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எ��ைர 

 

“த�ைன அறிய தன�ெகா� ேக��ைல” எ�H 

தி4Gல�� தி4மLதிர	 ெத,ள1 ெதள:வாக 

MHகி�ற2.  அ2 ேபாலேவ, நP+க, எைத அறிL2 

ெகா6டா�, ேவH எைதQ	 அறிய1 

ேதைவய��ைலேயா, அைத அறிவ2தா� “அறி"” 

எ�H சா=திர"	 அறி)H12கி�ற2.  

ஆதலா�, நP+க, உ+கைள அறிL2 ெகா,வதினா� 

ம57ேம, இLத உலக1தி� உ,ள அைன1ைதQ	 

அறிL2 ெகா,ளலா	. எ�றா� உ+களா� ந	ப 

"Sகி�றதா? அ2 எ பS எ�ைன அறிL2 

ெகா,வதினா�, அைன1ைதQ	 அறிய "SQ	 எ�ற 

சLேதக	 உ+கள:ைடேய உ6டாவைத எ�னா� அறிய 

"Sகி�ற2. 

ஆனா�, இLத ேப46ைமைய அறிய 

ேவ67ெம�றா� இLத �ைல "0வ2மாக பS12 

!�L2 ெகா6டா� ம57ேம அLத உ6ைம வ�ள+�	. 

அதாவ2, உ+கள:ட1திேல “அறியாைம” எ�ற 2�க 

இ4, உ+கைள GS மைற12 உ,ள2. அLத 
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2�க1ைத� ெகா7�கி�ற இ4ள:லி4L2, உ+கைள 

சLேதாச	 ெகா7�கி�ற ெவள:;ச1தி#� ெகா67வர 

ஒ4 வ�தமான "ய#சிதா� இLத ��.  

நP+க, எLத வ�த "ய#சிQ	 ெச?யாம�, இLத 

இ4ைளேய இ�பமாக நிைன12, இதிேலேய இ�C	 

இ012  ேபா�1தி� ெகா67 ஆ�L2 V+கேவ 

அைனவ4	 வ�4	!கி�றP�க,. 

உ+க, அைனவைரQ	 2�க	 எ�ற V�க1திலி4L2 

எ0 ப�, நP+க, V+�வத#காக இ+� வரவ��ைல, 

V+காம� V+கி �க	 ெபHவத#காக இ+� 

வLதி4�கி�றP�க, எ�ற ேப46ைமைய சா5சா1 

அLத ச�ேவ=வர� ெகா71த சா=திர1தி� வாய�லாக 

அSேய� அறிLதைத “நா� ெப$ற இ�ப� ெப&க 

இ'ைவயக�” எ�ற தி4Gல�� தி4மLதிர	 மK67	 

ெத,ள1 ெதள:வாக MHவைத நP+கW	 இLத 

“உ�ைன ந� அறிவாயா” எ�ற  �லி� வாய�லாக 

அறியலா	. 

இLத �லி� வாய�லாக நP+க, எLத வயதினராக 

இ4LதாX	 இLத �ைல வாசி��	 ேபா2, உ+கள:ட	 

காண ப7கி�ற அஹ+கார1ைத த5S எ0 !கி�ற 

வைகய�� “ந�” எ�ற ஒ#ைற வா�1ைத  பத1ைத பல 
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இட+கள:� ைகயா67 இLத !1தக1ைத 

ெகா7�கி�ேற�. 

இLத “ந�” எ�ற ஒ#ைற வா�1ைத, உ+கள:ைடேய 

உ,ள ஆணவ	, க�ம	 (ெசய�), மாைய எ�ற 

"	மல+கைளQ	 அழி12, அLத அழியாத ஆனLத 

வ=2ைவ உ+கW�� ெத,ள1 ெதள:வாக� கா5S� 

ெகா7��	 எ�றா�, அ2  மிைகயாகா2. 

 

ந�றி! 

 

 

 

எ�H	 அ�!ட�,  

)வாமி, ப+ரப,சநாத�.  
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ஓ� 

/ 0�1ேயா நமஹ 

 

உ�ைன ந� அறிவாயா? 

 

1. க�வ+ 

 

க$க கசடற� க$பைவ க$றப+�  

நி$க அத$05 தக. 

(அதிகார	:க�வ� �ற, எ6:391) 

'க#பைவ' எ�ப2, அற�, ெபா�6, இ�ப�, வ �7 

எ�C	 உHதி ெபா4, உண�12வத#காக 

ம57ேமய�றி ப�ற ேதைவய#ற அறிைவ  

ெபHவத#காக அ�ல. அைத "தலி� நP !�L2 

ெகா,ள ேவ67	. 

க#பவ#றி� ேதைவய#றவ#ைற நP�கி ேம#ெசா�ன 

நா�� ெப4	 ெச�வ+களான இல5சிய1ைத 

அைடயேவ உ6ைமய�� “ந�” க#ற� ேவ67	. 
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இLத நா�� வ�ஷய+கைளQ	 “8�ஷா:5த�” எ�H 

சா=திர	 "ைற ப71தி அைவகைள, 

சம=கி4த1தி� த:ம:, அ:5த:, காம:, ேமா<ச: எ�H 

அைழ�கி�ற2.  

இதைன அழகிய தமிழி� அற�, ெபா�6, இ�ப�, வ �7 

எ�H	 நா�� இல5சிய+களாக வைக ப71தி� 

ெகா,கி�ற2. 

!4ஷ� + அ�1த	 எ�ப2 !4ஷா�1த	 ஆகி�ற2. 

அதாவ2 ‘8�ஷ�’ எ�றா� மன:த� எ�H	, ‘அ:5த�’ 

எ�றா� இல5சிய	 எ�H	 ெபா4, உண�L2 

ெகா67 இதைன “மன?தன?� இல<சிய�” எ�H 

!�L2 ெகா,ள ேவ67	. அதாவ2 நP, இைத 

உ�Cைடய இல5சியமாக !�L2 ெகா,ள ேவ67	. 

இதி� நP "தலி� உ�Cைடய வா�வாதார1தி#� 

ேதைவயான அ1தியாவசிய  ெபா45கைள 

அைடவத#காக ெப4	பா7 ப7கி�றா? எ�றா�, 

அைவகள:� உ6ண உண), உ7�க உைட ம#H	 

வசி��	 இட	 என உ�Cைடய ேதைவகைள நPேய  

_�1தி ெச?2ெகா,ள, அைவகைள ேதS நி;சய	 

அைடLதாக ேவ67	.  
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இைவக, அைன12	 நP வாழ1 ேதைவயான 

அ1தியாவசிய  ெபா45க, ஆ�	. இதைன சா=திர	 

“அ:5த:” அ�ல2 தமிழி� “ெபா�6” எ�H 

அைழ�கி�ற2. 

நP, ெபா4ைள "தலி� நா7வத#�� காரண	, 

எ�னெவன:� ம#ற ஜPவராசிகைள  ேபா�ேற த� 

உய�ைர� கா பா#றி� ெகா,ள அைவக, த+க, 

உண)�காக இ+�	, அ+�	 அைலவைத  ேபா�ேற, 

நPQ	 உ�Cைடய உய�ைர� கா பா#றி� ெகா,ள 

ேவ6Sய நி�பLத	 இ4 பதினா�, "தலி� ெபா4, 

ப#H ெகா67, இ�ைறய கால1தி#� ஏ#ப பண1ைத 

ச	பாதி12, அLத  பண1ைத� ெகா67 உணைவேய 

நா7கி�றா?. உ�Cைடய வய�H நிைறLத ப�ற�தா� 

நP ம#ற வ�ஷய+கள:� நா5ட	 ெகா,கி�றா?.  

ம#ற உய��ன+கைள  ேபா�ேற மன:தனாகிய உன�� 

ம57	 இ2 வ�தி வ�ல�க�ல. ஆனா�, எ�ன ஒ4 

ெப�ய வ�1தியாச	 எ�றா�, அைவக, வய�H 

நிைறLத2	, அ71த ேவைல��1 ேதைவயான 

உணைவ� Mட ேசமி12 ைவ�க ேவ67	 எ�ற 

எ6ண	 இ�லாம� தி4 தியாக; ெச�H வ�7கி�றன.  

ஆனா�, மன:தனாகிய நP ம57	 உ�Cைடய வய�H 

நிைறL2 வ�5ட2, உ7�க உைட வL2 வ�5ட2, இ4�க 
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இட	 கிைட12 வ�5ட2 எ�றாX	, நP  "0 தி4 தி 

அைடL2 வ�7வதி�ைல. இ�C	, இ�C	 ேவ67	 

எ�ற �ய நல1தினா�, உன��	, உ�ைன; 

சா�Lதவ�கW��	 ேமX	, ேமX	 ேத7கி�றா?. 

உ6ைமய�� நP தி4 தி அைடL2 வ�5டா�, அ71த 

4சிைய நாS இ�C	 சில ேபாக  ெபா45கைள 

வ�4	ப மா5டா?.  

ஆனா�, நP வய�H நிைறL2 வ�5டாX	, நா�கி� 

4சி�காக இ�C	 சில தி6ப6ட+கைள 

சா ப�7கி�றா?, உ�Cைடய மான1ைத� கா��	 

உைட கிைட12 வ�5டாX	, ஊ� பக5S#காக சில 

ப5டாைடகைள உ712கி�றா?. உன�� வசி�க இட	 

கிைட12 வ�5டாX	, ேமX	 சில க5Sட+கைள� 

க5S அைத அதிக வாடைக�� வ�57 ேமX	, ேமX	 

“ெபா�6” ச	பாதி�க வ�4	!கி�றா?.  

நP ஏ� இ பS; ெச?கி�றா? எ�றா�, உ�Cைடய 

உட� �க1ைத� கடL2, உன2 உ,ள; �க1ைத 

வ�4	ப�, மன	 ேபான ேபா�கி� அதிக ஆைச 

வய ப7வதினாேலேய, உ�னா� உ6ைமயான �க	 

எ2? எ�H அறிய "Sயாம� ேபாகி�ற2.  
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இதிலி4L2 அ1தியாவசிய  ெபா4ள P57வதினாேலேய 

நP தி4 தி அைடயாம�, உ6ைமயான �க1தி#காகேவ 

அதிக "ய#சிகைள ேம#ெகா,கி�றா?. ஆனா�, அLத 

உ6ைம; �க	 எ2? எ�H ெத�யாம�, உ�Cைடய 

வா� நாள:� (அ:5த:, காம:) “ெபா�6” ம#H	 

“இ�ப�” அைடவதிேலேய இLத இர67 இல5சிய+க, 

ெப4	 ப+� வகி�கி�றன.  

இ2 ேபா�ற அS பைட1 ேதைவகள:� வா�L2, 

அதன2 இ�ப+கைள பழகிவ�5ட ப�ற�, நP அதிலி4L2 

கீ� நிைல வா��ைக�� ெச�ல "Sவதி�ைல. சில 

ெபா45கW	, இ�ப+கW	 உ�ைன அSைம ப71தி 

ைவ12� ெகா,வதினா�, உ�னா� அதிலி4L2 

வ�7பட "Sயாம� தவ��கி�றா?.  

இLத இ�ப	 எ+� உ�ன:டமிடமி4L2 வ�லகி 

வ�7ேமா எ�ற பய1தினா� நP உ�Cைடய 

எதி�கால1தி#காக தி5டமிட)	 ெச?கிறா?. அLத 

எதி�கால1தி#� தி5டமிட� எ�ப2, நP உ�ைனQ	, 

உ�ைன; சா�Lத உற)கைளQ	 ம57ேம 

பா��கி�றா?. உன�காக)	, அவ�கW�காக)	 

ெபா4, ேச��க வ�4	ப� �ய நல12ட� �கமாக வாழ 

வ�4	ப� எைதQ	 ெச?ய ஆைச ப7கி�றா?. ஏ� 
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இLத அவல நிைல உ�ன:ைடேய உ6டான2 எ�பைத 

நP அறிய மH�கி�றா?.  

க#ற க�வ�ைய !�L2 ெகா,ளாம�, அLத க�வ�ய�� 

வாய�லாக அறிL2 ெகா6ட ந�ல வ�சய+கைள நைட 

"ைற ப71த "Sயாம� உ�ைன த7 ப2 எ2? 

எ�பைத எ�H நP அறிகி�றாேயா, அ�ேற நP உ�ைன 

அறிLதவனாகி�றா?. 

 

2. எB உ��ைடயB 

 

இ�H நP வா0	 வா��ைகைய ைவ1ேத, நP எLத மன 

நிைலய�� வா�கி�றா? எ�ப2 உன��  !�Q	. உ� 

மன	 இLத வா��ைகைய ஆனLதமாக 

அCபவ��கி�றதா? அ�ல2 2யரமாக 

அCபவ��கி�றதா? எ�பைத நPேய "S) ெச?2 

ெகா,.  

உ�Cைடய இ�ைறய இLத வா�வ�#� காரண	, 

ேந#H நP எ பS வா�Lதா? எ�பைதQ	, நாைள நP 

எ பS வாழ ேபாகி�றா? எ�பத#�, இ�H நP எ பS 
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வா�L2 ெகா6S4�கி�றா? எ�பைதQ	 நP அறிய 

மH�கி�றா?. 

உ�C, இ4��	 உ� மனசா5சிைய� ேக,! அ2 

உன�� உ�ைன ப#றி1 ெதள:வாக� MH	. 

ஆ	! 

ந� ெசCகி�ற ெசயலினா� வ+ைளDத ந�ைம எ�ன? 

நP ெச?கி�ற ெசய�க, ச�யா?, அ�ல2 தவறா? எ�ற 

எLதவ�தமான அS பைட அறி)	 இ�றி, மன	 ேபான 

ேபா�கி�, மLத !1திQட�, ெச��மா7 ெச�ைக �#றி 

�#றி வL2 ெகா6ேட இ4 ப2ேபால, உ�Cைடய 

வா��ைக இLத உலக வ�ஷய+கள:ேலேய இ4 பைத நP 

அறியவ��ைலயா?. 

ேமX	, ெச��மா7 ெச�ைக �#றி, �#றி வ4வதினா� 

ஒ4வைகய�� ந	 பய�பா5S#� எ6ைணயாவ2 

கிைட12வ�7	, ஆனா�, நP �#H	 இLத; �#றினா� 

யா4�� எ�ன ந�ைம இ2வைர உ6டான2? 

இன?ேம� எ�ன ந�ைம உ�னா� இDத 

சEதாய5தி$0� கிைட�க1ேபாகி�றB? 

நPேய உ�ைன ப#றி உ6ைமய�� அறிL2 

ெகா,ளவ��ைல, நP எ பS ம#றவ�கைள ப#றி அறிL2 
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ெகா67 அவ�கWட� சLேதாஷமாக வாழ "SQ	? 

யாைர ஏமா#ற  பா��கி�றா?? உ�ைன நPேய 

ஏமா#றி� ெகா,கி�றா?. அ2தா� உ6ைம.  

காரண	, யா4�காக நP வா�கி�ேற� எ�கி�றாேயா, 

அ2 உ6ைமய��ைல, ஏ� எெனன:�, உ6ைமய�� 

உன�காகேவ நP வா�கி�றா?, உ�Cைடய �ய 

நல1தி#காகேவ நP அைன1ைதQ	, அைனவைரQ	 

உன�� சாதகமாக மா#றி�ெகா,கி�றா?. 

ஆ	, "0வ2மாகேவ நP �ய நல12ட� ெசய� 

!�கி�றா?.. எைத; ெச?தாX	, அதி� என�� எ�ன 

இலாப	 எ�ற �Hகிய மன	 ெகா67,ளா?. 

அத#காக பல �H�� வழிகைள ைகயாWகி�றா?.  

உ�Cைடய �Hகிய மன1திலி4L2 ச#H ெவள:ேய 

வா! வL2, பரLத மன2ட� இLத பரLத உலக1ைத  

பா�, இதி� எைத நP பைட1தா??, எ2 உ�னா� 

உ4வா�க ப5ட2?. 

உ�Cைடய உடேல உ�னா� உ4வா�க ப5ட2 

அ�ல. அLத உடலிேல இ4�கி�ற !ல�கைளயாவ2 நP 

பைட1தாயா?  

அ பS நP பைட1தி4Lதா� அLத !ல�க, உ� ேப;ைச 

ேக5கேவ67	 இ�ைலயா?  
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ஏ� அைவக, ேக5க மH�கி�றன!. 

நP எைதQ	 பைட�கவ��ைல, ஆனா� நP அைடய 

வ�4	!கி�றா?. 

நP எைதQ	 பைட�கவ��ைல, ஆனா� நP அCபவ��க 

வ�4	!கி�றா?. 

நP எைதQ	 பைட�கவ��ைல, ஆனா�, நP அழி�க 

வ�4	!கி�றா?. 

ஏ�? ஏ�? 

"தலி�, நP ஓ7வைத நிH1தி வ�57, நி�H ச#H 

நிதானமாக ேயாசி12 பா�! 

நP யாெர�H உ�ைன நPேய ேக57 பா�. 

நP உ�ைன யாெர�H நிைன12�ெகா67 

இ4�கி�றாேயா, அ2 உ6ைமய��ைல எ�ப2	 

உன��  !�Q	. உ�C, இ4 ப2 எ�ன எ�ற 

உ6ைமQ	 உன��  !�Q	! 

ஏேதா ஒ�H உ�C, இ4 பதினாேலேய, இLத 

உலைக நP பா��க "Sகி�ற2. 

ஏேதா ஒ�H உ�C, இ4 பதினாேலேய. நP ேக5க 

"Sகி�ற2. 
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ஏேதா ஒ�H உ�C, இ4 பதினாேலேய, நP �ைவ�க 

"Sகி�ற2. 

ஏேதா ஒ�H உ�C, இ4 பதினாேலேய, நP மண1ைத 

"கர "Sகி�ற2, 

எேதா ஒ�H உ�C, இ4 பதினாேலேய நP 

உண�;சிைய உணர "Sகி�ற2. 

ஆ	! அLத ஏேதா ஒ�H உ6ைமய�� உ�ன:ட	 

இ4�கி�ற2. 

அ2 எ+�	, எதிX	, எ ெபா02	 இ4�கி�ற2. 

அ2 எ�ைலய��லாம� பரL2, வ��L2 இ4�கி�ற2. 

அ2 உ�ன:X	, எ�ன:X	, எ�லாவ#றிX	 

இ4�கி�ற2. 

ஆக அ2 இ�றி நP இ�ைல! நP இ�றி அ2 இ�ைல! 

இLத உ6ைம உன��  !�L2வ�5டா�, நP வLத 

ேநா�க	 உன��  !�L2 வ�7	. 

அ பS இLத உ6ைம உன��  !�யவ��ைல எ�றா� 

நP மK67	, மK67	 இLத ெபா?யான உலகி#� வர 

ேவ6Sய2 இ4��	. 
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இ+� வா0	 வா��ைகQ	 வ Pணாக இ4��	. 

வா�Lத வா��ைகQ	 வ Pணாக "SQ	. 

உ�ைன நP உணராத வைர உ�Cைடய2 எ�H இ+� 

எ2)ேம இ�ைல. ஆனா�, உ�ைன நP உண�L2 

ெகா6டாயானா�, அைன12ேம உ�Cைடய2தா� 

எ�ற ேப46ைம உன��  !�Q	. 

 

3. எ�லா� அB 

 

உ�C, இ4 ப2 அ2 எ�றா�, எ�லாவ#றிX	 

இ4 ப2)	 அ2ேவ!. 

ப�ற� நP ஏ� உன�� ம57	 உ6கி�றா?, 

ம#றைவகW�� ஏ� உணைவ ெகா7�க 

மH�கி�றா?? 

நP ஏ� உன�� ம57	 பா��கி�றா?, ம#றைவகW�� 

ஏ� பா��க மH�கி�றா?? 

நP ஏ� உன�� ம57	 ேக5கி�றா?, ம#றைவகW�� 

ஏ� ேக5க மH�கி�றா?? 
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நP ஏ� உன�� ம57	 ஆைச ப7கி�றா?, 

ம#றைவகW�� ஏ� ஆைச பட மH�கி�றா?? 

நP ஏ� உன�� ம57	 ேச��கி�றா? , 

ம#றைவகW�� ஏ� ேச��க மH�கி�றா?? 

நP ஏ� உன�� ம57	 உய�� இ4 பதாக 

நிைன�கி�றா?, ம#றைவகW�� ஏ� உய�� 

இ4 பைத மற�கி�றா?? 

ந� உ�ைன ம<7� பா:�கி�றாC!  

உ��6 இ�1பைத பா:�க ம&�கி�றாC! 

உ�Cைடய உய�� உன�� எ பS "�கியேமா, 

அ2ேபாலேவ ம#றைவகள:� உய�4	 அைவகW�� 

"�கிய	 எ�பைத நP எ�H உண�கி�றாேயா, அ�ேற 

நP உய�� வைத ெச?வைத (8லா� உ�பைத) வ�57 

வ�7வா?. 

எ�லா உய��கள:X	 அ2 இ4 பைத நP 

அ ெபா02தா� அறிL2 ெகா,ள "SQ	.  

எ�லா உய��கள:X	 அ2 இ4 பைத நP அறிL2 

ெகா6ட)ட�, த#ெபா02, உ�C, இ4��	 அ2 

உன�� ந�றாக1 ெத�Q	. 
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அ2 இ4 பைத நP ந�றாக1 ெத�L2 ெகா6டா�, 

உ�ைன நP உ6ைமய�� அறிLதவனாக ஆகி�றா?. 

எ�H நP உ6ைமய�� உ�ைன அறிL2 ெகா6டாேயா, 

அ�ேற நP எ�லாவ#ைறQ	 அறிLதவனாக ஆகி�றா?. 

இத#�ேம� அறிவத#� ஒ�Hமி�ைல எ�ற நிைல 

உ�C, உ6டா�	. 

எ�ன?ேல இ�Dத ஒ�ைற யா� அறிDதB 

இ�ைலேய 

எ�ன?ேல இ�Dத ஒ�ைற யா� அறிDB 

ெகா�டப+� 

எ�ன?ேல இ�Dத ஒ�ைற யாவ:                  

காண வ�லேரா 

எ�ன?ேல இ�Dதி�DB யா� உண:DB 

ெகா�ெடேன       – சிவவா�கிய�. 

ஆக, நP அ2வாகேவ இ4�கி�றா?! எ�ற மகா 

வா�கிய1தி� ெபா4ைள உண�L2, அத�பS அத� 

ெசா>பமாகேவ வா�வேத ஞான	.  

இLத உ6ைமைய உண�Lதவேன ஞான:! உணராதவ� 

அ�ஞான:.  

இதி� நP எ2வாக இ4�கிறா??  
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4. உண"Lச�கர� 

 

எ�லா உய��கள:X	 “அB” இ4 பைத நP அறிLத)ட�, 

உ� அறியாைம "0வ2மாக அழிL2 வ�5ட2 எ�H 

அ�1த	 இ�ைல. 

காரண	, உ�ன:ைடேய அஹ+கார"	 (நா�), 

மமகார"	 (என2), இ4�கி�றவைர உ� அறி)�� 

“நா� அB” எ�H !�Qேம தவ�ர அCபவ1தி#� வர 

இயலா2. 

ேமX	, உ� அறியாைமய�னா� இன: ஒ4 சLேதக	 

உ� மனதி� எ0�M7	. 

அLத சLேதக	! 

எ�ைன  ேபா�ற மன:த உட�கள:� ம57மா அ2 

இ4�கி�ற2? தாவர+கள:X	, !0, _;சிகள:X	, 

பறைவகள:X	, ம#H	  மி4க+க, எ�ற 

அைன1திX	 “அ2” இ4��	ேபா2, எ� உட� 

வள��க1 ேதைவயான உணவாக எைத உ6டா� 

எ�ன? எ�ற எ6ண	  ேதா�H	. 
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மி4க+கைள� ெகா�H தி�C	 !லா� உண) 

ம57ேம எ பS உய�� வைத ஆ�	? 

தாவர+கள:� உட�கள:� Mட “அB” இ4��	 

ெபா02, அைத அழி12 உணவாக உ5ெகா,வ2 Mட 

உய�� வைத ஆகாதா? 

எ�ற இ2 ேபா�ற சLேதக+கW	, ேக,வ�கW	 உ� 

மனதி� எ0	, அ�ல2 ம#ற அ�ஞான:கள:னா� 

உ6டா�க ப7	. 

இதனா�, மர	, ெசS, ெகாSக, எ�ற தாவர+கள:X	, 

அேசதன ெபா45கள:X	 “அB” இ4�கி�றேத, ப��! 

எ பS இLத தாவர+கைளQ	 நா	 உணவாக 

உ5ெகா,ள "SQ	? எ�ற சLேதக	 ஆர	ப ஆ�மKக 

சாதகனான உன�� எ0வ2 இய�ேப. 

இ+� நP ஒ4 உ6ைமைய ந�றாக  !�L2 ெகா,ள 

ேவ67	. 

ஒ�ேறயான அ2, அதாவ2 அLத  (பர	) ெபா4, 

எ+�	 பரவ��கிட��	 ெபா02, உ4வ 

ேவ#Hைமகளா� உட�க, மாறி1 ேதா�றினாX	, 

ஈ�வரன:� மாயா ச�திய�னா� ேதா#ற மாையய�� 

ஒ�ைற ஒ�H உணவாக உ5ெகா,வ2 ேபா�ற 
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கா5சிகைள ம57ேம இLத க6க, எ�ற 

!ல�கள:னா�  நP கா6கி�றா?. 

“பரமாய ச�திM6 ப,சமா Nத�  

தர� மாறி5 ேதா�&� ப+ற18” - ஔைவயா�. 

ஐ	_த+களான ம6, ெந4 !, நP�, கா#H, ம#H	 

ஆகாய	, ஆகிய இைவகள:� ேச��ைகேய ஒkெவா4 

உட� கிைட�க காரணமாகி�ற2. 

நில� த� ந�: வள? வ+)�ெபா7 ஐDB�             

கலDத மய�க� உலக�! – ெதா�கா ப�ய	. 

இ2 எ பSெய�றா�, ஐ	_த+கள:� கலைவகள:� 

வ�கிதாசார1தி� அS பைடய�ேலேய, அLத, அLத 

ஜPவ�கள:� க�ம வ�ைன�� ஏ#ப உட� கிைட12, 

அLத உடX�� ஏ#ற உணைவ உ5ெகா67, அைவக, 

வா�வ2 ேபா�H இLத உலக	 உன�� ெத�கி�ற2. 

இதி� ஓரறி) பைட1த உய��ன1தி� உட� 

"த#ெகா67 ஆறறி) பைட1த மன:தனாகிய உ� 

உட� வைர அைன12	 ப�ச _த+கள:� 

ேச��ைகயா�, அத� அத� வ�ைன�� ஏ#ப 

உட�களா� மாHப57 இ4LதாX	, அைவக, இய+க 

அLத “அB” உ,ேள இ4�க ேவ67	.  
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அLத ஒ�ைற� ெகா67, அத� ச�திய�னா� இய+�	 

இLத உட�க, த+கள2 உடைல வள��க உணைவ 

நா7கி�றன. 

இ+�, ம6ைன உணவாக தாவர+க, 

உ5ெகா,கி�றன. 

இLத தாவர+கைள  உணவாக !0, _;சிக, 

உ5ெகா,கி�றன. 

இLத !0, _;சிகைள பறைவக,, மி4க+க, உணவாக 

உ5ெகா,கி�றன. 

இLத தாவர+க,, பறைவக,, மி4க+கைள, ேபா�ற 

அைன1ைதQ	 மன:த� உணவாக உ5ெகா,கி�றா�.  

இHதிய�� இLத மன:தைன ம6 உணவாக 

உ5ெகா,கி�ற2.  

இ2ேபா�ற உண) �ழ#சிதா� நைடெபHகி�றேத 

தவ�ர, எ2)	, எைதQ	 உ6பதி�ைல. அLத “அB” 

எ�H	, எ�கால1திX	, எ+�	 பரவ�� கிட பதா�, 

அத� இ41த� த�ைம எ�H	 மாறாம� மாறிய2 

ேபா�H காண ப7கி�ற2. 

உதாரணமாக, ஒ4 காகித	 இ4�கி�ற2, அLத 

காகித1தி� இ4 !, அைத தPய�னா� எறி1த)ட�, 
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சா	பலாக மாறி வ�7கி�ற2, அLத சா	பைல உரமாக 

மர+கW��1 Vவ�னா�, அLத மர	 ந�றாக வள�L2 

மK67	 காகிதமாக மா#ற ப7கி�ற2. இதி� 

காகித1தி� இ4 !1த�ைம மாறாம� இ4�கி�ற2. 

பா� பத#� மாறிய2 ேபா�H காண ப7வைதQ	 

அறிய "Sகி�ற2. 

இ2 ேபால, அLத “அB” எ+�	 இ4�கி�ற2. 

எ�கால1திX	 இ4�கி�ற2. அத� இ41த� த�ைம 

மாறாம� மாறிய2 ேபா�H இ4��	. எ�ற இLத 

ஆ;ச�யமான உ6ைம உன�� !�ய 

ேவ67ெம�றா�, நி;சயமாக உ�ைன நP அறிLதாக 

ேவ67	.  

இDத உண"Lச�கர5தி� உ��ைடய பQ0 எ�ன? 

(இ�H மன:தைன மன:தேன ஆ ப���கா ேபா�ற 

நா7கள:� உணவாக உ5ெகா,ள ஆர	ப�12,ளா�. 

ந�லேவைள இ+� ந	 நா5S� இ�C	 அLத நிைல 

வரவ��ைல. அதனா�, நா	 த ப�1ேதா	!). 

இ பSேய, இLத உண);�ழ#சி நைட ெபHகி�றேத 

தவ�ர, இ+� எ2)	 அழிவ2	 இ�ைல, ேதா�Hவ2	 

இ�ைல. 
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ப�ற� ஏ� மி4க1ைத ம57	 உணவாக 

உ5ெகா,ள�Mடா2? 

உ6டா� எ�ன? 

அ2)	 உண)தாேன எ�றா�,  ஆ	, நP 

மி4க+கW�� உண) ேபா�ேற, மி4க+கW	 உன�� 

உண)தா�. அதி� சLேதக	 இ�ைல. 

ஆனா�, இ+� ஓ� உ6ைம உன�� !�ய ேவ67	. 

அதாவ2, உன�ேக உ6டான உ�Cைடய 

உ6ைமயான �ண1ைத நP அைடயாம�, உ�Cைடய 

உ6ைமயான ெசா>ப1ைத  நP அறிL2 ெகா,ள 

"Sயா2. 

எB உ��ைடய  உ�ைம�0ண�? 

அ2 உ�Cைடய த#ேபாைதய இய�பான ச12வ 

�ணமான மன:த�ண	 எ�பைத நP மறL2வ�5டா?. 

எ பSெய�றா�, நP உ6l	 மி4க உணவ�னா�, 

உ�Cைடய இய�பான மன:த �ண1ைதQ	, மன:த 

அறிைவQ	 இழL2 வ�5டா?!. 

அதனா�தா�, உ� சிLதைனக, எ�லாேம 

அழிய�MSய அேசதன ெபா45கள:� மK2 உன�� 
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ஆைசைய உ6டா��கி�ற2. எ�Hேம அழியாத அLத 

ேசதன  ெபா4ள:� மK2 உன�� இ�Hவைர ஆைச 

உ6டாகவ��ைல. 

ேமX	, மி4க உணவ�ைன உ6பதினா�, நP மி4க	 

ேபாலேவ வாழ "ய#சி�கி�றா?. ேமX	, மாமிச 

உணவ�னா� உன�� ேகாப	, �ேராத	, ேலாப	, 

ேமாக	 ம#H	 மா;ச�ய	 எ�ற தPய �ண+க, 

உ6டாகி உ�Cைடய உ6ைம� �ண+களான அ�!, 

இர�க	, ெபாHைம,  பண�) ம#H	 ஆனLத	 எ�ற 

ந�ல �ண+கைள இழL2 நி#கி�றா?. 

எனேவ நP அLத ஒ�ைற அறிய ேவ67ெம�றா� 

நி;சயமாக உண) வ�ஷய+கள:�, உ�Cைடய 

!ல�கைள க57 ப71த ேவ67	. "தலி� நP மன:த 

�ண1தி#� வர ேவ67	. அத� ப�ற� ெத?வ Pக 

�ண1ைத  ெபற ேவ67	. 

ஆைசக, அ#ற, ஆனLதமயமான அLத ஒ�ைற நP 

அறிய ேவ67ெம�றா�, அத#காகேவ, நP !லா� 

உணைவ வ�57 வ�ட ேவ67	. 

த�ஊ� ெப��க$05 தா� ப+றிB ஊ�உ�பா� 
எQஙன� ஆU� அ�6. – தி4��ற, 
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த� உடைல வள��க வ�4	ப�, ம#ற உய��கள:� 

உடைல1 தி�பவ�,  எkவாH இைறவன:�  அ4ைள  

ெபற "SQ	? ஒ4 நாW	 ெபற "Sயா2!. 

அ4, உ,ள	 ெகா6டவ� ப�றிெதா4 உய����1 

தPைம ெச?ய அ��வா�. !லாX6ணாைம அவC�� 

இய�பா? அைமQ	. அவ� தா� வாழ வ�4	!வ2 

ேபாலேவ ம#ற எ�லா உய��கW	 வாழ ேவ67	 

எ�H வ�4	!வா�.  

அவ� ம#றத� உட	ைப உ67, த� உட� உர	 

ெபHவ2 ப#றி எ6ணமா5டா�. அ பS� க4தி 

ம#ேறா� உய��� ஊைன உ6கி�றவ� எ பS 

அ4Wைடயவனாக இ4�க "SQ	?  

!லா� உ6பவ� அத� �ைவைய ம57	 க4தி 

உட� வள� பைத ேநா�கமாக� ெகா6S4 பா�. 

ஆனா�, அ4, வா�) ெபறேவ67	 எ�பதி� 

உHதியாக இ4�கி�ற ஒ4வC��  !லா� உ6ண1 

ேதா�றா2.  

ஏ#கனேவ ஊ� உ6பவC	, அ4, வா��ைக 

ேவ6Sனா�, !லாைல1 2றL2வ�7வா�. கதற� 

கதற� க01ைத அH12 �4தி வழிய இர�கமி�றி� 

ெகா�ல ப5ட உய��லி4L2 கிைட�க ெப#ற 
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!லாைல; �ைவ12 உ6பவ� எkவாH 

அ4ளா5சிQைடயவனாக இ4�க "SQ	? எ�ப2 

வ,Wவர2 வ�னா. 

சதா இ+�	, அ+�	 நி#க "Sயாம� அைலL2, 

தி�L2 ெகா6S4�கி�ற மி4க+க,, பறைவக, 

ேபா�ற மாமிச உண)கைள தவ��12, ஒேர இட1தி� 

நிைலயாக நி#கி�ற தாவர உண)கைள உ6பதினா� 

உன�� ச12வ �ண	 உ6டாகி, உ�Cைடய மன	 

அைலபாயாம� ஒேர இட1தி� நி�H அLத ஒேர 

வ=2ைவ உன�� கா5S�ெகா7��	. 

உ6ைமய�� “இ�1பெத�லா� இைறவேன” எ�பதா� 

உ�C,W	 அவ� (அ2) இ4 பதா�, அவ� 

வாய�லாகேவ இLத உலக1ைதQ	, உலக  

ெபா45கைளQ	 நP காண)	, அCபவ��க)	 

"Sகி�ற2 எ�பேத உ6ைம ஆ�	. 

ஆக, எ�லா	 ஒ�ேற எ�பதா�, இ+� கா6பவC	, 

காண ப7	 ெபா4W	, கா5சிQ	 ஒ�ேற தவ�ர, அ2 

உ�ன:டமி4L2 ேவறாக இ�ைல. 

எனேவ, இLத உண); ச�கர1தி� பல உட�கைள 

எ712 �#றி வ4கி�ற நP, உ�Cைடய த#ேபாைதய 

இLத மன:த உட� தர	 மாறி, ேவH ஒ4 உடைல 
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எ7�க ேவ6Sய க5டாய	 எதனா� எ�றா�, உ�ைன 

நP அறியாம� இ4 பதினா�தா� எ�றா� அைத நP 

ந	!வாயா?  

இதி� இ+� எ2)	 உ6ைமய�� உ#ப1தியாவ2	 

இ�ைல, அழி�க ப7வ2	 இ�ைல. இ4 பெத�லா	 

அ2 ம57ேம. ஆகேவ  “அB இ�றி எB"� இ�ைல”. 

(அ�ல2) அவன:�றி ஒ�Hமி�ைல எ�பேத உ6ைம!. 

இைத  !�L2 ெகா,ள உ�னா� "Sயவ��ைல 

எ�றா�, நP மK67	, மK67	 பல ப�றவ�களாக பல 

உட�கைள எ712 வL2 இLத ேப46ைமைய அறிL2 

ெகா,ள "ய#சி�க ேவ67	.  

ஆனா�, கிைட1த#க�ய இLத மன:த உடைல� 

ெகா67	, ம#ற உய��கW�� கிைட�காத ஆறாவ2 

அறிைவ� ெகா67	 இLத ேப46ைமைய நP அறிய1 

தவறினா�, உ�Cைடய இLத மன:த  ப�றவ� வ P6 

எ�பைத அறிL2 ெகா,ள ேவ67	. 
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5. W�& 0ணQக6 

 

உ�ன:ட	 G�H �ண+க, உ,ளன. அைவக,, 

தாமச 0ண�, ராஜஸ 0ண� ம#H	 ச5Bவ 0ண� 

எ�பதா�	. 

உண) எ�ப2 உட	ைப வள� பத#� ம57ம�ல. 

உ,ள1ைத வள� பத#�	 உத)கி�ற2. அதனாேலேய, 

சா=திர+கள:� ஆகார1ைத  ப#றி அேநக நியம+க, 

ெசா�ல ப5S4�கி�ற2. 

ந�ல �ண1தி#� மிக)	 "�கியமானைவயாக 

உண) ெப4	 ப+� வகி�கி�ற2. இதிேல மிக 

"�கியமாக ச1வ �ண1ைத வள��க; ெச?Q	 

பSயான உண) இ4�க ேவ67	 எ�ப2தா� மிக 

"�கிய	. அ ெபா02தா� உ�ைன  ப#றி உ�னா� 

அறிL2 ெகா,ள "SQ	.. 

அ�!, க4ைண, பண�), ஒ0�க	, சLேதாஷ	 எத#�	 

பத#ற படாம�, சாLதமான மன நிைலய�� 

அைனவ�� மK2	 ப��யமாக எ ெபா02	 இ4L2 

ெகா6ேட, ந�ல சிLதனா ச�திQடC	, கி�யா 
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ச�திQடC	 இ4 பைத1தா� ச1வ �ண	 எ�ற 

சா1வ�க	 ெகா6ட மன:தன:� நிைலயா�	. 

எ ெபா02	 ஒேர பத#ற	, ஆைச, ேகாப	, வ�4 !, 

ெவH ! ம#H	 உண�;சி வச ப7வ2, இைவ 

எ�லா	 ரஜ= - ரேஜா �ண	 அ�ல2 ராஜஸ �ண	 

ெப#ற மன:தன:� நிைலயா�	. 

ஒேர க4மி1தன	, ேசா	ேபறி1தன	 

மLத1த�ைமQட� இ4 ப2, எதிX	 ஆ�வமி�லாம� 

காண ப7வ2, அS�கS V+கி வழிவ2 ேபா�றைவக, 

தாமஸ �ண	 ெகா6ட மன:தன:� நிைலயா�	. 

இ பS G�H �ண+க, உ�ன:ட"	 இ4�கி�றன. 

இLத G�H �ண+கW	 அைனவ�ட"	 

காண ப7	. 

இLத G�H �ண+கW	 உ�ன:ட"	 வL2 

ேபாகி�ற �ண+க,தா�. ஆனா�, இதி� எLத �ண	 

உ�ன:ட	 ேமேலா+கி இ4�கி�றேதா, அைத  

ெபாH1ேத உ�Cைடய நிைலQ	, ெசயX	 இ4��	. 

இ2, நP உ5ெகா,W	 உணைவ; சா�L2, உன�� இLத 

G�H �ண+கள:� த�ைம Mடேவா, �ைறயேவா 

ெச?Q	. 
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அதிகமான உ ! ம#H	 மி4க உண)கைள 

உ5ெகா6டா� உ�ன:ட	 தாமஸ�ண"	, ராஜஸ 

�ண"	 அதிகமாக� காண ப7	. 

அ2ேவ, சைம12 அதிக ேநர	 ஆன உண)கைளQ	, 

கார	, !ள: ! அதிக	 உ,ள மசாலா உண)கைளQ	 நP 

அதிக	 உ6டாயானா� நP தாமஸ �ண1தி#� வL2 

வ�7வா?. 

அ2ேவ, இன: !, 2வ� ! �ைவ ெகா6ட பழ+க,, 

கா?கறிக,, தா2 உ !�க, ெகா6ட கீைரக, 

இைவகைள அதிக	 உ6பதினா� நP ச12வ 

�ண1தி#� வL2 வ�7வா?. 

மன:த �ண+கள:ேலேய உய�Lத �ண	 இLத “ச12வ 

�ண	” ம57ேம ஆ�	. 

இ2 உயLதவ�கள:� �ண	. இLத �ண1திேலேய 

எ ெபா02	 இ4�க வ�4	ப�னா�, நி;சயமாக ந�ல 

உணைவ1 ேத�Lெத712 உ6ண ேவ67	. 

ச1வ, ரஜ=, தம=கைள "��ணெம�H	, இLத 

G�H �ண+கைளQ	 கடLத நிைலைய  

“0ணாத�த�” எ�H சா=திர	 ெசா�லிய�4�கிற2. 

அதாவ2 �ண+கைள� கடLத ஞான:கள:� நிைல. 
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கீைதய�� பகவா� n கி4oண� இLத G�H 

�ண+கைள  ப#றி வ��வாக� Mறி அ�ஜுனன:ட	 

“நிZ5ைர0�ேயா பவ”, எ�H இLத “W�& 

0ணQகU� இ�லாதவனாக, அவ$&�0� ேமேல 

ேபா” எ�கிறா�. 

“0ண 5ரய வ+பாக ேயாக�” எ�ேற (கீைதய��) ஒ4 

அ1தியாய	 உ,ள2. 

அதிேல ச1வ �ண	, ரேஜா �ண	, தேமா �ண	 

ஆகிய ஒkெவா�றி� உ6ைம1த�ைமையQ	 

பகவா� n கி4oண� ெதள:வாக� MHகிறா�. 

இ+ேக ச1வ �ண1தவரா� ச1வ�ண 

அப�வ�41தி�காக; சா ப�ட ப7	 உண) 

எ பSய�4��	, அேதேபா�H ரேஜா, தேமா �ண	 

ெகா6டவ�க,, உ6l	 உண)	, ெச?Q	 

கா�ய+கW	 எ பS இ4��	 எ�H மிக அழகாக 

கீைதய�� பகவா� MHகி�றா�. 

ேமX	, �1தமான உண) எ�றா� ச1வ உண) 

எ�ேற ெபா4,. இ�H நP நிைன12�ெகா6S4 ப2 

ேபால ைஹஜPன:� உண)க, அ�ல. 

ச1வ �ண1ைத1 த4	பSயான சா1வ�க உணவாக அ2 

இ4�க ேவ67	. அLத உண)களா� கிைட��	 
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ந�ைமகைள  ப#றிQ	 கீைதய�� 

ெதள:)ப712கி�றா�. 

இதிலி4L2 நP ெத�L2 ெகா,ள ேவ6Sய உ6ைம 

எ�னெவ�றா�, ச�யான உணைவ நP உ5ெகா,ளாம�, 

உய�Lத ஆ1ம ஞான1தி#� ஆைச ப7வ2 எkவள) 

அறியாைம எ�ப2 !�Q	. 

 

6. உ��ைடய ந�ப+�ைக 

 

உ�ன:ட1தி� இ4��	 ஈ7பா7, சிர1ைத எ�ற 

இர67	 இர67 க6கைள  ேபா�ற2. 

சிர1ைத எ�றா� அ�கைறயாக; ெச?வ2, அ�ல2 

கவனமாக; ெச?வ2 எ�H ெபா2வாக ெபா4, 

ெகா,கி�ேறா	. கவன��ைறவாக  இ4Lதா� 

‘அசிர1ைதயாய�4�கிறா�’ எ�கிேறா	. 

ஆனா�, இ+� சிர1ைத எ�ப2 ந	ப��ைக எ�ப2 

தா� ச�. 

ஆ1மா�1த வ�ஷய+கள:� ெம?ெபா4ைள� 

க67ண�Lத ந	"ைடய ெப�ேயா�க, "�ேனா�க, 
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ஏ#ப71தி� ெகா71தி4�கிற ஆசார, அsoடான+கள:� 

ந	ப��ைக மிக)	 அவசிய	. 

கீைதய�� பகவா� “Lர5தாவா� லபேத ஞான�”   

சிர1ைதQ,ளவ�தா� ஆ1மாைவ  ப#றிய அறிைவ  

ெபHகி�றா� எ�கி�றா�. காரண	 ேக5காம� 

ெப�யவ�க, ெசா�வைத ந	ப��ைகேயா7; ெச?ய 

ேவ67	. 

இ�H அவந	ப��ைக ெகா6ட ம�க, அதிக	 வா0	 

கலிQக	 இ2 ஆ�	.  

“ெத�யாதவ#ைற எ பS ந	!வ2?”  

எ�H அவ�க, ேக5கி�றா�க,.  

நம�� ேநராக1 ெத�யாத அதி ஸூuமமான 

வ��ஞான த1வ+கைள எ#�	 இLத ம�க,, �ஷிக, 

ேபாதி1த ெம?�ஞான த12வ+கைள ஏ#க 

மH�கி�றா�க,. 

“ஸ5யா� நாZதி பேரா த:ம:” எ�H ச1தியேம பரம 

த�மெம�H அ1தைன சா=திர+கW	 ெசா�கி�றன. 



37 

 

ச1திய12�� ேமேல எLத த�ம"மி�ைல எ�H 

MHகி�ற சா=திர	 அவரவ�க, ச)க�ய+கW�காக 

எைதயாவ2 மா#றி�ெகா,ள நி;சயமாக அCமதி�கா2. 

ஆனா�, இ�ைறய நிைல அ பSயா உ,ள2. 

இைறவழிபா7, _ைஜ, !ண=கார+க,, மLதிர+க, 

ம#H	 ேவ,வ�க, எ�H எ�லாவ#றிX	 ந	"ைடய 

ேதைவகW�காக அைன1ைதQ	 மா#றி� ெகா,வ2 

மஹா பாவ	 ஆ�	. 

ஆக ெப�யவ�க, Mறிய சா=திர1ைத நP ந	ப� அதி� 

Mற ப57,ள ஆசார அCoடான+கைள ெச?ய 

வ�4	ப�னாேலா, அ�ல2 ெச?2 ெகா6S4Lதாேலா 

அைத சிர1ைதQட� ெச?தா� ம57ேம உன�� பல� 

உ6டா�	. 

ஏேதா கடைம�� அ�றாட	 அைத; ெச?வதினா� 

எLத வ�த ந#பலC	 உ6டாகாம� அ2 பாவமாக 

மாறிவ�7	. 

உ�Cைடய சிர1ைதய�X	 G�H வைகக, உ67 

எ�H கீைதய�� பகவா� “Lர5தா 5ரய வ+பாக 

ேயாக�” எ�H ஒ4 அ1தியாயேம 

ெகா71தி4�கி�றா�. 
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இ+�	 உ�ன:ட	 இ4��	 G�H �ண+கள:� 

அS பைடய�ேலேய சிர1ைத உ6டா�	 எ�H	 

MHகி�றா�. இதி� எLத �ண	 உன�� ேமேலா+கி 

இ4�கி�றேதா, அத#ேக#ப உ�Cைடய சிர1ைத 

உ6டா�	. 

அவரவ�க, ப6l	 _ைஜ, யvஞ	, தப=, தான	 

எ�லாவ#றிXேம இதி2 ச1வ	, இதி2 ரஜ=, இதி2 

தம= எ�H MHகி�றா�. 

நP மன	 ெகாLதள:�காம�, க57 ப57, அைமதியாக)	 

அ�பாக)	 இ4�கி�ற உய�Lத நிைல ெகா6ட 

‘சா1வ�க	' எ�ற �ண1ைத அைடய ேவ67	. 

இைதவ�ட உய�Lத2 �ணாதPத, மேனாதPத நிைலக, 

எ�றாX	, அ2 நம�� த#ெபா02 எ5டா�கன:. 

நா	 "தலி� ஸ1வ �ணவா�களாக மாறிய 

ப�ற�1தா� �ணாதPத நிைல��  ேபாக "SQ	. 

எனேவ, நP "தலி� �ண+கள:� சிறLததான ஸ12வ 

�ண1ைத அைடவாயாக. 
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7. வ�ணாசிர த:ம� 

 

ச12வ �ண1ைத அைடய வ�4	!	 சாதகC�� 

ெப4	 தைடயாக இ4 ப2 இ�ைறய உலகியலி� 

காண ப7	 ப�ற பா� இவ� உய�Lதவ�, இவ� 

தா�Lதவ� எ�ற வ4ணாசிரம "ைற. இLத 

"ைறய�� காரணமாக இ2 ேபா�ற உய�Lத ஆ�மKக 

வ�ஷய+க, சாதாரண பாமர� அறிL2ெகா,ள "Sய2 

எ�ப2 ேபா�ற ஒ4 ேதா#ற மாையைய 

உ4வா�கிQ,ளன�.  

"தலி�, இதிலி4L2 ெவள:ேய வரேவ67	 

எ�பத#காக ம57ேம இ+� இைத  ப#றி வ�ள�க	 

ெகா7�க ப7கி�ற2. 

இLதிய பார	ப�ய1தி� சனாதன த�ம	 உய�Lத 

க412�கைள ெகா6ட2. அதி� ஒ�Hதா� 

வ4ணாசிரம த�ம	. 

சனாதன த�ம	 எ�ப2 இL2 மத1தி� 

வலிQH1த ப7	 ஒ57 ெமா1த அற+கள:� ெதா� !. 

அதிய#!தமான க412கைள ெகா6ட சனாதன 
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த�ம1தி� கி4oண பகவாேன கீைதய�� 

வ4ணாசிரம பS ஒ0�க1ைத வலிQH12கிறா�. 

வ4ணாசிரம த�ம1தி� க412கைள 

!�L2ெகா6டவ�க, தவறாக !�L2ெகா67 

இ4�கிறா�க,. ேமX	 வ�ள�க1ைதQ	 தவறாக 

அள:�கிறா�க, எ�ப2 தா� உ6ைம. ேமX	, ஒ4 

உ6ைம எ�னெவன:� வ4ணாசிரம	 எ�ப2 

ப�ற பா� வ��க ப7வ2 அ�ல எ�ப2தா� 

அS பைடயான உ6ைம� க412. 

வ4ணாசிரம	 மன:தைன நா�காக ப���கிற2. 

அதாவ2, 

• ப�ராமண� - 2றவ� 

• ச1தி�ய� - அரசா,ேவா�  

• ைவசிய� - வண�க� 

• x1திர� – ேசைவயாள� 

ப+ராமண� எ�பவ� யா:?.  

ப�ர	ம ஞான1ைத அைடய "ய#சி ெச?பவ�க, 

ம57ேம ப�ராமண�க,. ப�ரம1ைத ப#றிய ப�ர�ைஞேய 

இ�லாதவ� எ பS ப�ராமண� ஆக"SQ	. 
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ப�ராமண� எ�ற பத1தி� ெபா4, எ�ன எ�H 

பா�1தா� ப�ர	ம1ைத அறிLதவ� ப�ராமண�. தன2 

வா�நாைள உலக �க+கW�� ம57ேம 

பய�ப712பவ� எ பS ப�ராமண� ஆக"SQ	.  

அதாவ2 ஒ4 மன:த� இk)லகவா�ைகய�� ந�� 

ப��வ	 அைடLதப�� இைறவைன ப#றிQ	, 

த�ைன ப#றிQ	 சிLதி�க ஆர	ப��கிறா�. ப�� 

அதைன ேநா�கிய பயண1ைத ஆர	ப��கிறா�. 

இ+� அவன2 பயண1ைத ெசkவேன நிைறேவ#ற, 

"�ேப இைறவைன அறிLத ேயாகிகW	 

"ன:வ�கW	 அவC�� உ�ய வா��ைக "ைறக,, 

உண)"ைறக,, ஒ0�க+க,, பய�#சி "ைறக, 

ஆகியவ#ைற வைரயைற ெச?2ைவ�கிறா�க,. 

இவ#ைற அவ� ப��ப#ற ஆர	ப���	 க5ட1தி� 

தா� அவைன “ப+ராமண�” எ�H 

அைழ1தி4�கிறா�க,. 

இைத உHதி ப712	 வ�தமாக மLதிர+கள:� 

தைலயாய மLதிரமாக க4த ப7வ2 காய1� மLதிர	. 

இLத காய1� மLதிர1ைத ப�ற பா� ப�ராமண� 

அ�லாதவ�கW�� உபேதசி பதி�ைல எ�ற 

ெகா,ைகQ	 ந	மிைடேய நில)கி�ற2. 
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ஆனா� காய1தி� மLதிர1ைத அறிL2 

ெவள: ப71தியவ� வ��வாமி1திர மக�ஷி. அவ� 

ப�ற பா� ப�ராமணனா எ�H பா�1தா� இ�லேவ 

இ�ைல, அவ� ஒ4 ச1தி�ய�. 

ெகௗசிக� என ப7	 ேபரரசனாக இ4Lதவ�. வசிoட 

"ன:வ�ட	 உ6டாகிய ப�ர;சைன�� ப�� க7Lதவ 

வலிைமயா� ப�ராமணனாக அறிய ப5டவ�. 

அ2ேபாலேவ, ெகா,ைள�காரனாக ப�றL2, வா�L2 

வLத வா�மKகி த�ைன உண�Lத காரண1தினா� 

ப�ராமண� ஆனா�. 

இதிலி4Lேத வ4ணாசிரம	 ப�ற பா� 

அைம�க படவ��ைல எ�H நா	 அறிய"Sகிற2.  

ப��! ஏ� அ2 ப�ற ைப ைமயமாக�ெகா6ட 

வலிைமயான ெகா,ைகயாக உ4மாறிய2 எ�H 

சிLதைன ெச?தா�, ச1தி�ய�க, என ப7	 ப��ைவ 

ேச�Lதவ�க, ம57ேம தைல"ைற தைல"ைறயாக 

ப�ற ைப ைமயமாக ெகா6ட இனமாக 

இ4Lதி4�கி�றன�. ஏெனன:�, அவ�க, சLததிய�னேர 

அரசாW	 உ�ைம ெகா6S4Lததினா� இLத 

நிைலைம நிலவ�ய2. 
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இLத ஒ4 ப��வ�� ஆதி�க	 ம#ற G�H 

ப��வ�ன�கள:ட"	 ப�ரதிபலி1தி4�கிற2. அதாவ2 

வ�4 ப1தி� ேப�� ப�ராமணனாக மாறியவ�க, த� 

�ழLைதக, ேம� இ4Lத ப#றி� காரணமாக 

அவ�கW��	 வX�க5டாயமாக ெகா,ைககைள 

திண�1தி4�கிறா�க,. 

�4 சிoயனாக ப��ப#ற ப57 வLத ப�ராமண 

ஒ0�க	 தLைத மக� எ�ற ச+கிலி1ெதாட4�� 

மாறிய2. இேத வ�சயேம ம#ற ப�ற ப��)கW��	 

ப�ரதிபலி1தி4�கிற2. 

காலெவ,ள1தி� அ2 ப�ற ைபேய அS பைடயாக 

ெகா6ட பா�பாடாக மாறிய�4�கிற2. அ2 ம57மி�றி 

நில	 ெமாழி ஆகிய ப��)கWடC	 இைணL2 இ�H 

ஏக ப5ட சாதிகளாக வSெவ71தி4�கி�ற2. 

• ப�ராமண� எ�ப2 இைறவைன ேத7பவ�கைள 

�றி ப2. இவ�க, எk)ய�4��	 தP+� ெச?யா2 

இைறேத7தைல ேநா�கி பயண	 ெச?வ2 ம57ேம 

இவ�கள:� த�ம	. 

• ச1தி�ய� எ�ப2 நா5ைட அர� ெச?Q	 பதவ�கள:� 

இ4��	 "த�ைம ம#H	 2ைண பதவ� 

வகி பவ�கைள �றி ப2. அரசா+க1தி� 
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வ�தி"ைறகைள ப��ப#Hவ2 இவ�கள:� "�கிய 

த�ம	 அைதவ�ட ம�கW�� நல	 ெச?வேத 

இவ�கள:� தைலயாய த�மமாக இ4�கேவ67	. 

• ைவசிய� எ�ப2 பண1ைத "தலாக  ேபா57 

வண�க	 ெச?ேவாைர �றி ப2. இவ�கள:� கடைம 

ம�கW�� தரமான ெபா45க, அ�ல2 ேசைவைய 

வழ+�வ2 ச�யான வ�ைல நி�ணய	 ெச?2 ெதாழி� 

ெச?வ2 இவ�க, ப��ப#றேவ6Sய த�ம	. 

• x1திர� எ�ப2 அைன12 ெதாழிலாள�கைளQ	 

�றி ப2, தன2 ெதாழிைல ெச	ைமயாக ெச?வ2 

தரமாக ெச?வ2 இவ�க, த�ம	. 

ேமX	 இLத நா�� வ4ண1தா4��	 ெபா2வான 

கடைமகளாக �றி ப�ட ப57,ள தி4டாைம, 

ெகா�லாைம ேபா�ற த�ம+கைளQ	 "த�ைமயாக 

கைடப�S ப2. இைவதா� சனாதன த�ம	 �றி ப�7	 

வ4ணாசிரம1தி� ஒ57ெமா1த சாரா	ச	. 

இ�ைறய x�நிைலய�� ஒ4 மன:தேன 

சிலேநர+கள:� ைவசியனாக)	 சிலேநர+கள:� 

x1திரனாக)	 நட�கேவ6S இ4��	 அவ� 

இ4��	 நிைலைய ெபா412 அத#��ய த�ம1ைத 



45 

 

கைடப�S�கேவ6Sய2தா�. ம#ற சாதி பா�பா7க, 

எ�லா	 ப�த#ற�கேள தவ�ர ேவH இ�ைல. 

அதாவ2 இைறவைன அறிய வ�4	!பவ�க, ப�ராமண 

த�ம1ைத தா� கைடப�S�கேவ67	.  

இ2தா� கீைதய�� சாரா	ச	. எனேவ நP இ�H"த� 

ப�ராமணனாகேவ ப�ராமண த�ம1ைத கைட ப�S12, 

இLத ஆ1ம ஞான1ைத அைடய "ய#சிெச?. 

 

8. நா�0வைக ஆசிரமQக6 

 

அ712, நா�� வைக ஆசிர த�ம+கைளQ	 சா=திர	 

வ�ள��கி�ற2. அைவக,, ப�ர	ம;ச�ய	, இ�லற	, 

வானப�ர=த	 ம#H	 சLநியாச	. 

இLத ஆசிரம1தி� உ,ளவ�கW�� த�மமான2 

இர67 வைகயாக Mறப5S4�கிற2. 

அைவக, ஒ�H சாமா�ய த�ம	, ம#ெறா�H 

வ�ேச{ த�ம	. சாமா�ய த�ம1ைத வ�ட வ�ேச{ 

த�ம	 மிக "�கியமான2. 
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சாமா�ய த:ம�: 

------------------------------ 

இ2 ப�ர	ம;ச�ய	, இ�லற	, வானப�ர=த	 ம#H	 

சLநியாச	 ேபா�ற எ�லா ஆசிரம1தி� 

உ,ளவ�கW��	 உ,ள ெபா2வான2. 

 

வ+ேச_ த:ம�:  

----------------------------- 

இ2 வ�ண, ஆசிரம1தி#ேக#றவாH அைமவ2. இ2 

மா#ற12��5ப5ட2. 

 

நா�0வைக ஆசிரம த:மQக6: 

=================================== 

ப�ர	ம;ச�ய	, இ�லற	, வான ப�ர=த	 ம#H	 

சLநியாஸ	 ஆ�	. 
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ப+ர�மLசaய� 

***************** 

மாணவ ப4வ	, சா=திர1ைத பS1த�, அறிைவ 

அைடத�, ெபா4ைள ச	பாதி�க Mடா2. �4)�� 

பண�வ�ைட ெச?த�, அறிைவ அைடய 

ேவ67ெம�றா� எள:ைமயாக வாழ ேவ67	. 

ப�ர	ம;சா� �4ைவ சாதாரண மன:தராக பா��காம�, 

�4வ�ட	 �#ற	 �ைறக, க67 அல5சிய	 

ெச?யா2, இைறவனாக நிைன�க ேவ67	.  

ஏெனன:� �4 எ�பவ� ெத?வ வSவானவ�. �4வ�� 

மன	 வ�4	!	பS பண�வ�ைட ெச?வேத ஒ4 

ப�ர	ம;சா��� இல�கண	.  

இ�லற �க ேபாக+கள:� ஈ7படா2, �4வ�ட	 த� 

உட� - மன	 ஒ பைட12, த�ம சா1திர ��கைள 

க#H1 ெதள:ய ேவ67	. ப�ர	ம;சா�, �4�ல� 

க�வ� "S��	 ேபா2, க�வ�� க#H� ெகா71த 

�4)�� �4த5சைண வழ+கியப�� “சமாவ�1தன	” 

எC	 சட+� ெச?2 ெகா67 கிரக=த ஆசிரம1தி#� 

(இ�லற வா�வ�#�) sைழயலா	. 
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இ�லற�  

************* 

இ�லற வா�வ�� ஈ7ப7பவ� அறவழிய�� பண	 

ஈ5S, இ�லற1ைத ந�லறமாக நட1த ேவ67	. 

இவ�க, ப�ச மகாய�ஞ+க, ெச?வ2 சிறLத2 என 

இL2 சமய ேவத ேவதாLத சா=திர+க, MHகிற2.  

உட� ம#H	 வ P7 ேபா�ற ெபா45கள:� “ நா� - 

என2 ” (அக+கார	 - மமகார	) எ�ற க�வ	 இ�றி 

வாழ ேவ67	.  

ெபாH !ண�) ெப#ற மக�கள:ட	, �7	ப  

ெபாH !கைள ஒ பைட12 வ�57, கிரக=த� 

(இ�லற1தா�), த� மைனவ�ைய மக�கள:ட	 

ஒ பைட12வ�57 அ�ல2 த�Cட� அைழ12� 

ெகா67 வான  ப�ர=த ஆசிரம (கா5S� வா�த�) 

த�ம1ைத ஏ#H� ெகா,ள ேவ67	. 

ஐL2 வ�தமான ய�ஞ	 ெச?த�, தான	, தவ	 

ெச?த�, தியான	 ெச?வத#� சிறி2 ேநர	 

ஒ2��த�. 
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ய�ஞ�:  

 

இ2 ஐL2 வைகயாக ப���க ப57 இ4�கிற2. 

ேதவய�ஞ	 - இைறவழிபா7, �ஷிய�ஞ	 - �ஷிக, 

எ0திய !ராண+கைள பS1த�, ப�14ய�ஞ	 - 

சிரா�1த	, த� பண	 ேபா�ற ப�14 வழிபா7, 

மன:தய�ஞ	 - ம#ற மன:த�கW�� ந�ல2 ெச?த�, 

உதவ� !�த�, _தய�ஞ	 - ம#ற உய��ன+கW�� 

உபகார	 ெச?த�, உண) அள:1த�. 

 

தான�:  

ம#றவ�கW�� ெபா4Wதவ� ெச?த�.  

 

தவ�: 

 

உ$ற ேநாC ேநா�ற� உய+:�0 உ&க� 

ெசCயாைம அ$ேற தவ5தி$0 உ�' - 0ற6 
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எ�H "த# �றள:ேலேய தவ12�� வ�ள�க	 

தL2,ளா� வ,Wவ ெப4மா�. 

ஆ	! உ6ைமயாக1 தவ	 எ�ப2 தன�� வ4	 

2�ப+கைள1 தா+கி� ெகா,வ2	, அkவாH வLத 

2�ப+கW��� காரணமானவ�கW��	, 

ம#றவ�கW��	, ம#ற ஜPவராசிகW��	 யாெதா4 

2�ப1ைதQ	 ெச?யாம� இ4 பேத தவ	 ஆ�	. 

அைத வ�712 கா5S#� ெச�H 

க6ைணGS�ெகா67  உ5கா�Lதி4 பத�ல தவ	. 

 

தியான�:  

 

மன அைமதிQட�, ஏக மன2ட� ஆ1மதியான	 

ெச?வத#� நா,ேதாH	 ேநர	 ஒ2��த� ேவ67	. 

உன�� ப�S1தமான �4வ�� G�1திையேயா அ�ல2 

கட)ள:� தி4 உ4வ1ைதேயா மனதினா� 

தியான: ப2 மிக)	 சிற !. 

 

இைதெய�லா	 “க:ம கா�ட�” எ�H	 அைழ ப�. 
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வானப+ரZத� 

***************** 

கடைமகைள 2றL2 வ�7த�, தா� ெச?2 வLத 

ெசய�கைளQ	, ெபாH !�கைளQ	 ம#றவ�கள:ட	 

ஒ பைட12 வ�7த�, "0ேநர தியான1தி� ஈ7ப7த�. 

இத#� உபாஸனா கா6ட	 எ�H	 MHவ�. 

வான ப�ர=த ஆசிரமவாசிகள:� "த�ைமயான 

கடைமக, த�ம	, தவ	, இைறப�தி ம57ேம. வான  

ப�ர=த த�ம1தி� வா�பவ�க,, கிைட��	 

உண)கைள �ைவ க4தா2 உ67 வாழ ேவ67	. 

தாS, மKைச "Sகைள நP�க� Mடா2. தின"	 G�H 

"ைற �ள:�க ேவ67	. தைரய�� ப7�க ேவ67	. 

 

சDநியாஸ�  

*************** 

சா=திர சிரவண	, மனன	, நிதி1யாசன	 ெச?த�. 

க�ம+கள:னா� (சா1திர1தி� Mறிய ெசய�களா�) 

கிைட��	 ந�Xலக+கW	 Mட 2யர1ைத த4	 

எ�ற ேப46ைமைய உண�Lதவ�க,, உடைமக,, 
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உறவ�ன�க, ம#H	 ைவதPக க�ம+கைள 2றL2 

சLநியாச த�ம1ைத ஏ#க ேவ67	.  

2றவ� ெகௗப|ன	 (ேகாவன	) அண�L2 ெகா67, 

கம6டல	, த6ட	 ைகய�� ைவ12 ெகா,ளலா	. 

ச1தியமான ெசா#கைளேய ேபச ேவ67	.  

ேமX	,  

1. ெமௗன	 வா�கி� த6ட	,  

2. பலன:� ப#H,ள ெசய�கைள ெச?யாம� இ4 ப2 

உடலி� த6ட	,  

3. ப�ராணாயாம	 ெச?வ2, மனதி� த6ட	,  

இLத G�H த6ட+கைள (1� த6S) ைக� 

ெகா,ளாத 2றவ�, ெவH	 G+கி� தSைய �ம பதா� 

ம57	 சLநியாசியாக மா5டா�. 

உணைவ ப�5ைச எ712, அதி� கிைட பதி� மகி�;சி 

ெகா,ள ேவ67	. 2றவ���, உ�ய கால1தி� ப�5ைச 

உண) கிைட�கா வ�5டாX	 வ41த பட மா5டா�. 

அேத ேபால, ந�ல உண) கிைட1தாX	 மகி�;சி 

அைடய மா5டா�. ஆ1ம ஞான1தி� நிைல ெப#ற 

2றவ�ய�ட	 இ4ைம எC	 இ�ப - 2�ப	, மான -
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அவமான	, �ள:� - ெவ ப	 ேபா�ற உண�)க, காண 

"Sயா2. 

ேம#க6ட ஆசிரம த�ம+கள:� வா�வத#ேக சனாதன 

த�ம	 அறி)H12கி�ற2. இதி� அவரவ� ஆசிரம 

த�ம+கள:� இ4Lதவாேற ஆ1ம ஞான1ைத அைடய 

"ய#சி ெச?ய ேவ67	. 

 

9. ப+ரப,ச நியதி 

 

இkவாH, நP எLத ஆசிரம த�ம1தி� இ4L2 ெகா67 

ெசய� ெச?தாX	, அLத ெசயX�� உ6டான 

ந�ைம, தPைமகைள நP அைடLதாக ேவ67	. 

நP ெச?Q	 எ�லா ெசய�கW��	 பல�க, க5டாய	 

உ67. 

இLத ெசய� பல�க, இர67வ�தமான2.  

ஒ�H தி4oட பல�. இ2 நP ேந�ைடயாக 

அCபவ� ப2. 
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ம#ெறா�H அதி4oடபல� - இ2 உ� க6l��1 

ெத�யாத பல�. 

(உ-	) தான	 ெச?Q	 க�ம1தி#� உன�� கிைட��	 

பல� !6ண�ய	. இ2 க6l�� ெத�யாத 

அதி4oடபல�. 

இLத பாவ, !6ண�ய+க, �க 2�க+கைள 

ெகா712வ�5ட ப��ன� தP�L2 வ�7	. ேச�L2 வ�5ட 

பாவ !6ண�ய+க, பல� ெகா7�க கால அவகாச	 

இ4�கிற2. 

இLத �க 2�க+கைள அCபவ��க உடX	, உலக"	 

இ4�க ேவ67	. இ பS ப5ட உடXட� ப�ற�க 

ேவ67	 எ�H தP�மான: ப2 உ�Cைடய 

பாவ,!6ண Pய+க,தா�. 

“அவரவ: வ+ைன வழி, அவரவ: அ�பவ�” 

வ�ைன எ�ப2 ெச?Q	 ெசய� ஆ�	. 

நா	 ெச?Q	 ெசயைல ைவ1ேத ந	ைம மதி ப|7 

ெச?வா�க,. இ�H ெச?கி�ற ெசயைல ைவ1ேத 

நாைளய பலைன பா��க "SQ	. 

“திைன வ+ைத5தவ� திைன அ&1பா�, வ+ைன 

வ+ைத5தவ� வ+ைன அ&1பா�”. 
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எ�ப2 "2ெமாழி. 

அதாவ2, நP எைத வ�ைத�கி�றாேயா, அைதேய 

அHவைட ெச?ய"SQ	. 

ேமX	 இLத இய#ைகய�� நியதி பS எைத நP 

வ�ைத1தாX	, அதைன அ2 பல மட+� பலனாக 

உன��1 தி4 ப�� ெகா7��	. 

உதாரணமாக, 

ஒேர ஒ4 மா+கா? அ�ல2 ேத+கா? வ�ைதைய 

ம6ண�� வ�ைத12, சில கால+க, கழிL2 பா�1தா�, 

அதி� பல �#H�கண�கான மா+கா?கW	, 

ேத+கா?கW	 கா?1தி4 பைத பலனாக� கா6பா?. 

ஒ�H�� பல மட+� பல�க, கிைட�கி�ற2. 

இ2தா� இய#ைக உன��� ெகா7��	 ெகாைட. 

அ2ேபால, நP ெச?கி�ற ஒேர ஒ4 ெசய� ந�லதாக 

இ4 ப�� சில கால+கள:ேலேய உன�� அத� பலனாக 

பல ந�ல ெசய�க, உ� வா��ைகய�� 

நைடெபHவைதQ	, ஒேர ஒ4 ெசய� தPயதாக 

இ4 ப�� அத� பலனாக பல தPய ெசய�க, உ� 

வா��ைகய�� நைடெபHவைதQ	 க6 Mடாக 

காணலா	. 
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இதி� ஒேர ஒ4 ெசயX�ேக இ பS எ�றா�, பல 

ந�ல ெசய�கைள அ�ல2 பல தPய ெசய�கைள 

ெச?Q	 ெபா02 அத� பல�களாக ந�ல2	, 

ெக5ட2	 பல மட+� கிைட��	. 

இ2ேவ இய#ைகய�� நியதி ஆ�	. 

இதி�, ெச?கி�ற ெசய� ந�லதா, அ�ல2 ெக5டதா 

எ�பைத, அLத ெசயலினா� கிைட1த பல�கைள 

ைவ1ேத அ2 "S) ெச?ய ப7கி�ற2. 

ஆக, நP ஒ4 ெசயைல; ெச?வத#� "�! அத� 

ப��வ�ைள)கைளQ	, பல�கைளQ	 க41தி� 

ெகா67 ெசய�ப5டா�, அLத ெசய� ந�ல வைகய�� 

பய� கிைட12 உ�னா� ெப4மித	 ெகா,ள"SQ	. 

அ2ேவ, நP ெசய�ப7	 ெபா02, எைத ப#றிQ	 

கவைல படாம� அLத ெசயைல; ெச?தா�, அத� 

வ�ைளவாக கிைட�கி�ற சிரம+கைளQ	 நP 

அCபவ��க1 தயாராக இ4�க ேவ67	. 

"E$பக� ெசCய+� ப+$பக� வ+ைளM�" 

இதிலி4L2 நP ெச?Q	 ெசயைல மி�Lத "� 

எ;ச��ைகQட�, உன��	, ம#றவ�கW��	 பாதி ! 
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ஏ#படாதவாH மி�Lத எ;ச��ைகQட� ெசய� !�ய 

ேவ67	. 

அைன12 உய��ன+கW	 ெசய� ெச?ய1தா� 

வ�ைளகி�றன. ஆனா�, எ1தைகய ெசய� ெச?வ2, 

எ1தைகய ெசய� ெச?ய�Mடா2 எ�பைத அைவக, 

அறியவ��ைல. 

காரண	 அைவகW�� ெகா7�க ப5ட அறிவ�� 

அS பைடய�ேலேய அைவக, ெசய�ப7கி�ற2. 

உ�ைன1தவ�ர தவ�ர ம#ற உய��ன+க, அறிவா� 

�ைறL2 காண ப5டாX	, த�Cைடய உண), 

�7	ப	 ம#H	 உைறவ�ட	 ேதைவ�காக ெசய� 

!�LதாX	, இதி� த� �ய ேதைவைய வ�ட ம#ற 

உய��ன+கW�� ந�ைம அள: பைதேய அைவகள:� 

ெப4	பாலான ெசய�கள:� காண"Sகி�றன. 

ஒkெவா4 உய��ன"	 ஒ�ைற ஒ�H சா�L2 

வா�கி�றன. 

உதாரணமாக, ெசS, ெகாSக,, ேபா�றைவ த�Cைடய 

ெசயலா� பல உய��ன+கW�� உணவாக)	, உய�� 

கா��	 ம4Lதாக)	 பய� ப7கி�றன. 
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அ2ேபால, மர+கW	 த�Cைடய ப+கி#� உன��	 

ம#ற உய��ன+கW��	 ேதைவயான உணவாக 

பழ+கைள த4கி�றன. 

ேமX	, உ�ைனQ	, ம#ற உய�ரன+கைளQ	 

கா பத#� உ�னாேலேய (ெதாழி#சாைல, ேமா5டா� 

வாகன  !ைக) மா�ப71த ப7கி�ற வள: ம6டல1ைத 

கா பா#ற க�யமில வாQைவ மர+க, 

எ712�ெகா67 ந�ல ப�ராண வாQைவ உன�� த+� 

தைடய��றி கிைட�க; ெச?கி�றன. 

இ12ட� உ�Cைடய அ1தியாவசிய ேதைவயான 

உண), நP� ேபா�றைவகW�� காரணமான மைழைய 

ெபாழிய ைவ�கி�றன. 

ேதன P, வ67 ேபா�ற _;சி இன+க, தாவர 

இன ெப4�க1தி#� ேதைவயான மகரLத;ேச��ைக 

நைடெபற)	, ேமX	, மல�க,, கா?கறிக,, பழ+க, 

ேபா�ற உண)1 ேதைவ��	 உதவ� !�கி�றன. 

பறைவக, பல வ�தமான தாவர+கள:� 

கா?கறிகைளQ	, பழ+கைளQ	 உணவாக 

உ5ெகா67, அத� எ;ச+களாக அLத தாவர1தி� 

வ�ைதகைள _மிய�� பரவ;ெச?2, அLத 

வ�ைதகள:னா� உ6டான !திய வ�45ச+கள:னா� 
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ம#ற உய��ன+க, உய�� வாழ1 ேதைவயான மைழ, 

கா#H ம#H	 உணைவ� கிைட�க; ெச?கி�றன. 

இ2ேபால ப�ேவH ஜPவராசிக, தன�ெகன ஒ4 

ேநா�க"மி�றி, இLத உலக1தி� பலவ�தமான 

ந#ெசய�கைள; ெச?கி�றன. 

ஆனா�, மன:தனாகிய நP ம57ேம இLத ப�ரப�ச1தி#� 

ந�ல2 ெச?யாம�, அதிகமான தPைமகைளேய 

ெச?கி�றா?....? 

காரண	 உ�Cைடய அதிக ஆைசQ	,  

உ�ைன ப#றிய அறியாைமQேம ஆ�	. 

 

10. ப+றவ+L )ழ$சி 

 

உ�Cைடய ெசய�கள:� பல�கைளQ	, ம#ற 

உய��ன+கள:� ெசய�கள:னா� வ�ைளQ	 அத� 

ந�ைம, தPைமகைளQ	 தP�மான:��	 உ�ைமைய 

இைறவ� த�வச	 ைவ12�ெகா67,ளா�. 

காரண	 அவேர க�ம பல தாதா வாக இ4�கி�றா�. 
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ேமX	, அைவகள:னா� ெச?ய ப7	 ெசய�கள:னா� 

ஏ#ப7	 ந�ைம, தPைம�� உ6டான பல�கைளQ	 

அைவகW�� இLத ப�றவ�ய�� ெகா7 ப2	 இ�ைல. 

காரண	, அைவக, உ�ைன  ேபா�H ஆறாவ2 

அறிவான ப�1தறிQ	 அறிைவ  ெப#றி4�கவ��ைல. 

ஆனா�, நP ெச?கி�ற ெசய�கள:னா� வ�ைளQ	, 

ந�ைம ம#H	 தPைமகW�� நPேய ெபாH ! 

எ712�ெகா,ள ேவ67	. 

காரண	, உ�ன:ட	 ம#ற உய��ன+கW�� 

கிைட�காத ஆறாவ2 அறி) எ�ற ந�ல2, ெக5டைத 

ப�1தறிQ	 ப�1தறி) இ4 பதா�, உ�Cைடய 

ஒkெவா4 ெசய�கள:� பல�கW�� நPேய 

ெபாH ேப#க ேவ67	 எ�ப2தா� ஈ=வரன:� 

ச5ட	. 

ஆக, இதிலி4L2 நP ெச?கி�ற ஒkெவா4 ெசயX��	, 

கிைட�கி�ற பல�கைள நPேய அCபவ��க உ�ைம 

உ,ளதா�, நP ெச?கி�ற ெசய�க, ந�லதாக 

இ4Lதா�, அத� பலனாக நP ந�ைமையQ	, 

ெக5டதாக இ4Lதா�, அத� பலனாக நP தPைமையQ	 

அCபவ��க ேவ67	. 
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நP ெச?கி�ற ஒkெவா4 ெசயX	 ஈ=வரன:� ச5ட 

ஒ0+���, வ4	 ெசய�கைள “8�ண+யLெசய�” 

எ�H	, ஒ0+க#ற ெசய�கைள “பாவLெசய�” 

எ�H	 இர6டாக  ப��12, அத#� ஏ#ற பல�கைள 

அ2 பாவ;ெசயலா, அ�ல2 !6ண�ய;ெசயலா என 

ப��12  பா�12, அLத  பல�கைள க�மபல 

தாதாவாகிய அவ� "0ைமயாக உன�� அCபவ��க 

ெகா7 பா�. 

ஈ=வர� அLத பல�கைள G�H நிைலகளாக 

கண�� ைவ12� ெகா67, கால	 வ4	 ெபா02, 

அைத உன�� பலனாக அCபவ�12 கழி�க உட� 

ெகா7�கி�றா�. 

இkவாH நP ெப#ற பாவ, !6ண�ய பல�கைள 

அCபவ��க ேவ6Sய இLத  ப�றவ�ய�� உ� ஆQ, 

கால+கW��,, இLத உடலி� வாய�லாக அLத 

பல�கைள "0வ2மாக அCபவ��க "Sயாம� 

மரண1ைத த0வ�னா�, மK67	 உ� 

ெசய#பல�கW�� ஏ#ப, ேவH ஒ4 உடலி� 

வாய�லாக மK67	 அLத பல�கைள அCபவ��க 

மHப�றவ� ெகா7�க ேவ67	 எ�ற நியதிய��, 

மHபSQ	 உன�� பல�கள:� அS பைடய�� மி4க	, 

பறைவ, !0, _;சி ம#H	 மன:த உட� ெகா712, 
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உ�ைன அLத  பல�கைள அCபவ��க; ெச?2, 

அைவகைள1 தP��க "ய#சி ெச?ய ைவ�கி�றா�. 

இதி� இLத  ப�றவ�ய�� நP ெச?கி�ற த#ேபாைதய 

!திய ெசய�கள:� பல�கைளQ	 ேச�12, கண�கி� 

ைவ12� ெகா,ள ப7கி�ற2. 

இ2ேபால, பல ப�றவ�கள:� பல உட�கைள நP எ712 

உ�Cைடய க�ம பல�கைள அCபவ�12 "S�க 

"Sயாம� நP தவ���	 ெபா02, உ�Cைடய 

ஆறாவ2 அறிவ�� அவசிய1ைத உன�� உண�1தி 

உ�ைன நP அறிQ	 வைர, உ�னா� அLத பல�க, 

அைன1ைதQ	 "0வ2மாக தP��கேவ "Sயா2 எ�ற 

ேப46ைமைய உன�� சா=திர1தி� வாய�லாக 

உபேதசி�க ப7கி�ற2. 

இதி� நP இ2வைர ெச?த ெசய�கள:னா�, கிைட1த 

பல�கைள அCபவ�12 தP� ப2 எ�ப2......... ? 

நP உ�ைன  ப#றிQ	, இைறவைன  ப#றிQ	, ம#H	 

இLத ஜக1திைன  ப#றிQ	 உ6ைம அறிைவ 

அைடQ	 வைர........... 

உ�Cைடய ெசய# பல�கைள "0வ2மாக 

தP��கேவா, அ�ல2 உ�னா� இLத  ப�றவ�; 
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�ழ#சிைய நிH1தேவா "Sயா2 எ�ப2தா� 

"#றிX	 உ6ைம. 

இLத ப�றவ�; �ழ#சிய�லி4L2 நா	 அறிய ேவ6Sய 

உ6ைம ெவள: ப7கி�ற2. அதாவ2, ப�ேவH 

உட#MHகWட�, பலதர ப5ட உய��ன+க, இLத 

ப�ரப�ச1தி� காண"Sகி�ற2. 

ஈ=வரன:� பைட ப�� இLத ஏ#ற1தா�)கைள 

காl	 ெபா02, ஓரறி) பைட1த உய��ன	 "த� 

ஆறறி) பைட1த உ�Cைடய ப�றவ� வைர, 

அCபவ���	 பல�கW	 மாHப7கி�ற2. 

அைன12 வைககள:X	 சிற பாக; ெசய�ப7	 

உ�ைன  பைட1த அேத இைறவ�, உ�ைன வ�ட 

கீழான ம#ற உய��ன+கைள பைட�க ேவ6Sய 

அவசிய"	, அ�ல2 உ�ைனவ�ட மிக)	 

சLேதாஷமான xழலி� வா0	 ஒ4வைனQ	, 

அதிக12யர1ைத ெகா6ட உட� ஊன"#ற 

ஒ4வைனQ	 பைட�கேவ6Sய அவசிய"	 ஏ� 

எ�H  இ ெபா02 !�கி�ற2. 

இDத ேவ$&ைம�0 காரண� எ�ன? 

இLத ேவ#HைமகW�� உ6டான உ6ைம� 

காரண1ைத சா=திர	 ெவள: ப712கி�ற2. 



64 

 

அ2தா�, அவனவ� ெச?த ெசய�கள:� பலC�� 

ஏ#ப, அLத பல�கைள அவ� அCபவ��க, அவC�� 

உட� ெகா7�க ப7கி�ற2. அLத உட�, இLத  

ப�றவ�ய��, அவ� எLத வைக பல�கைள அCபவ��க 

ேவ67	 எ�பைத  ெபா412, உட� ேத�Lெத7�க  

ப7கி�ற2. 

இLத  ப�றவ�ய��, நP மன:தனாக  ப�றL2, "#ப�றவ�  

பல�கைள அCபவ�12� ெகா6S4��	 ெபா0ேத, 

இLத  ப�றவ�ய�� நP ெச?கி�ற !திய ெசய�கW�� 

உ6டான பல�கைளQ	, நP மK67	 அCபவ��க 

ேவ6S, அ71த  ப�றவ� எ�H ஒ�ைற, உ�Cைடய 

பல�கள:� அS பைடய��, அத#ேக#ற உடலாக� 

ெகா71தா�தா�, அைத உ�னா� அCபவ�12 கழி�க 

"SQ	 எ�ப2 நியதி. 

இதி� உ�Cைடய கீழான பல�கைள அCபவ�12 

தP��க, கீழான மி4க+க, ேபா�ற ப�றவ� எ712 நP 

தP��க "யலேவ67	. ஆனா�, அLத மி4க  

ப�றவ�ய�� நP ெச?Q	 ெசய�கள:� பல�கW�� பாவ, 

!6ண�ய+க, கிைடயா2 எ�பதினா�, நP 

"#ப�றவ�ய�� ெச?த பாவ1ைத ம57ேம கழி�க, அLத 

மி4க1தி� உடைல பய�ப71தி "S12வ�57, 

மK67	 உ�Cைடய ேசமி ப�� மKத	 ைவ12,ள, 
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பாவ !6ண�ய+கள:� அS பைடய�� உன�� 

ம#ெறா4 உட� எ7�க ேவ6Sய நி�பLத	 

உ6டாகி�ற2. 

உதாரணமாக, ஒ4 �வ�12 ைவ�க ப5ட 

ெந#�வ�யலி� இ4L2 சிறி2 ெந�க, எ712 

வ�ைத�க ப57, இkவாH வ�ைத�க ப5ட 

ெந�களான2 மK67	 "ைள12 அதிக பSயான பல 

ெந�மண�கைள ெகா7��	. இLத அதிக பSயான 

ெந�மண�கைள மK67	 அLத ெப�ய ெந��வ�யXட� 

ேச�12 ெகா5S வ�7வா�க,. ப�ற� அதிலி4L2 சிறி2 

வ�ைத ெந�ைல எ712 மK67	 வ�ைத பா�க,.  

இ2ேபா�H உன�� பல ப�றவ�க, மK67	, மK67	 

உ6டாகி�ற2. 

ஈ=வரன:� பைட ப�� ஓரறி) உட�க, (!�, ெசS, 

ெகாS) "த� ெகா67, ஆறறி) உட� (மன:த இன	) 

வைர ெமா1த	 84 இல5ச	 ப�றவ��கான உட� 

வைகக, உ,ளன.  

க�ம+களா� க576ட நP இவ#H, ஏேதC	 ஒ4 

உடலி� உ�Cைடய வ�ைனகைள தP�1தாக ேவ67	. 

''உறQ0வB ேபாh� சா�கா7றQகி  

வ+ழி1பB ேபாh� ப+ற18.'' - தி��0ற6. 
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அதாவ2, உற+கி எ0வ2 ேபால மன:த� இற ப�#� 

ப�� உய��ெத0கிறா� அதாவ2 ப�ற ! எ7�கிறா� 

எ�கிறா�. 

இkவாH ப�றவ�; �ழ#சிய�� மா5S�ெகா67 நP 

ப�ற ப2	, இற ப2மாக சி�கி1தவ� பைத தவ�#க 

ேவ67	 எ�H, த�ைன  ப#றிய "0ைமயான 

ஞான1ைத அைடLத த12வ ஞான:க, 

உபேதசி�கி�றா�க,.  

 

11. ெசய� பல�க6 

 

நா	 ெச?Q	 ெசய�கW�கான வ�ைத, ந	 

எ6ண+கள:� இ4L2 ேதா�Hகி�றன.  

எ பS?  

எLத� கா�ய+கைள, 'இைத நா� ெசCகிேற�' எ�ற 

த�Cைடய ெசயலாக நிைன12, ெச?கி�ேறாேமா, 

அLத� கா�ய+கW�கான பல�க, ந	 கண�கி� 

ேச�கி�றன.  
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எLத� கா�ய+க,, 'இைத நா� ெச?கிேற�' எ�ற 

எ6ணமி�றி ெச?ய ப7கி�றனேவா, அLத� 

கா�ய+கW�கான பல�க, ந	 கண�கி� 

ேச�வதி�ைல.  

நம��, "தலி�, 'நா� இ��கிேற�' எ�ற 

அகLைதQ	, 'இB எ��ைடயB' எ�ற மமைதQ	 

உதி�கி�றன.  

மன	, சி1த1தி� பதிவாகிQ,ள வாசைனகள:� 

ஆதி�க1தா�, கடLதகால, நிக�கால நிக�)கைள 

அைசேபா7கி�ற2. !1தி சி1த1தி� உதவ�Qட�, 

இைத; ெச?யலா	, இைத1 த,ளலா	, என 

"Sெவ7�கி�ற2. !1திய�� தP�மான	 மன2�� 

அறிவ��க ப7கி�ற2. மன	, �யமாக "Sெவ712 

இLதி�ய+கைள1 V6ட, நா	 உடலா� ெசய�கைள 

ெச?கி�ேறா	.  

அLத; ெசய�கள:� உடனS பலைன இLதி�ய+க, 

வழி மன"	, இLதி�ய+க, ம#H	 மனதி� வழி 

!1திQ	 கிரஹி12, இ2 �க	, இ2 2�க	 எ�H 

நம�� ெத�வ��கி�றன.  
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இைவ யா)	, {ண ேநர1தி�, இLத வ�கைள 

பS��	 ேநர1தி�, �#றி� ஒ4 ப+� ேநர1தி� 

நிக�L2 வ�7கி�றன.  

இைத; ெச?யலாமா, ெச?ய�Mடாதா எ�பைத !1தி 

தP�மான:�கலா	.  

ஆனாX	, !1திய�� ஆரா?;சி�� ஆதார	 சி1தேம. 

சி1த	 ேச�12 ைவ�க ப57,ள ெச?திகள:� 

அS பைடய�ேலேய !1தி ஆராQ	. அேத ேபால, இைத; 

ெச?யலா	, இைத; ெச?ய�Mடா2 என !1தி "S) 

ெசா�லிய ப��C	, மன	 த� ேபா�கி� அLத� 

கா�ய1ைத; ெச?வேதா, ெச?யாம� வ�7வேதா 

நிக�கி�ற2. 

எ6ண1தா�, 'இDத காaய5தி$0 நா� க:5தா' எ�H 

ந	ைம நாேம ஒ4 கா�ய1ேதா7 இைண12� 

ெகா,கிேறா	.  

அ2, ந�ல கா�ய+களானாX	 ச�, தPய 

கா�ய+களானாX	 ச�. அLத� கா�ய1தி� பல�க, 

ந	 கண�கி� ேச�கி�றன. 

ெதாட�Lத மன பய�#சிக,, அ ப�யாச+க,, சா=திர 

ஞான	, �4 உபேதச	 ஆகியன, ஒ4 கா�ய1தி� 

ப#H அH12 ஈ7பட உத)	 சாதன+க,. நா	 
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ெச?Q	 கா�ய+கைள; சா=திர+க, 

வ�1தி4 பைத� காணலா	. 

நா	 இ4��	 நிைலய�லி4L2, ந	ைம உய�Lத 

நிைலகW�� எ0 ப�; ெச�X	 கா�ய+க,, 'ஆ ய 

க�ம	', எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  

நா	 இ4��	 கால1திலி4L2, "�பாகேவா, 

ப��பாகேவா ந	ைம அைழ12; ெச�X	 கா�ய+க,, 

'உ5பா5ய க:ம�', எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  

ஒ�றிலி4L2 ேவெறா�றாக மா#H	 அ�ல2 மாற 

உத)	 கா�ய+க,, 'ைவக:ய க:ம�', அ�ல2, 

'ைவபi5ய க:ம�', எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  

மனைதQ	, அதாவ2 சி1த1ைதQ	, உடைலQ	 

�1திக���	 கா�ய+க,, 'ஸ�Zகார க:ம�', எ�H 

அைழ�க ப7கி�றன.  

நா	, தின	ேதாH	 அ�ல2 ஒ4 �றி ப�5ட கால 

அவகாச12�� ஒ4"ைற, மK67	 மK67	 ெச?Q	 

கா�ய+க,, 'நி5ய க:ம�' எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  

வ�ேசஷ கால+கள:�, ஆ#ற ப7	 கா�ய+க,, 

'ைநமி1திக க�ம	', எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  
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உலகவ�ய� பலைன எதி�பா�12, (அLத  பல�, இLத 

உலக1தி� அCபவ��க� MSயதா? இ4LதாX	, 

ேவெறா4 உலக1தி� அCபவ��க� MSயதா? 

இ4LதாX	), ெச?ய ப7	 கா�ய+க,, 'கா�ய க:ம�', 

எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  

உலகவ�ய� பலைன எதி�பாரா2 ெச?ய ப7	 

கா�ய+க,, 'நிjகா�ய க:ம�', எ�H 

அைழ�க ப7கி�றன.  

தவ���க பட ேவ6Sய கா�ய+க,, 'நிஷி5த க:ம�', 

எ�H அைழ�க ப7கி�றன.  

இைவ ம57ம�ல, நா	 த�"ய#சிQட�, மனதாX	, 

வா�காX	, உடலாX	 ெச?Q	 எ�லா ெசய�கWேம 

க�ம+க, தா�. 

இLத; ெசய�க,, கா�ய+க, யா)ேம, ஏேதா ஒ4 

காரண12�காக, பல�கைள எதி�பா�12; 

ெச?ய ப7கி�றன.  

இைவ, இLத  ப�றவ�ய�ேலேய நா	 எதி�பா�1த 

பலைன1 தரலா	. அ�ல2 தரா2	 ேபாகலா	. 

ஆனா�, இLத; ெசய�கைள, நா	 ஒ4 க4வ� ேபா� 

அ�லா2, ஒ4 க�1தாவாக ெச?தி4 ேபாேமயானா�, 
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இவ#H�கான பல�க, உ4வாகி�றன, ந	 கண�கி� 

ேச�கி�றன.  

இைவ வ�ைதக, ேபால, அkய�தமாக, ந	", த+கி 

வ�7கி�றன. சமய	 வ4	 ேபா2, பலைன1 

த4வத#காக, வ�ய�தமாகி�றன அ�ல2, வ�ைளL2 

பலைன1 த4கி�றன.  

அைவ அkவாH வ�ைளQ	 ேபா2, நா	 ெச?Q	 

ெசய�க,, நா	 அLத  பல�கைள அCபவ� பத#கான 

வழி"ைறயாகேவ இ4�கி�றன. இLத x{ம	 

!�யாததா�, எதி�பாராத ந�ைம வ�ைளQ	 ேபா2 

அைத அதி4oட	 எ�H	, தPைம வ�ைளQ	 ேபா2 

2ரதி4oட	 எ�H	, நா	 வ�ள�க	 ெசா�லி� 

ெகா,கி�ேறா	.  

உ�Cைடய ஆைசகள:� உL2தலினா�, மன	 

ேபானபS ெசய�ப7கி�ற நP, அLத ெசயலி� ந�ைம, 

தPைமகைள ஆராயாம� ெச?Q	, ஒkெவா4 

ெசயX��	, பல� அள: பத#காக, உ�Cைடய 

ெசய�கைள கீேழ ெகா7�க ப5ட2 ேபா�H, ேசமி1த 

ெசய�பல�,  ெசய�ப7கி�ற ெசய�பல�, ம#H	  

இன: வர இ4�கி�ற ெசய� பல� என G�H 

வைககள:� உ�Cைடய ெசய� பல�க, உ,ள2. 
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இதி� இLத G�H ெசய� ப��)கW	 உன�� எ பS 

பல� அள:�கி�ற2 எ�பைத இன:  பா��கலா	. 

 

1. ேசமி5த ெசய�பல�க6 

------------------------------------------------ 

 

ஆக, 'நா� க�1தா', எ�ற எ6ண12ட�, நா	 ெச?Q	 

ந�வ�ைனக,, தPவ�ைனக, யா)	, அவ#H�கான 

பல�கைள உ4வா�கி� ெகா6ேட இ4�கி�றன.  

அைவ, ந	 கண�கி� ேச�L2 ெகா6ேட இ4�கி�றன.  

உ�Cைடய ப�ேவH "#ப�றவ�கள:� ெச?த 

ெசய�கள:� ெமா1த க�மா�கள:� ெதா� ைப 

உ�னா� "0ைமயாக அCபவ�12 தP��க ேவ67	.  

நா	 ந	 உடைல வ�5ட)ட�, இLத; ேசமி ! 

எ�னவாகிற2?  

இேத ேபா�, "�னா� நா	 எ71த ப�றவ�கள:� நா	 

ேசமி1த இ4 ! இ4��ேம, அதCட� ேச�L2 

ெகா,கிற2.  
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இkவாH, நP பல ப�றவ�கள:� ெச?த பாவ 

!6ண�ய+கைள ெமா1தமாக ேசமி12 

ைவ12�ெகா67,ள உ�Cைடய ெசய� 

பல�கைளேய “ேசமி1த ெசய�பல�” அ�ல2 “ச�சித 

க�மா” எ�H அைழ�கி�ேறா	. 

“ச,சித�” எ�றா�, 'ேச:5B ைவ�க1ப<ட ெதா018' 

எ�H ெபா4, ெகா,ளலா	.  

 

2. ெசய�ப7கி�ற ெசய�பல�க6 

--------------------------------------------------------------- 

 

உ�Cைடய ப�ேவH "#ப�றவ�கள:� ெமா1தமாக நP 

ேசமி1த ெசய#பல�கள:லி4L2, இ ெபா02 வLத 

இLத  ப�றவ���, அைவகள:� இ4L2 சிறி2 பாவ, 

!6ண�ய+கைள எ712� ெகா67 வL2, த#ெபா02 

அCபவ�1தால�றி தPராதைவ.  

ஒkெவா4 ப�றவ���	, நா	 ெசலவழி பத#காக  

ந	"ைடய ேசமி�க ப5ட பல�கள:லி4L2 

இ ப�றவ��� வ4	ெபா02 உட� ெகா67 
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வ4கிேறா	. ப�றவ� "0வ2	 அLத பல�களான, 

�க+கைளQ	, 2�க+கைளQ	 அCபவ��கிேறா	.  

இLத மன:த  ப�றவ���� காரணமானைவ ெச�ற 

ப�றவ�கள:� ெச?ய ப5டைவ. இLத  ப�றவ�ய�� 

நிக0	 �க 2�க+கW��� ஆதாரமா? இ4 பைவ, 

அCபவ�12 தP��க, நா	 உ1ேதசி12, உட� ெகா67 

வLதி4��	 இLத� க�ம+கைள ெசய�ப7கி�ற 

ெசய�பல�க, அ�ல2  'ப�ரார த க�ம	' எ�H 

அைழ�கி�ேறா	. 

'ப+ர ஆர1த' எ�றா�, 'பல� தர, ேவைள வDBவ+<ட' 

எ�H ெபா4, ெகா,ளலா	.  

இ+�, எ�ன நP !�L2 ெகா,ள ேவ67	 எ�றா�, 

உ�Cைடய பாவ, !6ண�ய1தி� அS பைடய�ேலேய 

நP இ�H வா0	 வா��ைக ஆ�	. இ2 உ�Cைடய 

ப�ரார த க�மாவ�� ெவள: பாேட அ�றி, உ�னா� 

அைத எLத வ�த மா#ற1தி#�	 உ5ப71த "Sயா2. 

உதாரணமாக, அதிக  பாவ  பல�கைளQ	, �ைறவான 

!6ண�ய  பல�கைளQ	, பல�களாக ஒ4வ� இLத  

ப�றவ�ய�� ெகா67 வLதா�, அவன2 வா��ைக, 

மி�Lத 2யர12டC	, அதிகமான ேபாரா5ட12டC	 

காண ப7	. 
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அவ� இLத  ப�றவ�ய�� எ�ன ந�ல2 ெச?தாX	, 

அைவக,, இன: வர இ4�கி�ற ெசய�பல�கள:� 

ேச�L2�ெகா67, அவ� ெகா67வLத ெசய�ப7கி�ற 

ெசய�பல�க, பSேய நைட"ைற ப712	. 

அதனா�தா� அவ� இLத  ப�றவ�ய�� ந�லவனாக 

இ4L2	 2யர ப7கி�றா�. 

இ2ேபால, அதிக  !6ண�ய  பல�கைளQ	, 

�ைறவான பாவ  பல�கைளQ	, பல�களாக ஒ4வ� 

இLத  ப�றவ�ய�� ெகா67 வLதா�, அவன2 

வா��ைக, மி�Lத சLேதாஷ12டC	, அதிகமான 

உ#சாக12டC	 காண ப7	. 

அவ� இLத  ப�றவ�ய�� எ�ன ெக5ட2 ெச?தாX	, 

அைவக,, இன: வர இ4�கி�ற ெசய�பல�கள:� 

ேச�L2�ெகா67, அவ� ெகா67 வLத 

ெசய�ப7கி�ற ெசய�பல�க, பSேய 

நைட"ைற ப712	. அதனா�தா� அவ� இLத  

ப�றவ�ய�� ெக5டவனாக இ4L2	 சLேதாஷமாக 

இ4�கிறா�. 
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3. வர இ��கி�ற ெசய�பல�க6 

---------------------------------------------------------------- 

 

இLத  ப�றவ�ய�� நா	 ப�ேவH கா�ய+கைள; 

ெச?கிேறா	. பல கா�ய+கW�� நா	 V67தலாக 

இ4�கிேறா	. பல கா�ய+கW�� நா	 2ைணயாக)	 

இ4�கிேறா	. இLத� கா�ய+க,,  ந	மா�, ந	 மன	, 

வா��, ம#H	 உடலா� ெச?ய ப7கி�றன.  

இLத எ�லா� கா�ய+கW	 அவ#றி� ப�ரதிபலி பாக, 

பல�க, உ4வாகி� ெகா6ேட இ4�கி�றன.  

அkவாH, நா	 இLத  ப�றவ�ய�� ெச?Q	 

ெசய�கள:� பலனாக, நா	 ேச�12� ெகா,W	 

க�ம+கள:� ெதா� ேப, வர இ4�கி�ற 

ெசய�பல�க, அ�ல2   'ஆகாமிய க:ம�' 

என ப7	. 

'ஆகா�ய' எ�றா�, 'ப+�ன: பல� தர� k�ய' எ�H 

ெபா4, ெகா,ளலா	.  

இLத ஆகாமிய க�மா ப�1தறி) அ#ற 

உய��ன+கW�� கிைடயா2. 
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அைவக, _மி�� வ4வேத த� வச	 மKத	 

ைவ12,ள உ,ள பாவ, !6ண�ய பல�கைள 

கழி பத#காக ம57ேம. அைவக, ேசமி1த 

ெசய�பல�கள:லி4L2 மKதிையQ	 கழி�க மK67	 

இ�ெனா4 உட� எ7�க ேவ6Sய2 வ4	. 

இ பS, ஏ#கனேவ எ71த மன:த உட�கள:� 

வாய�லாக, ேசக��க ப5ட ேசமி1த ெசய�பல�க, 

ைகய�4 ! இ4L2	, !தியதாக இLத  ப�றவ�ய�� 

ேசக�1த, வர இ4�கி�ற ெசய�பல�கைளQ	 

ேச�12� ெகா6டா�, ேசமி1த ெசய�பல�கள:� 

அள) MS� ெகா6ேட ேபா�	. அதாவ2, ச�சித 

க�மா MS�ெகா6ேட ேபா�	. 

இ+� நP எ�ன !�L2 ெகா,ள ேவ67	 எ�றா�, 

ெமா1த பாவ, !6ண�ய+கள:� ெதா� பான ச�சித 

க�மாைவேயா, அ�ல2 இLத  ப�றவ�ய�� ெகா67 

வL2 அCபவ�12�ெகா67 இ4�கி�ற ப�ரார த 

க�மாைவேயா உ�னா� ஒ�H	 ெச?ய "Sயா2. 

ஆனா�, இLத  ப�றவ�ய�� நP ெச?Q	 ஆகாமிய க�மா 

உ� வச1தி� உ,ள2. நP நிைன1தா�, அதைன 

உ�Cைடய வ�4 ப1தி� பS அைம12�ெகா,ளலா	. 
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இ2 ஒ�ேற நP மன:த ப�றவ� எ71ததி� மிக, மிக 

சிற பான வ�ஷய	 ஆ�	. 

இ2 ம#ற எLத ப�றவ�கW��	 கிைட�கா2. 

அதனா�தா� “அ�2 அ�2 மான:டராக  ப�ற1த� 

அ�2” எ�றன� சா�ேறா�க,. 

ஆகேவ, நP இLத மன:த  ப�றவ�ைய ச�யாக வா�Lதா� 

ம57ேம இLத ப�றவ� ெப4+கடைல நPLதி கைர ேசர 

"SQ	. இ�ைலெய�றா�, இைறவனS ேசர 

"Sயாம�, மK67	, மK67	 இLத ப�றவ�; 

�ழ#சிய�� �ழ�H� ெகா6ேட இ4�கேவ67	. 

 

12. மl�7� ப+ற1ப$ற வழி 

 

இkவாH ப�றவ�; �ழ#சிய�� �ழ�H நP உ�Cைடய 

க�ம பல�கைள� கழி�க பல ப�றவ�கW�கான உடைல 

இைறவ� உன�� ெகா71தாX	, அLத உட� 

இய+க1 ேதைவயான x5�ம  ெபா4ளாக, அவேன 

ஒkெவா4 உடலி� உ,ேள ஆ1மாவாக நி�H 

இய+�கி�றா�. 
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எkவாH பரமா(ஆ)1மா மன:த உடX��, sைழLதா� 

எ�றா�, அவ� உ;சிைய  ப�ளL2 ெகா67, அLத 

வாச� வழியாக உ,ேள sைழLதா� எ�H	, அLத 

வாசலி� ெபய�  “வ+5�தி” எ�H	 சா=திர	 

வ�ள��கி�ற2.  

அ2 ஆனLத1தி� உைறவ�ட	. 

உட	! - உய��1 ெதா�தியான ஜட ெபா4ள:� “அ2” 

எ�H அைழ�க ப7கி�ற இைறவனாகிய உண�)  

ெபா4, ேச4	 ேபா2 ம57ேம உட� வா��ைக 

நைடெபH	. 

உ�Cைடய உட	ப�C, உ;சLதைல வழியாக அவ� 

உ,ேள sைழLதா� எ�H ைத5iய உபநிஷத� 

MHகிற2. 

உ�Cைடய உட	! 11 வாச�கைள உைடய நகர	 

(!ர	 ஏகாதச 1வார	) எ�கிற2 கட உபநிஷத	. 

2 க6க,, 2 கா2க,, 2 நாசி1 2வார+க,, வா?, 

ெதா !,, �றி, �த	 ம#H	 உ;சLதைலய�X,ள 

ப�ர	ம ரLதிர	 ஆகியைவேய அLத 11 வாச�க,. 

 



80 

 

தஹர வ+5யா அ�லB தகர வ+5ைத எ�ப2 

ந	",ேள ஒ4 ெவள: (தஹர	, ஆகாய	, (Space)- 

அகெவள: உ,ள2. அதி� எ0Lத4ள:ய�4��	 

இைறவைன தியான1தி� Gல	 ேத7வ2	, 

அைடவ2ேம தஹர வ�1யா அ�ல2 தஹராகாச 

வ+5ைத என ப7	. இLத தஹர வ�1ைத சாLேதா�கிய 

உபநிடத1தி�  எ5டா	 அ1தியாய1தி� 

Mற ப57,ள2. 

மா�ப�� உ,ேள ஒ4 ெவள: ‘தாமைர ெமா<71 

ேபா�ற இதய�’ நா#!ற+கள:X	 நாSகளா� 

xழ ப57 ெதா+�கிற2. அத� உ,ேள s6ண�ய 

ஆகாச	 உ,ள2. அைன12	 அதி� நிைல 

ெப#H,ளன. 

இLத இதய ெவள:��,ேள உ,ள  ெபா4ைள1  ேதட 

ேவ67	, அறிய  ேவ67	. அத#கான தியான  

பய�#சிைய (வ�1ைய) ெச?ய ேவ67	. 

இkவ�1ைதைய பய�ல   “ப+ர�மLச:ய  வ+ரத�” 

அவசிய	.  

இLத ெவள: உலகி� எ�ென�ன சாதி�க ேவ67	 

என நிைன�கி�றேமா அைவயைன1ைதQ	 

உ�Cைடய அகெவள:ய�� உைறQ	 இைறவைன1 
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“தஹர வ+5யா” Gல	 தியான: பத� Gல	 அைடய 

இயX	. 

தஹர வ�1யா எC	 இைற தியான1ைத ெச?பவ� 

உலக இ�ப+கைள இைறவன:� வாய�லாக ம57ேம 

அCபவ��க இயX	 எ�பைதQ	, இk வ�1யாவ�� 

Gல	 எ�ன நிைன1தாX	 அ2 நட��	 எ�பைத 

வ�ள�க ப7கிற2.  

அகெவள:ய�� இைறவைன தியான: பவ� ப�14 

ேலாக1ைத வ�4	ப�னா� இறLத "�ேனா�களான 

தLைத, தா?, சேகாதர சேகாத�க, ம#H	 ந6ப�க, 

அவ� "� ேதா�றி மகி�வ� பா�க,. ேமX	 இk 

வ�1ைதய�� Gல	 அவ� வ�4	!	 அைன12  

ெபா45கைளQ	 அைடL2 மகி�வா�. 

ப�ச_த+கள:�  அ	சமான உட� - மன	, 

இைறவன:� அ	சமான  ஆ�மா  ஆகிய இர6S� 

ேச��ைகேய மன:தனாகிய நP ஆவா?.  உ�ைன நP 

அறிவதி� காரணமாக  ம57ேம உட� 

மன;ேச��ைகய�லி4L2  வ�7ப57, இைறவைன 

அைடL2, உ�Cைடய ெசாLத இய�பாகிய  

ஆ�மாவாக  நிைலெபHகி�றா?. 
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அழிய�MSய உட� - மன	 ம#H	 அழிவ#றதான  

ஜPவா1மா  ஆகிய இர6ைடQ	 க57 ப712பவ� 

இைறவ�. V�க1தி� ந	 உடலி4L2 ப��கி�ற மன	  

ஜPவா1மாவ��  ஒ7+�கிற2.  ஜPவா1மா  பரமா1மாவ�� 

 ஒ7+�கிற2. இLத உ6ைமைய உண�பவ� 

தினLேதாH	 இைறQலக1தி#�; ெச�H, 

இைறவன:ட	 ஒ�Hகல பைத உண�கிறா�. 

தஹர வ�1யாவ�� Gல	 இைறQலக	, இைற�கா5சி 

அ�ல2 இைறயC_திய�� வ�ள�க"	 Mற ப7கிற2. 

அைத அைடவத#கான அS பைட த�தியான2 

ப�ர	ம;ச�ய	 ஒ�H ம57ேம. 

இைறQலககி#� ெச�வ2 யா�, எ ேபா2, எkவாH 

ெச�வ� ேபா�ற ேக,வ�கW�� தஹர வ�1ையய�� 

இ ப�தி வ�ள��கிற2. 

x�யேன இைறQலகி� வாச� எ�H,.  ஓ+கார 

மLதிர1ைத  அறிL2 ெகா67 தியான:1தவ�க, இLத 

வாசலி� அCமதி�க ப7கிறா�க,. ம#றவ�க, 

மH�க ப7கிறா�க,. 

இதய1தி� நாSக, �#ெறா�H. அவ#H, ஒ�H 

உ;சLதைலைய  ப�ளL2 ெச�கிற2. அத� வழியாக 

ேமேல ெச�பவ� மரணம#ற நிைலைய அைடகிறா�. 
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ம#ற நாSகள:� வழியாக ெவள:ேயHபவ� ப�ேவH 

கீ� உலக+கள:� உழ�கிறா� எ�கிற2 கட 

உபநிஷத	. 

இதய1திலி4L2 �#ெறா4 நாSக, !ற ப7கி�றன. 

இவ#றி� Gலேம க5டைளக, இட ப7கி�றன. 

அCபவ+க, ெபற ப7கி�றன. 

நாSக, சாதாரண க6கW��  !லனாகாதைவ. 

ப�ரா�1தைன, ெத?வ Pக வா��ைக ேபா�றைவ Gல	 

V?ைமQ	 ஆ#றX	 வா?Lத மன1தினா� ம57ேம 

அறிய1த�கைவ. 

உ;சLதைலய�X,ள ப�ர	ம ரLதிர1தி� வழியாக ஒ4 

நாS ெச�கிற2. இத� வழியாக உய�ைர வ�7பவ� 

மரணம#ற நிைலைய அைடகிறா�. அதாவ2,  

“ப+றவாைம” எ�ற ெப4 நிைலைய அைடகி�றா�. 

ம#ற �H நாSகW	 மKதி ப12 வாச�கW, ஏதாவ2 

ஒ�றி� நிைலெபHகி�றன. இவ#றி� வழியாக உய�� 

ெவள:ேயறினா� மK67	 ப�றவ� உ6டாகிற2. 

ஆைசய#ற ேயாகியா� ம57ேம ப�ர	மரLதிர1தி� 

வழியாக உய�ைர ெவள:ேய#ற "SQ	 எ�H 

சா=திர+க, MHகி�றன. 
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13. ஆைசக6 

 

இ+� ஆைச எ�ப2 ஒ4 ெபா4ைள அைடய அ�ல2 

அCபவ1ைத அைடவத#கான ஏ�க	 எனலா	. இLத 

ஏ�கமான2 நி1ய வ=2வான இைறவ� மK2 

உ6டாகாம�, அன:1ய வ=2�களான இLத 

அழிய�MSய உலகிய� ெபா45கள:� மK2 

உ6டாவதா� அ2 ேபராைசயாக)	 மாறிவ�7கி�ற2. 

“அவாஎ�ப எ�லா உய+:�0� எ,ஞா�&�  

தவாஅ1 ப+ற1பm�� வ+5B”. – 0ற6. 

எ�லா உய��கW��	, எLத� கால1திX	 அழியாம� 

வ4	 ப�ற ைப உ6டா��	 வ�ைததா� ஆைச எ�H 

ெப�ேயா�க, MHவ�. 

ஆகேவ, நP தாமைர இைலய�� எ�Hேம ஒ5டாத 

த6ணP� ேபா� இ4�கேவ67	. 

அ2 எ பS சா1தியெம�றா�, நP எLத ஒ4 

ெசயைலQ	 ெச?Q	 ேபா2	 வ�ழி !ண�)ட� 

கவன:1தா� ஆைச ஒ5டாம� இ4��	. 
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ஆைசக, இர67 வைகக, உ,ளன. அைவக, 

உய�Lத ம#H	 தா�Lத ஆைசக, ஆ�	. 

“உய:Dத ஆைசக6" எ�பைத எ பS வைரயH�க 

"SQ	? 

உய�Lத ேயாகி !ல� இ�ப+கள:� மK2, ப#H (ஆைச) 

ைவ�க மா5டா�. 

உ�Cைடய !ல� இ�ப+க,, உ�Cைடய மன2ட� 

ெதாட�! உைடயைவ. மனைத க57 ப71த 

"Sயாதவேன, !ல� இ�ப+கள:� மK2 ஆைச 

ைவ�கி�றா�. 

உ�Cைடய ஐ	!ல�கைள மகி�;சி ப712	 

ெசய�க, எ�ப2 பா�1த�, ேக5ட�, 4சி1த�, 

sக�த� ம#H	 ெதா7இ�ப	 ஆகியைவக,. 

இைவகைள  ெபாH1ேத உ�Cைடய ஆைசக, 

தா�Lதைவக, எ�H Mற ப7கி�ற2. இLத !ல� 

இ�ப ஆைசக,, எ1தைகய வ�ைளைவ ஏ#ப712	 

எ�றா�, நP,சதா உலக வ�சய+கைள ேயாசி12 

ெகா67 இ4��	 ெபா02 அத� மK2 ப#H 

உ6டாகி�ற2. 
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அLத ப#றினா� ஆைச (காம:) உ6டாகி�ற2. 

ஆைசய�னா� ேகாப	 உ6டாகி�ற2. ேகாப1தா� 

மன��ழ ப	 ஏ#ப7கி�ற2. மன��ழ ப1தா� நP 

ெப#ற "!1தி" ய�� நாச	 உ6டாகி�ற2. 

!1திநாச	 (அறி) அக�ற நிைல) ஏ#ப5டவC�� 

ந�ைம எ�ப2 ஏ2? 

எனேவ, நP, அக ஆரா?;சிய�� நிைல ெகா67 

வ�5டா�, உலக வ�ஷய+கW�காக ெப�தாக அல5S 

ெகா,ள ேவ6Sயதி�ைல. 

ேமX	, நP உ� ஆ1ம �க	 ஒ�ைறேய உய�வாக� 

க4தினா� ம#ற �க+க, உன�� ெப�தாக1 

ேதா�றா2. 

ஆைச (காம	) எ�ப2 ஞான:கள:� பரம எதி� எ�H 

Mற ப7கிற2. ேமX	 இLத ஆைச (காம	) G�H 

�ண+கைள உைடய2. 

அைவக, :  

 

“ெந�1ப+$0L சமமானB", "வ+��ப+ய வ�ைவ ெபற 

வ�லB" ம$&� "ஒ�ேபாB� தி�1தியைடயாதB. 

அதாவ2 எ�Hேம "0ைம அைடயாத2". 
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அ2ேபால, ஆைச�� G�H இ4 ப�ட+க, உ,ளன. 

"8ல�க6, மன�, 85தி" இLத G�H	 தா� 

ஆைசய�� இ4 ப�ட+க,. 

ேமX	 ஆைசயான2 "மன	, !1தி ம#H	 

இLதி�ய+க, (!ல�க,)" ஆகியவ#ைற ஆ5ெகா67, 

ஞான	 எC	 ேபரறிைவ மைற12 நி#கி�ற2. 

"தலி� ெந4 ப�ைன  ேபா�ற2 எ�பத� Gல	, 

அ2 அழி��	 த�ைமைய ெப#H இ4�கிற2 என 

Mற ப7கிற2. 

ேமX	 ெந4 ! ந�றாக எ�வத#� ெபா45க, 

ெகா7�க ப7	 வைரய�� அ2 ேமேலா+கி வள�L2 

ெகா6ேட தா� இ4��	. 

அ2 ேபால, ஆைசய�ட	, அ2 வ�4	!	 ெபா45கைள 

எkவள) ெகா71தாX	, அ2 இ�C	 வள�L2 

ெகா6ேட தா� இ4��	. 

இர6டாவதாக, ஆைச வ�4	ப�ய வSைவ 

(காம>ேபண) ெபற வ�ல2. 

"தலி� "ெபா4ளாைச" என:�, அைத அட�கி 

வ�5டாX	, "ெப6ணாைச", "!கழாைச", ம#H	 பதவ� 
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ஆைச என பல !திய வSவ+கள:� ஆைசக, வL2 

உ�ைன ஆ5ெகா,W	. 

எனேவ, ஆைச�� வ�4	ப�ய வSவ	 ெபH	 �ண	 

உ,ள2. 

G�றாவதாக, ஆைச ஒ4 ேபா2	 தி4 தி அைடயாத2 

என Mற ப7கிற2. 

ஒ4வ�, சி பாயாக இ4L2, தளபதியாக ேவ67	 

எ�H ஆைச�ெகா67, அவ� தளபதியாக ஆ�	 

ேபா2, ம�னனாக ேவ67	 எ�H !திய ஆைச 

உ6டா�	, அதாவ2 தி4 தி அைடயாம� அ71த 

நிைல ேநா�கிய ஆைச !�L2 வ�7கிற2. 

இkவாH ஆைசய�� �ண+க, உ,ளன. 

ேமX	 ஆைச, எ+� �S ெகா67 இ4�கிற2 

எ�றா�, அ2 "!ல�க,", "மன	", "!1தி" எ�ற 

G�றி� மK2	 �S ெகா67 இ4�கிற2. 

!ல�க, எ�ப2 ந	 உடலி� அ+க+க,. 

மன	 எ�ப2 !ல�கைள வ�ட s6ண�ய2. ஆனா�, 

ச�தி வா?Lத2. 
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!1தி எ�ப2 மனைத வ�ட s6ண�ய2 ம#H	 அைத 

வ�ட ச�தி வா?Lத2. 

எனேவ, நP எ71த எ7 ப�� சிகர1ைத ெதா57 

வ�7வைத "ய#சி பைத வ�ட, பS  பSயாக "ய#சி 

ெச?வ2 சிறLத2. 

"தலி� நP !ல�கைள அட�கி அத� Gல	 மன	 

ம#H	 !1தி எ�ற இர6ைடQ	 அட�கலா	. 

எkவாH, !ைக x�L2 இ4��	 ெந4 ப�ைன 

உ�னா� காண "Sயாேதா, அ2 ேபால, ஆைச x�L2 

இ4��	 ஞான1ைத உ�னா� காண "Sயா2. 

ஆைசக,, உ6ைமய�� எதி�பா� !கைள V6S 

வ�7கிற2. எதி�பா� !க, நிைறேவறாத ேபா2, ேகாப	 

வ4கிற2. ப�� அத� வழியாக அைன12 ெக5ட 

எ6ண+கW	, உ�C, sைழய ஆர	ப��கி�றன. 

உலெக�லா	 ஒள: வ�7	 x�யைன, உ�Cைடய 

ைகயாேலா, ப�ற ெபா45களாேலா மைற�க 

நிைன பைத வ�ட, உ� க6கைள ம57	 GS� 

ெகா,வ2 !1திசாலி1தன	 அ�லவா. அ2 ேபால, 

ஆைசக, அைன1ைதQ	 நிைறேவ#றி வ�ட 2S பைத 

வ�ட, ஆைசகைளேய அட��வ2 தா� மிக)	 சிறLத2. 
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உ� வா�நாள:� எ பSயாவ2 ஒ4 ைச�கி, ம57	 

வா+கி வ�5டா� ேபா2	 எ�ற உ�Cைடய ஆைச, 

அ712 ேமா5டா� ைச�கி,, கா� என அ71த 

க5ட1ைத ேநா�கி பயண��கிற2. உ6ைமய�� உன�� 

ேமா5டா� ைச�கி, அ�ல2 கா�கW�கான ேதைவ 

இ�லாவ�SC	 அவ#ைற அைடய நிைன��	 

ஆைசய��, நP, உ�ைன 2�ப1தி#� ஆ5ப71தி� 

ெகா,கி�றா?. 

இkவாH ேதைவ�� ேம� உ,ள ஆைசகள:� ப�Sய�� 

சி�கியப�� வா��ைகய�� 2�ப	 அ#H வா�வத#� 

எkவாH உ�னா� இயX	?. 

எனேவ, 

எ�லா உய��கW	 2�ப1ைத உ,ளட�கியைவ. 

எ�லா 2�ப+கW	, ஆைசகள:� இ4L2 

உ6டானைவ. 

எ�லா 2�ப+கW	, ஆைசகைள அக#H	ேபா2 

"Sகி�றன. 

அதனா� எ�லா 2�ப+கW��	 "S) காண ஒேர 

வழி ேதைவய#ற ஆைசகைள வ�7வேத ஆ�	. 
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உ6ைமய�� ஆைசகைள, உன�காக ம57ேம 

உ4வா�கி ெகா,வதி�ைல. அைவக, உ�ன:டமி4L2 

உ� பர	பைரக,, அ�ல2 உ�ைன; சா�Lதவ�க, என 

எ�ேலா�ட"	 வ�ைத12 ெகா67	 தா� 

இ4�கி�றா?. இ2ேவ உ�Cைடய ெப4	 

2�ப1தி#� காரணமாக அைமகி�ற2. 

எனேவ, அழிய�MSய சாதரணமான ெபா4, மK2 

ப#ைற வ�57, வ�57 எ�Hேம அழியாத “பர	ெபா4, 

மK2 ப#H ைவ.  அ பS ெச?தா�, அழிய�MSய இLத 

நிைலய#ற ெபா4,கள:� மK2 ஆைச வரா2” 

எ�கி�றன�. 

“ப$&க ப$ற$றா� ப$றிைன அ1ப$ைற1  

ப$&க ப$& வ+ட$0”. - தி��0ற6. 

அதாவ2, நP இைறவைன வ�4	ப�னா�, ம#ற 

வ�4 ப+க, உ�ைன வ�57 தாேன நP+கி வ�7	 

எ�கி�ற2. 
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14. ப�தி 

 

இkவாH, நP இைறவன:� ெத?வ Pக 

ெசா>ப1தின:ட1திX	, ஆ1ம �4வ�ன:ட1திX	 

ெசX12கி�ற அப�மிதமான அ�ப�#� “ப�தி” எ�H 

ெபா4,.  

அ�! ெசX1தாம� யா4	 ஆ1மாைவ அறிய 

"Sயா2. அ�ேப சிவ	 எ�H அறியாதவ#� 

ஆ1மஞான	 வரா2.  

அ2ேபால, அ�! இ�லாம� ப�தி இ�ைல, ப�தி 

இ�லாம� க�ம	 இ�ைல, க�ம	 இ�லாம� ேயாக	 

இ�ைல, ேயாக	 இ�லாம� உட�, மன	 

ஆேரா�கிய	 இ�ைல, ஆேரா�கிய	 இ�லாம� அறி) 

இ�ைல, அறி) இ�லாம� ஞான	 கிைடயா2. ஞான	 

இ�லாம� அLத பரமா(ஆ)1மைன அறிய "Sயா2. 

எனேவ, ேயாக+க, அைன1ைதQ	 சா�L2தா� உ� 

ஆ�மKக வள�;சி உ,ள2. உ�Cைடய ஆ�மKக 

வள�;சிய�� !�தலி�தா� உ�Cைடய ஆ1ம ஞான	 

இ4�கி�ற2. 
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சா=திர	 பS1தவ�கW	, ஞான	 உைடயவ�கW	 

ம57ேம இைறவைன அlக "SQ	 எ�ப2 இைற� 

ெகா,ைகயாக இ4Lதா�, இைறவ� எ�பவ� 

சாதாரணமான பாமரனா� அlக 

"Sயாதவனாகிவ�7வா�.  

இைறவன:ட	 நிைலயாக கா5ட ப7	 உய�Lத அ�ேப 

“ப�தி” என ப7	. அ�ப�� அS பைடய�� அைமQ	 

ப�திய�� ஆழ1ைத எLதவைகய�X	 ப��12 அறிய 

"Sயா2.  

“ஊைம மன?த� இன?1ைபL )ைவ5B உண�� 

அ�பவ� ேபா�றB ப�தி”  

என நாரத ப�தி x1திர	 ப�தி�� வ�ள�க	 த4கிற2. 

சாதாரண மன:தன:ட1தி�, ஒ0+ைகQ	, 

V?ைமையQ	 ஏ#ப71த ப�திய�னா� ம57ேம 

"SQ	. 

“அ+ேகாலா வ�ைத அத� அSமர1ைத; �#றி இ4 ப2 

ேபால, காLத	 இ4	ைப ஈ� ப2 ேபால, கடலி� 

ேச4	 நதிைய  ேபால இைறவன:� தி4வSைய 

ேநா�கி சதா மன	 ெச�வ2தா� “ப�தி” என 

‘சிவானDதலஹa’ அைனவ4��	 !�Q	 வைகய�� 

அறிய உவைமகைள� MHகி�ற2. 
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பாகவத !ராண	 ப�திய��லாத மன:தைன வ�ல+�ட� 

ஒ ப�57 MHகிற2. 

பாைலவன12 "5ெசSைய உ6l	 ஒ5டக	 அத� 

வாய�� �1தி ர1த	 வLதாX	 அைத மிக ப��யமாக1 

தி�கி�ற2. அ2ேபால, மன:த� 2�ப+கள:� 

"Sய�MSய வ�ஷய �க+கைள ம57ேம இ�பமாக 

ஏ#H அCபவ��கி�றா�. 

ஒ4 நாைய  ேபால அவமான+கைள தா+கி�ெகா67 

வாழேவ வ�4	!கிறா�. க0ைத ேபால �7	ப 

கoட+கைள �ம�கி�றா�. 

இ2ேபா�ற ேதைவய#ற வ�ஷய �க+கள:� அதிக 

ஆ�வ	 ெசX12	 மன:த� பகவா� மK2 ப�தி 

ெசX1த மH�கி�றா�. 

ஒkெவா4 மன:த�கW	 த+கள2 கடைம, தவ	, 

க�மபல�, உய�Lத சிLதைன, ல5சிய	, எ�லா	 

ஆ1மாைவ அறிகி�றத#காகேவ அைம12�ெகா,ள 

ேவ67	. அLத ஆ1மாைவ அறிQ	 அறி) உய�Lத 

ப�திய�னா� மிக �லபமாக உ6டாகி�ற2.  

அற	, ெபா4,, இ�ப	, வ P7ேபH அைடய ப�தி 

மிக)	 அவசியமாகி�ற2.  
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ப�திய�� ெபா4, பல இட+கள:� பல xழலி� ேவH 

ேவH வ�தமாக மாHவ2	 உ67. ப�தி எ�றா� 

வ��வாச	, பய	 கலLத பண�), சிர1ைதய�� 

ெவள: பா7, அ�ல2 த�ைனவ�ட ேம�நிைலய�� 

இ4 பவ�ட	 ெசX1த ப7	 ம�யாைத எ�H பல 

அ�1த+கைள Mறலா	.  

ஆனா�,  நாரத ப�தி x1திர1தி� நாரத� �றி ப�7வ2, 

அ�ப�� எ�ைலேய ப�தி, அ2 இைறவன:ட	 ம57ேம 

ெசX1த�MSய ப�தி எ�கி�றா�.  

ஆைச, �யநல	 இ�லாத  அLத Vய ப�தி 

இைறவன:ட	 ம57	 உ4வாகி வ�5டா�, அ2 இLத 

உலக1தி� எLத ெபா4ைளQ	, �க1ைதQ	 சா�L2 

இ4�கா2. !6ண�ய+களா� கிைட��	 பரேலாக 

இ�ப+கைளQ	, ேமா5சபதவ�ையQ	 Mட வ�4	பாத 

அLத ப�திைய,  “அன�ய ப�தி” எ�H MHகி�றன�. 

ஒள: வா+கி� க6ணாS ஒள:ைய ேவHப�க	 

சிதறS�காம�, ஒேர இட1தி� �வ��கி�ற ெபா02, 

அதனா� அLத ஒள:�� ஆ#ற� அதிகமாகி அ+� ஒ4 

தPைய உ6டா�க "SQ	. அ2ேபால, பகவா� மK2 

உ6ைமயான ப�தி ெகா6ட ப�த� ேவH இட1தி#� 

மன	 ேபாகாம�, சதா அLத பகவான:ட1திேலேய த� 

மன1ைத� �வ�1தா� எ�றா�, அவ� எ1தைகய 
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2�ப1ைதQ	 தா+�	 ஆ#ற� உ,ளவனாகி�றா�. 

இைதேய “அன�ய ப�தி” எ�கி�றன�. 

அன�ய ப�தி எ�ப2, நP என�� எ1தைன 

இ�ன�கைள ெகா71தாX	, ேசாதி1தாX	 

ெந4 ப�லி5ட த+க	 ேபால நா� மி�Cேவ� எ�ற 

மன ப��வ2ட� இ4 பேத ஆ�	. 

ஆ�வா�கW	 நாய�மா�கW	 எkவளேவா 

கoட+கைள சLதி1தா�க, இ4L2	 இைறவ� மK2 

மாறாத ப�தி ெகா6S4Lதா�க,. 

மனதி� இைறவன:ட	 அ�! ெப4�� ஏ#ப57 ப�தி 

உ4வாகி வ�5டா�, ம#ற �க+கைள அைடQ	 ஆைச 

வரேவ வரா2.  

ேம�நிைல ப�திய�� திைள1தவ�க, சீ�கிரேம 

பகவான:� அ�ப�� கலL2 வ�7வா�க,. பகவ1 

கீைதய�� இைத “ஞான:ய�� ப�தி” எ�H	 

“நி:0ணப�தி” எ�H	 காரணமி�லா ப�தி எ�H	 

Mற ப57,ள2. 

இLத காரணமி�லா ப�திய�� ப�தன:� சி1த"	, 

ெசய�பா7கW	 இைடவ�டாம� த�ன:;ைசயாக 

பகவாைன ேநா�கி ப�ரவாகமாக ஓ7	. சி1த	 அன�ய, 
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ப�ேரம பாவ	 ெகா67 பகவாைன வ�57 வ�லகாம� 

இ4��	.  

இைறவ� மK2 ப�தி ெசX12பவ�கள:� சில� தா�Lத 

நிைல ப�திQ	 ெகா,கி�றன�. ேகாவ�X��; ெச�X	 

சில ப�த�க,, இைறவைன வண+கி தன�� அ2 

ேவ67	, இ2 ேவ67	 எ�H ேகா��ைக ைவ12 

வழிப7வா�க,. இவ�க, த+க, ேகா��ைகைய 

நிைறேவ#ற இைறவC�ேக ல�ச	 ெகா7�க)	 

தய+கமா5டா�க,. 

இவ�க,, தன�� !க� ேவ67	, ேநாய��றி �கமாக 

வாழேவ67	, அளவ#ற ெச�வ	 ேவ67	, 

பைகவ�கைள ெவ�ல ேவ67	 என 

ேவ6S�ெகா,வா�க,.  

இ2)	 ப�திய�� ஒ4 நிைல பா7தா�,  இ4 ப�C	 

இவ�க, ேகா��ைக நிைறேவறாம� ேபானா� 

இவ�கW�� ப�திய�� "�! ேபால தPவ�ர	 இ4�கா2 

அ�ல2 இைறவன:� மK2 ேகாப	 வ4	. அதாவ2, 

ஒ�றி�மK2 வ�4 ப	 ெகா67, அதைன நிைறேவ#றி 

ைவ�க இைறவன:ட	 ைகேயL2	 ப�தி. இLத 

ப�திைய “ப+ேரைம ப�தி” எ�கி�றன�. 
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உலகியலி� காண ப7கி�ற பதவ�, ப#H, ஐ=வ�ய	, 

ெசௗLத�ய	, பல	, !க�, ஞான	, ைவரா�ய	 

ஆகியைவ �க வா�வ�#�	, தியாக1தி#�	 

ேதைவ ப7பைவ என நிைன12, அைனவ4	 

அைவகைள ேநா�கி வ�4	ப� ஓ7கி�றா�க,. அத#காக 

இைறவைனQ	 2ைணயாக பய�ப71தி� ெகா,ள 

வ�4	!கி�றா�க,. 

சில�, இைறவC�� ேசைவ ெச?கி�ேற� எ�ற 

ேவஷ1தி� இைறவைன ைவ1ேத த� வய�#H  

ப�ைழ ப�#காக சில தவறான ெசய�கைளQ	 

ெச?கி�றன�. இவ�க, த�னல	 ம57ேம 

வ�4	!வா�க,. ம#றவ�கள:� நல	 வ�4	ப�களாக 

ஒ4 ேபா2	 இ4�க மா5டா�க,. ஆனா�, ந�லவ�க, 

ேபா� நS பா�க,. இவ�கள:ட	 இைறவன:� அ4, 

ேவ67	 எ�ற ஆைசைய வ�ட ெபா4, ேவ67	 

எ�ற ஆைச மிக அதிகமாக இ4��	. இவ�கைள 

அைடயாள	 க67 நP ஒ2+க ேவ67	. 

இ�ைலேய�, உ�Cைடய ஆ�மKக "�ேன#ற	 

பாதி�க ப7	. 

இ�C	 சில�, Gட பழ�கவழ�க+கைள 

சட+�களாக)	, ச	ப�ரதாய+களாக)	 

ைவ12�ெகா67 ப�தி எ�H நிைன12 இைறவைன 
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வழிபா7 ெச?கி�றன�. இவ�க, உ6ைமய�� ப�தி 

எ�பைத அறியாதவ�க,. ஆனா�, ம#றவ�க, 

ெச?கி�றன� எனேவ, நாC	 ெச?கி�ேற� எ�ப2 

ேபா�ற �457 ப�திைய ெகா67,ளன�. 

இவ�க, அைனவ4ேம இைறவன:ட	 எைதயாவ2 அ2 

ேவ67	, இ2 ேவ67	 எ�H ைகேயLதி� 

ெகா67தா� இ4 பா�கேள தவ�ர இைறவைனேய 

நPதா� ேவ67	 எ�Hஒ4 நாW	 

ேவ6டமா5டா�க,. 

ெகளண� ப�தி எ�ப2 "��ண+கைள ெகா6ட2. 

அதாவ2 சா5வ �க�, ராஜச�, தாமச�, ஆகிய G�H 

�ண ேபத+கWட� இ4�கிற2.  

அைன12 க�மபல�கW	 பகவாC�ேக அ� பண	 

ெச?2 எத#�	 ஆைசபடாம� பகவாைன ஆைசQட�  

வழிப57 வ4வ2 “சா5வ �கப�தி” என ப7	. 

ஆைசகைள அS பைடயாக ெகா67, உலகி� 

ெபய4ட� !க0ட� வாழ ேவ67	. ஐ=வ�ய+க, 

ெப#H வசதியாக, �கமாக வாழ ேவ67	 எ�H 

ஆராதைன ெச?வ2 (அதாவ2 இதி� வ��ரஹ 

ஆராதைனQ	 ேகாவ�� வழிபா7	 

இ4��	) ேகாவ�ைல க5S, ப�ற� !கழ ேவ67	 
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எ�பத#காக ேபாலியான ப�தி பஜைன ெச?வ2, 

அ�ல2 ேகாவ�லி� வ�ள�� ேபா57 உபய	 எ�H 

எ0தி ைவ ப2, அ�ல2 ேகாவ�X�� ேதைவயான 

ெபா4, உதவ� ெச?Q	 ேபா2	 பண உதவ� ெச?Q	 

ேபா2	, த� ெபயைர ெபாறி�கெச?2 உபய	 எ�H 

எ0தி ைவ ப2, இ2ேவ “ராஜச ப�தி” என ப7கிற2. 

ப�ற4�� கoட1ைத ெகா712, இ	சி12 ப�தி, பஜைன 

எ�லா	 ெச?வ2 “தாமசப�தி” எ�பதா�	.  

இLத வ�ைசய�� உய�� பலி ெகா712, இ	சி12, 

_ைஜகைள நட12வ2	 தாமச ப�திைய ேச�Lத2. 

ப�ற4ட� ேபா5S ேபா57�ெகா67 வழிபா7 

ெச?வ2	, ஆட	பரமாக ெசல) ெச?2 வ�ழா 

எ7 ப2	, ெபா45கைள ேகாவ�X�� தானமாக 

தLதைத ெப4ைமயாக ேபசி�ெகா,வ2	 தாமச 

ப�திைய ேச�Lதைவ. 

ெகௗண P ப�த�க, "ைறயாக பகவாைன 

உபாசி பதி�ைல எ�றாX	, இவ�க, நி;சய	 

பகவாைன ெந4+க "ய#சி ெச?கிறா�க,. 

பS பSயாக இவ�கW	 அக1V?ைம ெப#H நி;சய	 

பகவாைன அைடவா�க,. 

 



101 

 

15. ப�த:கள?� வைகக6 

 

அ712, ேவHவ�தமாக G�H வைக ப�த�க, 

இ4�கிறா�க,. அவ�கைள  ப#றி பகவ1 கீைத 

MHகி�ற2. 

ஆ�1த ப�த�, அ�1தா�1தP ப�த�, ஜி� ஞாஸு ப�த�, 

ஆகிய G�H வைக ப�த�க, தன: தன: இய�! 

உைடயவ�க,. 

ஆ:தப�த�:  

ஆப12, வ�யாதி ேபா�ற த� கoட+கைளQ	 

பாவ+கைளQ	 அழி�க ேவ67	 எ�ற ஒேர 

ல5சிய12ட� பகவாைன ெதா02 பஜைன ெச?வ2 

ேகாவ�� தி4 பண�கைள ெச?வ2 ஆகிய வழிகளா� 

இைறவைன ஆராதி பவ� “ஆ:தப�த�” ஆகி�றா�. 

அ:5தா:5த� ப�த�:  

இவ� !ராண கால12 அ�ர�க, ேபால தவமி4L2 

நாம ஜப	, தியான	 ெச?2 வர+கைள ேக5பா�. 

ெம�ைமயான வா�), ெபய�, !க�, ெச�வ	 எ�லா	 

பகவான:ட	 வ�4	!வா�. 
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உலக1தி� நிைலய��லா, அ#ப �க+கW��	, 

சLேதாச+கW��	, பகவான:ட	 ைகேயL2வ2 எ பS 

இ4�கிறெத�றா�, ெபா�C	, ெபா4W	, 

ர1தின+கW	 வழ+�	 ெப4	 ெச�வLதன:ட	 ேபா? 

என��1 தவ�7 ெகா7 எ�H ேக5ப2 ேபால உ,ள2. 

உ6ைமய�� ெச�வ1திC, ெப4	 ெச�வ	 

இைறவ� அ�லவா? அLத ெச�வ1ைத அைடLத ப�� 

ேவH எLத ெச�வ	 ெப�தான2? அ�ல2 ேவH 

ெச�வைத எத#காக வ�4	ப ேவ67	? 

 ஜி�ஞாஸு ப�த�:  

பகவா� எ�றா� அவ4ைடய ஆ#ற� எ�ன ? 

பகவாைன த12வா�1தமாக எ பS அறிய "SQ	 

எ+�	 நிைறLத ஈச� எ பS அ4, பாலி�கிறா�? 

எ�H பகவாைன ப#றி ந�� அறிய வ�4	!	 

ேவ5ைக ெகா6டவ� த� அ�ய சா1வ Pக ப�தியா� 

உபாசைன ெச?2 ெந4+�கிறவ� “ஜி�ஞாஸு ப�த�” 

ஆகி�றா�. 

"��ண ப�திகள:� சா5வ �க ப�திேய சிறLததாக 

"தலிட	 ெபHகிற2.  
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அ2ேபால ஆ�1த ப�தி, அ�1தா�1த ப�தி,  ஜி�ஞாஸு 

ப�தி ஆகியவ#றி�  ஜி�ஞாஸு ப�திேய சிறLததாக 

"தலிட	 ெபHகிற2. 

இைறவைன அைடய ேவ6Sய ம#ற வழிகைள வ�ட 

ப�திேயாக வழிேய �லபமான2. க�ம, ஞான, தியான 

ேயாக+க,, அCoடான	 ெச?வத#� கSனமானைவ.  

ப�திேயாக1தி� பலேனா எLத பாதி !மி�றி கிைட12 

வ�7	.  

ப�த�க, உலகிய� வ�சய+கள:� லாப நoட+கைள 

ப#றி கவைல பட ேவ6Sயதி�ைல. ஏெனன:� சிLைத 

எ�லா	 இைறவேன நிைறL2 இ4��	 ேபா2 அ+� 

ேவH வ�சய+கW�� இடேம2?  

பகவா� காLத	 ேபால த�ன:� இ012 

ஆ5ெகா67வ�5டா�, ஈசனான பகவான:� ப�தி�� 

வசமாகிவ�5டா�, அவ� அமி�த கடலி� G�கி 

வ�7வா�. அத� ப�� �5ைடய�� ேத+கிய நPைர 

ேநா�கி ேபாக மா5டா�.  

“எவ� எ�லா உய��ன+கள:X	 ெவH ! 

இ�லாதவேனா, த�னல	 இ�லாம� எ�ேலா�ட"	 

அ�! ெகா6டவேனா, காரணமி�றி இர�க	 

கா57பவேனா,  நா�, எ�Cைடய2 எ�ற 
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ஆணவம#றவேனா, இ�ப, 2�ப+க, ேந4	ேபா2 

நிைலமாறா2 சமமாக இ4 பவேனா, ெபாH��	 

இய�!ைடயவேனா அதாவ2 �#ற	 ெச?தவC��	 

அபய	 அள: பவேனா, ேயாகிேயா, எ ெபா02	 

எ�லாவ�த+கள:X	 தி4 தி உ,ளவேனா, மன	 

ம#H	 !ல�கேளா7 MSய உடைல1 த�வச  

ப71தியவேனா, ேமX	 எ� மK2 திடமான ந	ப��ைக 

உைடயவேனா, எ�ன:ட1தி� மன	, !1தி இவ#ைற 

அ� பண	 ெச?தவேனா, எ�Cைடய அLத ப�த� 

என��  ப��யமானவ�” எ�H கீைதய�� பகவா� 

கி4oண� MHகி�றா�. 

மன	, வா��, ேதக	 இைவ G�ைறQ	 _ைஜ 

ெச?Q	 க4வ�களாக ப�ரேயாகி�கேவ67	. பகவான:� 

வ��ரஹ1தி#� _ைஜ ெச?ய ேவ67	. அ�ல2 

பகவாைன வ��வா1மாவாக அதாவ2, எ+�	 

நிைறLதவனாக நிைன12, அைன12 உய��கள:X	 

உைறபவ� எ�பதா�, அைன12 உய��கைளQ	 

ேநசி�க ேவ67	. இ பS ப5ட ப�த� "#றிX	 

பைகைய1 2றL2 வ�7வா�. ஆைசகW�� 

அSைமயாக மா5டா�. 

த�C, இ4��	 ஆ1மாைவ உண�வ2	, அத#� 

சாதகமான வ�சய+கள:� அ�! ெசX12வ2	 தா� 
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உ6ைமயான ப�தி எ�H சா6S�ய மக�ஷி 

MHகிறா�. 

சகல உய��கW��	 இைறவ� ஆ1மாவாக வ P#H 

இ4�கிறா�. அLத ச�வா1மா மK2 அ�! ெசX12வ2 

தா� ப�தி. அLத ப�தி �S ெகா67 வ�5டா� "�தி 

நி;சய	 கிைட��	 எ�H ச+கரா;சா�யா� MHகிறா�. 

“எவன:டமி4L2 எLத ஜPவC	 பாதி ! 

அைடவதி�ைலேயா, எவ� எLத ஜPவ� Gல"	 

பாதி பைடய மா5டாேனா, ேமX	 எவெனா4வ� 

மகி�;சி, ெபாறாைம, பய	, பாதி ! 

"தலியவ#றிலி4L2 வ�7ப5டவேனா, அLத ப�த� 

என��  ப��யமானவ�” எ�H பகவா� கி4oண� 

MHகி�றா�. 

ப�றவ�ெய712 ேதக1தா� ெச?ய ப7	 ெசய�க, 

அைன12	 பகவாC�காகேவ இ4��	. அவC�ேக 

அ� பண	 ெச?ய ப5S4��	. த� நாயக� ேபால 

இ4��	 பகவாைன நிைனயாத ஒkெவா4 ெநாSQ	 

வ Pணானேத எ�H வ4L2வேத உ6ைமயான ப�தி.  

பகவாைன _ைஜ ெச?வ2, அவ� �ண+கைள பா7வ2, 

ச�வா1மாவாக இ4��	 பகவான:ட	 அ�! 
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ெசX12வ2 எ�லாேம ப�திய�� ல{ண+க, எ�H 

அைனவ4	 ஒ !�ெகா6ட வ�ஷய	.  

ஆ;சா�யா�கள:� க41ைத ேமX	 வX ப712	 

வ�தமாக நாரத� MHகிறா� 

.உட�, ஆ1மா, ெபா4, எ�லா	 அவC�ேக 

அ� பண	 ெச?2வ�57, அவைன நிைன12� ெகா67 

க�ம+க, ெச?யேவ67	. எLத சLத�ப1திX	 மன	 

அவைன வ�57 நP+காதி4�க ேவ67	. 

“எவ� ஒ4வ� எைதQ	 எதி�பா��காதவனாக)	, 

அக1V?ைமQ	 !ற1V?ைமQ	 உ,ளவனாக)	, 

ப�றவ� பயைன அறிLதவனாக)	, ப5ச 

பாதம#றவனாக)	, 2�க+கள:லி4L2 வ�7தைல 

ெப#றவனாக)	, ெசய�க, அைன1திX	 ‘நா� 

ெச?கிேற�’ எ�C	 அப�மான1ைத நP�கியவனாக)	 

உ,ள அLத எ� ப�த� என��  ப��யமானவ�” என 

பகவா� கி4oண� கீைதய�� வலிQH12கி�றா�. 

உலகியலி� ஒ4 ெப6ேணா, ஆேணா ஒ4வ� மK2 

ஒ4வ� அ�! கா5Sனா�, அத� ப��னா� பல 

வ�சய+க, ஒள:L2 இ4��	.  

எLத அ�!	 பலைன எதி�பாராம� உ4வாகா2. ெப6 

ஒ4 ஆைண காதலி1தா�, அவ� த�ைன ஆத��க 
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ேவ67	.  த� ஆைசகைள நிைறேவ#றி ைவ�க 

ேவ67	. வா�நா, எ�லா	, தம�� 2ைணயாக 

பா2கா பாக இ4�க ேவ67	 எ�H பல பல�கைள 

எதி�பா� பா,. 

அ2 ேபால ஆl	, அவC�� த�Lத பல லாப+கைள 

எதி�பா� பா�. இ2 ேபால உலகிய� காதX�� 

"#றிX	 எதிரான2, இைறவ� மK2 ெசX1த ப7	 

ப�தி அ�ல2 ப��ய	. அைதேய ேகாப�ைக ெப6க, 

ெச?தா�க,.  

n கி4oணனா� அவ�கW�� ஆகேவ6Sய2 

எ2)	 இ�ைல. அLத Vய ப�ேரைம ப�தி�� 

உலகிய� காத� ஈடாகா2. அவ�கW�� n 

கி4oணைன நிைன1தாேல பரவச நிைல ஏ#ப5ட2. 

அLத பரவசநிைல ேயாகிகW�� ம57	 கிைட�க 

MSய2. ேகாப�ைக ெப6க, ேமா5ச1ைதQ	 

வ�4	பவ��ைல. கி4oணைனேய த+க, 

இல5சியமாக ெகா67 வா�Lதன�. 

பாகவத !ராண1தி� ேகாப�ய���	 n 

கி4oணC��	 இைடேய நடLத ச	பாஷைன 

அைனவ4	 அறிய�MSய ஓ� உ6ைமைய 

ெவள: ப712கிற2. 
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ேகாப+ைக ெப�க6 ேக<கிறா:க6: 

கி4oணா, உலகி� சில ேப� அ�! ெசX1தினா� 

ம57ேம பதிX�� அ�! ெசX12கிறா�க,. சில� 

அ�! ெசX1தாவ�5டாX	 Mட ம#றவ�கைள 

ேநசி பவ�களாக இ4�கிறா�க,. சில�, இ4வ�� 

எவ4ேம த+கள2 அ�ைப ப�மாறி� ெகா,வதி�ைல. 

இLத G�H இரகமானவ�கள:� யா4ைடய அ�ைப 

உய�வாக எ6lகிறா??  

 

/கி�jண� பதிhைர�கிறா:: 

ப��ய சகிகேள, ஒ4வ� அ�ைப கா5Sனா� தா� 

ம#றவ� அ�பாக இ4 ப2 எ�ப2 �ய நல1தி� 

அS பைடய�� உ4வாகிற2.  

அ2 ஒ�ைற ெகா712, ஒ�ைற வா+�வ2 ேபால 

வ�யாபாரமாகிற2. அதி� உ,ளா�Lத ந5!	 இ4�கா2. 

த�ம"	 இ4�கா2. அLத அ�! நிைல12	 இ4�கா2. 

ஏெனன:� கா�ய	 "SLத)ட� அவ�க, 

வ�லகி;ெச�வா�க,.  

இர6டாவ2 இரக1தின� அ�! ெசX1தாம� இ4L2	 

அ�பாக இ4 பா�க,. சா�ேறா�, �4, தா?, தLைத 
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ேபா�றவ�க,. இவ�க, �பாவ1திேலேய 

பாச",ளவ�க, இதய1தி� அ�! �ரL2 ெகா6ேட 

இ4��	.  

ம#றவ�க, அ�! ெசX1தாவ�5டாX	 Mட, அவ�க, 

ந�ைம�காக பா7ப7பவ�க,. மகா�க, அ�ல2 

உ6ைமயான ந6ப�கW	 இkவாH இ4�கலா	. 

இவ�கள:� அ�ப�� ச1திய"	 த�ம"	 இ4��	. 

G�றாவதாக எkவள) அ�! ெசX1தினாX	 

அ�!ட� இ4�க மா5டா�க,. "#H	 2றLத 

ேயாகிகW�� அ�!	 க4ைணQ	 Mட தைடயாக 

இ4��	. அவ�க, இைறவைன அைன12ய��கள:X	 

கா6பா�க,. அவ�க, அ�!, பாச	 ஆகிய வைலய�� 

வ�ழாம� ப#ற#H இ4 பா�க,. இவ�கW	, ேயாக 

சாதைனய�� ஈ7ப5ட சாதக�கW	, எவ�ட"	 

எைதQ	 வ�4	பாம� ப#H எ�ற அ�ைப ப�ற�ட	 

கா5ட மா5டா�க,. 

ேவெறா4 இரக1தின� !1தி �வாதPன	 இ�லாதவ�க,. 

த	மிட	 யா� அ�! ெசX12கிறா�க, எ�பைத அறிய 

மா5டா�க,.  

ம#ெறா4 இரக1தின� உபகார	 ெச?2 த�மK2 அ�! 

ெகா6டவ�கள:ட"	 ப��யமாக இ4�க மா5டா�க,. 
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இவ�க, க� ெந�ச�கார�க,. அ�ல2 2ேராகிக,. 

ெந�சி� பைக வள�12�ெகா6ட பைகயாள:க, 

அ�ல2 தி4ட�களாக)	, தPயவ�களாக)	 

இ4 பா�க,. 

ேகாப�ய�கேள, ேம#ெசா�ன எ�லாவ�த அ�!	 

எ�ன:� ெபா4Lதா2. இைறவ� உய��கள:ட	 

ெசX12	 அ�! எ�ற அ4, ஒ ப#ற2. அத#� 

எ2)	 ஈடாகா2.  

இைறவ� அ4, எ+�	 ஒேர மாதி� தா� 

ெபாழிகிற2. இைறவ� அ4ைள ெபHவத#காக, 

ப��வ ப7வத#காக, ைவர	 ேபால ப�த�க, ப5ைட 

தP5ட ப7கிறா�க,.  

இதி� நP எ1தைகய அ�ைப ெவள: ப71திகி�றா? 

எ�பதி� இ4�கி�ற2 உ�Cைடய உ6ைமயான 

ப�தி. 

ப�தி ெச?ய எLத த�திQ	 ேவ6Sயதி�ைல. 

இைறவன:� மK2 உ6ைமயான அ�! ம57	 

இ4Lதா� ேபா2	.  

உதாரணமாக, வா�மKகி "ன:வ� ஒ4 

ெகா,ைள�காரனாக இ4Lதா�. க6ண பநாயனா� ஒ4 

ேவ7வனாக இ4Lதா�.  
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இவ�க, ெச?த ப�தி, தவ	 ெச?த "ன:வ�கைளQ	 

மி�ச�MSய2. 2ளசிதாச� ெச?த ராம ப�திைய வ�ட, 

ராம நாம1ைத வ�ட சிறLத2 எ2)	 இ�ைல. 

ப�தி ெச?ய  எ2)	 ேதைவ இ�ைல. V?ைமயான 

அ�!ட� ஒ4 _ைவ சா#றினா� ேபா2	, அ�ல2 

தன�� கிைட1த உணைவ பைட1தாேல ேபா2	, 

ப�ரா�1தைன ெச?தாேல ேபா2	.  

இைறவ� மK2 ந	ப��ைகQட� MSய தளராத ப�தி 

ெசX12வதா�, ஒ4 சீவ� வா0	 ெபா0ேத ஜPவ� 

"�திQ	 (மன நிைற)), ஜPவன:� உட� அழிLத 

ப�� வ�ேதக"�தி அைடL2, ஜPவா1மா)	, பரமா1மா)	 

ஒ�ேற எ�பேத ப�தி ேயாக1தி� பலனா�	. 

இைத எள:ய தமிழி� ந	"ைடய தமி�  பா5Sயாகிய 

ஔைவயா� MHகி�றா�. 

 

ெபaயB ெபaயB 8வன� ெபaயB, 

8வனேமா நா�Eக� பைட18, 

நா�Eகேனா கaயமா� உDதிய+� வDேதா�, 

கaயமாேலா அைலகட� Bய+�ேறா�, 

அைலகட�, 0&Eன? அQைகய+� அட�க�, 

0&Eன?ேயா கலச5தி� ப+றDேதா�, 
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கலசேமா 8வ+ய+� சி& ம� 

8வ+ேயா அரவ+��0 ஒ�தைல1 பார�, 

அரேவா உைமயவ6 சி&வ+ர� ேமாதிர�, 

உைமேயா இைறவ: பாக5B ஒ7�க�, 

இைறவேரா ெதா�ட: உ6ள5B ஒ7�க�, 

ெதா�ட:த� ெப�ைம ெசா�ல"� ெபaேத!  

 

நP பா���	 இLத உலக	 ெப�ய2.  அ2 உ6ைமதா�. 

ஆனா�, அLத  ெப�ய உலக1ைதேய பைட1தவ� 

ப�ர	மா.  

அ பSயானா�, அவ� உலக1ைதவ�ட  

ெப�யவராக1தா� இ4�க ேவ67	 அ�லவா?.   

ஆனா�, அLத ப�ர	மா தி4மாலி� ெதா !ள:� 

ேதா�றியவ�.  

அ பSயானா� தி4மா�தா� மிக  ெப�யவேரா?   

எ�றா�, அ பSய��ைல, அLத1 தி4மா�  2ய�� 

ெகா67,ள அ1தைன ெப�ய கட� Mட அக1திய 

"ன:வ�� உ,ள+ைகய�� அட+கிவ�5டேத!  

அ பS ப5ட அக1தியேரா சிறிய �ட1தி� ப�றLதவ�. 

அதனா�, அவைர� ‘0�பEன?’ எ�H ெசா�கி�ேறா	.  
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அக1தியைர உ4வா�கிய �ட	தா� அைன1ைதQ	 

வ�ட மிக  ெப�யதா? எ�றா�, இ�ைல அLத� �ட	  

ம6ண�னா� ெச?ய ப5ட2தாேன? அLத ம6ேணா 

_மி ஆ�	.  

அLத  _மிைய ஆதிேசஷ� எC	 பா	! த�Cைடய 

ஒ4 தைலய�� தா+கிய�4�கிற2.  

ஆக, _மிையவ�ட ஆதிேசஷ� ெப�யவ� எ�H 

பா�1தா�, அLத  ஆதிேசஷைன  பா�வதி ேதவ� த� 

வ�ரலி� ேமாதிரமாக அண�L2,ளா�.  

ஆக,  பா�வதி ேதவ�ேயா எ�லாைரQ	 வ�ட ெப�யவ� 

எ�H நிைன1தா�,  பா�வதி ேதவ�ேயா 

சிவெப4மாC��, ஒ4 பாதிதாேன?  

அ பSயானா� பாரவதிையேய த�ன:� பாதியாக 

ெகா6ட சிவ�தா� ெப�யவேரா எ�றா�? அLத; 

சிவேனா உ�Cைடய உ,ள1தி� பரமா(ஆ)1மாவாக 

இ4�கி�றா�.  

எனேவ, மிக; �4�கமாக; ெசா�னா�, இLத  

ப�ரப�ச1திேலேய மிக  ெப�ய2 எ2? எ�றா�,  

உ�ைன ேபா�ற உ6ைமைய  !�L2 ெகா67 

த�ைன அறிLத ப�த�க, ம57	தா�.  



114 

 

‘அ1ப�1ப<ட ப�த:கள?� ெப�ைமைய 

EoவBமாகL ெசா�வத$05 தமிழி� 

வா:5ைதகேள இ�ைல’ எ�H ெநகி�கிறா� 

ஔைவயா�! 

அ பS ப5ட உ6ைமயான ப�த�, ப�திய�� 

உ;ச1தி#� ேபான ப��, த�ைனQ	 த� 

கடைமகைளQ	 Mட மறL2 வ�7கி�றா�.  

உலகிய� கடைமகைளQ	, ேவத சா=திர+கைள 

ப��ப#றி வா0	 "ைறகைளQ	 அவ� அ� பண	 

ெச?2 வ�7கி�றா�. ம#ற சிLதைனக, அவைன 

வ�57 தாமாகேவ ெச�H வ�7கி�றன.  

த�ைனேய அ� பண�12 வ�5ட ப�� அவைன சா�Lத 

மைனவ�, ம�க,, ெசா12, �க+க, எ�லா	, தாமாக 

பகவா� தி4வSய�� ேச�L2 வ�7கி�றன.  

அவ� உய�� வா�வத#காக ம57ேம ப#ற#H 

கடைமகைள; ெச?கி�றா�.  

 

ஓ� த5 ச5 
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எ�ைலய+�லா இDத ப+ரப,ச� EoவBேம, எQ0�, 

எதிh� ந��கமற நிைறDB காண1ப7� அDத ஒேர 

ெபா�ளான பர�ெபா�ைள5 தவ+ர ேவ& ஒ�&� 

கிைடயாB. 

அ1ப�1ப<ட எ�லா இடQகள?h� பரவ+�கிட�கி�ற அDத 

ச5திய வZBைவ ப$றி kற ேவ�7மானா�, அB"�, 

அDத ச5திய வZBேவ நாம pபQகள?னாேல மாறி� 

ெகா�7, த�ைன ெவள?1ப75தி� ெகா�7 த�ைன1 

ப$றி� kற E�Mேம தவ+ர, ேவ& எDத வைகய+h� 

E�யாB. 

இ��கி�ற வ+சய5ைத யா: எDத  நாம pப5தி� 

kறினாh�, அB, அவைன1 ப$றி kற1ப<ட 

வ+சயQகU�, அவன?டமி�Dேத எ7�க1ப<டதாக5 தா� 

இ��0ேம ஒழிய ேவ& எDத� க�5ைதM� ெசாDத� 

க�5தாக யாராh�, எ�&ேம kற E�யாB. காரண� 

எ7�க1ப<ட அைன5B� அவன?டமி�Dேத 

எ7�க1ப<76ளB. ெகா7�க1ப7கி�ற அைன5B� 

அவ��ேக ெகா7�க1ப7கி�றB. 

ஓ� த5 ச5 
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