அ~ரஞானm எ20 YBதஞானt9l ஒB !KL ெசாlலpபAoற-. 

பrயாய ஞானt9l ஞானt92 அனnத அvபாக !ர9ேசதdகll காணpபAo2றன. 

அnத அvபாக !ர9ேசதtைதvட அனnதமடdZ ஞானm அ~ரஞானt9l 

இBkoற-. அ~ரஞானtைதp ப]h ெசாlல ேவSAெம2றாl, ஞானt9l எtதைன 

அvபாக !ர9ேசதdகll இBko2றனேவா அ9l அனnதt9l ஒB அvபாக !ர9ேசத 

பாக அள ேவ  ப rயா ய ஞானt9 l இB ko ற - . ப rயா ய ஞானt9xB n- 

அ~ரஞானmவைர ஞானm அ9கமாokெகாSேட ெசlலcெசlல ஞானt92 அளvl 

அேனக sதானdகll அதாவ- !KLகll காணpபAo2றன; அைவகll எlலாவ]ைற6m 

ேசrt- ஒB ெபயKl பrயாயசமாஜ ஞானm எ20 அைழko2றனr.  

    உkBkZ பrயாயஞானm எ20 ெசாlலpபAm <கcJhய அளL ஞானm எ2னேவா 

இBkகேவ ெசy6m, எpேபா-m ஞான<lலாமl எnத உkBm இBkக 1Tயா-. இத2 

ெபாBைள ெகாzசm \Kn- ெகாlledகll. நமkZ எvவளL ஞானm அதாவ- 

எnெதnத ெபாBllகll ப]hய ஞானm இBkoறேதா, அnத அளLkZ ஞானtைத 

மைறkக  இயலாத ஞானாவரண கrம  உதயm இBkoற- எ20  \Kn- 

ெகாllளேவSAm. உdகekZ ெஜrம2ெமா[ ெதKயாெத2றாl, !றZ உdகekZ 

ெஜrம2பாைஷ ஞானாவரண கrமm உதயt9l இBkoற- எ20 ெபாBll. இpேபா- 

ெஜrம2ெமா[ க]0kெகாS�rகll எ2றாl அpேபா- அnத ெமா[ சmபnதமான 

ஞானாவரணm உதயt9l இlைல எ20 ெதKn- ெகாllள ேவSAm.  

  அேதேபால பrயாயஞானm sேகாத உkrகekZ ெவ?pபUTBkoற-, இத2 

ெபாBll அnத உkBkZ பrயாயஞானாவரண கrம உதயm இlைல எ2பதாZm. எnத 

உkBkகாவ- பrயாயஞானாவரண கrமm உதயm இBnதாl அnத உkr எpேபா-m 

ஞான<lலாததாக ஜடமாக-அேசtதனமாக ஆovAm. இnத sைலைம 1kகாலt9{m 

எpேபா-m ஆவ9lைல. ஆைகயாl பrயாயஞானtைத Qராவரணஞானm-தைடklலாத 

ஞானm எ20 ெசாlலpபAoற-.  

    

  !றZ இpேபா- எ2iைடய ேகllv , “எ2ன உdகekZ பrயாயஞானm 

இBkoறதா?” இத]Z உdகll ப9l எ2ன எ2பைதpப]h ெகாzசm Jn96dகll. 

“அmமா! எdகைள �dகll sேகாத உkrகll எ20 எS|o�rகளா எ2ன? நாdகll 

எ2னேவா மன1ைடய ஐmெபாh பrயாpத மGத உkrகll ஆேவாm. எdகeைடய 

ஞானm எ2னேவா sேகாத உkrகைளvட அனnத மடdகாZm!” இத]கான ப9ைல 

நா2 இரSடாவ- ேகllv ேகUட!றேக ெசாl{ேவ2. �dகll கவGt- ப9l 
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ெசாl{dகll, எnத ேகா�sவரKடமாவ- ஒB �பாy இBkZமா, இBkகாதா? 

ெசாl{dகll . உdக?டm பrயாயஞானm இlைல எ20 �ைனp�rகளானாl, 

உdகekZ பrயாய ஞானாவரணகrம உதயm இBpபதாக எAt-k ெகாllள 

ேவSTkBkZm! 

  சmயkஞானசn9ரகாvl பSTU. ேதாடrமl` எl-oறாr-பrயாயஞானm 

இlலாமl எnத உkBm இlைல . ேகவலஞாGகekZkqட பrயாயஞானm 

சாt9யமாZm. மஹாஞானt9l அlபஞானm எ2ப- ஒB <கcJhய பZ9ேய எ20 

ெதKn- ெகாllளேவSAm. ேகவலஞாGkZ ~ேயாபசம ஞானm இlைல. அவBைடய 

ஞானm எ2னேவா ஆவரணdகll எ-L<lலாத ^ரண ஞானமாZm . எpேபா- 

ேகவலஞானm ெவ?pபAoறேதா அpேபா- ஐn-வைக ஞானாவரண கrமdக?2 ^ரண 

அ[L -~யm காணpப Ao ற- . 1தl Zணsதானt9xBn-  1 2 -ஆm 

Zணsதானmவைர  உkrகekZ  ேகவலஞானm ெவ?pபடvlைல , இ- 

அவrகeைடய ஔதாkக அzஞானமாZm, ம]0m அவrகekZ ம9, YBதm 1தலான 

ஞானm ~ேயாபசம ஞானமாZm.  

    இdேக ஒ2ைற \Kn- ெகாlledகll. ேகவலஞானாவரண !ரkB9 சrவகா9 யாZm 

ஆனாl அ- ம]ற ஞான ெவ?pபாUTl பா9pைப உSAபS|வ9lைல. அ- அத]Z 

!ர9ப~ மான -எ9ரான ேகவலஞானtைதேய காதm ெசyவதாக -1lைமயாக 

மைறpபதாக இBkoற-. அத2 உதயm இBkZmேபா- ம]ற நா2Z ஞானdக?2 

~ேயாபசமm இBkகேவ ெசyoற-. அேதேபால s9யானkB9 1தலான ஐn- 

தrசனாவரண கrமdகll சrவகா9 யாZm, ஆனாl அவ]h2 உதயm தrசனtைத 

1lைமயாக மைறpப9lைல , அைவகekZ எ9ரான v[p\ட2 இBkZm 

sைலகைளேய அைவ 1lைமயாக காதm-மைறp\ ெசyo2றன . அைவக?2 

உதயtதாl ம]ற நா2Z தrசனாவரணt92 உதயm அlல- ~ேயாபசமm தZ9யான 

அளL இBkகேவ ெசyoற-. இத2 ெபாBll ேகவல தrசனாவரணm சrவகா9யாZm, 

அத2 உதயm 12-ஆm Zணsதானt92 கைடJ சமயmவைர இைடvடா- உதயt9l 

இBn- ெகாSTBkoற-, அத2 s<tதtதாl ேகவலதrசனm 1lைமயாக மைறkகp 

பAoற- , ஆனாl ம]ற சk � , அசk � தrசனm அlல- அவ9 தrசனm 

இBn-ெகாSTBkoற-. v[p\ட2 இBkZmேபா- நா2Z தrசனாவரண கrம 

~ேயாபசமm-உதயm இBkoற-, ஆனாl �dZmேபா- நா2Z தrசனாவரண கrம 

~ேயாபசம உதயt-ட2 ஐn- st9ைர சmபnதமான ஏதாவ- ஒB stரா 

தrசனாவரண கrமt92 உதய1m உட2 இBkoற-. 

  கrமm அ[n--~யமாo ~ாkகபாவm-~ாkகஉணrL ெவ?pபAoற-, கrமm 

~ேயாபசமமைடn- ~ேயாபசமபாவm -~ேயாபசமஉணrL ெவ?pபAoற- . 

~ாkகஞானm அதாவ- ேகவலஞானm சrவகா9 ம]0m ேதசகா9 ஆoய இரSAvத 

ஞானாவரண கrமdகll அ[nத-m ெவ?pபAoற-. ~ாkகதrசனm அதாவ- 

ேகவலதrசனm சrவகா9 ம]0m ேதசகா9 ஆoய இரSA vத தrசனாவரண கrமdகll 

அ[nத-m ெவ?pபAoற- . ~kகசmயk-வm சrவகா9 <tயாt-வm , 

சmயk<tயாt-வm ம]0m ேதசகா9 சmயk!ரkB9கll ஆoய தrசனேமாஹ�ய 
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கrமm அ[nத-m-~யமான-m ெவ?pபAoற-. ~ாkக சாKt9ரmqட இரSA 

vதமான சாKt9ரேமாஹ�ய !ரkB9கll அ[nத-m ெவ?pபAoற-. அnதராய 

கrமt9]Z ேதசகா9 !ரkB9கll மUAேம இBko2றன, ஆைகயாl அத2 அ[வாl 

~ாkகதானm , ~ாkகலாபm , ~ாkகேபாகm ,~ாkகஉபேபாகm ம]0m 

~ாkக�Kயm ஆoயைவ ெவ?pபAo2றன.  

    ஆனாl ~ேயாபசமபாவm எ2னேவா ேதசகா9 கrமdகll ~ேயாபசமm ஆன-m 

ெவ?pபAoற-. சrவகா9க?l ~ேயாபசமm sகcவ9lைல. அேதேபால அகா9 

கrமdக?l qட ~ேயாபசமm எ2ற ேபcYkேக இட<lைல. ேமேல qhயபT 

~ாkக பாவdகll ஒ2பதாZm, ேதசகா9kl இைத ெபாBt9p பாrtதாl 18 

ஷேயாபசம பாவdகll உdகekZ Yலபமாகேவ ெதKயவBm. ~ேயாபசம பாவm 

ேதசகா9k2 உதயtதாலாZm. இைவகைள \Kn-ெகாllள சrவகா9 ேதசகா9 

!ரkB9க?2 ெபயrகைளp பUTயxUAp பாrkகலாm.   

  இpேபா- ேதசகா9 பkகm பாrt- ~ேயாபசம பாவdகைள sைனvl 

ெகாlledகll. ம9, YBதm, அவ9, மனpபrயய சmயkஞானdகll 4, Zஞானdகll 3, 

கா9 கrமm

@ல Aரk'& சrவகா& ேதசகா&

ஞானாவரணm ேகவல ஞானாவரணm ம9 ஞானாவரணm 

YBத ஞானாவரணm 

அவ9 ஞானாவரணm 

மனபryய ஞானாவரணm

தrசனாவரணm ேகவல தrசனாவரணm 

sயானoBt9 

stராstரா 

!ரசலா!ரசலா 

stரா 

!ரசலா

சk � தரசனாவரணm 

அசk � தரசனாவரணm 

அவ9 தரசனாவரணm 

தrசன ேமாஹ�யm 

சாKtர ேமாஹ�யm

<tயாt-வm 

சmயk <tயாt-வm 

அனnதாiபn9  4 

அpரtயாkயானm 4 

!ரtயாkயானm 4

சmயk-வm 

சzYவலனm 4 

ேநாஷாயm 9

அnதராயm - தானாnதராயm 

லாபாnதராயm 

ேபாகாnதராயm 

உபேபாகாnதராயm 

�rயாnதராயm  

ெமாtத !ரkB9-47 21 26
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தrசனm 3, ~ேயாபசம சmயkt-வm, சராக சாKt9ரm, சyயமாசyயமm, ம]0m தானm 

1தலான 5, ஆக ெமாtதm 18 ~ேயாபசம பாவdகளாZm. இvவா0 ேயாசைன 

ெசyதாl, இnத உணrLகll Yலபமாக நm கவனt9]Z வBm-எைத6m மனpபாடm 

ெசyயாமேலேய நm ஞாபகt9l இBkZm. இpேபா- ேம{mJல வைரயைறc 

ெசா]க?2 ெபாBllகைளp பாrtத !றZ நாm பzசலp9 ப]hய vஷயdகைள 

ெதKn-ெகாllள ஆரm!kகலாm.  

   உkK2 பKணாம s<tதtதாl எpேபா- சtதாvl இBkZm கrமdக?2 s99 

ம]0m பல2 தBmசk9 Zைறoறேதா அைத அபகrஷணm எ20 ெசாlo2றனr, 

ம]0m எpேபா- அைவ அ9கKkoறேதா அைத உtகrஷணm எ20 ெசாlo2றனr. 

அபகrஷணt9l s99 Zைறவைத வைரபடm :லm \Kயைவko2றனr. 12னr நாm 

sேஷக அைமp\ ப]h பாrtதேபா- ேமேல இBkZm sேஷகdக?xBn- Jல 

பரமா|kகll �ேழ இBkZm sேஷகdகeட2 ேசrn- vAo2றன எ20 

ெசாlலpபUட- ம]0m வைரபடt9{m காUடpபUTBnத-.  

   கrம பரமா|kகll எ2னேவா அdேகேய இBko2றன - ேம{m �lm ேபாவ9lைல. 

நாm 9னசK பt9Kkைகக?l உலக அளvl நm 

�பாk2 ம9 p\  � ேழ  இறdZmேபா- அைத 

வைரபடt92 :லm �cபkகm ேகாA வைரn- 

காS!pபkகpபAoற-. ஆனாl நm ெபUடகt9l 

ைவkகpபUTBkZm �பாy ேநாUAkகll ேமxBn- 

�ேழ உBeவ9lைல . பல2தBm சk9klqட 

இpபTேய  \ K n-  ெகாllளேவSAm . எpேபா- 

sபrதகdக?2 பல2தBm சk9 Zைறoறேதா 

அ pேபா- ேம ேல  இ B kZ m sப rத க dக ? l 

Jலபரமா|kகll �ேழஉllள sபrதகdகeட2 வn- 

ேச rn-  ெகாllo 2ற ன எ 20  ஆ க ம dக ? l 

ெசாlலpபAoற- . இத2 ெபாBll அைவக?2 

பல2தBm சk9 Zைறn-vUட- எ20 \Kn- 

ெகாllள ேவSAm. 
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    ேமேல இBkZm sபrதகdகll அlல- sேஷகm எpேபா-m அdேகேய இBn- 

ெகாSேட அ9xBn- Jல பரமா|kகll மUAm �ேழ உllள sபrதகdகll அlல- 

sேஷகdகeட2 வn- ேசrn- ெகாllemேபா- அைத அபகrஷணm எ20 

ெசாlo2றனr, ஆனாl உkK2 Zhp!Uட vYtத பKணாமt92 s<tதtதாl 

ேமேல உllள அேநக sேஷகdக?2 ச:கேம அ[வைடn- அ9xBnத எlலாp 

பரமா|kகem �ேழ உllள sேஷகdக?l வn- ேசrn- ெகாSடாl அைத 

s&&காeடkகாதm எ20 ெசாlo2றனr . ம]0m ேமேல இBnத அேனக 

sபrதகdகll அேதேபால அ[n- இlலாமlேபாக அ9xBnத பரமா|kகll எlலாm 

�ேழ Zைறnத அiபாகm ெகாSட sபrதகdகeட2 வn- ேசrn- ெகாllவைத 

அ^பாககாeடkகாதm எ20 ெசாlo2றனr.  

    காSடkகாதm :லm கrமt92 s99 ம]0m அiபாகm இரSAm Zைறoறேத 

ஒ[ய கrமm அ[வ9lைல, கrமm அ[n- அகrமமாக ஆவ9lைல எ2பைத 

கவனt9l ெகாlledகll. �ேழ உllள sேஷகdக?l பரமா|kக?2 எSXkைக 

அ9கமாo2றன. இvவா0 சtதாvl இBkZm கrமt92 s99 Zைறoற-, அத2 

பல2 தBm சk96m தாcn- ேபாoற-. கrமdக?l இ2im பல அேனக மா]றdகll 

sகco2றன. அைவக?2 ெபயrகைள6m ம]0m s�பdகைள6m !2னr அnதnத 

இடdக?l உdகekZ \K6mபTc ெசாloேற2. அAtத கTதt9xBn- பzசலp9 

vஷயmப]h சrcைச ெசyயt -வdகலாm.  

                                                             

                                                                ெஜy `ேனn9ரா.  

                                                                                                                                    உdகll அmமா. 
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                                Aரதேமாபசம சmயkt.வm ெபKm தL& 
கcதm-5                                                                                                                             30-7-2002 

          !Kய �னா, ேமானா,  

          அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

  கrமdக?2 ெபயrகll ம]0m அைவகைளpப]h ெபா-வாகLm, ம]0m Jல 

வைரயைறc ெசா]க?2 அrtதdகைள6m ெதKn-  ெகாSட  !றZ நாm 

எAt-kெகாSட :லvஷயtைதp ப]h இpேபா- சrcைசையt ெதாடdZoேறாm. 

12னr �Tைகkேலேய லp9 ப]hய சrcைச ெசyயpபUட- அவJயமானேத யாZm. 

இnத vஷயm இைதpப]h ேமேல ெசlலcெசlல உdகekேக \KயவBm. கTதm 

:லm நாm பzசலp9  ப]h  <க ேமேலாUடமான அளvேலேய  சrcைச 

ெசyயpேபாoேறாm. இnத vஷயtைத �U~மமாக ேகாmமUடசாரm, லp9சாரm, 

தவளா 1தலான oரnதdக?l பTt-t ெதKn- ெகாllவ- தZ9யானதாZm. லp9 

எ2ற ெசாl{kZ !ராpt9, அைடதl, அlல- லாபm, Jல சாதைனகைளc ெசyதl 

எ2பதாZm. நமkZ லாபm அனnதYகm ெப0வ9ேலேய இBkoற-. அனnதYகm 

ேமா~t9l மUAேம oைடkoற-. ேமா~tைத அைட6mவ[ அதாவ- அத]Z 

உபாயm சmவைர6m, srஜைர6மாZm. அ-Lm YகவTவேம யாZm. ஆைகயாl 

அைவகைளp ெப0வ-m லp9யாZm.  

  எvவளLkெகvவளL ஊ]0m, கUAm (ஆsரவ1m, பnத1m) Zைறoறேதா 

அvவளLkகvவளL -kகm Zைறoற-. கrம JtதாnதpபT ெசாlல ேவSAெம2றாl 

பnதt9l இழp\ உSடாவ- அதாவ- கrம !ரkB9க?2 பnதm s20ேபாவ- 

சmவைரயாZm, ம]0m 12னr கUTkெகாSட கrமdக?2 சtதாvl இழp\ 

அதாவ- அ9க அளvl கrம பரமா|kகll vln- ேபாதl srஜைரயாZm. இnத 

காKயm சmயkதKசனm அதாவ- நm ஆtமாைவ உ09pபAt9 அ9l ஆcவ92 :லm 

அதாவ- ஆ2மGl ஆlm சாKt9ரt92 :லm sகcoற-, ேவ0 எnத vத உயrnத 

Yப உணrL :ல1m இ- sகழ வாyp!lைல. எனேவதா2 லp9சாரm எ2ற Ixl 

தKசன1m, சாKt9ர1m அதாவ- நm!kைக6m, ஒlkக1m ெப0தேல லp9 எ20 

ெசாlலpபUTBkoற-.  

  லp9 எ2ற ெசாl சாs9ரdக?l ெவvேவ0 சnதrpபdக?l ெவvேவ0 

அrtதdக?l வBoற-. ~ேயாபசம ஞானt9l லp9 ம]0m உபேயாகm என இரSA 

ேவ0பாAகll காணpபAo2றன. ~ேயாபசம Jறpைப லp9 எ20 ெசாlo2றனr 

அதாவ- அத2 s<tதtதாl ஆtமாvl ஏ]பAm ஞான ெவ?pபாA சk9ைய லp9 

எ20 ெசாlo2றனr. தt-வாrத�t9ரt9l லp&உபேயாெகௗ பாேவn&Zயm 

எ20 ஒB �t9ரm இBkoற-. Zணm ெப0தl எ2ற அrtதt9l Zhp!Uட 

தபt92 :லm பாவxdo 1Gவr ெப0m Kt9ையkqட லp9 எ20 ெசாlo2றனr.  

   தானாnதராயm 1தலான அnதராய கrமt92 ஐn- !ரkB9க?2 ~ேயாபசமm 

அlல- ~யtதாl அைடயpபAm தான, லாப, ேபாக, உபேபாக, �rயdகைளkqட லp9 
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எ20 ெசாlo2றனr. அரஹnத பகவா2 s-9kl அவைரpப]hய வrணைன 

ெசy6mேபா- நவேகவலலp&ரமா த0ரt அதாவ- அரஹnத பகவா2 ஒ2ப- ~ாkக 

லp9கll ெப]றவராக இBkoறாr என ெசாlலpபUTBkoற-. அைவகளாவன 

~ாkக ஞானm, ~ாkக தrசனm, ~ாkக சmயk-வm, ~ாkக சாKt9ரm, ~ாkக 

தானm, ~ாkக லாபm, ~ாkக ேபாகm, ~ாkக உபேபாகm, ~ாkக �Kயm எ2ற 

ஒ2பதாZm.  

   இdZ நாm ெதKn- ெகாllளp ேபாZm vஷயm ப"சலp& யாZm. !ரதேமாபசம 

சmயktவt9]Z 12னr sகlm ஐn- லp9கll ப]hதா2 நாm இdZ சrcைச 

ெசyயpேபாoேறாm. அைவக?2 ெபயrகளாவன: 1.Mேயாபசமலp&, 2.NOt&லp&, 

3 .ேதசனாலp& , 4 .Aராேயாkயலp& , 5 .கரணலp& எ2பனவாZm . இைதேய 

சாகாரதrமாmBதm எ2ற Ixl 1.ச"Ft.வm, 2.Ot&, 3.ேதசனா, 4.கrமஹா�, 

5.அsதvtயt.வm எ20 ேவ0 ெபயrகளாl-ெசா]களாl  ெசாlலpபUTBko2றன. 

sயமசாரm எ2ற Ix2 தாtபrயvBt9 எ2ற vளkகLைரkl இnத ஐn- 

லp9க?2 ெபயrகll 1.காலலp&, 2.கரணலp&, 3.உபேதசலp&, 4.உபசமலp&, 

5.Aராேயாkயதாலp& எ20 ேவ0 ெபயrகளாl ெசாlலpபUTBko2றன.  

   இnத ஐn- லp9கll :லm !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெபறpபAoற-. லp9க?2 

sவ�பtைதp ப]hp பாrkZm 12னr !ரதேமாபசம சmயkt-வm எ2றாl எ2ன 

எ20 ெதKn- ெகாllளலாm . சmயkt-வm எ2ற ெசாl உdகekZ ந2Z 

ெதKnத-தா2. தt.வாrtத Fரtதானm சmயkதrசனm எ2ற �t9ரtைத நாm 

12னr vKவாகேவ பாrt9Bkoேறாm. அனா9 <tயா9BVT உkr 1த21தxl 

சmயkt-வtைதp ெப0mேபா- அ- ஔபச<க சmயkt-வtைதேயp ெப0oற-. சா9 

<tயா9BVT உkrqட கrமtைத உபசமm ெசy- சmயkt-வtைதp ெபற1T6m. 

இnத இரSA vதமாகLm எpேபா- கrமtைத உபசமm-தXL ெசy- <tயா9BVT 

உkr சmயkt-வtைதp ெப0oறேதா அpேபா- அைத Aரதேமாபசம சmயkt.வm 

எ20 ெசாlo2றனr.  

  சா9 ம]0m அனா9 எ2ற  ெசா]க?2 ெபாBll உdகll sைனvl 

இBkoறதlலவா? ச+ஆ9=சா9 ம]0m அ2+ஆ9=அனா9. எnத உkr அனா9 

காலமாக சmயkt-வtைத ெபறேவ இlைலேயா, அ- அனா9 காலமாகேவ <tயாt-வ 

sைலkேலேய இBn- ெகாSA வBoறேதா அைதேய அனா& vtயா&'fc எ20 

ெசாlo2றனr . எnத உkr சmயkt-வtைத ெப]ற!றZ �SAm அதt-வ 

Jரtதானtதாl (தt-வt9l நm!kைகைய இழnததாl) �SAm <tயா9BVTயாக 

ஆoறேதா அைத சா& vtயா&'fc எ20 ெசாlo2றனr.  

   இpேபா- எnத கrமtைத உபசமm ெசy--தXt- உkr சmயkt-வtைதp 

ெப0oற- எ2பைதp பாrkகலாm. அனா9 <tயா9BVTக?டm தrசனேமாஹ�ய 

கrமt92 :20 !ரkB9க?l <tயாt-வp!ரkB9 மUAேம சtதாvl இBkoற-, 

ஏென2றாl <tயாt-வp !ரkB9 மUAேம ேநரTயாக பnதtதZ9 ெப]றதாக 

இBkoற-. ஆனாl சா9 <tயா9BVTkடm தrசனேமாஹ�ய கrமt92 :20 
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!ரkB9கem அதாவ- <tயாt-வm, சmயk<tயாt-வm ம]0m சmயkt-வm ஆoய 

:20 !ரkB9கem ெகாzசகாலmவைர சtதாvl இBko2றன. ஏெனGl 

1த21ைறயாக !ரதேமாபசம சmயkt-வm sகcnதேபா- <tயாt-வp 

!ரkB9க?l உllள  பரமா|kகேள  :2றாக !Kn-  :20  ேவvேவ0 

தrசனேமாக�யp !ரkB9களாக பnத sைலைய அைடo2றன.  

      உkr 1தl Zணsதானt9xBn- நா2காm Zணsதானt9]Zp ேபாZmேபா- 

அ- தrசனேமாஹ�யm ம]0m அனnதாiபn9 kேராத, மான, மாயா, ேலாபm ஆoய 

ஐn- கrமdகைள உபசமm ெசyoற- . இdZ அனா9 <tயா9BVT உkr 

<tயாt-வm, அனnதாiபn9 நா2Z ஆoய ஐn- !ரkB9கைள உபசமm ெசy- 

!ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப0oற-. ம]0m சா9 <tயா9BVT உkr 

தrசனேமாஹ�யt92 :20 !ரkB9கைள6m [அைவக?2 சtதா  ஒB 

கட]காலt9]Zm Zைறவாக இBnதாl மUAm] ம]0m அனnதாiபn9k2 நா2Z 

!ரkB9கைள6m ஆக ஏl !ரkB9கைள6m உபசமm ெசy- �SAm !ரதேமாபசம 

சmயkt-வtைத ெப0oற-. [சா9 <tயா9BVTk2 :20 தrசனேமாஹ�ய 

!ரkB9க?2 சtதா ஒB கட]காலேமா அத]Z ேமேலா இBnதாl அைவகைள 

உபசமm ெசy6m \Bஷாrtதtைத <tயா9BVT உkr ெசyய 1Tயா-, அnத 

sைலkl சmயkt-வp !ரkB9 உதயt9]Z வர அnத உkr ேவதக அதாவ- 

~ாேயாபசம சmயkt-வtைதேய ெப0oற-.] 

  இத2 ெபாBll எ2னெவ2றாl எpேபாெதlலாm உkr ேமேல qhய கrம 

!ரkB9கைள  உபசமm ெசy-  <tயாt-வt9xBn-  சmயkt-வtைதp 

ெப0oறேதா அைத Aரதேமாபசம சmயkt.வm எ20 ெசாlவாrகll. 1த21ைறயாக 

சmயkt-வm ெபறpபUட- அதனாl !ரதேமாபசம சmயkt-வm எ20 

ெசாlவ9lைல, ஆனாl எpேபாெதlலாm <tயா9BVT உkr இnத கrமdகைள 

ஔபச<கm-உபசமm ெசy- சmயkt-வtைத ெப0mேபா- அ- 1தl 1ைறேயா, 

இரSடாவ- 1ைறேயா அlல- அசdயாதt-வாத 1ைறேயா அைத !ரதேமாபசம 

சmயkt-வm எ2ேற ெசாlo2றனr.  

     ஆcசKயமாக இBkoறதா எ2ன? �dகll ஒB 1ைற சmயkt-வm ெப]0vUடாl 

நm காKயm 1Tn-vUட- எ2ற எSணm ெகாllளkqடா-! எnத உkராவ- 

சmயkt-வமைடn-  !றZ அ9xBn-  இ[n-vUடாl (:டநm!kைக 

ெகாlleமானாl ) அ9கபUசm அrtத\tகலபராவrtதன காலmவைர  அ- 

<t9யாt-வt9ேலேய அைலn- 9Kn- ெகாSTBkக 1T6m. இ- அனnத 

காலமாZm. தt-வ sரtதாGயாo ஆtம அiபவm ெப]ற !றZ அ9xBn- vAபUA 

உkr �SAm <tயாttவt9]Zc ெசlல1T6m. ஆமாm! 9ரvயாiேயாகt9l ம]0m 

எpேபா- உபேதசt9]Z 1kயt-வm ெகாAt- உkைர சmயkt-வm ெப0m 

\Bஷா rtதt9l ஈ rkகpபAmேபா- , அ- அ9xBn-  vAபUA  �SAm 

<tயாt-வt9]Z ெசlவ- ப]h அdZ ேபசpபAவ9lைல . ஆனாl இdZ 

கரணாiேயாகt9l ெபாB?2 உSைமயானsைல எAt-c ெசாlலpபAoற-. 

இைவகll ேகவலஞானtதாl மUAேம ெதKn- ெகாllளkqTய vஷயமாக இBkoற-. 
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ஒேர உkr எtதைன1ைற சmயkt-வt9xBn- <tயாt-வt9l vloற- 

எ2பைத கரணாiேயாகm  -lxயமாக ெசாlலkqTயதாக இBkoற-.  

      இைதp பTt- பயpபட ேவSTய அவJய<lைல. சmயkt-வமைடnத !றZ அைத 

இழn- vAேவாm எ2ற கUடாய1<lைல . அpபT சmயkt-வt9xBn- 

<tயாt-வt9]Z இ[6m சாt9யm இBkoற- எ20 ெசாlலpபAவதாl நாm 

சmயkt-வm ெப0m 1ய]Jைய-\Bஷாrtதtைத ெசyயேவSTயேதklைல எ20 

யாராவ- ெசாl{வாrகளானாl, அவrகekZp \Kயைவkக ஒB1ைற சmயkt-வm 

ெப]றாl அlப காலt9l � 1k9 அைடவாy, இpேபா- �dகll vBm!னாlqட 

அ9ககாலm சmசாரt9l-!றv Yழ]Jkl Y]ht 9Kய ேவSTkBpப9lைல. 

யாராவ- சmயkt-வm ெப]ற !றZ அவBkZ மதm !Tt-vUடl -கrவm 

வn-vUடாl, ெபBைம ெகாSடாl, பrயாயt9l தா2 எ2ற கrவm-அஹdகாரm 

இBkZமானாl, அவrகll !ரVடராo <tயாt-வt9]Z அவrகளாகேவ வn- 

vAoறாrகll. பlயt9l அசdkயாத பாகm எvவளேவா அtதைன 1ைற உkr 

<tயாt-வt9xBn-  சmயkt-வt9]Zm !றZ சmயkt-வt9xBn- 

<tயாt-வt9]Zm வர1T6m , ஆைகயாl அவரவrக?2 பKணாமdகைள -

உணrLகைள கவGt-k ெகாlledகll, 9டJரtைதk ெகாlledகll எ20 

அவrகekகாகேவ அvவா0 உபேதசm ெசyயpபAoற-.  

  சmயktவm 1.ஔபசvக அlல- உபசம சmயkt.வm, 2Mாேயாபசvக அlல- 

Mேயாபசம அlல- ேவதக சmயkt.வm, 3.Mாnக சmயkt.வm என :20 vதமாக 

இBkoற-. தrசனேமாஹ�யm ம]0m அனnதாiபn9 கrமdக?2 உபசமm, 

~ேயாபசமm ம]0m ~யm எpேபா- sகcoறேதா அpேபா- 1ைறேய அnத 

சmயkt-வ sைலைய ஔபச<க-உபசம, ~ேயாபச<க-~ேயாபசம-ேவதக, ம]0m 

~ாkக சmயkt-வm எ20 ெசாlo2றனr.  

  உபசம காலt9l இnத கrமdகll உதயt9l இBpப9lைல, ஆனாl இnத 

கrமdகll எ2னேவா சtதாvl இBko2றன, ஆனாl அnதr1qrtத காலmவைர 

அைவகll உதயt9]Z வராமl அடko ைவkகpபAo2றன. ~ேயாபசம காலt9l 

<tயாt-வm, சmயk<tயாt-வm ம]0m நா2Z அனnதாiபn9 கஷாயdகll ஆoய 

ஆ0 !ரkB9க?2 உபசம1m சmயkt-வp !ரkB9k2 உதய1m இBkoற-. 

சmயkt-வp !ரkB9 ேதசகா9யாைகயாl அத2 உதயm சmயkt-வt92 

ெவ?pபாUTl தடdகll ெசyவ9lைல . சா9 <tயா9BVT உkr 1தl 

Zணsதானt9xBn-  ~ேயா ப ச ம ச mய kt- வ tைத  ெப ]0  நா2கா m 

Zணsதானtைத அைடய 1T6m, அlல- !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப]0 அத2 

அnதr1qrtத காலm 1Tவைடnத-m ~ேயாபசம சmயkt-வ sைலkl நா2காm 

Zணsதானt9ேலேய இBkக1T6m . ~ாkக சmயkt-வt9l இnத எlலா 

கrமdகem சtதாvxBn- 1lைமயாக அ[nத sைல காணpபAoற-.  

    ஔபஷ<க அlல- உபசம சmயkt-வm 1.Aரதேமாபசம சmயkt.வm, 

2.&N&ேயாபசம சmயkt.வm என இரSA vதமாZm. 1த21தxl உSடான- 
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!ரதேமாபசம சmயkt-வm, இரSடாவதாக உSடான- 9v9ேயாபசம சmயkt-வm 

எ2ப- இத2 ெபாBளlல. !ரதேமாபசம சmயkt-வm ப]h ச]0 12னr நாm 

பாrtேதாm. 9v9ேயாபசம சmயkt-வm யாBkZ எpேபா- ேதா20oற- எ2பைத 

YBkகமாக இpேபா- பாrkகலாm. ஆ0, ஏl Zணsதாணdக?l ~ேயாபசம 

சmயkt-வt-ட2 இBkZm 1Gராஜr உபசம sேரX ஏற அதாவ- 8, 9, 10, 11 

Zணsதாணdக?l ஏ0வத]காக த2 ஆtமாைவ ேநrெகாllemேபா- ஏழாவ- 

Zணsதானt9l ~ேயாபசம சmயkt-வt9xBn- �SAm அவr அnத ஏl 

கrமdகைள6m [அைவக?2 s99 எvவளவளவாக இBtதா{m] உபசமm ெசy- 

இரSடாவ- 1ைறயாக உபசம சmயkt-வtைதp ெப0oறாr . இைதேய 

9v9ேயாபசம சmயkt-வm எ20 ெசாlo2றனr.  

      [!ரதேமாபசம சmயkt-வm, ஷாேயாபசம சmயkt-வm இரST2 இBp\m 

நா2காm Zணsதானm 1தl ஏழாm Zணsதானmவைரதா2 காணpபAoற- . 

~ேயாபசம சmயkt-வtைத உைடய 1Gவr ஏழாவ- Zணsதானt92 சா9சய 

அ!ரமtத !Kvl உபசமsேரXையp ப]ற எ9rெகாlloறாr. அpேபா- அnத 

1GவBkZ  9v9ேயாபசம சmயkt-வm ேதா20oற- . 9v9ேயாபசம 

சmயkt-வt92ேபா- அனnதாiபn9 கஷாயdகll நா2o2 vசmேயாஜன1m (ம]ற 

:20 கஷாய நா2ைமகளாக மா]றமைடத{m) தrசனேமாஹ�ய !ரkB9க?2 

உபசம1m sகcoற-. இvvத சmயktவ sைலk{llள உkr உபசமsேரXையp 

ப]h 11-ஆm Zணsதானm வைரc ெசloற-. !றZ அdoBn- �ccJயைடn- �c 

Zணsதானdக?l 1ைறயாக இறdZoற-. �ccJ ேநாkol 7, 6, 5, 4-காவ- 

Zணsதானdக?l 9v9ேயாபசம சmயkt-வm காணpபAoற-. 

    Mேயாபசம(ேவதக) சmயkt.வm: <tயாt-வm, சmயk<tயாt-வm, 

அனnதாiபn9 Zேராத , மான , மாயா , ேலாபm இைவகll ஆ0m சrவகா9 

!ரkB9களாZm. இவ]hl sகcகாலt9l உதயt9]Z வரkqTய sேஷகdக?2 

உதயாபாv ~ய1m, வBmகாலt9l உதயt9]kZ தZ96ைடய sேஷகdக?2 

சtதாவTவ உபசம1m, சmயktவp !ரkB9 எim ேதசகா9 !ரkB9k2 உதய1m 

உllளேபா- ேதா20m சmயkt-வtைத  ~ேயாபசம சmயkt-வm எ20 

ெசாlo2றனr. இnத sைலkl சல, மல, அகாட ேதாஷdகll sகco2றன. ஆ0 

சrவகா9 !ரkB9க?2 உதயாபாv ~யm ம]0m சtதாவsத வTவ உபசமm 

ஆoயவ]hkZ 1koயt-வm ெகாAt-p ேபYmேபா- அைத ~ேயாபசம 

சmயkt-வm எ20m , சmயkt-வ !ரkB9k2 உதயt9]Z 1koயt-வm 

ெகாAt-p ேபYmேபா- அைத ேவதக சmயkt-வm எ20m q0o2றனr. எpபTc 

ெசா2னா{m இரSAm ஒ2ேறயாZm.  

  Mாnக சmயkt.வm: <tயாt-வm, சmயk<tயாt-வm, சmயkt-வm ஆoய 

தrசனேமாஹ�ய :20 !ரkB9கll, அனnதாiபn9 சாKtரேமாஹ�ய Zேராத, 

மான, மாயா, ேலாபமாoய நா2Z  !ரkB9கem 1]h{m அ[6mேபா- ேதா20வ- 

~ாkக சmயkt-வமாZm. இைத கrம^< மGதேன ேகவx அlல- YBதேகவx 

பாத:லt9l இBkZmேபா- -வdZoறா2, அdZ இBnதாl மUAேம ~ாkக 
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சmயkt-வm ெப0m ெசயைலt -வdக 1T6m. இத2 -வkகm ேகவx அlல- 

YBதேகவx பாத:லt9l இBnதா{m, இத2 sைறL நா2Z க9க?{m எdZ 

ேவSAமானா{m sகழலாm. அதாவ- ஒB உkr ேகவx அlல- YBதேகவx 

பாத:லt9l ஏl !ரkB9கைள6m ~யm ெசyய ஆரm!koற- எ2றா{m அ- 

sைறL ெப0m 12னேர மரணமைட6மானாl, அ- ெசl{m எnத க9k{m அnத 

ெசயl sைறL ெப]0vAm. ~ாkகசmயkt-வtைத ேவதகசmயkt-வ உkேர 

ெசyய 1T6m. இைத நா2காm Zணsதானt9xBn- ஏழாm Zணsதானm வைர 

உllள உkrகளாl ெசyய 1T6m. ~ாkக சmயkt-வm சா9அனnதm அதாவ- 

இத]Z -வkகm உSA ஆனாl 1TL இlைல, அதாவ- Jnத sைலk{m இ- 

உkrக?டm ெதாடrn- இBkZm. ~ாkக சmயk9BVT உkr அேத !றvkl, 

அlல- :2றாவ-, அ9கபUசm நா2காவ- !றvkl அவJயm 1k9யைட6m. 

~ாkக சmயk9BVT உkr சmயkt-வm ெப0m12 ஆ6ll கUTkBnதாl ஒB நரக 

!றv அlல- ஒB ேதவ !றv எAt- !றZ மGத !றvkl !றn- 1k9 ெப0m. 

மGத அlல- 9Kய2ச ஆ6ll கUTkBnதாl ேபாக ^<kl !றn- !றZ ேதவனாo 

அத2!றZ மGதக9kl !றn- 1k9யைட6m.] 

  நாm இpேபா- !ரதேமாபசம சmயkt-வm அதாவ- <tயாt-வt9xBn- 

சmயkt-வm ெப0வ- சmபnதமாக சrcைச  ெசy-  ெகாSTBkoேறாm . 

1த21தxl யாராl !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத ெபற1T6m, ம]0m யாராl 

ெபற1Tயா-? எ2பைதp பாrkகலாm. 

 நா2Z க9 உkrக?l பvயrகem , <tயா9BVTகem -:டநm!kைக 

ெகாSடவrகem , மன1ைடய ஐmெபாh உைடயவrகem , பrயாpதமைடnத 

உkrகem, மGத ம]0m vலdZ க9க?l கrபt9l !றnதவrகem, மnத 

கஷாயt-ட2 vYtத பKணாமm உைடயவrகem, v[p\ sைலkl உllளவrகem, 

சாகார ஞாேனாபேயாகm உைடய உkrகem பzசலp9k2 அGvBt9கரண 

1Tv2 அAtத சமயt9l !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத ெப0o2றனr. இpேபா- 

ேமேல  எைவெயைவகைள  ெயlலாm !ரதேமா ப சம சmயkt-வm ெபற p 

பாt9ரtத2ைம எ20 ெசாlலpபUடேதா அைவகைளp ப]h சrcைச ெசyயலாm.  

   மGத, vலdZ, ேதவ ம]0m நாரo என நா2Zக9k{m உllள :டநm!kைக 

ெகாSட பvvய உkrகll மUAேம !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெபற1T6m, 

அபvvயrகளாக இBnதாl ெபற1Tயா-. 

     அpபTpபUட அsயாயm ஏ2? அபvvய உkrக?டm அpபT எnத கrம உதயtதாl 

அவrகளாl !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத ெபற1Tவ9lைல எ2ற சnேதகm 

உdகekZ வரலாm. இத]Z ப9l, பvvயr, அபvvயr எ2ற !KL எnத கrமt92 

காரணtதா{m அlல. அைவ உkK2 பாKணா<க பாவமாZm அதாவ- இத]Z எnத 

கrமtைத6m காரணm காUட1Tயா- . பvvயr , அபvvயr எ2ற  தZ9 

இய]ைகயாகேவ உkrக?டm அனா9யாகேவ காணpபAoற-. அபvய உkr :20 

காலt9{m எpேபா-m சmயkt-வtைத ெபற1Tயாதைவகளாகேவ இBko2றன. 
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அைவக?டm !ராேயாkய லp9வைர நா2Z லp9கll எ2னேவா sகழ1T6m, ஆனாl 

கரணலp9 அவrகekZ sகcவ9lைல ம]0m அவrகll சmயkt-வtைத எpேபா-m 

ெப0வ9lைல.  

  பvvய உkrக?டm பாt9ரtதZ9 எ2னேவா இBkoற-. அைவக?lqட 

காலலp9 வnத!றZ பvதvvயt-வt9]Z-காKயm sகlm தZ9kZ உகnதாrேபால 

\Bஷrtதm இBnதாl சmயkt-வm ெபறpபAm, அத]Z அdZ ேதசனா வTவ 

s<tத1m இBkZm. யாr அrtத\tகல பராவrtதன காலt9l ேமா~m அைடவாேரா 

அவேர 1த21தxl சmயkt-வm ெப0m தZ9ைய அைடoறாr . யாBkZ 

ேமா~மைடய இ2im அrtத\tகல பராவrtதன காலtைதvட அ9க காலm 

இBkoறேதா அnத உkBm அlல- அனnதானnத காலt9]Zp !றZmqட ேமா~m 

அைடயpேபாவ9lைலேயா அpபTpபUட �ராi�ர பvvய உkrகளா{m 

சmயkt-வtைதp ெபற1Tயா-. நாm காரண காZய இரகFயm \tதகt9l ஐn- 

சமவாயdகll ப]h சrcைச ெசy9Bkoேறாm. சmயkt-வm ெப0mேபா-m ஐn- 

சமவாயdகem இBko2றன. காலலp9 வn-vUட- ஆைகயாl \Bஷrtதm 

இlலாமேலேய சmயkt-வm ெவ?pபUAvAm சாt9யm இlைல. கrமdகைள 

உபசமm ெசy6m \Bஷாrtதtைத ெசyதாl சmயkt-வtைதp ெப]0vடலாm 

அlலவா? எ20 �dகll ேகUகலாm. 

  மகllகேள! பvயrகேள!! இdேக பாBdகll, உkK2 \Bஷாrtதm உkராl sவயmத2 

உkKேலேய ெசyயpபAவதாZm. ஒB 9ரvயt92 எnத பrயாய1m ேவ0 9ரvயtைத 

ெகாSA வரேவா அlல- அத2 பrயாயtைத மா]றேவா அlல- அைத அ[kகேவா 

1Tயா-. !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0m 12னBm, !2னBm பnத sைலkl 

இBkZm கrமdக?{m, !2னr கUTkெகாllளpேபாZm கrம பnதt9{m அேனக 

மா ]றdகll -sைல  ேவ0பாAகll sகco2றன . க rமt92 இnத  எlலா 

அவsைதகem -sைல ேவ0பாAகem கrமt9l அத2 YயதZ9யாேலேய 

sகco2றன. உkr த2Gl தt-வ Jnதைன(vசாr) ம]0m தt-வ srணயm-உ09 

பAt-தl மUAேம ெசyoற--அ-ேவ உkK2 \BஷாrtதமாZm. உkr தt-வ 

Jnதைனkl இBkZmேபாேத, கrமt9l உபசமm தானாகேவ sகcoற-, உkr 

கrமt9l எ-Lm ெசyய ேவSTயதாகklைல-உkராl கrமt9l எ-Lm ெசyயLm 

1Tயா-.  

  இvவா0 நா2Z க9k{m உllள <tயா9BVT உkrகேள !ரதேமாபசம 

சmயkt-வtைத ெப0o2றன எ20 நாm பாrtேதாm. ச]0 கவG6dகll, இdZ நாm 

<tயா9BVTkZ எ20 qhேனாm, சmயk9BVTkZ எ20 ெசாlலvlைல. 

ஏென2றாl ~ேயாபசம சmயkt-வtைத உபசம சmயk9BVTகேள ெப0o2றனr, 

இத2 ெபாBll !ரதேமாபசம சmயkt-வt92 :லm ~ேயாபசம சmயkt-வm 

ெபறpபAoற-, ம]0m ~ேயாபசம சmயkt-வm :லm ~ாkக சmயkt-வm 

ெபறpபAoற-. எனேவ !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத ெவ?pபAt-m காKயtைத 

<tயா9BVT உkrகேள ெசyo2றன.  
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      நா2Zக9 உkrக?{m மன1ைடய ஐmெபாh உkrகekZ மUAேம !ரதேமாபசம 

சmயkt-வm உSடாZm. அபrயாpத உkrகekZm, மன<lலாத உkrகekZm 

!ரதேமாபசம சmயkt-வm உSடாகா-. பrயாpதm, அபrயாpதm ப]h கரணா^ேயாக 

அ\Vகm \tதகt9l vKவாகேவ சrcைச ெசy9Bkoேறாm. எnத உkBkZ 

பrயாp9 1lைம அைடoறேதா அைத பrயாpத உkr எ2oேறாm. அnத உkBkZ 

பrயாpத நாமகrம உதயm இBkoற-. எnத உkr ஒB பrயாp9qட 1lைம அைட6m 

12னேர, Yவாசt92 1/18 பாகt9l மரணtைத தlLoறேதா அnத உkைர 

அபrயாpத உkr எ20 ெசாlo2றனr. அnத உkBkZ அபrயாpத நாமகrமt92 

உதயm காணpபAoற-. அnத உkைர லp9 அபrயாpதக (லp9அபrயாp9) உkr 

எ20 ெசாlo2றனr, அlல- �tரபவ உkr எ20 ெசாlo2றனr.  

    பrயாpத உkrக?lqட இரSடாவதான ச�ர பrயாp9 llைமயைட6m காலmவைர 

அnத உkைர svBt9 அபrயாpதக உkr எ20 ெசாlo2றனr. நா2Zக9 பrயாpத 

உkrகem 1தxl svBt9 அபrயாpதkகாக இBn- அைவக?l ச�ர பrயாp9 

1lைம அைடnத-m , அnத உkrகைளp பrயாpத உkrகll எ2o2றனr . 

அpபT pபUட  உkrகll , எlலா  ப rயா p9கem ^ rt9யைட6m 12னr 

மரணமைடவ9lைல. மGதrக?l எlலா கrபஜ மGதrகem பrயாpதக உkrகேள 

யாவr, சm:rcசன மGதrகll எlலாm லp9 அபrயாpதrகேள யாவr.  

    ேதவr, நாரo ம]0m மGதrகll எlலாm sயமமாக-v9pபT மன1ைடய ஐmெபாh 

உkrகளாவr. vலdZ க9kl-9Kய2ச க9kl ஒBெபாh 1தl மன1ைடய 

ஐmெபாh உkrகll வைர காணpபAo2றன . ஒBெபாh 1தl மன<lலத 

ஐmெபாhவைர உைடய உkrகekZ சmயkt-வm ெபBm தZ9-பாt9ரtத2ைம 

இBpப9lைல, சmயk9BVT உkr இறn- இnத !றvக?lqடc ெச20p 

!றpப9lைல. மன1ைடய 9Kய2ச உkrக?டேம சmயkt-வm ெப0m தZ9 

இBkoற-. இத]Z காரணm எ2னெவ2றாl மன1ைடய உkrக?டேம உபேதசtைத 

ேகUகLm, ேகUடைத sைனvl ைவt-k ெகாllளLm, அைதpப]h Jnதைன 

ெசyயLm , தt-வ srணயm ெசyயLm ேதைவயான ஞானt92 ெவ?pபாA 

காணpபAoற-. மன<lலாத உkrக?டm இnதt தZ9கll எ-Lm இlைல.  

  ேதவ, நாரo உkrகll பrயாpத sைலைய அைடnத !றZ !ரதேமாபசம 

சmயkt-வtைத ெவ?pபAtத 1T6m. மGத, vலdZ க9kl சmயkt-வm ெபற 

கrpபt9l !றtதl அவJயமாZm. இnத இரSA க9kl !றkZm அபrயாpத 

உkrகekZm , சm:rcசன உkrகekZm !ரதேமா பசம சmயkt-வm 

உSடாவ9lைல. மGத !றvkl கrpப காலt-ட2 ேசrt- எUA வBடdகll ஆன 

!றZ !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0m தZ9-பாt9ரtத2ைம ெபறpபAoற-, அத]Z 

12னr அnதt தZ9 வBவ9lைல. கrpபt9l !றkZm vலdZகll கrpபt9xBn- 

ெவ?kl வnத-m அதாவ- !றnத !றZ அnதnத !றvkZ தZ9யன காலt9l 

சmயkt-வm ெப0m தZ9ையp ெப0o2றன. இnத காலm 9வs!ரதk-அதாவ- நாll 

கணkolதா2 இBkoற-. அதாவ- vலdZக9 உkrகll !றnத 3 1தl 9 

நாUகekZllேளேய சmயkt-வm ெப0m தZ9ையp ெப]0  vAo2றன.  
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  “நாdகll ^jய கா2` sவா<`k2 !ரவசனdக?l பல1ைற Yயm^ரமண 

ச1t9ரt9l அசdkயாத சm:rcசன மஹாமtஸயdகll -ெபKய �2கll 

சmயk9BVடகளாகLm , ஐnதாm Zணsதானt9{m இBko2றன எ20 

பTt9Bkoேறாm. ஆனாl �dகll எ2னேவா கrpபt9l !றkZm vலdZகll ப]h 

மUAேம ெசாlo�rகேள?கrpபஜ !றp\ ம]0m சm:rcசன !றp\ ப]h6m 

ெசாl{dகேள2” எ20 �dகll ேகUகலாm. 

      நாm !ரதேமாபசம சmயkt-வm ப]h இpேபா- பாrt-k ெகாSTBkoேறாm. 

அnத சm:rcசன மன1ைடய ஐmெபாh vலdZகll சா9 <tயா9BVTகளாZm. 

ஆைகயாl அைவகll ~ேயாபசம சmயkt-வm ெபற1T6m, ஆனாl !ரதேமாபசம 

சmயkt-வtைதp ெபற1Tயா- . கrpபஜm எ2பத2 ெபாBll அmமாv2 

க rpப t9 x B n-  ! ற pப - . க rpப t9 l ! ற kZ m உ k r அ mமாv 2 

ெபSvைத(1Uைட)6m, அpபாv2 �Kயm எim vn-Lm ேசBm s<tதtதாl 

அmமாv2 கrpபt9l அnத உkBட2 உடl அைமn- Jல(9)மாதdகll வளrn- 

!றZ !றpப- கrpபஜ!றv எ20 ெசாlலpபAoற- . சm:rcசன உkrகll 

ஆசmமதாt அதாவ- உkr !றv எAkZm Y]0p\ரt9xBn- \]கலdகைள ஈrt- 

அதாவ- ஆஹார வrkகைணகைள oர7t- அத2 உடைல ெசy- ெகாSAp 

!றtதலாZm. மன1ைடய ஐmெபாh சm:rcசன vலdZக9 உkrகll பrயாpதm, 

அபrயாpதm ஆoய இரSA sைலk{m !றkக 1T6m. ஒBெபாh1தl நா2Z 

ெபாhவைர உllள எlலா 9Kய2ச-vலdZ !றvகem சm:rcசன !றvகேளயாZm. 

அைவக?{m பrயாpதm, அபrயாpதm என இரSAவைகயான !றv எAkZm 

உkrகem உSA.  

  மGதrக?{mqட சm:rcசன உkrகll காணpபAo2றன, ஆனாl அைவகll 

எlலாm அபrயாpத உkrகேளயாZm. ஆrய கSட மக?rக?2 அkZll, ெதாp\ll 

ம]0m அவrகll உடx2 Zhp!Uட இAkகான பாகdக?l சm:rcசன மGதrக?2 

உ]பt9 காணpபAo2றன. !றp\கll ப]h இvவளL பாrtத !றZ ேதவ ம]0m நரக 

உkrக?2 !றp\ ப]h6m பாrt- vடலாm. அவrக?2 !றp\ உபபாத !றpபாZm. 

ெசாrkகt9{m, நரகt9{m அmமா, அpபா :லm Zழnைதகll !றpப9lைல. 

அவrகll !றp!டm உபபாதமாZm, அdZ அவrகll அnதr1qrtதகாலt9l 1l 

வளrcJயைடnத இைளஞr sைலkl !றko2றனr. ெசாrkகt9l Zழnைதகll 

ம]0m J0வrகll, J0<கll யாBm இlைல. அdoBpபவrகekZ Zழnைதகll, Jhய 

!llைளகll எ2பேதklைல.  

   “ஹாyயா! ேகUபத]ேக எvவளL ந2றாக இBkoற-!! நாm நாll 1lவ-m நm 

Zழnைதகைள கவGkகLm, அவrகekZ vைளயாUA காUடLm, உணL ஊUடLm, 

கlv க]!kகLm, �UAp பாடdகைள ெசyvkகLm பkt9யmேபால அைலn- 

ெகாSTBko ேறா m . அதனாlதா2 அdZ  எ lேலா B m ஸவ rkக  Y க m 

அiபvko2றனr எ20 ெசாloறாrகll ேபா{m. நm நாll1lவ-m Zழnைதகைளk 
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ைகயாeதxேலேய6m , அவrகeைடய 1Tைய �rபAt-வ9{ேமேய ெச20 

vAoற-.” எ20 �dகll ெசாl{�rகll.  

   இ- ேபாகUAm, இேதாA மUAமlல, !2னாl பAm கVடdகekZm எnதk ZைறLm 

இlைல . நm வாckைக 1lவைத6m அவrகekZc ெசலvUA அவrகைளp 

ெபKயவrகளாkoய-m, நm வயதான காலt9l நm !llைளகll நmைம தGைமkl 

vUAc ெச2ற !றZm qட அவrகll sைனvேலேய நm காலm க[kZm sைல நமkZ 

வn-vடkqடா-.  

    எnத மன1ைடய ஐmெபாh உkBm சmயkt-வm ெப]0vAm எ2ப9lைல. மnத 

கஷாயவTவ vYtத  ப Kணாமm உைடய உkேர  ச mயkt-வm ெப0m 

தZ96ைடயதாZm. ஏென2றாl கஷாயm மnதமைடயாமl ம]0m தrமாiராக \t9-

தrமt9l ஆrவm உSடாகாமl, உkr சாs9ரdகைளk ேகUகt தயாராவ9lைல, 

உSைமயான கடL?2ேமl நm!kைக6m வBவ9lைல , ஆசாKயrக?2 

உபேதசdகைளk ேகUZm அ|Z1ைற அவrக?டm இBpப9lைல. எnத உkBkZ 

த2ைனpப]h அதாவ- sவயm ஆtமாv2 இயl\ ப]h ேகUகேவ !Tpப9lைலேயா, 

அவrகekZ சmயkt-வm எpபT உSடாZm? இnத காரணtதாl -kகt-டim 

tvர கஷாயt-டim qTய உkrகekZ சmயkt-வm ெப0m தZ9 இBpப9lைல.   

    “நாரo உkrக?டm :20 அYப ேலVயாkகேள இBko2றன, அவrக?டm tvர 

ேகாபm 1தலான கஷாய உணrLகேள காணpபAo2றன. !றZ அவrக?டm மnத 

கஷாயm எpபT இBkக 1T6m? ஆm, sவrkகt9l உllள ேதவக9 உkrக?டm 

:20 Yப ேலVயாkகll இBko2றன , எனேவ அவrக?டm ேவSAமானாl 

மnதகஷாயm இBkக 1T6m” எ20 �dகll ேகUகலாm. நரகt9{m, sவrkகt9{m 

அவரவrகekZ உகnத நரக அlல- sவrkக ேலVையகll இBkக 1T6m. ஒvெவாB 

ேலVயாv{m அசdkயாத ேலாகp!ரமாண sைலகll இBko2றன. எpேபா- மnத 

கஷாk எ20 ெசாloறாrகேளா அpேபா- அnத உkK2 பைழய-1nதய உணrL 

ேநாkol அதiைடய sகcகால கஷாயm மnதமைடn- vAoற- எ20 \Kn- 

ெகாllள ேவSAm. மGதr ம]0m vலdZகekZ நா2காm Zணsதானmவைர ஆ0 

ேலVயாkகem காணpபAo2றன. ஆனாl !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0m 12னr 

அவrக?டm sயமமாக �த, பtம அlல- Ykல ேலVயா வTவ மnத கஷாயtைத 

அைடnேத சmயkt-வtைத ெப0o2றனr, அYப ேலVயாvl இBkZmேபா- 

ெப0வ9lைல. 

      !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0தl v[p\ட2 இBkZm sைலkேலேய 

sகcoற- , �kகt9l இBkZmேபா- sகcவ9lைல . v[t9BkZm 

sைலk{mqட சாகார ஞாேனாபேயாகm உைடயவrகekேக உSடாoற-, sராகார 

தrசேனாபேயாகt9l இBpபவrகekZ !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0தl 

-வdZவ9lைல . ஒB JலBkZ  உபசம சmயkt-வm ெப0m காலமான 

அnதr1qrtதt92 -வkகt9l அவJயm சாகார ஞாேனாபேயாகேம இBkZm !றZ  
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இைடபUட  அnத  !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l தrசேனாபேயாகm 

இBkகkqAm. 

  ஞாேனாபேயாகtைத சாகாr எ20 ெசாlo2றனr, ஏென2றாl அ- அhயpபAm 

(ேஞயt92) ெபாB?2 Jறp\கைள அhoற-. தrசேனாபேயாகtைத sராகாr எ20 

ெசாlo2றனr ஏென2றாl அ9l பாrkகpபAm ெபாB?2 சாமா2ய அவேலாக2 

(ெவ0மேன பாrtதl) அதாவ- [கSணாTk2 12 இBkZm ெபாB?2 !ர9!mபm 

எpபT கSணாTkl ெதKoறேதா அ-ேபால] பாrkகpபAm ெபாB?2 !ர9!mபm 

மUAேம தrசேனாபேயாகt9l ெதKoற-. பதாrtதdக?2 Jறp\கைள அhவைதேய 

ஞானt92 ஆகாr-ஞானாகாr எ20 ெசாlலp பAoற-. எpபTெய2றாl ந0மணtைத 

அhnத !றZ அைதc ெசாlலேவSAெம2றாl ஞானm Yகnதாகாr ஆன- எ20 

ெசாloேறாm அlலவா. இdZ ஆகாr எ2பத2 ெபாBll வTவm-shape இlைல. 

ஞானாகாr ம]0m ேஞயாகாr ப]hய சrcைசைய காரண காZய இரகFயm \tதகt9l 

பல இடdக?l vKவாகேவ சrcைச ெசy9Bkoேறாm. [!ரதேமாபசம சmயkt-வm 

ெப0தl ஞானZணm ெசயlபAmேபா- அதாவ- அhvl sவ sஜYtதாtம 

தt-வtைத Jnதைன ெசy-ெகாSTBkZm ேபா-தா2 -வdZoற-, சமயm 

ெசlலcெசlல  உபேயாகm தானாகேவ  தrசேனாபேயாகமாக ஒBJலBkZ 

மா]றமைடயkqAm, அைடயேவSAm எ2ற கUடாயm இlைல. !ரதேமாபசம   

சmயkt-வ அnதr1qrtத காலt9lதா2 ஆtமாi^9 Yகtைத அiபvt-k 

ெகாSTBkoேற2 என அhவ- ஞாேனாபேயாகேமயாZm.] 

    மேனாேயாகm, வசனேயாகm அlல- காயேயாகm ஆoய :2hl எnத ேயாகt9l 

இBnதா{m உkr !ரேதாபசம சmயkt-வtைத ெபற1T6m. ேமேல qறpபUட ஐn- 

லp9கll :லm !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெபறpபAoற-. நாm பல வBடdகளாக 

சாs9ர sவாtயாயm ெசy-ெகாSA வBoேறாm ஆைகயாl நாm இ-வைர எtதைன 

லp9கைளp ெப]hBkoேறாm? எ20 யாராவ- ேகUகலாm. 

   உkrகll ஏ2 1தl நா2Z லp9க?ேலேய 9Bp9 அைடn- vAo2றன? அபvvய 

உkrகllqட !ராேயாkoயலp9  வைர  நா2Z  லp9கைள  அனnத1ைற 

அைடn9Bko2றன . பvvய உkBmqட !ராேயாkoய லp9வைர வn- 

கரணலp9kZ ெசlலvlைல எ2றாl-ஆtமாைவ எ9rெகாllem 1ய]Jைய-

\Bஷாrtதtைத  ெசyயvlைல  எ2றாl அவrகllqட சmயkt-வtைதp 

ெப0வ9lைல. த2 1kகால tBவ பகவா2 ஆtமாv2 (sவ ஆtம 9ரvயt92) 

மoைம6m, ெபBைம6m எ-வைர இnத உkr அhயvlைலேயா, அைத உ09 

ெசyயvைலேயா, த2 ஆtமாv2ேமl நm!kைக உSடாகvlைலேயா அ-வைர 

இnத தt-வdகைள ேகUபதா{m, sைனvl ைவt9Bpபதா{m, �SAm sைனL 

பAt9 அைவகll 1lைமயாக எSணt9l வBmபT தாரைணkl ைவt9Bnதா{m 

எnத பலim oைடkகpேபாவ9lைல. அnத வTvl ஆtமா பKண<tதாlதா2, 

ெதKn-ெகாSட vஷயtைத த2Gl !ரேயாகpபAt9 Yயமாகேவ பKேசாதைனkl-

practical-xl ஈAபUடாlதா2 சmயktவm ெப0m காKயm sகlm. 

77



  இைவக?l ஒvெவாB லp9k2 கால1m அnதr1qrtதமாZm, ம]0m எlலா 

லp9கem ேசrnத கால1mqட ஒB அnதr1qrtதேம யாZm. தt-வtைத 

ெத?வாகp \Kn- ெகாllவ9l ஆrவ1m, ஆtமாைவt ெதKn- ெகாllவ9l tvர 

BJ6m ேதா20mேபா-, vYt96mqட அ9கKt-k ெகாSேட ேபாoற-. அnத 

சமயt9l ேதசனாைவ-அற உபேதசtைதk ேகUA அlல- 12னr ேகUட அற 

உபேதசtைத sைனL பAt9, `ேனn9ரனாl உபேதJkகpபUட தt-வdகைளc 

Jnதைனkl ெகாSAவn-, தt-வdக?l ேயாசைனையc ெச{t9 Jn9tத{m, 

தt-வtைத உ09pபAt-வைத6m ெசyயt ெதாடdZmேபா- நா2Z லp9கem 

ஒ2றாக sகco2றன. ேதசனா-தt-வ உபேதசm 1]!றvக?l ெப]றதாகkqட 

இBkகலாm . இைவகைளpப]h ேம{m அ9கமான சrcைசைய ேதசனாலp9 

அt9யாயt9l பாrkகலாm. ேமேல qhய vளkகdகைளp பTt-vUA �dகll 

இvவா0 Jn9kகkqAm. “தt-வtைதt ெதKn- ெகாllவ9l ஆrவm வn-vUட-, 

தt-வdகைள6m ேகUடாovUட-, ஞாபகt9{m இBkoற- எ2றாl ஆtமாi^9 

வn-vAமlலவா? நாm !றZ ெசyயேவSTய- எ-Lm இlைல தாேன? 

9ரvயாiேயாகtைதt ெதKn- ெகாSடாl காKயm sகcn-vடp ேபாoற-. 

க ரணாi ேயா க m ெத K n-  இ B kகாv Uடா{ m q ட pப ர வா k lைல . 

சரணாiேயாகt9]Z இpேபா- அவJயேம இlலாமl ேபாyvUட-.”  

     இdேக பாBdகll! உkr இ-வைர ஏதாவ- oKைய ெசyவைதேய தrமm ெசyவதாக 

நm!kெகாSTBnத-. இpேபா- oKையகளாl எ-Lm sகழா- எ2பைதk ேகUA, 

oKையகைள vUAvட எSணm ெகாlloற-. அ9lqட இத2 !ற 9ரvயt92 

காKயtைத தா2 ெசyoேற2 அlல- ெசyயாமl vAoேற2 எ2ற கrtBt-வ 

\t9ைய எpேபா-m ைவt-k ெகாSTBkoற-. ஏென2றாl உடx2 oKையைய 

எ2னாl (ஆtமாவாl) ெசyய 1T6m ஆனாl இpேபா- நா2 (ஆtமா) அைவகைளc 

ெசyயpேபாவ9lைல எ2ற :டநm!kைகkl இBkoற-. சmயkதrசன வTவ காKயm 

sகழ, ேதவ2, ZB, சாs9ரdக?டm உடலாl ெசyயpபAm Zhp!Uட நடtைத 

1தலான காKயdகளாlதா2 sகழoற- எ2ற vப�த நm!kைகைய எpேபா-m 

ெகாSTBkoற-. 

   இdZ நாm கரணாiேயாகt92 :லm பzசலp9 ப]h ெத?வாகt ெதKn- 

ெகாllள 1யloேறாm, இBnதா{m எnத உkr சmயkt-வtைத ெப0oறேதா 

அதiைடய நடtைத சரணாiேயாகt9l qh6llளபT பKணாமdக?2 vYt9 

இயlபாகேவ sகcoற-. அவBைடய உலக/ெலௗoக வாckைக நடt-வ-mqட 

ஒlkகt-டேன காணpபAoற-. அவrகll எUA :ல Zணdகைள ெகாSTBpபவராக 

இBkoறாr, அதாவ- அவrக?டm ஐn- உ-mபரp பழdகll, ேத2, மtய(ேபாைதp 

ெபாBllகll), மா<சm 1தxயைவக?2 9யாகm காணpபAoற-. அவrகll ஏl 

vசனdகekZ அTைமயாகாதவrகளாக இBko2றனr. த2Gcைசயான வாckைக 

வாcவ-m , 7mைச 1தலான <Bகtதனமான உணrLகem அவrக?டm 

இBpப9lைல. அவrகll உSணt தகாதைவகைளt 9யாகm ெசyதவrகளாகLm, 

அsயாயm , அ�9 வ[kl ெசயlபடாதவrகளாகLm இBko2றனr . அவrகll 

9ரvயாiேயாகt9l qhயபT தt-வ Jnதைன ெசyo2றனr. !ரதமாiேயாகtைத 
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பTt-  அவrகll !றvYழ]Jk2 -2பtைதkகSA  பய pபAo2றனr . 

t rத dக ர rக ? 2 1 ]! ற v க ைள pப ]h  ப T t-  த 2 \ B ஷா rtத tைத 

அ9கpபAt-o2றனr. 

  காரணாiேயாகt9l qh6llளபT கrமt92 sைலகll த2Gcைசயாகேவ 

sகco2றன , உkr கrமt9l எ-Lm ெசyய ேவSTயதாக இlைல . உkr 

சmயkt-வtைத தt-வ Jnதைனkl ஆcn- அ9ேலேய :co இBpபதாl 

அnதr1qrtத காலt9l சmயkt-வtைத சகஜமாகேவ அைடn-vAoற- . 

சmயkt-வm ெப0m உkrக?டm எpபTpபUட தZ9கll காணpபAo2றன எ2ப- 

ப]h கரணாiேயாக அh1கm எ2ற \tதகt9l vKவாகேவ பாrt9Bkoேறாm. 

இpேபா- இdேக நm1ைடய vஷயm !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0தl 

ப]hயதாZm. இ9l உkKl உSடாZm பKணாமdகll ம]0m கrமdக?2 

sைலக?l உSடாZm மா]றdகll ப]hய வrணைனக?2 :லm சmயkt-வm 

ெப0m 12னr sகlm பzசலp9k2 sவ�பm ப]h ெதKn- ெகாllளp ேபாoேறாm. 

அAtத கTதt9xBn- ஒvெவாB லp9ையp ப]h6m vKவாகt ெதKn- 

ெகாllளலாm. இt-ட2 இ20 நாm ெகாzசm ஓyL எAt-k ெகாllளலாm.  

                                                               ெஜy `ேனn9ரா.   

                                                                                                                                  - உdகll அmமா. 
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                               ஷேயாபசமலp& மJKm NOt&லp& 
கcதm-6                                                                                                                             18-8-2002 

     அ2\ �னா, ேமானா,  

     அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

  நாm !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத யாெரlலாm ெபற1Tயm எ20 பாrtத !றZ 

இpேபா- அைதp ெப0m12னr sகlm ஐn- லp9க?2 sவ�பm ப]hp பாrkக 

இBkoேறாm. அைவக?2 ெபயrகைள நாm 12னேர ெதKn- ெகாSேடாm. 

அைவக?l 1தxl ~ேயாபசமலp9 சmபnதமான சrcைசைய இpேபா- ெசyயலாm.  

  ~ேயாபசமm எ2ற ெசாl உdகekZ இpேபா- <கLm ெதKnத ஒ20தா2. 

sகcகாலt9l ெவ?pபAm ஞானt92 சk9ைய ~ேயாபசமm அlல- ~ேயாபசம 

ஞானm எ20 ெசாlo2றனr. கrமt9l sகlm தXL, சtதா ம]0m உபசம 

அவsைதகைள6m -sைலகைள6m qட க rமt92 ~ேயாபசமm எ20 

ெசாlலpபAவைத நாm vKவாகேவ சrcைச ெசy9Bkoேறாm. ஞானாவரணm, 

தrசனாவரணm ம]0m அnதராய கrமdக?2 ~ேயாபசமm அனா9 காலமாக எlலா 

உ k rக ? { m காண pப A o ற - . < tயா t- வ m ெப ய rெகாSட  1 த l 

Zணsதானt9xBn- ¡ணகஷாயm ெபயrெகாSட 12-ஆm Zணsதானm வைர6m, 

ேம{m ஒBெபாh உkr 1தl மன1ைடய ஐmெபாh உkrகll வைர6m உllள எlலா 

உkrக?ட1m இnத கrமdக?2 ~ேயாபசமm காணpபAoற-. ~ேயாபசம 

சmயk-வmqட நா2காm Zணsதானt9xBn- ஏழாm Zணsதானmவைர உllள 

உkrக?டm காணpபAoற-. ~ேயாபசம சாKt9ரm qட இBkoற-.  

  நாm இpேபா- பாrkகvBpப- ~ேயாபசமm ப]hயlல, Mேயாபசமலp& 

ப]hயதாZm . ஷேயாபசமலp9 மன1ைடய ஐmெபாh உkrக?டm மUAேம 

காணpபAoற-. ஆனாl மன1ைடய ஐmெபாh உkராக இBtதl அதாவ- ஐmெபாh 

உkrக?டm ெவ?pபAm அhL அ9கமாக இBpபதாl அைத ~ேயாபசமலp9 எ20 

ெசாlவ9lைல. அதiைடய வைரயைற �cகSடவா0 இBkoற-. 

  Mேயாபசமலp&: “ஞானாவரணm 1தலான எlலா பாப-அYப-அ!ரசsத கrமp 

!ரkB9க?2 சk9 அதாவ- பல2தBm சk9 வKைசயாக ெதாடrn- அனnதமடdZ 

Zைறn-ெகாSேட உதயt9]Z வBm காலt9l ~ேயாபசமலp9 sகcoற-.  

அதாவ- ~ேயாபசமலp9 பாப கrம !ரkB9க?2 சk9 பTpபTயாக அனnத அனnத 

மடdகாகk Zைறnத வSணm உதயt9]Z வBmேபா- sகcoற-.  

     அனnத மடdZ Zைறதl எ2ப92 ெபாBைள 1தxl ெதKn- ெகாlledகll. ஒB 

எSXkைக  அனnத  ம டdZ  ெபBZ தl எ20  ெசாl{mேபா- அnத 

எSXkைகைய அனnதtதாl ெபBkக (mul t ip ly -ெசyய ) ேவSAm . அேத 

எSXkைகைய  அனnதமடdZ  Zைறதl எ20  ெசாl{mேபா- அnத 

எSXkைகைய அனnதtதாl வZkக (divide-ெசyய) ேவSAm அதாவ- அnத 
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எSXkைகk2 அனnதt9l ஒBபாகm எ20 ெபாBllெகாllள ேவSAm . 

உதாரணமாக 16-ஐ நா2காl ெபBkZதl அதாவ- 16-2 நா2Z மடdZ எ20 

ெசாl{mேபா- 16X4=64 ஆoற-. அேத 16-ஐ நா2காl வZkZmேபா- அதாவ- 4 

மடdZ ZைறkZmேபா- 16/4=4 ஆoற-. 

    உkr 12னr கUTkெகாSA சtதாvl இBkZm பாப கrமdக?2 பல2தBm 

சk9 Zைறn- ேபாoற- ேம{m ஒvெவாB சமய1m பைழய பல2தBm சk9ையvட 

அனnதt9l ஒB பdகாகk Zைறn- ெகாSேட ேபாoற-. உதயt9]Z வBm 

சமயt9lqட அனnதt9l ஒB பdகாகk Zைறn- உதயt9]Z வBoற-. இdZ 

பாப கrமdகll ப]h மUAேம ெசாlலpபAoற-, \SXய கrமdகll ப]h இlைல. 

12னr நாm பாப கrமdகைளp ப]h சrcைச ெசy9Bkoேறாm, ஞாபகt9l 

இBkoறதlலவா.  

   எlலா கா9 கrமdகem பாப கrமdகேள யாZm. அகா9 கrமdக?l \SXm, 

பாபm எ2ற இரSA !KLகeேம இBko2றன. கா9 கrமdக?l ஞானாவரணm 

1தலான !ரkB9க?l அதனத2 அனnத sபrதகdகll இBko2றன. அைவக?l 

மnத பல2 ெகாApப9xBn- tvர பல2 ெகாAkகk qTயன வைரkலான ெகாT, 

கUைட, எ{m\ ம]0m கl 1தலான நா2Z !KLகைள அlல- sைலகைள நாm 

பாrtேதாm. அகா9 கrமdக?l எnத பாப !ரkB9கll இBko2றனேவா அைவக?2 

sபrதகdக?l ேவm\, கAkகாy, vஷm, ஹாலகால vஷm என நா2Z !KLகைள 

அlல- sைலகைள6m நாm பாrtேதாm. 

    இnத 4-4 sைலக?l அனnத sபrதகdகem ம]0m ஒvெவாB sபrதகt9{m 

அனnத அனnத வrகைணகll இBko2றன, ேம{m ஒvெவாB வrகைணk{m அனnத 

அனnத வrகdகll இBko2றன. உலol உllள அபvயராJ (எSXkைக)ைய vட 

அனnத மடdZ ம]0m JtதராJ (எSXkைக)ையk காUT{m அனnதt9l ஒB 

பZ9 எnத அனnதேமா அtதைன அனnத வrகdகll அதாவ- அtதைன கrம 

பரமா|kகll இBko2றன . அtதைன  அனnத  வrகைணகேள  ஒvெவாB 

sபrதகt9l இBko2றன. இnத எlலா பாப கrமdக?2 பல2தBm சk9 அதாவ- 

அiபாகm ஒvெவாB சமய1m அனnதt9l ஒB பாக அளவாக Zைறnத வSணேம 

உதயt9]Z வBo2றன.  

  இpேபா- ~ேயாபசமm ம]0m ~ேயாபசமலp9 இnத இரST]Zm உllள 

vt9யாசm உdகekZ \Kn9BkZm எ20 sைனkoேற2. ~ேயாபசமm எ2னேவா 

ேதசகா9 !ரkB9க?l மUAேம sகcoற-. ஆனாl ~ேயாபசமலp9kl எlலா 

கா9 ம]0m அகா9 கrமdக?2 பாபp !ரkB9க?l ஒvெவாB சமய1m அத2 

பல2தBm சk9 அனnத மடdZ Zைறnத வSணm இBkoற-.  

     ~ேயாபசமt9l ேதசகா9 கrமdக?l எvவளL பல2 தBm சk9 இBkoறேதா 

அnத சk96டேன உதயt9]Z வBoற-, ஆனாl ~ேயாபசமலp9 காலt9l அத2 

பல2 தBm சk9 ஒvெவாB சமய1m அனnதt9l ஒB பாகமாகk Zைறn- 
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உதயt9]Z வBoற- . ~ேயாபசமm எ2னேவா எnத இைடெவ?6<2h 

�kகt9{m, மயkகt9{m ம]0m எnத sைலk{m எpேபா-m sகcoற- ஆனாl 

~ேயாபசமலp9 அnதr1qrtத ேநரேம sகcoற-, அ-Lm v[p\ட2 இBkZm 

sைலkl மUAேம sகcoற-. 

    ~ேயாபசமm ஞானாவரணm, தrசனாவரணm ம]0m அnதராயm ஆoய கrமdக?2 

ேதசகா9 !ரkB9க?l மUAேம காணpபAoற-. ஆனாl ~ேயாபசமலp9kl இnத 

!ரkB9கேளாA மUAமlலாமl <tயாt-வm ம]0m சாKt9ர ேமாஹ�ய 

கrமdக?2 அiபாகmqட அனnதt9l ஒB பாகமாக Zைறnத வSணm உதயt9]Z 

வBoற-, அைவக?2 tvர பல2தBm சk9 உதயt9]Z வராமl மnத பல2தBm 

சk9 வTvl உதயt9]Z வBoற- அ-Lm ஒvெவாB சமய1m மnதt9xBn- 

மnததர sைலkZ Zைறn- ேபாoற-.  

    யாBkZ கl அlல- எ{m\ sைலkl உllள tvர பல2தBm சk9 ெகாSட 

<tயாt-வt92 உதயm இBkoறேதா, யாKடm 70 ேகாடாேகாT கட]கால அlல- 

அ-ேபா2ற அ9க s99 உைடய <tயாt-வ கrமபnதm sகcoறேதா அpபTpபUட 

sைலkl உllள உkrக?டm ~ேயாபசமலp9 இBpப9lைல, அnத sைலkl 

அவrகll vYt9லp9, ேதசனாலp9 qடp ெப0வ9lைல. பாவbAகா எ2ற Ixl, 

bNர பல0த'm sபrதக5கT0 உதயVைடய bNர vtயாtN உn'kL 

ேமாMமாrkகt&0 உபேதசm ெகாxpப. �ட தLயான&lைல . உபேதசm 

ெகாxkLm சமயt&l �ட பாt&ரt&0 தL& பாrkக ேவecய. அவFயமானதாLm 

எ20 பSTU. tpசnt` qhkBkoறாr.    

    

    எnத உkKடm tvர :டநm!kைக ம]0m tvர கஷாயm இBkoறேதா அவBkZ 

தrேமாபேதசm ேகUகேவSAm எ2ற \t9 வBவ9lைல , அpபTpபUடவr 

த rேமா ப ேத ச tைத  ேக Uக  ேந rnதாl அவBைட ய கஷா ய dகll ேம{ m 

tvரமைடo2றன. அவr உபேதசm ெகாApபவr ேம{m, உSைமயான உபேதசt92 

ேம{m ெவ0pைபேய ெகாlloறாr , அnத உபேதசm ெகாApபவBkZm அnத 

உபேதசt9]Zm தடdகl ெசyயேவ 1]பAoறாr. அpபTpபUட உkrகைளp பாrt- 

நாm அவrகllேமl ெவ0p\ ெகாllவ- தZ9யானதlல. அவrகekZ சmயkt-வm-

ந]காUJ ெப0m காலலp9 இ2im ெவZ �ரt9xBkoற- ம]0m அவrகll 

sகctத ேவSTய- (ேஹானாஹாr) ேவறாக இBkoற- எ20 \Kn-ெகாllள 

ேவSAm . அவrகekZ ந]காUJ ெப0m காலலp9 வBmேபா- இnத ஐn- 

லp9க?2 வ[யாகேவதா2 அவrகll ந]காUJைய-சmயkதKசனtைதp ெப0வr. 

அnத சமயt9l அவrகeைடய :டநm!kைக, கஷாயdகll 1தxயன ெவlலாm 

மnதமாo vUTBkZm, தrம உபேதசm ெகாApபவBm அவBkZ oைடt- vAவாr, 

தrம உபேதசtைத அவr மocLட2 ஏ]கLm ெசyவாr. 

  அவrகll இ2ேறா  அlல- Jல காலt9]Zp !றேகா  உSைமயான 

ேமா~மாrkகt92 sவ�பtைதt ெதKn- ெகாllளாமl, ஆtமாv2 sவ�பtைதt 

ெதKn- ெகாllளாமl, உSைமயான ேதவ, ZB, சாs9ரtைதt ெதKn- ெகாllளாமl 
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அவrகளாl சmயkt9வtைதp ெபற1Tயா-. சmயkt-வm ெபறாமl ேமா~மாrkகm 

-வdகா-, ேமா~மாrkகt9l 12ேனறாமl 1k9 அைடய 1Tயா--Yகm ெபற 

1Tயா-, !றv Yழ]JkxBn- vAதைல ெபற1Tயா-.   

      <tயாt-வm சrவகா9 !ரkB9 யாZm. அ9l கl, எ{m\, கUைடkl ெபBmபZ9 

எ2ற :20 வைகயான sபrதகdகll இBko2றன . ~ேயாபசமலp9kl 

அைவக?2 பல2தBm சk9 அனnதt9l ஒB பாகமாகk Zைறn- ேபாoற-, 

ஆனா{mqட அவr <tயாtவp !ரkB9ைய ~ேயாபசமm ெசyவ9lைல. அசாதா 

ேவத�யm 1தலான அகா9 கrமdக?2 பாபp !ரkB9க?2 பல2தBm சk9 qட 

ஒvெவாB சமய1m Zைறn- ெகாSேட ேபாoற-.  

    எpபT ஒB அழகான ம]0m Yலபமான v91ைற இBkoற- எ2பைதp பாBdகll. 

ஒB உkr 12னr tvர :டநm!kைக6ட2 அ9க பாபm ெசy- tvர பல2 

ெகாAkகkqTய கrமdகைளk கUTk ெகாSTBnதா{m; எpேபா. அதJL த0 

ஆtம sவ�பtைத|m, தt.வஞானm சmபnதமானைவகைள|m ெதZn. ெகாllவ&l 

ஆrவVm, 'F|m ெகாllzdறேதா அpேபா. அத0 பைழய கrம5கT0 பல0த'm 

சk& தானாகேவ மnதமாd Nxdற.. எpேபா- <tயாt-வm ம]0m சாKt9ர 

ேமாஹ�ய கrமm மnதமைடn- உதயt9]Z வBoறேதா அpேபா- உkKlqட மnத 

கஷாய பKணாமm தானாகேவ வn- vAoற-, தrம வ[kl ெசlல ேவSAm எ2ற 

உணrLm வn- vAoற-.   

  இைதேய vYt9லp9 எ2ற ெபயராl ெசாlo2றனr. பைழய கrமdக?2 

பல2தBm சk9 (எvவளவாக இBnதா{m) அ- மnதமைடn- உதயt9]Z வBவ- 

s<tத காரணமாZm . ம]0m <tயாt-வm , ஆைச 1தலான கஷாயdகll 

மnதமைடதl-YபஉணrL ெகாlleதl அத2 ைந<t9க காKயமாZm. ஆைகயாl 

~ேயாபசம லp9k2 காரணtைதt ெதKn- அ- 1தxl ெசாlலpபUட- ம]0m 

vYt9லp9k2 காKயtைத ெதKn- அைத அAtததாகc ெசாlலpபAoற-. 

இpபTயாக இnத இரSAm அதாவ- ~ேயாபசமலp96m, vYt9லp96m ஒ20ட2 

ஒ2றாக (உட2) இBko2றன, அைவகll ஒB நாணயt92 இரSA பkகdகll ேபால 

இBko2றன எனலாm. 

    இpேபா- \9ய பKணாமm-உணrL Yபராக வTvl sகcoற-, அத2 s<tதtதாl 

சாதாேவத�யm, Yப ஆ6ll, Yபநாம கrமdகll, உcச ேகாt9ரm 1தலான \SXய 

!ரkB9க?2 பnதm (தானாகேவ) sகcoற-. ஏென2றாl எUA கrமdக?2 உதயm 

இBnத ேபா9{mqட \9ய பnதm :டநm!kைக ம]0m கஷாயdக?2 s<tதtதாl 

sகcoற- . Yப பKணாமtதாl அகா9 கrமdக?l \SXய !ரkB9கேள 

பnதமாo2றன ம]0m அYப பKணமtதாl அகா9 கrமdக?l பாப !ரkB9கேள 

பnதமாo2றன. இரSA பKணாமdக?{m ஞானாவரணm 1தலான கா9 கrமdக?2 

பnதm எ2னேவா sகcoற- ஆனாl \9ய ஸ99 பnத1m, அiபாக பnத1m Yப 

பKணாமtதாl Zைறவாக பnதமாZm ம]0m அYப பKணாமtதாl அ9கமாக 
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பnதமாZm. இைதேய vYt9லp9 எ20 ெசாlலpபAoற-. அத2 வைரயைறைய-

பKபாைஷைய இpேபா- பாrkகலாm. 

   NOt&லp&: ~ேயாசம லp9ைய யாr அைடn9Bkoறாேரா, அnத காரணtதாl 

உkKl சாதாேவத�யm 1தலான \SXயp !ரkB9க?2 பnதt9]Zk காரணமான 

தrமாiராகm (தrமt9l <Znத ஆrவm) உSடாoற- , இைதp ெப0வேத 

vYt9லp9 யாZm. 

  ~ேயாபசம லp9k2 பல2 உkBkZ <tயாt-வm ம]0m கஷாயm 

(:டநm!kைக6m, 9K\ உணrLகem) ஒvெவாB சமய1m மnதமைடo2றன, 

இதனாl சகஜமாக அதாவ- தானாகேவ எnத வ]\0tத{<2h தrமt92ேமl ஆrவm 

ெபBெகAkoற- . ப கவாைன  த KJtதl , ^ைஜ , Yவாtயா ய m ெசyதl 

நlெலாlkகt-ட2 qTய வாckைக நடt-தl , உSணkqடாதைவகைள 

சாp!டாமl 9யாகm ெசyதl, ஏl vசனdகekZm அTைமயாகா9Btதl, அsயாயm 

ெசyயாமl , �9 , ேநrைமேயாA வாcதl 1தலான ஒlkகdகll சகஜமாகேவ 

வn-vAo2றன. இnத Yப பKணாமdக?2 s<tதtதாl அவBkZ சாதாேவத�யm 

1தலான \SXய கrமdகll பnதமாok ெகாSTBko2றன.  

     vYt9 எ2ற ெசாl சாs9ரdக?l ெவvேவ0 இடdக?l ெவvேவ0 அrtதt9l 

வBoற-. vYt9லp9 ப]h ெசாl{mேபா-m ம]0m ெபா-வாக ெசாl{mேபா-m 

vYt9  எ2ப92 ெபாBll YபpபKணாமm - நl{ணrL  எ20  எAt-k 

ெகாllளேவSAm. கரணலp9 சமயt9l vYt9 அனnத மடdZ ெபBokெகாSேட 

ேபாoற- எ20 ெசாl{<டt9l srமலதா-அlkக]றtத2ைம ம]0m ஈAபாA-

Jரtைத அlல- சாKt9ர சmபnதமான �yைம6ட2 கஷாயm Zைறn- ெகாSேட 

உதயt9]Z வBm sைலைய vYt9 எ20 எAt-k ெகாllளேவSAm. !ரதேமாபசம 

சmயkt-வ சமயt9l vYt9 எ20 ெசாl{mேபா- Jரtைத அதாவ- நm!kைக 

(!ரt9), தt-வ srணயm ெசy6m srமலtத2ைம எ20 எAt-kெகாllள ேவSAm. 

ேம{m அ^rவகரணm 1தலான sேரX Zணsதாணdக?l vYt9 எ20 

ெசா l{ mேபா- சா K t9 ர ச mப nத மான s rம ல tத 2ைம  அ தா வ - 

அ9கKt-kெகாSேட ெசl{m �தராகt த2ைம எ20 எAt-kெகாllள ேவSAm. 

அதiட2 கஷாயdகll மnதமைடn- ெகாSேட உதயt9]Z வBm sைலைய6m 

vYt9 எ20 ெசாlo2றனr.  

  Jல இடdக?l vYt9 அதாவ- vேஷச Yt9-^ரண �தராகtத2ைம எ2ற 

ெபாB?lqட இnத ெசாl வBoற-. எdZ எnத அrtதm தZ9யான- எ20 ந2Z 

ெதKn- ெபாBll ெகாllள ேவSAm. கஷாயdகll 1lைமயாக அ[nத !றZ அதாவ- 

இG கஷாயேம உதயமாக வாyp!lலாத sைலைய அைட6mேபா- ^ரணvYt9 எ20 

ெசாlலpபAoற-.  

  உkKiைடய -வrp\ உணrLகைள-கஷாயdகைள சdkேலஷ(Jkகலான) 

பKணாமm எ20m vYt9(�yைமயான) பKணாமm எ20m இரSA vதமாகp 

84



!Kt9Bkoறாrகll. கஷாயdக?2 ெமாtத sதானdகll-sைலகll அசdkயாத 

ேலாகp!ரமாணமாZm. அதl ெபBmபZ9 சdkேலஷ sதானdகளாZm ம]0m அ9l 

ஒBபாகm vYt9k2 sதானdகளாZm. இைவக?l எ2ன vt9யாசm எ20 

இpேபா- பாrkகலாm.  

   சாதா, s9ர, Yப, Yபக, Ysவர, ஆேதய 1தxய Yப(\SXய) !ரkB9க?2 

பnதt9]Zk காரணமான கஷாய உதய sதானdகைள vYtதsதானm எ20 

ெசாlo2றனr. ம]0m அசாதா, அs9ர, அYப, -rபக, -sவர, அனாேதய 1தxய 

அYப(பாப) !ரkB9க?2 பnதt9]Zk காரணமான கஷாய உதய sதானdகைள 

சdkேலஷ sதானm எ20 ெசாlo2றனr. 

   <கttvர கஷாய<lலாமl எpபTpபUட மnத கஷாயm உkKl ேதா20oறேதா 

அnத உணrL sைலைய vYt9 எ20 ெசாlo2றனr. சாதாேவத�ய கrமt92 

ச-sதான sைல அiபாக பnத ேநாkol சாதாேவத�ய கrமt92 tKsதானsைல 

அiபாக பnதm sகழkகாரணமான உkK2 பKணாமm சdkxsடதர-அ9க 

சdkேலஷ1ைடய தாZm , அதாவ- 12னைதvட !2ன- tvர கஷாயm 

உைடயவராக இBkoறாr. [அ9க \SXய பnத உணrL உைடயவைரvட Zைறnத 

\SXய பnத உணrL உைடயவr அ9க சdkேலஷ உணrL உைடயவராவாr என 

\Kn- ெகாllள ேவSAm.]   

   வளrn- ெகாSேட ேபாZm கஷாயt92 சdkேலஷ உணrைவ vட Zைறn- 

ெகாSேட ேபாZm கஷாயt92 சdkேலஷ உணrைவ vYt9 எ20 ெசாlவ- qட 

சKயlல . கஷாயdக?2 vBt9 அசாதா-பாப கrம பnத காரணமUAமlல , 

ஏென2றாl காஷாய vBt9 காலt9l சாதா-\SXய பnதmqட காணpபAoற-. 

அேதேபால கஷாயdகll Zைற6m காலt9lqட அசாதா - பா ப பnத1m 

காணpபAoற-. 

   அ9கமாok ெகாSேட ேபாZm கஷாய உணrைவ சdkேலஷm எ20m Zைறn- 

ெகாSேட ேபாZm கஷாய உணrைவ vYt9 எ20m ஏ2 எAt-k ெகாllளkqடா-? 

எ2ற ேகllv எloற-. அpபT எAt-kெகாllள 1Tயா- ஏென2றாl அpபT எAt-k 

ெகாSடாl சdkேலஷ sதானdகll ம]0m vYt9 sதானdகll இரST2 

எSXkைக6m சமமாகp ேபாyvAm �csைல உSடாZm. ஆனாl சdkேலஷ 

sதானdகll அசdkயாத பZபாகm எ20m vYt9 sதானm ஒBபாகm எ20m ச]0 

12னr நாm பாrtேதாm. 

  இ- ெபா-வான சmசார அவsைத sைலkl உllள உkrக?l sகcவைதc 

ெசாlவதாZm. ஆனாl சmயkt-வtைதpெபற எ9rேநாkZm உkrக?டm அnத 

காலt9l Zைறn- ெகாSேட ேபாZm கஷாயsதானdகைளேய vYt9 எ20 

ெசாlo2றனr. இdZ இpபTc ெசாlவ- சKயாZm. ஏென2றாl தrசன ம]0m 

சாKt9ர ேமாஹ�யt92 அ[L ம]0m உபசமm ெசy6m காலt9l, 12 சமயt9l 

உதயமான sபrதகt92 பல2 ேநாkol அனnத மடdZ Zைறnத பல2 ெகாAkZm 
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sபrதகdக?2 உதயtதாl உ]பt9யாZm கஷாய உதயsதானt9l உkK2 

உணrvl Yt9கKp\ உSடாவ- ஏ]0k ெகாllளp பUTBkoற-.  

   இத2:லm  நரகm 1தலான இடdக?l உkrக?டm கஷாயdக?2 :20 அYப 

ேலVையகll இBnதா{mqட அdZ vYt9லp9 உSடாZm எ20 ஆகமdக?l 

ெசாlலpபUAllள-.  

   பாBdகll, இpேபா- எ2னேவா இnத vYt9லp9 அைடnத உkBkZ ேதசனா 

அதாவ- ேமா~மாrkகt92 sவ�பm சmபnதமான உபேதசm ேகUZm காலm 

கGயvlைல. அைதp ெப0வ- ப]h ேதசனாலp9 ப]h சrcைச ெசy6mேபா- 

பாrkகvBkoேறாm. இpேபா- \SXயபnதm sகழk காரணமான தrமாiராக வTவ-

தrமtைத ெதKn- ெகாllவ9l ஆrவ1ைடய பKணாமm sகcn-ெகாSA 

இBkoற-.  

  எtதைனேயா உkrகll இnத sைலkேலேய 9Bp9யைடn- வாழkைக 

11வைத6m இ9ேலேய க[t- vAo2றனr. மGதேநய உணrLட2 !றBkZ உதv 

ெசyதl, நlெலாlkகt-ட2 வாcதl, ேகாk{kZ ெச20 பகவாைன தKJtதl, 

^ைஜ ெசyதl, trtதயாt9ைர ெசyதl, !றr�- கBைண ெகாllளl, தானm ெசyதl 

இைவகைளேய வாckைகk2 ெவ]h எ20 நm\o2றனr. இ-வைர இnத உkrகll 

தt-வஞானm ெபறvlைல , உSைமயான ேதவ , ZB , சs9ரtைதpப]h 

அhn9Bkகvlைல. Jல உkrகll தrமாiராக வசtதாl- தrமtைத ெதKn- 

ெகாllள ேவSAm எ2ற ஆrவtதாl !ரவசனm-சாs9ர sவாtயாயtைத ேகUகkqட 

ெசloறாrகll, ஆனாl உSைமயான உபேதசtைத ேகUZm பாkoயm அவrகekZk 

oைடpப9lைல. இnத உkr மைனv, மkகll, Zழnைதகll, vயாபாரm, ம]0m 

ெபாBll சmபா9kZm இ2im பல ேவைலகைள அ^rவமாக vUAvUA ஒB Jல மX 

ேநரm சாs9ர sவாtயாயm ேகUகp ேபாZmேபா-; அyயேஹா! LL'kகll அவrகைள 

dர�த vtயாt.வ வ`nl &'pA NUxNxdறாrகll எ20 வணகt9]ZKய 

கா2` sவா<கll அவBைடய !ரவசனt9l  ெசாlxkBkoறாr.  

      �dகll Jn9t-p பாBdகll, அனா9 காலமாக நாm பல !றvக?l !றn-, 

இறn- ெகாSA வBoேறாm. அ9l அனnத1ைற Jல ேநரdக?l �யஉணrL 

ெகாSA \SXயtைதk கUTkெகாSேடாm, Jல ேநரdக?l சdkேலஷ உணrL 

ெகாSA  பா ப tைத k கUT kெகாSேடா m , ஆனாl க rம dகைள  கUT k 

ெகாllவ9xBn- vAபAm மாrkகtைத மUAm ெபறL<lைல, அைதt ெதKn- 

ெகாllள 1ய]J6m ெசyயvlைல.  

  இ9xBn- vAபAm வ[-ேமா~மாrkகm ம]0m அ- ப]hய உபேதசtைத 

`ேனn9ர பகவா2 qhkBkoறாr, அ-ேவ யாதாrtதமான-சKயான-உSைமயான 

ேமா~t9]Z வ[யாZm . பnதt9xBn- vAபAm வ[ நமkZ இpேபா-m 

oைடkoற-, அத2 :லகrtதா- 1த21தxl உபேதசm ெசyதவr trtதdகர 

பகவா2 ஆவாr. அவBைடய 9vயtெதாGkl இnத உபேதசm Yலபமாகேவ \Kn- 
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ெகாllem வைகkl ெசாlலpபUAllள- . அnத உபேதசt92பT கணதர 

ஆcசாKயrகll ப2GரSA அdகdகைளp பைடt9Bkoறாrகll. அைவகைள நாm 

-வாதசாdக 9ரvயsBதm எ20 ெசாloேறாm. ஆcசாKய பரmபைரk2 வ[யாக 

இnத மாrkகm இ20வைர நமkZk oைடkZm வைகkl வn- ெகாSTBkoற-.  

  ~ேயாபசமலp9 ம]0m vYt9லp9 அைடnதவrகekேக இnத மாrkகt92 

உபேதசtைத ேகUZm ஆrவm ம]0m \t9சாxtதனm வBதl ம]0m உSைமயான 

உபேதசtைத ேகUZm வாyp\ மஹாபkoயm -மஹா \SXயm oைடkZm . 

vYt9லp9 இlலாமl உkr `ேனn9ர பகவானாl ெசாlலpபUட உபேதசtைத 

ேகUகt தயாராவ9lைல.  

    கlxl vைதtத vைத �னாகp ேபாoற-, 1ைளpப9lைல. vைத 1ைளkக 

<B-வான-ெம2ைமயான மSXlதா2 vைதkக ேவSAm அlலவா, அ-ேபால 

`னவாXைய ேகUZm ெசௗபாkoயm ம]0m அைதk ேகUAc சKயாகp \Kn- 

ெகாllem வாyp\ ெம2ைமயான உணrL-vYt9 உணrL ெகாSடவrகekேக 

oைடkZm.  

     இரSடாவதாக ஒ20 இdேக ெசாlலேவSAm. யாBkZ மஹா\SXய உதயm 

இBkoறேதா அவBkேக மஹா-rலபமான `னவாXைய ேகUZm வாyp\ oைடkZm, 

இlைலேயl உSைமயான 1k9மாrkகm ப]hய உபேதசm அவrகll கா9l 

vlவ-qட மாஹா-rலபமான ஒ2றாZm. 

    ெசாt- Yகdகll �A Y]றdகll 1தxயைவகைளp ெப0வ- \SXயt92 பல2 

எ20 பலBm ெசாlo2றனr. இ-வைர இnத \SXயtைத ஒvெவாB உkBm 

அனnத1ைற ெப]0, அதனாl oைடkZm Yகdகைள அiபvt-, அைவகைள vUA 

மரணமைடn- ெகாSAதா2 இBkoற-. ஆனாl எ- நmைமp !றv Yழ]Jkேலேய 

கUTpேபாUA vAoறேதா அpபTpபUட அnத \SXயtைத ஈUAவேத சKயான- 

எ20 எpபTc ெசாlல 1T6m?  

     எnத உkBkZ த2 ஆtமாv2 உSைமயான sவ�பtைதt ெதKn- ெகாllவ9l 

tvரமான ஆrவm வBoறேதா, அnத தrமt9l tvர ஆrவ1ைடய உkேர மnத கஷாய 

sைலையp ெப0oற-. அத]Z இnதp பாt9ரt த2ைமயாேலேய ேதசனா வTவ 

s<tதm தானாகேவ oைடkoற-. [அ- ேதசனா ெகாApபவைர ேதTpேபாக ேவSTய 

அவJயm வBவ9lைல.] இpேபா- ேதசனாலp9 ப]h பாrkகலாm. 1த21தxl அத2 

வைரயைறையp (definition-ஐ)  பாrkகலாm.  

  ேதசனாலp&: ஆ0 9ரvயdகll, ஏl தt-வdகll, அதாவ- ஒ2ப- பதாrtதdகll 

(பாப , \SXயtைத6m ேசrt-), ேமா~மாrkகm , உSைமயான ேதவ , ZB , 

சாs9ரdக?2 sவ�பm, தா2 ம]0m !ற ப]hய அhL, ேஹய-ேஞய-உபாேதய 

(vடேவSTய, அhயேவSTய, ஏ]கேவSTய) பாவm-உணrL 1தலானைவகll ப]hய 

உபேதசtைதk ெகாAkகkqTய ஆcசாKயr 1தலானவrகll அதாவ- trtதdகரr, 
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ஆcசாKயr, உபாt9யாயr, சா-, ஐnதாm அlல- நா2காm Zணsதான1ைடய ஞாG 

உkrக?2 ெதாடr\ oைடtதl, அவrகll :லm ெகாAkகpபAm உபேதசm அதாவ- 

ேதசனா oைடtதl ம]0m உபேதJkகpபUட பதாrtதdக?2 அhL தாரைணkl 

இBtதl-ஞாபகt9l இBtதl ேதசனாலp9 எ20 ெசாlலpபAoற-.  

   உபேதசtைத ேதசனா எ20 ெசாlo2றனr ஆனாl அnத அnத உபேதசtைதk 

ேகUA அைத \Kn- ெகாlleதl, ஞாபகt9l ைவt9Btதl, அைத �SAm �SAm 

Jnதைனkl ெகாSA வBதேல ேதசனாலp9 யாZm. உபேதசdகைள கவனமாகk 

ேகUடl, ேகUபைத அhLp^rவமாக ஏ]றl, அhவp^rவமாக ஏ]றைத ஞாபகt9l 

ைவt9Btதl, அைவகைளpப]h 9Bmபt9Bmபc Jn9tதl ேதசனாலp9k2 

அdகdகளாZm.  

    உபேதசtைத ெவ0மேன ேகUப- மUAேம ேதசனாலp9 இlைல. ேதசனாலp9 

ெப0m உkr த2iைடய sவ�பm சmபnதமான உபேதசtைத <Znத ஆrவt-ட2 

ேகUபதாZm. பtமநn9 பzசvmச9 எ2ற Ixl ஆசாKய பtமநn9 இvவா0 

q0oறாr- 

                              தtAர& A�&Ftேதன ேயன வrtதாA � s'தா | 

                              QsFதm ச பேவt பvய பாN Qவாரணபாஜனm|| 

  இத2 ெபாBll: த0 ஆtமா பJ\ �Km உபேதசtைத யாr ஆrவt.ட0 

ேகUdறாrகேளா அவrகll Qcசயமாக பvNயrகளாவாrகll மJKm அவrகll 

எ&rகாலt&l Vk& அைடயpேபாdறவrகளாவாrகll எ2பதாm. 

  த2 sவ�ப சmபnதமான உபேதசtைதk ேகUA ஆனnதமைடபவBkZ அ- 

சmபnதமாக ேம{m அ9கமாகt ெதKn-ெகாllள ேவSAm எ2ற tvர ஆrவ1m, 

மoccJ6m உSடாoற-. இkகUடான ZAmப சmபnதமான தvrkக 1Tயாத 

காKயdக?l ஈAபUTBnதா{m, எpபTயாவ- ேநரtைத ஒ-ko அவr அ9க 

உ]சாகt-ட2 உபேதசm ேகUக வBoறாr. இ- நமkZ <கLm அiபவமான 

ஒ20தா2. நாm vBm\m TV �Kயl பாrpபத]காக ம]ற எlலா ேவைலகைள6m 

�koரm 1Tt- vUA �Kயl ஒ?பரpபpபAm ேநரt9l சKயாக TV-k2 12னr வn- 

அமrn- vAoேறாm அlலவா!  

  அ-ேபால தt-வ சmபnதமாகt ெதKn- ெகாllள ேவSAm எ2ற v[p\ணrL 

ஒBவBkZ வn- vAமானாl அnத ஆrவேம அவBkZ அைதpெபற வ[ ெசyoற-. 

உலக vஷயdக?l Jkokெகாllவைதvட தt-வ சmபnதமான vஷயdக?l 

ஈAபAவைதேய Yைவயானதாக அவr எS|oறாr. அ2றாட ேவைல s20 ேபாவதாl 

ெபாBளாதார இழp\ வnதா{m, அவr ேதசனா ேகUபத]காக ேநரm ஒ-kகt 

தவ0வ9lைல, அவைர அ9xBn- 9ைசt 9BpபLm 1Tயா-. யாBkZ ேதசனாலp9 

ெப0m தZ9 இBkoறேதா, பvதvvயேமா அவBkZ ஞாGகeட2 நl{றLm, 

அவKட<Bn- உபேதசm ெப0வ-m தானாகேவ sகcoற-. அnத உkBkZ இBkZm 

tvர BJ6m அத]Zk காரமாக அைமoற-.  
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  உdகekZ ஞாபகm இBkoறதா? 1975-ஆm வBடm �னா, � ஆ0 வய- 

sரm!யவளாகLm, ேமானா, � :20 வய- ZழnைதயாகLm இBnதேபா- உdகll 

இBவைர6m �UTl மாமா, மா<kடm vUAvUA நாim உdகll அpபாLm உdகll 

தாtதா-பாUT6ட2 தrமசkகர யாt9ைர ெச2ேறாm. நாdகll ெதாடrn- :20 

மாதdகll பா ரத m 1lவ-m உllள  t rtத  ே~t9 ரdகைள6m , Jtத 

ே~t9ரdகைள6m வnதைன ெசy- ெகாSேட பயணm ெசy- ெகாSTBnேதாm. 

1000 யாt9Kகrகem அேனக vt-வா2கeட2 இnத யாt9ைர sைறவைடnத-. 

அnத யாt9ைரk2ேபா- 9ன1m அேனக vt-வா2க?2 !ரவசனdகைளk 

ேகUZm பாkoயm எdகekZk oைடt-.  

     யாt9ைர ெசyவ9l எனkZ அ9க ஆrவ<Bnத-, யாt9ைர6m ெவ]hயைடnத-, 

ஆனாl அதiட2 பல!றvக?{m oைடpபத]கKய <கLm -rலபமான உSைமயான 

தt-வஞான !ரவசனdகைளk ேகUZm வாyp\m oUTய-. அேர! நா2 எpபTpபUட 

ஒB தGt-வமான வTவm! நாm இnத vஷயdகைள-இnத தt-வdகைளp பk]J 

ெசyவ- ப]hய எnத அh1க1m இlலாமl இBkoேறாேம எ20 அnத ேநரt9l 

sைனtேத2. எ2 இளைமp பBவt9xBnேத எ2 ெப]ேறாrகைளp பாrt- நm 

`னதrமt92 ேமl ஈAபாAm, ^ைஜ 1தலான சடdZகll ெசyவ-m எ2னேவா 

எனkZt ெதKn9Bnத-, ஆனாl தt-வஞானm ெப0m சாs9ரdக?l பk]J 

ெப0m அ|Z1ைற6m அத2 மஹt-வtைத6m நா2 இ-வைர ெதKn- 

ெகாllளாமl இBnதைத உணrnேத2. அnத யாt9ைரkZc ெச20வnத !றZ 

பல1ைற உdகைள அைழt-k ெகாSAm Jல சமயdக?l உdகைள �UTேலேய 

vUAvUAm நாdகll இBவBm ¢�r ம]0m !ரவசனdகekZ ெச20 

ெகாSTBnேதாm.  

    �dகll இBவBm J0வய9னராக இBnத ேபா9{m அ9 \t9சாxகளாகLm, <Znத 

சop\tத2ைம உைடயவrகளாகLm இBnத- எ2 sைனLkZ வBmேபாெதlலாm 

நா2 <கLm ஆcசrயt9l ஆcn- ேபாoேற2. நாdகll இBவBm தt-வஞானm 

ெப0வ9l உdகll இBவK2 vைலம9pப]ற ஆதரL எdகekZk oைடtத- 

எ2ப9l எnத சnேதக1m இlைல. இnத vஷயt9l உdகeைடய உபகாரm 

sைனLkZ வBmேபாேதlலாm ம]0m இpேபா-mqட எ2iைடய கSக?l 

ந2h6ட2 கலnத ஆனnதk கS�r வBoற-.  

    யாBkZ உSைமயான தrமtைத ெதKn- ெகாllவ9l <Znத ஆrவm இBkoறேதா 

அவrகekZ ஞாGக?2 ெதாடr\, அவrக?2 உபேதசm (ேதசனா) oைடtதl  

ம]0m அத]Z உகnத �csைல தானாகேவ அைமn- vAoற-. உSைமkl ெசாlல 

ேவSAெம2றாl �csைல எpேபா-m பாதகமாக இBpப9lைல. �csைலk2ேமl 

நமkZ BJ6m, ெபBைம6m இBkZமானாl அ-ேவ நமkZ தrம vஷயt9l 

பாதகமாக அைமn- vAoற-. யாBkZ தt-வஞானm ெப0வ9l ஆrவm இlைலேயா 

அவr அnத �csைலக?2 சாதகம]றt த2ைமkl ஒ?n-ெகாSA, அத2ேமl 
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ப[ையp ேபாUA  தt-வஞானm ெப0வ9xBn-t தp!t-k ெகாllளேவ 

sைனkoறாrகll. 

   எvவா0 உதயt9]Z வBm :டநm!kைக ம]0m கஷாயdக?2 பல2தBm சk9 

மnதமாகLm, மnததரமாகLm ஆoறேதா அ-ேபால உதயt9]Z வBm ஞானாவரணm 

1தலான கrமdக?2 பல2தBm சk9qட மnதமாokெகாSேட ேபாoற-. இதனாl 

உkr எnத உபேதசtைதk ேகUoறேதா, ஏ]oறேதா அைத தZ9யானதா அlல- 

தZ9ய]றதா எ20 உ09 ெசy6m அhLm-vேவக1m qட அத]Z வn- vAoற-. 

எ9Kl இBkZm நபr ஞாGதானா ம]0m அவr q0m சாs9ர உபேதசm 

உSைமயான-தானா எ2ப- ப]h த2 Yய\t9யாேலேய அைடயாளm கSA, ெதKn- 

ெகாlloற-. !றBைடய \t9kZ அiசரைணயாக காKயm ெசyபவr சKயான 1TL 

எAkZm தZ9 இlலாதவrகளாக இBpபைத நாm உலக வாckைகkl கSqடாகேவ 

பாrkoேறாm.  

  தrமt92 sவ�பm அlல- ஆtமாv2 sவ�பm ப]h q0m வkதாkக?l 

(சாs9ரtைத எAt-c ெசாlபவr) qட Jலr உSைமயான உபேதசm ெசyo2றனr, 

ம]0m Jலr தrமm ம]0m ஆtமா எ2ற ெபயKl தவறான உபேதசm ெசy- 

:டநm!kைகைய ேம{m வளrcJ அைட6mபT !ரசாரm ெசyo2றனr. இnத 

�csைலkl உபேதசm உSைமயானதா அlல- ெபாyயானதா எ20 பZtதh6m 

ஞான1m, அைத ேசா9t-p பாrt- ஏ]கேவSTயதா, vடேவSTயதா எ2ற 1TLkZ 

வBm  தZ9யான vேவக1m நm<டm இBkக ேவSAm.  

  நாm ஒBவBkZ அைம6m நlல �csைலகைள6m , ெசாt- Yகdகll 

oைடt9Bpபைத6m பாrt-, இைவெயlலாm அவBைட \SXய உதயm எ2ற 

1TLkZ வBoேறாm. ஆனாl ேதசனா (தrேமாபேதசm) ெகாApபவr oைடtதl, 

உSைமயான உபேதசm ெகாApபவBட2 ெதாடr\ உSடாதl, அவBட2 qTp 

பழZm வாtசlயm வBதl, அவராl ெகாAkகpபAm உபேதசtைத ேகUZm சnதrpபm 

ெப0தl, அைத \Kn- ஏ]0kெகாllem அ9rVடm 1தxயைவகll தா2 உSைமkl 

ஒBவBkZk oைடkZm உயrnத ஜா9 \SXயt92 பலனாZm.  

      சாs9ரdகைளt தவறாக எAt-c ெசாlபவr, ேகUபவK2 மன-kZp !Ttதவா0 

எAt-c ெசாl{m நபrகekZ உலகt9l எnதp பzச1<lைல. அவrகll தாdகேள 

உSைமயான ேதசனா-உபேதசm ெசyபவr எ20m, உலக ந2ைமkகாகேவ அவrகll 

அவதாரm எAtததாகLm ெசாlxk ெகாllo2றனr. [அpபTpபUட YவாரJயமான 

வதn9கைளp பரpப ஒB qUட1m அவrகekZ Yலபமாகேவ oைடt- vAவைத 

நmமாl பாrkக 1Toற-.] இ9l ஆcசKயமான vஷயm எ2னெவ2றாl அவrகekZ 

பkதrக?2 ெபKய qUடm Jலேநரdக?l தானாகேவ வn- ேசrn- vAoற-. 

அpபTpபUடவBkZp !2னாl இBn-ெகாSA கS:Ttதனமாக அவைர 

!2ப]0பவrகைளp பாrkZmேபா- அவrகekZ sகழேவSTய--ேஹானாஹாr 

இpபTtதா2 இBkoற- ேபா{m எ20 ெதKn- ெகாllள ேவSTய-தா2. 
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   ஐயா, �dகll சாp!UA vU�rகளா? எ20 ஒBவKடm ேகUடாl, அவr இvவா0 

ப9l ெசாl{வாr. “அyயேஹா! நா2 ம]றவrகekZ சாpபாA ஏ]பாA ெசyoேற2. 

பாBdகll, நா2 1,000 ேபrகekZc சாpபாUAkகான ேடாkக2-அiம9 �UA எl9 

ெகாAkoேற2.” எ20 q0வாr. அpேபா- உdகll வk0 sறm!kBkZm அlலவா? 

எ20 ேகUடாl “ஐyேயா! எனkZ ஓyL எdேக oைடkoற-? ம]றவrகekZ 

சாpபாUA ேடாkக2 ெகாAt-kெகாAtேத எனkZc சாp!டkqட ேநரmqட 

oைடpப9lைல” எ20 அவr ெசாl{வாr. 

  இ2iெமாB உதாரணm பாrkகலாm . இரSடாவதாக இ2ெனாBவKடm , 

“உdகekZ பணm vஷயt9l எnத Zைற6m இlைல அlலவா? எ20 ேகUடாl 

அவr இvவா0 q0வாr , “எ2Gடமா ேகUo�rகll? அyயேஹா ! அைத ஏ2 

ேகUo�rகll, எ2Gட<Bn- பணm ெப0வத]காகLm, பணm ெகாApபத]காகLm 

9ன1m எ2 12னr ேகா�sவரrகll வKைசkl s]oறாrகll.” �SAm நாm 

அவKடm , “அpப உdகekZp பணm ப]hய கவைல எ-Lm இlைல அlலவா?” எ20 

ேகUடாl அவBைடய ப9l இvவாறாக இBkZm. “நா2 உdகekZ எ2னெவ20 

ெசாl{ேவ2? நா2 �A வாdக ேவSAm, மகekZt 9Bமணm ெசyvkக ேவSAm, 

மகைன  ேமl பTp\kகாக ெவ?நாUAkZ  அipப  ேவSAm . இைவகll 

எlலாவ]h]Zm ேபா9ய பணm எ2Gட<lைல ! ” அpேபா- நாm அவKடm 

ெசாl{ேவாm, “�dகll ச]0 12னr ேக�sவரrகll உdகll 12 9ன1m வKைசயாக 

s]பதாக.... qh�rகேள”, எ2றாl அவBைடய ப9l, “ஆமாm! நா2 ஒB வdokl 

காசாளராக பX\Koேற2. இvவளL லUசkகணkகான பணtைத ெகாAkகLm, 

வாdகLm, எSXc சKபாrt- ைவkZm ேவைல ெசyவத]Z எனkZ Jல ஆkரm 

�பாyகll சmபளமாகk oைடkoற-” எ2பதாக இBkZm.  

  இேதேபால யாKடமாவ-, “அ2பேர, உdகekZ ேதசனா oைடt9BkZm. 

அlலவா?” எ20 ேகUடாl அவr q0வாr, “�dகll எ2ன ேகUo�rகll? நா2 

எ2னேவா ேதசனா ெகாApபவனாேவ2. நா2 இnத எlலா oரnதdகைள6m தUடcY-

ைடp ெசUTd ெசy9Bkoேற2, !ைழt9Btதm ெசy9Bkoேற2, ெசா]ெபா[L 

ஆ]0oேற2.” எ20 q0வாr. அத]Z �dகll “ந2றாகc ெசா2�rகll. அpப 

�dகllதா2 அnத ேதசனா ெகாAkகவlல ஞாG தrமாtமா சmயktBVT யா�rகll.” 

எ20 qhனாl அத]Z அவr. “இlைல, எனkZ எdேக அnத ெசௗபாkoயm 

இBkoற-?” எ20 ெசாl{வாr.  

  ஞாGக?2 உபேதசtைதேய ேதசனா எ20 ெசாlo2றனr. அnத உபேதசm 

ேமா~மா rkக m ச mப nத மானதாக இBkக  ேவST ய- அவJ ய மா Z m , 

9ரvயாiேயாகm சmபnதமானதாக இBpப- அவJயமாZm, ம]0m தா2, !ற ப]h 

!Ktதh6m அhL-ேபதvzஞானm ெசyயp !ரேயாஜனமாக இBkக ேவSAm. !ற 

அiேயாக சmபnதமான உபேதசமாக இBnதா{m அ-qட �தராகtைத உ09p 

பAt-வதாகLm, 9ரvயாiேயாக Jtதாnதdகைள s�!kகkqTயதாகLm இBpப- 

அவJயமாZm.  
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  யாராவ- oரஹsதராக-�UTl வாcபவராக உllள ஞாG உkr அவBைடய 

!llைளகekZ vயாபாரm, வாXபm, ZAmப சmபnதமான ஆேலாசைனகll ம]0m 

உபேதசdகll ெகாAkoறாr எ2றா{m, ச:கt9l எvவா0 நடn- ெகாllள ேவSAm 

எ2ப- ப]h க]0k ெகாApபாரானா{m அைத ேதசனா எ20 ெசாl{வ9lைல.  

   ேதசனா (அற உபேதசm) 1த21தxl அரஹnத பகவாGட<Bnேத ெபறpபUட-, 

அவBைடய உபேதசtைதk ேகUA அைத அiசKt- ெசyயpபUட சாs9ரdகll, 

அnத சாs9ரdக?l உllள உபேதசtைத உllள- உllளபTேய எAt-c ெசாl{m 

ZBv2 உபேதச1m ேதசனா வாZm-அதாவ- உSைமயான ZBLm ேதசனா 

ெகாAkகkqTயவராவாr. உSைமயான ZBkகll ேமா~மாrkகm ப]hய உபேதசm 

மUAேம ெகாApபாrகll. [ெலௗ�க உபேதசtைத6m தrேமாபேதசt-ட2 ேசrt-k 

ெகாAkZm ZBkக?2 உபேதசtைத ேதசனா எ20 எAt-k ெகாllளk qடா-.] 

ஆனாl நா2Z, ஐnதாm Zணsதானt9xBkZm உkrகll இpேபா- oரஹsத 

அவsைதkl-ZAmபt-ட2 �UTl வாlm sைலkl இBkoறாrகll. அவrகll 

சாs9ர sவாtயாயm ெசy6mேபா- qட ேமா~மாrkகm ப]hய உபேதசtைதேய 

ெகா A pபா rக ll , ஆ tம sவ � ப m ப ]h ேய  v ளkக m ெசா l{ வா rக ll , 

9ரvயாiேயாகt92 பல Jtதாnதdகைள எAt-c ெசாlx \Kயைவpபாrகll. 

s<tத-உபாதானm, scசய-vயவஹாரm, நா2Z அபாவdகll, ஐn- சமவாயdகll, ஆ0 

காரகdகll, oரமபtதபrயாயm, ேதவ ZB சாs9ரdக?2 sவ�பm, vடேவSTயைவ, 

ெதKn-ெகாllள ேவSTயைவ, ஏ]கேவSTயைவ 1தலான தt-வdக?2 sவ�பm 

ஆoயைவகைள vKவாக வrணைன ெசyவாrகll, நமkZp \Kயைவpபாrகll. ஆனாl 

அவrகll ZAmப வாckைகைய உtேதJt- !ற காKயdகll ப]h ZAmபt9l 

உllளவrக?ட1m, `னதrமtைத சாrnதவrக?ட1m ம]0m ெபா-வான மkக?ட1m 

அவrகekZt ேதைவpபAமானாl ெலௗ�க(நைட1ைற வாckைக ப]hய) உபேதச1m 

qட ெகாApபாrகll. அவrகll சாs9ர சmபnதமாக q0m உபேதசdகைள மUAேம  

ேதசனா  எ20  ெசாl{வாrகll . ஆனாl அவrகll ெகாAkZm ெலௗ�க 

உபேதசdகைளkqட ேதசனா எ20 எAt-k ெகாlleதl தZ9யானதlல எ2பைத 

\Kn- ெகாllள ேவSAm.  

  இdZ நாm இ-வைர ேதசனா-உபேதசm ெப0தl ப]hய சrcைச ெகாzசm 

vKவாகேவ ெசy- ெகாSTBnேதாm. நm1ைடய vஷயm எ2னேவா ேதசனாலp9 

ெப0தl ப]hயதாZm. அைதpப]h அ9கமான சrcைசைய நாm அAtத கTதt92 

:லm ெசyயலாm.  

   இpேபா- இnத கTதm ேம{m vKn-ெகாSேட ேபாகாமl இBkக இt-ட2 

ெகாzசm ஓyL எAt-k ெகாlledகll. 

                                                       ெஜy `ேனn9ரா!  

                                                                                                                                   -உdகll அmமா. 
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                                             ேதசனாலp& 
கcதm-7                                                                                                                             15-9-2002 

    

         !Kய �னா, ேமானா,  

         அேனக உtதம Yபா�rவாதm.  

  12 கTதt9xBnேத  நாm ேதசனாலp9  சmபnதமான சrcைசையt 

-வdo6llேளாm. !ரேமாபசம சmயkt-வm அதாவ- 1த21தxl ந]காUJ 

ெப0m12னr ேதசனாலp9 ெப0வ- அவJயமான ஒ2றாZm. இரSடாவதாக இnத 

ேதசனா ஞாG உkrக?ட<Bnேத ெபறpபட ேவSAm, அlல- ஞாGகளாl 

ெசyயpபAm !ரசdகtைத-உபேதசtைத ஏ]றேல ேதசனா எ20 ெசாlலpபAoற-.  

      “தt-வாrtத�t9ரt9l ந]காUJ ெப0தைல sசrகஜm, அ9கமஜm என இரSA 

vதமாகc ெசாlலpபUTBkoற-. !றr :லமாகp ெபறpபUட உபேதசt92 :லm 

அைட6m ந]காUJ அ9கமஜm எ20m, யாBைடய உபேதச1<2h ெபறpபAm 

ந]காUJ sசrகஜm எ20m அdZ vளkகm ெசாlலpபAoற- . ஆைகயாl 

ேதசனாலp9 ெப0m அவJயm எlேலாBkZm ேதைவklைல எ20 எAt-k 

ெகாllளலாm அlலவா?” எ2ற ேகllvைய �dகll எlp!6ll£rகll.  

      ேகedகll! இnதp !றvkl ஞாGk2 :லm உபேதசm-ேதசனா எnத உkBkZk 

oைடkகvlைலேயா அவBkZ ந]காUJ உSடாZமானாl, அவBkZ 1]!றvkl 

கUடாயமாக -sயமமாக -scசயமாக ஏேதாஒB ஞாGk2 :லm ேதசனா 

oைடt9Bkoற- எ20தா2 எAt-k ெகாllளேவSAm, இnத !றvkl அவr 

ேதசனா ெபறvlைல ஆைகயாl அவr ெப]ற ந]காUJைய sசrகஜ சmயkதKசனm 

எ20 ெசாlo2றனr. யாr இnதp !றvkl ேதசனா oைடtத !றZ ந]காUJ 

ெப0oறாேரா அnத ந]காUJைய அ9கமஜ சmயkதKசனm எ20 ெசாlo2றனr. 

ஆனாl ேதசனாேவ எnத !றvk{m ெபறாமl sசrகஜ சmயkதKசனm ெப]0 

vடலாm எ20 எS|தl தவறாZm, அpபT எnத காலt9{m sகcவ9lைல.  

  நாரo ம]0m ேதவ!றv உkrக?டm அவ9ஞானm காணpபAoற-. அnத 

அவ9ஞானt92 :லm அவrகll 1]!றvkl ெபறpபUட ேதசனாைவ ஞாபகpபAt9 

அho2றனr. மGத ம]0m vலdZ உkrகekZ ஜா9sமரணm-1]!றv sைனL 

ெப0m அhv2 :லm 1]!றvkl ெப]ற ேதசனா sைனLkZ வBoற- அlல- 

1]!றvkl ேகUட அlல- பk]J ெசyத தrேமாபேதசm தாரைண (ம9ஞானt92 

ஒB !KL) ஞானt9xBn- sைனLkZ வBm காரணtதா{m ந]காUJையp 

ெபற1T6m.  

  அAtத !றvkl அவBkZ 1]!றvkl ேகUட அnத Zhp!Uட ெசா]கll 

sைனLkZ வரvlைல எ2றா{mqட தt-வt92 சாராmசm-![L sைனvl 

வnதாl, !றZ அnதr1qrtத காலm அைத Jn9kZmேபா-, அnத தt-வdகைள 

12னr ேகUட அiபவm வn-vAoற-. இத]Z பாhய-ெவ? s<tதdகளாக 

93



`ன!mப தKசனm, ெசாrkகt9l ேதவrக?2 Kt9கைளk காணl, ேதவrக?2 

ைவபவdகைளp பாrtதl அlல- நரகt9l tvர ேவதைன அiபவm ெசyதl, மGத 

!றvkl பகவாG2 !mபதKசனm , தrேமாபேதசm ேகUடl , தrமtைத 

sைனLq0தl, oரnதdகைளp பTtதl ஆoயைவகளாl 12னr ெப]ற ேதசனா 

ஞாபகt9]Z வர1T6m. இைவகைள பாhயேதசனா எ20 qhனா{m, ேதசனா எ20 

ெசா2னா{m, ேதசனாலp9 சமயt9l உkr அைதpப]h Jn9tதl, ஏ]றl, 

ஞாபகt9l ெகாlleதl ஆoயைவகைளc ெசyoற-, அைதpப]h �SAm �SAm 

Jnதைன ெசyoற-, srணயm ெசyoற--உ09யான ஒB 1TLkZ வBoற-. 

ெவ0மேன காதாl தrேமாபேதசtைத ேகUப- மUAேம ேதசனாலp9 எ20 ெசாlலp 

பAவ9lைல.  

  � ேரா7t9டm மகேன , தe�r ெகாex வா எ20 qhனாy எ20 

ைவt-kெகாll. அவ2 s20ெகாSேட உ2ைன பாrt-kெகாSA இBnதானானாl, 

�SAm q0வாy. ஆனா{m அவ2 ேகUகvlைல எ2றாl, அவGடm ெகாzசm 

சpதமாக எ0ன, நா0 ெசா0னைத � ேகUகNlைலயா? எ20 அதUAவாy. அைதk 

ேகUA அவ2 தS�r ெகாSAவnதாlதா2 அவ2, � ெசா2னைதk ேகUடதாக 

எAt-k ெகாllள1T6m. � ெசா2னபT அவ2 ெசyதாlதா2 � எ0 ராஜா, எvவள[ 

நlல Lழnைத, நா0 ெசாlவைத அpபcேய ேகUdறா0 எ20 � அவைன \கc- 

ெசாl{வாy அlலவா.  

   பகவானாl அlல- ஆcசாKயராl ெசாlலpபUட9l எvவளL ேகUTBkoேறாm 

எ20 நாm எpேபாதாவ- Jn9tத-Sடா? உ2 !llைளk2 உதாரணt92 :லm 

எைத6m ெவ0மேன காதாl ேகUபைத மUAேம, ேகUடதாகc ெசாlலpபAவ9lைல 

எ2பைத ெதKn- ெகாSTBpபாy. அவ2 � ெசா2னைதk காதாl ேகUடாl மUAm 

ேபாதா-, அைத \Kn- ெகாllவ-m அவJயm, அைத sைனvl ெகாllவ-m அவJயm, 

அைதpப]h Jn9pப-m-அைதpப]h 1TL ெசyவ-m !றZ அvவ[kl ெசயlபAவ- 

எlலாm sகcnதாlதா2 அவ2 ேகUட92 ெபாBளாZm அlலவா. அேதேபால நm 

கா&l பகவா�0 உபேதசtைத வா5dkெகாex அைதpபJ\ எnத Fnதைன|m 

இlலாம�'nதாl எpபc அnத உபேதசtைத நாm ேகUடதாகc ெசாlல Vc|m? 

   மkகll பகவா2 ெசா2னைத எdேக ேகUக  vBm\oறாrகll? பகவா2தா2 அவrகll 

ெசாlவைதk ேகUகேவSAm எ20 vBm\oறாrகll, அவrகll ெசாlவைத பகவா2 

ேகUZmபT6m ெசyoறாrகll. 9ன1m ேகாkxl அ9க சpதt-ட2 ^ைஜ பாடm 

பTt- பk9 ெசyoறாrகll, பகவா2 ேமl பாடlகll பாAoறாrகll, பகவாikZ ேஜ! 

பகவாikZ ேஜ!! எ20 சpதm ேபாAoறாrகll. ஆனாl பகவா2 அவBைடய 

உபேதசt9l எ2ன qhனாr எ2பைத மUAm சாs9ரdக?2 :லமாகேவா அlல- 

ZBkக?2 உபேதசm வாkலாகேவா , vt-வா2க?2 ெசா]ெபா[Lகll 

:லமாகேவா ேகUக vBm\வ9lைல. இ- எnத மா9Kயான sைல-அவsைத எ20 

ெதK6மா? இரSA இn9Kயm, :20 இn9Kயm ம]0m நா2Z இn9Kயm உைடய 

உ k rக ll - v க ேல n9 K ய dக ll , ேப Y mச k9  ெகாSட ைவ , ஆனாl 

பzேசn9Kயdகllேபால ேகUZmசk9 ெகாSடைவயlல , ஆதலாl அைவகll 
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எைத6m ேகUப9lைல. நாmqட பகவாikZ அlல- ேகாkxl த]ேபா-llள 

ம]றவrகekZ பk9, ^ைஜ பாடtைத பTt-k ேகUZmபT ெசyoேறாm, ஆனாl 

பகவா2 அவBைடய வாXkl எ2ன உபேதசm ெசyதாr எ2பைத, அைதpப]h 

!ரவசனm ெசyபவrகll ெசாlவைத நாm ேகUப9lைல. இதனாl நm Qைல�ட 

Nகேலn&Zய5கll ேபாலேவ ஆdNUட. எ2றாl அ- <ைகயாகா-. 

  ேதசனா எ2னேவா s<tதவTvl உSைமயான ேதவ , ZB , சாs9ரm 

1தxயைவகளாZm, ஆனாl அைத எpேபா- ேதசனா எ20 ெசாlல 1T6ெம2றாl, 

எnத உkராவ- அவrகll-அைவகll 1லm ேதசனாைவk ேகUA, ேகUடைத ஏ]0 

அதாவ- ேகUடைதp \Kn-  ெகாSA , \Kn-  ெகாSடைத  ஞாபகt9l 

ைவt9Bnதாl அதாவ- தாரைணkl எAt-kெகாSடாl அதாவ- !றZ 

எpேபாதாவ- அைதpப]hc Jn9kZmேபா- அnத உபேதசt92 சாரm sைனLkZ 

வBமானாl தா2 அnத உkr ேதசனா ெப]றதாகc ெசாlல 1T6m. ஒB உkr 

உபேதசtைதk ேகUட-, ஆனாl ேகUட92 ெபாBைளp \Kn- ெகாllளvlைல 

எ2றாl அதனாl எnத காKய1m sகழpேபாவ9lைல. அேதேபால qhயைதp \Kn- 

ெகாSட !றZ ஞாபகt9l ைவt-kெகாllளvlைல எ2றா{m எ2ன !ரேயாஜனm? 

எைத ேகUடேதா, \Kn- ெகாSடேதா, !றZ அைத ஞாபகt9{m ைவt-kெகாSA 

அைதpப]h Jnதைன ெசy-, �SAm �SAm sைனt-p பாrt- ம]0m த2 

6k9யா{m, sயாயtதா{m அnத vஷயt9l தrkகm ெசy--தாேன Yய பKேசாதைன 

ெசy- அnத தt-வdக?2 உSைமtத2ைமைய srணயm-உ09 ெசyதேல 

மஹt-வமான ெசயலாZm. அpபT srணயm ெசyத !றZ அpபTpபUடவrக?டm அnத 

வTvl  பKண<tதlqட sகcoற-.  

   உSைமயான ேதவ, ZB சாs9ரdக?2 sவ�பm எpபT இBkoறேதா, 

சrவzஞK2 sவ�பm எpபT இBkoறேதா அைதpப]hk ேகUடாlதா2 அைதpப]h 

Jnதைன ெசyய1T6m. !றZ தா2 ெகாSTBkZm நm!kைக6ட2 ேகUடைத 

ஒp!UAp பாrtதாlதா2, தா2 இ-வைர ெகாSTBnத நm!kைக6m இpேபா- 

ேகUப-m ேவறாக இBkoறேத எ2ப- \KயவBm . இpேபாதாவ- எனkZ  

உSைமயான sவ�பm ப]h ெதKn- vUட- எ2பைத அ- உ09 பAt-மானாl 

அpேபா- அ.ேவ யா'ைடய கUடாயVv0\ Lேதவ, LL', Lசாs&ர5கைள 

தானாகேவ NUxNxm , Zேதவ , ZZB , Zசாs9ரdக?2 ேமl இ-வைர 

ெகாSTBnத மKயாைத உணrL, பk9, vைனயm எlலாm தானாகேவ அதGட<Bn- 

vAபUAp ேபாZm.  

  உSைமkl பாrkகpேபானாl , ேதசனாேவ -தrேமாபேதசtைத ேகUபேத 

ேத சனால p9  ெப ற s<tதமாZm . ஆனாl அைதp ெப றா மl அதாவ- 

தrேமாபேதசtைதk ேகUகாமl !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெபற1Tயா-. 

எனேவ ெபா-வாகc ெசாl{mேபா- உபசாரமாக ேதசனாைவ, அlல- ேதசனா யாr 

:லm oைடkoறேதா அnத உSைமயான ேதவ, ZB, சாs9ரtைத சmயkதKசனm 

ெபற s<tதm எ20 ெசாlலpபUA vAoற-.  
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      s<tத-ைந<t9க சmபnதm ஒேர சமயt9l sகlm இரSA ெபாBllக?l  

காKயdக?l காணpபAoற-. ஒ20 காKயm sகழ அiqலமாகt ேதா20m s<tத 

வTவ !றெபாB?2 காKயமாZm, ம]ெறா20 நm<l sகlm (ேதசனா ெப0m) 

ைந<t9க காKயமாZm. இnத இரSA காKய1m ஒேர காலt9l-ஒேர சமயt9l 

sகcவதாZm. இைத சாs9ரdக?l காலpAரtயாst& எ20 ெசாlo2றனr. 

இரSA ெவvேவ0 காKயdகll sகlm காலm ஒ2றாகேவ இBtதா{m அnத 

காKயdகll இரSAkZm s<tத-ைந<t9க சmபnதm இBnதாl மUAேம அைத 

காலp!ரtயாst9 எ20 ெசாlo2றனr. ேதசனாலp9 வTவ காKயt9l ேதசனா 

s<tத வTவமாக இBkoற-. சmயkதrசன வTவ காKயm எ2னேவா இத]Zp !றZ 

sகcவதாZm.  

     இdZ நாm �SAm �SAm ேதசனாைவ ேதசனாலp9kZ s<tதm எ20 ெசாlxk 

ெகாSTBkoேறாm. ேதசனாலp9 ஞானt92 பrயாயமாZm. அைதp ெப0வ9l 

நm<டm tvர ஆrவ1m, நm1ைடய sவ�பtைத ெதKn- ெகாllளேவSAm எ2ற 

உ]சாக1m இBn- ேதசனாலp9 பrயாயm த2தZ9யாேலேய ெவ?pபAm 

ேநரm(காலலp9) வn-vUடாl, ஞாGk2 உபேதசm qட Yலபமாகேவ s<tத 

வTvl oைடt- vAoற-. ஆனாl s<tதtதாl ஞானm வBவ9lைல. இ- 

மUAமlல , ேதவ சாs9ர ZBkக?டm மKயாைத , இராகm வBoற- , அnத 

இராகtதா{m ஞானm வBவ9lைல. !ரவசனசாரm காைத 35-2 vளkகt92 ேமl 

^jய � கா2` sவா< !ரவசனm ெசy6mேபா- - “12னாl trtதdகரr, ஆcசாKயr 

1தலாேனாr இBkoறாrகll , உபேதசtைதk ேகUேடாm , 9vயtெதாGையk 

ேகUேடாm, ஆைகயாl நமkZ ஞானm வnத- எ2ப9lைல. வாXk2 காரணtதாl 

எனkZ ஞானm ஏ]பUட-, ஜடt92 காரணtதாl எனkZ ஞானm வnத- எ20 

நm\பவr த2iைடய ைசத2ய sவபாவtைத - த2 பாrtதl அhதl த2ைமைய 

ம0koறாr அlல- அ[koறாr எ2பதாZm” எ20 qhkBkoறாr.  

      s<tதtதாl காKயm sகcவ9lைல, ஆனா{mqட Zhp!Uட காKயm sகcவ9l 

தZ9யான s<tதm அவJயm இBkZm, ஆனாl அpபTpபUட s<tதm அBol 

இBpபதாl காKயm sகழ ேவSAm எ2ற அவJய<lைல. ேதசனாலp9kl சrவzஞ 

பகவாG2 - `ேனn9ர பகவாG2 வாXேய s<tதமாZm. அnத வாX trtதdகரr 

:லமாகேவா அlல- ேவ0 ேகவx :லமாகேவா ெப]றா{m அlல- அவBைடய 

9vயtெதாGk2பT ேவ0 ஆcசாKயr அlல- ேவ0 சmயkஞாG உkr அைத 

உllளபTேய எAt-k qhனா{m அைத6m ேதசனா எ20 ெசாlலpபAoற-. ேவ0 

தrமdக?2 க]பைனயான உபேதசdகளாl ேமா~மாrkகt9l ெசlல எnத 

காலt9{m எnத !ரேயாஜன1m உSடாவ9lைல. இdZ s<tதm இBpபைதp 

ப]hp \Kய ைவko2றனr, அேதசமயm s<tதேம காKயtைத ெசyoற- எ2ற 

s<tதா9kக \t9ைய6m vட ைவko2றனr.  

   யாBkZ s<tத ைந<t9க சmபnதt92 இயl\tத2ைம ெதKயvlைலேயா 

அpபTpபUட அேனக உkrக?டm “நாm ஞாGk2 ேதசனா-உபேதசm ேகUக 
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ேவSTய- அவJயmதா2, ஆனாl எ9Kl இBkZm நபr - சmயk9BVTயா எ2பைத 

நாm எpபT கSA!Tpப-?” எ2ற ேகllvேய அவrகekZ எloற-.  

  <tயாtv உkrகளாl , ஞாG உSைமயானவரா எ20 ெதKn-ெகாllள 

1Tவ9lைல. உSைமkl அவrகைளt ேதடேவSTய கVடtைதp படேவSTய 

அவJய<lைல. <tயா9BVT உkrகll !றBைடய ெவ? நடவTkைககைள6m, 

கா Kயdகைள6m பா rt-  அவrகll ஞாGதானா  எ20  ெதKn-ெகாllள 

1யloறாrகll, vBm\oறாrகll. எ9KxBkZm உkK2 அ!pராயm ப]h6m, 

சmயkதKசனt92 sவ�பm ப]h6m இவrகll ெதKn9Bkகvlைல . நாm 

உபேதசt9l உllள உSைமt த2ைமையtதா2 ெதKn- ெகாllளேவSAm . 

ஏென2றாl ஞாG உkrqட எnத உபேதசm ெகாAkoறாேரா அ- சrவzஞராl 

ெசாlலpபUட தrமt9]Z சாதகமானதாகேவ ெகாAkoறாr, அவBைடய ெசாnத 

கBtைதேயா அlல- அவBைடய க]பைனkl ேதா2hயைதேயா உபேதசமாக 

ெசாl{வ9lைல. 

   சாs9ரm பTpபவrqட ஆரmபt9l இvவா0 q0oறாr அsய @ல dரnத 

கrதாரஹ � சrவ5ஞ ேதவாஹ, த.tதர dரnத கrதாராஹ �கணதர ேதவாஹ....” 

இத0 ெபா'll “இnத Y�0 @லகrtதா � சrவ"ஞ பகவா0 ஆவாr, அவ'ைடய 

&vயtெதா�ையk ேகUட AறL Yைல எhதk காரணமானவr � கணதர ஆசாZயr 

ஆவாr. அவ'ைடய உபேதசtைத அ^சZt. ஆcசாZய பரmபைரnl எnத Ylகll 

பைடkகpபUடேதா அைவகT�'n. ஆcசாZய � .....யாl எhதpபUட இnத 

ெபயrெகாeட  L\pAUட இnத Yைல நாm sவாtயாயm ெசydேறாm. ேகUபவrகll 

கவனமாகk ேகz5கll. ஆகமt92 ெசா]கll பகவாiைடயதாZm, ெசாlபவr யாராக 

இBnதா{m இdZ ேபசpபAவ-  யாBைடய ெசாnதk கBt-m அlல. அ- எ2னேவா 

வst- sவ�பm சmபnதமான உSைமயான sைலைய vளkZவதாZm.  

   உனkZ யாராவ- ஒB லUச �பாy ம9p\llள TமாSA TராpU தபாxl 

அip\oறாr எ20 ைவt-kெகாll. தபாlகாரr அைத உ2Gடm ெகாSA வn- 

தBoறாr. � அnத தபாlகாரr ஒB பைழய உைடைய அXn- ெகாSAm, பைழய 

காலXைய ேபாUAk ெகாSAm இBpபைதp பாrkoறாy. அவBைடய தபாl ைபqட 

ெகாzசm o[n9Bkகலாm . அவைரp பாrt- இவr இvவளL ஏcைமயாகk 

காணpபAoறாr, இவr எpபT ஒB லUச �பாykகான TமாSA Tராpைட நமkZk 

ெகாAkக 1T6m? எ20 � ெசாlல மாUடாy அlலவா ! ஏென2றாl இவr 

தபாlகைளk ெகாApபவr மUAmதா2 இ- அவBைடய ெசாnதp பண<lைல 

எ2ப-m, அைத அip!யவr ேவ0 ஒBவr எ2ப-m உனkZt ெதK6m.  

    நாm ஞா�ைய பாrt. அவr உeைமயான ஞா�தானா எ0K ெதZn.ெகாllள 

Vcயா. ஆனாl நாmதா0 அவr �Km உபேதசm உeைமயானதா-சt&யமானதா 

எ0K ெதZn. ெகாllள ேவexm எ0K இpேபா.தா0 �5கll �\{rகll. யா'ைடய 

உபேதசமானா�m அ. உeைமயா அlல. ெபாyயா எ0பைத நmமாl எpபct 

ெதZn. ெகாllளVc|m? எ20 ெசாl{dகேள2 எ20 �dகll ேகUகkqAm.  
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     யாBைடய உபேதசm vBp\ ெவ0p\கைள ேபாஷாkZ ெசyவதாக இBkoறேதா, 

Qvtதtதாl காZயm Qகkdற. ஆைகயாl Qvtதtைத Vத�l ேதx அlல- Oப 

உணr[ ெகாllவதாl உனkL நlலேத நடkLm, Xe_யm ெசy.ெகாeேட 

இ'nதாl � ேமாMமைடவாy அlல- ெபZய Ylகைள sவாtயாயm ெசyயாேத, 

அ. உ0^ைடய ேவைல இlைல [1Gவrகllதா2 ெசyய ேவSAm] எ2ெறlலாm 

எவBைடய ெசா]ெபா[vl வBoறேதா; அவr தா2 நlல பதvkl இBn- ெகாSA 

த2 vBpபmேபால (ஸவcசn9யாக ) நடkoறாேரா , ZேதவrகekZ ^ைஜ 

\னsகாரdகll ெசyய ேவSAm எ20 உபேதசm ெசyoறாேரா, தா2 மUAm எpபT 

சாs9ரt9l ெசாlலpபUAllளேதா அேதேபாl நடpப9lைலேயா, பாமர மkகைள 

தவறானp பாைதkl ெசlவத]Zm , ச:கt9]Z tdoைழkZm vேராதc 

ெசயlகைளc ெசy6mபT கலகm உSAபS|oறாேரா அpபTpபUடவrகeைடய 

எlலா உபேதசdகem ெபyயானதாZm எ20 ெதKn- ெகாllள ேவSAm. 

   ெபாy உபேதசm ெசyபவrqட சாs9ரdக?xBn- Jல ெசா]கைள எAt-c 

ெசாlx நm<டm :டநm!kைக ேம{m ேபாஷாkZ ெப0m உபேதசdகைளேய 

ெசyoறாrகll. Jலr எ5கzkL அவZடm எ0ன ெகாxkகl வா5கl இ'kdற.? 

அவ'ைடய உபேதசt&l நா5கll நlல Nஷய5கைள மUxேம எJKk ெகாlldேறாm  

எ20 ெசாlலலாm. 

     ஆனாl எpேபா-m இpபTc ெசாl{வ-m, நm\வ-m தZ9யான ெசயலlல. உலக 

சmபnதமான உபேதசdக?l உkr எvவளL vேவகமாகLm, <கc சா-rயமாகLm 

இBkoற-, ஆனாl இnத தrேமாபேதசm ேகUப9l மUAm இnத vேவகtைத இழn- 

vAoற- எ2ப- ஒB ஆcசrயமான vஷயm தா2! ஒB ெபKய பாl அSடாvl ஒB 

ெசாUA vஷm vln- vUடாlqட நாm எlலாp பாைல6m �ேழ ெகாUT 

vAoேறாm, எnத பZ9kl vஷm vlnதேதா அnத பாகt9l ெகாzசm பாைலk 

ெகாUTvUA �9p பாைல நm உபேயாகt9]Z ைவt-k ெகாllவ9lைல. அnத vஷm 

கலnத பாைல உபேயாotதாl இnத !றvேய 1TLkZ வn-vAm எ2ற பயtதாl 

1lpபாைல6m ெகாUTvAm 9ைறைமயான 1Tைவ எAkoேறாm , <Znத 

எcசKkைகயாக இBkoேறாm.  

     ஆனாl எnத உபேதசtதாl ஒBவBைடய !றvkl இழp\ உSடாZேமா, ம]0m 

அவr (sவயm-ஆtமா) !றv Yழ]Jk கடxl :co அனnத காலmவைர sேகாதt9l 

ெச20 vAேமா, அnத உபேதசtைத அ- தனkZ நlலேத பயkZm எ20 தவறான 

அ!pராயm ெகாSA ேகUoற-, அ- ேகUட தவறான உபேதசt9]Z உகnத தவறான 

வ[ைய !Tt-kெகாSA அnத தவறான வ[ையேய !2ப]0oற-. யாBkZ 

எpபTpபUட- sகழேவSAேமா - ேஹானாஹாr எ-ேவா அ-ேவ sகlm அதனாl 

அnத உkrகekZ \t9 அpபT ேபாoற- எ20 நாm ெதKn- ெகாllள ேவSAm.  

   ெவ? நடtைதகைளp பாrt- ஒB உkr அvரத சmயk9BVTயா எ20 நmமாl 

ெதKn-ெகாllள 1Tயா-, ஆனாl அ|vரதm ம]0m மாஹாvரதm ஏ]0llள ஞாG 
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உkrகைள அவrகeைடய ெவ? நடtைதகைளp பாrt- நmமாl ெதKn- ெகாllள 

1T6m. ஆனாl இவrகll எlேலாBைடய வாX6m நமkZ ந2ைம பயkZமா 

பயkகாதா எ2பைதpப]hய நm!kைக ேதசனாலp9 அைடயpேபாZm உkBkZ 

அவJயm உSடாZm . இnத வாX , இnத உபேதசm `ேனn9ர பகவானாl 

ெசாlலpபUட ெபாBllக?2 அைமp\kZ உகnதாrேபாl இBkZமானாl, பாவxdo 

1GவK2 சாs9ரt9l இBpப-ேபாலேவ அnத அற உபேதசm இBkZமானாl அ- 

உSைமkேலேய உkBkZ 7தtைதேய ெகாApபதாக இBkZm.  

   ஆனாl உபேதசm ெசyபவr `னாகமt9]Z எ9ரான உபேதசm ெகாAtதாl அ- 

அவBkZm அவைரp !2ப]0பவrகekZm எnத  நlலைத6m ெசyயா- . 

சாst9ரt9l அpபTpபUடவைர உபlநாv-கlபடZ எ20 qhkBkoறாrகll. 

உபl எ2றாl கl எ20 ெபாBll. கlலாl ஆன படZ தS�Kl அ-ேவ 

:copேபாZm , அேதாA மUAமlலாமl அ9l அமrபவ rகைள6m qட 

இlt-kெகாSA :copேபாZm. அ-ேபால தவறான உபேதசm ெகாApபவr ம]0m 

அnத உபேதசm தZ9யானேத எ20 நm! அைத ஏ]Zm எlலா உkrகem 

!றvkகடxl :co அ9க காலm sேகாத அவsைதைய அைடவாrகll. 

  -வrp\ உணrL உைடய உkrகll, சாs9ரt9l மா]றdகll ெசy- vBp\ 

ெவ0p\கைள6m, :டநm!kைகைய6m அ9கமாkZm எtதைனேயா வசனdகைள 

அ9l ஆdகாdேக ெசBo vAoறாrகll. ஆனாl ஞாG உkrகll இைத அைடயாளm 

ெதKn- ெகாllவதாl இnத வசனdகைள �ko vAoறாrகll. நாmqட இnத 

vஷயt9l 9ைசமாhvடாமl கவனமாக இBpப- நm ெபா0pபாZm . இ- 

சmபnதமாக ேசா9kZm 9றைன நாm ெப]hBtதl அவJயமாZm.  

  இnத காலt9l அ2றாட 9னசK வாckைகkl ேமாசT ெசyபவrகll , 

ஏமா]0பவrகll பலr உllளனr. ஆைகயாl நாm தdக ைவர நைககll, ஆைட 

ஆபரணdகll, உணLp பSடdகll 1தxயைவக?l கலpபடdகll, ேபாxகll 

இlைலயா எ2ப9l நாm எvவளL v[p\ணrLட2 இBkoேறாm! அ-ேபா2ற 

v[p\ணrL ேதசனா ெப0வ9{m  நm<டm இBkக ேவSAm!! ஏென2றாl இ- நm 

ஆ2மநலm ப]hயதாZm, நமkZ !றvp!X இlலாமl ெசy- ேமா~tைத 

அைடயcெசy6m <க மஹt-வமான vஷயமாZm.  

  உeைமயான ேபcசாளr மJKm உeைமயான உபேதசt&0 sவ�பm நm 

கவனt&JL வn.NUடாl, அpபcpபUட L'Nடm நாm Vhைமயாகc சரணைடய 

ேவexm இlைலயா? ஏென0றாl அpபc எ5ேகாேயா ேகUc'kdேறாm எ20 

�dகll ேகUகலாm.  

  �dகll யாKடm சரணைட�rகll? உடl , மனm , ெசlவm எlலாm !ற 

ெபாBllகளாZm, அைத சமrpபணm ெசyதl எ2ப- !றவ]ைறc சமrp!tதலாZm, 

இdZ நmைம 1lவ-m சமrpபணm ெசyதl எdேக இBkoற-? ம]0m !ற 

ெபாBllகll யாBkZm எnத ேவைலைய6m ெசyயா- ஆைகயாl அைவகைள 
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சமrp!pப-m நm1ைடய ஆ9kகt9l இlைல. ேஹ உnேர! � ேசtதனமானாவ0, 

ஞான sவ�பமானவ0, உ0 ஞாேனாபேயாகtைத Vhைமயாக சாst&ராpயாசt&l 

ெச�tதேவexm , தt.வ Qrணயt&l எlலா Xt&ைய|m ெச�t.வேத 

Vhைமயான சமrpபணமாLm.  

     சmயkt-வtைத எ9rேநாkZm <tயா9BVT ப]h வrணைன ெசy6mேபா- 

பSTU. ேதாடrமl` இvவா0 q0oறாr - உSைமயான உபேதசtைதk ேகUA 

இnத உkr <Znத கவனt-ட2 பK�லைன ெசyவ9l இறdZoற-. அேஹா, எனkL 

இnத Nஷயm பJ\ய எ.[m இ.வைரt ெதZயாம�'nதேத, நா0 Aரmைமயாl 

எனkL dைடtத இnத ம�த உடைலேய நா0 எ0K இ0Kவைர எe_k 

ெகாec'nேதேன. ஆனாl இnத ம�த பrயாயm ெகா"ச காலm மUxேம இ'pப. 

மJKm இ5L எனkL எlலா QvtதVm dைடt&'kdற., ஆைகயாl நா0 இnத 

Nஷயtைத சZயாகp XZn.ெகாllள ேவexm ஏென0றாl இ&l எனkL 

Aரேயாஜனm காணpபxdற. அpபT Jnதைன ெசy- எnத உபேதசtைதk 

ேகUடேதா அைதpப]h Jn9t- trமாGkக 1ய]J ெசyoற-. 

   srணயm ெசyதl :20 பZ9களாக இBko2றன - 1.ேநாkZதl அதாவ- அத2 

ெபயைர அhதl. 2.அhZhகll (ல~ண srேதV) அதாவ- அத2 அைடயாளtைத 

அhதl ம]0m !றZ 3.ஆராycJ6ட2 அைத ேசாதைன ெசyதl அதாவ- இnத 

தt-வm இpபTtதா2 இBkoறதா (அlல-) இlைலயா எ20 ஆராycJ ெசyதl. 

எ-வைர `ேனn9ர பகவாவ2 qhய q]0க?2பT நm1ைடய 1TLm 

ஒt-pேபாகvlைலேயா அ-வைர இvவாேற நாm vேவகt-ட2 Jn9kக ேவSAm. 

இ9l சnேதகm இBnதாl, நm ZBvடm அlல- !ற vt-வா2க?டm ேகUக 

ேவSAm அlல- !ற சாதr<க?டm ேகUக ேவSAm . எpபT உபேதசm 

ெசyயpபUடேதா அpபTதா2 இBkoறதா ேவறாக இBkoறதா எ20 vேவகt-ட2 

தGைமkl நm1ைடய உபேயாகt9l Jn9kக ேவSAm.  

  இdZ நm1ைடய ெசாnத நm!kைகைய 9டமாkok ெகாllளkqடா- ஆனாl 

` ேன n9 ர ப க வானாl ெசாlல pப Uட  த t- வ kq0 கைள  அi மான m 

1தலானைவக?2 :லm Jn9t- எpபT 1TL வBoறேதா அ-ேவ நm 1TவாகLm 

[நm1ைடய பைழய கXp\ ேவறாக இBnதா{mqட] இBkZm மா9K Jn9kக 

ேவSAm. உதாரணமாக கXதpபாடt9l ஒB கணkZ சmபnதமான ேகllvkZ vைட 

கா|mேபா- நாm ப9ைல நாமாகேவ கSA!Tt- !றZ நாm கSA!Ttத ப9l 

\tதகt9l கைடJkl ெகாAt-llள vைட6ட2 ஒt-pேபாoறதா எ20 சK 

பாrkoேறாm. அnத vைட6ட2 நாm கSA!Ttத vைட ஒt-pேபாகாvUடாl நாm 

கணkZ ேபாUட வ[kl எ2ன தவ0 இBkoற- எ20 �SAm சK பாrt- 

\tதகt9l இBkZm அேத vைட நாm ேபாAm கணko{m வBmவைர நm 

தவ0கைளt 9Bt9 �SAm vைட கSA!Tt-, நm vைட \tதகt9l உllள 

vைட6ட2 சKயாக வBmவைர, நாm எ2ன தவ0 ெசy9Bkoேறாm எ20 ஒvெவாB 

step-ைப6m சK பாrt- நm வ[ையtதா2 9Bt-oேறாm, \tதகt9l நாm தவறாக 

கSA!Ttத vைடைய ேபாUAvUA நாm கணkைக சKயாகp ேபாUA vUேடாm 
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எ20 1TL ெசyவ9lைல. நmமாl சKயான vைடைய கSA!Tkகேவ 1Tயvlைல 

எ2றாl , அtேதாA நாm vUAvAவ9lைல ; ஆJKயKடேமா அlல- சக 

மாணவrக?டேமா ேகUA நm தவ]ைறt ெதKn- 9Bt9kெகாlloேறாm . 

அேதேபாலேவதா2 தrமசmபnதமான உபேதச vஷயt9{m நாm ெசyயேவSAm.  

  ேதசனாலp9 ஞானt92 பrயாயமாZm ம]0m உபேயாகவTவ ஞானt9l இnத 

எlலா vஷய1m நடkoற-. ேதசனாலp9 :லm உkr தt-வdகைள 1தxl காதாl 

ேகUoற-, ேகUடைத அhvl எ]oற- அதாவ- எ2ன ேகUேடாm எ2பைத \Kn- 

ெகாlloற-. !றZ அைத தாரைண ெசyoற- அதாவ- !றZ எpேபா- அைதpப]h 

Jn9tதா{m அ- 1lைமயாக sைனvl வBmபT மன9l ப9t- ைவt-k 

ெகாlloற-, மனpபாடமாக ஆkokெகாlloற-. இpபT உபேதசtைத sைனvl 

ைவt-kெகாllளvlைல எ2றாl !றZ அ- எpபT 12\ ேகUட உபேதசtைத 

ேவSTய சமயt9l 9Bmபk ெகாSAவn- ேசா9t-p பாrkக 1T6m? அpபT 

ேசா9kகாvUடாl அ- ேகUட உபேதசm தZ9யானதா அlல- தZ9ய]றதா எ20 

எpபT 1TLkZ வர1T6m?  

         

    பY \lைல ேமyn-vUA !றZ அைம9யாக ஒB இடt9l அமrn- �SAm ேமynத 

\lைல அத2 வாkl ெகாSAவn- ந2Z அைசேபாUA ெம20 �SAm வk]hl 

தll?vAoறதlலவா அ-ேபால, தாரைணkl ஏ]ற Jtதாnதdகைள தGைமkl 

அைம9யான இடt9l அமrn-, அைத sைனvl ெகாSA வn- அைத �SAm 

9யாGt--அhvl தt-வp பKேசாதைன ெசy- ஒB சKயான ம]0m உ09யான 

1TLkZ வBதl அவJயமாZm. 

   ேதசனா அதாவ- உபேதசm ேகUZmேபா- உkr vேவகt-ட2 ேகUக ேவSAm, 

ஏ ென2றாl `னாக ம t9l உப ேத ச dகll நா2Z  அiேயாக dகளாக p 

!KkகpபUAllள-. நா2Z அiேயாகdக?2 ெபாBem �தராகm ப]hயதாகேவ 

இBkoற-. ஆனாl ஒvெவாB அiேயாகt9{m vளkoc ெசாl{m 1ைறk{m, 

ெசாlலpபAm vஷயt9{m ேவ0பாAகll இBko2றன . ஒேர !ரவசனt9l 

Zhp!Uட ேநாkகm ெவvேவ0 அiேயாகdக?xBn- எAt-c ெசாlலpபAm. அnத 

சமயt9l ெசாlலpபAm vஷயt9றZ தZ9யான அrtதtைத6m அத2 

!ரேயாஜனtைத6m நாmதா2 சKயாகp \Kn- ெகாllளேவSAm. சாs9ரdக?2 

ேநாkகm நாm �தராகtைதp ெபற ஏ-வான உபேதசமாகேவ இBkZm. நm<டm 

இBkZm ஆைச, ெவZ?, மயkகdகைள அ[pபத]காகேவ இBkZm. எnத இடt9{m 

நm<டm இBkZm ஆைச, ெவZ?, மயkகdகைள அ9கpபAt-mபT இBkகா-.  

   ேதசனா ப]h நாm ெத?வாகt ெதKn- ெகாllள 9ரvயாiேயாக Jtதாnதdகll 

<கLm 1koயமானைவகளாZm. ஏென2றாl அnத Ilகll :லமாக உkr 1தலான 

பதாrtதdகll ப]h நமkZ உSைமயான நm!kைக வBவத]Z தrkகm, vவாதm, 

காரணm 1தலான பல ேநாkZக?l உதாரணdகeட2 vKவாக vளkகdகll 

ெகாAt- நமkZp \Kயைவkகp பAoற-, ெபாBUக?2 ஏ]பாA ப]h அhL \கUடp 

பAoற-. தா2-!ற (ஸவ-பர) ேபதvzஞானm எpபTc ெசyய ேவSAm, உkr ம]0m 
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உkரlலாதனைவகைள எpபT உ09pபAtத ேவSAm எ20 \Kயைவkகp பAoற-. 

எpபTp \Kn- ெகாSடாl உSைமkl �தராக பாவm-நAsைல உணrL வBேமா 

அத]Z உகnத வ[kl ஆsரவm 1தலான தt-வdக?2 sவ�பm vளkகpபAoற-. 

அ த னாl ஞான 1 m , ைவ ரா kய 1 m அ தா வ - உSைம யான அ h L m , 

ேதைவய]றைவக?2 ேமl பாரா1கm ெபறLm , sவ  ஆtமா  பkகm நm 

ஞாேனாபேயாகtைத உllபkகm 9Bp! ஆtமாi^9 எpபT அைடய ேவSAm எ2ப- 

ப]h6m, அpபT ெசyவதாl உSடாZm மஹt-வm ப]h6m ெத?வாகp \Kn- 

ெகாllem வைகkl எAt-c ெசாlலp பAoற-.  

    “எnத உkr அtமாiபவm ெபறேவSAm எ2ற trL ெசyயvlைலேயா ம]0m ெவ? 

நடtைதக?ேலேய-oKையக?ேலேய ஆcn- oடkoறேதா, அpபTpபUடவrகைள 

ஆtமா பkகm ஈrkக ேவST vரதm, �லm, ைசyயமm 1தxயைவகைள தாcவான 

ெச ய lகளாக c ெசாlல pப Ao2றன . Y tேதா ப ேயாக tைத  ெவ? pப A tத 

ேவSAெம2றாl, Yேபாபேயாகtைத s0tத ேவSAm எ20 ெசாlo2றனr . 

அtயாtம சாs9ரdக?l \SXயm ம]0m பாபm இரSAேம கrம பnதt9]Zk 

காரணமாைகயாl இரSAேம சமm எ20 ெசாlலpபAoற-. \SXயm மnதகஷாய 

வTவm ம]0m பாபm tvரகஷாய வTவm. ஆைகயாl \SXயtைத vUAvUA பாபm 

ெசy6dகll எ20 எAt-kெகாlleதl  தZ9யானதlல . ” எ20 பSTU . 

ேதாடrமl` qhkBkoறாr. உபேதசt92 மrமtைத நாmதா2 சKயாகp \Kn- 

ெகாllளேவSAm. [சரணாiேயாகt9l-ஆகம oரnதdக?l பாபc ெசயlகைள 

vஷkZmபm எ20m, \SXயc ெசயlகைள அ1தkZmபm எ20m ெசாloறாrகll, 

ஆனாl 9ரvயாiேயாகt9l-அtயாtம oரnதdக?l \SXயc ெசயlகைள6mqட 

vஷkZmபm எ20m, Ytேதாபேயாகtைத-Ytதாtம அiபவc ெசயைல அ1தkZmபm 

எ20m ெசாloறாrகll.] இnத உபேதசt92 ேநாkகtைத எ9rமைறயாகp ெபாBll 

ெகாSA நl{பேதசtைத ஏ]0kெகாllளாமl ைகvAதl, ேமா~மாrkகt9l 

இBpபவr ெசy6m தZ9யானk காKய<lைல.  

     Jலr இvவா0 ெசாlo2றனr- “9ரvயாiேயாகt9l vரதm, \லனடkகm 1தலான 

vயவஹார தrமtைத தாcவாகc ெசாlo2றனr, சmயk9BVTk2 vஷய ேபாகtைத 

srஜைரkZk காரணm எ20 ெசாlo2றனr. இpபTpபUட உபேதசdகைளk ேகUA 

உkr த2 vBpபmேபால-த2Gcைசயாக நடkZm அபாயm இBkoற-, \SXயc 

ெசயl ெசyவைத  vUAvUA  பாபt9l ஆcn-  ேபாyvAவாrகll எ20 

sைனko2றனr. ஆைகயாl அpபTpபUட சாs9ரdகைள sவாtயாயm ெசyவ-m, 

!றr :லm உபேதசm ேகUப-m தZ9யானதlல ” எ2ப9l !Tவாதமாக 

இBkoறாrகll. 

  �dகேள ேயாJt-p பாBdகll, tvர <t9யாt-வt9l இBpபவr, உkBkZ 

ந2ைம பயkZm அtயாtம oரnத உபேதசdகைளk ேகUட !றZmqட sவcசn9யாக 

அவrகll ேபாZm ேபாkoேலேய ெசlவாrகll. ஆனாl இnத காரணtதாl vேவo 

உkrகll அtயாtம oரnதdகைள sவாtயாயm ெசyயாமl இBkக மாUடாrகll. 

இைவகைள யதாrtதமான ேநாkol ேகUபவrகll த2 மனm ேபான ேபாkol-
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sவcசn9யாக ெசயlபட மாUடாrகll. ஆனாl Jலr சmபnதாசmபnதm இlலாமl, 

Jல வாkoயdகைள மUAm பTt-vUA அlல- ேகUAvUA, அவrகளாகேவ தவறான 

அrtதtைத எAt-kெகாSA த2 vBpபmேபால நடpபாrகளானாl, oரnதdக?l 

எ2ன Z]ற<Bkoற-, அnத உkrக?டேம Z]றm இBkoற- எ20 \Kn- ெகாllள 

ேவSAm.  

  ேமா~மாrkகt92 :லஉபேதசm எ2னேவா அtயாtம சாs9ரdக?lதா2 

இBkoற-. தவறாக oரnதdக?l Z]றdகைளk க]பைன ெசy- ெகாSA, 

அtயாtம  சாs9ரdகைளp பTtதைல6m -ேகUடைல6m vUAvUடாl , 

ேமா~மாrkகm ப]h ெதKn- ெகாllள 1Tயாமl ேபாZm. இ- ேமா~m எ2பேத 

இlைல எ20m சmசாரm ஒ20 மUAேம இBpபதாகc ெசாlவத]Zc சமமாZm, 

அpபTெய2றாl ேமா~மாrkக1m, ேமா~1m இlலாமl ேபாZm. த2 vBpபm 

ேபால sவcசn9யாக வாlm உkr 12னBm :டநm!kைக ெகாSTBnத-, ேம{m 

இpேபா-m அtயாtம சாs9ரtைதp பTtத !றZmqட :டநm!kைக6டேனேய 

இBkoற-. ஆனாl அtயாtம சாs9ர உபேதசேம இlைல எ2றாl அேனக 

உkrகekZ ேமா~மாrkகேம oைடkகாமl ேபாyvAm, அதனாl அேனக உkrகll 

ேமா~மாrkகt9l ெசlல 1Tயாமl ேபாZm. எlேலாBm !றv Yழ]Jkl Jkop 

பKதvkZm sைல வn-vAm. ஆைகயாl அtயாtம oரnத உபேதசtைத ேவSடாm 

எ20 ஒ-kகாtrகll எ20 உபேதசm ெசyயpபAoற-.  

   இnத எlலா vவாதdகைள6m பSTU. ேதாடrமl` ேமாMமாrkகpAரகாசm 

oரnதt9l உபேதசt&0 sவ�பm ெபயrெகாSட எUடாm அ9காரt9l 

ெகாAt9Bkoறாr. அnத எlலா vபரdகைள6m அதாவ- எUடாவ- அ9காரm 

11வைத6m கவனமாகp பT6dகll. அ9l உdகeைடய அேனக ேகllvகekZ 

சமாதானm-vைட oைடt- vAm. அவr ேம{m எl-oறாr - 

   “9ரvயாiேயாக அtயாtம உபேதசm உயrnத தர1ைடயதாZm, உயrnத பதvkl 

உUகார ைவpபத]ேக அ- !ரேயாஜ1ைடயதாZm; இ2im தாcnத sைலkl 

உllளவrகekZ vரதm, சyயமm 1தலானைவகll ப]hேய உபேதசm தBவேத 

தZ9யாதாZm” எ20 எtதைனேயா உkrகll ெசாlo2றன.  

  அவrகekZ சமாதானm இvவா0 q0oறாr- “`ன தrமt9l 1த21தxl 

சmயkt-வm ெப0தேல 1koயமானதாZm, அத]Zp !றேக vரதdகll உSைமkl 

ஏ]க 1T6m; [அத]Z 12னr ஏ]கpபAm vரதm, தபm எlலாm பாலvரதm, பாலதபm 

எ20 ெசாlலpபAoற-.] அnத vரதdகll சmயkt-வm ெப]ற !றேக அதாவ- தா2 

யாr? த2ைனt தvற !ற ெபாBllகll எைவ? எ2ற ேபதvzஞானm அைடnத !றேக 

ஏ]கpபAoற- . அpபTpபUட  sரtதானm -ந2நm!kைக  9ரvயiேயாக 

சாs9ரdகைளp பk]J ெசyவதாேலேய ெபற1T6m . ஆைகயாl 1தxl 

9ரvயாiேயாகt-kZ அiசரைனயாக ந2நm!kைக ெப]0 சmயk9BVTயாக 

ேவSAm , !றZ சரணாiேயாகt9l ெசாlலpபUடத]Z இணdக vரதm 

1தxயைவகைள ஏ]பவைரேய உணைமkl vர9 எ20 ெசாlo2றனr. இvவா0 
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1koய வTvl தாcnத (sராவக sராவoகll) sைலkl உllளவrகekZm 

9ரvயாiேயாகp பk]J பயillளதாZm. ெகௗண வTvl யாBkZ உணைமயான 

ேமா~மாrkகm ப]h ெதKயாேதா அதாவ- ேமா~pபாைதைய எvவா0 -வdo அ9l 

எvவா0 12ேனற ேவSAm எ2பைத ெதKயாதவrகekZ , 1தxl ஏதாவ- 

vரதtைத எAt-k ெகாlledகll எ20 Jலr உபேதசm ெகாAt- vAoறாrகll. 

ஆைகயாlதா2 உcச (sroரnத 1G) sைலkl உllளவrகekZtதா2 அtயாtம 

Ilக?l பk]J ெப0தl தZ9யானதாZm எ20 எSXkெகாSA, தrமt9l 

தாcnத (sராவக sராவoகll) sைலkl இBpபவrகைள அtயாtம சmபnதமான 

உபேயாகமான தt-வ உபேதசm ெப0வ9x{n- தAt- அlல- அnத oரnதdகைள 

sவாtயாயm ெசyவ9xBn-m, ேகUப9xBn-m பாரா1கமாக இBkகc ெசyவ-m, 

இBpப-m ேமா~மாrkகt9l உllளவrக?2 தZ9யான ெசயl அlல.” 

  உயrnத வைகயான உபேதசt92 sவ�பm தாcnத sைலkl உllள 

அzஞாGகekZ எpபTp \K6m? அதாவ- 1Gவrகekகான உயrnத sைல 

உபேதசm தாcnத sைலkl உllள oரஹsதrகekZ - �UTl வJpபவrகekZ 

எpபTp \K6m? எ2ற ேகllv எlp\பவrகekZ ப9l ேதாடrமl` இvவா0 

q0oறாr.  

   உலக vஷயdக?l \Kn- ெகாllள 1Tயாத பல vஷயdகைளp ப]h உபேதசm 

ெசyவ9{m அைதp ெப0வ9{m சா-rயமான oரஹsதrகll; தt-வஞானm எ20 

வnத உடேன இ- உயrnத sைலkl உllள 1Gவrகekகான உபேதசm 

நmைமpேபா2ற தாcnத sைலkl உllளவrகekகான உபேதச<lைல எ20 

எS|m :rkகtதனtைத-1Uடாllதனtைத ெவ?pபAt-வாrகளானாl அ- 

தZ9யான ெசயலlல. அtயாtம Ilகைளp பk]J ெசyவதாl ஆtம sவ�பm 

ந2றாகேவ ெதKயவBm , அவரவrகeைடய ெத?L ெப0m த2ைமkZ ஏ]ப 

(~ேயாபசம ஞானt9]Z  ஏ]ப ) ெகாzசமாகேவா  அlல- அ9கமாகேவா 

\Kn-ெகாllள 1T6m. ஆனாl அtயாtம Ilகைளp பTkகேவா அlல- அ- 

சmபnதமான உபேதசdகைளk ேகUகேவா மாUேடாm எ2ற 1]h{m அலUJயமான 

ேபாkைக வளrt-k ெகாSடாl அ- `னதrமt9]ேக எ9ரான ெசயலாZm, 

`னதrமtைதேய அ[pபத]Z சமமாZm. 

   ம]0m இnத காலm ஐnதாm காலm tkகாலm--Vமா காலm ஆைகயாl உtoBVட 

உபேதசm அதாவ- உயrnதsைல அtயாtம உபேதசm இpேபா- 1koயமானதlல 

எ20 Jலr ெசாlலkqAm. அத]Z சமாதானm-  

  இnத காலt9l இnத பரத ேஷt9ரt9xBn- ேமா~m ேபாக1Tயா- எ2ற 

ேநாkol தாcnத காலmதா2, ஆனாl ஆtமாiபவm ெப0தl :லm சmயkt-வm 

ெப0தl-ந]காUJ ெப0தl இnத காலt9{m ெபற1T6m ஒ20தா2, அத]Zt தைட 

இlைல. [இnத ஐnதாm காலt9{m `னதrமtைதt ெதKn- ெகாSA சmயkt-வm 

ெப0வத]Z நாm <கpெபKய \SXயm ெசy-தா2 இdZ மனதp!றvkl 

!றn9Bkoேறாm. அpபTk oைடpபத]கKய இnத மGதp !றvைய நாm �ணTt- 
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vடkqடா-.] ஆைகயாl நாm ஆtம அiபவm ெபBm கைலைய க]0tதBm 

9ரvயாiேயாக அtயாtம சாs9ரdக?l அவJயm பk]J ேம]ெகாllள ேவSAm. 

இnத பzசம காலt9l !றnத ஆcசாKய ZnதZnதr ேமாMபாLடm எ2ற 

oரnதt9l இnத காலt9lqட சmயktவm ெப0வத]Z காரணமான 9ரvயாiேயாக 

பk]J அவJயமானதாZm எ20 qhkBkoறாr.  

     9ரvயாiேயாக சாs9ரdகைள sவாtயாயm ெசyய ேவSடாm எ20 ெசாl{தl, 

`னவாXைய அவம9p\ ெசyதl, ெவ?kl �kop ேபாAதl, அ[tதl, அpபTc 

ெசyபவrகைள ஊkovtத{m பாராUAத{m, அiேமா9tத{m, அவrகekZ ஆதரL 

தBதl எlலாm நரகm-sேகாதm ெசlல பயணc�UA ப9L ெசyவத]Z-12ேன]பாA 

ெசyவத]Z சமமாZm. எ2ன \Kயvlைலயா? நாm ெவ? ஊrகekZ பயணm ெசyய 

ேவSAெம2றாl இரkl வSTkl ெசlல அlல- vமானt9l ெசlல ஒB 

vSணpபk கTதm ^rt9 ெசy- ைகெயlt9UA 12ப9L ெசyoேறாm அlலவா. 

இைத ெசyவதாl நாm உSைமkl அdZேபாக தயாrெசy- ெகாlloேறாm 

எ20தாேன அrtதm!  

    அ-ேபால தrம vஷயt9{m \Kn- ெகாllள ேவSAm. ேம]qhய உணrLகll 

ெகாllவ92 பல2 ஞானாவரணm 1தலான பாபகrம !ரkB9க?2 tvர பnதm 

உSடாZm. அத2 vைளL எ9rகாலt9l அnத கrமdக?2 பலைன அiபvkக 

அனnத காலm sேகாதt9l !றn- இறn- ெகாSTBkக ேவSTkBkZm.  

   ேதசனாலp9 வrணைனkl உபேதசm ேகUடl(sரவS), ேகUடைதp \Kn- 

ெகாlleதl(oரஹ2), \Kn- ெகாSடைத ஞாபகt9l ைவt9Btதl(தாரைண), 

ஞாபகt9l இBpபைத �SAm �SAm Jn9t- அ9l உllள உSைமைய 

உ09pபAt-தl(srதாரS) ஆoயைவ எlலாm ேதசனாலp9k2 அdகdகll எ20 

ெதKn- ெகாSேடாm. 9vயtெதாGkl நா2Z அiேயாகdக?2 வrணைனகem 

வBoற-, அதனாl நா2Zேம ேதசனா வTவமாZm. அைவக?l 9ரvயாiேயாகt9l 

ெசாlலpபAபைவகைளt ெதKn-  ெகாllள  ேவSTயைவ , !றZ ெதKn- 

ெகாSடவ]hl vடேவSTயைவ ம]0m ஏ]கேவSTயைவ (ேஹய, ேஞய, உபாேதய) 

வTvl பKேசா9kக ேவSAm. அைவக?l உkr 1தலான 9ரvயdகைள6m ம]0m 

தt-வdகைள6m நா2 யாr, !ற ெபாBllகll எைவ எ2பைத6m அைடயாளm 

காணேவSAm . இdZ  vடtதZ9யான :டநm!kைக  ம ]0m இராகm 

1தலாைவகைள6m ம]0m ஏ]கt தZ9யான ந]காUJ 1தலானைவக?2 

sவBபtைத அைடயாளm காணேவSAm. s<tத-ைந<t9க சmபnதm எpபTpபUட- 

எ2பைத6m ெதKn-ெகாllள ேவSAm. 

  கரணாiேயாகm , சரணாiேயாகm , !ரதமாiேயாகm 1தxயைவக?l 

ெசாlலpபUடைவகைளt ெதKn-ெகாllள ேவSAm. ெதKn- ெகாSடைவக?l 

எைவ எைவகைளp பKUைச ெசy-p பாrkக 1T6ேமா அைவகைளp பKேசாதைன 

ெசyய ேவSAm, எைவகைளp பKUைச ெசy- பாrkக 1Tயாேதா அைவகைள 

ஆzஞா-கUடைள எ2ற ேநாkol அhn- ெகாllள ேவSAm.  
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   “இvவா0 இைவகைள அhn- ெகாlleதl எ2ப92 ெபாBll Jல ேநரdக?l 

Yயமாகேவ Jn9tதl, Jல ேநரdக?l சாs9ரdகைளp பTtதl, Jல ேநரdக?l 

பk]J-ேசாதைன ெசyதl, Jல ேநரdக?l ேகllvேகUA சKயான ப9ைலt ெதKn- 

ெகாlleதl 1தxயைவகைளk கைட!Tkக ேவSAm எ2பதாZm. நm காKயm 

ெசyவ9l நமkZ அ9க மoccJ இBpபதாl நm மன9l இBkZm vBpபேம 

அைவகைளc ெசyயk காரணமாக அைமoற-. எ-வைர ஒBவBkZ 1.உSைமயான 

நm!kைக வரvlைலேயா, 2.“தt-வdக?2 sவ�பm இpபTtதா2 இBkoற-” 

எ2ற உணrதl வரvlைலேயா, 3.எpபT உடைலேய “நா2” எ20 நm\oறாேரா 

(அஹm\t9 ெகாlloறாேரா) அ-ேபால ஆ2மா மUAேம நா2 எ2ற நm!kைக 

(அஹm\t9) வரvlைலேயா, 4.எtதைகய உணrL ந2ைம பயpப-, எtதைகய உணrL 

tைம பயpப- எ20 ெதKn- ெகாllளvlைலேயா அ-வைர அவr சmயkt-வtைத 

எ9rெகாllem <tயா9BVTயாகேவ இBkoறாr. இpபTpபUட உkr ெகாzச 

காலt9l ந]காUJைய-சmயkt-வtைத ெப0வாr; இnத !றvkேலா அlல- 

அAtத Jல !றvக?ேலா சmயk-வtைதp அவJயm ெப0வாr.” 

    அவr ேம{m எl-oறாr, “தt-வc Jnதைனk2 ம7ைமையp பாBdகll! தt-வc 

Jnதைன ெசyயாமl கடLைள நm\தl, அ9க சாs9ர Yவாtயாயm ெசyதl, 

vரதdகைளk கைட!Ttதl , தவm ெசyதl 1தxய ெசயlகளாl மUAேம 

சmயkt-வm ெப0m தZ9 வBவ9lைல; ஆனாl தt-வc Jnதைன ெசyபவr 

ம]றைவகll எ-Lm ெசyயாமl இBnதா{m சmயkt-வtைதp ெப0m உKைம 

உைடயவராoறாr.  

  உkr தt-வ Jnதைனk{m, தt-வ srணயm ெசyவ9{m ஈAபUAவதாேலேய 

! ரா ேயாkய ல p9  ெப ற pப A o ற - . ஆழ மாக t த t- வ c J nத ைனk l 

ஆcn9BkZmேபா- Ytதாtமாைவ எ9rெகாllem sைலkl கரணலp9 ம]0m 

சmயkt-வm ெப0தlqட தானாகேவ-Yலபமாகேவ sகcoற-. அத]காக ேவ0 

எ-Lm ெசyய ேவSTயதாக இlைல.  

     

      !ராேயாkயலp9 சmபnதமான சrcைசைய நாm அAtத கTதt9l ெசyயலாm. 

                                                               ெஜy `ேனn9ரா.  

                                                                                                                                   -உdகll அmமா   
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                                            Aராேயாkயலp& 

கcதm-8                                                                                                                             30-9-2002 

         !Kய �னா, ேமானா, 

         அேனக உtதம Yபா�rவாதm.  

    ேதசனாலp9 அtயாயt9l நாm ேதசனா ம]0m ேதசனாலp9k2 sவ�பm ப]h 

vKவாகp பாrtேதாm. `னதrம தt-வ உபேதசm ேகUடl, அைதp \Kn-ெகாllளl, 

அைத sைனvl ைவtதl, �SAm �SAm அைதc Jnதைன ெசyதl 1தலான 

அdகdகll ப ]h6m பா rtேதா m . 9ரvயாiேயாக சாs9ர சmப nதமான 

தt-வdகைள6m Jtதாnதdகைள6m நாm பKUைச ெசy- -நm அhvl 

பKேசாதைன ெசy- ெதKn- ெகாSட !றZ அைதpப]h உ09யான ஒB 1TLkZ 

வரேவSAm. இnத அ9மஹt-வமான vஷயdகைளp ப]hய சrcைசைய நாm சமண 

தt.வ அ\Vகm ம]0m `னாகமt9l காரண காZய இரகFயm எ2ற \tதகdக?l 

கTத வTvl sவாtயாயm  ெசy-vUேடாm.  

    சாs9ர sவாtயாயtைதk ேகUAm,  பTt-m 1Ttத !றZ இpேபா. நாm எ0ன 

ெசyயேவexm? எ2ற ேகllvேய ெபBmபாலான மkக?2 மன9l எloற-. இத]Zk 

காரணm உkrகll அனா9 காலமாக தா2 ஏதாவ- ெசyயேவSAm எ2ேற 

vBm!kெகாSA இBkoறன . ஆனாl அதனாl எ2ன ெசyய1T6m எ2ன 

ெசyய1Tயா- எ2ப9l உ09 இlலாத காரணtதாl, ம]றவrகll ெசy6m Zhp!Uட 

oKையகைள, ெசயlகைளp பாrt- தாim பk9, ^ைஜ, 9யானm, Yவாtயாயm 

1தலானைவகைளc ெசyoற-. அைவகைளc ெசvவேன ெசy- 1Ttத !றZmqட 

த2னாl சmயkதKசனm ெபற1Tயாத sைலkl இBpபைத எSX அ- ஏமா]றtைத 

அைடoற- . ஆனாl தt-வ Jnதைன :லm தtதவtைத உ09 ெசyவேத 

X'ஷாrtதm ம]0m எpேபா- அnத \Bஷாrtதtைத உkr ெசyoறேதா அpேபா- !ற 

சமவாயdகll எlலாm இயlபாகேவ அdZ காணpபAo2றன. கrமtதXL வTவ 

s<tத1m qட அnத சமயt9l அைமn- vAoற-.  

    ஆtயாtம Ilக?l qறpபUAllள தt-வ உபேதசm ெப0வ9l ெவ?kl 

இBkZm ZB அதாவ- ஞாG s<tத வTvl அdZ இBkoறாr. ஆனாl sவ 

தt.வtைத அைடய அதாவ. சmயkதZசனm ெபKவ&l ஆtமா-sவயm தாேன 

தனkL L' வாZm. [ZBவாl த2 JVயikZ சmயkதKசனm வBmபT ெசyய 

1Tயா- , ZBv2 உபேதசtைதk ேகUA அnத JVய ஆtமாேவ த2Gl 

சmயkதKசனtைத ேதா]0vkZm \Bஷாrtதtைதc ெசyயேவSAm . ] எnத 

ஆtமாLkZ sவயm த2 sவ�பtைத அhn- ெகாllள உ]சாகm !றkoறேதா, அத]Z 

அnத ஆrவ1m tvர BJ6ேம உபாதான சk&யாZm. ஆைகயாl அத]Z ெவ?kl 

உபேதசm ெகாAkZm ZBLm, உபேதச1m Yலபமாகேவ oைடkoற-. [அைதt ேதட 

ேவSTயதாக இlைல.] ஆtமா sவயm அ-ேவ அTkகT அnத உபேதசt9l 

ேகUடைத �SAm �SAm Jn9pப9l த2 அhv2 உபேயாகtைத பய2ெகாlloற-. 

அத]Z அத2 தZ9 :லேம ேவ0 ெவ? vஷயேபாக சmபnதமான ஆrவm Zைறn- 
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ேபாoற-, த2ைன-ஆtமாைவ அiபவm ெசyவ9ேலேய அ- tvரm காUAoற-. 

அத2 உபேயாகm !ற ெபாBllகll ம]0m பrயாயdக?2ேமl இBn- vலo 

sைலயான sஜமான பாrtதl அhதl sவபாவt92ேமl (த2 ஆtம 9ரvயt92 

ேமl) sைல ெகாlloற-. ேவ0 ஒBவBkZ க]!pப92 :லm இnத காKயm 

sகcவ9lைல. [இத2 ெபாBll தt-வdகைளp !றBkZ எvவளLதா2 ெத?வாக 

எAt-k qhனா{m, q0பவBkZ எnதp !ரேயாஜன1m இlைல, இ- !றr 

சmயkt-வm ெபற s<tதமாக மUAேம இBkக 1T6m. அnத ெவ?kl இBkZm ZB 

தா2 !றBkZ உபேதசm ெசாlவைத vUAvUA த2 உபேயாகtைத த2 9Kகால 

Ytதாtமாv2 ேமl ெச{t9னாlதா2 அnத காKயm அnத ெவ? ZBvடm sகlm.] 

     இnத ZB எனkZ நlல- ெசyவாr எ2ற நm!kைக s<tதாtன \t9, s<tதேம 

காKயtைத ெசyoற- எ2ற தவறான நm!kைகயாZm. s<tதm எ2றாl ZB 

எ2னேவா இBkoறாr, அவr:லm ேதசனா oைடkoற-, ஆனாl ேதசனாலp9 

எ2னேவா உபாதானtதாl-sவயm த2னாl அைடயp ெப0oற-. ேதசனா எ2ப- 

உSைமயான ேதவ, ZB, சாs9ரm :லேம oைடkoற-, Zேதவ, ZZB, Zசாs9ரm 

எpேபா-m ேதசனா ெப0வ9l s<tதமாக 1Tயா-. ஆைகயாl உSைமயான ேதவ2, 

ZB, சாs9ரm எைவ எ2பைத உ09 ெசyதl நm1ைடய தைலயாய காKயமாZm. 

Zேதவr 1தxயைவகll :லm vப�த உபேதசேம oைடkZm , அதனாl 

நm<ட<BkZm பைழய :டநm!kைகேய இதனாl ேம{m வ{வைட6m. இnத 

காKயtைத-oKையகைள � ெசy- ெகாSேட இBnதாl உனkZ ந]காUJ6m, 

1k96m oைடt-vAm எ2ற ெபாyயான உபேதசtைதk ேகUA உkrகll 

உSைமயான 1k9pபாைதkxBn- 9ைச மாhp ேபாyvAo2றன.  

   சmயkதKசன வTவ காKயm sகழk காரணm ெவ?kl இBkZm ேதவ, ZB, 

சாs9ரm, உடலாl ெசyயpபAm Jல Zhp!Uட வ[1ைற எ20 நm!kெகாSA 

இnத உkr vப�தமான காKயdகll ெசyவ9l எpேபா-m ஈAபUA இBkoற-. 

ஆனாl உSைமயான காரணm உபாதான வTvl த2 9ரvயt9ேலேய 

1kகாலt9{m இBkoற-. sவபாவ பrயாயm அதாவ- Ytத பrயாயm ெவ?pபடk 

காரணm 9Kகால Ytத sவபாவமாZm-பாKணா<க பாவமாZm. அைத காரணவTvl 

ஏ]0 அ9xBn- ேவ0படாமl அைதேய அhn- ெகாSA இBpபதாl சmயkதKசன 

வTவ காKயm தானாகேவ ெவ?pபAm. அத]Z12 ெவ?pபAm ஐn- லp9கll ப]hேய 

நாm Jல நாUகளாக/மாதdகளாக சrcைச ெசy- ெகாSA இBkoேறாm. தt-வm 

ப]hய ேயாசைன ம]0m Jnதைன sைலkl கrமdக?l எpபTpபUட அ9ரT 

மா]றdகll sகco2றன எ2பைதpப]h இnத Aராேயாkயலp& அ9காரt9l நாm 

ெதKn-ெகாllள vBkoேறாm. 1தxl அத2 sவ�பm ப]h ெசாlx !2னr அைத 

உdகekZp \Kயைவkoேற2.  

  Aராேயாkயலp&: ~ேயாபசமலp9, vYt9லp9 ம]0m ேதசனாலp9 வ[யாக 

உkK2 �yைம-vYt9 ஒvெவாB சமய1m அ9கKt-k ெகாSேட ேபாoற-, அnத 

காரணtதாl ஆ6ll கrமm தvர ம]ற ஏl கrமdக?2 ஸ99 Zைறn- அntத 

ேகாடாேகாT (ஒB ேகாடாேகாT கட]காலt9]Zm ெகாzசm Zைறnத அளL) 
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மUAேம இBkoற-. s99 இnத அளL Zைறதl s&&கeடkகாதm (ெபKய ெபKய 

கUT கUTகளாக கrமm vlதl) :லm sகcoற-. பாப கrமdக?2 பல2தBm சk9 

Zைறn-, கா9 கrமdக?l ெகாT ம]0m கUைட பாக வTv{m, அகா9 கrமdக?2 

ேவm\ ம]0m கAkகாy பாக வTv{m இBpபைவகll மUAேம �தm இBko2றன. பாப 

கrமdக?l இnத பல2தBm சk9 Zைறதlqட அ^பாககாeடkகாதm :லேம 

sகcoற-. !ராேயாkயலp9kl \9ய கrமdகll கUAவ9l s99 பnதmqட அntத 

ேகாடாேகாT கடl அளL மUAேம கUAoற-, அ-Lm oரமமாகk Zைறn- ெகாSேட 

ேபாoற-. இைத s&&பnதாபசரணm எ20 ெசாlo2றனr. ஆkரkகணkகான 

s99பnதாபசரணm sகcnத !றZ oரமமாக Jல !ரkB9க?2 பnதm 

s20vAoற-. இைத Aரk'&பnதாபசரணm எ20 ெசாlo2றனr.  

      ஸ99 ம]0m !ரkB9 பnதm Zைறவ- ேபாலேவ பாப கrமdக?2 பல2தBm சk9 

Zைறn- ெகாSேட ேபாZm tNsதானகt-இரSA sைலகll ெகாSட அiபாக 

பnதm மUAேம sகcoற-. !ரேதச பnதmqட <க அ9கமாகேவா அlல- <கk 

Zைறnேதா இlலாமl இைடpபUட அளேவ பnதமாoற-.  

    ேமேல qhய காKயdகll sகlm தZ9 ெப0தl Aராேயாkயலப& யாZm. இைத 

Aராேயாkயதாலp& எ20m ெசாlo2றனr. 12னr பாrtத :20 லp9கll :லm 

உkr தt-வ Jnதைனkl இBkZmேபா- அnத சமயt9l உயrn- ெகாSேட 

ேபாZm (vBt9dகt) ஆ2மt�yைம-ஆtமvYt9 உSடாZm காரணtதாl ேமேல 

கrமdக?l sகcவதாகk qhய அவsைதகll-sைலகll எlலாm தானாகேவ 

sகco2றன . அத]காக உkr ேவ0 எnத \Bஷாrtத1m-1ய]J6m ெசyய 

ேவSTயதாக இlைல. உkr ேவ0 ஏேதா Jறpபான ெசயl ெசyoற-, அதனாlதா2 

!ராேயாkயலp9ையp ெப0oற- எ2ப- எ-Lm இlைல. இnத நா2Z லp9k{m 

உkr \t9^rவமாக தt-வt9l ஆrவmெகாSA , தt-வtைத  ேகUடl 

1தலானைவகைளc ெசy-, தt-வ Jnதைனkl த2 அhv2 உபேபாகtைத 

1lைமயாகc ெச{t-oற-, அvவளேவதா2, ேவ0 எ-m உkr ெசyவ9lைல.  

   ேமேல qhய vஷயdக?l பல சமண தt-வ பKபாைஷc ெசா]கll இBpபதாl 

அைவகைளt ெத?வாகp \Kn- ெகாllள இpேபா- நாm அைவகைளp ப]h vKவாக 

சrcைச ெசyயலாm . Yலபமாகp \K6mபT ெசாlல ேவSAெம2றாl உkr 

!ராேயாkயலp9 ெப0mேபா- அnத உkKl பnத sைலkl உllள பைழய 

கrமdக?2 s99 Zைறn- அntத ேகாடாேகாT கடலளL-ஒB ேகாடாேகாTkZm 

Zைறnத கட]கால அளL மUAேம இBkZm sைலைய அைடo2றன. அேதேபால 

sகcகாலt9l பnதமாZm கrமdகem ஒB ேகாடாேகாTkZm Zைறnத கட]கால 

அளL மUAேம s99 ெகாSடைவகளாக பnதமாo2றன ம]0m Jல !ரkB9க?2 

பnதmqட s20ேபாy vAo2றன.  

   1த21தxl அntத ேகாடாேகாT கட]காலm எ2பத2 ெபாBைளt ெதKn- 

ெகாllளலாm. பt- ேகாடாேகாT அtதாபlய காலm ஒB அtதாகட]காலm எ2ப- 

உdகekZt ெதK6m. ேகாடாேகாT எ2பத2 ெபாBll ேகாTைய ேகாT1ைற 
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ெபBkக ேவSAm (ேகாT to the power of ேகாT) கrமdக?2 s99 அtதா 

கட]காலt9l ெசாlலpபAoற-. எ2ன, உdகekZ அtதாபlயm எ2றாl எ2ன 

எ2ப- மறn- vUடதா? வாBdகll, �SAm இைத ஞாபகp பAt-oேற2.  

   ஒB ேயாஜைன vUட1m ஒB ேயாஜைன ஆழ1m ெகாSட ஒB பllளtைத 

ேதாSAdகll-இைத உdகll க]பைனkl ெசy6dகll. !றZ உtதம ேபாக ^<kl 

!றn- ஏl நாUகekZm Zைறnத ஆUAkZUTk2, ேம{m -SA ெசyய 1Tயாத 

மkr 1ைனகளாl (hairtip bits-ஆl) அnத பllளtைத ^<மUடt9]Z சமமாக 

sரp\dகll. !றZ ஒvெவாB 100 வBடt9]Z, ஒB மkr -SA என எAt-, அnத 

பllளtைத காx ெசy6dகll. அnத பllளm காxயாக எtதைன வBடdகll ஆனேதா 

அnத காலtைத ஒ' பlயm எ20 ெசாlo2றனr. ஒB பlயt92 அசdkயாத பாகேம 

அசdkயாத ேகாT வBடdகll ெகாSட- என அhயLm. அnத பlயtைத Nயவஹார 

பlயm எ20 ெசாlo2றனr. அpபTpபUட அசdkயாத பlயdகll ெகாSட- ஒB 

உtதார பlயm ஆZm, அசdkயாத உtதார பlயdகll ெகாSட- ஒB அtதா பlயm 

ஆZm. பt- ேகாடாேகாT அtதாபlயtைத ஒB கடJகாலm எ20 ெசாlo2றனr. 

ஒB உkr ஒB சமய ேநரேம அ9tvர <tயாt-வ உணrL ெகாSA அ9கt9{m 

அ9கமான அதாவ- அ9கபUசm 70 ேகாடாேகாT கட]காலdகll பnதt9l இBkZm 

அளLkZ <tயாt-வ கrமtைதk கUTkெகாllள 1T6m. இdேக ஒ2ைற sைனvl 

ெகாlledகll, இvவளL அ9க பUச s99 பnதm ெசy6m உkr அnத உணrL 

sைலkl !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெபற1Tயா-. அேதேபால sேரXkl ஏற 

1ய]JkZm உkBkZ சமமான <கk Zைறnத கால அளL கrமபnதm ெசy6m 

உkK{m அnத சமயt9l !ரதேமாபசம சmயkt-வm sகழா-.  

   !ராேயாkயலp9 அைட6m 12னr அnத உkKl ஆ6ll கrமm தvர ம]ற ஏl 

கrமdக?2 s99 அேனக ேகாடாேகாT கட]காலm அளvl இBkZm. அnத ஏl 

கrமdக?2 s996m !ராேயாkயலp9 காலt9l Zைறn- அntத ேகாடாேகாT 

கட]கால அளLkZ வn-vAoற-. இத2 ெபாBll கrம s99 ஒB ேகாTைய ேகாT 

1ைற ெபBkக வBm அளL ெகாSட கட]காலt9]Zm Zைறவாக ஆovAoற-. ஒ' 

ேகாடாேகாc கடJகாலt&JLm ஒ' ேகாc கடJகாலt&JLm இைடpபUட கால 

அளைவேய அntத ேகாடாேகாc கடJகாலm எ0K ெசாld0றனr. கrமdக?2 

s99 இnத அளL Zைறதl s99காSடkகாதm :லm sகcoற-.  

      காSடk எ2றாl -SA அlல- !ளLபUட ஒB பZ9 எனலாm. பல 

sேஷகdக?2 qUடtைத ஒB -SA-காSடk எ20 ெசாlo2றனr. சமமான 

s99 ெகாSட பரமா|kக?2 qUடtைத sேஷகm எ20 ெசாlo2றனr. 

ஒvெவாB சமயt9{m ஒvெவாB sேஷகm எ2ற அளvl அைவக?l ேகாடாேகாT 

கட]கால அளL sேஷகdகll ஒ2h2 ேமl ஒ2றாக சtதாvl இBko2றன. 

அைவக?l அntத ேகாடாேகாT கட]கால அளL s99 ெகாSட sேஷகdகll தvர, 

ேமேல உllள எlலா sேஷகdக?2 qUட1m !ராேயாkயலp9 காலt9l 

s99காSடkகாதm :லm Zைறn- ேபாZm எ20 ெசாlலpபAoற-.  
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  !ராேயாkயலp9 -வdo அnதr1qrtத காலt9l இnத ஒB ெபBm -ST2 

எlலா sேஷகdக?{m உllள பரமா|kகem �ேழ உllள sேஷகdக?2 உllள 

பரமா|kகeட2 வn- ேசrn- ெகாllo2றன. இைதேய s99 காSடkகாதm 

எ20 ெசாlo2றனr.  

  பாBdகll, இdZ கrமdகll இpேபா-m சtதாvlதா2 இBko2றன, ஆனாl 

தt-வ Jnதைன ெசy6m காKயm sகcவ92 s<tதtதாl, அேனக அேனக 

ேகாடாேகாT கட]கால அளL s99kl இBnதைவ அntத ேகாடாேகாT கட]கால 

அளLkZk Zைறn- அnத அளேவ சtதாvl இBkoற-. இnத ெசயl ஆ6ll தvர 

ம]ற ஏl கrமdக?l sகcoற-, அதாவ- \SXய ம]0m பாபா சmபnதமான எlலா 

கrமdக?2 s996m Zைறn- ேபாo2றன. ஆ6ll கrமt92 s99 மUAm 12னr 

எvவளL இBnதேதா அnத அளேவ இBkoற-. 

  லp9சாரm oரnதt9l s99காSடkகாதt92 ஸவ�பm ப]h �cகSடவா0 

ெசாlலpபUA இBkoற-. “ெபா-வாக s99சtதா அதாவ- சtதாvl இBkZm 

கrமdக?2 ஸ99 , ஒvெவாB சமயm க[6mேபா-m ஒvெவாB sேஷகமாக  

vloற-, சtதாvl இBkZm s99 ஒvெவாB சமயமாகk Zைறoற-. ஆனாl 

தrசனலp9 ம]0m சாKt9ரலp9க?2 s<tதtதாl s99காSடkகாதm 

vதானt92 வ[யாக அlல- அபoBVT vதானm :லமாக அlல- அபகrஷனm 

:லm <க அ9க அளvl சtதாvl இBkZm ஸ99 Zைறoற-. s99காSடkகாத 

vதானm அதாவ- அத2 ெசயl1ைற இvவா0 இBkoற-.  

    அ9க அளLெகாSட சt-வ s99kl ஒvெவாB சமய1m உதயt தZ9 உைடய 

sேஷகdக?2 எSXkைக அ9கமாக இBko2றன. அதாவ- ஒB சமயt9]Z ஒB 

sேஷகm எ2ற அளvl sேஷகdக?2 எSXkைக அ9கமாக இBko2றன. 

அைவக?l ேமlsைலkl இBkZm அேனக sேஷகdகll அ[n- s99 சtதா 

Zைறவைத s99காSடkகாதm எ20 ெசாlo2றனr. அ[யt தZ9யான எlலா 

sேஷகdக?2 ச:கtைத இdZ காSடk--SAபAm பZ9 எ20 ெசாlலpபAoற-. 

-SAபAm பZ9kl உllள sேஷகdக?l உllள எlலா பரமா|kகem, �தm 

இBkZm sேஷகdக?2 ேமl பZ9kl ஆவ? அளL sேஷகdகைள vUAvUA 

அதாவ- அ9sதாபனாவாxைய  vUAvUA  �ேழ  இBkZm ம]ற  எlலா 

sேஷகdக?l உllள பரமா|kகeட2 வn- ேசrn- ெகாllo2றன-வn- கலn- 

vAo2றன . அைவக?2 s99 �ேழ உllள sேஷகdக?2 ஸ99 அளL 

ஆovAo2றன.  

  -SAபAm sேஷகdக?l உllள  ெமாtதp ப ரமா|kக?l எlலா 

sேஷகdக?xBn-m ெகாzசm ெகாzசm பரமா|kகll (some patricles cut across 

vertical layer) ஒvெவாB சமய1m �c இBkZm sேஷகdகeட2 வn- ேசBo2றன. 

இvவா0 தZ9யான அnதr1qrtத காலt9l, ஒvெவாB சமய1m ஒB vertical layer-

ஆக உைடn-, �cஉllள sேஷகdகeட2 வn- ேசrn- ெகாllo2றன. இvவா0 

ேமேல -Sடாo �ேழ வn- ேசரேவSTய sேஷகdக?2 பரமா|kகll எlலாm 
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வn- ேசrnத-m ஸ99காSடkகாதm 1Toற-, இpேபா- சtதாvl உllள 

sஷகdக?2 s99 Zைறnத அளவாக ஆovAoற-.  

     இைத ஒB உதாரணm :லm ெதKn- ெகாllளலாm. s99சtதா 48 சமயdகll என 

ைவt-k ெகாlledகll . அ9l 48 sேஷகdகll இBkZm . அைவக?l 8 

sேஷகdகைள s99காSடkகாt :லm அ[t- s99 சtதாைவ 40-தாக Zைறkக 

ேவSAm எ20 ைவt-k ெகாlledகll. அnத 8 sேஷகdக?l 1000 பரமா|kகll 

இBpபதாக ைவt-k ெகாlledகll. அnத 1000 பரமா|kகem �ேழ உllள 40 

sேஷகdக?l ேமேல உllள இரSA sேஷகdகைளt தvர �ேழ உllள 38 

sேஷகdகeட2 வn- ேசrn- vAm. அnத 1000 பரமா|kக?l Jல பரமா|kகll 

1தl சமயt9{m, Jல இரSடாவ- சமயt9{m இvவாறாக நா2Z சமயdக?l 

1000 பரமா|kகem �c உllள sேஷகdகeட2 வn- ேசrn-vAm. 12னr ேமேல 

இBnத எUA sேஷகdகem இlலாமl ேபாyvAm. இvவா0 48 சமயdகll 

ஸ99சtதா Zைறn- 40 சமய s99சtதா மUAேம <zYm. [இnத நா2Z சமயt9l 

�ேழ உllள நா2Z sேஷகdகll உதயt9]Z வn- அ[n9BkZm.] 

   உSைமkl அேனக ேகாடாேகாT கட]கால sேஷகdகll காSடkகாதm :லm 

அ[n- அ9xBnத எlலாp பரமா|kகem அntத ேகாடாேகாT கட]கால 

அளLkZk �ேழ உllள sேஷகdகeட2 வn- ேசrn- vAm. இvவா0 ஒB 

அnதr1qrtத காலt9l அேனக ேகாடாேகாT கட]கால s99சtதா Zைறn- 

ேபாoற-. இ9l ேமl இBkZm ஒB ஆவ? அளL sேஷகdக?l இnத பரமா|kகll 

ேசராமl இBkoறேதா அnத sேஷகdகைள அ&sதாபனாவ� எ20 ெசாlo2றனr. 

எvவா0 s99காSடkகாதm :லm கrமdக?2 s99 Zைறn- அntத 

ேகாடாேகாT க]கால அளவாகk Zைறoறேதா அ-ேபால, பாப கrமdக?2 பல2தBm 

சk9 அனnதt9l ஒB பாகமாகk Zைறnத அளேவ <zJ இBkoற-. இnத ெசயl 

அiபாககாSடkகாதm :லm sகcoற- . 12னr சtதாvl இBnத பாப 

!ரkB9கைள அனnதt9l ஒB பாகமாக ஆkZmேபா- அ9க பாக sபrதகdக?2 

பல2 தBm சk9 Zைறn- ஒBபாக பல2தBm சk9 எvவளேவா அvவளவாகk 

Zைறn- vAoற-. இைத ேவ0vதமாகk qறேவSAெம2றாl கl, எ{m\ பாக, 

ம]0m ஆலஹால vஷ பாக sபrதகdகll அ[n- அnத பரமா|kகll மnத பல2 

தBm சk9 ெகாSட கUைட , ெகாT பாக ம]0m கAkகாy , ேவm\ பாக 

sபrதகdகளாக மா]றமைடn- vAo2றன.  

    tvர பல2தBm அேனக sபrதகdக?2 அ[L அதாவ- அiபாகm Zைறதl ஒB 

அnதr1qrtத  காலm sகcoற- , இைத  அiபாககாSடkகாதm எ20 

ெசாlo2றனr. இnத பல2 தBm சk9 Zைற6m மா]றm ெவ0m பாபp !ரkB9க?l 

மUAேம sகcoற-. \SXயp !ரkB9க?l பல2தBm சk9 அ9கமாo நா2Z 

sைல- ெவlலm, காSU, சrkகைர, அ<rத பாக வTvl மா]றமைடo2றன.  
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    12னr கUTkெகாSட ம]0m பnத sைலkl இBkZm ஆ6ll கrமm தvர ம]ற 

எlலா கrமdக?2 s99 இvவா0 Zைறoற-. அேதேபால இpேபா- \9தாக sகlm 

கrம பnத1m qட அntத ேகாடாேகாT கட]கால அளேவ sகcoற-, ஆனாl அ-Lm 

இpேபா- s99 எvவளL இBkoறேதா அ9l சdயாதt9l ஒB பாக அளேவ \9ய 

s99 பnதm sகcoற-. இ-Lm oரமமாக சமயnேதா0m Zைறn- ெகாSேட 

ேபாoற-. இைதேய s99பnதாபசரணm எ20 ெசாlo2றனr. அபசரணm எ2றாl 

Zைறதl எ20 ெபாBll. லp9சாரm oரnதt9l s99பnதாபசரணm ப]hk 

�cகSடவா0 வrXkகp பUTBkoற-.  

    “s99 பnதm கஷாயt9]Z உகnதாrேபாl sகcoற-. எனேவ :டநm!kைக6m, 

கஷாய1m Zைறவதாl பnதமாZm கrமdக?2 s996m Zைறoற--\9தாக ஆZm 

பnதm Zைறnத s99 ெகாSடதாக இBkoற-. Zைறவைத அபசரணm எ20 

ெசாlo2றனr. s99 Zைறவைத s99பnதாபசரணm எ20 ெசாlo2றனr. 

!ராேயாkயலp9 காலt9l s99பnதm oரமமாக-ெகாzசm ெகாzசமாக Zைறn- 

ெகாSேட ேபாoற-. எvவளL s99 Zைறoறேதா அதாவ- ஸ99பnதமாவ9l 

எvவளL Zைறnதேதா அvவளL ஸ99பnதாபசரணm sகcnத-, ம]0m Zைறnத 

!றZ எvவளL s99 பnதமாoறேதா அvவளL s99பnதேம அdZ �தm இBkoற-. 

எvவளL s99பnதm sகcoறேதா அvவளL s99 பnத அளேவ தZ9யான 

அnதr1qrtத காலmவைர பnதமாoற-. இnத காலtைத s99பnதாபசரண காலm 

எ20 ெசாloறாrகll. இத]Zp !றZ இரSடாவ- s99பnதாபசரணm sகcoற-. 

[\9ய பnதm ஒvெவாB சமய1m Zைறயாமl step by step after a gap of some small 

interval of time Zைறoற- எ20 \Kn- ெகாllள ேவSAm.]    

   இைத ஒB உதாரணm :லm ெதKn- ெகாllளலாm. 1தxl 100,000 வBட s99 

பnதm sகcnததாக ைவt-k ெகாlledகll . அ9l 1 , 0 0 0 வBட அளL 

s99பnதாபசரணமாகk Zைறn- 99,000 வBட s99kl \9ய பnதm sகlm. இேத 

அளL \9ய பnதேம அAtத 1தலாவ- சமயt9{m, இரSடாவ- சமயt9{m, 

….தZ9யான அnதr1qrtத காலmவைர சமமான அளL பnதேம sகlm. !றZ 800 

வBட அளL இரSடாவ- பnதாபசரணm sகlm, 98,200 வBட s99kl \9ய பnதm 

sகlm. அAtத தZ9யான அnதr1qrtதகாலm வைர இnத அளL பnதேம sகlm. 

அத]Zp !றZ :2றாவ- s99பnதாபசரணm sகlm.    

     உதாரணt9l 1000 வBடm, 800 வBடm எ2ப- நாm Yலபமாகp \Kn- ெகாllள 

எAt-k ெகாllளpபUட வBடdகளாZm. உSைமkl இnத கால அளLகll பlயt9l 

சdkயாத பாகp !ரமாணm s99பnதாபசரணm sகlm. இ-ேபால சdoயாத 1ைற 

(ஆkரm ஆkரm 1ைற- ேகாT 1ைற qட) sகcnத !றZ எpேபா- !ரதkt-வ I0 

கட]காலm அதாவ- 700-800  கட]கால அளL Zைறnத !றZ 1தl1ைறயாக 

!ரkB9 பnதாபசரணm sகcoற-. இைத !ரkB9 பnதாபசரX2 1தl sதானm-

!ரதமsதாணm எ20 ெசாlo2றனr. !ரதkt-வ எ2ப92 ெபாBll இdZ 7-l 

இBn- 8-வைர எ20 எAt-k ெகாllள ேவSAm. ேவ0 இடdக?l !ரதkt-வ 

எ2ப92 ெபாBll 3-l இBn- 9-வைர எ20 எAt-k ெகாllள ேவSAm. !ரதkt-வ 
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I0 கட]காலm  எ2பத2 ெபாBll 700 கட]காலm 1தl 800 கட]காலm வBடdகll 

என \Kn- ெகாllள ேவSAm.” 

  எvவா0 s99பnதm oரமமாக Zைறவைத s99பnதாபசரணm எ20 

ெசாloறாrகேளா அேதேபால Zhp!Uட கrம !ரkB9க?2 பnதm oரமமாக 

s20ேபாவைதp !ரkB9பnதாபசரணm எ20 ெசாlo2றனr.  

      ஒvெவாB s99பnதாபசரணm :லm பlயt9l சdkயாத பாக அளL s99 பnதm 

Zைறoற-. இvவா0 சdoயாத ஆkரm s99பnதாபசரணm sகcnத !றZ எlலாm 

ேசrt- எpேபா- 700-800 கட]காலdகll Zைறoறேதா அpேபா- ஒB1ைற 

!ரkB9பnதாபசரணm sகcoற-. அpேபா- Zhp!Uடp !ரkB9k2 பnதm s20 

ேபாoற-. அத]Zp !றZ �SAm சdkயாத ஆkரm s99பnதாபசரணm :லm 

எpேபா- s99பnதm �SAm 700-800 கட]கால அளL Zைறoறேதா அpேபா- 

இரSடாவ- !ரkB9பnதாபசரணm sகcoற-. இpேபா- ேவ0 ஒB Zhp!Uட 

கrமபnதm s20 ேபாoற-.  

  இvவா0 சdkயாத ஆkரm s99பnதாபசரS sகcnத !றZ :2றாவ- 

!ரkB9பnதாபசரணm sகcoற-. இ-ேபால oரமமாக !ரேயாkயலp9 காலt9l 34 

!ரkB9பnதாபசரணm sதானdகll sகco2றன. இnத 34 sதானdக?l 46 

!ரkB9க?2 பnதm s20ேபாoற-. பnதm s20ேபாவைத v6cJt9 எ20qட 

ெசாlo2றனr. ஆனா{m !ரkB9பnதாபசர|m பnதv6cJt96m ெவvேவறாZm. 

இைவ இரSAkZm உllள vt9யாசtைத !றZ நாm சrcைச ெசyயvBkZேறாm.  

     இnத 34 sதானdக?l எnெதnத 46 !ரkB9க?2 பnதm s20ேபாoற- எ20 

இpேபா- பாrkகலாm. இைவக?l Jல sதானdக?l ஒ20kZm ேம]பUட 

!ரkB9க?2 ெபயrகll இBko2றன, அdZ இnத !ரkB9க?2 சyேயாகவTவ 

பnதm s20ேபாoற- எ20 \Kn-ெகாllள ேவSAm. எpபTெய2றாl �~ம, 

சாதாரண, அபrயாpதm ஆoய :20 கrம !ரkB9க?2 பnத1m ஒ2றாக ேசrn- 

ஒB sைலkl s20ேபாo2றன, அேதசமயm �~ம, சாதாரண, பrயாpத பnதm 

sகcoற-, அlல- பாதர, !ரtேயக, இரSA இn9Kயm 1தலான கrமபnதt-ட2 

அnத sைலkகான அபrயாpதt92 கrமபnத1m sகcn- ெகாSTBkZm. இnத 

!ரkB9கll எlலாm Zl Zlவாக ேசrn- பnதm s20ேபாoற-. இnத !ரkB9கll 

சmபவt9]Z தZ9யாக ேவ0 !ரkB9கeட2 ேசrn- !றZ பnதமாகLm qAm.  

   ேம{m ஒ2ைறt ெதKn- ெகாlledகll. எpேபா- 46 !ரkB9க?2 பnதாபசரணm 

sகcoற- எ20 qhனா{m, அpேபா- இைவகll அ\னBkத !ரkB9கll எ20 

\Kn- ெகாllள ேவSAm. அ\னBkத எ2ப92 ெபாBll சyேயாகவTvl-ZlவTvl 

எnத !ரkB9k2 ெபயr பல1ைற வnதா{mqட அைவகைள ஒB1ைறேய qUட 

ேவSAm. எpபTெய2றாl அபrயாpத நாமகrமt92 ெபயr ஒBெபாh 1தl 

ஐmெபாhகll வைர அேனக1ைற வnதா{m, அைத ஒB1ைறதா2 qUட ேவSAm. 

இைவக?xBn-m ேவறான பrயாpத நாமகrமm சyேயாகவTvl ஒBஇn9Kயm 1தl 
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ம ன < lலா  ஐ mெபா h க e ட 2 ப ல 1 ைற  வ nதா{ mq ட மண 1 ைட ய 

பzேசn9Kயdக?2 பrயாpத கrம பnதm sகcn- ெகாSA இBkoற-, அத2 

பnதm s20ேபாவ9lைல . ஆைகயாl !ரkB9பnதாபசரணm sகlm 4 6 

!ரkB9க?l பrயாpத நாமகrமtைதk கணkol எAt-k ெகாllவ9lைல . 

பாதரநாம கrமtைதkqட கணkol எAt-k ெகாllவ9lைல எ20 \Kn- ெகாllள 

ேவSAm.  

   நாm இpேபா- அnத oரமமாக sகlm 34 sதானdகைளp பாrtேதாமானாl எnத 

Zhp!Uட கrமdக?2 பnதm எnத sதானt9l s20ேபாo2றன எ2ப- 

உdகekZt ெத?வாகp \KயவBm. இnத sதானdக?2 வKைசைய6m அnதnத 

sதானdக?l sகlm !ரkB9பnதாபசரணm அைட6m !ரkB9கைள6m 

பUTயxUAp பாrkகலாm.  

1தl sதானm - நரக ஆ6ll 

இரSடாm sதானm - 9Kய2ச-vலdZஆ6ll 

:2றாm sதானm - மGத ஆ6ll 

நா2காm sதானm - ேதவ ஆ6ll  

   இnத நா2Z sதானdக?ேளேய நா2Z ஆ6ll கrமdக?2 பnத1m வKைசயாக 

s20 ேபாoற-. !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலm ^rt9 அைடnத-m ~ேயாபசம 

சmயktவm sகlmேபா- மGத ம]0m ேதவ ஆ6?2 பnதm �SAm ெதாடdo 

vAoற-. ம]ற s20ேபான !ரkB9க?lqட பலp !ரkB9க?2 பnத1m 

-வdovAoற-. 33, 34-ஆm sதானdக?l ெசாlலpபAm எlலா !ரkB9க?2 

பnத1m �SAm -வdo vAoற-. இpேபா- 4-kZ ேமl உllள sதானdக?l 

sகcவைதp ப]hp பாrkகலாm. 

ஐnதாm sதானm - நரக க9, நரக கtயாi^rv 

    இத]Zp !றZ அபrயாpத நாமகrமt92 பnதsதானm சyேயாகவTvl-Zlவாக 

s20ேபாவ- இvவா0 sகcoற-.  

ஆறாm sதானm - �Uசமm, அபrயாpதm, சாதாரணm 

ஏழாவ- sதானm - �Uசமm, அபrயாpதm, !ரtேயகm 

எUடாவ- sதானm - பாதரm, அபrயாpதm, சாதாரணm 

ஒ2பதாவ- sதானm - பாதரm, அபrயாpதm, !ரtேயகm 

10-வ- sதானm - இரSA ெபாh, அபrயாpதm 

11-ஆவ- sதானm - :20 ெபாh, அபrயாpதm 

12-ஆவ- sதானm - நா2Z ெபாh, அபrயாpதm 

13-ஆவ- sதானm - மன<lலாத ஐn- ெபாh, அபrயாpதm 

14-ஆவ- sதானm - மன1ைடய ஐn- ெபாh, அபrயாpதm 
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    இத]Zp !றZ பrயாpத நாமகrமt92 பnதsதானm சyேயாகவTvl-Zlவாக 

s20ேபாவ- இvவா0 sகcoற-.  

15-ஆவ- sதானm - �Uஷமm, பrயாpதm, சாதாரணm 

16-ஆவ- sதானm - �Uஷமm, பrயாpதm, !ரtேயகm 

17-ஆவ- sதானm - பாதரm, பrயாpதm, சாதாரணm 

18-ஆவ- sதானm - பாதரm, பrயாpதm, !ரtேயகm, ஒBெபாh, sதாவரm, ஆதபm 

   ஒBெபாh சmபnதமான எlலா கrமdக?2 பnதm இnத sதானtேதாA s20 

ேபாவதாl இைவகeட2 ஒBெபாh, sதாவர !ரkB9k2 பnத1m s20ேபாoற-. 

அேதேபால ஆதப !ரkB9 ஒBெபாh , பாத ர m , ப rயா pதm , !ரtேயகm 

1தxயைவகeடேன பnதமாoற-, ேவ0 எதiடim பnதமாவ9lைல ஆைகயாl 

ஆதப கrம  பnதmqட இnத sதானt9ேலேய s20 vAoற-.  

     ேமேல எlதpேபாZm !ரtேயக sதானdக?l qட இரSAெபாh 1தl மன<lலா 

ஐmெபாhவைர மUAேம யாZm . ஏென2றாl மன1ைடய ஐmெபாh , பrயாpத 

கrமdக?2 பnதm எpேபா-m sகcnத வSணm இBkoற-, அைவகll பnதாபசரண 

sைலைய அைடவ9lைல. இpேபா- ேமl sதானdகைளp பாrkகலாm.  

19-ஆவ- sதானm - இரSA ெபாh, பrயாpதm 

20-ஆவ- sதானm - :20 ெபாh, பrயாpதm 

21-ஆவ- sதானm - நா2Z ெபாh, பrயாpதm 

22-ஆவ- sதானm - மன<lலா ஐmெபாh, பrயாpதm 

23-ஆவ- sதானm - 9Kய2ச-vலdZ க9, 9Kய2ச கtயாi^rv, உtேயாதm 

24-ஆவ- sதானm - �cச ேகாt9ரm 

   பாBdகll, 9Kய2ச க9 சmபnதமான எlலா கrம பnத1m இnத sதானt9l s20 

ேபாoற-. ஆைகயாl அதiட2 பnதமாZm உtேயாத !ரkB9k2 பnத1m 

s20ேபாoற-. இnத !ரkB9 9Kய2ச க96ட2 ஒBெபாh 1தl ஐmெபாh 

பrயாpதt-ட2 qட பnதமாoற-.  

25-ஆவ- sதானm - அpரசsத vஹாேயாக9, -rபக, -sவர, அனாேதய 

26-ஆவ- sதானm - �2டக சமsதானm, அசmpராpதாsBபாTகா சmஹனனm 

இdZ ஆறாவ- சmsதானm, சmஹனனm சmபnத கrmபnதm s20 ேபாoற-. 

இvவா0 \Kn- ெகாSடாl sைனvl ைவt-k ெகாllளc Yலபமாக இBkZm.  

27-ஆவ- sதானm  - ந^mசக ேவதm 

28-ஆவ- sதானm - வாமன சmsதானm, �xத சmஹனனm (ஐnதாவ- சmsதானm, 

சமஹனனm) 

29-ஆவ- sதானm - Zpஜக சmsதானm, அrதநாராச சmஹனனm (நா2காவ- 

சmsதானm, சமஹனனm) 

30-ஆவ- sதானm - s9K ேவதm 
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31-ஆவ- sதானm - sவா9 சmsதானm,   நாராச சmஹனனm (:2றாவ- சmsதானm, 

சmஹனனm) 

32-ஆவ- sதானm - sயkேராதபKமSடல சmsதானm,  வjரநாராச சmஹனனm  

(இரSடாவ- சmsதானm, சmஹனனm) 

33-ஆவ- sதானm - மGதக9 , மGதகtயாi^rv , ஔதாKகm , ஔதாKக 

அdேகாபாdகm, வjரvரஷபநாராச சmஹனனm. 

   இdZ 1தl சmஹனைன மUAேம எAt-k ெகாSேடாm ஆனாl 1தl சmஹனG2 

பnதm இnத sைலkl s]கvlைல, எUடாவ- Zணsதானmவைர அத2 பnதm 

ெதாடrn- sகcoற-. இதறkZk காரணm எ2ன எ20 �dகll ேகUZm 12னேர 

நாேன ெசாlxvAoேற2.  

  சmஹனன நாமகrமm எ2னேவா 9Kய2ச க9 ம]0m மGத க96ட2தா2 

பnதமாoற- ஏென2றாl vலdZ ம]0m மGதrகekேக ஔதாKக உடl 

சmஹனனm-ெபாBtதpபUட (with joints) அைமp\ட2 இBkoற-. இ9l ஒBெபாh 

உkK2 உடlகைளt தvர ம]ற எlலா 9Kய2ச உkrக?2 உடlக?l எனt 

ெதKn- ெகாllளேவSAm. ஆனாl சmsதானm அதாவ- வTவm (shape) நா2Z 

க9கeடim பnதமாoற-. எUடாm Zணsதானm வைர ேதவக9 ெதாடrபான பnதm 

sகcoற-. அதiட2 சமச-ரsயm ெபயr ெகாSட 1தl சmsதான நாமகrமm 

பnதமாoற-. இpேபா- கைடJ sதானtைதp பாrkகலாm. 

34-ஆm sதானm - அs9ரm, அYபm, அசாதா ேவத�யm, அயசs�rt9, அர9, ம]0m 

ேசாகm 

   அத]Zp !றZ 33-ஆவ- sதானt9l qறpபUட !ரkB9க?2 பnதm �SAm 

-வdo நா2காm Zணsதானmவைர ெதாடrn- பnதமாoற-. நா2காm Zணsதான 

இ09klதா2 அைவக?2 பnதm s20 ேபாoற-. ம]0m 34-ஆm sதானt9l 

qறpபUட !ரkB9க?2 பnதm �SAm -வdo ஆறாm Zணsதான இ09வைர 

ெதாடrn- பnதமாoற-. இvவா0 !ராேயாkயலp9 காலt9l 34 sதாdகll :லm 

46 !ரkB9க?2 பnதm s20 ேபாoற-.  

   “அpபTஎ2றாl சKதா2, நlலதாp ேபாcY. இpப நாm !ராேயாkயலp9kேலேய 

இBkகலாm. அpபதா2 இnத பாபp !ரkB9க?2 பnதm s20ேபாZm, ம]0m நm<l 

சmவைர -வdovAm . ஏென2றாl ஏl தt-வdகll அ9காரt9l பnதm 

s 20 ேபா வ ேத  ச mவ ைர  எ 20  ெசா lல pப Uட ைத  நா dக ll ெத K n- 

ைவt9Bkoேறாm” எ20 �dகll qறkqAm. 

   மகllகேள! அnத தவைற எpேபா-m ெசyயாtrகll. பாபp !ரkB9கll பnதமாகாமl, 

\SXயp !ரkB9கll பnதமாவைத சmவைர எ20 எAt-k ெகாllளாtrகll. அpபT 

எAt-k ெகாSடாl \SXயp !ரkB9கll பnதமாகாமl, பாபp !ரkB9கll 

பnதமாவைத6m சmவைர எ20 எAt-k ெகாllள ேவSTவBm. இdZ அகா9 
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கrமdக?l Jல பாபp!ரkB9க?2 பnதm ெவ0m அnதr1qrtத காலt9]Z 

மUAேம s20 ேபாoற-. ம]0m இpபTpபUட !ராேயாkயலp9 பKணாமm ம]0m 

!ரkB9பnதாபசரG2 3 4 sதானdகll அபvயrகekZkqட sகcவ- 

காணpபAoற-. அpேபா �dகll அபvயrகekZkqட சmவைர sகlm எ20 

நm\o�rகளா எ2ன? ேம{m எlலாk கா9 கrமdகem பாப வTவேம, அைவகllqட 

இைடvடா- பnதமாok ெகாSAதா2 இBkoற- அlலவா!  

   எlலாவ]ைற6m vட <கp ெபKய பாபகrமm :டநm!kைக-<tயாt-வமாZm. 

அத2 பnத1m , உதய1mqட இnத !ராேயாkயலp9 காலt9{m sகcn- 

ெகாSAதா2 இBkoற- . கரணலp9k2 கைடJ சமயmவைர <tயாt-வm , 

அனnதாiபn9 கஷாயdகll 1தxயைவக?2 பnதm sகcn- ெகாSTBkoற-. 

!ரேமாபசம சmயkt-வt92 1தl சமயt9xBn- அைவக?2 பnதm, உதயm 

இரSAm s20 ேபாo2றன. உkr Ytேதாபேயாக வTவ பாவ சmவைர ெசy6mேபா- 

கrமdக?l <tயாt-வm 1தலான 16 ம]0m அனnதாiபn9 1தலான 25m என 

ஆகெமாtதm 41 !ரkB9க?2 9ரvய சmவைர தானாகேவ sகcoற-. கrமt92 

எnத அவsைதைய6m -sைலைய6m உkr மா]ற 1Tயா- , உkr த2Gl 

sைலt9BkZm Ytேதாபேயாக \Bஷாrtதtைத மUAேம ெசyoற-, அைதtதா2 

உkr ெசyய 1T6m.   

  \Bஷாrtதm பrயாயமாZm. இnத காரணtதாl இ- sவ 9ரvயt92 1l 

பாகt9{m sகcoற-, 9ரvயt9]Z ெவ?kl sகcவ9lைல, ேவ0 9ரvயt9{m 

எ2னேவா sகcவேதklைல. ஆைகயாl உkK2 \Bஷாrtதm உkKl sகcoற-, 

உடxேலா (ேநாக rமt9ேலா ) அlல- கrமt9ேலா (9ரvய  கrமt9ேலா ) 

sகcவ9lைல.  

      1த21தxl இnத நா2Z லp9க?l sகlm Yப, Yபதர vYt9 பKணாமdகll 

:லm ேமா~மாrkகt9]Z அiqலமான சmவைர sகcவ9lைல எ2பைத ந2றாகp 

\Kn- ெகாlledகll. இரSடாவதாக �dகll !ராேயாkயலp9 sைலkேலேய இBkக 

vBm\o�rகளா எ2ன? அlல- சmயkt-வm அைடய vBm\o�rகளா? இnத 

அளvேலேய 9Bp9 அைடn- ெகாzச \SXயm பn9t-k ெகாSA அத2 பலைன 

எvவளL காலm வைர அiபvp�rகll? \SXயm ம]0m அத2 பலGl vBpபm-

வாzைச எ2னேவா <tயாt-வtைதtதா2 வளrkZm எ2பைதpப]h எpேபா- 

Jn9p�rகll? ம]0m இ2im ஒB vஷயm, இnத நா2Z லp9கll ஒvெவா2h2 

கால1m ம]0m நா2o2 ஒUAெமாtத கால1m தZ9யான அnதr1qrtத காலேம 

யாZm.  

     நாdகll அேனக வBடdகளாக சாs9ர sவாtயாயm ெசy-ெகாSA வBoேறாm, 

ஆைகயாl இvவளL வBடdகளாக எdகekZ !ராேயாkயலp9 sகcn- 

ெகாSAதாேன இBkக ேவSAm எ20 Jலr sைனkகலாm . உkrக?டm 

!ராேயாkயலp9 அpபT sகcவ9ைலைல எ2பேத உSைமயான sைல என உணrதl 

ேவSAm.  
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   எnத !றvkl மன1ைடய ஐmெபாh உடl oைடt9Bkoறேதா, அ- 1]!றv 

~ேயாபசமலp9 இlைல. ஆனாl சmயktவm உ]பt9யாகt தZ9யான ெசயl1ைற 

எvெவpேபா- sகcoறேதா அpேபா-தா2 ~ேயாபசமலp9 1தலானைவகll sகlm. 

இnத ெசயl1ைற :லேம சmயkt-வm ெப0m அதாவ- அைட6m தZ9 ேதா20m. 

தZ9 இBpபதாேலேய சmயkt-வm வn-vAm எ2ப9lைல, ஆனாl சmயkt-வm 

ெப0mேபா- அத]Z 12னr இnத லp9 வTவt தZ9கll ெப0தl அவJயm sகlm 

என \Kn- ெகாllள ேவSAm.  

   இpேபா- நாm !ரkB9பnதாபசரணm ம]0m பnதv6cJt9 இைவ இரSAkZm 

உllள vt9யாசm எ2னெவ2பைதp பாrkகலாm. இதனாl பnதாபசரணm sகcத{m 

சmவைர6m ஒ2ேற எ2ற உdகeைடய தவறான க]பைன6mqட vலovAm. 

   !ரkB9பnதாபசரX2 sவ�பm ப]h நாm vKவாகேவ பாrtேதாm. Zhp!Uட 

Zணsதானt9l Zhp!Uட !ரkB9k2 பnத v6cJt9 sகcoற- எ20 

ெசாl{mேபா- , அnதp !ரkB9k2 பnதm அnத Zணsதானt92 கைடJ 

சமயmவைர மUAேம sகlm, அத]Zேமl உllள Zணsதாணdக?l அnதp 

!ரkB9k2 பnதm sகcவ9lைல எ20 ெபாBll ெகாllள ேவSAm. உதாரணமாக 

<tயாt-வ !ரkB9k2 பnத v6cYt9 1தl Zணsதானt9l sகcoற-. இத2 

vளkகm எ2னெவ2றாl <tயாt-வp !ரkB9 1தl Zணsதானt9l பnதமாoற-, 

இரSடாவ- 1தl ேமl Zணsதானdக?l இnதp !ரkB9 பnதமாவ9lைல. 

இvவா0 1தl Zணsதாணt9l 16 !ரkB9க?2 பnத v6cJt9 sகcoற-. 

    இேதேபால அனnதாiபn9 1தலான 25 !ரkB9க?2பnத v6cJt9 இரSடாm 

Zணsதானt9l sகcoற-. இத2 vளkகm எ2னெவ2றாl இnத 25 !ரkB9கll 

இரSடாm Zணsதான இ09வைர மUAேம பnமாo2றன அதாவ- 1தl ம]0m 

இரSடாm Zணsதானt9l மUAேம பnதமாo2றன, ேமl Zணsதானdக?l 

பnதமாவ9lைல . இvவா0 ஒvெவாB Zணsதானt9]Zm பnத v6cJt9 

scசkkகp பUTBkoற- . இைதpப]h vKவாகp !2னr சrcைச ெசyய 

vBkoேறாm. இdZ நாm v6cJt9 ம]0m பnதாபசரணm இரSAkZm உllள 

vtயாசtைத மUAேம பாrt-kெகாSA இBkoேறாm.  

   !ரkB9பnதாபசரணm !ராேயாkயலp9 காலt9l ெதாடdo உபசம சmயkt-வm 

ெப0m காலmவைர மUAேம sகcoற-, அ9{m அகா9 கrமdக?l Jல பாபp 

!ரkB9க?2 பnதm அnதr1qrtத காலmவைரேய s20 ேபாoற-. எ-வைர 

சmயkt-வm ெபறvlைலேயா அ-வைர இைத சmவைர எ20 ெசாlவ9lைல. 

ஏென2றாl இdZ <tயாt-வ Zணsதானேம நடn-ெகாSA இBkoற-.  

  உkr சmயkt-வm ெப]0 ேமl Zணsதானtைத எpேபா- அைடoறேதா 

அpேபா-தா2 12 Zணsதானdக?l sகlm கrமdக?2 பnதm v6cJt9 

அைடnதன எ20 ெசாlவாrகll. சmயkt-வm அைடnத !றேக, அதாவ- நா2காm 
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Zணsதானtைத அைடnத !றZ <tயாt-வm 1தலான 16 ம]0m அனnதாiபn9 

1தலான 25 !ரkB9க?2 பnத v6cJt9 sகcoற-. இைத 41 !ரkB9க?2 

சmவைர எ20 அpேபா-தா2 ெசாlo2றனr.  

    பnதாபசரணm அnதr1qrtத காலேம sகcoற-. ஆனாl பnத v6cJt9 

எ-வைர ேமl Zணsதானdக?l உkr sைலt- இBkoறேதா அvவளL 

காலmவைர �c Zணsதான சmபnத பnத v6cJt9 ெதாடrn- எpேபா-m 

இBkoற-. பnதாபசரணm பvvயr, அபvvயr இB சாராBkZm sகcoற-, ஆனாl 

பnத v6cJt9 பvvயBkZ அ-Lm சmயkt-வm ெப]ற9xBn-, அ9xBn- 

vழாமl இBkZmவைர sகlm.  

    இdZ நாm !ராேயாkயலp9k2 sவBபm ப]hp பாrt-k ெகாSTBkoேறாm. 

இdZ உkK2 உணrLகll ஒvெவாB சமய1m ேம{m ேம{m vYt9-�yைம 

அைடn- ெகாSேட ேபாoற-. அnத �yைமk2 s<tதtதாl கrமdக?2 

s99k{m (�த1llள கrமdக?2 பnத காலt9{m) ம]0m கrம உதயt9{m 

பlேவ0 மா]றdகll sகco2றன. ஸtதாvl இBkZm கrமdக?2 s99 ம]0m 

பல2தBm சk9 s99காSடkகாதm ம]0m அiபாககாSடkகாதm :லm 

Zைறo2றன. \9தாகp பnதமாZm கrமdக?2 s99 s99பnதாபசரணm :ல1m 

ம]0m Zhp!Uட Jலp !ரkB9க?2 பnதm !ரkB9பnதாபசரணm :ல1m s20 

ேபாo2றன. நாm பnதt9l !ரkB9பnதm, !ரேதசபnதm, s99பnதm ம]0m 

அiபாகபnதm என நா2Z !KLகைள 12னr பாrt9Bkoேறாm.  

  இdZ !ரேதச பnதmqட <கஅ9க<lலாம{m(அitoBVட), <கkZைறவாக  

இlலாம{m (அஜக2ய) இைடpபUட எSXkைகkl பnதமாo2றன. !ரேதசபnதm 

எ2றாl ஒB சமயt9l பnதமாZm கrம பரமா|kக?2 எSXkைக எ20 ெபாBll. 

<கk Zைறnத எSXkைகkl காrமண பரமா|kகll பnதமாவைத ஜக2யp 

!ரேதசபnதm எ20m <க அ9க எSXkைகkl காrமண பரமா|kகll 

பnதமாவைத உtoBVட !ரேதச பnதm எ20m ெசாlo2றனr. இைவ இரSAkZm 

இைடkl அ9க எSXkைக பkகm உtoBVடp!ரேதச பnதமாக இlலாம{m, 

Zைறnத எSXkைக பkகm ஜக2யp!ரேதச பnதமாக இlலாம{m நAvl உllள 

மt9ய எSXkைகkl காrமண பரமா|kகll பnதமாவைதேய இpபTk 

q0o2றனr. பல2தBm சk9 கUAm கrமdக?l மUA<lலாமl உதயt9]Z வn- 

பல2 ெகாApப9{mqட Jல Jறpபான மா]றdகll காணpபAo2றன. பாபp 

!ரkB9க?2 பல2தBm சk9 இரSA sைலகைளk ெகாSடதாக இBkoற-. 

அ9{m ஒvெவாB சமய1m பல2தBm சk9 அனnத மடdZ Zைறnத வSணm 

பnதமாoற-, அதாவ- பாபp!ரkB9k2 பல2 தBm சk9 அ9க அளvl Zைறn- 

அlப பல2தBm சk96டேன பnதமாoற-. ஆனாl \SXயp !ரkB9க?l இத]Z 

மாறாக நா2Z sைலk{m அ-Lm ஒvெவாB சமய1m ேம{m பல2 தBm சk9 

அ9கKt-kெகாSேட பnதமாo2றன.  
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  இpேபா- உதயமாZm கrமdக?l எpபTpபUட மா]றm sகcoற- எ20 

பாrkகலாm. எnத கrமm உதயமாoறேதா அத2 பலைன உkr அiபvkoற-. ஒB 

சமயt9l ஒB sேஷகேம உதயt9]Z வBoற-. sகcகாலt9l ஒB சமயேம s99 

உllள ஒB sேஷகt92 உதயm sகcoற-. அiபாக உதயt9l பாப கrமdகll 

இரSA sைல வTv{m, \SXய கrமdகll நா2Zsைல வTv{m பல2தBm 

சk96ட2 உதயt9]Z வBo2றன - உkr அைதேய அiபவm ெசyoற-. இdேக 

பாBdகll! 12னr கUTkெகாSட tvர பாப கrமt92 பல2 மnதமைடn- 

இpேபா- உதயt9]Z வBoற- ம]0m 12னr கUTkெகாSட \SXய கrமt92 

பல2 அ9கமாo இpேபா- உதயt9]Z வBoற-. இைதேய உkr அiபvkoற-. 

[இ9xBn- நm sகcகால நlல பKணாமt92 :லm கrமdக?2 பலைன நாm 

12னr கUTய sைலkேலேய அiபvkக ேவSTய9lைல! நாm 12னr ெசyத 

பாபdக?2 பலைன Zைறt-m, \SXயdக?2 பலைன அ9கKt-m அiபவm 

ெசyய1T6m எ2பைத நாm இத2:லm ெதKn- ெகாlloேறாm ! ! எ2ேன 

`னதrமt92 Jறp\!!!] !ரேதச உதயmqட அஜக2ய. அitoBVடமாகேவ மt9ம 

எSXkைக6டேன sகcoற-. எnதp !ரkB9கll உதயவTvl இBko2றனேவா 

அைவகேள உtரைண அைடo2றன.  

   இvவா0 !ராேயாkயலp9 அnதr1qrtத காலt9l கrமdக?l sகlm அேனக 

மா]றdகைளp ப]h சrcைச ெசy- அைவக?l sகlm vேசஷமான மா]றdகைள 

எlலாm ெதKn- ெகாSேடாm. ேம{m பல vளkகdகைள அAtதk கTதt9l 

பாrkகலாm.   

                             

                                                               ெஜy `ேனn9ரா. 

                                                                                                                                   -உdகll அmமா  
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                                 கரணலp&-அதpAரவrtதகரணm 
கcதm-9                                                                                                                          12-10-2002 

          அ2\ �னா, ேமானா,  

          அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

     

    !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0m12 sகlm பzசலp9k2 sவ�பm ப]h நாm 

பாrt-k ெகாSA இBkoேறாm. அைவக?l இ-வைர நா2Z லp9கll ப]h நாm 

கலn-ைரயாT-சrcைச ெசy- vUேடாm . பvvயr , அபvvயr இBசாராBm 

!ராேயாkயலp9 வைரkலான நா2Z லp9கைளp ெபற1T6m எ20m ெதKn- 

ெகாSேடாm. ஆனாl ஐnதாm லp9யான கரணலp9ைய பvvய உkrகll மUAேம 

ெபற1T6m, அபvvய உkrகll கரணலp9ைய அைடவ9lைல.  

   பvvய உkrக?lqட Jல உkrகேள கரணலp9ையp ெப0oறாrகll, பல பvvய 

உkrகll ெப0வ9lைல. அnத உkrக?டm பாt9ரtத2ைம இBnதா{mqட, 

தZ96ட2qTய ெசயlபாUAkZ உதnதாrேபாl (உபாதானt9]Z உகnதபT) 

நl1ய]JkZ தZnதாrேபால (\Bஷாrtதt9]Z உகnதபT), எ9rகால sகcLkZ 

உகnதாrேபால (பvதvvயt9]Z-ேஹானாஹாBkZ உகnதபT) , தZ9யான 

காலt9]Z உகnதாrேபால (காலலp9kZ உகnதபT) எnத உkr அnதr1qrtத 

காலt9l சmயkt-வtைதp ெபற இBkoறேதா அnத பvvய உkேர கரணலp9kl 

!ரேவJkoற-, அதாவ- அpபTpபUட பvvய உkKடேம கரணலp9 உSடாoற-. 

அdZ s<tத வTvl கrமdக?2 உபசமm கrம \tகலdக?2 Yய உபாதானt 

தZ9யாl தானாகேவ sகcoற-.  

   சாs9ரdக?l காலலp9 ேநாkol - காலt9]Z 1koயt-வm ெகாAt-c 

ெசாl{mேபா- , யாBkZ காலலp9 வn-vUடேதா அவKடேம சmயkt-வm 

ெவ?pபAm எ20  ெசாlலpபAoற- . ெசாlவ- ஒB சமவாய ேநாkol 

ெசாlலpபUடா{mqட காKயm sகழt ேதைவயான ஐn- சமவாயdகem அdZ 

ேசrnேத  இBko2றன . உபேதசt9l \Bஷாrtதm ெசyய  ஊkகம?t- , 

\Bஷாrtதt9]Z 1koயt-வm ெகாAt-c ெசாl{mேபா-, எnத உkr 1k9kZ 

ெசlலேவSTய \Bஷாrtைதc ெசyoறேதா - 1k9 ெசlல ேவSTய ெசயlகைளc 

ெசyoறேதா அவBkZ ஐn- சமவாயdகem அdேக தயாr sைலkl இBko2றன 

ம]0m அவBைடய ேமா~மாrkகm -வdo vAoற- எ20 \Kn- ெகாllள ேவSAm.  

   பாBdகll, இdZ சmயkt-வm ெபறcெசy6m \Bஷாrtதm எ20 ெசாlலாமl 

ேமா~m -1k9 ெபறcெசy6m \Bஷாrtதm எ20 ெசாlலpபUTBkoற- . 

தt-வtைத உ09 ெசy-, த2ைனp !றவ]hxBn- !Ktதhn-, !ளvlலாத, 

!Kkக 1Tயாத, 1kகாலt9{m எnத மா]ற1m அைடயா- sைலt- இBkகkqTய 

உSைமயான �ய ஆtமாv2 (அேபத, அகSட, 9Kகாx tBவ, sஜYtதாtமாv2) 

உSைமயான வTைவ அhnத வSணm இBtதேல \BஷாrtதமாZm . இnத 

ேபதvzஞானm-!Ktதh6m 6k9 :லேம சmயkt-வm ெபறpபAoற-, இத2 :லேம  
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ேமl Zணsதானdகem அைடயpபAo2றன ம]0m ேகவலஞானmqட இnத   

வ[ையp !2ப]0வதாேலேய ெவ?pபAoற-.  

    

   இ-ேவ ேமா~மாrkகm ேதா20m v91ைறயாZm. ஆைகயாl ேகவ� பகவா0 

நமkL சmயkt.வm எpேபா. உeடாLm எ0K ெதZn&'kdறாேரா, அpேபா. 

உeடாLm. AறL X'ஷாrtதm ெசyய ஏ0 உபேதசm ெசyd�rகll? அlல- ேகவ� 

பகவா0 நm எ&rகாலp பrயாய5கll எpபc Qகhேமா அpபcேய அ\n&'kdறாr, 

ஆைகயாl அைவ அpபcேயதா0 Qகழpேபாd0றன. AறL நmVைடய Qகkகால 

X'ஷாrtதt&l-நlVயJFnl எ0ன இ'kdற.? நாm எ0னேவா ேவK ஒ0\0 

(பகவா0 அ\nத&0) கUxpபாUcl அlலவா இ'pப. ேபாl ெதZdற. 1தலான 

ேகllvகem ம]0m நm!kைககem தவ0கll sரm!ய- எ2ப- உdகll 

எSணt9l வn9BkZm எ20 எS|oேற2. 

  பvvயrகekZc சமமாக அபvvயrக?ட1m !ராேயாkயலp9 sகழ 1T6m 

எ2ப- m , ம ]0 m அவ rகeைடய க rம dக?llqட s99கா ட kகாத m , 

அiபாககாSடkகாதm, s99பnதாபசரணm, !ரkB9பnதாபசரணm 1தxையவகll 

sகco2றன எ2ப-m ஆcசrயமான vஷயமாக இBkoற- எ2பைத �dகll 

ெவ?pபAt9 இBntrகll.  

  மகllகேள! Yப உணrL பvvயr, அபvvயr இBசாராBkZm வBoற-, அத2 

s<tதtதாl \SXய கrமdக?2 பnதm sகcoற-. ஆனாl பvvய உkrகllqட 

!ராேயாkoயலp9வைர வn-, sவபாவtைத எ9rெகாllவைத, அதாவ- தt-வ 

srணயm ெசy- அைத உ09 ெசy6m 1ய]J-\Bஷாrtதm ெசyயvlைல எ2றாl- 

அதாவ- அவrகem கரணலp9 ெப0வ9l 1ய]J ேம]ெகாllளvlைல எ2றாl 

அவrகemqட சmயkt-வtைதp ெபற1Tயா-.  

  கரணலp9 எ2ற ெசாlைல பல1ைற �dகll ேகUTBko�rகll ம]0m அ- 

sகcnத-m கUடாயமாக-sயமமாக சmயkt-வm ெபறpபAoற- எ20m, ேம{m அ- 

sகழாமl சmயkt-வm வBவ9lைல எ2பைத6m ெதKn- ைவt9Bko�rகll. 

ஆைகயாl அத2 sவBபtைத ெதKn- ெகாllவ9l �dகll <கLm ஆrவமாக 

இBko�rகll எ2பைத நா2 அhேவ2. இpேபா- அைதpப]hய சrcைசையtதா2 

ெசyய vBkoேறாm.  

   பKணாமtைதேய-உணrைவேய கரS-கரணm எ20 ெசாlo2றனr. ேம]qhய 

நா2Z லp9கll வ[யாக உkK2 பKணாமt9l �yைம-vYt9tத2ைம ஒvெவாB 

சமய1m வளrcJ அைடn- ெகாSேட ேபாoற-. 1kகாலt9{m நா2Z க9க?{m 

உllள எlலா உkrக?{m யாrயாr கரணலp9kl �ைழn- vUடாrகேளா 

அவrக?2 பKணாம vேசஷdகைள ஒp!UAp பாrtதாl அைவகll :20 vதமாக 

இBko2றன எ2ப- ேகவலஞானt9l ெதKoற-. பாBdகll, ேகவx பகவா2 எlலா 
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9ரvய, Zண, பrயாயdகைள அhoறாr. அனnத உkrக?2 அனா9அனnத கால 

ஒvெவாB சமய பKணாமdகைள6m ஒBேசர ஒேர சமயt9l அhoறாr.  

12னr எnெதnத உkrகll கரணலp9 உணrL ெகாSடாrகேளா, sகcகாலt9l 

யாெரlலாm ெகாlloறாrகேளா ம]0m எ9rகாலt9l எnத உkrகெளlலாm 

ெகாllளp ேபாoறாrகேளா அnத எlலா உkrக?2 பKணாமdகைள6m ேகவx 

பகவா2 ஒேர ேநரt9l காSoறாr. ஒvெவாB உkK2 பKணாமdக?2 vYt9 

ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ அ9கKkoற-, ஆனாl அேதசமயm ெவvேவ0 

உkrக?2 பKணாமdக?l vYt9tத2ைம சமமாகLm, சம<lலாம{m இBkZm 

ேநாkol இnத பKணாமdகைள :2றாகp !Kt-k qhkBkoறாr. அnத :20 

!Kv2 ெபய rகளாவன - 1 .அதpA ரN'tத  க ரணm , 2 .அ/rவக ரணm , 

3.அQvN't&கரணm எ2பனவாZm. 

   இvவா0 நா2Z லp9கll :லm உkK2 உபேயாகm எpேபா- sஜYtதாtமா பkகm 

இBkoறேதா  அpேபா- வKைசயாக அதp!ரvBtதகரண , அ^rவகரண , 

அsvvBt9கரண பKணாமdகll :20m sகco2றன. இைதேய கரணலp& எ20 

q0o2றனr.  

   கரணலp9k2 காலm அnதr1qrtதமாZm, :20 கரணdக?2 கால1mqட 

அதனத2 அnதr1qrtதமாZm. இBnத ேபா9{m அsvvBt9கரX2 காலm 

எlலவ]ைற6mvட <கk ZைறnததாZm. அ^rவகரணt92 காலm அைதvட 

சdkயாத மடdZ அ9கமாZm, ம]0m அதp!ரவrtதகரணt92 காலm அைதvட 

சdkயாத மடdZ அ9கமாZm. 1த21தxl :20 கரணdக?2 sவBபtைத6m, 

அைவக?2 vேசஷtைத6m-Jறpைப6m பாrkகலாm, !றZ அைவகைளpப]h 

vKவாகc சrcைச ெசyயலாm.  

  

  அதpAரவrtதகரணm: அதp!ரவrtதகரணt9l வn- அ9க சமயdகll ஆன 

ஒBவK2 உணrLt�yைம sைல, அேத அதp!ரவrtதகரணt9l வn- ெகாzச 

சமயdகேள ஆன ம]ற Jல உkrக?2 உணrLt�yைம sைலகேளாA ஒp!Amேபா- 

அnத �yைம sைலகll சமமாக இBkக1T6m. இைத அ^kd'fc (imitation or 

riplica) - அேதேபா2றt ேதா]றm அைமp\ - உBவாkகm எ20 ெசாlo2றனr.  

   அதp!ரவrtதகரணt9l நா2Z ஆவFயக5கll sகlm. கSTpபாக-sயமமாக 

sகlm vஷயdகைள ஆவJயகm எ20 ெசாlo2றனr. அைவகளாவன- 1.vYt9-

பKணாமt�yைம  ஒvெவாB சமய1m அனnத  மடdZ  அ9கKkoற- . 

2.ஸ99பnதாபசரணm sகcoற-. 3.\SXயp !ரkB9கll ஒvெவாB சமய1m 

அனnத மடdZ அ9கKtதவSணm நா2Zsைல அiபாகபnதm sகcoற- . 

4 .பாபp!ரkB9கll ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ ZைறnதவSணm 

இரSAsைல அiபாகபnதm sகcoற-. 
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  இnத கரணt9l ெவvேவ0 உkrக?2 �yைமp பKணாமm ெவvேவறாக 

இBko2றன. 1kகாலt9{m அனnத உkrக?l sகlm கரணலp9 பKணாம 

sைலகைள  `ேனn9ர பகவா2 !ரtயUசமாகp பா rkoறா r , அைவகll 

அசdkயாதேலாகp!ரமாணமாக இBko2றன . ேலாகாகாசt9l எtதைன 

அசdkயாத p !ரேதசdகll இBko2றேதா  அnத  எSXkைகைய  ஒB 

ேலாகp!ரமாணm எ20 ெசாlo2றனr. 

  

அnத எSXkைகைய ஒB J2னm 

:லm ஆகமdக?l ஒ2h2 ேமl ஒ20 

:20 ேகாAகll ேபாUA அத]Zp 

பkகt9l 1, 2, 3… எ20 எSகைள 

எl9 ஒB ேலாகp!ரமாணm, இரSA ேலாகp!ரமாணm, :20 ேலாகp!ரமாணm, … 

எ20 Zhp!Ao2றனr. அசdkயாத ேலாகp!ரமாணtைத :20 ேகாAகeட2 

ஒ2பைத தைல�ழாகp ேபாUA அnதc J2னm :லm Zhp!Ao2றனr. 

  நாdகll காைல ேந ர sவாtயா ய t9l பSTU . ேதா ட rமl எl9ய 

சmயkஞானசn9Kகா எ2ற ேகாமUடசார ெமா[ெபயrp\ Ixl அrtதசn.'fc 

அ9காரtைதp பTt-kெகாSA இBkoேறாm. இnத Ixl பlயm, அசdkயாதm, 

அனnதm, 1தலான ெபKயெபKய எSXkைககைளc J2னdகll-symbols-சn-BVT 

:லm எAt-kqh அ- சmபnதமான கXதdகைள -கணkZகைளp \Kய 

ைவko2றனr . அ9xBn-தா2 ேலாகp!ரமாணm எ2ற எSXkைகk2 

J2னtைத உdகekZ இdேக ெகாAt9Bkoேற2. இpேபா- அ^rவகரணt92 

sவBபtைத6m vேசஷtைத6m பாrkகலாm.  

   அ/rவகரணm: இdZ ஒvெவாB சமய1m vYt9 உணrL அ^rவm, அ^rவமாக [எnத 

உkBkZm ஏ]படாத, அnத உkBkேக உKtதான \-p\- vYt9 உணrL 

sைலகll.] உSடாo2றன. �c ம]0m ேமl சமயdக?{llள எnத உkKiைடய 

பKணாமtேதாAm, Zhp!Uட உkK2 பKணாமsைல சமமாக இBpப9lைல. அதாவ- 

இdZ அikBVT அைமp\ காணpபடvlைல. அதp!ரவtத கரணt9l sகlm 

நா2Z  ஆவsயகdகeட2 , இdZ  1 .ZணsேரX , 2 .Zணசdkரமணm , 

3.s99காSடkகாதm , 4.அiபாக காSடkகாதm எனpபAm ேம{m நா2Z 

ஆவsயகdகem sகco2றன. 

  அதp!ரவrtதகரXl உSடாZm பKணாமtைத6mvட இdZ உSடாZm 

பKணாமm அசdkயாத ேலாகp!ரமாண மடdZ அ9கமாக இBkoற-. இைத �ேழ  

காUTயபT அrtதசn-BVT-J2னm :லm எl9k காUAo2றனr. ேம]qhய 

எlலா ஆவsயகdக?2 sவ�பdகைள6m நாm !2னாl vKவாகp பாrkக 

vBkoேறாm. 
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  அQN't&கரணm: svBt9 எ2றாl பKணாமdக?l ேவ0பாA அlல- 

சம<lலாைம  எ2பதாZm . அsvBt9  எ2றாl 1kகாலt9{m எlலா 

உkrக?ட1m பKணாமdகll சமமாக இBtதl எ20 ெபாBll.  

  இdZ ஒvெவாB சமய1m அனnதமடdZ vYt9 ஏhkெகாSேட ேபாoற-, 

ஆனா{mqட 1kகாலt9{m இnத கரணt9l இBkZm எlலா அனnத 

உkrகeைடய ஒvெவாB சமயp பKணாமdகem சமானமாகேவ காணpபAo2றன. 

இdZqட ஆ6ll தvர ம]ற ஏl கrமdக?l ZணsேரX, Zணசdkரமணm, 

s99காSடkகாதm, அiபாக காSடkகாதm எlலாm sகco2றன. அGvBt9 

கரணt92 காலt9l சdkயாதt9l ெபBmபZ9 க[nத-m தrசனேமாஹ�ய 

கrமt9l அnதrகரe-அnதrகரணm ம]0m உபசமகரe-உபசமகரணm அதாவ- 

இைடெவ?6m, தXLm sகco2றன . இpேபா- இnத :20 கரணdக?2 

sவ�பdகைளp ப]h vKவாகp பாrkகலாm.  

   இdZ பல \9ய ெசா]கைளp பTt- �dகll பயpபட எnத அவJய1<lைல. 

9Bmபt 9Bmப பTpபதா{m, ேகUபதா{m எnத \9ய vஷய1m நmமாl ெதKn- 

ெகாllள1Toற-. ேமானா, � 9னnேதா0m KயாLkZ ஆ0 9ரvயdகll, ஏl  

தt-வdகll , இn9Kயdகll , பாபm , கஷாயm 1தxய ெசா]கைளk க]0k 

ெகாApபதாகk qhனாy. எpேபா- ஐn- வய- Kயா, கஷாயdக?2 ெபயrகைள 

kேராதm, மானm எ20 ெசாlxkெகாSTBpபைத, இரSA வயேதயான ேசாஹ2 

ேகUA, அவiைடய மழைல ெசாlலாl ‘மாயா, ேலாப’ எ20 உட2 ெசாlல ஆரm!t- 

vUடா2 எ20m ெசாlx சnேதாஷ1m, vயp\m அைடnததாகc ெசா2னாy அlலவா! 

இpேபா- இBவBkZேம � க]0k ெகாApபதாகk qhய- எdகekZ ேம{m 

மoccJய?koற-.   

   J0 வய9l ZழnைதகekZ ம9p�A, ஆyL ம]0m க]Zmசk9 qrைமயாக 

இBkoற-. அவrகll ெபKயவrகைளp பாrt- Yலபமாகேவ க]0k ெகாlloறாrகll. 

�னா, உ2 ஏl வய- ேரா7t-kZm, ஐn- வய- ேராஹikZm, � sவாtயாயm 

ெசyவைத அவrகll \Kn- ெகாllem வைகkl க]0kெகாAkகLm ெசyoறாy. 

அதiட2 Zேதவrகைள வணdகாமl இBtதl , உSணt தகாதைவகைள 

உSணாமxBtதl , கைடக?l v]Zm ேகk 1தலான 92பSடdகைள 

சாp!டாைம  1தxயைவகைள6m அவrகll 9னசK பழkகt9l வBmபT 

பழkokBkoறாy . அவrகeட2 !றr �UAkZc ெசl{mேபா- \9ய 

92பSடdகைள அவrகekZ உSபத]Zk ெகாAtதாl , அவrகll 1தxl 

உ2Gடm அmமா, �5கll இnத &0பeட5கைளc சாpAx�rகளா? எ20 ேகUA, 

�5கll ஆm, சாpAxேவ0 எ0K ெசா0னாlதா0 நா5கll சாpAxேவாm எ2ற 

பழkகm ெகாSTBkoறாrகll எ2பைத ேகUக எdகekZ சnேதாஷமாக இBkoற-.  

  ZழnைதகekZ சKயான பழkக வழkகdகைளk க]0tதBதேல அவrகekZ 

நlலதாZm, அ-ேவ நாm அவrகekZc ெசy6m உtதம தானமாZm. இpபTpபUட 

Zழnைதகll <கLm ெகாAt- ைவtதவrகll, பாராUAத{kZ உKயவrகll! �dகll 
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இBவBm qட ெப]ேறாrகekZ ெபாBtதமான ெசயlகைளc ெசy-ெகாSA 

இBpபைதp பாrt- நாdகll ^Kpபைடoேறாm. இpேபா- நm !llைளகeட2 ேசrt- 

அBol உllள நm நSபrகll ம]0m உறvனrகll ZழnைதகekZm qட இைத 

அவJயm க]!6dகll. இ-Lm sவாtயாயt92 ஒB அdகமாZm.  

   எனkZkqட எdேக அ9க ஞானm இBkoற-? `னவாXkl qறpபUAllள 

ெகாzசvஷயm எ2iைடய அlப ஞானt9l வnத-, அைவகைள நா2 ஆழமாகc 

Jn9koேற2 , அைவகைள உdகeட2 பoroேற2 . இnத s<tதtதாl 

உdகeைடய உSைமயான த t- வdகைள  ெத K n- ெகாllem ஆrவ m 

v[tெதln- , �dகll :ல oரnதdகைளp பTkகt �SAத{m , அnத 

oரnதdகைளp பTt- அ9l \ைதn- oடkZm மrமdகைளp \Kn- ெகாllem 

சாமrt9ய1m வரேவSAm எ2பேத எ2 பாவைனயாZm.  

   Otேதாபேயாகm பJ\ �5கll அ&கமாக எ.[m ேபசNlைல, ஆனாl கரண 

பZணாமt&0 Nைளவாக ந0நmAkைக-நJகாUF ெபறpபxdற. எ0K மUxேம 

ெசாl�kெகாex இ'kd�rகll , அpபc ஏ0 ெசyd�rகll? எ20 �dகll 

ேகUTBko�rகll. 

    நlல ேகllv தா2. இdZ நாm கரணாiேயாகm :லm பKணாமt9]Zm அதனாl 

கrமdக?l உSடாZm �|kகமான மா]றdகll ப]hய வrணைனகைளp 

பாrt-kெகாSA இBkoேறாm. ஒvெவாB அiேயாகt9{m வrணைனகem அைதc 

ெசாl{m 1ைற6m-பtத96m ெவvேவறாக இBko2றன. ேமா~மாrkகp!ரகாச 

oரnதt9l பSTU. ேதாடrமl` இnத vஷயtைத இvவா0 \K6mபT எAt-c 

ெசாloறாr - 

   “சரணாiேயாகt9l ெவ?kl ெதK6m oKையகekZ 1koயt-வm ெகாAt- 

அ - ச mப nத மான vஷ ய dக ைளc ெசாlx p \ K ய ைவ kக pப A o ற - . 

9ரvயாiேயாகt9l ஆtம பKணாமdகekZ 1koயt-வm ெகாAt- அ- 

ச mப nத மான vஷ ய dக ைளc ெசாlx  \ K ய ைவ kக pப A o ற - . ம ]0 m 

கரணாiேயாகt9l �Uபமான வrணைன  ெசy-  \KயைவkகpபAoற- . 

9ரvயாiேயாகt9l ெபKய அளvl -s�லமாக ேபசpபAoற- . அதாவ- 

9 ரvயாiேயாக t9l உபேயாக tைத  Yேபா ப ேயாக m , அYேபா ப ேயாக m , 

Ytேதாபேயாகm என :20 !Kவாகc ெசாlலpபAoற-. ச-மstதK2(அhL 

மைறp\ட2 qTய !றv sைலkl உllள உkrக?டm) \t9k2ேபாkZ-\t9ேகாசr 

அதாவ- அhvl உSடாZm பKணாமt92 ேநாkol-அhL ெசயlபAm ேநாkol 

vளkகm அ?kகpபAoற- . இ9l தrமt9l பாசm ெகாSட பKணாமm 

YேபாபேயாகமாZm, பாபt9l ஆrவm ம]0m காcp\ணrcJ வTவm ெகாSட 

பKணாமm அYேபாபேயாகமாZm, ம]0m vBp\ ெவ0p\கள]ற �தராக பKணாமm 

YtேதாபேயாகமாZm எ20 ெசாlலpபAoற-.  
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      கரணாiேயாகt9l கஷாயசk9 ேநாkol,  Zணsதானdக?l Jkகலான ம]0m 

�yைமயான (சdkேலV , ம]0m vYt9 ) உணrL ேநாkol vளkகdகll 

அ?kகpபAo2றன. கரணாiேயாகt9l இராகdகll 1தலானைவகll இlலாத 

Ytேதாபேயாகm, யதாkயாதc சாKt9ரm அைடnத !றZ sகcoற-, ம]0m அ- 

ேமாஹm அ[nத !றZ தானகேவ sகcoற-. �c Zணsதானdக?l அpபTpபUட 

Ytேதாபேயாகm எvவா0 sகழ1T6m? ஆனாl 9ரvயாiேயாகt9l Ytேதாபேயாகm 

ெசyயேவ 1koயமாக உபேதசm ெசyயpபAoற-. ஆைகயாl ச-மstத உkrகll 

எnத காலt9l \t9k2ேபாkZ-\t9ேகாசr பk9 1தலான Yப காKயdகைள6m 

7mைச 1தலான அYப காKயdகைள6m ெசyவைத vUAvUA; ஆtமாiபவm 

ெசy6m காKயt9l ஈAபAமானாl, அnத காலt9l அnத உkைர Ytேதாபேயாo 

எ20 9ரvயாiேயாகt9l ெசாlலpபAoற-. அnத காலt9{m ேகவலஞானt-kZ 

மUAேம ெவ?cசமான �U~ம இராகm 1தxயன உkKl sகcoற-, ஆனாl 

9ரvயாiேயாகt9l அnதp பாZபாAகll காUடpபAவ9lைல, Yய\t9kl ெதKn- 

ெகாllபவK2 \t9pேபாkZ இராdகைள vUAvAm ேநாkol அவைர Ytேதாபேயாo 

எ20 q0o2றனr.  

   யதாkயாத சாKt9ரm அைடnத !றZ 9ரvயாiேயாகm ம]0m கரணாiேயாகm 

இரST2 ேநாko{m Ytேதாபேயாகm இBkoற- ஆனாl �c Zணsதான (4-5 

இBn- 10-ஆm Zணsதானm வைரkலான) sைலkl 9ரvயாiேயாக ேநாkol Jல 

ேநரdக?l Ytேதாபேயாகm sகlm ஆனாl கரணாiேயாக ேநாkol எpேபா-m 

கஷாயt92 ஒBபZ9 அnத Zணsதானdக?l இBpபதாl Ytேதாபேயாகm 

sகcவ9lைல . ஆைகயாl 9ரvயாiேயாகt9l ெசாlலpபAm vதtைத 

கரணாiேயாகt9l ெசாlலpபAm vதtேதாA ஒp!Amேபா- Jல இடdக?l அைவ 

ஒt-p ேபாo2றன, Jல இடdக?l ஒt-p ேபாவ9lைல.”  

         பSTU. ேதாடrமl` ேம{m இத]Z �cகSடவா0 vளkகம?koறாr- 

 “கரணாiேயாகt9l கஷாயசk9 ேநாkol வrணைனகll ெசாlலpபAo2றன. 

கஷாயdக?2 ேபாkZ-ெவ?pபAt-தl எ2ப- ேவ0, அnதரdக கஷாயசk9 

எvவளL இBkoற- எ2ப- ேவ0. எnத உkrக?2 காஷாயdக?2 ேபாkZ 

அ9கமாக இBn- அைவக?2 அnதரdக கஷாயசk9 Zைறவாக இBnதாl அnத 

உkrகைள மnதகஷாk எ20 ெசாlo2றனr . ஆனாl எnத உkrக?2 

காஷாயdக?2 ேபாkZ Zைறவாக இBn- அைவக?2 அnதரdக கஷாயசk9 

அ9கமாக இBnதாl அnத உkrகைள tvரகஷாk எ20 ெசாlo2றனr .            

உதாரணt9]Z ஒB ேதவ2 கஷாயtதாl ஒB நகரm 1தலானைவகைள அ[kZm 

ெசயxl ஈAபUடா{m qட ேதவrக?டm ெபா-வாகேவ கஷாயசk9 Zைறவாக 

இBpபதாl அவrக?டm �த ேலVயாேவ இBkoற-. இ9xBn-m ேவறான ஒB ெபாh 

1தலான உkrகll எ-Lm கஷாயt-ட2 அ[Lc ெசயlகll ெசyவைத பாrkக 

1Tவ9lைல ஆனா{m அnத உkrக?டm அnதரdக கஷாயசk9 அ9கமாக 

இBpபதாl அைவகekZ oBVண 1தலான �c :20 அYபேலVயாkகேள 

இBko2றன.  
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     சrவாrtதJt9 ெபயrெகாSட எlலாவ]h]Zm ேமl ெசாrkகt9l உllள ேதவ2 

கஷாய வTvl பKண<pப9lைல ஆனாl அnதரdக கஷாயசk9 அவrக?டm அ9கm 

இBpபதாl அவrகekZ அசyயமm(vரதm ைகெகாllள 1Tயாைம) இBkoற-. இnத 

sைலkBn- 1]h{m ேவ0பUட ஐnதாm Zணsதானt9l உllள sராவகr 

9Bமணm ெசy- ெகாllo2றனr, vயாபாரm 1தலான கஷாயdகll ெகாSட 

ெதா[lகைளc அ9கமாகc ெசyo2றனr , ஆனாl அவrக?டm அnதரdக 

கஷாயசk9 மnதமாக இBpபதாl அவrகளாl ேதசசyயமm (அ|vரதdகைள) 

ைகெகாllள 1Toற-.” 

  ஒvெவாB ேலVயாv{m அசdkயாத ேலாகp!ரமாண sைலகll இBko2றன, 

மnதt9xBn- tvர sைலகllவைர எSXkைகயாl ெசாlல1Tயாத அளLkZ 

அேனக sைலகll இBko2றன. உkrக?2 எlலா கஷாயdகem அசdkயாத 

ேலாக p! ர மாணm அளL இBko2றன , அைத  தZ9யான அசdkயாத 

ேலாகp!ரமாணtதாl வZtதா{m வBவ- அசdkயாத ேலாகp!ரமாணேமயாZm. 

அைவக?l ெபBmபZ9 சdkேலஷ-Jkகலான--2பm தரkqTய பரணாமdகளாZm, 

இைவக?l oBVண, �ல, காேபாத ேலVயாkகll அடdZm. ஒBபாகm மUAேம 

�yைம-vYtத பKணாமdகளாZm, இைவக?l �த, பtம, Ykல ேலVயாkகll 

அடdZm.  

  சdkேலஷ பKணாமt9l ஏதாவ- ஒB ேலVயாvl tvர சdkேலஷtைத 

tvரகஷாயm எ20m Zைறnத சdேலஷtைத மnதகாஷாயm எ20m ெசாlo2றனr. 

ஆனாl vYt9 பKணாமt9l ஏதாவ- ஒB ேலVயாvl vYt9k2 வளrcJைய 

மnதகஷாயm எ20m vYt9  Zைறவாக இBnதாl tvரகஷாயm எ20 

ெசாlo2றனr.  

  ேமேல ெகாAkகpபUட உதாரணdகll :லm சrவாrtதJt9 ேதவrக?டm 

அpரtயாkயானm, !ரtயாkயானm, சzYவலm ஆoய :20 கஷாய நா2ைமகll 

காணpபAo2றன. அேதசமயm ஐnதாm Zணsதானt9l இBkZm sராவகrக?டm 

!ரtயாkயானm, சzYவலனm எ2ற இரSA கஷாய நா2ைமகேள காணpபAo2றன. 

அpரtயாkயானm உllளவrக?டm அnதரdக கஷாயசk9 அ9கமாக இBpபதாl 

அவrக?டm ெகாzசmqட vரதm எAkக ேவSAm எ2ற எSணm வBவ9lைல. 

இதனாlதா2 Ykல ேலVயா உைடய சrவாrtதJt9 ேதவrகளாl நா2காm 

Zணsதானtத]Z ேமl ெசlல 1Tவ9lைல. !ரtயாkயானாவரt9l அnதரdக 

கஷாயசk9 Zைறவாக இBkoற-, அnத காரணtதாl ஐnதாm Zணsதானt9l 

இBkZm sராவகrகளாl அ|vரதm ைகkெகாllள 1Toற-, ஆனாl 1G vரதm-

சகல சyயமm ைகkெகாllள 1Tவ9lைல. இதனாlதா2 �த 1தலான :20 

YபேலVயா இBn-mqட இவrகைள ேதச சyய<-அ|vர9 எ20 qறpபAoற-.  

    பSTU ேதாடrமl` ேம{m q0oறாr -   

   “கஷாயt9l vளkகpபUட- ேபாலேவ ேயாகt9{m அpபTtதா2 இBkoற-. 

ேயாகm ெசயlபAதl எ2ப- ேவ0 ம]0m கrமாdrஷண ேயாகசk9 எ2ப- ேவறாZm. 
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கrமாorஷண ேயாகசk9 எ2பத2 ெபாBll காrமண பரமா|kகைள ஈrkZm தZ9 

ெகாSட ேயாகசk9 எ2பதாZm, அைதேய பாவசk9 எ20m ெசாlo2றனr. ஒB 

உkK2 மன, வசன, காய ெசயlபாA-oKைய <கkZைறவாகt ேதா2றலாm, ஆனாl 

கrமாorஷண சk9 ேநாkol அத2 ேயாகm அ9கமாக இBkக 1T6m. இத]Z மாறாக 

ேவ0 ஒB உkK2 இnத மன , வசன , காய ேயாக ெவ?pபாA அ9கமாகk 

காணpபடலாm, ஆனாl அத2 கrமாorஷண சk9 அlபமாக இBnதாl அைத 

Zைறnத ேயாகm எ2ேற ெசாlலpபAoற-. உதாரணமாக ேகவx பகவாGடm 

இடmvUA இடm ெபயBm ெசயl இlலாமl சமவசரணt9l அமrnத sைலkl 

இBkகலாm ஆனாl அவKடm ேயாகசk9 அ9கm, அேதசமயm இரSA இn9Kயm 

1தலான உkrகll இdZமdZm இடm ெபயrn- ெகாSTBkகலாm, ஆனா{m 

அைவக?2 ேயாக சk9 அlபமாக-Zைறவாகk காணpபAoற-. 

   கரணாiேயாகt9l பKணாமm ம]0m கrமdக?2 அவsைதகll-sைலகll ப]h 

�|kகமாண -�Uசமமான vளkகm அ?kகpபAoற- . அத]Z உகnதபT 

vடா1ய]J6ட2 யாரா{m எnத 1ய]J6m ெசyய1Tயா-. கரணாiேயாகt9l 

யதாrtத வst- s99 அதாவ- எ2ன ெசyதாl எ2ன sகlm எ2ப- எAt-c 

ெசாlலp பAoற- , இdZ  நடtைதkZ  1koயt-வm ெகாApப9lைல . 

சரணாiேயாகm, 9ரvயாiேயாகm 1தxயைவக?2 ெசாlலpபUட உபேதசdகைளk 

ேகUA அpபTேய ெசயlபUடாl, அத2 s<tதtதாl எnத காKயm sகழ ேவSAேமா 

அ- sகlm , அ-Lm தானாகேவ sகlm , அத]காக ேவ0 எ-Lm ெசyய 

ேவSTய9lைல. எpபTெய2றாl யாராவ- கrமtைத உபசமm 1தxயன ெசyய 

vBm!னாl அ- எpபT நடkZm? யாr தாேன Yயமாக தt-வdகைள உ09 ெசy6m 

1ய]J ெசyதாl அnத s<tதtதாl Yலபமாகேவ உபசம சmயktவm 1தxயைவ 

sகcoற- . ஆைகயாl கரணாiேயாகt9l எ2ன ெசாlலpபUTBkoறேதா 

அpபTேய அhn- ெகாllள ேவSAm, ஆனாl ேபாkZ-நடtைத அதாவ- ெசயlபAதl 

அhv2ேபாkol எ- ெசyதாl sைனtத நlல vஷயm நடkZேமா அ-ேபாலc 

ெசyய ேவSAm.”  

   இnத எlலா vளkக1m ேமா~மாrkகp!ரகாசm எ2ற Ix2 எUடாm 

அt9யாயt9l ெகாAkகpபUTBkoற-. இnத Aரயtதனm-VயJF-X'ஷாrtதm 

&ரvயா^ேயாகt.kL  அ^சரைனயாக -&ரvயா^ேயாகt&l �\யபct 

தt.வ5கைளt ெதZn. ெகாex தt.வ Qrணயm ெசyய ேவexm அvவள[தாேன, 

AறL கரணா^ேயாகt&l எ0ன �றpபUc'kdற. எ0K ெதZn. ெகாllள 

ேவecய&0 அவFயmதா0 எ0ன? எnத காரணVvlலாமl எ5கll ேநரtைத|m, 

சk&ைய|m ஏ0 �ணாkக ேவexm? எ2ற ேகllv உdகll மன9l எழலாm.  

    மகllகேள! நமkZ எ9l அ9க ஈAபாA இBkoறேதா அnத ேமா~மாrkகt92 

எlலா அdகdகைள6m அhn- ெகாllவ9l ஆrவ1mqட நமkZ Yலபமாகேவ வn- 

vAoற-. உலெகdZm sகlm !ற sகcLகைளt ெதKn- ெகாllவ9l இBkZm 

ஆrவtைதk Zைறpப92 :லm, உSைம sைலைய ெதKn- ெகாllள உ]சாகm 

ஏ]பAதl இய]ைகேய ! யாBkZ oKkெகUTl BJ இBkoறேதா , அவrகll 
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பnதயt9l யாr ெவ]h ெப]றாrகll எ2பைத மUAm ெதKn- ெகாllவேதாA 9Bp9 

அைடoறாrகளா எ2ன? அவrகll நாll 1lவ-m ெதாைலkகாUJp ெபUTk2 12 

அமrn-, பnதயm -வdoய9xBn- கைடJ பn- ேபாAmவைர பாrko2றனr. !றZ 

இரSடாவ- 1ைறயாக அnதp பnதயt92 1த2ைம காUJகைள-highlight-ஐ6m 

பாrkoறாrகll, �SAm �SAm அnத vஷயm ப]hேய ஒBவBkெகாBவr vவாதm 

ேவ0 ெசyo2றனr அlலவா.  

   எ2ைனp ேபா2ற JலBkZ ஒ' பnைத ப[0s ெசy|mேபா. பல NைளயாUx 

�ரrகzm Nைரn. ஓxdறாrகll, அைதp பாrkLm dZkெகU இரFகrகzm ேம�m 

�hm L&kdறாrகll-Fலr மdkcF|m, Fலr .kகVm அைடdறாrகll; அ&l அpபc 

எ0ன இ'kdற.? எ2ற ேகllv எloற-. இத]Z oKkெகU இரJகrகll ேஹ 

பகவா0! யா'kL கNைத, இலkdயm, நைகcOைவ இைவகTl ஆrவm இlைலேயா, 

'F இlைலேயா, அவrகzkL கNைத, இலkdயm, நைகcOைவ எlலாm எ0ன 

எ0பைத எpபcc ெசாl�p XZய ைவpப.? அ.ேபால dZkெகU NைளயாUைடp 

பJ\ இவrகzkLc ெசாl� XZயைவkLm கfடtைத எனkLk ெகாxkகாேத, 

பகவாேன! எ20தா2 ப9ல?pபாrகll.  

  ஆனாl இdZ யாBkZ கரணாiேயாகt9l ஆrவm இlைலேயா-அ9l 

ெசாlலpபAm vஷயdகைளt ெதKn- ெகாllவ9l BJ இlைலேயா அpபTpபUட 

உkrகekZmqட, அவrகekZm நlலேத sகழ ேவSAm எ2ற கBைண எSணm 

மன9l வBவதாl இvவா0 உபேதசm ெசyயpபAoற- - ேஹ உnேர, � எ0ன ெசy. 

ெகாex இ'kdறாy எ0பைத � இ0^m ெதZn. ெகாllளNlைல. அனா& 

காலமாக � கrமt&0 Acnl Fkdkெகாex இ'nத ேபா&�m Qரnதரமாக அnதk 

கrம5கேளேய கUck ெகாllzm காZயtைத � �exm �exm ெசy. ெகாex 

இ'kdறாy. இ5ேக பாr! இ&�'n. Nxபxm வ` vக[m OலபமானதாLm, 

எTைம யானதா L m ம JK m த0� cைச யான. m அ தாவ . உ0^ைட ய 

ஆ&kகt&ேலேய இ'pபதாLm. ெகா"சm ேகll! � ெவKமேன தt.வ5கைள அ\n. 

அைதpபJ\ Fnதைன மUxm ெசyதாl ேபா.m, கrம5கTl தானாகேவ எlலா 

மாJற5கzm Qகhm , உனkL சmயkt.வVm dைடt.Nxm , உ0^ைடய 

கrமபnதt&0 Ac|m தளrn. ேபாLm. V0னr கUck ெகாeட பாப கrமt&0 

சk& Lைறn. ேபாLm, அத0 s&&|m Lைறn. ேபாLm. ஆனாl � V0னr 

கUckெகாeட Xe_யt&0 சk& ேம�m பலpபxm, அத0 vLnத பலைன|m � 

அ^பவm ெசyவாy, ேம�m எlலா கrம5கzm அ`n. உனkL �kdரேம ேமாMVm 

dடkLm. 

   இdZ நாm கரணாiேயாகt92 ஆதாரt9l கரண பKணாமm ப]h vவாதm 

ெசy-ெகாSA இBkoேறாm. 12னr qhய நா2Z லp9கll வ[யாக உkr கரண 

பKணாமt9l :cZoற-. ெஜயேசனாசாKயK2 ெமா[kl ெசாlல ேவSAெம2றாl  

- அtயாtம பாைஷnl ஞானt&0 உபேயாகm Vh N'pபt.ட0 QஜOtதாtம 

பாவைன வcNl N`pXணr[ ெகாlldற.; ஆகம பாைஷnl அதpAரவதகரணm, 

அ/rவகரணm, அQvN't&கரணm ஆdய @0K கரண பZணாம5கT0 @லm 
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ஆtமாNl ஆkdற.-அ&ேலேய ஒ'5dைணn. Nxdற.. இdZ பாவைன வTவm 

அlல- ஒBdoைணtதl எ2ப- அnத வTவமாகேவ மாhvAவ- எ20 ெபாBll,  

ேவ0மேன vBpபm ெகாSTBtதl மUAேம பாவைன வTவm எ2ப92 ெபாBll 

அlல.  

  பSTU . ேதாடரமl` ேம{m ேமா~மாrkகp!ரகாசt9l எl-oறாr - 

கரணலp&nl இ'kLm உnr NOt&|ட0 �cய VயJF உபேயாகtைத தt.வ 

Fnதைனnl ெச�t.mேபா. அnத வcவாகேவ அ. ஆdNUட., த0 &Zகால 

Otதாtம &ரNயேம அதJLt ெதZdற., அnத காரணtதாl ஒvெவா' சமயVm 

அத0 பZணாமm oyைம அைடn. ெகாeேட ேபாdற. மJKm தt.வ உபேதசt&l 

ேகUட. Fnதைனnl ெதTவைடn. அைத உK& ெசyவ&l லnkLm ேபாேத, 

அnத ெகா"ச காலt&ேலேய தt.வ Fரtைத வcவ நJகாUFைய-சmயkதZசனtைத 

அnத உnr ெபKdற. . இnத பZணாம5கT0 வZைச ேகவலஞா�kேக 

ெவTcசமான ஒ0றாLm. இைதேய கரணா^ேயாகm Q�பணm ெசydற.. 

 பSTU . ேதாடரமl` ேம{m ேமா~மாrkகp!ரகாசt9l எl-oறாr - 

கரணலp&nl இ'kLm உnr அ\[p /rவமாகt தt.வ Fnதைனnl அத0 

ஞாேனாபேயாகtைதc ெச�t.mேபா. அnத வcவm ேபாலேவ ெதZ|மள[kL அ. 

VயJF ெசydற. , அதாவ. த0 &Zகால Otதாtம &ரNயேம அதJLt 

ெதZ|மள[kL அ. VயJF ெசydற..  இதJLk காரணm ஒvெவா' சமயVm அnத 

உnZ0 உணr[ Qrமலமாக-அhkகJறதாக ஆdkெகாeேட ேபாவ.தா0. மJKm 

அ. V0னr ேகUxt அத0 தாரைணnl இ'kLm தt.வ உபேதசtைத தJசமயm 

அ \ N 0 உ ப ேயா க t& l ெகாex வ n.  ெச yய pப x m F nத ைன | m 

Qrமலமாdkெகாeேட ேபாdற.-அதாவ. பகவா0 எpபck �\னாேரா அpபcேய 

அnத உn'm த0 Fnதைனைய-அ\N0 உபேயாகtைத ெச�t.dற., அதனாl 

அlப காலt&ேலேய-ெகா"ச ேநரt&ேலேய அ. தt.வ sரtதான சmயkt.வ 

Qைலைய அைடdற.. இnத பZணாம5கT0 ஏJற இறkக5கைளk ேகவலஞா�ேய 

அ\dறாr, அைதேய கரணா^ேயாகm உK& ெசydற.. 

   இpேபா- நாm ஒvெவாB கரண பKணாமt92 sவ�பtைதp ப]h vKவாகp 

பாrkகலாm. தt-வ vசாr ம]0m தt-வ srணயm-அதாவ- தt-வ Jnதைனk{m 

ம]0m தt-வt9l ஒB உ09யான 1TLkZ வBவ9{m ஞாேனாபேயாகm 

1m1ரமாக ஈAபUA இBkZmேபா- உkK2 பKணாமm அனnத மடdZ �yைம 

அைட n-  ெகாSேட  ேபாo ற - . நா m 12ன r vY t9 ல p9 k lqட p 

பKணாமt�yைம ப]h ேபJkBkoேறாm ம]0m இpேபா- இdZ கரணலp9k{m 

qட பKணாமt�yைம ப]hp ேபசpபAoற-. 12னr சாதாேவத�யm 1தலான 

!ரkB9க?2 பnதt9]Zk காரணமான பKணாமdக?2 �yைம ப]hc 

ெசாlலpபUட-, இpேபா- இdZ ெசாlலpபAm vYt9 தt-வஞான சmபnதமானt 

�yைம ப]hய--Jரtைத சmபnதமான srமலதா ப]hேய இdZ ேபசpபAoற- என 

அhயLm. இdZ கரணலp9kl <tயாt-வm ம]0m அனnதாiபn9 கஷாயdகll 

ேம{mேம{m மnதm, மnத தரm, மnத தமm ஆokெகாSேட ேபாoற- எ2ற ேநாkol 

இdZ ெசாlலpபAm vYt9 எ20 \Kn- ெகாllள ேவSAm.  
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   நா2Z க9 பvvய <tயா9BVT உkrகem !ரதேமாபசம சmயkt-வm 

ெபற1T6m எ20 12னr பாrt9Bkoேறாm. அ9l Jலr ஏழாm நரகt9l உllள 

oBVண ேலVயாvl இBkZm நாரoயாக இBkகலாm . Jலr ஒ2பதாவ- 

oைரேவkய ைவமாGக ெசாrகkகt9l இBkZm Ykல ேலVயா ெகாSட 

<tயா9BVTயாக ேதவனாக இBkகலாm. Jலr �த, பtம, அlல- Ykல ேலVயா 

ெகாSட மGத அlல- vலdZ க9 <tயா9BVTயாக இBkகலாm. இdZ 

அவரவrகeைடய ேலVயா எ2னேவா அpபTேயதா2 எpேபா-m இBkZm, ஆனாl 

அYப ேலVயாvl இBpபவrக?2 சdkேலஷ-Jkகலான உணrLகll Zைறn- 

ெகாSேட ேபாZm, அேத சமயm Yப ேலVயாvl இBpபவrக?2 �yைமtத2ைம-

vYt9 அ9கKt-k ெகாSேட ேபாZm. அவrகeைடய கஷாயdக?2 sதானdகll 

அவrகeைடய பைழய பKணாமdக?2 sதானdகைளvட Zைறn- ெகாSேட 

ேபாo2றன.  

       ஆனா{mqட அnத எlலா உkrக?{m ஆரmபt9l தt-வஞான9l srமல 

வTவ vYt9-அlkZகll Zைற6m �yைமtத2ைம பKணாமdகll சமமாகLm 

இBkகலாm , சம<lலாம{m இBkகலாm . ஆனாl அsvvBt9 கரணt9l 

எlேலாBைடய பKணாமdகem ஒ2றாக, ஒேரமா9Kயான �yைமtத2ைமையk 

ெகாSடதாக இBkZm-சமானமாக இBkZm.  

   அதp!ரவrtதகரணt9l பல உkrக?2 ேநாkol ேமl �c சமயdக?l சமான 

பKணாமdகll காணpபAo2றன , அைத அikBVT ரசனா-அைமp\ எ20 

ெசாlo2றனr. அைதpப]h இpேபா- பாrkகலாm. �dகll ெதாைலkகாUJp 

ெபUTkl oKkெகU பnதயm பாrko�rகll. அnதp பnதயt92 ேநr1க வrணைண-

commentary ெசy6mேபா- 12னr vைளயாTய பல பnதயdக?2 vபரdகைளk 

qh வrணைண ெசyoறாrகll. ஒB அX நா2காவ- ஓவr வைர எtதைன ஓUடdகll 

எAtதேதா, அvவளL ஓUடdகைள ேவ0 அX :20 ஓவrக?xேலேய எAtத-, ேவ0 

ஒB அX இரSடாவ- ஓவKேலேய அvவளL ர2கைள எAtத-, ேவெறாB அX 

அvவளL ர2கைள6m 1தl ஓவKேலேய எAt-vUட- ேபா2ற comparison-கைளc 

ெசy--ர2கll எAtதைத ஒp\ ேநாko வrணைண ெசyo2றனr. அேதேபால இdZ 

1kகாலt9{m அனnத உkrகll அதp!ரவrtதகரண sைலைய அைடo2றனr, 

அவrக?2 1தl, இரSடாm, :2றாm.... சமய பKணாமdகைள ஒp\ேநாko-

comparison ெசy- பல உkrக?2 ேநாkol எdெகdZ எnெதnத சமயdக?l 

சமமான பKணமdகll எnெதnத  உkrக?டm காணpபAo2றன எ20 

vளkகpபAoற-.  

  oKkெகUTl பைழய ேபாUTக?l எAtத ர2கைள மUAேம ஒp\ ேநாkoc 

ெசாlலpபAoற-, ஏென2றாl எ9rகால பnதயdக?l எ2ன sகlm எ2ப- 

அவrகekZt ெதKயா- . ஆனாl ேகவx பகவா2 கடnதகால , எ9rகால , 

sகcகாலt9l இnத எlலா பKணாமdகைள அைட6m எlலா உkrக?2 எlலாp 

பKணாமdகைள6m ஒேர சமயt9l அhoறாr. அnத எlலா பKணாமdக?2 vYt9 
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sைலகைள6m பாrt- ெவvேவ0 உkrக?டm இBkZm பKணாமdகll அசdkயாத 

ேலாகp!ரமாண அளL ெகாSAllளைத அhoறாr.  

  அதp!ரவrtதகரணt92 அnதr1qrtத காலt9l ஒvெவாB சமயt92 

பKணாமt92 அளL Zhp!Uட ஒB எSXkைகயாக இBkoற-. அ9l 1தl 

சமயt9l எvவளL பKணமா vYt9k2 எSXkைகேயா அைதvட இரSடாவ- 

சமயt92 பKணாமvYt9 அனnத மடdZ அ9கKkoற-, அனாl அnத அ9கKkZm 

vYt9k2 எSXkைக ஒB Zhp!Uட அளL ஏ]றm (delta) ெகாSடதாக 

இBkoற-. :2றாm சமயt9l அைதvட அனnத மடdZ vYt9 உSடாoற- 

அேதசமயm அnத ஏ]றm 12 Zhp!Uட அேத (delta) அளேவ ஏ]றேம sகcoற-. 

ஒvெவாB சமய1m இேத Zhp!Uட அளL ஏ]றt-டேனேய (same delta) 

பKணாமdகll �yைம அைடn- ெகாSேட ேபாo2றன. இnத Zhp!Uட அளL 

ஏ]றtைத ைசy எ20 Zhp!Ao2றனr. இvவா0 எlலா சமயdக?2 ெமாtத 

பKணாமdக?2 எSXkைகையp பாrkZmேபா- அ- அசdkயாத ேலாகp !ரமாண 

அளL ெகாSடதாக இBkoற-. இைதpப]h <கvKவான வrணைன ேகாமUடசாரm-

�வகாSடm , லp9சாரm 1தலான oரnதdக?l <க vKவாகc ெசாlலp 

பUTBkoற-. நாm இdZ இைதpப]h YBkகமாகp பாrkகலாm.   

    நாm இdZ க]பைனயாகc Jல எSகைள எAt-kெகாSA அதp!ரவrtதகரXl 

sகlm அikBVT அைமp\ ப]h ெதKn- ெகாllளலாm. இnத மா9K க]பைனயான 

எSக?2 :லm கXதtைத \Kn- ெகாllவைத அ5kகசn.'fc எ20 

ெசாlo2றனr , உSைமயான எSகll :லm அைதt ெதKn- ெகாllவைத 

அrtதசn.'fc எ20 ெசாlலpபAoற-. இpேபா- அதp!ரவrtதகரXl sகlm 

அikBVT அைமp\ ப]h அdkக சn-BVT:லm ெதKn- ெகாllளலாm. 

  அதp!ரவrtதகரX2 காலm அnதr1qrtதமாZm, இdZ நாm அைத 16 

சமயdகளாக எAt-k ெகாllளலாm. 1kகாலt9{m அனnத உkrக?2 அதகரண 

(அதp!ரவrtதகரண) பKணாமm அசdkயாதேலாகp !ரமாணமாக இBkoற-, இைத 

நாm 3072 எ20 ைவt-k ெகாllேவாm. 1தl சமயt9l ெவvேவ0 உkrக?2 

vYt9 ெவvேவறாக இBkoற-. எlலாவ]ைற6mvட <கkZைறnத vYt9kl 

இBn- ஒB உkr அதகரணtைத -வdZoற- எ20 ைவt-k ெகாSடாl அnத 

உkK2 பKணாம vYt9 1தl வKைசkoரமt9l இBkZm. அைதvட ெகாzசm 

அ9க vYt9 ெகாSட ேவ0 ஒB உkr அதகரணtைத -வdZoற- எ20 ைவt-k 

ெகாSடாl அnத உkK2 பKணாம vYt9 இரSடாவ- வKைசkoரமt9l 

இBkZm. இைதvட அ9க vYt96ட2 அதகரணtைத -வdZm ேவ0 உkK2 

பKணாம vYt9 :2றாவ- வKைசkoரமt9l இBkZm. நாm எAt-kெகாSட 

அdkக சn-BVTkl 1தl சமயt9l -வdZm ெவvெவ0 பKணாமvYt9ைய 162 

வKைசkoரமdகll இBpபதாக ைவt-k ெகாllேவாm. இnத 162 வKைசகைள நாm 

நா2காகp !Kkகலாm-அதாவ- நா2Z Zlkகளாக, group-களாகc ெசyயலாm. 

ஆனாl 1தl ZlvxBn- இரSடாவ- Zlv2 பKணாம vYt9 ஒB பKணாம 

vYt9 அ9கm (+1) ெகாSடதாக இBkZm, இரSடாவ9xBn- :2றாவ- ேம{m 
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ஒ20 அ9கமாக (1தl Z�p!xBn- +2-வாக) இBkZm, :2றாவ9xBn- 

நா2காவ- ேம{m ஒ20 அ9கமாக (1தl Z�p!xBn-+3-வாக) இBkZm. இnத 

ஒ20 ஒ20 அ9கமாவைதேய சய அlல- சமான vBt9 எ20 ெசாlo2றனr. 

எlலா ‘சய’ dகைள6m qUட வBm எSXkைகைய சயத0 எ20 ெசாlo2றனr. 

இdZ சயத2 1+2+3=6 ஆZm. 162 வKைசkoரமdகைள நா2காகp !Kkக 

1த21தxl அ9xBn- சயத2-ைய க[kக ேவSAm. 162-6=156. இpேபா- இைத 

நா2Z சம Z�p\களாகp !Kkக ேவSAm, அpேபா- 156/4=39 வBm.  

    அnத எS|ட2 சய-ைவ qUட நா2Z Z�p\kக?2 1தl சமய பKணாம vYt9 

எSXkைக 39, 40, 41, 42 என வBm. இத2 ெபாBll 1-1தl 39-வைர ெவvேவ0 

பKணாமdகll ெகாSடைவ 1தl Z�pபாக இBkZm. 40-l இBn- 79-வைர 

ெவvேவ0 பKணாமdகll ெகாSட 40 பKணாமdகll ெகாSடைவ இரSடாவ- 

Z�pபாக இBkZm . :2றாவ- Z�p!l 80-1தl120-வைர ெமாtதm 41 

பKணாமdகll ெகாSடைவ :2றாவ- Z�pபாக இBkZm, ேம{m நா2காவ- 

Z�p!l 121-1தl 162-வைர 42 பKணாமdகll ெகாSடைவ நா2காவ- Z�pபாக 

இBkZm. இvவா0 1தl சமயt9l ெமாtதm 162 (39+40+41+42=162) பKணாம 

vYt9 sதானdகll இBkக 1T6m. இைவகll நா2Z Z�p\களாக இBko2றன. 

1தl பKணாமtைத 1தl Z�p!2 1தl சமயt92 ஜக2ய பKணாமm எ20 

ெசாlo2றனr, ம]0m 39-ஆவ- பKணாமtைத 1தl Z�p!2 1தl சமயt92 

உtoBVட பKணாமm எ20 ெசாlo2றனr. ேம{m 2-1தl 38-ஆவ- பKணாமdகll 

வைர எlலா பKணாமdகைள6m 1தl Z�p!2 மt9ம பKணாமm எ20 

ெசாlo2றனr. ஒvெவாB Z�p!2 ஜக2ய பKணாமt9xBn- அேத Z�p!2 

உtoBVட பKணாமm அனnத Zணm-மடdZ vYt9யாoற-. [எ20 எAt-k 

ெகாllள ேவSAm.] 

   அேதேபால 40-ஆவ- பKணாமm இரSடாவ- Z�p!2 1தl சமயt92 ஜக2ய 

பKணாமm எ20 ெசாlo2றனr. ம]0m 71-ஆவ- பKணாமtைத இரSடாவ- 

Z�p!2 1தl சமயt92 உtoBVட பKணாமm  எ20 ெசாlo2றனr. ேம{m 41-

1தl 70-ஆவ- பKணாமdகll வைர எlலாவ]ைற6m இரSடாவ- Z�p!2 மt9ம 

பKணாமm எ20 ெசாlo2றனr. இvவா0 :2றாm, நா2காm Z�pக?2 ஜக2ய, 

உtoBVட, மt9ம பKணாமdகll இBko2றன எ20 ெதKn- ெகாllளLm. 162-ஆm 

பKணாமm 1தl சமயt92 நா2காவ- Z�p!2 உtoBVட பKணாமமாZm அlல- 

1தl சமயt92 சrேவாtkBVட-எlலாவ]h{m <கpெபKய பKணாமvYt9 

sைலயாZm.  

   இைவகll எlலாm 1தl சமயt92 ெவvேவ0 உkrக?2 ெவvேவ0 பKணாம 

vYt9 sைலகll எ2பைதk கவனt9l ெகாllளLm . 1தl சமய பKணாம 

vYt9kxBn- இரSடாm சமய பKணாம vYt9 அ9கமாZm, அைதvட :2றாm 

சமய பKணாமvYt9 அ9கமாZm. 1தl பKணாமt9xBn- 39-ஆவ- பKணாமm 

அனnத மடdZ vYt9 யாZm. 39-ஆவ- பKணாமt9xBn- 40-ஆவ- பKணாமm 

அனnத மடdZ vYt9 யாZm. இத2 ெபாBll 1தl Z�p!2 உtoBVட 
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பKணமtைதvட இரSடாவ- Z�p!2 ஜக2ய பKணாமm அனnத மடdZ vYt9 

ெகாSட- என அhயLm. இvவா0 அதகரணt92 1தl சமயt92 பlேவ0 

உkrக?2 பKணாம vYt9 sைலகைளp ப]ht ெதKn- ெகாSேடாm. 

   இpேபா- ஒvெவாB உkK2 இரSடாm சமயt9l அதனத2 12 சமய பKணாம 

ேநாkol பKணாமt �yைமtத2ைம அனnத மடdZ அ9கமாZm, அேதேபால நm 

கணkol பKணாமdக?2 எSXkைக6m அ9கமாZm. ஒvெவாB Z�p!{m 

எSXkைக ஒvெவா2றாக vBt9யாவதாக நாm எAt-kெகாSேடாm, இத2 

ெபாBll ஒvெவாB சமய1m நா2Z நா2Z எ2ற எSXkைகkl பKணாமdக?2 

vYt9 ஏhkெகாSA ேபாoற- எ2பதாZm. 1தl சமயt9l நாm 162 அ9க பUச 

பKணாdக?2 எSXkைக எ20 பாrtேதாm அதனாl இரSடாm சமயt9l 

vYt9 அனnத மடdகாக இBpபதாl பKணாம vYt9k2 எSXkைக 166 ஆக 

இBkoற-.  

   1தl சமயt9l 1தl Z�p!2 பKணாமvYt9k2 வரm\ அlல- எlைல 1-l 

இBn- 39-ஆக இBnத-, அnத வரm\ அனnத மடdZ அ9கமாoற-. அnத வரm!2 

எSXkைககem அேதேபால vBt9யைடn- இரSடாm சமயt9l vBt9k2 

எlைல 40-l இBn- 79-ஆக ஆoற-.  

   இdேக பாBdகll! 1தl சமயt9l இரSடாm Z�p!l 1தl சமயt9xBnத 

40-79 எ2ற vYt9k2 வரm\ இரSடாவ- சமயt9l 1தl Z�p!2 vYt9 

வரmபாக ஆoற- எ2பைத கவG6dகll. 

   அேதேபால இரSடாவ- Z�p!2 1தl சமயt9l இBnத 40-79 வைர இBnத 

vYt9k2 வரm\m 40 எSXkைக ெகாSட பKணாமdகll இBnதன, அத2 

பKணாமdக?2 vYt9 அனnத மடdகாகLm பKணாம எSXkைகkl ஒ20 

அ9கமாo இரSடாவ- சமயt9l இரSடாவ- Z�p!2 vYt9 வரm\ 80-120 

வைர6m, பKணாமdக?2 எSXkைக 40-l இBn- 41-ஆகLm ஆo2றன.  

    

   அேதேபால :2றாவ- Z�p!2 1தl சமயt9l இBnத 80-120 வைர இBnத 

vYt9k2 வரm\m 41 எSXkைக ெகாSட பKணாமdகll இBnதன, அத2 

பKணாமdக?2 vYt9 அனnத மடdகாகLm பKணாம எSXkைகkl ஒ20 

அ9கமாo இரSடாவ- சமயt9l :2றாவ- Z�p!2 vYt9 வரm\ 121-162 

வைர6m, பKணாமdக?2 எSXkைக 41-l இBn- 42-ஆகLm ஆo2றன.  

    

   அேதேபால நா2காவ- Z�p!2 1தl சமயt9l இBnத 121-162 வைர இBnத 

vYt9k2 வரm\m 42 எSXkைக ெகாSட பKணாமdகll இBnதன, அத2 

பKணாமdக?2 vYt9 அனnத மடdகாகLm பKணாம எSXkைகkl ஒ20 

அ9கமாo இரSடாவ- சமயt9l நா2காவ- Z�p!2 vYt9 வரm\ 163-205 

வைர6m, பKணாமdக?2 எSXkைக 42-l இBn- 43-ஆக ஆo2றன. இvவா0 

இரSடாவ- சமயt92 ெமாtத பKணாமdக?2 எSXkைக 40+41+42+43=166 
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அக ஆovAo2றன. இைத இvவா0 பUTயxAo2றனr. 1தl சமய பKணாமtைத 

�ேழ எl-o2றனr, ம]0m இரSடாவ- சமய பKணாமtைத அத]Z ேமl 

எl-o2றனr. ஆைகயாl இைத �[Bn- ேமலாகp பTkக ேவSAm. 

  

 :2றாm சமயt9lqட பKணாமdக?2 �yைம-vYt9 அனnத மடdZ 

அ9கKkoற- ம]0m அnத எSXkைக  சமமாக அ9கமாவதாl-சமமான ‘சய’ அளL 

அ9கKkoற-. சய எ2றாl delta-the incremental value எ20 ெபாBll. 1தl 

சமயt9l 162 பKணாமdகll இBpபதாக எAt-k ெகாSேடாm. இரSடாவ- 

சமயt9l இ- +4 ஆo அதாவ- பKணாம எSXkைக 4 அ9கமாo அ- 166 ஆக 

ஆoற-. :2றாவ- சமயt9l ேம{m நா2Z அ9கமாo அத2 எSXkைக 170 ஆக 

ஆoற-. ஒvெவாB அAtத சமயt92 ெமாtத பKணாமdக?2 எSXkைக நா2Z 

நா2காக அ9கமாok ெகாSேட ேபாoற-, ம]0m ஒvெவாB Z�p!{m இnத ஏ]றm 

ஒ20 ஒ2றாகேவ அ9கமாok ெகாSA ேபாoற-. அதkகரணt92 காலm 16 

சமயdகll எ20 நாm எAt-k ெகாSேடாm . அைவக?l ஒvெவாB சமய 

பKணாமdக?2 எSXkைக  1ைறேய -162,166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 

198, 202, 206, 210, 214, 218 ம]0m 222 ஆக இBkoற-. ேம{m இைவகைள எlலாm 

qUட அதkகரணt92 ெமாtத பKணாமdக?2 எSXkைக 3072 ஆக ஆoற-. 

இnத 16 சமயdக?2 பKணாமtைத Z�p வாKயாக கUடdக?l பUTயxUAp 

பாrkகலாm. 

இரeடாm 

சமயm
166

40 (40 1தl 

79 வைர)

41 (80 1தl 120 

வைர

42 (121 1தl 

162 வைர)

43 (163 1தl 1205 

வைர)

Vதl 

சமயm
162

39 (1 1தl 39 

வைர)

40 (40 1தl 79 

வைர

41 (80 1தl 120 

வைர

42 (121 1தl 162 

வைர)

சமயm
ெமாtத 

பZணாமm
     Vதl L�p இரeடாவ. L�p @0றாவ. L�p நா0காவ. L�p

அதp!ரவrtதகரணm-அdkக சn-BVT

16 222
54 (691 1தl 744 
வைர)

55 (745 1தl 799 
வைர)

56 (800 1தl 855 
வைர)

57 (856 1தl 912 
வைர)

15 218
53 (638 1தl 690 
வைர)

54 (691 1தl 744 
வைர)

55 (745 1தl 799 
வைர)

56 (800 1தl 855 
வைர)

14 214
52 (586 1தl 637 
வைர)

53 (638 1தl 690 
வைர)

54 (691 1தl 744 
வைர)

55 (745 1தl 799 
வைர)

13 210
51 (535 1தl 585 
வைர)

52 (586 1தl 637 
வைர)

53 (638 1தl 690 
வைர)

54 (691 1தl 744 
வைர)

12 206
50 (485 1தl 534 
வைர)

51 (535 1தl 585 
வைர)

52 (586 1தl 637 
வைர)

53 (638 1தl 690 
வைர)
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    39 பKணாமdகll மUAேம 1தl சமயt9l 1தl Z�p!2 பKணாமdகளாக 

இBnதன எ2ப-  இnதk கUடdக?l அைடp\k ZhகekZll உllள வரm\கைளp 

பாrtதாl உdகekேக ெதKயவBm. அேதேபால 16-வ- சமயt9l நா2காவ- 

Z�p!2 57 எSXkைககll ெகாSட பKணாமdகll ேவ0 எdZm இlைல 

எ2பைத6m �dகll காணலாm . 40 பKணாமdகll 1தl ம]0m இரSடாm 

சமயdக?l சமமாக இBko2றன. 41 பKணாமdகll 1தl, இரSA ம]0m 

:2றாவ- சமயdக?l சமமாக இBko2றன. ம]0m 42 பKணாமdகll 1தl, 

இரSA, :20 ம]0m  நா2காவ- சமயdக?l சமமாக இBko2றன. பKணாம 

எSXkைகக?2 இnத சமsைல நா2Z சமயdகllவைர மUAேம காணpபAo2றன. 

அேதேபால 48 பKணாமdகll 7-வ-, 8-வ-, 9-ஆவ-,ம]0m 10-ஆவ- சமயdக?l 

சமமாக இBko2றன. எtதைன சமயdகllவைர சமமான பKணாமdகll இBkக 

1T6ேமா அnத சமயt9l அைத Qrவrகணா கா0டk-srவrகணா -Sடm எ20 

ெசாlo2றனr. அ- நm கணkol நா2காக இBkoற-. நாm ஒvெவாB சமயp 

பKணாமdகைள6m இtதைன -SAகளாகேவ (இtதைன -Sடdகளாகேவ) 

!Kkoேறாm. ஒேர சமயt92 இnத சம<lலாத ெவvேவ0 Z�p!2 பKணாமt 

-Sடdகைள (horizontal rows in the table-ஐ) வrkகணாகா2டk எ20 

ெசாlo2றனr . சம சமயtதன எ2பைதேய  இnத  வrkகணாகா2டkகll 

11 202
49 (436 1தl 484 
வைர)

50 (485 1தl 534 
வைர)

51 (535 1தl 585 
வைர)

52 (586 1தl 637 
வைர)

10 198
48 ( 388 1தl 435 
வைர)

49 (436 1தl 484 
வைர)

50 (485 1தl 534 
வைர)

51 (535 1தl 585 
வைர)

9 194
47 (341 1தl 387 
வைர)

48 ( 388 1தl 435 
வைர)

49 (436 1தl 484 
வைர)

50 (485 1தl 534 
வைர)

8 190
46 (295 1தl 340 
வைர)

47 (341 1தl 387 
வைர)

48 ( 388 1தl 435 
வைர)

49 (436 1தl 484 
வைர)

7 186
45 (250 1தl 294 
வைர)

46 (295 1தl 340 
வைர)

47 (341 1தl 387 
வைர)

48 ( 388 1தl 435 
வைர)

6 182
44 (206 1தl 249 
வைர)

45 (250 1தl 294 
வைர)

46 (295 1தl 340 
வைர)

47 (341 1தl 387 
வைர)

5 178
43 (163 1தl 205 
வைர)

44 (206 1தl 249 
வைர)

45 (250 1தl 294 
வைர)

46 (295 1தl 340 
வைர)

4 174
42 (121 1தl 162 
வைர)

43 (163 1தl 205 
வைர)

44 (206 1தl 249 
வைர)

45 (250 1தl 294 
வைர)

3 170
41(80 1தl 120 
வைர)

42 (121 1தl 162 
வைர)

43 (163 1தl 205 
வைர)

44 (206 1தl 249 
வைர)

2 166
40 (40 1தl 79 
வைர)

41(80 1தl 120 
வைர)

42 (121 1தl 162 
வைர)

43 (163 1தl 205 
வைர)

1 162
39 (1 1தl 39 
வைர)

40 (40 1தl 79 
வைர)

41 (80 1தl 120 
வைர)

42 (121 1தl 162 
வைர)

சமயm
பZணம 
X"சm

  Vதl L�p இரeடாவ. L�p @0றாவ. L�p நா0காவ. L�p
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காUAo2றன. அpபT இlலாமl ேவ0ேவ0 சமயdக?l உllள சமமான எSXkைக 

ெகாSட பKணாமt -Sடdகைள (the diagonal with same parinam numbers-ஐ) 

srவrகணாகாSடk எ20 ெசாlo2றனr. 

      ஒB சமயt92 ேவ0ேவ0 Z�p!2 காSடdகைள Z0kகாக (in one row-வாக) 

எl-oேறாm. இnத நா2Z கSடdகைள “9Kயk கcசா” (சாமான காலp !KLகll) 

எ20 ெசாlo2றனr. அதkகரணt92 16 சமயdக?2 கSடdகைள ஒ2h2 ேமl 

ஒ2றாக எl-oேறாm, அnத 16-ஐ6m “ஊrதவ கcசா” எ20 ெசாlo2றனr. 

  

     :ல oரnதdகைள பTkZmேபா- Yலபமாக இBkZm எ2ற எSணt9l இnத 

\9ய ெசா]கைள இdZ நா2 ெகாAt9Bkoேற2. கடnத ஒ2ப- வBடdகளாக 

நாdகll சmயkஞானசn9Kகாv2 எlலா பாகdகைள6m ம]0m அrtதசn-BVT 

அ9காரdகைள6m பல1ைற பk]J ெசyேதாm. நா2 இைவகைளp !றBkZm 

க]0kெகாAt-k ெகாSA இBkoேற2. ஆனா{m நm மnத\t9kl அத2 அrtதm 

ெத?L அைடய அ9க Jரமm எAt-kெகாllள ேவSTkBnத-. அnத கAைமயான 

1ய]J எAkக ேவSTkBpபைதt ெதKnேத �dகll அnத :ல oரnதdகll 

பTpபத]Z ஏ-வாக இdZ பல \9ய ெசா]கைள ெசாlxkெகாSA இBkoேற2.    

     இnத அdkகசn-BVT உதாரணt9l ஒB கSடt9l--STl 39(1-39) வைர 

உllள பKணாமdக?2 அ9கபUச vYt9 வளrcJைய மUAேம காண1Toற-. 

ஆனாl யதாrtதt9l ஒvெவாB கSடt9{m பKணாம vYt9 அசdயாத 

ேலாகp!ரமாண அளL இBkoற-, ம]0m அைவகll ஆ0 sதானdகll ெகாSட 

vB t9 k 2 அ ச dயாத ேலாக p! ர மாண sதான dக ll ெகாSட தாக k 

காணpபAo2றன. இnத vஷயtைத எl9p \Kயைவpப- கTனமாZm, ஆைகயாl 

அைதpப]h இdேக சrcைச ெசyயpேபாவ9lைல. உdகekZ ஆrவ<Bnதாl 

இpேபா- ஞானமாrkகைணkl இnத vஷயtைத vKவாக qhkBkoேற2, அnத 

ஒxpப9L ேகசUைட ேகUAt ெதKn- ெகாlledகll.  

   �c ம]0m ேமl சமயdக?2 பKணாமdக?2 vYt9 ம]0m எSXkைககll 

சமமாக இBkக 1T6m, இைதேய அikBVT அைமp\(ரசனா) எ20 ெசாlo2றனr. 

இnத சமm அேனக ெவvேவ0 உkrக?2 ேநாkol ெசாlலpபUட- எ2பைத 

கவனt9l ெகாlledகll. ஒB உkK2 ேநாkol ஒvெவாB சமய பKணாம vYt9 

அனnதமடdZ அ9கமாok ெகாSேட ேபாoற-. ேம{m ஒB உkKl ஒvெவாB 

சமய1m ஒB பKணாமேம sகcoற-. அதp!ரவrtத கரணt9l நாm நா2Z 

ேதைவகll-கUடாயm sகcபைவகைளp பாrtேதாm. அைவகளாவன-  

    1. ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ vYt9 - உkK2 ஒB சமயm 12னr இBnத 

vYt9ையvட அAtத சமயt9l அனnத மடdZ vYt9 அ9கKkoற-, அத]Z 

அAtத சமயt9l அைதvட அனnத மடdZ vYt9 அ9கKkoற-, இvவா0 

தZ9யான அnதr1qrtத காலmவைர vYt9 ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ 

அ9கKt-k ெகாSேட ேபாoற-.  
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   2. s99பnதாபசரணm - இத2 sவBபtைத நாm !ராேயாkயலp9kl பாrtேதாm. 

ஆனாl இdZ ேவ0 Zைற6m !ரமாணt9l-அளvl s99 பnதm sகcoற-. இnத 

s99 பnதm Zைறn- ெகாSேட ேபாoற- ேம{m இvவா0 ஆkரkகணkகான 

s99பnதாபசரணm sகcoற-. s99 பnதt9l ஒvெவாB 1ைற6m பlயt9l 

சdkயாtவா பாகm எvவளேவாஅvவளL 1ைற Zைறoற-. இnத காரணtதாl 

அதkகரண -வkகt9l எvவளL s99 பnதm sகcnதேதா அ9l சdkயாத பாக 

அளL s99 பnதேம இnத கரணm 1T6mேபா- sகcoற-. எnத உkr !ரதேமாபசம 

சmயkt-வtைதp ெப]0 1தxேலேய ஐnதாm Zணsதானtைத அைடoறேதா 

அத]Z இைதvட சdயாத பாக அளL Zைறnத s99 பnதேம sகcoற-. எnத உkr 

!ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப]0 1தxேலேய ஏழாm Zணsதானtைத 

அைடoறேதா அத]Z இைத6mvட சdkயாத பாகm Zைறnத அளL s99 பnதேம 

sகcoற-. 

   3. \SXயp !ரkB9க?l அனnத மடdZ பல2தBm சk9 அ9கKtத வSணm 

நா2Z sைல-ச-sதானகt பல2 தBm சk96ட2 பnதமாoற-. s99 பnதm ஏl 

கrமp!ரkB9க?{m Zைறoற- ஆனாl பல2தBm சk9 \SXயp !ரkB9க?l 

மUAm அ9கமாoற-, பாப p!ரkB9க?l Zைறoற-. \SXயp !ரkB9க?2 

பல2தBm ேநாkol நா2Zsைல பnத1m sகcoற- அ- ெவlலm, காSU, 

சrkகைர ம]0m அ<rதm ெபயr ெகாSட sபrதகdகll எ2ப- உdகekZ 

sைனvl இBkoறதா? அதp!ரவrtதகரX2 அ9கKkZm vYt9k2 காரணtதாl 

இdZ \SXயp !ரkB9க?2 பல2தBm சk9 ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ 

அ9கKtத  வSணm பnதமாoற- , அ9l நா2Z  vத sபrதகdகem 

காணpபAo2றன.  

    4. பாபp !ரkர9க?l அனnத மடdZ Zைறnத பல2 ெகாAkZm பnதேம 

sகcoற-, அ-Lm qட இரSAsைல--vsதானகt - ெகாT ம]0m :dol பாக 

வTவ பnதேம sகcoற-.   

    அதp!ரவrtதகர|kZp !றZ அ^rவகரண பKணாமm sகcoற-. அைதpப]hய 

சrcைசைய நாm அAtத கTதt9l பாrkகலாm. 

                                                               ெஜy `ேனn9ரா.    

                                                                                                                                  - உdகll அmமா. 
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                                கரணலp&-அ/rவகரணm, அQvN't& கரணm 

கTதm-10                                                                                                                        24-10-2002 

       அ2\ �னா, ேமானா,  

       அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

    

    12 கTதm ப]h உdகll இBவK2 !2¥Uடtைதp (feedbck-ஐ) பTt- நா2 

மoccJ அைடnேத2. “அதp!ரவrtதகரணt9l அ9கKt-kெகாSேட ேபாZm 

பKணாமvYt9kZc சமமாக அAtதAtத கரணdக?l ேம{m எ2ென2ன sகlm 

எ20 ெதKn- ெகாllவ9l எdகeைடய ஆrவ1m ேம{m அ9கKt-k ெகாSேட 

ேபாoற-, இpேபா- அ^rவகரண சmபnத அ^rவ vஷயdகைள ெதKn- ெகாllள 

நா dகll ஆrவ t-ட2 காt- kெகாSA  இBko ேறா m ! ” எ20  � dகll 

எl-kBntrகll. 

    இ- sயாயமான- தா2. ஆ2ம நலt9l அkகைற உllள உkrகekZ நா2Z 

அiேயாகdக?2 பk]Jk{m BJ6m , ஆrவ1m இBkகேவ ெசyoற- . 

கரணாiேயாகp பk]Jkl மUAm ஆrவ<2ைம qட `னவாXk2 ேமl 

ஆrவ<2ைமையேயk காUAoற-. இnத ப"சலp& vஷயm ப]h நா2 இ-வைர 

இரSA 1ைற ேதவலாxk{m, ேம{m இரSA 1ைற ெஜy^K{மாக ஆகெமாtதm 

நா2Z பk]J 1காmகll நடt9kBkoேற2. !ரmமசாK பSTU. யVபாl` ெஜk2 

ம]0m பk]J 1கா<2 இயkZனrகll ம]0m அைமpபாளrக?2 �SAதlகளா{m 

ம]0m மkக?டm கரணாiேயாகtைதp பTt-t ெதKn- ெகாllவ9l இBkZm 

ஆcnத ஆrவtதா{m நா2 ைதKயt-ட2 இnத வZp\கைள எAkகt தயாராேன2.  

  “கரணiேயாகt92 இvவளL �U~மமான vஷயdகைளt ெதKn- 

ெகாllளாமlqட சmயkt-வtைத அைடய1T6ெம2றாl இ9l ஏ2 நாdகll ஈAபட 

ேவSAm? 9ரvயாiேயாகtைத மUAm பk]J ெசy- நாdகll சmயkt-வtைதp 

ெப]0vUAp ேபாகலாm அlலவா?” எ20 பலr மன9l ேகllv எloற-.    

     சmயkt-வtைதp ெப0வேத நm1ைடய 1தl கடைமயாZm. 9ரvயாiேயாகm 

எ2னேவா அnத காKயtைத ெசyய வlல-தா2. ஆனாl கரணாiேயாகt92 

�Uஷம வrணைனயாl 9ரvயாiேயாக Jtதாnதdகll நm<l உ09 பAo2றன, 

நm1ைடய அhv{m, நm!kைகk{m அைதp ெப0வ9l vடா1ய]J அ9கமாoற-. 

நமkZ ேமா~மாrகt9{m, ேமா~t9{m BJ இBkoற-, ம]0m நm Ytதாtமாv2 

ேம{m BJ இBkoற- எ2றாl அ- சmபnதமாக vKவான எlலாt தகவlகைள6m 

ெப0வ9{m அvவளL BJ நm<டm வரேவ ெசyoற-.   

     oKkெகUTl BJ உைடயவrகekZ பnதயt9l யாr ெவ]h ெப]றாr எ2பைத 

மUAm ெதKn- ெகாllவேதாA அவrகll vAவ9lைல , அவrகekZ 1l 

ஆUடtைத6m பாrpப9lதா2 அ9க Yைவ இBkoற--அவrகekZ அ9lதா2 

141



ஆrவm அ9கm இBkoற- எ2பைத 12னேர நாm பாrtேதாm. “1l நாைள6m 

�ணTkக அpபT எ2ன அவJய<Bkoற-? நா2 பாrkகvlைல எ2றா{mqட 

ெவ]h-ேதாlv யாBkZk oைடkக ேவSAேமா அவrகேள அைடயp ேபாoறாrகll” 

எ2ற ேகllv அவrகekZ எlவேதklைல. ஆனாl கரணாiேயாகtைத பTpப9l 

மUAm இnத ேகllv எloற- எ2றாl, அவrகekZ BJ ேமா~t9{m, த2 

Ytதாtமாv{m, ேமா~மாrkகt9{m இlைல, ேவ0 எdேகாதா2 இBkoற- 

எ20தா2 \Kn- ெகாllள ேவSAm! 

   நாm இ20 அ^rவகரணm ப]h சrcைச ெசyயலாm. இdZqட பKணாமdக?2 

vYt9 ஒvெவாB சமய1m அனnதமடdZ அ9கKt-kெகாSேட இBkoற-. அnத 

காரணtதாl அ^rவ-அ^rவ பKணாமdகll sகco2றன. இnத கரணt9l �c 

சமயt9{m ேமl சமயt9{m ெவvேவ0 உkrக?2 பKணாமt9l எnத உkK2 

பKணாம1m ேவ0 எnத உkK2 பKணாமtேதாAm எpேபா-m ஒt-pேபாவ9lைல, 

அதாவ- இdZ அikBVT அைமp\ காணpபடvlைல. ெவvேவ0 சமயt9l 

இBkZm எlலா உkrக?2 பKணாம1m ெவvேவறாகேவ இBko2றன, ஒேர மா9K 

இBpப9lைல. ஆனாl ஒேர சமயt9l உllள ெவvேவ0 உkrக?2 பKணாமm 

சமமாக இBkக 1T6m அlல- சம<lலாம{m இBkக 1T6m.  

  ஒேர சமயt9l 1kகாலt9{m அனnத உkrக?2 ேநாkol Zைறnத 

பUசt9xBn- அ9கபUசm வைர அேனக vதமான vYt9 sைலகll சாt9யமாZm. 

அதp!ரவrtத கரணt92 கைடJ சமயt9l எtதைன ெவvேவ0 vதமான 

பKணாமdகll இBnதேதா அைவக?l ஒvெவாB பKணாமt9{m அசdkயாத 

ேலாகp!ரமான ேவ0பாAகll உ]பt9யாo2றன. இnத காரணtதாl அதp!ரவrtத 

கரணt9l அசdkயாத ேலாகp!ரமாண பKணாமdகll sகco2றன,  

 

  ஆனாl அ^rவகரணt9l எlலாp பKணாமdகem அசdயாதேலாகm X 

அசdயாதேலாகm அளL பKணாமdகளாக ஆo2றன. 

 

  

    

    1தl சமயt9l பKணாமdகll Zைறnத பUசt9xBn- அ9க பUசm வைர அேனக 

ெவvேவ0 ப Kணாமdகll காணpபAo2றன , அைவக?l Zைறnத பUச 

vYt9kxBn- அ9கபUச vYt9 அனnத மடdகாக இBkoற-. 1தl சமய 

பKணாமdக?l இnத vYt9k2 ஒB எlைல அlல- வரm\ இBkoற-. ஆனாl 

இரSடாவ- சமயt92 பKணாமdக?l Zைறnத vYt9 qட 1தl சமயt92 

அ9கபUச vYt9ையvட அனnத மடdZ அ9கமாக ஆoற-. அைதvட அனnத 
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மடdZ இரSடாவ- சமயt92 அ9கபUச vYt96m அ9கமாoற-. இரSடாவ- 

சமய பKணாமdக?l Zைறnத பUசt9l இBn- அ9க பUசm ேவ0 Zhp!Uட 

எlைலயாக இBkoற- . இரSடாவ- சமய பKணாமm 1தl சமய எnத 

பKணாமt-டim சமமாக-அதாவ- ஒ2றாக இlைல , அ^rவ அ^rவமாகேவ 

இBko2றன. இvவா0 ஒvெவாB சமய பKணாமdக?2 vYt9 அனnத அனnத 

மடdகாக ஏhkெகாSேட ேபாoற-.  

  இ-வைர vYt9ையpப]hp பாrtேதாm. ஒvெவாB சமய பKணாமdக?2 

எSXkைகையp ப]hp பாrkZmேபா- 1தl சமய பKணாமdக?2 எSXkைக 

ஒB “சய” அளL அ9கமாo இரSடாவ- சமயt92 பKணாம எSXkைகயாக 

ஆoற- . அதiட2 ஒB சய அளL qUT :2றாm சமய பKணாமdக?2 

எSXkைகயாக ஆoற-. இvவா0 ஒvெவாB சமய1m ஒvெவாB சய அளL 

அ9கமாokெகாSேட ேபாoற-. நாm இைத அdkகசn-BVT :லm \Kn-ெகாllள 

1ய]Jkகலாm, அதாவ- க]பைன எSXkைககll :லm ெதKn- ெகாllள 1ய]J 

ெசyயலாm. 1தl சமயt9l 456 பKணாமdகll இBpபதாக ைவt-k ெகாllேவாm. 

அதாவ- <கkZைறnத vYt9 ெகாSட 1தl பKணாமm 1தl அ9கபUச vYt9 

456 ஆவ- பKணாமm என ைவt-k ெகாllேவாm . அைவகekZ இைடkl 

மt9மsைல பKணாமdகளாZm.  

  இரSடாவ- சமயt9l �yைமtத2ைம எ2னேவா 12 பKணாமtைதvட 

அனnதமடdZ அ9கமாoற-, ஆனாl பKணாமdக?2 எSXkைக 16 அ9கமாo 

472 பKனாமdகளாக ஆo2றன. இத2 ெபாBll 1தl சமயt9l 1 1தl 456 ஆக 

இBnத பKணாமdகll இரSடாவ- சமயt9l 457 1தl 928 வைர ெமாtதm 472 

பKணமdகll ஆo2றன. 1தl சமயt92 456-ஆவ- அ9கபUச பKணாமமாZm, 

அைதvட இரSடாm சமயt92 457-ஆவ- Zைறnத பUச பKணாமm அனnதமடdZ 

vYt9 ெகாSடதாZm. 457-ஆவ- பKணாமtைதvட இரSடாவ- சமயt92 928-

வ- அ9கபUச பKணாமm அனnதமடdZ vYt9 ெகாSடதாZm.  

   நாm அதp!ரவtதகரணt9l 1தl சமயt9l 162 பKணாமdகll  இBnதைதp 

பாrtேதாm, இரSடாவ- சமயt9l 166 பKணாமdகll இBnதன, ஆனாl அdZ 

பKணாமdகll இரSAm ஒேர சமயtதனவாக இBnதன. 40-ஆவ- பKணாமm 1தl 

162-ஆவ- பKணாமm வைர இரST{m (1தl ம]0m இரSடாm சமயt9l) சமமாக 

இBnதன. அpபTpபUட சமsைல அ^rவகரணt9l காணpபAவ9lைல. 

  1-1தl 456-வ- வைரkலான எnத பKணாம1m இரSடாவ- சமயt9l 

இBpப9lைல. இரSடாm சமயt92 எlலாp பKணாமdகem ஆ^rவமானதாகேவ 

இBko2றன-அதாவ- 12 எpேபா-m இlலாததாகேவ இBko2றன. 12 சமயt9l 

எnத உkK2 பKணாம1m அpபT காணpபAவ9lைல. இரSடாவ- சமயt92 457 

1தl 928 வைர 472 பKணாமdக?l சய 16 அ9கமாo :2றாm சமயt9l 488 

பKணாமdகll இBko2றன அைவ 929 1தl 1416 வைர இBko2றன.  
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  இைவகைள6m qட கUடdகll ம]0m படm :ல1m ெதKn- ெகாllேவாm. 

அ^rவகரணt92 காலm ஒB அnதr1qrtதm எ20 12னேர நாm பாrtேதாm, 

ஆனாl அ- அதp!ரவrtதகரணt92 அnதr1qrtத காலt9l சdkயாtவா பாக 

அளவாக இBkoற-. நாm அ9l பா9 அதாவ- 8 சமயdகll எ20m அ^rவகரணt92 

எlலா பKணாம1m 4096 எ20m எAt-k ெகாllேவாm. ஒvெவாB சமய1m Zைறnத 

பUசt9xBn- அ9க பUசmவைர எtதைன பKணாமdகll இBko2றேதா அைத 

கUடm ம]0m படm :லm பாrtதாl நமkZ Yலபமாகp \KயவBm.  

    

    

   

  

   ஒvெவாB சமயt �yைமt த2ைம அAtத பkகt9l கUடt9l காUTயபT 

இBkoற- . கUடt9{m படt9{m காUT6llளபT Zhp!Uட சமயt92 

ZைறnதபUச vYt9kxBn- அேத சமயt92 அ9கபUச vYt9 அனnத 

மடdகாZm. அnத அ9கபUச vYt9kxBn- அAtத சமய ZைறnதபUச vYt9 

அைதvட அனnத மடdகாZm. இைத பாmA0 இயkகm ேபால எ20 ெசாlo2றனr. 
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8 568 3529 4096
7 552 2977 3528
6 536 2441 2976
5 520 1921 2440
4 504 1497 1920
3 488 929 1416
2 472 457 928
1 456 1 456

சமயm ெமாtத பKணாமm Zைறnத பUச vYt9 அ9க பUச vYt9



   இpேபா- எnத நா2Z அவJயdகll sகco2றேதா அைவக?2 sவBபtைதp 

இpேபா- பா rkகலா m . அத p! ரவ rtத க ரணt9l ெசாlல pப Uட  நா2Z 

அவJயdகemqட இdZm sகco2றன எ2பைத sைனvl ெகாllளLm. அதiட2 

இdZ ேம{m எnத நா2Z அவJயdகll sகco2றன எ20 இpேபா- பாrkகலாm. 

அைவக?2 ெபயrகைள நாm 12னேர பாrt9Bkoேறாm , அைவகளாவன - 

ZணsேரX, Zணசdoரமணm, s99காSடkகாதm (s99 Zைறதl), அiபாக 

காSடkகாதm (பல2தBm சk9 Zைறதl) எ2பனவாZm. அதp!ரவrtதகரணt9]Z 

சமமாக s99பnதாபசர|m இnத கரணt9{m sகcn- ெகாSேடதா2 இBkoற-.  

    1.Lணsேர_:- sேரX எ2றாl வKைச, sேஷகdக?2 வKைசகll எ20 ெபாBll. 

கrமdக?2 sேஷக அைமp!l நாm படdகll :லm ஒvெவாB சமயt92 ஒvெவாB 

sேஷகdகைள  ஒB Z0kZkேகாA :லm காUடpபAவைதp பாrtேதாm . 

sகcகாலt9l உதயt9]Z வBm sேஷகtைத எlலாவ]h]Zm �ேழ ஒB 

Z0kZkேகாA :லm காUடpபAவைதp பாrtேதாm. அத]Z ேமl இரSடாவ- 

1தலான சமdக?2 sேஷகdகைள ேவ0ேவ0 தGtதG Z0kZkேகாAகைள 

ஒ2h2ேமl ஒ20 ேபாUA காS!kகpபUடன.  

   அ9l sகcகால சமயt9xBn- ஒB ஆவ? காலmவைர உllள sேஷகdகைள 

உதயாவT எ20 ெசாlo2றனr. அத]Zேமl உllள sேஷகdகைள உபZத0 s&& 

எ20 ெசாlo2றனr. பKணாமdக?2 �yைமk2 s<tதtதாl கrமdக?2 

சtதாvl அபகrஷணm sகcoற-, அதாவ- அைவக?2 ஸ99 Zைறoற-. ேமl 

உllள sேஷகdக?2 பரமா|kக?2 s99 Zைறவதாl அைவகll �ேழ உllள 

sேஷகdகeட2 வn- ேசrn- ெகாllo2றன . இdZ ேமேல �ேழ எ20 

ெசாlலpபAவெதlலாm நாm \Kn- ெகாllவத]காக மUAேம ெசாlலpபAoற-. கrம 

பரமா|kகll உSணமkl வKைசkl அvவா0 s]ப9lைல.  

  அபகrஷணமாZm பரமா|kகll எnதk Zhp!Uட வKைசp பAtதpபUட 

sேஷகdக?l அ9க எSXkைகkl வn- ேசBo2றேதா அtதைன sேஷகdகll 

ெகாSட Lணsேர_ அைமpX உBவாoற-. ஒB சமயt9l எtதைன பரமா|kகll 

ZணsேரXைய வnதைடoறேதா அைவகll எvவா0 பorn- அ?kகpபAo2றன 

எ2பைதp பாrkகலாm. எlலாவ]ைற6mvட �ேழ உllள sேஷகt9l எvவளL 

பரமா|kகll(9ரvயm) ெகாAkகpபAoறேதா அைதvட அசdkயாத மடdZ 

இரSடவ- sேஷகt9]Zk ெகாAkகp பAoற-. அைதvட அசdயாத மடdZ 

:2றாவ- sேஷகt9]Z என ZணsேரXkl உllள அசdயாத sேஷகdகekZm 

அசdkயாத மடdZ oரமமாகk ெகாAkகp பAo2றன. 

  ZணsேரX அைமp\ -வdZm 12னேரேய அnத sேஷகdக?l கrம 

பரமா|kகll இBnதன, இpேபா- அைவகeட2 இvவளL பரமா|kகem வn- 

ேசBo2றன, அைவகem பைழய பரமா|kகeட2 ேசrn- தZ9யான காலt9l 

உதயt9]Z வBo2றன. ஒB சமயt9l 85 பரமா|kகll அபகrஷS அைடn- 
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ZணsேரX sேஷகdக?l !Kt-k ெகாAkகpபAவதாக ைவt-k ெகாllேவாm. 

அைவகll 1தl sேஷகt9l 1, இரSடாவ9l 4, :2றாவ9l 16, நா2காவ9l 64 

என !Kt-k ெகாAkகp பAo2றன. இdZ நாm ZணsேரX sேஷகdக?2 

எSXkைகைய 4 எ20 ைவt-k ெகாSAllேளாm, அசdயாத எSXkைகைய6m 4 

எ20 ைவt-k ெகாSAllேளாm. இ- ஒB சமயt9l நடkZm காKயமாZm.

 

  

  இரSடாவ- சமயt9l அைதvட அசdkயாத மடdZ பரமா|kகll அபகrஷண 

மாo2றன . அதாவ- 85X4=340 பரமா|kகll ZணsேரX sேஷகdக?l 

!Ktத?kகp பAo2றன. 1தl sேஷகt9l 4, இரSடாவ9l 16, :2றாவ9l 64, 

நா2காவ9l 256 என !Kt-k ெகாAkகp பAo2றன.   

    

  இேதேபால ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ oரமமாக பரமா|kகll 

அபகrஷனமைடn- ZணsேரX sேஷகdகeட2 வn- ேசro2றன. எpேபா- அnத 

sேஷகdகll உதயt9]Z வBேமா அpேபா- அசdkயாத மடdZ சமயp!ரபtத 

srஜைர sகcoற-, இைதேய Lணsேர_ Qrஜைர எ20 ெசாlo2றனr. 

  ஆ6ll கrமtைதt தvர ம]ற ஏl கrமdக?l இnத ZணsேரX அைமp\ 

உSடாoற-. இnத ZணsேரX அைமp\ உதயாவ?kZ ேமl உllள sேஷகdக?l 

sகcoற-. “எtதைன sேஷகdக?l - எtதைன சமயdகll ெகாSட sேஷகdக?l 

இnத ZணsேரX sகcoற-?” எ20 �dகll ேகUkகkqAm. இத]Z ப9l 

ZணsேரXk2 ஆயாm அதாவ- sேஷகdக?2 எSXkைக சமயdக?l 

ெசாlலp பAoற-. அ^rவகரணm ம]0m அsvvBt9கரணm இரSAm ேசrnத 

அnதr1qrtத காலm எvவளேவா அைதvட ெகாzசm அ9கமாZm. அ9l எvவளL 

சமயdகll இBko2றனேவா அvவளL சமயdக?l - அதாவ- அtதைன 

sேஷகdக?l இnத ZணsேரX அைமp\ sகcoற-. ெகாzசm அ9கm எ20 

ெசாlலpபAm கால அளL எvவளேவாஅைத Lணsேர_ Frf எ20 ெசாlo2றனr.  

  அபகrஷணமாZm 9ரvயm (பரமா|kகll) ZணsேரXkZ ேமl உllள ம]ற 

sேஷகdக?l qட பornத?kகp பAoற-, அnத sேஷகdகைள உபZத0 s&& 

எ20 ெசாlo2றனr . ஆனாl இdZ Zைறn- ெகாSேட ேபாZm அளvl 

பornத?kகp பAoற-. இைத ஒB படt92 :லm \Kயைவko2றனr.  
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 ஒvெவாB சமய1m எvவளL பரமா|kகll அபகrஷணமைடn- �ேழ வBo2றன 

எ2பத]Zm கணkZ இBkoற-. இdZ நா2 எl-oேற2, உdகekZp \Knதாl 

சK, \Kயvlைல எ2றாl கலைவpபட ேவSடாm, ேநராகp பாrkZmேபா- \Kய 

ைவkoேற2. எlலா sேஷகdக?{m ெமாtத பரமா|kக?2 எSXkைகைய 

Zhp!Uட எSXkைகயாl வZkக ேவSAm, இைத அபகrஷண பாகஹாr எ20 

ெசாlo2றனr. வZtத !றZ வBm எSXkைக அளL பரமா|kகll அபகrஷணm 

அைடn- �c இBkZm sேஷகdகeட2 அதாவ- உதயாவ?kl, ZணsேரXkl 

ம]0m உபKத2 s99kl உllள sேஷகdகekZll !Kt-k ெகாAkகp பAo2றன. 

எdZ எvவளL ெகாAkகpபAoற- எ2பைத6m பாrkகலாm. அபகrஷண பாகஹாr 

எSXkைகைய பlயt92 அசdkயாtவா பாகtதாl வZt- வBm எSXkைகkl 

ெபBmபZ9ைய உபKத2 s99kl உllள sேஷகdக?l பornத?kகpபAoற-. 

ஆனாl அdZ அntத ேகாடாேகாT (ஒB ேகாடாேகாTkZm ச]0 Zைறnத) கடl 

அளL எSXkைக ெகாSட sேஷகdகll இBpபதாl ஒvெவாB sேஷகt9]Zm 

ெகாzச 9ரvயேம ெகாAkகp பAoற-. இdZ <க உயரt9l இBkZm ஒB ஆவ? 

அளL ெகாSட sேஷகdக?l அபrஷணமாZm 9ரvயm ெகாAkகp பAவ9lைல, 

அnத sேஷகdகைள அ&sதாபனாவT எ20 ெசாlo2றனr.  

    ZணsேரX ம]0m உதயாவ?kl அபகrஷண பாகஹாKl �த1llள ஒB பாக 

9ரvயm ெகாAkகpபAoற-. அnத ஒB பாகtைத அசdkயாத ேலாக அளவாl வZkக 

வBm எSXkைகkl அ9க பdZ ZணsேரXkl உllள �[Bn- ேமலாக உllள 

sேஷகdகekZ அசdkயாத மடdZ oரமமாக பornத?kகpபAoற-, <cச ஒB 

பாகtைத உதயாவ?kl உllள sேஷகdகekZp பornத?kகpபAoற-.  

  ஒvெவாB சமயt9{m இvவா0 அபகrஷணm sகcoற-. ZணsேரXkl 

ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ 9ரvயm ெகாAkகpபAoற- . இnத 

ZணsேரX sகcL ஏl கrமdக?{m sகcoற-, ஆ6ll கrமt9l ஒB சமயt9l 

ஒB sேஷகேம vloற-, அ9l ZணsேரX sகcL காணpபடvlைல.   

      அபகrஷணm :லm s99 Zைறoற- அதiட2 பாப கrமdக?2 பல2தBm சk9 

ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ Zைறn- Zைறn- உதயt9]Z வBoற-. 

ZணsேரXkl உllள sேஷகdகll உதயாவ? காலm க[nத !றZ அைவ 

உதயாவ?kl வn- உதயமாZmேபா- ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத சமயp!ரபtத 
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srஜைர ஆoற-, அசdkயாத மடdZ srஜைர ஆoற-. இைத ZணsேரX srஜைர 

எ20 ெசாlo2றனr.  

   இதனாl சஹடாலாvl-  

         ேகாc ெஜ0ம தப தெபௗ0, ஞா0 A0 கrம ஜெரௗm ெஜ | 

         ஞா� ேக F0மா5s &ZLp& ெதௗm சஹஜ டெரௗ0 ெத || 

 எ20 qறpபUTBkoற-. 

     ஞாGkZ ஒB சமயt9l எvவளL கrமm srஜைரயாoறேதா அvவளL srஜைர 

அzஞாGkZ ேகாT பவdகll தபm ெசyதா{m ஆவ9lைல. ஏென2றாl Yப 

பKணாமm ெசyவதாl அதாவ- Ytேதாபேயாகm இlலாமl vரதm தபm ெசyவதாl 

ZணsேரX srஜைர sகcவ9lைல, அdZ ஒB சமயp!ரபtத அளL srஜைரேய 

sகcoற-, ேம{m அdZ \9ய பnத1m sகcoற-. அzஞாGகekZ சmவைர 

sகcவ- காணpபடvlைல. ஞாG உkrக?டm Jல !ரkB9க?2 பnத v6cYt9 

sகcவதாl சmவைர sகcoற- ம]0m 12னr கUTkெகாSட கrமm அ9க அளvl 

vlவதாl கrம srஜைர6மாoற-.    

  இpேபா. அ/ rவ க ரணmதா0 Qக kd ற. , இ.வைர  ச mய kt.வ m 

அைடயpபடNlைல, அதJL V0னேரேய Lணsேர_ Qrஜைர எpபc Qகழ Vc|m?

எ20 �dகll ேகUகலாm. அத]Z சமாதானm எ2னெவ2றாl, கரண பKணாமt9l 

ஞாேனாபேயாகm sஜYtதாtமாைவ எ9rெகாlleவ9ேலேய 9கcoற-, ஆனாl 

உணrvl இpேபா-m <tயாt-வm இBkoற-, ஏென2றாl அsvvBt9கரணt92 

கைடJ சமயmவைர <tயாt-வt92 உதயm இBkoற-. <கLm மnதமைடnத 

sைலkl அதாவ- பல2தBm சk9 அனnத மடdZ Zைறn- Zைறnேத அதாவ- 

ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ Zைறnத அளvேலேய <tயாt-வm உதயt9]Z 

வBoற-. இnத உkr இnத கரண பKணாமt9]Z அAtத சமயt9l v9pபT-

கUடாயமாக சmயk-வtைதp ெப0oற-. ஆைகயாl Ytேதாபேயாகt92 பல2 

இdZ ZணsேரX srஜைர sகcoற-. ZணsேரX :லm அசdkயாத மடdZ 

பரமா|kகll உதயt9]Z வBo2றன , ஆைகயாl <tயாt-வ கrமt92 

பரமா|kகem அ9கமாக உதயமாவதாl <tயாt-வ1m இdZ அ9கமாக 

ேவSAமlலவா? எ2ற ேகllv JலBkZt ேதா2றலாm.  

      அpபT ஆவ9lைல. பரமா|kக?2 எSXkைகையc சாrn- அnத கrமt92 

பல2 இBpப9lைல, அத2 பல2தBm சk9k2 உதயtைத ைவtேத பல2 

oைடkoற-, அதாவ- அைவ உkKiைடய பKணாமt92 s<tதtைத ஆதாரமாகk 

ெகாSAllளன. இdZ பரமா|kக?2 எSXkைக அதாவ- !ரேதச உதயm 

அ9கமானா{mqட பல2தBm சk9k2 உதயm மnதமாவதாl உkK2 <tயாt-வ 

பKணாம1mqட மnதm மnததர sைலைய அைடnேத உதயமாo2றன. ம]ற பாப 

கrமdக?2 பல2qட ZணsேரXk2 :லm இvவாேற sகco2றன எ20 \Kn- 

ெகாllள ேவSAm.  
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  இpேபா- நாm தrசனேமாஹtைத தXL-உபசமm ெசy6m உkைரp ப]hp 

பா rt-kெகாSA  இBkoேறாm . த rசனேமாகtைத  அ[kZm கரணtைத 

ெசyபவrக?ட1m ம]0m sேரX ஏ0m உkrக?டmqட கரண பKணாமdகll 

sகco2றன. அdZ sகlm ZணsேரX srஜைர இdZ sகlm ZணsேரX 

srஜைரையvட அசdkயாத மடdZ அ9கமாக இBkZm. இத2 ெபாBll ேமl 

Zணsதானdக?l srஜைரயாZm பரமா|kக?2 எSXkைக அசdkயாத மடdZ 

அ9கமாக இBkoற-. இpேபா- Zணசdkரமணt92 ஸவ�பtைதp பாrkகலாm. 

இdZ sகlm அ^rவகரணt9l Zணசdoரமணm sகcவ9lைல, உபசம சmயkt-வ 

காலt9l sகcoற-. ஆனாl sேரX ஏ0mேபா-m ம]0m ேவ0 இடdக?l sகlm 

அ^rவகரணt9{m Zணசdkரமணm sகcoற-. ஆைகயாl அத2 sவ�பtைத6m 

நாm இpேபா- பாrkகலாm. 

    Lணச5kரமணm: இதiைடய வைரயைற இvவா0 இBkoற--எnத பாபp Aரk'& 

பnதமாகNlைலேயா அnத Aரk'&கT0 &ரNயm(பரமா�) த0 இயlைப 

NUxNUx ஒvெவா' சமயVm அச5kயாத மட5L வZைசயாக, அnத சமயt&l 

பnதமாLm sவஜா& Aரk'&nl வn. ெதாJ\kெகாex அnத Aரk'&n0 

இயlபாகேவ த0ைன மாJ\k ெகாlldற. , இnத N&Vைற மாJறtைதேய 

Lணச5kரமணm எ0K ெசாld0றனr.  

     இvவா0 ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ வKைசயாக, sவஜா9 !ரkB9kl 

வn- ெதா]hkெகாllவைதேய Zணசdkரமணm எ20 ெசாlo2றனr. இ-ேபா2ற 

Zணசdkரமணm sேரX ஏ0mேபா- அ^rவகரண, அsvBt9கரண Zணsதானt9l 

sகcoற- . அdZ  அசாதாேவத�ய !ரkB9 சாதாேவத�ய !ரkB9kl 

ெதா]hkெகாlleதl sகcoற-. அேதேபால அனnதாiபn9kl vசmேயாஜனm 

sகlmேபா- எlலா பரமா|kகem Zணசdkரமண vதானt92 :லm 

அ!ரtயாkயானாவரணm, !ரtயாkயானாவரணm ம]0m சzYவலன !ரkB9 வTvl 

மா]றமைடn-  vAo2றன . அdZqட கரணபKணாமt92 :லm இnத 

Zணசdkரமணm sகcoற-.  

  உkr எpேபா- ~ேயாபசம சmயkt-வt9xBn- ~ாkக சmயkt-வtைத 

அைடoறேதா அpேபா- 1தxl இnத :20 கரணdகll :லm அனnதாiபn9ைய 

v ச mேயா ஜ ன m ெச yo ற - , அ nத  கா ரணtதாl ச tதாv l இB kZ m 

அனnதாiபn9k2 எlலாp பரமா|kகem ம]ற :20 கஷாய வTvl 

சdkகர<t- vAo2றன. அத]Zp !றZ அnதr1qrtத காலm உkr ஓyL 

எAt-vUA �SAm :20 கரணdக?l ஏh 1தxl <tயாtவt92 எlலா 

பரமா|kகைள6m அத]Zp!றZ �SAm இரSடாவதாக :20 கரணdகll :லm 

சmயk<tயாt-வ எlலா பரமா|kகைள6m சmயk !ரkB9 வTவமாக சdkகர<t- 

அnத இரSA !ரkB9கைள6m 1lவ-மாக இlலாமl அ[koற-. இdZqட 

Zணசdkரமணm :லேம இnத காKயm sகcoற-.  
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     பாrttrகளா, இdேக சdkரமணm எ20 ெசாlலvlைல ஆனாl Zணசdkரமணm  

எ20  qறpபAoற- . சdoரமணm எ2னேவா  ~ேயாபசம சmயkt-வ 

காலt9{mqட sகcoற-, அdZqட <tயாt-வ ம]0m சmயk<tயாt-வ 

பரமா|kகll சmயk!ரkB9 வTவமைடn- அnத வTvl உதயt9l வn-ெகாSA 

இBko2றன. ஆனாl அdZ சdkரமணm அைட6m பரமா|kக?2 எSXkைக 

அlபமாக-ெகாzசமாக இBkoற-.  

      !ரேமாபசம சmயkt-வ கால ஆரmபt9l vYt9 அனnத மடdZ vBt9யாoற- 

அதாவ- ஏ]றமைடoற-. அnத காலt9]Zp !றZ vYt9 மnதமைடவதாl Zைறnத 

பரமா|kகேள சdkரமணtைத அைடo2றன, அைத Ntயாத ச5kரமணm எ20 

ெசாlo2றனr. ~ேயாபசம சmயkt-வt9l vtயாத சdoரமணேம sகcoற-.  

  ஒB சமயt9l எtதைன பரமா|kகll சdkரமணm அைடoறேதா அத2 

எSXkைக எvவளL எ20 பாrkக எlலாp பரமா|kக?2 எSXkைகைய 

Zhp!Uட எSXkைகயாl வZkகpபAoற-. எpேபா- ‘Zணசdkரமண பாகஹாr’ 

எSXkைகயாl வZkக எnத எSXkைக வBoறேதா அnத அளL பரமா|kகll 

சdkரமணமாZmேபா-, அைத Zணசdkரமணm எ20 ெசாlo2றனr.  

  எpேபா- vtயாத சdoரமண பாகஹாr எSXkைகயாl வZtதாl எnத 

எSXkைக வBoறேதா அnத அளL பரமா|kகll சdkரமணமாZmேபா-, அைத 

vtயாத சdoரமணm எ20 ெசாlo2றனr . இvவாேற ெவvெவ0 பாகஹாr 

எSXkைகயாl வZkZm காரணtதாl ெவvேவ0 ஐn- vதமான சdkரமணdகll 

சாn9யாமாo2றன. ஆனாl அnத vஷயm இdZ ேநாkகt9l ெகாllளvlைல. 

அைதpப]h கrமகாSடt9l ஐn. பாகஹாr இைணpX எ2ற அ9காரt9l vKவான 

வrணைன இBkoற-. இvவா0 Zணசdkரமணt9l ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத 

மடdZ-அசdkயாத மடdZ பரமா|kகll சdkர<ko2றன. அ^rவகரணt92 

நா2Z அவJயdக?l s99காSடkகாதm ம]0m அiபாkகாSடkகாதm qட 

sகcoற-. அைவகைளpப]h இpேபா- பாrkகலாm. 

   s&&காeடkகாதm: சtதாvl இBkZm கrமdக?2 ஸ99 அதாவ- s99சtதா 

-Sடாok Zைறதl s99காSடkகாதm எ20 ெசாlலpபAoற-. காSடk 

எ2பத2 ெபாBll -Sடாதl-அேனக sேஷகdக?2 ச:கtைத காSடk எ20 

ெசாlo2றனr. ஒB காSடkol--STl எnத பல சமயdக?2 sேஷகdகll 

இBko2றனேவா  அைவகll இlலாமlேபாy அைவக?xBnத  எlலாp 

பரமா|kகem ஒB அnதr1qrtத காலt9l �ேழ உllள sேஷகdகeட2 வn- 

ேசrn- vAo2றன. !ராேயாkயலp9 அ9காரt9l நாm இத2 sவ�பtைதp 

பாrtேதாm . ஆனாl !ராேயாkயலp9kl s99காSடkகாதm ஆனா{mqட 

சmயkt-வm உSடாZm எ2ற sயமm இlைல, அதாவ- சmயkt-வm உSடாக 

ேவSAm எ2ற அவJய<lைல.  
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  அதp!ரவrதகரணt92 1தl சமயt9xBnேத s99பnதாபசரணm sகcnத 

வSணm இBkoற- எ20 பாrtேதாm, அnத காரணtதாl \9தாக sகlm பnதm 

Zைறnத s99 ெகாSடதாக பnதமாoற-, அ-Lm ஒvெவாB அnதr1qrtதt9l 

Zைறn- ெகாSேட பnதமாoற-. அ^rவகரணt9l s99பnதாபசரணm எ2னேவா 

sகcnத வSணm இBkoற-, அதiட2 ஆkரkகணkகான s99காSடkகாதm 

:லm s99சtதாLm Zைறn- ெகாSேட ேபாoற-.  

     s99பnதm எ2றாl \9தாக பnதமாZm கrமdக?2 s99 ம]0m s99சtதா 

எ2றாl 12னr பnதமாo உkBட2 ஏ]கனேவ பnத sைலkl இBkZm 

கrமdக?2 s99 எ20 \Kn- ெகாllளேவSAm. இ9lதா2 பல ஆkரkகணkகாண 

s99காSடkகாதdகll sகco2றன. இnத கrமt -SAக?2 அளL Jhயாகேவா, 

ெபKயதாகேவா அlல- நAtதரமாகேவா இBkக1T6m. இnத அளL s99சtதாைவp 

ெபாBt- இBkoற-.  

     ெவvேவ0 உkrக?l s99சtதா ெவvேவறாக இBkoற-. JலBkZ Zைறnத 

s99சtதா அnத ேகாடாேகாT பlயdக?l இBkZm, ேவ0 JலBkZ அ9க 

s99சtதா அnத ேகாடாேகாT கட]காலt9l இBkZm. இைடpபUட s99கll 

அசdkயாத ெவvேவ0 சtதாkகll ெகாSடதாக இBkக1T6m. ஆைகயாl s99 

சtதாைவ அiசKt- -SAக?2 அளL Jhயதாகேவா, நAtதரமானதாகேவா அlல- 

ெபKயதாகேவா அைமo2றன. 

    எvவளL sேஷகdகll இlலாமl ேபாoறேதா அைதேய காSடகm - -SA எ20 

ெசாlo2றனr, ம]0m அைத அtதைன சமயdக?2 காSடக ஆயாm எ20 அதாவ- 

அtதைன சமயdகll ெகாSடt -ST2 உயரm எ20 ெசாlo2றனr. Zைறnத 

s99காSடக ஆயாm பlxயt92 சdkயாtவாபாக அளவாZm . அ9க 

s99காSடக ஆயாm !ரதkt-வசாகr அதாவ- 7-8 சாகr அளL ெகாSடதாக 

இBkZm. ஒB s99காSடkகாதm ஆன-m அnத அvவளL s99 Zைறoற-.  

    ஒB1ைற s99காSடkகாதm sகழ ஒB தZ9யான அnதr1qrtத காலm 

ஆoற-. ஏென2றாl ஒvெவாB சமய1m ெகாzசm பரமா|kகll அபகr¢tதாo (got 

sliced into verticl pieces) ெநAkZt -SAகளாகp !ளn- �c உllள sேஷகdகeட2 

வn- ேசro2றன, ஒB அnதr1qrtத காலt9l அnத -ST2 எlலாp பZ96m 

அதாவ- அ9l இBnத எlலா sேஷகdக?2 பரமா|kகem �ேழ வர அnதt-SA 

காணாமl ேபாoற-. இnத காலtைத s&&காeடேகாtகரண காலm எ20 

ெசாlo2றனr.  

   இdேக இnத எlலா பரமா|kகem இ2im சtதாvlதா2 இBko2றன 

எ2பைத கவனt9l ெகாlledகll , ேமl sேஷகdக?xBn- �ேழ உllள 

sேஷகdகekZ வBo2றன. ஆைகயாl �ேழ உllள sேஷகdக?l பரமா|kக?2 

எSXkைக அ9கமாok ெகாSேட ேபாoற-. s99காSடkகாt-ட2 இdZ 

s99பnதாபசரணm ம]0m அiபாகபnதாபசரணm இரSAm sகcoற- எ20 நாm 
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பாrtேதாm . s99பnதm Zைற6m அnத அnதr1qrtதகாலmவைர சமமான 

s99பnதேம sகcoற-, இnத அnதr1qrtத காலtைத s&&பnதாபசரண காலm 

எ20 ெசாlo2றனr. s99காSடேகாtகரண காலm ம]0m s99பnதாபசரண 

காலm இரSAm சமமான அnதr1qrtத காலdகளாZm. அiபாககாSடேகாtகரண 

கால m அ ைத v ட அ lப மானதா Z m - < க kZ ைற nத  கால மா Z m . ஒ B 

s99காSடேகாtகரண காலt9l சdkயாத ஆkரm1ைற அiபாககாSடkகாதm 

sகcoற-. அத2 sவ�பtைத இpேபா- பாrkகலாm.  

  அ^பாககாeடkகாதm : ஒvெவாB அnதr1qrtதt9{m ஒvெவாB 

அi பாக காSட kகாத m s க co ற - , அ nத  அ nத r1q rtத  கால tைத 

அ^பாககாeேடாtகரண காலm எ20 ெசாlo2றனr. அiபாககாSடm :லm பாபp 

!ரkB9க?2 பல2தBm சk9 Zைறoற-. 

  12னr நாm sபrதகdக?2 sவ�பm ப]h பாrt9Bkoேறாm. ஒvெவாB 

!ரkB9k{m அனnத sபrதகdகll காணpபAo2றன. பாபp !ரkB9க?2 அனnத 

sபrதகdகைளk Zhp!Uட அனnதtதாl வZtதாl வBm எSXkைகkl 

ெபBmபZ9 sபrதகdக?2 பல2தBm சk9 Zைறn-, �த1llள ஒB பாகஅளLkZ 

சமமாக ஆovAo2றன. இvவா0 அனnத பZபாக sபrதகdகll ஒேரகாSடகm 

:லm -ஒேர -Sடாக அ[oற- . இைத ஒB அiபாககாSடkகாதm எ20 

ெசாlo2றனr.  

   �த1llள sபrதகdக?2 அனnத பZபாகm இரSடாவ- அiபாககாtகாSடகm 

:லm அ[n- அத2 பல2தBm சk96m Zைறoற- . இvவா0 ஒvெவாB 

அiபாககாSடkகாதm :லm பாபp !ரkB9க?2 பல2தBm சk9 அனnதt9l 

ஒBபZ9 அனnதt9l ஒBபZ9யாக ஆokெகாSேட ேபாoற-. இ-ேபா2ற 

அiபாககாSடkகாதdகll சdkயாத ஆkரm 1ைறகll sகco2றன, இnத அளL 

காலt9l s99காSடkகாதm ஒB1ைற sகcoற-. ேம{m அ^rவகரண ம]0m 

அsvvBt9கரண காலt9l இ-ேபா2ற s99காSடkகாதdகll சdkயாத ஆkரm 

1ைறகll sகco2றன.  

   அiபாககாSடkகாதt9l சாதாேவத�யm 1தலான \SXயp !ரkB9க?2 

பல2தBm சk9 Zைறவ9lைல எ2பைத sைனvl ெகாlledகll. அத]Z மாறாக 

ஒvெவாB சமய1m \SXயp !ரkB9க?2 பல2தBm சk9 அ9கமாokெகாSேட 

ேபாoற-. ஆனாl s99காSடkகாதm :லm s99 எ2னேவா பாபm, \SXயm 

ஆoய இரSA !ரkB9க?{m Zைறoற-.  

   இvவா0 அ^rவகரணt92 1தl சமயt9l \SXய ம]0m பாபp !ரkB9க?2 

பல2தBm சk9 எvவளL இBnதேதா அ-, அ^rவகரணt92 கைடJ சமயt9l 

\SXயp !ரkB9க?2 பல2 தBm சk9 12 இBnதைதvட அனnத மடdZ 

அ9கKt-m, பாபp !ரkB9க?2 பல2 தBm சk9 12 இBnதைதvட அனnத 
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மடdZ  Zைறn- ேபாவ-m  காணpபAo2றன. இvவா0 ஆ^rவகரணt92 தZ9யான 

அnதr1qrtத காலm 1Tnத !றZ அsvvBt9 கரணm ஆரm!koற-.  

  அQvN't&கரணm: ேமேல அ^rவ கரணt9l எnத நா2Z அவJயdகll 

sகcவதாகc ெசாlலpபUடேதா அைவகll இnத கரணt9{mqட sகco2றன. 

அ தா வ - ZணsேரX , Zணச dkர ம ண m , s9 9 காSட kகா த m , 

அiபாககாSடkகாதdகll , ேம{m s99 பnதாபசரணm 1தலாைவகll 

எlலா1mqட sகco2றன. இ9l ேவ0பாA எ2னெவ2றாl இnத கரணt9l எlலா 

சமயt9{m எlலா உkrக?ட1m பKணாம vYt9 ஒேர மா9Kயாக சமமாகk 

காணpபAoற-. அதாவ- 1kகாலt9{m அsvvBt9 கரணtைத ெசy6m எlலா 

உkrக?2 ஆ2மt�yைம-பKணாமvYt9 இnத கரணt92 ஒvெவாB சமயt9{m 

சமானமாகேவ-ஒ20ேபாலேவ இBko2றன.  

     அsvvBt9கரணt92 தZ9யான அnதr1qrtத காலt9l ஒvெவாB சமய1m 

vYt9 அனnத மடdZ அ9கKt-k ெகாSேட ேபாoற-, ஆனாl பல உkrகll 

ேநாkol ஒvெவாB சமய1m ஒேர மா9Kயான vYt9ேய காணpபAoற-. ஆைகயாl 

அsvvBt9 கரணt92 தZ9யான அnதr1qrtத காலt9l எtதைன சமயdகll 

இBko2றனேவா அtதைன ஒேரமா9Kயாக அ9கKt-kெகாSA ெசl{m 

பKணாமdகll இBko2றன. இdZ ஒvெவாB சமய1m ஒேர மா9Kயாகேவ ஒvெவாB 

பKணாம1m இBpபதாl இைவக?l Zைறnத-, மt9மமான-, அ9கமான- எ2ற 

ேவ 0 பா A க ll காண pப A வ 9 lைல . இ த னாlதா2 இ nத  க ரணtைத 

அsvvBt9கரணm எ20 ெசாlo2றனr. svvBt9 எ2றாl பKணாமdக?l 

ேவ0பாA இBtதl, அsvvBt9 எ2றாl பKணாமdக?l ேவ0பாA இlலாைம 

எ2பதாZm.  

  இdZ vYt9 ேநாkol மUAேம பKணாமdக?2 சமtத2ைம இBkoற- எ20 

\Kn- ெகாllள ேவSAm. க9, ேலVயா, உடx2 வTவm, sறm, ஞானm, உதயமாZm 

கஷாயdகll 1தxயனவ]hl ேவ0பாAகll இBnதா{mqட; 1kகாலt9{m, 

:Lலo{m இnத கரணtைத ெசy6m எlலா அனnத உkrக?2 vYt9 மUAm 

சமமாகேவ இBkகற-. அnத vYt96m ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdகாக 

அ9கKt-k ெகாSேட ேபாoற-.  

  அ^rவகரணm ம]0m அsvvBt9கரணm இnத இரST{m இ2im ஒB 

vtயாச1m இBkoற-. இnத கரணt9l sகlm s99 காSடkகாதt9l s99 

காSடகm, அiபாககாSடகm ம]0m s99பnதt92 அளL எlலாm Zைறo2றன. 

இத]Zk காரணm s99சtதா ேம{mேம{m Zைறn-ெகாSேட ேபாவதாl இnத 

காSடகdகem ம]0m s99பnத அளLmqட ேம{mேம{m  Zைறn-ெகாSேட 

ேபாoற-. காSடகdகekZllem அதாவ- -Sடdக?2 அளLm Jh-Jhதாக 

ஆo2றன, ம]0m s9பnதt9l Zைறn- ெகாSேட ேபாZm அளLmqற Zைறoற-.  
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   எpேபா- உkr அ^rவகரணtைத 1Tt- vUA அsvvBt9கரணt92 1தl 

சமயt9l வBoறேதா அpேபா- அத2 s99காSடக ஆயாm ஜக2ய பlயt92 

அசdkயாதt9l ஒB பாகt9]Z சdயாதt9l ஒBபZ9 அளேவ அ9கமாக 

இBkoற-. 1தl சமயt9ேலேய அnத அ9கமாக இBkZm பZ9 -Sடாo vlnத 

!றZ எlலா உkrக?2 பKணாம vYt9 அlல- கஷாயt92 மnதtத2ைம சமமாக 

ஆZ m கா ரணtதாl s9 9 காSட kகாத m , அi பாக காSட kகாத m , 

s99பnதாபசரணm, ZணsேரX srஜைர ம]0m Zணசdkரமணm இைவகll 

எlலாm எlலா உkrக?டt-m சமமாக இBpபைதk காண1Toற-.   

   ஆனாl இdZ எlலா உkrக?ட1m ஒேரமா9Kயான ேயாகm இBkக ேவSAm 

எ2ற sயமm இlைல ஆதனாl அைவக?2 !ரேதசபnதm சமமாக இBkக ேவSAm 

எ2ற sயமm-கUடாயm இlைல.  

  அ^rவகரணt92 காலtைதvட அsvBt9கரணt92 காலm அlபமான--

Zைறவான- எ20 12னேர நாm பாrtேதாm. அதாவ- அ^rவகரணt92 காலt9l 

சdயாதt9l ஒBபZ9 அளேவ  அsvBt9கரணt92 காலமாZm . நாm 

அdkகசn-BVTkl அ^rவகரணt92 காலm 8 சமயdகll எ20 எAt-k 

ெகாSேடாm. அnத சமயdக?2 எlலா பKணாமdக?2 ஒUAெமாtத எSXkைக 

4096 எ20 எAt-k ெகாSேடாm. இpேபா- இdZ அsvBt9கரணt92 காலm 4 

சமயdகll எ20 ைவt-k ெகாllேவாm. ஒvெவாB சமயt9{m ஒB பKணாமm எ2ற 

கணko2பT இdZ ெமாtதm 4 பKணாமdகll இBkZm, அைவ6m oரமமாக அனnத 

மடdZ vYt9 அைடn- ெகாSேட ேபாவதாக இBkZm அதாவ- கஷாயm ேம{m 

ேம{m  மnதமாokெகாSேட ேபாZm.  

   அ^rவகரணt9l sகlm எlலா அவJயகdகem இdZmqட sகcnத வSணm 

இBko2றன . ஞாேனாபேயாகm Ytதாtமாvl ஒ2hkெகாllem 1ய]Jkl 

இBkoற--ெநBdok ெகாSTBkoற-, ஆனா{mqட இpேபா- பKணாமt9l 

<tயாt-வm இBkoற- , இpேபா-m <tயாt-வ கrமt92 sேஷகdகll 

உதயt9]Z  வn-ெகாSA  இBko2றன . அsvvBt9கரண காலtைத 

சdkயாதtதாl வZkக வBm எSXkைகkl பZபாகm-அ9கபாகm க[nத !றZ 

அதாவ- இnத அsvvBt9 காலt9l ஐn9l நா2Z பாகm க[nத !றZ 

அnதrகரணm sகcoற-. 

  அnதrகரணm: Zhp!Uட sேஷகdக?2 எlலா 9ரvயdகைள6m ேவ0 

sேஷகdக?l அதாவ- அdேகேய உllள �c அlல- ேமl உllள sேஷகdக?2 

ெகாSA ேசrt- அnத Zhp!Uட sேஷகdகைள இlலாமl ெசyவைத அnதrகரணm 

(இைடெவ? உSAபS|தl ) எ20 ெசாlo2றனr . இnத அnதrகரணm 

தrசனேமாஹ�ய கrமt9l மUAேம ெசyயpபAoற-.  

   அனா9 <tயா9BVT உkKடm தrசனேமாஹ�ய கrமt92 <tயாt-வ !ரkB9 

ஒ20 மUAேம சtதாvl இBkoற-. ஆைகயாl இdZ <tயாt-வ !ரkB9kl 
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இைடெவ? உSAபSணp பAoற-. சா9 <tயா9BVT உkKடm தrசனேமாஹ�ய 

கrமt92 <tயாt-வm, சmயk<tயாt-வm, சmயtவp !ரkB9 ஆoய :20m 

சtதாvl இBkoற- . அdZ  அnத  :20  !ரkB9க?{m இைடெவ? 

உSAபSணp பAoற-. 

    இnத இைடெவ? அsvvBt9 காலt9]Zp !றZ உதயt9]Z வBm தZ96ைடய 

sேஷகdக?l அதாவ- ZணsேரXJrV ம]0m அத]Z ேமl உllள Jல 

sேஷகdக?l ெசyயpபAoற-. அதாவ- அnத Zhp!Uட sேஷகdக?2 எlலா 

பரமா|kகem ெகாzசm �ேழ6m , ெகாzசm ேமேல6m ெகாSA ேசrkகp 

பAo2றன. இnத காKயm அபகrஷணm ம]0m உtகrஷணm :லm sகcoற-. 

அதனாl அdZllள sேஷகdகll இlலாமl ேபாo2றன. எtதைன sேஷகdகll 

இlலாமl ேபாoறேதா அnத எSXkைகைய அnதராயாm எ20 ெசாlo2றனr. 

இnத அnதrகரணt92 :லm sேஷகdகdக?l உைடkகpபடாத வKைச, இdZ 

ஒ20 !ரதமs99-^rவs99 (�c பZ9) ம]0m இரSடாவ--உபKத2 s99 (ேமl 

பZ9) என உைடn- இரSA பாகமாகp !ளL பAoற-. அதாவ- இnத கrமt92 

sேஷக அைமp!2 இைடkl அnதr1qrtத அளL இைடெவ? vln- vAoற-. 

இைடெவ?ைய உSAபS|m இnத vதானm-இnத ெசயl-இnத காKயm ஒB 

அnதr1qrtதt9l ^rt9யாo vAoற-. இnத காலtைத அnதrகரணகாலm எ20 

ெசாlo2றனr. ஒB s99காSடkகாதm sகழ எvவளL அlப-<கkZைறnத 

சமயdகll ஆoறேதா அvவளL அlப காலt9l இnத அnதrகரணm sகcn- 1Tn- 

vAoற-. 

 

     அnதrகரணm :லm எnத sேஷகdகll இlலாமl ேபாoறேதா அத]Zk �ேழ உllள 

sேஷகdகைள !ரதமs99 எ20 ெசாlo2றனr . !ரதமs99kl உllள 

sேஷகdகll அsvvBt9கரணt92 �த<BkZm காலt9l உதயமாo vln- 

vAo2றன. இைடெவ?kZ ேமேல உllள sேஷகdகைள tv9ய s99 அlல- 

உபKத2 s99 எ20 ெசாlo2றனr. அ9l அntத ேகாடாேகாT கட]கால அளL 

sேஷகdகll இBko2றன.  

   !ரதமs99k2 <tயாt-வ கrம sேஷகdகll ஒvெவாB சமய1m உதயt9]Z 

வBo2றன ம]0m அpேபா- உkBkZ <tயாt-வ உணrL இBn-ெகாSA 

இBkoற-. <tயாt-வ கrமm உதயமாokெகாSேட இBkZmேபாேத உkr 
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சmயkt-வtைதp ெப]0vAm எ2ப- எpேபா-m இயலாத ஒ2றாZm. அnதrகரணm 

sகcnத !றZ அsvvBt9கரண காலt9ேலேய tv9ய s99kl இBkZm 

<tயாt-வகrம sேஷகdகll உபசமsைலைய அைடயைவkகp பAo2றன அதாவ- 

அைவக?l உtரைண அlல- உதயm scn- �koரமாக உதயt9]Z வர 

1Tயாதவா0 அைவகll பதpபAtதp பAo2றன.  

  உபசமகரணm: தrசனேமாஹ�ய கrமt9l இைடெவ?ைய உSAபSண !றZ 

tv9ய s99kl இBkZm <tயாt-வகrம sேஷகdகll அதாவ- <tயாt-வp 

!ரkB9க?2 பரமா|kகll எnத vt9{m உதயt9]Z வர1Tயாமl ெசyயp 

ப A o2றன . இைத ேய  உப ச ம க ரணm எ20  ெசாlo2றன r . எ vவா 0 

Zணசdkரமணt9l ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ 9ரvயm சdகர<koற- 

எ20 பாrtேதாேமா அ-ேபால இdZ உபசமகரXlqட ஒvெவாB சமய1m 

அசdkயாத மடdZ 9ரvயm உபசமமைடயc ெசyயpபAoற-. அதாவ- உதயேமா 

அlல- உtரைணேயா அைடய 1TயாதபTc ெசyயpபAoற-.  

   இnத உபசம vதானt9l அதாவ- உபசமகரணt9l tvtய s99kl உllள 

<tயாt-வt92 பரமா|kகைள Lணச5kரமண பாகஹாr எSXkைகயாl 

வZtதாl ஈLtெதாைக எvவளL வBoறேதா அvவளL பரமா|kகll ஒvெவாB 

சமய1m உபசமm ெசyயpபAo2றன. ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ-

அசdkயாதZண 9ரvயm உபச<kகp பAoற- ம]0m இvவா0 ஒB அnதr1qrtத 

காலt9l tvtய s99kl உllள எlலா 9ரvய1m-<tயாt-வt92 எlலா 

பரமா|kகem உபச<kகp பAo2றன. இnத காலtைத உபசமகரணகாலm எ20 

ெசாlo2றனr.  

  !ரதம s99kl தrசனேமாஹ�ய கrமt9l எvவளL sேஷகdகll 

இBko2றனேவா அtதைன சமயmவைர அlல- அsvvBt9கரணm 1Tய எvவளL 

காலm பாko  இBkoறேதா  அ-வைர  இnத  உபசமvதானm sகcn- 

ெகாSேடkBkoற-. இnத காலt9l <tயாt-வ கrமt9l மUAm ZணsேரX 

sகcவ9lைல ஆனாl ஆ6ll கrமm தvர ம]ற எlலா கrமdக?{m ZணsேரX 

sகcn- ெகாSேடேய இBkoற- . 12னr <tயாt-வ கrமt9l எvவளL 

ZணsேரX அைமp\ sகcnதேதா அ9xBn- ஒvெவாB sேஷகமாக உயt9]Z 

வn- vln-ெகாSA இBkoற-.  

  

   இvவா0 எ-வைர உபசமvதானt92 :லm tvtயs99kl உllள <tயாt-வ 

கrமt92 9ரvயm உபசமt9l ைவkகpபAm காKயm sகcn- ெகாSA 

இBkoறேதா , அ-வைர  !ரதமs99k2 <tயாt-வ கrம  sேஷகdகll 

ஒvெவா2றாக உதயமாok ெகாSA இBkoற-. உபசமvதான காலt9l உkr 

சாசாதன Zணsதானtைத அைடவ9lைல ஏென2றாl அnத சமயt9l <tயாt-வ 

கrமm உதயt9l இBkoற-, Zணsதான1m 1தl <tயாt-வ Zணsதானமாகேவ 

இBkoற-. சாசாதன Zணsதானt9]Z வBm உkr ஔபச<க சmயkt-வ 
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sைலkxBn- இ[n- அனnதாiபn9 கஷாயt92 உதயtதாl சாசாதன 

சmயkt-வm எ2ற ெபயr ெகாSட இரSடாவ- Zணsதானt9]Z வBoற-.  

   அsvvBt9கரணt92 கைடJ சமயt9l !ரதமs99k2 கைடJ sேஷகm 

உதயt9]Z வn- vln- vAoற-, அத]Z அAtத சமயt9l அnதராயாm-

இைடெவ? இBkoற-. அdZ <tயாt-வ கrம sேஷகேம இlைலயாைகயாl 

<tயாt-வ கrம உதயm qட இlலாமl ேபாoற-. tvtயs99kl <tயாt-வ கrம 

9ரvயdகll சtதாvl பTn9Bko2றன ஆனா{m அைவ எlலாm உபசமm - தXL 

ெசyயpபUட sைலkl ைவkகpபUA இBko2றன. அதனாl அdoBn- !Kn- 

அnதராயாm காலt9l அைவகll தp!t- உதயt9]Z வBm sைல6m தைடெசyயp 

பUAllள-. அைவக?l இnத காலt9l அபகrஷணm-உtகrஷணm 1தxயன எ-Lm 

sகழ1Tயா-. ஆைகயாl அsvvBt9கரணm 1Tnத அAtத சமயt9l இைடெவT 

காலm -வdoயLடேனேய உkr !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப0oற-. 

  இdZ தrசனேமாஹ�ய கrமm அnதrகரணm ம]0m உபசமகரணm :லm 

உபசமமாoற-, ம]0m அனnதாiபn9 kேராத, மான, மாயா, ேலாபm ஆoயைவ 

அpரசsத உபசமm அைடo2றன. அனnதாiபn9 !ரkB9க?l இைடெவ? 

உSடாவ9lைல, ஆனாl அைவக?2 உதயm அp!ரtயாkயானm 1தலான ேவ0 

!ரkB9கll வTvl உSடாo2றன. இdZ அனnதாiபn9kl அpரசsத உபசமm 

sகcoற- . அpரசsத உபசமm :லm எnதk கrmp !ரkB9கll உபசாnத 

மைடoறேதா அைவக?l அபகrஷணm, உtகrஷணm, சdkரமணm அைடதl 

சாt9யமாZm, ஆனாl அைவகll உதயாவ?kl �ைழய மUAm அiம9 இlைல. 

இnத வ[1ைறpபT அnதராயா<2 1தl சமயt9xBnேத தrசனேமாஹ�யm, 

அனnதாiபn9 kேராதm 1தலானைவக?2 !ரkB9, !ரேதச, s99 ம]0m 

அiபாகm இைவக?l 1lைமயாக உபசமm sகcவதாl , ஔபச<க 

தtவாrtதsரtதான வTவ சmயkt-வtைதp ெப]0  உkr !ரதேமாபசம 

சmயk9BVTயாக ஆoற-.  

  அனா9 காலமாக ஒvெவாB சமய1m <tயாt-வ கrம உதய1m ம]0m உkK2 

:டநm!kைக உணrLm இBn- ெகாSேட இBnத- , இpேபா- அைவகll 

1lைமயாக தAkகpபUA vUடன. இdZ இpேபா- <tயாt-வ கrம உதய1m 

இlைல, உkKடm :டநm!kைக உணrLm இlைல, ஆனாl சmயkt-வtைத-

ந2நm!kைகையp ெப]0 vAoற-. இpேபா- உபேயாக1m Ytதமாக இBkoற- 

ேம{m பKண96m qட Ytதமாக இBkoற-. இ5L உபேயாகm எ0ப. அ\N0 

அ\|m த0ைமைய|m, அ\nதைத ந0L Fn&t. ெசy|m பZn.ைர (அதாவ. 

அ\nதைத Fn&t. ஒ' உK&யான Vc[kL வ'தl) எ0Km, பZண& எ0ப. 

sரtைத-அApராயm-Aரb&-உணr[ எ0Km XZn. ெகாllள ேவexm.  

   கரண பKணாமt9l உபேயாகt92 Ytதtத2ைம காரணமாக அதாவ- 

sஜYtதாtம 9ரvயtைத-த2ைன த2 ஞானtதாl அh6m vஷயமாகc ெசy- 

அைதேய பாrt-kெகாSA இBpபதாl பKண9-நm!kைக ந2நm!kைகயாக 
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ஆovAoற-- சmயkதKசனm, சmயkஞானm, சmயkசாKt9ரm வTவ ேமா~மாrkகm 

-வdo vAoற-, அtn9Kய (இn9Kயt ெதாடr!lலாத ஆtமாேவ தாேன எnத 

\ல2க?2 சகாய1m இ2h ேநரTயாக அiபvkZm) ஆனnதtைதp ெப0oற-.  

   ெஜயேசனாசாKயாK2 ெமா[kl ெசாlல ேவSAெம2றாl QஜOtதாtமபாவனா 

வcவ சNகlப sவசmேவதன ஞானt&0 பலtதாl, QrNகlப QஜOtதாtமா^/& 

அைடயpபxdற.. இdZ 1nதய பrயாயtைதp ப]h நமkZ ெதKயpபAtதp பAoற-. 

ஞானm த2 sஜYtதாtமாைவ அhவ9l எpேபா- ஒ2hvAoறேதா அpேபா- அத]Z 

ேபத<lலாத அகSட ஆtமாேவ (ஆtமாேவ ஒB !Kkக1Tயாத ஒB 1lpெபாBளாக) 

ம]0m �தராக (இராக உணrL இlலாத) ஆtமா அiபவt9]Z வBoற-. இdZ 

sஜYtதாtமபாவனாvl பாவனா எ2ப92 ெபாBll ஏகாkரதா-ஒ2hvAதl-

ஒ2றாopேபாதl எ2பதாZm . சNகlபm எ2ப- ஞானt92 vேசஷமாZm-

JறpபாZm ம]0m QrNகlபm எ2ப- ேபத<lலாத-!KLகll அ]ற அேபத 

sஜYtதாtமா ம]0m இராகம]ற Ytேதாபேயாகtைதk காUAவதாZm. இpேபா- 

!ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l எ2ென2ன ெவlலாm sகco2றன எ2பைதp 

ப]h அAtத கTதt9l சrcைச ெசy- \Kn- ெகாllளலாm. 

                                                              ெஜy `ேனn9ரா. 

                        

                                                                                                                                  - உdகll அmமா. 
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                                                         Aரதேமாபசம சmயkt.வm    

கTதm-11                                                                                                                          4-11-2002 

     !Kய �னா, ேமானா,  

     அேனக உtதம Yபா�rவாதm. 

     அனா9 காலமாகk ெகாSAllள :டநm!kைகk2 காரணtதாl இnத உkr !றp\, 

இறp\ வTவp !றvcYழ]Jkl Jko இnத உலகm 1lவ9{m Y]ht 9Kn- 

ெகாSTBkoற-. எpேபா- Zhp!Uடt தZ96ைடய உkr, `ேனn9ர பகவானாl 

ெசாlலpபUடt தt-வ உபேதசtைத  ஆrவ1ட2 ேகUA , ேகUட  அnத 

தt-வdகைளp ப]h 9Bmபt9Bmப Jnதைன ெசy- , அnத தt-வdகll 

இpபTtதா2 இBko2றன எ20 அைத உ09pபAt-oறேதா அpேபா- அnத உkr 

ஐn- லp9க?2 வ[யாக !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப0oற-.  

  உkK2 வளrn- ெகாSேட ேபாZm vYt9 உணrv2 s<tதtதாl 

கrமdக?lqட எ2ென2ன மா]றdகll sகco2றன எ2பைதp ப]h நாm சrcைச 

ெசy- ெகாSA வBoேறாm. அsvvBt9 கரணt92 அAtத சமயt9ேலேய உkr 

!ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப0oற- . பKணாம vYt9k2 -�ய 

உணrLtத2ைமk2-மnதகஷாயt92 த2ைமயாl இdZqட எ2ென2ன Jறpபான 

மா]றdகll sகco2றனேவா அைவகைளp ப]h இpேபா- சrcைச ெசyயலாm.  

      !ரதேமாபசம சmயkt-வt92 1தl சமயt9xBnேத tvtய s99kl உபசமm 

ெசyயpபUட <tயாt-வp !ரkB9க?2 9ரvயt9l Zணசdoரமணm sகழt 

-வdovAoற- . தrசனேமாஹ�யt92 <tயாt-வp !ரkB9k2 9ரvயm 

(பரமா|kகll) ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ oரமமாக சmயk<tயாt-வm 

ம]0m சmயkt-வp !ரkB9 வTvl மா]றமைடo2றன. ஆனாl இpேபா- 

<tயாt-வ கrமt9l ZணsேரX, s99காSடkகாதm, அiபாக காSடkகாதm  

1தxயன sகcவ- s20ேபாo2றன. ஆனாl ஞானாவரணm 1தலான கrமdக?l 

இைவகll எlலாm இpேபா-m sகcn- ெகாSேடதா2 இBko2றன. இdZ 

<tயாt-வ கrமt92 உதய1m இlைல, பnத1m இlைல.  

    12னr <tயாt-வt9l எ2ன பல2தBm சk9 இBnதேதா அ- ஆkரkகணkகான 

அiபாக காSடkகாதm :லm அனnதt9l ஒBபாக அளL பல2 ெகாAkகk 

qTயதாக ஆo அvவளேவ  �த<Bkoற- . அைவக?xBn-  ெகாzசm 

பரமா|kக?2 பல2தBmசk9 ேம{m அனnதt9l ஒBபZ9யாகp பல�னமைடn- 

vAo2றன, அைதேய சmயk<tயாt-வp !ரkB9 எ20 ெசாlo2றனr. ம]0m 

அைதvட எnத பரமா|kக?2 பல2தBm சk9 ேம{m அனnதt9l ஒB பZ9யாகp 

பல�னமைடn-  vAo2றனேவா  அைவகll சmயkt-வp !ரkB9யாக 

ஆovAo2றன.  
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   இvவா0 <tயாt-வt92 பல2தBm சk9 அனnத மடdZ பல�னமைடn- ஒB 

<tயாt-வ p ! ரkB9kxBn-  :20  ! ரkB9களாக -<tயாt-வ m , 

சmயk<tயாt-வm, சmயkt-வm என :20 தrசனேமாக�யp !ரkB9களாக 

ஆovAo2றன. இைதtதா2 !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l <tயாt-வm 

:20 -SAகளாகp !Kn- :20 தrசனேமாக�யp !ரkB9கll வTvl சtதாvl 

இBpபதாகc ெசாlலpபAoற-.  

   இைவக?l பல2தBm சk9 எ2னேவா oரமமாக அனnதt9l ஒBபாகm-

அனnதt9l ஒBபாகமாகk Zைறn-  ேபாo2றன , ஆனாl இைவக?2 

பரமா|kக?2 எSXkைக oரமமாக அசdkயாதt9l ஒBபZ9-அசdkயாதt9l 

ஒBபZ9யாகேவ இBko2றன . இvவா0 எSXkைக ேநாkol <tயாt-வ 

9ரvயt92 எSXkைகkl அசdயாதt9l ஒBபாகm சmயk<tயாt-வ 

9ரvயt92 எSXkைகயாகLm, அைதvட அசdkயாதt9l ஒBபாகm சmயkt-வ 

9ரvயt92 எSXkைகயாகLm இBko2றன. ஆனாl பல2 தBm சk9 ேநாkol 

<tயாtவ 9ரvயt92 பல2தBm சk9 ஐn- லp9கekZ 12 இBnதைதvட 

அனnதt9l ஒBபாகமாக வ{vழn- vAoற-. சmயk<tயாt-வ 9ரvயt92 பல2 

தBm சk9 அைதvட அனnதt9l ஒBபாகமாக வ{vழn- vAoற-. ேம{m 

சmயktவ 9ரvயt92 பல2 தBm சk9 அைதvட அனnதt9l ஒBபாகமாக 

வ{vழn- vAoற-. 

   

     1தl சமயt9xBnேத ஒB அnதr1qrtதகாலm வைர <tயாt-வ கrம 

9ரvt9l Zணசdkoரமணm sகcoற-. ஒvெவாB சமய1m அசdkயாத மடdZ 

பரமா|kகll சdkரமணtைத அைடo2றன. 1தl சமயt9l <tயாt-வ கrமt92 

Jல பரமா|kகll சmயk<tயாt-வ ம]0m சmயkt-வp !ரkB9 வTvl 

மா]றமைடo2றன. இ9l சmயk!ரkB9k2 9ரvயtைதvட சmயk<tயாt-வp 

!ரkB9k2 9ரvயm அசdkயாத மடdகாZm.  

   <tயாt-வ கrமt92 1தl சமயt9l மா]றமைடnத 9ரvயtைதvட அசdkயாத 

மடdZ 9ரvயm இரSடாவ- சமயt9l அnத இரSA !ரkB9 vTvl மா0oற-. 

இதனாl 1தl சமயt9l இBnத சmயk<tயாt-வ 9ரvயtைதvட இரSடாவ- 

சமயt9l சmயkt-வp !ரkB9k2 9ரvயm அசdயாத மடdகாக அ9கமாoற-. 

அேதேபால இரSடாவ- சமயt9l இBnத சmயk<tயாt-வ 9ரvயtைதvட 

:2றாவ- சமயt9l சmயkt-வp !ரkB9k2 9ரvயm அசdயாத மடdகாக 

அ9கமாoற-. அேதசமயm :2றாவ- சமயt92 சmயk<tயாt-வt92 9ரvயm 

அைதvட அசdkயாத மடdகாக இBkoற-.  

   

  [அதாவ- மா]றமைட6m கrமdக?2 எSXkைக சmயk<tயாt-வt9l 

ெகாzசm அ9கமாLm அைதvட ச]0  Zைறவான 9ரvயm சmயktவp 

!ரkB9யாகLm மா0o2றன எ20 அhயLm.] இvவா0 அnதr1qrtத காலmவைர-

Zணசdkoரமண காலmவைர பாm\ நகrவ-ேபால அசdkயாத மடdZ oரமமான 

மா]றm sகcoற-. இைத நாm அdkக சn-BVT :லm பாrkகலாm. 4 எ2ற 
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எSXkைகைய அசdkயாதமாக எAt-kெகாSA இைத படt9l காUTயபT 

\Kயைவko2றனr.  

         

       

   Zணசdkரமணகாலm 1Tnத !றZ இ-ேபா2ற சdkரமணm அlப அளvl-<கk 

Zைறnத எSXkைகkl sகcn- ெகாSA இBkoற-, அைத Ntயாt ச5kரமணm 

எ20 ெசாlo2றனr . vtயாt எ2றாl மnதமாக sகcதl எ20 \Kn- 

ெகாlledகll. இdZ vYt9 மnதமாவதாl அlப எSXkைகkேலேய சdkரமணm 

sகcoற-.  

  இvவா0 சmயk-வtைதp ெப]0  Jல உkrகll 1தl <tயாt-வ 

Zணsதானt9xBn- 4-வ- அசyயம சmயk9BVT Zணsதானt9]Zm, Jலr 5-

ஆவ- ேதசvரத Zணsதானt9]Zm , ம]0m Jலr 7 -வ- அ!ரமtத 

Zணsதானt9]Zm ெசlo2றனr. 5-ஆவ- ம]0m 7-வ- Zணsதானt9]Zc 

ெசl{பவrக?டm (:2றாகp !Knத தசrசனேமாஹ�ய கrமt92) s99 சtதா 4-

ஆவ- Zணsதானt9]Zc ெசl{பவrக?2 (:2றாகp !Knத தசrசனேமாஹ�ய 

கrமt92 ) s99 சtதாைவvட சdkயாtவாபாக -சdkயாtவாபாக அளவாக 

இBkoற-. ஏென2றாl அவrகeைடய vYt9 அ9கமாக இBpபேத இத]kZk 

காரணமாZm.  

   4-ஆவ- Zணsதானt9]Zc ெசl{m உkr <tயாt-வt-ட2 அனnதாiபn9 

கஷாய நா2ைமகைள அ!ரசstத உபசமm ெசyoற-, 5-ஆவ- Zணsதானt9]Zc 

ெசl{m உkr <tயாt-வt-ட2 அனnதாiபn9 , அpரtயாkயானm ஆoய 

கஷாயt92 இரSA நா2ைமகைள அ!ரசstத உபசமm ெசyoற-, அேதசமயm 7-

வ- Zணsதானt9]Zc ெசl{m உkr <tயாt-வt-ட2 அனnதாiபn9, 

அpரtயாkயானm , !ரtயாkயானm ஆoய கஷாயt92 :20 நா2ைமகைள 

அ!ரசstத உபசமm ெசyoற-. அைவக?2 உதயm இlைலயாைகயாl உkK2 மnத 

கஷாயவTவ vYt9 அ9கமாoற-. இnத காரணtதாl s99சtதா அ9கஅளL 

Zைறoற- ம]0m ZணsேரX srஜைரqட அசdkயாத மடdகாக ஆoற-. 7-ஆவ- 
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Zணsதானt9]Zc ெசl{m உkr 4-ஆவ-, 5-ஆவ- Zணsதானt9xBn- ேமேல 

ெச lo ற - எ 2ற  ந m! kைக  த வ றான- எ 2ப - இ nத  க rம dக ? 2 

அவsைதக?xBn--sைலேவ0பாAக?xBn- உ09யாoற-. அேதேபால ஒBவr 

<t9யாt-வ sைலkl 9ரvயxdo sராவகr, அlல- 9ரvயxdo 1G sைலைய 

ஏ]பதாl மUAேம  அவr சmயkt-வt-ட2 5 -ஆவ- , அlல- 7 -ஆவ- 

Zணsதானtைத அைடoறாr எ2ப-qட உ09 இlைல. 5-ஆm Zணsதானt9]Z 

ெசlபவr 9ரvயxdo sராவகr sைலைய ஏ]hBpப-m, 7-ஆm Zணsதானt9]Z 

ெசlபவr 9ரvயxdo 1Gவr sைலைய ஏ]hBpப-m அவJயm எ2ப- 

உdகekZt ெதKnத-தா2. ஏென2றாl தZ9யான 9ரvயxdகm இlலாமl 

பவxdகtைதp ெபற1Tயா-.  

  [9ரvய xdoயாக இBnதா{m ஒBவK2 vYt9t த2ைமைய ைவtேத அவr 

!ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l 5-அ- அlல- 7-வ- Zணsதான sைலைய 

அைடoறாr. !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l எnத 9ரvய xdகtைத6m 

ஏ]காதவr 4-ஆm Zணsதானtைதேய அைடoறாr . 9ரvயxdo sராவகr 

!ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l அனnதாiபn9 கஷாய நா2ைம இlலாத 

vYt9t த2ைமைய மUAேம ெவ?pபAt9னாl , 4-ஆm Zணsதானtைதேய 

அைடவாr, ஆனாl அேதசமயm ேவ0ஒB 9ரvயxdo sராவகr அனnதாiபn9 

ம]0m அpரtயாkயான கஷாய நா2ைமகll இரSAm இlலாத vYt9t த2ைமைய 

ெவ?pபAt9னாl அவr 5 -ஆm Zணsதானtைத அைடoறாr . அேதேபால 

9ரvயxdo 1Gவr !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l அனnதாiபn9 கஷாய 

நா2ைம இlலாத vYt9t த2ைமைய மUAேம ெவ?pபAt9னாl 4-ஆm 

Zணsதானtைதேய அைடவாr, அவேர அனnதாiபn9 ம]0m அpரtயாkயான கஷாய 

நா2ைமகll இரSAm இlலாத vYt9t த2ைமைய மUAேம ெவ?pபAt9னாl 5-

ஆm Zணsதானtைதேய அைடவாr. ஆனாl எnத 9ரvயxdo 1Gவr !ரதேமாபசம 

சmயkt-வ காலt9l அனnதாiபn9, அpரtயாkயானm, !ரtயாkயானm ஆoய 

:20 கஷாய நா2ைமகem இlலாத vYt9t த2ைமைய ெவ?pபAt-oறாேரா 

அவr மUAேம 7-ஆm Zணsதானtைத அைடவாr. இ9xBn- vYt9 sைலkZm 

9ரvய xdகt9]Zm ஏ]ப உkr 4 அlல- 5 அlல- 7-ஆவ- Zணsதானtைதp 

ெப0oற- என அhயLm. !2னr இnத உkrகll தZ9யான vYt9t த2ைமைய 

!ரதேமாசம காலt9]Zp !றZ ெவ?pபAt-m ேபா- 4-l இBn- 5-ஆவ-, 7-ஆவ- 

Zணsதானdகைள அைடய 1T6m எனLm அhயLm.] 

   

    இpேபா- !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l எ2ென2னc Jறp\கll sகco2றன 

எ2பைதp பாrkகலாm. !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l மரணm sகcவ9lைல 

எ2ப- sயமமாZm. இdZ தrசனேமாஹ�யm ம]0m அனnதாiபn9 கஷாய உதய1m 

இlைல, அைவக?2 பnத1m இlலாமl s20 vAo2றன. ஆனாl ஆ6ll கrமm 

தvர ஞானாவரணm 1தலான ம]ற கrமdக?l ZணsேரX, s99காSடkகாதm, 

அiபாக காSடkகாதm ஆoயைவகll sகcnத வSணm இBko2றன. இத2 பல2 

இnத கrமdக?l ZணsேரX srஜைர sகcoற-. 4-ஆவ- Zணsதானtைதvட 5-
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ஆவ- ம]0m 7-வ- Zணsதானt9]Zc ெசlபவrக?டm srஜைர அ9கமாகk 

காணpபAoற-, ஏென2றாl அவrக?டm vYt9 அ9கமாக இBkoற-.  

   !ரதேமாபசம சmயkt-வm ெப0m 1தl சமயt9xBnேத சmவைர6m, srஜைர6m 

-வdo  vAo2றன . !ராேயாkயலp9kl எtதைனேயா  !ரkB9க?2 

!ரkB9பnதாபசரணm sகcnதன, அைவகll இdZm qட sகcn- ெகாSA 

இBko2றன. அைவகeட2 1தl ம]0m இரSடாm Zணsதானt9l எtதைன 

கrமdகll பnத v6cJt9 sகcoறேதா அnத எlலாp !ரkB9க?2 பnத1mqட 

s20 vAo2றன -அைவகll சmவைரயாo2றன . 5-ஆவ- ம]0m 7-ஆவ- 

Zணsதானt9]Z ெசl{m உkrகekZ ேம{mபல !ரkB9க?2 பnத v6cYt9 

sகcoற-, அைவகைளp ப]h !றZ பாrkகலாm.  

  !ரதேமாபசம சmயkt-வ அnதr1qrtத காலt9l அ9கபUசm 6 ஆவ?கll 

அlல- Zைறnத பUசm ஒBசமயm �தm இBkZmேபா- அனnதாiபn9 ேகாபm, 

மானm, மாைய, ேலாபm ஆoயைவக?l ஏதாவ- ஒ20 உதயt9]Z வBமானாl, உkr 

சmயkt-வt9xBn- இ[n--!ரVடராo 2-ஆவ- சாசாதன Zணsதானtைதp 

ெப0oற-, ம]0m அdoBn- vln- <tயாt-வtைத அைடoற-.  

  ேமl qhய- sகழாமxBn-, உபசம சmயkt-வ காலm ^rt9யைடnத-m 

sயமமாக தrசனேமாஹ�யt92 :20 !ரkB9க?l ஏதாவ- ஒ20 உதயt9]Z 

வBoற-. அ- எvவா0 sகcoற- எ2பைத ஒB படt92 :லm பாrkகலாm. 

 

  !ரதேமாபசம சmயktவ காலt9l tvtய s99kl தrசனேமாஹ�ய கrமm :20 

-SAகளாக ஆoற-. இnத உபசம சmயkt-வ காலt9l அைவக?l அபகrஷணm 

:லமாக உதயேமா, உtரைணேயா எ-Lm sகழ வாyp!lைல. உபசம சmயkt-வ 

காலm 1T6mவைர அnதராயா<l தrசனேமாஹ�ய sேஷகdகll இlலாைமேய 

ெதாடroற-. ஆனாl இnத சmயkt-வ காலm ^rt9யைடnத-m tvtய s99k2 
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:20 !ரkB9க?2 பரமா|kகem, அபகrஷணm :லm அnதராயா1kZ வn- 

அnத இைடெவ?ைய sறp\o2றன-அdZ sேஷக அைமp\ உSடாo vAoற-, 

இத2 ெபாBll இைடெவ? :டpபAoற- -இைத  அntதr/ரணm எ20 

ெசாlo2றனr. உபசம சmயkt-வகாலm க[6mவைர அntதராயா<l sேஷகdகll 

இlலாத sைலkl, அnத காலm க[nத-m tvtயs99kl அபகrஷணm sகcn- 

அதl ஏதாவ- ஒ20 உதயt9]Z வBoற-.  

   இ9xBn- நாm ஒ2ைறt ெதKn- ெகாllளலாm, அதாவ- தrசணேமாஹ�ய 

!ரkB9k2 உதயtதாl உபசம சmயkt-வm vAபAவ9lைல, ஆனாl உபசம 

சmயkt-வ காலm அnதr1qrtதமாகேவ இBpபதாl, அnத காலm 1Tnத-m 

உபசமm 1TLkZ வBoற-, ஆனாl சmயkt-வ1m vAபட ேவSAm எ2ற sயமm 

இlைல. அnத :20p !ரkB9க?l உkK2 பKணாம s<tதtதாl எnதp !ரkB9 

உதயt9]Z வBoறேதா அ-ேவ உதயாவ?kZ வBoற-, ம]ற இரSA !ரkB9கll 

உதயாவ?kZ ேமேலேய இBko2றன, ம]0m உதயமாok ெகாSTBkZm !ரkB9 

வTvl [9�க]சdkரமணm அைடn- அnத வTvl உதயt9]Z வBo2றன.  

   இvvதமாக !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலm 1Tnத-m - 1. <tயாtவp !ரkB9 

உதயமானாl உkr �SAm <t9யாt-வ Zணsதானtைத அைடoற-, அlல- 2. 

சmயk<tயாt-வp !ரkB9 உதயமானாl உkr சmயk<tயாt-வ (<sர) 

Zணsதானtைத அைடoற-, அlல- 3. சmயkt-வ !ரkB9 உதயமானாl உkr 

~ேயாபசம சmயk9BVT அதாவ- ேவதக சmயk9BVTயாoற-, அதiைடய 

சmயkt-வ1m ம]0m Zணsதான1m அ9ேலேய  �Tkoற-. 

  இ9xBn- !ரதேமாபசம சmயk9BVT உkr sயமமாக <tயாt-வt9]ேக 

ெசloற- எ2ற நm!kைக sராகKkகpபAoற-. கஷாயபா�டm, தவளா, லp9சாரm, 

ேமா~மாrkகp!ரகாசm 1தலான oரnதdக?l இைதp ப]hய வrணைன 

இBko ற- . இdZ  ! ரத ேமா ப ச ம ச mய kt- வ m ப ]h  நா m பா rt- k 

ெகாSTBkoேறாm. தவளா oரnதt9l இnத !ரதேமாபசம சmயkt-வ உkrகll 

Aரதம சmயktN ம]0m அAரதம சmயktN என இரSA vதமாகc ெசாlலp 

பUTBko2றன. அனா9 <tயா9BVT உkr 1த21ைறயாக (!ரதம சmயktv) 

சmயkt-வtைதp ெப0mேபா- உபசம சmயkt-வ காலm ^rt9யான-m sயமமாக 

<tயாt-வt9]ேக ேபாoற-. ஆனாl அp!ரதம 1ைறயாக அதாவ- �SAm 

இரSடாவ- 1ைறயாக !ரதேமாபசம சmயk-வtைத ெப0mேபா- அத]Z ேமேல 

qறpபUட :20 மாrkகdகem 9றn9Bkoற--அpேபா- sயமமாக அnத அ!ரதம 

சmயktv உkr <tயாt-வt9]ேக ெசlலேவSAm எ2ற கUடாயm இlைல எ2ற 

vளkகm காணpபAoற-. ம]ற oரnதdக?l இைதpப]h இvவா0 !Kt-p 

ேபசpபடvlைல.   

    ஒ'Vைற Aரதேமாபசம சmயkt.வtைதp ெபJற AறL �exm �exm 

Aரதேமாபசம சmயkt.வtைதp ெபKதl எ0K எpபc ெசாl�d�rகll? எ20 

�dகll ேகUகkqAm. ேகedகll, உkr !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப]ற !றZ 
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<tயாt-வt9]Zp ேபாக1T6m, அlல- Jலகாலm ஷேயாபசம சmயkt-வ 

sைலkl இBn-vUAp !றZ <tயாt-வt9]Zc ெசlல1T6m. எpேபா- உkr 

இரSடாவ- 1ைறயாக சmயkt-வtைத ெப0oற- எ2றாl Jல உkrகll 

கrமdகைள ~ேயாபசமm ெசy- சmயkt-வtைதp ெப0m அlல- Jல உkrகll 

கrமdகைள உபசமm ெசy- சmயkt-வtைதp ெப0m.  

    சmயkt-வt9xBn- <tயாt-வm !றZ இரSடாவ- 1ைறயாக சmயkt-வm 

என அசdkயாத1ைற (பlயt9l அcdயாதt9l ஒB பாகm எvவளேவா அtதைன 

1ைற) sகழ1T6m . ஒB1ைற !ரதேமாபசம சmயkt-வtைத ெப]ற !றZ 

தrசனேமாஹ�யt92 :20 !ரkB9க?2 சtதா அசdkயாத வBடdகllவைர 

மUAேம இBkoற-. ஆனாl அnத உkr <tயாt-வt9]Z வnத !றZ அசdkயாத 

வBடdகll க[nத !றZ இரSடாவ- 1ைறயாக !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp 

ெபற1T6m, ஆனாl ~ேயாபசம சmயkt-வtைத <tயாt-வt9]Z வn- ஒB 

அnதr1qrtதm க[nத !றZqடp ெபற1T6m. இத]கான காரணtைதp பாrkகலாm.  

  !ரதேமாபசம சmயkt-வ உkr <tயாt-வt9]Zc ெசl{mேபா- 

தrசனேமாஹ�யt92 :20 !ரkB9க?2 s99சtதா அntதேகாடாேகாT 

கட]கால அளL இBkoற-. எpேபா-m ம]ற இரSAp !ரkB9கll <tயாt-வ 

வTvl உதயt9]Z வn-ெகாSேட இBko2றன, அதனாl அைவக?xBn- 

ஒvெவாB sேஷகமாக vlnத வSணm இBkoற-. ஆனாl \9தாக பnதமாZm 

கrமm <tயாt-வm மUAேமயாZm. இvவா0 ஒBஒB sேஷகமாக அ[n- எpேபா- 

சmயk<t9யாt-வ ம]0m சmயkt-வ !ரkB9க?2 s99சtதா <கLm அlபமாக 

ஆovAoறேதா அpேபா- அnத உkr இரSடாவ- 1ைறயாக இnத :20p 

!ரkB9கைள6m ம]0m அனnதாiபn9 கஷாயtைத6m உபசமm ெசy- 

இரSடாவ- 1ைறயாக !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெப0oற-.  

      <கLm அlபm எ2ப- எvவளL காலm எ2பைத ேகாமUடசாரm கrமகாSடm 

காைத 615-l ெசாlலpபUTBkoற-. அnத இரSA !ரkB9க?2 s99சtதா 9ரச 

உkrக?l !ரதkt-வ சாகr அளL இBkoற-, ஒBெபாh உkrக?டm ஒB 

கட]காலt9xBn- பlயt9l அசdkயாதt9l ஒB பாகtைதk க[tத !றZ வBm 

கால அளL இBkoற-. இnத காலm வBmவைர உllள காலtைத ேவதகேயாkய காலm 

எ20 ெசாlo2றனr. எpேபா- s99சtதா இைதvடk Zைறn-ேபாoறேதா 

அpேபா- அைத உபசம காலm எ20 ெசாlo2றனr.  

  ேவதகேயாkய காலt9l உkr �SAm !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp 

ெபற1Tயா-, ஆனாl ~ேயாபசம சmயkt-வtைதp ெபற1T6m, ~ேயாபசம 

சmயkt-வm எ2றா{m , ேவதக சmயkt-m எ2றா{m ஒ20தா2 . உபசம 

காலt9lதா2 உkr !ரதேமாபசம சmயkt-வtைதp ெபற1T6m. இnத உபசம 

ேயாkய காலt9l அnத <t9யாt-வt9xBn- !Knத ம]ற இரSA !ரkB9கem 

�SAm <tயாt-வ வTவமாகேவ சdகர<t- vAo2றன, இைதேய உtேவலனா 

எ20 ெசாlo2றனr. 1தxl சmயk !ரkB9 உtேவலனா அைடn- சtதாvl 
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இlலாமl ேபாoற- . !றZ சmயk<tயாt-வp !ரkB96mqட உtேவலனா 

அைடn- சtதாvl இlலாமl ேபாoற-. இvவா0 உkr சா9 <tயா9BVTயாக 

ஆன!றZ அத2 சtதாvl தrசனேமாஹ�யt92 <tயாt-வp !ரkB9 ஒ20 

மUAேம �த<Bkoற-.  

  ஆைகயாl ஒB1ைற  !ரதேமா ப சம சmயkt-வtைத  ெப]0  !றZ 

<t9யாt-வt9]Zc ெச20 அdேகேய இBkZm உkr �SAm !ரதேமாபசம 

சmயkt-வtைத அசdkசாத ேகாT வBடdகll க[nத !றேக ெபற1Toற--இnத 

இைடpபUட காலtைத !ரேமாபசம சmயkt-வt92 அnதr-இைடெவ? எ20   

ெசாlo2றன r . ஆனாl ! ரத ேமா ப ச ம ச mய k- வ t9xBn-  vln- 

<tயாt-வt9]Z வnத உkr ஒB அnதr1qrtத காலm க[nத !றேகqட 

~ேயாபசம சmயkt-வtைதp ெபற1T6m, ஏென2றாl அ- அதiைடய ேவதக 

ேயாkய காலமாZm.  

      !ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l எnத இைடெவ? காலm எ20 பாrtேதாேமா 

அnத இைடெவ? காலm சாசாதன Zணsதானt9]Zm இைடெவ? காலமாZm எ20 

ெதKn- ெகாlledகll. ஏென2றாl !ரேமாபசம சmயkt-வt9xBn- இ[nேத 

உkr சாசாதன Zணsதானt9]Z வர1T6m, ~ேயாபசம சmயkt-வt9xBn- 

இ[n- சmயk<t9யாt-வ 3-ஆm Zணsதானt9]ேகா அlல- <tயாt-வm எim 

1தl Zணsதானt9]ேகா தா2 இ[ய 1T6m, 2-ஆm சாசாதன Zணsதானt9]Z 

வர1Tயா-.                      

  ! ரத ேமா ப ச ம ச mய kt- வ tைத p ெப ]ற L ட 2 உk r < tயாt- வ 

Zணsதானt9xBn- நா2காவ- அvரத சmயkt-வ Zணsதானt9]Z வBmேபா- 

அத]Z 41 !ரkB9க?2 பnதm தைடபUAp ேபாoற--பnத v6cYt9 ஆoற-. 

பnதtதZ9யானp !ரkB9கll 120 எ20 நாm பாrt9Bkoேறாm, அைவக?l 

ேமா~மாrkகm -வdoய-ேம 41 !ரkB9க?2 பnத v6cJt9 sகcoற-. 

இpேபா- v6cJt9 எ2றாl எ2னெவ20 பாrkகலாm.  

    எnதp !ரkB9க?2 பnதm Zhp!Uட Zணsதானmவைரேய காணpபAoறேதா, 

அத]Z ேமl Zணsதானdக?l காணpபடvlைலேயா, அைவகைள அnத Zhp!Uட 

Zணsதானt9l பnத v6cJt9 எ20 q0o2றனr.  

  உதாரணமாக , <tயாt-வm 1தலான 16 !ரkB9க?2 பnதm 1தl 

Zணsதானt9l மUAேம sகcoற-, இரSடாவ- அlல- அத]Z ேமl எnத 

Zணsதானdக?{m sகcவ9lைல ஆைகயாl 1தl Zணsதானt9l 16 

!ரkB9கll பnத v6cJt9 அைடo2றன எ20 ெசாlலpபAoற-. v6cJt9 

அைடதl எ2பத2 ெபாBll ேமl Zணsதானdக?l பnதமாவ9lைல எ2பதாZm. 

ஆனாl 1தl Zணsதானt9l பnத v6cJt9 எ20 ெசாl{mேபா- அnத 

Zணsதானt92 கைடJ சமயmவைர பnதm sகcoற-, ஆனாl இரSடாவ- ம]0m 

அத2 ேமl Zணsதானdக?l பnதமாதl தைட ெசyயpபAoற- எ20 \Kn- 
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ெகாllள ேவSAm. “அdZ பnதm sகcoற-, !றZ அnத Zணsதானt9ேலேய பnத 

v6cJt9யாoற- எ20 ஏ2 ெசாlo2றனr? ேமl Zணsதானdக?l பnத<lைல 

எ20 ெசாlவ-தாேன ெபாBtதமாக இBkZm” எ2ற சnேதகm உdகekZ எழலாm. 

  இ- 9ரvvயாrt9க நயேநாkol ெசாlலpபAவதாZm. இைத ஒB உதாரணm :லm 

உdகekZp \Kயைவkoேற2. நாm எlேலாBm தt-வk கBtதரdகt9l பdZெபற 

ேதவலாxkl ஒ2றாகk qTேனாm. தt-வk கBtதரdகm 1Tnத-m ேமானா, � 

ஔரdகாபாt-kZc ெச2றாy. �னா, � எdகeட2 1mைபkZ வn- vUடாy. 

இpேபா- ேமானாLm நா1m எdேக !Knேதாm? எ20 எனkZ ெசாl{dகll 

பாrkகலாm. இத]Z ப9l நாm ேதவலாxklதா2 ஒBவBkெகாBவr தGtதGயாகp 

!K nேதா m எ20தா ேன  ெசாl{வா y . நா m ேத வலாxkl எlேலாBm 

ஒ2றாகtதாேன இBnேதாm, !றZ நாm அdZதா2 !Knேதாm எ20 எpபTc 

ெசாloறாy எ20 நா2 ேகUடாl, உ2 ப9l எ2னவாக இBkZm? அத]Z ப9l, 

அdZ  ஒ2றாகtதா2 இBnேதாm , ஆனாl அத]Zp!றZ நாm ஒ2றாக 

இlைலயாைகயாl அdேகேய நாm !Kn-vUேடாm எ20 ெசாl{m1ைற 

இBkoறதlலவா ! அ-ேபால எnத Zணsதானmவைர ஒ2றாக பnதமாok 

ெகாSTBnத கrமdகll அdேகேய v6cYt9 அைடo2றன எ2ற 1ைறkl 

ெசாlலpபAoற- என \Kn- ெகாllள ேவSAm.  

  1தl Zணsதானt9l 16 !ரkB9க?2 பnத v6cJt9 sகcoற-, !றZ 

இரSடாவ- Zணsதானt9l ேம{m 25 !ரkB9க?2 பnத v6cJt9 sகcoற-, 

:2றாவ- Zணsதானt9l பnதv6cJt9 எ-L<lைல. ஆைகயாl எpேபா- உkr 

சmயkt-வtைதp ெப0oறேதா அpேபாேத 1தl Zணsதானt9xBn- நா2காm 

Zணsதானt9]Z தாv vAவதாl 41 !ரkB9க?2 பnதm அதGடm sகழாமl 

தைட ெசyயpபAoற--அvவளL கrமdகைள அnத உkr சmவைர ெசy6m தZ9ையp 

ெப]0 vAoற-.  

   நா2காm Zணsதானt9l ேம{m 10 !ரkB9க?2 பnத v6cJt9 sகco2ற 

கா ரணtதாl ! ர த ேமா ப ச ம ச mய kt- வ கா ல t9 l ேந ரா க ஐ nதா m 

Zணsதானt9]Zt தாLm உkrக?டm 51 !ரkB9க?2 பnதm தைடபUAp 

ேபாoற-. ஐnதாm Zணsதானt9l ேம{m 4 !ரkB9க?2 பnத v6cJt96m, 

ஆறாm Zணsதானt9l ேம{m 6 !ரkB9க?2 பnத v6cJt96m sகcவதாl 

!ரதேமாபசம சmயkt-வ காலt9l ேநராக ஏழாm Zணsதானt9]Zt தாLm 

உkrக?டm 61 !ரkB9க?2 பnதm தைடபUAp ேபாoற-.   

  “அmமா, அnதt தைடபUAp ேபாZm !ரkB9க?2 ெபயrகைள உடேன 

ெசாl{dகll, அதனாl நமkZ எ2ன லாபநVடm எ20p பாrkக ேவSAm, நlலp 

!ரkB9க?2 பnதm தைடபAமானாl நமkZ எ2ன !ரேயாஜனm?” எ20 �dகll 

ேகUo�rகll அlலவா! 
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   பாBdகll! இpேபா- qட Jல கrமp !ரkB9கll நlலைவ, அைவகll !]காலt9l 

நமkZ  லாபம?pபைவ  எ2ற  நm!kைகைய  vAவத]Z  இ2im �dகll 

தயாராகvlைலயா?! [\SXயm பாபm இரSAேம நmைம !றvcYழ]Jkl 

தlleபைவகllதா2 எ2ற Jnதைனதா2 வரேவSAm, அpேபா-தாேன நாm 1k9 

அைடய 1ய]J ெசyேவாm.] ஆன{mqட ேமா~மாrkகm -வdoய-ேம <க அ9கp 

பாபp !ரkB9க?2 பnதேம தைட ெசyயpபAoற- ம]0m தைட ெசyயpபடாத பாபp 

!ரkB9க?2 பல2தBm சk96m ஒvெவாB சமய1m அனnத மடdZ Zைறn- 

ெகாSேடதா2 ேபாoற- எ2ப- இய]ைகk2 v9யாக-sயமாக இBkoற- 

எ2பைதk ேகUக உdகekZ மoccJயாகtதா2 இBkZm. இdZ எlலாm லாபேமா 

லாபm தா2, அதனாlதா2 இைத லp9 [நlலைதp ெப0தl] எ20 ெசாlo2றனr. 

உdகll ஆrவtைத கBt9l ெகாSA அnத 41 !ரkB9க?2 ெபயrகைள இpேபாேத 

ெசாloேற2.  

    1தl <tயாt-வ Zணsதானt9l பnத v6cJt9 அைட6m 16 !ரkB9களாவன:- 

1.<tயாt-வm, 2.�2டக சமsதானm, 3.ந^mசக ேவதm, 4. அசmpராpதாsBபாTகா 

சmஹனனm, 5.ஏேகn9Kயm, 6.sதாவரm, 7.ஆதபm, 8.�k ஷமm, 9.அபrயாpதm, 

10.சாதாரணm, 11.இரSA இn9Kயm, 12.:20 இn9Kயm, 13.நா2Z இn9Kயm, 

14.நரக க9, 15.நரக கtயாi^rv, 16.நரகா6 எ2பனேவ இnத 16 !ரkB9கll 1தl 

<tயாt-வ Zணsதானt9l பnத v6cJt9 அைடo2றன.  

   

      அனnதாiபn9 சmபnத 25 !ரkB9கll:- அனnதாiபn9 4 - kேராத, மான, மாயா, 

ேலாபm, stயானkBt9 1தலான 3 - stயானkBt9, stராstரா, !ரசலா!ரசலா, 

சmsதானt9l 4 - sயkேராதபKம2டலm, sவா9, Zpஜகm, வாமனm, சmஹனனt9l 

4 - வjரநாராச, நாராச, அrtதநாராச, �xத, 9Kய2ச சmபnதமான 4 - 9Kய2ச க9, 

9Kய2ச க9யாi^rv, 9Kய2ச ஆ6ll, உtேயாதm, !ற 3 - -rபக, -sவர, அனாேதய, 

ேம{m !ற 3 - s9Kேவதm, �cசேகாt9ரm, அpரசsத vஹாேயாக9 எ2பனவாZm. 

  12னr !ராேயாkயலp9 அ9காரt9l !ரkB9பnதாபசரணm :லm 46 

!ரkB9க?2 பnதm s20ேபாoற- எ20 நாm பாrtேதாm. இdZ நா2காm 

Zணsதானt9]Z ெசl{m உkBkZ 41 !ரkB9க?2 சmவைரதாேன sகcoற-, 

!றZ எnதp !ரkB9க?2 பnதm �SAm -வdo vAo2றன? எ2ற சnேதகm 

உdகekZ எழலாm.  

      பாBdகll, 46 !ரkB9க?l மGத ஆ6ll, ம]0m ேதவ ஆ6ll ஆoய இரSA ஆ6ll 

கrமdகll ம]0m 33-ஆவ- ம]0m 34-ஆவ- sதானt92 ெமாtத 11 !ரkB9கll 

எlலாm ேசrn- 13 !ரkB9க?2 பnதm நா2காm Zணsதானt9l sகlm, ஆனாl 

ேவ0 8 !ரkB9க?2 பnதm தைடபAm. அதாவ- <tயாt-வm, அனnதாiபn9 

kேராத, மான, மாயா, ேலாபm, ம]0m stயானkBt9, stராstரா, !ரசலா!ரசலா 

ஆoய 8 !ரkB9க?2 பnதm s20 ேபாoற-. ஆக 46-13+7=41 !ரkB9களாZm. 
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   இvவா0 ஒvெவாB Zணsதானt9{m பnதv6cJt9 scசkkகp பUடதாZm. 

இdZ Zணsதான வாKயாக பnதv6cJt9யாZm !ரkB9க?2 எSXkைகையk 

கUடdகll :லm காUAoேற2. ேகாமUடசாரm கrமகாSடt9l இைதp ப]hய 

vKவான வrணைன இBkoற-.  

   

   ேமேல Zhp!UAllளபT 120 !ரkB9க?2 பnதv6cJt9 sகcoற-. 14-ஆவ- 

அேயாகேகவx Zணsதானt9l ேயாகm s20 ேபாவதாl பnதm sகcவ9lைல, அnத 

sைலkxBn- உkr எpேபா-m அபnத sைலைய அைடoற-. இdZ எlலாk 

கrமdக?2 ஆsரவ1m ம]0m பnத1m ஒUAெமாtதமாக s20 ேபாவதாl இdZ 

1lைமயான சmவைர ெவ?pபAoற-.  

   எvவா0 பnதm இlலாமl ேபாoறேதா அேதேபால Zhp!Uட Zணsதானt9l 

Zhp!Uடp !ரkB9க?2 உதய1m இlலாமl ேபாoற--அைவக?l உதய 

v6cJt9 sகcoற-. சmயk-வtைதp ெப]ற உடேனேய நா2காm Zணsதான 

உkrக?டm <t9யாt-வm, அனnதாiபn9 நா2ைம, �Uசமm, சாதாரணm, 

அபrயாpதm, ஆதபm, sதாவரm, ஏேகn9Kயm, இரSA இn9Kயm, :20 இn9Kயm, 

நா2Z இn9Kயm, சmயk<tயாt-வm இைவக?2 உதயm இlலாமl ேபாoற-.  

   “அpபT எ2றாl !றZ நாm 12னr கUTkெகாSட கrமdகll எdேக ேபாZm?” 

எ20 �dகll ேகUகலாm. அைதpப]h �9யைடயt ேதைவklைல. சtதாvl 

இBkZm கrமdகளாl நமkZ லாபநVடேமா , ெதாnதரேவா இlைல . இnத 

கrமdக?2 srஜைர, ~யm, அlல- அேத ஜா9 !ரkB9க?l சdkரமணm 1தலான 

மா]றdக?2 வrணைன ~பணாசாரm 1தலான oரnதdக?l பTt-tெதKn- 

ெகாSட !றZ எlலா ேகllvகekZm vைட உdகekZk oைடt-vAm.  

   ேகாமUடசார கrமகாSட oரnதt9l பnத ம]0m உதய v6cJt9 ப]h ந2Z 

பTt- அைவகைள மனpபாடm ெசy6dகll. ஏென2றாl அைதpப]hய அhL வnத 

!றZ ேமா~மாrkகt92 sவ�பm <கLm ெத?வாக உdகll மன9l ப96m, !ற 

சmpரதாயவா9க?2-மதவா9க?2 அேனக மாயமான, தவறான க]பைனகll எlலாm 

அக20vAm.  

     “பnத ம]0m உதய v6cJt9ையt ெதKn- ெகாllவதாl !ற சmpரதாயவா9க?2-

மதவா9க?2 அேனக மாயமான, தவறான க]பைனகll எlலாm எvவா0 அக{m? 

ஏதாவ- உதாரணm ெசாlx எdகekZp \Kய ைவ6dகேள2” எ20 �dகll 

ேகUகkqAm.  

Lணsதானm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

பnதN|cFt& 16 25 0 10 4 6 1 36 5 16 0 0 1
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     அத]Z12 Jல sயமdகைளt ெதKn- ெகாlledகll. இnத sயமdகll qட பnத 

ம]0m உதய v6cJt9kZ காரணdகளாLm இBko2றன. நா2Z க9 உkrகem 

சmயkt-வtைதp ெபற1T6m எ20 நாm பாrtேதாm. நரக உkrகll ந^mசக ேவதm 

மUAேம உைடயவrகll. ேதவrகll s9K அlல- \Bஷ ேவதm உைடயவrகll. மGத 

ம]0m vலdZ க9 உkrகll :2hl ஏதாவ- ஒB ேவதt9l இBpபவrகll. இnத 

எlலா உkrகem சmயkt-வtைதp ெபற1T6m. ஆனாl சmயkt-வt-ட2 மGத, 

vலdZ ம]0m ேதவ க9kl !றkZm உkrகll \Bஷ ேவதm உைடயவrகளாகேவ 

!றpபr, ம]ற ேவதdக?l !றpப9lைல. நரகt9l ந^mசக ேவதm ஒ20 மUAேம 

இBkoற-. எnத க9k{m s9K ேவதt9l, ேதவக9 s9Kயாக இBnதா{m 

!றkZmேபா9xBnேத சmயk9BVTயாகp !றkக 1Tயா-. மGத !றvk{m s9K 

!றkZmேபாேத சmயk9BVTயாகp !றkக 1Tயா-. இ2iெமாB vஷயm, மGத 

க9kl s9K ஐnதாm Zணsதானmவைர மUAேம 12ேனற 1T6m, 1G sைலைய 

அைடய1Tயா- , அவrகll ஆ0 ம]0m அத]Z  ேமl Zணsதானdகைள 

அைடவ9lைல.  

       இpேபா- நாm ஒB தவறான க]பைன எvவா0 ம0kகpபAoற- எ20 பாrkகலாm. 

மlxநாத trtதdகரr ெபS !றvkl !றn- அnத s9K பrயாயt9xBnேத 

trtதdகரராo 1k9யைடnதாr எ2ற <கLm Zழpபமான க]பைன Jல 

சmpரதாயdக?l இBkoற-. மlxநாத பகவா2 பரதே~t9ரt9l ேதா2hய 

trtதdகரராவாr. பரதே~t9ரt9l ேதா2hய trtதdகரrகekZ கrpப கlயாணm, 

ெஜ2ம கlயாணm, tk ஷா கlயாணm, ேகவலஞான கlயாணm, ேமா~ கlயாணm 

1தxய ஐn- கlயாணdகem sகco2றன. யாBkZ கrpப கlயாணm sகcoறேதா 

அnத உkr sயமமாக சmயkt-வt-டேனேய கrpபt9l வBoற-, அவr 12 

பவt9l சmயk9BVTயாகேவ இBnதாr . சmயk-வt-ட2 !றkZm உkr 

\Bஷராகேவ  !றkoற- , s9K பrயாயt9l ஒBேபா-m !றpப9lைல . 

trtதdகரrகekZ பாவேவத ேநாkolqட \Bஷ ேவதேம இBkoற-, s9K 

ேவ9யாக இBkகேவ 1Tயா-. மlxநாத trtதdகரBைடய உkr 12 பவt9l 

அபரா`த sவrkக ேதவராக இBnத-. அnத பவm 1Tnத-m அவr மGதராகp 

! ற nதா r . அப ரா` த sவ rkக  ேத வ rகll எlேலாB m ! றvkxBnேத 

சmயk9BVTகளாவr. [<tயா9BVT உkrகll நவoைரேவkய ெசாrkகt9]Z ேமl 

ெச20p !றpப9lைல.] அdZ ேதvயrகllqட இBpபேதklைல, அdZ \Bஷ 

பrயாயt9l உllள ேதவrகேள இBko2றனr. ஆைகயாl அவr 12 பவt9ேலேய 

\Bஷ பrயாயt9lதா2 இBnதாr.  

      ம]0ெமாB vஷயm oைரேவkய ெசாrkகt9]Z ேமl அi9ைச ம]0m அ¥tதர 

ெசாrkகt9l !றkZm எlலாt ேதவrகem 1nதய பவt9l பாவxdo 

1Gவrகளாேவ இBnதவrகளாவr, அnத பவt9{m அnத உkrகll s9K பrயாயt9l 

இlைல. இத2 :லm மlx trtதdகர உkr 12 :20 பவdக?xBnேத \Bஷ 

பrயாயt9l !றnதவr எ2பைத6m, s9K பrயாயt9l !றkகvlைல எ2பைத நாm 

உ09 ெசyயலாm.  
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       இ2im ஒB sயமtைத6m ெதKn- ெகாlledகll. பாவtதாl s9K ேவத1ைடய, 

9ரvய \Bஷேவ9 உkrகளாl trtதdகரநாமகrமp !ரkB9ைய பnதm ெசyய 

1T6ேம ஒ[ய, trtதdகர !ரkB9k2 உதயm sகழ பாவm ம]0m 9ரvயm இரSAேம 

\Bஷ ேவதமாக இBtதl அவJயமாZm. trtதdகரp !ரkB9k2 உதயm 13-ஆm 

Zணsதானt9lதா2 sகcoற-, அேதசமயm எnத 9ரvய s9K6m ஐnதாm 

Zணsதானt9]Z ேமl ெசlல1Tயா- எ2ப- உdகekZt ெதKnதேத யாZm.  

    ேம{m ெதKn- ெகாllள ேவSAமா? அேத பவt9l ேமா~m ெசl{m உkைர 

சரமச�K எ20 ெசாlo2றனr. அவrகll sயமமாக வjரvரஷபநாராச சmஹனனm 

ெகாSடவrகளாகேவ இBpபr. ஆனாl s9KகekZ �c :20 சmஹனனேம இBkக 

1T6m, ேமl :20 சmஹனனdகll இBkகேவ 1Tயா-. “மlxநாதr s9Kயா 

அlல- \Bஷரா எ2ற Zழpபt9l நாm ஏ2 இறdக ேவSAm? அத]Zm நமkZm 

எ2ன சmபnதm இBkoற-? யாராவ- அவைர s9K எ20 நm!னாேலா அlல- 

ேவ0 யாராவ- அவைர \Bஷr எ20 நm!னாேலா அதனாl நமkZ எ2ன 

ஆகpேபாoற-?”  எ20 நm<டm யாராவ- ெசாlலலாm. 

    மகllகேள, யாைர யாr எpபT நm\oறாேரா, அவBைடய அiமானm அpபTtதா2 

இBkZm. ஆனாl உSைமயாக ஒB ெபாBll எpபT இBkoற- எ2ற நm1ைடய 

1TL யதாrtதமாக-ெபாBll எpபTk காணpபAoறேதா அpபTேய இBkoறதா 

இlைலயா எ20 பாrpப- நm ஒvெவாBவBைடயk கடைமயாZm. ேதவ2(கடLll), 

1G, ம]0m சாst9ரm இைவக?2 வTவm உSைமkl இpபTtதா2 இBkoற-, 

ேவ0 vதமாக இlைல எ2ற 9டமான உ09tத2ைம வராமl சmயkt-வtைதp 

ெபறேவ 1Tயா-. 

      நா2Z அiேயாகdக?2 பk]Jk2 :லm நm1ைடய தவறான நm!kைக ம]0m 

ஒlkகtைத vலko �தராகtத2ைமைய-vBp\ ெவ0pப]ற sைலைய அைடவேத 

நm1ைடய 1l1த] கடைமயாZm. இdZ !ற உkrக?டm எ2ன தவ0 sகcoற- 

எ20 பாrpபதாl நமkZ எnதp !ரேயாஜன1<lைல , ஆனாl நm1ைடய 

நm!kைக6m, ஒlkகtைத6m ேமmபடc ெசyவேத நமkZp !ரேயாஜனமாZm. ம]ற 

உkrக?2 நடtைத ம]0m நm!kைககைளp பாrt-p பாrt-, நாm அவrகllேமl 

vBp\, ெவ0p\ கஷாய உணrLகll ெகாlleதl தZ9யான காKய<lைல. [அதனாl 

நm1ைடய ஆ2�க 12ேன]றmதா2 ெகAm.] 

      sவாtயாயm ம]0m தt-வஞானm ெப0m பk]J இlலாமl ெவ0m நடtைதகll-

ெசயlகll மUAேம ேமmபடc ெசy6m உபேதசtதாl, ஒBவBைடய நm!kைக 

ேமmபAவ9lைல. நாm ம]றவrக?2 ெநh1ைறகைளp ப]h கவைலpபAவைத 

vUAvUA நm1ைடய ெநh1ைறகll ம]0m நm!kைககைளk கவGt- நm1ைடய 

ZைறபாAகைள நாேம அhn- அைவகைள நாேம கைளய 1]பட ேவSAm.  

    மகllகேள, அனnத காலமாக அைலn- 9Kn- நாm இpேபா- மGதp !றvையp 

ெப]hBkoேறாm. இnதk oைடpத]கKதான மGதp!றv ப]h நாm 12னேர 
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vவாதm ெசy9Bkoேறாm . இpேபா- தt-வ அTpபைட6m அ9l ஆrவ1m 

உdகekZ இBkoற-, `ேனn9ர பகவானl qறpபUட தt-வ உபேதச1m 

உdகekZk oைடt9Bkoற-. இpேபா- �dகll அைவகைள �SAm �SAm 

J nதைன  ெச y- ெகாSேட  இBdகll . ந m1ைட ய �csைலகைள 6 m , 

உடGBpபைவகைள6m மா]ற ேவSAm எ2ற கவைலைய vAdகll. நm �csைல6m, 

உடGBpபைவகem அைவக?2 Yயt தZ9யாl எpபT ஆகேவSAேமா அpபTேய 

ஆZm . உdகeைடய ஆrவm எpேபா-m �dகll 1k9 ெப0வ9l மUAேம 

sைலkகUAm. சஹடாலாvl இvவா0 ெசாlலpபUTBkoற- - 

                       “பர&ரvயநெதௗ A0ன ஆp ேம 'F சmயkt.வ பலாைஹ” 

   மகllகேள, அனா9 காலமாக இnத உkr உடGBpபைவக?ட1m, உடm!{m, 

ஆைச 1தலான உணrLக?{mதா2 <Znத ஈAபாA ெகாSTBkoற-. ெபBmபா{m 

மkகll “ேபதஞானm எ2னேவா ெசyய ேவSTய-தா2; ஆனாl அத]Z 12னr 

நாdகll பணm சmபா9kக ேவSAm , எ2 !llைளகைளp பTkகைவt-p 

ெபKயவrகளாக ஆkக ேவSAm, அவrகekZt 9Bமணm ெசy- ைவkக ேவSAm” 

எ20  ெசாlo2றன r . த0ைன p A ற ெபா ' llகT�' n.  A Z tத \ ய 

ேவexெம0றாl, உட��'n. த0ைனp AZtத\ய ேவexெம0றாl, ஆைச 

Vதலான .வrpX உணr[கT�'n. நmைமp AZtத\ய ேவexெம0றாl எnத 

உட�'pபைவகll இ'nதாl , இ. சாt&யm? எ20 எனkZ ெசாl{dகll 

பாrkகலாm. அெமZkகாNl இ'kகேவexமா ஆlல. இn&யாNl இ'kக 

ேவexமா? Lcைசnl வாknதாl ேபதஞானm Oலபமாக வ'மா அlல. 

மாTைகnl வாknதாl Oலபமாக வ'மா? க'pX உடmபாக இ'nதாl ேபதஞானm 

Oலபமாக வ'மா அlல. Fகpபாக இ'nதாl வ'மா? க'pX Vc|ட0 

இ'kLmேபா. ேபதஞானm ெசyவ. Oலபமா அlல. ெவllைள Vc|ட0 இ'nதாl 

Oலபமா? எnத இராக உணrவாl த0ைன AZtத\ய ேவexm? தா2 யாBkZm எnத 

tdZm vைளvpப9lைல எ20 த2ைன இnத உkr ேவ0பAt9c ெசாl{oற-, 

ஆனாl நா2 எpபTpபUட நlல காKயdகைளc ெசyoேற2 பாBdகll எ20 

ெசாlxk ெகாllவ9l மUAm சnேதாஷமைடoற-. இைவகekெகlலாm காரணm 

த2ைன ஒB ெபKய மஹானாக அ-  நm!k ெகாSTBkoற-. 

      மகllகேள, இnத தt-வஞானm ேகUபத]Zm பTpபத]Zமான ஒB ெபாBll மUAேம 

எ20 எSணாtrகll . இ- உdகeட2 ஒBdoைணkகpபட ேவSTய ஒB 

ெபாBளாZm-உdகeட2 இைதp ெபாBt9 உdகைள �dகேள உllேநாkop 

பாrkZm 1ய]Jl ஈAபட ேவSTய ஒB ெபாBளாZm. ஆtமkயா9 oரnதt9l 

ஆcசாKய அ<rதசn9ரr, அலm அலm ஆ& Nsதேரன, ப� Nகlேபன எ20 

எl-oறாr. அதனாl எ2ன இpேபா- நாm அ9கm பTkக ேவSAm எ20 மUAேம 

உdகekZt ேதா20மானாl , !றZ எpேபா- அnதரdகt9l ஒ20வதாக 

உtேதசm?   
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   அேர, Jhய Zழnைதqட அmமா தனkZ உணL ஊUAவைத vBmபாமl, த2 

ைகயாேலேய எAt- உSண 1ய]J ெசyவைத �dகll பாrt9Bp�rகll. J0வrகll 

qட ெதாைலkகாUJp ெபUTkl oKkெகU vைளயாUைடp பாrt-, !றZ 

அவrகேள oKkெகU மUைடைய அவrகll ைகkl எAt-p பnைத அTkZm ெசயxl 

ஈAபAவைதp பாrkoேறாm. நமkZ vBpபமான காKயமாக இBkZm பUசt9l 

12னாl இBkZm நபr vளkகt ெதாடdoய-m, ேபா-m எனkZp \Koற- எ20 

ெசாlx அவைர s0t9vUA, நாேம அைதc ெசyவ9l இறdo vAoேறாm. ஆனாl 

அtயாtம சாst9ர vஷயt9l மUAm யாராவ- \K6mபT qhனாl மUAm 

ேகUAkெகாSA இBkகேவ vBm\oேறாm, !றZ அைதpப]h எ-Lm ெசyயாமl 

அpபTேய vUAvUA ேவ0 ெலௗ�க vஷயdகைளc ெசyவ9l இறdo vAoேறாm. 

நமkZ எ2ன ஆk]0? [ஆ2மநலm சmபnதமான vஷயt9l மUAேம நm<l பலKடm 

ஏ2 இvவளL ஊதாJனm-ஈAபாT2ைம காணpபAoற-?]   

  ெலௗ�க vஷயdக?l மUAm நாm <கLm \t9சாxயாக இBkoேறாm. � 

சமயலைறkl ேதாைச YAmேபா- ேதாைசkகlைல �A பAt-oறாயா அlல- ேகs 

JxSடைர :Tைவt-vUA ேவ0 காKயdகைள ெசyவ9l இறdo !றZ 

9Bm!வn- �டாகாத ேதாைசk கlxl ேதாைச YAoறாயா? ேதாைசkகl 

�டானாlதா2 ேதாைச வBm எ2ப- ZழnைதகekZk qடt ெதK6m. ெபாZkLm 

தUx �டாக இ'kLmேபாேத ெராUc OUxkெகாll எ20 ஒB பழெமா[ qட மராUT 

ெமா[kl இBkoற-. 

  அேதேபால சாs9ரtைதp பTkZmேபாேத அlல- ேகUZmேபாேத ஆtமாvl 

vYt9 உSடா ேவSAm - அtயாtம Yைவ ஊற ேவSAm - அpேபாேத சாs9ரtைதp 

ப]hய லUJயm vடpபUA உllேநாkZm உணrL உ]பt9யானாl சmயkதKசன வTவ 

காKயm அpேபாேத sகlm. எ-வைர சாs9ரtைத ேகUo�rகேளா/பTko�rகேளா 

அ-வைர உணrL ந2றாக இBkoற- மkகll q0வைத நாm பாrkoேறாm. 

ெவ0மேன vYt9 அதாவ- Yப உணrL ெகாllவதாl மUAேம நமkZp எnதp 

!ரேயாஜன<lைல. அைத எ2னேவா நாm அனnத1ைற ெசy9Bkoேறாm. சாs&ரm 

பckLmேபாேதா அlல. அதJLp Aறேகா எpேபா. Oைவ வ'dறேதா - உllT'n. 

bNர 'F உeடாdறேதா - நmVைடய ஞான sவபாவt&0 அ/rவ மsைம 

வ'dறேதா அpேபாேத பcpபைத NUxNUx உ0 அnதர5கt&l @kd Nx! 

   நா2 எvவளL பTtதாl சmயkt-வm உSடாZm? எ20 உkr எS|oற-. 

Jtதாnதtைதk ேகUA சKயான தt-வ srணயm ெசyேதாm எ2றாl !றZ ேவ0 

எ2ன ெசyய ேவSAm? ேவ0 ஒBவK2 பrயாயtைதேயா அlல- நm1ைடய 

பrயாயtைதேயா மா]ற ேவSTய9lைல. நாm இயlபாகேவ பாrpபவr அhபவrதா2, 

அnத வTvl இBkக ேவSTய-தா2. நாm பK^ரணமாக எnதvதk Zைற6<2h 

1lைமயாகேவ இBkoேறாm, ஆைகயாl அnத 9ட vsவாசt-ட2-நm!kைக6ட2 

ஆனnதt9l இBkக ேவSTய-தா2! 
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   “இpேபா- நா2 எைத Jn9tதாl எனkZ சmயkt-வm உSடாZm? எ2ற 

சnேதகm யாBkகாவ- எழலாm . அேர , � தt.வ Qrணயm ெசy.NUடாy , 

Fn&tத&0 @லmதா0 Qrணயm ெசy|m அள[kL வn&'kdறாy. இpேபா. 

உனkL ேவK எnத Fnதைன ேதைவ? உ0�l ஆkn. ேபாyNx! அ5ேகேய Q0K 

அ&ேலேய கலn. Nx!! பாl தnராவதJL அV. இUட AறL, அைத எ0ன dள\ 

NUxkெகாeேடவா இ'kd�rகll? அlல. அ.ேவ தnராdறதா? மைழkLp AறL 

தe�r ெதTய பcகாரm ேபாUட AறL அnத தe�ைர கலkdkெகாeேட 

இ'kd�rகளா, இlைல அpபcேய NUx Nxd�rகளா? கeணாcn0 @லm �Zய 

ஒTk கJைறகைள ஒ0K ேசrt. காdதtைத எZkக Vcdற., அ5L கeணாcைய 

ஆUck ெகாeேட இ'nதாl காdதm எZ|மா? ெகா"ச ேநரm Qைலயாக 

ைவt&'nதாl எZ|மா? இ-ேபா2ற vஷயdக?l மUAm �dகll \t9சாxயாக 

இBko�rகll , ஆனாl உdக?l �dகll உைறய மUAm vBpப<lலாமl 

இBko�rகேள! vகlபdக?l-ெவvேவ0 Jnதைனக?l ஈAபAm மாயாஜாலt9l 

ஈAபடேவ vBm\o�rகll, ஏ2 அpபT இBko�rகll?  

       vகlபdகll-Jnதைனகll qட ஆைசk2 வTவmதா2-இராக பாவmதா2. இராகm 

அத2 தZ9யாl வBm -ேபாZm . உடGBpபைவகll qட வn-ேசrவ-m - 

vலopேபாவ-மாக இBkZm . எlலாவ]h]Zm ேமl அைவக?xBn- நா2 

ேவ றானவ2 எ20  அhதl <க<க அவJயமானதாZm . ஆனாl நா m 

உடGBpபைவகைளc ேசrpப9{m, vலkZவ9{mதா2 அ9க vBpப1m, <Znத 

கவன1m உைடயவrகளாக இBkoேறாm. நாm ேதவலா�kL தt.வ VகாmகzkL 

வ'dேறாm, இ5L Qல[m இயJைகn0 அழைக|m, மdkcF அTkகk�cய 

�kQைலகைள|m பாrt. ஆனnதமைடdேறாm. AறL மன&l Vத�l வ'வ. நாm 

இ5L ஒ' மாTைகையேயா அlல. �Uைடேயா அைமt.k ெகாeடாl எvவள[ 

ந0றாக இ'kLm எ0பேத! ஆனாl இ5Lllள பகவாைன தZசனm ெசy. ெகாeேட 

இவைரpேபாl நாVm பகவா0 ஆகேவexm எ0ற Fnதைன எpேபாதாவ. நmvடm 

வ'dறதா? எ20 ெகாzசm Jnt9t-p பாBdகll!!!   

     சாs9ரdக?l Ytதாtமா ம]0m அtயாtம எ2ற ெசாlைலk ேகUட-m, மkகll 

எ2ன ெசாloறாrகll எ2றாl இைவகll எlலாm எUடாத க�கll, vக[m உயரt&l 

இ'pபைவ, Vத�l நாm Xe_யm சmபா&kக ேவexமlலவா? எ2ப-தா2! 

மகllகேள, \SXய உணrL வரtதா2 ெசy6m ஆனாl Xe_யm ெசyவ. எ&r 

காலt&l நlலைதk ெகாxpப. அதனாl அைத ெசyய ேவexm அlலவா எ2ற 

எSணm-எ2ற நm!kைக தவறானதாZm-vப�தமான-எ9rமைறயான-நmைமp !றvc 

Yழ]Jkl JkகைவkZm அ!pராயமாZm.  

   தt-வc Jnதைன உணrL எ2னேவா <க உயrnத Yப பாவmதா2-\SXc 

ெசயlதா2. [அைத சmபா9kக ேவSAm எ2ற ேநாkol நாm தt-வp பk]J6m, 

Jnதைன6m ெசyவ9lைல; நாm !றv Yழ]JkxBn- vAபUA 1k9ைய 

இலkகாகk ெகாSA அnத <க உயrnத Yபc ெசயlகைளc ெசyoேறாm. அதனாl 

சா9~ய \SXயm தானாகேவ, நm vBpபm இlலாமேல நமkZ பnதமாoற-. 
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அதனாl 1k9 ெப0m காலm கG6mவைர அnத \SXயp பலtதாl Yக1m ஆ2ம 

Jnதைன6m உllள ேதவ, மGதp !றvகேள நமkZ அைமo2றன.] இnத பzசலp9 

ப]hய vளkகtைதp பk]J ெசy-, அnத தt-வtைத Jnதைன ெசy-, அைத உ09 

பAt-m அளLkZ 12ேன0வ92 :லேம <கk Zைறnத காலt9l சmயkt-வm 

ெபறpபAoற- எ2பைதp ப]hய vKவான vளkகdகைள நாm இ-வைரp பாrtேதாm.  

   சாs&ர5கTl �றpபUxllள இnத மrம5கைளp XZn. ெகாex, �ேனn&ரனாl 

ெசாlலpபUட Ftதாnத5கைள �exm �exm பnJF ெசy.-அைவகைளc 

Fnதைன ெசy.-அைவகைள உK& ெசy. �5கll சmயkt.வtைதp ெபK�rகll 

எ0ற Vh நmAkைக எனkL இ'kdற.. இத2 :லm பzச பKவrtதைன வTவ 

சmசாரt9xBn---2பm sைறnத !றvcYழ]J ச1t9ரtைதk கடn- sைலயான 

ேமா~ Yகtைதp ெபறலாm.  

   நாm அனா9 காலமாக இnத !றp\ இறp\ வTவ ச1t9ரt9l எvவளL காலtைத 

இழn9Bkoேறாm எ2பைதp ப]hய vளkகtைதp ெபற ேவSAெம2றாl 9ரvய 

பKவrtதைன, ேஷtர பKவrtதைன, கால பKவrtதைன, பவ பKவrtதைன, பாவ 

பKவrtதைன ஆoய இைவக?2 sவ�பtைதt ெதKn- ெகாllவ- அவJயமாZm. 

இnத vஷயm ப]hய ெசா]ெபா[Lகll சmபnதமான �T�p ப9Lகll (youtube videos)  

இைணய தளt9l இBko2றன, அைவகைளk ேகedகll. இpேபா- பzசலp9 

ப]hய இnத vKவான vளkகtைத இt-ட2 1Tkoேற2. இnத vஷயm ெகாzசm 

ஆழமான- தா2. இைத எl-m ேபா- நா2 அேனக 1ைற oரnதdகைளp பTkக 

ேவSTkBnத-, ெஜkேநn9ர Jtதாnத ேகாV (jain Dictionary), லp9சாரm, 

ேமா~மாrkகp!ரகாசm ஆoய Ilக?l பல1ைற ஆதாரdகைளt 9ரUட  

ேவSTkBnத-.  

   �dகll இnத Iைல �SAm �SAm பTt- நlல 1ைறkl \Kn- ெகாlledகll. 

இதனாl எ9rகாலt9l :ல oரnதdகைள �dகll பTkZmேபா- உdகekZ 

<கLm Yலபமாக இBkZm. ஒ2ைற �SAm sைனLபAtத vBm\oேற2. இைவக?l 

கrமdக?2 ெபயrகll ம]0m அைவக?2 பlேவ0 sைலகll ப]h ெகாzசm 

ஞாபகt9l இlலாமl ேபானா{m பரவாklைல, ஆனாl உkr ம]0m கrமt92 

Yதn9ரt த2ைமைய மUAm எpேபா-m மறkகாtrகll. உdகll sவபாவm ப]hய 

Jnதைனைய எpேபா-m இழkகாமl இBdகll. ேமா~t9]Z சKயான trL காண 

vBm\பவrகekZ எlலா காரணdகem தாமாகேவ Yலபமாகேவ oைடt- 

vAo2றன. இnத ஆSA மஹா�ர ெஜயn9 9னt9l கTதm :லm பzசலp9 ப]h 

எlதt -வdo, இ20 இnத மஹா�ரr பKsrவாண 9னt9l ேதவலாxkl இைத 

^rt9 ெசyoேற2. இைதp பTt- பல உkrகll பKsrவாண Yகtைதp ெபறேவSAm 

எ2பேத எ2 பாவைணயாZm!  

                                                           கlயாணமs-!  

   

                                                         ெஜy `ேனn9ரா!!  

                                                                                                                                  - உdகll அmமா 
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                                சாs&ரதானm அTtதவrகll: 

                    1. &'வறpெபா\யாளr.F0ன.ைர, &'ம&.சேராஜா, ெச0ைன. ₹2,500  

                    2. &'.பகவா0Lமாr, &'ம&.உமாரா_, மாmபலm(ேமJL). ₹2,500  

                    3. &'.ெஜயLமாr, &'ம&.வசnதலUOv, கா"FXரm. ₹2,500 

                    4. &'.J.1தr, &'ம&.ஆனn&, ெச0ைன. ₹2,500 

                    5. &'.த"ைச OLமார0. ெச0ைன. ₹2,500 

                    6. &'.S.சmபt, காவா5கைர, Xழl. ₹2,500 

                    7. &'.A.சbfபாX, &'ம&.பtv�, தாmபரm(dழkL). ₹2,500 

                    8. &'.அpபாசாv, &'ம&.சாnதா, உpXேவ�r. ₹2,500 

                    9. &'ம&.�னதtைத அனnதராj, வ5காரm. ₹2,500 

                  10. &'.பரதLமாr, &'ம&.அமரOnதZ, ெச0ைன. ₹2,500 

                  11. &'.�ேவn&ர0, &'ம&.பtமலதா, இராமாXரm. ₹2,000 

                  12. &'.இரNசn&ர0, &'ம&.லதா, பmமl. ₹2,000 

                  13. &'ம&.சரsவ& 1தr, ெச0ைன. ₹2,000 

                  14. &'.அனnதNஜய0, &'ம&.சாn&, ந5கநl�r. ₹2,000  

                  15. கNஞr.இரா.த5கராj, &'ம&.பா^ம&, ெச0ைன. ₹1,500 

                  16. &'.C.N'ஷபதாs, &'ம&.நாகOnதZ, ெச0ைன ₹1,500  

                  17. &'.M.P.R.Lமாr, &'ம& ேமகலா, ெச"F. ₹1,500 

                  18. &'.Aரபாகர0, &'ம&.ம_ேமகைல, ெச0ைன ₹1,250 

                  19. &'.J.ரேமf, &'ம&.மலrN`, ெச0ைன ₹1,250 

                   20. &'.பtமராj ராமசாv, &'ம&. ெஜயாபா^, ம0னாrLc. ₹1,000 

                   21. &'.த0யLமாr, &'ம&.சn&ரா, பmமl ₹1,000 

                   22. ெசlN.அ�கா Zஷpஸாகr , மா0ெசsடr, U.K. ₹1,000 

                   23. &'.C.S.P.ெஜn0, &'ம&.காnதா, பாeccேசZ  ₹1,000 

                   24. &'.தரேநn&ரதாs, &'ம&.ஜா0F, Nl�வாkகm ₹1,000 

                   25. &'.உதயLமாr, &'ம&.எsெஸsவ&, ஆயலவாc ₹1,000 

                   26. &'.சn&ரேமாஹ0, &'ம& �லேகF, ெச0ைன ₹1,000 

                   27. &'.கனகதாs, &'ம&.மl�கா, ேவளcேசZ. ₹1,000 

                   28. &' J.அகs&யpப0, &'ம&.ெஜயn&, பmமl ₹1,000 

                   29. &' G.�னதtத0, ஆர_. ₹1,001 

                   30. &'.Lமாr, &'ம&.NஜயலUOv, ெசyயாK ₹1,000 

                   31. &'.பாXலாl, &'ம&.மாலா, ெச0ைன ₹1,000 

                   32. &'.ேசாமpAரப0, &'ம&.எsெஸsவ&, ��r(கட�r) ₹1,000 

                   33. &'.�னதtத0, &'ம&.Aேரமா. &'Q0ற�r. ₹1,000 

                   34. &'ம&.சாnதா வOLமாr, Nhkகm ₹1,000 

                   35. &' ெஜயNஜய0, &'ம& மலrN`, &'Q0ற�r. ₹1,000 

                   36. &'.ரேமf, &'ம&.ச5�தா, ெகாளtor. ₹1,000 

                   37. &'.பா�ப�, &'ம&.வாOd, ெச0ைன. ₹1,000 

                   38. &'. இராேஜn&ரAரசாt, &'ம&. இராஜலUOv, ெச0ைன. ₹1,000 

                   39. &'. ேபர_ 1தர0, &'ம&.Nஜயா, NhpXரm. ₹1,000 

                   40. &'.K.A.Fmமசn&ர0, &'ம&.சாn&, ஆதmபாkகm ₹1,000 

                   41. &'.ேதவ0 Lமாr, &'ம&. பtமா ஆனn&, ெப5க�r. ₹1,000 

                   42. &'.�வக0, &'ம& வசnதா, பmமl. ₹1,000 

                   43. &'ம&.Oகn& பtரபா�, &ecவனm ₹1,000 

                   44. LமாZ.S.ஹrஷதா, LமாZ.S.A't&N1, ெச0ைன ₹1,000 

                   45. &'ம&.சFகலா �வதாs, &ecவனm ₹1,000 

                   46.  &'.இள5ேகாவ0, &'ம&.கsoZ,ெச0ைன. ₹1,000 

                   47. ெசlN.A.OAZயா அ'0 சkகரவrt&, ெச0ைன. ₹1,000 
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