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காவா$ ஆ&ன()* ெஜகத.சா0யா ச234 5வாய 6 78ர:;ய<வா=க> அவ0க@* 50 
வ4டBகால நைட:ைற அGபவI ம2KI சாதனாBக@* அL8பைடMN உ4வான 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*ற இTத Uேசஷமான X(தக()N எ@ய :ைறMN 
UளBக8பZ[>ள \ெம$MயN  ேகாZபா[கைள பL8பவ0க> அ)]டசா^களாக இ48பா0க>.  
எ*ைன ெபாK(தவைர, 5Bக_I 3ழ8ப:I aைறTத இTத நbன சcக வாdUN இைத இைறவ* 
அ@(த வரமாக க4eQேற*.  இTத X(தகI ஒ4 வgகாZ[I ஒ@யாக UளhQ, மiத வாdU* 
இK)யான 3jBேகா> ம2KI இலBைக ேநாBQ வgநட(த மனI, உடN ம2KI ஆ*மாU* 
ஒ4hQைண8X ம2KI நN^ணBக(தாN அைம), ெசg8X ம2KI மQd.5Bகான பாைதைய 
ெத@l8ப[(eQறe., &Uர எmண:ைடய ஒnெவா4வ4B3I 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN 
எ*Qற  ம)8X=Bக X(தக(ைத =கlI வ_வாக பoTeைரBQேற*.§ 
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இைளய தைல:ைறMன0 ஏ2KBெகா>qI வைகMN ச234 5வாய 78ர:iயா<வா= அவ0க> 
நbன :ைறMN ேயாகI, )யானI  ம2KI rZ7ம ஞானB கைலகைள ப2j 5ற8பாக எt)u>ளா0.  
இTத X(தக()N இ4B3I 365 பாடhகைள பL8பத* cலI, ஒ4வ0 நNல 3ணI, 5றTத கவன. 
ெசjl ம2KI நNெலாtBக(ைத ெபKவேதா[ நNல 3Lமக*களாகlI மாKQறா0க>. வாdUN 
ஆ*\க வgைய அைடவத23 vTe மதB க4(eBகqI Uoவாக UளBக8பZ[>ளன. இTத 
X(தகI கடTத அைர w2றாm[ காலமாக <வா=x ெபாeமBக@ைடேய vTe மத(ைத பர8yய 
ேபாe ஏ2பZட Uoவான அGபவ()* 5றTத பலனாக Qைட()4BQறe.  74Bகமாக ெசா*னாN, 
இTத X(தகI vTe மத(ைத ப2j அைன(e தகவNகைளuI வழh3I vTe மதI ப2jய ஒ4 
கைலBகளz5யமாக Uளh3Qறe. இTத ம)8X=Bக X(தகI vTe மத()ன0 அைனவ4B3I 
QைடBக8ெப2K அவ0க> இைத )ன:I பLBக ேவm[I. இTத X(தக(ைத எtத 34ேதவ0 
எ[(eBெகாmட ேந0ைமயான :ய25கqB3I vTe மத(eBகாக அவ0 எ[(த ம2ற 
நடவLBைககqB3I நாhக> ெப4ைமuட* வாd(eBகைள ெதoU(eBெகா>QேறாI. ¶ இe 
ெதாட0பாக, 34ேதவo* இTத கLனமான ப;MN அவ4B3 உதU ெச$வத* cலI vTe 
மத()23 தhக> ப;வான ேசைவகைள வழh3I அவரe <வா=க>, ேயாQக> ம2KI 
சாதக0கqB3 {mட ஆuqட* ஆேராBQயமாக வாழ எhகளe ச0வவNலைம பைட(த  
இைறவைன yரா0()BQேறாI.§ 
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தைலவ;,  

0 ஆ"V1]சனSD மகாச+Wதான மட+, 
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ச234 5வாய 78ர:iயா<வா= 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*ற ஒ4 தi.5ற8X வா$Tத 
X(தக(ைத ெவ@MZ[>ளா0.  இe இTe 3[IபhகqB3I அவ0களe 3ழTைதகqB3I 365 
)னசo பாடhகைள வழh3வத* cலI ந2பmXகைள வள0(eBெகா>ளlI, மனைத 
XoTeெகாm[ இைறவைன உண0வத23கான :ய25கைள ேம2ெகா>ள உKeைணயாக 
இ4BQறe. ஞானI அNலe அjU* எt.5 எ8பL ெவ@வTe த*ைன ெவ@8ப[(eQறe 
எ*பைத இe UளB3Qறe. இ(தைகய ஞான()* எt.5 ஆ*\க வgMN ெசNல யா0 க[ைமயாக 
பா[ப[Qறா0கேளா அவ0க> வாdBைகMN தா* ஏ2ப[I. ஞாேனாதயI ெபற U4IXேவா4B3 
இTத பாடhக> a.சயமாக பயG>ளதாக இ4B3I. இTத X(தக()N வ0;Bக8பZ[>ள ஆ*\க 
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அGபவhக> 5லரe வாdBைகைய எ*ைற*ைறB3I மா2jU[I.  உலக அளUN vTe மத 
மKமல0.5ைய 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN ஏ2ப[(eI எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல.§ 

1வா4 ேதேஜாமயானAதா 

UIமயா 4ஷ[I ஆI`க- தைலவ;, ெசIaர= UIமயா 4ஷI bரWa, ம)*+ சAYப[ 
சாதனாலய+, c+ைப, இA"யா§ 

X)ய X(தகமான 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN உலெகh3I ஆ*\க வgைய நா[ேவா4B3 
aைறய தகவNகைளuI உ(ேவக(ைதuI த4வதாக இ4BQறe. ச234 5வாய 78ர:iயா<வா= 
அவ0க> vTeBக> தhக> பாரIபoய(ைத ந*றாக XoTeBெகா>வத23I vTe அNலாத 
ம2றவ0க> உயoய சனாதன த0ம()* மQைமைய பாராZ[வத23I ஏeவாக, \m[I ஒ4 :ைற 
மiதேநய(eB3 5றTத பoைச வழhQu>ளா0. இTத மாெப4I ப;MN ெசg8பான 
ேகாZபா[கqI உK)யான அG]டானhகqI உ>ளன. ெபாeவாக இTe மத()* அ)_I 
3j8பாக நT)நாதா சIyரதாய()* (பாரIபoயI) அ)கார|0வமான r()ரhகைள 
அL8பைடயாகB ெகாmட அவரe ெசாTத அGபவhகளாN QைடB3I வgகாZடNக> அTத 
வgMN ெசN_I எTத பBதi* மன உK)ையuI வ_8ப[(eQறe. 5வெப4மா* ஒnெவா4 
வாசக4B3I 5றTத ஆ*\க வள0.5ைய தTe அ4ளZ[I!§ 
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இT)ரா ச0மா,  ேகாM^N ேமளI அLB3I இ4வ4ட*  ேச0Te y>ைளயா0 உ2சாகமாக 
நடனமா[வதாக வைரTe>ளா0, ம2KI இT)யா :tவeI ேகாMN 7வ0க@N காண8ப[I கN^N 
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X(தக( தைல8X8 பBக()23 :*G>ள 5Kதைல8X8 பBகI: எ<. ராஜI நIைம இமய 
மைலM* உ.5B3 அைழ(e ெசNQறா0, ம2KI அhேக 5வெப4மா* உைறTத பiயாN 
cட8பZ[, பா0வ), ம2KI அவரe மக*களான y>ைளயா0 ம2KI :4கGட* தவI 
ெச$eBெகாm[ இ4BQறா0. வgபா[ நட(), ஆL, பாL, இைசைய இைச(e அவரe க4ைணைய 
ெபKவத2காக ேதவ0க>, மiத0க> ம2KI ம2ற உMoனhக> 5வiடI சரm அைடTe>ளன0.§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_03.html%23para-11


URL: https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_05.html 

Yogaswami Portrait Caption 

ேயாக<வா=M* உ4வ8பட(தைல8X  

இலhைகMN இ4B3I யாdபாண(ைத ேச0Tத ச234 5வா ேயாக<வா=M* (1872–1964) 

yரகாசமான உ4வ8பட(ைத இT)ரா ஷ0மா வைரTe>ளா0. அவ0 தனe ெந2jMN 5வெப4மாைன 

வgப[I பBத* எ*பைத 3j8y[I Uதமாக )4{2j* c*K ெகா[களான  )oXmடர:டGI; 

அவரe ேதா>க@N அவ0 எ8ேபாeI அ;T)4Tத ைகயாN ெந$த ைதBக8படாத சாNைவuடGI 

ெத*ப[Qறா0.  
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சம08பணI (Dedication) 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல நாI யா4B3 சம08பணI ெச$வe? 5வGBேக சம08பணI 
ெச$ய ேவm[மா? 5வ* நI அைனவ4>qI இ4BQறா0. உmைமMN, அவராN நIைம UZ[ 
Uல3வத23 சா()ய=Nைல. அதனாN உmைமMN 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல சதா5வ 
வLவா$ Uளh3I எனe ச234வான இலhைக நாZL* 5வ ேயாக7வா=B3I இ8பாைதMN  
எனe aகdகால()_I |0வ ெஜ*ம()_I நா* சT)(தவ0கqB3I  சம08yBக ேவm[I. எைத 
ெச$ய ேவm[I, எ8பL வாழேவm[I, ேயா5Bகேவm[I ம2KI உணரேவm[I எ*K எனB3 
வgகாZLய அTத :)0Tத ஆ*மாBகqB3I, ஒ4 ஆBக|0வமான சTேதாஷமான வாdBைகைய  
எ8பL வாழB�டாe எ*K த*ைன உதாரணமாகlI, தனe ேப.7 ம2KI ெசயNகளாN எனB3 
ேபாதைன ெச$த :)0வைடயாத ஆ*மாBகைளuI இTத சம08பணI   ெகளரUBQறe. ஆI, " 
எNேலா4I நமe ஆசா*க>: 5ல0 நமB3 எ*ன ெச$யேவm[I எ*K க2K(த4Qறா0க>.  5ல0 
எ*ன ெச$யB�டாe எ*KI க2K(த4Qறா0க>." இnUரmLN எTத பாைதைய 
ேத0Tெத[Bகேவm[I எ*பe நமe :Lவாக மZ[ேம இ4B3I. எனe வாdUN தாBகI 
ஏ2ப[()ய அைனவ4B3I , அ)_I 3j8பாக நT)நாத சIyரதாய()* ைகலாச பரIபைரM* 
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Author's Introduction 

ஆUDயDI cIpைர   

Granthakāra Bhūmikā 

!"कार भू(मका 

கடTத w2றாmLN ேம2க()ய நா[கqB3 ேபரளUலான QழBக()ய 5Tதைனக> ெகாm[ 
வர8பZ[>ளன. ம2KI அ)N சகலUதமான உண0l aைலக@N இ4TeI உளUயN, த(eவI 
ம2KI ேயாக அjUய^N எmண2ற அ�3:ைறக> ேம2ெகா>ள8பZடன எ*ப)N எTத ஐய:I 
இNைல. இN_=னாZLயாN 5ல 5ற8பான ம2KI அ)கI பoTeைரBக8பZட பைட8XBக> 
ெவ@Mட8பZ[ எtத8பZ[>ளன- இTத அoய மiத0க> ெம$zஞான மன)னாN   
ஊB3UBக8பZடவ0க>. ம2றவ0க> அjl சா0Tத ஒ8�Z[ ஆ$lகைள ெதா3(e>ளன0, இ*GI 
5ல0 ெவKI உ>qண0lட* எt)u>ளன0. மKைமMN இ4Te வ4I 3KQய கால )�0 ஒ@யாN 
�mட8பZ[, அவ0க> மனI ம2KI ஆUM* UoவாBக(eட* ெதாட0Xைடய பNேவK 
க4(eBக@N தhக> மனைத ெத@l8ப[(eவத2காக மZ[ேம எteQறா0க>. ஒ4 எt(தாள0 
எTத உண0l aைலMN தனe பைட8XBகைள எt)u>ளா0 எ*பைத கவன()N ெகா>வe =கlI 
:BQயமானதா3I. இe "அGபவ<த4B3" எ@தாக  இ4B3I, ஆனாN ஒ4 X)ய மாணவ* 
தனB3 :*பாக ேத0Tெத[8பத23 {mட X(தக வoைசைய எ)0ெகா>qI  ேபாe, இe =கlI 
கLனமாக இ4B3I. த*ைன8 ப2j ெதoTeBெகா>வத23I ஆdTத 5TதைனMN த*ைன 
ஈ[ப[()B ெகா>வத23 ஆைச இ4Tதா_I, எைத ேத0Tெத[8பe ம2KI ேத0Tெத[(தைத 
எ8பL பL8பe எ*பைத ெதoTeBெகா>வe =கlI :BQய சவாலாக இ4B3I. § 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*பe வாdநா> :tவ)_I ெப2ற உண0தNக@* 
ெதா38பா3I. உண0தN  எGI அjதN, தனB3> இ4TeBெகாm[ தனB3தாேன a�பணமான 
அGபவ(தாN ஏ2பZட y*UைளU* ஆdTத அjதN ஆ3I. இe "எe ெத*பZடேதா" அைதuI 
3j8y[Qறe. இைத யாரா_I எ[(e. ெசNலேவா, மா2றேவா அNலe )4(தேவா :Lயாe. 
{hக> எ*ைன ேபால ஒ4 X(தக(ைத y*Xற()N இ4Te :*Xறமாக  அ)க அBகைறuட* 
பLBக U4IyனாN, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN  உhகqB3 =கlI சoயான X(தகமாக 
இ4B3I. இ)N :Ll தா* ெதாடBகI, ம2KI ெதாடBகI தா* :Ll. § 

1949 வ4ட()N 6 லhகாUN ஜலாi 3ைகMN எனB3 உmைம, ஆ*மா, பர5வI ம2KI 
:tைமயான ெம$ைம ப2jய 5ல 5ற8பான உண0தNக> QைடBக ெப2K, y*ன0 சTaயாச  
உ(தரைவ ெபKவத23 :*பாக எனe ச234UடI  &Zைச ெப2K அெமoBகா )4IyயeI இைவ 
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அைன(eI ெதாடhQயe. அe நடTe பல வ4டhக> ஆQUZடe. 1950 வ4ட()N "ெம$zஞான 
மன)N" இ4Te ேப7I ேபாe ஞானI, UேவகI, அjU* )�0 தாBகhக> ஏ2பZடன ம2KI 
வாB3 அNலe ஒ()ைக பா0Bகாத அjதN ெவ@யானe. ேவதகால()* பைழய r()ரhக> 
அNலe ேசா()ரhகைள ேபால அNலாமN மன)* ஐTe aைலக> தனe 5Bகலான 
ேவKபா[கqட* ெவ@8ப[I ேபாe, r()ரhக> உ.சoBக8பZ[ அைத மறB3I :*பாக 
உடேன எtத8பZடe. § 

ஏt வ4டhகqB3 yற3 rZ7ம ஞான(eட* எtத8பZட இTத r()ரhகqI அத* 
வ0ணைனகqI, அNலe பா]யாBகqI, அjTeெகா>qI )ற*  எ*Qற தைல8yN 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^* நா*காI பாகமாக அைமQறe. இe 1958, 1962, 1966 ம2KI 
1970, வ4ட()N தi(தiயாகlI 1973 வ4ட()N ராஜ ேயாகI எ*ற தைல8y_I 
ெவ@Mட8பZடe. இe பல வ4டhகqB3 :*பாக எனe ச234 எ*iடI QழBQ23I 
ேம2Q23I பால(ைத உ4வாBQ, ேகாMNகைள எt8y, ஆMரI ேப4B3 உணவ@(e 
உலகெமh3I 5hகI ேபால க0xBக ேவm[I எ*ற மாெப4I 3jBேகா> ப;ைய எனB3 
வழhQய ேபாe ெதாடhQயe.  ஆd மன)N இ4Te ெவ@வTத இTத r()ரhக> Uைரவாக 
எtத8பZடன. ஆழமான உ>மன)N இ4Te ெவ@வ4I ேபாe, அைவ மன)* அைம8ைப 
UளB3Qறe. 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN இTத பல r()ரhக@N 5லவ2ைற அL8பைடயாக 
ெகாm[ அைமTதe ம2KI இK)MN 1957 வ4ட()N சIyரதாய :ைற8பL :தN :ைறயாக 
க2yB3I Xiத ப;ைய ெதாடhQய ேபாe ெவ@Mட8பZட :தN X(தக(ைத 
உ>ளடBQM4Tதe. இeேவ 365 )னசo பாடhகைள உ>ளடBQய 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாத^*   அL8பைடயாக அைமQறe. இத* cலI :Ll ெதாடBகமாக இ48பைத நாI 
பா0BகலாI. § 

இTத வ0ணைனக> எ8பL உ4வானe எ*பைத Uவo8பத23 ஆ0வcZ[வதாக இ4BகB�[I. 
r()ரhக> ெவ@Mட8பZ[ ஏt வ4டhக> கgTe, ராBQ மைல(ெதாடoN ஒ4 ைமN உயர()N 
இ4B3I நகரமான ெட*ெவoN எtத8பZடன. எனe ெவ@8Xற மனI ெம$zஞான அjதைல 
:tைமயாக ஏ2KBெகா>ள க2KBெகாm[ இ4Tதe, ம2KI எனe ஆழமான உ>மனI 
ெதoTதவ2ைற ெதoTeெகாmடதாக த*ைன மா2jBெகா>வ)N &Uரமாக ஈ[பZ[ இ4Tதe. 
ஒ4 நா> U5()ரமாக உ>மனI ெவ@மன()டI ஒnெவா4 r()ர(ைதuI மன)N aைன(e  
அவ2ைற தைரMN  cL ைவB3மாK ெசா*னe, ம2KI அைவ த2ேபாe அjTeBெகா>qI 
)றi*  :தN ம2KI இரmடாவe yolகளாக இ4BQ*றன. நா* அைத ப;lட* ெச$ேத*. 
அத* y* ஒ*ற* y* ஒ*றாக, ஒ4 சமய()N c*K வா0(ைதகளாக, ஒ4 3j8yZட இைட 
aK(த(eட*, வ0ணைனக> ெவ@வTதன. ெம$zஞான மனI ஒnெவா4 வா0(ைதயாக வா5Bக, 
உண0l>ள மனI அைத எt)Bெகாmடe. Uய8|Z[I Uதமாக, அe வ0ணைனைய வா5Bக( 
ெதாடhQ, ஏt yற3 ப)னா*3 எ*K ெதாடTeBெகாm[ இ4Tதe.  எNலாI :LTத yற3, 
ேமேல எm;Bைகuட* தைரMN cL ைவBக8பZ[ இ4Tத r()ரhகைள  )48y8 பா0(e அe 
சoயாக இ4BQறதா எ*K பா0Bகேவm[I எ*K எனe ஆ0வI எ*ைன �mLயe. அe 
சoயாகlI இ4Tதe! Uய8|Z[I Uதகமாக, அைவ அைன(eI சoயாக இ4Tதன! காலI, உ4வI, 
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பரெவ@ ஆQயவ2ைற கடTத அGப()* y*Uைளவான ஞான மா0Bக(ைத உmைமMN நா* 
அ)கI நIப(ெதாடhQ இ4Tேத*. ேயாக மா0Bக(ைத |0() ெச$uI இைத நாI பர5வI எ*K 
அைழBQேறாI. வ4டhக> ெசNல ெசNல, ஒ()ைக பா0Bகாத ஞான(ைத உய0Tத மன)N இ4Te 
ெவ@8Xற மன)23 ெகாm[வ4I இTத நைட:ைற,  எனe இயNX வாdBைகM* ஒ4 
அhகமானe, ம2KI இைத நா* “வ0(தக()* ஒ4 க4Uயாக" அLBகL ெசாN^M4Bேக*. 
உ>ளI சா0Tத இTத சB)க>  வள0.5 ெபKவத23 பல வ4டhக> ஆ3I. ஆனாN சoயான 
rழ^N ெதாடhQ, |0வ ெஜ*ம()N  இ4Te ெதாட48பவ0கqB3 இைவ உடேன வTeU[I, 
ம2KI இைவ ேப7வe, ேகZபe ம2KI உண0வe ேபா*ற )றைமகைள ேபாலேவ Qைட(eU[I. § 

{hக> த2ேபாe பLBக8ேபா3I 365 )னசo பாடhக> ஒ4 :2ேபாBகான, மனைத மா2KI 
அGபவமாக இ4B3I. இைத ஒ4 X(தக(ைத8ேபால \m[I \m[I பLuhக>. அNலe ஒ4 
சாதனாைவ ேபால, )ன:I ஒ4 பாடI பL(e அைத ஒ4 அழகான இர()னமாக பாU(e 
{mடேநரI அைத8ப2j 5T)uhக>. இTத 3j8yட(தBக ெதா38yN இ4B3I பாடhக@* 

அhகமாக Uளh3I yரசhகhக> ம2KI ஊBகம@(த  உைரக>, கடTத அைர w2றாmடாக 

பBத0கqB3 வழhக8பZட ேபாதைனக> ம2KI வgகாZ[தNக@N இ4Te 
ஒ*jைணBக8பZ[>ளன. 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல ஒ*K )ரZ[I ப;MN, நா* 
ஒnெவா4 ெசாN, வாBQயI ம2KI ப()ைய அத* அசN wNக@N இ4Te தi8பZட :ைறMN 
ம)8பா$l ெச$e>ேள*. உhக> ைகக@N த2ேபாe இ48பe வாdநா> :tவ)_I 
QைடBக8ெபKI உண0தN  ம2KI aைலமா2றI எ*KI அைத8ேபா*ற 5ல உண0தைல {hக> 
y*ப2Kவத23 இைவ �m[தலாக Uளhகேவm[I எ*ப)_I நா* உK)யாக இ4BQேற*.  
இவ2jN பல ஊBகம@B3I உைரக>, இ4பe, :8பe அNலe நா2பe வ4டhகqB3 :*பாக 
aகd(த8பZ[ ப)l ெச$ய8பZ[>ளன. y*ன0 ப)l ெச$ய8பZட ப)8Xகைள அத* :Tைதய 
ப)8XB3 எ[(e.ெசN_I ேபாe, மா2றI ஏeI ெச$யாம_I, அNலe த2ேபாைதய 
காலகZட(eB3 பயG>ளதாக இ4B3I எ*K ேதா*jய)N 5ல மா2றhகைள ெச$eI, 
:LTதவைர அசN ெசா2கைள தBகைவBக :ய25 ெச$e>ேள*. இவ2ைற ஒ4 X(தக பா;MN 
மK ெதா38X ெச$ய8படUNைல எ*பதாN, இைவ தனe உைரயாடN பா;ைய 
தBகைவ(eBெகா>ள ெகாm[>ளன, ம2KI நா* இதைன “டாBக�<” எ*K அைழBQேற*. 
(yர(ேயகமான ஊBகம@(த  உைரக@* காலவoைசைய இhேக பL(e மQழலாI). எ)0கால()N 
எTத ச.சரlI வரB�டாe எ*பத2Bகாக நா* இைத �KQேற*: “1996 :தN 1999 வைர ஒ4 
c*K வ4டBகாலI நா* ஒehQ வாdTத ேபாe இTத Qைட8பத2கoய ெபாBQஷ()* ஒnெவா4 
வா0(ைதையuI உரBக பL(e,  )4(). மK ம)8�[ ெச$e, எனe 72-ஆவe வய)N பB3வமான 
ம)8பா$l ெச$e>ேள*, ம2KI இe உmைமயாகlI நIப(த3TததாகlI இ48பேதா[ 
எ)0கால பய*பாZL23 ெபாK(தமாகlI இ4B3I.” எhகளe நT)நாதா வoைசMN வTத 
ஆ.சா0ய0க>, <வா=க>, ேயாQக> ம2KI சாதக0க@* ஒ4hQைணTத yரIம.சoய ஆ2றN 
ம2KI தப< ம2KI சாதனாBக@* ெத$வ அ4> ெப2ற ஆ*\க சB)யாN  இTத ெசா2க@N 
அ)க வ^ைம உ>ளe. § 
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உhக> ஆ2றN 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தக()N y*i yைணTe>ளe. இe 
ேயாக பM25M* உ()க> அNலe �ல உடைல ேமIப[(த  பNேவK வgகைள UளB3I 
வழBகமான X(தகI இNைல. இe எtப() இரm[ வைகயான c.7BகZ[8பாZ[ :ைறக> 
அNலe 108 அhக<))Bகைள வழh3வ)Nைல. ஆனாN இe வாdBைகM* ேயாகமான ஞான 
ேயாக(ைதuI, 7ய XoதN ம2KI உறlக@* ேயாக(ைதuI, உhகqB3> ஆழமாக இ4B3I 
ேயாக(ைதuI ெவ@8ப[(eQறe. இe மா2றI ம2KI X)ய கmேணாZடhகைள ெவ@8ப[(eI 
ேயாகI. இe aஜ()N உhக> உmைமயான ெத$bக அைடயாளமான நா*, உhகqB3> 
இ4B3I ஆ*மா, கmகா;8பாள0 ம2KI &0Bகதo5ைய கm[8yL8பதா3I. {hக> 
பL(eBெகாm[ இ4B3I ேபாe இய_ண0l 7ட0கqB3 உhகளe எ)0Uைனகைள கவனமாக 
உ2KேநாB3வத* cலI உhக> உ>மனI ம2KI ெவ@மன)* பNேவK ப3)கைள 
கm[yLuhக>.  “எனB3 அe எ8ேபாேதா ெதoTe இ4Tதe, “ அNலe “ஆI, உmைமMN நா* 
இைத(தா* அGபU(e இ4BQேற*,” எ*K {hக> ேயா5(eBெகாm[ இ4BகB�[I. yற3 
இTத 5jய உண0தNகqB3 மன)N அh�காரI வழhக ஆரIyuhக>, ம2KI ெபoய Uஷயhக> 
சoயான ேநர()N சoயான வgMN அeவாகேவ வTeU[I. § 

இAத $-தக-ைத எ#பb பb#ப.  

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல பL8பத23 இTத X(தகI :tவைதuI ஒ4 :ைறயாவe பL8பe 
:BQயI. yற3 )னசo பாட(ைத ஒnெவா4 நாqI உறhக. ெசNவத23 :*பாக பLuhக>. 
அ*ைறய பாட(ைத 3[Iப()23 ம2KI நmப0கqB3 பL(eBகாZ[hக> ம2KI 
yoயமானவ0கqB3 =*னzசN cலI அG8Xhக>. 365 பாடhகqI c*K yolகளாக 
yoBக8பZ[>ளன: அைவ “ெவ@.ச()N ஒ4 )4நடனI,” “ெத$bக()N வாdBைக” ம2KI  
“அைன()_I ஐBQயமாதN,” எ*K காவா$ ஆ&ன()N நாhக> y*ப2KI c*K ப4வ()* 
அL8பைடMN அைமBக8பZ[ இ4BQறe. எனேவ :தN ப3) ஏ8ரN 14 :தN ெதாடh3I 
ப4வ(ைத 3jBQறe. ப3) இரm[ ஆக<Z 15 :த_I, ப3) c*K LசIப0 15 :த_I 
ெதாடh3Qறe. வ4டI :tவeI பL(e சாதனா ெச$ய U4IXI &Uர பBத0க> இTத rZ7ம 
ஞான ேவைளMN eவh3வா0க>. {hக> ஒ4 வ4டI கgTe )4Iy8 பா0B3Iேபாe, உhகளe 
நIyBைக ம2KI அ�3:ைறMN ஏ2பZட மா2ற(ைத ப2j உhகளe ஆ*\க ெவ@8பாZL* 
cலமாகlI உhகளe வாdU* பNேவK eைறக@N ஏ2பZட 5jய மா2ற()* cலமாகlI 
ெத@வாக ெதoTeBெகா>b0க>. § 

பய; ஊ0 UZ[ ஊ0 ெசNவைத8ேபால மன)23> பயணI ெச$uI உK)uைர ப2jய 
பாடhக> ம2KI சாZ5 ப2jய பNேவK பாடhக@N  ஒnெவா4 பாட(ைதuI ஆd மன)N 
உ>வாhக ேவm[I, ம2KI அைத  5லசமயI உடேன அGபUBக  ேவm[I. எTத eைறMN 
இ48பவரா_I இைத அGபUBக :LuI. உ> ெவ@.ச:I பல பாடhக@N UளBக8பZ[>ளe. 
ஒ4 இ4ZடைறMN இ4B3I ெவ@.ச(ைத ேபால உட_B3> இ4B3I ெவ@.ச(ைத பல0 
அGபU(e இ4BQறா0க>. {hக> ஒ4 eறU, :iவ0, த(eவ ஞாi அNலe Uேசஷ நபராக 
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இ4BகேவmLய அவ5ய=Nைல ஆனாN உ>ெவ@.ச(ைத அGபUBக ஒ4 சாதாரண நபராக 
இ4TதாN ேபாeI. இTத அGபவI உhகைள ஒ4 Uேசஷ நபராக மா2jU[I. § 

ஒnெவா4 அ()யாய(ைதuI ஒ4 :tைமயான ேகாZபாடாக பL(e QரQ(eBெகா>qhக>. 
இe ஒ4 கLனமான த(eவB கZ[ைரயாக இNலாமN, உ>ளைத உ>ளபL பா0(e பBத0க> 
ேகZ3I ேக>UகqB3  ப)N அ@B3I ேபாe 3tUN த*ைன 72j உ4வான rdaைலகைள 
தh3 தைடM*j உZபா0ைவuட* UளB3I ஒ4 34U* உபேதசI ஆ3I.  இயNபாக ேப7I 
இTத கZ[ைரக> ஐIபe ஆm[கqB3I ேமலாக பNலாMரBகணBகான பBத0க@* :ய25கைள 
UளB3Qறe. அவ0களe ேக>Uகேள உhக> ேக>Uகளாக இ4B3I, ம2KI எனe ப)Nக> 
உhகளe ப)Nகளாக இ4B3I, ஏென*றாN கால8ேபாBQN இTத aரTதர ேக>Uக@N அ)க 
மா2றI இ4Bகாe. இe அjவா2றN சா0Tத ஆ$l இNைல. § 

ஒ4 :tைமயான ம2KI ஆழமான மா2ற(eB3 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத_B3 :*பாக 
இ4 X(தகhக> இ4BQ*றன எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ளlI. அTத X(தகhக> 
5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI  ம2KI 5வெப4மாGட* வாdதN ஆ3I.  இரm[ X(தகhகqI 
த(eவI ம2KI வாd:ைறMN :tைமயான மா2ற(ைத க2பைன ெச$Qறe. 5வGட* 
நடனமா[தN, 5வெப4மாGட* வாdதN ம2KI 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN :(ெதா38பாக 
அைமவேதா[ எனe மரXoைம ெசNவமாகlI Uளh3Qறe. �() அைடuI பாைத ெதாட0பான 
த(eவ ெசா2க@N, 5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI  எ*Qற X(தகI சoைய மா0Bக(ைதuI,  
5வெப4மாGட* வாdதN Qoைய மா0Bக(ைதuI 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN  எ*Qற X(தகI 
ேயாகI ம2KI ஞான மா0BகhகைளuI 3j8y[Qறe. இhேக எhகளe :(ெதா38yN, ஒ*K 
அNலe இரm[ ஆuZகாலhக> அNலe அத23I அ)கமான ஆuZகாலhகqB3 :tைமயான 
ஆ$ைவ ேம2ெகாm[>ேளாI. § 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^*  நா*காவe பாகI, ராஜ ேயாகாU* 5Tதைனைய �m[I 
r()ரhக> ம2KI அத* வ0ணைனகைளB ெகாmட அjTeBெகா>qI )ற* ஆ3I. ேம2ேகா> 
பா)8XBக> yol 7வா= UேவகனTதo* "சTaயா5 �தI" எ*K அ)கI yரபலமாகாத 
கUைதuட* ெதாடh3Qறe. இத* yற3 “rZ7ம aறhகqBகான ஒ4 வgகாZ[I 3j8X” 
ம2KI “சா0Z<: கா<ேமாெடாலx, சBரா< ம2KI த(வா<.” இைவ அைன(eI வாdநா> 
:tவeI ெச$த )யான()* பலனாக Qைட(தைவ.§ 

ஒnெவா4 அ()யா()* தைல8X பBக()N வ4I 3j8XBக> )4மT)ர()* பாடNக>, 
ம2KI இe நT)நாதா சIyரதாய()* =கlI பழைமயான த=d Xiத wலா3I; ம2KI இe Q.:. 
200 o� )4cலராN எtத8பZடe. )4மைறM* ப(தாவe X(தகமான இe அ4>ஞான ேயாகI 
ம2KI  தாT)�க தகவNக@* Uoவான ேச=8XB Qடhகாக Uளh3வேதா[ ைசவ 5(தாTத()* 
ெத*iT)ய சாeBக> வழhQய Xகdெப2ற த=d Xiத wNக@* ெதா38பா3I. )4மT)ர()*  
3,047 பாடNக> ராஜ ேயாகா ம2KI 5(த ேயாகாU* rZ7ம ஞான()* சார(ைதuI, இ4ப() 
எZ[ ைசவ 5(தாTத ஆகமhக@* அL8பைட ேபாதைனகைளuI உ>ளடBQu>ளe, ம2KI 
இைவ ேவதhகqட* ேச0Te நமe சIyரதாய()* அL8பைடயாக அைமQறe. § 
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o� )4cல0 ைசவ சமய()* தைல5றTத ேவத சா<)ர வN_ந0, ம2KI அவ0 ஒ4 ேவத 
சா<)ர வN_னராக இ4Tதe மZ[=NலாமN ஒ4 5(தராகlI, ேத0.5ெப2ற ேயாQயாகlI 
UளhQனா0. அவரe ச234வான மஹo� நT)நாதாU23 எZ[ ~ட0க> இ4Tதன0. 5ல0 
~னாU23I ம2KI 5ல0 ேவK இடhகqB3I அG8ப8பZடன0. ஒ4ைமெநjயான ைசவ 
5(தாTத(ைத ேபா)(e அTத சமய()_I yர.சைனயாக UளhQய ஒ4ைமவாதI(அ(ைவதI) - 
ப*ைமவாத(eB3 &0l காmபத23 )4cல0 ெத*iT)யா அG8ப8பZடா0.  34BகqB3 
34வான o� )4cலoடI &Zைச ெப2றவ0 34வாக பதUேய2றா0, ம2KI அவ0 ஒ4 34U23 
பM25 அ@Bக, இTத மரX இரmடாMரI வ4டhக> ெதாட0Tதe ம2KI இK)யாக எனe ச234 
aய=Bக8பZடா0, ம2KI அவ0 எனB3 &Zைச வழhQனா0, ம2KI நா* c*K தசா8தhகqB3 
பM25 ெப2ேற* ம2KI ந*றாக ேத0.58ெப2ற எனe c*K ~ட0கqI, பழhகால()N 
ேதா2KUBக8பZட சIyரதாய(ைத அேத :ைறMN ெதாட0Q*றன0. தhகளe சாதனா ம2KI 
அ08ப;8y* cலI ஆழமான உண0தNகைள ெப2ற அ(தைகய தைல5றTத மiத0க@னாN தா* 
நமB3 நமe vTe சமய சா<)ரhக> QைடBQறe. அவ0களe சாZ5  ெம$zஞான மன)N 
அைமT)4BQறe, ம2KI அe எNலா மiத0க@* உ>qI இ4Tதா_I ெவ35லேர 
3jBேகாqட* ஊ[4U. ெச*K>ளன0, ம2KI அவ0க> ேப7Iேபாe அவ0 அைத ேபசUNைல 
எ*KI ெத$வI அTத மiதo* cலமாக ேப7வதாகlI நாI க4eQேறாI. o� )4cல0 
ெதoT)ராதைத ெதoTதவராக இ4Tதா0, ம2KI ச()ய(ைத தனe உ>ளhைகMN 
ைவ()4Tதா0, ம2KI அவரe வா0(ைதக> மiதேநய(eBகான ெத$bக தகவலாக 
ம)Bக8ப[Qறe. § 

ேமாk+ ப)k dA. சமய-"I கgேணாaட+  

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*பe ெத$வ(eட* இைணவத* cலI உடN, மனI ம2KI 

உண0.5க@N இ4Te  U[தைல ெப2K இK)யாக இைறவiட()N ஆ*மாU* :tைமயான 
yoBக:Lயாத ஐBQய(ைத 3j8y[Qறe.  பல வாdBைககைள வாdTத yற3, ஒnெவா4 
ஆ*மாlI இற8yN இ4Te U[தைல ெபற U4IXQறe, ம2KI 7ய உண0த^* cலI ேநரLயாக 
ெத$bக(த*ைமைய அGபU(e இK)யாக yற8X ம2KI இற8yN இ4Te ேமாkI அNலe 
:B)ைய ெபKQறe. § 

இT)யாUN இ4B3I சமயhக>, அ)கமான �ல Xன0ெஜ*மhக@* cலI ஆ*மாU* 
ஆ*\க பoணாம(ைத ப2jய ஞான()N தi(த*ைமuட* Uளh3Q*றன. இTத பoணாமI 
இK)MN 7ய உண0த^N :LவைடQறe எ*K சா<)ரhக> நமB3 ேபா)BQ*றன, ம2KI 
ஒ4:ைற ேபாeமான :*Uைன8பய*கைள அGபU(த yற3 ேமாkI QைடBக8ெப2K yற8X 
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ம2KI இற8y* 7ழ25MN இ4Te U[தைல ெபKQேறாI. c. அNலe ேமாk எGI 
ேமாk()* ேவ0ெசாN^23: தள0(eதN, U[U(தN, U[தைல வழh3தN ம2KI வாழ 
அGம)(தN, ெசNவத23 அGம)(தN, அG8XதN, )48y அG8XதN ம2KI ஓ$ெவ[(தN, 
ெசலவg(தN, வழh3தN, UZ[Bெகா[(தN ம2KI )றTe U[தN என பல அ0(தhகைள 
ெகாm[>ளe. அதனாN அe “உலக வாdBைகMN இ4Te U[தைல அNலe Xன0ெஜ*மI 
எ*Qற இK)யான அNலe aரTதர U[தைலைய” 3jBQறe. § 

ேமாkI எ*பe ஆ*மாU* அgைவேயா அNலe  இNலாைமையேயா அNலe உண0UNலாத 
aைலையேயா இNைல. அe ஒ4 :tைமயான U[தைல, ேவKபாLNலாத ஒ4 UளBக:Lயாத aைல 
ம2KI ஒ4வ4B3> இ4B3I ெத$வ(ைத ெந4h3வe ஆ3I. ேமாkI எ*பe உலகவாdUN 
வாசI ெச$தத* :Lைவ 3jBQறe, ஆனாN அைத பNகைலBகழக()N பZடம@8ைப ெபKவe 
ேபால அNலாமN அைத ஒ4 ெதாடBகமாகlI XoTeBெகா>ளலாI. இTத :t aைறவான 
ப2j*ைம, U[தைல ம2KI ஒ4ைம aைலB3 ைகவNயI எ*Qற இ*ெனா4 ெபா4(தமான ெசாN 
ஆ3I. § 

எNலா 7கI ம2KI eBகI, அைன(eUதமான ேவKபா[க> ம2KI அgைவ கடTe இTத 
U[தைலைய ெபKவத23, :*Uைன8பய* எ*Qற “காரணI ம2KI Uைளl,Uைன ம2KI 
எ)0UைனM* ஆ2றN", ம4Z5 எ*K 5லசமயI அைழBக8ப[I மாையயான "ெவ@பாZL* 
ஆ2றN" ம2KI ஆணவI எGI "அகhகாரI அNலe இ4ைம எ*ற )ைரM* ஆ2றN" எ*ற c*K 
தைடகைள வoைசயாக {Bகேவm[I. இைறய4ளாN இTத தைளக@N  இ4Te U[பZட yற3, 
அவ2j* உ>ெபா4> :LlB3 வராமN இ4Tதா_I, yைணuI ஆ2றN இi இNலாத aைலMN, 
ஆ*மாBக> a0bகNப சமா)ைய அGபUBQ*றன. இeேவ ஆ(ம ஞானI ஆ3I. அத(வ 
பரyரIம* —எNலா மா2றI அNலe ேவ2KைமையuI கடTத காலம2ற, உ4வம2ற, பரெவ@ய2ற 
ஒ4ைம ஆ3I. ஆ(ம ஞானI எ*பe ஒ4 மiதi* இயNபான  aைல, ம2KI ஒnெவா4 ஆ*மாlI 
இK)MN இh3 தா* வTதைடuI. உலக வாdBைகM* இ4)B3jBெகாளான ஆ(ம ஞான(ைத 
அGபU8பதாக (சoயாக ெசாNலேவm[I எ*றாN அGபUBகாத aைல) இ4Tதா_I, அTத 
உண0த^* eைண8பயனாக இ48பe ேமாkI ஆ3I. இைவ இரm[I ஒேர ெபா4qைடயe 
அNல. § 

vTe சமய()N பல yolக> மரண(eB3 yற3 ேமாkI Qைட8பதாக ேபா)(தா_I, அ)N 
ெப4Iபாலானைவ உM4>ளேபாேத பB3வமைடTத ஆ*மா, தனe இயNபான |0ண(eவ(ைத 
ெவ@8ப[(eI �வ*:B) aைல எ*ற ேமாk(ைத ஏ2KBெகா>Q*றன. ஒ4 5றTத மiதைர 
ப2jB 3j8y[I ேபாe "அவ0 இற8பத23 :*பாகேவ இறTeUZடா0" எ*ேபாI, ம2KI இe 
ெவKI 3j}Zடாக இNலாமN, :2j_I உmைமMN அகhகார()* அgைவ 3j8y[Qறe. 
த*Gண0ைவ ெப2KI :B) ெபறாத aைலைய எZ[வத23I வா$8X>ளe. அ8பL நடTதாN, அTத 
ஆ*மா எ@தாக தனe அ[(த yறUB3 ெச*K தனe |0வெஜ*ம உண0தN காரணமாக 
�வ*:Bதாவாக  மாKQறe. ஒ4 மiத0 தனe அைன(e Uதமான 7யநலI ம2KI ப2KBக@N 

இ4Te ெபKQ*ற :t U[தைலuI, எh3I Uயாy(e இ4B3I சாTa()ய(eB3 எ8ேபாeI 
அவ0 ப;Te இ4(த_I, அவரe ெத@lI, உண0laைலைய அGபU8பeI, அவரe ஞான(ைத 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-16
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-17
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-18


ெவ@8ப[(eI தi.ைசயான க4(eBகqI தா* :Bதாைவ ேமாkI ெபறாதவ0க@N இ4Te 
ேவKப[(eQறe. § 

வாtI ேபாe ேமாk(ைத அைடவத23, வாdU* ஒnெவா4 அhக()_I ம2KI உட^* 
ஒnெவா4 அ�U_I த*Gண0ைவ ெகாm[ வரேவm[I. பல:ைற a0bகNப சமா)ைய சT)(த 
yற3 இe நைடெபKI. சாதனா ம2KI தவ()* ஆ2றைல பய*ப[(eவத* cலI, ஒ4 வN_ன0 
தனe பoணாம(ைத வள0(eBெகாm[ ப(e அNலe அத23I ேமலான வாdBைகக> :*ேனj 
ெசNQறா0. �ல உட^* மரண(ைத ஒ4 Uைன�BQயாக eoத8ப[() வாdைகM* ஆ2றNகைள 
Xey8பத23 ஒ4வ0 yரIம.ச0யI, ேயாகா, yராணாயாமI ம2KI பNேவK சாதனாBக@N ேத0.5 
ெப2K இ4Bகேவm[I எ*பதாN மாெப4I  தப<UBகளாN மZ[ேம �வ*:B)ைய 
ெபற:LQறe. இTத அ4> வாdTe வgகாZLBெகாm[ இ4B3I ஒ4 ச234வாN சா()யமா3I 
ம2KI இதைன ஒ4:க. 5TதைனuடGI வ_வான U48ப(eடGI ெச$uI ேயாகா, வgபா[, 
ப2j*ைம ம2KI 7(த8ப[(eI :ய25களாN அைடயலாI. ேயாQ அNலாதவ0கைள 
ெபாK(தவைர, அவ0களe உM0 உடைல UZ[ youI ேபாe அைன(e :*Uைன8பய*கைளuI 
அGபU(e த*Gண0ைவ ெப2K இ4TதாN ேமாkI ெபற வா$8X>ளe.§ 

ஒ4 ஆ*மா :tைமயான ேமாk(ைத அைடTe இ4Tதா_I, ம2றவ0கqB3 உதU ெச$uI 
ேநாBக(eட*  Xன0ெஜ*மI  எ[Bக மனமார U48ப8படலாI. தயாள 3ண:>ள ச234வாN :* 
உதாரணமாக அjUBக8பZ[, ஒ4 a0வா;MN இ4Te ேவKப[(த8பZ[, சகலUதமான ெலள�க 
ஈ[பாZைடuI தU0(e, உண0laைலM* உ.ச()N இ4B3I ெமளன( eறUைய உபேத5 எ*K 
அைழBQேறாI. ஒnெவா4 vTe சமய()* yoU23I ேமாk()* ேகாZபா[, ஆ*மா ப2jய 
அத* XoதN ம2KI கடlqட* அத* உறU* அL8பைடMN ேபா)Bக8பZ[ மா2j 
அைமBக8பZ[>ளe. ஆ*மா yற8X ம2KI இற8yN இ4Te U[தைல ெப2ற  yற3, ேதவ0க> 
ம2KI பB3மைடTத உMoனhக> வாtI அTத0ேலாக()* உய0Tத ப3)க@N வ58பதாக 
ெப4Iபாலான vTeBக> நIXQ*றன0. இTத சாIரா�ய()N கடlqட* :tைமயான 
சhகம:I இைண8XI ஏ2ப[I வைரMN ஆ*மா ெதாட0Te வள0.5 அைடவதாக  5ல yolக> 
வாதா[Qறா0க>. இைறவனe ேம*ைம ெபா4T)ய ச*iதான()N aரTதரமாகlI தiயாகlI 
இணhQ இ48பேத உய0Tத aைல எ*K ம2றைவ ேபா)BQ*றன. மாKபZட நா*3 
கmேணாZடhக> �ேழ ஆ$l ெச$ய8பZ[>ளன. § 

Wமா;-த dA. சமய+  

<மா0(த சமயI எGI பழhகால(e yராமண சIyரதாயI ஒ*பதாவe w2றாmLN ஆ) 
சhகரராN ~0)4(தI ெச$ய8பZடe. ெத$வ()* ஆK வLவhகைள வgப[I பரTத 
ேநாBக:ைடய இTத பாைத எTத yoைவuI சாராமN, ஒ4ைமவாதI, )யானI ம2KI த(eவI 
சா0Te இ4BQறe.   ஈ<வரGI மiதGI உmைமMN :tைமயான yரIம*. மாையMG>  
ஆ*மா ம2KI ஈ<வர* இரmடாக ெதoவா0க>. ஆ*\க Uேவகமான ஞானI மாையைய 
ேபாB3Qறe. § 
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ெப4Iபாலான <மா0(தாBக> அjl ம2KI )யான(ைத சா0Tத, ஆனாN 3mட^i அNலாத 
ேயாக பாைதயான ஞான ேயாக()னாN மZ[ேம ேமாஷ(ைத அைடய:LuI எ*K நIXQறா0க>. 
உண0தைல ெப2ற 34U* வgகாZடN ம2KI உலக மாையைய ஏ2KBெகாm[, X)தாக பM25 
ெபKபவ0 மாையM* ம4Z5MN இ4Te U[தைல ெபற த*ைன ஒ4 yரIமனாக பாU(e )யானI 
ெச$Qறா0. பரமா(eIமா ம2KI ஒேர பரIெபா4ளாக இ4B3I yரIமனாக த*ைன உண0வேத 
<மா0(தாBக@* இK)B 3jBேகா> ஆ3I. இத2காக ஒ4வ0 அU(யா எ*Qற அjயாைம 
aைலைய ெவNலேவm[I, ம2KI இeேவ உலகI ெம$ெயன ேதா*Kவத23 காரணமாQறe. 
ஒ4வ0 �ல உட^N வாdTeBெகாm[ இ4Tதா_I உண0தைல ெப2ற �வ*:BதாU23 மாைய 
அைன(eI மைறTe U[Q*றன. roய* 3@0Te இ4Tதாேலா அNலe aலl ெவ8ப(eட* 
இ4Tதாேலா அNலe &8yழIX �dேநாBQ எoTதாேலா அவ4B3 அ)சயமாக ேதா*றாe. 
�வ*:Bதா  உலக நலGBகாக ேபாதைன ெச$e, ஆ~0U(e :* உதரவணமாக )கdQறா0. 
மரணமைடTத yற3, அவரe உ> ம2KI ெவ@ உடN அgBக8ப[Q*றன. yரIம* மZ[ேம 
aைலBQறe  ம2KI ெமா(த()N அவ0 எ*ெற*KI அeவாகேவ இ4BQறா0. § 

ேமாkI எ*பe  ஆ*\க �mணjU23 வg வ3B3I 7ய-பmபாZைட ெபாK(e 
அைமQறe. இe <ேதா()ரhகைள பாராயணI ெச$வதா_I, )யாக வgபா[ அNலe wK :ைற 
UரதI இ4Tதா_I Qைட8ப)Nைல. ஒ4வ0 ேம2ெகா>qI :ய25MனாN, அNலe 
ேயாக()னாN, அNலe தனB3> ஏ2ப[()Bெகா>qI 7ய-மா2ற()னாN ேமாkI 
Qைட8ப)Nைல, ஆனாN சா<)ரhக@N இ4Te ெபKI ஞானI ம2KI தாேன yரIம*  எ*ற 7ய-
5TதைனM* cலமாக மZ[ேம QைடBQறe. சா<)ரhகைள பL(தN (<ரவன), ஆdTத 5Tதைன 
(மனன) ம2KI ெதாட0 )யானI ()யான) ஆQயைவ ஞான ேயாக()* அ[(த அ[(த aைலக> 
ஆ3I. பBத0க> பB)ைய வள0(eBெகா>வத23I, நNல :*Uைன8பய*கைள ேசகo8பத23I  
மனைத 7(த8ப[(த23I ெதாட0.5MNலாத ம2ற c*K பாைதகைளuI ேத0Tெத[BகலாI. 
இைவ பB) ேயாகா, க0ம ேயாகா ம2KI ராஜ ேயாகாவா3I ம2KI இைவuI ஞாேனாதய(ைத 
ஏ2ப[(eI எ*K <மா0(த சIyரதாயI ேபா)BQறe. § 

“தைல5றTத-ஆ*மாBகqB3, ‘நா* தா* yரIம*’ எ*ற நIyBைக மZ[ேம ேமாkI 
ெபKவத23 =கlI உK)யான வg ஆ3I” எ*K சா<)ரhக> ேபா)BQ*றன (�Bல ய�0 
ேவதI, ைபhகள உபaஷ( 4.19, ப. 923). இT)யாU* த=dநாZLN இ4B3I காz5 �ட()* 6 
ெஜேயT)ர சர<வ) அவ0க>, “எNலா உண0.5கைளuI கடTe இ4B3I aைல தா* ேமாkI. 
இTத aைலMN இ48பவைர எelI பா)Bகாe. த*ைன(தாேன பரமா(மாவாக பா0Bக பய*ப[I 
7(தமான இய_ண0ைவ {hக> ‘ஆdaைல ேபo*பI' எ*K ெசாNலலாI. ஒ4வ0 yரIமனாக 
�() அைடTதeI, :tைமயான :B) ெபKQறா0,” எ*K உK)8ப[(eQறா0. § 

ைவணவ dA. சமய+  

ைவணவ0க@* உடல2ற :B)யான Uேதஹ:B)ேய :த*ைமயான 3jBேகா> ஆ3I—
மரண(eB3 yற3 5jய ஆ*மா பகவா* U]�U* உட^* அhகமாக சhக=8பைத உண0Tத 
yற3I எ8ேபாe தனe 7(தமான தi8பZட ஆqைமைய த2கா(eBெகா>Qறேதா அ8ேபாe தா* 
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இTத aைலைய அைடய:LuI.  இைறவi* ஆdaைல வாdBைக வLவI எ*பe ஒ4 ேதவேலாக 
உ4வI, ம2KI அe சகலUதமான aரTதர  பmXக> ம2KI |ரண(eவ()* இ48yடமான 
ைவ3mட()N வ5BQறe, ம2KI ேமாkI ெப2ற yற3 ஆ*மா இhேக அவ4ட* இைணQறe. 
இைறவனe அைன(e இட()_I பரUM4B3I ஆ2றN அNலe பைடB3I ஆ2றைல 
ஆ*மாBக> பQ0வ)Nைல. § 

சமயI எ*பe பB) சாதனாBகைள ெச$வe ம2KI ேகாM^N ெத$வமாக அNலe UBரஹமாக 
எtTத4@M4B3I பகவா* U]�U* அ4qட* ெதாட0XBெகாm[ அைத ெபறlI :LuI 
எ*K ெப4Iபாலான ைவணவ0க> நIXQறா0க>. க0ம ேயாகா ம2KI ஞான ேயாகாU* பாைத 
பB) ேயாகாU23 வgநட() ெசNQறe. பகவா* U]�UடI yரப()  எ*Qற  :tைமயான 
சரணாக) அைடuIேபாe சIசார()N இ4Te ேமாkI 5()யாQறe. அ(ைவத ேகாZபா[க@* 
ேமாk(ைத ைவணவ0க> ஒ4 3ைறவான �()யாக க4), aரTதர பB)M* ேபo*ப(ைத 
அவ0க> U4IXQ*றன0. பNேவK வைகயான ஆ*மாBக> பNேவK aைல ேமாk(ைத 
ெபKQ*றன, அைவ இைறவனe “உலைக பQ4I" சாேலாBய; இைறவGB3 “அ4காைமMN 
இ4B3I" சா\8yய; இைறவGட* “ஒ8Xைமuட* இ4B3I" சா�8ய, இைறவGட* 
“சhக=B3I" சாu�ய ஆ3I. \m[I )4IXI ேநாBக(eட* ெசா0Bக()N தனe இட(ைத UZ[ 
QளIXI 5றTத ஆ*மாBகqB3 மZ[ேம �வ*:B) �()யா3I. § 

வNலபா.சா0யா எ*பவ0 உ4வாBQய ைவணவ மதBெகா>ைக ேமாk()23 :2j_I 
மாKபZட கmேணாZட(ைத ஏ2KBெகா>Qறe. ஆ*மா :B) அைடuIேபாe, பo|ரண பB)M* 
காரணமாக ெவ@யான உmைமைய ப2jய அத* �mணjU* cலI, :*X கZ[8ப[() 
ைவBக8பZL4Tத ெத$bக பmXகைள )4Iப8 ெப2K இைறவGட* ஒ(த சார(eட* 
ஐBQயமானா_I, இைறவi* :tைமMN ஆ*மா ஒ4 அhகமாக aைல8பதாக அe ேபா)BQறe. 
இe ஒ4 &MN இ4Te ெவ@வ4I &8ெபாjக@* ஒ8Xைம cலI UளBக8ப[Qறe. § 

“இைறவனe ெத$bக பா0ைவயாN மZ[ேம மாைய ம2KI :*Uைனபய*க@N இ4Te :B) 
ெபற:LuI. அதனாN அவரe அ4> ம2KI :B)ைய ெபKவத23 அவரe பா0ைவBகாக 
ேந0()யாக ேவmLM48பe மZ[ேம ஒேர வgயா3I,” எ*K ெடBஸா�N இ4B3I  
இ*ட0ேநஷனN ெசாைசZL ஆஃ8 Lைவ* லn aKவன()* <வா= yரகா] ஆனT( தனe 
ைவணவ கmேணாZட(ைத வழh3Qறா0. § 

சா/த dA. சமய+  

சாBத சமய(ைத சா0Tதவ0க> 5வெப4மாGட* ஆ*மா ஒ*jM48பதாக நIXQறா0க>. 
ெபmைமM* ெவ@8பாZ[B3 :BQய(eவI த4வத* cலI  ஆmைம ெவ@8படாத aைல 
இK)MN �()யாQறe. ெத$bக( தாயான சB) ஒ4 ெபm ந[வராக இ4TeBெகாm[, த*ைன 
வgப[ேவா4B3 அ(ைவத ேமாk(ைத வழh3Qறா>. ேமாkI எ*பe ஆdaைலMN இ4B3I  
5வெப4மாGட* :tைமயாக அைடயாளI காmபதா3I, ம2KI இe 3mட^i சB)ைய 
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:e3(தmL* 7�Iன ஓZட(ைத தைலM* உ.சI வைர உய0() 5வெப4மாGட* 

ஐBQயமாவத* cலI சா()யமாQறe. இத23 மா2றாக, ேதU அNலe yரIமGட* இைணவைத 
ேமாkI எ*K க4தலாI. சாBத சமய()N இ4B3I ஆ*\க வg:ைறக> ைசவ சமய()N 
இ48பைத ேபால இ4Tதா_I, வாdBைக வLவI ம2KI மT)ரhக> ம2KI எT)ரhக> ம2KI 
ஆm-ெபm, :tைம-ஒ8Xைம, 7கI-eBகI, காரணI-Uைளl, மனI-உடN எ*ற 
ெவ@8பைடயான எ)0aைலகைள ஏ2KBெகா>வத23 :BQய(eவI தராமN இhேக 
இைறயா2றN ப2jய சாBத சமய(eB3 அ)க :BQய(eவI தர8ப[Qறe. 3ண8ப[(eதN, 
க4lKதN, &0BகதoசனI ம2KI வ^ைமB3 மT)ரI, சமா)aைலMN ஆUகqட* ம()ய<(தI 
ெச$தN, &=) )4Uழா ம2KI உM08ப^ைய மாTத�க சாBத சமயI பய*ப[(eQறe. “வாமசா0” 
(இடe ைக) தTத�க சடh3க> பா0மபoய ெநj:ைறகைள \j. ெசNQறe. § 

சாBத சமய()N �வ*:B) aைல 3லா.சாரா எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI "இTத 
ெத$bக வாdBைக :ைற" சாதனா ம2KI அ4ளாN �()யா3I. ேமாkI ெப2ற ஆ*மா கnலா 
எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இத23 மர:I தhக:I ம2KI வாdlI மரண:I ஒ*றாக 
இ4B3I. உலQN த* U48ப8பL கnலா 72j( )oயலாI, ம2KI ெலள�க கடைமகளான 
அரசாZ5 ெச$வத23I )4IபலாI, அவரe ெசயNக> அவைர இi கZ[8ப[(த :Lயாe 
எ*பதாN Xன0ெஜ*ம()N இ4Te :B)யைடTe இ48பா0. § 

ேதUயானவ> :B) ம2KI XB) - ேமாkI ம2KI ெலள�க 7க(ைதuI த4Qறா>. 
“மாையM* தாBக()N இ4B3I �வ*, :B) அைடuI வைர த*ைன ஒ4 7தT)ர :கவராகlI 
சTேதாஷ(ைத அGபU8பாராகlI பா0BQறe. சB)ைய ப2jய ஞானI தா* :B)யைடuI வg, 
ம2KI இe ெத$வ()* ேபo*ப அ2Xத()* :Lவாக Uளh3Qறe, ” எ*K Dr. எ<. 
ராதாQ4]ண* ஒ4 க4(ைத UளBQu>ளா0. இT)யாU* ெபhக�4UN இ4B3I ைகலா] 
ஆ5ரம()* 6 6 6 ~வர(னXo <வா= அவ0க> ":ைறயான எmணI, :ைறயான வாdBைக 
ம2KI ேதU \e இைடUடாe பB)uட* இ4Bகேவm[I" எ*பேத மiதேநய(eB3 நா* 
தரU4IXI தகவN ஆ3I. சமய()N நIyBைகைய வள0TeBெகா>ள ேவmLயe =கlI 
:BQயமான UஷயI. இTத நIyBைகM* cலI ஒ4வ0 ஞான(ைத ெபKQறா0,” எ*K 
ெதoUBQறா0.§ 

ைசவ dA. சமய+  

ைசவ சமய(ைத ேச0Tதவ0களe பாைத சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI ஞானI எ*K இைற 
நIyBைக ம2KI அ�]டான()* நா*3 :2ேபாBகான aைலகளாக yoBக8பZ[>ளe. ஒ4 
ஆ*மாவானe உ>qண0l ம2KI அjl0சா0Tத சcக8yoUN இ4Te :*Uைன8பய* ம2KI 
Xன0ெஜ*ம(தாN  ந23ண:>ள தா0\க வாdBைக :ைறயாக வள0.5யைடTe, ேகாMN வgபா[ 
ம2KI பB) எ*K வள0.5 அைடQறe, ம2KI y*ன0 உ> வgபா[ எGI ேயாகா ம2KI ம2ற 
)யான பM25க> எ*K வள0.5 ெபKQறe. 5வெப4மாGட* சhகமI ச234U* அ4ளாN 
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�()யாQறe ம2KI அe ஞானI எGI Uேவக aைலMN ஆ*மாU* :)0.5uட* 
:LவைடQறe.  ைசவ சமயI பB) ம2KI ேயாகா, பB) ம2KI 5Tதைன=Bக சாதனாBகqB3 
ம)8X அ@BQறe. ைசவ சமய()* ஆK ேகாZபா[க@N ேமாkI ேவKபZட :ைறMN 
UளBக8பZ[>ளe. § 

ப7பத ைசவ சமயI 5வெப4மைன தைல5றTத cலமாகlI, ஆ*மா ம2KI உலக()* 
தi8பZட அரசராகlI வ^uK(eQறe. 5வGட* :tைமயாக இைணTத aைலMN 
:B)யைடTத ஆ*மா தனe தi(த*ைமைய தBகைவ(eB ெகா>வதாக இe ேபா)BQறe. :B) 
ெப2ற yற3 உmைமயான சhகமI நடTe 5வ* ம2KI ஆ*மாlB3 இைடேய ஒ2Kைமைய, 
ஆ*மா அGபU8பதாக bர ைசவ சமயI ேபா)BQறe, ம2KI அைத ^hகா ம2KI அhகா எ*K 
அைழBQறe. ஆ*மா இK)MN r*ய aைல அNலe ெவKைமMN சhக=BQறe ம2KI அe 
கா^யான ேவ2jடI இNைல.  தனe உmைமயான ஆ*மாlB3 5வைன ேபாலேவ  yர(யyஞா 
எ*Qற ெதாட0 அh�கார(தாN :B) Qைட8பதாக கா]\0 ைசவ சமயI ேபா)BQறe. ஆ*மாlI 
5வGI எ8ேபாeI ேவKபZடதNல எ*பதாN ேமாkI ெப2ற yற3, ஆ*மா இைறவGட* 
இைணவ)Nைல. ேகாரBநா( ைசவ சமயI அNலe 5(த 5(தாTத()N, ேமாkI 5வGB3I 
ஆ*மாlB3I இைடேய :tைமயான ஒ2KைமB3 வgவ3BQறe, ம2KI இைத "{0B3:g {oN 
இ4Te ேமெலtIy \m[I {4ட* கல8பைத8 ேபால" எ*K UவoBQறe. 5வா அ(ைவத()N, 
ேமாkI “இதய()G> இ4B3I ஆகாஸாU23" வgநட() ெசNQறe.  மரண()23 yற3, 
ஆ*மா ேதவ0க@* பாைதMN 5வiடI ெச*K, ஆ*\க தள()N ெதாட0Te இ4TeBெகாm[, 
எNலாI 5வமயI எ*பைத அjTத ேபo*ப(ைத அGபU(eBெகாm[, பைட8ைப தUர ம2ற 
ஆ2றNக> அைன(ைதuI ெபKQறe. § 

ைசவ 5(தாTத(தI இ4 eைண-yolகைள ெகாm[>ளe. ெம$கmடo* ப*:க யதா0(தI 
கடl>, ஆ*மா ம2KI உலகI aரTதரமாக இைணTe இ48பதாக ேபா)BQறe. ேமாkI 
5வGட* ஒ*jM4B3I aைலB3 வg வ3BQறe, ம2KI இ)N தm�oN ேச0Bக8பZட 
உ8ைப8 ேபால ஆ*மா தனe தi(த*ைமைய தBகைவ(eB ெகா>Qறe. 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாவ)N )4cலo* அ(ைவத ஈ<வரவாதI 3j8yZட கmேணாZட(ைத வழhQu>ளe, 
ம2KI �வ* 5வனாக மாKIவைர ெலள�க yற8XகqB3 yற3I வள0.5 ெதாட0Qறe ம2KI ஒ4 
{0(e@யானe கட^N \m[I கல8பைத ேபால இைறவGட* ஆ*மா |ரண ஒ4ைமuட* 
இைணQறe எ*பைத ஆதoBQறe. “|ரண(eவI அைடTத ஆ*மாBகளான o�க>  பர5வ(ைத 
உண0Tத yற3, தாhக> ெப2ற ஞான()N )48) அைடTe, ேபரா0வI இNலாமN, aIம)யாக, 
அTத ஞாiக> எNலா )ைசக@_I {Bகமற aைறT)4B3I த*ைமைய ெப2ற yற3, 
அைன()* உ>qI yரேவ5BQ*றன0” எ*K சா<)ரhக> ேபாQ*றன (அத0வண ேவதI, 
:mடக உபaடதI 3.2.5 அL. உப.v. ப. 376).§ 

ஒ,ைமவாத ைசவ U-தாAத+  
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ஒ4ைமவாத ைசவ சமய()* இTத அைம8y* :த*ைமயான 3jBேகா> 5வெப4மாGட* 
ஏ2ப[I |ரண சhகமI ம2KI ேவKபாட2ற aைலMN ஒ4வ0 த*ைன அைடயாளI காmபதா3I. 
இe a0UகNப சமா) அNலe  ஆ(ம ஞானI எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இTத வாdUN அe 
�()யானாN, ஜனனI ம2KI மரண()* 7ழ25MN இ4Te aரTதர :B)யான ேமாkI  
QைடB3I. இரmடாவe 3jBேகா> ச.5தானTதைத உண4I சUகNப சமா) ஆ3I, 
ெம$zஞான aைலMG> ஏ2ப[I ஒ4 yர(ேயகமான அGபவ()N |ரண உmைம, ஞானI ம2KI 
ேபo*பI அjய8ப[Qறe. § 

5ல0 தவறாக XoTeBெகா>வைத ேபால ேமாkI எ*றாN மரணI இNைல. மரண()23 
:*XI y*XI |ன0ெஜ*ம()N இ4Te U[தைலைய 3j8y[Qறe, ம2KI இத* yற3 
ஆ*மாBக> அTத0ேலாக()_I 5வேலாக()_I ெதாட0Te வள0.5யைடTe, ந) \m[I 
கட_ட* கல8பைத ேபால இK)யாக 5வெப4மாGட* இைணQறe. எNலா ெலள�க 
:*Uைன8பய*கைளuI :tைமயாக அGபU(த yற3 ேமாkI �()யாQறe. "ஒ4வ0 த* 
உடN இற8பத23 :*பாக த*ைன உணர :LTதாN, அவ0 உலQ* அLைம(தன()N இ4Te 
U[UBக8ப[வா0," எ*K ேவதhக> உK)ய@BQ*றன.  உடIெப[(த எNலா ஆ*மாBகqI, 
அவ0களe மத நIyBைக எeவாக இ4Tதா_I, அவ0 vTeவாக இ4BகZ[I அNலe ேவK 
மத(தவராக இ4BகZ[I, இTத ெஜ*ம()N இNலாUZடா_I கmL8பாக அவ0கqB3 ேமாkI 
�()யா3I. ைசவ சமய(ைத ேச0Tதவ0கqB3 இe ெதouI ம2KI இTத வாdBைக தா* 
இK)யானe எ*K த*ைன ஏமா2jBெகா>வe இNைல.  பர5வ(ைத நா[I பைழய ஆ*மாBக> 
=கlI இளவய)ேலேய தனe ெலள�க லZ5யhகைள eறTe ச*iயாச(ைத ேம2ெகா>Q*றன0. 
உலQN பல:ைற ெஜ*மI எ[(த yற3 QைடBக8ெபKI உலக வாdU* அGபவhகைள இளI 
ஆ*மாBக> ேதL.ெசNல U4IXவா0க>. பல:ைற சாதனா, 7ய 5Tதைன ம2KI த*Gண0U* 
cலI ேமாkI �()யான yற3, �Zபமான :*Uைன8பய*க> உ4வாBக8பZ[, {oN 
எtத8ப[I எt(eBகைள ேபால Uைரவாக அgTe U[Qறe. ஒnெவா4 ஆ*மாU* வள0.5M* 
இK)MN 5வG> :tைமயான உ>�08பான U]வQராசா நைடெபKQறe. “aழN உட_ட* 
மைறவைத ேபால, {0B3:gக> தm�4B3> )4IXவைத ேபால, க2|ர()* 7ட4I 7வ[ ஏeI 
UZ[. ெசNலாதைத ேபால, �வGI பரமா(மாlட* இைணQறe.” ()4மT)ரI, 2587).§ 

“ஆனாN 5வ* எ*பவ0 யா0?” எ*K ஒ4வ0 ேகZகலாI. நமe vTe சமய Uனா-Uைட 
X(தகமான 5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI , "5வெப4மா* அைன(eமா$ இரmட2றவரா$, 
பரமா(மாவா$ |ரண ெம$Iைமயாக இ4BQறா0. அவ0 ப), நமe கடl>, ம2KI அவ0 உ>ளா0Te 
எNைலகைள கடTe இ48பவ0. பைட(தN, கா(தN, அg(தN, மைற(தN ம2KI அ4> ெச$தN 
எ*பைவ அவரe ஐTe ஆ2றNக>. ஓI. 5வெப4மா* ஒ4வராக இ4Tதா_I நாI அவைர: 
:t:த2ெபா4>, 7(தமான 7யaைனl ம2KI ஆ) ஆ*மா எ*K c*K |ரண(eவ()N அவைர 
அjQேறாI. 5வெப4மா* :t:த2ெபா4ளாக ெவ@8படாமN, மா2ற=NலாமN எNைலகைள 
கடTe, பரமா(eமாவாக, காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe இ4BQறா0. 7(தமான 
7யaைனவாக 5வெப4மா* ெத@வான cல8ெபா4ளாகlI, �ய அ*பாகlI எNலா உ4U_I 
பாuI ஒ@யாகlI, காலI ம2KI பரெவ@MN எh3I எNைலய2ற ஞானI ம2KI ஆ2றலாகlI 
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Uயாy(e இ4BQறா0. ஆ) ஆ*மாவாக 5வெப4மா*, பைடB3I yரIமாவாகlI; காB3I 
U]�வாகlI;  அgB3I 4()ரனாகlI;  மைறB3I மேக<வரனாகlI; அ4>வ)N சதா5வனாக 
ஐTe அவதாரhக@N இ4BQறா0. நமe தi8பZட கடlளாக இ4B3I அவ0, clல3B3I 
cலமாக Uளh3Qறா0. நமe ெத$bக தTைத-தா$ நIைம கா(e, வள0(e வgகாZL, நாI 
வள4Iேபாe உmைமைய மைற(e, அளlB3 அ)கமான இைறவi*  அ4ைள ெபKவத23 
ேபாeமான பB3வமைடTத  yற3 நமB3 அைத ெவ@8ப[Qறா0க>. 5வெப4மா* எh3I 
இ4BQறா0, நமe க2பைனB3 அ8பா2பZ[, ஒ4 Xiத ம0மமாக இ4BQறா0 ம2KI இைத ேநரL 
yர0(தைனயாN மZ[ேம XoTeBெகா>ள :LuI. ஆI, 5வைன ப2j ெதoTeUZடாN எNலாI 
ெதoTeU[I. “தம�B3 ெசாTதமான அவரe அhக(ைத 4()ர* எ*KI, ரஜ�B3 ெசாTதமான 
அவரe ப3)ைய yரIமா எ*KI; சா(வ(eB3 ெசாTதமான அவரe அhக(ைத U]� எ*KI 
அைழBQேறாI, ” எ*K ேவதhக> 3j8y[Q*றன (Q4]ணா ய�0 ேவதI, ைம()o உபaடதI 
5.2 அL. உப.v.).§ 

Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாவத)Z ஒIப. வtக( § 

ஐBQயமாதN —5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI, 5வெப4மாGட* வாdதN ம2KI 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*ற :(ெதா38y* c*றாவe X(தகI இைத8ப2jயe தா*.  
yரபzச(eட* அNலe இைறவGட* ஒ*K ேச0தைல8 ேபா*ற 5ல அ2Xதமான :BQய 
ேக>Uக> இேதா: இTத ஐBQயமாதைல இTத yறUMN தா* அைடயேவm[மா அNலe அ[(த 
yறUB3 அைத ஒ() ைவBகலாமா? இTத ஐBQயமாதைல இiவ4I yறUக@N அைடய:Luமா 
அNலe அe எ8ேபாeI நடBகாe எ*K நாI aைனBக ேவm[மா அNலe அe எ)0பாராமN 
நடB3மா? 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*பe :tைமயான  அgl ம2KI :LTதவைர 
ஒ()ைவBகேவmLய ேதைவய2ற ெவKைமயா? த*Gண0ைவ ெபKவத23  எ[B3I :ய25கைள 
aK() , இளI ஆ*மாேவா அNலe பழI ஆ*மாேவா ஒnெவா4 ஆ*மாlI எTத U)UலB3I 
இNலாமN, யாைரuI UZ[ ைவBகாமN ஒ*ேறா[ ஒ*K இைணuI, yரபzச()* ெத$bக 
நாடக()* இK)யான உ2சாகI ம2KI ஒnெவா4 ஆ*மாU* இK) இைண8ைப உK)ெச$uI 
yரபzச()* :Lவான, 5வெப4மாi* தைலைமMN நைடெபKI மாெப4I அgவான  
மஹாyரலய(eB3 கா()4Bகலாமா? அ)]டவசமாக 5வ* தiயாக தா* மZ[I நடனமாL 
\m[I தனe பைட8XBகைள உ4வாBQய yற3, அ[(த ெப4 ெவL8X நடBகலாI. § 

இTத X(தக()N UளBக8பZ[ இ4B3I மாெப4I உ> பாைத உhக> வாdU_I, இTத 
Qரக()N இ4B3I ஒnெவா4 ஆ*மாU* வாdU_I இய2ைகM* பoணாம வள0.5M_I 
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ஏ2கனேவ நட(eBெகாm[ இ4BQறe. சம<Q4த()N நாI “5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல” 
5வசாu�ய எ*ேறா  அNலe “ெத$வ(eட* ெந4Bகமான சhகமI, ” எ*K அைழBQேறாI. இ*K 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாவத23 ஒ*பe :2ேபாBகான பாைதக> உ>ளன, ம2KI அவ2ைற 
தU2க:Lயe. த0ம()*  ேந0 வgயான ச* மா0Bக()N நாI பய;B3I ேபாe இTத ஒ*பe 
வgகைளuI, 5வெப4மாGட* இைணவத2கான அ2Xதமான வgகைளuI இ8ேபாe 
ஆரா$ேவாமா? § 

ஒ4 �வ*, அNலe ஆ*மா தனe எ)0கால( தாuட* ஒ*K ேச0TதeI அவ> ஒ4 �ல 
உடைல த4Qறா> ம2KI அதGட* அவ4ைடய rB3ம உடN இைணBக8பZL4B3I. இe தா* 
:தN ஐBQயI. yற3 அவரe :தN 34, ெப2ேறா0க> உ>qண0ைவ கZ[8ப[(தlI 3[IபI 
ம2KI சcகI ம2KI உலQ* ஆ2றN=Bக உK8yனராக மாKவத23 அவ4B3 பM25ய@B3I 
ேபாe இரmடாவe ஐBQயI நடBQறe. இTத இரm[ வள0.5க> ஏ* பரமா(மாைவ அைடuI 
வguட* ெதாட0Xைடயதாக இ4Bக ேவm[I? ஏென*றாN வணhக(தBக eறUக> ேபா)8பைத 
ேபால 5வ* நமe வாdBைகM* வாdBைகயாக இ4BQறா0. எNலா உMoனhக> இ48பத23I 
எNலாI நட8பத23I காரணமான, ம2KI அவரe ம0மமான உM0சB)MN இ4Te எ8ேபாeI 
ம0மமான :ைறMN ெப4QBெகாm[ இ4B3I, yராண ஆ2ற^* கடN, ம2KI எNலா 
உண0l>ள ம2KI உண0வ2ற உM0சB)க> எ*K அைன(e உM0சB)க@* வாdBைகM* 
வாdBைகயாக 5வ* Uளh3Qறா0. அதனாN எTத மா2ற:I ெச$யாமN ம2ற அைன(e 
மiத0கqட* ஆ2றNகைள இைண8பத23 அைன()_I அைன()*  உ>qI 5வi* 
பmXகைள( ேதடேவm[I. § 

உMoயN ம2KI சcக உலகhகqட* ஐBQயமான yற3, உட_ைடய ஆ*மாவான இளI 
�வைன ஆ*\க பM25Bகாக ெப2ேறா0கqB3I 3[Iப 34U23I அj:க8ப[(த ேவm[I. 
34lB3 �d8பLTe பB)uட* இ48பe 5வi* பmXகqட* ஐBQயமா3I இ*ெனா4 
வgயா3I, ஏென*றாN 5வைன உ4UNலாத aைலMN உண0Tத yற3 ச234 தா* சதா5வI 
அNலe உ4UN இ4B3I 5வ*. roயi* அைம)யான க)0க> ம2KI அnவ8ேபாe ெப$uI 
மைழMனாN மரhக> |(e, Xத0க> ம2KI ெகாLக> ெசg(e வள0Qறேதா அ8பL ச234U* 
ெதாட0Te அைம)யான ெவ@8பZLனாN 5]ய* வள0.5 ெபKQறா*. 5]ய* தனe :தN 
34வான தனe ெப2ேறா0க@டI இ4Te சா<)ரhக@N பM25 ம2KI பாடN, ெபா4> ம2KI 
ஆட^N ெத$bக உ(ேவக(ைத ெப2K இ48பதா_I 5]யGB3I 34lB3I ஒேர UஷயI 
ெதouI எ*பதா_I எTத ேப.7வா0(ைதB3I அவ5ய=Nைல. § 

சoைய ம2KI Qoைய மா0Bகhக@* cலமாக ச* மா0Bக()N ெச*K இ48பதா_I, 
கZ[8ப[(த8பZட மன:I உண0.5கqI இ48பதா_I, 5வi* பmXகqட* நா*காவe 
:ைறயாக ஐBQயமாவத23 5]ய* தயாராக இ4BQறா0. இய2ைக எ*பe ெவ@8Xற()N 
இ4B3I நாதI எ*பதாN, ஒ4வ0 த* ைக8பட கைல, அழகான ைகெயt(e, ெத$bக 
உ4வhகைள வைரதN, சா<)ரhகைள எteதN ம2KI நாடக வLUN 5(தo(தN ம2KI 
இைசைய க2KBெகாm[ அைத வா58பத* cலமாகlI, இய2ைக ஒ@க@* லய()G> உட^* 
எNலா ஓZட:I ெசNவத* cலமாகlI இe �()யாQறe. இத23 எ*K ஒ4 தi ஆட2கைல 
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உ>ளe, ம2KI இTத இைண8X நடன()* ெத$வமான நடராஜ4ட* நடBQறe. இTத ஐBQயI 
சகலUதமான ஞானI, ெமாg ம2KI க;தI, ம2KI அjUயN ம2KI கைலகqடGI நடBQறe. 
§ 

ஐTதாவe ஐBQயI ஆழமானe: அe இய_ண0l உலைக ஊ[4U ெசNல :ய25க> 
ேம2ெகாm[, இய2ைகuட* உைரயாL, ச()ய(ைத நா[ேவா4Bகாக கா()4B3I பல கனlக>, 
பா0ைவக> ம2KI ம0மமான அGபவhகைள சT)BQறe.  இTத ஐBQயI த*ைன 
ம2றவ0க@ட:I, ம2றவ0கைள த*iடI பா0B3I, ம2KI ஒ*j^4Te ம2ெறா*ைற ம2KI உ> 
உலைக ம2KI ெவ@ உலைக yoB3I தைடகைள கடTe ெசN_I, 7யநலம2ற வாdBைகuட* 
ஏ2ப[I ஐBQயமா3I. இe அைனவ4டGI அ*X, நIyBைக ம2KI XoTeண0lட* 
இ48பேதா[, ெபKவத2காக மZ[I U48ப8படாமN த4வத2காக U48ப8ப[I ஒ4 இணBகமான 
வாdBைகைய வாdவதா3I. ஒnெவா4 5Tதைன பட(ைதuI அத* cல(eட* ஆரா$Te 
கm[yLB3I ேபாe ஒ@4I ஒ@ ஆறாவe ஐBQயமா3I—இe ெதoTத)N இ4Te சாZ5ைய 
அக2j[I ேயாகI ம2KI எmணhகளாக அைடயாளI ேகாராமN எmணhகைள ஒ@ரைவB3I 
ஒ@யாக UளhQய yற3 இTத  மன)* ஒ@ைய மனைத UZ[ ெவ3 �ர()N ேதL8yL8பதா3I. 
ஆI, இe ெத$வ(eட* ஐBQயமா3I ஆறாவe வgயா3I. நடன()* ெத$வI தனe ெசாTத ஒ@ 
Uைளlகைள, தனe ெசாTத நடன அைம8ைப, ெசாTத இைசைய ெவ@8ப[() தனe ெசாTத 
நடன(ைத பா0ைவயாளராக சTேதாஷமாக அGபUBQறா0.§ 

இைணT)ைசM* இைசயைம8பாள4I, ஒ^ைய உ4வாBQயவ4I, 5வெப4மாi* 
இ*ெனா4 வLவமான, bணாதாரா ஒேர சமய()N ஆMரI bைணகைள வா5B3I இைசMN 
இ4Te  UவoBக :Lயாத “ஈஈஈ” ஓைசயாக ேகZ3I அTத இைடUடாத ஒ^யான நாத-நாL 
சB)uட* ஏழாவe ஐBQயI நைடெபKQறe. அைன(e வLவhக@_I எh3I Uயாy()4B3I 
ஒ4ைம, மன)G> அதைன ெதாடாமN ஆ*மா ெச*றா_I, த*ைன வ_வாக ம0மமான :ைறMN 
தBகைவ(eBெகாm[ இ4B3I ச.5தானTத()* இTத ப3)MN ஒ^ ஒ@யாகlI, ஒ@ 
ஒ^யாகlI இ48பதாN, ஆMரI ஒ@க> ம2KI ஒ^க@* நகர()* =கlI ஆழமான ப3)க@N 
நாதI அத* cல(eட* ேதLBகm[8yLBக8ப[Qறe.§ 

5வெப4மாGட* ஏ2ப[I எZடாவe ஐBQயI பர5வI ஆ3I. காலம2றதா$, உ4வம2றதா$ 
ம2KI பரெவ@ய2றதாக ெபா4T) இ48பதா3I ம2KI இe ஆ*ம உடN, மன உடN, rB3ம 
உடN,  yராண உடN ம2KI �ல உட^* :tைமயான உ4மா2றமா3I. :()ைரக> 
உைடவதாN, y*ன0 எ8ேபாeI சo ெச$ய :Lயாத அளU23 மா2ற(ைத ேம2ெகா>Qறe. ஒ4 
:2j_I X)ய ெசயN:ைற ெதாடh3Qறe.  இe த0ம()* இK)யான Xoதலான அைன(e 
:*Uைன8பய*க@N  இ4Te இK)யான :B)யா3I. § 

ம2KI த2ேபாe இK)யாக அ*னமய, yராணமய, மேனாமய, Uzஞானமய ம2KI ஆனTதமய 
ேகாஷாBகளான  �ல, yராண, உண0.5, மனI ம2KI காரண உைறக@N இ4Te ஆ*மா ஒ4 
:ைற ெவ@வTதeI, அைவ இi ேதைவMNைல எ*பதாN, ஒ4 3ழTைத 5KவனாகlI ஒ4 
5Kவ* இைளஞனாகlI ஒ4 இைளஞ* வா^பராகlI எ@)N வள0.5யைடவe ேபால, 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாவத2கான ஒ*பதாவe ம2KI இK) வgயான U<வQராசாவாக 
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பoண=BQறe.  ஆI, ஐTe உடNக@N உைறMட8ப[I ஆ*மா எ*ற �வ* உmைமMN உZXற 
ம2KI ெவ@8Xற அmடhக@N பைடB3I, காB3I ம2KI உ>�0(eB ெகா>பவ4ட*, ஒ4 
{0(e@ எ8பL ஒேரLயாக கட_ட* கலTe U[Qறேதா அnவாK இைணTe U[Qறe. சனாதன 
த0ம()* Xiத ேவதhக> இTத காலமா2ற பாைதைய( தா* அjUBQ*றன. ஒ4 Uைத 
ெமாZடாQ, ெமாZ[ |வாவைத ேபால, இTத ஆ*\க ெவ@8பாZL* ஒ*பe வgக> மiத ேநயI 
:tவத23I தU0Bக :Lயாதைவ. இத23 இைணயான ப38பா$lவான “ப(e �()க>” எ*Qற  
தசகாoயம(ைத பைழய த=d wNக@N காணலாI. § 

dA. சமய-.டI என. cத= அpபவHக( § 

1938 வ4ட()N எனe ப)ேனாராவe வய)N அனாைதயான yற3, ஒ4 3[Iப நmபராN 

வள0Bக8பZேட*, ம2KI அவ0 ஐTe வ4ட()N ேமN ைமr0 மகாராஜாU* U4Tதா@யாக 
இ4TததாN அவ0 இT)யBகைல, நடனI ம2KI கலா.சார(ைத ஆ$l ெச$தா0, ம2KI இதனாN 
எனe வள4I ப4வ()N நடன()* ெத$வமான 5வ நடராஜைர ப2j ெதoTeBெகாmேட*. அTத 
இளைம ப4வ()N, ேவZL கZ[வத23I, தைலMN ட0ப* அ;யlI, 5வெப4மாைன ேபால 
தாmடனவI ஆடவேதா[ இ*GI பல Uஷயhக> க2K(தர8பZடன. எனB3 இT)ய கலா.சாரI 
அ8ேபாeI இ8ேபாeI Uேனாதமாக இ4Tத)Nைல. § 

எனe இளைம ப4வ()N, <மா0(த ேகாZபாZைட ேபா)(த ம2ற <வா=க@* cலI <வா= 
UேவகானTதo* பல இலBQய பைட8XBக> ம2KI ெசா2ெபாglகைள ப2j 
ெதoTeBெகாmேட*.  ஒேர ஒ4 த(eவ த[மா2ற(ைத( தUர எனB3 அைன(eI Qைட(e 
இ4Tதe. அe தா* காலமா2ற, Xரெவ@ய2ற, காரணம2ற 5வமான பர5வI எ*Qற பரyரIம*. 
அTத சமய()N அe எனe மன)N =கlI வ_வாக வTe அம0TததாN, ேகாZபாZL* இTத அIசI 
ப2jய ஞானI ேபான ெஜ*ம()N இ4Te வT)4Bக ேவm[I. 7மா0 1930 வ4டhக@* 
இK)MN ேம2க()ய நா[க@N பகவ( �ைத vTeBக@* Xiத wலாக அj:கI 
ெச$ய8பZடேபாe <மா0(த சமய(eட* ேம_I ெதாட0X ெதாட0Tதe. மஹாபார()N 
வ*:ைறைய ேபா)B3I ஒ4 5jய அ()யாயI ேம2க()ய நா[க@* எ)0கால சTத)oய0கqB3 
எTத வைகM_I &h3 UைளU8பதாக இ4Bகாe எ*பைத அெமoBகாU* \ெம$MயN ம2KI 
த(eவB3tBக> ம2KI அjl �UகளாN நIப :LயUNைல. உ.ச{)ம*றI வைர நடTத பல 
கச8பான வழB3 Uசாரைணக@* cலI பல:ைற a�பணமாQu>ளe. ஆ*மா எ8ேபாeI 
இற8ப)Nைல எ*பதா_I, ெகாைல ெச$ய8பZடவ0க> Xன0ெஜனI எ[8பா0க> எ*பதா_I, 
பகவா* Q4]ண* தனe பBதiடI அவனe ெசாTதhக> ம2KI 34ைவ ெகாைல ெச$ய 
�m[வத* cலI இK)MN ந*ைமேய நடB3I எ*K அ8ேபாe ஆரIபBகால கZட()N இ4Tத 
<வா=Bக> a�பணI ெச$ய :ய*றன0. பகவா* Q4]ண* மாbர* அ0�னiடI,  தனe 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-48
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-49
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-50


மனசாZ5MN இ4Te U[பZ[, தனe ெசாTத 3ல(ைத ேச0Tதவ0கைள ெகாைல ெச$e, 
aIம)யான இரl உறBக(ைத ெபறேவm[I எ*K ெசா*னேபாe அTத கால(e ேம2க()ய 
மBகqB3I, ஏ* இ*ைறய தைல:ைறMட:I சoயான வரேவ2X QைடBகUNைல, ஏென*றாN 
ஒ4 UஷயI உmைமMN இ*ெனா4 ெபா4ைள 3j8பதாக எteI :ைறயான ெத$bக 
தT)ர(ைத அவ0க> எ*Kேம க2ற)Nைல (தனe நட(ைதMN ெத@வாக இ48பe நNலவ0க@* 
கடைமயாக அவ0க> க4)னா0க>) எ*பதாN அவ0க> அ8பாUகளாக இ4Tதா0க>. த2கால(e 
<வா=க> த(eவ �)யாக �ைதைய a�yBக :ய25க> ேம2ெகாmடா_I, அவ0களe 
வாதhகqI UளBகhகqI நIyBைக த4வதாக இNைல. இரmடாவe உலக8ேபாைர 
சT)8பத23 :*பாக, ேம2க()ய நா[க@* மBக> இe ெதாட0பான Uஷயhக@N அ)க 
ஈ[பாZ[டGI, ஒtBக(eடGI 5T)(eBெகாm[  இ4Tத சமய()N இTத aைல aலUயe. 
இK)MN அjஞ0களாN கmெட[Bக8பZ[ ஆhQல()N QைடBக8ெப2ற ேவதhக@* உய0Tத 
உபaடதhகqB3 :*பாக �ைத aராகoBக8பZடe. § 

இ4Tதா_I இTத w2றாmLN, பல ைவணவ0க> உதUuட* <மா0(தாBக>, :2j_I 
ெவ@Mட8படாத Xiத wலான பகவ( �ைதைய தனe :BQயமான Xiத wலாக 
ஏ2KBெகாm[>ளன0. இe ஒ4 <Io), அ)_I 3j8பாக வரலாK எGI இ)ஹாசமானe, 
மஹாபாரத காUய()N வ4I ஒ4 ெச$u> ஆ3I. சனாதன த0ம()* Xiத wலாகlI, உலQN 
இ4B3I X(தகhக@N =கlI பழைமயான X(தக:I, எNலா vTeBக@ட:I =கlI 
ம)Bக8ப[I <4) எ*Qற சா<)ரhகளாகlI, ெத$bக த*ைமuட* ெவ@Mட8பZட நா*3 
ேவதhக> அvIசா எGI அQIைசைய ேபா)(த ேபா)_I, �ைத ேபா4B3 அGம) 
வழhQயதாN “ப[ெகாைல ப2jய X(தகI", வ*:ைறB3 ெத$bக அGம) அ@B3I X(தகI  
எ*K Xகdெப2ற <வா=களாN ெகாைல wN எ*K Uம05Bக8பZடe. § 

பல கடNக> வgயாக எ*ைன அைழ(e.ெச*ற க8பN cலமாகlI, அTத கால()N பாIேப 
எ*KI த2ேபாe :Iைப அைழBக8ப[I இட()N இ4B3I மாெப4I ேகZ ேவ ஆ8 இT)யா 
வgயாக நடTe ெச*KI, எனe இ4ப() ஒ*றாI வய)N இT)யா வTதைடTேத*. y*ன0 நா* 
ெத2ேக பயணI ேம2ெகாm[, த2ேபாe ெச*ைன எ*K அைழBக8ப[I அ8ேபாைதய 
ெமZரா�B3 ெச*ேற*, ம2KI இK)யாக இலhைகMN இ4B3I ெகாtIX வTதைட(ேத*. 
இலhQM* யாd8பாண()N இ4B3I ைசவ சமய(ைத ேச0Tத ெபoேயா0க> ம2KI 
பmLத0க@N ஒ4வ0 தனe =க8ெபoய ெசZLயா0 3[Iப()N எ*ைன த(e எ[(eBெகாm[ 
ேகாMN வgபாZLN எ*ைன அGம)(தா0 ம2KI :*ேப பB3மைடTe இ4Tத எனe ேவதாTத 
ஞான(ைத வள0.5 ெபற ெச$தா0. ேவதாTத()* ஒ4ைமவாத அ(ைவத(ைத ஏ2KBெகாmடா_I 
வாdBைகM* ம2ற பoணாமhகளான ம)ய உ.5 ெவ$M^N ேகாMைல 72j உ4>வeட*, 
)4UழாBகைள ெகாmடா[வe, பB) எ*Qற =க8ெபoய ேயாக(ைத ம)8பe, சாதனாBக> 
ெச$பவ0கைள ெகளரU8பe, 3mட^i ேயாக()* வgைய XoTe ைவ()48பe ம2KI தவI 
அNலe yராய.5(தா0தI ெதாட0பான ம0மhகைள ெதoTe ைவ()48பe எ*K ஒ4 
:tைமயான கலா.சார(ைத பா0(த)N நா* ெப4=தI அைடTேத* ம2KI )4UழாU* 
உ.ச()N  ேகாM^N �ைழவத23 மாT)�க |சாo அைழB3I ேபாe அTத Xiதமான 
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ேகாMNக@* க2பQரhக@N தo5Bக8ப[I ெத$வhகைள aஜ உM0களாக பா0B3I ேபாe 
அதைன ெதாைல(ததாக ெசாNலேவm[மா அNலe அதைன கm[yL(ததாக ெசாNல ேவm[மா? 
§ 

அத* yற3 5(தாTதI (வgபா[) ம2KI ேவதாTத()* (த(eவ ேபாதைனக>) மQd.5 
ம2KI )48)யான கலைவM* ெசtைமைய நா*  கm[yL(த yற3, ைசவ 5(தாTதI எனe 
)னசo வாdU* ஒ4 :BQய அhகமானe. இத* yற3 ைசவ 5(தாTத()N இ4B3I ஒ4 
yர.சைன எனB3 ெதoய வTதe, அைத அ8பLேய ெமாgெபய0(e “ேவதhக> ம2KI 
ஆகமhக@* இK) :Llக>" எ*K ெசாNலலாI. 7மா0 இரmடாMரI ஆm[கqB3 yரபல 
Uவாத()* Uஷயமாக UளhQய ஒ4ைமவாதI ம2KI ப*ைமவாதI ப2jய yர.சைன தா* அe 
எ*K எனB3 ெதoUBக8பZடe. இe இ(தைன காலI ஒ4 )48)கரமான :Ll இNலாமN 
{L(e இ48பe எனB3 U5(தரமாக இ4Tதe. ஆனாN நா* அ8ேபாe இ4பeக@* 
ெதாடBக()N இ4Tேத* ம2KI பmLத0க@* வg:ைறக> ம2KI அவ0களe கLனமான 
ேக>Uகைள ப2j நா* aைறய ெதoTeBெகா>ள ேவmLM4Tதe. § 

மாெப4I eறUயான ஞான34 ேயாக<வா=MடI இ4Te எனe &Zைசைய ெபKவத23 
:*பாக, யாd8பாண()N எ*ைன த(ெத[(த 3[Iப(eட* ஒ4 மm 3LைசMN 
வ5(eBெகாm[ சாதனாBக> ெச$e ெகாmL4Tத ேபாe 1948 வ4ட()N :தN :ைறயாக இTத 
ெதாட0 Uவாத()N நா* பh3ெப2ேற*. அTத Qராம()N ப*ைமவாத(ைத y*ப2Kேவா0க>, 
rZ7ம ஞான()* இTத நbன ஒ4ைமவாத அjBைகக> ம2KI  &0மானhக@N 5jeI 
)48)யாக  இNைல எ*பைத நா* XoTeBெகாmேட*. தi.5ற8X வா$Tத இTத நாத 
5(தைர( ேதL, உலQN பா) �ரI கடTe வTe, :தN :ைறயாக அவைர நா*  சT)(த ேபாe, 
ச234 ேயாக<வா= எ*iடI, “ ஒ4ைமவாதI ம2KI ப*ைமவாதI ப2j { எ*ன aைனBQறா$? 
எனB3 UளBகமாக ெசாN” எ*K எ*ைன ேக>UேகZ[ ேசா)(தா0. Qராம()N இ4Tத 
ெபoயவ0க> ம2KI பmLத0கqட* நட()ய Uவாதhக@* cலமாக நா* இ4தர8X 
வாத(ைதuI சT)(e இ4BQேற* எ*பe அவ4B3 ந*றாகேவ ெதouI. நா* அவoடI, “<வா=, 
இரm[I உmைம தா*. மைலைய ஒ4வ0 எ8பL பா0BQறா0 எ*பைத மZ[ேம ெபா4(e இe 
அைமT)4BQறe. ப*ைமவா) மைலM* அLவார(ைத பா0BQறா0 ம2KI அத* உய0Tத 
5கர()N இ4Te தi(e இ48பைத ேபால உண0Qறா0. ஒ4ைமவா) அTத உய0Tத 5கர()* 
\e உZகா0TeBெகா>Qறா0.” அவ0 5o(eBெகாmேட தைலயைச(தா0 ம2KI எனe ப)N 
அவ4B3 )48) த4வதாக இ4Tதe.§ 

காவா$ ஆ&ன()* 34 மஹாச*iதானமாகlI நT)நாதா சIyரதாய()* ைகலாசா 
பரIபாராU* 162 வe ஜகத.சா0யாவாகlI ைசவ0க> உலக சcக:I ம2ற c*K vTe 
சமயhகqI எ*ைன ஏ2KBெகாmட yற3, 80-க@* ெதாடBக()N எனe வாdUN இTத 
yர.சைன \m[I :BQய(eவI ெப2றe. அத23> 5jயதாக இ4Tதா_I ஆ2றN=Bகதாக 
இ4Tத எhகளe vTe ேகாMN, ைசவ 5(தாTத()* ஒ4ைமவாத உmைமகைள e;.ச_ட* 
அjU(eBெகாm[I, எhகளe ெசாTத ெசா2�K எ*K ைதoயமாக ேகாoBெகாm[I, vTe 
சமயI ெதாட0பான எhகளe Uனா Uைட பாடI ம2KI  5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடன()* 
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ஆMரI நகNகைள UaேயாகI ெச$e இ4Tதe. ைசவ 5(தாTதI தனe வைரயைரயாN 
ப*:க(த*ைமைய ெப2றe எ*ற தhகளe ேகாoBைகB3 பல தைல:ைறகளாக ெபoய 
எ)08ைப சT)()ராத ப*ைமவாத அjஞ0க> ம2KI பmLத0க> கவன()23 இe வராமN 
இNைல. எனB3 சவாN U[Bக8பZடe ம2KI இரmடாMர(eB3I அ)கமான வ4டhகளாக 
இTத Uவாத(eB3 :Ll வரUNைல எ*றாN, அைத 5je �mLUZ[ 5ல சவாNகைள 
வழhQனாN மா2ற(ைத ஏ2ப[(த வா$8X>ளe எ*ற 5Tதைனuட* நா* சவாைல சT)Bக 
தயாராேன* ம2KI அe மா2ற(ைத ஏ2ப[()யe. § 

உmைமMN ஒnெவா4 சமய()_I இTத இ4 yolக> இ48பதா_I, மiத* ம2KI  
இைறவ* ம2KI உலக()23 இைடேய எ*ன ெதாட0X எ*ற UவாதI இ48பதா_I இTத UவாதI 
இ*KI aலlQறe ம2KI வரB�Lய எ)0கால()_I ெதாட4I.  ஒnெவா4 தைல:ைறuI இTத 
சவாைல எ)0ெகா>ள ேவmLM4B3I, ம2KI மனதாN உண0பவ0 மைலM* அLவார()N 
இ4BQறாரா அNலe உ.5MN இ4BQறாரா எ*பைத ெபாK(e பரமா(மாைவ பா0B3I ஒnெவா4 
வguI அைமuI. இTத Uவாத(ைத ப2j ":tைமயாக" ெதoTeBெகா>ள உhகqB3 ஆ0வI 
இ4TதாN, இTத X(தக()*  ேம2ேகா> ப)8X ஒ*KB3 ெச*K அe இK)யாக எ8பL :LlB3 
வTதததா அNலe வரUNைலயா எ*பைத ெதoTeBெகா>qhக>. § 

இTத yரபzச()N {mடநாZகளாக வாdவதாN - '30 க@* ெபா4ளாதார bd.5ைய கடTe, 
ப)ேனாராவe வய)N அநாைதயாQ, இரmடாI உலக8ேபாைரB கடTe, ச0வேதச அவசரaைலைய 
கடTe ெச*K ெகாTத@8yN இ4Tத ஒ4 நாZLN அ8பாUகளாக வTe ேச0Tத ேபாe எhக> 
:e3க@N e8பாBQகqட* அN�oயாUN 5ைறவாசI, ம2KI க^ஃேபா0iயாUN எmண2ற 
|கIபhகைள கடTe, எனB3 yL(தமான காவா$ &UN ேபரgைவ ஏ2ப[()ய c*K rறாவ@க>, 
இT)யாUN பல கலவரhக>, இலhைகMN ஒ4 இன8ேபா0, 1987 வ4ட()* yளாB ம*ேடைவuI 
ேச0(e அெமoBகாU* ஏ2ற இறBகhக>, aேவதாUN 3@0கால பi8XயN, ர]யாUN க[I 
3@0 aலUய நாZக@N கா0ப.ேசn ம2KI 2,500 அர5யN ம2KI ஆ*\க தைலவ0க> ம2KI 
ஊடகI QேரI@* மா@ைகMN ஒ*K �L c*K :ைற "ஓI" எ*K உ.சo(தe, மேல�யாUN 
எhகளe ச0வேதச ப()oைகயான vTeMசI [ேட-U* தைடைய கடTe, 1993 வ4ட()N 
5BகாேகாUN நடTத உலக சமயhக@* பாராqம*ற()N 23 சமய( தைலவ0க@N ஒ4வராக 
ேத0Tெத[Bக8பZடe, 1995 வ4ட()N ச0.ைசB3oய சIபவமான ஐBQய இரா�xய)N 
காT)M* QேரZ லா<Z ேப8ப0<,  மiத ேநய(eB3 ெதoTe இ4Tத ஒnெவா4 yர.சைன 
ப2juI உலQN உ>ள ஒnெவா4 cைளMN இ4TeI ஒ4 =N^ய* ெதாைல8ேப5 
அைழ8XBக> cலமாக, ெபoய மiத0க@* எ)08X ம2KI அைத Uட ெபoய மiத0க@* ஆதரl 
cலமாகlI, இலhைக Q@ெநா.5MN வயதானவ0க> ம2KI இைளஞ0களாN ஆK ைமN �ரI 
இtBக8பZட ேத0க@* அ;வ38yN ெகளரUBக8பZ[, ெத*iT)யாU* �(eB3LMN 
ேம2�ைரMN இ4Te �வ8பZட |B�ைடக@* மைழ, 7மா0 ஒ4 w2றாm[B3 :*பாக 
7வா= UேவகானTதைர \னாk 7Tதேர<வர0 ேகாM^N ஐTe யாைனக> ம2KI 3ைடக@* 
அ;வ38X, ம2KI Xiத ஊ0வல(eட* வரேவ2ற(ைத ேபால,   Uமான aைலய()N இைச, 
பாடNக> ம2KI ெப4T)ரளான மBக@* ைகMN மாைலuட* வரேவ2க8பZேட*, அர7க@* 
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U4Tதா@, அ)ப0க> ம2KI yரதம0க> ம2KI மT)oக> ம2KI அைன(e மத(தைலவ0க> 
ம2KI சcக()* பNேவK aைலக@N இ4B3I தைலவ0கqட* சT)8X, ெப4Iபா_I 
வgபாZைட ெதாடh3வத23 :*பாக y>ைளயாo* UBQரகhகைள aKU அெமoBகா, yx, 
ெமா��ய<, கனடா, ெட*மா0B, ெஜ0மi, இhQலாTe, 7UZச0லாTe ம2KI பல நா[க@N 
ேகாMNகைள aKlதN, ம2KI அத* y*ன0 அவ2jN 5லவ2j* aைறl UழாU23 தைலைம 
தாh3தN, ம2KI அத* yற3 80 ம2KI 90-க@* yர.சைனகைள சQ(eBெகா>qதN - ஆI, 
நா* இவ2ைறuI இைத Uட அ)கமாகlI பல சIபவhகைள கடTe வTe>ேள*, எZ[ நா[க@N 
நடTத 3jBேகா> ப;க@N பல wK 3[IபhகqB3 வgகாZ[வ)N இ4B3I சவாNகைள 
சT)Bக தயராக இ4Tேத*, அe மZ[மNல, ஆK நா[க@N இ4Te 30 ஆ.சா0யாBக>, 
<வா=க>, ேயாQக> ம2KI சாதக0கqB3 பM25 அ@(e வள0(தe ம2KI ெந[TெதாைலUN 
இ4B3I எhகளe &lB3 உலெகhQ_I இ4Te வ4I பா0ைவயாள0க> ம2KI யா(�க0கைள 
வரேவ2க இhேக தhQ இ4(தN, ம2KI vm[MஸI [ேட cலமாக, உலQ* எNலா 
cைலகqB3I ெச*றைடuI இTத மாதாT)ர :ய25MN, சனாதன த0ம()* நா*3 
சமயhகளா_I ஏ2KBெகா>ள8பZட  :BQய ேவத ேகாZபா[கைள ேபா)(e உலக()N 
இ4B3I இTeBகைள இைணB3I ேபாராZட(ைத ெசாN^ேய ஆகேவm[I. இைவெயNலாI 
எனB3 ஏ* நடTதன? “உ>மன)* உ(தரlகைள y*ப2றேவm[I" எ*K எனe ச234 அ4@ய 
c*K வா0(ைதக@N இ4Te Qைட(தைவ.  அTத ஆைணக> எ*KI a2காe எ*K aைன(ேத*, 
ம2KI உmைமMN அைவ இ*K வைர ெதாட0TeBெகாm[ இ4BQ*றன. நா* அைவ 
அைன(ைதuI கடTeUZேடனா? {hக> தா* அைத ெசாNலேவm[I! ஆனாN அe இ*GI 
:LயUNைல!§ 

1979 வ4ட()N நா* vm[MஸI [ேட  ப()oBைகைய ெதாடhக :2பZட ேபாe, எனe 
எmணI: ைசவ சமய(ைத வ_8ப[(த ேவm[I, நாI ம2ற c*K :BQய சமயhகைளuI 
வ_8ப[(த ேவm[I. எhகளe ேகாZபா[ அைனவ4>qI 5வ* எ*பத23 
அ0ப;ப;Bக8பZ[>ளதாN, நாhக> எNலா சமய(ைதuI சமமாக ஆதரl அ@BQேறாI. 
எhகளe த(eவI, ேகாZபா[ ம2KI கலா.சாரI சா0Tத அ�3:ைறக> ச2K மாjனா_I, 
எhகளe வ^ைம உலெகhQ_I இ4B3I இTeBகqட* ஒ2Kைமயாக இ48பேத எhகளe பலI 
எ*K க4eQேறாI. ஒnெவா4 yolI வ_வைடuI ேபாe, அTத பலI ஒZ[ெமா(த vTe 
சமய(eB3I பலI த4வேதா[, ெப4ைம, <)ர(த*ைம ம2KI த*னIyBைகuட* 
:*ேனKவத23 ைதoய(ைத த4Qறe ம2KI X)ய w2றாm[ ெதாடh3I ேபாe ஒZ[ெமா(த 
vTe சமய()* மKமல0.5 வ_வைடuI சமய()N அத23 பலI அ@8பதாக இ4BQறe. இe 
தா* ஐTe சமய()* ஒ2Kைம, ம2KI இe எhகளe ேந0ைமயான அ08ப;8XBக@N ஒ*K. 
இ*ெனா4 ைசவ 5(தாTத()* ஒ4ைமவாத ஈ<வரவாதI அNலe அ(ைவத ஈ<வரவாதI. 
w2றாm[I ஆMரமாm[I ஒேர சமய()N ெதாடh3I இTத சமய()N, vTeMஸI [ேட 
vTeBகைள ஒ*K ேச0B3I ப;MN ஈ[பZ[ இ4BைகMN, X)ய சவாNகைள சT)Bக 
ேவmLu>ளன. கடTதகால(e அGபவhகqI சாதைனகqI எ)0கால சாதைனகqB3 
அL8பைடயாக Uளh3Q*றன. 3j8பாக த2ேபாe நமe Qரக()N ச0.ைச, அவநIyBைக ம2KI 
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rd.5 U2பைன ெபா4Zகளாக இ4B3I சமய()N, நா* இTத yறUMN {mடகாலI வாdTத 
yற3I, இத23 :*பாக பல yறUக> எ[()4Tத yற3I, உmைமMN எTதUத ஒ@l மைறlI 
இNலாமN நா* ெசாNல U4IXவe எ*னெவ*றாN, “நா* இTத yறUைய தU0()4Bக எ*KI 
U4IyM4Bக மாZேட*. இe ஒ4 சTேதாஷமான த4ணமாக இ4Tதe, ஆனாN அe நா* 
வ5B3I bடான “பரமா(eமா” இNலாமN இ4T)4Bக :Lயாe, ம2KI 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாவைத பLB3I ேபாe {hக> இைத கm[yL(e, ெதoTeBெகாm[, ேந5(e 
அeவாகேவ மாjU[b0க>. ”§ 

ஆ-ம ஞான+ § 

ேவத உபaடதhக> cலமாக, இ4பதாI w2றாmL* ெதாடBக()N பரமா(eமா 

ப2jய ஞானI :தN :ைறயாக ஆhQல()_I ம2ற ஐேரா8yய ெமாgக@_I இடIெப2ற ேபாe, 
அe அTத சமய()N :BQய சIபவமாக இ4Tதe. rZ7ம ஞான()N ஈ[பZ[ இ4Tதவ0க> 
வ~கoBக8பZ[ ஊB3UBக8பZடன0. எNேலா4I ெபoய இலB3கைள ேநாBQ வgநட() 
ெசN_I 5jய இலB3கqB3 த*ைன தயா0ப[()Bெகா>ளாமN ெபoய இலB3கqB3 
:ய25க> ேம2ெகா>ள ெதாடhQன0. யா4I அTத சமய()N அைத அைடயாதைத ப2j 
5T)BகUNைல, ஆனாN அTத சமய()N yரபலமாக இ4Tத  Z4$LசI ேபா*ற ம2ற சமயhகைள 
ேநாBQ ெச*றன0. § 

அத* yற3 இைற ஞானI ம2KI மனைத ப2jய ம2ற அjUயNக> ெவ@வTதன. இரm[ 
உலக8ேபா0க> நடTe :LTe 1960-கqB3 yற3, �Z[ 7யaைனl எ*Qற சcக நIyBைகMN 
பரமா(eமா ேத[வe yரபலமானe. அe ப2j ேபச8பZ[, ேத[தN :ய25க> ேம2ெகா>ள8பZ[, 
:ய25 ேம2ெகாmட பல ஆ*மாBகqB3>qI அe X3Tதe. மாய(ேதா2ற(ைத அ@B3I 
ம4Te வைகக> ஆhQல ெபoய எt(e “S”-lட* ‘பரமா(eமாlB3' உ(தரவாதI அ@(தன. 
ஆனாN இK)MN, இTத ம4Te வைகக> ேபரgைவ ஏ2ப[()ன மZ[I அைவ சZடUேராதமானe, 
ம2KI அத* yற3 இரசாயன த*Gண0ைவ ஊB38y8பத2கான வgக> தைட ெச$ய8பZடன.  
அதனாN எt(eB�ZடN மாjயe. ெபoய எt(e “S” 5oயதானe.  உளUயN சா0Tத இTத ேத[I 
படலI ஒ4 காZ[(& ேபால பரUயe. “உhகைள கm[ெகா>qhக>;” “உhகளe 7ய 
மoயாைதைய ஆ$l ெச$uhக> (ஆமாI ஆhQல()N 5jய “e”-uட*);” “உhக> அைடயாள(ைத 
கm[yLuhக>;” “{hக> {hகளாகேவ இ4hக>;” “உhக@டI இ4B3I 5ற8பான )றைமைய 
உண0(eBெகா>qhக>”—இைவ அ8ேபாைதய 3jBேகா>களாக இ4Tதன, ம2KI இைவ 90-
க@_I ெதாட0Tதன. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-59
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-60
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-61
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fm_10.html%23para-62


இ8பL ஐேரா8yய ெமாgக@N நடBகUNைல, ம2KI அைவ உலக மBக@* எmண2ற 
ெசா2கைள =கlI உயoய aைலMN உ>ளடB3வத23 UoவாBகI ெபற(ெதாடhQயe. X(த 
மத(ைத சா0Tதவ0க@டI பரமா(eமாைவ ப2j தhகqBெக*K ஒ4 ெபா4>UளBகI 
இ4BQறe, ம2KI அேத ேபால அெமoBகாUN இ4B3I இT)ய பழh3LMன4B3 தiயாக 
ஒ*K உ>ளe. ஆ8yoBக பழh3LMன4B3 ஒ*K>ளe, அேத8ேபால ஐேரா8பாU* 
பாக*கqB3I (Xற சமய(ைத சா0Tதவ0க>) ஒ*K>ளe, ம2KI இ4(த^யNவா)க> ம2KI 
ெபா4>:தN ெகா>ைகய0கqB3I ஒ*K>ளe.  பரமா(eமா எ*பe ேவத()N உ>ள 
சI<Q4த()N ஆ(ம*, பரyராIம* ம2KI பர5வ எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI அைவ 
இT)யாU* ேயாQBகqB3 ஒ*ைறuI &Zைச ெபறாதவ0கqB3 இ*ெனா*ைறuI XகZLன. 
ஆ(ம ஞானI  எ*பe ெப2ேறா0க> ம2KI அ)கார:>ள நப0க@டI இ4Te U[தைலயான 
தT(ரா cலமாக பா�08ைப உண0வத2கான ஒ4 வைரயKBக8பZட அ0(த(ைத இ*ைறB3I 
ெகாmL4BQறe. அத23 5jய ‘s’ இ4BQறேதா அNலe ெபoய ‘S’ இ4BQறேதா, கZ[8பாட2ற 
ெவ@.சTைதMN ஒ4 ெவ2jகரமான ெபா4ளாக பரவலாக U2க8ப[Qறe, ம2KI இ*KI அe 
ஒ4 லாபகரமான நடவLBைகயாக இ4BQறe. § 

ஆனாN \m[I ெதாடBக(eBேக ெசNலலாI—பரமா(eமா எ*பe எh3I பரUM4B3I 
ஆ2றN, ம2KI அe காலம2றதா$, உ4வ2றதா$, பரெவ@ய2றதா$ அைன(e 
பைட8XகqB3>qI, அத* வgயாக அைத கடTeI ெசNQறe. இைத U2க :Lயாe, வாhக 
:Lயாe ம2KI ேப42ப() ெச$ய :Lயாe. ேவத �)யாக ெசா*னாN, இTத பயண()23 தயாராக 
இ4B3I ஆ*மாBகqB3 மZ[ேம இe ெபா4TeI ம2KI இைத அகhகார=NலாமN மZ[ேம 
அைடய :LuI. இ4Tதா_I, க4(தரh3க> (symposiums), ஆ$வரh3க> (seminars), சாதனாBக> 
(sādhanas), இரக5ய மT)ரhக> (secret mantras), தi8பZட &Zைசக> (seclusive initiations), ம2KI 
ம�Z5�Z[I பா^யN தT)ராBக> (seductive sex tantras) எ*K இe பல ‘s’-க@N U2க8ப[Qறe. 
§ 

இ*ைறய உலQN பல aKவனhக> ம2KI ஆ5oய0க> 3mட^i ேயாக(ைத வாdU* 
அ:தமாக பoTeைரBQறா0க>. உmைமMN அe :*ேன2ற8பாைதMN இt(e. 
ெசாNலB�[I, ஆனாN உண0.5க@N கZ[8பாL*ைம, 3ைறவான உ>qண0l ம2KI த(eவ 
y*ன; இNலாமN இ4TதாN அe �dேநாBQ ெசாNலB�[I. ஒ4 ெவ8ப அளU ெவ8ப(eB3I 
3@4B3I எ)0(e ெசயNப[வைத ேபால, வiகமயமாBக@* வgகாZடN cலமாக, ஒ4 
அGபவம2றவ0 ேசத(ைத UைளUB3I ேபாe, 3mட^iuI அைதேய ெச$Qறe. இ*ைறய 
uக()N பணI ஒ4 ெபா4ளாக இ4BQறe. இ*ைறய uக()N U2க:LTதவ2jN =க 5லேத 
Xiதமாக இ4BQறe.  கgUரBகI இNலாமN தவ(ைதuI  நாடாமN, அைன(e Uஷய()_I 
த*ைனேய ெதாடBக:I :Llமாக aைன8பவ0க>, ம2KI 7யaைனl இNலாதவ0க>, ம2KI 
ேகாபI ம2KI ெபாறாைமuட* எ)4ைர8பவ0க> ம2KI நா*, எ*Gைடயe ம2KI நாேன :தN 
எ*K த*னலI க4eI Xiதம2றவ0க@* \e 3mட^iM* Xiதமான Xiத(த*ைமைய  
yரேயாQB3I ேபாe �ல, rZ7ம ம2KI மன உடNக@* �வ சB)க@* ேத$மானI &Uரமாக 
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இ4B3I. அவ0க> �daைல சBகர()N இ48பவ0க>. இ*ைறய உலQN, 5ல0 "3mட^iைய 
அGபU8பத23" பண(ைத வாo இைறBQறா0க>. § 

Lரா*ெஸ*ெட*டN ெமLZெடஷ* ேபா*ற 5ல 3tBக> இTத உளபM25க@* 
UைளlகqB3 தயாராகlI ெபா4(த=Nலாம_I இ48பவ0கqB3 உ()கைள =கlI 
தாராளமாக வழhQu>ளன0. �daைல அைடBக8படUNைல எ*றாN, எTத ஒ4 நபைரuI 
அdaைல )யானI, &Uர yராணாயாமI ம2KI ெர$Q ேபா*ற அமாG]ய கைலக@N 
ஈ[ப[(தB�டாe.  இைவ \ெம$Mய^* ேபாதைனகqBகாக  ெதாடhக8பZட ெநj:ைறக@N 
இ4Te )ைச )48பI ஏ2ப[வத23 =கlI பo.சயமான எ[(eBகாZ[க> ஆ3I. § 

1900 வ4ட()* ெதாடBக()N அெமoBகா வTத ேயாQBக> பாரIபoய ஏ2பா[க> ஏeI 
ெச$யாமN, அ)க ஆ2றN ெகாmட ேபாதைனக> ம2KI உ()கைள ப2j அ)கமாக 
க2K(தTதன0 ம2KI அவ0க> 3j8பாக எhகளe மனநல கா8பாகhக@N பல அழகான 
ெபmகைள aய=(தன0. ெதாடBக()N நா* ெச$த சமய8ப;MN நா* பல மனநல 
கா8பாகhகqB3 ெச*K இ4BQேற* ம2KI அமாG]ய பM25க@* காரணமாக தhக> 
மன)* கZ[8பாZைட இழTதவ0கைள அவ0களe 3[IபhகqB3 )48y அG8yu>ேள*. அTத 
கால()N ஒ4வ0 மனநல கா8பாக(eB3 ெச*KUZடாN அவ0 ெப4Iபா_I )4Iy 
வ4வ)Nைல. ஒ4வரe மைனU ேயாக8பM25ைய ெதாடhQனாN, அTத கணவ0 அவைள மனநல 
ம4(eவமைனB3 அG8yU[வா0. இ)N 5BகN எ*னெவ*றாN 5ல �()Bக> சாதனாBக@* 
பoணாம வள0.5யாக வராமN பM25க@* eைண8ெபா4ளாக மZ[ேம வ4Q*றe ம2KI 
Uைளlக> ச:தாய(ைத ெபாK(தவைர ேபரgைவ ஏ2ப[(eவதாக இ4BகB�[I. § 

வhகாள()* rZ7ம ஞானI ம2KI ேயாQ, ம2KI 3mட^i ேயாக()* வN_ந0 ம2KI 
ஐBQய நா[க@* அைம)( �தரான 5*ேமா$, ஞாேனாதயI ெதாட0பான தனe X(தகமான சமா) 
ம2KI �() ப2j இnவாK 3j8y[Qறா0: “=கlI உய0Tத |0ண(eவ(ைத தனதாக உண0தN 
ம2KI இTத உண0தைல {hக> உmைமMN அைடயUNைல, ஆனாN {hக> இeவாகேவ 
aரTதரமாக இ4BQ�0க> எ*K ெதாட0Te உண0T)48பe தா* உண0தN ஆ3I.… a0UகNப 
சமா) ம2KI ம2ற சமா)க> எNலாI உய0aைலக> ஆ3I. ஆனாN a0UகNப சமா)B3 உய0வான 
aைல ஒ*K இ4BQறe. அTத aைலைய ெத$bக உ4மா2றI, :tைமயான உ4மா2றI எனலாI. 
{hக> சமா) aைலMN இ4BகலாI, ஆனாN சமா) உhகqB3 உ4ம2ற(ைத த4வ)Nைல. 
{hக> சமா) aைலMN இ4B3Iேபாe, உய0Tத aைலைய அைடTe இைறவGட* 
ேச0TeU[Q�0க>. ஆனாN {hக> ெலள�க வாdU23 )4IXIேபாe, சாதாரண மiதராQ 
U[Q�0க>. ஆனாN {hக> உhகளe ெவ@8Xற ம2KI உZXற 7யaைனைவ மா2j இ4TதாN, 
உலக()*  அjயாைம உhக> \e தாBக(ைத ஏ2ப[(தாe.… :B) ெபKவe ஒ4 சாதாரண 
Uஷய=Nைல. அjயாைமMN இ4Te U[ப[வe =கlI கLனமானதா3I. |=MN இ4B3I 
பலBேகாLகணBகான மiத0க@N, ப(e அNலe இ4பe அNலe wK :B) ெப2ற ஆ*மாBக> 
�ட இ4BகலாI. ஆனாN எ(தைன ஆ*மாBக> இ4BQ*றன எ*K கடlqB3 மZ[ேம 
ெதouI.” § 
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ஆ(ம ஞான(eB3 yற3 ஆ*மா எ*னவாQறe ம2KI ஆ(ம ஞானI எ*றாN எ*ன எ*பைத 
ப2j பN ேகாZபா[க> இ4BQ*றன.  இK)யாக �() அைடதN ப2j பல ேகாZபா[க> 
உ>ளன, ம2KI பாைதM* :Ll அNலe இலB3 ம2KI அைதBகடTe எelI இNைல அNலe 
எh3I பரUM4B3I aைலையuI அeேவ பாைதM* :Ll ம2KI அைதBகடTe எelI இNைல  
எ*பைத அGபU(தN அNலe ெவKைமையuட* riய aைலைய ெபKவேதா[ அைதBகடTe 
எelI இNைல எ*பைத அGபUB3I அjlச0Tத Xoதைல ப2j பல ேகாZபா[க> உ>ளன. 
இTத ேகாZபா[க> அைன(eI �() அைடTe தாhக> �() ெப2றத* பல*கைள ப2j 
தhகளe 5]ய0கqB3 UளBகI அ@(த பNேவK 34Bக@* உண0தNக@* eைணபய*க> 
ஆ3I. ஆனாN உmைமMN, ேவதhகைள XoTeBெகா>வதாN ஏ2ப[I உண0தN எ*பe 
அL8பைடMN காரணI, ஞாபகI, உ$(eண0தN ம2KI இTத அGபவI எ*னவாக 
இ4Bகேவm[I எ*பைத ப2j 5ல உZXல*க@* அjl சா0Tத ஆ(ம ஞானI ஆ3I. இTத 
உண0தN அjUயN ம2KI ெதாg�ZபI வள0.5 ெபKவத23 :*பாக =கlI 5றTததாக 
இ4T)4Bகேவm[I. ஆனாN இத* yற3 எTதUத உKமா2ற:I இNைல எ*பதாN உmைமMN 
இe ஆ(ம ஞானI இNைல ம2KI இதனாN ஒ4 நப0 :*XI y*XI  அேத ஆைசக>, வாdBைக 
ப2jய கmேணாZடI, த*:ைன8பா2றNக>, ம4Z5க>, அ.சhக>, மன அt(த aைலக> 
ம2KI )னசo பழBக வழBகhகqட* அேத மiதராக இ4BQறா0. § 

yராண()* சாரமான, எh3I Uயாy(e இ4B3I ச.5தானTத()* அGபவ(ைத 
:tைமயான yரப() எ*Qற பB) ேயாக()* cலமாக ெபறலாI. கடl@* 5ைலக>, கடl>க> 
ம2KI 34BகqB3 :*பாக நம<கoB3I ேபாe சB) தைலB3 ெசNQறe. அe cலாதார()N 
இ4Te ேமNேநாBQ ெசNQறe. அe பாதhக@* உ>ளhகாNக@N இ4Te ேமNேநாBQ 
ெசNQறe. அe தா* :tைமயான சரணாக) அைடuI aைல, ம2KI இத* yற3 ஒ4வ0 
yரபzச(eட* ஒ*jM48பைத உண0Qறா0. ஒ*jM4(தN எ*பe ஆ*மாU* கவன(ைத 
கவ0வதா3I. அேத உண0ைவ எ)0Uைன ஆ2ற^* cலI ெபறலாI. கணவ* அNலe மைனU 
yoTe ெசNQறா0, bZைட UZ[ ெசNQறா0 அNலe இறBQறா0, அNலe 3[Iப()N ேபரgl 
ஏ2ப[Qறe, b[ எoTe சIபலாQறe, அைன(e உைடைமகqI  அgTe U[Q*றன — ஆ*மா 
இைறவGட* )4Iy.ெச*K ஒ4ைமைய அGபU(e த2கா^கமாக ஒ4 eறUயாQறe. ஆ*மா 
எ*பe மiத0க>, இடhக> ம2KI ெபா4Zகqட* yைண8ைப( தUர 5je அ)கமாக 
நா[Qறe, ம2KI இைணBக=Nலாத ேபரglக@* cலமாக மBக>, இடhக> ம2KI 
ெபா4Zக@டI இ4Te U[தைல ெபKIேபாe எh3I Uயாy()4B3I ஆ*மசார(ைத 
ெபKQறe. அjlசா0Tத  உண0)றைன ம2றவ0க> பரமா(eமா எ*K அைழ8பைத ேபால ஆ(ம 
ஞானI எ*KI ெப4Iபா_I அைழBக8ப[Qறe, இe உmைமMN ஒ4 ெம$zஞான 
அைடயாள()* ெம$zஞான உண0தN ஆ3I, ம2KI இe  ெப4Iபா_I பரமா(eமா எ*K 
அைழBக8ப[I. § 

பரமா(eமா கால=NலாமN, cல=NலாமN, பரெவ@MNலாமN, மனI, உ4வI ம2KI 
Uைளைவ உmடாB3I ெசயைல கடTe இ48பதாக நமe சா<)ரhக> நமB3 ெதoUBQ*றன. 
அe அeவாகேவ இ4BQறe, ம2KI அைத ெதoTeBெகா>வத23 உணரேவm[I. இைவ 
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அைன()* :tைம ம2KI riய இ*ைமயா3I. அதனாN இe ஒ4 ெவKைம இNைல. அதனாN 
இe ஒ4 அjlசா0Tத உண0)ற* இNைல, ம2KI அதனாN இe எh3I பரUMNைல, ம2KI 
அதனாN பரlவத23 ஒ*K=Nைல. § 

பல w2றாm[களாக ஞான()* ைமயBக4வான நா*3 ேவதhகைள அ)க ஆழ()N இ4Te 
ெவ@Bெகாm[ வ4வத23 ேதைவயான பB3வ(ைத ெபKவத23 இT)ய சcகI ஐTe, ஆK, எZ[ 
ஆMரI வ4டhகqB3 :*பாக வள0.5யைடTe இ4Tதe ம2KI இe <4) எ*K 
அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இe மiதனாN இய2ற8படUNைல இைறவனாN இய2ற8பZடe எ*K 
ெபா4>. y*வ4I ெச$uைள )யானI ெச$e அத* ஆழமான அ0(த()N சTேதாஷமாக 
=தT)[hக>: “வாdU* வாdவாக, கm;* கmணாக, கா)* காதாக, மன)* மனதாக யா4B3 
இைறவ* ெதoQறாேரா அவ4B3 தா* உmைமMN cல()* cலI ெதoTe இ4BQறe” (7Bல 
ய�0 ேவதI, yரகதாரmயக உபaடதI 4.4.18, உப.ப.). இ*GI ஒ4 ெச$u> ஒ4ைமuட* 
இைணவத23 வgகாZ[I ெந4Bக(ைத UளB3Qறe. இ*GI அ)கமாக UளBக ேவm[மா? 
{mடகால(eB3 :*பாக ஏ2கனேவ ெசாNல8பZடe, அ8ேபாe இ4Tதைத ேபாலேவ இ8ேபாeI 
ஆ2றN=Bகதாக இ4BQறe. “தm�oN ஊ2jய தm�4I, பா^N ஊ2ற8பZட பா_I, ெந$MN 
ஊ2ற8பZட ெந$uI பா3பா[ இNலாமN ஒ*றாவைத ேபால, தi8பZட ஆ*மாlI 
பரமா(eமாlட* இைணQறe” (7Bல ய�0 ேவதI, ைபhகள உபaடதI 4.10, ப. 921).§ 

ராஜ ம2KI ஞான ேயாக8பாைதMN, பர5வ(ைத உண0வத23 ேம2ெகா>qI :ய25க@N, 
நாI |ரண(eவ()* இK) வைர ெச*K, ஒ4 |U* ேமN ஒ4  �hகார8பறைவைய ேபால அhேக 
வZட=Z[Bெகாm[I, நாதI வ4I U@IyN நாத(ைத ேகZ[Bெகாm[I, மன)* yIபhக> 
வ4I இட(ைத ஒ@ரவைரB3I ஒ@M* U@Iy* ஒ@யாக இ48பைத தா* நIமாN :தN 
அLயாக எ[(e ைவBக:LuI. பரமா(eமா ஒ*பe அLக@N உhகைள உண0Te ெகா>Qறe. 
{hக> இைறவைன ேநாBQ ெசNQ�0க> ம2KI இைறவ* உhகைள ேநாBQ வ4வதா_I ைசவ 
5(தாTதI =கlI 5ற8பாக இ4BQறe. {hக> இைறவைன பா0BQ�0க>; ம2KI இைறவைன 
உhகைள ேநாBQ அ)க க4ைண ம2KI அ)க &Uரமாக பா0BQறா0. ச�ரI ெதாட0பான 
நடவLBைகக> அத* சார()G> உ4மாKI ேபாe Xiத(த*ைம Uைரவாக வTe அவ0 
உhகைள தo5BQறா0. {hக> இைறவைன ேநாBQ ஒ4 அL எ[(e ைவBQ�0க> ம2KI அவ0 
கm இைமB3I ெபாt)N உhகைள ேநாBQ ஒ*பe அL எ[(e ைவBQறா0. ைசவ 
5(தாTத()N, இைறவ* தா* பBத*, ம2KI அவ0 தனe பBதGB3> த*ைனேய தனB3> 
சT)BQறா0. பBத* எ*பவ0 5வi* பBத*, ம2KI அவ0 தனe இைறவGB3> த*ைனேய 
சT)Bக :ய25க> ேம2ெகா>Qறா0.  இTத ெநj:ைறM* ேயாகI, ராஜ ேயாகI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இத* பாைதMN பல*க> ம2KI �()க@* ஒ4 eைண8பயனாக 
ஞான ேயாகI அைமQறe. § 

மனதாN பரமா(eமாைவ உணர:Lயாe எ*பைத இe UளB3Qறe. சாZ5யாN 
பரமா(eமாைவ உணர:Lயாe. 7யaைனவாN பரமா(eமாைவ உணர:Lயாe. பரமா(eமாlB3 
ேவK எTத ெபய4I இ4Bக :Lயாe. அத23 ெபயo[வe அத23 உ4வI தTe aராகo8பத23 
சமமா3I. அதனாN ஒ8ப2ற இTத ஷI ெமாgMN, தா* கைரவைத அjT)4B3I சாZ5B3 
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ெபயoNைல, ெவKI இIைக8 மZ[ேம. ம2ற உண0தைல ேபால, இத23I y*Uைளl இ4BQறe 
ம2KI அe மன)* ஐTe aைலகைளuI பா)BQறe. § 

இAத இரgடா+ ப"#ைப ப)k: உhக> ைகMN இ4B3I இTத அழகான X(தக()N, rZ7ம 
ஞானBகைலைய :t வmண()N, ெபoய X(தகமாக ெகZLயான அZைடuட* மQd.5uட* 
வழhQu>ேளாI. அ)N 5ல கைல வLவhக> இTத மரXoைம8 ப)8y2காக X)தாக 
உ4வாBக8பZடைவ, ம2KI அைவ சாதனா cலமாக 7ய-மா2ற()* பாைதMN உhக> 
உ>மன)* ஆழI வைர ெசN_I பயண(ைத சTேதாஷமாக அGபU8பத2காக 
உ4வாBக8பZடைவ.  § 
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Gurudeva Portrait and Caption 

உhகqBகாக இTத உலகI ம2KI அTத0ேலாக()N இ4Te எ*ெற*KI ெப4Bெக[(e வ4I 
அ*X ம2KI அ~0வாதhக>,§ 

§ 

ச)Z, Uவாய 1#ரc[யWவா4  

நT)நதா சIyரதாய()* ைகலாச பரIபைரM* 162-ஆவe ஜகதா.சா0யா  

34 மஹாச*iதானI  

காவா$ ஆ&னI, ஹவா$  

ச234 ெபௗ0ண=, �ைல 4, 2001  

U4ஷா vTe வ4டI, 5103§ 

காவாMN ஒ4 நா> காைல இT)ரா ச0மா 34ேதவைர சT)(தா0, ம2KI அவரe X*னைகைய 
கmடeI, இ(தைகய ஆனTதI இைறவைன கmடாN மZ[ேம QைடB3I எ*K ஆ.ச0யமைடTத 
அவ0, வய^ேல மைலM* {0bd.5 y*XறI இ4Bக, ைவ_வா ந)B3 அ4ேக ஒ4 )orல(ைத 
ைகMN yL(eBெகாm[, 5வi* தoசன(ைத சTேதாஷமாக அGபUB3I ச234U* பட(ைத 
வைரTதா0.  
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The Master Course 

Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

Mரதான பo)U வZ#$  

Pradhāna Pāṭhyakramaḥ 

*धान पा./मः 

ேயாகI ெதாட0பான ஐIபe வ4ட உண0தNக@N இ4Te ெபற8பZL23I  vTe சமய()* 
rZ7ம ஞான ேபாதைனகைள, vTe சமய()* த2கால \ெம$MயN X(தகமாகlI,  ஒ4 5ற8பான 
:(ெதா38y* c*றாவe X(தகமாகlI Uளh3I 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல,  மனமார 
Uைழ8பவ0கqட* பQ0Qறe. இ)N :தN X(தகமான 5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI 
த2கால()23 ஏ2ப vTe சமய(ைத ப2j Uனா-Uைட :ைறMN அைமT)4BQறe, ம2KI 
இரmடாவe X(தகமான 5வெப4மாGட* வாdதN, vTe சமய()* த2கால கலா.சார()* 
அL8பைடMN அைமT)4BQறe. இTத c*KI ேச0Tதe தா* ஒ4 yரதான பM25 வ38X ஆ3I 
ம2KI இைத )ன:I, வ4ட()N 365 நாZகqI பLBக ேவm[I. 1957 வ4ட()N yரதான பM25 
வ38y* :தN ப)8X, அெமoBகாU* :தN vTe ேகாM^N வgப[வத23 வ4ைக த4I 
பBத0க@* ேதைவகைள |0() ெச$வத2காக உ4வாBக8பZடe.  இe அ8ேபா)^4Te: 
தi8பZட :ைறMN பM_I பாடhக>, அzசN வg8 பM25 வ38X ம2KI 1970 வ4ட()N 
காவா$ ஆ&ன()* 34 �ட()N ப)l ெச$ய8பZட ப*iரm[ ப)l நாடாBக> எ*K பல 
வLவhகைள ெப2K>ளe. அhQ4Te 1993 வ4ட()N ைசவ சமயI ப2j 3ழTைதகqBகான 
அழகான பM25 வ38X ெவ@வTதe ம2KI த2ேபாe 2001 வ4ட()N இ4பe வ4ட :ய25B3 
yற3, 5வெப4மாGட* ஒ4 )4 நடனI ம2KI 5வெப4மாGட* வாdதN ம2KI 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*K c*K பாடwNகளாக yரதான பM25 வ38X :tைமயான 
வLவ()N ெவ@வTe>ளe ம2KI ஒnெவா*KI அத* 1000-B3I அ)கமான பBகhக@N 
தகவNக>, உ>qண0lக> ம2KI சாதனாBகைள  ெகாm[>ளe. yரதான பM25 வ38y* 
:(ெதா38பானe, எhகளe நT)நாதா சIyரதாய()* ைகலாச பரIபைரM* மரXக@* பL 
அ]டாhக ேயாக()* Uoவான ெதா38XI UளBக:I ஆ3I. ராஜ ேயாகI எ*KI அைழBக8ப[I 
அ]டாhக ேயாக()N ெதாட0.5யா$ எZ[ அhகhக> உ>ளன, ம2KI அ)N ஒnெவா*KI 
தனB3 :*ன0 இ48பைத ெபாK(e அைமTe இ4BQறe. இயமI (கZ[8பா[), aயமI 
(கைட8yL(தN), ஆசானா (அhக<))), yராணாயாமா (c.78பM25), yர(யஹாரா (Xல*கைள 
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உ>:கமாக( )48XதN), தாரனா (ஒ4:க. 5Tதைன), )யானI ()யானI) ம2KI சமா) (ஆdTத 
5Tதைன) எ*பைத இTத ெதாட0.5யான எZ[ அhகhக> ஆ3I. § 

அjயாைமMN இ48பவ0க> அLBகL ஏழாவe ம2KI எZடாவe அhக()N இ4Te ெதாடhக 
U4IXவா0க>, ம2KI உடனLயாக {L(த பல*க> ஏ* QைடBகUNைல எ*K ெப4Iபா_I 
ஏhQ இ48பா0க>. இTத :(ெதா38X அைர w2றாm[ ேபாதைனக> ம2KI UளBகhக@N 
இ4Te ெபற8பZடe, ம2KI இe ெதாடBக()N இ4Te ஏ* ெதாடhகேவm[I எ*பைத 
த(eவI சா0Tத ெத@U* உK)யான அL8பைடuடGI நNெலாtBக(eடGI, 
ெதாடhகேவm[I எ*K உK)யாகlI ெத@வாகlI எ[(eைரBQறe. § 

இTத :(ெதா38y* :தN X(தகமான 5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI,  இTத இரm[ 
X(தகhக@N Uவா)Bக8பZ[>ள ப3)க@N உmைமயான :*ேன2றI ெபKவத23 அைத 
XoTeBெகாm[, y*ப2j ஆதரl வழh3வத23 =கlI ேதைவயான ைசவ vTe சமய()* 
த(eவ ஞானI சா0Tத ம2KI ேவத-ஆகம நIyBைகக>, மனaைலக> ம2KI எ)0பா08Xகைள 
வLவைம(e இ4BQறe. இTத :(ெதா38y* இரmடாவe X(தகமான 5வெப4மாGட* 
வாdதN, ைசவ சமய()* வாd:ைற, கலா.சாரI, 3[Iப வாdBைக, நNெலாtBகhகைள 
ேமIப[(eதN ம2KI தனB3I ம2றவ0கqB3I ெதாTதரl அ@B3I &ய பழBகhகைள UZ[ 
ெவ@ேயKவைத சIபTத8பZ[ இ4BQறe. இe இயமI, aயமI ம2KI 5jதளl ஆசனI ம2KI 
yராணாயாம()* (ஹத ேயாகI) \e கவனI ெச_(eQறe. அ]டாhக ேயாக()* :t 
அைம8XI :ைறயாக ேவைல ெச$வத23, 5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடனI ம2KI 
5வெப4மாGட* வாdத^N ஒ4 உK)யான த(eவI-கலா.சாரI சா0Tத அL8பைட 
காண8ப[வைத ேபால, ஒ4 பBத* தனe தi8பZட கmேணாZடI ம2KI வாdBைக :ைறயாக 
அதைன அGபவ(eட* ெதாட0Xப[(), yர.சைனகqB3 &0l கm[, வgபாZைட அ�3தN 
ேபா*றவ2j23 தனe அLமன)N ஏ2KBெகா>ளேவm[I. இTத :(ெதா38y* c*றாவe 
X(தகமான 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN ஐTe, ஆK ம2KI ஏழாI அhகhகைள அடBQu>ளe 
ம2KI இைவ அைன(ைதuI தi8பZட :ைறMN ஒ4 :ைற அGபU(த yற3 நாI 
5வெப4மாGட* நடனமாடlI வாழlI க2KBெகா>QேறாI. த(eவ ஞானI சா0Tத Uஷயhக@N 
நNல XoதN, ம2KI ஒ4 உK)யான அ08ப;8Xட* நNெலாtBக(eட* வாdBைகைய வாdதN 
எ*பe இத* ெபா4>. இ8பL8பZட அL8பைடைய அைம(த yற3, ஐBQயமாவ)N 
UவoBக8பZ[>ள ேயாகI ம2KI \ெபா4@யN ெதாட0பான அGபவhக> இயNபாகேவ வTe 
aைல(e a2Qறe.§ 

yரதான பM25 வ38X எ*Qற :(ெதா38X எனe பBத0க> வாdநா> :tவeI 
பLBகேவmLய ஒ4 )னசo பாடமா3I, ம2KI இைத ஒnெவா4 வ4ட:I ஒnெவா4 தைல:ைறuI 
ஆ$l ெச$யேவm[I. 3,000-B3I அ)கமான பBகhகைளB ெகாmட இTத ஆ$l :tவைதuI 
க[I :ய25M* cலI நாhக> நா*3 வoகைள ெகாmட 365 நT)நாதா r()ரhகளாக 
74BQu>ேளாI ம2KI இe 5வெப4மாGட* வாdதN நா*காவe பாகமாக அைமQறe. 
வாdBைகைய மா2jயைமB3I ஆ$வான yரதான பM25 வ38X 365 )னசo பாடhகளாக 
வLவைமBக8பZ[>ளe. பBத0க> இைத எTத ேநர()_I ெதாடhகலாI ம2KI எTத ேநர()N 
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:தN பாடI ெதாடhக8பZடேதா அTத ேநரI =கlI மhகளகரமான ேநரமாக இ4B3I ம2KI 
அத* yற3 365 பாடhக> :LuI வைர அைத வ4டI :tவeI ெதாட4hக>.  {hக> உhக> 
வாdBைகைய மா2ற தயாராக இ4TதாN, yரதான பM25 வ38ைப இ8ேபாேத ெதாடh3hக>.  
அ8பL இNைலெய*றாN, நாைள ெதாடh3hக>. yரதான பM25 வ38ைப பMNவத23 c*K 
வgக> உ>ளன அைவ 1) இைணயதளI cலமாக பMNதN; 2) bZLN இ4TeBெகாmேட 
பMNதN; and 3) :ைறயாக அzசN வgMN பMNதN.§ 

1. இைணயதள+ iலமாக பo=த=: இைணயதளI cலமாக பMNவைத உடனLயாக எTத 
ேநர()_I ெதாடhகலாI. இ*ைறய பாட(ைத இைணயதள()N www.himalayanacademy.com-MN 
yரதான பM25 வ38yN )னசo பாட8yoUN காணலாI. அNலe www.himalayanacademy.com/
email-news-B3 ெச*K ப)l ெச$வத* cலI நாI அதைன =*னzசலாக ெபற:LuI. ஏ8ரN 
மாத()* ம()MN த=d வ4ட8yற8Xட* பாடhக> ெதாடh3Q*றன, ஆனாN அதைன 
வ4ட()* எTத சமய()_I ெதாடhகலாI. வ4ட()* :தN நா> வரேவm[I எ*K {hக> 
கா()4Bக ேவmLய)Nைல. {hக> த2ேபாe>ள பாட(eட* ெதாடh3hக>, அe பாடI 
எm:132-ஆக இ4BகலாI, ம2KI பாடI எm: 131 வ4Iேபாe உhக> வ4டI :LTததாக 
aைன(eBெகா>qhக>. {hக> த(eவ ஞானI, யதா0(தI ம2KI &Uரமாக உண0.5கைள 
�mLU[I தகவNக> aைறTத பாடhகைள காணலாI, ம2KI இவ2j* cலI, ஒ4 நா()க4I 
வாdBைகைய ப2jய தனe 5TதைனையuI, இTத yரபzச()N வாdவத2கான இK) இலBைக 
மா2Kவத23I ேபாeமான சB)uட* Uளh3Qறe. இ8ேபாேத ெதாடh3hக>. இ*K =கlI 
மhகளகரமான நா>. § 

2. uab= இ,A./ெகாgேட பo=த=: bZLN இ4TeBெகாm[ yரதான பM25 வ38ைப 
பMNவத23 :(ெதா38y* c*K X(தகhகqI ேதைவ8ப[I. உhகளe )னசo பாட(ைத 
ஏதாவe ஒ4 )hக>Qழைமய*K 5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடன()* :தN <ேலாகI ம2KI 
அத* பா]ய(eட*  ெதாடh3hக>. அத* yற3 5வெப4மாGட* வாdதN X(தக(ைத )றTe 
:தN பாட(ைத பLuhக>. அத* yற3, 5வெப4மாGட* வாdதN  X(தக()* நா*காI 
பாக()N இ4B3I நT)நாதா r()ரhகqB3 ெச*K அ)N :தN r()ர(ைத பLuhக>. 
இK)யாக 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல )றTe :தN பாட(ைத பLuhக>. ஒnெவா4 
X(தக()N இ4TeI அ*ைறய பாட(ைத பL8பத23 7மா0 இ4பe a=டhக> ஆ3I. 
5வெப4மாGட* ஒ4 )4நடன()N 155 பாடhக> (<ேலாகhக> ம2KI பா]யhக>) மZ[ேம 
இ48பதாN, இTத X(தக()* 155-ஆவe பாட(ைத :L(தeI, \m[I ெதாடBக()N இ4Te 
ெதாடhகlI. இரmடாவe :ைற பL(e :L(த yற3 ெமா(தI 310 நாZக> :LT)4B3I, 
ம2KI \m[I :தN பாட()N இ4Te ெதாடh3hக> ம2KI 55-ஆவe பாடI வைர ெதாட0Te 
ெச*K, 5வெப4மாGட* வாdதN ம2KI 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல 365-ஆவe 
பாட(eட* ஒ*K8ப[(ehக>. {hக> இTத பாடhகைள வ4டI :tவeI ஒnெவா4 நாqI 
பL(தாN, உhகqB3>qI  vTe சமய()* அழ()G>qI உhகளe தi8பZட ஓL5யான, 
ஒ4 ஆழமான சாதனாைவ :L(e U[b0க>, ம2KI வாdBைகைய பா08ப)N மா2ற(ைத 
ஏ2ப[(eவத* cலI உhக> வாdைவேய  மா2Kவத23 இTத பM25 ேபாeமானதாக இ4B3I. 
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நடனமா[தN, வாdதN ம2KI 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^* yரதான பM25 வ38y* 
:(ெதா38ைப ஒnெவா4 வ4ட:I 3[Iப(eட* சTேதாஷமாக பL(e மQழலாI, தi8பZட 
:ைறMN பLBகலாI, காைல உணl, இரl உணl அNலe காைல |ைஜB3 yற3 |ைஜ அைறMN 
உரBக பLBகலாI. நIyBைகuட* தயBக=*j :*ேனKhக>. § 

3. ேம)பா;ைவlடI பo=த=: யதா0(தமான ம2KI ெசயN சா0Tத அ�3:ைறைய 
நா[ேவா4B3 yரதான பM25 வ38y* ேம2பா0ைவuட* பMNதN ெபா4(தமாக இ4B3I. இTத 
ேசைவைய vமாலய* அகாட= 1957 வ4ட()N இ4Te வழhQ வ4Qறe. இ)N ேச0வe 7லபI, 
ம2KI ஒ4வ0 அ.5ட8பZட அNலe எm;ம X(தகhகைள பய*ப[(தலாI. இதைன பLB3I 
ேபாe 5ல 3j8yZட பாடhகைள |0() ெச$e ப;(தா>கைள aர8பேவm[I. ஆ0வ(eட* 
இ4B3I மாணவ0கqB3 yர(ேயகமான ஒ4 இைணயதள 3tைவ அ�3I வச), இ*ேந0ேச0. 
ZராவN-<டL )ZடhகqB3 த>qபL ம2KI ஹவாMN இ4B3I ஆ&ன()23 வ4ைக த4I 
ேபாe yர(ேயக கவi8XI வழhக8ப[I. ேம_I தகவNகqB3 www.himalayanacademy.com/study/
mc/-ஐ அ�கlI.§ 

ஒ, அknைர: ஒ4 மாணவ* )யான(ைத eவh3I ேபாe, தனe )யானI :tைம 
ெபறேவm[I எ*பத2Bகாக அத23 அ)க ேநரI ஒeBக U4Iy ெவ@8Xற ெதாட0XகைளuI 
ேவைலையuI eறB3I எmணI வ_வாக aலlQறe. ஆனாN yரதான பM25 வ38y* 
ெம$Bக4(e இe இNைல. அவ0 )யான(ைத ப2j ெதoTeBெகா>வத23 :*பாகேவ 
ெவ@uலQN ேவைலMN இ4B3I ேபாe, ஏ2கனேவ &ய சB)கைள சT)(e இ4Bக வா$8X>ளe 
எ*பதாN அவ0 உலQN இ4Te UலQ இ4B3Iேபாe இ*GI அ)கமான &ய சB)க> UைளuI. 
ஒ4வரe வாdBைகMN அைன(e அIசhகைளuI ேமIப[(eவத23 yரதான பM25 வ38y* 
அzசN வgBகNUMN :BQய(eவI தர8ப[Qறe.  இத* :தN கZடமாக ஒ4 மாணவ* த*னாN 
இTத உலQN ேந0மைறயாக ப;Xoய :LuI எ*பைத,  தனe கடைமகைள :tைமயான 
ஆ2ற_ட* ெச$e, வாdBைகM* :t இயBக:ைறயான ெவ@uலகI, தனe மனI ம2KI தா* 
ஆQயைவ எ8பL வLவைமBக8பZ[>ளன எ*பைத இய_ண0lட* XoTeBெகாm[ 
a�8yBகேவm[I. அத* yற3 )ன:I ப(e, ப)ைனTe அNலe இ4பe a=டhக> நNல 
:ைறMN சB) வா$Tத )யானI ெச$வeI ம2KI பL8பLயாக மனைத வgநட(த yரதான பM25 
வ38y* பாடhக> ேபாeமானதாக இ4B3I. இத* yற3 நமe 5Tதைன மா2j 
அைம(eBெகாm[, யதா0(தI ம2KI ெவ@uலக Uஷயhக>, உ4வhக> ம2KI ஆடIபரhக> 
இNலாமN நமe தரaைலைய யதா0(தமாக நமB3> அைம(eBெகா>ள ேவm[I. ஒ4 :ைற நமe 
த(eவ ஞான அைம8X :tவeI ைசவ 5(தாTத()* 5Tதைனuட* இைணTe UZடாN, மனைத 
)யான()G> X3(eவe எ@தாக இ4B3I. அத* yற3 நாI ெவ@8Xற Uஷயhக> ம2KI 
ெலள�க வாdUN ஈ[பZ[ நமe )னசo வாdUN ேவைல ெச$eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, 
தரaைல எ*பe உ>@4B3I ஆ2றN ஆ3I ம2KI ஆ2ற^* ைமய:I பரமா(eமாlI ெம$யாக 
இ4B3I. § 

{hக> ஈ[பZL4B3I ஒnெவா4 நடவLBைகM_I அ)க சB)ைய X3(eவe :BQயமான 
Uஷயமா3I. அைத ைகUடாமN, அ)N ஈ[பாZ[ட* ேவைல ெச$)[hக>. அ)N :t 
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ஆ0வ(eட* இ4hக>. அ)N உ2சாக(eட* இ4hக>. அ8பL ெச$வத* cலI வாdU* 
ைமய()N இ4Tேத உடN வgயாக அ)க உM0 சB)ைய X3(eQ�0க>. ெலள�க Uஷயhக> 
இNலாமN யதா0(த()* தரaைலயாக பரமா(eமாைவ ைவ()4Te, இTத நரIX ஓZடhக> 
வgயாக ெதாட0Te உM0 சB) ெச*KBெகாm[ இ4BைகMN, 5வi* சB) உhகqB3>qI 
உhக> வgயாகlI ெச*KBெகாm[ இ48பதாN, 5வi* yரபzச நடன()* அhகமாக {hக> 
ெச$வைத {hகேள உmைமMN பா0(eBெகாm[ இ4BQ�0க>. இTத பM25ைய 
ேம2ெகா>வத* cலI, உhக> |0வ ெஜ*ம()N �mட8பZ[ ஆழமாக உ>மன)N ப)Te 
இ4B3I பல தைடக> ெவ@வ4வத23 :*னதாகேவ அதைன த[(e UடலாI, ம2KI 
5வெப4மாi* |ரணமான yரபzச()N, த0ம(ைத ெச$eBெகாmL4B3I ஒ4 ெத$வமாக 
உhகைள aைன(eBெகா>வைத ஒ4 X)ய பழBக(ைத எ@)N உ4வாBQBெகா>ளலாI. அ)க 
:*ேயாசைன ம2KI :LTத வைர அ)க சB)uட*, அைன(ைதuI :LTத வைர 5ற8பாக 
ெச$வத* cலI {hக> X)ய பழBகhகைள உ4வாBQB ெகா>Q�0க>. இTத அ�3:ைற 
தi8பZட ஆ*\க உண0தN ம2KI மா2ற()* பாைதMN ஒ4 ~ரான :*ேன2ற(ைத ெகாm[ 
வ4I. yரதான பM25 வ38y* அzசN வg கNUைய ேம2பா0ைவuட* பMNவைத 
ெதாடh3வத23 Umண8yBக எhகqB3 எtehக> அNலe =*னzசN அG8Xhக>. இe 
7லபமாக இ4Bகாe, ஆனாN பயG>ளதாக இ4B3I எelI 7லபமாக Qைட8ப)Nைல. § 

§ 
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பரமா-.மா 

அBேடாப0 3, 1959 அ*K, ஹவாMN இ4B3I ஓவா3 &U23 Uமான()N ெசNவத23 :*பாக, 
எhகளe சா* yரா*5<ேகா ேகாM^N, மனI ம2KI மன)* சாரI ப2j &Zைச ெப2றவ0கqB3 
இைடேய நடTத ஒ4 5jய �Zட()N கலTeBெகாmேட*. ஆ*\க காTத சB)ைய ெகாmட 
காரண உட^N இ4Te ஒ4வ0 ெவ@ேயj, க)oயBக சB)யாN உ4வாBக8ப[I 7(தமான 
ேவ)MயN மா2றhக@னாN 7(தமான 7யaைனைவ ெப2K, இK)யாக :tைமயான 
அTதரா(மாlட* இைணuIேபாe, �()யா3I சாIரா�xய(ைத 7யaைனlட* உZX3வத23 
:ய25 ெச$ேதாI. யாரா_I மனைத கடTத இTத அGபவ(ைத ெத@வாக UளBக :LயUNைல 
எ*றா_I, UளBக:Lயாதைத UளB3வத23 நா* =கlI ஊB3UBக8பZேட*. அe இ*றளlI 
X)தாகlI ெபாK(தமாகlI இ4BQறe. y*வ4I பBகhக@N, அTதரா(மாைவ ப2j நா* 
ைக8பட எt)M48பைத காணலாI.§ 

இTத ஊBகம@B3I UளBக()N இ4Te, மiத* மiதனாக இNைல எ*KI, மiத* கடl> 
எ*KI, அவனe ஆ*மாU* உ>ளா0Tத இயNX ெத$bகமானe எ*KI, ம2KI அe இைறவGட* 
ஒ*jM4BQறe  எ*பைதuI நாI க2KBெகா>QேறாI. கடlqட* ஆ*மாU* இTத ஒ2Kைம 
எ8ேபாeI இ4Te>ளe ம2KI மiதi* ஆ(ம ஞான(eB3> சாZ5  உ4வா3வத2காக 
கா()4BQறe. அத23 yTைதய வ4டhக@N, “) ெசN8 காZ” (அTதரா(மா) எ*ற 5jய 
X(தக()* பNலாMரBகணBகான yர)க> அெமoBகா ம2KI இT)யாUN அ.5ட8பZ[ 
பரவலாக UaேயாகI ெச$ய8பZ[>ளe. எnவளl பரவலாக எ*பத23 உதாரணமாக இTத 
சIபவ(ைத எ[(eைரBQேற*, ஒ4 :ைற ெத*iT)யாU* ஒ4 ெதாைல�ர Qராம()N ஒ4 
சாைலேயார()N எhகளe வாகன()* சBகரI பtதாQUZடe. அைத ~0 ெச$eBெகாm[ 
இ4B3I ேபாe, நாhக> அ8பLேய 72j()oTேதாI. அnவ8ேபாe மiத0க> எhகைள கடTe 
ெச*KBெகாm[ இ4Tதா0க>. 5je ேநரI கg(e, ஒ4 Qராம(e ெபoயவ0 எhகைள கவi(e 
எhகளe “ெசாTத ஊ0" ப2j Uசாo(தா0. நா* =கlI கm;யமாக ஒ4 5jய em[ yரrர(ைத 
அவoடI வழhQேன*. அவ0 எhகைள ஒ4 :ைற ேநாZட=Z[, அTத yரrர(ைத வாhக 
மK(eUZ[ தனe சZைட8ைபMN இ4Te ஒ4 5jய X(தக(ைத எ[(e, “எனB3 இைத(தUர 
ேவK எelI ேதைவMNைல. எனB3 ேதைவயானe எNலாI இ)N இ4BQறe,” எ*K �jனா0. 
அவரe ைகMN எனe “அTதரா(மா” X(தகI இ4Tதe. தனe க4(ைத இTத 
பo.சய=Nலாதவ0க@டI �jய yற3, தா* ேப5யe அTத X(தக(ைத எt)ய ஆ5oயoடI எ*K 
ெதoயாமN அhQ4Te நடTe ெச*றா0. இT)யா ம2KI இலhைகMN, இe “5jய ெபாBQஷI" 
எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI UளBக:Lயாத a0UகNப சமா)M* UளBகமாக அe 
க4த8ப[Qறe. ெதா3Bக8படாத இTத உைரைய {hக> பLB3I ேபாe, அைத ப2j 5T)BகாமN 
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அைத உணர :ய25 ெச$uhக>. அe வழhக8பZட அைறMN இ4Tத அ)0ைவ உணர :ய25 
ெச$uhக>. உhகளe உM0 சB)M* =கlI ஆழமான ப3)கைள உணர :ய25 ெச$uhக>. § 

34ேதவo* சமய8ப;M* ஆரIப கால()N தனe ெசாTத 3ர^N வழhQய அTதரா(மாைவ 
ேகZபத23: www.himalayanacademy.com/audio/self_god.html ெச*K பா0BகlI. § 
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§ 
 

ஒ4 மைலB 3ைகMN ஒ4 ேயாQ ஒ4 5வ^hக(ைத வgபZ[ )யானI ெச$தeI, அவரe மனI 
:tவeமாக ஆdaைலB3 ெச*K U[Qறe, ம2KI அவ0 தா* கடl> எ*பைத உண0Te  
5வi* |ரணமான yரபzச(eட* இைணTத aைலMN உ2சாக()N தனe இ4 கரhகைளuI 
உய0(eQறா0. இைத( ெதாட4I அ()யாய()* வைரபட(ைத இT)ய ஓUய0 )4. ஏ. 
ம;ேவ_வாN வைரTe>ளா0. § 
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இைறவைன அkவ. எ#பb  

க2பைன ய2KB கனNவg ேயெச*K                                                              52பைன எNலாz 
54ZL(த ேபெரா@8                                                     ெபா2yைன நாL8 Xண0ம) ேயா[2K(  
                 த2பர மாக( த3Tதm சமா)ேய. § 

)4மT)ரI 628§ 
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இைறவGட* ஒ4ைமைய உண0வேத, இTத வாdU_I ம2ற வாdU_I ஒnெவா4 பரமா(eமாU* 
இK) 3jBேகாளாக Uளh3Qறe. 5வெப4மாGI ஒ4 ஞாiuI சT)(e ஐBQயமா3I சhகமI 
இhேக 5()oBக8பZ[>ளe. 5வெப4மா* ஒ4 ஆலமர(eB3 அLMN உZகா0TeBெகாm[, 
ெத$bக(த*ைமைய தtlவத2காக உய0Tத aைலைய அைடTத பBதi* c*றாவe கmைண 
ெதாZ[ உண0Te, தனe அ4ளா5ைய வழhQBெகாm[ இ4BQறா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

"HகaSழைம 

பாட+ 1 

பரUவ+, வாh/ைகoI cbவான Zk/ேகா(  

“வாdBைகM* உmைமயான ம2KI இK)யான 3jBெகா> எ*ன?” எ*K த2ேபாe இTத 
Qரக()N வ5B3I பல0 Uய8yN இ48பைத ேபால :*ென8ேபாeI இ4Tத)Nைல. ஆனாN, 
ஒ4 மiத* தனe அjயாைம ம2KI உலQ* ெவ@8Xற Uஷயhக@N தனB3 இ4B3I 
அBகைறயாN மைறBக8பZ[ இ4BQறா0. அவ0 க0மUைனMடI yLபZ[, அLைமயாQ அத* 
கZ[8பாZLN இ4BQறா0.  அவ4B3 :*பாக இ4B3I :Lவான உண0(தNக>, அவரe 
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உண0)றGB3 அ8பா2பZ[ இ48பேதா[ அjl8|0வமாகlI ெத@UNலாமN இ4BQறe. 
மiதi* இK)யான ேவZைக ம2KI பoணாம வள0.5M* எNைல :Ll அTத 
மiதGB3>ேளேய இ4BQறe. இe மiதGB3> இ4B3I பரமா(eமாைவ ேபால ேவத o�க> 
ேப7I உmைமக> ஆ3I, ம2KI இதைன மனைத கZ[8ப[() Xi(த*ைமைய ெபKவத* cலI 
அைடயலாI. ¶வாdBைகM* :Lவான 3jBேகாைள ெதoTeBெகா>வைதuI, அைத 
அைடவைதuI, தைட ெச$வe க0மUைன எ*றா_I, அைத ஒ4 3jBேகாளாக ெசாNவeI தவK. 
இe எ8ேபாeI இ4Te>ளe எ*K ஞாiகqB3 ெதouI. இe பரமா(eமாவாக மாKவe ப2jயe 
அNல, ஆனாN {hக> எ8ேபாeI பரமா(eமாவாக இNலாமN இ4Tத)Nைல எ*பைத 
உண0வதா3I. அ8பLெய*றாN பரமா(eமா எ*றாN எ*ன? அe தா* பர5வI. அeேவ இைறவ*. 
ம2KI அe மனைத, எmண(ைத, உண0ைவ, கால(ைத, உ4வ(ைத ம2KI பரெவ@ைய 
கடTe>ளe. இத2காக(தா* மiத0க> அைனவ4I நா[Qறா0க>, ேத[Qறா0க> ம2KI 
ஏhQM4BQறா0க>. ேயாக()* cலI க0மUைனைய கZ[8ப[() த0ம(ைத :ைறயாக ெச$uI 
ேபாe, சB)க> அத* :Lவான aைலB3 உ4மா2றI ெப2K, {mடகால(eB3 :*பாக ேவத 
o�க> cலமாக கm[yLBக8பZட உmைமக> ெத@வாQறe. ¶ 5வெப4மாைன அவரe 
:tைமயான, எNலாI கடTத  aைலMN உண0தேல அTத இலBகா3I, ம2KI அைத உண4I 
ேபாe அeேவ உhகளe தi8பZட காலமா2ற, உ4வம2ற, பரெவ@ய2ற ச()யமா3I. அTத 
ச()யமானe 5T)B3I மனைத கடTe, உண4I இயNைப கடTe, ெசயNகைள கடTe அNலe 
U4()க@* இயBகI அNலe மன)* அைலகைள கடTe இ4BQறe. இTத ச()யமாக 
இ4Teெகாm[, அைத பா08பத* cலI சoயான அ�3:ைறைய வழh3வேதா[ 
அ�3:ைறMN ெவ@8Xற யதா0(தhகைள ெகாm[ வ4Qறe. அத23 yற3 உmைமMN அைவ 
மாையயாக பா0Bக8பZடா_I,  அைவ ஒeBக8ப[வ)Nைல. ¶�ல உட^N இ4B3Iேபாe 
ெந4Bகமான அGபவ(ைத அGபUBகேவm[I. பர5வ(ைத உண0வத2காக மZ[ேம ஒ4வ0 
\m[I \m[I �ல உட_B3> வ4Qறா0. அைத(தUர ேவK எel=Nைல. இ4Tதா_I, 
பரமா(eமா, அNலe பர5வI அGபUBக8பZட yறேக அe ஒ4 அGபவமாQறe. இ4Tதா_I அe 
அGபவேம இNைல, ஆனாN அe நடTe :LTத yற3 மiதi* மன)N ப)uமாK அைமTத 
சா()ய:>ள ஒேர அGமவம2ற aைலயா3I. அத23 :* அe ஒ4 இலBகாக இ4BQறe.  இTத 
உண0ைவ ெப2ற yற3, பரமா(eமா \e இ4B3I ஆைச {hQ U[Qறe. § 
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ஒ, ZழAைத தIைனேய கgyெகா(வைத ேபால 

ஒ4 3ழTைத கmணாLM* :*பாக :தN :ைறயாக a*KBெகாm[, cB3 ம2KI காeக>, 
கmக>  ம2KI வா$ எ*K தனe உ4வ(ைத பா0B3I 3ழTைதைய பா4hக>. எ8ேபாeI 
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இ48பைத உண0Te பா08பேத அGபவ()N ஏ2ப[I X)ய கm[yL8X ஆ3I. பர5வ:I அeேவ 
ஆ3I.  இe |=MN இ4B3I ஒnெவா4 மiத4>qI எ8ேபாeI இ4Te>ளe. ஆனாN 
ெவ@MN இ4B3I ெலள�க Uஷயhக@N ஈ[பா[ ஏ2ப[Iேபாe அe உ>ேள )4IXவைத 
த[BQறe. அைம)யாக இ4B3Iேபாe ெத@வாக பா0B3I சாZ5ைய yர)ப^B3I 3ள()N, 
மனBகmணாLMN rdTe இ4B3I இ4> அNலe மன)* ேம2பர8yN இ4B3I 3ழ8பhக@* 
52றைலக>, பா0ைவைய ~03ைல(e உண0வா2றைல 3ழ8yU[Qறe. ஒ4 ெத@வான 
கmணாLMNலாமN, தனB3 :*னாN இ4B3I தனe :க(ைத 3ழTைதயாN ந*றாக 
பா0Bக:Lயாe. பர5வ()* அGப(ைத :தN :ைறயாக ைககைள உண0வைதuI, தனe 
:க(ைத ெசாTதB கmகளாN பா08பைதuI ஒ8yடலாI. ஆனாN ஒ4வ0 தனe :க(ைத 
கm[yL8பைத ேபால, இe ஒ*K இ*ெனா*ைற கm[yLB3I அGபவI இNைல. இe 
பரமா(eமா த*ைனேய அGபU(e சT)B3I aைலயா3I. அGபவI, அGபவ<த0 ம2KI 
அGபவ(ைத ெப2றவ0 எNேலா4I ஒ*ேற. அதனாN தா* இe ெவ@மன)N y*ேனாBQய 
aைலMN மZ[ேம ப)l ெச$ய8ப[Qறe. ¶ெப4Iபாலாேனா0 இைறவைன ம2றவ0க> cலமாக 
பா0Bக :ய25BQ*றன0. ~ட0க> தனe 34ைவ இைறவனாக பா0BQ*றன0. மைனUக> தனe 
கணவைர இைறவனாக பா0BQ*றன0. பக(தா0கqB3 ேகாM^N இ4B3I yர)]ைட 
ெச$ய8பZட 5ைலக> இைறவனாக ெதouI. ஆனாN எ8ேபாeI அவ0களe பா0ைவB3 
y*Xற()N இைறவ* b2j4BQறா0. ஒ4 பBத* &Zைச ம2KI சhகNபhக@* cலமாக,  உலக 
வாdUN இ4Te UலQ தனB3> இ4B3I 3ைகB3> �ைழவைத தனe வாdBைகM* அhகமாக 
மா2jBெகா>வதாN மZ[ேம பரமா(eமா எ*Qற பர5வ(ைத உணர:LuI. அைம)யான மனைத 
கடTe o�களாN ேபச8பZட பர5வ(ைத, காலI ம2KI பரெவ@ைய கடTe எNலா உ4வ(ைதuI 
கைர(த UளBக:Lயாத பர5வ(ைத, ேதLBகm[ yLB3I உK)யான நIyBைகuட* 
ஒ4:க.5Tதைன, )யானI ம2KI ஆdTத 5Tதைன cலமாக நமB3> கவன(ைத :tைமயாக 
)ைச()48yய y*X ெபற8ப[I Xiதமான 7யaைனl எ*Qற ச.5தானTத()* சமா)ைய 
தBகைவ(eB ெகா>வதாN மZ[ேம நமB3> இ4B3I பரமா(eமாைவ நIமாN XoTeBெகா>ள 
:LuI. § 
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பரமா(eமாைவ ெதoTeBெகா>ள நாI தயாராக இ4BQேறாI எ*K நாI எ8பL 
ெதoTeBெகா>வe? பரமா(eமா ஆ*\க �)யாக பB3வமைடTe>ளe எ*K நாI எ8பL 
ெதoTeBெகா>வe? நாI ஒ4 பயண(ைத ெதாடhQ நமe இலBQைன ெத@வாக &0மாi(e 
UZடாN, ேவெறhQ_I இNலாமN நாI இ4B3I இட()N இ4Tேத ெதாடhக ேவm[I. நமe 
இலBைக ெத@வாக &0மாi8பத23, நாI எhேக இ4BQேறாI எ*பe ெதoT)4Bக ேவm[I 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_03.html%23para-2


ம2KI நாI த2ேபாe அhேக ெசNல U4IXQேறாமா எ*பைத &0மாi(eBெகா>ள ேவm[I. 
நாI அhேக ெசNவத23 நI=டI வgகqI மன உK)uI இ4BQறதா எ*பைத நI=டI 
ேகZ[Bெகா>ள ேவm[I. நாI உலைக UZ[.ெசNல தயாராக இ4BQேறாமா அNலe உலQ_I 
உலQ23I ேம_I 5ல கடைமகைள |0() ெச$ய ேவmL இ4BQறதா? நாI நமe கட*கைள 
எNலாI )48y ெச_()UZேடாமா? நமe க0மUைனகைள அGபUBகாமN உலைக UZ[ 
நIமாN yoய:Lயாe. பாசI, பைட8பா2றN, ெசNவI, ெதாgN �)யான சாதைன, ேப0 ம2KI Xகd 
எ*K மiத* aைறேவ2ற U4IXI ேம_I 5ல ஆைசக> இ4BகலாI. 74hக. ெசா*னாN, 
நமB3 இ*GI ெலள�க வாdUN ஈ[பா[ ம2KI ப2Kக> இ4BQறதா? வாdBைக வழh3I 
இK)8பயண(eB3 நாI தயாராக இ4BQேறாமா? அகhகார(ைத அgைவ அGபUBக, 
சாதனாBக> வழh3I க]டhகைள சQ(eBெகா>ள நாI தயாராக இ4BQேறாமா? அNலe “நா*" 
ம2KI “எனB3” எ*K இ4B3I உலQ* அ)கமான 7கhகைள அGபUBக U4IXQேறாமா? 
இTத ெஜ*ம()N சoைய, Qoைய, ேயாகI அNலe ஞானI எ*ற நா2பதhக@N, வாdU* எTத 
aைலMN நாI �ைழTe இ4BQேறாI எ*Qற பoணாம வள0.5 ப2jய Uஷயமா3I. பரமா(eமா 
ஆ*\க �)யாக பB3வI அைடTதeI, பரமா(eமாைவ ெதoTeBெகா>ள நாI எ8ேபாe தயாராக 
இ48ேபாI எ*பe நமB3 ெதoTeU[I. ¶ஒ4வ0 தனe |0வ ெஜ*ம yைண8yN ேசாகமாக 
3ழ8பமான aைலMN இ4TeBெகாm[, yற8பாN ெச$யேவmLய தனe த0ம(ைத அNலe 
ேத0Tெத[Bக8பZட தனe த0ம(ைத உ2சாக(eட* ெச$யாமN X)ய க0மUைனகைள ெச$தாN, 
அவரe ேசாIேபj(தனI காரணமாக நIyBைகM*ைம ஏ2ப[I. பq அ)கமாக இ4B3Iேபாe 
ஒZடகI ெமeவாக ெசNQறe, ம2KI 7ைம இ*GI அ)கமாQUZடாN அe a*KU[Qறe. 
7ைம தாhQகqB3 எTத அவசர:I இ4Bகாe, சTேதாஷ:I இNலாமN  a*KBெகாm[ 
இ4BQறா0க>. அவ0க> தhக> ைகக@N yர.ைனகqட*, அைத UZெடாgBகlI மன=NலாமN 
a*KBெகாm[ இ4BQறா0க>. ¶y>ைளயாைர வணh3வதாN த0ம()* பாைதB3 வg 
yறBQறe. அவoடI சரணைடT)[hக>. அவராN மZ[ேம இTத அ)சய(ைத உhகqB3 aகd(த 
:LuI. அவ0 ஆ*\க வள0.5ைய ெபKவத2காக மனI ம2KI உண0.5க> ெதாட0பான 
தைடக@N இ4Te U[தைல அ@BQறா0. அவ0 ெலள�க வாdU* 7ைமகைள {B3Qறா0.  3[Iப 
வாdU* Qரஹ<த த0ம()* |ரணமான வாdBைகைய வாdவத23, த*ைன உ4வம2ற பர5வமாக 
உணராமN yரபzச()N இ4B3I எNலா உ4U_I Uயாy(e aைல(e இ4B3I Xiதமான 
7யaைனவாக உண0வதாN, ச.5தானTத()* எNலாI அjTத ேபo*ப(ைத அத* 
aைறேவ2றமாக ெகாm[ வ4Qறe. ஆI, ஞாேனாதய பாைதMN ஒ4 அவசர aைல aலlQறe, 
ஆனாN நாI நமe க0மUைனகைள இறBQUZ[ த0ம()* பாைதMN ெச*றாN மZ[ேம இe 
சா()யமா3I. அ8ேபாe தா* உmைமயாக ேயாக(ைத பM25 ெச$e அ)N :tைமைய 
ெபற:LuI. ¶vTeBக@N அைனவ4I ஒ4வ0 Uடாe Xன0ெஜ*ம(ைத நIXQறா0க>. ஒnெவா4 
ெஜ*ம()_I :Lவான ஒ2ைற 3jBேகாைள ேநாBQ ேம_I பல 3jBேகா>கைள aைறேவ2ற 
ேவm[I, ம2KI பல yறUக> ந*றாக வாdTத yற3 நமB3 :*பாக இTத வாdநா@N :ய25 
ெச$ய( த3)யான ஒேர 3jBேகாளாக இைவ மZ[ேம ெத*ப[I. ம2ற எNலா ஆைசகqI, ம2ற 
ேநாBகhகqI இலZ5யhகqI ச.5தானTதI ம2KI பர5வ(ைத  உண4I 5TதைனM* 



yரகாசமான ஒ@B3 :*பாக மhQ U[Q*றன. ¶நமe ெப2ேறா0கqB3, ெசாTதhகqB3 ம2KI 
ச:தாய(eB3 நமe கடைமகைள aைறேவ2KI ேபாe, நாI ஒ4 நNல 3[Iப(தைலவராக ம2KI 
நNல 3Lமகனாக இ4Te உடN ம2KI உண0lட* X()சா^(தனமான வாdBைகைய வாழலாI. 
இைவ பல4B3 இயNபான 3jBேகா>களாக இ4B3I. இைத ஒ4 வாdநா@N சா)(தeI, இTத 
:ைறைய எ)0கால வாdBைகக@N ெதாட0Te கைட8yL8ப(தN, ஆகமhக> ம2KI 
ேவதhக@N, அ)_I 3j8பாக உபaடதhக@N இ4B3I உmைமக@* ெத@வான அjlண0l 
தகவைல ெபKதN, ம2KI  வgபாZL* உதUuட* 5வெப4மாi* ெபoய ேகாMNக@N ஒ4 
தi8பZட ெதாட0ைப உ4வாB3வைத8 ேபா*ற =கlI Xiதமான ம2KI அ)க கLனமான 
3jBேகா>கைள ேநாBQ பoணாம வள0.5 ெபKவைதuI எ@தாB3Qறe, § 
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yராணாயாம()* cலI yராண சB)கைள கZ[8ப[(eதN, மனI ம2KI உண0ைவ 
7(த8ப[(eதN அNலe XiதமாB3தN, பதZட(eட* இ4B3I ெவ@8Xற மனI ம2KI அத23 
=க அ4காைமMN இ4TeBெகாm[ பயI, ேகாபI, பைக ம2KI ெபாறாைமB3 வgவ3B3I 
பாeகாBக8பZட ஞாபhக@* ேச=8XBQடhகாக Uளh3I அLமன)N ெதாட0TeBெகாm[ 
இ4B3I இயBக(ைத அடB3தN எ*K இ*GI பல 3jBேகா>கைள அைடயேவmL உ>ளன. 
நமe |0வெஜ*மI, நமe எ)0கால(ைத வmணமயமாBQ, அைத பத8ப[() உmைமMN 
உ4வாBகlI ெச$Qறe. நாI aகdகால()^4Te கடTதகால(ைத :tைமயாக கைளெய[(e, 
aகdகால()N எ)0கால(ைத உ4வாB3QேறாI. ¶இTத உண0lக> அைன(eI நா*3, ஐTe, 
ஆK ம2KI ஏழாI rZ7ம ஞான சBகரhக@* :()ைரகைள உைடB3I ஆ2றN=Bக சB)யா3I. 
இTத உM0 சB)ைய ஒ4:ைற கZ[8ப[(), உZXறமாக )48y உ4மா2jய yற3, அe ஆ*\க 
ெசயN:ைறைய :*ேனாBQ இயB3Qறe. நமe பாைத உயoய இயNைப எt.5�Z[வத2காக 
க[I :ய25க> ேம2ெகா>qI அேத சமய()N அேத இலZ5ய(eட*, \தI இ4B3I �daைல 
இயNைப  ேந0மைறயாகlI 7யaைனlடGI எ)0ெகாm[, ேபராைசB3 ப)லாக ந*ெகாைடக> 
வழhQ, ெபாறாைம ம2KI பைக ம2KI ேகாப(ைத அடB3வேதா[ a2காமN அைத 
எ)0ெகா>வதா3I. ¶மBக@N பல0 த*iடI மனI, உடN ம2KI உண0.5க> இ4BQறe 
எ*பைதuI, அவ0கqB3> இ4B3I பரமா(eமா {mடநாZக> {L(e இ48பேதா[ 
அளUட2கoயதாக இ48பைதuI XoTeBெகா>வe இNைல. அவ0க> தhகைள ஒ4 மனமாகlI, 
ஒ4 உடலாகlI aைனBQறா0க> ம2KI  :*ேப வைரயKBக8பZட ேந0மைற ம2KI எ)0மைற 
உண0lகைள ெகாmடவ0களாக தhகைள உண0Qறா0க>. ஆ*\க பாைதMN :*ேனKவத23, 
அவ0க> இைவ இNைல, ஆனாN அவ0க> உmைமMN தhக> மனைத கZ[8ப[(), த0ம(ைத 
aைறேவ2j க0மUைனB3 &0l கா�I ேநாBக(eட* உண0lகைள இயB3I, எ*Kேம 
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இறBகாத yரகாசமான 7யaைனl>ள பரமா(eமா எ*பைத XoTeBெகா>ள ேவm[I. பயI, 
கவைல ம2KI சTேதகhக@* வழBகமான பதZட aைலMN அdaைல உmைமகைள காmபe 
சா()ய=Nைல. அ(தைகய நப0:"நா* பயTe இ4BQேற*. நா* கவைலuட* இ4BQேற*. நா* 
3ழ8ப()N இ4BQேற*. எனB3 உடNநலI சoMNைல,” எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. 
அவ0 த*ைன ப2j =கlI 3ைறவாக எைடேபாZ[, )ன:I இ8பLேய aைன(eBெகாm[ 
இ48பா0. ¶நாI யா0 எ*பைத தவறாக அைடயாளI காmபைத aைனUN இ4Te அக2ற ேவm[I. 
சாதனாைவ நாI =கlI &Uரமாக ெதாடh3I :*ன0, மன)* c*K aைலகளான:Uலh3ண0l 
(இ.சாlண0l), அjlண0l, ஆ*\கlண0ைவ XoTeBெகாm[ நIைம ந*றாக XoTeBெகா>ள 
ேவm[I. இத23 5je காலI, )யானI ம2KI ஆ$l ேதைவ8ப[I ம2KI Uலh3ண0l>ள 
மனI, அjlண0l>ள மனI ம2KI eைண ெம$zஞான மன)* ெம$யான அGபவ(eட* இTத 
ஆ$l :Lயேவm[I. மனைத :tைமயாக ெம$ெபா4ைள( ேத[பவேர  காmபதா_I, தா* 
மனமாக இ4Bக:Lயாe எ*பத23 அவேர சாZ5யாக Uளh3வதா_I, தா* ேவெறா*K எ*Qற 
நIyBைக அவ4B3 yறBQறe. அத* yற3 மனI தனe ெம$zஞான aைலMN Xiதமாக 
இ4BQறe எ*பைத நாI உண0QேறாI. சoயான XoTeண0ைவ ெப2K, உ>qண0l அNலe 
UலhQ* 3ணhகைள உ4மா2Kவத* cலமாக வாdBைகM_I அjவா2ற^_I, அத* 
உ>ளா0Tத Xiத(ைத ேநாBQ அைழ(e ெசNவைத( தUர நாI அைத Xi(த8ப[(த 
ேவmLய)Nைல.  இe உ>@4Te ெவ@8Xறமாக ெச$e :LBக8ப[Qறe. இe ேதா*Kவைத 
ேபால அnவளl கLனமாக இ48ப)Nைல. § 

ெவ(P/Sழைம 
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ெமxயான ேயாக-./Z ெசxயேவgbய cIேன)பாyக(  

நாI ஞாேனாதய பாைதைய y*ப2Kவத23 aகdகால()N வாழேவm[I. காலI ம2KI பரெவ@ 
=கlI ெம$யாக ெதouI மன)* �daைல உலQN, நாI கடTத கால(ைத ப2j கவைலMN 
இ4BQேறாI அNலe எ)0கால(ைத aைன(eBெகாm[ இ4BQேறாI. இைவ இரm[I கலTe 
7யaைனU* சாZ5ைய 3ைறBQ*றe. கடTதகால()N அNலe எ)0கால()N வாdவe நIைம 
இnவாK பா)BQறe: கடTத கால அGபவhகைள அ)_I 3j8பாக மன)N ெத@வாக ப)Te 
இ4B3I கச8பான கடTதகால அGபவhகைள க2பைன ெச$வதாN, நமe எ)0கால பா0ைவைய 
மைறBQறe. எ)0கால()N வாdவதாN நமe அjவா2றN, உண0.5 ம2KI ஆைசக> அளlB3 
அ)கமாக �mட8ப[Qறe. எ)0கால(ைத மனI சா0Tத கனl48XைனU* ச2K உயoய aைல 
எ*K ெசாNலலாI. கடTதகால:I எ)0கால:I சம அளUN உmைமய2றைவயாக இ48பேதா[ 
ஆ*\க UoவாBக()23 தைடயாகயாகlI Uளh3Qறe. aகdகால()N ெசயNபZ[Bெகாm[ 
இ4B3I ஒ4வ0 தனe மன)* \e கZ[8பாZ[ட* இ4BQறா0.  இயNபாகேவ அவ0 அ)க 
சTேதாஷ(eட* அ)க ெவ2jகைளuI ெபKQறா0. அவ0 தனe ஒnெவா4 ப;ையuI :t 
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கவன(eட* ெச$Qறா0, ம2KI இத2கான பலைன அவ0களe ேவைலM* தர()_I அவ0 
:க()N இ4B3I ெபா^U_I காணலாI. அவ0 ெச$uI ேவைல எnவளl சாதாரணமான அNலe 
மTதமான ேவைலயாக இ4Tதா_I அவ4B3 அ_8X ஏ2படாe. அவ4B3 எNலாI 
ஆ0வcZ[வதாகlI, சவாN U[வதாகlI, )48) அ@8பதாகlI இ4B3I. aகdகால()N வாtI 
நப0 )48)யான நபராக இ48பா0. ¶ேயாக(ைத ெச$வத23 அGம) ெபKவத23I y>ைளயா0 
ம2KI :4க8ெப4மாi* அGBQரகI ேதைவ8ப[I. :4க8ெப4மா* உய0aைல ேயாக 
பM25களான 3mட^iM* கடl> ஆவா0. UoவாBகhக> அைன(eI 3mட^iu>qI நமe 
rB3ம உடNக@N இ4B3I சBகரhக@_I நைடெபKQறe. :4க8ெப4மாGட* வ_வான 
உறl ஏ2பZட yற3, 34U* அGம) ம2KI வgகாZட_ட*, உmைமயான ேயாக(ைத 
ெதாடhகலாI. இNைலெய*றாN ஒ4வ0 எnவளl ேநரI உZகா0Te )யானI ெச$தா_I, எnவளl 
:ைற :ய25 ெச$தா_I, அTத )யான:I :ய25uI பல* அ@Bகாe. அhேக ெந48X 
இNலாததாN, சB) இNைல, ஆ2றN இNைல ம2KI எTத மா2ற:I இNைல. ேதவ0க> ெந48ைப 
கZ[8ப[(eபவ0க>  ம2KI இTத aைலMN பBதGB3 &Uரமாக உதU ெச$e, 5வெப4மாi* 
அ4QN அவைர ெகாm[ வ4Q*றன0. இைறவi* மனமான ச.5தானTத()23> ேயாQ 
கல8பத23 :*பாக, அவ0 ஆdTத aைலMN இ4B3Iேபாe 5வெப4மாi* பாத(ைதேயா 
அNலe உ4வ(ைதேயா பா0BகB�[I. உ4வ(eட* இ4B3I இைறவGI ேதவ0கqI 
உ4வ=Nலாத இைறவைன பா08பத23 நமB3 உதU ெச$Qறா0க>. § 

ச[/Sழைம  
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ஞா[oI க,-.  

5வெப4மாைன ேத[வத23 :*பாக தா* 5வெப4மானாக இ48பைதuI  இ4Tத(ைதuI ப2j 
பல4B3 ெதoயாe.  அவ0க> தhகளe தi8பZட அகhகாரI ம2KI அjயாைம என8ப[I 
ஆணவ()* yLMN இ4BQறா0க>. நாI 5வெப4மாiடI இ4Te வT)4BQேறாI எ*பைத 
உண0Tதlட*, 5வெப4மாiடேம )4IXI வg ெத@வாக வைரயKBக8ப[Qறe. நாI 
5வெப4மாiடI இ4Te வTேதாI எ*KI 5வெப4மாGட* வாdQேறாI எ*KI நாI 
5வெப4மாGBேக )4IXQேறாI எ*பைத உண0வேத ஒ4 3j8yZட 3jBேகாைள 
அைடவத2கான ெசயNபாZLN :BQய ப;க> :Lவைடவைத 3jBQ*றe. இe மZ[I 
ெதoTதாேல பாைத ெத@வாQ U[Qறe ம2KI  நமe cலமாகlI நமe பரமா(eமாவாகlI 
Uளh3I இைறவiடI )4IXவத23 நIைம �mL U[Qறe. நமB3 :tைமயான அGபவI 
இNலாத ேபாeI நமe பா0ைவ வைரயKBக8பZL48பதாN நாI எ)0மைறகைள மZ[ேம 
காmQேறாI. எNலா :ரmபா[கqB3I &0l கm[ எNலா ேக>UகqB3I ப)ல@8பத23 ஒ4 
அ�3:ைற உ>ளe.  இ*GI அGபUBகாதe  இ*GI XoTeBெகா>ள8படUNைல. 
அGபU(e XoTeBெகாmடeI, அைம) ேதா*KQறe. ¶ சஹ<ர சBகரI  Ug(ெதtவe ம2KI 
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கZடUd(eBெகாmட மனI, த*ைன உ4UNலாத உM0சB)யாகlI உMர2ற சB)யாகlI 
எNைலகைள கடTe ெச*K, yற3 \m[I உ4வhக@* அGபவ()23 )4IXQறe எ*ற 
கmேணாZட:I மZ[ேம  இhேக aகtI ஒேர மா2றI ஆ3I. அTத aைலMN அGபவhக> 
இ*GI இ4Tதா_I, அைவ இi கZ[8ப[(eவதாக இNைல. ஒ4 சாதாரண மiதi* உட^N 
உmட உணைவ ெசo8பத2காக மZ[ேம உயேர எt.5 ெபKI ெந48X எ*Qற உM0சB), 
ஞாேனாதயI ெப2ற மiதi* உ.சTதைல வைர எt.5 ெப2K, அhQ4B3I :()ைர வgயாக 
எoTe U[Qறe ம2KI அவரe 7யaைனlI அதGட* ெச*K U[Qறe. a.சயமாக அவ0 ஒ4 
சாதாரண மiதiடI இ4Te ேவKப[Qறா0. அவ0 இறTeU[Qறா0. அவ0 மKyறU எ[(தா0. 
இவ0 X(தகhகைள பLBகாம_I, ம2றவ0க> தhகளe அjைவ இவ4B3 ேபா)Bகாம_I, பல 
Uஷயhகைள ெதoTதவராகlI த3) ெப2றவராகlI இ48பா0. இவரe க4(eBக> மTதமாக 
இNலாமN சoயாகlI, ெத@வாகlI இ4B3I. அவரe எmணhக> இ.சாlண0l, அjlண0l 
ம2KI ெம$zஞான உண0l அNலe ஆ*\கlண0l எ*K 7யaைனU* அைன(e aைலக@_I 
:ைறயாக ெவ@8ப[Qறe. அவ0 aகdகால()N வாdQறா0, ம2KI அவ0 தனe அைன(e 
ேவைலM_I :tைமயாக aைல(e இ4BQறா0. ¶ஒ4 பரமா(eமாைவ ஞாiயாக மா2KI 
உZXற()N இ4B3I U()யாசI காரணமாக, அவ4B3 தா* யா0 எ*K ெதouI ம2KI {hக> 
யா0 எ*KI ெதouI. அவ4B3 உmைமuI ெதouI ெபா$uI ெதouI. அவரe மன)* உZXற 
ெசயNபா[க@N தனe வgைய ெதoTe ைவ()48பe இ*ெனா4 U()யாசI ஆ3I. ேதைவய2ற 
ெவ@8Xற ேபாB3வர(e வச)MNலாமN, தனe ெசாTத 747 Uமான()* cலI அவராN எh3I 
பய;Bக :LuI. ெதாைல �ர()N நடTeBெகாm[ இ48பe அவ4B3 ெதouI. தனe ெசாTத 
ம2KI ம2றவ0களe க0மUைன ம2KI த0ம(ைத ப2juI 7யaைனlட* அjTe இ48பா0. :*X 
3j8yட8பZட சBகரhகqB3> அவ0 �() அைடTe இ48பதாN, அவ4B3 �ல உட^N 
இ4Te தiைம8ப[(த8பZட aைல எ*K ஒ*KI இNைல. அவ0 ம2றவ0கqB3I உல3B3I 
பoசாக மZ[ேம இ48பா0, ம2KI அவ0 தhQM4B3I உய0Tத aைலMN இ4Te எNலா 
உMoனhகqB3I சB)ைய ெபாgTe சாதகமாகlI பாeகா8பாகlI இ48பா0. ஞாேனாதயI 
ெப2ற உM0 சB)யான ஞாi இ4ைமைய கடTe பா0BQறா0 ம2KI அைன()_I இ4B3I 
ஒ4ைமைய அjT)4BQறா0.  இTத yரகாசமான நப0 ஒ@uI அ*XI aைறTe இ48பவ0. அவ0 
எh3I எNலா மiதo* உ>qI இைறவைன பா0BQறா0. அவ0 எTத ேவKபாZைடuI பா0Bகாத 
ஒ4 எ@ைமயான மiத0. அe தா* அவoடI இ4B3I U()யாசI.§ 

ஞாo)*/Sழைம 
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அIMI பாைத  

எhகளe ேகாM^* |hகாUN, பல ைசவ(eறUக@* பாைதMN நாhக> நடTeBெகாm[ 
இ4BQேறாI. நாhக> ஒ*Kேச0Te வரலா2ைற XரZL பா0B3Iேபாe உmைமயான மBக> 
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உmைமயான வாdைவ வாdTe, யதா0(தமாகlI, 5லசமயI cட(தனமாகlI, ம2KI 
5லசமயhக@N Xmப[(eவதாகlI ெசயNப[வைத பா0()4BQேறாI. அவ0க@N 
ெதாgலாள0க>, அரச 3[Iப(ைத ேச0Tதவ0க>, இNல(தர5க>, ேயாQக>, Uயாபாoக> ம2KI 
ஜா)M* அL8பைடMN yoBக8பZட ஒ4 ஆ*\க ச:தாய:I இ4Tதா_I அவ0க@ட()N ஒ4 
ஒ2Kைம இ4Tதe. அவ0க> 5வெப4மாைன ேந5(தன0. அe தா* அவ0களe பாரIபoயI. இTத 
5வைன அைடuI பாைதMN அவரe அ4qB3 பா()ரமா3I நIyBைக எhக> எNேலாoட:I 
இ4BQறe எ*பe அவ0களe அjU8பாக இ4BQறe. இTத ஆmகqI ெபmகqI ஆMரI, 
வ4டhகqB3 :*பாக அவ0க> இ4Tதைத ேபால aைனUN ைவ(eBெகா>ள8ப[வா0க>. இTத 
பாைதMN, {hக> ஒ4 மாெப4I o�யாகேவா அNலe ந*3 பM258ெப2ற ேயாQயாகேவா 
இ4BகேவmLய அவ5ய=Nைல. {hக> ஒ4 மாெப4I த(eவ ஞாiயாக இ4BகேவmLய 
அவ5ய=Nைல. உhகqB3 சம<Q4தI ெதoயேவmLய அவ5ய=Nைல. இைறவ* \e அ*X 
ெச_(ehக>, ம2KI அeேவ எNேலா4>qI உMo* உMராக இ4BQறe. அைனவ4B3>qI 
இைறவ* ஒ@M* ஒ@யாக இ4BQறா0 எ*பைத உண0வத23 ஒ4வ0 எ@ைமயாகlI 
3ழ8ப=Nலாம_I இ4Bகேவm[I, ம2KI இதனாN உhகளe 7யaைனl cலமாகlI, அLமனI 
cலமாகlI, ெம$zஞான மனI cலமாகlI ெத@வான உண0தNக> ெவ@8பட:LuI. ¶இe 
=கlI எ@ைமயானe: நமe உட_B3> இ4B3I சB) yரபzசI :tவeI Uயாy(e 
இ4BQறe ம2KI இைவ அைன(eI 5வெப4மாiடI இ4Te ெவ@வ4Q*றன. இe =கlI 
எ@ைமயானe: நமe எmணhகைள ஒ@ர ைவB3I ஒ@யானe, அe நNல எmணமா அNலe 
ெகZட எmணமா எ*K கவைல8ப[)Nைல ம2KI அத23 எTத U48ப:I இNைல. அTத ஒ@ 
ஒnெவா4 எmண(ைதuI yரகா5Bக ைவBQறe. அTத எmணhகைள UலBQUZடாN {hக> 
ெவKI ஒ4 ஒ@ மZ[ேம எ*பe Xல8ப[I. ¶உhக> எNேலா4B3I ெதoTதைத ேபாலேவ ைசவ 
5(தாTதI ஒ4 =கlI எ@ைமயான பாைத. உhகqB3>  எ8ேபாeI அ*ெபGI உண0ைவ 
பராமo8பத23, {hக> 7ய கZ[8பாZ[ட* இ4Bகேவm[I எ*பதாN, இTத  அ*X ம2KI பB) 
கலTத பாைத 7யBகZ[8பாZ[ட* இ4B3I U48ப(ைத ஏ2ப[(eQறe. அ*ெபGI உண0ைவ 
ெபKவத23 {hக> உhகைள ஒthQ8ப[()B ெகா>வ)Nைல. ஒtBகI ேம_I அ)க அ*ைப 
ெகாm[ வ4I காரண(தாN, உhகqB3 அத* \e U48பI ஏ2ப[வதாN, உhகqB3 
அ*ெபGI உண0l �()யாQ அத* yற3 உhகைள {hக> ஒth38ப[()Bெகா>ள 
U4IXQ�0க>.  ¶இைறவைன ெவ@MN வgபZ[, நமB3> இைறவைன கm[Bெகா>வe ைசவ 
5(தாTத()* பாைத ஆ3I, ம2KI இரm[I ஒ*K ேச4I ேபாe :tைமயான மா2றI 
aகdQறe! அதாவe {hக> :*X இ4Tதைத Uட மாKபZ[ இ4BQ�0க>. உhகqB3 
U()யாசமான ஆைசக> இ4BQ*றன. {hக> :tைமயான மா2ற(ைத அைடTe>ளதாN 
உhகqB3 மாKபZட ெசயN ேநாBகhகqI, வாdUN மாKபZட இலB3கqI இ4BQ*றன. 
உhகளe பைழய வாdBைகைய பா0(e {hக> "அe இ*ெனா4வ*," எ*K �KQ�0க>.  ஏ*? 
ஏென*றாN {hக> உhகqB3> உmைமயான ஒ*ைற கm[Bெகாm[ இ4BQ�0க>. 
உhகqB3> இ4B3I எmணhக> உmைம இNைல, ம2KI அைவ மாjBெகாm[ 
இ4BQ*றன. உhகqB3> இ4B3I உண0lக>  உmைம இNைல ம2KI அைவ மாjBெகாm[ 



இ4BQ*றன. 5வெப4மா* உhகqB3> இ4BQறா0 ம2KI அ)N மா2றI எelI இNைல. 
நாத(ைத ேகZக :L(தவ0கqB3 காைல, ம)யI ம2KI இரl, ம2KI ஒ4 வ4ட()* 365 
நாZகqI அTத உ>ெளாைச ஒேர மா)oயாக இ4B3I. உhக> எmணhகைள ஒ@ரைவB3I 
ஒ@, வ4ட()* 365 நாZகqI, ஒ4 நா@* 24 ம; ேநர:I ஒேர மா)oயாக இ4B3I. அe 
உhக> கனlகqB3I ஒ@ வழh3Qறe. ம2KI உhக> உட^* சB)க> அைன(eI 
5வெப4மாiடI இ4Te வ4Qறe. ¶5வெப4மா* உhகqB3 =கlI அ4காைமMN 
இ4BQறா0. த=d ைசவ சமய()* eறUகளான நாய*மா0க> நமB3 நNல பாட(ைத 
XகZ[Qறா0க>. அவ0க> பல தவKக> ெச$தா_I, 5வெப4மா* \e இ4B3I அ*y* 
காரணமாக yைழ(eBெகாmடா0க> ம2KI அத* வgேய எelI 3jBQடாமN அ*ைப 
பாeகா(e வTதா0க>. ஆI {hக> 5வெப4மா* \e அ*X ெச_(eQ�0க> எ*றாN {hக> 
ம2ற எNேலா0 \eI அ*X ெச_()ேய ஆக ேவm[I. அ*X ம*i8XB3 வgவ3BQறe. அ*X 
உட*பாZ[B3 வgவ3BQறe. அ*X உண0.5B3 வg வ3BQறe. ¶உலQN இ4B3I அைன(e 
ைசவ0கqI 5வெப4மாைன ேந5BQ*றன0. அவ0க> ஒ4வைரெயா4வ0 ேந5BQ*றன0, ம2KI 
ைவணவ0கைள, சாBத சமய(தவ0கைள, <மா0(த சமய(தவ0கைள, பழh3L இன(ைத ேச0Tத 
இTeBகைளuI உலQN இ4B3I ம2றவ0கைளuI ேந5BQ*றன0, ஏென*றாN 5வெப4மாi* 
சB)யானe ெசLக>, மரhக>, Uலh3க>, \*க> ம2KI பறைவக@N ெசயNப[Qறe. அe 
=கlI எ@ைமயானe. உhகைள ஒ4 எ@ைமயான, 3ழ8ப=Nலாத மiதனாக உ4வாB3வேத இTத 
பாட()* ேநாBகமா3I. ஓI நம.5வாய.§ 
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நாI ஞாேனாதய பாைதMN :*ேனற ெதாடhQயeI, நமe ெசாTத வாdBைக :BQய(eவI 
ெபKவதாN நாI அைத8ப2j 5T)Bக ெதாடh3QேறாI, ம2KI Uைழபவ0 தனB3, தனe ெசாTத 
வாdBைகB3 ம2KI த*ைன 72j இ48பவ0கqB3 அ)க :BQய(eவI த4வதாN,  5ல 
சமயhக@N அe அவைர 7யநலவா)யாக மா2றB�[I. ¶இTத பாைதMN இTத ஒ4 Uஷய(ைத 
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கmL8பாக தU0Bகேவm[I, ம2KI \m[I அ�3:ைறMN ஒ4 :tைமயான மா2றI 
ேதைவ8ப[I. நாI நமe அ�3:ைறைய மா2றேவm[I ம2KI |=MN நாI பல வாdBைககைள 
வாdTதத* cலI ஆ*மாU* அழகான உடN வள0Te வ4Qறe எ*பைத நாI உணர( 
ெதாடhகேவm[I. இe ஒ4 அgUNலாத உடN, ம2KI ஒnெவா4 வாdU_I தனe உZXற நரIX 
மmடல()N 5je 5jதாக வ_வைடTe ெகாmL4BQறe. அைத ஆ*மா அNலe உளI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. ¶இTத உடN மKyறU எ*Qற ெசயN:ைறM* cலமாக இTத |=MN பல 
ஆMரI ஆm[களாக இ4Te>ளe ம2KI ஒ4வ0 ஆ(ம ஞான(ைத ப2j ேகZQற ேபாe அe ச2K 
பB3வமைடTe இ4BQறe. அe பல வாdBைககைள வாdTe, பNேவK அGபவhக@னாN ெப2ற 
:)0.5MN, இTத |=MN தனe ஆ(ம ஞான()* கைட5 அGபவ(ைத ெபற U4IXQறe. 
¶அதனாN நமe தi8பZட உ>ெபா4ைள ம2KI நமe தi8பZட வாdBைகைய �ல உட_ட* 
அNலாமN, உண0.5=3 உட_ட* அNலாமN, அjlண0l>ள உட_ட* அNலாமN, 
Uலh3ண0l ம2KI அjlண0l>ள rB3ம உட_ட* அNலாமN, பல உடNகைள ெப2K இTத 
yறU எ[(e>ள ஆ*மாU* அgUNலாத உட_ட* அைடயாளI காணேவm[I. இe �ல 
aைலMN இ4Te வTe ஒ4 �ல உடலாக yறU எ[(e>ளe. அத* yற3 அைத ஒ4 rB3ம 
உடN மைற(e UZடe. அத* yற3 அைத இ*ெனா4 �ல உடN மைற(e UZடe. அத* yற3 
அைத ஒ4 rB3ம உடN மைற(e UZடe. அத* yற3 அைத இ*ெனா4 �ல உடN மைற(e 
UZடe. ம2KI இTத அ[B3க> ஆ*மாU* உடலான—Uலh3ண0l, அjlண0l, 
ஆ*\கlண0l ம2KI �ல உடN வைர ெசNQறe. ம2KI த2ேபாe பB3வமைடTத aைலMN, 
அ[B3க> \m[I yoTeBெகாm[ வ4Q*றன. ¶நாI அjlண0ைவ UZ[ U[QேறாI. நாI 
Uலh3ண0U* Uைனக> ம2KI எ)0Uைனகைள UZ[ U[QேறாI. நாI �ல உடைலuI 
ஆ*மாU* உடைலuI மZ[ேம ைவ(eBெகா>ள U4IXQேறாI. ம2KI அTத பாைதMN தா* 
நாI :*ேனjBெகாm[ இ4BQேறாI. ம2KI அழகான Xiதமான உட^* ஒ@ �ல உட_ட* 
ஐBQயமாக ெதாடh3I ேபாe �ல உடN வgயாகlI, காNகqB3>qI, ைககqB3>qI, தைல 
வgயாகlI, உட^* :mட8ப3) வgயாகlI, :e3(தm[ வgயாகlI எh3I ஒ@ைய 
காmQேறாI. நாI ஒ@M* கடN வgேய நடTe ெசNQேறாI.  ¶உ>ெளா@ =கlI அழகாக 
இ4BQறe. நா> :tவeI எனe தைலMN ஒ@ aைறTe>ளe. எனe இரm[ ைககைளuI 
உய0() எனe தைலM* \e ைவ(தாN, அhேக எனe தைல இNலாதைத8 ேபா*ற உண0l எனB3 
ஏ2ப[Qறe. அhேக எelI இNலாதைத8 ேபால எனB3 ேதா*KQறe. எனe தைலB3> )4Iy8 
பா0B3Iேபாe, அe :Lவ2ற பரெவ@MN ெதாட0Te ெச*KBெகாmேட இ4BQறe. எனe 
கt(eB3 y*னாN பா0B3Iேபாe, எனe :eெக_IX வgயாக கIyக@* வoைசைய ேபால 
ெத*ப[I நரIXக@* ஓZடhகைள காmQேற*. அைவ அைன(eI yரகாசமாக 7K7K8Xட* 
=*iBெகாm[, சB)M*  ெதாடBக இட()* ம()MN இ4Te சB)ைய உ>வாhQBெகாm[ 
இ4BQ*றன. yற3 சB)M* ெதாடBக இட(ைத பா0B3I ேபாe, {hக> எைத காmQ�0க>? 
ெவKைமMN இ4Te ஒ@ வ4வைத காணலாI. அைத பா08பத23 ெவKைமMN இ4Te ஒ@ 
வ4வைத8 ேபால( ேதா*KI. § 
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இைவ அைன()* உ>qI பரமா(eமா இ4BQறe. அe எNலா உடNகைளuI கடTe 
இ4BQறe. அe எNலா உ4வhகைளuI கடTe இ4BQறe. அe எNலா அjlண0ைவuI கடTe, 
கால(ைத கடTe, பரெவ@ைய கடTe இ4BQறe. அe இTத Qரக()N ெபoய உண0தN ஆ3I 
ம2KI இைத அ)க U48ப(eட* நாடேவm[I; ம2KI இTத )ைசMN அைன(e ஆைசகைளuI 
ஒ4:க8ப[(த ேவm[I. ம2KI இTத உண0ைவ ெப2ற yற3, �ல உட^* வாdைவ 
வாdTeBெகாm[ இ4B3Iேபாe {hக> :*ன0 நடTe ெச*ற அேத பாைதMN நடTe வ4I 
உhகளe சக மiத0கqB3 உhகளாN :LTத வைர ேசைவ ெச$யேவm[I. ¶அைன(e அjத_I 
:tைமயாக உhகqB3> இ4BQறe. இTத ஆ*ம ஒ@M* உடேல ெம$zஞான மன)* 
உடலா3I. இe அைன(eI அjTத aைல ஆ3I. நாI அைத �ல cைளைய பய*ப[() 
அ�கேவm[I, ம2KI உ(ேவகI ம2KI சாZ5 aைலைய ெகாm[ வ4வத23 5je 
ேநரமானா_I, ஆ*ம உடைல8 ேபால இTத �ல உட_I அ)க Xiதமா3I ேபாe, சாZ5 aைல 
அhேக ெம$zஞானமாக இ4BQறe. அைன(e அjத_I மiதGB3>ேள இ4BQறe எ*பைத 
aைன(e பா08பத23 அழகாக இ4B3I. இh3>ள அைன(e X(தகhகqI, அைம8XBகqI, 
மதhகqI, த(eவhகqI மiதi* cலI வT)4Tதா_I, அைவ எ8ேபாeI அjlண0l>ள 
மiத* அNலe Uலh3ண0l>ள மiதiடI இ4Te வரUNைல, ஆனாN ஆ*ம உட_I �ல 
உட_I ஒ*றாக ஐBQயமான மiதiடI இ4Te வTe>ளe. ¶இைத(தUர நமB3> 
ம2றைவகqI இ4BQ*றன. மBக> ேப7I &ய சB)கqI நமB3> இ4BQ*றன. அe 
Uலh3ண0l>ள மனI. அe அjlண0l>ள மனமாகlI இ4BQறe, ம2KI அைத(தா* 
சTேதQ8பவ0 ,”நா* இTத ஞாேனாதய8 பாைதMN வரேவm[மா எ*K எனB3 ெதoயUNைல. 
நா* ேவK எைதயாவe ெச$யேவm[I எ*K aைனBQற*,” எ*K �Kவா0. மன)* அTத ப3) 
தா* நமB3> வாதா[வத23I, அNலe நமe நmப0கqட* உளI சா0Tத UவாதhகqB3I 
காரணமாக Uளh3Qறe. அe Uலh3ண0l>ள மன)* ப3)B3I, அjlண0l>ள மன)* 
ப3)B3I  எ)08X சB)யாக Uளh3Qறe. § 
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ேம_I இe நடTeBெகாm[ இ4B3I ேபாe, ஆ*ம உட_I, உhகளe உmைமயான உட_I 
எ*ன ெச$eBெகாm[ இ4BQறe? வாdBைக எ*பe ெவKI ஒ4 =க8ெபoய அGபவI மZ[ேம 
எ*பதாN, இe Ut8Xண0l aைலM* உZப3)க@N அத* ப;, ேவைல, க2றN, ஆ$l ம2KI 
Uலh3ண0l ம2KI அjlண0l ம2KI �ல அhகhக> 5je வள0.58ெப2K 
ஐBQயமாவத2காக கா()48பைத8 ப2jயe ஆ3I.  ஒnெவா4 வாdlI ஆ*மாlB3 ஒ4 5றTத 
அGபவமாக இ4Te>ளe. ¶ஒ4 வாdநா@N அ)கமான அGபவhகைள ெப2K, அTத 
அGபவhகைள ேந0மைறயாக அ�QனாN, அ)கமான Uலh3ண0l அhகhகைள {Bக( 
ெதாடh3ேவாI, அ)கமான அjlண0l உ4வாBக(ெதாடh3வதாN அe மன)* Uலh3ண0l 
ப3)யாக இNலாமN ெம$zஞான மனைத8 ேபால ேதா*KI, அ)கமான �ல அ�Bகைள 
உ4வாBக(ெதாடh3I ேபாe ஆ*ம உட^N இ4Te ெவ@வ4I ஆ*\க சB)கqட* 
ெந4Bகமாக அைவ த*ைன ெபா4()B ெகா>Q*றன. நாI அ)கமான அGபவhகைள ெப2K 
அTத அGபவhகைள ேந0மைறயாக சT)B3I ேபாe, நாI ேவகமாக பoணாம 
வள0.5யைடQேறாI. நமB3 3ைறவான அGபவhக> QைடB3I ேபாe நாI ெமeவாக பoணாம 
வள0.5 ெபKQேறாI. நமe வாdநா@N வ4I ஒnெவா4 அGபவ(ைதuI எ8பL சமா@Bக 
ேவm[I எ*ற சாZ5  aைல ஆ*மாUN இ4Te வ4Qறe. இe நமe ெம$zஞான ஆ*மாவா3I. 
¶நI=டI Uலh3ண0l மனI, 5ல அGபவhகைள y* ெதாடர.ெசாN_I ம2KI ம2ற 
அGபவhக> அைத )48y அG8yU[I. இe U48பhக> ம2KI ெவK8XBக> எ*K இ4ைம 
இ4B3I இடமா3I. 5ல 3j8yZட அGபவhகqB3 Uலh3ண0l மனI எ)0(e ெசயNபZ[ 
~2றI ெகா>Qறe. ஒ4 வாdநா@N நாI சT)(த ம2ற அGபவhகqB3   அjlண0l>ள மனI 
UளBகI அ@(e, Uவா)(e அத2கான காரணhகைள கm[yLBக :ய25 ெச$Qறe. 
ஆ*மாU* ெம$zஞான மன)23 ஏ* எ*ற காரணI ெதouI. அe ஒ4 இய_ண0l 7டராக 
ேதா*KI. அ8பL ேதா*றUNைல எ*றா_I பரவாMNைல. ¶உhகளe aரTதரமான ஆ*\க உடN 
எ8ேபாeI aைலயாக இ4Te>ளe. அe yரபzச()N aைலயாக இ4B3I அைன(e சB)க@* 
ெதாடBக இட()* ைமய(eட* ேநரLயாக இணhQ இ48பதாN அe எ8ேபாeI aைலயாக 
இ4Te>ளe. இTத சB)M* ஒ2ைற cலI உhக> ஆ*\க உடைல கடTe ெச*K, 
அjlண0l>ள ேகாசI, rB3ம அNலe உண0l>ள ேகாசI ம2KI �ல உடN வgயாக ெவ@ேய 
வ4Qறe. அதனாN உhகைள ஒ4 ெவ@8Xற உM0 சB)யாக அைடயாளI காணாமN உZXற 
உM0சB)யாக அைடயாளI கா�hக>. அ8பL ெச$தாN அGபவ()23 எ)08X வராe. அe ஒ4 
உய0Tத aைல 7யaைனUN இ4Te XoTeBெகா>ள8ப[I. அத* yற3 அGபவ(ைத 
சTேதாஷமாக அGபUBக, அGபவ(ைத நாடாமN, பரமா(eமா நாட8ப[I, ம2KI அGபவI 
உhக> பாைதM* அhகாமQU[I. § 

fயாழ/Sழைம  

பாட+ 11 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_05.html%23para-3
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ஒnெவா4 அGபவ:I நIைம வLவைம8பதாN அe நNல அGபவமாக அைமQறe. ஒ4 கைலஞ* 
ஒ4 க@மm emைட வLவைம8பைத8 ேபால அe நமB3 உ4வ(ைத த4Qறe. ஒ4 கைலஞi* 
வLவைம8yN அழQNலாத க@மm;* ெபoய emLN இ4Te ஒ4 ெத$வ சB) உ4வாகலாI. 
அைத8ேபாலேவ, நமe :Tைதய aைலBேக y*ேனாBQ த>qI அGபவhகqI, அ.7K(eவதாக 
நாI aைனB3I அGபவhகqI நIைம வLவைமBQ*றன. ஆனாN நாI நமe அ�3:ைறைய 
பரமா(eமாவாக, காலம2ற மiதனாக, அgவ2ற உMராக தBகைவ(eB ெகாmடாN தா*, அைவ 
நIைம Uைரவாக வLவைம(e மாெப4I பல*கைள த4I. இe இTத :ைறMN மZ[ேம 
நைடெபKI. ஞாேனாதய பாைதMN ெசN_Iேபாe நI=டI இTத அ�3:ைற ம2KI 
எmணhக> தா* இ4Bக ேவm[I. ¶{hக> wறாMரBகணBகான அGபவhகைள கடTe 
வTe>ளதாN, இTத ெஜ*ம()N ஆ(ம ஞான(ைத U4IXQ�0க>. இTத Qரக()N 
இ4BகேவmLய அைன(eமாக {hக> இ4Te>�0க>. ம2KI த2ேபாe உhகளe கைட5 
ெஜ*ம()N, உhகளe |0வ ெஜ*ம()N அGபUBகாத அGபவ வLவhகைள aைறl 
ெச$eBெகாm[ இ4BQ�0க>. ¶வாdBைக எ*பe ஒ*ற* y* ஒ*றாக அGபவhக@* 
ெதாட0.5 ஆ3I. வாdBைக எ*Qற ெபoய பNகைலBகழக()N ஒnெவா4 அGபவ(ைதuI ஒ4 
வ38பைறயாகlI பா0BகலாI. யா0 அTத வ38பைறMN இ48பா0க>? வாdBைகM* 
பNகைலBகழக()N யா0 உK8yன0களாக இ48பா0க>? அe உhக> Uலh3ண0l>ள மனI 
இNைல. அe உhகளe அjlண0l>ள மனI இNைல. அe உhகளe ஆ*மாU* உடN, உhகளe 
ெம$zஞான மனI ம2KI அTத ஒ@M* அ2Xதமான உடN ஆ3I. ஆ*மாlB3 அjlண0l தனe 
சB)ைய )48y( தTe, ஆ*மாlB3 Uலh3ண0l தனe சB)ைய )48y( தTe, ஆ*மாlB3 
�ல அhகhக> தhகளe சB)ைய )48y( தTe, எNலாI ஒ4 அழகான ஒ4ைமMN ஐBQயமாQ, 
அt(தI ம2KI இtைவB3 இைடேய அe பB3வமைடTeB ெகாm[ இ4BQறe. இ8பL(தா*, 
இTத X)ய uக()* உM0சB)க> |=MN இயhகU4BQறா0க>. ஒnெவா4வரe உடN 
:tவ)_I ஒ@ பா$TeBெகாm[ இ4B3I, ம2KI இ4>7ழTத இரU_I தனB3> இ4B3I 
உடN yரகாசமாக இ48பைத அவராN பாரBக:LuI. ¶ேமNaைல ம2KI �daைல ேகாZபாZைட 
ேபால நNலe ம2KI ெகZடe ேகாZபாZைடuI உதj(த>ள ேவm[I. நNலெத*K ஒ*KI 
இNைல; ேகZடெத*K ஒ*KI இNைல. {hக> உhக> 7யaைனைவ உய0T(eவeI இNைல 
இறB3வeI இNைல. இைவ ெவKI க4(eBகேள ம2KI இTத ஆழமான ேபாதைனக> தhகளாN 
:LTதவைர 5ற8பாக UளBக :ய*ற பNேவK த(eவ ஞாiக@டI இ4Te வTe>ளe. எe 
ெகZடேதா அe நNலe ம2KI எe நNலேதா அe நNலe. ம2KI சாZ5 aைலMN உய0aைல 
ம2KI �daைல எ*K எelI இNைல. நI=டI சாZ5 ப2jய ஒ4 3j8yZட க4(e aலlQறe, 
ம2KI கவனமாக ேநாZட=Z[ உ>ேள ெசNQேறாI. § 
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உhக> ஆ*மாU* கm வgயாக கவனமாக ெவ@ேய பா0B3Iேபாe, அe ஒ4 ெபoய 
ெப*Zஹl< அ_வலக()N இ4B3I ஒ4 உய0 அ)காo ேபால இ4B3I. அவரe ேமைஜ 
அ_வலக()* ம()MN இ4B3I, ம2KI அவ0 ெவ@ேய ேநாZட=Z[ த*ைன 72j 
ப;யாள0க> ேவைல ெச$வைத பா0BQறா0. yற3 அவ0 ச2K �ர()N இ4B3I ெபoய 
கmணாL ஜ*னNகைள பா0BQறா0. அத*yற3 அவ0 இ*GI ச2K �ர()N ேநாZட=Z[, �ேழ 
இ4B3I நகர(ைத பா0BQறா0, yற3 வான(ைத பா0BQறா0, ம2KI ேபாB3வர(ைத பா0BQறா0. 
yற3 அவ0 த*iைலைய ஆ$l ெச$Qறா0. அவ0 தனe அLமனைத பா0B3Iேபாe, அவரe ெபoய 
அ_வலக()N இ4B3I 72K8Xற()23 ச2KI ெதாட0yNலாத அவரe 3[Iப வாdBைக ம2KI 
ம2ற Uஷயhகைள ப2jய எmணhகைள பா0BQறா0. அவ0 இ*GI ஆழமாக தனB3> 
பா0B3Iேபாe, ஒ4 இய_ண0l 7டைர பா0BQறா0. அவைர ேநாBQ ஏேதா வTe>ளe, அவ0 தனe 
aKவன(ைத ஒ4 அ)க வ_வான பாைதMN :*ேனKவத23  எ8பL ஊBகம@(e உதU ெச$ய 
:LuI. அவ0 இய_ண0l 7ட0 எhQ4Te வTதe எ*K தனB3> ஆழமாக பா0B3Iேபாe, 
உட^N தனe தைலB3> இ4B3I ஒ@ைய பா0Bக( ெதாடh3Qறா0. அவ4B3 \m[I த*ைன 
72j ேவைல ெச$uI ப;யாள0க@* yரBைஞ )4IXQறe. அவ0 த* அ_வலக(ைத UZ[ 
QளIXI ேநரI வTeUZடe. அவ0 ஒ4 =*�BQMN �d ேநாBQ ெசNQறா0. அவ0 சாைலMN 
நடTe ெசNQறா0. அவ0 அேத உM0சB)யாக இ4BQறா0. அவரe கmேணாZடI ஒ4 உZXற 
கmேணாZடமாக இ4BQறe. அவரe 7யaைனl ேம_I �tமாக ெசNலUNைல. ¶rB3ம 
ஞாiM* 7யaைனl ேம_I �tமாக ெசNவ)Nைல. அe அ8பL ேதா*jனா_I உmைமMN 
அ8பL இயh3வ)Nைல. ேமN-�d ம2KI நNலe-ெகZடe க4(eBக> காலவoைசக@N ேவைல 
ெச$வதாN, அைத y*ப2jனாN நமB3 =கlI கLனமாக இ4B3I. நாI &யவராக இ4TதாN, நாI 
நNலவராவத23 5je காலமா3I. நாI நNலவராக இ4TதாN, நமe வாdU* 3j8yZட கால()N 
&யவராக இ4T)4BகB�[I. நாI 7யaைனU* உயoய aைலMN இ4TதாN, நாI 7யaைனU* 
�d aைலMN இ4BகB�[I எ*K ஆ$lக> ெதoUBQ*றன. வாdBைக8பLMN ேமேல 
ெசNவத23 {mடகாலI ஆ3I ம2KI அ)N �ேழ UtI அபாய:I இ48பதாN, அ)N எ*ன பய* 
இ4BQறe? நNலe-ெகZடe ம2KI ேமேல-�ேழ எ*K நமB3 ெபா4> சா0Tத தா(ப0யhக> 
உ>ளன எ*பதாN நாI அவ2ைற நமe rZசம ஞான ெசாNலகரா) ம2KI அதGட* இ4B3I 
தா(ப0ய()N இ4Te {Bகேவm[I. உ>qB3> ெசNQேறாI, ஆழமாக உ>qB3> 
ெசNQேறாI எ*K நாI ெசாNலலாI. ெவ@8Xற 7யaைனlB3> வ4வதாக நாI ெசாNலலாI. 
நNலெத*K இNைல, ெகZடெத*K இNைல, ெவKI அGபவI மZ[ேம இ4BQறe, ம2KI 
ஒnெவா4 அGபவ()* உ>qI ஒ4 பாடI இ4BQறe எ*K நாI ெசாNலலாI. 5ல 
அGபவhகqB3 நமe நரIX மmடலI =கlI &Uரமாக எ)0Uைன தரB�[I ம2KI அ)N 
இ4Te நாI \m[ வ4வத23 5ல ம; ேநரhக> ஆகலாI. ¶ஆனாN அ)N இ4Te நாI \m[ 



வTeUZடாN, அTத நடவLBைக ஆ*ம உடைல இ*GI அ)கமாக பoண=Bக ைவBQறe. நாI 
இTத ஆ*மாU* உட_B3> Uலh3ண0l ம2KI அjlண0l சா0Tத ெப4I அளUலான 
சB)கைள உ4மா2ju>ேளாI. நாI அத23 நNல உணவ@(e>ேளாI. \m[I நாI அTத 
அGபவ(ைத சT)Bக8ேபாவeI இNைல, அைத8ேபாலேவ ெசயNபட8ேபாவeI இNைல.§ 
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நாI அTத Uலh3ண0l அhகhகைள ெவ2jBெகாm[ UZடதாN, அ[(த :ைற அேத அGபவ 
மா)oக> ேதா*KIேபாe, அைத உய0aைல 7யaைனlட* அ�3QேறாI. நமe அjlண0lB3 
3[IபI ம2KI நmப0க>, ப>@ ஆ5oய0க> ம2KI Uயாபார ெதாட0Xக> cலமாக பM25 
அ@Bக8பZ[>ளe. நாI ஞாேனாதய8 பாைதMN ெவ2j ெபKவத23, Uலh3ண0l ப3)MN 
இ4Te அjlண0lB3 அNலாமN, ஆ*மாUN இ4Te அjlண0l>ள மனeB3 ெசN_I X)ய 
அjlண0ைவ உ4வாBக ேவm[I. ¶நIைம ேசா)Bக கடTதகாலI இ48பைதuI, சவாN 
U[வத23 எ)0காலI இ48பைதuI நாI காmQேறாI, ம2KI நாI கடTதகால(ைதuI 
எ)0கால(ைதuI கனlகளாக பா0(ேதாI எ*றாN, நமe உடனL எ)0Uைனக> எ*ன ம2KI 
த2ேபாe நI=டI எ*ன இ4BQறe எ*ப)N மZ[I நாI 3jயாக இ4BQேறாI. நIமாN கடTத 
கால(ைத மா2ற:Lயாe, ஆனாN கடTதகால()N எ*ன நடTதேதா அத23 நாI எ8பL 
நடTeBெகா>QேறாI எ*பைத மா2ற :LuI, ம2KI நமB3 எ8ேபாe ேதைவேயா அ8ேபாe 
எ)0கால(ைத மா2jBெகா>ள :LuI. ¶இTத ெஜ*ம()N ஆ*மா நIைம 72j ஒ4 உடைல 
உ4வாB3Qறe. அe நI எNேலா4B3I நடTe>ளe. எ)0Uைன இNலாமN அGபவ(ைத 
எ)0ெகா>qI அளU23 நமB3 வ^ைம yறB3I வைர, இTத உட_I உண0.5கqI ஒnெவா4 
வ4ட:I  அேத அGபவhகைள எ)0ெகா>Q*றன. அத* yற3 நாI X)ய அGபவhக@* 
ெதாட4B3> ெசNQேறாI. ¶அe ெவ@வTe UZடe எ*பைத a�yBக உhகைளேய ேசா)(eB 
ெகா>qhக>. அ)N இ4B3I கைலஞ0கqட* உhகைள 5oBகைவB3I, அழைவB3I ம2KI 
வ4Tத ைவB3I ஒ4 )ைர8பட()23 ெசN_hக>. அ8பL(தா* நாI வாdBைகைய வாdQேறாI. 
ஒ4 ெபoய அரhQN நLB3I கைலஞ0கைள8 ேபால நாI 5oBQேறாI, அtQேறாI, 
வ4TeQேறாI, சTேதாஷமாக இ4BQேறாI, அைம)யாக இ4BQேறாI. yற3 அ[(த நாqI அேத 
)ைர8பட()23 ெசN_hக>, அேத வாdBைக மா)oMN அேத உண0.5க@* இ*ெனா4 
7ழ25ைய \m[I எ)0ெகா>b0க>. yற3 அேத )ைர8பட(ைத அ[(த நாqI ெசN_hக>, 
அேத உண0.5கைள {hக> எ)0ெகா>b0க>. yற3 அ[(த நாqI ெசN_hக>, அேத 
உண0.5கைள எ)0ெகா>b0க> ஆனாN அத* b0யI 3ைறவாக இ4B3I. yற3 அ[(த நா> 
ெசN_hக>. )ைர8படI எnவாK படI yLBக8பZடe,  ம2KI இTத உண0.5|0வமான 
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காZ5ைய படIyLB3I ேபாe ஒ@8ப)வாள0 எhேக a*KBெகாm[ இ4Tதா0 எ*K உhக> 
மனI அைல8பாய eவh3I. {hக> rZ7ம ஞாiயாQBெகாm[ இ4BQ�0க>. இ8பL(தா* ஒ4 
rZ7ம ஞாi தனe அGபவhகைள எ)0ெகா>Qறா0. “இe எ8பL படI yLBக8பZடe? 
ஒ@8ப)வாள0 எhேக இ4Tதா0?” மKநாqI ெசN_hக>, மன)N \m[I கவன.5ைதl ஏ2ப[I 
ம2KI இTத பட()N ஊ[4U இ4B3I கா0ப* UN ஒ@ைய இயB3I =*னt(த(ைத8 பா0(e 
{hக> Uய8�0க>! மK நாqI ெசN_hக>. அTத )ைர8பட()ேலா அNலe அ)N இ4B3I 
உண0.5Mேலா உhகqB3 ஆ0வI இ4Bகாe. அ)N அ)க கவனI ெச_(தமாZ�0க>. {hக> 
அைத அGபU(e, அைத( தாhQBெகாm[, \த:>ள வாdBைகைய அதGட* வாdTe 
U[Q�0க>. அe ந*ைம த4வதாகlI இNைல, &ைம UைளU8பதாகlI இNைல. அe உய0Tத 
aைலM_I இNைல, �daைலM_I இNைல. ஆனாN {hக> ஒ@8ப)வாள0, நLக0க> ம2KI 
நLக0க@* ஆqைமக@* \e :t ஈ[பாZ[ட* இ4BQ�0க>. {hக> XலGண0lட* இ4Bக( 
ெதாடh3Q�0க>, ம2KI ஒ4 3j8yZட நLக0 ெசாNவe ஒ*K, ெச$வe ஒ*K ஆனாN 
ேயா58பe :2j_I மாKபZடதாக இ48பைத காm�0க>. {hக> அைத :த^N 
கவiBகUNைல. உண0.5 உhக> கmகைள மைற(eUZடe.§ 
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ெதாட0Te ெச*KBெகாmேட இ4hக>, இK)யாக உhக> \eI உhகைள 72j இ48பவ0க> 
\eI உhகqB3 &Uரமான ஈ[பா[ ஏ2ப[I ம2KI உhகqB3 X)ய அGபவhக@* ெதா38X 
வர(ெதாடh3I. வலeபBகI ஒ4வ0 பா8கா0* சா8yZ[Bெகாm[ இ4BQறா0 ம2KI 
இடeபBகI ஒ4வ0 Xைக(eBெகாm[ இ4BQறா0, ம2KI {hக> எtTe அTத இட(ைத UZ[ 
QளIXQ�0க>. :தN :ைறயாக {hக> )ைர8படI காண ெச*றேபாe, 72j இ48பவ0க@* \e 
{hக> கவனI ெச_(தUNைல. ¶இK)யாக, அேத )ைர8பட(ைத இரm[ வாரhகளாக ெச*K 
பா0(த yற3, இடeபBக()N இ48பவைர அNலe வலeபBக()N இ48பவ0 \ேதா அNலe 
)ைர8பட()* \ேதா அNலe ஊ[4lI ஒ@ைய ப2jேயா அNலe )ைர8பட()N எ*ன 
இ4BQறe எ*பைத ப2jேயா கவனI ெச_(ததாமN, ந*றாக அம0Te 7வா5Bக( ெதாடhQ, 
த*iைல ஆ$l ேம2ெகா>Q�0க>. {hக> 7வ5(eBெகாmேட த*iைல ஆ$l 
ேம2ெகா>Q�0க>, ம2KI உhகளe ெசாTத உM0சB)M* ஆனTத(ைத சTேதாஷமாக 
அGபUBக ெதாடh3Q�0க>. இைத(தா* ஒ4 rZ7ம ஞாiuI தனe வாdUN ெச$Qறா0. இe 
ஒ4 அ4ைமயான )யானI. அேத )ைர8பட()23, ஒnெவா4 இரlI, இரm[ அNலe c*K 
வாரhகqB3 ேமN ெசNல உhகqB3 U48ப=Nைல எ*றாN, U48ப:>ளைத ேபால 
நLuhக>. அ)N )யானI ெச$uhக>, ம2KI அTத 3KQய )யான()N ஒ4 rZ7ம ஞாi எ8பL 
தனe வாdைவ வாdQறா0 எ*பe உhகqB3( ெதoயவ4I. த2ேபாe ஒ4 )ைர8பட(ைதuI அe 
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வழhQய கLனமான அGபவhகைளuI ெவ2jBெகாmட yற3, உhக> ஊoN இ*ெனா4 
)ைர8படI )ைரMட8பZ[ இ4B3I, ம2KI நமe :Tைதய அGபவhக@N ெச$தைத {hக> 
\m[I ெதாடரலாI. நாI அGபவhக@* ஒ4 ெதா38ைப அGபU(e அத23 
எ)0ெசயலா2KQேறாI. நாI த*iைல ஆ$l ெச$QேறாI. அTத அGபவI எ8பL உ4வானe 
எ*பe நமB3 ெதouI எ*பதாN அGபU8பைதேய நாI மறTe U[QேறாI. அைத நாI =கlI 
ந*றாக ஆ$l ெச$ேதாI. அe நமB3 இய_ண0l 7ட0களாக வTe>ளe.  அத* yற3 நாI 
அ[(த )ைர8பட()* அ[(த காZ5B3 ெசNQேறாI. ¶rZ7ம ஞாi தனe அGபவhக@* 
ெதா38ைப ஆ$l ெச$ய U4IXI ேபாe, அவ0 தாேன அைத ஆ$l ெச$வe இNைல. “இe ஏ* 
எனB3 நடBQறe?” “இத23 த3) ெபKவத23 நா* எ*ன ெச$ேத*?” “இTத அGபவI எனB3 
ஏ* ஏ2பZடe? எனB3 காரணI ெதoயேவm[I,  அe ெதoTதாN தா* எ*னாN :*ேனற :LuI” 
எ*K அவ0 உண0.5வச8ப[வe இNைல. இe அவைர மன)* அjlண0l ப3)uட* 
yைணBQறe. அவ0 காலவைரய2ற 7யaைனlட* தனe அGபவhகைள வாdQறா0, ம2KI 
அGபவ மா)oMN எ8பL ெபா4T)Bெகா>Qறா0 எ*K அவ4B3 ெதoய வ4I ஒ4 இய_ண0l 
7ட0, உய0aைல 7யaைனl  ேதா*jனாN, அe அவ4B3 சoெய*K ெதouI ம2KI அe அவரe 
தைலMN இ4Te =கlI 5ற8பாக உடN :tவeI Uயாy8பதாN அவ0 அைத ஏ2KBெகா>Qறா0. 
¶rZ7ம ஞாi இTத இய_ண0l 7ட0கqBகாக கா()4Te ஒ*ேறா[ ஒ*ைற ெதாட0X 
ப[(eQறா0. ஆனாN அவ0 தனe 7யaைனைவ அjlண0l மனI வgயாக அG8y, ஒnெவா4 
சIபவI அNலe ஒnெவா4 எ)0UைனையuI a�yBக :ய25(தN, அத23 சாB38ேபாB3 
ெசாN_தN அNலe அe ஏ* நடTதe எ*K காரண(ைத ேத[தN எ*K ஆ$l ெச$வத23 அTத 
ப3)MN ேநர(ைத ஒeB3வ)Nைல. அவ0 அைத ெச$வ)Nைல. ஏ*? ஏென*றாN ஆ*மா, 
ெம$zஞான மனI, அ8பL ேவைல ெச$வ)Nைல. § 
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ெம$zஞான மன:I ஆ*மாU* உட_I {mடகாலமாக இ4Te>ளe. உhகளe அgUNலாத 
உடN ெவ3காலமாக இ4Te>ளe, ம2KI அe பல வாdBைகக> வTe ேபாவைதuI, பல 
அGபவhக> தனe கmக@* ஜ*னNக@* :*பாக கடTe ெசNவைதuI பா0(e>ளe. அ)N 
5ல அ)0lக@* அL8பைடMN இயh3வதாN, அைத8ப2j UளBகேவmLய அவ5ய=Nைல. 
ம2றவ0கqB3 UளBகI ேதைவ8ப[I, ம2KI அTத UளBகI உhகளe ெம$zஞான மன)N 
இ4Te வTe அjl8|0வமாக உhகைள ஈ0B3I ம2KI வரU4B3I அGபவ(ைத எ)0ெகா>ள 
உhகqB3 வ^ைமைய( த4I. வாdBைக எ*பe அGபவhக@* ெதாட0 எ*பதாN, ஒ4 
எ)0UைனM* ஒnெவா4 ��Bக(ைதuI ஆ$l ெச$யேவா அNலe அGபவ மா)oக@* அ[(த 
ெதாடைர எ)0பா0Bக :ய25 ெச$யேவா ேவmடாI. அைவ அைன(eI 5ற8பான அGபவhக>. 
¶உhக> உ>ளக(ைத தBகைவ(eBெகா>qhக>. உhகqB3> எ*Kேம மாறாமN பல 
ெஜ*மhகளாக ஒேர மா)oயாக இ4B3I ப3)ையuI, உhக> 3ழTைத ப4வ()N இ4Te இ*K 
வைர மாறாமN இ4B3I உண0ைவuI கm[yLuhக>. அைதBகm[8yLuhக>! அTத அ)0ைவ 
ைக8ப2Khக>, ம2KI ஆ*மாU* அ)0ைவ ைக8ப2j உhகளe அjlண0l மனeடGI 
உhகளe உ>qண0l மனeடGI அைத அைடயாளI கm[Bெகா>qhக>. yற3 அைத 
ேமIப[(ehக>. அதைன பய*ப[() ெசயNப[hக>. உhக@டI, “எ*ன நடTதா_I, எனB3> 
இ4B3I ஏேதா ஒ*K எ*Kேம மாறாe,” எ*K ெசாN^Bெகா>qhக>. ¶உhகளe காNக@N 
அLபZடாN, உhகளe தைலB3 வ^Bகாe எ*ற ஒ8Xைமuட* ெசயNப[hக>. உhகqB3 
வM2Kவ^ இ4TதாN, உhகளe ைகMN வ^ இ48பதாக ெபா4@Nைல. அைத8ேபாலேவ, {hக> 
வ4(த()N வாLBெகாm[ இ4TதாN, உhகqB3> ஒ4 ப3) அைம)யாக, aIம)யாக, 
ஆ2ற_ட*, eL(eL8Xட* கவனமாக பா0(eBெகாm[ இ4BQறe. அe தா* ஆ*மாU* 
உடN. அைத பய*ப[() ெசயNப[hக>. உhகqB3> இeவைர மாறாத, இiuI மாறாமN, 
மா2றlI :Lயாதைத கm[yLuhக>. அe எeவாக இ4BQறேதா அதைன ேமIப[()Bெகா>ள( 
தா* அeவாN :LuI. இe உhகqB3 உண4I )றைன( த4I. இe உhகqB3> ஆ$l 
ேம2ெகா>ள அGம)B3I, ஏென*றாN உhகqB3> ஒ4 ஆதாரI இ4BQறe ம2KI இதைன 
அைடய ெதாட0Te :ய25 ெச$e வTe>�0க>. உhகளe உ>ளக(ைத =கlI அைடயாளI 
கm[Bெகாm[>�0க>. ஒnெவா4 :ைற ஒ4 அGபவ()* உண0lசா0 மா)oக> ம2KI 
அjlண0l மா)oகைள {hக> தள0(eI ேபாe, {hக> அTத வ38yN ேத0.5 ெபKQ�0க> 
ம2KI இTத வாdநா@N 5ற8பான ம2KI :tைமயான அGபவhகைள ேநாBQ :*ேனKQ�0க>. 
பல கச8பான அGபவhகைள {hக> சT)(e இ48பதாN உhகqB3 அGபவhக> 
yLBகUNைல ம2KI அGபவேம இNலாத ஒ4 வாdBைகைய {hக> வாழ aைன(தாN, இTத 
Qரக()N {hக> அைத ெச$ய:Lயாe. இTத Qரக()N வாdBைக அ8பL அைமவ)Nைல. 
ஆனாN மன)* உண0.5, உ>qண0l ம2KI அjlண0l ப3)க@* அைன(e 
அGபவhகைளuI உhகளe உ>ளகI கmகா;BQறe. § 
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எ*Kேம மாறாத ஒ*றாக இ4hக>. yற3 எ*னவா3I? நாI இTத ஆ*\க உடலாக மாj அத* 
எNைலய2ற Uேவக(ைத QரQ(eBெகா>qI ேபாe, நாI Xiதமான 7யaைனlட* இ48பதாN 
�ய ெவ>ைள ஒ@B3 வTதைடQேறாI. ஒ@uI மனI எ*பதா_I, 7யaைனlI சTேதக=NலாமN 
மனI எ*பதா_I, அTத இட()N மன)* கைட5 )ைரகைள உைட(eBெகாm[, ஆ(ம 
ஞான(eB3 ேதைவயான ஒேர அL8பைட நI=டI 5ற8பாக இ4BQறe. ம2KI அத* yற3 நாI 
பரமா(eமாlட*  ஐBQமாQேறாI. ¶அGபU(தN, அTத அGபவ()* எ)0Uைனகைள 
கZ[8ப[(eதN, ஆ*மாU* உடலாக மாKதN, உ>qண0l ம2KI அjlண0l அhகhக@ைடேய 
இணBகI ஏ2பZட yற3 அTத உடைல �ல உட_ட* ஐBQயமாB3தN, �ய ெவ>ைள ஒ@B3 
வTதைடதN, ம2KI yற3 ஆ(ம ஞானI ெபKதN: இe தா* அTத அழகான பாைத. இe ஒ4 சவாN 
U[I பாைத, ம2KI இTத பாைதMN தா* {hக> இ4BQ�0க>; இNைலெய*றாN இTத 
பாைதைய ப2jய கைதைய {hக> ேகZ[Bெகாm[ இ4Bக மாZ�0க>. ¶சாZ5ைய ஒ4 தாமைர 
மலராக பா4hக>. தாமைர மல0 பல8பல அGபவhகைள கடTe ெசNQறe. 5ல வாரhகqB3 
:*பாக இ*ன0ேச0. (Innersearch) aகd.5 ெதாட0பாக பாhகாBQ* தா$ Qராம8Xறhக> 
வgயாக ெச*ற ேபாe, =கlI ெபoதாக வள0Te இ4Tத பல தாமைர மல0கைள பா0(ேதாI. அைவ 
=கlI அழகாக இ4Tதன. சாZ5ைய ஒ4 தாமைர மலராக பா4hக>. :த^N சாZ5  ஒ4 
Uைதயாக இ4BQறe, ம2KI தனe உ>qண0l அhகhகளான UைதM* கLனமான ேமN ஓZLN 
இ4Te ெவ@ வ4Qறe. ஆனாN அe UைதB3> வாdTeBெகாm[ இ4BQறe. 
அ8ேபா)^4Te அe ஆ2றN=Bக சB)யாக இ4TeBெகாm[, சB)M* ெதாடBக இட(e 
ைமய(eட* இணhQ இ4BQறe. அத* yற3 அe ெவ@வTe ேவ0களாQறe, அத* yற3 சாZ5 
தmடாQ த*ைன 72ju>ள {ைர உண0Qறe. இK)யாக தm[ {4B3 ெவ@ேய வ4Qறe, 
ம2KI Ut8Xண0lB3 இைலகqI ஒ4 ெமாZ[I இ4BQறe. அe :tைம அைடயUNைல 
எ*பதாN, அe இ*GI 3ைறவான சாZ5uட* இ4BQறe. ஆனாN அத* சாZ5 UoவைடuI 
ேபாe, அ)க மல0கைள உ4வாBக அe அ)க Uைதகைள உ4வாB3Qறe. இe தா* சாZ5M* 
பாைத.  அTத ஆ*மாU* அழகான, Xiதமான அhகமாக Uளh3I உhகளe ெம$zஞான 
உட^* சாZ5uட* அj:கமாQBெகா>qhக>, ம2KI உhகளe கmகைள cLBெகாm[ 
ம2KI அைத )றTe ெகாm[ “நா* Ug8Xட* இ4BQேற*,” எ*K ெசாNவத* cலI அைத 
எ@தாக கm[8yL(e UடலாI, ம2KI அe உhகqB3 ெதoT)4Bகேவm[I எ*K 
அவ5ய=Nைல. உhக> கmகைள cLBெகா>qhக>. “நா* Ug8Xட* இ4BQேற*" எ*K 
ெசாN_hக>. சாZ5 கmபா0ைவuட* ெந4hQய ெதாட0yN இ4BQறe, ேகZ3I XலGI 
ெதாட0yN இ4Tதா_I  :BQய பh3 வQ8பe கmபா0ைவ தா*. சாZ5  அ)கமா3I ேபாeI 
சாZ5 74h3I ேபாeI, சாZ5 நமe கZ[8பாZLN இ48பe நமB3 ெதoயவ4Qறe. அe ெவKI 
ஒ4 க4Uயாக மாKQறe. சாZ5M* அL8பைட ஆ2றN எ*பe மiதi* ஆ*\க உட^* 



ேபo*ப aைல, Xiதமான 7யaைனl, ம2KI அைன(e சB)க@* ைமய ஆதாரI அைம)யாக 
தனe ேபo*ப aைலMN இ48பதா3I. ஒ4 தாமைர மலராக aைன(eBெகாm[ சாZ5ைய 
)யானI ெச$uhக>. § 
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ஒ4 மiதைன ஒ4 தாமைர மலராக பாU(e )யானI ெச$uhக>. அவ0 ேச2jN இ4Te 
உ>qண0l மனI வgயாக ெவ@ வ4Qறா0, ம2KI ெவK8X ம2KI ேபராைச ம2KI அ*X ம2KI 
ஆ0வI, ம2KI ெபாறாைம ம2KI eயரI ம2KI சTேதாஷI ம2KI உ2சாகI ேபா*ற உ>qண0l 
மன)* aைலகைள ப2j அவ4B3 ெதouI. அவ0 அjlண0l>ள மன)23> வ4Qறா0. அவ0 
பழhகால வரலாK, எ)0காலI, அர5யN, அைன(e Uதமான அைம8XBக>, அைன(e Uதமான 
aKவனhக>, சhகhகைள8 ப2jய க;8XBக> ம2KI ம2றவ0க@* க4(eBகைள8  ப2j 
ெதoTeBெகா>Qறா0. அ[(த[(த வாdBைகMN, ஆ*மாைவ உ>qண0l மன)* ஆைசக> 
ம2KI ஏBகhக> மைற8பைத8 ேபால, அ[(த[(த வாdBைகMN இe ஆ*மாைவ UthQ 
மைற(e U[Qறe. ஆனாN இTத :ைற ஆ*மாU* உடN வள0TeBெகாm[ இ4BQறe. அe 
வ_வைடTeBெகாm[ இ4BQறe. இe ஒnெவா4 ெஜ*ம()* எ)0Uைனகைள 
உ>வாhQBெகா>Qறe ம2KI இTத எ)0Uைனகைள உ4வாBQ உ>வாh3வத23 சB)M* 
ைமய ஆதார()N இ4Te அ)க சB)கைள இt(eBெகா>Qறe: ம2KI இeேவ ஆ*மாU* 
உணவாக அைமQறe. இK)யாக சாZ5 அத* ெமாZ[ aைலB3 வTe, “இேதா நா* ேச2jN 
இ4Te ெவ@வTe, {oN இ4Te ெவ@வTe ஒ4 ெமாZடாக மாju>ேள*,” எ*K ெசாNQறe. 
நாI ேச2ைற உ>qண0வாகlI, {ைர அjlண0வாகlI கா2ைற ெம$zஞான மனமாகlI 
பா08ேபாI. “த2ேபாe நா* UoவாBகI ெப2K, மiதேநய(eB3I, UoவாBகI ெபற U4IXI 
ம2றவ0கqB3I  ேசைவ ெச$ய U4IXQேற*, அவ0க> எNேலா4I நா* ஒ4 சமய()N ேச2jN 
5BQ( தU(தைத ேபால தU8பைத நா* பா0BQேற*. நா* அவ0கைள ேச2jN இ4Te \Zக 
U4IXQேற*. அத* yற3 w2KBகணBகான மBக> அjlண0UN 5BQ இ48பைத 
பா0BQேற*. அவ0க> அைனவ4I {oN உ>ளன0. அவ0க> த*ைன தm[ எ*K aைனBQறா0க>, 
ஆனாN நா* ஒ4 ெமாZ[ எ*K எனB3 ெதouI.” அத* yற3 ெமாZL* UoவாBகI ம2KI 
சாZ5M* UoவாBகI எ*K ஞாேனாதய பாைதM* ெசயN:ைற ெதாடh3Qறe. :த^N அe 
உட^* உZXற ெசயN:ைறகைள ப2juI, 7வாசI எ8பL எmணhகைள கZ[8ப[(eQறe 
எ*பைத ப2juI ெதoTeBெகா>Qறe. ஒ@ எ8பL உடN வgயாக ெசNQறe, எ8பL ஒ@M* 
மனI ேவைல ெச$ய ெதாடh3Qறe  எ*ற மன)* உZXற ெசயN:ைறகைள ப2j அe 
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ெதoTeBெகாm[ அ[(த[(த uகhக@N அe UoவைடTeBெகாmேட  இ4BQறe. 
¶கடTதகால(ைத ஒ4 பZLயலாகlI எ)0கால(ைத )Zட=[I X(தகமாகlI, aகdகால(ைத 
ேநர()* உ>ெபா4ளாக மZ[I பா0(ேதாI எ*றாN, நாI கடTதகால(ைதuI எ)0கால(ைதuI 
ெநாL8ெபாt)* a()ய()G> ெகாm[ வTe>ளதாN நாI அவ2ைற தU0(e UZேடாI. 
rZ7ம ஞாi தனe UoவாBக8 பாைதMN, தனe சாZ5ைய கடTத கால()N ெச_(), கடTத 
நாZக@N வாdTe, :*X  தனB3 உடN �)யாக ஏ2பZடைத மன)N க2பைன ெச$eBெகாm[ 
வாdவைத அGம)8ப)Nைல. rZ7ம ஞாi எ)0கால()23 ெச*K தனB3 ஏ2படlI ஏ2படாமN 
இ4BகlI வா$8X>ள அGபவhக@N உண0l|0வமாக வாdTeBெகாm[ இ4BகமாZடா0. 
rZ7ம ஞாi கடTதகால அGபவhக@* பZLயைலuI, தனe எ)0காலI ெதாட0பான ஒ4 
)Zட=[I X(தக(ைதuI பய*ப[()Bெகாm[I, த2ேபாைதய ெபாt)N aைல()4BQறா0. 
அjவா2றைல சoயான :ைறMN சoயான ேநர()N பய*ப[(eவe ஞானI எ*பதாN, இத* cலI 
அவ0 ஞாi ஆQறா0. ¶ெநாL8ெபாt)* a()ய()* உண0l ம2KI உhகqB3> மாறாமN 
இ4B3I உM0சB)M* உண0ைவ aைனUN ைவ(eBெகா>வதாN, அe உhகqB3> இ4B3I 
ஒ4 உM0சB) எ*ேற ெசாNல மாZ�0க>. அeேவ இ4ைம ஆ3I. ஆMரI ஆm[க> வாdTe, 
மா2றI ெபறாமN அ)கமாக UoவாBகI அைடTe, த2ேபாைதய ெபாt)N வாdTeBெகாm[ 
இ4B3I அgயாமN இ4B3I அTத உM0சB), {hக> தா* எ*பைத அைடயாளI காm�0க>. 
கடTதகாலI ம2KI எ)0காலI நாI வாtI அjவா2றN சா0Tத ேகாZபா[க> மZ[ேம ஆ3I 
ம2KI மன)* அTத 3j8yZட ப3)MN மiதனாN உ4வாBக8பZடைவ ஆ3I. § 

fயாழ/Sழைம 
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fேவகமான cbnகைள எy-த=  

ஒ4 :Ll இ*ெனா4 :LU* அL8பைடMN உ4வாBக8ப[Qறe எ*பதாN வாdBைகைய 
:Llக@* ெதாடராகlI க4தலாI. ஒ4 நNல :Lைவ எ[8பத23, நமe சாZ5 :tவைதuI 
ெநாL8ெபாt)* a()ய()G> ெகாm[ வரேவm[I. நாI நIைம எ)0கால()N 
aைன(eBெகாm[ :Llகைள எ[(தாN, நாI Uேவக(eட* :Lெவ[8ப)Nைல. நIைம 
கடTதகால()N aைன(eBெகாm[ நமe :Llகைள வLவைமBக :2ப[Iேபாe, அைவ மன)* 
அjlண0l அNலe உ>qண0l ப3)க@* சB)க> cலமாக எ[(த :Llக> எ*பதாN, 
அைவuI Uேவகமான :Llகளாக இ48ப)Nைல. ெநாL8ெபாt)* a()ய(ைத aைனUN 
ைவ(eBெகாm[ ப)ைல ெபKவத2காக நமB3> ெசN_Iேபாe தா* நIமாN 5ற8பான 
:Llகைள எ[Bக :LuI. ¶சTேதகI இ4B3Iேபாe, எTத :LைவuI எ[Bகாேத எ*பேத :Ll 
எ[B3Iேபாe பய*ப[(த ேவmLய 5ற8பான U)யா3I. மன)N �தN ெபா4ைள ெத@வாக 
aைன(eBெகாm[, அைத8ப2j ந*றாக 5T)(தாN, UைரUN ப)N உhகqB3 ெத@வாக 
ெதoTeU[I. )ைசமாj ெசNவத23 ேவK வgேய இ4Bகாe. நNல ேந0மைறயான :Llக> நNல 
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ேந0மைறயான ெசயNக> ம2KI எ)0Uைனகைள ெகாm[வ4I. நாI அGபவ மா)oக@N 
)Zட=டாமN உண0.58|0வமாக 3()(e U[QேறாI ம2KI ந*றாக )Zட=ட8படாத :Llக> 
உண0.58|0வமான எ)0Uhகைள ெகாm[ வ4Q*றன ம2KI அவ2j* aைனl ம2KI 
அவ2ைற உண0l8|0வமாக அGபU8பைத aK(eI வைரMN அவ2Kட* வாழ(தா* ேவm[I. 
¶நாI :Ll எ[BகேவmLய ஒnெவா4 :ைறuI, இTத அGபவ()* வ38பைறMN ஒ4 5ற8பான 
பoZைசயாக இ4BQறe. நாI அைத ெநாL8ெபாt)* a()ய(eட* அ�QனாN நIமாN ஒ4 
நNல :Lைவ எ[Bக :LuI ம2KI அ)N தவறான :Llக> ஏeI இ4Bகாe. நாI 
ெநாL8ெபாt)* a()ய()N எ[B3I :LlB3 ெதாட0yNலாத :Lைவ எ[(தாN, நாI அைத 
மன)* உ>qண0l ப3) அNலe அjlண0l ப3) cலமாக எ[BQேறாI, ம2KI நாேம நI\e 
நIyBைகMNலாமN இ4BQேறாI. ஒ4 நNல ம2KI ேந0மைறயான :Lைவ எ[8பத23 ேபாeமான 
தகவNக> நI=டI இNைல. ¶அதனாN :Lெவ[B3I ேபாe சTேதகI இ4TதாN, அைத8ப2j 
அ)கI ேயா5(e, அ)கமான தகவNகைள ேசகo8பத23 சoயான த4ணI ஆ3I. ஒnெவா4 
:LlI அGபவhக@* அ[(த ெதா38y23 அL8பைடயாக Uளh3Qறe. {hக> அGபவ 
மா)oக@* வoைச:ைற ெதாடoN இ4B3Iேபாe, {hக> :Llக> ஏeI எ[8ப)Nைல. ஒ4 
அGபவ மா)o :LlB3 வTe, உhகளe வாdU* 3j8yZட ப3)க@N X)ய அGபவ 
ெதா38XBகqB3 {hக> தயாராக இ4B3Iேபாe தா*, {hக> X)ய :Llகைள எ[B3Q�0க>. 
ஒnெவா4 :LைவuI கவனமாக ம)8y[hக>, ஏென*றாN வாdBைகM* :t மா)o வgயாக 
உhக> க8பைல வgநட(eI 7Bகா* (க8ப^* )ைச )48XBகZைட) அe தா*. ¶அைத8ப2j 
கவனமாக 5T)uhக>. இய_ண0U* வgகாZடைல ேதL ெசN_hக>. உhகளe ெம$zஞான 
உM0சB)ைய ப2j உhகைள( தUர யா4B3I அ)கமாக ெதoயாe, ம2KI உhகளe ஞாேனாதய 
ேவZைகMN :*ேனKI ேபாe அGபவ மா)oக@* அ[(த ெதா38X எ*னவாக இ4B3I எ*பe 
எ[B3I :Llகைள ெபாK(e(தா* அைமQறe. ம2றவ0க> உhகqBகாக :Ll எ[Bக 
ேவm[I எ*K கா()4Bகா&0க>. அவ0க> பைழய ெபா4Zகைள ேபா*றவ0க>, ம2KI அவ0க> 
5றTதவ0க> இNைல. ம2றவ0களாN உhகqB3 5jய அjlைர அNலe U()யாசமான 
கmேணாZடI அNலe 5றTத :Ll எ[8பத23 �[தN தகவைல தர:LuI. ஆனாN எTத 
Uஷய()_I {hக> உhகqBகாக எ[B3I :Ll அ)க ந*ைம த4வதாகlI, சB) 
வா$TததாகlI, சoயானதாகlI இ4Bகேவm[I. அைத ெநாL8ெபாt)* a()ய(eட* :Lைவ 
எ[hக>. அTத சாZ5 aைலைய(தா* {hக> தBகைவ(eBெகா>ள ேவm[I. § 

ெவ(P/Sழைம  

பாட+ 19 

z;A. கவ[/Z+ ஆ)றைல பயIபy-.த=  

நாI :Llகைள எ[8பத23 பல வgக> உ>ளன, ம2KI அ)N நமB3 உதU ெச$ய பல 
வg:ைறக> உ>ளன. ம2றவ0க@* :LlகqB3 வgநட() உதU ெச$வத23 அவ0க> 
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y*ப2jய அL8பைட ெகா>ைககைள நாI y*ப2றலாI.  இைவ ம2றவ0கqB3 பயG>ளதாக 
இ4Te>ளe எ*பதாN நாI இTத அL8பைட ேகாZபா[கைளuI y*ப2றலாI. ம2றவ0கைள 
�0Te கவi(e, அவ0க> எ[(த :Llக@N இ4Te, அவ0க> y*ப2jய அGபவ மா)oக> 
ம2KI எ)0Uைனக@N இ4Te நாI க2KBெகா>ளலாI எ*பதாN, நNல ேந0ைமயான :Llகைள 
எ[8பத23 உதU ெச$uI 5ல அL8பைடB ெகா>ைககைள 5je ேநரI 74Bகமாக பா0BகலாI. 
நாI ம2றவ0கைள �0Te கவi(e க2KBெகா>QேறாI. ¶உhகளe தi8பZட சாZ5, தா* 
அjTத)N இ4Te த*ைன UலBQBெகா>வதாN, �0Te கவi8பத* cலமாக 
க2KBெகா>வத23, �0Te கவi(தN எ*Qற மாெப4I சB) உhகளe அgUNலாத ஆ*மாU* 
உZXற உM0சB)M* ெவ@8பாZL* :தN மேனாசB)யாக Uளh3Qறe. {hக> ஒ4 7தT)ர 
ஆ*மா எ*பதாN, உhக@டI =க8ெபoய �0Te கவiB3I சB)க> உ>ளன. {hக> இTத 
உலQN �0Te கவi8பத2காகேவ வTe>�0க>. உhகளe �0Te கவiB3I சB)க@* 
cலமாக, ம2றவ0க> அGபU8பைத �0Te கவi8பத* cலமாக அைத அGபUBகாமேலேய 
அவ0களe அGபவ மா)oகைள உhகளாN ஆ$l ெச$ய:LuI. பல rZ7ம ஞான 34Bக> பல 
வாdBைககைள இ8பL(தா* வாdQறா0க>. ¶அL8பைட ெகா>ைககqட* வாdவதாN சாZ5ைய 
ெத@வாகlI, XiதமாகlI, ேநரLயாகlI ேந0மைறயாகlI ைவ()4BQறe ம2KI உட^* 
நரIX மmடல()* \e எ)0Uைன UைளUB3I ப3)களான 3ழ8பI, &h3 UைளUBQற 
ம2KI ஆேராBQயம2ற மன)* ப3)க@N இ4Te UலQ இ4BQறe.  நாI ெத@வாக 
இ4B3Iேபாe, நமe XலGண0l eN^யமாக இ4BQறe. நமe :Llகைள ேம^4Te-�d 
அ�3:ைறuட* எ[BQேறாI, நாI எ[B3I ஒnெவா4 :LU* அL8பைடMN நமe 
வாdBைகM* பாைத வg நட(த8ப[Qறe. ¶நாI ஒ4 :LைவuI எ[B3Iேபாe, அத23 ஒ4 
எ)0Uைன இ4BQறe. எ)0Uைன இ4B3I :Lைவ நாI எ[BகUNைல எ*றாN rdaைலuI, 
ம2றவ0கqI, aைலைமகqI அNலe 3ழ8ப:I நமBகாக :Lெவ[B3I. 3ழ8பI =கlI 
&UரமைடவதாN, இK)யாக நாI :Lெவ[B3I aைலைமB3 த>ள8ப[QேறாI. ேம^4Te �d 
அ�3:ைறuட* ஒ*ற* y* ஒ*றாக :Llகைள எ[Bக நாI பo.சயமான yற3, நாI 
வாdBைகக> ஒ4 )Zட=Zட :ைறMN, ேந0மைறயாக, ெத@வாக, அழகான வgMN 
வgBகாZட8ப[Qறe. யா0 வg காZ[Qறா0க>? சாZ5ைய ெப2ற உhகளe XலGண0l சB)uட* 
{hக> வgகாZ[Q�0க>. § 

ச[/Sழைம  

பாட+ 20 

உ(ேநா/S கவன+ ெசL-த {Hக( தயாராக இ,/S|;களா? 

நமe வாdBைகMN நNல அL(தள(eBகான அL8பைட ெகா>ைககqகைள <)ர(த*ைமையB 
ெகாm[ உ4வாBக :LuI. நமe உ>வாdBைகைய அ�3Iேபாe, நமe வாdBைகMN நNல 
பழBக வழBகhக>, நமe உ>வாdBைகைய XoTeBெகா>qதN, அைத ஆ$l ெச$e 
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அGபU(தN எ*K நமe ேவைலக@N )னசo வாdBைகM* அhகமாக <)ர(த*ைம 
இ4Bகேவm[I. Uேவக(eட* ஒ4 5Tதைன=Bக வாd:ைறைய உ4வாBQ, அைத ேந0மைறயாக 
ெசயNப[(), அைத நமe )னசo வாdBைகM* :tைமயான மா)oயாக )Zட=[வதாN, 
:LlகைளuI அதைன ெதாட0Teவ4I அGபவhகைளuI அGபவhக@* எ)0UைனகைளuI  
எ)0ெகா>வத23 ேதைவ8ப[I வ_வான அL(தள(ைத அe நமB3 வழh3வேதா[ அைவ நமe 
ஆ*\க ெவ@8பாZைடuI ேமIப[(eQறe. நI=டI த2ேபாe இ4B3I வாd:ைறைய 
தா$மா0க>, தTைதக>, மத34மா0க>, ஆ5oய0க>, நமe வாdBைகMN சT)(த X)யவ0க> 
ம2KI நNல நmப0க> வLவமL(e>ளன0 எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ளlI. நாI ஒ4 
அgவ2ற உM0சB) எ*Qற கmேணாZட(eட* இ48பe =கlI நNல வாd:ைற இNைல.  நாI 
ஒ4 காலzசா0Tத உM0சB) எ*KI, நாI இhேக 5ல வ4டhக> வாdTe இறTeU[ேவாI 
எ*Qற கmேணாZட(eட* இ48பe ஒ4 5றTத வாd:ைறயா3I. ¶:tைமயான X)ய 
வாd:ைறைய உ4வாB3வத23 5T)Bக ேவm[I. அத* ெசயலாBகமாக நமe U48பI 
உ4மாறேவm[I. மiத 7யaைனU* சாதாரண வாd:ைறMN, நமe ஆைசக> ெபாeவாக 
ெபா4Zக>, உண0.5|0வமான அGபவhக> ம2KI அjlண0l ெபKவைத 72j அைமTe>ளe. 
அைவ எNலாI நNலைவயாக இ4Tதா_I, அைவ ஒth38ப[(த8படUNைல. நாI மாெப4I 
ஆைசM* சB)ைய உ4மா2Kவத23 அைத ஒth38ப[(தேவm[I, ம2KI =கlI :BQயமாக 
நாI ஆ(ம ஞான(ைத ெபற U4IXQேறாI. அத* yற3 ெபா4Zகைள வாh3வத23, 
சTேதாஷ(ைத ெபKவத23 ம2KI மiத0க> U4IXவைத வாh3வத23 ேபாeமான U48பI 
உhக@டI \தI இ4B3I. ¶ஆனாN U48ப()* மாெப4I சB) உ4மா2றI ெபKQறe. 
அ�3:ைற மாKQறe. நாI நIைம ஒ4 அgவ2ற உM0சB)யாக aைன(eBெகாm[, நமe 
வாd:ைறuட* ஒnெவா4 நாqI, ஒnெவா4 வார:I, ஒnெவா4 மாத:I ம2KI ஒnெவா4 
வ4ட:I aைலயாக ெசயNப[QேறாI. நாI எ[B3I ஒnெவா4 :LlI எ@தான :Lவா3I, ம2KI 
நாI சT)B3I ஒnெவா4 எ)0UைனையuI சTேதாஷமாக எ)0ெகா>QேறாI. நமe ஒnெவா4 
)யான:I ெச*ற )யான(ைத Uட அ)க ஆழமானைவ, ம2KI பல ெஜ*மhகளாக உ.ச()N 
இ4Tத உ>qண0l ம2KI அjlண0U* அhகhக> தhக> :ய25கைள ைகUZ[ ஆ*மாU* 
அgUNலாத உட_B3> தhக> சB)கைள உ4மா2KவதாN, �ல உட_ட* ஆ*\க உMரான 
ஆ*ம உடN ஐBQயமாQறe.  § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 21 

ஆ-ம ஞான-ைத ெப*வத)காக }4o= வாhத=  

உhக> வாdBைக :tவைதuI aைனl �0Te, இTத வாdBைகM* ஒnெவா4 :BQய 
அGபவ()23I ஒ4 3j8ைப உ4வாB3hக>. அத* yற3 கடTத ப(e ெஜ*மhக@N {hக> 
எ(தைன :BQய அGபவhகைள சT)(e இ48�0க> எ*பைத �Q(e பா4hக>. இTத 
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அGபவhக@* ேசகo8X :tவeI உhகைள த2ேபாைதய aைலB3 ெகாm[வTe>ளe, ம2KI 
{hக> உhகளe உZXற()N அ)க கவனI ெச_(), உhகளe எNைலய2ற உM0சB)ைய 
உண0வத23 தயாராக இ4BQ�0க>. அைவ அைன(eI நNல அGபவhகளாகேவ இ4Te>ளன. 
அTத அGபவhக@* எ)0UைனகqI நNலதாகேவ இ4Te>ளன. இைவ அைன(eI உhகைள 
த2ேபாைதய aைலB3 ெகாm[ வTe>ளன ம2KI aதானமாக உZகா0TeBெகாm[ உhக@டI, 
“ நா* யா0? நா* எhQ4Te வTேத*? நா* எhேக ெசNQேற*? மா2றI ெபறாமN, நானாக 
இ4Teெகாm[ எனe உட^* ஒnெவா4 அ�U_I உணரB�Lயதாக, எTத சB) 
Uளh3Qறe? �ய ெவ>ைள ஒ@ எhQ4Te வ4Qறe? சாZ5 ெவ@8ப[I Xiதமான 
7யaைனU* அL8பைட சB) எ*ன?” எ*K ேகZ[Bெகா>qhக>. {hகqI, உhகளe 
சாZ5uI தாமைர மலைர ேபால Uoவைடய ெதாடh3Iேபாe, இதைனuI இத23 ேம_I பல 
ேக>Uகைள உhக@டI ேகZ�0க> ம2KI அத2கான ப)ைலuI உhக@டI இ4Te ெபKb0க>.  
எ8ேபாeI {hக> எத2காக இhேக இ4BQ�0க> எ*ற காரண(ைத aைனUN 
ைவ(eBெகா>qhக>. உhகqB3 ெதoTத)N இ4Te உhகளe சாZ5ைய yo(e, மன)* 
உ>qண0l ப3)MN இ4Te தi8பZட U[தைலயான உhக> :B)ைய ெபKவத2காக {hக> 
இhேக இ4BQ�0க>. ¶நாI அதG> ெச*ற yற3, நாI அGபUB3I அைன(eI நாI தா* 
எ*பைத நIXQேறாI. அைத நாI எ*K மன)* அjlண0l>ள ப3)uட* வ_வாக இைணTe 
இ4B3I வைர நIXQேறாI. நாI மன)* ெம$zஞான ப3)MN இ4B3Iேபாe, சாZ5ைய 
நமB3 ெதoTதவ2jN இ4Te yo(e U[QேறாI. நாI ஒ4 இட()N 5BQBெகா>ளாமN, 
மன)* அைன(e ப3)க@* வgயாக பய;B3I பய;யாக நIைம பா0BQேறாI. அத* yற3 
சாZ5 நமe உட^* ஒnெவா4 அ�U_I பரவேவm[I எ*பத2காக, |=M* ேம2பர8yN 
இ4Te Umெவ@B3 எ[(e ெச*K அNலe மன)* உ>qண0l ம2KI அjlண0l ப3)க@N 
இ4Te ெவ@ேய வTe Xiதமான ெம$zஞான aைலB3>, �ய ெவ>ைள ஒ@B3> அைத 
எ[(e.ெசNல, இhேக (|=MN) நமB3> ெசNல உ>ேளாI. ¶நாI இhேக ஆ(ம ஞான(ைத 
ெபKவத2காகlI, நாI ெபா4Zகளாக aைன(த அைன(eI தைல�ழாக இ4B3I ஒ4 
UயBக(தBக அGபவ(ைத ெபKவத2காகlI உ>ேளாI, ம2KI அைத8ெப2ற yற3 நமe 
அ�3:ைற :tவeமாக மாjU[Qறe. அe தா* |=MN வாdவத* ேநாBகமா3I. ஒnெவா4 
kண:I இhேக இ48பத* ேநாBக:I அeேவ ஆ3I. {hக> ஆ(ம ஞான(ைத ெபKவத2காக( 
தா* இTத |=MN நடTe ெசNQ�0க> எ*பைத உhக> மன)N :tைமயாக ப)ய ைவBக(தா* 
நா* உhக@டI இ8பL ேப5Bெகாm[ இ4BQேற*. அைத XoTeBெகா>qhக>. அைத 
ேநாBQ உhக> சB)க> அைன(ைதuI ெச_(ehக>,  ம2KI அத* yற3 பல ேநாBகhகைள 
ேநாBQ U48பhக> ெசNவைத ேபால இNலாமN, U48ப()* =க8ெபoய சB) ஒ4 இலBைக 
ேநாBQ இயhQBெகாm[ இ4B3I. அe =கlI 7லபமாக இ4B3I. ஒ4 நா>, {hக> ஆ(ம 
ஞான(ைத ெபKb0க>.§ 
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வாh/ைகV UIனமாக fளHZ+  ந"  

{hக> Xiத கhைக ந)ைய ப2j ேக>U8பZ[ இ48�0க>, ஆனாN அTத ந) ஏ* Xiதமாக 
இ4BQறe எ*K UயTதemடா? உலQN இ4B3I ந)க@N இத23 ஏ* மiத உ4வI 
தர8பZ[>ளe? நாI இைத aைன(e )யானI ெச$யலாI ம2KI ந) தனe ெசாTத கைதைய 
நமB3 ெசாNலZ[I. ந) உM0 சB)M* அ4>ஞான 5*னமாக Uளh3Qறe, ம2KI அe பா$Te 
ஓ[I ேபாe, yரபzச ஓZடhக> எ8பL �ல உடN வgயாக பா$Te ெச*K உண0.5கைள 
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அைம)8ப[() மேனா பல(ைத UgBக.ெச$e மனைத நமe கZ[8பாZ[B3> ைவ()4Bக 
உதlQறe எ*பைத �KQறe. நமB3> இ4B3I எNைலய2ற சB)யான அTத உM0 சB)uட* 
நாI இைணTe ெச*றாN, இைவ அைன(eI கmL8பாக நடB3I. ¶இமயமைல உ.5MN இTத 
ந) ஆரIபமா3I இட(ைத, நமe எmண()* உ4வாBகI ம2KI �ல 7யaைனlB3> 
�ைழவeட* ஒ8yடலாI. நமe வாdBைக பல தைடகைள உ>வாhQBெகா>வைத8 ேபால, ந) 
கட_ட* ெச*K கலB3I ேபாe பல இைட�Kகைள உதjUZ[ ெசNQறe. UைரேவாZடhக> 
~ராQறe, {0bd.5க> 5oதாQறe, ந)M* ஆ2Kவா$ UoவைடQறe, ம2KI ந) கடைல 
ெச*றைடuI ேபாe, வாdU* அ4>ஞான 5*னI தனe உ4வ ெவ@8பாZைட 
:L(eBெகா>வைத நாI பா0BQேறாI. ¶வாdBைகM* 5*னமாக ந)ைய மன)N 
aைன(eBெகாm[, அைத நமe 7யaைனlட* ெதாட0Xப[(தலாI. அத* yற3 த*iைல ஆ$l 
ெச$e, அTத ந)M* ஓZட(ைத எe த[BQறe எ*K கவiuhக>. {hக> yரபzச சB)கqட* 
இயhQ, வாdBைகM* aரTதர ேபo*ப கட_ட* இைணவைத எ*ன த[BQறe? ப2K தாேன 
நIைம ந)Bகைரuட* ப2jBெகாm[ இ4Bக ெச$Qறe? நாI பய()* \e ப2Kட* 
இ4BQேறாமா? நIைம 72j இ4B3I மiத0க> ம2KI ெலள�க வாdU* ெபா4Zகqட* நாI 
ஒZLBெகாm[ இ48பதாN, அைவ நIைம வாdBைகM* yரபzச ந)M* கைரக@N இKBகமாக 
yL(eBெகா>Q*றன. ந) பா$Te ெச*KBெகாm[ இ4BQறe, ஆனாN நாI அதGட* 
ெசNவ)Nைல. நIைம நாேம ப2Kட* இ4Bக அGம)B3I  ேபாe, நாI வாdBைகM* 
ஒZடhகqB3 எ)ராக ேபாரா[QேறாI. ¶இ*K உhகளe வாdநா@N ஏ2பZட தi8பZட 
அGபவhகைள ப2j aைன(e8பா4hக> ம2KI உhகைள 72j இ48பவ0க> ம2KI 
உைடைமக> \e இ4B3I ப2j* காரணமாக {hக> எ(தைன :ைற வாdBைகM* 
ந)BகைரMN ஒehQ இ4T&0க> எ*K ெத@வாக 5T)(e8பா4hக>. நமB3 yLBகாத 
Uஷயhக> ம2KI நமe 5ற8பான :Lெவ[B3I )றGB3 எ)ராக ெச$த ெசயNக> \eI நமB3 
ப2K உmடாவைத ச2K 5T)(e இ4BQ�0களா? நாI ெபா4Zக>, ம)8�[க>, )Zடhக>, 
பழBகhக>, ஞாபகhக> ம2KI U48X ெவK8XBகqடGI ப2Kட* இ4BQேறாI. ப2ைற 
உ4வாBQய இTத அGபவhக@N ஒnெவா*KI, கட_ட* ெதாட0Te கலTeBெகாm[ இ4B3I 
ஒ4 ெபoய ஓைடuட* கலBக ஒ4 5jய ஓைட :ய25B3I ேபாe த[B3I ஒ4 க2பாைற, ஒ4 
{0bd.5 அNலe ஒ4 பைழய அLமரI தா* அe எ*பைத a*K aதானமாக ேயா5Bக 
:2படாததாN நமB3 ப2K உmடாQறe. § 

ெசwவாx/Sழைம  

பாட+ 23 

MDயமான ப)kIைம  

ஒ4 ந)ைய aைன(e )யானI ெச$uhக>. அத* ெதாடBக()N இ4Te கட^N ெச*K 
கலB3I வைர அைத ஒ4 காZ58படமாக y*ெதாட4hக>. {hக> வாdBைகM* ந)BகைரMN 
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எhேக ஒZLBெகாm[ இ4BQ�0க> எ*பைத உhகளாN த2ேபாe ெத@வாக காண:LuI. பயI, 
கவைல, எ)0காலI ப2jய சTேதகhக> ம2KI கடTதகாலI ப2jய வ4(தhகqட* இ48பதாN, 
பNேவK ப2KBகqட* {hக> எ(தைன காலI ஒZLBெகாm[ இ4BQ�0க> எ*பைத 
உhகளாN ெத@வாக காண:LuI. உhக@டI இ4B3I ப2jைன பா0B3Iேபாe, அe உhக> 
மனைத எ8பL ஆZெகா>Qறe எ*பைதuI, அe உhக> ஆqைமைய எ8பL cdகLBQறe 
எ*பைதuI உhகளாN காண:LuI. ப2K எ*பe ஒ4 aைலயான ெபா4>. ப2K உhக> 
ஆqைமைய உ4வாB3Qறe. அjlண0U* yரபலமான ேகாZபா[ இTத இட()N, “சo 
இைதைவ(e பா0(தாN, நமB3 எத* \eI ப2K இ4BகB�டாe அNலe ஆqைமuI 
இ4BகB�டாe,” எ*K ெசாN_I.¶ஆனாN நா* இைத ஒ4 பL ேமேல எ[(e.ெச*K yoயமான 
ப2j*ைமuட* இ4Bகேவm[I எ*K உhக@டI ெசாNQேற*, yoயமான ப2j*ைமuட* 
இ48பதாN உhக> ஆ*\க சB)M* அைன(e ஆ2றைலuI ஈ0(eBெகா>Q�0க>. {hக> 
உடN cலமாக ஆ*மாU* ஆ2றைல ஈ0B3I ேபாe, {hக> அைத =கlI �Zபமான நரIXக> 
வgயாக பா$Te ஓ[வைத உணரலாI. உhகqB3> உட^* ஒnெவா4 அ�U_I :*GI 
y*Gமாக Uைரவாக இயhQBெகாm[I, உண0.5கைள அைம)8ப[()Bெகாm[I மனைத 
எ@தாக ஒ4:க8ப[(eI இTத eL8பான ஆ*\க சB) yoயமான ப2j*ைமயாN உ4வானe. 
¶yoயமான ப2j*ைம எTத ஒ4 ப2ைறuI Uட வ_வானe, ஏென*றாN ப2K எ*பe பயI கலTத 
aைறேவறாத ஆைசயாN உ4வாQறe. ேதா2KU[ேவாI எ*ற பயI, எ)0பாராத Uஷயhகைள 
aைன(e பயI, வாdBைக இeவைர தTதைத காZL_I இi அ)கI தர இயலாe எ*ற பயI, 
வயதானதாN வ4I பயI, &h3 நடTeU[ேமா எ*ற பயI, Uப(ைத aைன(e வரB�Lய பயI—
இைவ அைன(eI aைறேவறாத ஆைசகqட* வ4I பயhக>. ¶yoயமான ப2j*ைமuட* 
இ4(தN ஒ4 சB)யாக, ஒ4 ெம$யjவாக Uளh3Qறe. உட*பாZLனாN ஏ2ப[I அ*X, 
�வந)uட* இைணவேதா[ உhகqB3> இ4B3I இைறவைன {hக> உணரேவm[I 
எ*பத2Bகாக உhகqB3> க)oயBக சB)கைள பரlவத23 அGம)B3I அTத ஒ4 அ*X, எTத 
ஒ4 உண0.58|0வமான அ*ைபuI Uட 5றTதe, நNல ப2Kக>, அ*y* ேதைவ, உட*பா[ 
ம2KI பாeகா8X எ*K நI=டI இ*GI 5ல 5jய ப2Khக> இ4BQ*றன. இTத ப2Kக> 
அைன(eI அLமன)* ேந0மைற அIசhகளாக அைமQ*றன. நாI எ)0மைற ப2Kக@N இ4Te 
U[பZ[, நமe ெம$zஞான மன)* இயBக()N அLமன)* சB)ைய ேதா2KUB3I இடமாக 
ேந0மைறயாக பய*ப[(த U4IXQேறாI. ¶ேமIப[(த8பZட yoயமான ப2j*ைமMN ஒ4 
5ற8பான ெம$யjl இ4BQறe. கடTதகால()N இ4B3I yL8ைப UZெடாg(e, 
எ)0கால()N இ4B3I yL8ைப UZெடாg(e, த2ேபாைதேய ெபாt)N வாdT)[hக>. 
ப2j*ைமuட* இ48பதாN {hக> வாdBைகைய UZ[ ஓL.ெசNவதாகேவா அNலe 
உண0.5M*j இ48பதாகேவா அ0(த=Nைல. அe நIைம அ)க உண0lட* ைவ()4BQறe.  
UZ[Bெகா[B3I )றைமயாN நாI அ)க அ*XடGI, அ)க நZXடGI, அ)க 
ஆேராBQய(eடGI, நNல மiதனாக உhக> 3[IபI ம2KI நmப0கqB3 ெந4Bகமாக 
இ4BQ�0க>. § 
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அblண;n அb-தள+  

நா* அLமனைத ஒ4 அL(தள(eட* ஒ8y[ேவ*. ஒேர bZLN ெதாட0Te 
வாd(eBெகாm[ இ4B3Iேபாe, பைழய ெபா4Zக> ஒeBக8பZ[ X)ய ெபா4Zக> வTe 
ேச4I, ம2KI பைழய ெபா4Zக> அL(தள()N ெச*K ேச0(eBெகா>qI: இவ2ைற எNலாI 
ஒேர bZLN பல வ4டhகளாக வ5(தவ0க> பா0(e இ48பா0க>. அLuண0ைவ  அLமனeடGI; 
ேமN தள(ைத உண0l>ள மனeடGI ஒ8yட8ப[Qறe. ஒ4வ0 அ)கமான ெபா4Zகைள =கlI 
Uைரவாக அL(தள()N இறBQBெகாm[I, X)ய Uஷயhக> உண0l>ள மனI வgயாக 
அLuண0l அL(தள()23 அG8Xவைத சTேதாஷமாக அGபU8ப)N :I:ரமாக இ4TதாN, 
அL(தள(ைத ஒth3ப[(eவத23 ேநரI இ4Bகாe. ஒ4 |கIபI ஏ2பZடாN, ஒ4 வாdUN ஒ4 
உண0.5 ெகாTத@8X ஏ2பZடாN, b[ :tவeI ஆZடI காmQறe. ெபoய UளB3க@* 
UளB3()ைரக> 5jய UளB3க@* )ைரகqட* கலTe U[Q*றன; பைழய {> 
சா$U4BைகM* (ேசாபா) தைலயைணக> ைகu>ள நா2கா^M* தைலயைனகqட* கலTe 
U[Q*றன. நாI இ8ேபாe அL(தள(eB3 ெச*ேறாI எ*றாN, நமB3 ேதைவயான ெபா4Zகைள 
எ[8பத23 பல ம; ேநரhக> ஆகலாI. அe தா* அLமனI. நIைம ெதாட0Te கவiBகUNைல 
எ*றா_I, அLuண0l அL(தள(ைத ~ராக ைவBகUNைல எ*றா_I, அ)N அைன(eI 
கலTeU[Q*றன. ¶நமe ெந4hQய நmப0க> ம2KI 3[Iப()ன0 ம2KI அதGட* 
ெதாட0Xைடய )oXக>, பதZடhக>, க4(e ேவKபா[க>, சTேதாஷhக>, இ*பhக>, 
சTேதாஷமான aைனlக> ம2KI வ4(தhகqட* இ4B3I ெதாட0y* cலமாக நமe அLuண0l 
அL(தளI  :த^N உ4வாBக8ப[Qறe. நாI ப2Kட* இ4B3I மBக> cலமாக ெவ@uலQN 
உ4வாBக8ப[Qறe எ*K ஓரளlB3 ெசாNலலாI. இTத ப2Kக> அைன(eI, அL(தளI ேபா*ற 
அLமன)N ஏ2கனேவ எ*ன இ4BQறேதா அத* yர)ப^8XBக> தா* இைவ. நமe ெசாTத 
அLமன)* 3ணhகைள8 ேபால, இTத மBக@* 3ணhகைளuI ெவ@ேய ெகாm[ வ4QேறாI 
எ*KI ெசாNலலாI. ஆனாN ஒnெவா4 நாqI 3j8yZட ேநர()N )யானI ெச$e, நமe 
அL(தள()23 ெச*K ெபா4Zகைள ~ரைம(தாN, நமe அL(தளI =கUைரUN ~ராகlI 
7(தமாகlI ேதா*ற(ெதாடh3I. அைத ெத@வாக பா08பத* cலமாகlI, அ)N இ4B3I 
ெபா4Zக> \e ப2jNலாமN இ48பதா_I நாI அLமனைத XoTeBெகா>ள( ெதாடh3QேறாI. 
நமB3> பைழய ெவK8Xக>, பயhக> ம2KI பைழய க4(e ேவKபா[கைள 
ைவ(eBெகா>வ)Nைல. ¶இ4பe அNலe :8பe வ4டhகqB3 :*பாக நடTத சIபhக@* 
காரணமாக, நமe உட^N பதZட(ைதuI, மன)N 3ழ8ப(ைதuI ஏ2ப[()B ெகாmL4Tத 
எ)0மைற எmணhகqB3 நாI அைடBகலI தரUNைல எ*றாN, நமe அLமனI ஒ4 சB)ைய 
ேதா2KUB3I இடமாக மாKQறe. உhகqB3> ெம$zஞான சB)க> எ@தாக பரU, அ)கமான 
பைட8பா2றN, இய_ண0l, XலGண0l ம2KI ேபo*ப(ைத உhகளe வாdUN 



ெகாm[வ4Qறe. 7(தமான aைலMN இ4B3I அLமனைத :ைறயாக )Zட=Z[ 
ெசயNப[()னாN, உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI 5றTத பல*கைள த4வதாக இ4B3I. § 
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“யா,ேம எIைன $DA./ெகா(ளf=ைல” 

yoயமான ப2j*ைமைய பM25 ெச$uIேபாe, நாI இhேக, த2ேபாe இTத ெநாL8ெபாt)N 
வாழBக2KBெகா>QேறாI. எ*ன நடBQறe, அe எ8ேபாe நடBQறe ம2KI அe ஏ* நடBQறe 
ேபா*றவ2ைற ெதoTeBெகா>ள பய*ப[I சB)யான ேநரL அjெவt.5M* சB)ைய நாI 
UgBக ைவBQேறாI. நாI �வந)M* தைல5றTத க)oயBக ஒZட(eட* நIைம 
ெதாட0Xப[()B ெகா>QேறாI. இTத ந)யானe ேநரLயாக உM0சB)M* சார()N இ4Te, 
அLuண0l அL(தளI வgயாகlI, உண0l>ள மன)* yரதான தளI cலமாகlI, ெச*K 
வாdBைகM* அGபவhகைள உ4வாB3Qறe. இTத அGபவhகைள ப2jய நமe அjெவt.5, 
தா*  ெசN_I வgMN, த* ெதாட0.5யான ஓZட()* 7ழ25ைய |0() ெச$Qறe. அைத(தா* 
நாI XoTeBெகா>ள :2படேவm[I. நமe உய0aைல ேபாதைனக> அைன(eI அTத ஞான(ைத 
ேபா)BQ*றன. அைத அjl8|0வமாக க2பeI அைத8ப2j ேப7வeI ஒ4 5றTத ெசயலாக 
இ4B3I, ஆனாN அTத ெசயைல ெதாடhQய y*ன0, அe 5றTத ெசயலாக இ48ப)Nைல. ¶இTத 
ஞான()* :த^N bZL_I, yற3 ேவைலM_I பய*ப[(த ேவm[I. yற3 இைத உhகளe 
ெசாTதhக> ம2KI நmப0க@டI பய*ப[(த ேவm[I. எNேலா4I த*ைனuI த*ைன8ப2juI 
XoTeBெகா>ள ேவm[I, ம2KI உhகqB3 ெந4Bகமானவ0 உhகைள சoயாக 
XoTeBெகா>ளUNைல எ*K ேதா*jனாN, இTத தiநபo* yர)a)யாக Uளh3I உhக> 
அhகI, அவ0கqB3 Xoயாததாக {hக> aைன8பைத சoயாக XoTeBெகா>ளUNைல எ*பைத 
3j8y[Qறe. உhகqB3 ெந4Bகமானவ0 உhகளe உ>த*ைமைய XoTeெகா>ளUNைல 
எ*றாN, உhகளe உZXற அLமனைத {hகேள XoTeBெகா>ளUNைல. ஏ*? ஏென*றாN {hக> 
Uஷயhகைள அjlண0lட* மZ[ேம QரQ(e இ4BQ�0க>; {hக> அTத ேகாZபா[கைள 
:tைமயாக உணரUNைல. அதனாN உhக> yர)ப^8பாக இ4B3I உhக> நmப* உhகளe 
ஆ$lகைளேயா அNலe உhகளe ேகாZபா[கைளேயா XoTeBெகா>வ)Nைல. உhகைள 
XiதமாBQBெகாm[, உhகைள XoTeBெகா>ள ெதாடhQயeI, உhகளe உண0தNகைள 
உhகளe நmப0கqB3 XouIபLயாக உhகளாN UளBக:LuI. ¶ேயாகா ெதாட0பான 
ேபாதைனகைள UளB3I ேபாe: “{hக> Uைத Uைத(e அத23 ெதாட0Te தm�0 ஊ2j 
வTதாN, அe இK)MN ஒ4 |வாக மல0Te a23I,” எ*பைத ேபா*ற ெபாeவான 
உதாரணhகைள பய*ப[(ehக>. அe எ@ைமயாகlI :tைமயாகlI இ4BQறe. அைனவரா_I 
அைத XoTeBெகா>ள :LuI. 5jய உதாரணhகைள பய*ப[(ehக> ம2KI வாdBைகM* 
5jய உதாரணhக> ஆ2றN=Bகதாக இ4B3I எ*பதாN, ெபoய ெசா2க> அNலe 
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ெசா2ெறாட0க>, ம0மமான வா0(ைதகைள தU0()[hக>. மரhகைள ப2juI அe எ8பL 
வள0Q*றன எ*பைத ப2juI ேப7hக>. 3ழTைதகைள ப2juI அவ0க> எ8பL வள0Te 
ெபoயவ0களாQறா0க> எ*பைத ப2juI ேப7hக>. |Bகைள ப2juI அைவ எ8பL |BQ*றன 
எ*பைத ப2juI ேப7hக>, ம2KI இதGட* வாdBைகM* U)கைள ெதாட0Xப[() 
ேப7hக>. மனைத ப2juI ஒ4:க.5Tதைன ம2KI )யான()* ேயாகா உ()க@* cலI அைத 
எ8பL )றBகலாI எ*பைதuI, இத* cலI vTe த0ம()* ஒ4 தைல5றTத �தராQ 
உhகqB3I ம2றவ0கqB3I 5றTத ேசைவைய ெச$யலாI எ*பைத ப2juI ேப7hக>. ¶”
எ*ைன யா4I XoTeBெகா>ளUNைல. நா* மZ[I இTத பாைதMN தiயாக இ4BQேற*,” 
எ*K ெசாNபவ0க>, :tைமயாக மன8பாடI ெச$தா_I 3ைறவாகேவ XoTeBெகா>qI 
மனaைலMN இ4BQறா0க>  ம2KI அவ0களe அLuண0l அL(தளI aரIy இ48பதாN, 
தைல5றTத இTத உmைமகைள ப2j அவ0களe நmப0கqB3 UளBகேவா அNலe 
நIபைவBகேவா அவ0களாN :Lவ)Nைல. நாI அjl8|0வமாக மZ[ேம பM*K, த0ம(ைத 
வாdBைகMN பய*ப[(தUNைல எ*றாN, நமe அLமனI அjெவt.5MNலாத aைனlக@N 
ெதாட0Te 3ழIy இ4BQறe. § 
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ந" {ைர#ேபால இ,Hக(  

{hக> அLuண0l அL(தள()23 ெச*K அைத ~0 ெச$யேவm[I எ*KI, ேதைவ8பZடாN 
UZ[Bெகா[(e U[தைல ெபறேவm[I எ*பைதuI ெத@வாக காணலாI. அe ெசாNவe 7லபI, 
ஆனாN ெச$வe 5je கLனI. ஏ*? ஏென*றாN அL(தளI aரIXவத23 5ல நாZக> 
எ[(eBெகாmடைத ேபால, அைத 7(தI ெச$வத23I 5N நாZக> ஆ3I. அLuண0l 
அL(தள(ைத =கlI Uைரவாக ~0 ெச$ய :2பZடாN அe சoயாக இ4Bகாe. அe இய2ைகM* 
U)B3 XறIபாக இ4B3I. அe |Bக> Uைரவாக |Bகேவm[I எ*பத2காக, Uயாபார()N 
ெசLக@* ேமN ெவT{ைர ஊ2Kவைத8 ேபா*றதாக இ4B3I. நாI இய2ைக U)கைள 
கZடாய8ப[(eவ)Nைல, அதனாN நமe ஆ*\க UoவாBக(ைத காலI தாd(eQேறாI. காலI 
தாd(eவதாN, உhக> \e அt(தI 3ைறவாக இ4B3I ம2KI aரTதர ஞாேனாதயI ெபKI 
:ய25MN {hக> Uைரவாக ெவ2j ெபKb0க>. ¶வாdBைக எ*Qற ந) கட^N கல8பைதuI,  
அைத நI:ட* \m[I ெதாட0X8ப[()uI, நாI ந)Bகைரகைள UZ[ ெவ@ேயKவைத 
கவi(eI, இTத ந)uட* நாI ஐBQயமாQ, அதGட* பய;(e நIைம வாdBைகM* சாரமாக 
உண0வைதuI நாI \m[I பா0BகலாI. நாI கடTதகால(ைத ப2j இi கவைல8படேவmடாI. 
கடTதகால(ைத ப2j ேயா5Bகேவ ேவmடாI. கடTத கால()* இ4@N இNலாமN 
aகdகால()* ெவ@.ச((eட* வ4வe அைன(ைதuI சT)uhக>. ¶ந) {ைர8 ேபால 
இ4hக>. {ரானe பாைறக> ம2KI மரhக> வgயாக தனe வgைய எ@தாக 
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ேதL8yL(eBெகாm[ எh3I 7தT)ரமாக பா$Te ெசNQறe. உhக> வாdUN ெநQdlடGI 
இ4hக>. வாdBைகuட* லய(eட* இ4hக>. �வந)M* ஆ2றைல த[B3I அைன()N 
இ4TeI U[தைல ெப2j[க>. உhக> 5Tதைனைய �0Te ேநாB3hக> ம2KI உhக> 
எmணhக> \e கவனமாக இ4hக>. உhகளe ஒnெவா4 ெசயைலuI, {hக> ேப7I ஒnெவா4 
வா0(ைதையuI: “இe உmைமயாக? இe கiவாக இ4BQறதா? இe பயG>ளதாக இ4BQறதா? 
இe ேதைவயா?” எ*ற U)uட* ம)8�[ ெச$uhக>. உhகளe வாdBைகைய :tைமயாக 
வாdTதாN ஒnெவா4 ெநாL8ெபாteI உmைமMN ஒ4 நாளாக இ4B3I எ*பதாN, {hக> 
உhகளe {)ப)யாக மாj ஒnெவா4 ெநாL8ெபாtைதuI &08X நாளாக மா2Khக>. {hக> 
ஒnெவா4 ெநாL8ெபாtைதuI :tைமயாக வாdTதாN, ஒnெவா4 இ4ப() நா_ ம;ேநர()_I 
{hக> பல நாZகைள அGபUBக :LuI. ¶வாdBைகM* ப2KBக@N இ4Te UலQ இ4hக> 
ம2KI உhக> வாdBைகMN ேம_I எ)0மைற ப2Kக> ேதா*Kவைத இiேமN 
அGம)Bகா&0க>. உhகைள தள0()Bெகாm[ 7தT)ரமாக இ4hக>. ப2Kக> சகலUதமான 
5BகNகைளuI ெகாm[ வ4Q*றe. 7தT)ரI எTத 5BகைலuI ெகாm[ வ4வ)Nைல. 
அதனாN நாI ஒnெவா4 ெநாL8ெபாteI நமe வாdBைகைய \m[I உ4வாBக ேவm[I. 
yoயமாக ப2j*ைமuட* இ4Te ெசயNபாZL* cலI அ)கமான அ*ைப ெவ@8ப[()[hக>. 
அglக> aைறTத இTத உலQN மiத ேநய(eB3 ெச$uI த*னலம2ற ேசைவ உhகqB3 
U[தைலைய  வழh3Qறe. �வந)uட* உhகைள ந[aைலuட* அளb[ ெச$e, வாdBைக 
எ*Qற கட^N அதGட* இைணT)[hக>. மiதேநய(eB3 {hக> ெச$uI ேசைவ உhக> 
bZLG> ெதாடhQ ெவ@ உலQ23 ஒ@ bசZ[I. இைத நmப0க> ம2KI X)யவ0க@டI 
ெதாடh3வத23 :*பாக, உhகqB3 ெந4Bகமாக bZLN இ48பவ0கqட* ெதாடh3hக>. 
உhக> உதாரணேம {hக> க2K(த4I :தN பாடமாக இ4BகZ[I. கடTதகால()N இ4Te 
U[பZ[ இ4hக>; aகdகால()N aைல(e இ4hக>; எ)0கால()N இ4Te உhகைள UலBQ, 
aரTதரமான aகdகால()N வாdT)[hக>.§ 

ச[/Sழைம  

பாட+ 27 

கHைகைய 9ைன-. சாதனா ெசxத=  

கmகைள cLBெகாm[ கட_B3> ஒ4 ந) ெச*K கல8பைத க2பைன ெச$e ெகா>qhக>, 
ம2KI {hக> ந)Bகைரைய ெதா2jBெகாm[ இ48பைதuI,  ந) உhகைள கடTe 
ெசNவைதuI aைன(e8பா4hக>. yற3 ந)Bகைர \e உhகqB3 இ4B3I yLைய ைகUZ[, 
ந)uட* ெச*K வாdBைகM* கட^N கலT)[hக>. இTத ெநாL8ெபாt)N, {hக> இhேக 
இ48பைத உண0T)[hக>. ந)Bகைரைய yL(eBெகாm[ இ48பதாN, {hக> காலI ம2KI 
பரெவ@M* 7யaைனைவ yL(e ைவ()4BQ�0க>. �வந)M* கைரைய yL(eBெகாm[ 
இ48பத* cலI உhகqB3> பயI, கவைல, சTேதகI, பரபர8X ம2KI பதZட(eB3 X(eண0l 
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அ@BQ�0க>. ந)Bகைரக@N  இ4Te U[பZ[ \m[I தi(e இ4hக>. கடTe 
ெசN_Iேபாe, XoTeண0வாN உ4வான அ*Xட* ந)Bகைரகைள ேந5uhக>, ம2KI ந)Bகைர 
ப2j உhகqB3 ஒ*KI XoயUNைல எ*றாN, உhகளe ப2Kகைள XouI வைர ஆ$l 
ெச$uhக>. ¶மனைத ஒ4:க8ப[() க2KBெகா>வதாN, X(தக()N இ4Te க2காமN �0Te 
கவi(e க2�0க> ம2KI இeேவ ஆ*மாU* :தN சாZ5யாக  அைமQறe. பM25 cலI பMல 
க2KBெகா>qhக>. பய*பாZL* cலI பMல க2KBெகா>qhக>. வாdநா> :tவeI 
மாணவனாக இ4Te வாdBைகைய :tைமயாக வாdT)[hக>, ம2KI {hக> க)oயBக 
வாdBைகM* கட^N கலB3I ேபாe, {hக> உhக> மனதாக, உhக> உடலாக அNலe உhக> 
உண0.5களாக இNைல எ*பைத உண0b0க>. {hக> உhக> மனI, உhக> உடN ம2KI 
உhக> உண0.5க@* :tைமயான தைலவ* எ*பைத XoTeBெகா>b0க>. ¶�வந)uட* 
அழகாக பா$Te ெசNவத23 Xiதமான பM25 ஒ*K உ>ளe. உhகqB3 ேநரI ஒeB3வத23 
கLனமாக இ4Tதா_I, அe உhகqB3 பல* த4வதாக இ4B3I. {hக> பா$Te ஓ[I ந)B3 
அ4ேக உZகா0TeBெகாm[, பாைறக> \e ஏj.ெசN_I ேபாe அe “ஓI நம.5வாய, ஓI 
நம.5வாய,” எ*K ெசாNவைத ேகqhக>. பாைறகைள இைணB3I தm�oடI காe ெகா[(e 
ேகZடாN, “ஓI நம.5வாய,” எ*ற வாdBைகM* Xiதமான மT)ர(ைத ேகZ�0க>. ந) 
உ.சoB3I ஒ@க@N அைம)8ெப2K, :tைமயான yரபzச(eட* இைணய :ய25 
ெச$)[hக>. yரபzசI எ*பe :tைமயானe எ*பe உhகqB3 ெதouI. அத* U)க> 
ெத$bகமானe, அத* கால அZடவைண yைழMNலாதe, ம2KI இத* வLவைம8X 
yர(ேயகமானe. ¶{hக> ந)B3 அ4QN உZகா0Teெகாm[ :tைமயான yரபzச()*—|=, 
கா2K, &, {0, ஆகாச (ஆகாயI) ம2KI மனeட* ஒ*j இ4B3Iேபாe, உhகளe )னசo 
வாdBைகM* yர.சைன அNலe 5BகN, உhக> அLமன)N இ4Te எmணமாக ேதா*KIேபாe, 
ஒ4 மரI அNலe XதoN இ4Te இைலைய பj(e எ[(e, அTத yர.சைனைய இைலMN 
ைவ8பதாக aைன(eBெகாm[, அTத இைலைய ந)MN ைவBகlI. ந)யானe {hக> ைவ(த 
எmண(eட* அTத இைலைய ெகாm[ ெசN_I. yற3 ஒ4 மலைர  பj(e, ந) ெச$த இTத 
5ற8பான ேசைவBகாக அத23 அ*Xட* பாராZ[ ெதoUB3I வைகMN,  அத23 இ4 
ைககளா_I அTத மலைர ப;lட* கா;Bைகயாக ெச_(ehக>. கhைகைய aைன(e இTத 
சாதனாைவ ஒnெவா4 மாத:I ெச$e, ஆ*\க பாைதMN {hக> :*ேன2றI ெபKhக>. § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 28 

Uவெப,மா[I c�9ைறவான Mரப]ச+  

கhைகைய aைன(e சாதனா ெச$uIேபாe, :taைறவாக இ4B3I நமe ெபாeவான 
7யaைனlட* உhகளe ெவ@8Xற 7யaைனைவ =கlI ெமeவாக ஒ4hQைண8�0க>. ஒ4 
பாைற அNலe மரBQைளMN ந)ைய ெதா[I �ர()N உZகா0Te இ4B3Iேபாe, உhகைள( 
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தUர ேவK எத* \eI ஈ[பாLNலாமN இ4BQ�0க>. {hக> த2ேபாe இய2ைகuட* ெபா4T) 
இ4BQ�0க>. |= இ4BQறe. {0 இ4BQறe. & இ4BQறe. கா2K இ4BQறe. ஆகாச 
(ஆகாயI) இ4BQறe. பzச |தhக> அைன(eI இ4BQ*றன. {hக> பா0(e உண0வத23 
அைவ ெவ@8Xற()_I  உhகqB3>qI இ4BQ*றன. உhகqB3 ெவ@8Xற()N 
இ48பவ2Kட* ஒ4hQைணயாமN உhகளe உZXற()N இ4B3I 7யaைனU* அhக(ைத 
U[U8பேத 3jBேகா> ஆ3I. {hக> இTத ஒ4hQைண8ைப 5வெப4மாi* :taைறவான 
yரபzச()*, “ஓI நம.5வாய, ஓI நம.5வாய,” எ*ற ந)M* :�:�8ைப ேகZ[Bெகாmேட 
ெச$யலாI. ¶இe எ@தாக இNலாமN ஒ4 சவாலாக இ4B3I. இய2ைக ஒ@M* அைம) உhக> 
அLமன)N இ4Te ெதாட0Te எmணhகைள U[U(eBெகாm[ இ4B3I. ஒ4 மன�)யான 
UவாதI அNலe கடTதகால()N &0lகாணாத ஒ4 UஷயI, தவறUZட ஒ4 :*ப)l அNலe 
உhகqB3 yL(தமான ஒ*j* Xைக8படI எ*K ஏதாவe ஒ4 X)ய 5Tதைன உhகqB3 
ேதா*jனாN, அTத 5TதைனM* yராண சB)ைய ேசகo(e அத* அ)0lகைள ஒ4 இைல \e 
ைவ()[hக>. இைத ெச$வத23, அTத இைலைய வலe ைகMN ைவ(eBெகாm[, உhக> 
கவன(ைத )48yய 5Tதைன வLவ(eட* உhக> yராணைன அ)N இறBQ[hக>. அத* yற3 
இைலையuI 5Tதைன மா)oகைளuI ந)MN இறBQ[hக>. ந) அைத எ[(e ெசNலZ[I, 
ம2KI {hக> “ஓI நம.5வாய, ஓI நம.5வாய,” எ*K ந) ெசாNவைத ேகqhக>. ஒnெவா4 
:ைற இe நடB3I ேபாeI, ெலள�க எmண(ைத உ>வாhQயத23 பாராZ[I Uதமாக ந)B3 
ப;lட* ஒ4 மலைர கா;Bைகயாக ெச_()[hக>. பாராZைட ெதoU8பe ஆ*மாU* பmX 
எ*பதாN, அe நமe சாதனாU* :BQய அhகமாக Uளh3வதாN, அைத XறBக;BகB�டாe. 
¶சாதனா எ*பe ஒேர உள8பM25ைய \m[I \m[I ெதாட0வதா3I. �ல உட^* தைசகைள 
வ_8ப[(த நாI :ைறயாக உட2பM25 ெச$வைத ேபால, நமe ஆ*\க உ>ளகhகைள 
வ_8ப[(த ஆ*\க உள8பM25கைள நாI ெதாட0Te ெச$QேறாI. கhைகைய aைன(e 
சாதனாைவ ெதாட0Te ெச$)[hக>. {hக> Uைரவாக :*ேனKb0க>. ெவ@MN இ4B3I ந), 
உhகளe தi8பZட நரIX மmடலI, உM0 சB) ம2KI உhகqB3> இரlபகலாக 
ஓLBெகாm[ இ4B3I  7யaைனU* அைடயாளB3j}[ எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. 
அதனாN {hக> இTத பாைறMN உZகா0TeBெகாm[ இTத ந)ைய பா0B3IேபாeI, அைத 
rZ7ம ஞான பாைதMN, இTத yர.சைனகைள, கவைலகைள, சTேதகhகைள, கடTதகால()N 
ஏ2பZட தவறான எmணhகைள ம2KI &0l காணாத அGபவhகைள உhகளe ெசாTத 
ெம$zஞான சB)க> எ[(e.ெசNவதாக aைன(e8பா4hக>. �வந)uட* பா$Te ெச*K 
5வெப4மாi* ஒ4ைமBகட^N கலT)[hக>. § 
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மனபவ னhகைள cல(தா* மா2j 
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ெவPVசமான பAதாக இ,/Z+ சாaU  

rZ7ம ஞாi அNலாத சாதாரண மiத* தனe வாdUN c*jN இரm[ பh3 ெவ@8Xற()_I, 
c*jN ஒ4 பh3 தனB3>qI வாdQறா0. அவ4B3> இ4B3I ப3), 5லசமயhக@N 
அசIபாUதhகைள =கlI &Uரமாக :*�ZLேய ெதoUBQறe. அவ0 அைத 
XoTeBெகா>வ)Nைல. அவ0 அைதBகm[ 5je பய8ப[BQறா0 ம2KI ெவ@8Xற Uஷயhக@N 
ஈ[ப[வைத U4IXQறா0. அவ4B3 உ>ளI சா0Tத 5ல அGபவhக>, 5ல உண0.5|0வமான 
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ேவதைனக> ஏ2பZL4BகலாI ம2KI அதனாN உ>ளகI ெதாட0பான எTத Uஷய(ைதuI அவ0 
தU0Qறா0. rZ7ம ஞாi தனe வாdUN c*jN இரm[ பh3 தனB3>qI, c*jN ஒ4 பh3 
ெவ@8Xற:I வாdQறா0 ம2KI அnவாK அவ4B3 க2K(தர8ப[Qறe. இைத எ8பL ெச$வe 
எ*K க23I ேபாe, மன8|0வமாக 7யaைனlட* இ48பைத8 ப2j அNலe தா* கவனமாக 
இ48பத* \e கவன(eட* இ48பைத8 ப2j rZ7ம ஞாiB3 க2K(தர8ப[Qறe. தா* 
கவன(eட* இ48ப)N இ4Te சாZ5ைய  UலBQBெகா>ள அவ0 க2KBெகா>Qறா0. rZ7ம 
ஞாiயாக இNலாமN ெவ@8Xற மன)N c*jN இரm[ பh3 வாtI நப0 “நா* சTேதாஷமாக 
இ4BQேற*" எ*Qறா0, அதாவe, “எனB3 சTேதாஷமான மனaைல ப2j ெதouI, ம2KI நா* 
அTத aைலMN இ4BQேற*, அதனாN அe நா* தா*,” எ*Qறா0. அNலe, “நா* சTேதாஷமாக 
இNைல. அNலe, “நா* மQd.5யாக இNைல. மQd.5M*ைமM* உ4வேம நா* தா*.” வாdUN 
c*jN இரm[ பh3 தனB3> வாtI rZ7ம ஞாi, “நா* aரTதரமாக மQd.5ய2K இ4B3I 
மன)* ப3)ைய கடTe ெசNQேற*,” எ*K ெசாNவா0. அவ0 மாKவ)Nைல; அவ0 சாZ5M* 
Xiதமான aைலயாக இ4BQறா0. ¶ஒ4 ெவ@.சமான 5jய பTைத க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. நாI அTத மiதo* தi8பZட சாZ5ைய அைழBQேறாI, ம2KI அTத 
ஒ@ அவரe கmக@N இ4Te ெவ@வTeBெகாm[ இ4BQறe, ம2KI இTத yரகாசமான 5jய 
பTe அவரe மனI வgயாக ெசNQறe. அவரe மன)N எ8ேபாeI மQd.5ய2K இ4B3I ப3) 
வgயாக இTத பTe ெசNQறe. எ8ேபாeI க2பைனMN இ4B3I ப3) வgயாக ெசNQறe, 
=3)யான மQd.5uட* இ4B3I மன)* ப3) வgயாக ெசNQறe, :tைமயான ேபo*ப()N 
இ4B3I மன)* ப3) வgயாக ெசNQறe, எ8ேபாeI ெபாறாைம உண0l aைறTe இ4B3I 
மன)* ப3) வgயாக ெசNQறe, எ8ேபாeI பய()N இ4B3I மன)* ப3) வgயாக ெசNQறe
—பல0 மன)* இTத ப3)MN தா* வாdQறா0க>; அhேக aைறய ெவ@.சமான பTeக@* 
�ZடI இ4BQறe. இTத ெவ@.சமான பTe ேகாப()N இ4B3I மன)* ப3) வgயாக 
ெசNQறe. அe ஒ4 ெகாTத@B3I கடைல ேபால காZ5ய@BQறe. {hக> ஒ4 5jய பTதாக 
இ4TதாN, இTத இடI உhகqB3 மQd.5 த4வதாக இ4B3I. {hக> அh3I இh3I 
3)(eBெகாm[ இ48�0க>. அத* yற3 :tைமயான அைம)uட* இ4B3I இடI இ4BQறe 
ம2KI இe எ8ேபாeI அைம)யாக இ4Te>ளe. எTத மனaைலuI அNலe எTத உண0lI 
அதG> X3Te அைம)ைய 3ைல(தeI இNைல. )யானI ெச$பவ0 இTத ப3)ைய ப2jய 
சாZ5ைய ெபற UைழQறா0. இTத ெவ@.சமான 5jய பTைத ேபால(தா* மiதi* தi8பZட 
சாZ5uI  இ4BQறe, அe ஒ4 Xைக8படBக4Uைய ேபா*றe. அe படI yLBQறe. அe ப)l 
ெச$Qறe. அe XoTeBெகா>Qறe. அe ஒ4 �ய �mணjl. மiதGB3 தனe மனI 
எhQ4BQறe எ*பe ெதouI, ஆனாN தா* அjTத)N இ4Te சாZ5ைய yo8பe தா* 
ஞாேனாதய8பாைதMN சாZ5ைய ெபKவத2காக எ[(eைவB3I :தN அLயா3I. § 
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உHகள. உo;ச/"ைய ேகா,த=  

“எனB3 ேநா$ வTe>ளe,” எ*K நாI ெசாNQேறாI, ம2KI அைத த=gN எனe உடNநலI 
சoMNைல அNலe எனe உடN ஆேராBQயமான aைலMN இNைல எ*பe எனB3 ெதouI எ*K 
ெசாNலலாI. rZ7ம ஞாiB3 தா* இTத உட^N இNைல எ*பe ெதouI. மKyறU எ[B3I 
ேபாe பல:ைற உடNக@N இ4Te ெவ@ேயj X)ய உடNகைள ெப2றe ப2juI அவ4B3 
ெதouI. நாI நIைம எeவாக உண0Qேறாேமா நாI அeவாக இNைல. நாI நIைம எeவாக 
உண0Qேறாேமா அ)^4Te மாKபZ[ இ4BQேறாI. நாI மன)* இTத ப3)க> வgயாக கடTe 
மZ[ேம ெசNQேறாI. நாI சா*yரா*5<ேகாUN வ5BQேறாI எ*றாN நாI 
சா*yரா*5<ேகாவாக அைடயாளI காண8ப[வe இNைல. நாI வ4(த(eட* வாdQேறாI 
எ*றாN, நாI வ4(தI இNைல. அe மன)N இ4B3I நகரhக@N ஒ*K. இe ஒ4 5ற8பான 
)யானI ஆ3I. {hக> இTத சாZ5ைய :8பe ெநாLக@N QரQ(eB ெகா>ளலாI. {hக> இTத 
சாZ5ைய :8பe ம;ேநரhக@N அNலe :8பe UனாLக@N QரQ(eB ெகா>ளலாI. {hக> 
இTத சாZ5ைய QரQ(eB ெகா>ளலாI ம2KI அe :8பe வாரhக@N, :8பe மாதhக@N, 
அNலe :8பe வ4டhக@N அNலe :8பe வாdBைகக@N அ)க சB)uட* உhகைள ேநாBQ 
வரலாI. அe உhகளe மேனாபல(ைத ெபாK(e அைமQறe. ¶சாZ5 தா* கவன(eட* 
இ48ப)N இ4Te த*ைன அக2Kவைத நாI XoTeBெகாmடlட*, நமB3> ஒ4 
eL(eL8பான சB)ையuI, ஒ4 =க8ெபoய �m[தைலuI ெபKQேறாI. நமB3> இ4Te ஒ4 
மாெப4I மேனாபலI ெவ@8ப[Qறe, ம2KI நாI U4IXI எைதuI, அTத U48பI ேதா*KI 
ேபாேத ெச$e :LBக :LuI எ*ற உண0lட* வாdQேறாI. மன)* வ^ைம=Bக ப3)கqB3> 
அைவ :*�ZLேய இ4B3I இடhகைள நாI ெத@வாக காmபதாN, U48பhக> உடேன 
aைறேவற ேவm[I எ*K U4IXQேறாI. ¶நாI இiேமN எ8பL வாழ(eவh3வe? நாI இTத 
ேகாZபாZைட நமe வாdBைகM* ஒnெவா4 eைறM_I பய*ப[(த eவh3QேறாI. நமe 
அLமன)* 5ல பழBக மா)oக> இTத X)ய அ�3:ைறuட* இ*GI ஈ[ ெகா[BகாமN 
இ4BQ*றன, ம2KI {hக> அவ2j* எ)08ைப சT)Bக ேவmLM4B3I. 7யaைனைவ ெப2ற 
அLமன)* ப3)uட* சாZ5ைய :tைமயாக அைடயாளI கm[ெகாmடlட*, உடனLயாக 
உZXற Uஷயhக> \e கவனI ெச_(), சாZ5 எத* \e கவனமாக இ4BQறேதா அ)^4Te 
அைத  அக2j, �ய சB)யாக மZ[ேம இ4hக>. ¶{hக> ஒ4 அழகான வாdBைக ம2KI 
உhகqைடய உM0சB)uட* ஒ4 அழகான உறைவ எ)0பா0BகலாI. {hகேள உhகளe 
உM0சB)ைய ேகா4hக>. உhக@டI த2ேபாe ேபாeமான XoTeண0l இ4BQறe.  {hக> 
த2ேபாe உhகளe உM0சB)ைய ேதLB கm[yLBக ேவmLய அவ5ய=Nைல. {hக> உhகளe 
உM0சB)யாக இ4TeBெகாm[, ஒ4 பய; உலக(ைத 72j பய;8பைத ேபால, உhக> 
மனைத 72j பயணI ெச$)[hக>. சாZ5M* அழகான கைத =கlI அL8பைட ம2KI =கlI 
:BQயI எ*பதாN நா* அைத8ப2j ெதாட0Te ேப5Bெகாm[ இ4BகலாI. இe ஒ4 
எNைலய2ற அjவா2றைல உ4வாB3Qறe ம2KI எNேலா4I சமI எ*பைத வ^uK(eQறe. 



அவ0க> மன)* ெவnேவK ப3)க@N, அNலe ெவnேவK b[க@N வாdQறா0க> எ*பe தா* 
ஒேர U()யாசI.§ 
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மன#ப)kI இய/கfய=  

யாராவe தhக> yர.சைனகைள உhக@டI வTe ெசாN^ இ4Bகா0களா? அவ0க> எ*ன 
ெச$தா0க>? அவ0க> உhக@டI சாZ5M* ஒ4 �ய aைலMN வTe>ளன0. அவ0க> 
வாdTeBெகாmL4B3I மன)* ப3)MN {hக> காண8படUNைல. அவ0க> 
வாdTeBெகாm[ இ4B3I மன)* ப3)MN இ4Te ெவ@ேயற U4IyயதாN, உhக@டI 
வTதன0. அவ0க> அதG> {mடகாலI வாdTe>ளதாN, ஒேர bZLN {mடகாலமாக வாdTத 
ஒ4வ4B3 அத* \e மன8ப2K ஏ2பZ[, ேவK b[ ெசNலாமN இK)வைர அவ0 அேத bZLN 
இ4Bக U4IXவைத8 ேபால, அவ0க> தhகைள மன)* அTத ப3)யாகேவ க4eQறா0க>. 
அதனாN அவ0க> உhக@டI வTe தhக> yர.சைனகைள �KQறா0க>. :த^N 5jய 
yர.சைனகqட* ெதாடhQ, yற3 ெபoய yர.சைனக>, ம2KI அைன(e Uதமான Xகா0க>, 
தைலவ^க> ம2KI மன)* அTத ப3)MN எ*ன உ>ளேதா அைவ அைன(ைதuI உhக@டI 
�KQறா0க>. இ8ேபாe {hக> இரணLN ஒ*ைற ெச$யலாI. {hக> அவ0க@டI ெமeவாக 
ேப5, அவ0கைள அTத மன)* ப3)MN இ4Te ெவ@ேய வரைவ(e உhக> மன)* ப3)B3> 
ெகாm[ ெசNலலாI, அNலe அவ0கqI உhகளe சாZ5ைய தhகளe மன)* ப3)B3> 
ெகாm[ ெசNலலாI. ம2KI அவ0க> ெச*றlட*, அ)க பதZட(eட* ெவK8XZ[வதாக 
இ4B3I. ¶{hக> ஒ4 )ைர8பட()23 ெசNQ�0க>. )ைர8பட()* )ைர ஒ4 சாதாரண )ைர 
தா*. )ைர8படI ஒ4 சாதாரண )ைர8படI தா*. ஒ@uI ஒ4 சாதாரண ஒ@ தா*. ஆனாN இTத 
c*j* �Zட; உhகளe நரIX மmடல(ைத பா)(e, உhகைள அழைவ(e, உhகைள 5oBக 
ைவ(e, உhகqB3 ஒ4வார()23 ெகZட கனlகைள தரB�Lய மன)* ப3)கqB3 உhக> 
சாZ5ைய எ[(e.ெச*K வாdBைகM* \தான அ�3:ைறைய :tவeமாக மா2jU[I—இTத 
c*K )டமான ெபா4ZகளாN உhகளe கவன(ைத ஈ0Bக :LTதாN, இதனாN இைவ 
அைன(ைதuI ெச$ய:LuI.  ¶ஒ4 )ைர8பட(ைத பா0(eBெகாm[ இ4TேதாI எ*றாN, நாI 
பNேவK மனaைலக> ம2KI உண0.5கைள அGபU8பைத உண0QேறாI, ஆனாN நாI 
உmைமMN அTத மனaைல ம2KI உண0.5கைள நாI அGபU8ப)Nைல—நமe 
XலGண0lக> நமB3 ெபாteேபாBைக வழh3Q*றன—அ8பL எ*றாN அe தா* rZ7ம 
ஞானI. வாdBைக எைத வழh3Qறேதா அைத அவ0 சTேதாஷமாக அGபUBQறா0. 
கதாபா()ரhக> )ைரMN நLB3Iேபாe, அவ0 தனB3 :2yறUMN ஏ2பZட இைத8ேபா*ற 
அGபவhகைளuI aைனlB�0Qறா0. அவ0 ஒ4 :tைமயான ம2KI ஒ4 உ2சாகI aைறTத 
வாdBைகைய வாdQறா0, இ4Tதா_I அவ0 )ைரயரhைக UZ[ அNலe ெதாைலBகாZ5ைய 
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UZ[ :2KI மறTத aைலMN QளIy. ெசNQறா0. அவ0 அதைன தனe மன)N 7மTe 
ெசNவ)Nைல. அவ0 த2ேபாe எhேக இ4BQறாேரா அhேக அவரe சாZ5uI இ4BQறe. அeேவ 
ெநாL8ெபாt)* a()ய()* மாெப4I சB)யா3I. § 
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தன/Z( iIk= இரgy பHZ வாhத=  

நமB3> c*jN இரm[ பh3I, ெவ@ உலQN c*jN ஒ4 பh3I வாdவைத நாI எ8பL 
நைட:ைற8ப[(eவe? நாI நமB3> வாழ(ெதாடhQயeI, UைரUN நமB3 மைறயU4B3I 
பNேவK இரக5ய எmணhக> ம2KI நமe பNேவK உண0.5க> ப2jய 7யaைனl வ4Qறe. 
அதனாN நாI நIைம )ைச( )48yBெகாm[, ெவ@ உலQN c*jN இரm[ பh3I  நமB3> 
c*jN ஒ4 பh3I வாழB கLனமாக  :ய25BQேறாI. இTத பாைதMN Uைழபவராக, {hக> 
உhகqB3> c*jN இரm[ பh3 வாழேவm[I. {hக> aைனBக U4Iபாத எmணhக>, 
{hக> உணர U4Iபாத எmணhகைள ப2j Ug8Xட* இ4B3Iேபாe, அைவ இNலாத =கlI 
ஆழமான இட()23 ெச*K, உhகளe :e3(தm[B3> இ4B3I சB)M* ைமய cல(eB3> 
சாZ5ைய எ[(e ெசNQ�0க>. அTத சB) உhக> உடN வgயாக, உhக> தைசக> வgயாக 
ெச*K, உhக> உMர�Bகைள எt.5�Z[வைத உண4hக>. அ8ேபாe {hக> உhகqB3> 
c*jN இரm[ பh3 வாdQ�0க>, ம2KI உலகI எ8ேபாeI ெவ@.சமாகlI உ2சாகமாகlI, 
roய* எ8ேபாeI yரகாச(eட* ேதா*KI. நமe எmணhகைள யதா0(தI எ*K :tைமயாக 
அைடயாளI காண(ெதாடhQயeI, நாI தவKக> ெச$ய ெதாடh3QேறாI. நாI c*jN இரm[ 
பh3 ெவ@uலQN வாdQேறாI. ¶சமaைலைய ெகாm[ வ4வe எ8பL? உhகளe 7வாச(ைத 
நா> :tவeI கZ[8பாZLN ைவ()4hக>. :e3(தmைட எ8ேபாeI ேநராக ைவ()4hக>. 
எ8ேபாeI ேநராக a=0Te அம0Te இ4hக>. :e3(தm[ வைலTதlட*, சாZ5 
ெவ@uலQ23 ெச*K U[Qறe. நாI c*jN இரm[ பh3 ெவ@8Xற உலQ_I, c*jN ஒ4 
பh3 உZXற()N வாdQேறாI. நமe :e3(தm[ a=0TதeI நமe சாZ5 உZXறமாக 
ெச*KU[Qறe. நாI c*jN இரm[ பh3 உZXற:I c*jN ஒ4 பh3 உZXற:I 
வாdQேறாI. ¶=க8ெபoய தைடயாக இ48பe எ*ன? பயI. நமe இரக5ய எmணhக> ம2KI 
நமe இரக5ய உண0lகைள aைன(e பயI. பய()N இ4Te த8yBக 5றTத வg எ*ன? 
வாdBைகைய உடN வgயாக இயB3I சB) இ4B3I இடமான, ைமய()23 ெசN_hக>. அத23 
உhகளe :e3(தmைட :*GI y*GI நக0(eவேத 7லபமான வgயா3I. அTத 
:e3(தmைட இயB3I சB)ைய உண4hக>. அTத :e3(தmைட :*GI y*GI நக0(eI 
சB)ைய உண4hக>. உhக> �ல உட_B3> ெசN_I சB)ைய உண4hக>. உhக> 
கmகைள )றTe \m[I உலைக பா4hக>, அe yரகாசமாக =*iBெகாm[ இ4B3I. 
உhகளe சாZ5 c*jN இரm[ பh3 உZXற:I c*jN ஒ4 பh3 ெவ@8Xறமாக இ4BQறe. 
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{hக> சமaைலuட* இ4BQ�0க>. “உhக> மன)N ஏ2பZட ஒ4 மா2ற()னாN X(eண0.5ைய 
ெபKhக>.” சாZ5ைய  மன)* மாெப4I yரபzச()* ஒ4 ப3)MN இ4Te ெவ@MZ[, 
\m[I அத* cல()23 உ> இt(e \m[I அைத ெவ@MZ[, மன)* பரTத ெவ@MN 
இ4B3I இ*ெனா4 ப3)B3 அைத அG8y X(eண0.5ைய ெபKhக>. § 

ெவ(P/Sழைம  

பாட+ 33 

சாaU ப)kய ஒ, மாெப,+ ஆxn  

சாZ5 ப2jய ஆ$l ஒ4 மாெப4I ஆ$l ஆ3I. “நா* அjேவ*". இTத :t ஆ$U* :BQயமான 
ேநாBகI “நா*" எ*பe யா0 அNலe எ*ன எ*பைத கm[yL8பe ஆ3I. {hக> ஞாேனாதய 
பாைதMN :tைமயான :*ேன2ற(ைத ெபKவத23 இe 5றTத வgயா3I. சாZ5 எ*றாN எ*ன? 
உhகளe கmகைள )றB3I ேபாe, உhக> கmகqB3 ெத*ப[வ)N  {hக> எைத 
காmQ�0க>? {hக> உhகqB3> ஆழமாக ெச*K சB)ைய உண4I ேபாe, {hக> அேநகமாக 
சB)ைய பா0Bக(ெதாடh3Q�0க>. 5je அ)கமான XலGண0ைவ ெப2றeI, கmகைள 
)றTeெகாm[ நா2கா^க> ம2KI ேமைஜகைள பா08பைத8 ேபால ெத@வாக {hக> சB)ைய 
காmQ�0க>. ¶ஆனாN அ)N எத* \e கவன(eட* இ4BQேறாI? ெம$zஞான மனI வgயாக 
சாZ5 ெசN_Iேபாe, அe தனB3> இ4Te ெம$zஞான மன)* பரTத த*ைமைய கm[, அTத 
பரTத த*ைமuட* த*ைன அைடயாளI கm[ெகா>வதாN, அe Uoவைடவதாக ெத*ப[Qறe. 
இe தா* சாZ5M* UoவைடTத aைலயா3I. சாZ5 எ*றாN எ*ன? அைத கm[yLuhக>. 
அத23> ஆழமாக ெசN_hக>. அைத ஒ4 மாெப4I ஆ$வாக ேம2ெகா>qhக>. {hக> 
பரமா(eமாைவ உண0வத23 :*பாக சாZ5 எ*பe எ*ன எ*பைத கm[yLBக ேவm[I. 
இNைலெய*றாN, உhகqB3 பரமா(eமாைவ உண0வe ெவKI ஒ4 த(eவமாக மZ[ேம 
ேதா*KI. இe ஒ4 நNல த(eவமாக இ4Tதா_I, ஒ4 )48)ய@BQற aைலயான த(eவமாக 
Uளh3Qறe. ஆனாN வாdBைகM* த(eவhகைள அjl8|0வமாக க2கேவா, அைத மன8பாடI 
ெச$e \m[I \m[I ெசாNவேதா �டாe.  இவ2ைற பL8பLயாக அGபUBக ேவm[I. {hகேள 
சாZ5யாக உhகqட* அj:கமாQBெகாm[, “நா* தா* சாZ5. நா* கவன(eட* 
இ4BQேற*. நா* உட^Nைல. நா* உண0.5க> இNைல. நா* 5T)B3I மனI இNைல. நா* 
7(தமான சாZ5,” எ*K உhக@டI ெசாN^Bெகா>qhக>. ¶இe நமe மன)N ஒ4 பட(ைத 
உ4வாBQBெகா>வத23 உதUகரமாக இ4B3I. நாI இ8ேபாe சாZ5ைய ஒ4 ஒ2ைற கmைண 
ேபால, ெவ>ைள aற உ4mைட பTதாக க2பைன ெச$e பா0BகலாI. இTத பTe உ>XறI 
ெவ@8XறI எ*K மன)* பNேவK ப3)க> வgயாக அைழ(e. ெசNல8ப[Qறe ம2KI அe 
அைன(e படhகைளuI ப)l ெச$Qறe. உmைமMN அத23 ஒnெவா4 பBக()_I ஒ4 கm 
எ*ற UQத()N, நா*3 கmக> உ>ளன. அe எ)0Uைளl வழh3வ)Nைல. சாZ5B3 rZ7ம 
உட_I �ல உட_I ெதoய வ4Iேபாe எ)0Uைளl ேதா*KQறe.  அTத உடNக@N தா* 
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எ)0Uைளl நடBQறe. �ல உட_I rZ7ம உட_I மன)* மாெப4I yரபzச()* அhகI 
எ*பதாN, இTத உடNக@N நடB3I எ)0Uைனக> நமB3 ெதoய வ4Q*றன. ¶ஒnெவா4 
தi8பZட சாZ5uI, yரகாசமான பTதாக, பல உடNகqB3> உைறMட8பZ[>ளe. =கlI 
அ4QN இ4B3I :தN உைற ஆ*மாU* உடN ஆ3I. இரmடாவe உைற rB3ம அNலe 
அjl8|0வமாக உண0lட* இ4B3I உடN ஆ3I. c*றாவe உைற �ல உடN ஆ3I. 
சாZ5M* க)0b.5N இ4Te வ4I இTத yரகாசமான பTe, ஒ@ உடIபாக Uளh3Qறe. சாZ5 
எ*பe சB)ைய வழh3I ைமய cல()N இ4B3I yராண()* UoவாBகI ஆ3I. ¶சாZ5 
ெசN_I இட()23 சB)uI ெசNQறe. சாZ5 உறlக@N கவனI ெச_(eI ேபாe, உறlக> 
இயBகI ெபKQறe. சாZ5 த(eவ()* \e கவனI ெச_(eI ேபாe, அe த*ைன UoவாBகI 
ெச$eBெகா>Qறe. இK)யாக சாZ5 த* \ேத கவனI ெச_(eI ேபாe, அe தனe ஆ(ம 
சார(eB3> கைர(e U[Qறe. சாZ5 மைறQறe ம2KI சB) பா$Te ஓ[Qறe. ஒ4 கா^N 
காயI ஏ2பZடாN, இ*ெனா4 கா^* \e கவன(ைத ஒ4hQைண(e, அTத கா^N இ4Te 
காயமைடTத கா_B3 ஆேராBQயமான yராண(ைத அG8பேவm[I எ*K எனB3 அLBகL 
க2K(தர8பZடe.  § 

ச[/Sழைம  

பாட+ 34 

சாaU ம)*+ 1ய9ைனn  

சாZ5 எத* \e கவன(eட* இ4BQறேதா, அதGட* :tைமயாக அைடயாளI காண8பZ[ 
அதGட* ப2Kட* இ4B3Iேபாe 7யaைனlI சாZ5uI ஒ*றாக இ4BQறe. அTத 
இரmைடuI yo8பe ேயாக()* கைலநய=Bக பM25 ஆ3I. இய2ைகயாக இைத அைடவத23 
�I-ைடஃ8 ெமாg ேதைவ8ப[I. சாZ5 தா* கவன(eட* இ48ப)N ப2j*j இ4B3Iேபாe, 
அe 7யaைனlB3> 7தT)ரமாக பா$Te ெசNQறe. ஒ4 மர(eB3 7யaைனl இ4BQறe. 
சாZ5 மர(eB3> பா$Te ெச*K மர()* 7யaைனைவ ப2j அjTeBெகா>ளலாI. சாZ5uI 
7யaைனlI ஒ4 மiத4B3 ஒ*றாக இ4B3Iேபாe 7யaைனlI மன:I :tைமயான 
சமaைலMN ஒ*றாக இ4BQறe. ஆனாN சாZ5 தா* எ)N கவன(eட* இ4BQறேதா அ)N 
ப2j*j இ4B3Iேபாe, அe மன)* ஐTe aைலக> வgயாகlI, ெசLக> ம2KI |= ேபா*ற 
7யaைனU* அைன(e ப3)க> வgயாகlI, cல8ெபா4Zக> ம2KI ெபா4Zக@* ம2ற 
அIசhக> வgயாகlI 7தT)ரமாக ெசNQறe. இhேக சாZ5 7யaைனUN இ4Te yoTe 
இ48பைதuI, மiதGB3 ெசாTதமான மன)* ஐTe aைலக@N இ4Te 7யaைனl yoTe 
இ48பைதuI நாI காmQேறாI. சI<Q4த()N 7யaைனU23 ைசத*யா எ*K ெசாNQேறாI, 
சாZ5B3 சாk* எ*QேறாI, ம2KI மன)23 5(த எ*QேறாI. தனe �ல உடைல தா* எ*K 
aைன8பவ0கqI, உM0 yoTதeI தனe :LlI வTeUZடe எ*K நIXQறவ0கqI 
உM0சB)MN 7யaைனl, மனI, ெபா4> ம2KI சாZ5MN ஒ4ைமைய அGபUBQறா0க>. 
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¶நமB3 c*K கmக> உ>ளன. நாI நமe �ல கmகளாN பா0(e, பா0(தைத ப2j ேயா5(e 
பா0BQேறாI. )யான()N இ4B3Iேபாe, நமe c*றாவe கmைணBெகாm[ நமe 
எmணhகைள பா0BQேறாI. yற3 நாI அ)N ஒ*K அNலe இரmைட ேத0Tெத[(e 
அைத8ப2j ேயா5BQேறாI ம2KI )யான()* ம)8ைப இழTe U[QேறாI. அLமன)* aைனl 
மா)oக@N இ4Te வ4I எmணhக> 7வாச கZ[8பாZL* cலI கZ[8ப[(த8ப[Qறe. இe 
�()யானeI இடகைல, yhகைல, 7t:ைன இைணQறe, ம2KI மனI, நமe உZXறI அNலe 
ெவ@8XறI வgயாக பயணI ெசN_Iேபாe, நமe சாZ5M* கmணாக Uளh3I c*றாவe 
கmணாN பா0BQேறாI. ¶அe எத* \e கவனI ெச_(eQறேதா அத* \e ��Bகமான 
சாZ5uட* இைணTe>ளe, ம2KI நாI எ)N Ug8Xட* இ4BQேறாேமா அைத ப2j ேயா5Bக 
ெதாடh3QேறாI. 7வாச(ைத கZ[8ப[(eவத* cலI நாI \m[I நமe சாZ5ைய 
yoBQ*ேறாI, ம2KI அe உ>ளா0Tத �mணjU* உ(தரU* பL மன)* இ*ெனா4 
ப3)B3 ெசNQறe, ம2KI நமe Uேவகமான உM2சB)யாக Uளh3I இTத Xலனாகாத 
ெம$zஞானI, நமe �ல உட^* இரm[ கmக> வgயாக பா08பைத8 ேபால, சாZ5M* கm 
வgயாக பா0BQ*றe. அத* yற3, இe நாI எைத அjT)4BQேறாI ம2KI நாI 5T)8ப)N 
எைத அjT)4BQேறாI எ*பைத yoBQறe, அNலe )யான()* ேபாe 5Tதைன 
ெசயN:ைறைய கmகளாN பா0B3I ெசயN:ைறMN இ4Te ேவK8ப[(eQறe. ¶அழகான 
எmண()* அ[B3க@* வgயாக சாZ5 பயணI ெச$Qறe ம2KI அhேக எmணI தனe �ய 
aைலக> அைன()_I இ4BQறe. இTத எmண()* அ[B3க@N :தலாவதாக இ4B3I 
ப3)MN எmணhக> aைறேவறாமN, ெபாeவாக, க4(e4 aைலMN 5Tதைனக> இ4BQ*றன. 
அைவ இTத அ[B3க@* ஆழ()N ேகாZபா[களாக, �ல உ4வI ெபKQற வைரMN 
வ_வைடTeBெகாm[ இ4BQ*றன.  இK)யாக அைவ �ல உ4வ(ைத ெபKQ*றன. ஆனாN 
{hக> உhகqB3 அ4QN இ48பைத பா0BகாமN, இTத மன)* அ[B3கqB3> இ48பைத 
பா0(eBெகாm[ இ4B3I பா0B3I ஒ@M* பTதாக, 7(தமான தi8பZட சாZ5யாக 
இ4BQ�0க>. மனI வgயாக பயணI ெச$eெகாm[, இK) இலBகான 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாவேத, இTத ேத[தN ேவZைக ஆ3I. {hக> ஒ4 சாZ5யாக, தi(த சாZ5யாக, ஒ4 
:B) ெப2ற ஆ*மாவாக 7யaைனlட* இ4B3Iேபாe, மனeB3> {hக> U4IXI இட()23 
ெசNலலாI. ¶இத* 3jBேகா>: எTத இட()23I ெசNலாமN இ4(தN ஆ3I. சாZ5ைய 
உhகqB3> \m[I ெகாm[ வTe, {hக> கவi8பைத ப2j கவன(eட* இ4hக>. உhக> 
உM0சB)M* ைமய(eB3> ஊ[4வ :ய25 ேம2ெகா>qhக>. �ல உடN ம2KI உ> 
அhகhகqB3> இ4B3I சB), நரIX மmடல(ைத UZ[ ெவ@ேய ெச*K yரபzச()* 
ைமய()N இ4Te உ>வாh3I சB)ைய ப2j 7யaைனlட* இ4hக>. இi உhகளe 
சாZ5ைய இTத ைமய cல சB)B3> அG8y ஆழமாக உ>ேள ெச*KBெகாm[ இ4hக>. 
சB)M* உலQN {hக> X)தாக ெதoTeBெகா>qI ஒnெவா4 :ைறuI, {hக> அjTத 
aைலMN இ48பைத அjTeBெகா>qhக>. இK)யாக, {hக> ஒ@ைய கடTe ெசNQ�0க>. 
இK)யாக, {hக> மன)* உZப3)க@* அைம)ைய கடTe, உM0சB)M* ைமயமான 



பரமா(eமாlB3> ெசNQ�0க>. :tைமயாக பரமா(eமாைவ உண0தN எ*பe தா* 3jBேகா> 
ம2KI மiதேநயI இைத(தா* நா[Qறe. § 
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சாaU ஒ, $"ய uaைட ேதb/ெகா(Sற. 

பரமா(eமா எ*பe உhக> தi(த*ைமைய உண0தN எ*K ெபா4> ெகா>ளB�டாe, 5ல0 
இைத(தா* ஆ(ம ஞானI எ*K aைனBQறா0க>. “நா* எனe ெப2ேறா0கைள சா0Te இNலாத 
ஒ4 தi நப0 எ*பைத நா* உணரேவm[I. எனB3 ஆ(ம ஞானI ேவm[I,” எ*பe தா* அத* 
ெபா4> எ*K aைன(eBெகாm[, “எனB3 ஆ(ம ஞானI ேவm[I,” எ*K �KQறா0க>. 
ம2றவ0க>, "எனe கைல( )றைமகைள உண0Te X)தாக உ4வாB3வத23 தயாராக 
இ4Bகேவm[I, " எ*பe அத* ெபா4ளாக aைனBQறா0க>. அத23 ெபா4> அ)Nைல. இைவ 
அைன(eI மன)* அjlண0l ப3)M* ெவ@8Xற 7யaைனைவ ப2jயe ஆ3I. இe ஆ(ம 
ஞான()* �d aைல ஆ3I. ஆ(ம ஞானI எ*பe கால=NலாமN, காரண=NலாமN, 
பரெவ@MNலாமN மனைத கடTe இ4B3I ெம$zஞான(ைதuI கடTe இ48பைத 
கm[yL8பe ஆ3I. ¶ஆ(ம ஞான(ைத ெப2ற yற3, சாZ5B3 X)ய b[ QைடBQறe. அe 
ெவ@8Xற மனeட* எTத Uத()_I ெதாட0Xைடயe இNைல. அe ஆ(ம ஞானI எ*Qற 
பர5வ(ைத இ48yடமாக ெகாm[, மன)* பNேவK அ[B3க@N இ4Te ெவ@ேய ெச*K 
\m[I உ>ேள ெசNவைத 3jBQறe. ஆ(ம ஞான(eB3 :*பாக, சாZ5 ெவ@8Xற மன)N 
இ4TeBெகாm[ உZXற()N ஆழமாக ெசNல :ய25 ெச$eBெகாm[ இ4Tதe. yற3 அe 
ெவ@8Xற மனeB3 )4Iy, )யான()* ெநj:ைறக> cலமாக \m[I உ>ேள ெசNவத23 
:ய25 ெச$Qறe. ஆ(ம ஞான(ைத ெப2ற yற3, சாZ5M* இயBக()* :t ெசயN:ைறuI 
)ைச )4IXQறe. ¶மனI ம2KI 7யaைனl ஒேர ெபா4> உைடயைவ. சாZ5 எ*பe மiதi* 
தi8பZட ஆ*\க உM0சB)யாகlI, அவரe ஆ*\க உட^* �ய �mணjவாகlI UளhQ 
மன)* இTத பரTத yரபzச()* cலமாக பா$Te ெசNQறe. நாI  மனைதB கடTe, கால(ைதB 
கடTe, 7யaைனைவB கடTe, எNலா உ4வhகைளuI கடTe, நமe ஆ(ம ஞான()* மாெப4I 
உண0தைல ேநாBQ உ>ேளuI ெவ@ேயuI ெசN_Iேபாe, சாZ5ைய மன)* எTத ப3) 
வgயாகlI 7யaைனlட* நமe U48ப()23 ஏ2ப இயBக U4IXQேறாI. இ4Tதா_I அe ஒ4 
7யaைனவ2ற aைலMNைல. இe அைன(e உM0சB)க@* சாரமாக, ஒ4 அைறைய 
yராகசமாB3I ஒ@ைய ஒ@ரைவBக =*கIyக> வgயாக பாuI =*சார(ைத உ4வாB3I 
சB)யாக Uளh3Qறe. நாI aைனlட* இ48பைத அjTe உZகா0Te இ4B3Iேபாe, உட^N 
இ4B3I ஓZடhக> இணhQ இ4BQறe, அைறB3> UைரTe வ4I ஒ@Bேகா[கைள ேநாBQ 
ஒ@ உடIX )4IXQறe, ம2KI நாI நமe தi8பZட :taைறவான ேபo*ப aைலMN, நாI 
Ug8Xட* இ4BQேறாI எ*ப)N மZ[I கவனI ெச_(), &Uர Ug8Xட* அம0T)4BQேறாI. 
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அத* yற3 சாZ5uI பரமா(eமாவாக மாறlI அGபU8பத23I ேபாeமான அளl தனB3> 
கவன(ைத )48yBெகா>Qறe ம2KI எNேலா4I இைதேய நா[Qறா0க>. ¶இe தா* இTத 
பாைதM* :Ll. ம2KI அTத பாைதMN தா* {hக> ெச*KBெகாm[ இ4BQ�0க>. அTத 
அGபவ(ைத மரண8ப[BைகMN இ4TeBெகாm[ :ய25 ெச$e வTதா_I, உhகளாN அைத 
இTத வாdைகMN ெபற:LuI. இத* yற3 {hக> இTத |=MN ஒ4 ெபoய ஆ5oயராக 
Xன0ெஜ*மI எ[(e, ம2றவ0கqI இேத இலBைக அைடவத23 உதU ெச$b0க>. ஏென*றாN 
{hக> இ4B3I இTத ஆ*மாU* அgUNலாத உட_B3 yற8XI இNைல இற8XI இNைல, 
ம2KI அTத �ய �mணjl ெதாட0Te :*ேனjBெகாm[ இ4BQறe. அதனாN உ>ேள 
ெச*KBெகாmேட இ4Te, இK)யான இலBQ23 வTe ேச0T)[hக>. இைத உhகளe பயணI 
ம2KI ேவZைகயாக மா2jBெகா>qhக>. வாdBைகைய காZLய_I இ)N அ)கமான 
ஆ0வ(eட* இ4hக>. ¶ெபாeவாக நமB3 மரண()* \e அ)க பய=4BQறe. ஏ*? அe ஒ4 
வாdநா@N நாI சT)B3I =கlI பரபர8பான அGபவமாக இ48பதாN, நாI அைதBகm[ 
பய8ப[QேறாI. மரண(ைத aைன(தாN நமB3 yர=8X ஏ2ப[Qறe. அe =கlI பரபர8பாக 
இ48பதாN அTத சமய()N நாI எைத அGபU(ேதாI எ*பe நமB3 aைனUN இ48ப)Nைல, 
இ4Tதா_I 5ல4B3 5ல சமயhக@N இைத8ப2jய aைனl இ4BQறe. ஆனாN ஆ*மாU* 
உட_B3 yற8ைப8 ப2juI ெதoயாe, இற8ைப8 ப2juI ெதoயாe. அe ெதாட0Te 
ெச*KBெகாmேட இ4BQறe, ம2KI அத* சாZ5 த*  :Lவான இலBைக ேநாBQ உ>qB3> 
ெச*KBெகாmேட இ4BQறe, ம2KI அத* சாZ5 தனB3> =கlI ஆழமாக ெச*KU[வதாN 
5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I ேபாe உM0சB)M* சார(ைதேய :L(eBெகா>Qறe. 
பரமா(eமாைவ8 ப2j UளB3வத23 ேபாeமான வா0(ைதக> இNைல எ*பதாN, உhகளாN 
இத23 ேமN UளBக :Lயாe. இe காலI, உ4வI, காரணI ம2KI மனைத கடTe இ4BQறe. 
ேம_I வா0(ைதகளாN மZ[ேம காலI, காரணI ம2KI உ4வமாக இ4B3I மன)* 
7யaைனைவuI UவoBக :LuI. {hக> அைத ெதoTeBெகா>ள அைத அGபUBக ேவm[I. 
ம2KI {hக> அGபU8பதாN மZ[ேம, உhகளாN அைத ெதoTeBெகா>ள :LuI. § 
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மத()ய<தI ெச$பவ4B3, தா* அைன(e ெபா4>க@_I இ4B3I Xiதமான உM0சB) 
எ*பe ெதouI, ம2KI அe இhேக {லI ம2KI ெவ>ைள aற()N 7ழ_I சB)க> cலI 
காmyBக8பZ[>ளe. தனe c*றாவe கm;* cலமாக அவ0 தனe ெசாTத ஆ*ம உடைல 
பா0BQறா0, ெத$bக உMoனhகைள ெதாட0X ெகா>Qறா0, ஒ4 �ய ெவ>ைள ஒ@ைய 
காmQறா0 ம2KI தனe வலe கா)N bைணைய8 ேபா*ற “ஈஈஈ” நாத(ைத ேகZQறா0. § 
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Ug(eBெகாmட rZ7ம ஞாiB3, ஒ4 மனI தா* இ4BQறe. “உ* மனI", “எ* மனI" எ*K 
எelI இNைல, ெவ@8பாZL* எNலா aைலக@_I :tைமெப2ற ஒ4 மனI தா* உ>ளe. ஒ4 
பய; உலக(ைத 72j வ4வைத8 ேபால மiதi* தi8பZட சாZ5uI மன)N  பா$Te 
ெசNQறe. 7தT)ர 3Lமக* ஊ0 UZ[ ஊ0 ம2KI நா[ UZ[ நா[ ெசNவைத8 ேபால, சாZ5 
மன)N இ4B3I எmண2ற உ4வhக> வgயாக ெசNQறe. ¶நாI )யானI ெச$வத23 :*பாக, 
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நாI நமe வாdBைகM* 7ழ25கைள பா0B3Iேபாe நI மனI மாKவதாகlI அe 
பoண=8பதாகlI தவறாக :Ll ெச$QேறாI. நாI ஒ4 சமய()N சTேதாஷ(ைதuI இ*ெனா4 
சமய()N வ4(த(ைதuI பா0BQேறாI, ம2KI இTத aைலக@N நாI =கlI மாKபZ[ 
இ48பதாN, நாI மாjUZடதாக aைனBQேறாI. நாI வள0Te ெபoயவரானeI, நமe 5K வயைத 
)4Iy8பா0B3I ேபாe நமe ேதா2றI மாjM48பைத \m[I பா0BQேறாI. ஆனாN )யான()* 
cலI, நாI மாறேவ இNைல எ*பைத ெதoTeBெகா>QேறாI. சாZ5 நமe உmைமயான 
அைடயாளமாQறe, ம2KI இe XiதமாகlI மா2ற=Nலாம_I இ4BQறe. அe ஏt வய)N 
எ8பL இ4Tதேதா அ8பLேய இ8ேபாeI இ4BQறe. அe சTேதாஷ()N இ48பைத8ேபால 
ேசாக()_I இ4BQறe. Xiதமான சாZ5யாN மாற:Lயாe. அe Ug8Xட* மZ[ேம இ4BQறe. 
அதனாN {hக> இ8ேபாe உhகளe :tைமயான aைலMN இ4BQ�0க>. {hக> எ8ேபாeI 
U()யாசமாக இ4Tத)Nைல, இiேம_I இ4Bக8ேபாவ)Nைல. {hக> இTத ெநாL8ெபாt)N 
:t aைறவான aைலMN இ4BQ�0க>. நI=டI இ4B3I ஒ4 மன)* பNேவK ப3)க@N 
ஏ2பZட அGபவhகqB3 தவறான அைடயாளI காண8பZடத* cலமாக உ4வாBக8பZட 
ேகாZபாZைட ேபா*ற ஒ*K தா* மா2றI ஆ3I. ¶இTத உலQN இ4B3I ஒnெவா*KI, மன)N 
இ4BகேவmLயவாK இ4B3I ஒnெவா*KI, பoணாம()* :taைறவான aைலMN 
இ4BQறe. ெம$zஞான �)யாக நாI இைத நமe ஆ*மாU* கmக> cலமாக ெத@வாக 
பா0BகலாI. நாI இைத உ>qண0l ம2KI அjlண0l>ள மனeட* பா0(தாN, நIமாN இTத 
:taைறைவ பா0Bக:Lயாe. கtைதைய ேபால, நமe இ4 கmக@_I ேதாN வா0 
இ48பைத8ேபால இ4B3I. நாI உ>qண0l ம2KI அjlண0l>ள மன)N இ4B3Iேபாe, 
நமB3 :*பாக ஆைச எ*Qற ெவ3ம) ெதாhQBெகாm[ இ4BQறe, ம2KI நாI அத* y*ேன 
ெமeவாக, நமe கmக@N ேதாN வா4ட* :*ேனjBெகாm[ இ4BQேறாI. நாI உ>qB3> 
ெச*KBெகாm[ சாZ5M* UoவைடTத aைலைய அைடTe, உலQN அaயாயேம இNைல எ*K 
நாI aைனB3I இடமான உய0aைல 7யaைனைவ அைடய ேவm[I. அhேக எTத தவKI நட8பe 
இNைல. எNலாI 5வெப4மாi* yரபzச நடன()N :taைறவான வoைசM_I  லய()_I 
இ4BQ*றன. § 
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மன+ c�ைமயாக இ,/Sற.  

நாI அGபவமாக அNலாமN, நIைம அGபU8பராக அைடயாளI காmQற )றைமைய ெப2றாN, 
மன)N இ4B3I சாZ5M* உmைமயான ம2KI சoயான பmX ம2KI இயBக()* மா)oக> 
ெத@வாQU[I. நாI மனைத :Lவ2ற ெநாL8ெபாt)N கடTதகால ம2KI எ)0கால 
பoணாமhக> அைன(ைதuI அடBQ ைவ(e>ள ஒ4 :tைமயான ெவ@8பாடாக நாI 
பா0BQேறாI. மனI த* காலI, பரெவ@ ம2KI உ4வ()* �Zடைம8yN பரTe UoTe 
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இ4BQறe. அ)N ��Bகமானe :தN ப4மனானe வைர அைன(e அ)0lகqI உ>ளன. நமe 
அjl, நமe ஒtBகI ம2KI சாZ5M* ெம$8ெபா4Zக@N இ4Te UலQ நIைம சாZ5M* 
அGபவமாக பா0B3I நமe )றைமM* அL8பைடMN மன)23> சாZ5 7தT)ரமாக பயணI 
ெச$யலாI. இe வாdBைகMN ம0மhகளாக க4eI பலவ2ைற  UளB3வதாக இ4BQறe. ¶கடTத 
கால()23 y*ேனாBQ ெச*K ம2KI எ)0கால()23 :*ேனாBQ ெச*K ��BகமாகlI 
UoவாகlI பா0B3I )றI பைட(தவ0க> 5ல0 இ4BQ*றன0. மன)23> சாZ5 பயணI ெச$uI 
காரண()னாN, இTத அ4zெசயைல ெத@வாக XoTeBெகா>ள :LQறe. மனI :tவeI இTத 
ெநாL8ெபாt)N இ4BQறe ம2KI அ)N கடTதகால:I எ)0கால:I அடh3I. உடN �)யாக 
)றைம பைட(த இவ0க>, ஒ4 சாதாரண மiதGB3 QைடBக8ெபறாத மன)* ப3)கqB3> 
ெச_(eவத23 தhக> சாZ5B3 பM25 வழhQ இ4BQறா0க>. அவ0க> இTத aகdlகைள 
காmபத2காக மன)23> ெசNQறா0க>. அைத8ேபாலேவ yற0 மனைத அjதN ம2KI ம2ற 
ம0மமான அ)சயhக>, ஒ4 மனI மZ[ேம இ48பைதuI, அத* அைன(e aைலகqI ஆ*\க 
�)யாக Ug8Xண0ைவ ெப2ற நப4B3 )றT)4B3I எ*Qற தகவலாN UளBகI ெபKQறe. 
¶அதனாN நாI மன)* aைலகளாக 3j8y[வe, :2j_I மாKபZட அ)0lக@* ப3)க> 
ஆ3I. |=MN கmடhக>, நா[க>, ப3)க>, மாaலhக> ம2KI நகரhக> உ>ளன. 
ஒnெவா*KI மாKபZ[ தi(த*ைமuட* இ4BQறe. ெட*மா0B <ெபMiN இ4Te மாKபZ[ 
இ4BQறe. ஆ<)ேர^யா ~னாUN இ4Te மாKபZ[ இ4BQறe. ெஹான__ ேபால பாo< 
இNைல. அதனாN அe எNலாI மன)N தா* இ4BQறe. நமB3 உண0l>ள மனI, அLமனI, 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI, eைண ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மனI எ*K 
மன)* ஐTe aைலக> உ>ளன ம2KI அத* ஒnெவா*j_I wK :தN ஆMரBகணBகான 
நகரhக> உ>ளன. ஒ4 பய; தனe அLமன)N பயI, ெவK8X, அ*X ம2KI நNல aைனlகைள 
எ)0ெகா>வா0. உண0l>ள மன)N அவ0 UயாபாரI, மiத உறlக> ம2KI அjlண0l, சcக 
அ)0lகைள அGபU8பா0. ெம$zஞான ப3)MN இ*GI பல இடhக> உ>ளன, ம2KI இhேக 
பா0ைவக>, ஒ@, ஒ^, அ)கமான மQd.5 ம2KI அைம)ைய எ)0ெகா>Qறா0. § 
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நாI மனI வgயாக பயணI ெச$uIேபாe, மனI அ8பLேய இ4BQறe, உலகI அ8பLேய 
இ4BQறe ம2KI பய; ஒ4 நகர()N இ4Te நகர()23 ெசNQறா0. அவ0 Xe LN^MN 
�ைழuIேபாe பாo< அgTeU[வ)Nைல. அe அhேகேய இ4BQறe. ம2றவ0க> அேத 
நகர()N வ5BQறா0க>, ம2KI அவ0 \m[I அTத நகர()23 )4IபலாI. நாI ேபo*ப(eட* 
பய=*j இ4B3Iேபாe பயI அgTe U[வ)Nைல. ம2றவ0க> அைத அGபU(eBெகாm[ 
தா* இ4BQறா0க>. நமe சாZ5 அ)க ெத@வான ப3)B3 ெச*K>ளe அnவளl தா*. 
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அதனாN சாZ5 பல ப3)க@N இ4B3I ஒ4 5ல ப3)க> \e காTத8 ப2Kட* இNலாமN :t 
7தT)ர(eட* இ48பேத இலB3. ஒ4 பய;B3 பாo< yL(eUZடாN அவ0 அhேக வ5Bக( 
ெதாடhQ U[Qறா0, ம2KI அவராN உலQN இ4B3I ம2ற நகரhகைள ப2j எ*Kேம 
ெதoTeBெகா>ள :Lயாe. ஆ*\க8பாைதMN இ4B3I நாI நmப0க>, இடhக> ம2KI 
பழBகhக> \e ப2j*j இ48பத23 க[ைமயாக :ய25 ெச$யேவm[I. அ8ேபாe தா* நIமாN 
சாZ5ைய மன)* உ*னதமான உZப3)க> வgயாக தைடM*j பயணI ெச$வத23 7தT)ரமாக 
ைவ()4Bக :LuI. ¶அ)N )ன:I பM25 ேம2ெகா>qhக>. சாZ5 அ)க ஈ[பாZ[ட* 
இ4B3Iேபாe ஒ4 அGபவ(eட* த*ைன அைடயாளI காmபைத �0Te கவiuhக>. 
அ8ேபாe {hக> 7யaைனlட* உhக@டI, “நா* பய=Nைல. நா* பயI வgயாக பயணI 
ெச$uI சாZ5, ம2KI எனe U48ப8பL ம2ற ப3)கqB3 ெசNல:LuI.” அ)N பM25 
ேம2ெகா>qhக>. சாZ5 Ug8Xட* இ48ப)N ப2j*j இ4B3I அTத எ@ய )றைமைய 
ெபKவத23 க[ைமயாக :ய25 ேம2ெகா>qhக>.  இதனாN QைடB3I பல*க> ெச$த 
:ய25ைய Uட வ_வாக இ4B3I. உhக> மன)N ஏ2பZட ஒ4 மா2ற()னாN X(eண0.5uட* 
இ4hக>. சாZ5ைய மன)* பறTe UoTத yரபzச()* ஒ4 ப3)MN இ4Te ெவ@MZ[, 
அத* cல()23 \m[I அைத உ>@t(e, மன)* ம2ற பரTத ப3)கqB3 அG8Xவத* cலI 
X(eண0.5ைய ெபKhக>. § 
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z;A. கவ[#பதI ச/"  

ெம$zஞான8 ப3)க@* Ut8Xண0UN ெத*ப[I :தN �ல சB)யாக,  �0Te கவi(தN 
Uளh3Qறe. �0Te கவi8பைத XலGண0lட* ெசயNப[(eI ேபாe, அ)கI ேப7வைத 
தU08பத* cலI வள0Bக8ப[Qறe. ேப7வதாN ஒ@uடIy* சB)க> ம2KI மiதi* =க 
:BQயமான உடைலuI 5தறL(eU[Qறe. ஒ4 rZ7ம ஞாiM* உ>qண0l aயாய()* 
ெசயN:ைறகைள பய*ப[(தாமN aயாய()* அL8பைடMN இயh3வதாN, அவ0 ெபாeவாக 
அ)கI ேப7வ)Nைல. இய_ண0l சா0Tத எTத ஒ4 மாெப4I கm[yL8XI =கlI aயாயமாக 
இ4B3I, ஆனாN அe aயாய()* ெசயN:ைறகைள பய*ப[(eவ)Nைல. aயாயI aதானமாக 
ெசயNப[I. ெம$zஞானI இTத ெநாL8ெபாt)N ெசயNப[Qறe. அைன(e ெம$zஞான Ug8X 
aைலகqI )�ெர*K எ)0பாராமN வ4Q*றன. உ>qண0l aயாய(ைத காZL_I ேநரLயாகlI 
அ)க eN^யமாகlI இ4B3I. அதனாN rZ7ம ஞாi அ)க ேக>Uகைள ேகZகமாZடா0 
அNலe {mட உைரயாட^N ஈ[படமாZடா0. ¶இைத8ப2j 5T)(e8பா0(e உhகqB3 
பய*ப[()Bெகா>qhக>. இைத உhகqB3> எ[(e.ெச*K, இe உhகqB3 எ*K 
aைன(eBெகா>qhக>. மனI ம2KI அத* ெசயN:ைறகைள ப2j அ)கI 
ெதoTeBெகா>வத2காக மZ[ேம உhக@டI பQர8பZ[>ளதாக aைனBகா&0க>. {hக> 
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ஆ*\க8பாைதMN 5வெப4மாGட* ஐBQயமாவத23 ெச*KBெகாm[ இ48பதாN அைத 
உhகqB3 பய*ப[(ehக>. அ)க �0Te கவiB3I )றைன  உhக@டI இ4B3I ஒ4 
5ற8பான �ல சB)யாக உணர(ெதாடh3hக>. இe உhகளe ெம$zஞான Ug8Xண0.5M* 
:தN �ல சB)யா3I. “எ*iடI �0Te கவiB3I ஆ2றN இ4BQறe. அதனாN நா* 
ெம$zஞான(eட* இ4BQேற*, “ எ*K உhக@டI ெசாN^Bெகா>qhக>. {hக> இTத 
Qரக()N 3KQய காலI வாdTe aரTதரமாக அgTeU[I ஒ4 ெலள�க உM0சB) 
இNைலெய*KI, சTேதக=NலாமN {hக> ஒ4 ெம$zஞான உM0சB) எ*ற உmைமைய 
உhக> அLமனI ஏ2KBெகா>வைத )Zட=Z[Bெகா>ள இe உhகqB3 உதUகரமாக 
இ4B3I. அ)கமாக ேப7வைத தU08பத* cலமாக உhகளe �0Te கவiB3I சB)க> 
வள0.5யைடQறe எ*பைத {hக> கவன()N ெகா>ளேவm[I. {hக> ெதாடBக()N அ)க 
அைம)யாகlI �0Te கவi(eBெகாm[I, இTத =கlI :BQய சB)ைய UரயI ெச$யாம_I 
அNலe 5தjLBகாம_I இ4Tதாேல ேபாeமானe. ஆ*\க பாைதMN இ4B3I 5ல0, 
)யான()N இ4Te ெவ@வ4வத23 :*பாகேவ அைத8ப2j ேபச(ெதாடhQU[வா0க>. 
அவரகள இ8பL ெச$வைத aK(தேவm[I. இe அவ0களe :BQய சB)கைள வ_UழBக. 
ெச$Qறe ம2KI அவ0க> ெம$zஞான உM0சB)க> இNைல எ*பைத XலGண0l>ள 
மiத0கqB3 a�பணI ெச$Qறe. § 
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உhக> இய_ண0l =கlI Uைரவாக ெசயNப[I எ*KI, ெபாeவாக அe =கlI aயாயமாக 
இ4Tதா_I, அe aயாயமான ெசயN:ைறகைள பய*ப[(eவ)Nைல எ*பைத 
உணர(ெதாடh3hக>. {hக> உmைமMN எத2காவe காரண(ைத கm[yLBகேவm[I எ*K 
aைன(தாN, அ)N காலதாமதI ஏ2படலாI, ஆனாN உhகqB3 ஒ4 இய_ண0l 7ட0 ேதா*KI 
ேபாe, அe உடேன நடTeU[I. yற3 அைத a�yBக ேவm[I எ*றாN, அத2கான UளBக(ைத 
ேதடேவmLM4B3I. {hக> UளBக:I இய_ண0lI ஒ(e8ேபாவைத பா0BகலாI. UளBக(ைத 
காZL_I இய_ண0lேநரLயாக இ4B3I. அதனாN தா* {hக> எ8ேபாeI இய_ண0ைவ 
பய*ப[(தேவm[I. மன)* ெவ@8Xற()N )ணjBெகாm[ ேநர(ைத UரயI ெச$யாமN, 
எ8ேபாeI உhகqB3> ஆழமாக ெச*K ப)Nகைள ேத[hக>. ¶இTத ேபாதைனைய உ>வாhQ, 
அைத உhகqBகாக பய*ப[(), ஒnெவா4 \ெம$MயN ம2KI த(eவ ஞானI சா0Tத 
ப3)ையuI உhகqB3> இயhக. ெச$uhக>. இைவ அைன(ைதuI உhகqட* அjவா2ற^N 
தகவலாக 7மTe ெசNலா&0க>. அe உhக> அjவா2ற_B3 7ைமயாக இ4B3I, ம2KI 
அLமனI தனe சB)ைய காZL_I அ)கமான அக()* ேபாதைனைய ைகயா>வதாN, {hக> 
அைத UைரUN மறTe U[b0க>. {hக> ஒ4 ஆ*\க உM0சB) எ*KI உhக> உ>ெபா4> 
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இTத வாdUN ெதாடhQ இTத வாdUN :LTeUடாe எ*KI அLமனைத சIம)Bக ைவ8பத23  
5je காலமா3I. அதனாN அக()* இTத ேபாதைனைய XoTeBெகா>ள ெதாடhQயeI 
Uைரவாக பய*ப[(த( ெதாடhகேவm[I. ¶ெம$zஞானI மன)* அ2Xதமான ப3)யா3I, 
இ4Tதா_I அ)N எ8ேபாeI சாZ5 இ48ப)Nைல. நாI எ8ேபாeI ெம$zஞான மன)N 
Ug8Xட* இ48ப)Nைல, ஏென*றாN நாI வழBகமாக உண0l>ள மனI அNலe அLமனI 
அNலe ேவK ஒ*jN Ug8Xட* இ4BQேறாI. ஆனாN நாI நமe சாZ5ைய அLமன)* 
yைண8XBக> ம2KI உண0l>ள மன)* ப2Kக@N நாI அ)கமாக UலBQ. ெசNவதாN, நாI 
வ_வான ெம$zஞான aைலைய அைடQேறாI. கடTதகாலI எ*பe இNைல எ*பe ேபாலlI, 
இeவைர கடTதகால()ேலா  எ)0கால()ேலா  இ4T)ராதைத8 ேபாலlI, இTத 
ெநாL8ெபாt)N நாI :tைமயாக வாdவைத உணர(ெதாடhQயeI, நாI :LUNலாத 
ெநாL8ெபாt)N வ_வாக, அ)0lKI உ>ெபா4> எ*பe நமe அLமன)N உK)யாQறe. அe 
தா* ெம$zஞான aைல, ம2KI அe =கlI ெம$யானe. ஒ4 ேமைஜ, ஒ4 நா2கா^, ஒ4 
ேமாZடா0 வாகனI அNலe உhகqB3 அ4QN உZகா0Te இ48பவைர காZL_I அ)க 
aஜமாக, கடTத காலI இNலாமN, எ)0காலI இNலாமN, :LUNலாத ெநாL8ெபாt)N சB)M* 
ஒ4 வ_வான ேகாசமாக இ4B3I இTத உண0.5, ெம$zஞான aைல ஆ3I. § 
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ெமx]ஞான வtகாabக(  

உhக> சாZ5 ெம$zஞான aைலMN இ4B3Iேபாe மBக@* வgயாகlI, மரhக@* 
வgயாகlI, அைன(e ெபா4Zக@* வgயாகlI பா$Te ெசN_I ஒ4 Xiதமான உM0சB)யாக 
உhகைள காmQ�0க>. ஒ4 3j8yZட சமா) aைலMN, நா* எ*ைன ஒ4 கா[ வgயாக, மரhக> 
வgயாக, ெசLக> வgயாக, {0 வgயாக, கா2K வgயாக பா$Te ெசN_I ஒ4 Xiதமான உM0 
சB)யாக பா0()4BQேற*. அe தா* ெம$zஞான aைல. அe =கlI aைலயானe. அe =கlI 
ெம$யானe. அைத யாரா_I ெந4hக :Lயாe. அைத யாரா_I Xmப[(தlI :Lயாe. இTத 
aைலMN உhகqB3 ெவ@uலகI ஒ4 க2பைனயாக ேதா*KI, ம2KI ெபா4Zக> உhகqB3 
ஒ@ ேபால( ெதoய(ெதாடh3I. மBகqI ஒ@ ேபால( ெதoய(ெதாடh3வா0க>. இe தா* 
ெம$zஞான aைல. நாI ஒ4 �ல ெபா4ைள பா0B3Iேபாe, அe ஒ@ ேபால மாற(ெதாடh3I 
ேபாe அe ஒ@MN yரகாசமாக =*Gவைத பா0BகலாI, இe தா* ெம$zஞான aைல. இTத 
aைல =கlI அழகாகlI இயNபாகlI இ4B3I. ¶ஆdTத )யான()N இ4B3Iேபாe 
5லசமயhக@N, தைலMN =கlI yரகாசமான ஒ@ aரIy இ48பைத நாI பா0BQேறாI, ம2KI 
இe தா* மiதi* இயNX aைல எ*பeI நமB3( ெதouI. நாI இ*ெனா4 மiதைர 
பா0B3Iேபாe அவ0 எ*ன aைன(eBெகாm[ இ4BQறா0 ம2KI அவ0 எTத உண0lட* 
இ4BQறா0 ம2KI அவரe அLமனI எnவாK )Zட=ட8பZ[>ளe எ*பe ெதoயவ4வe தா* 
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ெம$zஞான aைலயா3I. நாI அவைர பா0B3Iேபாe, )�ெர*K அவ0 தனe கடTதகால()N, 
அNலe எ)0கால()N, அNலe ெநாL8ெபாt)* a()ய()N இ48பைத காணலாI. {hக> 
=கlI இயNபாக, அ)கI :ய25 ேம2ெகா>ளாமN, ெம$zஞான மன)N இ48�0க>. 
ஐBQயமா3I பாைதMN :*ேனKI ேபாe உhகளe UoவாBக()N {hக> ெபKI இTத 
அGபவhகைள எTத உ()யா_I வழhக:Lயாe. {hக> இவ2Kட* :tைமயாக ஈ[பZ[ 
இ48பதாN, {hக> அGபவமாக இ4BQ�0க>. {hக> )யான()N கmகைள cLBெகா>qI 
ேபாe, 5லசமயhக@N உhக> 34நாதo* :க(ைத அNலe |=MN ஒ4கால()N வாdTத ஒ4 
ெத$bக சB)ைய  பா0BகலாI, ஆனாN இ8ேபாe அவரe rB3ம உட^* ஓ[ மZ[ேம 
Um�லகhக@N அ)0TeBெகாm[ இ4BQறe. {hக> ெம$zஞான மன)N இ4B3I ேபாe 
ெம$zஞான உM0சB)கைள பா0BQ�0க>. நகNக> தயாo8பவைர ேபால �(ேதாவ* தனe 
அழகான 5IெபாiBகைள ப)l ெச$தைத ேபால, உhகqB3 5லசமயhக@N 3ரNக> 
பா[வeI, இைச இைசBக8ப[வeI, ேகZ3I XலGB3 அ8பா2பZட சB)யாக ேகZகB�[I. 
=கlI அ4QN, =கlI உmைமயாக, அ)க உ2சாக(eட* இ4B3I ெம$zஞான மனI தா* 
அe. ¶{hக> ஆdTத 5TதைனMN இ4B3Iேபாe, உhகளe �ல உட_B3> இ4B3I 
சB)க@N ம2KI அத23> இ4B3I சB)க@N அ)க ஈ[பாZ[ட* இ4B3Iேபாe, {hக> 
அைன(e சB)க@* ைமய cல()* அைம)MN :tைமயாக ஈ[8பாZ[ட* இ48பeI, 
ெம$zஞான aைல தா*. �ல உடN ம2KI மனI எ*Qற 7யaைனைவ இழTe, ஆ(ம ஞான()* 
:LUN இ4B3Iேபாe, உhகqB3 பரTe UoTத {ல aற ெவ>ைள ஒ@M* aைனl மZ[ேம 
இ4B3I. {hக> �ய ெவ>ைள ஒ@ வgயாக ெச*K அத* மK Xற()N இ4Te ெவ@வTதeI 
இத23> ெசNQ�0க>. அத* yற3 {hக> Xiதமான 7யaைனl aைலB3 வ4Q�0க>. அe 
பறTe UoTe, Xiதமான ெவ@0 {ல aற()N இ4B3I ெவ>ைள ஒ@யாக :LUNலாமN 
இ4B3I உZப3) ஆ3I. இe :tைமM* :LUN, ஆ(ம ஞான()* :tைமM* :LUN 
இ4BQறe. இTத Xiதமான  7யaைனU* அழகான, ேபo*ப aைலMN இ4B3Iேபாe, {hக> 
அhேக இ4BQ�0க> எ*ற உண0ேவ இ4Bகாe, ஏென*றாN உண0lட* இ4BQ�0க> எ*ற 
7யaைனlட* இ48பத23, {hக> இ*ெனா4 Uஷய()N aைனlட*  இ4Bகேவm[I. ¶இTத 
வாdUN bைண அNலe XNலாh3ழN வா58பைத உடனLயாக QரQ(eBெகா>வைத8 ேபால, 
இைவ அைன(ைதuI இTத வாdUN {hக> உடனLயாக QரQ(eBெகா>ளலாI, ம2KI இைவ 
உhகளe பாைதMN இ4B3I 5ல அ2Xதமான வgகாZLக> ஆ3I. இத23 பM25 ேதைவ8ப[I, 
U)கைள y*ப2j அ)கமாக பM25 ெச$யேவm[I. § 
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ெம$zஞான மனI வgயாக சாZ5 பா$Te ெசN_Iேபாe நாI அத* பரTe UoTத த*ைமைய 
பா0Bக(ெதாடh3QேறாI. அhேக சாZ5B3 ப2K ஏ2ப[வத23 எelI இNைல. சாZ5B3 
த*ைன( தUர ேவK எைதயாவe ப2j Ug8X ஏ2ப[Iேபாe, அe eைண ெம$zஞான()* 
இயNபான aைலMN இ4BQறe. ெம$zஞான aைலMN 5லசமயhக@N உ>qடIபாக இ4B3I 
ஆ*மாU* உடைல நIமாN உmைமMN பா0(e உணர:LuI, ம2KI இTத �ல உட_B3> 
இ4B3I உடைல நIமாN உணர:LuI. இe தா* ஒ@M* உடN. yற3 நமe உண0.5 ம2KI 
பா0ைவM* cலI இTத உடN இ4Te>ளe எ*பeI இi ெதாட0Te இ4TeBெகாmL4B3I 
எ*பeI நமB3 ெதoயவ4Qறe, ம2KI நாI இTத உ>qடIy*  சB)கqB3 உ>ளாக நக0Te 
ெசNவைத சTேதாஷமாக அGபUBQேறாI. நாI அைத உண4Iேபாe அ)க அைம)ைய ெப2K, 
அ)க த*னல(eட* இ48பதா_I, சாZ5 த* \e &Uரமாக Ug8Xட* இ48பதா_I, நாI 
:tைமM* :LUN இ4BQேறாI, ம2KI |=MN மiதi* உM0சB) பB3வமைடவைத 
உண0(eI மiத பாரIபoயமான, பரமா(eமாlB3> ஐBQயமாQ, கைரவத23 தயாராக 
இ4BQேறாI. ¶உடN �)யாக நாI வள0BQேறாI. உண0l8|0வமாக நாI வள0.5யைடQேறாI. 
நாI அ)க XoTeண0ைவ ெபKQேறாI. நாI 5றTத XoTeண0ைவ ம2KI XoTeண0UN 
5றTதைத ெபறேவm[I. ம2KI இe தா* ஞாேனாதய பாைதM* XoTeண0l ஆ3I. yற3 சாZ5 
உ>qB3> எt.5 ெபKI ேபாe, மiதi* இயNX aைலயான ெம$zஞான aைலM* 
உலகhகைள அGபUBக ெதாடh3QேறாI. அத* yற3 சாZ5 ெம$zஞான aைலைய கடTe 
சாZ5 த*ைன தனB3> கைர(eBெகா>qI :Lவான அGபவ(ைத ெபKQேறாI. ¶ஆ(ம 
ஞான(ைத ெப2ற yற3, இTத Ug8Xண0lB3 :*X aஜமாக ேதா*jய )ைர8பட(ைத, அ)N 
வ4I நLக0கைள ம2KI நLைககைள, ம2KI உhகைள, )ைரMN ெதouI படhகைள 
பா0BகாமN, அTத )ைர8பட()23 y*னாN :*�Z5 ெச$ய8பZட ஒ@ைய அ)க eைண 
ெம$zஞான aைலMN 7யaைனlட* பா0BQ�0க>. § 
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இTத பட()N ஒ4வ0 ெதாைல�ர()N இ4B3I ஒ4 மைல உ.5MN 5வெப4மாGB3 ேகாMN 
கZ[வதாக சபதI எ[(e>ளா0. ஒnெவா4 கNைலuI �g4B3I ந)MN இ4Te மைல உ.5B3 
அவேர  கZLய பாைதMN 7மTe ெசNலேவm[I. அவ4ைடய மேனாபலI மZ[ேம  இTத 
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{Hக( ெதாடHSயைத };-" ெசxlHக(   

பரமா(eமாைவ நா[I ேவZைகMN, நாI எ8ேபாeI ஒ4 மலo* :*பாக உZகா0TeBெகாm[ 
)யானI ெச$வ)Nைல. ஆ(ம ஞானI ெபKவe தா* உhகளe :Lவான 3jBேகா> எ*K {hக> 
:Ll ெச$தyற3, உhக> இயNX வாdBைகைய ெதாட0b0க>. உhக> வாdBைகM* ஒnெவா4 
நடவLBைகuI அTத :Lவான 3jBேகாைள ேநாBQ �Zடாக இயBக8ப[I, ஆனாN அத23 
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உhக@டI ஒ4 &Uரமான மனஉK) ேதைவ8ப[I. உhகqB3 ஒ4 வ_வான மேனாபலI 
ேவm[I. மேனாபலI எ*பe ஒ4 3j8yZட Uஷய()* \e ஒ4 3j8yZட கால()23 
அைன(e சB)கைளuI இயB3வe ஆ3I. நாI )னசo ெச$uI எTத ெசய^N இ4TeI இTத 
மனஉK)ைய ெகாm[ வரலாI. இe ஒ4 சB)வா$Tத மனஉK) ஆ3I. இe எNேலா4B3I 
QைடBQறe. இe நமe )னசo ெசயNக> அைன()_I பய*ப[(eI கவனI ம2KI 
ஒ4:க.5TதைனM* \e உட^* அ4>ஞான சB)க@* சாZ5ைய இயB3வe ஆ3I. 
¶மேனாபல(ைத நாI எ8பL வள0(eBெகா>வe? மனஉK) எ*றாN எ*ன? மனஉK) எ*றாN 
{hக> ஏதாவe ஒ4 ெசயைல :LBக இ4BQ�0க> எ*றாN {hக> அைத :L(e U[b0க>. 
{hக> ெதாடhQயைத aைறl ெச$)[hக>. ேநரI அ)கமானா_I, உhக> எ)0பா08Xகைள 
=z5, 5ற8பாக aைறl ெச$)[hக>. {hக> ஏதாவe ப;MN ஈ[ப[Q�0க> எ*றாN, அTத 
ப; எ@தாக இ4Tதா_I அNலe 5BகN aைறTததாக இ4Tதா_I, 5ற8பாக ெச$)[hக>. 
{hக> ஒ4 X(தக(ைத பLBக(ெதாடhQ அைத :LBக U4IXQ�0க> எ*றாN, அைத பL(e 
:L()[hக>, ம2KI X(தக(ைத பL8பத* ேநாBகI அைத XoTeBெகா>ளேவm[I எ*பதாN 
அe ெசாNல வ4வைத ந*றாக XoTeBெகா>qhக>. ¶பா) ெச$e :L(த ேவைலைய ைகaைறய 
ைவ()48பத* cலI ஒ4 வ_வான மனஉK)ைய வள0(eBெகா>ள :Lயாe. ஒ4 
)Zட8ப;ைய வ_வாக நமyBைகuட* ெதாடhQ y*ன0 ேதாNUைய தtlவதாN ஒ4 வ_வான 
மனஉK)ைய வள0(eBெகா>ள :Lயாe. இைவ அைன(eI சாZ5 எத* \e Ug8Xட* 
இ4BQறேதா அத* \e சாZ5B3 ப2ைற மZ[ேம ஏ2ப[(eQறe ம2KI ெவ@மனe தா* 
ெம$யானe எ*K நமe 5Tதைனைய )ைச()48ப வgவ3BQறe. ேபாeமான மனஉK) 
இNலாமN, அNலe உTeதN இNலாமN, அNலe ஆ2ற^* ைமயB3U8X இNலாமN, அNலe 
)Zட8ப; :Lவைடவத23 சாZ5 ேபாeமான கவனI ெச_(தாமN இ48பதாN, நமe உM0சB) 
நI\e அ)48)யாக இ4BகலாI அNலe மேனாபலI மாKபZ[ இ4BகலாI அNலe சாZ5 பல 
வgக@N yoTe இ4BகலாI எ*பதாN நாI ெச$ய U4IXவe எelI நடBகாமN, அLமனI 
ெப4Iபா_I பல Qைளகளாக yoTe இ48பதாN நாI நமe உZXற இலBகான ஆ(ம ஞான(ைத 
மறTe U[QேறாI. சB)க@* ஆ2றைல ஒ4hQைண8பe, சாZ5 எ)N ெதாட0Te Ug8Xட* 
இ4BQறேதா அ)^4Te அைத UலBQ ைவ8பe, ெலள�க உலQN நாI எTத ேவைலைய 
ெதாடh3Qேறாேமா அைத 5ற8பாக ெச$e :L(e நமB3 நாேம )48) அைடவத23 ஆ(ம 
ஞான பாைதMN மாெப4I மேனாபலI ேதைவ8ப[Qறe. {hக> ெச$வe அைன(ைதuI உhக> 
உ>ளக சB)M*  உZXற �0Tதா$ைவ )48)8ப[(eவதாக ெச$uhக>. உhகளாN எnவளl 
:LuI எ*K {hக> aைனBQ�0கேளா அைத காZL_I 5je அ)கமாக ெச$)[hக>. அe 
5je அ)கமான மனஉK)ைய ெகாm[வ4I. § 
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மேனாபல+ எDெபா,ளாக fளHZSற.  

உhகqB3> இ4B3I உM0சB)ைய உண4I ேவZைகைய aஜமாB3வத23, தள0lறாத 
=க8ெபoய மேனாபலI ேதைவ8ப[I. UoவாBகI அைடவத23 {mடகாலI ஆகாe. அத23 
aைறய மேனாபலI மZ[ேம ேதைவ. ஒ4வ0 உ4வைம)MN a=0Te பல வ4டhக> 3ைறவான 
மேனாபல(eட*, ெதாட0Te கவன.5தறNகqடGI, ெதாட0Te Xகா0கqடGI, ெதாட0Te 
ேதா2KBெகாm[I மனைத ஒ4:க8ப[() )யானI ெச$eBெகாm[ இ4BகலாI. அேத 
அ�3:ைறuட*, ஆனாN அ)கமான மேனாபல(eட* இ4B3I இ*ெனா4 நப0 3KQய 
கால()N மாெப4I ெவ2jைய ெபறலாI. :*X அTத நப0 வாdTத வாd:ைறைய, :*X அவ0 
ெச$த ெசயNகைள, அTத மேனாபலI இ4Te>ளதாக அNலe அவரe சாZ5 மேனாபல()* 
ெவ@8பாடாக ைகயாm[>ளா0 ம2KI அவ0 தனe மேனாபல(eB3> உய0TeBெகாmேட 
ெசNQறா0. ¶மனஉK) எ*ற எoெபா4> அTத ஆ*மாைவ, அTத ஆ*\க பmைப, உZXற 
இலB3கைள aஜமாB3I சாZ5ைய மன)* அைன(e ப3)க> வgயாக 7மTe ெசNQறe. 
UoவாBக()N தாமதI ஏ2படாe. அe =க8ெபoய மனஉK) ேதைவ8ப[I. {hக> ஒ4 
ேதாZட(ைத வள08பைத8 ேபால, அTத மனஉK)ைய வள0Bகேவm[I. இைத வள0Bகேவm[I. 
{hக> ெச$வe அைன(eI )48)கரமாகlI, :tைமயாகlI அழகாகlI இ48பத23 அTத 
சB)க> அைன(eI ஒேர உண0.5MN, ஒேர பாைதMN பா$Te ெசNலேவm[I. ¶மனஉK)ைய 
கm[yLuhக>. \m[I :e3(தm[B3 )4IபலாI. :e3(தmLN இ4B3I சB)ைய 
உண4hக>. அ)N 3ைறபா[ எelI இNைல அNலவா? {hக> அைத அ)கமாக 
பய*ப[(eIேபாe, அைத அ)கமாக பய*ப[(த ேவmLய rழN ஏ2ப[Qறe. அe ைமய 
cல(eட* இைணTe இ4BQறe. அe தா* சாZ5 எ*பதா_I அe தா* மனஉK) எ*பதா_I, 
உhகளe :e3(தm[ ம2KI உhகளe தைலMN இ4B3I சB) \e Ug8X ஏ2ப[Iேபாe, 
சாZ5 Ug8Xட* இ4B3I ெபா4@N இ4Te அைத yo(e U[Q�0க>. நாI வா0(ைதகqட* 
5je UைளயாLBெகாm[ இ4BQேறாI. 5je ேநரI கg(e இைத8ேபா*ற உைரயாட_B3 
நாI X)ய ெசாN அகரா)ைய ெப2KU[ேவாI, ஆனாN நமe அLமனI இTத வா0(ைதகqB3 
அ)க பo.சயமாQ இ48பதாN, பைழய வா0(ைதக@* கmேணாZட(ைத த2ேபாe 
பய*ப[(eQேறாI. சB), சாZ5 ம2KI மேனாபலI அைன(eI ஒ*K தா*. நாI ஒ4 ெம$zஞான 
உM0சB) எ*ற Ug8X அLமன)N ஏ2பZ[ சB), மேனாபலI ம2KI சாZ5 ஒ*ைறேய 3jBQறe 
எ*ற X)ய )Zட(ைத  அLமனI ஏ2KBெகாmட yற3, மேனாபலI ம2KI சாZ5 ஒ*றாQறe, 
ம2KI மனI Xiத aைலMN இ4Te ப4(த aைல வைர தனe ெவ@8பாZL* அைன(e 
aைலகைளuI {mடகால(eB3 :*ேப aைறl ெச$eUZடe எ*ற உmைமைய அLமனI 
ஏ2KBெகாmட yற3, அLமனI ெம$zஞான aைலBகாக ஒ4 Xiதமான பாைதMN ேவைல ெச$ய 
eவh3Qறe. சாZ5 அத* yற3 அ)க ேந0மைறயாக, =கlI ேநரான பாைதMN பா$Te ெசN_I. 
¶{hக> சாZ5B3 X(eண0.5 வழhக U4IyனாN, அத* :தN நடவLBைகயாக 
பரமா(eமாlB3 ெசNல :ய25Bகா&0க>; {hக> அைத இ*GI உணரUNைல, ஆனாN 
:e3(தm[B3 ெசN_hக>. :e3(தmைட உண4hக>. {hக> பரமா(eமாைவ உண0Tத 



yற3 :e3(தmைட காZL_I ஆழமாக பரமா(eமாlB3> ெச*K \m[I )4IXhக>. ஆ(ம 
ஞான(ைத ெப2K சமா) aைலைய அைடவத23 :*பா கவனI, ஒ4:க.5Tதைன :BQயமான 
ேதைவயாக Uளh3Qறe. உhக> :e3(தm[B3> இ4B3I சB) \e 5Tதைனைய 
ஒ4:க8ப[(ehக>. உhகqB3> ெசN_hக>. சாZ5, சB) ம2KI மனஉK) எNலாI ஒ*K 
தா*. \m[I ெமeவாக ெவ@ேய வ4Iேபாe {hக> ெதாடhQய ப;ைய aைறl ெச$வத23I, 
:Llகைள எ[8பத23I, உhகளe ெவ@8Xற வாdBைக சாZ5ைய ைக8ப2j, அைத 3j8yZட 
காலI உK)யாக yL(e ைவ(e உhக> ஞாேனாதய பாைதMN இைட�K UைளUBகாமN 
இ4Bக, அைத அ)க ேந0மைறயான வgMN ெசயNப[() ைகயா>வத23 ேதைவயான மேனாபலI 
அைன(eI உhக@டI இ4B3I. § 
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:த^N மேனாபலI, சாZ5 ம2KI சB)ைய c*K தi8பZட ெபா4Zகளாக  aைன(e 
ெசயNப[hக>.  சாZ5ைய உண0Te அe எ*னெவ*K கm[yLuhக>. மேனாபல(ைத 
பய*ப[() அைத எ*ெனெவ*K கm[yLuhக>. சB)ைய உண0Te ஆ$l ெச$uhக> ம2KI 
அe எ*னெவ*K கm[yLuhக>. y*X c*ைறuI உhகளe அjlண0l>ள மனI ம2KI 
அGபவ மா)oMN yo()[hக>. அe ெச$e :L(த yற3, அைவ c*KI ஒ*K தா* எ*பைத 
{hக> உhகqB3> பா0Bக( ெதாடh3b0க>. ம2KI உhக@* அTத ஒ@M* உடலானe, 
உmைமMN அgUNலாத ஆ*ம உட^* அழகான ம2KI 7(தமான �mணjl ஆ3I, ம2KI அe 
இTத Qரக()N உ>ேநாBQ ெசN_I தனe பாைதMN :)0.5M* கைட5 கZட()N 
இ4BQறe. இTத உலகI பல8பல ெஜ*மhகளாக பB3வமைடTeBெகாm[ இ4BQறe. ¶அe 
எ8பL பoண=(தe எ*K ெதoTeBெகா>ள U4IyனாN, உதாரண()23 {hக> இTத 
Qரக()N ெதாm K ெஜ*மhகைள எ[(e>�0க> எ*றாN, ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I ஒ@M* 
உடN ஒ4 வ4டI பB3வமைடQறe. அதனாN உhக> ஒ@M* உட_B3 ெதா*¡K வயதாQறe 
எ*K ெசாNலலாI. அe உmைமMN அ8பLMNைல, ஆனாN அTத வgMN அ�3Iேபாe இTத 
ஒ@M* உடN :)0.5 அைடவe ப2j உhகqB3 ஒ4 க4(ைத( தT)[I. அத* �ய 
�mணjேவ உhகளe சாZ5யாகlI, சB)யா3I மேனாபலமாகlI இ4BQறe, ம2KI அe 
அ[(த[(த yறUMN அ)க வ^ைமையuI உK)ையuI ெபKQறe. இK)யாக |=MN உhகளe 
கைட5 ெஜ*ம()N, உண0l aைலM* :tைமயான ம2KI அைம)யான ப3)ைய கடTe, அத* 
இK)யான அGபவமாக Uளh3I அTத மாெப4I சமா)யான, பரமா(eமாlட* ஐBQயமாQ�0க>. 
{hக> எத23> ெசNQ�0க> எ*K ெதoயாமN அத23> ெச*K ெம$யjlட* ெவ@ேய 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_14.html%23para-2


வ4Q�0க>. உhகளe கmேணாZடI :tவeI மாjU[Qறe, ம2KI ஞாேனாதய பாைதMN 
இ48பவ0க> மZ[ேம இTத உண0த^* ஆழ(ைத XoTeBெகா>ள ேபாeமான உK)uடGI 
7தT)ர(eடGI இ48பதாN {hக> அவ0க@டI மZ[ேம அைத8ப2j ேப7Q�0க>. ¶இைவ தா* 
அத* cலB�Kக>: கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI, ஆdTத 5Tதைன, சமா). மேனாபலI 
தா* இத* எoவாu. இ)N தாமதI ஏ2ப[வe இNைல. ஒ4வ0 எ*iடI, “இ*GI ப(e 
வ4டhக@N, நா* இTத சமா) aைலைய அைடTe, ஆ(ம ஞான(ைத ெபற:Luமா? எ*K 
ேகZடா0. நா* அவoடI, “எனB3 உK)யாக அTத நIyBைகMNைல. இ*GI wK வ4டhக@N 
அTத உண0தைல ெபKவத23 உhக@டI ேபாeமான மேனாபலI இ48பதாக எனB3 
ேதா*றUNைல. ஏென*றாN அத23 ேநரI ேதைவMNைல, ஆனாN மனஉK) ேதைவ. உhக@டI 
மனஉK) இ4TதாN, {hக> அ(eட* ப(e வ4ட(ைத ேச0(e இ4BகமாZ�0க>. {hக> 
எ*iடI ேநரLயாக, ‘நா* இTத உண0தைல அைடய8ேபாQேற*, ’ எ*K ெசாN_Iேபாe, 
உhக> உட^N இ4Te மனஉK) ஒnெவா4 அ�UN இ4Te ெவ@ேயKவைத நா* 
உண0வதாN, {hக> ெசாNவைத நIXேவ*. ஆனாN {hக> ஒ4 அjlண0l>ள அ�3:ைறைய 
பய*ப[(eவதாN நா* :Lயாe எ*ேற ெசாNலேவm[I, ஏென*றாN நா* aைன8பதனாN எTத 
மா2ற:I aகழ8ேபாவe இNைல. இe ஒ*KI ெவ@ேய ெச*K வாh3I ெபா4> இNைல 
எ*பதாN, இTத அ�3:ைறuட* உhகளாN அைத அைடய:Lயாe. ‘எ*iடI வாகனI 
இ4BQறe. எ*iடI உைடக> இ4BQ*றன. எ*iடI 5jதளl பணI இ4BQறe. அ[(ததாக 
எனe ெதாைலBகாZ5B3 பணI ெச_()ய yற3 நா* பரமா(eமாைவ வாhக aைனBQேற*, 
ஏென*றாN அைத(தா* அ[(e வாhகேவm[I. அe =கlI 5ற8பானe. நா* அைத8ப2j 
பL(e இ4BQேற*. நா* அைத8ப2j ேகZL4BQேற*. ஒ4 ேப.சாள0 அைத8ப2j ேப7வைத 
ேகZL4BQேற*. பரமா(eமாைவ வாh3வ)N நா* அ)க உ2சாக(eட* இ4BQேற*. எனe 
வாh3I பZLய^N அe அ[(ததாக இ48பதாN, நா* அைத வாhக8ேபாQேறன!’ எ*K ம2ற 
ெபா4Zகைள ேபால இைத வாhக:Lயாe. அe அ8பL இயh3வe இNைல. உhக@டI இ48பe  
உhகqB3 QைடBகாe. உhக@டI இ48பைத {hக> வாhக:Lயாe. அe அhேகேய 
இ4BQறe. ெதாைலBகாZ5, பணI, ஆைடக>, உhகqB3 ெதoTதவ0க>, உhகைள8ப2j 
{hக> aைனB3I ஆqைம ம2KI �ல உடN \e உhகqB3 இ4B3I Ug8Xண0l aைலைய 
ைகUடேவm[I. {hக> உhகளe �ல உட^* அhகhக@G> ெசNல ேவm[I, அத* 
அhகhக@G> ெசNல ேவm[I, அத* சB)B3> ெசNலேவm[I, அத* பரTe UoTத 
உZப3)MN ெசNலேவm[I, அத* ைமய()23 ெசNலேவm[I, அத* உZXற()N 
ெசNலேவm[I, அத* உZXற()N ெச*றeI இK)யாக ஆ*மாைவ உண0TeUZ�0க> 
எ*பைத உண0b0க>. ம2KI {hக> ஒ*ைற மறTeUZ�0க>. உhகளe 3jBேகாளான ஆ(ம 
ஞான(ைத மறTeUZ�0க>. அத* yற3 {hக> அைன()_I :tைமைய \m[I ெபKIேபாe, 
{hக> எைதuI பா08ப)Nைல, எைதuI ேகZப)Nைல ம2KI எத* \eI U48பI இNலாமN 
இ4BQ�0க>. {hக> ேந0()யாக இ4BQ�0க>. {hக> பா$Te ெசN_I ெவ@8Xற மன)* \e 
உhகqB3 ேசா0l ஏ2பZடாN, {hக> \m[I உhகqB3> ெசNQ�0க>. § 
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cIேன)ற-")Z ஒ�/க+ ேதைவ#பy+ 

{hக> ஒ4 )யானத(ைத ேம2ெகா>qI ேபாe, எத* \e )யானI ெச$யU4BQ�0க> எ*பைத 
:த^N :Ll ெச$த y*X அைத ெதாடரேவm[I. :LUN நாI ெப4Iபா_I மனI அNலe 
அLமன)* வZட()N 72jBெகாm[ இ4Bக வா$8X>ளe எ*பதாN, எ8ேபாeI ஒ4 3j8yZட 
இலB3 அNலe )ைசMNலாமN )யானI ெச$வe நNலதNல. )யானI ெச$வைத ெதாடhQய 
yற3 :ைறMNலாத அNலe )Zட=டாத )ைசகqB3 ெச*றாN அe மன)* U4Iப(தகாத 
aைலகqB3 X)ய boயI ம2KI வ^ைமைய த4I எ*பதாN அைத தU0Bக ேவm[I. {hக> 
)யான அம0lக@* ேபாe, உhக> \e =கlI உK)யாக இ4Bகேவm[I. அைவ வ_வாக, 
ெமeவாக ெசயNபZடா_I உM0சB)M* &Uரமான பய*பா[க> ஆ3I. அைவ மா2றI ம2KI 
கm[yL8y* த4ணhக> ஆ3I, ம2KI ெபாteேபாBகாக இNலாமN உmைமயான 
:*ேன2றேம 3jBேகாளாக இ4TதாN மைல ஏKபவo* அேத கவன(ைதuI ஆ0வ(ைதuI 
ெதாட0Te கைட8yLBக ேவm[I. அைத8ேபாலேவ, ெவ@8Xற உலக()N {hக> எைதயாவe 
ெதாடhQனாN, அைத ெச$e :LBQ�0க>. {hக> ஏதாவe ஒ4 )Zட8ப;MN ஆBக8|0வமான 
ப;ைய ெச$தாN, அe |0()யா3I வைர உhக> :ய25கைள ெதாட0Te ேம2ெகா>Q�0க>. 
அ(தைகயவ0க> தா* )யான()N ெவ2j ெபKQறா0க>. ¶{hக> =கlI 5ற8பாக )யானI 
ெச$ய க2KBெகா>ளலாI, ஆனாN அைத =கlI ேந0ைமயான வgMN அ�காமN, உhக> 
உ>மனI )றTeBெகாmடeI உZXற aைலகைள ப2j உhகqB3 ந*றாக ெதoயவ4I ேபாe 
உhக> மனைத அைல8பாய UZடாN, அe ேதாNUயைடTe U[I. 7யaைனU* உZXற 
aைலக@N மனI அைல8பாயாமN இ48ப)N கவனமாக இ4Bகேவm[I. {hக> சIபTத=Nலாத 
ம2KI பயன2ற ப3)க@N =கlI அ)கமான ேநரI 72jBெகாm[ இ4BகலாI. ¶அதனாN 
{hக> )யானI ெச$ய ெதாடhQயeI, அைத ெச$ய U4Iyய பாைதMN ெதாடரlI, ஒnெவா4 
)யான(ைதuI {hக> U4Iyய வgMN ெச$யlI, உhக> ேநாBக()N உK)யாக 
இ4Bகேவm[I. இi நாI ஒtBக(ைத ப2j பா0BகலாI. ஒtBக=Nலாதவ0க> ெபாeவாக யா0 
ெசாNவைதuI ேகZப)Nைல எ*பதாN அவ0கqB3 யா4I அjlைர �றமாZடா0க>. எ*ன 
ெச$யேவm[I எ*K அவ0கேள தhக@டI ெசாNல:Lயாe எ*பதாN ேவK யா4I அவoடI 
அjlK(த8ேபாவe இNைல! {hக> )யான()N ேந0ைமயாக :*ேனற U4Iy, ஒnெவா4 
வ4ட:I அைத அ8பLேய ெதாடர U4IyனாN, அைத அ)க ேந0மைறயாக, ந*றாக )Zட=Z[ 
அ�கேவm[I. bைணைய க2KBெகா>வைத ேபால )யான(ைத ந*றாக க2KBெகாmடா_I, 
ஒtBக(eட* இNலாமN அNலe அைத அh�கoBகாமN இ4TதாN, {hக> எ*Kேம 
அைதBகடTe ெசNல :Lயாe. ¶நா* பல வ4டhகளாக பல w2KBகணBகான மBக> வTe 
ேபாவைத பா0()4BQேற*, ம2KI ஒnெவா4வ4I தனB3> ெச*K தனe ஆ*மாைவ 
உண0வத23, ம2KI )யானI ெச$யlI, =கlI 5ற8பாக )யானI ெச$யlI உK)யாக 



இ4Tதன0. அ)N பல0 ஒ4 aைலவைர ந*றாகlI ெச$தன0. அத* yற3 சcக()N ஏ2பZட X)ய 
ேபரா0வI காரணமாக, அNலe <)ரமாக நNல ஒtBக(eடGI இ48பத2கான அவ0களe 
)றைமB3 aகரான ஆழ(ைத அவ0க> அைடTeUZடத* காரணமாக, அவ0க> ஆ0வ(ைத 
இழTeUZடா0க>. எTத ஐய:=*j, அவ0க> தனe அ[(த நாZட()_I அேத எNைலகைள 
அைடTe, அ[(e ம2KI அத23I அ[(த நாZட()23 a0பT)Bக8பZடதாN, அவ0க> 
உZXறமாகlI இNைல ெவ@8XறமாகlI இNைல. {hக> )யான(ைத ெதாடhQனாN, அ)N 
aைல(e இ4hக>. அ)N ேந0மைறயாக கலTe ெகா>qhக>. {hக> :*ேனjBெகாmேட 
உ>ேள ெச*KBெகாm[ இ4hக>: எ*K உhக> கவன(ைத ஈ0Bக U4IXQேற*. § 
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உHகள. சாaUைய உ*"யாக Mb-",Hக(  

)யான()* ேபாe சB) அ)கமாQ, உhகைள ெம$zஞான aைலM* 7(தமான ஆனாN 
எ)0பாராத இடhகqB3 அைழ(e ெச*றாN, {hக> எ*ன ெச$b0க>? உZசB)க> அNலe 
ஆ2றNக> அ)க வ^ைம ெபKவதாN சாZ5ேய அைன(e சB)யாகlI மா2றI ெபKI ேபாe, 
ந*றாக )யானI ெச$பவ4I ேவK )ைசMN ெசNவe சாதாரண UஷயI தா*. அe சாதாரண 
UஷயI தா*. அைத(தா* {hக> U4IXQ�0க>. அe உhக> )யான()* அhகமாகlI 
Uளh3Qறe. உhகqB3> �ைழTe Ug8Xட* இ48பத* \e Ug8ைப ெப2K உZXற 
சB)M* வ^ைமைய சTேதாஷமாக அGபUuhக>. அைத aைலயாக yL()4hக>. அe உhக> 
கவன(ைத )ைச()48பாe அNலe 3ைறTதபZசI ெதாTதரl ெச$யாமN இ4B3I, ஆனாN 
{hக> :த^N )யானI ெச$ய U4Iyய aைலB3 சB) 3ைறuIேபாe \m[I பைழய aைலB3 
)4Iபேவm[I. அதைன =கlI ேந0மைறயாக எ)0ெகா>qhக>. இ*ெனா4 UஷயI எnவளl 
ஆ0வcZ[வதாக இ4Tதா_I, கவன(ைத 5தறUடாமN அ)N aைல(e இ4hக>. ¶இTத வgMN 
மZ[ேம, உhகளாN ஒ4 )48)கரமான )யான aைலைய உmைமMN கடTe ெசNல :LuI. 
இTத வgMN மZ[ேம, {hக> ஆ*\க �)யாக ஒ4 3j8yZட aைலB3 UoவாBகI ெப2றlட*, 
உhக> UoவாBக(ைத ெதாடர:LuI. {hக> இ)N =கlI 5ற8பான )யான()23> ெச*K, 
அ)க ஆழ()23> �ைழTe, )�ெர*K X)ய ம2KI 7வார<யமான ப3)க@N 
�ைழய(ெதாடh3Q�0க>. இe நடB3I ம2KI கவன.5தறN உhகளe )யான Uஷய(ைத 
காZL_I அ)க 7வார<யமாக இ4BகB�[I. அTத சமய()N தா* {hக> சாZ5ைய உK)யாக 
yL(eBெகாm[ உhகளe :த*ைமயான U48ப(ைத |0() ெச$யேவm[I. ¶இத23 3யவ* 
நNல உதாரணமாக இ4B3I. அவ0 ெசLகqB3 அழகான பாைனைய தயாoBக ெதாடh3Qறா0, 
ஆனாN அவ4B3 ஏ2பZட கவன.5தறN காரணமாக, அe பாN ைவB3I பாைனயாக மாjU[Qறe. 
அ8ேபாe அவ0, “ஓ, நா* ெசLகqB3 அழகான பாைன ஒ*ைற தயாo(eB ெகாmL4B3Iேபாe, 
நா* ஒ4 பாN பாைனைய தயாoBகேவm[I எ*K எ*iடI ஒ4 உ>qண0l �jயe.” எ*றா0. 
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உhகளe :த*ைமயான ேநாBக(ைத |0() ெச$யேவm[I எ*பைத(தா* இTத உதாரணI 
உhகqB3 உண0(eQறe. அ8ேபாe தா* உhகqB3 நIyBைக yறB3I. {hக> 
உhகqB3> எhேக ெசNல8ேபாQ�0க> எ*K உhகqB3 ெதouI எ*பதாN {hக> 
அLமன)N நIyBைகM* ஒ4 :tைமயான உைறைய உ4வாB3Q�0க>. ¶உhக> சாZ5M* \e 
மன)* அைன(e ப3)க@_I ஒ4 yL8X ஏ2ப[வe =கlI :BQயI எ*பதாN, அைத8ப2j 
5Tத)(e ெசயNப[hக>. =கlI வ_வான அL8பைடuட* ெதாடh3hக>. இTத ெகா>ைக 
{hக> ெச$uI ஒnெவா4 ெசய^_I ெவ2jைய ேதL(த4I. {hக> =கlI அ)க eN^யமாக 
ெசயNபட( ெதாடh3b0க>. உhகளe �ல உடN உK)ையuI உ2சாக(ைதuI ெபKI. 
உhகளe ெசாTத பழBகhக> ~ரைடய ெதாடh3I. {hக> உhக> 5Tதைனைய ேந0()யாக 
ைகயா>b0க>. {hக> தகவNக@* \e அ)க கவனI ெச_(eb0க>. {hக> அ)கமாக 
�QBகாமN, ��Bகமான 5TதைனM* ேகா[கைள அத* :Ll வைர y*ெதாட0Te 
ெசNb0க>. ¶யா0 ந*றாக )யானI ெச$Qறாேரா அவ0 ந*றாக 5T)BகlI ெச$வா0. அவ0 
மன)* 5T)B3I ப3) cலமாக பா$Te ெச*K, 5Tதைன ெசயN:ைறக> cலமாக ெசயNகைள 
ெச$e :L8பா0. யா0 )யானI ெச$Qறாேரா அவ0 வாdU* எNலா eைறக@_I நIyBைகuட* 
ெசயNப[Qறா0. {hகqI அTத நIyBைகைய வள0(eBெகா>ள :LuI. {hக> )யானI ெச$ய 
உZகா0TதாN, )யானI ெச$uhக>! ம2ற Uஷயhக> எnவளl ஆ0வcZ[வதாக இ4Tதா_I, 
கவன.5தறைல தU0()[hக>. உhகqB3> சB) உ4வாக( ெதாடhQனாN, அத* yற3 
{mடேநரI உZகா4hக> ம2KI சB)ைய உ>வாhQBெகா>ள உhகளe ெவ@8Xற உட^* 
அ�BகqB3 அGம)uhக>. =க8ெபoய சB) உ>@4Te ெவ@Mட8ப[Qறe. உhக> 
)யான()N இ4Te எtTதeI ேவK ஏதாவe ேவைலைய ெச$ய ெசNலா&0க>. அTத சB) 
ெமeவாக ம2KI ெத@வான :ைறMN 3ைறuI வைர aச8தமான aைலMN உZகா0Te இ4hக>. 
§ 
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கவன-ைத UதறfடாY;க(  

rZ7ம ஞாiயானவ0 ஆ)சB)ைய ேநரLயாக அGபU8பத* cலமாக அத* Xலைமைய UgBக 
ைவ8பத23I, தனe சாZ5 \e Ug8Xண0l>ள கZ[8பாZைட ேகா4வத23I, தனe தi8பZட 
மேனாபல(ைத Ug8Xண0l>ள கZ[8பாZ[B3> ெகாm[வர :யNQறா0. இTத பாைதM* 
ெதாடBக aைலக@N, எ8ேபாe சாZ5 தா* Ug8Xட* இ4B3I அைன()_I :tைமயான 
ெதாட0yN இ4BQறேதா, அ8ேபாe மனI அைலபா$வைத உhகளாN உணர:LuI. இத* cலI 
நாI தா* மனI எ*ேறா உண0.5 எ*ேறா அNலe உடN எ*ேறா ஒ4 உண0ைவ ெபKQேறாI. 
நாI )யான()23 உZகா4Iேபாe நமe cைளMN எmண2ற எmணhக> 3)(eBெகாm[ 
இ4B3I ேபாe, எத* \e )யானI ெச$யேவm[ேமா அத* \e கவனI ெச_(eவe  ம2KI 5ல 
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சமயhக@N அe எ*ன எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ளவeI கLனமாக இ4B3I. அதனாN 
தா* மேனாபலI ம2KI Xல* உK8Xக> \e ேபாeமான கZ[8பாZைட8 ெப2K, ெவ@8Xறமாக 
இNலாமN உZXறமாக )யான(ைத மா2Kவத23, இTத பாடhக@N தர8பZ[>ள 
ேயாக8பM25க@* சாதனாBக@N  ஒ4  3j8yZட அளl ேத0.5 ெபறேவm[I. ஒ4 
இணBகமான தTைதuI தாuI தhக> 3ழTைதBகாக bZைட ~ரைம8பைத8 ேபால, 34 தனe 
~ரட0க@* மேனாபலI ம2KI சாZ5ைய ~ரைம8பதாN, 34U* அ4ளாN இe சா()யமா3I. 
ஒ4வ4B3 34ேவ இNைல எ*றா_I அNலe அவ0 ப3)-ேநர ~டராக மZ[I இ4Tதா_I, 
உலகேம அவ4B3 34வாக இ48பதாN, இTத ெவ@uலக வாdBைகM* அைம8yN அவ0 ஒ4 
அனாைதயாக த(த@(eBெகாm[ இ4Bகேவm[I. அவரe ெபய0 6 6 U]வ34 மஹா 
மஹாரா�, =கlI ம)8X=Bக உலகளாUய ஆ5oய0, மஹா 34 ம2KI உலQ* சBகரவ0(). ¶நாI 
)யானI ெச$ய ெதாடh3வத23 :*X ெச$யேவmLய :தN நடவLBைகக@N ஒ*றாக, 
Ug8Xண0l>ள மன)23> சாZ5M* \e ஒ4 Ug8Xண0l>ள ேத0.5ைய ெபKவe அைமQறe. 
கவனI ெச_(eதN ம2KI ஒ4:க.5Tதைனைய க2KBெகா>qhக>. உhகளe ஒnெவா4 
நடவLBைகM_I அைத பய*ப[(ehக>. சாZ5ைய கவன()23> ெகாm[ வTe 
ஒ4:க8ப[(eI கைலMN சாZ5B3 பM25 த4I ேபாe, �0Te கவiB3I சB) நமB3 
இயNபாகேவ வ4Qறe. �0Te கவiB3I aைலMN நாI எ8ேபாeI இ48பe நமB3 
ெதoயவ4Qறe. Ug8Xண0ைவ ெப2ற ஆ*மாBக> அைன(eI �0ைமயான கவi8ைப 
ெகாm[>ளன. அவ0க> த*ைன 72ju>ள �ல பர8X அNலe உ> பர8XBக@N நடB3I 
எைதuI அவ0க> கவiBக( தவKவ)Nைல. அவ0க> ெதாட0Te �0Te கவi(eBெகாm[ 
இ4BQறா0க> ¶உதாரண()23, நாI ஒ4 மலைர எ[(eBெகாm[ அைத8ப2j மZ[ேம 
5T)BகலாI. அைத நமB3 :*பாக ைவ(e, அைத பா4hக>. இTத மல0 நமe உண0l>ள 
மன)* yர)a)யாக இ4BகZ[I. நமe உட^N இ4B3I கmகqI நமe உண0l>ள மன)* 
அhகமா3I. அTத மலைர ஆ$l ெச$uhக>, ம2KI அTத மல0 \e Ug8Xட* இ4hக> ம2KI 
ம2ற ெபா4Zக> ம2KI எmணhக@* \e Ug8Xட* இ48பைத aK(ehக>. இ8ேபாe அTத 
மல0 ம2KI நமe சாZ5 மZ[ேம =z7Qறe. நாI ெச$ய8ேபா3I பM25 இe தா*: நாI மலைர 
மறTe ேவெறா*j* \e Ug8Xட* இ4B3I ேபாe, நாI நமe மனஉK)ைய பய*ப[() 
\m[I அTத 5jய மலo* \e சாZ5ைய ெகாm[வTe அைத8ப2j ேயா5Bகேவm[I. ம2ற 
எmணhக> \e நமB3 Ug8X ேதா*KIேபாe, அTத எmணhக@N இ4Te சாZ5ைய 
U[U(e U[QேறாI. ெமeவாக c.ைச உ>@t(e, \m[I சாZ5ைய மலo* உலQ23 
இt(eBெகா>QேறாI. உண0l>ள மன)* தைளக@N இ4Te சாZ5ைய U[8பத23 இe தா* 
:தN நடவLBைக ஆ3I. § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 49 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_14.html%23para-6


1ய/கay#பாaைட வள;-./ெகா(mத=  

கவனI ெச_(eதN ம2KI ஒ4:க8ப[(eI பM25M* ெதாடBக()N  =க8ெபoய 
ேபாராZடமாக c.7B கZ[8பா[ இ4B3I. X)தாக )யானI ெச$வபவ4B3 {mடேநரI 
உZகா4வe கLனமாக இ4BகலாI, அNலe c.7Bகா2ைற ஆழமாக கZ[8பாZ[ட* 
ைவ()48பத23 ேபாeமான அைம)aைலைய அைடயாமN இ4BகலாI. ஐTe a=டhகqB3 
yற3, அLமன)* �ல அhகhக> பதZடமைடQ*றன. அவ0 aIம)M*j இ48பா0. அவ0 மலo* 
\e )யானI ெச$யேவm[I எ*K உZகா0Te, அைத ெச$யாமN தா* ெச$யேவmLய ம2ற 
ேவைலகைள ப2j ேயா58பா0:”நா* e;ைய :த^N eைவ(e இ4Bகேவm[I” “நா* இhேக 
அைர ம; ேநரI இ4Bகேவm[I. ப5 எ[(தாN எ*ன ெச$வe? நா* :த^N சா8yZ[ 
வT)4Bகேவm[I.” அ8ேபாe ெதாைல8ேப5 ம; ஒ^(தாN, யா0 நIைம அைழBQறா0க> எ*K 
ேயா58பா0. அவ0,”நா* எtTe ெச*K அத23 ப)ல@Bக ேவm[I,” எ*K ேயா58பா0 ம2KI 
அத* yற3,”அe ஒ^BகZ[I. நா* இhேக மலo* \e )யானI ெச$யேவm[I,” எ*K தனe 
மனeB3> ெசாN^Bெகா>வா0. அவ4B3 உடேன ெவ2j QைடBகUNைல எ*றாN, “~ராக 
7வா58பe எ8பL :BQயமானதா3I? நா* ந*றாக(தா* 7வா5(eBெகாm[ இ4BQேற*. இe 
=கlI சாதாரண UஷயI, அதனாN :BQயமாக இ4Bக வா$8yNைல,” எ*K தனB3 சமாதானI 
ெசாN^Bெகா>வா0. இைவ அைன(eI அவரe மன)N இயhQBெகாm[ இ4B3I, ஏென*றாN 
அவ0 தனe உண0l>ள மனைத எ8ேபாeI ஒ4 Uஷய()N இ4Te அ[(த Uஷய()23 
3)(eBெகாm[ இ4B3மாK பழBக8ப[() இ4BQறா0. ¶{hக> கவன(eட* 
உZகா0T)4B3I ேபாe, மலைர ேபா*ற ஒ4 ெபா4@* \e கவன(ைத ெச_(த {hக> 
:ய25B3I ேபாe வTeBெகாmL4B3I கவன.5தறNக> அைன(ைதuI கவiuhக>. இத* 
cலI உண0l>ள மனI ம2KI அLமனI எ8பL ெசயNப[Qறe எ*பe நமB3 ெதoயவ4I. அேத 
கவன.5தறNக> தா* )னசo வாdBைகM_I வTeBெகாm[ இ4BQ*றன. {hக> 
கZ[8பாZ[ட* ெசயNப[பவராக இ4TதாN, இவ2ைற {hக> )னசo வாdBைகMN :ைறயாக 
ைகயா>Q�0க>. {hக> கZ[8பாZ[ட* இNைலெய*றாN, உhக> அ�3:ைற ஒthக2K 
இ4B3I, ம2KI அTத கவன.5தறNக> காரணமாக  உhகளe சாZ5 ஒ4 Uஷய()* \e கவனI 
ெச_(தாமN, :ைறM*j கவன(ைத 5தறU[வத23 அGம)BQ�0க>. அ(தைகய கவைலக> 
ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I, ஒnெவா4 வ4ட:I இ4TeBெகாm[ இ4BQறe. உhகqB3 
ெதாட0Te கவன.5தறNகqட* இ48பe பழQUZடதாN, :tைமயாக கவனI ெச_(eவத23I 
அNலe கவன.5தறNக> இNலாத ம2றவ2ைற அNலe உண0l>ள மன)* ஆைசகைள 
உண0வத23I சா()ய=NலாமN ேபா$U[Qறe. ¶நமe சாZ5 ஒ4 ~ர2ற :ைறMN உண0l>ள 
மனI வgயாக Uைரவாக பயணI ெச$uIேபாe ஏ2ப[I அGபவhக> cலமாக அதG> ெசN_I 
X)ய )Zட=[I ெசயN:ைறuட* இைணTe இ4Bக ேமாசமான aைலMN இ4B3I அLமன)_I 
ஒ4 காலவரIX உ>ளe. உண0l>ள மன)N இ4Te தனB3> ெசN_I அைன(ைதuI ப)l 
ெச$வதாN அLமனI அ)கமான பார(ைத 7மB3I ேபாe நாI UரB), ஏBகI, பதZடI, 
பாeகா8y*ைம ம2KI ேமேலாZடமான உளேநாைய அGபUBQேறாI. இTத ேநா$க> 



அைன(eI இ*K உலQN அ)கமாக பரUM4B3I 5ல அLமன ேநா$க> ஆ3I.¶ஒ4 மiதi* 
வாdBைகMN இைவ அைன()23I :2K8X>@ ைவBகேவmLய த4ண:I வ4Qறe. அவ0 �ேழ 
தைரMN உZகா0Te ெகா>Qறா0. அவ0 7வா5Bக( ெதாடh3Qறா0, ஆdTe 5T)Bக( 
ெதாடh3Qறா0 ம2KI ஒேர ஒ4 இiைமயான Uஷய()N \e மZ[ேம கவன(eட* இ4BQறா0. 
அவ0 இnவாK ெச$uIேபாe 7K7K8பைடTe அ)க வ^ைமைய ெபKQறா0. அவரe அTத மலo* 
\e ெதாட0Te ஒ4:க.5Tதைனuட* இ4BQறா0. அவரe 7வாசI ந*றாக ~ரைடuI ேபாe, 
அவரe உடN அைம)யைடQறe ம2KI ஆ*மாU* UoவாBக()* :தN Xலனாக Uளh3I, 
ஆ*மாU* 5ற8பான �0Te கவiB3I சB) :த*ைம aைலைய ெபKQறe. ¶ஆ*மாவாக நாI 
�ல கmக> வgயாக பா0BQேறாI. நமe �ல கmக> வgயாக மல0 \e கவனI ெச_() 
ஆழமாக )யானI ெச$uIேபாe, நாI ஆ*மாU* Ug8X aைலM* =க8ெபoய Qண2j* \e 
கவனI ெச_(eI ேபாe, மலைர8ப2j நமB3 ெதoயாத Uஷயhகைள கm[ெகா>QேறாI. அe 
எhQ4Te வTதe எ*பைத பா0BQேறாI. ஒ4 5jய UைதMN இ4Te \m[I \m[I ஒேர 
மா)oயாக ெவ@வ4வத23 ேபா)ய aைனவா2றைல ஒ4 5jய மல0 ெப2j48பைத நாI 
பா0BQேறாI. ேராஜா8| த* aைனைவ இழTe ஓ0 காZ[.ெசmபகமாக மல0வ)Nைல. 
காZ[.ெசmபக:I த* aைனைவ இழTe ஓ0 அN^யாக மல0வ)Nைல. ஒ4 அN^uI த* 
aைனைவ இழTe 3gேபo மரமாக வள0வ)Nைல. ஒnெவா4 ப4வ()_I அைவ அேத வைகயாக 
வள0வத23, ஒnெவா4 UைதM* மரப�U_I ேபாeமான aைனவா2றN 3LBெகாm[>ளe. 
ெம$zஞான மனI எ*Qற ஆ*\க உட^* கmக> ஒ4 ெபா4ைள ஆ$l ெச$ய அNலe அைத 
XoTeBெகா>ள அைத ெபoதாBகலாI அNலe 5jதாBகலாI எ*பதாN, இTத ஒ2ைற U)ைய 
�0Te கவi(e மன)* உ>qலகhகqB3> ஊ[4U ெசN_Iேபாe, மலைர ஒ4 b[ ேபால 
ெபoயதாகேவா அNலe ஒ4 3m¢5M* �iைய8 ேபால 5oயதாகேவா பா0BQேறாI. இைத 
அjTeBெகா>வத23, இைத அGபU8பத23, ஒ4வ0 தா* எைத அjயேவm[ேமா அைத 
அjTதவராக மா2jBெகா>ள மேனாபல(ைத வள0(eBெகா>ள ேவm[I. ஆI, இTத ஆ*\க 
UoவாBக8 பாைதMN =கlI அ()யாவ5யமான Xலனாக Uளh3I மேனாபலI =கlI 
:BQயமானe, அ()யாவ5யமானe, க[ைமயாக உைழ()[hக>, சா)Bக :2ப[hக>, 
மேனாபல(ைத பய*ப[() மேனாபல(ைத வ_8ப[(ehக>. ஆனாN, “மனஉK)MN அ*X 
இ4B3Iேபாe, ஆ*மா 7தT)ரமாக இ4BQறe,” எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>. 
அதாவe அ*y* ெம*ைமயாBகமான சாதாரண அ*y* yைண8X இNலாமN, மேனாபல(ைத 
தவறாக பயண8ப[(த :LuI. “நா* உhகைள ேந5BQேற*. உhகqB3 எ*ைன yL(e>ளe, 
நா* உhகைள =கlI ேந5BQேற*. நா* உhக> \e பாச(eட* இ4BQேற*. நா* உhக> 
\e உmைமMN பாச(eட* இ4BQேற*,” எ*பைத உhக> மன)23I {hக> சT)B3I 
ஒnெவா4வoட:I ெசாN_hக>. § 
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கடAதகால-ைதl+ எ";கால-ைதl+ கடA.  

மiத* )Zட உ4வாBகI, )Zட=[தN, சB)கைள ஒ*K ேச0(தN ம2KI இK)யாக ஒ4 �ல 
ெவ@8பாடாக பலைன பா0(தN எ*K அவரe மனI சா0Tத ேகாளhக@N நைடெபKI  
நடவLBைககqB3, மன)* நரIX இைழக> \e ��Bகமான கZ[8பாZைட பய*ப[() 
இ48பதாN, அவரe  பoணாம வள0.5MN “ெபா4Zகைள” உ4வாBக ேபாeமான ேத0.5ைய 
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மன)N ெபKI த4ண()N அைம)M*j தUBQறா0. அதனாN இTத மா)oMN 5BQBெகா>qI 
ேபாe, அவ0 ஒ4 ெநாL தனe நடவLBைகைய aK()Bெகாmடா_I, உ4வாB3I ெசயNபா[க> 
a*KU[வதாN அவரe Xல*க> \e UtI சlBகLயாN 5லசமயhக@N ~0 ெச$ய:Lயாத 
5(தyரIைம உள.ேசா0lகைள ஏ2ப[(eI எ*பதாN அவ0 தனe மன)* பாeகா8ைப உK) 
ெச$ய ெதாட0Te தயாo(eBெகாm[ இ4Bகேவm[I.  ¶மiத* எ)0கால()* “எhேக ம2KI 
எ8ேபாe" \e கவனI ெச_()Bெகாm[, அ)கமான QைளகைளB ெகாmட மனaைலMN 
பoண=Bக :ய25 ேம2ெகா>qI ம2ற நப0கqட* தனe சB)கைள இைண(e, ெலள�க 
வாdBைக தா* ெம$யானe எ*K ெதாட0Te :*ேனjBெகாm[I, தயo(eBெகாm[I, 
ைகயக8ப[()B ெகாm[I, நIyBைகuடGI இ4TதாN, அ)கமான ேவதைனைய சT)Bக 
ேவmLM4B3I. மiதi* மனI பoணாம வள0.5யைடuI ேபாe, அவ4B3 இiேமN ெலள�க 
வாdU* 7யaைனU* “எhேக ம2KI எ8ேபாe" எ*Qற எ)0பா08y* cலI )48) 
ஏ2ப[வ)Nைல, ம2KI தனe :ய25கqB3 பலனாக அைம)ைய நா[I ேபாe, அவ0 
கடTதகால()* அைன(e “அhேக ம2KI அ*ைறய ெபாt)N" இ4Te &0lகைள காண 
:யNவதாN, இனhக@* பoணாம வள0.5 &hைக ஏ2ப[(eQறe. எனேவ கடTதகாலI ம2KI 
எ)0கால()* 3KB3ெவZLN yறTe இ48பதா_I, இTத இரm[ மன8ேபாB3க@* 
அGபவ:I, அவைர ஆdTe 5T)Bக ைவBQறe. த(eவI அவ4B3 5ல Uைடகைள 
வழh3Qறe. அத* “ேவmLயைவக>" ம2KI “ேவmடாதைவக@*" ெநoசN, அ)N 
3j8yட8பZ[>ள ஆழ()N இ4B3I உZXற Ug8Xaலைலuட* இeவைர  :tைம ெபறாத 
வாசகைர காZL_I, தனe எt(eBகளாN த*ைன ெத@l ப[()B ெகாmட த(eவ ஞாi 
aைறய a�y(e>ளா0 எ*பe அவ4B3 ெதouI. ¶ அவ0 பய*ப[() பழQUZட Xல*கைள 
கடTe உண0.5க@* ெவ@8பாZ[B3 அமாG]ய சB)க@N வா$8Xக> இ48பதாN, அe 
அவரe ஆ0வ(ைத �m[வதாக இ4BQறe. ஆனாN \m[I பoணாம வள0.5, அவரe )றTத 
கmகளாN ந*றாக பா0(e, அமாG]ய 3j}Z[ :ைறைம, U)க> ம2KI பM25க> மன)* 
ஆழ()N இ4B3I கடTதகாலI ம2KI எ)0காலI ப2jய ம2ெறா4 கmேணாZடI என அவ0 
aராகo8பத23 காரணமாQறe. ¶ேயாகI, XலGண0ைவ பய*ப[() 5Tதைன ஓZட(ைத 
கZ[8ப[() ஒ*jைணதN, ம2KI 5Tதைன உ4வா3I :*X XலGண0l ேயாசைனM* 
உ4வாB3I ெநj:ைறக> ப2jய ேயாசைன =கlI )48)கரமாக இ4BQறe. வாdBைகM* 
ஒZடhக@னாN ஏ2ப[I க)oயBக ஆ2ற^* மா2றhக@* அjuI ஆ2றN அவரe ஆ0வ(ைத 
�m[Qறe, ம2KI ேயாக பM25கைள அவ0 ேம_I ஆ$l ெச$uIேபாe, :தலாவதாக உட^* 
cலI வாdBைக ஓZட(ைதuI, இரmடாவதாக 5TதைனB3> பா$Te ெசN_Iேபாe 
ேயாசைனM* உலகhகைளuI உண0l>ள a0வாக()* cலI அைம) ஏ2ப[வைத காmQறா0. 
அைதெயNலாI இhேக ம2KI இ8ேபாைதய ெபாt)* a()ய()N பா0ைவயாளராக 
பா0(eBெகாm[ இ4B3Iேபாe கடTதகாலI ம2KI எ)0காலI ப2j ஒ4 ~ர2ற 7யaைனlட* 
இ4B3Iேபாe மZ[ேம காலI, பரெவ@ ம2KI காரணhக> 3j8yட8ப[Q*றன எ*பைத 
:tைமயாக உண0Qறா0. § 
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இHேக ம)*+ இIைறய ெபா�ைத/ ைக#ப)*த= 

7யaைனU* இhேக-ம2KI-இ*ைறய8ெபாt)* வ^ைம ப2jய உண0lI ெம$யான உண0த_I 
அவரe ஆ0வ(ைத �m[Qறe, ம2KI உளI சா0Tத நரIX இைழகைள வ_8ப[(தlI, இTத 
சாZ5ைய பராமoB3I அவரe கைல()றைன ~0 ெச$ய அவ0 )ன:I ேயாக பM25கைள 
ேம2ெகா>Qறா0. )யான()* பாரIபoய பM25கைள ேம2ெகா>வத* cலI அவ0 தனe 
7யaைனைவ UoவாBகI ெச$uIேபாe, பல Uஷயhக> அவரe கZ[8பாZLN இ4Te 
Uல3Q*றன. 3[IபI ம2KI :*னாN நmப0க> \e இ4B3I காTத( தைளகைள 
தள0()Bெகா>Qறா0. அவ0 மன)* 7(தமான உலகhக> ம2KI சB)க@* க)oயBக 
ஓZட()N ஈ[பZ[ தiயாக இ4B3I வைர, காTத உறlக@N இ4Te உைடைமக> வைர ம2KI 
இடhக> 3ைறTeBெகாm[ வ4Q*றன. 5லசமயhக@N அவரe சாZ5 ஒ4 பழBக மா)oயாக 
அNலe அவ0 இ4Tதைத ேபால அவரe ேகாZபாடாக ெவ@8ப[Qறe, ஆனாN ச\ப()N 
கm[yL(த அவரe :tைமயான உZXற பாeகா8yN அவரe X)ய <)ர(த*ைமைய 
பா0B3Iேபாe, இe Uைரவாக மhQU[Qறe. ¶ெலள�க வாdUN இ4> rdTeBெகா>qI 
ேபாe, தனe ைமய()N இ4B3I இவ0 ஒ@யாக Uளh3Qறா0. அவரe ெலள�க 7யaைனU* 
:Tைதய aைலக@N இ4B3Iேபாe ஒ@ b5Bெகாm[ இ4B3I ஒ@ UளBைக ெத@வாக 
பா0(தைத8 ேபால, அவரe தைலM_I உட^_I ஒ@ைய காmQறா0. உ>ெபா4ைள8 ப2j 
மைறTe இ4B3I 5ல U)கைள உZXற()N ேதLBெகாm[ இ4B3Iேபாe அNலe ெவ@8Xற 
மன)* ஒ4 5Bக_B3 &0l கா�I ேபாe, அவ0 உ> ஒ@ைய பா0(eBெகாm[ உZகா0Te 
இ4BQறா0, ம2KI உ>ெபா4@* y*i8yைணTத U) வgயாக ஒ@ yரகா5(e, தனe 
Qைள(தN அைன()_I  அைத ெத@வாக காmy(eBெகாm[, 3ழ8பமான yர.சைனM* \e 
yரகா5(eBெகாm[I, அைத \m[I அத* �2K ப3)க> \e சoயான UQத()N 
எo(eBெகாm[I இ4BQறe. ¶இ8பLயாக X)தாக கm[yLBக8பZட Xல*கைள 
பய*ப[(eவ)N வNலைம ெப2K, ம2றவ0க> கm[8yL(தைத ஆ$l ெச$e, அைத தா* 
கm[yL(தeட* ஒ8yZ[ பா0BQறா0. அவ4B3> நடTeBெகாm[ இ4B3I “அைன(eI-
சoயாக" இ4BQ*றன எ*K இ*GI சTேதக()N இ4B3I அjlண0lB3, இTத கNU சா0Tத 
ப)l \Zெபா^B3I ெசயN:ைற ெத@l8ப[Qறe. ஆறாMரI வ4டhகளாக மiத0க>, 
அnவ8ேபாe பாரIபoய=Bக ேயாக பாைதMN ெச*K>ளைதuI ஞாேனாதயI ெப2ற(ைதuI 
காmQறா0, ம2KI அவரe கடTதகால அGபவhக> அவைர ஈ08பதா_I, எ)0கால(eட* அவ0 
பQ0TeBெகா>qI =3)யான உ2சாக()* காரணமாகlI, அவ0 ச\ப()N அGபU(த 
“இhேக-ம2KI-த2ெபாt)* a()ய()N" மாi* க*ைற ேபால <)ர(த*ைமM*j 
இ48பதா_I, அவரe ஒ@ ெப4Iபாலான சமயhக@N மh3Qறe, ம2KI இ*GI {mட�ரI 
கடBகேவmLu>ளe எ*பe அவ4B3 ெதoயவ4Qறe. ¶X)ய uக()* ெதாடBக()N, பல 



மiத0க> த*iைல ஆ$l ெச$eBெகாm[ இ4B3Iேபாe, உட_B3> க)oயBக ஒ@M* 
cலமாக XலGண0UN ெத@வான aைலைய அைடவeI அைத பராமo8பeI =கlI 7லபமாக 
இ4BQறe. பாரIபoய=Bக ேயாக பM25க@* cலI, க)oயBக மேனாபல()* உண0l>ள 
பய*பாZைட |ரணமாBQ, ெவ@8Xற மன)N இ4Te சB)கைள உ>ேநாBQ ெகாm[வரலாI, 
ம2KI சாZ5 ெவ@8Xற மன)N மனஉK) ம2KI ேந0மைறயாக மZ[ேம ெவ@வTe க)oயBக 
ஒ@MN 3@0காயலாI.  ¶5லசமயhக@N இளவய)N ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0க> உZXற 
அGபவ()N )�ெர*K �ைழQறா0க>, ம2KI இhேக-ம2KI-இ8ேபாைதய ெபாtதாக இ4B3I 
சாZ5M* வ_வான ஒ@M* சமaைல, தைலைய பா0B3I வ_வான பா0ைவ ம2KI 5ல 
ேநரhக@N உட^N yரகாசமான �ய ெவ>ைள ஒ@ aரIy இ48பைத காZL_I ஒ4 உய0Tத 
அ)0l UQத()N aலU* yரகாச(ைத ேபால இ4B3I அவ0களe )னசo உZXற ஒ@M* 
அGபவ(ைத இe 3j8y[வதாக இ4BQறe. இTத வ^ைமைய மனஉK)uட* அைடuI ேபாe, 
ெவ@மன()* காTத ெவ@8XறI வgயாக பா$Te ெசN_I க)oயBக சB)யாக ெப4Iபா_I 
மiத* த*ைன அைடயாளI காmQறா0,  ம2KI அe ெவ@8Xற மனைதB காZL_I அ)க 
aரTதரமாகlI அ)க ெம$யாக எNைலMNலாமN இ4B3I ஒ4 �வசB)யாக அைடயாளI 
காmQறா0. § 
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மன"I ஒPக(  

5லசமயhக@N அவ4B3 X)தாக பM25 Qைட(த �[தN XலGண0l cலமாக, அமாG]ய 
மரyN :*X அவ0 க2KBெகாmட ஏt ஒ@கைள ேகZக வா$8X>ளe. அவரe நரIX மmடல()* 
ம2KI உMர�Bக@* அ� அைம8y* ஒ@க>, 5ல 3ரNக> பா[வதாக, bைண அNலe 
5(தா0, தIXரா அNலe இைசM* 5IெபாiBகளாக ப)வாQ*றன. ெவ@8Xற காeகqB3 
இைசBக4Uக> cலI இTத  ச8தhகைள நகN ெச$வத2காக, ஆMரI வ4டhகqB3 :*பாக 
பாரIபoய ேயாக()* o�க> =கlI கவனமாக க4Uகைள உ4வாBQனா0க>, அ)N =4தhகI 
அNலe தபலா ம2KI XNலாh3ழ_I அடh3I. அவரe மmைட ஓZLN இ4B3I மன)* 
ைமயhக> yளTe )றTeBெகா>qI ேபாe, வானIபாL பா[வைத8ேபால �.5[I நாத(ைதuI, 
அத* yற3 அவரe ெவ@8Xற 7யaைனU23 )ைசையuI, ெத@ைவuI 3j8y[I ஒ4 ெமN^ய 
கா2ைற8ேபால உ>@4Te ஒ4 3ரைலuI அவ0 ேகZபா0. உ>@4Te வTத அTத 3ரN அவoடI 
ெவ@8Xற()* aரTதர ேயாகமாக aைல(e a2Qறe, ம2KI உZXற 7யaைனl )னசo 
5BகNகqB3 &0l காmபத23 எ8ேபாeI வgகாZ[வத23 தயா0 aைலMN இ4BQறe. 
¶எ8ேபாதாவe, உ>மன)* 3KB3ெவZLN ஆdaைல உ4வ(eட* ஒ@ ஐBQயமா3I ேபாe, 
இளI வய)N ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 க4ைணuட* எNலாI அjTத aைலMN ஒ4 34U* 
க)oயBக :கI உ>qB3> வTe �0Te ேநாB3வைத காணB�[I. அவ0 தனe தi8பZட 
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மாெப4I )றைமைய பா0(eBெகாm[ இ4BQறா0. �ய ெவ>ைள ஒ@ ஒ4 அGபவமாகேவா 
அNலe காZ5யாகேவா இNலாமN ஒ4 நmபனாக மாj, ஆdTe 5T)B3I த4ணhக@N 
சTேதாஷமாக இ4B3I இடமாQ, நரIX மmடல()* :tைமB3I உணவாக  மாKI ேபாe, Q�ட 
சBகர()N இ4Te அ:தI )�ெர*K ெவ@வ4Qறe. யா0 இTத aைலைய அைடQறா0கேளா 
அவ0களாN இைத ெத@வாக UளBக:Lயாe எ*பதாN, “உண0 )றைன கடTத அைம)" எ*K 
3ைறவாக எைட8ேபாட8பZ[>ளe. ¶ந*றாக பM258ேப2ற பாரIபoய ேயாக aXண0, இைறவைன 
உண0த^* U@Iy23 அNலe ெவKைமB3 ெசN_I �ய ெவ>ைள ஒ@ைய அவரe 34 
வழhQய பM25க> cலI &Uர8ப[(eQறா0. அவரe உடN :tவeI {ல aற(e ெவ>ைள 
ஒ@M* கடலாக Uளh3I ஆகாய()N மhQ U[Qறe, ம2KI அhேக aகdகாலI, கடTதகாலI 
ம2KI எ)0கால()* ேநoயN ஆழhக> அNலe அ[B3க> ப)l ெச$ய8ப[Q*றன, ம2KI 
அவரe 7யaைனl இதய(eL8y* இணBக(eட*, இைறவi* உண0தலாக Uளh3I, 
பரமா(eமாைவ ெதா[Iேபாe, ஆ*\க காTதசB)uட* ெத@வாக, ஒ@X3I த*ைமuட*, aயா* 
ஒ@uட*, ெநQg ேபா*ற உட^* எNைலB ேகாZ[ட*, அவ0 பளபளB3I ஒ^uட* இ4B3I 
தாமைர மலo* \e, 5லசமயhக@N தாேன அம0Teெகாm[ அNலe a*KBெகாm[ இ48பைத 
காmQறா0. ¶இளI வய)N ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 தனe  7யaைனைவ கடTe ெச*K �ய 
aைனவ2ற aைலயான, a0UகNப சமா)யான, பரமா(eமாlB3> yளTeBெகாm[ ெசNவத23 
ேதைவயான நரIX இைழM* பB3வ(ைத அைடuI வைர, ெவ@8Xற Ug8Xண0l aைலக> 
ஆ)BகI ெச_(eவத23 அGம) வழhகாமN இTத ெதாட0.5ைய தBகைவ(eBெகாm[, :*X 
3j8yZடைத ேபால அ)க வ_வான அGபவhகைள சT)(eBெகாm[ �ய ெவ>ைள ஒ@MN 
தனe )னசo கடைமகைள சT)(e இhேக ம2KI இ*ைறய ெபாt)N வாdTeBெகாm[ 
இ4BQறா0. ஒ4 அGபU(த அGபவமாக அவராN மZ[ேம கm[yL(e அைடயாளI காண8பZ[, 
மனI எ*பe ஒ4 மாைய, அe எ8ேபாeI மாjBெகாm[ இ4B3I ம2KI கடTதகாலI ம2KI 
எ)0கால க4(eBகைள aகdகால()N இைண8பத* cலI த*ைன aைலaK()B 
ெகாmL4B3I எ*KI; மனைதB கடTe காலம2K, காரணம2K, பரெவ@ய2K இ4B3I 
பரமா(eமா மZ[ேம உmைமயானe எ*K; தனe பாைதMN ெதாட4I ேபாe ம2றவ0களாN 
மZ[ேம அh�கoBக8ப[Qறா0. கால()* 7யaைனUN இ4Te உ4வாBக8ப[I மனI, 
உ4வ(ைத பைட(e, பராமo(e, \m[I உ4வாB3Qறe எ*KI அe பரெவ@M* ஒ8Xைம 
ேகாZபாZLN உ>ளe எ*KI அவ4B3 ெதouI. பரமா(eமா எ*பe ெம$8ெபா4ளாக மZ[ேம 
இNைல, அe மன)* எTத ப3)ைய காZL_I அ)க வ^ைமuட* இ4BQறe.§ 

fயாழ/Sழைம 
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ஞாேனாதய பாைதB3 பo.சயமாQBெகாm[ இ4B3I இளI நா[பவ0, தா* எhQ4BQறா0 
ம2KI தா* இeவைர எைத சா)(e>ளா0 எ*ற 5TதைனMN இ48பா0. அவ0 தனe மன)* 
உZXற உலகhக@N எைத அைடT)4BQறா0 எ*பைத ெதoTeBெகா>ள 5ல :த*ைமயான 
வgகாZLக> இ4BQ*றன. அவ0 எ8ேபாதாவe “இhேக-ம2KI-இ8ேபா)*” 7யaைனைவ 
அGபU(e இ4TதாN, அத* yற3 அவ0 எ)0கால()* “எhேக ம2KI எ8ேபாe" ம2KI 
கடTதகால()* “அhேக ம2KI அ8ேபாeட*” சmைடM[வத23 காரணமாQறe, ம2KI :*ைப 
Uட அ)க Uடா:ய25uட* 5ல சாதைனகைள சா)(தத23, அவ0 தனB3(தாேன 3ைறTதபZசI 
ஒ4 U4ைத வழhQBெகா>ளலாI. ெவ@8Xற உலைக ஒ@ X3I த*ைமuட*, ஒ4 ேபாZLயாக, 
ஒ4 கனவாக பா0B3I )றைமயாN ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 இ*GI ஆழமாக நா[வத23 
�m[தலாக Uளh3Qறe. )யான()* ேபாe அவ0 :ய25 ெச$uI சமயI அவரe தைலM* 
ம()MN aலைவ ேபா*ற ஒ@ ேதா*KQறe, ம2KI இe 5லசமயhக@N ம2றவ0களe ம2KI 
தனe ெவ@8XறI ம2KI அLமன aைலக@* ��Bகமான ேவைலகைள ெந4Bகமாக 
அjTeBெகா>qI XலGண0l )றைன வழh3Qறe. 34 அjைவ XகZL உZXற கதlகைள 
)றTத)N இ4Te, ஆ0வ:>ள ஆ*மா தனe 34ைவ ெதoTeBெகாm[ க)oயBக ஓZட()N 
த*ைனuI அைடயாளI கா�I )றைம, நா[பவ0 ஒ4 அGபவ<தராக மாjUZடா0 எ*KI அவ0 
மன)* ஆdaைலM* 72K8Xற(ைத அNலe U@Iைப ெந4hQUZடா0 எ*பத23 இ*ெனா4 
வgகாZLயாக Uளh3Qறe. ¶ஞாேனாதய பாைதMN இ4B3I பல0 தனe ெசாTத அGபவ()* 
cலI, இTத வgகாZLக@N 5லவ2ைற அைடயாளI கm[Bெகாm[, இTத Ug8Xண0lக@* 
ேபாe நடTத பல அGபவhகைள, அவ0களாN aைனl �ற:LuI. ஆனாN aைனl �0வeI 
அGபவ:I ெவnேவK எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. அGபவI எ*பe “இhேக ம2KI 
இ*ைறயெபாte"; aைனl �0தN எ*பe “அhேக ம2KI அ*ைறய ெபாtைத" 3jBQறe. 
ஆனாN அGபவ(ைத அைடயாளI கm[Bெகாm[ அைத ஒ4 )டமான அjlண0l தகவ_ட* 
ெதாட0X8ப[(eவத* cலI,  ெம$zஞான()N உ>@4B3I aைலகைள பய*ப[()   
உண0l8|0வமாக வாdவத23 ேதைவயான )றைமைய  Ug8Xண0l ெபKQறe. ெம$zஞான 
aைலMN உண0l8|0வமாக வாtI )றைமைய ெப2ற yற3, உ> ஒ@M* வ^ைமைய 
தBகைவ(eBெகாm[ அத* இயBக:ைற அைம8XB3 XலGண0l சாZ5ைய வழhQ, ெலள�க 
உலQN eN^யமாகlI உ2சாக(eடGI ேவைல ெச$uI )றைம இடIyLBQறe. ெவ@8Xற 
மன)* )யான அGபவhக@N அNலe உலக aகdlக@* 7ழ25MN 5BகாமN, அவ2j* 
“உZXற வைககைள" கm[yL8பத* cலI ெசயNப[(eI )றGI அேத aைலMN வ4Qறe. 
இதனாN, �ய ெவ>ைள ஒ@M* yளlக> அLBகL வர(ெதாடhQயeI, ெம$zஞான aைலM* 
க)oயBக ஓZடI =கlI அ)கமாக aைல(e இ4B3Iேபாe, நா[பவறe மன)* ேநoசலான 
இடhக@N 7யaைனைவ 3ைறB3I அவரe வாdBைக ெதாட0பான காரணI-ம2KI-UைளU* 
அGபவ மா)oக> மைறTeU[I. § 
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நாைளய- தைலவ;க(  

தனe இலBைக ேநாBQ ஓரளl :*ேன2றI கm[>ள இ*ைறய இைளஞ0க@N பல0 நாைளய 
தைலவ0களாக, வ;க0களாக, அர5யNவா)களாக ம2KI கNUயாள0களாக இ48பா0க>. X)ய 
uகI |0() அைடTeBெகாm[ இ4B3Iேபாe, உட^* உ>qI மன)* வgயாகlI 
கm�B3( ெதouI ெவ>ைள ஒ@M* XலGண0l பா0ைவM* ெத@வான மைறB3I சB)M* 
cலI உண0lட* அைடயாளI காண8பZ[, மன)* எNலா aைலக@_I அவ0களாN 5ற8பாக 
ேவைல ெச$ய:LuI. பரTத பா0ைவuடGI அ)க &Uரமான 3jBேகாqடGI இ4B3I 
ம2றவ0க> ஆmL சTaயா5யாக, :iவராக, ஊB3UB3I ஆ5oயராக, பmLத0 த(eவ 
ஞாiயாக மாj, ஞாேனாதய(eB3 வgவ3B3I பாரIபoய=Bக ேயாக பாைதM* ேபாதைனைய 
|=MN இ*GI ஆறாMரI வ4டhக> Ug8XடGI eL8XடGI ைவ()4Bக எNேலா4I 
தiநப0களாக ஒ*K ேச0Te உைழ()[வா0க>. ¶:()ைர உைடTe மன)N �ய ெவ>ைள ஒ@ 
aரIyயeI, உZXற(eB3I ெவ@8Xற(eB3I ம()MN இைடெவ@M4Bகாe எ*பைத 
aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>. )யானI ம2KI ஒ@ைய நா[வத* cலI 7யaைனU* 
5Bகலான aைலகைளuI அg(e UடலாI. உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI X)தாக 
கm[yLBக8பZட U[தைலைய ெப2றeI, )னசo அGபவhக@* ேபாe நைடெபKI 
aகdlகqB3 வ_வாக எ)0Uைன வழh3வத* cலI, மனI தனBெக*K ஒ4 X)ய 5லBகலான 
அLமனைத \m[I உ4வாBQBெகா>ள ஒ4 வ_வான ேபாB3 இ4B3I எ*பe நா[பவ4B3 
ெதoT)4B3I. ஒ4வ0 UைளயாZைட UைளயாLBெகாm[ இ4Tதா_I, அTத UைளயாZைட 
ஒ4 :ைற பா0(e இ4Tதா_I, UைளயாZLN �ைழவதாN இய2ைகM* அjlண0l>ள 
கZடhக> 3UuI எ)0UைனகqB3 இைரயா3I ேபாB3 இ4BQறe. ¶அதனாN உZXற()N 
ஒ@ைய கா�I அGபவI ஒ4 &0l இNைல; �ய ெவ>ைள ஒ@M* ஒ*K அNலe இரm[ 
yளlக> ஆdaைல வா$8XBகqB3 கதைவ )றB3I க4Uயாக மZ[ேம Uளh3Qறe. இளI 
நா[பவ0 அGபவ(ைத ெப2K, அத* aைனவாக மா)oக@N 3@0காயாமN, அGபவI ெப2றவராக 
இ4Bகேவm[I. இTத இட()N தா* அ)கI நாட8படாத ஒtBகI எ*Qற வா0(ைத 
வாdBைகM_I இTத |B3I  மலo* ெசாNலகரா)M_I இடI ெபKQறe, ம2KI அத* 
காரணமாக(தா* ஆ5ரமhக> மாணவ0கைள ஒ4 3j8yZட கால(eB3 தi(e ைவBQறe. 
அவ0க> ஒtBக(eட* இ48பதாN அGபவ(ைத ெப2K, தhக> )னசo ப;கைள 
ெச$eBெகாm[I 34 அவ0கqB3 :*பாக ைவB3I ஒnெவா4 ேத0l ம2KI ப;MN ேத0.5 
ெப2KBெகாm[ இ4B3Iேபாe, த* கmகqB3 :*பாக தhகளe 5BகNகைள தi(தiயாக 
yo(eBெகாm[ இ4BQறா0க>.  ஒnெவா4 மாைல ேவைலM_I ஆdTத 5Tதைனuட* �ய 
ெவ>ைள ஒ@MN எ)0Uைனைய வழh3I தனe பழBக மா)oகைள அgBக ெசலாlB3 
க2K(தர8ப[Qறe. ஒ4 நா@N தU0Bக:LயாமN நைடெபKI y2ேபாBகான aைலைமக>, 
7யaைனU* ெவ@8Xற aைலகqB3 அவைர �m[I 3ழ8பமான ம2KI ெநoசலான சB)கைள 



உ4வாBQ, �ய ெவ>ைள ஒ@ ப2jய அவரe பா0ைவைய கடTத கால(ைத ேநாBQ y*வாh3I 
aைனவக மா)oக@* அGபவமாக UZ[.ெச*K, அவரe அLமன)N ெநoசN ஏ2ப[(தாமN 
அNலe ஒ[BகாமN இ4Bக, க)oயBக அ*X ம2KI உண0 )றனாN அைத ெத@l8ப[(eQறா0. 
¶இளI நா[பவ0, நா@* :LUN அTத நா@N y*ேனாBQ உZXறமான ஒ4:க.5Tதைன 
கால(eB3 ெசN_I இTத அL8பைட ேயாக8பM25ைய பய*ப[(தலாI, ம2KI இTத சமய()N 
ம2ற நாZக@* ேதைவய2ற எmணhக> �ைழவைத அGம)BகாமN, அ*ைறய )ன(e )னசo 
அGபவ()* \e மZ[ேம எmண()* ஓZட(ைத yL(e ைவ()4Bகேவm[I. அTத நா@N 
அ*பா_I உண0)றனா_I &0l காண8படாத எ)0ெசயN சா0Tத ஒ4 aைலைம ேதா*j, உZXற 
ஒ@ைய ேநாBQ )4IXIேபாe, வழBகமாக உண0 )றi* ஒ4 XலGண0l 7டo* ஆ2றN 
cலமாக அe உ4QU[Qறe. § 
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உa$ற ஒPைய ேநா/S ",+$த=  

உZXற ஒ@M* yளlகைள ெப2ற ஆMரBகணBகான இளI நா[பவ0க> Uைரவாக பoணாம 
வள0.5ைய ெப2K>ளன0. சTேதக=NலாமN, இe அவ0களe இய2ைகயான பoணாம வள0.58 
பாைதயாக இ4Te>ளe. அவ0க@* மன)* அைம8X :tவeI இTத அ)கமான �0 
உண0ேவ2ற()னாN, =கlI Uைரவாக ஆdaைல உலகhகqB3> வ_வைடTe, ெலள�க 
aைலக> ப2Kகைள அத* aகdகால வாdBைக:ைற, ப>@MN இ4B3I ஆ0வhக> ம2KI 
எ)0கால )ZடhகqB3 பQ0Te அ@Bக.ெச$e>ளe. ஒ4 உTeUைச8 பலைக ேதைவ8ப[I. 
மன)* aைலகைள கடTத ஆ(ம ஞானமான a0UகNப சமா)M* மiத U)MG> �ல உடN 
ேம_I UoவாBகI ெபKவத23 கவனI ெச_(தேவm[I எ*பதாN, ெலள�க உலகI ெதாட0பாக 
ஒ4 X)ய சமaைலைய அைடயேவm[I. மiதi* அL8பைட ேதைவகைள ஆBக8|0வமாக 
எ)0ெகாm[, உZப3)க@N மZ[ேம ெத*ப[I அழ3 ம2KI கலா.சார(ைத ெவ@8Xற 
ேகாளhகqB3 ெகாm[ வ4வத23, ஞாேனாதயI ெப2ற &0Bகதo5க> உ> உலகhக@N 
இ4Te X)ய )றைமைய ெவ@Bெகாm[ வ4வத23 X)ய மா)oகைள உ4வாBQ &0lகைள 
கm[yL8பத23 தனB3> கவன(ைத )48yBெகா>Q*றன0 ம2KI இதனாN நாைளய 
ெபா2கால(ைத அjU(e, ஞாேனாதயI ெப2ற எ)0கால உM0சB)க>, கZ[8பாZ[ட* இ4B3I 
தhகளe c*றாவe கm ம2KI ம2ற Xல*கைள பய*ப[(eவத* cலI, eN^யமாகlI 
உ2சாக(eடGI ெத@வான க2பைன உலQN ேவைல ெச$eBெகாm[ �ய ெவ>ைள ஒ@B3 
“உ>ேள" aைல(e இ4Bக :LuI. ¶அவ0 7யaைனlட* ெலள�க உலQN {mட�ரI வTதாN, 
அவரe வலe உZXற கா)N ேகZ3I உ>@4Te எtI 3ரைல, கmணGB3 Xல8படாத 34வாக 
அNலe கடlளாக தவறாக அைடயாளI காண8படலாI, ஆனாN ெவ>ைள ஒ@M* ெத@UN 
பா0B3I ேபாe, அe அவரe ெசாTத ஆ*மா தா* எ*பe அவ4B3 ெதoயவ4I. :*ேனாBQ 
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ெச_(eI சB) அவ0 தா* எ*பைத ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 உண0TதeI, �ய ெவ>ைள 
ஒ@யாக இ48பத23 =கlI ேதைவயாக Uளh3I ஒtBக(ைத, தனe உZXற a0வாக()* 
அhகமாக வரேவ2Qறா0. ¶:தலாவe �ய ெவ>ைள ஒ@ yரகா5B3I ேபாe, X)ய க)oயBக 
இனI yறTe, அவ0 உடனLயாக தனe ெப2ேறா0க> ம2KI cதாைதய0கqB3 ெப2ேறாராக 
மாKவதாN, அe 5ற8பான X)ய உலகமாக Uளh3Qறe. UoவாBகI ெப2ற உZXற மனeட* 
வாtI ேபாe, ெலள�க 7யaைனlட* வாdபவ0க> த*ைன XoTeBெகா>ள ேவm[I எ*K அவ0 
எ)08பா0BகB�டாe. “தi(த நபராக" இTத X)ய பாைதMN இ4B3Iேபாe, இTத உலைக 
உmைம எ*K நIXபவ0க> கmக> cலமாக பா0(e, இe உmைமெய*K எ*K aைன(e 
Uைளயா[I ேபாe, அைத பா0(e இTத வைரயKBக8பZட உலக(eட* ெதாட0Xப[()Bெகா>ள 
ெம$யjைவ பய*ப[(தேவm[I, ம2KI இe எ)0கால ெவ@8பா[கqB3 =கlI ேதைவயான  
நN^ணBக(ைத ேப�வத23 பய*ப[Qறe. ெலள�க வாdUN cdQ இ48பவ0கைள நIபைவBக 
:2பZடாN, அTத பாeகா8ைப அைடவத23 இ(தைன காலI க[ைமயாக உைழ(தத23 
ேந0மைறயான அ.7K(தைல 3j8y[வதாக அe இ48பதாN, அe உறUN :jைவ மZ[ேம 
ஏ2ப[(eI. ¶:த^N நாI உடN �)யான பலI ம2KI மiதi* வ^ைமB3 :BQய(eவI 
அ@(த உ>qண0l வய)N இ4TேதாI, அத* yற3 தகவNகைள ெதoTeBெகா>ள ேவm[I 
எ*பத2Bகாக தகவNகைள ெதoTeBெகாm[ அjUய^N :*ேன2றI ெப2ற அjlண0l>ள 
வய)N இ4TேதாI. நாI X)ய பmXக>, X)ய a0வாக U)கைளB ெகாmட க)0MயBக uக()N 
உலகI, மனI ம2KI =கlI :BQயமாக பரமா(eமாU* X)ய உண0 )றGட* இ4BQேறாI. 
பயண()23 உண0 )ற* :*ேன2பா[ ஆ3I, ஏென*றாN இe மன)* uகI, ம2KI அTத 
மன)N ஒ@M* ேவக(ைத காZL_I அ)க வ^ைமuட* ேகாளhக> இ4BQ*றன ம2KI இைத 
ேகZபத23 ெபா4(தமான காeகைள உைடய &0Bகதo5க> மZ[ேம இவ2Kட* ேபச 
U48ப8ப[வா0க>. ¶மiத மன)* ேபாB3 ஒ@ அNலe இ4ைள ேநாBQ, அதாவe UoவாBகI 
ெப2ற சாZ5 அNலe ெலள�க பmXக@* \e இ4B3I. 7யமாக உ4வாBQBெகாmட மன)* 
aைலைய ெபாK(e, மiத* உய0aைல 7யaைனவாக Uளh3I �ய ெவ>ைள ஒ@MN 
வாdQறா0, அNலe தனe உZXற பா0ைவB3 இ4ளாக yர)ப^B3I ெவ@8Xற மன)* 
அைம8yN வாdQறா0. § 
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9-"ய-ைத ேநா/S உA.fைச# பலைக 

&Zைச ெபறாதவ0: “�ய ெவ>ைள ஒ@MN வாdவe எைத8ேபா*K இ4B3I?" எ*K ேகZபா0. 
அத23 இளI வய)N ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0, “இe ஒ4 இ4> rdTத அைறMN 
உZகா0TeBெகாm[, கmகைள ஆdTத )யான()N cLBெகாm[, மmைட ஓZL* உZXற(ைத 
ஒ@MG> )48XI ஒ4 எ@ைமயான ெசயN:ைற ஆ3I,” எ*K �Kவா0. :த^N அe ஒ4 
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aலைவ8ேபா*ற ெவ@.ச(eட*, பNேவK வmணhக@* ெவ@0 =G=G8பாக, மhகளாக 
இ4BகலாI, ஆனாN அத* yற3 நmபகN roயi* ஒ@ைய8 ேபால yரகாச(ைதuI 
வ^ைமையuI ெப2K, ெத>ள( ெத@வாக ெவ>ைளயாக மாKQறe. மmைட ஓZLN ஒ@ :த^N 
எ8பL ேதா*KI எ*பe, எ)2ெசயN மா)oக@* மன aைலக@* அைம8ைப ெபாK(e அைமuI. 
¶aழN இ4BQறe எ*பைத ெவ@.சI 3j8y[வதாN, ெத@வான ெவ>ைள ஒ@ :tைமயாக 
இ48ப)Nைல. உZXற ஒ@ைய மhகைவB3I aழNக>, �ல உடைல 3ைறபடாமN ைவ()4B3I 
உ>qண0l ெசயNபா[க> ஆ3I. அைவ ெவ@8Xற மன)_I, மiதi* 3ண()_I பmXகளாக 
3j8yட8ப[Q*றன. ¶உதாரண()23 ப2K நமe உMர�Bகைள தனe yLMN 
ைவ()4BQறe; அe ேவதைனகqB3 காரணமாகlI Uளh3Qறe, ஏென*றாN ெலள�க 
ெபா4Zக> அNலe மBக> மiதi* சாZ5ைய ெவ@8Xறமாக ைவ()4BQறe, ம2KI அதனாN 
:t 7தT)ர(eட* த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>ள இயலாe. காTத சB)MN yL8பZ[ 
இ4B3I மiத* ஆ()ர()23 ஆளாQறா0. பNேவK aழNக> ேதா*KI ேபாe அைத 
அjTeBெகா>ள :LயாமN, ப2jN இ4B3I ெபா$யான பாeகா8yN, அைன(e aழNக@N 
இ4B3I ஒ4 உண0l>ள அ()ர()N அைத ேச=(e ைவBQறா0. ெவ@8Xற மன)* 
ேமNபர8Xக@N ஆ()ரI ஆழமாக வ5Bக(ெதாடhQ, ஒ4 மiதi* ஆBக|0வமான :ய25M* 
ஆ2றைல 3ைற(eU[Qறe. எ)0ெசயN சா0Tத aைலக@* ஆ()ரI 3ழ8ப(ைத 
ஏ2ப[(தB�Lயைவ ம2KI அைவ அLமன)N அைம()4B3I ம2KI {mட கால()23 
XலGண0U* ெத@U* \e பல U4Iப(தகாத rdaைலகைள உ4வாB3I. ¶ஆ()ர()N 
இ48பவ0க> ெப4Iபா_I ெபாறாைமuட*, இ*ெனா4 aழ^N அNலe வ_வ2ற பmXட* 
இ48பா0க> ம2KI இTத உண0l தனe உmைமயான பரமா(eமாைவ ப2j 3KQய 
கmேணாZட(eட*, தாdlமன8பா*ைமயாN ஏ2ப[Qறe. �ய ெவ>ைள ஒ@M* ஒ4 yளl 
ஏ2பZடeI ப2K, ஆ()ரI ம2KI ெபாறாைம சB)M4B3I இடhக> ேசதமைடQ*றன. மன)* 
\e அ)கமான கZ[8பா[, UoவாBகI ெப2ற 7யaைனl பராமoBக8ப[Qறe ம2KI இதனாN 
இTத aழNக@N மiதi* 7யaைனைவ ஆZெகா>qI காTத yL8Xகைள \m[I 
உ4வாB3வ)N இ4Te ெகாzசI ெகாzசமாக மiதைன U[UBQறe. எ8ேபாe மiத* தனe 
ெவ@8Xற எmணI ம2KI ெசயைல ஆBக|0வ=Nலாத, இயBக=Nலாத aைலக>, பNேவK 
Uதமான அt(த உ4வாBகhகqட* இ48பைத பழBQBெகா>ள அGம)B3I ேபாe, 
ஒtBக=Nலாத மனI ேகாப உண0.5B3 த*ைன ெவ@8ப[(eQறe, ம2KI உZXற ஒ@ைய 
இTத 7யaைனl aைல :tவeமாக மைற(eU[Qறe. ¶மiத* பயI எ*Qற இ*ெனா4 aழN 
காரணமாக 5Bகலான சTத08ப(ைத, தனe ஆdTத )யான(eட* ெந4hQ இ4B3IேபாeI 
எ)0ெகா>ள :Lவ)Nைல. ஆனாN பயI எ*பe உ>qண0l மன)* பாeகா8X ெசயN:ைற 
ஆ3I, ம2KI இe y*ன0 சT)Bக ேவmLயைத த2கா^கமாக தU0Bக கால அவகாச(ைத 
வழh3Qறe. மனI ம2KI உடN அைம8y* ஒ4 வ_வான சB)யாக பயI Uளh3Qறe ம2KI  
மiத* பய()* aழ^N 5T)B3I ேபாe, தனe பய(ைத ெவ@8ப[(த. ெச$வதாN, அைத  
ேந0மைறயாக ைகயாள ேவm[I. இ4mட aழலாக Uளh3I பய(ைத கவைல �mLU[வதாN, 
காரண=NலாமN மனைத ஒ4 Uஷய()N இ4Te இ*ெனா4 Uஷய()23 அைலபாய அGம)(e, 



எTத ஒ4 Uஷய()* \eI அe :LB3I வைர ேபாeமான ேநரI கவனI ெச_(தாமN இ48பதாN 
ேதா*KI கவைலM* aைலMNலாத aழNகைள 5Tதைன சB)M* ஓZட(ைத 
ஒth3ப[(eவத* cலமாக ைகயாள ேவm[I. பய(ைத ~m[I ேபாe ஆ()ரI, ஒ[Bக8பZட 
ேகாபI, ~2ற(ைத உ4வாBQ ஒ4 ெபாறாைம 3ண(ைத உ4வாB3Qறe. அதனாN �ய ெவ>ைள 
ஒ@ ம2KI அத* aழNகqB3 இைடேய ேபாZL ெதாட0Qறe. ¶இளI வய)N ெம$8ெபா4ைள 
நா[பவ4B3, ஒ4 5jய அளU_I மனI எ8பL ேவைல ெச$Qறe எ*பைத ப2jய Ug8Xண0.5 
Qைட(தeI, அTத aழNகைள �ய ெவ>ைள ஒ@M* க)0கqB3> எ@தாக மL(eU[Qறா0. § 
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வாdBைகைய வாdQறா0. மன)* இTத ப3)MG> அவ0 பo.சயமான 5Tதைன ஓZட()* 5ல 
அ[B3கqI, அவ0 பB3வமைடuI ேபாe ஒth3ப[()Bெகாmட உண0.5 அt(தBகqI 
உ>ளன. :Zைட ஒZLG> அவ0 பB3வமைடTததாN ஏ2ப[I அt(தhக>, அவ4B3 பo.சயமான 
மனI ம2KI உண0.5 ப3)M* எNைலைய அt(eவைத அவ0 காணலாI. ஒ4நா> அTத ஓ[ 
உைடQறe, ம2KI மiத* =கlI 5ற8பாக ெவ@ேய காலL எ[(e ைவBQறா0. ¶இTத X)ய 
UoவாBகI ெப2ற 7யaைனUN அவ0 பாeகா8Xட* இ48பைத உண0Qறா0. 5லசமயhக@N, பல 
uகhகளாக ேபா)Bக8பZ[ வTe>ள rZ7ம ஞான ேபாதைனக> அவ4B3 பய* த4வதாக 
இ4BQ*றன. இTத rZ7ம ஞான ேபாதைனக> அவ0 வாdTeBெகாm[ இ4B3I மனI, எmணI 
ம2KI உண0lக@* X)ய 72ெறNைலயாக மாKQறe. ஒnெவா4 X)ய அGபவ(ைத அவ0 ெபKI 
ேபாeI அைத உK)8ப[(), ஊBகI ெப2K ம2KI பாைதைய ப2j X)தாக ெதoTeBெகா>ள 
ெம$யjl ேபாதைனகqB3 தனe கவன(ைத )4IXQறா0. அவ0 ஒ4 X)ய த(eவI, வாdைகM* 
\e ஒ4 X)ய கmேணாZட(eட* இயNபாக UoவாBகI அைடTe, தனB3> எைத 
க2KBெகாmடாேரா அைத நைட:ைற8ப[(த :ய25 ேம2ெகா>Qறா0. தனe XலGண0ைவ 
வ_8ப[(த ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத()* பM25க> \e கவன(ைத )4IXIேபாe, த*ைன 
72j இ4B3I சB)M* இ48yடhகைள பB3வ8ப[() aைல8ெபற ெச$ய, தனB3 ெசாTதமான 
தi8பZட மேனாபலI :BQய பh3 வQBQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>Qறா0. அத23 :*பாக, 
:Zைட ஓZLG> UoவாBகI ெபKI ேபாeI, :Zைட ஓ[ உைடவைத அGபUB3I ேபாeI, 
அவரe தi8பZட மனஉK)M* பh3 எelI இ4BகUNைல. இ8ேபாe அ)க UoவாBகI ெப2ற 
உM0சB)யாக இ4B3Iேபாe, அவ0 தனe உZXற மேனாபல(ைத ெதoTeBெகா>Qறா0, ம2KI 
ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத()* அ�3:ைற cலமாக, ஒ4 =க8ெபoய ஞாேனாதய(eB3> 
தனe தi8பZட சாZ5ைய நக0(eவத23 அைத பய*ப[() தனe வாdBைகைய 
வ_8ப[(eQறா0. ¶அத* yற3 இe X)ய அGபவhக@* ெதாட0.5ைய ெதாடh3Qறe ம2KI 
இe அ)க ஆ2ற_ட* :BQயமானதாக மாKவதாN, உலகI எ*K அைழBக8ப[I மன)* 
ெவ@8Xற ப3)க@N ேதா*KI )னசo அGபவhகைள காZL_I இைத =கlI வ_வானதாக 
உண0Qறா0. மiதi* 3ழTைத ப4வ()N அவைர 72jM4Tத :Zைட ஓ[ உைடTத yற3 அவ0 
சT)(த இTத 5ல அGபவhகைள ப2j இhேக ேபச8ேபாQேறாI. இத* Uைளவாக, உhகளe 
உZXற மன)N எTத ப3)க@N {hக> இ4T&0க> எ*பைத ெதoTeBெகா>b0க>. 
¶உhகqB3> ஒ4 தாமைரைய க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. {hக> ஒ4 தாமைர மலைர 
பா0(e இ4BQ�0களா? {hக> கmL8பாக பா0()48�0க>. இ8ேபாe அTத தாமைர மல0 
உhக> ெநz7B3>, உhகளe இதய()23> அத* ைமய()N இ48பதாக க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. இதய()23> இ4B3I தாமைரMN பரமா(eமா b2K இ48பதாக {hக> 
vTe சமய சா<)ரhக@N பL(e இ48�0க>. நாI அைத8ப2j 5T)(e பா08ேபாI. 
எNேலா4B3I இதய(ைத ப2j ெதouI, ம2KI அe a*KUZடாN எ*னவா3I 
எ*பைத8ப2juI ெதouI. உhகqB3> உள�)யாக இதய(ைத ஒ4 தாமைர மலராக பா0(e 
உணர :ய25 ெச$uhக>. அTத தாமைரM* ைமய()N, ஒ4 5jய ஒ@ைய பா0Bக :ய25 
ெச$uhக>. உhக> இதய()N இ4B3I பரமா(eமா உhக> கZைட UரN அளUN, ஒ4 5jய 



yரகாசமான ஒ@யாக ெத*ப[I எ*பைத {hக> vTe சமய சா<)ரhக@N பL(e இ48�0க> 
எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. இTத ஒ@ைய உhகளe yரகாசமான உM0சB)M* 
ெவ@8பா[ எ*K அைழBகலாI. ஊB3U(e, எh3I Uயாy(e, உhக> மனைத 7யமாக 
பளபளBக. ெச$uI இTத ஆ2றைல உhகளe அ�சB)யாகlI அைழBகலாI. அe உhகqB3> 
b2K இ4BQறe. பரமா(eமா அைதUட ஆழ()N இ4BQறe. இதய()23> தாமைர இ4BQறe, 
ம2KI பரமா(eமா அTத ஒ@M* தாமைரB3> இ4B3I ஆழமான ப3)MN b2j4BQறe. 
¶மன)* அLuண0l(தளI பNேவK Uஷயhகைள பய*ப[(eQறe. bZLN உhகqB3 
ெசாTதமான ெபா4Zக> ம2KI உhகqB3 ெசாTதமான அைன(e உைடைமகைள ப2j 
5T)8பeட* ெதாடh3hக>. மன)* அLuண0l(தளI இைவ ஒnெவா*KடGI காTத ப2Kட* 
இ4BQறe. அைவ ெவ@ உலQN மZ[I இ48ப)Nைல, அைவ உhகளe மன)* 
அLuண0l(தள()N, அதGட* ெதாட0Xைடய Qைளகqட*, அ)க Ut8Xட* இ4BQ*றன. 
உhகqB3 ெசாTதமான ஒnெவா4 ெபா4qB3I ஒ4 கைத இ4B3I, ம2KI அe உhகqB3 
கmL8பாக ெதoT)4B3I. இTத கைதuI உhகளe அLமன)N b2j4BQறe ம2KI அe 
எ8ேபாeI உhகளe உடைமயாக இ4Te>ளe. ¶ஆனாN மன)23> ெசNவe எ8பL எ*K 
உhகqB3 ெதoTதeI, ெலள�க ெபா4Zக@* \e இ4B3I ப2Kக@N இ4Te உhகைள 
UலB3வe =கlI 7லபI. நாI Ug8Xட* இ4B3I மன)* ெமா(த பர8X பல Uஷயhக@* 
கலைவ எ*பதாN, மன)* அLuண0l(தளI எைத பய*ப[(eQறe எ*பைத8 ப2j 
இதய(தாமைரMN இ4Te ெவ@வ4I ஒ@B3 ெதoயாe. § 
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ஒnெவா4வ4I தனe ெவ@8Xற ம2KI உZXற வாdBைகைய ச2K U()யாசமான மன)* 
ப3)க@N வாdQ*றன0 ம2KI தனe உண0l>ள ம2KI 7யaைனl>ள ப3)க@N பல 
ஆMரBகணBகான ேகாZபா[கைள பய*ப[(eQ*றன0. இTத Uஷய()N எTத ஒ4 நப4I 
இ*ெனா4வைர8 ேபால இ48ப)Nைல. பரமா(eமாlB3 இைத8ப2j ெதoயாe, ஏென*றாN அe 
தi(e இ4BQறe. சாZ5 மன)* :tைமMN எh3 பயணI ெச$தா_I, பரமா(eமா மாறாமN 
இ4BQறe. சாZ5M* கவனI மன)23> )4IXIேபாe, இதய(தாமைரMN இ4B3I 
ஒ@Bக)0கைள ெதாட0Xெகா>ள :LQறe; ம2KI அத* yற3 ச.5தானTத(ைத :tைமயாக 
உண0(eBெகா>ள :LQறe. ¶மன)N 5Tதைன இ4B3I ப3)க@N பரமா(eமா இ48ப)Nைல 
எ*பதாN அைத8ப2j aைன(e பயiNைல. {hக> அைத8ப2j 5T)Bக ேவm[ெம*றாN, 
மன)23> இ4B3I ேகாZபா[க> \e மZ[ேம உhகளாN கவனI ெச_(த :LuI, ம2KI அe 
பரமா(eமாU* \e இ4B3I 5TதைனMN இ4Te )ைச )48yU[I. பரமா(eமாைவ ப2j 
ேப7வeI உmைமMN பயன2றe, ஏென*றாN அைத உணர :ய25B3I ேபாe, \m[I 
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உhகளe சாZ5ைய மன)* ேகாZபா[க> ெதாட0பான ப3)க@* ஆழ()23 அைழ(e 
ெசNQ�0க>, ம2KI அe உhகளe 7யமாக-yரகா5B3I உM0சB)MN இ4Te 
ெவ3ெதாைலUN இ4BQறe.  ¶:தலாவதாக உhகqB3> இ4B3I �Zப��Bக(ைத உணர 
:ய25 ெச$யேவm[I. இதய(தாமைரMN இ4B3I ஒ@ எhQ4Tேதா வ4Qறe, அNலவா? நாI 
அைத8ப2j இ8பL ேயா5(e8பா0BகலாI. {hக> ஒnெவா4 :ைற 7வா5B3I ேபாeI, 
உhகqட* ச2K அ)கமான ெந4Bக(ைத ெப2K, உhகளe கவன(ைத உhகqB3> ச2K 
அ)கமாக )48yBெகாm[, உhகளe இதய()N b2j4B3I 7யமாக-yரகா5B3I 
உM0சB)MN இ4Te 5jதளl க)oயBக சB)ைய ெவ@8ப[(eQ�0க>. இTத சB)M* ெபய0 
தா* உM0. நாI, “இe தா* எனe உM0” எ*K ெசாNQேறாI. {hக> 7வா58பைத 
aK()UZடாN, உhக> உட^N இ4B3I உM0 a*KU[Qறe. நாI 7வாச(ைத கZ[8ப[(த 
நமe மேனாபல(ைத பய*ப[(த ேவm[I. நாI 7வாச(ைத கZ[8ப[(eI ேபாe, நாI அ)கமான 
கZ[8பாZைட ெபற(ெதாடh3QேறாI, ம2KI சாZ5 Ug8Xட* இ4B3I ெபா4@* \e 
ப2j*j இ4Bக(ெதாடh3Qறe. அதாவe நாI எத* \e Ug8Xட* இ4BQேறாI எ*ப)N 
மன8|0வமான 7யaைனlட* இ48பைத அNலe நாI Ug8Xட* இ4BQேறாI எ*பைத அe 
3j8y[Qறe. ஒth3:ைற ம2KI 7வாசB கZ[8பாZைட பM25 ெச$uIேபாe, நாI 
உண0வைத காZL_I அ)கமாக சாZ5ைய கZ[8ப[(eQேறாI. உதாரண()23, 
yராணாயாம()N ஒ*பe எm�I வைர c.ைச உ>@t(e, ஒ4 ெநாLB3 c.ைச 
yL(eBெகாm[, ஒ*பe எm�I வைர அைத ெவ@UZ[, ஒ4 ெநாLB3 c.ைச8 
yL(eBெகாm[ 7வா5B3I ேபாe, நாI அ)க Ug8XடGI அ)க உ2சாக(eடGI இ4Bக( 
ெதாடh3QேறாI. § 
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சாaUoI பDணாம வள;VU  

இதய(தாமைரM* உ>@4Te ெவ@வ4I ஒ@M* ெவ@8பா[, {hக> எ*ன ெச$தா_I, 
இ4TeBெகாmேட இ4B3I. அe இ48பைத {hக> கவiBகாமN இ4BகலாI, ஆனாN அe 
இ4Bக(தா* ெச$Qறe. மiதi* சாZ5 மன)* ம2ற ப3)க@N :I:ரமாகlI U48பhக@N 
அBகைறuடGI, அைத aைறேவ2KI பாைதMN இ48பதாN, அவ0 பரமா(eமாைவ காmபத23 
U48ப8ப[வ)Nைல. ஆைசக> aைறேவ2ற8ப[வதாN அLமன)N எ)0ெசயNக> உ4வாQ, 
பா0ைவைய மhகளாB3Qறe. இதனாN மன)N இ4> உ4வாQறe. மiத* தனe உmைமயான 
பரமா(eமாைவ கm[yLBக U48ப8பZ[ ஆைச8ப[I ேபாe, வாdBைகM* அL8பைட மத 
3j}Z[ட* அவரe ெவ@8Xற ஆைசக> ஒ4hQைணQ*றன ம2KI அவ0 தனe பாைதMN 
ெதாட0Qறா0. ஞாேனாதய பாைதMN ஒnெவா4 ஆைசM* சார(ைத அவராN உணர :LQறe, 
ம2KI அவ0 தனB3> இ4B3I பரIெபா4ைள உண0Qறா0. ¶அைம)யாக உZகா0Te, 
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இதய()23> தாமைரB3> எ8ேபாeI ெத@வாக ெவ@8பZ[, வ_வாக இ4B3I ஒ@ைய 
க2பைன ெச$வe ஒ4 அ2Xதமான பM25யா3I. இTத ஒ@ உhகqB3 பo.சயமான எTத 
வLவ(ைத காZL_I அ)க அ)0lட* ஒ@ b7Qறe. உதாரண()23, இTத ஒ@ உhக> ைகMN 
இ4BQறe ம2KI அைத ெவ@uலQN பய*ப[()னாN, அைத எTத உ4வ()* \e 
)48XQ�0கேளா அe இTத ஒ@M* அ)0UN மைறTeU[Qறe. அe பரமா(eமாUN இ4Te 
ெவ@8ப[I yரகாசமான ஒ@, 5வi* பmைப8 ேபால வ^ைமயானe, ம2KI இைத {hக> 
இதய(தாமைரB3> பா08�0க>. ¶மனI அNலe 7யaைனl, வ_வான அ)0lக> அNலe 
3ைறவான அ)0lக@* உ4வI ஆ3I, இைவ அைன(eI ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடயைவ. நாI 
மQd.5யாக ம2KI ஆனTதமாக இ4B3Iேபாe, நமB3 7(தமான 7யaைனU* aைலகைள8 
ப2j ெதoயவ4Qறe. ஆனாN மQd.5MNலாமN அNலe ஆனTத=NலாமN இ4B3Iேபாe, நாI 
7யaைனU* ப4மனான, இ4mட ப3)க@N வாdQேறாI. நாI எNேலா4I ப4மனான 
7யaைனl8 ப3)MN வாdT)4BQேறாI, ம2KI நாI எNேலா4I சTேதாஷமான, ஆனTதI த4I 
7யaைனl8 ப3)க@N வாdT)4BQேறாI. இeேவ மiதGைடய சாZ5M* பoணாம 
வள0.5யா3I.§ 

fயாழ/Sழைம 

பாட+ 60 

உண;VUoI ஊச=  

மiதi* சாZ5 சTேதாஷ(ைத நா[Qறe, ம2KI அவ0 சTேதாஷ(ைத கா�I ேபாe, அ)N 
ெப4Iபா_I தவKகைள கm[yLBQறா0 ம2KI அவ4B3 மன)* ேசாகமான ப3)க@* \e 
Ug8X ஏ2ப[Qறe. இதனாN \m[I சTேதாஷ(ைத நா[வத23 சB)ைய ெபKQறா0. மiத* 
சTேதாஷ()N 3ைறைய கm[yL(e, அைதUட 5ற8பாக இ48பைத ேதட(ெதாடh3Qறா0. 
5ற8பாக ஒ*ைற ேதட(ெதாடh3I ேபாe அவ4B3 7யநலI, ேபராைச, ேசாகI ஏ2ப[Qறe ம2KI 
இK)யாக சTேதாஷI த4வதாக அவ0 aைனB3I ஒ*ைற அைடQறா0. அe சTேதாஷI தரUNைல 
எ*K ெதoTeBெகா>Qறா0, ம2KI இதனாN அவ0 \m[I ேசாகமைடQறா0, ம2KI அவ0 
இ8பLேய தனe வாdBைகைய ெதாட0TeBெகாm[ இ4BQறா0. அeேவ மன)* உ>qண0l-
அjlண0l>ள ப3)க> வgயாக பய;B3I சாZ5M* 7ழ25 ஆ3I. அதனாN {hக> 
வ4(த(eட* இ4B3Iேபாe, அைத8ப2j வ4(த8படேவmடாI! ேம_I {hக> சTேதாஷமாக 
இ4B3I ேபாe, சாZ5M* ஊசN மKXறI )4IXI எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>. 
இeேவ சாZ5M* இயNபான ம2KI வழBகமான 7ழ25யா3I. ¶{hக> ேசாக(ைத உண4I 
ேபாe, ேசாகமாக இ48பதாN {hக> ேசாக(ைத உண0Q�0க> ம2KI உடN :tவeI ேநாMனாN 
வா[வe ேபால ேதா*KவதாN உZகா0Te ஆழமாக 7வா5Bக U4IXb0க>. உhகளe சாZ5ைய 
கZ[8ப[(த :ய25 ெச$e, எ8ேபாeI நIyBைகuடGI சTேதாஷ(eடGI இ4B3I மன)* 
ப3) \e கவனI ெச_(ehக>. உhக> சாZ5MடI கiவாக நடTeBெகா>qhக>. {hக> 
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கவiB3I ேசாகமான மன)* ப3) {hக> இNைல எ*பைத உண4hக>. உhகளe 
ேசாக()23 காரணI எeவாக இ4Tதா_I அe :BQய=Nைல, ஏென*றாN இதய(தாமைரMN 
ஆ2றN=Bக yராகச()23 மன)N இ4B3I இTத ேசாகமான ப3)ைய ப2j எelI ெதoயாe. 
உhகளe இதய(தாமைரMN இ4B3I பரமா(eமா ப2jய எmணI ேதா*jயlட*, உhகளe 
சாZ5 மன)* ேசாகமான ப3)MN இ4Te Uைரவாக ெவ@வTe, த*ைன உ2சாக8ப[() 
\m[I சTேதாஷI ெபKவைத பா0(தeI {hக> ஆ.சoய8ப[b0க>. § 
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நாI உmைமயான உM0சB)யாக இ48பைத தU0Bக வாdBைகMN பல 7ழ25க> க[ைமயாக 
:ய25 ெச$eBெகாm[ இ4BQ*றன. இைவ வாdBைகM* 7ழ25க> ஆ3I. நமe 
வாdBைகMN \m[I \m[I ேதா*KI இTத 7ழ25M* \e நாI கவனமாக இ4Bகேவm[I. 
5லசமயI ஒnெவா4 நாqI, 5லசமயI ஒnெவா4 வார:I, 5லசமயI ஒnெவா4 மாத:I எ*K 
நமe சாZ5 அGபUB3I மQd.5கரமான ம2KI ேசாகமான அGபவhக>, சாZ5 \e நமB3 
இ4B3I ேந0மைறயான கZ[8பாZைட  மZ[ேம சா0Te இ4BQறe. ஆனாN ஒ4 c*K வ4ட 
7ழ25, ஒ4 ஐTe வ4ட 7ழ25 அNலe ஒ4 ப)ைனTe வ4ட 7ழ25 எ*K இ*GI {mட 
7ழ25கைள ெகாmட =க8ெபoய அGபவhகqI இ4Bக வா$8X>ளe. ¶மன)* 
அLuண0l(தளI, இT)யாU* Xiதமான ேகாமாதாைவ ேபா*றe. அe எைத உ>வாh3Qறேதா, 
அைத க2பைன ெச$e வாdQறe. ப7மா[ XNைல உZெகாm[ அைத அைச ேபா[Qறe, ம2KI 
அe தா* உmட உணைவ 5je ேநரI கg(e \m[I அைச ேபா[Qறe. மன)* 
அLuண0l(தளI இைதேய ெச$Qறe. க2பைனMN வாtI உhக> வாdBைகைய {hக> 
Ug8Xட* கவi8பைத, அNலe பல வ4டhக> :*பாக {hக> அGபU(த அேத வாdBைகM* 
மா)oM* அேத 7ழ25MN \m[I �ைழவைத காm�0க>. இைத {hக> இயNபாக தU0Bக 
:2ப[b0க>. அைத ெச$வe 7லபI. {hக> இ8ேபாe எ*ன ெச$eBெகாm[ இ4BQ�0க>, 
எ8பL வாdQ�0க> எ*பைத ப2j 5T)(e பா0(e, 5ல வ4டhக> :*பாக ெச*K உhகளe 
வாdBைகMN :*X எ8ேபாe QZட(தZட இைத8ேபா*ற  வாdBைகைய வாdT&0க> எ*பைத 
கm[yL(e அைத இ(eட* ஒ8yZ[ பா4hக>. இ8பL ெச$தாN, அ[(ததாக {hக> மன)* 
எTத ப3)M* \e கவனமாக இ48�0க> எ*பைத ெதoTeBெகா>b0க>. ¶கடTதகால()N 
சIபவhக@* ெதாட0.5B3 yற3 எதாவe நNலe நடTe இ4TதாN, \m[I நNலe நடB3I 
எ*K {hக> எ)0பா0BகலாI. :*X நடTத ஒ4 சIபவI உhக> U48ப()23 ஏ2ப மQd.5 
அNலe சTேதாஷ(ைத த4வதாக இNைலெய*றாN, எ)0கால()N {hக> மன)* இTத 
ப3)M* \e கவன(eட* இ48�0க> எ*பைத ெதoTeெகா>ளலாI. இைத {hக> 
தU0BகலாI. உhக@டI காரணI ம2KI Uைளைவ கZ[8ப[(eI சB) இ4BQறe. § 
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{hக> மன)* ேசாகமான aைலகைள எ8பL தU08�0க>? இதய(தாமைரB3> இ4B3I 
7யமாக-yரகா5B3I உM0சB)MN இ4Te ெவ@வ4I yரகாசமான ஒ@MG>, 7யaைனlட* 
சாZ5ைய ெச_(eவத* cலI இைத தU0BகலாI. கZ[8ப[(த8பZட 7வாச()* cலI 
ேநரLயாக சாZ5uட* ெதாட0X. இTத அL8பைட ேகாZபாZைட மன)N ைவ(eBெகாm[, அe 
அhேக தா* இ4BQறe எ*K உhக@டI ெசாN^BெகாmடாN, {hக> UைரUN அைத 
உணர(ெதாடh3b0க>. {hக> உhகqB3> ஒ4 �Zபமான நரIX சB)ைய உmைமMN 
உ4வாBகB காரணமாQ�0க> ம2KI அe சாZ5ைய உZXற உM0சB)யாக மா2jU[வதாN, 
த2ேபாeI உhகqB3> இ4B3I பரமா(eமா, உhக@டI இ4B3I 5வi* பmX ம2KI அத* 
ெவ@8பா[கைள உhகளாN மன8|0வமாக உணர:LuI. இத* cலI 7ழ25MNலாத அNலe 
மhகாத உmைமயான ேபo*ப(ைத, உmைமயான சTேதாஷ(ைத, ேபo*பமான சTேதாஷ(ைத 
உhகளாN அGபUBக :LuI. ¶இதய(தாமைரMN எ8ேபாeI 3LBெகாm[ இ4B3I உhகளe 
உZXற உM0சB)uட* ஒ4 கணI ெதாட0X Qைட(தாN, உhகqBகாக அTத ஒ4 கணI, 
ெவ@8Xற மன)N இ4B3I rdaைல :tவைதuI ~0 ெச$eU[I. உhக> வாdBைகM* 
7ழ25க> \m[I \m[I ெதாடhQBெகாm[ இ4B3I ேபாe உhக> வாdBைகைய எ8பL 
வாழேவm[I, {hக> சT)B3I rdaைலகைள எ8பL சமா@Bக ேவm[I, {hக> ஈ[பட 
U4Iபாத Uஷயhகைள எ8பL தU0Bக ேவm[I எ*பைத ப2j அe உhகqB3 ெத@வான 
கmேணாZட(ைத த4I. ¶7யமாக-ஒ@4I இTத ெவ@8பா[, ஒ@ aரIyய ைவர(ைத ேபா*றe. 
இைத இ8பL ேயா5(e8பா4hக>. உhகளe இதய(தாமைரB3> 3LBெகாm[ இ4B3I இTத 
ைவரI ஒ@ aரIyM4BQறe. {hக> இைத பLB3I ேபாe ெத@வாகlI ��BகமாகlI 
க2பைன ெச$eBெகா>ள :ய_hக>. உZXற()N இ4B3I Uஷயhகைள க2பைன ெச$வe 
எ*பe ஏ2கனேவ இ4B3I அGபவ(ைத ெபற, சாZ5B3 கதைவ )றTeUZ[ அைத இயhக 
U[வத23 சமI ஆ3I. சாZ5ைய 7ZLBகாZடlI, சாZ5ைய மன)* ஒ4 3j8yZட ப3)MN 
ஒ4aைல8ப[() ெமeவாக இ*ெனா4 இட()23 நக0(eவத23I க2பைன உதU ெச$Qறe. 
இTத ைவரI உhகளe உட_B3> ெதாட0Te =*iBெகாm[ இ4B3Iேபாe, மன)N இ4B3I 
ேசாகமான ப3)M* \e உhகqB3 எ8பL கவனI ேதா*றB�[I? {hக> எ8பL 
7யநலவா)யாக இ4Bக :LuI? உhகளாN எ8பL ேகாப(eட* இ4Bக:LuI? உhகளாN எ8பL 
ம2றவ0கைள ெவKBக :LuI? தாமைரMN இ4B3I இTத ைவரI ம2றவ0க> உ>qI 
இ4BQறe. § 
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சாZ5 இத* \e தா* கவனI ெச_(eQறe எ*பைத அe உணராமN இ48பத23 நாI 
சாZ5ைய எ8பL கZ[8ப[(eவe? நாI சாZ5ைய மன)* அ)க Xiதமான ப3)கqB3 
இt(eBெகா>ள ேவm[I. இைத(தா* ஆdமன(eB3> ெசNவe எ*பா0க>. {hக> 
த2கா^கமாக சாZ5M* \e ேபாeமான அைம), ம2KI ேபாeமான கZ[8பாZைட ெபறேவm[I, 
இதனாN :8பe ெநாLக@N ஆdமன(eB3> சாZ5ைய இt(eBெகா>ளலாI, ம2KI 
உ>@4B3I ஒ@ைய ப2j உhகqB3 5jதளl ெதoTe>ளe எ*பதாN, சTேதாஷமாக 
இ4hக>. மத()* அL8பைட ேகாZபா[கqட* :ரmபாZைட ஏ2ப[(eI ஆைசக> cலI 
நமB3 ெதாNைல ஏ2பZடாN, உZXற()N இ4B3I ஒ@ \e கவனI ெச_(தேவா அNலe 
அைத8ப2j 5T)8பேதா கLனமாக இ4B3I. இ4Tதா_I, மன)* இ4ைள கm[yL8பe 
=கlI 7லபI. ¶ஆனாN வாdBைகM* :ைறயான அL8பைட Uைன-ம2KI-எ)0Uைன 
மா)oகqட* இணhQ ஆைசக> இயhQ, த*iடI எ*ன எ)0பா0Bக8ப[Qறe எ*பைத 
ெதoTeBெகாm[ அைத |0() ெச$e, சாZ5ைய மன)* :tைம ெபறாத இடhக> வgயாக 
ெசNல அGம)(தாN, அவ0 தனe ஆdமனைத Xmப[(த( ெதாடh3Qறா0. ஒ@ மனசாZ5 
வgயாகlI yரகா5(e, நமBகாக மனசாZ5ைய 7யமாக-yரகா5Bக ெச$வதாN, இைத(தா* 
மனசாZ5ைய Xmப[(eதN எ*K ெபா4(த=NலாமN �Kவா0க>. நIமாN ஒ@ைய 
பா0Bக:Lயாe, ஆனாN நIமாN அைத உணர:LuI. ம2KI சாZ5 ேபo*பI ம2KI அைம)M* 
7யaைனl வgயாக ெசN_Iேபாe, {hக> யா0 மனைதuI Xmப[(தமாZ�0க>. 
இதய(தாமைரB3> இ4B3I ஒ@MN இ4Te ெவ@வ4I க)oயBக சB), நரIX மmடல()N 
X)ய சB)யாக aரIyM4B3I. அத* yற3 சாZ5 \m[I 72j()4Te இ*ெனா4 
உண0l8|0வமான அNலe U48ப(ைத உmடாB3I �mடNகைள ெகாm[வ4I வைர, {hக> 
சTேதாஷமாகlI மQd.5யாகlI இ48�0க>. yற3 {hக> \m[I Xmப[(eb0க>. மனசாZ5 
XmபடாமN இ4Bக மன�)யாக ஆேராBQயமாக இ48பைத(தா* “பாைதMN ெதாட0Te &Uரமாக 
:ய25(தN" எ*ற அjBைக 3j8y[Qறe. ¶பரமா(eமா உhகqB3> இ4BQறe. உhகளe 
yரகாசமான உM0சB)MN இ4Te ெவ@8ப[I ஒ@uI, உhகளe இதயதாமைரB3> இ4BQறe. 
பரமா(eமா எ@ைமயாக இ4BQறe. நாI இதய(தாமைரB3> இ4B3I ஒ@ைய UgBக ைவBக 
ேதைவMNைல, ஏென*றாN அe எ8ேபாeI இ4Te>ளe, எ8ேபாeI இ4Te வ4Qறe, 
இiேம_I இ4B3I. நாI அத* \e Ug8Xட* இ4TதாN ேபாeI. அத* yற3 த* \e 
கவன(eட* இ4B3I சாZ5, த*ைன கைர(eBெகாm[ பரமா(eமாவாக மாKI வைர 
மனeB3> ஆழமாக ெச*K, அeவாகேவ இ4hக>. § 
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)றiN =கlI :taைறlட* இ4Te, ஆ*மாU* yரகாச(eட* ெந4Bகமான ெதாட0yN 
இ48பதாN, மன)* ெதாட0.5யான அGபவமாக ஒ@ Uளh3Qறe. இைத(தா* ேயாகI பM_I 
மாணவ0 அைடய U4IXQறா0. ஒ@MN வாtI ேபாe, :*X மைறTe இ4Tத அைன(eI 
ெவ@8ப[Qறe. ெம$zஞான aைலM* ஒ@MN {hக> பல வ4டhகளாக ேதLBெகாmL4Tத 
ேக>UகqBகான ப)Nக> உடனLயாக ெவ@8ப[Qறe. ஆனாN மனI தனe உ>qண0l, 
அjlண0U* இயNX காரணமாக, உ>@4B3I ஒ@M* இய2ைகயான ெவ@.ச()* 
yரகாச(ைத மhகைவ8பத23 தனBெக*K ஒ4 வg இ4BQறe. ¶ஒ@ைய அjவா2றலாN 
சமா@Bக இயலாைமM* eைண தயாo8பாக சTேதகI Uளh3Qறe. எ8ேபாe ஒ4 மiத* 
ெபா4(தமான ப)Nகைள ேத[வத23 ஞாபகI அNலe காரண(ைத சா0Te இ4BQறாேனா 
அ8ேபாe மனI சTேதக()N உைடTeU[Qறe. இய_ண0U* உய0aைல ெத@ைவ நா[I ேபாe 
மZ[ேம சTேதகI மைறQறe. ¶உ>qண0l மனI ஒ@M* உய0aைலB3 ெசN_I ேபாe,  
மiத* ேகாப8படேவmLய rழ^_I ேபாeமான வ^ைமM* காரணமாக  அ*Xட* இ48பா0. 
அவ0 7யநலமாக ெசயN8பZL4Bக ேவmLய rழ^N, ேபாeமான ஆ*\க சB)ைய 
உ4வாB3வதாN ெப4Tத*ைமuட* இ4BQறா0. ஒtBக(eட* )யானI ெச$uI காலகZடhக> 
தாராள மன8பா*ைமuட* இரBக 3ண(ைதuI வள0BQறe. அ(தைகய ஒ4 உM0சB), 
இயNபாகேவ =கlI உய0வான ெம$zஞான aைலM* ஒ@MN இ4BQறா0. வாdBைகMN ஏ2ப[I 
&ய அGபவhகqB3 அ)0ேவ2yயாக ப;l Uளh3Qறe. அவரe ெபoய பலமாக Uளh3Qறe. 
ப;l ஒ4வ4B3 ேகாப()N இ4Te த[8பா2றைல வழhQ, மன)N அைன(ைதuI சoயான 
UQத()N சமaைலuட* ைவBQறe. ப;l இNலாத ஒ4வ0 வ_வான நIyBைககqI தனB3> 
aதான:I இ4B3I நபராக ெத*படமாZடா0. இ*ெனா4 Xற()N, மன)* aழNக@N இ4B3I 
ஆணவ:>ள நப0, பாeகா8y*j :tைமெபறாத பoதாபகரமான ேதா2ற(eட* இ48பா0. 
¶ஒ4வ0 தனe மனைத கZ[8ப[(), தனe எmணhக>, உண0.5க> ம2KI மனBQள0.5கைள 
கZ[8ப[(), தனe உM0சB)M* ஆழ()N இைறவைன நா[Iேபாe, இய2ைகM* உய0Tத 
பmXக> உ4வாQ*றன. மன)23> ஆ*மாU* ஒ@ ெதாட0Te ெத@வா3I ேபாe, இTத மா2றI 
ெதாடh3Qறe. ¶ஆ*\க பாைத எ*பe ெதாட0Te ஆdமனeB3> கவனI ெச_(), ெம$zஞான 
aைலM* ஒ@ைய மன)* இ4mட cைலக> ம2KI இைடெவ@க@N )48Xவe ஆ3I. “எe 
மைறTe இ4BQறேதா அe ெவ@8ப[(த8ப[I,” ம2KI அதனாN இTத பாைதMN தா* மiத* 
தனe பரமா(eமாைவ தனB3 ெவ@8ப[(eQறா0. ஒ4 இ4mட அைறMN )யானI ெச$ய 
உZகா4Iேபாe, உhக> 7யaைனைவ உhக> cைளM* ைமயI ேநாBQ இயB3வைத பM25 
ெச$uhக>. உhக> உட_B3> இ4B3I ஒ@ைய உணர:LTதாN, {hக> அமர(eவ(ைத 
ேநாBQ பயணI ேம2ெகா>Q�0க>. ஆனாN இ4> rdTeBெகாmடாN, ஒnெவா4 நாqI 
உhக> இய2ைக 3ண()N இ4Te ேகாபI, ெபாறாைம, பயI, கவைலைய {B3வத23 கLனமாக 
:ய25 ேம2ெகா>qhக>. அத* yற3 {hக> ஒ4 இ4ZடைறMN உZகா0Teெகாm[ ஒ@M* 
உM0சB)யாக இ4BகலாI. ¶அ[(த :ைற {hக> ெபாறாைம, ேகாபI அNலe உhக> \e 
அGதாபI ஏ2ப[தN ேபா*ற ெலள�க மனaைலக@N இ4B3I ேபாe, அைம)யாக உZகா0Te 
ஒ@ைய நா[hக>. உhகளாN அைதBகm[ yLBக :LயUNைல எ*றாN, உhகளe தைலB3> 



ஒ4 =*UளBைக அNலe உhக> தைலM* ேம^4Te ஒ4 ைக=* UளB3 yரகா58பைத 
க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. மன)N அTத ஒ@ைய ஏ2j 5je இைடெவ@ UZ[ 
அைண()[hக>, ம2KI அTத ைக=* UளB3 Uைசைய அைண(த yற3I எ8ேபாe 
அைணயUNைலேயா, உhகqB3> ஒ@ இ4BQறe எ*பைத {hக> ெதoTeBெகா>ளலாI. 
சாZ5 மன)* இ4mட ப3)MN இ4Te நக0Te ெசNவைத {hக> காணலாI. அe ஒ4 
அ2Xதமான உண0l, ம2KI c*jN இரm[ பh3 உZXற:I c*jN ஒ4 பh3 ெவ@8Xற:I 
வாtI ஆdTத 5Tதைன கலTத வாdBைகM* அL8பைட பM25 ஆ3I. ¶”நா* ஒ@ைய 
பா0BQேறனா அNலe நா* ஒ@ைய பா08பதாக aைனBQேறனா?” எ*K எ*iடI அLBகL 
ேகZக8ப[Qறe. அத23 நா*, “அைறMN UளB3 எoTeBெகாm[ இ4B3Iேபாe அNலe 
பZட8பக^N இ4B3Iேபாe {hக> ெவ@MN இ48பைத பா08பைத8 ேபால, {hக> 
இ4ZடைறMN இ4TதாN உhகqB3> இ4B3I ஒ@ைய {hக> காm�0க>. ஏென*றாN 
உhகqB3> இ4B3I c*றாவe கm cலமாக காmQ�0க>, ம2KI இைத {hக> எ8ேபாeI 
பய*ப[() வ4Q�0க>.  உதாரண()23, உhகளe அLமனைத ஆ$l ெச$e, கடTதகால 
aைனlகைள பா08பத23 {hக> உhக> c*றாவe கmைண பய*ப[(eQ�0க>. அTத 
aைனlகைள 72jM4B3I ஒ@ உhகqB3> இ4B3I ஒ@யா3I. அe மZ[I 
இNைலெய*றாN, உhகளாN aைனlகைள பா0Bக :LT)4Bகாe. மன)N ெதouI yIபhகைள 
எ[(eUZடாN, உhகqB3 :*பாக ஒ@ மZ[ேம ெதoயவ4I. {hக> ஆ*\க �)யாக 
UoவாBகI ெபKIேபாe, உhகqB3> இ4B3I கmைண உண0lட* பய*ப[(த 
க2KBெகா>b0க>. )�ெர*K ஒ4 நா>, உhக> c*றாவe கm cலI {hக> ஒ@ைய 
பா08பைதuI, அேதசமய()N உhக> �ல கmக> cலI �ல ெபா4Zகைள பா08பைதuI 
{hக> உண0b0க>.” எ*K ப)ல@8ேப*. ¶உhக> உZXற()N இ4B3I ஒ@ைய பா08பத23 
இேதா ஒ4 பM25.  )யான()N உZகா0Te இ4B3Iேபாe உhக> கmகைள )றTe 
ெகா>qhக>. உhக> உZXற()N இ4B3I ஒ@Bக)0கqட* உhக> கmக@N இ4Te 
ஒ@Bக)0க> இைணTe :tைம ெபKI வைர அைத y*ெதாட4hக>. ெவ@uலQN இ4B3I 
ஒ@ைய ப2j 5T)(e பா4hக>. இi உhக> கmகைள cLBெகாm[ உhக> தைலB3> 
இ4B3I உZXற ஒ@Bக)0கைள ேத[hக>. உhகqB3 அe ெதoயUNைல எ*றாN, \m[I 
உhக> கmகைள )றTe 5ல ஒ@Bக)0கைள உhகqB3> அGம)uhக> எ*K மைற:கமாக 
ெசாNலலாI. \m[I உhக> கmகைள cLBெகாm[ ேத[hக>. ¶உZXற()N இ4B3I ஒ@ 
=கlI அழகாக இ4BQறe. அe =*மI ேபா*K உK)யானe. அe 5லசமயI நா0க> ம2KI 
ஆ2றN aைறTe இ4BQறe. இ4Tதா_I அe அைம)யாக பல வmணhகqட* இ4BQறe. 
{hக> வmண(ைத பா0Bக( ெதாடh3Q�0க>, ம2KI அTத உலQN வmண(ைத 
பா0B3Iேபாேத அத* ெபயைரuI {hக> ேகZகலாI. {hக> அTத வmண()* ெபயைர 
ேகZ[Bெகாmேட அைத பா0BகலாI, ம2KI {hக> அைத உhகqB3> இ4B3I ெசUைய 
ெகாm[ ேகZபதாN, ேகZபத23I ேகZபைத aK(eவத23I உhக@டI ஒ4 Xல* இ4BQறe. 
இe உhகளe அ*றாட வாdBைகMN =கlI பயG>ளதாக இ4B3I. மBக> ேப7வைத {hக> 
ேகZ3Iேபாe, உhகqB3 உZXற()N இ4B3I ெசUM* cலI ேகZபதாN அவ0க> எ*ன 



ெசாNல வ4Qறா0க> எ*பe உhகqB3 சoயாக Xoய(ெதாடh3I. {hக> ம2றவ0கைள 
பா0B3Iேபாe, உhகqB3 உZXற()N இ4B3I கmக@* cலI அவ0கைள பா08பதாN 
அவ0க> எh3 7யaைனlட* இ4BQறா0க> எ*பe உhகqB3 ெதoயவ4I. § 
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ஏமா)ற+, ஊ/க4Iைம  

உM0சB)M* ஏ2ற(தாdlக@N இ*ெனா4 உ>ளா0Tத எ)0Uைனயாக ஏமா2றI Uளh3Qறe, 
ம2KI &UரI அைடuIேபாe ஊBக=*ைம, மன.ேசா0l ம2KI UரB)ைய ஏ2ப[(eQறe. 
மiத* ேம2ெகா>qI எNலா :ய25கqB3I, அ)_I 3j8பாக ஆ*\க(ைத நா[பவ4B3, 
இTத c*K எ)0மைற aைலக> தைடகளாக Uளh3Q*றன, ம2KI சB)M* சம=*ைமயாக 
மZ[ேம Uளh3I ஊBக=*ைமைய, அவ0 அGபUBகாமN இ4Bக உண0lக@* 
ஏ2ற(தாdlகைள ~ரைம(e, கZ[8ப[(தlI  aைல8ப[(தlI Uைரவாக க2KBெகா>ள 
ேவm[I. ¶நமe உண0.5M* பB3வ(ைத வாdBைக ேசா)(e \m[I பoேசா)BQறe. அTத 
ேசாதைனக@N நாI ேத0.5 ெபKQேறாமா அNலe ேதாNUயைடQேறாமா எ*பe நIைம மZ[ேம 
ெபாK(e அைமQறe. ைசவ சமய8பாைதMN, ெம$8ெபா4ைள நா[பவறe ந23ண(ைத 
உ4வாBQ பB3வ8ப[(eவத23 ச234 ேசாதைனகைள த4Qறா0. ஆ*\க இலB3கைள 
அைடவத23 ந23ண()* வ^ைமuI, அ)கமான ைதoய:I சQ8X(த*ைமuI ேவm[I, யாoடI 
வ^ைமuI தh3I உK)uI இNைலேயா, :t உண0தைல ெபKவத23 ெவ3 :*பாகேவ :ய25 
ேம2ெகா>வைத aK()U[வா0. ¶அதனாN இயNபான வ^ைமகைள ெவ@Bெகாm[ வ4வத23, 
34 ேசாதைனகைள வழh3வா0. நாI அnவ8ேபாe எ)0பா0(த aைலைய அைடவ)Nைல எ*KI, 
மன உK)M* cலI எ)0மைறயாகlI ஊBக=*ைம cலI ேந0மைறயாகlI நடTeBெகா>ேவாI 
எ*K அவ4B3 ெதouI. வாdBைகM* ேசாதைனக> தhகைள :*iK()B ெகா>qI ேபாe, 
ேதாNUயாக ேதா*KI எ)0மைறயான எ)0Uைனைய எ)0(e ேபாராL, அத* y*ன0 
ஊBக=*ைமM* தTைதயாக இ4B3I ஏமா2ற()* எ)0Uைனக> அைன(ைதuI 
ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 தனB3>ேள உ>வாhQBெகாm[ ேபாரா[வத23, உண0l8|0வமான 
உடN ேபாeமான வ^ைமைய ெப2K வள4I வைர, ச234 நா[பவறe எ)0.ெசயN வழh3I 
ேநர(ைத கவi(eBெகாm[ இ48பா0. ¶பாைதைய ப2jய ப)வான தகவN  மZ[மNலாe, 
rdaைலB3 அ*றாட எ)0Uைனக> மZ[ேம �() அைடTதைத 3j8y[வதாக அைமQ*றன. 
ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 அ*றாட aகdlகைள சமா@(e, ப2j*ைமயாN உ4வான எ@தான 
ெம$யjlட* அைத எ)0ெகா>qI ேபாe, அவரe க[ைமயான :ய25 உmைமயானe எ*பைத 
3j8y[Qறe. சாதாரண மBகைள ஏமா2றI அNலe ஊBக=*ைம aைலகqB3 அG8XI 
rdaைலகைள அவராN எ)0ெகா>ள :LTe, 7யaைனU* இTத �daைலக> \e இ4B3I 
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வNலைமைய அவரe உண0U* பmX 3j8y[I ேபாeI, உ>qண0U* வாகனhகளான உடN, 
உண0lக> ம2KI அjlண0U* இயNபான வள0.5MN இ4B3I 3ைறகைள ~0ெச$uI 
பாைதMN :ைறயாக :*ேனjBெகாm[ இ4BQறா0. ¶ஆனாN உண0l8|0வமான 
<)ர(த*ைமைய ெபKவத23, பா)Bக8படB�Lய இTத ப3)க@* அh�கo8ைப ஊB3UBக 
ேவm[I. ஏமா2ற(ைத தரB�Lய சமபவhகைள எ)0ெகா>வe =கlI சாதாரண UஷயI ஆ3I. 
அh�காரI ம2KI ஏ2KBெகா>qதN மZ[ேம ேதைவயான மா2றhக@N பா)யாக Uளh3Qறe. 
aைலக@* ஒ4 ெதா38XB3 &0l கா�I ேபாe, ேத0.5 ெபKவத2ெக*K அ)க வ_வான 
அ)0lக@* இ*ெனா4 ெதா38X ேதா*KQறe. ஏமா2ற(ைத கZ[8ப[()ய yற3, 
ெம$8ெபா4ைள நா[பவ0 அைதoய 7பாவhகைள சT)BQறா0, அத* yற3 மன.ேசா0ைவuI  
இK)யாக UரB)ையuI சT)BQறா0, ஏென*றாN இைவயைன(eI மiதேநய()* உ>ளா0Tத 
3ண(eட* ெதாட0yN இ4BQ*றன. இTத aைலக> அைன(eI மiத0க> அனைவ4B3I 
ெசாTதமானe எ*பைத அவ0 ெதoTeBெகாm[ அவ2ைற தi8பZட 7பாவhகளாக பா08பைத 
aK()யeI, அவ0 அவ2j* cல()* \e கவன(ைத ெப2K அவ2ைற மா2ற:LQறe. இnவாறாக 
ஆ*\க 34U* அ*பான வgகாZட^* �d உண0lக> சா0Tத 3ணhக> பB3வமைடQ*றன. § 
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மனெவ�VU# ப/Zவ+ 

மனெவt.58 பB3வI எ*றாN எ*ன? இைதBகmL8பாக �ல உட^* வயeட* சம*ப[(தB 
�டாe. தனe ந[(தர வயைதB கடTeI மனெவt.58 பB3வ(ைத8 ெபறாத நப0கைள எனB3( 
ெதouI. �ல உடN :ழைமயாக பB3வமைடTe இ4Tதா_I, அjlண0l ம2KI மனெவt.58 
ப3) 3ழTைதயாக aைலM*j இ4BகB�[I. மனI உய0Tத கNUைய ெப2K இ4Tதா_I, 
அ8பL8பZட அjஞ0 மன.ேசா0l ம2KI அைதoய(eB3 ஆளாகB�[I. மனெவt.5MN ேத0.5 
ெபKவ)N  :த*ைமயான கZடமாக, 5ல ப3)க@N நாI இ*GI :tைம ெபறUNைல எ*பைத 
அh�கo(e ஏ2KBெகா>ளlI ேவm[I. ெவ@8பைடயாக ஏ2KBெகா>வதாN மZ[ேம சB)கைள 
சம*ப[() 3ைற(e, நIைம நமB3> பாeகா8பாக ைவ(eBெகா>ளவத23 நமB3> :ய25க> 
ேம2ெகா>ள அGம) வழh3I சாதனாlB3 நIைம அ08ப;(eB ெகா>ள :LuI. மனெவt.5 
பB3வ(ைத ெப2ற ஆm அNலe ெபm தனB3> :tைமயான பாeகா8Xட* இ4TeBெகாm[ 
ஆ*\க சB)M* மாெப4I சாIரா�xய(ைத பய*ப[(த தயாராக இ4BQறா0. ¶ஒ4 நNல 
மனaைலMN இ4B3Iேபாe இTத அL8பைட உ>qண0lகைள ெவ2jBெகா>ள 
aைனB3Iேபாe நாI =கlI 3ைறவான :*ேன2ற(ைதேய ெபKQேறாI. ஆனாN நாI eயர()N 
இ4B3Iேபாe, நமe eயர(ைத சTேதாஷI ம2KI XoTeண0வாN ஈ[ ெச$ய நமB3> :ய25க> 
ேம2ெகா>qI ேபாe =க8ெபoய :*ேன2றhகைள ெபற:LuI. அதனாN {hக> எ8ேபாதாவe 
ஏமா2றமைடTe அNலe ஊBக=*j இ4TதாN, உhகளe உ>qண0l 3ண(ைத 
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ெவ2jBெகாm[ ஆ*\க8பாைதMN உhகைள உmைமMN வ_வாக aைலaK()Bெகா>ள, 
அைத ஒ4 இைறய4ளாக aைன(eBெகா>qhக>. ¶ெப4Iபா_I நாI நI\eI rdaைலக> \e 
மZ[ேம ஏமா2றI அைடயாமN, ம2றவ0களா_I ஏமா2றI அைடQேறாI. நாI எNேலாைரuI 
பா0(e, “நா* உ*ைன ேந5BQேற*. நா* உனB3 எனe வாd(eBகைள ெதoUBQேற*,” எ*K 
உhகqB3> ெசாN^Bெகா>வத* cலமாக, இைதuI உளI சா0Tத Uம0சனI அNலe 
ெபாறாைம ேபா*ற ம2ற உ>ளா0Tத எ)0 ெசயNகைளuI சமா@Bக :LuI. நாI நமe சக 
மiதைர ேந4B3 ேநராக பா0(e, “நா* உ*ைன ேந5BQேற*. நா* உனB3 எனe 
வாd(eBகைள ெதoUBQேற*,” எ*K ெசாN^Bெகாm[I, அேத சமய()N 
உண0TeBெகாm[I நமe உM0சB)M* ஒnெவா4 அ�U_I அைத நIyBெகாm[I 
இ4B3Iேபாe, நIமாN அைதoய(eட* அNலe ஏமா2ற(eட* அNலe ெபாKைமuட* இ4Bக 
:Lயாe. அe சா()ய=Nைல! அ*பானe மiத0க> இைடேய இ4B3I உ>qண0l சா0Tத 
தைடகைள கடTe ெசNQறe. ¶”நா* உhகைள ேந5BQேற*" எ*K 5லைர பா0(e அNலe 
3j8yZட நபைர பா0(e {hக> ெசாNலலாI, ஆனாN உhகளாN அைத மன8|0வமாக நIXவe 
கLனமாக இ4B3I. {hக> அவ0கைள ஆழமாக பா0B3Iேபாe, ஒ4 :8ப() ஐTe வயe �ல 
உட^N,  மனI �)யாக பB3வமைடயாமN ஒ4 ப*iரm[ வயe மனெவt.5u>ள உட_ட* 
நடமாLBெகாm[ இ48பe உhகqB3 ெதoயவ4I. {hக> அ8பL8பZட நபைர அத2காக 
ெவKBக8ேபாQ�0களா? கmL8பாக இNைல. {hக> அவைன அNலe அவைள XoTeBெகா>ள 
ெதாடh3b0க>. இ48ப)Mரm[ வயeைடய �ல உடNகைள உைடயவ0க>, எZ[ வயe 
ெம$யjlடGI ஒ4 நா2பe வய)* மனெவt.5 <)ர(த*ைமuடGI இ48பைத நா* 
பா0()4BQேற*. அKபe வயe �ல உட_ட* இ48பவ0க> ஒ4 ப*iரm[ வயe மனெவt.5 
உட_ட* நடமா[வைத நா* பா0()4BQேற*. அவைர XoTeBெகா>ள நாI ஆ$l 
ேம2ெகா>வத* cலI, அவ0 நIைம ஏமா2KI ேபாe, நமe தi(த*ைமைய ைகUZ[, அவைர 
சா0Te இ4Te ஏமா2றI அைடQேறாI. இNைல, நாI நமe ெசாTத :e3(தmைட மZ[ேம 
சா0Te இ4Bகேவm[I, ம2KI நIைம 72j இ4B3I உலகI ம2KI மBக@* ஏ2ற 
இறBகhகqB3, எ)0Uைனகைள வழh3I பா)Bக8பZடவராக இ4BகாமN, நIைம மZ[ேம 
சா0Te இ4Bகேவm[I. அத*yற3 rdaைல எ*னவாக இ4Tதா_I, நI:ட* yறTத 
உ>qண0l சB)க@டI இ4Te U[தைல ெபKேவாI ம2KI உலக()* \e அ*ைபuI 
வாd(eBகைளuI ெதoUBக ேபாeமான மனெவt.5 பB3வ(ைத ெபKேவாI. § 
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ம)றவ;கைள $DA./ெகா(வ.  

அ*ேப XoTeBெகா>வத23 காரணமாக அைமQறe. எNலாUதமான மiத உண0l, எmணI 
ம2KI ெசய_Bேக2ற )றைம உhக@டI இ4BQறe எ*பe உhகqB3 அjl8|0வமாக( 
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ெதouI. இ4Tதா_I, அnவ8ேபாe தhகளe வாdBைக ம2KI ெசயNகளாN ெவK8ைப 
உmடாB3I அNலe ெபா4Bக இயலாத நப0கைள {hக> சT)Bக(தா* ெச$Q�0க>. அ*X 
இNலாததாN XoTeண0UN ஒ4 ெவ2jட(ைத உ4வாBQu>ளe. )யானI ெச$uI நபராக 
இ4B3I உhகqB3, அ*X ம2KI XoTeண0ைவ கடTத ெசயNக>, பழBகhக>, அy8ராயhக> 
அNலe நட(ைதையக ெகாmட எவ4I இ4Bக :Lயாe. ¶இைத :ய*K பா4hக>. இTத வாரI 
{hக> சT)B3I அைனவைரuI ேந4B3 ேநராக பா4hக>, ம2KI உhகளe ஆdமன)N 
இ4B3I வளhக@N இ4Te உhக@N உட^N இ4B3I ஒnெவா4 உMர� வgயாகlI, 
அ)_I 3j8பாக உhகளe :கI வgயாக,  உhக> ைகUரN �iMN இ4Te காN UரNக> 
வgயாக, அ*X ெமeவாக அவ0கைள ேநாBQ பா$Te ெசNவைத உண4hக>. ம2KI அ8ேபாe 
உhக@டI, “நா* உhகைள ேந5BQேற*" எ*K ெசாN^ அைத உmைமMN உண4hக>. 
தhகளe 3ழ8பமான மனaைலMN இ4B3Iேபாe ெப4Iபாலான மBகளாN XoTeBெகா>ள 
:Lயாத ஆMரBகணBகான Uஷயhக> உ>ளன, ம2KI அவ0கqB3 |0வெஜ*ம க0மUைனக> 
ப2j அjயாைமuட* இ48பதாN அவ0க> :ைறM*j நடTeBெகா>Qறா0க>. அவ0களe 
அjயாைம உhகைள 3ழ8ப ேவm[மா? அe உhகளe உண0 )றைன மhக. ெச$யேவm[மா? 
கmL8பாகB �டாe! நாI |ைவ ேந5(e அe வள0Tத மm�ட* இ4B3I ேவ0கைள நாI 
ெவK8ப)Nைல, ம2KI நாI மiதேநய()* உ>qண0l சா0Tத ேவ0கைள ெவKBகB �டாe. 
¶உண0 )ற* காரணமாக, இ*ெனா4 ெபoய UஷயI நடBQறe—உhக> வாdBைக ~ரைடTe, 
சமaைலuட* :taைறவாQ*றe. உhகqB3> இ4B3I ஏ2ற(தாdlக> ~ரைடTe, ஒnெவா4 
rழ^_I {hக> அேத மா)oயாக இ48பைதuI, ேதா2கLBக :LயாமN வ_வானவராகlI, 
XoTeBெகா>வத23 எ@ைமயானவராகlI இ48�0க>. இ8ேபாe {hக> ஏதாவe 
ஆBக8|0வமாக ெச$ய( ெதாடhகலாI. மன)N ஏ2ற இறBகhகைள அGம)B3I ேபாe, எ*ன 
நடBQறe? ெவj(தனI ம2KI உK)M*ைமM* aரTதர aைலMN, உhகளe பாவ8பZட நரIX 
மmடலI  அ)கமாக )ணKQறe. உhக@டI இ4B3I சB)க> அைன(eI உhகளe 
5BகNகைள சT)8பத23 அ0ப;Bக8ப[வதாN ஆBக8|0வமான, பலன@B3I 
)Zட8ப;கqB3 அe அ)கI ஒeBக8ப[வ)Nைல. உண0 )றi* மாெப4I சB)ைய 
பய*ப[() உhக> வாdBைக ~ரைடuI ேபாe, மனெவt.5 உ>ள 7யI 3ணமைடTe 
வ_வைடQறe. Uய8|Z[வதாக இ4Tதா_I, உhகளe நரIX மmடலI வள0.5யைடQறe, 
ம2KI உhக> மனைத ைகயாm[ சoயான  ஊZடI அ@(தாN, அe வ_வாக வள0Qறe. 
மனெவt.5 உட_B3 உண0 )ற* 5றTத உணவாக Uளh3Qறe. ¶உhகளe சக மiதைர 
XoTeBெகா>ள ஒ4 அL8பைடைய ைவ(eBெகா>ள ேவm[I, ம2KI அத23 ஒ4 நNல 
அL8பைடயாக: “நா* அவைர எனe இரm[ �ல கmகளாN பா0BQேற*. அவ4B3 நா2பe 
வய)4B3I ேபால ேதா*KQறe, ஆனாN உண0l �)யாக 5je இைளயவராகlI, மன �)யாக 
அKபe வயeைடயகவராகlI, நNல அjவா@யாகlI எனe உ>qண0l �KQறe. அவ0 ேம_I 
வ_வைடவத23 அGபவhக> வgயாக கடTe ெசN_I �$ைமயான சாZ5M* உM0சB) 
எ*பe எனB3(ெதouI. அதனாN, இTத Xoத_ட* நா* அவைர XoTeBெகாm[, அத23 
ஏ2றா0 ேபாN மா2றhகைள உ4வாBQBெகா>Qேற*.” இைத த(eவ �)யாக 5T)(e பாராZ[ 



ெதoUBக ேவmLய Uஷய=Nைல. இe உhகqைடய ைகக> ம2KI காNகைள ேபால உhகளe 
அhகமாக மாறேவm[I. இைத பய*ப[(eவe 7லபமாக இ4B3I, ஆனாN பM25 ெச$வைத 
aK()UZடாN கLனமாக இ4B3I. ¶உண0lக> சா0Tத ஏ2ற இறBகhக> ம2KI பயI, 
ெபாறாைம, ேகாபI, வzசககI ம2KI ஏமா2ற()* உ>qண0l தாBகhக@* தைடகைள 
ஒ4:ைற ெவ2jBெகாmடeI XoTeண0l, அ*X ெச_(eதN ம2KI மா2றhகைள ெச$தN 
ஆQயைவ சாதனா cலI Ug8Xண0ைவ ெப2ற ஆ*மாU* சB)களாக Uளh3Q*றன. {hக> 
ஆBக8|0வமாக இ4TதாN, {hக> உmைமMN ஆBக8|0வமாக ெசயNப[b0க>. {hக> ஒ4 
rZ7ம ஞாiயாக இ4TதாN, உhகளe )னசo )யானhக@N ஆழமான ம2KI இ*GI அ)கமாக 
)48)ய@B3I �mணjlகைள ெபKb0க>. வாdUN ஒ4:ைற உ>qண0l மனைத 
XoTeBெகாmடTeI, உhகளe உZXற பா0ைவB3 :*பாக வாdBைகM* அைன(e 
ம0மபhகqI UoவைடuI. § 
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உHகைள எ";ெகா(mத=  

நாI இ8ேபாe நமe ஆ*\க ெவ@8பாZ[B3 ேதைவ8ப[I =கlI :BQயமான aைலயாக 
Uளh3I, உhகைள எ)0ெகா>வe எ8பL எ*பைத பா0Bக உ>ேளாI.  {hக> சoயாக 
இ4B3Iேபாe அைத ெவ@8ப[(த அNலe {hக> தவறாக இ4B3Iேபாe அைத ஒ8XBெகா>ள 
ைதoய(eட* இ4hக>. இTத மனaைலக> வgயாக உhக> சாZ5 கடTe ெசNQறe எ*KI, 
{hக> ஒ4 Xiதமான ஆ*மா எ*பதாN அவ0கqB3I உhகqB3I எTத ெதாட0XI இNைல 
எ*பைத XoTeBெகா>ள Uேவக(eட* இ4hக>. உhகqB3> இ4B3I உM0சB) ஒ4 Xiத 
ஆ*மாவாக இ4BQறe. அத23I உhக> மன)N ஏ2ப[I ெகாTத@8y23I எTத சIபTத:I 
இNைல. உhக> மனைத :ைறயாக ைகயா>வத* cலமாக, மனைத கZ[8ப[(eQ�0க> எ*பைத 
ெதoTeBெகா>qI UேவகI உhக@டI இ4BQறe. ¶அதனாN, உதாரண()23 {hக> 
உhக@டI, “சo, நா* தவK ெச$eUZேட*. எனB3 ேகாபI வTeUZடe, ம2KI எனB3 ேகாபI 
வ4வத23 c*K நாZகqB3 :*பாக, rdaைலைய உ4வாBQBெகாm[, அTத aைலMN 
பதZட(eட* இ48பத23 அTத rdaைலைய எ)0(e ேபாராLBெகாm[ மைற:கமாக 
)Zட=Z[Bெகாm[ இ4Tேத*. அ8ேபாe நா* அைத ஏ* ெச$ேத* எ*K எனB3 
ெதoயUNைல. rdaைல =கlI அைம)யாக இ4Te எனB3 ச^8X ஏ2பZL4B3I எ*K நா* 
aைனBQேற*. அதனாN நா* எனB3 ேவதைன அ@Bக ேயா5(e இ48ேப*. ஆனாN நாேன 
எனB3 =க8ெபoய ேவதைனைய வழhQ, அத23 எ)0(e ெசயNபZ[ இnவளl ேமாசமான 
உண0ைவ ெபKேவ* எ*K எனB3 ெதoயாe, ஆனாN அe ஒ4 மா2றமாக இ4Tதe. எNலாI 
aச8தமாக =கlI அைம)யாக இ4Tதன, ம2KI நா* யா0 \e ேகாப8பZேடேனா அவ0 =கlI 
சTேதாஷமாக இ4Tதா0.” உhக> மனைத இைத8ேபால எ)0ெகா>ள ெதாடh3Iேபாe, 
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உhகqB3 ெதoTேதா ெதoயாமேலா, {hக> எ8பL ஒ4 rdaைலைய உ4வாB3Q�0க> எ*பe 
உhகqB3 ெதoயவ4I. ¶{hக> கடTe ெச*ற பNேவK மனaைலகைள அjl8|0வமாக( 
)4Iy8பா4hக>. அe உhகளe தாiயhQ வாகன()N பயணI ெச$தைத8 ேபால இ4B3I. 
ஒnெவா4 நகர(eB3I ஒnெவா4 மாaல(eB3I அத2ெக*K தi(த*ைமuI அGபவ:I 
இ4B3I, ம2KI 7யaைனl கடTe ெச*ற ஒnெவா4 மனaைலB3I தனBெக*K ஒ4 
தi(த*ைமuI அGபவhகqI இ4B3I. இ4Tதா_I, {hக> )ன:I வ5B3I உண0l>ள 
மன)23 ச2K y*னாN இ4B3I அTத “{hக>” எ8ேபாeI ஒேர மா)oயாக இ4BQறe. 
¶ஒnெவா4 ெவ>@BQழைம அNலe )hகZQழைமைய Xiத நாளாக ஒeBQனாN, உhகqB3 
இTத சB) QைடB3I. ெவ>@BQழைம அNலe )hகZQழைமக@N ேவைல ெச$uI ெபா4Z[ 
ேவைல ெச$e, உhக> ேவைலM* பல*கைள உhகqB3> இ4B3I உய0Tத aைலB3 
அ0ப;uhக>. ெவ>@BQழைம அNலe )hகZQழைமக@N yரா0(தைன ெச$e, அTத 
yரா0(தைன ெச$தததாN UைளTத பல*கைள உhகqB3> இ4B3I உய0Tத aைலB3 
அ0ப;uhக>. ெவ>@BQழைம அNலe )hகZQழைமக@N பாZ[8பா[hக>, ம2KI 
ெதாடBக()N {hக> வாைய( )றTe பா[வத23 வ^ைமைய தTத உhகqB3> இ4B3I 
ஆ*மாlB3 அTத பாZைட அ0ப;uhக>, ம2KI உhக> 7யaைனl UoவாBகI ெபKவைத 
உhகளாN காண :LuI. UoவாBகI ெப2ற உhகளe 7யaைனUN இ4Te, வாரI :tவeI 
உhக> இய_ண0U* உதUuட* yர.சைனகqB3 &0l காண:LuI. இய_ண0l மனeB3>, 
உhகளe இய_ண0l ெம$zஞான மனeB3> உhகைள ெகாm[ வ4வைத( தா* UoவாBகI 
ெப2ற 7யaைனl ெச$Qறe ம2KI அe {hக> aைன8பைத காZL_I =கlI அ4காைமMN 
இ4BQறe. அLமன)* 3ழ8ப:I, ஆ*\க ேகாZபா[கைள y*ப2றாமN அTத 3ழ8ப(ைத 
ெதாட4I மனaைல மZ[ேம தைடகளாக Uளh3Q*றன. § 
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ேயாகா ெசxய இைட9*-த+  

ேயாகா ெச$ய இைடaK(தI எ*பe ெநாL8ெபாt)* a()ய()N ஊ[4வB�Lய கால 
இைடெவ@ைய 3j8y[Qறe.  இTத பM25 இnவாK ேம2ெகா>ள8ப[Qறe. {hக> பதZடI, 
ேவதைன, 3ழ8பI aைறTe, சB)M*j இ4TதாN, ெம(ைத அNலe {> சா$U4Bைக உhக> 
:e3(தmைட :ைறயாக தாhQBெகா>ளாe எ*பதாN அ)N சாயாமN, அ4QN இ4B3I 
சமமான ம2KI உK)யான ேம2பர8y* \e சா$Te ெகா>qhக>. :LTதாN தைரMN உhகைள 
தள0()Bெகாm[, ந*றாக c.ைச உ>@t(e உhக> உடைலuI மனைதuI தள0(), 
U[U(eBெகாm[, அ8ேபாe இ4B3I எmணhக> ம2KI பதZடhக> அைன(ைதuI 
ெவ@ேய2ற கZடைளM[hக>. உhக> மனைத ெவKைமயாBக :ய25Bக ேவmடாI, ஆனாN 
|=MN இ4B3I yர.சைனக> ம2KI பதZடhக@N இ4Te UலQ, Umெவ@MN ஒ4 
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ேமக()* \e உhகைள தள0()Bெகாm[ =த8பைத ேபால க2பைன ெச$e ெகா>qhக>. 
உhக> கmக> cLM4Bக ேவm[I, உhக> ைகக> பBகவாZLN தள0() இ4Bகேவm[I, 
ம2KI c.ைச உ>@tB3I ேபாe, மா0y* ேமNப3) கா2jனாN aரIXவத23 :*பாக 
�ைர}ர^* �d ப3) aரIXவத23, உhக> வM2j* தைசகைள ெமeவாக உய0(ehக>. 
{hக> c.ைச உ>@tB3I ேபாe உhகளe roயy*ன_B3> ஒ4 வ_வான ஒ@ Uைரவாக 
பா$Te ெச*K, நரIX அைம8y* உMர�Bக> அைன(ைதuI aர8y, உhக> உடN ம2KI 
மனைத சB) ம2KI ேந0மைறயான மனஉK)யாN aர8Xவதாக க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. 
{hக> c.ைச ெவ@U[I ேபாe, இTத yரகாசமான சB) உhக> உட^N இ4B3I ஒnெவா4 
அhக()_I ஊ[4U, காNக> வgயாக �dXறமாகlI, ைகக> வgயாகlI, உhக> ைகUரNக> 
வgயாக ெவ@ேயuI, உhக> உ.சTதைல வgயாக ேம2XறமாகlI 7()கoBக8ப[வைத 
உண4hக>.  {hக> c.ைச ெவ@ேய2KI ேபாe, இTத ஒ@ உhக> உட^N Uைரவாக aரIy, 
:தN காoயமாக அ*ைறய கவைலக> ம2KI பதZடhகைள ெவ@ேய2KQறe. 5ல a=டhகqB3 
yற3, உhக> c.7 இயBகI ஒ4 மாெப4I ஒ()ைசைவ ெபKQறe. உhகqB3> உM0சB) 
உ4வாவைதuI, உhகளe ெசாTத உட_B3> ஆ*\க சB)M* எt.5M* cலI {hக> 
X(eண0.5ைய ெபKQ�0க>. உடN தள0வைடuI ேபாe, மன:I தள0வைடவதாN, X)ய சB) 
Uைரவாக உ>ேள �ைழuIேபாe உhக> மனeB3 உ(ேவகI )4IXவைத {hக> உணரலாI. 
{hக> ேயாகா ெச$ய இைடaK(தI ெச$வத23 :*பாக 3j8பாக பதZட(eட* இ4TதாN, 
உhக> தைசக> Uைரவாக தள0வைடuI ம2KI நரIX மmடலI த*ைன 5Bக^N இ4Te 
U[U(eB ெகா>வதாN, 5லசமயhக@N அைவ  5jய உதறN அNலe இழ8ைப த4I. மNலாTத 
aைலMN ஐTe a=டhகைள கடTe, உhக> மனI 7வாச()* ஒ()ைசU* \e மZ[ேம 
கவனமாக இ4Te, �ல உட^* க2பைன ஒ4 ேமக()N =தTe, c.ைச அe உ>@tB3I 
ேபாe தனB3> ஒ@ைய aர8y, c.ைச ெவ@U[I ேபாe ஒ@ைய உடN :tவeI பQ0Te 
அ@(e, எhேகா 3ழாைய )றTe UZடைத8ேபால உhகqB3> சB) Uைரவாக ஓLவ4வைத 
உhகளாN உணர:LuI. ஒ4 UKUK8பான நா@* ம()MN, உhக> மனI Uவரhக> 
காரணமாக 3KQய aைலைய ெபKIேபாe ேயாகா ெச$ய இைடaK(தI வழh3வe ஒ4 
கmேணாZட(ைத த4Qறe. § 
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எ8ேபாeI பதZட()N இ4B3I மiத0க> இயT)ர(ைத ேபா*றவ0க>. அவ0க> இTத ெலள�க 
உலQ* ஒ4 Uைளெபா4>. அவ0க> இTத பதZட(ைத UZடாN தா*, அவ0க> \m[I 
ஆBக8|0வமான aைலB3 வTe ஆ*மாU* Uைளெபா4>களாக மாற:LuI. தள0வான 
aைலMN மZ[ேம மQd.5 ெத*பZ[, ஆ*மாU* பmXக> yரகாசமாக ெவ@8ப[I. 7யநலI 
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ம2KI ேபராைசuட* இ48பவ0க> பதZடI, கவைல ம2KI ெப4Iபா_I தைடெச$uI 
ேநாBக(eட* இ48பா0க>. பதZடI எ)0மைற எmண(ைத உ4வாB3Qறe. இைள8பாKதN 
ேந0மைற உ4வாBகhகqB3 வgவ3BQறe. மன)* \e உhகqB3 கZ[8பா[ =கlI 
3ைறவாக இ4TதாN, ஒ4 நா@N ெவKI ஐTe a=டhகqB3 உhக> உடைல 38Xற8ப[(த 
aைலMN ைவ()48பe கLனமாக இ4B3I. அTத சமய()N, {hக> ேயாகா ெச$ய 
இைடaK(த(ைத எ[(eBெகா>வத23 :*பாக உhக> மனைத ஆBQர=(eB ெகாmL4Tத 
rdaைலக>, உhக> மனI \m[I க2பைனMN அGபU(e வாtI ேபாBைக கவiuhக>. 
உhக> ஐTe a=ட ேயாகா இைடaK(த()* ேபாe, அ*ைறய )ன()* தகவNக@* \e  
\m[I cdQனாN, உhகqைடயதாக இ4Bக ேவmLய ஆ*\க சB) Uைரவாக உ>ேள வ4வைத 
அGம)Bக, உhக> உடேலா மனேமா ேபாeமான அளl இைள8பாj இ4Bகாe. ேயாகா ெச$uI 
இைடaK(த()N இைள8பாKவைத அGபUBக ஒ4 நா@N ஐTe a=ட(ைத �ட 
ஒeBக:LயாமN அ)க பதZட(eட* ேவைலMN அ)க :I:ரமாக இ4TதாN, {hக> ஏதாவe 
ஒ4 ேநாைய ெந4hQBெகாm[ இ4BகலாI. �ல சB)களாN ெதாட0.5யான பதZட(ைத தாhக 
:Lயாe எ*பதாN, உhகqB3 இK)MN நரIX ேகாளாK ஏ2படB�[I. ¶உhக@டI ேநரI 
3ைறவாக இ4BQறe எ*K எ8ேபாe உhகqB3 ேதா*KQறேதா, அeேவ ேயாகா ெச$வத23 
இைடaK(தI வழh3வத23 5ற8பான த4ணமா3I. )�ெர*K உhகைள 72j இ4B3I உலகI 
அgTe, யா0 உதUuI இNலாமN, பணI இNலாமN, 3[IபI இNலாமN, நmப0க> இNலாமN 
தi(e a*KBெகாm[ இ4TதாN, உhகqB3 சB) எhQ4Te வ4I? அTத த4ண()N, 
தைரMN ப[(e ஒ4:க.5Tதைனuட* இைள8பாjBெகாm[ இ4Tத ேபாe, உhகqB3> 
Uைரவாக பா$Tத வTத அேத சB)ைய {hக> \m[I அGபUBக ேவm[I. yரகாசமாக 
ஒ@UZ[Bெகாm[, X(eண0.5ைய த4I அTத சB) தா* உhகளe ெம$யான பரமா(eமா, 
ம2KI அe “உhக>" மனI ம2KI “உhக>” உடN வgயாக பா$Te ெசNQறe. ¶மBக> தhக> 
ெசாTத மன)* சB)கைள எTத அளl கZ[8ப[(eQறா0கேளா அTத அளlB3 உலக 
பதZடhக@N இ4Te அவ0கqB3 U[தைல QைடB3I. இைத கZ[8ப[(eI ேபாe, 
ெநாL8ெபாt)* a()ய()N ெத*ப[I, அவ0களe ெசாTத உZXற பாeகா8yடI ஆதரைவ 
ேதLBெகா>ள :LuI. அTத சமய()N, உhகளe உZXற வ^ைம உhகqB3 ெதoயவ4I. 
அதனாN {hக> உடN�)யாக 5jதளl ேசா0lட* இ4Tதா_I, 5jய பதZட(eட* இ4Tதா_I, 
5jய 3ழ8ப()N இ4Tதா_I ேயாகI ெச$ய இைடaK(தI எ[(eBெகா>qhக>. உhகqB3 
எ8ேபாe ேநரI இ4BQறேதா அ8ேபாe எ[BகாமN, அeேவ சoயான த4ணI ஆ3I. § 
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XராணBகைதக@N வ4I ஒ4 சBகரI ெகாmட ரத()N, ெம$8ெபா4ைள நா[I ஒ4வ0 
உZகா0Te இ4BQறா0, ம2KI அe அவரe மன)* இயBக(ைத 3j8y[Qறe. இ4> ம2KI 
ேதாNU அNலe ச:தாய :*ேன2றI ம2KI ெவ2j எ*K எTத )ைசM_I ெசNலB�Lய சB) 
அவ4ைடய ேப.7 ம2KI எmணhக@N அைமTe இ4BQறe, ம2KI இe 7ழ_I இைழக> 
cலI 5(தoBக8பZ[>ளe.§ 
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மன)* அLuண0l(தள(ைத உ4வாB3I மB38பைச ேபா*ற ெபா4@* பmைப 
உK)ெமாgM* சB) மா2j அைமBQறe. பல ஆm[களாக நாI அேத �2KBகைளuI 
அjBைககைளuI \m[I �ju>ேளாI, ம2KI நாI ேப7வைத ேகZ[ நமe எmணhக@N 
அத23 அ0(தhகைளuI ெபா4()u>ேளாI. நாI அLமன)N ைவB3I எmணhகைள அe 
ெவ@8ப[(eI எ*பதாN, நாI இ*K வாtI வாdBைக அைமவத23 அe உதU ெச$e>ளe. 
அதனாN அLமன)* மா)oைய மா2j அத* 72KI ேவக(ைத அ)கoBக, அத* காTத 
Uைசக@N X)ய க4(eBக> ம2KI X)ய ேகாZபா[க@* cலI மா2j அைமBகேவm[I. 
இதைன உK)ெமாgM* சB)யாN ெச$e :LBக:LuI. ¶ஆ*\க காரணhகqBகாக 
உK)ெமாgைய ெம$யjlட* பய*ப[(eIேபாe, ஒ4 சB)யாக Uளh3Qறe ம2KI இைத 
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)யான()* cலமாக XoTeBெகா>ள ேவm[I. ஒ4 உK)ெமாguட* ேவைல ெச$ய 
eவh3வத23 :*பாக, நமe அLமனI மா2j அைமBக8பZட yற3, நIமாN X)ய 
ெபாK8XBகைள, X)ய :ய25க> ம2KI சாவNக@N ஈ[பட:LuI எ*KI ஒ4 Uைச8ப3)MN 
இ4Te இ*ெனா*jN �ைழவத* காரணமாக அe ெவ@8ப[I எ*ப)N உK)யாக 
இ4TeBெகாm[, நாI எ*ன ெச$ய8ேபாQேறாI எ*பைத நமe அLமனeB3> :tைமயாக 
XoTeBெகா>ள ேவm[I. நமe :ய25M* X)ய Uைளlகைள :tைமயாக எ)0ெகாm[ 
ஏ2KBெகாmட y*னேர நாI ஒ4 உK)ெமாguட* :*ேனறேவm[I. நாI :த^N இTத 
சB)M* இயNைப XoTeBெகா>ள ேவm[I. ¶ஒ4 உK)ெமாg எ*பe ஒ4 காZ5 
ேகாZபாZ[ட* இணhQ இ4B3I ேந0மைறயான ெசா2கைள \m[I \m[I ெசாNவதா3I. 
அ(தைகய அjBைககைள மன)23> அNலe :LTதாN வா$ெமாgயாக ெசாNவe நNலe. 5()ர 
UளBகI இNலாமN வா0(ைதக> தi(e இ4B3Iேபாe, ஒ4 =கlI ேமாசமான உK)ெமாgயாக 
உ4வாQறe. நமe ேதைவகqB3 =கlI ெபா4(தமான உK)ெமாgைய ேத0Tெத[8பத23, 
நமB3 எ*ன ேவm[I எ*பைத நாI XoTeBெகா>ள ேவm[I, ம2KI அத* yற3 X)ய 
உைடைமகைள வாh3வத2காக பைழய ெபா4Zகைள இனாமாக த4வத23 அNலe 
UZெடாg8பத23 ேவKப[() பா08பைத8 ேபால, அைத மா2ற நடவLBைககைள எ[Bகேவm[I. 
b[ ம2KI உைடைமக>, எmணhக> ம2KI ேகாZபா[க>, தானாக உ4வாBQய தைடக> ம2KI 
அLமன)N இ4B3I தைடக> ம2KI எNைலக> எ*K ஒ4வ0 ஈ[பட aைன8பe எeவாக 
இ4Tதா_I, அL8பைட ெகா>ைக மாறாமN இ4BQறe. “எ*னாN :Lயாe" எ*K ஒ4வ0 
aைன(தாN, அவராN :Lயாe. ஒ4வ0 த*ைன எ8ேபாeI பg(eBெகாm[I த*னாN :Lயாe 
எ*K XலIyBெகாm[ இ4TதாN, அவ0 இTத பாhQ* )ைசைய )48y மன)* காTத சB)M* 
ஓZட(ைத மா2j, “எ*னாN :LuI. நா* ெச$ேவ*. நா* எைத )Zட=[Qேறேனா அைத எ*னாN 
சா)Bக :LuI,” எ*K வா$ெமாgயாக ெசாN^Bெகாm[ அவரe உட^N இ4B3I அைன(e 
eைளக> வgயாக உண0Te அத* வ^ைமைய ேமIப[(தேவm[I. ¶இTத தT)ர(ைத 
பய*ப[(த( ெதாடh3Iேபாe, அTத உK)ெமாgைய ஒ4 நாைளB3 ஐIபe அNலe wK :ைற 
\m[I \m[I ெசாNலேவm[I. உhக> எ)0Uைனகைள கmகா;B3I ேபாe, உhக> 
அLமனI, “எ*னாN :LuI. நா* ெச$ேவ*. நா* எைத )Zட=[Qேறேனா அைத எ*னாN சா)Bக 
:LuI,” எ*ற இTத c*K அjBைககைள ஏ2KBெகா>ள மK8பைத {hக> காm�0க>. இத* 
yற3 மன)* காTத சB)க> ஒ*ேறா[ ஒ*K ேமா)Bெகா>qI, ம2KI இைத ெபாKைமயாக 
இ4BகேவmLய காலI ெதாடh3Qறe எ*K ெசாNலலாI. உhக> இயNபான 3ண()N 
த*:ைன8Xட* இ4B3I சB)க>, இ(தைன காலI ெபாK8yN இ4Tத மTதமான சB)கைள 
கZ[8பாZ[B3> ெகாm[ வTe, அத23 X)ய )Zட(ைத &Z[Qறe. உhகளe வா$ெமாg ம2KI 
காZ5�)யான  உK)ெமாgைய தBகைவ(e ெகாmடாN, சTேதக=NலாமN த*:ைன8X 
சB)க> ெவ2jெபKI. அe ெலௗ�க ெபா4Zகளாக இ4BகZ[I அNலe மனeB3> ெசN_I 
பாைதM* ெவ@8பாடாக இ4BகZ[I, {hக> ெவ2j8ெபற�Lய ம2KI சTேதாஷமாக 
உhகqB3 ேதைவயானைத ெபKQற rdaைலகைள உhக> அLமன)* அைம8X உmைமMN 



உ4வாB3I வைர, “எ*னாN :LuI. நா* ெச$ேவ*. நா* த3)யானவ*,” எ*K ெசாNவைத 
aK(தB�டாe. § 
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இேதா இhQ4B3I இ*ெனா4 உK)ெமாg உhகqB3 பய* த4வதாக இ4BகலாI: “நா* 
எனe சB)க> அைன()23I :tைமயான அ)காoயாக Uளh3Qேற*. நா* உயoய ந*ைமB3 
எhெகNலாI ெசயNப[Qேறேனா அhெகNலாI எனe ஆ*\க சB)க> Uைச8ப3)கைள 
கZ[8ப[() அடBQயா>Qறe. உண0 )ற* cலமாக, XiதமாகlI ஆ*\க வாdBைக aைறTe 
இ48பதா_I, நா* இ*ைறB3I எ*ைறB3I எNைலய2ற சB) aரIy உ2சாக(eட* 
இ4BQேற*. நா* எ*னவாக இ4Bக U4IXQேறேனா, நா* அeவாக இ48ேப*. நா* எைத 
ெச$ய U4IXQேறேனா, நா* அைத ெச$ேவ*.” இTத வார()* ஏt நாZக@_I இTத 
உK)ெமாgைய உK)8ப[(ehக>. இ)N ஒnெவா*ைறuI காைலMN c*K :ைற, ம)யI 
c*K :ைற ம2KI மாைலMN c*K :ைற \m[I \m[I ெசாN_hக>. ¶நmப0க> அேத 
Xகாைர \m[I \m[I ெசாNவைத {hக> ெப4Iபா_I ேகZ[ இ48�0க>. அவ0க> 
உK)ெமாgைய மZ[I வழhகUNைல, ஆனாN அவ0கqBேக ெதoயாமN, அவ0களe தi8பZட 
அLமன)N இ4Te உhகqB3I த4Qறா0க>. அதனாN நாI ேந0மைறயாக இ48பத23, 
எ8ேபாeI ேந0மைறயான, ஆ*\க நாZடI உ>ள, உ2சாகI த4I மBகqட* இ4BகேவmLயe 
நமe ெபாK8பாQறe. நாI எதGட* வாழ U4IXQேறாேமா அத23 ெசUசா$(e, மா2றI 
கmடவராக இNலாமN மா2றI UைளU8பவராக இ48பe நமe கடைமயா3I. வ*:ைற மBக@* 
மன)23> அLமன)N எ)0ெசயN சா0Tத பழBக மா)oகqB3> உ4வாB3I உK)ெமாgக>, 
உளI சா0Tத Uைச8ப3)கைள =கlI Uைரவாக கZ[8பாLNலாமN மா2KவதாN, அவ0க> 
சmைடM[வத23I ெகாைல ெச$வத23I காரணமாக Uளh3Q*றன. அத* yற3 தா* ெச$த 
ெசய_B3 அவ0க> எ)0.ெசயலா2KவதாN, பயI அவ0கைள மன)* இTத yoUN yL(e 
ைவBQறe. மன)* ஒ4 Uைச8ப3)MN இ4Te இ*ெனா*KB3 ெசNவe எ*றாN, அLமன)N 
X)ய மா)oக> உ4வா3I ேபாe, {mடகாலI பழBக8பZட மா)oகைள அg(e, ~ரைமl 
கால(ைத சT)8பத23 =க8ெபoய e;.சN ேதைவ8ப[I. இe அLமன)* மா)oகைள 
மா2Kவe ப2jயதா3I. இe ஒ4 சB). உhக> மன)* மா)oகைள {hக> மா2றலாI. அைத 
:ய25 ெச$e பா4hக>. அe கLனமாக இ4Bகாe. ¶ஒnெவா4 நாqI நாI நமe எmணhக> 
ம2KI உண0lகqட* உK)ெமாg எ[(eBெகா>QேறாI, நாI பய*ப[(eI வா0(ைதக> இTத 
மா)oகைள aைல8ப[(eQறe. ஆனாN உ2சாகcZ[I தனe :தN ஒ@Bக)0கைள 
உ>@4B3I ஒ@ ெவ@8ப[(த( ெதாடh3Iேபாe, நமe அLமன)N இ4Te ெமeவாக 
ெவ@8ப[I நமe  வா0(ைதக> ம2KI நமe எmணhகqB3> X)ய ேந0மைறயான சB) 
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ஒ4 உK)ெமாg ஒnெவா4 நாqB3I மன�)யாக மா)oக> ம2KI மனaைலகைள உ4வாBQ 
உhக> வாdBைகைய மா2றB�[I, ம2KI அத* yற3 {hக> :*ேனKb0க>. ஒnெவா4 
நாைளuI உ2சாக(eட* ெதாடhக இேதா ஒ4 எ[(eBகாZ[. “நா* இ8ேபாe ஆ*\க சB)M* 
ஓZட()23 தயாராக இ4BQேற* ம2KI அ)N நா* இ*ைறய )ன()* அ)கமான ம)8y23oய 
நடவLBைககைள மனதாN உண0Qேற*. எனe ேசைவ 7யநல=*j இ48பதாN, நா* ெச$uI 
ேவைல அழகாக, ஆ2றN aைறTe =க8ெபoய தாBக(ைத ஏ2ப[(த ேதைவ8ப[I அைன(e 
க4UகqI இ4Bகேவm[I எ*பத2காக Uaேயாக(eB3 X)ய கதlகைள )றBQறe.” ஒ4 
5jய க@மmைண ேபால அLமன)N :()ைரைய ஏ2ப[(த :LuI. இTத :()ைரக> 
உண0l>ள மன)N இ4Te அLமன()23 ெசN_I ம2KI அ)N மா2றI ஏ2ப[I வைர 
அ)0TeBெகாm[ இ4B3I. ெம$zஞானI எ*K நாI அைழB3I இய_ண0l மனI, அLமன)* 
பாைதக> )றTe இ4B3Iேபாe, அLமனI cலமாக ேவைல ெச$Qறe. அதனாN அLமன)N 
:()ைரகைள உ4வாB3I ேபாe, எ)0மைற தைடகைள உ4வாBகாமN ேந0மைற பாைதகைள 
உ4வாB3வ)N கவனமாக இ4Bகேவm[I. {hக> உhகளe ெசாTத உK)ெமாgையuI 
எtதலாI, ஆனாN அe எ8ேபாeI ேந0மைறயாக, கவனமாக ேத0Tெத[Bக8பZட வா0(ைதகளாக 
இ4Bகேவm[I. ¶எmண()* சB) =கlI வ_வாக இ4B3I, ஆனாN அe 3KQய காலI 
மZ[ேம வ_வாக இ4B3I. 7யaைனl அjTத aைலைய உண0.5M* சB) UgBக. ெச$Qறe. 
உதாரண()23 நாI இ8பLேயா4 உK)ெமாgைய \m[I \m[I ெசாNலலாI: “எனe 
ேதைவக> அைன(eI எ8ேபாeI |0()யா3I.” ம2KI \m[I, “எனe ேதைவக> அைன(eI 
எ8ேபாeI |0()யா3I,” எ*K ெசாNலலாI. இTத உK)ெமாgைய :த^N ெசாN_I ேபாe, 
நமB3 5jதளl ெதoTe இ4Tதe. ஆனாN, அTத வா0(ைதக> எைத 3jBQ*றன எ*பைத ப2j 
நமB3 மன)N உண0l8|0வமான காZ5 ெத*ப[I வைர, உhகqB3> இ4B3I ஆ*மாU* 
எNைலய2ற சB)கqட* ெதாட0Xெகா>ள ேபாeமான ஆழI ெச*றைடயாததாN. அைவ நமB3 
எைதuI ெத@lப[(eவ)Nைல. ¶உK)ெமாgM* லய()G> �ைழT)[hக>. இe அLமன)N 
வ_வான உண0lக> ம2KI ஆdTத :()ைரகைள ஏ2ப[(eQறe. ஒnெவா4 வா0(ைதB3I ஒ4 
3j8yZட அ)0l UQதI இ4BQறe. க2பைனைய காZL_I உண0.5B3 வ^ைம அ)கI. § 
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உK)ெமாgMN இ4B3I ஒnெவா4 வா0(ைதuI அjl8|0வமாக உhகqB3 3j8yZட 
அ0(த(ைத தTதா_I, அe :Lைவ எnவாK தரேவm[I எ*K {hக> U4IXQ�0கேளா அnவாK 
வா0(ைதM* அ)0l UQதI உhக> மனைத )48)8ப[(தாe. இத23 மா2K ம4Tதாக 
உK)ெமாgகைள இnவாK பய*ப[(தலாI. “எனe ேதைவக> அைன(eI எ8ேபாeI 
|0()யா3I,” எ*ற உK)ெமாgைய \m[I ெசாN^, உhக> ேதைவக> அைன(eI Qைட(த 
yற3 {hக> எ8பL உண0Q�0க> எ*பைத உண4hக>. {hக> இTத உண0ைவ கm[yLB3I 
வைர, உK)ெமாg ேவைல ெச$யேவm[I எ*K {hக> எ)0பா0BகB�டாe. உhகqைடய 
ேதைவ |0()யா3I ஒnெவா4 :ைறuI, உhகqB3> ஒ4 3j8yZட உண0.5 உ4வாQறe. 
{hக> உK)ெமாgைய எ[(eைரB3I த4ண()N, அேத உண0.5ைய {hக> உணரேவm[I. 
அTத த4ண()N உhகளe தi8பZட இய_ண0lB3 ஒ4 வgைய )றT)[hக>, அத* வgயாக 
எNலா நNல UஷயhகqI வ4I. இTத மனaைலMN ஒ4வ4B3 உ(ேவகI ம2KI மனஉK) 
இ4B3I. இTத இய_ண0U* cலI தா*, ப)ேனா4 ம; ஐIப(e ஒ*பe a=டI ம2KI 
ஐIப(e ஒ*பe UனாLMN ஒnெவா4 ேதைவuI |0()யாQறe. ¶அ[(த :ைற உhக> 
ேதைவக> அைன(eI |0()யா3I எ*K உhகளe உM0சB)MN உ>ளா0Te இ4B3I 
cலhக@N இ4Te :tைமயான உண0.5கைள ெபKIேபாe, அைம)யாக இTத உK)ெமாgைய 
\m[I ெசாN_hக>: “எனe ேதைவக> அைன(eI எ8ேபாeI |0()யா3I.” அேதசமய()N 
ஒnெவா4 :ைற ேதைவ |0()யா3I ேபாeI, எNலாI உ>ளடBQய ஒ4 உZXற சாZ5uட* 
5T)(e, க2பைன ெச$e, ஆழமாக உண0T)[hக>. இe  ஒ4 உK)ெமாgைய ெவ2j 
அைடய.ெச$uI அ4>ஞான இரக5யI ஆ3I.  ¶உK)ெமாgக> 5ல சமயI ேவைல ெச$Qறe, 
5ல சமயI ெச$வ)Nைல எ*K பல0 ெசாN_வைத ேகZL48�0க>. உK)ெமாgக> ஏ* 
5லசமயhக@N ேவைல ெச$வ)Nைல? ஏென*றாN ஒ4 =க8ெபoய Ug8Xண0l, க2பைன 
ம2KI 5jதளl Ug8ைப ெப2ற உண0lட* இ4B3I ஒ4 மனaைல சா0Tத த4ண()N, 
அLமனI உK)ெமாgைய ெபKQறe. ஆனாN ஒ4 உK)ெமாg ேவைல ெச$யாத 5லசமயhக@N,  
அ(eட* Ug8Xண0l, க2பைன அNலe உண0.5 ெதாட0yN இNலாமN வா0(ைதக> மZ[ேம 
ெதாட0yN இ4B3I. உண0.5 அNலe க2பைனMNலாமN உK)ெமாgைய \m[I \m[I 
ெசாN_Iேபாe, வா0(ைதக@* அ)0lக> அத* ேநாBக(ைத அLமன)N ப)l ெச$யாததாN, 
அnவ8ேபாe எ)0மைற :Llக> ேதா*KI. ¶இேதா இ*ெனா4 உK)ெமாg: “நா* எனe 
உட^* 34.” {hக> தா* உhக>  உட^* 34 எ*ற உண0lட* உZகா4hக>. உhக@டI 
\m[I \m[I, “நா* எனe உட^* 34,” எ*K ெசாN_hக>. இi அைம)யாக, எைதuI 
ேயா5BகாமN, உhகைள உhக> உட^* 34வாக உண0Te க2பைன ெச$uhக>. உhக> �ல 
வாகன()* இயB3னராக இ48பe {hக> தா* எ*பைத உmைமMN ெதoTeBெகா>qhக>. 



“நா* எனe உடN, எனe மனI ம2KI எனe உண0.5க@* 34,” எ*Qற அ[(த உK)ெமாgைய 
\m[I \m[I ெசாN_Iேபாe, இTத வா0(ைதக> எைத ெசாNQ*றன எ*பைத சoயாக 
உண0Te க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அத* yற3, “நா* எனe உடN, எனe மனI ம2KI 
எனe உண0.5க@* 34,” எ*K \m[I \m[I ெசாN^BெகாmL4B3I ேபாe, {hக> 
இK)MN எeவாக U4IXQ�0க> எ*பைத சoயாக க2பைன ெச$e உண0TeBெகாm[ 
இ4hக>, ஏென*றாN {hக> த2ேபாe எைத உ4வாB3Q�0கேளா அைத(தா* {hக> 
எ)0கால()N உ4வாB3b0க>. § 
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இTத பழhகால தT)ரI ெலள�க ெபா4Zகைள ேசகo8பத23 ெப4Iபா_I பய*ப[(த8ப[Qறe. 
ெலள�க ெபா4Zக@* \e இ4B3I ஆைசக> ெப4Iபா_I வ_வானe எ*பதாN, இTத 
Uஷய()N உK)ெமாgக> ெசய2ப[I, ம2KI ஆ*\க Ug8Xண0ைவ8 ெபKவைத Uட 5je 
5ற8பாக ெசயNபடலாI.  
உhகqB3 ஏதாவe ஒ4 ெபா4@* ேதைவ ஏ2பZ[, அe உhகqB3, உhக> 3[Iப(eB3 
ம2KI உhக> நmப0கqB3 மZ[I நNலe ெச$வதாக இ4TதாN, உK)ெமாgM* சB)ைய 
பய*ப[(eவத* cலI, ெவ@8Xற()N இ4B3I ஏதாவe ஒ4 பாைத cலமாக, உhகளe ேதைவ  
எ8பL Uைரவாக ெவ@8ப[Qறe எ*பைத கவiuhக>. ஒ4 ெலள�க ெபா4@* ேதைவMN 
இ4Te ஆைசைய கவனமாக ேவKப[(ehக>. ெலள�க ஆைசகைள ெவ@8ப[(eவe 7லபI, 
ஆனாN ஆைசக> aைறேவKவதாN எ*ன Uைளlகைள ஏ2ப[(தB�[I எ*பத23 
ெபாK8ேப2பe எ@தானe அNல எ*பதாN, ஆைசக> பயhகரமானைவ. அதனாN தா* 
5லசமயhக@N மBக> உK)ெமாg cலI ெலள�க உைடைமகளாN ஈ0Bக8பZ[, தhக> வாdUN 
ஏ2ப[I 5BகலாN அவ)8ப[Qறா0க>. அவ0க> தா* ஆைச8பZட உைடைமகைள 
ைவ()48பத2கான :t ெபாK8ைபuI XoTeBெகா>ளாததாN இe நடBQறe. ¶ஒ4 ெலள�க 
ேதைவB3 உதாரணமாக, தனe ேதைவகqB3 ேபாeமான பணI ைவ()48பைத ெசாNலலாI. 
மiதi* ஒnெவா4 ஆைசB3 இNலாUZடா_I, மiதi* ேதைவைய |0() ெச$ய ேபாeமான 
பணI இ48பதாக உண0ைவ உ4வாBQ க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அத* yற3:”எனe 
ேதைவக> அைன(ைதuI |0() ெச$ய எ*iடI ேபாeமான பணI எ8ேபாeI இ4B3I,” எ*K 
இTத உK)ெமாgைய ெசாN_hக>. அைத ஒ4:ைற \m[I ெசாN_hக>. இ8ேபாe 
உK)ெமாg ெசாNவைத aK(ehக>. உhகளe ஒnெவா4 ேதைவB3I ேபாeமான 
பண8XழBக()23 எnவாK தயாராக இ4Bகேவm[I எ*K அைம)யாக உZகா0Te, 
XoTeBெகாm[, க2பைன ெச$e அத* yற3 உண0T)[hக>. அTத உண0ைவ ெப2j[hக>! 
ஆரவாரமான, கmcL(தனமாக, ெவ@ேய ெச*K சTேதாஷமாக அGபUB3I உண0வாக 
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இNலாமN, அe ஒ4 பாeகா8பான உண0வாக இ4BQறe. இe மன)* Uேவகமான மனaைலMN 
இ4Te உ4வான அைம)யான, பாeகா8பான உண0வா3I. ¶நாI இTத உண0ைவ \m[I 
பா0BகலாI: “எனe ேதைவக> அைன(ைதuI |0() ெச$ய எ*iடI ேபாeமான பணI எ8ேபாeI 
இ4B3I.” உhகளe ம2KI உhக> 3[Iப()* ஒnெவா4 ேதைவையuI |0() ெச$ய 
உhக@டI பண(ைத இ4Bக.ெச$uI வgக> ம2KI வ4வா$கqB3, உhகைள தயா0 aைலMN 
ைவ()4Bக உK)uட* இ4hக>. உhக@டI த2ேபாe>ள பண(eB3 5றTத :ைறMN 
பண(ைத ஒeB3வத23 தயாராக இ4hக>. “UரயI ேவmடாI, U48பI ேவmடாI,” எ*ற 
ெநj:ைடuட* வாdT)[hக>. உhக> வா$ெமாgM* அ)0lக>, இTத உK)ெமாgM* 
அ)0lக> உhக> :tவத23I அைழ8X U[(தeI, உhகqB3> {hக> பாeகா8பாக 
இ48பைத Uைரவாக உணர(ெதாடh3b0க>. உhக@டI இ4B3I பண(ைத இ*K அ)க 
கவன(eட* ைகயாள( eவh3b0க>, ம2KI எ)0பாராத ஆBக8|0வமான cலhக@N இ4Te, 
அபo=தமான ெசNவ(ைத Uைரவாக ஈ0Bக( ெதாடh3b0க>. X)ய 5Tதைனக>, X)ய மBக>, 
X)ய வா$8XBக>, எ)0ேநாBQM48பவைர ஏ2KBெகா>ள தயாராக இ4Te, உhகqைடயதாக 
அjU(த ெசNவ(ைதB ைகயாள தயாராக இ4hக>. § 
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9ைலயாo,#ப. அவUய+  

{hக> பலUதமான காரணhகqB3 பNேவK உK)ெமாgகைள எtதலாI, ஆனாN அைவ சB) 
வா$Tதe எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>.  அத* வா0(ைதகைள கவனமாக 
ேத0Tெத[Bக ேவm[I, ம2KI உhக> ஆ*\க வாdBைகைய ேமIப[(eவத2காக மZ[ேம அைத 
பய*ப[(த ேவm[I. இe பயG>ளதாக இ4Bக, ெதாடBக()N ஏt நாZகqB3I, காைலMN 
ஐTe a=டhக>, ம)யI ம2KI மாைலMN ஐTe a=டhக> எ*K )Zட=Z[Bெகா>qhக>. 
{hக> UைளUB3I பல*களாN ஆ*\க �)யாகlI, உண0.5 �)யாகlI, ெலள�க உைடைமக> 
�)யாகlI கmL8பாக பய*ெபKb0க>. “நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*,” எ*ற 
உK)ெமாg cலI மாெப4I உண0l8|0வமான பாeகா8X QைடBQறe ம2KI அe 
உண0l>ளைத மZ[மNலாe அLமன)* உ>qண0l அ.சhகைள அைம)8ப[(), ஆ*\க 
சB)M* ஒ4 உ>ேநாBQய வ4ைகைய அLமனI வgயாக உடேன ெகாm[வTe, 7யaைனU* 
UoவாBக()* cலI மனI :tவeB3I அைம) ம2KI மனaைறைவ த4Qறe. ஆ*\க சB)ைய 
உண0l>ள கZ[8பாZL* cலI நமe 7யaைனைவ UoவாBகI ெச$uI ேபாe, நமe இயNபான 
3ண()23> X)ய பmXக> ம2KI வா$8XBகைள8 ப2j நாI ெதoTeBெகா>QேறாI. ேம_I 
நமe )னசo வாdBைகMN இ4B3I yர.சைனகqB3 &0l காmபத23 மZ[மNலாe, நமe 
ெசாTத மன)* உ>@ட()N இ4Te ஆBக|0வமான &0lகைள ெபKவத23, )யான()* ேபாe 
அNலe இய_ண0l மனைத உண0lட* பய*ப[(eI ேபாe a0வQBகB�Lயதாக, நமB3> 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_22.html%23para-5


இ4B3I அjU* உலகhகைள ப2j நமB3 ெதoயவ4I. ¶{hக> உhக@டI, “நா* த2ேபாe 
ந*றாக இ4BQேற*,” எ*K உhக@டI ெசாN_Iேபாe, உhக> மன)* சB)கைள உடனLயாக 
ஒ*K ேச0BQ�0க>. அைன(e Uதமான பயI, கவைலக> ம2KI சTேதகhக> {h3Q*றன. 
ஆ*\க சB)M* வ4ைக அLமன)N aரIy, உhக> உM0சB)MN வ_வான பாeகா8y* 
உண0l UயாyBQறe. “நாைள காைலMN Ug(ெதtI ேபாe வ^ைம aரIy, ஆBக8|0வமான 
eL8Xண0lட*, yரபzசeட* ெபா4T)ய aைலMN இ48ேப*.” இைத {hக> பல:ைற 
ெசாN^Bெகா>qI ேபாe, உhக> உட_B3> ஆ*\க சB), உM0 சB) நக0Te ெசNவைத 
உண4hக>. ஆBக|0வமான சB) aரIy, ெசg8பான ம2KI உ4வாB3I ஆைசuட* அ[(த நா> 
காைலMN Ug8�0க>. உhக> மன)N இ4Te yர.சைனகqBகான &0lக> உடனLயாக 
ெவ@8ப[I. உhக> அLமன)N பல ஆm[களாக ப)N QைடBகாமN இ4B3I ேக>UகqB3 
&0lகைள கm[yL8�0க>. “நாைள நா* ஆBக|0வமாக, eL8Xண0lட*, yரபzசeட* 
ெபா4T)ய aைலMN இ48ேப*,” எ*K ஒ4 பBத* தனe மனைத கZ[8ப[()ய yற3, உடேன 
மனைத ஆBக8|0வமாக இ4Bகேவm[I எ*K கZடைளM[I ேபாe, அNலe அத23 ஒ4 கால 
வரIைப a0ணMB3I ேபாe, அவரe மனI அLப;TதாN, மன)* இய_ண0l சB)க@* \e 
உண0l>ள கZ[8பாZைட அவ0 அைடTeU[Qறா0. அவ0 எ8ெபாt)_I =கlI சoயாக 
இ4BQறா0.§ 
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அைன-. அkதL+ உHகm/Z( இ,/SIற.  

“நா* எeவாக இ4Bக U4IXQேறேனா, அeவாக இ48ேப*. நா* எைத ெச$ய U4IXQேறேனா 
நா* அைத ெச$ேவ*.” இTத இரm[ வ^ைமயான உK)ெமாgகைள \m[I \m[I ெசாNவத* 
cலI உhக> அLமன)* சB)கைள இடமா2றI ம2KI மK~ரைம8X ெச$e, உhகqB3> ஒ4 
மாெப4I உZப3)ைய உ4வாB3hக>. ஆ*\க சB)கqட* பo.சயமாQ, 7யaைனU* 
சB)கைள உhக> அLமனI வgயாக ெவ@ேய ெகாm[வா4hக>. இe அTத உண0l {hக> 
எeவாக இ48பதாக ெசாNQ�0கேளா, அTத  ேந0மைறயான, ேநரLயான, உ2சாகI ம2KI ஆ2றN 
aைறTத, ஆBக8|0வமான ஆ2ற^* உண0ைவ உ4வாB3Qறe. உhக> இய_ண0l மனI இைத 
உhகளe உண0l>ள மனI வgயாக a�yBQறe, இைத உண0.5க> cலமாக மZ[மNலாமN, 
உhக> பhைக :tைமயான அ*X ம2KI பாeகா8Xட*, “நா* எeவாக இ4Bக U4IXQேறேனா 
அeவாக இ48ேப*” ம2KI “நா* எைத ெச$ய U4IXQேறேனா நா* அைத ெச$ேவ*” எ*Qற 
ேந0மைறயான மனஉK)ைய ெசயல8ப[(eவைத காm�0க>. ஆ*\க சB) உhக> உடN 
:tவ)_I Uயாy8பைத உண4hக>. {hக> உhக> அjBைகM* பாeகாவலராக இ4Te, 
அைத உhக> அLமன)23> ஏ2KBெகா>Q�0க>. நாZக> ெசNல ெசNல, {hக> அ)க 
ஆBக()றGட* இ4Te ஆ*\க எ)0கால(ைத ப2j அ)க உண0l>ள Ug8XடGI 
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இ48�0க>. இTத வாdBைகBகான உhகளe ஆ*\க எ)0கால(ைத கm[yLuhக>. ¶அைன(e 
அjத_I அவ4B3> இ4BQறe எ*Qற மாெப4I Uஷய(ைத பBத* XoTeBெகா>ள ேவm[I. 
அதனாN அTத அjைவ ெவ@ேய ெகாm[வ4வத23 உhகqB3> இ4B3I ெம$zஞான 
ப>@B3 ெசN_hக>. இைத ெச$வத23, உhகqB3> நIyBைகuட* இ4hக>. 
உhகqB3> நIyBைகuட* இ48பத23, பய=*j இ4hக>. பய=NலாமN இ48பத23, 
உhக@டI, “நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*,” எ*K உhகqB3 ெசாN^Bெகா>qhக>. 
இe உhகைள உடனLயாக இhேக-ம2KI-இ8ேபாe 7யaைனU23 ெகாm[ வTeU[I. உhக> 
உட_B3> ஆ*\க சB) Uயாy8பைதuI, உhக> இய_ண0l மனaைல 7K7K8பாக 
இ48பைதuI {hக> உண0b0க>. {hக> அjய8பZட அைன(ைதuI அjTதவராக :t 
நIyBைகuட* :*ேனKhக>. ெலள�க உலகI, மBக@* உண0l8|0வமான உலகI  அNலe 
அவ0களe மன)N எ*ன நடBQறe எ*பைத8ப2j அjTதe அைன(ைதuI {hக> அjb0க> 
எ*பe அத* ெபா4@Nைல. எTத ஐய8பா[I இNலாமN, 5வெப4மGட* ஐBQயமாவத23 
அைன(e cலhக@* cல(ைத {hக> ெந4h3வைதuI, எNலா ஆ*மாBக@* :Lவான 
U)ைய {hக> XoTeBெகாmடைதuI இe 3j8y[Qறe. ¶மBக> ெவ>ள()N இ4Te 
தi(e a*K உmைமMN ஏதாவe ெச$பவ0க>, ம2KI ம2றவ0க@* ந*ைமBகாக ஒ4 
ஆBக8|0வமான வாdBைகைய  வாdபவ0களe வாdBைகMN ஆ*\க U) ெவ@8ப[Qறe. இTத 
இK) உK)ெமாg ஒ4 பழhகால உmைமைய உK)8ப[(eQறe ம2KI இைத �h3வத23 
:*XI, காைலMN எtTத y*XI பல:ைற ெசாNலலாI: “நா* உடN, மனI ம2KI உண0lக> 
இNைல. அைவ அைன(eI வgயாக பா$Te ெசN_I எNைலய2ற சB)M* ஓ[களாக அைவ 
Uளh3Q*றன. நா* தா* அTத சB). நா* தா* அத* cலI. நா* 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாவைத ேநாBQ ெச*KBெகாm[ இ4BQேற*.” § 
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கைடவாச ைலBகZLB காைல எt8y 
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கலTத உM4ட* காலI அjMN 
கலTத உMரe கா^* ெந4Bகh 
கலTத உMரe காலe கZL2 
கலTத உM4டN கால:I a23ேம.§ 
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எ";பாராத fைளnக(  

இTத கால()N நIyBைகய2ற மனaைலக> பலைர பா)BQ*றன. அவ0க> உண0.5B 
ெகாTத@8X ம2KI yர.சைனக@N 5BQBெகாm[, அ)^4Te எ8பL ெவ@ேய வ4வe அNலe 
அவ0க> எTத aைலMN இ4BQறா0க> எ*பைத8ப2j :tைமயாக ெதoயாமN இ4BQறா0க>. 
இTத மனaைல ெப4Iபா_I நாZக> ெசNல ெசNல ேமாசமைடTe நரIyயN yர.சைனக> 
ம2KI மனநல ேகாளாKகைள ஏ2ப[(eI, ம2KI இைத )யான()* எ@ைமயான பM25 cலI 
aவ0() ெச$யலாI. உண0l>ள aைலMN மZ[=NலாமN அLமன)_I இ4B3I 
உள8ேபாராZட()* வைலMN வாdவ)N )48)யாக இ48பவ0க>, )யான()ேலா அNலe அத* 
அL8பைடயாக Uளh3I: ஒ4:க.5TதைனMேலா ேத0.5 ெபற:Lயாe. ஆனாN தனe மனைத 
கZ[8பாZ[B3> ெகாm[ வ4வத23, அதGட* ேபாராட(த3Tத Uேவக(eட* இ4B3I நப0, 
)யான()* :BQயமான பM25ைய க2KBெகா>வா0. )ன:I உண0l>ள மன)N 
3LBெகா>qI 5Bகலான rdaைலக@N இ4Te U[ப[வத23, )ன:I காைல ம2KI 
மாைலMN இTத பM25ைய ஒ4 5ல த4ணhக> ேம2ெகா>வe ேபாeமானதாக இ4B3I. 
ெதாட0Te )யான(ைத பM25 ெச$e வ4வதாN, 7யaைனU* உய0Tத aைலக@N வாdவத23 
அGம) Qைட(e, 5ல வ4டhக> கg(e  சாZ5 ம2KI XலGண0l வ_வைடQறe. ¶)யான(ைத 
ெதாடh3பவ4B3I, உய0aைலMN இ48பவ4B3I, ஞாேனாதய பாைதMN ெசN_Iேபாe 
ஒ4வரe இயNபான 3ண()* ஒnெவா4 பாக(ைதuI எ)0ெகாm[ அதGட* சமரசI 
ெச$யேவm[I எ*பதாN, ெப4Iபா_I எ)0பா0(தைத காZL_I அ)கமான எ)0பாராத 
Uைளlக>, ம2KI ெப4Iபா_I அ)சயhக> கா()4BQ*றன. வாdBைகM* அGபவhக> 
ெபா4(த=NலாமN இ4T)4TதாN இைவ கLனமாகlI அNலe வாdBைகM* அGபவhக> 
ெப4Iபா_I வச)கரமாக இ4T)4TதாN ஒ8�ZடளUN இைவ எ@தாக இ4BகB�[I. 
)யான()* எTத எt.5ைய நாI சT)Bக ேவmLM4B3I? இe ஒnெவா4 அGபவI ப2jய 
aைனவாகlI அதGட* ெதாட0Xைடய உண0.5யாகlI அLமன)N ப)uI வாdBைகM* 
சIபவhகqBகான எ)0Uைனக> ஆ3I. இTத வாசனாBக> எ*Qற ஆழமாக ப)Tத :()ைரக>, 
வழBகமாக அடBகI ெச$ய8பZ[, அ[(த ெஜ*ம()N அNலe அத23 அ[(த ெஜ*ம()N 
ெவ@வத23 கா()4BQ*றன, ம2KI அைவ ெப4Iபா_I &Uரமான )யான(ைத ெதாடhQயeI 
எ)0பாராத த4ணhக@N வ4Q*றன. )யான()* சB) எ*Qற ஆ2றN அவ2ைற ெவ@M[Qறe. 
&Uரமான )யான()N இ48பவ4B3 ஒ[Bக8பZட இரக5யhக> அNலe எ)0ெகா>வத23 அ)க 
வ4(தI த4I  aைனlக> எ*K எelI இ4Bக :Lயாe. ஒ4வ0 3j8yZட 5ல சhகடமான 
அNலe 3ழ8பமான aகdlகைள “ஏ2க மK(தாN” இTத அGபவhக> அ.சI அ@8பதாக 
இ4BகB�[I.¶உhகqB3> எt.5 ேதா*KI ேபாe, உட^N இ4B3I சB)M* cலI 
இைறவiட()N இ4BQறe, எmண()* காZ5கைள அைடயாளI காணைவB3I மன)* ஒ@ 
தனe cல(ைத இைறவiட()N ெகாm[>ளe, ம2KI |0வ ெஜ*ம()ேலா அNலe இTத 
ெஜ*ம()ேலா ஒ4வரe ெசாTத பைட8பாக இNலாதe நடBக:Lயாe ம2KI இeவைர நடTதeI 
இNைல எ*ற ஆழமான உZXற அjத_ட*, அe அTத ேபா^ கடNநாக(eட* சmைடM[I.  



ேவத()N இ4B3I ெம$யjU* eைணuட* இ48பதாN, :*X அைட(e ைவBக8பZL4Tத 
அGபவhக@* aைனlகqட* ெதாட0Xைடய உண0.5களாN நIைம bd(த :Lயாe. அைவ 
உhகைள ேநாBQ வ4Iேபாe, அைம)யாக உZகா0Te கடTத கால()* XmபZட உண0lக@* 
உண0l8|0வமான :()ைரகைள ஒ4 காQத()N எt) அைத எo(eU[hக>. கடTத கால(e 
38ைபகளான, ெவ@8பZட வாசனாBக> &MN சாIபலாவைத பா08பேத ஒ4 =க8ெபoய 
U[தைலயாக இ4B3I.§ 
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அGபவI ெப2ற )யாi, க0மUைனM* ஒnெவா4 5Bகைல அUdBக எ[B3I :ய25MN, 
த*ைன ெவ@8ப[(elI, தனB3> இ4B3I &h3 UைளUB3I ப3)கைளuI நா[Qறா0. 
ெதாடBக aைலMN இ4B3I )யாiM* அLமன)N, அவரe மQd.5ய2ற எmணhக> \m[I 
உ4வாBக8பZ[, சாT)M* \e );Bக8ப[வதாN, அவ0 அ)0.5யைடTe )யான8பM25ைய 
தU0BகlI ேயா5BQறா0. இTத த4ண()N பல0 )யான(ைத :tவeமாக aK()UZ[, 
aIம)ைய ெபKவத23 நbன வாdBைகM* கவன.5தறNகைள ேநாBQ தனe கவன(ைத 
)48Xவா0க>. ஆனாN ஆ*\க வள0.5M* காரணமாக உmைமயான )யானI நடBQறe. :t 
ஈ[பாZL* ேயாகமாக Uளh3I பB)M^4Te ெவ@வ4I )யான பM25க@* ேபாe, நாI 
பoணாம வள0.5ைய ெபKQேறாI. இTத aைலமா2றI ஒ4 அjlண0l அNலe ெபாteேபாB3 
நடவLBைகயாக ேத0Tெத[Bக8படாத, கடTதகால(e நNல க0மUைனகளாN UைளQறe. 
ெவ@8Xற வgபாZLN இ4Te உZXற வgபாZL23 aைலமா2றI ெபKI ேபாe, பBத* 
சTேதாஷமாகlI aயாயமாகlI அைன(e &ய க0மUைனகைள எ)0ெகாm[ :*ேனறேவm[I. 
¶ெம$யான )யான aைலMN உZகா0Te இ48பவ0, |=MN இ4Te :*¡K அL உயர()N, 
தளராத கIyயாN ெச$த வைலM* உதUMNலாமN கM2jN ெதாhQBெகாm[ ெசN_I 
கைழB�(தாLைய காZL_I அ)க eL8Xண0lடGI கவனமாகlI இ4Bகேவm[I. இவ0 
ேசா0வாக இ48பதாN, தனe மனைத அைலய அGம)BQறாரா? இNைல, அவரe ஒnெவா4 தைச 
ம2KI தைச நா�I, ஒnெவா4 எmண:I, அவ4B3> இ4B3I ஒnெவா4 உண0lI அவரe 
:tைமயான கZ[8பாZLN இ4BQ*றe. இதனாN மZ[ேம அவ0 தனe கZ[8பாZைட பராமoBக 
:LuI ம2KI இe |=B3 அLMN இ4B3I பாதாள ேலாக()23 அவ0 ெசNவைத  த[BQறe. 
�ல உடைல ேநாBQ, ெவ@8Xற ஒ@கைள ேநாBQ, கடTதகால எmணhக> அNலe எ)0காலB 
கவைலகைள ேநாBQ தனe கவன(ைத அh3I இh3மாக அைலபாய UடாமN, எ8ேபாeI 
Xiதமான தனe ஆ*மாU* உM0சB)uட* த*ைன அைடயாளI காmப)N நாZடI ெச_(), 
அவ0 தனB3 34வாக Uளhகேவm[I. ¶)யானI ெச$uIேபாe, கைழB�(தாLMடI இ4B3I 
ெசயNேநாBக()* அேத &Uர(ைத {hக> உண0b0க>. உhக> ெசயNேநாBக(ைத அைடuI 
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வைர உhக> உM0சB)MN இ4B3I ஒnெவா4 அ�lI eL8Xண0lட* இ4Bகேவm[I, 
ஒnெவா4 உண0.5uI கZ[8பாZLN இ4Bகேவm[I, உhக> மன)* \e த*ைன 
);(eBெகா>ள aைனB3I ஒnெவா4 எmண(ைதuI தU0Bக ேவm[I. :*¡K அL 
உயர()N இ4B3I  மiத*, தனB3 எ)ராக கா2K பலமாக b7வைத உண0TதாN, தனe 
a.சயம2ற aைலMN சமaைலuட* இ4Bக wK மடh3 அ)கமான மனஉK) ம2KI 
ஒ4:க.5Tதைனைய பய*ப[(த ேவmLM4B3I. அைத8ேபாலேவ, )யானI ெச$uIேபாe 
உhக> மனI ஒ4 3j8yZட ெபா4> அNலe 5Tதைன \e &Uரமான கவன(eட* இ4Tதா_I, 
உhக> கவன(ைத )ைச()48ப ஒ4 எmணI எ)0(e வ4வைத {hக> காணலாI. அTத 
எ)0(e வ4I எmணI உhக> அLமன)N இ4Te வ4I ஒ4 கா2றாகlI இ4BகலாI. அ8ேபாe 
எ)0(e வ4I எmணhகைள UலBQ, உhக> சமaைலைய ~03ைலBக ேபாeமான 
சB)MNலாமN இ4Bக, உhக> ஒ4:க.5TதைனM* \e அ)க :ய25 ேம2ெகா>ள ேவm[I. 
¶)யான aைலMN �ைழuIேபாe, கடTதகால()* அLமனI ம2KI aகdகாலI ம2KI எ)0காலI 
ெதாட0பான ெவ@8Xற Ug8X aைலuட*, சாZ5 ெதாட0Te ஒ4 ேபாராZட()N 5BQM48பைத 
காணலாI. அGபவI ெப2ற )யாi, தா* கmகா;8பாளராக Uளh3I Xiதமான சாZ5 
எ*பைத க2KBெகா>Qறா0. ஒ4:க.5Tதைன {mடேநரI aைல(e இ4B3Iேபாe, அவ0 
மன)* இய_ண0l aைலயான ெம$zஞான aைலB3> ெசNQறா0. இe இK)யாக ம0ம(ைத 
ெவ@.ச()23 ெகாm[வ4வத23, அவ4B3 ேபாeமான சB)ைய ெகா[BQறe. உM0சB)M* 
ஒ4hQைணTத ஒ4:க.5Tதைன aைலைய ெபKவேத 3jBேகா> ஆ3I, ம2KI ஊசலாZடI 
இNலாமN, மன)* பNேவK aைலக> வgயாக U48ப()23 ஏ2ப சாZ5ைய நக0(eI 
)றைமuட* இ48பேத அTத உZXற XலGண0l aைல ஆ3I. அத* yற3 மனைத கடTe 
பரமா(eமாB3> ெசNவேத இTத |=MN இ4B3I எNலா உM0கqB3I U)யாக Uளh3Qறe, 
ம2KI அ)N பல4B3 வரUB3I ஒ4 வாdைகMN இe அைமQறe.§ 

$தISழைம  

பாட+ 80 

காAத ஈ;#$ ம)*+ க"Dய/க ச/"க(  

ஒ4வ0 தனe வாdBைகைய உண0.5|0வமான 5BகNக> இNலாம_I அத0ம ெசயNகைள 
ெச$யாமN, ஒ4 :tைமயான வாdBைகைய வாdவதாN மZ[ேம )யான(ைத தBகைவ(eBெகா>ள 
:LuI. &Uரமாக ெதாட0Te )யான()N ஈ[ப[வதாN, அe Uேராத எmணhக>, 7யநலI, 
மன)* உ>qண0l சB)கைள ெவ@ேய2j, அTத சB)க@* பாைதைய உய0aைலMN இ4B3I 
ஒ4 ஆBக8|0வமான ெசயலாக மா2KQறe. அேத சB) ெசயNபZ[ ஒ4 eறUையuI அNலe ஒ4 
பாUையuI உ4வாB3Qறe. அேத சB) அ*X ம2KI ெவK8XB3 உM�ZடI அ@BQறe. 
ஆBக8|0வமான ெவ@8பாZL* =கlI உய0Tத பாைதக@N சB) ேவைல ெச$வத23, அTத ஒ4 
சB)ைய கZ[8ப[() இயBகேவmLயe பBதனe ெபாK8பாQறe.  இTத ஆ*\க சB) 
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Ug8பைடuI ேபாe அ*X, ம*i8X, U7வாசI ம2KI தாராள மன8பா*ைம ேபா*ற Xiதமான 
3ணhக> UoவாBக(ைத  ெதாடh3Q*றன. பBத* வ_வான 7யaைனU* இTத உயoய 
aைலMN இ4B3I ேபாe, தனe ெசாTத மன)N இ4B3I எNலா பதZடமான rdaைலக> ம2KI 
ஈ[பா[கைள காZL_I, ெவ3வாக “உயoய" பா0ைவuட* அவ2ைற காண:LuI. அவரe 
எmணhக@* ெசயNபா[க> 3ைறuIேபாe, அவரe அைடயாளI ம2KI மன)* �daைலக@* 
கZ[8பாZLN இ4Te U[பZ[, உM0சB)M* அTத Xiதமான aைலMN தா* =கlI வச)யாக 
இ48பைத உண0Qறா0. :tைமயான U[தைலM* ஒ4 ஆழமான உண0l {LBQறe. ¶)யானI 
எ*பe ஒ@ ம2KI படhக@* நாடக(ைத ெதாைலBகாZ5MN காmபைத8 ேபா*றe. 
படhகqட* ெதாட0ைப ஏ2ப[()யeI, உண0.5ைய அGபU8�0க>. ஒ@uட* ெதாட0ைப 
ஏ2ப[()யeI, அைம)ைய அGபU8�0க>. இைறவiட()N ஒ@ ம2KI சB) வLவhக@* 
cலhக> உ>ளன. இ*K மாைல8ெபாt)N ெதாைலBகாZ5MN ெச$)கைள பா0B3Iேபாe, 
படhகைள காZL_I ஒ@M* \e அ)கமாக சாZ5ைய ைவ()4B3I பM25ைய ெதாடh3hக>. 
இTத பழhகால rZ7ம ஞானBகைலைய உK)uட* ெதாடhQ :*ேனKI ேபாe, உhகqB3 
aைனUN இ4T)ராத வ4(தhக>, சTேதகhக>, 3ழ8பhக> ம2KI அ.சhகைள எ)0ெகாm[ 
&0lகாmபத23, அைவ ஒnெவா*றாக ேதா*Kவைத {hக> எ)0பா0(e இ4BகலாI. வாசன 
தாஹ தT)ர(ைத ெசயNப[(ehக>: வ4(தhக>, சTேதகhக>, 3ழ8பhக> ம2KI அ.சhகைள 
:LTத வைர Uoவாக ஒ4 காQத()N எt), அTத காQத(ைத &MN எoT)[hக> அNலe 
38ைப( ெதாZLMN b5[hக>. இTத தT)ரI ெதoUB3I கடTதகால :()ைரMN இ4Te 
வ4I ெவ@}Zைட வ^uK(ehக>. ¶நாI )யானI ெச$ய ெதாடh3Iேபாe, இரm[ சB)கைள 
ப2j நமB3 aைனl வ4Qறe: ஒ*K காTத ஈ08X சB) ம2KI இ*ெனா*K க)oயBக சB). 
க)oயBக சB) எ*பe உMo* ைமய8ப3)MN இ4Te ெவ@வ4I Xiதமான உM0 சB) ஆ3I. 
காTத ஈ08X சB) எ*பe நமe �ல உட^N இ4Te ெவ@8பZ[, ம2றவ0களாN ஈ0Bக8பZ[ 
இைணய.ெச$uI காTத சB)யா3I. காTத ஈ08X சB)ையB ெகாm[ நகரhகqI, b[கqI 
உ4வாQu>ளன. க)oயBக சB) உhக> �ல உடN வgயாக, உMர�Bக> வgயாக ேதாN 
வgயாக ெச*K, இK)MN காTத ஈ08X சB)யாக மாKQறe. ¶நாI )யானI ெச$ய 
ெதாடhQயeI, இTத இ4 சB)கைள ப2jய உண0l ேதா*KI ம2KI அவ2ைற எ8பL 
சமா@8பe எ*பைத நாI ெதoTe ைவ()4Bக ேவm[I. காTத ஈ08X சB)க> அ*Xட*, 
ஒZLBெகா>qI த*ைமuட* இ4B3I. க)oயBக சB)க> ஊBகம@(e, 7(தமாக, Xiதமாக 
ம2KI உmைமயாக இ4B3I. நாI )யானI ெச$uIேபாe க)oயBக சB)கைள நா[QேறாI. § 
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நாI )யானI ெச$ய ெதாடh3Iேபாe, �ல உட^* சB)கைள நாI உ4மா2றI ெச$யேவm[I. 
நாI ேநராக :e3(தmைட a=0() உZகா4Iேபாe, �ல உட^* சB)க> உ4மா2றI 
ெபKQ*றன. :e3(தm[ ேநராகlI, தைல :e3(தmL* \e aைலயாக இ4B3Iேபாe, 
ஒ4வைர ேந0மைறயான மனaைலB3 ெகாm[வ4Qறe. இTத aைலMN இ4TeBெகாm[ 
)யானI ெச$uIேபாe, நIமாN கவைலuட*, பயTe அNலe மன.ேசா0lட* அNலe 
�hQBெகாm[ இ4Bக :Lயாe. ¶ேதா>கைள :*பBகமாக சா$(e உhக> :e3(தm[ 
ம2KI நரIX மmடலI வgயாக பா$Te ெசN_I க)oயBக சB)MN 3KB3. 72ைற 
உ4வாB3hக>. இ(தைகய rழ^N =கlI எ@தாக மன.ேசா0l ஏ2ப[வத23, த*Gட* அNலe 
ம2றவ4ட* வாB3வாதI ெச$வத23 அNலe e*ப(ைத அGபU8பத23 வா$8X>ளe. 
:e3(தm[ ேநராக a=0Te இ4Te, தைல :e3(தmL* \e aைலBெகாm[ 
இ4B3Iேபாe, நாI ேந0மைறயாகlI 7K7K8பாகlI இ4BQேறாI. எmணhக> மனI வgயாக 
பா$Te ெசNQறe, ம2KI நாI =கlI அ)கமான எmணhகைள ப2j ெதoTeBெகா>QேறாI. 
அதனாN, நமe அ[(த கZட நடவLBைகயாக, 5T)B3I ெசயைல ெச$யாமN உ4வாB3I 
ெசயைல ெச$e 5T)B3I ப3)ைய கmகா;B3I மன)* ப3)B3 சாZ5ைய நக0(eவத23, 
மன)* அjlண0l ப3)MN இ4Te சB)கைள உ4மா2றI ெச$QேறாI. ¶கZ[8ப[(த8பZட 
7வாச சB)M* cலI, மன)* அjlண0l>ள ப3)M* Uைசைய கZ[8ப[() உ4மா2றI 
ெச$ய8ப[Qறe. ெதாடBகaைல yராணாயாம ெச$:ைறMN, :தN :ைற ஒ*பe எm�I வைர 
c.ைச உ>@t(eI, ஒ4 ெநாLB3 அைத yL(eBெகாm[I, அ[(த :ைற ஒ*பe எm�I 
வைர c.ைச ெவ@UZ[, ஒ4 ெநாLB3 அைத yL(eBெகா>வe ஆ3I. 7வாச(ைத 
உ>@t8ப)_I ெவ@M[வ)_I ஒேர �ர()N கZ[8ப[(த, உ>@t8பத23 ம2KI 
ெவ@M[வத23 ஒேர எm;Bைக இ48பைத உK) ெச$eBெகா>qhக>. இத* cலI 
5T)8பைத ெச$யாமN, &Uர eL8Xண0lட*, அைம)யாக, ேபo*ப(eட* இ4TeBெகாm[,  
ேகாZபாZL* பNேவK பாகhகைள ப2j 5T)BகாமN, அைத :tைமயாக உ4வாB3I மன)* 
ப3)ைய ப2j UைரUN ெதoTeBெகா>ள உhகqB3 அGம) வழh3Qறe. இTத மன)* 
XலGண0l ப3)MN தா* க)oயBக சB)க> அ)க eL8Xட* இ4BQ*றன. அத* yற3 நாI 
)யானI ெச$ய தயாராக இ4B3Iேபாe, :e3(தmL* சB)யாக Uளh3I, 7�Iனாைவ அ)க 
சB)uட* உண0QேறாI. ¶உலQN இ4B3I ஒ4 7தT)ர 3Lமக*, த*ைன எதGடGI 
ெபா4()Bெகா>ளமN, ஒnெவா4 நா[, ஒnெவா4 நகரI வgயாக ெசNவைத8 ேபால, மன)* 
அைன(e ப3)க> வgயாக ெசN_I சாZ5M* \e )யானI ெச$uhக>. ¶)யானI 
ெச$uIேபாe சாZ5ைய தள0(), பல w2றாm[களாக எTத தடhக_I இNலாமN அைம) ம2KI 
ேபo*பI aைல(e இ4B3I அLமன)* உZXற ஆழhக@N eL8XடGI உ2சாக(eடGI 
72j()oய U[UBக ேவm[I, இNைலெய*றாN அe ெலள�க உலQ* காTத Uைச8ப3)க@N 
ெச*K அe தனe சேகாதர0கqட* சmைடM[I, அNலe அLமன)23 உ>@4B3I ஆழ()23 
ெச*KU[I. அதனாN மன)* எNலா ப3)க> வgயாக 7தT)ரமாக ெசN_I சாZ5M* \e 
)யானI ெச$uhக>. )யானI ெச$பவo* சாZ5 அத* உZXற ஆழhக@N ெசN_Iேபாe, அவ0 
தனe வ_வான மேனாபலI cலI அைத கZ[8ப[(eவதாN, இK)MN சாZ5 த*ைன மZ[ேம 



அjT)4B3I ேபo*ப aைலB3 அவைர ெகாm[ வ4Qறe. இeேவ )யானI ெச$uIேபாe நாI 
ெசNலேவmLய அ[(த ப3)யாக இ4B3I. அைம)யாக உZகா0Te, கவனமாக இ48பத* \e 
கவன(eட* இ4hக>. X)ய சB)க> உட^N aரIy, நரIX மmடலI வgயாக ெவ@வTe, ெவ@ 
உலQ23 ெசN_I. இ8பL )யானI ெச$uI ேபாe இய2ைக XiதமாQறe.§ 
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ஒ4வ0 வ_வான )யான(ைத :L(த yற3, ெவ@uலக வாdUN தனe அ*றாட வாdUN 
ஆBக8|0வமாக பய*ப[(eவத23, அe அவ4B3> ெப4மளl சB)ைய aர8y 
உ2சாக8ப[(eQறe, ம2KI ஒ4 ைமN �ரI ஓ[வத23 ேதைவ8ப[I சB) ப(e அNலe 
ப)ைனTe a=ட )யான()23 ேதைவ8ப[Qறe. )யானI :LTத yற3, ெவ@8Xற இய2ைகMN 
இ4B3I ஒnெவா4 அIச(ைதuI 7()கoBக :ய25 ெச$)[hக>. ஒ4 ந*j அNலe ஒ4 
ெவ3ம)ைய எ)0பா0BகாமN, இலவசமாக )4Iப( த4வத23 க2KBெகா>qhக>. அைன(e 
ேவைலகqI நNலைவ எ*பதாN, ேவைலM* 3jBேகாைள அைடயேவm[I எ*பத2Bகாக 
ேவைல ெச$ய க2KBெகா>qhக>. உhகளe அLமன)N “பல ந*jக>" இ48பைத காணலாI. 
ம2றவ0க@டI நாடாமN, சTேதாஷமாகேவ Uளh3I அLமன)N சTேதாஷ(ைத நா[வத23 
க2KBெகா>qhக>. ¶ம2KI )னசo  வாdBைகMN, மBகqB3 இைடேயuI மBக> ம2KI 
அவ0களe உைடைமகqB3 இைடேயuI காTத ஈ08X சB)M* இயBக(ைத �0Te 
கவiuhக>. அe மBகqB3 இைடேய 7:கமாக பா$Te ெசN_Iேபாe, அைத ஒ2Kைம 
எ*QேறாI. ஆனாN காTத ஈ08X சB) மBகqB3 இைடேய  ெநoசைலuI இtபjையuI 
ஏ2ப[() eயர(ைத உmடாB3I ேபாe, அைத வாB3வாதI எ*K அைழBQேறாI. இK)யாக, 
காTத ஈ08X சB) தனB3> அைட8பZ[ இ4B3I ேபாe, நமB3 மன)N இ4B3I ேசாகமான, 
e*பகரமான ம2KI 3ழ8பமான aைலகைள ப2j ெதoTeBெகா>QேறாI. அ8ேபாe காTத ஈ08X 
சB)ைய ெகாTத@8X எ*K அைழBQேறாI. அelI அேத சB) தா*. )யானI ெச$பவ0 உலQN 
இ4B3I காTத ஈ08X சB)கqட* தனe ப;கைள ெதாட0வத23 க2KBெகா>Qறா0. அவ2jடI 
இ4Te UலQ ெசNவைத அவ0 தU0BQறா0. வழBக()23 மாறான இடhகqI அவரe அLமன:I, 
அவ4B3 UைளயாZ[ )டNகளாக Uளh3Q*றன. ¶ULய2காைல, ம)யI, சாயhகாலI ம2KI 
ந>@ரl ஆQயைவ )யானI ெச$வத23 =கlI 5றTத த4ணhக> ஆ3I. நா*ைகuI 
ேத0Tெத[BகலாI அNலe எதாவe ஒ*ைற ேத0Tெத[BகலாI. ெதாடBக()N )யானI 
ப)ைனTe a=டhக@N இ4Te அைர ம;ேநரI வைர இ4Bக ேவm[I. எத* \e )யானI 
ெச$வe? காTத ஈ08X சB)க> தனe cலமான க)oயBக சB)Bேக ெசN_I உ[மா2ற()* \e. 
ஆசன()* :taைறவான அhக<))M* cலI, நாI �ல சB)க> ம2KI உண0l8|0வமான 
சB)கைள உ4மா2றI ெச$QேறாI. yராணாயாம()* cலI 7வாச(ைத கZ[8ப[(), நாI 
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அjlண0l சB)கைள உ4மா2றI ெச$e எ8ேபாeI 5T)(eBெகாm[ இ4B3I மாெப4I 
கனUN (Great Dream) இ4Te சாZ5ைய நக0(eQேறாI. QேரZ Z�I எ*பe த4தN, 
ெதாட0Xப[(eதN, பM25 ேம2ெகா>qதN, XகdதN, :ய25 ேம2ெகா>qதN, இயBகI, 

\Zெடt.5, உண0.5க>, ஏ2KBெகா>qதN ம2KI ெபா4ைள 3jBQ*றe.¶அத* yற3 நாI 
உ2சாகI அைடTe த*னIyBைகைய ெப2K, க)oயBக சB)க> நரIX மmடலI வgயாக 
ெவ@வ4வத* cலI நமe :e3(தmL* சB)ைய உண0QேறாI. ம2றவ0க>, ஆ5oய0, X(தகI, 
aKவனI அNலe அைம8ைப காZL_I நமe :e3(தmL* \e அ)க நIyBைகuட* இ4Bக 
க2KBெகா>QேறாI. ப)Nக> ஒnெவா4 ேக>UM* :LUN ஒZLBெகாm[, ெம$யாக ஆ2றN 
aைறTe இ4Bக(ெதாடh3Q*றன. )யான()* cலI ேந0ைமயாக ெம$8ெபா4ைள 
நா[பவ4B3, இைவuI இதGட* அ)க வ_வான ெவ3ம)கqI QைடBQ*றன. § 
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)யானI ெச$ய ெதாடh3Iேபாe, அe அ)க eL8Xண0ைவ ெபKI எ*பதாN, அவ0 அைத 
வ^ைமuட* அ�கேவm[I. :Lவான 3jBேகாளாக  எNலா கால(ைதuI கடTe, எNலா 
உ4வ(ைதuI கடTe, எNலா காரணhகைளuI கடTe இ4B3I பரமா(eமாU* அGபவமாக 
Uளh3I 5வெப4மாGட* ஐBQயமாவைத இK)MN அைடயேவm[I எ*ற நIyBைகuட*, 
அவ0 வாdBைகM* cல()23> தனe சாZ5ையBெகாm[ ஊ[4lQறா0. ஒ4வ0 =கlI 
எ@ைமயாக, ேநரLயாக, 5Bக^NலாமN இ4Bக ெதாடh3Iேபாe தா* பர5வ()* அGபவ(ைத 
ெபற:LuI. சாZ5 தனe ஆ(ம சார()23> த*ைன :tைமயாக கைர(eB ெகா>வத23, இTத 
உட_B3> சாZ5ைய தாh3வத23 ேபாeமான வ^ைமuட* ஒ4 X)ய நரIX மmடலI 
உ4வாBக8பZட yற3, ச.5தானTதI ம2KI பர5வI அGபUBக8ப[Qறe. ¶இTத ெஜ*ம()N 
மiதi* பாரIபoயமாக Uளh3I இTத வ_வான அGபவ()23 yற3, ஒ4வ0 தனe மனeB3> 
\m[I �ைழTe 7தT)ரமாக )oTe, மனI  எeவாக இ4BQறேதா அைத காmQறா0, ம2KI அe 
அைன(e உ4வhகைளuI ெப2K, ஆBகN, கா(தN, அ@(தN, ெவ@8பாZL* அைன(e 
ப3)கqI :tைமயாக :LவைடTe இ4BQறe. ¶5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N இK)யான 
3jBேகாளாக, :tைமயான ஆ(ம ஞானI எ*Qற பர5வI Uளh3Qறe. ஒ4வ0 மனI, எmணI, 
காரணI, காலI ம2KI பரTதெவ@ைய கடTத ஒ4 அGபவ(ைத ெப2K இ4TதாN, அவ0 தா* 
அGபU(தைத எ8பL ெதoTeBெகா>வe? இ4Tதா_I அவ0 உ2சாக(eட* 
ெதoTeBெகா>Qறா0. அத23 பNேவK வgகாZLக> உ>ளன. அ)N :தN வgகZLMN, ஒ4வ0 
பர5வ()23> அjயாைமuட* ெச*K Uேவக(eட* )4IபலாI. இ*ெனா*K: அவசரI, 
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3jBேகா>, நாZடI, :Ll. அவ0 ஒ*ைற இழTe UZடா0: ஆ(ம ஞானI ெபKI ஆைசைய 
இழTeUZடா0. இ*ெனா4 வgகாZLயாக, உ>ெபா4@* சாரமாக Uளh3I பரமா(eமா, 
எ8ேபாeI அவரe பo.சயமாக Uளh3Qறe. ஒ4 வா^ப0 3ழTைதக@* ெபாIைமகைள 
காmபைத ேபால, அவ0 ெவ@8Xற உலைக காmQறா0. பர5வ(ைத நாL, :ய25 ேம2ெகாm[ 
இK)MN அைடயேவm[I. ஆனாN அத23 :த^N aைறய ேவைலகைள ெச$யேவm[I.¶{hக> 
)யானI ெச$ய ெபா4(தமான ேநர(ைத ேத0Tெத[hக>. {hக> )யானI ெச$ய உZகா4I அTத 
ெநாL8ெபாt)N, yரபzச()* ைமய()N இ48பைத8 ேபா*ற உண0lட* ேநராக a=0Te 
வ_வாக ம2KI அ)க ஆ2ற_ட* உZகா0Te இ4hக>. சாZ5 எmணhக@* உலக()N 
இ4Te 7தT)ரமாக மன)* XலGண0l ப3)கqB3> ெசNவத23 7வாச(ைத =கlI 
eN^யமாக கZ[8ப[(ehக>. அத* yற3 காTத ஈ08X ம2KI க)oயBக சB)க> \e )யானI 
ெச$uhக>. |=B3 ெவ3 உயர()N இ4B3I Umெவ@ bரைர ேபால, நகரhக@* காTத ஈ08X 
சB)கைள பா0(eBெகாm[ இ4hக>. அத* yற3I, உhகqB3> இ4Te உhக> 
வாdBைகைய ம2KI மBகqB3 ம2KI உhகqB3I உடைமகqB3I இைடேய உ2சாக(ைத 
ஏ2ப[(eI காTத ஈ08X சB)களாக இ4B3I காTத சB)கைள பா4hக>. சB)M* ைமய 
cல()N இ4Te க)oயBக சB) அபo=தமாக ெவ@வ4வைத உண4hக>. அத* yற3 
சாZ5M* கவன(ைத அத* \ேத )48Xhக>. கவனமாக இ48ப)N மZ[I கவனமாக இ4hக>. 
ஒ4 வ_வான ேபo*ப()N உZகா0Te இ4hக>. ம2KI இTத )யான(ைத :L(eBெகாm[ 
வ4Iேபாe, :e3(தmL* வ^ைமைய, நரIX மmடலI, ைகக>, காNக>, தைல வgயாக 
உ2சாகமான சB) அ)க அளUN பா$Te ெசNவைத உண4hக>. அத* yற3 \m[I 
வாdBைகB3 அ)க சTேதாஷ(eட* )4IXhக>. § 
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ஒ�/க+ ம)*+ ெவ)k  

)யானI ெச$ய( ெதாடh3வத23 :*பாக {hக> எத* \e )யானI ெச$ய8ேபாQ�0க> 
எ*பைத :Ll ெச$eBெகா>வe =கlI :BQயI. அத* yற3 )யான()N இ4B3Iேபாe, 
உhக> :LUN உK)யாக இ4hக> ம2KI கவன.5தறN ஏ2பZ[ மன)* ேபாB3 X)ய 
)ைசMN ெசNவைத தU0()[hக>. ேத0Tெத[Bக8பZட ப3)MN சாZ5 eN^யமான yL8yN 
இ48பதாN, )யானI ெச$பவ4B3 வgகாZLயாக Uளh3I �I ெமாg =கlI பயG>ளதாக 
இ4BQறe. நமe ெவ@8Xற நடவLBைகக@N ெவ2jெபற நமB3 இ4BகேவmLய ஒtBக(ைத 
ேபால அe :BQய(eவI வா$Tதe.  கவன.5தறNகqB3 அGம)8பe ம*iBக:Lயாத 
32றமா3I. ெவ2jகரமான மiத0க> தா* எைத ெதாடh3Qறா0கேளா அைத ெச$e 
:LBQறா0க>. ஒ4வ0 )யானI ெச$ய ந*றாக க2KBெகாm[ அ)N பM25 
ேம2ெகா>qIேபாe, அLமனI )றB3I த4ண()N கவன.5தறN ஏ2ப[வத23 அGம) வழhQ, 
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அ)N ேதாNUuறlI வா$8X>ளe. ஒ4வ0 ெவ2j ெபKவத23 )யானI ெச$ய ெதாடhQய)N 
இ4Tேத த*\e =க=க உK)யாக இ4Bகேவm[I. )யானI ெச$uI ேபாe, அத* 
ெதாடBக()N எTத ேநாBக(eட* ெதாடhக8பZடேதா அதGட* ெசயNப[(த ேவm[I. 
¶)யான()N ெவ2j ெபKவத23, நாI நமe மனைத ஒ4 கZ[8பாZ[B3> ெகாm[வர ேவm[I. 
கZ[8பாLNலாத மiத0கqB3 அjlK(த :Lயாe, ஏென*றாN யா0 ெசாNவைதuI 
ேகZகமாZடா0க>. அவ0கைள 72j ேதா*KI ஒnெவா4 5jய ஆடIபர(தா_I, அவ0களe சாZ5 
=தBக( ெதாடh3Qறe. )யானI ெச$வ)N உmைமயாக :*ேன2றI ெபற U4Iy, இைத 
வரB�Lய வ4டhக@N ெதாட4I எmண()N இ48பவ0க>, இTத கைலைய =கlI 
ேந0மைறயாக ம2KI ந*றாக )Zட=Z[ அ�கேவm[I. ¶எனe )Zட8ப; 1949 வ4ட()N 
ெதாடhQய)N இ4Te ஆMரBகணBகான பBத0க> வTe>ளா0க>. ஒnெவா4வ4I தனB3> 
ஆழமாக ெச*K ஆ(ம ஞான(ைத உணரேவm[I எ*ற &0மான(eட* இ4Tதன0, ஆனாN 
கால8ேபாBQN அைத ைகUZடன0. இத23 காரணI எ*னெவ*றாN, 5லசமயhக@N சB)M* 
ஆ2றN அவ0கqB3> =கlI அ)கமாQ U[Qறe ம2KI அவ0களe நரIX மmடலI அTத 
தாBக(ைத ஏ2க தயாராக இNைல. ம2றவ0க> கZ[8பாZ[ட* இ4TததாN ெவ2j ெப2றா0க>, 
ம2KI உ>@4Te சB) வTத ேபாe, அைத தனe :e3(தm[B3> தBக ைவ(eBெகாm[ 
அத* வ^ைமைய சTேதாஷமாக அGபU(தன0. சாZ5 த* \e மZ[ேம கவனமாக இ4B3I 
ேபo*ப()N தhகைள தள0()Bெகாmடன0. சB) 3ைறய(ெதாடhQயeI தா* )Zட=ZடபL 
தhக> )யான(ைத ெதாட0Tதன0. § 
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QழBQN இ4Te வTe எ*ைன சமய8ப;MN அம0()ய பழIெப4I ஞாiயான, ஞான34 
ேயாகநாத*, எ*Qற யாd8பாண()* ேயாக<வா=, “அைவ எNலாI :*ேப :LTeUZடன,” எ*K 
அLBகL ெசாNவா0. அைவ எNலாI :LTeUZடன. மனI தனe ெவ@8பாZL* அைன(e 
aைலக@_I :tைமயாக aைறl ெப2K இ4BQறe. ஒ4 பய; உலக(ைத 72j வ4வைத8 
ேபால, மiதi* சாZ5 மன)* வgயாக பா$Te ெசNQறe. ¶நாI இ8ேபாe உmைமயான 
ஆ$lB3 வரலாI, ம2KI இe உhகqB3 தi8பZட :ைறMN ெபா4TeQறe: ஞாேனாதய8 
பாைதMN இ4B3I ஐTe பLக>. அைவ எ*ன? கவனI, ஒ4:க. 5Tதைன, )யானI, ஆdTத 
5Tதைன ம2KI ஆ(ம ஞானI. ஞாேனாதய8 பாைதMN இTத ஐTe பLக> வgயாக சாZ5 பா$Te 
ெசNQறe, ம2KI ஒnெவா4 :ைறuI வ_வைடQறe. நாI :த^N ெதாடh3Iேபாe, மன)* பல 
ப3)க> வgயாக சாZ5 பா$Te ெசNQறe. அe பB3வமைடTத சாZ5யாக இ4TதாN, மனI 
வgயாக பா$Te ெசN_I ஒ4 =க8ெபoய ெவ@.சமான பTe எ*K ெசாNQேறாI. அe ஒ4 
பB3வமைடயாத சாZ5யாக இ4TதாN, அe அh3=h3மாக 3)B3I ஒ4 5jய yhபாh பTைத8 
ேபா*றe. 5jய yhபாh சாZ5யாN ஞாேனாதய8 பாைதMN :*ேனj ெசNல:Lயாe எ*ேற 
ெசாNலாI. அe ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I, உ>qண0l மன)N :ைறM*j 3)(eB ெகாm[, 
ஒ4 =க8ெபoய கட2கைர பTைத8 ேபால ெபoதா3I வைர வள0(eB ெகாm[ இ4BQறe. 
இK)MN த* \e கவன(ைத )48y ெகா>வத23, மனI வgயாக aைறய அGபவhக> 
பா$TeBெகாm[ இ4B3I. இe நைடெபKI ேபாe, 5ல Xல*க> உ4வாQ*றன. அ)N ஒ*K 
மேனாபலI. ம2KI நாI கவன(ைத ெதாட0Te ப2jM4BகB க2KBெகா>QேறாI. நாI சாZ5M* 
கவன(ைத ெதாட0Te ப2jM4BகB க2KBெகா>QேறாI. சாZ5: கவனI! ¶கவனI எ*றாN 
எ*ன? இTத பாைதMN கவனI எ*பe :தN பL ஆ3I: ம2KI இ)N, மன)* ஒ4 ப3) \e 
மZ[ேம சாZ5ைய ைமய8ப[(), அைத ெதாட0Te ப2jM4Bக ேவm[I, ம2KI அTத ப3) 
ேவெறா4வ0 ேத0Tெத[(ததாக இNலாமN, {hக> ேத0Tெத[(ததாக இ4Bகேவm[I. ம2றவ0க> 
நமe சாZ5ைய மனeB3> Uைரவாக இயB3I ேபாe நாI அைத இயB3வைத ேபா*ேற நமB3 
ேதா*றB�[I. சாZ5ைய நாமாக அNலாமN ேவெறா*றாக க4), நாI அைத இயB3QேறாI எ*K 
நா* ெசாNவe ஒ4 ேவLBைகயான ேப.சாக இ4BQறe. ஆனாN சாZ5 ம2KI சB) ம2KI 
மேனாபலI எNலாI ஒ*K தா*. அதனாN இ8ேபா)4Te அைத சாZ5 எ*ேற அைழBகலாI. 
ம2றவ0க> சாZ5ைய ஒ4 ப3)MN இ4Te இ*ெனா*KB3 நக0(eI ேபாe, நாI அைத 
கவன.5தறN அNலe ெலள�க கவன.5தறNக> எ*K அைழBQேறாI. சாZ5ைய {hகேள 
இயB3வe தா* இத* 3jBேகா> ப;. {hக> அைத ெச$வத23 எ8பL க2KBெகா>வe? 
உhக> கவன(ைத ெதாட0Te ப2jM48பத* cலI. ¶கவனI எ8பL ேவைல ெச$Qறe? |U* 
\e ஒ4 �hகார8 பறைவ உZகா0Te இ48பைத8 ேபால, aைலயாக இ4B3I சாZ5ேய கவனI 
ஆ3I. அe நக0வ)Nைல. மல0 நக0வ)Nைல, ம2KI aைலயாக இ4B3I மல0 \e சாZ5 கவனI 
ெச_(eQறe. ஒ4 மல0 \e இ4B3I �hகார8பறைவைய8 ேபால சாZ5 aைலயாக இ48பத23, 
�ல உட^* நரIX மmடலI ம2KI 7வாச இயBகhக> :tவeI ஒ4 3j8yZட ஒ()ைசUN 
இ4Bகேவm[I. நமe �ல உடைலuI நமe 7வாச(ைதuI எ8ேபாeI :tைமயாக 
கZ[8ப[(தUNைல எ*பதாN, நாI ஒ()ைசlடGI )ைர(தைச �)யாகlI 7வா5Bக 



ெதாடhகேவm[I, ம2KI அத2காகேவ நாI c.ைச உ>@t8பத23I ெவ@ேய U[வத23I ஒேர 
எm;Bைகைய பய*ப[(eQேறாI. இைத {hக> {mடகாலI ெதாட0Tத yற3 உhக> உடN 
பM25 ெப2KU[Qறe, நரIX மmடலI பM25 ெப2K, எ)0ெசயN வழhQ, சாZ5 \e கவனI 
ெச_(த8ப[Qறe ம2KI த2ேபாe {hக> தயாராக இ4BQ�0க>. § 
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இரgடாவ. பb: 

ஒ,cகVUAதைன  

அத* yற3 நாI தானாகேவ அ[(த பLயாக Uளh3I ஒ4:க.5TதைனB3 ெசNQேறாI. �hகார8 
பறைவ ஒ4 மலo* \e aைலயாக உZகா0Te, அத* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த, அைத ஆ$l 
ெச$ய, அைத8ப2j 5T)Bக, ம2KI ம2ெறா4 மலo* \e கவன.5தறN ஏற8படாமN இ4Bக, 
கவன(ைத ப2jM4Bக. ெச$e, மலைர பா0Bக(ெதாடh3I ேபாe தா*, சாZ5 நக0Qறe. 
இhேக சாZ5 தனe கவன(ைத )ைச)48XQறe, ம2KI சாZ5 இ*ெனா4 மல4B3 ெசNQறe, 
அNலe மன)* இ*ெனா4 ப3)B3 ெசNQறe. ¶U4Tதா@க> உhக> bZL23 வTe 
ெசNவைத ேபால, 5Tதைனக> உ>ேள வ4வeI ேபாவeமாக இ4B3I எ*ற எmண(ைத 
UZ[U[hக>. எmணhக> நகராமN, சாZ5 மZ[ேம நக0Te ெசNQறe எ*ற எmண(eட* 
இ4hக>. ஒ4 w^* �iMN இ4B3I ஒ4 ேயா-ேயாைவ8 ேபால சாZ5ைய8 பா4hக>. 
சB)M* eN^யமான ைமய()N wN கZ[8பZ[ இ48பதாN, சாZ5 ெவ@ேய ெசNQறe ம2KI 
அe உ>ேள பா$Te வ4Qறe. சாZ5 ஒ4 மர(ைத ேநாBQ ெவ@ேய ெச*K \m[I உ>ேள 
வரலாI, அத* yற3 ஒ4 மலைர ேநாBQ ெவ@ேய ெச*K \m[I உ>ேள வரலாI, ம2KI �ேழ 
தைரைய ேநாBQ ெச*K \m[I உ>ேள வரலாI. சாZ5uட* நNல பo.சயI ஏ2பZ[, அதைன 
ந*றாக QரQ(e ெகா>வத23, சாZ5ைய ப2jய இTத அ4ைமயான ேயா-ேயா ஒ4 நNல ேகாZபா[ 
Uளh3Qறe. கவன()* yLMN இ4B3I சாZ5 அத* yற3, அ[(த அ)0l UQத()2B3> 
�ைழTe த*ைன ஒ4:க8ப[()B ெகா>Qறe. ¶ஒ4 மலைர பj(e உhக> :*பாக 
ைவ(eBெகா>qhக>. அத* :*பாக உZகா0Teெகாm[ ஆழமாக 7வா5uhக>. அைத உ2K 
ேநாBகாமN அNலe உhக> கmக@N இKBக(ைத ஏ2ப[(தாமN, அைத பா0(eBெகாm[ 
மZ[I இ4hக>. மன)* இ*ெனா4 ப3)B3 சாZ5 ெசN_I ேபாெதNலாI, உhக> 
மேனாபல(ைத பய*ப[(), \m[I அTத மலo* \e சாZ5M* கவன(ைத ெகாm[வா4hக>. 
உhக> உடN அNலe உhக> 7வாச()* \e கவனI இNலாமN, அTத மலo* \e மZ[ேம 
கவனI இ4B3I வைர இைத ெச$eBெகாm[ இ4hக>. அத* yற3 மலo* \e கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(த( ெதாடh3hக>. அeேவ இரmடாவe பL. மலைர ப2j 5T)uhக>. எNலா 
மல0கqI தனe ெவ@8பாZL* அைன(e aைலக@_I இ4B3I மன)* ப3)B3 ெச*K 
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மலo* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(ehக>. எNலா தm[கqI இ4B3I இட()23 ெச*K, 
அTத 3j8yZட மலo* தm[B3 ெச*K, அTத 3j8yZட மல0 ெவ@வTத ேவ4B3 ெச*K, 
அத* yற3 UைதB3 ெசNவe எ*K ஒ4 ப3)MN இ4Te இ*ெனா*KB3 ெசN_hக>. 
மலo* \e கவன(ைத, கவன(ைத, கவன(ைத ஒ4:க8ப[() ைவ()4hக>. {hக> கவனமாக 
இ4B3I ஒ4 3j8yZட ெபா4@* 5Tதைன8 ப3)MN இ4TeBெகாm[, அTத 5Tதைனக@* 
பNேவK வmணI ம2KI ஒ^ அ)0lக> வgயாக ெசNவேத ஒ4:க.5Tதைன ஆ3I. அe எ8பL 
ேவைல ெச$Qறe? ஒ4:க.5TதைனM* சB)க> எ@ைமயான UஷயI தா*. இhேக நட8பe 
எ*னெவ*றாN, அTத மலைர உmைமMN உ4வாBQய பாகhகைள உ>ளடBQய மன)* ப3) 
வgயாக சாZ5ைய ெச_(eQ�0க> ம2KI அTத பாகhக> அைன(eI எ8பL ஒ*K�Lன 
எ*பைத அjTeBெகா>Q�0க>.§ 

$தISழைம  
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iIறாவ. பb: 

"யான+  

நாI எத* \e ஒ4:க.5Tதைனuட* இ4BQேறாமா அத* \e சாZ5ைய aைலBெகா>ள ெச$த 
yற3, அ[(ததாக �0Te கவiB3I )றi* மாெப4I சB)கqB3 வ4QேறாI. நமB3 
கவன.5ைதl ஏ2படாததாN, நாI எத* \e ஒ4:க.5Tதைனuட* இ4BQேறாேமா, அத* 
பNேவK பாகhக> ம2KI eக>க>, அத* Uைனக> ம2KI எ)0Uைனக> எ*K அதைன 
:tைமயாக பா0Bக:LQறe. ஒ4:க8ப[(eI பM25MN )ன:I ஈ[ப[வதாN, )னசo 
வாdBைகM_I இயNபாகேவ �0Te கவiBக( ெதாடhQU[QேறாI. நIமாN aைறய பா0Bக 
:LQறe, ேகZக :LQறe ம2KI உணர :LQறe. நமe Xல*க> அ)க ஆ0வ(eடGI 
eL8Xண0lடGI இ4BQ*றன. )யான()* :tைமMN சாZ5ைய :tைமயாக ெகாm[ 
வ4வத23, �0Te கவiB3I )றைன வள0(eBெகா>வe =கlI அ()யாவ5யI ஆQறe. ¶இe 
நIைம அ[(த பLயான )யான()23 அைழ(e ெசNQறe. )யானI ம2KI ஒ4:க.5Tதைன 
QZட(தZட ஒ*றாக இ4Tதா_I, )யானI எ*பe ஒ4:க.5TதைனM* அ)க &Uரமான aைல 
எ*K ெசாNலலாI. )யான aைல எ*பe, அTத மலைர உ4வாBQய தi8பZட பாகhகைள 
கவனமாக, �0Te ஆ$l ெச$வதா3I. ஒ4 மல0 எnவாK |BQறe, Uைத எ8பL உ4வாQறe 
எ*K {hக> மன)* உZXற அ[B3கைள ஆ$l ெச$Q�0க>. {hக> அ)க ஆ0வ(eட* �0Te 
கவi8பதாN, {hக> ஒ4 �ல உடN எ*பைதuI, {hக> ஒ4 மனெவt.5 yol எ*பைதuI, 
{hக> 7வா5(eBெகாm[ இ4BQ�0க> எ*பைதuI மறTe U[Q�0க>. {hக> அTத மல0 
இ4B3I ப3), அe ெவ@வTத Xத0, அத* ேவ0க> ம2KI Uைத எ*K ெவ@8பாZL* அைன(e 
aைலகqI ஒேர சமய()N இ4B3I மன)* ப3)MN இ4BQ�0க>. அTத மலைர 
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:தN:ைறயாக சாZ5M* கவன()* �d ெகாm[வTe, அத* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த( 
ெதாடhQய அTத மன)* ப3)MN அe எ8பL இ4BQறேதா அ8பL பா0BQ�0க>. அத* yற3, 
அTத 3j8yZட இனI தனe ெவ@8பாZL* அைன(e aைலக@_I மன)23> aைலBெகாm[ 
இ4B3I, அTத மன)* உmைமயான உZXற ப3)M* \e {hக> )யானI ெச$Q�0க>. § 
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நாIகாவ. பb: 

ஆhAத UAதைன  

)யான()N இ4Te ெவ@வTe நாI அழTத 5TதைனB3> வ4QேறாI. ஆdTத 5Tதைன எ*பe, 
அTத மல0 ம2KI அத* இனhக> ம2KI அத* Uைத ம2KI ம2ற அைன(eI இ4B3I மன)* 
உZXற ப3)க> \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eவe ஆ3I. நாI அTத மலo* சB)MG>, 
உMoG> ம2KI உMர�Bகq> ஆழமாக ெசNல.ெசNல, அTத மலo* சB) ம2KI உM0 
ம2KI உMர�B3>, நமB3> இ4B3I சB)ைய ேபா*றேத எ*பைதuI, நாI அTத சB) \ேத 
ஆdTத 5TதைனMN இ4BQேறாI எ*பைதuI ெதoTeBெகா>QேறாI. நாI அTத 
சB)ையெயா4 ஒ@யாக பா0BQேறாI. நமB3 �ல உடைல8ப2j 5jதளl 7யaைனl இ4TதாN, 
நமe தைலMN நIமாN ஒ@ைய காண:LuI. ஆdTத 5TதைனMN இ4B3I ேபாe, ஒ@ைய 
ப2jய உண0ேவ நமB3 இ4Bகாe, ஏென*றாN உhகqB3 இ4ைள8ப2j 5jதளl உண0l 
இ4TதாN மZ[ேம, ஒ@ைய ப2jய உண0l இ4B3I. இNைலெய*றாN, உhகளe இயNபான 
aைலMN, ஆdTத க2பைனMN =தTeBெகாm[ இ48�0க>. ஆdTத 5TதைனMN 
இ4B3Iேபாe, {hக> அ)க &Uர( eL8Xண0lட* இ48பதாN, உhகளாN நகர :Lயாe. 
அதனாN தா* {hக> =கlI அைம)யாக உZகா0Te இ4BQ�0க>. ¶ேயாக<வா= ஒ4:ைற, 
“நா* அLமன(eB3> ெச*KBெகாmேட இ4Tேத*, =கlI ஆழமாக ெச*KUZடதாN, எ* 
தைல\e ஒ4 பறைவ வTe உZகா0Te UZடe.” �ல உடN =கlI அைம)யாக இ4Tதe, =கlI 
அைம)யாக {mடேநரI இ4TததாN, அhேக ஒ4 மiத* உZகா0Te இ48பeB�ட ெதoயாமN 
ஒ4 பறைவ அவ0 தைல \e வTe உZகா0Te UZடe எ*பைத8ப2j மiத0கைள 5T)Bக 
ைவBக, “நா* அLமன(eB3> ெச*KBெகாmேட இ4Tேத*, =கlI ஆழமாக ெச*KUZடதாN, 
எ* தைல\e ஒ4 பறைவ வTe உZகா0Te UZடe” எ*பைத8 ேபா*ற ேபாதைனகைள அவ0 
வழh3வா0. yரபzச()* உZXற சB)களாக Uளh3I கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI 
ம2KI ஆdTத 5Tதைன cலI உhக> அLமன(eB3>, உhக> தைல\e ஒ4 பறைவ வTe 
உZகா4I அளU23, ஆழமாக ெச*KBெகாm[ இ4hக>. ¶அ4>ஞான 7யaைனவாக Uளh3I 
அTத சB)M* மன)N {hக> இ4B3Iேபாe, |=ைய ப2jேயா அNலe ம2ற Qரகhகைள 
ப2jேயா உண0l இ48ப)Nைல. |=, பரெவ@ ம2KI Qரகhக> வgயாக பா$Te ெசN_I 
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சB)M* aைலக@* \e மZ[ேம உண0lட* இ4BQ�0க>. அe உmைமMN சB)யாகlI 
இNைல. சB)யாக ேதா*றாத ஒ*j* \e நாI உண0lட* இ4B3I ேபாe தா*, சB)M* \e 
உண0lட* இ4BQேறாI. ஆனாN இe தா* ஆdTe 5T)(தN, ம2KI இத* cலI உ>qB3> 
இ4TeBெகாm[ உ4வI வgயாக பா$Te ெசNQறe. § 

ெவ(P/Sழைம  
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ஐAதாவ. பb: 

ஆ-ம ஞான+ ெப*த=  

இe நIைம சமா) aைலைய ேநாBQ அைழ(e ெசNQறe, அTத அ)க ஆழமான சமா) aைலMN, 
நாI சB)M* ஒ4 அ�lB3> ெச*K, அைன(eB3I ஆ) cலமாக Uளh3வத23> 
ெசNQேறாI எ*ேற ெசாNலலாI.  அTதரா(மாU* அTத ேகாZபாZைடuI, அTத சமா) aைலM* 
ஆழ(ைதuI உhகளாN உ4வக8ப[(த :Lயாe எ*பதா_I, அத23 உhகளாN எTத UளBக:I 
தர:Lயாe. மன)* எTத ப3)M_I பரமா(eமா இ48ப)Nைல எ*பதாN {hக> அைத 
ேகாZபாடாக எ[(eைரBக :Lயாe, இ48yGI அTதரா(மாைவ ெபாK(தவைர மனI, 7யaைனl 
எ*பe இNைல. ¶{hக> அைத ெதoTeBெகா>வத23 அைத உணரேவm[I; {hக> அைத 
உண0TeBெகாmட yற3, {hக> அைத ெதoTeBெகா>b0க>; {hக> அைத 
உண0TeBெகா>வத23 :*பாக அe உhகqB3 ேதைவ8ப[Qறe; ம2KI {hக> அைத 
உண0Tத yற3, உhகqB3 அத* ேதைவ இ48ப)Nைல. இத2QைடMN {hக> ஒ*ைற 
இழTeUZ�0க>. {hக> ஆ(ம ஞானI ெபKI 3jBேகாைள அைடTeUZடதாN அைத 
இழTeUZ�0க>. ¶இTத பLக> வgயாகlI, ஆdTத சமா) aைல வgயாகlI ெச*K, நா* 
ஞான(ைத ெப2ேற*. கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI ம2KI ஆdTத 5Tதைன ம2KI 
இK)யாக =கlI ஆழமான சமா) எ*Qற இTத பLகைள ப2j =கlI 5jய வய)N 
க2K(தர8பZடe. நா* அTத ஞான(ைத ெப2ற yற3, ஆdTத 5TதைனB3 வTe, )யான()23 
வTe, ஒ4:க.5TதைனB3 வTe, “எnவளl எ@தாக இ4BQறe. இைத மனதாN உணராம_I, 
ெத@வாக இNலாம_I,  நா* இ(தைன காலI எhேக 72jBெகாm[ இ4Tேத*?” எ*K 
ேயா5(ேத*. சTேதாBQய உபaடதI இைத =கlI அழகாக UவoBQறe: “எNைலய2ற பmX 
�ேழ, ேமேல, y*XறI, :*XறI, வலeXறமாக, இடeXறமாக இ4BQறe. நா* இைவ 
அைன(eமாக இ4BQேற*. இTத எNைலய2ற த*ைம தா* அTதரா(மா. பரமா(eமா �ேழ, ேமேல, 
y*XறI, :*XறI, வலeXறமாக, இடeXறமாக இ4BQறe. நா* இைவ அைன(eமாக 
இ4BQேற*. யா4B3 ெதoTe இ4BQறேதா, அவ0 பரமா(eமா \e )யானI ெச$e அத* 
உmைமைய உண0TeBெகா>Qறா0 —அ8பL8பZட ஒ4வ0 அTதரா(மாUN 
ெப4மQd.5யைடQறா0. அTதரா(மாUN உ2சாகமாக ெகாmடா[Qறா0, அTதரா(மாUN அ)க 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_26.html%23para-4


சTேதாஷமாக இ4BQறா0. அவ0 தனB3 34வாQ எNலா உலகhகqB3I 34வாQறா0. இTத 
உmைமைய ெதoயாமN இ48பவ0க> அLைமக>. இைத(ெதoTe ெகாm[, அத* \e )யானI 
ெச$e அTதரா(மாU* இTத உmைமைய உண0Tதவ0 ஆ) சB), அ:)யI, ெந48X, {0 ம2KI 
ம2ற cல8ெபா4Zக> அைன(eI, மனI, மனஉK), ேப.சா2றN, Xiதமான e)8பாடNக> 
ம2KI சா<)ரhக>, ம2KI yரபzசI :tவைத8 ப2juI, அ)^4Te ேதா*KI அைன(ைத8 
ப2juI ெதoTeBெகா>Qறா0.” (7.25.1-2; 7.26.1, உபப, ப. 118).§ 
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மன./Z( ெசI* 

ெவPேய வ,த= 

பரமா(eமா =கlI எ@ைமயானe. {hக> ஆ(ம ஞான(ைத ெபKவத23 மTதமாக இNலாமN, 
அ)க ப2j*juI, =கlI எ@ைமயாகlI இ4Bகேவm[I. கா[ வgயாக அழகான மா* 
ெசNவைத8 ேபால, மனI வgயாக சாZ5 ெசN_Iேபாe =கlI Uைரவாக ெசNல:LuI ம2KI 
மன)N ஒZ[I த*ைமu>ள எTத ெபா4qI சாZ5 \e ஒZLBெகாm[, அைத {mடேநர(eB3 
உK)யாக yL(eBெகாmL4BகாமN இ4Bக, அe அ)க சாம0()யமாக ெசNலேவm[I. {hக> 
ஆ(ம ஞான(ைத ெப2K ெவ@வ4I வைர, இ8பL eoதமாக ெசயNபZடாN மZ[ேம உhகளாN 
சாZ5ைய ப2j ெதoTத cல()23>, அைத Uைரவாக எ[(e ெசNல :LuI. இe மனeB3> 
ெசNவைத காZL_I ெவ@ேய வ4வe ப2jயெதா4  அGபவI ஆ3I. ¶{hக> ஆ(ம ஞான(ைத 
ப2j இ*ெனா4 Uதமாக UளBக ேவm[I எ*K aைன(தாN, இைத கவiuhக>. நமB3 
:*பாக ஒ4 {.சN 3ளI இ48பதாக aைன(eBெகா>ேவாI. {o* ேம2பர8y* �ேழ இ4B3I 
ப3)ைய பரமா(eமா எ*K அைழBகலாI. அTத {o* ேம2பர8ைப மZ[I, Xiதமான 
ெம$uண0U* =கlI 7(தமான மன)* ப3), ம2KI மன)* 5ற8பான அ4>ஞான ப3)யாக 
Uளh3I, அTத Xiதமான ெம$uண0ைவ, ஆdTத 5TதைனM* ஆழI எ*K அைழBகலாI. 
ேம_I நாI Xiதமான ெம$uண0l வgயாக பா$Te ெச*K அTதரா(மாlB3> 
ெசNல8ேபாQேறாI. நாI �ல உடைல சாZ5 எ*K அைழBகலாI. அe ஒ4 ஒ@M* உடN, ம2KI 
அTதரா(மாlB3> 3)(e, சமா)M* ஆdTத aைலB3> ெசNல8ேபாQறe. ஆனாN அைத 
ெச$வத23, அe Xiதமான ெம$uண0U* ேம2பர8ைப உைடBக ேவm[I. ¶அதனாN நாI 
தயராகலாI. கவனI! நமe வழBகமான உைடகைள கழ2jUZ[, {.சN உைடைய அ;Te {.சN 
3ள(ைத 72j நடTe வரலாI. நாI இTத மாெப4I :B3@8y23 தயாராQேறாI. கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(eதN! நமe சB)க> அைன(ைதuI ஒ4:க8ப[(eQேறாI. நமB3 எ*ன 
நடBக8ேபாQறe எ*K நமB3 ஒ*Kேம ெதoயாe. )யானI! நாI {.சN 3ள(ைத பா0BQேறாI. 
நாI :tவைதuI ந*றாக பா0BQேறாI. நாI எைத ெச$ய8ேபாQேறாேமா அத* ேகாZபாZைட 
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மZ[I ஆ$l ெச$QேறாI. நாI அTதரா(மாU* ஆழ(ைதuI அளUட :ய25 ேம2ெகா>QேறாI. 
இைத8ப2j ம2றவ0க@டI ேபச aைன(e, நாI அவ0க@டI, “{hக> இதG> :B3@(e 
இ4B�0களா?” எ*K ேகZேபாI, அத23 5ல0,”இNைல, ஆனாN ஒ4 நா> ெச$ய :Ll 
ெச$e>ேள*,” எ*பா0க>, ம2KI 5ல0, ”ஆமாI” எ*பா0க>. “சo, அைத8ப2j எனB3 எதாவe 
ெசாN_hகேள*,” எ*K ேகZடeI, “ வTe, வTe, இNைல” எ*பா0க>. அத* yற3 ஆdTத 
5TதைனB3 ெச*K, a*KBெகாm[ மZ[I இ4hக>. :tைமM* U@IyN இ4Te, {hக> 
a*K இ48பத* \e :tைமயான கவன(eட* இ4BQ�0க>, ம2KI {hக> a*KBெகாm[ 
இ4B3Iேபாe, {hக> அhேக இ4BQ�0க> எ*பத* =கlI அ)கமான உண0lட* 
இ48பதாN; {hக> கவனமாக இ48பத* \e கவனமாக இ4BQ�0க>. அத* yற3 {hக> 
5oBQ�0க>, ம2KI {hக> 3ல(eB3> :B3@BQ�0க>. உhக> ைககqI தைலuI 
{4B3> ெச*றeI, அைவ மைறQ*றன. உடN ேம2பர8ைப உைட(eBெகாm[ ெச*றeI, அe 
மைறQறe. காNக> உ>ேள ெச*றeI, அைவ மைறQ*றன. ம2KI நாhக> {.சN 3ள()* 
ேம2பர8ைப பா0B3Iேபாe, {hக> :tவeமாக மைறTe U[Q�0க>. உhக> உடN :tவeI 
மைறTe U[Qறe. ¶{hக> அTத சமா)MN இ4Te ெவ@வ4I ேபாe, :த^N ைகக> ம2KI 
தைல ெவ@வTe \m[I காZ5ய@Bக( ெதாடh3Q*றன, ம2KI அத* yற3 மா0X ம2KI 
உடN :tவeI ெவ@வ4Qறe. அத* yற3 {hக> {.சN 3ள(ைத UZ[ ெவ@ேயKIேபாe, 
உhக> காNக> \m[I ேதா*KQறe ம2KI அத* yற3 இK)யாக பாதhக> \m[I 
ேதா*KQ*றன. {hக> :*X எ8பL இ4T&0கேளா அ8பLேய எTத மா2ற:I இNலாமN 
இ4BQ�0க>, ஆனாN உhகqB3> XiதமைடTe இ4B�0க>. சாZ5B3 X)ய ைமயI 
Qைட(e>ளe. அTத ைமயI அLMN =கlI ஆழ()N இ4BQறe, ம2KI அe இ4B3I 
இட(ைத ப2j உhகளாN UளBக :Lயாe. {hக> ெவ@ேய வ4Iேபாe, ஆ(ம ஞானI ெப2றைத 
உண0Te இ48�0க>. ¶{hக> அத23> ெசN_Iேபாe, அைத8ப2j பல Uஷயhகைள ெதoTe 
ைவ()4T&0க>. உhகqB3 அTதரா(மாைவ8 ப2j பல Uஷயhக> ெதoTe இ4TததாN, 
அைத8ப2j ஆMரI Uஷயhகைள எ[(eைரBக :LTதe. ம2KI {hக> ெவ@MN வ4Iேபாe, 
அைத8ப2j எelI ெதoயாமN வ4Q�0க>. {hக> ஒ4 மாெப4I அGபவ(ைத ெப2K 
இ4B�0க> எ*பe உhகqB3 ெதoQறe. உhக> உZXற(ைத 3@8பாZL இ4BQ�0க>. 
அத* yற3 {hக> \m[I ஆdTe 5T)B3I அGபவ()23 )4IXQ�0க>. அத* yற3 
)யானI ெச$ய ெதாடhQ, \m[I அGபவ(eட* ெவ@ வ4Q�0க>. ம2KI உhகqB3> 
இ4B3I அTத பரTத aல8பர8XB3> சாZ5யாN எ*Kேம ஊ[4வ:Lயாe. அe ஒ4 மாெப4I 
aல8பர8X; உhகளாN அதG> இi ஊ[4வ:Lயாe. உhக> மனeB3> ெச*KBெகாm[ 
இ4B3Iேபாe, )�ெர*K \m[I {hக> அTதரா(மாைவ உண0Tதe ெதoயவ4I. ேம_I 
உhக> மனeB3> ெச*KBெகாm[ இ4B3Iேபாe, )�ெர*K \m[I {hக> அTதரா(மாைவ 
உண0Tதe ெதoயவ4I. எNலாI U()யாசமாக ெத*ப[Qறe. ¶{hக> உலைக :tைமயாக 
காmQ�0க>. {hக> மBகைள :tைமயாக காmQ�0க>. {hக> ஒ4வைர கா�I ேபாe, அவ0 
வாdBைகMN எைதெயNலாI கடTe வTe>ளா0 எ*பைத உடனLயாக காmQ�0க>. {hக> 
அவைர கmடeI, அவரe தாயா0 எ8பL இ48பா0 எ*பe உhகqB3 ெதoQறe. {hக> அவரe 



அLமன(eB3> ெச*K; அவரe b[ எ8பL இ4B3I எ*பe உhகqB3 ெதoQறe. த2ேபாe 
:8பe வய)N இ4B3I அTத நப0, தனe ப(e வய)N, ப)னா*3 வய)N, இ4பe வய)N, 
இ4ப() ஐTe வய)N எ8பL இ4Tதா0 எ*பe ெதoQறe. ம2KI நா2பe வயதாக இ4B3I 
ேபாeI, வரB�Lய காலhக@_I அவ0 எ8பL இ48பா0 எ*பைதuI {hக> காmQ�0க>. 
{hக> :t வoைசையuI இTத kண()N காmQ�0க>. அTத ஆdTத சமா)B3 yற3, மனI 
தனe ெவ@8பாZL* அைன(e aைலகைளuI :*ேப அைடTe UZடe எ*பைத {hக> 
ெதoTeBெகா>Q�0க>. அe :*ேப :t aைறவாQUZடe. ¶அத23 :*பாக, அTத 
ேகாZபாZைட நIப :ய25 ெச$uhக>. சாZ5 மன)23 ெவ@ேய ெசN_Iேபாe, 5லசமயhக@N 
அe கm�B3 ெத*ப[வைத8 ேபால a.சயமாக இ48ப)Nைல எ*பதாN, இe 
XoTeBெகா>வத23 =க8ெபoய ேகாZபா[ ஆ3I. நமe கmேணாZடI 3KQயதாக 
இ4BQறe.§ 
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ஆ-ம ஞான-")Z MறZ  

ஆ(ம ஞான()* ஆdTத சமா) aைலைய அைடTத yற3, நமe கmேணாZடI பறTe UoTe 
UZடதாக ெசாNல:Lயாe; ெபா4Zக> எ8பL இ4BQ*றேதா நாI அைத அ8பLேய காmQேறாI. 
அe =கlI எ@தானe. நாI ெபா4Zக> எ8பL இ4BQ*றேதா அ8பLேய காmQேறாI, ம2KI 
:tைமயாக அைவ அ8பL(தா* இ4BQ*றன. {hக> ஒ4 மர(ைத பா0BQ�0க>. அTத மர()* 
சB)க> அைன(eI அத23> ேவைல ெச$வைத {hக> காmQ�0க>. அத* yற3, {hக> 
இைலக> ம2KI மர8பZைடைய காmQ�0க>, ம2KI {hக> அைத அைன(ைதuI ஒேர 
சமய()N காmQ�0க>, ம2KI எNலாI இைணTe ேவைல ெச$Q*றன. அe தா* ஆ(ம ஞானI. 
¶இைவ தா* ஞாேனாதய பாைதM* ஐTe பLக>, ம2KI இTத ஐTe பLகqட* தா* {hக> 
பM25 ேம2ெகா>ள ேவm[I. :தலாவதாக Uளh3I கவனI =கlI கLனமாக இ4BகலாI. அe 
சாZ5ைய UZ[ ெவ@ேய ஒ4 மாெப4I 3jBேகா> ப;MN ெசN_I ஒ4 வ_வான, 
e;.சலான பைடbரைன உ4வாB3Qறe. சாZ5ைய கவன(eB3> ெகாm[ வ4I ேபாe, சாZ5 
அத23 :*X எத* \e கவனமாக இ4Tதேதா அ)^4Te த*ைன உடனLயாக UலBQBெகா>ள 
ேவm[I. சாZ5 எத* \e கவனமாக இ4BQறேதா அ)N ப2Kட* இ4TதாN, தா* அTத 
ெபா4ளாக இ48பதாக aைன(eBெகா>Qறe. அe த*ைன அTத ெபா4ளாக 
aைன(eBெகா>வe இNைல எ*றா_I, அ8பL(தா* ேதா*KQறe. சாZ5 எத* \e கவனமாக 
இ4BQறேதா அ)^4Te அைத UலB3I ேபாe, :த^N மன)* 3KQய ப3), ம2KI அத* 
yற3 மன)N அ)கமாக பரTe UoT)4B3I ப3) எ*K மனI வgயாக 7தT)ரமாக பா$Te 
ெசNல :LQறe. ¶அத* yற3 நாI )யானI ெச$ய க2KBெகா>QேறாI, ம2KI அe �0Te 
கவiB3I )றைன UgBக ைவBQறe. உhகqB3 கவனI ம2KI ஒ4:க.5Tதைன இ4TதாN, 
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ம2ற aைலக> தானாக வTeU[Q*றன. ஆனாN ஆ(ம ஞானI ெபKவத23, அத* \e உhக> 
உMைர காZL_I உmைமMN அ)க U48ப(eட* இ4Bகேவm[I; ஏென*றாN அTத 
ஆdaைல சமா) உMைர காZL_I =கlI உய0Tததா3I. Xiதமான ெம$யjU* அ4>ஞான 
ப3)கைள கடTe இ4B3I ஆ(ம ஞானI, உMைர Uட உய0Tதe. அத* \e உhக> உMைர 
Uட அ)க U48ப(eட* இ4Bகேவm[I. ¶இTத பLகைள aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>: 
கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI, ஆdTத 5Tதைன, சமா). சமா)MN சUகNப சமா), 
a0UகNப சமா) எ*K பNேவK aைலக> உ>ளன—ஆனாN நா* த2ேபாe 3j8yZட சமா) 
எ*Qற ெசாN, :tைமயாகlI, :LவாகlI Uளh3I ஆ(ம ஞான(ைத 3j8yZேட*. அe 
நா[வத23I, :ய25 ெச$வத23I த3) வா$Tதe. அe இTத Qரக()N உM0 வாdவத2கான 
3jBேகா> ப;யாக அைம(eBெகா>வத23 த3) வா$Tதe. ¶நாI இTத Qரக()N கNU 
க2பத23, ெபா4Zகைள வாh3வத23, பணI சIபா)8பத23, �ல உட^N ஆைட அ;வத23, 
ெசா(ைத வாh3வத23, நமB3 உணl அ@8பத2காக இNைல. நாI இTத Qரக()N, நமB3> 
ெச*K ஆ(ம ஞானI ெபKவத2காக மZ[ேம இ4BQேறாI. சாZ5 ஒ4 ெபoய பTதாக வள0Te—
சாZ5ைய ஒ4 பTeட* ஒ8yZேடாI எ*றாN, ஒ4 yhபாh பT)N இ4Te, ைக8பTe, கட2கைர 
பTe வைர ஒ8yடலாI—மன)* அ4>ஞான ப3)க> வgயாக ெசN_I அளU23 வ^ைம ெபKI 
வைர, நாI காலhகாலமாக, Xன0ெஜ*மI எ[(eBெகாm[ இ48பதாN, நாI Qரக()23 
வT)4BQேறாI ம2KI இK)யாக நாI சoயான இட()23 வTeU[QேறாI. § 
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நாI எNேலா4I வாdBைகMN ஒ*K அNலe பல:ைற &ய சB)க> \e ஒேர மா)oயான 
ஈ[பாZைட அGபU(e இ4BQேறாI. 5ல சமயhக@N நமB3 5ற8பான ெசயலாக ேதா*jயத23 
எ)ராக ெசயNபZ[, அத2காக வ4T)uI இ4BQேறாI. நமe Uைனக> ம2KI எ)0Uைனக@* 
Uைளlக@* உmைம அjTத aைல நமB3> 3LBெகாm[ இ48பதாN, நமB3 அைத8ப2j 
:*ேப ெதoTe இ4Tதe. நமB3 எe 5றTததாக ேதா*KQறேதா, அத23 எ)ராக 
ெசயNப[வத23, சB)ைய ெபKI  �daைல உ>qண0l 3ணI நமB3> இ48பதாN, 
பழhகால(e சா<)ர()N வ4I &ய சB)கqI நமB3> உmைமMN இ4BQ*றன. =க8ெபoய 
ஆ*மாBகqB3I &ய சB)க> \e ஈ[பா[ ேதா*ற.ெச$uI. =கlI வயதான ம2KI =கlI 
வ_வான ஆ*மாBகqB3, &ய சB)க> \e அ)க ஈ[பா[I வ_வான ஆைசகqI இ4B3I. “இe 
எனB3 ஏ* நடBகேவm[I? இத23 நா* எ8பL த3)uைடவ* ஆேன*?” எ*K {hக> 
உhக@டI அLBகL ேகZQ�0களா? இTத அGபவI உhகளe ெசாTத வ^ைமMN இ4Te yறTe 
உ4வானe. இைத Uட 3ைறவான அGபவ()N இ4Te எைதuI க2க:Lயாe எ*பதாN, அe 
பயன2றதாக Uளh3Qறe. ¶நாI மழைலய0 ப>@B3 ெசN_Iேபாe, நமB3 ெபாKைமயாக 
க2K(தர8ப[Qறe. நாI பNகைலBகழக()23 ெசN_Iேபாe, அTத பNகைலBகழக()* 
பா;MN க2K(தர8ப[Qறe. வாdBைகMN நமB3 ேபாதைனக>, நாI ந*3 XoTeBெகா>qI 
வைகMN ம2KI நமe உZXற வ^ைமைய 5ற8பாக ெசயNப[(தB�Lய வைகMN மZ[ேம நIைம 
வTதைடQ*றன. நா* பல rdaைலகைள சT)(e>ேள*, ம2KI மBக> 5ல 3j8yZட 
தரaைலகைல |0() ெச$யேவm[I எ*K நா* எ)0பா08ேப*, ஆனாN மBகqB3 5ல 
அL8பைட Uஷயhக> ெதoவ)Nைல எ*பைத நா* ெதoTeBெகாmேட*. ¶உhக> 
வாdBைகM* பNேவK காலகZடhக@* பBகhகைள XரZL8 பா0B3Iேபாe, உhகளe 
அLமன)* aைனUN இ4Tத 3j8yZட 5ல அGபவhக> cலமாக அTத Ug(த aைல 
வ_வைடTe>ளe எ*பைத {hக> ெதoTeBெகா>b0க>. உhக> உ>ள(eB3> 
பா0B3Iேபாe, உhகqB3 ெதoயாe எ*K aைனB3I ெதoTத UஷயhகைளuI காm�0க>. 
உதாரண()23, {hக> எத* \ெதNலாI உK)யாக இNைலேயா அவ2Kட* ெதாடh3hக>. 
உhகளe அLமனைத 7(தI ெச$வத23 :*பாக, {hக> இைவ அைன(ைதuI XoTeBெகாm[ 
அத23 &0l காணேவm[I. {hக> இeவைரM_I  எ)0(e ெசயலா2KI அGபவhக@N 
இ4B3I பாடhகைள XoTeBெகா>வத* cலI உhக> அLமனைத 7(தI ெச$தeI, உhகளe 
�ய ெவ>ைள ஒ@M* உZXற பா0ைவைய UoவாBகI ெச$e உhகளe ெம$யான உM0சB)MN 
வாழ(ெதாடh3b0க>. ¶ேயாகI க2KBெகா>qI மாணவ* தனe வாdUN அL8பைட 
ெகா>ைககைள உ4வாBQBெகா>ள ேவm[I. அவ0 இத2காக க[I :ய25 ேம2ெகா>ள 
ேவm[I. ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0Xைடய Uைன ம2KI எ)0UைனM* தகவN மiதi* 
7யaைனlB3> இ4BQ*றe. வாdBைகM* =க8ெபoய அGபவhகைள XoTeBெகா>ள, நாI 
அைத ஆ$l ெச$யேவm[I. “இTத அGபவI எ*ன ெசாNல வ4Qறe? இ)^4Te நா* எ*ன 
பாட(ைத க2KBெகாmேட*? இe ஏ* நடTதe?” எ*K நாI நI=டI ேகZ[Bெகா>ள ேவm[I. 
¶Uைன ம2KI எ)0Uைனைய a0வQB3I மனI சா0Tத U)களாக Uளh3I, தா0\க 
ெகா>ைகக@* அL8பைட ெகா>ைககைள நாI உ4வாBQய yறேக, இTத ேக>UகqB3 



நIமாN ப)Nகைள கm[Bெகா>ள :LuI. ஒ4 ஆdTத 5Tதைனu>ள வாdBைகைய :tைமயாக 
வாdவத23, த2கால()23 ெபா4(தமாக UளhQ ெவ@MN இ4B3I சB)கைள aைல8ப[(eI, 
:8ப() ஆK தா0\க ேகாZபா[க> �ேழ பZLய^ட8பZ[>ளன. இவ2ைற பM25 ெச$வத* 
cலI, வாdBைகM* ெவ@8Xற ம2KI =க8ெபoய அGபவhகைள அைவ Xoய ைவBQ*றன. § 

எ@ைமயான வாdBைகைய வாdTe ம2றவ0கqB3 ேசைவ ெச$uhக>. 

ஆ*\க நmப0கqட* இ4hக>. 

7(தமான கா2K ம2KI roய ஒ@ைய நா[hக>.  

7(தமான {ைர 3Luhக>. 

சாதாரண, உmைமயான உணlகைள சா8y[hக>, XலாN உணl ேவmடாI. 

இய2ைகuட* இணBக(eட* வாdT)[hக>. 

உhகளe ஆைசBகாக இNலாமN ேதைவBகாக பய*ப[(ehக>. 

வாdBைகM* பல உ4வhகqB3 மoயாைத ெச_(ehக>. 

)ன:I :8பe a=டhக> உட2பM25 ெச$uhக>. 

அைம)ைய உ4வாB3hக>, �.சைல உ4வாBகேவmடாI. 

உhக> bZைட ஒ4 ேகாMலாக மா2Khக>. 

கைல வLவI அNலe ைகUைன ெபா4ைள உ4வாB3hக>. 

உhகளe ெசாTத ஆைடக> ம2KI அைறகலைன {hகேள உ4வாB3hக>. 

பாZ[ ம2KI நடனI cலமாக சTேதாஷ(ைத ெவ@8ப[(ehக>. 

{hக> உm�I உணைவ ெசய2ைக ம4Teக> இNலாமN வள0()[hக>. 

வ4ட()23 ப*iரm[ ெசLகைள ந[க>. 

உhக> 72K8Xற(ைத �$ைம8ப[(ehக>. 

{hக> கடTe ெசN_I இட()N அழைக UZ[.ெசN_hக>. 

இTத ெஜ*ம()N ஆ(ம ஞான(ைத ெபKhக>. 

உhக> 34lட* இணBக(eட* இ4hக>. 

உhக> எmணI ம2KI ெசய^N அvIைசைய கைடyLuhக>. 

சக மiத0 \e அ*X ெச_(ehக>. 

:e3(தmLN இ4B3I 7தT)ர சB)ைய சா0Te இ4hக>.  
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உhக> 5Tதைனைய �0Te கவiuhக>. 

ஒ@ைய நா[வத* cலI ஆdTe 5T)B3I 3ண(ைத வள0()[hக>.  

வாdBைகM* ஒnெவா4 பாட()N இ4TeI பாட(ைத க2KBெகா>qhக>.  

சாZ5ைய அத* ெபா4Zக@N இ4Te UலBQ[hக>.  

உடN, மனI அNலe அjlட* இNலாமN எNைலMNலாத �mணjlட* ெந4Bகமாக 

ெதாட0Xப[()B ெகா>qhக>. 

கடTதகாலI அNலe  எ)0கால()N இNலாமN, :Lவ2ற a()ய()N Ug8Xட* இ4hக>. 

நIyBைக அNலe இgவான ெசா2கைள அG�லமாக பய*ப[(தா&0க>. 

நIyBைகக> ம2KI த*னIyBைககைள தBகைவ(eB ெகா>qhக>. 

ஆைசைய கZ[8ப[() a0வQuhக>. 

)யான()* cலI XoTeண0ைவ நா[வத23 :ய_hக>. 

ஆ*\க ஒtBக(eட* ேவைலைய ெச$uhக>. 

உmைமயாகlI, அ*X aைறTeI, பயG>ளதாகlI, ேதைவயாக இ48பைத மZ[I 5T)(e 

ேப7hக>.  

ப()N ஒ4 பh3 வ4மான()* cலI அ[(த தைல:ைறB3 ஒ4 ேகாUைலB கZ[hக>. 

ெசwவாx/Sழைம 
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$DA.ண;ைவ நாyத=  

{hக> ஏதாவe ஒ4 ேக>UB3 =கlI &Uரமாக ப)N ேதட U48ப8பZடாN, அைத உhகqB3> 
ேத[வத23 :ய_hக>, அNலe அைத நமe Xiத சா<)ரhக> அNலe ெம$யjl X(தகhக@N 
ேதடலாI. இ)N ஏதாவe ஒ4 X(தக(ைத உhக> ைகMN எ[(e அைத )றT)[hக>, ம2KI 
உhக> ேக>UB3 எTத பBக()N ப)N இ4BQறேதா, அTத பBக(ைத {hக> இய_ண0l cலI 
கm[ெகா>b0க>. எNலா அjத_I உhகqB3> இ48பைத உK)8ப[(eI Uதமாக, உhக> 
ப)N அh�கo(தைத {hக> ஒ*K அNலe பல:ைற அGபU(e இ48�0க>. ¶Uைன ம2KI 
எ)0Uைனைய yoBக :Lயாத மனaைலMN, அLமனI 3ழ8ப()N இ4B3I. XoTeண0U* 
cலI &0l காண8படாத பல அGபவhக> உhக> அLமன(eB3> ெச*K>ளe. அLமனைத 
சமaைல ெச$வe எ*பe கணB3கைள பராமo8பe அNலe வரl ெசலl கணBைக 



சம*ப[(eவe ேபா*றதா3I. ¶உhகளe ேபேரZLN அவசரமாக பல மா2றhகைள 
ெச$eUZ�0க> எ*K எ[(eBெகா>ேவாI. அ)N 5ல சoயாக இ4BQ*றன, ஆனாN 5ல 
சoயாக இNைல ம2KI 5ல அத23 சIபTத8பZடe இNைல, அதனாN அTத வரl-ெசலl கணB3 
சமaைல ெபறாe. {hக> இTத ேபேரZLN பல ம;ேநரhக> :ய25 ெச$யலாI, ஆனாN நாI 
ெச$த தவKக> நமBேக ெதoயாe எ*பe மiத இயNX எ*பதாN, அைவ சமaைல ெபறாe. 
உhகளe தவைற கm;யமாக 7ZLBகாZட இ*ெனா4வ0 உதU உhகqB3( ேதைவ8ப[I. 
{hக> அைம)யாக உZகா0Te உhக> வரl-ெசலl கணB3 X(தகhகைள 
ஒ4:க.5Tதைனuட*, சமaைல ெச$ய :ய25 ேம2ெகா>qIேபாe, உhகளe 34, ஆ5oய0 
அNலe நmப0 உhக> bZL23 வTe, ஐTe a=ட()N தவைற கm[8yL(eU[வா0. {hக> 
அைத சo ெச$Q�0க>, ம2KI ஒ4 மாைய ேபால இ4> அக*K, வரl-ெசலl கணB3 :tைமயான 
சமaைல ெபKQறe, ம2KI உhக> உ>ள(eB3> �ய ெவ>ைள ஒ@ைய காmQ�0க>. ேபேர[ 
உhக> அLமனைத ேபா*றe, அ)N வ4I எm;Bைகக> உhக> அGபவhகைள ேபா*றe, 
அைத {hக> XoTeBெகா>qI வைர, {hக> இ4@N சமaைலM*j இ48�0க>. ¶{hக> 
இTத ேவ2Kைமைய உண0வe மZ[மNலாமN, அe உhக> உட_B3> இ4ளாக காZ5ய@B3I. 
{hக> ெபKI அGபவI உhக> மன)* aைலைய உ4வாB3வைத ேபால, உhக> அLமனI �ல 
உடைல உ4வாBQ, {hக> எ8பL இ4BQ�0கேளா அ8பL காZ5ய@Bக ைவBQறe. உhக> 
:கI ம2KI உடைல பா0(e, உhக> அLமன)N எ*ன இ4BQறe எ*பைத ெதoTeெகா>qI 
)றIபைட(த 5ல0 இ4BQறா0க>. எனe ஆ*\க 34வான, ஞான34 ேயாக<வா=, 
இ*ெனா4வரe உ>ள(ைத பா0(e, அhQ4B3I இ4> அNலe ெவ@.ச()* இயNX ம2KI 
வ^ைமைய XoTeBெகா>ள :LuI. அLமன()23> இ4B3I மன8ேபாராZடhக> ம2KI 
அைம)M* �Z[(ெதாைகயாக �ல உடN Uளh3Qறe எ*பைத அவ0 XoTe ைவ()4Tதா0. 
அjெவt.5M* cலI மiத* ஞாேனாதயI ெபKI ேபாe, மன8ேபாராZடhக> 3ைறTe, 
இ4mட த4ணhகqB3 yற3 ULய_B3 வgவ3BQறe. “கm ஒ*றா3I ேபாe, உடN 
:tவeI ஒ@யாN aரIXQறe” எ*பதாN c*றாவe கm ப2jய இTத �2K உ4வானe. § 
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அpபவ+  

ஒ, வZ#பைற  

ஒnெவா4 அGபவ:I ஒ4 வ38பைற ஆ3I. இe வைர நடTதவ2ைற அLமனI :tைமயாக 
ஏ2KBெகாm[, {hக> அGபU(தe அைன(eI ஒ4 அGபவேம எ*பைதuI, ஒnெவா4 
அGபவ:I ஒ4 வ38பைற எ*பைத {hக> :tைமயாக உண0Tத yற3, {hக> உhக> உZXற 
வைகக@* ெதா38y* தi8பZட ஆ$l அjBைகைய ெபKb0க>, ம2KI அ)N 5ற8பான 
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அjெவt.5ைய 3jB3I Uதமாக =கlI உய0Tத தரaைலக> அடhQM4B3I. ¶உய0Tத 
தரaைல ஒnெவா*KI :BQயமானe, ஏென*றாN அவ2ைற ஒ*றாக இைணB3I ேபாe, அைவ 
XoTeண0U* 7யaைனைவ UoவாBகI ெச$Qறe, ம2KI {hக> ஒ4 இ4ZடைறMN 
உZகா0Te இ4B3Iேபாe, உhக> தைலB3> இ4B3I �ய ெவ>ைள ஒ@ைய கm�டாக 
பா0B3I பZட8பL8X சா*jதtB3 உhகைள த3) ெபற.ெச$Qறe. ஆனாN {hக> ஒ*K 
அNலe பல வ38Xக@N ேத0.5 ெபறUNைல எ*றாN, உhக> ம)8ெபmக> அதைன 
ெவ@8ப[(eவேதா[, {hக> பZட8பL8ைப :L8பத23I தாமதமா3I. ஒnெவா4 அGபவ()N 
இ4TeI அத* XoTeண0U* Uைளைவ {hக> XoTeBெகா>ளUNைல எ*றாN, அTத 
அGபவI உhகqB3 ப)ைனTe அNலe இ4பe வ4டhகqB3 :*பாக ேதா*jM4Tதா_I, 
அLமனதளUN {hக> க2KBெகாmட பாட()23 எ)0 ெசயலா2jBெகாm[ வ38பைறMN 
உZகா0Te இ48�0க>. ¶அதனாN, நாI இTத அGபவhக> அைன(ைதuI XoTeண0lட* &0l 
காணேவm[I. XoTeண0U* cலமாக உ4வாQ எNேலா4B3I ெபாeவாக Uளh3I அ*Xட*, 
நாI கடTe வTத வ38பைறM* கதைவ cL நமe பZட(ைத ெபKவத2காக, நாI சாZ5M* 
அ[(த வ_வான தரaைலB3 :*ேன2றI ெபறேவm[I. நாI �ய ெவ>ைள ஒ@MN இTத :தN 
பZட(ைத ெபKI ேபாe, வாdBைகM* இTத மாெப4I அGபவI ப2jய 5ற8பான தகவN ம2KI 
ெம$யjl நமB3 வழhக8ப[Qறe. வாdBைக எைத ப2jயe எ*K நாI எ8பL உண0வe? 
வாdBைகைய :tைமயாக வாdTதத* cலI கடTதகாலI எ*பe ஒ4 கனைவ(தUர ேவK 
எel=Nைல இNைல எ*பeI, அTத கனUN மQd.5யான அGபவhக> ம2KI அ.7K(eI 
அGபவhகqI அடhQM4B3I எ*பைத நாI :tைமயாக உண0TeBெகா>QேறாI. இரm[I 
ெவKI அGபவhக> தா*, அைவ நNலeI இNைல ெகZடeI இNைல, சouI இNைல தவKI 
இNைல. ¶ஆனாN =க5றTத ஆ*மாBகqB3I அ.7K(eI அGபவhக>, 3ழ8பhக>, 
க[Teயரhக>, ஏமா2றhக>, இழ8XBக>, aைறேவறாத ஆைசக> இ4BQ*றன ம2KI 
அவ0களாN XoTeBெகா>ள :Lயாத அGபவhகைள எ)0ெகாm[ இ4BQறா0க> எ*பைத 
{hக> aைனUN ெகா>ளேவm[I. ம2KI அத* yற3 தhகளe வாdBைகMN, 7யaைனl 
உலைக ேநாBQ ெதாட0Te அவ0களe உZXற உM0சB) :*ேனjBெகாm[ இ4B3I 
த4ண(ைத அைடQறா0க>. உ>qண0l-அjlண0l உலகI அNலe 7யaைனUN இ4Te 
ேத0.5 ெபKவத23 ேதைவயான அGபவhக> அைன(ைதuI அவ0க> ெப2KUZடா0க> எ*ேற 
ெசாNலேவm[I. 7யaைனl உலக(ைத ேநாBQ, 5ற8பாக Uளh3I இய_ண0l ெம$zஞான 
இயNX ேவகமாக :*ேனj, அLமன)N பழhகால(e aைனlகைள QளKQறe. aைனlக> 
\m[I ேதா*KIேபாe, )யான()* cலI அைத எ)0ெகாm[I XoTeBெகாm[I, 
வாdBைகM* அL8பைட U)க> ம2KI ெகா>ைககqB3 அL8பைடைய உ4வாB3Q*றன. 
அத* yற3 �ய ெவ>ைள ஒ@M* ULயN ேதா*KQறe. § 
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நா+ நம. மனைத  

ஒwெவா, ெநாbl+ உ,வா/ZSேறா+  

5jய UைதMN eவhQ, தmடாக வள0Te ஒ4 ெமாZடாக உ4வா3I |U* 
எ[(eBகாZ[Bகைள த4வத* cலமாக, வாdBைகைய ஆ$l ெச$வத2கான அ�3:ைறையuI, 
பரமா(eமாU* UoவாBக(ைதuI நா* :LTதவைர எ@தாBக எ8ேபாeI :ய25BQேற*. 
ெமாZ[ UouI வைர மல0வைத8 ப2j நமB3 எelI ெதoயாe ம2KI அe மல0Tத yற3 நமB3 
ெமாZைட8 ப2j நமB3 அnவளவாக( ெதoயாe. ஆனாN, :)0.5 ெபKI வைர அTத வள0.5MN 
இ4B3I ஒnெவா4 பL:ைறuI, அTத ெசLB3 ஒ4 அGபவமாக அைமQறe. Uைத தனB3> 
வள0.5M* அL8பைட U)கைள உ>ளடBQu>ளe. தm[ தா* வள4Iேபாe, தனe ெசாTத 
கைதைய ெசாN_I. ெமாZ[ பல அGபவhகைள ெகாm[>ளe ம2KI தனB3> த*ைன8ப2jய 
ஒ4 :tைமயான கைதைய உ>ளடBQu>ளe. மல0 UouI ேபாe, அe அழைக8 ப2jய ஒ4 
yரகாசமான 7யசoைதைய �KQறe. ¶QழB3 ேதசhக@* 5Tதைனக@N, அLமனI தாமைர 
மலராக ெப4Iபா_I 5(தoBக8பZ[>ளe. உhகளாN மனைத பா0Bக :LTதாN, அe 
அ8பL(தா* காZ5ய@B3I. ெலள�க உலQN இ4B3I ெபா4Zகைள நIமாN காண:LuI. 
நமe மனI எnவளl அழக2றதாக ேதா*றB�[I எ*பைத அழக2ற ெபா4Zக> நமB3 
ெதoUBQ*றன. நாI இய2ைகM* அழகான பைட8XBகைள கா�I ேபாe, நமe மனI எnவளl 
அழகாக இ4BகB�[I எ*பைத காmQேறாI. ¶நமe மனைத உண0l>ள மனதாக உ4வாBக 
U4IXQேறாமா அNலe அLமனதாக உ4வாBக U4IXQேறாமா எ*பைத நாI தா* ேத0Tெத[Bக 
ேவm[I. நாI நமe மனைத ஒnெவா4 ெநாLuI உ4வாB3QேறாI எ*பதாN “நாI நமe மனைத 
உ4வாB3QேறாI" எ*K �KQேற*. கடTதகாலI எ*K எelI இNைல! நமe கm :*ேன 
கடTe ெசN_I கனl த2ெபாte ஆ3I. நமB3 அe ஞாபகI இ48பதாக ெசாNவதாN நாI அைத 
கடTதகாலI எ*QேறாI, ஆனாN நாI ஞாபக8ப[()B ெகா>qIேபாe, நமB3 aகdகால()N 
எe ஞாபகI இ4BQறேதா அைத \m[I உ4வாB3QேறாI. எ)0காலI எ*K ஒ*KI இNைல! 
நாI எ)0காலமாக aைன8பைத நமB3 :*பாக த2ெபாte \m[I உ4வாB3வதாN, அelI 
கடTத கால(ைத8 ேபால, ஒ4 கனl அNலe ஒ4 காZ5யாக Uளh3Qறe. அதனாN கடTதகாலI 
எ*K ஒ*K=Nைல; எ)0காலI எ*K ஒ*K=Nைல. த2ெபாte எ*பe மZ[ேம aத0சன 
உmைம! த2ெபாte எ*பe மZ[ேம aத0சன உmைம, ம2KI நமe மனைத நாI ஒnெவா4 
ெபாteI உ4வாB3வதாN, நாI நமe மனைத எ8பL உ4வாB3QேறாI எ*பைத நாI தா* :Ll 
ெச$யேவm[I. ¶நIமாN 5ல அL8பைட :Llகைள எ[Bக :LuI. “எனe நmப0க@N 
3j8yZட ஒ4வoடI இiைமயாக இ4Bக U4IXQேற*. அTத நப0 எ*iடI ச\பகால()N 
அ)க நZXண0lட* பழகUNைல.” இe ஒ4 அL8பைட :Ll. இ*K ெவ@ேய ெச*றeI, 
உhகqB3 ஒ4வ0 &h3 ெச$தாN அNலe ஒ4வ0 உhக@டI இiைமயாக பழகUNைல எ*றாN, 
உhகளe அ*ைப ெவ@8ப[(த, அவ4B3 ஏதாவe அ*Xட* ெச$uhக>. "உhக> பBக(e 
bZ[Bகார4ட* நZXறைவ ெகாmடா[வதாக இ4BகZ[I" அNலe "ஏZLB3 ேபாZLயாக 



a2பதாக இ4BகZ[I" {hக> வாdBைகைய எ8பL எ)0ெகா>ள ேபாQ�0க> எ*பைத {hக> 
தா* :Ll ெச$யேவm[I. நாI எ[B3I ஒnெவா4 :LU* cலமாக, நமB3I ம2றவ0கqB3I 
நாI UைளUBக8ேபா3I எ)0ெசயNகைள நாI தா* XoTeBெகா>ள ேவm[I. ஒnெவா4 
:LlI தனe தi8பZட பலைன ெகாm[ வ4I எ*பதாN, தா0\க ெகா>ைககைள :ைறயாக நாI 
க4()N ெகா>ளாமN ெச$த ெசயலாN UைளTத பலGB3 ஒ4 எ)0ெசயN cலI 
அவ)8பட8ேபாQேறாமா எ*பைத நாI தா* &0மாiBகேவm[I. ¶வாdBைக எ*பe :Llக@* 
ெதாட0.5 ஆ3I. ஒnெவா4 த4ண:I, நாI அTத த4ண(ைத உ4வாB3I ேபாe, நாI :Lைவ 
உ4வாB3QேறாI. நாI UைளU(த எ)0ெசயைல நாI எ)0ெகா>QேறாI, ம2KI நாI அைத 
ெகா>ைகM* ஆ2ற_ட* எ)0ெகா>qI ேபாe, எ)0காலI எ*K அைழBக8ப[வைத 
உ4வாB3QேறாI. அதனாN மiதGB3 இரm[ பாைதக> இ4BQ*றன ம2KI ஒnெவா4 
த4ண:I :Lெவ[B3I த4ணமாக இ4BQறe. நNல :Ll உhக> 5Tதைனைய 
ஒ4:க8ப[()ய ஒ4:க.5TதைனMN இ4Te வ4Qறe. அைத ேத0Tெத[8பe எ8ேபாeI 
கLனமாக இ48ப)Nைல. § 
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9ைலயாக இ,/Z+  

கைல  

{hக> எ[B3I :Llகைள எ@தாB3I கைல ஒ*K>ளe. அTத கைல  aைலயாக இ48பதா3I. 
aைலயாM48பதாN ெவ2j QைடBQறe. ஒ4 பBதi* :BQயமான பmXக@N ஒ*றாக 
aைலயாM4(தN Uளh3Qறe. )னசo வாdBைகMN aைலயாM48பதாN மZ[ேம உhகளாN 
சாZ5ைய அைடய:LuI, ம2KI வாdைகM* அGபவhக@N இ4Te ெபKI உmைமயான 
பாடhகைள ஏ2KBெகாmடாN, அைத XoTeBெகா>வத23 உதUகரமாக இ4B3I.  
aைலயாM48பதாN மZ[ேம, பாரIபoய ேயாக பாைதMN {hக> ஞாேனாதயI ேநாBQ ெசN_I 
வgMN இ4B3I பல தைடகைள உhகளாN தU0Bக :LuI. aைலயாM4B3I கைலMN பM25 
ெச$uhக>, ம2KI உhக> U)ைய UoவாBகI ெச$e, {hக> எத2காக yறT&0க> எ*பைத 
ெதoTeBெகாm[, அைத இTத வாdBைகMN சா)Bக க2KBெகா>qhக>. ஏென*றாN அTத 
பாeகா8yN, {hக> உhக> U)ைய UgBக ைவBQ�0க> ம2KI அைத |0() ெச$e ஆ(ம 
ஞான(ைத ெபKQ�0க>. இதனாN உK)யாக aைலBெகாmட yற3, ஆ(ம ஞான()னாN 
உ4வான ஊB3UB3I சB)MN உhக@* 7யaைனl 7தT)ரமாக 3LM4B3I. ¶இ*K {hக> 
இTத பM25ைய ேம2ெகா>qI ேபாe, வாdBைக \தான உhக@* அ�3:ைறைய {hக> 
ஆ$l ெச$uhக>. உhக> மன)* அLuண0l aைலMN இ4B3I 5ல அGபவhகைள {hக> 
எ[(eBெகா>qhக>. அைவ அைன(ைதuI ஒ*K �ZL, அைத உhக> வாdBைக எ8பL 
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சமaைல8ப[(eQறe எ*பைத கவiuhக>. உhகqB3 :*பாக ஒ4 அளlேகாைல க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. ஒ4 Xற()N {hக> XoTeBெகாmட அGபவhக@* ெமா(த 
எm;BைகையuI, அ)^4Te {hக> க2KBெகாmட பாடhகைளuI எt)Bெகா>qhக>. 
இ*ெனா4 Xற()N {hக> :tைமயாக XoTeBெகா>ளாமN, இ*GI க2கேவmLய பாடhக> 
இ4B3I அGபவhக@* எm;Bைகைய எt)Bெகா>qhக>. அைவ எnவாK சமaைல 
ெபKQ*றன எ*பைத பா4hக>. {hக> ~ரான சமaைலைய ெப2றாN, {hக> உK)யைடTe 
aைலெபKI பாைதMN ந*றாக :*ேனjBெகாm[ இ4BQ�0க>. அைவ எ)0Uைன பBகI 
சா$TதாN, உhகளe அளlேகாலாக Uளh3I உhக> அLமனைத சமaைல8ப[(த உhக@டI 
த2ேபாe சB)  இ48பதாN, {hக> சoயான பாைதMN இ4BQ�0க>. அைவ XoTeண0U* 
பBகI சா$TதாN, உhகளe வாdBைகைய ம2றவ0கqB3 ேசைவ ெச$ய அ08ப;8பத23 
ேயா5Bக ேவm[I. ¶உhக> கmகைள cLBெகாm[ அைம)யாக உZகா0Te இ4hக>. உhக> 
உ>ள(eB3> �0Te ேநாBQ, உhக> 5K வய)N ெதாடhQ, உhக> வாdBைகMN aகdTத 
=கlI :BQயமான சIபவhகைள கm[yLuhக>. உhக> வாdBைகM* பBகhகைள ேவகமாக 
XரZL ஒnெவா4 உ.ச(ைதuI கm[yL(e, அTத உ.சI பNேவK அGபவhக@* 
�Z[(ெதாைக எ*KI, அe ஒ4 மாெப4I அGபவ(ைத உ4வாB3Qறe எ*KI அத* cலI 
வாdBைகM* ஒ4 =க8ெபoய பாடI உ4வாQறe எ*பைதuI ெதoTeBெகா>qhக>, 
¶உhகqB3 உK)யாக ெதoயாமN, XoTeண0U* உK)யான வLவ(ைத வழhக :LயாமN 
இ4B3I அGபவhக> அைன(ைதuI yo(e, ஒnெவா*ைற ப2juI இய_ண0lட* 
தகவNகைள ேசகoBக உK)யாக &0மாiuhக>. ஆ$l ெச$ய ேவmடாI. அGபவhக@* 
ெமா(த எm;Bைகைய மZ[I பா0(தாN, 5je ேநரI கg(e இய_ண0l 7டராக உhகqB3 
ெத@l QைடB3I. இe உhகqB3 அ)கI பய* த4வதாக இ4B3I. உhக> ஒ4:க.5Tதைன 
பM25MN :*ேனKI ேபாe, அTத அGபவhக> வழh3I =க8ெபoய பாடhக> ெத@வா3I. 
இைத {hக> ெச$தாN, உhகqB3 அ)கமான ந*ைமகைள ேதLBெகா>b0க>.§ 
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மேனாபல-ைத  

ft/கV ெசxத=  

இத2காக தா* {hக> yறTe இ4BQ�0க>. :த^N உhக> �ய ெவ>ைள ஒ@MN UoவாBகI 
ெப2K, அத* yற3 உ>ள(eB3> அ)க ஆழமாக ெச*K பரமா(eமாlட* ெதாட0X 
ஏ2ப[()Bெகாm[, பரமா(eமாைவ அjTeBெகாmட ச.5தானTதமாக மாj, இ*GI ஆழமாக 
ெச*K ஆ(ம ஞானI எ*Qற a0bகNப சமா)B3 ெச*K ேமாkI, Xன0ெஜம()N இ4Te 
U[தைல ம2KI U<வBராஸா, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*Qற பாரIபoய ேயாக பாைதMN 
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இ4B3I அ[(த பLகqB3 தயாராக ேவm[I எ*ற காரண()2காக மZ[ேம {hக> உhகளe 
ெலள�க உட^N yறTe இ4BQ�0க>. உhக> U48ப(eB3 ஏ2ப மனைத உ4வாB3Q�0க> 
எ*KI உhக> மன)* 34 {hக> எ*பைத {hக> UைரUN உண0TeBெகா>b0க>. உhக> 
மனைத :tைமயாக XoTeBெகா>வத23, மனைத கZ[8ப[(eவ)N XoTeண0l ஐIபe சதbதI 
இடI வQBQறe எ*பைத {hக> உணரேவm[I ம2KI ஒ4 கணBகாள0 தனe வரl ெசலl 
கணBைக சம* ெச$வைத ேபால, ஒ4 இைசயைம8பாள0 தனe க4Uைய இயB3வ)N ேத0.5 
ெபKவத23 க[ைமயாக :ய25 ேம2ெகா>qவைத8 ேபால {hக> ெசயNபடேவm[I. ¶உhகைள 
XoTeBெகா>வத2காகேவ {hக> |=MN ெஜ*மI எ[(e இ4BQ�0க>. {hக> ஆ(ம ஞானI 
ெபKவத2காக |=MN ெஜ*மI எ[(e இ4BQ�0க>. {hக> இhேக சIபா)8பத2காகேவா, 
ஆைட அ;வத0காகேவா, உhகைள மQdU(eBெகா>ளேவா இhேக வரUNைல. இைவ 
த2ெசயலாக நடTத சIபவhக>. {hக> இTத Qரக()N பரமா(eமாைவ உண0வத2காக yறTe 
இ4BQ�0க>, ம2KI  உhகqB3> இ4B3I வ_வான, தள0lறாத க)oயBக மனஉK)ைய 
Ug8பைடய ெச$வe மZ[ேம ஆ(ம ஞானI அGபU8பத2கான ஒேர வgயாக Uளh3Qறe. இைத 
ெச$வத2கான நடவLBைகக> இேதா: :தலாவe, உhகளe மேனாபலI எhQ4BQறe எ*பைத 
கm[yLuhக>. எNேலாoட:I அe உ>ளe. மேனாபலI எ*பe உhகqB3> இ4B3I 
அைம)யா3I, ம2KI அTத அைம) ஒ4 ஒ@ைய ேபால yரகாசமாக இ48பதாN, {hக> அைத �ல 
கmகளாN பா0Bக:Lயாe. இரmடாவதாக, இTத க)oயBக மனஉK)ைய பய*ப[(த 
க2KBெகா>qhக>. {hக> ெச$uI சாதாரண ெசயNகqட* இைத ெதாடh3hக>. உhகளe 
ப;க> அைன()_I )48) அைடuhக>. உhகைள ெபாK(தவைர அe ஒ4 கைல8 
பைட8பாக, உணl பா()ர(ைத உல0(eவe, தைரைய 7(தI ெச$வe அNலe ஒ4 ஓUயI 
வைரவதாகlI இ4BகலாI. உhக> ேவைல உhகைள )48)8ப[(த ேவm[I, ம2KI அe 
உhகைள :tைமயாக )48)8ப[(தUNைல எ*றாN, {hக> )48)யைடuI வைர தள0lறாத 
உhக> மேனாபல(eட* :ய25 ெச$eBெகாm[ இ4Bகேவm[I. ¶உhகைள 
ெபாK(தவைரMN {hக> ஒ4 க.5தவா)யாக மாறேவm[I, ஆனாN க.5()* தரaைலைய 
:த^N {hக> a0ணM(eB ெகா>ளேவm[I. உhக> ேவைலM* தர(ைத {hக> கZ[8ப[(த 
ேவm[I. உhகளாN ைகயாள :Lயாத Uஷய()23 {hக> ெபாK8ேப2க ேவmடாI. இ8பL 
ெச$வத* cலI, உhக> �ல உடN ம2KI உண0.5க> \e {hக> aைன(தைத காZL_I 
அ)க கZ[8பாZ[ட* இ48பைத {hக> ெதoTeBெகா>b0க>. ெலள�க பைட8XBக>, �ல 
உடN ம2KI உ>qண0l மன8ப3)M* \e உhக> கZ[8பாZ[ சB)கைள உhகqB3 
{hகேள ெசயNUளBகI அ@Bக( ெதாடh3b0க>. தள0lறாத உhக> மேனாபல(ைத 
பய*ப[(eவத* cலI உhகளாN ெசயNUளBகI அ@Bக :LQறe.§ 
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ஒPமயமான வாh/ைகைய 

வாhத=  

வாயாN ெசாNவe ேவK; ெசா*னைத a�y(eB காZ[வe ேவK, இரmL23I ெதாட0yNைல. 
ெசயN:ைற UளBகI எ*பe, உhக> ெம$zஞான மனI வgயாக சாZ5 ெசNவத* Uைளவா3I. 
ெம$zஞான மனI எ*பe க)oயBக அNலe yரகாசமான சB), ஆனாN உண0l>ள அNலe 
மன)* அLuண0l தளhக> காTத ஈ08X சB) அNலe காTத சB)M* ெவ@8பா[க> ஆ3I. 
உண0l>ள மனI அNலe அLமன)N 3ழ8பI aலlவதாN அ)க8பLயான ேப.7 ெவ@8ப[Qறe. 
¶இTத வாdBைகMN க)oயBகI சா0Tத உhக> ஆ*\க U)ைய கm[yLuhக>. ஒnெவா4 
ெநாLM_I, ெநாL8ெபாt)* a()ய()N :tைமயாக வாழB க2KBெகா>qhக>. 
இgl8ப[(eI ெசயNபா[க> இNலாமN ஆBக|0வமான ெசயNபா[களாN 7(தமைடuhக>. 
\m[I ெச$e காZ[வத2காக நாI எ)0 ெசயலா2KI அTத எ)0மைற எmணhக> இNலாமN, 
நNல ெசயNகைள உ4வாBQ ேந0மைறயாக இ4hக>. உhகqைடய U) Xeைமயானe ம2KI 
ேந0மைறயானe, ம2KI அe ெம$யானe, aைலயானe ம2KI U48பI அNலe ஆப(eBக> 
இNலாதe. தா0\க ெகா>ைககqB3 ஏ2றா0 ேபாN உhகைள மா2jBெகா>qI ேபாe, 
உhகqB3 :*பாக இ4B3I வாdBைக உK)யாக )48)கரமாகlI yரகாசமாகlI இ4B3I. 
வாdBைகைய வாdவத23 எ@ைமயான இTத :8ப() ஆK வg:ைறகைள  y*ப2Khக> ம2KI 
ஒnெவா4 நாqI {hக> காைலMN எtTதeI ம2KI ஒnெவா4 இரU_I �h3வத23 
:*பாகlI ெதாட0Te )யானI ெச$uhக>. மiதi* �Zபமான, தi8பZட, Uேவகமான சாZ5 
நா[Q*ற, ெம$zஞான aைலM* அTத ஞாேனாதய உயரhகைள ேநாBQ, :Lவ2ற பாைதMN 
இ4B3I ஒnெவா4 ெதாடBகaைல மாணவ4B3I இe தா* ேதைவ8ப[Qறe. ¶மன)* 3KQய 
ப3)MN 5BQ இ4B3I சாZ5, அhQ4Te U[பZட yற3, மனI வgயாக )ன:I ெதாட0Te 
பயணI ெச$eBெகாm[ இ4BQேறாI. அTத பயணI :LlKவதாக ெதoயUNைல! அe 
:LlKவeI இNைல. அைத( ெதாட0Te நா[hக>, அைத( ெதாட0Te நாLBெகாm[ இ4hக>. 
உhகqB3> ேநாB3hக>. உhகqB3> உ2K ேநாB3hக>. ம2KI நNெலாtBக()* அTத 
வ_வான அL(தள(eட*, aைலய2K இ4B3I சாZ5M* உZXற ம2KI ெவ@8Xற aைலகqB3 
இைடேய  U()யாசI ஏeI Xல8படாததாN, மன)N இ4B3I அTத ப3)B3 ெச*K அhேக 
3LBெகா>qhக>. {hக> க[ைமயாக :ய25(eBெகாm[ இ4Tத த2ெபாtதாக இ4hக>. 
உhகqB3> ேத[hக>. உhக> உ>ள(eB3> ெசN_hக>. உ>qB3> ெச*KBெகாmேட 
இ4hக> ம2KI XoTeBெகா>ள :Lயாத உM0சB)M* ஆழ(ைத XoTeBெகா>qI பLயாக 
மா2Khக>. இe உhகளாN :LuI. பல ஆMரI வ4டhகளாக இe எmண2ற :ைற 
ெச$ய8பZ[>ளe. த*னIyBைகைய உhகqB3 பBகபலமாக ைவ(eBெகாm[, உhகqB3> 
இ4B3I அைன(eB3I :tைமயாக Uளh3வைத ேநாBQ உ>qB3> ெசN_hக>. § 
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வாh/ைகoI ேசாதைனகைள எ";ெகா(mத=   

�$ைம அ4�m 74BகI ெபாைறெசnைவ 
வா$ைம aைலைம வள0(தேல ம2jைவ 
காமh களl ெகாைலெயனB காmபைவ 
ேந=} ைரTe aயம(த னாேம. 

தவzெசபz சTேதாடI ஆ()கT தானz 
5வ*ற* Uரதேம 5(தாTதB ேக>U 
மகz5வ |ைசெயாm ம)ெசாN�0 ஐTe 
aவIபல ெச$M* aயம(த னாேம. § 
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நமe வாdBைகMN நமB3>qI ெவ@8Xற()_I, e*பhக> ம2KI சவாNக> aைறTe 
இ4BQ*றன. நாI அைத எ8பL எ)0ெகா>QேறாI எ*பைத ெபா4(e, அைவ நமe பாைதMN 
இ4B3I தைடகளாகlI இ4BகலாI அNலe க2KBெகாm[ வள0.5யைடவத23 
வா$8XBகளாகlI இ4BகலாI. இTத பட()N ஒ4 மiத*, ெகாLயதாகlI ேபா^யான 
=4கமாகlI உ4வக8ப[(த8பZ[>ள அவரe yர.சைனகqட* e;.ச_ட* 
ேபாராLBெகாm[ இ4BQறா0.§ 
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"HகaSழைம  
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கay#பாyக( ம)*+  

கைட#Mb-த=க(  

நாI 3ழTைதகளாக இ4B3I ேபாe, அLமன)N =க8ெபoய 7ைமகைள 7ம8ப)Nைல எ*பதாN 
நாI 7தT)ரமாக 72j()oTேதாI, ம2KI நாI ெவ35ல சIபவhகைள எ)0ெகா>QேறாI. 
ஆனாN நமe ெப2ேறா0க> ம2KI சமய அைம8XBக>, வாdBைகM* ேசாதைனகqB3 நIைம 
தயா0 ெச$ய, :ய25 ேம2ெகாmடன0 எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல.  ஆனாN 3ழTைதM* 
உண0l>ள மனeB3 அnவளவாக எelI ெதoயாe எ*பதா_I, ெபாeவாக அGபவI ெபறாமN 
த*ைன தயா0 ெச$eBெகா>வைத அe ஏ2KBெகா>வe இNைல, ம2KI நமe உM0 ெலள�க 
உலைக எ)0ெகா>ள Ug(eBெகாm[, இTத ேசாதைனக@N ேதா2பத2காக அ4ைமயான 
வா$8XBகைள த4I ேநாBக(eட*, நIைம8 ப2jய rdaைலகைள உ4வாB3Qறe. நாI 
ேதா2கUNைல எ*றாN, :*X ஒ4 காலகZட()N அTத அGபவ()N உ>ளா0Te இ4B3I 
பாட(ைத க2j48பe நமB3 ெதoயவ4Qறe. நாI நIைம உmைமMN எ)0ெகாm[ ேதாNU 
ம2KI ெவ2jM* அ0(த(ைத ெதoTeBெகாmடeI, அGபவI நமB3 5je ெம$யjைவ 
த4Qறe. ேதாNU எ*பe க2பத2ேக. ஆனாN உhகqB3 U) ெதoTதeI ேதா2கB�டாe. 
¶ெநj:ைறக> ம2KI அறெநjக> ெதாட0பாக பல அைம8XBக> ம2KI ேகாZபா[க>, உலQN 
இ4B3I பல ஆ5oய0களாN பல uகhகளாக உ4வாBக8பZ[ வTe>ளன.  இTத |=MN வாtI 
மiத*, வாdBைகM* =கlI உயoய  இலB3க> ம2KI ேநாBகhகைள உண0வத23 தனe 
7யaைனl, தனe சாZ5ைய வள0.5 அைடய ெச$ய, அவரe எmண()23I ெசய^23I ஒ4 
வgகாZLைய வழhகேவm[I எ*பe இைவ அைன(eB3I ஒேர ெபாeவான 3jBேகாளாக 
Uளh3Qறe. பழhகால(e ேயாக அைம8XBக>, எNேலா4I எ8பL வாழேவm[I எ*பைத 
UளBQ, சமய()N இ4B3I சடh3கqB3 5ல எ@ய இயமhக> ம2KI aயமhகைள 
வழhQu>ளன. இயமhக> அNலe கZ[8பா[க> எ*பe உ>qண0l மன)23 ஒ4 அL8பைட 
ஒtBக :ைறைய வழhQயe. aயமhக> அNலe ேந0மைற கைட8yL(தNக> எ*பe 
உK)ய@(e, வாdBைகB3 உ2சாகI அ@B3I ெசயNக> ம2KI ஒtBகhக> ஆ3I. Xiதமான 
ேவதhக@N இ4Te, வாdBைகM* பைழய ம2KI அழகான U)க@* ஒ4 எ@ய அjBைகயாக, 
நாhக> ப(e இயமhக> ம2KI aயமhகைள ஒ*K )ரZLu>ேளாI. § 

ப-. இயமHக(, cைறயான நட-ைத/Z ேவதHக( வழHZ+ கay#பாyக(  

ெகாNலாைம, அvIைச: ம2றவ0கைள எmணI, ெசாN அNலe ெசயலாN e*XK(தாைம. 

வா$ைம, ச()யI: ெபா$ ெசாNவe ம2KI வாB3K)க> ைகU[வைத தU0(தN. 

க>ளாைம, அ<ேதய: )4டாம_I, ஆைசMNலாம_I கட* வாhகாம_I இ4(தN. 
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ெத$bக நட(ைத, yரIம.சoயI: )4மண()23 y*X U7வாசமாக இ48பத23, தiயாக 

இ4B3I ேபாe காம(ைத கZ[8ப[() yரIம.சாoயாக இ4(தN. 

ெபாKைமuைடைம, kைம: ம2றவ0கqட* பழ3I ேபாe சQ8X(த*ைமையuI, 

rdaைலகqட* ெபாKைமM*ைமuI கZ[8ப[(eதN. 

)டமாக இ4(தN, (4): Uடா:ய25 இNலாைம, பயI, உK)M*ைம ம2KI aைலய2ற 

த*ைமைய ெவ2jBெகா>qதN. 

இரBகI, தயா: அைன(e உM0க@ட(eI இரBகம2ற, ெகா[ைமயான ம2KI இதயம2ற 

உண0.5கைள ெவ2jBெகா>qதN. 

ேந0ைம, ஒ@lமைறU*ைம, அஜ0வI: வzசைன ம2KI தவறான ெசயNகைள ைகU[தN. 

அளlணl, =தஹாரா: அளlB3 அ)கமாக உmணாம_I XலாN, \*, ேகாg அNலe 

:Zைடகைள சா8yடாமN இ4(தN. 

�$ைம, ெசள.சI: உhக> உட^N, மன)N ம2KI ேப.5N �$ைமM*ைமைய தU0(தN. 

ப-. 9யமHக(, ஆI`க வாhf)Z ேவதHகP= இ,/Z+ கைட#Mb-த=க(§ 

தவKB3 வ4TeதN, £o: அடBகமாக இ4TeBெகாm[ ெச$த தவKB3 வ4TeதN. 

மனaைறl, சTேதாஷI: வாdBைகMN  சTேதாஷI ம2KI அைம)ைய நா[தN. 

ஈைக, தானI: பலைன ப2j 5T)BகாமN ஆm[ வ4மான()N ப()N ஒ4 பh3 ேகாM_B3 

வழh3தN ம2KI தாராளமாக ந*ெகாைட வழh3தN. 

நIyBைக, ஆ<)Bய: கடl>, ெத$வhக>, 34 ம2KI ஞாேனாதய பாைதMN நIyBைகuட* 

இ4(தN. 

கடlைள வgப[தN, ஈ<வர|ஜன: )னசo வgபா[ ம2KI )யான()* cலI பB)ைய 

வள0(தN. 

சா<)ரhகைள ேகZடoதN, 5(தாTத <ரவண: தனe 3ல34U* ேபாதைனகைள ஆ$l 

ெச$தN ம2KI ெசUம[(தN. 

அjெவt.5, ம): 34U* வgகாZட_ட* ஆ*\க மனஉK) ம2KI அjவா2றைல வள0(தN. 
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Xiதமான ேந0()Bகட*க>, UரதI: மதI ெதாட0பான ேந0()Bகட*க>, U)க> ம2KI 

கைட8yL(தNகைள :t மனeட*  aைறேவ2KதN. 

பாராயணI, ஜபI: )ன:I மT)ரhகைள ஜy(தN. 

Uரத(eவI, தப<: சாதனா, தவI, தப< ம2KI ெந$ேவ()யI வழh3தN.  

ெசwவாx/Sழைம 

பாட+ 100 

உHகைள எ";ெகா(ள 

க)*/ெகா(mத=  

வாdBைக உhகqB3 ஒ4 வா$8ைப வழh3Qறe. தU08பதாN ஏ2ப[I பாவhக> ம2KI  
ஈ[ப[வதாN ஏ2ப[I பாவhக> எ*K ேம2க()ய நா[கைள ேச0Tத இைறMயN வN_ன0 ஒ4வ0 
ெசாNவைத ேபால, இயமhக> 3j8y[வைத ேபால U)கைள \Kவத2கான வா$8ைப வாdBைக 
அ@8பைதuI, அ(eட* aயமhக@* கZ[8ப[(தNகைள தU0B3I வா$8ைப அ@8பைதuI 
நாI காmQேறாI. இTத வா$8ைப பய*ப[() {hக> vTe த0ம(eட* இணhQ வாழUNைல 
எ*றாN, அLமன)N எ)0.ெசயN உ4வாQறe. இTத எ)0.ெசயN நமB3> தhQ,  அத2ேக2ப 
�ல ம2KI rB3ம உடைல \m[I உ4வாB3Qறe. ¶வாdBைகMN நடTத ஒ4 அGபவ()23 
=கlI ேமாசமாக எ)0.ெசயலா2j, அத* cலI உhகளாN அவைர அைடயாளI காண:Lயாத 
அளU23 மன�)யாகlI உடN �)யாகlI மாjய நmபைர உhகqB3 aைனl இ4BQறதா? நமe 
வாdBைக வழh3I =கlI ெத@வான பாடhக@* அ0(தhகைள XoTeBெகா>ள :Lயாத ஒ4 
வழBக(eட* நமe ெவ@8Xற உண0l>ள மனI இ4BQறe. ¶வாdBைகM* அL8பைட U)க> 
=கlI எ@தானe எ*பதாN அ)N பல0 நாZடI ெச_(eவe இNைல. ஏ*? ெபாeவாக இTத 
ேசாதைனக@N நாI ேதா2B3I வா$8XBக@* எm;Bைக அ)கI எ*பதாN, நமe பாடhக> 
\e ேபாeமான கவனI ெச_(த பல நNல காரணhகைள உ4வாBQBெகா>QேறாI. இTத 
ேசாதைனக> 5லவ2jN ேதா2பைத சாதாரண UஷயI எ*K நாI ெசாNலலாமா? ஆமாI இe, 
ப>@ நமB3 த4I ேத0.5 அjBைகMN 5ல ேத0lக@N ேத0.5 ெபறாமN ஒ4 ேதாNUயைடTத 
தர(eட*, \m[I ஒ4 பM25 வ38ைப ெதாட0வைத8 ேபா*K இ4BQறe அNலவா? நாI நமe 
அGபவhக@N இ4Te க2க ேவm[I, இNைலெய*றாN நாI ெச$தைதேய \m[I \m[I 
ெச$eBெகாm[ இ48ேபாI. ¶வாdBைக வழh3I அGபவhகqB3 எ)0ெசயலா2றாமN, அைத 
XoTeBெகாm[ ம2KI இTத அGபவhக@* தாBகhக@N இ4Te நIைம U[U8பைத 
XoTeBெகா>வத* cலI, நமB3> இ4B3I பரமா(eமாைவ உண0வேத நமe ேபாதைன ஆ3I. 
உhக> மனைத :tைமயாக ஒ4:க8ப[(), :த^N )யானI ம2KI ஆdTத 5Tதைன, அத* 



yற3 சமா) எ*Qற ஆ(ம ஞான(ைத அGபU8பத23, உhக> அGபவhகqB3 
எ)0ெசயலா2Kவைத aK(eவ* cலமாக, உhக> மன)* \e அLமன�)யாக கZ[8பாZைட 
ெபKIேபாe மZ[ேம ெம$யான பரமா(eமாைவ உணர:LuI. :த^N நாI அLமனைத 
எ)0ெகா>ள ேவm[I. ¶மBக> தhகைள பல Uேனாதமான வgக@N எ)0ெகா>Qறா0க>. 5ல0 
XoTeண0U* ஒ@ைய அைண(e UZ[, பல Uஷயhகைள ப2j 5T)(e உZகா0Te 
இ48பா0க>. அவ0க> தhக> மனைத அைலபாய U[வா0க>, ம2KI எைதuI பயG>ளதாக 
சா)BகமாZடா0க>. நா* உhகqB3 ஒ4 5றTத வgைய பoTeைரBக உ>ேள*. ¶நIைம நாI 
எ)0ெகா>qI ேபாe, vTe த0ம()* ெம$யju>ள கZ[8பா[க> ம2KI கைட8yL(தNகளாக 
Uளh3I இயமhக> ம2KI aயமhகqB3 நமe ெசயNக>, 5Tதைனக> ம2KI உண0lகைள 
ெதாட0Xப[()B ெகா>ளலாI. இTத yரபzச()* U)கqட* நIைம ஒ4hQைணB3I ேபாe, 
நமe அLமனI எnவளl ெத@வான அNலe எnவளl ெத@வ2ற aைலMN இ4BQறe எ*பைத 
நIமாN UைரUN ெதoTeBெகா>ள :LuI. :த^N கZ[8பா[கைள aைறேவ2KவதாN, 
கைட8yL(தNக@* aைறேவ2றமாக Uளh3I  ஆ*\க பாைதM* அ[(த கZட(eB3 நமB3 
அGம) வழh3Qறe. நாI வo ஏ$8X ெச$eBெகாm[ இ4B3I வைர, நாI aயாயமாக வாdவe 
கLனமாக இ4B3I. நாI நமe 3ழTைதகைள அL(eBெகாm[ இ4B3I வைர, அvIைசைய 
கைட8yL8பe கLனமாக இ4B3I. bZLN இ4B3I ேபாe நமB3> இ4B3I அ7ரைன 
�mLUZ[ தரB3ைறவான வா0(ைதகைள ேப5Bெகாm[ இ4B3I வைர, ெபாKைமைய 
வள08பe கLனமாக இ4B3I. மன)N �டா ஒtBக()* வLவமாக Uளh3I, Xண0மBகைலMN 
ஈ[ப[I வைர, நாI 7(தமாக இ48பe கLனமாக இ4B3I. ஆமாI, இ(தைகய rழ^N ஆdTத 
5Tதைனைய வள08பeI கLனமாக இ4B3I. இைவ அைன()23I இ*GI பலவ2j23, 
3ண(ைத மா2j பழhகால(e இT)ய :iவ0க> ம2KI ேயாQBக@* ஆdTத ெகா>ைககqட* 
இணBக(ைத ெகாm[ வ4வத23, yராய.5(தI எ*K சம<Q4த()N அைழBக8ப[I, &Uரமான 
தவI ேதைவ8ப[I. § 
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ஒwெவா, ேசாதைனl+  

ஒ, வாx#பாக fளHZSற.  

நாI தiயாக உZகா0Te இTத 5Bகைல அUdBக ெதாடh3I வைர, இTத ெத$bக U)கைள 
\Kவத23I, எ)0ெசயலா2KI rdaைலகைள உ4வாB3I அGபவhக@N ஈ[ப[வத23I, நமe 
உ>ளா0Tத 3ண()N அL8பைட இயNXகைள 7மTe ெசNQேறாI. நாI நமe அGபவhகqB3 
இ*GI எ)0 ெசயலா2jBெகாm[ இ4BQேறாI எ*றாN, நாI ஞாேனாதய பாைதMN 
ெதாடBகaைலMN இ4BQேறாI எ*K ெபா4>. நாI எ)0 ெசயலா2Kவைத aK(eI ேபாe, 
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நமB3 :தN :ைறயாக உZXற ஒ@ காZ5ய@BQறe. ¶ஒ@ எ*றாN எ*ன அ0(தI? நாI ஒ@ைய 
\ெம$MயN  �)யாக அNலe 3j}Zடாக ெசாNலாமN, நாI கா�I roய ஒ@ அNலe ஒ4 
=*UளBQ* ஒ@ைய8 ேபால 3j8yZ[>ேளாI. ஆyரகா=ய வசன()_I இe, "உhக> கmக> 
ேந0மைறயாக மாKI ேபாe, உhக> உடN :tவeI ஒ@யாN aரIXQறe," எ*K 
3j8yட8பZ[>ளe. {hக> :த^N ஒ@ைய உhக> உ.சTதைலM_I, அத* yற3 உடN 
:tவ)_I காm�0க>. மன)N தாராள எmணI ேதா*j =க8ெபoய அைம) ேதா*KQறe. 
ெம$8ெபா4ைள  நா[பவ0 ஆdTத 5TதைனMN தனe உZXற ஒ@ைய உ2K ேநாBQBெகாm[ 
இ4B3I ேபாe, அLமனைத 7()கoB3I ப;ைய அவ0 ெதாட0Qறா0. உhகqB3 
:த*:ைறயாக ேயாக Ug8Xண0l Qைட(தlட*, உhக> 3ணI மாற( ெதாடh3Qறe. ப;ைய 
ெதாட0வத23 உhகqB3 ஒ4 அL(தளI Qைட(eU[Qறe. இயமhக> ம2KI aயமhக> அத* 
அL(தளமாக Uளh3Q*றன. ¶ஞாேனாதய(ைத  ேநாBQய ஆ*\க8 பாைதMN, மன)* U)க@N 
{hக> ெப2ற ேத0.5ைய ெபா4(e, {hக> எ[B3I ஒnெவா4 :LlI ஒ4 yரதான :Lவாக 
இ4B3I. வாdைகM* U)கைள \KவதாN ஏ2ப[I ேசாதைனகைள {hக> இeவைர 
சT)BகUNைல எ*றாN, எ)0கால()N சT)Bக இ4BQ�0க> எ*பைத {hக> aைனUN 
ெகா>ள ேவm[I. ஒnெவா4 ேசாதைனuI ேதாNU அNலe ெவ2jB3 வா$8ப@B3I, ம2KI 
அTத :Lைவ {hக> மZ[ேம எ[Bகேவm[I எ*பைத கவன()N ெகா>ளேவm[I. ேதாNU 
அைடவத23 rdaைலக> ேபாeமான வா$8XBகைள ெதாட0Te வழhQBெகாm[ இ4B3I, 
ம2KI உhகளe ப3(தjl மனI, "இTத rழ^N எ*னாN இைத காZL_I 5ற8பாக எைதuI 
ெச$)4Bக :Lயாe," ெதாட0Te ெசாN^Bெகாm[ இ4B3I. ¶இTத rdaைலக@_I 
ேம*ைமயைடTத ஆ*மாBக> அடBக(ைத பய*ப[(eவத* cலI. =கlI கLனமான 
பாைதகைள அLBகL எ[Bக :LQறe. இ(தைகய :Llக>, இய2ைகயான உZXற பாeகா8y* 
அh�கார(ைத ேநாBQ உண0l>ள மனைத இயB3Qறe. {hக> வாdBைக வழh3I 
ேசாதைனக@N ேதா23I ேபாe, உhகqB3> இ4B3I பரமா(eமாைவ மZ[ேம உhகளாN 
ேதாNUuற ெச$ய :LuI. § 
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மைலoI fP+M=  

U)கைள ெதoTe ைவ()48பதாN, {hக> உளUயN �)யாக yர)�லமான rழ^N 5BQB 
ெகா>Q�0க> எ*ேற ெசாNலலாI. எTத rழ^_I, {hக> :தN :ைற அjயாைமயாN ெச$uI 
ெசய^* Uைளl அnவளl ேமாசமாக இ48ப)Nைல. உதாரண()23, {hக> உhக> 
நmப4ட* ஒ4 ேமாZடா0 வாகன()N ெசNQ�0க>, ம2KI அவ0 5வ8X UளBைக கவiBகாமN 
ெசNQறா0, அhQ4B3I அ)காo உhக> நmப4B3 அபராதI வழhQ )ZL அG8XQறா0 
ம2KI {hக> உhக> நmபoடI, "சo பரவாMNைல. { வாகனI ஒZL பல நாZகளாQ UZடதாN 
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மறTeUZடா$. இTத பாட(ைத க2பத2காக { ஒ4 5jய ெதாைகைய அபராதமாக தரேவmL 
இ4Tதe," எ*K ெசாNb0க>. உhக> நmப0 ெச$த தவைற ம*i(eU[Q�0க>. இரm[ மாதI 
கg(e {hக> அவ4ட* \m[I பயணI ெச$Q�0க>, ம2KI அவ0 \m[I ஒ4 :ைற அவ0 
5வ8X UளBைக ம)BகாமN ெசNQறா0. அவ4B3 இ*ெனா4 அபராதI ம2KI வசl QைடBQறe, 
ஆனாN இTத :ைற எ*ன ஆ.சoயI {hக> அைம)யாக உZகா0TeB ெகாm[, "இத23 
ம*i8ேப Qைடயாe; உனB3 ந*றாக ெதouI. { 5வ8X UளBைக பா0(தா$ அNலவா?” 
எ*Q�0க>. இTத :ைற உhக> நmபGB3 U) ெதoTe இ4Tதe எ*பதாN, {hக> அவ0 \e 
க4ைண காZடUNைல. ¶ஆ*\க U)M* உ>ளா0Tத ம)8ைப ஒ4:ைற ெதoTeBெகாmட 
yற3 அைத \jனாN, உhக> ெசாTத மன)N இ4B3I அைரuண0l தள()N  இ8பL(தா* 
நடTeBெகா>b0க>. வாdBைகM* அL8பைட ேகாZபா[க@* \e ஒ4:க.5Tதைனuட* 
இ48பத* cலI, இTத U)க> \e அLuண0l தள()N Ug8Xட* இ48�0க>, ம2KI அ)க 
:ய25 ேம2ெகா>ளமN உhகளாN அைத எ@தாக பராமoBக :LuI, ம2KI உhக> 
வாdBைகM* எ[(eBகாZ[ பல4B3 ந*ைம ெச$uI ஒ4 yரகாசமான ஒ@யான Uளh3I. 
¶{hக> எ8ேபாதாவe மைலM* ஒ4 ெசh3(தான ப3)M* U@IyN a*K இ4BQ�0களா? 
{hக> U@IyN இ4Te தவj �ேழ UழாமN இ48பத23, கவனமாக இ48�0க> அNலவா? 
ஆனாN உhகளe இயNபான பmyN, மைலM* U@IyN இ4B3I ேபாe பதZட:I, ம2KI அe 
:தN பL U@Iபாக உயரI 3ைறவாக இ4Tதா_I, அTத U@IyN இ4Te Utவe எ8பL 
இ4B3I எ*பைத எ8ேபாதாவe அGபU(தe உmடா? U@IyN இ4Te �ேழ UtI 
அGபவ(ைத {hக> ெபறேவm[I எ*K எதனாN  aைனBQ�0க>? 5ல0 இTத உண0ைவ 
அGபU8பதாக �Kவா0க>. ம2றவ0க> அe இ4Bகாe. ஆனாN மைலM* ெசh3(தான 
பாைறM* U@IyN a*K இ4B3I ஒ4வ0, த*ைன �[தN கவன(eட* இ4Bக.ெச$uI எTத 
உண0lI தனB3> ஏ2படUNைல எ*K ெசாNவா0களா. ¶{hக> ேவm[ெம*ேற UtTதாN, அe 
5jய உயரமாக இ4Tதா_I, {hக> \m[I மைலMN ஏKI ேபாe, உhகqB3 ஏ2பZட 5jய 
அவமானமாக, உhக> உட^N 5jய காயI அNலe 5ரா$8X இNலாமN )4Iப :Lயாe. ஆனாN 
அhQ4Te UtTததாN ஏ2பZட Uைளlகைள 7மTe ெசNb0க>. ஆ*\க b)uடGI இேத 
aைல தா*. அத* ெசயNபாZைட ெதoTe ெகாmட yற3I ேவm[ெம*ேற Utவத23 உhகைள 
அGம)(தாN, {hக> \m[I ஞாேனாதய பாைதB3 )4IXI ேபாe, UtTத பய()* 
aைனlடGI Xe8yBக8பZட சB)M* வ4ைகயாN வ^ைமuடGI, :ய25 ெச$வைத 
ைகUZடாN தா* உhகqB3 ேதாNU எ*பைத aைனUN ெகாm[, :ய25 ெச$e உhகளe 
பாைதB3 உhகளாN )4Iப :LuI. ¶ஒnெவா4 இரU_I அ*K நடTத சIபவhக> \e 
கவன(ைத ஒ4:க8ப[(), X)தாக உ4வாBக8பZட ேயாக ெகா>ைகக@N இ4Te Uல3வத23 
எnவளl அ4QN வTe இ4BQ�0க> எ*பைத உண0lடGI, அLமனதளU_I �0Te 
கவiuhக>. {hக> இhேக வாழ8ேபாவe 3KQய காலI தா*, ம2KI உhகளாN :LTத வைர 
அைத 5ற8பாக வாழTதாN அe உhகqB3 பய* த4வதாக இ4B3I. § 
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அ)பமான fஷயHகைள 

கடA. ெச=Lத= 

இTத |=MN {hக> ேம2ெகா>qI பயண()* ஒேர 3jBேகாளாக Uளh3வe ஆ(ம ஞானI 
மZ[ேம. நமe 7யaைனUN சா()ய:>ள =கlI உயரTத aைலகைள அைடவத2காக {hக> 
இhேக வTe>�0க>.  அLuண0l ப>ள(தாBQN நைடெபKI அ2பமான UஷயhகqB3 
எ)0ெசயலா2Kவத2காக {hக> இh3 வரUNைல. உhக> மனைத கZ[8ப[(த 
க2KBெகா>வத23I, மைலஉ.5MN வாdவத2காகlI {hக> இhேக இ4BQ�0க>. {hக> 
ேதாNUu2றாN, ேதாNUைய {hக> மZ[ேம அGபUBக ேவm[I. ெப4Iபாலாேனா0 தhகளe 
ேதாNUகைள அNலe தhகளe ேவதைனகைள \m[I ெசாN_I ேபாe, தhகளe அசN 
அGபவ()23 எ)0 ெசயலா2Kவா0க> அNலe அைத \m[I :tைமயாக நL(eB காZ[வா0க>. 
ஆனாN அGபவ()N இ4Te பாட(ைத க2பe எ*பe மைழMN உடN நைனயாமN நடTe 
ெசNவைத ேபா*றதா3I. ¶இTத  ெஜ*ம()N  அNலe வரB�Lய ெஜ*மhக@N, ஆ(ம ஞானI 
எ*Qற :tைமயாக ெத@வைடTத aைலைய ெபKI வைர, நாI பாைத மாj ெசNலலாI எ*பைத 
ெதoTeBெகாm[, ெதாட0Te Ug8Xட* இ4TeBெகாm[, நமe ஆ*\க பாைதMN ெதாட0Te 
aைல(e இ4Bகேவm[I. அ2ப Uஷயhக@N நமe aைலைய உK) ெச$த yற3, உhகளாN 
ேவK ஒ4 பாைதைய கm[Bெகா>ள :LuI, ம2KI அTத பாைத X)ய வா$8X, 7யநல=*ைம 
ம2KI அைம)B3 வg வ38பதாக இ4B3I. ஆனாN நாI எTத அளU23, நமe �d மன)* 
�m[தNகைள நIமாN கZ[8ப[(த :LயUNைலேயா, ேந0மைற கைட8yL(தNகqB3> 
நIமாN �ைழய :LயUNைலேயா, அTத அளU23 நாI தாdlமன8பா*ைம, ெவK8X, 7ய-ஈ[பா[, 
காமI, பயI, ேபராைச ம2KI அைன(e Uதமான மனI ம2KI உடN சா0Tத ேநா$கqB3 நாI வg 
வ3BQேறாI. ஒ4 ெமாZ[ மலராக மாKவைத ேபால, வாdBைகM* U)கைள அjTe இ48பத* 
cலI அe நமB3 தைடய2ற ம2KI இய2ைகயான UoவாBக()23 அGம) வழh3Qறe. 
¶5லசமயhக@N  எ*iடI 5ல0, “நா* ெசN_I பாைதைய இழBக U4IபாததாN, 
பாரIபoய=Bக ேயாக பாைதைய aைன(e நா* ச2K பயT)4BQேற*.” த2ேபாe இவ0க> 
ெச*KBெகாm[ இ4B3I பாைதM_I சTேதாஷமாக இNைல எ*பe ேவK UஷயI. உhகளe 
3ழTைத ப4வ(e Xைக8படhகைள மKபLuI பா0(&0க> எ*றாN, அTத வய)N உhகqB3 
இ4Tத உ4வ(ைத =கlI இயNபாக இழTe, அைத கடTe வTe இ4BQ�0க> எ*பைத 
பா4hக>, ம2KI இe எ)0கால()_I ெதாட4I. {hக> ேயாக()N UoவாBகI ெபKI ேபாe, 
உhகளe த2ேபாைதய பாைதைய இழTe U[b0க>. ஒ4 ெமாZ[ மலராக மல0Te, தனe 
வள0.5ைய aைறl ெச$தா_I, தனe பைழய வLவ(ைத ைகUZ[ |வாக இதdகைள )ற8பைத 
ேபால {hக> பB3வமைடBQ�0க>. இைத8ேபாலேவ, ஒtBக()* cலI, உhக> மனI தனe 
:tைமயான aைலB3 )றTeBெகா>Qறe. ¶இேதா ஒ4 க2பைன பM25. உhகளe உZXற 



கm�B3 :*பாக, {hக> UoவாBகI ெபற U4IXI 3ணhக> ம2KI அIசhகைள :* 
aK(ehக>. {hக> இ4Bக U4IXI தயாள 3ணI பைட(தவராக, மiதேநய(eB3 =கlI 
பயG>ள ேசைவைய ெச$eBெகாm[ இ48பவராக, உhகைள க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. 
அTத நா@* :LUN, மைலM* U@IX எnவளl �ர()N இ4BQறe எ*பைத பா4hக>. 
மைலM* U@IyN இ4Te த>@ இ48பத2காக, உhக> அLமன)23 பM25 வழh3hக>. 
இயமhக> ம2KI aயமhக> உhக> அjவா2ற_B3 அ0(த:>ளதாக இ48பைத ேபால, அத* 
cலI  உhக> அLமன)N அ0(த:>ள பழBக மா)oகைள உ4வாB3hக>. § 
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உHக( �h9ைலகைள மா)*Hக(  

உhகqB3 ெதoTேதா ெதoயாமேலா, உhகளe rdaைலகைள எ8ேபாeI மா2jBெகாm[ 

இ4BQ�0க>. உhகளe மன:I ெச*ற வாரI இ4Tதைத ேபால, இTத வாரI இ48ப)Nைல. 

{hக> சT)(த பNேவK அGபவhக> உhகைள இTத aைலB3 ெகாm[வTe>ளன. உhகைள 

72j மாjBெகாm[ இ4B3I பNேவK Uஷயhக> \e {hக> ��Bகமான கZ[8பாZைட 

ெபற:LuI எ*பைத {hக> உணரேவm[I. உhகளe ஆBக|0வமான 5Tதைனக> ம2KI 

உண0lகைள சoயான )ைசMN )48XI ேபாe, உhக> rdaைலக> எnவளl Uைரவாக தனe 

)ைசைய மா2jBெகா>Q*றன எ*பைத ெதoTeBெகா>qhக>. இeேவ 7ய-கZ[8பாZL* 

இரக5யI ஆ3I. இeேவ ேயாக பM25யா3I. கZ[8பLNலாத மன)* eைண Uைன8ெபா4ளாக 

கவைல இ48பதாN, கவைல8ப[வைத மறBக அைத பM25 ெச$uhக>. ¶ெசயNப[வத2கான 

வா$8ைப அ@8பைத தUர, இTத உலகI நமB3 ேவK எைத வழh3Qறe? எ)0UைனகளாN தா* 

நாI 5லசமயhக@N ஆ.சoய8ப[QேறாI. {hக> உmைமயான பரமா(eமாைவ உணர 

U48ப8ப[Q�0க> எ*றாN, உhக> வாdைகM* rdaைலக> உயoய XoTeண0ைவ ேநாBQ 

உhகைள அைழ(e ெசN_I அNலe =4க(தனமாக எ)0ெசயலா2KI ேபாB3ட* இ4TதாN, 

அைவ உhகைள 3ழ8ப(ைத ேநாBQ அைழ(e ெச*K, உhகளe தi8பZட ஆ*மாlB3 

:BQய(eவI அ@BQறe. உhகளe ெசாTத கவைலக> வாdBைகMN :BQய அhகI வQB3I 

ேபாe, {hக> கmL8பாக ஆ()ர(தாN அவ)8ப[b0க> ம2KI ஆ()ரI எ*பe ஒ4 3ழ8பமான 

மனaைல தா*. ¶இ)N eர)]டமான UஷயI எ*னெவ*றாN, ஆ()ரI ஏ2பZடாN அe ேம_I 

அ)கமான ஆ()ர(eB3 த3) வா$Tத,  ேம_I அ)கமான rdaைலகைள ஈ0Bக :ைனQறe. 

அதனாN ஆ()ரI அைடவைத ப2j கவைல ேவmடாI, ஏென*றாN {hக> ஆ()ர8ப[I நப0 

அNலe rdaைலைய காZL_I உhகைள தாd()Bெகா>Q�0க>. ஆமாI, ஆ()ரI கனமாக 

இ48பதாN, உhகqB3 ஆ()ர(ைத ஏ2ப[(eவதாக aைனB3I நப4B3, உhகளe 

7யaைனைவ காZL_I அ)க :BQய(eவ(ைத அ@BQறe. ¶{hக> எ)0ெகா>qI 
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ஒnெவா*KடGI சமaைலMN இ4hக>! அeேவ வாdBைகB3 எ)0.ெசயலா2KI  ஒ4 5றTத 

:ைறயாக Uளh3Qறe. ஒnெவா*ைறuI XoTeBெகா>வத* cலமாகlI, உhகqB3> 

XoTeண0ைவ ேகா4வத* cலமாகlI உhகளாN இைத எ@ைமயாக சா)Bக :LuI. உhகqB3 

நைடெபKI ஒnெவா*KI உலெகh3I பரUM4B3I அ*y* நாடகI எ*K {hக> உண0Te, 

உலெகh3I பரUM4B3I அTத அ*y* 7யaைனைவ உhகqB3> தBக ைவ(eBெகா>ள 

:LTதாN, {hக> இTத உலQN நடB3I சIபவhகைள கடTe U[Q�0க>. 7யaைனU* 

உய0Tத aைலMN இ4TeBெகாm[, {hக> 7யaைனU* எNலா aைலகைலuI :tைமயாக 

பா0(e சTேதாஷமாக அGபUBக :LuI. உhக> வாdBைகMN இ4B3I rdaைலக> இTத 

மா2ற(ைத ெவ@8ப[(eI. ¶உhக> ச4ம()23 �ேழ மைற:கமாக ெச*K, 5ல நாZக> கg(e 

ஒ4 ெவL8ைப ஏ2ப[(eI 5jய சIபவhக> \e கவனI ெச_(ehக>. உhக> வாdBைகMN 

ஆBக8|0வமாக பhக@Bகாத 5jய Uஷயhக>, {hக> &0l காணாத 3ழ8பI ஒ*K உhக> 

அLமன)N இ48பைத 3j8y[Qறe. {hக> )யானI ெச$uI ேபாe, உட^N எTத ெந@lI 

இNலாமN, உhக> :க()N இ4B3I சார(ைத பா4hக>, ம2KI அ8ேபாe 5jய 3ழ8பhக> 

எ*றாN எ*ன எ*பeI, {hக> UளBக :ய25B3I ஒ4 5BகN, உhக> மனைத 3ழ8yயேதா[ 

உhக> rdaைலகைளuI 3ழ8y இ4B3I ஒ4 ஆ()ரI அNலe ஒ4 கவைல உhக> 

கவன(eB3 வ4I. § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 105 

SரS-./ெகா(ள 

க)*/ெகா(mத= 

மBக> எ8ெபாteI தhகளe இயNபான உ>qண0lட*, ைகU[வைத U[தைலயாக 
ெதாட0Xப[()B ெகா>Q*றன0. ஆனாN தi8பZட )48)ைய நா[I வைகைய சா0Tத 
ைகU[தN, உhகைள எ8ெபாteI "5Bக^N 5Bக ைவBQறe." அத23 ப)லாக {hக> ெச$uI 
ஒnெவா*j_I, உhக> மனைத ஒ4:க.5TதைனM* கZ[8பாZ[B3> ெகாm[ வTe, 
உhகளe தi8பZட அ.சhக> ம2KI ஆைசகைள ைகU[வதாN, உhகளe உmைமயான 
ஆ*மா, உhகளe தi8பZட மன)* தைளக@N இ4Te U[UBக8ப[Qறe. {hக> 
3ழ8ப(eட* இ4B3I ேபாe, உhக> மனைத ஒ4:க8ப[()னாN, அத* 3ழ8பமான 
aைலக@N அைம)ைய ெகாm[ வ4b0க>. அைம) தா* கZ[பா[, ம2KI கZ[8பா[ தா* 
U[தைல. ¶எNேலா4I நமe வM2j* ெசoமான சB)ைய ப2j 5T)B3I ேநர()N பா)ைய 
நமe மன)* ெசoமான()23 ஒeBQனாN, 3ைறவான மனநல கா8பகhகேள இ4B3I. உhக> 
மனeB3> );Bக8ப[I அைன(ைதuI உhகளாN QரQ(eBெகாm[ XoTeBெகா>ள 
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:LQறதா? அNலe கடTதகால(ைத ப2j 5T)(eBெகாm[, அGபவhகைள பல நாZகqB3 
7மTe ெசNQ�0களா? {hக> பா0B3I, ேகZ3I, பLB3I அNலe 5T)B3I 5ல Uஷயhக> 
உhகைள ெவ3வாக கவ0Q*றன. ம2றைவ அ8பLபZட தாBக(ைத ஏ2ப[(eவ)Nைல. உhக> 
மன)N எTதUதமான :()ைரகைள ெசeB3Q�0க>? நமB3 U48ப=Nலாத அைன(ைதuI 
தU08பe இத23 &0வாகாe, ஆனாN {hக> எ)0ெசயலா2KI ேபாeI அத* y*ன4I அேத 
நா@_I, உhக> அGபவ()* \e ப2jNலாமN  அைம)யாக கவனI ெச_(eI ேபாe, உhக> 
)யான()* கZ[8ப[(த8பZட aைல cலமாக \m[I XoTeBெகா>ள ெதாடh3Q�0க>. 
{hக> 3ழ8பமான aைலMN இ4B3I ேபாe, உhக> மன)N இ4B3I 3ழ8பI தானாக 
த;யேவm[I எ*K கா()4Bகா&0க>. மன)N வழBகமான rdaைலைய ெகாm[வ4வத23 
வா$8X ெத*படாத aைலMN, உhகளe வ_வான மேனாபல(ைத பய*ப[(), உhக> மனைத 
அைம)8ப[()  கZ[8ப[(eவத* cலமாக உhக> பoணாம வள0.5ைய மZ[I 
eoத8ப[(eb0க>. உhக> வளhகைள பய*ப[(ehக>. ¶மBகqB3 மா)oக> எ*றாN 
yLB3I. அLமனI இயNபாகேவ மா2ற()23 தைட U)(eBெகாm[ இ4B3I. வாdBைக 
எ*பe ெதாட0.5யான மா2றhகைள உ>ளடBQயe எ*பைத அe ெமeவாக XoTeBெகா>Qறe. 
அதனாN தா* ஒ4 மTதமான பழBக()N எ@தாக 5BQU[QேறாI. பய*ப[(த8படாத வளhகைள 
அைழBகlI, பழBக(ைத UZ[ ெவ@வTe ஒ4 :tைமயான ம2KI 7தT)ரமான வாdBைகMN 
ெசNவத23, ஒ4 e;.சலான ம2KI உ2சாகமான 3ணI ேதைவ8ப[Qறe. 3ழ8பான 
மனaைலMN இ4Te ெவ@வTe, )யான()* cலI X)ய )றைம அNலe ெம$யjைவ ெகாm[ 
வ4வத23 e;.சN ேதைவ8ப[Qறe. கZ[8பா[ எ*Kேம ஒ4 அைம)யான சB)யாக 
Uளh3Qறe. உண0.5, 3ழ8பI, கZ[8பாL*ைம க[ைமயான ஒ4 பலbனமாக Uளh3Qறe. 
¶QரQ(eBெகா>ள க2KBெகா>qhக>. இT)யாUN இ4B3I சா*ேறா0க> ெச$வைத ேபால, 
உைரயாட^N ஈ[ப[I ேபாe, உhக> எmணhகைள QரQ(eBெகா>ள 5je ேநர()23 
இைடெவ@ ெகா[hக>. உhக> மனI எTத )ைசMN ெச*KBெகாm[ இ4BQறe எ*பைத 
கவi(தாN, உhக> வாdBைகM* rdaைலக> ெசN_I )ைச \e உhகqB3 ஒ4 நNல 
கZ[8பா[ QைடB3I. உhக> பரமா(eமாைவ சா0Te இ4hக>. உhகqB3> இ(தைன 
வ4டhகளாக மாறாமN இ4B3I aரTதர(ைத ஆ$l ெச$தாN, மா2றI எ*பe எ8ேபாeI 
மாjBெகாm[ இ4B3I உhக> மன)N தா* இ4BQறe எ*பைத XoTeBெகா>b0க>. 
உhக> மனைத =கlI &Uரமாக கZ[8ப[()னாN, எNலா rdaைலகைளuI கடTத உhகளe 
உM0சB)M* இயNபான aைலயாக Uளh3I பரமா(eமாைவ XoTeBெகா>b0க>. {hக> 
ெப2ற உண0தNகைள உhகqBேக a�y8பத23 பல ேசாதைனகைள கடTe ெசNb0க>. 
ஒnெவா4 ேசாதைனையuI கm;யமாக எ)0ெகா>qhக>. ஒnெவா4 ேசாதைனையuI 
வரேவ2j[hக> ம2KI 3ழ8பமான Xல*க> \e உhக> மனஉK)M* வ^ைமைய காmyB3I 
ஒnெவா4 �m[தைலuI வரேவ2j[hக>. 5வெப4மாi* a()யமாக, உZXற உM0சB)யாக, 
உhகqB3> aரTதரமாக இ4B3I பரமா(eமாlட* உhகளe அைடயாள(ைத உண0வத23, 
உhக> மன)N இ4B3I அைன(ைதuI அைம)8ப[(த ேவm[I.§ 
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பட()N Xiதமான aைலMN இ4B3I பBைத மmLMZ[ இ4BQறா>, கmக> அவளe 
5வெப4மாைன ேநாBQ உய0Tத aைலMN உ>ளன, ம2KI அவ0 தனe ைகக@N இ4B3I 
அைடBகலI அ@B3I உ>ளhைகMN அவqB3 பாeகா8X அ@BQறா0. அவ> <)ரமாக  
அைம)யான aைலMN இ4B3I தனe சாZ5MN, அவரe :taைறவான yரபzச(ைத மனதாN 
உண0TeBெகாm[ இTத உலQN தவறாக எelI இNைல  எ*பைத XoTeBெகா>Qறா>.  
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c�9ைறவாக இ,/SIற.! 

இBகால()N )யானI =கlI yரபலமாQ உ>ளe. எNேலா4I தாhக>  தனe ைமய()N 
இ48பைத ப2j ேப7Qறா0க>. {hக> <)ரமாக இ4TதாN, எTத ச(த:I அNலe 
நடவLBைகuI உhக> கா)N Utவ)Nைல. {hக> உhகqB3> aIம)யாக இ4BQ�0க>. 
வாdBைகM* ஒ4 ப3)யாக, ம2றவ0கqட* க4(e ேவKபாZLN 5B3I ேபாe தா* நாI 
சTேதாஷமாக  இNைல எ*ற எmணI நமB3 ேதா*KQறe. அத* yற3 இறTeUZடாN நாI 
aரTதரமாக ெச*KU[ேவாI எ*ற yரபzச()* =க8ெபoய ெபா$யாக Uளh3I =க8ெபoய 
பய()N வாழ( ெதாடh3QேறாI. நாI பL(eBெகாmL4B3I அ2Xதமான த(eவhக> ம2KI 
அழகான ேபாதைனகைள மறTe, நாI )48)MNலாமN இ4BQேறாI. ¶எனe  ச234, 
ேயாக<வா= அவ0க>, "இTத உலQN :taைறவாக இNலாமN  எelI இNைல!" எ*K ஒ4 
e;.சலான அjBைகைய ஒ4:ைற U[(தா0. {hக> அ(தைகய ஒ4 34 ெசாNவைத கவனமாக 
ேகZகேவm[I. அவ0 ஐIபe வ4டhகqB3I ேமலாக உலQ* ஒ4 =கlI ஆ.சாரமான ப3)MN 
ச234வாக இ4Tதா0. “இTத உலQN :taைறவாக இNலாதe எ*K எelI இNைல,” எ*K அவ0 
ெசா*னா0. நI=N 5ல0 72jM4B3I உலைக பா0(e, அ)N பல 3ைறகைள காmQேறாI. நா* 
எ8ேபாeI அnவாK ெச$தe இNைல. நா* எ8ேபாeI இைத ஒ4 அ2Xதமான Qரகமாக 
க4)M4BQேற* ம2KI எத2காகlI இைத இழTe இ4BகமாZேட*.  இTத QரகI ஓரளl 
மா7பL(e இ4Tதா_I, எmண2ற Xகா0கqட* 5ல0 இ4Tதா_I, 5ல0 நா* ெசாNவைத 
ஏ2KBெகா>ளாUZடா_I, இe வாdவத2கான =கlI 5றTத த4ணI எ*K நா* க4eQேற*. 
¶)யானI எ*பe ெவ@8Xற உலQN இ4Te த8yB3I வgயNல. நாI )யானI ெச$வத23 
:*பாக,  ெவ@8Xற உல3ட* நIைம சo8ப[()B ெகாmடாN நமe உZXற வாdBைக =கlI 
ெவ2jகரமாக இ4B3I. 5லசமயhக@N நாI நமe ேவைலைய ப2j, நமe Uயாபார(ைத ப2j, 
அNலe நமe 3[Iப(ைத ப2j அNலe நாI aைன8பைத8 ேபால நமe வாdBைகைய ஆ*\க 
�)யாக வாழ :LயUNைல எ*ற கவைலuடGI இ48ேபாI. ¶இe தா* எனe அjlைர: இe ஒ4 
அழகான உலகI ம2KI இTத உலQN எelI தவறாக இNைல எ*ற ஒ4 அ�3:ைறைய :த^N 
ெப2j[hக>. அத* yற3 உhக@டI, "நா* இTத த4ண()N ந*றாக இNைலயா?" எ*K 
ேகqhக>. ம2KI அத23 ப)லாக, "நா* த2ேபாe, ந*றாக இ4BQேற*," எ*K 
அjU()[hக>. அத* yற3 ஒ4 a=டI கg(e இ*ெனா4 ெநாL8ெபாt)N \m[I 
உhக@டI, "நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேறனா?" எ*K ேகqhக>. உhகளe \த:>ள 
வாdBைக :tவeI இைத ேகZ[Bெகாm[ இ4hக>, {hக> எ8ெபாteI ேந0மைறயாக, 
மனஉK)uட* 5ற8பாக இ48�0க>. இTத மன8பா*ைம பயI, கவைல ம2KI சTேதக(ைத 
{B3Qறe. ¶நா* எனe ஏழாவe வய)N இTத r()ர(ைத ெதoTeBெகாmேட*. எனB3 
yL(தமான வாெனா^ aகd.5ைய ேகZக:Lயாe எ*Qற கவைலuட* இ4Tத ேபாe, எ* 
உ>ள(eB3> இe ேதா*jயe. நாhக> தேஹா ஏoMN ஒ4 வ_வான பi8Xய^N b[ 
)4IyBெகாm[ இ4TேதாI, ம2KI நாhக> வgMN எhகாவe 5BQBெகாmடாN எ*னாN 
அTத aகd.5ைய ேகZக:Lயாe எ*ற பய()N இ4Tேத*. எனe மனI, சாZ5 எ)0கால()23 



ெசNவைத கவi(ேத*, ம2KI நா*, "நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*. அe இ*GI 
நடBகUNைல." எ*K அதiடI ெசாN^ அைத )48y அைழ(e வTேத*. ஆனாN நடTதe 
எ*னெவ*றாN, நாhக> பiM_I 5BகUNைல ம2KI அ*K ேக8ட* =ZைநZ aகd.5ையuI 
எ*னாN ேகZக:LTதe. அத* yற3, எனe க2பைனைய எ)0கால()23 எ[(e ெச*K, எ*ைன 
கவைலMN ஆd(eI சIபவI ஏதாவe நடTதாN அNலe இறTத கால()23 ெச*K, நா* ேந2K 
ெச$)4BகB�டாத சIபவ(தாN எனe ஞாபக மா)oக@N 3ழ8பI {LB3I ஒnெவா4 :ைறuI, 
நா* எ*iடI, "நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*, " எ*K ெசாN^Bெகா>ேவ*. ஒnெவா4 
:ைற அe நடB3I ேபாeI, "நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற* அNலவா?" எ*K 
ெசாN^Bெகா>ேவ*. ம2KI அத23 ப)லாக, "ஆமாI, ந*றாக  இ4BQேற*," எ*K 
ெசாN^Bெகா>ேவ*. எனe ஏழாவe வய)N இ4Te இைத ெச$eBெகாm[ இ4BQேற*, 
ம2KI இ*KI நா* ந*றாக இ48பதாக உK)யாக நIXQேற*!§ 
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உHகள. ெசாAத  

c.Z-தgbI `. சாxA. இ,Hக( 

=கlI கLனமாக இ4B3I நாZக@N நாI பாைதைய எ8பL aைல8ப[(eவe? வாdBைக \e 
நமe கmேணாZட(ைத மா2Kவேத நமe பாைதMN ெச$யேவmLய :தN Uஷயமாக 
இ4Bகேவm[I. ெதாடBக()N, நாI உZXற பாைதMN வ4I ேபாe, பயண()* வைர8படமாக 
Uளh3I X(தக(ைத பLBQேறாI. ஒ4 X(தகI ஒ4 வைர8படமாக Uளh3Qறe. நமe 
வாd:ைறMN மா2றI ெச$யேவm[மா அNலe நமe கmேணாZட()N மா2றI ெச$யேவm[மா 
எ*பைத நாI :Ll ெச$QேறாI. நாI :*ேனற ேவm[I எ*K :Ll ெச$த yற3, க@மm 
ேபா*ற நமe அLமனைத Xeைமயாக )Zட=[வேத 5றTத ெதாடBகமாக இ4B3I. {hக> 
உmைமMN ந*றாக இ48பதாக உK)uட* நIyBெகாm[ எ)0மைற பழBக மா)oகைள 
Xeைமயாக )Zட=[hக>. ¶உhகqைடய ெசாTத :e3(தmL* \e சா$Te இ48பைத 
க2KBெகா>வe {hக> ெச$யேவmLய இரmடாவe Uஷயமா3I. இ8ேபாெதNலாI அைனவ4I 
இ*ெனா4வo* \e சா$Te இ4Bக U4IXQறா0க>. நமe 3[IபI நIைம ெவ@uலQ23 த>@ 
U[I வைர நாI நமe 3[Iப()* \e சா$Te இ4BQேறாI. அத* yற3 நmப0களாN நமB3 
உதU வழhக :LQற வைர அவ0க> \e சா$Te இ4BQேறாI. இத23 ேம_I நாI ெதாட0Te 
சா$TeBெகாm[ இ4BQேறாI. நI=டI இ4B3I பணI &4I வைர நமe ம4(eவ0 \e சா$Te 
இ4BQேறாI. ஆdTத )யான()* ��Bகமான aைலகைள தBக ைவ(eBெகா>வத23, 
இ*ெனா4வ0 \e சா$T)4B3I இTத அ�3:ைற அL8பைடMN ேதைவMNைல. ¶நாI நமe 
:e3(தmL* \e சா$Te இ4Bகேவm[I. ஆனாN நாI :த^N நமe ஆ*\க பாரIபoய(ைத 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_32.html%23para-1


பராமo(e "நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*" எ*K உணரேவm[I. இைத ெசாN^ அைத 
நIXவத* cலமாக, நாI நமe சB)கைள ச2K உ>@t(e \m[I நமe ைமய(ைத 
அைடQேறாI. நாI நI=டI ேநரLயாக, "நா* இ8ேபாe ந*றாக இ4BQேறனா?" எ*K ேகZ3I 
ேபாe "ஆமாI" எ*K ப)ல@Bக ேவm[I. உhகளe :e3(தmL* \e சா$T)[hக>. உhக> 
:e3(தmLN இ4B3I சB)ைய உண0T)[hக>. உhக> :e3(தmLN இ4B3I சB)ைய 
உண0T)[hக>. :e3(தmLN இ4B3I சB) பயI அNலe கவைல அNலe சTேதக()* 
\ெதNலாI அBகைற காZ[வe இNைல. அe ஒ4 Xiதமான, வ_வான ம2KI ேபo*ப(ைத த4I 
சB). அத* \e சா$TeUZடாN, {hக> தைடகைள உைட(eBெகாm[  )யான()* உZXற 
aைலகqB3> ெச*KU[b0க>. உலQN நடB3I aகdlகqI உhகqB3 சாதகமாக அைமuI. 
{hக> வாdைகM* ஒZட(eட* இைணT)[b0க>. உhக@டI <)ர(த*ைம இ4B3I. 
உhகளe ெவ@8Xற வாdBைகMN அழகான சIபவhக> aகழ(ெதாடh3I. :*X வா$8XBகேள 
ெத*படாத இடhக@N வா$8XBக> ெத*பட(ெதாடh3I. சாதாரணமாக மoயாைதMNலாமN  
நடTeBெகா>பவ0கqI உhக@டI நயமாக நடTeBெகா>வா0க>. {hக> உhக> \e 
சா$TeBெகா>வதாN, இelI இத23 ேம_I நNல Uஷயhக> நடB3I ம2KI எNேலா4I 
ெபாeவாக இைத ெச$ய U4IXவா0க>. ¶த(eவ()* \e சாயா&0க>. 34U* \e சாயா&0க>. 
ஆசா* \e சாயா&0க>. உhக> :e3(தmL* \eI அ)N இ4B3I சB)M* \eI 
சா$T)[hக>. அ8ேபாe 34 ெசாN_I U)கqB3 {hக> �dபLவதாN, அவரe ேபாதைனக> 
5je உதUகரமாக இ4B3I. த(eவ(eட* உhகளe உZXற சாZ5ைய இணhக ெச$ய :LuI 
எ*பதாN, அe உhகqB3> ெசயலாBகI ெபKQறe. § 
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c/Sய+  

"ைமய(ைத அைடதN" ம2KI "ைமயமாக இ4(தN" எ*றாN எ*ன? உ>qB3> இ4B3I ஆ) 
cல(ைத உணரேவm[I, ம2KI ைமயமாக  இ48பைத &Uரமாக உண0வதாN {hகேள ைமய 
aைலைய அைடவe   தா*, உmைமMN அத* ெபா4ளா3I. நாI எ8ேபாeI நமe ைகக> 
அNலe நமe காNக> அNலe நமe உடNக> அNலe நமe உண0.5க> அNலe நமe ஆைசக> 
cலமாக உண0வைத8 ேபாலேவ, 5jதளl இ48ேபாI. இTத பாைதMN இ4B3I 
ெப4Iபாலாேனா0 தனe ஆைசைய UZேடாgB3I ஆைசuட* இ48பா0க>. இe ஒ4 கLனமான 
ேபாராZடI. உhகளe ஆைசகைள UZேடாgBக எ8ேபாதாவe :ய25 ெச$e இ4BQ�0களா? 
{hக> ஆைசைய UZேடாgB3I :ய25ைய ைகU[I ேபாe, {hக> ஆைசMN இ4Te சB)ைய 
{B3வதாN {hக> ைமய(ைத அைடQ�0க>. ஆைசM* உலQN இ4Te சாZ5ைய {BQ, உhக> 
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உடN வgயாக பா$Te ெசN_I சB)M* ஆ) cல()23> �ைழBQ�0க>. அe மனெவt.5 
கZடைம8X வgயாக, அjlண0l மனeB3> பா$Te ெசNQறe. இTத kண()N நI 
ஒ4வoG>qI அTத சB)M* ஆ) cலI பா$Te ெசNQறe. அைத உhகளாN உணர :LQறதா? 
¶ைமய(ைத  ேநாBQ உhகைள இt(eBெகா>வ)N ஈ[படேவm[I எ*பத2காக, ஆ*\க 
UoவாBக()* ெசயNபா[ :tவeI U5()ரமாக, உhகைள ைமய()N இ4Te ெவ@ேய2KI 
ேநாBக(eட* வLவைமBக8பZ[>ளன. :த^N வாdBைக உhகைள ைமய()N இ4Te 
ெவ@ேய2KQறe. உhகqB3 பலUதமான அGபவhக> ஏ2ப[Q*றன. {hக> தவKகைள 
ெச$b0க> ம2KI aைலMNலாமN இ4B3I உhக> சாZ5ைய கZ[8ப[() ைமய()23 
ெகாm[ வ4வத23 ம2KI த2ெபாt)N ந*றாக இ48பத23, உhகளe உK)யான மனஉK)ைய 
பய*ப[(தேவm[I. aைலMNலாமN நாLMN ஓ[I சB)யாக இNலாமN, நாLMN ஓ[I ஒnெவா4 
சB)M^4Te பாuI அTத ஆ2றN=Bக சB)ைய உண0Te அTத சB)யாக UளhQ[hக>. அத* 
yற3 அ)N ந*றாக ேத0.5 ெப2ற yற3, ஒ4 34ைவ நா[hக>. {hக> உK)யாக ைமய()N 
இ4BQ�0க> ம2KI அவ0 உhகைள அhQ4Te ெவ@ேய2KQறா0. ¶எனe 34வான ேயாக<வா= 
அவ0க>, தனe ~ட0கைள ைமய()N இ4Te ெதாட0Te ெவ@ேய2jBெகாm[, அவ0கைள 7ழல 
ைவ8பா0. ைமய()23 \m[I வ4வத23 அவ0க> தhகqட* க[ைமயாக 
ேபாராடேவmLM4B3I. மiத* அவனாக மாj தா* Ug8Xட* இ48பைத :tைமயாக 
ெதoTeBெகாmட yற3 தனe சாZ5ைய ெவ@uலக()N இ4B3I =க8ெபoய மாையக@N 
5Bக அGம)BகாமN மனைத கZ[8ப[(eவத23, அe அவனe தைசநா0க> ம2KI தைசகைள 
வ_8ப[(eQறe. ெவ@8Xற மன)N இ4B3I மாெப4I மாையக> எ*பe ேகZபத23 ந*றாக 
இ4BQறe அNலவா? ¶ைமயI எ*றாN எ*ன? அe கா^யாக இ4B3I கmணாLB3வைளM* 
உZXற(ைத ேபா*றe. அhேக ஏேதா இ4BQறe எ*K உhகqB3 ெதouI, ம2KI அைத8ப2jய 
Ug8X உhகqB3 வTதlட*, அTத கா^யான கmணாLB3வைளB3> {hக> Ug8Xட* 
இ48பைத ெதoTeBெகா>Q�0க>. ஆனாN அTத கmணாLB3வைள \e Ug8Xட* இ4B3I 
ேபாe, அத* ைமயI ேவK. அTத கmணாLB3வைளM* ெவ@8Xற()* \e கவன(eட* 
இ4B3I ேபாe, அத* ைமயI ேவK. ஆனாN ேமைஜM* \e இ4B3I கmணாLB3வைளM* 
Ud8Xட* இ4B3I ேபாe, அத* ைமயI ேவெறா4 இட()N இ4BQ*றe. உhகைள அTத 
கmணாLB3வைளைய ேபா*K க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அத23> இ4B3I பரெவ@ \e 
கவனI ெச_(த( ெதாடh3hக>. XலனாகாமN Xலனா3வைத(தா* {hக> QரQBக ேவm[I. 
¶இைத =கlI எ@ய :ைறMN 5ற8பாக ெச$யB�Lய இைத, நாI இ8ேபாe :ய25 ெச$யலாI. 
உhக> ைககைள )றTe ம2KI cLBெகாm[ தைசக> ம2KI எ_IXகைள உண4hக>. 
இ8ேபாe உM0சB)யாக Uளh3I அTத Xலனாகாத சB)ைய க2பைன ெச$eBெகாmடாN, 
UைரUN அத23> இ4B3I Uைசைய {hக> உண0b0க>. உhக> ைகைய )றTe 
cட.ெச$uI உM0சB)க>, தைசக> ம2KI தைசநா0கqB3, உhக> சாZ5M* சB) தா* 
கZடைளM[Qறe. அதனாN ைகயாக இNலாமN அTத Xலனாகாத சB)யாக இ4hக>. தைசகைள 
தள0()Bெகா>ள ம2KI இKBQBெகா>ள, )றTeBெகா>ள ம2KI cLBெகா>வத23 
ஆைணM[I தளப)யாக இ4hக>. இe ஒ4 Xலனாகாத ெம$8ேபா4>. இைத {hக> 



உண0Q�0க>. {hக> இைத8ப2j ேயா58ப)Nைல. உhகளe அjlண0வாN அைத உhகqB3 
வழhக:Lயாe. உhக> உ>qண0l ம2KI உண0lகளாN அைத உhகqB3 வழhக:Lயாe. 
இைத {hக> உணரேவm[I. இைத {hக> QரQ(eBெகாmட yற3, {hக> UoவாBகI 
ெபற(ெதாடhQ ஆ*\க�)யாக Ug8Xண0ைவ ெபKQ�0க>. அe உhகqB3> அ)க ஆழ()N 
இ4B3I உய0aைல சBகரhக@N இ4Te =கlI எ@தாக வ4Qறe. {hக> அைத 
QரQ(eBெகாmL48�0க> அNலe அைத QரQ(eBெகா>ள :LT)4Bகாe. அதனாN 
அதGட* இைணTe ெசயலா2j அதைன QரQ(eBெகா>qhக>. அத* yற3 UoவாBக()* 
ெசயN:ைற ெதாடh3Qறe. இK)யாக உhக> தைலB3>, உhக> உட_B3> ஒ@ைய 
காmQ�0க>. அத* yற3 {hக> =கlI அ4ைமயான அGபவhகைள ெபற(ேதாடh3Q�0க>. 
இBகால()N எNேலா4I ேபாைத ம4Teகைள அNலe ேவK எைதuI பய*ப[(தாமN, தனe 
ேந0மைறயான மேனாபல(ைத மZ[ேம பய*ப[() =கlI 5ற8பான உZXற உண0lகைள ெபற 
U4IXQறா0க>. எனe ெசாTத க4(eBக;8y* பL, இ*K அe எNலா நா[க@N இ4B3I 
மBகளe UoவாBக இலBகாக Uளh3Qறe. ம2KI அe சoயான ம2KI பB3வமான இலBகா3I. 
§ 
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ஆhAத "யான-"I 

அ�Zcைற 

ஒ4வ0 எ*iடI வTe, "ஒ4வ0 )யானI ெச$ய(ெதாடhQயeI அவரe வாdUN எ*ன 
நடBQறe?" எ*K ேகZடா0. ஒ4வ0 )யானI ெச$ய( ெதாடhQயeI பல Uஷயhக> நடBக 
வா$8X>ளe ம2KI நடBகlI ெச$Qறe. உதாரண()23, நmப0க@டI இ4Te {hக> 
Uல3வதாக அவ0கqB3 ேதா*றB�[I. {hக> உலைக பா0(e பய8ப[வதாகlI, {hக> 
அதனாN அ)^4Te UலQ )யானI ெச$வதாகlI அவ0க> ெசாNவா0க>. ஆனாN ம2றவ0க> 
உhக@டI, "இK)யாக { இலBைக ேநாBQ :*ேனற(ெதாடhQ UZடா$. { சoயான பாைதைய 
ேத0Tெத[Bக ேவm[I எ*பத2காக நாhக> பல நாZகளாக கா()4TேதாI." எ*K ெசாN^ 
உhகqB3 உடேன வாd(eBகைள ெதoU8பா0க>. அத* yற3 அேத இலB3ட* இ4B3I ஒ4 
3j8yZட சcகB3tlB3>  {hக> ேச0Bக8ப[Q�0க>, ம2KI அவ0க> )யானI ெச$வைத 
:*ேப aK() இ4Tதா_I, {hக> )யானI ெச$தாN அத23 பாராZ[ ெதoU8பா0க>! அவ0க> 
அTத பாைதைய ப2j aைறய ேப7வா0க>, ம2KI இK)MN {hக> )யானI ெச$வைதuI 
aK()U[வா0க>. அைன(e Uதமான சIபவhகqI உhகqB3 நைடெபKI. ¶{hக> )யானI 
ெச$ய( ெதாடh3I ேபாe, நNல 72K8Xற()N ம2KI நNல மBகqட* இ48பe =கlI 
:BQயமான Uஷயமா3I. தiைமMN )யானI ெச$uhக> ம2KI இTத பாைதMN உhகqB3 
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உதU ெச$பவைர( தUர ேவK யாoட:I ேபசா&0க>. யா0 கmக@_I படாமN, தiைமMN 
)யானI ெச$uhக>. அe உ>qB3> நடB3I ெசயN:ைற, ம2KI அைத தiைமMN 
ெச$யேவm[I. அத* yறேக உhகqB3 உZXற aகdlக> நைட8ெப2K,  உhகளe ெவ@8Xற 
வாdBைக :*ேனjBெகாm[ ெசN_I. உhகளe ெவ@8Xற வாdைகM* சoயான த4ண()N, 
உhக> வாdBைகMN ேபo*ப(eட* :*ேனKQ�0க>. {hக> ஒnெவா4 நாqI, சoயான இடI 
ம2KI சoயான ேநர()N இ48பைத உண0b0க>. வாdBைகuட* இைணTe இ4B3I சB)M* 
ஓZட()N, உhக> இய_ண0U* வgகாZட_ட* ெசயNப[b0க>. இTத |=MN {hக> 
அGபUBக ேவmLய எNலா அ2Xதமான UஷயhகqI உhகைள ேநாBQ வர(ெதாடh3I. 
¶உhகைள மா2jBெகா>வத* cலI, உலQN நடB3I சIபவhகைள ெவ@8Xறமாக 
மா2றேவmLய அவ5ய=Nைல. ஆனாN உலகI எhQ4BQறe எ*பைதuI, அe எ8பL 
ெசயNபடேவm[ேமா அ8பL, ~ராB3I சB)க@* :t aைறவான சமaைலuட* 
ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQறe எ*பைதuI ெதoTeBெகா>Q�0க>. 7யaைனU* 
உ.சaைலயாக Uளh3I இTத aைலMN இ4Te, எனe 34வான ேயாக<வா= அவ0க>, 
வாdBைகMN இ4Tத இணBக(ைத கmடா0. மைல உ.5MN இ4Te �ேழ பா0B3I ேபாe, 
அழகாக ெத*ப[I ெபாhQ எtI கடN ம2KI ெசh3(தான பாைறக@* இயNபான பா()ர(ைத 
காmQ�0க>. மைலM* �g4Te பா0B3I ேபாe, கடN அ.7K(eவதாகlI பாைறக> 
அபாயகரமாகlI ெத*ப[Qறe. ேயாக<வா= அவ0க> yரபzச(ைத :tைமயாக பா0ைவMZடா0 
ம2KI எelI தவறான இட()N அNலe தவறாக இNைல எ*பe உண0TeBெகாmடா0. சo 
ம2KI தவK, நNலe ம2KI ெகZடe, 7லபI ம2KI கLனI எ*Qற மiத ேகாZபா[கைள 
U[UB3I அ�3:ைறைய {hக> )யான()* cலI ெபறலாI. இTத அ�3:ைறைய தா* 
உhகளe உ>ள(eB3> காmQ�0க>. ¶மiத* ஒtBக(eட* இ4B3I :taைறவான 
aைலMN த2ேபாe இ4BQறா*. =க8ெபoய :iவ0க> ம2KI o�க> இTத உmைமைய 
ெதoTeBெகாmடன0. அவ0க> தhகளe சம கால(தவைரB காZL_I அ)க :tைமuட* 
இ4BகUNைல, ஆனாN அ)க Ug8Xட* மZ[ேம இ4Tதா0க>. {hக> இTத kண()N 
:taைறவாக இ4BQ�0க>. {hக> எ8ேபாeI இ8பL(தா* இ4Te>�0க> ம2KI 
அ8பL(தா* இiuI இ48�0க>. {hக> இnவாK அ�கUNைல எ*றாN, :tைமயாக 
இ4Bகேவm[I எ*K க[I :ய25 ேம2ெகா>qI அேத சமய()N :tைமM*j 
வாdTeBெகாm[, =கlI கLனமான rழ^N வாdTeBெகாm[ இ48�0க>. ¶அைம)யாக 
உZகா0TeBெகாm[, உhக> உ>ள(eB3> இ4B3I UoவாBகI ெப2ற yரபzச()* 
7யaைனl aைலB3 வ4வத* cலI :tைமM* Ug8Xண0l �()யாQறe. அe இ4B3I 
இட()ேலேய இ4BQறe, ம2KI அைத கm[yL(தாN ேபாeமானe. {hக> அைத ஒ*பe 
a=டhக@N, ஒ*பe ம; ேநரhக@N, ஒ*பe நாZக@N அNலe ஒ*பe வ4டhக@N ெச$e 
:LBகலாI. {hக> எ[(eBெகா>qI ேநரI :BQய=Nைல. உhக> உ>ள(eB3> ஆழ()N 
:tைம இ4BQறe எ*பe மZ[ேம உmைம. அதனாN உhக> :*பாக ஒ4 U48ப(ேத0l 
இ4BQறe. {hக> இTத ப>ள(தாBQN இ4TeBெகாm[, வாdBைக ம2KI மரண()* 
ெகாTத@B3I கட^N பயTeBெகாm[ வாழலாI, அNலe அ4QN இ4B3I மைலMN ஏj, 



ேம^4Te பா0B3I ேபாe அe எ8பL இ4BQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>ளலாI. எe எ8பL 
இ4Tதா_I, இTத kண()N {hகqI உலQN இ4B3I ம2றவ0கqI ந*றாக இ4BQ�0க>. § 
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ேந;மைறயாக  

வாhத=  

rZ7ம ஞாi தனB3> வாdTe, தனB3 ெவ@ேய இ4B3I aகdlக> ம2KI சB)கைள 
ேந0மைறயாக எ)0ெகா>Qறா0. அவ0 தனB3> இ4B3I எNைலய2ற பரIெபா4ைள 
உண0வத2காக, உண0l|0வமாக ெதாட0Te க[I :ய25 ேம2ெகா>Qறா0. அeேவ அவ0 ெச$uI 
பM25 ஆ3I. இ48yGI அவ0, உலகI வழh3I சவாNகைள, தனe U48ப()23 மாறாக 
);Bக8பZட ஒ4 க0மUைனைய  ேபால அNலாமN, அவ0 தானாக உ4வாBQய த0ம(ைத ேபால 
வரேவ2Qறா0. அவ0 உmைமMN ஒ4 rZ7ம ஞாiயாக இ4TதாN, இTத சவாNகைள கm[ 
பயTe ஓ[வ)Nைல. வாdBைக அ@B3I )னசo e*பhகqB3 எ)0Uைனயாக, அவரe உZXற 
வ^ைம ெவ@வ4Qறe எ*பe அவ0 உ>ள(eB3 ெதouI. அவ0 வாdBைகM* அL8பைட 
காரண(ைத ெதoTeBெகா>Qறா0. அவ0 ஏ2KBெகா>Qறா0 ம2KI aராகo8பe இNைல. 
அGபவ()* \e ஆ()ரI ெகா>qI ேபாe, அe  அLமன)N அவ4B3 இ*ெனா4 தைடைய 
உ4வாB3வதாN, அைத தU0(e அTத அGபவ()N இ4B3I பாட()2காக XoTeண0ைவ 
ேத[Qறா0. ெப4Iபாலான yர.சைனக> மiதiட()_I, அவ* Uஷயhகைள அ�3I 
:ைறM_I இ4BQறe எ*பe அவ4B3 ெதouI. ¶அதனாN rZ7ம ஞாi உலQN இ4Te 
UலQM4Bக( ேதைவMNைல. அவ0 எhேக ெச*றா_I இேத ெசயN:ைற ெதாட0Qறe. அவ0 a� 
யா0B நகர()N aIம)யாக அNலe 3ழ8பமாக இ48பைத8 ேபால, தiைமMN இ4B3I ஒ4 
இமயமைல ப>ள(தாBQ_I இ4BகB�[I. எNலாI அவரe மனைத ெபாK(e அைமQறe. அவ0 
வாtI உலQN இ4B3I yர.சைனக@* \e &Uரமான கவைலuட*  இ4BகேவmLய 
அவ5ய=Nைல. ஒ4 இைச aகd.5MN 5(தா0 வா58பவ0, "ம2ற எNேலா4I ேமாசமாக வா5B3I 
ேபாe, எ*னாN மZ[I இnவளl அழகாக எ8பL வா5Bக :LQறe?" எ*K ேகZபத* cலமாக 
தனB3I த*Gட* இ4B3I சகமiத0கqB3I எTத ந*ைமையuI ெச$ய8ேபாவ)Nைல. 
அைத8ேபாலேவ rZ7ம ஞாiuI, "உலகேம 3ழ8ப()N இ4B3I ேபாe, நா* மZ[I எ8பL 
aIம)யாகlI சTேதாஷமாகlI இ4Bக :LuI?" எ*ற அ�3:ைறuட* இ4Bக:Lயாe. நமB3 
அழகான இைசuI ேவm[I, அழ3ட*   aIம)யாக இ4B3I மiத0கqI ேவm[I. 
¶ெமா(த()N, rZ7ம ஞாi ~ரைமB3I சB)க@* கலைவயாக உலைக காmQறா0, ம2KI இTத 
அ�3:ைறM* cலI இTத சB)க@* \e அவ0 உண0l|0வமாக ஈ[ப[வ)Nைல. உலகI நமe 
கmணாLயாக Uளh3Qறe ம2KI தனB3> சTேதாஷமாக இ48பவGB3 :tவeI சoயாக 
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இ48பதாக ேதா*KQறe. ஆனாN இe வைர {hக> அGபU(தe ம2KI த2ேபாe 
அGபU(eBெகாm[ இ48பe அ4ைமயானe எ*KI, உhக> வாdBைகM* மாெப4I 
மா)oM* aைறேவ2றI எ*KI நா* ெசாNவைத {hக> அGபUB3I வைர நIபமாZ�0க> 
எ*பதாN {hகேள இைத கm[8yLBக ேவm[I. ¶=க8ெபoய ஆ*மாBகqI e*பhகைள 
சT)(தன0, ஆனாN அவ0க> அவ2ைற தனB3oயதாக  எ[(eBெகா>வ)Nைல. ெபாeவாக மBக> 
yர.சைனகைள தனB3oயதாக எ[(eBெகாm[, அதGட* த*ைன ெந4Bகமாக 
ெதாட0Xப[()B ெகா>Qறா0க>. அவ0க> ேகாப(ைத அGபUB3I ேபாe, 
ேகாபமைடBQறா0க>. அவ0க> அ)க ஆனTத()N இ4B3I ேபாe, ேபo*பI அைடQறா0க>. 
rZ7ம ஞாi அGபவ(ேதா[ அNலாமN அGபU8பவேரா[ த*ைன ெதாட0Xப[()B ெகா>Qறா0. 
அவ0 த*ைன மனI வgயாக பயணI ெச$uI 7(தமான சாZ5யாக பா0BQறா0. அவ0 சா* 
yரா*5<ேகாUN இ4B3I ேபாe, அவ0 சா* yரா*5<ேகாவாக இ48ப)Nைல. 
அைத8ேபாலேவ, அவ0 ேகாப(eட* இ4TதாN, அவ0 ேகாபமாக இ48ப)Nைல. அவ0 த*iடI, 
"நா* ஒ4 Xiதமான சB). நா* மனI ம2KI உடN வgயாக பா$Te ெசN_I ஆ*\க சB). நா* 
உடN, மனI ம2KI உண0.5க> இNைல. நா* 5T)B3I 5Tதைனகளாகேவா அNலe நா* 
அGபUB3I அGபவhகளாகேவா இNைல.” இnவாK, அவ0 தனe மன)N எh3I பயணI ெச$uI 
ஒ4 7தT)ர உM0சB)யாக, தனB3 ஒ4 X)ய அைடயாள(ைத வLவைம(eB ெகா>Qறா0. 
அ(தைகய மiத0 எ8ேபாeI மைல உ.5MN இ48பா0. ¶நாI யா0 எ*Qற ேகாZபாZைட ஆ$l 
ெச$யேவm[I. நாI நI\e :tைமயான )48)ைய ெபற(ேதாடh3I ேபாe, நா* எ*Qற 
ெசாN^* அ0(தI மாற( ெதாடh3Qறe. இi நா* எ*ற ெசாN_B3 அ0(தI உடலாக 
இNலாமN, நா* எ*ற ெசாN_B3 சB), சாZ5 ம2KI மேனாபலI எ*றாQறe. உட_B3> நாI 
வாdQேறாI, ஆனாN நாI வாtI உடலாக நா=Nைல எ*Qற :tைமயான உmைம நமB3 
UைரUN ெதoயவ4Qறe. நா* எ*Qற ெசாNைல ஆ$l ெச$e, அe உhகqB3 எைத ெசாNல 
வ4Qறe எ*பைத :t மனeட* பா4hக>. அe �ல உடைல 3jBQறதா? அe உண0.5கைள 
3jBQறதா? அe அjlண0ைவ 3jBQறதா? அe ஆ*\க சB)ைய 3jBQறதா? § § 
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நாI யா0 எ*பைத நாI உmைமMN மறTeU[I ேபாe, காலI ம2KI பரெவ@ ப2jய 
7யaைனlட* வாdQேறாI, ம2KI எ)0கால(eட*, நமe ெவ@8Xற(eட*,  கடTதகால(eட* 
ம2KI நமe உZXறI இ4B3I அLமனeடGI நIைம ெதாட0X8ப[()B ெகா>QேறாI. இe 
அ)க 3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(தB�[I. அதனாN ெப4Iபாலான மBக> 3ழ8பIைடTe, அைம)ைய 
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ேத[I :ய25MN தhகளe கவன(ைத )ைச()48ப UைழQறா0க>. நாI யா0 எ*பe நமB3 
:tைமயாக ெதoTதாN தா*, த2ெபாt)N இ4B3I உண0l>ள சாZ5 ேதா*KQறe. இதனாN 
எ)0கால()23 )Zட=ட :Lயாe எ*ேறா கடTதகால(ைத மKஆ$l ெச$e நாI பய*ெபற 
:Lயாe எ*ேறா அ0(த=Nைல. அைன(e சB)க@* சாரமாக, cலமாக நாI Uளh3QேறாI 
எ*பைத நாI எ8ேபாeI aைனUN ைவ()4Bக ேவm[I எ*பைத மZ[ேம இe ெதoUBQறe. 
¶cல(eB3 )4Iy 5வெப4மாGட* ஐBQயமா3hக>. cல()N எ8ேபாeI அைம) aலlQறe. 
சB)ைய8 ப2j உண0l8|0வமாக கவன(eட* இ48பேத இTத :t பM25M* :BQய 
ேநாBகமா3I. இைத ெதாட0Te aைனUN ைவ()4B3I ேபாe, நாI yரபzச()* ம()MN 
இ48பதாகlI, நIைம 72j :t உலக:I  இயhQBெகாm[ இ48பதாகlI நமB3 
ேதா*KQறe. நமe உM0 சB)M* cல(ைத ப2jய XoTeண0UN :tைமயாக ஊ*j 
இ48பத23, aரTதரமான த2ெபாte ஒ4 ெதாட0.5யான அGபவமாக இ4BகB�[I ம2KI 
இ4BகlI ேவm[I. {hக> உhகqட* )ன:I 5je ேநரI பM25 ேம2ெகாm[, ஒnெவா4 
ெநாLuI எ*ன ெச$Q�0க> எ*ப)N கவன(ைத ஒ4:க8ப[()னாN த2ெபாt)N வாdவe 
எ@தாQறe. aரTதரமான த2ெபாt)N உhகைள aைலaK()Bெகா>qI பM25ைய 
ெதாடh3வத23, நா*3 நாZகqB3 :*பாக நட(த சIபவhகைள ப2j அNலe எ)0கால()N 
நா*3 நாZகqB3 ேமN நடBகU48பைத aைனBகாம_I ேபசாம_I இ48பத23 காலI ம2KI 
பரெவ@M* வரIைப :த^N கZ[8ப[(ehக>. இe சாZ5ைய கZ[8ப[(), 
ஒ4:க8ப[(eQறe. Ug8Xட* இ4hக>. {hக> உhக@டI, “நா* எ* \e :tைமயான 
கவன(eட* இ4BQேறனா? நா* த2ேபாe எ*ன ெச$eBெகாm[ இ4BQேற*?" ¶இnவாK 
{hக> சாZ5 \e 5jதளl கZ[8பாZைட ெப2றeI, ஒnெவா4 நாqI அைம)யாக உZகா0Te, 
எைதuI ேயா5BகாமN, எைதuI )Zட=டாமN, எைதuI aைனUN ைவ(eBெகா>ளாமN 
அ8பLேய உZகா0Te த2ெபாt)N aைல(e இ4hக>. நமe மன)N இ4B3I உM0சB)M* 
எ@ைமB3 பழBக8படாமN XeைமB3I ெதாட0.5யான நடவLBைகB3I பழBக8பZ[ 
இ48பதாN, அe அnவளl எ@தான Uஷய=Nைல. அைம)யாக உZகா0Te உhக> :e3(தm[ 
ம2KI தைலMN இ4B3I சB)யாக மZ[I இ4hக>. உhகqB3> ஒnெவா4 அ�U_I 
இ4B3I இTத சB)M* எ@ைமைய உண4hக>. உடைல ப2j ேயா5BகாமN சB)ைய ப2j 
ேயா5uhக>. ேந2K அNலe நாைளைய ப2j ேயா5BகேவmடாI. கடTத காலI ம2KI நாைளைய 
\m[I உ4வாB3I ேபாe, அைவ உhக> க2பைன )றைமைய( தUர ேவெறh3I 
இ48ப)Nைல. த2ெபாte மZ[ேம நமB3 :*பாக இ4B3I காலமாக Uளh3Qறe. 
உM0சB)யாக உZகா0Te இ4B3I இTத பM25, கடTதகால(ைத கtUU[வத23 ஒ4 
எ@ைமயான பM25யா3I, ஆனாN இத23 5je ஒtBகI ேதைவ8ப[Qறe. {hக> உhக> நரIX 
மmடல()N இ4B3I ஒnெவா4 இைழையuI ஒth38ப[(), உhகைள தயா0ப[()Bெகாm[ 
சாZ5M* சB)ைய UoவாBகI ெப2ற aைலMN ைவ()4Bக ேவm[I. ெதாட0Te 
)யான8பM25 ேம2ெகா>வதாN, அe உhகைள ெநாL8ெபாt)* a()ய()23> 
ெகாm[வ4I. த(eவI, அjlைர, உளUயN ம2KI அjவா2றைல அைம)8ப[(eI அைன()* 
இட(ைத பM25 yL(eBெகா>Qறe. உhகளe சாZ5ைய இhேக ம2KI இ8ெபாt)N 



ைவ()4Bக பM25 ேம2ெகா>ள ேவm[I. {hக> 3ழ8ப()N இ4TதாN, ஓoட()N உZகா0Te 
உhகqB3> இ4B3I சB)கைள உண0l8|0வமாக அைம)8ப[(ehக>. உhக> 7வாச(ைத 
கZ[8ப[(eவத* cலI, அைம)யாக இ4B3I இய2ைக காZ5ைய பா08பத* cலI, 
rdaைலைய XoTeBெகா>ள நா[வe ம2KI ேத[வe cலமாகlI உhகளe மனI ம2KI 
உண0.5கைள அைம)8ப[(eI வைர எtT)4Bகா&0க>. )யான()N ேம2ெகா>ள8பZட இTத 
உmைமயான :ய25 ேவK எTத X(தக()_I எtத8படUNைல. உhகளாN ெநாL8ெபாt)* 
a()ய()N வாழ:LTதாN, உhக> வாdBைக அைம)ைய ெப2K, எ)0பா08XBகைள |0() 
ெச$வதாக இ4B3I. ¶{hக> ஒ4 மைலM* உ.5MN உZகா0Te இ48பதாக க2பைன 
ெச$eெகா>qhக>. உhக> உ>ள(eB3> ெசNவைத( தUர ேவெறTத வguI இNைல. {hக> 
மைலMN இ4Te வடB3 ேநாBQ ெச*றாN, ேகாZபாடாக மZ[ேம Uளh3I, எ)0காலI ம2KI 
அத* UைளlகqB3 ெசNb0க>. {hக> ெத23 ேநாBQ ெச*றாN, {hக> கடTத கால(eB3I 
அைத8ேபாலேவ ப)வான UைளlகைளuI ேநாBQ ெசNb0க>. அதனாN 7யaைனU* 
உ.ச()N, கடTதகாலI ம2KI எ)0கால()23 இைடேய நNலெதா4 சமaைலMN aைல(e 
இ4hக>. பoணாம வள0.5M* :த*ைம )Zட()N எNலாI தனB3oய இடhக@N 
இ4BQ*றன, அதனாN உZகா0Te கவi(eBெகாm[I, :tைமயான உhக> ெசாTத 
உM0சB)M* ெத@ைவ உண0TeBெகாm[I, ஒnெவா4  நாqI ஆ*\க 7யaைனUN வாழB 
க2KBெகாm[I இ4hக>. இeேவ  இTத |=MN உhகளe பாரIபoயI ஆ3I.§ 
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ேந2K இரl நாhக> தேஹா ஏo வgயாக ெச*ற ேபாe, ஏo அைம)யாக இ4Tதe. உhகளe 
yர.சைனகqB3 உhகqB3> &0l காண8பZடeI, இேத அைம)ைய தா* உhக> 
உ>ள(eB3> காm�0க>. ஏoM* அLமZட()N பா0(&0க> எ*றாN பைழய அLமரhக>, தகரB 
3வைளக>, 38ைப ம2KI ேவK 5ல ெபா4Zகைள காm�0க>, ம2KI அவ2ைற &0l 
காண8படாத yர.சைனகqட* ஒ8yடலாI. ஏoM* �dப3)MN மணN பLTe இ48பைத 
பா0B3I ேபாe, உhக> எNலா yர.5ைனகqB3I &0l Qைட(த yற3 காZ5ய@B3I உhக> 
7யaைனU* ஏoைய ேபால ெத*ப[Qறe. c*K வைகயான மBக> இ4BQ*றன0: 
அjயாைமMN இ48பவ0 தனB3 XoயாமN இ48பைத  பா0(e 5o(eBெகாm[I ேக^ 
ெச$eBெகாm[I இ48பா0; அjவா2றN உ>ள மiத*, கடTதBகால()N ம2றவ0களe 
க4(eBகைள தா* ேகZ[ ம2KI பL(e இ4Tதைத பய*ப[() எஜமான(eவ 5o8Xட* 
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Uம05BQறா0; ெம$யjlைடவ0 தனB3 ெதoTதைத கவi(e, அைத ேம_I XoTeBெகா>ள 
:ய25BQறா0 ம2KI ம2றவ0க> அைத XoTeBெகா>ள ேவm[I எ*பத2காக அைத y*ன0 
UளB3Qறா0. ¶{hக> ஆ*\க �)யாக பoணாம வள0.5யைடuI ேபாe, UoவாBக()* பNேவK 
aைலகைள கடTe ெசNQ�0க>. {hக> அத23 :*X ஆ*\க �)யாக பoணாம வள0.5 
அைடயாததாN, அ[(ததாக எTத aைலB3 வ4b0க> எ*பe உhகqB3 ெதoயாe. {hக> 
aரTதரமான த2ெபாt)N வாழ க2KBெகா>qI ேபாe, உண0.5க> ம2KI பழBக மா)oக@* 
மனமாக Uளh3I, அLமனதாN எ)0பா0Bக8பZட எ)0Uைனகைள ெவ2jகரமாக 
எ)0ெகா>Q�0க>. ஒேர yர.சைனB3 பல0 இ4 மாKபZட அ�3:ைறகைள 
ெகாmL48பா0க>: ஒ*K XoTeண0வாN உ4வான aைல, ம2KI இ*ெனா*K கடTதBகால 
பழBகhக@N இ4Te உ4வான aைல. அTத yர.சைனB3oய rdaைலைய ெத@lப[()[hக>, 
ம2KI அதனாN ஒ4 rdaைல உ4வா3I ேபாe, உhக@டI எ)0பா0BகபZட எ)0Uைன 
இ4Bகாe; {hக> அைத :*ேப அg(e இ48�0க>. அைம)யாக இ4hக> ம2KI உhகளe 
உண0.5=3 மனைத ேபச அGம)Bகா&0க>. கடTதBகால(e எ)0Uைன பழBக மா)oக@N 
இ4Te அe ேப7வைத காe ெகா[(e ேகZடாN, {hக> ேதா2KU[b0க>. {hக> )ன:I 
yரா0தைன ெச$uI ேபாe கவன(ைத ஒ4:க8ப[(தlI, )யானI ெச$யlI க2KBெகா>qhக> 
ம2KI உhக> மன)* \e மனஉK)B3 இ4B3I ஆ)Bக(ைத a�y(eB காZ[hக>. 
உhகqB3 a�y(eBகாZLB ெகா>qhக>, ம2KI ம2றவ0க> எNேலா4I பலைன பா0(e 
ெதoTeBெகா>வா0க>. உhக> அLமன)N மைறTe இ4B3I பைழய பழBக மா)oகைள 
அைம)8ப[(ehக>. அ8ேபாe எ)0பா0(த எ)0UைனMN இ4Te அNலாமN, உ>ளா0Tத 
இயNyN இ4Te உ4வான ஒ4 ெசய^* cலI எ)0.ெசயலா2Kb0க>. அ8பL(தா* 
XoTeண0ைவ ெபறேவm[I. ¶ஒ4 எ)0பா0Bக8பZட எ)0UைனB3 உதாரணமாக, நாI எ8பL 
எ)0.ெசயலா2ற8 ேபாவதாக aைனBQேறாI எ*பைத பா0BகலாI. உதாரண()23, 
அ_வலக()N ஒ4 நா> க[ைமயாக உைழ(த yற3, “நா* இ*K இரl ந*றாக ேசா0Te 
�hQU[ேவ*.” {hக> ஒ4 எ)0Uைனைய எ)08பா08பதாN, எ*ன ெச$Q�0க>? {hக> b[ 
)4IyயeI ேசா0வைடவத23 ஒ4 அ)0ைவ அைம(eBெகா>Q�0க>. அத23 ப)லாக ேசா0l 
அைடவைத மறTe, அTத kண()N உ(ேவக(eட* வாdவத* cலI, ேசா0வைடயாமN ஒ4 அ)க 
உ2சாகமான rdaைலMN UைரUN ஈ[ப[hக>. ¶நாI சTேதாஷ(ைத பல*களாN அNலாமN 
ெச$uI ெசயNகளாN ெபறேவm[I எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. அe தா* 
QழBக()ய நா[கqB3I ேம2க()ய நா[கqB3I இைடேய இ4B3I U()யாசI. QழBக()ய 
நா[கைள ேச0Tதவ0 சTேதாஷ(ைத பல*களாN அNலாமN ெச$uI ெசயNகளாN ெபKQறா0. 
அெமoBக0க> தhகqB3  பல*க@னாN சTேதாஷI QைடB3I எ*K aைன(e, தா* ெச$uI 
ெசயNகைள Uைரவாக ெச$e எ8ேபாeI பதZட()N இ4BQறா0க>. வாdBைக எ*பe 
ெசயNகைள ெச$வ)N ெதாட0Te மQd.5uட* இ48பதா3I. நாI பல*க@N மQd.5ைய 
ேதLனாN அe ஒ4 கலைவயாக இ4B3I ம2KI நமe அLமனI பதZட()23 உ>ளா3I. {hக> 
ெச$uI ஒnெவா4 ெசய^_I சTேதாஷ(ைத அGபU()[hக>. ¶இ*K உhக> வாdBைகMN 
பய*ப[(eவத23 ஒ4 =க8ெபoய XoTeண0l உhக@டI உ>ளe. இைத பய*ப[(eI ேபாe 



ெத@வாகlI, அைம)யாகlI இ4B3I X)ய பழBக மா)oகைள அைம(eBெகா>Q�0க> ம2KI 
இe ஏoB3> �0Te ேநாBQ மணN பLTத அL8ப3)ைய {hக> காmபத23 அGம) 
வழh3Qறe. {hக> கடTதBகால()N அGபU(த எ)0Uைனகைள கவiBகா&0க>, ம2KI 
வாdBைக ெதாட0Te மQd.5கரமான அ)சயhகைள aகd()Bெகாm[ இ4B3I. {hக> 
ஒ4:க.5Tதைனuட* இ4Bக, )யானI ெச$ய ம2KI ஆdTத 5TதைனMN இ48பத23 {hக> 
ேபாeமான கZ[8பாZைட தBகைவ(eB ெகா>b0க>. ேயாக பM25M* ஆ$UN பல*கைள 
காmபத23, அைத )hகZQழைம ெதாடhQ, அTத வார()* ஏt நாZக@_I இ4ப() நா*3 
ம;ேநர:I ெச$uI :tேநர ேவைலயா3I. ¶{hக> aIம)யாக இNைலெய*றாN, {hக> 
இ*GI பைழய பழBக மா)oகqB3 எ)0.ெசயலா2jB ெகாm[ இ4BQ�0க>. {hக> 
aIம)யாக இNைலெய*றாN, aIம)யாக இ48பைத8 ேபால பாசாh3 ெச$e, aIம)ைய 
உண4hக>. எNேலா4I த2ேபாe அேத அைம)ைய உண0வைத8 ேபால உண4hக>. 
உண0.5க> ம2றவ0க> \e தாBகI ஏ2ப[(eQறe. உhகளாN ஒ4 ெதாட0.5யான, aைலயான 
அைம)ைய ெவ@8ப[(த :LTதாN அைம) ம2KI நா> :tவeI {hக> �BQ.ெச*ற 
இரசாயன ெபா4Zகqட* உhகைள பழBக8ப[()B ெகா>qhக>, ம2KI உலகI உhகqட* 
ெதாடh3வதாN, ம2றவ0கqI அைம)ைய உணர உதlhக>, ம2KI இதனாN உலக அைம)B3 
5ற8பான ேசைவைய ெச$b0க>. {hக> ெச$uI 5jய ெசய_I :BQயமானe, ம2KI அe 
உhகளe 7யaைனl ம2KI உhகைள 72j இ48பவ0களe 7யaைனlB3 Qைளகைள அைம(e 
UoவாBகI ெச$Qறe. உhகqB3> அைம)M* 7யaைனைவ தBகைவ(eBெகா>qhக>. 
மiதi* உ>qண0l மனI அைத ெச$ய U4IXவ)Nைல. அைத ெவ2jBெகா>qhக>, ம2KI 
அe தனB3> அைம)ைய ஊB3UBQறe. § 
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நாடUNைல, அைத ேத0Tெத[BகUNைல, ம2KI அைத பய*ப[(eவைத ப2j {hக> தா* 
:Lெவ[Bக ேவm[I. {hக> அைத இழTதாN வ4TதேவmL இ4B3I, {hக> அைத தவறாக 
பய*ப[()னாN கணB3 தரேவmL இ4B3I. அe ஒ4 5jய a=டI தா*, ஆனாN அ)N 
aரTதரI அடhQM4BQறe. ஏென*றாN அ*X ெச_(தாம_I வாdBைகMNைல, ம2KI 
yற4B3 தராம_I வாdBைகMNைல.” aரTதரமான ெநாL8ெபாtைத8 ப2j அjl8|0வமாக 
ெசாNவத23 =கlI 3ைறவாகேவ உ>ளe. {hக> அ)N வாழேவm[I, ம2KI அ)N வாdவத* 
cலI உhக> வாdBைகMN இeவைர அGபUத(ைத காZL_I ஒ4 உய0aைல 7யaைனைவ 
கm[ெகா>b0க>. aரTதரமான த2ெபாt)N அ)0l =கlI அ)கமாக இ48பதாN, உhகளe 
மனI ம2KI 3ண()* ஒ4 ப3), பாeகா8y* உ.சமாக Uளh3I இTத aரTதரமான 
த2ெபாt)N இ4B3I பாeகா8y* அGபவ(ைத U4IXவ)Nைல. aரTதரமான த2ெபாt)* 
ஒ4 ெதாட0.5யான அGபவ(ைத பராமo8பத23 பM25 ேம2ெகா>ள ேவmLM4B3I. ¶இTத 
ெநாL8ெபாt)N, ஒ4 உயரமான மர()* ேமN {hக> <)ரமாக இ48பைத ேபால க2பைன 
ெச$eBெகா>ள :Luமா? அTத மரI :*பBகமாக சா$TதாN, {hக> தைரMN 
UtTeU[b0க>, அNலe காலI அNலe எmண()23> ெச*K U[b0க>. அe அ)கI 
y*பBகமாக சா$Tதா_I, {hக> �ேழ UtTeU[b0க>. இTத மர()* உ.5MN <)ரமாக 
இ4TதாN, உhகளாN Qராம8Xற()N இ4B3I ஒnெவா*ைறuI ர5Bக :LuI. ஆனாN 
கடTதகால(ைத ப2jய ஒ4 Uஷய(ைத ப2j aைன8பத23 உhகைள aK()BெகாmடாN, 
உhகளe எmண()N cdQ \m[I தைரMN UtTeU[b0க>. அ)கமான உயர()N 
சமaைலuட* இ4B3I ேபாe, {hக> 5Tதைன 7யaைனlட* இ4Bக :Lயாe எ*பைத 
காணலாI. இhேக உhகைள 72juI உhகqB3>qI எ*ன நடBQறe எ*பைத ப2jய 
5Tதைன இNலாமN, அத* \e =க8ெபoய சாZ5uட* aரTதரமான த2ெபாt)N வாdQ�0க>. 
¶உhகளாN இைத8ேபா*K உணர :LQறதா? {hக> த2ேபாe இhேக இ4BQ�0க>. த2ெபாte 
ேவெறTத Uஷய:I :BQய=Nைல ம2KI {hக> Ug8Xட* இ4BQ�0க>. {hக> 
eL8Xண0lட*, aரTதர()N இ4BQ�0க>. {hக> உM0சB)M* 7யaைனUN =கlI 
வ_வான Ug8Xட*, அ)க eL8Xண0lட* இ48பதாN, ஒ^ அNலe ஒ@ைய காZL_I 
aரTதரமான ெநாL8ெபாte அ)க வ_வான அ)0வாக Uளh3Qறe. அ(தைகய 7யaைனUN 
இ4B3I ேபாe, {hக> ேயா5Bக(ெதாடhQயeI {hக> மர()N இ4Te �ேழ இறhQ, கா[ 
வgயாக நடTe ெசNவைத8 ேபா*K ேதா*Kவைத {hக> பா0BகலாI. தைரMN இ4B3Iேபாe 
ேமேல மரhக> இ48பதாN உhகqB3 கா[ ெதoவ)Nைல. மர()* ேமN இ4B3I ேபாe, 
உhகqB3 கா[ :tவeI ெதoவதாN, அைத8பா0(e சTேதாஷமாக அGபUBQ�0க>. 
aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N, உhக> உட^N இ4B3I ஒnெவா4 அhக()_I, உhக> 
7யaைனUN இ4B3I ஒnெவா4 இைழM_I, {hக> சாZ5ைய காmQ�0க>. உhக> வாdBைக 
உhக> சாZ5ைய சா0Te இ4BQறe! இhேக உZகா0TeBெகாm[ {hக> பறைவக> பறTe 
ெசNவைத, a0Ud.5ைய, Qராம8Xற(ைத சTேதாஷமாக பா0(e மQழலாI. ¶இைவ அைன(ைதuI 
{hக> அGபUBகலாI, ஆனாN அைத aK() ஒ4 பறைவ பற8பைத ப2j ேயா5Bக ேவmடாI, 
ஏென*றாN அTத 5TதைனMN ஆழமாக cdQ �daைல 7யaைனlB3 இறhQU[Q�0க>. அTத 



பறைவ உhக> bZLN வள0(த ஒ4 ெசNல yரா;ைய aைன¤ZடலாI, ம2KI மனI 
5T)(eBெகாmேட ெச*K, இK)MN உhகைள தைரMN இறBQU[I. {hக> Ug8Xண0ைவ 
ெப2றeI aரTதர()N வாழ( ெதாடh3hக>, ம2KI aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N, 
உhகqB3> அTத aரTதர(த*ைமைய காணலாI. அ8ேபாe உM4I இNலாமN மரண:I 
இNலாத aைலைய {hக> காணலாI. {hக> அTத aைலMN aரTதர(த*ைமM* 7யaைனைவ 
தBகைவ(eBெகா>வத* cலI, த*ைன 72j X)ய உ4வ(ைத உ4வாBQBெகா>qI 
ஆ*மாைவ {hக> கடTe U[வதாN, Xன0ெஜ*ம()* U)கைளuI கடTeU[Q�0க>. § 
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கடAதகால+ ம)*+ எ";கால-")Z+  

இைடேய Y;மா[/க cbயாத 9ைல  

ெநாL ேநரI எ*றாN எ*ன? ஒ4 கண()23 நமe கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eவத* cலI நாI 
அைத(தா* கm[yLBக ேவm[I. கணI எ*றாN எ*ன? நமB3 கடTத கால(ைத ப2j ெதouI, 
பல0 கடTத கால()N ெதாட0Te வாdTeBெகாmேட இ48பதாN, aகdகால(ைத அவ0க> 
எ*Kேம எZL8yL8பe இNைல. ம2றவ0க> எ)0கால()N வாdQறா0க>, ஆனாN அவ0க> 
அ8பL வாtI ேபாe, அவ0கqI உmைமMN இறTதBகால()N வாdQறா0க>, ம2KI 
அவ0களா_I aகdகால(ைத அைடய :Lயாe. ¶உதாரணமாக, :t கவன:I இNலாமN 
ேகாM_B3  எ(தைன :ைற ெச*K இ4BQ�0க>? உhக@* ஒ4 அhகI அhேக 
இ4T)4B3I, ஒ4 அhகI கடTத கால()N வாdTeBெகாm[ இ4B3I, உhக@* இ*ெனா4 
அhகI எ)0கால()N வாழ :ய25 ெச$eBெகாm[ இ4B3I; ம2KI {hக> இhேக 
நடBகB�டாத Uஷயhக> நடTதத2காக நாடக பா;MN உண0.5ைய 
ெவ@8ப[()Bெகாm[I, அசIபாUதI நடTeU[ேமா எ*K ெதாட0Te பய()N இ4Te அைத 
{hகேள உ4வாB3I வைர, எ)0கால()N நடBக வா$8yNலாத Uஷயhகைள aைன(e 
பய(eட* அhேக இ4()48�0க>.¶ஆ*மாU* Ug8Xண0ைவ yர)ப^(e மன)* \e 
ஆழமான கZ[8பா[ ேதைவ8ப[Q*ற, ெநாL ேநரI ம2KI த2ெபாt)N வாtI )றைமB3I 
ஆ*\க சB) ேதைவ8ப[I எ*பe உhகqB3 ெதouமா? மன)* ம2ற ப3)கqB3 ெதாTதரl 
அ@B3I Uஷயhக@* \e உhக> ஆ*மா எ8ேபாeI கவனI ெச_()யe இNைல! மனI 
கடTத கால()N வாdQறe, ம2KI மனI எ)0கால()N வாழ :ய25 ெச$Qறe. ஆனாN உhக> 
மனைத அைம)8ப[()யeI, {hக> aகdகால()N வாdQ�0க>. {hக> உhக> ஆ*மாlB3> 
அNலe மன)* உய0Tத aைலMN வாdQ�0க>, ம2KI அe கால()னாN அைம) 3ைலயாமN 
இ4BQறe. ¶ேம_I {hக> aகdகால()N வாtI ேபாe, {hக> அ.சhக>, கவைலக> ம2KI 
சTேதகhகைள {B3Q�0க>. {hக> பல ஆm[களாக, உhகqB3 மZ[ேம :BQயமாக 
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Uளh3I, உhகqB3 yL(தமான உைடைமகளான அ.சhக>, கவைலக> ம2KI சTேதகhகைள 
உ4வாBQBெகா>வ)N பழBக8பZ[ இ4TதாN, {hக> யாெர*ேற ெதoயாமN, ேவ2K Qரக()N 
இ48பைத ேபால உhகqB3 ேதா*றB�[I. 5லoடI இ4Te அவ0களe அ.சhக>, கவைலக> 
ம2KI சTேதகhகைள {BQUZடாN, அவ0கqB3 தா* யாெர*ேற ெதoயாe. ஆனாN {hக> 
:BQயமான நபராக இ4Te ஏதாவe பயG>ளதாக ெச$ய U4Iy, :tைமயான aைலைய அைடய 
U4IyனாN, {hக> aரTதரமான த2ெபாt)N வாழ U4IXQ�0க>. ¶aரTதரமான த2ெபாtைத 
அைடவத23 ஒ4 எ@ைமயான r()ரI இ4BQறe. {hக> அைத aைனUN ைவ(eBெகாmடாN, 
உhகைள உ>ள(eB3> Uைரவாக சமaைலப[()B ெகாm[, இTத ெநாLMN வாdவைத 
அGபUBகலாI. கவைல, ெதாNைல ம2KI 3ழ8ப()N இ4B3I உhகைள க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக> ம2KI ெதாTதரlக@* ம()MN, “நா* ந*றாக இ4BQேற*. இTத 
ெநாLMN, நா* ந*றாக இ4BQேற*,” எ*K ெசாN^Bெகா>qhக>. உhக> மன)N 
3ழ8ப()N இ4B3I ப3)B3 அe ஒ4 அ)0.5யாக இ4B3I! {hக> aரTதரமான த2ெபாt)N 
ந*றாக  இ4BQ�0க> எ*ற உmைமைய அjU(தeI, அe அ)0.5B3 ஆளாவேதா[, தனe 
3ழ8ப()N இ4TeI பதZட(eட* ெவ@வ4Qறe. § 

$தISழைம  
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நாI த)ெபா�., 

நIறாக இ,/SேறI  

“நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*,” எ*K ெசாNவe ஒ*றாகlI, அைத உண0வe 
ேவெறா*றாகlI இ4BQறe. {hக> த2ேபாe ந*றாக இ48பைத உhகளாN உணர :LQறதா? 
உhகளாN அைத உmைமMN நIப :LQறதா?  உhக> அLமனI :tவeI இTத உK)ெமாgைய 
பரவ.ெச$வத23, அTத உண0ைவ உhகளாN தBகைவ(eBெகா>ள :Luமா? இதய(eL8X 
ம2KI உட^* ம2ற ெசயNபா[கைள, உhக> அLமனI தானாகேவ இயhக.ெச$வைத8 ேபால, 
இTத உண0l உhகqB3> ெசயNபட( ெதாடh3I அளU23, அe அLமன)N ஆழமாக 
பரவZ[I. ¶“நா* த2ேபாe ந*றாக  இ4BQேற*.” இTத ெசா2க@* உண0l உhகqB3> 
அ)0ைவ ஏ2ப[(தZ[I. அத* yற3 {hக> அளlB3 அ)கமான கவைலuட* இ4B3I 
ஒnெவா4 :ைறuI,  “நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*,” எ*K ெசாN^, {hக> எhேக 
ெச*KBெகாm[ இ4BQ�0க> ம2KI எhேக ெச*K இ4T&0க> எ*பைத மறTe, {hக> 
இ4B3I இட()23 அ4காைமMN, உhகளe �ல உட^N இ4hக>, ஏென*றாN அளlB3 
அ)கமான கவைலைய உhகளாN தாhQBெகா>ள :Lயாe. ¶{hக> அைத ெச$தyற3, {hக> 
எhேக ெச*KBெகாm[ இ4T&0க> எ*பைதuI, உhக@டI இ4B3I அளlB3 அ)கமான 
7யநலI, உhகளe த2ெப4ைம ம2KI :*ேன2jB ெகா>வைத8 ப2j 5T)B3I ேபாe 
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உhகைள U[UBக Uைரl8ப[(eI பNேவK 3ணhகைள ப2jய கவைலMN {hக> இ4T&0க> 
எ*பைதuI ெதoTeBெகா>b0க>. அதனாN த2ெபாt)N வாdவeI அைன(e 
த2ெபாteக@_I சTேதாஷமாக இ48பeI =கlI யதா0(தமாக இ4B3I. ஆனாN aரTதரமான 
ெநாL8ெபாt)N வாtI ேபாe, {hக> பழBக8பZட 7யaைனU* aைலைய காZL_I உய0வான 
aைலB3 உhகைள உய0(eQறe எ*பதாN, {hக> த2ேபாe ந*றாக இ4B�0க> எ*ற 
உண0lட* ெதாட0Te இ4Bகேவm[I. {hக> aரTதரமான த2ெபாt)N ெதாட0Te 
இ4B3Iேபாe, உhகளe ஆ*\க U)ைய உhக> ஆ*மாlI  ெம$zஞான:I ெசயNப[(த( 
ெதாடh3I, ம0மமான ம2KI அ2Xதமான aகdl ஆரIபமாQறe. உhக> மனைத அைம)8ப[(eI 
ேபாe தா*, உhக> ஆ*மாlB3 ஒ4 வா$8ைப அ@BQ�0க>. உhகqB3 yர.சைனக> 
இ4TதாN அe எ(தைகய மா2ற(ைத ஏ2ப[(eI? உhகளe �daைல மன)N இ4B3I 
3ழ8பhகைள UலBQ ைவ(e இ4TதாN, அைவ தாேன தhகைள சoெச$e ெகா>qI. ¶உhகளe 
ஆ*மாைவ ஒ@Bக)ராக க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. உhக> ஆ*மாைவ 72j, அTத 
ஒ@M* ெவ@.ச(ைத மைறB3I Uதமாக உhக> மனI பNேவK அ[B3க@N அைமTe 
இ48பதாக க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. ஒ@M* ெவ@.ச(ைத மZ[ேம cLBெகாm[ 
இ4B3I அTத அ[B3க@N {hக> வாdTதாN, உhக> ஆ*மாைவ 72jM4B3I 3ழ8ப(ைத 
அ)கoBக. ெச$Q�0க>. ஆனாN அTத ஒ@Bக)0க@N உhகளாN வாழ:LuI. {hக> த2ேபாe 
ந*றாக இ4BQ�0க> எ*பைத உண0வத* cலI, மனைத 72ju>ள ப3) :tவைதuI 
yரகா5Bக ெச$ய உhக> ஆ*மாU23 QைடB3I வா$8X, எ)0கால(ைத அைம)8ப[(த 
ேபாeமானதாக இ4BQறe. ஏென*றாN aரTதரமான த2ெபாt)N, உhகளe எ)0காலI 
aகdகால()N உ4வாBக8ப[Qறe. § 
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cIேன)ற+ ெப*வத)Z  

fடாcய)U ேவgy+ 

{hக> அைம)யான மனeட* இ4B3Iேபாe, உhகளe எ)0காலI தானாக ெசயNபட( 
ெதாடh3Qறe. எ*iடI பல0 ேக>UகைளuI அjlைரகைளuI ேகZ[>ளன0. =க.5ல4Bேக 
அjlைர ேதைவ8ப[வதாN, நா* =கlI அoதாகேவ அjlைர வழh3ேவ*. ெப4Iபாலாேனா0 
:Lைவ :*�ZLேய எ[(e, அைத ெசயNப[(eவத23 அGம)ைய மZ[ேம நா[Q*றன0. 
ஆனாN ஒ4வ0 ஒேர ேக>Uைய c*K, நா*3 அNலe ஐTe :ைற ேகZடாN, அவ0 அjlைரைய 
நா[Qறா0 எ*பe உhகqB3 ெதoயவ4I. ஆனாN அTத அjlைரைய ஒ4வ0 அoதாகேவ  
ஏ2KBெகா>Qறா0. ¶ெப4Iபாலான சமயhக@N, 5ல0 உhக@டI தhகளe yர.சைனகைள 
ெகாm[ வ4வா0க>. அவ0க> தhக> yர.சைனக> அைன(ைதuI �Kவா0க>, ம2KI அவ0கைள 
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காZL_I உhகளாN அ)க ெதாைலேநாB3 பா0ைவuட* பா0Bக :Lவதா_I, அவ0களe மனI 
3ழ8ப aைலM_I உhக> மனI அைம)யாக இ48பதா_I, அத23 எ8பL &0l காணேவm[I 
எ*K உhகளாN ெசாNல:LuI. ஆனாN அவ0க> :LUN தhக> yர.சைனகைள \m[I 7மTe 
ெசNQறா0க> ம2KI அத23 &0l காணாமN, அTத 3ழ8ப(ைத அ)கoBQறா0க>. 
பNகைலBகழக()N :தN வ38y23 மZ[ேம ெச*K, ம2ற வ38XBகைள தU0(e, ஒ4 பாடI 
மZ[ேம பL(த aைலMN  இK) பoZைசMN ேத0.5 ெபற U4IXவைத ேபா*K அe இ4BQறe. 
அe பNகைலBகழக()_I பல* அ@Bகாe, ஆ*\க வாdBைகM_I பல* அ@8ப)Nைல. ¶ஒ4 
ஆ5oயoN இ4Te இ*ெனா4 ஆ5oய0 ெசNபவ4I இ4BQறா0க>, பாடhகைள பLBகாமN 
இ*ெனா4 ஆ5oய4B3 ெசNலேவm[I எ*பத2Bகாக, ஆ5oயoடI அNலe அவரe ப>@MN 
இ4B3I 3ைறகைள கm[yL8பத2காகேவ அவ0க> ஒnெவா4B3 இட()_I ேபாeமான காலI 
தh3Qறா0க>. இவ0க> தhகqB3> 3ைறைய கm[ தhகளe yர.சைனகqB3 &0l கா�I 
ேபாe, எNலா 32ற(ைதuI ம2றவ0க> \e 7ம() ஓLU[பவ0க> எ*பதாN,  இவ0க> 
aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N <)ரமாக வாdவத23 ெபா4Tதாதவ0க>. ¶இTத Uஷய(ைத 
ெபாK(தவைர ஆ*\க UoவாBகI ஒ4 பNகைலBகழக(ைத ேபா*றe எனலாI: அe 
பலவ4டhகqB3 வழh3I ஒnெவா*ைறuI :tைமயாக பMல ேவm[I. {hக> ஒ4 
பNகைலBகழக()N இ4Te இ*ெனா*KB3 தாU, \m[I பLBக :ய*K ேத0.5 ெபற  
U4IyனாN, {hக> :*ேனKவத23 :*பாக ெதாட0Te  தைட உmடாQ தாமதI ஏ2ப[வைத 
காணலாI! அe இ8பL இயh3வ)Nைல. ¶aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N ஒ4 சாதாரண மiத*, 
தனe :t மனைதuI தனe ெசயNக> அைன(ைதuI கவன()N ெகாm[வ4வத23 5ல காலI 
ேதைவ8ப[I. 7யaைனU* உய0aைலைய ப2j ேகZபதாN மZ[ேம, உhகqB3 அhேக ஒ4 
இடI QைடBக8ேபாவ)Nைல. aரTதரமான த2ெபாtைத தBகைவ(eB ெகா>வத23, {hக> 
:ய25 ேம2ெகா>வேதா[ ேபாராடlI ேவmLM4B3I. மன)* ப4மனான அ[B3க> வgயாக 
பரU ெசNவத23, ஆ*\க ேகாZபா[க@* ெதாட0 பM25uட* aரTதரமான ெநாL8ெபாt)* 
ெத@lI ேதைவ8ப[I. § 
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பா.கா#ைப ெப*வத)கான  

ேவaைக  

“நா* இைத, இைத ம2KI இைத ெச$ேவ*!” எ*ற 5Tதைன ஒ*றNலe பல:ைற வT)48பைத 
{hக>  கவi(e இ48�0க>. அத* yற3, {hக> ஏேதா ஒ*j* \e எ)0.ெசயலா2jயதாN, 
உhக> உ2சாகI அgTe; {hக> அTத 5Tதைனைய மறTe இ*ெனா4 இட()23 ெச*K 
UZ�0க>. இ8பL(தா* மனI ேவைல ெச$Qறe. உhக> மன)N XoTeBெகா>qI ஆ0வI 
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இNலாத ப3)ைய அைடuI ேபாe, {hக> மறTeU[Q�0க>. அe உ>qண0l மன)* ஒ4 
அhகமா3I. உhக> மனஉK)B3 ஒnவாத ஒ4 பழBக மா)oைய சT)Bக ேந0TதாN, அe ஒேர 
ேந0BேகாZLN ெச*K, )�ெர*K இ*ெனா4 )ைசB3  )4IXவைத ேபா*றதாக இ4B3I. 
ஆனாN இe {mடகாலI நைட8ெப2KBெகாm[ இ4B3Iேபாe, அ)கமான ஆ$l ம2KI 
ெதாட0.5யாக 7ய-ஒtBக(ைத கைட8y8பத* cலI, இK)யாக ஆ*\க வாdBைகM* 
ேகாZபா[க> உhகளe உM0சB) :tவ)_I பரவ(ெதாடh3Qறe. ஆ$l ேம2ெகா>ளாமN 
இ)N ேபாeமான பல* QைடBகாe. அத* yற3 {hக> aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N உhக> 
ஆ*மாைவ ெந4h3Q�0க>. ¶இTத வாரI {hக> இைத8ப2j aைனB3Iேபாe, உhக@டI, 
“நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*,” ெசாN^Bெகா>b0க>, ம2KI இe இnவளl 
பய*த4வதாக இ48பைத ெதoTeBெகாm[ உ2சாகI அைடb0க>. ஆனாN அ[(த வாரI இைத 
ெச$வத23 மறTeU[b0க>. இe உhகqB3 அ)கமான :tைமையuI, அ)க பாeகா8ைபuI 
உணர ைவBQறe. அளlB3 =z5னாN அ:த:I நz7 எ*K ேகZL4BQேறாI அNலவா? ¶நா* 
ச\ப()N, ெவ2jM* பாeகா8yN தhகைள ~ரைம(eBெகா>ள {mடகாலI ேபாராLய, ெத2QN 
இ4Te வTத ஒ4 3[Iப(ைத சT)(ேத*! 3[Iப(தைலவ0 த* வாdBைக :tவeI ஒ4 
U2பைனயாளராக இ4Tதா0, ம2KI அவரe வ4மானI தனe 3[Iப()N  இ4Tத c*K மக>க> 
ம2KI ஒ4 மகi* )னசo ேதைவகைள |0() ெச$ய சoயாக இ4Tதe. அவ4I அவரe 
மைனUuI, தhக> 3[IபI :tைமயான பாeகா8Xட* வாழேவm[I எ*பத2Bகாக அ)கமாக 
பணI இ4Bகேவm[I எ*ற ஆைசuட*, ஒnெவா4 மாத:I 5jய அளl(ெதாைகைய, தhகளe 
கனைவ நனவாB3I :த�Zைட ெச$வத2காக, சoயான த4ண(ைத எ)0பா0(eBெகாm[ 
ேச=(e வTதன0. ¶5ல நாZகqB3 :*பாக, “எmெண$ Qைட8பத23 3ைறவான 
சா()யB�Kகqட*" இ4Tத ஒ4 aல(ைத அவ0களாN வாhக :LTதe. தhக@டI இ4Tத 
கைட5 ேச=8ைபuI பய*ப[() aல()N eைளMZ[ எmெணைய ேதட(ெதாடhQன0,  
அ)]டவசமாக அவ0கqB3 எmெணuI 5BQயe, ம2KI அவ0க@* வாdBைகைய :tைமயாக 
மா2jய ெதாட0.5யான சIபவhக@* cலI, அவ0கைள உடனLயாக ஒ4 ெசNவ.ெசg8பான 
aைலB3 ெகாm[ வTeUZடe. இ8ேபாe அவ0க> :*ைப காZL_I பாeகா8y*ைமைய 
அ)கமாக உண0Q*றன0. அவ0க@டI அளlB3 அ)கமான பணI ேச0TதeI, அைத ைவ(e 
எ*ன ெச$வe எ*K அவ0கqB3 ெதoயUNைல. அவ0கqB3 :* அGபவI இNைல எ*பதாN, 
அவ0கqB3 கவைல ஏ2பZடe. தhகqB3 இ4B3I ெவ@8பைடயான பாeகா8y_I 
பாeகா8y*ைமைய அ)கமாக உண0TததாN, X)ய இட()23 வTதைத ேபா*ற உண0l 
அவ0கqB3 ேதா*jயe. ¶பல உைரயாடNகqB3 yற3, பண()N இ4B3I ஆைசM* \e 
அவ0களe பாeகா8X இ4BQறe எ*பe அவ0கqB3 ெதoய( ெதாடhQயe; தhக@டI 
ேபாeமான பணI இNைல எ*Qற உண0l அTத 3[Iப()* அLமன)* அhகமாQUZடe. 
அவ0களாN aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N வாழ:LயாததாN, X)ய வாdBைகM* aைலB3 
அவ0களாN ஈ[ெகா[Bக :LயUNைல. ெலள�க ஆைசக@N பாeகா8ைப கா�I பல4B3, 
:*y* அj:க=Nலாத ஒ*Kட* த*ைன பழBக8ப[()B ெகா>ள :Lவ)Nைல.  § 
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உHகm/Z {Hகேள  

நgபராக இ,Hக(  

ஆ*\க UoவாBக(ைத ெபKI ேபாe, அe aரTதரமான த2ெபாt)23 =கlI அ4காைமMN 
ெகாm[ வ4Qறe, ம2KI உhகqைடய X)ய அைம8y23 {hக> பழQBெகா>Q�0க>. 
உhகqட* {hக> பழQBெகாm[, உhகqைடய பைழய நmபராக மாKவத* cலமாக, 
உhகqைடய X)ய அைம8y* இரmடாI இயNபாக மாj, த2ெபாt)* உ(ேவ(eட*, இTத 
கண()N வாழ(ெதாடh3வைத காm�0க>. ஒ4வ4ட* இ4B3I நZX பB3வமைடவத23 
ேதைவ8ப[I கால()* அேத அளl, உhகqைடய பைழய நmபராவத23I ேதைவ8ப[I எ*பைத 
aைனUN ைவ()4hக>. ¶ஞாேனாதய()* ைசவ மா0Bக()N நாI )யானI ெச$ய 
ெதாடh3Iேபாe, நமe அjவா2ற^N “த2ெபாt)*” அL8பைட உmைமைய வ_வாக <தாyBக 
ேவm[I. உ>qண0l சB)க> 5தj ெதாட0yNலாமN இ4Te, உM0சB)க@N 7ய-கZ[8பா[ 
e@uI இNலாத ேபாe மZ[ேம, த2ெபாte ம2KI அத* சகாBகைள ேபால Uளh3I “அ8ேபாe 
ம2KI எ8ேபாe" நமB3 ெத@வ2றதாக ேதா*KI, ம2KI அைத அைடTதeI, {mடகால(eB3 
yற3, அவ0 கவனமாக இ48பத* \e :tைமயான கவன(eட* இ4BQறா0, ம2KI அேத 
சமய()N ஒ4 3j8yட(தBக சIபவ(தாN உ>qண0l சB)க> 5தKவத* காரணமாக, மன)* 
ெவ@8Xற()N அவரe சாZ5 5BQu>ளத* \eI கவன(eட* இ4B3I அளU23 மiதi* 
சாZ5ைய eo(த8ப[(eQறe. ேம_I அவரe சாZ5, aரTதரமான ெநாL8ெபாt)N, அத* 
இயNபான aைலM* ஆழ()N, )�ெர*K இtBக8ப[I ேபாe, இய_ண0l \e ெப2ற ேத0.5 
ம2KI ெவ@8Xற aைலMN இ4Te த*ைன U[U(eBெகா>qI )றைமuட* aைல(e 
இ4BQறe. இTத )றைமைய ெதாட0.5யாக கZ[8ப[(த8பZட ேயாக பM25, )ைர(தைச �)யாக 
7வா5(தN ம2KI அேத சமய()N எ@தான, ஆனாN &Uரமான, உZXறI, உளI சா0Tத 
இய_ண0l பM25கைள )னசo ெச$வத* cலமாகlI ெபற:LuI. ¶ேயாக8பM25B3 :*பாக, 
த2ெபாte எ*K அைழBக8ப[I, இTத த4ண()* தU0Bக:Lயாத aரTதர(த*ைமைய மன)* 
அLuண0l(தள()N உK)யாக aKUயத* cலI, 5TதைனM* அைன(e ப3)க> வgயாக, 
அக2KI சB) ஒ*K ெவ@வ4Qறe, ம2KI அe கடTதகாலI ம2KI எ)0கால()N இ4Te 
மiத* தனe சாZ5ைய அக2j, அTத aைலயான aைலMN இ4TeBெகாm[, 5TதைனMN 
அைன(e ப3)க@_I Xரm[Bெகாm[ இ4BகாமN, அவ2ைற UZ[ ெவ@ேயவTe கா�I 
)றைமயா3I.  கடTதகாலI ம2KI எ)0காலI ம2KI அத* கலைவMN அளlB3 அ)கமான 
ேநர(ைத UரயI ெச$வத* cலமாக, இTத Qரக()N நமB3 இ4B3I பாரIபoய()* எNைலைய 
கடTe ெசNQேறாI. ஒ4 இ4mட அைறMN இ4B3I அைறகல* \e காN இடj UtI ேபாe, 



தவI எ*பe e*பI, 3ழ8பI ம2KI eயரமாக Uளh3Qறe. ஒ@ைய ஏ2j, உhக> 
பாரIபoய(ைத அைழ(e இTத த4ண()N வாdT)[hக>. உhக> தைலM* ஆழ()N சாZ5ைய 
ைமய8ப[(ehக>. அைறM* ம()MN உZகா4hக>. கைல8ெபா4Zகைள சTேதாஷமாக பா0(e 
அGபU(eBெகாm[I, மன)* ைமய()N இ4TeBெகாm[I, பரTe UoTத காZ5ைய 
பா0(eBெகாm[I இ4hக>. ேயாக பM25, aரTதரமான ெநாL8ெபாtைத பM25 ெச$வத* 
cலமாக, அGபU8பe ம2KI \m[I அGபUB3I )றைமைய ெபKவதாN மZ[ேம, Uைழபவ0 
தனe உM0சB)M* :tைமB3 அ)க ஆழமாக அ�3I அGம)ைய வழhக :LuI. § 
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9ரAதரமான த)ெபா�ைத  

கgடkத=  

X)ய )Zட8ப;ைய ெதாடh3வத23 :*பாக, )யானI ெச$uhக>. உhக> உடைல 72juI 
ம2KI உடN :tவ)_I பா$Te ெகாm[, ஆhகாhேக yoT)4B3I சB)கைள ேசகouhக> 
ம2KI yராணாயாமI எ*Qற c.7 கZ[8பா[ cலமாக சB)கைள ஒth3ப[() அைவ 
அைன(ைதuI ஒoட()23 ெகாm[ வா4hக>. இnவாK ஒ4 ெநாLB3 மZ[ேம த2ெபாt)23 
வTதா_I, அTத கண()* அG�லமான ேநரI ெதாடh3Qறe, ம2KI அத* yற3 )Zட8ப; 
ெதாடhகேவm[I. இnவாK )யானI ெச$e இைத பM25 ெச$வத* cலமாக, ெலள�க 
ப;கqB3> உZXற பல*க> ஊ[4lQ*றன, ம2KI ஆரIப()N ஒ4 5ல ெநாLகqB3, 
த2ெபாt)* \e கவனமாக இ4TததாN ெபற8பZட  உhக> XலGண0lக@* ெத@lB3 
:*பாக எ)0B3I சB)க> அLப;Q*றன. ¶{hக> ஒ4 கண()* :tைமைய அGபUB3I 
ேபாe, உhகqB3 கடTதகால()* \e கவனI இ4Bகாe, உhகqB3 எ)0கால()* \eI 
அNலe மன)* ெவ@8Xற()N எத* \eI கவனI இ4Bகாe. உhகqB3 ெம$zஞான மன)* 
cல8ெபா4ளாக Uளh3I ஆகாச()* \e கவனI இ4BQறe. அ)N இ4B3I இய_ண0l 
கm[yL8XBக> உhகqB3 QைடBக8ெப2K, உhக> உ>ள()N இ4Te அ)கமான 
XoTeண0ைவ ெபKQ�0க>. இTத பாைதMN ெதாடBக()N இ48பவ4B3, aரTதரமான 
ெநாL8ெபாt)* ேகாZபா[ அவ4B3 X(eண0.5 த4வதாக இ4BQறe, ம2KI அவ0 )யானI 
ெச$ய :ய_I ேபாe அத23 அ4QN ெச*K வ4Qறா0. இe அவ4B3 ஊB3U8பதாக 
இ4BQறe, ம2KI தனe உZXற வாdBைகைய :*ைப Uட ைதoயமாக ெதாட4வத23 X)ய 
உ(ேவகI QைடBQறe. ¶ஒ4 உயரமான மைலM* உ.5MN a*KBெகாmL4B3I அGபவ(ைத 
ஒ4வராN UளBக:LயாமN இ48பைத ேபால, 7யaைனU* இhேக-ம2KI-த2ெபாt)* 
aைலM* அGபவ(ைத அjl8|0வமாக UளB3வe சா()ய=Nைல. அGபவ(தாN மZ[ேம இTத 
ஆdaைலகைள ப2j ெதoTeBெகா>ள :LuI. அதனாN ேயாக()N :tைமைய ெபKhக>. 
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¶aரTதரமான ெநாL8ெபாt)* எNைலய2ற உmைமைய ெதoTeBெகா>qI :தN :ய25யாக, 
அைம)யாக உZகா0Te, உhக> தைலM* ம()MN உhக> Xல*க> அைன(ைதuI 
இt(eBெகாm[, அhேக ஒ4 ெவ>ைள ஒ@ yராக58பைத காண :ய25 ெச$uhக>. அTத ஒ@ 
ெதouI ேபாe, உரBக Q�0.5[I ஒ4 ஒ^uI ேகZக வா$8X>ளe, ம2KI {hக> aரTதரமான 
ெநாL8ெபாt)N இ4BQ�0க>. இTத பM25ைய ெவ2jகரமாகlI :ைறயாகlI ெதாட0Te 
ெச$வத23 த*ைன தயா0ப[()Bெகாm[, சாZ5ைய ெம$zஞான aைலuட* அ)க வ_வாக 
இைண8பத23 ஒnெவா4 நாqI, ஒnெவா4 மாத:I, ஒnெவா4 வ4ட:I  ேயாக பM25ைய 
ேம2ெகா>ள ேவm[I. ¶த2ெபாte உhகளாN 5T)BகlI :LuI உணரlI :LuI, ம2KI 
உண0தN அ)க )48)கரமாக இ4B3I. உhக> மனI 3ழ8ப aைலMN இ4B3I ேபாe, உhக> 
உண0l தi(த*ைமைய ைமயமாக ெகாm[ இ4B3I. உhக> மனI அைம)யாக இ4B3I 
ேபாe, உhகளe �Zபமான உண0l ெம$zஞான(eட*, ஆ*\க �)யாக Ut8Xட* இ4BQறe. 
உhகளe உடN, மனI ம2KI உண0.5க@* :tைமயான எஜமானாக உhகைள க4ehக>. 
உhகளாN அைத :tைமயாக உணர :LQறதா? உhகqB3> இ4B3I உMைர உண4hக>. 
உhக> மன)* \e உhக>  மனஉK) ஆ)BகI ெச_(eவைத உண4hக>. உhக> 
மனஉK)ேய ெசயNபாZLN இ4B3I ஆ*மாவா3I. உhகளe மனஉK)ைய ெசயNபாZLN 
இ4B3I ஆ*மாவாக aைன(eBெகா>ளலாI, ஆனாN உmைமயான “நா*" எ*பைத {hக> 
உணரேவm[I. உhகளe உடN, மனI ம2KI உண0.5க@* எஜமான* {hக> தா*: எ*Qற 
உmைமைய உhகளe அLமன)23 ஒ4 நா@N இ4ப() நா*3 ம;ேநர:I ெசாN^Bெகாm[ 
இ4hக>. ஒ4 ெநாL8ெபாt)N இைத XoTeBெகா>வதாN, இைத ெதoTeBெகா>வதாN, 
ம2KI இைத உmைம எ*K உண0வதாN, {hக> த2ேபாe, இTத ெநாLMN ந*றாக இ48பைத 
ெதoTeBெகா>b0க> ம2KI {hக> அ.சI, கவைல ம2KI சTேதக()N இ4Te :tைமயாக 
U[தைல ெப2K இ48பைத உண0b0க>. உhகைள 72j இ4B3I rdaைலக> எ8பL 
இ4Tதா_I, :tைமயாக வாthக> ம2KI அ8ேபாe உhகளe கவன(ைத ெச_(eI 
rdaைலக>, தhகைள மா2j அைம(eBெகாm[, உhக> ஆ*மாU* அழைக ேபால அழகாக 
ேதா*றB�[I. § 
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அ*X எ*பe எNலா ஆ*\க U)க@* Uைளl ஆ3I. மன)* இதயமாக அ*ைப ெசாNலலாI. 
{hக> சT)B3I எைதuI, ஆ*மாைவ a�பணI ெச$uI சB)யாக, எNேலா4B3I ெபாeவாக 
இ4B3I அ*yனாN ெவ2jBெகா>ளலாI. உண0l8|0வமான ேமாகI, ப2K அNலe 
காம()23I, எNேலா4B3I ெபாeவான அ*y23I எTத ெதாட0XI இNைல. ஆ()ரI, &ய 
ேநாBகI, ேபராைச ம2KI ேகாப()னாN அjயாைமMN இNலாத நபo* மனI வgயாக, இe 
7தT)ரமாக பா$Te ெசNQறe. ஆனாN :tைமயாக கZ[8பாZLN இNலாமN, இ*ெனா4வo* 
கZ[8பாZLN இ4B3I மiத0க@* மனhக@N, ஆ*மாU* சB) ேமாகI அNலe ப2றாக 
மாKQறe. ¶Xiதமான அ*X எ*பe உM0சB)M* ஒ4 aைலயா3I. எNேலா4I அ*ைப ேத[I 
:ய25MN ேதLBெகாm[ இ4B3Iேபாe, அe ம2றவ0கqB3 ெகா[8ப)N தா* 7கI 
இ4BQறe. ம2றவ0க> \e இ4B3I அBகைறயாN தனe தi(த*ைமைய எ8ேபாe 
மறBQறாேரா, அ8ேபாe அவ0 தனB3I அைத8ேபா*ற ஒ4 எ)0Uைனைய ஈ0BQறா0. இயBக()N 
இ4Te, ஆ*மாைவ UZ[ ெவ@ேய ெசN_I சB)க> மன)* �daைலகqB3 U[தைலைய 
ெகாm[ வ4Q*றன. ெபாeவாக உ>qண0lட* இ4B3I மiத* த*ைன8ப2jய 
எmணhக@N அ)கமாக cdQ இ48பதா_I, தனe 3ைகB3> அைட8பZ[ இ48பதா_I, 
ம2றவ0க@* ந*ைமB3 அவராN ேநரI ஒeBக :Lவ)Nைல. அவராN த*iடI இ4Te எைதuI 
தர :Lவ)Nைல. அ(தைகய மiத* ெபாeவாக த*ைன aைன(e வ4T)Bெகாm[I ம2றவ0க> 
த* \e பாசமாக இNைல எ*KI த*ைன யா4I ம)BகUNைல எ*KI aைன(eBெகாm[ 
இ48பா0. அவ0 ஆ(ம ஞான உண0ைவ ெபKவத23 ெபாK(த=Nலாதவ0. ¶உதாரண()23 
ஆ()ரI =3)யாக இ4B3I eர)]டசா^, தா* ெபKQற அ*ைப காZL_I உலகI அ)கமாக 
தனB3 தரேவm[I எ*K எmண(eட* இ48பா0. அவ0 மBக@* \e ஈ[பாZைட ெப2K 
உலQ* \e அவ4B3 இ4B3I ஆ()ரI த;uI ேபாe, உலகI \m[I ஒ4:ைற ெபாeவான 
அ*X என8ப[I இTத ஆ*மாU* சB)ைய yர)ப^Bக( ெதாடh3Qறe. உhக> உM0சB)M* 
ம()MN இ4Te ஒ4, ஒ@M* சB)யாக இTத Xiதமான அ*X ெப4Bெக[(e வ4வதாக {hக> 
க2பைன ெச$eBெகா>ளலாI. {hக> ஒ@M* cல இட()23 அ4ேக 5ல காQதhகைள 
ைவ(தாN, {hக> த2கா^கமாக அTத ஒ@ைய த[(e அTத காQத(ைத ஒ@யாN 
7ZெடoBகB�[I. ஆ()ரI, &ய எmணI ம2KI ேபராைசைய ேபா*ற தhகளe ெசாTத “உZXற-
ஒ@ைய த[B3I காQத" 3ணhகைள தBக ைவ(eBெகா>வதாN, மiத0க> தhகைள  
7Zெடo(eBெகா>Qறா0க>. |ரண(eவI ெபறேவm[I எ*Qற மனஉK)யாN UைளuI 
க4ைண ம2KI 7யநல=*ைமM* த*i.ைசயான ெசயNக>, :ய*KBெகாm[ இ4B3I 
ஆ*மாU* உண0ைவ உய0(), ஒ@யாக Uளh3I ஆ*மாU^4Te உைறகைள ெமeவாக 
{B3BQ*றன. அgைவ ஏ2ப[(eI 3ணhக@* Uைதகைள  {hக> இ*GI 7மTe ெசNல 
வா$8X இ48பதாN, உhகளாN உடனLயான பல*கைள எ)0பா0Bக :Lயாe, ம2KI இTத 
Uைதக> தா* ஒ4 மiதைன ெதாட0Te �daைல 7யaைனUN ைவ()4BQ*றன. ¶த*ைனேய 
ைமயமாக ெகாmL4B3I மன)* Uைனக> ம2KI எ)0Uைனக>, மனI ம2KI உட^N பதZடI 
ம2KI க4(e ேவKபாZைட உ4வாB3Qறe. )ைர(தைச ெப4Iபா_I இKBக()N 
இ4B3Iேபாe, தைசக> பதZட()N இ4BQ*றன, ம2KI 7வா58பe கLனமாQறe ம2KI 



உhக> மனaைல :tைமயான பதZட()N இ4BQ*றe. ஒ4வ0 தா* ெச$uI இரBக 3ண:>ள 
ெசயலாN அைம) ம2KI aIம)ைய ெபKQறா0 ம2KI அTத aைலMN இ*ெனா4வo* 
சTேதாஷ()N த*ைன மறTe U[Qறா0. மன)* உ>qண0l ம2KI அjlண0l aைலக@N 
ெதாட0Te உ4வாBக8ப[I, பதZடI ம2KI U[U(த^* 7ழ25க>, பB)MN ஆ*மா த*ைன 
ெவ@8ப[()Bெகா>qI ேபாe மZ[ேம உைடTe, தi8பZட அBகைற ம2KI Xmப[(eI 
எmணhக@* ெவ@8Xற(ைத உைடBQ*றe. § 
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ெவ)k/ெகா(Sற. 

அ*ைப இய_ண0l மன)* :tைமயான ெவ@8பாடாக, உM0சB)M* cல()N இ4Te 
ெதாட0Q*ற ஒ4 ஒZடமாகlI aைனBகலாI. அவ0கqB3> இTத சB) :tைமயாக ெவ@8ப[I 
ேபாe, ெப4Iபாலான மBகளாN அைத தாhQBெகா>ள :Lவ)Nைல. ஒ4 மiதGB3 இ4B3I 
எNலா மன உைள.சNக@N இ4Te அவைன U[U8பe, அவைன ஒேரநா@N ஏdைமMN இ4Te 
பணBகாரனாக மா2Kவைத ேபா*றதாக இ4B3I. பoணாம வள0.5M* )�0 மா2ற()* 
காரணமாக, உ>qண0l மனI த*ைன ெதாைல(e பாeகா8y*ைமைய உணர(ெதாடhQU[I. 
ஆ*மாவாக, ெம$zஞான மனமாக, அNலe இைறவi* ஒ@யாக மன)* ம2ற ப3)க> வgயாக 
yரகா5B3I ேபாe, மனI ஒ*K எ)0.ெசயலா2KI அNலe த* ஒ(eைழ8ைப வழh3I. ஆ*மா 
yராக5Bக( ெதாடh3Iேபாe, 5ல0 தhகqB3> க[ைமயாக சmைடMZ[Bெகாmடா_I, 
தhகளe தi8பZட ஆ*மாU* இயNபான 3ணhகைள ெவ@8ப[(eவ)N மZ[ேம அவ0கqB3 
aைலயான )48) QைடBQறe. ¶5லசமயhக@N உZXற உM0சB)M* மாணவ0களாN தhக> 
ெசயNக> ம2KI தhக> உைரகைள பதZடமான rdaைலMN கZ[8ப[(த :LQறe, ஆனாN 
அவ0களe ஒ[Bக8பZட அைம)M* cலI ெவ@8ப[I 5Tதைன சB) எ)0மைறயாகேவ 
இ4BQறe. உhக> மன அைம)ைய ெக[(த rdaைலைய {hக> XoTeBெகா>ள :ய_Iேபாe 
எ)0மைற சB)M* \e இ4B3I உhக> கZ[8பாZைட அக2KQ�0க>, ம2KI அe இK)யாக 
உhகைள அ*y* உயoய aைலB3 எ[(e ெசNQறe, ம2KI அe அைன(ைதuI ெவ2j 
ெகா>Qறe. ¶XoTeண0U* பM25 சTேதக=NலாமN உhக> bZLN ெதாடhகேவm[I. {hக> 
எNலா ேநரhக@_I, எத* \e கவனமாக இ4BQ�0க> எ*பைத ெதoTeBெகா>qI பM25ைய 
ேம2ெகா>ள ேவm[I. {hக> கடTe ெசN_I 7யaைனU* aைலகைள ப2j {hக> :t 
கவன(eட* இ4B3I ேபாe, உhகளாN XoTeBெகா>ள :Lயாத நபராக யா4I இ4Bக 
:Lயாe, ம2KI உhகளாN அ*y* cலI ெதாட0X ெகா>ள :Lயாத நபராக  யா4I இ4Bக 
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:Lயாe. எNலா U)க@* Uைளவாக Uளh3I இTத U)M* இயBக(ைத {hக> 
க2KBெகா>qI வைர, ச.சரlB3 அைடBகலI தTeBெகாm[I, வாB3வாத(ைத 
U4IyBெகாm[I, இலBQ23 :ரணான பாைதMN நடTe ெசNவைத ெதாட0b0க>. பB) 
ேயாகI எ*Qற அ08ப;8X ேயாக()* cலமாக, சmைட3ண:>ள மனI அgTe, எNலா 
உM0சB)க@_I Uயாy(e இ4B3I உM0சB)யான பரமா(eமாU* 7யaைனlB3> 
cd3Qறe. ¶பB)M* உதUயாN, உhக> உ>ள(eB3> உய0Tதaைலைய ெபறலாI. உhகளாN 
மன)* :tைம ெபறாத aைலக@N இ4Te yoTe ெசNல :Lவeட*, UoவாBகI ெப2ற 
7யaைனU* ஒ4 உZXற aைலMN உhகைள தBக ைவ(eBெகா>ளளlI :LuI. § 
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உHகm/Z( இ,/Z+  

பா.கா#ைப கgyMblHக(  

நமB3 7ைம அ)கமா3I ேபாe எ*ன நடBQறe? இைவ மன)N இ4B3I காTத சB)M* 
ெவ@8Xற காTத ஈ08X Uைச8ப3)க> தா* ம2KI இைத உலகI அNலe அLமனI எ*K 
அைழBQேறாI. நாI இTத 3KQய 7யaைனUN :t கவன(eட* இ4B3Iேபாe, நாI அ)க 
7ைமuட* இ48பைத ேபா*ற உண0l நமB3 இ4B3I. நாI இTத மன)N கவன(eட* 
இ4B3I ேபாe, ம2றவ0க@டI இ4Te UளBக(ைத ேகZபத2ேகா அNலe ஏ2KBெகா>வத2ேகா 
வா$8yNைல. மன)* ெவ@8Xற()N வாசI ெச$வதாN, அத* \e :tைமயான கவன(eட* 
இ4B3I உhக> நmப0க@டI, இTத ப3)க@N இ4Te தhகைள U[U[(eBெகாm[ 
தhக> உ>ள(eB3> உய0aைலB3 ெசNவைத8 ப2j, உhக> வாdBைகMN எ(தைன :ைற 
UளBQ இ48�0க>? {hக> எைத ப2j  ேப7Q�0க> எ*K உhகqB3I அவ0கqB3I ெதouI, 
ஆனாN அைத8ப2j அவ0க> :*ேப ேயா5BகாமN  இ48பதாN, {hக> ெசாNவைத அவ0க> 
ஏ2KBெகா>ளாமN இ4BகலாI. ெவ@8Xற மன)N இ4B3I காTத ஈ08X Uைச8ப3)M* காTத 
ப3)க>, அTத அளlB3 வ_வாக இ4BQ*றன. மன)* உண0l>ள ம2KI அLuண0lதள()N 
இ4B3I ப3)க@N இ4Te அ)கமான 7ைம ஏ2ற8பZடதாN, சாZ5 cdQUZடe. ¶உ>ள()N 
இ4Te மZ[ேம உmைமயான பாeகா8X வ4Qறe. பாeகா8ைப அைடT)[hக>, ம2KI 
உhகளe பாeகா8X உhகளe உ>ள()N இ4Te வTதாN, உhகளe 7ைம 3ைறTe U[I. 
ஆனாN ஒ4வ0 தனe பாeகா8ைப ெவ@8Xற மனI cலI அைடTe இ4TதாN, உதU 
வழhக8பZடா_I அவ0 அைத ஏ2KBெகா>ள மாZடா0. மiத* இ*ெனா4 மiதGட* 
பQ0வைத( தாேன உதU எ*K அைழBQேறாI? உதU ெச$பவ0 யா0 ம2KI உதU ெபKபவ0 யா0? 
“நா* ஒnெவா4 :ைற பாடI நட(eQற ேபாeI, எனe மாணவ0கைள காZL_I நா* அ)கமாக 
க2KBெகா>Qேற*,” எ*K ஆ5oய0க> பல சமயhக@N ெசாNல ேகZ[ இ48�0க>. 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_1ch_36.html%23para-2


க2KBெகா>வத23 ஆ5oய0 மாணவ0கqB3 வா$8X அ@BQறாரா, அNலe மாணவ0க> 
ஆ5oய4B3 வா$8X அ@BQறா0களா? எTத Uத சTேதக:I இNலாமN, இ4வ4I பர<பரமாக 
வா$8X அ@(eBெகா>Qறா0க>. ெவ@8Xற ஆணவI நமB3 எTத Uத()_I பய* த4வதாக 
இNைல. இe இ*GI அ)கமான மன)*  ெவ@8Xறhக@N, சாZ5B3 Qைளகைள மZ[ேம 
உ4வாBக. ெச$Q*றன. உhக> மனI வgயாகlI, உhகளe இயNபான ெவ@8Xறhக> 
வgயாகlI சாZ5 பா$Te ெசN_I ேபாe, ஒ@M* மனமாக இ4B3I, உhகளe ெம$zஞான 
aைல aரTதர ேபo*பI, பாeகா8X ம2KI aைலயான த*ைம காண8ப[I ஒேர மன)* ப3)யாக 
Uளh3Qறe. ஒ@M* மனதாN மZ[ேம ெவ@8Xற மன)* 7ைமகைள இறBQUZ[, சாZ5ைய 
உய0aைலB3 ெகாm[ வர:LuI. அe ஒ4 =க8ெபoய ஆசா*. § 

fயாழ/Sழைம  
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ப/"oI  

ச/" 

ப)ேனா4 வ4டhகளாக, ஒnெவா4 மாத()* :தN ஞாM2KBQழைமக@N, க^ேபா0iயாUN 
இ4B3I தமNைப< மைலM* உ.5B3, ஒ4 பB) யா()ைர, ஒ4 வgபாZ[ ேநாBகI ெகாmட 
யா()ைரB3 தைலைம தாhQேன*. அ)N ஒ*ைறuI நா* தவறUZடe இNைல. பBத0க> 
எ*Gட* ேச0Te c*K நகரhகைள ஆ$l ேம2ெகா>qI ேபாe, ஒnெவா4 நகர()_I 
yர.சைனக> இ4BQ*றன எ*பைத உ>qண0lட* XoT)Bெகாmடன0. ஒnெவா4 நகர()N 
இ4B3I ஒnெவா4 bZL_I yர.சைன aைறTத மன)* ப3)uI இ4BQறe. ¶பB)u>ளவ0க> 
மைலM* உ.5 வைர ெச*றா0க>. அதனாN, தhகளe சாZ5ைய 7மா0 ஒ4 ம; ேநர()23 
Uol8ப[(eவத23 வா$8X Qைட(e, மன)* ெவ@8Xற aைலகைள ஆ$l ெச$தன0. அhேக 
அவ0க> அ[(த மாத()N )யானI ெச$வத2கான மா)oைய அைம(eBெகாmடன0. சாZ5 எத* 
\e Ug8Xட* இ4BQறேதா அ)^4Te U[U(e, மன)* UoவாBகI ெப2ற ப3)கqB3> 
பா$Te ெச*K அத* \e Ug8Xண0l ஏ2ப[வத23 =க8ெபoய அ08ப;8X, :tைமயான 
ஈ[பா[ ம2KI பB) ேதைவ8ப[I. அத* பல*க> 5ற8பாக இ4B3I. நமe UoவாBகI ெப2ற 
பா0ைவM* cலமாக, நமe மன)* ெவ@8Xற(ைத நIமாN ஆ$l ெச$ய :LTe, இய_ண0lட* 
நாI அGபUB3I அGபவhகqB3 ப)ைல XoTeBெகா>ள :LQறe. ¶இைத 
XoTeBெகா>வத23 கLனமாக இ4Tதா_I, இe =கlI எ@தாக இ4B3I. சாZ5 மன)* 
ெவ@8Xற()N அ)க 7ைமuட* இ4B3Iேபாe, சாZ5 எத* \e கவனமாக இ4BQறேதா 
மன)* அTத ப3)M^4Te அைத மZ[I U[UBQேறாI. 7ைமைய U[Uuhக>, ஆனாN 
அத2காக அ)க 7ைமைய 7ம8பேதா அNலe அவ2ைற ப2jய ஏ* ம2KI எTத காரண()னாN 
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எ*ற ேக>UகqB3 Uைடைய ேதடேவmடாI. 3j8பாக ெசாNல ேவm[I எ*றாN, மன)* 
ெவ@8Xற()N ஈ[பZ[ இ48பதாN, சாZ5 ம2KI நரIX மmடலI உண4I அt(தhகைள நாI 
த;(e, நமe ெசாTத ெம$zஞான aைலB3 நIைம அ08ப;(eB ெகா>QேறாI. காTத ஈ08X 
Uைச8ப3)கைள அ08ப;8X, அ*X, பB)M* சB) உ4B3Qறe ம2KI அe ஒ@M* மனதாக 
Uளh3I, ெம$zஞான()* உய0aைலB3 சாZ5ைய U[UBQறe. அத* yற3 மன)* 
இய_ண0l aைலMN இ4Te, நIமாN ெம$zஞான(eட* கவனI ெச_(), நமe உ>ளக()N 
இ4TeBெகாm[ ெவ@8Xற உலைக ஒ4 X)ய கmேணாZட()N பா0Bக :LQறe. அe அ)க 
ேநரI எ[(eBெகா>வ)Nைல. ேயாக()N பB) எ*K காண8ப[I, அ08ப;8X எ*Qற ஒ4 பmX 
மZ[ேம அத23 ேதைவ8ப[I. ¶அ08ப;8X எ*றாN எ*ன? ஒ4வரe கடைமைய |0() ெச$வe 
ெதாட0பான =க8ெபoய ேகாZபாZைட XoTeBெகா>qI அளU23, உ>ள()23> ஆழமாக 
ெசNவைத அ08ப;8X 3j8y[Qறe. யா0 \e யா0 அ08ப;8Xட* இ4Bகேவm[I? 
3[Iப()ன0 தhக> 3லெத$வ()* \e, ஒ4 மைனU த* கணவ* \e, ஒ4 கணவ* தனe 
மத()* \e, 3ழTைதக> தhக> ெப2ேறா0க> \e, மாணவ* ஆ5oய0 \e, ~ட* தனe 34U* 
\e அ08ப;8Xட* இ4Bக ேவm[I. {hக> க;தI, ேவ)யN, ெம$MயN, �mக;MயN , 
சcகUயN, சமயI, ஒ4 வாd:ைற எ*K {hக> எைத8ப2j பM*றா_I, {hக> எ)0கால()N 
எ*னவாக ேபாQ�0க> எ*பைத உhக> ேபரா5oய0 ெவ@8ப[(eவதாக இ4Bக ேவm[I. 
அத23(தா* {hக> அவoடI பMல ேவm[I. அ08ப;8Xட* இ48பதாN மZ[ேம {hக> 
:tைமயான கவன(eட*, )றTத மனeட*, 7தT)ரமாக, உ(ேவக(eட* இ4Bக :LuI. 
அ08ப;8Xட* இ48பதாN மZ[ேம உhகqB3> எeவாக UoவாBகI ெபKவத23 
U4IXQ�0கேளா அeவாக மாற:LuI. § 
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ெவP/ெகாgy வ,த= 

உhகளாN அ08ப;8ைப எhQ4Te ெபற:LuI? ஆ5oயoடI இ4Te இNைல. ஆ5oய0 
Ug8Xண0ைவ மZ[ேம ஏ2ப[(eQறா0. அவ0 உhகqB3 தகவைலuI, ஒ4 அ)0ைவuI 
வழh3Qறா0. அவ0 உhகqB3> இ4B3I ேபரா2ற^* வா$8XBக> \e Ug8Xண0ைவ 
ஏ2ப[(eQறா0. வLUயN நட(eI ஒ4 ேபரா5oய0 அTத பாட()N இ4B3I :t தகவைலuI 
உhகqB3 வழhக :Luமா? அவராN :Lயாe. அTத பாட(ைத ப2j உhக> மனeB3> 
:tைமயான UoவாBகI ெபKவத23, அவராN வgகைள மZ[ேம ெசாNல :LuI. அவ0 
உhகqB3 5ல r()ரhக> ம2KI U)கைள வழh3Qறா0. {hக> அைத &0lக> இ4B3I 
ஆழமான இட()23 எ[(e.ெசNல ேவm[I. ¶நாI அ08ப;8y* cலமாக, மன)* 
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ெவ@8Xற()N இ4B3I சாZ5M* 7ைமகைள எ8பL 3ைற8பe? நமe அ�3:ைற 
ேந0()யாக இ4Bகேவm[I. இ8பL ெச$தாN தா*, நாI ெவ@8ப[(த U4IXI பmXகைள 
நIமாN ெவ@8ப[(த :LuI. ஒnெவா4வ4I தனe இயNyN பNேவK Uதமான 3ணhக> ம2KI 
மன8ப2Kகைள ெகாm[>ளன0. அ)N 5ல 7தT)ரமாக பா$Te ெசN_I. ம2KI 5ல 
ஒ[Bக8பZ[ இ4B3I. ம2KI 5ல அடBQ ஒ[Bக8பZ[ இ4B3I. 5ல &Uரமான ெசயNபாZLN 
இ4B3I ம2KI 5ல த2கா^கமாக ெசயல2ற aைலMN இ4B3I. நI ஒ4வ4B3>qI இ4B3I 
3ணhகைள ெவ@ேய ெகாm[ வTe, உZXற மன8ப2Kகைள நமe நmப0க> 
yர)ப^BQறா0க>. ஒ4 மiத* தனe வாdBைகைய மா2jBெகா>qI ேபாe, தனe 
நmப0கைளuI மா2jBெகா>Qறா0. அe தானாகேவ நடBQறe. 3ணhக@* ஒ4 yol 
ெசயல2றதாQறe, ம2KI மன8ப2Kக@* இ*ெனா4 yol அவ4B3> த*ைன ெவ@8ப[(த( 
ெதாடh3Qறe. நமe அ�3:ைறைய நமe மன8ப2Kக> வLவைமBQ*றன. நமe 
அ�3:ைறகைள, உK)யாக தBக ைவ(eBெகாmட8 yற3, நாI வாdBைகைய கா�I 
கmேணாZட(ைத aைல8ப[(eQறe. ¶மன)* ெவ@8Xற காTத ஈ08X ப3)க@N இ4Te, 
சாZ5M* 7ைமைய 3ைறB3I :தN நடவLBைகயாக, நமe உட^N இ4B3I நாL ஓZடhக@N 
ஒ4 பB), ஒ4 அ*X, ஒ4 அ08ப;8ைப உ4வாBக ேவm[I. இe தா* :தN நடவLBைக. 
உZXற ஆ*மாlட* அ*பாக நட(eBெகா>qhக>. உhகளe இயNபான 3ணhக>, உhகளe 
மன8ப2Kகைள ஆ$l ெச$ய ெதாடh3hக>. அவ2ைற ஒ4 3j8ேபZLN எt)Bெகா>qhக>. 
{hக> பய*ப[(த U4IXவைத ேத0Tெத[(eB ெகா>qhக> ம2KI உhகqB3 எத* \e 
அBகைற இNைலேயா அவ2ைற ஒ(eBQU[hக>. {hக> அ;uI ஆைடைய ேத0Tெத[8பைத 
ேபால, உhக> 3ணhக> ம2KI மன8ப2Kகைள ேத0Tெத[hக>. ¶பல0 தா* எ*ன 
அ;யேவm[I எ*பைத :Ll ெச$வத2காக, அ)க ேநரI எ[(eBெகா>வா0க>. அவ0க> பல 
ம; ேநரமாக, பல கைடகைள ஏj இறhQBெகாm[ இ48பா0க>. அவ0க> ஒ4 வ4ட()N 
கmணாL :*பாக a*KBெகாm[, ஆைடu[()Bெகா>ள எ[(eBெகாmட ேநர(ைத 
�ZL8பா0(தாN, உhகqBேக ஆ.சoயமாக இ4B3I. நமe உZXற(ைத எ8பL 
அழ38ப[QேறாI? அelI நIமாN :LuI. இTத இளேவi2கால()N ம2KI ேகாைடBகால()N 
ம2KI இைலu)0 கால()N எTத பmXக> ம2KI மன8ப2Kகqட* இ4Bக ேவm[I எ*பைத 
ேத0Tெத[hக>. உhக> :க()N இ4BகேவmLய X*னைகைய கவனமாக ேத0Tெத[hக>. அe 
மன)* ஆழ()N இ4Te ெவ@வரZ[I. நாI நமe :க(ைத பல வgக@N அழ38ப[(தலாI, 
ஆனாN நமe இயNபான 3ணhகேள 3j8y[I பLயாக தi(e Uளh3Q*றன. ேபராைச ம2KI 
ஆ()ர()* \e நாI வmண(ைத |5UடலாI, ஆனாN பB), அ08ப;8X, அ*ைப8 ேபா*ற 
3ணhக> வmண8|.7B3 ேம_I yரகாசமாக ெத*ப[I. அe நமe தi8பZட அலhகாரI. 
உhகளe உ>ள(ைத அழ38ப[(ehக>. உhகளe இயNபான 3ணhக> ம2KI மன8ப2Kக> 
ெவ@8Xற(eட* இணhக.ெச$uhக>. இe இTத இலBைக ேநாBQ ெசN_I பாைதMN 
இ4B3I =கlI :BQயமான கடைமக@N ஒ*றா3I. பB) எ*Qற ேயாக()* cலI 
அ08ப;8y* =க8ெபoய 3ணhகைள ெவ@8ப[(ehக>. § 
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உgைமயான அIைப  

ft/கVெசxlHக( 

கடைமைய |0() ெச$வத23 அ08ப;8X அL8பைடயாக Uளh3Qறe. “கடைம எ*றாN எ*ன?” 
“எனe கடைமக> எ*ன?” ஒ4 3j8ேபZைட எ[(eBெகாm[, உhக> கடைமக> ம2KI {hக> 
அ@(த வாB3K)கைள பZLய^Z[Bெகா>qhக>. ஒnெவா4 கடைமuI =கlI :BQயமானe. 
இTத uக()N எNேலா4I ேப5Bெகாm[ இ4B3I, ஆ*\க UoவாBக()23 அ08ப;8X 
ம2KI கடைம அL(தளமாக அைமQ*றன. X(தகhக@* cலI நமB3 பாைத ெதoய 
வ4வ)Nைல. நமe தi8பZட வாdBைககைள, நாI எnவாK ைகயா>QேறாI எ*பைத ெபா4(e 
நமB3 பாைத ெதoய வ4I. ¶{hக> எ8பL இ4Bக U4IXQ�0கேளா, அ8பL உhகைள 
க2பைனMN உ4வக8ப[()B ெகா>qhக>. எNேலா4B3I ஒ4 இலZ5யI இ4B3I. {hக> 
அ*பாக இ4Bக U4IXQ�0க>; {hக> எ8ேபாeI உதUகரமாக இ4Bக U4IXb0க>; 
உhகqைடய சக மiத0கqB3 உதU ெச$uI வா$8ைப எ8ேபாeI நtவ Uட U4IபமாZ�0க>. 
{hக> த*i.ைசயாக, க4ைண உ>ள(eட*, Xiதமாக ம2KI ெசாN, 5Tதைன ம2KI ெசய^N 
ேநரLயாக இ4Bக U4IXQ�0க>. இைவ அைன(eI பmXக>. உhக> இலBைக ேநாBQ 
பாைதMN ெச*KBெகாm[ இ48பதாN மன8ப2KகqI இ4B3I. இeேவ உhகளe உ>ள()N 
இ4B3I ஆைடக>. இைத அ;Te ெகா>qhக> ம2KI ந*றாக அ;TeBெகா>qhக>. 
¶இTத ஆைடகைள {hக> எ8பL அ;வe? அைம)யாக உZகா0TeBெகாm[ ஆழமாக 
7வா5(e, கmகைள cLBெகா>qhக>, ம2KI ஆைடகைள, ம2KI உ>ள()N இ4B3I 
மக(eவ()* 3ணhகைள ம2KI மன8ப2Kகைள ஆ$l ெச$uhக>. அhQ4B3I அTத அ*X, 
அTத ெம*ைம, அTத உZXற அைம)M* ேபo*ப(ைத {hக> உணர( ெதாடh3b0க>. ¶பB) 
எ*Qற ேயாக()N, உhக> �ல உடN வgயாக, உhக> நரIX மmடலI வgயாக, அைன(e 
சB)க@* ம()ய cல()N இ4Te ஒ4 சB)ைய {hக> ெவ@M[Q�0க>. இTத சB) 
ெதாட0Te பா$Te ெச*K, உhக> �ல உட^N இ4B3I ஒnெவா4 நாL ஓZடI, தைச ம2KI 
தைசநாைர aர8y உ2சாகcZ[Qறe. {hக> ேத0Tெத[(த 3ணhகைள ெவ@8ப[(eவதாN, 
அe ஒ4 ெதாட0.5யான ஓZடமாக இ4B3I. சB)M* இTத ெதாட0.5யான ஓZடI, உலQ23 
Qைட(த ஒ4 ெப4I பாBQய(ைத8 ேபால, உhக> உடN :tவeI Uயாy(e இ4B3I. இe 
பB) எ*Qற ேயாக(ைத aைறேவ2jBெகாm[ இ4B3I ஒ4வரe வாdBைகயா3I. ¶பB) ேயாகI 
எ*பe அ08ப;8X ம2KI ந*ெகாைட வழh3வத* cலI அ*X எ*Qற 3ண(ைத UgBக. 
ெச$வதா3I. ந*ெகாைட வழh3வத* cலI அe X)ய வாdBைகM* ெதாடBகமாக 
Uளh3Qறe. நாI அ)க தாராளமாக ந*ெகாைடைய வழh3I  வைர, நாI ந*ெகாைட 



வழh3பவ0 இNைல, ஆனாN ந*ெகாைடைய வழh3I ஒ4 சாதனI எ*பைத உmைமMN 
XoTeBெகா>வe இNைல எ*பதாN, ஆ*\க UoவாBக()23 ந*ெகாைட வழh3வe 
அ()யவ5யமான ஒ*றாக Uளh3Qறe. ெலள�க �)யாகlI, ஆ*\க �)யா3I அபo=தI 
எ*பe, அத* \e ப2Kட* இ48பைத தU0(e, ஒ4 Uைலம)8X=Bக மா;Bக(ைத 
பா0B3Iேபாe QைடB3I மQd.5M* அளl, ஒ4 5jய �ழாhகN^_I QைடB3Iேபாe 
�()யா3I. ந*ெகாைட வழh3I சB) =க8ெபoய சB), ம2KI இTத =க8ெபoய சB) 
உhகqB3 ேயாக()* cலமாக வ4Qறe. {hக> ேயாக சB)கைள ப2j, கா2jN =தB3I 
சB)ைய ப2j, =கlI :BQயமான உM0சB)க@* த2கா^க aK(த(ைத ப2j ேக>U8பZ[ 
இ48�0க>, ஆனாN இ*ைறய கால()N பய*ப[(தB�Lய யதா0(தமான சB)களான 
ந*ெகாைட வழh3I சB), கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI சB), உhக> மனI, உடN ம2KI 
உண0.5கைள அைரuண0l(தள()N கZ[8ப[(eI சB), எNேலா4B3I ெபாeவான அ*y* 
சB) ஆQயைவ உmைமMேலேய =க8ெபoய சB)களாக Uளh3Q*றன. § 
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நIெகாைட வழHZவ"=  

ஒ, தைலவனாக இ,Hக(  

உhகqB3 வ^ ஏ2ப[I வைர ெகா[(eBெகாmேட இ48பைத க2KBெகா>qI வைர, 
உhகளாN ஏ* ஆ*\க UoவாBக(ைத ெபற:Lவ)Nைல? ஏென*றாN அTத வ^ தா* 
உhகqB3 தைடயாக இ4BQறe. “நா* aைறய ந*ெகாைட வழhQUZேட*,” அNலe “நா* 
அ)கமாக ந*ெகாைட ெகா[(eUZேட*,” அNலe “எ*னாN எnவளl ெகா[Bக :Luேமா 
அnவளl ந*ெகாைட ெகா[(eUZேட*,” அNலe “எ*னாN எ8ேபாe :Luேமா அ8ேபாe 
ந*ெகாைடைய வழh3ேவ*,” அNலe “எனB3 ந*ெகாைட வழh3வe yLB3I ம2KI :*X 
aைறய வழhQBெகாm[ இ4Tேத*, ஆனாN இ8ேபாe எ*னாN ந*ெகாைடைய 
வழhக:Lயாe.” எ*K aைனB3I வைர, பல0 தாராளமாக ந*ெகாைட வழhQBெகாm[ 
இ48பா0க>. இTத 5jய தைடகைள( தா* மiத சாரI சT)Bக ேந0Qறe, ம2KI இe மiத 
சார()* அL8பைடைய தக0(e, அவைர அLமன)N இ4B3I எ)0மைற ப3)க@* ஆழ()N 
yைணBQறe. ம2KI அத* yற3 அவராN :*ேனற :Lவ)Nைல. அவராN ஏ* :*ேனற 
:Lவ)Nைல? ஏென*றாN ந*ெகாைட அவரe ஒ@யாக ெவ@8ப[I வைர அவராN அ0ப;8ைப 
ெபற :Lயாe. UoவாBகI ெப2ற நப0 தனe ந*ெகாைடைய அh�கo8பeI இNைல, அவ0 
அைத8ப2j 5T)8பeI இNைல. அவoடI ந*ெகாைட வழh3வத23 ேபாeமான ெபா4Zக> 
இNைலெய*றாN, அவ4ைடய rdaைல அத23 அGம) வழhகUNைல எ*றாN, அவ0 எ*ன 
ெச$வா0? அவராN அ0ப;8Xட* எைத வழhக :Luேமா அைத வழh3வா0, 5jய UஷயhகளாN 
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மBகைள மQdUBQறா0, நடவLBைககைள :*ேனKவத23  ம2KI த*ைன :*ேனKவத23 
5jய ெசயNகைள ெச$Qறா0. அவராN எ*ன :Luேமா அைத வழh3Qறா0, அவ0 த*னாN 
:LTதைத காZL_I அ)கமாக வழh3Qறா0. ம2KI அவ4B3 ஏதாவe வழhக8ப[I ேபாe, 
அவ4B3 \m[I வழh3I சB) QைடBQறe. இe தா* =க8ெபoய ேகாZபா[. இe தா* 
=க8ெபoய UoவாBகI. ¶ெம$8ெபா4ைள நா[I ஒ4வ0 ந*ெகாைட வழh3I சB)B3 
UoவாBகI ெப2ற yற3, அவ0 த*i.ைசயாக இ48பதாN, அவ0 த*ைன8ப2j அ)கமாக 
5T)8ப)Nைல. அவ0 எ8ேபாeI ம2றவ4B3 ஏதாவe ந*ைம ெச$uI ேநாBக(eட* 
இ4BQறா0. ந*ெகாைட வழh3வ)N ஒ4வ0 UoவாBகI ெபறாத aைலMN, அவ0 த*ைன8ப2j 
அ)கமாக 5T)BQறா0, அவ0 ேவெறா*Kட* ஒ4 3j8yZட UQத()N தரேவm[I எ*K 
aைன8பதாN, அவ0 தனe ந*ெகாைடைய கணBQ[Qறா0. ஆனாN ேவெறா*Kட* ஒ4 3j8yZட 
UQத()N ந*ெகாைட வழh3வதாN, தனe எ)0கால()23 கZ[8பாZைட 
உ4வாBQBெகா>Qறா0. “எனe 7யaைனவாN இTத அளl மZ[ேம ெசNல :LவதாN, எ*னாN 
இTத அளl ெப4Tத*ைமuட* மZ[ேம  இ4Bக :LuI, நா* எ8ேபாeI இTத அளl 
ெப4Tத*ைமuட* மZ[ேம இ48ேப*” எ*K ெசாNQறா0. உhக> ந*ெகாைடB3 
கZ[8ப[(eவத* cலமாகlI, உhக> 7யaைனைவ கZ[8ப[(eவத* cலமாகlI, உhக> 
7யaைனl 74hQBெகாm[ ெசN_I, ம2KI அe உhகqB3 ெதoயாமN நடTeBெகாm[ 
இ4B3I. உhக> நmப0க> அைத கவi(e U[வா0க>, ஆனாN அe உhக> கவன()23 
வராe. அe 74hQBெகாmேட ெசN_I. உhக> 7யaைனl 74hQBெகாmேட இ48பைதuI, 
{hக> :*ைப8 ேபால இNைல எ*பைதuI உhக> நmப0க> உhக@டI ெசாNலாத 
Uஷயhக@N ஒ*K. ¶இe எ)0()ைசM_I ெசயNப[I. மன)N சTேதாஷI aைறTe இ4B3I 
நபoடI, ெலள�க உைடைமக> ெசாN_I பLயாக இNைலெய*றா_I, எ8ேபாeI ந*ெகாைட 
த4வத23 எைதயாவe ேதL( த4Qறா0 ம2KI த*iடI இ48பைத த4Qறா0. தா* ந*ெகாைட 
வழh3பவ0 இNலேவ இNைல எ*பe அவ4B3 ெதouI, ம2KI அவ4B3 ஏதாவe 
வழhக8பZடாN, அ)^4Te இலவசமாக வழh3வா0. அவ0 ந*ெகாைட வழh3I ஒ4 வாகனமாக 
Uளh3Qறா0, ம2KI இK)MN அவ0 =3)யான 7யaைனlட* இ48பதாN, தா* வழh3பவ0 
இNைல எ*பeI, தா* தனe வாdBைகM* பB) ேயாக(ைத |0() ெச$Qறா0 எ*பைதuI அவ0 
ெதoTeBெகா>Qறா0. {hக> இலவசமாக ம2KI த*i.ைசயாக ந*ெகாைட வழhQனாN, 
{hக> அைத aைன(e சTேதாஷ8ப[b0க>, ம2KI அைத {hக> மKபLuI ெச$தாN, அைத 
aைன(e இ*GI அ)கமாக சTேதாஷ8ப[b0க>. ஆனாN {hக> அைத 7யநல(eட* 
ெகா[(eBெகாm[ இ4TதாN, {hக> அைத aைன(e வ4Teb0க>, ம2KI அைதேய 
ெதாட0Te ெச$தாN, {hக> =கlI ேமாசமாக உண0b0க>. {hக> த*i.ைசயாக 
ெகா[(eBெகாm[ இ4TதாN, உhகளe உZXற சார(ைத UgBக. ெச$Q�0க>, ம2KI 
உhகqB3> ஆ*\க சB) பா$Te ெசN_I, ம2KI உhகqB3> இ4B3I இைறவGட* 
ஐBQயமாb0க>. ஆனாN 7யநல(eட* ந*ெகாைடைய வழhQ, அைத ெகா[(த yற3 உhக> 
ெவ3ம)ைய தBக ைவ(eBெகா>வதா_I, {hக> ஆ*\க உண0U23 தைட U)BQ�0க>. 
¶ந*ெகாைடைய பல வLவhக@N வழhகலாI. இலவசமாக வழh3hக>, ம2KI உhகளe 



ெவ3ம) ெப4Iபா_I இரZL8பாQ உhகைள வTதைடuI. அைத க0மUைனM* U)uட* 
ஒ8yட:Lயாe. அத* yற3 {hக> இ*ெனா4 ெவ3ம)ைய த4வத23 உhக> மனBகதைவ 
)றBQறe. உhக> இய_ண0l இயNX எ8பL, எ8ேபாe ம2KI எhேக தரேவm[I எ*பைத 
உhகqB3 ெசாN_I, ம2KI UைரUN =கlI த*i.ைசயான :ைறக@N, ஒnெவா4 a=ட:I 
ஒnெவா4 நாqI {hக> ந*ெகாைட வழhQBெகாm[ இ48பைத காm�0க>. § 
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உZXற 7யaைனவாகlI ெவ@8Xற 7யaைனவாகlI இNலாமN ம2KI இரm[I கலT(ததாகlI 
இNலாமN, 5jய 7யaைனUN மZ[ேம அடhQ இ4BகாமN, உண0l>ளதாகlI 
உண0UNலாததாகlI இNலாமN, கmணGB3 ெத*படாமN, ெந4hக:LயாமN, XலனாகாமN, 
UளBக:LயாமN, ேயா5Bக:LயாமN, ெபயoட :LயாமN, யா4ைடய சாரI தனe ெசாTத 
ஆ(மாU* அGபவ(ைத அடBQu>ளேதா, ஒ4 ெநாLB3>ளாக, எNலா ேவ2KைமையuI 
உ>வாhQ, அைம)யாக ம2KI &hக2றதாக இ4BQறேதா, எைத அவ0க> நா*காI aைல 
எ*Qறா0கேளா, அeேவ ஆ(ம*. இைத(தா* ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. § 

அத0வண ேவதI, மாm¢Bய உபaடதI 2.7. ேவ.எ., ப. 723§ 

யா0 ஒ4வ0 ஒ@MN b2K இ4Tதா_I, ஒ@யாக இNைலேயா, யாைர ப2j ஒ@B3 ெதoயாேதா, 
யா4ைடய உடN ெமN^யதாக இ4BQறேதா, யா0 உ>@4Te ஒ@ைய கZ[8ப[(eQறாேரா—
அவேர உhகqB3> இ4B3I ஆ(ம*.§ 

7Bல ய�0 ேவதI, 84ஹதாரmயக உபaடதI 3.7.14. ேவ.எ., ப. 708§ 

உணl Xiதமாக இ4B3I ெபாe, இயNX Xiதமாக இ4BQறe. இயNX Xiதமாக 
இ4B3Iேபாe, ஞாபகI உK)யாக இ4BQறe. ஞாபகI உK)யாக இ4B3Iேபாe, இதய()* 
எNலா 5Bக^N இ4TeI U[தைல QைடBQறe. § 

சாம ேவதI, சாTேதாBய உபaடதI 7.26.2. உப.ரா., ப. 489§ 

அவரe மனI 7()கoBக8பZ[, அவரe 7யaைனl 7()கoBக8பZ[, ெபாKைமuட* “நா* தா* 
பரமா(மா,” எ*ற 5Tதைனuட*, ம2KI “நா* தா* பரமா(மா,” எ*ற 7யaைனைவ அைடTதeI 
ெபாKைமயாக, இதய()N இ4Bக ேவmLய பரமா(மGB3B3>, அவ0 ெம$யjU* eைணuட* 
aைல ெபKQறா0. § 

7Bல ய�0 ேவதI, ைபhகல உபaடதI 4.9. ேவ.எ., ப. 441§ 

அvIைச, வா$ைம, க>ளாைம, XலனடBகI, அ*Xைடைம, ேந0ைம, ம*i8X, மனஉK), உணl 
ம2KI Xiத()N அடBகI ஆQயைவ ப(e இயமhக> ஆ3I. § 
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7Bல ய�0 ேவதI, (o�Q yராIமன 32-33. ேயா.ேம, ப. 19§ 

|=ைய பா0(eBெகாm[ இ4B3I roய*, |=MN இ4B3I அ7(தhகளாN ~mட8படாமN 
இ48பைத ேபால, அைன()_I இ4B3I ஆ*மா ெவ@8Xற ேவதைனகளாN ~mட8ப[வe 
இNைல. § 

Q4]ண ய�0 ேவதI, கதா உபaடதI 5.11. அL. உப. ம., ப. 64§ 

அைம), கZ[8பா[, ப2j*ைம, ெபாKைம ம2KI ஒ4:க.5Tதைனைய அைடTe, யா0 இைத 
XoTeBெகாm[ இ4BQறாேரா, அவ0 தனB3> இ4B3I ஆ(மைன காmQறா0 ம2KI 
அைன(ைதuI ஆ(மiN காmQறா0. &ய சB) அவைர ேதா2கL(தe இNைல, ஆனாN அவ0 
எNலா &ய சB)கைளuI ேதா2கLBQறா0; &ய சB) அவைர உZெகா>வe இNைல, ஆனாN அவ0 
எNலா &ய சB)கைளuI உZெகா>Qறா0. &ய சB), ேபரா0வI, சTேதக()N இ4Te U[தைல 
ெப2K, yராIமைன ெதoTeBெகாmடவ0 ஆQறா0.§ 

7Bல ய�0 ேவதI, yoஹதாரmயக உபaடதI 4.4.23. ேவ. எ., ப. 718§ 

ெவ@8ப[(த8பZ[ இ4Tதா_I, 3ைகMN மைறவாக வ5(eBெகாm[ இ48பைதேய, 
=க8ெபoய வாச<தலI எ*K அைழBQேறாI. எெதNலாI நக0Qறேதா ம2KI 7வா5BQறேதா 
அNலe கm 5=Z[Qறேதா அெதNலாI அhேக aைலBெகாm[ இ4BQ*றன. இைத 
உM0சB)யாகlI உMoNலாத சB)யாகlI, அைன(e இதயhக@* ஆைசயாகlI, XoTeண0ைவ 
கடTe இ48பதாகlI, அைன(e உM0கqB3I அ&த அ*XB3oயதாக இ48பதாகlI 
XoTeBெகா>qhக>. ஒ4 7டராக எoTeBெகாm[I ��Bக()* ��Bகமாக 
இ4TeBெகாm[I, உலகhக> ம2KI அத* மBக> உK)யாக aைலBெகாm[ இ4B3I இடI 
தா*, அTத அgUNலாத yராIம*. அeேவ உmைமயாக அgUNலாமN இ4B3I உM0 ம2KI 
ெசாN ம2KI சB)! நmப0கேள அைத(தா* XoTeBெகா>ள ேவm[I, அதனாN 
XoTeBெகா>qhக>! § 

அத0வண ேவதI, :mடக உபaடதI 2.2.1-2, ேவ.எ., ப. 685§ 

=க8ெபoய ந)க@N இ4B3I அைலகைள ேபால, எe நடTe :LTதேதா அைத பைழய aைலB3 
ெகாm[ வர :Lவ)Nைல; கட^N இ4B3I ஏ2றUறBகhகைள ேபால, ஒ4வo* மரணI 
ெந4h3வைத த[Bக :Lவ)Nைல. ெநாmLயாக இ48பவ0, ந*ைம ம2KI &ைமM* பல*க@* 
காNUளh3க@N 5BQ இ48பைத ேபால, 7தT)ரI இNலாமN, ஒ4 மiத* 5ைறMN அைடTe 
இ48பைத ேபால; மரண8ப[BைகMN இ48பவ*, ெதாட0Te பல அ.சhகqட* வாdவைத ேபால; 
ஒ4வ0 மeபான(தாN ேபாைதMN இ48பைத ேபால, மாைய எ*Qற மeபான()*  ேபாைதMN, &ய 
சB)M* yLMN இ48பைத ேபால அh3I இh3மாக ஓLBெகாm[; ஒ4 ெபoய பாIபாN 
தாBக8பZடடைத8 ேபால, XலGண0வாN உணர8பZட ஒ4 ெபா4ளாN தாBக8பZ[; ேகாரமான 
இ4ைள ேபால, ேபரா0வ()* இ4@N; ஏமா2K U(ைதைய ேபால, மாையைய உ>ளடBQ; ஒ4 
கனl, ேபா^ ேதா2றhகைள ேபால; வாைழ மர(eB3> ஆதார=NலாமN இ48பைத ேபால; ஒ4 
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நLக0 ஒnெவா4 ெநாLuI தனe ஆைடைய மா2jBெகாm[ இ48பைத ேபால; ஒ4 வmணI 
|ச8பZட காZ5, மனைத ேபா^யாக )48)8ப[(eவைத8 ேபால; “ஒ^, ெதாZ[ண0l ம2KI 
அைத8ேபா*ற ெபா4Zக>, மiதGB3 பயன2ற ெபா4Zகளாக Uளh3Q*றன,” எ*K 
ெசாNல8பZ[>ளe, ஏென*றாN அL8பைட ஆ*மாU23 அவ2j* \e இ4B3I ப2jனாN, 
=கlI உய0Tத aைலைய aைனUN ைவ(eBெகா>வ)Nைல. § 

Q4]ண ய�0 ேவதI, ைம(o உபaடதI 4.2 உப.ரா., ப. 420-421§ 

அதரா(மா இதய கமல()23> b2K இ4BQறe. இைத XoTeBெகா>qI ஞாi, 
பரமா(eமாU2Bகாக த*ைன XiதமாBQB ெகாm[, அTத Xiதமான வgபாZLட()N )ன:I 
�ைழQறா0. பரமா(eமாUN cdQ இ4B3I ஞாi, ேபo*பI aைறTத தனe 7யaைனUN உடN 
ம2KI உM0கqட* இ4B3I ஒ2KைமMN இ4Te U[ப[Qறா0. § 

சாம ேவதI, சTேதாBய உபaடதI 8.3.3-4. உப.ப., ப.122§ 

உயoய உmைம, வைலTeB ெகா[Bகாத உ(தரl, yர)]ைட, ேபரா0வI ம2KI yரா0(தைன 
ம2KI Xiத சடh3க> |மாேதUைய aைல aK(eQ*றன; எe நடTதேதா ம2KI எe 
நடBகU4BQறேதா அைத ஆqI எஜமாiயாக இ4B3I அவ>, நமBகாக ஒ4 எNைலய2ற 
இரா�xய(ைத பர8பZ[I.§ 

அத0வண ேவதI 12.1.1, ேவ.எ., ப.123§ 

கா2K நமB3 சTேதாஷ(ைத அ>@ bசZ[I, roய* நமB3 தனe Qரணhகளாக சTேதாஷ(ைத 
வழhகZ[I, நமe அ*றாடI சTேதாஷமாக கgயZ[I, இரl சTேதாஷI த4I அைம)M* பoசாக 
இ4BகZ[I! ெபாte ULuI ேபாe, அe த*Gட* சTேதாஷ(ைத ெகாm[ வரZ[I! § 

அத0வண ேவதI 7.69.7, ேவ.எ., ப. 302-303§ 
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ேதவ;கPI அI$  

எ*ன* X4BQ இைறவைன எ(e=* 
:*ன* X4BQ :தNவைன நா[=* 
y*ன* X4BQ8 ெப4Tதைக நT)uI  
த*ன* XஎனBேக தைலa*ற வாேற.  

தாெனா4 காலI 7யIX எ* ேற()GI  
வாெனா4 காலI வg(eைண யா$a23I 
ேதெனா4 பாN)கd ெகா*ைற அ;5வ*  
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)4மT)ரI 274-275§ 

Page 4: URL 
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_2ch_02a.html 

ஒ4 ஆ�I அவரe மைனUuI, தhகளe அG8XB3oய இைறவைன வgபா[I ேபாe, அவ0களe 
:க()N ேதா*KI பB)ைய நாI காணேவm[I எ*பத2Bகாக, ஓUய0 ஆBக8|0வமாக நIைம 
5வ நடராஜ ெப4மாGB3 y*Xறமாக காmy()4BQறா0. அவ0க> ெவmகல 5ைலM* 
ேதா>க@N ஒ4 மாைலைய அ;U(e, Xiத சாIபலாN ஒ4 5jய ேகாலI வைரTe, தhக> 
காைல |ைஜ aைறl ெச$e>ளன0.§ 
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vTe சமய()N அ08ப;8ைப பB) எ*K அைழBக8ப[Qறe. அeேவ  தகவN ம2KI 
பM25M* ஒ4 :tைமயான உலகமாக இ4BQறe, ம2KI அe அjlB3 எZடாமN ம0மமாக 
இ4B3I எNைலய2ற அ)சய()N இ4Te c*K உலகhக@* இரக5ய உZXற 
ேவைல8பா[கைள ப2jய Xoத_ட* வ4I ஆdTத பயபB) வைர பரUM4BQறe. :தN உலகமாக 
�ல yரபzசI இ4BQறe, ம2KI இரmடாவe உலகமாக ��Bகமான rB3ம அNலe உளI 
சா0Tத இ48yடI இ4BQறe, ம2KI இhேக ேதவ0க>, அNலe ேதவ�த0க>, ம2KI 
ஆ*மாBக> வாdQ*றன0, ம2KI c*றாவe உலகI  மஹாேதவ0க>, ெத$வhக>, கடl>க> 
இ4B3I ஆ*\க உலகI ஆ3I. vTe சமயI இTத clலQ_I இைணBக(eட* இயh3Qறe. 
ஒ4 vTelB3 இரmடாவe ம2KI c*றாவe உலகI இ4BQறe எ*ற Ug8X ஏ2பZடeI 
சமயI yறBQறe. இயNபாகேவ இTத உ>qலகhக> அ*X ம2KI அ08ப;8X ம2KI 
பயபB)ையuI, மiதi* எ)0Uைனக@N �m[I அளU23 மக(eவI வா$Tதைவ. ¶vTe 
சமய()N பB) எ*பe, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5MN, பல aைலக@N ம2KI பNேவK 
காலhக@* 7ழ25MN ஏ2ப[Qறe. சகலUதமான பB)uI சமமாக ஏ2Xைடய aைலMN 
அைமTe>ளன, ம2KI எelI தா* மZ[ேம வgபாZL* :ைறயான வLவI எ*K 
ேகாoBெகா>வe இNைல. 3லெத$வI \e பB), சா<)ர()* \e பB), :iவ0க> \e பB), 
ச234 \e பB) எ*K இ4BQறe. ஆனாN ஒ4 vTe சமய(தவ4B3 அ)க பரவலான 
ெவ@8பாடாக, ெத$வI ம2KI ெத$வhக> \தான வgபா[ Uளh3Qறe. vTe சமய()N 
வgபாZ[ ெத$வhகளாக 330 =N^ய* ெத$வhக> இ48பதாக ெசாNல8ப[Qறe. இ4Tதா_I, 
எNலா vTeBகqI yரபzசI :tவeI Uயாy(e இ4B3I ஒேர பரமா(மாைவ நIXQ*றன0. 
¶பல ெத$வhக> அTத ஒ4 உM0சB)M* ெத$bக பைட8XBகளாக க4த8ப[Q*றன. இTத 
கடl>க> அNலe மஹாெத$வhக> உmைமயான உM0சB)களாக Uளh3வேதா[,  
உ4வ:ைடய மiதi* 5Tதைன ம2KI உண0ைவuI கடTத 5Tதைன ம2KI உண0lட* 
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இ4BQ*றன. அதனாN vTe சமய()N ஒ4 பரமா(மாlI, ஆனாN அேதசமய()N பல 
ெத$வhகqI உ>ளன. இ)N 5ல கடl>கqB3 மZ[ேம ேகாMNக> கZட8பZ[ |ைஜக> 
நட(த8ப[Q*றன. த2கால(e vTe சமய()N y>ைளயா0, 5வெப4மா*, :4க*, U]� 
ம2KI சB) =கlI :BQயமான ெத$வhக> ஆ3I. இ*GI பல கடl>கqB3, )னசo |ைஜMN 
அ)_I 3j8பாக bZLN நைடெபKI  |ைஜMN, 3j8yZட சIyரதாயhக> ம2KI மT)ரhக> 
பாராயணI ெச$ய8ப[Q*றன. அவ2jN yரIமா, roய*, சர<வ), லk=, அBi, சT)ர*, 
ஐய8ப*, ஹGமா*, மாoயIம* ம2KI ம2ற ெத$வhக> அடh3I. ¶vTe சமய(ைத ேச0Tதவ0 
காலhகாலமாக ஒ4 இ]ட ெத$வ(ைத ஏ2KBெகாm[ வTe>ளா0. இTத தi8பZட ெத$வI பல 
vTe கடl>க@N இ4Te ேத0Tெத[Bக8பZடதாக இ4B3I, ம2KI அe ெப4Iபா_I 
பBதi* 3[Iப8 y*ன; அNலe ெத$bக ெவ@8பாZL* ஒ4 உ4வ()* \e இ4B3I 
ெந4Bகமான உண0U* அL8பைடMN அைமTe இ4B3I. vTe சமய()* yர(ேயகமான 
ம2KI எNலாI உ>ளடBQu>ள இயNy* காரணமாக, ஒ4 பBத* y>ைளயாைர வgபடலாI, 
அேத சமய()N அவரe நmப0 :4க* அNலe U]�ைவ வgபடலாI, இ4Tதா_I ஒ4வ0 
ம2ெறா4வo* U48ப()23 ம)8X அ@BQ*றன0 ம2KI எTத க4(e ேவKபா[I 
இ48ப)Nைல. vTe சமய()23 எ*K yர(ேயகமாக Uளh3Qற, ஆழமான XoTeண0l ம2KI 
உலெகh3I ெப2ற அh�காரI, ெத$வ(ைத அ�3I பNேவK வgகqB3 இடம@B3I இTத 
மேனாசB)MN yர)ப^(e, ஒேர ேகாMN 7வ0க@N பNேவK ெபய0க> ம2KI உ4வhகைள 
ெகாmட ெத$வhகைள அ4க4ேக வgப[வத23 அGம) அ@BQறe. கால8ேபாBQN ஒ4வ0 
தனe ஆ*\க UoவாBகI ம2KI உZXற ேதைவகqB3 ஏ2ப தனB3 எ*K ஒ4 மாKபZட 
தi8பZட ெத$வ(ைத ஏ2KBெகா>ளlI வா$8X>ளe. § 
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ெதxவHக( fளHZSIறன 

vTe சமயI நமB3 சQ8X(த*ைம எ*Qற பoைச ெகாm[வ4Qறe, ம2KI அe வgப[வத23 
பNேவK aைலக>, பB)ைய ெவ@8ப[(த பNேவK தi8பZட ெவ@8பா[க> ம2KI இTத 
|=MN நமe வாdBைகB3 வgகாZட பNேவK ெத$வhகைளuI அGம)BQறe. இ4Tதா_I, 
அe clலகhகqI இணBகமாக ேவைல ெச$வைத கா�I, ஒ4 தi(த ெத$bக அைம8y* �d 
இ4B3I ஒ4 சமயமாக Uளh3Qறe. இTத Uேவகமான உM0சB)க> பல uகhகளாக பoணாம 
வள0.5ைய ெப2K, தாhக> ஒ4 �ல உட^N வாழேவmLய அவ5ய=NலாமN, மiத 3ல()23 
உதU ெச$uI )ற* பைட(தவ0களாக Uளh3Qறா0க>. இTத மஹாேதவ0க>, தhக@டI 
இ4B3I எmண2ற ேதவ�த0க@* உதUuட*, நமe சமய(ைத ேச0Tதவ0கqBகாக அயராe 
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ெதாட0Te உைழ(e ம2KI வாdTeBெகாm[, ம2KI X)ய வா$8XBகைள 
உ4வாBQBெகாm[I, பைழயதாக பயiNலாதவ2ைற aைறl ெச$eBெகாm[I உ>ளன0. 
இரmடாI உலQN வ5B3I ேதவ0க@* உதUuட*, vTeBக> வgப[I ெத$வhக> c*றாI 
உலQN வ5BQ*றன0. ¶vTe சமய()* ேகாM^N மZ[ேம c*K உலகhகqI சT)BQ*றன 
ம2KI இhேக மZ[ேம பBத0க> நமe சமய(ைத ேச0Tத ெத$வ(ைத வgபZ[ ேவm[தN 
நட(eQ*றன0. ேகாMN ஒ4 அரmமைன ேபால கZட8ப[Qறe ம2KI அ)N இைறவ* வாசI 
ெச$Qறா0. |=MN இ4B3I ம2ற Xiதமான இடhகைள ேபால அNலாமN, இe ெத$வhக> 
வ5BQ*ற கm�B3 Xல8ப[I bடாக Uளh3Qறe. ஒ4 vTe இTத ேகாM_B3 
ெசN_Iேபாe, இTத ெத$வhகqட* =கlI ��Bகமான :ைறMN த*ைன ெதாட0Xப[()B 
ெகா>ளேவm[I. ¶ெத$வ()* rZ7ம ஞான(ேதா2றI பBதGB3 =கlI அoதாகேவ 
Qைட(தா_I, இைறவi* ெத$bக இ48y* \e அவGB3 Ug8X ஏ2ப[Qறe. உண0l ம2KI 
XலGண0l cலமாக ேகாM^N ெத$வI இ48பைத ப2j அவGB3  ெதoயவ4Qறe. க4வைறைய 
ஒ4 vTe ெந4h3I ேபாe, அhேக ஒ4 Uேவகமான ம2KI த*ைன காZL_I =Bெபoயதாக 
பoணாம வள0.5 ெப2ற உM0சB) இ48பe அவGB3 :tைமயாக ெதoய வ4Qறe. இTத 
இைறவ* அவைன8ப2j ந*றாக ெதoTeBெகாm[, அவைன பாeகா(eBெகாm[, அவGைடய 
உZXற எmண(ைத :tைமயாக அjTeBெகாm[, தனe Xiத பாதhக@N பBத* மன�)யாக 
எTத rழைல ைவ(தா_I, அைத சமா@B3I :t()ற* பைட(தவராக இ4BQறா0. ெத$வ(ைத 
அ�3I ேபாe, நமe ேதைவக> உZXற ஆ*\க உலகhகqB3 ெதouI எ*ற உண0l ம2KI 
நIyBைகuட* அ�3வe :BQயமாQறe. ¶இைறவi* �ல உ4வைம8X, க25ைலயாக 
இ4BகZ[I அNலe உேலாக 5ைலயாக இ4BகZ[I, ஒ4 யT)ரமாக அNலe ேவெறா4 Xiத 
உ4வமாக இ4BகZ[I, இைறவ* தனe rZ7ம உட_B3> அNலe அத23 ேமேல 
72jBெகாm[ இ4B3I இட(ைத அைடயாள=Z[ ைவBQறe. அைத இைறவi* ெத$bக 
Qரணhகைள ெபKQற உண0BெகாIபாக அNலe இTத :தலாவe உலQN இைறவ* �ல 
உடலாக அNலe அத* வgயாக ெவ@8ப[வதாக aைன(eBெகா>ளலாI. மiத*  தனe yற8X 
ம2KI இற8X ம2KI மKyற8y* 7ழ25MN தனe உடைல மா2jBெகாm[ 
இ48பைத8ேபாலேவ, ெத$வhக> தhகளe  ��Bகமான உடNகqட*, ேகாM^N இ4B3I 
இTத உ4வhக@N 3KQய அNலe {L(த கால()23 வ5BQறா0க>. நாI |ைஜ, மதI 
ெதாட0பான சடhQN ஈ[ப[I ேபாe, நாI உZXற உலகhக@N இ4B3I ேதவ0க> ம2KI 
மஹாேதவ0க@* கவன(ைத ஈ0BQேறாI. அeேவ |ைஜ ெச$வத* ேநாBகமா3I; அe ஒ4 
ெதாட0Xெகா>qI :ைறயா3I. இTத ெதாட0ைப ேமIப[(eவத23, நாI ேகாM^_I bZL_I 
ஒ4 |ைஜ மாட(ைத உ4வாB3QேறாI. நமe ெத$bக எmணhக> ம2KI உண0lகளாN இைவ 
ஊZடI அNலe காTத Uைசைய ெபKQறe, ம2KI அe ெவ@8பZ[ 72K8Xற rழைல 
பா)BQறe. § 
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பாZ[8 பா[தN, ச(சhகI, பாரIபoய சடh3க> எNலாI இTத Xi(த8ப[(eI நடவLBைகMN 
பhக@BQறe, ம2KI இe உ4வாB3I rழ^N ெத$வhக> வரவைழBக8ப[Qறா0க> ம2KI 
அ)N அவ0களாN ெவ@8படlI :LuI.  ெவ@8பா[ எ*ற ெசாN^* cலI, அவ0க> அhேக 
வTe வாசI ெச$வதாகlI, அ)0ைவ Xiதமாக ம2KI 3ழ8ப=NலாமN ைவ()48பத* cலI, 
{mடகாலI தhQM4Bக :LuI எ*KI ெசாNல வ4Qேற*. |ைஜ மாடI ஒ4 3j8yZட 
சB)ைய பய*ப[(த( ெதாடh3Qறe. நமe சமய()N, உலெகh3I இ4B3I ேகாMNக@N  
ெத$வhக> ம2KI =க8ெபoய கடl>க> வாசI ெச$uI |ைஜ மாடhக> உ>ளன. {hக> இTத 
Xiத(தளhக@N �ைழuIேபாe, அத* Xiத(த*ைமைய உhகளாN உணர:LuI. இTத 
ெத$bக உM0சB)க> இ48பைத உhகளாN உணர:LuI, ம2KI அவ2jN இ4Te வ4I 
க)0b.ைச தoசனI எ*QேறாI. மஹாேதவ0க@* ெம$Iைமைய ம2KI அவ0க@* தoசன(ைத,  
ஒ4 பBத* Ug8Xண0l ெப2ற தனe ஆஞா பா0ைவM* cலமாக அNலe க0பBQரக()N உ>ள 
உ4வ()* �ல ேதா2றI ம2KI பரமா(மா �m�M4B3> இ4BQறா0 எ*Qற உZXற Ug(த 
aைல cலமாக அGபUBக :LuI. இTத தoசன(ைத பBத0க> அைனவரா_I உணர :LTe, 
பB) :taைறைவ ெபKI ேபாe அe வ_வைடTe அ)க ெத@ைவ ெபKQறe. இTத தoசன()* 
வாMலாக, மஹாேதவ0க@ட()N இ4Te ெவ@வ4I அ)0l ெவ@8பா[க> cலமாகlI, அேத 
சமய()N அவ0கqBகாக இரmடாI உலக()N இ4Teெகாm[ ேகாMNக> ம2KI |ைஜ 
மாடhக@N ேவைல ெச$uI, அவ0களe yர)a)க> cலமாகlI தகவNகைள அG8ப:LuI. 
¶தoசன(ைத ப2j XoTeBெகா>ள, ெமாgM* )னசo ம2KI ேம_I ��Bகமான தகவைல 
கவiuhக>. �mைமயான உ48பான, உhகளe கா)* cலமாக எனe 3ர^* ெதாiகைள 
{hக> ேகZ[Bெகாm[ இ4BQ�0க>. நா* ேப7I ெமாgைய அjT)48பத* cலI, இTத 
அ)0lகைள அ0(தமாக மா2Kவத23 உhகqB3 பM25 அ@Bக8பZ[>ளதாN, இத* ெபா4> 
உhக> மன)N ேதா*ற(ெதாடh3Qறe. தoசன:I ஒ4 அ)0வாகேவ இ4BQறe. இe 
:தN:ைறயாக, க0பQ4க()N ெத$வ()* �ல உ4வ(ைத சாதாரணமாக பா0B3Iேபாe 
அGபUBக8ப[Qறe. அத* yற3, அTத �ல பா0ைவ ஒ4 கZXண_B3 அ8பா2பZட காZ5B3 
அNலe நமe நரIX மmடல()23> இ4B3I ��Bகமான ெகா(தாக இ4B3I சBகரhக> 
வgயாக ெப2ற Xiதமான மனெவt.5B3 வgவ3BQறe. இTத ஏ2yக> வgயாக, ெப4Iபா_I 
aைனU*j ஒ4 ��Bகமான தகவN ெபற8ப[Qறe. உடனLயாக இNலாUZடா_I, அTத 
தoசன()* cலI, மஹாேதவ0களான y>ைளயா0, :4க* ம2KI 5வெப4மாiடI இ4Tேத 
ேநரLயாக ெபற8பZட  அTத தகவN உhக> வாdBைகMN ெவ@8ப[Qறe. ெத$வhக> 
இ8பL(தா* உைரயா[Qறா0க>. {hக> அ*றாடI வாdUN அGபUB3I ெமாg சா0Tத தகவN 



பoமா2ற(ைத காZL_I, இe இTத தகவN பoமா2றI அ)க ெம$யானe. இTத தகவN 
பoமா2ற(ைத உடேன க2KBெகா>ள ேவm[I எ*K அவ5ய=Nைல. பBத* ேகாMைல UZ[ 
ெவ@ேய ெசN_Iேபாe, தனB3 yர(ேயகமான தகவN ஏeI இNைல எ*ற ெவ@8Xற உண0lட* 
அNலe அTத தoசனI எைத ெசா*னe எ*பைத உ>qண0l மன)N அjTeBெகா>ளாமN 
இ4Bக வா$8X>ளe. {hக> இ8ேபாe பL(eBெகாm[ இ4B3I ெசா2கqI உhகqB3 பல 
நாZகqB3, வாரhகqB3 ஏ* பல மாதhகqB3I :tைமயான அjெவt.5ைய ஏ2ப[(தாமN 
இ4BகலாI. அTத ெபா4@* ஆழI, ஆdTe 5T)B3I ேபாe த*ைன ெவ@8ப[()Bெகா>qI. 
¶ஒ4 vTe ேகாM_B3 ெசNவe, நமe சமய()* கI�ரமான கடl>க@* தoசன(ைத 
ெபKவe, வgப[பவo* வாdBைகைய :tைமயாக மா2jUடB�[I. அe உட_B3> yராண* 
அNலe வாdBைகM* ஓZடhக> பா$Te ெசN_I :ைறைய மா2KQறe. அe அவரe சாZ5ைய, 
அ)க ஆழ()N இ4B3I சBகரhகqB3> ஈ0BQறe. அe அவ4ைடய நIyBைககைளuI அTத 
நIyBைகக@* இயNபான Uைளlகளாக இ4B3I அ�3:ைறகைளuI 
ஒth38ப[(eQ*றன. ஆனாN மா2றI ெமeவாக நடBQறe. ேகாM_B3 வTe ெச*ற yற3, 
இTத அGபவ(eட* அவ* பல வ4டhக> வாdQறா*. அவ* அTத ெத$வ(ைத XoTeBெகாm[, 
அைத ேந5Bக(ெதாடh3Qறா*. ெத$வI இைத ெதoTeெகாm[ அவைர ேந5Bக ெதாடhQ, 
அவனe பoணாம வள0.5 :tவ)_I உதU ெச$e வgகாZ[Qறe. தைல5றTத ேகாMNக@N 
QைடB3I நமe ெத$வhக@* தoசனI, பல ெஜ*மhகqB3 :*பான க0மUைனM* 
மா)oகைள மா2றI ெச$ய வNலe, ம2KI wK வ4டhகqB3 :*X உ4வாBக8பZ[, ஆனாN 
த2ேபாe எ)0கால()N ெவ@8ப[வத23 Uைதகளாக கா()4B3I rdaைலகைள 
XoTeBெகா>ள ெச$e ெத@l8ப[(eQறe. ெத$வhக@* அ4@* cலமாக, அTத Uைதக> 
எ)0கால()N ஆ*மாU* பoணாம வள0.5ைய ேமIப[(eவதாக இNைலெய*றாN அைத 
{BQUடலாI. § 
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உ,வ வtபாabI  

ெபா,( 

|=M* இTத ப3)MN vTe ேகாMNகைள ப2j பல4B3 ெதoயாe, ம2KI vTe ேகாM^* 
5ற8பான தகவN ம2KI vTe ேகாM^* அ4>ஞான இயNைப ப2j ேம2க()ய நா[கqB3 
பo.சயI இNைல. “உ4வ வgபாZL*" ேநாBகI ம2KI இயBகI, ேம2க()ய நா[க@N அத* \e 
ேதா*KI :தN க4(e ேவKபாZL23 காரணமாக Uளh3Qறe. Qj<eவ சமய()N உ4வ 
வgபாZைட �த0க@* பாரIபoயI )டமாக  எ)0(தா_I, க(ேதா^Bக சமய()N மத34Bக> 
ம2KI உ4வhக>, ம2KI QழBக()ய மரXBேகாZபாZLN அவ0களe படhகைள, பயபB)uட* 
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வgப[Qறா0க>. ஒ4 vTe ெவKI 5ைலக> அNலe உ4வhகைள வgப[வe இNைல. அவ* 
ெத$வI ம2KI =க8ெபoய கடlளான மஹாேதவ0கைள வg8ப[Qறா*. அTத 5ைலM* உZXற 
ப3)B3 ேமேல வZட=Z[Bெகாm[ அNலe அ)N வாசI ெச$uI ெத$வ()* உ4வ.5ைலயாக 
அNலe 5(தo8பாக அNலe சாதனமாக மZ[ேம உ4வI Uளh3Qறe. இTத ெசயN:ைற 
நட8பத23 �ல உ4வI ேதைவMNைல. இைறவனாN ஒ4 ேகாM^N தனe ேவைலைய, ஒ4 
உ4வI இNலாமேலேய ெச$ய:LuI, ம2KI க08பBQரக()N உ4வI ஏeI இNலாமN, ஒ4 
5*னI அNலe rZ7ம ஞான வைர8படமான ஒ4 யT)ரI மZ[ேம உ>ள, vTe ேகாMNகqI 
உmைமMN இ4BQ*றன. ம2KI 5ல vTe ேகாMNக@N அhேக வgபா[ நட(த8ப[I 
கடlைள 3j8y[I வmணI, ஒ4 5jய கN அNலe <பLகI மZ[ேம இ4B3I. ஆனாN அTத 
உ4வ()* காZ5 மZ[ேம பBதi* வgபாZைட ேமIப[(), clலகhகqB3I இைடேய 
இ4B3I Xiதமான yைண8XBக> \e கவனI ெச_(த அGம)(e, நரIX மmடலI 
தoசன()23 த*ைன தயா0 ெச$eBெகா>ள அGம)BQறe. ¶காZ5 =கlI வ_வானe. 
ெத$வ(eட* உ4வா3I :தN ெதாட0பாக காZ5 Uளh3Qறe. க0பBQரக()N இ4B3I 
உ4வ()* காZ5 மனI ம2KI உட_B3>, எt.5 ஏ2ப[(eI சB)க> அNலe yராண(ைத, 
ஊBகம@(e ேமIப[(eQறe. ஒnெவா4 ெத$வ:I 3j8yZட ப;கைள ெச$Q*றe, ம2KI 
அe உZXற ம2KI ெவ@8Xற மன)* 3j8yZட ப3)க@* ெபாK8yN இ4BQ*றன எ*ேற 
ெசாNலேவm[I. எTத ெத$வ(ைத வgப[QேறாI எ*பைத XoTeBெகாm[, அhேக இ4B3I 
ெத$வ()* உ4வ(ைத பா08பத* cலI, மன)* கm;N அைத8ேபா*ற ஒ4 உ4வI 
UoவாBகI ெபKQறe ம2KI அe ஆழமான பB)M* பாைதைய தயா0 ெச$Qறe. ¶ெப4Iபா_I 
ஒ4 vTe ேகாM^N பNேவK aகd.5க> ம2KI )4UழாBக> ஒேர சமய()N 
நைடெபKQ*றன. ஒ4 Xற()N, ஒ4 ெபoய 3[IபI, அNலe 3ல(ைத ேச0Tத =கlI 
ெந4Bகமான wK நப0க>, =கlI சTேதாஷமாக ஒ4 )4மண(ைத அGபU(eBெகாm[ 
இ48பா0க>. இ*ெனா4 ச*ன)MN ெத$வ()* :*பாக ஒ4 ெபm, தனB3 ஏ2பZட ஒ4 
eர)]டI காரணமாக ேசாகமாகlI தiைமைய ேவmLuI அteBெகாm[ இ4BகB�[I. 
இ*ெனா4 XறI, �ZடI aைறTe இ4B3I yரகார()N ஒ4 3ழTைதB3 Xm;யாகவாசனI 
ெச$ய8ப[Qறe ம2KI ேகாM^N இ4B3I பNேவK இைசBகைலஞ0க> நாத<வரI ம2KI 
=4தhக()* இைசெயா^uட* அTத அரhQN aரIyu>ளன0. உ.5Bகால |ைஜ நடTe :LTத 
yற3, ெத$வ()* தoசனI ெபறேவm[I எ*K ஆவ_ட* இ4B3I பBத ெப4மBகqB3 
க2|ரI, U|) ம2KI &0(த(ைத வழhQBெகாm[, க0பBQரக()N இ4Te yராமண 34Bக> 
உ>ேள ெசNவeI ெவ@ேய வ4வeமாக இ4BQறா0க>. எNலாI )Zட=டாமN ஒேர சமய()N 
நடBQறe, ஆனாN :t ஒthகைம8Xட* நைடெபKQறe. இe ஒ4 அ4ைமயான அGபவI, 
ம2KI இைத8ேபா*ற பலUதமான ெத$bக )4UழாBக> ம2KI இ(தைகய வ_வான வgபாZைட 
ஒ4 vTe ேகாM^N மZ[ேம காண:LuI. ஒ4 vTe ேகாM_B3 aகராக ேவெறTத இட:I 
இTத |=MN இNைல. ¶அ4>ஞான�)யாக, �m�M0க@N வாசI ெச$uI ேகாM^N இ4B3I 
ெத$வhக>, எNேலா4டGI =கlI ேவகமாக ேவைல ெச$ய :LuI. அhேக பல aகdlக> 
நடTeBெகாm[ இ4Tதா_I, எNேலா4B3I தா* தiயாக இ4B3I உண0l இ4B3I. தனe 



வ4(த(ைத ெவ@8ப[(த  அteBெகாmL4B3I ெபm�B3 ேநரI ஒeBக8ப[Qறe. அவ> 
அ4QN நடB3I )4மண()23 பhகI UைளU8பதாக யா4I aைன8ப)Nைல. யா4I அவைள 
கவiBகlI இNைல. ேகாMN =கlI 7K7K8பாக, மBக> aைறTe இ48பதாN, ஒnெவா4வ4I 
தா* அteBெகாm[ அNலe 5o(eBெகாm[ அNலe பாLBெகாm[ அNலe ஒ4 �ர()N 
இ4B3I ஒ4 cைலMN அைம)யாக  உZகா0TeBெகாm[ வgப[வத23 அGம)Bக8ப[Qறe. § 
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ேகாo=கPI  

ைமய-தIைம  

vTe சமய(ைத ேபாலேவ, vTe ேகாMN எNேலாைரuI ஏ2KBெகாm[ தனB3> 
உ>ளடB3Qறe. {hக> இTத :ைறMN மZ[ேம வgபடேவm[I எ*ேறா, அNலe அ4QN ஒ4 
aகd.5 நட(eBெகாm[ இ4B3I ேபாe {hக> அைம)யாக இ4Bகேவm[I எ*ேறா 
ெசாNவe இNைல. அe எNேலாைரuI ஏ2KBெகா>Qறe, யாைரuI aராகo8பe இNைல. 
எNேலா4I இைறவைன வTதைடவத23 அe ஊB3UBQறe, ம2KI பB)B3 ஒ4 வLவ(ைத 
மZ[I சZடமாக U)8பe இNைல. vTeBக> ேகாM_B3 அLBகL ெசNல U4IXவதாN, 
எ8ேபாeI ஒ4 ேகாM_B3 அ4ேக வாdவா0க>. மBக> ேகாM_B3 அ4காைமMN தhக> 
yர.சைனகqB3 &0l காmபா0க>. vTeBக> ேகாMைல =கlI &UரமாகlI, அேதசமய()N 
=கlI இயNபாகlI எ)0ெகா>வா0க>. அe ஒ4 :ைறயான-:ைற சாராத aகdவாக Uளh3Qறe. 
|ைஜகqB3 ந[ேவ, 5ல0 உZகா0Te ேப5Bெகாm[ இ48பா0க>, அேதசமய()N 5ல0 
yரா0(தைன ெச$eBெகாm[ இ48பா0க>. ேகாM^N இ4வ0 சmைடM[வைதuI காணலாI, 
ம2KI ெத$வI அவ0களe சmைடB3 ம()ய<தராக இ4Te, இ4வ0 மனeB3I ெத@ைவ 
வழh3Qறe. ¶உலெகh3I இ4B3I ஒnெவா4 ேகாM_I, அhேக எ8பL �ைழயேவm[I ம2KI 
அ)N எ*ன ெச$யேவm[I எ*K தனBெக*K தi(த U)கைள ெகாm[>ளe. 5ல 
ேகாMNக@N, அ)_I 3j8பாக ெப4Iபாலான ெத*iT)ய ேகாMNக@N, எNலா ஆmகqI 
தhக> ேமNசZைடைய கழZLUZ[ ேகாM_B3> �ைழயேவm[I. ஆனாN, a� யா0B நகoN 
இ4B3I ெத*iT)ய ேகாM_B3 {hக> அ_வN சா0Tத உைடMN ெச*றாN, உhக> 
சZைடைய கழZட ேதைவMNைல. ஒnெவா4 ேகாM_B3I தனBெக*K U)க> உ>ளன, ம2KI 
{hக> :தN :ைறயாக �ைழuIேபாe ம2றவ0க> எ*ன ெச$Qறா0க> எ*பைத கவiBக 
ேவm[I. ¶vTe சமயI இTத Qரக()N =கlI சB) வா$Tத சமயI, அe =கlI 
U<தரானமானe ம2KI எ@)N XoTeBெகா>ளB�Lயe. ஒ4 vTe எ8ேபாeI தனe மத()N 
:tைமயான ஈ[பாZ[ட* இ4BQறா*. இe அ*ைப ேபா2KI மதI. க0மUைன ம2KI த0ம()* 
U)க>, Xன0ெஜ*ம()N இ4B3I நIyBைக, எh3I Uயாy(e இ4B3I ெத$bகI, 
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காலhகடTத பாரIபoயI ம2KI நமe கடl>க> ஆQயைவ அைன(e vTeBகைளuI ஒேர 
ஆ*\க அைம8yN இைணB3I ெபாeவான yைண8XBகளாக Uளh3Q*றன. ஒேர வைகயான 
கடl>க> \e அ*X ெச_(eI ெபாeவான yைண8y* காரணமாக, நமe சமயI ஒ*ேறா[ ஒ*K 
y*i8 yைணTத ஒ4 ெந4Bகமான சமயமாக Uளh3Qறe. ஒ4 ெத$வ(ைத இ*ெனா4 
ெத$வ()N இ4Te அ)கமாக ேவKப[(த :Lயாe எ*பதாN, எNலா vTeBகqI ஒேர 
3[Iப(ைத ேச0Tதவ0களாக Uளh3Q*றன0. தhகளe ெத$bக உலQN ஒnெவா4 ெத$வ:I 
ஒேர 3[Iபமாக இ4BQறe, ம2KI அTத ெத$bக அைம8X vTe சமய(ைத பழhகால()_I 
த2ேபாeI a0வQ(e வ4Qறe, ம2KI வரB�Lய காலகZடhக@_I சனாதன த0ம(ைத 
a0வQ(e வ4I. ¶vTe சமயI எ8ேபாeI ஒ4 மதமாக உ4வாBக8படேவா அNலe 
<தாyBக8படேவா இNைல. அதனாN அத23 எ*Kேம :Ll இNைல. பார~க0க> 5Te ந)B3 
QழBேக வ58பவ0கைள vTe எ*K ெபய0 வழhQ, அவ0களe மதI சா0Tத சடh3க> vTe 
சமயI எ*ற ெபயoN வள0.5 ெபKI வைர, இTத பழhகால நIyBைக சனாதன த0மI, எ*Qற 
அநா) உmைம எ*ற மாKபZட ெபய4ட* இ4Tதe. ஒnெவா4 மiதGB3>qI இைறவGட* 
இ4B3I :tைமயான உறU* �m�M0 அNலe உMர�வானe, அவனe ஆ*\க நாZட()* 
வ2றாத உ(ேவகI ம2KI அைன(e ேவைல8பா[க@* ஊ2றாக Uளh3Qறe எ*பேத 
XoTeண0வாக இ4Tதe. மiதGB3> இைறவ* இ4BQறா0 எ*Qற aரTதர ச()ய()* இTத 
{L(த உண0l, சனாதன த0ம()* சாரI ஆ3I. இ(தைகய ஒ4 இய2ைகயான ெம$Iைம, 
ெமeவாக ஆனாN ~ராக பல ெஜ*மhகqB3 பா$Te ெச*K, மiத* தனe :tைமயான ம2KI 
இைறவGட* :taைறவாக ஒ4ைமைய கா�I Ug8Xண0l ெப2ற aைலB3 அ)க aைறவாக 
வ4I ேபாe, ஆ*மாU* உ>ளா0Tத :taைறைவ Uoவைடய ெச$Qறe. § 
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கடnPI  

cIபாக  

வgபாZL* ெதாடBக காலhக@N, ெத$வhக> \e இ4B3I நIyBைகM*ைமuட* ஒ4 vTe 
ஆ*மா இ4B3I. அ)_I 3j8பாக QழBக()ய இ4(த^யNவா)க@* நIyBைகக> ம2KI 
மன8பா*ைமuட* ெத@வ2ற aைலMN, அவரe தi8பZட இய_ண0l  இ4TதாN, அைவ 
உmைமMN இ4BQறதா எ*ற சTேதக(eட* இ48பா0. இ4Tதா_I, அவ4B3 ெத$வhக> 
இ48பe Xoயவ4Qறe, ம2KI இTத XoதN அவைர \m[I ேகாM_B3 அைழ(e வ4Qறe. 
கடlைல8ப2j தா* ெதoTeBெகா>qI ெசயN:ைறMN ஈ[பZ[, ஆதார(ைத நா[Qறா0. 
ஆdTத 5TதைனB3 yற3 ெத$வhகqட* ெந4Bகமான ம2KI உK)யான உறlகைள 
ேதL8yL(த yற3, சா<)ரhக> ம2KI வரலா2K8 பBகhக@N தhகளe தi.5ற8y* cலI 
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பாராZைட ெப2ற, w2KBகணBகான eறUக> ம2KI o�க@* cலI அவரe மனI aIம)ைய 
ெப2K உK) அைடQறe. ¶க0பBQரக()23 :*பாக a23I பBத* இைறவiடI ெதாைல 
�m�ண0l cலமாக தனe yர.சைனைய ெசாN^, நIyBைகuட* அhQ4Te QளIy.ெச*K 
கா()4BQறா*. பல நாZக> அNலe வாரhகqB3 yற3, அவ* தனe yரா0(தைனைய 
மறTeUZட aைலMN, தனe yர.சைன மைறTe UZடe எ*பe அவGB3 )�ெர*K ெதoய 
வ4Qறe. அவ* அTத yர.சைனBகான &0ைவ ேதட :ய_Iேபாe, rdaைலக> ம2KI 
aகdlக@* ஒ4 சாதாரண ம2KI  அG�லமான இயBகI, அைத ெசயNப[() இ48பe 
அவGB3 ெதoயவ4Qறe. ெத$வhக> அவனe yரா0(தைனைய ஏ2KBெகாmட0களா, அNலe 
அe எ8பLuI நடT)4B3மா? அவ* ெத$வhக@டI இ*ெனா4 yரா0(தைனைய U[BQறா*, 
ம2KI அவனe வாdBைகM* இயNபான ேபாBQN ஒ4 &0l \m[I ேதா*KQறe. ெத$வhக> 
அவனe ேதைவகைள ேகZ[Bெகாm[I அத23 எ)0ெசயலா2jBெகாm[I இ48பதாக அவGB3 
ேதா*KQறe. அவGB3> நIyBைக ம2KI அ*X ேவ�*KQறe. அவ* ெத$வhகைள தனe 
ெலள�க Uவகாரhக@N ஒnெவா4 வ4ட:I வரவைழ(eBெகாm[ இ4B3I அேத சமய()N, 
அேத கவன(eட* ெத$வhக> அவைன தhகளe ேதவேலாக()23 அைழ(e வTe, அவனe 
ஆ*மாU23 சB), சTேதாஷI ம2KI Uேவக(ைத தTe உ2சாக8ப[(eQறா0க>. ¶ெத$வhகைள 
=கlI யதா0(தமான உதUயாக vTe நIXQறா0. ெத$வhக> தhகளe இ48yடமாக Uளh3I 
c*றாI உலQN இ4Te, பoணாம வள0.5M* சB)கqட* மனதார ேவைல ெச$ய :LuI 
எ*KI அத* yறேக தனe சாதாரண 5BகNகைள த*னாN ந*றாக சமா@Bக :LuI எ*பைதuI 
பBத* 5ர(ைதuட* நIXQறா*. இTத |=MN மiதைன கவi8பத2காகlI அவனe வாdநா@N 
ஆதரl அ@8பத2காகேவ ெத$வhக> இ48பதாகlI, அTத ெத$வhக> எ[B3I :Llக> பரTத 
Uைளlகைள ெகாmடைவ எ*பைத அவ* 5ர(ைதuட* நIXQறா*. அவ0களe கmேணாZடI 
கால()N :tைமயாக பரU இ4Tதா_I, மiத Uவகாரhக@* 5Bகலான அைம8y* \e 
அவ0கqB3 இ4B3I Uoவான கவன:I அைத8ேபாலேவ 5ற8பாக இ4BQறe. ¶ஒ4 பBத* 
தனe அ*X ம2KI பB)ைய ஒ4:க8ப[(eI இ]ட ெத$வ(ைத :Ll ெச$தeI, அTத ெத$வI 
இவனe ஆ*\க ெப2ேறா0 பதUைய ஏ2KBெகா>Qறe. உhக@N பல0 ெப2ேறா0களாக 
இ4BQ�0க> ம2KI 3ழTைதகைள ஒ4 ெபாK8பான, பB3வமைடTத வா^பனாக வள08ப)N, 
தவைற )4(eதN ம2KI கால()23 ேதைவயான ஒtBகI ஆQயைவ அளUட:Lயாத த3)யாக 
ேசைவ ெச$Q*றன எ*K உhகqB3 ெதouI. ெத$வhக> நமe ஆ*\க ெப2ேறா0களாக 
இ4BQறா0க>. ஒ4 பBத* :ைறயாக வாழாமN, தனe ெமௗன வாB3K)கைள aைறேவ2றாமN 
இ4TதாN, இைத ெதoTe ெகா>வத23, அவனe இ]ட ெத$வI அNலe தi8பZட ெத$வI, 
அவனe வாdUN ம2KI மன)N ேபாeமான :tUg8Xட* இ4BQறe. ெத$வI கால(ைத கடTe 
ஆ$l ேம2ெகா>qI )றைமuட* இ4Te, ெப4Iபா_I வ_வான ம2KI வ^ ஏ2ப[(eI மா2றI 
அNலe வாdBைகMN க[ைமயான தmடைனைய வழhQ, அைத காZL_I =க8ெபoய 
அசIபாUதI அNலe &Uர மனேநா$ ஏ2ப[வ)N இ4Te கா8பா2KQறe.§ 
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ெதxவHக( எwவா*  

ம[தpடI ப�$DSIறன  

ெத$வhக> எNேலாoட:I சமமாக நடTeBெகா>வe இNைல. எNலா ஆ*மாBகqI சமI ம2KI 
அைவ சo ம2KI தவறான நட(ைதB3 சமமாக த3) வா$Tதைவ எ*Qற அ�3:ைறB3 இe 
QழBQT)ய உட*பLBைகuI இNைல, மiத0க@* ஆ*மாBகைள ெத$வhக> இ8பL 
பா08பeI இNைல. 3ழTைதக> ம2KI ெபoயவ0கைள ேபால, இைளய ம2KI  :)ய ஆ*மாBக> 
உ>ளன0. அவ0க> ஒேர உலQN சா0y*j வாdQறா0க>. அ4க4ேக வாdTeBெகாm[ இ4B3I 
ஆ*மாBக> உmைமMN தhகளe ஆ*\க பB3வ()N wK ெஜ*மhக> yoTe இ4BகB�[I, 
ம2KI அ)N  ஒ*K பல ெஜ*மhகqB3 :*பாக ம2ெறா*K க2KBெகாmடைத 
க2KBெகாm[ இ4BகB�[I. ெத$வhக> ஆ*மாBக@* ஆழ(ைத உண0Q*றன, ம2KI 
அவ2ைற ஒ4 பBத* அ�3Iேபாe, அவ* எ8பL இ4BQறா* எ*பe மZ[I இNலாமN எ8பL 
இ48பா* எ*பைதuI காmQ*றன. தhகளe கZ[8பாZLN இ4B3I �mணjU* ப3)ைய 
XoTeBெகா>வத23, அைவ பBதGB3 உதU ெச$Q*றன. ¶ெப4Iபா_I ஒ4 கடl> மன)* 
ஒ4 Uேசஷமான ப3)ைய மZ[I இயB3Qறா0. அTத மன)* ப3)B3 ெசாTதமான yர.சைனக> 
ம2KI ��Bகமான ேவKபா[க> அவ4B3 ெதoயவ4Qறe. அதனாN ஒேர மா)oயான rழ^N, 
c*K ெவnேவK வய)N இ4B3I c*K ஆ*மாBக> ெச$த ஒேர தவK, ெத$வhகqB3 c*K 
ெவnேவK தவKகளாக ெத*ப[Qறe. :)ய ஆ*மா அ)க Ug8Xட* இ4Te, த*ைன ந*றாக 
கZ[8ப[()Bெகா>ளவதாN, தனe ெசயNக@N ெபாK8Xட* நடTeBெகா>Qறா0. அவ0 
rdaைலைய ந*றாக XoTeBெகாm[, தா* தனe வரIைப \KவதாN வ4(தம@B3I 
தmடைனைய ெகாm[ வ4I எ*பைத ெதoTeBெகா>Qறா0. 3ைறவான :)0.5ைய ெப2ற 
இ*ெனா4 ஆ*மா, தா* தவK ெச$வைத �mLய உண0.5கைள கZ[8ப[(த இ*GI 
க2KBெகாm[ இ4BQறா0, ம2KI அத2காக அவ0 க[ைமயாக 32றI சாZட8ப[Qறா0. 
இ*ெனா4 ஆ*மா, =கlI இளைமயாக இ48பதாN Uைன ம2KI எ)0Uைனகளான, 
க0மUைனM* U)கைள சாZ5 இ*GI XoTeBெகா>ளாம_I, அTத rdaைலB3 ேதைவ8ப[I 
மனெவt.5 ேத0.5M* \e Ug8Xண0l ெபறாத aைலMN இ48பதா_I, தmடைன 
Qைட(தா_I 3ைறவான தmடைன QைடBQறe. ¶ெத$வhக> மiதi* ெசயNக> ம2KI 
தவறான ெசயNகqBகான தhகளe ெம$zஞான( &08yN, அ)க8பLயான aயாயI ம2KI 
yo(தjத_ட* இ4BQறா0க>. ஒ4 ெத$வI ெசா0Bக()N இ4Teெகாm[ த*i.ைசயாக 
கா8பா2Kவe அNலe aT)B3I க4(ைத ேபா*K, அவ0களe &08XBக> இ48ப)Nைல. vTe 
சமய()N எNேலா4I ேமாZசI அைடவைத ேநாBQேய பயணI ெச$Qறா0க>. aைல 
ேபKைடைமBகாக ஒ4 ஆ*மாlI அவ)8ப[வe இNைல. அதனாN ெத$வhக> தhகளe &0Bக 
ஆேலாசைனக@N, நமB3 ெதoTத தi8பZட &08XBகைள வழh3வe இNைல. அவ0களe 



&08XBக>, பoணாம வள0.5M* இய2ைக U)ைய மZ[ேம ெசயNப[(eவதாக இ4BQ*றன. 
அைவ எ8ேபாeI ஆ*மாைவ :tைமைய ேநாBQேய இயB3Q*றன, ம2KI கm�B3 
ெவ@8பைடயாக ெதouI தmடைனகqI தmடைனக> இNைல, ஆனாN ஆ*மாைவ அத* 
உmைமயான இயNைப ேநாBQ ெகாm[ வ4I )4(தhக> ம2KI ஒtBகI ஆ3I. ஆனாN 
இ*ைறய காலBகZட()N, மiதi* சZடI இ8பL இ48ப)Nைல, ஆனாN கடTதBகால(e 
நாகoகhக> ம2KI இT)யாUN இ4Te =க8ெபoய vTe சமய சாIரா�xயhக@N, &08XBக> 
ம2KI தmடைனக> வழh3I ேபாe, தiநப0 ம2KI அவGைடய த0மI ம2KI அத* cலI அவ* 
கைட8yLBக ேவmLய கடைமக> ம2KI எ)0பா8XBகைள கவனமாக ஆ$l ெச$uI அளU23, 
ந*3 UவரமjTத {)ப)க> ம2KI பாரபZசம2ற {)ம*றhக> இ4Tதன. ¶பலவ2ைற ஒ*Kட* 
இைணBக வgவ3B3I, ஆ.சாரமாக ம2KI )யான()* vTe சமய அjUயலாக Uளh3I, அTத 
ேயாக பM25ைய ெத$வhக@* அGம)ேயா[ மZ[ேம ஒ4 vTeவாN ேம2ெகா>ள :LuI. 
ேயாகI எ*பe பலவ4ட(e மதI ம2KI பB) சா0Tத ேசைவM* உ.சaைலயாக Uளh3Qறe, 
ம2KI 7யaைனU* பNேவK aைலக@N பாeகாவல0களாக இ4B3I ெத$வhக@* ஆதரl 
இ4TதாN தா* அ)N ெவ2jBெகா>ள :LuI. இTத அGம)ைய ெப2றeI, :e3(தmL* 
ைமய()N இ4Te 3mட^i சB)ைய பாeகா8பாக உய0Te  காலமா2றதா$, காரணமா2றதா$ 
ம2KI பரெவ@ய2றதா$ இ4Te, :tைம எ*K எNலா vTeBகqB3I ெதoTத அTத 
பரமா(மாlட* இைணவத23 அGம) QைடBQறe. ஆனாN அத23 :*பாக க[ைமயான :ய25 
ேம2ெகா>ள ேவmLM4B3I.§ 
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.வாரபாலகராக இ,/Z+ 

fநாயக;   

ஒ4 vTe :தN கடlளாக Uநாயகைர ெதoTeBெகா>Qறா0. yolக@* அ)ப)யாக 
இ48பதாN, பBதi* வாdBைகMN ஒthைக ெகாm[வTe, அவனe த0மமாக Uளh3I, 
அவனe ஆ*மாU23 ெபா4(தமான கடைமக>, ெபாK8XBக> ம2KI எ)0பா08XBக@* சoயான 
ம2KI :ைறயான ஓZட()23> அவைன aைலaK(eவேத, அவரe :தN ேநாBகமாக 
Uளh3Qறe. UBQனhக@* அ)ப)யாக இ48பதாN, ஒ4 பBதi* ஆ*\க ேதைவகqB3 
பதZடI ஏ2ப[(தாமN அைத |0() ெச$uI ஒ4 நNவgMN aைலெகா>வத23, Uநாயக0 தனe 
பாசBகMK ம2KI தmட(ைத ேந0()யாக yரேயாQ(e, தைடகைள {BQ வgகைள )றTe 
ைவ()4BQறா0. ¶Uநாயக0 Uைரவாக ெசயNப[வ)Nைல எ*பைத எ8ேபாeI aைனUN 
ைவ()4hக>. அTத கஜ:கi* நைட ெமeவாகlI ந*3 )Zட=ZடதாகlI இ4B3I. 
உ>qண0l-அjlண0l மன)* கடlளாக இ48பதாN, அவரe தoசனhக> மன)N இ4B3I 
ெமeவான ஒZடhக@N ெசNQறe, ம2KI அதனாN நமe yரா0(தைனகqBகான பல*க> ஒேர 
நா@ேலா அNலe உடனLயாகேவா அNலe =*சார ேவக()ேலா இNலாமN, அ)க 
ஆேலாசைனB3 yற3 aதானமாக நைடெபKI. இ4Tதா_I அவரe ப;க> :tைமயாகlI 
ஈ[Mைணய2ற சB)uட* ஆ2றN=Bகதாக UளhQ, நமe உM0கqI மனhகqI தhகைள மா2j 
அைம(eBெகாm[, நமe ேவm[தN aைறேவKI வைர aைல(e a2பதாN, நமe ெபாKைமB3 
ஏ2ற ெவ3ம) QைடBQறe. ¶Uநாயக0 eவார பாலக0 எ*KI அைழBக8ப[Qறா0. ம2ற 
ெத$வhகைள அ�3I வg, இவ0 cலமாகேவ QைடBQ*றe. ம2ற ெத$வhகைள தoசனI 
ெச$வத23 இவ0 தைட U)BQறா0 எ*பe இத* ெபா4@Nைல, ஆனாN {hக> அTத 
ெத$வ(ைத தo5Bக உhகைள தயா0ப[(), அTத சT)8ைப மhகளகரமாக அைம(e( த4Qறா0. 
இTத தயா0ப[(eI ெசயN:ைற பல ெஜ*மhகqB3 நைடெபறலாI. அ)N அவசர8ப[வத23, 
அe ஒ4 பTதயI இNைல. ெத$bக மBகைள சT)Bக த3) ெபறாதவ0கைள Uநாயக0 ேந0()யாக 
தைட ெச$Qறா0, ம2KI அத* Uைளவாக ம2ற ெத$வhகqட* ெதாட0XI, தoசன:I Uைரவாக 
நைடெபKQறe. அைன(e ஏ2பா[கqI :Lவத23 :*பாக, ஒ4 பBதGB3 த3)MNலாத 
�ைழuoைம Qைட(e, ம2ற ெத$வhக@* சB)ைய வgபட :LTதாN, க0மUைன ஒ4வரe 
கZ[8பாZைட கடTe ெச*KU[I. ஆனாN Uநாயகo* வgபா[, எTத சமய()_I ெதாடhகலாI. 
¶Uநாயக0 எh3I Uயாy(e இ4B3I கடl>. Uநாயக4B3 ம2ற ெத$வhகைள காZL_I 
அ)கமான ச*ன)க>, |ைஜ மாடhக> ம2KI ேகாMNக> உ>ளன. Uநாயக0 \e இ4B3I பB) 
இயNபானe ம2KI அைத ெவ@8ப[(eவeI 7லபI. அத23 5jய சIyரதாயI ேதைவ8ப[Qறe. 
ஒ4 )Zட8ப; ெதாடh3I ேபாe, அவைர வரவைழ(e அவoடI பாeகா8ைப 
ேவmLBெகா>வத23, அவரe பட()23 :*பாக ஒ4 5jய ம; அL(e அNலe க2|ரI ஏ2j 
அNலe மல0 சா(eவe ேபாeமானதாக இ4B3I. இT)யா ம2KI இலhைக :tவeI 
மரaழNகqB3 அLMN, Qராம8Xற சாைலக@N, ேப4Te aைலயhக@N, நைட8பாைதக@N 



ம2KI நகர()N இ4B3I சாைலக@N  எ@ைமயான Uநாயக0 ச*ன)கைள காணலாI. அவரe 
ஆ5க> எh3I பரU இ4BQறe. Uநாயக4B3 உதUயாள0களாக அவரe கணhக> அNலe 
உதUெச$uI |த கணhக> இ4BQறா0க>, ம2KI அவ0க@* மன)* சB)M* வ^ைம, நமB3 
பo.சயமான =கlI ேமIபZட க;iகைளuI =z7Qறe. உதU ெச$uI ேநாBகhெகாmட 
இTத சB)க>, அ()யாவ5ய ெபா4Zக> இNலாதவ0க@* ேவm[தNகைள ேசகo(e, 
72j()oTe ேதைவயான தகவNகைள ேசகo(e, Uநாயகo* ெம$யjlB3 :*னாN ெகாm[ 
வTe aK(eQ*றன0. ¶vTe சமய()* அ2Xதமான ெத$வhக@* வgகாZடைல ெபKவத23I, 
நIைம Uட ெத$வhக> \e அ)கமாக சா0Te இ48பத23, அவ0கைள ெந4h3I ேபாe, நாI 
அவ0கைள இயNபாக ேந5Bக ெதாடh3QேறாI. இTத ெத$வhக@* உK)யான yரகாச()23> 
நாI பB3வமைடTeBெகாm[I, |=MN நமe த2கா^க வாச()* ெத$bக ேநாBக(ைத 
XoTeBெகா>ள( ெதாடhQயeI, இ4(த^யN 7தT)ர(ைத தBக ைவ(eBெகா>qதN ம2KI 
நமe வாdBைகM* )ைசைய இயB3வத23 ஒ4 தi.ைசயான U48ப(ைத ெவ@8ப[(தN எ*K 
ேம2QN அ)கமாக பரUM4B3I உ2சாகI \e இ4B3I ேமாகI மhQU[Qறe. ¶ஒ4 vTe 
தனe ெத$வhக> \e இ4B3I அ*yN அ)க ஈ[பாZ[ட* இ48பதாN, அவ0க@* U48ப)23 
இவ* கடைம8பZ[ இ4BQறானா எ*K ஒ4வ0 ேகZகலாI. அைத8ேபாலேவ, ஒ4வ* தனe தா$ 
தTைதய0B3 கட*பZL48பதாக aைன(e, அவ0களe வgகாZடNக> ம2KI பாeகா8ைப நIy, 
அவ0க> \)4B3I  அ*yN :t ஈ[பாZ[ட* எ8பL இ4Bக:LuI எ*KI ஒ4வ0 
ேகZBகB�[I. எhெகNலாI {hக> ெந4Bகமான ம2KI சTேதாஷமான vTe 3[Iப(ைத 
காmQ�0கேளா, அவ0க> ெத$வ()23 ெந4Bகமாக இ48பா0க>. எhெகNலாI 
ெந4Bக=NலாமN, yoTe அNலe உறlக> :jTe இ4BQறேதா, ெத$வhக> அவ0களe 
வாdUN இ4Te eர)]டவசமாக ெவ@ேய2ற8பZ[ இ48பா0க>. அவ0கைள வரவைழBக வgபா[ 
நடT)4Bகாe, அNலe இைற நIyBைகேய இNலாமN இ4T)4BகலாI. § 

ெசwவாx/Sழைம  

பாட+ 135 

உHகள. f,#ப+  

ம)*+ ெதxவ-"I f,#ப+  

எ*iடI ஒ4வ0, "உmைமயான பB) எ*பe நமe U48பI, நமe உM0சB)ைய :tைமயாக 
இைறவiட()N த4வe எ*Qறா0க>, இதனாN {hக> :tைமயாக அடhQ8 ேபாQ�0களா?" 
எ*K ேகZடா0. சம<Q4த()N yரப() எ*K ெசாNல8ப[I :tைமயான அ08ப;8X  எ*பe, 
"இiேமN {hக> எ*ைன இயB3hக>. எ*iடI இ4Tத கZட2ற U48ப(ைத :tைமயாக 
eறTeUZடதாN, அe எ*iடI த2ேபாe இNைல, அதனாN எ*னாN எ*ைன இயBக :Lயாe," 
எ*ற ஒ4 அ�3:ைறB3 தனe மேனாபலI, தனe 7தT)ரI ம2KI தனe &0மாiB3I )றைன 
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UZ[Bெகா[8பe எ*K பல0 aைனBQறா0க>. இe yரப() எ*ற ெசாN_B3 எ)ராக 
உmைமMN நNல வாதமாக இ4Tதா_I, ஆ*\க()* :BQய அL(தளமாக Uளh3I  இTத 
ெசாN_B3  அe ஒ4 தவறான UளBகI ஆ3I. இe yரப()M* அ0(தேம இNைல. :2j_I 
இNைல. நா* உhகqB3 ஒ4 உதாரண(ைத த4Qேற*. ம2றவ0க@டI ப; XoQறவ0க>, 
ஒnெவா4 நாqI ம2KI ஒnெவா4 வ4ட:I, தhக@டI இ4B3I )றைமைய ேவைலMN 
பய*ப[(), :t உ2சாகI ம2KI b0ய(eட* ப;XQறா0க>. அவ0க> தhக> )றைமக> ம2KI 
சB)கைள இலவசமாக வழhQனா_I, 5ல சB)கைள தBகைவ(eB ெகாm[ தhகqB3> 
ேபாரா[Qறா0க>. அe தா* எ)08X சB). அவ0கைள XiதமாB3I |ைஜ மாட()N, அவ0க> 
அைத(தா* வழhக ேவmLM4BQறe. yரப() எ*பe �வந)MN பா$Te ெசNவத23, எ)08X 
சB)MN இ4Te U[தைல ெபKவேத ஆ3I. yரப() எ*றாN U[தைல எ*K ெபா4>. இe 
உmைமMN கZட2ற U48பI ஆ3I. கZட2ற U48பI எ*பe தi8பZட ஆணவ(ைத பாeகாBக 
வரவைழBக8ப[I எ)08X சB)யான, ஒ4 yLவாதமான U48பI இNைல. இe கZட2ற U48பI 
இNைல, ஆனாN இe yLவாதமாக இ4B3I aைல. கZட2ற U48பI எ*பe இ*ெனா4 
மனeட*, அNலe ஒ4 3tlட* ஒ4 தi8பZட மனI :tைமயாக, Uேவகமான ஒ(eைழ8ைப 
வழhQ, :tைமயாக ஐBQயமாவைத 3jBQறe. ேதா2ற()N மZ[ேம ஒ(eைழ8ைப வழhQ, நNல 
ப;யாள0களாக இ48பவ0க> தhகளe எ)08X சB)ைய எ8ேபாeI ெவ@ேய 
காmyBகமாZடா0க>. அவ0க> பல நாZகqB3, பல வ4டhகqB3, தhகளாN தாhக:Lயாத 
மனவ4(தI ஏ2ப[I வைரMN, அைத தாhQB ெகா>Qறா0க>. அt(தI அ)கoBQறe ம2KI 
அத23 எTத 5Q.ைசuI பல* அ@Bகாe. மதI சா0Tத வாdBைகMN, நாI )ன:I இ4ப() 
நா*3 ம;ேநர:I yரப()uட* இ4Bக ேவm[I, அதாவe நமe எ)08X சB)MN இ4Te 
U[தைல ெபறேவm[I. ¶பலUதமான கZட2ற U48பhக> உ>ளன. Uலh3ண0l மனI அNலe 
ஆணவ()* கZட2ற U48பI இ4BQறe, த0ம(ைத க2KBெகாmட அjவா2ற^* கZட2ற 
U48பI இ4BQறe, ம2KI உ>qண0U* கZட2ற U48பI இ4BQறe. பல4B3 கZட2ற 
U48பI எ*பe 5jதளl ஆணவ()* ெவ@8பாடாக இ4BQறe, ம2KI இe அவ0கைள உலQ* 
மாையB3> ெப4Iபா_I 5BகைவBQறe. எ*ைன ெபாK(தவைர, உmைமயான கZட2ற 
U48பI எ*பe ெத$bகமாக ம2KI ெம$zஞான வgகாZட_ட* இ4B3I தா0\க U48பI 
ஆ3I. யதா0(த)N, இTத வைகயான U48பேம உhகqB3 U[தைலைய வழh3Qறe. 
¶ேம2க()ய :ைறMN கNU க2ற vTeBக>, அNலe Qj<eவ ப>@MN பL(e 
வள0Tதவ0க>, ேவ2K மத(ைத ஏ2KBெகாmடா0களா எ*பe ெதoயாe, ேம2க()ய கலா.சாரI 
அL8பைடMN ெவ@8Xற(ைதuI, QழBக()ய கலா.சாராI உZXற(ைதuI வ^uK(eவதாN, 
தhகqB3> இைறவ* இ48பைத XoTeBெகா>வe அவ0கqB3 கLனமாQறe. :tைமயாக 
ெவ@8Xற உலQN cd3வதாN, தனe இ4 கmகைள கடTe இ48பைத பா0B3I உளI சா0Tத 
)றைமMN இ4Te மiதi* சாZ5ைய emLBQறe. ¶கmகளாN பா0Bக:Lயாதைத எ8பL 
ேந5Bக :LuI எ*K {hக> ேகZகலாI. இ4Tதா_I, :)0Tத ஆ*மாBக> Ug8Xண0ைவ 
ெப2ற தனe உZXற XலGண0U* cலI ெத$வhகைள பா0Bக :LQறe ம2KI பா0BகlI 
ெச$Qறா0க>. உளI சா0Tத இTத Ug8Xண0l, மத)23> �ைழவத2கான :தN &Zைசயாக 



அைமQறe. ஒnெவா4 vTelI தனe மனeB3> ெத$வhகைள பா0Bக :LயாUZடா_I, 
அதைன உணர :LuI. இe ��Bகமான உண4I இயNபாN சா()யமாQறe. ேகாM_B3> 
ெத$வI இ48பைத அவ0களாN உணர:LQறe, ம2KI தனe வாdUN அவ2j* மைற:கமான 
தாBக(ைத உண0Qறா0க>. § 
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ெசா0BகேலாகI எ*பe ஒ4 மனaைலயாக, இTத ெநாLM_I ஒnெவா4 மiதGB3>qI 
இ48பதாN, இK) &08ைப ெபKவத23 அNலe ெசா0க()2B3> �ைழவத23 ஒ4 vTe 
இறBகேவmLய அவ5ய=Nைல. இ*K |=MN வாdTeBெகாm[ இ48பவ0க@N 5ல0 
ெசா0Bக()N வாdTeBெகாm[ இ4BQறா0க>, அேத சமய()N நரக ேவதைனைய 
அGபU8பவ0கqI இ4BQறா0க>. அதனாN vTe ேகாM_B3 ெசNல ேவm[I. அவ* 
ேகாM_B3, ஒ4 |ைஜB3 ெசNல( ெதாடhQயeI, ெத$bக சB)கqட* அவGB3 ெதாட0X 
ஏ2ப[Qறe. |ைஜ நடTeBெகாm[ இ4B3I ேபாe, ெத$வI அவைன :tைமயாக 
ம)8y[Qறe. அவனe அைன(e க0மUைனகqI aகdகால()23 ெகாm[ வர8ப[Qறe ம2KI 
அவ* மன)N aIம)uட* QளIXQறா*. அNலe மன)N 32ற உண0.5uட* QளIபலாI. 
அelI ந*ைமB3 தா*, ஏென*றாN அவ* yராய<5(த எ*Qற தவI ெச$வதாN, :ைறய2ற 
க0மUைனB3 உடனLயாக &0l காmQறா0. ¶{hக> ேகாM_B3 ெசN_I ஒnெவா4 நாqI 
&08X நா> எ*ேற ெசாNலலாI. நமe மத()N )ன:I ெசா0BகI அNலe நரக()23 ெசNலலாI, 
ம2KI அ[(த நா> தவI ெச$e நரக()N இ4Te ெவ@வTe ெசா0Bக()* பLக@N ஏறலாI 
எ*பைத ேகZபத23 ந*றாக இ4BQறe அNலவா? vTe இைத எ)0கால(ைத சா0Tத அNலe 
மாறாமN இ4B3I ம2ற-ெலள�க உ>ெபா4ளாக பா0BகாமN, இைத இhேக ம2KI இ8ெபாt)N 
இ4B3I aைலகளாக காmQறா0. உK)யாக உZXற()N ெசா0Bக ேலாகhக> இ4BQ*றன, 
ஆனாN அe 5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I பாைதMN :*ேனjBெகாm[ இ4B3I 
ஆ*மாU23, இTத �ல yரபzச(ைத ேபால aரTதர இ48yடமாக இ48ப)Nைல. ¶இTத 
3j8yZட வாdBைகM* பல*கைள ப2j நாI ெதoTeBெகா>வத23, vTe வாdBைகM* 
இK) வைர கா()4Bக ேவmLய அவ5ய=Nைல. அவ4B3 இe ெதoTe இ48பதா_I அவரe 
பoணாம வள0.5 =கlI Uைரவாக நைடெபKவதா_I, அவ0 தனe வாdUN ேசகo(த Uைன 
ம2KI எ)0Uைனக@* பல*கqB3 &0l காmபத23 தனe மரணI வைர கா()48பe இNைல. 
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அவ0 தனe இTத ஒ4 வாdBைகM* எNைலB3>, ெதாட0Te மா2றமைடTe, பல வாdBைககைள 
வாdTeBெகாm[ இ4BகB�[I. அவ0 தவK ெச$தாN, அளlB3 அ)கமாக கவைல8ப[வe 
இNைல. அவ0 த*ைன )4()Bெகாm[, மiதi* பoணாம வள0.5M* :*ேன2ற8பாைதMN 
பயண(ைத ெதாட0Qறா0. மiதனாக இ48பதாN இ4B3I பலbனhகைள ப2j அவ0 
அjT)48பதாN, அவ0 பாவhகைள 7மTeBெகாm[ அNலe {mடநாZகqB3 :*பாக ெச$த 
தவKBகாக த*ைனேய பg(eBெகாm[ இ48ப)Nைல. அவைர ெபாK(தவைர, எNலாI 
இைறவi* ெசயNகேள. அவரe வாdBைக எ8ேபாeI aைலயாக இ48ப)Nைல, எ8ேபாeI &08X 
நாqBகாக கா()48பe இNைல; ஆனாN ேம2க()ய மதவா)க>, ஒ4வ0 தனe வாdநா@N 
நNலe ம2KI ெகZடைத ேசகo(e, மன)N இ4B3I 3ழ8பeட* அைத ேச0(eBெகாm[ இTத 
வாdBைகைய கg(த yற3, இK)யாக ஒ4 கணB�[ இ4BQறe எ*KI, &0l நாள*K மரண()* 
yர)a)யாக, ைகMN ெபoய அjவாqட* ேமலhQ உ[()ய எ_IXB�[ வTe நடவLBைகைய 
ெதாடh3வதாகlI நIXQறா0க>. ¶ேம2க()ய மதhக@N பரவலாக இ4B3I உளI சா0Tத 
7ைமக> அைன()N இ4TeI U[U(e, ஒ4 மQd.5யான மதமாக vTe மதI Uளh3Qறe. 
இe பgவாh3I கடl@* க4()N இ4Te U[UBக8ப[Qறe. இe aரTதர ேவதைன எ*Qற 
க4()N இ4Te U[UBக8ப[Qறe. இe yற8X aைல8பாவI எ*Qற க4()N இ4Te 
U[UBக8ப[Qறe. இe ஒ4 ஆ*\க பாைத, ஒ2ைற வg எ*Qற க4()N இ4Te 
U[UBக8ப[Qறe. எ)0கால வ4ைக எ*Qற க4()N இ4Te U[UBக8ப[Qறe. 5ல 
ெத$வhக> இTத ேகாM^N இ48பதாக நா* aைனBQேற*, அேதா பா4hக>,... த2ேபாe 
வ4வe 8,450,000-ஆவe ெத$வI! {hக> ம;M* cலI ஓைச எt8XI ஒnெவா4 :ைறuI, 
அவ0க> வ4Qறா0க>. ெத$வhக> வரேவm[I எ*பத2காக {hக> 2,000 வ4டhக> வைர 
கா()4Bக ேவmLய அவ5ய=Nைல. {hக> ம;M* cலI ஓைச எt8XI ஒnெவா4 :ைறuI, 
ெத$வhக> ம2KI ேதவ0க> வTe, உhகqB3 தoசனI தTe ஆ~0வ)BQறா0க>. அவ0க> 
எNலாI அjTதவ0க> ம2KI எh3I Uயாy(e இ48பவ0க>, ம2KI அேதசமய()N |=MN எTத 
ேகாM^N ம; அL(தா_I அhேக அவ0க> இ48பா0க>. இeேவ �m�M4B3> இ4B3I 
இTத தைல5றTத ெத$வhக@* ம0மI ம2KI சB)யாக Uளh3Qறe. § 
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வாdBைகM* \e vTe சமய()* அ�3:ைறயாக Uளh3I, கால()* \e vTe சமய()* 
அ�3:ைற, கவைலM* \e vTe சமய()* அ�3:ைற, அLமன)* \e vTe சமய()* 
அ�3:ைறைய ம2ற ேகாZபா[கqட* ஒ8y[I ேபாe, தவறான ேகாZபா[க> இNலாமN 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_2ch_05.html%23para-3


இ48பதாN, இe ேம2க()ய அ�3:ைறMN இ4Te =கlI மாKபZ[ இ4BQறe. இTத 
Qரக()N அ[(த[(e வ4I  வாdBைகக@* cலமாக தனB3 பoணாம வள0.5 ஏ2ப[வதாகlI, 
தா* எTத அவசர()_I இNைல எ*பeI vTelB3 ெதouI. பB)u>ள vTeU* அLமனI, 
ெத$வ வgபா[க@* cலI ெதாட0Te aகdகால()23 ெகாm[ வர8ப[வதாN, அவ0 5jதளl 
க0மUைனைய மZ[ேம ேசகoBQறா0. இnவாK க0மUைன கZ[8ப[(த8ப[Qறe. வாdBைக 
வழh3I =கlI மQd.5கரமான உண0.5 ெவ@8பாடாக ஒ4 vTe தனe மத(ைத காmQறா0. 
ஒ4 vTe மiதேநய(ைத தனe சேகாதர சேகாதoகளாகlI, எNேலா4I ஒ4 54]Lக0(தாவாN 
உ4வாBக8பZடவ0க> எ*KI, எNேலா4I ஒேர 3jBேகாைள அைடவத2காக U)Bக8பZடவ0க> 
எ*KI க4eQறா0. ¶அவ0 ஒ4 ேகாM_B3 ெசN_I ேபாe, ெத$வhக@* மனைத 
XoTeBெகா>ள, அவ0க@* ஆ~0வாதhக> ம2KI அவ0களe வgகாZடைல நா[Qறா0. அவராN 
ஓரளl மZ[ேம உணர :LTத, உலQ* ேபரழகாக Uளh3I ெத$வ()* :*பாக, அவ0 மoயாைத 
aைறTத பயபB)uட* a2Qறா0. அவ0 தனe உ>ள()N ெத$வ(ைத உணர :ய25BQறா0. 
அவoடI  கZXலGB3 அக8படாதைத கா�I )றைம 5jதளl இ4Tதா_I, |ைஜ மாட(eB3> 
இ4B3I உ4வ.5ைலைய காZL_I ெத$வI அவ4B3 ெத@வாக காZ5ய@BகB�[I. 
ெதாடBக()N அTத உ4வ.5ைல நக0வைத8 ேபா*K இ4B3I, ம2KI அைத தனe க2பைன 
எ*K aைன(e இ48பா0. ெத$வ()* :கபாவI ஒnெவா4 நாqI ம2KI ஒnெவா4 ம; ேநர:I 
மாjBெகாm[ இ48பைத அவ0 காணB�[I. தனe வாdBைகMN ெத$வ()* தாBக(ைத ப2j 
ெதoTeBெகா>Qறா0 ம2KI அதனாN ஒ4 கால()N 3ைறவான நIyBைக இ4Tத ெத$வhக> 
\e அவ4B3 அ*ைப உ4வாB3Qறe. ¶vTe ஒ4 இ4()யNவா) இNைல. இைறவ* 
XoTeBெகா>ள :Lயாதவ0 எ*K அவ0 நIXவ)Nைல. இTத yரபzச()N, மiதேநயI த*ைன 
மZ[ேம நIyM4B3I இ4mட  U)ைய அவ0 நIXவ)Nைல. தா* தனe U)uட* yறTe 
இ48பதாகlI, மா)oக> :*ேப அைமBக8பZ[ UZடன எ*பைதuI vTe நIXQறா0. 
மiதGBேகா அNலe கடlqBேகா ப)N அ@BகேவmLய ஒ4 கZட2ற U48பI அவரe 
ேகாZபாடாக இNைல எ*பதாN, அவ0 தனe U48ப(ைத தனe மதI சா0Tத சcக()* U48பI 
ம2KI ேகாM^N இ4B3I ெத$வ()* U48ப(eட* இைண(e U[Qறா0. ¶நIyBைக எ*பe 
ஒ4 3j8yZட ேநாBக()2காக மன)N ைவBக8ப[I ஒ4 மா)oயா3I, ம2KI இதனாN 
மiதi* வாdBைக :tவeI சாZ5 அTத  3j8yZட மா)oMN பா$Te ெச*KBெகாm[ 
இ4B3I. வழBகமாக, ஒ4வ0 த*ைன aைன8பத23 :*பாக, தனe நmப0க> அNலe 3[IபI 
அNலe ஆ5oய0க> அவரe மன)N நIyBைககைள X3(eவத23 :*பாக, 3ழTைதயாக 
இ4B3I ேபாேத ஒ4வரe மன)N மா)o X3(த8ப[Qறe. {hக> ந*றாக ேயா58பத23 
:*பாகேவ, " ஆமாI, நா* அைத நIXQேற*," எ*K {hக> ெசாNb0க>. நமe நIyBைகக@N 
இ4Te நமe மன8பா*ைமக> ேதா*KQ*றன. உhகளe சாZ5M* வgயாகlI அைத 72juI 
yராண சB) பா$Te ெசNவத23 உhக> மன)23> மா)oக> இ4TதாN மZ[ேம, உhகளe 
சாZ5 ம2KI Ug8Xண0l )றGI 5ற8பாக ெசயNXoய :LuI. ெவ2jகரமாக ேவைல ெச$வத23 
உhக@டI ஒ4 )றைமயான மனI ேவm[I. ¶:த^N நIyBைககqI, அத* y*ன0 
அ�3:ைறகqI ேதா*KQ*றன. vTeU* b[ ம2KI கலா.சார()N, ஒ4 தiநப0 தனe 



bZைட UZ[ ெவ@ேய ெசN_I :*ன0, சcக()N ஒ4 பயG>ள நபராக இ4Bகேவm[I 
எ*பத2காக, நIyBைககqI அ�3:ைறகqI =கlI கவனமாகlI :ைறயாகlI 
க2K(தர8ப[Qறe. மன)N :தலாவதாக ேதா*KI :()ைரக> =கlI :BQயமானைவ, ம2KI 
அைத :ைறயாகlI தவறான க4(eBகளாN aர8ப8படUNைல எ*றா_I, மனI ம2KI உண0.5 
சா0Tத 3ைறவான yர.சைனகqட*, அTத மiதi* வாdBைக :tவeI :ைறயாக வgநட(eI. 
சcகI அTத தiநபைர )4(தேவmLய அவ5ய=NலாமN, அTத நபேர த*ைன 
)4()Bெகா>வா0. § 
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மதI சா0Tத பாரIபoயI =கlI :BQயமானe எ*பத23 இelI ஒ4 காரணமாக அைமQறe. நாI 
எைத U4IXQேறாேமா அைத ெச$யலாI எ*KI நாI எTத பாரIபoய(ைதuI y*ப2ற ேவmடாI 
எ*KI நbன இ4(த^யN நமB3 ெதoUBQறe. இைத8ேபா*ற ஒ4 நIyBைகயாN தiைமM* 
உண0l ேதா*KQறe, தiநப4B3I அவரe cதாைதய0கqடGI, இTத |=MN அவ4B3 
:*ன0 இ4Tத அைன(e தைல:ைறகqடGI  ஒ4 yளl ஏ2ப[Qறe. இைத8ேபா*ற ஒ4 
நIyBைகயாN கலா.சாரI, சcகI, மதI ம2KI 3[Iபhக> உைடய( ெதாடh3Q*றன. ¶எTத 
ஒ4 :*ேயாசைன ம2KI :*ேன2பா[ இNலாமN வாdBைகைய  வாழ( ெதாடh3வத23 ப)லாக, 
{hக> வாdBைகைய கZ[8ப[(த8பZட பாைதMN அGபUBக பாரIபoயI அGம)BQறe. 
{hக> பாரIபoய()23 மoயாைத ெச_(eI ேபாe, பNலாMரBகணBகான ஆm[கால 
அGபவ()* �Z[ ஞான()டI ேசைவைய நா[Q�0க>. {hக> பரIபoய(ைத y*ப2KI ேபாe, 
எ)0கால தைல:ைறக> அைத தU0Bகேவm[I எ*பத2காக, ப)l ெச$uI வரலாK 
ெதாடh3வத23 :*X ஒ4 :ைற &0l காண8பZட, ப)l ெச$ய8படாத yர.சைனகqB3 
&0lகைள பQ0Te ெகா>Q�0க>, பாரIபoயI எ*பe கடTதகால()* ஞான(ைத, aகdகால(e 
ஆmகqI ெபmகqI மரXoைமயாக ெபKவதா3I. ¶நமe சமயI பரTத பாரIபoய(ைத 
ெகாmடe, ம2KI எNேலாரா_I அைத :tைமயாக y*ப2ற :Lயாe ம2KI y*ப2KவeI 
இNைல. vTe மத()23> =க8ெபoய 7தT)ர:I இ4BQறe. பாரIபoய(ைத y*ப2ற 
ேவmடாI எ*K {hக> :Ll ெச$யலாI, ஆனாN {hக> U48ப8ப[I ேபாe y*ப2Kவத23 
பாரIபoயI aைல(e இ4BQறe. எTத ஒ4 அjlK(தைலuI ஏ2KBெகா>வத23 :*பாக, 
ஒnெவா*ைறuI ேசா)B3I, பZடj :ைறைய நாI கmL8பாக பய*ப[(தலாI. அe ஒ4 
க[ைமயான பாைத, ம2KI அe நIைம ெமeவாக இK)யான இலBைக ேநாBQ அைழ(e ெசN_I. 
நமe ெத$வhக>, நமe :*ேனா0க>, நமe cதாைதய0கைள சா0Te இ48பதாN, நாI ெவ3 
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Uைரவாக ஆ*\க பாைதMN �ைழTe U[QேறாI. ெதாடBகB)N உhகqB3 வழBக()23 
மாறான வgக@N ஈ[பா[ இ4B3I. இe இயNபான UஷயI தா*. அத* y*ன0 அGபவI நமB3 
இ*ெனா4 வgைய காmyBQறe, ம2KI நாI சIyரதாய ப2Kைடயவராக மாற( 
ெதாடh3QேறாI. vTe கலா.சாரI ம2KI சமய()* ��Bகமான மா)oகைள ேமIப[(த 
க2KBெகா>qI ேபாe, இTத பB3வI எNலா ஆ*மாBகqB3I ெஜ*மhக@* ெதாட0.5MN 
QைடBக8 ெபKQறe. ¶ 5ல பாரIபoயhக@N yளl ஏ2படB�[I, ம2KI 5ல கால(தாN அgTe 
aைனUN இ4Te மைறTeUZடன, ஏென*றாN இTத பாரIபoயhக> மiதனாN 
உ4வாBக8பZடைவ. 5ல பாரIபoயhக> 3j8yZட yர.சைனகqB3 &0l காணேவm[I 
எ*பத2காக, ஒ4 3j8yZட கால()N உ4வாBக8பZடைவ, ம2KI அத23I நமe 
rdaைலகqB3I நமe கால()23I எTத ெதாட0XI இNைல. ¶vTe சமயI உZXற 
உலகhகளான ேதவேலாக()N இ4Te உ4வாBக8பZ[ a0வQBக8ப[Qறe. ெப4Iபாலான 
பாரIபoய()23 ெத$வhகேள cலமாக Uளh3Qறா0க>. அவ0க> பாZைட பா[வத2கான 
:ைறயான ராகI, ம2KI பய*ப[(த ேவmLய மT)ரhகqB3 அGம) வழh3Qறா0க>. அவ0க> 
ெமாg, இைச, நடனI, வgபாZ[ அைம8XBகைள உ4வாB3Qறா0க>. கால8ேபாBQN vTe 
பாரIபoய(ைத 5ற8பாக y*ப2j வ4வதாN, இTத |=MN இ4B3I wK ேகாLB3I அ)கமான 
மBக@* 5றTத, ேந0மைறயான மன)* ஒZட(eட* உhக> மனைத இணhக. ெச$Q�0க>. 
¶நமe பாரIபoயhக> உலQ* =கlI பழைமயான பாரIபoயhக@N ஒ*K. மiதைன ப2jய 
அ4>ஞான XoதN ம2KI வாdைகMN அவனe 3jBேகா@* அL8பைடMN, அைவ =கlI 
ஆழமானைவ. பாரIபoயI வாdBைகMN நடB3I அGபவhகqB3 வgகாZ[Qறe. அe ஒ4 
பாeகா8ப@B3I ஒ4 மன அைம8X. {hக> அGபUB3I எTத அGபவ:I, இTத 5ற8பான மன 
அைம8yனாN ெமeவாக வgநட(த8ப[Qறe. இTத பழhகால(e வgக> பல ஆMரI 
வ4டhகளாக வTe>ள உலக மா)oக> ஆ3I, ம2KI இவ2ைற உhகளe :Tைதய 
ெஜ*மhக@N வாdTeI அjTeI இ4BQ�0க>. § 
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நா* ெசாNல U4IXI மiதi* மனI எ*பe அவனe உ>ளI, உண0.5 ம2KI ஆ*\க 
அைம8y* :tைமைய 3jBQறe, ம2KI அe �m�M4B3> இ4BQறe, ம2KI அe நIமாN 
பா0BகlI, ெதாZ[ணரB�Lயதாக �ல yரபzசI எ*K நாI அைழB3I ப4lலக()G> 
அடhQu>ளe. ெத$வhகqI �m�M4B3> வாdQறா0க>. இTத ப4lலQ23> �m�M0 
இ4BQறe, ம2KI \m[I, அTத �m�M4B3> பரெவ@M* இ*ெனா4 பoணாமமாக, 
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இ*ெனா4 ப4lலகI இ4BQறe. அைத8ேபாலேவ, {hக> ஒ4 {0(e@ைய ஒ4 
�mேணாBQMN பா0B3I ேபாe, {hக> பரெவ@M* ஒ4 X)ய பoணாம(ைத பா0BகலாI, 
ம2KI அ)N எmண2ற 5jய உMoனhக> :tைமயான வாdBைகைய வாdTeBெகாm[ 
இ48பைத காணலாI. அTத 5jய உMoனhக> �m�M4B3> இ4BQறe; ம2KI அவ0க> 
இ4B3I இட()N இ4Te அைத ஒ4 ப4lலகமாக பா0BQறா0க>. {0�@MN {T)Bெகாm[ 
இ4B3I அTத உMoனhகqB3 இைடேய ஒ4 அh3ல()N ப(e லZச()N ஒ4 பh3 
இைடெவ@ இ48பதாக {hக> ெசா*னா_I, அவ2j23 இe ஐIபe ெகஜI ேபால 
ேதா*றB�[I. அTத {0e@MN பல ஆMரBகணBகான உMoனhக> இ4Tதா_I, அவ2j23 
அe ஒ4 X)ய பoணாமI எ*பதாN அைவ ெநoச^N இNைல. இ8பL(தா* தனB3> இ4B3I 
ப4lலைக காZL_I ெபoயதான ஒ*ைற �m�M0 ெகாmL4Bக :LuI. ¶அTத ெபoய 
ப4lலகI c*றாவe உலகமாக இ4B3I 5வேலாகமாக இ4BQறe, ம2KI அைன(e 
ெத$வhக> ம2KI மஹாேதவ0க> வாசI ெச$Qறா0க>. அe உhகqB3> இ4BQறe, ஆனாN 
அe rZ7மமாக இ48பதாN, {hக> அைத ெதாZ[ உணர:Lயாe. உhக> மனI 
�m�M4B3> இ4BQறe. இ8பL(தா* அe தனe ெசயNக> அைன(ைதuI ெச$Qறe. 
உhக> மனைத ஒ4 ெநாLMN உலைக அNலe Um\* மmடல(ைத 72j வர.ெச$யலாI. 
த2ேபாe நமe மனைத |=MN இ4Te 680 =N^ய* ஒ@யாm[க> �ர(ைத கடTe அைழ(e 
ெசNல:LuI. அTத நZச()ர(ைத ப2j 5T)BகலாI ம2KI அைத நமe மன)N காணலாI. 
இ)N ேநரI ஈ[படUNைல; பரெவ@uI இNைல. எmணI உடனLயாக ேதா*KQறe. 
ெத$வhகqI �m�M4B3>qI, அTத �m�M4B3> இ4B3I பரlலQ_I 
இ4BQறா0க>. உhகளe 5BகNகqB3 &0l காmபத23, அவ0க> ெச$uI ேவைலக> 
அைன(eI, அவ0கைள ெபாK(தவைரMN பல நாZக> ேவைலயாக இ4Tதா_I, அe 
ெநாLேநர(ைத காZL_I Uைரவாக நடTe:LQறe. உhக> மன:I �m�M4B3> 
இ48பதாN, அTத மா2றI உடேன நடTeU[Qறe. அத* yற3 ப4lலQN அTத மா2ற()* 
Uைளlக> ெதoய வ4வத23 ஒ*K அNலe இரm[ நாZக> ஆ3I. ேகாM^N ெத$வ()23 
:*பாக a*றeI, �m�M4B3> இ4B3I மன)* ஆழ()N இ4B3I கவைல மைறTe 
U[Qறe. அTத உZXற Uைளைவ �ல வLUN பா08பத23 5ல நாZக> அNலe 5ல ம; 
ேநரhக> ஆகலாI. § 
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ேகாM^N இ4B3I ெத$வ(ைத |ைஜ ம2KI சடh3க> cலமாக வgப[I ேபாe, அTத 
ெத$bக(தனைமைய இTத ப4lலQ23 �m�MoN இ4Te ெவ@ேய ெகாm[ வ4Q�0க>. 
உhக> வgபா[ ம2KI உhக> அ08ப;8X வgயாக, உhக> 5Tதைன வLவhக> வgயாக, 
உhக> �ல ஒ@uடIy* வgயாகlI சB)ைய வழh3Q�0க>. இe நைடெபKவத23 |சாo 
அTத 5ைல உ4வ(ைத XiதமாBQ, அத23 காTத சB)ைய வழh3Qறா0. கடl>கqI 
ேதவ0கqI தhகளe சB)M* cலI, அTத 5ைல உ4வ()23 காTத சB)ைய வழh3Qறா0க>, 
ம2KI இK)MN அவ0க> �m�MoN இ4Te இTத ப4lலQ23 ெவ@ேய வ4வத2கான 
த4ணI தயாராQறe. அவ0க> ஒ4 ெநாLேய தhQனா_I, ஆனாN அவ0கqB3 அe 
{mடேநரமாக இ48பைத {hக> காணலாI. உZXற உலகhக@N இ4B3I காலhக@* அளl 
மாKபZடதாக இ4BQறe. ¶உhகqB3 ெத$வhக@* அj:கI ேவm[ெம*றாN, :த^N 
Uநாயக ெப4மாைன ெதoTeBெகா>qhக>. ஒ4 பட(ைத எ[(eBெகாm[ அைத உ2K 
ேநாB3hக>. Uநாயகo* படI ஒ*ைற உhக> வmLMN அNலe உhகளe சமயலைறMN 
ெதாhகU[hக>. பா0ைவ cலமாக அவ0கqட* அj:கமாQBெகா>qhக>. அவரe நாமhகைள 
ம2KI ேஸா()ரhகைள உ.சoB3I ஒ^ cலமாக அவைர ெதoTeBெகா>qhக>. இ8பL(தா* 
உhகளe இ]ட ெத$வ(eட* {hக> அj:கமாQBெகா>ள ேவm[I. Uநாயக0 உhகqB3> 
இ4TeBெகாm[, உhகளe ஆ*\க வள0.5MN :*i4Te வgகாZ[வதாN, {hக> அவைர 
உhகளe ஆ(ம 5ேநQதைன ேபால, ஆனாN அைத காZL_I =கlI ெந4Bகமான :ைறMN 
ெதoTeBெகா>Q�0க>. Uநாயக4B3 {hக> அj:கமாQயeI, 3mட^iM* :e3(தmL* 
ஏ2ற()N :*ேனj வ4Q�0க> எ*K அவ0 ெதoTeBெகா>Qறா0. அவ0 உhகqட* க[ைமயாக 
உைழ(e, உhக> க0மாUைனB3 &0l காmQறா0. உhக> வாdBைக :tவeI ~ரைடய 
ெதாடh3Qறe. சமயI எ*பe clலhகqB3 இைடேய இ4B3I ெதாட0X ஆ3I, ம2KI {hக> 
ேகாMN வgபாZL* cலI உ>qலகhகqட* தi8பZட ெதாட0ைப உ4வாBQQBெகா>ளலாI. 
{hக> உ>qலகhகqட* எ8ேபாeI ெதாட0ைப இழ8பe இNைல, ஆனாN அTத ெதாட0ைப8 
ப2j உhகqB3 aைனl இNைலெய*றாN, அe உhக@டI இ4BQறe எ*பe ெதoயவ4Qறe. 
¶vTe சமய()* ெத$வhக> மiதேநய(ைத உ4வாBQ, ப()ர8ப[() பாeகா8XI 
அ@BQ*றன. அவ0களe அGம)யாN எNலா UஷயhகqI ெதாடரTe நடBQ*றன, ம2KI 
அவ0களe U48ப()* cலI அைவ :LlB3 வ4Q*றன. அவ0களe அ4ளாN தா*, எNலா நNல 
UஷயhகqI நடBQ*றன, ம2KI நட8பெதNலாI ந*ைமBேக நடBQ*றன. எத2காக ஒ4வ0 
ெத$bக அ)கார()23 :*பாக அ)க U48ப(eட* த*ைன சம0y(e, த*iடI இ4B3I 
U[தைலM* ெவ@(ேதா2ற(ைத ஏ* இழBக ேவm[I எ*K {hக> UயBகலாI. ஆனாN ஒ4வ0 
யாைரெயNலாI ேந5BQறாேரா, அவ0க> \e அTத நப0 U48ப(eட* :tைமயாக  இணhQ 
இ48ப)Nைலயா? அவ0 தனe அ*XB3 பா()ரமானவ0கqட* a.சயமாக இணhQ இ4BQறா0. 
ேம_I இTத =க8ெபoய ஆ*மாBக> \e அ*X =கlI இயNபாக ெவ@வ4Qறe. கால(ைத 
கடTத அவ0களe ஞானI, Uசாலமான UேவகI, அவ0க@டI இ4B3I :taைறவான நNல 
3ணhக>, yர.சைனக> ம2KI பBத0க@* ேkம()* \e அவ0கqB3 இ4B3I இைடUடாத 
அBகைற,  இைவ அைன(eI அவ0க> \e அ*X உmடாவத23 ஊB3UBQ*றன.§ 
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3jBேகா> பாைதM* ெதாடBக()_I, ந[U_I ம2KI :LU_I ேயாக()* Xiதமான 
அ08ப;8X ெத*ப[Qறe. உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI எTதUத அெசளகoய:I இNலாத 
பB)uட* எ8ேபாe ஆ*மா த*ைன 5வெப4மாiடI சம08yBQறேதா, அ8ேபாe 
5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I ெசயNபா[, இ*GI அ)க ஆழமாக உணர8ப[I அGபவhகைள 
அடBQய யதா0(தமாQறe. வ4டhக> ெசNல ெசNல, அ)க அளl  ஐBQயமா3I ேபாe 
ேதைவ8ப[I அ*ைப )றTeU[வ)N, yரப() =கlI :BQய பh3 வQBQறe, ம2KI அைதேய 
ச234 ேயாக<வா= அவ0க>, "க2கைளேய உ4கைவBக அ*X 5jய e@களா$ ெத@BQறe" 
எ*Qறா0. பB) ேயாகI எ*பe ஒ4 அjlண0l சா0Tத ஆ$UNைல, ஆனாN அe பM25. அe 
மனெவt.5 சா0Tத அGபவI இNைல. அe ஒ4 ெத$bக அGபவI. அ)N இ4B3I ஒ4 
U()யாச(ைத, நாI கால8ேபாBQN XoTeBெகா>ேவாI. பB) ேயாகI எ*பe ஒ4 சz~UuI 
இNைல, அe Uைரவாக ஞாேனாதயI ெபKI வgu=Nைல. ஆனாN அe ஞாேனாதய()* 
அL8பைடயாக Uளh3Qறe. அe ஒ4 உ()uI இNைல, ஒ4 மாய மT)ர:I இNைல. அe ஒ4 
வாd:ைற. பB) ேயாக aைலMN வாdTeBெகாm[ இ4B3I ேபாe ஏ2ப[I மா2றேம இதய(ைத 
ெம*ைமயாB3தN ஆ3I. ¶ஆ*\க பாைதMN :தலாவதாக ெவ@8Xற வgபா[ எ*Qற பB) 
ேயாகI க2K(தர8ப[Qறe, ஏென*றாN அe ஒ4 ெம*ைமயான, பB3வமான இதய(ைத 
உ4வாB3Qறe. பB) ேயாகI cலI இதயI ெம*ைமயாவத23 :*பாகேவ, )யானI ம2KI 
ஆdTத 5TதைனB3 பM25 அ@8பe, 34U* ேநர(ைத UரயI ெச$வதாக இ4B3I. இe ஒ4 
~டGB3> ஏ2ப[I வைர, ெபாKைமயான 34 கா()48பா0. இNைலெய*றாN, &Uரமான ராஜ 
ேயாக பM25க> cலமாக எைத சா)(e இ4Tதா_I, அe aைல(e a2காe. ம2KI ~டi* 
அLமன)N ேதா*KI 5BகNக> 34ைவ ேநாBQ )4IXQறe, அதனாN :ைறயான 
:*ேன2பாZைட XoTeBெகா>வத23 :*பாக, ~டGB3 ராஜ ேயாகI க2K(தரேவm[மா? 
ெசய2ைகயான Ug8Xண0U* cலமாக ேதா*KI 5BகNகqB3 &0l காண 34 ஒ4 மனநல 
ம4(eவைர8 ேபால ெசயNபடேவmL இ4B3I. அேதசமய()N ஒ4 பmபZட பBத0, ஆdTத 
)யான(தாN 5லேநரhக@N ேதா*KI அ(தைகய yர.சைனக> அNலe எ)0மைற 
க0மாUைனகைள கைர8பத23, அைத ேகாM^N இ4B3I ெத$வhக@* பாதhக@N 
ைவBQறா0. பB) ேயாக aைலைய அGபUBகாத ~டGB3I இைறவGB3I இைடேய அeவைர 
உறl உ4வாBக8படUNைல எ*பதாN, அTத ~டனe வாdBைகMN இe நைடெபறாe. அதனாN 
Uேவகமான 34, ~டGB3 பM25ைய ந[UN இ4Te ெதாடhகாமN, ெதாடBக()N இ4Te 
ெதாடh3Qறா0. ¶இTத பாைத ெத$வhகqB3 ேசைவ ெச$வத* cலI அவ2ைற8ப2j 
ெதoTeBெகாm[, அவ2Kட* ஒ4 உறைவ உ4வாB3I சoையuட* ெதாடh3Qறe. சoைய 
எ*பe க0ம ேயாகI ஆ3I. அத* yற3 Qoைய அGபUBக8ப[Qறe. Qoைய எ*பe பB) 
ேயாகI ஆ3I. பB) ேயாகI இதய(ைத ெம*ைமயாBQய yற3, ராஜ ேயாக()* ஆழமான ேயாக 
ேகாZபா[க> ம2KI )யான உ()கைள பM25 ெச$யலாI. அைத மன8பாடI ெச$யாமN, உZXற 
மனதாN XoTeBெகா>ள ேவm[I. Uேவகமான 34 ேகாபI, ெபாறாைம, பய(eட* இ4B3I 
~ட0கqB3 ஆழமான )யான உ()கைள க2K(தரமாZடா0. அ(தைகய ~ட0க> ஆ5ரம()N க0ம 
ேயாக ப;கைள ேம2ெகாm[ 7யநலம2ற ேசைவைய ெச$ய க2KBெகா>ள ேவm[I, ம2KI 



அத* yற3 ேகாபI அைன(eI அ*பாக உ43I வைர எ@ைமயான பB) ேயாக(ைத 
ெச$யேவm[I. ¶"எNலாI 5வi* 5(தI" எ*Qற உZXற அjதN, பB) ேயாக()* :தN 
பல*க@N ஒ*றாக அைமQறe. உmைமயான பB) ேயாக()னாN மZ[ேம, ேயாQயாN 
ச.5தானாTத()* உZXற aைலைய அைடயlI பராமoBகlI :LuI. உmைமயான பBதராN 
மZ[ேம கடl> ம2KI ெத$வhகqட* தைடM*j ெதாட0Te வாdTe, தனe அ08ப;8ைப 
ஆழமான )யானhக@N உ>வாhQBெகா>ள ெதாடhக:LuI. அ08ப;8y23 உmைமயான 
XறவLவI ெகா[B3I வைர, அைத ஒ4வராN உ>வாhQBெகா>ள :Lயாe. அ08ப;8ைப 
உ>வாhQBெகா>qI ெசயN:ைறைய UளB3வத23 இேதா ஒ4 உதாரணI. ஒ4 ~ட* த*iடI 
இ*ெனா4 ~ட* ஏேதா ஒ4 Uஷய(ைத ேப5யத2காக ஆ()ரமைடTe, ேகாப()N எoTe 
UtQறா0. இரm[ ~ட0க> yoTe ெச*றா_I, அTத ேகாபI எoTeBெகாm[ இ4B3I 
ஆ()ரமாக aைல(e இ4BQறe. ேகாப()* உண0.5 உ>வாhக8பZ[ இ4Tதா_I, அe 
y*ன0 ேவK ஒ4வ0 \e ெவLBகB�[I. § 

ெசwவாx/Sழைம  
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பயp(ள ேயாக+ ெப*வத)Z ேதைவ#பy+ 

அb#பைடக(  

ேம2க()ய நா[க@N இ4B3I பல vTe சமய ஆ5oய0க>, கடl> நIyBைக அNலe மத()* 
அG]டானhகைள ேபா)BகாமN, அ(ைவத )யான(ைத மZ[ேம ேபா)BQறா0க>, ஆனாN அ)N 
ெப4Iபாலாேனா0 இT)யாUN ஒ4 vTe bZLN வள0Bக8பZ[ ேம2க()ய நா[கqB3 
இடIெபய0Tதவ0க>. அவ0கqB3> ேயாக()23 ேதைவ8ப[I வ_வான மதI, கலா.சார 
அL8பைட இ4BQறe. ஆனாN, அவ0க@N பல0 தhக@டI வ4I ேம2க()ய ~ட0கqB3 மத 
கலா.சார(ைத ேபா)8பe இNைல. ஆ.சாரமான vTe சcக(ைத ேச0Tதவ0க> ெப4Iபா_I 
அ)க பாரIபoய :ைறMN க2K(த4Qறா0க>. அ(ைவத ேகாZபா[ ேம2க()ய நா[கைள 
ேச0Tதவ0க@* கவன(ைத ஈ08பதாக இ4BQறe. அத23 வாd:ைறMN எTத மா2ற:I 
ேதைவ8ப[வe இNைல. ¶இ4ைமM*ைமயாக Uளh3I, அ(ைவத(ைத அL8பைடயாக ெகாmட 
)யானhக>, ~ட0கைள உண0l>ள மன)N இ4Te ெவ@ேய ெகாm[ வTதா_I, அைவ 
ெப4Iபா_I அLமனeB3> அைழ(e ெசNQ*றன. இTத அLமன)N தா*, 3[Iப()N aலlI 
&0lBகாண8படாத yர.சைனக> ம2KI ஒ4வரe தi8பZட அகhகாரI ேதா*ற( 
ெதாடh3Qறe. ஒ4 :ைறயான மதI-கலா.சார y*ன; ம2KI பாரIபoய=Bக vTe சமய 
அைம8X இNலாமN, இTத yர.சைனகைள ைகயா>வe கLனமாக இ4B3I. இe ெகாTத@8X 
அ(ைவத )யானhக@* ேநாBக=Nைல, ஆனாN அe ஒ4 Qைள Uைளவாக ேதா*KQறe. 
Uேவகமான 34 தனe ~ட0கqB3 பாரIபoய=Bக vTe கலா.சாரI ம2KI தா0\க 
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ெகா>ைகக@N பM25 அ@BQறா0 ம2KI ெதாடBகaைல ேயாக பM25க>, அேதசமய()N 
ேகாMN வைர:ைற, இைச, கைலக> ம2KI நாZLயI ேபா*றவ2ைறuI க2K( த4Qறா0. 
மன)23> :ைறயான அLuண0l தள(ைத அைம8பத23 இைவ அைன()_I ேத0.5 
ெபறேவm[I. உய0aைல த(eவhக> ம2KI பM25கqB3 க0ம ேயாகI ம2KI பB) ேயாகI 
அ()யாவ5ய ெதாடBகமாக Uளh3Q*றன. ¶3tவாக உZகா0Te )யானI ெச$வதாN, அTத 3t 
ஒ4 தi நப4B3 உதU ெச$ய:LuI எ*பதா_I, அTத தiநப4I 3tlB3 உதU ெச$யலாI 
எ*பதா_I, அe ஒ4 நNல UஷயI தா*. &Uரமான )யானI சI<Bகாரhக> எ*Qற கடTதகால 
ப)lகைள UgBக. ெச$e, yரார8த க0மUைனகைள வ_வைடய ெச$e, அவ2j23 
வைரயKBக8பZட ேநர()23 :*பாகேவ ெவ@8ப[(eQறe. அe ஒ4 ப7ைமB3LN Uைளைவ 
ெகாm[>ளe. ¶7யநல=*j ேசைவ ெச$e, Xகா0 அNலe ஆ()ர=NலாமN, அேதசமய()N ஒ4 
அழகான X*னைகuட* Xகd ம2KI 32ற.சாZ[ ம2KI Uம0சன(ைத ஏ2KBெகா>qI 
மன8பB3வI ஏ2ப[I வைர, யா4I ஆdTத )யான(ைத மZ[I ேம2ெகா>ளB�டாe. ஒ4 பBத* 
இTத aைலைய அைடuI ேபாe தா* அவ0 Qoயா மா0க()N வ_வைடQறா0 ம2KI அe =கlI 
இயNபாக ேயாக மா0க()23 அைழ(e ெசNQறe. அத* yற3, ராஜ ேயாகI ம2KI ம2ற அ)க 
Xiதமான, வ_வான சாதனாBகைள பாeகா8பாக ெச$ய:LuI. ஒ4 ~டi* மனI ம2KI 
நட(ைதMN ஒ4 :ைறயான அL(தள(ைத அைம(தeI, இைவ மன)N வ^ ஏeI ஏ2ப[(தாமN 
|0வெஜ*ம()* க0மUைனகைள 7(தI ெச$Q*றன. ¶க0ம ேயாகI, பB) ேயாகI ம2KI ராஜ 
ேயாக()* ெதாட0.5யான சாதனாBக> ஆQயைவ ஒ4 பாைதMN இ4B3I க2கைள {B3வைத8 
ேபா*றதா3I. :த^N {hக> ெபoய க2கைள {B3Q�0க>. அத* yற3 \m[I அTத பாைதMN 
ெசNQ�0க>. \m[I ெபoய க2கைள காmQ�0க>, ஆனாN :த^N {BQய க2க@N பா) 
அளUN 5jயதாக இ4BQ*றன, {hக> அைதuI {B3Q�0க>. அTத பாைதMN \m[I நடTe 
ெசNQ�0க> ம2KI ெபoயதாக இ4B3I க2கைள {B3Q�0க>, ம2KI பாைத 7(தமா3I வைர 
{hக> இைத ெதாட0Q�0க>. இe ஒ4 7(த8ப[(eI ெசயN:ைற. ¶பாைதMN ெம$8ெபா4ைள 
நாL ெசNபவ0 ெம*ைமயாக, இணBகமானவராக, ந*3 பழகB�Lயவராக ம2KI அேதசமய()N 
உK)யான மனI பைட(தவராகlI இ4Bகேவm[I. அதனாN பB) எ*Qற ெசயNபாZLN 
இ4B3I ச* மா0க()N, இைறவைன அைடuI ேநரான பாைதMN, 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமா3I ேநாBக()N ெவ2j ெபKவத23 ஒ4 அ()யாவ5ய aபTதைனயாக அ*X 
Uளh3Qறe. சகலUதமான ேயாக பM25கைளuI ேம2ெகா>ளலாI, ஆனாN உK)யான மனI 
இNலாதவ0கqB3I, அ()யாவ5ய நNெலாtBகhக@N வ_வாக இNலாதவ0கqB3I அைவ 
பயG>ளதாக இ4Bகாe. அ)கமான த2ெப4ைம, பைகuண0.5 ம2KI பழ3வத23 கLனமாக 
இ48பவ0க> தhகளe இதயhகைள ெம*ைமயாBQBெகா>ள ேவm[I. இைத பB) ம2KI க0ம 
ேயாக()* cலI ெசயNப[(த8ப[Qறe. இTத பM25க> மZ[ேம தi8பZட ஆணவ(ைத 
வ_வாக உ4வாBQ தBகைவ(eBெகா>qI ஆணவ மா0க()N இ4Te ~டGB3 U[தைல 
அ@BQறe. ச* மா0க()2காக ஆணவ மா0க(ைத U[வe கLனமாக இ4B3I, ஆனாN 
கால8ேபாBQN ச* மா0க()* பல*க> அ)கI ெகௗரU8பதாக இ4B3I. ¶பB) இயNபாகேவ 
இ4ைமuட* இ48பதாN, {hக> ஒ4 3j8yZட aைலைய அைடTதeI அைத ஒeBQ ைவBக 



ேவm[I எ*K 3j8yZட 5ல இT)ய 5Tதைன :ைறகளாN பoTeைரBக8ப[Q*றன. ஆனாN 
ஒ4 ~ட* ஒ4 உய0Tத 7யaைனlB3 வTதeI கடl> ம2KI ெத$வhக> \e இ4B3I அ*ைப 
UZ[ U[வ)Nைல. அவனe அ08ப;8X a*KUடாமN அ)க வ^ைமைய ெபKQறe. அவ* 
உணl உmபைத aK(eவ)Nைல, தனe 3[IபI, நmப0க> ம2KI ம2ற ~ட0கqட* 
ெதாட0Xெகா>வைத aK(eவ)Nைல. இைவuI இ4ைமைய சா0Tேத இ4BQ*றன. இTத 
ேகாZபாZைட 5ல ஆ5oய0க> ேபா)BQறா0க> எ*பe உmைம தா*. ஆனாN சoைய  
மா0க()N  அத23 :*X ெசNலாமேலேய அைத தU0(e, "நா* அைத காZL_I 5றTத ம2KI 
வ_வான ஒ*jN இ4BQேற*; நா* அைத ெச$ய ேதைவMNைல" எ*K ெசாNவe ம2றவ0 
ேகாZபாடாக இ4BகலாI, ஆனாN எhகqைடயe இNைல. ¶ைசவ 5(தாTத)N, ஒ4 மiதi* 
ஒtBகhகைள ேமIப[(eI :ய25க@* ெதாட0.5யான aைலகளாக மா0கhக> 
Uளh3Q*றன. அைவ பB) \e அைமய8ெபKI நNெலாtBக()* ஒ4 அL8பைடயாக 
Uளh3Q*றன. க0ம ேயாகI ம2KI பB) ேயாக()* )னசo சாதனாBக> cலI உ4வாBக8ப[I 
:ைறயான பழBக மா)oக> மனI, உடN ம2KI உண0.5க@N இTத அL(தள(ைத 
அைமBQ*றன. ஒ4 ~ட* ேயாக()* உய0aைலக@N ேம2ெகா>qI :ய25MN 
ேதாNUu2றாN, அவ0 சoைய மா0க()N தா* ெப2ற ெவ2jைய எ8ேபாeI நIyM4BகலாI. 
"எனB3 இ8ேபாe ேவதhக> அjl8|0வமாக ெதouI ம2KI நா* அ*ைபuI அ08ப;8ைபuI 
ெவ@8ப[(த ேவmLய)Nைல" எ*K ஒ4வ0 ெசாNவைத ேகZபத23 உmைமMN வ4(தI 
த4வதாக இ4BQறe. ேவதhக> ெசாN_I உmைமகைள :tைமயாக XoTeெகாmடவ0 
எ*Kேம இைத ெசாNலமாZடா0. § 
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பB)  எ*பe 7யaைனU* உZXற aைலB3 வTதைடuI ஒ4 மனaைல ஆ3I. ேகாபம()N 
இ48பவ0க>, ெபாறாைமuட* இ48பவ0க>, பயTe இ48பவ0க>, 3ழ8ப()N இ48பவ0க> 
அ7ர ேலாக()N வாdQறா0க>. அவ0கேள ம2றவ0களe மனஅைம)ைய ெக[(e பguண0ைவ 
சT)BQறா0க>. தhகqBெக*K ஒ4 5jய பாராZைட ெபற உதlI ஆணவ மா0க(eBேக 
அவ0க> இ*GI வரUNைல. தhகளe ெசாTத அைடயாள()N அவ0க> இ*GI பாeகா8ைப 
அGபUBகUNைல. ¶அவ0 "தனB3 ெசாTதமான நபராக," "ெசாTத இட(ைத ேதLBெகாmடவராக" 
இeவைர இ4Tத)Nைல. அவ0க> அ7ர 3ணhகைள ைகயாqI கதைவ :த^N cடேவm[I. 
அவ0க> ஆணவ மா0க()N உK)யாக aைலBெகாmட yற3, உலQ23 இைறவ* அ@(த பoசாக 
தாhக> Uளh3வைத உணர ெதாடh3Qறா0க> ம2KI அத* yற3 அவ0க> ஒ4 ஆ*\க 
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ஆ5oயைர நாடB�[I. அTத ஆ5oய0 அவ0கqB3 க0ம ேயாகI ம2KI பB) ேயாக(ைத 
க2K(தTதாN, தாhக> த2ேபாe>ள aைல அNலe {mடகால()23 இ4Bக8ேபா3I aைலைய 
காZL_I 5ற8பாக, இTத yரபzச()N ஆ*மாBக>, சB)க> இ48பைத அவ0க> 
XoTeBெகா>ள ெதாடh3Qறா0க>. இe நடTe :LTதeI, )4Iப8 ெபற:Lயாத ெசயN:ைற 
ெதாடh3Qறe. அவ0க> தhகளe தi8பZட ம2KI :Lவான ஞாேனாதய(ைத ெபKவத23 
ஆ*\க பாைதMN :*ேனKQறா0க>. ¶க0ம ேயாகI ம2KI பB) ேயாக(ைத ெசயNப[(), 
ஞான()* =கlI உயoய உmைமகைள ப2j ைதoயமாக ேப5ய =க.5றTத ஞாiக> ப2jய 
கைதக>, நமe சா<)ரhகளான ைசவ 5(தாTத சா<)ரhக@N aரIyu>ளன. ஒ4 மாத()N 
இ4B3I நNல நாZக@N அவ0க> &Uரமாக ராஜ ேயாக தப< ெச$ததாக கைதக> 
UளB3Q*றன. இeேவ ேயாக()* கரhக> ம2KI தைல ம2KI உடலாக Uளh3Qறe. ம2ற 
அைன(eI இNலாமN உhகளாN ஒ4 ேயாக(ைத ம2KI ெச$ய:Lயாe. இe ஒ4 ஒ4hQைணTத 
:tைமயாக Uளh3Qறe. ¶~ட0க> ஒ4 ேகாM_B3 &0(த யா()ைர ெச*K, அhேக 
ஸா]டாhகமாக நம<காரI ெச$வைத அnவ8ேபாe பா0()4BQேறாI. ஆனாN ேகாMைல UZ[ 
QளIyயeI, அவ0க> தhக> 3ழTைதகைள க*ன()N அைறவா0க>. அவ0க> தhக> bZL23 
)4IyயeI, தhக> வாdBைக(eைணuட* வாB3வாதI ெச$வe அNலe தhகளe மாமனா0/
மா=யா0 ப2j Xகா0 �Kவைத8 ப2j நமB3 ெதouI. இhேக உmைமயான பB) இ4BQறதா? 
இ8பL இ48பe பB) இNைல. eர)]டவசமாக, இTத ேபா^ நL8ைப 3ழTைதக> {mட 
நாZகqB3 aைனUN ைவ()4BQறா0க>. "அIமா {hக> Uநாயக0 \e அ*X 
ெச_(eQ�0க>, ஆனாN {hக> எ* \e அ*X ெச_(தUNைல" எ*K ஒ4 3ழTைத 
aைன(eBெகாm[ இ4B3I. ஒ4 3ழTைத \e அ*X ெச_(eQ�0க> எ*றாN, அe அtI 
ேபாe, அTத அtைக உhகைள ெதாTதரl ெச$தா_I {hக> அLBகமாZ�0க>. ¶இiைமயான 
3ண:I பB)M* இயNபான ெவ@8பா[I இNலாத ஒ4வ4B3, Uேவகமான 34Bக> ராஜ ேயாக 
உ()கைள க2K(த4வைத ெதாடhகமாZடா0க>. ஒ4வ0 தனe :தலாவe, இரmடாவe ம2KI 
c*றாவe இைச ஆ5oய0க> தனB3 க2K(தTதe அைன(e பாடhக@_I ேத0.5 ெபறாமN, 
5Iெபாi இைசB3tU23 பாLBகZ[வe இNைல. ¶உதாரண()23 நNெலாtBகI இNலாத ஒ4 
~டGB3, &Uரமாக ராஜ ேயாகI க2K(தர8ப[Qறe ம2KI அவ4I ஞான ஒ@M* ஒ4 ெவL8ைப 
கா�I வைரM_I அ)N  &Uரமாக பM25 ேம2ெகா>Qறா0. அத* yற3 அTத ~ட*, 
ம2றவ0கைள காZL_I உய0Tத aைலMN இ48பதாக aைன(eBெகாm[, தனe 
ெப2ேறா0கqட* வாதா[Qறா0, அNலe ஒ4 நmபoடI ேப7I ேபாe கLTeBெகா>Qறா0. அTத 
ெநாLMN, ராஜ ேயாக()* Ug8Xண0U* cலI Qைட(த த3)க> ம2KI பல*க> அைன(eI 
அgTeU[Q*றன. ஏென*றாN அTத க[ைமயான வா0(ைதகளாN உய0aைல 7யaைனU* 
yராண*  5தj த2ேபாe ம2றவ0களe மன)N :*ைப காZL_I அ)க ஆழ()N 
எoTeBெகாm[ இ4BQறe. ராஜ ேயாக சாதனாBகqB3 :*பாக, அ*பான ம2KI கiவான 
3ணI கmL8பாக இ4Bகேவm[I. ¶ஆ*\க UoவாBக()* அL(தளI ம2KI அLaைல8 
பாைறயாக பB) Uளh3Qறe. இiைமயான இயNXட*, நNல 3ண(eட*, பolட* ம2KI 
ந*ெகாைட த4பவராக இ48பவ0 உmைமMேலேய ஒ4 பBதராக Uளh3Qறா0. பB) ேயாக()* 



கZ[8பா[க> ஒ4வைன ~டனாB3Q*றன, ம2KI அTத ஒ4 ~ட* 7யநலம2ற மiதராக 
இ4BQறா0. கZ[8பா[க> பல வLவhக@N இ4BகலாI, பாைதMN பாeகா8Xட* 
:*ேனKவத23, பB) ேயாக()* பலனாக Uளh3I அ*பான மனaைலைய :த^N 
அைடயேவm[I. அத2கான ஆதாரI தiமiதi* ெசயNக> ம2KI அ�3:ைறக@N உ>ளன. 
ஒ4வ0 5வெப4மைன உmைமMN அைன(e Uஷயhக@_I காmQறா0 எ*றாN, அவ0 எ8பL 
ஒ4 பBதராக இNலாமN இ4Bக:LuI? அவ0 உmைமMN க0மUைனM* U)ைய 
XoTeBெகாm[ இ4TதாN, அவ0 எTத ஒ4 சIபவ(தாN ஆ()ரமைடயமாZடா0. இ*ைறய 
அGபவhக> :*ேப உ4வாBக8பZ[UZடன எ*பைத அவ0 அjவா0. இ*ைறய ெசயNக> 
எ)0கால(e அGபவhகைள உ4வாB3Q*றன எ*பைத அவ0 ெத@வாக அjவா0. ஆI, பB) 
ேயாகI எ*பe எNலா 5jய ம2KI ெபoய ஞாேனாதயhகqB3 அL(தளமாக Uளh3Qறe. அ)க 
அ*Xட*, பB)uட*, ப;வாக, X()சா^யாக இ4B3I ~ட0க> 34 தhகqB3 Xiத அ(ைவத 
பாைத, ராஜ ேயாகhக> அNலe க0ம ேயாக()* பாைத எ*K ப;களாக எைத வழhQனா_I 
அவ2ைற |0() ெச$Qறா0க>. § 
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cலாதார()23 �g4B3I ப3)MN இ4B3I 7யaைனU* aைலக@N இ4Te ஒ4வ0 தனe 
பாைதMN பயண(ைத ெதாடh3I ேபாe, மன)N 3ழ8பமாக 5T)B3I ப3)க@N, ேகாபமாக 
இ4B3I சBகரhக@N, மதI எ*பe  ஒ4 cடநIyBைககqட*, வரU4B3I &ைமைய 
எ.சoB3I =கlI ெத@வ2ற ப3)யாக அவ4B3 ெத*ப[Qறe. அjயாைம, 7ய(ைத மைற(தN 
ம2KI த8ெபmண()*  aைலகைள 3jB3I இTத சBகரhகைள, தளhக> எ*KI 
அைழBQேறாI. இைவ உய0aைல சBகரhக> ம2KI அத* ஏt ேலாகhக@* "�daைல 
e4வhக>" ஆ3I. 3ழ8பமான 5Tதைனைய "த*ைன த2கா(eBெகா>qI 5Tதைன" எ*K 
ெசாNலலாI. ஒ4வ* இTத சBகர()23> இ4B3I ேபாe, "நா* ம2KI எனe" எ*Qற 
உண0lக> வ_வாக இ4BQ*றன. அe ெவ@8Xற ேபரா0வI ம2KI உண0.5கைள 
)48)8ப[(eI aைலயா3I. இe தளா(தள சBகர()* அ)0l ஆ3I, இைத "�d aைலB3 
�ேழ", "இட=Nலாத இடI" (தள-ஆதள) அNலe "இ*ைமM* உலகI" எ*K ெமாgெபய0BகலாI. 
cலாதார()23 �ேழ இ4B3I இTத நா*காவe ைமய()N, எe எ8பL இ48yGI ஒ4வரe 5jய 
yரபzச()* பாeகா8பாக 7யaைனl Uளh3Qறe. ¶அவரe 7யaைனl �daைல சBகரhக@* 
ஆழ()N இ48பதாN, அவ0 எ*றாவe ேமNaைலB3 வTதாN, அவ0 7யaைனUN :தலாவதாக, 
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ஆைச ம2KI ேபரா0வ(தாN ஆள8ப[I "5ற8பான �daைல ப3)" ம2KI ஆ*\க அjயாைமM* 
ஒ4 "நNல UஷயI" எ*K ெபா4>ப[I, rதள சBகரமாக Uளh3I ெபாறாைமB3> வ4Qறா0. 
ெபாறாைமM* உண0l தனB3 �ேழ 5TதைனMN 3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(eI சBகர(ைத காZL_I 
உய0Tத 7யaைனl aைலMN இ4BQறe. ெபாறாைம ம2KI 3ழ8பமான 5TதைனB3 அ[(த 
ேமNaைலயாக, cலாதார()23 �ேழ இரmடாவe சB) ைமயமாக Uளh3I, ேகாப()* 
சBகர()23> ெபKI U[தைலயாக Uளh3Qறe. இe Uதால சBகரI ஆ3I ம2KI இைத "வg 
தவjய ப3)," "yol அNலe 3ழ8ப()* உலகI" எ*K ெமாgெபய0BகலாI. ேகாப()23 
அ[(த உய0aைலயாக அ.ச()* சBகர()N �ைழQேறாI, ம2KI ஆ*\க �)யாக a0cலமாB3I 
aைலயான அதள சBகரI எ*K அைழB3I இத23, "அL8XறI இNலாத," "இடI வQBகாத" எ*K 
ெபா4>. ேகாபI அNலe ெபாறாைமைய காZL_I அ.சI ஒ4 உய0aைல 7யaைனவா3I. இTத 
சBகர()N வாdபவ0க> தா*, இைறவ* \e அ*X ெச_(தாமN அவைரBகm[ பயTe 
இ4BQறா0க>. ¶cலாதார()23 �ேழ ஐTதாவதாக இ4B3I சBகரI ரசாதளI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இத23 "XலGண0ைவ அGபU8பe" எ*K ெபா4>. இe உmைமMN 
Uலh3 3ண()* bடாக இ4BQறe. இTத இட()N தi8பZட 7யநலI ஆ)BகI 
ெச_(eQறe. இTத சB) ைமய()N வ_வான 7யaைனlட* இ48பவ0க> ம2றவ0களe 
yர.சைனக> ம2KI ேவதைனக> \e கவனI ெச_(தமாZடா0க>. ¶இத23 �ேழ, நாI ெபய0 
ெசாNலேவ பய8ப[I, "=க8ெபoய �daைல ப3)யான" மஹாதளI இ4BQறe, ம2KI அhேக 
அகhகாரI ஆ)BகI ெச_(eQறe. இe ெநj:ைறய2ற ெசயNக@* உலகமாக Uளh3Qறe, 
ம2KI இhேக =கlI ெகா¢ரமான ெசயNகைள ெச$த yற3I,  32றவா@க> அறேவ 32ற உண0l 
இNலாமN இ48பா0க>. இTத உலQN 5BQM48பவ0கqB3 மனசாZ5 :tைமயாக ெசய^ழTத 
aைலMN இ4B3I. மஹாதள சBகர()N இ48பவ0கqB3 எ)0மைற எmணhக>, மன அt(தI 
ம2KI அjயாைமயாN இ4m[ இ4B3I ம2ற மன8ப3)க> வழBகமான aகdlகளாக இ4B3I. 
இK)யாக 7யaைனU* அLMN "&UைனM* �daைல ப3)" அNலe "ஒtBகம2ற aைல" 
எ*Qற பாதாள சBகரI இ4BQறe, ம2KI இhேக அjயாைம ஆ)BகI ெச_(eQறe. இe 
இரBக=NலாமN அgைவ ஏ2ப[(eI, பg வாh3I, ெகாைலB3 இ*ெனா4 ெகாைல ெச$uI 
உலகமா3I. 7யaனU* இTத ப3)MN இ4B3I வைளTத அ)0lக@N 3@0கா$Te ெகாm[, 
சZட(ைத \KI ெகாLயவ0க> ச2KI ேயா5BகாமN ம2றவ0கைள 5(ரவைத ெச$வா0க>, e@uI 
மனசாZ5 இNலாமN ெகZட எmண(ைத ெவ@8ப[(eவா0க>, தா* சTேதாஷமாக 
இ4Bகேவm[I எ*பத2காக பலவgக@N ம2றவ0கைள e*XK(eவா0க> ம2KI சக மiத0க> 
ம2KI தா* 3jBQ[I எNலா உMoனhக@* உண0.5, மனI ம2KI உடN சா0Tத 
ேவதைனக@N சTேதாஷI அைடவா0க>. பாதாள சBகர()N பைகuண0.5 தைலUo(e 
ஆ[Qறe; ெகZட எmணI ஆ)BகI ெச_(eQறe. இTத ப3)MN இ4B3I அjயாைமMN 
இ48பவ0க> எTத Uத 3jBேகாqI இNலாம_I, இரBகI ம2KI �mணjU23 
சIபTத=Nலாம_I வாdQறா0க>. ¶�daைல சBகரhக> வgயாக ேமேல வ4வe ஒ4 ெப4I 
ேசாதைனயாக இ48பைத நாI பா0BகலாI. ஆனாN ஒ4வ0 பய()* அதள சBகர(ைத கடTe 
ெச*றeI, Uநாயகo* பாத()23 வTதைடTe ஞாபகI ம2KI காரணI, ெத@l ம2KI 



XoTeண0U* உலகhகqB3> �ைழQறா0. 7யaைனU* பயணமாக Uளh3I, UoவாBக()* 
இTத த4ண()N தா*, அவ0 சBகரhக> cலமாக ம2றவ0கைள ப2j 5T)Bக ெதாடh3Qறா0 
ம2KI த*ைன காZL_I ம2றவ0கqB3 அ)க ந*ைமக> ெச$ய :ய25BQறா0. இhQ4Te 
ஆ*\க UoவாBக()* பாைத, :*ைப8 ேபால அ.7K(eவதாக இ48ப)Nைல. �daைல 
7யaைனUN Uழ வா$8X இ4BQறe எ*பைத( தUர, எelI அ.7K(eவதாக இNைல. § 
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ெத$வhக> மiதGB3> இ4B3I இTத சB) ைமயhகqB3 ஒth38ப[(eபவ0களாக 
இ4BQறா0க>. அவ0க> உ4வ()* உZXற ப3)க@N வாdQறா0க>. cலாதார சBகர()23> 
�ைழய Uைழபவ0 Uநாயக0 வgயாக ெசNலேவm[I. ம2KI Uைழபவ0 ம;8Xறா சBகர()23 
:*ேனKI ேபாe, Uநாயக0 அவைர :4க8ெப4மாGB3 அj:கI ெச$e ைவBQறா0. ~ட* 
Uநாயக ெப4மாi* சBகரhக@N 7யaைனl இ4Tத ேபாe வg8பZடைத ேபால, 
:4க8ெப4மாi* அj:கI Qைட(தeI, அவைர தனe ைமயமாகlI :BQயமான கடlளாகlI 
aைன(e வgப[Qறா0. :4க8ெப4மா* மேனாபல()* சBகரமாக Uளh3I ம;8Xறா 
சBகர(ைத  ஒth38ப[(eபவராக இ4BQறா0 ம2KI அத23 ேமலாக ேநரL மனெவt.5 ம2KI 
எNேலா4B3I ெபாeவான அ*y* இரm[ சBகரhக> இ4BQ*றன. :4க8ெப4மா* 
5வெப4மாiடI Uைழபவைர அj:க8ப[(eவத23 :*பாக, அவரe கZ[8பாZLN இ4B3I 
c*K சBகரhக> வgயாக 7யaைனlட* Uைழபவ0 :*ேனறேவm[I ம2KI எNலா 
ேசாதைனக@_I ெவ2j ெபறேவm[I எ*பைத நாI த2ேபாe காண( ெதாடh3QேறாI. 
5வெப4மாi* உலQN இ4B3I சBகரhக@N இ4B3I எm;Bைக ஆK, ஏt எ*K 
ெதாடhQ அத23 ேம_I ெசNQறe. எh3I Uயாy(e இ4B3I 5வெப4மாi* இயNX ம2KI 
எNலா சாரhக@* சாரமாக Uளh3I பர5வ(ைத அGபU(e 5வ(த*ைமைய ெபKவத23, 
Uைழபவ0 5வெப4மாi* உலQN இ4B3I அைன(e சBகரhக> வgயாக இ*GI 
ெசNலேவm[I. ¶5வெப4மா* \e அ)க அ*X ெச_(த Uைழபவ0, 5வெப4மாi* ந[aைல8 
ப3)ைய அைடவத23 அவரe தi8பZட ப3)ைய கடTe ெசNலேவm[I ம2KI இதனாN தா*, 
அவ0 இK)யாக பர5வ(ைத UZ[ ெவ@ேய வ4I ேபாe, உmைமMN aஜமான பBதராக 
இ4BQறா0. அவ0 ஒ4 உmைமயான ஒ4ைமவாத ஆ()கனாக இ4BQறா0. இ4ைமயாக இ4B3I 
உலQN, கடl> நIyBைகேய இ4ைம தா*. கடl> நIyBைக மiதi* மனeட* அ)க 
இணBக(ைத ெப2றe, ம2KI அTத மனeI இ4ைம தா*. ஆனாN ஒ4ைம எ*பe மனைதேய 
கடTe இ4BQறe. ஒ4ைம எ*பe காலம2K, உ4வம2K ம2KI பரெவ@uI இNலாமN 
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இ4BQறe. உmைமயான ஒ4ைமைய மனதாN XoTeBெகா>ள :Lயாe. ஆனாN மன)23 அe 
இ4BQறe எ*பe ெதoயாe. ¶ஒ4 ~ட* த*ைன a�y(eBெகாmடeI, ெத$வhக> அவ0 \e 
கவனI ெச_(த( ெதாடh3Qறா0க>. cலாதார()23 ேமN இ4B3I சBகரhக> வgயாக நாI 
ெசN_I ேபாe, நாI ஒ4 கடlைள சT)BQேறாI. cலாதார()23 �g4B3I சBகரhக> வgயாக 
ெசN_I ேபாe, நாI ஒ4 அ7ரைன சT)BQேறாI. ஒnெவா4 உய0aைல சBகரI உைடuI 
ேபாeI, ஒ4 கடl> ேதா*KQறா0. cலாதாரI )றTe அத* வgயாக சாZ5 வ4Qறe, ம2KI நாI 
Uநாயகைர சT)BQேறாI. நாI அ.சI ம2KI ேகாப(ைத அGபUB3I ேபாe, அ.சI ம2KI 
பய()* அ7ர0கைள சT)BQேறாI ம2KI அவ0களாN பா)Bக8ப[QேறாI. 3ழ8பமான ம2KI 
7யநல 5Tதைனைய a0வQB3I சBகர()N, அTத உலைக ஆqI அ7ரைர சT)BQேறாI ம2KI 
அவராN பா)Bக8ப[QேறாI. அத23 �g4B3I 5jய )4Z[, ேமாசL ம2KI ெகா>ைள, yற0 
ெபா4ைள ைக8ப2KI ெபoய )4Z[, ெகாைல ம2KI வ*:ைற சா0Tத சBகரhக@N இறh3I 
ேபாe, அTத ப3)க@N இ4B3I ெதாgN வN_ன0கைள சT)BQேறாI. ஒnெவா4 சBகர:I 
தனe தi8பZட உZXற ம2KI ெவ@8Xற அ)கார அைம8Xட*, 7யaைனU* ஒ4 உலகமாக 
இ48பதாN, எ8ேபாeI உZXற ெத$வhக> ம2KI ெவ@8Xற ெத$வhக> இ4BQறா0க>. ¶ஒ4 
சBகரI எ*பe ஒ4 உலகமாக ம2KI 7யaனU* ஒ4 மmடலமாக Uளh3Qறe. ஒnெவா4 
சBகர(eடGI ெதாட0Xைடய 7B3ம உதUயாள0க> ம2KI �ல ப3) உதUயாள0க> 
இ4BQறா0க>. 7யaைனU* இTத மmடலhக> ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடயைவ. மனதளUN 
ஆேராBQயமாக இ4B3I ஒ4வ0 ஒேர சமய()N, 7மா0 c*K சBகரhக> அNலe மmடலhக@N 
ெசயNபாZLN இ4BQறா0. &Uர மனநல yர.சைனMN இ48பவ0, 7யaைனU* ஒ4 
மmடல()N மZ[ேம இ48பா0 ம2KI அTத மன)* ப3) அNலe சBகர()23 ெவ@ேய தனB3 
நடB3I Uஷயhகைள அவராN எ)0ெகா>ள :Lவ)Nைல. ¶ஒ4 3j8yZட உலக(ைத ேச0Tத 
கடl> அNலe அ7ரGட* ஏ2ப[I சT)8X, எ8ேபாeI ஒ4 உண0l>ள சT)8பாக இ4B3I, 
ஆனாN உhகளாN கடl> அNலe அ7ரைர எ8ேபாeI பா0Bக:Lயாe. அவரe இ48ைப 
கmL8பாக உணர:LuI. ஏதாவe ஒ4 அைடயாளமாக Uநாயக0 அNலe 5வெப4மாi* 
உ4வ8படI ேதா*றB�[I. த2ேபாe பல0 5வ(த*ைமைய ஏ2KBெகா>qI U48ப(eட* 
இ4BQறா0க> ம2KI அவரe உ4வ8படhக> cலI அவைர காmQறா0க>. &Uரவா)க> 
தhகளe அ7ர ெத$வhகைள தhகளe e8பாBQhக>, ெவLம4Teக> ம2KI ம2ற ஆuதhக@N 
காmQறா0க>. க^uக()* இTத த4ண()N, 7யaைனU* அைன(e aைலகqI 
)றTதெவ@MN உ>ளன. ப)னா*3 சBகரhகqI இTத |=MN ஏதாவe ஒ4 வgMN ெவ@8பZ[ 
இ4BQ*றன. |=MN இe =கlI கLனமான ேநரI, ம2KI அேதசமய()N ஆ*\க 
UoவாBக()23 உகTத த4ணமாக Uளh3Qறe.§ 
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வள;/க#பySற.  

ஒ4வ0 cலதார()* �g4B3I சBகரhக@N இ4Te 7யaைனUN ேமேல வTதlட*, பB)B3 
அL(தளI அைமBக8ப[Qறe, ம2KI அத* yற3 )யான()* cலI மன)* Xiதமான ப3)க> 
வgயாக ெசNவe 7லபமாQறe. ஏென*றாN அ08ப;8X தைடகைள {BQU[Qறe. அ*X 
ெச_(eபவ0கqB3 இைடேய ெதாட0X ெகா>வe 7லபமாக இ4B3I. ஒ4 ேகாM^* \e 
பயபB)uI, அ)N இ4B3I ெத$வhக> \e அ08ப;8XI இ4B3I பBதனாN அhQ4B3I 
ெத$வhகqட* 7லபமாக ெதாட0Xெகா>ள :LuI. பB) ேயாகI எ*பe 7யaனU* உடN, 
மனI, உண0.5 ம2KI ஆ*\கI சா0Tத எNலா aைலக@_I அ*X இ48பதா3I. பB) ேயாகI 
நIைம )48)8ப[(eQறe. பB) ேயாக()N, அ*y* cலI ெத$வ(eட* இைணTe இ4B3I 
ேபாe, )யானI இயNபாக வ4Qறe, ம2KI ஒ4வ0 "தனB3> 7லபமாக உய0aைலகைள" 
அைடய:LQறe. அ*y4B3I இட()N தைடகqB3 இட=Nைல. ¶பB) ேயாக(ைத பM25 
ெச$வத23 ெப4Tதைடயாக சTேதக8ப[I, அவநIyBைகu>ள, அjl>ள மனI Uளh3Qறe. 
சTேதகI ம2KI நIyBைகM*ைம இதய(ைத இKக.ெச$e, மனைத 3Kக.ெச$Qறe. இTத 
aைலMN இ48பவ0களe இதயI கiTe, பதZடமான அjவா2றN தள0வைடuI வைர, அவ0களாN 
:tைமயான ~டனாக :Lயாe. தhகqB3 ெதoTத ஒnெவா4வைரuI சT)(e, அவ0கைள ஒ4 
இைறவனாக வgபZ[, ேவ2Kைம அக2KI சாதனாைவ அவ0க> |0() ெச$யேவm[I. இTத 
சாதனா  )யான()* cலI ேம2ெகா>ள8ப[Qறe. அTத ~ட* ஒnெவா4வைரuI சT)B3I 
ேபாe, அTத நபo* :க(ைத தனB3 :*பாக ெகாm[ வTe, பாச=3 எmணhக> ம2KI 
yராண()* ஆ5கைள அG8பேவm[I. இ4வரe இதய()_I அ*X ேதா*KI வைர, இைத 
ெதாட0Te ெச$eBெகாm[ வரேவm[I. இTத சாதனாைவ ெச$e :L(த yறேக, இதய()N 
பB) மலர( ெதாடh3Qறe. பB) மல0வதாN இதயI கiTe, அjவா2றN தள0வைடQறe. 
¶உhக> உடN வgயாக பB) ம2KI அ*y* சB) பா$Te ெகாmL4B3I ேபாe, )யானI 
ெச$வe 7லபமாக இ4BQறe. {hக> |0வாhகhகைள ெச$யேவmLய அவ5ய=Nைல. 
:*�ZLேய {hக> உய0aைல சBகரhக@N ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQ�0க>. பB) 
அGபவI yராண சB)கைள �daைல சBகரhக@N இ4Te ேமNaைல சBகரhகqB3 அைழ(e 
ெசNQறe. ஆனாN {hக> தi8பZட, வ38Xவாத, ேத5ய அNலe ச0வேதச Uேராத(eட* 
வாdQ�0க> எ*றாN, )யான()23> �ைழவe உhகqB3 கLனமாக இ4B3I. yராணாயாமI, 
ஆழமாக கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eதN, இதயI ம2KI ெதாmைட சBகரhக> வgயாக yராண 
சB)கைள உய0(eவe ேபா*ற |0வாhகhக> அைன(ைதuI கவனமாக ெச$யேவm[I. அத* 
yற3 ெமeவாக உZXற பB) aைறlெபKQறe, ம2KI அ*y* அ)0ைவ உணர( 
ெதாடh3QேறாI. இத23 கால அவகாசI ேதைவ8ப[I.  ¶ப(மாசன()N அம0TeBெகாm[ 
உZXறமான பB)uட* yராண சB)கைள உய0(eI :ய25 ெசயNப[(eவத23 {mடகாலமா3I, 
ம2KI அ)க )48) அ@8பதாகlI இ4Bகாe, ஆனாN அத23 ப)லாக, பB)M* ெவ@8Xறமான 



ேயாக()* cலI இTத |0வாhக ப;கைள ேகாM^N இ4Te ெகாm[ ெச$வைத, ைசவ 
5(தாTத(ைத கைட8yL8பவ0 =கlI எ@ைமயாக ெச$e :LBQறா0. அேத சமய()N, 
ேகாM^N வgப[I ேபாe பB) ேயாக()* cலI �daைல சBகரhக@N இ4Te உய0aைல 
சBகரhகqB3 உய0(eவe எ@ைமயாக ம2KI இயNபாக இ48பதாகlI, Xiதமான 
சTேதாஷ(ைத த4வதாகlI இTத 5TதாTத(ைத கைட8yL8பவ0க> க4eQறா0க>. ¶உhக> 
ச:தாயB 3tUN உ>ள 5ற8பான பBதைர ேத0Tெத[(e அவைர y*ப2Kவேத, பB) ேயாக(ைத 
க2KBெகா>வத2கான 5றTத வgயா3I. {hக> பB) ேயாகI ப2j பL(e, அைத அjl8|0வமாக 
XoTeBெகா>ளலாI ம2KI அe உhகqB3 எ8பL பயG>ளதாக இ4B3I எ*பைத {hக> 
க2KBெகா>ளலாI. அ)N எTத சTேதக:I இNைல. ஆனாN :e3(தmLN ேமNaைலB3 
ெசN_I பாைதMN :*ேன2றI ெபKவத23, ஒ4 ச:தாய 3tU* அhக()னராக இ48பe 
:BQயமாQறe. 3t தiநப4B3 உதU ெச$Qறe, ம2KI அTத நப4I 3tU23 உதUகரமாக 
இ4BQறா0. ஒnெவா4 ச:தாய 3tU_I ஒ*K அNலe இரm[ உmைமயான பBத0க> 
இ4BQறா0க>. அதனாN பB) ேயாக(ைத க2KBெகா>வத23, அவ0க@N ஒ4வைர 
y*ப2Khக>. {hக> இ*ெனா4வரe ெசயNக> ம2KI அ�3:ைறகைள நகN ெச$வதாN, 
இe உhகைளேய மறB3I aைல ஏ2ப[I. {hக> ேத0Tெத[(தவ0, வாdBைகM* ம2ற 
Uஷயhக@N உhகைள காZL_I 3ைறவான தரaைலMN இ4BகலாI. ஆனாN ெத$வ(ைத 
அ�3I ேபாe உmைமயான ப;l, ெபாKைம ம2KI :tைமயான அ08ப;8X இ4TதாN, 
{hக> அவைர8ேபால இ4hக>. {hக> இ*ெனா4 vTe 3tைவ ேச0TதாN, இ*ெனா4 
ேகாMN அNலe ச(சhக 3tைவ அ�QனாN, அhQ4B3I இ*ெனா4 உmைமயான பBதைர 
ேத0Tெத[(e அவைரuI y*ப2Khக>. இeேவ பB) ேயாக(ைத க23I வgயா3I. சcக()N 
இ4B3I எNலா Uஷயhக@_I :ைறயான தi8பZட, கலா.சார ஒtBகI பB) ேயாக()23 
:BQயமாக இ48பைத8ேபால ைசவ உணl உmபeI :BQய அhகI வQBQறe. yரபzச()N 
ம2KI தனB3> இ4B3I ெத$வ(ைத பB) ேயாQ எ8ேபாeI aைனUN ைவ()4Bக, ைசவ சமய 
கலா.சார:I உK)யான வாd:ைறuI உதU ெச$Qறe. அ*X ெச_(eவத23 தைட ஏeI 
இNலாதவ0களாN, எNேலாo* உ>qI எ@தாக இைறவைன காண:LuI. § 

ஞாo)*/Sழைம  

பாட+ 147 

தZ"ய)ற  

அ;#ப�#$  

உZXறமான வgபா[ எ*K நாI எைத 3j8y[QேறாI? நாI ெவ@8Xற வg8பாZLN நமe இரm[ 
கmக> ம2KI நமe �ல நரIX மmடலI cலமாக, கடlைள பா0(e அவ4ட* 
ெதாட0XBெகா>ள UைழQேறாI. நாI அவரe தoசன(ைத ர5(e, அவரe சB)ைய உண0QேறாI. 
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ஆdTத )யான()N, ெவ@8Xற வgபா[ உ>ேநாBக(eட* உZXறமாBக8ப[Qறe, ம2KI 
இைறவைன நமe c*றாவe கm cலமாக பா0(e ம2KI நமe உ>ள()* நரIX மmடலI 
cலமாக எh3I பரUM4B3I இைறவi* த*ைமைய உணர :ய25BQேறாI. பB)ைய 
உZXறமாB3வைத காZL_I ெவ@8XறமாB3வe =கlI 7லபI. ஆனாN ெவ@8Xற பB)ைய :t 
aைறவாBQயeI, எTத aK(த:I இNலாமN பB)ைய உZXறமாB3வe எ@தாகlI இயNபாகlI 
இ4B3I. இe �()யானeI, ெப4Iபா_I ஆணவ மா0க(ைத ேநாBQ அைழ(e ெசN_I 
ேயாக()* =கlI க[ைமயான தைடக> ம2KI {mடேநரI ேதைவ8ப[I ேயாக8பM25க>, 
பாைதMN இ4Te UலQBெகா>qI. ¶வgபாZைட உZXறமாB3வத23, |ைஜ :LTத y* 
ெத$வ()* :*பாக உZகா0TeBெகாm[, உhக> உடைல 72j இ4B3I yராண சB)க> 
அைன(ைதuI உhகqB3> இt(eBெகா>qhக>. அத* yற3 அTத சB)கைள 
:e3(தmLN இ4Te ேமNேநாBQ தைலB3> இt(eBெகா>qhக>. இe மனI ம2KI 
c.5* cலI ெசயNப[(த8ப[Qறe. இைத =கlI எ@ைமயாக ெசயNப[(தலாI. ஒ4வ0 
க0மUைன ெதாட0பான ஒ4 :BQய 7ழ25M* :LUN இ4B3I ேபாe, இe =கlI எ@தாக 
இ4B3I. ேகாM^N |ைஜ நைடெபKI ேபாe, இைறவ* \e ஏ2ப[I yரப() எ*Qற 
aபTதைனய2ற அ08ப;8y* பB), அ=0த(ைத Ug8பைடய ெச$Qறe. அ=0தI எ*பe சக<ர 
சBகர()N இ4Te வ4I இiைமயான சாரI ஆ3I. அe ெத$வ(eட* yைணB3I �க(தL 
ஆ3I. ேகாMN வgபா[ :LTதeI உhகைள ப(மாசன()N அம0()Bெகா>qhக> ம2KI 
வgபாZL* ேபாe உhகqB3 இைறவ* \e இ4Tத உண0.5கைள உ>வாhQBெகா>ள 
ெகாmடாN மZ[ேம ேபாeமானதாக இ4B3I. தனe அக(eB3> yைணBக8பZ[ இ4B3I 
ேயாQ, தனe மmைட ஒZLN இ4Te உடN :tவeI பா$Te ஓ[I அ=0த(ைத சTேதாஷமாக 
அGபUBQறா0. உய0aைல சBகரhகைள Ug8பைடய ெச$e, பாeகா8பான பாைதMN அTத 
Ug8Xண0ைவ தBகைவ(eB ெகா>ள U4IXI ~ட0க>, தhகைள உK)யான 
பBத0களாBQBெகா>ள :tைமயான ஈ[பாZ[ட* இ48பா0க>. அத* yற3 clலQ_I 
இ4B3I ெத$வhக>, தhக> இதயBகதlகைள )றTe அவ0கைள ஆ~0வ)8பா0க>. 
¶இைத8ேபா*ற aபTதைனய2ற அ08ப;8ைப க2பைன ெச$வe கLனமாக இ4Te, ஆனாN அe 
தனe பாைதM* அ[(த பLயாக இ48பைத உண0தவ0கqB3 எனe அjlைர எ*னவாக 
இ4B3I? ஒnெவா4 வ4ட:I &0(த யா()ைர ெசN_hக>, )ன:I |ைஜ ெச$uhக>, )ன:I 
சா<)ரhகைள பLuhக>, வாரI 3ைறTதபZசI ஒ4 :ைற அNலe அLBகL ேகாMN ெசNQற 
பzச a(ய க0மாBக> எ*Qற இTத ஒtBகhகைள aைறேவ2Khக>. இeேவ ைசவ 5(தாTத 
சாதனாU* அL8பைடயா3I. ¶ஆனாN இ*ெனா4 XறI, அவ0 நNெலாtBகhகைள உ4வாB3I 
இயமhக> ம2KI aயமhகைள aைறேவ2றUNைல எ*றாN, அவராN பzச a(ய க0மாBகைள 
aைறேவ2ற :Lயாe. பB) ேயாக()N நாI ெவ2j ெபKவத23, நாI நNெலாtBக(eட* 
இ4Bகேவm[I. அதனாN ெதாடBக()N இ4Te ெதாடh3hக>. :ைறயான எmணI :ைறயான 
ேப7I சB)ைய உ4வாB3Qறe, ம2KI அe :ைறயான ெசயைல �m[Qறe. த0மI, க0மUைன, 
ஸIஸாரா ம2KI எh3I பரUM4B3I கடl@* த*ைம ப2jய XoTeண0U* cலமாக 
:ைறயான எmணI ேதா*KQறe. இைத ந*றாக XoTeBெகாmடாN, அe ~டGB3 தவறான 



எmணhக> ேதா*Kவத23 அGம) அ@8ப)Nைல. அவ4B3 :ைறயான எmணI, ம2KI 
:ைறயான ேப7I )ற* ம2KI ெசயN இயNபாக y*ெதாட0Q*றன. ¶ைசவ 5(தாTதI 34U* 
Xகd பாL ஒ4 மாணவ* எ8ேபாe தயாராக இ4BQறேரா அ8ேபாe 34 ேதா*Kவா0 எ*K 
ெசாNQறe. பB) ேயாக பM25க@* ேபாe 5BகNகைள சT)B3I ~டoடI, ஒ4 34வானவ0 
எ8ேபாeI த0ம(ைத வ^uK()Bெகாm[ இ48பா0. அவ0 ெதாடBக()N நட()ய பாடhக> \e 
கவன(ைத )48Xவா0, ஏென*றாN மாணவனாN அTத ெதாடBக பாடhக@N ஒ*K அNலe 
பலவ2ைற ெத@வாக XoTeBெகாmL4Bக :Lயாe. ஒ4 ~ட* பzச a(ய க0மாBக> அNலe 
இயமhக> ம2KI aயமhகைள y*ப2றUNைல எ*றாN த0மI, க0மUைன, ஸIஸார ம2KI 
5வ(தனைம ெதாட0பான ப3)க@* Xiதமான XoTeண0ைவ கmL8பாக வ_8ப[(தேவm[I. 
¶ேமIபZட ஆ*\க UoவாBக()2கான தi8பZட பM25க@N கடl>, ெத$வhக> ம2KI 
34lB3 :*பாக :t உட_I தைரMN ப[IபLயாக, :கI �d ேநாBQuI, ைககqI காNகqI 
ந*றாக {ZLBக8பZட aைலM_I த*ைன :tைமயாக அ08ப;8பe ஒ4 அhகமாக 
Uளh3Qறe. இe சம<Q4த()N yர;பாத எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI "தைரMN 
ந*றாக ப[IபLயாக வணh3தN" எ*பe இத* ெபா4>. பB)uட* இ48பவ0க> எைத 
அ08ப;BQறா0க>? இTத ெசய^னாN அவ0க> தhகளe �daைல சB)கைள ேமNaைலB3 
த4Qறா0க>. அ)N ஐBQயI ஏ2பZ[, ஒ4 yைண8X உmடாQறe. ஒ4வ0 இTத பாரIபoய=Bக 
Xiதமான ெசயைல ெச$e, உmைமயான yரப()ைய Ug8பைடய ெச$தeI, :e3(தmL* 
அL(தளமாக Uளh3I cலாதார சBகர()N இ4Te �daைல சB)க>, :e3(தmL* 
ேம^4B3I ஆK சBகரhக> வgயாக பL8பLயாக உய0Te தைலM* ேமNப3) வgயாக 
ெவ@வ4வைத எ@தாக காண:LuI. அL(தள சB)க@N ஏ2ப[I இTத உ4மா2றேம "நமB3 
ம2KI நாI," ஒ4hQைண8X, பாeகா8X, ஒ2Kைம எ*Qற ஆ*\க சB)கqB3> ேமாதN ம2KI 
எ)08X, "எனe ம2KI உனe," ம2KI "{ ம2KI நா*," yol, பாeகா8y*ைம ம2KI 
ஒ2KைமM*ைமைய உ4வாB3Qறe. ¶கடl>, ெத$வhக> அNலe 34U* உ4வ()23 
:*பாக உடN :tவeI ந*றாக தைரMN ப[IபLயாக ம2KI ைகக> ந*றாக {ZLBக8பZட 
aைலMN, �daைல சB)கைள :tைமயாக அ08ப;(தeI, அTத சB)க> ~டo* உய0aைல 
சBகரhகqB3> சரணைடQ*றன, ம2KI அe "நமB3 ம2KI நமe," "நாI ம2KI ஒ4ைம," 
ம2KI yoBக:Lயாத அ*y* 7யaைனlB3> �ைழTe, தhகளe தi(த*ைமைய தiயாக 
இNலாமN, ம2ற அைனவ4டGI பQ0Tத ஒ4ைமைய ேகா4I ேபo*பமான த4ணமாக 
Uளh3Qறe. அத* yற3 இTத உ4மா2றI ெப2ற பB)மா*களாN ஒnெவா4 நாqI, ஒnெவா4 
வ4ட:I ம2றவ0கைள ேமIப[(தlI, த*ைன 72j ப;XouI சB)கைள இணhக.ெச$யlI 
:LQறe. இTத yரப() எ*Qற :tைமயான அ08ப;8ேப 5(தாTத()* ெபா4> ஆ3I. 
இeேவ ேவதாTத()* உmைமயான ெபா4> ஆ3I. இTத இரmL* ேச0Bைக, ம2KI :*ன0 
3j8yZடைத ேபால yரப()ைய Xiதமாக பM25 ெச$வதாN, Xiத பாைத ப2j உைரக>, 
ெசா2ெபாglக> ம2KI Uவாதhகைள ேகZகாமN, ேவத த(eவமான ேவதாTத()* ஆழமான 
அ0(தhகைள ெவ@Bெகாm[ வ4Qறe. எனe ச234 ஒ4:ைற, "cடேன, அைவெயNலாI 
X(தகhக@N இNைல” எ*றா0.§ 
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y*ப2KQறா0க>. இe =கlI yரபலமான பாைத எ*ப)N சTேதக=Nைல, ம2KI இத2ெக*K 
பmLத0க> ம2KI 34Bக> இ4BQறா0க>, ம2KI அவ0க> ெவ@8Xற அகhகார()2கான 
பாைதைய எ8பL ேமIப[(eவe, உலக8ப2jN எ8பLேமIப[வe, நா*, எனe ம2KI 
எ*Gைடயe எ*Qற :IைமMN எ8பL ேமIப[வe, எ8பL 7ய-ஈ[பாZைட ேமIப[(eவe 
எ*பைத க2K(த4Qறா0க>. ஆனாN 5ல பmபZட ஆ*மாBக> y*ெதாட4I இTத பாைத, 
இK)யான பாைத இNைல. 5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I பாைதMN கவன=Nலாத பய;க@* 
ஆ0வ(ைத �m[Qற பல 72K8பாைதக>, ப[3gக> ம2KI )ைச)48பhக> இ4BQறe 
எ*பைத Uைழபவ0க> ெதoTeBெகா>வe :BQயமாQறe. இTத )ைச)48பhக> இ4BQறe 
எ*பைத அவ0 ெதoTeBெகாm[, நா* த2ேபாe அவ2j* \e எ.சoBைகயாக இ48பைத8 
ேபால, Ut8Xண0lட* கவனமாக ம2KI  =கlI ஜாBQரைதயாக இ4Bக ேவm[I. ¶இ)N 
ஒ*ைற நா* ஆணவ மா0கI அNலe த*:ைன8y* பாைத எ*K அைழBQேற*. இe ஒ4 
பா0மபoயமான பாைத இNைல எ*றா_I, ஆனாN இTத பாைத ந*றாக பயனப[(த8பZ[>ளe 
ம2KI எNலா மiத பாரIபoய()_I ந*3 பo.சயமானe. இைத8ேபா*K பாரIபoயI சாராத 
c*K பாைதக> இ4BQ*றன எ*K ெசாNலலாI, அைவ: ஆணவI, க0மI ம2KI மாைய ஆ3I. 
ஒ4வ0 ஞாேனாதய பாைதMN :*ேனKI ேபாe, ஆ*மா \e தhகqB3 இ4B3I yL8ைப, 
:தலாவதாக க0மI ம2KI மாைய எ*Qற இK) இரm[ தைளக> 3ைறBக ெதாடh3Q*றன. 
தைடக> த;uI ேபாe, தiநப0 அகhகார()* அைடயாளமாக Uளh3I, "நா*," "எனe" ம2KI 
"எ*Gைடயe" ப2jய எmணhக> Uலக(ெதாடhக ேவm[I, ஆனாN ெப4Iபா_I அ8பL 
நட8ப)Nைல. க0மI ம2KI மாைய Uலக( ெதாடhQயeI, ெப4Iபா_I ஆணவI 
வ_வைடTeBெகாm[ ெசNQறe. ¶மாய மா0க()* அjயாைமைய ேபா*K, அjயாைம எ*Qற 
மாெப4I கட^N ஒ4 5jய பட3 3)8பைத8 ேபா*K, க0ம மா0கI எ*பe கடTத கால()* 
Uைனக> ம2KI எ)0Uைனக@N ஆ*மா :tைமயாக 5BQM4Te, X)ய க0மUைனகைள 
Uைரவாக உ4வாB3வாதN, தi8பZட அைடயாளI அNலe த*:ைன8ைப 5jeI 
அGபUBகாமN இ48பதா3I. இTத மா0க(ைத ப2j vTe சா<)ரhக> மைற:கமாக 
ேப7Q*றன, இ4Tதா_I எNலா :iவ0கqB3I இத* இiைமயான கவன.5தறNகைள8 ப2j 
ெதoTe இ4Tதe. க0மUைனைய எ8பL ெதoTeBெகா>வe, த0ம(ைத எ8பL 
ெதoTeBெகா>வe, அNலe அ[(e அ[(e அGபவhக> ஆ0வ(eட* அவ0 \e );Bக8ப[I 
ேபாe அைத எ8பL ெதoTeBெகா>வe எ*Qற அjயாைமM* yLMN இ4B3I ஆ*மாlB3 
:*பாகேவ இe இ4BQறe. இTத aைலMN க0மUைனக> ம2KI மாையM* yLMN ஆ*மா 
இ48பதாN, XறBக;B3I )றைமகைள ெப2K இ4BQ*றன. அ)N ெச*ற yற3 அTத 
)ைச)48பhகைள XறBக;(e, அவ2ைற கடTe ெசNலேவm[I. ஒ4 ��Bகமான )48பI 
ம2KI ஒ4 உK)யான :Ll, கவைலuட* இ4B3I ஆ*மாைவ, தi8பZட அைடயாள()* &Uர  
பாைதயான, ஆணவ மா0க()N ெகாm[ வ4Qறe. இTத த4ண()N "ஆI! நா* இTத |=MN 
தiநபராக, அைனவரe உoைமuட* இ4BQேற*. நா* அGபவ()* yLMN இNைல ம2KI அe 
எ*ைன இi ~mட:Lயாe. அGபவ(ைத மா2jயைமBக :LTத, X)ய அGபவ(ைத எனB3I 
ம2றவ0கqB3I உ4வாBக :LTத, கZ[8ப[(eபவராக இ4Bக :LTத, அTத ஆ*மாவாக நா* 



இ4BQேற*.” ¶அத* yற3 நா* உண0தலாக மாKQறe ம2KI 5லசமயhக@N க0மUைன 
ம2KI மாய பாைதM* :LவாகlI அைமQறe. =கlI :BQயமான தi8பZட அைடயாளமான 
நா* அ)கமாக வ_வைடவதாN, 5jய ம2KI 3KQய "ஆ*மாU*" உண0தலாக மாKQறe, ம2KI 
ஆ*\க பாைத அNலாத இTத  சாIபN aற8பாைதைய ேதLBெகாmடவ0கqB3 இe ெபoய 
ம2KI உmைமயான ஆ*மாவாக ெதoQறe; ஆனாN க0மUைன ம2KI மாயா மா0கhக> 
அjயாைமM* பாைதகளாக Uளh3Q*றன. ஆI, ஆணவ மா0கI எ*பe ஒ4 உmைமயான 
மா0கI, ம2KI அe உmைமMN ஒ4 5Bகலான வgயாக Uளh3Qறe. ¶ஆணவ(ைத UளB3வe 
கLனமாக இ4BQறe ஏென*றாN ஒ4 வா0(ைதைய Uைரவாக ெசாN^U[வதாN  ஒ4 
ேகாZபாZைட மறTe UடலாI. ஆணவI எ*Qற த*:ைன8X, ஒ4வரe  தi8பZட அைடயாளமான 
ஆ*மாைவ கm[yL(e, அைன(e நbன ேத$வழB3க@N இ4Te அjவா0Tத U[தைல 
ெபKவதா3I. ~ட0கqB3 சoைய மா0கI, Qoைய மா0கI, பB) ேயாகI ம2KI ராஜ ேயாக()N 
உதU ெச$eBெகாm[ இ4Tதேபாe, ஆணவ மா0க(ைத UளBகேவmLயe :BQயI எ*K 
எனB3 ேதா*jயe. எ)0மைறைய ேந0மைறயாN ஈ[ெச$uI ேபாe, ேந0மைற ந*றாக 
UளBக8ப[Qறe. அjயாைமM* Xiதமான சாரI எ*ன, அe எhQ4Te வ4Qறe, அத* 
பmXக>, நIyBைகக> ம2KI ெசயNேநாBகhகைள XoTeBெகாmடeI, ஞான()* 
உய0aைலக@N இ4Te வ4I த0மI ம2KI :B) ெபKவத2கான நாZடhகைள அe ந*றாக 
UளB3Qறe. 5ல சமயhக@N ஆணவ மா0க()N இ48பவ0க> தhகைள ேயாக மா0க()N 
இ48பவ0களாக aைன(eBெகா>வைத நIமாN பா0Bக:LQறe. ¶ெதாடh3வத23 ஒ4 
இட=NலாமN நIமாN :*ேனற :Lயாe. எNேலா4I ஒேர இட()N இ4Te ெதாடhQனாN தா* 
பTதய()N ெவ2j ெபற:LuI. வாdBைகM* நா*3 ஒtBக ெநjகளான த0மI, அ0(தI, காமI, 
:B) எ*Qற 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N ஒ*றான :B)ைய ேநாBQ :*ேனKI வாdBைக 
பாைதMN நாI எhQ4BQேறாI எ*பைத ெதoTeBெகா>வத23, உmைமMN ஆணவI எ*றாN 
எ*ன, அ0(தI ம2KI காமI எ*றாN எ*ன, ம2KI த0மI ம2KI இK) இலBகான :B) 
ெபKவைத த[8பத23 ஆ*மா \e அவ2j23 இ4B3I yL8y*  வ^ைம ப2jய  அjயாைமயாN 
நாI ஏமாறB�டாe. § 
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1ய அ/கைற, 

தIpo; கா#$  

ஆணவ மா0க()N இ48பவ0க> சமய நIyBைகuட* இ48ப)Nைல, ம2KI சமயI சா0Tத 
aகd.5க@N பh3ெபKI ேபாe, ைகையBகZLBெகாm[ ெவ@ேய பா0(eBெகாm[ 
இ48பா0க>. அவ0களe உண0.5க> தhகqB3, தhகளe ெந4Bகமான 3[IபI ம2KI பய* 
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த4பவ0களாக இ4TதாN நmப0க> \e மZ[ேம இ4B3I. 7யநலI ம2KI ேபராைச அவ0களe 
வாd:ைறைய UளB3I இரm[ வா0(ைதகளாக இ4B3I. அவரe வாdBைக(eைண, மக*க> 
ம2KI மக>க> பயG>ளதாகlI 3[Iப நலiN அேத அளl அBகைறuட* இ4TதாN, அவ0க> 
தhகளe ெந4hQய 3[Iப()23 பாeகா8X அ@(e, அ*பாகlI சமேயா5த X()uடGI 
இ48பா0. "எ8பLயாவe �[, 3ைகைய கா8பா2j[ேவாI," எ*Qற உ>qண0l aைல(e 
a2Qறe. ¶ஆணவ மா0க()N இ4B3I Uயாபாo :LTதவைர தாராளமாக இ48பா0, தனe Xகd, 
பாராZ[ ம2KI நmப0கைள அைடவத2காக  தானI ெச$வா0. த*iடI இ4B3I ெசா()* 
ம)8y* அL8பைடMN, ஒ4 5jய ெதாைகைய ந*ெகாைடயாக த4வா0. எ8ேபாeI 
ந*ெகாைடuட* 5ல ப2K, ம2KI இK)MN ெபKவத23 5ல ச_ைகக> இ4Bக. ெச$uI. 
ந*ெகாைட ஒ4 மைற:க ெகா>:தலாக Uளh3I. ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 தா* த4I 
ந*ெகாைடMN பாராZ[, Xகd ம2KI தனe ெபய0 இ4Bகேவm[I எ*K U4IXவா0, ம2KI 
ெதாைக =க8ெபoயதாக இ4TதாN, அைத பய*ப[(eவ)N 5ல கZ[8பா[கைள த*வசI 
ைவ(eBெகா>ள U4IXவா0. அ)N 5ல Uேசஷ ேகாoBைகக> இ4B3I. அவ0 பல வ4டhக> 
கg(e அைத8ப2j UசாoBகB�[I ம2KI பணமாகேவா அNலe ெபா4ளாகேவா தTத 
ந*ெகாைடM* ம)8X �டUNைல எ*றாN க[ைமயாக Uம05(e ேபரgைவ ஏ2ப[(த 
வா$8X>ளe. ¶அத23 மாறாக, Qoயா மா0க()N இ4B3I ெத$வ பBத*, தாேன தனB3 
மைற:கமாக ெகா[(eBெகாm[ இ4BQறா0 எ*பைத XoTeBெகாm[, தனe ந*ெகாைடைய 
தனB3 U7வாசமானவ0க@* ைகMN எTதUத தைடuI இNலாமN த4Qறா0. நIyBைக 
எ8ேபாeI அ*XB3 :*பாக இ4B3I. அைத( ெதாட4I ெசயN:ைறைய( தUர, இரmL23I 
எTத U()யாச:I இNைல. ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 சZடமாQறா0. தா* ேந0ைமயான 
பாைதைய y*ப2jனாN ெத$bக சZடI தனB3 சாதகமாக ேவைல ெச$uI எ*பe Qoயா 
மா0க()N இ48பவ4B3 ெதouI, அேத சமய()N ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 தனe 
எmணhகைள |0() ெச$வத23 சZட(ைத தனB3 சாதகமாBQBெகா>qI 3jBேகாqட* 
இ48பா0. ¶ஆணவ மா0க(eட* உண0.5க@* ஏ2றhக> ம2KI இறBகhக> இ4TeBெகாm[ 
இ4B3I. நா*3 அLக> :*னாN, c*K அLக> y*னாN, பBக()N ஒ4 அL, ஆK அLக> 
:*னாN, இரm[ அLக> :*னாN, பBக()N ஒ4 அL எ*K இe ஒ4 அ2Xதமான நாZLயமாக 
இ4B3I.  இe ஒ4 3ழ8பமான rdaைலயாக இ4B3I. தா* எhேகா ெச*KBெகாm[ 
இ48பைத ேபா*K அவ0கqB3 ேதா*றB�[I. இTத அjயாைமM* நடனI 5வெப4மாi* 
நடனமாக இ4Tதா_I, இe அவ4B3 yL(தமான நடனhக@N ஒ*றாக இNைல. இைத அவ0 
தனe :க()N ஒ4 X*னைக ம2KI ஒ4 இகd.5, மQd.5 ம2KI கm�4ட* ெச$Qறா0. 
அவரe இTத உலQN த2ேபாe இTத நடன(ைத ெப4Iபாலாேனா0 ஆLBெகாm[ இ4BQறா0க>. 
|=MN அjயாைம சoசமமாக பரUu>ளe. சனாதன த0ம()* aரTதர உmைமகைள ~ராகlI 
உK)யாகlI XறBக;B3I உ>ளா0Tத )றைம, ஆணவ மா0க()N இ48பவ4B3 :BQயமான 
த3)க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. ¶ெதாைலBகாZ5 ஆணவ மா0க()23> ெசN_I ஒ4 
பாைதயாக Uளh3Qறe. ஆணவ மா0க()N தனe வாdBைகைய ெதாடhQM4Bக வா$8X>ள, 
ெவ2jகரமான ெதாgN:ைற வN_ன0க>, அTத பாைதைய கடTe ெச*K, ஆணவ மா0க()N 



இ4B3I மBகைள 5(தoB3I கைலநய=Bக நL8yN ஈ[ப[வைத நாI காmQேறாI. அவ0களe 
வாdBைக நாLBெகாm[I ேதLBெகாm[I, XoTeBெகாm[I அjTeBெகாm[I 
இ48பைதuI, அவ0க@டI இ4B3I காTத ஈ08X சB)யாN பல வ4டhகqB3 மBக@* :*பாக 
aைல(e இ4Bக :LQறe எ*பைதuI நாI ெதoTeBெகா>QேறாI. இவ0க> ெதாgN:ைற 
வN_ன0க>. ேம_I ஆணவ மா0க()N இ48பவ0கைள ெதாைலBகாZ5MN, டஜ* கணBQN 
பா0Bக :LQறe. அவ0க> 5je காலI ப;MN அம0(த8ப[Qறா0க> ம2KI அவ0கqB3 
மKபLuI ேவைல தர8ப[வe இNைல. ¶ஆணவ மா0க()* :*பாக 3ழ8பI, த3)ய2ற 
எmணhக>, ெசயNேநாBக(eட* அNலe 3j8yZட அ�3:ைற ெதாட0பான ஆைசக> 
மZ[ேம இ4B3I, ம2KI ஒ4 aைறேவ2ற(ைத அjlK(தB�Lய ேகாZபாZL23 ேதைவ8ப[I 
ெத@lட* இNைல. த*GMைர காB3I எmண(தாN 3ழ8பI ஏ2ப[Qறe. அ(தைகய 
மiதGB3> எNலா உ>qண0lகqB3I ெசயNபாZLN இ4BQ*றன. அவ0 தனe வாB3கைள 
aைறேவ2Kவ)Nைல, :ய25 ேம2ெகா>வe இNைல, ம2KI சcக()23 ஒ4 7ைமயாக 
இ4BQறா0. சcகI ஆணவ மா0க()N இ48பவ0க> ம2KI ம2ற மா0க()N இ48பவ0கைள 
அடBQu>ளe. ஒ4 தi8பZட அைடயாளI, ம2KI ஒ4 ந*3 வைரயKBக8பZட த*:ைன8X 
இNலாமN வாdபவ0க@N ெப4Iபாலாேனாரe வாdBைக வzசகI, )4Z[, ெகாைல, ேகாபI, 
ெபாறாைம ம2KI பய(ைத ெதாgலாகlI உண0.5களாகlI ெகாm[ அைமTe>ளe. ¶ஒ4 
தi8பZட அைடயாளI ம2KI ந*3 வைரயKBக8பZட த*:ைன8ேப ஆணவI எ*பதா3I, 
ம2KI அைத ேமIப[(eவத23 ேம2ெகா>ள8ப[I :ய25 மா0கI ஆ3I. ஒnெவா4 “X4ஷGI”
(ஆ*மாlI), மiத ஆ*மாlI, இய2ைகயான ம2KI ஆ()யாவ5ய பாைதயான ஆணவ மா0கI 
வgயாக ெசNல ேவm[I ம2KI Xல*க>, அjlண0l ம2KI ெசயNபா[க@N இ4B3I 
அைன(e 5BகNக@* &0l பB3வமைடTத aைலைய 3jBQறe. ஆணவ மா0க()N �ைழவத23 
:*பாகlI, ஆணவ மா0க()N சTேதாஷமாக இ4B3I ேபாeI, நாI சoைய ம2KI Qoைய 
மா0க()N நடTe ெசN_I ேபாe க0மUைனகைள XoTeBெகா>வத23I, அத* y*ன0 அைத 
ெவ2jBெகா>வத23I, அவ2ைற உ4வாB3QேறாI. {hக> ெவ2jBெகா>வத23 :*பாக 
XoTeBெகா>ள ேவm[I. இTத த4ண()N தா* நாI "ேதாNUu2K" y*ன0 எh3I Uயாy(e 
இ4B3I 5வெப4மா*, க0மUைன, த0மI, ஸIஸார()* U)கைள ெதoTeBெகா>QேறாI. 
இTத த4ண()N தா* தவKக> நடBQ*றன.§ 
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ஒ4 பதUைய வQBக U4IXபவ0க> ம2KI ஒ4 பதUைய �Zடாக வQBக U4Iபாதவ0க>, 
சாதனா ெச$ய ேநர=Nலாதவ0க>, வ4ட()N ெசNலேவmLய &0(த யா()ைர ெசNலாதவ0க>, 
|ைஜ அைறMN 3[Iபமாக ேசர:Lயாதவ0க>, )ன:I சா<)ரI பLBகாதவ0க> ம2KI 
ேகாM_B3 :LTதாN எ8ேபாதாவe ெசNபவ0க>, எ*ைன ெபாK(தவைரMN, ஆணவ மா0க()N 
=கlI 5ற8பாக ெசயNப[Qறா0க>. அவ0களe அ0(தI ம2KI காமI ந*றாக :*ேனjBெகாm[ 
இ4BQ*றன. த0மI XறBக;8ப[Qறe, ம2KI :B) ெபKவத23 வா$8XBக> 3ைறl. ¶ஆணவ 
மா0க()N இ4B3I பல0 ேயாகI, ஜபI, ம2KI இைத8ேபா*ற பM25கைள ெச$வத* cலI, 
=க8ெபoய பாராZ[ ம2KI வ;க( ெதாட0XகைளuI ெபKQறா0க>. ஆனாN 5ல a=ட அைம) 
ம2KI தiைமைய( தUர அவ0க> எைதuI அைடTeU[வ)Nைல. இTத சTத08பவா)க>, நாI 
கா�I இ*ைறய உலQN அ)க :BQய நப0களாக இ4BQறா0க>. ¶ஆணவ மா0க()N 
இ48பவ0கqB3 ஆ5கைள வழhQBெகாm[, அவ0களe ஆைசகைள அ)கoB3I <வா=க> 
=கlI :BQயமானவ0களாக Uளh3Qறா0க>; Xகd.5 ேந0ைமயாக இ4Tதா_I உmைமயாக 
இNைல. அTத <வா= அவ0களe 3[Iப()23> ஏ2KBெகா>ள8பZ[, அTத 3[Iப()23 
ெபயரளUN தi8பZட தைலவராக, அTத<)* அைடயாள(ைத ேபால இ4BQறா0. சாதனா 
ெச$வத23 ம2KI <வா=M* வாdBைகM* அhகமாவத23, அவ0க> ஆ5ரமI ெசNவ)Nைல. 
ஆனாN <வா= எ)08X ெதoU(e, த0ம(ைத ேபா)(e ஆ5கைள வழhகாமN இ4TதாN, அவ0 
aT)Bக8ப[Qறா0. “உ* \e அ*X ெச_(), உ*ைன பய*ப[(), உ*ைனேய aT)8பe” 
ஆணவ மா0க()N இ48பவ0களe ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. எNலா <வா=க>, 34Bக> ம2KI 
|ஜாoகqB3 இTத அவல aைலைய8 ப2j ந*றாகேவ ெதouI. ¶ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 
ெத$வ(ைத �ர()N இ4Te பா0BQறா0. அவ0 அ)கமாக ெந4h3வைதuI U4IபாமN,  
அ)கமாக �ரI UலQ ெசNலlI U4IபாமN, �daைல 7யaைனl ம2KI ேமNaைல 
7யaைனlB3 இைடேய ம;8Xறா, <வா)]டானா ம2KI cலாதாரI ம2KI பயI, ேகாபI ம2KI 
ெபாறாைமM* yர)a)யாக இ4B3I c*K �daைலகளான அதள, Uதள ம2KI 7தள()23 
இைடேய வாdQறா0. அவ0 3ழ8பமான 5Tதைனைய ெபKவ)Nைல. அe தாளாதள சBகர()* 
உலQN இ4B3I =கlI �daைல 7யaைனl ஆ3I. அவ0 காரண(தாN வgநட(த8ப[Qறா0. 
அதனாN அவ0 ம2ற மா0கhகqB3> வர:LQறe. ¶இத* காரணமாக, கடl> அவoடI இ4Te 
�ர()N இ4BQறா0. அவ0 த*ைன கடlqட* yo(e ம2KI இைண(e பா0B3I, 
ப*ைமவா)யாக காmQறா0.  ெத$வ(ைத கm[ பய8ப[பவ0க> எ@தாக ேகாபமைடBQறா0க>. 
தhகைள காZL_I வய)N c(தவ0கைள கm[ பய8ப[Qறா0க>. தhகளe அரசாhக(ைத கm[ 
பய8ப[Qறா0க>. வரB�Lய ேபரgைவ aைன(e பய8ப[Qறா0க>, ேநா$ கm[ பய8ப[Qறா0க>. 
அவ0க> பய8ப[I {mட பZLய^N இைறவGI ஒ4வராக இ4BQறா0. அவ0க> ஆ*\க 
UoவாBகI ெபKI பாைதMN இNைல. அவ0களe உய0aைல சBகரhக> அ*X aைறTத 
க2பைனuட*, 7யaைனl எ8பLuI த*ைன ேதLBகm[8yL(e U[I எ*K கா()4BQ*றன. 
ஒ4வ0 இைறவ* \e அ*X ெச_(த(ெதாடh3I ேபாe தா*, அவ0 ஆ*\க UoவாBக பாைதB3 
வ4Qறா0. அ8ேபாe தா* அவ0 Uைழபவ0 ஆQறா0. அTத த4ண()N தா*, பB3வமைடuI 
அவரe அ*X சமயI ெதாட0பான 5*னhக> \e கவனI ெச_(த( ெதாடh3Q*றன. அ8ேபாe 



தா* அவ0 தனe அ*ைப ஒ4 பBதராக வள0Bக :LQறe, ம2KI அேத சமய()N நIyBைகuட*, 
ந*ெகாைடக> த4பவராகlI மாKQறா0. இe தா* சoைய பாைத. நாI ஆணவ மா0க()N 
இ4Te சoைய பாைதB3 வ4QேறாI. நாI ஆணவ மா0க()N இ4Te Uநாயகo* சரண(ைத 
அைடQேறாI. அவ0 இi நமe வgகZLயாக Uலh3Qறா0. தi8பZட த*:ைன8X தனe yLைய 
இழTeUZடe. ¶vTe சமய()* அL8பைட ெகா>ைகக> ப2jய அjயாைமேய, ஆணவ மா0கI 
ம2KI அைத ஒ*றாக இைண()4B3I பைசயாக Uளh3Q*றன. இைறவ* எNலா உ4வ()_I 
Uயாy(e இ4BQறா0, எNலா உ4வ(ைதuI தBகைவ()4BQறா0 ம2KI எNலா உ4வ(ைதuI 
மK~ரைம8X ெச$)Bெகாm[ இ4BQறா0 எ*பைத :tைமயாக ஏ2KBெகாmடவ0 இTத 
மா0க()N இ4Bக:Lயாe. க0மUைனைய XoTeBெகாm[, தனe ெவ@8பைடயான ெசயNக> 
ம2றவ0 வாdBைக cலமாக தனBேக \m[I ேதா*Kவைத, தனe =4க(தமான இரக5ய 
5Tதைனக> ம2றவ0 உத[க@* cலI த*ைன தாB3வைத காmபவராN, இTத மா0க(ைத 
எ8பLuI ெதாடர :Lயாe. ஆணவ மா0கI இTத XoTeண0ைவ உ>ளடBகUNைல. ஒ4 
:tைமயான yரபzச()* த0மI ம2KI ஒ4 :ைறயான வாdBைக ம2KI "உலகI எனe 3[IபI, 
எNலா Uலh3கqI எனe ெசNல8yரா;க>" எ*Qற 7யaைனl, ஆணவ மா0க()N 
இ48பவ4B3, அ)_I 3j8பாக இTத ெஜ*ம()N yற8பாN வள0.5 அைடTe இ4TதாN, 
அவ4B3 இe ெவKBக(தBக ேயாசைனயாக இ4B3I. ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 Xன0ெஜ*மI 
எ*ற 5Tதைனைய ெவKBQறா0. தா* ெச$த பாவhகqB3 இ*ெனா4 ெஜ*ம()N UேமாசனI 
ேத[வe ஆணவ()*  அL8பைட இNைல. இ)N மற) அடhQM4BQறe. {hக> 
3ழTைதப4வ(ைத ைகU[I ேபாe, {hக> ஒ4 கால()N 5Kவராக இ4T&0க> எ*பைதேய 
மறTe U[Q�0க>. அTத கால()N :BQயமாக இ4Tத மனaைலக>, உண0.5க>, 
சTேதாஷhக> ம2KI அ.சhக> ம2KI ம2ற Uஷயhக> அைன(ைதuI {hக> 
மறTeU[Q�0க>. § 

fயாழ/Sழைம  

பாட+ 151 

அ;#ப�#$   

வழ/க-")Z மாறான வt  

ேயாக மா0கI எ*பe வ_வான பB) ம2KI உZXற வgபாZL* cலI இயNபாக ெவ@ேய 
வரேவm[I. பB)M* வ^ைம Qoயா மா0க()N உ4வாBக8ப[Qறe. த*:ைன8yN இK)யாக 
எz5யைவ சoைய மா0க()N அgBக8ப[Q*றன, ம2KI அhேக 5வ(ெதாm[ எ*Qற 
7யநலம2ற ேசைவ, ெவ3ம) ப2jய 5Tதைன இNலாமN, ஆனாN {mடகால()23 பயG>ளதாக 
Uளh3I த3) எ*Qற Xm;யI QைடB3I எ*ற நIyBைகuட* ெதாட0Te நைடெபKQறe. 
இைறவ*, ெத$வhக> ம2KI 34U23 த*ைன :tைமயாக அ08ப;(eBெகா>வத* 
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cலமாகlI, சமய aKவனhகqB3 ேசைவ எ*Qற ெதாm[ ெச$வத* cலமாகlI, ஆணவ 
மா0க()N இ4Te 7லபமாக U[தைல QைடBQறe. அ08ப;8X எ*Qற yரப() =கlI 
:BQயமானe. எNலா மத()* ேபாதைனகqI ெத$bக சB)கqB3 :*பாக அ08ப;(eB 
ெகா>வைதேய ேபா)BQ*றன. ஆணவ மா0க(eட* சoைய மா0கI ேம2ெபா4TeI ேபாe 
=க8ெபoய ேவதைன, மன அKைவ 5Q.ைச ேபா*ற ேவதைன, கgUரBகI அGபUBக8ப[Qறe. 
vTe ேகாMN வgபா[ ம2KI சா<)ரI ப2jய ெதாடBக aைல கNUB3> ஒ4 கmL8பான 
ஆ5oயராN இt(e வர8ப[தN, y*ன0 சமாதானI ெச$eBெகா>ள ஆைச8ப[தN எ*K இைவ 
அைன(eI தவI எ*Qற yரயா<5(தI, ம2KI அத* yற3 &Uரமான சாதனாlB3 
வgவ3BQறe. 7யaைனl தனe பயண(ைத ெதாட0வத23 ஒ4 மா0கI அைத U[தைல ெச$uI 
:*X, ஒ4 மா0BகI இ*ெனா*KB3 வைளTe ெகா[8பத23 அNலe இ*ெனா*K :*பாக 
3iவத23, =க8ெபoய ேசாதைன ம2KI :ய25, ஆ*ம-பoேசாதைன ம2KI :Lெவ[B3I 
ெசயNபா[ ேதைவ8ப[Qறe. U[தைல ெபKவத23 :*பாக ஒ4 மா0கI இ*ெனா*KB3 :*பாக 
ந*றாக 3iய ேவmLM4BQறe. இ*ெனா4 மா0க()N �ைழuI ேபாe, UZ[Bெகா[Bக 
ேவmLM4B3I, ம2KI 3j8பாக ேவதைனB3 பழQ8ேபான ஆணவ மா0க()N 
இ48பவ0கqB3, இe வ^ ஏ2ப[(eவதாக இ4B3I. ¶ஆணவ மா0க()N  இ4B3I ஒ4வ4B3, 
இைத காZL_I 5ற8பாக வாdவத23, 5T)8பத23 ம2KI ெசயNப[வத23 ஒ4 வg இ4BQறe 
எ*K எ8பL நIப ைவ8பe? அத23 ெதாட0.5யாக  :ய25 ேம2ெகா>ள ேவm[I. நாI 
:ய25ைய ப2j ேப5Bெகாm[ இ4BQேறாI. ஆணவ பாைதMN இ48பவ0க> எ8ேபாeI 
எைதயாவe :ய25 ெச$eBெகாm[ இ4BQறா0க>, ஆணவ மா0க()N )48) வ4Qறe, ம2KI 
)48) அைடயேவm[I எ*ற இைடUடாத :ய25MனாN )48) ஏ2ப[Qறe. )48) 
அைடயேவm[I எ*ற :ய25ைய aK()யeI நாI ேசாகமைடTe, ெவKைமயாQ, )48)ய2ற 
aைல ம2KI 5ல சமயhக@N மனேசா0lI ஏ2ப[Qறe எ*K ெசாNலலாI. ஆணவ மா0கI எ*பe 
நா*, எனB3 ம2KI எ*Gைடயe ப2jய பmXகைள சா0Tதe. “எனB3 ேவm[I, நா* 
ெகா[BQேற*, நா* வாh3Qேற*, நா* ேசகoBQேற*.” இhேக நா*, எனB3 ம2KI 
எ*Gைடயe =கlI :BQயமான வா0(ைதக>. உmைமயான ஆணவ மா0Q ஒ4 எஜமானாக, 
வாh3பவராக, பய*ப[(eபவராகlI இ4BQறா0 ஆனாN உ2ப()யாளராக இ48ப)Nைல, ம2KI 
அ.ச()* உண0.5களாN பா)Bக8படB�LயவராகlI, ெபா4Zகைள ெபKவத23 
ெபாறாைமைய ஒ4 ெசா(தாக பய*ப[(eபவராகlI இ4BQறா0. ேகாபI ம2றவ0க> இட()N 
அ.ச(ைத ஏ2ப[(), ஆைசைய |0() ெச$Qற ஒ4 ஊB3UB3I சB)யாக Uளh3Qறe. அவ0 
வzசக()N ந*3 ேத0.5 ெப2றவராக இ4BQறா0. இTத கைலMN :taைறவாக இ4B3I 
உmைமயான ஆணவ மா0Q, �daைல உண0.5க@* எ*ப() நா*3 உ()கைளuI தா* 
பய*ப[(eவத23 எ8ேபாeI தயா0 aைலMN ைவ()4BQறா0. ¶ஒ4வ0 ஒ4 நNல வாd:ைறB3 
மாறேவmLய அவ5ய(ைத ஏ* aைனBக ேவm[I? இhேக ஏ* எ*பe =கlI :BQயI. அவ0க> 
இ*ெனா4 வாdBைகைய ப2j இய_ண0lட* ேக>UேகZQறா0க> ம2KI UசாoBQறா0க>. 
ம2றவ0க> ஆணவ மா0க(ைத UZ[ UலQயதாN, தhகளe :ய25க> aைறேவjயதாN 
)48)யைடTe, ஒ4 :tைமயான வாdBைக வாdவைத, அவ0க> ெத@வாக பா0(e 



இ4BQறா0க>. ஆணவ மா0க()N இ48பவ0க> சoைய மா0கI ம2KI Qoைய மா0கI அNலe 
இரm[I இ48பைத8ப2j ெதoTeBெகாm[ இ4BQறா0க>. “X4ஷ*” அNலe ஆ*மாைவ, 
ெதாட0 :ய25M* \)4B3I ஆைசM* சB)ேய சoைய மா0க()23 ம2KI ைசவ 
5(தாT)23> அைழ(e ெசNQறe.  ஒ4 3ழTைத தனe 3ழTைத ப4வ()N இ4Te வா^பனாக 
:)0.5 ெபKவைத ேபால, ஒ4 ஆ*மா பB3வமைடuI க0ம மா0கI, மாைய மா0கI, ஆணவ மா0கI, 
சoைய மா0கI, Qoயா மா0கI ம2KI ேயாக மா0கI :tவைதuI நா* ஒ4 7ரhகமாக பா0BQேற*. 
ெதாட0 :ய25ைய &0மாi8ப)N தாமதI ஏ2ப[வe தா* இ)N இ4B3I 5BகN. அதனாN ஒ4 
நNல ஆணவ மா0Qயாக இ48பவத23, இTத 7ரhக()* �ைழவாM^N ெநoசN aைறTe 
இ48பதாN, இhேக தா* 5BகN aலlQறe. ஒ4வ0 உmைமMN ஆணவ மா0க()N 
:*ேனKவத23, த*:ைன8y* அைடயாள(ைத UளB3வத23, ெதாட0 :ய25Bகான 
3jBேகா> இ4Bகேவm[I. ¶ஆழமான அjயாைமM* உலQN ஆணவ மா0கI ெதாடh3வத23 
:*பாக, இரm[ மா0கhக> உ>ளன. இhேக 3ழ8ப()N இ48பவ0க>, ச:தாய()* தாராள 
எmண(ைத ெதoTதவ0க>, இTத ெஜ*ம()N ஆணவ மா0க()N ஏ2KBெகா>வத23 
த3)MNலாத ஒ4 ஆைச, ஒ4 3jBேகா>, ஒ4 எ)0கால 5Tதைனைய  ெவ@8ப[(த 
வா$8yNலாத ெதாgN:ைற �க0ேவா0 தhQM4BQறா0க>. அவ0க> அLைமகளாக ஆணவ 
மா0QகளாN, மனசாZ5M*j ைகயாள8ப[Qறா0க>. § 
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உ*"யான தIcைன#$  

ஆணவI எ*பe ஒ4வரe ெசாTத த*:ைன8X, உலQN அவரe அைடயாளI ம2KI பதU ம2KI 
இTத Qரக()N அவரe aைலைய 3jBQறe. அவரe ேநாBகhக> :ைறயாக இ4Te, அவ0 
இ4B3I aைல நNல ெசயNகளாN சIபா)(ததாக இ4TதாN, அe ஆணவI இNைல. ஆனாN 
பாராZட8ப[I ேபாe, அTத ந*ம)8ைப தனதாBQBெகாmடாN, அe ஆணவI. ஆணவI எ*பe  
மன)N  இ4B3I ஒ4 5Bகலான UஷயI. அe ஒnெவா4 கதU* y*XறமாகlI, ஒ4 ஜ*னN 
வgயாக எZL8பா0(eBெகாm[ இ4BQறe. அe yற8y* ேபாe QைடBக8ெபKI :தN 
UஷயமாகlI, இற8y* ேபாe ெவ@ேய ெசN_I இK)யான UஷயமாகlI இ4BQறe. 
ஆணவ()* சhQ^ைய உைட8பத23, எTத மனaைலM_I அjuI )றைமைய கடTe இ4B3I 
பரIெபா4> \தான yைண8X :tைமயாக ம2KI :Lவாக இ4Bகேவm[I. இ4Tதா_I �ல 
உட_ட* இ4B3I ேபாe, aழNக@N இ*GI பehQ இ4B3I ஆணவI எ*Qற 3ZL8yசா7, 
"பgைய காZL_I Xகd ெபoயe, Xகtட* ெபய0 வரேவm[I, ம2KI அவமான(ைத எ8பLuI 
தU0Bக ேவm[I,” எ*K ெசாN^Bெகாm[ இ4B3I. இe ஆணவ()* நைட:ைற ஒth3. 
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அe மBக@* XoTeண0l சB)ைய கடTத rdaைலக> ஏ2ப[(eI மா2றhகைள கgUரBகI 
ம2KI ம*i8X ம2KI ேவதைனM* உ>qண0l-அjlண0l மன)N மBகைள இTத |=MN 
தhகைவBQறe. க0மUைனM* ஆழமான XoTeண0l :தN ேதாZடாவாகlI, :taைறவான 
yரபzச சB)க@* ஆழமான XoதN இரmடாவe ேதாZடாவாகlI, ம2KI ~ரான வாdU* தா0\க 
வg c*றாவe ேதாZடவாக ஒ4 ெபoய e8பாBQMN இ4Te வ4I ேதாZடாBக>, ஆணவ(ைத 
ெகா*K “X4ஷைன” (ஆ*மாைவ), அTத த4ண()N ஆ*மாU* ம4(eவமைனயாக Uளh3I 
சoைய மா0க()23, ெத$வhக@* பாைதB3 ெகாm[ வ4Q*றன. clலக:I, ":B) 
�()யாQUZடe" எ*K பா[Iேபாe, Uடா8yLயமாக இ4B3I ஆணவ()* \e இK) 
ெவ2jயாக :Lவான மஹாசமா) Uளh3Qறe, ம2KI இைத 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN 
எ*Qற வாdBைகM* இK) 3jBேகாளாக இTத Qரக()N அjேவாI. ¶அjயாைம எh3I 
Uயாy(e, உலகI :tவeI சமமாக பரUM48பதாN, ஒ4வ0 உலைக UZ[ ெவ@வTe 
Uேவகமாக )Zட=ட8பZட UதானI, UேவகI ம2KI ஒ4 Uேவகமான cைளைய ெபறேவm[I. 
அவரe roயy*னைல எelI பா)Bகாe எ*பதாN, அhQ4Te சB)கைள உ4மா2j தனe 
c*றாவe கm;23 அG8y, கடTதகால(ைத பா0(e, எ)0கால(ைத பா0(e ம2KI அதGட* 
aகdகால(ைத XoTeBெகா>ளேவm[I. ¶ஏt மா0கhக> இ4BQறe எ*பைத நாI 
ஏ2KBெகாmடாN சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI ஞானI ஆQயைவ ெதாட0Te வள0.5யைடuI 
:tைமM* aைலக> எ*KI அவ2ைற ஒ8y[I ேபாe, ஆணவ மா0கI எ*பe ெவKைமM* 
மா2றI இNலாத aைல எ*பைதuI {hக> ெதoTeBெகா>b0க>. இTத ெவKைமM* உண0l, 
:tைமM* உண0l �() அைடவைத ேநாBQ ஊBகம@B3I ம2KI ஆைசைய இயB3I 
சB)யாக Uளh3Qறe. :tைமM* உண0l, உய0aைல சBகரhகைள UgBக. ெச$Q*றன. 
ெதாட0.5யாக :tைமM* உண0l இ4TதாN, அe aரTதரமாக சக<ர சBகர(ைத UgBக. 
ெச$Qறe. ெவKைமM* உண0l ஆணவ மா0க(ைதuI ம2ற நா*3 மா0கhகைளuI 
ேவKப[()BகாZ[Qறe, ம2KI அதனாN அe ைசவ 5(தாTத)N ேச0Bக8படUNைல, ஆனாN 
அe UலBக8படlI இNைல, ஏென*றாN சா<)ரhக@N ஆணவ மா0கI ஆhகாhேக ம2KI 
எh3I 3j8yட8பZ[>ளe. தi8பZட த*:ைன8X :tைமயைடய ேம2ெகா>qI 
ேபாராZடhகைள XoTeBெகா>வத2காக, நாI அைத சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI ஞான(ைத 
ேநாBQ ெசN_I பாைதயாக அைத UளBQB �ju>ேளாI. ¶ஆணவ8 பாைத நாI எ*ன 
ெச$யேவm[I ம2KI எ*ன ெச$யB�டாe எ*பைத ேபா)BQறe. அe இTத ெஜ*ம()N 
அGபU8பத23 ம2KI வரB�Lய ெஜ*ம()N எ)0ெகா>வத23I க0மUைனகைள 
உ4வாB3Qறe. :Lவாக த0ம(ைத  XoTeBெகாm[ ஏ2KBெகாmடeI, ஒ4வரe )னசo 
அGபவ()N, வாdBைகMN சமயI ெதாட0பான அைம8XBகைள உ>ளடBQய yறேக, நமB3 இTத 
பாைதM* :Ll ெத*பட( ெதாடh3Qறe. அதனாN ஆணவ மா0கI எ*பe :LUNலாத 
5Bகலாகேவா அNலe ஆதரவ2ற aைலயாகேவா இNைல. அe அjயாைமM* aைலயாக 
இ4Tதா_I, அe அGபவ�)யாக க23I aைலயாகேவ Uளh3Qறe. ஆ*மாU* பoணாம 
வள0.5MN, எNலாI சனாதன த0ம(ைத ேநாBQேய அைழ(e ெசNQறe. ¶சoைய மா0க(eB3 
:*பாக இ4B3I அைன(eI ஆணவ மா0கI ஆ3I. மBக> ெவKைமைய ெபா4Zகைள ெகாm[ 



aர8ப :ய25BQறா0க>. "இTத ெபா4ைள எனe bZL2காக வாhQனாN, நா* )48) அைடTe 
U[ேவ*," எ*K aைன(eBெகாm[ பண(ைத சIபா)Bக கLனமாக உைழBQறா0க>. அவ0க> 
க]ட8பZ[ சIபா)(த பண(ைத ெகாm[ அைத வாh3Qறா0க>. ஒ*K அNலe இரm[ 
நாZகqB3 yற3, உைடைமM* பலைன அGபU(த yற3, அத*  \e ெதாடBக()N இ4Tத 
)48) 3ைறQறe, ம2KI எ8ேபாeI இ4B3I அ)48), அ[(த ெபா4ைள அNலe அjl 
சா0Tததாக இ4TதாN, அ[(த ேயாசைன அNலe ேயாசைனக> அNலe XoTeண0U* X)ய 
மmடல(ைத அைடயேவm[I எ*ற ஆைசM* eைணuட* ஆ)BகI ெச_(eQறe. 
உ>qண0l-அjlண0l மன)N )48)B3 இடேம இNைல. அe எ8ேபாeI அ8பL(தா* 
இ4BQறe. அ8பL(தா* இ4Te>ளe, ம2KI எ8ேபாeI அ8பLேய இ4B3I. § 
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ஒ4 பணBகார Uயாபாo, ெத4UN இ4B3I ஏைழ, ேம2பL8XBகைள :L(த Uzஞாi ம2KI 
:ைறயாக பLBகாமN வய^N ேவைல ெச$uI UவசாM எ*K எNேலா4I ஆணவ மா0க(ைத 
பQ0TeBெகாm[ இ4BகலாI. இe த*:ைன8y* மனaைறl, அNலe ம2றவரe 
த*:ைன8y*  மனaைறU* பாைத ஆ3I. இ8ேபாெதNலாI த*:ைன8X aKவனhக@* 
தைலவ0கைள பா08பத* cலI, :BQய நப0கைள சT)8பத* cலI ம2KI அரசாhக 
தைலவ0கqB3 வணBகI ெச_(eவத* cலI மனaைறைவ ெபKQறe. நாI சoைய மா0க()N 
மZ[ேம பணBகார*, ஏைழ, வ_வானவ0 ம2KI தாdTதவ0 எ*K இ4B3I எNேலா4I,  �ல 
உட^N �வைன அைடBQu>ள “X4ஷ0க>” (ஆ*மாBக>), அNலe Xiத ஆ(மாBக> எ*KI 
க2KBெகா>QேறாI. ம2KI இTத மா0க()N நாI இைறவ* ம2KI ெத$வhகைள வணh3வத23 
க2KBெகா>QேறாI. ேகாMN, |ைஜ அைற ம2KI Xiதமான மர(தLக> அவ0களe b[, 
அ_வலகமாக Uளh3Q*றன எ*பைத நாI க2KBெகா>QேறாI. அவ0க> ச*iதான()N 
இ4B3I ேபாe, சoைய மா0Q த*ைன 5oயவராக காmQறா0. :தலாவதாக ேதா*KI அTத 
5KைமM* மhQய உண0ேவ சoைய மா0க()* :தN பLBகZ[ ஆ3I. ¶இ*GI வாdBைகMN 
ெவ2j ெபறாமN ெபா4Zக>, சTேதாஷமான அGபவhக>, பாeகா8X ம2KI ெசா(e 
QைடBகாமN தைட ெச$uI அவ0களe |0வெஜ*ம க0மUைனக@* Uைளlகைள 
அGபU8பவ0க> க4ைணய2ற ஆணவ மா0Qகளாக இ4BQறா0க>. த0ம(ைத |0() 
ெச$வதவ0கqB3, ம2KI ஆைசைய அ)கமாக 3ைற(தவ0கqB3, அ)க பணI ேதைவMNைல, 
அ)க உணl ேதைவMNைல, அ)க b[க> ேதைவMNைல, அ)க மoயாைத ேதைவMNைல, ம2KI 
ஒ4 மர()N இ4B3I பைழய இைல, தனe aற(ைத மா2jBெகாm[ தைரMN Utவைத ேபால, 
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ஆணவI தனe ெசாTத இைண8XBகைள emL(eBெகா>Qறe. அவ0க> சoைய ம2KI Qoைய 
மா0க()N பmபZட மoயாைத ம2KI ப;lட* �ைழQறா0க>. ¶யாoடI 3ைறவாக இ4BQறேதா 
அவGB3 ஆைசக> அ)கமாக இ4B3I. அவ0க> 5*ன 5*ன Uஷயhக@_I உட*பட 
மK8பா0க>. அவ0க@டI 7ய மoயாைத மZ[ேம இ48பதாN, அவரe மன)N தனe மoயாைதைய 
கா8பா2ற ேவm[I எ*ற உ>qண0l ஆைச எ8ேபாeI இ4B3I. அவoடI அைத(தUர ேவK 
எelI இNைல.  பணBகார0 ம2KI ஆணவ �)யாக வ_வானவ0களாN X)ய ெபா4Zகைள வாhக 
:LuI, ம2KI அவ0களe வாdUN ஏதாவe அசIபாUதI நடTதாN, தhகளe பணI, பதU, 
அTத<eB3> y*வாhQ தhகளe அைடயாள(ைத மா2jBெகாm[ X)தாக ெவ@வ4வா0க>. 
வாdBைகMN உ>ள பல ஆைசகைள )48)8ப[(), அைம)8ப[() சoைய, Qoைய ம2KI 
ேயாக மா0கhக@N �ைழuI ஆணவI aைறTதவ0க> X)ய ஆ*\க :கI ம2KI கmக@N ஒ4 
ஒ@ைய ெபKQறா0க> ம2KI நNல UஷயhகqB3 ந*ெகாைடBகாக அவ0கைள நாLவTதேபாe 
இ4Tத மoயாைதைய காZL_I இ*GI அ)கமாக ம)Bக8ப[Qறா0க>. ¶�வ*:BதாU23I 
aயாயம2ற Uம0சனhக> yLBகாe, ஆனாN அவ0 த2கா8y*ைம, aயாயI, அaயாயI, உmைம 
அNலe தவKB3 தனe ஞான(தாN கZ[8பZடவ0. “அவ0க> ெசாNவைத ெசாNலZ[I, ம2KI 
அவ0க> ெசாNவe எ* \e தாBகI ஏ2ப[()னாN, அe எனe :Lவான :B)B3 உதU 
ெச$Qறe” எ*K ெசாN^ அத2காக அவ0கைள ஆ~0வ)8பா0. இTத yர.சைனகqB3 ம2ற 
மா0கhக@N இ48பவ0கைள ேபால, ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 கல8X உண0lட* 
இ4BகமாZடா0. ஆணவ மா0க()N இ48பவ0 ப)லL த4வ)N 5ற8பாக ெசயNப[வா0. இTத 
மா0க()N வாdபவ0கqB3, வzசகI ம2KI ெபா$ ெசாN^ ஒ4 கLனமான rழ^N இ4Te 
த8yB3I )றைம இ48பeட*, இe அவ0கqB3 Qைட(த சB)க> அNலe வரhக@N ஒ*றாக 
Uளh3Qறe. எnவளl �dதரமாக இ4Tதா_I தhக> ெகளரவI, பதU ம2KI தhக> aைலைய 
கா8பா2Kவேத ஆணவ மா0க()N இ48பவ0க@* 3jBேகா> ஆ3I. அதனாN நாI ேயாக 
மா0Qக>, Qoைய மா0Qகைள \m[I ஆணவ மா0க()23 அைழ(e வரB�டாe, ஏென*றாN 
அவ0க> தhகளe உய0Tத கmேணாZட(ைத பராமo(e, கைலக@N ேத0.5 ெப2K ஒnெவா4 
7ழ25M_I ெவ2j ெபKவா0க>. தhக> 3jBேகா>கைள ெதாட0வத23 அவ0கைள 
UZ[Uடேவm[I. ¶ைசவ 5(தாTத அைம8y* XoTeண0UN, :2ேபாBகான மா0கhக> 
தi8பZட ஆ*மாU* ெவ@8பா[ அNலe சBகரhக@* Ug8Xண0ைவ UளB3Qறe. ஒ4வ0 
ேகாM_B3 U48ப(eட*, அத23 அ4QN வாழேவm[I எ*K U48பபZ[ வTதாN, அவ0 
Qoைய மா0க()N இ4BQறா0. ஆணவ மா0கI ேவKவgMN ெச*K UZடe அNலe அவ0 தனe 
ெசாTத அைடயாள(ைத இழTe UZடா0 எ*பe இத* ெபா4@Nைல. :B) ெபKI த4ணI வைர 
5jதளl ஆணவI எ8ேபாeI இ4TeBெகாm[ இ4BQறe. ஆணவI ப)னா*3 சBகரhகைளuI  
இயB3Qறe, ஆனாN ெத$வhக> ம2KI ஆ*\க UoவாBக()23 உதU ெச$uI அவ0களe 
)றைமக> ப2jய தகவN \e Ug8Xண0l ெபKவத23 :*பாக அ)க ஆ2ற_ட* Uளh3Qறe. 
{hக> ஆணவ மா0க(ைத UZ[ Uல3வe இNைல. ஆ*மா ஒ4 மா0க()N இ4Te இ*ெனா4 
மா0க()23 UoவாBகI ெபKI ேபாe, தi8பZட ஆணவI ெமeவாக 3ைறQறe. நT) எ*Qற 
காைள மா[ த*:ைன8X எ*Qற தi8பZட அைடயாள(ைத 3jBQறe, ம2KI பாரIபoய=Bக 



ெபoய vTe ேகாM^N, நாI பல நT) உ4வhகைள காணலாI, ம2KI அைவ =கlI உZXறமாக 
இ4B3I cல<தான(ைத ெந4h3I வைர, அe 5jதாQBெகாmேட ெசN_I. இe ஆ*மா 
இைறவைன ேநாBQ :*ேனKவைத அNலe த*:ைன8X 3ைறவைத 3jBQறe. § 
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ஆணவI ம2ற மா0கhக@N இ4Tதா_I, அe 3ைறQறe. அe :த^N "அைத நாேன ெச$Qேற*. 
எனB3 யா4ைடய உதUuI ேவm[I," எ*K ெதாடh3Qறe. ஒnெவா4 தi8பZட ஆைசuI 
aைறேவKI ேபாe )48) உmடாQறe. ெசாTத த*:ைன8y* :BQய அhகமாக த*GM0 
கா8X Uளh3Qறe. ஆனாN அத* yற3, :2ேபாBகான நடவLBைககைள ேம2ெகா>qI ேபாe, 
தm�0 ஒ4 பா()ர()N aரIXவைத8 ேபால, ஆ*\க அைடயாளI ெவKைமைய 
aைறேவ2KQறe. :B) ெபKI ேபாe தா* பா()ரI மைறQறe. அe வைர ஆணவI, அைணTe 
UZட &MN XைகTeBெகாm[ இ4B3I கoைய ேபால இ4B3I. அத* \e X)ய Uரைக 
ைவBகலாI அNலe அைத U5j UடலாI. ெப4Iபாலான சமயhக@N ஆ*\க இயBக(ைத 
aT)8பவ0க>, அTத இயBக()* தைலவo* ஆணவ(ைத \m[I Ug8பைடய ெச$e, அவரe 
bd.5ைய ஏ2ப[() அTத இயBக(ைத அgBக :2ப[வா0க>. ¶ஒ4 vTe தனe vTe 
த0ம(ைத கைடyLBகாமN, சாதனா ெச$யாமN, :B) ெபKவத2கான ஆைச இNலாமN இ4B3I 
ேபாe ஆணவI வ_வாக ேதா*KQறe. ஒ4வ0 க0மUைனைய அgைவ ஏ2ப[(eவதாக பா0(e, 
தனe சனாதன த0ம()N வ4டI ஒ4:ைற &0(த யா()ைர, )ன:I சா<)ரI பL(தN, bZLN 
|ைஜ, ேகாMN வgபா[ ஆQயவ2ைற ேச0BகாமN, வாdைகM* ம2ற இலB3கைள மறTe, 
ெசNவ(ைத ேச08ப)N அ&த ஈ[பாZ[ட* எ8ேபாe இ4BQறாேனா, அ8ேபாe ஒ4 அ4ைமயான 
ஆணவ மா0Q உ4வாBQBெகாm[ இ4BQறா0. தi8பZட சTேதாஷhக> எ*Qற காம()N அ)க 
ஈ[பாZ[ட* இ4Te, அ0(த(ைத தU0(e, க0மாUைனைய XoTeBெகா>ளாமN இ4B3I ேபாe 
ஒ4 அ2Xதமான   ஆணவ மா0Q உ4வாBQBெகாm[ இ4BQறா0. த0ம()N அNலe :B) ெபKI 
ஆைசMN அ)க ஈ[பாZ[ட* இ4B3I ேபாe, ஒ4 அ4ைமயான க0ம ேயாQ, பB) ேயாQ, ராஜ 
ேயாQ, ஞான ேயாQ உ4வாQBெகாm[ இ4BQறா0. ஒ4 சராசo vTelB3 எNலா 
3jBேகா>க@_I ஒ4 சராசo சமaைல ேதைவ8ப[Qறe. மiதGB3> இ4B3I ஆணவ(ைத  
vTe சமய()* o�க> XoTeBெகாm[ இ48பe ஒ4 த2ெசயலான Uஷய=Nைல. ஆமாI 
அவ0கேள இைவ அைன(ைதuI கடTe வTe இ4BQறா0க> ம2KI தனe ெசாTத ஞாபக 
வைககைள பய*ப[(), ம2றவ0க@* ெசயNபா[கைள, பா0(e Uைளைவ 
ெதoTeBெகா>Qறா0க>. ¶ஆ*மா ஆணவ மா0க(ைத UZ[ ெவ@வTe சoைய மா0க()N 
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�ைழuI ேபாe, ஒ4 பB3வமைடuI அ*X ெவ@8பட( ெதாடh3Qறe. அவ0 cலாதார சBகர()N 
உண0lட* இ4TeBெகாm[, த*ைன 72ju>ள உலQN ஞாபகI ம2KI காரண()* ஜ*னN 
வgயாக ெவ@ேய பா0(eBெகாm[ இ4BQறா0. அeவைர ஆணவ மா0க()N b2K இ4Tத அவரe 
ெசாTத த*:ைன8X, தனB3 காயI ஏ2பZடைத ேபால உண0Qறe. இ8ேபாe அe ெசாTத நா[, 
உலகI, 3[IபI ம2KI நmப0க> \e அ*X ெச_(eI 5ல உmைமயான சவாNகைள சT)Bக 
ேவmLM4BQறe. சoைய மா0கI அவைர yரயா<5(தI ெச$ய �m[Qறe, ம2KI அe 
ஒth38ப[(த8பZட yரயா<5(தமாக Uளh3I சாதனாlB3> , அவைர இK)MN ெகாm[ 
வ4Qறe. சாதனா இNலாமN, yரயா<5(தI தi.ைசயாக, ~ர2ற aைலMN இ4B3I; அேத 
சமய()N ெதாட0.5யாக சாதனா ெச$வe yரயா<5(த(ைத ஒth38ப[(eவe ஆ3I. த2ேபாe  
பB), அ*X எ*K ஆ*மா UoவாBகI ெபற( ெதாடh3I ேபாe க0மUைன, மாைய ம2KI 
ஆணவ()* தைளகைள அe தள0()Bெகா>Qறe. இeேவ உmைமயான ைசவ 5(தாTதI ஆ3I. 
இைவ அைன()23I உடைல வ4(eI ெசயN:ைற இNலாமN இNைல. அதனாN, தாேன 
தU0(eBெகா>qI ெசயN:ைறயாக Uளh3I, பயI எ*Qற பாeகா8X இயBக:ைற, உதU 
ெச$uI ேநாBக(eட* cலாதார()23 �g4B3I சBகர()N இ4BQறe. ஒ4வ0 ஆணவ 
மா0க()N இ4BQறாரா அNலe சoைய மா0க()N இ4BQறாரா எ*பைத ஆ*\க அ08ப;8y* 
இ48X அNலe இNலாைம ம2KI ேசைவ ெச$uI U48பI ெதoUBQறe. சoைய மா0க()N 
இ4B3I ~ட0க> ஆ*\க UoவாBகI ெப2K Qoைய மா0க()23 ெசNல :யNQறா0க>. ஆணவ 
மா0க()N இ48பவ0க> :ய25 ேம2ெகா>வேத இNைல. அவ0க> தனB3 7ய-aயமனI ெப2ற 
ஆ5oய0களாக இ4TeBெகாm[, தனe ெசாTத ேவக()N :*ேனjBெகாm[ இ4BQறா0க>. 
நாI சoைய மா0க()N இ4B3I ேபாe நமe 3[IபI, நmப0க> ம2KI நமe சமய()* சcகI 
:tவ)_=4Te நமB3 உதU QைடBQறe. நாI Qoைய மா0க()N இ4B3I ேபாe vTe 
சமயI :tவeI, ெபoயவ0க> ம2KI பல0 நமB3 பBகபலமாக இ4Te உதUBகரI {Z[Qறா0க>. 
இK)யாக நாI ேயாக மா0க()N இ4B3I ேபாe, ச8த o�க> அைனவ4I நமB3 உதlQறா0க>. 
இTத த4ண()N ச234BகqI உதU ெச$Qறா0க>, ம2KI உலQN இ4B3I :8பe லZச 
<வா=க> ம2KI சாeBக> நமB3 உதU ெச$Qறா0க>. நாI ஞான மா0க()N �ைழTதeI, நாI 
X)ய XoTeண0ைவ ெவ@Bெகாm[ வ4QேறாI, ஆ5கைள வழh3QேறாI ம2KI :B) ெபKI 
வைர &0l காண8ப[I க0மUைனகைள எ)0ெகா>QேறாI. § 
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மT)ர()N &Zைச ெப2றவ0க>, இTத மT)ர(ைத ெதாட0Te ெசாN_I ேபாe இK)MN 
ேநரLயாக அவ0கேள 5வெப4மாi* :taைறவான yரபzச(ைத பா0Bக :LTe, அவ0கேள 
ேவதாTதI ம2KI 5TதாTத()* ஒ4 கலைவயாக மாKI சB)ைய ெபKQறா0க>. &Zைச 
ெபறாதவ0க>, ஓI சரவணபவ ஓI எ*Qற மT)ர(ைத பய*ப[() தhக> மனhகைள 
அைம)8ப[(), 5வெப4மாi* எh3I Uயாy(e இ4B3I த*ைமைய உண0Te. 
க0மUைனக> அைன(eI த2கா^கமாக aK(த8பZட aைலMN மன)* இயNபான aைலேய 
ச.5தானTதமாக அைம)யாக ேபo*பமாக இ48பைத பா0(eBெகாm[, தhகைள 
தயா0ப[()Bெகா>Qறா0க>. அதனாN ராஜ ேயாகI ம2KI சாதனாU* அைன(e 
உ4வhகqB3I, ஜப ேயாகI ெதாடBகமாக Uளh3Qறe. ¶vTe சமய()N )யான(ைத 
காZL_I ஜபI =கlI பரவலாக பய*ப[(த8ப[Qறe. ஜப ேயாக(ைத பM25 ெச$வe =கlI 
7லபI. அGபவ=Nலாதவ0க> அைத உடனLயாக ெச$ய(ெதாடhகலாI. அவ0க> அTத 
மT)ர(ைத மறB3I வைர, அe அவ0கqB3 3j8yZட பல*கைள வழhQBெகாm[ இ4BQறe, 
அவ0க> மT)ர(ைத மறBகlI வா$8X>ளe! இe U5()ரமாக இ4BகலாI, ஆனாN மT)ர(ைத 
க2KBெகா>வத23 க;சமான ெதாைகைய ெசலl ெச$)4Tதா_I, அைத மறTeUZட 
34Bக@* ~ட0கைள நா* சT)(e இ4BQேற*. அ8பாUயான அெமoBக0க> ம2KI 
ஐேரா8yய0க>, இT)ய 34Bக@* :*பாக அநாைதகளாகlI த(ெத[Bக8பZட 
3ழTைதகளாகlI இ4BQறா0க>. இTத ஆ5oய0க@N 5ல0, தhகைள நாL வTத ஆ0வ:>ள 
~ட0க@* சமயI ம2KI கலா.சாரI ெதாட0பான :BQயமான U()யாசhகைள ப2j அjயாமN, 
:Lவான ெவ2jைய ெபKவத23 ேதைவ8ப[I பo.சயமான &Zைசக> ம2KI அL8பைட த(eவI 
ம2KI கலா.சார அL(தளhகைள தU0(e, அவ0கைள உடனLயாக ஜபI ம2KI ராஜ ேயாக()23 
ெகாm[ வ4Qறா0க>. இT)ய ~ட0கைள ெபாK(தவைர, இTத கலா.சார ம2KI த(eவ 
அL(தளhக>, அவ0களe bZLேலேய Qைட()4B3I. ஒ4 மiதGB3> Uைச8ெபாjயாக 
இ4B3I இTத அL(தளI அLமனைத இயB3I ேபாe, ஒ4வ0 ேயாக()N பM25கைள  
ேம2ெகா>qI ேபாe இயNபாக ேதா*KI உண0தNகைள அவ0 எ)0(e, தைட ெச$e ம2KI 
பயன2றதாB3வைத தU0BQறe. அதனாN :த^N நாI த(eவhகைள க2KBெகாm[, ஜபI 
ம2KI =கlI ேமIபZட  ேயாகhக> cலI அைத உண0TeBெகா>QேறாI. ஆனாN த(eவ(ைத 
ெதoTeBெகா>வத23 :*பாக ஜபI ம2KI ராஜ ேயாக()N ஈ[ப[வதாN, {hக> அத23 :*X 
க2KBெகாmடeI த2ேபாe உண0வeI மாKபZ[ இ4BகலாI ம2KI இe அ)க 3ழ8பI 
ஏ2ப[(eவதாக இ4BகலாI. ¶த(eவ(ைத :ைறயாக க2KBெகாmடeI ந*னட(ைதயாக 
Uளh3I :ைறயான எmணI, :ைறயான ேப.சா2றN ம2KI :ைறயான ெசயNபாZைட நாI 
ெபKQேறாI. இe தா* கலா.சாரI. ெப4Iபா_I ஆyரகா=ய நIyBைககைள அL8பைடயாகB 
ெகாmட ஐேரா8yய கலா.சாரhக@N இ4Te vTe கலா.சாரI அ)கI  மாKபZ[ இ4BQறe. 
vTe கலா.சார()N XoTeண0l ம2KI ெம$யjl ம2KI ஆdTத த(eவhக> =கlI ெபoய 
பh3 வQ8பைத8 ேபால, வய)N ெபoயவ0க> ம2KI சா*ேறா0க> :*பாக அடBக:I  
�dபLத_I ெபoய பh3 வQBQ*றன. அதனாN ேகாபI ம2KI மன)N ச0.ைசB3oய 
வாB3வாதhக@N U[தைல ெப2ற ஒ4வ0, ஒnெவா4 நாqI நNல 3ண(ைத ெவ@8ப[(eவேத 



ேயாக பM25M* ஒ4 :BQய  அL(தளமாக Uளh3Qறe. ¶இ(தைகய Xiத(த*ைம இNலாமN 
ஜப ேயாக(ைத பM25 ெச$யB�டாe இNைலெய*றாN, அவ0 மைற(e ைவBகேவmLய, தனe 
3ைறபா[கைள Ug8பைடய ெச$Qறா0. இ(தைகய XoதN அவைர மனஉைளl ம2KI கgUரBக 
aைலகqB3 அைழ(e ெசNலB�[I, ம2KI இ(தைகய ஒ4 மாெப4I கm[yL8X ம2KI 
ெபாK8ைப aைலயாக எ)0ெகா>வத23 :*பாக ெச$த தவKB3 வ4T)Bெகாm[ 
இ4BகB�[I. ஒ4வ0 )யானI ெச$வத23 ேகாபI, ெபாறாைம ம2KI ச.சரUN இ4Te UலQ 
இ4Bகேவm[I. 3ண()N இ4B3I அைன(e 3ைறபா[கைளuI ~0 ெச$ய, இத23 :*பாக 
ஒ4 ~ட* க0ம ேயாக(ைத பM25 ெச$யேவm[I. க0ம ேயாக()23 இ*ெனா4 ெபயராக 
Uளh3I 5வ(ெதாm[ எ*Qற 5வெப4மாGB3 ெச$uI ேசைவ, ஜப ேயாக()2கான ேமைடயாக 
Uளh3Qறe. ¶க[z5ன(தாN பா)Bக8ப[பவ0க>, ெபாறாைம அNலe பய()* ேவதைனகளாN 
அவ)8ப[பவ0க> )யானI ம2KI ஜபI ெச$யB�டாe. cலாதார சBகரI ம2KI அத23 
ேம^4B3I சBகரhகqB3 உய4வத23, அவ0க> 5வ(ெதாm[ ெச$யேவm[I, ம2KI 
3tவாக )யானI ம2KI �Z[ yராணாயாம வ38Xக@N பh3ெபற ேவm[I. அவ0க> cலாதார 
சBகர()23 �ேழ வாdQறா0க> ம2KI அவ0க> தhக> உ>ள(eB3> ஆழமாக ெசNவத23, 
தhக> 7யaைனைவ உய0(தேவm[I. ஒ4வ0 தாேன த*ைன உய0()Bெகா>ள :Lயாத 
சமய()N, அTத 3t அவ4B3 உதUகரமாக இ4B3I. இTத ெசயN:ைறைய ஒ4 வ_வான மனI 
ம2KI இறBக 3ண:>ள ந[வராN வgநட(த8படேவm[I. § 
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:ைறயாக ஜபI ெச$பவ0 தனB3 எ*ன ெதouI எ*பைத அjT)48பா0. ஜபI உZXற மனைத 
)றTe, 3j8yZட சBகரhக@* சB)கைள ஒ4hQைணBQறe ம2KI அTத சBகரhக> நாL 
மmடல()* மேனா உண0lB ெகா()N உ>ளடhQ இ4B3I 7யaைனl ஆ3I. அதனாN அவ0 
=கlI நNல மiதராக இ4TதாN, அவ0 ெத$bக(த*ைமைய உண0TeBெகா>வா0. அவ0 
ேகாபமாகlI, 7யநலவா)யாகlI இ4TதாN, அவ0 அைத XoTeBெகா>வா0. நாhக> அவ0 
:தலாவதாக இ48பைத உண0TeBெகா>ளேவm[I எ*K U4IXQேறாI, இரmடாவைத 
இ48பைத அNல. ேகாபI ம2KI  ெவK8Xட*, ச.சரUN ஈ[பZ[ இரBக=NலாமN இ4B3I 
ஒ4வ0, க0ம ேயாகI எ*Qற 5வ(ெதாmL* cலI 5jய உண0தNகளாக ேதா*KI 
ெதாட0.5யான 5jய சIபவhக@* cலI த*ைன எ)0ெகா>Qறா0. அTத நப0 {mடகால()23 
~ராக ெசயNப[I வைர, இயNபான 3ணI ம2KI பழBகhக> சoெச$ய8ப[I. அவரe மன)N 
அ7(தhக> �ைழய அGம)BகB�டாe, அ8பL அGம)(தாN அவ4B3 மன.ேசா0l ஏ2படலாI 
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அNலe 5[5[8X ம2KI த2ெகாைல எmண:I ேதா*றலாI. அதனாN ஜப ேயாகI எ*Qற &Zைச, 
a.சயமாக 3jBேகா> பாைதMN 5je காலI கg(e வரேவm[I. ¶ெபாeவாக தhகqB3> 
அ7(தhகqட* ஜப ேயாக பM25 ேம2ெகா>ள U4IXபவ0க>, தhகளe :ய25MN ெவ2j 
ெப2றாN எ*ன நடB3I எ*K பயTe, ெதாட0.5யாக மT)ரI ஓeவ)N இ4Te UைரUN 
Uல3Qறா0க>. இTத ெதாடBக காலBகZட)N, அவ0களe ெசாTத ஆ*மா அவ0கைள 
கmகா;BQறe. அேத சமயI Uைளlகைள ப2j கவைல8படாமN 3KQய கால()N பல* ெபற 
aைனB3I &Uரமான ெவjய0கqI இ4BQறா0க>. அவ0க> இைத ெச$வத23 க[ைமயாக 
உைழBQறா0க>. Uேவகமான 34 வ_வான மT)ரhக> அNலe தiயாக )யானI ெச$வைத 
:LTதவைர ஊB3UBகாமN, அத23 ப)லாக க0ம ேயாகI, ம2றவ0கqB3 தானI ெச$வe, 
பல*கைள எ)0பா0BகாமN ேவைலM* 3jBேகாqBகாக ேவைல ெச$வைதuI, ேசைவM* 
3jBேகாqBகாக ேசைவ ெச$வைதuI ஊB3UBQறா0. XiதமாB3I ெசயN:ைற தனe 
பல*கைள தர(ெதாடh3I வைர, ேகாMN வgபாZைட ேபால 3tவாக )யானI ெச$தN ம2KI 
3tவாக பா[தN ஆQயைவ இTத aைலMN நNல பல*கைள த4I. ¶74Bகமாக ெசா*னாN, 
இரm[ Uதமான vTeBக> இ4BQறா0க>, ேகாMNகqB3  ெச*K வgப[I vTeBக@N 
பல0 த(eவ ஞானI சா0Tத y*ன; இNலாமN இ4BQறா0க> ம2KI அ8பL8பZட y*ன; 
இ48பவ0க>, ெத$வhக> அNலe ேகாMN வgபாZL* ேதைவைய உணராமN, தhகளe 
சமய8ப;க@N, உய0Tத Xலைம ெதாட0பான Uவாதhக@N ம2KI அத* \e நைடெபKI 
)யான()N பh3ெபKQறா0க>. ேவதhக@* ைமயமாக Uளh3I, பzசாkர மT)ரமான ஓI 
நம.5வாய, மனI எைத அjTe இ4BQறேதா அைத உணர ைவBQறe எ*பதாN, 5(தாTதI 
ம2KI ேவதாTத()23I இைடேய ஒ4 பாலமாக அைமQறe. 5(தாTத(ைத y*ப2KI 
ஒnெவா4வ4B3I 5jதளl ேவதாTதI ெதoTe இ4BQறe ம2KI அவைர அைத 
XறBக;BQறா0. ம2KI ேவதாTத(ைத y*ப2KI ஒnெவா4வ4B3I 5jதளl 5(தாTதI 
ெதoTe இ4BQறe ம2KI அவைர அைத XறBக;BQறா0. ஓI நம.5வாய மT)ர(ைத 
உ.சo8பத* cலமாக, இK)MN உhகqB3 எ*ன ெதouI ம2KI எைத XறBக;(&0க> 
எ*பைத உண0TeBெகா>Q�0க> ம2KI அe அைவ இரm[I இைணTe ஒ4 :tைமயான 
மiதைன உ4வாB3Qறe. �ல உட^N வாdவ)N “X4ஷGB3” (ஆ*மாlB3) )48) 
ஏ2ப[Qறe. �வ* 5வெப4மா* ஆQறe. ¶&Zைச ெபறாதவ0கqI ஓI நம.5வாய எ*K 
ெசாNலலாI எ*றா_I, ஓI நம.5வாய மT)ர(ைத ெசாN^ 5ற8பான பல*கைள அைடவத23 
&Zைச ெபKவe அ()யாவ5யமாQறe.  அவ0கqB3> இe அ)க பா)8ைப ஏ2ப[(தUZடா_I, 
கmL8பாக பா)8X இ4B3I. சாதனாU* XiதமாB3I ெசயN:ைறைய {hக> பL(e உhகைள 
XiதமாBQB ெகாm[>ளதாN, {hக> &Zைச ெப2றeI இTத பா)8X அ)க ஆ2றN ம2KI 
வ^ைமைய ெபKQறe. இTத காலBகZட)N ஓI சரவணபவ எ*ற மT)ர(ைத உ.சo(e, {hக> 
&Zைச ெபKவத23 உhக> வாdைகMN 34 வTதைடய :4க8ெப4மாைன வgப[வe =கlI 
5ற8பாக இ4B3I. :4க8ெப4மா* 34lB3, <வா=B3 ம2KI eறUB3 cலமாக 
Uளh3Qறா0. இe ெதாடBக aைலயாக Uளh3Qறe. § 
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ெப4Iபாலான சமயhக@N அ0(த-vTe அNலe vTe அNலாதவ0கqB3, சனாதன த0ம(eB3 
QைடB3I :தN அj:கமாக ஜபI ம2KI மT)ர உ.சo8X Uளh3Qறe. ெப4Iபா_I ஒ4 
அ0(த-vTe எ*பவ0 தனe ெபயராN மZ[I vTeவாக இ48பவ0. vTe சமய()* வ_வான 
உK8yனராQ ஒ4 பmபZட சcக()N ேச0வத23 :tைமயான ஈ[பாZ[ட* இ4TதாN மZ[ேம, 
அவ0களe ஜப()23 5jதளl பல* QைடB3I எ*பe கடTத ஐIபe வ4டhக@N எhகளe 
அGபவமாக Uளh3Qறe. பNெபா4> அhகாLB3> இ4TeBெகாm[ ெபா4Zகைள ைகயாm[ 
ெகா>:தN ெச$பவ0கqI, ெவ@MN இ4Te ஜ*னN வgயாக அேத ெபா4Zகைள 
பா08பவ0கqI, இரm[ ெவnேவK yolகைள சா0Tதவ0க>. அ0(த எ*றாN பா) எ*K ெபா4>, 
ம2KI அ0(த vTe எ*பவ0க> த*ைன :tைமயாக அ08ப;(eBெகா>வத23 பா) �ரI 
வTத yற3I, &0மானI ெச$யாமN ேயா5(eBெகாm[ இ48பவ0க>. அவ0க> இ*GI ெவ@MN 
இ4Te பா0(eBெகாm[ இ4BQறா0க>. தhக> வாdBைகMN இ4B3I ம2ற Uஷயhகைள 
vTe த0ம(eட* இணhக. ெச$uI வைர, அவ0களe ஜப()23 அ)கமான சB) இ4Bகாe. 
¶ஒ4 அ08ப;8X இNலாமN vTe சமய(ைத சாராமN இ48பவ4B3, உலகளாUய மT)ரமான 
ஓI, அைன(e மT)ரhக@_I :BQயமான ம2KI ம)8X=Bகதாக Uளh3Qறe. இைத எNலா 
சமய(ைத ேச0Tதவ4I, எTதUத தைடu=*j உ.சoBகலாI. நகரhக@* ெபய0 "ஓI" எ*K 
ஒ^BQறe. ஒ4 3ழTைத yறTதeI  "ஓI" எ*K ெசாNQறe. 3ழTைதைய ெப2ெற[B3I ஒ4 
தா$  "ஓI" எ*K ெசாNQறா>. இறB3I த4வாMN இ48பவo* இK)  c.சாக Uளh3வe "ஓI". 
மா[கqI "ஓI" எ*Q*றன. ஓI எ*பe Uநாயகo* மT)ரI ஆ3I. எNேலா4I அவரe Xiதமான 
சரண(ைத அைடய க[ைமயாக :ய25BQறா0க>. �daைல 3ணhகqட* ேபாராLBெகாm[ 
இ48பவ0க>, சனாதன த0ம()* \e ஒ4 அ08ப;8X இNலாதவ0க>, அTத ஒ4 அ08ப;8ைப 
சமய()N X)தாக �ைழTதவ0க@* கடl.~ZLN இ4B3I vTe ெபயைரBெகாm[ ேசா)Bக 
:LuI, இவ0க> அைனவ4I ஓI மT)ர(ைத உ.சoBக ேவm[I. ¶இTத மT)ர()N இ4B3I 
சB)ைய a�y8பத23, நா* உhகqB3 ஒ4 கைதைய ெசாNQேற*. மஹாராஜாU* :*பாக 
ஒ4 மT)o அைழ(e வர8பZடா0. அTத மT)o ஒ4 yராமண |ஜாoயாக, ஒ4 3ல34வாக ஓI 
நம.5வாய எ*Qற =கlI Xiதமான மT)ர()N &Zைச த4I சB) பைட(தவராக இ4Tதா0. 
அரச0 அவoடI, "{hக> எனB3 Xiதமான ஓI நம.5வாய மT)ர()N &Zைச வழhகேவm[I," 
எ*K ேகZ[Bெகாmடா0. அத23 34, " சo, அரேச. நா* உhகqB3 &Zைச வழh3வத2கான 
:*ேன2பா[கைள ெதாடh3Qேற*" எ*றா0. "இNைல, நாI இ8ேபாe இhேகேய &Zைசைய 



எ[(eBெகா>ேவாI. :*ேன2பா[க> எelI ேதைவMNைல" எ*K ஆைணMZடா0. 3ல34 
இத23 எ)08X ெதoU(e, "அe சா()ய=Nைல அரேச. :*ேன2பா[ இNலாமN &Zைச 
த4வத23 எனe 34 எனB3 தைட U)BQறா0.” அரச0 அத23 எ)4ைரயாக, "அ8பLெய*றாN, 
{hக> உhக> உதUM*j அTத மT)ர(ைத ெதoTeBெகா>ேவாI. இNைலெய*றாN &Zைச 
ெப2K அTத மT)ரI  ெசாNவத23I &Zைச ெபறாமN ெசாNவத23I எnவாK பல*க> 
மாKப[Q*றன எ*K UளB3hக>” எ*றா0. 3ல34 அத23, “சo, ம*னா. நா* உhகqB3 
UளBகI அ@BQேற*" எ*றா0. ¶34 �LM4Tத மBகqB3 ம()MN a*KBெகாm[ இ4Tத 
ஐTe காவல0க@டI, "காவல0கேள, உடனLயாக வTe இTத மஹாராஜாைவ ைகe ெச$uhக>. 
அவ0 தவKக> ெச$eBெகாm[ இ4BQறா0. மஹாராஜா அவ0க>, நமe Xiதமான 
சIyரதாய()23 ேதைவ8ப[I :*ேன2பா[கqB3 U48பI ெதoUBகாமN, =க.5றTத 
பzசாஷர மT)ர()N &Zைச ெபறேவm[I எ*K ேகாoBைக U[BQறா0" எ*K உர(த 3ர^N 
அைழ(தா0. காவல0க> அைசயாe, 3ழ8ப()N மஹாராஜாைவ பா0(eBெகாm[, ெச$வe 
அjயாe தU(eBெகாm[ இ4Tதன0. தனe மT)oM* :Zடா>தனமான ஆைணைய ேகZட 
மஹாராஜா தனe கZ[8பாZைட இழTe, "இTத மஹாX4ஷGB3 எ*ன ஆனe?" எ*K UயTe 
இ4Tதா0. yற3 அவ0 காவல0க@டI, "யா0 அhேக. உடனLயாக எனe மT)oைய ைகe 
ெச$uhக>. அவ0 அoயைணB3 எ)ராக தரB3ைறவாக நடTeBெகாm[ இ4BQறா0” எ*K 
உர(த 3ர^N ஆைனMZடா0. காவல0க> உடனLயாக ஓL.ெச*K, 34ைவ ெகZLயாக 
yL(eBெகாmடன0. ¶34 இைத8 பா0(தeI 5o(eBெகாmேட, “ெபாKhக>! அரேச, நா* 
உhக> ேக>UB3 ப)N அ@(eBெகாm[ இ4Tேத*. 'இவைர ைகe ெச$uhக>' எ*ற 
மT)ர(ைத ெசா*ேன*. ஆனாN நா* இTத சைபMN எனB3 பZடாyேஷகI நைடெபறUNைல 
எ*பதா_I, அTத அ)கார(eட* நா* aய=Bக8படUNைல எ*பதா_I, காவல0க> எைதuI 
ெச$யாமN a*KBெகாm[ இ4Tதா0க>. 'இவைர ைகe ெச$uhக>' எ*K {hக> அேத 
மT)ர(ைத ெசா*�0க>. {hக> அரசராக ெபாK8ேப2பத23 கவனமாக :*ேன2பா[க> ெச$e 
பZடாyேஷகI நைடெப2றதாN, காவல0க> உடனLயாக ெசயNXoTதன0.” இைதBேகZட 
மஹாராஜா உடேன 3ல34U* காNக@N UtTe வணhQனா*. இTத உைரயாடைல 
ேகZ[Bெகாm[ இ4Tத காவல0க> ைக)ைய U[U(e, அவ0கqI மஹாX4ஷi* காNக@N 
UtTe வணhQனா0. அத2க[(e 5ல மாதhக@N, மஹாராஜா &Zைச ெபKவத23, க[ைமயாக 
:ய25 ேம2ெகாm[ அைத ெவ2jகரமாக ெபறlI ெச$தா0. த2ேபாe clலகhகqI 
அவ0கqB3 தhக> ஒ(eைழ8ைப வழh3Q*றன. அவரe அரசாhகI ெசg8பாக இ4BQறe, 
பM0க> வள0Q*றன, ேதைவ8ப[I ேபாe மைழ ெப$Qறe, ந)க> ெத@வாக ஓ[Q*றன ம2KI 
QணKக> எ8ேபாeI aரIy இ4BQ*றன, மா[க> ெகாt8பாக இ4BQ*றன, மரhக@N 
இ4Te மாIபழhக> �ேழ UtQ*றன, ேகாM^N இ4B3I ெத$வhக> அரசo* yரைஜகqB3 
ஒtBக(ைத வழh3Q*றன, ம2KI இமயமைலMN இ4B3I o�க> அnவ8ேபாe 
இரா�xய()23 வ4ைக தTe, தhகளe ெம$யjைவ அhQ4B3I எNேலா4ட* பQ0Q*றன0. 
மஹாராஜா )ன:I 108 :ைற ஓI நம.5வாய எ*Qற மT)ர(ைத மன)N :ைறயாக 
உ4வக8ப[() உ.சo(தா_I, ஒ4 UஷயI \தI இ4BQறe: அரச0 :tைமயான ம2KI 
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மT)ரI எ*பe {hக> அைழB3I உZXற-உலQN இ4B3I உM0சB)M* ெபய0 ஆ3I. {hக>, 
"ஓI நம.5வாய" எ*K உ.சo(தeI, 5வெப4மா* )ைரகைள )றB3I ேபாe, அவ0 
காmyBக8ேபாவைத பா08பத23 {hக> தயாராக இ4BQ�0களா? அத23 :தN காoயமாக, 
அLuண0l தள()N இ4B3I 5ல Uஷயhகைள 7(தI ெச$வe, bZைட சoெச$வe எ*K 5jய 
:*ேன2பா[க> ேதைவ8படலாI. {hக> "ஓI சரவணபவ" எ*K ெசாN_I ேபாe, உhக> மனI 
அைம) அைடவத23 தயாராக இ4BQறதா, அNலe ேகாப()N 3ழ8ப(eட* இ4BQறதா? 
ஆனாN ஒnெவா4 ஆ*மாlI "ஓI" எ*K ெசாN^, yolக@* கடl@* பாத()N சரணைடய 
தயாராக இ4BQறe, ம2KI அவ0 கடTத கால()N நடTத அைன(ைதuI சo ெச$Qறா0. ¶{hக> 
:4க8ெப4மாi* ேகாM^N வgப[I ேபாe, ஓI சரவணபவ எ*Qற மT)ரI :tைமயான ம2KI 
ஒZ[ெமா(த பலைன வழh3Qறe. {hக> Uநாயகo* :*பாக இ4Te "ஓI, ஓI, ஓI" எ*K 
ெசா*னாN, Uநாயக0 {hக> இ48பைத உண0TeBெகா>Qறா0. ெத$வhக> ேகாM^N வாசI 
ெச$Q*றன. அைவ ஒ4வo* bZLN அNலe ஒ4 மர(தLMN வாசI ெச$வe இNைல. அhேக 
மT)ர(ைத ெசாNவத* :BQய பலனாக, கவன(ைத  ஒ4:க8ப[() மனைத அைம)8ப[(த 
:LQறe. ¶34U* வgகாZடN  இNலாமN ஒ4வ0 தானாகேவ )யானI ெச$e, ஜபI ெச$ய 
U4IXI மT)ர()N இK)யாக &Zைச ெபற :ய25 ெச$தாN, அவ0 ெச$uI ஜபI எeவாக 
இ4Tதா_I அe =கlI 5றTததாகேவா அNலe &Uரமாகேவா இ4Bகாe. )யானI ெச$வத23 
:*பாக vTe சமய(ைத சாராதவ4B3 ஓI மT)ர(ைதuI, &Zைச ெபறாத ைசவ சமய(ைத 
ேச0Tதவ4B3 ஓI சரவண பவ மT)ர(ைத 108 :ைற ஜபI ெச$ய நாhக> பoTeைரBQேறாI. இe 
:2j_I பாeகா8பானe ம2KI )யான(ைத =கlI 5ற8பாக ேமIப[(eI. ¶ஒnெவா4வ4B3I 
ஒ4 Uேசஷமான  மT)ரI இ4BQறe ம2KI அTத மT)ர(ைத இரக5யமாக ைவ()4Bக ேவm[I 
எ*K ஒ4 க4(e aலlQறe. அjயாைமMN இ4B3I அெமoBக0க> ம2KI ஐேரா8yய0க@டI 
எNலா Uதமான மT)ரhகைளuI வழhQ, பண(ைத ெகா>ைளயLB3I 34Bகைள ப2j எனB3 
ெதouI. ம2KI அைவ ஒ4 U2பைன ெபா4ைள8 ேபா*ற வLUN அைமTe இ4B3I. அைவ 
இரக5யமாBக8ப[I. ஆனாN உmைமயான உண0தைல வழhQ XகைழuI பாராZைடuI ெப2ற 
எTத ஒ4 பாரIபoய மT)ர:I இரக5யமாக இ48பe இNைல. அைவ உலQN இ4B3I ஒnெவா4 
vTelB3I ந*றாகேவ ெதouI. அTத மT)ரhகைள சoயாக உ.சo8பத23 த*ைன 
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XiதமாBQB ெகாmடாரா ம2KI த*ைன தயா0ப[()B ெகாmடாரா எ*பe உலQN இ4B3I 
ஒnெவா4 vTelB3I ெதouI, ம2KI அTத மT)ரhகைள அவ0 எTத ேநர()N உ.சo(தா_I, 
அவரe வாdUN ஒ4 தாBகI ம2KI நNல பல* உmடா3I. ஆனாN &Zைசைய ெப2ற yற3 
(அைத ெபKவத23 பணI ெச_(த ேவm[I எ*பe அத* ெபா4@Nைல, ஆனாN அைத பM*K 
பM25 ேம2ெகாm[, ந23ணhகைள உ4வாBQ, த*ைன ேமIப[(), தனe 34UடI த*ைன 
a�y8பe ஆ3I) ஒ4 மT)ர(ைத உ.சo8பதாN ஏ2ப[I ஆ*\க தாBகI வாdBைகைய மா2j 
அைம8பதாக இ4B3I. அe கடTத கால()* க0மUைனகைள 7(தI ெச$e, எ)0கால 
வாdBைககைள :tைமயாBQ, இTத ெஜ*மI அNலe வரB�Lய ெஜ*ம()N ேமாkI 
ெபKவத23 அL(தள(ைத அைமBQறe. இைத தவறாக XoTeBெகா>ள ேவmடாI. 
¶சB)MNலாத ம2KI சB)u>ள மT)ரhக> எ*K இ4வைக உ>ளன, ம2KI சB)u>ள 
மT)ரhக> ஆப(தானe. சB)u>ள மT)ர()N இ4B3I ஒேர ஆப(e எ*னெவ*றாN, 
அவைனேய அவGB3 )றTe காmy(e U[I. yர.சைன அTத மT)ர()N இNைல, ஆனாN 
சBகரhக> )றTeBெகா>qI ேபாe அவGB3> எ*ன இ4BQறe எ*ப)N yர.சைன தா* 
இ4BQறe ம2KI அவனாN |0வெஜ*ம க0மாBகைள ம2KI எ)0கால()N வரU4B3I 
க0மாBகைள காண:LuI. அதனாN தா* ஒ4 மT)ரI ம4Te.~Zைட8 ேபால =கlI கவனமாக 
பoTeைரBக8ப[Qறe. {hக> ஒ4 3ழTைதB3 இரm[ ஆ<8�* மா()ைரகைள வழh3வe 
இNைல. {hக> பா) அNலe காN மா()ைரைய த4Q�0க>. ம2KI 3ழTைதM* �ல உடN 
வள0.5 அைடவத23 பல வ4டhகளாவைத8 ேபால, மனI ம2KI உண0.5கqB3I பல 
வ4டhக> ஆQறe. வா^ப வய)* ெதாடBக காலhக> க0ம ேயாகI, பB) ேயாகI cலI பM25 
ம2KI 7()கoBக  ம2KI ேவதாTத(ைத பLBக பய*ப[()னாN, ஞாேனாதய பாைதMN எTத 
5Bக_I இ4Bகாe. இ4> rdTe>ள ஒ4 அைறMN, ஒ@ பரவ ெச$வத23 ஒ4 Uைச இயBQைய 
ெசயNப[(eவதாN, அTத அைறMN இ4B3I இ4ZL2ேக அ)0.5 ஏ2ப[(eவதாக இ4B3I. 
தனe 3jBேகா> பாைதMN ெச*KBெகாm[ இ4B3I ஒ4வ4B3 இe நடBக ேவm[மா? 
கmL8பாக ேவmடாI. எ8ேபாeI இ4B3I ெவ@.ச()23 அவ0 த*ைன ெமeவாக ~ரைம(eB 
ெகா>qI வைர, நாI ஒ@B கZ[8ப[()ைய ெமeவாக உய0(த ேவm[I. ¶ஏேதா ஒ4 Uஷய()N 
இ4Te U[படேவm[I எ*பத2காக பல0 &Zைச ெபற U4IXவா0க>. தhக> ேநாைய 
3ண8ப[(த ஏதாவe ம4Te ேவm[I எ*K U4IXவா0க>. ம2றவ0கqB3 தனB3 எ*ன 
ேவm[ேம எ*பேத ெதoயாe. yரார8த க0மUைனகளாN பதZடI ம2KI 3ழ8ப()N 
இ4BQறா0க>, ம2KI அவ0கqB3 aIம) ேவm[I. அவ0கqB3 சாதைனM* :tைமயான 
பாைதயாக Uளh3I ைசவ 5(தாTத(ைத வழhகேவm[I. ஒ4 மT)ரI மனைத )றB3I ேபாe, 
அைத பா0B3I Uைழபவ4B3 அ)க பதZடI ம2KI 3ழ8பI ஏ2ப[(eI, அ)க சB) வா$Tத 
மT)ர(ைத அவ0கqB3 தரB�டாe. அGபவ உண0.5க> வ_வைடவதாN |0வெஜ*ம 
க0மUைனகைள ெவ2jBெகா>வத23 (இவ2ைற க0ம ேயாகI ம2KI பB) ேயாகI cலI 
ெவ2jBெகாmL4Bக ேவm[I) உள�)யாக, உண0.5 �)யாக ம2KI உடN �)யாக எTத 
க4UuI இNலாமN &Zைசைய வழhக8பZடeI, Uைழபவ0 UரB)MN வா[Qறா0. &Zைச 
ெபKவத23 :*பாக ஒ4 ெதாட0.5யான, :*ேன2றI ெபா4T)ய பM25ைய வழhQ, அத* 
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மT)ர(ைத உ.சoB3I ேபாe அைத க2பைன ெச$eBெகா>வத23 வச)யாக, அத* ெபா4ைள 
XoTeBெகாmடாN =கlI பயG>ளதாக இ4B3I. அவ0 அ8ேபாe தா*, அTத மT)ரI தனB3> 
உ4வாBகU4B3I இலBைக தா* அைடTதeI, அவ4I XoTeBெகா>வா0. ெப4Iபாலான 
மT)ரhக> சம<Q4த()N இ48பதாN, நாI சம<Q4த அகரா)ைய பய*ப[() எ@)MN 
அ0(த(ைத XoTeBெகா>ளலாI. :த* :தலாக ேதா*jய மT)ரhக>, அBகால(e மBக> 
ேப5ய ெமாgMN வழhக8பZடe எ*பைத நாI aைனUN ெகா>ளேவm[I. சம<Q4தI 
ேப5யவ0களாN சம<Q4த மT)ரhக> வழhக8பZடன. இ4Tதா_I, இTத மT)ரhகைள ம2ற 
பழhகால(e ெமாgM_I மா2j அைமBகலாI. உZXற உM0சB)M* Uoவாக(ைத சம<Q4த 
ெமாg, XoTeBெகா>qI அளU23 ம2ற ெமாgக> XoTeBெகா>வe இNைல. ஆனாN, ஆhQல 
ெமாg அNலe ம2ற ெமாgக@_I, அTத சமய()* ஆ*\க சB)கைள வரவைழ8பத23 
சடh3க> நட(த8ப[Q*றன. vTe சமய()N சம<Q4தI ெப4Iபாலானவ0களாN 
ஆேமா)Bக8பZட ெமாgயாகlI, clலகhக@N இ4B3I ேம^டhகளாN 
ஏ2KBெகா>ள8பZடதாகlI இ48பe, ஒ4 த2ெசயலான aகdவாக Uளh3Qறe. ¶ஜபI எ*பe 
சாதனாவா3I, ம2KI எNலா சாதனாBகqI ெதாட0Te ெச$வதாக இ4B3I. ஜபI எ*பe 5ல 
ெசா2கைள ஒ4 மT)ரமாக எ[(eBெகாm[, மனB கZ[பா[ ம2KI தi8பZட ஞாேனாதய()23, 
அைத \m[I \m[I ெசாNவதா3I. இe 7B3ம உலQN நNல உM0சB)கைள ஈ0B3I ம2KI 
ஜபI ெச$uI தiநபo* பாeகா8X ஒ@ைய வ_8ப[(eQறe. ஜப(ைத ேம2ெகா>qI ~டைன 
ேநாBQ 7B3ம உலQN இ4B3I உM0சB)க@* ந23ணhக>, பol ம2KI மoயாைதைய 
ெகாm[ வ4வைத( தUர, இTத பM25M* cலI 7B3ம உலைக ேவK எTத Uத()_I 
பா)B3I எ*K ேயா58பத23 ெத@வான காரணI ஏe=Nைல. ¶நம.5வாய ஓI ம2KI ஓI 
சரவணபவ எ*Qற மT)ரhக> மாய U(ைதகqBகாக இNலாமN, ேநா$கைள 3ண8ப[(eவத23 
அNலe �ல உலQ* ம2KI 3jBேகா>கqBகாக இNலாமN, ஆ*\க UoவாBக()2காக 
ெவ@8ப[(த8பZ[>ளன. ஜ8பா* நாZLN இ4B3I X(த மத(ைத ேச0Tதவ0க> ெதாg^N 
ெவ2jக> ம2KI ெசா(e ேச08பத23 ஓI நேமா =ேயாேஹா ெரhேக Qேயா எ*K ஜy8பe 
உmைம தா*, ஆனாN vTe XoTeண0ைவ ெபாK(தவைரMN இத* ெபய0 ஜபI இNைல. இe 
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உKெமாgகைள ேபா*K Uளh3Qறe. ஜபI எ*பe ராஜ ேயாக(ைத ேபா*றe எ*K 
ெசாNலலாI. ஜபI எ*பe ஆ*\க ச*iயாச()23I,  ராஜ ேயாகI எ*பe ஞாேனாதய()23I 
வgவ3(e, தைலMN இ4B3I சBகரhகைள ஊB3UBQ*றன. vTe பாரIபoய()N ெலள�க 
UஷயhகqBகாக எ8ேபாeI ஜபI பய*ப[(த8ப[வe இNைல. ெலள�க பாeகா8X, நNல 
உடNநலI ம2KI ெசNவ.ெசg8ைப ேவmL vTeBக> yரா0()8பா0க>, ஆனாN அத2காக 
மT)ரhக> அNலe ஜப(ைத பய*ப[(தமாZடா0க>. இத2காக அவ0க> yரா0(தைனக>, 
பாடNக> ம2KI சடh3கைள ேம2ெகா>Qறா0க> ம2KI அைவ மனஉK), காரணI ம2KI 
மனெவt.5M* சBகரhகqB3 ஊBகம@(e, yரா0(தைன ெச$பவ0 ெலள�க 7கhகைள 
தனதாBQBெகா>வத23 உடN, உண0.5 ம2KI மனI சா0Tத சB)ைய த4Qறe.  ஜபI ெச$uI 
மT)ரhக> எ8ேபாeI 5jயதாக இ4B3I, ஆனாN எ8ேபாeI அ8பL இ48ப)Nைல. ப)c*K 
ெசா2கைளB ெகாmட காய(o மT)ரI, =கlI {ளமான மT)ர()23 ஒ4 உதாரணமாக 
Uளh3Qறe. 74Bகமாக ெசாNல ேவm[I எ*றாN, ஜபI எ*பe உய0aைல இயNைப 
Ug8பைடய ெச$வத23 ஒ4 5ல :BQயாயமான, ந*3-வைரயKBக8பZட ெசா2க>, எt(eBக> 
அNலe �ஜா என8ப[I "Uைத ஒ^கைள" ெதாட0Te பB)uட* உ.சo8பe ஆ3I. ¶இTத 
மT)ரhக> எhQ4Te வTதன? =க8ெபoய மஹாேதவ0க> ம2KI உZXற உலகhக@N இ4B3I 
ெத$வhகqட* உைரயாடN நட()ய பழhகால(e o�க@டI இ4Te rZ7ம ஞான 
<ேலாகhக> ெபற8பZடன. இ)N இ4Te உ4வாBக8பZட 3j8yZட சடh3கைள :ைறயாக 
ெச$வத* cலI, �ல உலQN 3j8yZட Uைளlகைள உ4வாBக :LuI. ஆhQல ெமாgMN 
இைத நாI 5ல சமயhக@N, (affirmations) உK)ெமாgக> எ*K அைழBQேறாI. நமB3 
ேபா)Bக8பZட உK)ெமாg, ெபாeவாக 7ய-:*ேன2ற()2காக பய*ப[(த8ப[Qறe. ம2KI 
அe ஒ4வ0 தனe ெசாTத அLமனeட* ேப5BெகாmL48பe ஆ3I. ¶ஒnெவா4 ஒ^B3I ஒ4 
aறI இ4BQறe ம2KI நாI உ.சoB3I ேபாe 7B3ம உலQN அe ஒ4 உ4வ(ைத 
உ4வாB3Qறe எ*பதாN, :ைறயாக, ெமeவாக, 5Tதைன ம2KI உண0lட* மன�)யாக அTத 
aற(ைத பா0(eBெகாm[I, மன�)யாக அTத ஒ^ைய ேகZ[Bெகாm[I உ.சoBக ேவm[I. 
ஒ4வ0 தனe 7யaைனU* உய0aைலMN இ4B3I ேபாe, அவரe தைலMN உரBக ேகZ3I 
"ஈஈஈ"ஒ^யான, நாத-நாL சB)ைய ேகZ[Bெகாmேட 108 :ைற ஜபI ெச$வe =கlI சoயாக 
இ4B3I. "இயT)ர e8பாBQ ஜபI" எ*K அைழBக8ப[I, ஒZட8பTதய ேவக()N 
ேம2ெகா>ள8ப[I ஜபI, 5jய பலைனேய த4I. ஜபI ெச$ய உhகqB3 ேநர=Nைல எ*றாN, 
ஜபI ெச$யா&0க>. அe அ0(தம2ற சடhகாக இNலாமN, அ0(த:>ள அGபவமாக 
இ4Bகேவm[I. ¶ஜப(ைத உரBக உ.சoB3I ேபாe, உhகளாN எmண(ைத =கlI 7லபமாக 
ஒ4hQைணBக :LQறe. மT)ர()* ஒ^ கா)N UtவதாN, உhக> மனI 72j()oவe 
இNைல. ேதைவய2ற எmணhக@N மனI 72j()ouI ேபாe, ஜப()* பல* 3ைறQறe 
எ*பைத {hக> aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. அதனாN நாI கவன(ைத ஒ4:க8ப[() 
ைவBகேவm[I. ஒ4 சாதனாவாக இ4B3I ஜப(ைத, நாI நைட:ைற பல*கqBகாக 
ெச$QேறாI. அ)N ேவெறTத காரண:I இNைல. அதனாN நாI எ*ன ெச$QேறாI எ*ப)N 
கவன(ைத ஒ4hQைணBக ேவm[I. ஒ4 aைலMN இ4Te இ*ெனா4 aைலB3 ெசN_I 



ேபாe, மT)ரI உ4வாB3I :ைறயான aறhகைள க2பைன ெச$uhக>. "சரவணபவ ஓI, 
சரவணபவ ஓI, சரவணபவ ஓI" எ*Qற சரவணபவ ஓI மT)ர()N ெவ>ைள aற(eB3> ெவ@0 
{லI மhQ \m[I ெவ@0 {ள(eB3> மh3வe எ*K மாjமாj நைடெபKவைத நாI 
காmQேறாI. ஆகாசI எ*Qற அ:)ய()* aறமாக {லI Uளh3Qறe, ம2KI சரவணபவ 
உhகைள அhேக அைழ(e ெசNQறe. ச(தமாக ஜப(ைத உ.சo8ப)N :taைறைவ ெப2றeI, 
ஒ^ எt8பாமN உதZைட ம2KI அைச(e அைம)யாக ெச$யலாI, ம2KI அத* yற3 உதZைட 
அைசBகாமN மன)23> உ.சo(eBெகாm[I ெச$யலாI. �hக.ெசN_I ேபாe 
வா$ெமாgயாக ம2KI உள�)யாக மT)ர(ைத உ.சo(e, �Bக ேநர()* ேபாeI ெதாட4I 
ேயாகேம, ஜபI ெச$வ)N =க8ெபoய சாதைனயாக Uளh3Qறe. �Bக()N இ4Te எtTதeI, 
எTதUத தைடuI இ*j, அேத மT)ர(ைத உள�)யாகlI வா$ெமாgயாகlI உ.சoBக8ப[Qறe. 
இe =க8ெபoய சாதைனயாக இ4Tதா_I, இe நடTe>ளe. § 

ச[/Sழைம  
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ஜப-"= இ,A. 

அ"க#பbயான பலIகைள ெப*த=  

5ல0 தனB3 இ4B3I ஆ*\க உ2சாக()N )ன:I 10,000 அNலe 100,000 எ*K, ஒ4 
மாத()23 பல ஆMரBகணBQ_I, ஒ4 வ4ட()23 பல லZசBகணBQ_I ஜபI ெச$uI 
பM25ைய ெதாட0வா0க>. இTத ெசயN:ைறைய கmகா;8பத23 ஒ4 34 இ4TதாN, அவரe 
வgகாZ[த^* �d இe :tைமயான பல*கைள த4I. இe ெப4Iபா_I த2ெப4ைம ம2KI 
ஆணவ(ைத ெவ2jBெகா>வத2ேக ஒ4 நப4B3 வழhக8ப[I. ஒ4 Uைழபவ0 இ(தைகய ஒ4 
&Uரமான ஜப(ைத ஒ4 34U* வgகாZடN இNலாமN ெச$தாN, மT)ர(ைத பய*ப[() ஒ4 
மயBக ம4Tைத ேபால ஜyB3I ேபாe, எTத பல*கைள அைடயேவm[I அNலe அவ0 அைடய 
ேவmLய பல*கைள அைடTeUZடாரா எ*பைத8 ப2jய எTத எmண:I இNலாமN, தனB3 ஒ4 
rdaைலைய கZடாய8ப[()Bெகா>Qறா0. பM25M* பல*கைள ப2j 34UB3 தா* 
ெதoயவ4I. ஆனாN அவ0 பல*கைள எ8ேபாeI ~டiடI ெசாNலமாZடா0. :ய25யாN �() 
அைடTத பல* அTத நப4B3> UoவாBகI ெபKI வைர, �() ெப2றைத அjl8|0வமாக 
ெவ@Mட8ப[வe இNைல, இNைலெய*றாN அe வைர �() அைடயாத �()M* அjlண0l 
Xலைமேய �() அைடவத23 ஒ4 தைடயாக இ4BகB�[I. ¶ஒnெவா4 34lI தனe சIyரதாய 
:ைற8பL மT)ர(ைத &Zைசயாக வழh3I வgகைள கைட8yL8பா0. இhேக வா$ெமாgயாக 
க2K(தர8ப[Qறe. =கlI :BQயமாக, &Zைச பலG>ளதாக இ48பத23 அ08ப;8X வ_வாக 
இ4BQறe எ*பைத ஒ4 ஆ.சாரமான 34 நIXவத23, :*ேன2பா[கைள ெச$e :L(e அைத 
பராமoBக ேவm[I. ஒ4 ஆ.சாரமான 34UடI இ4Te ெபKI &Zைச கNU க23I 
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ெசயN:ைறைய ெதாடh3Qறe. ~ட* தனe கZடண(ைத கZLயeI, :*ேன2பா[க@* 
ெசயN:ைற :LவைடTe, அவ4B3 இi யா4ைடய உதUuI ேதைவMNைல எ*K 
ெபா4@Nைல. உலெகh3I பல ஆ.சாரமான 34Bக> இ4BQறா0க>. ஒ4 34UடI இ4B3I 
~ட0கைள கவனமாக ஆ$l ெச$e, அவ0க> எைத �() அைடTe இ4BQறா0க> எ*பைத 
ெதoTeBெகாm[, உhக> 34ைவ ேத0Tெத[hக>. அவoடI &Zைச ெபKI :*X 
:*ேன2பாடாக பM25 இ4Te, ைசவ உணl உmணேவm[I, சா<)ரhகைள பLBகேவm[I 
ம2KI ேத0Tெத[Bக8பZட கால அளU23 3j8yZட ~ட0கqB3 ெசயN)ற* ஆ$l ேபா*K 
அைடயேவmLய த3)க> இ4Te, &Zைச ெப2ற yற3 ெப4Tத*ைமuட* வழhக8ப[I ஒ4 
தZசைணைய தU0(e, &Zைச ெபKவத23 எTத கZடண(ைதuI வr^BகாமN, &Zைச ெப2ற 
yற3, அவ0 ெதாட0.5யாக, சா<)ர �)யாகlI கலா.சார �)யாகlI அ)க &Uரமான பM25 
ம2KI கNUைய வழhQ, &ZைசM* அ[(த aைலB3 ~டைன தயா0 ெச$Qறா0 எ*றாN {hக> 
ஒ4 ஆ.சாரமான ச234ைவ அைடTe இ4BQ�0க> ம2KI அTத தZசைண ஒ4 அ*X 
கா;Bைகயாகவா அNலe ேகாM^N |ைஜ ெச$த அ0.சக4B3 வழhக8ப[I ந*ெகாைடயாகவா 
எTத �ப()N இ4Bகேவm[I எ*K  அTத ~ட* :Ll ெச$யலாI. ¶ஜப சாதனாைவ ெச$e 
5ற8பான பலைன ெபKவத23, பzசாhகI என8ப[I vTe ேவத நாZகாZLMN அ=0த ேயாக 
)னhகைள ேத0Tெத[hக>. இTத நாZக> =கlI அG�லமானைவ. அeB3 அ[(ததாக 
வ4பைவ 5(த ேயாக )னhக>. எTத ஒ4 நா@_I =கlI அG�லமான ேநரமாக 3@ைக காலI 
Uளh3Qறe. இTத சமயhக@N :t yரபzச:I, 3j8பாக நமe Um\* மmடல:I ஆ*\க 
UoவாBக(ைத ஊB3UBQ*றன. அேத சமய()N, )ன:I 108 :ைற ஜy8பைத ெதாடர ேவm[I. 
இைத உணரண()23 )ன:I 1,008 :ைற எ*K &Uர8ப[(த ேவm[I எ*றாN, Uேசஷமான 
உகTத நா> ம2KI ேநர()N அைத ேம2ெகா>ள ேவm[I. ஒ4 நா@N, roய உதய()23 :*XI 
roய அ<தமன()* ேபாe இ4B3I கால:I ம2ற அG�லமான ேநரhகளாக Uளh3Q*றன. 
ேகாM^N |ைஜB3 yற3, எNலாI அைம)யாக இ4B3I ேபாe ஜபI ெச$வத23 ெபா4(தமான 
இடI ம2KI ேநரமாக Uளh3Qறe. 108 :ைற ஜபI ெச$வத* cலI அ)கபZச பலைன 
ெபKவத23, இeேவ =கlI ெபா4(தமான rdaைலயாக அைமQறe. ஜபI ெச$uI ேபாe, 
வழBகI ேபாN 7வா5uhக>. ஜபI ெச$வத23 :*பாக உhக> 34 உhகqB3 க2K(தTத 
yராணாயாம ெசயN:ைறைய ெச$யலாI. ¶)யான()23 ஜபI ஒ4 =கlI நNல :*ேன2பாடாக 
Uளh3Qறe. {hக> மT)ர(ைத உ.சo(eBெகாmேட அத* \e )யானI ெச$Q�0க>. {hக> 
மT)ர(ைத மன)23> ெதாட0Te உ.சoBகாமN, அTத மT)ர()* \e  )யானI ெச$ய :Lயாe. 
மT)ரI )யான(eட* ெதாட0yN இ4B3I ேபாe, ெதாட0Te உ.சoB3I மT)ர()* ஒnெவா4 
எt()* \e )யானI ெச$uI அளU23 அைத ெமeவாக ெசாNல ேவm[I. ஜபI எ*பe 5ல 
ெசா2க> அNலe 5ல எt(eBகைள ெதாட0Te ெசாNவதா3I எ*பைத aைனUN 
ெகா>qhக>. அeேவ ஜப()* சாதனாவா3I. ம2ற அைன(eI ேவK வைகைய சா0Tதைவ. § 
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ப]சாkர+  

c�9ைறவான. 

பரமா(eமாUN இ4Te UைரTe வTe மன)23> ெசN_I ஒ^கைள நகN ெச$தாN, அத23 
=கlI ெந4Bகமான ஒ^யாக ஓI நம.5வாய  இ4BQறe, ம2KI அதனாN அe ம)8X=Bக 
மT)ரமாக Uளh3Qறe. உhகqB3 எ)0)ைசMN இ4B3I ஒ4 ந)ைய y*ப2Kவைத ேபால, 
ஆ*மாUN இ4B3I பரமா(eமாைவ ெந4h3வத23 y*ப2KI ஒ4 ஒ^ பாைதயாக அe 
இ48பதாN, அத* உ.சo8ைப  ஆழமாக உணர:LQறe. ஓI நம.5வாய மT)ர(ைத 
5வெப4மாi* டமK எ*Qற உ[Bைகuட* ெதாட0X8ப[(தலாI. ஓI நம.5வாய  மT)ர(ைத 
ெதாட0Te ெசாN_I ேபாe, நாI ந-ம-5-வா-வா-ய ஓI எ*Qற சBகரhக> வgயாக ெசNQேறாI. 
ஓI எ*பe தைல. சBகரமாக Uளh3Qறe. நம.5வாய  மT)ர()23> aலI, {0, ெந48X, கா2K 
ம2KI ஆகாசI எ*Qற பzச|தhக@N ஒnெவா*KI இ4BQ*றன, ம2KI அைவ மன)23> 
எh3I பரUM4B3I 7யaைனவாக உ4மா2றI ெபKQறe, ம2KI அelI தைலB3 அ)க 
உயர()N ஓI மT)ர()* :LUN =க8ெபoய சBகரமாக உ4மா2றI ெபKQறe. "ஓI 
நம.5வாய...ஓI நம.5வாய...ஓI நம.5வாய" எ*K உ.சoB3I இைடெவ@MN, yராண எ*Qற 
உM0சB)க>, பர5வ(ைத அைடTe UZடதாN ஆ*\கI, மனI, 7B3ம ம2KI �ல 
உடNகqB3> y*வாhQ, X)ய சB), X)ய உM0 ம2KI X)ய XoTeண0lட* 
ஆ~0வ)BQ*றன. “நம.5வாய ஓI, நம.5வாய ஓI, நம.5வாய ஓI" எ*பe வாdBைகM* ஒ4 
ெதாட0 ெசயN:ைறயாக Uளh3Qறe. அe வாdBைகM* சாரமாக Uளh3Qறe. நாI எTத 
சமய()_I ஒ4 :tைமயான பர5வ-ச.5தானTத �வ* எ*பைதuI, �வ* 5வெப4மானாக மாKI 
"மேக<வர ப3)ைய" aைறl ெச$யேவ ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQேறாI எ*பைத நாI 
உணரேவm[I. பர5வI இ4BQறe ம2KI ச.5தானTதா இ4BQறe. �வi* “X4ஷ”, எ*Qற 
உ4வ:ைடய ஆ(மா பB3வI மZ[I அைடயUNைல. அதனாN ஓI நம.5வாய மT)ரI நIைம 
ேமN இ4B3I உmைம ெபா4qB3>qI, ஒ8�Z[ அளUN உmைமயாக ெதoவைதuI கடTe 
அைழ(e ெசNQறe. அைத ெதoTeBெகா>வத23 அைத அGபUBக ேவm[I, ம2KI 
அGபU8பத23 &Zைச ெபறேவm[I. ¶நாI ஓI நம.5வாய மT)ர(ைத கடTத ஐIபe 
வ4டhகளாக ஜபI ெச$e வ4Qேற*. "அ2XதI, எனB3 ேதைவயான மT)ரI Qைட(eUZடe, 
ம2KI நா* ெதாட0Te ஜபI ெச$வத23 எனB3 34 ஒ4 ப;ைய தTe>ளா0" எ*K மZ[ேம 
எனB3 :த^N ேதா*jயe. ஜப(ைத ெதாட4I ேபாe, அTத0ேலாகhக> அைன(eI மன)* 
அைன(e கதlகைளuI )றTதன. ஆ*\க சB)க> அைன(eI U[UBக8பZடe, ம2KI அைத 
கZ[8ப[(eI சB) இயNபாகேவ ேதா*jயe. நம.5வாய ஓI மT)ரI ஒ4 தiநபo* :tைமைய 
ெவ@Bெகாm[ வTe, அதைன )னசo வாdBைகMN ெத@வாக ெவ@8ப[(eவைத {hக> 
கவiBகலாI. நைட:ைறB3 =கlI ெபா4(தமான இTத மT)ரI, ேவதhக@* ைமய()N 6 



4()ரI எ*Qற <ேதா()ர()N  இடIெபKQறe, ம2KI 5வெப4மா* நம.5வாய ஓI 
மT)ர()* ைமய()N இ4BQறா0. ேவதhக@* ைமய()N இ48பதாN, அe ேவதாTதI ம2KI 
5(தாTத(ைத இைண(e, உண0த^* உ2சாக(தாN இரmைடuI ஒ*றாக yைணBQறe. 
அதனாN நாGI ைசவ 5(தாTத(ைத y*ப2KI அைனவ4I ேவதாTதI ம2KI 5(தாTத()* ஒ4 
yைண8பாக, மன)* சBகரhகளாக Uளh3I ப)னா*3 ஜ*னNக@* XoTeண0U* அைன(e 
கதlகைளuI, இ*GI அ)கமான கதlகைளuI )றTe ைவ(e இ4BQேறாI. ¶எனe 
ச234வான, 5வா ேயாக<வா=, 5வெப4மாi* ெபயைர ஒ4:க.5Tதைன ம2KI உண0lட* 
ெதாட0Te ஜyBக ேவm[I எ*K ஜப()23 அ)க :BQய(eவI அ@(தா0. "அTத மT)ரI தா* 
உM0, அTத மT)ரI தா* ெசயN, அTத மT)ரI தா* அ*X ம2KI அTத மT)ர(ைத ெதாட0Te 
ஜபI ெச$வதாN, உ>@4Te ெம$யjைவ Uைரவாக ெவ@Bெகாm[ வ4Qறe எ*பைத நாI 
மறBகேவmடாI.  ஞான(ைத ேநாBQய பாைதMN ெசயNப[(த8ப[I :தN ேயாகமாக ஜப ேயாகI 
Uளh3Qறe. ேகாM^N ஜபI ெச$uhக>. Xiதமான மர(தLMN ஜபI ெச$uhக>. எனe 
வாdBைக :tவeI ஜப(ைத ஒ4 ெமளன சாதனாவாக ெச$e>ேள*, ம2KI அe த2ேபாe தானாக 
ெசயNப[Qறe" எ*K இTத தைல5றTத நாத ஞாi UளBகI அ@(தா0. "4(ராZச ம;கைள 
அ;uhக>, ம2KI உhகளe இதயI வள0.5 அைடTe ெம*ைமயாQ உ4கZ[I. ஐTe எt(e 
மT)ர(ைத ெதாட0Te உ.சo(e, 5வi* 5(த(ைத {hக> மன)N அ*Xட* 
ெதoTeBெகா>b0க>. அ7(தhக>, பதZடhக> ம2KI சTேதகhக> Uல3வத23 மT)ர(ைத 
உ.சouhக>. எNேலா4I நம.5வாய Xகd பா[ேவாI" எ*K <வா= தனe ~ட0கqB3 
அjlK()னா0. § 
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மன)* ெவ@8Xற ப3)கைளuI ஒேர மா)oயாக, ஒ4 ஒ4hQைணTத :tைமயாக, மன)* 
:tைமயாக காmQேற*. ஐIபe ஆm[கqB3I ேமலாக, எனe ெசாTத வாdைகMN, நா* 
எனB3 இைத ெதாட0Te a�y(e வTe>ேள*. ¶மன)N இ4B3I உZXற உலகI =கlI 
yரIமாmடமானe. இe நமe �ல கmகளாN காண :LQற எTத உலக(ைத காZL_I =கlI 
ெபoதாக, அ)க 5BகNக> aைறTe 5ற8பாக அைமBக8பZ[ இ4BQறe. ெலள�க உண0lட* 
இ4B3I உலQ_>ள ெவ@8Xறhகைள காZL_I, நI ஒnெவா4வரe அLமன)_I இ4B3I 
மன)* ெம$zஞான ப3)க> =கlI ேமIபZடைவ. ¶உதாரணமாக, ஒ4 Qரகமாக இ4B3I நமe 
|=, ேதா*KI ேபாe எ@ைமயாக இ4Tதe. மiத* தா* அைத அ)க 5BகலாBQ இ4BQறா*. 
மiத* இTத Qரக()N பல Uதமான கZLடhக>, பல அைம8XBக>, சZடhக>, நகரhக>, 
நா[க> ம2KI மாaலhக> எ*K அைம(e இ4BQறா*. இைவ அைன(eI மiதேன 
உ4வாBQயைவ. "ெத$வhக> ெசா0Bக(ைதuI |=ையuI உ4வாBQனா0க>, ம2KI மiத* 
அவ2ைற அலhகார8ப[() இ4BQறா*" எ*K நா* அLBகL பoகாசமாக ெசாNேவ*. உZXற 
மனI இைத காZL_I ப*மடh3 5Bகலானe.¶மiத* X)ய Uஷயhகைள கட^_I 
Umெவ@M_I கm[yL(eBெகாm[ இ4BQறா*. இTத X)ய கm[yL8XBக> அைன(eI 
அவனe அLமன)N ப)TeBெகாm[ வ4Q*றன. மன)* உZXற()N வ5B3I இTத ஆழமான, 
இய_ண0l மZ[I XலGண0l cலமாக( தா* அவனாN X)ய கm[8yL8XBகைள 
QரQ(eBெகாm[, அைத கடTதகால கm[yL8XBக> ம2KI aகdகால aைலகqட* 
ெதாட0X8ப[(), இைவ அைன(ைதuI ப2jய ஒ4 அகலமான பா0ைவைய ெபற:LQறe. ஆனாN 
அவனe இTத ஆழமான, இய_ண0l ம2KI XலGண0l Ug8பைடயUNைல எ*றாN, அவ* இTத 
X)ய கm[8yL8XBகளாN 3ழ8பமைடTe, தனe எ)0கால(ைத aைன(e பய8ப[Qறா*. ¶யா0 
ஒ4வ* உZXறமாக Ug8Xட*, உ2சாக(eட*, eL8Xண0lட* இ4Te அTத XoTeண0வாN 
அjTeBெகா>ளேவm[I ம2KI ஆBக8|0வமாக இ4Bகேவm[I எ*Qற அ)க ஆ0வ(eட* 
இ4BQறாேனா அவ* இTத சcக(eட* ம2KI த*Gட* )48)யாகlI அைம)யாகlI 
இ4BQறா*. இTத ெவ@8Xற உலைக8ப2j அ)கமாக ெதoTeBெகா>வதாN, தனe உ>ள()* 
ஆழ()N இ4Te இ*GI அ)கமாக கm[8yLBQறா* ம2KI இTத XoTeண0ைவ aகdகால 
தைல:ைறqட* அவ* பQ0Qறா*, ம2KI அவ0க> அைத )Zட=ZடபL :ைறயாக தனB3 y* 
வரB�Lய தைல:ைறகqB3 பQ0Qறா0க>. |=MN இ4B3I ஞாேனாதயI ெப2ற பல 
ஆ*மாBக>, மன)* ெவ@8Xறhக@N இ4Te ெபKI XoTeண0l ம2KI தனe உM0சB)M* 
ஆழ()N இ4Te ெபKI XoTeண0ைவ இ8பL(தா* ைகயா>Qறா0க>. உ>ளI சா0Tத 
நடவLBைகMN ஈ[ப[வத23, ஒ4வ0 rZ7ம ஞான நாZட(eட* இ4BகேவmLய அவ5யI 
இNைல. rZ7ம ஞாi எ*பவ0 தனB3> c*jN இரm[ பh3I, மன)* ெவ@8Xற()N 
c*jN ஒ4 பh3I வாdQறா0. ¶மன)* ெவ@8Xற()N c*jN இரm[ பh3I, தனB3> 
c*jN ஒ4 பh3I வாdபவரா$ rZ7ம ஞாi எ*K அைழBக8ப[வe இNைல. அவ0 தனe 
மன)* உZXற()N c*jN ஒ4 பh3 வ58பைத ப2j நாI ஆராயலாI. அe =கlI 
மQd.5கரமான உZXற உலகI அNலe அ)க eயரI aைறTத உ>ளமாகlI இ4BகலாI. இe 
அவனe 3ணI, அவனe பoணாம வள0.5M* இயNX ம2KI அவனe )னசo வாdBைகMN 



த*ைன எ8பL வgந[(eQறா* எ*பைத ெபாK(e அைமQறe. அவ* தனB3> c*jN ஒ4 
பh3 மZ[ேம வாdTதா_I, இய_ண0l 7ட0க> அவனe 7யaைனU* ெவ@8Xற 7வ0கqB3> 
=கlI வ_வாக ஊ[4U, வரலாK ம2KI மiதேநய()* பாைதைய மா2j அைமBகB�[I. § 
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மன"I  

iI* MDnக( 

:tைமயான மனI பரTe UoTதe ம2KI 5Bகலானe. ஆனாN மன)* :tைமைய உ>qண0l, 
அjlண0l ம2KI இய_ண0l எ*K c*K yolகளாக பா08பe வச)யாக இ4B3I. உ>qண0l 
மனI அGபU8பத23I அjTeBெகா>வத23I =கlI எ@ைமயானe. அ)N நமe �ல உடN, 
நமe ஏBகhக>, நமe ஆைசக>, நமe ெசoமான அைம8X ம2KI �ல உடN வgயாக இயh3I 
நமe மனெவt.5 அைம8y* உண0.5ேவகhக> அடhQM4B3I. உட^N இ4Te 
ெவ@ேய2KI அைம8XBக> ம2KI இர(த ஓZடI ம2KI இதய(eL8y* கZ[பா[ எ*K 
அைன(eI உ>qண0l மன)23> இ4BQறe. இTத மன)* yol தானாக அNலe இயNபாக 
ேவைல ெச$Qறe. இe Uலh3க@N eL8Xண0lட* இ48பைத8 ேபால மiத0க> ம()M_I 
இ4BQறe. ¶மiத* மZ[ேம அjlண0l மனைத உ4வாB3Qறா* ம2KI தனe வாdBைகைய 
வாtI ேபாe அ)N இ4B3I அhகhகqB3 அவ* ெபாK8பாQறா*. மiத* ம2றவ0க@டI 
இ4Te தா* ெப2ற தகவN ம2KI தனe ெசாTத இய_ண0l கm[yL8XBகqட* அவனe  
உ>qண0l ஆைசக> ம2KI ஏBகhகைள இைணTத கலைவயாக இTத கZடI Uளh3Qறe. 
மiதi* அjவா2ற_B3>, அவ* அ)க அளUலான தகவைல ஒth38ப[(eQறா* ம2KI அe 
=கlI 5jய வய)N இ4Tேத ேசர( ெதாடh3Qறe. இTத தகவ^N ெதாm K சதbதI 
ெவ@8Xற உலகI ம2KI மனைத சா0Tததாக இ4BQறe. ஒ4 ெஜ*ம()N மiதi* அ)கமான 
ேநர(ைத அjவா2றN பய*ப[(தB�[I ம2KI இைத ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I தனe வழBகமாக 
ெகாmL4BQறe. ¶இய_ண0l எ*Qற ெம$zஞான yol உ>qண0l அNலe அjlண0l 
yolகைள காZL_I அ)க 5BகN, அ)க ஒthகைம8X ம2KI அ)க பmபZடதாக இ4BQறe. 
ஒ4வ0 இTத மனaைலMN இ4B3I ேபாe, அவரe உZXற பா0ைவ ேபாeமான வள0.5 அைடTe 
இ4TதாN, தனe தைலMN ம2KI 5லசமயI தனe உடN :tவ)_I அவ0 ஒ@ைய காணB�[I, 
ம2KI இதனாN இe ஒ@M* மனI எ*K rZ7ம ஞான()N அைழBக8ப[Qறe. 
இNைலெய*றாN, அவரe நரIX மmடலI வgயாக க)oயBக சB) பரU ெசN_I ேபாe, அவ0 
மன)N aIம) ேதா*ற( ெதாடh3Qறe. இய_ண0l 7ட0க> ேதா*KI ேபாe, அ[(ததாக 
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ெச$யேவmLய ஆBக|0வமான நடவLBைக ப2j அவ0 ெதoTeBெகா>Qறா0. இe மன)N 
இ4B3I ெம$zஞான ப3) ஆ3I. எ8ேபாe ஒ4 மiத* அ)க XலGண0lட*, =கlI 
ஆBக8|0வமாக இ4Te, அவனe உ>ள()N இ4Te தi.ைசயாக Xலைம ெவ@ேய வ4Qறேதா, 
அ8ேபாe அவ* ெம$zஞான உMராக Uளh3Qறா*. ¶Uலh3ண0ைவ 5ல0 
XoTeBெகா>வா0க> ம2KI 5ல0 அTத ெசாNைலBேகZ[ கLTeBெகா>ளlI வா$8X>ளe. 
அ8பL ெச$யேவmLய அவ5ய=Nைல. Uலh3க@* உலகI ம2KI மiத0க@* �ல ம2KI 
rB3ம அIசhகைள ஆைணM[I சB)க> ம2KI உ(ேவகhக@* "இயNபான அNலe 
உ>ளா0Tத" ெபய0கைளேய 3j8y[Q*றன. உதாரண()23 த*GM0 பாeகா8X, 
இன8ெப4BகI, ப5 ம2KI தாகI ம2KI ேபராைச, ெவK8X, ேகாபI, அ.சI, காமI ம2KI 
ெபாறாைம ஆQயைவ உ>qண0l சB)க> ஆ3I. அைவ Uலh3க> ம2KI மiத0க@N 
உmைமMN ஒேர மா)o இ4BQ*றன. மனI உ>qண0lட* ெசயNப[I ேபாe, தா* 
ேம2ெகாmட வாdBைக அGபவhக@* பயண()* ேபாe, அLமன)N உ4வான பழBக 
ப)lக@* cலI கZ[8ப[(த8ப[Qறe. உ>qண0l எ*பe பா^யN இயNyN இ4Te வ4I 
இயBக சB)ையuI 3jBQறe. உண0l>ள மன)23 ெதoயாமN இ4Tதா_I, அLமனதளUN 
மiதi* 3ணI அTத )ைசMN )4IXQறe. பதZடI ஏ2பZ[ "மனBகZ[8பா[" அNலe 7யB 
கZ[8பா[ இNலாமN அவசரaைல ஏ2பZடாN, UலhQ* இயNX :tைமயான கZ[8பாZைட 
ெப2j[I எ*பைதuI அe 3jBQறe. § 
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அkவா)ற= ம)*+ 

உ(mண;n மன+  

இTத 7பாவhக> ம2KI உண0.5 ேவகhகைள கZ[8ப[(த க2KBெகாm[, இTத சB)கைள 
உய0Tத 3ண()23 உ4மா2Kவe  ஆ*\க8 பாைதMN இ4B3I :தN பLகளாக 
Uளh3Q*றன. ஆனாN நாI உ>qண0l மனைத "தவறானதாக" க4தB�டாe, ஏென*றாN அe 
XலGண0l ம2KI இயBக()* அL8பைட Xல*க>, ெசoமானI, ெவ@ேய2றI, சாதாரண 
எmணI ம2KI உண0.5 ம2KI உM0சB)M* ம2ற :BQய ெசயNபா[கைள கZ[8ப[(eQறe. 
உ>qண0l மன)* ஆq4வகமாக Uலh3க>, பறைவக>, \*க>, ஊ4I வைகைய சா0Tதைவ 
ம2KI |.5க> Uளh3Q*றன. ெப4Iபா_I அ.சI இ4B3I ப3)க@N வாdTeBெகாm[, 
மா2ற()23 உடனLயாக எ)0.ெசயலா2KQ*றன. உM4ட* இ4(தN, பா_ண0l, தh3=டI 
ம2KI தhக> 3ழTைதக> ம2KI தhக@* பாeகா8X ஆQயைவ இயBக சB)களாக 
Uளh3Q*றன. இTத உ>qண0l சB)க> தா* மiத* எ)0ெகா>ள ேவmLய =கlI 
கLனமான உ(ேவகhகளாக Uளh3Q*றன. மBகqB3 அைவ பா_ண0l, பணI, உண0l ம2KI 
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உைட எ*Qற நா*3 ப3)கqB3> சகலUதமான ஆைசக> ம2KI சகலUதமான 5BகNக@* 
Uைதகளாக அடhQu>ளன ம2KI நாI அவ2ைற ஆைச எ*ற ஒேர வா0(ைதையB ெகாm[ 
ெதoTeBெகா>ேவாI. ஆமாI, ஆைச தா* மiதைன :*ேனாBQ நக0(eQறe. ¶உ>qண0l 
மன:I தனB3>: பய()* சB), ேகாப()* சB), ெபாறாைமM* சB) ம2KI த*GM0 கா8y* 
வ_வான சB) எ*K பNேவK சB)கைள ெகாm[>ளe. இe தா* உ>qண0l. அe 
உ(ேவக(eட* இ4Te, எNலா rdaைலகqB3I எ)0.ெசயலா2KQறe. அe அjவா2றைல 
வள0B3I =க8ெபoய சB)யாக இ4Tதா_I, மன)* ஆ*மவாக இ4Te, மiத0கைள �daைல 
பmXக@* 3ழ8ப()N இ4Te ேம*ைமைய ேநாBQ ெகாm[வ4I இய_ண0l, அத23 
=க8ெபoய எ)oயாக இ4BQறe. ¶உ>qண0l பmைப இ*GI பயG>ளதாக மா2KI ேபாe, 
அjவா2றN நI=N பல4B3 தவK ெச$வ)N இ4Te த[B3I ந23ணமாக Uளh3Qறe. நமe 
அjவா2றைல வள0Bக, நமe Xலைமைய  அ)கoBக, :ைறயான 5Tதைன cலI நமe மனைத 
கZ[8ப[(த ம2KI உ>qண0l இயNைப அடBQ நமe உண0.5கைள கZ[8ப[(த நாI 
ெதாட0Te :ய25 ேம2ெகா>QேறாI. மiதi* உ>qண0l பmைப அடB3வத23 அjவா2றN 
ேபாeமான ேத0.5ைய ெபறUNைல எ*பைத aயாய8ப[(eவத23, மன)* ஜ*னN வgயாக எe 
கடTe ெச*றேதா, அe அவனe அjவா2றைல )48)8ப[(eவதாக இNைல எ*Qற மiதi*  
aயாய8ப[(eI ெசயைல வ_8ப[(eவத23, இe இய2ைக ேம2ெகா>qI வgயா3I. ¶ஒ4 
தiநபைர உ>qண0l மனI த*ைன ேநாBQ ஈ0(eBெகாm[ இ4B3I, ம2KI அjlண0l மனI 
ெப4Iபா_I கt(ைத ெநo(eBெகாm[ இ4B3I. ஒ4 அjவா2ற_>ள நப0, இTத UளBக(ைத 
தனe அjவா2றைல பய*ப[(), ஒnெவா4 க4(ைதuI =கlI அழகாக, நாI இhேக 
ெவ@8ப[(eவைத காZL_I 5ற8பாக \m[I UளBQனா_I, தனe ெசாTத வாdBைகைய 
ேமIப[(eவத23 க4()N இ4Te எைதuI ெபKவe இNைல. அ[(த நா> அவரe மன)* 
ஆ0வI இ*ெனா4 Uஷய()N இ4BகB�[I.§ 
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rZ7ம ஞாiக> எ8ேபாeI, அjவா2றN aைறTத காரண ஆ$lகைள தாd(eவேதா அNலe 
இகdவேதா இNைல. அjவா2ற^N தவK ஏeI இNைல. அைத :ைறயாக பய*ப[(eI ேபாe, அe 
ந*ைம ெச$வதாகlI அ()யாவ5யமாகlI இ4BQறe. ஆனாN அe :tைமயான மன=Nைல 
ம2KI அe மன)N ஒ4 ப3) தா* எ*பைத ெதoTeBெகாm[, அவ0க> அைத =கlI அ)கமாக 
உய0(eவe இNைல. உ>qண0l, அjlண0l ம2KI இய_ண0l ப3)க>, மன)* :tைமைய 
UளB3Qறe. 3jBேகா> பாைதMN ெச*KBெகாm[ இ48பவ0, தனe இய_ண0l மனI 
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:*�ZLேய :tைமயாக ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQறe எ*பைத உmைமMN 
அjTeBெகாm[, தனe அjவா2றைல அடBQ, தனB3> :ய25 ெச$வைத ஊB3UBக 
"இய_ண0lகைள Uoவைடய ெச$தN" ம2KI "இய_ண0ைவ ேமIப[(eதN" எ*Qற ெசா2கைள 
நாhக> ெப4Iபா_I பய*ப[(eQேறாI. ¶5Tதைன மா)oக@* அTத :tைமய2ற கலைவ 
ம2KI அ*ைறய அjlண0l நடவLBைகuட* ெபா4T) இ4B3I ெசயN:ைறM* உ()களாக 
இ4B3I அjவா2றைல அடB3வத23, தா* ெப2ற அjவா2றN எnவாK ெசயNப[Qறe எ*பைத 
:த^N உ>ேநாBQ ெதoTeBெகா>வe அவ5யமாQறe. �0Te ேநாB3தN  இய_ண0U* ஒ4 
:BQய Xலனாக Uளh3Qறe, ம2KI )னசo )யான(ைத {mடகால()23 ெதாட0Tத yறேக, 
�0Te ேநாB3த^*  இTத 3j8yZட Xல* பய*பாZL23 வ4Qறe. இய_ண0ைவ ப2j  
ெதoTeBெகாm[, அe எnவாK காரண ஆ$l ெச$தN, மனெவt.5 உ(ேவகhக> ம2KI 
உ>@4B3I :*ேப-)Zட=ட8பZட மா)oக@N இ4Te மாKப[Qறe எ*பைத 
ெதoTeBெகா>வ)N 5jதளl ெவ2jBகான அj3j ேதா*jயeI, அLமனI Ug8பைடQறe 
ம2KI ேபாZLMN ெவ2j QைடBQறe. அ8ேபாe தா* நIமாN இTத XoTeண0ைவ 
தBகைவ(eBெகா>ள :LQறe ம2KI ெதாட0Te எ)0காலI ம2KI கடTதகால(ைத மறTe, 
அjவா2ற^* கZ[8பா[கைள தள0(), ேதைவயான ஒ*ைற =கlI ��Bகமாக ஆ$l ெச$ய 
:LQறe. ¶தாhக> கடl@* அhகமாக இ48பதாகlI, ெத$bக சB) தhகqB3> 
இ48பதாகlI 5ல0 �KQறா0க>. இய_ண0l மன)N, நமB3  உ(ேவகமாக Uளh3I கடl@*, 
பரTe UoTத மன)* அhகமாக நாI இ48பதாக க4eQேறாI. உhகqB3 எ8ேபாதாவe 
சTேதகI ேதா*j {hக> அைத சo ெச$தாN, அ8ேபாe உhகqB3> இ4B3I இய_ண0l 
மனI ேவைல ெச$Qறe. அe உhகளe உண0l>ள மன)* ெசயNபாZைட த2கா^கமாக aK(), 
எ)0கால(ைத கவi(e, அத* aகdlகைள :*ேப ம)8�[ ெச$வத23 உhகqB3 
உதUகரமாக இ4BQறe. இய_ண0l மனI கால()* சாரமாக Uளh3Qறe, இ4Tதா_I அe 
காலI ம2KI கால=*ைமM* சார(ைத அjQறe. அe பரெவ@M* சாரமாக Uளh3Qறe, 
இ4Tதா_I அe பரெவ@ ம2KI பரெவ@M*ைமM* சார(ைத XoTeBெகா>Qறe. பய*பாZLN 
இ4B3I ேபாe உmைமெபா4ளாகlI, ஆனாN மன)* �daைல உலகhக@N க2பைனயாகlI 
இ4BQ*றன. ¶மiதi* சாZ5, |=MN வாdவத23 அவனe ஆ*மா வாகனமாக பய*ப[(eI,  
UலhQ* உடNக@N இ4B3I ெவ@8Xற 7யaைனU* நரIX அைம8y* வசI இ4BQறe 
அNலe தனe Xiதமான நரIX அைம8y* வசI இ4BQறe. இeேவ மiதனாக அjய8பZ[, 
எNலாI கடTத ஆ*மாU* இயNபான ெவ@8பாடான, இய_ண0l பmபாக Uளh3Qறe. § 
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மன)* எNைலய2ற பரTத(த*ைமைய பா0B3I ேபாe உண0l>ள மனI, அLமனI, 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI, ெம$zஞான மனI ம2KI eைண ெம$zஞான மனI எ*K 
மன)23 ஐTe aைலக> இ4BQறe எ*K இ*ெனா4 :LlB3 வரலாI. :தN aைலயாக 
உண0l>ள மனI Uளh3Qறe, ம2KI இhேக நாI )னசo நடவLBைககைள ெச$QேறாI. 
உண0l>ள மன)N 7யaைனl இ4B3I ேபாe, நாI ெவ@8Xற()N இ4BQேறாI. 
அ8பLெய*றாN நாI நமe எmண()* )ைசைய கடTத கால aைனlக@N இ4Te, ம2ற 
மiத0க@டI இ4Te, ெச$)(தா>க@N இ4Te, ப()oBைகக@N இ4Te, வாெனா^MN 
இ4Te, ெதாைலBகாZ5MN இ4Te அNலe நமe உண0.5MN இ4Te ெபKQேறாI. ஒ4 
சராசo மiத* காைல எtTத)N இ4Te, இரl �h3I வைர உண0l>ள மன)N Ug8Xட* 
இ4BQறா*. அதனாN தா* அவ* சராசo மiதனாக இ4BQறா*. rZ7ம ஞான()N ஈ[பா[ 
ஏ2ப[I ேபாe தா*, ம2ற நா*3 aைலக@N 5லவ2ைற ப2jய Ug8Xண0l ேதா*KQறe. 
¶=க8ெபoய ேச=8XBQடh3 ம2KI க;i மiதனாக இ4B3I அLமனI இரmடாவe 
aைலயாக Uளh3Qறe. உண0l>ள aைலைய கடTe ெசN_I அைன(e எmணhக> ம2KI 
உண0lக>, அe சoயானதாக இ4Tதா_I அNலe தவறானதாக இ4Tதா_I, நNலதாக 
இ4Tதா_I ேகZடதாக இ4Tதா_I, அவ2ைற U7வாசமாக ெதாட0Te ப)l ெச$Qறe. அe 
அவ2ைற ப)l ெச$Qறe ம2KI rdaைலB3 ஏ2றா0 ேபால ெசயN அNலe 
எ)0.ெசயலா2KQறe. ¶நமe )னசo வாdBைகMN அGபUB3I பNேவK Uைனக> ம2KI 
எ)0Uைனக@* ஒ4 �Zடைம8பாக, மன)* c*றாவe aைலயாக, மைறT)4B3I பmXக@* 
மனI Uளh3Qறe. இTத ��Bகமான aைலMN, அGபவ()* இரm[ அNலe அ)கமான 
அ)0lக> ஒ*றாக இைணTe, ஒ4 c*றாவe அ)0ைவ உ4வாB3Qறe. நாI ஒ4 அGபவ(ைத 
ெபKQேறாI ம2KI அத23 எ)0.ெசயலா2KQேறாI. y*ன0 அைத8ேபா*ற அGபவ(ைத 
ெபKQேறாI. நாI அத23I எ)0.ெசயலா2KQேறாI. இTத இரm[ எ)0.ெசயNகqI அLமன)N 
இைணTe, ஒ4 கல8X எ)0.ெசயைல உ4வாB3Qறe, ம2KI அe வரB�Lய பல வ4டhகqB3, 
நI:ட* வாdQறe. ¶நா*காவe aைலயாக eைண ெம$zஞான மனI Uளh3Qறe. ஆழமாக, 
Xiதமாக ம2KI ஆ2றN=Bகதாக Uளh3I இe, அLமன)* கZடைம8y* cலI, ெம$zஞான 
மன)N இ4Te இய_ண0l 7ட0கைள வLகZ[Qறe. உhகqB3> ஒ4 ெத@வான ப)ைல 
ேதLBெகா>வத23, உhகqB3 aைறய Uஷயhக> ேதைவ8ப[I. ஆனாN ெப4Iபா_I சாZ5 
உண0l>ள மன)N Ug8Xட* இ48பதாN, ெம$zஞான மனeட* ேநரL ெதாட0X 
emLBக8பZட aைலMN  இ4BQறe. அதனாN {hக> உhக@டI ேக>U ேகZ3Iேபாe, அTத 
ேக>Uக> அLமன)N ப)வாQறe. ந*3 aரலாBக8பZட க;iைய ேபால அLமனI, சoயான 
ப)ைல ெம$zஞான மன)N ேதட(ெதாடh3Qறe. ம2KI அத* yற3, )�ெர*K உhகqB3 
உ>ள()N ப)N ேதா*KQறe. eைண ெம$zஞான மன)* ெசயNபா[க@N ஒ*றாக, 
�mணjl அNலe இய_ண0l cலமாக &0lகைள ேத[தN Uளh3Qறe. இe உmைமயான 
பைட8பா2றN, உ(ேவகI, XoTeண0l ம2KI )னசo சIபவhக@N இ4B3I ேநர 



ெபா4(த()23 எNலாI cலமாகlI Uளh3Qறe.  ¶ ஐTதாவe மனaைலயாக ெம$zஞானI 
Uளh3Qறe. அத23> இ4B3I உலகI, இ*ெனா4 உலக()N, ம2KI இ*GI ஒ4 உலக()N 
இ4BQறe. rZ7ம aகdlக> அைன(eI ம2KI சமய()* ஆழமான அGபவhக> அைன(eI 
ெம$zஞான மன)N இ4Te வ4Qறe. அe ஒ@M* மனமாகlI, அழகாகlI பரTe UoTeI 
இ4BQறe. ஒ4வ0 ெம$zஞான aைலMN eL8Xண0lட* இ4B3I ேபாe, அவரe நரIX 
மmடல()N X)ய சB)க> ேவைல ெச$வதாN, தனe உM0சB) :tவ)_I, அவ0 உடN 
�)யாகlI, உண0.5 �)யாகlI, மன �)யாகlI சTேதாஷமாக இ48பைத உண0Qறா0. 
இைத8ப2jய Ug8Xண0l ஏ2ப[த23, இe எNேலா4B3I QைடBQறe. ெம$zஞான மனI 
ேபo*ப()* மனமா3I. அe பரTe UoTத, Xiதமான அjவா2றN ஆ3I. அLமன)* 
பo.சயமான மா)oக@* cலமாக ெசயNப[I ெம$zஞான()* அTத அIசமாக eைண 
ெம$zஞான மனI Uளh3Qறe. ¶இTத aைலகைள நாI ஒ*ற* y* ஒ*றாக க2KBெகா>qI 
ேபாe, ஒ4 அழகான ஓUய()N இ4B3I ஆழI. aறI ம2KI பoணாம(ைத கவiBக ஒ4 ஓUய* 
க2KBெகா>வைத8 ேபால, அ)க �0 உண0ைவ ெபKQேறாI. அTத ஓUய(ைத பா0(e, அத* 
aறI, ஆழI, ேவKபா[ ம2KI உ()க@N இ4B3I ��Bகhகைள பாராZடாமN, ஒ4 
அ4ைமயான படமாக மZ[ேம பா0B3I ஒ4 சராசo மiதைன காZL_I, அவGB3 இ4B3I 
சTேதாஷமான உண0l ேமIபZ[ இ4BQறe. § 
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சராசo மiதGB3 அnவ8ேபாe eைண ெம$zஞான அGபவhகqI அoதான ெம$zஞான 
இய_ண0l 7ட0கqI ேதா*றB�[I. ஆனாN அவனe மன)* ேவைலபா[க@* ��Bகhகைள 
ப2j ெதoTeBெகா>வத23, அவனe சாZ5 பழQBெகா>ளUNைல. அதனாN அவனாN ஒ*jN 
இ4Te இ*ெனா*ைற yo(e அைடயாளI காண:Lவ)Nைல, ம2KI அதனாN அவGைடய 
சTேதாஷ உண0l ஒ4 பB3வமைடTத rZ7ம ஞாiைய காZL_I 3ைறவாக இ4BQறe. சராசo 
மiதGB3 மன)* உய0aைலகைள ப2j ெதoயாமN இ48பதாN, அவ* தனe சாZ5ைய 
{mடகால()23 அLமன aைலMN  இ4B3I ேவதைனM* ஆழ()N aK() ைவ()4BகலாI, 
அதனாN ெம$zஞான 7ட0க> ேதா*KI ேபாe, அவ* அைத :tைமயாக தU0BQறா*. அத* 
காரணமாக அவனe மன)* ெவ@8Xற, உண0l>ள ம2KI அLuண0l aைலக@N இ4Te 
சாZ5ைய உZXறமாக ெகாm[ வ4I )ற* 3ைறTe இ4BQறe. இTaைலMN அவ0 தனe 
உZXற ஆழ()N UoவாBகI ெபKவத23 சாதனா ேதைவ8ப[Qறe. தனB3> aகtI இTத 
ெம$zஞான aகdlகைள ப2j அவGB3 ெதoயாம_I, Uேவகமாக 7ZLBகாZட :Lயாம_I, 
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அவ2ைற தனe 3ழ8பமான அLமன)N இ4Te ெத@வாக yo(e8பா0Bக :LயாமN இ4Tதா_I, 
அவனe ெம$zஞான :*ேன2றhக> அவனe உM0சB)M* :tைமMN தாBக(ைத 
ஏ2ப[(eQ*றன. ஆனாN ஒ4வ* உண0l>ள ம2KI அLuண0l aைலக@N ெவ@8Xறமாக 
வாtI ேபாe, உZXற சTேதாஷI ம2KI XலGண0lகைள பய*ப[(eI உண0l>ள )றைமக> 
அைன(eI :tைமயாக இழBQ*றா*. சராசo மன)* ஆரவாரமான ெகாTத@8ைப 
அடB3வத23, )ன:I சாதனா எ*Qற சடhைக ெச$யேவm[I. ¶ஒ4 :ைறயான ஏeI பM25 
இNலாமN, மன)* ஐTe aைலக> ப2j, ஒ*jN இ4Te இ*ெனா*ைற ேவKப[(eவe எ8பL 
ம2KI அவ2KB3> சாZ5ைய எ8பL உண0l8|0வாகlI  :ைறயாகlI இயBகேவm[I எ*பைத 
மZ[I ெதoTeBெகாm[, உ>ேநாBQ =கlI Uைரவாக UoவாBகI ெபKI பல rZ7ம 
ஞாiகைள இ*ைறய உலQN காணலாI. அவ0க> ஐTe மனaைலகளான உண0l>ள மனI, 
அLமனI, மைறT)4B3I பmXக@* மனI, eைண ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான 
மன)* பL8பLயான ேநரL அjேவt.5M* அGபவ(ைத ெபKவத* cலI, அ)N பh3ெப2K 
5ல பல*கைள அGபU(eI வ4Qறா0க>. ஆனாN ஒ4 மனI மZ[ேம இ4BQறe, ம2KI அe 
த* ெசயNபZLN, அைனவ4B3I ஒேர மா)oயாக, தi(e இயhQ, ஒ*ேறா[ ஒ*K 
ெதாட0Xைடயதாக ம2KI த*ைன aைலaK()Bெகா>qI அைம8பாக Uளh3Qறe. அTத 
மன)* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(ehக>. அTத மனI எ*னெவ*K கm[yLuhக>. உhக> 
எmணhக>, உண0.5க> ம2KI ெசயNகைள உ>ள()N இ4Te கவiuhக>. உhக> 
மனஉK)ைய பய*ப[() உhக> மனைத கZ[8ப[(eI வைரMN அe உhகqைடயதாக 
இ4B3I. ¶{hக> ஏ* மனைத ஆ$l ெச$யேவm[I? ஏென*றாN மனைத கZ[8ப[(eவ)N 
ஐIபe சதbதI அைத XjTeBெகா>வத23 ேதைவ8ப[Qறe. ஆ*\க வ^ைம அLமனI வgயாக 
உ>ள()N இ4Te ம2KI ெம$zஞான()N இ4Te ெதாட0Te வ4வத23, அLuண0ைவ 
ஆழமாக ஈ0(e சாZ5B3 பாeகா8X அ@Bக இTத XoTeண0l அவ5யமாQறe. நாI )யானI 
ெச$வத23 :*பாக, மன)23> நட8பைத ப2j நாI ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. மனI எ8பL 
ேவைல ெச$Qறe எ*பைத உhகqB3> எTத ப3) XoTeBெகா>Qறe? அe தா* உhக> 
ெம$zஞானI. அLமனI ஒ4 ேச=8XBQடhகாக இ48பதாN, அதனாN மனைத XoTeBெகா>ள 
:Lயாe. மைறT)4B3I பmXக@* மனதாN XoTeBெகா>ள :Lயாe. அe ஒ4 �Z[ 
ேச=8XB Qடhகாக Uளh3Qறe. உண0l>ள மனI, ம2றவ0களe கmக> cலமாக உலைக 
கா�I, yLவாத:>ள அjவாmைமைய ெகாm[ இ48பதாN, அதா_I XoTeBெகா>ள :Lயாe. 
ெம$zஞானI ம2KI eைண ெம$zஞான(தாN மZ[ேம மனI எ8பL ேவைல ெச$Qறe எ*பைத 
XoTeBெகா>ள :LuI. § 
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ஒ4 rdaைல ேதா*KI ேபாe, உண0l>ள மனI அைத எ8பL பா0BQறe எ*பைத நா* 
கவi8ேப*. yற3 எனe அLமனI அைத எ8பL பா0BQறe எ*K ேகZேப*. ேம_I ஆ$l ெச$e, 
எனe eைண ெம$zஞான மனI அைத எ8பL XoTeBெகா>Qறe, எனe ெம$zஞான மனI அைத 
எ8பL காmQறe எ*பைத நா* ஆ$l ெச$ேவ*. இTத ெசயN:ைறM* cலI எ*ன நடTதe, 
அe எ8பL நடTதe ம2KI நா* அைத &Uரமாக எ[(eBெகா>ள ேவm[மா எ*பைத ப2jய ஒ4 
ெத@வான எmணI QைடB3I. {hக> ஒ4 சIபவ()23 =கlI வ_வாக எ)0.ெசயலா2றலாI, 
ஆனாN �0Te ேநாB3I ேபாe, அ)N கவைல8ப[வத23 ஏeI ெபoதாக இNைல எ*பe 
ெதoயவ4I. அ8ேபாe அLuண0l மZ[ேம எ).ெசயலா2jBெகாm[ இ4Tதe, அதனாN அைத 
மறTe U[hக>. அLuண0l தா* yர.சைனயாக இ4Tதe. உhகளe eைண ெம$zஞானI, 
இய_ண0l உண0)ற* இ(தைகய &08XBகைள வழh3Q*றன. ¶இைவ ஐTe தi(தi 
eைறகளாக மZ[I இNலாமN, ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடயைவ எ*பைத aைனUN 
ெகா>qhக>. உண0l>ள மனI ம2KI அLமனI ேச0Te ேவைல ெச$uI. மைறTe இ4B3I 
பmXகைள ெகாmட மனI, உண0l>ள ம2KI அLமன)N இ4Te தi(e ேவைல ெச$வe ேபால 
ேதா*jனா_I, அe உmைமMN தi(e இ48ப)Nைல. அe அLமன)* இ*ெனா4 
அIசமாகேவ Uளh3Qறe. ெம$zஞானI எ*பe பரTe UoTத �$ைமயான �mணjைவ 
3jBQறe. eைண  ெம$zஞானI எ*பe  ெம$zஞான()* ஒ4 ப3)யாக UளhQ, அLமன)* 
மா)oக> cலமாக ெசயNப[Qறe. ¶நமe உ>ள(eட* ப;Xoய ெதாடh3I ேபாe, நமe 
வாdBைகM* பாைதைய அைம(த மா)oகைள X)தாக வLவைமBQேறாI. நாI நமe அLமனைத 
X)தாக வLவைமBQேறாI. நாI நIைம நமe உடN அNலe உண0.5க> அNலe அjவா2றN 
cலமாக அNலாமN, பரTe UoTத �mணjlட* அைடயாளI கm[ெகா>ள ெதாடh3QேறாI. 
நாI இTத வாdBைகMN ஆ(ம ஞான(ைத ெபKவத23 தயாரா3I ேபாe, நமe உட_B3> X)ய 
சB)கைள ெசயNப[(eQேறாI. நாI சாZ5ைய கடTதகால()N இ4Te aகdகாலI ம2KI 
3j8பாக த2ெபாt)23 ெகாm[ வTe, உண0.5ைய aைல8ப[(eQேறாI. அத* yற3 நாI 
�ல உடN அNலe உண0l8|0வமான உடN தா* "நா*" எ*Qற ேகாZபா[கைள தU0BQேறாI. 
நாI ஆ*\க U[தைலைய வ^uK(த( ெதாடhQ, மனI 5T)8பைத8 பா0B3I )றைமைய 
ெபKQேறாI. அLமன)N பைழய பழBக மா)oகைள X)தாக வLவைம8பத* cலமாக, மன)* 
பNேவK aைலக@N க0மUைன ெசயNபா[கைள ப2j இயNபான XoTeண0ைவ ெபKவதாN, நாI 
ஆdTe 5T)B3I 3ண(ைத வள0(e, எmணI ம2KI ெசய^N அைம)யான வgைய 
கைட8yLBQேறாI. நமe சக மiதைர ேந5Bக( ெதாடh3QேறாI. நI=டI 3j8yZட கZ[பா[ 
இ48பதாN, நIமாN எ@தாக வாB3K)க> ம2KI நIyBைககைள அ@Bக :LQறe. நமe 
ஆைசகைள இயBக( ெதாடh3QேறாI ம2KI நமe மன)23> :*X இNலாத ஒ4 3j8yZட 
aதான(ைத ெபKQேறாI, ம2KI )யானI cலமாக ெதாட0Te X)ய XoTeண0lகைள 
கm[yLBQேறாI. ¶)யானI ெச$வத23 உண0l>ள மனI, அLமனI, மைறT)4B3I 
பmXக@* மனI, eைண  ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மனI எ*K ஐTe 



மனaைலகைளuI மன8பாடI ெச$வe ேபாeமானதாக இ4Bகாe. 3ழ8ப()N இ4Te சாZ5ைய 
U[UB3I ெசயN:ைறக> ம2KI உK)ெமாg, கவனI, ஒ4:க.5Tதைன ம2KI �0Te 
கவi(தN cலI அLமனைத X)தாக மா2j அைமB3I  ெசயN:ைறகைள மன8பாடI ெச$வe 
ேபாeமானதாக இ4Bகாe. நாI இTத ேபாதைனகைள க2KBெகாm[ நமBகாக பய*ப[(), அ)N 
ேத0.5 ெபறேவm[I. நாI இ*K இ48பைத காZL_I ஒ4 U()யாசமான மiதனாக மாKவத23 
இTத வgைய( தா* கைடyLBக ேவm[I. நாI ெவKI மன8பாடI ெச$uI ேபாe, நமe அழகான 
ஆ*மாைவ இ*ெனா4 அjவா2ற^* )ைரMனாN cLU[QேறாI. ¶இTத பாைதMN 
:*ேனjBெகாm[ இ4B3I ெம$zஞான மiத0க@* சகவாச(eட* இ4hக>. அவ0கqட* 
இ48பதாN உhகqB3 உதUகரமாக இ4B3I, ம2KI உhகqட* இ48பதாN அவ0களe 
உM0சB)B3 பயG>ளதாக இ4B3I. தiநப0 ஒ4 3tU23 உதlவைத8 ேபால, 3tlI 
தiநப4B3 உதU ெச$uI. அTத 3t உZXற()_I ெவ@8Xற()_I ஒேர மனதாக இ4TதாN, 
இe ச()யமா3I. {hக> ஒ4 நNல 7(தமான bZLN, 7(தமான உைடய;Te, 7(தமான 
உட_ட* ம2KI உ>ள()N இ4Te yரகாசமான ெவ@.ச(eட* இ48பவ0கqட* ஒ4 நNல 
rdaைலMN வாசI ெச$uhக>. தனB3>qI அவ0கqB3>qI ச0.ைசைய உ4வாB3I 
உண0l>ள மன)N 5BQ, ெபாறாைம, ெவK8X, பயI ம2KI ம2ற உ>qண0l-அjlண0l 
பmXக@N ஈ[பாZ[ட* இ48பவ0க> சகவாசI ேவmடாI. இe உhக> ஆ*\க பாைதM* 
:*ேன2ற()N 3ழ8பI ஏ2ப[() தைடைய உ4வாBகB�[I. {hக> )யான()N 
உZகார8ேபாQ�0க> எ*றாN, {hக> இTத அக()* U)கைள y*ப2ற ேவm[I. ¶யா4டGI 
வாB3வாத()N ஈ[படேவmடாI. ஒ4 rB3ம ஞாi யா4டGI வா)[வ)Nைல. வாB3வாதI 
சாZ5ைய உண0l>ள மன)23> இt(e வTe, அLமனைத U5()ரமான :ைறMN 
ெசயNப[(), அைத ஒ4 கலைவயாBQ U[Qறe. yற3 நாI அைத  ~0 ெச$யேவm[I. ேம_I 
யாைரuI எ)_I )48)8ப[(த :2படா&0க>. {hக> ஒ4 rB3ம ஞாiMடI ேப7I ேபாe, 
{hக> ேப7I ேபாe எைத8 ேபச வ4Q�0க> எ*பைத XoTeBெகா>வா0. ெபாeவாக {hக> 
ேப7வத23 :*பாகேவ, அத* அ0(த(ைத அவ0 XoTeBெகா>qI அளU23, X() �0ைம 
ம2KI ஆ0வ(eட* இ48பா0. உண0l>ள மன)* ஆழ()N வாdTeBெகாm[ இ48பவ4ட* 
{hக> ேப7Q�0க> எ*றாN, அவ0 ஒ4 :LUNலாமN ேப5BெகாmL4Bக U4IXவா0. அவ0 
��Bகமான Uஷயhகைள ப2j UவாதI ெச$ய U4IXவா0, ம2KI உhகqB3 அவ4ட* 
உட*பா[ ஏ2படUNைல எ*றாN அTத yர.சைனB3 :tைமயான &0l எ8ேபாeேம QைடBகாe. 
¶rB3ம ஞாi )யான()N உZகா0T(eBெகாm[, "நா* யா0? நா* எhQ4Te வTேத*? நா* 
எhேக ெச*KBெகாm[ இ4BQேற*?" எ*ற ேக>Uகைள த*iடI ேகZபா0. அவ0 ஒ4 5jய 
மலைர எ[(eBெகாm[, அைத ஆ$l ெச$e, தனe சாZ5ைய கவன(eட* தBக 
ைவ(eBெகாm[ இ4B3I ேபாe கவன.5தறNக@* ெசயNபா[கைள, உ>ள()N 
நNெலாtBக(eட* இ4B3I ஒ4 ேபா0 bரைன8 ேபால ெவ2jBெகாm[, ம2KI அTத 
கவன(ைத =கlI 5ற8பாக a0வQ8பத23 ஒ4 மனஉK)uட* இ4B3I அளU23 உண0)றைன 
ெப2K இ4BQறா0. இTத த3)ைய ெப2ற rB3ம ஞாi, தனe சாZ5M* சB)க> \e தனe 
உய0வான மனஉK) ஆ)BகI ெச_(eI ேபாe, இnவாK உZXறமாக கவன(ைத ஒ4:க8ப[(தB 



க2KBெகாm[, ஆ*மாUGைடய உட^N உZXறமாக :ைன8Xட* �0Te கவiB3I )ற* 
UoவாBகI ெபKவத23, அதைன �ல yolB3> ெகாm[ வ4Qறா0.§ 
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a=டhகqB3 )ைர(தைச �)யாக 7வா5Bக ெதாடh3hக>. “ஒ4 மனI மZ[ேம இ4BQறe. 
அ)N 7யaைனl அNலe ஆணவI, மன)* பNேவK ப3)கqB3> ெசயNப[Qறe. அத* 
Uைளவாக, உண0l>ள உலQN ப()N ஒ4 பh3 இ4B3I மனI, தனe தi8பZட XeைமயாN 
ெதாட0Te ெசயNப[Qறe. உண0l>ள மனைத கZ[8ப[(), மன8|0வமான உண0lட* 
இ48பேத இத* ேநாBகமா3I.” இTத r()ர(ைத ஆழமாக கவi(த yற3, அைத எ)0கால()N 
ஆேலாசைன ெச$வத23, ஒ4 3j8ேபZLN எt)Bெகா>qhக>. நாI உண0l>ள மன)N 
ெசயNப[I ேபாe, நாI அதGட* ெதாட0X8ப[()B ெகா>ளாமN, நமe சாZ5ைய 
கmகா;8பாள0 ம2KI கZ[8ப[(eபவராக தBக ைவ()4Bக ேவm[I. இTத r()ர()* \e 
கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI ேபாe ஆழமாக 5T)uhக> ம2KI ஒ4 மனI ப2jய நமe ஆ$UN 
கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI, ஆdTத 5Tதைன ம2KI ஆ(ம ஞானI எ*Qற ஐTe 
ெதாட0.5யான பLகைளB ெகாmட ஞாேனாதய()* பைழய பாைதMN, நாI :*ேனjBெகாm[ 
இ4BQேறாI எ*பைத உண4hக>. ¶மனI எ*பe பரTe UoTதe, ம2KI rZ7ம ஞாiM* 
கmேணாZட()N அe அைன(ைதuI, �ல உலQ* உK8XBகைளuI  அடBQu>ளe. மன:I 
ெபா4qI இரm[ ேவKபZட Uஷயhக> இNைல. மன)* ஒ4 ப3)யாக ெபா4> Uளh3Qறe, 
ம2KI உண0l>ள மன)N மZ[ேம ெபா4> இ48X தனe இ48ைப ெகாm[>ளe. ஒ4 5jய 
அ�UN இ4Te Um\* வைர :t yரபzச(ைதuI உ>ளடBக, மனI ப2jய உhகளe 
ேகாZபாZைட Uol8ப[(ehக>. அத* yற3 {hக> தா* அTத மனI எ*பைதuI, மன)* 
:tைமMN அத* ெவ@8Xற ெவ@8பா[ ப()N ஒ4 பh3 Uளh3Qறe எ*பைதuI 
உண4hக>. ¶நாI உண0l>ள மன)N இ4B3I ேபாe, ம2ற மiத0க@* 5Tதைனகைள ப2j 
நாI ெதoTeBெகா>QேறாI. நாI காeக> cலI ேகZQேறாI, நமe கmகளாN பா0BQேறாI, 
நமe UரNகளாN உண0QேறாI. நமe உட^N இ4B3I ஐIXல*க@N ஈ[பாZ[ட* இ4Te, 
நமe �ல உடN ெசN_I �ரI வைர உ>qண0lட* ெசயNப[QேறாI. நாI க2ற கNU உதU 
ெச$uI வைர நாI அjவா2ற_ட* ெசயNபZ[, ெவ@8Xற வLவ()* இTத உலQN உ2சாகமாக 
ம2KI உM0eL8Xட* எ)0ெகாm[ ேவைல ெச$QேறாI. உண0l>ள மனI எ8ேபாeI த*ைன 
மா2jBெகாm[, தனe ெசாTத XeைமM* cலI aைல(e இ48பதாN, நாI உண0l>ள மன)N 
வாdTeBெகாm[ இ4BகலாI ம2KI உண0l>ள aைலM* அTத ப3)M* \e, வரB�Lய 
ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I Ug8Xட* இ4BகலாI. ஒ4 ெபா4> அNலe 5Tதைன 
இ*ெனா*KB3 வgவ3BQறe, ம2KI அe இ*ெனா*KB3 ம2KI அe இ*ெனா*KB3 
வgவ3BQறe. நாI மBக> ேப7வைத ேகZQேறாI, ம2KI அவ0க> எ*ன ேப7வா0க> எ*பைத 
ேகZக U48பப[QேறாI. ¶உண0l>ள மனI எ8ேபாeI ஆ0வ(eட* இ4BQறe. நாI ஒ*ைற 
7ைவBQேறாI ம2KI அத* yற3 இ*ெனா*ைற 7ைவBக ஆைச8ப[QேறாI. நாI ஒ*ைற 
பா0BQேறாI ம2KI இ*ெனா*ைற பா0Bக ஆைச8ப[QேறாI. நாI ஒ*ைற உண0QேறாI ம2KI 
இ*ெனா*ைற உணர ஆைச8ப[QேறாI ம2KI இe அ8பLேய ெதாட0Qறe, நமe ஐIXல*க> 
:tைமயாக ஆ)BகI ெச_(eQறe. ஐIXல*க@* இTத ஆ)BகI, உண0l>ள மன)* 
:tைமைய உ4வாB3Qறe. இTத ஐIXல*க> வgயாக ெதாட0Te ெவ@ உலQ23 சB) 
ெசNவதாN, இைவ ெதாட0Te ெசயNபாZLN இ4B3I. ெவ@8Xற உலகI உண0l>ள மனைத 



உ4வாB3Qறe, ம2KI  ெவ@8Xற உலகI எ*பe உண0l>ள மனமாக இ4BQறe. நாI நமe 
வாdBைகைய வாdTeBெகாm[ இ4B3I ேபாe, நாI அைனவ4I நமe ெசாTத உண0l>ள 
மனைத உ4வாB3வ)N பh3ெபKQேறாI. ¶உண0l>ள மனI ேபா^(ேதா2றமாக மZ[ேம 
இ4Tதா_I, அe த*Gட* ேச0(eBெகா>qI  ேபாe வாd(e ெதoU8பதாN, நாI அத23> 
இ4B3I ேபாe aஜமாக இ4BQறe. இTத ெசயN:ைறைய அjவா2றN எ*QேறாI. ேகாZபா[க> 
ம2KI ேகாZபா[க@* ப3) எ*K ஒ*ற* y* ஒ*றாக ேச0B3I ேபாe, சராசo மiத* தனe 
ெசாTத அjவா2றைல வள0(eBெகா>Qறா*, ம2KI அe அவனe உZXற அjதலாN  
சம*ெச$ய8படUNைல எ*றாN, அe அTத நபைர 7யaைனU* ெவ@8Xற உலகhக@N 
உK)யாக yL(e ைவ()4BQறe. ெம$zஞான மனI எ*பe ஒ4 ேக^B�(e எ*KI, அ8பL 
எelI இNைல எ*KI, ெவ@8Xற உலகI மZ[ேம உmைமயானe எ*KI, வாdBைகMN 
ஐIXல*கைள )48)8ப[(eவe தா* :BQயI எ*KI பலரe உண0l>ள மனI 
)Zட=ட8பZ[>ளதாN, அவ0க> 5T)8பத23 பM25 ெப2K இ4BQறா0க>. உZXற வாdBைக 
அNலe உ>ள()* இயNX ப2jய எelI ெவKI பகNகனl, க2பைன எ*KI அைத பலbனமான 
மனைத உைடயவ0க> மZ[ேம நIXவா0க> எ*பைதuI நIXவத23 அவ0க> பM25 ெப2K 
இ4BQறா0க>. பல0 தhக> �ல உட_B3 ெவ@ேய இ48பe தா* aஜI எ*பைத நIy, 
உண0l>ள மன)N தhகளe சாZ5 5BQய aைலMN வாdTeBெகாm[ இ4BQறா0க>. 
உண0l>ள மன)N இ4Te ெம$zஞான மனI ம2KI அைதuI கடTe ெசNவேத ஆ*\க 
UoவாBக()* ேநாBகமா3I.§ 
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நாI உண0l>ள மன)N இ4B3I ேபாe, தனe cBQ23 :*பாக இ4B3I ேகரZைட 
y*ெதாட4I ஒ4 கtைதைய ேபால இ4BQேறாI. நாI அTத ேகரZைட yL(e Uடேவm[I 
எ*K ெதாட0Te நடTeBெகாm[ இ4BQேறாI. நாI எ8ேபாeI )48) அைடவe இNைல, 
ம2KI நாI எ8ேபாeI சTேதாஷI அைடவeI இNைல. இBகைரB3 அBகைர எ8ேபாeI 
ப.ைசயாக இ4BQறe. நI=டI எnவளl பணI இ4Tதா_I, நமB3 இ*GI அ)கமாக 
ேதைவ8ப[Qறe. நI=டI எnவளl ஆைடக> இ4Tதா_I, நமB3 இ*GI அ)கமாக 
ேதைவ8ப[Qறe. நாI எ(தைன ெதாைலBகாZ5 aகd.5கைள பா0(e இ4Tதா_I, 5ற8பான 
ஒ*K எ8ேபாeI வTeBெகாm[ தா* இ4BQறe. நாI எ(தைன காZ5கைள பா0(e 
இ4Tதா_I, அ[(த காZ5 அைவ அைன(ைதuI =z7வதாக இ4BகB�[I. நாI எ(தைன 
வைகயான உணlகைள 45(e இ4Tதா_I, 458பத23 அ[(ததாக ெபoய ம2KI அ2Xதமான 
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உணl வTeBெகாm[ தா* இ4BQறe. நாI எ(தைன உண0.5கைள அGபU(e இ4Tதா_I, 
அ[(e வர8ேபா3I உண0l|0வமான அGபவI நமe வாdBைகM* உ.சகZடமாக இ4B3I 
எ*ப)N நாI உK)யாக இ4BQேறாI. அe தா* உண0l>ள மனI. ¶நாI உண0l>ள மன)N 
வாtI ேபாe, நாI ஊQBக மZ[ேம ெச$QேறாI. நாI இTத சIபவhக> நடB3I எ*K 
அGமாiBQேறாI. நாI aைன8பe சoயா எ*ப)N நாI எ8ேபாeI உK)யாக இ48ப)Nைல. 
தனB3 கடTதகால()N எ*ன நடTதe எ*பe மZ[I உண0l>ள மன)23 ெதoTe இ48பதாN, 
நாI பாeகா8y*j இ4BQேறாI.  அe கடTத கால(ைத8 ப2j மZ[ேம உK)யாக இ4BQறe. 
அe ஒ4 நNல ஞாபக சB)ைய ெப2K இ4TதாN, அத23 கடTத காலI ந*றாக ெதoTe 
இ4B3I. ஆனாN ஒ4 நNல ஞாபக சB)MNலாமN இ4TதாN, அத23 கடTத கால(ைத ப2j 
எelI ெதoயாe. அதனாN நாI உண0l>ள மன)N இ4B3I ேபாe, அ.சI எ*Qற ஒ4 
:BQயமான ம2KI ஒ4 )டமான பmy* \e மZ[I =கlI உK)யாக இ4BQேறாI. நாI பயTe 
இ4BQேறாI! நாI எ)0கால(ைத aைன(e பயTe இ4BQேறாI. ம2KI கடTதகால()N நடTத 
பல Uஷயhக> நமB3 \m[I நடBகB�டாe எ*K U4IXவதாN, அைவ நIைம 
அ.7K(eQ*றன. நமe சாZ5 உண0l>ள மன)* கவைலக@N cdQ இ48பதா_I, 
த2கா^கமாக நமe ெம$zஞான XலGண0lக@N இ4Te emLBக8பZ[ இ48பதா_I, அைத 
எ8பL தU08பe எ*K நமB3 e@uI ெதoயUNைல. ெம$zஞான மனI ஒ4 கZ[Bகைதயாக, 
cடநIyBைகM* தயாo8பாக அjய8ப[Qறe. ¶ஞாேனாதய பாைதMN இ48பவ4B3 உண0l>ள 
மனI ஒ4 உmைமயான எ)o, உmைமயான தைட, உmைமயான கவன.5தறலாக Uளh3Qறe. 
அe ஆைசBகாZL ஏமா2KI ெபmைண8 ேபா*K நமe ஆ0வ(ைத �m[Qறe. அe பல 
ெஜ*மhகqB3 நIைம ெதாட0Te வgநட() ெசNQறe. X(eண05 ெபKவத23I, 
அ�3:ைறMN ஒ4 மா2ற()* cலI Xey(eB ெகா>வத23I, சB) உ>ேநாBQ UைரTe 
வ4வத23I, அnவ8ேபாe சாZ5B3 நமe ெம$zஞான Xல*க> QைடB3I வைர, அe ஒ4 
அ2Xதமான மனaைலயாக Uளh3Qறe. இNைலெய*றாN நாI )ன:I வாtI, உண0l>ள மனI 
வாdவத23 ஒ4 கLனமான ம2KI க[ைமயான மனaைலயாக Uளh3Qறe. உண0l>ள மன)* 
3ழ8ப aைலMN இ4Te ெவ@வTe ஒ@M* மன)23 ெசNவத23 ஆ*\க பாைத வg 
காZ[Qறe, ம2KI நாI அைத ெம$zஞான மனaைல எ*K அைழBQேறாI.§ 
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ஒ4வ* ெதாட0Te உண0l>ள மன)N வாdவe =கlI கLனமாக இ4BQறe, ஏென*றாN அவ* 
த*ைன பாeகா8பத23 த*ைன 72j ஒ4 ஆணவ உைறைய உ4வாBQBெகா>ள 
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ேவmLM48பதாN,  அவ0 உண0.5M*j க[ைமயாக நடTeBெகா>Qறா0. உண0l>ள மன)* 
=க8ெபoய Uைளlக@N ஒ*றாக ேகாபI Uளh3Qறe. ேகாபI ஒ4 மiதi* 5TதைனMN 
கபட(ைத ெகாm[ வ4Qறe, ம2KI ேகாப()* =கlI :BQய அL8பைட பmபாக பயI 
Uளh3Qறe. அவ* எ8ேபாeI எைதயாவe aைன(e பய()N இ4BQறா*. அe ெபாeவாக 
நடBகB�Lயe அNலe நடBகU48பதாக இ4BகலாI. அவ* எ8ேபாeI ஒ4வ4ட* க4(e 
ேவKபாZ[ட* இ4BQறா*. ேகாபI ம2KI பயI, உண0l>ள மனைத ஊB3UB3I சB)களாக 
Uளh3Q*றன. பல0 தனB3 உண0l இNலாமN உண0l>ள மன)N வாdQறா0க>. ¶உண0l>ள 
மன)* ப3)MN ஞாபகI ம2KI காலI ெத$வhகளாகlI, ப3(e அjuI )ற* ேபரரசராகlI 
Uளh3Qறe. “அe :ைறயாக இNைலெய*றாN, அைத ஏ2KBெகா>ள :Lயாe,” எ*K 
உண0l>ள மனI அjUBQறe, ம2KI “நIமாN அைத ம)8�[ ெச$ய  :LயUNைல எ*றாN, 
அe இNைல,” எ*K ெசாNவe தா* உண0l>ள மனI. அe eL8Xண0lட* இயhQBெகாm[ 
இ4BQறe. உண0l>ள மனI த*ைன ெதாட0Te aைல()4Bக ெச$வத23, நாI அைனவ4I 
அத23 உதlQேறாI. அத* தi8பZட XeைமM* காரணமாக, அe ெதாட0Te 5Bகலான 
Uைளlக@N ெசயNப[Qறe. உண0l>ள மன)N எ8ேபாeI நIைம )48)8ப[(eவத23,  நமe 
ஆ0வ(ைத �m[வத23, 7யaைனU* ம2ற aைலக@N இ4B3I நமe சாZ5M* \e ஆ)BகI 
ெச_(eவத23 எ*K 5ல கவன.5தறNக> இ48பைத காணலாI. ேம_I நாI அைத 
கm[yL8பத23 க[ைமயாக ஆரா$Te பா0BகேவmLய அவ5ய=Nைல. ¶உண0l>ள மன)N 
இ4B3I ேபாe, தனe 7யaைனl எhேக இ4BQறe எ*பைத ெதoTeBெகாm[ சாZ5ைய 
கZ[8ப[(eவேத rZ7ம ஞாiM* 3jBேகாளாக Uளh3Qறe. அவ0 உண0l>ள மன)N 
Ug8Xட* இ4BQறா0 ம2KI ஐIXல*கqI த* \e ஆ)BகI ெச_(eQறe எ*பைத அவ0 
ெதoTeBெகாmடeI, தனe சாZ5ைய உண0l>ள மனeB3> கZ[8ப[(eQறா0. அவ0 இைத 
பல வgக@N சா)BQறா0. 7வாச(ைத கZ[8ப[(eதN அ)N ஒ4 வgயாக Uளh3Qறe. 7வாசI 
தா* உM0, ம2KI உM0 தா* 7வாசI. சாZ5ைய கZ[8ப[(eI கார;யாக 7வாசI 
Uளh3Qறe. 7வாச(ைத சா0Te சாZ5 இ4BQறe. 7வாசI நமe மேனாபல(ைத கZ[8ப[(eI 
ஒ4 கார;யாகlI Uளh3Qறe. Uைழபவ0 தனe ஞாேனாதய பாைதMN ெசN_I ேபாe 
த[மாறாமN  அNலe y*வாhகாமN, அTத பாைத எnவளl கLனமாக ெத*பZடா_I அ)N நடTe 
ெசNவத23, ஒ4 வ_வான மனஉK)ைய உ4வாBQBெகா>ள ேவm[I. ¶ஒ4 வா^ப* 
3ழTைதக@* ெபாIைமகைள பா08பைத ேபால  rZ7ம ஞாi உண0l>ள மனைத8 பா08பதாN, 
அத* \e அ*X ெச_(eQறா0. 3ழTைதக@* ெபாIைமகைள ஒ4 வா^ப* &Uர கவனI 
ெச_(தாUZடா_I, ஒ4 3ழTைத &Uர கவனI ெச_(eQறe. {hக> உண0l>ள மன)N 
Ug8Xட* இ4B3I ேபாe, அத* \eI )யானI ெச$uhக>. c*K நாZகqB3 {hக> =கlI 
ப2Kட* இ4Tத )னசo அGபவhக@* பNேவK ப3)கைள, ஒ4 ப)ேவZLN 
எt)Bெகா>qhக>. அத* yற3 உண0l>ள மனI எeவாக ேதா*KQறேதா, அeவாக 
உ4வாB3I ேவ)யைல பா0B3I வைர, அTத காலhக@* \e )யானI ெச$uhக>. {hக> 
உhகqB3> c*jN இரm[ பh3 வாழ(ெதாடhQயeI, �ல ெபா4ZகqI உhகqB3 
ஒ@ைய8 ேபால ேதா*ற(ெதாடh3I.§ 
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ேபால  

நாI எTத ேநர()_I 7யaைனUN எhேக இ4BQேறாI எ*Qற ெவ@.சமான Ug8X aைலB3> 
நIைம ஆ*\க UoவாBகI அைழ(e ெசNQறe. இைத சா)8பத23 பல வgக> உ>ளன. 
கவனமாக ஒ4 பாைதைய ேத0Tெத[(e அ)N அ)க U7வாச(eட* இ4hக>. உhகqBகாக 
)யானI ெதாட0பாக ேக>U ேகZபத23I, ப)Nகைள ேத[வத23I, ஒ4 ஆ*\க 34 ஆசானாக 
ேதைவ8ப[I. அe ஒ4 கLனமான பாைதயாக இ4B3I. ம2KI இத2கான பல*க> :LuI 
த4வாMN QைடB3I. ¶ஒnெவா4 நாqI உண0l>ள மன)N ேந0மைறயாக இ4hக>, ம2KI 
)ன:I 3ைறTதe அைர ம; ேநரI உட2பM25 ெச$uhக>. உhக> உM0 சB)கைள 
5ற8பாகlI ஆேராBQயமாகlI ைவ()4hக>. எ@ைமயான ம2KI ைசவ உணைவ சா8y[hக>, 
ம2KI அைத 45B3 சா8yடாமN ந*றாக ப5(e சா8y[hக>. எNேலாoட:I எ8ேபாeI 
கm;யமாக நடTeBெகா>qhக> ம2KI எ@ைமயாக வாdT)[hக>, ம2KI உhக> 
72K8Xற(ைத ~03ைலBகாமN, bZைட 7(தமாகlI �$ைமயாகlI ைவ()4Te, ஒ4 இடI 
அNலe அைற வgயாக ெச*றeI, {hக> �ைழTதேபாe இ4Tதைத காZL_I ெவ@ேயKI 
ேபாe நNல aைலMN UZ[.ெசN_hக>, ம2KI :LTதவைர ெவ@8பைடயாக இ4hக>. 
�$ைமயான கா2ைற நாL. ெசN_hக> ம2KI ஆழமாக 7வா5BகB க2KBெகா>qhக>. roய 
Qரணhக> உhக> \e  ப[IபLயாக ெவ@ேய நடTe ெசN_hக>. உhக> �ல உடைல 
7K7K8பாக இயBQ, Uைரவாக நடTe, நடனமாL உhக> சB)கைள eL8XடGI 
உ2சாக(eடGI ைவ()4hக>. இய2ைகuட* இைணTe இ4hக>. ேதாZட()N உணl 
ெபா4Zகைள பMo[hக>. உhக> ைகக> 7K7K8X ம2KI ஆBக8|0வமாக இ48பத23, ஒ4 
கைல அNலe ைகUைன8 ெபா4> ெச$uI )றைமைய வள0(eBெகா>qhக>. ெவ@8Xற 
ேதா2ற(ைத 7(தமாக ம2KI அழகாக ைவ()48பதாN, ம2றவ0கqB3 உhக> \e ஒ4 
ேந0மைறயான 5Tதைனைய ஏ2ப[(eI எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. இ8பL(தா* 
உண0l>ள மன)N வாழேவm[I. மைழMN நடTe ெசN_I ேபாe உடN நைனயாமN நடTe 
ெசNவைத ேபால, அNலe 52றைலக>, 3ழ8பhக>, எ)0.ெசயNக@* =.சhகைள 
எ)0கால()N சT)BகாமN இ4Bக {oN கவனமாக எteவைத8 ேபால வாdவத23 :ய25 
ெச$uhக>. ¶நாI உண0UNலாமN உண0l>ள மன)N வாtI ேபாe, நாI �ல உட^N எeவாக 
இ4BQேறாI எ*பைத ெப4Iபா_I பா0BQேறாI. "எனB3 ப5BQறe," "நா* சTேதாஷமாக 
இ4BQேற*," "எனe உடNaைல சoMNைல," "நா* அெமoBகா ேபாகேவm[I," அNலe "நா* 
இ8ேபாe ெபhக�4 வTe>ேள*," எ*K நாI ெசாNQேறாI. "எனB3 உடNaைல சoMNைல" 



எ*K ெசாN_I ேபாe, உடN ஆேராBQயமாக இNைல எ*K ெசாNல வ4QேறாI. "நா* 
அெமoBகா ேபாக U4IXQேற*" எ*K ெசாN_I ேபாe நமe உடைல அெமoBகாU23 அைழ(e 
ெசNல U4IXவைத 3jBQேறாI. நாI ேப7I ெமாg, ஒ4 உண0l>ள மனI ேப7I ெமாgயாக 
இ4BQறe. உண0l>ள மனI ம2KI உலQN இ4B3I உ>ெபா4> :tவைதuI 
உmைம8ெபா4ளாB3I கmேணாZட(eட* நமe ெமாg வLவைமBக8பZ[>ளe. உண0l>ள 
மனI மZ[ேம உmைம ம2KI இTத உmைமயான, உK)யான, உண0l>ள மனைத கடTe 
இ48பைத நாI சTேதQBக ேவm[I எ*K நமB3 5Kவய)N இ4Tேத க2K(தர8பZ[>ளe. 
¶rZ7ம ஞாi எ)0 )ைசMN நடTe ெசNQறா0. அவரe க4(e yரபலமான க4(eB3 எ)ராக 
இ4BQறe. அவ0 எ)0{.சN அLBக க2KBெகா>Qறா0. இe அவ4B3 5je கLனமாக 
இ4Tதா_I, பயG>ளதாக இ4BQறe. உண0l>ள மனI எ*பe )றTதெவ@MN கனl கா�I 
பலராN உ4வாBக8பZட ெப4hகனவாக மZ[ேம இ4BQறe எ*பைத Uைழபவ0 க2KBெகா>ள 
ேவm[I. அவ0க> க2பைன ெச$Qறா0க> எ*K ஒnெவா4 rZ7ம ஞாiB3I ெதouI. 
அவ0களe ேப.7, அவ0களe உண0.5க>, அவ0களe 5Tதைன ம2KI அவ0க> த*ைன 
ஈ[8ப[()Bெகா>qI ெசயNக@N இ4Te அவ0க> கனைவ உ4வாB3Qறா0க>. மBக> 
தhகளாN, தhக> ஆைசகளாN, தhக> உறlகளாN, தhக> ஏBகhகளாN ம2KI தhக> 
பாeகா8ப2ற த*ைமகளாN உ4வாB3I ெப4hகனlட* ெதாட0Xைடய aரTதரமான 
உmைம8ெபா4> எelI இNைல எ*பe rZ7ம ஞாiB3 ெதouI.§ 
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மைற-. இ,-த=  

நாI ஒ4 பாைலவன()N தiயாக இ4TதாN, உண0l>ள மனI இ4B3I இடI ெதoயாe.  நமe 
உண0.5க> 3ைறT)4B3I. நமe XலGண0lக> ஆ0வ(eட* 3ழ8ப=NலாமN இ4B3I. 
நமe ஐIXல*க> Ug8Xண0ைவ ெபKI. நமe உ>ெபா4> உ>ள(ைத சா0Tத உ>ெபா4ளாகேவ 
ெப4Iபா_I இ4B3I. yைழ()48பத23 நமe உZXற வளhகைள அைழBக ேவmLM4B3I. 
ஆனாN நIைம 72jM4B3I நகரI ெபoதாQ, அ)N w2KBகணBகான மBக> 3LX3TதeI, 
உண0l>ள மன)23 அhQ4B3I ஒnெவா4வ4I தனe 5jய பhைக வழh3வதாN, நாI ஒ4 
=க8ெபoய உண0l>ள மன)*  வள0.5ைய ெதoTeBெகா>ேவாI. yர.சைனக>, 
)Zட8ப;க>, 3ழ8பhக> ம2KI சகலUதமான ஈ[ப[கqI தhகைள வ^uK(), நமe 
சாZ5ைய ஈ0(eBெகா>Q*றன. ¶நமe தi8பZட வ^ைம ம2KI உZXற �mணjைவ சா0Te 
இ48பைத நாI aK()UZடதாN, நாI :*X நIyM4Tத ெப4Iபாலான உZXற வளhகைள 
மறTeU[ேவாI. ம2KI U)க@* X(தக(ைத சா0Te இ4Bக(ெதாடh3ேவாI. நாI ம2றவரe 
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எmண(ைத, பNகைலகழகhக@N நட()ய பாடhகைள, wலக ேச=8yN இ48பைத, 
அர5யNவா)களாN சZடமாBக8பZடைத ம2KI ெச$) ஊடகhக> cலமாக ெவ@Mட8பZடைத 
நIyM4BQேறாI. நாI க4(ைத 5ர(ைதuட* y*ப2j ஒ4 அjவா2றைல 
வள0(eBெகா>QேறாI. ேம_I ஒ*ற* y* ஒ*றாக, உண0l>ள மன)* இTத அ[B3க> 
:tவeI ஆ*மாைவ மைறBQறe, ம2KI உZXற(ைத காZL_I ெவ@8Xற()N இ48பe அ)க 
ெத@வாக ெதoQறe. ¶அழகான ஒ@ UளBQ* \e நாI e;கைள ைவ(e c[வைத ேபால, 
அழகான ம2KI ெவ@.சமான ஆ*மாU* உடN cட8பZ[ இ4B3I. :தலாவதாக மzச> 
aற(e;யாக, அjவா2ற^* |.ைச அத* \e ைவBQேறாI. அத* yற3 நாI ஏதாவe ஒ4 
அjவா2றN சா0Tத ேகாZபா[ ப2j Uவா)BகலாI. "{hக> ெசாNவைத நIபUNைல," எ*K 
ம2றவ0க> ெசாNவா0க>. அத23 {hக>, "நா* சoயாக ெசாNQேற*. எனB3 எTத சTேதக:I 
இNைல," எ*K ெசாNb0க>. அத* yற3 நாI அTத UளBQ* \e ஒ4 இளz5வ8X e;ைய 
ைவ8ேபாI. இளz5வ8X எ*பe உண0.5 ம2KI 7ய-அTத<e அ)க8ப[(eவைத 3jB3I 
aறமாக Uளh3Qறe. நமe நmப4B3 ெதாட0Te உதU ெச$ய :ய25BகலாI, ம2KI அவ0, 
"எனB3 எTத உதUuI ேவmடாI. {hக> இhQ4Te QளIXhக>!" எ*K ெசாNலலாI. நமB3 
அவ0 \e ேகாபI ஏ2பZ[, UளBQ* \e 5க8X aற(e;ைய ைவ8ேபாI. ம2KI இTத 
உண0.5க@* கலைவMN நமB3 மன.ேசா0l ஏ2ப[I ேபாe, அTத UளBைக ஒ4 க48X 
aற(e;M* cலI c[QேறாI. நI:ட* இ48பவ0 \e ெபாறாைம ஏ2ப[I ேபாe, நாI அத* 
\e ப.ைச aற(e;ைய ெகாm[ ேபா0(eQேறாI. ெத>ளTெத@வான ஒ@யாக, ஆ*மாU* 
உட^N இ4Tத ஒ@ எhேக ெச*றe? அe அhேகேய த2கா^கமாக, cட8பZட aைலMN 
இ4BQறe. ¶அe உmைமMN ெநQgயாN தயாoBக8பZட ஒ4 ெபா4@N ஒ@ aரIyM48பைத8 
ேபால ஆ*மாU* உடN காZ5ய@BQறe. {hக> ைகக>, காNக>, உடN ம2KI ஒ@XகவNல, 
aயா* ேபா*ற ெநQgயாN உ4வாBக8பZட மiத உ4வ ெபாIைமகைள பா0(e இ48�0க>. 
அைத8ேபா*ற ஒ4 மiத உ4வ ெபாIைமMN, ஒ4 UளBைக ஏ2jனாN, அe yரகாசமாக ஒ@4I. 
அைத8ேபா*K தா* உhக> ஆ*மாU* உடN, உhக> உM0 சB) காZ5ய@B3I. இTத 
ஆ*மாU* உடைல பல அ[B3கைள ெகாm[ cLM48பவ0கqB3, aஜ()N உண0l>ள மனI 
ஒ4 உmைம8ெபா4ளாக மாjUZடe. அவ0கqB3> ேபராைச, ெவK8X, ஆ()ரI, ெபாறாைம 
ம2KI ேகாபI :tைமயாக eL8Xண0lட* இ4BQ*றன, ம2KI இவ0க> தhகqB3> இTத 
உண0.5க@* அ)0lகqட* வாdTeBெகாm[ இ4Tதா_I, அைவ அைன()23I 
ெவ@8Xற()N அழகான, ேமேலாZடமான உண0.5க> |ச8பZ[ இ4BQ*றன. § 
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உண0l>ள மனI தனB3 :*பாக, கடTத கால()N எ*ன நடTதேதா, அைத மZ[I மன)N 
ைவ()4B3I எ*பைத aைனUN ைவ()4hக>. அத23 :ைறயாக எe ெத*ப[Qறேதா, அைத 
மZ[I அe ஏ2KBெகா>qI. அதனாN ஒ4வ0 தனe உ>ள(eB3> ெசN_I ெசயN:ைறைய 
ெதாட4I ேபாe, உைறக> ஒ*ற* y* ஒ*றாக {Bக8ப[Qறe. ஐIXல*கைள அைம)8ப[(), 
அLமன)23 X)தாக பாடI XகZடேவm[I. இ8பL(தா* உண0l>ள மன:I அLமன:I 
ஒ*ேறா[ ஒ*K ைகBேகா0(e இைணTe ேவைல ெச$Q*றன. ¶அLமனI ஒ4 =க8ெபoய 
க;iைய ேபா*றe. அe |0வ ெஜ*மhக> cலமாக இயBக8ப[I aரலாBக()23 
ப)ல@BQறe. இTத ெஜ*ம()N நமe எ)0Uைன ம2KI பழBக மா)oக> அ[(த ெஜ*ம()N 
நமe 7பாவhகைள உ4வாB3Q*றன, ம2KI |0வ ெஜ*ம()* 7பாவhக> இTத ெஜ*ம()N 
நமe எ)0Uைனக> ம2KI பழBக மா)oகைள உ4வாB3Q*றன. அLமனைத நாI பல 
ெஜ*மhகளாக aரலாBகI ெச$eBெகாm[ இ4BQேறாI. அe உண0l>ள மன)N இ4B3I 
Xல*க@* உ>qண0l உண0.5க@N 5BQM4B3I சாZ5யாN ெப4Iபா_I aரலாBகI 
ெச$ய8பZடe. ¶நமe U48ப()23 ஏ2ப, உண0l>ள மனI =க8ெபoயதாக ம2KI 
அ2Xதமானதாக அNலe அ.7K(eவதாக மாற:LuI. அைதBகm[ பய8படlI ேவmடாI, அைத 
XறBக;BகlI ேவmடாI. அைத XoTeBெகா>ள ேவm[I. ஒ4 மனI மZ[ேம இ4BQறe 
எ*பதாN, உண0l>ள மனI ம2றவ2ைற8 ேபால ஒ4 மனaைல ஆ3I. அTத ஒ4 மன)N இ4B3I 
பNேவK aைலக> வgயாக நமe சாZ5 கடTe ெசNQறe. ¶உண0l>ள மனI அL8பைடMN 
காTத ஈ08X சB)M* அைம8ைபB ெகாmடe. காTத ஈ08X சB) எ*பe �ல உடN வgயாக 
ெவ@8ப[I க)oயBக சB) ஆ3I. மைறT)4B3I 7பாவhக>, அடB3 :ைறக>, ஒ[BகNக> 
ம2KI எ)0Uைன பழBக மா)oக> அLமன)23> ஒ*K ேச0Te, சாZ5 எத* \ெதNலாI 
Ug8Xட* இ4BQறேதா, அத* \e உK)யான ப2Kட* இ48பத23, காTத ஈ08X சB) 
ேபாeமான aைல8X8 பார(ைத வழh3Qறe. அத* yற3 நாI உ>ேநாBQ இNலாமN, 
ெப4Iபாலான சமயhக@N உண0l>ள மன)N இ4BQேறாI. ¶மBக> உண0l>ள மன)N 
5BQM4B3I ேபாe, அதைன :tைம எ*K நIXQறா0க>, ம2KI அதைன "{hக> இறTதeI, 
எNலாI :LTe U[Qறe. ம2KI {hக> இறTeUZடாN, எNலாI :LTe U[Qறe ம2KI 
அத23 ேமN ெச$வத23 ஒ*K=Nைல எ*பதாN, வாdBைகைய வாtI ேபாe :LTதவைர 
அ)^4B3I பல Uஷயhகைள பய*ப[()Bெகா>qhக>," ேபா*ற 3j8yZட உண0.5 
ெவ@8பா[கைள ெகாm[ இ48பா0க>. அவ0க> ெவ@8Xற உலைக :2j_I உmைம எ*KI, 
உZXற வாdBைக ெவKI க2பைன எ*KI நIXQறா0க>. அவ0க> தhகளe உண0.5|0வமான 
பழBக மா)oக@N ெதாட0Te aைல(e இ48பத23, =கlI ேமேலாZடமான வாdBைகைய 
வாdQறா0க>. அவ0க> Uைரவாக ேகாபமைடBQறா0க>. அவ0கqB3 Uைரவாக ெபாறாைம 
ெதா2jBெகா>Qறe. அவ0கqB3 சTேதகI ேதா*KQறe, ம2ற மiத0கqட* 
உண0.58|0வமான ப2Kட* இ4BQறா0க>, ம2KI y*ன0 அவ0கqட* வாB3வாதI 
ெச$Qறா0க> அNலe சmைடM[Qறா0க>. அவ0கqB3 ெபாte8ேபாB3 எ*றாN yLB3I. 



அவ0க> ெபாteேபாBைக நாLBெகாm[, அைன()N இ4TeI :LTத வைர அ)கமானைத ெபற 
:ய25 ெச$Qறா0க>. அவ0களe உண0l>ள மனI ெப2ற அGபவI cலI, அவ0களe ஆைச 
)48) அைடவe இNைல. சாZ5 உண0l>ள மன)N இ4B3I ஆைசM*  7ழ25க@N 
{mடகாலமாக 5BQ இ48பதாN, அைத U[U(e அத23> ஆழமாக ெசNவத23, கவனI ம2KI 
ஒ4:க.5Tதைன cலI நாI சாZ5M* \e :த^N ஆqைமைய வள0(eBெகா>ள ேவm[I. 
¶சாZ5 உண0l>ள மனைத ப2j ெதoTeBெகாm[, அLமனI ேந0மைறயாக \m[I aரலாBகI 
ெச$ய8பZட yற3, கவனI ம2KI ஒ4:க.5Tதைன நIைம ஆdTத ெம$zஞான aைலகqB3> 
ெகாm[ வ4Qறe. நாI :ைறயாகlI )ைர(தைச �)யாகlI 7வா5Bக ஆரIyBQேறாI. நாI 
இTத �ல உலQN ெதாட0Te Qைளகைள உ4வாBQBெகா>ளாமN, ஒ4 சமய()N ஒ4 
Uஷய()* \e மZ[ேம Ug8Xட* இ4Te, ஒ*KB3 மZ[ேம நமe கவன(ைத ஈ08பத23 
அGம) வழh3QேறாI. இTத பM25M* cலI நாI சாZ5ைய ஆdTத ெம$zஞான மன)* 
XலGண0l aைலகqB3> y*i8 yைணBQேறாI. § 
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"உலQN இ4TeBெகாm[, அ)N இNலாமN இ4(தN," எ*ற அjBைகைய {hக> ேகZ[ 
இ48�0க>. இe ப2j*ைமM* cலமாக ெச$ய8ப[Qறe. அe ஒ4 அ�3:ைற. அe ஒ4 
கmேணாZடI. இ8பL(தா* நாI அTத :BQயமான Uஷய()N நIைம ெபா4()Bெகா>QேறாI. 
சாZ5ைய உ>ேள தBக ைவ(eBெகாm[, எTத கmேணாZட(eட* உண0l>ள மனI ஆ$l 
ெச$ய8பZ[ எ)0.ெசயலா2ற8ப[Qறe எ*பe தா* ெதாடBக()N ஆ*\க பாைதMN 
இ48பவ4B3I இNலாதவ4B3I இ4B3I ஒேர அL8பைட U()யாசமாக Uளh3Qறe. 
¶மiதேன உண0l>ள மனைதuI அத* QைளகைளuI உ4வாB3Qறா*. அe தனe ெசாTத 
XeைமM* cலI ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQறe. அe ெதாட0Te ெசயNபZ[Bெகாm[ 
இ4BQறe, ம2KI சாZ5 அதைன y* ெதாட0Te ெச*KBெகாmேட இ4BQறe. உண0l>ள 
மன)N வாdபவ0, தனe கடTதகால aகdlகைள ஆ$l ெச$uI அTத அைம)யான த4ணhக@N 
மZ[ேம, அவ0 aIம)யாக, உ>ேநாBQ தனe கவன(ைத ெச_() 5jதளl த(eவ(ைத 
XoTeBெகா>Qறா0. இTத 5Tதைன X)ய சB) உ>ேள வ4வத23 அGம)BQறe. 5jதளl 
சB)ைய உ>ேள ெபKவe ஆ*\க பாைதMN இ48பத* ேநாBகI இNைல, ஆனாN உண0lட* 
அTத சB)யாக Uளh3வேத அத* ேநாBகI ஆ3I. சாZ5 ெலள�க வாdBைகMN இ4B3I 
உைடைமக> ம2KI aைனlக@* ெதா38XBக@N ப2Kட* இNலாமN, அe அL8பைடMN 
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:த*ைமயான உM0 சB) \e ப2Kட* இ4Te, அைத பா0(e அைத உmைம எ*K 
அGபU8பேத ேநாBகI ஆ3I. ¶யா0 ஒ4வ* உண0l>ள மன)N உK)யாக இ4BQறாேனா, 
அவGB3 ப2Kண0lI பய:I இ4B3I. நாI உைடைமகைள இழTe U[ேவாI எ*K நாI 
பய8ப[QேறாI. நமB3 ெசாTதமாக ஒ*ைற ைவ()4BQேறாI. நாI அத* \e அ*X 
ெச_(eQேறாI! நாI அைத உைட(தாN அtQேறாI! காTத இ48X சB) youI ேபாe நமe 
நரIX மmடல()N வ^ ஏ2ப[Qறe. நாI எத* \e ெசாTதI ெகாmடாLேனாேமா, அத* \e 
அe ப2Kட* இ4Tதe. உண0l8|0வமான ஈ[பா[ காTத ஈ08X சB)ைய சா0Te இ4BQறe. 
மன)* உய0aைலக@N சாZ5ைய தBகைவ(eBெகா>வதாN, நாI எைதuI 
ெசாTதமாBQBெகா>ளB�டாe எ*K ெபா4@Nைல. அTத சமய()N நாI அத* \e அ)கமாக 
அ*X ெச_(eQேறாI, ஆனாN அe நIைம UZ[ youI ேபாe, நமB3 மன.ேசா0l ஏ2ப[I 
அளU23 அத* \e ப2Kட* இ4BகமாZேடாI. ¶பாைதMN நாI UoவாBகI ெபKI ேபாe, 
சB)க> ப2jய XoTeண0l நமB3 QைடBQறe. உண0l>ள மன)* \e அ)க ஈ[பா[ இNலாத 
ஒ4வ0, அ)க அளl உ>qண0l உண0.5களாN பா)8X அைடயமாZடா0. அவ0 உmைமயான 
மiதராக, இயNபாக இ4BQறா0. பல0 உண0l>ள மனைத மன)* :tைம எ*K 
aைனBQறா0க>. ஆனாN அe உmைமMN மன)* :tைமMN ப()N ஒ4 பh3 மZ[ேம அhகI 
வQBQறe, ம2KI அe நIைம எTத Uத()_I பய:K(தாe. அேத சமய()N நாI உண0l>ள 
மன)N இ4Te y*வாhக U4IபB�டாe. எNலா சB)கqI உ4வா3I UவoBக :Lயாத 
cல()23> அe உயர பறTe ெசNவத23, சாZ5 எத* \e கவனமாக இ4BQறேதா அ)N 
இ4Te அத* ப2ைற UலB3வe மZ[ேம ஒேர y*வாhகலாக இ4B3I. cல()23> cdQ, 
அத23> சாZ5ைய இழTe, உhகளe இK)யான இலBைக அைடT)[hக>. § 
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மன)* aைலகைள ஆ$l ெச$eBெகாm[ இ4B3I இTத Uைழபவ0, தனe 3ழTைத8 
ப4வ(ைத aைன(eBெகாm[ அLமன)* இயNைப8 ப2j ஆdTe ேயா5(eBெகாm[ 
இ4BQறா0. அவ0 ஒ4 3ழTைதயாக தனe தாM* மLMN இ4TதைதuI, ேகாைடகால()N 
ஒ4 மாமர()N அவ4I அவரe நmப4I aைறய பt(த பழhகைள பா0(தைதuI, 
=4தhக()N ேத0.5 ெபKவத23 பலவ4டhகளாக தா* ேம2ெகாmட :ய25ையuI 
aைன(eBெகாm[ இ4BQறா0. § 
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அLமனI எ*றாN எ*ன? அைத8ப2j ஒ4 a=டI ேயா5(e8 பா4hக>. உhக> உண0l>ள 
மனI வgயாக கடTe ெச*ற அைன(eI, த2ேபாe அGபவ வLUN உhக> அLமன)N வ5BQறe 
எ*பைத உண4hக>.  அeமZ[I இNலாமN, உhகளe உட^* உMர� அைம8yN, நbன 
அjUய^* =க8ெபoய கm[yL8XBக@N ஒ*றாக UளhQ, உhகளe மரப� வரலா2j* 
அGபவhக> அைன(ைதuI அடBQu>ள மரப� 3j}ZL23> ப)Te இ4BQ*றன. உhக> 
cதாைதய0க@* வாdBைக, ம2KI அவ0களe உMoயN �)யான பoணாம வள0.5ைய, ஞாபக 
சB)M* cலI aைனlB�KI அளU23, அைவ அைன(eI உhக> அLமன)* cலB�2K 
இைழக@N ப)வாQu>ளன. ¶நாI இைணTe ேம2ெகா>ள8ேபா3I ஆ$UN, அLமன)* 
எ)0மைற அNலாத ம2ற ப3)க> \eI கவனI ெச_(eேவாI. நாI அLமன)* கவன(ைத 
:ைறயாக ஈ0BகB க2KBெகாm[, அ)N ெசயல2K இ4B3I சB)கைள உண0l8|0வமாக 
பய*ப[(தB க2KBெகாmடeI, நமe )னசo  வாdBைகMN அLமனI =கlI பயG>ளதாக 
இ4B3I எ*பைத நாI ெதoTeBெகா>ேவாI. அத* yற3 அe நNவாdU23 ஒ4 தைடயாக 
இ4BகாமN, நாI வாdBைகM* அGபவhக> வgயாக :*ேனjBெகாm[ ெசN_I ேபாe, 
எ8ேபாeI ம2KI எNலா rdaைலக@_I QைடBகB�Lய ஒ4 பயG>ள க4Uயாக 
Uளh3Qறe. ¶உண0l>ள மனைத8 ேபால, அLமன)23I ஒ4 தi8பZட உ4வI இ4BQறe. 
உhகளe வாdBைகM* அGபவhக>, ம2KI {hக> அத23 எ)0.ெச$லா2KI இயNy* 
அL8பைடMN அe ஒ4 உ4வI, வLவI ம2KI ேவக(ைத ெபKQறe. ெப4Iபாலான மBக> 
தhக> அLமன)* அைம8y* \e )48)MNலாமN இ4BQறா0க>. தாhக> எ)0Bேகாmட 
:Tைதய அGபவhக>, :Tைதய சIபவhகqB3 அவ0க> இ*GI எ)0.ெசயலா2jBெகாm[ 
இ4BQறா0க>. 5ல0 5Q.ைச அNலe பயண()* cலI தhகளe அLமன)* அைம8ைப 
மா2Kவத23 தாராளமாக ெசலl ெச$Qறா0க>, ஆனாN இரmL* cலமாகlI U[தைல 
QைடBகாததாN, கால8ேபாBQN அவ0களாN  தhக> அLமன)N \m[I பைழய உ4வ(ைத 
மZ[ேம ெப4Iபா_I உ4வாBக :LQறe. 3ழTைத ப4வ(e அGபவhக> ஒ4வரe aகdகால 
வாdBைகM* வLவைம8yN ஆdTத தாBக(ைத ஏ2ப[(eQ*றன, ஆனாN அTத தாBகhக> 
yைண8பதாக இNைல. அLமன)N இ4B3I எTத ஒ4 அ�3:ைறைய, ஆqைம ேமாதைல 
அNலe தைடM* காTத( த*ைமைய {BQ அத23 &0l காண:LuI. ¶அLமன)* அைம8ைப 
நாI எ8பL மா2Kவe? நாI உ4வாBQய அGபவhகைள XoTeBெகாm[, அத23 &0l காmபத* 
cலமாக, நாI அைத 7()கoBQேறாI. நாI அTத அGபவhகைள XoTeண0U* cலI எ8பL 
&0l காmபe? நாI அTத அGபவhகைள aகழ.ெச$e, அத23 எ)0.ெசயலா2றாமN 
எ)0ெகா>QேறாI. நமe எ)0Uைன அGபவhகைள XoTeண0U* cலI &0l காmபத* 
cலமாக, நமe ெசாTத பா0ைவB3 அLமனI அ)க ெத@ைவuI, ேதைவயான மா2ற(ைதuI 
ெபKQறe. சாதனா ெச$வத* cலI QைடBக8ெபKI சB)க@N ஒ*றாக, ஒ4வ0 தனe 
அGபவhகqB3 எ)0.ெசயலா2றாமN ப2j*j கmகா;B3I )ற* Uளh3Qறe.§ 
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கடAத கால அpபவHகm/Z  

Y;n கா�த=  

உதாரண()23, 5Kவய)N உhக> தாM* பண8ைபMN இ4Te 5jதளl பண(ைத )4L�0க> 
எ*K ைவ(eBெகா>ேவாI. "எனe தா$ எனB3 பணI த4வதாக வாB3K) அ@(e இ4Tதா_I, 
அவ0 அைத aைறேவ2றUNைல,” எ*K உhக> ெசயைல aயாய8ப[()Bெகா>Q�0க>. 
“அ)NலாமN, அ8ேபாe பணI எனB3 அ()யாவ5யமாக இ4Tதe,” எ*KI ெசாNQ�0க>. அத* 
yற3 உhக@* \e )48)MNலாமN, இTத அGபவI ப2jய 5Tதைனையேய  ேதா*றாத, 
அLமன)* ஒ4 ஓர()23 அைத ஒeBQU[Q�0க>. அைத அடBQ U[Q�0க>. ஆனாN அ[(த 
நா>, உhக> தா$ பணI ப2jய Uஷய(ைத உhக@டI மைற:கமாக 3j8y[I ேபாe, {hக> 
எ)0.ெசயலா2j \m[I அTத அGபவ()N பh3 ெபKQ�0க>. உhகqB3 32ற உண0l 
ஏ2ப[Qறe. அைத8ப2j 5T)Bக ேவmடாI எ*ற எmண()N, அைத \m[I அLமன)* 
ஆழ()N அடBQ ைவBQ�0க>. அத* yற3 5ல வ4டhக> கg(e, உhக> தா$ ேநாயாN 
&Uரமாக அவ)8பZ[Bெகாm[ இ4BQறா0, ம2KI {hக> ஆdTத 5TதைனMN இ4B3I ேபாe, 
பல வ4டhகளாக உhக> தாMடI ெந4Bகமாக இNலாதைத உண0Q�0க>. பா$Te வ4I பைழய 
aைனlக@* கலைவMN, பணI )4Lய சIபவI உhக> aைனU23 வ4Qறe. 
¶அ8ேபா)^4Te உhக> வாdBைகMN, 7மா0 wK ��Bகமான வgக@N தாBகI ஏ2ப[() 
{L(e இ4Tத, அTத 32ற உண0ைவ :தN:ைறயாக ம)8ப@(e :tைமயாக 
XoTeBெகா>Q�0க>. அTத அGபவI XoTeண0U* ெவ@.ச()N ெத@வாQறe ம2KI {hக> 
அ8ேபாe இ4Tத aைலைய, ந[aைலuட* உண0.5க> ஏeI இ*j காmQ�0க>. {hக> 
aIம)ையuI U5()ரமான உ2சாக(ைதuI அGபUBQ�0க>, இத23 காரணI பண(ைத {hக> 
ஏ* )4L�0க> எ*K {hக> ேம2ெகாmட ஆ$வாக இNலாமN, உhகைள அTத rழ^N 
:tைமயாக எ)0Bெகாm[I ஏ2KBெகாm[I, அைதBகடTத ஒ4 X)ய உலQ23> UoவாBகI 
ெப2K இ48பe தா* காரணமாக அைமQறe. ¶இய_ண0l Xiதமான அLமனI வgயாக பயணI 
ெச$Qறe. ெம$zஞான மனI அNலe மன)* இய_ண0l உலகhகைள பய*ப[(eவத23 
:*பாக, நமe அLமன)N இ*GI அ)0Te ெகாmL4BQ*ற, அTத கடTதகால 
அGபவhகqB3 நாI &0l காணேவm[I. ஆனாN மனைத அடB3I :ைறகைள {hக> 
நாடேவmLய அவ5ய=Nைல எ*பைத {hக> உணரேவm[I. உhக> வாdBைகMN 
ஒnெவா*KI இயNபாக ேதா*KI ேபாe, அைத aயாயமாக எ)0ெகா>qhக>. உதாரண()23, 
{hக> UயாபாரI அNலe 3[IபI ெதாட0பான ஒ4 :BQயமான :Lைவ எ[Bகேவm[I எ*K 
ைவ(eBெகா>ேவாI. உhகqB3 ேதைவயான தகவNக@* 74BகI உhகqB3 :*�ZLேய 
வழhக8பZ[ இ4Tதா_I, ஒ4 ெத@வான :LlB3 வர :LயாததாN {hக> பதZட()N 
இ4BQ�0க>. {hக> yர.சைனM* \e அ)க கவனI ெச_(eI ேபாe, அ)கமாக ெத@வ2ற 



ப)Nகேள உhகqB3 ேதா*KQ*றன. உhக> அ_வலக()N இ4B3I ேமல)காouட*, 
அNலe bZLN உhக> வாdBைக(eைணuட* உhகqB3 இ4B3I ஆqைம yர.சைனக>, 
அTத yர.சைனைய மைற(e இ48பe உhக> உண0l>ள மன)23 ெதoயாe. அத* yற3 
UைரUN, உhக> 3[Iப(eட* சTேதாஷமாக ெவ@ேய ெச*j4B3I சமய()N, எைதuI ப2j 
aைனBகாமN இ4B3Iேபாe, ஒ4 =க8ெபoய இரBக உண0.5, ம*i8X ம2KI XoTeண0l 
உhகqB3> ெமeவாக ேதா*KQறe, ம2KI உடனLயாக அTத yர.சைனB3 &0l கா�I 
“yரகாசமான ேயாசைன" உhகqB3> தானாக ேதா*KQறe. § 

$தISழைம 

பாட+ 178 

இயLண;ைவ ேநா/S 

ெச=L+ பாைத 

இTத ேநர()N எத23 இய_ண0l ேதா*KQறe? உhக> மனI எTதUத 3ழ8ப:I இNலாமN 
இ4B3Iேபாe, இய_ண0l அத* வgயாக தைடMNலாமN ெசNலB�[I. அTத சமய()_I, 
அLமனைத தள0()Bெகா>ள அGம)B3I ேபாe, அ)N இ4B3I ஒ4 yர.சைனM* அhகhக> 
அnவ8ேபாe ஒ*K ேச0Q*றன. உhக> உண0l>ள மன)N இ4B3I கவன()* ேத[I 
ெசயN:ைறைய 5je ேநரI அக2j UZட yற3, 5ற8பான &0lக> உhகqB3 ெப4Iபா_I 
ேதா*றB�[I. இhேக உhக> அLமன)* உதUuட* ெம$zஞான மனI ேவைல ெச$e, அைத 
eைண ெம$zஞான மனமாக மா2KQறe. ¶இய_ண0l ம2KI ஆBக|0வமான ஒ4 வாdBைகைய 
வாdவத23, {hக> த2ேபாe வgைய )றTeெகாm�0க>. ேந0மைறயாக வாdபவ0க>, தhக> 
அLமன)N ந*3 ப)Tத ெத@வான 3jBேகா>கqட* வாdQறா0க>. அவ0க> eைண 
ெம$zஞான மனைத XலGண0l, இய_ண0l, உ>qண0l அNலe ஆறாI அjl எ*K 
அைழ(தா_I, அதைன ெப4Iபாலான சமயhக@N பய*ப[(eQறா0க>. ¶நIமாN 
XoTeBெகா>ள :Lயாத எelI =கlI 5Bகலாக ெதoவைத ேபால, அLமன:I =கlI 5Bகலான 
மனaைலயாக ெத*படலாI. )ன:I சாதனா ெச$வத* cலI, எ8பL அLமனைத அத* 
இய2ைகB3 மாறான 3ழ8பமான aைலக@N இ4Te U[U8பe ம2KI எ8பL அைத ெத@வாக, 
ெவ@8பைடயாக ைவ()48பe எ*பைத {hக> க2KBெகா>b0க>. {hக> சாதனா ெச$வத* 
cலI அLமன)23I உ>qண0l மன)23I இைடேய இ4B3I உறைவ XoTeBெகா>b0க>. 
¶அLமனI நமBகாக பல8பல ெசயNகைள ெச$Qறe. உmைமMN, அe இNலாமN அவ2ைற 
ெச$வத23 சா()ய=Nைல. ஆனாN தZட.7, வாகனI ஓZ[தN, இைச க4Uகைள வா5(தN 
அNலe ஒ4 ெமாgைய ேப7தN ேபா*ற )றைமகைள உhக> அLமனI ெபKவதாN QைடB3I 
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5ல பய*கைள aைன(e8 பா4hக>. எTத ஒ4 க23I ெசயN:ைறuI அLமன)N ெசயNபட( 
ெதாடhQயeI, X)ய Uஷயhகைள க2பத23 உண0l>ள மனI U[UBக8ப[Qறe. �ல உட^* 
அைன(e ெசயN:ைறகqI அLமனதாN a0வQBக8ப[Qறe. உhகளe இதய(eL8ைப, அNலe 
உணைவ ந*றாக 45(த yற3 உhக> ெசoமான(ைத அNலe தைச ஒ4hQைண8yN இ4B3I 
��Bகhகைள ப2j {hக> 5T)(e கZ[8ப[(த ேவmLய rழைல உhகளாN க2பைன ெச$e 
பா0Bக:Luமா? அLமனI தi(e இயh3I ேபாe =கlI X()சா^யாக Uளh3Q*றன, ம2KI 
அத* இயNபான ெசயNபா[க@N நாI 3KBQ[I ேபாe தா*, இTத ேந0மைறயான மனaைலைய 
நாI சா0Te இ48பe நமB3 Xoயவ4Qறe. ¶y*வ4I ஒ4 பM25M* cலI நாI அLமனைத 
எnவாK ஆBக8|0வமாக பய*ப[(தலாI எ*பைத பா0BகலாI. இரl �h3வத23 :*பாக, 
{hக> அ[(த நா> காைலMN எTத ேநர()N எtT)4Bக ேவm[I எ*பைத :Ll 
ெச$eBெகா>qhக>. கLகாரI அTத ேநர(ைத காmy8பதாக க2பைன ெச$eBெகா>qhக> 
ம2KI {hக> :Ll ெச$த அTத 3j8yZட ேநர()N எtT)4Bக ேவm[I எ*பைத 
உhகqB3> ப)யைவ(eB  ெகா>qhக>. அத* yற3 �h3வத23 ச2K :*பாக, {hக> 
:Ll ெச$த ேநர()N, உhகைள எt8ப ேவm[I எ*Qற கZடைளைய, அLமன)N 
கZடாய8ப[() ப)ய ைவuhக>. உhக> அLமனI இைத ெச$e :LB3I எ*Qற 
நIyBைகuட* இ4hக>. {hக> கவைல8படேவmடாI, சTேதக8படேவmடாI, ேக>U 
ேகZகேவmடாI, ஆனாN அLமனI ெசயNப[வத23 அGம)(e, அe உhகqBகாக ப;Xoவைத 
கவiBக மZ[I ெச$uhக>. ¶அLமனI எ*பe உண0l>ள மன)N இ4B3I எNலா  :Tைதய 
அGபவhக@* ஒ4 yர)ப^8பாக, ஒ4 ேச=8XBQடhகாக Uளh3Qறe.  நமe :Llக@* 
சB), நாைளய எ)0Uைனகைள உ4வாB3Qறe. நாைள எ)0Uைனக> நடB3Iேபாe, அைவ 
அLமனைத aரலாBகI ெச$Q*றன. ஆdTத ெம$zஞான மன)* பாைதக>, அLமனI வgயாக 
)றBக ெதாடh3வத23, நமe aரலாBகI :tைமயாக இ4BQறதா எ*ப)N நாI கவனமாக 
இ4Bகேவm[I. § 
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பைழய 9ைனnகைள  

எ";ெகா(mத=  

ஒ4 மiத* தனe உ>ள(ைத ேநாBQ )4IXIேபாe, அைம)யாக உZகா0Te “நா* யா0? நா* 
எhQ4Te வTேத*? நா* எhேக ெச*KBெகாm[ இ4BQேற*? “ எ*K ேகZQறா*, ம2KI 
அ8ேபாe அவ* :தலாவதாக எைத கm[yLBQறா* எ*K ெதouமா? அLமனைத 
கm[yLBQறா*. ¶அLமனைத aைன(e பய8படேவmடாI. கடTதகால(ைத aைன(e பயTe 
இ48பe பயன2றe. பைழய aைனlக> ேந2K நடTதைத8 ேபால அLமன)N இ4Te ேதா*j, 
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அத23 {hக> உண0.58|0வமாக ம2KI உடN�)யாகlI \m[I எ)0.ெசயலா2ற( ெதாடhQ, 
{hக> “கடTதகால aைனேவ வ4க, வ4க, வ4க. அடBகடlேள, { எனe உண0l8|0வமான 
உடைல aைல3ைலய ைவBQறா$. இTத உண0l8|0வமான aைலகைள நா* பல வ4டhகqB3 
:*பாக அGபU(தe ேபால எனB3 ேதா*KQறe, ம2KI இ8ேபாe நா* \m[I அேத பட()N 
வாdTeBெகாm[ இ4BQேற*. ஆனாN நா* இ8ேபாe ஆ*\க பாைதMN இ4BQேற*. நா* 
தா* பரமா(eமா. எ*றாவe ஒ4 நா> நா* அைத :tைமயாக உண0TeU[ேவ*. நா* இTத �ல 
உட^N மZ[ேம வாdQேற*. நா* இTத உண0.5கைள பய*ப[(eBெகா>Qேற*, ஆனாN அe 
எ*ைன பய*ப[()Bெகா>ள அGம)8ப)Nைல. அைவ எனB3 க4Uகளாக Uளh3Q*றன. 
எனe அLமனைத X)தாக aரலாBகI ெச$e ம2KI ஆ*\க �)யாக Ug8Xண0l ெபKவத23 
:*பாக, ஐTe வ4டhகqB3 :*ன0 நா* ெச$தைத,  எனe ஞாபக மா)oயாக Uளh3I { 
\m[I உணர ெச$Qறா$. கடTதகால aைனேவ, { எ*ைன ந*றாக ேசா)(தத23 ந*j” எ*K 
உhக@டI ெசாN^Bெகா>Q�0க>. அத* yற3 நNல காoய()oைசைய ேபால, உhக> 
பா0ைவB3 :*பாக ேதா*jய இTத அGபவhக@N, உhகqB3 ஞாபக()N இ4B3I 
aைனlகைள ஒ4 5jய காQத()N எt)Bெகா>qhக> ம2KI அைத எt) :L(தeI 
எoTeU[hக>. {hக> உண0l8|0வமாக எ)0.ெசயலா2jய அGபவI :tவைதuI எtehக>. 
¶காQத(ைத எo8பதாN c*K பய*க> QைடBQ*றன. :தலாவதாக, {hக> அTத 3j8yZட 
yர.சைனB3 இiேமN எ)0.ெசயலா2ற8 ேபாவ)Nைல எ*K உhக> அLமன)23 வழh3I 
3j8பாக அe Uளh3Qறe. {hக> அைத ஒ4 காQக()N எt)Bெகா>வதாN, அைத உhக> 
அLமன)N இ4Te ெவ@ேய2KQ�0க>. இரmடாவதாக, {hக> அைத எo(eU[வதாN, அதனாN 
ம2ற yர.சைனக> ஏ2ப[வைத தU0BQறe. அLமன)N இ4B3I aைனlகைள எoB3I 
ெசயN:ைறயாN, {hக> அவ2ைற aரTதரமாக UZ[U(eUZL0க> எ*பைதuI அe 
3j8y[Qறe. ¶{hக> )யானI ெச$ய ஆரIyB3I ேபாe, உhகqB3> ஆ$l ெச$ய 
ெதாடh3வத23 ேபாeவமான ஆ0வI ம2KI XலGண0ைவ ெபKQ�0க>. அnவ8ேபாe {hக> 
உhக> அLமனைத ஆ$l ெச$e, உhக> கடTதகால()N \m[I வாழ(ெதாடh3b0க>. 
கடTதகால()* வ_வான aைனl ம2KI எ)0Uைன மா)oக> உhக@* :*பாக, ஒ*ற* y* 
ஒ*றாக அ.7K(eI பLயாக ேதா*றB�[I ம2KI {hக> அத23 \m[I உண0l8|0வமாகlI 
5ல சமயhக@N உடN�)யாகlI, \m[I எ)0.ெசயலா2Kb0க>. இைவ உmைமயான 
அGபவhக> இNைல. அLமன)N இ4B3I ஒ4 அ[Bைக மZ[I, உhகளe உZXற பா0ைவB3 
அe ெவ@8ப[(eQறe ம2KI X)தாக aரலாBகI ெச$ய8படேவm[I எ*பைத 3j8y[Qறe. 
ஒnெவா4 அ[BைகuI வ_வாக ைகயாqhக>. எmணhக> ம2KI அதGட* ேதா*KI 
உண0lகைள தாராள மன8பா*ைமuட* ஏ2KBெகா>qhக>. அவ2ைறBகm[ 
பய8படேவmடாI அNலe அவ2ைற aைன(e பய8படேவmடாI, ம2KI 3j8பாக அவ2ைற 
ைவ(e இ48பதாN உhகைள கmL(eBெகா>ள ேவmடாI. அவ2ைற ஒ4 காQத()N 
எteவத* cலI, அLமன)N இ4Te அவ2ைற {BQ, அTத காQத(ைத எo(eU[hக>. 
எ)0Uைன 3ைறuI, ஆனாN எ)0கால()23 உhக> :Llகைள உ4வாBQBெகா>வத23 அைவ 



ஒ4 பாடமாக அTத aைனl aைல(e இ4B3I, ம2KI இதனாN அேத yர.சைன 
தU0Bக8ப[Qறe. § 
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கடAதகால-ைத கgy  

எ#ேபா.+ பய#படேவgடா+  

ெபாeவாக )யானI ெச$ய( ெதாடh3I மBக>, ஆரIப()N ந*றாக ெசயNப[Qறா0க>, 
ஏென*றாN ஆ*\க UoவாBகI ெபறேவm[I எ*ற அவ0களe ஆைச அவ0கைள அவ0கqB3> 
இயB3Qறe. ஆனாN ஒ4 ெதாடBக aைலைய கடTe UoவாBக(ைத ெதாட0ைகMN, அLமனI 
இயNபாக தனe அ[B3கைள உய0(த( ெதாடh3Iேபாe, )யானI ெச$பவ0க> பா08பத23 
:ைறயாக ெத*படாத தhகளe அLமன)N இ4B3I மா)oகைள பா0(e பய8ப[Qறா0க>. 
தhகைள எ)0ெகா>வைத தU08பத23, )யானI ெச$வைத aK(eQறா0க>, ம2KI அதனாN 
அLமனI அடh3Qறe. :*X )யானI ெச$eBெகாm[ இ4Tத Uைழபவ0, உண0l>ள 
மன)23> :tைமயாக )4IXQறா0 ம2KI “அ.7K()ய Uஷயhக> அைன(ைதuI" மற8பத23 
\m[I தனe கவன(ைத 5தறU[Qறா0. அTத சமய()N aைனUN இ4Tத கடTதகாலI 
அ.7K(eவதாக இ4BQறe, ஏென*றாN )யான()* cலI Ug8பைடTத உண0)ற*க@* 
cலI ப)lக> ெபoதாBக8பZ[ வ_வாக இ4BQ*றன. ¶ அத* yற3 ஒ4 :ைற )யானI 
ெச$eBெகாm[ இ4Tதவ0, ”நா* )யானI ெச$ய U4IXQேற*, ம2KI நா* 5ல ேநரhக@N 
அைத ெச$Qேற*, ஆனாN எ*iடI )யானI ெச$வத23 ேநர=Nைல" எ*K பல வ4டhகqB3 
ெசாN^Bெகாm[ இ48பா0. “நா* ெப4Iபாலான சமயhக@N, எனe கவன(ைத 5தற 
U[வத2காக பய*ப[(eQேற*, அதனாN நா* இi )யானI ெச$ய ேவmLய)Nைல ம2KI 
எனB3 ெதாNைல த4I அLமனைத நா* எ)0ெகா>ள ேவmLயeI இNைல” எ*பைதேய அவ0 
உmைமMN 3j8y[Qறா0. ஞாேனாதய பாைதMN ெசN_Iேபாe, இTத ெஜ*ம()N 
மZ[மNலாe, :Tைதய ெஜ*மhக@_I அLமன)N ப)வான அைன(ைதuI {hக> எ)0ெகா>ள 
ேவmLM4B3I. {hக> அைத ேம2ெகா>qI வைர, உhகளாN ஆ(ம ஞான(ைத ெபற:Lயாe. 
{hகqI ம2றவ0கqI பா0BகB�டாe எ*பத2காக, தU0Bக அNலe மைறBக U4Iyய 
கவைலக>, அ.சhக> ம2KI அடB3:ைறக> வLவ()N உhகைள அ.7K(eவதாக ேதா*jய 
ம2KI எ)0ெகா>ள பயTe இ4Tத அLமன)* அTத இK)8 ப3) உhகளe கைட5 இைட�றாக 
இ4B3I. ¶பரமா(eமாைவ ப2j ேக>U8ப[வேத =க8ெபoய வரமாக இ4Tதா_I, இTத |=M* 
உண0l aைல உhகqB3 அ@BகேவmLய அைன(e அGபவhகைளuI இTத ெஜ*மI ம2KI 
|0வ ெஜ*மhக@N {hக> ெப2KUZL0க> எ*பைத(தா* ஆ(ம ஞானI ெபKI ஆைச 
3j8y[Qறe. {hக> எNலா Uதமான இற8XBகைளuI இறTe, எNலா உண0l8|0வமான 
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அGபவhகைளuI ெப2KUZ�0க>. "நா* இTத ெஜ*ம()N ஆ(ம ஞான(ைத 
ெபறU4IXQேற*," எ*K {hக> ெசாN_I இTத ெஜ*மI ம2KI இத23 :Tைதய ெஜ*மhக> 
cலமாகlI, உலQN இ4B3I நNலைதuI, உலQN இ4B3I ெகZடைதuI, உலQN இ4B3I 
நNலe ம2KI &ய)* கலைவையuI அைடTeUZ�0க>. aைறேவறாமN அNலe &0l காணாமN 
இ4B3I கடTதகால அGபவhகqB3 {hக> த2ேபாe &0l காண( ெதாடh3Q�0க>, 
ஏென*றாN அTத &0l காணாத அGபவhக> தா* {hக> \m[I இTத |=MN ெஜ*மI 
எ[8பத23 காரணமாக Uளh3Qறe.§ 

ச[/Sழைம  

பாட+ 181 

"யான-"I 4க#ெபDய  

தைட  

உhகளாN எ)0ெகா>ள:Lயாத Uஷயhகைள {hக> ம2றவ0க@டI பா0B3Iேபாe, அவ2ைற 
ெவKBக( ெதாடh3Q�0க>. அைத தைட ெச$வத23, ஆ(ம ஞான()* ேநாBகமாகlI 
எNேலா4B3I ெபாeவான உhகளe அ*ைப, உ>qண0l மன)* உண0.5க@N Ug8பைடய 
ெச$e, உண0l>ள மனeB3> ெமeவாக �ைழய அGம)Bக ேவm[I. அதனாN {hக> )யானI 
ெச$uIேபாe, அLமன)N இ4B3I பNேவK அIசhக> ெவ@வ4Q*றன, ம2KI அவ2ைற 
ேந0மைறயாக எ)0ெகாm[, அழகாக X)ய aரலாBகI ெச$uhக>, அதனாN அைவ ஒ4 
எ@ைமயான aைனl மா)oயாக ெத@வாQ, &0lBகாண8பZ[ \m[I ெதாNைல தராமN இ4B3I. 
¶உhகqB3 yLBகாத Uஷய(ைத ம2றவ0க@டI பா0BQ�0க> ம2KI அe உhகைள 
உண0.58|0வமாகlI பா)BQறe எ*றாN, அைம)யாக உZகா0Te அைத உhகளe 
அLமன()23> எ)0ெகா>ளlI. அhேக தா* அTத வ4(தI தhQu>ளe. ஒ4வ0 ெச$uI 
ேவைல, உhகைள ெபாK(தவைர அவ0 ெச$யB�டாததாக இ4Te, அe உhகைள 
எo.ச¦Z[வதாகlI இ4TதாN, அத23 எ)0.ெசயலா2KI 7பாவI உhக> அLமன)N 
இ48பதாN, :ைறயான rdaைலMN {hக> அைதேய ெச$b0க> எ*பைத மZ[I 
அjTeBெகா>qhக>. உhக> உ>ள()23 ெச*K, அLமன)N இ4B3I அTத ப3)ைய நNல, 
ேந0மைறயான உK)ெமாgகைள பய*ப[() X)தாக aரலாBகI ெச$)[hக>. உhக> 
வாdBைக:ைறைய உK)யாBQ, உhக> மேனாபலI ம2KI ேந0மைறயான எmண()* cலI 
{hக> உK)யாக இ4hக>.  உhகளe ஆ*\க UoவாBக(ைத தைட ெச$uI பழBக மா)oக@N 
எ8ேபாeI பலbனமான ப3)B3 அGம) வழhகா&0க>. 5லசமயhக@N ம2றவ0களe 
வாdBைகைய பா0(e நI=டI இ4B3I பலbன(ைத நாI ெதoTeBெகா>ேவாI. ¶உhக> 
ெப2ேறா0க> வாtI வாdBைக, உhகைள ெவK8ேப2Kவதாக இ4TதாN, அவ0க> வயைத 
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அைடuI ேபாe, {hகqI அைத8ேபா*ற வாdBைகைய வாழ வா$8X>ளe எ*பைத உணர( 
ெதாடh3hக>. அTத வைக வாdBைகM* Uைதக> ேசர(ெதாடhQu>ளe எ*பைத அTத 
ெவK8ேப2jய Uைளl 3j8y[Qறe, ம2KI உhக> ெப2ேறா0கைள கLTeBெகா>வத* cலI 
அைத அடB3Q�0க>; ஆனாN உhகைள வ_8ப[()Bெகா>வத23 அவ0க> \e இரBகI 
காZடேவm[I. ¶நமB3 அLமனI ப2jய பo.சயI QைடB3I ேபாe, அத* \e ஏ2ப[I ெவK8ேப 
ஆ*\க8பாைதMN இ4B3I =க8ெபoய தைடக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. நாI இTத 
yர.சைனைய =கlI கவனமாக கவiBக ேவm[I. அLமனI நமe எ)o இNைல. அe Xe8yBகB 
கா(e இ4B3I, ந*3 பய*ப[(த8பZ[ ேத$Te8ேபான க4U ஆ3I. நாI அLமனைத Uேராத 
எmண(eட* எ)0Bெகாm[, “அLமனI மZ[I இNைலெய*றாN, நா* இTத பாைதMN 
ெந[T�ரI ெச*K இ48ேப*" எ*K இe ஏ* நடTதe ம2KI அe ஏ* நடTதe எ*K 
அவமான(eட* 72j()oTதாN, அLமனைத இைதBகாZL_I =க8ெபoய தைடயாக aரலாBகI 
ெச$eBெகாm[ இ4BQேறாI. அத23 ப)லாக நாI அLமன)23 வாd(eBகைள ெதoU(e, 
நமe ஆ*\க வள0.5B3 பய*ப[I ஒ4 :BQய க4Uயாக அைத பா0Bகேவm[I. ¶ஒ4 பரTத 
ேநாBக(eட* ெசயNப[hக>. {hக> ஒ4 கLனமான ேவைலMN ஈ[பZ[ இ4B3I ேபாe, “நா* 
அLமனைத சo ெச$eBெகாm[ இ4BQேற*. இ*ைறய )னI நா* பல க]டhகைள சT)Bக 
ேவmLM4BQறe எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல, ஆனாN நா* அவ2ைற இ*K மாைலB3> 
சo ெச$e U[ேவ* எ*ப)N நா* நIyBைகuட* இ4BQேற*” எ*K உhக@டI 
ெசாN^Bெகா>qhக>. ஒ4 கைடB3 ெச*K, aைறய காQதhகைள வாhQBெகாm[, அ)N 
aைறய பBகhகைள aர8y அLமன)N இ4B3I பNேவK ப3)கைள 7(தI ெச$e, 
உ>@4B3I சாZ5 \m[I ேமேல ெசNவத23, அைத U[தைல ெச$uhக>. இத* ெபய0 வாசன 
தாஹ தT)ரI ஆ3I. ¶நா* ெசாNல வ4வe எ*னெவ*றாN: அLமனைத aைன(e 
பய8படேவmடாI. அைத எ8பL  இ4Bக ேவm[ேமா, அ8பL aரலாககI ெச$ய8படUNைல 
எ*பைத உண4hக>. அதனாN aரலாBக(ைத மா2றேவm[I. உhக> ெம$zஞான மனaைல 
ேத0.5ெப2ற aரலாள0 எ*பைத உண4hக>. மனஉK)M* சB)M* cலI 74748பைடTe, 
உhக> அLமனைத X)தாக aரலாBகI ெச$)[hக>. {hக> இதைன )யான()* சB)க@* 
cலI ெச$யலாI. ¶அLமன)N இ4B3I ஒ4 ப3) உட^* உ>qண0l ம2KI இயNபான 
ெசயN:ைறகைள, எ8ேபாeI ேபால ைகயாm[Bெகாm[ இ4BQறe. ஆனாN )யான()23 
உகTததாக இ4B3I ஒ4 ஸா(bக உணைவ உZெகா>வத* cலI, அLமன)* அTத அ8ப3)uI 
வள0.5யைடQறe. நாI உm�I உணl ம2KI ெசoமான ெசயNபா[கைள ேமIப[(eI ேபாe, 
நமe உMர�Bக@N ந.78ெபா4Zக> ேச=Bக8ப[வைத தU0BQேறாI. ேச=Bக8பZ[ 
இ4B3I ந.78ெபா4Zக>, உட^N இ4Te U[UBக8ப[வதாN, அைவ :ைறயாக 
{Bக8ப[Q*றன. �ல உடைல சா0Tத அ)கமாக சா0T)4B3I அLமன)* இTத ப3) 
:ைறயாக 7வா5(தN, :ைறயான அஙக<)), ஹத ேயாகI, அ)கமான roய Qரணhக> உட^N 
ப[தN, உட2பM25, நைட8பM25 ம2KI �ல உடைல ேமIப[(eI பல அ2Xதமான ெசயNக@* 
cலமாகlI ேமIப[Qறe. ¶5T)(e ெசயNப[I உhக> வாd:ைறuட* ஒ4 ைக()ற( 
ெதாgைலuI ேச0(eBெகா>qhக>. உhக> ைககைள பய*ப[() ஒ4 ெபாteேபாBகாக ஒ4 



ைக()ற( ெதாgைல ெச$தN, ஒ4 �ல ெபா4ைள ைகMN எ[(eBெகாm[ அைத ஒ4 
U()யாசமான, X)ய ம2KI அழகான ெபா4ளாக மா2KதN ேபா*ற ஆBக8|0வமான 
ெசயNபா[க>, அLமனைத X)தாக அைம8ப)N :BQயமாகlI, அைடயாள 5*னமாகlI 
Uளh3Q*றன. {hக> �ல உலQN ஒ*ைற உmைமMN X)தாக மா2j அைமBQ�0க>, ம2KI 
அnவாK ெச$uIேபாe, ஒ4 �ல அைம8y* ேதா2ற(ைத மா2KI ெசயN:ைறைய 
க2KBெகா>Q�0க>, அதனாN உhகளe ெசாTத அLமன()23> அ)க ��Bகமான ம2KI 
உண0l8|0வமான அைம8XBகைள மா2Kவe 7லபமாQறe. § 
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ம)றவ;கm/Z( ந+ைம  

கா�த=  

அLமனைத மK aரலாBகI நாI ெச$ேதாமா இNைலயா, அNலe மK aரலாBகI :ைறயானதா 
எ*பe ெதoயாமN இ48பe, இTத பாைதMN =கlI ேமIபZட aைலைய அைடuI வைர ஒ4 
ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. ஆனாN நமe ைகையBெகாm[ ஒ*ைற உ4வாB3I ேபாe, அைத 
சoயாக ம2KI கவனமாக ெச$ேதாமா எ*பe நமB3 ெதouI. நIமாN அைத �ல உலQN பா0Bக 
:LQறe எ*பதாN, அe :LTeUZடதா எ*பeI நமB3 ெதouI. ஒ4 �ல ெபா4ைள ைகMN 
எ[(eBெகாm[, அைத கவனமாக ம2KI ந*றாக )Zட=Z[ பய*ப[(), நாI ெதாடhQயைத 
:L8பத23 நIைம நாேம ஒth38ப[()Bெகா>வe ஒ4 சB)வா$Tத ெசயN:ைற ஆ3I. இைத 
ெச$வத* cலI, கவனB3ைறl ம2KI 3j8yZட Uஷயhக> \e கவனI ெச_(தாமN இ4B3I 
பழBக மா)oகைள ெவ2jBெகா>QேறாI. கவன.5ைதl பழBக(ைதuI நாI 
ெவ2jBெகா>QேறாI. அதனாN {hக> ஒ4 ெபாteேபாB3 அNலe ஒ4 ைக)ற( ெதாgைல 
ேத0Tெத[hக>. அe  க@மmைண எ[(eBெகாm[ |(ெதாZLைய உ4வாB3தN அNலe 
இைழைய பய*ப[() ஒ4 அழகான )ைர.~ைலைய ெந$தN ேபா*K, �ல ெபா4Zக@* 
உ4வhகைள உhக> ைககைள ெகாm[ எைதயாவe உ4வாB3வைத8  ேபா*றதாக 
இ4Bகேவm[I. ¶அLமனைத ேந0மைறயாக மK aரலாBகI ெச$தlட*, அe 5jதளl 
ெச$)4Tதா_I, இய_ண0U* பாைதக> )றBக( ெதாடh3வதாN, {hக> aIம) 
அைடQ�0க>. மன)N இ4B3I 3ழ8பhக> 3ைறQ*றன. 3jBேகா> பாைதMN இTத 
aைலMN இ4B3Iேபாe, நாI இ*GI :*ேனjBெகாm[ இ4BQேறாமா எ*Qற சTேதகI 
நமB3 ெப4Iபா_I வரB�[I. மாறாத உண0ைவ தBக ைவ(eBெகாm[, ம;B3 ஆMரI ைமN 
ேவக()N ஒ4 Uமான()N ெசNவைத ேபா*ற ஒ4 7யaைனைவ தBகைவ(eBெகா>ள ேவm[I. 
உhகqB3> எelI aகழாத aைலைய உண4I ேபாe, {hக> இய_ண0l aைல எ*Qற 
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aரTதரமான த2ெபாt)N வாdQ�0க>. த2ெபாte இய_ண0l உhகளe ெவ@8Xற மன)N 
ெதாட0Te ஊ[4U வ4Qறe. ¶கடTதகால(e எ)0Uைன மா)oக> உhக> அLமன)N இ4Te 
:tைமயாக {Bக8பZ[ மKaரலாBகI ெச$ய8பZட yற3, ெவ@8Xற உலQN இ4B3I 
UஷயhகqB3 {hக> &Uரமாக எ)08X ெதoU8ப)Nைல. XoTeBெகா>வத* cலI, {hக> 
எNேலா0 \eI அ*X ெச_() ஒnெவா4 aகdைவuI ஏ2KBெகா>Q�0க>. உhகளe |0வ 
ெஜ*ம வாdBைகக@N நடTத ஒnெவா4 சIபவ()* தகவN உhகளe aைனவக வhQக@N 
இ48பதாN, அவ0க> எைத அGபU(eBெகாm[ இ4BQறா0க> எ*பைத {hக> 
இய_ண0lட* உண0Q�0க>. இe உhகqB3 eைண ெம$zஞான மனI cலமாக QைடBQறe. 
உhக> நmப0 அGபUB3I அேத அGபவ(ைத ப2j aைனBக( ெதாடh3Q�0க>. அe ஒ*K 
அNலe இரm[ ெஜ*மhகqB3 :*பாக நடTe இ4Tதா_I, {hக> அேத அGபவ(ைத 
சT)(e இ4T&0க>. {hக> அேத அGபவ மா)oMN இ4Te எ8பL ெவ@வT&0க> எ*பe 
உhகqB3 ெதoTe இ48பதாN, அவரe அ[(த நடவLBைக ப2j உhகqB3 ெதoTe 
இ4BQறe. அத* yற3 உhகளe ஆ*\க உட_I உhகளe �ல உட_I ஒ*றாவைத, {hக> 
உணர(ெதாடh3Q�0க>. இTத |=MN வாtI yரகாசமான, ஆ*\க சB) எ*பைத {hக> 
ெமeவாக உணர(ெதாடh3Q�0க>. ¶அLமனI :ைறயாக aரலாBகI ெச$ய8படாததாN, ஆ*\கI 
சாராததாக அe மZ[ேம ேதா*Kவe ஒ4 தவறான கmேணாZடI ஆ3I. உhகளe பல 
ெஜ*மhக> cலI, ப2பல அGபவhகைள {hக> சT)(e இ4BQ�0க>. அe பலUதமான பழBக 
மா)oக> ம2KI ஒthQNலாத aரலாBக(ைத ேசகo(e இ4BQறe. {hக> அைத ேந0மைறயாக 
எ)0Bெகாm[ அதGட* ெசயNப[I ேபாe, அLமனI ஒ4 =க.5றTத க4Uயாக மா2றI 
ெபKQறe ம2KI அe :*X இ4Tதைத ேபால ஒ4 &h3 ெச$uI தைடயாக இ48ப)Nைல. அe 
eைண ெம$zஞான aைலயாக மாKQறe ம2KI �ல உட_B3> X)ய சB)க> பா$Te 
ஓட(ெதாடh3Q*றன. உ>ள()N இ4Te X)ய XoTeண0l ேதா*KQறe. த2ேபாe வாdBைக 
\தான உhகளe கmேணாZடI ெத@வைடQறe. ¶அLமனI எ*K ஒ*K இ4BQறe எ*பைத 
மiத* எ8ேபாeI உண0Tதe இNைல. 7மா0 wK ஆm[Bகாலமாக, உண0l>ள மனI மZ[ேம 
aஜI எ*K ேம2க()ய நா[க@N இ4Tத மiதேநயI நIyM4Tதe. அவ0கqB3 மதI 
ெதாட0பான ஈ[பா[கqI இ4Tதன, ம2KI அவ0க> ெம$zஞான aைலைய நIyuI இ4Tதா0க>, 
ஆனாN அTத ெம$zஞான aைல தi8பZட ஆ*மாUN இ4Te :tைமயாக ெவ@8Xற()N 
UலQ இ48பதாக aைன(தா0க>. அதனாN தா* ெத$வI ெசா0Bக()N இ48பதாகlI, 
ேதவ�த0க> வான()N இ48பதாகlI ேபச8ப[Qறe. இTத நIyBைகக> உ4வாBQய 
cடநIyBைக, மதI ெதாட0பான தவறான க4(e ம2KI :ரmபா[க>, பல uகhக> கடTe 
நIைம வTதைடTe>ளe. ¶மiதi* உM0சB)B3 ெவ@ேய ெவ3(ெதாைலUN வான()N ஏ* 
கடl> இ4Bகேவm[I? ஏென*றாN மன)* அLuண0l8 ப3) ந[ேவ இ4Tதe. இTத 3KQய 
கmேணாZட(eட*, மiத* தா* எhQ4Tேதா வTததாகlI, இTத உண0l>ள aைலB3> தா* 
எ8ேபாe ம2KI எ8பL �ைழTதா* எ*பe ெதoயாத ஒ4 5jய, :BQயம2ற ெவKைமைய8 
ேபா*K த*ைன க4)னா*. அவ* பாசI ம2KI ெவK8X, தாராள மனI ம2KI ேபராைச, 
ெபாறாைம ம2KI X()சா^(தன(ைத உைடய உ>qண0l உM0சB) எ*பe அவGB3 ந*றாக 



ெதoTe இ4Tதe. அவGB3 அைத8ப2j த2ேபாeI ெதoTe இ4BQறe. அ8பL(தாேன ஒ4வ* 
தனe வாdBைகைய வாdQறா*. உhகqB3 ேதைவயானைத ெபKவத23 ேபாராடேவm[I. 
{hக> வாதாட ேவmLM4B3I. {hக> ெபாறாைமuட* இ4Bகேவm[I, இNைலெய*றாN 
உhகqB3 எhேக இடI QைடB3I? ம2றவ0க> \e ஆ)BகI ெச_(த {hக> UைரUN 
ேகாபமைடய ேவm[I. {hக> மBகைள பய:K(), தiவgைய உ4வாBQ ம2KI ம2றவ0கைள 
y*GB3 த>@ வாdBைகMN :*ேனற ேவm[I. உண0l>ள மன)N இ4B3Iேபாe 
அ8பL(தா* வாழேவm[I. § 
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ேச;A. iIறாSற.  

அLமன)N ஒ4 ப3) ச2KI :ைறM*j ம2KI aரலாBகI ெச$வத23I கLனமாக இ4BQறe. 
அத* ெபய0 மைறT)4B3I பmXக@* மனI ஆ3I. அe ெப4Iபா_I க;iMN இ4B3I 
தவறான ெம*ெபா4> ேபால காZ5ய@B3I. ஆனாN இK)MN :ைறயாக aரலாBகI ெச$த 
yற3, அe ஒ4 =க8ெபoய ெசா(தாக இ4BகB�[I. அe நமe வாdBைகMN அ)]ட(ைத 
ெகாm[ வTe, ~ரான அைம8ைபuI வழhQ உதU ெச$Qறe. 5ல சமயhக@N, நமB3 எelI 
நடBகாதe ேபா*ற உண0l இ4B3I. எNலாI ~ராக இயhQBெகாm[ இ4B3I. நாI ஒ4 
cLM4B3I கதைவ ேநாBQ ெச*றeI, அைழ8X ம; அLB3I. நாI ஒ4 ெதாைல8ேப5B3 
அ4QN ெச*றeI, அத* ம; அLBக( ெதாடh3I. மைறT)4B3I பmXக@* மனI =கlI 
ந*றாக ெசயNப[Qறe எ*பைத இைவ அைன(eI 3j8y[Q*றன. ெப4Iபாலான சமயhக@N 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI, நாI இTத ~ரைம8ைப இழ8பத23 காரணமாக இ4B3I. 
ஏென*றாN ஒேர மா)oயான இரm[ aரNக> அLமன)* க;iB3> ெவnேவK ேநரhக@N 
ெசN_Iேபாe, அைவ ஒ*K ேச0Te கலைவயாQ அLமன()23> ஒ4 c*றாவe aரைல 
உ4வாB3Qறe ம2KI அைத அjl8|0வமாக XoTeBெகா>வe கLனமாக இ4B3I. இe 
மைறT)4B3I பmXக@* மன)N ப)வாQறe. இTத காரண()2காக, மைறT)4B3I 
பmXக@* மனI அ.சcZ[வதாகlI :*ென.சoBைக த4வதாகlI ேதா*KQறe. இரm[ 
aரNகqI ந*ைம ெச$e, பய* அ@BகB�Lயதாக, ேந0மைறயாக ம2KI ஆ*\கo)யாக 
eL8Xட* இ4TதாN, நமB3 எNலாI 7cகமாக இயh3I. ஆனாN அத23 மாறாக இ4TதாN, 
அLமன)N இ4B3I ப3) அ)க 3ழ8ப(eட* இ4BகலாI. இைத சo ெச$ய த*உள ஆ$l 
ம2KI உண0l-அjlண0l ெதாட0பான Uஷயhக@N ேந0ைமuட* இ4Bகேவm[I. 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI, இTத வாdUN ஆேராBQயமான X)ய மேனாபாவhகைள 
உ4வாBQ ம2KI ஒ4 வ_வான ஆqைமைய வLவைம(e அ)க வ^ைமைய ெபறB�[I. ¶இரm[ 
எmணhக>, ெவnேவK சமயhக@N, அLமன()23> அG8ப8ப[I ேபாe, அைவ ஒ*K ேச0Te 
:2j_I மாKபZட அ)0lட*, மைறT)4B3I பmXக> மனமாக மாKQறe, ம2KI அத23 
மன)23> ஒnெவா4 எmண:I �ைழuIேபாe அத* மனaைல ஒேர மா)oயாக இ4Bகேவm[I. 
அLமன)N ஏ2ப[I இTத எmண()* அைம8X ெப4Iபா_I �daைல உண0.5க>, உ>qண0l 
இயNபாக மாKQறe ம2KI ெவ@8Xற மனI தா* எ)0ெகா>qI rdaைலகqB3 வழBக()23 
மாறாக எ)0.ெசயலா2ற காரணமாQறe. ¶மைறT)4B3I பmXக@* மனI தனe 
உ>ளடBக(ைத ெவ@8ப[(eவத2கான rdaைலகைள ஈ08பe மZ[I அNலாமN, அLமன)* 
\e தாBகI ஏ2ப[() rdaைலகைள உ4வாB3Qறe. அதனாN மைறT)4B3I பmXக> மனI, 
அLமன)N இ4B3I ப3)யாக, ேந0மைறயாக அNலe எ)0மைறயாக Uளh3I &Uரமான, அ)க 
உண0l8|0வமான அGபவhக@* �Zடைம8X வழh3I XoTeBெகா>ள :Lயாத பலைன 
ேச=(e a0வாகI ெச$Qறe. இTத �Zடைம8Xக> c*றாவதாக, கல8X எ)0Uைன rdaைலைய 
உ4வாB3Qறe ம2KI அTத rdaைல ஒnெவா4 அGபவ:I தi(e ஏ2ப[(தB�Lய UைளUN 
இ4Te :2j_I மாKபZ[ இ4BQறe. ¶இைத UளB3வத23 நாI aற(ைத உதாரணமாக 



எ[(eBெகா>ளலாI. {ல aறI ம2KI மzச> aறI தi(த aறமாக Uளh3Q*றன. இரm[I 
ஒ*K ேச0Te c*றாவதாக ப.ைச aற(ைத உ4வாB3Qறe, ம2KI {லI அNலe மzச> 
aற(ைத கா�Iேபாe ேதா*jய மனaைலMN இ4Te மாKபZட மனaைலைய உ4வாB3Qறe. 
ப.ைச aறI {லI ம2KI மzச> aற()* கலைவ எ*K XoTeBெகா>வதாN மZ[ேம, அ)N 
இ4B3I ம0மI Uல3Qறe. 5வ8X aற(eட* ெவ>ைள aற(ைத ேச0(தாN, இளz5வ8X aறI 
QைடBQறe. மm�ட* {ைர ேச0B3Iேபாe, அe ேசறாக மாKQறe.  இe XoTeBெகா>வத23 
எ@தாக இ4BQறe ம2KI அLமன)N ஒ*K ேச4I எmணhக@* இயNைப ெத@lப[(eQறe. 
yராணவாuைவ ஜலவாuட* ேச0(தாN தm�0 QைடBQறe. இTத ம0மI மைறT)4B3I 
பmXக@* மன)* இயNXB3 இைணயாக இ4BQறe, ம2KI இTத உலQN ஒ*Kட* ஒ*K 
ேச4I ேபாe c*றாக மாKQறe, ஆனாN அLமன)N அத* �Z[(ெதாைக இரmடாக 
இ4BQறe. § 
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ஆமாI, ஒேர மா)oயான அ)0lகைளB ெகாmட இரm[ U()யாசமான எ)0Uைன எmணhக>, 
ஒேர மா)oயான மனaைலக@N, ெவnேவK சமயhக@N அG8ப8ப[I ேபாe, அLமன)N 
U()யாசமான aகdைவ உ4வாB3Qறe. இTத aகdl மைறT)4B3I பmXக@* மன)N 
ப)வாQறe ம2KI அe கைரTe அLமனI தனB3> அதைன \m[I உoTeBெகா>qI வைர, 
அேத இட()N அ)0TeBெகாm[ இ4BQறe. மைறT)4B3I பmXக@* மன)N மனI சா0Tத 
அைம8XBக> yர.சைனகளாக உ4வாQ, அத23 &0l காண8படாமN இ4TதாN, அe ெம$zஞான 
மனைத ஒ[BQ, அத* ெசயNபாZைட த[BகB�[I. அ8ேபாe ஒ4வ4B3 UைரUN மன.ேசா0l 
ஏ2ப[Qறe ம2KI பல �daைல உண0.5களாN பா)Bக8ப[Qறா0. அTத சமய()N, ஒ4வ0 
7யமாக-yரகா5B3I உM0சB) எ*பe சா()ய=Nலாத ேகாZபாடாக ெத*ப[Qறe. 
மைறT)4B3I பmy* மன)N இ4B3I ேசகo8X yர.சைனMNலாமN இ4B3Iேபாe, 
ெம$zஞானaைல உK)யாக இ4Te, ெவ2j ம2KI நலவாdைவ ெகாm[ வ4Qறe. ¶:BQயமான 
த4ணhக@N, ஒேர மா)oயான ம2KI &Uரமான இரm[ உண0l8|0வமான எ)0UைனகளாN 
உ4வாBக8பZ[, அLமன)N இ4B3I ெநoசலான Uைச8ப3)க> அNலe வாசனாBகைள 
3j8y[I மனaைலயாக இ4B3I, மைறT)4B3I பmy* மனI நமe :BQய ஆ0வமாக 
Uளh3Qறe. இதனாN UைளuI ஆழமான ஒ[Bக8பZட உண0.5க>, Uைழபவ0 மன)N 
3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(eQறe, ஏென*றாN அவ0 தனe மைறT)4B3I பmy* மனைத 
அnவ8ேபாe மK ஆ$l ெச$e &0l காணUNைல எ*றாN, அவரe உ>ள()N இ4Te எTத 
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அைழ8XI இNலாமN இTத உண0.5க> ெமeவாக வள0.5யைடவைத அவ0 கவiBகலாI, ம2KI 
அத2கான காரணI அவ4B3 ெதoயாமN இ4B3I. இரm[ �Kகைள ெகாmட எ)0Uைனக@N 
இ48பைத8 ேபா*ற ஒ4 அGபவ(ைத நாI எ)0ெகா>qI ேபாe, மைறT)4B3I பmy* மனI 
நIைம பா)BQறe. இe அ)கI எ)0பாராத உண0l8|0வமான எ)0Uைனக>, ெத@வ2ற 
எ)0Uைனக> ம2KI 5ல ந*ைம ம2KI 5ல &ைம கலTத X)ய நட(ைத மா)oகைள 
ெவ@M[Qறe. இTத கலைவB3 &0l கா�I வைர, அe மைறT)4B3I பmy* மன)23> 
ெதாட0Te எ)0.ெசயலா2j வ4Qறe. ஆனாN அைத XoTeBெகாmடeI, ம0மமான rழN 
UலQU[Qறe. தனe உண0l8|0வமான சB)ைய வாசனா இழTe U[Qறe. �m[தN 
எNைலB3 �daைலMN இ4B3I நமe ஆைசக>, 7ய-மoயாைத, ெவ2jBகான உ(ேவகhக>, 
ேமேலாZடமான உளேநா$க> ம2KI மனaைல சா0Tத ஒZ[ெமா(த நட(ைதைய மைறT)4B3I 
பmy* மனI =கlI ெபoய அளUN அைடBகலI அ@BQறe. ¶இTத மனaைலB3 உதாரணமாக 
y*வ4I உதாரண(ைத பா0BகலாI. ஒ4 இைளஞ* ஒ4 அ_வலக U4T)23 ெச*j4B3I 
ேபாe, த2ெசயலாக தனe சZைடMN காyைய 5T)U[Qறா*. ெம*ைமயான ம2KI �.ச 
7பாவ:ைடய நப0 எ*பதாN, எNேலா4I அவைன )4Iy8 பா0B3Iேபாe அவமான8பZ[  
வ4TeQறா*. பல மாதhக> கg(e, தனe சேகாதoM* )4மண()N கலTeBெகா>Qறா*. 
அவ> தனe )4மண வரேவ2yN இ4B3I உ2சாக()N, த2ெசயலாக தனe அழகான X)ய 
XடைவM* \e ேத{ைர 5T) U[Qறா> ம2KI அவ> இயNபாக அவமான8ப[Qறா>. ஆனாN 
அவGB3 :BQயமானதாக Uளh3I அTத த4ணI, தனe சேகாதoM* \e இ4B3I  பாச()* 
காரணமாக வ_வைடQறe, ம2KI அவைள காZL_I அவ* அவqBகாக அ)கI 
அவமான8ப[Qறா*. ¶அவ* சcக aகd.5MN கலTeBெகா>qI ஒnெவா4 :ைறuI, அவனe 
வM2j* அLMN இ4B3I roய y*னN வ4(தமைடTe, ெசoமானI பா)Bக8பZ[, தைலவ^ 
ஏ2பZ[, உடேன அTத இட()N இ4Te QளIப ேவmLM4BQறe எ*பைத அவ* ஒ4 வ4டI 
கg(e ெதoTeBெகா>Qறா*. ஒ4 மBக> �Zட()* ம()MN, \m[I ஒ4 :ைற அவ* 
ேவதைனயான rdaைலைய அGபUBகாமN இ48பத23, மைறT)4B3I பmXக@* மனI 
�mLU[I பயI பாeகா8X அ@BQறe. ஒ4 பா)-க2பைன aைலMN, மைறT)4B3I 
பmXக@* மனI அவiடI த*ைன ெவ@8ப[()Bெகாm[, இரm[ அGபவhகளாN உ4வான 
இரm[ எ)0Uைன 5Tதைன மா)oக>, ஒ*Kேச0Te ஐBQயமாQ ெசoமானI, தைலவ^க> 
ம2KI சcக �Zடhக@N பh3ெபKவ)N அ.சI ேபா*ற ஒ4 U()யாசமான உண0l>ள 
அGபவ(ைத வழhQயe எ*பைத அவ0 ெத@வாக கா�I வைர இe பல வ4டhகqB3 
ெதாட0Qறe. இTத தைடைய அவ* XoTeண0வாN XoTeBெகாmடeI, இTத &ய Uைளlக> 
இNலாமN அவராN சcக �Zடhக@N பh3ெபற :LQறe. § 
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அLமன()23> ெசN_I அ)க உண0l8|0வமான அGபவhக> உ>qண0l 3ணமாக மZ[I 
இ4B3Iேபாe தா*, மைறT)4B3I பmXக@* மனI ஏ2KBெகா>ள :Lயாததாக அNலe 
ந*ைம பயBகாததாக இ4Te, நலவாdU23 ஒ4 வ_வான தைடயாக மாKQறe. ஆனாN அேத 
சமய()N ேந0மைறயான, அjl8|0வமான அNலe ஆ*\க �)யான அGபவhக> அLமன)N 
ஐBQயமாQ, =கlI வ_வான ம2KI பயG>ள மைறT)4B3I பmy* மனைத உ4வாBQ, 
ெலள�க Uஷயhக@N ைதoயI ம2KI )றைமைய த4Qறe. உ>qண0l மன)* இயNபான 
ெபாறாைம, ெவK8X ம2KI ேகாபI ெதாட0பான உண0.5கைள த[8ப[த23 ம2KI தU08பத23 
அNலe கZ[8ப[(eவத23, ஒ4வரe வாdU* :BQயமான த4ணhக@N, மைறT)4B3I 
பmXக@* மன)N இ4Te பாeகா8X, அ*X ம2KI இரBக உண0.5க> ேதா*KQ*றன. 
¶உதாரண()23, ேகாைடகால()N ஒ4வ* Uயாபார(ைத ெதாடhQ ெவ2j ெபKQறா*. 
அ[(ததாக வTத 3@0கால()N, ஒ4 பi.சKB3 ேபாZLMN  ெவ2j ெப2றதாN, அ)கமான 
உ2சாகI ம2KI சTேதாஷ(ைத ெபKQறா*. ேகாைடகால()N ெப2ற ெவ2j ம2KI 
3@0கால()N ெச$த சாதைன, அவரe அLமன)N ஒ*K ேச0Te, உ4வாB3I U()யாசமான 
c*றாவe ப)l, எ)0கால()N ெவ2j ெபKவத23, ஒ4 aைல()4B3I நIyBைக ம2KI 
உ(ேவக(ைத வள0Qறe. அ[(த வ4டI, அவ* இ*ெனா4 Uயாபார(ைத ெதாடhQ, அ)_I 
ெவ2j ெபKQறா*. இTத 3j8yZட Uயாபார()N இ4B3I ஏ2ற இறBகhக@* 7ழ25ைய, 
இவ* எ8பL தU0(தா* எ*K அவனe ேபாZLயாள0க> UயBQ*றன0. “இவGB3 மZ[I எ8பL 
அ)]ட கா2K b7Qறe?” எ*K அவ0க> UயBQ*றன0. ெதாட0 ெவ2jM* வ_வான எmணI 
மைறT)4B3I பmXக@* மன)N வாசI ெச$e, eைண ெம$zஞான மன)* சB)க> பா$Te 
ெசNவத23 ஒ4 ேந0மைறயான பழBக மா)oைய உ4வாBQ இ4BQறe. ¶வ_வான, இய_ண0l, 
மதI அNலe rZ7ம ஞானI சா0Tத எmணhகைள ஒ4hQைண8பத* cலமாகlI 
மைறT)4B3I பmXக@* மனைத உ4வாBகலாI. உதாரண()23, ஒ4 பBத* தனe அ)காைல 
கனUN அNலe )யான()* ேபாe ஒ4 Ug8Xண0l>ள பா0ைவMN, மன)23 ஊBகம@B3I 
ஒ4 ெத$வ தoசன(ைத ெபKQறா0. ஒ4 வ4டI கg(e, அவ0 )யானI ெச$uIேபாe, தனe 
rZ7ம உட^N ஆகாசI வgயாக பறTe ெசN_I அGபவ(ைத ெபKQறா0. இTத இ4 
எmணhகqI அLமன)N ஐBQயமாQ, உZXற உmைமக@N ஒ4 வ_வான நIyBைக ம2KI 
)டமான a.சய(ைத உ4வாB3Qறe. இைத8ேபா*ற வாசனாBக> ைதoய()23 ஊBகம@(e 
மரண பய(ைத {BQ வாdBைக a()யமானe, ஆ*மா எ*பe உmைம ம2KI நாI வாtI இTத 
�ல உடN ஒ4 ெவ@8XறI எ*ற நIyBைகM* cலI அைத ஈ[ ெச$Qறe. நாI த2ேபாe 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI பயG>ளதாக இ4B3I அNலe நமe பாைதMN எ*றாவe 
ஒ4நா> எ)0ெகாm[ ெவ2jBெகா>ள ேவmLய உmைமயான தைடகளாக Uளh3I 



எmணhகைள தBக ைவ()4B3I எ*பைத பா0(ேதாI. அதG> ேந0மைற ம2KI எ)0மைற 
எmணhக>, ஒ*ேறா[ ஒ*K 3jBQடாமN ஒேர சமய()N அ)0TeBெகாm[ இ4Bக:LuI. § 
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கனnகP=  

உ*"யாக Y;மா[-த=   

நIைம 3j8yZட 5ல வgக@N ெசயNபட ைவB3I 7பாவhகைள உ4வாBக eைண XouI 
மைறT)4B3I பmXக@* மன)N இ4B3I, தவறான aரலாBகhக@N :BQயமான 5லவ2ைற 
)யான()* சB)க@* cலI ~0 ெச$யலாI. “மைறT)4B3I பmXகைள" உ4வாBQய 
எmணhகைள கm[yL(தeI, மைறT)4B3I பmXக@* மனைத கவனமாக XoTeBெகா>ள 
:LQறe. இைவ ெபாeவாக, =கlI ேமாசமான aைலMN உண0l>ள மனI இ4B3Iேபாe 
ெத*ப[Q*றன. அைம)யாக  இ4B3Iேபாe, மைறT)4B3I பmXக@* மனைத ஆ$l 
ெச$வe 7லபமாQறe. உடN அைம)யாக இ48பதாN, உண0l>ள மனI ெவ@8Xற ெபா4Zக> 
\e  தனB3 இ4B3I yLைய தள0()BெகாmL4B3I. ஆ$l ெச$ய ெதாடhQயeI, 
ஒZ[ெமா(த அைம8XB3 எTத பhக:I UைளUBகாமN, எmண()* காZ5கைள 
ெதாடBக()N இ4Te :Ll வைர கவனமாக ஆ$l ெச$uhக>. ஆணவ()23> எNலா 
எmணhகqI ஒ4 ெதாட0.5யான தாBகhக> cலI உ4வாBக8ப[Q*றன எ*Qற உmைமைய 
கவன()N ெகா>ளlI. இTத தாBகhக> எmண()N உ4வI ம2KI வLவ(ைத ெபKQ*றன. 
உhக@* :*பாக காZ5கைள {hக> ெவ@8ப[(eI ேபாe, உhக> மன)N 7யaைனைவ 
ேலசாக தBக ைவ(eBெகாm[, உhக> 7யaைனைவ 3ழ8XI :ய25MN மன)N ெமeவாக 
ஊ[4வB�Lய அைன(e கவன.5தறNகைளuI அg(e, அத* உ4வாBக(ைத கm[yLuhக>. 
உhகளe கm[yL8XBக> எeவாக இ4Tதா_I ஆ$lB3 எ[(eBெகாm[, எNலா சTேதகhக> 
{h3I வைர அவ2ைற ப2j கவனமாக 5T)uhக>. மைறT)4B3I பmXக@* மனI, உhகளe 
கவனமான :ய25M* cலI உண0l8|0வமாகlI அLமன�)யாகlI XoTeBெகா>ள8பZடைத 
{hக> ெதoTeBெகா>b0க>. ¶இTத ெசயN:ைற ெபாeவாக 7யமாக ெசயNப[Qறe. நமe 
கனUN தைடகqB3 &0l காmQேறாI. நாI �h3வத23 :*பாக ஆழமாக )யானI 
ெச$uIேபாe, கனl உலக(ைத கடTe ெம$zஞானaைலைய அைடQேறாI. இTத த4ண()N 
இ4Te ெசயNபா[க> மைறT)4B3I பmXக@* மன)N நைடெபKQறe. நாI இTத 
கனlகைள aைனl �0Te அNலe ஆ$l ெச$e ம2KI அேதசமய()N )யான:I ெச$தாN, நாI 
அவ2ைற \m[I நமe அLமன)N ப)ய ைவ(e, அைத8ேபா*ற மா)oக> ம2KI 7பாவhகைள 
வ_8ப[(eQேறாI. நாI U5()ரமான கனlக@* {mட ெதாட0.5ைய கா�I ேபாe, இTத 
பழBக மா)oக> ம2KI 7பாவhகqB3 &0l கm[, அழகாக ம2KI :ைறயாக aரலாBகI 
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ெச$வத23 \m[I அLமன)23 அG8Xவe, ெப4Iபா_I மைறT)4B3I பmXக@* மன)* 
ெசயN:ைறயாக இ4BகB�[I. {hக> 3j8பாக ஒ4 நNல, சமய8ப2Kட* வாdBைகைய 
வாdTe ெதாட0Te சாதனா ெச$e வTதாN, மைறT)4B3I பmXக@* மன)N இ4Te 
சhகடமான அGபவhகைள {B3வத23, உhகளe கZடைளM* cலI அைத {BQUடலாI. 
{hக> Ug8பத23 :*பாக ச2K:* அGபU(தைத ேபால, அைத கனU* ந[ேவ ெச$e 
:L(eU[I. அதனாN {hக> மைறT)4B3I பmXக@* மனைத ெத@வாBQ ம2KI மK 
aரலாBகI ெச$e, UoவாBக()* :தN aைலைய கடTe ெசNQ�0க> எ*றாN உhக> 
கனlகைள ஆ$l ெச$யேவmடாI எ*K அjlK(த8ப[Qறe.§ 
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உHக( கனnகைள ஆxn  

ெசxயாம= இ,-த=  

அLமனI அNலe மைறT)4B3I பmXக@* மன)N த*:ைன8X  ெசயNப[Iேபாe, 
rdaைலக> உ4வாBக8ப[Q*றன. இTத rdaைலக>, “Ug8Xட*" இ4B3I உண0l>ள 
aைலMN aைனl�4I ேபாe, உண0l>ள உலQN அேத aகdlகைள உ4வாB3Q*றன. இTத 
rdaைலM_I, மைறT)4B3I பmXக@* மன)* ெவ@8பா[ கனUN நைடெபKQறe. 
நIமாN 5T)()4Bக :Lயாத Uஷயhகைள நாI கனl காmQேறாI எ*பe உmைம, ம2KI 
இ(தைகய கனlக> மனைத கடTe ெசN_I ெதாட0yNலாத aகdlக@* �Zடைம8X ஆ3I. 
ஆனாN இTத ெதாட0yNலாத aகdlகைள aைனl�0TதாN, அைவ அLமனI ம2KI aைனl>ள 
மன)* \e தாBக(ைத ஏ2ப[(eQறe ம2KI அத* காரணமாக \m[I அLமன)* \e 
தாBக(ைத ஏ28ப[(), நமe )னசo வாdBைகMN இைத8ேபா*ற aகdlகைள உ4வாB3Qறe. 
இைத நIXவத23 கLனமாக இ4BகலாI, ஆனாN நாI ஒnெவா4வ4I நமe கடTதகால வாdைவ 
aைன(e பா0(தாN, இைத a�yB3I சIபவhகைள aைனl�ரலாI. ¶இTத rdaைலைய 
மா2Kவத23, அLமன)* சB)ைய பய*ப[() அத* மைறT)4B3I பmைப {BQ, {hக> 
வாdவத23 பய*ப[I ெப4வளI :tவைதuI உhகqB3> பா$Te ெசNல அGம)uhக>. இTத 
rழ^N கZ[8பாZைட ெவ@8ப[(eவத2காக அLமனைத பய*ப[(eIேபாe, அதனாN அ)0ைவ 
aK(த :LயUNைல எ*பைத கவன()N ெகா>ளlI. ஆனாN கனl கா�I ேபாeI Ug8Xட* 
இ4B3I ேபாeI aைனl�0வதாN உ4வான, அ)0ைவ {hக> ெதாட0Te ~0 ெச$ய, அLமனI 
�Bக ேநரhக@N உhகqB3 உதUகரமாக இ4B3I.  {hக> ஒ4 கனைவ aைனl�4I 
ெசயN:ைறMN இ4B3Iேபாe, அTத அGபவ()N \தI இ48பைத, �ல உலQN \m[I 
உ4வாBகாமN, கனUேலேய அைத ~0 ெச$யேவm[I எ*பைத மZ[I உhக> அLமன)டI 
ெசாN_hக>. ¶5ல ேமாசமான கனlகqட* UgB3I ேபாe, “நNலe! நா* ேந2K இரl 
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மைறT)4B3I பmXக@* மனைத X)தாக aரலாBகI ெச$ய ெதாடhQ இ4Bகேவm[I எ*K 
aைனBQேற*. நா* இ*GI ஓo4 நாZக@N அ)க ேந0மைறயாகlI வ_வாகlI 
உணர(ெதாடh3ேவ* எ*ப)N நா* உK)யாக இ4BQேற*" எ*K உhக@டI 
ெசாN^Bெகா>qhக>. {hக> கவனI, ஒ4:க.5Tதைன ம2KI )யான()N பM25 
ேம2ெகா>Q�0க> எ*றாN, Ug(தeI உhக> கனlகைள மற8பe =கlI :BQயமான UஷயI 
ஆ3I. ¶�Bக()N இ4Te த*:ைன8X UgB3I ேபாe, �ல உடைல உடனLயாக 
ெசயNப[(த( ெதாடhகேவm[I. Ug8Xaைலைய இயNபாக ெப2றeI உடனLயாக 
�hக.ெசNவதாN, வழBக()23 மாறாக ஐTe ேந0மைற ஓZடhக> ஒ*K ேச0Q*றன; 
த*:ைன8X மைறT)4B3I பmXக> மன)23> ெசNQறe. § 

ச[/Sழைம  
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.ைணயா அ=ல.  

தைடயா? 

மைறT)4B3I பmXக@* மனதாN ெவK8ைப உmடாB3I rdaைலகைள உ4வாBக :LuI 
ம2KI உ4வாBகlI ெச$Qறe. ஒ[Bக8பZட ஆைசக@* ெதாட0.5M* cலI அடB3:ைறக> 
உ4வாBக8ப[Q*றன எ*பe எNேலா4B3I ெதoTத உmைம. இTத அடB3:ைறக> 
U[UBக8ப[I ேபாe, உண0l8ப3) மா2ற(ைத ெபKQறe. அLமன)N இ4B3I எmணhக> 
அைன(eI ஒ4 உK)யான உ4வ(ைத ெபKQற வைர, அேத இட()N இ4BQ*றன எ*பeI 
எNேலா4B3I ெதoTத UஷயI ஆ3I. அத* yற3 அைவ \m[I ேதா*KQ*றன. ஆனாN 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI இTத எmணhகைள ெவ@Bெகாm[ வ4I rdaைலகைள 
ஈ08பe மZ[=*j, அLமனைதேய தனB3 சாதகமாக பய*ப[() rdaைலகைள உ4வாB3வதாN, 
இe ச2K மாKபZ[ இ4BQறe. மைறT)4B3I பmXக@* மனI, தனe இயNபான காTத 
சB)M* cலI சபலhக> ம2KI மQd.5ய2ற rdaைலகைள ஈ0BQறe. &ய நைட:ைறக@* 
cலI வ_UழTத உண0l>ள மனI, 7யமாக உ4வாBQய இTத ெபாjB3> 5BQBெகா>Qறe. 
அTத இட()N, “மைறT)4B3I பmXகைள" உ4வாBQய அLமன)N இ4B3I எmணhக>, 
ஆணவ()* உண0l>ள ெவ@8பா[க>, ம2KI அத* eைண-ெம$zஞான XoதN ஆQயவ2KB3 
இைடேய ஆணவI 5BQ( தU8பதாக ெதoQறe. 32ற உண0.5, ெப4ைம ம2KI ேவதைன இTத 
aைலM* Uைளlக@N ஒ*றாக இ4BQறe. இைவ மைறT)4B3I பmXக@* மனaைலMN 
உ4வா3I 5ல பmXக> ஆ3I. “மைறT)4B3I பmXகைள" அத* உZXற ெசயNபா[க@* 
ஆழமான XoTeண0U* cலI கZ[8ப[(eI ேபாe, உடN ம2KI உண0.5கqட* த*ைன 
ெதாட0X8ப[()B ெகா>qI yைண8yN இ4Te த*:ைன8X அNலe 7யaைனl 
U[UBக8ப[Qறe. அத* yற3 த*:ைன8X, அNலe 7யaைனl,  உhகளe உmைமயான 
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பரமா(eமாU* வ_வான உண0தைல ேநாBQ, உhகளe கZ[8பாZLN இ4B3I மனைத கடTe 
:*ேனறலாI. இNைலெய*றாN, உண0l>ள மனI ம2KI அத* மைறT)4B3I பmXக@* 
மன)* அjத_B3 இைடேய இ4B3I ஒ4 ப3)MN த*:ைன8X 5BQBெகா>வதாN 
cடநIyBைக, ெகா>ைக, ெவj(தனI ம2KI வாB3வாதI ெச$uI 3ணI உ4வாQ*றன. 
¶மைறT)4B3I பmXக@* மனI XoTeBெகா>வத23 =கlI எ@ைமயானe. நாI அைத 
மzச> ம2KI ெவ@0 ப.ைச aற()N இ4B3I எ_=.ைச சா2j* கலைவயாக, நமe ெந2jN 
இ4B3I c*றாவe கm;* \e ைவ(eBெகா>qI 5வ8X aற8ெபாLயான, 3h3ம(eட* 
ஒ8yடலாI. அைத தm�0 உைறuI ெவ8பaைலைய அைடuIேபாe, பiBகZLயாக மா2றI 
ெபKவeடGI ஒ8yடலாI. =கlI ெபா4(தமான ம2KI எ@ய உதாரணமாக சைமயைல 
ஒ8yடலாI. நாI அ[8X அNலe UரQ* \e கா$கjகைள ைவ(e, அதGட* 45யான 
3ழIXகைள ேச0BQேறாI. அ[8XB3 அLMN இ4Te ேமேல ெவ8பI �ைழவதாN, 
cல8ெபா4Zக> அைன(eI ஒ*றாக இைணQ*றன. கா$கjக> அNலe அ)N பய*ப[(த8ப[I 
மசாலாBக> :*ைப8ேபால 458பe இNைல. சைமயைல eவhQய y*ன0, கா$கjக> ம2KI 
மசாலாBகைள yoBகlI :Lயாe. ¶ஒ4 உண0l8|0வமான அ)0.5ய@B3I அGபவI உ4வாQ 
அLமன)N ப)வாQறe. இைத ஒ4 பா()ர()N கா$கjகைள ைவ8பeட* ஒ8yடலாI. எZ[ 
மாதhக> கgTe, \m[I அேத அGபவI ஏ2ப[Qறe ம2KI அேத உண0.5uட* எ)0Uைன 
உ4வாQறe. அTத அGபவI நடBQறe, அத23 எ)0Uைன உ4வாQறe, ம2KI அe அேத 
பா()ர()23> ெசNQறe. கா$கjக> மசாலாBகqட* ஒ*K ேச0TeUZடன. அLமன)N 
இ4Te :Tைதய அGபவ()* aைனl, &Uர உண0.5M* eைணuட* ேதா*KQறe. மசாலா 
கலTத கா$கjகைள ெவ8பI சைமயN ெச$வைத ேபால, இTத &Uரமான உண0.5 இரm[ 
எmணhகைள ஒ*K ேச0BQறe. அLமன)N இரm[ அGபவhகqI yoBக :LயாதவாK ஒ4 
கலைவயாQ ம2KI ஒ*K ேச0Te, அதைன உ4வாBQய இரm[ எmணhக@N இ4Te :2j_I 
மாKபZட, வாசனா எ*Qற c*றாவe எmண(ைத உ4வாB3Qறe. அe தi(eவ(eட* 
:tைமயாக இ4BQறe, ம2KI அைத இயB3I உண0.5M* சB), அத* அhகமாக இ4B3I 
இரm[ அGபவhகைள காZL_I வ_வாக இ4BQறe. ¶மைறT)4B3I பmXக@* மனைத, 
�m[தN எNைலB3 �daைலMN இ4B3I இTத சB)ேய =க8ெபoய தைட அNலe :ைறயாக 
பய*ப[()னாN ஒ4 மாெப4I eைணயாக இ4BQறe. எ)0மைறயான அjயாைமMN இ4B3I 
ேபாe, இe ஞாேனாதய பாைதMN ஒ4 த[8பாக இ4BQறe. இTத கல8X க0மUைனகைள 
:*ேனற a0பT)B3I உண0.5MN இ4B3I சB)ைய எ@ைமயாக {BகலாI. cலB�Kகளாக 
Uளh3I கா$கjக> ம2KI மசாலாBகைள XoTeBெகாm[, அைத தi(தiேய &0l 
காணேவm[I. அjெவt.5 ெப2றeI, ஒ4வ0 தனe உ>ள(e உண0lகைள ஒ4 காQத()N 
எt), அைத ஒ4 சாதாரண ெந48yN எoயUZ[, =கlI 5Bகலான மா)oகqB3I &0l 
காணலாI அNலe அவ2ைற ெத@l8ப[(தலாI. இத* ெபய0 வாசன தாஹ தT)ரI ஆ3I. ஆனாN 
ஒnெவா4 எ)0மைறயான எmண(ைதuI {BகேவmLய அவ5யI இNைல எ*பைத aைனUN 
ெகா>ளlI. அத23 ப)லாக, ேந0மைற எmணhகைள வ_8ப[(த :ய258ேபாI. இeேவ 



ேபாeமானதாக இ4B3I ம2KI இe இயNபாக &ய எmணhகqB3 &0l காmபத23 
வgவ3B3I.§ 
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நமe சமய()* rZ7ம ேபாதைனகைள க23I ேபாe, அLமனைத X)ய aரலாBகI ெச$ய( 
ெதாடh3QேறாI ம2KI க@மmைண ேபால அைத X)தாக வLவைமBQேறாI. நமe அ.சhக@* 
\e நாI கவனமாக இ4BQேறாI. “கவைல8ப[வத23 ஒ*K=Nைல. கவைல8ப[வத23 
ஒ*K=Nைல" எ*K நI=டI ெசாN^Bெகா>QேறாI. இnவாK நமe அLமனeட* நIமாN 
ேபச:LQறe. நாI இைத உK)ெமாg எ*QேறாI. “நா* எத23I அzசாதவ*. நா* எத23I 
அzசாதவ*,” எ*K நாI நI=டI ெதாட0Te ெசாN^Bெகாm[ இ48ேபாI. இTத உmைமைய 
உK)8ப[(eI ேபாe, நாI அLமனைத \m[I க2yBகlI, X)தாக aரலாBகI ெச$யlI 
ெதாடhQ U[QேறாI. இK)MN, நாI ஆ*மாU* \e இ4B3I )ைரகைள ஒnெவா*றாக 
அக2KQேறாI. ¶இT)யாUN ஆ*மாU23 பலவmண e;க@* )ைரகளாN, த* ஒ@ைய 
மைறBக8பZட UளBகாக, ஒ4 பாரIபoய=Bக ஒ8Xைம இ4BQறe. ஆ*மாU* ஒ@ைய 
உ4வக8ப[(eI, UளBQ* \e இ4B3I )ைரகைள, அLமனைத X)தாக aரலாBகI ெச$வத* 
cலI அக2றலாI எ*K ெசாNல8ப[Qறe. :த^N நாI க48X aற(e;ைய எ[BQேறாI. க4I 
ப.ைச aற(e; இ*GI அத* \e இ48பதாN, 5jதளl ெவ@.சI மZ[ேம ெதoய வ4Qறe, 
ம2KI நமe =க8ெபoய பாeகா8X சB)யான ெபாறாைம எ*Qற உ>qண0l உண0.5ைய நாI 
எ)0ெகா>QேறாI. அ.ச:I ெபாறாைமuI மன)* பாeகா8X அைம8XBகளாக Uளh3Q*றன. 
நமe ம2ற உK)ெமாgகைள ெவ@8ப[(eI ேபாe, நமe ெபாறாைம 3ண(ைத 
பய*ப[(eQேறாI. “ம2றவ0க@டI இ4BQற எNலாI எ*iடI இ4BQறe. எNேலாoட:I 
இ4B3I அேத சB) எ*iட:I இ4BQறe.” இnவாK அLமனைத X)தாக aரலாBகI ெச$e, 
நமB3> அ)க த*னIyBைகைய ெபKQேறாI. ெபாறாைம எ*பe தாdl மன8பா*ைம ஆ3I. 
ம2றவ0க@டI இ4B3I ஒ*K நI=டI இNைல எ*K aைன8பதாN, அைத நமe U48ப()23 
ஏ2ப 5oதாBக :ய25 ெச$QேறாI. ெபாறாைம மBகைள இgவான aைலB3 த>qQறe. 
இK)யாக, ெபாறாைமM* க4I ப.ைசைய நமe சாZ5M* cலI சமா@(e, ஆ*மாU* ஒ@MN 
இ4Te அTத உைறைய அக2KQேறாI. 5je �[தலான ெவ@.சI ெவ@வ4Qறe, ம2KI நாI, 
“நா* அnவளl ேமாசமனவ* இNைல. நா* =கlI நNலவ*" எ*K உhகைள ப2j ேந0மைறயாக 
aைனBக( ெதாடh3Q�0க>. அ[(த[(த உ>qண0l பmXக> வgயாக நாI ஊ[4U 
ெசN_Iேபாe, நாI அ)க நIyBைகைய ெபKQேறாI. கைட5MN, இK) உைறைய எ[(தeI, 
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நாI தா* அTத பர5வI எ*KI, நாI எ8ேபாeI அeவாக இ4T)4BQேறாI எ*பைதuI 
ெதoTeBெகாm[, நமe உZXற()N U[தைல ெபKQேறாI. நாI உண0l>ள மன)N இ4Te 
சாZ5ைய {BQ, அLமனaைல வgயாக ெம$zஞான aைலB3 அைத ெகாm[ வT)4BQேறாI. 
இi �ல உடN எ*பe, இTத |=MN நIைம ெவ@8ப[()Bெகா>ள நாI வாtI இடமாகlI, 
ஒ4 உைறயாக மZ[ேம ெத*ப[Qறe. ஆ*\க உடN =கlI உmைமயானதாக நமB3 
ேதா*KQறe, ம2KI இe ஏ* நமB3 :த^N ேதா*றUNைல எ*K UயBQேறாI. § 
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rZ7ம ஞான அGபவ(ைத, Uைழபவo* c*றாவe கmணாக Uளh3I, ஆஞா சBகரI 
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ஒ4 உ>qண0l உM0சB)யாக இNலாமN அNலe ஐIXல*களாN இயBக8ப[I ஒ4 அjlண0l 
உM0சB)யாக இNலாமN, நாI ஒ4 ெம$zஞான உM0சB) எ*Qற 5TதைனB3 நமe அLமனைத 
மா2j அைமBகேவm[I. சாZ5 நமB3 ைமயமாக Uளh3Qறe. நாI இ*K �ல உடைல UZ[ 
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UலQனாN, நாI �ல உடN இNலாத ெம$zஞான உM0சB)யாக இ48ேபாI. நாைள நாI 
இ*ெனா4 �ல உட^N �ைழTதாN, நாI ெம$zஞான உM0சB)யாகேவ aைல(e இ48ேபாI, 
ஆனாN :2j_I X)ய அLமனI ம2KI X)ய ெவ@8Xற rழ_ட* இ*ெனா4 �ல உட_ட* 
இ48ேபாI. ¶உhகளe �ல உட^N இ4Te ெவ@வTe, இலhைக அNலe ேபா<iயாUN ஒ4 
X)ய உட^N �ைழவதாக க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அத23> �ைழTe, அ)N இ4B3I 
நாL ஓZட(eட* உhகைள மா2j அைம(eBெகாm[, ேபா0Bகள()N உM0ெப2K எtTe, 
அTத �ல உடைல ஒ4 ம4(eவமைனMN ேச0(e 5Q.ைச ெப2K, ஒ4 bர பதBக(eட* அத* 
ெப2ேறா0கைள bZLN சT)8பதாக க2பைன ெச$e ெகா>qhக>. ¶உhகqB3 ஒ4 X)ய �ல 
உடN, ஒ4 X)ய அLமனI இ4B3I ம2KI {hக> ஒ4 X)ய ெவ@8Xற rழ_ட* உhகைள மா2j 
அைம(eBெகா>ள ேவmLM4B3I. இTத X)ய உட^N {hக> ஒ4 ெம$zஞான உM0சB) 
எ*பைத UைரUN மறTeU[b0க>. {hக> ச\ப()N ெடாேராmேடாU23 ஒ4 அக)யாக வTe 
ேச0Tத ஆனTதாவாக அ)க ஈ[பாZ[ட* இ48�0க>. ஆனாN உhகளe ெம$zஞான 
உM0சB)B3 தா* ஒ4 ெம$zஞான உM0சB) எ*பe ெதouI, ம2KI இK)MN 
ஆனTதாU23I UைரUN இe ெதoயவ4I. ஆனTதாU* ஒ@ உடIyN இ4Te X)ய 
ஒ@BQரணhக> ெவ@வ4I. அLமனI Uைரவாக மK aரலாBகI ெச$ய8ப[I, ம2KI உhகளe 
பைழய உடைலUZ[ ெவ@வTe, ேபா0Bகள()N ஆனTதாU* உட_B3> �ைழவத23 :*பாக 
{hக> )யானI ெச$தைத ேபால, :*X )யானI ெச$த அGபவ<தைர8 ேபால ஆனTதாlI 
மா2றI ெபKவா0. இTத ெதாட0.5MN ஒ4 ெபoய இைடெவ@ எelI இ4Bகாe. இe 
மKyறUM* \e ஒ4 5jய கmேணாZட(ைத த4Qறe. உhகளe அLமனI இTத எ@ய 
ேகாZபாZL23 உடனLயாக மா2j அைம(eBெகா>qI. ¶நாI 5jய 3ழTைதகளாக மKyறU 
எ[BகேவmLய அவ5யI இNைல, ஆனாN :)0ைவ ெப2ற மiதனாக மKyறU எ[8பe எ8பL 
எ*பைத நாI அjT)4TதாN, நIமாN அnவாK மKyறU எ[Bக:LuI. அ)க பoணாம 
வள0.5ைய ெப2ற ஆ*மாBகqB3 உZXற U)க> ெதoTe இ48பதாN, அவ0களாN இைத 
ெச$ய:LuI. 3ைறவான பoணாம வள0.5ைய ெப2ற ஆ*மா க4U* cலமாக( தா* 
yறBகேவm[I, ஏென*றாN உ>qண0l அளUN இe தா* =கlI இயNபான ெசயN:ைறயாக 
இ4BQறe. ெம$zஞான உட^N Ug8Xட* இ48பதாN QைடB3I இதர பல*க@N இelI 
ஒ*றா3I. Ug8Xட* ெம$zஞான உட^N இ4Bகேவm[I எ*பேத 3jBேகா> ஆ3I. § 
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ெம$zஞான aைல எ*பe ஒ4 இயNபான aைல எ*பதாN, {hக> ெம$zஞான aைலMN 
இ4B3I ேபாe ெதoTeBெகா>வைத காZL_I அTத aைலMN இNலாத ேபாe எ@தாக 
ெதoTeBெகா>ள :LQறe. அe இ48பத23 ஒ4 :tைமயான ம2KI ஆேராBQயமான aைலயாக 
இ48பதாN, {hக> ெம$zஞான aைலMN இ4BQ�0க> எ*பe உhகqB3 ெதoT)4Bகாe. 
¶உhகளe உ>ள()N 7கமான உண0lட* இNைல எ*றாN, {hக> ெம$zஞான aைலMN 
இNைல. {hக> =கlI சTேதாஷமாக ம2KI உhக> \e )48)uட* இ4BQ�0க> எ*றாN 
{hக> ெம$zஞான aைலMN இ4BQ�0க>. {hக> ெச$த :Ll சoயாக இ4Te, எNலா 
aகdlகqI =கlI சoயாக நடTeBெகாm[ இ4TதாN, {hக> ெம$zஞான aைலMN 
இ4BQ�0க>. எelI சoயாக நடBகUNைல எ*றாN, 5Tதைன உலQ* =கlI ெநoசலான 
ப3)க> வgயாக உhக> சாZ5 பயணI ெச$Qறe. எNலாI தவறாக நட8பதாக ேதா*jனாN, 
{hக> ஒ4 உ>qண0l ப3) அNலe ஒ4 ெநoசலான அjlண0l ப3)ைய கடTe ெசNQ�0க>. 
¶{hக> உhகqட* வாதா[I ேபாe, {hக> ெம$zஞான aைலMN இNைல. {hக> இ4 
கmேணாZடhகqட* அjlண0l மன)* ஒ4 ப3) வgயாக, ஒ4 கmேணாZட()N இ4Te 
இ*ெனா*KB3 ெசNQ�0க>. {hக> ஒ4வ4ட* Uவா)BQ�0க> எ*றாN, {hக> ெம$zஞான 
aைலMN இNைல, ஏென*றாN ெம$zஞான aைல எ*பe ஒ4 வg பாைத ஆ3I. {hக> எ*ன 
ெசாNல8ேபாQ�0க> எ*பைத8 ப2j எelI 5T)BகாமN, உ>ெபா4@* ைமய()N இ4Te 
ேப7Q�0க>. {hக> ேநரLயாக ேப7Q�0க> ம2KI எ*ன ேப5�0க> எ*பைத ேப5ய yற3 
காதாN ேகZQ�0க>. ¶{hக> ஒ4வ4ட* வாB3வாதI ெச$uIேபாe, {hக> ெம$zஞான 
aைலMN இNைல. {hக> மன)_>ள 5Tதைன அ[B3க@N இ4B3I ஒ4 ெநoசலான 
ப3)B3> ெச*KUZ�0க> ம2KI அைத ெசா2களாN ெதoUBQ�0க> ம2KI உhக> ஒ@ 
உடIy_I ெநoசைல ஏ2ப[(eQ�0க>. அத* yற3 மன)* அTத ப3)MN சாZ5M* yLைய 
தள0(), \m[I அைத ெம$zஞான aைலைய ேநாBQ இயBகேவm[I. {hக> ேந2K நடTதைத 
aைன(e 3ழ8ப()N இ4BQ�0க>, அNலe ேந2ைறய ெபாte இ4Tதe எ*ப)N Ug8Xட* 
இ4BQ�0க> எ*றாN, {hக> ெம$zஞான aைலMN இNைல. {hக> பயTe இ4B3Iேபாe, 
ெம$zஞான aைலMN இNைல. {hக> aIம)யாக, அைம)யாக, aரTதரமான த2ெபாt)N 
இ4B3I ேபாe, உhக> உ>ள()N பாeகா8ைப உண4Iேபாe, {hக> ெம$zஞான aைலMN 
இ4BQ�0க>. ெம$zஞான aைலைய உhகளாN ெபற:Lயாe, ஏென*றாN {hக> எ8ேபாeI 
அ)NலாமN இ4Tத)Nைல. இTத ெநாLMN {hக> ெம$zஞான aைலMN இ4TeBெகாm[, 
மன)* ஐTe aைலக@_I ெசயNபாZLN இ4BQ�0க>. § 
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cல ஆ*மாU* :tைமM* \e Ug8Xண0ைவ ெபKhக>. இத23 அ)க ேநரI ேதைவMNைல. 
இத23 :e3(தm[ ம2KI தைலMN இ4B3I சB)க@* \e Ug8Xட* இ48பேத, 7லபமான 
ம2KI எ@ைமயான வgயா3I. சB)M* 7யaைனl இ4B3I இட(ைத கm[yLuhக>. 
சB)M* \e Ug8Xட* இ4hக>. {hக> சB)M* Ug8Xட* இ4B3I ேபாe, அத23 
:*பாக எத* \e Ug8Xட* இ4T&0கேளா அைத( தானாக மறTeU[Q�0க> ம2KI அe 
ெமeவாக மைறTeI U[Qறe. {hக> மன)* உ>qண0l-அjlண0l ப3)MN இ4B3I 
7யaைனUN இ4Te UலQ, ெம$zஞான aைலB3> ெசN_hக>. உhகளாN உhகளe 
:e3(தm[ ம2KI உhக> தைலB3> இ4B3I சB)M* \e Ug8Xட* :tைமயாக 
aைல(e இ4Bக :L(தாN, எNேலா4B3>qI ம2KI {hக> பா0B3I ஒnெவா*j_I 
இ4B3I சB)M* \e Ug8Xண0ைவ ெபKQ�0க>. இe நடB3I ேபாe, {hக> உடனLயாக 
ெம$zஞான aைலைய ெபKQ�0க>. ¶அதனாN \தI இ4B3I வாdBைகMN, சB)M* \e 
இ4B3I இTத 7யaைனUN aைல(e இ4Bகேவm[I எ*Qற எ@ைமயான 3jBேகாqட* 
இ4Bகேவm[I. அe =கlI எ@ைமயாக இ4Tதா_I, உhகளe சாZ5B3 மன)N இ4B3I 
ம2ற ப3)கqB3 ெசNல {hக> :*�ZLேய பM25 அ@(e இ48பதாN, உhகளe 
:e3(தmL* சB)M* \e இ4B3I Ug8Xண0ைவ UலBQயeI, சாZ5 தானாகேவ மன)* 
ம2ற ப3)கqB3 ெசN_I எ*பதாN, அைத சா)8பe அnவளl 7லபI இNைல. அTத சமய()N 
{hக> ஒ4 ெம$zஞான, அgUNலாத உM0சB) எ*பைத மறTe, {hக> உலQயைல மZ[ேம 
சா0Te இ48பதாக aைனBQ�0க>. {hக> கடTதகாலI இ48பதாகlI, அNலe எ)0காலI 
இ48பதாகlI 5T)Bக ெதாடh3b0க>, ம2KI aரTதரமான த2ேபாe எ*பe ஒ4 
பாeகா8yNலாத காலமாக aைனBக( ெதாடh3b0க>. {hக> உhகளe ெசாTத :e3(தmைட 
சா0Te இ4BகாமN, ம2றவ0க> \e சா0Te இ4Bக( ெதாடh3b0க>. இe நட8பதாக {hக> 
ெதoTeBெகாmடeI, )யானI ெச$ய ெதாடh3hக>. உhக> உ>ள()* ஆழ()23 ெச*K 
ெம$zஞான aைலைய கm[yLuhக>. தhகளe சாZ5ைய தhகqB3> ைமய8ப[() 
ைவ()4B3I மBக@* நZைப நா[hக>. {hக> அnவாK ெச$வத23 இTத ேச0Bைக 
உhகqB3 உதUகரமாக இ4B3I. மன)* ெவ@8Xற8 ப3)க@N தhகளe சாZ5ைய 
ைமய8ப[() இ48பவ0க>, 5Tதைன aைலக@* ெவ@8Xற ப3)கqB3 உhகளe சாZ5ைய 
இt8பா0க> எ*பதாN அவ0களe நZைப8 ேப�வe உhகqB3 கLனமாக இ4B3I. ¶சB)M* 
உZXற ப3)கqB3> சாZ5 “வ_வாக ஈ0Bக8பZ[" இ48பத23 ம)8X அ@(e, சB)M* 
ெசயNபாZைட ஆ$l ெச$தவ0க>, அத23> உhகளe சாZ5ைய இt8பா0க>. இe 
நடB3Iேபாe, {hக> :tைமயாக பா0Bக(ெதாடh3Q�0க>. {hக> ெவ@8Xறமாக காmபைத, 
உmைமMN உZXறமாக காண( ெதாடh3Q�0க>. {hக> ஒ4 மர(ைத பா0BQ�0க>. அ8ேபாe 
:த^N {hக> அத23> இ4B3I சB)ைய காmQ�0க>. ஆனாN மர8பZைடைய  இK)யாக 
காmQ�0க>. {hக> ெவ@8Xற 7யaைனUN இ4B3I ேபாe, {hக> :த^N மர8பZைடைய 
பா0BQ�0க> ம2KI அTத மர()N ஒ4 இைல e@0U[வைத பா0(தeI, அe உM4ட* 



இ4Bகேவm[I எ*K aைனBQ�0க>, ம2KI அத* yற3 அத23> சB)க> இ4Bகேவm[I 
எ*K அjl8|0வமாக ஊQBQ�0க>. சாZ5 மன)* ெவ@8XறI வgயாக த[மாj ெசN_Iேபாe, 
எnவளl  ேமாசமான aைலMN இ4BQறe. ம2KI உZXற ப3)MN இ4B3I உZXற 
அ[B3கqB3> சாZ5 உ2சாக(eட* பயணI ெச$uIேபாe, அe எnவளl ெத@வாக பா$Te 
ெசNQறe. ¶நாI த2ேபாe ெம$zஞான மனைத ஒ4 ெவhகாய()N இ4B3I ஏt ேதாNகqட* 
ஒ8yடலாI, ம2KI உZXற ேதாN ஒnெவா*KI அத* ெவ@8Xற ேதாைல காZL_I ��Bகமாக 
இ4B3I. 1) உலகேம உhகைள 72j வ4வைத ேபால, ெநாL8ெபாt)* a()ய()N இ4B3I 
7யaைனைவ அGபU(தN; 2) உhக> ெவ@8Xற மனI வgயாக பா$Te ெசN_I yரபzச()* 
சB), ெத$bக சB)ைய அGபU(தN ம2KI அe உhகளe ெவ@8Xற மனைத காZL_I அ)க 
aஜமாக இ4B3I; 3) )யான()* ேபாe அNலe ULய2காைலMN Ug8பத23  ச2K :* 
பாடNக> ம2KI XNலாh3ழN, =4TதhகI, bைண ம2KI தIXராU* ெத$bக இைசைய காதாN 
ேகZ[ அGபU(தN; 4) )யான()* ேபாe அNலe ULய2காைலMN Ug8பத23  ச2K :* 
ெத$வhக> அNலe ேதவ0க@* பா0ைவக>, அNலe ஒ4 o�M* பா0ைவ உhகைள பா0B3I 
அGபவ(ைத ெபKதN; 5) எh3I Uயாy(e இ4B3I ச.5தானTத()* அைம) ம2KI உZXற 
<)ர(த*ைமைய அGபU(தN; 6) ஆனTதமய ேகாசா எ*Qற ஆ*மாU* உடN �ல உட_ட* 
உண0l8|0வமாக இைணவைத அGபU(தN; 7) �ல உட^* உண0laைலைய இழTe ம2KI 
ஐTe மனaைலக@N ஏதாவe ஒ*jN இ4TeBெகாm[ :Lவான பரIெபா4> எ*Qற பர5வI 
எ*Qற ெவKைமM* U@IyN இ48பதாக அGபU(தN. ெம$zஞான aைலM* இTத ஏt 
aைலக>, பரTe UoTத இTத மன)* 5ல ப3)க> மZ[ேம எ*K நாI உK)யாக ெசாNலலாI. § 
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ெம$zஞானI எ*Qற வா0(ைத ச2K Uேசஷமாக இ48பதாN அe உhகளாN அைடய:Lயாe 
எ*K aைனBகB�டாe, ஏென*றாN அe தனe ெபய4B3 :ரணானe.  அe உhகqB3> 
இ4BQறe. அe எ8ேபாeI உhகqB3> இ4BQறe. {hக> அLமனைத 5jதளl X)தாக 
aரலாBகI ெச$e, சாZ5ைய உண0l>ள மன)N இ4Te ெவ@ேய2jனாN ேபாeI ம2KI அத* 
yற3 உhக> பயணI உ>ள()23> இ4B3I ம2KI {hக> ெம$zஞான aைலைய அைடTe 
U[b0க>.  இைத {hக> ஏ2KBெகா>ள ேவm[I. {hக> ெம$zஞான aைலைய “சாதைனயாக" 
aைனBகேவmLய  அவ5ய=Nைல. இe )�0 எ*K உ4வாQ, உhகைள X)தாக மா2jU[வe 
இNைல. உhகளe சாZ5 தா* பா$Te ெசNவத23 த*ைன பழBக8ப[() இ4Tத, ெவ@8Xற 
மன)* பழBக மா)oக@* தைளக@N இ4Te, அைத U[தைல ெச$வe மZ[ேம {hக> 
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சT)B3I aகdவாக இ4B3I. {hக> மன)* உZXற ப3)கைள ப2j க2K வ4வதா_I, 
த2ேபாe உhக@டI வைரபடI ம2KI ெத@வான )ZடI இ48பதா_I, சாZ5 U[தைல 
ெப2றeI, அe தானாக மன)* ம2ற உZXற ப3)கqB3> ெச*KU[I. ¶{hக> த2ேபாe 
ெம$zஞான aைலMN இ4TதாN, நா* இeவைர உhக@டI ெசா*ன அ2Xதமான அGபவhகைள 
{hக> ஏ* ெபறUNைல எ*ற Uய8yN இ4BகB�[I. இத2கான ப)N =கlI 7லபமானe. 
{hக> த2ேபாe ெம$zஞான aைலMN இ4Tதா_I, அ2Xதமான அGபவhகைள ெபKவத23, 
எ8ேபாeI அNலe ேபாeமான ேநரI ெம$zஞான aைலMN Ug8Xட* இNலாமN இ4BகலாI. 
அதனாN {hக> த2ேபாe ெம$zஞான aைலMN இ4BQ�0க> எ*K நா* ெசாNவe உmைம, 
இNைலெய*றாN {hக> இைத8ப2j ேகZ[Bெகாm[ இ4BகமாZ�0க>. ¶இnவாK நாI 
சT)(e, நா* உhகqட* எனe உZXற வாdBைகைய பQ0வe ஒ4 த2ெசயலான சIபவI இNைல 
ம2KI =கlI வ_வான க48ெபா4> ஆ3I. இe ெத$வ()* அ4ளாக இ4Bகேவm[I ம2KI 
உhகளe UoவாBக பாைதMN சoயான சமய()N ேதா*ju>ளe எ*ேற ெசாNேவ*. {hக> 
த2ேபாe ெம$zஞான aைலMN இ4Tதா_I, சாZ5 இ8ேபாeI அ)கமான சமயI ெவ@8Xற()N 
இ48பதாN, {hக>  5je ேநரI அ)N இ4Te UZ[ \m[I அLமனI அNலe உண0l>ள 
மன)23> இtBக8ப[Q�0க>. ¶ஒ4வ0 )யான()N :ைறயாக ெச$வத* cலI, நடனமா[பவ0 
இைசM* லய()23 ஏ2ப ேமைடMN நக0TeBெகாmேட நடனமா[வைத ேபால, ெம$zஞான 
ப3)க> வgயாக சாZ5ைய இயBகB க2KBெகா>Qறா0. நடனமா[பவ0 தனe )றைமைய 
அரhேக2Kவத2காக த*ைன தயா0ப[()B ெகா>ள, அ)கமான பM25 ேம2ெகா>ள 
ேவmLM4BQறe. அவ0 ஒ4 கZ[8பாடான வாd:ைறைய வாழேவm[I. தனe வாdBைகைய 
மட()N yரா0(தைன ெச$ய அ0ப;(eB ெகாmடவ4B3I இe ெபா4TeI. அவ0 ஒ4 
ெம$zஞான ப3)B3 ெச*K, அhேக {mடேநரI தhQM4Te ம2KI அhQ48பைத 
72j8பா0(e ம2KI சTேதாஷமாக அGபUB3I அளU23, அவ0 தனe சாZ5M* ஒZடhகqட* 
இணhQ ெசயNபZ[ அத23 பM25 வழhகேவm[I. § 
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மiத* |=MN அNலe தனe உM0சB)M* உண0l ெவ@8பா[ இ4B3I ம2ற எTத 
Qரக()_I, த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>ள இய_ண0l ஒ4 இயNபான வgயாக இ4BQறe. 
அவ* த*ைன ெசா0Bக ேலாக()* நரIyயN அைம8yN இ4Te த*ைன emL(eBெகாm[ 
UலhQ* நரIyயN அைம8y23> ெசN_Iேபாe, அவiடI இ4Te ம2KI அவ* வgயாக 
பா$Te ெசN_I, ெபா^ேன5யா வா0(ைதயான மன எ*Qற yராண சB)M*, இTத இயNபான 
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ஓZடI மZ[I த[Bக8ப[Qறe. இe அhேக நடB3Iேபாe, ெம$zஞான aைல ம2KI ெவ@8Xற 
7யaைனlB3I இைடேய ெதாட0X emLBக8ப[Qறe. |=MN மiதi* ஆ*மா வாdவத23 
ஒ4 வாகனமாக 3LM4B3I ெதாட0.5யான Uலh3 உடNக@* ெவ@8Xற 7யaைனU* நரIX 
மmடல()* cலI அNலe |=B3 வ4வத23 :*பாக Um\* மmடல()N இ4B3I 
பழைமயான Qரகhக@N பB3மைடTத, அவனe ெசா0கேலாக(e நரIyயN மmடல()* cலI 
அவனe சாZ5 ைக8ப2ற8பZL4B3I. மiத* எ*K அைழBக8ப[I யாlI கடTத ஆ*மாU* 
இயNபான உண0.5 ெவ@8பாடாக Uளh3I, இeேவ ெம$zஞான aைல ஆ3I. ¶இய_ண0l 
அnவ8ேபாe ேதா*jBெகாm[ இ4Tதா_I, அe நடBக(தா* ெச$Qறe. ேம_I ஒ4வ* 
:ைறயாக தனe ெசாTத இய_ண0l Xல*க> ப2jய தனe கmேணாZட(ைத மா2j அைம(e, 
இTத இய_ண0l ெசயNபா[க> எ8ேபாe அவGB3> ேதா*KQறe எ*பைத =கlI சoயாக 
கm[yLBக ேவm[I. வரU4B3I aகdlகைள :*னjUB3I Xல* நI=டI இ4BQறe 
எ*பe ஒ4 ந*றாக வைரயKBக8பZட உmைம. அேத சமய()N வரU4B3I ஆப()23 :*பாக 
பய உண0.5uI ேதா*KQறe.  அTத தiநப0 தனe )னசo அGமவ மா)oகqB3> இ4B3I 
ஒnெவா*ைறuI yo(e பா0(e, அ)N இ4B3I 5Bகைல {BQ ~0 ெச$யேவm[I. இத* cலI, 
அவ0 தனe ெசாTத மன)* =க8ெபoய பNகைலBகழக()N, எe )னசo உ>qண0l aகdl 
ம2KI எe இNைல எ*பைத ெதoTeBெகா>Qறா0. ¶ஒ4வ0 இய_ண0l ம2KI 5T(ைன 
உண0lக> ெசயN:ைறகைள எ8பL yo(e பா08பe? ஒ4வ0 தனe ெசாTத நல* அNலe 
தனB3 yL(தமானவo* நலGBகாக ஊடகhகைள சாதகமாக பய*ப[(eI வgக>, )Zடhக>, 
5Tதைனகைள ேபால, உண0l ம2KI உண0.5M* &UரI cலமாக ஆைசக> ேதா*KQ*றன. 
இe ேமக()* உZXற()N ேதா*KI இL =*னைல8 ேபால அNலe ஒ4 ஆகாய ஒ@M* 
��Bகமான வானUNைல ேபால, த2ேபாைதய 5Tதைன ெசயN:ைறகைள தU0(e, ேக>Uக> 
வ4வத23 :*பாக ப)ைல தTe ம2KI yர.சைனக> ேதா*Kவத23 :*பாக அத23 &0l 
கm[, உண0.5M*j ேநரLயாக இயh3I இய_ண0l சB)B3 ேந0மாறானe. ¶சாதனா ெச$தN 
ம2KI அTத சாதனாைவ ெச$ய, உhகைள 72ju>ள மiத �Zடைம8y* சcக அைம8yN 
இ4Te U[தைல ெபKவதாN மZ[ேம, உ>qண0l நரIX அைம8y* ெவ@8Xறhக@* 
எ)0பா08Xகைள |0() ெச$uIேபாe, =கlI :BQயமாக ேதா*KI ேதைவ ம2KI ேபராைச 
ஆQயவ2j* வ_வான கார;க> ம2KI உmைமயான இய_ண0lB3 இைடேய, உhகளாN 
Uேவக(eட* எNைலBேகாZைட 3jBக :LuI. § 
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இேதா இய_ண0U* பய*பா[ ப2jய ஒ4 அ4ைமயான உதாரணI. அ[(ததாக {hக> எ*ன 
ெச$யேவm[I எ*K உhக> உ>ள()* ஆழ()N ஒ4 �Zபமான, ேநரL �m[த^* உண0ைவ 
{hக> பல:ைற சT)(e இ48�0க>. {hக> ெப4Iபா_I இைத ஒ4 க2பைனயாக aராகo(e, 
உhகளe �m[தNக> ம2KI ஆைசகைள |0() ெச$ய, உhகளe அGபவhக@* :Tைதய 
மா)oக@N இ4Te த0Bக�)யாக ெதாடhQ இ48�0க>, ம2KI ெசயN:ைறMN பழBகமான 
மா)oகைள ேமIப[(eவத2காக aராகoBக8பZட �Zபமான �m[தN வழhQய )ைசைய 
y*ப2j இ4TதாN, {hக> ேவதைனக> ம2KI 3ழ8பhகைள சT)(e இ48�0க> எ*பைத 
மZ[I அjQ�0க>. ஆனாN :தலாவதாக ேதா*jய அTத �m[தN உண0.5M*j ம2KI 
ெத@வாக, ேநரLயாக ம2KI ஆழமாக த*ைன ப)l ெச$)4B3I எ*பைத அதGட* ேச0Bக 
U4IXQேற*. அe அnவாK ெச$)4TதாN மZ[ேம, உhகளe aைனவக மா)oக@N 
மறBக:LயாதவாK ெத@வாக ம2KI eN^யமாக ப)வாQ, ெபா4(தமாக ேதா*KI அைன(e 
அ*X ம2KI மனெவt.5 உண0.5க@N இ4Te த*ைன ெத@வாக ேவKப[()Bெகாm[, 
த2ேபாைதய aகdlகqட* :tைமயாக இணhQ இ4B3I. ¶த2கால aகdlக@N ெப4Iபாலான 
மBக>, :*X நடTத ெபா4(தமான மா)oகைள  பய*ப[() தhகளe வாdைவ 
வgந[(eQறா0க>. இTத தகவN எ)0கால(ைத க;8பத23 மZ[ேம பய*ப[Qறe. இய_ண0l 
&0மானI ேம2ெகாmட ம2ற ெசயNபா[க>, ம2KI மiத* :*XI, இ8ேபாeI ம2KI எ8ேபாeI 
வ_வாக, ேந0மைறயாக இ4B3I ெம$zஞான உM0சB)B3> அவனe சாZ5ைய அe உ>ளடBQ 
ைவ8பத23I :2j_I ெதாட0yNலாமN இ4BQறe. ¶நாhக> ெப4Iபாலான சமயhக@N 
“இய_ண0l Xல*கைள UoவாBகI ெச$தN" ம2KI “இய_ண0ைவ ேமIப[(eதN" எ*Qற 
ெசா2�Kகைள பய*ப[() இ4Tதா_I, அைவ 3jBேகா> பாைதMN இ48பவ0 தனB3> 
:ய25 ேம2ெகாm[ தனe அjவா2றைல அடB3வைத ஊB3U(e, மன)* இய_ண0l ப3) 
:*�ZLேய :tைமயாக ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQறe எனபைத அவ0 காணேவm[I 
எ*பத2Bகாகேவ பய*ப[(த8பZடன. ¶ஒ4வ* அjவா2றN, 5Tதைன மா)oக@* அTத 
�Zடைம8X ம2KI அ*ைறய வாd:ைறB3 ஏ2ற ெசயN:ைறM* பழBகமான அைம8XBகைள 
அடB3வத23, :த^N தா* ெப2ற அjவா2றN எnவாK ெசயNப[Qறe எ*பைத உ>ேநாBQ 
ெதoTeBெகா>வe அ()யாவ5யமாQறe. மன)* இய_ண0l ப3)M* Xலனாக �0Te 
கவi(தN Uளh3Qறe, ம2KI நா* த2ேபாe Uவo(த �0Te கவi(த^* இTத 3j8yZட 
அIசI, ஒ4 {mடகால(eB3 ஒ4 ~ரான கால அளU23 )யான(ைத ெதாட0Tத y*ன0 
பய*ப[(த :LQறe. நமe இய_ண0l Xல*க> ஒnெவா4 நாqI 5Tதைன வoைசகqட* 
ெதாட0Te கலBQறe எ*பe உmைம, ஆனாN அைத ஒ*jN இ4Te இ*ெனா*ைற yo(e 
பா0B3I )றைம, சாZ5M* \e நமB3 இ4B3I தi8பZட சB)ைய :ைறயாக 
ஒthக8ப[(eவத* cலமாக மZ[ேம QைடBQறe. இய_ண0l ப2jய Xoத^N ெவ2jBகான 
அj3j ம2KI அe அLமன)N இ4B3I காரண ஆ$l, மனெவt.5 �m[தNக> ம2KI 
:*�ZLேய aரலாBகI ெச$ய8பZட மா)oக@N இ4Te எ8பL மாKQறe எ*பe ெதoTதlட*, 
ேபாZLMN நமB3 ெவ2j Qைட(eU[Qறe. அ8ேபாe தா* நாI இTத XoTeண0ைவ 
ெதாட0Te தBகைவ(eB ெகாm[, தU0Bக:Lயாத Uஷய(eB3> ஆழமாக ெச*K, எ)0காலI 



ம2KI கடTதகால aைனைவ ெதாட0.5யாக மறTe, அjவா2ற^* கZ[8பாZைட 
தள0()Bெகா>ள ேவm[I. § 
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உhகqB3> மா2ற=NலாமN இ4B3I இTத உ>ெபா4ைள {hக> உணர( ெதாடhQயeI, 
உhக> இய_ண0l Ug8பைடQறe, ம2KI {hக> உhகளe இய_ண0ைவ பய*ப[() 
ெசயNபZடாN, வாdBைகM* அGபவhக> ப2jய பல க4(e ேவKபா[கைள ெத@l ெச$ய 
:LQறe. இTத ெத@வான aைலMN, இய_ண0l yறBQறe. த2ேபாe உhகைள மனI எ*K 
aைன(eBெகா>qhக>; உhகளe உZXற ஆ) ஆ*மாUN இ4Te {hக> �ர()N இ48பe 
ேபா*K உhகqB3 ேதா*KI, ஆனாN உhகைள {hக> கm[Bெகாmட ஒnெவா4 :ைறuI, 
இe மாKமா எ*K ேகqhக>. உhகளe ஆ*மா, அNலe உhகளe ெம$zஞான மனI எ*K 
உhகைள8ப2j {hக> aைனB3I ஒnெவா4 உ4வ:I பoணாம வள0.5M* cலI மா2ற()23 
ஆளாQறe, அதனாN அe aரTதரI இNைல. நமe உmைமயான ைமயமாக Uளh3I, பரமா(eமா 
மZ[ேம, எ8ேபாeI ஒேர மா)oயாக, aரTதரமான பரIெபா4ளாக இ4BQறe. உhகளe 
உZXற()N இ4B3I ஆ) ஆ*மாைவ உண0வாN கm[yLuhக>; உhக> ைகக> அNலe 
காNகைள காZL_I அ4QN இ48பைத உண4hக>, உhக> c.7Bகா2ைறB காZL_I 
அ4QN இ48பைத உண4hக>. இTத 7யaைனைவ ெப2றeI உhக> மனI உடேன 
UலQ.ெசNல U4IXI, ஆனாN ஒ4ேபாeI மாறாத பர5வ()* \e இ4B3I Ug8Xண0வாN 
\m[I உ2சாகI, உய0aைலைய ெபKI வைர, ஒ4:க.5TதைனM* பாைத cலI உhக> 
மனைத ெமeவாக வgநட(ehக>. அTத பர5வI தா* உhகளe உmைமயான பரமா(eமா, ம2KI 
அTத பர5வI தா* கடl>. ¶”ேதடாமN ேத[hக>,” எ*K ஞான34 ேயாக<வா= �jனா0. நாI 
)யான()N கடlைள ேத[I வைர, கடl> ம2KI Uைழபவ0 எ*K இ4வ0 இ4BQறா0க> எ*K 
அவ0 இத* cலI ெசாNல வ4Qறா0. அவ0 கடlைள ேத[வைத aK(தேவm[I, )யானI 
ெச$வைத அNலe :ய25 ேம2ெகா>வைத aK() ஒ4 எ@ைமயான வாdBைகைய வாழேவm[I 
அNலe சாதனா ெச$வைத aK(த ேவm[I எ*K 3j8yடUNைல. ப(மாசன()N 
உZகா0Teெகாm[, yராணாயாமI ெச$uIேபாe, இTத aைலைய வ_8ப[(), உhக> 
)யான(ைத வ_8ப[(த, ேத[வைத aK()UZ[, {hக> ேத[I அTத பர5வI {hக> தா* 
எ*பைத உணர( ெதாடh3hக>. ேத[தN இ4B3I வைர, பர5வI கm[yLBக8படUNைல, 
ஏென*றாN ேத[த^N இரm[ இ4BQறe, ம2KI இ48பe ஒ*K தா*. ஆனாN அைத 
கm[yLB3I வைர, ேத[தைல ெதாடரேவm[I. அTத பர5வ(ைத எ8பL அைடவe? “ேத[வைத 
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aK()UZ[, அeவாக மZ[ேம இ4hக>” எ*K ச234 ேயாக<வா= �jனா0. கm�B3 
காZ5ய@(e, பா0(eBெகாm[I ப)l ெச$eBெகாmL4B3I 7யaைனைவ ைகU[hக>. நாத 
ஒ@யாக மாKhக>; அeவாக மZ[I இ4Te உய0வான அைம)B3> ஐBQயமா3hக>. ~ட* 
பரமா(eமா, காலமா2ற பர5வ()* U@IyN இ4B3Iேபாe, 5வெப4மாi* :*iைலMN 
இ4ைம மைறQறe, ம2KI யாlI கடTத அவரe ெத$bக(த*ைமB3> 7யaைனl 
ஈ0(eBெகா>ள8பZ[ அgBக8ப[Qறe, ம2KI அe அTத ~டiN இ4Te மாKபZடதாக இNைல. 
ஆனாN அTத ~ட* இTத அGபவ(ைத ெதாட0Te ேதLBெகாm[ இ4TதாN, அவ0 தனe ேத[தN 
ேவZைடMN, த*ைனuI இரm[ ெவnேவK Uஷயhகளாக அ)கI நாட8ப[I அGபவ(ைதuI 
வ_8ப[(eQறா0, ம2KI தைட ம2KI {BகேவmLய yர.ைனயாகlI இ4BQறா0. இK)MN 
=க8ெபoய ம0மI ஒ*றாக, இரmடாக, ஒ*KI இரm[I இNலாததாக 
XoTeBெகா>ள8ப[Qறe.§ 
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5Tதைன aைறTத வாd:ைறMN அLமனI =க=க கவனமாக மK aரலாBகI ெச$ய8பZட yற3, 
நIைம ெபாK(தவைர அLமனI ம2KI ெம$zஞான aைலகqB3 இைடேய ெப4(த U()யாசI 
ஏeI இ48ப)Nைல. அதனாN அL8பைடMN, நாI நமe சாZ5ைய ஒ4 :2j_I X)ய மன 
அைம8y23>, அNலe நமB3 X)தாக ேதா*KQற ஒ4 அைம8y23> இடமா2றI 
ெச$e>ேளாI. இத* ெபய0 eைண ெம$zஞான மனI, அNலe �ல-உடN ெசயNபா[க> ம2KI 
)னசo Uஷயhகqட* ெதாட0Xைடய அLமனeட* இ4B3I ெம$zஞான()* ப3) எ*K 
ெசாNலலாI. ¶ உ>qண0l-அjlண0l ப3)MN இ4Tதைத காZL_I ஒ4 உய0Tத அ)0l 
UQத()N ெசயNப[I ஒ4 :tைமயான மiதேன, eைண ெம$zஞான aைல ஆ3I. eைண 
ெம$zஞான மனI எ*றாN எ*ன? அe 5Tதைன aைறTத வாdBைகMN ந*3 aரலாBகI 
ெச$ய8பZட ~டi* ெம$zஞானI ஆ3I. இTத ~ட* த*Gட* இைணTe ெசயNபZ[, அவ0 
yறTத)N இ4Te அவ4Bகாக அLமன)N aரலாBகI ெச$த  ெப2ேறா0க>, ப>@ ஆ5oய0க>, 
நmப0க> ம2KI ெபாeமBக@* கடTத கால பழBக மா)oக> ம2KI எ)0Uைன aைலக> 
தைடயாக UளhகாமN, தா* U4IXI எTத மன)* ப3) வgயாகlI தனe சாZ5ைய 7தT)ரமாக 
Ug8Xட* இயBக :LuI. ¶உhகqB3 ேநரI சoயாக இ4Te உhகைள 72j எNலாI சoயாக 
அNலe =கlI 5ற8பாக நைடெபKI ேபாe, {hக> மன)* eைண ெம$zஞான ப3)MN 
இ4BQ�0க>. {hக> a.சயமாக அLமன)N அNலe ெவ@8Xற உண0l>ள மன)N இNைல. 
{hக> ெம$zஞான aைலMN இ4BQ�0க>. {hக> ஒேர சமய()N உZXற உலகhக> ம2KI 
ெவ@8Xற உலகhக@N Ug8Xட* இ4BQ�0க>. {hக> aைலயாக, <)ரமாக இ4Te ம2KI 
ெமா(த உலக:I a*KUZடைத8 ேபா*ற உண0l ேதா*jனா_I {hக> நmப0கqட* 
ேப5Bெகாm[ இ4TதாN, அe eைண ெம$zஞான aைல ஆ3I. eைண ெம$zஞான aைல 
எ*பe சB) ம2KI மேனாபல()* உTeத_ட* சாZ5 உmைமMN பயணI ெச$வe ஆ3I. 
¶eைண ெம$zஞான aைலைய உ4வாBQய ~டனாN, Xiதமான yரபzச சB)ைய ேபால 
அைம)யாக உZகா0Te ம2KI மன)N இ4B3I பல எmணhகளாN பா)Bக8படாமN,  அவ2ைற 
கmகா;Bக :LuI. நாI Xiதமான சாZ5, ஆ*மாவாக இ4BQேறாI எ*KI நாI aைனB3I 
எmணhகளாக இNைல எ*Qற இய_ண0l அjதN, ஒ4:க.5TதைனMN இ4Te ஆdTத 
)யான()23 ெசNல ேதைவயான பாeகா8ைப வழh3Qறe. உZXற <)ர(த*ைமM* 
உ>ளா0Tத உண0ைவ, aைலயாக அNலe 5T)B3I மன)* உல3B3> <)ரமாக இ4B3I 
உண0ைவ eைண ெம$zஞான aைல வழh3Qறe. ¶உதாரண()23 ஒ4 rZ7ம ஞாi, தனe 
சB)M* \e மZ[I உண0lட*,  சாைலMN நடTe ெச*K தனe �ல உடைல இயB3I ஒ4 
rZ7ம ஞாiM* உதாரண(ைத பா0BகலாI. அTத �ல உடைல இயBQ நடTe ெசN_I 
Xiதமான சB)M* \e அவ0 Ug8Xட* இ4Tதா_I, பல Uஷயhக> அவைர கடTe ெசNQறe 
ம2KI அவ0 பல Uஷயhகைள கடTe ெசNQறா0. அவ0 கைடM* ஜ*னNக>, வாகனhக>, மBக> 
ம2KI ெபா4Zகைள காmQறா0. அவ0 தா* ஒ4 Xiதமான உM0சB) எ*ற உண0lட*, 
சாைலMN நடTe ெசN_Iேபாe பல8பல Uஷயhக> அவைர 72j நடBQ*றன. ¶)யானI 
ெச$eBெகாm[ eைண ெம$zஞான மன)N இ4B3I ஒ4வ*, Xiதமான சB)uைடய ஒ4 
உM0சB)யாக உZகா0Te இ4BQறா*. அவ4B3 பல 5Tதைனக> ேதா*jனா_I, சாZ5M* 



eைண ெம$zஞான aைலயாக 5Tதைன உலகI வgேய தா* பயணI ெச$வe அவ4B3 ெதouI. 
5T)B3I மன)* உலகhக@N ஒ4 சலனம2ற aைலMN சாZ5 இ4BQறe. நாI 5T)B3I 
மனைத UZ[ ெவ@ேயjயeI, நாI மன)* ேகாZபா[க> சா0Tத eைண ெம$zஞான 
ப3)கqB3 வTதைடQேறாI. § 
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அbமனைத $"தாக  

9ரலா/க+ ெசxத=  

ெம$zஞான aைல உண0l>ள மனI cலமாகlI, அLமனI cலமாகlI ெசயNப[Qறe. நாI நமe 
ெம$zஞான aைலMN இ4Te நtU, ஒ4 Uத()N ெம$zஞான aைலMN இ4Te தi(e 
இ4B3I Xல*க@* உலகI அNலe மன)* உண0l>ள ப3) வgயாக பா$Te ெசN_I 
சாZ5uட* அ)க ேநரI இ4Te, \m[I ஒ4 அLuண0ைவ உ4வாBகUNைல எ*றாN, இTத இ4 
மன8 yolக@* ேதைவ நமB3 ெப4Iபா_I இ4Bகாe. இைத உலக8ப2K எ*K 
அைழBQேறாI. மதI சா0Tத நமe வாdBைகைய XறBக;(e, ெவ@8Xற உலQ* rdaைலக@N 
மZ[I அ)க Ug8Xட* இ4B3Iேபாe, ஒ4 அLuண0l உ4வாQ, உZXற உலQN இ4> 
rdQறe ம2KI நIைம 5வெப4மாi* ஞான ஒ@MN இ4Te yoBQறe. உலக8ப2jடI 
இரm[ ெம05L<, ஒ4 மQ8ெபoய b[, aைறய பணI, ம2KI உhகqB3 வாdBைகMN 
ேதைவ8ப[I அைன(eI இ4BQறதா? இNைல, அைவ உhக> த0ம(ைத |0() ெச$வத23 
பய*ப[I க4Uக> ஆ3I. உலக8ப2K எ*பe UலhQ* 3ணI, ம2KI அTத 3ண()* cலI 
ேகாபI, ெபாறாைம ம2KI ெவK8X உmடாQறe. அe தா* உலக8ப2K. அதனாN நமe அLமனI 
aைறTe இ4B3Iேபாe, நாI உண0l>ள மன)N இ4BQேறாI ம2KI நமe உ>ள(ைத 
பா0B3I ஆைச நமB3 இ4Bகாe, ஏென*றாN நாI அhேக இ48பைத காண பய8ப[QேறாI, 
ம2KI அத* yற3 நாI உலக8ப2ைற ெபKQேறாI. ¶அLமனI இ4 yolகளாக 
yoBக8பZ[>ளe. அ)N ஒ*K உட^* த*i.ைசயான ெசயNபா[கைளuI, இ*ெனா*K 
உண0.5க>, உ>qண0l பழBக மா)oக>, நமe Uைன ம2KI எ)0Uைன ெசயNபா[க> ம2KI 
நமe )னசo வாdBைகMN இ4B3I எNலா Uஷயhக@* ெசயNபா[கைளuI 
ஒth38ப[(eQறe. இTத 3jBேகா> பாைதMN இ4B3I பல0 :ைறயான ஊZட.ச(ைத ஆ$l 
ெச$e, தனe உணைவ கவனமாக கmகா;Qறா0க> ம2KI அe தனe �ல உட^* \e 
உடனLயாக தாBகI ஏ2ப[(eவைத கவiBQறா0க>. உட^N மா2றhக> ெதாடhQ, மாKபZட 
ேதா2ற(ைத ெபKQறe ம2KI வாdவத23 5றTத இடமாக Uளh3Qறe. உZெகாmட உணl 
உMர�Bக> \e தனe ேவ)யN மா2றhகைள ஏ2ப[()யeI, அe அ)க eL8Xண0lட* 
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ெமN^ய உ4வ(ைத ெபKQறe. அவ0க> ஊZட.ச(e X2jய ஒ4 ஆழமான Xoதைல ெப2K 
அNலe அe அவ0களe வாdBைகM* ஒ4 அhகமாக மாறUNைல எ*றாN, ெபாeவாக அவ0க> 
தhகளe பைழய பழBக மா)oகqB3 )4IXQறா0க>. உZெகாmட உணUN இ4Tத :ைறய2ற 
ேவ)யN சமaைல காரணமாக, உடN ெசயNப[I :ைற ம2KI பmXக@N உடனL மா2றI 
ஏ2பZடைத அவ0க> உண0Qறா0க>. இTத aகdl, உட^* த*i.ைசயான ெசயN:ைறகைள 
ைகயாqI அLமன)N நடBகB�[I. ¶உண0l8|0வமான உட^* ெசயN:ைறகைள ைகயாqI 
அLமன)_I இேத aகdl நடBQறe. ஆ*\க பாைதMN இ4B3I Uைழபவ0 த*Gட* 
இைணTe &Uரமாக ெசயNபZ[, தனe அLமன)N ஒ4 நNல ெச$aரைல உ4வாBகலாI, ஆனாN 
அவ0 அTத ெச$aரைல பய*ப[(தாமN, பாைதMN பயணI ெச$uI ேவக(ைத 
தBகைவ(eBெகா>ளாமN, அவ0 அTத பாைதMN இ4B3I இட()ேலேய இ4Te, :ய25 
ேம2ெகா>வைத aK(), மன)* உ>qண0l ப3)க@N இ4Te \m[I தனe அLuண0l 
X)தாக உ4வாக, தனe பைழய பழBக மா)oக>, Uைன ம2KI எ)0Uைன ெசயN:ைறகqB3 
அGம) அ@(தாN, அLuண0l தானாக \m[I aரIப( ெதாடh3Qறe, அNலe த*ைன மK 
aரலாBகI ெச$ய( ெதாடhQ, அவ0 அதGட* ேவைல ெச$ய(ெதாடhQய ேபாe இ4Tத அேத 
ெதாடBக aைலகqB3 ெசNQறe. ¶இ)N எ.சoBைகuட* இ4hக>. அLமன)* \e கவனமாக 
இ4BகlI. {hக> பாைதMN ெச*KBெகாm[ இ4TதாN, ெதாட0Te ெச*KBெகாm[ 
இ4hக>. நNல rழ^N இ4hக>. அTத &Uர(ைத தBக ைவ(eBெகாm[ ம2KI அTத 
பாைதMN இ48பவ0கqட*, தhகqட* இைணTe ெசயNப[பவ0க>, உ>ள()N க[ைமயாக 
:ய25 ெச$பவ0கqட* ஒ*K ேச4hக> ம2KI அவ0களe :* உதாரணI ம2KI அவ0களe 
உM0சB)M* அ)0U* காரணமாக, உhகqட* {hக> இைணTe ெசயNப[வத23 ம2KI 
உ>ள()N ெதாட0Te :ய25 ேம2ெகா>வத23 அவ0க> உதU ெச$வா0க>. ¶ெப4Iபா_I 
உhகqB3 ெதoயாமN பைழய பழBக மா)oக> அLமனைத X)தாக aரலாBகI ெச$ய 
ெதாடh3Iேபாe,  அTத பmXக> அ)க வ^ைமைய ெபறாமN இ48பைத, அTத பாைதMN 
க[ைமயாக :ய25 ெகாmL48பவ0க@* அ)0lக> ேசாதைன ெச$Q*றன. நIைம 72j 
இ4B3I rdaைல நI\e தாBகI ஏ2ப[(eQ*றன. நIைம 72j இ48பவ0க>, நI\e 
தாBக(ைத ஏ2ப[(eQறா0க>. அதனாN, {hக> உhகைள X)தாக ம2KI வ_வாக aரலாBகI 
ெச$eBெகாm[, உhகைள 72j இ48பவ0க> \e தாBகI ஏ2ப[(eI வைர, உhக> \e 
5ற8பாக தாBகI ஏ2ப[(தB�Lய �Zட;uட* இ4hக>. § 
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உmைமMN eைண ெம$zஞான மனI ஒ4 அைம)யான அLமனமாக இ4BQறe. இe ஒ4 
5Tதைன aைறTத வாd:ைறMN இடI ெபKவத* cலI, அைம)8ப[(த8பZட அLuண0l ஆ3I. 
ஆ*மாU* உடN �ல உட^* கmக> வgயாக ெவ@ேய கவi(e, �ல உட^* உMர�Bக> 
வgயாக ஒ@ b5 ம2KI ஒ@உடIX cலமாக ெம$zஞான க)0கைள ஒ@ bச அGம)8பத23, 
மன)* ெம$zஞான ப3)க> ஆ*மாUN இ4Te �ல உட_B3> பரlவத23 அe ஒ4 
ெகா>கலமாக இ4BQறe. ¶eைண ெம$zஞான மனI இ4B3I இட(ைத ெதoTeBெகா>ள 
:ய25 ெச$Q�0களா? உhகைள 72j இ4B3I அைறைய பா4hக>. உண0l>ள மன)* அTத 
ப3)MN தா* {hக> Ug8Xட* இ4BQ�0க>. அ[(ததாக, உhக> உண0.5க> \e கவனI 
ெச_(), {hக> எைத 5T)BQ�0க> எ*ப)N Ug8Xட* இ4hக>. {hக> த2ேபாe 
அLமன)N Ug8Xட* இ4BQ�0க>. அ[(ததாக, உhக> ஆ*\க அைடயாளமாக இ4B3I, 
உhக> :e3(தmL* சB)ைய உண4hக>. ேநராக a=0Te உZகா4hக>. உhக> 
தm[வட()23> இ4B3I சB)ைய உண4hக>. அேத சமய()N {hக> :e3(தmL* 
சB)யாகlI அைடயாளI காண8ப[Q�0க>, ம2KI �ல :e3(தmLN இ4Te சB)M* 
உண0ைவ UலBQ, உhகைள 72j இ4B3I அைறைய பா4hக> ம2KI உhகளe தi8பZட 
எmணhக> ம2KI உண0.5க> \e Ug8Xண0ைவ ெபKhக>. உhகளe ெம$zஞான aைல, 
உhகளe உட_B3> வாசI ெச$uI ஆ2றN ம2KI சB) ம2KI ஆ*\க சB)க> \e {hக> 
Ug8Xட* இ48பதாN, இத* cலI {hக> ஒ4 eைண ெம$zஞான aைலB3 வ4Q�0க>. அேத 
சமய()N உhகளe 5T)B3I Xல*, உhகைள 72j இ4B3I அைற ம2KI Xiதமான சB)யாக 
உhக> \e Ug8Xட* இ4BQ�0க>. ஒ4 eைண ெம$zஞான aைலMN இ48பe =கlI 
7லபமாக இ4BQறe, ஆனாN அ)N {mடேநரI aைல(e இ48பe அ)க கLனமாக இ4BQறe. 
¶eைண ெம$zஞான மன)N :த*:ைறயாக �ைழuIேபாe, ெநாL8ெபாt)* a()யI 
அGபUBக8ப[Qறe. இe அLமனI ஒ4 ெசயல2ற aைலMN, ெம$zஞான aைலைய :tைமயாக 
ஏ2KBெகா>qI aைலMN இ4B3I ேபாe நடBQறe. அe அgBக8படUNைல, ஆனாN 
எ)0மைற ப2Kகைள ேபா*ற எNலா தைடக@N இ4TeI 7()கoBக8பZ[>ளe. இe 
aகtIேபாe, எ)0காலI எ*K ஏeI இNைல, இறTதகாலI எ*K ஏeI இNைல ம2KI 
ெநாL8ெபாt)* a()யI மZ[ேம உmைம எ*ற உண0l ~டGB3 ஏ2ப[Qறe. ¶இnவாறாக 
க)oயBக சB)B3 )றBக8ப[I அLமனI, ஆ*\க-காTத ஈ08X Uைச8ப3) எ*Qற ஒ4 
Uைச8ப3)ைய உ4வாB3Qறe. க)oயBக ஆ2ற^* cலI காTத சB)கைள அைம)8ப[(), 
~ரைம(e ம2KI கZ[8ப[(eவத23 ேபாeமானதாக  பரU இ4B3I க)oயBக சB)ேய, 
அLமன)N இ4B3I காTத சB)க> ஆ3I ம2KI அைவ eைண ெம$zஞான aைல எ*Qற ஒ4 
X)ய aைலைய உ4வாB3Qறe. ¶)றTத மனeட* ம2KI eைண ெம$zஞான மனைத 
ஏ2KBெகா>qI aைலMN இ48பவ0க>, ஆBக()றi* =க8ெபoய வா$8XBகqB3 தயாராக 
இ4BQறா0க>. இவ0கqB3 இைச, கைல, நாடகI ம2KI நடனI =கlI இயNபாக ேதா*KQறe, 
ம2KI ப)N QைடBகாமN அLமன)N இ4Tத ேக>UகqB3, காரண(ைத பய*ப[(தாமN, அேத 
சமய()N காரண(eB3 எ)ராகlI இNலாமN, இய_ண0l 7ட0க> cலமாக, ேக>UகqB3 



ப)Nக> ேதா*KQ*றன. eைண ெம$zஞான மனைத உண0lட* அைடயாளI கm[Bெகாm[, 
பய*ப[(த( ெதoTதவரe மன)N )48) ம2KI நIyBைகM* உண0l 3LBெகா>Qறe. § 

fயாழ/Sழைம  

பாட+ 200 

ெமx]ஞான-"= இ,/Z+  

பா.கா#$ 

ெம$zஞான சB)க> 3ைறவத* Uைளவாக, ~டi* aஜமான 7யaைனUN இ4Te eைண 
ெம$zஞான மனI y*வாh3Qறe, ம2KI அவ0 தனe அLமன)N மZ[I Ug8Xட* இ4BQறா0. 
அைத8ேபாலேவ, அnவ8ேபாe உண0l>ள மனI அLமன)* \e ஆ)BகI ெச_(eQறe, ம2KI 
~ட* ெவ@8Xற உலQN :t Ug8Xட* இ4BQறா0, ம2KI அவரe உண0l>ள சாZ5MN 
இ4Te அLமனI y*வாh3Qறe. அதனாN ஒ4 ~ட* தா* ேத0Tெத[B3I மனaைலMN 
உK)யான உண0lட* இ48பத23, அவனe மன)N அைவ உ4வாB3I ெலள�க சB)க> ம2KI 
எmணhகைள கZ[8ப[(eவேத, அவனe இலகBகாக Uளh3Qறe. ¶”நா* த2ேபாe ந*றாக 
இ4BQேற*,” எ*பேத =க8ெபoய பாeகா8X உண0வாக Uளh3Qறe. இைத மZ[I நIXவதாN 
உண0l>ள மனI ம2KI அLமன)N இ4B3I உ>qண0l பயhகைள த2கா^கமாக 
அைம)8ப[(), அLமன)N இ4Te உடனLயாக இய_ண0l, ெம$zஞான சாZ5M* ஓZட(ைத 
ெகாm[வTe, க)oயBக சB) cலமாக 7யaைனைவ UoவாBகI ெச$வத* cலமாக மனI 
:tவத23I பாeகா8X ம2KI ஒ2Kைமைய வழh3Qறe. க)oயBக சB)ைய Ug8Xட* 
கZ[8ப[(eவத* cலமாக நமe 7யaைனைவ UoவாBகI ெச$uI ேபாe, நமB3> இ4B3I 
X)ய அIசhக> ம2KI சா()யB�Kகைள8 ப2jய Ug8Xண0ைவ ெபKQேறாI. ேம_I நமB3> 
இ4B3I XoTeண0U* உலகhகைள8 ப2jய Ug8Xண0ைவ ெபKQேறாI ம2KI நமe 
ெதாட0.5யான சாதனாU* cலI அைத பய*ப[(தலாI. ¶)யானI எ*பe நமe )னசo 
நடவLBைகக@N எ)0ெகா>qI yர.சைனகqB3 &0l காmபத23, Ug8Xட* eைண 
ெம$zஞான மனைத பய*ப[(), நமe ெசாTத மன)* உZXற இைடெவ@க@N இ4Te 
ஆBக8|0வமான &0lகைள ெபKவதா3I. ெம$zஞான சB)கைள உK)ெமாg cலமாகlI 
பய*ப[(தலாI. “நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*,” எ*K {hக> ெசாN_Iேபாe, {hக> 
மன)* சB)கைள உடனLயாக ஒ*K )ரZ[Q�0க>. அைன(e Uதமான அ.சhக>, கவைலக> 
ம2KI சTேதகhக> :LlB3 வ4Q*றன. க)oயBக சB) உ>ேநாBQ வTe அLமனைத 
aர8XQறe, ம2KI உhக> உM0சB)MN ஒ4 வ_வான பாeகா8X உண0l பரlQறe. ¶eைண 
ெம$zஞான மனைத Ug8Xட* பய*ப[(eவத23, இரl �h3வத23 :*பாக:”நாைள 
காைலMN UgB3I ேபாe, 5வெப4மாi* yரபzச சB) aரIyய aைலMN உ2சாக(eட*, 
ஆBக8|0வமான உM0eL8Xட* ம2KI yரபzச(eட* இணBக()N இ48ேப*” எ*ற 
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உK)ெமாgைய உhக@டI ெதாட0Te ெசாN^Bெகாm[ இ4hக>. இைத உhக@டI பல:ைற 
ெசாN^Bெகா>qhக> ம2KI உhக> உட^N க)oயBக சB) இயhக ெதாடh3வைத, 
உM0சB) இயhக( ெதாடh3வைத உண4hக>. {hக> காைலMN ஆBக8|0வமான சB) 
aைறTத உ2சாக(eட*, ெசg8பாகlI உ4வாB3I ஆைசuடGI Ug8�0க>. ேக>UBகான 
ப)Nக> உடனLயாக உ>ள()N ெவ@8பட( ெதாடh3I. பல வ4டhகளாக உhக> அLமன)N 
ப)N QைடBகாமN கா()4Tத ேக>UகqB3 &0ைவ கm[yLBக உதlI, ப)lகைள \m[I 
உ4வாB3I இயBக:ைறைய அGபU8�0க>. {hக> உhக> சாதனாைவ Uடா:ய25uட* 
ெதாட0Te aைறேவ2j வTதாN, 5வெப4மா* ம2KI நமe ம2ற ெத$வhக@* அ4ளாN, இைவ 
ம2KI இத23 ேம_I உhகைள வTe ேச4I. § 
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ஒ4 ~ட0 Uைரவாக த* மனைத ஆBக()றGட* இயBக :LTe, ெதாட0Te ெவ2juI ெப2றாN, 
அவ0 eைண ெம$zஞான மன)* பய*பாZL* \e ஒ4 உண0l>ள கZ[8பாZைட ெப2K 
இ4BQறா0. இத* காரணI எ*னெவ*றாN, எmணhகைள உ>வாhQ, தBக ைவ(eBெகாm[ 
அவ2ைற ேகா8Xகளாக ைவB3I (ஆனாN அைவ எ8ேபாeI ஒth3ட* இ48ப)Nைல) y7y78X 
ெபா4ளான, காTத சB)யாN உ4வான, அLமனI மதI சா0Tத ஒ4 வாdBைகைய வாdவத* cலI 
XoTeBெகா>ள8பZ[, கைரTe yரபzச சB)கqட* இணBக(ைத ெபKQறe. இTத Xiதமான 
aைலMN, அTத ~ட* தனe ெசாTத மன)N இ4B3I சB)கைள இயBக ேம2ெகா>qI 
:ய25க>, இயNபாகேவ அ)க ெவ2jைய ேதL(த4BQ*றன. ~டi* வாdBைகMN ெம$zஞான 
சB)க> தைடM*j பா$Te ெசNQறe, ம2KI ஆBக()ற* =3)யாக இ4BQறe. :தN 
ெவ2jைய ெப2றeI 5வெப4மா*, ெத$வhக> ம2KI அgUNலாத ஆ*மாBக@* மனமான, 
ச.5தானTதI எ*K நாI அைழB3I, yரபzச மன)N இ4Te இTத yரகாசமான க)0க>, 
அLமன)N இ4B3I y7y78பான ெபா4qB3> ஊ[4U, அைத மா2j அைம(e 7(தI 
ெச$Qறe. ¶உhகqB3 அ[(த :ைற உடN �)யாக, மன �)யாக அNலe உண0.5 �)யாக ேசா0l 
ஏ2ப[Iேபாe, உhகளe உ>ள()* ஆழ()N இ4B3I yரபzச சB)கைள அ�3வத23 
மேனாபல(ைத பய*ப[(ehக>. உடN அNலe மனI ேசாIபலான, மன.ேசா0வான aைலக@N 
இ48பத23 அGம)Bக ேவmடாI. உhகளe உM0சB)MN இ4B3I ஒnெவா4 உMர�ைவuI 
ஊB3UBக, உMoN இ4B3I ஆ2றNக> எt.5 ெப2K, ெவ@ேய பா$Te ெசNவைத 
உண4hக>. ¶{hக> ஒ4 இ4ZடைறMN இ4B3Iேபாe, உhக> தைலMN ஒ4 ெவ>ைள ஒ@, 
அNலe அத* ஒ4 7டைர பா0(தா_I, அNலe உhகளe உZXற கா)N உய0<4)MN “ஈஈஈ” 
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ஒ^M* �hகாரI ேகZடா_I, {hக> eைண ெம$zஞான மன)N உண0lட* 
ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQ�0க> எ*பைத ெதoTeBெகா>ளlI. தனe தைலMN ெவ>ைள 
ஒ@M* :தN 7டைர ெப2றவ0க> அNலe தனe உZXற கா)N ெதாட0Te உய0<4)MN “ஈஈஈ” 
ஒ^ைய ேகZ3I ~ட0க>, eைண ெம$zஞான மன)* ெசயN:ைறைய எt.58ெபற 
ெச$eUZடா0க>, ம2KI அத* yற3 அe தானாக ெசயNப[I. அவ0க> தhக@டI இ4B3I 
ஆdTத ெம$zஞான சB)கைள எnவாK Ug8Xட* பய*ப[(த ேவm[I எ*பைத மZ[I 
க2KBெகா>ள ேவm[I. இைவ அைன(eI ெதாட0Te சாதனா ெச$வத* cலI இயNபாக 
நைடெபKI. ¶�ய ெவ>ைள ஒ@M* :தN கm[yL8X, eைண ெம$zஞான aைல ஆ3I. 
ஒ4வo* உ>ள()N காண8ப[I இ4@* காTதUைச சB)க>, சனாதன த0ம(eட* :ரmப[I 
நIyBைகக>, ஆ()ரI ம2KI :*X :ரmபாZ[ட* இ4Tத க0மUைனக> cலI 
உ4வாBக8ப[Q*றன. இைவ பல w2றாm[களாக மiத* தனe ெசாTத இனhகqB3> ஒ*K 
ேச0TததாN உ4வானைவ. இTத உZXற இ4> அNலe காTத சB), மiதGB3 த2ேபாe 
பo.சயமாக இ4B3I, அவனe அLமனI ம2KI உண0l>ள மனைத உ4வாBQu>ளe. ஒnெவா4 
~டGI த*Gட* தனe 3[Iப(eட*, நmப0க> ம2KI உறlகqட* மZ[=NலாமN, உலகI 
:tவeடGI தனB3 இ4B3I உறUN, ெதாட0ைப ஏ2ப[(eI காTத சB)க@* வ4ைக ம2KI 
ெவ@ேய2ற(தாN உ4வா3I அ)48)ைய உண0Te, தனe உZXற இ4@* தைடகைள தக0(e 
எjயேவm[I எ*K மன)N ஆைசuட* இ4BQறா0க>.§ 

ச[/Sழைம  

LESSON 202 

ஞான ஒP ம)*+  

இயLண;fI 1ட;க( 

ஆ*\க UoவாBக()* \e இ4B3I &Uர ஆைச, இK)MN ஒ4 க)oயBக சB)M* 
கm[yL8பாக த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>Qறe, ம2KI ~ட* த*ைன ஒ4 க)oயBக 
உM0சB)யாக :tைமயாக அைடயாளI காmQற வைர, அe அLமன)N பரlQறe. இe மாiட 
மன)* ஆழ()N இ4B3I உலகhக@N நைடெபKQறe ம2KI இK)MN த*ைன 
7யaைனlB3>, ம2KI அத* yற3 5Tதைன மா)oகqB3> ம2KI இK)MN ேப.7 ம2KI 
ெசயNக@N த*ைன ெவ@8ப[()Bெகா>Qறe. ெலள�க ெபா4Zக@N இ4Te ஆைச இடமாKI 
ேபாe ம2KI அைனவ4I தhகqB3> ேம2ெகா>qI உmைமயான &0lBகான இK)( ேதடலாக 
Uளh3I: மன அைம)M* cலI க)oயBக மனஉK)uI ேதா*KQறe. இTத க)oயBக சB) 
அ)க வ^ைமைய ெபKவதாN, இK)MN ஒ4 கm[yL8X அNலe ஒ@M* 7ட0 ேதா*KQறe. 
இe பாரIபoய=Bக ேயாக ேபாதைனகைள பய*ப[(தாத பல4B3>qI =கlI இயNபாக 
ேதா*KQறe. :தலாவதாக ேதா*KI இTத கm[yL8X, =கlI 5jதளl க)oயBக சB)ைய 
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ெபKவத23 மைறT)4B3I பmXக@* மனைத, ஒ4 வZட8பாைதMN அG8XQறe எ*ேற 
ெசாNலலாI, ம2KI அத* yற3 அjயாைம அNலe 3ழ8பI அNலe ஒ4hQைணTத ம2KI 
ேசகoBக8பZட Uைச8ப3)க@* அt(தhகைள த;(e, அLமன)N பரlQறe. இTத 
கm[yL8XB3 yற3, eைண ெம$zஞான மன:I Uைச8ப3)ைய உ4வாB3வதாN, ~ட* அ)க 
ஆBக()ற*, அ)க பாசI, ச2K அ)கமான சTேதாஷI ம2KI \ெம$Mய^N அ)க  
ஈ[பாZ[ZைடuI ெபKQறா0. ¶~ட0க> அnவ8ேபாe இய_ண0l 7ட0க>, &0Bகதoசன Xoத^* 
7ட0கைள ெபKQறா0க>. 5ல ~ட0க> அnவ8ேபாe, தhகளe உண0l>ள மன)23 ெதoயாமN, 
ெம$zஞான மன)N இ4Te அவ0களe 3ரN cலமாக தகவNக> வ4Iேபாe, aைனl இழTத 
aைலக@N �ைழBQறா0க>. aைனl )4IXI ேபாe, தா* எ*ன ெசா*ேனாI அNலe எ*ன 
ேப5ேனாI எ*Qற aைனl அவ0கqB3 வழBகமாக இ4Bகாe. அ(தைகய eைண ெம$zஞான 
aைலக>,  ெப4Iபா_I மத()* \)4B3I &Uர உண0.5க> cலமாக ெவ@வ4Qறe, ம2KI 
அe அnவ8ேபாe அ)க வ^ைமைய ெபKவதாN, அe ெலள�க அLமனI ம2KI உண0l>ள 
மனைத eைளBக. ெச$Qறe. ¶உhக> ெம$zஞான சB)M* \e உhகqB3 இ4B3I 
நIyBைக, இTத வாdBைகMN உhகளe U)ையuI ெவ@8ப[(eI. “நா* எ*னவாக இ4Bக 
U4IXQேறேனா, அeவாக நா* இ48ேப*. நா* எைத ெச$ய U4IXQேறேனா, நா* அைத 
ெச$ேவ*.” {hக> இTத இரm[ உK)ெமாgகைளuI ெதாட0Te ெசாN^, உhக> அLமனைத 
மK ~ரைம8X ெச$e, X)தாக வLவைம(e, உhக> உ>ள()N ஒ4 =க8ெபoய உZXற 
அைம)ைய உ4வாBகலாI. க)oயBக சB)ைய இயhக. ெச$e, உhக> அLமன)N இ4Te 
ெம$zஞான சB)கைள ெகாm[ வா4hக>. {hக> உhகைள ப2j ேந0மைறயாக, ேநரLயாக, 
உM0சB) ம2KI ஆ2றN ம2KI ஆBக8|0வமான சB) aைறTதவ0 எ*K உhகைள ப2j எ*ன 
ெசாNQ�0கேளா, அeவாக இ4B3I ஒ4 உண0ைவ இe உ4வாB3Qறe. இைத உhகளe 
ெம$zஞான மனI, உண0l cலமாக மZ[=NலாமN, உhகளe உண0l>ள மனI cலமாகlI 
a�y(தா_I, {hக> உhக> நடவLBைககைள அ)க அ*X ம2KI பாeகா8X ம2KI “நா* 
எ*னவாக இ4Bக U4IXQேறேனா, அeவாக நா* இ48ேப*” ம2KI “நா* எைத ெச$ய 
U4IXQேறேனா, நா* அைத ெச$ேவ*” எ*Qற ேந0மைறயான மனஉK)uட* ெசயNப[வைத 
உண0b0க>. § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 203 

ந+M/ைகlடI  

cIேன*Hக(! 

இTத உலQN பல0 ம2றவ0களe காTத ஈ08X சB)ைய மZ[I y*ப2j, தhகளe க)oயBக 
எ)0கால(ைத எ*Kேம உணராமN இ4BQறா0க>, ஏென*றாN அவ0களாN தhகளe க)oயBக 
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சB)M* cலI ம2றவ0களe காTத ஈ08X சB)M* தைடகைள உைட(eBெகாm[ :*ேனற 
:LயUNைல. மBக> �Zட()N இ4Te தi(e இ4Te, தனe ஆBக8|0வமான வாdBைகM* 
cலI ம2றவ0கqB3 ந*ைம ெச$பவ0க>, க)oயBக எ)0கால(ைத ெதoTeBெகா>Qறா0க>. 
க)oயBக சB) அLமனI cலமாக உ4வாBக8ப[Qறe, ஆனாN அe ஒ4 இடI வgயாக கடTe 
ெசN_I அNலe ஒ4 இட()N இ4Te ெவ@ேயKI சB)யாக Uளh3Qறe. காTத சB) எ*பe, 
ஒ4 Uதமான ஓZ[I த*ைமuைடய சB)ைய தBக ைவ(eBெகா>வதா3I. ¶உhகைள 
கவiBகாதவாK காTத ஈ08X Uைச8ப3)க> வgயாக ெசN_hக>. தhகளe eைண 
ெம$zஞான சB)கைள Ug8பைடய ெச$தவ0க> அLBகL உ2சாகமைடTe, ெப4Iபாலான 
சமயhக@N, 5je அகhகார(eட* ெசயNப[Q*றன0. இ4Tதா_I ப;l, அைத காZL_I ஒ4 
ஆழமான eைண ெம$zஞான பmபாக Uளh3Qறe. ப;l எ*Qற பmX ஒ4 சB)யாக, eைண 
ெம$zஞான மன)* :tைமயான சB)யாக UளhQ, உhகqB3 காTத ஈ08X Uைச8ப3)க> 
வgயாக யா4I கவiBகாமN ெசN_I )றைமைய வழh3Qறe. ¶உண0l>ள ம2KI அLமன)N 
இ4B3I மBக>, நகரhக>, நா[க> ம2KI aகdlக> அhகI வQB3I காTத ஈ08X சB)க@* 
இயNX காரணமாக, க)oயBக சB)M* இயBகI 5ல 3j8yZட Uைச8ப3)கqB3 பதZட(ைத 
ஏ2ப[(eவதாக இ4BகB�[I. வரலா2ைற )48y8 பா0(தாN, இத* Uைளlக> ெப4Iபா_I 
அgைவேய ஏ2ப[()u>ளன. அதனாN உhக> eைண ெம$zஞான தகவைல உhகqB3>, 
உhகளe உZXற இயBக:ைறயாக, உhகளe உண0l>ள பய*பாZL23 ைவ()4hக>. 
உhகளe ெம$zஞான சB)ைய UளIபரI ெச$யா&0க>, ஏென*றாN ெபாறாைம அNலe 
பய()* காTத ஈ08X சB)க> உhகqB3 எ)ராக ெசயNபடB�[I. அதனாN உhகளe eைண 
ெம$zஞான மனைத Ug8Xட* பய*ப[(eவத* cலI, உலைக அழ38ப[(eவ)N உhகளe 
பhைக அ@(eBெகாm[, காTத சB)M4B3I உலQN யா0 கmகqB3I ெதoயாமN இயhகB 
க2KBெகா>qhக>. ¶அழகாக ெத*ப[I அைன(eI, மiதGB3> Ug8பைடTத eைண 
ெம$zஞான சB)க@N இ4Te வTதைவ. அதனாN உhகளe வாdBைக, உhகளe eைண 
ெம$zஞான சB)க@* UளIபர(தாN அNலாமN, உhக> ெசயNகளாN yரகா5BகZ[I. ஆ*\க 
ெப4ைமைய காZL_I =க8ெபoய அNலe UZெடாg8பத23 கLனமான ெப4ைமயாக எelI 
இNைல. அLமனI வgயாக இயh3வத23 க)oயBக சB) இ4TதாN, அe =கlI எ@தாக ஒ4 
=க8ெபoய காTத ஈ08X அLமனைத உ4வாB3வ)N த*ைன 5ைத(eBெகா>ளB�[I. ¶ேம_I 
இ*ெனா4 சாதாரண Uஷய:I இ4BQறe, அe எ*னெவ*றாN, உhக> eைண ெம$zஞான 
சB)கைள உண0lட* பய*ப[(eவத23 இ*ெனா4 வguI இ4BQறe. உhகqB3 அ[(e 
ெச$யேவmLய ேவைல எeெவ*K அNலe எைத ெசாNலேவm[I எ*K ெதoTe இ4TதாN, அe 
தா* உhகளe eைண ெம$zஞான மனI ஆ3I. aரTதரமான த2ெபாt)* 7யaைனUN, 
நIyBைக ம2KI பாeகா8Xட* இ48பைத பM25 ெச$uhக>. {hக> உைரயா[I மBக@* 
3tBக> அNலe மBக@டI இ4Te y*¡Zட(ைத QரQ(eB ெகா>qhக>, ம2KI உhகளe 
அLமனI y*¡Zட(ைத ேசகo(த yற3, ெநாL8ெபாt)* a()ய(ைத வ_வாக உண4hக>, 
ம2KI அ8ேபாe {hக> அ[(ததாக எைத ெசாNவe அNலe எைத ெச$வe சoயாக இ4B3I 
எ*பe உhகqB3 ெதoயவ4I. இeேவ Ug8Xட* eைண ெம$zஞான சB)கைள 



பய*ப[(eவe ஆ3I. ¶எNலா அjத_I தனB3> இ4BQறe எ*பைத ஒ4 ~ட* க2KBெகா>ள 
ேவmLய :BQய Uஷயமாக Uளh3Qறe. அதனாN உhக> உ>ள()* பNகைலBகழகமான, 
=க8ெபoய eைண ெம$zஞான ப>@B3 ெச*K, தகவைல ெதoTeBெகா>qhக>. இைத 
ெச$வத23, உhக> \e நIyBைகuட* இ4hக>. உhக> \e நIyBைகuட* இ48பத23, 
அ.ச=*j இ4hக>. அ.ச=NலாமN இ48பத23, “நா* த2ேபாe ந*றாக இ4BQேற*" எ*K 
உhக@டI ெசாN^Bெகா>qhக>. இe உhகைள உடனLயாக ெநாL8ெபாt)N இ4B3I 
a()ய()* 7யaைனlB3> ெகாm[ வTeU[I. அLuண0lட* இ4B3I உட^N, க)oயBக 
சB) பரlவைத அNலe உMoN அ)கமாக பரlவைத {hக> உணரலாI, ம2KI உhகளe 
ெம$zஞான மனaைல ெசயNபாZLN இ4B3I. அதாவe, அjய8பZட அைன(eI அjTதவராக 
:t நIyBைகuட* :*ேனKhக>. § 
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Xற8பZட வாu8 XகUடா வmணT 
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சாaU  

ெதாடBக aைலMN இ4B3I rZ7ம ஞாi, தா* XலனாN உண0Tதைத ப2j 5T)BகாமN உணர 
:ய25B3I அேத சமய()N, தனe சாதனாU* cலI, மன)* 5T)B3I ப3)MN இ4Te 
சாZ5ைய ெவ@ேய2ற ெதாட0Te :ய25 ெச$e வ4Qறா0. rZ7ம ஞாi தா* XலனாN 
உண0Tதத* \>பா0ைவைய, ஒ4 7ட0க@* ெதாட0.5MN ெம$zஞான(eட* 
QரQ(eBெகா>ள :ய25 ெச$Qறா0. 5Tதைன அ)கI ெவ@8Xற aைலகைள சா0Te இ4B3I 
எ*பe அவ4B3 ந*றாக( ெதouI. rZ7ம ஞாi, தா* Ug(eBெகாm[ இ4B3I ேபாeI 
�hQBெகாm[ இ4B3I ேபாeI, 5Tதைன aைலக@* cலமாக 5T)BகாமN, அவ2j* 
\>பா0ைவைய உண0வத* cலமாக, தனe ��Bகமாக கவiB3I )றைன வ_8ப[(த 
ெதாட0Te :ய25 ெச$Qறா0. “உ.5MN ஒ4 நா2கா^ இ4BQறe. அ)N உZகா0TeBெகாm[, 
அTத கmேணாZட()N உலைக கவiuhக>" எ*K எனe 34 அLBகL ெசாNவா0. rZ7ம 
ஞாi ெதாட0Te இTத நா2கா^MN அம0Te இ4BQறா0, ம2KI :t:த2ெபா4@* ெதாடBக 
aைலMN இ4Te மனைத காmQறா0. ¶தவறான உண0.5க> �mட8ப[I ேபாe, சாZ5 உZXற 
ஆழ()N இ4Te மன)N இ4B3I 5Tதைன aைலகqB3 ெகாm[ வர8ப[வதாN, காரணI 
ம2KI ஞாபக()* சB)க@* cலI மiதi* உண0.5க> ம2KI உண0lகைள 
வ_8ப[(eQறe. அதனாN ெவ@8Xற உண0.58ெபாjக@N &Uரமாக ஈ[படாமN இ48பவ0க>, 
5ல 3j8yZட சாதனாBகைள ெச$வத* cலI, இTத இய_ண0l �m[தNக> ~ரைமBக8பZ[ 
கZ[8ப[(த8ப[Qறe. அவ2j* �m[தN ம2KI ஆ2றN 3ைறவாக இ4B3Iேபாe, ஒ4வ0 
தனe எmணhகைள கZ[8ப[(eI உண0l ஏ2ப[Qறe. அத* yற3 சாதனா ெதாட0TதாN, இTத 
5TதைனகqB3 உ>qI அத23 இைடேயuI சாZ5 பயணI ெச$uI உண0l ஏ2ப[Qறe, ம2KI 
அத23I yற3 5Tதைன \e வZட=Z[Bெகாm[I, மன)* 5Tதைன aைலக> அNலe அத* 
ஒ4 ப3)ைய கவனமாக பா0B3I Xல* உண0lக> ஏ2ப[Q*றன. ¶5Tதைன aைல ம2KI 
5T)BகாமN 5Tதைனகைள உண4I ஒ4 ஆdTத aைலB3 உதாரணமாக, ஒ4 ெதாைலBகாZ5 
ெபZLB3 :*பாக உZகா0Te இ48பதாக க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. ெதாைலBகாZ5 
இ*GI இயhக( ெதாடhகUNைல, ம2KI {hக> தi8பZட :ைறMN ஈ[பZ[>ள பல 
Uஷயhகைள ப2j 5T)(eBெகாm[ இ4BQ�0க> ம2KI ஒ4 ெதாைலBகாZ5 aகd.5ைய 
பா08பத* cலI, :Tைதய 5TதைனMN இ4Te சாZ5M* கவன(ைத )ைச()48ப 
U4IXQ�0க>. {hக> அTத அைறMN உZகா0TeBெகாm[ ெதாைலBகாZ5 aகd.5 \e 
கவனI ெச_(eI ேபாe, அTத aகd.5ைய ப2j 5T)BகாமN, அ)N வ4I 5Tதைனக>, 
மனaைலக> ம2KI உண0.5கைள உண0Q�0க>. {hக> உண0Q�0க>. அைத8ேபாலேவ, 
rZ7ம ஞாi தா* உண4I 5Tதைன aைலக> ம2KI அைம8XBகளாN அைடயாளI 
காண8படாமN, அவரe உ>ள()* அழ()* cலI அைடயாளI காண8ப[வதாN, அவைர 
வாdBைக எ*Qற UைளயாZL* கmகா;8பாளராக அைழBகலாI. ¶ஒ4 3ழTைத 5T)BகாமN 
தனe Xல*க@* cலI உண0வதாN, rZ7ம ஞாi ஒ4 3ழTைதைய ேபா*ற aைலMN வாdQறா0. 
அவ0 தனe XலGண0lக> 5லவ2j23 உண0l8|0வமாக எ)0.ெசயலா2jனா_I, அவ0 



5Tதைன aைலM* மன)N �ைழuI ப4வமான ப*iரm[ அNலe ப)னா*3, அNலe 5ல 
சமயI அைதBகாZL_I 5jய வய)N இe நடBQறe. rZ7ம ஞாi ந*3 )Zட=Z[ சாதனா 
ெச$வத* cலI 3ழTைதM* இTத aைலைய அைடTe>ளா0, ம2KI அ[(ததாக ெதாட4I, 
அ)க Xiதமான 7யaைனU* ப3)கqB3 ெசNவத23, தனB3> இ4B3I )றைமகைள 
Ug8பைடய ெச$e>ளா0. ¶ஒ4 5TதைனM* உ4வாBகI, அNலe :*�ZLேய மன)N 
இ4B3I 5Tதைனக>, அNலe {mடநாZகளாக பய*ப[(தாமN இ4B3I 5Tதைனக> ம2KI 
க4(eBக> 5ைதவe அNலe அgவe ப2jய ேகாZபா[ :tவeI, rZ7ம ஞாi ேம2ெகா>qI 
சாதனாU* இயல8ைப :tைமயாக சா0Te இ4BQறe. ஒ4வ0 தனe உ>ள()N இ4Te மனைத 
நா*3 ெவnேவK கmேணாZடhகqட* பா0BகலாI. �I ெமாgMN �=8, :^8, 5Ia8 
ம2KI  LIy எ*K இTத நா*3 கmேணாZடhக> அைழBக8ப[Q*றன. ேம_I இTத 
கmேணாZடhக> ப2j இ*GI அ)கமான �Zடைம8XBகைள உ4வாBகலாI ம2KI 
உ4வாQuI இ48பதாN, இ*K நமB3 :*பாக பNேவK த(eவI ம2KI \ெம$MயN சா0Tத 
கmேணாZடhகைள உ4வாBQu>ளன. ஒ4வரe மன)N 5Tதைன எnவாK ெத*ப[Qறe 
எ*பe, அவரe தi8பZட சாZ5 aைலBெகாm[ இ48பைத8 ெபாK(e அைமQறe. ம2KI இe 
அவ0 :*X ெச$த சாதனாைவ ெபாK(e அைமQறe. § 
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5Tதைன ம2KI �ல ெபா4> ஒேர ெபா4qைடயைவ. அவ2ைற அ8பLேய XoTeBெகா>வத23 
இ8பL(தா* தா* அ�க ேவm[I. ெவ@8Xற மனைத ெபாK(தவைர, 5TதைனMN இ4Te �ல 
ெபா4> தi(e இ48பதாக ேதா*KQறe. ஆனாN rZ7ம ஞாiM* உZXற(e ைமய()N 
இ4B3I கmேணாZட()N 5Tதைன, சB) ம2KI �ல ெபா4> ஒ*றாக Uளh3Qறe. பல 
uகhகளாக 5Tதைன �Zடைம8XBக@* ெவ@8பா[களாக ெபா4ZகqI உ4வhகqI 
Uளh3Q*றன ம2KI UளhQuI உ>ளன. ேம_I உhக> Xல*கைள பய*ப[() உM4>ள 
ம2KI உMர2ற ெபா4Zகைள பா0B3Iேபாe, அைவ உடனLயாக 5Tதைனகளாக 
மாjU[BQ*றன. உM4>ள ம2KI உMர2ற ெபா4Zகைள காZL_I 5Tதைன ஒ4 ெத@வான, 
அ)க aரTதரமான இயNைப ெகாmடe எ*பe அவ4B3IெதouI, ம2KI அe த*ைன Uைரவாக 
மா2jBெகா>Qறe. ¶அதனாN 5Tதைன, சB) ம2KI ெத@வாக ெதouI ெபா4Zக> ஒ*K தா* 
எ*KI, ஞாேனாதயI ெபறாதவ0களாN தா* அைத ெவnேவறாக பா0Bக8ப[Qறe எ*Qற ஒ4 
ேகாZபாZைட நாI ெப2K>ேளாI. அதனாN ெவ@8ப[(த8பZட உ4வ()* எTத ப3)ைய ப2j 
5T)B3Iேபாe உடனLயாக, அTத உ4வI ெவ@8படாத aைலMN மன)N இ4B3I 
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��Bகமான பரெவ@B3 சாZ5ைய ேநரLயாக அைழ(e ெசNQேறாI எ*பைத ஏ2KBெகா>ள 
ேவm[I. �ல பoணாமI, வLவI ம2KI அட0() இNலாதவ2ைற, “ெவ@8படாத" எ*ற 
வா0(ைதM* cலI 3j8yட8பZ[>ளe. அதனாN ஒ4 �ல ெபா4> 5Tதைனயாக 
இNைலெய*றாN, அைத எ8பL ஒ4 5Tதைனயாக மா2ற:LuI?  உ4வ()* உZXற ம2KI 
ெவ@8Xற ெவ@8பா[க>, எh3I பரlI ஆ2றைல அடBQயe எ*KI, அைன(e வLவI ம2KI 
5TதைனM* அL8பைட எ*KI, மன)* :BQய ெபா4> எ*KI நமB3 5Tதைன ம2KI சB) 
ப2jய இ*ெனா4 கmேணாZட(ைத வழh3Qறe. இe எTத இட()N {Bக8ப[Qறேதா, அhேக 
உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI வLவI அNலe 5Tதைன இ4Bகாe. yரபzச()* எh3I பரlI 
க)oயBக சB)M* இTத இயNைப, மiதi* சாZ5 ெகாmL4BQறe. இe உ4வI ம2KI 
உ4வம2ற aைலM* காZ5B3 இைடேய பாலமாக இ4Te ேவK பல பmXகைளuI ெகாm[ 
இ48பதாN, “இTத இயNைப" எ*K 3j8yZL4Bேக*. ¶5TதைனMN பல aைலக> இ4BQறe, 
ம2KI அவ2jN நாI அைழB3I 5Tதைன ெசயN:ைற =கlI ெத@வனதாக Uளh3Qறe. 
அTதரேலாக()N இ4B3I ஊB3UB3I 5Tதைன aைல, =கlI Xiதமான aைலMN 
இ48பதாN, அ)க aரTதரமாக இ4Te, ெவ@8Xற 5Tதைனக> அைன(eB3I :*பாக 
ேதா*KQறe. ஒ4:க.5Tதைன ம2KI )யான()N :tைம ெப2K, நாI அLBகL )யானI 
ெச$ய ெதாடh3I வைர, நமB3 இைத8ப2j ெதoயாமN இ4BQறe. ஆனாN இ*GI ஒ4 
5Tதைன ப3) இ4BQறe, ம2KI இைத மன)* ஐTதாவe பoணாமI cலI பா0Bக :LuI, 
ம2KI இhேக உZXற பரெவ@ ம2KI கால()N இ4Te உ4வ()* அைன(e 
ெவ@8பா[கைளuI காmQேறாI. நாI ஒ4 ெபா4> எ[(eBெகாm[, அத* எ)0கால ம2KI 
கடTதகால ெவ@8பாZLN இ4B3I ஒ4 மா2ற(ைத X)தாக,  ஒ*jN இ4Te இ*ெனா*K ச2K 
மாKபZடதாக, ஒ4 )ைர8பட()* தi8பZட சZடகhகைள ேபா*K பா0BகலாI. yரபzச(e  
ெவ@8பா[க@* அைன(e கZடhக> ம2KI அத* பNேவK ம2KI மாKபZட உ4வhக> 
அைன(eI வாdBைகM* =க8ெபoய வZட()N இ4BQறe எ*ற உmைமைய அGபU(e, 
அத* \e நIyBைக yறBகேவm[I. காலI ம2KI பரெவ@MN நமe சாZ5 b2j4B3I இடேம,  
உ4வ()* ஆBகN, பாeகா(தN ம2KI அg(த^* இTத 7ழ25MN ஒ4 சZடக(ைத மZ[I 
பா0B3IபLயாக நIைம ெபா4() ைவ()4BQறe எ*KI, அe \m[I அேத உ4வ(ைத 
உ4வாB3வத23 வgவ3BQறe எ*ற :LlB3 வரலாI. ¶rZ7ம ஞாi காலI ம2KI பரெவ@MN 
தனe இட(ைத அjTeBெகாmடeI, இTத வாdBைகM* வZட()N தனe U48ப()23 ஏ2ப 
பயணI ெச$யலாI, ம2KI UoவாBகI ெபKI ெதாடBக கால()N :*X ந*றாக ெச$த 
சாதனாBக> மZ[ேம அவரe கZ[8பாடாக Uளh3Qறe. § 
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சாaU 

இத23 :*பாக உhகqB3 தர8பZட ஒ4 சாதனாUN, ஒ4 மலo* \e கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(), சாZ5ைய உK)யாக தBக ைவ(eBெகாm[ ம2KI உhக> மன)N ம2KI 
உhக> உட_B3 ெவ@8XறமாகlI அTத மல0 மZ[ேம இ4B3Iேபாe, அTத மலைர �0Te 
கவi(e ஆ$l ெச$uI ெசயN:ைறuட* ெதாடhQயe. அTத 3j8yZட உ4வ()* 
ெவ@8பா[க@N இ4B3I அைன(e கZடhக> ெதாட0பான தகவN ஒ4 இய_ண0l 7ட0 
cலமாக QைடBQறe. )யான ெசயN:ைறகைள ெதாடh3பவ0கqB3 இTத இய_ண0l 7ட0 
ேதா*KQறe. அத* yற3, இTத ெசயN:ைறM* ேவக(ைத 3ைற(e தBகைவ(eB 
ெகா>ளலாI. நாI இTத ெசயN:ைறMN அ)கமாக க2பைன ெச$ய :Lயாe, ஏென*றாN காலI 
ம2KI பரெவ@M* ஒ4 3j8yZட இட()N ெபா4T)Bெகா>வதாN மZ[ேம, அe ெதாட0பான 
எ)0காலI ம2KI கடTதகால(ைத ப2j ஆdTe 5T)Bக :LuI. ¶மன)* ெவ@8Xற()N 
வாdவதாN, 5Tதைன எ8ேபாeI மாjBெகாm[ இ48பதாக நமB3 ேதா*KQறe. X)ய 
க4(eBக> பைழய க4(eBகqB3 வg U[வைத8 ேபால, மரXக> ம2KI வாdBைகM* 
அைம8XBக> வg U[Q*றன. உ>ள()N இ4Te பா0B3Iேபாe, ஒ4 இரMN பயண()*ேபாe 
நIைம கடTe ெசN_I Qராம8XறI, Uலh3க>, மBக> ம2KI கZLடhகைள ேபா*K எNலாI 
மாjBெகாm[ இ48பதாக ேதா*KQறe, ஆனாN பரெவ@ வgயாக {hக> தா* பயணI 
ெச$eBெகாm[ இ4BQ�0க>. அதனாN அைவ அைன(eI உhக> மன)23> aகdQறe. 
{hக> உZXற பரெவ@MN, உhகளe சாதனாU* இயNX ம2KI உhகளe இயNபான உண0.5 
ேவக(ைத ெபாK(e Uைரவாக அNலe ெமeவாக பயணI ெச$யலாI. இTத கmேணாZட()N 
உK)யாக இ48பத* cலI, அ)கI ஞாேனாதயI ெபKI பாைதMN Uைரவாக :*ேனற :LuI. 
5Tதைனக> ம2KI உ4வhக> எ8ேபாeI மாjBெகாm[ இ4B3I எ*Qற கmேணாZட(eட* 
இ4TதாN ஒ4 Uoவான, yராண சB)M* மன)N இ4B3I ெபா4Zக@* ெதாட0Te 
மாjBெகாm[ இ4B3I �Zடைம8பாN பா)Bக8பZட(ைத ேபா*K, சாZ5 தானாகேவ ஒ4 
3KQய 7யaைனUN 5BQBெகா>Qறe. இe உZXறமாக ெசN_I பாைதMN Ug8Xண0l 
ெபறாதவ0களe அGபவI எ*பதாN, {hக> இைத a.சயமாக அG8yU(e இ48�0க>. ¶எNலா 
உ4வ()_I ஊ[4U எh3I பரlI இ4B3I சB)ைய காmபத23 நாI Uைழய ேவm[I. இTத 
கmேணாZட(ைத ெபKவத23, நாI அத* \e ஏj ெசNல:Lயாe எ*பதாN, நாI ஒ4 5Tதைன 
அNலe படhக@* ெதாட0.5MN aைலயாக இ4BகேவmLய அவ5யI இNைல. நாI மன)* 
சார()23> ஆழமாக ெசNலேவm[I ம2KI எh3I Uயாy(e இ4B3I சB)ைய இய_ண0l 
cலI XoTeBெகா>ள ேவm[I. நாI அTத aைலMN இ4Te Xiதமாக, தைடMNலாத 
சாZ5uட* ெவ@ேய வ4QேறாI, ம2KI நாI “எனe உM0" எ*KI ெசாN_I, மனeB3 
பo.சயமான ப3)க> வgயாக ெச*K, ப2j*j கவனI ெச_(த :LQறe, ம2KI நமe 
பா0ைவB3 :*பாக மன)* X)ய ப>ளhக> Ug8பைடuI ேபாe, நாI பா0(த காZ5யாN தைட 
அNலe UரB) ஏ2படாமN, அத23>ேள ெச*K ெவ@ேய வ4QேறாI. § 
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iலHக(  

5லசமயhக@N {hக> 5T)B3I 5Tதைனக> உhகqைடயதாக இ4Bகாe. இ*ெனா4வ0 
Ug8Xட* இ4B3I ஒ4 மன)* ப3)B3> உhகளe சாZ5 கவனB3ைறவாN ஈ0Bக8பZ[ 
இ4BகலாI. அதனாN உhகqB3 ெதoயாமN, ம2றவ0களe 5Tதைனைய உhகqைடயதாக 
பL(eBெகாm[ இ48�0க>, ம2KI அe உhகqB3 ஏ2Xைடயதாக இNலாமN இ4BகலாI, 
ம2KI அதனாN {hக> அ)48) அைடயலாI. தனe 3jBேகா> பாைதMN இ4B3I Uைழபவ0 
yo(e8பா0(e XoTeBெகா>வத23 ெத@வான Uேவக(ைத எ8ேபாeI பய*ப[(த ேவm[I. 
இe கLனமாக இ4Tதா_I, உhகqைடய மன)N ேதா*KI 5Tதைனக> உhகqைடயதா 
எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, அதiடI எ8ேபாeI ேக>U ேகZகேவm[I. ¶உhகளe 
எmணhகைள ம2றவ0களe எmணhக@N இ4Te yo(e XoTeBெகா>வத23, {hக> 
y*வ4I அjlைரைய y*ப2றலாI. இைத aைன(eBெகாmேட உhக> மன)டI இTத 
ேக>Uைய ேகZடeI, அTத 5Tதைனக> உhகqைடயதாக இ4TதாN, இTத ேக>Uக> த;Tத 
yற3I, {hக> ெதாட0Te ஒேர மா)oயாக 5T)(eBெகாm[ இ48�0க>. ஆனாN அைவ 
ம2றவ0கqைடயதாக இ4TதாN, சாZ5 அ)0TeBெகாm[ இ4B3I மன)* ப3)MN இ4Te 
அைத {BQ U[Q�0க>. அத* yற3 ேக>Uக> த;Tத yற3, {hக> 5TதைனM* ேபாBைக 
மறTe உhகளe ெசாTத 5TதைனMN cd3Q�0க>. காைலMN எtTதeI கனlக> aைனUN 
இ4Te மைறவைத ேபால, அவ0களe 5TதைனகqI உhக> aைனUN இ4Te Uல3Qறe. 
¶நா* த2ேபாe 3j8yZடைத ேபால, {hக> )ன:I உhக@டI ஒnெவா4 a=ட:I இnவாK 
ேக>U ேகZகேவm[I எ*K நா* 3j8yடUNைல. ெப4Iபாலான சமயhக@N, நமB3 
yL(தமானவ0க> ம2KI நmப0க> ம2KI உறUன0க@* eைணuட*, அவ0க> இ4B3I 
மன)* ப3)கqB3 கவன(ைத )ைச)48ப U4IXQேறாI ம2KI அவ0கqI  {hக> இ4B3I 
ப3)B3 வர U4IXவா0க>. அnவ8ேபாe உ>qண0l சா0Tத ெவKBக(தBக 5Tதைனக>, 
அ)_I 3j8பாக பா^யN சா0Tத 5Tதைனக>, உhகளe சாதனாU23 எ)ராக ெசயNபடB�[I. 
அ(தைகய rழ^N, உhக> \e கLTeB ெகா>ளாமN, அTத க2பைனக> உhகqைடயதா எ*K 
உhக@டI ேக>UBேகqhக>. அ)கI உண0.5வச8ப[I நப0, தனB3 ெதoயாமN 5ல 
சமயhக@N, வதT)களாN பரlI அ.சI ம2KI ேத5ய ம2KI உலகளாUய ேபoடo* அ.ச(தாN 
பா)Bக8படlI வா$8X>ளe. அைத8ேபாலேவ, நா:I இத* \e கவனமாக இ4Bகேவm[I. 
¶இலhைகMN ஒ4 எ@ைமயான மm 3LைசMN, வணhக(தBக மா0Bகm[<வா= எ*Qற ஒ4 
ைசவ(eறU இ4BQறா0. அவ0 அ)க வயதானவ0, ம2KI பல வ4டhகqB3 ஞான34 



ேயாக<வா=MடI ஒ4 ~டராக இ4Tதவ0. உmைமைய ெசாNல ேவm[I எ*றாN, அவ0 உ)4I 
ஒnெவா4 ெபா*ெமாguI அவரe 34 தTத  ேபாதைனக@N ஒ*றாக இ4B3I. ஒ4 நா> ம)யI, 
அவ0 தனe 3LைசMN, )யான()* ேபாe 5Tதைனைய எ)0ெகா>வத23, ேயாக<வா= தTத 
அ�3:ைறைய Uவo(தா0.  “ ‘ஆ*மாU* cலI ஆ(ம ஞான(ைத ெபKhக>. {hக> இTத 
X(தகI, அTத X(தகI ம2KI அைன(e X(தகhகைளuI பLBக U4IXQ�0க>. எNைலய2ற 
தகவைல ெகாmட X(தகI இhேக இ4BQறe (தனe ெநzைச காmyBQறா0). {hக> உhகளe 
ெசாTத X(தக(ைத :த^N )றTe பLBக ேவm[I.’ேம_I அவ0  ‘{hக> )யானI 
ெச$uIேபாe, உhக> மனைத கவiuhக>. மனI இhேக அhேக எ*K 3)(eBெகாm[ 
இ4BQறe. ஒ*K, இர*[, c*K,... wK எ*K 5ல  ெநாLMN உhக> மனI wK இடhகqB3 
ெசNQறe. அe அ8பLேய இயhகZ[I. {hக> கவனமாக கmகா;BகlI ெச$uhக>. இTத 
மனI அh3I இh3மாக ஓ[Qறe.  ஆனாN ஒ4 ெநாLuI ஆ*மாைவ மறBகேவmடாI. அe எTத 
இட()23I ெசNலZ[I, ஆனாN அe wK இடhகqB3 ெசNQறe எ*றாN, {hக> அைத wK 
இடhகqB3 y* ெதாடரேவm[I. {hக> அ)N ஒ*ைறuI தவற UடB�டாe. {hக> அைத 
y*ெதாட0Te, அவ* இhேக ெசNQறe ம2KI த2ேபாe இhேக ெசNQறe எ*K 
3j(eBெகா>ள ேவm[I. {hக> அ)N ஒ*ைறuI தவற UடB�டாe’ எ*K இTத உ>ள()* 
X(தக(ைத எnவாK )றTe பLBகேவm[I எ*K ச234 ேயாக<வா= எனB3 பoTeைர 
ெச$தா0. ேம_I அவ0 ‘=கlI கவனமாக கmகா;(e, உ>ள()N இ4Te Uஷயhகைள 
QரQ(eBெகா>ள க2KBெகா>qhக>. அTத தகவNக> அ)க  ம)8X=Bகைவ. அவ2ைற 
உhகளாN ம)8yட:Lயாe. ஆ*மாU* cலI ஆ(ம ஞான(ைத ெபKhக> ம2KI இTத 
உ>ள()* X(தக(ைத )றTe பLuhக>. {hக> ஏ* உhக> X(தக(ைத )றBகUNைல? 
{hக> அைத ஏ* பய*ப[(தUNைல?  {hக> ஏ* உhக> X(தக(ைத )றBகUNைல? நா* 
பoTeைரB3I பாைத எ@ைமயாக இ4BQறe அNலவா!’ எ*K ேயாக<வா= �jனா0” எ*K 
மா0Bகm[<வா= �jனா0. § 

ெவ(P/Sழைம  

பாட+ 208 

கgகா�#பவராக  

இ,-த=  

rZ7ம ஞாiM* கmேணாZட()N, அவ0 ஒ4 கmகா;8பாள0 எ*பைத நாI 
ெதoTeBெகா>QேறாI. ம2KI கmணாL தா* yர)ப^B3I aற(தாN aறமா2றI ெபறாமN 
இ48பைத ேபால, rZ7ம ஞாiuI தனe :taைறவான aைலMN இ4BQறா0. 
கmகா;8பாளராக உhகளe :taைறவான aைலuI, உhகளe உ>ள()23> இ4BQறe. 
அ[(த :ைற {hக> )யானI ெச$uI ேபாe, எனe 34 நI எNேலா4B3I வழhQய அjlைரைய 
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y*ப2j, உhக> 5Tதைனகைள கmகா;uhக>. தனe :taைறவான aைலMN தனe 
உ4வ(ைத தBகைவ(eBெகா>qI, aைலயான சாZ5யாக இ4hக>. உhக> மனI 5T)8பைத 
மZ[I {hக> கmகா;Bக ேவm[I. அ8ேபாe தா* {hக> உZXற உM0சB)MN இ4B3I 
உhகளe :taைறவான aைலைய அGபUBQ�0க>. ஞாi ம2KI X)ய மாணவGB3 இ4B3I 
ஒேர U()யாசI எ*னெவ*றாN, ஞாi அhேக {mடேநரI கmகா;8பாளராக இ48பா0, 
அேதசமய()N ஒ4 X)ய மாணவ* இTத அGபவ(ைத அnவ8ேபாe 3KQய காலேம ெபKQறா0. 
¶இe உhக> சாதனாU* =3)யாN UைளQறe, ம2KI கmகா;8பாளராக ஒ4 X)ய 
ெசயN)Zட()N aைலBெகாmடeI, ஒ4 X)ய ெதாடBகI ஆரIபமாQறe. இTத {L(த 
aைலைய =கlI Uைரவாக அைடவத23, {hக> aைறய :*ேன2பா[கைள ேம2ெகா>ளலாI. 
{hக> கவனI ெச_(), ெவ@8பைடயாக y*ப2Kவத23 5ல ெச$யேவmLயைவ ம2KI 
ெச$யB�டாதைவ இ4BQ*றன. {hக> 7வாச(ைத உ>@t(e ெவ@ேயU[I ேநர(ைத 
சம*ப[(ehக>, ம2KI அe அைம)யைடTe இணBகI ெபKI ேபாe, உhக> உட^N 
இ4B3I ஆனTத(ைத உண4hக>. ஒ4 ெநாLB3I பா^யN சா0Tத க2பைனMN ஈ[ப[வத23 
அGம) வழhகா&0க>. aல()23 ேமேல வள4I சா(bக உணlகqட* உhகளe ஆகார(ைத ~0 
ெச$uhக>. உhகqட* அNலe ம2றவ0கqட* வாB3வாத()N ஈ[படா&0க>. ¶மனI ம2KI 
அLமன)N அ)கI ேச0BகாமN இ48பத* cலI, அவ2jN இ4B3I கச[கைள {B3I அL8பைட 
r()ரமாக, இTத நா*3 பoTeைரக> Uளh3Q*றன. Uைழபவ0 காைலMN )யானI ெச$e, 
ம)யI வாB3வாத()N ஈ[பZ[ ம2KI �Bக()23 :*X அNலe ேவK எதாவe ஒ4 சமய()N 
பா^யN சா0Tத க2பைனMN ஈ[ப[வதாN, a.சயமாக பல*க@* b0யI 3ைறQ*றன. அத* 
yற3 அவரe ேயாக()னாN உ4வான ஒtBகI அவரe க2பைனக> ம2KI அத* Uைளlக>, 
ம2KI வாB3வாத(தாN ஏ2ப[I உ2சாக(ைத வ_8ப[(eQறe. அதனாN இTத இரm[ 
=க8ெபoய தைடகைள பாைதMN இ4Te தU0B3I ேபாe, பாைத ெத@வாQறe, சாதனாைவ 
எ@தாக ைகயாள :LTe, பல*க> ெதாட0Te அ)கoBQறe. ¶உhகளe பM25M* 
ெதாடBக()N, 5TதைனM* இயNXB3 ப)லாக சாZ5M* இயNைப XoTeBெகா>ள 
ேம2ெகா>qI :ய25MN, {hக> பல வ4டhகளாக 5T)(eBெகாm[ இ4Tத பல 
Uஷயhகைள காண(ெதாடh3I ேபாe, உhகைள ம2KI ம2றவ0கைள aT)8பைத தU0Bக 
ேவm[I, ம2KI சாZ5ைய உmைமMN ப2j*j இ4Bக ெச$வத23 :*பாக, இைத 
)48)கரமாக XoTeBெகா>ள ேவm[I. உhகளe 5Tதைனக@N பல, த2ேபாe உhகqB3 
ஆ0வI ஏ2பZ[ ஏ2KBெகாm[>ள X)ய ெகா>ைக ம2KI கmேணாZடeB3 ஏ2Xைடயதாக 
இNலாம_I, அ)N 5ல 5Tதைனக> ம2KI அ�3:ைறகைள {hக> ெவK(தா_I, உhகளe 
ெசாTத 5Tதைனகைள பா0Bக ெதாடhQயeI, அத* \e உhகqB3 இ4B3I ப2K 
உmைமMN 3ைறQறe. அதனாN {hக> கா�I உhகளe 5Tதைனக> ம2KI மன)N இ4B3I 
பழBக மா)oகqB3, உhகைள aT)(e yர.சைனைய ெபoe ப[(தேவmடாI. இe உhகளe 
நரIX மmடல()N பதZட(ைத ஏ2ப[(), {hக> பM25 ெச$eெகாm[ இ4BகB�Lய 
yராணாயாம()23 எ)ராக ெசயNபZ[, அத* பல*கைள aK()U[Qறe. அத23 ப)லாக, இTத 
ெதாடBக aைலMN கmகா;8பாளராக உhகைள அjU(eBெகாm[, நா* த2ேபாe 



3j8yZட ெச$யB�டாத இரmைட y*ப2Khக>. உ>ள()N அழகான த(eவ ஞானI சா0Tத 
5Tதைனக> ம2KI Xiதமான உண0lக> aரIy,  வாB3வாதI ம2KI உ>qண0l க2பைனயாN 
பய*ப[(த8பZட காலேநர()* இட(ைத yL(eBெகா>Qறe. § 
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:^8 எ*K நா* அைழB3I, மன)* த(eவ ஞானI-இைறMயN கmேணாZட()N, 5Tதைனக> 
ஒ4 இட()N இ4Te இ*ெனா*KB3 ெசNவைத நாI காmQேறாI. ஒ4 கmேணாZட()N 
இ4Te பா0B3Iேபாe, அைவ இைத(தா* ெச$வதாக ேதா*KQறe. அைவ ஒ4 மiதiN 
இ4Te இ*ெனா4வ4B3 மZ[I ெசNவ)Nைல, ஆனாN எ8ேபாeI நமe சாZ5 அவ2Kட* 
பயணI ெச$யேவm[I எ*K ேகாoBெகாm[I கZடைளMZ[Bெகாm[I, நமe கm�B3 
:*பாக Uைரவாக கடTe ெசNQ*றன. இTத 5Tதைனகைள கZ[8ப[(eI :ய25M* cலI 
மனைத அைம)8ப[(eI க[ைமயான ப;ைய நாI எ)0ெகா>ள ேவmLM4BQறe. 
ெதாட0.5யாக பல*கைள த4I 7வாசB கZ[8பா[ ம2KI இத23 :*பாக ேத0.5 ெப2ற 
பNேவK வLவhக> cலமாக, நமe சாதனாUN aைல(e இ4B3Iேபாe, 5Tதைன உலகI 
aைலயாக இ4BQறe எ*KI, சாZ5 தா* ஒ4 5TதைனMN இ4Te இ*ெனா*KB3 ெசNQறe 
எ*KI, தா* பா08பைத ��Bகமாக ஆ$l ெச$e ப)l ெச$Qறe எ*Qற, �=8 எ*Qற rZ7ம 
ஞான கmேணாZடI, �ல அNலe உண0l8|0வமான எt.5க> ம2KI மாKபZட அjlண0l 
5Tதைனக> cலமாக பா)8பைடயாமN, Uைரவாக சாZ5ைய நமe உ>ள()* ஆழ()N 
ைவBQறe. நா* :*ன0 3j8yZடைத ேபால, இTத கmேணாZட(ைத சாதனா ெச$வத* cலI, 
நாL அைடயேவm[I. ¶மன)* உZXற ஆழ()N ஓoட()N இ4TeBெகாm[, அTத இட()N 
இ4BQேறாI எ*ப)N :tைமயான Ug8Xட* இ48பேதா[, உhகைள ப2jய aகdlக@* \e 
Ug8Xட* இ4B3I aைலைய {hக> அைடயேவm[I ம2KI உhக> வாdBைக :tவeI அைத 
பராமoBக ேவm[I. கmகா;8பாளராக இ48பதாN, அjயாைம அக*K, உண0.5 
அைம)8ெப2K, உ2சாக()N இ4B3I �)ேயாZட(ைத த;BQறe. கmகா;8பாளராக 
இ48பதாN, வாdBைக ப2jய \>பா0ைவ eN^யமாக இ4BQறe, ம2KI உZXற(eB3I 
ெவ@8Xற(eB3I இைடேய ஒ4 சமaைல பராமoBக8ப[Qறe. ¶இTத பM25ைய 
ேம2ெகா>qIேபாe, வாdBைகM*  உmைமகளாக ேதா*jய உhகளe நIyBைகMN இ4Te, 
:2j_I மாKபZட உண0ைவ ெபறB�[I. ெதாடBக()N ஏ2ப[I அ)48), உ>ள()N 
ேதட(ெதாடh3வைத கZடாய8ப[(eQறe எ*பைத எ8ேபாeI aைனUN ைவ()4Bக ேவm[I. 
உhக> மனI 5T)8பைத ம2KI அGபவhக> ஏ2ப[வைத, உM0சB)M* ஆழமான ம2KI 
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உZXற aைல கmகா;8பைத, உண0lட* இTத அ)48) தா* :த^N அh�காரI வழhQயe. 
ஆனாN இTத aைலைய ஒ4 :ைற அைடTத yற3, அைத பராமo8பe 7லப=Nைல. நIyBைகைய 
ெபKவத23I, )னசo 5Tதைன ெசயN:ைறக@* ெவ@8Xற உலகhக@N X)ய பழBக 
:ைறகைள ஏ2KBெகா>வத23I பM25 ேதைவ8ப[Qறe. ைமய()N இ4B3I இட()N இ4Te 
ெதாட0Te சாZ5ைய இt(e, மனைத பா0Bக ைவ8பேத பM25 ஆ3I. இTத பM25ைய 
அnவ8ேபாe ெச$e வ4வதாN மZ[ேம, ெவ2j நIைம வTதைடTe aைல(e a2Qறe. ¶உhக> 
மனI 5T)8பைத, உhக> உண0.5க@* ெவ@8பா[கைள, உhக> உடN இயh3வைத 
எ8ேபாeேம பா0(e அGபU(தe இNைல எ*றாN, உ>ள()* ஆழ()N இ4B3I ஒ4 ைமய 
இட()23> :LUNலாத aரTதர(ைத  ப2j 5T)8பe உhகqB3 கLனமாக இ4B3I. ¶நமe 
இTத பM25ைய, உட_ட* ெதாடhகலாI. ைகக> ேவைல ெச$வைத கmக> பா0BQ*றன, 
ம2KI இைத ெச$uIேபாe, நாI ைககைள ப2j 5T)BகலாI. இ*GI ஒ4 பL ேமேல ெச*K, 
கmகைள ப2j 5T)(e, பா0ைவM* இயBக:ைறைய ப2j உ>ேநாBQ கmகா;BகலாI. 
பா0ைவM* இTத இயBக:ைற, கmக>, ைககைள பா0B3I கmக> ம2KI  ைகக>, கmக> 
ம2KI பா0ைவ ப2jய 5Tதைனகைள “{hக>" கmகா;(eBெகாm[ இ4BQ�0க>. அTத 
“{hக>" தா* கmகா;8பாள0, சா*றாள0 ம2KI இTத aைலMN தா* rZ7ம ஞாi 
உண0l8|0வமான Ug8Xட* இ4BQறா0. இTத எ@ைமயான பM25ைய ேம2ெகா>வத* cலI, 
3KQய கால()23 இTத aைலMN Ug8Xட* இ4Bக :LQறe, ம2KI இ)N இ4B3I 
க4(ைத XoTeBெகாmடlட* ெவ2j உK)யாQறe. § 
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மன)* ஒ4 ைமய()N இ4Te, சாZ5ைய உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI ஒேர சமய()N தBக 
ைவ(eBெகா>வத* cலமாக rZ7ம ஞானI சா0Tததாகேவா, கLனமாகேவா அNலe உ>ேநாBQ 
நட8பத2ேகா எelI இNைல எ*KI, அe 7யaைனைவ அத* இயNபான aைலMN \m[I 
Ug8பைடய மZ[ேம ெச$Qறe எ*பைத நாI ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. யா4I இnவாK 
5T)8பத23 பழBக8படUNைல எ*பதாN, இe கLனமாக ேதா*KQறe. ஆனாN 5jய 
3ழTைதக>, இTத :ைறMN 5T)8பத23 பழQM48பதாN, அe அவ0கqB3 இயNபாக 
வ4Qறe. ¶உhக> கmகைள )றTe அைம)யாக உZகா0TeBெகாm[, 3j8பாக எைத8ப2juI 
5T)BகாமN, உhகைள 72j இ48பைத மZ[I பா0(eBெகாm[, எ8ேபாeI உ>ள()N 
ெவKைமuI, ஆனாN உhகqB3 :*பாக, உhகqB3 இட8Xறமாக, உhகqB3 வல8Xறமாக, 
உhகqB3 ேமேல, உhகqB3 �ேழ இ48பைத பா0(e ம2KI ஒnெவா4 ெபா4qI எ*ன 
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எ*பைத அjTe, ஆனாN எTத ெபா4> அNலe ெபா4Zக@* ெதா38ைப ப2j 5T)BகாமN 
இ48பைத ேபா*K, மனI 5T)8பைத கmகா;B3I ஆரIப aைலகைள நா* UவoBQேற*. 
{hக> கmகளாN பா0(eBெகாm[ இ4BQ�0க>; அTத இரm[ கmக> y*னாN இ48பe ஒ4 
கmகா;8பாள0. மனI XலனாN உண4I ெபா4ZகqI 5Tதைனகைள ேபா*ேற இ4BQ*றன. 
¶{hக> கmகைள cLBெகாm[ {hக> இe வைர பா0(த ெபா4Zகைள ப2j 5T)(e, அTத 
ெபா4Zக> ப2jய 5Tதைன படhகைள உ4வாB3வத* cலமாக உhகளe rழைல நகN 
ெச$uIேபாe, அTத 5Tதைனகைள உhகqB3> இ4B3I ஆழமான ப3) பா0(eBெகாm[ 
இ4BQறe. {hக> இTத பM25ைய நா> :tவeI, எTத இட()N இ4TeI ேம2ெகா>ளலாI. 
இத23 எ*K 3j8yZட )றைம அNலe பM25 ேதைவMNைல. இைத எTத ேநர()_I 
ெச$யலாI. {hக> சாZ5, 7யaைனl ம2KI 5TதைனM* இயNபான ெசயN:ைறகைள ப2j 
Ug8Xண0ைவ மZ[ேம ெபKQ�0க> ம2KI இைவ இeநா>வைர உhகளe )னசo வாdBைகM* 
ஒ4 அhகமாக UளhQu>ளe. ¶த2ேபாe UவoBக8பZட :ைறைய பய*ப[(), {hக> 
கmகா;8பாளராக பM25 ேம2ெகாm[, ெவ2j ெபற ெதாடhQயeI, இTத பM25 
காலhகqB3 இைடேய, ெவ@8Xற மன)N உ4வான ஈ[பாZ[ அளU* \e உண0தN ஏ2ப[()ய 
தாBக(ைத உடனLயாக ெபKb0க>. {hக> இைத ெதாட0Te, அ)கமான ேநரI, அLBகL பM25 
ேம2ெகா>qI ேபாe, உhகளe )னசo வாdBைகM* ம()MN, பயணI ெச$uIேபாe, 
மBக@டI ேப7Iேபாe, �Zடமான கைடக@N ெபா4Zகைள வாh3Iேபாe, க4(e ேவKபாZL* 
ம()M_I அNலe ஆBக8|0வமான ஓZட()* உ.ச()_I “சா*றாளo*” ேசைவைய 
ெதாட0Te பய*ப[(த ேவm[I எ*K aைனUN ைவ()48பைத ெதoTeBெகா>b0க>. இைத 
கmகா;8பாளராக இ4B3I “{hக>" இயB3b0க>, ம2KI இTத இயBகI :tைமயான ம2KI 
பலG>ள வாdBைகB3 ேதைவயான உZXற சB)ையuI அைழ(e வ4Qறe. ¶மன)* 
ெவ@8Xறhக@N :tைமயான ஈ[பாZ[ட* இ48பேத இTத w2றாmL* கலா.சார பmபாக 
இ48பதாN, இைத மன)N ைவ(eBெகாm[ உ2சாக(eட* இ4hக>. அதனாN இTத மா)oைய 
மா2Kவத23 5ல வ4டhக> ஆகலாI. உலQN yற ப3)க> எ)0 )ைசMN  cdQBெகாm[ 
இ4B3I ேபாe, சாZ5 வழBகமாக ெசயNப[I இட()*  உ.ச()23 அG8Xவe 7லபI இNைல. 
இTத பM25ைய {hக> ஆரIப கால()N ெதாட0Te ேம2ெகாm[, )ன:I ஒ4 5ல a=டhக> 
மனI 5T)8பைதuI அNலe கmக> பா08பைதuI கmகா;8ப)N ெவ2j ெப2றாN 
ேபாeமானதாக இ4B3I. ¶இTத X(தக()N சாதனாUN UவoBக8பZ[>ள ம2ற பM25கைள 
ெதாட0Te ேம2ெகாm[ வTதாN, அைவ இTத )றைமைய வ_8ப[(eQறe ம2KI உZXறI 
ம2KI ெவ@8Xற(eB3 இைடேய சமaைலைய பராமo8பத23 உhக> )றைமைய அ)கoBQறe. 
உK)யான சாZ5 ம2KI மாjBெகாm[ இ4B3I 5TதைனB3 இைடேயயான இTத ��Bகமான 
ஆ$UN, ெவ2jயாN அ)க உ2சாக8படாம_I அNலe ேதாNUயாN ேசா0வைடயமா_I, 
ெமeவான ம2KI 5லசமயhக@N கLனமான அ�3:ைறயாN மZ[ேம ெதாடர :LuI. § 
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இ*K ஒ4 கmணாL :*பாக, :LTதாN ஒ4 :t {ள கmணாLMN உhக> �ல உடைல 
பா0(e, உhகqட* அj:கமாQB ெகா>qhக>. “நா* எனe �ல உடN இNைல. நா* எனe 
�ல உடைல காZL_I 5றTதவ*,” எ*K உரBக ெசாN^Bெகா>qhக>. இTத இ4 
5Tதைனகqட* கmணாLைய ெந4h3Iேபாe, இe உmைம எ*பe உhகqB3 உடனLயாக 
ெதoய வ4I. அத* yற3, “நா* எனe �ல உடN இNைல. நா* எனe �ல உடைல காZL_I 
5றTதவ*,” எ*K {hக> ெசாNவைத ேகqhக>. �ல உடN எ*பe உhகளe உயoய சB), 
தா* ெசயNப[வத23 பய*ப[(eI வாகனhக@N ஒ*றா3I. {hக> அைத காZL_I எnவளl 
5றTதவ* எ*பைத ெதoTeBெகா>வத23, உhகளe உண0l>ள கZ[8பாZ[B3>, அTத 
பNேவK வாகனhகைள ெகாm[ வரேவm[I. இe XoTeண0l சB)M* cலI :த^N 
ெசயNப[(த8ப[Qறe, ம2KI அe  மன)* உலQN இ4B3I கZ[8பாZL* பய*பாZLN 7மா0 
ஐIபe சதbதI அhகI வQBQறe. ¶ெப4Iபாலான சமயhக@N பாரIபoய=Bக ேயாக பாைதMN 
ெசNல UைழuI X)யவ0க>, எ*ைன நாL வ4Iேபாe, “நா* இTத உடN ம2KI அ)N இ4B3I 
ஆைசகளாN அவ)8ப[Qேற*. நா* இTத வாdBைகைய eறTe, ஆ*\க வாdBைகMN 
:tைமயாக ஈ[பட U4IXQேற*.” இ(தைகய &0மான()N எTத தவKI இNைல, ஆனாN இத* 
cலI Uைழபவ0 உmைமMN எ*ன ெசாNல U4IXQறா0 எ*றாN, “எனe உடைல எ*னாN 
கZ[8ப[(த :LயUNைல. எ*னாN அைதuI எனe உண0l8|0வமான �m[தNகைளuI 
XoTeBெகா>ள :LயUNைல. அைவ எ*ைன கZ[8ப[(eQ*றன, ம2KI அவ2j* எmண()N 
இ4Te எ*னாN த8yBக :LயUNைல.” ¶{hக> உhக> �ல உட^* \e அ)கமாக ெவK8X 
அNலe ேநச(eட* இ4TதாN, உhகளாN சாதனா அNலe உhகளe சமய ஈ[பாZLN :*ேனற 
:Lயாe. ஆனாN, 5Tதைன சB)க@* ஓZட()* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI பM25M* 
cலI, ம2KI உhக@* மேனாபல(ைத 5T)(e பய*ப[(eI ேபாe, உhகqB3> 
அjெவt.5, ஆழமான XoTeண0U* சB) UoவாBகI ெப2K, 5ல சமயhக@N அ)க 
ெகாTத@8Xட* இ4B3I காTத ஈ08X சB)கைள கZ[8ப[(eI சB)யாக ெசயNப[Qறe. 
¶கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI ஒ4 பM25யாக, அைசயாமN உZகா0TeBெகாm[ உண0lக> 
cலI, உhக> �ல உட^N இ4B3I பNேவK அhகhகைள கm[yLuhக>. உhக> தைசக> 
அைன(ைதuI உண4hக>. உhக> உட^N இ4B3I ஒnெவா4 எ_IைபuI உண4hக>. 
உhக> மன)* கm cலமாக அைத கm[yLuhக>. ஒnெவா4 உK8ைபuI, உhக> இதய(ைத, 
உhகளe கN�ரN ேபா*றவ2ைற உண4hக>. உhகளe 72ேறாZட அைம8X, ெவ8பI, 
ஓZட(ைத உண4hக>. {hக> உட^N இ4B3I த*i.ைசயான ெசயN:ைறகைள இயB3I 
அLமன)N இ4B3I ப3)M* உண4I Xல*கைள பய*ப[(eQ�0க>. இ*ெனா4 ப3), 
மன)* த*i.ைசயான ெசயNபா[களான, பழBகhக> ேபா*றவ2ைற இயB3Qறe. உட^N 
இ4B3I பNேவK பாகhகைள உண0வத23, காTத சB)M* உண0l8|0வமான aைனைவ 
ெபKQ�0க>, ம2KI �ல உட^* \e உண0ைவ ெபKவத23 இTத சB)M* வ_வான அ)0ைவ 
பய*ப[(eQ�0க>. § 
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�ல உடN உhக> 7யaைனU* உய0aைலகைள yர)ப^BQறe எ*KI க)oயBக சB)M* 
ஓZட(ைத உmைமMN ப)l ெச$Qறe எ*KI உhகqB3 ெதouமா? ெதாடBக aைலMN 
ஆ*\க நாZட(eட* இ48பவo* �ல உடைல பா0(e, அவ0 பாைதMN எTத அளl வள0.5 
அைடTe>ளா0 எ*பைத உய0aைலகைள எZLய ேயாQகளாN ெதoTeBெகா>ள :LuI. ேம_I 
உடN �)யாகேவா அNலe உள�)யாகேவா ~0ெச$ய ேவmLய aைலMN அLமன)N \த=4B3I 
Uைத அGபவhகைள, ேயாQ தனe �0Te கவiB3I )றனாN XoTeBெகா>Qறா0.  ¶உhக> 
�ல உடN வgயாக க)oயBக சB) 7தT)ரமாக பா$Te ெசN_Iேபாe, உhக> உ>ள()N 
இ4B3I =கlI உய0வான aைலைய ெவ@8ப[(eI. காTத ஈ08X சB) ெகாTத@8yN இ4Te 
ம2KI அTத ெகாTத@8X காZ[8பZLN இ4Te அNலe இNலாமN இ4B3Iேபாe, �ல உடN 
ெப4Iபா_I �daைல 3ணhகைள yர)ப^BQறe. உhக> �ல உடN வgயாக க)oயBக சB) 
பா$Te ெசNவத23 ந*ெகாைட வழh3I கைல ம2KI யா4I உதU ேகZகாமN, {hக> 
தானாகேவ ம2றவ0கqB3 ெச$uI 5jய உதUக> =கlI 5றTத வgயாக  Uளh3Q*றன. 
இதனாN {hக> ஆBக()றைன தBக ைவ(eBெகா>Q�0க>, ம2KI ஆBக()றGட* 
இ48பதாN க)oயBக சB), ெம$zஞானI ம2KI சமய ஈ[பாZ[ட* இ48பதா3I. ந*ெகாைட 
வழh3தN, பலைன எ)0பாராமN உதU ெச$தN, yoயமான ப2j*ைம ஆQயைவ ஒ4 காTத சB) 
ெவ2jட(ைத உ4வாB3Qறe ம2KI அTத இட()23> உhகளe க)oயBக, ஆ*\க சB)க> 
ெச*K aர8XQறe. {hக> இTத பB) ம2KI க0ம ேயாகBகைலைய பM25 ெச$uIேபாe, 
உhகளe உmைமயான அIசமாக Uளh3I க)oயBக சB)க>, உhகளe �ல உட^N 
Uயாy(e, உhகளe ஒnெவா4 அIச()23I eL8Xண0l வழh3வதாN, உhகளe ெசாTதhக> 
ம2KI நmப0க> ம2KI பo.சயI இNலாதவ0கqI உhகளe UoவாBக(ைத உண0Te 
ெகா>Qறா0க>. ¶ULய2காைலMN எtT)48பத2கான ஒ4 ஐTe a=ட ெசயN:ைற இhேக 
ெகா[Bக8பZ[>ளe ம2KI இe க)oயBக சB)க> ெதாட0Te இயh3வத23 உதUகரமாக 
இ4B3I. 1) {hக> காைலMN எtTதeI, ந*றாக c.ைச உ>வாhQ, ெமeவாக ெவ@ேய 
U[hக>. “ெஜய கேணஷ! அ*ேப 5வமயI, ச()யேம பரம5வI” எ*K உரBக ெசாN_hக>. 
அத* yற3 அ()யாவ5ய உடN ஆேராBQய(ைத ெசயNபாZLN ெகாm[ வ4வத23, உ>ளhைக 
ேநரான aைலைய ெபKI அளU23 உhக> UரNகைள {ZLU[U[hக>, அத* yற3 UரNக> 
உ>ளhைகக@* :LUN ந*றாக அt(eI அளU23 அைத அt() cடlI, ம2KI அத* yற3 
UரNக> \m[I ேநராக {ZLBக8ப[I வைர, உ>ளhைகMN UரN�iகைள ேமNேநாBQ 
7ரm[hக>. இைத ஒ4 உK)யான ம2KI ~ரான அt(த(eட* பல:ைற ெதாட4hக>. இe 
அ()யாவ5ய yராண உடைலuI ��Bகமான நாLகைளuI �m[Qறe. 2) \m[I இரm[ 



ைகக@* UரNகைளuI ேநராக ெவ@ேய {ZடlI. :த^N 7m[ Uர^* �iைய உ>ளhைக 
ேநாBQ ெமeவாக மடB3hக>, ம2KI அத* y* ஒ*ற* ஒ*றாக, ஒ4 =*U5jM* 
இயBக(ைத ேபால, UரNக> அைன(eI உ>ளhைகக@* :LUN அt() \m[I இைணயான 
aைலைய ெபKI வைர ெதாட4hக>. UரNக> ேநராக {ZLBக8ப[I வைர, உ>ளhைகMN 
\m[I UரN�iகைள ேமNேநாBQ 7ரm[hக>. ஒnெவா4 Uர_I, உட^* உK8XBக@N 
ஒ*ைற a0வQB3I :BQய நரIXகqட* இைணBக8பZ[>ளe. ைகM* இயBக(ைத �mL 
U[வத* cலI, உடN :tவ)_I காTத சB)கைள உmைமMN ஒth3ப[() Ug8பைடய 
ெச$Q�0க>. 3) அ[(த உட2பM25ையuI ப[BைகMN இ4Te எtவத23 :*பாக 
ெச$யேவm[I. ைககைள கt(eB3 y*னாN yL(eBெகா>qhக> ம2KI :ழhகாNக> 
ேநராகlI காNUரNக> �ராகlI ைவ()4Te, உடைல உய0(), வலe :ழhைகைய இடe 
:ழhகாலாN ெதா[hக>. உடைல ெமeவாக மNலாTe8ப[()4B3I aைலB3  இறB3hக>, 
அத* yற3 \m[I உடைல உய0() இடe :ழhைகைய பய*ப[() வலe :ழhகாலாN 
ெதாடlI. இைத )ன:I காைல, உhக> வM2K(தைசகைள வ_8ப[(த ம2KI உ>qK8X 
நடவLBைகைய �mLU[வத23, ப)னாK அNலe இ4பe :ைற எ@தாக ெச$uI வைர பM25 
ெச$uhக>. 4) அ[(e உhக> கt(eB3 y*Xற()N ைககைள yL(eBெகாm[, தைலைய 
ஆK அNலe எZ[ அh3ளhக> உய0(), :ழhைககைள மா0ைப ேநாBQ உ>வாh3hக>. 5) 
அ[(ததாக, க�Bகாைல ந*றாக 72Khக>. இைத எZ[ அNலe ப(e :ைற ெதாட4hக>, 
அத* yற3 காNUரNகைள �dேநாBQ yL()4Tதe, \m[I a=0(ehக>, ம2KI \m[I 
�dேநாBQ ைவ()4Te a=0(ehக>. இTத பM25க> அ()யாவ5ய உடN ஆேராBQய()23 
ேதைவ8ப[I இயBக(ைத  ெசயNப[(eவ)N :BQய பh3 வQB3I. இைவ உட^N இ4B3I 
தைசக>, இர(த ஓZடI ம2KI :BQய நாL ஒZடhக@N :BQயமான ம2KI ஆேராBQயமான 
காTத சB) ம2KI yராணைன ெகாm[ வ4Qறe. இTத உட2பM25M* ெதாட0.5 :tவைதuI 
ெச$ய 7மா0 ஐTe a=டhக> ஆ3I, ம2KI அத* y*ன0 {hக> ப[BைகMN இ4Te 
உ2சாக(eட* e>@ எtTe ஒ4 க)oயBக நாைள எ)0ெகா>b0க>. இTத உட2பM25க@* 
ெதாட0.5க>, �Bக()N cலாதார()N ேச0T)4Bக வா$8X>ள rZ7ம சB)களாN 
ெநoசலைடTத, உ>qண0l காTத சB)கைள உடனLயாக உைட(e, 72ேறாZட அைம8XB3> 
ம2KI தைச கZடைம8XB3> :BQய )ரவhகைள அG8XQறe. ஒ4 <)ரமான, நNல 
சமaைலuட* இ4B3I உண0l>ள ம2KI அLமன)* 5*னமாக வ_வான, ஆேராBQயமான 
உடN Uளh3Qறe. § 
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த[-தIைம  

ஒ4 உயoய aைலMN  {hக> இ4BQ�0க> எ*பைத ெதoTeBெகாm[, உhகைள ஒ4 
க)oயBக சB)யாக அைடயாளI காmப)N <)ர(த*ைமைய அைடTதாN மZ[ேம, உhகளe 
காTத சB)uைடய �ல உட^N இ4Te உhகளe ப2ைற அக2ற :LuI. உhகளe ஆqைம 
அNலe த*:ைன8ைப உhகளe க)oயBக தi(த*ைமயாக தவறாக XoTeBெகா>ளா&0க>.  
¶ெப4Iபா_I தi(த*ைம ம2KI ஆqைம ஒேர ெபா4qைடய வா0(ைதயாக 
பய*ப[(த8ப[Q*றன, ஆனாN அe உmைம இNைல. நாI தi(த*ைமைய, பாரIபoய=Bக 
ேயாக ேபாதைனக@N க)oயBக சB)யாக, �ய ெவ>ைள ஒ@யாக, மன)N இ4B3I Xiதமான 
சB) ெபா4ளாக பா0BQேறாI. ம2KI அe aைலயாக, எ8ேபாeI த*ைன UoவாBகI 
ெச$eBெகாm[, அைம)யாக ம2KI கZ[8பாZ[ட* இ4BQறe. ஆqைம எ*K நாI க4eI 
பNேவK :கcLக> அNலe Xற(ேதா2றhக> தi(த*ைமைய cLu>ளன. வ_வாக, கoய 
aற()N ஒ4வரe :க(eட* ஒZL இ48பைத ேபால ேதா*KI Xற(ேதா2றhக> வ_வான 
ஆணவI, ெநoசலான காTத சB) ெதாட0Xைடயதாக இ4BQ*றன. அவ2ைற 3ைற8பeI அNலe 
ெவ2j ெகா>வeI, உடைல அ)கI வ4(eவதாக ம2KI =கlI கLனமாக இ4B3I. 
ெவ@8பைடயான  Xற(ேதா2றhக>, க)oயBக சB)MN இ4Te �ய ெவ>ைள ஒ@ yரகா5Bக 
அGம)BQறe. ஒ4வ0 இTத ஆqைமக@N பலவ2ைற ெகாmL4BகலாI ம2KI தiநபo* 
இனI, ெதாgN, சcக y*ன; ம2KI பNேவK சாதைனக> எ*K மனI உ4வாBQய ஆqைம 
வgயாக க)oயBக பா0ைவM* ெத@l yரகா5BQறe எ*பைத ெதாட0Te 
அh�கo(eBெகாm[, உலQN இTத ஆqைமகைள ஆBக8|0வமாக ம2KI சTேதாஷமாக 
பய*ப[(), உலQN இ4B3I ப;கைள ெச$eBெகாm[ இ4BகலாI. ¶பல0 தhகளe 
அqைமகqட* ப2Kட* இ48பதாN, அe மாKI ேபாe அவ)8ப[Qறா0க>. ஆனாN ஒ4வ0 
தனe தi(த*ைமuட* ப2Kட* இ4Bக :Lயாe. தi(த*ைம ம2KI ஆqைமB3 இைடேய 
இ4B3I U()யாசமாக, நாI மiதi* தi(த*ைமைய க)oயBக சB)யாக, ெம$zஞான 
மனமாக, aைலயாக, aரTதரமாக, ெதாட0Te UoவாBகI ெப2K உ>ள()* ஆழ()N 
பாeகா8பாக இ48பதாகlI, எ8ேபாeI மாjBெகாm[ இ4B3I ஆqைமைய உ>ளடBQய 
அவரe காTத உண0l>ள ம2KI அLமன)N இ4B3I அ)0ைவ காZL_I வ_வான அ)0lட* 
இ48பதாகlI ெசாNலாI. ஒ4 மiத* பல ஆqைமகைள ெகாm[ இ4Tதா_I, அவiட()N 
ெதாட0Te UoவாBகI ெபKI தi(த*ைம ஒ*K மZ[ேம இ4Bக :LuI எ*பe நIXI பLயாக 
இ4BQறe. அதனாN த*:ைன8X அNலe ஆqைம :கcLகைள ேபா^யானதாக ம2KI 
aரTதர=Nலாததாக, ம2KI க)oயBக தi(த*ைமைய aரTதரமாக, பாeகா8பாக, எ8ேபாeI 
UoவாBகI ெப2KBெகாmL4B3I மன)* Xiதமான க)oயBக aைலயாக அைடயாளI 
காணலாI. இTத வாரI ஆqைம ம2KI தi(த*ைம எ*Qற இரm[ வா0(ைதக> \e உZXறமாக 
கவன(ைத ஒ4:க8ப[(ehக>. இTத வாdBைகMN {hக> உ4வாBQu>ள பNேவK :கcLக> 
அNலe ஆqைமகைள அைடயாளI காmபத* cலமாக உhக> தi(த*ைமைய 
கm[yLuhக> ம2KI ஆqைம \e ஏ* ப2Kட* இ4Bக :LQறe ஆனாN தi(த*ைம \e 



ஏ* ப2Kட* இ4Bக :Lவ)Nைல எ*பைத ப2jய கm[yL8Xகைள எt)Bெகா>qhக>. 
¶{hக> நNல, ேந0மைறயான ம2KI ஆBக|0வமான அGபவhக@* ெதாட0.5ைய ெப2K 
இ48�0க>. அைவ உhகளe அLமன)* ஆழ()23 ெச*K இ4B3I. அLமனI த*ைன 
~ரைம(eB ெகாm[, வாdBைகM* \e அ)க ேந0மைறயான, ஆBக|0வமான, பலG>ள 
கmேணாZட(ைத த4Qறe. அத* காரணமாக, பல வாரhகqB3 yற3 நmப0க> உhக@டI, 
“{hக> U()யாசமாக இ4BQ�0க>. உhக> :கI yரகாசமாக இ4BQறe. உhகqB3 எZ[ 
வயe 3ைறTதe ேபால ேதா*KQறe,” எ*K ெசாNQறா0க>. இTத பாராZ[BகqI உhக> 
அLமன()23> ெசNவதாN, {hக> உhக> �ல உடைல aைன(e சTேதாஷI அைடQ�0க>. 
இTத சTேதாஷமான, ஆBக8|0வமான, ஆேராBQயமான உண0lக>, \m[I உhக> 
அLமன()23> ெச*K, �ல உட_B3 ஒ4 X)ய அ� அைம8ைப தனB3> உ4வாB3Qறe. 
{hக> ஒ4 X)ய வாdBைகைய ெபKQ�0க>. உhக> மன)N நNல எmணhக> ப)Te 
இ48பதாN, உhக> உடN இளைமயான ேதா2ற(ைத ெபKQறe. ¶இைத8ப2j 5T)(e 
பா4hக>. உhக> மன)N ஏ2பZட மா2ற()னாN X(eண0.5uட* இ4Te, ஒ4 ேந0மைறயான 
எ)0Uைனuட* ஆBக8|0வமான அGபவhகைள நா[hக>. அLமன()23> எ)0Uைன 
ெவ2jகரமான பல*கைள வழh3வத23 அGம) அ@uhக>. கவன(ைத ஒ4:க8ப[(), �ல 
உடN வgயாக பா$Te ெசN_I நாL ஓZடhக@N பரlI நNல உண0lகைள உண0வதாN, 
உ>ள()N க)oயBக �)யாக X(eண0ைவ ெபKhக>. �ல உட_B3 நNல உண0lக> உணவாக 
Uளh3Q*றன. நரIX அைம8y* ஆழ()N இ4Te, 72ேறாZட அைம8X வgயாக அG8ப8ப[I 
உணl, ச4ம(eB3 ெவ@ேய வTe ஒ4 உZXற ெவ@.ச(ைத உ4வாB3Qறe ம2KI அைத 
உhகளe :கI ம2KI உட^* ம2ற பாகhக> cலமாக பா0BகலாI. இைவ சTேதாஷமான 
உK8XBகைள உ4வாB3Q*றன. அதாவe உட^N இ4B3I உK8XBக> அைன()23I, 
சoயான அளUN க)oயBக சB) ம2KI அ()யாவ5ய காTத சB)க> அ@Bக8ப[வதாN, அைவ 
ஒ*ேறா[ ஒ*K ேநர8 ெபா4(தeட* ெசயNப[Q*றன. ஒ4 நNல, நNல சம.~ரான “ஆ2றN=Bக 
உணl" ஆேராBQயமான உK8XBக> ம2KI கZ[8ப[(த8பZட, அைம)யான, :த*ைமயான 
ம2KI இரBக 3ண:>ள நரIyயN அைம8XBகைள உ4வாB3Qறe. § 
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நாI நமe ஆqைமMN வாtI ேபாe, 3KQய மன8பா*ைமuட* இ4BQேறாI, ஆனாN நமe 
தi(த*ைம 5றTe Uளh3Qறe. �ல உடN வgயாக பா$Te ெசN_I க)oயBக ம2KI காTத 
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ெபKQறe. ேப;8 பாeகாBக8பZட இTத தi(த*ைம, yரபzச()* ைமயமாக இ48பதாகlI, 
{hக> உ4வாBQய உலகI உhகைள 72j வ4Qறe எ*Qற உண0lI, த*:ைன8ைப 
ஏ2ப[(eவ)Nைல, ஆனாN அத23 மாறாக, 7யaைனlB3> ஒ4 ஆழமான ப;l, அNலe 
வாdBைகM* உmைமக> ப2jய ஒ4 ஆழமான உண0ைவ உ4வாBQ, )யான()23 ஒ4 வ_வான 
அL(தள(ைத அைமBQறe. ¶ஹத ேயாகI எ*பe 5ல 3j8yZட அhக<))க> அNலe 
ஆசனாBக> cலI, �ல உடைல :taைறவாB3I பM25 ஆ3I. இ*GI ெத@வாக 
UளBகேவm[I எ*றாN, இe உhகளe அLமன)N இ4B3I காTத சB)க@* \e க)oயBக 
கZ[8பாZைட ெபKவத23, �ல உடைல a0வQB3I ஒ4 அைம8X ஆ3I. �ல உடN ஒ4 
லய(eட* ெசயNப[வத2கான இணBக(ைத ெபKIேபாe, அL8பைட காTத சB) ஆைசக@* 
Uைதகைள கm[yL(e, அைத அgBQறe. ¶ஹத ேயாகாU* பM25 �ல உடைல பNேவK 
ஆசானBக@* :ைறயான, வழBகமான ெசயN:ைறMN aைல aK(eவதாN, உடN ப3)MN 
இ4B3I நாL ஓZடhக> ஒ4 :taைறவான 74)B3 இணBகI ெபKQ*றன. உK8XBகைள 
{ZLBெகா>ள ேதைவMNைல, உடைல வ4(eI :ய25 ேதைவMNைல, இtBக( ேதைவMNைல, 
மன அt(தI ேதைவMNைல. {hக> ஹத ேயாக()* :ைறயான அhக<))கைள அத* 
:2ேபாBகான வoைசMN மன8பாடI ெச$e, அ)N ஒ4 5ல a=டhகqB3 பM25 
ேம2ெகாmடாN, மனI எTத :ய25uI இNலாமN த*ைன ஒ4:க8ப[()B ெகா>வைத 
ெதoTeBெகா>b0க>. உhக> மனைத )ைச()48ப அNலe காTத சB)ைய மைறBக, நாL 
இtைவ இ4Bகாe எ*பதாN {hக> ஒ4 உ>qைறTத ஒ4:க.5Tதைன aைலB3> தானாக 
ெச*K U[Q�0க>. {hக> :* எ8ேபாeI இ4T)ராத அளlB3, அ)க உM0eL8Xட* 
Ug8Xண0l aைலM_I, அLuண0l aைலMN அைத Uட அ)க உM0 eL8XடGI இ48�0க>. 
ஒ4 3ழTைதயாN ஹத ேயாக()* ெப4Iபாலான அhக<))கைள =கlI இயNபாக ெச$ய 
:LuI. ெபoயவ0களான நIமாqI :LuI, ம2KI இளவய)N 7தT)ரமாக இ4Tத அTத மன)* 
ஓZடI  உhகqB3 \m[I QைடB3I. ¶ஹத ேயாக(ைத 3j8yZட கால()23 ேந0()யாக 
பM25 ேம2ெகா>qI ேபாe, மனI Uேவக(ைத ெபKவதாN, {hக> "ஆைசM* Uைதuட* 
ெதாட0Xைடய ம2ற தவறான எmணhகைள XறBகப;8பத* cலI அைத தiைம8ப[(த 
:LuI." இTத பM25ைய ேயாகI க23I மாணவ* ேம2ெகா>வதாN மZ[ேம, ஆைசM* 
ெநoசலான Uைதகைள ப2j 5T)BகாமN, அவ2ைற எoBக ெதாடh3Qறா0. {hக> ஹத 
ேயாக()N அ)க :taைறவான aைலைய அைடuI ேபாe, மTதமாகlI பைக உண0lடGI 
இ4B3I காTத ஈ08X சB)க> மா2றமைடTe, சமaைலைய ெப2K கZ[8ப[(த8ப[Qறe. ¶ஹத 
ேயாக(ைத பM25 ெச$வத* cலI, மனI வாdவத23 ஒ4 |ரணமான வாகனமாக �ல உடN 
Uளh3Qறe. இ(தைன வ4டhகளாக உ4வாQ வTத பதZடhக> மைறTe, மனI க)oயBக 
�)யாக eL8Xண0ைவ ெபKQறe. தi8பZட பM25Bகாக ேயாக 34UடI ேயாகா க23I 
மாணவ* த*ைன சம08yB3I ேபாe, XoTeண0U* cலI ஆைசM* Uைதைய தiைம8ப[() 
அg8பத23, அTத மாணவGB3 இTத eL8Xண0l உதU ெச$Qறe. eைண ெம$zஞான மன)* 
உண0l>ள பய*பாZL* cலI, இTத y*ேனாBQய ெசயNபா[ ஒ4 =க5றTத Uேவக(ைத 
உ4வாB3Qறe. இe நைடெபKIேபாe, இைத ெதoTeBெகா>வத23 {hக> 5T)Bக 



ேவmLய)Nைல. உhகqB3 ெதoTe இ4BQறe, ம2KI 5Tதைன அத* Uைளவாக 
இ4BQறe. நmப0க> ம2KI உறUன0க@டI yoயமான ப2j*ைம ெசயNப[(த8பZ[, அவ0க> 
\e க)oயBக XoTeண0U* cலI அ)கமான அ*X உmடாQறe. § 

ெவ(P/Sழைம 

பாட+ 215 

Mராண ச/"oI  

உைற  

ேம2க()ய ெமாgக@N yராண* எ*Qற சம<Q4த வா0(ைதB3 aகரான ெபா4qைடய 
ெசா2களாக காTத ஈ08X சB), க)oயBக சB) ம2KI ஆ2றN எ*Qற ெசா2க> இ4BQ*றன. 
ஆனாN yராண* எ*பe உmைமMN ஒ4 சB) அNலe ஒ4 ஆ2ற^* வLவமாக இNலாமN; 
பNேவK ெவ@8பா[க@N இ4B3I சகலUதமான ஆ2றNக> ம2KI சB)க@* 
�Z[(ெதாைகயாக Uளh3Qறe. �ல ெபா4>க> அைன(eI ஒ4 அ)0UN இ48பதாகlI, 
அTத அ)0UN இ4B3I U()யாசேம அத23 அத* உ4வ(ைத த4Qறe எ*KI அjUயN 
a�y(e>ளe. ஒ4 கால()N Uzஞாiக> அ�ைவ, �ல ெபா4qB3> இ4B3I =கlI 
5jய yoவாக நIyன0, ஆனாN அத* yற3 அைத காZL_I 5jய yolக> 
கm[8yLBக8பZ[>ளன. �ல ெபா4@* =கlI 5jய eைண8yol அைடTதeI, yராண* 
எ*Qற Xiதமான சB) aைல(e இ4BQறe. �ல yரபzசI :tவeI ஓரளlB3 yராணiN 
இ4Te ெவ@வTe>ளதாN, அe சB)M* �Z[(ெதாைகயாக இ4BQறe. ¶காTத சB) yராண 
ேகாசI எ*Qற yராணமய ேகாசI எ*பe ஆேராBQய உடலா3I, ம2KI இe �ல உட_B3> 
ம2KI அ)N :tவ)_I வZட=Z[Bெகாm[, �ல உட^N இ4Te இரm[ அNலe ஐTe 
அh3லhக> ெவ@வTe இ4B3I. காTத yராண சB) எ*பe �ல உM0சB) ஆ3I. க)oயBக 
yராண சB)uI மேனாபல:I ஒ*ைறேய 3jBQ*றன. ¶கா2K அNலe உணl இNலாமN, 5ல 
ம;ேநரhகqB3 அNலe நாZகqB3, த2கா^கமாக :BQய உM0சB)க@* ெசயNபா[கைள 
aK(), மiத0க> உM4ட* XைதBக8ப[I aகdlகைள ப2j {hக> பL(e இ48�0க>. இe 
உmைமMN நைடெப2K, ேபா^யான சIபவமாக இNைல எ*றாN, இe வழBகமாக yராண 
சB)M* கZ[8பா[ cலமாக நடBQறe. காTத சB) எ*பe கா2K ம2KI உணU* சாரI 
எ*பதாN, {L(த பM25B3 yற3, அைத உட^N அைசயா aைலMN ேச=(e, y*ன0 கா2K 
அNலe உணl இNலாத ேபாe அைத பய*ப[()Bெகா>ளலாI. ெசயல2K உறh3I 5ல 
Uலh3கqI இைதuI ெச$Q*றன. அெமoBகாUN இ4B3I மணN ேம[க@N 7மா0 wK 
வ4டhகளாக உணl, {0 அNலe கா2K இNலாமN XைதTe இ4B3I தவைளக>, அhேக 
ெசயல2K உறh3வதாக ெசாNல8ப[Qறe, ம2KI அவ2ைற U[(தeI தனB3> உM0 இ48பைத 
ெவ@8ப[()u>ளன. ேம_I மiதGI {mடகாலI :ைறயாக பM25 ெப2றeI இைத 
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ெச$யலாI. இe வாdBைகM* அ0(தI ப2jய :tைமயான அjU8X இNைல. மiதi* 
இரmடாவe அIசமாக Uளh3I, காTத yராண சB) \e ெபKQற ெவ2jையேய இe 3jBQறe. 
¶c.ைச உ>@t(e ெவ@ேய U[hக>, உ>@t(e ெவ@ேய U[hக>, உ>@t(e ெவ@ேய 
U[hக>. {hக> c.ைச உ>@tB3I ேபாe, கா2Kட* காTத yராண சB)ையuI உ>ேள 
இt8பதாக aைன(eBெகா>qhக>. {hக> c.ைச ெவ@ேய U[Iேபாe, கா2ைற 
ெவ@M[வதாகlI, ஆனாN காTத yராண சB)ைய உட_B3> ைவ(eBெகாm[, ெதாட0Te 
roயy*ன^N ேச=(e வ4வதாகlI aைன(eBெகா>qhக>. UைரUN உhகqB3 சB) 
aரIy, உK)யாக ம2KI <)ரமாக இ48பைத உண0b0க>. ¶இேதா இ*ெனா4 பM25. உhக> 
ைககைள பா08பத23, ஒ4 ெவ@.சI 3ைறவான இட(ைத, உதாரண()23 ஒ4 5jய 
தiயைறைய y*Xறமாக ேத0Tெத[hக>. காTத yராண சB)ைய ேச=(e வ4I வலe ைகைய 
)றTe, அTத இ4mட y*Xற(eB3 :*பாக aK(ehக>. உhக> கmக> பா) )றTத 
aைலMN, உhக> ைக தள0வாக இ48பைத உ2K ேநாB3hக>. கLனமாக :ய25 
ெச$யேவmடாI. உhகqைடய ஒnெவா4 UரNகைளuI 72juI,  காTத yராண சB)ைய 
உhகளாN பா0Bக :LuI. அe மhகலாக, ஆUைய ேபா*K ேதா2றம@B3I. {hக> ~ரான உடN 
ஆேராBQய(eட* இ4TதாN, காTத yராண சB) அ)க ெத@வாக ம2KI உடனLயாக 
ெவ@8ப[I. மBக@* �ல உடைல 72j காTத yராண சB) இ48பைத, �0 உண0lைடய 5ல 
ேயாகா பM_I மாணவ0களாN பா0Bக :LuI. § 
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ஆK 3வைளக@N தm�ைர aர8y, உhகqB3 :*பாக இ4B3I ேமைசMN அைத ைவBகlI. 
அTத தm�0 3வைளக@N ஒ*ைற ஒ4 ைகMN yL(eBெகாm[, அTத தm�ைர ெதாடாமN 
இ*ெனா4 ைகM* UரN�iகைள அTத 3வைளB3> அைசuhக>. காTத yராண சB) உhக> 
ைகக> ம2KI UரNக@N இ4Te UtTe, தm�ராN உoTeBெகா>ள8ப[ அhேக தh3வைத 
உண4hக>. இ8பLயாக �ல-ஆேராBQயI சா0Tத காTத yராண சB) ம2KI தm�o* காTத 
ெவ@8பா[ எ*K இரm[ காTத சB)ையuI ேச0(eUZேடாI. இTத இரm[ சB)கqI 
ெவ@8Xற காTத {oN ஒ*K ேச4I ேபாe, காTத சB)ைய உ4வாB3Qறe. {hக> காTத 
சB)ைய வழhQய தm�ைர y*ன0 அைடயாளI காmபத23, அைத 3jMZ[ ம2ற ஐTe 
3வைளகqட* ேச0(e ைவBகlI. காTத சB)uைடய 3வைள ெத@வாக ெதoயB�டாe 
எ*பத2காக, அவ2ைற மா2j ைவBகlI. இTத பM25ைய {hகேள ேம2ெகா>Q�0க> எ*றாN, 
3வைளகைள மா2j அைமB3Iேபாe, காTத சB) ெப2ற 3வைளைய {hக> அைடயாளI 
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காணB�டாe எ*பத2காக, உhக> கmகைள cLBெகா>ளலாI. இi அைடயாளI கா�I 
ேசாதைனB3 வரலாI. உhக> கmகைள cLBெகாm[, ஒnெவா4 3வைளMN இ4B3I {ைர 
ப43hக>. {hக> ந*றாக 7ைவBக ேவm[I, ம2KI உhக> கmக> கவன(ைத 
)ைச()48பாமN, மனI :tவeI 7ைவ அ4IXக> \e ஒ4=(e இ4Bகேவm[I 
எ*பத2Bகாக, உhக> கmகைள cLBெகா>qhக>. {hக> ஒnெவா4 3வைளயாக 7ைவB3I 
ேபாe, {hக> காTத yராண சB) cலI காTத சB)ைய வழhQய அTத தm�0, ஒ4 
U()யாசமான 7ைவuட* இ48பைத {hக> உணரலாI. ¶{hக> )ைர(தைச cலமாக 7வா5Bக 
க2KBெகா>qI ேபாe, உhக> yராண ேகாச()* \e =க.5றTத கZ[8பாZைட ெபKb0க>. 
y*வ4I ேசாதைனக> )ைர(தைச cலமாக 7வா5(த_ட* ேச4I ேபாe, காTத yராண சB) 
ம2KI உhகளe ெசாTத காTத yராண ேகாசI \e இ4B3I கZ[8பா[க> ப2jய உhகளe 
தi8பZட அjைவ Ug8பைடய ெச$Qறe. நா5 வgயாக c.ைச ந*றாக உ>@thக>, ம2KI 
அேத சமய()N கா2jN இ4B3I காTத yராண சB)ைய உட_B3> உ>வாh3I ஒ4 
க2பைனைய மன)N தBகைவ(eBெகா>qhக>. உhக> ைககைள 72j {hக> பா0(த காTத 
yராண சB)ைய ேபா*K, ஆU வLUN அைத க2பைன ெச$eBெகா>ளலாI. கா2K மZ[I 
�ைர}ர^N தh3வதாகlI, காTத yராண சB) roயy*னN வைர ெசNவதாகlI க2பைன 
ெச$யlI. உhக> �ைர}ர^N இ4Te 7வாச(ைத ெவ@U[I ேபாe, காTத yராண சB) உhக> 
roயy*ன^N தh3Qறe. காTத yராண சக) roயy*னN ப3)MN இ4Te, இயNபாக 
தைசMN இ4B3I )7Bக> வgயாக இர(த()23 ெச*K, பNேவK நாL ைமயhக@N எ)0கால 
பய*பாZL23 ேச=(e ைவBQறe. இTத பM25MN ேத0.5 ெபKவத* cலI, {hக> 
அ()யாவ5ய உM0சB)கைள உ4வாBQ, நாLகைள அைம)8ப[(eQ�0க>. இைத அLBகL 
ெச$யேவmLய அவ5யI இNைல, காTத yராண சB)ைய ேச=Bக ேவmLய ேதைவ ஏ2ப[Iேபாe 
மZ[I இைத ெச$யேவm[I. ¶பNேவK உடN�)யான e*பhக>, உண08|0வமான வ4(தhக> 
ம2KI மன அt(தhகைள 3ண8ப[(eவத23, காTத yராண சB)ைய நமB3 ெதoயாமN 
ெப4Iபா_I பய*ப[(eQேறாI. ஒ4 3ழTைத த* தாைய ேநாBQ ஓL.ெசNQறe; தாMடI 
இ4Te காTத yராண சB), 3ழTைதைய ேநாBQ 7தT)ரமாக பா$Te ெச*K, 3ழTைதB3 
ஏேதGI e*பI இ4TதாN அைத ேபாB3Qறe. 3ழTைத தனe தாMடI இ4Te ேபாeமான காTத 
yராண சB)ைய உ>@t(eBெகா>வத* cலI, அTத 3ழTைத உ2சாக(eட* ஓ[Qறe. உhக> 
உட^N ேவதைனMN இ4B3I உK8XB3 காTத yராண சB)ைய வழhQ, 5je aIம)ைய 
ெபறலாI.  உண0l8|0வமான ேவதைனகqB3, காTத yராண சB)ைய roயy*ன^N 
ேச=BகlI, ம2KI மன அt(த(eB3, :eQ* ேமNXற()N ம2KI ெநz5N அைத ேச=BகlI. 
¶{hக> காTத yராண சB)ைய உ>@tB3I ேபாe, அத* ெசயN:ைறைய க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. {hக> ஒ4 பட(ைத க2பைன ெச$uIேபாe, எNலா க2பைன படhகqI 
காTத சB)யாN உ4வாQM48பதாN, அTத பட(ைத உ4வாB3வத23I, {hக> காTத சB)ைய 
பய*ப[(eQ�0க>. ேவதைனMN இ4B3I உடN ப3) ப2j க2பைன படI ந*றாக உ4வாQய  
yற3, அTத 3j8yZட உK8X அNலe உட^* ப3)B3 காTத yராண சB) ெசNவைத க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. c.ைச உ>@tBகlI, ம2KI அத* y*ன0 roயy*ன^N இ4Te 



உட^* அTத 3j8yZட ப3)B3 காTத yராண சB) ெசNவதாக க2பைன ெச$uIேபாe, 
உhக> c.ைச yL(eBெகா>qhக>. உட^N ேவதைனMN இ4B3I ப3)B3 ேபாeமான 
காTத yராண சB)ைய {hக> அG8XI ேபாe, ஆேராBQய உடN அ)க உ2சாக(ைத ெபKQறe, 
ம2KI ேவதைன 3ைறவைத உhகளாN உணர:LuI. இைத 3KQய கால()23 ெச$uhக>. 
c.ைச உ>@tBகlI, சB)ைய ேவதைனMN இ4B3I ப3)B3 அG8XIேபாe c.ைச 
yL(eBெகா>ளlI, அத* yற3 �[தN சB) ேதைவ8ப[I உட2ப3)MN காTத yராண 
சB)ைய தBக ைவ(eBெகாm[, c.ைச ெவ@ேய Uடேவm[I எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. 
“சாZ5 ெசN_I இடெமNலாI சB)uI ெசNQறe.” வா$ வgயாக c.7 UடாமN, நா5 வgயாக, 
ஆழமாக ம2KI ெமeவாக, இயNபாக ம2KI லய(eட* ெவ@ேய Uடேவm[I. § 
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yராண சB) கா2K இNைல எ*றா_I, 5ல ெவ@8பா[க@N அe கா2jN அடhQu>ளe. 
அ)கமான yராண சB) மரhகqB3 ம()M_I அNலe கட_B3 அ4QN இ4B3I கா2jN 
இ4BQறe. இய2ைக ம2KI இய2ைகM* சB)க> அைன(eI, காZ5 வLவ(ைத ெகாm[>ள 
காTத yராண சB)M* பNேவK ெவ@8பா[க> ஆ3I. கா2jN இ4B3I காTத yராண சB)ைய 
ெசLக> உணவாக எ[(eBெகா>Q*றன. பல மரhக> இ4B3I ேசாைல வgயாக நடTe 
ெசNவத* cலI, {hக> yராண சB)ைய உ>வாhQB ெகா>ளலாI. கா2jN அTத சB) 
aரIyu>ளe. இ*K இய2ைகM* காTத Uைச8ப3) வgயாக ெவ@ேய நடTe ெச*K, உhக> 
7வாசI ம2KI உhக> ச4ம()N இ4B3I eைளக> cலமாக கா2jN இ4B3I yராண சB)ைய 
உ>வாhகlI. உhகளe yராணாயாம ேகாசI, அNலe அ()யாவ5ய ஆேராBQய உட_B3> 
yராண சB) �ைழவைதuI, {hக> c.ைச ெவ@ேய U[I ேபாe, அேத இட()N இ48பைதuI 
உண0b0க>. ¶{hக> இைத8ப2j 5T)B3I ேபாe, அைம)யாக உZகா4hக> ம2KI 
ஒ4:க.5TதைனM* உZXற :ைறைய பய*ப[(தlI. மன)* கவனI )ைச()4IXI ஒnெவா4 
:ைறuI, அைத வ_வாக கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI Uஷய()23> )48Xhக>. )யானI 
ெச$uIேபாe, கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI ெபா4> அNலe Uஷய()* \e மனைத )ைச 
)48XI ெசயN:ைற, =கlI ��Bகமான நாL ஓZடhக> cலமாக காTத ம2KI அேத சமயI 
க)oயBக yராண சB)M* ஒ4 ஓZட(ைத கZடாய8ப[(), அவ2ைற வ_வைடய ெச$Qறe, 
ம2KI அதனாN ஒ4:க8ப[(eவத23 உhக> உண0l>ள மனI ேம2ெகா>qI :ய25கqB3 
உhகளe அLuண0l எ)0.ெசயலா2KவதாN, உhகளாN கவன(ைத UைரUN ம2KI எ@தாக 
ஒ4:க8ப[(த :LQறe, ம2KI மனI எ*Qற அ2Xதமான உலQN )யானI எ*Qற X)ய 
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ெசயN:ைறைய உ4வா3BQறe எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. ¶உhக> �ல உடN வgயாக 
ம2KI அத23> ெசN_I yராண சB) ஆேராBQய உடN \e கவனI ெச_(ehக>. அLuண0l 
பழBகI ெதாட0பான மனeB3 காTத yராண சB)M* ஓZடI ம2KI இ48ைப a�y8பத23, 
இTத வார()N நாI ேம2ெகாmட பM25கைள மன)N 5T)BகlI, ம2KI ஒ4 X)ய பழBக 
மா)oைய உ4வாB3வத* cலI, உhக> ஞாேனாதய பாைதMN இயNபான UoவாBக()23 
அLuண0l  தைடயாக இNலாமN உதU ெச$Qறe. உhக@* அLuண0UடI :tைமயான 
ஒ(eைழ8ைப ேகா4வத23, அத23 இTத உZXற U)க> ெதாட0பாக 5ல சா*Kக> 
ேதைவ8ப[I. ¶காTத yராண சB)M* cலI ம2KI காரண(ைத மன)N கm[yLuhக>. அe 
:LlB3 வ4Qறதா? அ8பL எ*றாN எhேக :LlB3 வ4Qறe? எhேக க)oயBக yராண சB) 
ெதாடh3Qறe? அe அLமன)N ஐBQயமாQ eைண ெம$zஞான மன)23> ெசNவதாN, காTத 
yராண சB) :LlB3 வ4Qறe எ*பe உhகqB3 UைரUN ெதoய வ4I. காTத yராண சB) 
இ48பத23, க)oயBக yராண சB)M* இ48ைப சா0Te இ4BQறe எ*பைத {hக> 
ெதoTeBெகா>b0க>. {hக> காTத yராண சB)M* ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடய ஓZட()* 
\e கவனI ெச_(), க)oயBக yராண சB) எhேக ெதாடh3Qறe எ*பைத {hக> 
ெதoTeBெகாmடlட*, இTத வாரI :tவeI eைண ெம$zஞான மனைத பய*ப[() {hக> 
எnவாK காTத yராண சB)ைய கZ[8ப[()�0க> எ*பைத ஒ4 ேகாZபாடாக பா0Bக :LuI. 
¶கடTத 5ல மாதhகளாக {hக> பL(e வ4I, உhகளe ஆ) ஆ*மாlB3> இ4B3I 
XoTeண0U* cலI {hக> பB3வI அைடQ�0க>. மன)* இTத அ4ைமயான உலQN 
XoTeBெகா>qதN, மன)* கmேணாZடhகைள ெபKதN, எnவளl 5jயதாக இ4Tதா_I 
நமB3> சா*Kகைள ேத[தN ஆQயைவ மனI \தான :BQய கZ[8பா[களாக Uளh3Q*றன 
எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. ஒ4:க8ப[(eI கைல எNலா கைலக@_I அL8பைட ம2KI 
=கlI :BQய கைலயாக இ4Tதா_I, ஞாேனாதயI ெபKவத2கான பாரIபoய=Bக ேயாக 
பாைதMN, அe மZ[ேம மனைத கZ[8ப[(தle இNைல. XoTeண0l ம2KI க)oயBக அ*ைப 
ேபால, இணBக()* cலI மன)* அ)க ஆழமான ப3)கைள கZ[8ப[(த :LQறe. 
ஞாேனாதய(ைத ேநாBQ ெசN_I ேயாக பாைதMN நமe 7யaைனைவ UoவாBகI ெச$uIேபாe, 
நாI அ)கI ேகZQேறாI, அ)கI பா0BQேறாI, அ)கI உண0QேறாI ம2KI நமB3> அ)கI 
XoTeBெகா>QேறாI. அe &Uரமாக இ4BQறe. &Uரமாக இ48பe க)oயBக சB) எ*பதாN 
நாI அைத aைன(e நாI பய8படB�டாe. உhகளe க)oயBக ஆ) ஆ*மா &Uரமாக, 
eL8Xண0lட* எ8ேபாeI yரகாசமாக இ4BQறe. உ4வ()* ஏt அIசhகளாக மiதைன 
aைன(e8பா0BகலாI, ஆனாN மனI உ4வமாக இ48பதாN, பரமா(eமா மனைத கடTe அNலe 
உ4வ(ைத கடTe இ4BQறe. மனI எ*பe 7யaைனl; ம2KI 7யaைனl எ*பe உ4வI 
ஆ3I. பரமா(eமா உ4வ=Nலாதe. அதனாN, “நா* அTத பர5வமாக இ4BQேற*,” எ*K ஆdTத 
5Tதைனuட* ெசாNலலாI. § 
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Uளh3வe rB3ம உடN ஆ3I. �ல உட^* ��Bகமான நகைல ேபாலேவ rZ7ம உடN 
Uளh3Qறe. ஆனாN �ல உட^N ஏ2ப[I :eைம ேபா*ற மா2றhக>, :த^N rZ7ம உட^* 
அைம8yN ஏ2ப[Qறe. rZ7ம உடN aைனl ம2KI காரண சBகரhக@* aைலMN அLமனைத 
உ>ளடBQu>ளe. அe எ@)N 3ழ8பமைடயB�[I ம2KI 5லசமயI உண0l8|0வமான உடN 
எ*K அைழBக8ப[Qறe. இe காTத yராண சB)MனாN உ4வாBக8பZ[>ளe ம2KI தனe 
அ� அைம8yN இ4Te ெதாட0Te ெவ@வ4I க)oயBக yராண சB)M* ெபாeவான வாdBைக 
ஓZட()* cலI மா2றI ெபறாமN இ4BQறe. �ல உட^* eN^யமான மKபLவமாக 
இ48பதாN, rZ7ம உடN எைடைய( தUர பoணாமI, உ4வI ம2KI ஒnெவா4 Uஷய()_I 
�ல உடைல ேபா*K இ4BQறe. அe rZ7ம காTத ெபா4ளாN உ4வாBக8பZ[ உ>ளதாN, 
அத* எைடMN மா2றI இ4BQறe. இTத ெபா4> நாI அைழB3I �ல ெபா4ைள காZL_I 
அ)க உய0வான அ)0l UQத()N அ)0lKQறe. ¶�ல உடN ம2KI rZ7ம உடN ெவnேவK 
அ)0lகைள ெகாmடைவ எ*KI அைவ ஒ*KB3> ஒ*K ெபா4T)u>ளன எ*KI, :BQய 
ஆேராBQயமான உட^N இ4B3I காTத yராண சB) எ*Qற சB) கார;uட* 
ெதாட0Xைடயைவ எ*Qற உmைமைய உhகqB3 :*பாக படமாக aK()Bெகா>qhக>. நமe 
கmகளாN பா0(e ைககளாN உண4I �ல உட_B3> rZ7ம உடN அ)0lKQறe. அதனாN 
நமe �ல Xல*கqB3 ெபா4ளாக ேதா*KI அைன()23I, அe eN^யமான நகலாக 
Uளh3Qறe. மன)* aைலகைள XoTeBெகாm[ அைத அைடயாளI கm[ெகாmடதாN இe 
நமB3 யதா0(தமாக ேதா*KQறe, ஏென*றாN மன)* ஒnெவா4 aைலuI ம2ற அைன(e 
aைலகqட* இைணTe ெசயNப[I அ)0U* வLவI ஆ3I. “ஒ4 மனI" அ)0U* பNேவK 
வLவhக@N, எNலாI ஒ*றாக ெசயNப[Qறe ம2KI ஒ4 அIசI இ*ெனா*jN அைமTe 
இ4BQறe. ¶நாI Ug(e இ4B3Iேபாe நமe உண0l>ள மனI cலI நட8பe ேப7வe ம2KI 
நமe �ல உடைல ஒ4 வாகனமாக பய*ப[(eவைத ேபால, நாI �hQBெகாm[ இ4B3Iேபாe, 
நமe �ல உட^* நகலாக அLமன)N இ4B3I rZ7ம உடலா_I நடBகlI ேபசlI :LQறe. 
நாI அLமன)N rZ7ம உட^N இ4B3Iேபாe, ம2றவ0கqI அTத உலQN இ4BQறா0க> 
ம2KI �ல உலQN இ48பைத ேபால தகவN பoமா2றhக> நைடெபKQ*றன. ¶இTத இ4 
உடNகைளuI காTத ம2KI க)oயBக சB)M* வடI இைணBQறe. அe ெவ>@ வடI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. ஒ4வ0 rZ7ம �)யாக தனe �ல உட^N இ4Te ெவ3 ெதாைலl பயணI 
ெச$தாN அNலe ஒ4 வ_வான rZ7ம அGபவ(ைத ெப2றாN, :BQய ஆேராBQய உடN ம2KI 
�ல உட^N இ4Te சB) இtBக8ப[Qறe, ம2KI அவ0 UgB3I ேபாe ேசா0வாக 
ெத*ப[வா0. ¶{hக> பல பoணாமhகைள ெகாmட =கlI 5Bகலான உM0சB) எ*பதாN, 
உhக> உ>ள(ைத ப2jய ஆ$l 5Bகலாக இ4BகB�[I. நாI இTத வார()* “உhகளe உZXற 
த*ைம” ப2jய ஆ$UN �ைழuIேபாe, {hக> அnவ8ேபாe பா0(e :tைமயாக 
வoைச8ப[(eவத23 ஒ4 பZLயN ைகMN இ48பe பயG>ளதாக இ4B3I. இTத X(தக()N 
ேச0Bக8பZ[>ள பழhகால ேபாதைனக>, “மiத*” ஒ4 5jய அNலe ெபoய அjவா2ற_ைடய 
ஒ4 அguI உடN எ*Qற வழBகமான Xoத^N இ4Te ேமIபZடவ* எ*பைத ைதoயமாக 
அjlK(eQ*றன. மiதைன ப2jய rZ7ம ஞாiக@* Xoத^* பL, அவ* ஏt அIசhகளாN 



rழ8பZ[>ள ஒ4 அgUNலாத ஆ*மாவாக Uளh3Qறா*. ஆனTதமய ேகாசI, “ஆனTத()* 
உைற” எ*Qற ஆ*மாU* க)oயBக காரண ச�ர(ைத 72j உ4வாBக8பZ[>ள “மiதi* ஏt 
அIசhக@*" 74Bக(ைத இத23 �ேழ காணலாI. 1) �ல உடN எ*Qற அ*னமய ேகாசI, 
“அ*ன(தாN உ4வான உைற;” 2) yராணமய ேகாசI, yராண சB) உைற, :BQயமான ம2KI 
ஆேராBQயமான உடN; 3) மேனாமய ேகாச()* உ>qண0l அIசமாக இ4B3I rZ7ம உடN; 4) 
மiத ஒ@ உடN ம2KI உ>qண0l மனI, yரபாமmடல ம2KI மான< 5(த; 5) அjவா2றN, 
காTத சB)M* காரண உைற, X() 5(தI; 6) ��Bகமான நரIX அைம8X, நாLக> ம2KI 
சBகரhக>; 7) உ>qண0l மனI, ஆ*\க காTத சB)M* காரண உைற, Uzஞானமய ேகாசI, 
“அjெவt.5M* உைற.” ¶நாI �ல உலQN இ4B3I உண0l>ள மன)N ப>@, 
ெபாteேபாB3 aகd.5, ம2KI நmப0கqட* Uவாதhக> ம2KI சT)8X ம2KI உைரயாடN 
இ48பைத ேபால, rZ7ம உலQ_I ப>@B3 ெசNQேறாI, ெபாteேபாB3 aகd.5ைய 
அGபUBQேறாI, yர.சைனகைள Uவா)BQேறாI ம2KI நmப0கைள சT)(e 
உைரயா[QேறாI. நாI Ug(e இ4B3Iேபாe உண0l>ள மன)N இ4Te ப)lகைள அLமனI 
ெபKவைத ேபால, நாI �h3Iேபாe ெபKI அGபவ()* ப)lகைள அLமன)N இ4Te 
உண0l>ள மனI ெபKQறe. ¶அைத8ேபாலேவ, மiத0க> தhகளe rZ7ம உட^N இ4B3I 
கmகளாN rZ7ம உலQN இ48பவ0கைள பா0B3Iேபாe, தhகளe �ல கmக> cலமாகlI 
உண0lட* இ4BQறா0க>. அைத8ேபாலேவ, rZ7ம உலQN பயணI ெச$பவ0க> காTத 
சB)M* rZ7ம Uைச8ப3)MN இ4Te ப4(த உண0l>ள மன)* உலைக பா08பதாN, �ல 
உலQN இ48பவ0கைளuI பா0BQறா0க>. rZ7ம உலQN பயணI ஆைசயாN இயBக8ப[வe 
இNைல எ*பதாN அ)க Uைரவாக இ4BQறe, ம2KI rZ7ம உட^* அ)0lக> �ல உடைல 
காZL_I அ)க Xiதமாக இ4BQறe, ம2KI அத* ெசயNபா[ நமB3 ெதoTத கால வoைசB3 
ெந4Bகமாக இ4BQறe. § 
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�a1ம உலS= இ,/Z+  

வாh/ைக 

இTத X(தக()N இ4B3I உhக> பாட(ைத ஒnெவா4 இரlI பLB3Iேபாe, vமாலய* 
அகாட=M* rZ7ம ப>@B3> �ைழuI வg அடhQM4BQறe எ*பைத உண4hக>. இரl 
�hக.ெசN_I ேபாe {hக> பL(eBெகாm[ இ4Tத பாட(ைத ப2j 5T)BகlI, ம2KI 
காைலMN ெமeவாக UgBக :ய*K, இரl rZ7ம உலQN ெச$eBெகாm[ இ4Tதைத 
aைனlB�ர :ய25BகlI. ¶உண0l>ள மன)N நமB3 ெதoTத �ல உலகI ஒ4 பரெவ@ 
தளமாக இ48பைத ேபால, rZ7ம உலகI பரெவ@MN இ4B3I ஒ4 தளமாக இ4BQறe. இTத 
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உலகhக> உ4வாB3I 3j8yZட அ)0U* UQதI, அe 3LM4B3I பரெவ@ தள(ைத 
a0ணMBQறe. நமe உண0l>ள மனI வgயாக ெவ@ேய பா0B3Iேபாe, நாI ெவ@8Xற 
பரெவ@ைய உண0QேறாI. அLமன()23> பா0B3Iேபாe, நாI உZXற பரெவ@ைய 
உண0QேறாI. �ல உலQN நமe உண0l>ள மன)N நடB3I பல aகdlகைள, அLமன)N 
இ4B3I பழBக மா)oக> கZ[8ப[(eவைத ேபால, அLuண0l rZ7ம உடN cலமாக rZ7ம 
உலQN நடB3I பல aகdlகைள ெம$zஞான மனI கZ[8ப[(eQறe. இe eைண ெம$zஞான 
மன)* Ug8Xண0lட* சா0Te இ4BQறe. உண0l>ள மனதளUN நமe இய_ண0ைவ 
பய*ப[()னாN, eைண ெம$zஞான மனI வ_வைடTeBெகாm[ ெசNQறe. ¶�ல உண0lட* 
இ4B3I உலQN நாI நமe நmப0கைள ேத0Tெத[8பைத ேபால, rZ7ம உலQ_I உhகைள 
ேபா*ற உM0சB)கைள ஈ0BQ�0க>. உhக> bZைட 7(தகமாக ம2KI அைம)யாக 
ைவ()48பத* cலI, நமe உடNக> ம2KI ஆைடகைள X)தாக ம2KI 7(தமாக 
ைவ()48பத* cலI, காTத சB) =கlI XiதமைடQறe ம2KI நாI க)oயBக �)யாக அ)க 
eL8Xண0lட* இ4Bக உதlQறe. நாமாக உ>qண0l, rZ7ம �)யான காTத அ)0lB3> 
�ைழயாத வைர, இTத aைல �daைல rZ7ம மBகைள நI=டI இ4Te UலBQ ைவBQறe. 
கZLடhக@N உ(தரUNலாமN வ4வைத தU0Bக கதlக>, |Z[க>, ஜ*னக> ம2KI 7வ0க> 
இ48பைத ேபால, �daைல rZ7ம தாBகhக> அைன(ைதuI ஆ*\க க)oயBக அ)0l UலBQ 
ைவBQறe. ¶இதனாN பா)8பைடய வா$8X இ4TதாN �daைல rZ7ம அைம8XBகqB3 
அGம) வழhகேவmடாI எ*K அjlK(த8ப[Qறe, ம2KI ேயாக பM25ைய ேம2ெகா>qI ஒ4 
மாணவi* :ய25க> காTத(த*ைம வா$Tத தனe அLuண0ைவ வ_8ப[(தாமN, க)oயBக 
ெம$zஞான(ைத ெபKவைத ேநாBQ இ4Bகேவm[I எ*பதாN, அGம) வழhக8பZடாN 
இ4மடh3 காTத சB) உ>ேள வ4I aைலைய உ4வாB3Qறe. rZ7ம அைம8XBக> தhகளe 
ெசாTத உலQN rZ7ம தள()N வாdQ*றன. {hக> இTத தள()N இரl ேநரhக@_I 
�ைழயலாI, ஆனாN பகN ேநரhக@N நமe உண0l>ள மன)* நடவLBைகக@N பh3ெப2K 
நமe உடனL )Zடhக@N கவனI ெச_(த ேவm[I, ம2KI நமe �h3I aைல ம2KI Ug(e 
இ4B3I aைல yoTe இ48பைத ேபால இ4 உலகhகைளuI தi(e ைவBகேவm[I. ¶�ல 
உடN இறB3I ேபாe, rZ7ம ம2KI �ல உடNகைள இைணB3I ஆ*\க காTத சB)uைடய 
ெவ>@ வட(ைத தானாக emL(eB ெகா>Qறe. அத* yற3 இK)யாக, மKyற8X ம2KI 
Xன0ெஜ*ம()* ெசயN:ைற ெதாடh3Qறe. �ல உடN காTத சB)க@* �Zடைம8பாக �ல 
உலQN aைல(e இ4Te, த*ைன 72jM4B3I இய2ைகB3> த*ைன கைரBக 
ெதாடh3Qறe. ெவ>@ வடI கைரuI ேபாe, �ல உடN ம2KI :BQய ஆேராBQயமான உட^* 
க)oயBக உM0, அTத ெவ>@ வட()N ேமேல பயணI ெசN_Iேபாe, rZ7ம உட_B3 ஒ4 
=க8ெபoய தாBக(ைத வழh3Qறe. த2ேபாe வாdTe :L(த வாdBைகM* உண0l>ள மன)* 
aைனl மா)oக> அைன(ைதuI அLuண0l rZ7ம உட^N இTத இயBகI ப)l ெச$Qறe, 
ம2KI அTத நப0 rZ7ம தள()N :tைமயான உண0ைவ ெபKQறா0. ¶மரணI அNலe 
aைலமா2ற()* ேபாe rZ7ம உட^N ப)வா3I காTத ம2KI க)oயBக சB)M* மாெப4I 
தாBகI, Xன0ெஜ*ம()* ெசயN:ைறB3 ெதாடBக()N உ(ேவகI அ@(e 



உ2சாக8ப[(eQறe. இTத ெசயN:ைற ெப4Iபா_I அLuண0l பழBக சB)க@* 
நடவLBைகயாN கZ[8ப[(த8ப[Qறe. ஆனாN Xன0ெஜ*ம()* 7ழ25 :tைம அைடவத23 
:*பாக, �ல உடைல UZ[ ெவ@ேயjய நப0 Uைரவாக �ல உலQN இ4Tத ேபாe பo.சயமாQ 
இ4Tத அேத 7யaைனl aைலக>, அேத ஆைசகைள \m[I உ4வாBQBெகா>Qறா0, ம2KI 
அவ0 எ8ேபாeI ேபால, அவைர பா0Bக தhக> rZ7ம உலQN தhகளe �Bக ேநரhக@N வ4I 
தனe 3[Iப()னைர சT)Bக ெசNQறா0. இTத aைலM_I rZ7ம உடN த* �ல உMo* 
பழBக மா)oக@* கZ[8பாZLN இ4Tதா_I, aைலமா2றI ஏ2பZட த4ண()N இ4Te 
ெதாட0Te ெமeவாக வ_UழBக ெதாடh3Qறe, ம2KI aைனl ம2KI ஆைசM* வgயாக 
3[IபI, நmப0க> ம2KI yL(தமானவ0கqட* \m[I ெதாட0ைப உ4வாBQBெகா>qI 
:ய25MN, காTத சB) ெதாட0Te �ல உலQ23 )48y அG8ப8ப[Qறe. இ*ெனா4 �ல 
உடN உ4வாBக8ப[Qறe, ம2KI உண0l>ள உலQN மKyரேவசI நடBQறe. பைழய rZ7ம 
உடN UலBக8ப[Qறe, ம2KI X)தாக உ4வாBக8பZட க)oயBக சB)க> X)ய �ல உட_B3 
ம2KI X)ய ஆேராBQய உட_ட* X)ய rZ7ம உடைல உ4வாB3Qறe. :*X நடTத அைன(e 
rZ7ம அLuண0l அGபவhக@* �Z[(ெதாைகயாக X)ய rZ7ம உடN Uளh3Qறe, ம2KI 
அTத �ல உடN ஒ4 3ழTைதயாக இ4B3I ேபாேத ந*றாக பB3வமைடTe இ4BQறe. 
UலBQBெகா>ள8பZட காTத rZ7ம உ4வI ஒ4 rZ7ம �[ எ*K அைழBக8ப[Qறe ம2KI 
இறTத �ல உட^* yேரத(eட* aகராக Uளh3Qறe.§ 
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ம[த ஒP ம)*+  

உ(mண;n மன+  

நாI மiதi* நா*காவe அIச(ைத ப2j பLBக eவh3I ேபாe: �ல உடN :தலாவe 
அIசமாகlI, :BQய ஆேராBQய உடN இரmடாவe அIசமாகlI, rZ7ம உடN c*றாவe 
அIசமாகlI aைனUN ைவ()4BகலாI. மiதi* மனI கடTe ெசNQ*ற அைன(ைதuI ப)l 
ெச$uI பலவmண aறமாைலயாக இ4B3I உ>qண0l மனI ம2KI மiத ஒ@ உடN நா*காவe 
அIசமாக Uளh3Qறe. 3j8yZட வள0.5M* yர)ப^8பாக மiத ஒ@ உடN Uளh3Qறe. 
ஆனாN அe உ>qண0l மன)* அL8பைட எ)0Uைன மா)oகைள =கlI ெத@வாக ப)l 
ெச$Qறe. ¶அLமன)G> &Uரமான ம2KI மTதமான எ*K இரm[ காTத சB)க> 
இ4BQ*றன. பயI, ேகாபI, ெபாறாைம, வzசகI, ெப4ைம, ேபராைச ஆQயைவ அவ2jN 5ல 
ம2KI அத* yற3 காTத சB) ெகாmட அ*X, மQd.5 ம2KI பாசI எ*K 5லசமயhக@N 
அைழBக8ப[I ப2j* உ4வ:I இ4BQ*றன. அதGட* ெதாட0Xைடய ஊBகம@B3I 
கார;கைள  ெபாK(e, இTத உண0.5க> &Uரமாக அNலe மTதமாக இ4BகலாI. ஆைச, காTத 
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சB)M* கZ[8பாட2ற aைல, அNலe உ>ள()N இ4Te மiத 7யaைனU* ெவ@8Xறhகைள 
ேநாBQ ஊBகம@B3I ஒ4 வைக க)oயBக ெம$zஞான இயBகI ஆQயைவ ஊBகம@B3I 
கார;க> ஆ3I. இTத க)oயBக சB) ெசயNபாZLN இ4B3Iேபாe, அ)க Xiதமான 
உண0.5களான இரBகI, அற.ெசயN ம2KI சTேதாஷI அGபUBக8ப[Qறe. இTத பmXக> 
அைன(ைதuI அL8பைடMN காTத சB) அNலe க)oயBக சB) சா0Tததாக ெசாNலலாI. 
க)oயBக சB)க> ஆ*மாU* ைமய()N இ4Te ெவ@வTe காTத Uைச8ப3) வgயாக 
ெசNQறe, க)oயBக சB) 3ைறuI ேபாe, காTத சB)க> கZLயாக மாj, Uைரவாக அTத 
இட(ைத aர8XQறe. ¶பயI எ*பe மTதமான காTத சB). ேகாபI எ*பe &Uரமான காTத சB) 
ஆ3I. காTத ஒ@M* இரm[ அL8பைட aறhகளாக சாIபN ம2KI 5வ8X aறI Uளh3Qறe. 
பய()* aறமாக சாIபN aறI Uளh3Qறe, ம2KI அe மன.ேசா0l அNலe &Uரமான 
பய(eB3 வgவ3B3I ேபாe க48X aறமாக மாKQறe. ேகாப(ைத 5வ8X aறமாக மiத ஒ@ 
ப)l ெச$Qறe. உ>qண0l மன)N ஒ4 ஒ[Bக8பZட aைலMN இ4B3I காம()* 
உண0.5ைய 5(தoBக, மiதைன 72ju>ள ஒ@  ச2ேற 5வTத க48X aற(ைத ப)l ெச$ய 
பய*ப[(eQறe. ¶பய8படேவmLய அவ5யI இNைலெய*றா_I, பலரe வாdBைகMN பயI 
ஆ)BகI ெச_(eQறe. இe ஒnெவா4 மiதGB3>qI Uலh3க@_I, இயNபாக இ4B3I 
�daைல உ>qண0l இயNy* ஒ4 பாeகா8X இயBக:ைறயாக Uளh3Qறe. உதாரண()23, 
ஆ)மiதGB3 ஒ4 பாeகா8பான இடI இNலாத காரண(தாN இ4ZL* \e பயI உmடானe. 
மiத* &ைய பய*ப[(த அNலe 3ைகக@N வாழ க2KBெகா>வத23 :*X, roய* மைறTத 
yற3 காZ[ Uலh3க> ம2KI இரUN இ4B3I ம2ற ஆப(eBகளாN தனB3 &h3 நடBக 
வா$8X இ48பைத ப2j அவGB3 ெதoTe இ4TததாN, அவ* இ4@N 5Bக(தU(தா*. இ*KI 
மiத0க> X)தாக ஒ*ைற எ)0ெகா>qI ேபாe, இTத பயI அவ0கqB3 ஒ4 இயNபான 
எ.சoBைகைய வழh3Qறe. பாeகா8பான rழN இ48பe a�பணமா3I வைர நைடெபKI 
பாeகா8X ஆ$U* ேபாe மiத ஒ@MN, சாIபN aறI ஊ[4lQறe. ¶இ*KI மiத* இ4ைள 
கm[ பய8ப[Qறா*. இரUN இTத |=M* அ)0ைவ =*சார()* ெவ@.சI XiதமாB3வைத 
ேபால, இ*K உ>qண0l மனI cலமாக அவனe க)oயBக சB) ஊ[4வ( ெதாடhQ, மனைத 
XiதமாB3I இTத X)ய  ெபா2கால(ைத 3j8y[I வmணI, அவ* =*சார UளB3க@* 
ம()MN வாdQறா*. மரண(ைத aைன(e பயI, ஏdைமைய aைன(e பயI, தm�ைர aைன(e 
பயI ம2KI உய0Tத இட(ைத aைன(e பயI ஆQயைவ பய()* ம2ற உ4வhக> ஆ3I. 
¶ேகாப:I பய(ைத ேபால ஒ4 உ>qண0l கZ[8பா[ ஆ3I, ம2KI அe கடTதகால()N தனe 
ேசைவைய வழhQuI உ>ளe. மiத* எ)0ெகா>qI =கlI இBகZடான rdaைலக@N அவனe 
ெசாTத ஆைசகைள கா8பா2KI ெபா4Z[, ேகாப()* வ4ைக அவனe இர(த()N அm�ைர 
(அZர@*) உZெச_(),  அவைன த2கா8XB3 தயா0 ெச$Qறe. ஆனாN மiத* தனe ெம$யான, 
க)oயBக உM0சB)ைய ேநாBQ வள0.5 அைடuIேபாe க)oயBக அ*X, XoTeண0l, இரBகI 
ம2KI ெம$யjl ஆQயைவ ேகாப(ைத காZL_I உய0Tத பmXக> எ*பைத 
XoTeBெகா>Qறா0. ெபாறாைம ம2KI வzசகI, மTதமான ம2KI &Uரமான காTத சB)கைள 
ெசயNப[(த ஊB3UB3I ேம_I இரm[ உ>qண0l உண0.5களாக Uளh3Q*றன. ¶இTத 



Qரக()N இ4Te க)oயBக uகI ெவ@வTeBெகாm[ இ4BQறe. மiதi* ஆ*\க மன)23 
அjUB3I இTத uக()* வgகாZLகைள =*UளB3, அ�சB), Umெவ@MN நடB3I 
ேதடNக>, அLuண0UN நைடெபKI ேதடNக>, Xன0ெஜ*ம()N நைடெபKI ேதடNக>, ம2KI 
ேவ)யN ெபா4ZகளாN சாZ5M* =கlI அபாயகரமாக UoவாBகI ெப2ற aைலக> ேபா*K 
|=MN நடB3I அைடயாள aகdlக@N 5(தoBக8பZ[>ளன. உடைல 72juI அத* 
வgயாகlI ெசN_I காTத ஒ@MN, க4(த ப.ைச aற()N 5(தoBக8பZ[>ள ெபாறாைம 
ம2KI ப.ைச-சாIபN aறBகலைவயாக 5(தoBக8பZ[>ள வzசகI ேபா*ற �daைல 
உ>qண0l உண0.5கைள, மiத* கடTe UZடா* எ*பைதேய இைவuI இைத8ேபா*ற ம2ற 
UஷயhகqI நமB3 ெதoUBQ*றன. § 
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ஆமாI, மiத* ெபாறாைம ம2KI வzசக(ைத கடTeUZடா*, ஆனாN இைத அவ* அLBகL 
உண0Qறானா? இTத உண0.5க@* கZ[8பாZLN இ48பவ0கைளேய ப2jய உதாரணhக> 
ப()oBகைகக@N aரIy இ4BQ*றன. ெபாறாைம ேதா*KIேபாe, த*ைன காZL_I தா* 
மoயாைத ெச_(eI நப0, காTத ம2KI க)oயBக சB)க@* \e அ)க கZ[8பாZ[ட* 
இ48பதாக aைனBQறா0, ம2KI அTத சB)கைள சம*ப[(eI ெவj(தமான :ய25MN, 
தhகளe இைரM* காTத சB)கைள அgBக அNலe க)oயBக சB)M* ஓZட(ைத 
aK(eவத23 )ZடI &Z[Qறா0. ெபாறாைம வ_வைடTe &Uரமாக இ4B3I ேபாe 
பயhகரமானதாக இ4BQறe ம2KI ஒ4வைர ேந0ைமய2ற ெசயNக@N ஈ[ப[(eQறe. ¶பலரe 
பmXக@N வzசகI பல காலமாக தhQM4Te ஒ4 பழBகமாக மாjM48பதாN, அைத ஒ4 
உண0.5யாக aைன8ப)Nைல. உ>qண0l உண0.5க@N, அ)_I 3j8பாக பயI, ேகாபI, 
ெபாறாைம ம2KI வzசைன எ*Qற இTத அL8பைட ம2KI :ைறய2ற உண0.5க@N அ)கமாக 
ஈ[ப[()Bெகா>qI ேபாe, ெப4Iபா_I பழBகhகளாக மா2றI ெபKQ*றன, ம2KI அைவ 
cலாதார சBகர()23 �ேழ �daைல சBகரhக@N 3LM4BQ*றன. ¶rZ7ம உட^* 
உK8XBக> வgயாக ெதாடBக()N இ4Te :Ll வைர பா$Te ெச*K, �ல உட^* 
உK8XBக> \e தாBக(ைத ஏ2ப[()Bெகாm[, ம2KI அேதசமய()N :BQய ஆேராBQய 
உட^N இ4Te =கlI ேதைவயான காTத சB)ைய 3ைற(e ப.ைச, சாIபN aறI, க48X ம2KI 
5வ8X aற()N ஒ4 காTத ஒ@M* வைல8y*னைல பயI, ேகாபI, ெபாறாைம ம2KI வzசகI 
உ4வாB3Qறe. இe க)oயBக சB)M* ஓZட(ைத அ)கமாக 3ைறBQறe, ம2KI அதனாN 
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உட^N இ4B3I உM0, கmக@* மTதமான, வzசக 7டoN மZ[ேம aைல(e இ4BQறe. 
¶அLமன)N இ4B3I இTத அL8பைட உ>qண0l உண0.5களாN தா* நாI பoணாம 
வள0.5ைய ெபKQேறாI. இTத சB)க@* \e கZ[8பா[ ெசயNப[(த8ப[வதாN, மiத ஒ@M* 
வmணhக> மh3Q*றன ம2KI இயNX 7()கoBக8ப[Qறe. இTத 7()கoB3I 
ெசயN:ைறைய, ராஜ ேயாக பாைதMN இ4B3I ஞாேனாதய பாைதBகான பM25 cலI 
eo(த8ப[(தலாI. உhகளe அL8பைட, உ>qண0l 3ண(ைத கZ[8ப[(த {hக> 
ேம2ெகா>qI ஒnெவா4 :ய25uI, உhகளe ஆ*\க 3jBேகாைள ெந4hக ைவBQறe. 
“=கlI 3ைறவான ெசயNபாZLN இ4B3I உhகளe காTத சB)B3 aகரான க)oயBக 
சB)uட* இ4BQ�0க>, “ எ*K ஒ4 அ)க யதா0(தமான பழெமாg இ4BQறe. {hக> 
இ8ேபாeI எ)0.ெசயலா2jBெகாm[ இ4B3I Uஷயhக> உhகqB3 yLBகாத த4ணhகைள 
3j8y[Q*றன ம2KI அைத உ>ளடBQu>ள காTத Uைச8ப3)ைய கைர8பத23 :*பாக, 
அைத க)oயBக XoTeண0வாக மா2ற ேவm[I. ¶உ>qண0l மன)* இ*ெனா4 பoணாமமாக 
பழBக(ைத உ>ளடBQu>ள மனI அைமQறe. நமe 5K வய)N இ4Tேத பழBகhக> நமB3> 
உ4வாBக8ப[Q*றன. அ)N 5ல உண0l>ள மன)N aைல(e இ4BQ*றன ம2KI 5ல 
அLமன)N  �ைழQ*றன. நமe நகரI அNலe மாaலI, நமe நா[, நமe  இனI ம2KI நமe 
உலக()* Uைச8ப3)கqட* ெதாட0Xைடய நமe பழBக அைடயாளhகைள ெவ2jBெகா>வe 
=கlI கLனமாக இ4B3I. பழBக மன)* ஆ$lட* ெதாட0Xைடய மiத நட(ைதMN இ4B3I 
பல Uைளlகைள ெகாm[, aைறய X(தகhகைள எtதலாI. பழBக மன)N அடhQu>ள 
எ)0மைறயான உண0.5க@N ஒ*றாக பாரபZசI அைமQறe. பாரபZசI பா08பைத நாI ஒ4 
பழBகமாக aைனBகாUZடா_I, அe பழBகமாகேவ இ4BQறe. பல ெபoயவ0க> =கlI வ_வான 
பாரபZசI பா0B3I பழBகhகைள தBகைவ(eB ெகாm[>ளன0. தhகளe 3j8yZட இனI, 
ஜா) அNலe சcக அTத<)23 ெதாட0yNலாதவ0க> \e அவ0க> அBகைற ெச_(eவe 
இNைல. ¶எ8ேபாதாவe இன()* உ>qண0l மன)N )�0 மா2றI அNலe 3ழ8பI 
ஏ2ப[Iேபாe, அத* சB)க> =கlI Uைரவாக &UரமைடTe, �daைல உ>qண0l 
உண0.5கைள �m[Qறe. ஆனாN அTத இன()* மனைத இயNபாக பoணாம வள0.5 அைடய 
அGம)B3I ேபாe, அNலe அைத கZ[8பாZLN ைவ()4B3I ேபாe ம2KI அe தனe 7ய 
உண0l எNைலைய கடTe ேமIப[I ேபாe, த*ைன அNலe இ*ெனா4வைர இனI, aறI, ஜா), 
மதI அNலe அவரe நாZL* அL8பைடMN ம)8yட :Lயாe, ஆனாN ஆ*\க தi(த*ைமM* 
அL8பைடMN தா* ம)8yட :LuI எ*பைத அTத மiத* உண0Qறா*. ¶உhக> உ>qண0l 
Uைச8ப3)MN த2ேபாeI 3LM4B3I எ)0மைற உண0.5க> அைன(ைதuI பZLய@[hக>. 
உhக> \e ஒ*K அNலe அத23I ேமலான உண0.5க> ஆ)BகI ெச_(eQறe எ*றாN, 
அைத ேந0ைமயாக ஏ2KBெகா>qhக>. இTத ஏ2KBெகா>qI ெசயN:ைற, உhகைள 
எ)0ெகா>qI ெசயN:ைற, காTத சB)M* yL8ைப தள0(eQறe ம2KI {hக> ஆ$l 
ேம2ெகாm[ இ4B3I உ>qண0l உண0.5M* �daைல Uைச8ப3)ைய கைரBQறe. 
:தலாவதாக ஏ2KBெகா>qதN; இரmடாவe �0Te கவi(தN. உதாரண()23 உhகqB3 
ேகாபI, பயI அNலe ெபாறாைம ஏ2பZடாN, உhகளe ெசயNபாZைட �0Te கவiuhக>. 



உடேன உhகqB3 க)oயBக சB)M* \e Ug8Xண0l ேதா*KQறe. aற=Nலாத சB)M* 
ஒ4 ெவKைமயான சB)யாக மாKhக>; ம2KI {லI, மzச>, லாேவmட0 ம2KI ெவ>ைள 
aறhக@* yரகாச()23> உடைல 72j இ4B3I க4(த ஒ@M* aறhக> மைறவைத 
பா4hக>. க)oயBக சB) உ>qண0l மனைத காZL_I =கlI உய0வானe, ம2KI rZ7ம 
அNலe �ல அNலe ஆேராBQய உடNகைள காZL_I உய0வானe எ*Qற உhகளe 
த2ேபாைதய Xoத_ட* இைத ெச$யலாI. § 
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ஆ*மாU* ஐTதாவe அIசமாக காTத காரண ேகாசI, ம2KI சம<Q4த()N X() 5(த எ*K 
அைழBக8ப[I அjவா0Tத மனI அைமQறe.  அe அjவா2ற^* ஆBக8|0வமான உலகமான, 
அTதரேலாக()N, உ>ெபா4@* இரmடாI உலQG> காTத காரண உலQN ெசயNப[Qறe. 
இhேக ஒ4வ0 தகவNகைள ஒth38ப[(), X)ய 5Tதைனக> அNலe பைழய ப;கைள 
எ)0ெகா>ள X)ய வgகைள ெப2K, இTத தகவைல பய*ப[() |=ைய 72j =க8ெபoய 
Uைச8ப3)கைள இயB3Qறா0. இTத உலகI அL8பைடMN அLமன)N இ4BQறe, ம2KI 
அnவ8ேபாe ெம$zஞான மன)N இ4Te தாBகhகைள ெபKQறe.  இe அL8பைடMN ஒ4 
மன)* உலகI ம2KI இhேக காTத சB)க> பய*ப[(த8ப[Q*றன. {hக> உZகா0Tத, 
5T)(e, மன8பாடI ெச$e அNலe காரண(ைத ஆ$l ெச$uI ேபாe, {hக> அjவா2றN 
எ*Qற ஆ*மாU* அIச(ைத பய*ப[(eQ�0க>. �ல உடைல UZ[ UலகாமN, அjவா2றைல 
ெதாைல�ர இடhகqB3 ெச_(த :LuI. ஒ4 aXண0 இTத அIச(ைத பய*ப[(), அTத 
ெதாைல�ர இட()N எ*ன இ4BQறe எ*பைத உண0Te, அjl அNலe தகவைல ேசகoBக 
:LuI. ¶மiத* தனe அjவா0Tத மன)* \e உண0l>ள கZ[8பாZைட ெபKI ேபாe, 
மiதiடI இ4B3I தi(த*ைமM* :தN ஒ@ ெதoயவ4Qறe. உZXற ம2KI ெவ@8Xற 
கவன.ெசjl பM25MN :taைறl ெப2K, )யான()* அLuண0l ெசயN:ைறக> பல*கைள 
தர(ெதாடhQயeI, ேயாகI பM_I மாணவi* 5Tதைன வLவhக> ேவKபZ[ ெத@வாக 
ெதoQறe. ஒ4 5Tதைன வLவI rZ7ம ெபா4ளாN உ4வானe. இTத காTத சB) ஒ4 aற(ைத 
ெகாm[>ளe ம2KI இe மiதi* 7யaைனlB3> உ4வாBக8ப[Qறe. அjவா0Tத மனI 
5Tதைன வLவhகைள உ4வாBQ, பாeகா(e ம2KI அgB3I இயBக:ைறM* அL8பைடMN 
ெசயNப[Qறe. அjவா2றN எ*பe ந*றாக வLவைமBக8பZட 5Tதைன வLவhகqைடய 
ெதாட0.5M* ெவ@8பாடாக Uளh3Qறe. அதனாN ஒ4வ0 5றTத :ைறMN கNU க23I 
ேபாe, அ)க ேவKபாZ[ட* ெத@வாக ெதoQறe. ¶மiதi* நா*காவe அNலe ஐTதாவe 
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அIச()23 மZ[ேம UoவாBகI ெப2K, உ>qண0l-அjlண0l மன)* பழBக மா)oகளாN 
மZ[ேம வgநட(த8ப[I மBக> உலெகh3I உ>ளன0. ஆனாN இ*ைறய உலQN இ4B3I 
காTத Uைச8ப3)கைள, அjவா2றN அNலe காTத காரண ேகாச()* உண0l>ள 
கZ[8பாZL* cலI a0வQBக8ப[Qறe. ¶தனe சக மiதைர e*XK(த U4IபாமN, ெவK8X 
ம2KI ேகாப உண0.5கைள ஒ[BQ, ஒ4 Uதமான அ*பாக இ4B3I, ெசயNநயI ஒ4 Uதமான 
இணBக(ைத ெகாm[ வ4Qறe. இைவ அjவா2ற^* Uைளlகளாக இ4BQ*றன, ம2KI இe 
வ_வான அjவா0Tத ேகாசமாக உ4வாQயeI, இய2ைகM* சB)கைள a0வQBக பய*ப[I 
கZ[8ப[(த8பZட ஞாபகசB), கZ[8ப[8பZட காரண ஆ$l ம2KI கZ[8பZட8பZட மேனாபலI 
எ*Qற நமe )றைமM* c*K Xல*க@* cலI :ைறய2ற உண0.5க> 
கZ[8ப[(eQறe.¶அjவா2றைல =ைகயாகேவா 3ைறவாகேவா ம)8yட ேவmடாI, ஏென*றாN 
அe தைல5றTத அGபவ(ைத ேபா*K, பல :BQய ெசயNபா[கைள aர8XQறe. ஆனாN 
அjவா2றN மiதi* :tைம இNைல எ*பைத aைனUN ைவ()4BகlI, ம2KI அe 
ஐTதாவe அIசI எ*K ஒ4 உ4வகமாக மZ[ேம 3j8yட8பZ[>ளe. மனI :tவeI 
அjவா2றலாக இNைல, அ)N ஒ4 பாகமாக, மன)N ப()N ஒ4 பh3 மZ[ேம இடI வQBQறe. 
ம2ற ப()N ஒ*பe பh3 இட(ைத அLuண0l ம2KI ெம$zஞானI aர8XQறe. ¶aைனUN 
இ4B3I Xலனாக ெகா>ைக yLவாத:>ள அjவாmைம Uளh3Qறe. நாI பLBQேறாI, நாI 
ேவm[ேகாqB3 இணh3QேறாI, நாI காதாN ேகZQேறாI, ம2KI நாI ம2றவ0களe 
க4(eBகைள 3j8y[QேறாI. அLமன)N இ4B3I ஞாபக வைல8y*ன^N ெகா>ைக 
yLவாத:>ள அjவாmைம ேச=Bக8ப[Qறe. இe அjவா2ற_B3 பாeகா8X அNலe தள(ைத 
வழh3Qறe, ம2KI ஒ4 த*:ைன8ைப உ4வாBQ அைத வ_வைடய ெச$Qறe. அதனாN 
அjவா2றேல நமe த*:ைன8X ஆ3I. இTத த*:ைன8X மBக@N இ4Te மBகைள, 
நா[க@^4Te நா[கைள ம2KI ஆ(ம ஞான()N இ4Te ஆ*மாைவ yoBQறe. ¶“உhக> 
உ>ள()N இ48பைத பL8பேத உmைமயான பாடமாக இ4B3I.” இe அjவா2ற_B3 எ)ரான 
அNலe கNUB3 எ)ரான அjBைகயாக ேதா*றலாI. நாI கNUM* உmைமயான அ0(தI, 
ெசயNபா[ ம2KI ேநாBக(ைத ஆ$l ெச$யலாI. கNUைய அ;TeBெகா>ள :Lயாe. அe 
உhகqட* ஒZLBெகா>வe இNைல. இe உhக@டI இ4B3I, ேவெறா4வo* க4(eBக@* 
ெதா38X இNைல. கNUM* cலI, உhக> அjவா2றைல ஊB3UBQ�0க>. உhக> yறU 
க0மUைனக> அNலe yரார8த க0மாBகைள aைறேவ2Kவ)N உhகqB3 இ4B3I ஆ0வ()* 
Uைளவாக, உhக> உ>ள()N இ4Te ெவ@Bெகாm[ வ4வேத கNU ஆ3I. கNU எ*பe X)ய 
5Tதைனக> ம2KI X)ய க4(eBகqB3 ெவ@8பZ[, ெசாTத க4(eBகைள 7தT)ரமாக 
ஆராய, :Llகைள எ[Bக, அைத ஆ$l ம2KI மKம)8�[ ெச$ய ம2KI கடl>, ஆ*மா ம2KI 
உலQ* \e உhகளe XoTeண0ைவ ேமIப[(த, உhகqB3 க4Uகைள வழhQBெகா>வe 
ஆ3I. இe கNU ஆ3I. இe aைலயானe இNைல. இe ஒ4 ந)ைய ேபால எ@)N பா$Te 
ெசNலB�Lயதாக இ4BQறe, அNலe அ8பL(தா* இ4Bகேவm[I. உhகளe U48ப()23 
ஏ2ப உhகளe அjவா2றைல மா2j அைமB3I U48பேத0l, )றைம உhக@டI இ4BQறe. 
உMo* =க8ெபoய உmைமக>, உhக> உM0சB)MN ஒ4 அhகமாக இ4BQ*றன. அைவ 



உhகqB3> இ4BQ*றன. {hக> அவ2ைற XoTeBெகா>வ)N வள0.5 அைடuI ேபாe, அைவ 
த*ைன உhக@டI ெமeவாக ெவ@8ப[(eBெகா>Q*றன. ஆனாN தhகைள உணரேவm[I 
எ*பத2காக, அைவ எ8ேபாeI உhகqB3> கா(e இ4BQ*றன. அjவா2றைல கZ[8ப[(), 
இய_ண0l மன)* கZLட()23> உhகqB3 ஏ2ப[I UoவாBகI மZ[ேம உmைமயான, 
aரTதரமான கNU ஆ3I. ¶அjவா2றN எ*பe அL8பைடMN ெதாட0Te உ4வாQ, பாeகா(e 
ம2KI த*ைன அg(eBெகா>qI எmணhகளாN உ4வாBக8பZடe எ*பதாN, 5Tதைன 
கZ[8பா[ மiதi* ஏழாவe அIசமான, Uzஞானமய ேகாசI எ*K சI<Q4த()N 
அைழBக8ப[I இய_ண0l மனI அNலe ஆ*\க காTத சB)uைடய காரண ேகாச(ைத 
உ4வாB3Qறe.   இய_ண0l, அjதN, சாZ5 ம2KI XoTeண0l ஆQயைவ அjவா2ற^* 
Uைளlக> இNைல, ஆனாN அைவ இய_ண0l மன)* Uைளlக> ஆ3I. த*ைன &Uரமாக 
ஈ[8ப[(eBெகாmட ஆ0வ:>ள மாணவ* கN¦oைய UZ[ ெவ@ேயKIேபாe, “எNலாI 
ெதoTeBெகாmேடாI" எ*ற உண0lட* இNலாமN, அjவா2ற^* எNைலகைள ப2jய 
Ug8Xண0l, ம2KI அவ0 இ*GI ேதடேவmLய அNலe UoவாBகI ெபறேவmLய எNைலய2ற 
Xலைம \e அ)க மoயாைதuட* QளIXQறா0. பாeகா8y*ைமB3 உK)யான அj3jயாக 
த2ெப4ைம Uளh3Qறe; ப;l Ug8X>ள aைலைய 3j8y[Qறe. § 

ச[/Sழைம  

பாட+ 223 

இயLண;n  

இய=$ 

உhகைள 72j இ4B3I உலQN ெவ@8பZL4B3I அjவா2றைல அ8பLேய �0Te 
ேநாB3hக>. {hக> அத* வரIXகைள பா0BகலாI. அe இய_ண0l மன)23 எ8ேபாe ஒ4 
க4Uயாக மாKQறe எ*பைதuI உhகளாN பா0Bக:LuI. {hக> பLB3I X(தகhக@N 
=க8ெபoய உmைமகைள கmடjuI ேபாe, உhகqB3 ஆBக8|0வமான 5Tதைனக> 
ேதா*KIேபாe, yoயமான ப2j*ைமuட*, உhகைள 72jM4B3I மBகைள, {hக> 
வாdBைகMN கடTe ெசN_I rdaைலகைள �0Te கவiuhக>. �0Te கவi(தN 
XoTeண0ைவ உ4வாB3Qறe, ம2KI XoTeண0l ெம$zஞான மன)N இ4Te வ4Qறe எ*K 
{hக> பL(e>ளைத ேபால, அjவா2றைல ஒ4 அளU23 வள0.5யைடய ெச$e, 5Tதைனைய 
அடB3வத* cலI அைத கZ[8ப[(த ேவm[I. rZ7ம ெபா4>, அNலe காTத சB)க@* 
ெவ@8பாடாக 5Tதைன வLவhக> Uளh3Q*றன ம2KI அைவ ஒ4 இலBQN இ4Te 
இ*ெனா4 இலBைக ேநாBQ, rZ7ம பரெவ@ அNலe காTத Uைச8ப3)க> வgயாக பயணI 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_2ch_29.html%23para-5


ெச$Q*றன. அவ2றாN பல8ப[(), பராமo(e அgBகlI :LuI. 5Tதைன வLவhகளாN 
பாeBகாBகlI உ4வாBகlI :LuI. மiதைன 72j இ4B3I ஒ@ைய காmபைத ேபால, 
5Tதைன வLவhகைளuI பா0Bக :LuI. ¶அjவா2றN எ*பe ெவ@8Xற த*:ைன8X ஆ3I, 
ம2KI அe கZ[8பாZLN இ4Te, ெகா>ைக yLவாத(eட* இ48பத* cலI ெம$zஞான 
aைலMN இ4Te ேபாeமான அளl emL(eBெகா>qI ேபாe, அe ெவ@8Xற த*:ைன8பாக 
மZ[ேம இ4BQறe. ஒ4வரe அjவா2றN த*:ைன8Xட* இ4B3Iேபாe, அவராN தனe மனைத 
மா2jBெகா>ள :LயUNைல எ*K ெசாNQேறாI, {hக> அவைர )48ப)8ப[(த அNலe 
அவ4ட* ேப7வத23 எnவளl :ய25 ேம2ெகாmடா_I அe பல* அ@Bகாe. அவ0 தனe 
அjவா2றைல தBக ைவ(eBெகா>qI :ய25MN பதZடI அைடTதாN அNலe 
3ழ8பமைடTதாN yLவாத 3ண(eட*, UZ[Bெகா[BகாமN பைக உண0.5uடGI இ4BQறா0. 
¶அjlசா0Tத இயNyN 3ழ8பI ஏ2பZடாN, rZ7ம உடN ஆ)BகI ெச_(eQறe ம2KI 
அ8ேபாe உ>qண0l மனI அNலe உ>qண0l பmXக> பரவலாக ெத*ப[Q*றன. 
அjlசா0Tத இயNX ஒthQ*j இ48பதாN, இe ஒtBக=Nலாத மBக@டI =கlI ெத@வாக 
ெதoQறe. rZ7ம உடN ம2KI அjlண0l ஒ*K ேச0Te ெசயNப[Iேபாe, ேந0மைற aைனl 
வLவhக@* வைல8y*னைல உ4வாக அGம)8பத* cலI கZ[8ப[(த8படாமN ம2KI காரண 
ஆ$U* உலகhக@N உ4மா2றI ெபறாமN இ4B3I ெகா>ைக yLவாத:>ள அjவாmைம, 
ஒthக2ற உ>qண0l em[தNக>, ெவK8X ம2KI பய()* உண0.5க> aரIyய ஒ4 
உ>qண0l-அjlண0l மiதைன உ4வாB3Q*றன. ¶மனைத ஊB3UB3I ஆ2றNக> அNலe 
சB)யாக இ4B3I சBகரhக> எ*Qற Uைச ைமயhக>, மiதi* உ>ள()N, அjவா2ற^N 
இ4Te ஒ4 மாKபZட அ)0l UQத(eட* ெசயNப[வe ெதoQறe. இTத அL8பைட Uைச 
ைமயhக> ெமா(தI ஏt உ>ளன, ம2KI அைவ ஈடா, yhகளா ம2KI 7�Iனா நாL ஒZடhக@* 
cலI ெசயNபட(ெதாடhQ UoவாBகI ெபKQ*றன. ஈடா ம2KI yhகளா எ*பைவ 
தm[வட(ைத 72j y*i8yைணTத காTத ம2KI உளI சா0Tத நாL ஓZடhக> ஆ3I (~ன 
ெமாgMN இ* ம2KI யாh எ*பா0க>). தm[வடI வgயாக ெசN_I 7�Iனா நாL ஓZடI, 
ஆ*\க காTத சB)ைய ெகாmடe. ஈடா நாL ஓZடI மTதமான காTத சB)ையuI, yhகளா நாL 
ஓZடI &Uரமான காTத சB)ையuI ெகாmடe. 7�Iனா நாL ஓZடI, ஆ*\க காTத சB)M* 
ஓZட(ைத ெகாmடe. இTத நாL ஓZடhக>, மiதi* ஆறாவe அIசமாக Uளh3I 
சBகரhகைள a0வாகI ெச$Qறe. இTத நாL ஓZடhக>, ஒ4 3j8yZட )ைசMN 3)ைரM* 
ஓZட(ைத கZ[8ப[(த பய*ப[(eI கLவாள(ைத ேபா*K Uளh3Q*றன. ¶மiதi* ஏழாவe 
அIசமாக Uளh3I இய_ண0l 3ணI, காTத சB)ைய காZL_I அ)கமாக க)oயBக சB)ைய 
ெகாm[ உ4வாBக8பZ[>ளe. இe தm[வட()* வgயாக, ஈடா, yhகளா நாL ஒZடhகqB3 
இைடேய ெசN_I 7�Iனா நாL ஓZட(தாN உ4வானe. ஆனாN, இe ஒ4 மனaைல ஆ3I 
ம2KI இைத ஒ4 ேயாகா பM_I மாணவ* தனe ெசாTத aைலயாக அைடயாளI காண 
க2KBெகா>ள ேவm[I. அe வைர அவ0 தனe 34U* இய_ண0l மனeட* த*ைன 
அைடயாளI காmQறா0. இTத அைடயாளI அவ4B3 எ*K ஒ4 ெசாTத இய_ண0l 3ணI 
இ4BQறe எ*பைத ெதாட0Te aைனl�0வதாக இ4BQறe. பல மாணவ0கqB3 தனe 34 



எ8ேபாe ஒ4 உய0aைல இய_ண0l சாZ5MN இ4BQறா0 எ*பe ெதouI, ஆனாN அTத 
aைலM* XoதN அNலe உண0தN, 34lட* இைணTe தனe ெசாTத இய_ண0l சாZ5M* 
உய0aைலuI நைடெபKQறe எ*பைத அjTeBெகா>ள தவKQறா0க>. 34U* இய_ண0l 
மனeட* த*ைன அைடயாளI கா�I வா$8X: 34-5]ய அைம8yN ேயாகI பM_I 
மாணவGB3 QைடBக8ெபKI =க8ெபoய பலனாக Uளh3Qறe. ¶ேயாகI பM_I மாணவ* 
தனe �ல உட_ட*, தனe rZ7ம உட_ட* அNலe தனe அjவா2ற_ட* த*ைன அைடயாளI 
காணாத அளlB3 தனe ெசாTத காTத Uைச8ப3)ைய கZ[8ப[(த க2KBெகா>qI ேபாe, 
தனe இய_ண0l 3ணI அNலe eைண ெம$zஞான மனeட* தனe ெவ@8Xற த*:ைன8ைப 
அைடயாளI காmQறா0. ேயாக பாைதM* ெதாடBக aைலக@N இTத X)ய ம2KI ப;வான 
அைடயாளI, அnவ8ேபாe ேதா*KI ஒ4 Xலனாக இ4BQறe, ஏென*றாN மாணவ* உmைமMN 
க)oயBக சB)uட* இ4B3I ேபாe மZ[ேம, அவ0 உண0lட* இய_ண0l மனைத பய*ப[(), 
அைத அjெவt.5 aைலM* Xல*க@* cலI ெதoTeெகா>Qறா0. :tைமயான Ug8Xட* 
இ4B3I இTத aைலMN யா4I 5TதைனகqB3 இடI ெகா[8பe இNைல. இTத 7யaைனUN 
இ4B3I ஒ4வ0, ேநரL அjெவt.5M* அனஹாத சBகரI cலமாக பா0(e உண0Qறா0. rZ7ம 
உட^* =கlI Xiதமான அIசமாக இய_ண0l 3ணI Uளh3Qறe. இய_ண0l அIசI 
அL8பைடMN க)oயBக சB)யாN உ4வானe எ*றா_I, மiத* ெலள�க உலQN இ4B3I 
ஆBக8|0வ உலQN �ைழவத23 ேபாeமான காTத சB) அதG> இ4BQறe. மiதi* இTத 
ஏழாவe அIசI ேமZ[aலமாக, வள0.5 ம2KI ெதாடBக()* ஒ4 7ழ25M* ஒ4 சமaைலயாக, 
ம2KI அeேவ  இ*ெனா4 7ழ25M* சமaைலயாகlI Uளh3Qறe. § 
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உHகள. உgைமயான தIைம  

மiதi* ஏt அIசhகqB3> ஆ*மாU* உடN, க)oயBக காரண உடN, ஆனTதமய ேகாசI, 
எ*Qற உhகளe உmைமயான த*ைம அடhQu>ளe. rZ7ம உட_B3 ஒ4 வLவI இ48பைத 
ேபால ஆ*மாU* உட_B3 ஒ4 வLவI இ4BQறe, ஆனாN அe அ)க Xiதமாக ம2KI அ)க 
aரTதர(த*ைமuட* இ4BQறe. இTத உடN தா* Xன0ெஜ*மI எ[BQறe, ம2KI இe 
ெதாட0Te ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I, த*ைன 72j X)ய �ல ம2KI rZ7ம உடைல 
உ4வாB3Qறe. இTத ெசயN:ைற பB3வமைடTe, ஆ*மாU* உடைல ேமIப[(eQறe. 
அதனாN ஆ*மாU* உட^* பB3வI ம2KI UoவாBக(ைத ெபாK(e, அNலe வாdBைகM* 
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எm;Bைக அNலe அTத தiநப0 தா* கடTe வTe>ள பB3வமைடuI அGபவ()* 
&Uர(ைத ெபாK(e :)0Tத ஆ*மாBக> அNலe இைளய ஆ*மாBகைள காmQேறாI. 
¶ஆ*மாU* உடN, e@மhகளாN (quantums) உ4வான Xiதமான ஒ@யாக இ4BQறe. இைத 
அgBக :Lயாe. இைத e*XK(தேவா அNலe ேசத8ப[(தேவா :Lயாe. இe 5வெப4மானாN 
உ4வாBக8பZட Xiதமான உM0சB), ம2KI அவ4ட* ஏ2ப[I :Lவான ஐBQய(ைத ேநாBQ 
பB3வமைடTeB ெகாmL4BQறe. ஆ*மாU* உடN ெதாட0Te yரகாசமாக இ4BQறe. 
ேம_I அத* மனI அைன(e �mணjைவuI உ>ளடBQ ெம$zஞான aைலMN இ4BQறe, 
ம2KI அe உறhகாமN ெதாட0Te Ug8Xட* இ4BQறe ம2KI ஆ*மாU* உடN 
பB3வமைடuI ேபாe சாZ5 UoவாBகI ெபKQறe. ஒ4 பய; ஊ0 UZ[ ஊ0, நா[ UZ[ நா[ 
பயணI ெசNவைத ேபால, ஆ*மாைவ உண0Tத நபo* மனI பயணI ெச$Qறe, ம2KI அe எTத 
ஒ4 இட()_I ேதைவB3 அ)கமான ேநரI தh3வe இNைல, ம2KI ஒnெவா4 ெநாLuI 
7யaைனUN இ4B3I சாZ5M* \e ெதாட0Te Ug8X>ள கவன(eட* இ4BQறe. 
ஆ*மாU* உடN ெநாL8ெபாt)* a()ய()N வாdQறe, ம2KI ஒேர சமய()N கடTதகாலI 
ம2KI எ)0கால(ைத ஒேர 7ழ25யாக உண0Qறe. ஒ4வ0 த*ைன ஆ*மாU* உடலாக 
உண0வேத உmைமயான த*ைமயாக, {L(e இ4B3I பாeகா8X அைடயாளமாக Uளh3Qறe. 
இe உmைமMN நமe ேவ0கைள, நமe cல(ைத, அgBக :Lயாத ம2KI ெதாட0Te 
பB3வமைடuI நமe ஆ*மாைவ கm[8yL8பதா3I. ¶ஆ(ம ஞானI அNலe :tைமயான ஞான 
)4]Lைய ெதாட4I வ4டhக@N, ஒ4 aைலயான a0UகNப சமா)ைய ெபKI :ய25MN, ஒ4 
Xiதமான, தhக(தாN உ4வான க)oயBக சB)யாக இ4B3I, <வ0ணஷ�ர உ4வாக( 
ெதாடh3Qறe. இe எனB3> 1955 வ4ட()N நடBக( ெதாடhQயைத கவi(ேத*. அTத 
சமய()N எனe �ல உடைல ெலள�க நடவLBைகக@N ஒ4hQைண(e ைவ()4Bக ேபாeமான 
காTத சB) மZ[ேம இ4Tதe. 5(த ேயாக()* =கlI உயoய பM25க@N ஒ*றாக இ4B3I, 
a0UகNப சமா)ைய ெதாட0Te பM25 ேம2ெகா>வத* cலI இTத X)ய க)oயBக உடN 
உ4வாBக8ப[Qறe. ¶ஆனாN Uைழபவ0 :தலாவதாக உZXற ஒ@M* அGபவ(ைத ெபKவத2ேக 
:ய25 ெச$யேவm[I எ*பைத இhேக 3j8yட U4IXQேற*, ம2KI இe 3[Iப()ன0 ம2KI 
eறUகqB3 ஒேர :ைறMN க2K(தர8ப[Qறe, ம2KI தனe அjவா2ற^* \e அவரe 
உ>ள()N ேபாeமான yL8X ம2KI கZ[8பா[ இ48பதாN, தைல அNலe உட_B3> yரகாசI 
உmைமMN ெத*ப[Qறe எ*பைத இe 3j8y[Qறe. இe ம;8Xறா சBகர()* \e ஒ4 
ெச$:ைற கZ[8பா[ ம2KI அjெவt.5M* அனஹாத சBகர()* ெசயNபாZL* \e ஒ4 
Ug8X>ள கவனI இ48பைதuI, அ*y* U7(த சBகர()23 க)oயBக சB) பா$Te 
ெசNவத23 அGம)BQறe எ*பைதuI 3j8y[Qறe. ¶Uைழபவ0கqB3 அ[(தBகZட 
நடவLBைகயாக ”ஆ*மாைவ ெதா[தN" Uளh3Qறe. இe நைடெபKI ேபாe, ஆ*மாU* உடN 
U[தைல ெப2K :tைமயான தi.ைச aைலைய ெபKவதாN, அவ0கqB3 அைத உண0lட* 
பய*ப[(த ம2KI கZ[8ப[(த பM25 அ@BகலாI. இTத உட^* cலI தா* அவ0க> 
உய0Tதaைல ப>@கqB3 ெச*K, ஆ*மாU* உட^N இ4B3I ம2றவ0கqட* அ)0U* 
cலI ெதாட0X ெகா>Qறா0க>. அ8ேபா)^4Te, ஆ*மாU* உடைல பய*ப[(த ம2KI 



கZ[8ப[(த க2KBெகா>வத23, தhகளe 34lட* பM25 ேம2ெகா>வe அவ0களe 
ெபாK8பாQறe. இTத கZ[8ப[(த8பZட ம2KI மா2றI ெப2ற 7யaைனlட*, இTத ெஜ*மI 
அNலe ஒ4 எ)0கால ெஜ*ம()N, ஒ4 aைலயான ஆ(ம ஞானI எ*Qற a0UகNப சமா)B3> 
இK)MN �ைழBQறா0க>, ஏென*றாN ஐBQயமா3I பாைதM* அ[(த கZடமாக, த*ைன 
தயா08ப[()B ெகாmட yற3, ஒ4 நாத சTaயா5யாக மாKவத* cலI உmைமயான :ைறMN 
eறவற வாdBைகைய பராமo8பதா3I. ¶தhகளe )றைமகqB3 ஏ2ற உண0தNகைள 
சா)BகாமN, தhகளe )றைமகqB3 அ8பா2பZட உண0தNகைள நா[வத* cலI பதZடI 
அைடQறா0க> எ*பைத ெசாN^யாக ேவm[I. சUகNப சமா) எ*பe அனஹாத ம2KI U�(த 
சBகரhகqட* ெதாட0Xைடயe எ*KI, இைத Xiதமான அjவா2றN ம2KI வ_வான 
மனஉK)M* cலI வ_8ப[(த ேவm[I எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. 
ஆனாN a0UகNப சமா) எ*பe ஆஞா ம2KI சஹ<ரார சBகரhக> ம2KI  அைத காZL_I 
உய0aைல சBகரhகqட* ெதாட0Xைடயe, ம2KI உலகI eறவறI ேம2ெகாmடவைர eறB3I 
அளU23, அைத :tைமயான eறவற()* cலI வ_8ப[(த ேவm[I. இவ0க> வணhக(தBக 
சTaயா5க>. ¶மனைத கZ[8ப[(eவதாN இய_ண0l 3ணI உ4வாQறe. 5TதைனM* 
ஓZட(ைத கZ[8ப[(), ெசயNகைள ெத@வாக பா3ப[(), எ)0ெகா>qI எ)0Uைனக@N 
Ug8Xட* இ48பத* cலI, ேயாகா பM_I மாணவ* UைரUN தனe க)oயBக சB)ைய 
பய*ப[(த க2KBெகா>Qறா0. UoவாBகI ெப2ற 7யaைனைவ தBக ைவ(eBெகா>வத23, இTத 
சB)ைய பய*பாZLN ெகாm[ வரேவm[I, ம2KI அe அjவா2றN வgயாக பா$Te ெச*K, 
அe இய_ண0l 3ண(ைத உ4வாBக ெதாடh3Iேபாe, தானாகேவ அjவா2ற^* ேவ)யைல 
மா2KQறe. ¶உhகைள ப2jய 5TதைனM* கmேணாZட(ைத மா2Khக>. {hக> காலம2ற 
த*ைம, காரணம2ற த*ைம, பரெவ@ய2ற த*ைமMN இ4Te ெவ@வTததாக 
aைன(eBெகா>qhக>. ஒ@M* Xiதமான ம2KI yரகாசமான உடைல, ஆ*மாU* 
உM0சB)ைய, “நா* எ*Qற “கmகா;8பாளைர" க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அத* yற3 
அைத 72j இய_ண0l மனI, ம2KI அைத 72j அjவா2றN உ4வாQறe. அத* yற3, மன)* 
உய0aைல ம2KI �daைலகைள a0வQB3I சBகரhக> ம2KI ஈடா, yhகளா ம2KI 7�Iனா 
நாL ஓZடhக> ெத*பட(ெதாடh3Q*றன. உ>qண0l 3ணI இைத 72juI, அத* yற3 
5Tதைன வLவhக> உ4வாB3I மiத ஒ@ உடN, அத* yற3 அ()யாவ5ய ஆேராBQய உடN 
ம2KI அத* yற3 �ல உடN உ4வாQறe. § 
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5வ |ைஜM* cலI 5வ^hக()23 |BகளாN அ0.சைன ெச$Qறா0. தனe 7யaைனைவ 
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UQதhக> அNலe aறhகளாN உ4வாQ இ4B3I. சாZ5 பா$Te ெசN_I மன)* ப3), மiத 
ஒ@ உட^N இ4B3I இTத அ)0l UQதhக@N ஒ4 மா2ற(ைத yர)ப^BQறe. {hக> ஒ4 
3j8yZட :*Gண0l பா0ைவைய ெப2K இ4Te, {hக> ஒ4 நபைர ஆ*மாU* கmகளாN 
பா0B3Iேபாe, அவைர 72j இ4B3I ஒ@ உடைல பா08பதாN, அவ0 அTத த4ண()N 
Ug8Xட* இ4B3I உ>qண0l, அjlண0l அNலe ெம$zஞான மனைத ப2j உடனLயாக 
XoTeBெகா>ள :LQறe. ¶உதாரண()23, ஒ4வரe சாZ5 மன.ேசா0U* அ)0l UQத(ைத 
ெகாmட பரTத மன)* ப3)B3> மன.ேசா0U* உலகhக> வgயாக ெசNQறe எ*றாN, அவரe 
ஒ@ உடN அ)க சாIபN aற(eட*, மhகலாக ம2KI ேசாகமாக இ4BகB�[I. அவ0 
மiதேநய()N இ4B3I எNேலா0 \eI உmைமயான அ*y* உண0U* \e Ug8Xட* 
இ4TதாN, அவரe ஒ@ உடN இேலசான {ல aறI ம2KI மzச> aற கைர  ம2KI ெம*ைமயான 
சாய_ட* இ4B3I. ஆனாN மiத ேநய()* \e அவரe அ*X, eைண ெம$zஞான இரBகமாக 
இNலாமN, ேமேலாZடமாக, உண0.5க> சா0Tத 3ணமாக, bm ேப.சாக இ4TதாN, அவரe ஒ@ 
உடN இளz5வ8X அNலe 5வ8X aற()N இ4B3I, ம2KI அTத இட()N இ*GI aைறய 
உ>qண0l சB) இ4BQறe எ*KI, அவ4B3 வ4(தI அ@B3I சIபவI ஏேதGI நடTதாN, 
அவ0 உடனLயாக எNேலா4B3I ெபாeவான அ*ைப மறTe அ)கI ேகாபைடயB�[I 
எ*பைதuI ெதoUBQறe. அ8ேபாe அTத இளz5வ8X aறI, க48X aற(eட* �Lய 
அனNபறB3I 5வ8பாக மாKQறe. இத* yற3 தனB3 ஏ2பZட மனெவt.5 ெகாTத@8ைப 
aைன(e அவ0 வ4(த(eட* இ4TதாN, ஒ@ உடN க4 {லமாக மாKQறe, ம2KI அவரe 
உடைல 72j க4 {ல c[பi rdTeBெகா>வதாN, உhகளாN அவரe :க(ைத ெத@வாக 
பா0Bக :Lயாe. தாdl மன8பா*ைம ம2KI ெபாறாைமM* மன)* ப3) வgயாக சாZ5 பயணI 
ெச*றாN, ஒ@ உடN க4(த சாIபN ம2KI ப.ைச aற()N இ4B3I. ேநாைய {B3வ)N 
:ைன8Xட* இ4B3I ஒ4வo* ஒ@ உடN, ெவ@0 ப.ைச aற(eட* இ4B3I. தனe 
அjவா2றைல அ)கo(eBெகாm[ இ4B3I ஒ4 மாணவனe ஒ@ உடN yரகாசமான மzச> 
aற()N இ4B3I. இTத கலைவகqB3 :LUNைல. ¶ெப4Iபா_I ஒேர சமய()N ஒ@ உட^N 
பல வmணhகqI ேதா*றB�[I. உதாரண()23, ஒ[Bக8பZட ஆைச ம2KI மைறT)4B3I 
~2ற()* 5வ8Xட*, அjlண0l ஈ[பாZL* மzச> aறI ேச0Te ேதா*றB�[I. இTத நபo* 
தைலைய 72j மzச> aற:I, அவரe உட^* �d8ப3) 5வ8X aற 3jகqட* இ4B3I. 
அவரe ேகாப()23 ெபாறாைம காரணமாக இ4BQறe எ*பைத ெதoUB3I வmணI, 5jதளl 
க4(த ப.ைச aற:I ேதா*றB�[I. ஒ@ உட^N இ4B3I aறhக@* அ)0lKI UQத(ைத 
பா0(e ம2KI சாZ5 கடTe ெசN_I மன)* ப3)ைய க;8பத* cலI, மனெவt.5 
yர.சைனகைள ெதoTeBெகா>வe 7லபமாQறe. § 

ெசwவாx/Sழைம 

பாட+ 226 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_2ch_31.html%23para-1


9ற-"I cbவ)ற 

ஏ)ற இற/கHக( 

மன)N இ4B3I மாெப4I yளா<மா, தனe பNேவK aைலக>, eைறக>, ப3)க> ம2KI 
மனaைலக@N :tைமயாக :LவைடTதe இ4BQறe. நமe சாZ5ைய அத* வgயாக இயB3I 
ேபாe, அe அ8ேபாe தா* உ4வாQBெகாm[ இ48பைத ேபா*K ேதா*KQறe. மன)N 
இ4B3I எNைலய2ற yரபzச()* ஒnெவா4 ப3)uI, தனe தi8பZட aறhக> ம2KI 
ஒ@கைள ெகாm[>ளe. நாI நமe நரIXக> cலமாக அைத உண0Te, உண0.5க> cலமாக 
ப)l ெச$QேறாI. சாZ5 எத* \e Ug8Xட* இ4BQறேதா அ)^4Te அைத yo(தeI, நாI 
எைத உண0Qேறாேமா அ)^4Te உண0.5ைய yoBக :LQறe. அத* yற3 நமB3 
உண0.5M* ஒ@ ம2KI aறI, ம2KI ஒ@M* aறI, aற()* ஒ@ ம2KI ஒ@M* உண0.5 
ப2j ெதoயவ4Qறe. இTத க4(ைத ப2j {hக> ெதoTeBெகா>வத23, {hக> ந*றாக 
)யானI ெச$ய ேவmLM4B3I. ஆனாN {hக> �ல உடைல 72ju>ள ஒ@ைய ப2j 
Ug8Xண0ைவ ெப2ற 5je கால()N, உண0.5M* :t வரIX ம2KI அத* அ)0l 
UQதhகைள ப2j ெதoTeBெகா>b0க>. ¶ஒ4வ0 தனe சாZ5ைய eைண ெம$zஞான மன)* 
வgயாக இயBQ, தனe அLமனைத X)தாக aரலாBகI ெச$uIேபாe, அவைர 72jM4B3I ஒ@ 
உடN Uைரவாக மா2றI ெபKQறe. அவ0 தனe உ>ள()N சாZ5ைய பய*ப[(eIேபாe, 
ஒnெவா4 வார:I அவரe ஒ@ உட^* aற மா)oக> பNேவK மா2றhகைள ெபKவதாN, அவ0 
பாைதMN :*ேனjBெகாm[ இ4BQறா0 எ*பைத {hக> ெதoTe ெகா>Q�0க>. தனe 
உ>ள()* eைணuட* ெசயNபZ[, )யான()N உZகா0Te இ4B3I ஒ4 ~ட*, உ>qண0l-
அjlண0l ப3)க@N இ4Te eைண ெம$zஞான உலகhக@* yராகச()23> தனe 
சாZ5ைய இயB3I ேபாe, அைர ம;ேநர()N தனe ஒ@ உடைல c*jN இ4Te நா*3 
அNலe ஐTe :ைற மா2KQறா0. அவரe உடைல 72j இ4B3I ஒ@ இைடMைடேய ெவ>ைள 
aற(eட*, ெவ@0 {லI ம2KI ெவ@0 மzச> aற சாய_ட* ெத*ப[Qறe. அத* yற3 அவ0 
ெம$zஞான aைலMN �ைழuIேபாe, சB)M* ம()ய cல()N இ4B3I ஒ@Bக)0க>, அவரe 
:e3தmL* ைமய()N இ4Te ெவ@வர(ெதாடhQ, அவரe ஒ@ உட^N இ4Te 
ெப4T)ரளாக ெவ@வTe, அைறMN இ4B3I 72K8Xற()N ஊ[4lQறe. அவரe காZ5 ஒ4 
தoசனமாக ேதா2றம@BQறe. ¶நாI த2ேபாe Uவo(த ெவ@8Xற ஒ@ உட^* ஆழ()N, 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI, தனBெக*K ஒ4 ஒ@uட* அைமTe இ4BQறe. அe �ல 
உட^* “உ>ேள" ெத*ப[Qறe ம2KI அe மன)* ஒ4 ப3)MN இ4Te இ*ெனா*KB3 
சாZ5  ெசNவத* Uைளவாக, )ன:I ேதா*KI உண0l8|0வமான-அjlண0l ஒ@MN இ4Te 
மாKபZ[ இ4BQறe. நமe அLமன)N த2ேபாe எ)0ெசயலா2jBெகாm[ இ4B3I, நமe 
கடTதகால எ)0Uைன aைலக> அைன(eI, இTத உZXற அLuண0l ஒ@M* aறhக@N 
yர)ப^BQறe. U5()ரமாக, உZXற ஒ@ உடN ஒ4 நbன uக()* ஓUயBகைலயாக 
காZ5ய@BQறe. ஒ@ உட^* இTத ப3) உடைல 72j ெப4T)ரளாக ெவ@வ4வe இNைல, 



ஆனாN உhகளe உட^* ஆழ()N ெநz7 ம2KI :mட8ப3)B3 இைடேய 
வZட=Z[Bெகாm[ இ4BQறe. :mட8ப3)B3> ஆழமாக ேநாZட=[I ேபாe, நIமாN 
பNேவK aறhகைள பா0Bக :LQறe. அைவ நக0வe இNைல. நbன uக ஓUய0க>, தhகqB3 
ெதoயாமN தனe, தhக> 3[மப()* ம2KI தனe நmப0க@* மைறT)4B3I பmXக> 
மனைத 5(தoBQறா0க>, ஏென*றாN அ8பL(தா* 5ல ஓUயhக> காZ5ய@BQ*றன. 
¶ெநz5* இடe Xற()N, ப.ைச aற()N =க8ெபoய ப3); அLவM2j* �ேழ 5வ8X aற()N 
5jய ப3); ெதாmைடB3 அ4ேக மzச> aற8ப3); ம2KI இதய()* 3KBேக ஆரz7 
அNலe ஊதா aற()* வoக> எ*K உZXற ஒ@ காZ5ய@BகB�[I. இTத aறhக> நக0வe 
இNைல. அைவ இ4Tத இட()N இ4Te அ)0TeBெகாm[ இ4BQ*றன, ம2KI \தI இ4B3I 
ஒ@ அைத 72j ம2KI அத* வgயாக நக0Qறe.§ 
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நமe சாZ5M* \e ேபாeமான கZ[8பாZைட ெபKவத23, நாI )யானI ெச$ய ெதாடhQயeI, 
aறhக> 5je நகர( ெதாடh3Q*றன. )யானI ெச$பவ0, தனe அLமனைத மKaரலாBகI 
ெச$வத* cலI, தனe )னசo பழBக மா)oக@N இ4Te ெவ@ேயKIேபாe, அவரe உZXற ஒ@ 
உடN மாற(ெதாடh3Qறe. ந*றாக )யானI ெச$த yற3, :த*ைமயாக இ4B3I ஒ4 
அLuண0l எ)0Uைன மா)o, ேந2K நடTதைத ேபால அவரe பா0ைவB3 :*பாக ேதா*KQறe, 
அவ4I அத23 \m[I எ)0ெசயலா2ற ெதாடhQனாN, இTத aற மா)oக@N ஒ*K ெதாmைட 
ப3)B3  நகரB�[I. அவ0 அைத UthQU[வா0. அTத சமய()N, “உhக> மன)N எ*ன 
இ4BQறe?” எ*K அவoடI ேகZடாN, இTத எ)0Uைனைய ப2j அவ0 ேப7வா0. அைத 
ெசாNவத23 ப)லாக, ஒ4 காQத()N எt) எoBகேவm[I எ*K நா* பoTeைரBQேற*. அத* 
yற3 அTத aறI ஒேரLயாக மைறTe U[Qறe, ம2KI அLMN இ4Te இ*ெனா*K 
ேதா*KQறe. ஒ4 ப.ைச aறI மைறTe, அத* இட()N ஒ4 பt8X aறI ேதா*றB�[I. இTத 
ஒ[Bக8பZட ப3)க> இK)யாக மைறQ*றன, ம2KI ஒ4 சமய()N பல வgக@N yoTe 
இ4Tத சாZ5, மன)* அைன(e ப3)க> வgயாக 7தT)ரமாக பா$Te ெசN_I அளU23, 
ெவ@8Xற மன)* ப3)க@N இ4Te தனe yL8XBகைள y*வாh3Qறe. ¶ஆழமாக ப)Te 
இ4B3I இTத அLuண0l எ)0Uைன aைலக@N ஒ*K Uல3I ஒnெவா4 :ைறuI, உZXற ஒ@ 
உடN அ)க 7தT)ரமாக இயhQ, அ)க yரகாசமாகlI 3ைறவான இKBக(eடGI இ4BQறe. 
அTத ~ட* :tைமயான aைலைய அைடQறா0. ஒ4வ0 7மா0 ஒ4 வ4டகாலI தனe உ>ள(ைத 
பய*ப[(), தனe அLமனைத ேந0மைறயாக ேமIப[() ம2KI aரலாBகI ெச$e, அLuண0l 
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:tவைதuI 7(தI ெச$த yற3, அவரe ெநz7 =கlI அழகான மzச> aற()N இ4B3I 
Xiதமான ப3)யாக மாKQறe, ம2KI அhQ4Te ெவ>ைள aற()* ஒ@Bக)0க> ெவ@ேய 
வ4வைத காண :LQறe. அTத ~ட* தனe உ>ள(eட* இைணTe ெசயNப[வைத aK(eI 
வைர, இe ெதாட0Qறe. ேம_I அவ0 அLuண0l ப3)க@N அ)க ேநரI வாசI ெச$தாN அNலe 
வாdBைகMN த*னாN எ)0ெகா>ள :Lயாத ஒ4 rdaைலைய சT)(e ஆ()ரI, 7யநலI, 7ய 
XலIபN ம2KI பைக உண0.5B3> y* வாh3Qறா0 எ*றாN, அவரe ெநz5N \m[I இ4> 
rdTe ஒ4 நbன uக ஓUயBகைலைய ேபால காZ5ய@BQறe. ¶மனI =க8ெபoய yரபzச(ைத 
ேபா*றe. ஒ4 Qரக()N இ4Te இ*ெனா*KB3, ஒ4 ப3)MN இ4Te இ*ெனா*KB3 எ*K 
மiதi* சாZ5 மனI வgயாக பயணI ெச$Qறe. அNலe மனைத உல3ட* ஒ8yZேடாI 
எ*றாN, மiத* ஒ4 நாZLN இ4Te இ*ெனா4 நாZL23, ஒ4 ஊoN இ4Te இ*ெனா4 
ஊ4B3 ெசNவைத ேபால, மiதi* சாZ5 ெவK8yN இ4Te அ*XB3, சTேதாஷ(eB3, 
ேவதைனB3, மன)N இ4B3I பNேவK 5Tதைனக> ம2KI க4(eBகqB3 எ*K மனI வgயாக 
பயணI ெச$Qறe. அதனாN ஒ@ உடN உடN அ)க aைலயாக இ4BQறe. மiதi* சாZ5 
அ*X வgயாக பயணI ெச$uI ஒnெவா4 :ைறuI, மiத ஒ@ உடN ெவK8X, பயI, ெபாறாைம, 
உ2சாகI, இரBகI ம2KI அjவா2ற^* பNேவK ப3)கைள yர)ப^8பைத ேபால, அ*y* 
ெம*ைமயான சாயNகைள yர)ப^BQ*றன. மiதi* சாZ5 மன)* எTத ப3) வgயாக 
பா$Te ெசNQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, மiத ஒ@ உட^*  aறhகைள ஆ$l ெச$ய 
க2KBெகா>ளலாI.§ 
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“நாI பா08பe ஒ@ உடலா, அNலe அe ஒ4 க2பைனயா எ*K நாI எ8பL ெதoTeBெகா>வe?” 
எ*Qற :BQய ேக>U நமB3 எ8ேபாeI ேதா*jBெகாm[ இ4BQறe. உmைமMN இTத 
ெசாN^* ெபாeவான பய*பாZைட ெபாK(தவைர, க2பைன எ*K ஒ*K இNைல. நாI நமe 
உ>ள()N ெசN_Iேபாe, க2பைன அNலe “yIப()* உலQN" இ48பதாக நாI ெசாN_I 
ஒnெவா4 ெபா4qI, மன)* Xiதமான சார()N உmைமMN இ4BQறe, ம2KI மன)* 
=க8ெபoய உZXற சார()N எhேக ப)வாQM4BQறe எ*பைத மZ[I நாI 
அjTeBெகா>QேறாI. நாI {mடகாலமாக க2பைன ெச$uI ஒ4 ெபா4ைள ப2jய 
Ug8Xண0ைவ நாI ெபKI ேபாe தா*, அைத மன)* ��Bகமான இடhகqB3 ெகாm[ வTe, 
�ல cைளM* aைனவக மா)oக@N அைத ப)l ெச$QேறாI. அ8ேபாe நாI அைத க2பைன 
எ*K ெசாNவ)Nைல. நாI அைத aஜI எ*K அைழBக ெதாடh3QேறாI. இK)யாக, நாI அைத 
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�ல ெவ@8பாZLN ெகாm[ வTதாN, நாI அைத உmைமMN aஜI எ*K அைழBக 
ஆரIyBQேறாI. இ8பL(தா* மiதi* சாZ5 ெவ@8Xற வLவ(ைத ெப2K>ளe எ*K 
aைனBQேற*, ம2KI இத* Uைளவாக அவGB3 ெவ@8Xற உலகI உmைமயாகlI, மன)* 
உZXற ம2KI Xiதமான ப3)க> உmைமய2றதாக அNலe yLபடாமN இ48பதாகlI 
ேதா*KQறe. எ8ேபாeI இ8பL இ48ப)Nைல, ஏென*றாN மiதi* சாZ5 ெவ@8Xற 
வLவ(ைத ெபKவத23 எTத ெபா4qI இNைலெய*றாN, மiத* இயNபாக தனB3> 
ெசயNபட(ெதாடh3Qறா*. ¶சாZ5 மன)* ஆழ()N இ4B3Iேபாe, aறI ம2KI ஒ@ ம2KI 
ஒ^ மiதGB3 ஒ*றாக ேதா*KQறe, ம2KI அவ0 தனe சகாBகைள :tைமயாக காண( 
ெதாடh3Qறா0. அவ0 ஒ4 மiதைன கா�I ேபாe, :த^N அTத நபo* :e3(தmைட ம2KI, 
அTத :e3(தmLN இ4B3I ஒ@கைள காmQறா0, ம2KI அத* yற3 அவ0 அTத நபo* 
உZXற ஒ@ உடN, ெவ@8Xற ஒ@ உடைல காmQறா0, ம2KI இK)யாக �ல உடைல காmQறா0. 
�ல ெபா4Zகைள உmைமெய*K பா0B3I அளU23 சாZ5 ெவ@8Xற()N இ4B3Iேபாe, 
நாI :த^N �ல உடைல காmQேறாI, ம2KI உZXற ஒ@ உடN ம2KI 7யaைனU* உZXற 
அ[B3கைள பா08பத23 நாI அ)க :ய25 ேம2ெகா>ள ேவmLM4B3I. ¶உhக> 
உ>ள()23> ெச*றாN, 7யaைனU* உZXற தளhக> ம2KI மன)* ெவ@8Xற aைலக@N 
எNலா ெபா4ZகqI ெவ@8ப[I. {hக> அவ2j* உmைமயான த*ைமைய பா0Bக 
ெதாடh3Q�0க>. மiதைன 72jM4B3I ஒ@ைய பா08பe, அவரe உmைமயான த*ைமைய 
பா08பe ேபா*றதா3I.  அவ0களe �ல உடN ச2K மhகலாக ெதாடh3Qறe, ம2KI மன)* 
அ2Xதமான உலகI வgயாக அவ0களe சாZ5 பா$Te ெசNவைத பா0BQேறாI. ¶மiதைன 72j 
இ4B3I aறhக>, :த^N உhக> ெசாTத மன)N ெதoQறe. உhகளாN அவ0களe �ல 
உடைல ெத@வாக காண:Lயாe. அத* y*ன0, இTத X)ய காZ5B3 {hக> மா2றI 
ெபKIேபாe, ஒ4 தi நபo* �ல உடைல 72j aறhகைள பா0BகB�[I. ¶இTத aறhக> 
எhQ4Te வ4Q*றன? மன)N இ4B3I அைன(eI ஒ^ ம2KI aறமாக இ4BQ*றன. 
உhகைள 72j பா0B3I ேபாe, ஒnெவா4 �ல ெபா4@* ஒnெவா4 அ)0l UQத:I ஒ^ 
ம2KI aற(ைத ெகாmL48பைத காணலாI.  எNலாI ஒ^யாக, aறமாக ம2KI வLவமாக 
இ4BQறe. அதனாN மன)* Xiதமான ப3)க@N, எNலா ெபா4ZகqI aறமாக ம2KI ஒ^யாக 
இ4BQ*றன, ம2KI இவ2ைற எNலாI-கா�I கm;* ஆறாவe அjl cலமாக உணரலாI. 
இTத Xல* எ8ேபாeI Ug8Xட* இ4BQறe. {hக> அைத8ப2j ெதoTeBெகாm[ 
பய*ப[(eவைத ப2j மZ[I க2KBெகா>ள ேவm[I, ம2KI இைத8ேபால ஒ4 ஓUய()N 
இ4B3I aறேபதhகqB3 இைடேய ம2KI ஒ4 ஓUய()N இ4B3I பoணாமhகqB3 
இைடேய இ4B3I ேவKபாZைட ஒ4 ஓUய0 தனe �ல கmக@* cலI ேவKப[() பா0Bக 
க2KBெகா>ள ேவm[I. § 

ெவ(P/Sழைம 
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cIpண;n பா;ைவoI  

cைறயான பயIபாy ம)*+ தவறான பயIபாy  

தனe c*றாவe கmணாக, :*�ZLேய வள0.5யைடTத aைலMN இ4B3I ஆறாவe அjைவ 
எnவாK பய*ப[(த ேவm[I, எ*பைத rZ7ம ஞாi க2KBெகா>Qறா0. அe நா> :tவeI 
aைனlட* இNலாUZடா_I, ெதாட0Te பய*பாZLN இ4BQறe. உதாரண()23, ஒ4வ0 
உhகளe bZL23> �ைழயலாI. {hக> அவைர பா0(தeI, “உhகைள இ*K பா08பத23, 
3ழ8ப()N இ48பைத ேபால ேதா*KQறe,” எ*K ெசாNQ�0க>. அe எ8பL உhகqB3 
ெதouI? {hக> உhக> உ>ள()N, அவரe ஒ@ உடைல காmQ�0க>. அவ0 �ைழuIேபாe 
yரகாசமாக இ4TதாN, அவரe மனaைலைய ப2j உhகqB3 ெதouI, ஏென*றாN {hக> 
அவரe ஒ@ உடைல காmQ�0க>. ¶ஆனாN ஆ(ம ஞான(ைத ேநாBQ ெசN_I ஆ*\க பாைத, 
ஒ@ உடைல பா0(e ஆ$l ெச$வ)Nைல. மன)N e@uI அைசUNலாத ப3)ைய கடTe, சாZ5 
த* \e :t Ug8Xட* இ4Te, தனe தi8பZட சார()N கைரTe, காலம2றaைல, காரணம2ற 
aைல ம2KI பரெவ@ய2ற aைல ம2KI 5வெப4மாGB3> ஐBQயமா3I இட()N, சாZ5ைய 
பரமா(eமாU* பரTத த*ைமB3>, சB)M* ைமயI வgயாகlI இயB3வேத இTத பாைதM* 
ேவZைக ஆ3I. ஆI, ஒ4வைர 72jM4B3I ஒ@ைய க2KBெகா>வதாN ஞாேனாதய பாைதMN 
ஒ4 தைடயாக இ4BகB�[I, ஏென*றாN எNேலா4B3I தhக> ஒ@ உடN எnவாK இ4BQறe 
எ*பைத  ெதoTeBெகா>ள U4IXவதாN, அவ0 \e எNேலாரe கவன:I )4IXQறe. ஒ4வரe 
ஒ@ உடN ெதாட0Te மாjBெகாm[ இ4BQறe. ஒ4 நmபi* ஒ@ உடைல ப2jய ஒ4 ஆ$ைவ 
வழh3வe, அவ0 எTத உைடகைள அ;Te>ளா0 எ*K ெசாNவைத ேபா*றதாக இ4B3I. 
அ[(த நா>, அவ0 ேவெறா4 உைடைய அ;Te இ4BகலாI. ேம_I {hக> ஒ4வரe ஒ@ உடைல 
பா0B3Iேபாe, {hக> அைத ெப4Iபா_I கவi8ப)Nைல. ெபாeவாக உhகqB3> ஒ@ 
உடNக@* உZXற XலGண0l Ug8பைடTe இ4TதாN, ஒ4வரe ஒ@ உடN அ)க மhகலாக 
அNலe வ_வான yரகாச(eட* இ4TதாN மZ[ேம கவi8�0க>. இTத Xலைன தனe 
கZ[8பாZ[B3> ைவ()4B3I ஒ4 rZ7ம ஞாi, எ8ேபாeI ஒ@ உடNகைள பா08ப)Nைல, 
ஆனாN தா* U48ப8ப[I ேபாe மZ[ேம பா0BQறா0. ஆனாN ஒ4வரe ஒ@ உடN ஒ4 3j8yZட 
வைகMN 5ற8பாக இ4TதாN, அe இயNபாகேவ தi(e ெத@வாக ெதouI. மனI எ*பe 
எ8ேபாeI :tைமயாக உ4வாB3I aைலMN இ48பதா_I, ஒ4 பய; உலைக 72j வ4வைத 
ேபால சாZ5 மனI வgயாக பயணI ெச$வதா_I, நாI அ(தைகய ஒ@ைய பா0B3Iேபாe, அவரe 
சாZ5 உmைமMN மன)* எTத ப3)B3> பயணI ெச$Qறe எ*பைத பா0BQேறாI. 
¶ம2றவ0களe உண0.5க@N அ)கமாக  ஈ[ப[வைத தU08ப)N rZ7ம ஞாi கவனமாக 
இ4Bகேவm[I. அவ0 தனB3> c*jN இரm[ பh3 ம2KI 7யaைனU* ெவ@8Xற 
உலகhக@N ஒ*jN இரm[ பh3 மZ[ேம வாdவத* cலI, தனe உZXற வாdBைகைய 
பாeகாBக ேவm[I. ேம_I ஒnெவா4வ4I, தனe பாைதMN இ4B3I தைடக> \e ஏj 
ெசNலேவm[I அNலe அைத 72j வரேவm[I எ*பைத ெதoTeBெகா>qI அளU23 அவ0 



Uேவக(eட* இ4Bகேவm[I. 74Bகமாக ெசாNலேவm[I எ*றாN, க4(த ஒ@ உடNகைள 
ெகாmடவ0க>, தhகளe ெநz5N இ4B3I ��Bகமான நாL ஒZடhக@N மைறT)4B3I 
aைறய க48X, சாIபN, 5வ8X ம2KI ப.ைச aற 3=dகைள 3j8y[I அ)க ஆழமான 
அLuண0l ப3)கைள ெகாmடவ0க> உhகைள 72j இ4Te, {hகqI அTத ப3)MN இ4Te 
:tைமயாக ெவ@ வராமN இ4TதாN, அவ0க@* அ)0l UQதhக> உhகைள \m[I அTத 
மன)* ப3)கqB3> இt(eBெகா>qI. அத* காரணமாகேவ 5Tதைன aைறTத 
வாdBைகைய வாdபவ0க>, தhகைள ேபா*றவ0கqட* இ48பைத U4IXQறா0க>. அேத 
வாd:ைறைய y*ப2Kபவ0கqட* இ4Bக U4IXQறா0க>. அe ேதைவயாகlI இ4BQறe. 
ஆ*\க பாைதMN ஒ4 3j8yZட aைலB3 ேமN :*ேனKவத23, உhகைள 72j ஒ4 நNல 
rழைல உ4வாB3வe =கlI :BQயமாQறe. {hக> மன)* அைம)யான ப3)B3> சாZ5ைய 
5jதளl இயB3வத23 அNலe உZXற ஒ@M* 7டைர ெபKவத23 )யானI ெச$யலாI அNலe 
c.7 பM25ைய ேம2ெகாm[ ஒ4 ஆேராBQயமான உடN ம2KI வ_வான நரIyயN அைம8ைப 
ெபறலாI. ஆனாN உhக> உ>ள()N ஆழமாக உhகளe இலBைக ேநாBQ உmைமMN ெசNல 
U4IyனாN {hக> சாZ5, �ல உடN, உண0l8|0வமான உடN ம2KI மனI ெதாட0பான 
உடைல, உhகைள ேபாலேவ 5T)(e, உhகைள ேபாலேவ வாtI மBக@* 3tlB3> 
நக0(தேவm[I.  அTத 3t தiநப4B3 உதU ெச$uI ம2KI அTத தiநப0 3tlB3 உதU 
ெச$வா0. ¶சாதனாU* aைலக> cலI :*Gண0l பா0ைவM* )றைமைய =கlI ெமeவாக 
ேமIப[(தேவm[I. 5வெப4மாi* மைறB3I சB) ஒ4 நNல காரண()2காக இ4BQறe. 5ல0 
:*Gண0l பா0ைவuட* yறTe இ4BQறா0க> ம2KI அவ0க> அைத தனe வாdநா> :tவeI 
பராமoBQறா0க>. அவ0க> இTத Xலைன தனe |0வெஜ*ம()N உ4வாBQ இ48பதாN, 
அவ0கqB3 இத* :ைறயான பய*பா[ ப2jய UேவகI ம2KI XoTeண0l இயNபாக வ4Qறe. 
ஆனாN ெப4Iபாலான சமயhக@N, தைடெபறாத சாதனாU* ெதாட0.5M* cலI, :*Gண0l 
சB) ெமeவாகlI, ெப4Iபா_I Xல8படாம_I வள0.5 ெபKQறe. நாI  பல*க@* 
எ)0Uைனகைள தBகைவ(eBெகா>qI ேபாe, 5வெப4மாi* )றB3I சB)M* cலI, நமe 
வாdBைகMN  சoயான ேநர()N பா0BகேவmLய UஷயhகqB3 அGம) QைடBQறe. ¶நாI 
நமe நmப0க> ம2KI :*y* அj:க=Nலாதவ0க@* :கபாவhக> ம2KI உடN ெமாgகைள 
�0Te கவi(e, அவ0களe உண0l>ள ம2KI அLமன)N இ48பைத க2KBெகாm[, 
அ)^4Te அவ0க> எ*ன 5T)BQறா0க> ம2KI எைத உண0Qறா0க> எனபைத 
ெதoTeBெகா>QேறாI. ஆனாN நாI ஆழமாக கவiBகUNைல எ*றாN, பல Uஷயhகைள 
மைறBக :LuI. உதாரண()23, மன.ேசா0lட* இ48பவ0 ெவ@ேய ந*றாக 5o(e 
ேப5Bெகாm[ இ4BகலாI. ஆனாN நமe rZ7ம பா0ைவuட* பா0B3Iேபாe, ம0மI {L8பe 
இNைல. நாI அவ0களe அLமன)N �0Te கவiB3I ேபாe, அவ0க> :க()N ெதoயாத 
aறhக> ம2KI அவ0களe மனaைலக> ெதoயவ4Qறe. ஆI, உண0l>ள மனI, அLமனI, 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI, eைண ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மனI எ*Qற 
ஐTe மனaைலகqட* aறhக> ம2KI உடைல 72jM4B3I ஒ@ ெதாட0Xைடயதாக 
இ4BQ*றன. § 
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ச/கரHக(  

ம)*+ நாbக(  

�ல உடN, rZ7ம உடN ம2KI ஆ*மாU* உட_B3> இ4B3I நாL மmடல()* மேனா 
உண0lB ெகா()* ஏt =க8ெபoய Uைச ைமயhகைள சBகரhக> எ*K அைழBQேறாI. 
ஒnெவா4 சBகர:I மேனாசB)M* ஒ4 72KI 7ழலாக, காTத ம2KI க)oயBக சB)M* 
பல8பல 5Tதைன அ[B3க@* ஒ4 =க8ெபoய �Z[ இடமாக Uளh3Qறe. சாZ5 இ)N ஒ*K 
அNலe பல ப3)க> வgயாக ெசN_Iேபாe, ஞாபக()* ெசயNபா[, காரண ஆ$U* ெசயNபா[ 
ம2KI மேனாபல()* ெசயNபா[ எ*K 5ல ெசயNபா[க> நடBQ*றன. சBகரhக> 7ழ*K 
உட_B3> சB)கைள ெவ@M[I ேபாe, இTத சB)க> உM4ட* இ4B3I �ல அ�Bக> 
ம2KI உM0சB)B3> ஊ[4U, உடைல 72jM4B3I Uைச8ப3)க> வgயாக க)0 b7Qறe. 
இTத Uைசக> ேமக(ைத ேபால அNலe Xைகைய ேபால <)ரமாக இ4Te, ேமகhக> roயi* 
க)0கைள yர)ப^8பைத ேபால இTத சB)க> yர)ப^BQ*றன. roய அ<தமன()* ேபாe 
ேமகhகைள பா0(e இ48�0க>. அைவ ெவ>ைள aற()N இ4Te இளz5வ8X aற()23I 
y*ன0 ஆரz7 aற()23I மாj, அத* yற3 க4(த aறhகqB3 மாKவைத பா0(e இ48�0க>. 
ேமகhக> மா2றI ெபKவ)Nைல. ஒ@ அைலக> மா2றI ெபKQ*றன. ஒ@M* aற(ைத 
ேமகhக> eN^யமாக yர)ப^BQ*றன. அைத8ேபாலேவ, நமe உண0.5க> cலமாகlI நமe 
உட^N இ4TeI உ4வா3I, சB)க@* அைல{ளI ஒ@ உடN உட^* yர)ப^8பாக 
Uளh3Qறe. ஒ@ உட^* அL8பைட காTத ம2KI க)oயBக சB) எTத மா2ற:I 
ெபKவ)Nைல. சBகரhக@N இ4Te ெவ@8ப[I சB)கேள மா2றI ெபKQ*றன. இTத 
சB)கைள உடைல 72jM4B3I ஒ@, aற அ)0வாக yர)ப^BQறe. ¶ஒ@ உட^N நாLக> 
எ*Qற மேனா உண0l நரIX ஓZடhக> இ4BQ*றன. இTத நாLக> cலமாக(தா*, உhகqB3 
y*Xற()N a2பவைர )48y8 பா0BகாமN உணர :LQறe. ேம_I, ஒ4 நப4B3 அ[(ததாக 
இரm[ அNலe c*K அL �ர()N a23I ேபாe, அவ0 உண0வைத உhகளாN உணர :LQறe. 
��Bகமான நரIX அைம8y* cலI உண4I அ)0lகளாக உண0.5க> இ48பதாN, அைவ 
இடமா2றI ெபறB�Lயைவ. உடN வgயாக ெவ@வTe, ஒ@ உட_B3> X3Te ெவ@வ4I 
rZ7ம நாLக> cலமாக {hக> இவ2ைற உண0Q�0க>. ெப4Iபாலான சமயhக@N, உhகqB3 
அ4QN இ4B3I நபo* உண0.5கைள உ>வாhQBெகாm[ அe உhகqைடயதாக 
aைனBQ�0க>, ஆனாN உmைமMN அ4QN இ4B3I நபo* உண0.5கைள உ>வாhQB 
ெகா>Q�0க>. நாI இத23 :*X க2றைத ேபால, இTத உண0.5கைள :*Gண0l பா0ைவM* 
cலI, உhக> நmபைர 72jM4B3I rZ7ம rழ^* aறhகளாக காணலாI. உண0.5க> 



இடமாKI த*ைமuட* இ48பைத ேபால, நமe ஒ@ உட^N  இ4B3I aறhகqI இடமாKI 
த*ைமuடைவ. நமe உடைல 72jM4B3I ஒ@, ம2KI அைத உ4வாB3I 5Tதைனக> ம2KI 
உண0lக>, நIைம 72jM48பவ0க> \e தாBகI ஏ2ப[() பா)8ைப ஏ2ப[(eQறe எ*பe 
நமB3 த2ேபாe ெதoT)4BQறe. இைத “இ*ெனா4வo* அhகமாக மாKவe” எ*ேற 
ெசாNலலாI. ஒ4 நNல உதாரணமாக, U7வசமாக த*ைன அ08ப;(eB ெகாmட vTe 
மைனU* Xiதமான ம2KI ஆேராBQயமான ஒ@, அவளe கணவi* ஒ@ைய ேமIப[(eவைத 
ெசாNலலாI. அTத கணவனe மனaைல அ)க ேந0மைறயாக இ48பதாN, அவரe UயாபாரI 
ெசgBQறe. § 
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உHக( ம[த  

ஒPைய ேம+பy-.த=  

நமe மனI ம2KI உண0l8|0வமான rZ7ம rழ^* cலI, ம2றவ0க> \e நாI  ஏற8ப[(eI 
தாBக(ைத ப2jய XoTeண0lட*, நாI ஒ4 அ2Xதமான �()ைய ெபKQேறாI: நமe ஒ@ 
உடைல ம2KI நமe )னசo மனI ம2KI உண0.5 aைலகைள உ4வாBQ ேமIப[(eவத* cலI, 
நமe  மனI ம2KI உண0l8|0வமான aைலையuI உ4வாBQ ேமIப[(eவேதா[, நIைம 
72jM48பவ0க@* ஒ@ உடN ம2KI மனaைலைய ேமIப[(eI )றைமைய ெபKQேறாI. 
உhக> ஒ@ உடைல அ)க U48பமான aறhக@* )ைசMN வள0.5யைடய ெச$e, 
ேதைவMNலாதவ2ைற ெமeவாக {Bக :ய25 ேம2ெகா>வேத, உhகளe த2ேபாைதய சாதனாவாக 
இ4B3I. ¶இTத சாதனாைவ எ8பL ெச$வe எ*பைத இ8ேபாe பா0BகலாI. 1) உhக> ஒ@ 
உட^N ஒ*K அNலe அத23 ேம2பZட yரகாசமான, ேந0மைறயான aறhக> ெப4T)ரளாக 
�ைழவதாக க2பைன ெச$uI ேபாe, உhக> சாZ5 ேதைவய2ற மன)* ப3)MN இ4Te 
(மன.ேசா0l, ேகாபI அNலe ெபாறாைம) உடனLயாக Uல3வதாN, {hக> அ)க ேந0மைறயான 
உண0.5கைள அGபU(தN; 2) ேந0ைமயான உK)ெமாgக> அNலe மT)ரhகைள ெதாட0Te 
ெசாN^Bெகாm[ இ4B3Iேபாe, அதGட* ெதாட0Xைடய மQd.5, சTேதாஷI ம2KI 
மனaைறl ேபா*ற உண0.5கைள அைழ(e வTe, அ)க ேந0மைறயான ப3)கqB3> 
உண0lட* உhகளe சாZ5ைய இயB3(தN எ*K இTத சாதனா இ4 வgக@N ேவைல 
ெச$Qறe. இnவாறாக, ஒ@ உட^N yரகாசமான, ேந0மைறயான aறhகைள aர8XQேறாI. அத* 
aறhக> காTத(த*ைமuட* இ4Te, நமe மனI ம2KI உண0.5க> \e \m[I 
எ)0ெசயலா2j, அவ2ைற ெவ@ேய அைழ(த அசN மனaைலகைள வ_8ப[() ம2KI 
ந[aைல8ப[(eQறe எ*பைத நாI aைனl�0TதeI, நமe ஒ@ உடைல ேமIப[(த கவனமாக 
:ய25 ெச$யேவm[I எ*பe =கlI :BQயமாQறe. எTத ஒ4 எ)0மைற மனaைலuI, ஒ4 
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மiதைன தனe U48ப()23 ஏ2ப yLMN ைவ()4BQறe எ*KI, ஒ4வ0 அ)க ேந0மைறயான 
மனaைலB3 வ4வத23 மேனாபலI ேதைவ8ப[Qறe எ*பைதuI இTத பாட()* cலI உmைம 
எ*K ெதoTeBெகாmேடாI. ஆனாN சாதனாlட* உhகqB3 இ4B3I :Tைதய அGபவ()* 
cலI, ெதாட0Te ேம2ெகா>qI :ய25 பல*கைள த4I எ*பைத {hக> ெதoTeBெகாm[ 
இ48�0க>. உட2பM25 ம2KI பM25M* cலI உhக> �ல உட^* தைசகைள 
வ_8ப[(eவைத ேபால, உhகளe மனI ம2KI உண0.5 Xலைன, <)ரமாBQ வ_8ப[(த 
:LuI. ¶ஒ@ உட^N, அ)_I 3j8பாக ேசாதைன ம2KI மனI ெகாTத@8yN இ4B3Iேபாe, 
yL(தமான aறhகைள க2பைன ெச$வத* cலI, உhகளe சாZ5ைய =கlI எ@தாக )றIபட 
கZ[8ப[(த :LuI.  இnவாK உhக> ஒ@ உடைல yரகா5Bக ெச$வதாN, எ)0மைற 
உண0.5MN எz5யைவ ந[aைலெப2K, ஒ@ உடைல க)oயBக சB)M* cலI aர8XQறe. 
அத* yற3, மன.ேசா0l ம2KI Uரக()M* உண0.5க>, தானாகேவ ைதoயI ம2KI 
நIyBைகB3 இடI ெகா[BQ*றன. ெபாறாைம ம2KI ஆ()ர()* உண0.5க>, நIyBைக 
ம2KI இரBக(eB3 இடI ெகா[BQ*றன. ¶{hக> இTத சாதனாைவ ெதாட4I ேபாe, அe 
உhகqB3 எnவளl 5ற8பாக eைண XoQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>b0க>. சாZ5ைய 
மன)N இ4B3I இ4mட அNலe அ)க அட0.5யான ப3)க@N இ4Te த>@ ைவ8பதாN, 
உhக> 3ண(ைத இயமhக> ம2KI aயமhகqB3 ஏ2ப, ேம_I வ_8ப[(தlI அNலe 
வLவைமBகlI, இTத பM25 உhகqB3 உதUகரமாக இ4BQறe.  {hக> UைரUN ஒ4 
வ_வான ம2KI அ)க வ~கரமான ஆqைமைய உ4வாBQBெகா>b0க> ம2KI அe ம2றவ0கைள 
ஊB3UB3I. ¶{hக> உண0l>ள மனI, அLமனI, மைறT)4B3I பmXக@* மனI, eைண 
ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மனI எ*K ஐTe மனaைலகைள ெதoTeBெகாm�0க>. 
உ>qண0l, அjlண0l ம2KI ெம$zஞானI எ*K மன)* c*K yolகைள ப2j 
ெதoTeBெகாm�0க>. ேம_I த2ேபாe, நI=டI இ4B3I சாZ5 எ*றாN எ*ன ம2KI ஒ4 
பய; |=M* ஒ4 இட()N இ4Te இ*ெனா4 இட()23 பயணI ெசNவைத ேபால, மன)N 
இ4B3I =க8ெபoய yரபzச()N அe எ8பL பயணI ெச$Qறe எ*பைத 
க2KBெகாmL4BQேறாI. பய; ெசN_I ஒnெவா4 இட()_I, த*ைன 72jM4B3I 
அ)0lகளாN பா)Bக8ப[Qறா0. அவ* ம2றவ0களe 5Tதைனக> ம2KI அவ0களe 
மனaைலகைள உ>வாhQB ெகா>Qறா*. அவ* பh3ெபKI aகd.5களாN பா)Bக8ப[Qறா*. 
அைத8ேபாலேவ, உhக> சாZ5 மனI வgயாக பயணI ெச$uIேபாe, அe Ug8Xண0ைவ ெபKI 
மன)* ஒnெவா4 ப3)MN இ4B3I அ)0lகளாN பா)Bக8ப[Qறe அNலe அத* aற(ைத 
ெபKQறe. இe உhகளe நரIX அைம8ைப பா)(e, உhக> 5Tதைனக> ம2KI 
உண0.5கqB3 அL8பைடைய அைம(e, உhக> ஒ@ உட^N aறhகைள aர8XQறe. 
உhகளe சாZ5 மன)* =க8ெபoய yரபzசI வgயாக ெதாட0Te பயணI ெசNவதாN, இTத 
aறhக> ெதாட0Te மாjBெகாm[ இ4BQ*றன. § 
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உHக( ஒP உட=  

9ற-"= chZத= 

{hக> ஒ4 ~டனாக ேகாM_B3 உhக> 3ைறகqட* ெச*K, ெத$வ()* பாத()N அைத 
சம0yBQ�0க>. கm�B3 Xல8படாமN இ4B3I ேதவேலாக()N, ெத$வ:I அவ4B3 
eைணXouI ேதவ0கqI, உhக> ஒ@ உட_ட*, அ)_I 3j8பாக உhக> உZXற ஒ@ 
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உட_ட* ெசயNபZ[, அவ0கqB3 ெத*ப[I ெநoசNகைள தi(தiயாக yo(e ம2KI அக2j, 
உhக> 3ைறகqB3 &0l காmQறா0க>. மன)N இ4B3I 3ழ8பமான ப3)க> வgயாக பயணI 
ெச$ததாN உ4வான க4(த aறhகqB3>, ெவ>ைள ம2KI ஊதா aற()* ஒ@Bக)0கைள 
உZXற cல<தான()N இ4Te உZெச_(eவத* cலI அத* &Uர(ைத 3ைறBQறா0க>. இe 
நைடெபKவைத நIமாN பா0Bக:Lயாe எ*றா_I, கmL8பாக உணர:LQறe, ம2KI ேகாMைல 
UZ[ ெசN_Iேபாe மனB3ழ8பI ம2KI கவைலக@N இ4Te U[UBக8பZட உண0lட* 
QளIXQேறாI. ெப4Iபாலான சமயhக@N நாI எத2காக வ4T)ேனாI எ*பe நமBேக 
ெதoவ)Nைல. ¶ெத$வhகqI ேதவ0கqI ெச$வைத ேபாN, {hகqI உhக> ஒ@ உட^N 
ெப4T)ரளான ெவ>ைள ம2KI ஊதா aற()* ஒ@Bக)0கைள ெகாm[ aர8பலாI. ச2K:* 
உhகqB3 ஒ4வ0 \e ெபாறாைம ஏ2பZ[, அத* y* அவ0 \e ேகாபI உmடாQ, 
மன.ேசா0lட* இ4TதாN, இைத {hகேள சoெச$e ெகா>ளலாI. உhகளe த2ேபாைதய ஒ@ 
உடN, இ4mட ம2KI அ7(தமான ப.ைச aற(eட* �Lய பt8X aற()N இ4B3I, ம2KI 
அ)N க48X ம2KI 5வ8X aற 7ட0க> கவன(ைத ஈ0B3IபLயாக இ4BகB�[I. இTத பqைவ 
3ைற8பத23, ெவ>ைள aற(ைத மZ[I ேச0BகlI. ெவ>ைள aற ஒ@ உhக> :e3தmLN 
இ4Te ெவ@வTe, உhகளe ஒ@ உட_B3> X3Te :tவeI பரlவதாக க2பைன ெச$uhக>. 
ஊதா aற க)0க> உhக> X)ய ெவ>ைள aற()N இ4B3I ஒ@ உட_B3> பரU, அைத 
வ_8ப[() இ4ZL23> ஊ[4வதாக க2பைன ெச$uhக>. ¶{hக> Xiதமான சாZ5யாக 
உhக> :e3தmL* ைமய()23 ெச*K, உhக> ஒ@ உட_B3> ெவ>ைள aற மன)* 
சார(ைத aர8XI ேபாe, ெவ>ைள aறI க48X aற(eட* கலBQறe, ம2KI உhக> ஒ@ 
உட^N சாIபN aறI ேதா*KQறe. உhகqB3 உடேன அ.சI ேதா*KQறe, ஆனாN ஒ@ 
உட_B3> ேம_I ெவ>ைள aறI �ைழவதாN, இTத உண0.5 UைரUN Uல3Qறe. சாIபN 
aறI UைரUN Uல3Qறe. ஒ@ உட_B3> ேம_I ெவ>ைள aறI �ைழuIேபாe, ேகாப()* 
அனNபறB3I 5வ8X aறI, ெபாKைம ம2KI இரBக()* இளz5வ8X சாயNகளாக மாKQ*றன. 
ெபாறாைமM* க4(த பt8X aறhக> ம2KI க4I ப.ைச aறI, நIyBைக ம2KI ப;U* 
மரகத ப.ைசயாக மாKQறe. உண0.5க> \e X)ய aறhக> \m[I எ)0ெசயலா2KவதாN 
அைம) ம2KI )48)M* உண0l  ஏ2ப[Qறe. உhக> சாZ5ைய :e3தmL* ைமய()* 
ஆழ()23 அைழ(e ெச*K, உhகளe ஒ@ உட^N ெவ>ைள aற ஒ@Bக)0களாN aர8yயதாN, 
உhக> உ>ள()N இைவuI ேம_I 5ல ந*ைமகqI நடBQ*றன. மனஉK)M* ஒ4 
ேந0மைறயான :ய25M* cலI, உhக> மனaைலைய மா2Kவத23, உhக> சா0பாக ஒ4 5jய 
:ய25, 5jதளl ஒ4:க.5Tதைன, உhகளe )றைமM* \e அ08ப;8X ம2KI நIyBைக 
மZ[ேம ேதைவ8ப[Qறe. ேதவ0க> ெச$வைத ேபால உhகளா_I ெச$ய :LuI. இைத இ*ேற 
ெச$e பா4hக>. ¶ULய2காைலMN எtT)48பe எ8ேபாeI கLனமாக(தா* இ4BQறe. 
இத23 எ*ன &0l? ULய2காைலMN உhக> �ல உடைல உ2சாகcZட, எTத aற()* cலI 
உhக> ஒ@ உடைல aர8Xb0க>? உhக> ஒ@ உடைல ஒ4 அ4ைமயான ம2KI yரகாசமான 
5வ8X aற(தாN aர8Xhக>. 5வ8X aற(ைத க2பைன ெச$வe கLனமாக இ4Bகாe. )�ெர*K 
உhக> உட^N உM0சB) Ug8பைடTe, {hகqI உ2சாகI ெப2K, ஒ4 அ4ைமயான நாைள 



எ)0ெகா>ள தயாரா3I ேபாe, {hக> ெவ2j ெப2KUZ�0க> எ*பe உhகqB3 ெதoயவ4I. 
¶நI எNேலா4B3I அnவ8ேபாe மன.ேசா0l ஏ2பட(தா* ெச$Qறe. இத23 &0l தா* எ*ன? 
உhகைள 72j மzச> aறI இ48பதாக க2பைன ெச$வத* cலI உhக> ஒ@ உட^N மzச> 
aற(ைத aர8Xhக>, இதனாN {hக> மன)* 5T)B3I ப3)B3 அைழ(e ெசNல8ப[Q�0க> 
ம2KI அத* yற3 உhகளாN பாட(ைத &Uரமாக ெதாடர :LQறe. ஆரz7 aற(ைத க2பைன 
ெச$uIேபாe, மzச> aற()23 5வ8X ேச0Bக8ப[வதாN, உhக> அjவா2றN சா0Tத ேபாZL 
மன8பா*ைமைய வ_8ப[(eQறe. அதனாN Uயாபார உலQN ெவ2j ெபKவத23 பய*ப[I 
அjவா2றN சா0Tத ேபாZL மன8பா*ைமைய ெபறU4IyனாN, உhக> ஒ@ உட^N மzச> 
aற(ைத ெகாm[ aர8Xவ)N ெவ2j அைடTதeI, உhக> ஒ@ உட^N ஆரz7 ஒ@யாN aர8y, 
உhகqB3> ஏ2ப[I மா2ற(ைத உண4hக>. § 
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ஆUக( ம)*+  

அதI எ";பத+ 

இTத ெஜ*ம()N ஆ()ரI ம2KI ேகாப(ைத ெவ2j ெகா>ளUNைல எ*றாN, வாdBைக 
:tவ)_I இTத ேவதைனகைள உ4வாBQய க0மUைனக> அைன(eI உைறTe ெசயல2K 
இ4B3I Uைத க0மUைனB3 ெசNQ*றன. அ[(த ெஜ*ம()N, மைறT)4B3I பmXக> 
மன)23> இ4B3I உZXற ஒ@ உட^* aறhக> உைறTத வLவ()N, 3ழTைதM* மன)N 
இ4B3I சார()N aைல(e இ4BQறe, ம2KI அe aற()* :tைமயான காZ5யாக 
ெவ@வTe, ெவ@8Xற ஒ@ உட^* உண0.5க> ம2KI உண0l>ள ம2KI அLமனI \e 
ஆ)BகI ெச_(), அைத8ேபா*ற rdaைலக> \m[I நைடெபKவத2காக கா()4BQ*றன. 
3ழTைதM* உடN வள0.5யைடuI ேபாe, உZXற ஒ@ உட_I வள0Qறe. அதனாN Uைத 
க0மUைனக>, தhகளe எ)0மைற சB)கைள UgBக.ெச$யாமN அதGட* இணBக(eட* 
இ4Bக, ெப4Iபாலான சமயhக@N ெப2ேறா0க> ெத$bக பாடNகைள, பாL ெவ>ைள ஒ@uட* 
3ழTைதB3 தhகளe ஆ5கைள வழh3Qறா0க>. அைவ ெவ>ைள ஒ@M* eைணuட* 
aறhக@* &Uர(ைத 3ைற(e, க0மUைனகைள 3ைறBQ*றன. அதனாN Uேவக(eட* 
ெசயNப[I vTe ெப2ேறா0க>, 3ழTைதM* 5K வய)ேலேய, அத* aரTதரமான ஒ@ உட^N 
yர)ப^B3I, மைறT)4B3I பmXக@* மனைத அைம)8ப[(த :2ப[Qறா0க>. aற(தாN 
உ4வான இTத yராண சB)M* ெதா38yN இ4B3I ஒnெவா4 ப3)uI, அTத 3ழTைத 
|0வெஜ*ம()N &0l காணாமN ைவ()4B3I அGபவhக@* கலைவைய yர)ப^8பதாN, 
அைத \m[I இTத ெஜ*ம()N ெதாடரேவmLu>ளe. ¶ஆI! {hகேள உhகqB3 ஆ5கைள 
வழhQB ெகா>ளலாI. 5jதளl :ய25 ேம2ெகாm[, உhக> உ>ள()N ெச*K, உhக> 
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:e3(தmLN ெவ>ைள ஒ@ இ4B3I இட()* \e Ug8Xண0ைவ ெபKhக>, ம2KI அTத 
ஒ@ ெவ@வTe, உhக> ஒ@ உடN :tவ)_I பரவZ[I. அe இnவாK ெசயNப[I ேபாe, அe 
அ)க aரTதரமாக இ4B3I உZXற ஒ@ உடைலuI ந[aைல8ப[(), வ_வான aறhக> ஏேதGI 
இ4TதாN, அைத சாயNகளாக மhக ெச$e, உhகளe எ)0கால வாdBைகைய ஊB3U(e 
வ_8ப[(eQறe. இK)யாக கoய aறhக> Uல3I ேபாe, எ*ெற*ைறB3I Uல3Q*றன. இe 
உmைமMN {hக> உhகqBேக வழhQBெகா>qI அNலe ேகாM^N இ4B3I ெத$வI தனe 
ஒ@Bக)0க@* உடனL சB)M* cலI வழh3I ஒ4 ஆ5யாக இ4B3I. ¶சாபI எ*றாN எ*ன 
எ*K த2ேபாe Uய8yN இ48�0க>. சாபI எ*பe ஆ5M* எ)0பதI ஆ3I. உhக> \e 
ஒ4வ4B3 ேகாபI வ4Iேபாe, அNலe உhகqB3 ஒ4வ0 \e ேகாபI வ4Iேபாe, அவ0 
உmைமMN உhகைள அNலe {hக> அவைர கLTeBெகா>Q�0க>. 5வ8X ம2KI க48X, 
சாIபN aறhக> ம2KI ேச2ைற ேபா*ற பt8X ப.ைச aறhக@N இ4B3I வ_வான அ)0lக> 
ஒ4வoடI இ4Te இ*ெனா4வ4B3 அG8ப8ப[வேத இத23 காரணமாக Uளh3Qறe. 
உmைமMN இe உண0l8|0வமான வ^ைய ஏ2ப[(), &ய க0மUைனைய ஏ2ப[(eQறe. ¶நமe 
Xiதமான சா<)ரhக>, நமe அjவா2றைல 7(த8ப[(தேவm[I எ*K அjlK(eQ*றன. 
இத23 எ*ன ெபா4>? நமe அLமனI ம2KI மைறT)4B3I பmXக@* மன)N இ4B3I 
aறhக@* &Uர(ைத 3ைறBகேவm[I எ*பைத இைவ 3j8y[Q*றன. இK)யாக அjவா2றN 
7()கoBக8ப[Iேபாe, ெவ@8Xற ஒ@ உடN தனB3> ம2KI தனe ஒ@ :tவ)_I, பல 
ெம*ைமயான aறhகைள ெவ@8ப[(eQறe. aரTதரமாக இ4B3I உZXற ஒ@ உடN ெபா*iற 
மzச>, {லI ம2KI லாெவmட0 aறhக@* அழகான மா)oகளாN aர8ப8ப[Qறe. ஆனாN 
அjவா2றைல 7()கo8X ெச$தeI, பழBக()னாN \m[I ெநoசலான ப3)க> உ4வாகாமN 
இ4Bக, )ன:I மனைத ந*றாக பராமoBக ேவm[I. இeேவ :ைறயான மத ஈ[பா[ ம2KI 
)னசo சாதனாU* =க8ெபoய பயனாக Uளh3Qறe. ¶நமe அLமனI ம2KI மைறT)4B3I 
பmXக@* மனைத 7(தமாக ைவ()4Bக, வ4டI ஒ4:ைற &0(த யா()ைர ெச*K வரேவm[I 
எ*K நமe சமயI நமB3 அjlK(eQறe. வ4டகாலமாக உ4வாQ வTத நமe உZXற ஒ@ 
உடைல, ெதாைலUN இ4B3I ஒ4 ெத$வ()* பாத()N சம0y8பைத இTத யா()ைர 
3j8y[Qறe. &0(த யா()ைரMN இ4B3Iேபாe, அTத உZXற ஒ@ உட^* aறhக>, 
உண0.5க> ம2KI ஆழமான உண0lகைள ேசகoBQேறாI, ம2KI அவ2ைற இைறவ* 
தi(தiயாக yo(e அgBகேவm[I எ*பத2காக, அவரe Xiதமான பாத()N, நாI பைடB3I 
பழI ம2KI |Bகqட* ேச0(e, இவ2ைறuI UZ[.ெசN_I அளU23, நமe சமய()N இ4B3I 
ெத$வhக> =கlI 5ற8பாக Uளh3Q*றன. ¶நமe சா<)ர()N இ4B3I உய0Tத 5Tதைனக> 
ம2KI க4(eBக> நமe ஒ@ உட_B3> ஊதா, லாெவmட0, இளz5வ8X ம2KI மzச> 
aற(ைத ெகாm[ வ4வதாN, நமe அLமனI ம2KI மைறT)4B3I பmXக@* மனைத 
Xiதமாக ைவ()4Bக, )ன:I சா<)ர(ைத பLBக ேவm[I எ*K நமe மதI அjlK(eQறe. 
நமe அLமனI ம2KI மைறT)4B3I பmXக@* மனைத Xiதமாக ைவ()4Bக, )ன:I |ைஜ 
ெச$e ேதவேலாக()N இ4B3I உய0Tத சB)கைள, நமe |ைஜ அைறB3 வரவைழ(e 
அவ0க@* ஆ5கைள ெபறேவm[I எ*K நமe மதI அjlK(eQறe. இ(தைகய ஆ5க> 



bZLN இ4B3I ஒnெவா4வo* ஒ@ உட^N இ4B3I &Uர(ைத 3ைற8பேதா[, அTத 
கZLட(ைதuI வ_8ப[(eQறe எ*பe உhகqB3 உ2சாகI த4வதாக இ4B3I. ¶நமe 
அLமனI ம2KI மைறT)4B3I பmXக@* மன)N இ4B3I aறhகைள Xiதமாக 
ைவ()4Bக, 3ழTைதகqB3 அவ5யமான சடh3கைள ெச$யேவm[I எ*K நமe மதI 
அjlK(eQறe, ம2KI இதனாN aறI ம2KI ஒ^M* இTத Uேசஷமான கலைவM* aரTதரமான 
ப)lக>, மைறT)4B3I பmXக@* மன)N இ4B3I உZXற ஒ@ உட^N ைவBக8ப[Q*றன, 
ம2KI இைவ :Tைதய சI<காரhக@N இ4Te :*X ெப2ற ப)lகqட* ேச0Te 
ெகா>Q*றன. § 
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9றHகPI உலைக  

ஆxn ெசxத= 

{hக> )ன:I சாதனா ெச$uIெபாte, 5லசமயhக@N மன அt(தI த4I த4ணhகைள 
சT)BகB�[I. இைவ UைரUN மைறTe \m[I ேதா*றாமN இ4B3I, அதனாN கவைல8பட 
ேவmLய)Nைல. த2ேபாe எ*ன நடBQறe எ*றாN, உ>ள()N இ4Te வ4I ெவ>ைள ஒ@, 
உZXற ஒ@ உட^* பNேவK 5jய ப3)கqB3> ஊ[4lQறe, ம2KI அைவ ஒ*ற*y* 
ஒ*றாக ஒ@�Zட8ப[Q*றன. ஆனாN, aற()* இTத ெநoசலான மைறT)4B3I பmXக@* 
5jய ப3)க@N உZXற ஒ@ ஊ[4lI ஒnெவா4 :ைறuI, அவ2ைற உ4வாBQய aைனlக> 
QளjUட8ப[Q*றன. இதGட* ெதாட0Xைடய 5Tதைனக>, உண0lக> ம2KI உண0.5க> 
ெவ@ேய ெகாm[ வர8பZ[, \m[I அGபUBக8ப[Qறe. இைவ எ)0பாராமN வ4வதாN, இTத 
ஊ[4வN ஏ2ப[()ய அt(தI ெவ@8Xற நரIyயN அைம8yN ெதoQறe. ஆனாN உK)யாக 
இ4hக>, இe UைரUN :LlB3 வ4I. ஆழமாக 7வா5uhக> ம2KI இe UைரUN :LlB3 
வ4I எ*ப)N நIyBைகuட* இ4hக>. ஆழமாக )ைர(தைச cலமாக 7வா5uhக> ம2KI 
எNலாI ~ரைடuI. 5வ8ெப4மாi* அ4@* cலI, :e3(தmL* ஆழ()N இ4Te வ4I 
ெவ>ைள ஒ@M* காரணமாக aறhக@N மா2றI ஏ2ப[வதாN, இe மனI சா0Tத ஒ4 வைக 
த*i.ைசயான 5Q.ைச ஆ3I. ¶உhகளe 3ழTைத கZ[8ப[(த :LயாமN அtQறe, அதனாN 
உhகளாN �hக :LயUNைல எ*றாN அத23 எTத aற(ைத ெகாm[ ஆ~0வ)8�0க>? {hக> 
ேகாப(eட*,”�hக ேவmLயe தாேன! { அteBெகாm[, எ* �Bக(ைதuI ெக[BQறா$!” 
எ*K :கI 5வBக �.ச^[b0களா? 3ழTைத பயTeU[I. இNைல அத23 ப)Nவாக, {லI 
ம2KI ெவ@0 ப.ைச aற சாயNகqட* 3ழTைதM* உண0.5கைள ஒ4hQைணBக 
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:2ப[b0க>. {hக> ஒnெவா4 aற()* மேனா உண0l மKபLவ(ைத அjTeBெகா>வe, 
உhக> சாதனாU* :BQய அhகமாக Uளh3Qறe. {hக> ஒnெவா4 aறமாக பா0(e, அதனாN 
ஏ2ப[I Uைளlகைள அGபU8பத* cலI, ஒnெவா4 aற:I ஏ2ப[(eI தi8பZட உடN, மனI 
ம2KI ஆ*\கI சா0Tத Uைளlகைள அjTe ெகா>ளலாI. அe yர)ப^B3I ஒnெவா4 aறI 
ம2KI உண0.5uI, ஒேர aைலM* இரm[ ேவKபZட அIசhகைள ேபா*றைவ. ஒ*ைற ப2jய 
5Tதைன இ*ெனா*K ப2jய ேயாசைனைய ேதா2KUB3I அளU23 அைத8ப2j ந*றாக 
ெதoTeBெகா>qhக>. உhகளe aறI ெதாட0பான சாதனாU23 இTத XoTeண0l 
அL8பைடயாக அைமuI. aற()* இTத அ2Xதமான உலQ23> ஆ0வI ம2KI ஆவ_ட* 
�ைழuhக>. ¶{hக> aறI ெதாட0பான சாதனாைவ பல வgக@N ெசயNப[(தலாI. 
உதாரண()23, உhகqB3 அ4Q_>ள 72K8Xற()N இ4B3I aறhகைள ஆ$l ெச$uhக>. 
{hக> {ல aற()N வmணI |ச8பZட ஒ4 அைறMN �ைழuI ேபாe எ8பL உண0Q�0க>? 
அைத8ேபால ெவ>ைள aறI? மzச> aறI? aற(ைத ப2jய ஆ$ைவ ேம2ெகா>qI ம2Kெமா4 
ெச$:ைறMN, உhக> உண0l>ள மன)N ஒnெவா4 aற(ைதuI க2பைன ெச$e 
ெகா>qhக>. {hக> க2பைன ெச$ய U4IXI aற()N இ4B3I 5jய காQத(ைத உhக> 
ேமைஜMN ைவ(eBெகா>qhக>. அTத காQத(ைத ந*றாக பா4hக> ம2KI அத* yற3 
கmகைள cLBெகாm[, உhக> மன)N அேத aற(ைத பா0Bக :ய25 ெச$uhக>. அத* yற3 
கmகைள )றTe \m[I அTத காQத(ைத பா4hக> ம2KI உhக> கmக> )றTe 
ைவ()4Te, உhக> தைலைய ேவK )ைசMN )48y, உhக> உண0l>ள மன)N அTத 
aற(ைத பா0Bக :ய25 ெச$uhக>. 74Bகமாக ெசாNலேவm[I எ*றாN, உhக> மனI 
:tவைதuI அTத காQத()* aற(தாN aர8Xhக>. இTத பM25ைய {hக> ஒ4 aற(eட* 
ெச$e :L(தlட*, இ*ெனா4 aற(eB3, இ*ெனா4 aற(eB3 எ*K ெதாட4hக>. உhக> 
ஆ*மாU* =க8ெபoய Xலi* பய*பாZ[ட*  Uநாயகo* அ4qI ேச0வதாN, aற()* 
:BQய(eவI ப2jய பல சா*Kகைள உண0Q�0க>. {hக> UைரUN, ஒnெவா4 aறI ம2KI 
அதGட* ெதாட0Xைடய மேனா-உண0l aைல ப2jய aைறய அGபவhகைள உhக> அLமன)N 
ேசகo8�0க>. § 
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1ய cIேன)ற-")கான  

வtcைறக( 

{hக> aறhக> ம2KI அதGட* ெதாட0Xைடய மேனா உண0l aைலகைள மன8பாடI ெச$e, 
அைத உhக> உண0l>ள ம2KI அLமன)N ெத@வாக UளBQயeI, உhகளe சாதனாU* 
அ[(த கZடI ெதாடhகலாI. உhகqB3 ஒ4 :tைமயான, ேந0ைமயான, உண0.5 ம2KI மனI 
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சா0Tத பராமo8X ஆ$ைவ வழh3வத* cலI, இTத சாதனாைவ ெதாடh3hக>. உhகளe 
ேந0()யான ம2KI உய0Tத பmXகைள ஆ$l ெச$e, அைத ஒ4 5jய காQத()N 
எt(eவeட* ெதாடh3hக>. அத* yற3, அேத காQத()N உhக@டI இ4B3I வ_வ2ற, 
உ>qண0l பலbனhகைள 3j(eBெகா>qhக>. 7யaைனU* ஒ4 அ)க Xiதமான 
aைலB3> உhகளe இயNைப ெகாm[ வ4வத23, இTத 3ணhகைள தா* {hக> ைகUடேவா 
மா2றேவா U4IXb0க>. த2ேபாe {hக> உhகைளேய :தN :ைறயாக, ஒ4 :tைமயான �ல, 
மேனா உண0l ம2KI ஆ*\கI சா0Tத உM0சB)யாக பா0(eBெகாmL4BகB�[I. 
¶அ[(ததாக, {hக> எTத பலbன()* \e கவனI ெச_(தேவm[I எ*பைத :Ll 
ெச$eBெகா>qhக>, ம2KI {hக> U4IXI மா2றhகைள ஏ2ப[(eI aற(ைத பய*ப[(), 
உhக> ஒ@ உடைல aர8Xவe ெதாட0பாக {hக> க2றைத பய*ப[(த( ெதாடh3hக>. {hக> 
ெதாட0Te :ய25 ெச$தாN, பல*க> உhகைள )48)8ப[(eவதாக இ4B3I. ெபாறாைம 
ேபா*K உhக@டI ஒ4 பலbன(ைத ேத0Tெத[hக>. ெபாறாைமைய எ)0ெகா>ள ேவm[I 
ம2KI உhக> உZXற ம2KI ெவ@8Xற ஒ@ உட^N இ4B3I ேகாரமான, கoய-பt8X-ப.ைச 
aற()N இ4B3I &Uர(ைத 3ைறBக ேவm[I எ*K :Ll ெச$தeI, உhக> மனஉK)ைய 
மZ[I பய*ப[(), ெவ@0 ப.ைச ம2KI மzச> aறhக> உhக> ஒ@ உட^N aரIXவதாக 
மன)N க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. {hக> இைத ெச$வத23 அ)க :ய25 ேம2ெகா>ள 
ேவmLய)Nைல. {hக> அைம)யாக உZகா0Teெகாm[, உhக> மன)N {hக> U4Iyய 
aறhகைள ெத@வாக க2பைன ெச$eBெகா>ள ேவm[I. இரm[ aறhகைள க2பைன 
ெச$eBெகாm[, அைத உhகளe :e3தmL* ைமய()N இ4Te, உhக> உZXற ம2KI 
ெவ@8Xற ஒ@ உட_B3> ெச_(ehக>. இைத மZ[ேம {hக> ெச$ய ேவm[I. உhக> ஒ@ 
உட^N ெவ@0 ப.ைச ம2KI மzச> aறhக> aரIXI ேபாe, உhகளe மேனா உண0l aைலMN 
ஒ4 உடனL மா2ற(ைத உண0b0க>. உhக@டI இ4Tத ெபாறாைமM* பைக உண0.5 
3ைறய(ெதாடh3வதாN, இத23 :ரணாக மன)N இ4B3I XoTeண0l ம2KI 
த*னIyBைகM* உண0l8|0வமான பmX தானாகேவ வ_வைடQறe. ¶இTத உ()ைய 
பய*ப[(), ெபாறாைம, ேகாபI அNலe ஆ()ரI எ*K ஒ*K அNலe இரm[ கLனமான 
பmXகைள ~0 ெச$தeI, உhக> 3ண()N இ4B3I �.சI, நIyBைகM*ைம அNலe 
ம2றவ0கைள அ)கமாக Uம0.5(தN ேபா*ற ம2ற பலbனமான ப3)கைள மா2KI :ய25ைய 
ெதாடhகலாI. இத23 அேத ெசயN:ைறைய பய*ப[(த ேவm[I. {hக> ஏதாவe ஒ4 
சIபவ(ைத எ)0ெகாm[, அe உhகைள a0பT)B3I த4ணேம, அTத ப3)ைய ~0 ெச$ய 
=கlI உகTத த4ணமாக இ4B3I. {hக> இTத மன)* ப3)க@N ஒ*jN �ைழவதாகlI, 
இTத உண0.5க@N ஒ*K உhக> சாZ5ைய அ)கI பய*ப[(eவதாக ேதா*KI ேபாe, 
உhகளe ஒ@ உடN அதGட* ெதாட0Xைடய aறhகqட* இ4B3I, ம2KI அ8ேபாe அைத 
சமமாக ஈ[ ெச$uI aற(ைத க2பைன ெச$e உhகளe ஒ@ உட^N aர8Xhக>. ¶மzச> aற 
வoகqட* க4z5வ8X aற()N இ4B3I ேகாபI ம2KI ஆ()ரI உhக> \e ஆ)BகI 
ெச_()னாN, ெவ@0 {ல aறI உhக> ஒ@ உட_B3> X3Te, உhக> உடைல 
rdTeBெகா>வதாக க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அனN கB3I 5வ8X aறhகைள ெவ@0 



{ல aறI ஈ[ ெச$Qறe, ம2KI இைத {hக> ெதoTeBெகா>வத23 :*பாக ேகாபI ம2KI 
ஆ()ரI மைறT)4B3I. ெவ@0 {ல aற(ைத க2பைன ெச$uI ேபாe, {hக> உmைமMN 
சாZ5ைய உ>qண0l மன)* 5ல 3j8yZட ப3)க@N இ4Te இய_ண0l aைலகqB3> 
ஈ0(eB ெகா>Q�0க>. ேகாப()23 ப)லாக, {hக> இரBகI ம2KI XoTeண0ைவ 
அGபUBQ�0க>. இைத உhகளe சாதனாU* அhகமாBQB ெகா>வதாN, உhக> உ>qண0l-
அjlண0l உண0.5க> ம2KI மனaைலகைள எ)0ெகா>ள ஒ4 X)ய க4Uைய ெப2K 
இ4BQ�0க>. ¶5லசமயhக@N உ>qண0l-அjlண0l ப3)க@* ஈ08X =கlI வ_வாக 
இ4B3I ேபாe, அைத ஈ[ெச$uI ஒ4 aற(ைத க2பைன ெச$வe கLனமாக இ4B3I எ*ப)N 
எTத சTேதக:I இNைல. �daைல 3ணhக@* ஈ08XBக> =கlI வ_வாக இ48பதாN, 
அjlண0l ம2KI ெம$zஞான aறhகைள ப2j 5T)8பேத ெவKBக(தBகதாக இ4BகB�[I. 
ஆனாN இTத சாதனாைவ ெதாட0Te ெச$வத* cலI, U48ப=Nலாத உ>qண0l ப3)MN 
உhகளe சாZ5 வ_வாக ஈ0Bக8ப[I ஒnெவா4 :ைறuI, உhகளe ஆ*\க உட^* உZXற 
நரIyயN அைம8ைப பய*ப[() உhக> 3ண()N இ4B3I உ>qண0l, அjlண0l 
yolகைள கZ[8ப[(eb0க>. § 
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Mராண ச/"ைய பயIபy-"  

உHக( ஒP உடைல வL#பy-.த=  

உhக> ஒ@ உடைல aறhகளாN aர8ப ேவm[I எ*K உhகைள ஊB3U(e நIyBைக�Zட 
U4IXQேற*. இத23 5jதளl மேனாபலI மZ[ேம ேதைவ8ப[I. இைத ெச$யேவm[I எ*ற 
ேநாBகேம ேதைவயான சாZ5ைய உ4வாBQU[I. U48பI எ*பe மனதளUN ஒ4 உ(தரைவ 
வழhQ, \தI இ48பைத மன)* இயNபான இயBக:ைறB3 UZ[U[வதா3I. அதனாN, நமe 
பாைதMN இ4B3I UBQனhகளான சTேதகI ம2KI பய(ைத {Bகேவm[I எ*K UநாயகoடI 
yரா0(தைன ெச$ேவாI. ¶நா> :tவeI உhக> ஒ@ உட^N ஒ4 3j8yZட aற(ைத ேச0Bக 
U4IXQ�0க> எ*றாN, அTத aற()N ஏதாவe ஒ4 ெபா4ைள எ[(e.ெசN_hக> அNலe 
அTத aற()N உைடைய அ;TeBெகா>qhக>. {hக> நா> :tவeI பய*ப[(த U4IXI 
aற(eட* அ)க ேநரI இ4B3Iேபாe, பல*க> 5ற8பாக இ4BQ*றன. ஏென*றாN உhக> 
கவனI தானாக அத* ப)ைவ எ[(eBெகாm[, உhக> 3ண()N அதGட* ெதாட0Xைடய 
பmைப வ_8ப[(eQறe. உhகளe அைர ம;ேநர சாதனாU* ேபாe ம2KI நா> :tவeI 
5jதளl பM25 ேம2ெகாm[, aற(eட* ஏ2ப[I 5ல ேந0மைறயான அGபவhக>, உhகqB3 
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ேதைவயான நIyBைகைய( UைரUN த4Qறe. ெவ2jM* இரக5யhகளாக ெபாKைம, 
Uடா:ய25 ம2KI வ_வான ஆ0வI Uளh3Q*றன. ¶ஒ4 மiதi* உண0.5 த*ைன 72j 
இ48பவ0க> \e தாBகI ஏ2ப[(eவe ஒ4 சாதாரண UஷயI ஆ3I. அதனாN ம2றவ0க@* ஒ@ 
உட^N இ4B3I கoய aறhக> உhகqB3> ஊ[4வாமN இ4Bக, உhகளe ஒ@ உடைல 
yராண சB)M* cலI எ8பL “வ_8ப[(த” ேவm[I எ*பைத {hக> க2KBெகா>ள ேவm[I. 
அ8பL8பZட சIபவI வ4I கால()N நைடெபKI ேபாe, {hக> அவ0களe மனaைலக> ம2KI 
உண0.5கைள அGபU(e, அைத உhகqைடயதாக aைன(eBெகா>Q�0க>. ஆனாN {hக> 
உmைமMN, அவ0களe ஒ@ உட^N இ4Te க4(த 5வ8X aறhக>, ேச2ைற ேபால இ4B3I 
பt8X ம2KI ப.ைச aறhகைள ேநரLயாக ஏ2KBெகாm[>�0க>. இTத ஊ[4வைல தU0Bக, 
உhகளe ஒ@ உட^N ேபாeமான yராண சB) இNைல எ*பe ெத@வாQறe. ம2றவ0க@* ஒ@ 
உட^N இ4Te ெபKI, அ(தைகய மன)* 5Tதைன வLவhக> ம2KI ெவKBக(தBக 
aறhகைள மேனா உண0l பா)8XBக> எ*KI ெப4Iபா_I அைழBக8ப[Q*றன. ¶மேனா 
உண0l பா)8XBக@N இ4Te உhகைள பாeகாBக, உhகளe ெசாTத yராணமய ேகாச()N 
இ4B3I yராண சB)M* cலI ஒ@ உடைல வ_8ப[(தலாI. அnவாK ெச$வத23, அைம)யாக 
உZகா0Te ஆழமாக 7வா5(e, மனI cலமாக உhகளe yராணமய ேகாச(eட*, :த^N பா0ைவ 
cலமாகlI இரmடாவதாக உண0.5 cலமாகlI, ெதாட0ைப ஏ2ப[()Bெகா>qhக>. 
உM0சB)M* aைலைய ெபாK(e, ெப4Iபாலான மBகqB3 yராணமய ேகாசI �ல உட^N 
இ4Te 7மா0 ஒ*K அNலe இரm[ அh3லhக> ெவ@வTe இ4BQறe. �ல உடN 
:tவ)_I yராணமய ேகாசI :tைமயாக பரUuI இ4BQறe. அைம)யாக உZகா0Te 
ஆழமாகlI ெமeவாகlI 7வா5B3I ேபாe, �ல உடN :tவ)_I பா$Te ெசN_I 
உM0சB)யான yராண சB)M* \e ெந4Bகமான Ug8Xண0ைவ ெபKhக>. {hக> c.ைச 
உ>@tB3I ேபாe, உhக> உட^N இ4B3I உM0சB)ைய உண4hக>. அதG> இ4B3I 
காTத சB)ைய உண4hக>. அ)N இ4B3I உMைர உண4hக>. அத* yற3 c.ைச 
ெவ@U[I ேபாe, இTத உM0சB) எ*Qற yராணசB)MN 5லவ2ைற, மனI ம2KI உண0l 
cலமாக ெவ@M[hக>, ம2KI அைத உhக> ஒ@ உட_B3> அG8Xhக>. c.ைச ெவ@U[I 
ேபாe, உhக> உ.சTதைலMN இ4Te பாதhக> வைர, உhக> உடைல 72jM4B3I ஒ@ 
உட^* U@IXகqB3 ெதாட0Te அைத அG8yBெகாm[ இ4hக>. �ல உட^N இ4Te 
7மா0 c*K அNலe நா*3 அL �ர()N, மiத ஒ@ உட^* ெவ@8Xற U@IX 
அைமT)4BQறe. {hக> இnவாK :BQயமான yராண சB)M* cலI உhகளe ஒ@ உடைல 
7மா0 ஒ*பe :ைற வ_8ப[()யeI, உhகளe ஒ@ உடைல 72j ஒ4 காTத �[ 
உ4வாQBெகாm[ இ4B3I உண0l ஏ2பட( ெதாடh3I. ¶உhகளe ெசாTத yராணமய 
ேகாச()N இ4B3I yராண சB)M* cலI வ_வைடTe இ4B3I உhகளe ெசாTத ஒ@ 
உட_B3> உZகா0Te இ4B3I ேபாe, அ)க பாeகா8X ம2KI )48)uட* இ48பைத 
உண0b0க>. {hக> கm�B3 Xல8ப[Qற ம2KI Xல8படாமN இ4B3I சகலUதமான 
மேனாஉண0l பா)8XBக@N பாeகா8ைப ெபKQ�0க>. ஆனாN உhக> ஒ@ உட_B3> 
இ4B3I yராண சB) ெமeவாக மைறTe U[I, ம2KI அe மைறuI ேபாe {hக> \m[I அைத 



வ_8ப[(த ேவm[I. ெதாடBக aைலMN இ48பவ4B3, இe ஒ*K அNலe இரm[ ம;ேநரI 
{LB3I ம2KI அத* yற3 அைத \m[I உ4வாBக ேவm[I. இTத பM25MN {hக> அ)க 
உய0Tத aைலைய அைடT)4Tதe, இத* ேதைவைய உண4I ேபாe, ெப4Iபா_I அLமன)N 
அNலe தானாகேவ இTத ெசயN:ைற நைடெபKQறe. yராண சB)ைய பய*ப[() உhக> ஒ@ 
உடைல வ_8ப[(eI இTத எ@ய ெசயN:ைறMN ஒ4 :ைற ேத0.5 ெப2றeI, உhகைள 72j 
இ48பவ0களe ெவKBக(தBக 5Tதைன வLவhக> ம2KI உண0.5 aறhகqB3 எ)ராக ஒ4 
எ)08X சB)ைய வள0(eBெகா>Q�0க>. நாI UைரUN ெசNலU4B3I ஒ4 இடI, அNலe 
சT)BகU4B3I நப0 அNலe �ைழயU4B3I ஒ4 �Zட()* எ)0மைற பா)8XBக@N 
ஈ[ப[வைத தU08ப)N, இe ஒ4 ேப4தUயாக Uளh3Qறe. § 

ச[/Sழைம  

பாட+ 237 

பா.கா#$  

ெவP#பாyக(  

உhக> ஒ@ உட^N இ4B3I yராண சB)ைய Uைரவாக அ)கo(தeI, அைத உhகqB3 
U48பமான aற(eட* 7லபமாக aர8பலாI. ஒnெவா4 aற()23I ஒ4 Uேசஷ 3ணI 
இ4BQறe, ம2KI அைத {hக> அGபUBQ*ற அNலe அGபUBக8ேபா3I ஒ4 3j8yZட 
அ)0ைவ எ)0ெகா>வத2காக அNலe சம* ெச$வத2காக ேத0Tெத[BகலாI. ேநாயாN 
அவ)8ப[பவ0க@* ஒ@ உடN ெவ@8பா[க@N இ4Te உhகைள கா8ப2jBெகா>qI 
ெசயN:ைறைய உதாரணமாக எ[(eBெகா>ளலாI. இTத rழைல {hக> ஒ4 ம4(eவமைனMN 
எ)0ெகா>ளB�[I. ஆேராBQயI ம2KI உடN வ^ைமM* aறhகைள உhக> ஒ@ உட_B3> 
aர8Xவத* cலமாக, {hக> இTத தாBக(ைத எ@தாக எ)0ெகா>ளலாI. இe உhகைள 
கா8பா2Kவேதா[, உhகைள 72j இ48பவ0களe aைலையuI ேமIப[(eQறe. நாI இைத 
எ8பL ெச$வe? உhகளe :e3(தmL* \e Ug8Xண0ைவ ெபKhக> ம2KI அLMN இ4Te 
உ.சTதைல வைர ஒ4 ெவ>ைள ஒ@M* ஓZட(ைத க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. அத* yற3 
மன�)யாக இTத �ய ெவ>ைள ஒ@MN இ4Te இதமான 5வ8X ம2KI eL(eL8பான 
இளz5வ8X aற(ைத yo(ெத[hக>. நbன ம4(eவமைனக> 3ண8ப[(த பய*ப[(eI ெவ@0 
ப.ைச aறI, ஒ4 3ண8ப[(eI சB)யாக ேநாயா@ைய 72j இ48பதாக க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. உhகளe சB)ைய ேம_I ேமIப[(eவத23, {hக> =கlI கLனமான 
உட2பM25 அNலe தடகள பM25ைய =கlI எ@தாக ெச$வதாக க2பைன 
ெச$eBெகா>qhக>. உதாரண()23, =கlI பqவான ஒ4 ெபா4ைள எ@தாக �B3I 
இயBகhக> அைன(ைதuI மன)N aைன(eBெகா>qhக>, ம2KI இதனாN உhகqB3> 
சB) UைரUN அ)கo8பைத உணர:LuI. ¶ெவ2jகரமான ம4(eவ0 ம2KI ெசU^M* ஒ@ 
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உடN எ8ேபாeI yரகாசமான 5வ8X aறhக> ம2KI ெத@வான இளz5வ8X aறhகைள 
காmyBQ*றன. தhக@டI இ4B3I ேநாயா@கqட* ெதாட0yN இ4B3I ெப4Iபாலான 
ம4(eவ0 ம2KI ெசU^க> வ^ைம, சB) ம2KI நIyBைகM* மேனா உண0l அ)0lகைள 
ெகாmL4BQறா0க>. அவ0கைள 72j பல0 ேநா$ ம2KI UரB)யாN அவ)MN இ4Tதா_I, 
அவ0க> ெதாட0Te உ2சாகமாகlI yரகாசமாகlI aைல(e இ4BQறா0க>. ம4(eவo* 
வ_வான ஒ@ உடN =கlI பாeகா8பாக இ48பதாN, அவoடI இ4B3I ேநாயா@க@* சாIபN 
aற சாயNகைள உ>வாhQB ெகா>வ)Nைல. ஒ@ உட^N இ4B3I சாIபN aறI பய(ைத 
3jBQறe, ம2KI அe சகலUதமான எ)0மைற பா)8XகqB3 வgவ3BQ*றன. ¶{hக> 
ஒ4வ4ட* ஒ4 :BQயமான அjவா0Tத Uவாத()N ஈ[பட இ4BQ�0க> ம2KI அ8ேபாe 
aைலயாக ைமய()N aைல(e இ4Bக U4IXQ�0க> எ*றாN, உhக> ஒ@ உடைல எTத 
aற(ைத ெகாm[ aர8Xb0க>? ப)N: yரகாசமான ஆரz7 aறhக> ம2KI மzச> aறhக>. இe 
உhக> அjவா2றைல ேமIப[(eவத23 ம2KI இ*ெனா4வo* அjவா0Tத சB) உhக> \e 
ஆ)BகI ெச_(தாமN இ48பத23 ஒ4 X)ய சB)ைய ெகாm[ வ4Qறe. இnவாK உhக> \e 
ஆ)BகI ெச_(த8பZ[, உhகளe :த*ைமயான கmேணாZட()N இ4Te )ைச()48y 
Uட8பZடைத aைன(e வ4(த(eட* Uவாத()N இ4Te ெவ@வTத அGபவ(ைத {hக> 
பல:ைற அGபU(e இ4BகB�[I. இTத அGபவ(ைத தU08பத23 ேமேல 3j8yட8பZட 
உ()M* உதUயாN {hக> மனதளUN வ_வைடTe அ)க 7K7K8ைப ெபKQ�0க>. �.ச 
7பாவ(ைத ெவ2jBெகா>ளlI இTத வg பய*ப[Qறe. yரகாசமான ஆரz7 ம2KI மzச> 
aற(தாN வ_8ப[(த8பZட ஒ4 வ_வான ஒ@ உட^* rழ^N இ4B3Iேபாe, {hக> ஒ4 
பாeகா8பான ம2KI உK)யான மiதராக இ4BQ�0க>, ம2KI Uவாத()N X)ய 
த*னIyBைகuட* �ைழய :LQறe. ம2றவ0களe அ)0lக> உhக> ஒ@ உட^N ேமா) 
)ைச()4Iப வா$8X>ளe. {hக> அைம)யாக நZXண0lட* இ4BQ�0க> ம2KI 
உhக@ட=4Te அjlண0l எTத தைடu=*j ெவ@வ4Qறe. இைத8ப2jய இ*ெனா4 தகவN: 
மzச> ஒ^uட* இ4B3I ெபா*iற ஒ@ உடN உhக> தைலைய 72jM48பதாக மன)N ஒ4 
காZ5ைய தBகைவ(eBெகா>வeI Uேவகமாக இ4B3I. இe உ4வாB3I அ)0lக@N, 
எmணhக> தைடM*j 7தT)ரமாக ெசN_I ம2KI {hக> ேப7Iேபாe XலGண0l 
Uைரl8ப[(த8ப[Qறe. § 
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இi உhகளe உண0.5க@* இயNைப {hக> எnவாK கா8பா2Kவe எ*பைத 
ெதoTeBெகா>வe =கlI :BQயமாQறe. ெப4Iபா_I உண0.5க@* இயNX =கlI 
பலbனமாகlI, அைன(eUதமான இயNXக@N =கlI எ@)N பா)பைடயB�LயதாகlI 
இ4BQறe. ெப4Iபாலான சமயhக@N {hக> அjவா2றலாN இயhகாமN, உhக> 
உண0.5களாN இயhக(ெதாடhQ இ4BQ�0க> எ*பைத {hக> ஏ2KBெகா>ளேவm[I. 
உhக> உண0.5கைள பாeகா8பe எ*றாN, உhக> அjவா2ற^* உK)யான கLவாள()N 
இய_ண0l சB)ைய கZ[8ப[() ைவ8பதா3I. உண0.5க@* இயNைப இணhக. ெச$e 
பாeகா8பத23, ெவ@0 {லI ம2KI ஊதா aறI பய*ப[(த8ப[Qறe. உhக> ஒ@ உடைல 
வான()* அழகான {ல aறI ம2KI ெத@வான ஊதா aற(தா_I aர8XI ேபாe, {hக> உhகளe 
�daைல உண0lக> ம2KI உண0.5கைள அைம)8ப[(eQ�0க> ம2KI உhகைள 72j 
இ48பவ0களe எ)0மைற உண0.5க> ம2KI மனaைலகqB3 {hக> அGம) வழh3வ)Nைல. 
இTத aறhக@* வ4ைகM* cலI, உhகளe சாZ5 eைண ெம$zஞான மன)* அ)க 
Xiதமான, உய0aைல உலகhகqB3> இடIெபய0Qறe. yரகாசமான {லI ம2KI லாேவmட0 
aற(ைத உhக> ஒ@ உட^N aர8Xவத* cலI ேகாபI, ெபாறாைம, ெவK8X ம2KI காம(ைத 
ேபா*ற ம2ற �daைல உண0.5க> ம2KI &Uர உண0.5க@N இ4Te உhகைள 
பாeகா(eBெகா>ள ஒ4 ஆuத(ைத உ4வாBQBெகா>Q�0க> எனபைத எ8ேபாeI aைனUN 
ைவ()4BகlI. அதனாN yரகாசமான ம2KI ெத@வான {ல aறhக> ம2KI ஊதா aறhகைள 
ஆ$l ெச$e, அ)N உhக> கவன(ைத அ)கமாக ஈ0B3I aற(ைத ேத0l ெச$e ெகா>qhக>. 
அ)N எTத சாயN உhகqB3 =கlI ெபா4(தமாக இ4B3I எ*பe உhகளe இய_ண0l 
cலமாக ெதoயவ4I. ெவ2jகரமான ஆ5oய0க>, சமய பர8பாள0க>, சcக ேசவக0க> ம2KI 
தhகைள காZL_I தாdTத மேனா உண0l கலா.சார(eட* இ48பவ0க@* ம()MN ேவைல 
ெச$பவ0க@* ஒ@ உட^N எ8ேபாeI அழகான {லI ம2KI ஊதா aற()* சாயNக> ெத*ப[I. 
¶மiத ஒ@ உடN ப2jய உhக> XoTeண0ைவ :tைமயாBக, இTத சாதனாU* கைட5 பாகமாக 
இ4B3I ஒ@ உட^* வZடI ப2jய தகவைல {hக> ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. இTத ஒ@ 
உட^* வZடI, ஒ@ உடைல 72j ஒ4 சB)M* ஓடாக இ4BQறe. இe ஒ4 நப4B3 எ)ராக 
ெதoTேதா அNலe ெதoயாமேலா இயBக8ப[I மேனா உண0l பா)8XBக@* அைன(e 
வLவhகqB3 எ)ராக, ஒ4 அைடBகலI அNலe கவசமாக Uளh3Qறe. 7வா58பத* cலI 
yராண சB)ைய பய*ப[() ஒ@ உடைல வ_8ப[(eவைத ேபாலNலாமN, ஒ@ உட^* வZடI 
எ*பe உhகளe ஒ@ உடைல 72j ஒ4 {>வZடI :tைமயாக rdTe இ48பதாக, Uைரவாக 
ம2KI எ@ைமயாக மன)N க2பைன ெச$eBெகா>வதா3I. அTத ஓ[ தனe ேமNப3)MN 
உhக> தைலM* அளU23 ஒ4 eவார(eட*, ஒ@ XகவNல ெவ>ைள ஒ@M* ஒ4 {>வZடமாக 
க2பைன ெச$eBெகா>ள ேவm[I. அTத ஓ[ ஒ4 :Zைடைய உ>ளடBQM48பைத ேபால, ஒ@ 
உட^* எNைலைய அலhகo(e இ48பதாN, அe :Zைட வLUN அNலe {>வZட வLUN 
இ4BQறe. அe தனe அகலமான ப3)MN 7மா0 c*j^4Te நா*3 அL ஆழ(eட* 
இ48பதாகlI, தைல ம2KI காN ப3)MN 7மா0 இரm[ அL அளU23 3ைறவதாகlI க2பைன 
ெச$eBெகா>ள ேவm[I. ¶rZ7ம உலQN உhக> ஒ@ உடைல 72j இ4B3I இTத 



பாeகா8பான, ஒ@8XகவNல ஓ[ இ48பைத க2பைன ெச$வத23, மனஉK)ைய பய*ப[() 
5jதளl :ய25 ேம2ெகா>ள ேவmLM4B3I. உhகளாN அைத பா0Bக:LயUZடா_I, அத* 
பாeகா8X சB)ைய {hக> உண0b0க>. உhக> ஒ@ உடைல 72j பாeகா8X ஓ[ ஒ*ைற 
உ4வாBQயeI, அைத அnவ8ேபாe Xe8y(eBெகா>ள ேவm[I. உhக> இ[8X உயர()23 
இரm[ ைககைளuI {ZLBெகா>வத* cலI, இைத =கlI எ@தாக ெச$யலாI. அத* yற3 
உhகளe உ>ளhைககைள ஒ*றாக அt(), உhக> roய y*ன^N இ4Te உhக> 
ைககqB3 சB) பா$Te ெசNவதாக க2பைன ெச$uhக>. yராண சB) பா$Te ெசNல 
ெதாடhQயeI, உhக> UரN�iக@N இ4Te yராண சB) ெவ@வ4வைத உண4Iேபாe, 
ெமeவாக உhக> ைககைள UலB3hக>. இTத yராண சB) உhக> ஒ@ உட^* ெவ@8Xற 
ஓடாக aைல(e இ4BQறe. உhக> ைககைள பBகவாZLN எ[(e.ெசN_hக> ம2KI உhக> 
உ>ளhைகக> \m[I ெதாZ[Bெகா>qI அளU23 :tைமயாக y*XறI எ[(e.ெசN_hக>. 
{hக> இைத ஒnெவா4 :ைற ெச$uI ேபாeI, உhக> UரN�iக@N இ4Te உhக> ஒ@ 
உடIy* ஓZL23> ெதாட0Te yராண சB)ைய ெச_()Bெகாm[ இ4hக>. இnவாK உhக> 
ஒ@ உடைல 72jM4B3I பாeகா8X வZட(ைத அnவ8ேபாe வ_8ப[(eவத* cலI, {hக> 
ஒ4 :tைமயான ம2KI அ)க சTேதாஷமான வாdBைகைய ெவ@8ப[(eவ)N உதUகரமாக 
இ4B3I, ஏென*றாN இe சகலUதமான மேனா உண0l தாB3தNக> அNலe &ய தாBகhக>, 
எhQ4Te வTதா_I அவ2ைற த[BQறe. eL8Xண0l>ள ஒ4 ஒ@ உடைல 72jM4B3I ஒ@ 
உட^* வZட(ைத :ைறயான aறhகைள ெகாm[ வ_8ப[(), yராணமய ேகாச()N இ4Te 
:BQய yராண சB)கைள அG8y ஆதரl அ@Bக8பZ[ இ48பதாN, rZ7ம உலகI தாB3தN 
நட(eI எ)0பாராத &Uர rழ^N, rZ7ம அைம8XBக> உட^* சB)ைய ெவ@ேய2Kவ)N 
இ4Te பாeகா8X அ@BQறe. 74Bகமாக ெசா*னாN, பாeகா8பாகlI ஒ@ XகவNலதாகlI 
இ4B3I இTத ெவ>ைள ஓ[, ஒ4 ஆ*\க கவசமாக UளhQ, உhகqB3 &h3 UைளUB3I 
அNலe வ4(தம@B3I தாBகhகைள வLகZ[Qறe. {hக> yரா0(தைன அNலe )யானI 
ெச$வத23 :*பாக, இTத பாeகா8X கவச(ைத எ8ேபாeI வ_8ப[()Bெகா>ள ேவm[I. § 
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=கlI Uேசஷமான கனlக> ெத$வhக@டI இ4Te வ4Q*றன, ம2KI அைவ காZ5கைள 
ேபால ெத*ப[Q*றன. ஒ4 பBத* உறBக()N இ4B3Iேபாe, உலQ* ப)யாக Uளh3I 
5வெப4மா* த*ைன ெந4h3வைத பா0BQறா0, 5வெப4மா* உய0() இ4B3I தனe ைகMN 
பாஷ எ*Qற கMைற yL(e இ4BQறா0, ம2KI அவ0 அத* cலI கZL ைவ()4B3I ப7 எ*Qற 
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கனlக> பல uகhகளாக மBகqB3 ஒ4 ம0மI ம2KI X)ராக இ4Te>ளe. வரலாK, ெம$MயN 
ம2KI அjUய^N கனlக@* அ2XதI ெத@வாக ெதoQறe. கனl aைல எ*பe Ug()4B3I 
aைலைய ேபால இNைலெய*KI, 3j8பாக தகவNெதாட0y* இTத ெதாgN�Zப uக()N, நமe 
�ல உடைல காZL_I நமe மன)N அ)கI வாdQேறாI எ*K நIைம �QBக ைவBQறe. wK 
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வ4டhகqB3 :*X யா4I க2பைன ெச$யாத, சாதாரண aைலைய கடTத ேகாZபா[கைள 
உ4வாB3வ)N பல லZசBகணBகான க;i ெசயN:ைறைய க2றவ0க> பh3ெப2K 
வ4Qறா0க>. மனI எ8ேபாeI உறh3வe இNைல, �ல உடN மZ[ேம இTத ஈ[பாZைட 
அGபUBQறe, ம2KI மனI வgயாக கடTe ெசNQற தகவைல �ல cைள உண0Te 
ப)lெச$Qறe, ஆனாN rZ7ம cைள இைத Uட =கlI அ)கமாக உண0Te ப)l ெச$Qறe! 
அதனாN ஒ4 நா@N இ4ப(e நா*3 ம; ேநர:I 7யaைனU* ெதாட0.5 இ4BQறe எ*பe 
ெதoய வ4Qறe, ஆனாN நா> :tவeI அNலe இரl :tவeI, �ல cைள நட8பe 
அைன(ைதuI உண0Te ப)l ெச$வe இNைல. அதனாN தா* நா2ப(ெதZ[ ம;ேநரI ேபா*ற 
3KQய கால()23 :*பாக, ஒ4வரe வாdBைகMN நடTத Uஷயhக> ம2KI அGபவhக> 
அைன(ைதuI  aைனUN ைவ()48பe கLனமாக இ4BQறe. �ல cைளM* aைனl 
வLவhக@N வ_வான பா)8XBகைள ஏ2ப[(eI :BQயமான Uஷயhக> மZ[ேம aைனUN 
a2Q*றன. ¶உ>qலகhக> எ*Qற அTத0ேலாகhக@N இ4B3I வாdBைக, நாI ஒ4 �வனாக 
அGபUB3I வாdBைகைய ேபால அNலாமN, அ)க :tைமயாக, ��Bகமாக, யதா0(தமாக 
ம2KI அ)க ேமIபZடதாக இ4BQறe. தாhக> மiத உ4வ(ைத ெப2றeI உ4வாB3I 
ெசயNபா[க@N பh3ெப4வத23 உதUயாக இ48பத23, அ)க ஆBக8|0வமான எ)0கால(ைத 
ப2j க2பத23, இTத அTதரேலாக()N இ4B3I =க8ெபoய ப>@க@N மாணவ0க> 
ேச0Qறா0க>. இhேக அவ0க> �ல உட^N �hQBெகாm[ இ4B3I ஆ*மாBகqட* 
இைணTe, அவ0களe அ[(த yறUM* 7ழ25MN ஒ*றாக ெசயNபZ[ ஒ(eைழ8ைபuI 
வழh3Qறா0க>. இTத yரபzசI உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI ந*றாக )Zட=ட8பZ[>ளe. 
�daைல உறBக(ைத தU0(e, இTத அTத0ேலாக ப>@க@N உயர ெசN_I )றைமைய 
அைடவேத, இTத பாைதMN இ48பவ0 உறBக()னாN ெபKI பயனாக Uளh3Qறe. 
உறh3வத23 :*X, ஹத ேயாகI ம2KI )ைர(தைச வgயாக 7வா5(e உடைல 
தள0()Bெகாmட yற3, மT)ரhகைள ெதாட0Te ஜyB3I ஜப ேயாக()* cலI இe  
ெசயNப[(த8ப[Qறe. ¶கனlகைள aைனlB�ர ேம2ெகா>qI :ய25, பல கலா.சாரhக@N 
ெப4Iபா_I ஒ4 சIyரதாயமாக இ4BQறe, ம2KI அதைன ப2j UளBகம@Bக கனl 
ஆ$வாள0கqI இ48பா0க>. இைவ அைன(eI cடநIyBைகைய ேபாலேவ இ4Te, ஆ*\க 
வள0.5Bகான ம2ற அ)க யதா0(தமான பM25 வைககைள ஒ8y[Iேபாe =கlI 
3ைறவானவ0க@* கவன(ைதேய ஈ0BQ*றன. இTத பாைதMN ெதாடBக aைலMN அNலe 
இைடaைலMN இ48பவ4I, )னசo சாதனாU* cலI கனlகைள மறTe, மனI ம2KI 
ஆ*மாU* இைழகைள வ_8ப[(த :ய25 ெச$யேவm[I. சoைய ம2KI Qoைய மா0கhக@N 
ந*றாக ேத0.5 ெப2K அவ2ைற கடTத yற3, ேயாக மா0Bக()N இ4B3I ேபாe ஒ4வ0 தா* 
கmட கனlகைள aைனl�0வதாN, ந*ைம ம2KI பல* அ@B3I கால:I இ4BQறe, ஆனாN 
அe 34 ம2KI 5]யGB3 இைடMN மZ[I இ4B3I. ¶Uைழபவ0 ஜப(ைத ந*றாக 
ேம2ெகாm[, �ல உட^* சB)கைள கடTe, கNU க2yB3I rZ7ம ப>@க@N �ைழய 
ேந0ைமயான ஆ0வ(ைத பராமoB3I ேபாe, அவ0 கனlக> இNலாத இரlகைள ெபKQறா0. ஒ4 
ஆdTத உறBகI {L(e இ4BQறe. Ug8பத23 5ல ெநாLக> :*பாக ேதா*றB�Lய கனlக> 



\e {hக> கவனI ெச_(தB�டாe, ஏென*றாN அ8ேபாe rZ7ம உடN Uைரவாக �ல 
உட_B3> \m[I �ைழQறe. ஆனாN �ல சB)க@N இ4Te “X4ஷா" எ*Qற ஆ*மா 
:tைமயாக UலQ இ4Te, ேதவேலாக()N :tைமயாக ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQறe 
எ*பைத ஒ4 ஆழமான ம2KI கனlக> இNலாத உறBகI 7ZLBகாZ[Qறe. ேதவேலாக()N 
இ4B3I இமாலய* அகாட=M* நT)நாதா சIyரதாய(e o�க>, நமe சIyரதாயI ெதாட0பான 
அjBைகக> ம2KI ேபாதைனகளாN கவர8பZட பல ஆMரBகணBகான 5வெப4மாi* 
பBத0கqB3 க2y(e, உதU ெச$e வgகாZ[Qறா0க>. ¶நமe உண0l>ள மனI cலமாக ெகZட 
கனlகைள aைனl �0வதாN, அவ2ைற அ4காைமMN இ4B3I அLuண0UN ப)l ெச$e, 
அைவ நமe )னசo வாdBைகMN ெவ@8ப[வைத தU0Bக, :LTதவைர நாI ெகZட கனlகைள 
Uைரவாக மறBக U4IXQேறாI. ஒ4 ெகZட கனைவ ப2j aைன8பe அைத உ4வாB3வத23 
சமமா3I. அைத மற8பe உ4வாB3வைத தU08பத23 சமமா3I. அதனாN உhகqB3 
கனlகைள ப2j 5jதளl கவைல இ4Te, )ன:I 34U* ேநரL வgகாZடைல ெபறUNைல 
எ*றாN, ஒ4 ெதாைலBகாZ5 aகd.5ைய ப2j 5T)8பைத ேபால, அTத ெகZட கனlகைள 
:BQயம2றதாகlI உhக@* அhக=Nைல எ*K க4) அைத மற8பe =கlI 5ற8பான 
ெசயலாக இ4B3I. ¶=கlI ேமாசமான கனlக>, உறh3பவ0க> மன)N இயNபாக ேதா*Kவe 
இNைல. அதனாN அTத ெகZட கனlக>, அ[(த 3LM48yN அNலe உhக> 3LM48XB3 
ேமேல அNலe �ேழ இ4B3I நமe பBக(ebZ[Bகார0கைள ேபா*ற ெவ@8Xற தாBகhக> 
அNலe yL(தமான நmப0 அNலe ெசாTத()* )னசo வாdBைக அGபவ(தாN உ4வாQயதாக 
நாI க4த ேவm[I. அக உண0ைவ சா0Te, பதZடI ம2KI 3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(), 5ல 
சமயhக@N பய:K(eவதாக இ4B3I இTத வைக கனlக>, ஒ4வரe தi8பZட உ4வாBகI 
அNலe ஒ4வரe தi8பZட yர.சைனயாக க4த8ப[Qறe. ஆனாN இe ெப4Iபாலான 
சமயhக@N உmைமயாக இ48ப)Nைல. ஒ4 3ழTைத ெகZட கனlகளாN ேவதைனயைடTe 
அலjBெகாm[ UgBகலாI, அ8ேபாe அ[(த 3LM48yN தhகqB3> 
சmைடMZ[Bெகாm[, ெவK8|Z[I எmணhகளாN அவ)8ப[I கணவ* மைனUMடI இ4Te 
UலQ, இ*ெனா4 அைறMN அTத 3ழTைதைய ப[Bக ைவ8பe சoயான &0வாக இ4B3I. 
இ(தைகய 3[Iப தகராKக>, 7வ0க> ஏeI இNலாதேபாe உர(த 3ரN ேகZ3I �ர()23, 
7மா0 wK ெகஜhக> வைர உZXற 72K8Xற()N பரlQறe. அதனாN தா* இTத பாைதMN 
தhகளe ஆ*\க ேவZைகMN இ48பவ0க> தhகளe சாதனாைவ ெச$வத23, ஒ4 அைம)யான 
கா[, நக08Xற வாdBைகMN இ4Te தi(த வாdBைகைய U4IXQறா0க>. 5ைற yL(தN 
ம2KI eர() ெசN_தைல ேபா*ற கனlக>, ஒ4வரe ெசாTத மன)* Uைளlக> இNைல. 
உK)யாக அைவ ெவ@8Xற தாBகhகளாN உ4வாQ*றன. § 
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அpபவHக( 

நாI ஒ4 கனUN இ4B3I ேபாe, அe நமB3 உmைமெய*K ேதா*KI. நாI Ug(தeI, அைத 
ஒ4 கனவாக ஆழமாக 5T)BQேறாI, ம2KI அe ெபாeவாக உmைமய2றதாக க4த8ப[Qறe. 
அைத8ேபாலேவ, ஆ*\க ஞாேனாதயI ெப2K ஒ4 =க8ெபoய யதா0(த()23 Ug8பைடuI 
வைர, நாI வாtI இTத வாdBைக உmைமயாகேவ ேதா*KQறe எ*K இT)ய த(eவ ஞாiக> 
ெசாNவ)N ெப4=தI அைடQறா0க>. நாI கனlகைள உmைம எ*K ஏ2KBெகாmடாN, 
அவ2jN நாI aைனUN ைவ()48பைவ, 5jய வய)N நமe ெப2ேறா0களாN மன)N 
ப)யைவBக8பZட சcகI, உ>�0 ம2KI நாZL* வழBகhக> அNலe தைடuண0.5களாN 
எTத இைட�KI இNலாத 7யaைனl ம2KI அGபவ()* தைடMNலாத aைலக> எ*பைத நாI 
ஏ2KBெகா>ள ேவm[I. இைத ெதoTeBெகா>வத* cலI, சcக(தாN கZ[8ப[(த8பZ[, 
Ug(த aைலM* நIyBைகக> ம2KI அ�3:ைறகளாN ஒ[Bக8பZ[, நமe ெவ@8Xற 
ேதா2ற()* உ>ேள இ4B3I நாI யா0 எ*பைத நIமாN ெதoTeBெகா>ள :LQறe. நாI நமe 
கனlக@N 7தT)ரமாக இ4BQேறாI. நIைம யா4I கmகா;8பe இNைல. சcகI, 3[IபI 
ம2KI நmப0க> நIைம �Q8பe இNைல. ¶{0 ம2KI aலI ெதாட0Xைடய, கNப ேதாஷ(eட* 
இ48பவ0க>, ெப4Iபா_I {ைர ப2j கனl காmபதாக ஆu0ேவத ம4(eவ0க> 
3j8y[Qறா0க>. ெந48y* இயNைப ெகாmட, y(த ேதாஷ(eட* இ48பவ0, ெந48X ப2jய 
கனl காmபதாகlI, கா2j* இயNைப ெகாmட வாத ேதாஷ(eட* இ48பவ0, கா2ைற ப2j 
கனl காmபதாகlI 3j8y[Qறா0க>. ஆனாN கனlக> அ�ரணI ம2KI மல.5BகலாN  
ஏ2ப[I எ*பதாN, உhக> கனlகைள மற8பேத 5றTதe எ*KI அவ0க> �KQறா0க>. ேம_I 
இTத கனlக> {hக> aைனUN ைவ()4Bக U4Iபாத கனlகளாகlI இ4BகB�[I. ஆனாN 
கனlக> உmைமMN நாI யா0 எ*பைத 5(தo(தாN, ஒ4 ச234UடI ~டனாக இ48பவ0க>, 
)ன:I காைலMN எtTe தா* கmட கனlகைள எt)Bெகாm[, ஒnெவா4 மாத :LU_I 
அைத தனe 34U* Xiதமான பாத()N சம0y8பத23 உதUயாக இ4B3I. இe ஒ4 3j8yZட 
கால(eB3 34-5]யGB3 இைடேயயான பM25 சா0Tத உறவாக மZ[ேம இ4B3I, ம2KI அe 
நா*3 மாதhகqB3 ேமN {LBகாe. இe {hகளாகேவ தi(e ெச$வத23 பய:K(eவதாக, 
மன.ேசா0l ஏ2ப[(eவதாகlI இ4BகB�[I. ேம_I {hக> Ug(தeI, உhக> கனlகைள 
மறBகேவm[I எ*K ச234Bக> பoTeைர8பா0க>, ஏென*றாN அவ2ைற aைனl�0TதாN 
அTத உலைக  Ug()4B3I உலQ23> ெகாm[ வTe, {hக> அGபUBக U4Iபாத 
அGபவhகைள உ4வாBகB�[I. ¶இ*ெனா4 UஷயI aைனlB3 வ4Qறe, நா* 
5லசமயhக@N :tைமயான Ug8Xண0lட*, �ல உடைல ப2jய :t aைனlட*, எனe 
கmகைள cLM4B3I ேபாe, எனe அைறMN இ4B3I rZ7ம மBகைள உZXற கmக> 
cலமாக பா0(eBெகாm[I, 5Tதைனக> cலமாக ெதாட0X ெகாmடைதuI 
அGபU()4BQேற*. 5லசமயhக@N நா* :t உண0lட* 5K �Bக()N இ4B3Iேபாe, 



மடவா5க> எனB3 உணl அ@8ப)N தாமதI ஏ2பZடாN, காவN ெத$வhக> 45யான, ந*றாக 
தயாoBக8பZட உணைவ எனB3 :*பாக ெகாm[ வTe, தhகளe rZ7ம ைககைள ெகாm[ 
எனB3 ஊZ[வா0க>, ம2KI அைத எ*னாN �க0Te 45BகlI :LTதe. நா* rZ7ம உணைவ 
உZெகாmட yற3, எனB3 �ல உட^N ப5 இ48ப)Nைல. இலhைகMN உ>நாZ[ ேபா0 
உ.ச()N இ4Tத சமய()N, அhQ4Tத எனe பBத0க> )ன:I ஆMரBகணBQN 
இறTeBெகாm[ இ4Tதேபாe, நா* ஒேர நா@N பல:ைற ந[ந[ேவ 5je ேநரI உறh3ேவ*. 
இTத உறBகhகqB3 :*பாகlI, காைலMN Ug8பத23 :*பாகlI, நா* ெகாைல 
ெச$8பZடவ0கைள சT)8ேப* ம2KI அவ0க> எனB3 :*பாக வ4Iேபாe அவ0கைள 
தi(தiயாக ஆ50வ)8ேப*. அவ0கqB3 ஆ5ைய வழhQ, எனe rZ7ம ைககளாN அவ0களe 
ெந2jMN 5வெப4மாi* Xiதமான )4{றான U|)ைய ைவB3I ேபாe, நா* :t உண0lட* 
இ4Tேத*. அவ0க> அத* y*ன0 5வேலாக()23 ெச*KUZடன0. இைத8ேபா*ற �ல-rZ7ம 
அGபவெமNலாI ஒ4 கனlI இNைல; ஒ4 ெம$zஞான காZ5uI இNைல. இe உmைமMN 
இTத உலக:I அத* rZ7ம நக_I ஈ[பZL4B3I ஒ4 &Uரமான மiத aகdவா3I, ம2KI 
அைவ இைணTe தகவN பoமா2ற()N ஈ[பZ[>ளன. UைரUN மறTeU[I கனlகைள ேபால 
இNலாமN, ெம$zஞான காZ5கைள ேபாலlI இNலாத, இTத �ல-rZ7ம அGபவhக> �ல 
cைளMN அgBக:Lயாத 5*ன(ைத UZ[ ெசNQ*றன ம2KI அவ2ைற அGபU(த ேபாe 
இ4Tதைத காZL_I 5ல மாதhக> ம2KI 5ல வ4டhக> கg(eI அ)க வ_வாக இ4BQ*றன. 
¶எனe அKபe வயைத ெந4hQM4Tத ேபாe c*K அNலe நா*3 வ4டhகqB3, மரண 
அG8பவ(ைத ம2KI இTத ெவ@8பைடயான உலக(eட* அத* rZ7ம இைட:க(ைதuI ஆ$l 
ெச$)4BQேற*. கனlலகI ம2KI rZ7ம இைட:க()23> இ4B3I Ug8பான 7யaைனlI 
ஆ$l ெச$ய8பZடe. பல ஆMரBகணBகான rZ7ம காதல0க> தhக> பா^யN ஆைசகைள 
|0() ெச$ய, ெபmகைள சT)8பைத தhக> வழBகமாBQB ெகாmL48பைத நாhக> 
கmடjTேதாI. இவ0க> )4மணமாகாமN தiயாக, அNலe மண:jTதவராக அNலe 
)4மணமாQM4Tதா_I, தhகளe கணவனாN )48)யைடயாத ெபmகளாக இ4Tதா0க>. இTத 
மேனாஉண0l aகdU* காரணமாக, பழhகால()N இ4Tதைத ேபால, மQd.5ய2ற 
)4மணhகளாN ேவதைனMN இ4B3I ெபmகqB3 ஆmகைள காZL_I ஆ*\க()* \e 
அ)கI ஈ0Bக8ப[Qறா0க> எ*பeI கmடjய8பZடe. அ(தைகய ஆm காதல0கைள 
கTத0வ0க> எ*KI, அைத8ேபா*ற ெபmகைள அ8சராBக> எ*KI ேவதhக> அைழBQ*றன. 
இTத rZ7ம-�ல உலக இைட:க()* அGபவhக> உK)யான அGபவhக> ஆ3I ம2KI 
Ug()4B3I நா@N ஏ2ப[I அGபவhகைள ேபா*K ெம$யாகlI இ4BQ*றன. § 
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1980-க@* ெதாடBக()N, இலhைகMN உ>நாZ[ ேபா0 ெதாடh3வத23 :*X, அTத நா[ 
:tவeI பயணI ெச$e, கடTத w2றாmLN நமe 5வா ேயாக<வா= பரIபைரuட* ெதாட0yN 
இ4B3I அைனவைரuI சT)Bக ேவm[I எ*K அர7 சா0பாக எனB3 அைழ8X U[Bக8பZடe. 
நாhக> ெச*ற Qராமhக@N பல ைமN கணBQN அ;வ38Xக>, =க8ெபoய வரேவ2Xக>, 
=க8ெபoய ேத0க@N சவாoக>, ம2KI இTத aகd.5Bகாக eL8Xண0lட* வT)4Tதவ0க@* 
w2KBகணBகான மல0 மாைலகqI இ4Tதன. இைவ நடTeBெகாm[ இ4Tத ேபாe, ேபா0 
வர8ேபாQறe எ*K ந*றாகேவ ெதoTe இ4Tதe, ம2KI நா* 5வபBத0கqB3 மரண(ைத 
கm[ பய8படேவmடாI, அe ஒ4 உMoN இ4Te இ*ெனா4 உM4B3 ெசNவதா3I எ*K 
ேபா)(ேத*. y*X உ>நாZ[ ேபா0 உ.ச()N இ4Te, எனe ~ட0க> மா2றI, ெகாைல ம2KI 
5(ரவைதைய அGபU(eBெகாm[ இ4Tத ேபாe, 7யaைனl ம2KI கலா.சார()N உய0Tத 
aைலMN இ4Tத மBக>, ஏ* இnவளl �d(தரமாக ெசயNப[Qறா0க> எ*பைத 
XoTeBெகா>வe கLனமாக இ4Tதe. ¶நா* பல8பல rZ7ம, உண0l>ள aைலக@N, �daைல 
சBகரhகqB3 ெத$bக சB)க@* உதUuட*, ஆனாN அhQ48பவ0க@* கmக@N படாமN 
ெச*K இ4BQேற*, ஆனாN அ8ேபாe நா* அவ2ைற ப2j பL()4BகUNைல. எனe 
வாdBைகMN நா* எTத X(தக(ைதuI :tைமயாக பLBகUNைல, ம2KI எனe ப)னாK :தN 
ப)ேனt வய)N இ4Te, அGபவ(ைத :த^N ெப2K, y*ன0 அைத சா<)ரhக@N 
உK)8ப[()B ெகா>ள பM25 அ@Bக8பZ[ இ4Tதe ம2KI அeேவ எனe பாைதயாகlI 
இ4Tதe. ஆ*\க UoவாBக()* அGபவ மா)oMN எ*ன வ4Qறe எ*பைத அjTe, அத* 
அGபவI ம2KI aைனlகைள அLமன)N ைவBகேவmLயதாக இ4BகB�[I எ*KI அe 
அGபவமாகேவ இ4Bகாe எ*KI எனB3 ெசாN^(தர8பZடe. இe ஒ4 ஆ*\க த2ெப4ைமைய 
உ4வாB3Qறe, ம2KI அe ஆ(ம ஞான()* பாைதMN இ4Te ஒ4வைர )ைச()4Iப 
ைவBQறe எ*K எனB3 க2yBக8பZடe. இTத அjlைரMN இ4Tத ஞான(ைத 
XoTeBெகாm[, இைத நா* =கlI கவனமாக கைட8yL(ேத*. மன)N எTத ப3) வgயாகlI 
ெசN_I சB)ைய ெப2ற பலIெபா4T)ய ேதவ0க@* வgகாZட_ட* நா* cலாதார()23 �ேழ 
இ4B3I சBகரhக> அNலe தளhகைள ெச*K பா0ைவMZடைத ேபாலேவ, அத* y*ன0 நா* 
சா<)ரhக@N ேசாதைன ெச$தேபாeI இ4Tதைத aைன(e நா* ஆ.சoயமைடTேத*. 
அjவா2றN cலI க2K அத* y*ன0 aைனl�4I ஞான(ைத காZL_I, அGபவ அjேவ 
5றTதe எ*K வாdBைக எனB3 பாடI XகZLu>ளe. இைத கடTத ஐIபe ஆm[களாக எனe 
~ட0க@* மன)N ப)ய ைவ8பத23 க[:ய25 ெச$e>ேள*. ¶கனlக@N பல வைகக> 
இ48பதாகlI, ஒ4 மiதi* ேதைவக@N இ4Te உ4வா3வதா3I க*lக> ஒ4 வைகயாகlI, 
ெத$வhகளாN அG8ப8ப[I கனlக> இ*ெனா4 வைகயாகlI vTeBக> நIXQறா0க>. 
எ*ைன பா0()ராத, அNலe எ* பட(ைத பா0()ராத அNலe இ48பைதேய ெதoT)ராத மBக@* 
கனlக@N நா* ேதா*ju>ேள*. ெத$வhக> காZ5க@* cலI ெதாட0Xெகா>Q*றன. 
அதனாN ெத$வhக> அG8yய கனlகளாக இ4TதாN அ)N ஒ4 ெபா4> அடhQM4B3I. 



ைசைகக>, அj3jக> ம2KI உடN ெமாg ஆQயைவ ஆ5யாUN இ48பவ0கqB3 =கlI 
:BQயமானைவ. உதாரண()23, ேம2க()ய நா[க@N ெநzைச 72j ைககைள மடBQ 
ைவ()48பe, ைககைள தள0()B ெகா>வதாக இ4BகலாI, ஆனாN அe QழBக()ய நா[க@N 
அவம)8ைப ெதoU8பதாக இ4BQறe. சாதனா ெச$வத* cலI ஒ4 ஒtBகமான வாdBைகைய 
வாdTe, )ன:I அ)காைல நா*3 ம;B3 எtTe, vTe த0ம(ைத XoTeBெகாm[, அைத 
)றIபட கைடyLB3I சமய8ப2K =3Tதவ0கqB3 ெத$வhக@டI இ4Te கனlக> 
வ4Q*றன. அவ0க> ெத$வ()* உலகhக@N ஊ[4UM48பதாN, ெத$வhக@* கவன(ைத 
ஈ0Qறா0க>. அவ0க> அைத ைகUZடாN, அத* y* அவ0களாN இைத8ேபா*ற ெத$வ()* 
காZ5கைள  பா0Bக:Lயாe. ¶அெமoBக 3LமBக@* சராசo ஆuZகாலI எmபe வ4டhக> 
ஆ3I. ஒ4வ0 தனe வாdBைகMN சராசoயாக c*jN ஒ4 பh3 �Bக()N கgBQறா0. அதனாN 
நமe வாdBைகMN 7மா0 இ4ப() ஏt வ4டhக> கனlகqட* கgBQேறாI. கனlக> 
உறh3Iேபாe மZ[ேம ேதா*Kவதாக நாI aைனBQேறாI. ஆனாN பயன2ற 5Tதைனக>, பகN 
கனlக>, ஆதார=Nலாத அ.சhகைள ப2j 5T)(தN, Ug8Xட* இ4B3I மன)N உ>ள 
கZ[8ப[8படாத aைலக>, மன)N ஏ2ப[I Uவாதhக>, மன)N இ4B3I பmXக>, 
கZ[8ப[8படாத பைகuண0l 5Tதைனக> ம2KI பா^யN சா0Tத, :ரZ[(தனமான, 
ெம*ைமயான, அ*X கலTத, கவைலக> aைறTத, அ.7K(eQற, உK)ய2ற அNலe பயhகரமான 
க2பைனகைள ப2j எ*ன ெசாNவe? ¶ஒ4வ0 தனB3 இரUN கனlக> வ4வதாக 
ஏ2KBெகாmடாN, அவ0 தனB3 பக^_I கனlக> வ4Qறe எனபைத ஏ2KBெகா>ளேவm[I. 
நாI கனl கmடyற3, அe நடTதைதேய மறTeUZேடாI எ*றாN, அe நாI Ug()4B3I 
ேபாe நமB3 வ4I 5Tதைனகைள ேபா*றe எ*K நமe சா<)ரhக> எ[(eைரBQ*றன. 
பக^N உhகqB3 ஒ4 5Tதைன ேதா*j அe மைறTeU[Qறe எ*றாN, அTத 5Tதைனேய 
ேதா*றாதத23 சமமா3I. ஒ4 கனைவ aைனl�0Te எ[(eைரB3I ேபாe அNலe ஒ4 
5Tதைனைய aைனl�0Te எ[(eைரB3I ேபாe, அe இTத உலQN ய(தா0(தமாQறe. § 

fயாழ/Sழைம  

பாட+ 242 

உHக( உண;VUகPI இய=ைப 

பா.கா-த=  

5ல கனlக> மiதi* இயNX, வாதI, y(தI, கNப()N இ4Te வ4Q*றன ம2KI 5ல 
உண0.5க@* இயNyN இ4Te, 5ல அLuண0l அ.ச()N இ4Te ம2KI 5ல )னசo 
வாdBைகM* அGபவhகைள \m[I உ4வாB3வத* cலI வ4Q*றன. ஆனாN 5ல கனlக> 
ெத$வhகளாN அG8ப8ப[Q*றன. இவ2ைற ப2j UளBகI அ@B3Iேபாe, இவ2ைற 
கனlகளாக நாI அைழ8ப)Nைல. ேம_I &0Bகதoசன  கனlகqI இ4BQ*றன. &0Bகதoசன 
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கனlக> அLuண0ைவ கடTe, ெம$zஞான மன)N இ4Te வ4Q*றன. இTத மனaைல 
எ)0காலI ம2KI aகdகால(ைத ஒேர சமய()N பா0BQறe, ம2KI இதனாN பரெவ@ சா0Tத 
ப)lகைள ஆ$l ெச$ய :LQறe. ஒ4வரe வாdBைகM* எ)0கால()N, &Uரமாக 
ெவ@8படU4B3I காலhக@N, அe நNலதாக இ4BகZ[I அNலe ெகZடதாக அNலe 
இரm[I ேச0Tத கலைவயாக இ4BகZ[I, ஒnெவா4 மiத ஆ*மாU_I இ4B3I இTத 
மனaைல தா* பய*ப[(த8ப[Qறe, அNலe அத* ெசாTத U48ப()* மனaைல, ஒ4 
&0Bகதoசன கனU* cலI, �ல cைளMN வரU4B3I aகdlக> ப2jய தகவைல  
ஊ[4வ.ெச$Qறe. இhேக எTத ம0ம:I இNைல. ேந0ைமயான ஆ*மாBக@* த2ேபாைதய 
இயNX வாdBைகMN இைட�K UைளUBகB�Lய ஆப(eBக> அNலe அ)]டhகைள ப2j 
அவ0கqB3 எ.சoBக ேவm[I. :*�ZLேய எ.சoBைக ெபKவதாN, :*�ZLேய 
தயா0ப[()Bெகா>ள உதlQறe. ெத$வhக@* காZ5க> ம2KI rZ7ம-�ல இைட:கhகைள 
ேபால, காZ5கைள ேபால ெத*ப[I &0Bகதoசன கனlகqI, aைனUN இ4Te அகலாமN 
a2Q*றன. அைவ :தலாவதாக ேதா*jய ேபாe இ4Tத ெத@ைவ காZL_I, அ)க ெத@வாக 
)ன:I aைனlB�ர8ப[Q*றன. நமe c*றாவe கmணாகlI, நமe �ர8பா0ைவயாகlI, 
வரU4B3I aகdlகைள எ.சoB3I நமe ெசாTத ெம$zஞான aைலைய ப2j 
ெதoTeBெகா>ளலாI. ¶{hக> இற8பதாக கனl கmடாN, அe வாழ8ேபாவைத 3jBQறe 
எ*KI,  ப2க> Utவதாக கனl கmடாN, இறBக8ேபாவைத 3jBQறe எ*KI vTe 
மதBேகாZபா[ ெதoUBQறe. ேம_I இe பல ஆMரBகணBகான வ4டhக@* :ய25, 
பoேசாதைன cலI a�yBக8பZ[>ளe எ*பைத நாI அjTeBெகா>ள ேவm[I. ேம_I நா* 
கNப ேதாஷ(eட* இ48பதாN, நா* {ைர ப2j கனl காmேப*. கனUN ேதா*KI {0 
அைம)யாக இ4B3I ேபாe, எ)0வ4I எ)0கால()N மன)N எTத 3ழ8ப:I இ4Bகாe எ*பைத 
நா* ெதoTeBெகா>ேவ*. ஆனாN கடN அைலக> ெகாTத@8Xட* இ4B3I ேபாe, வரB�Lய 
எtப() இரm[ ம; ேநரhக@N அNலe c*K நாZகqB3>, மேனாசB)M* &Uர(eட* ஒ4 
மனB3ழ8பI ஏ2ப[I எ*பைத நா* ெதoTeBெகா>ேவ*. இe எனe ெவ@8Xற உண0l>ள 
மன)Nஅnவ8ேபாe a�yBக8பZ[>ளe. கனlக@N வ4வைத ேபால, மஹா yரளயhக> 
உலக(ைத :th3வதாக, பழhகால wNக> ெதoUBQ*றன. கனlக@N பற8பe இT)ய 
XராணBகைதக@N =கlI yரபலமாக இ4BQறe. ¶{hக> ஒ4 கனைவ ஒ4 மாதI கg(eI 
aைனUN ைவ()4TதாN, அe சாதாரண கனl இNைல. அத23> ஒ4 UளBகI 
அடhQM4BQறe. அதனாN {hக> ஒ4 கனl ஆ$வாளoடI ெசNல ேவmLM4Te, அவரe 
XoTeண0UN இ4Te சoயான தகவைல ெபKவத23, அவoடI :8ப() ஒ4 நாZக> :*பாக 
ேதா*jய, ஒ4 rZ7ம-�ல இைட:கI, ஒ4 கனl அNலe ஒ4 காZ5 ப2jய தகவ_ட*, அe ஏ* 
த2ேபாe உhகqB3 :BQயமாகlI, உhக> வாdBைகM* அhகமாகlI இ4BQறe எ*பைத 
ெதoUuhக>. ஒ4 ேந0ைமயான ம)8�Z[B3 இeேவ நாhக> த4I 5றTத அjlைரயாக 
இ4B3I. இe ச234U* 5றTத அjlைர. ¶ெப4Iபாலான &0Bகதoசன கனlக>, 
ULய2காைலMN roய உதய()23 :*பாக ேதா*KI. அLuண0ைவ 7(தI ெச$uI கனlக> 
அத23 :*பாக ேதா*KI. ஆனாN எனe ெசாTத அGபவ()N, மன)N ப)uI அ2Xதமான 



கனlக>, ULய2காைலMN Ug8பத23 :*பாக, c*K அNலe நா*3 ம;B3 
ேதா*KQ*றன. அe எ8ேபாeI roய உதய()23 இரm[ ம;ேநரI :*பாக ேதா*KI. 
ப)ேனா4 ம; அNலe ப*iரm[ ம;B3 ேதா*KI கனlக>? இைவ மன)N ப)வ)Nைல! 
இைவ ஒ4 வைகMN riயhக@* ேநரI அNலe அLuண0l ேநரI எ*K ெசாNலலாI, ம2KI 
இTத ேநர()N அGபUB3I கனlக> UைரUN மைறTeU[Q*றன. ¶{hக> இரUN 
Ug(eBெகா>qI ேபாe, ஒ4 அைர உண0l>ள aைலMN \m[I கனl உலQ23 )4Iy, 
அLuண0l அNலe �daைல rZ7ம ப3)B3 ெசNவைத தU0Bக, ஒtBக(ைத கைடyLBக 
ேவm[I, ஏென*றாN அTத ப3)க> ேந0மைறயாக அNலe எ)0மைறயாக எ8பL இ4B3I 
எ*பe உhகqB3 ெதoயாe. இைத தU08பத23, {hக> :tைமயாக Ug(eBெகா>ள 
ேவm[I. இரUN உறBக()N இ4Te Ug(eBெகாmடாN, எtTe உZகா4வேத 
Uைழபவ0கqBகான :ைறயான பM25யாக இ4B3I. அைம)யாக உZகா0Te ெகாm[ உhக> 
நாத-நாL-சB)ைய ஒ*K அNலe இரm[ ேகqhக> அNலe உhகளாN :LTதாN உhக> 
தைலMN இ4B3I ஞான ஒ@MG> ெசN_hக>. அத* yற3 {hக> U4IyனாN, {hக> :தN 
:ைற உறhக ெச*றைத ேபால, உண0lட* ப[(e \m[I உறhக( ெதாடh3hக>. ¶\m[I 
உறBகI வ4வe கLனமாக இ4TதாN, உhக> �ல உட_B3 ேபாeமான ஓ$l Qைட(eUZடe 
எ*K aைன(eBெகா>qhக>. அ(தைகய rழ^N, உறh3வத23 உhகைள கZடாய8ப[(), 
எt8ெபா^ அLB3I வைர கா()4Bக ேவmடாI, அe உhகqB3 {hக> அ@B3I ஒ4 
ச_ைகயாக இ4B3I. அத23 ப)லாக ப[BைகMN இ4Te :tைமயாக எtTe, ஆைடைய 
அ;TeBெகாm[, ஏதாவe பயG>ளதாக ெச$யலாI. {hக> \m[I ப[(e அைரuண0l கனl 
உலQ23 ெச*றாN, {hக> அLuண0l ப3)கqB3 ம2KI 8ேரதேலாக()23 ெசNலலாI, 
ம2KI rZ7ம yolக@ட=4Te rZ7ம தாB3தைல எ)0ெகா>ளலாI, ம2KI cலாதார()23 
�ேழ இ4B3I தளhகqB3I ெசNலலாI. இe �ல ம2KI rZ7ம சB)க@N இ4Te உM0 
ம2KI boய(ைத 3ைறBQறe. எனB3 தர8பZட ெதாடBககால பM25க@N, இ4 வgகqI 
ேசா)Bக8பZடதாN, உmைமயான அGபவ()N ெபற8பZட தகவN எ*பe ெத@வாக ெதouI. 
“Ug(தeI, ப[BைகMN இ4Te எtT)4BகlI” எ*ற r()ர(ைத y*ப2Khக>. இரm[ ம; 
ேநர()23 மZ[I உறhQ, ஒ4 5jய Ug8ேபா^M* உதUடuட* எtTe, ப(மாசன()N 
அம0Te :LTதவைர )யானI ெச$e, Ug8ேபா^ைய இ*Gெமா4 இரm[ ம; ேநர()23 
மா2j அைம8பe எ*K, roய* உதயமா3I வைர இைத ெதாடரேவm[I. இe ‘40 க@* 
இK)MN இலhைகMN நா* பM25 ெச$த சாதனாBக@N ஒ*றாக இ4Tதe. ¶ஆ*\க பாைதMN 
இ48பவ0க> )யானI ெச$ய ெதாடhQ, தனe உ>ள(eட* ெசயNபZ[ தhகளe நட(ைத, 
தhகளe நIyBைகக>, அ�3:ைறக> ம2KI )னசo ெசயNக@N மா2ற(ைத ஏ2ப[()யeI, 
பல*க@_I அவ0களe கனl வாdBைக yர)ப^B3I. அவ0க@* கனவாN க0மUைனகைள 
வ_8ப[(த :LuI. க0மUைன எ*பe நI=ட=4Te அG8ப8ப[I சB)யாகlI, அe நமBேக 
ம2றவ0க> cலI வ4வதாகlI ெபாeவாக க4த8ப[Qறe. ெப4Iபா_I, க0மUைன 
Ug()4B3I aைலuட* ெதாட0X8ப[(த8ப[Qறe. ஆனாN, கனlக@N நாI உண0.5கைள 
அGபUBQேறாI. Ug()4B3I aைலMN நாI இ4B3I உடN உK)யாக இ48பைத ேபால, 



உ>qB3> இ4B3I உலக:I உK)யாக இ4BQறe. நாI அTத0ேலாக()N இ4B3I ேபாe 
அGபவ(ைத ெபKQேறாI, ம2KI நமe �ல உடN உறh3Iேபாe, நமe 5Tதைனக> ம2KI 
உண0.5க@^4Te ம2KI நாI எைத ேப7QேறாI ம2KI எைத 5T)BQேறாI எ*ப)N இ4Te 
சB)க> ெவ@ேய ெசNQ*றன, ம2KI இைவ தா* கனl க0மUைனக>, உmைமயான 
க0மUைனக> ம2KI இவ2ைற \m[I அGபU(e கனl உலQேலேய கைரBகUNைல எ*றாN, 
இK)MN அைவ �ல உலQN ெவ@8ப[I. சாதனாைவ ேம2ெகாm[, தhகளe வாdBைகMN 
மா2றhகைள ெகாm[ வ4பவ0கqB3, தhகளe மனI, �ல உடN ம2KI உண0.5க@* \e 
ஒ4 3j8yZட ஆ*\க கZ[8பாZைட உ4வாBQ இ4BQறா0க>, ம2KI இe இயNபாகேவ 
அவ0களe கனl உலQ_I எ[(e ெசNல8ப[Qறe எ*பதாN, இவ0களாN மZ[ேம கனl 
க0மUைனகைள வ_8ப[(த :LuI. § 
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நம. கனnகmடI  

இைணA. ெசய=பyத= 

கனl எ*Q*ற ெசாN ஒ4வரe க2பைனMN மZ[ேம இ48பதாக  உZெபா4> இ48பதாN, கனl 
உலைக 3j8y[வத23 கmL8பாக இ*ெனா4 ெசாN இ4Bகேவm[I. ஒ4வ0 தனe rZ7ம 
உட^N இ4B3Iேபாe ெதா[வைத உணர:LQறe, தனe அGபவhகைள ெவ@8ப[(), 
5T)Bக ம2KI ேபச:LQறe. இைத8ேபா*ற கனlகைள கனl aைல எ*K அைழBக8ப[வe 
இNைல. இe ஒ4 rZ7ம அGபவI ம2KI இe ஒ4 மரண அGபவ(ைத ேபா*K இ4Tதா_I, 
rZ7ம உடN ெதாட0Te �ல உட_ட* ெதாட0yN இ4BQறe. கனlக> ம2KI மரணI இரZைட 
சேகாதர0க> ேபா*றைவ, ஆனாN கனlக@N ெவ>@BெகாL emLBக8ப[வe இNைல, ம2KI 
அe ஆ*\க காTத சB)M* மேனாஉண0l ெகாLயாக, rZ7ம உடN ம2KI அத* �ல நக_B3 
இைடேயயான, அNலe �ல உடN ம2KI அத* rZ7ம உட_B3 இைடேயயான ெதா8X> 
ெகாLயாக Uளh3Qறe. அதனாN ஒ4வ0 ெதாட0Te சாதனா, )யானI ெச$e, மT)ரhகைள 
ஜy(e, தனe )னசo பழBக மா)oகைள மா2jயைமBக ெதாடh3Iேபாe, rZ7ம உடN �ல 
உட_ட* தனe ெதாட0ைப emL(eBெகா>Qறe ம2KI ஒ4 rZ7ம உலகI 
அGபUBக8ப[Qறe, ம2KI அைத aைனவB�4I ேபாe கனlகைள வழBகமாக 3j8y[வைத 
ேபால, அe ஒ4 கனவாக இ48ப)Nைல. ¶”நா* Ug(தeI,” “நா* கனl கா�I ேபாe” அNலe 
“நா* எனe கனைவ aைனவB�ர aைன(ேத*" ேபா*K ஆhQேலய ெமாgMN கனlக> 
ப2jM4B3I ேகாZபா[க>, ேம2க()ய நா[க@N கனlக@* y*ன;MN இ4B3I 
உளUய_B3 மா)oைய அைம(e>ளe. “நா* �ல உட_B3> �ைழuI ேபாe 
உண0l8|0வமாக ஈ[பாZ[ட* இ4Tதைத உண0(ேத* ம2KI இரl :tவeI நைட8ெப2ற 
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ஆBக8|0வமான ெசயN, ெசயNபா[, 5Tதைனக>, உண0.5க> ம2KI அGபவhகைள எனe �ல 
cைளMN ப)l ெச$ய :ய25(ேத*,” எ*K நாI ெசாNலலாI. இe இ4ப() நா*3 ம;ேநர 
7யaைனைவ உK)8ப[(eவதாக இ4B3I, ம2KI அ)N �ல உடN தனe ெவ@8பைடயான 
உலQN =கlI 5jய அhகI வQBQறe. ¶அைவ அGபUBக8ப[வதாN, அைவ நமe அ*றாட 
வாdBைகMN பா)8ைப ஏ2ப[(eவதாN ம2KI அவ2jN ெப4Iபாலானைவ எ)0கால()* 
அj3jகளாக இ48பதாN, ஆ) சhகர0 கனlக> பலUதhக@N உmைமயாக இ48பதாக 
�jM4BQறா0. ேம2க()ய நா[க@N, கனlகைள ெப4Iபா_I ெபா$ எ*K நIXQறா0க>. 
சI<Q4த()N கனைவ 3j8y[I <வ8னா எ*Qற ெசாN, ெசா2yற8yயN �)யாக QேரBக 
ெசாN v8ேனாrட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe ம2KI அe கனU* உ>ளடBகI ம2KI 
கனU* வLவI அNலe ெசயN:ைறைய அடBQu>ளe. உபaஷ(க@N இ4B3I நா*3 
மனaைலகளான அவ<தாBக> அNலe 7யaைனU* aைலக>: ஜாகர( எ*Qற Ug(த aைல; 
<வ8னா எ*Qற உறh3I அNலe கனl கா�I aைல; 7�8) எ*Qற ஆdTத உறBகI; ம2KI 
eoய எ*Qற நா*காவe aைல சமா) எ*KI அைழBக8ப[Qறe. அTத நா*QN ஒ*றாக கனl 
Uளh3Qறe. ¶நாI இத23 :*ன0 மன)* இ4ப() நா*3 ம;ேநர 7யaைனl ப2juI, 
எnவாK Ug(த aைலM_I கZ[8பLNலாத மனI கனl காmQறe ம2KI க2பைனMN 
ஈ[ப[Qறe எ*பைத ப2juI 3j8yZ[ இ4BQேறாI ம2KI �ல உடN மZ[ேம உறBக(ைத 
அGபU8பதாகlI வ^uK() இ4TேதாI. rZ7ம உடN உறhகேவmLய அவ5ய=Nைல. அe 
�ல உடN Ug()4B3I ேபாeI ெதாட0Te ெசயNபZ[ வ4வதாN, அதனாN ஒ4 நா@N 
இ4ப() நா*3 ம;ேநர:I Ug8Xட* ம2KI 7K7K8Xட* இ4Bக :LuI. நாI உmைமMN 
நமe rZ7ம உட^N இ4ப() நா*3 ம;ேநரI வாdQேறாI. அe ஆ*மா, மனI, உண0.5க>, 
Uைத க0மUைனக@* உmைமயான இ48yடமாக Uளh3Qறe. �ல உடN உறhகாமN 
இ4B3Iேபாe, rZ7ம உடN அதைன ஒnெவா4 நாqI 3ைறTதe ஒ4 அைர நாளாவe 
பய*ப[()Bெகா>Qறe. ¶சாதனா ெச$uI ேபாe =கlI அ)க ��Bகமான பoணாமhக> 
ைகயாள8ப[Q*றன. இK)MN, ஒ4வ0 கனlகqட* ��Bகமான :ைறMN 
ெசயNபட(ெதாடhகlI வா$8X>ளe. ஒ4வ0 த* கனU_I )4டேவா அNலe &hQைழBக 
�டாe எ*Qற vTe சமயBக4(e இTத ��Bக(ைத வ_8ப[(eவதாக இ4BQறe. ஒ4 
சாதரண மiதGB3 கனl ஒ*K=Nலாததாக இ4BகலாI, ஆனாN ஒ4 )4Z[.சIபவI, ஒ4 
)றைமயானவ4B3 :BQய 5Tதைனயாக இ4BகலாI. சமயI அjlK(eI  ந23ணI ம2KI 
ஒtBகhக@* ேகாZபா[கqட* இணhQ வாdவத23, ெப4Iபா_I சமய ஈ[பா[>ளவ0க>, 
தhகqB3 இயNபாக ேதா*றாமN )னசo சாதனா, 7ய-ஆ$l ம2KI நIyBைக 5Q.ைச cலI 
நIyBைகMN ெச$த மா2ற(தாN, கடTதகால பழBக மா)oகைள 7(தI ெச$e ெப2ற, தhகளe 
இயNபான உண0.5கைள அடBQBெகா>Qறா0க>. இe ஒ4 நIyBைகைய :tைமயாக {BQ, 
தhகளe வாdBைகMN வLவைம(e ெகா>ள U4IXI மத()* ேகாZபா[கqட*, :*ைப 
காZL_I அ)க இணBகI ெப2ற ஒ*ைற ேச08பைத 3j8y[Qறe. இTத ஒ[Bக()* 
காரணமாக, ஆைசக> கனlக@* வLவ()N ெவ@வ4Qறe. இTத ஒ[Bகhகைள 5ற8பாக 
ெசயNப[()ய பல4B3, கனlக> \m[I \m[I ேதா*KQறe. இTத இட()N ஒ4 34, தனe 



~டGB3 ேதா*KI கனlக> ஒ[Bக8பZட ஆைசக>, உண0lக> அNலe உண0.5களா 
எ*பைதuI, 3j8பாக அைவ \m[I \m[I ேதா*KQறe எ*றாN அவ2ைற பக^N 
ம2றவ0கqட* ேப5 மா2j அைமBகேவm[மா எ*பைதuI 3j(eBெகா>வா0. ஒேர கனl 
அNலe ஒேர மா)oயான கனl \m[I \m[I ேதா*KQறe எ*றாN, Uைழபவ0 தனe 
உ>ள(eட* இைணTe ெசயNXoய ேவm[I எ*KI, தா* Ug()4B3I சமய()N தனB3 
=கlI உய0Tத தரaைலைய அைம()4BQறா0 எ*KI அTத தரaைலைய பராமoBக ேபாeமான 
சாதனா அNலe தப< ெச$யUNைல எ*பைதuI 3j8y[Qறe. அதனாN யா4I கவiBகாமN 
இ4B3Iேபாe பதZடI ெவ@வ4Qறe. ேம_I கனl கா�I ேபாe, அவ0 தா* U4Iyயைத 
ெச$யலாI. ¶இTத 7ழ^N Uைழபவ0, தா* கmட கனைவ )னசo வாdBைகMN aைனவB�0Te, 
தா* கனUN ெச$தைத �ல உலQN ெச$ய( ெதாடhகாமN இ48பேத :BQயமான Uஷயமா3I. 
இe அ)க க0மUைனகைள உ4வாBQ rdaைலைய 5BகலாBQ, சாதனாBக> ெச$வைத 
aK(த.ெச$e, எmண2ற ம2ற க0மUைனக> உ4வாவைத எ@தாBQ அNலe வாdBைகMN 
அNலe ஆqைமMN :tைமயான மா2ற(ைத ஏ2ப[(eQறe. இத23 :LTதாN ஒ4 34U* 
வgகாZட_ட*, அTத உறBக 7ழ25M* ேபாe பராமoBக ேவmLய ந23ணI ம2KI நNல 
நட(ைதM* உய0Tத தரaைலைய aைனB�0TeBெகாmேட 5ல சாதனாBக>, தப<, 
yராய.5(தI, 7ய-ஆ$l அNலe கனl காmபத23I ஒ4 yராய.5(தI ெச$வேத &0வாக 
இ4B3I. கனU_I ஒ4வ0 )4டB�டாe, �டா ஒtBகI �டாe ம2KI த0மI, இயமhக> 
ம2KI aயமhகqB3 எ)ராக எTத Uத()_I ெசயNபடB�டாe எ*Qற vTe சமய க4(ைத 
UளB3Qறe.§ 
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1ய9ைனfI  

ெதாட;VU  

கனlக> காmபவைர மZ[I பா)BகாமN, அவைர 72jM48பவைரuI பா)BQறe எ*K 
இT)யாUN ஒ4 க4(e aலlQறe. ஏென*றாN ஆ*மாU* ேகாZபா[ 3[IபI, சcகI, QராமI, 
yரபzசI எ*K ம2ற அைன(eடGI ஓரளU23 y*i yைணTe இ4BQறe. இnவாK ஒ4 34 
கா�I கனl அவரe ~ட0கைள பா)BQறe. ஒ4 34 கா�I கனlக>, 5]ய0க> அைனவ4B3I 
34 த4I ேபாதைனயாக மாKQறe. ஆனாN 5]ய0க> 34U* உ>ள(eட* இைணTe 
இ4TததாN, கனlக> ேதா*KI ேபாேத அjlI வழhக8ப[Qறe. அதனாN கனlக@N இ4Te 
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ேதா*KI ேபாதைனகைள அவ0க> Uைரவாக QரQ(eBெகா>Qறா0க>. ¶அைத8ேபாலேவ 
3[Iபhக>, நmப0க>, yL(தமானவ0க> ம2KI ெசாTதhக> அைன(eI 
இைணBக8பZ[>ளன. 34lட* இைணTe இ48பதாN, உhகளe 3[Iப()டI இ4Te 
ெதாட0ைப emL(eBெகா>வதாக அ0(த=Nைல, ஆனாN 3[Iப()N அேத 34lட* 
ெதாட0yN இNலாதவ0க> மZ[I emLBக8ப[வா0க>. ெவ@MN இ4Te பா0B3Iேபாe, 
அவ0க> )�ெர*K 3[Iப(ைத சாராதவ0கைள ேபா*K ேதா*KI, ஏென*றாN ஒ4 34U* 
ெதாட0பாN QைடB3I உ>ளI, கனl, rZ7ம உலகI சா0Tத உZXற-உலக-ப>@M* aகdUN 
அவ0கqB3 இட=4Bகாe. 3[Iபhக> :tவeI ஒேர சIyரதாய()N இ4Te, ஒேர 
பரIபைரMN U7வாச(eட* இ4TதாN, வாdBைக சBகரI :tவ)_I 7யaைனU* ெதாட0.5 
5ற8பாக ெசயNப[Qறe. ¶கனlக> உ4வாB3I அ)0lக> தi8பZட இரக5யI எ*KI, 
அதGட* ெதாட0Xைடய  நப0க@* உ>ள()N பா)8ைப ஏ2ப[(தாe எ*K ெசாNவத23I எTத 
அL8பைடuI இNைல. ஆனாN இe ெதாட0Te ஆ*\க பM25ைய ேம2ெகாm[ உZXற 
வளhகைள பய*ப[(eபவ0க> ம2KI இTத உZXற வளhக@* cலI மன)N இ4B3I உய0Tத 
பoணாமhகைள பய*ப[(), உய0Tத 7யaைனைவ ெபற :ய258பவ0கqB3 மZ[ேம 
ெபா4TeI. ¶ஒ4வ0 உhக@டI ஒ4 கனைவ ப2j ெசாN_I ேபாe, அTத நப0 ஒtBகம2றவரா 
எ*பைத 34 அNலe {hக> :த^N உணரேவm[I. அவ0 ஒtBகம2றவராக இ4TதாN, அTத 
கனl அவரe 3ண(ைத ெத@வாக காmyBQறe. அவ0 கடTதகால()N ஒtBக(eட* இ4Te, 
த2ேபாe தனe சாதைனக@N சா0Te இ4TதாN அNலe ஒnெவா4 நாqI ஒ4 3j8yZட 
ேநர()N த2ேபாe ேயாகா ெச$Qறா0 எ*றாN, அTத கனU* பmX இTத தகவைல 
ெவ@8ப[(eI. ¶கனlக> நNல ம2KI ெகZட ச3ணhகைள ெதoU8பதாகlI இT)யாUN 
க4த8ப[Qறe. அத0வண ேவத()N இ4B3I அKப(ெதZடாI y* இைண8X, கனlக> 
ெதoUB3I அj3jகைள மZ[ேம 3j8y[Qறe. {hக> இற8பதாகlI, உhக> b[ &MN 
எoTeU[வதாக வ4I கனlக> நNல ச3ணhகளாக பாரIபoய()N க4த8பZ[ வ4Q*றe. 
இT)யாUN இ4B3I கனl ஆ$வாள0க> இைத ேந0மைறயான கனவாக UளB3Q*றன0. உhக> 
பN Utவதாக வ4I கனl ெகZட ச3ணமாக க4த8ப[Qறe. எmெணMN உடN cdQM48பதாக 
வ4I கனl, ப.ைச அNலe 5வ8X aற XடைவMN ஒ4 ெபmைண கனUN காmபe ெகZட 
ச3ணமாக க4த8ப[Qறe. ஆனாN கனUN ெபாeவாக ெபmகைள காmபe மhகளகரமானதாக 
க4த8ப[Qறe. உhகqB3 ஒ4வ0 3ைட த4வதாக அNலe {hக> ஒZடக()N சவாo ெச$வதாக 
கனl கmடாN, அe நNல ச3ணமாக க4த8ப[Qறe. ஒ4 ேமேலாZடமான காரணI அNலe 
க4(eB3, தகவ^N இ4B3I ஒ4 க48ெபா4> ப3) :tவைதuI தU08பe, XறBக;B3I 
ெசயலாக இ4B3I  அjயாைமையேய 3jBQறe. இTத பழhகால பாரIபoயhக> கால(தாN 
அgயாமN இ4BQ*றன, ம2KI இைத8ேபா*ற கனlகைள கmட பல ஆMரBகணBகான ஆmக> 
ம2KI ெபmக@* அGபவ()* \e பல ேமைதக> )Zட=Zட ஆ$l ேம2ெகாm[, இTத 
ெகா>ைக அGமான ேகாZபா[கைள உ4வாBQM4BQறா0க>. ேம2க()ய நா[க@* 
ப3(தjவாள0க> இைத ஒ4 cடநIyBைக எ*K ஒeBQ U[வா0க>. ¶cடநIyBைகைய 
3jB3I ஆhQல ெசாN, ல(&ன ெசாN r8ப0<L5ேயாUN இ4Te உ4வானe, ம2KI அத* 



உmைமயான ெபா4> “வழBக(ைத காZL_I உய0Tதaைல \e நIyBைக ைவ(தN" 
எ*பதா3I. “பo.சயமான அjUயN U)கqட* அNலe வ5ய சB)க>, ச3ணhக>, அமாG]ய 
சB)கைள ேபா*ற ஒ4 நIyBைகைய, உmைம ம2KI யதா0(தI எ*K ஒ4 3j8yZட சcக()N 
இ4B3I ெபாeவான க4(eட* இணBகI ெபறாமN அ.சI ம2KI அjயாைமM* அL8பைடMN 
இ4B3I ஒ4 நIyBைக அNலe அ�3:ைற” எ*K ெவ8<ட0< அகரா) cடநIyBைகைய 
UளB3Qறe.  இTத எ@ைமயான ெசா2க> =கlI :BQயமானைவ, ஏென*றாN அைவ 
ேபரளUலான rZ7ம ஞான(ைத மiத 7யaைனUN இ4Te மைறB3I சB)ைய ெகாm[>ளன. 
vTe சமய(ைத ேச0Tதவ0, கால(ைத ஒ4 இ4ப() நா*3 ம;ேநர நாளாக பா0BகாமN, 
ஆ*மாU* உ4வாBக()N இ4Te இK)MN 5வெப4மாGட* ஐBQயI |0()யா3I வைர, பல 
வாdBைககைள ெகாmட ஒ4 வாdBைக சBகரமாக பா0BQறா0. ேம2க()ய நாZLன0 கால(ைத 
ஒ4 ேந0 ேகாடாக பா0BQறா0க>. அத23 ஒ4 ெதாடBகI ம2KI :Ll இ4BQறe. அe yற8yN 
ெதாடhQ இற8yN :LQறe. அதனாN அ(தைகய 7யaைனU* 3KQய ேகாZLனாN 
cடநIyBைக, க2பைனMN தனe ேநர(ைத bணLBக :Lயாe. ஆனாN ஒ4 ெஜ*ம()N தா* 
ெப2ற Xலைமைய அ[(த[(த ெஜ*மhகqB3 எ[(e ெசNவதாக vTe சமய(ைத சா0Tதவ* 
நIXQறா*. ெதாட0Te உ4வாQ ெதாட0Te வள0.5யைடuI இTத :)0.5, ஆ*மாUN 
மZ[மNலாe அe வ5B3I பல உடNக@_I நைடெபKQறe. ¶yற8X :தN இற8X வைர 
இ4B3I 7யaைனU* ெதாட0.5 ம2KI க0மUைனகைள உ4வாB3வைத ேபால, ஒ4 நா@N 
இ4ப() நா*3 ம;ேநர:I இ4B3I, அGபவ 7யaைனlட* மZ[I ெசயNபடாமN, அத23 ஒ4 
பL ேமேல ெச*K, ஆ*மாவாக உ4வாQ 54]Lக0(தாைவ ேபால உ4வI ம2KI சாய^N 
பB3வமைடTe, அத*    54]Lக0(தாlட* இK)MN ஐBQயமா3I வைர ெசN_I 
க48ெபா4qட* நாI ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQேறாI. § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 245 

பS,+ கனnக(; 

உa$ற இ,(  

ஒ4-வாdBைக எ*ற நIyBைக Ug()48பத23I உறh3வத23I இைடேய ஒ4 ெபoய 
U()யாச(ைத ஏ2ப[(eQறe. Xறaைல உலகI உmைம எ*KI அகaைல உலகI க2பைன 
அNலe உmைமய2றe எ*பe ஒ4 =கlI தவறான க4(e ஆ3I. அத23 :ரணாக, vTe சமய 
கmேணாZட()N, அகaைல உலகI உmைமயாகlI Xறaைல உலகI 5jதளl உmைமயாகlI 
Uளh3Q*றன. :Tைதய சI<காரhக@* cலI ஆ*மாUN ப)வாQu>ள, Xறaைல ம2KI 
அகaைல உலகhகqB3 உmைம aைல வழhக8பZ[>ளன, ம2KI இe :LவைடTe 
~ரைடTதeI, அTத Xறaைல ம2KI அகaைல உலகhக> மhQU[Q*றன. இTத 
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சI<காரhக@னாN தா* மBக> 5வெப4மாGட* 5வெப4மானாக இைணவ)Nைல, ம2KI 
இதனாN தா* �வ* உடனLயாக 5வெப4மானாக மாKவ)Nைல. ஒ4 �ல yறUMN சT)(த 
அGபவhக> ம2KI உ4வான க0மUைனகைள ~0ெச$ய ஒ4 �ல yறU ேதைவ8ப[Qறe. கனl 
உலQN உ4வான அGபவhக> ம2KI க0மUைனகைள ~0ெச$ய உறBக அGபவI ேதைவ8ப[I. 
¶vTe சமய()N கனl ப2jய 5TதைனMN ஒ4 வ_வான க48ெபா4ளாக பQ4I கனlக> 
Uளh3Q*றன. இe இ4வ0 ஒேர கனைவ அGபU(e அைத8ப2j y*ன0 ேப7வைத, அNலe 
இ4வ0 கனUN நட(eI உைரயாடN y*ன0 aஜ வாdBைகMN ேதா*Kவைத, அNலe இ4வ0 
இைணTe ஒேர கனைவ அGபU8பைத 3jBQறe. )ெப()ய 34Bக> ம2KI ~ட0க> ஒேர 
கனைவ உண0lட* பா0BQறா0க>, ம2KI அவ0க> இ(தைகய ஒ2ைற மன8பா*ைமuடGI, �ல 
உலQN ஏேதGI உ4வாB3I ேநாBக(eடGI, தhகளe மனைத ஒ*K ேச0(தாN, :*X 
எ8ேபாeI இ4T)ராத ஒ*ைற அவ0களாN உ4வாBக:LuI எ*K நமe பாரIபoயI 
ெதoUBQறe. ¶இ4வ0 ஒேர கனைவ பQ0Te, அTத கனUN தhகqB3> ெதாட0X ெகா>வe, 
rZ7ம உலக அGபவமாக மZ[ேம இ4Bக :LuI. உZXற உலகhக@N இ4B3I ப>@க@N 
�ைழவைத ேபால, பல0 ஒேர கனைவ பQ4I :ய25, நT)நாத சIyரதாய()N :ைறயாக ஒ4 
பாடமாக ேபா)Bக8ப[Qறe, ம2KI இhேக எNேலா4I நாத பரIபைரM* aXண0க@டI இ4Te 
க2KBெகா>Qறா0க>. பல0 ஒேர கனைவ கm[, y*ன0 “ஆமாI, நாGI அேத கனைவ அேத 
சமய()N கmேட*" எ*K ேப5Bெகா>வe, ெத$வhக> ம2KI ேதவ0க@டI இ4Te ஒ4 
&0Bகதoசன தகவலாக, வgகாZ[I வgயாக இ4BகB�[I. உZXற உலQN வாtI X()சா^ 
ஆ*மாBக> ெவ@8Xற உலQN வாdபவ0கqட* ஒ4 மேனாஉண0l cலமாக ெதாட0X ெகா>ள 
:Lயாe எ*பதாN, அவ0க> பல4ட* கனlக> cலமாக ெதாட0Xெகா>ள :ய25 ெச$Qறா0க>. 
அைவ வழBகமாக &0Bகதoசன கனlகளாக இ4B3I. இைத8ேபா*ற கனlகைள இ4வ0 மZ[ேம 
கmடாN, அைத :BQயமானதாக க4த ேவmLய)Nைல, ஏென*றாN ஒ4வ0 இ*ெனா4வ4ட* 
சமரசI ெச$eெகா>ள அNலe அவoட=4Te உதUகைள எ)0பா0(e தாGI அேத கனைவ 
கmடதாக ஒ8XBெகா>ள வா$8X>ளe. இ4வ4B3 ஒேர கனl வTதாN, அேத கனl c*றாவe 
நப4B3I வT)4BQறதா எ*பைத ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. இe ஒ4 :BQய பாeகா8X 
நடவLBைகயாக இ4B3I. அTத0ேலாக()N இ4B3I உM0சB)க> ஒேர உ4வI ம2KI 
தகவைல ஐTe அNலe ப(e அNலe ப)ைனTe நப0கqB3 ெதoU8பா0க>, அதனாN 
எ8ேபாeI c*றாவe அNலe நா*காவe அNலe ஐTதாவe நப0 இ4Teெகாm[ இ48பா0. 
அ8ேபாe இTத &0Bகதoசன கனlகைள :BQயI என க4தலாI. இTத Qரக()* =க8ெபoய 
கmகா;8பாள0க> cலI, அ.7K(eI பLயாக ஏேதGI நட8பத23 :*பாக, இhேக 
வ58பவ0க> rழைல XoTeBெகாm[ தhகைள மா2j அைம(eBெகா>வத2காக இ(தைகய 
கனlக> அG8ப8ப[Q*றன எ*பதாN இைத aைன(e பதZட8பட ேவmLய)Nைல. அைவ 
இரm[ அNலe c*K நாZகqB3> அNலe ஒ*K அNலe இரm[ வாரhகqB3> 
நடBகU4B3I வLவ()N அG8ப8ப[வe இNைல. ¶அைன()_I உ>ள :tைமயான ெவKைம 
ம2KI ஒ*K=NலாமN ெவKைமயாக இ4B3I :tைமMN ம2KI வLவமாக இ4B3I ஒ^, aறI, 
aறhக> ம2KI ஒ@க@* இைண8X எ*K மன)N இ4B3I எNலா aைலக> ெதாட0பான 



அGபவ XoTeண0ைவ ஞாேனாதயI வழh3Qறe. ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடய வLவhக> 
சI<காரhகைள உ4வாB3Q*றன. சI<காரhக@* வLவhகைள தi(தiயாக 
aைனlB�0Te வLவhகைள yo(தeI, மiத உM0 உ4வாQறe. ஒ4 அைறMN UளBைக 
ஏ2jயeI, அhQ4B3I அைன(eI ெதoவதாN, ஞாேனாதயI எ*பe :t காZ5ையuI ஒேர 
சமய()N காmபதா3I. மன)N ஒ@ைய ஏ2KIேபாe, மன)N இ4B3I அைன(eI 
ெத*ப[Qறe. ம0மhக>, இ4mட ப3)க>, :ைறயாக வைரய4Bக8படாத ப3)க> எ*K எelI 
இ48ப)Nைல. ஒ4 அைறMN UளBேக2jயeI, அe உடேன aழNகைள உ4வாB3வைத 
ேபாலNலாமN, ஞாேனாதயI மன)N இ4B3I அைன(ைதuI :tைமயாக yரகா5Bக ெச$Qறe. 
அhேக aழNக> அNலe ம0மhகqB3 இட=Nைல. ஆI, ஞாேனாதயI ெப2றவ0கqB3 கனlக> 
ம0மமாக இ48ப)Nைல, ஆனாN அைவ Ug()4B3I aைலMN இ4Te மாKபZடதாக 
இ48ப)Nைல. வLவ()N ஒேர ஒ4 உலகI மZ[ேம இ4BQறe, ம2KI அe வLவ()* \e 
உண0lட* இ4B3I Xiதமான 7யaைனl ஆ3I, ம2KI இTத உலகேம த*ைன வLவம2றதாக, 
காலம2றதாக, பரெவ@ய2றதாக உண0Qறe. ¶ஞாேனாதயI ெப2றவ0 U()யாசமாக கனl 
காmபேதா அNலe வாdவேதா இNைல, ஆனாN தனe கனl கா�I aைலையuI Ug()4B3I 
aைலையuI U()யாசமாக காmQறா0. ஞாேனாதயI ெபறாதவ0 அைத அைடuI ேபாராZட()N, 
உK)யாக ஒ4 அjயாைம ம2KI பல வைரய4Bக8படாத ப3)கைள ெகாmL4BQறா0. அNலe, 
அவ0 ஞாேனாதயI ெபKவத2காக ேபாராடUNைல எ*றாN, உ>@4B3I அjயாைம அவரe 
உ>ெபா4ளாக இ4BQறe. அnவ8ேபாe ேதா*KI ஞான ஒ@, ஒ4 yரகாசமான எ)0பாராத 
5Tதைனயாக இ4BகலாI, ம2KI அe ெத$வ()டI இ4Te வTத ெசாNலாக க4த8ப[Qறe. 
ஞாேனாதயI ெபறாதவ0க> தா* ெச$த நNல ெசயNக>, கலைவயான ெசயNக> ம2KI 
|0வெஜ*ம()N ெச$த &ய ெசயNகளாN 34டாBக8பZ[, அjயாைமMN {mடகாலI இ4BQறா0 
ம2KI ேசாIபN ம2KI ஒ4 ேயாக பM25, ெத$வ(eட* ஐBQயமா3I பM25 ேம2ெகா>ள 
:LயாததாN அTத இட()N 5ைறைவBக8பZ[ இ4BQறா0. உhகqB3I roயGB3I ம()MN 
ஒ4 இைலைய yL()48பதாN, yரகாசமான roயBQரணhக@N இ4Te உhகைள பாeகா8பைத 
ேபால, மதநIyBைக இ48பவo* மனI இ4mட ப3)க@N இ4Tதா_I, ஒ4 உK)யான 
மதநIyBைக ஆதரl அவ4B3 அ@BQறe.§ 
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ஞாபக மா)oக> அ)க காTதத*ைமைய ெகாmடைவ. அவ2றாN ஏ2ப[I அGபவhக> நIைம, 
“அe ஏ* எனB3 நடBகேவm[I? இe எனB3 நட8பத23 நா* எ*ன ெச$ேத*? அைத 
உ4வாBக நா* எ*ன ெச$ேத*? இe எனB3 நடT)4BகB�டாe,” எ*K UயBக ைவBQறe. 
இTத அGபவhக@* அ)0lக> இTத ெஜ*ம()ேலா |0வ ெஜ*ம()ேலா 
ெசயNப[(த8பZ[>ளன. நாI ெசயNப[(eI ெசயNக@* ஞாபக மா)oக@* ஆழ()N ப)வாQ 
இ4B3I yராண சB)க>, இTத ெஜ*ம()N அவ2j* எ)0Uைனகைள நாI எ)0ெகா>ள 
ெச$Qறe. நாI அTத எ)0Uைனகைள ம2றவ0க> cலமாகlI நமe ெசயNக> cலமாகlI 
�Zடாக எ)0ெகா>QேறாI. நாI 5ல ெசயNகைள ெச$ய �mட8ப[QேறாI. ஏ*? நாI அைத 
க0மUைன எ*K அைழBQேறாI. க0மUைன எ*றாN காரணகாoயI எ*பe ெபா4>. நாI ஒ4 
|மராhைக b7QேறாI. அe கா2jN பறTe ெச*K, அேத சB)uட* நIைம ேநாBQ 
)4IXQறe. அைத8ேபாலேவ, நமe ெசயNக> ம2KI 5TதைனகqI எ)0Uைன மா)oகைள 
உ4வாB3Q*றன ம2KI அைவ அேத சB)uட* நIைம ேநாBQ )4IXQ*றன. இeேவ 
க0மUைனM* U) ஆ3I. இTத yரபzச()N நைடெபKI ஒnெவா4 ெசயN, ஒnெவா4 
UைளlB3 :*பாக ஒ4 காரணI அNலe காரணhக@*  ெதா38X நடTe>ளe. அTத  காரணேம 
:Tைதய காரணhக@* Uைளவாக இ4BQறe. க0மUைனM* U) காரணகாoய()* அNலe 
Uைன ம2KI எ)0UைனM* U)யாக Uளh3Qறe. ¶நாI நமB3> அNலe ம2றவ0கqB3> 
ஒ4 அ)0.5�Z[I இைட�ைற UைளUB3I ேபாe, cலாதார சBகர()* ஞாபக மா)oக@N 
அTத Uைன ப)வாQறe. உண0l8|0வமாக அைத மறTe இ4Tதா_I, மன)* ஆழhக@N 
ப)Te இ4B3I Uைத, அேத இட()N அ)0TeBெகாm[ இ4B3I. ஒ4 நா> நமe Uைன-
எ)0Uைன |வாக மல0Te பல* த4I வைர, நாI இைத ஒ4 உMoN இ4Te இ*ெனா4 உM0, 
ஒ4 ெஜ*ம()N இ4Te இ*ெனா4 ெஜ*மI எ*K ெதாட0TeBெகாm[ இ4BQேறாI. 
¶ஞாபக()23 ேமேல, <வா)<டானா சBகர()N இ4B3I காரண மா)oக>, இTத 
அGபவhகைள :2j_I XoTeBெகா>வe இNைல, ஏென*றாN அTத சBகரI ேவெறா4 
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அ)0UN அ)0TeBெகாm[ இ4BQறe. அதனாN அTத aகdl நடTத yற3, அNலe 
�m[தNக> ேதா*jய yற3, அவ2ைற நIமாN காரண ஆ$l ேம2ெகா>ள :LQறe. நாI நமe 
|0வ ெஜ*ம(ைத மறTe UZடதா_I, ஞாபக உMர�Bக@* ஆழ()N yராண சB)M* 
எ)ெரா^க> மZ[ேம =z5 இ48பதா_I, காரணhகைள ப2j நமB3 ெதoயாe. உmைமைய 
ெசாNல ேவm[I எ*றாN, நமe வாdBைகMN நைடெபKI பல சமபவhகqB3 எTத காரண:I 
அNலe அL8பைடuI இNலாததாக ேதா*KQறe. ஆனாN அe தா* க0மUைன, ம2KI 
ெபாeவாக “அe தா* க0மா" எ*K ெசாN^ :L(eBெகா>ள8ப[Qறe. அe :Tைதய 
காரண()23 நடTத Uைளl ஆ3I. ¶க0மUைன இ48பைத :த^N ெதoTeBெகாmடeI, 
அைத உmைம எ*K உணரேவm[I, ம2KI 7கமாக இ4BகZ[I அNலe eBகமாக இ4BகZ[I, 
a=0Te a*K அTத 7கI அNலe eBக(ைத ந[aைலuட* 7மTe, எ8ேபாeI அதGட* 
எைதuI ேச0BகாமN இ4Bக :ய258பேத, அைத ைகயா>வத2கான 5றTத அ�3:ைறயாக 
இ4B3I. உhக> க0மUைனைய சTேதாஷமாக 7மTe ெசN_hக>. அத* yற3 )ன:I சாதனா 
ெச$வத* cலI, பலUத()N இ4B3I இTத மா)oைய ~0ெச$uI க[ைமயான :ய25ைய 
ெதாடh3hக>. உhக> U)ைய எteவeI, உhக> வாdBைக எ*Qற க8ப^* தைலவ* {hக> 
தா*, எ*பைத ெதoTeBெகா>ள ெதாடhQயeI அ[(த நடவLBைக உhகqB3 ெத@வாQறe, 
ம2KI உhக> ேயாக பM25MN உhகளe சாதைனக> cலI ஆ*மாU* U[தைலைய {hக> 
தா* இயBகேவm[I. § 
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நாI எnவாK க0மUைனகைள கg8பe? cலாதார சBகர()N ஆMரBகணBகான Uஷயhக> 
அ)0TeBெகாm[ இ4BQ*றன, ம2KI 3j8பாக நாI :ைறயாக 7வா5(eI உணl 
உZெகாm[I இ4TதாN, அTத ஞாபக மா)oக@N இ4Te, அைவ ஒnெவா*றாக ேமேல வTe 
ேதா2றம@BQ*றன. )யானI ெதாடhQயeI, :தN சBகர()N இ4Te அ)கமான க0மUைனக> 
ெவ@வ4Q*றன. {mடகால()23 :*பாக உ4வான ஞாபக மா)oக> ஒ*K ேச4I ேபாe, நமe 
தi8பZட க0மUைன வ_வைடQறe ம2KI அைவ ஒnெவா*றாக எ)0ெகா>ள8ப[Q*றன. ¶ 
நாI உண0l8|0வமாக ஞாேனாதய(ைத நாடUNைல எ*றாN, இTத பாைதMN :ய25 
ேம2ெகா>qI :தN நா*3 அNலe ஐTe வ4டhக@* ேபாe நாI சT)B3I க0மUைன 
மா)oகைள, இTத வாdBைகMN நாI எ*Kேம சT)()4Bக :Lயாe. அGபவhக> 
UைரவாகlI, ெந4BகமாகlI ஒ*K ேச0Te வ4Q*றன. )யான()* ேபாe ெவ@வ4I X)ய 
சB)க> ம2KI மனI ம2KI உடைல XiதமாBக நாI ேம2ெகா>qI :ய25களாN 
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Uைரl8ப[(த8பZ[, 5ல மாதhக> அNலe 5ல மாதhக@_I அ)கமான சIபவhக> 
நைடெபKவதாN, நாI அவ2ைறெயNலாI எ)0ெகா>வத23 இரm[ அNலe c*K ெஜ*மhக> 
ேதைவ8ப[I. அவ2ைற எelI �mLM4Bகாe எ*பதாN, அைவ அத23 :*பாக 
ேதா*jM4Bகாe. ¶நடTeBெகாmL4B3I அைன()23I நாேம காரணI எ*பைத :த^N 
:tைமயாக XoTeBெகா>ள ேவm[I. நமe ெவ2jக> ம2KI ேதாNUகqBகான காரண(ைத 
ெவ@8Xற(ேதா[ ெதாட0Xப[(eI வைர, க0மUைன 7ழ25 ேந0மைறயாக இ4BகZ[I அNலe 
எ)0மைறயாக இ4BகZ[I, நாI அதGட* ெதாட0Te இ4BQேறாI. நமe yர.சைனகqB3 
ம2றவ0 \e பg 7ம() அNலe வாdBைகMN அ{)களாக ெத*ப[வைத aT)B3I வைர, நமe 
&0l காணாத மா)oகைள உ4மா2KI க0மUைன U)கைள நIமாN XoTeBெகா>ள :Lயாe. 
நமe வாdBைகMN ேதா*KI ஒnெவா4 7கI ம2KI eBக(ைதuI, நமB3> இ4B3I ஏதாவe 
ஒ4 cல(eட* ெதாட0Xப8[()B ெகா>ளலாI எ*பைத நாI உணரேவm[I. அைவ 
அைன(ைதuI நடBக.ெச$யவத23, “ெவ@uலQN யா4I” ெசயNப[வ)Nைல. நாI ெச$uI 
ெசயNக>, நமe அ�3:ைறக> ம2KI 5Tதைனகைள ெபாK(e, நாI அைத 
நடBக.ெச$QேறாI அNலe நைடெபKவைத த[BQேறாI. அதனாN :ைறயான ெசயNக@* 
cலI நமe 5Tதைனக> ம2KI அ�3:ைறக@N உண0l>ள கZ[8பாZைட ெப2றeI, நIமாN 
க0மUைனM* ஓZட(ைத கZ[8ப[(த :LQறe. அத* yற3 க0மUைன, நமB3 தைல5றTத 
ஆ*\க ஆ5oயராக மாKQறe. &0l காmபத23 ம2KI கைர8பத23I நமe ெசயNக> நIைம 
ேநாBQ )4IXIேபாe, நாI ஆ*\க�)யாக அவ2ைற க2KBெகாm[ வள0.5uI ெபKQேறாI. 
¶ஆdTத உறBகI ம2KI )யானI, க0மUைனைய எ)0ெகா>வத2கான இரmடாவe வgயா3I. 
த*ைன ெவ@8ப[(தாமN இ4B3I க0மUைனM* Uைதகைள, உ>ள(eட* பல வ4டhகளாக 
ெசயNப[பவ0 ேம2ெகா>qI ஆdTத )யான(தாN ெதoTeBெகா>ள :LuI. 
ெவ@8ப[()Bெகா>ளாத க0மUைனM* Uைதகைள கm[8yL(தeI, ஞாi அதைன வ_வான 
ஞானஒ@M* cலI கைரBகலாI அNலe கடTதகால UைனM* எ)0Uைனைய உZXறமாக 
அGபUBகலாI. அவ0 )யான()N ெவ2j அைடTதாN, மனைத அ)கமாக பய*ப[(eI ஆைசக> 
அNலe அ)0lKI அG8பவhகைள அவராN ெவ@ேய2ற :LQறe. இைத ெசயNப[(eI ேபாe, 
ஒnெவா4 UைனையuI ெதாடரேவmLய 3j8yZட எ)0Uைனuட* அவைர yைண()4B3I 
க0மUைனM* சBகர(ைத அவ0 உைடBQறா0. அத* அ)0lKI சB) :*ேப அவரe நரIyயN 
அைம8yN உ>வாhக8பZ[ இ48பதாN, அTத அGபவI �ல உலQN எ*Kேம நைடெபறாe. § 
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உmைமயாகlI வ_வாகlI எ)0.ெசயலா2KI அGபவI ம2KI உhகqட* இைணTe 
ெசயNப[வத* cலI உZXற ஆைசக> ம2KI உண0.5கைள ெவ2jBெகா>வe, கடTதகால 
ெசயNக@N \m[I பh3ெபKவத2கான c*றாவe வgயா3I. {hக> ஏதாவe ஒ4 சIபவ(ைத 
எ)0ெகா>qI ேபாe, {hக> கடTதகாலI அNலe |0வெஜ*ம(ைத இயBக(ெதாடh3Q�0க> 
எ*றாN, அைம)யாக உZகா0Te அைத8ப2j 5T)uhக>. அைத ெவK(e ஒeBகா&0க>. 
அத23 எ)0.ெசயலா2றா&0க>. அத23 {hகேள உZXறமாக &0l கா�hக>. உ>ள()N 
இ4B3I அGபவ(ைத, :e3தmL* Xiதமான சB)கqB3> எ[(e ெச*K, அTத சB)ைய 
\m[I அத* :த*ைமயான cல()23 மா2Khக>. அnவாK ெச$uIேபாe, எ*ன நடBQறe? 
{hக> அத* <)ர(த*ைமைய மா2KQ�0க>. அe த* காTதசB)ைய இழBQறe, ம2KI ஞாபக 
மா)oMN இ4Te சாZ5 aரTதரமாக QளIyU[Qறe. உhகqB3 அTத அGபவI aைனUN 
இ4BகலாI, ஆனாN உhக> கmேணாZடI அ)^4Te :tைமயாக UலQ, ந[aைலuட* 
இ4BQறe. இeேவ )னசo வாdBைகMN க0மUைனகqB3 &0l கா�I அ)க வழBகமான 
வgயா3I. {hக> உZXறமாக வாtI ேபாe, எ)0மைற க0மUைன உ4வாவைத aK(eQ�0க> 
ம2KI அதனாN )ன:I �[தN க0மUைனகைள ேச0B3I 3ழ8பI இNலாமN, கடTதகால 
எ)0Uைனகைள உண0lட* எ)0ெகா>Q�0க>. ¶எNேலா4I ஒ4 உZXற வாdBைகைய 
வாdTeBெகாm[ இ4BQறா0க>. {hக> ெச*ற வாரI பா0(த )ைர8பட(ைத aைனl�0வeI, 
ஒ4 உZXற வாdBைக தா*. உhகqB3 yL(தமானவ4B3 ஒ4 சIபவI நடT)4Te அNலe 
நடTeBெகாm[ இ4TதாN, {hக> எ)0.ெசயNக@* ப3)MN அ)க ஈ[பாZ[ட* இ4B3I 
ேபாe, அவ0 அGபU8பதாக {hக> aைனB3I அGபவ(ைத {hக> உZXறமாக 
வாdTeBெகாm[ இ4BQ�0க>. ¶வாdBைகMN yL(தமான ஒ4வ0 ஒ4 சIபவ(ைத 
எ)0Bெகாm[>ளா0 ம2KI அைத உhக@டI பQ0TeBெகாm[>ளா0. {hக> அவரe 
ேவதைனைய உண0Q�0க> ம2KI அTத வ^ைய அளlB3 அ)கமாக அGபUBக 
ெதாடh3Q�0க>. உmைமMN அTத அGபவI ேவெறா4 rழ^N உhகqB3 
நடT)4BகB�[I, ஆனாN அைத கவi8பதாN மைற:கமாக உhகqB3 நைடெபKQறe. 
{hக> இ*ெனா4வ0 அGபU8பதாக aைன(e, இTத க0மUைனB3 {hக> &0l காmQ�0க>. 
¶உhகளe நmப0 தனe |0வெஜ*ம()N இ*ெனா4வ0 காN இழ8பத23 காரணமாக 
இ4TததாN, அவ0 இTத ெஜ*ம()N த* காைல இழBகேவm[I எ*K U) எtத8பZ[ இ4Tதe. 
அவ0 ஒ4 உ>qண0l உM0சB)யாக வாdTe, எNலா சB)கqI ஞாபகI ம2KI காரண()* 
:தN இரm[ சBகரhக> வgயாகlI ெசயல2ற �ல சB)க> வgயாகlI பா$Te ெசNQறe 
எ*றாN, அTத அGபவI அவ4B3 :t ஆ2ற_ட* ஏ2ப[I. ஆனாN அவ0 தனe ஆ2றNகைள 
வ_வான அjlண0l சB)க> வgயாக ெச_()Bெகாm[ இ4BகலாI. அவ0 ஞாேனாதய 
பாைதMN உண0lட* இNைலெய*றா_I, அ*Xட* தனe அjவா2ற^* eைணuட* தனe 
உ>qண0l எ)0Uைனகைள அடB3Qறா0 எ*றாN அTத க0மUைன அவைர ேநாBQ \m[I 
)4IXI, ஆனாN அவ0 அைத ேவKUதமாக அGபU8பா0. ¶அவ0 ஒ4 நா> ெச$)(தாைள எ[(e 
பLB3I ேபாe, வாகன Uப(e ஒ*jN ஒ4வ0 த* காைல இழTததாக பLBQறா0. இTத ெச$) 
அவைர உ_B3Qறe. அவரe roய y*னN இ43Qறe. அவரe எ)0Uைன வ_வாக இ48பதாN, 



அவராN காைல 52KmLைய :ைறயாக சா8yட :Lவ)Nைல. ஏ* எ*K ெதoயாமN, அTத 
கZ[ைரMN UவoBக8பZட அGபவ()N அவ0 \m[I \m[I வாdTeBெகாm[ இ4BQறா0. 
“அe எனB3 நடTe இ4TதாN? நா* எ*ன ெச$)48ேப*? நா* அைத எnவாK 
எ)0ெகா>ேவ*? அதGட* எனe 7யaைனைவ எnவாK மா2j அைம(eBெகா>ேவ*?” எ*K 
அவ0 UயBQறா0. அவ0 ேவைல ெச$eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, தனe வாdBைக :tவeI ஒ4 
கா_ட* இ4Te, அத2கான 5Q.ைச, 3[Iப()N ஏ2ப[I கவைல, உண0.5MN மா2றI 
ஆQயவ2ைற ப2j க2பைன ெச$Qறா0. அவ0 அTத எ)0UைனMN இ4Te சாZ5ைய 
UலB3வத23, c*K அNலe நா*3 நாZக> ஆ3I. ப()oBைகMN ேதா*jய அTத கZ[ைர 
அவரe கவன(ைத ஏ* ஈ0(தe எ*பe அவ4B3 ெதoயாe. அTத சIபவ(ைத ப2j aைன8பe 
அவ4B3 :Zடா>தனமாக ேதா*KQறe ம2KI அவ0 அைத மறBக :ய25BQறா0. 5ல நாZக> 
கgTe, அவ0 மைலMN ஏKI ேபாe, காN தவj UtQறா0, ம2KI இதனாN �ரான பாைறகளாN 
தனe ெதாைடைய அK(eBெகாm[, 5ல தைசநா0க>கைள Qg(eBெகா>Qறா0. க0மUைன 
அGபவ()* :t ஆ2ற_I ெவ@வ4Qறe, ஆனாN அவ0 த2ேபாe நNலவராக இ48பதா_I, 
அவ0 தனe அjவா2றைல கZ[8ப[()யதா_I, :*X ெப2ற ஆ5க> காரணமாகlI, அவ4B3 
ஒ4 5jய காய(ைதuI இ*ெனா4வ0 காN இறTதத23 ஒ4 உண0l8|0வமான எ)0UைனையuI 
அGபUBQறா0. இnவாK இTத Uைத க0மா அவ4B3> &0lBகாண8ப[Qறe. அவ0 உ>qண0l 
மன)N இ4B3I பயI, ேகாபI ம2KI ெபாறாைமMN வாdT)4TதாN, தனe காைல 
இழT)4BகB�[I அத23 ப)லாக அவரe நNல உ>ளI ம2KI ஆ5க> காரணமாக அைத 
இழBகUNைல. § 
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“நாேன எனe U)M* தைலவ*.” இ8பL(தா* {hக> U)M* தைலவனாகlI அ)ப)யாகlI 
மாறேவm[I. )யானI ெச$வத* cலI, {hக> வாdBைகைய த2ெபாt)23 ெகாm[ வரலாI. 
“எனe |0வெஜ*மhக@* க0மUைனகqB3 &0l கm[, இK)MN இTத ெஜ*ம()N 
த2ெபாt)23 வTதாN எ*னவா3I? அத* yற3 எ*ன நடB3I?” எ*K {hக> ேகZகலாI. மனI 
ம2KI ஆ*\க உலகhக@N க0UைனB3 &0l காmப)N {hக> உmைமMN ஒ4 
ைகUைனஞராக, ஒ4 :tைமயான வN_னராக இ4Te, ம2றவ0க@* க0மUைனகqB3 &0l 
காmப)N உதU ெச$யலாI. ஒ4வoடI இ4Te இ*ெனா4வ4B3 க0மUைனைய மா2றலாI. 
ஒ4வ0 ம2றவo* க0மUைனMN ஒ4 ப3)ைய எ[(e, அத23 &0l கm[, அவ0களe 7ைமைய 
5jதளl 3ைற(e அவ0களe வாdBைகைய எ@தாBகலாI. ¶பரமா(eமா எ*Qற பர5வ(ைத 
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உண0Tத yற3I, த0ம()* சB)க> ம2KI :Tைதய க0மUைனக> aைலBQ*றன, ஆனாN 
கடlைள உண0Tத சB)M* cலI, க0மUைனயாN எBகண:I வரU4B3I பா)8yN 
ெப4Iபாலான ப3) 3ைறTe, U()யாசமாக எ)0ெகா>ள8பZ[, U()யாசமாக 
கவiBக8ப[Qறe. உண0தைல ெபKவத23 :*பாக, க0மUைனக> தi8பZட அ)கo8பாக 
எ)0ெகா>ள8ப[Qறe. உண0த_B3 y*X, �Z[ ெதாைக ெத*ப[Qறe. ஆ*\க U) 
உணர8ப[Qறe. க0மUைன ம2KI த0மI ம2KI எ)0கால()N உ4வாBக8ப[I க0மUைனக> 
:tைமயாக பா0Bக8ப[Q*றன. ¶ஒ4வo* க0மUைனக> அைன()23I &0l காண8ப[I வைர, 
அவ4B3 ஆ(ம ஞான()* அGபவI Qைட8ப)Nைல. அவரe உmைமயான இயNைப 
ெவ@8ப[()u>ள, அவரe ேயாகா, yரIம.சoயI ம2KI :Tைதய ெம$zஞான �mணjUN 
உK)யாக இ4B3I )றைமM* cலI, Uைன-எ)0Uைன மா)oக> ஒ*ேறா[ ஒ*K சமaைல 
ெப2K>ளைத 3j8y[Qறe. இe அவ4B3> நைடெபKI ேபாe, அவரe க0மUைன ம2KI 
அவரe த0ம()* சB)க> அவ4B3 ெத@வாக( ெதoய ெதாடh3வதாN, மiத* மiதனாக 
இNைல எ*KI, மiத* பரமா(eமாவாக, இைறவனாக இ48பைதuI அவ0 காmQறா0. 
¶உண0த^* சB)M* cலI, க0மUைன உ4வாBக8பZ[ உடேன &0l காண8ப[Qறe. இe 
7யaைனU* காலவைரய2ற aைலMN வாdபவGB3 நைடெபKQறe. ஒ4வனாN பரமா(eமாைவ 
)ன:I உணர :LTதாN, தm�o* ேம2பர8yN தனe க0மUைனகைள எteவைத ேபால 
வாdTeBெகாm[ இ48பா0. தm�o* ேம2பர8yN {hக> எt) அNலe வைரTத yற3, 
உhக> ைககைள UலBQயlட* அைவ மைறவைத ேபால, பரமா(eமாU* வ^ைம அ)க பலI 
ெபா4T)யதாக இ48பதாN Uைன ம2KI எ)0Uைன கைரBQ*றன. § 
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உhக> தைலMN உய0Tத-74)MN “ஈஈஈ” ஒ^ ேகZQறe எ*றாN, உhக> வாdBைகMN அTத 
ெநாLMN க0மUைன ம2KI த0மI சமaைலMN இ4BQறe. உhகளாN இTத aைலMN =கlI 
அ)கமான காலI aைல(e இ4Bக :LTதாN, இைறவைன அGபUB3I உண0தைல ெபKb0க> 
எ*Qற உmைமைய ேகZபத23 உK)ய@8பதாக இ4BQறe. ஆனாN {hக> ஏ2கனேவ 
சTேதக=*j அGபU(தைத ேபால, {hக> இயBQM4B3I கவன.5தறNக> சாZ5ைய வ4() 
இ*ெனா4 ப3)B3 அைழ(e வTeU[I, ம2KI உhகqB3 ெதoயாமN, உய0Tத 74)MN 
இ4B3I “ஈஈஈ” ஒ^ மh3Qறe ம2KI ஒ4 5Tதைன அத* இட(ைத yL(eBெகா>Qறe. 
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¶{hக> &0l கmட aைலMN இ4B3Iேபாe, அதாவe {hக> :BQயமாக ம2KI :ரணாக 
இ4B3I க0மUைனகைள &0l கmட aைலMN இ4B3I ேபாe, அ)]டI ம2KI எNலா 
உண0.5கqI ேதா*KQ*றன, இைவ இரm[I ேயாக8பM25 ம2KI பல*கைள ெபKவத* 
cலI ேதா*KI XoTeண0l ம2KI Ug8பைடTத ேகாZபா[களாN உ4வாQ*றன. அத* yற3 
தைலMN இ4B3I சBகரhக@* க0மUைனக> UoவாBகI ெபற ெதாடh3Q*றன, ம2KI 
இதனாN இTத உ*னதமான உண0.5க> ேதா*KQ*றன. இTத க0மUைனக> பல பர5வ 
அGபவhகqB3 yறேக அGபUBக8ப[Q*றன, ஆனாN அைவ அத23 :*பாக ஒ4 ேபo*பI 
த4I எ)0காலI வரU48பதாக உணர8ப[Q*றன. இTத க0மUைனக@N இ4Tேத ேபo*பI 
எ*Qற ெசாN உ4வாQறe. இதய()* பரTத(த*ைம ம2KI yரபzசhக@* ைமய()23>, 
பரெவ@ பரெவ@ய2ற த*ைமைய ெப2K, காலI a*K ம2KI மாையM* :Lவ2ற 7ழ25க> 
இNலாத எNலாI கடTத aைலMN மZ[ேம, க0மUைனக> எelI இ48ப)Nைல.  இTத 
ெசயN:ைறM* பலதர8பZட பைட8XBக@N இ4B3I க0மUைனேய மாையM* ஆBகN, கா(தN 
ம2KI அg(த^* :Lவ2ற 7ழ25 ஆ3I. § 
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ச)Z,fI  

ெபா*#$   

ேந0ைமயாக Uைழபவo* வாdBைகMN இ4B3I க0மUைனகைள ெபாK8Xட* &0l 
காmபத23, ஒ4 ச234 =கlI :BQயமாக ேதைவ8ப[Qறா0. ~ட* தனe மனைத ஒ4:க8ப[() 
ைவ()4Bக ம2KI 5Tதைன, ெசாN ம2KI ெசய^N ஆdTத கவன(eட* இ4Bக ம2KI 
ஒnெவா4 அGபவ:I XகZ[I பாட()N இ4Te அjெவt.5 ெபKவத23 34 உதlQறா0. 
34U* வgகாZடN ம2KI அ4> இNலாமN, ~டi* மனI உ>qண0l ம2KI அjlண0l 
சB)கqB3 இைடேய yoTe இ48பதாN, க0மUைனகqB3 &0l காmபe =கlI 
கLனமாQறe. ேம_I க0மUைன Uேவக(eட* கZ[8பாZLN இ4B3Iேபாe தா*, மனI தனe 
ெசாTத ெம$zஞான ஆழhகைள அGபU8பத23 ேபாeமான அைம)uட* இ4BQறe. ¶34 
வgகாZ[Qறா0 ம2KI வ_வான 7ைமகைள 5jதளl பQ0Qறா0, 34 இnவாK தனe சB)கைள 
வழh3வத23 ஒ4வ0 அ)]டசா^யாகlI அ08ப;8XடGI இ4Bகேவm[I. ஆனாN 
க0மUைனM* ஒnெவா4 அIசI ம2KI  வள0.5ைய ~ட* கடTe ெச*றாக ேவm[I, ம2KI 
அ8ேபாe வாdBைக சBகர()* ெதாட0.5M* கLனமான பாைதMN :LTதவைர அைத8ேபா*ற 
க0மUைனைய 3ைறவாக உ4வாBக ேவm[I. ¶34 தா* ெப2ற ஞாேனாதயI காரணமாக, அNலe 
தா* ெச$த தவI காரணமாக, ம2றவ0களe க0மUைனைய 7மB3I )றைம பைட(தவராக 
இ4BQறா0. இத23 எ*ன ெபா4>? {hக> yறB3I ேபாe அ(தைகய மiத0கqட* 
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:*�ZLேய உhகqB3 பo.சயI ஏ2பZ[>ளe. உhக> தாuI தTைதuI, தhகqBேக 
ெதoயாமN, தhகளe நரIyயN அைம8y* ஆழ()N, உhகளe த0ம()* :t தாBக(ைதuI 
ஏ2KBெகாm[, {hக> உ4வாB3I க0மUைனM* தாBக()N ெதாட0Te பh3ெப2K 
வ4Qறா0க>. உhக> க0மUைன =கlI வ_வாக இ4TதாN, அe உhக> bZைடேய 
aைல3ைலய ெச$eU[I, ம2KI {hக> அதனாN அவ)8ப[b0க>. ஆனாN உhக> த0மI 
ெத$bக(த*ைமuட*, |0வெஜ*ம()* ெப4Tத*ைம, ந2ெசயNக> ம2KI க4ைணMனாN 
ெப2ற 5ற8Xட* aைறTe இ4TதாN, {hக> bZLN இ48பேத அG�லமாக இ4B3I, ம2KI 
உhக> வரU* சB)ேய உhக> 3[Iப()னo* மன)N இ4B3I :ைறய2ற பmXகைள 
3ைற(e, bZLN அைம), இணBகI ம2KI சQ8X(த*ைமைய ெகாm[ வ4Qறe. உhக> 
ெப2ேறா0க> உhகளe க0மUைனM* வ_வான ப3)கைள தhகqBேக ெதoயாமN 
உhகqBகாக 7மTதைத ேபால, உhக> க0மUைனM* 5ல வ_வான ப3)கைள 34 தனe 
நரIyயN அைம8yN ஏ2KBெகா>Qறா0. ¶Qரக ெபய0.5க> X)ய க0மUைனகைள 
உ4வாB3Q*றன ம2KI :*X ெசயNபாZLN இ4Tத 5ல க0மUைனகைள :LlB3 ெகாm[ 
வ4Q*றன. அத* yற3 இTத க0மUைனக>, 5je காலI கg(e \m[I ெசயNப[வத2காக, 
த2ேபாைதய ெசயNக@N இ4Te X)ய சB)ைய ேசகo(e, த2கா^கமாக கா(e இ4BQ*றன. 
இTத க0மUைன ப3)க> ஒnெவா4 ெஜ*ம()_I ேம2ெகா>qI சாதனாU* cலI, அ)கமாக 
7()கoBக8ப[Q*றன. இைவ அைன(ைதuI பoணாம வள0.5 எ*Qற ஒ4 ெசாN^* cலI 
3j8yடலாI. ¶தiநப0க> எ)0.ெசயலா2KI aகdlக> அNலe அ)0lகைள Qரகhக> 
உ4வாB3வ)Nைல. ஒ4 மiதGB3> ஒ@M* காTத ஈ08Xக> அNலe ஒ@M* ெவ@}[ ம2KI 
இNலாைம :*�ZLேய இ4BQறe. மiதGB3> அ)கமான ஒ@ இNைலெய*றாN, அ)கமான 
ஒ@ ெவ@வராe. �ேயா)ஷா எ*Qற ேவத ேஜா)டI, ஒnெவா4 ெநாLuI நைடெபKI காTத 
ஈ08Xக> அNலe காTத=*ைமையேய 3j8y[Q*றன. இ4ைமக>—காTத(த*ைம ம2KI 
காTத=*ைம. ஒ@ ஏ2KதN ம2KI அைண(தN. ெவ@.சI ம2KI இ4>. இைணTe ம2KI 
தi(e. ெசயN அNலe ெசய^*ைம. அதனாN ம2ற Uைசக> ம2ற க0மUைனகைள ெவ@M[I 
ேபாe, எ*ன உ4வானேதா அைத இTத Uைசக> தiநப4B3> ெவ@M[Q*றன. 
க0மUைனகைள சoயாக XoTeBெகா>ளாமN எ)0.ெசயலா2KவதாN, எ)0கால()N நாI 
அGபUBகU4B3I ெப4Iபாலான க0மUைனக> உ4வாQ*றன. க0மUைனகைள &0l 
காmபத2காக 7யaைனl வgயாக ேம2ெகா>qI பயண(ைதuI ேச0(e, அைன(e 
க0மUைனக@* �Z[(ெதாைக சIசாரI எ*K அைழBக8ப[Qறe. ¶த0மI எ*பe கZ[8பா[க> 
ம2KI கைட8yL(தNகளாN உ4வான ஒ4 ெபZL ஆ3I. அTத ெபZLMN க0மUைனuI 
இ4BQறe. ஒ4 நப0 தனe yறU க0மUைனைய &0l காmபத23I, அ[(த ெஜ*ம()N &0l 
காmபத2காக உ4வா3I :ைறய2ற X)ய க0மUைனக> உ4வாவைத த[8பத23I 
அGம)BQறe. த0ம()* வgகாZடN இNலாமN, ஒ4 நப0 7தT)ரமாக சகலUதமான X)ய 
க0மUைனகைளuI உ4வாBகலாI. § 
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க;மfைனகPI  

MDnக(  

நாI yறTe>ள இTத |=MN, yறU எ*பe ஒ4 இ*ன0ேச0. பயணI-ஆ$l )Zட(ைத 
ேபா*றe. இTத பயண(ைத ேம2ெகா>வத23, நாI 5ல cZைட :L.7கைள கZ[QேறாI. நமe 
உைடைமக> அைன(ைதuI ெகாm[ வ4வ)Nைல, ம2KI நாI அைத சz5த க0மUைனகqட* 
ஒ8yடலாI. நாI எNலா உைடைமகைளuI ெகாm[வர aைன(தா_I, அைன(ைதuI 
ெகாm[வ4வ)Nைல. எ[(e ெசNவத23 வச)யாக, ைகB3 ஒ4 ெபZL எ*K, சBகரhகqட* 
�Lய இரm[ ெபZLகைள மZ[I ெகாm[ வ4QேறாI. நமe ம2ற ெபZLக> ம2KI நமe bZL* 
அL(தள()N இ4B3I ெபா4Zகைள bZLN UZ[U[QேறாI. இைவ நாI yறB3I ேபாe, 
நI:ட* எ[(eவராத க0மUைனகைள ேபா*றe. இTத வாdBைகைய வாdவத23, yரார8த 
க0மUைனக> எ*K அைழBக8ப[I, க0மUைனக@* ஒ4 ப3)ைய மZ[I ெகாm[ வ4QேறாI. 
இ*ெனா4 ெஜ*ம()N &0l காmபத2காக இ4B3I க0மUைனக>, Uைதயாக ெசயல2ற 
aைலMN அL(தள()N ெதாhQBெகாm[ இ4BQ*றன. ¶அதனாN இ8ேபாe நI=டI இரm[ 
ெபZLக@N க0மUைனகqட* இ4BQேறாI, ம2KI வாdBைக :tவைதuI வாdTe ெவ@வ4I 
ேபாe, ெபZLக> இNலாமN ெவ@வ4வேத ேநாBகமா3I. வாdBைக :tவeI கட*பZ[>ள 
ம2KI பல கZ[8பா[கைள ெகாmட த0மI நI=டI இNைலெய*றாN, நாI ெதாட0Te 
ெச$eBெகாm[ இ48பைத ேபால, ேதைவய2ற ெபா4Zகைள வாhக(ெதாடhQU[ேவாI, 
அதனாN நாI க8பைல UZ[ இறh3Iேபாe, \m[I ெபZLக> aைறTe இ4B3I. அe 
Boயாமன க0மUைனயாக மாKQறe. 3j8பாக நாI எ)0கால()N எ)0ெகா>ள U4Iபாத X)ய 
க0மUைனகைள உ4வாBகாமN இ48பத23 நமB3 :*பாக வா$8Xக> உ>ளன. அe தா* 
வாdBைகM* 7ழ25 ஆ3I. அைன(e ெபZLகqI கா^யாக இ4B3I வைர அe அnவாK 
ேவைல ெச$Qறe. ¶இTத உலைக eறTத <வா=க>, த*Gட* இTத ெஜ*ம()23 ெகாm[ 
வராத க0மUைனக@* Uைதகைள தப< ெச$வத* cலI எoBக :ய25BQறா0க>. அவ0க> :t 
bZைடuI &MனாN எoBQறா0க>. அவ0க> உலைக eறBQறா0க> ம2KI 3j8பாக X4ஷ0(த 
க0மUைனகைள அGபU(eBெகாm[ இ48பவ0க> U)Bகாத கZ[8பா[கைள, அவ0க> த*\e 
U)(eBெகா>Qறா0க>. {hக> உhக> க0மUைனைய அG]டானI ெச$தாக ேவm[I. இைத 
எNலாI XoTeBெகா>வத* cலI, நாI )ன:I ஒtBக(eட* இ4Bகேவm[I எ*பைத 
ெதoTeBெகா>QேறாI. ¶நNல க0மUைன ம2KI &ய க0மUைன எ*பe எைத 3jBQறe? நNல 
க0மUைன ம2KI &ய க0மUைன எ*K இ4Tதா_I, நNலe &யe எ*K எelI இNைல, 
அGபவI மZ[ேம உ>ளன. இ4Tதா_I ம2ற க0மUைனகைள ஒ8y[I ேபாe ெபாK(eBெகா>ள, 
அGபUBக ம2KI \m[I அGபUBக 5ல க0மUைனக> அ)க கLனமாக இ4BQ*றன. இTத 
rழ^N, சாZ5ைய ெவ@8XறமாB3I சB)கqB3 அGம)B3I மன8பாh3கைள த[B3I 



ேபாe, சாZ5ைய உZXறமாB3வத* cலI cல<தான(ைத உண4I சாதனா ெச$வe =கlI 
:BQயமாQறe. உZXற()23I ெவ@8Xற()23I, அNலe ெவ@8Xற உலகI ம2KI உZXற 
உலQ23 இைடேய சாZ5 :*GI y*Gமாக ெசN_I இTத ெதாட0 இtபjேய, க0மUைனM* 
அனN கB3I சB)கைள த0ம()* XைகuI கoகqB3> QளjBெகாm[ இ4BQ*றன. 
ஒnெவா4 காரண:I அத2ேக2ற Uைளlட* இ4B3I எ*பதாN, நNல க0மUைன நNல 
தர(eட* 3j8yட8ப[Qறe. அதனாN &யதாக அைழBக8ப[I &ய க0மUைன உட^N காயI, 
வ^, க4(eேவKபா[ ம2KI ேவதைனைய ெகாm[ வ4Qறe, ம2KI ேவதைனைய அGபU(தeI 
7ழ25ைய :LlB3 ெகாm[ வ4Qறe. ¶பழhகால()N ேயாQக>, மேனாஉண0lட*  
காலவைரயைரைய ஆ$l ெச$e, க0மUைனைய c*K yolகளாக yo(e>ளன0. :தலாவதாக 
இ4B3I சz5தா, &0l காண8படாத கடTதகால க0மUைனM* �Z[(ெதாைக ஆ3I. 
இரmடவதாக இ4B3I yரார8த, இTத ெஜ*ம()N அGபU(eBெகாm[ இ4B3I சz5தா 
க0மUைனM* ப3) ஆ3I. c*றாவதாக இ4B3I Boயாமன, த2ேபாe உ4வாBQBெகாm[ 
இ4B3I க0மUைன ஆ3I. ஆனாN உhகளe கடTதகால எ)0மைற க0மUைனைய அ*பான, 
அனஹாத சBகர இயNy* cலI, த0மI ம2KI சாதனாU* cலI ஒ4 அ)க ெம*ைமயான ம2KI 
எ@ைமயான aைலB3 மா2ற:LuI எ*பைத XoTeBெகா>ள ேவm[I. அeேவ க0மUைனMN 
இ4B3I ெம$யjU* :BQய அIசI ஆ3I. நNல சமய ஈ[பாZ[ட* வாdTதாN, எ)0கால()23 
நNல க0மUைனகைள உ4வாBQ, கடTதகால()* எ)0மைற க0மUைனக@* &Uர(ைத 
3ைற8�0க>. ¶:ைறயான தகவN, :ைறயான &0மானI ம2KI :ைறயான ெசயNக@* cலI 
ெமeவாக ~ரைடTe, கடTத கால()N அjயாைமuட* உ4வாBQய அNலe )Zட=Zட 
ெசயNகைள ~0ெச$e ஒth3ப[(த ேவm[I. மK உ4வாBகI எ*பe :BQயமான ெசாN. மK-
உ4வாBகI, மK-a0மாணI, மK-வLவைம8X. நாI த0ம()* பாைதMN �ைழuIேபாe, நமe 
க0மUைன  உ43Qறe ம2KI மKவLவைம8XB3 தயாராQறe. அத0மI எ*பe நNலe, நNலe 
இNலாத, ெகா[ைமயான, கலைவயான ம2KI 3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(eI க0மUைனைய 
உ4வாB3வe ஆ3I. இைவ அைன()23I X)ய உ4வI தTe X)தாக வLவைம(e, பBத* 
நNலைத ெச$e, நNலைத 5T)(e ம2KI ெத@வான XலGண0lட* இ4Bக த0மI 
வgவ3BQறe. அைன(e க0மUைனகைளuI உ4QயaைலMN ெகாm[வ4வe பB) ஆ3I. 
சTேதாஷமான க0மUைன, ேசாகமான க0மUைன, &ய க0மUைனைய உண0lட* அNலe 
உண0U*j தBகைவ(eBெகா>ள U4IXI ேபாe, பB) தைடப[Qறe. பB) க4ைணB3 வg 
வ3BQறe, க4ைணைய ெதாட0Te இதய()N ைவ()48பதாN, அe க0மUைனகைள உ4BகlI 
கலBகlI ெச$Qறe. அனஹாத சBகர()N (இதய சBகரI) க0மUைனக> உ4Qய aைலMN 
இ4BQ*றன. சாதனா, மதI சா0Tத ெதாட0.5யான சடh3க@* cலI U�(த சBகரI 
(ெதாmைட சBகரI) க0மUைனகைள X)தாக வLவைமBQ*றன. க0மUைனக>, கடTதகாலI, 
aகdகாலI ம2KI எ)0கால(ைத ஆஞா சBகரI எ*Qற c*றாவe-கm சBகரI ஒ2ைற 
ஒ4ைமயாக காmQறe. yராIமi* கதைவ )றTe, 5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I ேநரL 
பாைதைய ெவ@8ப[(eவத23, சஹ<ரார சBகரI ேபாeமான க0மUைனகைள 
உ>வாhQBெகாm[ அைத எo(e 7(தI ெச$Qறe. § 
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எIன? 

Uைழபவ0க@N பல0, அ)_I 3j8பாக ெதாடBக aைலMN இ48பவ0க>, )யானI ெச$வத23 
க[ைமயாக உைழBQறா0க> அNலe ேபாராடlI ெச$Qறா0க>. “ஒ4வ0 )யானI ெச$Qறாரா 
எ*பைத எ8பL ெதoTeBெகா>வe?” எ*Qற ேக>Uைய )யானI ெச$uI பல0 தhக@டI 
ேகZ[Bெகா>Qறா0க>. 5T)B3I ெசயN:ைறைய UZ[ UலQ, அjய(ெதாடh3I ேபாe, 
)யானI ெச$Q�0க>. {hக> உZகா0Te 5T)B3I ேபாe, )யான()* ெசயN:ைறைய 
ெதாடh3Q�0க>. உதாரண()23, ஆழமான க4(eBகைள ெகாmட ஒ4 \ெம$MயN 
X(தக(ைத பL(eBெகாm[ இ4BQ�0க>, ம2KI அத* yற3 அைம)யாக உZகா0Te, 
aதானமாக 7வா5(eBெகாm[, {hக> பL(த X(தக(ைத ப2j 5T)Bக ெதாடh3Q�0க> 
எ*றாN, {hக> )யானI ெச$யUNைல. இTத aைல ஒ4:க.5Tதைன எ*K அைழBக8ப[Qறe. 
{hக> க48ெபா4ைள ~ரைமBQ�0க>. {hக> பL(த)N ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடய 
அIசhகைள உணர ெதாடhQயeI, {hக> உhக@டI, “அe ந*றாக ெபா4TeQறe. அe 
ந*றாக ெபா4TeQறe,” எ*K இTத உZXற 7ட0 ேதா*KIேபாe, )யான()* ெசயN:ைற 
ெதாடh3Qறe. இTத &Uர(ைத {hக> தBக ைவ(eBெகாmடாN, உ>ள()N இ4Te 
�mணjlக> ம2KI தகவN ேதா*KI. ஒ4 w^N  ம;கைள ேச08பைத ேபால, {hக> உZXற 
7ட0கைள ேச0Bக( ெதாடh3Q�0க>. {hக> ஒ4 ெபoய உZXற 7டராக மாKQ�0க>. 
உhகqB3 இTத உZXற Uஷயhக> எNலாI ெதoTeBெகா>Q�0க>, ம2KI ஒ4 �mணjl 
இ*ெனா*ைற, ம2KI அe இ*ெனா*ைற எ*K இTத உ4வாBகI ெதாட0Qறe. அத* yற3 
{hக> ஆdTத 5Tதைன எ*Qற ஒ4 ஆழமான aைலB3> ெசNQ�0க>, ம2KI இTத aைலMN 
உhக> )யான()* Uைளவாக இTத அழகான, மQd.5கரமான சB)க> உடN வgயாக பா$Te 
ெசNQ*றன. சாZ5ைய உK)யாக கZ[8ப[(eவத* cலI, உhகளாN அத23> ஆழமாக ெசNல 
:LQறe. அதனாN அL8பைடMN, 5Tதைன ெசயN:ைறMN இ4Te சாZ5ைய ெவ@ேய2jயeI 
)யானI ெதாடh3Qறe. ¶நா* மனைத உலைக 72j8பா0B3I பய;யாக பா0BQேற*. நமe 
இ*ன0ேச0. பயணI-ஆ$l )Zட()* �d ஆhகாhேக ஆ5ரமhகைள ெதாடh3Iேபாe,  
vமாலய* அகாட=ைய ேச0Tத மாணவ0க> எ*Gட* உலக(ைத, w2KBகணBகான 
நகரhகைள, ப*iரm[ நா[கைள 72ju>ளன0. எNேலா4I ேச0Te பNேவK rழNக@N 
உ>ள()* ஆழ()N ெச*K>ேளாI, ஆனாN நாI யாராக இ4Tதா_I உ>ளI ஒ*K ேபாலேவ 
இ4BQறe. அதனாN ஒ4 பய; உலைக காmபைத ேபால, மனைத பா4hக>. ¶{hக> உலைக 
72Kவைத ேபால, )யானI ெச$uIேபாe மனைத 72j வ4Q�0க>. நாI 5Tதைன எ*ற ெபoய 
நகர(ைத எ)0ெகா>QேறாI. நாI உண0.5 எ*ற இ*ெனா4 நகர(ைத எ)0ெகா>QேறாI. பயI 
எ*Qற இ*ெனா4 ெபoய நகரI இ4BQறe, ம2KI கவைல எ*Qற நகர:I இ4BQறe. ஆனாN 
நாI அTத நகரhகளாக இ48ப)Nைல. நாI பய;யாக மZ[ேம இ4BQேறாI. நாI சா* 
yரா*5<ேகாUN இ4B3Iேபாe, நாI சா* yரா*5<ேகாவாக இ48ப)Nைல. நாI கவைல \e 
Ug8ைப ெபKI ேபாe, நாI கவைலயாக இ48ப)Nைல. மன)* பNேவK ப3)கைள ப2j 
ெதoTeBெகாmட, உZXற பய;யாக மZ[ேம இ4BQேறாI. ¶நாI 5Tதைன ப3)MN Ug8Xட* 



இ4B3Iேபாe, நாI )யானI ெச$யUNைல. நாI மன)* அjlண0l ப3)MN இ4BQேறாI. 
நாI அ)க ஆழமாக 7வா5(e, c.ைச அ)கமாக கZ[8ப[(), சாZ5ைய மன)* 5Tதைன 
ப3)MN இ4Te இ*ெனா4 ப3)B3 எ[(e ெசNலேவm[I, ம2KI இTத இட()N நாI 
அjய( ெதாடh3QேறாI. அ(தைகய அGபவI 5TதைனM* இட(ைத yL(eBெகா>Qறe, 
ம2KI அ8ேபாeதா* )யானI ெதாடh3Qறe. {hக> இைத பல:ைற அGபU(e இ48�0க> 
எ*K நா* aைனBQேற*. ¶பல0 அைம) ெபKவத23, த*ைன தள0()Bெகா>வத23 அNலe 
அ)க கவன(ைத ெபKவத23 )யானI ெச$Qறா0க>. அவ0கqB3, அe தா* இலB3, ம2KI 
அTத இலBைக அைடTததாN, அe �()யாQறe, ம2KI அe எ@தாக �()யாQறe. ஆனாN, 
ஆழமாக ஆ$l ேம2ெகா>qI ெம$MயN மாணவGB3 இலB3 ேவெறா*றாக இ4BQறe. இTத 
வாdBைகMN ஆ(ம ஞான(ைத ெபKவேத அவரe இலBகாக இ4BQறe. அTத உண0தைல ேநாBQ 
மiதi* சாZ5M* இயBக(ைத )யானI எ*K அைழBQேறாI. ஒnெவா4வ4I தனe பoணாம 
வள0.5ைய ெபாK(e, தi8பZட இலB3ட* இ4BQறா0க>. அவ0 அ)N ெசயNபZடாN, அTத 
இலBைக அைடQறா0. உதாரண()23, yயாேனா வா5B3I ஒ4 கைலஞ*, த*ைனuI தனe 
நmப0கைளuI சTேதாஷ8ப[(த சாதாரண, எ@ய இைசைய வா5(e )48) அைடQறா0. 
கைலuலQN அ)க ஆ0வ(eட* இ4B3I இைச கைலஞ*, பாB ம2KI �(ேதாவ* ேபால 
இைசBகேவm[I எ*K அ)க U48ப(eட* இ48பா0. அவ0 அத2காக க[ைமயான :ய25 
ேம2ெகா>ள ேவmLM4B3I. அவ0 அத23 அ)க அ08ப;8X, அ)க உண0l8|0வமான 
வாdBைக ம2KI அjlண0l வாdBைகuட* இ4Te, அ)N அ)க ஈ[பாZ[ட* இ4Bக ேவm[I 
எ*பதாN இe )யானI ஆ3I.§ 
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)யானI எ*பe ஒ4 �mகைலைய ேபா*றe ம2KI அைத �mகைலகைள ேபால அ�க 
ேவm[I. அதனாN தா* நாhக> vமாலய* அகாட=MN அைத ஒ4 �mகைலைய ேபால 
க2K(த4BQேறாI. கைலஞGI-ஆ5oய0கqI மாணவ0கைள y*ெதாட0வe இNைல. அnவாK 
ஒ4 �mகைலைய க2KBெகா>ள :Lயாe. {hக> க2கேவm[I எ*பதாN ஒ4 ஆ5oயoடI 
ெசNQ�0க>. {hக> அத2காக ெந[T�ரI ெசNலேவmL இ4BகலாI. {hக> க2KBெகா>ள 
ேவm[I எ*பத2காக பLBQ�0க>. அவ0 உhகqB3 பM25 வழh3Qறா0. {hக> bZL23 
ெச*K அ)N பM25 ேம2ெகாm[, அ)N :tைம அைடTதeI )4IXQ�0க>. அகாட=MN 
பM_I மாணவ0க> இnவாK பாைதMN :*ேனறேவm[I எ*K நாhக> எ)0பா0BQேறாI. 
உ>ள()N ஒ*K நடBகேவm[I, ம2KI அe வழBகமாக நடBQறe. ¶7வாசBகZ[8பா[ எ*பe 
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சாZ5ைய கZ[8ப[(eவைத ேபா*றதா3I. அைவ ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடயைவ. )யானI 
ெச$uIேபாe 7வா5(தN, இதய(eL8X, வள0.5ைத மா2றI ஆQயைவ உறBக()* ேபாe 
ெசயNப[வைத ேபால, ெமeவாக ெசயNப[Q*றன. அழTத )யான()23I ஆdTத உறBக()23I 
அ)க ஒ2Kைம இ48பe உhகqB3 ெதouI. அதனாN :த^N yராணாயாம பM25 ம2KI 
7வாசI, yராண சB)க>, உட^* ஓZடhகைள கZ[8ப[(eவ)N ேத0.5 ெபறேவm[I. 
அைத8ேபாலேவ, நடனI ஆ[பவ0  நாZLய(eட* மZ[I பM25ைய ெதாடh3வe இNைல. அவ0 
:த^N உட2பM25 ெச$Qறா0. அவ0 உmைமMN நடனமாட ெதாடh3I :*X, க[ைமயாக 
உட2பM25 ெச$Qறா0. yயாேனா வா58பவ0, ேநரLயாக yயாேனாUN உZகா0Te aகd.5 
நட(eவe இNைல. அவ0 இைச அளlக> ம2KI இைச 3j8Xகqட* ெதாடh3Qறா0. அவ0 
தனe லயI ம2KI ேதாரைண சo ெச$e, தனe UரNகைள எ@தாக மடhக ைவBQறா0. 
)யான(ைத ஒ4 �mகைல ேபால க2K(தர ேவm[I. அ)க 7(தமான நப0களாN மZ[ேம 
)யான(ைத க2KBெகா>ள :LuI. )யான(ைத க2க aைனB3I அைனவரா_I )யான(ைத க2க 
:Lயாe. நடனI க2க aைன8பவ0 அNலe yயாேனா வா5Bக aைனB3I அைனவரா_I அவ2ைற 
=கlI 5ற8பாக ெச$e Uட:Lயாe. நாI )யான()* ஆdTத aைலMN இ4B3I ேபாe, �ல 
ம2KI உண0.5 உடNக> :ைறயாக ெசயNப[வத23, நாI �ல உடைல தயா0ப[(த ேவm[I. 
¶{hக> QZட(தZட 7வா58பைத aK(eI aைலைய அைடuI வைரMN, உhக> 7வாச()* 
ேவகI 3ைறQறe. 5லசமயI {hக> 7வா58பைத aK()U[Q�0க>, அ8ேபாe உZXற 7வாசI 
cலI 7வா5BQ�0க>. அe உhகqB3> அ.ச(ைத ஏ2ப[(), c.7()ணற_ட* )யான()N 
இ4Te ெவ@வTe உhக> )யான(ைத தைட ெச$வைத தU0Bக, {hக> உhகைள தயா0ப[()B 
ெகா>ளேவm[I. )யானI ெச$uI ேபாe உhகqB3> அ.சI ஏ2படB�[I. அதனாN ஆழமாக 
)யானI ெச$வத23 நNல அL8பைடகைள க2KBெகா>ள ேவm[I. உhக> 7வாச(eட* 
இைணTe ெசயNப[வத23 பல ம;ேநரhக> அNலe வ4டhக> ஆகலாI. அைத எ@ைமயாகlI 
க;வாகlI க2K(த4I ஒ4 நNல 34ைவ :த^N நா[hக>. {hக> க[:ய25 ேம2ெகா>ள 
ேவmLய)Nைல. 7வா5B3I ேவக(ைத 3ைற8பeட* ெதாடh3hக>. ெநzைச இயBகாமN 
)ைர(தைச cலமாக 7வா5uhக>. இ8பL(தா* 3ழTைதக> 7வா58பா0க>, அதனாN ஒ4 
3ழTைதயாக இ4hக>. உhகளாN 7வாச(ைத கZ[8ப[(த :LTதாN, சாZ5ைய 5ற8பாக 
a0வாகI ெச$ய:LuI. ¶இTத பாைதMN பB) ேயாக()* உண0l, அ0ப;8y* உண0l =கlI 
:BQயமாக ேதைவ8ப[Qறe. நI=டI ஒ4 5றTத பB), ஒ4 5றTத அ08ப;8X 
இNைலெய*றாN, நாI ஆ*\க பாைதMN எ@தாக த[மாறB�[I. அe நIைம உ2சாகcZ[I 
எoெபா4ளாக Uளh3Qறe. )யானI ெச$வத23 :*பாக நமe அைறMN ஒ4 எmெண$ 
UளB3, ஒ4 ஊeப() ஏ2j அNலe 5ல X)ய |Bகைள ெகாm[ அலhகo(தாN, அe நIைம ஒ4 
தயா0aைலB3 ெகாm[ வ4Qறe; ம2KI நாI எைத &Uரமாக ெச$யேவm[I எ*றா_I, அத23 
தயா0ப[()Bெகா>ள ேவm[I. {hக> ஒ4 Uேசஷமான U4Tதா@B3 7ைவயான U4Tைத 
சைமBக இ4TதாN, {hக> :த^N 3@(e உடைல 7(தI ெச$யேவm[I. {hக> :த^N 
தயாராக ேவm[I. {hக> மன8|0வமாக, உண0l8|0வமாக ம2KI உடN�)யாக தயாராக 
ேவm[I. )யானI ெச$வeI அைத8ேபா*றe தா*. சாZ5ைய உ>ள()N )48y, 3ைறவான 



கவன.5தறNக> இ4B3I மனaைல ம2KI rழைல உ4வாB3I உடN�)யான தயா0aைலகqI 
மனI ம2KI உண0.5க@* \e பா)8ைப ஏ2ப[(eQ*றன. {hக> ெவ@uலQN )ன:I ேவைல 
ெச$வத23 உhகைள தயா0ப[()Bெகாm[ ெசNவைத ேபாலேவ, )யானI ெச$வத23I 
உhகைள தயா08ப[()BெகாmடாN, {hக> ேம2ெகா>qI )யானhக> அ)க வள0.5ைய 
ெபKI. § 
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“எனB3 U48பI இNலாத எmணI ேதா*KIேபாe, அTத எmண(eட* ெசNல ேவm[மா, 
அNலe அTத எmண()* க4lB3 ெச*K, அ)N எனB3 ஏ* U48ப=Nைல எ*பைத ஆ$l 
ெச$யேவm[I?” எ*K அnவ8ேபாe ~ட0க> எ*iடI ேகZபா0க>. எmணhகைள மBகைள8 
ேபால பா4hக>. நா* எmண()* உலQN இ4B3I ேபாe, எmணhகைள ஒ4 \* �Zட(ைத 
ேபால பா0BQேற*. நா* கட^N உZகா0Te பா0(eBெகாm[ இ4BQேற*, அ8ேபாe எ* 
கmகqB3 :*பாக ஒ4 \* �ZடI ெசNQறe. எmணhகைள மBகைள8 ேபால பா4hக>. 
உhகqB3 ம2றவைர ப2j ெதouI, ஆனாN {hக> ம2றவராக இNைல. ம2றவைர ப2j 
உhகqB3 Ug8Xண0l மZ[ேம இ4BQறe. அதனாN உhகqB3 U48ப=Nலாத ஒ4வைர 
பா0B3Iேபாe, {hக> அத2காக எelI ெச$ய ேவmLய)Nைல. அவ0 எ8ேபாeI ேபால 
இ4BகZ[I. எmணhகqI அவைர8ேபா*றe தா*. உhகqB3 U48ப=Nலாத ஒ4 எmணI 
உhகைள கடTe ெசN_Iேபாe, அe கடTe ெசNலZ[I எ*K UZ[U[hக>. {hக> அதGட* 
ஒZLBெகாm[ அைத உள8ப38பா$8X ெச$ய ேதைவMNைல; {hக> உள8ப38பா$8X 
ெச$வதாN அe ேமIபட8ேபாவe இNைல! ¶ஆ*\க8பாைதMN ைசவ உணl ேப4தUயாக 
இ4B3I. ஆமாI, இTத பாைதMN இ4B3I பல உதUயாள0க@N இelI ஒ*றா3I. நா* 
உணைவ =கlI எ@ைமயாக நா*3 வgக@N பா0BQேற*. உணl நா*3 வைககைள சா0Tதe: 
X)ய உணl, இறTத உணl, 7(தமான உணl ம2KI அ7(தமான உணl. X)ய உணl அைன(eI 
7(தமான உணவாக இ4BகேவmLய அவ5ய=Nைல. உணl ஒ4 பzைச ேபா*றe எ*பதாN, 
நமB3 இ*K QைடB3I ெப4Iபாலான உணl அ7(த உணவாகேவ இ4BQறe. அe தனB3> 
இரசாயனhக>, Xைக ம2KI கiம ெபா4Zகைள உoTeBெகா>Qறe. �ல உடN 
கoம(த*ைமuட* இ48பதாN, இைவ �ல உட_B3 &h3 UைளUBQ*றன. அதனாN 
7(தமான, X)ய ம2KI இரசாயன(ைத பய*ப[(தாமN வள0Bக8பZட கoம உணைவ உZெகாm[, 
இறTத உணl, இரசாயனhகைள பய*ப[() உ4வாBக8பZட அ7(தமான உணைவ தU08பேத 
)யான()23 ஊZட.ச(e aைறTத உணைவ பய*ப[(eவத* ேநாBகமா3I. ஒnெவா4 :ைறuI 
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உhக@* :*பாக 45யான இரl உணl கா()4B3I ேபாe, “இe 7(தமான X)ய உணவா 
அNலe இறTத அ7(தமான உணவா? அNலe இe 7(தமான இறTத உணவா அNலe இe X(தI 
X)ய இறTத உணவா?” எ*K உhக@டI ேகZ[Bெகாm[, :LTதாN அTத அ4ைமயான இரl 
உணைவ சா8y[hக>! அL8பைடMN, நாI c*jN ஒ4 பh3 பழhக>, ப48Xக> ம2KI 
UைதகைளuI, c*jN இரm[ பh3 கா$கjக>, ப.சLக>, தாiயhக> ம2KI பாN 
ெபா4Zகைள சா8y[QேறாI. அ(தைகய உணைவ �ல ம2KI உண.5க@* சB)கைள 
�ZபகமாகlI 7(தமாகlI ைவ()48பதாN, )யான(ைதuI �ZபகமாகlI 7(தமாகlI 
ைவBQறe. உ>ளI =கlI 7(தமாக இ4BQறe. நாI உணl Uஷயhக@N எ8ேபாeI 5ற8பாக 
ெசயNபZடா_I, உணlக@* கலைவகைள ஆ$l ெச$வ)N நாI yLவாதமாக இ48ப)Nைல. 
¶நாI இத23 :*பாக ஆைச ம2KI உ4மா2ற(ைத ப2j 3j8yZL4TேதாI. ெவ@8Xற 
ஆைசகைள காZL_I, உZXறமாக இ4B3I ஒ4 ஆைசM* \e Ug8Xண0ைவ ெபKவைதேய, 
ஒ4வரe ஆைசகைள உ4மா2KI க4(e உmைமMN 3j8y[Qறe. இK)MN தனe ஆ) 
ஆ*மாU* ைமயாக இ4B3I, ஆ(ம ஞான(ைத இTத ெஜ*ம()N ெபKவேத மiதi* 
=க8ெபoய ஆைச ம2KI அவசரமாக இ4BQறe. இTத Qரக()N வாtI ேபாe, அைத உண0Te 
ம2KI அதGட* வாdTe சTேதாஷமாக அGபUuhக>. அTத ஆைசைய வ_8ப[()யeI, ம2ற 
ஆைசக> \e 3ைறவாக கவனI ெச_(eவதாN, அைவ வ_UழBQ*றன. அவ2j* \e கவனI 
ெச_(eபவoடI அைவ ெதாட0Te வ_வாக இ4BQ*றன, ஏென*றாN அைவ ெதாட0Te மன)* 
சார()N aைல(e இ4BQ*றன.  ¶இேதா ஒ4 அ4ைமயான )யான8பM25, ம2KI இைத பL(e 
மQd.5யைடb0க> எ*K aைனBQேற*. மனI எnவளl எ@ைமயானe எ*பைத இe 
ெதoUBQறe. நமe தைலMN எ(தைன தைல :Lக> இ4BQ*றன? ஆMரBகணBQN 
இ4BகலாI, ஆனாN மன)* அைம8X :tவ)_I ஒ4 :L மZ[ேம இ4BQறe. மiத0கqB3 
ஆMரBகணBQ_I, Uலh3கqB3 அைத காZL_I அ)கமாகlI இ4Tதா_I, அL8பைடMN 
ஒ4 :L மZ[ேம இ4BQறe. அைத8ப2j 5T)(e பா4hக>. ஒேர ஒ4 கm மZ[ேம உ>ளe. 
மiத0கqB3I Uலh3கqB3I இரm[ கmக> உ>ளன. ஆனாN ஒ4 கmைண ஆ$l 
ெச$uhக> ம2KI {hக> அைவ அைன(eI ெதoTeBெகா>b0க>. ஒேர ஒ4 பN மZ[ேம 
உ>ளe. மiத0கqB3I Uலh3கqB3I aைறய ப2க> இ4BQ*றன, ஆனாN அL8பைடMN, 
மன)* yரபzச()N ஒ*K மZ[ேம உ>ளe. அத* \e )யானI ெச$e, அைன(ைதuI 
ஒ*றாB3hக>. ஒ4 :L மZ[ேம உ>ளe, ஒ4 கm மZ[ேம உ>ளe, ஒ4 பN மZ[ேம உ>ளe, 
ஒ4 நகI மZ[ேம உ>ளe, எNலாI ஒ*றாக மா2j அைம(த yற3, 3ைறTத எm;BைகMN 
இ4B3I அவ2ைற �BQ எjய( ெதாடh3hக>. பNைல �BQ எjTe அைத மைறய. 
ெச$uhக>. :Lைய �BQ எjTe அைத மைறய. ெச$uhக>. இe உhக> உM0சB)M* 
:tைமயான சார()23 அைழ(e ெசNQறe. இத2QைடMN உhக> சாZ5 72j()oவதாN, 
உhகளாN இTத )யான(ைத ெதாடர :Lயாe. ஆனாN இ)N ெதாட0Te பM25 ேம2ெகாm[, 
அைன(ைதuI =கlI எ@தாB3hக>. நமe இரm[ �ல கmகளாN உலைக பா0B3Iேபாe, 
அ)N இ4B3I அளlB3 அ)கமான 5Bகைலகைள காmQேறாI ம2KI அைவ அைன(ைதuI 



உ>ளடB3வதாக க2பைன ெச$வத23 =கlI கLனமாக இ4BQறe. ஆனாN அைதBகாZL_I 
உZXறI =கlI எ@தாக இ4BQறe. § 
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)யானI ெச$பவ0 அ)க உண0l8|0வமான aைலகைள தU0Bக ேவm[I, ஏென*றாN 
உண0l8|0வமான அGபவ()* ேபாe ேதா*KI எ)0Uைனuட* வாdவe அவ4B3 =கlI 
கLனமாக இ4B3I. அTத எ)0Uைன \m[I அவரe நரIyயN அைம8X cலமாக ெசயNபட( 
ெதாடh3வத23 {mட ேநரமா3I. ஒ4வ0 உண0l8|0வமான aைலைய அGபUB3I ேபாe, 
அL8பைட உண0U* அைம8X அைம) அைடவத23 எtப() இரm[ ம;ேநரI ஆ3I ம2KI 
எ)0UைனMN இ4Te த*ைன தள0()Bெகாm[ ெசயNபட ெதாடh3வத23 ஒ4 மாதI ஆ3I. 
அதனாN அTத உண0.5க@* \e உmைமMN கவனI ெச_(), அTத சB)ைய அ)க 
கZ[8பாZLN ைவ()4Bக ேவm[I. அதனாN )யானI ெச$பவ0 வாதாடB�டாe. )யானI 
ெச$பவ0 உண0.5வச8ப[வைத தU0Bக ேவm[I. அ8பLெய*றாN அவ0 தனe உண0.5ைய 
கZ[8ப[(த ேவm[மா? அவ0 தனe உண0.5கைள கZ[8ப[(த ேவmLய அளU23 
உண0.5வச8ப[Qறா0 எ*றாN, அவ0 எ8பLuI )யானI ெச$ய8ேபாவe இNைல, அதனாN 
அைத8ப2j நாI கவைல8படேவmடாI. ¶நாI )யான(ைத ப2j 5ல க4(eBகைள 
வ_8ப[(தலாI. உhக> )யான()23 பல(ைத ெகா[hக>. {hக> )ன:I ஐTe அNலe ப(e 
அNலe ப)ைனTe a=டhக> )யானI ெச$தா_I, :t ஆ2றN ம2KI 7K7K8Xட* 
)யான(ைத ெதாடh3வத23, உhக> )யான()23 பல(ைத ெகா[hக>. இ8பL ெச$வதாN, 
)யானI ெச$ய ெதாடh3Iேபாe இ4Tத 5Tதைன அNலe உண0.5ைய காZL_I வ_வான 
ஒ*Kட* )யான()N இ4Te ெவ@வ4b0க>. இதனாN {hக> உhகqB3> ஒ4 =க8ெபoய, 
வ_வான சB)ைய, ஒ4 ேச=8X Qடhைக உ4வாBக ெதாடh3Q�0க> ம2KI அe {hக> ஆdTத 
5Tதைன aைலகqB3> பயண(ைத ெதாடர ெச$uI Uைன�BQயாக Uளh3Qறe. 
7யaைனU* ஒ4 ஆdTத 5Tதைன aைலைய, எTத Uத()_I 7யaைனU* ஒ4 மTதமான 
aைலயாக ெசாNல :Lயாe. அe 7யaைனU* =கlI வ_வான aைல ஆ3I, ம2KI அைத 
{hக> சTேதாஷமாக அGபUBக( ெதாடh3I ேபாe உhக> உடைல அைசBகாமN உZகா4I 
அளU23 வ_வாக இ4BQறe. )யானI அ)க UKUK8பான aைல எ*பe உhகqB3 ெதouI, 
ம2KI இTத aைலMN உhகளe மனஉK) ம2KI மனெவt.5M* கZ[8பாZLN ஒnெவா4 
5TதைனuI உண0lI இ4BQ*றe. நமe :ய25க> ெவ@8Xற()N ெவ@8படாமN இ48பைத, 
ெவ@8Xற()N ெவj(தனமாக அNலe :ரZ[(தனமாக இNலாமN இ48பைத உK) ெச$e, 
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கைள8பாjBெகாm[ இ4Bகேவm[I. உZXற U48பI ெவ@8XறI U48பI எ*K இரm[UதI 
இ4BQ*றன. நாI )யானI ெச$uIேபாe உZXற U48ப(ைத பய*ப[(த ேவm[I. ¶உhகளe 
வ_வான �ைழXலhக@* cலI UoவாBக()N அைடய U4IXவைத சா)Bக, )யான ேநர(ைத 
{ZLBக ேவmடாI. ெதாடBக()N ப(e :தN :8பe a=டhக> வைர ேபாeமானதாக இ4B3I. 
{hக> ஒ4 வ_வான )யான(ைத :L(த yற3, உhக> உM0சB)M* ஆனTத()N {mடேநரI 
உZகா0Te இ4Te, உhக> நரIyயN அைம8X cலI 7(தமான உM0சB) ெவ@8ப[வைத 
சTேதாஷமாக அGபUBகலாI. )யானI எ*பe ஒ4 ேவைலைய, 3j8பாக கLனமான ேவைலைய 
ேபா*றe ம2KI {hக> )யானI ெச$வத23 உhக> சB)ைய பய*ப[(த தயாராக 
இ4Bகேவm[I. ேவைலB3 ெவ3ம)ைய ேகா4I உ>qண0l சB)கைள ஒ*Kேச0Bக {hக> 
&Uரமாக இ4Te :t ஆ2றN, சB) ம2KI உ2சாக(eட* )யானI ெச$வத23, க0ம ேயாக 
நடவLBைகயான, ேகாM^N 7யaல=*j, :tமனeட* ம2KI |ரணமாக ேசைவ ெச$uI )றைம 
அவ5யI ஆ3I. ¶உhகைள பலவgக@N )யானI ெச$ய தயா0ப[()B ெகா>ளலாI. :த^N 
சB)ைய உ4வாBQBெகா>qhக>. :த^N சB)ைய உ4வாB3hக>. ேம_I �tமாக 3)(தN, 
:ழhகாைல மLB3I பM25 ம2KI தmடாN பM25 ெச$e உhக> மனைத 7K7K8பாக இயhக 
ெச$e அைத ஏதாவe ஒ*j* \e ஈ[ப[(ehக>. {hக> எத* \e )யானI ெச$Q�0கேளா, 
அத* \e உhகqB3 ஆ0வI இNைலெய*றாN, )யானI ெச$வe சா()ய=Nைல. இைத {hக> 
கm[yL()4Bகேவm[I. அ8பLெய*றாN 7K7K8பாக உZகா4hக>. கmகைள 
cLBெகா>qhக>. :e3(தmைட ேநராக a=0(), :e3தmL* ேமNXற()N தைலைய 
aைலயாக ைவ(eBெகாm[ 7வா5uhக>. உட^N சB) உ4வா3I இடமாக :e3(தm[ 
Uளh3Qறe. அத* சB)ைய உண4hக>. இi {hக> )யானI ெச$ய ேத0Tெத[(த சவாைல 
ேநாBQ :t சB)uட* இயh3hக>. �0Te கவi(e, ஆ$l ெச$e, ெத@lப[()Bெகாm[ 
உ>ள()N aைல(e இ4hக>. உhகqB3 :*X அjl8|0வமாக ெதoTதைத காZL_I அ)க 
வ_வாக ஒ4 X)ய க4(e அNலe ஒ4 X)ய 5Tதைன ெதாட0.5ைய ெவ@Bெகாm[ வ4I வைர, 
உhக> உடைல அைசயாe ைவ()4BகlI. உhகளe )யானhக> 7யaைனU* ஒ4 
வ_UNலாத aைலயாக, மTதமான ம2KI காTதசB) ெகாmட ஒ4 மனaைலயாக இ4BகB�டாe. 
§ 
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“நா* )யானI ெச$uIேபாe எ8பL Ug(e இ48பe? நா* ஒnெவா4 :ைற )யானI 
ெச$uIேபாeI �hQ U[Qேற*. இe பக^_I நடBQறe. இைத aைன(தாN பயhகரமாக 
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இ4BQறe,” எ*K Uைழபவ0க> UசாoBQறா0க>. )யானI ெச$uIேபாe உறh3வeI, உறBகI 
வTதyற3I அைத )யானI எ*K அைழ8பeI e@uI சா()ய=Nைல. உடைல U48ப(eட* 
உறhக ெச$த yற3, )யானI ெச$ய வா$8X>ளe. {hக> )யானI ெச$uIேபாe உறBகI 
வ4Qறe எ*றாN, உhக> )யான ேநரI :LTeUZடe எ*பைத {hக> ெதoTeBெகா>ள 
ேவm[I. ஆ*\க சB) ெச*K UZடதா_I, அைத \m[I வரவைழ(e ெதாடhகேவm[I 
எ*பதா_I, U48ப(eட* உறhக ெசNவேத 5ற8பானதாக இ4B3I. உறh3வத23 தயாரானeI, 
)யான aைலMN உZகா0Te இ4Te, :LTதவைர {mடேநரI உK)யாக )யானI ெச$uhக>. 
உhகqB3 உறBகI வர(ெதாடhQயeI, {hக> U48ப(eட* உடைல தள0(), yராண 
சB)கைள பா$Te ெசNல அGம)8பத* cலI உறhக ஆரIyBகலாI. “இடe கா^N இ4B3I 
yராண சB)ேய, பா$Te ெச*K உறhக ெசN; வலe கா^N இ4B3I yராண சB)ேய, பா$Te 
ெச*K உறhக ெசN; வலe ைகMN இ4B3I yராண சB)ேய, பா$Te ெச*K உறhக ெசN; 
இடe ைகMN இ4B3I yராண சB)ேய, பா$Te ெச*K உறhக ெசN; உட^* :mட8ப3)MN 
ஆ*\க காTத(த*ைமைய ெகாmட yராண சB)ேய பா$Te ெச*K உறhக ெசN: தைலMN 
இ4B3I உZXற ஒ@ேய, பா$Te ெச*K உறhக ெசN,” எ*K மன)N ெசாN^Bெகா>qhக>. 
அத* yற3 காைலMN தா* Ug(eBெகா>b0க>. ¶)யானI ஒ4வரe க0மUைனகைள எnவாK 
பா)BQறe? க0மUைன எ*பe ெநoசலான காTத சB)க> ஆ3I, ம2KI )யானI எ*பe 
க0மUைனM* yைணB3I தாBகhகqB3 அGம) வழhகாமN இ48பதா3I. {hக> 
க0மUைனM* ெநoசைல கZ[8ப[(தலாI அNலe ெநoசைல தU0(e உhக> க0மUைனைய 
கZ[8ப[(தலாI. அதனாN 7யaைனU* உய0Tத aைலக@N, {hக> ஒேர சமய()N 
உ4வாB3பவராகlI, கா8பவராகlI அg8பவராகlI இ48பைத உhகqBேக 
a�y(eBெகா>b0க>. இ4Tதா_I, ஆ(ம ஞான(ைத :tைமயாக உண4I இIைக8 
அGபவ(ைத {hக> aைறவாக ெபKI வைர, {hக> மiதனாக ெச$e ெகாmL48பைத 
அnவ8ேபாe ெச$வத23, இTத aைலMN இ4B3I “உhகளe பைழய உmைமயான த*ைமB3" 
)4Iy வரேவmLM4B3I. அத* yற3 {hக> உM0சB)M* ைமய()N இ4B3I :Lவான 
பரIெபா4@* கதlக> வgயாக ஊ[4U, எNேலா4I ேதLBெகாm[ இ4B3I பரமா(eமாவாக 
மாKQ�0க>. ஆனாN க0மUைனக@* மா)oகைள ெவ2jBெகா>வத23, மனஉK) அ)க 
வ_வாகlI <)ரமாகlI இ4Bகேவm[I, அதாவe உhக> வாdBைகMN :taைறைவ 
ெபறேவm[I எ*K உhக@டI ேகாரேவm[I. ¶உhக@* :*பாக :taைறைவ ெபறேவm[I 
எ*Qற ேகாoBைகைய ஏ* ைவ(eBெகா>ள ேவm[I? {hக> த2ேபாe :taைறவான 
பாைதMN நடTeBெகாm[ இ48பதாN, அTத பாைதMN நட8பத23 அTத பmXட* 
இ4Bகேவm[I. :taைறl எ*றாN எ*ன? :த^N, அe அjெவt.5M* ெத@ைவ 3jBQறe. 
இரmடாவதாக, உhகளe சக மiத0க> \e ேதா*KI க)oயBக அ*y* ெவ@8பாZைட 
3jBQறe. c*றாவதாக, எTத aைலM_I )றTத மனeட* ம2KI U48ப(eட*, ேசைவ 
ெச$வைதuI அ)N ெபா4T)Bெகா>வைதuI 3j8y[Qறe. நா*காவதாக ஒnெவா4 நாqI 
ேமIப[I, 5Tதைன aைறTத ஒ4 வாdBைகைய 3jBQறe. உhக> 34, உhகqB3 அ@(த 
ேயாக பM25க> அைன()_I ேத0.5 ெபKவைத 3jBQறe. ஆறாவதாக, தi8பZட க0ம 



ேயாக()* ெதாட0.5ைய ெபாK8Xட* பராமoB3I )றைமuட*, உhகளe ெபாK8yN இ4B3I 
ெசயNகைள ெச$வைத ெதாட4I ேபாe, மாKபZட ஒ4 ெசயைல ெச$வத23 எ8ேபாeI தயாராக 
இ4B3I 7K7K8பான பmைபuI 3j8y[Qறe. ¶இைவ அைன(ைதuI சா)Bக உhகைள 
தயா0ப[()BெகாmடாN, {hக> யாைரuI, எTத சB)ையuI, க0மUைனM* சB)ையuI சா0Te 
இNலாமN, ஒ4 7தT)ர உலQN ஒ4 7தT)ர மiதனாக உhகqைடய உண0தைல ெபKI ேபாe, 
{hக> ஞாேனாதய பாைதMN இ4BQ�0க> ம2KI உhகைள a.சயமாக a�y(eBெகா>b0க>. 
உ4வ=Nலாத ம2KI காரண=Nலாத அTத பரமா(eமா, எnவாK எதாவe ஒ*ைற சா0Te 
இ4BகB�[I? § 
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உHக( Z,ைவ  

நாyத=  

“ஆ*\க பாைதMN ெசNலேவm[I எ*K ஒ4வ4B3 ேதா*KIேபாe, ஒ4 34ைவ &Uரமாக 
நாடேவm[I எ*K அjlK(eb0களா அNலe எைதuI ெச$யாமN எ*ன நடBQறe எ*K 
பா0(eBெகாmL4Bக ேவm[I எ*K அjlK(eb0களா?” எ*K எ*iடI பல:ைற Uசாo(e 
இ4BQறா0க>. ஒ4வ0 {.சலLBக தயராக இ4B3Iேபாe, அவ0 {.சN 3ள(ைத 72j 
வரேவm[மா, அNலe 3ள()N 3()(e {.சைல ெதாடhக ேவm[மா? அவ0 3ள()N 3()(e, 
எ)0ெகா>qI ஒnெவா*ைறuI =கlI ேந0மைறயாக எ)0ெகா>ள ேவm[I. அைத அ8பL(தா* 
ெச$தாக ேவm[I. அைத ெச$யாமN, அjlண0l மன)N அைத ப)ய ைவ(e கா(e இ4TதாN, 
பலUதமான சTேதகhக> ேதா*j ஒ4 ெபoய 3ழ8பaைலைய உ4வாB3I, ம2KI அைதuI அவ0 
அGபU(தாக ேவm[I. அவ0 சoயான த4ண(ைத தவறUZL48பா0. ¶34-5]யi* உறl 
vTe சமய()* ைமயமாக Uளh3Qறe. உZXற பாைதMN ெசNவத23 ஒ4 34 உதUயாளராக 
இ4BQறா0. ஒ4 ெபoய மைலைய ேநாBQ பாைறuI ஓைடuI கலTத ஒ4 பாைத இ48பதாக 
க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. ெபoய பாைறகைள கட8பத23, சe8X aலI வgயாக 
ெசNவத23, ம2KI {hக> &ய உண0.5கைள ெவ@8ப[()னாN ஒ4 ஒ2றைன அG8y 
உhகைள \m[I உZXற பாைதMN ெகாm[வ4வத23 34 எ8ேபாeI இ48பா0. உhகqB3 
எ8ேபாeI ச234 ேதைவ8ப[வe இNைல. அவரe அ4> Qைட(e, அவoடI இ4Te U)கைள 
க2ற yற3, அ)N ெப4Iபாலானவ2ைற {hகேள 7யமாக ெச$ய ேவm[I. ஆனாN உhகqB3 
உZXறமாக அவ0 ேதைவ8ப[I ேபாe அவ0 இ48பா0; ம2KI அe மZ[ேம உK)ய@8பதாக 
இ4B3I. 34lBகாக உhகளாN :LTதe அைன(ைதuI ெச$uhக>. 34 கா2ைற ேபா*றவ0. 
எ8ேபாeI அவ0 உhகqB3 அ4QN இ4BகமாZடா0 எ*பதாN அவரe ேசைவMN 7யaல=*j 
உhகைள :tைமயாக ஈ[ப[()Bெகா>qhக>. அவ4B3 ஒ4 3jBேகா> ப; இ4BQறe 
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ம2KI அe அவரe 34 ம2KI அவரe 34U* 34UடI இ4Te வTe>ளe. உ>@4B3I ஆ(ம 
ஞான(ைத உண0வe ம2KI ம2றவ0கqI அைத உணர உதlவe, இTத ெஜ*ம()N உhகளe 
3jBேகா> ப;யாகlI இ4BQறe. ¶”எ8பL ஒ4 34ைவ ேத0Tெத[8பe?” எ*K எ*iடI 
பல:ைற ேகZக8பZL4BQறe. {hக> உhக> ெப2ேறா0கைள ஐTe அNலe ப(e வ4டhகளாக 
பா0BகாமN இ4Te, ஒ4 மBக> �Zட()N அவ0கைள ேத[Q�0க> எ*றாN, {hக> அவ0கைள 
உடனLயாக ேதL8yL(e U[b0க>. உhகளாN அவ0கைள ஒ4 �Zட()N உடனLயாக 
கm[yL(eUட :LuI. அவ0களe ேதா2ற()னாN அNலாமN அ)0lகளாN உடனLயாக 
கm[yL(eU[b0க>. அைத8ேபாலேவ 34ைவuI ேதL8yLBகலாI. Uயாபார �)யாக பல  
34Bக> இ4BQறா0க>. ஒ4 34ைவ ேத0Tெத[hக>. ஆhகாhேக பல 34Bக> இ4Tதா_I, 
அTத ெசாN^* பாரIபoய �)யான ெபா4>, ஒ4 34 எ*பவ0 aைறய ~ட0கqட* இ48ப)Nைல. 
அவ0 ந*றாக பா[வதாN, அNலe ஏதாவe ஒ*jN 5றTe Uளh3Qறா0 எ*றாN, அவ0 =கlI 
5றTதவ0 எ*K ெசாNவத23 அவைர 72j பல0 இ48பா0க>. பல ெதாmட0கைள ெபKவe =கlI 
7லபI. சIyரதாய �)யாக, ஒ4 34 3ைறவானவ0கைளேய தனe ~ட0களாக ஏ2KBெகா>வைத 
வழBகமாக ெகாmL4BQறா0. ¶{hக> ஒ4 34ைவ ேத[Q�0க> எ*றாN, {hக> அவரe 
அ)0ைவ உண4hக>. அNலe அவரe மாணவ0க@* தரaைலைய ேசா)Bக அவ0க@டI 
Uசாo8பe 5ற8பாக இ4B3I. “{hக> உZXற அGபவ(ைத ெப2றemடா?” எ*K அவ0க@டI 
ேகqhக>. அவ0க> அைத ப2j ேபச(ெதாடhQ, :t UளBக:I அ@(e உhக> மனைத மா2ற 
:2பZடாN, எ.சoBைகயாக இ4Bக ேவm[I. ஆனாN, அவ0க> தhகqB3> )48)யாக 
இ4Te, {hக> ேந0ைமயானவரா எ*K 5je ேசாதைன ெச$தாN, அவ0கqB3 Uேவக(eட* 
ெசயNபட க2K(தர8பZ[>ளe எ*பைத அjTeBெகா>qhக>. மாணவ0கைள பா4hக>. 
அவ0க> தhகqB3> எnவாK பழ3Qறா0க> எ*பைத கவiuhக>. அவ0களe 
நடவLBைககைள �0Te கவiuhக>. அவ0களe ஒtBக(ைத கவiuhக>. இதனாN {hக> 
அவ0களe ச234U* )றைமைய ப2j ெதoTeBெகா>b0க>. அவரe 34 யா0 எ*பைதuI, 
தoசன சB)M* )ைசையuI ெதoTeBெகா>qhக>. அ8ேபாe {hக>  உmைமMN 
ெதoTeBெகா>ள ேவmLயைத ெதoTeBெகா>b0க>. உhக> 34ைவ ேத0Tெத[8ப)N 
அவசரI ேதைவMNைல. இeேவ 5றTத அjlைரயாக இ4B3I. உhகqB3 இTத ெஜ*ம()N 
ஒ4 34 QைடBகாமN இ4BகலாI. அ[(த ெஜ*மI அNலe அத23 அ[(த ெஜ*ம()N 
QைடBகலாI. இ)N அவசரI ேதைவMNைல, ஆனாN ஆ*\க பாைதMN அவசரaைல aலlQறe. 
ஒ4 34ைவ ெதாட0Te ேதLBெகாm[ இ4Bகா&0க>. ஆனாN அவைர சT)B3I ேபாe, அைத 
அjய Ug8Xட* மZ[I இ4hக>. ¶உZXற அGபவI உmைமயா அNலe க2பைனயா எ*பைத 
எ8பL ெதoTeBெகா>வe? இTத ேக>UB3 நாI Uoவாக UளBக ேவmLய)Nைல, எென*றாN 
ஒnெவா4வ4I உZXற அG8பவைத ெப2K இ4BQறா0க>. இ4வ0 காத^BQறா0க>. yற3 
அவ0க@டI க4(e ேவKபா[ ேதா*KQறe. அவ0க> yoQறா0க>. அe ஒ4 உZXற அGபவI. 
அe ஒ4 உmைம அGபவI தா*, இNைலயா? அTத உண0.5, அTத yol, யா4ேம ெவ2j ெபறாத 
அTத வாB3வாதhக> அைன(eI உmைம தா*. அTத வாB3வாத:I ஒ4 உZXற அGபவI தா*, 
ஆனாN அ)க ெவ@8XறI, உ>qண0l-அjlண0l அNலe ேகாரமான இயNைப சா0Tதைவ. 



இ4Tதா_I, அைவ உmைம தா*. அைவ தைசக@N ந[Bக(ைத ஏ2ப[(eQ*றன. இதனாN 
நமB3 Uய0BகலாI. அe நI:ட* வாdQறe. அe நIைம இரUN Ug()4Bக ெச$uI அNலe 
ெகZட கனlகளாN பதZடI அ@B3I. அe ஒ4 உmைமயான ம2KI ஒ4 :BQயமான அGபவI. 
நமe உZXற வாdBைக அ)க 7(தமா3I :*X, ேகாரமான இTத அGபவhகைள :த^N நாI 
அGபU(தாக ேவm[I. உட_B3> ஞான ஒ@ைய காmபைத ேபால, தைலB3> ஞானஒ@ைய 
காmபைத ேபால ம2KI உZXற ஒ^கைள ேகZபைத ேபால, இைவ உmைமயானைவ. {hக> 
பL(தைவ அைன(eI, உ>qண0l ம2KI அjlண0l மன)* உZXற அGபவhகைள {hக> 
அGபU(த yற3 உhக@டI வ4Q*றன. :த^N நாI நமe உ>qண0l அGபவhகைள, yற3 
நமe அjlண0l அG8பவhகைள, ம2KI அத* yற3 நமe இய_ண0l அNலe ஆBக8|0வமான 
அGபவhகைள அGபUBQேறாI. இK)MN, அGபவ(ைத கடTe இ4B3I பரமா(eமாைவ 
அைடQேறாI, ம2KI இைத உZXற அGபவhக@* :tைமயாக உண0QேறாI. § 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 259 

"யான+ ெசxய  

ெதாடHZத=  

{hக> ேம2ெகா>qI அ)க ஆழமான )யானhக@* ேபாe அGபUB3I 7(தமான உZXற சB) 
எ8ேபாeI இ4Te>ளe, த2ேபாeI இ4BQறe ம2KI ெதாட0Te  இ4B3I. அe எ8ேபாeI 
இ4Teெகாm[ இ4BQறe. {hக> அைத அைழBகேவmLய அவ5ய=Nைல, ஏென*றாN அe 
ெதாட0Te உZXற()N இ4BQறe. உhகளாN இ4Bக :LTத பNேவK வைகக@N ஏேதGI 
ஒ*றாக இNலாமN, {hக> அeவாக இ4BQ�0க> எ*ப)N மZ[I Ug8Xட* இ4hக>. {hக> 
உண4I உண0.5களாக இNலாமN, XலனாகாமN Xலனா3I சB)யாக மZ[ேம இ4hக>. {hக> 
5T)B3I 5Tதைனயாக இ4Bகா&0க>. ப5B3I வMராக இ4Bகா&0க>. இயhQBெகாm[ 
இ4B3I உடலாக இ4Bகா&0க>. {hக> ெசN_I இடமாக இ4Bகா&0க>. அTத சB)யாக மZ[I 
இ4hக>. அ8பL இ4TதாN, ெவ@uலQN {hக> எைத ெச$தா_I =கlI சTேதாஷமாக 
இ4BகலாI. ¶ெவ2jகரமான )யான()23 இேதா 5ல அL8பைட வgகாZLக>. அவ2ைற 
aைனUN ைவ(eBெகாm[, {hகளாகேவ அைத ெச$uhக>. :த^N :e3(தmைட ேநராகlI, 
:e3(தmL* \e தைல <)ரமாக ைவ(eBெகாm[ a=0Te உZகா4hக>. உடN எைடைய 
சம*ப[() அைத :e3(தmL* cலI தாhQ yLB3I எ@ய ெசய^* cலI, {hக> உட^* 
ெம$uண0ைவ இழ8பதாN, :ைறயான அhக<)) அவ5யமாQறe. உhக> உடN எைடைய 
சம*ப[(eவதாN, {hக> அைத சா)(eUடலாI. ஆழமாகlI ஒ4 லய(eடGI 7வா5uhக>. 
உட^N இ4B3I சB)க> உடN வgயாக இணBக(eட* பா$Te ெசNவைத உண4hக>. அத* 
yற3 உட^N இ4B3I ெவeெவe8ைப உண4hக>. உட^* ெவeெவe8ைப மZ[I 
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உண4hக>. �ல உட^N இ4B3I ெவeெவe8ைப உண0TதeI, ஒேர சமய()N ஐTe :தN 
ஆறாMரI ைமNக> �ரI வைர ெசN_I நரIX ஓZடhக> அைன(ைதuI :tைமயாக 
உண4hக>. இைத எ@ைமயாக உணரலாI. அைவ அைன(ைதuI ஒ*றாக உண4hக> ம2KI 
அைத இய_ண0lட* QரQ(eBெகா>qhக>. இTத நரIX ஓZட()* சB) ஒ4 ைமய cல()N 
இ4Te வ4Qறe, ம2KI நாI அTத cல(ைத ெதoTeBெகா>ள ேபாQேறாI. அe 
:e3(தmL* உலக()N இ4BQறe. அTத சB) :e3(தm[ வgயாக ெச*K, இTத நரIX 
அைம8X வgயாக ெவ@வ4வைத உண4hக>, ம2KI அe உhக> �ல உட^N ெவeெவe8ைப 
ஏ2ப[(eQறe, ம2KI அைத {hக> :*�ZLேய உண0Te இ4BQ�0க>. ஆனாN இ8ேபாe 
உட^* ெவeெவe8X த*ைமைய உணரேவmடாI, நரIX அைம8ைப உணரேவmடாI, ஆனாN 
:e3தmL* சB)ைய மZ[I உண4hக>. இைத ெச$தeI, {hக> )யானI ெச$ய 
தயாராQUZ�0க>. {hக> உhக> உட^N eL8Xண0lட* இ4BQ�0க>. {hக> 
eL8Xண0lட* ெத*ப[Q�0க>. {hக> ஆ2றN aைறTதவராக ெத*ப[Q�0க>. உhக> :கI 
yரகா5Bக ெதாடh3Qறe. அத* yற3 Xiதமான 7யaைனlட* உZகா0Te இ4hக>. 
கவன(eட* இ48ப)N மZ[I கவனமாக இ4hக>. ேவெறTத Uஷய()* \eI கவனI 
ேவmடாI. சB)M* ைமய cல()N வ_வாக, yரகாசமாக ம2KI eL8Xண0lட* இ4B3I 
சாZ5M* \e கவன(eட* இ48ப)N மZ[I கவனமாக இ4hக>. இe உhக> ெபயைர 
காZL_I, உhகளe அjl சா0Tத கNUைய காZL_I, உhக> உண0.58|0வமான நட(ைதைய 
காZL_I அNலe {hக> வ5B3I �ல உட^N காZL_I, உhகqB3 அ)க அ4காைமMN 
இ4BQறe. உhகளe இTத தi8பZட )யான aைலMN இ4Te, {hக> இயhக(ெதாடhQ பல 
)ைசக@N பயணI ேம2ெகா>ளலாI. உதாரண()23 34 உhகqB3 ஒ4 மT)ரI தT)4TதாN, 
அTத மT)ர()* உZXற அ)0lகைள ஆ$l ெச$uhக>. அTத மT)ர(ைத மன)23> 
ெசாN^Bெகா>qhக>, அNலe உhகqB3 தர8பZ[>ள உZXற அjlK(தNகைள 
கைடyLuhக>. ¶)யான()N இ4Te ெவ@வ4I ேபாe, இTத ெசயN:ைறைய y*Xறமாக 
ெச$QேறாI. \m[I :e3(தmL* சB)ைய உண4hக> ம2KI அTத சB) நரIX அைம8X 
cலமாக ெவ@ வTe, பல ைமN கணBQN இ4B3I நரIX ஓZடhகைள வ_8ப[(தZ[I. உhக> 
நரIX அைம8X \m[I 7K7K8பைடவைத உண4hக>. \m[I நாI �ல உட^N 
7யaைனlB3> வ4Iேபாe, உட^N இ4B3I ெவeெவe8ைப உண4hக>. இK)யாக, உhக> 
கmகைள )றTe உhகைள 72jM4B3I ெவ@8Xற உலைக பா0(e, {hக> )யானI ெச$த  
ேபாe Uைரவாக ெச*K வTத உZXற உல3ட* ஒ8yZ[ பா4hக>. )யானI ெச$வத2கான இTத 
�ைழவாMN ம2KI ெவ@வgைய =கlI 7லபமாக aைனUN ைவ()4BகலாI. இைத அLBகL 
ெதாட4hக>. உட^N இ4B3I சB)M* ஓZடhகைள ெதoTeBெகா>qhக>. :e3(தmL* 
Xiதமான சB)MN வாthக>. யாைரuI சா0Te இ4Bகா&0க>. {hக> சா0Te இ4Bக 
U4IyனாN, உhக> ெசாTத :e3தmL* \e சா0Te இ4hக>.§ 
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ஞாேனாதய பாைதM* UoவாBக()N இ4B3I அ4>ஞான()N, நமe மiத உட_B3>, அத* 
நரIX அைம8XB3> எ*ன நடBQறe எ*பைத 3j8y[I 5ல இயB3:ைறக> இ4BQ*றன 
ம2KI அவ2ைற {hக> ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. :*ன0 3j8yZடைத ேபால, மன)* 
உ>qண0l ப3) ம2KI மன)* அjlண0l ப3) எ*K உட_B3> இரm[ அL8பைட 
சB)க> இயh3Q*றன. இவ2KB3>, இ4 சB)க> தhகqB3oய ஓZடhக> cலமாக, 
சB)M* ைமய cல()N இ4Te பா$Te ெசNQ*றன. இைவ ஈடா ம2KI yhகளா சB)க> 
எ*K அைழBக8ப[Q*றன. ¶ஈடா ஓZடI இளz5வ8X aற()N இ4BQறe. அe �ல உட^* 
அ)0வாக Uளh3Qறe. இe ெலள�கI சா0Tத ஓZடமாக இ4BQறe. அTத ஓZடI அNலe நாL 
வgயாக சB) பா$Te ெசN_Iேபாe, நாI �ல உட^* \e அ)க உண0lட* அNலe அ)க 
�ல 7யaைனlட* இ4BQேறாI. நாI 5Tதைன உலQN இNலாமN உண0.5M* உலQN 
இ4BQேறாI. ஈடா ஓZடI cலமாக சB) பா$Te ெசN_Iேபாe, நாI அ)கமாக உண0.5ைய 
ெபKQேறாI ம2KI =கlI வ_வான உண0.5கைள அGபUBQேறாI. ¶ஈடா ஓZடI 5ல4B3> 
ெதாட0Te இயhQBெகாm[ இ4BQறe. அவ0கqB3 =கlI வ_வான உண0.5கqI ஆழமான 
பாச உண0lகqI இ4B3I. அவ0க> ெப4Iபாலான சமயhக@N தhகளe உண0.5MN 
வாdTeBெகாm[, ஏதாவe ஒ4 Uஷய()23 உண0.5கைள ெவ@8ப[()Bெகாm[ 
இ48பா0க>. ம2றவ0க> எTத உண0lட* இ4BQறா0க> எ*பைத, இTத ஈடா ஓZட()* cலI 
உண0l8|0வமாகlI ஆழமாகlI உண0Qறா0க>. அவ0க> ம2றவ0களe உண0.5கைள 
தhகqைடயதாBQ, ம2றவ0களe �ல உடNகைள ப2j ெப4Iபாலான சமயhக@N 
5T)(eBெகாm[ இ4BQறா0க>. இTத ஓZடI ஒ4 ெபm�B3> இ*ெனா4 மiதைன, ஒ4 
ஆ�B3> உடN வ^ைம சா0Tத )றைமைய உ4வாB3Qறe. ¶ஈடா நாL ஓZடI வgயாக, 
சB)M* அ)0l சB) பா$Te ெசN_Iேபாe, �ல உடN :tவeI எ)0.ெசயலா2KQறe. அe 
உடN�)யாக 7K7K8பாக இ4BQறe. நாI ஏதாவe ேவைலைய ெச$ய, இ*ெனா4 இட()23 
ெசNல, உட2பM25 ெச$ய ம2KI பல ெசயNகைள ெச$ய U4IXQேறாI. அேத ேபால நமB3 
அL8பைட உண0.5கqI �ல உட^* இயBகhகqI yL(e இ4BQறe. ¶5ல4B3 ஈடா 
வgயாக சB) பா$Te ெசN_Iேபாe, அவ0க> உmைமMN ேவதைனைய அGபUBQறா0க>. 
இTத ஓZட(ைத வ_வாக  ெகாmL48பவ0க> ேவதைனைய அGபUBகUNைல எ*றாN, 
தhகைள :tைமய2றவராக aைன(eBெகா>வா0க>. தாhக> இTத Qரக()N :tைமயாக 
வாழUNைல எ*Qற உண0l அவ0கqB3 ேதா*KI. அe =கlI அL8பைடயாக, ெலள�கI 
சா0Tததாக Uளh3Qறe. இ4Tதா_I, இTத ஓZட()N வாdபவ0க> இய_ண0lட* 
வாdQறா0க>. அவ0கqB3 இய_ண0l இ4Tதா_I, ஆனாN அவ0களe இய_ண0l வ_வான 
உண0.5uட* :ரmபாZLN இ48பதாN, அவ0கqB3 இய_ண0l அnவ8ேபாe இய_ண0l 
7ட0களாக ேதா*KQ*றe. அவ0க> இத* காரணமாக cடநIyBைகuட* இ4BகB�[I. �ல 
உட^* இடe Xற()N, ஈடா நாL ஓZடI =கlI வ_வாக பா$Te ெசNQறe. ¶yhகளா நாL 
ஓZடI :2j_I மாKபZடதாக இ4BQறe. {ல aற()N இ4B3I இTத ஓZடI, அjவா2றN 
சா0Te இ4BQறe, ம2KI அe ெப4Iபா_I உட^* வலe XறI வgயாக ெசNQறe. yhகளா 
நாL ஓZடI வgயாக, 7(தமான உM0 சB) பா$Te ெசN_Iேபாe நமB3 ஒ4 �ல உடN 



இ4B3I உண0l இ4Bகாe. நாI மன)N Ug8Xட* இ4BQேறாI. நாI அjTeBெகா>qI 
ஆவ_ட* இ4BQேறாI. நாI வாB3வாதI ெச$ய U4IXQேறாI. நாI காரண ஆ$l ெச$ய 
U4IXQேறாI. நாI கலTeைரயாடைல ர5BQேறாI. அe ஒ4 அjவா2றN சா0Tத ஓZடமாக 
இ4BQறe. நாI பLBக U4IXQேறாI. ம2றவ0க@* க4(eBகைள மன8பாடI ெச$ய 
U4IXQேறாI. நாI நமe க4(eBகைள மன8பாடI ெச$e அைத ம2றவ0க@டI ெதoUBக 
U4IXQேறாI. நாI UயாபாரI ெச$ய U4IXQேறாI. yhகளா நாL ஓZடI வgயாக சB) பா$Te 
ெசN_I ேபாe, நாI அ)கமாக உண0.5கைள ெவ@8ப[(eவe இNைல. நாI நமe 
உண0.5கைள கடTe 5T)BQேறாI. நமe உண0.5க> ம2KI 5Tதைனகைள ஆ$l 
ெச$QேறாI. இe மiதi* வ_வான நாL ஓZடI ஆ3I. ¶இTத நாL ஓZட()N இ48பவ0க> 
�ல உட^* \e கவனI ெச_(eவe இNைல. அவ0க> �ல உடைல, அத* கவன()23 UZ[ 
U[வா0க>. ம2றவ0க> தhக> உண0.5கைள ெவ@8ப[()B ெகா>வத23 அGம)8ப)_I 
ஈ[பாZ[ட* இ4BQறா0க>. அவ0க> அTத அjlண0l சB)M* &Uரமான வைகMN அ)க 
வ^ைமைய ெபKQறா0க>. நாI yhகளா நாL ஓZட()N இ4B3I ேபாe, நாI த*:ைன8Xட*, 
ச2K yLவாதமாக, ம2றவ0கqB3 க4(eBகைள );(eBெகாm[, வாB3வாதI ெச$வ)N 
U48ப(eட* இ4BQேறாI. நI=டI காரண ஆ$l ெச$uI ஒ4 வ_வான )றைமuட* 
இ4BQேறாI. அe =கlI ேந0மைறயான ம2KI வ_வான ஓZடI ஆ3I. § 
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{mடகாலI ஏதாவe ஒ4 ஓZட()N இ4TeUZடாN, சாZ5ைய அ)^4Te UலB3வe 
கLனமாக இ4B3I. 5ல0 ெப4Iபா_I yhகளா நாL ஒZட(eட*, :ரZ[(தனமான 3ண(eட* 
ம2KI அTத ப3)MN இ4B3I மiத 3ணhக@N வ_வாக இ4BQறா0க>. 5ல0 ெப4Iபா_I 
ஈடா நாL ஒZட(eட* இ4BQறா0க>: அவ0க> மாiட 3ண(eட*, �ல உடN ம2KI ெலள�கI 
சா0Te, =3)யான உண0.5uட* இ4BQறா0க>. ேம_I 5ல0 ஒ*jN இ4Te இ*ெனா4 
ஓZட()23 மாKQ*றன0. இவ0க> அ)க <)ரமாகlI, rdaைலBேக2ப த*ைன ந*3 
மா2jBெகா>பவ0களாகlI  இ4BQறா0க>, ம2KI இவ0க> yhகளா ம2KI ஈடா நாL ஓZடI 
வgயாக சாZ5ைய இயB3Qறா0க> ம2KI தhக> U48ப()2ேக2ப சB)கைள மா2j 
அைம(eBெகா>Qறா0க>. ¶நாI அL8பைடயாக இ4B3I  இ*ெனா4 வ_வான நாL ஓZட(ைத 
ப2j ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. அe 7�Iனா நாL எ*K அைழBக8ப[Qறe. இe 
:e3தmLN இ4B3I ப)னா*3 ஓZடhக@N ஒ*றா3I, ம2KI இe உ>qண0l மனI, 
அjlண0l மனI, உண0l>ள மனI, அLமனI, மைறT)4B3I பmXக@* மனI, eைண 
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ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மன)* ப3)கைள a0வQBQறe. :e3(தmLN 
இ4B3I இTத ப)னா*3 நாL ஒZடhக@N ஈடா ம2KI yhகளா நாL ஓZடhகைள தU0(e, 
\தI ப)ேனா4 ஓZடhக> இ4BQ*றன. ¶நாI ஒ4 &0(த யா()ைரைய ெதாடhQ அNலe சாதனா 
ெச$ய உ>ள()N y*வாhQ, உ>ள()* ஆழ()23 சாZ5 ெசNலேவm[I எ*K U4IyனாN, 
அ)0lKI ஈடா ம2KI அ)0lKI yhகளா நாL ஓZடhக@N இ4Te சB)ைய y*வாhQ 
7�Iனா நாL ஓZட()23> அG8பேவm[I. இTத நாL ஓZடhக@N பல வ4டhகளாக சB) 
பா$Te ெசNவதாN, இe ஒ4 =க8ெபoய ேவைலயாக இ4B3I. அதனாN சB)M* வgைய 
மா2jயைம(தN எ*பe, சாZ5M* எNைல :tவைதuI 7�Iனா ஓZட()23> மா2jயைம8பe 
ஆ3I. இத23 க[ைமயான பM25 ேதைவ8ப[I. ¶இTத கZ[8பாZLN 7வா5(தN :BQய அhகI 
வQBQறe. ஹத ேயாகாlI :BQய அhகI வQBQறe. ப(மாசன()N உZகா0வத* cலI, அ)க 
அளl ஈடா நாL ஓZட(ைத ெவ2jெகா>ள உதlQறe. ஒ4:க.5Tதைன ம2KI �0Te 
கவiB3I பM25க>, அ)க அளl yhகளா நாL ஓZட(ைத ெவ2jெகா>ள உதlQறe. க;தI, 
இைச அNலe ஒ4 )றைமைய ேபா*K, சாZ5ைய ஒth3ப[(eI நNல, வ_வான ஆ$l, 
சாZ5ைய yhகளாlB3> அG8y, இTத இரm[ ஓZடhகைளuI சமaைல8ப[(eQறe. ¶அ[(த 
கZடமாக, 7�Iனா ஓZட()23> சாZ5ைய ெகாm[வரேவm[I. இe தா* ேநாBகI. ஆனாN 
சாZ5 ஏ2கனேவ yhகளா நாL ஓZடI வgயாக பா$Te ெச*K =கlI வ_வாக இ4TதாN, அTத 
நப0 தi8பZட :ைறMN அ)க வ_வான, அjlண0l பmைப உைடயவ0 எ*KI, அTத 
சB)கைள அவராN 7�Iனா ஒZட()B3> ெகாm[ வ4வe =கlI கLனI எ*பைதuI அe 
3j8y[Qறe. ஏ*? ஏென*றாN அவ0 தனe மன)N வாதாL, அ)^4Te ெவ@வ4வத23 
UளBக(ைத ேதLBெகா>வா0. அவ0 இ*ெனா4 X(தக(ைத எ[(e பL8பா0 அNலe அைத 
U()யாசமான அjlண0l கmேணாZட(eட* எ)0ெகா>வா0, அNலe இ*ெனா4 ஆ5oயைர 
நா[வா0, அNலe ஒ4 ெதாைலBகாZ5 aகd.5ைய கவi8பா0, அNலe இ*ெனா4 ேபாதைனைய 
ேநாBQ ெசNவா0. அவ0 த* உ>ள()N ெச*K உZXற மன)* ெம$zஞான உலகhகைள 
உண0lட* அGபU8பத23, அjவா2ற^N இ4Te இTத வ_வான yhகளா சB)ைய \m[I 
அத* cலமான 7�Iனா ஓZட()23> அவராN எ*Kேம ெகாm[ வர:Lயாe. ¶ஈடா ம2KI 
yhகளா எ*ற இTத இரm[ சB)க> =க8ெபoய சாவNகளாக Uளh3Q*றன. அவ0 ஒ4வGB3 
“மiத(த*ைமைய" த4Qறe எ*ேற ெசாNலலாI. ஈடா ம2KI yhகளா ப3)க> வgயாக பா$Te 
ெசN_I சB)M* அளl ஒ4வo* இயNX, அவரe Uைனக>, எ)0Uைனக> ம2KI ப)Nகைள 
உ4வாB3Q*றன. அவரe ெவ@uலக ஆqைம இTத இரm[ ஓZடhக> cலமாக 
a0வQBக8ப[Q*றன. ¶{hக> எnவாK ஒ4 <)ர(த*ைமைய ெகாm[வ4b0க>? இe ஐTe 
நடவLBைகக@* ெதாட0 பM25M* cலI ெசயNப[(த8ப[Qறe. )Zட=Z[ சB)கைள ஈடா 
ம2KI yhகளா நாL ஓZடhக@N இ4Te y*வாhQ, 7�Iனா ஓZட()23> ஒ4 ேந0மைறயான 
வgMN சாZ5ைய அG8Xவத23 ஒ4 ெபா4(தமான ேநர(ைத ேத0Tெத[hக>. காைலMN {hக> 
Ug(eBெகா>qI ேநர:I, இரUN �h3வத23 :*XI 5ற8பான ேநரhகளாக இ4B3I. 
7வா5B3I ேபாe, c.ைச உ>@tB3I ேநர(ைதuI,  c.ைச ெவ@U[I ேநர(ைதuI 
சம*ப[(ததlI. ப(மாசன()N உZகாரlI. {hக> ப(மாசன()N உZகா4Iேபாe, {hக> ஈடா  



நாL ஓZட(ைத ஓரளU23 ெசய^ழBக ெச$Q�0க> எ*K ெசாNலலாI. {hக> ெதாட0Te 
7வா5B3I ேபாe, 7வாசBகZ[8பாZL* cலI ஓரளU23 yhகளா நாL ஓZட(ைத ெசய^ழBக 
ெச$Q�0க>. அத* yற3, :e3(தmL23> இ4B3I சB)M* ைமயI வgயாக சாZ5 பா$Te 
ெசN_I ேபாe, உhகqB3 UைரUN 7�Iனா ஓZட()* \e உK)யான உண0ைவ 
ெபKQ�0க>. அTத த4ண()N, சாZ5 உ>ள()N இ4TeBெகாm[, உட^* ெவ@8Xற 
சB)க> அைன(ைதuI பய*ப[(த( ெதாடh3Qறe, ம2KI இTத இரm[ மேனாஉண0l 
ஓZடhக> அவ2j* cல()23> இt(eBெகா>ள8ப[Q*றன. § 
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MIவாHZத= 

ஓI எ*Qற மT)ர(ைத சoயாக ெசாN_Iேபாe, நாI “ஆ” எ*K உ.சoB3I ேபாe �ல உடைல 
அ)0lற ெச$Qறe. “ஓ” எ*ற உ.சo8X ெதாmைட ப3) வgயாக அ)0lற ேவm[I, ம2KI “I" 
தைல வgயாக அ)0lற ேவm[I. இnவாK நாI ெச$uIேபாe, நாI )Zட=Z[ cலாதார ம2KI 
<வா)<டானா சBகரhக@N இ4Te சாZ5ைய ெவ@ேய2j, உ>qண0l ம2KI �ல உட^* 
அைன(e சB)கைள ம2KI ஈடா ம2KI yhகளா நாL ஓZடhகைள  )Zட=Z[ 
சமaைல8ப[(eQேறாI. “”ஆ" ம2KI “ஓ” ம2KI “I" எ*Qற உ.சo8X, சB)uG> 7�Iனா 
நாL ஓZட(ைத ெகாm[ வ4Qறe. நாI �ல ம2KI rZ7ம உடN வgயாக ெசN_I அைன(e 
சB)கைளuI உ4மா2j ம2KI மா2j அைம(e, அைத ஆ*மாU* உட_B3> :LTதவைர 
கலBQேறாI. ¶ஓI எ*Qற மT)ர(ைத எTத ேநர()_I உ.சoBகலாI. அைத அைம)யாக 
உ.சo(e, உட^N அேத அ)0ைவuI உ4வாBகலாI. {hக> ஓI எ*K உ.சoB3I ேபாe, ஈடா 
ம2KI yhகளா ஓZடhக> 7�Iனா ஓZட()G> கலBQ*றன. ¶இnவாK நைடெபKவைத 
உhகளாN உmைமMN காண:LuI. {hக> இளz5வ8X aற()N இ4B3I ஈடா நாL ஓZடI, 
:e3தmL* ெபா*iற ைமய()G> கல8பைத காm�0க>. ம2ற சமயhக@N அe �ல 
உடைல :tவைதuI 72jM48பைத காm�0க>. இைத8ேபாலேவ yhகளா ஓZட()_I 
நைடெபKQறe. {hக> 7�Iனா நாL ஓZட()N ைமயமாக இ4Te, {hக> :tைமயாக 
:e3(தmடாக மாKI வைர, yhகளா நாL ஓZட:I :e3(தmLG> )4IXQறe. {hக> 
:tைமயாக :e3(தmடாக மாjய உண0l ஏ2ப[Qறe. 7�Iனா, ஈடா ம2KI yhகளா 
ஓZடhக> வgயாக இTத அழகான, Xiதமான சB) ெவ@வTத yற3 உடN வgயாக 
ெவ@வ4Qறe. இTத சB) :தN c*K அNலe நா*3 சBகரhக> வgயாக பா$Te 
ெசN_Iேபாe மா2றமைடQறe. இe yராணசB)ைய உ4வாB3Qறe. இTத சB) உட^G> 
:tைமயாக பா$Te ெசNQறe. 5Tதைன உலQN இ4B3I இTத சB), ஒ4 =க8ெபoய மன)* 
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சB)யாக Uளh3Qறe. 5TதைனM* எNலா அ[B3கqI yராண சB)யாக இ4BQ*றன. 
மiதi* ஒ@ உடN yராண சB)யாக இ4BQறe. ¶yராண எ*Qற காTத சB), ைகB3_B3I 
ேபாe ெதா[வைத ேபால, அNலe பா0ைவM* cலI ஒ4வoட=4Te இ*ெனா4வ4B3 
மாKQறe. அe yரபzச()* =கlI அL8பைட சB)யாக UளhQ, நமe உட^N காண8ப[I 
=கlI உய0Tத சB)யாகlI Uளh3Qறe. {hக> yராண சB) எ*றாN எ*ன எ*பைத 
ெதoTeBெகா>ள, அைத :tைமயாக ஆ$l ெச$யேவm[I. அe உட_B3> ம2KI ச4மI 
வgயாக, எ_IXக@* அைம8X வgயாக, �ல உடN வgயாக ம2KI உடைல 72j ெசNQறe. 
¶7வாசI yராணசB)ைய கZ[8ப[(eQறe. இTத பM25 yராணாயாமI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. இe yராண சB)M* கZ[8பா[, yராண சB)M* ஒth3:ைற, அNலe 
ெவ@8Xற உலQN இ4Te yராண சB)ைய அத* :த*ைமயான cல()23 y*வாh3வe 
ஆ3I. yராண சB) அைன(ைதuI ஒ4 லய()N ெகாm[ வ4வத23, )ன:I )Zட=Z[ 
ெதாட0Te yராணாயாமI ெச$வe =கlI :BQயமாQறe. இnவாK நாI ஈடா, yhகளா ம2KI 
7�Iனா வgயாக பா$Te ெச*K ஒ@ உடN வgயாக ெவ@வ4I Xiதமான உM0சB)M* 
லய(ைத ெபKQேறாI. yரபzச()* ைமய()N இ4Te நாI வாdBைகைய கா�I கmேணாZட 
ப3)களான, ஆஞா சBகரI ம2KI சஹ<ரார சBகர()* Xiதமான aைலகqB3>, உZXறமாக 
ேமேல ெசN_I சாZ5MN ஒ4 லய(ைத ெபKQேறாI. இTத சBகரhக@N இ4B3I ேபாe, நாI 
இTத உண0ைவேய ெபKQேறாI. ¶)ைர(தைச வgயாக 7வா5B3I ெசயN:ைற, இயNபாக 
7வா58பe ஆ3I. மiத* 3ழ8ப()N, பதZட()N, �.ச(eட*, பயTe இ4B3Iேபாe 
த*GடGI, இய2ைகuடGI இைணBக=NலாமN 7வா5BQறா0. அத* yற3 அவரe c.7 
இயBகI :ைறM*j, கLனமாக, ேமேலாZடமாக இ4BQறe ம2KI அவ0 ேதைவயான அளl 
ெதாட0Te 7வா5(eBெகாm[ இ48பத23 தனe ெநzைச Uolப[(த ேவmLM4BQறe. 
ெநz5* �d8ப3) aரIyய y*னேர ெநz7 UoவாBகI ெபKQற, ஒ4 உய0aைல 7வா5B3I 
பM25ைய {hக> ேம2ெகா>ளUNைல எ*றாN ெநzைச Uo(eBெகாm[ 7வா58பe 
:ைறய2றe, இய2ைகB3 XறIபானe ம2KI ேநா$ இ4B3Iேபாe மZ[ேம ெபா4(தமாக 
இ4B3I. ேம_I {hக> உடைல வ4(eI ேவைலMN ஈ[படUNைல எ*றாN, )ைர(தைசM* 
சாதாரண ம2KI இயNபான இKBகI ம2KI தள0U* cலI, உhகளாN ேதைவைய காZL_I 
அ)கமான கா2ைற உhக> �ைர}ர_B3> ெகாm[ வர:LuI. {hக> )ைர(தைசைய =தB3I 
Uலா எ_IXக> youI ப3)MN, உhக> roய y*ன_B3 �ேழ உணரலாI. )ைர(தைசM* 
ேமNப3)MN உhக> �iUரNகைள ைவ(e இ4:hக>. உhக> UரNக> )ைர(தைசB3 
ேநராக ேமேல இ4TதாN, {hக> இ4:I ேபாe அைவ ெவ@ேய 3)8பைத உhகளாN 
உணர:LuI. ¶({hக> ஏழாவe வயe வைர 7வா5(ைத ேபால) {hகேள உhகqB3 இயNபாக 
7வா58பைத க2y8y(eB ெகா>வத23,  உhக> :e3(தmைட தைரMN :2j_I ேநராக 
ைவ(e ப[(eBெகா>வe =கlI Uைரவான வgயாக இ4B3I. உhகளe )ைர(தைச \e ஒ4 
X(தகI அNலe ஒ4 ேலசான ெபா4ைள ைவBகlI. {hக> c.ைச உ>@tB3I ேபாe, 
)ைர(தைச த*ைன உட_B3> �dேநாBQ UoவாBகI ெச$e ெகா>qI ம2KI {hக> அைத 
ெவ@ேய த>@ தைரMN இ4Te ேமேல உய0(eவைத உண0b0க>; ம2KI X(தகI ேமேல 



வ4வைத காm�0க>. �ைர}ர^N இ4Te கgl ெபா4Zக> ம2KI கoய=ல வாuைவ 
ெவ@ேய2றாமN, அவ2றாN அ)கமான X)ய yராணவாuைவ உ>வாhக இடI இ4Bகாe எ*பதாN, 
c.ைச உ>@t8பைத ேபால c.ைச ெவ@M[வeI :BQயI ஆ3I. {hக> c.ைச ெவ@M[I 
ேபாe, )ைர(தைச ெமeவாக, ~ராக ம2KI :tைமயாக தள0வைடQறe. UoவைடTத உhக> 
)ைர(தைசM* அt(தI காரணமாக :*X தைரMN இ4Te ேமேல எtIyய X(தகI, த2ேபாe 
\m[I தனe பைழய aைலB3 )4IXQறe. வM2jN இ4B3I தைசகைள 5jதளl 
ெந4B3வதாN அNலe 74B3வதாN, �ைர}ர^N இ4B3I ெப4Iபாலான கா2ைற ெவ@ேய2ற 
அGம)(e, ஒ4 :tைமயான 7வாச ெவ@ேய2ற()23 உhகqB3 eைண XouI எ*பைத 
ெதoTeBெகா>b0க>. {hக> c.ைச ெவ@UZடeI, உhக> வMK தZைடயாQ, )ைர(தைச 
தள0வைடTe, அ[(த c.5t(த_B3 தயாராQறe. {hக> த2ேபாe :tைமயான 7வாசI ம2KI 
மனBகZ[8பாZ[B3 தயராQUZ�0க>. § 
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yராணசB)M* கZ[8பா[I ஊZட.ச(தாN வg நட(த8ப[Qறe. உணl ம2KI கா2jN அ)க 
அளl yராண சB) இ4BQறe. yராண சB) ஒ4 மiதoN இ4Te இ*ெனா4வ4B3, ஒ4 
மiதoN இ4Te ஒ4 தாவர()23, ஒ4 தாவர()N இ4Te ஒ4 மiதGB3, இடI மாKQறe. 
இe உ4வ உலQ* உMராக Uளh3Qறe. நாமாகேவ yராண சB)ைய உ4வாB3வத23, அ)க 
அளl yராண சB)ைய ெகாmட உணl வைககைள சா8yடேவm[I. �ல உடைல 3ழா$க> 
ம2KI =*சார(ைத ெகாmட ஒ4 ேகாMலாக aைன(eBெகா>qhக>. இTத ேகாMைல 
பராமo8பத23, உhக> உணU* \e கவனமாக இ4hக> ம2KI உhக> சாZ5ைய 5Tதைன 
உலQN எTத ப3) வgயாக இயB3Q�0க> எ*ப)N கவன(eட* இ4hக>. இTத �ல-உடN 
ேகாM^* நரIyயN அைம8ைப 5ல 3j8yZட 5Tதைனக@* அ)0l வ4(eQ*றன. ேம_I 
ம2றவ0களe சாZ5 ம2KI அ)0lக> உhகளe சாZ5ைய :ைறய2ற ப3)கqB3> இtBகாமN 
இ4Bக ம2KI அவ0களe ஒ@ உடN உhக> ேகாM^* \e பா)8ைப ஏ2ப[(தாமN இ4Bக, 
{hக> பழ3I மBக> \e கவனமாக இ4Bக ேவm[I. UoவாBக()* :தN 5ல வ4டhக@N, 
இவ2ைற கைட8yL8பe =கlI :BQயமாQறe. ¶நமe bZLN இ4B3I |ைஜயைறMN 
7cகமான rழ^N இ4B3I ேபாe, உட^N மTதமான ம2KI 7K7K8பான ஓZடhகளாக 
Uளh3I ஈடா ம2KI yhகளா சB)கைள சமaைல8ப[(eQேறாI. :த^N இTத எ@ைமயான 
yராணாயாம(ைத ெச$uhக>. 7வாச(ைத எ@ைமயாக உ>@t(e ெவ@ேய U[hக>, 
உதாரணமாக c.ைச உ>@8பத23 நா*3 இதய(eL8XகqI c.ைச ெவ@M[வத23 நா*3 
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இதய(eL8XகqI எ*K ஒ4 இரZைட8பைட லய(ைத பய*ப[(ehக>. இTத <)ரமான லயI 
ஈடா ம2KI yhகளா நாL ஓZடhகைள UைரUN சமaைல8ப[(eQ*றன. ¶yhகளா நாL சB) 
அைம)ெப2K ~ரைடuI ேபாe, உhகளe வலe காeB3 ஒ4 அh3லI ேமேல ஒ4 ெத@வான ஒ^ 
ேகZ3I. இe yhகளா நாLM* நரIX ஓZட()* ஒ^ ஆ3I. ேம_I ஈடா நாL சB) 
அைம)ெப2K ~டரைடuI ேபாe, உhகளe இடe காeB3 ஒ4 அh3லI ேமேல ஒ4 ெத@வான 
ஒ^ ேகZ3I. இe ஈடா நாLM* நரIX ஓZட()* ஒ^ ஆ3I, ம2KI இe yhகளா நாLM* 
ஒ^MN இ4Te ச2K மாKபZ[ இ4BQறe. yhகளா நாLMN சB)M* ஓZடI ேமNXறமாகlI, 
ஆனாN  ஈடா நாLMN சB)M* ஓZடI �dXறமாகlI இ4B3I. இரm[ நாLக@* சB) 
சமaைலMN இ4B3Iேபாe, ஒ4 வZடI ேதா*j, ஒ4 Uைச8ப3) உ4வாQறe ம2KI இTத 
இட()N 7�Iனா நாL கZ[8ப[(த8ப[Qறe. ¶7�Iனா UைசB3> சB)ைய ெகாm[ 
வ4வத23, இரm[ ஒ^கைளuI ஒ*றாக ேகqhக>. இரm[ ஒ^கைளuI ஒேர சமய()N 
ேகZபத23 7மா0 ஐTe a=டhக> ேதைவ8ப[I. அத* yற3, காeக@N இ4Te மmைட ஓZL* 
ைமய()23 ெசN_I இரm[ ெதாiM* அ)0lகைள y*ெதாட4hக>, ம2KI ஒ4 “5” ம2KI 
“ஈ" எ*Qற இரm[ ெதாiக> ஒ4 ப*iைசயாக கல8பைத ேபால, இhேக அTத ெதாiக> 
சT)(e ம2KI ஒ*Kேச0Te ச2K மாKபZட ஒ^யாக மாKQ*றன. அத* y*ன0 நாLக@* 
சB) ஒ4 வZடவLUN பா$Te ெசNQறe, ம2KI {hக> 7�Iனா நாL ஓZட()* ெபா*iற 
ஒ@MN �ைழb0க>. அ)N உhகளe :tைமயான ம2KI yரகாசமான ஒ^ இ48பதாN, இTத 
ஒ@uட* UைளயாL, அத* yரகாச()N 3@0காuhக>. UoவாBகI ெபா*iற மzச@N இ4Te 
ஒ4 �ய ெவ>ைள ஒ@ைய ேநாBQ :*ேனKQறe. {hக> {ல aற ஒ@ைய பா0(தாN, {hக> 
yhகளா ஓZட()N இ4BQ�0க> எ*பைத அjTeBெகா>qhக>. {hக> ஒ4 இளz5வ8X 
aற(ைத பா0(தாN, அe ஈடா நாL ஓZட()* aறமா3I. அவ2j* \e கவனI ெச_(த ேவmடாI 
ம2KI {hக> எTத ெதாiையuI ேகZகாமN, �ய ெவ>ைள ஒ@MG> X3I வைர, 
ஒ4hQைணTத நாL ஓZடhக@* ெதாiMN இ4B3I ெவ>ைள ஒ@ைய நா[hக>. இத* cலI, 
ஆdTத 5Tதைன 3j(த இTத பM25MN இK)யாக, Uைத அNலe 7யaைனlட* இ4B3I 
சமா)யான சUகNப சமா)B3> �ைழBQ�0க>. ¶இைத {mடகாலI ெச$த yற3, ெவ@uலQN 
இ4B3I ஆ0வ(ைத இழTeU[b0க>. அe ெவ@8பைடயாகlI உmைமய2றதாகlI ேதா*KI. 
இe நைடெபKI ேபாe உhக> 7யaைனைவ, )யான()* cலI \m[I உZXற அjதN ம2KI 
5TதைனM* ெசயN:ைறகqB3>, ம2KI ஒ4:க.5TதைனM* cலI ெவ@8Xற உலQ23 
\m[I உhக> 7யaைனைவ ெகாm[வ4வத23 க2KBெகா>ள ேவm[I. ெவ@uலகI 
உhகqB3 \m[I உmைமயாக ேதா*Kவத23, ஒ4 )Zட=Zட ஒ4:க.5Tதைன 
ேதைவ8ப[I.¶ஒ4:க.5Tதைன ம2KI )யான(ைத ேம2ெகா>ள ம2KI தhகளe 
ேயாக8பM25ைய சTேதாஷமாக அGபUBக ெசாTத yர.சைனகqB3 &0l காண க[ைமயாக 
:ய25 ெச$த ~ட0க>, தhக> சாதைனகைள aைன(e மQd.5யைடய, ம2KI |=MN அவ0களe 
பாரIபoயமாக Uளh3I ேபo*ப(ைத அGபUBக இeேவ சoயான த4ணI ஆ3I. § 
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7யaைனU* ஆ2றN aைலB3> ஒ4 aைலயான அ)0l உ4வாQறe, ம2KI அைத உZXற கா)* 
cலI உர(த 74)MN “ஈஈஈ" ஒ^யாக, ஆMரI bைணக> இைச8பைத ேபால, rZ7ம உடN, �ல 
உடN ம2KI ஆ*மாU* உட^N இ4B3I நாL ஓZடhக> ஒ4hQைணTe பா[வைத ேபால 
ேகZ3I. இe 7�IனாUN ஈடா ம2KI yhகளா ெதாiக> ஒ*றாக ேச0Tத ஒ4 ெத$bக 
கலைவயா3I. 34Bக@* ஒnெவா4 பரIபைரuI, பாரIபoய()* ஆ*மாU23> ஒ^க@* ஒ4 
3j8yZட கலைவைய உZப)(e>ளன, ம2KI இTத rZ7ம ஞான ஒ^ைய ேகZபத* cலI, 
~ட0கைள அவ0களe ச234lட*  ம2KI அவ4B3 :*X ச234வாக இ4Tதவ0கqட* 
ெந4Bகமாக ைவ()4BQறe. ஒ4வ0 இ*ெனா4 ெஜ*மI எ[(e இ4Tதா_I, அTத ஒ^ 
மாறாமN இ48பதாகlI, இe இK)MN Uைழபவைர \m[I அவரe ஆ*\க பரIபைரBேக 
அைழ(e ெசNQறe எ*KI ெசாNல8ப[Qறe. சம<Q4த()N நாத எ*K அைழBக8ப[I நாத-
நாL-சB), ேபo*ப()* �ைழவாM_B3 அைழ(e ெச*K, அைன(e க0மUைனBகqI 
சமaைல அைடTeUZடைத ெதoUBQறe. நாத(ைத ேகZ[Bெகாmேட அத* cல()23 
ெசN_Iேபாe, Uைழபவo* சாZ5ைய :Lவான பரIெபா4@* U@Iy23 அைழ(e ெசNQறe. 
இ*ைறய கால()N, 34U* பட(ைத பா0(eBெகாm[ தoசன(ைத அG8yUB3I ேபாe, 
நாத(ைத மZ[ேம  ேகZ3I rZ7ம சcகhக> உ>ளன. ¶ம2றவ0க> அTத “ஈஈஈ” ஒ^ைய 
)யான()N ேகZபe மZ[மNலாமN, )ன:I ேப7Iேபாe, கைடMN ெபா4Zகைள வாh3Iேபாe 
அNலe ேதாZடI வgயாக நடTe ெசN_Iேபாe ேகZபதாN, தhகளe )யான()N அைத ஏ* 
ேகZக:Lவ)Nைல எ*K ேந0ைமயாக Uைழபவ0க@N 5ல0 UயBQறா0க>. அ)4B3I ேபாe 
அTத மன)* ப3)MN சாZ5 �ைழவைதேய அe 3j8y[Qறe. மனைத கா^யாBக ேவm[I. 
அதாவe &0l காண8படாத :ரmபா[க> அைன()23I &0l காணேவm[I. நாத(ைத 
ேகZகேவm[I எ*K :ய25 ேம2ெகா>qI ேபாe, &0l காண8படாத 5BகNக> 
ெவ@வ4Q*றன. அவ2j23 &0l கா�I வைர, அைவ உண0l>ள மன)N ெதாட0Te 5Bகைல 
தரB�[I. அைவ )�ெர*K வTதைத ேபாலேவ மைறTe U[I, எ*K {hக> :த^N அவ2ைற 
கவiBகாமN இ4BகலாI. ஆனாN அத* y*ன0 அe aைல(e இ4Te, வzசைன 
:BQயமானதாக இ4B3I ேபாe (ஆமாI நாI நIைமேய ஏமா2jBெகா>ளலாI), நாI அவ2ைற 
உZXறமாக எ)0ெகாm[, நமe இரக5யhகைள ஏ2KBெகாm[ )4(தhகைள ெச$ய 
a0பT)Bக8ப[QேறாI. வzசைன ெச*ற yற3, நாதI வ4Qறe. அLமனI பqlட* 
இ4B3Iேபாe, நாதI ம2KI அe ெவ@M[I yரகாசமான aறhக> மh3Q*றன. இTத பாைதMN 
ேதாNUuKI ேபாe, ஆ*மாU* உZXற காe ேகZ3I �ர()N இ4Te நாதI ெவ@ேயKQறe. 
¶rZ7ம ஞானI சா0Tத நாதI, ஒ^க@* கலைவயாக இ4BQறe, ம2KI அhQ4B3I ஒnெவா4 



ஒ^B3I ஒ4 aறI இ4BQறe, ஆனாN ஆ*மாU* மன)N இ4B3I ஒ@யான �ய ெவ>ைள 
ஒ@ைய ேபா*K மைறBக8பZ[ இ4BகலாI. அe மைறBக8பZ[ இ4Tதா_I, aரTதரமாக 
மைறBக8பZ[ இ4Bகாe. தவKகைள ஏ2KBெகா>qதN, ெச$த தவைற aைன(e வ4(த(ைத 
அGபU(தN, yராய.5(தI ெச$தN ஆQயைவ ஒ4 இணBக(ைத ஏ2ப[(த ஒ4 அL(தள(ைத 
அைம(e, �daைல பmy* சB)ைய ேமNaைலB3 ெவ@M[Qறe ம2KI ஈ[இைணய2ற உZXற 
பாeகா8y* cலமாக, )48)யாக ம2KI அ*y* ெவ@8பாடாக, XoTeBெகா>ள 
ெகா>ள:LயாமN உர(த ெதாiuட* இ4B3I “ஈஈஈ” ஒ^யான நாத(ைத ம2KI உZXற ஒ@ைய 
மைற(த )ைரைய அக2KQறe. உhகqB3 அTத நாதI ேகZ3Iேபாe, அைத உhக> 
தகவNெதாட0X எNைலB3> இ4B3I அைனவ4B3I அ*y* ெவ@8பாZLN காmyBக 
:ய_hக>. உhகளe ெத$bக அ*ைப அவ0களe நாத()23> உhகளe நாதI cலமாக 
அG8XI ேபாe, அவ0க> அ)N இ4B3I ஆ5கைள உண0வா0க>. இe 7யநலம2ற 7யaைனl, 
எNேலா4டGI இணBகமான அ*y* ெவ@8பா[, rZ7ம ஞான()* ஒ4 ெதாட0.5யான 
ெவ@8பா[ ம2KI ஒ4ைமைய அGபUB3I உய0Tதaைல ஆ3I. 7�Iனா நாதமாகlI ம2ற 
அIசhகைள ெகாmடதாகlI இ4BQறe. நாதI சB)யாக அL8பைடயாக இ4BQறe. § 
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ஹத ேயாகI (ஹ-yhகள ம2KI த-ஈடா) ஈடா ம2KI yhகளா எ*Qற இரm[ சB)கைளuI சம* 
ெச$Qறe. ேநராக a=0Te இ4B3I :e3(தm[ ஆ*\க காTத சB)M* 7�Iனா ஓZட(ைத 
ெவ@M[Qறe. ப(மாசன()N அம0Te, ஆdTத 5TதைனMN மனI ைமயமாக இ4Te, காலம2ற, 
காரணம2ற ம2KI பரெவ@ய2ற த*ைமM* \e Ug8Xண0ைவ ெபKவதாN, �IX 7ர8y ம2KI 
அLcைள 7ர8yக@* ைமயhக> ம2KI தைலM* உ.5MN இ4B3I yராIமi* கதைவ 
Ug8பைடய ெச$Qறe. ¶ஆ*\க காTத(த*ைமைய ெகாmட காரண உட^*, Uzஞானமய 
ேகாசI எ*Qற அjெவt.5M* ேகாச()*  சB)யாக, 7�Iனா ஓZடI வgயாக பா$Te 
ெசN_I ஒ4 Xiதமான க)oயBக சB) 3mட^i எ*K அைழBக8ப[Qறe. இTத 3mட^i 
சB) ெசயNபட(ெதாடhQயeI, 7�Iனா சB) வள0.5யைடQறe, ஆ*\க காTத(த*ைமைய 
ெகாmட காரண உடN வள0.5யைடQறe, ம2KI அjெவt.5 ம2KI எNேலா4டGI 
இணBகமாக இ4B3I அ*y* ெவ@8பா[ ெதாட0பான உய0aைல சBகரhக> Uைரவாக 72ற 
ெதாடh3Q*றன. 3mட^i சB) ெசயNபட(ெதாடhQயeI, அத* சB) 7யaைனைவ 
Uoவைடய ெச$Qறe அNலe அைத 74B3Qறe. மiதi* 7யaைனl க)oயBக உலகhக@N 
UoவைடuI ேபாe, அ)க 3mட^i சB) பய*ப[(த8ப[Qறe. அவரe 7யaைனl காTத 
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உலQ* வைரயKBக8பZட ப3)க@N ேதா*KI ேபாe, அத* சB) 3ைறQறe. ¶ஞாபகI ம2KI 
பய()* Uைச8ப3)க@N ெப4Iபா_I வாtI உ>qண0l மiதi* :e3(தmL* 
அL8ப3)MN பாIX சB) எ*K ெப4Iபா_I அைழBக8ப[I 3mட^i சB) 74m[ 
இ4BQறe. இTத சB) UoவைடuI ேபாe, பாIX எ*Qற 3mட^i தனe தைலைய yரகாசமாக 
உய0(eQறe ம2KI இK)யாக, a0UகNப சமா)ைய அைடTத yற3, அe தனe சB)ைய 
தைலM* உ.ச()23 உய0(eQறe. ¶a0UகNப சமா)ைய )ன:I பல வ4டhகqB3, 
பாரIபoய ேயாக பM25 ேபாதைனக@* பL, ப*iரm[ வ4டhகqB3 பM25 ெச$தeI  
ெபா*iற உடN உ4வாQ, ேயாQM* தைலM* உ.ச()N இ4B3I  சஹ<ரார சBகர()N 
3mட^i சB) த*ைன 74ZLBெகா>Qறe. இe மன< சBகரI எ*K அைழBக8ப[Qறe, 
ம2KI அe ெந2jMN மMoைழ ெதாடh3I இட()N அைமTe இ4BQறe. இTத சBகரI 
இK)MN ெபா*iற உட^*, cலாதார சBகரI அNலe ஞாபக-மா)o சBகரமாக மாKQறe. 
ெபா*iற உடN :tைமயாக UoவாBகI ெப2றeI, மன< சBகரI :tைமயாக ெசயNப[Qறe. 
ஒ@M* ஒ4 ெபா*iற பTதாக அNலe ஒ4 ெபா*iற உடலாக தனe ஆ*மாU* உடைல 
பா08பவ0க@* மன)N அe ப)Qறe எ*பதாN, அe vTe ம2KI எQ8)ய rZ7ம ஞான 
ப>@க@N ஒ@M* ெபா*iற உடலாக அைழBக8ப[Qறe. ¶Xiதமான க)oயBக()* 
உலகhக@N 3mட^i எt.5 ெபKIேபாe, �IX 7ர8y ம2KI அLcைள. 7ர8y ெசயNபட( 
ெதாடh3Qறe. இTத இரm[ ைமயhகqI இைணTe ெசயNப[I ேபாe, அவ2j* சB)க> 
இைணTe, அTத மiதைன a0UகNப சமா)B3> ெகாm[ வ4Qறe. அதனாN மTதமான காTத 
சB)uட* வ_வான காTத சB) சoயான சமaைலMN இைணQறe, ம2KI 3mட^i சB)M* 
cலI கZ[8பாZைட ெப2ற, 7�Iனா ஓZட()* ஆ*\க காTத சB) :tைமயான சமaைலைய 
அைடQறe.  உ4வம2ற த*ைமைய மனமாக இ4B3I உ4வ(தாN 5T)Bக :Lயாe எ*பதாN, 
ேயாகBகைலM* வN_ந0 5T)Bக :Lயாத பரமா(eமாைவ 5T)(e, ஒ4 எNைலB3 ேமN 
மனதாN XoTeBெகா>ள :Lயாe எ*பைத  அjTe, த*னாN UவoBக :Lயாத பரமா(eமாைவ 
உண0Te, :Lவான பரIெபா4@* U@IyN த*ைன காmQறா0. அத* yற3 ேயாQ 
பரமா(eமாைவ ெதாZ[ண0Te, பரமா(eமாைவ அjTதவாராQ, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாQறா0. 
¶ஈடா, yhகளா ம2KI 7�Iனா சB)க> ஐBQயமாQ :tைமயான சமaைலMN வாசI 
ெச$uIேபாe, c*றாவe கm Ug8பைடQறe. அLcைள, �IX 7ர8yக> ம2KI 7�Iனா 
சB)M* cலI :tைமயான சமaைலMN இ4B3Iேபாe, மன)* ம2ற ப3)கqB3> 
மiதனாN Ug8Xட* உணர :LQறe. ஒ4 eறU, அNலe சTaயா5, a0UகNப சமா)ைய 
அைடTத yற3 ெபா*iற உடN வள0.5யைடய ெதாடh3Iேபாe, மiத* தனe சகமBகqB3 
ெச$uI ேசைவM* cலI உ4வாBக8ப[Qறe. § 
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உண;தL/Z MAைதய  

பாைத  

ஒ4 ேயாக 34 ம2றவ0கைள அjயாைமMN இ4Te ெவ@.ச()23I, ெவ@.ச()N இ4Te 
ஆ(ம ஞான aைலB3I ெகாm[ வ4I ேபாe, அவ0 தனe ெசாTத ெபா*iற உடைலuI 
வ_8ப[(eQறா0. ஒ4 ச234 தனe சTaயா5கைள ஊB3U(e ம2KI a0UகNப சமா)M* 
பM25ைய ேம2ெகா>ள ேகாoBைக U[(e, அவ0க> ஆ(ம ஞான பM25MN ெதாட0Te 
aைல(e இ4Bக அTத பM25ைய எ@ைமயாB3I ேபாe, தனe ெபா*iற உட^* ஆ2ற^* 
cலI அவ0களe சB)கைள கZ[8பாZLN ைவ()4Bக உதlQறா0. ¶a0UகNப சமா)ைய 
அைடTத yற3, சTaயா5 மiதேநய()23 ேசைவ ெச$யலாI அNலe தா* ெப2ற 
7யaைனlB3> மiதேநயI UoவாBகI ெபKவத2காக கா()4BகலாI. இnவாK ேசைவ 
ெச$பவ0கைள ஒ4 ேபா)ச(வா அNலe உபேத5 எ*KI, கா()48பவைர ஒ4 அரஹ( அNலe 
a0வா; எ*K அைழBக8ப[Qறா0க>. ேபா)ச(வாவாக ேசைவ ெச$e அNலe ம2றவ0கைள 
ஞாேனாதய பாைதMN ெகாm[ வ4வத* cலI, அNலe ஒ4 அரஹ(தாக ஒ4 தiைமயான 
வாdBைகைய உK)யாக வாdTeBெகாm[, த*ைன8ேபா*ற உண0தைல ெப2றவ0கqட* மZ[I 
கலTe, a0UகNப சமா)ைய ெதாட0Te பM25 ெச$வத* cலI ெபா*iற உடN வள0.5யைடய 
ெதாடh3Qறe. ¶ஆ*மாU* உட^N இரm[ கZ[8ப[(eI Uைச ைமயhகளாக, 
உ.சTதைலMN இ4B3I சஹ<ரார சBகர:I X4வ()N c*றாவe கmணாக இ4B3I ஆஞா 
சBகர:I Uளh3Q*றன. :தN a0UகNப சமா)B3 yற3 ேயாக வN_நo* X)ய ெபா*iற 
உடலான <வ0ணச�ரI வள0.5 அைடuI ேபாe, இTத Uைச ைமயhக> அவரe இரm[ �daைல 
சBகரhகளாக மாKQ*றன. ¶a0UகNப சமா)B3 :*பாக ேதா*KI வழBகமான அGபவI, 
Uைழபவ0 பரமா(eமாைவ அjTeBெகா>வத2காக ேதா*KQறe. இe பM25M* ேபாe எTத 
சமய()_I ேதா*றலாI. “பரமா(eமாைவ ெதாZ[ உண4I” அGபவ(ைத ெபKவத23, அவ0 
தனB3> இ4B3I அைன(e காTத ம2KI க)oயBக சB)க@N ஒ4 :tைமயான சமaைலைய 
ெபறேவm[I. ஆ*மாU* உடN 72K8பாைதMN U[UBக8பZடதா_I, அத* yற3 அவ0  தனe 
உட^* \e ஒ4 eைண ெம$zஞான கZ[8பாZைட ெபKவதா_I, ஒ4 Uைழபவ0 பரமா(eமாைவ 
அjTத yற3 அவரe வாdBைக மா)oMN ஒ4 3j8yZட மா2றI ெப4Iபா_I ேதா*KQறe. 
அதாவe காTத சB)M* yL8yN இ4Te U[UBக8ப[Qறe. இTத உடN Uைரவாக 
பB3வமைடTe>ளe. அத* yற3, அவரe ச234 பoTeைர(தவாK ஆdTத 5TதைனMN பM25 
ேம2ெகாm[, இK)MN 34U* உதUயாN பNேவK க0மUைன yL8XBகqB3 &0l கm[ 
அNலe அைத �daைல காTத Uைச8ப3)MN தBக ைவ(eBெகாmடாN, ஆ(ம ஞானI அNலe 
a0UகNப சமா)ைய :tைமயாக அைடQறா0. அத* yற3 அLcைள ம2KI �IX 7ர8yக> 
ஐBQயமாவதாN ெபா*iற உடN அNலe <வ0ணச�ரI உ4வாQ, சஹ<ரார(ைத ஒ4 ெதாட0 
7ழ25MN aைலBக ெச$Qறe. இTத ெதாட0 7ழ25 உ4வாB3I சB)யாN, ேயாக வN_ந0 
\m[I a0UகNப சமா)MG> இtBக8ப[Qறா0. அவ0 ஒnெவா4 :ைற a0UகNப சமா)MN 



ெசN_I ேபாeI, அவ0 இTத சBகர()* 7ழ25ைய 5jதளl வ_8ப[(), அைத 5jதளl 
UoவாBகI ெச$Qறா0, ம2KI இe நைடெபKI ேபாe, ெபா*iற உடN உ4வாக ெதாடh3Qறe. 
¶ேயாக வN_ந0 பரமா(eமாைவ ெதாZ[ண0Te பரமா(eமாைவ அjTதவராQ, a0UகNப 
சமா)ைய அைடTe, ஆ(ம ஞானI ெப2றeI, அவ4B3 ேயாக சB)க> QைடBQ*றன. அவ0 
ஆ5oய0 சcக(ைத ேச0Tதவரா அNலe ஆ5ரமhக@* சcக(ைத ேச0Tதவரா எ*பைத 
ெபாK(e, இTத ேயாக சB)க> ெப4Iபா_I ைகUட8ப[Q*றன. ஒ4 சB) ேதைவBேக2ப 
உ4வாBக8ப[Qறe. ஒ4 ேயாQயாN சஹ<ரார சBகர()N இ4B3I இதdக@* எm;BைகM* 
அளU23 சB)கைள பய*ப[(த :LuI. அ)N 1,008 இதdக> உ>ளன. ஒ@ உட_B3> த*ைன 
{ZLBெகாm[ உடN :tவ)_I ெசN_I, 5jய ெதா$lB கMைற ேபா*ற இTத மேனாஉண0l 
நரIX ஓZடhக> நாLக> cலமாக உ4வாBக8ப[Q*றன. நாLக> சBகரhகqடGI ஈடா, 
yhகளா ம2KI 7�Iனா எ*Qற உட^* :BQய ஒZடhகqடGI இைணTe ெசயNப[Q*றன. 
¶பர5வ(ைத உண0வதாN உhகqB3 =க8ெபoய சB) QைடBQறe, ம2KI அe தனe 
U48ப()23 ஏ2ப ெசயNப[வதாN, அைத =கlI 3ைறவாக பய*ப[(eவe அNலe 
பய*ப[(தாமN இ48பe 5ற8பானதாக இ4B3I. உhக@டI சB)க> இ4TதாN, UoவாBகI 
ெப2ற �()கைள உண0lட* பய*ப[(eவe 5ற8பானதாக இ4B3I. உhக@டI இ48பைத 
{hக> உhகqB3 a�y(eBெகா>ளலாI, ஆனாN இTத �()க> ெத$வ சB)கqட* 
ெதாட0yN இ48பதாN, {hக> அவ2ைற a�yBகேவmLய அவ5யI இNலாமN, அைவ 
:tைமயாக aயாய()2காக ெசயNப[I. அதனாN தா* யா4I ஒ4 o�ைய எ)0Bக 
U4IXவ)Nைல. அைத8ேபாலேவ, ஒ4 நNல அரசGI தனe சB)ைய பய*ப[(eவe இNைல. 
அவ0 த*ைன ஆ2றN=Bகவராக காmy(eBெகா>ளாமN, தனe நாZLN இ4B3I வளI 
அைன(ைதuI ெசg8பைடய ெச$Qறா0. அவoடI இ4B3I =க8ெபoய சB)க> கm�B3 
ெதoயாமN ெவ@8ப[Q*றன. ¶)யானI ெச$uI ேபாe, உhகளe 3mட^i சB) வ_வைடuI 
ேபாe, அைம)யாக உZகா0Te இ4hக> ம2KI {hக> Ug8Xட* இ48பத* \e கவனமாக 
இ48பைத aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>, ம2KI இTத ஒ4 ேபo*ப aைலைய, )யான()* 
ெமாgயான ஷI ெமாgMN ைக8 எ*K அைழBக8ப[Qறe. {hக> அ)க ேந0மைறயாக 
இ48�0க> ம2KI உhகைள சB)M* ஒ4 =க8ெபoய பTதாக உண0b0க>. சB) 3ைறuI 
ேபாe, அைத உhகளe ெவ@8Xற உட^N இ4B3I ஒnெவா4 உMர�U_I 
உ>@t(eBெகா>ள :ய*K, {hக> )யான(ைத ைகUZட இட()N இ4Te ெதாடர 
:ய_hக>. இnவாK ெச$வதாN, {hக> ஒ4 வ_வான ம2KI ஒthகான நரIX அைம8X ம2KI 
அLமனைத உ4வாB3b0க>. இe உhகைள இயNபாகேவ அ[(த உZXற ேமZ[aலI, அத23 
அ[(த ம2KI அத23 ேமZ[ aல()23 அைழ(e ெசNQறe. ¶{hக> ஆ*\க()N ெப2றைத 
aைன(e மனaைறl அைடய எ8ேபாeI அGம)Bக ேவmடாI. ெதாட0Te :ய25 
ெச$eBெகாm[ இ4hக>. :tைமயாக பர5வ(ைத உண0Tத o�க>, <வா=க> ம2KI 
ேயாQகqI ெதாட0Te தhகqB3> :ய25 ெச$e வ4Qறா0க>. ஏென*றாN UளBக:Lயாத 
பர5வ அGபவ()* காலம2ற, உ4வம2ற, பரெவ@ய2ற த*ைமM* அ[(த அGபவ(ைத 
ெபKவத23 பல வ4டhக> ஆ3I எ*பதாN அவ0க> ைகU[வe இNைல. அதனாN )யான(ைத 



ெதாடh3I ேபாeI :LB3I ேபாeI ெதாட0Te :ய25 ெச$uhக>. y*வாhகாமN 
நIyBைகuட* :*ேனKhக>. § 
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ஒnெவா4 பரIபைரM_I சமய ஈ[பா[>ள இTelB3 :*பாக இரm[ பாரIபoய பாைதக> 
இ4BQ*றன. அ)N :தலாவe eறவற வாdBைக. ம2KI மiதேநய()23 வgகாZL, அ[(த 
தைல:ைறைய உ4வாB3I இNலற வாdBைக இரmடாவe ஆ3I. சாதைன ெச$ய UைழuI 
)4மணமாகாத நப0க> உலQN உைடைமM*ைம, ஈ[பாL*ைம ம2KI yரIம.சoய()* 
ேகாZபா[கைள கைடyL8பத* cல:I, அேதசமய()N  )4மணமான ஆmகqI ெபmகqI 
=கlI 5Bகலான ம2KI ெலள�க 3[Iப த0ம(ைத aைலaK(eவத* cலI =கlI எ@தாக 
UoவாBகI ெபKவா0க> எ*K அjT)4Tத பழhகால(e o�க>, இ4வ4B3I ந*3 
வைரயKBக8பZட ேகாZபா[கைள உ4வாBQu>ளன0. இTத இ4 பாைதகqB3I ேகாZபா[க> 
அNலe வg:ைறக> மாKபZ[ இ4Tதா_I, ஆ*\க UoவாBகI ெபKவத2காக ஒ4 வாdBைகைய 
அ08ப;(e, நமB3> ெசயNப[I சB)க> ப2jய XoTeண0U* cலI ஆ*மாU* வள0.5ைய 
eo(த8ப[(), அTத XoTeண0ைவ ெதாட0Te Uேவக(eட* பய*ப[(eவேத ஒேர 
3jBேகாளாக Uளh3Qறe. ¶சTaயாசI ெதாட0பான நமe Xiத U):ைறக@N, vTe 
eறUக@* இரm[ வாd:ைறக> y*வ4மாK UளBக8பZ[>ளன. “அவ0க@N 5ல0 
சாeBகளாக, ெதாைல�ர()N இ4B3I 3ைகக> ம2KI ஒeB38Xறமான கா[க@N வாtI 
eறUக> அNலe b[வாசN இNலாத ஆmLகளாக 72jBெகாm[, ைசவ சமய()* Xm;ய 
தளhகqB3 யா()oக0களாக பயணI ேம2ெகா>வா0க>. ம2றவ0க> தhக> சேகாதர0கqட* 
ஒ*K ேச0Te, ெப4Iபா_I தhகளe ச234U* ஆ5ரமhக>, ஆ&னI அNலe மட()N 
மடவா5களாக வ58பா0க>, ஆனாN அவ0க> எ8ேபாeI 34U* பாeகா8yN, ஒ4 ெபாeவான 
ேநாBக(ைத |0() ெச$ய இைணTe ேசைவ ெச$eBெகாm[ இ48பா0க>. இTத ~ட0க>, 
சTaயாச சcக()23> &Zைச Qைட(தeI, காU உைடகைள அ;TeBெகா>வத* cலI, 
எm;BைகMN 3ைறயாமN த2ேபாe c*K =N^யனாக இ4Te, ெவ@8Xறமாக ெதாட0yN 
இNலாUZடா_I, 5வசIபTதI எ*Qற 5வெப4மாi* \e இ4B3I பர<பர அ08ப;8y* 
cலI உZXறமாக ெதாட0yN இ4Te உலெகh3I பரU இ4B3I, vTe eறUக@* 
சcக(eட* இைணQறா0க>.” ¶இதனாN அ)க கZ[8பா[க> aைறTத பாரIபoயhக@N, ஒ4 
ேத0.5 ெப2ற ச234 மZ[ேம, உலக(ைத :tைமயாகlI :LவாகlI eறTe, தhகளe 
எ)0கால()23 ம2ற வா$8XBக> அைன()23I தைட U)(e இ48பதாN, அவ0க@டI இ4Te 
&Zைச ெப2றவ0கைள மZ[ேம eறவற பாைதMN ேச0(eBெகா>வைத நாI காணலாI. ஆனாN 
பாரIபoய(ைத ெபாK(e, 72j()ouI சாe, அNலe b[ வாசN இNலாத y.ைசBகார*, ம2KI 
எ)0கால()N சTaயாசI ெபKவத23 Uரதhக> இ4B3I சாதகாைவuI ெபாeவாக eறவற பாைத 
உ>ளடBQu>ளe. ¶மiதi* நரIX அைம8yN c*K :BQய ஓZடhக> இ48பதாக நாI 
பL(e இ4TேதாI. வ_வாக-அjlண0l சா0Te இ4B3I ஓZடI ஒ4 ஆ;* இயNXட*, மனI 
சா0Tததாக இ4BQறe ம2KI இe மேனாஉண0l �)யாக {ல aறமாக ெத*ப[Qறe. இைத 
சI<Q4த()N yhகளா எ*K அைழ8பா0க>. மTதமாக �ல aைலMN இ4B3I ஓZடI ஒ4 
ெபm;* இயNXட*, ெலள�க பmXட* இ4BQறe. இளz5வ8X அNலe 5வ8X aற()N 
இ4B3I இTத ஓZடI ஈடா எ*K அைழBக8ப[Qறe. c*றாவe ஓZடI ஆ*\க பmXட* 
இ4BQறe ம2KI அe :e3(தm[ வgயாக தைலB3> ெசNQறe. 7�Iனா எ*K 



அைழBக8ப[I இTத ஓZடI, மzச>-ெவ>ைள aற()N இ4BQறe, ம2KI இe உட^N 
:e3(தm[ வgயாக ம2KI 6,000 ைமN {ள()23 இ4B3I நரIX ஓZடhகqB3> பா$Te 
ெசN_I Xiதமான ஆ*\க சB)க@* பாைதயாக Uளh3Qறe. 3ணI ம2KI த0ம(ைத 
ெபாK(e, ஒnெவா4 நபo* சB)uI த*ைன ெப4Iபா_I உடN அNலe அjlண0l சா0Te, 
மTதமாக அNலe &Uரமாக அNலe ஆ*\கI சா0Tததாக த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>Qறe. 
ஆனாN ஒ4 சTaயா5MN இரm[ சB)கqI =கlI eN^யமாக சமaைலMN இ48பதாN, எTத 
சB)uI ஆ)BகI ெச_(eவe இNைல, அதனாN அவ0 ெப4Iபா_I 7�IனாUN :tைமயாக 
வாdQறா0. மட()N இ48பவ0, அவ0 ஒ4 ஆm eறUயாக இ4BகZ[I அNலe ெபm eறUயாக 
இ4BகZ[I, அவ0 ஆணாகேவா ெபmணாகேவா இ48ப)Nைல, ஆனாN அைன(e ெவ@8பாZ[ 
வgக@_I ேத0.5 ெப2ற ஒ4 உM0சB)யாக இ4BQறா0. ¶5லசமயhக@N eறUM* சாதனா 
க[ைமயாக இ4Te, பNேவK அ[B3களாக இ4B3I கglகைள தனe தவ()* cலI எoBQறா0. 
அவ0 காU உைடய;Te, பழhகால(e வg:ைறக> ம2KI சா<)ரhகைள பLBQறா0. அவ0 
Xiதமான மT)ரhகைள உ.சoBQறா0. அவ0 :Lவான பரIெபா4ைள ப2j  ெதாட0Te 
5T)BQறா0. அவ0 aகdகால()N மZ[ேம கவனI ெச_(eQறா0. அவ0 எ8ேபாeI 
அ�BகB�Lயவராக, aகdகால()N பரTத மன8பா*ைமuட* இ4BQறா0. அவ0 எைதuI 
U4IXவேதா அNலe ெவK8பேதா இNைல, ஆனாN ெத@வான க4(eBகqட* இ4BQறா0. § 
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சTaயா5 தனe த*:ைன8X உைறMN இ4Te ெவ@வTe, ஒ4 7தT)ர ஆ*மாவாக இ4BQறா0. 
அவைர எelI கZL ைவ8பe இNைல. அவoடI யா4I ேவm[ேகா> U[Bக :Lயாe. அவைர 
எTத aகdlI ஈ[ப[(eவe இNைல. ஒ4 3j8yZட ப3) இNலாமN, கZ[8ப[(eI உறlக> 
இNலாமN, அவ0 :tைமயான 7தT)ர(eட* இ4BQறா0. அவoடI yர.சைனக> இ4TதாN, 
அவ2ைற தனe உ>ள()N அைம)யாக ைவ(eBெகாm[ அத23 &0l காmQறா0. அவ0 
உmைமயான, அ*பான, பயG>ள வா0(ைதகைள அNலe ேதைவ8பZடாN மZ[ேம ேப7Qறா0. 
அவ0 எ8ேபாeI வாதா[வe, Uவா)8பe, Xகா0 �Kவe இNைல. அவரe ேப.7I வாdBைகuI 
எ8ேபாeI உK)ய@8பதாக இ4BQறe, எ8ேபாeI மK8X ெதoU8பதாக இ48ப)Nைல. ச0.ைச 
ம2KI க4(e ேவKபாZைட தU0(e, உட*பா[ இ4B3I Uஷயhக@N கவனI ெச_(eQறா0. 
அவ4B3 யா4I எ)ouI இNைல, நmபGI இNைல. எNேலா4I அவ4B3 ஆ5ய0களாக 
இ4BQறா0க>. 5ல0 எைத ெச$யேவm[I எ*K பாடI XகZ[BQறா0க>; ம2றவ0க> எைத 
ெச$யB�டாe எ*K பாடI XகZ[Qறா0க>. கடl>, ெத$வhக>, 34 ம2KI தனe ெசாTத 
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:e3(தmL* சB)ைய தUர ேவK எைதuI சா0Te இ48ப)Nைல. அவ0 கI�ரமாகlI, ஆனாN 
கm;யமாகlI நடTeBெகா>Qறா0. அவ0 தi(e இ4Tதா_I, aகdகால()N aைல(e 
இ4BQறா0. அவ0 ஞாேனாதயI ெப2K இ4Tதா_I, சாதாரணமாக இ4BQறா0. அவ0 ஒ4ைமவாத 
கடl> நIyBைக, அNலe இ4ைம அNலாத பரIெபா4@* அL8பைட த(eவ(ைத  க2yBQறா0. 
அவ0 ேவத சா<)ரhக> ம2KI பழhகால(e சா<)ரhகைள ப2j Uேவக(eட* ேப7Qறா0 
ம2KI அவ2ைற தனe வாdUN வாdTe yற4B3 எ[(eBகாZடாகlI இ4BQறா0. இ4Tதா_I 
அவ0 ெத@வாக கmணGB3 Xல8படாமN, ெத>ளT ெத@வாக Ug8Xட* aைல(e இ4BQறா0. 
¶அவ0 ஞாேனாதய பாைதMN இ48பவ0, ம2KI அவ0 இTத aைலB3 ஒ4 3j8yZட eைண 
ெம$zஞான aைலuட* வT)4BQறா0 ம2KI அhேக aைல(e இ4Bக U4IXQறா0. அதனாN 
அவ0 தானாகேவ உல3ட* இ4B3I உடN ம2KI உண0.5 �)யான பNேவK ெதாட0Xகைள 
U[U(eBெகா>Qறா0 ம2KI ஒ4 ஆdTத 5Tதைன aைறTத, eறU வாdBைகMN <)ரமாக 
aைல(e இ4BQறா0. ெவ@8Xற கவைலக> ம2KI உலQ* ெவ@8பைடயான ெபாK8XBக> 
ஆ)BகI ெச_(eI 3[Iப வாdBைகைய காZL_I, ஆ*மாU* UoவாBக(ைத அ)க &Uரமாக 
eo(த8ப[(தB�Lய இடமாக Uளh3I, 7யBகZ[8பாZL* ஒ4 ப7ைமB 3LN rழ^N 
வாdவேத, ஒ4 சTaயா5யாக வாtI த(eவ()23 ஆதரவாக இ4B3I அL8பைட 5Tதைன ஆ3I. 
¶b[ இNலாமN நmப0க>, 3[IபI, தi8பZட லZ5யI எ*Qற சகலUதமான ஈ[பா[க@N 
இ4Te U[பZ[ பாeகா8X, அ*X ம2KI ேதாழைமM* ெவ@8Xற ெவ@8பா[க@* \e ப2Kட* 
இNலாமN, தனe தi8பZட உM0சB)MN பாeகா8ைப காmபவ0 சTaயா5 ஆவா0. அவ0 
தiைமMN இ4Tதா_I, எ8ேபாeI eைணM*j இ48ப)Nைல. அவ0 ெப4Iபா_I ஓoட()N 
c*K இரlB3 ேமN தhகாமN, தனB3 Xற8ப[I ேநரI ெந4hQUZடைத ேபால வாdQறா0. அவ0 
ஒ4 யா()oயாக, 72j()ouI சாeவாக இ4BகலாI. அவ0 தi(e இ4B3I ஒ4 மடாலய()N 
அNலe ஆ5ரம()N, )யானI aைறTத வாdBைகைய வாtI ஒ4 eறUயாக இ4BகலாI. 
சTaயாச()23 த*ைன தயா0 ெச$eBெகா>qI ெபா4Z[, Uைழபவ0 தனe 3[IபI, :*னா> 
நmப0க> ம2KI பைழய ெதாட0Xக@N இ4Te UலQ, eைண ெம$zஞான வாdBைகM* ஒ4 
X)ய மா)oMN அLெய[(e ைவBQறா0. தா* ஒ4 :tைமயான :e3(தm[ சB)யாக, 
:tைமயான ஞான ஒ@யாக இ4Bக :யNQறா0. அவ0 :ய25 ெச$வைத நாI கா�I ேபாe, தனe 
உ>ள()N 5ல ெகாTத@8X அNலe சவாைல எ)0ெகா>Qறா0 எ*றாN அவ0 அ)க ெவ2jைய 
ெபறUNைல எ*றா_I, அவ0 :ய25 ெச$Qறா0 எ*பe நமB3 ெதoQறe, ம2KI அeேவ நமB3 
�m[தலாக இ4BQறe. அவ4ைடய வாd:ைறேய, இTத வாdBைகMN அவரe 3jBேகாளாக 
Uளh3Qறe. ேயாக8பாைதMN :t ஈ[8பாZ[ட* வாdவத23 த*ைன அ08ப;(eB 
ெகாm[>ளா0, ம2KI இத* cலI 3[Iப<த0க@* ஆ*\க அ)0ைவ பராமoBQறா0. இTத 
|=MN ேவதI சா0Tத மதhகைள eறU தா* aைல()4Bக ெச$Qறா0. அவ0 த(eவ(ைத 
ஆ2றN=BகதாகlI ெத@வாகlI ைவ()4Te, அைத 3[Iப<த0கqB3 உ2சாக(eட* 
ெவ@8ப[(eQறா0. § 
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ஒnெவா4 இைளஞGI, இNலற வாdBைக ம2KI eறவற வாdBைக எ*Qற இ4 பாைதகqB3 
இைடேய ேத0l ெச$ய ேவm[I. vTe சமய )4மண()N இTத U48ப(ேத0l )4மண 
aகd.5B3 :*பாகேவா அNலe aகd.5M* ேபாேதா நைடெபKI. அTத U48ப(ேத0l 
அவ4ைடயதாக மZ[ேம இ4Bக ேவm[I. ெப2ேறா0க>, 3[Iப()N இ4B3I ெபoயவ0க> 
ம2KI சமய( தைலவ0க> வgகாZLனா_I, இTத ெஜ*ம()N yறU க0மUைனகைள அவரe 
ஆ*மா எnவாK எ)0ெகா>ள ேவm[I எ*பைத அவ0 தா* :Ll ெச$யேவm[I. வா^ப 
வாdBைகMN :*ேனj ெபாK8XBகைள ஏ2KBெகா>ள, இ4 பாைதக@_I =கlI அ)கமான 
ைதoயI ேதைவ8ப[I. ¶ஒ4 இைளஞ* நமe பாரIபoய()N இTத :Lைவ எ[8பத23, அe எTத 
பாைதயாக இ4Tதா_I, ஒ4 நNல எ)0கால()23 தனe 3ண(ைத ேமIப[() ஆ*\க ம2KI 
சமயI சா0Tத பM25ைய ெபKவத23, ஒ4 vTe மட()N ஆK மாதhக> அNலe அ)கமான 
கால()23 சமய8ப;MN ஈ[ப[வe பயG>ளதாக இ4B3I எ*பைத நாI அjேவாI. ஒ4 
eறUயாக வாdவத* cலமாக, eறவற பாைதைய உmைமMN XoTeBெகாm[, அTத பாைதB3I 
ஒ4 3[Iப(ைத பராமo(e சcக()23 ேசைவ ெச$uI இNலற வாdBைகM* பாரIபoய 
த0ம()23I இைடேய, UஷயI அjTe ேத0Tெத[Bக த3) ெப2றவராக இ48பா0. வாdBைகM* 
வழBகமான கவைலகைள தU0(e, உலக()N இ4Te UலQ 3KQய காலI வாdவத23, ப>@ 
ேம2பL8X :L(தlட* அNலe ஒ4 இைடBகால U[8X =கlI 5றTத த4ணமாக இ4B3I. 
மடாலய()N 5je காலI தhQய yற3, 3[IபI ம2KI ெபoயவ0கqட* கலTe ஆேலா5(e, 
இரm[ பாைதக@N அவ0 எைத ேத0Tெத[Bக ேவm[I எ*பைத ப2j ஒ4 உK)யான நNல 
:Lைவ எ[Bக ேவm[I. ஒ4 :Lைவ எ[(e 3ல34UடI இ4Te நN ஆ5கைள ெப2றeI, 
அவரe சமய சcக()* :*பாக, எNேலா4B3I தனe :Lைவ ெதoUB3I வmணI, இ]ட 
மா0Bக சI<காரI எ*Qற ஒ4 பாைத ேத0Tெத[B3I Uழா நைடெபற ேவm[I. ¶பாைதைய 
ேத0Tெத[B3I ெசயN:ைற ஒ4 )ைசைய வ^uK(), ஒ4 ேநாBக(ைத ெவ@8ப[(eI 
ெதாடBகமாக Uளh3Qறe. )4மண()*  இK)MN நடB3I ச8த பL எ*Qற ஏt பLக@* 
சடh3 :LTத yறேக )4மணI ஒ4 வாdநா> அ08ப;8பாக மாKQறe. இத23 :*X பல 
மாதhக> அNலe பல வ4டhகqB3 வர* ேத[I படலI நடBQறe, இTத ெசயN:ைறMN 
இரm[ 3[Iபhக>, அTத சcக()N இ4B3I ெபoயவ0க>, மத(தைலவ0க> ம2KI ேஜா)ட 
ெபா4(தhகைள க;8ப)N ேத0.5 ெப2ற ேஜா)ட0க@* Uேவகமான :ய25 ேதைவ8ப[I. 
எhகளe நாத பரIபைர ம2KI ம2ற பரIபைரMN இ4B3I eறவற வாdBைக, ெலள�க 
வாdBைகைய eறB3I மT)ரhகைள உ.சo(த yறேக அe ஒ4 வாdநா> அ08ப;8பாக 
மாKQறe. இத23 :*X ப(e அNலe அைத Uட அ)கமான வ4டhகqB3 பM25 தர8ப[Qறe 



ம2KI அ8ேபாe eறவற(ைத ேம2ெகா>ள U4IXபவ0 இரm[ வ4டhகqB3 ஒ4 :ைற எ*K 
அnவ8ேபாe மT)ரhகைள உ.சo(e தனe உK)ெமாgகைள Xe8y(eBெகா>Qறா0. இTத 
{mடகால பM25M* ேபாe, சாதகா எTத ஒ4 த4ண()_I தனe உK)ெமாgகைள 
Xe8yBகாமN இNலற வாdBைகB3 )4IபலாI ம2KI அவரe 3[Iப()N அ*Xட* 
வரேவ2க8ப[Qறா0. 5ல பரIபைரக@N, :ைறயான உK)ெமாgக> எelI இ48ப)Nைல, 
ஆனாN அத23 ப)லாக பாரIபoய()N அh�கoBக8பZட நட(ைத U)க>, நNெலாtBகhக> 
ம2KI அGசoBக ேவmLய ெநj:ைறக> இ4BQ*றன. ஏென*றாN eறவற வாdBைகைய 
ேத0Tெத[8பe ஒ4 aKவன()N பதUைய ஏ2பத23 சமமா3I. அe ஒ4 வாd:ைறB3, 
உM0சB)M* ஒ4 அ�3:ைறB3 ஆதரl ெதoU8பe ஆ3I. ¶உலகI ஒ4 தU0Bக:Lயாத 
ேமாகமாக இNலாத அளU23, ஆ*மா :)0.5யைடuI ேபாe, யா4I eறவற(ைத ேத0Tெத[8பe 
இNைல எ*KI ஆனாN eறவறI அவைர ேத0Tெத[Qறe எ*KI ெசாNலலாI. ஒ4வ0 தhகqட* 
இைணவா0 எ*Qற சcக()* 5Tதைனக> யதா0(தமாக இ4Tதா_I,  eறவற வாdBைகைய 
ேத0Tெத[B3I ஒ4வ0 ஒ4 சcக()N ஒ4 இடI அNலe பதUைய ேத0Tெத[BகாமN, தனe 
ச234U* வgகாZட^N தைடMNலாமN, ஒ4 7தT)ர ஆ*மாவாக, அe 34U* yரதான 
ஆ5ரமமாக இ4BகZ[I, அNலe ெதாைல�ர()N இ4B3I ஒ4 ைமயமாக இ4BகZ[I, 
இ*ெனா4 34U* ஒ4 மடாலயமாக இ4BகZ[I அNலe ஒ4 த*i.ைசயான சாதனாவாக 
இ4BகZ[I, அவ0 எTத இட()23 அG8ப8பZடா_I ேசைவ ெச$வத23 தயாராக இ48பe 
:BQயமாQறe. பாைதைய UளB3வேத ெத@வான பாைத ஆ3I. அத* yற3 நIyBைகuட* 
:*ேனறேவm[I. § 
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எNேலா4I தhக> வாdUN :tைமயான ெத@lட* :*ேனKவ)Nைல.  அதனாN, 7யநலI 
இNலாமN 7ய U48பhகqB3 :*Goைம தராமN,  தhகளe bZ[ rழ^N ஒ*K ேச0Te, a), 
உணl ம2KI கடl> வgபாZைட பQ4I )4மணமாகாத நப0கைள இNலற சcகhக> 
ஏ2KBெகா>Q*றன. vTe கலா.சார()N, அவ0 ஆணாகlI இ4BகலாI அNலe ெபmணாகlI 
இ4BகலாI, ெவ>ைள உைட அ;Te ஒ4 ஆ5ரம()N ேசராமN, ஒ4 சாeவாக 72j )oயாமN 
அNலe எTத ஒ4 eறவற அைம8ைபuI சாராமN இ48பe, )4மணமாகாதவ0க@* பாைதயாக 
இ4BQறe. இe :ைறயாக பாைதயாக இNலாUZடா_I, ஒ4 ஆ*\க வாd:ைறயாக 
Uளh3Qறe ம2KI இைத ெவ2jகரமாக |0() ெச$தாN, இ4 பாரIபoய பாைதகைள y*ப2ற 
:Lயாதவ0கqB3 ஒ4 மா2K வgயாக Uளh3Qறe. தhகைள ேபா*ற ஒ*K அNலe அத23 
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ேம2பZட நப0கqட* இணBக(eட* வாdவ)N ெவ2jBகmட )4மணமாகாத நப0கைள, ஒ4 
34U* eைணuட*, அவ0களe 7ய கZ[8பா[கைள காZL_I அ)க க[ைமயான 
கZ[8பா[கைள ெகாmட  அ)கார()* �d, ஆ5ரமhக@N ேச0வத23 த3)யானவ0களாக 
க4தலாI. ¶இைத yரIம.சாo அNலe yரIமசாoiM*, ஆ*\க நாZடI ெகாmட  
)4மணமாகாத ஆm அNலe ெபm;* பாைதயாக அைழBகலாI. ப;lட* இ4B3I இTத 
ஆmகqI ெபmகqI, ெப4Iபா_I சாதாரண உK)ெமாgகைள கைட8yLBQறா0க>, ம2KI 
இவ0க> பாரIபoய=Bக eறவற பாைதைய y*ப2றாமN, )4மணI ெச$e ெகா>qI ேநாBக:I 
இNலாமN மணமாகாதவராக இ4Te கடl>, ெத$வhக>, 34 ம2KI மiதேநய()23 ேசைவ 
ெச$ய தhகைள அ08ப;(eB ெகா>Qறா0க>. இவ0க@N 5ல0 y2கால()N :Ll 
ெச$eெகா>ளலாI எ*K இ4 பாைதகqB3I இைடேய :Ll எ[Bகாதவ0கqI இ4BQறா0க>. 
இ)N தனe வாdBைக(eைணைய இழTதவ0கqI, Uவாகர(ைத ெப2றவ0கqI, வாdBைகeைண 
இ48பதாகேவ க4த8ப[வதாN அவ0கqI, தhகளe பqவான க0மUைனக@* காரணமாக, 
ஏதாவe ஒ4 தைட ஏ2பZ[ ஒ4 சcக()N �ைழவத23 அGம) மKBக8ப[I ம2றவ0கqI 
வழBகமாக ேச0Bக8ப[வe இNைல. yரIம.சாo ம2KI yரIம.சாoiM* இTத வாdBைக, 
உK)யாகlI ேந0ைமயாகlI y*ப2KI ேபாe மQd.5 அ@8பதாக இ4Te, த0ம(ைத 
பராமo8பத23I ஆ*\க இலB3கைள |0() ெச$வத23I பயG>ள வாdBைகயாக இ4BQறe. 
~ட0க> த*ைன தiைம8ப[()B ெகா>ளாமN, அ08ப;8X ம2KI �Z[றl :ய25uட* 
ெதாட0Te இNலற சcகI ம2KI eறவற சcக()23 ேசைவ ெச$e, எNேலா4டGI இணBகI, 
அ*X ம2KI நIyBைகuட* பழQ, 5வெப4மாi* ேசைவயான உmைமயான 5வ(ெதாmL* 
உண0lட*, எ8ேபாeI ம2றவ0க@டI இ4Te த*ைன UலBQBெகா>ளாமN, தானாக :*வTe 
7யநல=*j :tமனeட* 5ற8பாக ேசைவ ெச$தாN மZ[ேம இe சா()யமா3I. அவ0களe 
ேசா0வைடயாத சB)க@* ேந0மைறயான ஒ(eைழ8X c*K உலகhக@_I :tைமயாக 
உணர8ப[Qறe. ¶இ*ெனா4 3tlI இ4BQறe, அத23 எTத பாைதuI இNைல, அவ0க> 
)4மணI ெச$e ெகா>வ)Nைல ம2KI ஒtBகI aைறTத பாைதைய ெதாடராமN, 7ய 
U48ப()23 :BQய(eவI அ@(e, ம2றவ0கqட* ேச0Te வாழ ம2KI ெதாட0Xக> cலI 
தhகளe க0மUைனகqB3 UைரUN &0l காண U4IபாததாN, அவ0களe பல க0மUைனக> 
இ*ெனா4 ெஜ*ம()23 ஒ() ைவBக8ப[Q*றன. இTத ஆ*மாBக> தா* ஆ*\க 
:*ேன2ற(ைத ெபKவதாக aைனBQறா0க>, ஆனாN அவ0க> உmைமMN எTதUத 
அ08ப;8XI இNலாத 7யநல வாdBைக ம2KI ஆ$l ெச$ய8படாத த*:ைன8X aைலக@* 
காரணமாக ஆேராBQயம2ற X)ய க0மUைனகைள உ4வாB3Qறா0க>. இTத ெஜ*ம()N அNலe 
அ[(த ெஜ*ம()N க0மUைனகைள ெவ@ேய ெகாm[ வTe UைரUN &0l காmபத23, 
3[Iப<த0க> அNலe eறUகqட* ெதாட0X ெகா>ளேவm[I எ*KI ம2றவ0க> வழh3வைத 
தU08பதாN :*ேன2ற()23 எTத �m[த_I QைடBகாe எ*பைத உணர அNலe 
XoTeBெகா>ள தவKQறா0க>. ¶இ(தைகய தiைமயான ஆmகqI ெபmகqI தhகைள 
சாeBகளாக, ஆmLகளாக, ேயாQகளாக அNலe rZ7ம ஞாiகளாக ஏமா2jBெகா>ளலாI, 
ஆனாN உmைமMN அவ0க> தhகளe ெசாTத பழBகhகைள உ4வாBQ இ4BQறா0க> ம2KI 



அைவ ஒ4 சாeU* பாைதMN இ4B3I ஆ.சாரI ம2KI பாரIபoய(ைத ெகாm[ இ48பe 
இNைல. தானாக ேத0Tெத[(த, தானாக உ4வாBQய பாைதைய y*ப2KவதாN, அவ0க> யா4B3I 
ப)ல@Bக ேவmLய)Nைல எ*பதாN, X()சா^(தனமாக தZL கgB3I ேநா$B3jகைள 
எ)0ெகா>Qறா0க>. ¶அவ0கைள eறUகqI 3[Iப<த0கqI 3ழTைதகளாக க4eQறா0க>. 
இ4 3tBகqI இTத yLவதமான, கZ[Bகடhகாத Uைழபவ0கைள, ம2றவ0கqட* ெதாட0X 
ெகா>qI ஒ4 7யநலம2ற வாdBைகB3> ெகாm[ வTe, அவ0களe த*:ைன8X மா)oக> 
ம2KI U48பhகqB3 ப)லாக 7யநலம2ற ேசைவ, 3tவாக ஈ[ப[தN ம2KI எNலாவ2j23I 
ேமலாக yரப(), ப;l, ேகாM^N ம2KI தhகqB3> ெத$வ()* :*பாக :tைமயாக 
சரணைடuI உயoய பmXகqட* மா2j அைம(eBெகா>ள ஊB3U(e, அவ0கைள 
நNவg8பாைதMN ெகாm[வர ெதாட0Te :ய25 ெச$Qறா0க>. இTத ெஜ*ம()N ஆ*\க 
UoவாBகI ெபற ப;ைவ ெவ@Bெகாm[ வ4வத23 அைம), ெமௗன()* சாதனாU* cலI 
ேகாபI, Xறh�KதN, பயI, ெபாறாைம, தனe அjவா2றைல :ைன8Xட* ெவ@8ப[(eதN ம2KI 
அ)கமாக ேப7வைத ெவ2jBெகா>ள ஊB3UBக8ப[Qறா0க>. ஆனாN பல0 அ08ப;8y*j 
இ48பத23 :tைமயான அ08ப;8Xட* இ4BQறா0க>. இe U5()ரமாக ேதா*றலாI, ஆனாN 
வgகாZட8படாத இTத ஆ*மாBக>, வgகாZட_Bகாக தhகqB3 ஒeBக8பZட ேநர(ைத 
:tைமயாக பய*ப[(), அ)கI ேவmL ம*றா[வா0க>. இ4 பாைதM_I ெசNலாதவ0க> 
3[Iப<த0க> ம2KI சTaயா5கqB3 )ன:I ஒ4 பqவாக இ4BQறா0க>. § 
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ஞாேனாதய பாைதMN இ48பவ0க> ஆ*\க UoவாBக(ைதuI அைம)யான வாdBைகையuI 
ெப2K, சcக வாdBைகM* �Z[றl ெசயN:ைறகைள அைம(eBெகா>ள, ம2றவ0கqட* 
ேச0Te வாdTe, U7வாச(eட*, நIyBைகuட*, :ைறய2ற உறl இ*j இ48பe 
:BQயமாQறe. ம2றவ0கqட* ேச0Te வாdTe, அ)_I உhகைள8ேபா*ற 5Tதைன, 
நIyBைக ம2KI அேத ஆ*\க ம2KI சமய கZ[8பா[கqட* இ48பவ0கqட* ேச0Te 
வாdவதா_I ந*னட(ைத, yர.சைனகqB3 உடனLயாக &0l கா�I 7ைமையuI, 
ம2றவ0கqட* ேச0Te வாdவதாN ேசாதைனக> ம2KI மQd.5கரமான த4ணhக@N இயNபாக 
ேதா*KI பQ0தN, ந*ெகாைட வழh3தN, அ*X ெச_(eதைல ேபா*ற இணBக(ைதuI 
அ@BQறe. ¶ம2றவ0கqட* ேச0Te வாdவe 7ைமக> aைறTததாக, கவைலக> aைறTததாக, 
க2பைனB3 அ8பா2பZடதாக இ48பதாN, தனe ெசாTத U48பhக> \e அ)க ஈ[பாZ[ட* 
இ48பவ0க> ஒ4 3[Iப()N, ஒ4 ஆ5ரம()N அNலe ஒ4 ஆ*\க சcக()N உறைவ 
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பQ0வ)N நாZடI இNலாமN இ4BQறா0க>. அவ0களe அLமனI கglக> aைறTe இ48பதாN 
இைணயதள()N, இi8XBக@N, yL(தமான உணlக@* cலI ம2KI ஒ4வ0 மன)N ேகாபI, 
இைடெவ@ைய உ4வாBகB�Lய அNலe உ4வாB3I சகலUதமான ேமாதNகைளuI 
தU08பதாN அவ0களe தiைம அTத கgUN இ4Te 5jதளl aவாரணI அ@BQறe ம2KI 
ஆ*\க பாைதMN இ4B3I அவ0களe வாdBைக ேமN ேநாBQ ெசN_I ேபாe 3க0மாBக> 
ம2KI 7க0மாBகைள பQ4I ஒ4 3tU* அைடயாள()N 5jதளl த*:ைன8ைப 
அக2KQறe.¶அவ0க> ஆ5ரம(ைத பgBக(ெதாடhQ அ)N இ4B3I 34BகqB3 எ)ராக ஒ4 
இைணயதள(ைத உ4வாB3வைத தU0Bக, இ(தைகய Uைழபவ0கைள எNலா 34BகqI அGம) 
மK(e, அவ0கைள ஆ5ரமhகைள UZ[ ெவ@ேய2ற ேவm[I. ஆ5ரம ெசயNபா[க@N ஊ[4U, 
அைத பலbனமாBQ aைல3ைலய ெச$e, அைன(ைதuI தhகளe �daைலB3 ெகாm[வ4வேத 
அவ0களe ஒேர ேநாBகமாக இ4BQறe, ம2KI இைத அவ0க> எ8ேபாeI Ug8Xட* ெச$யாமN, 
அLமன)N இ4Te ெச$Qறா0க>. அவ0க> உ4வாB3I 5Bகலான Uவாதhக@N, யா4I 
:2j_I சoயாகlI இ48ப)Nைல, :2j_I தவறாகlI இ48ப)Nைல, ஆனாN அைவ 
பரIபைரM* 3jBேகா> ப;MN ம2KI ஆ*\க ேவைலMN, த2கா^கமாக ஒ4 ெநாLB3, ஒ4 
ம; ேநர()23 அNலe ஒ4 நாqB3 y*னைடைவ ஏ2ப[(eQறe. &0மானI ெச$தவ0க@* 
மன)N தயBக(ைத ேபா)Bக ேவm[I எ*ற அவ0களe ேநாBகI aைறவைடQறe. அவ0கqB3 
X)ய 7ழ^N அ_8X ஏ2ப[I ேபாe அவ0க> அhQ4Te QளIy இ*ெனா4 3tUN ேசர 
தயராQறா0க>, ம2KI அnவாK QளIXI ேபாe தhக> வgகqB3 மாjயவ0கைள அைழ(e 
ெசNல :ய25 ெச$Qறா0க>. அைன(e ச234Bக>, 34Bக>, <வா=க>, ம2KI vTe சமய 
ம2KI ம2ற சமய( தைலவ0கqI இTத yர.சைனைய உண0Te>ளா0க> ம2KI அவ0களe 
3tைவ சாராதவ0க> 3tlB3> ஊ[4U, பலbனமாBQ அgBக :2ப[வா0க> எ*K 
எ.சoBக8பZ[>ளன0, ஏென*றாN அவ0க> அh�கoBக8பZட :ைறகைள y*ப2றாமN 
அவ2ைற ஒ*K=Nலாததாக மா2j அைம(e, வ_UழBக ெச$ய :2ப[வா0க> ம2KI அவ0க> 5ல 
ெநாLக> தiைமMN இ4TதாN அTத aைலைய அவ0களe உ>ள()ேலேய காண:LuI. ¶ம2ற 
சமயhக> ச2K அ)கமான கZ[8பாZ[ட* இ4Te, தhகளe சமய(ைத y*ப2Kபவ0க> 
:tைமயாக தhகளe சcக yolB3> மாறேவm[I எ*K ேகா4வேதா[, ஒ4 உK)யான 
அ0ப;8ைப ஏ2KBெகா>ளாத நப0கைள தhகளe Xiதமான இட()N, மடாலயhக@N ம2KI 
a0வாக 3tUN ேச0Bக அGம)8பe இNைல. ஆyரகா=ய மத(ைத ேச0Tதவ0கைள தhகqட* 
ேச0(eBெகா>வ)N தா* vTe சமய(ைத சா0Tத அைம8XBகqB3 yர.சைன இ4BQறe, 
இTத மத நIyBைகக> தhகளe தi8பZட yரகடனhக@* cலI vTe சமய(ைத அg8பத23 
தhகைள அ08ப;(eB ெகாm[>ளன. vTeவாக yறTe உmைமயான பB)uட* 
இ48பவ0கqI, :ைறயான த(ெத[8X அNலe மதமா2ற()* cலI  இTத நIyBைகMN 
ேச0Tதவ0கqI, தாhக> ஆதரl அ@B3I ேகாZபா[B3 எ)ராக ெசயNப[வ)Nைல, ஏென*றாN 
aைலயான அ08ப;8ைப வழh3வத23, அவ0க> பல )யாகhகைள ெச$e இ4BQறா0க>, 
தhகளe மத()N இ4Te சனாதன த0ம()23 மாjயதாN, தhகளe பரIபைர ெசா(ைத இழTe 
இ4BQறா0க> அNலe �த0க>, Qj<eவ0க> ம2KI இ<லா=ய0க> ேபா*ற தhக@* 



சcக()N ஒeBQ ைவBக8பZ[ இ4BQறா0க>. :Tைதய சமய yைண8XBக> அைன()N 
இ4TeI yoTe, {mடகாலமாக aைல(e இ4B3I மத()* \e அ08ப;8Xட* இ4Te, 
:tைமயாக அTத மத()23> இைணவைதேய இe 3j8y[Qறe. ேம_I, &h3 UைளUB3I 
rdaைலக> aலUனாN ெபாK(eBெகா>ள �டாe. தhகளe )னசo வாdBைகMN, பல 
34Bக> தhக> ~ட0க@ைடேய  :ரmபா[கqட* வாdTe வ4Qறா0க>. அவ0க> 5K 
வய)ேலேய இறTe U[வா0க> எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. ¶அவ0களe ைமய()23> 
ஊ[4Uய அ)48)யாள0கqB3 yராய.5(தமாக தiைமைய );Bக  ேவm[I எ*பேத 
34Bக> ம2KI <வா=கqB3 எனe அjlைரயாக இ4Te வTe>ளe. அவ0க> தiைமMN 
இ4B3I ேபாe, தாhக> ெச$த தவKகqB3 ேவதைனைய அGபU8பா0க>, ம2KI அவ0க> 
UைரUN QளIXவe உK)யாQU[I, ம2KI தiைமMN இ48பதாN அவ0களe ஆ*மா 
yரகா5(e, 3tைவ உைடBகேவm[I எ*K ம2றவ0களாN :*X aரலாBகI ெச$ய8பZடதாN 
தவK ெச$eBெகாmL4B3I அவ0க@* மன)23 ஒ4 தகவN அG8y, பயhகரமான 
~03ைலB3I பாைதMN இ4Te அவ0கqB3 U[தைல அ@B3I. அத* yற3 ஆ5ரம()N 
உmைமயான eறவற()23 ேம2ெகா>qI பM25MN, உய0Tத பாைதைய ெதாட0பவ0க>, 
அ)48)யாள0க@டI இ4Te U[UBக8ப[Qறா0க>. அத* yற3 அ)48)யாள0க>, அவ0க@* 
சமய நIyBைகM* வரIy23> நNல வாdBைக(eைணைய ேதL, நNல 3[Iப(ைத 
அைம(eBெகா>ள அGம)Bக8ப[வா0க>. ஒnெவா4 3tU_I அnவ8ேபாe 3tlட* 
ெபா4Tதாதவ0க> வ4வா0க>. இTத அ)48)யாள0க> தhகளe அ[(த ெஜ*ம()N அ)கமாக 
பா)8ைப ஏ2ப[(eB3I அளU23 &ய க0மUைனகைள ெச$யாமN இ4Bக, Uேவகமான 34Bக> 
ம2KI <வா=க> அவ0கைள ேதL8yL(e U[வா0க>. ¶பல ~ட0க> தhக> 3[Iப வாdBைகM* 
ம()MN, ெலள�க வாdBைகைய eறBகாமN, வாdBைக \தான அ�3:ைறைய மZ[I: “நா* 
மனதளUN உலைக eறTeUZேட* அதனாN நா* ஒ4 சTaயா5,” எ*K மா2jBெகாm[, 
உண0தைல ெபற U4IXவா0க>. 3[Iப வாdBைகMN உண0தN அனஹாத ம2KI U7(த 
சBகரhக@N இ4BQறe, ம2KI அe அத* ேம^4B3I சBகரhகைள: rZ7ம பயணI, 
எ)0காலI, |0வெஜ*மhக@* மKyற8X ஆ$lக> ம2KI பல Uஷயhகைள :*னjதN எ*K 
பNேவK Uதமான மேனாஉண0l )றைமகqB3> �m[Qறe. இTத உண0தNக> 3[Iபhகைள 
<)ர8ப[(eQ*றன, 3j8பாக c*K தைல:ைறக> ஒேர bZLN வ5B3I ேபாe, அTத ெபoய 
3[Iப()N இ4B3I :)யவ0கைள <)ர8ப[(eQறe. ஆனாN 3[Iப()N இ48பவ0 காலம2ற, 
உ4வம2ற, காரணம2ற பர5வ(ைத அைடய UைழயமாZடா0, ஏென*றாN 3[Iப(eட* இ4B3I 
ப2ைற UலBQBெகா>வத23 இe அL(தளமாக, ெதாடBக இடமாக Uளh3Qறe ம2KI அத* 
yற3 அவ0 இNலறவாdBைகB3 )4IபமாZடா0. ெலள�க வாdBைகைய eற8பe 
சா()ய=NலாமN இ4BகலாI, ஆனாN :tைமயான மா2ற(ைத நாLBெகாm[ இ4TதாN, உலகI 
அவைர eறTe U[I. 3[Iப()* ஆைசக> ம2KI இலB3க> தhகளe இTத X)ய ஆmLuட*  
ெபா4TதாமN இ4B3I. 3[Iப வ4வாைய பராமo8ப)N 5BகN, ெதாட4I 3[Iப ெபாK8Xக>, 
ேவைல ெச$வ)N ஏ2ப[I ெவK8X, மைலMN இ4B3I 3ைகக@N அNலe அைம)யான காZLN 
ஒeh3I ஆைசM* காரண(தாN, அவ0 த*ைன காZL_I தனB3(தாேன அ)க :BQய(eவI 



த4வதாக மைனUB3 ேதா*KI. இTத 5Tதைனக>, ஆைசக> ம2KI உண0lக> 3[Iப 
ெபாK8Xக> அNலe Qoஹ<த த0ம(ைத ைகU[வ)N ெவ@8ப[Q*றன ம2KI அவ8ெபய0 
ம2KI த0ம(ைத |0() ெச$uI வாB3K)கைள கைட8yLBகாைம இத* தmடைனயாக 
Uளh3Q*றன. அதனாN :ைறயான ஏ2பா[, த3)க> ம2KI &Zைசகைள ெபறாமN வ_வான 
எNைலைய கடB3Iேபாe உmடா3I 5BகNகைள ப2j {hக> ெதoTeெகா>ளலாI. 
பர5வ()* ெதாடBக அGபவI ம2KI மா2ற()* y2ப3)B3, சTaயாச &Zைச அGம) 
வழh3Qறe. இTத இலZ5ய(ைத தhகளe உmைமயான இலBகாக தhகqB3 
அைம(eBெகா>qI சcகhக@N காU உைடக> இைதேய 3j8y[Q*றன. § 
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சA9யாUகm/Z  

ஒ, தகவ= 

eறவற வாdBைகM* இயNைப ேம_I ெத@வாக UளB3வத23, எனe ைசவ 5(தாTத ேயாக 
சcக()* சTaயா5கqB3 நா* எt)ய கLத(ைத பQ0Teெகா>ள U4IXQேற*. அe 
“ேஹா^ ஆ0ட0< ஆ8 சTaயாசா" (சTaயாச வாdBைகM* Xiதமான ஆைணக>) ப2jய 
அj:க(ைத, அவ0க> y*ப2KI உK)ெமாgக> ம2KI இலZ5யhகைள உ>ளடBQu>ளe. 
¶“உhக> வாdBைகM* :தN பா) உhகqBகாக வாdTeUZ�0க>; இரmடாI பாகI 
ம2றவ0கqB3 ேசைவ ெச$வத23, உhக> சமய()23 பய*த4வதாக வாdb0க>. {hக> பல 
வ4டhக@* பM25 ம2KI சவாNக@* cலI நIபகமானவ0 எ*K கmடjய8பZ[, ஆரz7 aற 
உைடயான காU உைடைய அ;வத23I, Xகdெப2ற ைசவ சTaயா5 த0ம(ைத கைட8yLBக 
த3)யானவ0 எ*KI a�y(e>�0க>. ¶“5வெப4மா* \e மoயாைத கலTத Ug8Xட* 
இ4B3I சTaயா5, ெவ@8Xறமாக இற8பத23 கடTதகால(ைத U[UBQறா0. கடTதகால(ைத 
aைனl�0Te ம2KI aைனlக@N வாdவதாN, அe aகdகால()23 ெகாm[வர8ப[Qறe. பல 
வ4டhகqB3 :*பாக நடTதைத aைனlB�0Te, அைத மன)N aைனBக அGம)B3I ேபாe, 
அe aகdகால()23 =கlI அ4காைமMN இ4B3I கடTதகாலமாக மாKQறe. சTaயா5க> 
எ8ேபாeI கடTதகால(ைத ப2j aைன8பe இNைல. அவ0க> தhக> aைனUN இ4Te 
ெவ@ேய2j மறTத நபைர ப2jய பைழய ெதா38XBக@N எ8ேபாeI ஈ[ப[வe இNைல. 
aகdகாலI ம2KI எ)0காலI, இTத இரmLேல()_I சTaயா5B3 பாeகா8X இNைல. 
எ)0காலI அைழBQறe; aகdகாலI �m[Qறe. {o* \தான எt(eBகைள ேபால, நாட8படாத 
எ)0கால()23 சTaயா5க@* அGபவhக> X)ய க0மUைனகைள உ4வாBக 7வ[கைள, 
சI<காரhகைள UZ[ ெசNவ)Nைல. அவ0 இத23 ம()MN தா* எeவாக இ4Teெகாm[ 
இ4BQறாேரா அைத கடTதகால()N இ4Te U[U(e, இ*GI அ)க வ_வான ேசைவB3>, 
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இ*GI அ)க ஆழமான அjத_B3> �ைழTeBெகாm[, பNேவK மனaைலக> வgயாக 
எ)0கால()N அLெய[(e ைவBQறா0. இளI சTaயா5யாக ைதoயமாக இ4hக>. :)ய 
சTaயா5யாக ைதoயமாக இ4hக>. கடTத காலI  உ>ள()N இ4B3I Xiதமான ந)B3> 
தனe உ4வhகைள உ4BQ கலTeUடZ[I. {o* அைம)யான ேம2பர8yN எtத8பZட 
உ4வhகைள ேபால aகdகாலI இ4BகZ[I. எ)0காலI எTத ஈ08ைபuI ெகாmL48பe 
இNைல. கடTதகாலI எTத ப2ைறuI, :Lவைடயாத அGபவ()23 )4IXI வா$8ைபuI 
ெகாmL48பe இNைல. ஒnெவா4 நா> ULய^* ேபாeI, உhக> சTaயாச வாdBைக ம2ற 
அைன(e 5ற8XBகைளuI Uட ேமலானe எ*Qற ைசவ சா<)ரhக@* அjU8ைப அjTததாN 
உ4வான ைதoய(eட* எ)0கால()23> �ைழuhக>. உhக> சTaயாச வாdBைக 
உM0()யாகI அNலe ெப4I அவமான(ைத ெகாmட பாைதயாக இNைல எ*பதாN, இTத 
வாdBைக உ2சாகI aைறTததாக, கmL8பாக ஆனாN கZ[8பா[ இNலாமN இ4BகZ[I. இe 
)48)uட* இ4B3I :)0.5யைடTத ஆ*மாBகqB3, :Tைதய அGபவ மா)oக> அைன(eI 
|0() ெச$uI, ச* மா0BகI எ*Qற இைறவGB3 ெசN_I ேநரான பாைதயாக, =கlI இயNபான 
பாைதயாக Uளh3Qறe. உhகளe ேவதைனக>, 32ற உண0lக> ம2KI வzசைனகைள 
அைன(ைதuI ைகU[hக>, {hக> ைகU[வe அைன(ைதuI ம2றவ0க> ெப4ைமuட* 
பாeகா8பா0க>. வரU4B3I க]டhகைளuI உ2சாக(eட* எ)0ெகா>qhக>. ¶“உhகளe 
கடl@டI, உhக> 34UடI ம2KI உhகளe =க8ெபoய உK)ெமாgMN தzசI X3வைத 
தU0BகேவmடாI.  {hக> ேத0Tெத[(தe =கlI உயoய பாைத ஆ3I. இe பல ெஜ*மhக@* 
:Lவாக Uளh3Qறe, ம2KI இe சIசாரI எ*Qற கட^N இK)யாகlI இ4BகலாI. இTத 
|=B3 வTத ேநாBகமான உய0Tத ஆ(மாவாகlI, எ[(தeBகாZடாகlI இ4Te மiதேநய(ைத 
ேமIப[(ehக>. இe தா* வாdBைகM* =கlI அ2Xதமான ம2KI Xகdெப2ற பாைத ம2KI 
இைறவைன உணர U4IXேவா4B3 இ4B3I ஒ2ைற பாைத எ*ப)_I, அTத rZ7ம ஞான 
ெபாBQஷI eறUகqB3 ஒeBக8பZ[>ளe எ*ப)_I உK)யாக இ4hக>. eறவறI எ*பe 
3[Iப<த4I eறUuI சமமாக ஏ2KBெகா>ளB�Lய ஒ4 அ�3:ைற, மனaைல எ*பைதuI 
ெதoTeBெகா>qhக>. நமe சா<)ரhக> தவறான ேகாZபாZைட அjlK(eQ*றன. 
உmைமயான eறவறI :tைமயான eறவறமாக aபTதைனM*j இ4Bகேவm[I. ச* 
மா0Bக()* உய0aைலகைள அைடவத23 மனைத ைகயாqI ெசயN:ைறக>, பாசாh3 eறவறI 
அNலe பா) மனeட* ெச$uI சாதனாBகqB3 இட=Nைல. உhகளe eறவறI :tைமயாக 
இ4BகZ[I. {hக> இTத :LUN உK)யாக இ4TதாN, அe ஒ4 aைறவான UலகN, ஒ4 
:tைமயான ைகUடலாக இ4B3I. உhகqB3 இ4B3I ப2ைற UலB3hக>. உhகளe 
இயNபான, தைடMNலாத ஆ*மாவாக இ4hக>. தைடக@*j பய=*j 7தT)ர ஆ*மாவாக 
இ4Te, க4(e ேவKபா[ ம2KI ேவ2KைமM* இைர.ச^N இ4Te ெவ@வTe, நமe 
சcக()N ஊ[4U, அைத  வ_UழBக ெச$e அgBக aைன8பவ0கqB3 எ)ராக :tமனeட* 
ம2KI ைதoயமாக நமe ைசவ ேகாZபா[கqB3 ஆதரl ெதoUuhக>. உhகqB3 ேதைவயானe 
அைன(eI வழhக8ப[I. ஏேதGI ப2K \தI இ4TதாN, அத23 க4ைணuட* ேசைவ 
ெச$uhக>. அைத :tைமயாக ஒg(e U[hக>. எ)0கால U48பhக>, ெலள�க த*ைமM* 



எ)0கால மா)oகqB3 சா0T)4B3I அைர3ைற eறவறமாக இ4BகேவmடாI. அைவ 
அைன(ைதuI 5வெப4மாiடI வழhQU[hக>, ம2KI அைத எ8ேபாeI )4Iப8ெபறா&0க>. 
இTத மாெப4I eறவற(ைத ேம2ெகா>வத23 அ)கமான பB3வ(eட* உK)யான ைதoயI 
ேதைவ8ப[I. இத23I வாdBைக சBகர(ைத :tைமயாக அGபU8பeட*, அத* \e இi 
ேமாகI அNலe ஈ08X இNலாமN இ4Bகேவm[I. § 
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“ஆ*மா அGபவ()* cலI சTேதாஷI ம2KI வ4(த()* இயNைப க2KBெகா>Qறe, உலQ* 
காTத சB)கைள 5ற8பாக ைகயாள க2KBெகா>Qறe. அTத பாட(ைத :tைமயாக 
க2KBெகாmட y*ன0, உmைமயான eறவறI சா()யமாQறe. இNைலெய*றாN எTத 
உK)ெமாgைய ேம2ெகாm[ இ4Tதா_I, ஆ*மா பB3வமைடயாமN, \m[I அGபவ()* 
7ழ25MN உ>@tBக8ப[I. ~டiடI இ4Te உலகI y*வாh3I ேபாe உmைமயான eறவறI 
உ4வாQறe. சTaயாசI எ*பe அ)க )றைமயான, =க.5றTத ம2KI ேமIபZட ஆ*மாBகqB3 
உoயe ஆ3I.  ஞாேனாதயI ெபKவத23, Xm;ய(ைத சIபா)8பத23 அNலe ந*ம)8ைப 
ெபKவத23 எ*K சTaயாச(ைத தவறாக XoTeBெகா>ளB�டாe. அைன(eI ெப2K :LTத 
yற3 சTaயாசI ேதா*KQறe. அe ஏதாவe ஒ*ைற ெபKவைத 3j8பe இNைல, ஆனாN {hக> 
வாdBைகMN ஒ4 aைலைய அைடTe இ48பதா_I, உhகளe வாdBைகைய, அjைவ ம2KI 
ேசைவைய ைசவ சமய()23 அ08ப;Bக தயாராக இ48பதா_I, {hக> சTaயாச வாdBைகMN 
�ைழBQ�0க>. காU அNலe 3h3ம8| aற()N இ4B3I உைடக>, சTaயா5M* கI�ர 
5*னமாக Uளh3Q*றன. காU உைடMN உலெகh3I இ48பவ0க> உhகளe சேகாதர0க>, 
ம2KI உ>ள()N இ4B3I பNலாMரBகணBகான பைடbர0க@N ஒnெவா4வ4டGI இணBகI 
ெபற :ய25 ெச$uhக>. ¶“சனாதன த0ம()N நைட:ைறMN இ4B3I eறவற ெகா>ைகக>, 
இTத ேஹா^ ஆ0ட0< ஆ8 சTaயாச()N :tைமயாக UவoBக8பZ[>ளன. அவ2ைற 
:LTதவைர கைட8yLBக :ய_hக>. பழhகால(e சTaயாச சcக()23> �ைழவத23 {hக> 
ஒ4 eறUயாகேவா அNலe �வ*:Bதாவாக இ4BகேவmLய)Nைல. eறவறI எ*பe ஒ4 
ெமeவான ெசயN:ைற எ*K அத* ஆழமான UளBகI 3j8y[Qறe. அe ஒ4 உK)ெமாgைய 
எ[(eBெகாmட yற3 உடனLயாக நடTe U[வ)Nைல. சTaயாச &Zைசைய :ய25M* 
:Lவாக தவறாக aைனBகேவmடாI, ஆனாN அe ஒ4 X)ய ஆ*\க yற8பாக, X)ய :ய25M* 
ம2KI இ*GI வ_வான சவாNக@* ெதாடBகமாக aைன(eBெகா>qhக>. இTத ெஜ*மI 
ம2KI |0வ ெஜ*ம()N ��Bகமான ப2Kக>, அNலe வாசனாBகைள ஆ*மா &0l கா�I 
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ேபாe, அGபU8பத23 எ*K 5ல க0மUைனக> \தI இ4B3I. {hக> )யாக()* ேதைவ 
ப2jய ஒ4 Xoதைல அைடTதேத ேபாeமானதாக இ4B3I. {hக> சoயான நIyBைகuட* 
eறவறI |m[, இTத சமய()23 ெபா4(தமாக இ4B3I ஒnெவா4 சவாைலuI எ)0ெகா>ள, 
உhகqB3I உhக> சமய()23I ந*ம)8ைப ெகாm[வ4வத23 உhகைள அடமானI 
ைவ8பe ேபாeமானதாக இ4B3I. ¶“இK)யாக, yரதான பM25 வ38y* :(ெதா38பான 
5வெப4மாGட* )4நடனI, வாdதN ம2KI ஐBQயமாதN ம2KI ைசவ vTe சமய()* Xiத 
X(தக()N அj:க8ப[() இ48பைத ேபால, {hக> ைகலாச பரIபைரM* நT)நாத 
சIyரதாய()* ைசவ 5(தாTத ேபாதைனகைள பராமo(e பாeகாB3I ெபாK8ைப ெபKQ�0க>. 
அTaய சமயhக> ம2KI நIyBைகக@* பா)8XகqB3 ஆளாக ேவmடாI எ*K 
எ.சoBக8ப[Q�0க>. {hக> ெபZடகமாக, களz5யமாக Uளh3Q�0க>, ம2KI இhேக ைசவ 
சமய()* ம)8X=Bக ெபாBQஷhக> எ)0கால தைல:ைறB3 QைடB3I வmணI 
பாeகாBக8பZ[>ளன. இTத Xiதமான ஆைணகைள ஏ2KBெகாmட அைனவ4I, ஒ4 
7யநலம2ற வாdBைகைய ஏ2KBெகாm[, அ)N மடவா5க> அைனவ4I ஒ4மனeட* 
ெசயNப[வதாN, சhக(ைத வ_வாகlI பயG>ளதாகlI ைவ()4BQறe. {hக> )�ெர*K ச* 
மா0Bக()N இ4Te மனI மாறேவா, அNலe ஒ4 தi8பZட பாைதMN ெசNலேவா, அNலe 
ெதாைல �ர()N இ4Bகேவா அNலe உhகளe சக மடவா5க@N இ4Te UலQ இ4Bகேவா 
�டாe. {hக> த2ேபாe �ைழவe ஒ4 &Uரமான வாdBைக ஆ3I, ம2KI இைத ஒ4 
சTaயா5யாN மZ[ேம :tைமயாக ேம2ெகா>ள :LuI. எNலா Uஷயhக@_I இைறவ* 
இ4BQறா* எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ள க2KBெகா>qhக>. உ4வாB3பவராக, 
கா8பவராக, அg8பவராக, அL8பைடயாக ம2KI எNலாI கடTதவராக, இரBகI aைறTதவராக, 
கm;யமானவராக, இரmடாவe இNலாமN :த*ைமயாக, ெத$வhக@* ெத$வமாக, 
எNலாவ2j23I ெதாடBகI ம2KI :Lவாக இ4B3I ஒேர ெபoய கடlளான 5வெப4மாi* 
ஒ@ைய பர8Xhக>. அ*ேப 5வமயI ச()யேம பர5வI.” § 
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ேகாaபாyக(  

கணவ* மைனU இ4வ4I ஆ*\க பாைதMN இ4TதாN, அவ0களe 3[IபI அழகாகlI 
வ_வாகlI :*ேனKI. 3[Iப()N ஒ4 இணBகமான rழN, அவ0கqB3 இைடேய அ*X ம2KI 
தhக> 3ழTைதக> \தான பாச(ைத பராமoB3I. ஆனாN அவ0களe சாதனா ம2KI ஆ*மாU* 
UoவாBகI, சTaயா5 வாdBைகMN இ4Te மாKபZ[ இ4BQறe. அTத 3[Iப8yol ஒ4 காTத 
சB) அைம8yN இ4BQறe. அe உலக உறlக@N ஈ[பZ[ இ48பதாN, அe ஒ4 காTத சB) 
அைம8பாக ம2KI ஒ4 ெலள�க அைம8பாக Uளh3Qறe. “உலQN இ4TeBெகாm[ அத* 
அhகமாக இNலாமN இ48பத23" 3[IபI எ[B3I :ய25க> ஆ*மாU* �mணjl ம2KI 
Ug8Xண0lB3 ஊBகI அ@8பதாக இ4B3I. b[ ம2KI 3ழTைதக@* ெபாK8ைப பராமoB3I 
ேபாராZட(eட*, )யான:>ள :ைறையuI கைட8yL8பதாN, அe வ^ைம ம2KI 
<)ர(த*ைமைய தTe, 3j8yZட காலI :tவeI இயNபான UேவகI cலI ெமeவாக 
பB3வமைடQறe. ¶ெவ2jகரமான vTeU* 3[IபI aைலயாக, அe வாtI =க8ெபoய 
சcக()23 ஒ4 வரமாக UளhQ, மQd.5கரமான, )48)கரமான உறlகqB3 ஒ4 உதாரணமாக 
Uளh3Qறe. 3[Iப()N இ48பவ0க>, ேசைவ ெபKவைத காZL_I ேசைவ ெச$வ)N 
ஆ0வ(eட* இ4BQறா0க>. அTத 3[Iப()N ஒ4வ0 ம2ெறா4வo* ெபாK8ைப ஏ2Q*றன0. 
அவ0க> இணBகமாக ம2KI UZ[Bெகா[(e {ைர ேபா*K 7தT)ரமாக இயh3Qறா0க>. 
அவ0க> )ன:I தவறாமN கடlைள வgபZ[ )யானI ெச$Qறா0க> ம2KI தhகளe தi8பZட 
சாதனாBகைள உK)யாக கைட8yLBQறா0க>. அவ0களe �mணjl ெகளரUBக8ப[Qறe 
ம2KI அவ0களe அjlைர நாட8ப[Qறe. ஆனாN அவ0க> உலைக தhக> bZL23> ெகாm[ 
வ4வe இNைல, ஆனாN bZL* அ)0ைவ தhகளe வாdBைகM* ஆ*\க ைமயமாக கவனமாக 
பாeகாBQறா0க>. அவ0களe ெபாK8XBக@N :தலாவதாக 3[Iப:I, அ[(ததாக சcக:I 
வ4Q*றன. அவ0களe b[ உலQN இ4Te UலQ Xiத(த*ைமuட*, )யானI ெச$uI ம2KI 
வள0.5 அைடuI அைம)யான இடமாக இ4BQறe. அவ0க> உலQ* 5Bகலான இயBகhக>, 
மBக@* சB)க> ம2KI �m[தNகைள ப2j இய_ண0lட* அjTe இ48பா0க>, ம2KI 
ெப4Iபா_I ம2றவ0கைள XலGண0l ெசய_B3 வgகாZ[வா0க>. இ4Tதா_I அவ0க> 
தhகளe தi8பZட ஆ*\க அjைவ ெவ@8ப[(eவேதா அNலe சக மiத0கைள Uட தனB3 
அ)க :BQய(eவI த4வேதா இNைல. ¶அவ0கqB3 yர.சைனக> சவாNகளாக, வள0.5Bகான 
வா$8XBகளாக மZ[ேம ெத*ப[Q*றன. 3[IபI ம2KI சக மiத0கqB3 ெச$uI ேசைவM* 
ம()MN த*ைன மறTe U[வதாN, அவ0 அ*X ம2KI ஞானஒ@M* Xiத பாைதயாக மாKQறா0. 
இய_ண0l இயNபாக UoவாBகI ெபKQறe. அவ0 ெவ@8பைடயாக ெசா*னைத காZL_I 
ெசாNலாதைவ அ)க ெத@வாக Xல8ப[Qறe. அவரe ேநர(ேத0l 5ற8பாக இ4B3I, ம2KI 
ெசNவI காZ5ய@Bக( ெதாடh3Qறe. அவ0க> U()யாசமான ஆைசக> இNலாமN 
உmைமயான ேதைவகளாN வgகாZ[8பZ[ எ@ைமயாக வாdQறா0க>. அவ0க> ெசாTத 
ஆைடகைள ைத(தN, bZLN உணl8ெபா4Zகைள வள0(தN, ெசாTத b[ ம2KI 
அைறகல*கைள உ4வாB3தN எ*K ஆBக8|0வமாக வாdQறா0க>. அவ0களe )யானhக@* 



cலI Ug8பைடTத உZXற அjதN, அ*றாட வாdBைகM* UKUK8பான தகவNகqB3> 
ேநரLயாக ெகாm[ வர8ப[Q*றன. அ[(த தைல:ைறைய உ4வாB3வe ஒ4 உ>qண0l 
ஈ[பாடாக இNலாமN, இன8ெப4Bக()* சB)கைள Uேவகமாக பய*ப[() உ4வாB3Qறா0க>. 
அவ0க> :tமனeட* வg8ப[Qறா0க> ம2KI வாdBைகM* ம()MN ஆ*\க ெவ@8பாZைட 
நாL கm[ெகா>Qறா0க>. ¶ஒnெவா4 3[Iப()_I, ஆm ெப4Iபா_I yhகளா சB)யாக 
இ4BQறா0. ெபm ெப4Iபா_I ஈடா சB)யாக இ4BQறா>. சB)க> ேவK Uதமாக 
இ4B3Iேபாe, ேவ2Kைம aலlQறe. அவ0க> ஒ2Kைமuட* வாdTe, அTத இரmைடuI 
சம*ப[(த அவ0களe சB)க@* ெதாட0X ப2jய உ>ளா0Tத அjைவ ேபாeமான அளl 
Ug8பைடTத yற3, இ4வ4I 7�Iனா சB)MN இ4BQறா0க> ம2KI அவ0களாN உ>ள()N 
இ4B3I ெத$bக(த*ைமMG> உய0aைலைய அைடய:LuI. அ(தைகய இணBகமான 
தIப)ய4B3 yறB3I 3ழTைதக> அ)க ஆழமான சBகரhகqட* yறBQறா0க> ம2KI அ)க 
பB3வமைடTe நNல <)ர(த*ைமuட* இ4BQறா0க>. § 
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ஒ, சம9ைலைய 

பராமD-த=  

ெபm &Uரமான அjவா2ற_ட* இ4Te, ஆm மTதமான உட_ட* இ4TதாN, bZLN இ4B3I 
சB)க@N அைம) 3ைலQ*றe. இ4வ4I அ2பமான UஷயhகqB3 சmைடMZ[ வாB3வாதI 
ெச$Q*றன0. இத* காரணமாக 3ழTைதக> ேவதைன அைடQ*றன0, ஏென*றாN 3ழTைதக> 
ெப2ேறா0க@* அ)0lகைள yர)ப^8ப(e, ெப2ேறா0க@* வாdBைகைய உதாரணமாக 
ெகாm[ வgநட(த8ப[Q*றன0. 5லசமயhக@N Uேராத எmணhக> த;uI வைர, 
ெப2ேறா0க> yoTe தi(தiயாக வாdQ*றன0. ஆனாN அவ0க> ஒ*K ேச0Tத yற3, ெபm 
yhகளா பாைதM_I, ஆm ஈடா பாைதM_I இ4TதாN, அைவ :*X ேபால அேத 
இைணBக=Nலாத rழைல உ4வாB3Q*றன. 3[Iப ெபாK8ைப ஏ2பe அவனா அNலe அவளா 
எ*ற ேக>U எ8ேபாeI இ4TeBெகாmL4BQறe. எ8ேபாeI yhகளா ஓZட()N yராண 
சB)கைள ெகாmடவ0 தைலைம ெபாK8yN இ48பா0. ஒேர bZLN தIப)ய0 இ4வ4I yhகளா 
ஓZட()N இ4TதாN, அe :ரmபாZL* அj3j ஆ3I. ¶7�Iனா ஓZட()N, ஈடா ம2KI 
yhகளா நாL ஓZடhக@* சமaைல, 3[Iப()N இ4B3I அைனவo*, :*ேப :Ll 
ெச$ய8பZட ஆ*\க சாதனாவாக, இயNபாக உ>ளடhQய சாதனாவாக அNலe yறU சாதனாவாக 
Uளh3Qறe. ஒ4 3[Iபமாக, மiத0களாக ஒ*K ேச0Te வாtI தTைத, தா$, மக*க> ம2KI 
மக>க>, மனI ம2KI உண0.5க@N கZ[8பாLNலாத உ>qண0l ப3)க@* ஊ[4வN 
இNலாமN, ஆ*\க பாைதMN ெசNவe, ஆ*\க பாைதMN aைல(e இ48பe, ஆ*\க 
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பாைதMN \m[I )4IXவe, 3ழTைதகைள ஆ*\க பாைதMN aைல()4Bக ெச$வe, 
அவ0கைளuI ஆ*\க பாைதMN \m[I ெகாm[ வ4வe எ*ற அவ0களe கடைமக> :*ேப 
:Ll ெச$ய8பZடைவ, ம2KI :த^N XoTeண0U* cலமாகlI அத* yற3 சாதனாைவ |0() 
ெச$வத* cலமாகlI, ஈடா ம2KI yhகளா எ*ற இரm[ சB)க> சமaைலMN இ4Bகேவm[I 
எ*பe =கlI :BQயமானe ம2KI இe 3[Iப()N இ4B3I ஒnெவா4 நபரe ஆ*மாU* 
மைற:க கZடைளயாகlI Uளh3Qறe. இe நைடெபKI வைர, 5ற8பான உலகI, 5ற8பான 
uகI, yரகாசமான எ)0காலI, அைம), இணBகI, ஆ*\க :*ேன2றI எ*K எelI இ4Bக 
:Lயாe ம2KI இe எ)0கால()_I aைல(e இ4BQறe. இe தTைதM* சாதனாவா3I. இe 
தாM* சாதனாவா3I. ேம_I இைளஞ0க> வா^ப வயைத அைடuI ேபாe, இTத சாதனாU* 
ெத$bக U)ைய இ4வ4I ேச0Te, :த^N அவ0க> :*Gதாரணமாக வாdTeI, அத* yற3 
அTத உதாரண()23 UளBகI அ@BகlI a0பT)Bக8ப[Qறா0க>. ஈடா ம2KI yhகளா 
ஓZட(ைத சமaைல8ப[(), அnவ8ேபாe இரmைடuI 7�IனாUN ெகாm[ வ4I இTத 
சாதனாைவ ெச$ய தவjய அNலe ெச$ய மK(த eர)]ட தIப)க>, தhகளe ெசாTத 
கவனB3ைறவாN உmைமMN அவ)8ப[Qறா0க>. அவ0க> மரண(த4வாMN வாdBைகM* 
=க8ெபoய அjயாைமMN y*வாh3I ேபாe, வTத பாைதைய பா0(தாN, அhேக ெகாTத@8X, 
க4(e ேவKபா[, உடN �)யான, உண0l8|0வமான, உ>ளI சா0Tத ேவதைனக> மZ[ேம 
ெத*ப[I. அவ0களe அLமனI ெதாட0Te வ4()Bெகாm[ இ4B3I, ம2KI அவ0க> 
ம2றவ0கqB3 அ@(த ேவதைனகைள, அவ0க> \m[I அGபUBக, அ[(த உலகI, அத23 
அ[(த உலகI எ*K அவ0கைள y*ெதாட4I எ*பைத ெதoTeBெகா>வா0க>. அவ0களe 
ந2ெசயNக>, 32ற.ெசயNக> ம2KI தவறான ெசயNகைள கணBQ[I ேபாe, �ல உட^N 
இ4Te அவ0கqB3 அGம) Qைட(த rZ7ம உலகhகqB3> உ4மா2றI நைடெபKவத23 
கைட5 5ல ம;ேநரhகqB3 :*பாக, அவ0கqB3 ஏ2ப[I வ^B3 எTத aவாரண:I இNைல. 
அதனாN Uேவகமாக, உட*பாZ[ட* நIyBைகuட* இ4B3I ெப2ேறா0க> ஈடா-yhகளா-
7�Iனா சாதனாைவ )ன:I, ஒnெவா4 ஒnெவா4 வார:I, மாத:I, வ4ட:I y*ப2ற ேவm[I. 
இe 5வெப4மாGட* ஐBQயமாவத23 3[Iப()ன0 y*ப2ற ேவmLய உmைமயான பாைத 
ஆ3I. § 
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ஆI`க  

தைலைம  

bZL* ஆ*\க( தைலவ0 யா0? ஆணா ெபmணா? “:தலாவதாக, இன8ெப4BகI ம2KI எ)0கால 
தைல:ைறைய வள08ப)N கணவ* சம பhேக2பவராக Uளh3Qறா0. இரmடாவதாக, அவ0 
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சcகI ம2KI தனB3 ெந4Bகமான உறlகqB3 ேதைவயான வளhகைள உ4வாB3Qறா0. 
கணவ* எ*பவ0 அBகைற ெச_(), உட*பா[, ஆmைமB3oய பmX, அ*X ம2KI பாச(eட*, 
த*னாN :LTத வைர 5ற8பாக ம2KI ேந0ைமயான வgMN 7யநல=*j வழh3பவராக 
இ4Bகேவm[I. அவ0 எ)0ெகா>qI மன அt(தI ம2KI ேகாoBைககைள எ)0ெகா>ள உடN 
ம2KI மனதளUN ேபாeமான )றைமகqட* இ4BQறா0. அவ0 தனe த0ம(ைத :ைறயாக 
கைட8yLB3I ேபாe, அவரe 3[IபI ெபா4> ம2KI உண0.5 �)யாக பாeகா8Xட* 
இ4BQறe. இ4Tதா_I, b[ எ*பe மைனU* சாIரா�யI எ*KI அவ> அத23 தைலU 
எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகாm[, அவ0 bZ[ ேவைலக@N பh3ெபKவ)N எTத தைடuI 
இNைல,” எ*K 5வெப4மாGட* )4நடனI ெதoUBQறe. ¶இe :ைறயாக நடTதாN, bZL* 
ெசயNபா[க> அைன(eI =கlI இணBகமான :ைறMN இயNபாக நைடெபKI. இe 
நைடெபறUNைல எ*றாN, 3[Iப()23 yராண சB)க> 5ற8பாக ெசயNபடாe. ஏ*? 
ஏென*றாN கZ[8பாZ[ட* சம.~ராக இ4B3I yராண சB)க@* உK)8ப[(eI Uைளl 
நைடெபறUNைல எ*பதாN, பயG>ள :ைறMN கடl>, ெத$வhக> ம2KI 34ைவ வgபZ[ 
ேவmLBெகா>ள :Lயாe. வாB3வாதhக>, நாகoக=Nலாத க[ைமயான வா0(ைதக> இரm[ 
தர8y_I பoமாற8ப[Q*றன, ம2KI 3ழTைதக> e*XK(த8ப[Qறா0க>, ம2KI கணவ*, 
ெசாTதhக> ம2KI அBகIபBக()ன0 ப2j Xறh�KதN ஆQயைவ ஒ4 சாதாரண aகdவாQறe. 
மைனUM* மாதUலB3 ம2KI yரசவ()* ேபாe, Uபசார()N ஈ[பா[ அNலe ம2ற தவறான 
ெசயNக@* காரணமாக, 32ற உண0lட* இ4B3I கணவGB3 கவன.5தறN ம2KI அ)க 
பqைவ உ4வாB3Qறe. இ(தைகய க0மUைனகைள எ)0ெகா>qI 3[Iப()N 3ழ8பI 
aலlQறe. தhகளe ெப2ேறா0கைள :*Gதாரணமாக ெகாm[ வgநட(த8ப[I 3ழTைதக>, 
தாhக> :t நIyBைகuட* ஏjய க8ப^N இ4Te எjய8ப[வைத ேபால, ைகUட8ப[Qறா0க> 
எ*K  நbன மனேநா$ ம4(eவ0க> ம2KI பழhகால(e ெம$uண0வாள0க> �KQறா0க>. 
32றவா@ 3ழTைதக> எ*K யா4=Nைல, எ8ேபாeI இ4Tத)Nைல, இiேம_I 
இ4BகமாZடா0க> எ*Qறe  யதா0(தI. 32றI ெச$uI ெப2ேறா0கேள 32றவா@க>: 
“சcக()N ெப2ேறா0க> தவKகைள ெச$Qறா0க>; 3ழTைதக> அவ0கைள :*Gதாரணமாக 
ெகாm[ வgநட8ப[Qறா0க>.” ¶ஆm ம2KI ெபm;* உட_B3> yராண உM0 சB)க> 
எnவாK பா$Te ெசNQ*றன எ*பைத பழhகால()N இ4Tத அjஞ0கqB3 அjTe 
இ4Tதா0க>. 3[Iப()N இ4B3I ஆm 7�Iனா ஓZடI இ4TதாN, bZLN இ4B3I 
சB)கைள aைல8ப[(eQறe எ*பe அவ0கqB3 ெதouI. அவ0 )யானI ெச$e உ>ள()* 
ஆழ()23 ெச*Kெகாm[ இ4TதாN, அவரe மைனU அTத அளlB3 )யானI ெச$ய ேவmLயe 
இNைல. அவரe )யான()* சB)M* cலI அவqI 3ழTைதகqI தானாகேவ தhகளe 
ெத$bக(த*ைமB3> ெசNQறா0க>. அவ0 அைம), ெத$bக(த*ைம ம2KI நIyBைகைய 
ெவ@8ப[()னாN, அவ0கqI தhகqB3 ெதoயாம_I, :ய25க> ஏeI ெச$யாம_I 
ெவ@8ப[(eவா0க>. ¶ஒ*ைற aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I: 3[Iப(தைலவ0 தனe 
3[Iப()* 34வாக Uளh3Qறா0. ஒ4 நNல 34 எnவாK ெசயNபடேவm[I எ*K 
ெதoTeBெகா>ள U4IyனாN, அவ0 தனe ச234ைவ �0Te கவi(தாN ேபாeமானe. அவ0 



�0Te கவi8பத* cலI க2KBெகா>வா0. அnவ8ேபாe 34U* ஆ5ரம()N வாdTe சாதனா 
ம2KI ேசைவ ெச$வத* cலI, இைத ெப4Iபா_I 5ற8பாக ெசயNப[(த :LuI. 3[Iப( 
தைலவராக இ48பதாN, பா^lZ ம2KI ஹா^lZ படhக@N 5(தoBக8ப[வைத ேபால, அவ0 
ஆ)BகI ெச_(), aபTதைனM*j �d8பLய கZடைளM[பவராக இ4Bக ேவmLய 
அவ5ய=Nைல. அவ0 தனe 3[Iப()* :t ெபாK8ைபuI ஏ2KBெகாm[, எ8ேபாeI அ*Xட* 
��BகமானlI UேவகமாகlI வgகாZட ேவm[I. அதாவe அவ0 bZLN இ4B3I rdaைலக> 
ம2KI தனe மைனU மBக@* ஆ*\க பM25 ம2KI Uoவாக()23 ெபாK8X ஏ2கேவm[I 
எ*பைத அe 3j8y[Qறe. இeேவ அவரe “X4ஷ” (ஆ*மாU*) த0மI ஆ3I. 
உண0TeBெகா>ளாம_I y*ப2றாம_I இ48பe, நாI ெச$uI &ய ெசயNக> இTத 
ெஜ*ம()N அ[(த ெஜ*ம()N &hைக UைளUB3I 3க0மாைவ அ)கமாக உ4வாB3வதா3I. 
§ 
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மைனU ெபm;23oய கடைமகளான <)� த0ம(ைத கைட8yLப()N yர.சைனகைள 
சT)(தாN, அத23 ெப4Iபா_I கணவ* தனe கடைமைய aைறேவ2றாமN இ4(தN அNலe 
அவ> தனe கடைமகைள aைறேவ2ற அGம)BகாமN இ4(தN காரணமாக இ4BகB�[I. அவ> 
தனe <)� த0ம(ைத கைட8yLப(த23 இடI ம2KI ேநர(ைத வழhகாமN அNலe அைத ெச$ய 
வ2XK(தாமN இ4TதாN, அவ> உ4வாB3I 3க0மாBக@N ஆ�I சமபh3 வQBQறா0. 
ஏென*றாN “X4ஷ” (ஆ*மாU*) க0மUைன கடைம ம2KI ஒ4 bZைட :ைறயாக இயB3I 
ெபாK8X அவ0 ம2KI அவளe கடைமயாQறe. ஒ4வ0 ஆணாக, கணவனாக ம2KI தக8பனாக 
தனe “X4ஷ” (ஆ*மாU*) த0ம(ைத கைடyLBக தவjனாN, அவ0 =க8ெபoய தmடைனகைள 
அGபUBக ேவmLM4B3I. ¶அேத சமய()N, 3ழTைதக> “தவK ெச$e" சcக(தாN 
)4(த8பZடாN, தhகளe 3ழTைத உ4வாBQய 3க0மாBகைள கணவGI மைனUuI சமமாக 
பQ0Qறா0க>. 74Bகமாக ெசா*னாN, கணவ* மைனUைய தனe bZL23 அைழ(e வTததாN, 
அவளe நலவாdU23 அவ0 ெபாK8பாBQறா0. இ4வ4I ேச0Te 3ழTைதகைள தhகளe 
bZL23> அைழ(e வ4வதாN, 3ழTைதகqB3 ஆ*\க �)யாக, சcக �)யாக, கலா.சார 
�)யாக, ெபா4ளாதார �)யாக ம2KI அவ0களe கNUB3 இ4வ4I ெபாK8ேப2Qறா0க>. 
¶bZL* ஆ*\க தைலவ0 எ*றாN எ*ன ெபா4>? அவ0 ேந0ைமயான, எ)0மைறயான ம2KI 
இரm[ கலTத yராண சB)கைள aைல8ப[(eவத23 ெபாK8பாQறா0. bZLN காTத, ெலள�க 
சB)க> அ)க வ_வைடuI ேபாe, அNலe ம2ற சB)கqட* சமaைலMN இNலாத ேபாe 
மQd.5, மனaைறl, அ*X ம2KI நIyBைகM* ஆ*\க சB)கைள அைழ(e வ4வத23, அவ0 
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)ன:I காைலMN ேம2ெகா>qI சாதனாU* ேபாe தனe உ>ள(eட* இைணTe 
ெசயNபடேவm[I. அவ0 தனe உ>ள()* ஆழ()N இ4B3I தனe ஆ*மாU* 3ண()23> 
ெச*K, 5வெப4மாGட* இைணTe வாtI ேபாe, அவ0 தனe 3[Iப()ன0 அைனவைரuI ஒ4 
உய0aைல சBகரhகqB3> அைழ(e ெச*K, அவ0களe ஆ*\க Ug8Xண0ைவ 
ேமIப[(eQறா0. அவ0 இைத எnவாK சா)BQறா0? அவ0கைள காZL_I ஒ4 உய0Tத 
சBகர()23 தனe சாZ5ைய எ[(e ெசNவத* cலI சா)BQறா0. அவரe 3[Iப()னo* சாZ5, 
அவரe வாdBைகைய உதாரணமாBQB ெகாm[ y*ெதாட0Qறe. ¶3[Iப(தைலU ஒ4 நNல 
தாயாக இ4Bகேவm[I. இத23, அவ> தனe சாZ5ைய 3ழTைதக@* சாZ5uட* பா$Te 
ெசNல க2KBெகா>ள ேவm[I. 3ழTைதக> த2ேபாe ெபKI அGபவhக@* ெதாட0.5ைய 
அவ> :*ேப அGப)(e இ48பா>. அ[(e எ*ன ெச$ய ேவm[I எ*K அவ> இய_ண0lட* 
அjTeBெகா>Qறா>. 3ழTைதகைள XறBக;(e, தனe சாZ5ைய :tைமயாக அவ0க@டI 
இ4Te UலBQ, அவ0கைள த(த@Bக UZடாN மZ[ேம, ஒ4 தா$ கடைம தவKQறா>. ஆனாN 
அவ> 3ழTைதக@* ேதைவகைள |0() ெச$e, அTத 3ழTைத அtI ேபாe அNலe ப>@MN 
இ4Te )4IXI ேபாe அவ0கqB3 அ4QN இ4TதாN, எTத yர.சைனuI இNைல. அTத 
3ழTைத :ைறயாக வள0Bக8ப[Qறe. கணவ* தனe இயNபான ப3)யான ெவ@8Xற 
Uைச8ப3)ைய aைல8ப[() பணI சIபா)Bக அவரe மைனU அGம) வழhQ, அவ> 
bZLேலேய இ4Te bZL* Uைச8ப3)ைய aைல8ப[()னாN, இe சா()யமாQறe. § 
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"ைசமாk ெசய=பySIறன  

காTத சB) காTத(த*ைமைய ெகாmடe. உMo* ைமய cலமான 5வெப4மாiடI இ4Te, 
க)oயBக சB) ேதா*KQறe. அe ஆ*\க சB)யாக, ஆ*மாவாக, Xiதமான உMராக 
இ4BQறe. இTத இரmL* கலைவயாக Uளh3I ஆ*\க காTத சB), b[ ஒ*றாக இ4Bக 
ம2KI அத* ெசயNபா[க> 7:கமாக நைடெபற ஆதரl வழh3I காTத சB) ஆ3I. ஒ4 
3[Iப()N இ4B3I ஆ�I ெபm�I வ_வான-அjlண0l ஓZட()N இயhQBெகாm[ 
இ4TதாN, bZL* rdaைலMN காTத சB)க> வ_வைடTe ெந4BகமைடQ*றன ம2KI 
இைணBக=Nலாத rழN aலlQறe. அவ0க@டI வாB3வாதI aலlQறe. வாB3வாதhக> &0l 
காண8படாமN, அe காTத சB)க> த;uI வgயாக இ4BQறe. ஆ�I ெபm�I மTதமான-
�ல ஓZடhக> வgயாக பா$Te ெச*றாN, காTத சB)க> சமaைலMN இ48பe இNைல. 
அவ0க> உடN�)யாக ஒ4வ4Bெகா4வ0 அ)கI ஈ0Bக8ப[Q*றன0. அவ0க> பயI, ேகாபI, 
ெபாறாைம, ஆ()ரI aைறTe, தhகqB3> aயாய=*j ெசயNப[Q*றன0 ம2KI அவ0க> 
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சmைடM[Q*றன0 அNலe aைலைம ேமாசமானாN, தhகளe பதZடhகைள த;Bக 
தhகைளuI, 3[Iப()N நIy வTத 3ழTைதகைளuI அL(eBெகாm[I, பg(eBெகாm[I, 
பல வgக@N e*XK()B ெகா>Q*றன0. 3ழTைதM* yரரா8த க0மUைனக@N இTத 
ேவதைனைய அGபUBக ேவm[I எ*K இ4Tதா_I, அ)N இ4Te பாeகா8X அ@(e, இTத 
:ைறய2ற Uைதக> த@0 U[வைத தU0B3I rழைல உ4வாB3வe ெப2ேறா0க@* கடைம 
ஆ3I. இTத ேவதைனைய 3ழTைதக> அGபUBக ேவm[I எ*K 3ழTைதM* க0மUைனMN 
இ4Tதா_I, அைத ெப2ேறா0க> வழhக ேவmLய அவ5ய=Nைல. Uேவகமான ெப2ேறா0க> 
கZ[8பாZL* அ*பான வgகைள ேதLBெகா>Qறா0க> ம2KI :ைறய2ற vIைச வgகைளB 
ெகாmட தmடைனM* cலI, ெபா4(தம2ற க0மUைனகைள சIபா)(e அGபU8ப)N இ4Te 
தhகைள பாeகா(eB ெகா>Q*றன0. ¶ஆனாN bZLG> சB)கைள எnவாK ெசயNப[(த 
ேவm[I எ*K bZLN இ4B3I ஓnெவா4வ4I, அNலe அe 3[Iப(தைலவi* b[ எ*பதாN 
அவ0 மZ[மாவe XoTeBெகாm[, மைனU தனB3 ெசாTதமான yறU க0மUைனகைள |0() 
ெச$ய கடTe ெசN_I மன)* ப3)MN இ4Te :2j_I மாKபZட ப3) வgயாக ஆணாக அவ0 
ெசNQறா0 எ*பைத உண0TதாN, அhQ4B3I அைன()_I இணBகI yறBQறe. அவ0 
5T)BQறா0, அவ> உண0Qறா>. அவ0 ஆ$l ெச$e அைத அjவா2றலாக ெவ@8ப[(eQறா0, 
அவ> ஆ$l ெச$e அைத உண0.5யாக ெவ@8ப[(eQறா>. அவ0 தனe உலQN இ4BQறா0. 
அவ> தனe உலQN இ4BQறா>. அவ0 தா* கடTe ெசN_I அேத மன)* ப3)uட* அவ> 
த*ைன மா2j அைம(eBெகா>ள ேவm[I எ*K :ய258பe இNைல. ேம_I அவ> தனe 
உலQN இ4TதாN, அவ0 தனe மன)* ப3) வgயாக ெசNல ேவm[I எ*K அவ> எ)0பா08பe 
இNைல, ஏென*றாN ெபmக> அnவாK ெச$வe இNைல. ¶வழBகமாக ஆm தனe bZL* 
ஆ*\க தைலவனாக மாற, அNலe எnவாK மாKவe எ*பைத XoTeBெகா>ள U4IXவe 
இNைல. ெப4Iபா_I அவ0 தனe மன)* ப3) வgயாக ெபm ஒ4 சேகாதரனாக ம2KI 
நmபனாக அNலe அவ4ட* ஒ4 �Zடா@யாக இயhக ேவm[I எ*K U4IXQறா0. அதனாN 
அவ0 சேகாத0க> ம2KI நmப0க> ம2KI �Zடா@கqட* ஏ2ப[I Uவாதhக>, சmைடக>, 
5jய |சNக> ம2KI சTேதாஷமான த4ணhக> எ*K அைன(ைதuI அGபUBQறா0. உயoய 
ெசா0Bக ேலாக()N இ4Te அTத0ேலாக(e உM0சB)க> Xன0ெஜ*மI எ[Bக அ(தைகய b[ 
ஒ4 Xiதமான இடமாக இNைல எ*பதாN, இைத8ேபா*ற ஒ4 சமமான உறUN, bZLN இ4B3I 
சB)க> உ4வாB3வேதா அNலe வ_வைடவேதா இNைல. இ(தைகய rழ^N அவ0க> 
3ழTைதகைள ெப2றாN, அவ0க> �daைல rZ7ம உலகமான yேரதேலாக()N கmcL(தனமாக 
“அ)]ட(ைத" ேசாதைன ெச$வதாக இ4B3I. ¶ஒ4 ஆm ெவ@8Xற உலQ* yர.சைனகைள 
எ)0ெகா>qI ேபாe, அவ0 அjவா2றN சா0Tத 7ழ25கைள அGபUBQறா0. அவ0 இTத 
7ழ25கைள அGபU8பத23 அGம) வழhக, ஒ4 ெபm ேபாeமான வ^ைம ம2KI 
XoTeண0lட* இ4Bகேவm[I. ஒ4 ெபm bZLN இ4TeBெகாm[, 3[Iப(ைத வள0(e 
தனe கணவைன கவiB3I ேபாe, அவ> உண0.5க@* 7ழ25 ம2KI நIyBைகக@* 
7ழ25ைய அGபUBQறா>. அவ> இTத 7ழ25கைள அGபU8பத23 அGம) வழhக, ஒ4 ஆm 
ேபாeமான நIyBைக ம2KI XoTeண0lட* இ4Bகேவm[I. ¶ஒ4 ஆைண ஆBக8|0வமான 



அjவா2றN சா0Tத 7ழ25க> வgயாக yhகளா சB) அைழ(e ெசNQறe. ஒ4 ஆm 
அTத0ேலாக()N இ4Te ஆBக()றைன ெகாm[ வ4Qறா0. அவ0 X)தாக உ4வாB3Qறா0, 
கm[yLBQறா0 ம2KI :*னjQறா0. அைவ அைன(eI அவரe ெவ@8Xற மன)N உ4வானதாக 
நாI வழBகமாக க4eQேறாI, ஆனாN இe 7யaைனU* அTத0ேலாக()N இ4B3I அவரe 
yhகளா சB)M* cலI நைடெபKQறe. அவ0 அGபவ 7ழ25கைள அGபUBக ேவm[I 
எ*பதாN, அவ0 எ8ேபாeI ~ராக ெம$zஞான aைலக@N வாdவ)Nைல. அவைர ஒ4 நா> 
ஊB3U(e அத* yற3 தiயாக UZ[Uடேவm[I. அவ0 ெவ2jெப2K ேதா2க ேவm[I. அவ0 
த* U)uட* வாdTe க0மUைனகqB3 &0l காmQறா0. § 
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ஈடா நாL ஓZட()N இ4B3I ஒ4 ெபm�I உண0.5க@* 7ழ25MN வாdQறா0. அவளe 
மனaைல ெதாட0Te மாjBெகாm[ இ4BQறe. அவ> 5oBQறா>, அtQறா>, ெமளனமாக 
இ4BQறா>, சTேதாஷமாக இ4BQறா>. அவ0 இTத ஏ2ற இறBகhகqB3 அGம) வழhQ, அவ> 
அTத மனaைலMN இ4B3I ேபாe அவைள Uம05BகாமN அNலe )4(த :ய25BகாமN 
இ48பe Uேவகமானதாக இ4B3I. bZLN இ4B3I rழN ேமாசமைடTதாN, 3[Iப(தைலவ* 
தனe :e3தmL* சB) ம2KI அதG> இ4B3I 5வ8ெப4மாi* ஆ*\க சB)ைய 
உண0வத* cலI ஒ4 :*Gதாரணமாக Uளh3Qறா0. அவ0 தா* அைம)MN aைல(e 
இ48பைதuI, தனe ெசாTத சB)M* ேபo*ப(ைத தா* அGபU8பைதuI உண0Qறா0. அவ0 
சTேதாஷI ம2KI மQd.5ைய உ4வாBக ம2KI &Uரமான aைலMN இ4BகB�Lய காTத 
சB)கைள \m[I அழகாக, உ2சாகமாக ம2KI அ2Xதமாக உ4வாBக வgகைள ேத[Qறா0. 
¶அவ0களe 7ழ25கைள ப2j வாB3வாதI அNலe உைரயா[வைத தU0(e, தனe bZL* 
ஆ*\க தைலவனாக இ4B3I ஆm தனB3> இ4B3I சB)கைள aைல8ப[() )யானI 
ெச$Qறா0. அவ0 yhகளா ம2KI ஈடா ஓZடhக@N இ4B3I �ல சB)கைள y*வாhQ, அைத 
தனe :e3(தm[ ம2KI தைலMN இ4B3I 7�Iனா ஓZடhகqB3> ெச_(eQறா0.  
அவரe உZXற கZடைளB3 சB)க> தhகைள மா2j அைம(eBெகா>qI வைர, அவ0 அைசயாe 
7வ5(eBெகாm[ இ4BQறா0. அவ0 உmைமயாக )யானI ெச$e, தனe )யான()N இ4Te 
ெவ@வTe இ4TதாN, அவqB3 அவ0 ஒ4 U()யாசமான உM0சB)யாக ெத*ப[Qறா0, ம2KI 
bZLN உடனLயாக X)ய rழN ம2KI உறl உ4வாQறe. ¶தா$ ம2KI தTைதM* இளI 
~ட0களாக 3ழTைதக> வள0BQ*றன0. அவ0க> பB3வமைடuI ேபாe, அவ0க> உZXற 
Uஷயhகைள க2KBெகா>Q*றன0. 3ழTைதகqB3 =கlI 5jய வய)N சமயI ப2jய :தN 
பM25 ம2KI கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, �0Te கவi(தN ம2KI )யானI ப2jய கNUைய 
வழh3வe, தா$ ம2KI தTைதM* கடைம ஆ3I. ¶தhகளe 3ழTைத எைத அGபUBQறe 
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எ*ப)N ெப2ேறா0க> :tைமயான கவன(eட* இ4Bகேவm[I. 3ழTைத தனe :தN ஏt 
வ4டhக@* ேபாe, aைனவா2ற^* சBகர(ைத ஆ$l ெச$eBெகாm[ இ48பா*. அவ* 
க2KBெகாm[I, QரQ(eBெகாm[I, �0Te கவi(eBெகாm[I இ48பா*. அ[(த ஏt 
வ4டhக@* ேபாe, இரmடாவe சBகரI UoவாBகI ெபKI ேபாe, காரண ஆ$l ெச$uI 
)றi* ேமIபாZ[B3 ஒeBக8ப[Qறe. அவ0க> 3ழTைத ஆணாக இ4TதாN, அவ0 yhகளா 
ஓZட(ைத அGபUBQறா*. அவ> ஒ4 ெபmணாக இ4TதாN, அவ> ஈடா ஓZட(ைத ம2KI 
உண0.5க@* 7ழ25கைள அGபUBQறா>. கணவ* மைனU இ4வ4I தhகqB3 இைடேய 
இ4B3I U()யாசhகqB3 உoய கவனI ெச_(), 7யaைனUN ஒnெவா4வ4I எhேக 
இயhQBெகாm[ இ4BQறா0 எ*பைத XoTeBெகா>வத* cலI, 3[Iப()N 
UZ[Bெகா[B3I rழN aலU, சB)க> அழகாக பா$Te ெசNQ*றன. ¶|=B3 =க8ெபoய 
உZXற ஆ*மாBக@* தைல:ைறைய ெகாm[ வ4வத23, 3[Iப தைலவ* ம2KI தைலUைய 
உM0சB)M* உZXற aைலகqB3> ெகாm[ வ4வத23 அவ0கqட* இைணTe ஆ.சாoய0க> 
ம2KI <வா=க> ெசயNப[Q*றன0. அe ஒ4 நNல :ைறMN அைமய8ெப2ற 7ழ25 ஆ3I. அTத 
7ழ25MN ஒnெவா4வ4I தனe பhைக வQBQறா0க>, ம2KI அைத UேவகI ம2KI 
XoTeண0lட* ெச$தாN, bZLN ஒ4 அழகான 3[IபI உ4வாQறe ம2KI அe ேகாMN அNலe 
)யானI aைறTத ஒ4 மட(ைத ேபா*ற அ)0lகைள ெகாmL4BQறe. ¶74Bகமாக ெசா*னாN, 
ெபm ெப4Iபா_I ஈடா நாL ஓZட()N இ4BQறா> ம2KI அவ> ஒ4 ஆைண ேபால 
5T)8பேதா அNலe அTத ஆm ெசயNப[I 5Tதைன அ[B3க@* ப3)க> வgயாக 
இயh3வேதா இNைல. அவ0 த*ைன ேபால அவqI aைனBகேவm[I எ*K 5T)(தாN, அவ0 
தவK ெச$Qறா0. அவ0களe bZLN சB)க> ஒ4 சமaைலMN இ4B3I ேபாe, அவ> ப38பா$l 
ெச$ய8ேபாவe இNைல. அவ> 5T)(eBெகாm[ இ4Tதா_I, அவ> அவரe Qைள 
5Tதைனக@N ஈ[ப[வe இNைல. அவ> இயNபாகேவ இத23 ேபாeமான Uேவக(eட* 
இ4BQறா>. அவ0 அவqட* Uவாதhக> ெச$ய அNலe X)ய 5Tதைனைய ேசா)Bக அவைள 
பய*ப[(த U4IyனாN, அவைள Uேவக=*j yhகளா ஓZட()G> இயB3Qறா0. ேம_I அTத 
சமய()N அவ> தனe உண0.5க@* 7ழ25க@N ஏதாவe ஒ*ைற அGபU(eBெகாm[ 
இ4TதாN, அவ> எTத காரண:I இ*j அவ0 \e எo.ச_ட* இ48பா>. அவளe இய_ண0l 
அ2றN=Bகe எ*KI, அவqB3 அnவ8ேபாe ஆழமான இய_ண0l 7ட0க> ேதா*KI 
எ*பைதuI அவ0 உணரேவm[I. அவ0 பல நாZகளாக 5T)(eBெகாm[ இ4Tதைத ப2j 
அவ@டI ேப7வத23 :*ேப, அவ> அத2கான ப)ைல அவoடI தானாக UளBக வா$8X>ளe. 
இe அLBகL ேந0மைறயான, இணBகI aைறTத b[க@N நைடெபKQறe. § 
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ஆ�I ெபm�I தாhக> ஒேர மா)oயானவ0க> எ*ற 5Tதைனuட*, ெவ@8Xற மன)N ஒேர 
ப3)க> வgயாக ெச*றாN, 3[Iப()N =க8ெபoய 3ழ8பI aலவB�[I. 7�Iனா எ*Qற 
ஆ*\க ப3)ேய, அவ0க> இ4வ4I ஒ*K ேச0Te ெசNல ேவmLய ஒேர ப3) ஆ3I. ேம_I 
அவ0க> இ4வ4I இய_ண0l மன)N உ>ேநாBக(eட* இ4B3Iேபாe, அவ0க> இ4வ4I 
ேச0Te ஆழமான ம2KI Uேவகமான Uஷயhகைள ெவ@8ப[(eவா0க>. அவ> bZLN 
இ4TeBெகாm[, bZைட அவ4Bகாக வச)யாக அைம(e த4Qறா>. அவ0 உலQ_>ள மனI 
சா0Tத ஈ[பா[க@N இ4Te )4IXI ேபாe, அவqட* ேபசேவm[I எ*றாN அjlண0l மன)N 
இ4Te ெவ@வTe அLuண0l, �ல அNலe ெலள�க aைலMN இNலாமN, அவ0 தனe 
ெம$zஞான aைலM* ஆ*\க ஓZடhக@N ெசNல ேவm[I. ¶ஒ4 ஆm ம2KI ஒ4 
ெபm�B3 இைடேய இணBகI aலlவத23, அவ0 தனe ெசாTத இயNy23> :tைமயாக 
வாழேவm[I, ம2KI அவ> தனe ெசாTத இயNy23> :tைமயாக வாழேவm[I. ஒnெவா4வ4I 
தhகளe உலகhக@* ராஜா ரா;யாக Uளh3Qறா0க>. ஒnெவா4வ4I இ*ெனா4வo* 
தi(eவ()23 ம)8X அ@(தாN, bZLN ஒ4 இணBகமான rழN aலlI. ¶இேதா aைனUN 
ைவ(eBெகா>ள ஒ4 அ4ைமயான U): ஆm தனe UயாபாரI சா0Tத அjlண0l 
yர.சைனகைள தனe மைனUMடI ேப7வ)Nைல, ம2KI அவ> bZL23 ெவ@ேய ேவைல 
ெச$வe இNைல. அவ0 தனe yர.சைனகqB3 தனB3> &0l காmQறா0 அNலe ம2ற 
ஆmகqட* Uவா)BQறா0. அவ4B3 ஒ4 yர.சைன இ4B3I ேபாe, அைத8ப2j bZLN வTe 
ேபசாமN, ஒ4 வN_னoடI எ[(e ெசNலேவm[I. அவ0 அnவாK ெச$தாN, bZLN இ4B3I 
சB)க@N ெநoசN ஏ2ப[Qறe. 3ழTைதக> �.ச^[Qறா0க>, அலKQறா0க> ம2KI 
அtQறா0க>. ¶5Tதைன aைறTத bZLN அhQ4B3I அைனவ4I )யானI ெச$வத23, அTத 
b[ உ2சாக(ைத ஊB3U8பதாக, ேகாMைல ேபா*ற அ)0lட* இ4Bகேவm[I. அைத 
ெந4h3I ேபாேத, ஆ;* 7�Iனா நாL ஓZடI, சாZ5ைய உ>ள()* ஆழ()N இ4B3I 
yhகளா ஓZட()N இ4Te UலBகேவm[I. bZL* ஆ*\க தைலவனாக இ4B3I ேபாe, ஒ4 
ஆணாN இைத ெச$ய:LuI. ¶ஒ4 ெபm தனe உடN ம2KI உண0.5M* பாeகா8y23 ஒ4 
ஆைண சா0Te இ4BQறா>. அவ> தனe உZXற பாeகா8y23 த*ைன சா0Te இ4BQறா>. 
அவ0 வgகாZLயாகlI உதரணமாகlI Uளh3Qறா0. ஒ4 ஆm ஒ4 ேந0மைறயான ஆ*\க 
உதாரண(ைத அைம(e த4வத* cலI இTத பாeகா8ைப உ4வாB3Qறா0. அவ> அவைர 
)யான()N பா0B3I ேபாe, அவரe தைலைய 72j ஒ4 ஒ@ையuI அவரe :e3(தmLN 
ஒ@ையuI பா0(தeI, அவ> பாeகா8ைப உண0Qறா>. அவரe இய_ண0l அjவா2றைல 
இயBக8ேபாQறe எ*பe அவqB3 ெதouI. அவ0 ெவ@uலQN உK)யாக, ேந0ைமயாக ம2KI 
ெத@வான மனeட* இ48பா0 எ*பைத அவ> அjவா>. அவ0 bZLN இ4B3I ேபாe, அவரe 
நாZடI உ>ளI ம2KI அ)க ஆ*\க(த*ைமைய ெகாmட Uஷயhக> \e )4IXQறe எ*பைத 
அவ> அoவா>. அவ> அ)கேநரI ஈடா ஓZட()N இ4BQறா> எ*பைதuI, அவ> உண0.5க@* 
7ழ25கைள அGபUBQறா> எ*பைதuI அவ0 உண0T)48பதாN, அவ0 தனe 



உண0l8|0வமான இயNைப கZ[8ப[(eQறா0 ம2KI அவqB3 தனe உண0l8|0வமான 
இயNைப கZ[8ப[(தவe கLனமாக இ4TதாN, அவ0 அவைள பg8பe இNைல. அைத8ேபாலேவ, 
அவ0 அjlண0l சB)MN இ4BQறா0 எ*பeI, அTத உலQN எ*ன நடBQறe எ*பeI 
அவqB3 ெதoTe இ48பதாN, அவ0 தனe அjlண0l சா0Tத பNேவK ெதாgN 
yர.சைனகqB3 &0l காmப)N அவ)8பZடாN, அவ> அவைர பg8பe இNைல. bZைட 
கணவ4B3I 3ழTைதகqB3I வச)யாகlI சTேதாஷI த4வதாகlI உ4வாB3வத23, அவ> 
தனe 5Tதைன ம2KI சB)கைள அ08ப;BQறா>. அTத bZL23 ேதைவயான 
உணl8ெபா4Zக> ம2KI பாeகா8y23,  அவ0 தனe 5Tதைன ம2KI சB)கைள 
அ08ப;BQறா0. ¶ஆm �0Te கவi8பத* cலI Xoதைல நா[Qறா0. ெபm அ08ப;8y* 
cலI இணBக(ைத நா[Qறா>. அவ0 bZLN நடB3I சIபவhகைள ப2j அ)கI ேபசாமN, 
அnவ8ேபாe 5jய பoTeைரகைள மZ[I தTe, Uம0சனI ெச$யாமN அ)கமாக XகdTe, �0Te 
கவiBக ேவm[I. மைனU தனBகாக bZைட உ4வாB3Qறா> எ*பைத அவ0 aைனUN 
ைவ()4Bக ேவm[I, ம2KI அவ> உ4வாB3I அ)0lகைள அவ0 பாராZட ேவm[I. அவ0 
தனe உZXற வாdBைகMN ந*றாக ெசயNபZ[, உK)யாகlI வ_வாகlI இ4TதாN, அவqI 
தனe உZXற வாdBைகMN சTேதாஷமாக இயhQBெகாm[ இ48பா>. அவ> அவ4ட* 
இைணTe இ4Bக, அவரe ஆைசக> ம2KI இலZ5யhக@N ம2KI ெவ@8Xற உலQN அவ0 
சா)Bக U4IXI Uஷயhக@N eைண Xoய :ய25 ேம2ெகா>ள ேவm[I. இதனாN அவ0 வ^ைம 
ெப2K தைல a=0Te a2Qறா0. அவ@டI இ4B3I அ4ைமயான இய_ண0l சB)க@* cலI, 
தனe கணவைன ஒ4 ெவ2jகரமான மiதனாக உ4வாBக :LuI. bZைட ஒ4 ேகாMைல ேபா*ற 
அ)0lட*, அ)க ஆனTத(eட*, அ)க நIyBைகuட* உ4வாB3I ேபாe, அவ0க> இைணTe 
ஒ4 5Tதைன aைறTத வாdBைகைய a0மாiBQறா0க>. § 
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Uவo8பe ஆ3I. ப)னா*3 உலகhக@N, ஏt |=B3 ேமேல இ48பதாகlI, |=B3 �ேழ ஏt 
உலகhக> இ48பதாகlI கணBQட8ப[Q*றன. அைத8ேபாலேவ �ல உட^N, rZ7ம உட^N 
ம2KI ஆ*மாU* உட^N ப)னா*3 =க8ெபoய நரIX ைமயhக> இ4BQ*றன. இTத 
ைமயhக> சI<Q4த()N சBகரhக> எ*K அைழBக8ப[Q*றன. இTத சB)M* rழN 
ைமயhக> உmைமMN மேனாசB) இ4B3I ப3)களாக UளhQ, அைவ ஒnெவா*KI உZXற 
மiதi* 3j8yZட அIசhகைள a0வQ(e, �Zடாக மiதi* ��Bகமான பாகhகளாக 
Uளh3Q*றன. அவ2ைற உZXறமாக உண4I ேபாe, அைவ ெத@வான aறhகqட* காதாN 
ேகZ3IபLயாக இ4BQ*றன. உZXற உலகhக@N aறI, ஒ^ ம2KI சB) ஒ*றாக இ48பதாN, 
அைவ அ)க இைர.ச_ட* இ4BQ*றன. ¶இ)N ஒ*K அNலe அத23I ேம2பZட ப3)க> 
வgயாக சாZ5 இயh3I ேபாe ஞாபக சB), காரண ஆ$l ம2KI மேனாபலI ேபா*ற 
7யaைனU* பNேவK ெசயNபா[க> நைடெபKQ*றன. :e3(தmL* அL8ப3)MN 
அைமT)4B3I cலாதார சBகர()23 ேமN ப3)MN ஆK சBகரhக> உ>ளன. இTத 
சBகரhக> வgயாக சாZ5 பயணI ெசN_I ேபாe, 7யaைனl உய0Tத பmXட* இ4BQறe. 
cலாதார சBகர()23 �ேழ ஏt சBகரhக> உ>ளன, ம2KI அத* வgயாக சாZ5 ெசN_I ேபாe, 
7யaைனl �daைல பmXட* இ4BQறe. இTத க^uக()N, ெப4Iபாலாேனா0 cலாதார 
சBகர()23 �g4B3I ஏt சBகரhக@* 7யaைனUN வாdQ*றன0. அவ0களe 
நIyBைககqI அ�3:ைறகைள உ>qண0l மன)* Uலh3 3ண(ைத வ_வாக 
yர)ப^BQ*றன. நாhக> எhகளe ம2KI ம2றவ0களe 7யaைனைவ cலாதார()23 
ேம^4B3I சBகரhகqB3 உய0(த U4IXQேறாI. இe மனைத �daைல 3ண()N இ4Te 
ேமNaைல 3ண()23 ெகாm[ வ4Qறe. நாI இதைன தi8பZட சாதனா, yரா0(தைன, 
)யானI, சoயான 5Tதைன, ெசாN ம2KI ெசயN ம2KI எh3I Uயாy(e இ4B3I 5வெப4மா* 
\தான அ*y* cலமாக ெசயNப[(eQேறாI. ¶Uநாயக4B3 ெத$bக இ48yடமாக Uளh3I 
cலாதார சBகரI, �daைல 3ணI ம2KI ேமNaைல 3ணhகqB3 இைடேய yoB3I ப3)யாக 
Uளh3Qறe. Uநாயகo* Xiதமான பாத()23 அLMN இ4B3I உலகhக@N இ4Te 
7யaைனl ெவ@வ4I ேபாe, ஒnெவா4வ4B3I vTe சமய()* �ைழவMலாக, ெதாடBகமாக 
Uளh3Qறe. ¶:e3(தm[ ம2KI மmைட ஓZLN இ4B3I நரIXக@* வைல8y*னN 
cலமாக ஏt உய0aைல சBகரhக>, ஒnெவா*KடGI �ல உடN ஒ4 ெதாட0ைப ெகாm[>ளe. 
சாZ5M* 3mட^i சB) :[(eதm[ வgயாக பயணI ெச$e, இTத சBகரhகqB3> 
�ைழuI ேபாe, அவ2ைற இயhக.ெச$e Ug8பைடய ெச$வதாN, ஒnெவா*KI ெசயNப[( 
ெதாடh3Q*றன. ஒ4வ0 த* வாdநா@N, இரm[ அNலe c*K ைமயhக@N ெப4Iபா_I 
Ug8Xட* இ4Te, அவ0 5T)8பத23I  வாdவத23I ஒ4 :ைறைய அைம(eBெகா>Qறா0. ஒ4 
ைமய()N :tைம ெப2K அ[(த ைமய()23 த0Bக �)யாக ெசN_I ஒ4 இயNபான 
ெதாட0.5யாக Uளh3I, இTத ஏt ப3)க> ப2j அவ0 ஒ4 Xoதைல வள0(eBெகா>Qறா0. அவ0 
தனB3> 7ழ_I சB)கைள மேனாஉண0l �)யாக பா0BகாUZடா_I, அவ0 aைனவா2றN, காரண 
ஆ$l, மேனாபலI, அjெவt.5, எNேலா4டGI இணBக(eட* இ4(தN, ெத$bக பா0ைவ 
ம2KI ஆ*\க( ெத@U* cலI பB3வமைடQறா0. ¶நாI மiதைன ஏt மாLBகZடமாகlI, 



அ)N ஒnெவா4 மாLuI அTத சBகரhக@N ஒ*றாகlI க2பைன ெச$தாN, இTத ைமயhகைள 
தi(தiயாக ஆ$l ெச$வத23 பயG>ளதாக இ4BகB�[I. சாZ5 =*�BQMN ேம_I 
�tமாக ெசNQறe, ம2KI அe ேமN ேநாBQ ெச*KBெகாm[ இ4B3I ேபாe, அe பL8பLயாக 
அ)க பரTத(த*ைமைய ெப2K, அ)கமான :tைமuட* அழகான ேதா2ற(ைத ெபKQறe. ேமN 
தள(ைத அைடTதeI, அe �g4B3I காZ5ைய XoTeண0lட* பா0BQறe, ம2KI அ8ேபாe 
�g4B3I இய2ைகB காZ5ைய மZ[I பா0BகாமN, ஒ4 கZடடI ம2KI ம2ற கZடடhகqB3I 
இைடMலான ெதாட0X ம2KI ஒnெவா4 தள()23I இைடMலான ெதாட0ைபuI பா0BQறe. 
¶சனாதன த0ம()N சBகரhகைள 5(தoB3I ஒ8Xைமயாக, ஒ4 தாமைர மல0 
பய*ப[(த8ப[Qறe. இTத மல0 ந)க> ம2KI 3ளhக@N வள0Te, aல()23 �ேழ சக)யாக 
இ4B3I ஒ@ Xக:Lயாத இடhகqB3> தனe ேவ0கைள எ[(e. ெசNQறe. அத* தm[ 
தைரM* ேம2பர8y23 வTe, 7(தமான கா2K ம2KI roய ஒ@ைய எ)0ெகா>qI வைர 
வள0Qறe. ெம*ைமயான தாமைர மல4I வைர, roயi* சB) ெமாZ[ ம2KI இைலகqB3 
ஊZடI அ@BQறe. cல.சBகரமான :தN சBகரI cலாதாரI எ*K அைழBக8ப[Qறe. மiத 
அGபவ()* �daைல உ>qண0lக@N சாZ5 வளர(ெதாடhQeI, அe அjவா2ற^* 
)ரவhக> வgயாக பயணI ெச$e, இK)MN ெம$zஞான மன)* ஞான ஒ@MN ெவ@வTe, 
உ.சTதைலMN 1,008 இதdகைள ெகாmட தாமைர சBகரமாக ஆ*\க �)யாக மல4I வைர, 
வள0.5 அைடuI ேபாe ெதாட0Te அ)கமாக XiதமாQBெகாm[ இ4BQறe. இTத ஏt 
=க.5றTத சB) ைமயhக@* ெசயNபா[கைள ஆ$l ெச$வத* cலI, ஆ*\க பாைதMN நமe 
aைலைய நIமாN ெத@வாக அjTeெகா>வeட* நமe சக மiத0கைளuI XoTeBெகா>ள 
:LQறe. § 

ெசwவாx/Sழைம 

பாட+ 282 

iலாதார+,  

9ைனவா)ற�I உலக+  

சBகரhக> Ug8பைடவe இNைல. எNேலா4B3I அைவ :*ேப Ug8பைடTத aைலMN தா* 
இ4BQ*றன. சB), மேனாபலI ம2KI சாZ5 ஒ*ைற மZ[ேம 3j8பதாN, அவ2j* வgயாக 
நமe சB)ைய இயB3வதாக நமB3 ேதா*KI ேபாe, அைவ Ug8பைடTதe ேபால ேதா*KQறe. 
சB)M* ைமய8ப3)M* \e கவன(ைத ெபKவத23 காரண ஆ$l, aைனவா2றN ம2KI 
வ_வான, அjவா0Tத மனஉK)M* உலகhக@N இ4Te சாZ5ைய {BQனாN ேபாeI. அத* 
yற3 உZXறமாக )4Iy, நாI ஒ4 சBகர()N இ*ெனா*KB3 ெசNQேறாI. இTத அ)க 
Xiதமான சB)க> ம2KI நாLக> எ*KI அைழBக8ப[I உZXற நரIX அைம8X வgயாக 
பா$Te ெசN_I ேபாe, �ல உடN மா2ற(ைத ெபKQறe ம2KI உZXறமாக அ)க வ^ைமைய 
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ெபKQறe. aைனவா2ற^* ைமயமாக Uளh3I cலாதார சBகரI, :e3(தmL* அL8ப3)MN 
இ4BQறe, ம2KI அe உடN �)யாக cZ[ எ_IX அNலe இ[8y* நரIX y*ன_ட* 
ெதாட0yN இ4BQறe. cல எ*பe “cல(ைதuI" ஆதாரா எ*பe “ஆதரைவuI" 3j8y[Qறe, 
அதனாN அe cல சBகரI எ*K அைழBக8ப[Qறe. அe 5வ8X aற()N இ4BQறe. அe காலI 
ம2KI aைனவா2ற^* உலகhகைள a0வQ(e, aைனவா2ற^* சB)க@* cலI கால 
உண0ைவ உ4வாB3Qறe. நாI நமe ஞாபக மா)oக@N )4IXI ேபாe, நாI cலாதார()* 
சB)கைள பய*ப[(eQேறாI. ¶இTத சBகரI தi(eவI, த*:ைன8X, இய2ெபா4> வாதI 
ம2KI ஆ)Bக(eடGI ெதாட0yN இ4BQறe. மiத* தனe வாdBைகM* :தN ஏt 
வ4டhக@N ெப4Iபாலான ேநர(ைத, இTத சBகர()N வாdQறா*. இTத ைமயI நா*3 
“இதdக>" அNலe அIசhகைள ெகாm[>ளe, ம2KI அ)N ஒ*K |0வ ெஜ*மhக@* 
aைனlகைள a0வாகI ெச$Qறe. ம2ற c*KI ெதா3Bக8பZட ஞாபக மா)oக> ம2KI இTத 
ெஜ*ம()N ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0Xைடய க0மUைனகைள ெகாm[>ளன. இTத சBகரI 
வள0.5யைடuI ேபாe, அTத மiதனாN rZ7ம உலQN பயணI ெச$ய :LQறe. அe தனB3> 
:tைமயைடTe இ4BQறe, ஆனாN :தN இரm[ சBகரhக@_I ஒthக2ற, உ>qண0l 
�m[தNகளாN aர8ப8பZ[, vTe த0ம()23 :ரணாக தனe ேகாZபா[க> ம2KI 
3ைறபா[கைள ெகாmட ேம2க()ய கNUM* cலI வள0.5யைடuI ேபாe, அைவ உ4வாB3I 
=கlI வ_வான காTத சாZ5, c*றாவe சBகர()* ெலள�க U48பதாN ெவ@8Xற ெவ2j 
ம2KI சB)ைய ேநாBQ �mட8ப[I ேபாe, ெலள�க காTத சB) =கlI வ_வாக இ48பதாN, 
அe மன)* \e ஆ)BகI ெச_(eQறe ம2KI உய0aைல Uைச ைமயhக@N சாZ5 
ெசயNப[வe QZட(தZட சா()யம2றதாB3Qறe. அதனாN இTத c*K �daைல சBகரhக@N 
வாdபவ0க>, ‘ேமேல" அவ0களe ெசாTத தைல இ48பைதuI, “�ேழ” :e3(தmL* 
அL8ப3)MN அவ0க> வாdTeBெகாm[ இ4BQறா0க> எ*பைத ெதoTeBெகா>ளாமN, 
இைறவ* ேமேல இ48பதாக �KQறா0க>. ¶பல4B3 கடTதகாலI யதா0(தமாக இ48பதாN, 
அ)N அவ0க> வாdQறா0க>. “நா* 5Kவனாக இ4B3I ேபாe, நாhக>… ஏ*, எனB3 
aைனUN...5ல வ4டhகqB3 :*X இ8பL இ4Tத)Nைல…” எ*K எ8ேபாeI பைழய 
aைனlகைள ப2j aைன(eBெகாm[ இ4BQறா0க>. சTேதாஷமாக அGபU8பத23 அவ0க@* 
:*பாக aகdகாலI இ4BQறe எ*KI, ஒ4 எ)0கால(ைத உ4வாBக ேவmLM4BQறe 
எ*பைத ப2j ெப4Iபா_I XoTeBெகா>ளாமN, அவ0க> ெசாTத வரலா2j* ஒ4 ெதா38yN 
வாdTeBெகாm[ இ4BQறா0க>. கடTத கால()N aைல(e இ48பத23, தhகளe உM0 
சB)கைள ெதாட0Te வழhQBெகாm[ இ4BQறா0க>. cலாதார சB)க> எ)0மைற சB)க> 
இNைல. காலI, aைனவா2றN, பா_ண0U* சB)க> உய0aைல ைமயhக> cலI ேந0மைறயாக 
பய*ப[() a0வQBக8ப[I ேபாe, சாZ5 :e3தm[ வgயாக ஏj தைலB3> ெசNல 
ஊB3UB3I உmைமயான எoெபா4ளாக உ4மா2றI ெபKQறe. அைத8ேபால, :tைமயாக 
மல0Tத தாமைர மல0 தனB3 �ேழ சக)MN இ4B3I ேவ0க>, அத* உMைர உmைமMN 
aைல()4Bக ெச$வதாN, அைத Uேவக(eட* Uம05Bக :Lயாe, ¶மiத* காரண ஆ$l 
ேம2ெகா>ள பய*ப[(eI Xல*க@* ைமயI, ெதா8XqB3 �ேழ, இரmடாவe அNலe 



இைர8ைபB3 �g4B3I y*ன^N அைமT)4BQறe. அe <வா)]டானா எ*K 
அைழBக8ப[Qறe, ம2KI அTத சI<Q4த ெசாN_B3 “ஒ4வரe ெசாTத இடI" எ*K ெபா4>. 
அe 5வ8X ஆரz7 aற()N இ4BQறe. aைனl�4I )ற* உ4வானeI, அ[(ததாக காரண 
ஆ$lI, காரண ஆ$UN இ4Te அjவா2ற_I ேதா*KQறe. இTத சBகர()* cலI காரண 
ஆ$l ம2KI அjவா2றN ெசயNப[Qறe. ஏt :தN ப)c*K வய)23 ம()MN, வானI ஏ* 
{லமாக இ4BQறe ம2KI உலQN இ4B3I அைன()23I “ஏ* எ*ற ேக>UகqB3" Uைடைய 
அjய U4IXI ேபாe, நாI இTத சBகரhக@N இயNபாக ெவ@8ப[QேறாI. =கlI 5jய அளl 
aைனவா2றN இ4TதாN, =கlI 5jய அளl அjவா2றN இ4B3I. அதாவe, மன8பாடI ெச$த 
தகவ^* பய*பாடாக காரண ஆ$l Uளh3Qறe. நாI அைத yo(e, )4(), மK ~ரைம8X 
ெச$e :Llகைள ேச=BQேறாI. அeேவ காரண ஆ$U* வைரயKBக8பZட த*ைமM* சாரI 
ஆ3I. அதனாN இTத ைமயI cலாதார(ைத கZட8ப[Qறe, ம2KI “உய0" aைலMN இ4B3I 
ஒnெவா4 ைமய:I தனB3 :*பாக இ4B3I ைமயhகைள கZ[8ப[(eQறe. இe தா* சZடI. 
5T)B3I ேபாe, yர.சைனகqB3 &0l கா�I ேபாe, மBக> அNலe rdaைலகைள ஆ$l 
ெச$ய, நாI <வா)]டானாU* உலQN ெசயNப[QேறாI. ¶இTத ைமயI ஆK “இதdகைள" 
ெகாm[>ளதாN, அe சாம0()யI, உண0)ற*, சாe0யI, சTேதகI, பதZடI ம2KI காலI 
தாd(eதN எ*K ஆK மாKபZட வgக@N த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>Qறe. இTத சBகர()N 
ெப4Iபா_I வாdபவ0கqB3, இTத அIசhக> அNலe பmXக> அ)க aஜமாக ேதா*KQறe. 
அவ0க> ஆ$l ெச$e, ஆரா$Te , “ஏ*? ஏ*? ஏ*?” எ*K UயBQறா0க>. அவ0க> 
ேகாZபா[கைள பoTeைர(e, aயாயமான UளBகhகைள உ4வாB3Qறா0க>. அவ0க> 
உ>qண0l மன)* பழBக மா)oகளாN வ_8ப[(த8பZ[, ெகா>ைக yLவாத:>ள அjவாmைம 
ம2KI ேசகoBக8பZட aைனவா2றைல அL8பைடயாக ெகாmட ஒ4 உK)யான அjlண0l 
மனைத உ4வாB3Qறா0க>. § 
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ைமயHக(  

உலQN ெப4Iபாலானவ0க> <வா)]டானா சBகர()N வாdQறா0க>, 5T)BQறா0க>, 
வ4TeQறா0க> ம2KI rZ7ம உலQN பயணI ெச$Qறா0க>. அவ0க> மன)* காரண ஆ$l 
ெச$uI )றைமைய மZ[I ெசயNப[(), தhக> உM0சB)கைள உலQN இ4B3I wலகhக@N 
aைல()4Bக அ08ப;(தாN, அவ0க> ெலள�க உலைக அ)க உmைமயாக, அ)க aரTதரமாக 
பா08பதாN, அjவா2றைல =கlI :BQயI எ*K aைனBக ெதாடhQ U[வா0க>. அவ0களe 
பாeகா8X ம2KI 7ய ெகளரவI காரண ஆ$UN அைமTe இ48பதாN, அவ0க> ஆ$l 
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ெச$Qறா0க>, பLBQறா0க>, Uவா)BQறா0க>, தகவ^* =க8ெபoய ேச=8XBQடhைக 
ேசகo(e, ம2றவ0க@* க4(eBக> ம2KI :Llகைள மா2j அைமBQறா0க>. உய0aைல 
சBகரhக@* வgகாZடைல ெப2K,  அjவா2ற^* Qைளக@N :tைமயாக 5BகாமN இ4TதாN, 
<வா)]டானாU* சB)க> இய_ண0l அjைவ நைட:ைறMN ெவ@8ப[(eவத23 ஒ4 
வ_வான க4Uயாக Uளh3Q*றன. இய_ண0lB3 :ரணாக காரண ஆ$l ெசயNப[வe 
இNைல. அe =கlI ெமeவாக, அ)க 5Bக_ட* அேத :Llகைள ேநாBQ ேநராக வ4Qறe. 
ஆனாN அjவா2றN தனe Xiதமான பoணாம()N, மiதi* அL8பைட உ>qண0lகைள 
கZ[8ப[() இயBகB�[I. ¶c*றாவe ைமய()N இ4B3I ம;8Xரா சBகரI, மேனாபால()* 
சB)களாக Uளh3Qறe.  ம; எ*பe “அ;கல*" ம2KI Xரா எ*றாN “ஊைரuI" 3jBQறe. 
அதனாN ம;8Xரா எ*றாN “அ;கலைன ேபா*ற ஊ0" எ*K ெபா4>. அe மzச> aற()N 
இ4BQறe. அe ம()ய நரIX அைம8yN, உட^N இ4B3I அைன(e நரIXகqI ஒ*K 
ேச0Te,  “இரmடாவe cைள" எ*K அைழBக8ப[I, roய y*னN cலI 3j8yட8பZ[>ளe. 
சB)M* இயBக(ைத ெபாK(e, இத* \e அ)கI கவனI ெச_(த ேவm[I, ஏென*றாN இTத 
சBகர()N இ4Te வ4I மனஉK)M* சB)க> :தN இரm[ ைமயhக> cலI, ெலள�க 
உண0lB3 வ^ைம ேச0BQறe அNலe நா*காவe ம2KI ஐTதாவe ைமயhக@* cலI ஆ*\க 
உண0lB3 வ^ைம ேச0BQறe. vTe சமய மைறஞான()N, மேனாபல()* இTத இ4 
ெசயNபா[க>, அத* ப(e “இதdக>" அNலe அIசhக> cலமாக ெவ@8ப[(த8பZ[>ளe, 
அ)N ஐTe இதdக>, காTத அNலe aைனவா2றN ம2KI காரண ஆ$U* ெலள�க சB)கைள 
கZ[8ப[() aைல8ப[(eQறe, \தI இ4B3I ஐTe XoTeண0l ம2KI அ*y* க)oயBக 
சB)கைள கZ[8ப[(eQறe. அதனாN ம;8Xரா சB)க> ஆ*\க காTத சB)ைய 
உ>ளடBQu>ளe, ஆனாN cலாதார ம2KI <வா)]டானா சBகரhக> காTத சB) 
அைம8XBகைள மZ[ேம ெகாm[>ளன. aைனவா2றN, காரண ஆ$l ம2KI வ_வான 
மேனாபல()* உலகhக@N சாZ5 ெசயNXouI ேபாe, ஆmகqI ெபmகqI அL8பைடMN 
உ>qண0l இயNXகqட* இ4BQ*றன0. அவ0க> தhகளe ெசாTத ேதாNUைய aைன(e, 
Uைரவாக எ)0.ெசயலா2j எ)0 தாB3த_I நட(eQ*றன0, UைரUN தhக> உண0.5கைள 
Xmப[()Bெகாm[ ம2றவ0க@* ெவ2jகைள Uைரவாக y*ெதாட0Q*றன0. அவ0க> 
தhகளe அ)கார(ைத ெவ@8ப[() ெசNவாBைக தBகைவ(eBெகா>வத23, ெவ2j ம2KI 
ேதாNU ஊB3UB3I ஆைசகளாக இ4BQ*றன. அதனாN அவ0களe வாழBைக ேவதைனக@* 
UைதகைளuI, ஏ2ற இறBகhகைளuI ெகாm[>ளன. அவ0க> ேவதைனMN இ4Te ெவ@வர 
வgகைள ேதLனா_I, அe வ4Iேபாe அ)N பh3 ெபKQ*றன0. அவ0க> தhக> உடைல 
வ4() கLனமாக உைழBQறா0க>, ம2KI அjவா2ற^* வள0.5M* cலI அவ0கqB3 
5jதளl ெலள�க பல*க> QைடBகUNைல எ*றாN அவ0கqB3 அ)N நாZடI ஏ2ப[வ)Nைல. 
7யaைனU* இTத aைலக@N, த*:ைன8X அ)க :BQய(eவ(ைத ெபKQறe, ம2KI 
உண0l8|0வமான அGபவhக> =கlI வ_வாக இ4BQ*றன. இ*ெனா4 Xற()N, மேனாபலI 
உய0Tத Ug8Xண0ைவ ேநாBQ இயBக8பZ[, சாZ5 ஆழமான பoணாமhகqB3> 
உ>@tBக8ப[Qறe. ெலள�க உைடைமக> லாபhகqI ந]டhகைள அவ0களe சாZ5ைய இi 



ஈ08பe இNைல, ம2KI தhகளe உM0சB)M* உய0aைல ைமயhகைள ஆ$l ெச$ய 
U[UBக8ப[Qறா0க>. Uைழபவ0க> உ>ேநாBQ இயh3வத* cலI, ெவ@8Xற பmXகைள 
ஒthQ8ப[(தlI )ன:I சாதனா ெச$யlI, மேனாபலI உK)யான வ^ைமைய வழh3Qறe. § 
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ஆ*\க மேனாபலI எt.5 ெபKI ேபாe, சாZ5 =கlI இயNபாக இதய()* ைமயமாக Uளh3I, 
அனஹாத சBகர()N பா$Te ெச*K, ேநரL மனெவt.5 அNலe Xoத^* Xல*கைள 
a0வQBQறe. இதய y*ன_ட* ெதாட0yN இ48பதாN, இTத சBகரI ெப4Iபா_I 
“இதயBகமலI" எ*K அைழBக8ப[Qறe. அjெவt.5M* Xலைன ப*iரm[ மாKபZட 
வgக@N அNலe :கcLக@* cலI அNலe பmXக@* cலI ெவ@8ப[(தலாI எ*பைத 
அத* ப*iரm[ “இதdக>" 3j8y[Qறe. அe சாIபN-ப.ைச aறமாக காZ5ய@BQறe. 
மiத* ெபாeவாக இ4ப() ஒ*K :தN இ4ப() ஆK வயe வைரMலான காலகZட()N, இTத 
அjெவt.5M* ப3)MN Ug8பைடQறா*. இTத சBகர()N இ4B3I Uைழபவ0க@* 
வாdBைக, ம2றவ0க@N இ4Te மாKபZடதாக இ4BQறe. “இ4 ெபா4Zக> 
அL(eBெகா>ளாமN ஏ2ப[I ஒ^” எ*ற ெபா4qைடய அனஹாத சBகர()N, Uைழபவ* தனe 
மைல உ.5 7யaைனைவ அைடQறா0. மைலM* ஒ4 பBக(ைத ம2KI பா08பைத ேபால, 
வாdBைகைய அத* :Llெபறாத ப3)களாக பா0BகாமN, :tைமM* \e ஒ4 பாரபZச=Nலாத 
ம2KI Uoவான அjெவt.5ைய ெபKI அளU23 அவ0 தனe 7யaைனைவ உய0(eவேத, இத* 
இயNபான Uைளவா3I. அவ0 ஒ4 ெபZLைய பா0(தeI அத* உZXறI, ெவ@8XறI, ேமேல ம2KI 
�ேழ இ48பைத ஒேர சமய()N பா08பைத ேபால, அவ0 yoT)48பதாக ெத*ப[I ெபா4Zக> 
\e கவனI ெச_(தாமN, அைத எNலாI UைரவாகlI :tைமயாகlI பா0(e XoTeBெகா>ள 
:LQறe. அe அவ4B3 ெவ@8பைடயாக காZ5 அ@BQறe ம2KI :tைமைய ேநரL 
அjெவt.5M* ஒ4 Uைரவான 7டoN உ>ளடB3Qறா0. அவ0 அTத ஒ4 ெநாLMN ஒ4 UஷயI 
ெதாட0பாக, XoTeBெகா>ள இ4B3I அைன(ைதuI XoTeBெகா>Qறா0, இ4Tதா_I அTத 
பரTத Xoதைல ப2j UளB3வe அவ4B3 கLனமாக இ4B3I. இTத சB) ைமய(ைத பNேவK 
உயoய )றைமகைள ெகாmட மேனாஉண0l வN_ந0க> பய*ப[(த வா$8X>ளe, ஏென*றாN 
இTத இட()ல 3ண8ப[(eI ஆ*\க சB)க>  இ4BQ*றன. ¶ெபாeவாக அனஹாத சBகரI 
Ug8பைடTதவ0க>, சமaைலuட*, )48)யாக ம2KI 7ய-கZ[8பாZ[ட* இ4BQறா0க>. 
அவ0களe அjவா2றN வழBகமாக ந*3 வள0.5யைடTத aைலM_I, காரண ஆ$l 
அ2றN=BகதாகlI இ4BQறe. அவ0களe இயNைப ��Bகமாக XiதமாB3I ேபாe அ)க 
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இய_ண0ைவ ெப2K, \தI இ4B3I அL8பைட உ>qண0lகைள தhகளe அjவா2ற^* 
சB)M* cலI எ@)N &0l காmQறா0க>. தனe :ய25MN &Uரமாக இ4B3I Uைழபவ0 
இதய()* ைமய()N aைல(e இ48பத23, தனe சB)க> ம2KI க0மUைனகைள ேபாeமான 
கZ[8பாZLN கmL8பாக ைவ()4Bக ேவm[I. இe அவரe bடாக இ4Bகேவm[I, ம2KI 
அவ0 7யaைனU* அனஹாதU* �daைலகqB3 அoதாக அNலe எ8ேபாeேம ெசNலB�டாe. 
இe பல வ4டhக@* சாதனா ம2KI பா_ண0l )ரவhக@* உ4மா2ற()23 yற3 
சா()யமா3I, ஆனாN ேம_I UoவாBக(ைத நா[வத23 :*X இைத அைடயேவm[I ம2KI 
சாZ5 இTத இட()N உK)யாக aைலBக ேவm[I. ¶அ[(த ைமயI ெவ@8ப[(eI Xலனாக 
ம2KI எNேலா4டGI இணBக(eட* இ4B3I ெத$bக அ*X Uளh3Qறe, ம2KI இe U7(த 
சBகரI எ*K அைழBக8ப[Qறe. இTத ைமயI ெதாmைடMN இ4B3I y*ன_ட* ெதாட0yN 
இ4BQறe ம2KI இe ப)னாK “இதdக>" அNலe அIசhகைள ெகாm[>ளe. :தN இரm[ 
ைமயhக> ெப4Iபா_I காTத சB)uட* இ4BQறe ம2KI c*றாவe ம2KI நா*காவe 
ைமயhக> காTத சB) ம2KI 5jதளl க)oயBக சB)M* கலைவயாக இ4BQறe, ம2KI 
U7(த சBகரI ெப4Iபா_I ஒ4 Xiதமான க)oயBக அைம8Xட* இ4BQறe. சதbத 
அL8பைடMN, இhQ4B3I சB)க> எmபe சதbதI க)oயBகமாகlI இ4பe சதbதI காTத 
த*ைமuட* இ4BQறe எ*K ெசாNலலாI. மBக> எ8ேபாe மiதேநய()* \e, ெபoய ம2KI 
5jய எ*K அைன(e உMoனhக> \e ெவ@8ப[(த :Lயாத அ*X aரIy இ48பதாக 
உண0Qறா0கேளா, அ8ேபாe அவ0க> U7(த சBகர()N அ)0TeBெகாm[ இ4BQறா0க>. 
இTத aைலMN �ல உடN ப2jய 7யaைனl இ48ப)Nைல, உண0.5கைள ெகாmட மiதனாக 
இ4B3I 7யaைனl இ48ப)Nைல, 5Tதைனக@* 7யaைனl இ48ப)Nைல. அவ0க> ஒ@யாக 
மZ[I இ48பதாக அNலe தாhக> அைன(e வLவhக> வgயாக பா$Te ெசN_I க)oயBக 
சB)யாக இ48ப)N மZ[I :tைமயான கவன(eட* இ4BQறா0க>. அவ0க> ஒ4 
இ4ZடைறMN இ4Tதா_I, தhக> உடN :tவ)_I ஒ@ இ48பைத காmQறா0க>. இTத ஒ@ 
ேம^4B3I ஆஞா சBகர()N, காTத ம2KI க)oயBக சB)க@ைடேய இ4B3I உரா$l cலI 
உ4வாQறe ம2KI இைத c*றாவe கm;* ெத$bக பா0ைவM* cலI காணலாI. 
த*:ைன8y* “நா*" எ*Qற உண0l, இTத உZXற ஒ@M* &Uர()N கைரQறe, மாKI 
yரபzச()N இ4B3I ஒ4ைம ப2jய உmைம :tைமயாக ம2KI வ_வாக உண4Iேபாe, நரIX 
அைம8yN ஒ4 =க8ெபoய ேபo*பI பரlQறe. U7(த எ*றாN “:tைமயான �$ைம" எ*K 
ெபா4>. இTத ைமயI ெத$bக அ*y* aறமான {ல aற(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. 
¶இTத ைமய()N Ug8Xண0ைவ ெப2ற ஞாi, :தN:ைறயாக சாZ5ைய :tைமயாக தனe 
:e3(தmL23> இ4B3I 7�Iனா ஓZட()N y*வாhQBெகா>Qறா0. அ8ேபாe அவ0 
உmைமயான ஆ*\க சB)யாக அGபUBக ெதாடh3Qறா0. இTத aைலM_I, அவ0 நா[I 
உZXற உM0சB)MN இ4Te ஒ4 மாKபZட ேகாZபாZ[ட* ெவ@8Xற உM0சB)யாக இ4Bக 
வா$8X>ளe. ஆனாN அவ4B3 ஏ2பZட இTத X)ய U48ப()N ெதாட0Te வ_வைடQறா0, 
ம2KI அTத உZXற உM0சB) தனe உ>ெபா4> மZ[ேம எ*பைத உண0Qறா0. ேம_I 
ெவ@8Xற உM0சB) மh3வைத அவ0 கா�I ேபாe, அe காலI ம2KI aைனவக மா)oக@N 



உ4வானைவ எ*KI, காரண ஆ$U* சB)க@* cலI ஒ*K ேச0Bக8பZ[, மனஉK)M* 
சB)களாN ஒ4 3KQய காலI aைலaK(த8பZ[ இ48பைதuI உண0Qறா0. ெவ@8Xற ேகாசI 
கைரQறe ம2KI ஞான ஒ@, அ*X ம2KI அgU*ைமைய மZ[ேம அjTe, அ)க உ2சாக()N 
இ4B3I உZXற 7யaைனUN வாdQறா0. § 

ெவ(P/Sழைம 

பாட+ 285 

ெதxuக# பா;ைவ  

ம)*+ ெதPn  

ஆறாவe சB) ைமயமாக அNலe c*றாவe கmணாக, ஆஞா சBகரI Uளh3Qறe. ஆஞா 
சBகரI எ*றாN “உ(தரl yற8yB3I ைமயI" எ*K ெபா4>, ம2KI அe வழh3I 
ெத$bக(த*ைமM* ேநரL அGபவI, ம2றவ0க> cலI பரlI XoTeண0ைவ ேபால இNலாமN, 
X(தகhக@N காண8ப[I XoTeண0ைவ ேபால இ4B3I. :ைழQய y*னN ம2KI �IX 
7ர8Xகqட* காTத ஈ08yN இ4B3I ஆஞா சBகரI, மiதGB3> இ4B3I ெத$bக 
பா0ைவM* ெம$zஞான Xல*கைள a0வQBQறe. இத* aறI லாெவmட0. அத* இரm[ 
“இதdக>" அNலe அIசhக@N ஒ*K, cலாதார()23 �ேழ இ4B3I ஏt தளhக> அNலe 
மனaைலகைள பா0B3I )றைம ஆ3I, ம2KI இ*ெனா*K 7யaைனU* உய0Tத ஆ*\க 
aைலகளாக சஹ<ரஹார சBகர()23 ேமேல இ4B3I ஏt சBகரhக> வைர உண4I )றைம 
ஆ3I. அதனாN ஆஞா சBகரI: காTத சB)ைய ெகாmட rZ7ம உலகI அNலe அTதரேலாகI, 
ம2KI க)oயBக ஆ*\க சB)ைய ெகாmட 5வேலாகI எ*K இரm[ உலகhகைளuI ஆ$l 
ெச$Qறe. அதனாN அe ெதாட0ைப ஏ2ப[(eI இைண8பாக இ4Te, ஒ4 ஒ4hQைணTத 
பா0ைவM* cலI, ஞாi =கlI உய0Tத 7யaைனlட* =கlI தாdTத 7யaைனைவ 
ெதாட0X8ப[(த அGம)BQறe. :tைமயான மா2ற(ைத ஏ2ப[(eI a0UகNப சமா) எ*Qற 
ஆ(ம ஞான()23 :*X, ெதாைலேநாB3 �mணjlக> ம2KI 3j8பாக உZXற ஒ@ 
அGபவhகqB3 வா$8X இ4Tதா_I, ஆ(ம ஞான()* பல அGபவhகqB3 yற3 இTத ைமயI 
மiதi* உண0l>ள பய*பாZL23 :tைமயாக )றTe ெகா>Qறe. ¶ெப4Iபா_I க)oயBக 
சB)யாக இ4B3I இTத சBகர()* அைம8X =கlI Xiதமாக இ48பதாN, ஆ*மா Xiதமான 
சB) அNலe ெவ>ைள ஒ@M* yரகாசமான உடலாக இ4B3I உண0l>ள XoTeண0ேவ, அத* 
ெதாட0.5யான ெவ@8பாடாக இ4BQறe. இTத aைலMN இ4Te மiத* மன)* சார()23> 
�0Te ேநாBQ, ஒேர சமய()N கடTதகாலI, aகdகாலI ம2KI எ)0கால(ைத ஆ$l ெச$e 
ஆBகN, கா(தN ம2KI அg(த^* பoணாம வள0.5M* கZடhகqB3> ஆழமாக ெசNQறா0. 
அவராN தனe உZXற உட^N உண0lட* பயணI ெச$ய :LQறe, தைடM*j மன)* எTத 
ப3)M_I �ைழய :LQறe, ம2KI அவரe சIயம எ*Qற ஆdTத 5Tதைன cலI அைன(e 
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வLவhகைளuI அத* cலB�Kகளாக 3ைறBக :LQறe. ¶vTe சமய()* பாரIபoய ேயாக 
பாைதMN, ஒ4வ0 அைம)யாக உZகா0Te இTத ைமய()* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த 
பoTeைரBக8ப[வe இNைல, ஏென*றாN கZ[8ப[(த :Lயாத �IX 7ர8yக@* மேனாஉண0l 
Xல*கைள :*ேப Ug8பைடTe, Uைழபவ4B3 ேதைவய2ற க0மUைன Qைள8பாைதைய 
உ4வாBகB�[I. ெதாைலேநாB3 ஆ2றNகைள நாடB�டாe. அTத ஆ2றNகேள ஒ4 உய0Tத 
பmy* மாையகளாக Uளh3Q*றன, ம2KI அவ2ைற 72j ஆ*\க த*:ைன8X 
உ4வாகB�[I, ம2KI அe மனைத கடTe, எNலா உ4வ()* :Lவான Xoதலாக Uளh3I இTத 
பாைதM* இK) கZட()23 தைட ெச$வத23 மZ[ேம பய*ப[I. அதனாN அ[(த ம2KI இK) 
ைமய(ைத கZ[8ப[(eI அLcைள 7ர8yைய :த^N UgBக ைவBகேவm[I. இTத yரதான 
7ர8y இடe காeB3 ஒ4 அh3லI :*பBகமாக ேம2Xற()N, மmைட ஓZL* ைமய()23 
அ4QN அைமTe இ4BQறe. அTத இட()N ஒ4வ0 சாZ5ைய உZXறமாக ைமய8ப[(), 
ெத@வான ெவ>ைள ஒ@ைய காண:LuI. ேதைவய2ற Uைளlக> இNலாமN, அe சாZ5ைய 
அதG> வgநட() ெசNவதாN, இTத ஒ@ கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த 5றTத இடமாக 
Uளh3Qறe. ¶சஹ<ரஹார எ*Qற Q�ட சBகரI, “ஆMரI ஆைரB காNகைள ெகாmட” 
சBகரமாக Uளh3Qறe, ம2KI இe சஹ<ரதள ப(மா அNலe “ஆMரI இதdகைள ெகாmட 
தாமைர" எ*KI அைழBக8ப[Qறe. பழhகால(e rZ7ம ஞாiக@* �2K8பL, அe 
உmைமMN ஆ*மா உட^* 1,008 அIசhக> அNலe பmXகைள ெகாm[>ளe. ஆனாN இTத 
பmXக> ெவ@8பைடயாக, ெதாட0Te ெத>ள( ெத@வான ெவ>ைள ஒ@யாக, இhேக 
ஈ0Bக8பZட aைலMN இ4B3I ெபா*iற உட^* 72ெறNைல வgயாக yரகா5BQறe, ம2KI 
{L(த a0UகNப சமா)M* பல அGபவhகqB3 yற3 வ_வைடTe, வள0.5 ெப2K, 
:tைமயான உZXற ம2KI ெவ@8Xற மா2ற(ைத ெவ@8ப[(eவதாக காZ5ய@BQறe. ¶Q�ட 
ைமயI உட^N இ4B3I ம2ற Uைச ைமயhக@* ேசகo8பாக இ48பேதா[, ம2ற ேகாசhக> 
அNலe அIசhகைள கZ[8ப[(eQறe அNலe சமaைல8ப[(eQறe. அe ஒ4 உலக()G> 
அைமT)4B3I ஒ4 உலகமாக அைமTe இ4BQறe. ஒ4 ேயாQ 5TதைனM* உய0aைலMN 
பயணI ெச$e, பரTத உZXற பரெவ@MN இtBக8ப[I ேபாe, அவ0 இTத ைமய()* \e 
மZ[ேம கவனமாக இ4BQறா0. இ4@* =.ச(ைத ேச=(e ைவB3I ேபாe மZ[ேம ஒ@ 
ெத*ப[வதா_I, ஒ@ எ*பe காTத சB)கைள Xiதமான க)oயBக சB) சT)(e அதG> 
ஊ[4lவதாN ஏ2ப[I உரா$l எ*பதா_I, அ(தைகய ஆdTத aைலக@N, U5()ரமாக ஒ@M* 
அGபவI  நடBகேவmLய அவ5ய=Nைல. சஹ<ரஹார சBகர()N இ4B3I ஒ4 ஞாi, ஒ@M* 
ேபo*ப காZ5கைள கைர(e, Xiதமான பரெவ@, Xiதமான சாZ5, Xiதமான உM0சB)MN 
cdQ இ4BQறா0. ¶இTத Xiதமான aைல aைலெப2ற yற3, சாZ5uI கைரTe பரமா(eமா 
மZ[ேம aைல(e இ4BQறe. இTத அGபவI: த*:ைன8y* :Lவாக; உ.சTதைலMN 
இ4B3I, yரIமராT)ரா எ*Qற “yரIமi* கதl" வgயாக சாZ5 மன உ4வ()N இ4Te 
ெவ@ேயKவதாக; 5வெப4மா* அNலe இைறவGட* ஆ(ம* அNலe ஆ*மாU* 
UளBக:Lயாத ஐBQயI எ*K பல வgக@N UளBக8பZ[>ளe. இ*ெனா4 கmேணாZட()N 
பா0B3I ேபாe, இe �IX 7ர8yக@* சB)கqட* அLcைள 7ர8yக@* சB)க> 



சhக=8பைத 3jBQறe. உ>ள()N ேம2ெகா>qI =க8ெபoய :ய25, =க8ெபoய சாதனா 
ம2KI தப<, அLcைள 7ர8yைய :த^N ெசயNப[(eQறe, ம2KI cைளB3 அL8ப3)MN 
காண8ப[I இTத 5jய ம2KI :BQயமான 7ர8y, மiதi* வள0.5, பா^யN ம2KI நாள=Nலா 
7ர8yக> உ>@Zட பல ெசயNபா[கைள கZ[8ப[(eQறe. அe உZXற()N ஒ4 5jய 
ெவ>ைள ஒ@யாக ெத*ப[Qறe ம2KI இe “=கlI அoதாக QைடBக8ெபKI :(e" எ*K 
3j8yட8ப[Qறe. அLcைள 7ர8y :tைமயாக ெசயNப[I ேபாe, அe :* cைளM* 
உ>ளைற ஓZLN அைமT)4Te, 7யaைனl Uoவாக()* :)0.5MN ஆ)BகI ெச_(eQறe. 
உZXற()N �IX 7ர8y ஒ4 அழகான {ல aற ம;Bகமாக ெத*ப[Qறe. மiத* :2j_I 
:Lவான உண0தைல அைடவத23, இTத இரm[ 7ர8yக@* சB)கqI இைணய ேவm[I. 
மைற:கமாக, பாIX தனe வாைல Uth3வைத ேபால, இe ஒ4 வZட()* 7ழ25ைய 
3j8y[Qறe. இTத ெசயN:ைறைய சா)(தவ0கqB3, இைத ெத$bக பா0ைவM* Xல* 
cலமாக =கlI ெந4Bகமாக பா0BகலாI. § 
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Xiதம2ற aைலMN இ4Te Xiதமான aைல, இ4@N இ4Te ெவ@.சI, மரண உண0UN 
இ4Te அgU*ைம எ*பேத மனI cலமாக ேதா*KI மiத வள0.5M* சாரI ஆ3I. அவ0 தனe 
நரIX அைம8yN அைம(e>ள aைனவா2றN, காரண ஆ$l, U48பI, ேநரL அjெவt.5, 
ஆ*மாU* உZXற ஒ@ உண0lக> எ*Qற இயNபான :ைறைய y*ப2KQறா0, ம2KI அe மiத 
ேநய(eட* இணBகமாக அ*Xட* வாdதN; ெத$bக பா0ைவM* cலI மேனாஉண0l 
Xலனjlக>; ம2KI ஆMரI இதdகைள ெகாmட தாமைரMN இ48பதாN ஏ2ப[I ெசா0கேலாக 
7()கo8X ேபா*றவ2j* \e Ug8Xண0ைவ ஏ2ப[(eQறe. ¶வரலா2j* ஒnெவா4 uக()_I, 
ஒnெவா4 Qரக:I அNலe சBகர:I ஆ)BகI ெச_(eQறe. QேரBக கடl> 3ேரான< 
மாெப4I அரசராக இ4Tதe aைனUN இ4BQறe அNலவா? அவ0 கால()*  கடl>. ேநரI, 
கடTதகாலI ம2KI aகdகாலI, ேத)க> ம2KI ப)lக> \e ேதா*jய X)ய அBகைறM* cலI 
சcக()* நIyBைகக> aைனவ2றா_B3> அNலe cலாதார சBகர()23> வTதன. அத* 
yற3 சcக()* நIyBைகக> <வா)]டானா சBகரI ம2KI அத* காரண ஆ$l சB)க@N 
�ைழTதன. QேரBக நாZL* ெபா2கால()N காரண ஆ$l ஒ4 கடlளாக UளhQயe. அ)காரI 
ம2KI ெசNவாBQ* க4Uகளாக ெசா2ெபாgl, UவாதI ம2KI த0BகI மாjன. அe :ைறயாக 
இNைலெய*றாN, உmைமயாக இ4Bகாe.  அத* yற3 U48ப()* சBகரI ஆ)BகI 
ெச_()யe. மiத* நா[கைள ைக8ப2jனா*, ேபா0கைள ெதா[(தா*, வ_வான ஆuதhகைள 
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உ4வாBQனா*. இTத காலகZட()N =க8ெபoய சமய ேபாராZடhக> நைடெப2K 
சாIரா�xயhக> உ4வாBக8பZடன. நமe உலQN ஒ4 சB) \e இ*ெனா4 சB) ஆ)BகI 
ெச_(eவைத அGபU(eBெகாm[ இ4BQேறாI. மiத* தனe மன)N அjUய_B3 அGம) 
வழhQய ேபாe, ேநரL அjெவt.5யான அனஹாத சBகரI ஆqைம ெச$தe. அவ0 �ல 
yரபzச()* U)களான க;தI, இய2yயN, ேவ)MயN, வாiயN ம2KI உMoயN ப2j 
அjTeBெகாmடா0. அத* yற3 அLமன)N ஊ[4U, அவ0 :*X ெச*j4Tத சBகரhகqB3> 
ெச*K மனI ெதாட0பான அjUயைல UoவாBகI ெச$தா0. மiத* தனe மனைத ஆ$l 
ெச$(ததாN உளUயN, \ெம$MயN ம2KI மனI ெதாட0பான சமயhக> ேதா*jன. ¶த2ேபாe 
aகdகால()N, சcக()* நIyBைகக> எNேலா4டGI இணBகமாக இ4B3I சB)களான 
U7(த சBகர()N �ைழTe>ளe. X)ய uகI எ*K பரவலாக அைழBக8பZ[, வள0Te வ4I ஸ( 
uக()* :*ேனாLக>, மன)N :BQயமான Uஷயமாக காரண ஆ$ைவ வgப[வe இNைல 
அNலe அ)கார(ைத பய*ப[() ம2றவ0களe உைடைமகைள அபகoBக :யNவe இNைல. 
அவ0க> அjUயைல அNலe உளUயைல அNலe மனI சா0Tத சமயhகைள =க8ெபoய 
சz~Uகளாக aைன(e வgப[வe இNைல. அவ0க> உZXறமாக கவனI ெச_() அவ0களe 
உட_B3>, அவ0களe ெசாTத :e3(தm[B3> ம2KI அவ0களe தைலB3> 
ெத$bக(த*ைமuட* இ4B3I ஒ@ைய வgப[Qறா0க> ம2KI ேநரL அGபவI, இைறவனe 
பைட8XBக> \e இரBக(ைத அL8பைடயாக ெகாmட ஆழமான ஆ*\க ேதட^N ெதாட0Te 
உ>ேநாBQ ெச*KBெகாm[ இ4BQறா0க>. ¶X)ய uக()N U7(த சBகர()* சB)க> 
:BQய(eவI ெபKவதாN, 7யaைனU* ம2ற ைமயhக> ெசயNபடUNைல எ*K ெபா4> 
ெகா>ள :Lயாe. ஆனாN :BQயமாக Uளh3I இTத X)ய சB), சcக நIyBைகக@N 
இ4B3I சB)B3 அைழ8X U[8பைத 3j8y[Qறe. இTத ெத$bக அ*y* ைமய()23 
5jதளl சB) Qைட(தeI, அைன(eI ஒ4 eN^யமான சமaைலைய ெபKQ*றன. :Tைதய 
uகhக@N அ)காரI அNலe X()B�0ைமM* அL8பைடMN பNேவK பLaைலக> 
அைமBக8பZடைத ேபால, மBகளe ஆ*மாU* Ug8Xண0l aைலM* அL8பைடMN அவ0களe 
இயNபான பLaைல அைமTe இ4B3I. அTத ஒ4 சமaைல Qைட(தeI, |=MN இ4B3I 
அைன(eI அைம) அைடuI, ஏென*றாN U7(த சBகரI எNேலா4டGI இணBகமாக இ4B3I 
அ*y* X)ய uகமா3I, ம2KI இTத uக()N எNேலா4I இணBக(eட* இ4BQறா0க> ம2KI 
இணBகI இNைலெய*றாN, அைம) கா8பத23 எ8ேபாeI ஒ4வ0 இ4Teெகாm[ இ48பா0. 
{hக> வரலா2ைற )48y8 பா0(தாN, இTத Qரக()* தாBகhக>, 5TதைனM* =க8ெபoய 
உள அ[B3க> மiத சcக()* வள0.5ைய எnவாK வLவைம(e>ளன எ*பைத 
ெதoTeெகா>ளலாI. § 
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ச/கர 1ழ)Uக(  

மiத வரலா2jN இ4B3I வள0.5M* 7ழ25 :ைற, ஒ4 தiநபo* வள0.5M_I அ)க 
ெத@வாக ெத*ப[Qறe. ஒ4 மiத வாdBைகMN இ4B3I ஏt 7ழ25க@N, ஒ4வ0 yறTத)N 
இ4Te சாZ5 இTத சBகரhக@N ஏதாவe ஒ*K வgயாகlI அ[(த[(த சBகரhக> வgயாகlI 
இயNபாக பா$Te ெசNQறe, ஆனாN அத23 அவ0 ஒ4 Xiதமான வாdBைகைய வாdTe, ஒ4 
ச234U* வgகாZட^* �d சனாதன த0ம(ைத கைட8yLBக ேவm[I. ¶ஆனாN உmைமMN, 
ெப4Iபாலானவ0க> உய0aைலMN இ4B3I நா*3 சBகரhகைள எ8ேபாeI அைடவe இNைல, 
ஆனாN அத23 மாறாக, அவ0க> \m[I காரண ஆ$l, உ>qண0l U48பI, aைனவா2றN, 
ேகாபI, பயI ம2KI ெபாறாைமM* சBகரhகqB3 அnவ8ேபாe )4IXQ*றன0. இ4Tதா_I, 
அTத இயNபான ம2KI :tைமயான மா)o �ேழ 3j8yட8பZ[>ளe. மiதi* ஒ*K :தN ஏt 
வ4டhக> வைர cலாதார சBகர()N இ4BQறா*. அவ0 இயBகI, ெமாg ம2KI சcக()* 
அL8பைடகைள க2KBெகாm[, அவ2ைற தனe aைனவா2ற^N ேச=(eBெகா>Qறா0. இTத 
ஆரIப கால()N, அவரe அLuண0l மா)oக> ெப4Iபா_I அைமTeU[Q*றன. ஏt :தN 
ப)னா*3 வயe வைர, அவ0 <வா)]டானா சBகர()N இ4BQறா0. அவ0 காரண ஆ$l ெச$e, 
“ஏ*? ஏ*? ஏ*?” எ*K ேக>U ேகZQறா0. அவ0 பல ெசயNபா[கைள ப2j ெதoTeBெகா>ள 
U4IXQறா0. அவ0 த*ைன8ப2j 5T)B3I )றைமைய ேமIப[()B ெகா>Qறா0. ப)னா*3 
ம2KI இ4ப() ஒ4 வயeB3 ந[ேவ, அவ0 மேனாபலI ெதாட0பான சBகர()N �ைழQறா0. 
த*ைன யா4I அjlK(தB�டாe எ*K aைன8பா0. அவரe ஆqைம வ_வைடQறe, ம2KI 
U48X ெவK8Xக> உK) ெபKQ*றன. அவ0 தனe ெசாTத வgMN, யா4B3I UளBகI 
அ@BகேவmLய அவ5ய=NலாமN இ4BQறா0. ெபாeவாக, இTத வய)N bZLN இ4Te 
ெவ@வTe த*ைன ெவ@8ப[()Bெகா>ள U4IXவா0. இ4ப() ஒ*K :தN இ4ப() எZ[ 
வயe வைர, அவ0 ெபாK8XBகைள ஏ2KBெகா>ள ெதாடhQ, த*ைன ப2juI உலைக ப2juI 
ஒ4 X)ய கmேணாZட(ைத ெபKQறா0. ேகாZபா[ �)யாக, அவ0 அனஹாத வT)4Bக ேவm[I, 
ஆனாN பல0 அைத அைடவ)Nைல. அவ0க> ெதாட0Te கவன=*j ெசயNபZ[, அவ0க> பல 
வ4டhகளாக அGபU(e ெகாmL4B3I, தhகளe U48ப(ைத ெவ@8ப[(eI ேபாe, ஏ* 
எ*ற ேக>U ேகZ3I ேபாe, காரண ஆ$UN ம2KI அைத aைனவக மா)oக@N ப)l 
ெச$uIேபாe, உலQN பலவTதமாக �ைழQ*றன0. ¶ஆனாN பல :ைற மK ெஜ*மI எ[(ததாN, 
சாZ5 பB3வமைடTe :tைம ெப2K இ4TதாN, அவ0 இ4ப() ஒ*K ம2KI இ4ப() எZ[ 
வைர அனஹாத சBகர()N இ4BQறா0. இTத காலகZட()N, அவ0 அைத8ப2j 
XoTeBெகா>Qறா0. அவ0 தனe சக மiத0க>, தனe உறlக> ம2KI த*ைன 72j இ4B3I 
உலைக ப2j XoTeBெகா>Qறா0. அவ0 அ)க &Uரமான �mணjlB3 உZXறமாக UைழQறா0. 
அவ0 தனe 3[Iப(ைத கைர ேச0(e, சcக கடைமகைள ெச$த yற3 இTத சBகரI <)ரமாQ 
~ராக 7ழNQறe, ம2KI அவ0 ெதாட0Te ப;MN இ4Tதா_I, அவரe ெநz5N இ4Te 



சB)க> இயNபாக y*வாh3வைத அவ0 ெதoTeBெகா>வா0. ச234U* கmL8ைப ெபாK(e, 
இ4ப() எZ[ :தN :8ப() ஐTe வைர அNலe அத23 :*பாக eறU, மடவா5, சTaயா5 
மZ[ேம U7(த சBகர()23>, உZXற ஒ@ அGபவhகqB3> வTe, தனB3I ம2றவ0கqB3I 
ஒ4 ஆ*\க ெபாK8ைப ஏ2KBெகா>Q*றன0. Ug8Xண0ைவ ெப2ற இTத ஆ*மா, மBகqB3 
ம)8X அ@(e, அவ0க> \e அ*X ெச_(eQறe. அவரe இதயI ம2KI மனI மiதேநயI 
:tவைதuI உ>ளடBQu>ளe. மBக> எைத ெச$Qறா0க> எ*ப)N ஆ0வ=NலாமN, எeவாக 
இ4BQறா0க> எ*ப)N அ)க ஆ0வ(eட* இ4BQறா0. உலQN இ4Te UலQ இ4B3I 
aைலMN தா*, உலகI அவைர eறBக ெதாடh3Qறe. அத* yற3, :8ப() ஐTe :தN 
நா2ப() இரm[ வைர, அNலe அத23 :*பாக, அவ0 தனe சாதனாBகைள சoெச$e ஆஞா 
சBகர()N வாdTe, ஒ@M* உடலாக இ4B3I ஆ*மாU* உடைல அGபUB3I ேபாe சாZ5 
உண0l>ள மன)* அ*றாட Uஷயhக@N இ4Te y*வாhQ, உZXற()N இயNபாக பயணI 
ெச$Qறe. நா2ப() இரm[ :தN நா2ப() ஒ*பe வயe வைர, வாdBைகMN தனe 
ெபாK8XBகைள aைறேவ2jய yற3, அவ0 =கlI இயNபான வgMN சஹ<ரஹார சBகர()N 
த*ைன aைல8ப[()B ெகா>Qறா0. ¶இe ச234U* �d பM25MN இ4B3I ஒ4 ~ட* 
ேம2ெகா>qI க[ைமயான பாைத ஆ3I. ேகாZபா[ �)யாகlI பாரIபoய �)யாகlI, ஒ4 
இைளஞ* தனe ப)னா*காவe வய)N, மனஉK)M* ம;8Xரா ப3)ைய �ைழuI ேபாe, ஒ4 
34U* பM25ைய ெபறேவm[I. அவ0 ெவ@uலQN ேவைல ெச$ய அNலe பLBக வா$8X 
இ4Tதா_I, இTத காலகZட()N வைளTe ெகா[B3I த*ைமuட* இ48பதாN, மனஉK)ைய 
ெவ@uலகI ேநாBQ இயBகாமN, உZXற ஏ2ற8பாைதMN இயBகலாI. ஆனாN அவரe �m[தN 
உZXறமாக இ4BQறe. கவனமான வgகZடா_ட*, இTத Uைச ைமயhக> வgயாக சாZ5 
பா$Te ெசNQறe, ம2KI ஐIபதாவe வய)N, அவ0 தனe சIyரதாய()* &Uரமான ஆ*\க 
ெபாK8XBகைள ஏ2KBெகாm[, =கlI இயNபான வgMN தனe உ>ள()N இ*GI ஆழமாக 
ெசNவத23 :tைமயான பM25uட*, மன�)யாக தயா0aைலMN இ4BQறா0.§ 
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அL8ப3)M* �g4B3I சBகரhகைள 3j8y[Q*றன. அதனாN மiத* yரபzச()N 
இ4B3I �m�Mராக அNலe ேபரmடமாக  Uளh3Qறா*. உலQ* அ.சாக ேம4 ப0வதI 
இ48பைத ேபால, அவனe உM0சB)M* அ.சாக :e3(தm[ Uளh3Qறe, ம2KI ப)னா*3 
உலகhக@* �ைழவாMNகளாக அNலe 7யaைனU* ப3)களாக ப)னா*3  சBகரhக>  
Uளh3Q*றன. ஈடா ம2KI yhகளா அNலe காTத சB)க>, சமaைலைய ெபKI ேபாe, 
7�Iனா ஓZட()N இ4B3I ஆ*\க காTத உM0சB) :e3(தmLN ேம_I �tமாக 
பா$TeBெகாm[ இ4BQறe ம2KI அவ* வ_வைடQறா*. அ8ேபாe மiத* :tைமயாக 
ஆ*\க காTத சB)ைய ெபKQறா*. அTத சமய()N தனB3 ஒ4 உடN இ48பைதேய அவ* 
உண0வe இNைல எ*ேற ெசாNலலாI. த*ைன பரெவ@MN ெதாhQBெகாm[ இ4B3I 
உM0சB)யாக உண0Qறா*, ம2KI அTத சமயhக@N அவனe அனஹாத ம2KI U7(த 
சBகரhக> 7ழ*KBெகாm[I அ)0TeBெகாm[I இ4BQ*றன. ஆdTத 5TதைனM* =கlI 
&Uரமான, {L(த aைலகைள பM25 ெச$வத* cலI, அவ* ெம$zஞான aைலM* Xiதமான 
aைலகqB3> ஐBQயமாQறா* ம2KI ஈடா ம2KI yhகளா இைணTe ஒ4 வZடமாQறe. அைவ 
சT)BQ*றன, ம2KI தைலM* உ.5MN இ4B3I அLcைள ம2KI �IX 7ர8yகqI ஒ*K 
ேச0Q*றன. இe ஒ4 ஆdTத சமா) aைலைய உ4வாB3Qறe. :த^N அLcைள 7ர8y 
Ug8பைடTe, அe த* ெசயNபாZL* cலமாக �IX 7ர8yைய �m[Qறe. அLcைள 
7ர8yB3> �IX 7ர8y ஒ4 7டைர இயB3Qறe, ம2KI yரIமராT(ரா எ*Qற yரIம* 
aரTதரமாக )றTeBெகா>Qறe. 1953 அNலe ‘54 வ4ட()N நா* a� யா0BQN இ4Tத ேபாe, 
ஒ4:ைற எனe தைலB3 ேமN ஒ4 {ளமான தmL* \e சஹ<ரஹார(ைத பா0(ேத*. ¶7�Iனா 
சB)uI ஐBQயமாQறe, ம2KI மiத உட^* ெவ8பI உ.சTதைலB3 உய4I ேபாe 3mட^i 
ஒ4 ெவ8பமாiைய ேபால :e3(தmLN ேம_I �tமாக ெச*KBெகாm[ இ4BQறe, ம2KI 
மiத* 7யaைனைவ கடTe பரமா(eமாவாக மாj, a0UகNப சமா) எ*Qற தனe :tைமயான 
ஆ(ம ஞான(ைத ெபKQறா*. ¶ஈடா நாL இளz5வ8X aற()N இ4BQறe. �dேநாBQ ெசN_I 
இTத சB) ெப4Iபா_I உட^* இடe Xற()N இ4BQறe ம2KI ெபmைம ம2KI மTதமான 
த*ைமuட* இ4BQறe. yhகளா நாL {ல aற()N இ4BQறe. ேமN ேநாBQ ெசN_I இTத 
நாL, ெப4Iபா_I உட^* வலe Xற()N இ4BQறe ம2KI ஆmைம ம2KI வ_வான 
த*ைமuட* இ4BQறe. இTத நரIX ஓZடhகைள மேனாஉண0l 3ழா$க> எ*K அைழBகலாI, 
ம2KI ம()ய cலமான 5வெப4மாiடI இ4Te இத* வgயாக yராண சB) பா$Te ெசNQறe. 
ஈடா நாLMN �dேநாBQuI, yhகளா நாLMN ேமN ேநாBQuI yராண சB) இயh3Qறe, 
ஆனாN இரm[I ஒ*K ேச0Te  எm எZைட8ேபால காZ5ய@BQறe. :e3தmL* 
அL8ப3)MN இ4Te உ.சTதைல வைர இ4B3I 7�Iனா நாL, ஒ4 ேந0 ேகாZLN 
இ4BQறe. 7�Iனா நாLைய 72j y*ன8பZ[ இ4B3I ஈடா ம2KI yhகளா, c*றாவe 
சBகரமான ம;8Xரா ம2KI ஐTதாவe சBகரமான U7(த சBகரhக@N ஒ*ைற ஒ*K 
3jBQ[Q*றன ம2KI சஹ<ரஹார()N சT)BQ*றன. ¶ேமNேநாBQ சB) ெசN_I 7�Iனா 
நாL, 3mட^i சB)M* பாைதயாக Uளh3Qறe ம2KI இe ெவ>ைள aற()N இ4BQறe. 
ெவ>ைள எNலா aறhகைளuI ெகாmL48பதாN, இTத சB) 3qைம aைறTe இ4BQறe. 



34U* �0Tத கவi8y* �d, 3mட^i  ெப4Iபா_I மைற:கமாக உய4I ேபாe, 
7யaைனl ெமeவாக UoவாBகI ெபKQறe. ஒ4 X)ய மாணவ*, தா* பM25கைள ெதாடhQய 
கால(ைத y*ேனாBQ பா0B3I ேபாe, ��Bகமான ஆனாN வ_வான ஆ*\க UoவாBக(ைத 
மZ[ேம அjQறா0. வாdBைக அ8ேபாe எ8பL இ4Tதe எ*பைதuI, இ8ேபாe அவரe 
ஆ*மாU* ப;l எnவாK ெவ@8Xற ஆணவ(ைத ெவ2jBெகாm[ உ>ளe எ*பைதuI 
த2ேபாe பா0(e ெதoTeBெகா>Qறா0. ¶7வாச பM25க>, )யானI ம2KI ஹத ேயாகாUN 
பM25 ேம2ெகா>வத* cலI, ஈடா ம2KI yhகளாU* மTதமான ம2KI வ_வான காTத சB)க> 
சமaைல ெபKQ*றன. அைவ சமaைல ெப2றeI, சBகரhக> ஒேர ேவக()N 7ழNQ*றன. 
சBகரhக> ஒேர ேவக()N 7ழ_I ேபாe, அைவ சாZ5ைய காTத உலக(eட* yைண(e 
ைவ()48பe இNைல; மiதi* சாZ5 தானாகேவ U[தைல ெபKQறe, ம2KI அவGB3 
ஆ*\க காTத ம2KI க)oயBக உலகhக> ப2j Ug8Xண0ைவ ெபKQறா*. ¶ஈடா ம2KI 
yhகளா ஓZடhக> 3KBQ[I சBகரhக>, அ)க �ல பmXட* இ4BQ*றன, ஆனாN அTத 
ஓZடhக> தU0B3I சBகரhக>, 7�Iனா ஓZட()னாN சB) அ@Bக8ப[Qறe. ேயாQ 
உmைமMN தனB3> ைமயமாQ இ4B3I ேபாe, ஈடா ம2KI yhகளா ேந0ேகாZLN ஒ*K 
ேச0Te, ஏt சBகரhகqB3I சB)ைய வழhQ, 7�IனாUN ஐBQயமாQறe, ம2KI அ)க 
:)0.5 ெப2ற ஆ*மாUN, சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I ஏt சBகரhகைள =கlI ெமeவாக 
சB) அ@Bக( ெதாடh3Qறe. இைத நைடெபKI ேபாe, தனe கmகqB3 ந[UN இ4B3I 
ஆஞா சBகர(ைத ப2j 5T)BகாமN, அைத பா0(e கவi(eBெகாm[ இ4BQறா0. அவ0 
:tைமயான eL8Xண0lடன, அNலe ெம$zஞான()N இ4BQறா0. \m[I ஈடா ம2KI 
yhகளா வழBகமாக ெசய8பட(ெதாடhQய y*னேர, அவ0 தா* பா0(தைத ப2j 5T)Bக 
ெதாடh3Qறா0.§ 
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3mட^iMN இ4B3I ஆ*\க சB)க> c*K பாைதக> வgயாக எt.5 ெபறB�[I. 
7�Iனா அ)கமாக பoTeைரBக8ப[Qறe. ம2ற இரmைட தU0Bக ேவm[I. 3mட^i சB) 
7�Iனா நாLMN இ4Te ெவ@வTe, இடe பol நரIX மmடல(eட* ெதாட0Xைடய, 
:e3தmL* இடe Xற()N இ4B3I ஈடா நாLB3> �ைழTe, அத* வgயாக பா$Te 
ெச*றாN, �ல உட^* உK8XBகqட* ெதாட0Xைடய 5jய ம2KI அ)க வ_வான நாL 
ஒZடhகளாக yoQ*றன. இTத நாL ஓZடI :*X 3qைமயாக இ4Tத இTத நாL y*ன^N 
ெவ8ப(ைத உ4வாB3Qறe. அTத நப0 அ)க உண0.5கqட*, ெபm;* இயNைப ெப2K, 
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அ)கI ேப7Qறா0, ெப4Iபா_I வ4(த()N இ4BQறா0, 5jய �m[த_B3 அtQறா0 ம2KI 
தi8பZட த*:ைன8ைப rdTe இ4B3I ம2ற உண0l8|0வமான பழBக மா)oக@N 
ஈ[ப[Qறா0. அ(தைகய நப0க> எ8ேபாeI ம2றவ0கqB3 உதவ aைன(தா_I, அnவாK 
அவ0களாN ெசயNபட :Lவ)Nைல. இTத ெவ8பI rZ7ம உலகI சா0Tததாக இ4Tதா_I, இe 
�ல உட^N இ4B3I roய y*ன^N உணர8ப[Qறe. இTத நப0 �mட8பZடeI 
ேகாபைடTe, 7யமoயாைதைய தBகைவBக :த^N த*:ைன8ைப பாeகாBQறா0. 
அைத8ேபாலேவ, 3mட^i சB) yhகளா நாL வgயாக, உட^* வலe Xற()N இ4B3I பol 
நரIX மmடல()23> பா$Te ெச*றாN, அTத நப0 அ)க அjவா2றைல ெப2K, அ)க 
ஆmைமைய ெப2K, 3ைறவாக ேப7Qறா0, ம2KI =கlI வ_வான நரIXக> ம2KI 
X()சா^(தனமான Uவாத()* cலI ம2றவ0கைள ெவ2jBெகா>வe ெதாட0பான 
மா)oகqட* இ4BQறா0. அவ0 {mடகாலI அைம)ைய கா(e, உண0.5கைள கZ[8ப[(த 
ம2KI அL8பைட ஆைசகைள �m[வத23 அNலe )48)8ப[(eவத23 இரக5ய 
பழBக:ைறகqட* இ4Bக வா$8X>ளe. அதாவe அவ0 ெவ@8பைடயாக, 5o(eBெகாm[, 
எ@தாக நZXறlட* பழBகB�Lயவராக இ48ப)Nைல. எ8பLuI, ஈடா ம2KI yhகளா வgயாக 
உய4I 3mட^i சB)யாN U7(த சBகர(ைத தாmL ெசNல :Lவ)Nைல. இe ஒ4 
:Z[.சTதாக இ4BQறe. ¶தனe வாdBைகMN 3ைறவான கZ[8பா[கqட*, Uைரவாக �() 
அைடவ)N அ)க U48ப(eட* இ48பவ0க>, ம2KI ச234U* கவi8yN இNலாதவ0கqB3 
ெப4Iபா_I 3mட^i சB)M* தவறான வg:ைற நைடெபKQறe. இ48yGI, ஒ4 X)ய 
மாணவ* சB)M* ஒ4 வ_வான Ug8Xண0ைவ ெபKQறா0. பol நரIX அைம8y* இரm[ 
நாLக@N, ஏேதGI ஒ*K வgயாக பா$Te ெசN_I 3mட^i சB) உ4வாB3I இTத ெவ8பI, 
ெப4Iபா_I உடN, :e3(தm[ ம2KI கt()N ந[Bக(ைத உ4வாB3Qறe. ¶ெப4Iபா_I 
இTத உடN ந[BகI, கt(e :jl ம2KI “எனB3 எNலாI ெதouI" எ*Qற அ�3:ைற ஒ4 
=க8ெபoய ஆ*\க அGபவமாக க4த8ப[Qறe ம2KI அைத அ8பLேய 5ல ஆ5oய0க> 
உK)8ப[(தlI ெச$Qறா0க>. ஆனாN அe ~ரான ெந[zசாைல எ*K aைன(eBெகாm[ நாI 
ஓZ[I பாைறக> aைறTத சாைலயாக இ4BQறe.  இைத )Zட=ZLராத ஒ4 Uஷய()23> 
த*:ைன8ைப உ4வாB3I ஒ4 அசாதாரண அGபவI எ*ேற ெசாNலலாI. இe ஒ4 ~டGB3 
நைடெபKI ேபாe, X()சா^யான 34 அNலe <வா=, ஆ*\க பM25க> அைன(ைதuI 
உடனLயாக aK(eQறா0. ஜப(ைத aK(த ேவm[I. 7வாசB கZ[8பாZைட தUர, ம2ற 
yராணாயாமI அைன(ைதuI aK(தேவm[I. சா<)ரI பL8பைத, சகலUதமான வgபா[கைள 
aK(தேவm[I. 3@யலைறகைள 7(தI ெச$வe ேபா*K :tைமயாக, ப;ைவ ஏ2ப[(eI க0ம 
ேயாக(ைத தUர, ம2ற நடவLBைகக> அைன(ைதuI aK(த ேவm[I. உணl ெபா4Zகைள 
வள08பைத ஊB3UBகேவm[I. கZ[8பாLNலாமN இயh3I 3mட^iைய cலாதார()23 
ெகாm[ வ4வத23, ெவKhகா^N நைட8பM25uட*  உடைல வ4() ேவைல ெச$தN =கlI 
5றTத வgயாக இ4B3I. அe �ேழ இறhQயeI, அைத சoயான ஒZட()G> இயBகலாI, 
ஆனாN இத23 ~டi* வாdBைகMN :ரணான மா)oக> இ4BகB�டாe. ¶:e3தmLG> 
இ4B3I :ைறயான பாைதயான, 7�Iனா நாL வgயாக ெசN_I 3mட^i சB)M* 



��Bகமான இயBக(ைத ேபாலNலாமN, அத* தவறான வg:ைற, ஒ4 ப;வான மாணவைன, 
அ)க உண0.5க> ம2KI 7யநல(eட* அNலe Uேவகமாக வாதா[I ஆ0வ:>ள ஒ4 அகhகார 
அரBகனாக மா2j, அவனe இயNyN =க8ெபoய மா2ற(ைத ஏ2ப[(தB�[I; இரm[ வைககqI 
எTத Uத()_I த* உளஆ$வாக இ48ப)Nைல. �.ச <வபாவI உைடய ஒ4வ0 “எ*iடI 
வா4hக>, எ*iடI ஞானI இ48பதாN நா* உhகைள சoெச$e, ~0 ெச$e 
ஊB3UBQேற*I,” அNலe aைலைம ேமாசமைடTதாN, “நா* ஞாேனாதயI ெப2K 
இ4BQேற*,” எ*K ெசாNபவராக மாறலாI. ஆ*\க த*:ைன8X ஆ)BகI ெச_(த( 
ெதாடhQயeI, தனe ஆ5oயைர காZL_I தனB3 அ)கI �()யாQUZடதாக 5ல0 
க4eQறா0க>. அவ0கqB3 ஒ4 ஆ5oயo* ேதைவ இ48ப)Nைல. அவ0கைள 
ெபாK(தவைரMN, 34 அவ0க@* உ>ள()N இ4BQறா0, ம2KI அவ0கqB3> நைடெபKI 
rடான Uவாதhக>, வ_வான உண0.5 ெவ@8பா[க> ம2KI கLனமான rdaைலக> அவரe 
உM0சB)B3 &h3 UைளUBQ*றன. § 
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“ேமேல ெசNவe �ேழ வTதாக ேவm[I,” எ*பைத 3jB3I ஒ4 yரபல ஆhQல ெசா2ெறாட0 
இ4BQறe. இe இரm[ தவறான வgக@N ஏேதGI ஒ*K வgயாக ெசN_I 3mட^i சB)B3 
=கlI ெபா4(தமாக இ4B3I. இTத சB) இhேக UைளUB3I உபாைத ம2KI உடN, உண0l, 
அjlண0l ம2KI rZ7ம �)யாக ஏ2ப[(eI “வச)-இ*ைமைய" எTத ம4(eவo* :ய25யா_I 
XoTeBெகா>ளேவா 3ண8ப[(தேவா :Lயாe. 3mட^i சB) எ*Qற பாIX சB) உய0Te 
ெசN_I ேபாe, பNேவK த4ணhக@N, தா* கடTe ெசN_I சBகர()23 அ4காைமMN 
இ4B3I உK8XBக> \e தாB3தN நட(), அவ2ைற rZ7ம �)யாக கL(e ந.rZ[Qறe. அe 
உய0Te ெசN_I ேபாe, rZ7ம உK8XBக> ஒnெவா*KI காயமைடTe ஒ4 �ல Uயா)ைய 
ேபா*ற உண0l ஏ2ப[Qறe. இe ெப4Iபா_I ஒ4 அj3j yர.சைனயாக ெதாடhQ, அத* 
yற3 வMK, yற3 இதயI ெதாட0பான yர.சைனக> ம2KI ேகடய 7ர8y 5BகNகளாக 
yர)ப^BQறe. ஒnெவா4 சமய()_I, ம4(eவ0 Uயா)M* ம4(eவ காரணI ெதoயாமN 
3ழ8பமைடTe, அTத yர.சைன UலQ இ*ெனா*றாக ெவ@வ4I வ4I ேபாe அ)க 
3ழ8பமைடQறா0. ெப4Iபா_I 5Q.ைசக> ம2KI பNேவK ேசாதைனக> 
ேம2ெகா>ள8பZடா_I, yர.சைனக@* காரணI வழBகமாக கmடjய8ப[வe இNைல. 
¶இதைன அGபUB3I ஒ4 ~ட* ெப4Iபா_I தனe ச234U* மனஉK)B3 சவாN U[Qறா0, 
ம2KI அe 34U* )றைமகqB3 அ8பா2பZ[ இ48பதாN அவராN உதேவா வgகாZடேவா 
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:Lவ)Nைல, அதனாN ~ட* யா4ைடய உதUuI இ*j தi(e Uட8ப[Qறா0. ஒ4 ~ட* 
அடBகI, இணBகI, ஆ0வ(eட* த*ைன ேநாBQ எ[(e ைவB3I ஒnெவா4 அLB3I, 34 
Uைழபவைர ேநாBQ ஒ*பe அLகைள எ[(e ைவ8பேத :ைற ஆ3I. ~ட* எ)0(e வாதாட 
ெதாடhQ 34U* மனஉK)B3 சவாN U[(தாN, அe அவரe ஒ*பதாவe அL 
எ[(தாQUZடைத 3j8y[I rZ7ம ஞான அj3jயாகuI, அவ0 y*வாhகேவmLய த4ணI 
வTeUZடைதuI 3jBQறe. அவ0 ப(தாவe அLைய எ[(e ைவ(தாN, அவ4B3 வரேவ2X 
இ4Bகாe, ம2KI ப)ெனா*K ம2KI ப*iரmடாவe அL எ[(e ைவB3I ேபாe 3ழ8ப()N 
இ48பா0. அTத த4ண()N y*வாhQனாN, அe காயI, வ^ ம2KI ேவதைன எ*Qற ேதைவய2ற 
க0மUைனைய உ4வாB3I. அதனாN “34ைவ ேநாBQ எ[Bக8ப[I ஒnெவா4 அLB3I, ~டைன 
ேநாBQ 34 ஒ*பe அLகைள எ[(e ைவBQறா0,” எ*K பழhகால(e ஞாiக@* ெம$யjl 
ெதoUBQறe. ¶அத* yற3 6 6 6 U]வ34 மஹா-மகாரா� �ைழTe ெபாK8ைப 
ஏ2KBெகா>Qறா0, ம2KI ேதாNUu2ற Uைழபவ0, ெபா4ளாதாரI அNலe ம2ற 
காரணhக@னாN, ஆ*\க :ய25கைள ைகU[வத23 rdaைல சB)களாN மா2j 
அைமBக8ப[Qறா0, அNலe ேபாக|=யாக (|=M* இ*ெனா4 ெபய0) Uளh3I, U]வ34U* 
ஆ5ரம()N ஆ*\க பாைதைய ெதாடh3Qறா0. அe ஆ5ரமhக@N =க8ெபoய ஆ5ரமமாக 
Uளh3Qறe. இTத இட()N ~ட0க> தhகளe ெசாTத தவKக@* cலI க2KBெகா>Qறா0க> 
ம2KI இ*ெனா4 ெஜ*ம()N அGபUBக X)ய க0மUைனகைள உ4வாB3Qறா0க>. ¶இTத 
yர.சைனக> ம2KI அைவ ேமாசமைடTe அவ0 த2ெகாைல ெச$eBெகா>வைத தU0Bக, 
3mட^i சB)ைய, Uைரவாக அNலாமN ெமeவாக, ஒnெவா4 aைலMN இ4TeI தைடM*j 
அL8ப3)யாக இ4B3I cலாதார சBகர()23 ெகாm[ வTe, அைத :ைறயான பாைத cலI 
ேமNேநாBQ )48y அG8பேவm[I. க0வI bd.5 அைடuI ேபாe, ஆ*\க க0வ()* bd.5uI 
\m[I இ*ெனா4 காய(ைத ஏ2ப[(eQறe, ம2KI பாIy* இK) கLM* cலI, உK8XBக> 
வgயாக ந.7(த*ைம பரlI ேபாe உடN, மனI ம2KI உண0.5 �)யாக த2கா^க ேவதைன 
UைளQறe. § 

fயாழ/Sழைம 

பாட+ 291 

கyைமயான cய)U ம)*+ 

ஒ,வDI த;ம+ 

பல Uைழ8பவ0க> ெசNவI, 3[IபI ம2KI நmப0க> aைறTத எ)0கால(ைத U4IXQறா0க> 
ம2KI =கlI உய0Tத ஆ*\க ெத@ைவuI U4IXQறா0க>. அவ0களe இTத ஆ*\க ெப4ைம 
ஒ4 ய(தா0(த=Nலாத மா)oைய உ4வாB3Qறe. ஒ4வ0 U7(த, ஆஞா ம2KI சஹ<ரஹார 
எ*Qற உய0Tத சBகரhக@N �ைழuI ேபாe, அவ0 உலைக eற8பைதuI, உலகI அவைர 
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eற8பைதuI aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. அவ4B3 )4மணமாQ இ4TதாN, தனe 
3[IபI ெதாட0பான கடைமகளான X4ஷ த0ம(ைத கைட8yLBக U4IXவ)Nைல. அவராN 
{mட ஆuZகால()23 ேதைவயான பல*கைள வழh3I ேவைலைய தBக ைவ(eBெகா>ள 
:Lவ)Nைல. உலQ* \e அவரe கmேணாZடI ம2KI அ)N அவரe வள0.5 aரTதரமாக 
மாKQறe. ஒ4 வgகாZL இNலாத க8பN கட^N இலBQ*j =த8பைத ேபால, &ZைசM* cலI 
வரவைழBக8படாமN, சனாதன த0ம()* சTaயா5க> ம2KI eறUக@* உலQ23>, கLனமாக 
:ய25 ேம2ெகாm[ �ைழTத ஆu(த=Nலாத 72j()ouI ஆ*மாlI தUBQறe. 
அைத8ேபாலேவ தhகைள :ைறயாக தயா0ப[()B ெகா>ளாத, ந*றாக கNU க2காத, ஒ4 
)றைமயான ச234வாN ேசா)Bக8படாத 3[Iப<த0கqI ம2றவ0கqI, ராஜ அNலe 3mட^i 
ேயாக8பM25க@N ஆழமாக ெசNலB�டாe. ¶அவ0கqB3 ேகாபI, ெபாறாைம, அவம)8X, 
பgB38பg வாh3I எmணI இ4TதாN, அவ0க> ஜப()* ேயாக பM25க> அNலe ஆ$l 
ேம2ெகா>qI )யான பM25க@N ஈ[படB�டாe. இைவ �daைல சBகரhகைள மZ[ேம 
வ_8ப[(), அத23 yராண சB)ைய வழh3வதாN, அைவ அரBக 3ணhகைள உ4வாBகB�[I. 
அத23 ப)லாக, அவ0க> எ8ேபாeI 3ண8ப[(eI வாசன தாஹ தT)ர(ைத ெசயNப[(), 
ேகாM^* 72K8Xற(ைத �$ைம ெச$e |ைஜகqB3 மல0கைள பj8பைத8 ேபா*ற க0ம 
ேயாக()23> த*ைன கZ[8ப[()Bெகா>ள ேவm[I. சoையMN இ4B3I இTத எ@ய 
ெசயNக> பoTeைரBக8ப[Q*றன, ஆனாN அைத &Uரமான வgபாடாக மா2றB�டாe. 
¶அ8ேபாe மZ[ேம, அவ0களe வாdBைக சனாதன த0ம ேகாZபாZL* அ�3:ைறைய ெப2K, 
5வெப4மாi* :tைமயான yரபzச(eட* ஒ*K ேச0BQறe. வாdBைக எ8பL இ4Bக 
ேவm[I ம2KI அ)N ஒnெவா4வ4I எnவாK நடTeெகா>ள ேவm[I எ*Qற பாரIபoய 
கmேணாZட()23> அவ0களe அGபவ மா)oக> இணBக(ைத ெபKI ேபாe, cலதார()23 
�g4B3I ஏt சBகரhக@* கதவான, yரIம(வாரா cLBெகா>Qறe. ¶5ல ேபாைத ம4Teக> 
ஒேர சமய()N உய0aைல ம2KI �daைலக@N 3mட^i சB)ைய இயB3வதாN, அத* 
பய*பா[ ஆப(ைத ெதoUB3I இ*ெனா4 எ.சoBைகயாக Uளh3Qறe. உதாரண()23 
ேபாைத ம4Teகைள பய*ப[(eபவ0 yரபzச()* ஒ4ைம, aகdகாலI ம2KI எNலாIவNல 
சB)M* :tைமயான அGபவ()23> ஒ4 அைழயாத U4T)ரனைர ேபால �ைழTe, நா*காவe 
சBகரமான அனஹாத சBகர(ைத ெதாZடlட*, அனஹாதU23 �g4B3I ஒnெவா4 
ைமய(ைதuI, அதாவe <வா)]டானா ம2KI :e3(தmL* அL8ப3)B3 �ேழ :தலாவe, 
c*றாவe, ஐTதாவe ம2KI ஏழாவதாக இ4B3I காரண ஆ$l, பயI, ெபாறாைம, 7யநலI, &ய 
எmண()* ைமயhகைள �m[Qறe. ேபாைத ம4Teகைள சா0Te இ48பவ0கqB3 ஏ2ப[I 
3j8yட(தBக மனaைல மா2றhக@னாN, அவ0க> வாdBைக :tவeI பதZட(eட* 
இ4BQறா0க>. &Uரமான yராய.5(தI எ*Qற தவ(தாN மZ[ேம, ஆ*\க உதUைய ேநாBQ 
பாைதைய அைமBக :LuI. § 
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:e3(தmL* �ேழ பாதI வைர இ4B3I ஏt சBகரhக> அNலe தளhக> அைன(eI 
உ>qண0l 7யaைனlகளான பயI, ேகாபI, ெபாKைம, 7யநலI, மனசாZ5M*ைம ம2KI &ய 
எmணhக@* இ48yடமாக இ4BQ*றன. ¶cலாதார()23 �ேழ, இ[8X8ப3)MN :தலாவதாக 
அைம()4B3I அதள சBகரI, பயI எ*Qற மனaைலைய a0வQBQறe. இTத 7யaைனUN 
இ4B3I ஒ4வ0 கடlைள, ம2ற மiத0கைள ம2KI 5லசமயhக@N த*ைன aைன(eI 
பய8ப[Qறா0. அத23 �ேழ இ4B3I சBகரI Uதள எ*K அைழBக8ப[Qறe ம2KI இhேக 
ேகாபI ஆ)BகI ெச_(eQறe. ேகாபI Uரக()MN இ4Te அNலe ஒ4வரe yLவாத()23 
ஆப(e வ4I ேபாe ேதா*KQறe. மBக> இTத சBகர()N 7யaைனlட* இ4B3I ேபாe, 
கடl@* \eI ேகாப(eட* இ4BQறா0க>. அவ0க> ேகாப(eட* 72jM48பவ0கைள 
தாB3வதாN, ேசாகhக@* அL.7வ[கைள UZ[ ெசNQறா0க>. ெதாட0.5யான ேகாப()N 
இ4Te ஒ4 aைலயாக, எ8ேபாeI எoTeBெகாm[ இ4B3I ஆ()ர உண0l ேதா*KQறe. 
¶cலாதார()23 �ேழ c*றாவதாக இ4B3I சBகரI 7தள எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI 
:ழhகா^N அைமT)4Tதe, ெபாறாைமைய a0வQBQறe. ெபாறாைம எ*பe உmைமMN 
ேபாதாைம, தாdl மன8பா*ைம ம2KI aராதரl ஆQயவ2j* உண0l ஆ3I. அe ேகாப(eட* 
ேச4I ேபாe, rZ7ம உட^N இ4B3I நரIX அைம8y23> பயhகர எ)0Uைனகைள 
உ4வாB3Qறe. இTத சBகர()N 7யaைனlட* இ48பவ0க>, ெப4Iபா_I இைறவ* 
இ48பைத மK(e, ம2றவ0கqட* சmைடMN ஈ[ப[I ஆ0வ(eட* இ4BQறா0க>. 
¶cலாதார()23 �ேழ நா*காவதாக இ4B3I சBகரI தளாதள எ*K அைழBக8பZ[, 
ெகாmைடBகாN y* தைசMN அைம()4Te, தi8பZட நப4B3 மZ[ேம பயG>ளதாக 
இ4B3I ெகா[(தைல காZL_I வாh3வ)N ஆைச, எ)0Uைனக> எeவாக இ4Tதா_I 
ம2றவ0கைள கZடாய8ப[(eI உ>qண0l yLவாத(த*ைமைய a0வQBQறe. இTத சBகர()N 
7யaைனlட* இ48பவ0க>, ம2ற Uஷயhகைள காZL_I ெலள�க வள0.5 இ48பைத 
வ^uK(eவா0க>. ேபராைச, வzசகI, அ.7K(தN ம2KI லzசI aைல(e இ4BQறe. இTத 
மனaைலMN “ேபாZL மன8பா*ைம" தைலUo(e ஆ[Qறe. ¶cலாதார()23 �ேழ ஐTதாவதாக 
இ4B3I சBகரI ரசாதள எ*K அைழBக8பZ[, க�Bகா^N அைமT)4BQறe ம2KI 
உ>qண0l மன)* உmைமயான bடாக Uளh3Qறe. மBக> இTத சBகர()N 7யaைனlட* 
இ4B3I ேபாe, “தனe" நNவாdU23, “எ*ைன, எனBேக, நா*,” எ*K :BQய(eவI 
அ@BQறா0. aைனவா2றN, காரண ஆ$l, yLவாத 3ணI; இTத சBகர()N மனசாZ5 இNலாத 
எmணhக>, உண0lக> ம2KI ெசயNக> அைன(eI ஊB3UB3I கார;களாக UளhQ, 
ேகாபI ம2KI பய(ைத a0வQBQறe. இTத மனaைலMN ெபாறாைம, ேகாபI ம2KI பயI 



வ_வாக, ம2KI உய0Tத 7யaைனl aைலகளாகlI அGபUBக8ப[Qறe. cலாதார()23 
�g4B3I இTத ஐTe சBகரhகைள அL8பைடயாக ெகாm[ ேகாZபா[கqI 
உ4வாBக8பZ[>ளன. இைவ தா* இ4(த^யNவாதI. cலாதார()23 �g4B3I ஐTதாவe 
சBகர()N பல &Uரமான நா()க0க> வ5BQறா0க>, க^uக()* இTத காலகZட()N இTத 
சBகர()N தா* சcக()* ெப4Iபாலான நIyBைகக> வாசI ெச$Q*றன. ¶இத23 �d 
ப3)MN ேம_I இரm[ சBகரhக> இ4BQ*றன. cலாதார()23 �g4B3I ஆறாவe சBகரI, 
மஹாதள எ*K அைழBக8பZ[, காNக@N அைமT)4Tதe, “மனசாZ5 இNலாத )4Zடாக" 
Uளh3Qறe. இTத சBகர()N வாdபவ0க> “உலகI தhகqB3 ேதைவயான வளhகைள தர 
கட*பZ[ இ48பதாக” aைனBQறா0க>. அவ0க> தhகqB3 ெசாTதமானதாக aைன8பைத 
யாoட:I ேகZகாமN எ[(e ெச*KU[Qறா0க>. cலாதார()23 �g4B3I ஏழாவe சBகரI, 
பாதாள எ*K அைழBக8பZ[, காNக@* �d ப3)MN அைமTe>ளe ம2KI பg வாh3தN, ஒ4 
ெகாைலBகாக இ*ெனா4 ெகாைல, ம2றவ0க@* ெபா4Zக>, ெசா(eBக>, மனI, உண0.5க> 
ம2KI �ல உடNகqB3 ேசதI UைளUB3I ெசயNகைள a0வQBQறe. இhேக ெவK8X வாசI 
ெச$Qறe. &ய எmணI ஆ)BகI ெச_(eQறe. இe &Uரவா)க@* ம2KI அTத &Uரவா)க> 
ெச$uI ஒnெவா4 ெகாைல, க2பg8X ம2KI 5(ரவைதகqB3I �ர()N இ4Te உ2சாகமாக 
சTேதாஷ(eட* ஆதரl ெதoUபவ0க@* 7யaைனl ஆ3I. இTத மனaைலMN 3LBெகாm[ 
இ48பவ0கைள எ*ைறB3I காரண ஆ$l பா)8பe இNைல. ¶இhQ4Te ேமN ேநாBQ மZ[ேம 
ெசNல :LuI, ேவெறTத வguI இNைல. இTத ெபாK8ப2ற ஆ*மாBக@* 7யaைனைவ 
த*:ைன8X ம2KI 7யமoயாைதM* 7வ[ட* ேமேல ெகாm[ வTe, ேம^4B3I ெபாறாைம 
ெகா>qI )றைமB3> �ைழTe, அத* yற3 ேம^4B3I அவ0க@* அ.சhகைள 
ெவ2jBெகாm[ ம2KI இTத அ.7K(eI சIபவhக> \m[I ேதா*றB�[I எ*Qற 
அ.ச(eட* அவ0க@* கடTதகால aைனlக@N �ைழTe, yற3 aைனவா2றN ம2KI காரண 
ஆ$U23> இK)யாக �ைழTe, ம;8Xரா சBகர()* மனஉK)B3> �ைழuI ேபாe பoணாம 
வள0.5 பா)Bக8பZ[ இ4BQறe. இTத காலகZட()N அவ0கqB3 சமய()* \e ஈ[பா[ 
ஏ2பZ[, மனவ4(த(eட* இ4Te, அவ0க> ெதாட0Te aைன(eBெகாm[ இ4B3I 
அGபவhகைள \m[I அGபUBக U4IபாமN தைட U)(eBெகாm[, 32ற உண0lட* 
அteBெகாm[ இ48பா0க>. ஆமாI ஒ4 பாைத மZ[ேம இ4BQறe. அe ேமேல அNலe �ேழ 
ெசNQறe. ¶aைனவா2ற^* சBகர(eட* ெதாட0yN இ4B3I :i8Xரா சBகர()N 
இ48பவ0க>, அLமன)N ஆழமாக 5BQM4B3I உண0.5 ம2KI aைனlகைள ெவ@Bெகாm[ 
வர ேதைவ8ப[I yராய.5(தI அNலe தவI ெச$ய தயாராக இ4BQறா0க>.  இe ஒ4 கLனமான 
ெசயN:ைறயாக Uளh3Qறe. ஆனாN பoணாம வள0.5, அTத கLனமான அGபவ(ைத 
ேதைவயாக மா2KQறe. இைத எ@)N சா)Bக :Lயாe அNலe எ8ேபாeI சா)Bக8ப[வe 
இNைல எ*றா_I, இைத சா)(தeI, அவ0க@* ம2KI அவ0களe 3[IபI, cதாைதய0க>, பல 
:Tைதய தைல:ைறக> ம2KI பல எ)0கால தைல:ைறக@* அLமனI வgயாக, மைறT)4B3I 
பmXக> மனI ம2KI eைண ெம$zஞான மனI வgயாக ெசN_I yராண சB)க@* பாைதைய 
ேமIப[(eQறe. ¶cலாதார()23 �g4B3I இTத ஏt சBகரhக@N 7யaைனlட* 



இ48பவ0கqB3 சமய()N ஈ[பா[ இ48ப)Nைல எ*ேற ெசாNலலாI. அவ0க> ப;UணBகI 
இNலாமN, கடl> நIyBைக இNலாமN இ4BQறா0க>. இTத aைலMN தா* cடநIyBைக 
சா0Tத அ.சhக> ெப4Iபா_I aைல(e இ4B3I. இhேக சZடhக> ஏeI இNைல. 
மனசாZ5B3 இட=Nைல. இTத ஏt சBகரhக@N அைமT)4Te, ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடய 
பNேவK 7யaைனlக> ஒthக2ற aைல, 3ழ8பI, நIyBைகய2ற உண0lக>, UரB) எ*ற 
அத0மI சா0Tத மனaைலக> அைன(ைதuI வள0BQறe.  இைவ அைன(eI, Uநாயக ெப4மா* 
கI�ரமாக உZகா0Te இ4B3I cலாதார()* �g4B3I உ>qண0l மன)* பNேவK அ)0l 
UQதhக> ஆ3I. § 
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cலாதார()23 ேம^4B3I ஏதாவe ஒ4 சBகர()N <)ர(த*ைமைய ெபKவதாN, 
cலாதார()23 �ேழ அதGட* ெதாட0yN இ4B3I சBகரhக> \e ஒ4 3j8yZட கZ[8பா[ 
QைடBQறe. உதாரண()23 ேகாபI, 3ழ8பI ம2KI மனசாZ5M*ைமM* ைமயhகளாக 
:e3(தmL* அL8ப3)MN இ4B3I, இரmடாவe, நா*காவe ம2KI ஆறாவe சBகரhகைள 
cலாதாரI கZ[8ப[(eQறe. c*றாவe சBகரமான ம;8Xரா, cலாதார(ைத கZ[8ப[(eQறe 
ம2KI அைத8ேபால நரகேலாக ைமயhகைள இ*GI அ)கமாக கZ[8ப[(eQறe. காரண ஆ$l 
ைமயமாக Uளh3I, <வா)]டானா எ*Qற இரmடாவe சBகரI, பயI, ெபாறாைம ேபா*ற 
ைமயhகைள கZ[8ப[(eQறe. ெலள�கI வgயாக ஊ[4U பாeகா8X அ@B3I சBகரமான 
அனஹாத சBகரI, cலாதார()* ேமNXற()N நா*காவe சBகரமாக Uளh3Qறe, ம2KI பயI, 
ெபாறாைம, ஆணவ த*GM0கா8X ேபா*ற ைமயhகைள கZ[8ப[(eQறe. ¶எNேலா4B3I 
மனஉK), aைனவா2றN, காரண ஆ$l ேபா*றைவ இ48பதாN, எNேலா4B3>qI எNலா 
சBகரhகqI ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQ*றன. ஆனாN ஒnெவா4 ஆ*மாlI ஒ4 
தைலைமயக(ைத ெகாm[>ளe. அvIைசைய கைடyL(e ம2றவ0கqB3 &h3 ெச$யாமN 
இ48பவ4B3 அனஹாத சBகரI தைலைமயகமாக இ4BQறe. ேம^4B3I ஆஞா சBகர()N 
வாtI நப0 ெத$bக அ*yN cdQ இ48பதாN, ம2றவ4B3 &h3 UைளUBக மாZடா0. மiத 
உoைமகைள அவம)8பதாN QைடB3I ெகளரவ பதBகhக> cலI உ2சாகI, சTேதாஷI, 
ெப4ைம அைடuI &Uரவா)M* தைலைமயகமாக �g4B3I பாதாள சBகரI அைமQறe. 
சாதாரண மiத*, ெப4Iபா_I 7மா0 ஆK சBகரhக@N ெசயNப[வதாN அவ0 சாதாரணமாக 
Uளh3Qறா0. அ)க பய(eட* வாtI ஒ4வ4B3, cலாதார()23 �ேழ ஆK சBகரhக> 
ெசயNபாZLN இ4B3I. அTத ஆjN c*K {L(e இ4B3I பmXகைள ெகாmடைவ. 
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¶ேம2Xற()N இ4B3I ஏt சBகரhக> வலz7g )ைசMN 72KQ*றன, ம2KI அைவ இTத 
7ழ_I ைமயhக@* ஆ)Bக()N இ4B3I ஒ4 நப4B3> ெதாட0Te வள0.5யைடuI 
அைம)யான சாT)ைய உ4வாB3Q*றன. �daைலMN ஏt சBகரhக> இடz7gMN 72j, 
இதனாN பா)Bக8பZL4B3I ஒ4வ4B3> ெதாட0Te அ)கoB3I ெகாTத@8ைப 
ஏ2ப[(eQறe. ஒ4வ0 மனஉK) ம2KI காரண ஆ$U* உய0aைல சBகரhக@N 
இ4TeBெகாm[, ஒ*K அNலe இரm[ �daைல சBகரhகqI ெசயNபாZLN இ4TதாN, அe 
ஆ*\க UoவாBக()* பாeகா8ப2ற ப3)யாக Uளh3Qறe. அதாவe ஒ4வைக சBகரhக> 
வலz7g )ைசM_I இ*ெனா4 வைக இடz7g )ைசM_I 72KவதாN இைவ =க8ெபoய 
மனaைல மா2றhக>, அ)கமான உ2சாகI, மன.ேசா0l, த2Xகd.5, த2கmடன()23 
காரணமாQறe. அதனாN அIசhக>, ெவK8XBக>, ேகாபhக> ம2KI ெபாறாைமக> ேமேல 
வராமN த[Bக, cலாதார()23 �ேழ நரகேலாக()* �ைழவMலாக இ4B3I yரIம(வராைவ cL 
ைவBகேவm[I. இe நைடெபற eவh3I ேபாe, cலாதார சBகரI <)ரமைடQறe ம2KI சமய 
ப2jNலாதவ0 Uநாயகo* பBதனாக மKBQறா0. {hக> ேகாபI அNலe ெபாறாைம aைறTத 
மiதராக இ4TதாN, மன)N அ*X ம2KI மoயாைதuட* உhகளாN Uநாயகைர நாL வர:Lயாe. 
அe தா* நமe vTe சமய()* மக(eவI. ¶:தN c*K உய0aைல சBகரhக> வgயாக சாZ5 
பயணI ெசN_I ேபாe, நாI aைனவா2றN ம2KI காரண ஆ$l மா)oக@N இ4BQேறாI. நாI 
கடTதகாலI ம2KI எ)0கால(ைத ெத@வாக பா0(e, உண0l>ள மனI ம2KI அLமன)N 
உK)யாக வாசI ெச$QேறாI. சாZ5 அனஹாத ம2KI U7(த சBகரhக> வgயாக பயணI 
ெச$uI ேபாe, நமe கmேணாZடI மாKQறe. த2ேபாe நமe உ>ள()N இ4Te ெவ@uலQ* 
உmைமயான இயNைப காmபதாN, yரபzச()* ைமயமாக நIைம பா0Bக( ெதாடh3QேறாI. 
நமB3> இ4B3I :த*ைம சB)ைய காmQேறாI ம2KI அேத சB) எNேலா4B3>qI 
:tைமயாக இயh3வைத காmQேறாI. ¶இTத சBகரhக> நமB3 அ4காைமMN இ4B3I 
yரபzசeட* ெதாட0XைடயதாகlI இ4BQ*றன. 7�IனாU* ெபா*iற ஒ@ைய 3j8y[I 
வmணI, roயைன ைமயமாகlI, உண0l>ள மனைத |=யாகlI; அLமனைத aலவாகlI  
aைன(eBெகா>qhக>. அத* yற3 Qரகhக@* அ)0l UQதhக> ஏt சBகரhகளான: :தN 
சBகரமான cலாதாரI Xத* Qரக(eட*; இரmடாவe சBகரமான <வா)]டானா சBகரI ெவ>@ 
Qரக(eட*; c*றாவe சBகரமான ம;8Xரா ெசnவா$ Qராக(eட*; ம2KI ம2ற QரகhகqI 
சBகரhகqட* ெதாட0Xப[(த8ப[Q*றன. இைத8ேபால, உhகqB3 ேவத ேஜா)ட(ைத ப2j 
5jதளl ெதoTe இ4TதாN, ஒ4வரe தi8பZட 3ணா)சயhக@N எnவாK Qரகhக> 
தாBக(ைத ஏ2ப[(eQ*றன எ*KI ஒnெவா4 சBகரhகqI Qரகhகைள ேபா*ற அ)0lகqட* 
இ4Te, ேஜா)ட ரா5கைள ெபாK(e, இTத சBகரhக> எnவாK ஒ*ைற காZL_I இ*ெனா*K 
அ)க வ^ைம ெப2K ஆ)BகI ெச_(eQ*றன எ*பைத {hக> XoTeBெகா>ளலாI. இைவ 
அைன(eI எnவாK ஒ*K ேச0Q*றன எ*பைத இi {hக> ெதoTeBெகா>ளலாI. 
¶சBகரhகைள ப2j ெதoTeBெகாm[, {hக> மiத0க> \e கவனI ெச_(), அவ0க> எTத 
7யaைனUN ெசயNப[Qறா0க> எ*பைத ெதoTeெகா>ளலாI. எNலா ஆ*மாBகqI உZXறமாக 
:t aைறவாக இ4BQ*றன, ஆனாN அவ0க> ெப4Iபாலான சமயhக@N ஏதாவe ஒ4 Uைச 



ைமயI வgயாக ெசயNப[Qறா0க>, ம2KI இTத Uைச ைமயhக> அவ0களe அ�3:ைறக>, 
அவ0களe அGபவhக>, அவ2j23 அவ0க> எnவாK எ)0.ெசயலா2KQறா0க> ம2KI ேம_I 
பல Uஷயhகைள a0ணMBQ*றன எ*பைத ெதoTeBெகா>வe பல* அ@8பதாக இ4B3I.§ 

ஞாo)*/Sழைம 

பாட+ 294 

�h9ைல உலகHகைள  

கவன-"= இ,A. அக)*த=  

{hக> இறTத yற3 rZ7ம உலQN �ைழuI ேபாe, வாdநா@N y2ப3)MN {hக> அ)க 
&Uரமாக இ4Tத சBகரhக@N மZ[I 7யaைனlட* இ4BQ�0க>, ம2KI அதனாN இTத 
சBகரhக@* ேவகI த;uI வைர {hக> rZ7ம ேலாகhக@N ஒ*jN மZ[I ெசயNப[Q�0க>. 
சBகரhகேள உடNகைள உ4வாB3Q*றன. உடN சBகரhகைள உ4வாB3வe இNைல. 
உhக@டI ப)னா*3 சBகரhக> இ48பதாN, ஒ4 நபoடI உதாரண()23 aைனவா2றN, 
மனஉK) ம2KI அjெவt.5 எ*K 3ைறTதபZசI c*K அ)க வ^ைமuட* இ4B3I. 
ஒnெவா4 சBகர:I மன)* ஒ4 =க8ெபoய ப3)யாக, அNலe பNேவK 5Tதைன அ[B3க@N 
=க8ெபoய ப3)யாக Uளh3Qறe. ெபாeவாக சcகI, அjlண0l அNலe ஆ*\க �)யாக ஒ*K 
ேச0பவ0க@N ெப4Iபாலாேனா0, ஒேர :த*ைமயான சBகரI வgயாக, அNலe பல சBகரhக@* 
�Z[ வgயாக பா$Te ெசNQறா0க>. அதனாN அவ0க> ஒேர மா)o 5T)(e, வாdBைக \e ஒேர 
மா)oயான கmேணாZட(ைத பQ0Qறா0க>. ¶�ல உட^N இ4B3I உK8XBக> \e நரIX 
மmடல()* ெகா(e ேநரL தாBக(ைத ஏ2ப[(eவைத ேபால, rZ7ம உட^N இ4B3I நரIX 
மmடல()* மேனாஉண0l ெகா(ைத8 ேபால ம2KI ஆ*மாU* உடலான ஆனTதமய ேகாச()N 
இ4B3I 7யaைனU* 7ழ_I வZட(தக[கைள ேபால சBகரhகqI Uளh3Q*றன. ஆ*மா 
ஒ4 �ல உட^N UைரUN அவதo(தாN மZ[ேம, 7�IனாU* �d ப3)MN இ4B3I 
�ைழவாMைல அைட(e, �daைல சBகரhகqB3 அGம) மKB3I சB) QைடBQறe. 
ப)னா*3 சBகரhக>, ம2KI �[தலாக ஏt சஹ<ரஹார()23 ேமேல ம2KI அதG> 
எ8ேபாeI இ4BQ*றன. சoயான 5Tதைன, சoயான ெசாN, சoயான ெசயN, ெச$த தவKகqB3 
வ4TeதN, ெதாட0Te சாதனா, வgபா[ ெச$தN, &0(த யா()ைர ெசN_தN ம2KI தi8பZட 
வgகாZடலாக ச234 அNலe <வா= வழh3I ம2ற அjlK(தNக> \e கவனI ெச_(eதN 
ேபா*றவ2j* cலI, 7யaைனைவ  ஒ4 aைலMN இ4Te இ*ெனா*KB3 உய0(eவe அTத 
தiநபo* ெபாK8பாQறe. இவ2Kட* ம2ற தகவNகqI 7யaைனU* yராண சB)க> ம2KI 
3j8பாக சாZ5B3, �daைல ைமயhகqB3 அGம) மK(e உய0aைல ைமயhக> வgயாக 
பா$Te ெசN_I கைலைய க2yBQ*றன. ¶ஆ*\க UoவாBகI எ*பe உய0aைல சBகரhகைள 
Ug8பைடய ெச$வ)Nைல, ஆனாN cலாதார()23 �g4B3I சBகரhக@* ெசயNபாZL23 
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அGம) மK8பe ஆ3I. இe நடTதlட*, எ8ேபாeI இ4TeBெகாm[ இ4B3I உய0aைல 
சBகரhக@N, Uைழபவo* 7யaைனl ெமeவாக UoவாBகI ெபKQறe. ெதாட0Te சாதனா, 
ஜபI, வgபா[ ம2KI தனe உ>ள(eட* இைணTe ெசயNப[தN மZ[ேம, �daைல 
சBகரhக@* ெசயNபா[கைள aK() ைவBQறe. இe உய0aைல சBகரhக@N Ug8Xண0ைவ 
ெப2ற ேயாQக> ம2KI o�க> ெதாட0Te அ)கமாக சாதனா ெச$Qறா0க> எ*Qற யதா0(த()* 
cலI a�பணமாQறe. �daைல ைமயhக> Ug8பைடவைத தU0Bக, தhகளe சB)கைள 
ெதாட0Te உய0aைல ைமயhக> வgயாக இயBQ வ4Qறா0க>.  ¶இைவ அைன(eI அ)க 5BகN 
aைறTத மைறெபா4ளாக ேதா*றலாI. ஆனாN இைவ நமe அ*றாட வாdBைகMN பய*ப[(eI 
அIசhக> ஆ3I. நமe காNக> ம2KI ைககைள )ன:I எTதUத 5TதைனuI இ*j  
பய*ப[(eQேறாI. நாI ைகக@* உட^யைல ஆ$l ெச$தாN ஒnெவா4 அ[BQ_I )7Bக>, 
உMர�Bக>, yளா<மாU* ��Bகமான இைடuறlகைள எ)0ெகா>QேறாI. நாI எ_IXக> 
ம2KI cZ[க@* உ>ளைமl, தைச அைம8yN இ4B3I சB) அG8�Z[ :ைற, வள0.5 ம2KI 
3ண8ப[(eத^* உM0 ேவ)யN, நரIy* Uைன எ)0UைனMN இ4B3I உM0 இய2yய^N 
இ4B3I ெபாjMயN ப2j ஆ$l ெச$QேறாI. ஆனாN )�ெர*K மiத வாdBைகMN ஒ4 
எ@ைமயான ம2KI இயNபான அhகமாக Uளh3I, ைகக@* ெசயNபா[ 5Bகலாக 
ெத*ப[Qறe. அைத8ேபாலேவ எTதUத 5TதைனuI இNலாமN, 7யaைனl, சBகரhக@* 
பNேவK ெசயNபா[கைள பய*ப[(eQேறாI. ஆனாN த2ேபாe அத* இயNைப ப2j அ)க 
பmபZட Xoதைல ெபKவத23, அத* அழhகைள ஆ$l ெச$QேறாI. ¶சஹ<ரஹார()23 
ேம2Xற()_I அத* உZப3)M_I உmைமMN ேம_I பல சBகரhக> இ4BQ*றன. 
ேம2Xற()N :8ப() இரm[ சBகரhக> இ48பதாக ெபள(த மத இலBQயhக> 
எ[(eைரBQ*றன. :தN த(eவமாக இ4B3I, பரநாத()* Xiதமான பoணாமhக@N ஏt 
aைலக> இ48பதாக ஆகம vTe பாரIபoயI எ[(eைரBQறe, ம2KI இTத நாதI உலெகh3I 
உ>ள ேகாMNக@N |ைஜM* ேபாe ஆMரBகணBகான |ஜாoகளாN உ.சoBக8ப[Qறe. 
Uயாy;, Uேயாமhகா, அனTதா, அன<oதா, சமன, உமன எ*பைவ அTத aைலக@* ெபய0க>. 
இTத ��Bகமான ப3)MN, நாLக@* �Zடைம8XBகளாக இ4B3I, இTத உய0aைல 
சBகரhக> அNலe நாLகைள நா* அGபU(e இ4BQேற*. �ல உட^N இ4B3I ஒ4 உK8X 
அNலe பாக(eட* இTத Uைச ைமயhக> ெதாட0yN இNலாததாN, இைவ :tைமயான 
சBகரhக> இNைல. ஆ*மாU* உட^* சBகரhக> அNலe நாLகளாக Uளh3I இைவ, 
பல8பல பர5வ அGபவhக@* Uைளவாக வள0.5 அைடuI ேபாe, ெமeவாக மனI ம2KI rZ7ம 
உடNக@N இறh3Q*றன. மனI சா0Tத உடN தனe த(eவ ஞான கmேணாZட()N 
:tைமயான மா2ற(ைத ெபKQறe, ம2KI rZ7ம உடN ஈ0(eBெகா>ள ெதாடhQ, ெபா*iற 
உடலான <வ0ணச�ர()* cலI மா2ற(ைத ெபKQறe. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_15.html%23para-7


Page 1: URL 
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16.html 

fைச#பZ"க( ம)*+  

மேனாஉண;n பா.கா#$  

ஏ()ன0 எm;^ ேதவ0எI ஈசைன 
வாd()ன0 வாச8 ப7Tெத*றN வ>ளெல*K 
ஆ0()ன0 அmடh கடTe அ8 Xறa*K 
கா(தன* எ*GI க4(தj யாேர.§ 

)4மT)ரI 1715§ 

Page 2: URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16a.html 

Uைச8ப3)க> நIைம rZ7ம �)யாக பாeகா8X அ@BQறe. =*னலாக 5(தoBக8பZ[>ள 
5வெப4மாi* வ_வான சB)க>, ஒ4 பாரIபoய bZைட rdTeBெகாm[, எ)0மைற சB)க> 
�ைழவைத த[BQ*றன. ஆ;* yhகளா சB)uI ெபm;* ஈடா சB)uI சமaைலMN 
இ4B3I ேபாe, ஆ*\கI அNலe க)oயBக சB) 3[Iப()23 பாeகா8X அ@BQறe. § 

Page 3: URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_17.html 

Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

"HகaSழைம 

பாட+ 295 

இய)ைகoI இரgy  

அb#பைட ச/"க(  

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16.html%23para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16.html%23para-3
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16a.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_16a.html%23para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_17.html


yரபzச()N இரm[ அL8பைட சB)க> இ4BQ*றன எ*K {hக> அகரா)MN பா0(e 
ெதoTeBெகா>ளலாI. அ)N ஒ*K காTத சB). இ*ெனா*K க)oயBக சB). காTத சB) 
காTத(த*ைமைய ெகாmடe. காTத சB) எ*பe மரhக>, நா2கா^க>, ேமைசக>, b[க>, 
�ல உடN ேபா*ற ெபா4Zகைள உ4வாB3I �Z[ Uைசக@* சB) ஆ3I. காTத சB) எ*பe 
ெலள�க உலகI சா0Te அட0()யாகlI வ_வாகlI இ4BQறe. �ல உடைல 72j இ4B3I 
ஒ@ உடN ம2KI |=MN மiத வாdBைகM* ெப4Iபாலான ப3)ைய a0வQB3I பmXக@* 
சB)க> காTத சB)களாக இ4BQ*றன. ¶க)oயBக சB) எ*பe உhகளe Xiதமான 
உM0சB)யாக Uளh3Qறe, ம2KI இe ைமய cல()N ேதா*j நரIX அைம8X cலமாக 
ெவ@வ4Qறe. ஆனாN rZ7ம அ�Bக> ம2KI �ல உடN அ�Bகqட*, இTத Xiதமான 
உM0சB) ஒ*K ேச4I ேபாe காTத சB)ைய ெபKQறe. இTத :த*ைம சB)க> ப2jய ஆ$l 
உhகqB3 ஒ4 =க8ெபoய Ug8Xண0ைவ தரB�[I. ¶:தN c*K சBகரhகளாகlI, தைல 
ம2KI ெதாmைடM* ைமயhகளாகlI Uளh3I சஹ<ரஹார சBகரI, ஆஞா சBகரI, U7(த 
சBகரI ஆQயைவ அL8பைடMN ெம$zஞான aைலB3> இ4B3I Xiதமான உZXற 
7யaைனU* க)oயBக சB) ைமயhக> ஆ3I. ெவ@8Xற உலகI ம2KI உZXற ப3)க@N 
�0Te கவiBக அGம)(e, இதய ைமயமாக Uளh3I, அனஹாத சBகரI, அL8பைடMN 
க)oயBக ம2KI காTத சB)M* கலைவயாக, ஆ*\க காTத சB)யாக Uளh3Qறe. இe இTத 
இரm[ சB)க@* கலைவயாக Uளh3Qறe. ஆனாN �daைல சBகரhகளான ம;8Xரா, 
<வா)]டானா ம2KI cலாதார சBகரhக> அL8பைடMN காTத சB)ைய ெகாmட 
சBகரhகளாக Uளh3Q*றன. இTத சB)க> நமe உலகI உ4வாகB காரணமாQ*றன. ¶ஈடா 
ம2KI yhகளா சB)க>, அL8பைடMN காTத சB)க> ஆ3I. அதனாN காTத சB) 
7�IனாUG>, அத* க)oயBக சார()23> y*வாh3I ேபாe, நாI ெவ@8Xற உலQ* \e 
:tைமயாக Ug8Xண0ைவ இழBQேறாI. காTத சB)க@N இ4Te கவன(ைத y*வாh3வத* 
cலI, நாI )யான()N �ைழQேறாI. yராண சB) இரmL23I இைட8பாZடதாக Uளh3Qறe. 
ஆ*\க காTத சB)யானe, காTத ம2KI க)oயBக சB)க@N :tைமயாக பா$Te ெசNQறe. 
இe இTத இரm[ சB)கைளuI ஒ*K ேச0BQறe. ¶உhகளe �ல உடலாN அவ2ைற 
உணர:LuI எ*பதாN, காTத ம2KI க)oயBக எ*Qற ெசா2கைள ெதாட0Xப[(), இTத இரm[ 
சB)கைள ஆ$l ெச$வe 7லபமாக இ4B3I. உhக> ைககைள உய0(ehக>. அதG> 
இயh3I ஆ*மா க)oயBக சB) ஆ3I, ம2KI ைகக> ம2KI அைத 72ju>ள அ)0lக> எ*K 
\தI இ4B3I அைன(eI காTத சB) ஆ3I. அைவ அைன(eI காTத சB)க> ஆ3I. நடB3I 
சIபவhக@* கலைவ ஆ*\க காTத சB) ஆ3I, ம2KI இைத ஒ4 கலைவயாக பா0B3I ேபாe, 
அe yராண சB)B3 ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. ¶நாI க)oயBக சB)MN இ4TeBெகாm[ 
அத* \e Ug8XடGI இ4TதாN, நாI இணBக(ைத ெபKQேறாI ம2KI நமe ெவ@8Xற 
வாdBைகM* அைன(e அIசhக@_I அைம)ைய ெபKQேறாI. எNலாI :ைறயாக ெசயNபZ[, 
எNேலா4I இணBக(eட* இ4BQறா0க>. வாB3வாதI இ48ப)Nைல, 3ழ8பI ஏeI 
இ48ப)Nைல. ஆனாN நாI உண0lட* இ4Te, சாZ5 காTத சB)M* உலகhக> வgயாக 
பா$Te ெச*றாN, சாZ5 த*ைன காTத சB) எ*K உmைமMN aைனBQறe. அ8ேபாe நாI 



இைணBக=Nலாத rழ^N வாdQேறாI. யா4I உட*பாZ[ட* இ48ப)Nைல. வாB3வாதI 
ம2KI ச.சரl நைடெபKQ*றன. இTத சBகரhகைள, =க8ெபoய நகரhகைள ேபால, �Zடாக 
ெதாட0Xைடய ம2KI ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0Xைடய 5Tதைன உலகhக@* =க8ெபoய 
ப3)களாக பா4hக>, ம2KI சாZ5ைய இTத சBகரhக> வgயாக பயணI ெச$uI பய;யாக 
பா4hக>. இTத 5Tதைன அNலe XலGண0l பல அ[B3கqட* இ4B3I, இTத ஆ*\க காTத 
சB) அNலe க)oயBக சB)M* பரTத Uைச8ப3)க@N ஒ*j* வgயாக சாZ5ைய 
அGம)(e, இTத 5TதைனM* அ[B3கைள ெதா[I ேபாe, {hக> ஒ4 3j8yZட :ைறMN 
5T)BQ�0க>. அைத8ப2j அTத :ைறMN 5T)uhக>. {hக> பயணI ெச$uI ேபாe, உhக> 
:e3(தmLN இ4B3I நரIX :L8XBக@* ெகா(e அவ2ைற ப)l ெச$e, உhகளe 
அGபவ(ைத உhகqB3 அ4காைமMN இ4B3I 7யaைனlB3> ெகாm[ வ4Qறe. 
:e3(தmLN இ4B3I நரIX :L8XBக@* ெகா()* cலI, உhகqB3 அைத8ப2jய 
Ug8Xண0l ஏ2ப[Qறe. ¶க)oயBக ம2KI காTத சB)M* கலைவM* cலI, மன)* இTத 
ப3)க> வgயாக ேம2ெகா>qI பயணhகைள மேனாபலI ம2KI சாZ5 ஊB3UBQ*றன. 
{hக> ஒ4 3j8yZட சBகர()N இ48பைத நரIy* சB) ப)l ெச$ய ெதாடh3I ேபாe, அe 
அ)0lற( ெதாடhQ, aறI ம2KI ஒ^ைய ைகU[Qறe ம2KI இTத தக[கைள ேபா*ற 
சBகரhக> உhகqB3> 7ழNவைத காm�0க>. நா* அவ2ைற அGபU(eI பா0(eI 
இ4BQேற* ம2KI அைவ X(தகhக@N படhகளாக 5TததoBக8பZ[>ளைத ேபால, ஆனாN 
அ)க ெத@வாக இ4BQ*றன. உZXற உலகhக@N aறI, ஒ^, சB) ஒ*றாக இ48பதாN, அைவ 
அ)க இைர.சN=Bக ஒ^கைள ெகாm[>ளன, ம2KI அnவாேற rZ7ம ஞானI ம2KI 
அமாG]யI ெதாட0பான X(தகhக@N அவ2ைற படhகளாக 5(தo(e இ4BQறா0க>. ஆனாN 
அைவ அவ2ைற காZL_I 5ற8பானைவ. அTத =க8ெபoய Uைச8ப3)க>, உZXற மiதGB3> 
பா$Te ெசNQ*றன. அைவ மiதi* இயNைப உ4வாB3Q*றன. இTத ஏt சBகரhக@N 
ஒnெவா*KடGI �ல உடN ெதாட0yN இ4Tதா_I, அவ2jN ஒ*K அNலe இரm[ 
சBகரhக> \e மZ[ேம {hக> Ug8Xட* இ48பதாக உhகqB3 ேதா*றB�[I. § 
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ஒ4 ~ட* தனe வாdநா@N எ*றாவe )யான()N வள0.5 அைடTe, 5ற8பான உZXற 
அGபவhகைள ெபKQறா0. அவ0 U7(த சBகர(ைத அGபUBQறா0, ம2KI உZXற ஒ@ 
அGபவhகைள ெபKQறா0. அவ0 அ)க உ2சாக()N  இ4BQறா0. ஒ4 மாதI கg(e, அவ0 
க0மUைனM* y*னைடைவ சT)BQறா0. அவoடI சாZ5ைய தBக ைவ(eBெகா>ள ேபாeமான 
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உட_K) அNலe ஒtBகI இNைல, ம2KI அவ0 இரmடாவe சBகர()23 பா$Te ெசNல 
ெதாடhQ, “எனB3 ஆ*\க அGபவhக> இeவைர ஏ2பZட)Nைல. ஏ* எ*K XoயUNைல? 
(இரmடாவe சBகரI தா* அத23 காரணI) எனB3 இeவைர ஏ* உZXற அGபவhக> 
ஏ2படUNைல எ*K ெதoயUNைல,” எ*K ேக>UBகைனகைள ேதா[(eBெகாmேட 
இ4BQறா0. “நா* )யானI எத23 ெச$யேவm[I எ*K எனB3 ெதoயUNைல.” அவ0 ெதாட0Te 
சTேதக()N இ4BQறா0, ம2KI அ)க வாB3வாதI ெச$Qறா0. ¶”{ எ*iடI ெசா*ன அTத 
அழகான அGபவI, உனB3 aைனUN இNைலயா? எTத தைடuI இNலாமN :*ேனj வTதாேய,” 
எ*K நா* அவoடI ேகZ3I ேபாe அவ0, “ இNைல. இNைல. அ8பL இ4Bகாe.” அவ0 எ*iடI, 
“எTத அGபவI?” எ*K ேகZQறா0. அவைர ெமeவாக அTத அGபவ(ைத ேநாBQ )ைச)48XI 
ெபா4Z[, “உனB3 aைனUN இNைலயா? { அ8ேபாe இTத ேகாM^N தா* இ4Tதா$ ம2KI 
உனe கவனI ஒ4 ஒ@M* கடைல ேநாBQ )4Iy இ4Tதe. { இTத இட()N 7மா0 ஒ4 ம; 
ேநரI உZகா0Te இ4Tத yற3, எ*iடI அைத8ப2j :tவeமாக UளBQனா$" எ*Qேற*. 
அத* yற3 அe ச2K :*X நடTதைத ேபால ேபச(ெதாடh3QேறாI, ம2KI அவ0 \m[I 
அதG> )4IXQறா0. இe அLBகL நடBQறe. அதனாN சாZ5 <)ரமாக இ4Te, :தN சBகரI, 
ஐTதாவe சBகர, c*றாவe சBகரI, இரmடாவe சBகர வgயாக �ேழ ெசNலாமN இ4Bக, நாI 
எ*ன ெச$ய ேவm[I? கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI. கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI. 
க0மUைனM* சB)க> y*வாh3I ேபாe அவ2றாN �mட8படாமN நIைம 
<)ர8ப[()Bெகா>வத23, நமe மேனாபலI ம2KI சாZ5 ஒ*றாQ ஒ4 =க8ெபoய �m[தN 
சB)யாக மாKவத23, நாI ெசNல U4IXI மன)* ப3)க> வgயாக பயணI ெச$வத23, நமe 
உ>ள(eட* இைணTe )ன:I ெசயNப[QேறாI. மனஉK) ம2KI சாZ5 ஒ*றாQ, ஒ4 
=க8ெபoய �m[தN சB)யாக மா2j, c.7 ம2KI உடைல <)ர8ப[(த, நாI )ன:I பM25 
ேம2ெகா>ள ேவm[I. அத* yற3, கடTதகால()* மா)oக> ம2KI தைடக> நமB3 :*பாக 
ெத*ப[I ேபாe, நமe உ>ள()N aைல(e இ4Te, ஒ4 உZXற UoவாBக()N ஒ*jN இ4Te 
இ*ெனா*ைற ெதாட0Te பராமo8பத23 ேதைவயான வ^ைம QைடB3I. ¶காTத சB)க> தனe 
ெவ@8பாZLN மTதமாக அNலe &Uரமாக இ4BQ*றன. &Uரமாக இ4B3I காTத சB)B3 ஒ4 
உதாரணமாக Uயாபார UளIபர(ைத 3j8yடலாI. பா^யN �)யான காTத(த*ைம, மTதமான 
காTத சB)B3 ஒ4 உதாரணமாக 3j8yடலாI. மTதமான ம2KI &Uரமான காTத சB)கqB3 
இைடேயயான ��Bகமான சமaைலM* cலI நமe �ல உடN உ4வாBக8பZ[>ளe. &Uரமான 
காTத சB)க> வ_வைடuI ேபாe, மTதமான சB)க@* அைம) 3ைலQறe ம2KI இதனாN 
மனI அNலe உண0.5க@* இயNX ெதாட0பான Uயா)க> ஏ2ப[Q*றன. மTதமான காTத 
சB)க> அ)கமாக �mட8ப[I ேபாe, �ல இயNைப மZ[ேம ெகாmட உடN உபாைதக> 
ஏ2ப[Q*றன. ¶காTத சB)க> வmணமயமாக, உண0l>ள ம2KI அLuண0l உலகhகைள 
சா0Te இ4BQ*றன. க)oயBக சB) aற=NலாமN, அNலe =கlI Xiதமான aற()N 
இ4BQறe, ம2KI ஆdTத 7யaைனU* அ)0வாக Uளh3Qறe. மனI 3ழ8பமான aைலMN 
இ4B3I ேபாe, காTத சB)க> தhகqB3> சமaைலMN இ48ப)Nைல. க)oயBக சB) 
உ>ேநாBQ வ4I ேபாe, தா* எ8பL அGம) வழhகேவm[I எ*K பM25ெப2ற ேயாக 



aXண4B3 ெதouI, ம2KI அதனாN காTத சB)M* ெவ@ேய2றI அைம) ெபKQறe அNலe 
த;Qறe. ஒ4 aXண0 க)oயBக உலQ* உண0lB3> �ைழuI ேபாe, காTத சB)க@* 
கZ[8பா[ ம2KI பய*பாZைட ெபாK(e, )யான()N அவரe வள0.5 அைமQறe. ெப4Iபா_I 
ஆ(மஞான பாைதMN இயNபாக ெதாடh3I பல0, “நா* யா0 அNலe நா* எ*னவாக 
இ4BQேற*?” எ*ற அL8பைட ேக>Uuட* ெதாடh3Qறா0க>. அnவாK ேகZ3I ேபாe, 
அவ0க> மன)N இ4B3I இைழகைள ெவ@8Xற தாBகhக@N இ4Te தiைம8ப[(), 
க)oயBக சB)M* சார(eட* இணBகI ெபKQறா0க>. ¶ஒnெவா4வ4B3I ஒ4 தi8பZட 
க)oயBக அைல{ளI அNலe க)oயBக QரணI இ4BQறe, ம2KI அத* \e அNலe அதG>, 
UoவாBகI ெப2ற சாZ5M* உலகhக@N அவரe சாZ5 ~ராக இைடzசN இNலாமN ெசNQறe. 
ஒ4 ச234U* க)oயBக QரணI, ஒ4 நாதமாக “ஈஈஈஈ” ஒ^யாக ேகZQறe. ஒ4 34 தனe 
34lட* இணBக(ைத ெபKI ேபாe, இTத rZ7ம ஞான ஒ@ைய ேகZQறா0. அவரe 34 தனe 
ச234lட* இணBக(eட* இ4Bக {mட ேநர()23 அேத ஒ^ைய ேகZ[, UைரUN 
“aகdகால()23>" )4IXQறா0. ச234U* க)oயBக அ)0lட* இணBக(ைத ெபKதN 
அNலe அைத8ேபா*ற அ)0lட* இ4(தN, 34U* பரIபைர ஒ^ைய ேகZபத23 சமமா3I. 
இe நாத-நாL-சB) எ*K அைழBக8ப[Qறe. ஒ4 ~ட* இTத )யான()* ேபாe, கடTத 
கால()23 ெச*K, அவ4ைடய 34U* நாதமாக அNலாமN, அவரe 34lB3 ெசாTதமான, 
அவரe 34U* 34lB3 ம2KI கடTத கால()N இ4Tத ம2ற எNேலா4B3I ெசாTதமான தனe 
34U* நாத(ைத ேகZக :ய25 ெச$Qறா0. இe ச234U* பரIபைரuட* ஒ4 ~ட* 
ஐBQயமா3I ஒ4ைம ஆ3I. § 
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ஒnெவா4 பரIபைரuI தனB3> U()யாசமான ஒ^M* ேவகI, ம2KI மாKபZட ெதாi ம2KI 
ஆழ()N, நாத(ைத ெகாm[ அைமTe>ளe. இe தா* vTe சமய()* rZ7ம ஞானI ஆ3I. 
இe தா* vTe சமய ஒ4ைமM* மாயசB) ஆ3I. இe தா* நமe சIyரதாயI. இe தா* நமe 
பாரIபoயI. ெதாடBக()N, உhக> நாத(ைத ேகZக :ய25 ெச$யா&0க>. அத23 ப)லாக எனe 
நாத(ைத ேகZக :யலேவm[I எ*பைதேய நா* U4IXQேற*. எனe நாதI 5je ச(தமாக 
ேகZ3I ேபாe, அe உhகளe நாதI இNைல, எனe எ*பைத {hக> ெதoTeBெகா>b0க>. இe 
நாத-நாL-சB) ஆ3I. இe தா* உhகளe :தN �(). இe க0மUைனகைள ~0 ெச$தN, 
உhகைள எ)0கால()N இ4Te ெகாm[ வ4தN, ��Bகமான பாைதMN {hக> aைல(e 
இ4Bக ஊB3U(தN, உhகளe மேனாஉண0l பாeகா8ைப வ_8ப[(eதN, உhகளe 
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Uைச8ப3) ம2KI உhகqB3 yoயமானவ0க> நாத(ைத ேகZQறா0கேளா இNைலேயா, 
அவ0களe Uைச8ப3)ையuI வ_8ப[(eதN எ*K உhக> வாdBைகMN பல நNல பல*கைள 
ெகாm[ வ4Qறe. ¶இT)யாUN சமய(ைத ேதா2KU(தவo* பட(ைத மZ[I பா0(eBெகாm[ 
உZXற ஒ^ைய ேகZ3I ஒ4 ெபoய சமய இயBகI உ>ளe. ~டGB3 ேதா2KU(தவ4ட* 
இ4B3I ெதாட0பாக அTத ஒ^ Uளh3வதாN, அe எNேலா4B3>qI இ4B3I 
ெத$bக(த*ைமuடGI ெதாட0பாக Uளh3Qறe. நா* ேப5Bெகாm[ இ4B3I ேபாe, எனe 
ச234 ேயாக<வா= அவ0க@*; அவரe ச234 ெசNல8ப<வா= அவ0க@*; ம2KI அவரe 
ச234 கைடZ<வா= அவ0க@*, ம2KI )4cல0 ம2KI அவரe ச234 நT)நாதா, ம2KI காலI 
ெதாடhQய)N இ4Tத எmண2ற o�க@* நாத(ைத நா* த2ேபாe ேகZ[Bெகாm[ 
இ4BQேற*, ஏென*றாN இTத Qரக()ேலா அNலe நமe Um\* மmடலI அNலe ம2ற 
மmடலhக@N இ4B3I ம2ற roய*க@N இ4Te சமமான �ர()N இ4B3I ம2ற 
Qரகhக@ேலா, எhகளe நT)நாதா சIyரதாயI எ*Kேம இ4Te>ளe. இTத நNல ஆ*மாBக> 
சனாதன த0ம()N ஊ[4U அத* ம0மhகைள ெவ@8ப[(eவதாN, நாதI எ*பe சனாதன 
த0ம()* ெத$bக பரIபைரMN :LUNலாத பாைதயாக, :LUNலாத சமயமாக, :LUNலாத 
உmைமயாக எ8ேபாeI aைல(e இ4BQறe, ம2KI அe நbன அjUயைல காZL_I 
ேமIபZடதாக இ4Tதா_I, அjUய^* கm[yL8XBகqB3 எTதUத()_I :ரணாக இ4Tதe 
இNைல. ¶இTத சB) க)0கைள பய*ப[(eI ேமIபZட தகவN ெதாட0X ம2KI பM25M* 
வLவhக> இ4BQ*றன. ெவnேவK கmடhக@N இ4B3I இ4வ0, காTத ம2KI உண0l ம2KI 
அLuண0l Uைச8ப3)க> �)யாக :tைமயாக yoTe இ4Tதா_I, க)oயBக மன�)யான 
தகவN ெதாட0XB3 ஆளாQறா0க>. இe ஆ*மா தகவN ெதாட0X எ*K அைழBக8ப[Qறe. 
க)oயBக Qரணhக> வாசI ெச$uI ெம$zஞான மன)N, காலI ம2KI பரெவ@ �)யாக 
மாKபZடe எ*பதாN, இe சா()யமாQறe. ¶மiத* பoணாம வள0.5M* 7ழ25MN, மன)* 
காTத ப3)க> வgயாக க)oயBக சB) பயணI ெச$uI ேபாe, அத* \e இK)MN கவன(ைத 
ெபKQறா*. இTத Qரணhகqட*, அவரe உ>ள()N இ4Te ெவ@MN இ4B3I உண0l>ள 
மன)23 வgகாZடN ேதா*KQறe. ஒ4 உயoய, இய_ண0l வள(ைத அைடTeUZட உண0ைவ, 
இTத அG8பவ(ைத ெபKI நப0 உண0Qறா0. சாதாரண XலGண0வாN அNலாமN, 
மேனாஉண0வாN பா0Bக8பZ[, இnவாறாக உ4வா3I ஒ4 அjவா2றN, ஒ4 ெபா*iற 
ேதா2ற(ைத ெகாm[>ளe. தனe க)oயBக cல()N இ4Te அjlK(தைல ெபKI, மன)* 
காTத Uைச8ப3)ைய “ெபா*iற ேசணI” எ*K ெபயoZ[>ேள*. அ)N பM25 ேம2ெகா>qI 
ேபாe, ஒ4வ0 உZXற உMசB)M* ஆழhகhக@N ஊ[4வதாN, அe U[தைலM* ேசணமாக 
Uளh3Qறe. இnவாK ெச$uI ேபாe, உZXற()N ஏ2ப[I Ug8Xண0l ம2KI இTத 
ெம$zஞான உலQN இ4Te அjTeBெகா>qI தகவN, உண0l>ள மன)* அjவா2ற^N 
காTத Uைச8ப3)யாக ப)வாQறe. :iவ0க> ெமாgக>, க;தI ம2KI )யான()N இ4B3I 
அைன(e தகவN ஓZடhகைள ப2j க2K இ4BQறா0க> எ*பைத நாI அjேவாI. ஞான34 
ேயாக<வா= �jய “உhகளe ெசாTத X(தக(ைத" பL(தத* cலI, பL8பjUNலாதவ0க> 
ஞாiகளாக மாjனா0க>. ¶இTத UoவாBகI ெப2ற 7யaைனைவ அைடTe, நIைம \m[I காTத 



உல3ட* ெதாட0Xப[()B ெகா>qI ேபாe, நாI அைத இழBகB�[I. நாI க)oயBக 
உலகhக@N ஊ[4lI :ய25ைய aK(eI ேபாe ப2K, பயI ம2KI ஆைசM* சாதாரண 
சB)க> நI\e );Bக8ப[Q*றன. அ8ேபாe சB)கைள சமaைல8ப[(), )யான()N 
உM0சB)ைய வழh3I, ஒ@ைய வழh3I ப3)கqB3> ஊ[4lவத23 �[தN :ய25 
ேதைவ8ப[I. இe \m[I நைடெபKI ேபாe, க)oயBக சB)M* உரா$l காTத 
Uைச8ப3)B3> ஊ[KU ஒ@ேய2KI ேபாe, ஒ4வ0 தனe  மmைட ஒZL23> ஒ@ைய 
காmQறா0. ¶ேந4B3 ேநராக சT)(e பM25ைய ெதாடh3வத23 பல வ4டhக> :*X, 
க)oயBக உலQN ஒ4 34-~ட* உறைவ உ4வாBகலாI. ஒ4வ0 தனe உ>ள()N கவனI 
ெச_(), மா2ற :Lயாத “ெபா*iற ேசண(ைத" உ4வாBQ, 34 ெசயNப[I 7யaைனU* அேத 
க)oயBக Qரண(eட* இணBக(ைத ெபKI ேபாe, ஆ$l ம2KI UoவாBகI ெதாடh3Qறe. 
34 ம2KI ~ட* இணBக(eட* இ4B3I வைரMN, ேபாதைனகைள இTத Qரணhக> cலமாக 
அG8பலாI. இTத ெபா*iற ேசண(eட* இைணTe ெசயNப[I ேபாe, ஒ4வo* க0மUைன 
அGபவhக> Uைரl8ப[(த8ப[Q*றன, ஆனாN அைவ அ)க ~ரான :ைறMN 
எ)0Bெகா>ள8ப[Q*றன.  § 
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க)oயBக 7யaைனU* Uைச8ப3)B3> �ைழவத23, ஒ4 34 பல வ4டhகளாக :ய25 
ெச$)4BகB�[I. அத*\e அவ4B3 இ4B3I Ug8Xண0l, அத* \தான கZ[8பாடாக 
Uளh3Qறe. ஒ4 aKவன()N ப;XouI அ_வல0, தனe eைற8ப2jய Xலைம ம2KI 
அGபவ()* cலI, தனe Uயாபார()* சB)கைள வgநட(eவைத ேபால, இTத இயBக:ைற 
ெசயNப[Qறe. ஒ4 Uயாபாo தனe காTத Uைச8ப3)கைள கZ[8ப[(த க2KBெகா>வைத 
ேபால, ஒ4 34lI க)oயBக Uைச8ப3)கைள கZ[8ப[(த க2KBெகா>Qறா0. ¶காTத சB) 
ம2KI க)oயBக சB), இTத Qரக()* பmபாக Uளh3Q*றன. இTத இரm[ சB)க> 
இைணTe ெசயNப[வதாN UைளuI Uைன ம2KI எ)0Uைன, |=MN நாI கா�I 
வாdBைகைய உ4வாB3Qறe. ெப4Iபா_I, ஒ@ X3I வmணI, ெத@வான, ஒ4 =க8ெபoய 
ேகாள(ைத ேபால, நா* )யானI ெச$uI ேபாe, Qரக(ைத =கlI ெத@வாக காmQேற*. அe 
ேலசாக ெத*ப[Qறe ம2KI ெத@வான {ல aற பரெவ@MN =தBQறe. இTத பரெவ@ ஆகாசI 
எ*K அைழBக8ப[Qறe. அTத ஆகாச()N Qரக(ைத காmQேற*, ம2KI அTத Qரக()23 
உZXறமாகlI அத* வgயாகlI ெசயNப[I காTத ம2KI க)oயBக சB)க@* �Zடைம8ைப 
உ2சாக(eட* காmQேற*. ¶இTத aைலMN இ4Te ெவ@வ4I ேபாe, மiத0க> எnவாK 
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உ4வாBக8பZ[ இ4BQறா0க> எ*பைத எ@தாக ெதoTeBெகா>ள :LQறe. ெபm காTத 
Uைச8ப3)M* சB)ைய ெகாm[ இ4BQறா>. ஆm க)oயBக Uைச8ப3)M* சB)ைய 
ெகாm[ இ4BQறா*. அவ0கqB3 இைடேய ஏ2ப[I ஒ4 ேவ)யN மா2ற()* cலI,  ஒ4 
ப.5ளh3ழTைதM* ஆ*மா, �ல ம2KI மனெவt.5 உடN உ4வாQறe. இTத இரசாயன 
சமaைலைய ெபாK(e, அவ0கqB3 ஒ4 :)0Tத ஆ*மா அNலe இளI ஆ*மா yறBQறe. 
அதனாN தா* 3[Iபhக> அ)க சமய ஈ[பாZ[ட* இ48பe =கlI :BQயமாQறe. சமய ஈ[பா[ 
aைறTத வாdBைக எ*றாN எ*ன? இe காTத ம2KI க)oயBக சB)க@* சமaைலைய 
3jBQறe. ஆm ம2KI ெபm :tைமயான இணBக(eட* இ48பe =கlI :BQயமாQறe. 
இe இ4ப() ஓ4 வயe வைர, அTத 3ழTைதM* உZXற ஓZடhகைள வgநட() a0வQBQறe. 
அTத த4ண()N, உZXற சB)க> 3[Iப()N இ4Te yoQறe ம2KI அவ0களe ெசாTத 
ெம$zஞான மனI cலI a0வQBக8ப[Qறe. ¶இைவ அைன(eI உZXறமாக நைடெபKவைத 
நா* பா0(e இ4BQேற*. அe ஒ4 =க8ெபoய அழகான படமாக இ4BQறe. த2ேபாe Qரக()N 
மBக> ெதாைக அ)கமாக இ48பதாN அ)கமான yற8XBக>, அ)கமான இற8XBக>, அ)கமான 
சB)கqட* ேபாராZடI எ*K :*ைபUட இ8ேபாe அ)கமான சIபவhக> நடTeBெகாm[ 
இ4BQ*றன. இTத Qரக()* த2ேபாைதய பoணாம வள0.5MN இ4B3I Qரகaைலக> 
காரணமாக, காTத Uைச8ப3)க> வgயாக க)oயBக சB)க> ஊ[4U, இைத ஒ4 க)oயBக 
uகமாக, ஞான ஒ@ ம2KI =க8ெபoய ஞாேனாதய()* uகமாக, ஆdTத 5TதைனM* uகமாக 
மா2KQறe.¶அழTe 5T)B3I aைல எ*பe அைம)யாக உZகா0Te உ>ள()N உ2சாகமாக 
இ48ப)Nைல. ெம$zஞான aைலMN இ4B3I அ�U* சார()23> அjlண0l அைம8X 
:tவeI கைரuI வைர, ெம$zஞான உலQN ��Bகமான 5TதைனகqI உண0lகqI 
ஊ[4lவைத ேபால, இe ஒ4 Xiதமான நடவLBைகயாக Uளh3Qறe. {hக> 7யaைனU* ஒ4 
அ)0ைவ y*ெதாட0Te ெச*K, 7யaைனl இNலாத இட()23 ெச*ற அGபவI இ4TதாN, 
க)oயBக Qரண()* இைழ எnவளl ��Bகமானe எ*பe உhகqB3 ெதouI. ஆdTத 
5Tதைன aைலuட* ெப4Iபா_I ெதாட0X8ப[(த8ப[I ஒ@M* ெவL8X, இTத aைலM* 
:தலாவe ைமNகNலாக Uளh3Qறe. இத* yற3, இTத ��Bகமான சB)க> \e தா* 
ேத0.5 ெபKவத23, ஒ4 Uைழபவ0 ஆ$l ேம2ெகா>ள தயாராQறா0. ¶ )யான()N ஆdTத 
5Tதைன \e Ug8Xண0ைவ ெதாட0Te பராமoBக :ய25B3I ேபாe, ஒ4 வ_வான க)oயBக 
வாகனI உ4வாBக8ப[Qறe. உZXற உலQ23 பாைதைய உ4வாBQய நபo* ஒ@ உடN, ஒ4 
உயoய சB) cலI இ48பைத உK) ெச$Qறe. இeேவ XராணBகைதக@N ெத$வhக> 
தhகரத()N வானI :tவeI ேம2ெகாmட பயண()23 y*ன;யாக Uளh3Qறe. 
ெம$zஞான()* க)oயBக வாகனமாக தhகரதI Uளh3Qறe. ஒ4 ச234 ஒ*KB3I ேம2பZட 
க)oயBக Qரணhக@N தனe பயண(ைத கZ[8ப[(eI )றைமuட* ேவm[I. அnவாK ெச$uI 
ேபாe, அ)க ஆழமான 7யaைனlட* பNேவK ~ட0க> இைடேய ெதாட0Te ெதாட0ைப பராமoBக 
:LQறe. இய_ண0l ஞானI ஒ4 க)oயBக Qரண()N ெபற8பZ[, அG8ப8ப[Qறe. ¶:த^N 
காTத சB)க> நZXண0lட* ெத*ப[Q*றன, ம2KI க)oயBக சB) உhகqB3> இ4B3I 
ஒ4 ெவKைமயாக அNலe இNலாைமயாக ெப4Iபா_I ப)வாQறe. இTத ெவKைம எ*னவாக 



எTத இட()N இ4BQறe எ*பைத {hக> ெதoTeBெகாmடாN, அLமனைத 7()கo8பைத 
ப2j {hக> aைனBகேவmLய அவ5ய=Nைல, ஏென*றாN க)oயBகI ெவ@8Xற மனைத 
கZ[8ப[(eQறe ம2KI {hக> அ*X, ஞானஒ@ ம2KI XலGண0UN உ2சாகமாக இ48�0க>. 
§ 

ெவ(P/Sழைம  

பாட+ 299 

அ"க வLவான  

உண;"றI  

உலகI :LlB3 வர8ேபாவதாக மBக> அ.ச()N இ4Te வ4Q*றன0. உலக()* :Ll 
ெந4hQUZடதாக ஒ4 சமய8yoUன0 அnவ8ேபாe அjU(e வ4Q*றன0. ஆனாN |= 
roயைன 72j <)ரமாக ெதாட0Te :*ேனj வTதா_I, ஆMரBகணBகான மBக@* 
உண0l>ள மனI :LlB3 வTeUZடe, ஏென*றாN அவ0கqB3 இ)N ஈ[பா[ இNைல. 
அவ0கqB3 உZXற ஒ^க> ம2KI aறhக@* உலகI, த*iடI இ4B3I அ)க வ~கரமான 
ெபா4Zகைள �க0வத23, அGம) அ@(e>ளe. ஆனாN சாZ5 \)4B3I கZ[8பாZைட 
இழTe, UoவாBகI ெப2ற சாZ5ைய வ_8ப[() பராமoBக8ப[வe இNைல. காTத சB) 
உலQ* \e 3j8yZட கZ[8பா[கைள ெதாடh3வதாN மZ[ேம, க)oயBக சB)M* உலைக 
அைடTe aைலaK(த :LQறe. ஒ4 aைலMN இ4Te இ*ெனா4 aைலB3 சாZ5 நக0Te 
UoவாBகI ெபKI ேபாe, 7யaைனU* ஒ4 aைல கZ[8ப[(த8ப[Qறe. ¶நாI இTத பாைதMN 
:*ேனKI ேபாe, நாI அ)க உண0)றைன ெபKQேறாI. இTத உண0)ற* பயG>ளதாக 
இ4BQறe. இe 1920 ம2KI 30-க@N பய*ப[(த8பZட பைழய ேபZடo-ெசZ வாெனா^MN 
இ4Te அ)நbன ம2KI உK)யான ெதாைலBகாZ5B3 ெமeவாக மா2றI ெபKவைத 
ேபா*றதா3I. {hக> உணர(ெதாடh3I இTத உண0)ற* =கlI Xiதமாக இ48பeட* 
வ_வாகlI இ4BQறe.  {hக> உhகqட* �ல உட^N இ4Te ெவ@வTe, அதைன 72j 
ம2KI அத* வgயாக ெசN_I �ல நரIX ஓZடhக> ம2KI மேனாஉண0l நரIX ஓZடhக> 
வgயாகlI ெதாட0X ெகா>Q�0க>. நாI இTத பாைதMN அ)க &Uரமைடவத23 :*பாக, அ)க 
உண0)றGட* இ48ப)Nைல. ஆனாN இTத உண0)ற* வள0.5யைடய ெதாடhQயeI, நாI 
நIைம XoTeBெகா>ள( ெதாடh3QேறாI. நமe உண0ைவ ேகZக(ெதாடh3QேறாI. நாI 
ஒ^ைய பா0Bக(ெதாடh3QேறாI, ம2KI பலUதமான X)ய Xல*க> 
ெவ@8பட(ெதாடh3Q*றன. ¶நாI வழBகமாக பா0Bகாத Uஷயhகைள பா08பதாN, இe நமB3 
அ)க பதZடI த4வதாக இ4BகலாI. நாI ெபாeவாக கவi()4Bக மாZேடாI எ*K ம2றவ0க> 
ெசாNவ)N அ0(தI இ48பதாக நமB3 ேதா*KQறe ம2KI நமB3 வாdBைகM* \e, மBக> 
\e அNலe நI\e UரB) ஏ2ப[Qறe. இe பாைதMN 5BQBெகா>வைத ேபால ேதா*றலாI, 
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ம2KI நாI இைத ெச$ய U4IXவ)Nைல. நாI உண0)றGட* இ4Bக U4IXQேறாI, ம2KI 
நமB3 மேனாஉண0l பாeகா8X ேதைவ8ப[Qறe. நமe கனlக> அ)க ெத@ைவ ெபKQறe, 
ம2KI �h3I ேபாe மன)N இ4B3I எ)0மைற ப3)க>, ~03ைலB3I ப3)க>, rZ7ம 
உலQN இ4B3I அGபவ ப3)களாN பா)Bக8ப[வைத U4IXவ)Nைல. ேம_I rZ7ம உலQN 
இ4B3I Uஷம சB)க>, அைம8XBக> cலI நாI பா)Bக8ப[வைதuI U4IXவ)Nைல. 
¶நமB3 இTத rZ7ம பாeகா8X ேதைவ8ப[Qறe. நமB3 இTத மேனாஉண0l பாeகா8X 
ேதைவ8ப[Qறe. 3t ஒ4 தiநப4B3 உதU ெச$Qறe ம2KI தiநப4I 3tlB3 உதU 
ெச$Qறா0. இTத பாைதMN இ4B3I ஒ4 3tUனo* Uைச8ப3)க> ஒ4 3j8yZட 
&Uர(eட* ெசNQ*றன ம2KI அ)N தைடக> ஏeI இ48ப)Nைல, ம2KI இe =க8ெபoய 
மேனாஉண0l பாeகா8ைப த4Qறe. அைத8ேபாலேவ, ேந0மைறயான எmணI ெகாmடவ0க>, 
தhகளe 3tUN ேந0மைறயான மBகைள ேச0BQறா0க>. ஒ4 Uயாபாoக@* 3t ந*3 
a0வQBக8பZட Uைச8ப3)ைய ெகாmL4B3I, ம2KI அேத பmXட* இ4B3I Uயாபாoக> 
மZ[ேம அTத 3tUN �ைழTe அவ0கqட* ஒ*K ேச0Qறா0க>. ஒ4 கைலஞ0க@* 3t ஒ4 
Uைச8ப3)ைய ெகாmL4BQறe, ம2KI அேத பmXைடய கைலஞ0க> மZ[ேம அ)N 
ேசர:LQறe. ஏ*? அTத 3t எNேலாைரuI அGம)Bெகாm[ இ4TதாN, அவ0கqB3 
Uைச8ப3) எ*K ஒ*K இ4Bகாe. அவ0களe UயாபாரI ேதாNUயைடuI. அவ0களe 
கைல8ப;MN 3ழ8பI ஏ2ப[I. ெவ@Mனo* தாBகI உ>ேள வTe 3tைவuI 3tUனைரuI 
பா)8பதாN, நZXறlக> :jQ*றன. ¶Uைச8ப3)க> உண0.5M* ெவ@8பா[கைள 
மZ[மNலாமN,  ஆழமான ஆ*\க அ[B3கைளuI பாeகா(e aைலaK(eQறe. நாI 
ெம$zஞான aைலMN “பாeகா8X இNலாமN" �ைழuI ேபாe, �0 உண0lட* இ4Te நமe 
அLமனைத பாeகாBகாமN இ4TதாN, ம2ற வைக பா)8XBகைள எ)0ெகா>ள ேநo[I. இe 
ேதைவய2றe ம2KI அnவாK நட8பைத நாI U4IபUNைல. அத* yற3 நமe ேவZைகMN 
கவன(ைத )ைச()48XI :ைறய2ற rZ7ம பா)8Xகைள நாI எ)0ெகா>வதாN, அe பாைதMN 
ஒ4 த[8பாக Uளh3Qறe. ¶அTத பாைதMN இ48பவ0கqட* நZXறைவ 
வள0(eBெகா>qhக>. நNல ேந0மைறயான மiத0கqட* இ4hக>. {hக> உ>ள()N 
ேம2ெகா>qI ெசயNபா[கqட* ெதாட0yNலாத Xகா0 �KI மBக>, அNலe உhகளe 
நடவLBைகைய Uம05B3I எ)0மைறயான நப0கqட* இ4Bக ேவmடாI. “ஒ4 அtQய பழI 
அTத �ைட :tவைதuI பயன2றதாBQU[I" எ*K ஆhQல()N ஒ4 பழெமாg இ4BQறe. அe 
இTத X)ய uக()N மாறலாI; இTத X)ய uக()N பல Uஷயhக> மாjBெகாm[ இ4BQ*றன. 
எ*றாவe ஒ4 நா> �ைட :tவeI aரIy இ4B3I நNல பழhக>, ஒ4 அtQய பழ(ைத நNல 
பழமாக மா2றலாI. ஆனாN அe இeவைர நடTத)Nைல. அe நடB3I வைர, நாI இய2ைக 
U)M* இயNy* \e கவனமாக இ4Te, நNல 3ணI ம2KI நட(ைத, ஆ*\க �mணjவக> 
ம2KI ேதட_ட* இ48பவ0கqட* ேச0Te வாழேவm[I. § 
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பா"#$/க(  

பாைதMN aைல(e இ48பe நNல UஷயI தா*, ஆனாN அe ஒ4 பாைத எ*பதாN, இ4Xற:I 
கா[க> இ4BQ*றன, ம2KI காZLN 72j( )oTe, அ)க ச_ைககைள பய*ப[()னாN, நமe 
ஆ*\க UoவாBக()N இ4B3I அ)0U* ெதாட0.5 மhக( ெதாடhQU[I. உதாரண()23, 
{hக> )ன:I காைலM_I இரU_I )யானI ெச$Q�0க> எ*K ைவ(eBெகா>ேவாI. அைவ 
{mடேநர )யானhகளாக இNலாமN இ4Tதா_I, ெதாட0Te ெச$e வ4Q�0க>. ேம_I {hக> 
அ)N இ4Te ஒ4 3j8yZட அ)0ைவ உ4வாB3Q�0க>. {hக> அTத பழBக(ைத ைகUZ[, 
உhகைள aைன(e வ4(த8ப[வத23 அNலe உhகளe நmப4ட* வாB3வாத()N 
ஈ[ப[வத23, உhக> சாZ5ைய பய*ப[()னாN, {hக> ெம$zஞான aைலM* ��Bகமான 
இைழைய இழBQ�0க>. {hக> =கlI பைழய மா)oைய அGபUBQ�0க> ம2KI \m[I 
)யான()* அ)0lB3> )4IXவe கLனமாக இ4BகB�[I. இரUN ேதா*KI கனlக> 
அ.7K(eவதாக இ4BகலாI. உhகளe நmப0க> மாறலாI. இe ஒ4 மாKபZட மன)* ப3)MN 
ஏ2ப[I 7ழ25  எ*KI அைழBக8ப[Qறe. {hக> இைத இTத பாைதMN இ*GI 
அGபUBகUNைல எ*றாN, அைத8ப2j கவைல ேவmLய)Nைல. ம2KI {hக> அைத 
அGபU(e இ4TதாN, நா* எ*ன ெசாNல வ4Qேற* எ*பைதuI உhகைள ம2KI உhக> 
)யான(ைத பாeகாBக ேவmLய அவ5ய:I XoT)4B3I. அ)கI 
உண0.5வச8ப[பவ0க>கqB3 மேனாஉண0l பாeகா8X =கlI :BQயI. அ)N உhக> b[, 
நmப0க>, உைடக>, உணl ம2KI உhக> கனlகைளuI ேச0(e வாdBைகMN இ4B3I 
ஒnெவா4 ஒnெவா4 Uஷய:I அடh3I. {hக> =கlI 7(தமான இடhக@N வாழேவm[I. 
{hக> இ4B3I இட()N வmணI |7hக>. உ>ள()N இ4B3I உZXற rdaைல 
7(தமாகlI மா5NலாமN இ48பைதuI உK) ெச$eBெகா>qhக>. ¶நமB3 ஒ4 ெவ@8Xற 
rழ_I இ4BQறe, ஒ4 உZXற rழ_I இ4BQறe. ெவ@8Xற rழைல ேபால உZXற rழ_I 
மாசைடய வா$8X>ளe. rZ7ம உலQ^4Te சகலUதமான பா)8Xக> உZXற rழைல ேநாBQ 
வரலாI, ம2KI நாI அைத U4IXவ)Nைல. உZXற rழ_B3> இ4B3I உZXற ஓZடI கா2K 
ம2KI பரெவ@ையBெகாm[ அைமTe>ளe ம2KI இe :tைமயான அைம)uட* உ*னதமாக 
இ4Bகேவm[I எ*K நாI U4IXQேறாI. இைத எ8பL ெச$வe? உhக> b[, {hக> )யானI 
ெச$uI அைறைய :LTதவைர �$ைமயாக ைவ()48பத* cலI இைத ெச$யலாI. 5ல 
U4T)ன0கைள மZ[I வரவைழ8பe ம2KI அ)_I 3j8பாக உhகைள8ேபா*ற 3ணI ம2KI 
இயNைப உைடயவ0களாக இ4Bகேவm[I. ெந4hQய உறUன0கைள( தUர ம2றவ0க>, c*K 
இரlகqB3 ேமN தhகB�டாe. ஏ*? ஏென*றாN அவ0க> அ)கமான இைட�Kக> ம2KI ம2ற 
பா)8XBகைள bZL23> ெகாm[ வ4Qறா0க>. :LUN bZL^4B3I rdaைல :tைமயாக 



பா)Bக8படலாI. U4Tதா@க> அ)க நாZக> தhQ, உZXற rழ^N ெசயNபZ[, இைட�Kக> 
ம2KI 3ழ8பமான இயNXக@* பNேவK தாBகhகைள ெகாm[ வTe>ளன0. இe 
U4TேதாIப^* =கlI பழைமயான, பNலாMரI வ4டhகqB3 :*பாக இ4Tத ஒ4 
சIyரதாயI, ம2KI இTத பைழய சIyரதாயhக> வ_வான &0மானhகைள அL8பைடயாக 
ெகாmடைவ. அவ2ைற XoTeBெகாm[ y*ப2jனாN, நமe 5Tதைன aைறTத வாdU23 உK) 
அ@(e பாeகா8ைப வழh3I. ¶உ>ள()N எ8ேபாeI )48)யாக இ4Bக, உhக> 
72K8Xற(ைத நNலபLயாக ைவ()4hக>, உ>ள()N எ8ேபாeI உ2சாக(eட* இ48பத23, 
உhக> |ைஜ அைற அNலe )யானI ெச$uI இட(ைத yரகாசமாக ைவ()4hக>. {hக> 
பாைதMN :*ேனKI ேபாe, அைலக> வgயாக சB)க@* இயBக:ைற அ)க இணBக(ைத 
ெப2K, =கlI ேந0மைறயாக இ4BQறe. ேந0மைறயாக இ48பதாN, அe சகலUதமான 
UைளlகைளuI ப)l ெச$Qறe. =கlI 5ற8பான Uைளlகைள ேபாலேவ, yLBகாத 
UைளlகqI ேதா*KI. இTத இயBக:ைறைய ந*றாக இணhக ைவ8பத* cலI, இTத 
சமaைலைய பாeகாBக ேவm[I. அதனாN தா* {hக> சாZ5ைய உhகqB3 U48பமான 
இட()N, U48பமான ேநர()N, {hக> U4IXI வைர aைல8ப[(eI )றைமயான, உhகளe 
ஒ4:க.5Tதைன, சாதனாUN ேத0.5 ம2KI சாZ5ைய rdaைலக@N இ4Te :tைமயாக 
UலBQ, Xiதமான சாZ5 த* \e மZ[ேம Ug8Xட* இ4B3I, ைக8 அGபவ()N ேத0.5 ெபற 
க[ைமயாக :ய25 ெச$Q�0க>. இTத ைக8 பM25, மேனாஉண0l ம2KI rZ7ம தாB3தNக@N 
இ4Te :த*ைம பாeகாவல0களாக Uளh3Qறe, ஏென*றாN {hக> அTத  aைலMN இ4B3I 
ேபாe =க8ெபoய ெத@l ம2KI மேனாபலI aைல(e இ4Te, �daைலகைள கடTe உய0Te 
இ4BQ�0க>. ¶ைக8 aைலைய அைடTe, அைத தBகைவ(eB ெகா>வe ஒ4 எ@தான பM25 
ஆ3I. {hக> 5Tதைன ெசயN:ைறக@N இ4Te சாZ5ைய UலBக ேவm[I. உண0.5க@* 
ெசயN:ைறக@N இ4Te சாZ5ைய UலBக ேவm[I. உட^N இ4B3I ெசயN:ைறக@N 
இ4Te சாZ5ைய UலBQ, Ug8Xட* இ48ப)N Ug8Xட* இ4B3I உய0aைலMN 
:tைமயாக aைல(e இ4BQ�0க>. )ன:I ஒ4 ெநாLயாக இ4Tதா_I, இைத பM25 ெச$வe 
=கlI :BQயI. ¶|=MN இ4B3I எNேலாரா_I, Ug8Xட* இ48ப)N Ug(e இ4B3I 
அGபவமான ைக8 அGபவ(ைத, 3ைறTதபZசI ஒ4 ெநாL மZ[I a.சயமாக அைடய:LuI. அTத 
அGபவ(ைத தBகைவ(eBெகாm[, �ல ம2KI உண0.5 yolகைள ேபாeமான அளl 
aைல(e8ப[(), அTத &Uர(ைத ஒ4 a=ட()23 தBக ைவ(eBெகா>ள அ)க பM25 
ேதைவ8ப[I, =கlI அ)கமாக ேதைவMNைல எ*றா_I, ஒேர மா)oயான  பM25 ேதைவ8ப[I. 
இரm[ a=டhகqB3 ைக8 அGபவ(ைத aைலaK(த, சாதனாUN அ)க :ய25, அ)க 
மனஉK), அ)க அ08ப;8X ேதைவ8ப[I. ஐTe a=டhகqB3 இ*GI அ)கமாக 
ேதைவ8ப[I. அe )றைமB3 ஒ4 சவாலாக இ4B3I. § 
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{hக> )யானI ெச$uI ேபாe, உZXறமாக வ_வைடQ�0க>. {hக> அ)க உண0)றைன 
ெபKQ�0க>, ம2KI உண0)ற* பலமாக Uளh3Qறe. {hக> பா0B3I, ேகZ3I Uஷயhக> 
ம2KI {hக> பா0BகB�Lய ஆழ()23 உhகைள உளUயN �)யாக மா2j அைம(eB 
ெகா>ளUNைல எ*றாN, {hக> பா0B3I Uஷயhக> உhகைள ெதாTதரl ெச$e, உhகளe 
நரIyயN அைம8yN பதZட(ைத ஏ2ப[(eI. {hக> உhகqB3> :tைமயாக ைமயமாக 
இ4Te, :tைமயாக :e3(தmடாகlI உM0சB)யாகlI இ4TதாN, உZXறI அNலe 
ெவ@8Xற()N, {hக> எTத rழ^N இ4B3I எTத இட()23I ெசNலலாI, ம2KI உhகளe 
வ4ைகயாN அTத இடI ேம*ைம அைடuI. கவன(ைத )ைச)48XI அNலe எ)0மைற 
அ)0lகqI உhக> கவன(ைத ஈ0Bகாe. ஆனாN அTத நா> வ4I வைர, கZ[8பாZைட இழTe, 
\m[I ப;lட* )4IXதN ம2KI கZ[8பாZைட இழTe, \m[I ப;lட* )4IXதN எ*K 
எTத தைடuI இNலாமN உhகளe உZXற வாழBைக ெதாடர Uேவக(eடGI ேந0மைற 
அ)0lகqடGI உhகைள 72j இ4B3I Uைச8ப3)கைள <)ர8ப[(த உதU ெச$uI 
மBகqட* இ48பe நNலe. க]ட(ைத ஏ2ப[(), ேநர(ைத UரயI ெச$e ம2KI :2j_I 
ேதைவMNலாத இTத பதZடI த4I அGபவhகைள, {hக> ஏ* அG8yUBக ேவm[I? ¶ஆ*\க 
Ug8Xண0ைவ ெபKவத23, ஒ4வ0 ஒ@ உடNகைள, ெதாைலேநாB3 ஆ2றNகைள பா0(e 
ேதவேலாக இைசகைள ேகZபe ேபா*ற மேனாஉண0l Ug8Xண0ைவuI ெப2K இ4Bகேவm[I 
எ*ற நIyBைக, இTத மேனாஉண0l ஆப(eB3 ஒ4 காரணமாக Uளh3Qறe. எ*ைன 
ெபாK(தவைரMN, இe பைழய சா<)ரhக@N இ4Te ெமாgமா2றI ெச$த ேபாe நடTத 
yைழயாக இ4BகலாI. இTத c*றாவe கm எ8ேபாeI உறhQயe இNைல. அe எ8ேபாeI 
Ug(e இ4BQறe. ஆனாN நமB3 c*றாவe கm;* பா0ைவ இயBக:ைறைய ப2j 
ெதoவ)Nைல. ஒ4 ஓUய4B3 ஒ4 ஓUய()N இ4B3I w2KBகணBகான aறேபதhகைள 
yo(e8பா0Bக க2KBெகா>ள ேவmLய அவ5ய=Nைல. ஒ4 ஓUய()N இ4B3I 
w2KBகணBகான aறேபதhகைள பா08ப)N எnவாK கவனமாக இ4Bகேவm[I எ*பைத மZ[I 
க2KBெகா>ள ேவm[I. பB3வமைடயாத கmகqB3 வmண.சாயNகqB3 இைடMலான 
��Bகமான U()யாசhக> Xல8படாe, ஆனாN அைவ ஓUய(ைத பா0(eBெகாm[ மZ[I 
இ4B3I. அைத8 ேபால( தா* c*றாவe கm�I, அைத UgBக ைவBக ேதைவMNைல. அe 
எ8ேபாeI Ug(e இ4BQறe. நாI அ)கமான உண0)றைன ெபKI ேபாe, c*றாவe கm 
நமB3 அ)க ெத@வாக ெதoQறe, ஏென*றாN நாI அைத :*ைபUட அ)கமாக பய*ப[(த 
ெதாடh3QேறாI. ¶{hக> �ZடI அ)கமாக இ4B3I ஒ4 ேப4T)N a*KBெகாm[ 
இ4BQ�0க>, ம2KI ேப4T)N இ4B3I ந[Bக(தாN இ*ெனா4 பய;M* காN உhக> காN 
\e ேமாத வ4Qறe. அ8ேபாe {hக> இய_ண0lட* அTத இட()ல இ4Te Uல3b0க>. 
{hக> சoயான ேநர()N உhகளe காைலேயா அNலe உட^* ேவெறா4 உK8ைபேயா ஆப()N 



இ4Te UலB3வைத அnவ8ேபாe கவi(e இ48�0க>. அ8ேபாe உhகளe c*றாவe கm 
�hகUNைல, ம2KI அவரe காN உhகைள இLBக வ4வைத, உhகளe �ல கmகளாN 
பா0BகUNைல. ஆனாN அைத உhகளe c*றாவe கmணாN பா0BQ�0க>. ¶நாI இTத 
c*றாவe கmைண எ8ேபாeI பய*ப[() வ4QேறாI. பா0Bக இயNபாக ெதouI ஒ4 நப0, 
உhகைள வரவைழBQறா0 ம2KI {hக> அவைர பர0B3I ேபாe, “அவ0 3ழ8ப()N இ4BQறா0. 
அவ4B3 எ*ன yர.சைன எ*K ெதoயUNைல,” எ*K 5லசமயI ேயா5BகB�[I. அ8ேபாe 
அவரe உ>ள(ைத உhகளe c*றாவe கm;* cலI காmQ�0க>. {hக> ஒ4வo* bZL23 
ெசNQ�0க>. உhகqB3 அTத bZLN அ)0lக> Xல8படாததாN, bZLN யா4I இNலாத 
உண0l ஏ2ப[Qறe. ம2KI {hக> அைத உhகளe c*றாவe கm;* cலI காmQ�0க>. 
நாI )ன:I நமB3 ெதoTேதா அNலe ெதoயாமேலா, நமe c*றாவe கm cலI பா0(e, 
அத23 எ)0.ெசயலா2jB ெகாmL4BQேறாI. ¶c*றாவe கmைன UgBக ைவBக 
ேதைவMNைல. உmைமைய ெசாNல ேவm[I எ*றாN, நாI மேனாஉண0lட* உலைக காண 
)Zட=Z[ :ய25 ேம2ெகாmடாN, அe &h3 UைளU8பதாக, அgவ2ற பாைதMN ஒ4 
Qைள8பாைதைய உ4வாBகB�[I. காைலMN Ug(eBெகாmடeI, ம2KI இரUN 
உறh3வத23 :*பாக, )ன:I நமe )யான பM25கைள ெதாட0Te ெச$e வTதாN, நாI அைத 
பய*ப[(eவத* cலI, நாI அைத பய*ப[(eவ)N உண0)றைன ெபKQேறாI. உhக> 
வாdBைகMN அ4ைமயான aகdlக> நைடெபKI. ஒ4 ம)8X=Bக ஆபரண(ைத பாeகா8பைத 
ேபால உhகைள பாeகா(e ெகா>qhக>. :ைறய2ற தாBகhக@N இ4Te உhகளe சாZ5ைய 
பாeகா(eBெகா>qhக> ம2KI {hக> மன)* Xiதமான, ெத@வான ம2KI 3ழ8ப=Nலாத 
இயNபான ேபo*ப aைலைய சTேதாஷமாக அGபU8�0க>. § 
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அவ4ட* ேச0Te வாdவe வாdBைகMN Qைட(த =க8ெபoய அ4> ஆ3I. பM25, பாeகா8X 
ம2KI &ZைசuI ெபறலாI எ*Qற நIyBைகuட* ஒ4 ~ட* ப;lட* தனe 34U* காலLMN 
UtQறா0. ச234 தனe உ>ள()N இ4B3I 5வெப4மாைன aைன(eBெகாm[ இ4BQறா0. 
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பNலாMரI வ4டhகqB3 :*பாக, தனe தi8பZட ஆ(ம ஞான()* cலI ஒ4 ேயாக 34 
yறTதா0. அவ0 தனe உ>ள()* ஆழ()23 ெச*K நாLயதாN yறTதா0, ம2KI அhேக தனe 
உM0சB)M* அ� அைம8y* அழ()23> பரIெபா4ைள கmடா0. அவ0 தனe மனைத 
கZ[8ப[(), அத* வgயாக ஊ[4U அத* சார()* ைமய()23 ெச*றதாN, அவரe இTத 
உண0தN ேதா*jயe. அவ0 இTத XoTeண0ைவ, வாdBைகM* த(eவ ஞானI ம2KI 
\ெம$MயN ப2jய X)0கqB3 &0l காmபத23, அவைர நாL ஆ0வ(eடGI U48ப(eடGI 
வTத மாணவ0கqB3 அவ0க@* ேதைவBேக2ப வழhQனா0. இnவாK 34ைவ ைமயமாக 
ெகாm[, :தலாவe மைறஞான பNகைலBகழகhக> ெதாடhQன. அத* yற3 வTத ஒnெவா4 
34lI, அைலபாuI மனeட* ேபாராL ெவ2jBெகாm[, உM0சB)M* ஆழ()23> 
ஊ[4Uu>ளா0க>. மாணவ0க> =கlI இயNபான :ைறMN அவ0கqட* ேச0Te>ளன0. 
)யான()* ெமாgயான �I ெமாgMN, இIைக8 எ*K அைழBக8ப[I, ஆ(ம ஞான(ைத 
ஒnெவா4 34lI அைடவத23, தனe இய_ண0UN இ4Te அe ெதாட0பான U)க> ம2KI 
பாடhகைள உ4வாBQனா0க>. ¶இe 343ல பM25 எ*K அைழBக8ப[Qறe. அTத பM25 
தi8பZடதாகlI ேநரLயாகlI இ4BQறe. ஒ4 பmபZட ~டi* இய_ண0l, தனe 34lட* 
:tைமயான இணBக(eட* இ4BQறe. ~ட0க> தhகளe ெதாடBக கால()N ப)NகqB3 
பாட8yoைவ ேத[Iேபாe அNலாமN, 5T)B3I மன)* மா)oக@N இ4B3I ஏ2ற 
இறBகhகைள ெவ2jBெகாmட yற3 க2K(த4வேத எனe ெசயN:ைறயாக இ4BQறe. மiத* 
இைறவGட* ஐBQயமாவைத அL8பைட ெகா>ைகயாக ெகாmட, ேவதhக@* அ(ைவத 
ஈ<வரவாத எ*Qற இ4ைம அNலாத ேகாZபாZைட மiதேநய()23 வழhக த*ைன 
அ08ப;(eB ெகாm[, எ*Gட* உய0aைல கZ[8பா[ ம2KI நN_றைவ ெப2றவ0க> 
5]ய0களாகQறா0க>. ¶அjlைரைய இலவசமாக தரலாI, ஆனாN Uைழபவ0 :Lவான Xoைல 
அைடuI பாைதMN அ08ப;8Xட* இNைலெய*றாN, அe அjவா2ற^* உலQ23 எ[(e 
ெசNல8பZ[  \m[I எ[(eைரBக8பZடா_I, =கlI அoதாகேவ பய*ப[(த8ப[Qறe. அதனாN 
Uேவகமான 34 Uைழபவo* ெசாTத மனஉK)uட* ெபா4(தமான, சாதனா எ*Qற ஆ*\க 
வ38�[களாக இ4B3I சவாNக>, அjlைர, ஆ*\க8 பாைத ம2KI வgகாZடைல வழh3Qறா0. 
இe )ன:I உடN, உண0.5, அjவா2றN ம2KI அjlண0l �)யாக ெவ2jைய( த4I 
ெசயNக@N இ4Te, 3j8y[IபLயான Uைளlகைள உ4வாB3Qறe. ஒnெவா4 Uைழபவ4I 
தனe 3ணI, கவனமாக ெசயNப[I )றைம, :*ேயாசைன, ம2KI 34 தனB3 தTத சாதனாUN 
மாறாைம ம2KI Uடா:ய25M* அL8பைடMN தனe ெசாTத ேவக(ைத அைம(eBெகா>Qறா0. 
¶மன)N ஐTe aைலக> இ4BQ*றன. ஒnெவா4 aைலuI இ*ெனா*Kட* ஏதாவe ஒ4 
Uத()N ெதாட0yN இ4BQறe. அLமனeட* மைறT)4B3I பmXக> மனI ம2KI 
அLமனeட* eைண ெம$zஞான மனI இைணTe ெசயNXoவைத ேபால, உண0l>ள மனI 
ம2KI அLமனI இைணTe ெசயNXoQ*றன. அவ2jN eைண ெம$zஞான மனI அ)க 
த*i.ைசயாக Uளh3Qறe. ஒ@M* மனமாக Uளh3வதாN, ஒ4வ0 eைண ெம$zஞான 
aைலMN இ4B3I ேபாe, உZXற ஒ@ைய பா08பe ஒ4 )னசo அGபவமாக ெதாட0Qறe. இTத 
aைலக@* ஆழ(ைத அைடTe, உலQN ஆBக8|0வமாக ெசயNப[வத23, ஒ4 34U* 



வgகாZட^* �d வ_வான பM25 ேதைவ8ப[Qறe. ¶34U* அ4ளாN, )யானI ெச$uI சB) 
QைடBQறe. 34 தனe மாணவGB3> 3j8yZட 5ல ெம$zஞான ஓZடhகைள �m[வத* 
cலI, அவ0 மன8|0வமாக மாணவைன )யான()23 அj:க8ப[(eQறா0. § 
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34U* அ4> அNலe தoசன()* சB)ைய ப2j ேம2க()ய கலா.சார()N பல4B3 
பo.சய=Nைல. த0ஷ* எ*Qற சம<Q4த ெசாN_B3I “பா0ைவ, பா0(தN அNலe XலGண0l" 
எ*K ெபா4>. ஆனாN rZ7ம ஞானI சா0Tத பய*பாZLN, அe அ)க பரவலான பய*பாZைட 
ெகாm[>ளe. தoசனI எ*பe ெத$bக X4ஷi* உண0.5க> ம2KI அவ0 ெப2ற அjவா2றN 
ம2KI ஆ*\க பmXகைள உண0வைதuI, =க :BQயமாக, அவைர மா2j ம2றவ0கைளuI மா2ற 
ெதாட0Te aைல()4B3I சB) எ*Qற ஆ2றைலuI 3jBQறe. தoசனI எ*பe ஆ*\க �() 
ெப2ற மiத4B3> இ4B3I உM0சB)M* :tைமைய உ>ளடBQu>ளe. இT)யாUN 
எNேலா4I தoசன()N ஈ[பZ[ இ4BQறா0க>. ஒ4 ேகாM^N இ4B3I 5ல0 ெத$வ(ைத 
தo5BQறா0க>. ஆ5ரம()N இ4B3I ம2றவ0க> தhகளe <வா=ைய அNலe ெத4UN 
இ48பவ0க> ஒ4 சாeைவ தo5(e மQd.5 அைடQறா0க>. ெப4Iபாலானவ0க> 
�0த0ஷன(ைத ர5BQறா0க>. இT)ய ெதாைலBகாZ5ைய 3jB3I அTத ெசாN, “�ர()N 
இ4Te பா0(தN" எ*பைத 3jBQறe. இTத )ைர8படhக>, ெச$)க> ம2KI ம0மI, ேசாகI, 
நைக.7ைவ, �mகைல ம2KI கலா.சாரI ப2jய பNேவK aகd.5கைள பா08பதா_I நமe 
உண0.5க>, அjவா2றைல பா)(e, 7யaைனைவ அgBகேவா உய0(தேவா ெச$Qறe. 
கmகளாN பா08பe வாdBைகM* ஒ4 வ_வான பoணாமமாக Uளh3வதாN, அe நIைம பல 
வgக@N :tைமயாக பா)BQறe. த0ஷ* எ*Qற இTத rZ7ம ஞான, 5Bகலான ம2KI 
மைறஞான ெசாN^* உmைமயான ெபா4>, இைவ அைன(ைதuI ெதoய8ப[(eQறe. 
¶தoசன()* ேகாZபா[, ~ட* 34ைவ கmகளாN காmபைத கடTe ெசNQறe. அe 34 தனe 
~டைன பா08பைதuI உ>ளடBQu>ளe. {hக> 34U23 :*பாக a23I ேபாe, அவ0 
உhகைள பா08பeI, அதனாN அவ0 உhகைளuI உhக> க0மUைனகைளuI 
XoTeBெகா>வeI, இ*ெனா4 அ4> எ*K vTeBக> க4eQறா0க>. அதனாN தoசனI 
எ*பe இ4 :ைனகைள ெகாmட வாளாக, இ4 வg பாைதயாக Uளh3Qறe. அe நாI பா0B3I 
ம2KI நாI பா0Bக8ப[I ெசயN:ைறைய 3jBQறe. ~ட* தனe கmகளாN பா0BQறா0 ம2KI 
அேத சமய()N ச234, <வா= அNலe சாeU* ஆ5கைளuI ெபKQறா0. அவ4I ~டைனuI, 
yரபzச()N அவரe ெத$bக இட(ைதuI காmQறா0. கால8ேபாBQN க2பைன மh3வைத 
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ேபால அNலாமN, கால8ேபாBQN வ_வைடuI காZ5ைய ேபால, இரm[I ஒேர சமய()N, ஒேர 
ெநாLMN நடBQறe. அe ெதாட0Te வ_வைடuI ஆ*\க அGபவமாக Uளh3Qறe. yoத^* 
உண0l எNைலகைள \j கடTe ெசNவதாN, பா08ப4B3I பா0Bக8பZடவ4B3I இைடேய ஒ4 
ஒ4ைம aலlQறe. இe ஒ4ைமவாத இைறநIyBைக, இe அ(ைவத ஈ<வரவாதI. ஒnெவா4வ4I 
இ*ெனா4வைர பா0(e, அTத இ*ெனா4வராக 5je ேநரI வாdQறா0. ¶தoசனI சB)ைய 
உ>ளடBQu>ளe. தoசனI சாT)ைய உ>ளடBQu>ளe. தoசனI எ*பe U(யா எ*Qற 
கNUயாக, உலQN இ4B3I எNலா �வரா5கqB3I 7யaைனU* எNலா aைலகைளuI 
உண0வைத உ>ளடBQu>ளe. அe �ல உடN, மனI, உண0.5 ம2KI ஆ*\க உண0வாக 
Uளh3Qறe. ஆ(ம ஞானI ெப2ற ஒ4 34U* தoசனI, ஒ4 ~டi* அLமனைத 5ல 
a=டhக@N 7(தI ெச$e, கடTதகால எ)0Uைனக> அைன(ைதuI த;(e, அவரe 
கmேணாZட(ைத ெவ@8Xற()N இ4Te உZXறமாக மா2KQறe எ*K vTeBக> 
நIXQறா0க>. தoசனI எ*பe ஞாேனாதயI ெப2ற ஆ*மாU* உM0சB)M* ஆழ()N இ4Te 
ெவ@8ப[I க)0க> ஆ3I. இTத க)0க> அவ0 இ4B3I அைறMN பரU, ~ட0க@* ஒ@ 
உட_B3> ஊ[4U, தனe இயNபான aைலMN �ல உட^N ெவ8பமாக, ெவ>ைள aற()N 
ெந48ைப ேபா*K, ஆUைய ேபா*K இ4B3I, 3mட^iைய எt.5�Z[Qறe. ¶QழBQT)ய 
நா[க@N, ஆ*மாU* \e ேவதைன rdTe ெகா>qI ேபாe, ஒ4 34U* தoசனI 
நாட8ப[Qறe. )யானI ெச$வe கLனமாக இ4B3I ேபாe, மாையM* )ைரைய அக2j, மன)* 
இ4mட ப3)க@N இ4Te சாZ5ைய U[தைல ெச$e ேமேல உய0(eவத23, அவரe அ4>  
cலI ைகB�[I எ*K நIXQறா0க>. உhகளe உZXற சB)uட* உண0l8|0வமாக ஒ*K 
ேச4hக>, ம2KI உhகளe 34ைவ ேதL8yLB3I ேபாe, {hக> அவைர 
ெதoTeBெகா>b0க>. § 
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{hக> இT)யாUN ஆ*\க யா()ைர ெசNQ�0க> எ*றாN, {hக> த0ஷ* எ*Qற சம<Q4த 
ெசாNைல அLBகL ேகZகB�[I. பNேவK Uதமான தoசனhக> இ48பதாN, QழBQT)ய நாZ[ 
சமய( தைலவ0க> வழh3I தoசன(ைத ெபாK(e அவ0க> வைக8ப[(த8ப[Qறா0க>. அவ0 ஒ4 
ேயாQ, பmLத0, <வா=, 34 அNலe ஒ4 o�யாக இ4BகZ[I, அவரe உZXற �()M* cலI 
உ4வான ெத@வைடTத ஆ*மாUN இ4Te ெவ@8ப[I அ)0ேவ தoசனI ஆ3I. வழBகமாக 
ேயாQ, <வா=, eறU அNலe சTaயா5 தனe ேப.ைச காZL_I, அவ0 ெவ@8ப[(eI 
தoசன()* cலI y*ப2Kபவ0க@* கவன(ைத இtBQறா0. தனe ஞாேனாதய aைலB3 
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அh�கார(ைத ெப2ற ஒ4 ெத@வைடTத ஆ*மாU* தoசன(ைத ெபKவத23 vTeBக> பல 
ைமNக> பயணI ேம2ெகா>Qறா0க>. அவ0க@டI அTத ஆ*மா ேபசாமN இ4BகலாI அNலe 
அவ0க@N 5ல0 \e கLTe ெகா>ளலாI, 5ல4B3 ஊBகம@B3I உைரகைள வழhகலாI. 
எeவாக இ4Tதா_I, அவoடI இ4Te தoசனI Uைரவாக ெவ@வ4வைத உண0Qறா0க>. ¶ஒ4 
=க8ெபoய ஆ*மா எ8ேபாeI தனe தoசன(ைத வழhQBெகாm[ இ4BQறe. ஒ4 =க8ெபoய 
ஆ*மாU* தoசனI தhகளe பoணாம வள0.5MN உதU ெச$e, தhகளாN மா2j அைமBக 
:Lயாத மா)oகைள, அTத தoசனI தhகளe அLமனைத 7(தI ெச$e மா2j அைம8பதாக 
vTeBக> நIXQறா0க>. அவரe தoசனI =கlI வ_வாக இ4Te, அவ4ட* அ)க 
இணBக(eட* இ4TதாN, அவ0க> :tைமயாக )யானI ெச$ய ெதாடh3வத23, 3mட^i 
சB)ைய அத* சB)M* cலI �mடலாI. இe 34U* அ4> எ*K அைழBக8ப[Qறe. இTத 
அ4@* cலI, ஒ4வ4B3 )யானI ெச$uI )றைம QைடBQறe. {hக> )யானI ெச$ய 
ெதாடh3வத23 :*பாக இைத ெப2K இ4Bகேவm[I, அNலe தiயாக 5ல &Uரமான 
Uரதhகைள ேம2ெகா>ள ேவm[I. தoசனI ேம2க()ய நா[க@N ந*றாக 
XoTeBெகா>ள8படUNைல, ஏென*றாN ேம2க()ய நா[க@N உZXற 7(த(ைத காZL_I 
ெவ@8Xற()N அ)க 7(த(eட* இ4BQறா0க>. QழBQT)ய ஆ5ய நா[க@N இ48பவ0க>, 
தhகளe பாரIபoய()* cலI, தoசன()23 ம)8ப@(e XoTeெகா>qI அளU23 
ேபாeமான, உZXற உண0)றGட* இ4BQறா0க>. ¶தoசன:I, பாைதMN UoவாBகI ெபKI 
ஆ*மாlI ேராஜா8|ைவ ேபா*றவ0க>. ேராஜா8| ஒ4 ெமாZடாக இ4B3I ேபாe, அe நKமணI 
b7வe இNைல. UoவாBகI ெதாடBக aைலMN இ4BQறe. UoவாBகI ெவKI ெதாடBகமாக 
Uளh3Qறe. நாI ெமாZ[, தm[ ம2KI :Zக@* அழைக ர5BQேறாI. அe ஒ4 அ4ைமயான 
மலராக மலர வா$8X>ளe எ*பைத நாI அjேவாI. அைத8ேபாலேவ, நIைம நாL வTe ேச4I 
அழகான ஆ*மாU* வாdBைகMN, ஆ*\க 3jBேகா> ப;B3 வா$8X இ48பைத பா0(e, 
அTத ஆ*மாU23 வாd(eBகைள ெதoUBQேறாI. ¶ஒ4 ெமாZL* வாdBைகMN, அe 
UoவாBகI ெபKI வைர எelI நைடெபKவe இNைல. நNல ஆ*மாU23I அe ெபா4TeQறe. 
5ல சமயhக@N அTத ெமாZ[ பjBக8ப[Qறe. அதாவe அTத நNல ஆ*மா தவறான 3tlட* 
ேச0வைத இதGட* ஒ8yடலாI. இTத த4ண()N ெமாZடா_I ஆ*மாவா_I UoவாBகI ெபற 
:Lயாe. ஆனாN ஒ4 ேதாZடBகார* அNலe 34U* பாeகா8yN ஒ4 ேதாZடI அNலe 
ஆ5ரம()N இ4TதாN, அTத ெமாZ[ அNலe அTத ஆ*மா அழகாக UoவாBகI ெபKQறe. 
¶உலQN :தN :ைறயாக தhகைள 5jதளUN Uo(eBெகா>qI ேபாe, ெவ@8Xற ம2KI 
உZXற roய ஒ@, தhகளe உM0சB)M* ைமய()23> yரகா58பைத காmQறா0க>. அTத 
ேராஜா8| 3j8y[I பLயான நKமண(ைத ெபKவத23, அNலe ஆ*மா ஒ4 தoசன(ைத 
ெபKவத23, இ*GI காலI கiயUNைல எ*K உK)யாக ெசாNலலாI. நாI அவ2ைற கவனமாக 
XoTeBெகா>ள :ய25BகலாI, ஆனாN இTத ஆரIபகால ��Bகமான UoவாBக()N, நIமாN 
5jதளேவ கmடjய :LQறe. இTத சமய()N UoவாBகI ெபKI ஆ*மா, “எனe தைல ம2KI 
உட^N நா* ஒ@ைய காmQேற*,” எ*K ெசாNலலாI. ம2KI roய க)0க> ேராஜா8|U* \e 
ெதாட0Te b5, தm[ ம2KI ேவ0க@* ஆழI வைர ஊ[4வB�[I. அe அ)கமாக 



வ_வைடவைத உண0Te, அ)க UoவாBகI ெபKQறe. அe UoவாBகI ெபKI அழைக பா0(e, 
அைத யா4I பjBகUNைல எ*றாN, ேராஜா8| த* :tைமயான அழைக ெவ@8ப[(eI வைர 
ெதாட0Te UoவாBகI ெபKQறe. அத* yற3 ஒ4 அ2Xதமான சIபவI நடBQறe. ேராஜா8|ைவ 
72j அத*  ெம*ைமயான நKமணI நா> :tவeI பரlQறe. அe ேராஜா8|U* தoசனI ஆ3I. 
¶5ல4B3, ேராஜா8|U* ெகா(e =கlI வ_வாக இ4BQறe; ம2றவ0கqB3 அe =கlI 
வ_வ2றதாக இ4BQறe. ேராஜா8|U* ெவ@8பா[ 5ல சமயhக@N மZ[I வ_வாக 
இ4BQறதா? இNைல, அe எ8ேபாeI ஒ*K ேபாலேவ இ4BQறe. அe ஒ4 =க8ெபoய, 
ெசg8பான, அ)க வ_வான நKமண(eட* பB3வமைடuI வைர, அe பரUBெகாmேட 
இ4BQறe. UைரUN அe ேதாZடI :tவeI பரlQறe. ஆனாN ேதாZட()23> 
cBகைட8Xட* வ4I ஒ4வராN, அTத |U* அழைக மZ[ேம ர5Bக :LQறe. ¶அைத8ேபாலேவ, 
தனe உ>ள(ைத cL ைவ()4B3I ஒ4வ0, Ug8Xண0ைவ ெப2ற ஆ*மாU* தoசன(ைத தவற 
U[Qறா0. =க8ெபoய ஆ*மாைவ பா0B3I ேபாe, த*ைன8 ேபால இ*ெனா4 சாதாரண மiதைர 
மZ[ேம காmQறா0. தoசனI QைடBQறe, ஆனாN அவ0 அைத உண0வத23 அ)க எ)0மைறயாக 
இ4BQறe. ஆனாN தoசனI எ8பLuI அவ4B3> ஊ[4lQறe. அவ0 ேதாZட(ைத UZ[ 
QளIXI ேபாe ஒ4 ேராஜா8|ைவuI :க0Te8 பா0BகாமN, ஆனாN ேராஜா8|U* நKமண(ைத 
த* \e 7மTe ெசNQறா0. {hக> ேராஜா8|UN இ4Te UலQ இ4TதாN, உhகளாN அத* 
நKமண(ைத 3ைறவாக உணர :LQறe. {hக> அைத ெந4h3I ேபாe, உhகளe உட_B3> 
அத* வ_வான ம2KI இiைமயான நKமணI ஊ[4lQறe. § 
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ஒ4 ெபoய ஆ*மாU* தoசனI, |Bக@* மகரTதI ஆேராBQயமான eIமைல �m[வைத ேபால, 
ஒ4வரe ெநoசலான அLமனைத 7(த8ப[(eவைதuI �mடலாI. அைத {hக> |Bக@* \தான 
ஒnவாைம எ*K 3j8yடலாI. 5ல4B3 34Bக> \eI ஒnவாைம இ4BQறe. 34U* தoசனI 
yரபzச()N இ4B3I Xன0ெஜ*ம வாdBைக:ைறuட* இணBக(eட* இNலாத ஒ[Bக8பZட 
அLuண0l மா)oகைள ேமIப[(), அவ2ைற ஒ4வரe Ug8X>ள கவன()23> ெகாm[ 
வ4Qறe. ேதாZட(ைத காண வ4I பா0ைவயாளo* உ>ள()N இ4Te ெவ@வ4I எo.சN, 
அLமன)N இ4B3I மாசைடTத aைலகைள காண அவரe சாZ5ைய U[தைல ெச$வதாN, அவ0 
உ2சாகமாக உண0வத23 ப)லாக eயர(ைத அGபUBQறா0. ¶5ல0 நKமண()* \e 
ம2றவ0கைள காZL_I அ)க உண0)றGட* இ4BQறா0க>. ம2றவ0க> 7யநல=*j 
உண0)றGட* இ48பதாN, ஒ4 3j8yZட கால()23 அவ0கேள நKமணமாக மாKQறா0க>. 
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அ(தைகய நபo* உட^N இ4B3I ஒnெவா4 �m;ய eைள வgயாக ேராஜா8| வாசI 
b7Qறe. அவ0 மன)* எTத ெநoசலான அLuண0l ப3)M_I, 5jதளl கவன:I 
ெச_(eவ)Nைல. அவ0 ேதாZட()N அைம)யாக உZகா0Te, |Bக@* ��Bகமான 
நKமண()* \e ஆழமாக )யானI ெச$Qறா0. இேத ேகாZபா[ ஆ*மாU* UoவாBக()23I 
ெதாட0X8ப[(த8ப[Qறe. 5ல ~ட0க> ம2றவ0கqட* அ)க இணBக(eட* இ48பதாN, 
ம2றவ0கைள காZL_I அ)க வ_வாக இ4B3I தoசனI, ேராஜா8|UN இ4Te நKமணI 
b7வைத ேபால, UoவாBகI ெபறாத ஆ*மாUN இ4Te ெமeவாக ெசாZ[Qறe. அவ0கqB3, 
அைற ம; ஓைசuட* அ)ர ெதாடh3Qறe. 5ல0 அ)க உண0)றGட* இ48பதாN, ஒ4 ெபoய 
ஆ*மா தhக> ஊ4B3 வ4I ேபாe, அவ0க> அவரe வ4ைகைய உண0Q*றன0. இe ெதாட0Te 
பாuI தoசன சB)B3, அவ0களe உZXற இணBக(ைத ெவ@8ப[(eQறe. ¶எNேலாoட=4TeI 
5ல உண0lக> உ>ள()N இ4Te ெவ@8ப[Q*றன, ஆனாN அTத ெவ@8பா[க> ஏ2ற 
இறBக(eட* இ4BQ*றன. அவ0க@டI இ4Te வ4I அ)0lகைள {hக> உண0வதாN, 
அவ0க> எTத உண0lட* இ4BQறா0க> எ*பைத {hக> உ>qண0lட* XoTeBெகா>ளலாI. 
அவ0க> ஒ4 aைலயான அNலe ஒ4 வள0.5 அைடuI ஓZட(ைத ெவ@8ப[(eவe இNைல. அe 
உண0.5 அNலe rZ7ம, சB)M* ஒ4 aைலMNலாத ஓZடமாக Uளh3Qறe. நா* 
UளBQBெகாm[ இ4B3I தoசனI, ஆழமான சBகரhகளான, சஹ<ரஹார, ஆஞா எ*Qற 
ஏழாவe ம2KI ஆறாவe சBகரhக>, அNலe தைலMN இ4B3I மேனாஉண0l Uைச 
ைமயhக@N இ4Te, :e3தmLN இ4B3I 3mட^i சB) வgயாக ெசN_I :tைமயான 
சB)க> ஆ3I. இTத சB) ஓZடhக>, உண0.5 சா0Tத காTத Uைச சB)கைள ேபால ஏ2ற 
இறBக(eட* இ48ப)Nைல. அைவ ெத@வைடTத ஆ*மா வgயாக நா> :tவeI ெதாட0Te 
இயh3Q*றன. தhகளe ஊ4B3> 34 �ைழTதeI, தoசனI வ_வைடவதாN, 34lட* 
இணBக(eட* இ4B3I ~ட0க> அவரe வ4ைகைய உண0Qறா0க>. ம2KI அவ0 ெவ3 
ெதாைலUN இ4B3I ேபாe, இைத அ)க rZ7மமாக அவ0க> உண0Qறா0க>. ¶{hக> ஒ4 
ெத@வைடTத ஆ*மாைவ சoயான :ைறMN அ�QனாN, அவoடI இ4Te ஒ4 5ற8பான 
தoசன(ைத ெப2K அGபUBக :LuI எ*பதாN, இTத  சB) ஓZடhக> ஆ$l ெச$வத23 
=கlI :BQயமானைவ. {hக> அவைர ெந4h3I ேபாe ஒ4 பzைச ேபால ெசயNபZடாN, 
{hக> அவoடI இ4Te ஊBகம@B3I உைரக> ம2KI க4ைண aைறTத நN ஆ5கைளuI, 
க[ைமயாக :ய25 ெச$e ெபற:LuI. உhகளe உட^N இ4B3I ேராஜா8|U* நKமண(ைத 
கவனமாக :ய25ெச$e ெபKவைத ேபால, vTe தனe o� அNலe தனe ச234U* 
தoசன(ைத கவனமாக :ய25 ெச$e ெபKQறா0. தoசனI த4வத23 yரபலமான ஒ4 ஆ*மாைவ 
ெந4h3I ேபாe, அவ0 இ48பதாக உhகqB3 ேதா*KI, அேத ெம$zஞான மன)* ப3)MN 
இ4hக>. 34 அேத ப3)MN ெசயNபடேவm[I எ*K அவ5ய=Nைல. அTத சமய()N, அவரe 
7யaைனl ெவ@8Xறமாக இ4BகலாI. அe :BQய=Nைல. அதனாN அவரe தoசனI எ8பLuI 
a2க8ேபாவ)Nைல. {hக> தoசனI ெபKவைத 34 உண0(தeI, அவ0 உடனLயாக தனe 
உ>ள()N ெச*K, அைத தாGI சTேதாஷமாக அG8yUBக ெதாடh3வா0. ஒ4:ைற அவரe 
தoசனI Qைட(eUZடாN, அe ெதாட0Te இ4BQறe. § 
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vTe சமய(ைத சா0Tத பBத0க>, தhக> 34U* மன அைம)ைய ெக[Bக U4IXவ)Nைல, 
ஏென*றாN அவரe சB)க> தhக> \e இயBக8ப[வைத அவ0க> U4IXவ)Nைல. இ4Tதா_I, 
தoசன()N எTத மா2ற:I இ48ப)Nைல. இைத8ேபா*ற த4ண()N, அe ேராஜா8|UN 
இ4Te வ4I 7()கoBக8பZட நKமணமாக இ4BQறe. அe அ)கமாக  வ_வைடQறe. 
அதனாN, தனe 34U* தoசனI இiைமயாகlI இயNபாகlI இ48பத23, ~ட* ஒ4 நNல 
rdaைலைய உ4வாBக :ய25 ெச$Qறா0. ஒ4 34U* தoசனI த4I சB), அTத ~டைன 
பாைதMN <)ர8ப[(eQறe. அவ4B3 வழhக8ப[I ேகாZபா[க>, ேபாதைனக> ம2KI 
பM25க> :BQயமானைவ, ஆனாN தoசன()* சB) அவைர aைல8ப[(), ஞாேனாதய 
பாைதMN UoவாBகI ெபKவத23 உதU ெச$Qறe. ¶தoசனI எ*பe ஒ4 rZ7ம ஞான சB), 
ம2KI இTத சB)ைய Ug8பைடய ெச$வத23 தனe உ>ள()* ஆழ()23 ெச*ற aXணoடI 
இ4Te ெவ@8ப[Qறe. அTத சB)ைய aைல8ப[(eவத* cலI, அவ0 தனe ~ட0க> ம2KI 
பBத0கqB3, அவ0க> இரUN உறh3I ேபாeI மேனாஉண0l பாeகா8ைப வழh3Qறா0. அேத 
சB), &Uரமான தவI ேம2ெகா>ள ேவmLய அவ5யI இNலாமN, அவ0கqB3 )யானI ெச$uI 
)றைமuI வழh3Qறe. ச234U* தoசனI ~டi* சாZ5ைய, ெதாட0Te 5T)B3I மன)* 
ப3)MN இ4Te U[U(e, ேம*ைமயான aைலB3> அைழ(e ெசNQறe. ¶ஆரIபaைலMN 
இ4B3I )யாi, தனe பா0ைவB3 :*பாக ெதாட0Te 5Tதைனக> ஓLBெகாmL4B3I 
7யaைனU* ப3)MN ெப4Iபா_I Ug8Xட* இ4BQறா0. அவ4B3 உ>ள()* ஆழ()23 
ெசNவe கLனமாக இ4BQறe. அவ0 தனe ெசாTத க0மUைனக@* 7ழ25க@* கZ[8பாZLN 
இ48பதாN, அவராN :LuI எ*K அவரe உ>ள()23 ெதoTத ெத$bக வாdBைகB3, அவ0 
ேம2ெகா>qI :ய25க> அைன(eI ேதாNUயைடQ*றன. ச234U* தoசன()* சB), 
)யானI ெச$பவo* சாZ5ைய 5T)B3I மன)* ப3)MN இ4Te U[U(e, அவைர இதய 
சBகர()N <)ர8ப[(eQறe,  ம2KI அவ0 Ug8Xண0ைவ ெப2K தனe ெத$bக(த*ைமMN 
UoவாBகI ெபKQறா0. ¶5ர(ைதuட* இ4B3I vTeBக> ஒ4 ச234 :*பாக 
உZகா4Qறா0க>, ம2KI அவைர பா0(தeI அவரe தoசன()N இ4Te வ4I அ)0ைவ 
இt(eBெகாm[, அைத தனB3> உ>வாhQB ெகா>Qறா0க>. 34ைவ 72jM4B3I ம2ற 
அ)0lக@N இ4Te அவரe தoசன()* அ)0ைவ yo(e பா0B3I அளU23, அவ0க> 
ேதைவயான உண0)றGட* இ4BQறா0க>. ச234 ெதா[I எTத �ல ெபா4qI, அவரe 
தoசன(ைத அNலe தi8பZட அ)0ைவ 7மBக ெதாடh3Qறe எ*KI, அTத �ல ெபா4> 
ச234lட* ேநரL ெதாட0yN இ48பதாN, அவoடI இ4Te UலQ இ4B3I ேபாe, அTத 



ெபா4ைள தBக ைவ(eBெகாmடாN, தoசன()* :t தாBக:I QைடBQறe எ*KI 
நIXQறா0க>. ஒ4 மiதைன தoசன()* அ)0l, ஒ4 Xiதமான மiதனாக மா2KQறe. நாI 
ஒ4வைர Xiதமான நபராக அNலe eறUயாக 3j8y[I ேபாe, அTத ெத$bக சB)M* க)0க>, 
அவ0 வgயாக )ரm[ வTe உலQ23> �ைழQறe. ¶ஒ4 ~டi* உZXற வாdBைகைய 34 
aைல8ப[(), கவனI ெச_() ந*றாக பாeகாBக ேவm[I. ~ட* த*iடI இ4Te ெவ3 
ெதாைலUN இ4Tதா_I, 34 ந*றாக வள0.5 ெப2ற தனe தoசன )றைமM* cலI, இைத 
ந*றாக ெசயNப[(த :LQறe. உZXற அ)0l UQதI <)ரமாக இNைலெய*றாN, அவராN இTத 
ெஜ*ம()N தனe :tைமயான aைலைய ெபற:Lயாe. ஒ4 ெசLைய அLBகL இடமா2றI 
ெச$தாN, அe தனe :tைமயான வள0.5ைய ெபறாe. ஒ4 ெமாZ[ மல0வத23 :*பாக 
பjBக8பZடாN, அe மலராe அNலe நKமணI bசாe. ஆI, Uைழபவ4B3> )யானI ெச$uI 
)றைமைய ச234U* அ4> ஊB3U8பதாக, Xலைம ெப2ற vTe நIXQறா0. § 
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தனe 3[Iப(eட* வாtI ஒ4 3ழTைத, தனe தா$ தTைதய4B3 :ைறயாக மoயாைத 
ெச_(eI ேபாe, அTத தா$ தTைதய0 3ழTைதM* உண0.5, அjவா2றN ம2KI ெலள�க 
உலQ* ேதைவகைள |0() ெச$Qறா0க>. ஆனாN அBகைறM*j தனe தா$ தTைதயo* 
எ)0பா08XBகைள |0() ெச$யாமN, அவ0களe உண0.5கqட* Uைளயாட( ெதாடhQனாN, 
அவ* வா^ப வயைத எZLயeI ெப2ேறா0க> U[UBக8ப[வா0க> ம2KI அவ* 3[Iப()N 
இ4Te yoTe U[வா*. அவ* bZLN ெப2ேறா0கqட* இ4B3I காலI வைர, அவ0களe அ*X 
அவGB3 ஒ4 பாeகா8X சB)யாக இ48பதாN, அவ* உ4வாB3I எ)0மைற அ)0lகைள 
ெப2ேறா0க> அவGட* ேப5 சoெச$ய :யNQறா0க>. ¶ெப2ேறா0கqB3 நைடெபKவைத 
ேபாலேவ, 34lB3I இe நைடெபKQறe. பB3வமைடTe, ேந0ைமயாக ம2KI )றைமயானவராக 
இ4B3I ஒ4 ~ட* தனe 34ைவ வTதைடuI ேபாe, :த^N எ@ைமயான அ_8|Z[I ப;க> 
தர8ப[Q*றன. ~ட* அவ2ைற U48ப(eட* ெச$தாN, 34 ~டைன சாதனா ம2KI தப< ெச$uI 
ேபாe அ)க உயoய aைலகைள ேநாBQ இயB3I ேபாe, அவ0 தனe ஆழமான, உ>ளI சா0Tத, 
ேநரL பM25B3 ~டைன தனe கZ[8பாZ[B3> அரவைண(eB ெகா>Qறா0. அத* yற3, 
34U* இTத தoசன சB)ைய ~டனாN ெதாட0Te உணர :LQறe. ஆனாN தனe 34 தTத 5jய 
ப;க@N இ4Te ~ட* UலQ ெச*றாN, தனe )யானhகைள =கlI எ@ைமயாக ெச$ய 
பய*ப[I, ச234U* ஆழமான தoசன சB)uட* ெதாட0X QைடBகாe. ~ட* X)தாக 
Ug8பைடTத சB)B3> அjவா2ற^* “ஏ*” அNலe “ஆனாN” ேபா*றவ2ைற ேச0(e, “எனB3 
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)யானI எ8பL ெச$யேவm[I எ*K ெதouI; இi {hக> ேதைவMNைல. இe வைர {hக> 
ெச$த உதUB3 ந*j. உhகளாN க2K(தர :LTத அைன(ைதuI நா* க2KUZேட* ம2KI 
நா* இ8ேபாe தi(e ெசNலேவm[I,” எ*K 34lட* தனe ெதாட0ைப 
emL(eBெகாmடாN அNலe அவ0 தனe :ய25க@N ஒthQ*j நடTeBெகாmடாN, 34-
~ட* உறl :jQறe. ¶இ4Tதா_I அவைர ேநாBQ ஒ4 தoசன சB) வ4Qறe, ஆனாN 34 தனe 
உ>ள()N, அTத ~டGட* ஒ4 தi8பZட நபராக உண0lட* ெசயNப[வe இNைல. இTத 
aைலMNலாத Uைழபவ4B3> த2ேபாe ஒ*Kேச4I சB) y*ன0 Ug(eBெகாmடeI, அவ0 
எnவாK பய*ப[(eவா0 எ*பe யா4B3I ெதoயாe எ*பதாN, இவ4ட* இைணTe 
ெசயNXoவe அ)க ஆப(தானe எ*பe 34lB3 ெதouI. ச234 தனe சாதனா ம2KI தப< 
cலமாக, இைத8ேபா*ற ஒ*ைற தனB3I தனe 34lB3I அnவ8ேபாe a�yBQறா0. சாதனா 
அவரe U7வாசI, இைசl ம2KI உK)ைய ேசா)BQறe. அவ0 தனe உ>ள()N இ4Te 
உதUைய ெப2K, தiயாக தப< ெச$வதாN, அe அவரe U7வாசI ம2KI அவரe தi8பZட 
மனஉK)ைய ேசா)BQறe, ம2KI அைத ெபKவத23 அவ0 உZXறமாக Ug8Xட* இ4Bக 
ேவm[I. ஒ4 Uேவகமான 34 “அவ4B3 இTத கச8பான அGபவhகைள தர" எ8ேபாeI 
தயhகமாZடா0 எ*ேற ெசாNலலாI. ¶தனe சாதனாU* U)க> \e கவனI ெச_(தாமN, 
ஆ5ரம()N தனe ெசாTத வாdBைக வாdவைத வ2XK()ய yLவாதமான ~டGB3, இT)யாUN 
இ4B3I ஒ4 34 yராய.5(தI வழhகB�[I. “இT)யா :tவeI நடTe ெசN. ஒ4 
வ4ட()23 எனe ஆ5ரம()23 வரேவmடாI. இமயமைல வgயாக நடTe ெசN. உனe அழகான 
ேதா2ற(ைத, உனe காU உைடைய ம2KI ேகாMNக@N யா5Bக ஒ4 3வைளைய மZ[I எ[(e 
ெசN,” எ*K அவ0 �றலாI. அத* yற3, 34 அTத ~ட* “தப<" எ*Qற yராய.5(த(ைத 
கைடyLB3I வைர, அவ4ட* இைணTe இ4Te ெசயNXoQறா0. 34 அவ4ட* மKபLuI 
இைணயலாI, அNலe இைணயாமN இ4BகலாI; அe தப�* தi8பZட ெசயNபாZைட மZ[ேம 
சா0Te இ4BQறe. ¶இதனாN இTத பாைதMN நாZடI இ4B3I ஒ4வ0, தனe 3[Iப(eட* 
நNல உறைவ பராமo8பe =கlI :BQயமாQறe, ஏென*றாN த*Gட*, அNலe 
Uைழபவ0கqB3 இைடேய ம2KI ம2ற ~டGட* அேத மா)oயான உறைவ மZ[ேம எ)0பா0Bக 
:LuI. அவ0 34U* அ)0lட* அ)க இணBக(ைத ெபKவதாN, தனe ெப2ேறா0கqட* 
உ4வாBQய அேத பழBக மா)oக@N த*ைன தள0()Bெகா>Qறா0, ஏென*றாN ஆ5ரம()N 
அைத8ேபா*ற பல அ)0lக>, சB)க> ம2KI அ�3:ைறக> இ4BQ*றன. § 
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Uைழபவ0 34U* அ4ைள ெபKவத23 த*ைன தயா0ப[()Bெகாm[, அவoடI ெச*K ஒ*K 
ேச0Qறா0. அத* காரணமாக, தனe ெசாTத க0மUைனகைள ேபாeமான அளl கZ[8ப[(), 
உZXற சB)கைள அைம)8ப[(த, அவ0 )யானI ெச$uI )றைமைய ெபறB�[I. Uைழபவ0  ஒ4 
34ைவ ேத0Tெத[(த yற3, அவ4B3 U7வாசமாக இ4Te, அவ4ட* மZ[ேம தhக ேவm[I. 
இTத தoசன()* ��Bகமான, உZXறமாக வ_வான ெதாட0yN இ4B3I அ)0lக> ம2KI 
ச234 தoசன(ைத பய*ப[()யதாN உ4வான சB)M* cலI ெப2ற பM25M*  காரணமாக, 
Uைழபவ0 இ*ெனா4 34UடI ெசNலB�டாe. இTத உZXற rZ7ம ஞான U)க>, ஒ4 
34UடI இ4Te இ*ெனா4 34lB3 ெசN_I Uைழபவ0க@டI இ4Te 34ைவ 
பாeகாBQறe ம2KI Uைழபவ0 ஒ4 ெத$bக X4ஷGட* ��Bகமாக இ4Tதா_I வ_வான 
உறைவ உ4வாBQ :jB3I ேபாe, அவரe மன)N இ4B3I aைலய2ற சB)க> ப2juI 
எ.சoBQறe. ¶~ட* தா* இ4Bக U4Iபாத ப3)MN இ4Te சாZ5ைய ெவ@ேய2ற, ச234U* 
தoசனI அTத ~டi* மேனாஉண0l :()ைரகைள )றBQறe. அைத8ேபால, ஒ4 ேவகBகா2K 
எoக4U (blowtorch) உேலாக()* இைசl(த*ைமைய மா2KQறe. ச234 ஒ4 க)ரவைன ேபால 
Uளh3Qறா0. அவ0 அேத இட()N இ4Teெகாm[, க)ரவ* தm�ைர ஆUயாB3வைத ேபால, 
தனe Xiதமான சB)ைய ெவ@8ப[()B ெகாm[ இ4BQறா0. ச234 ெபoதாக எelI ெச$வe 
இNைல. 34 தனe 34 ம2KI 34U* 34UடI இ4Te மரXoைமயாக ெப2ற தoசன()* 
=க8ெபoய ேசகo8X சB)B3, ம2KI தனe பoணாம வள0.5 ம2KI சாதனா ம2KI தப�* 
பM25க@* cலI தனe உ>ள()N இ4Te ெவ@8ப[()ய இயNபான தoசன()23I, 
Uைழபவ0 தயாராQறா0. Uைழபவ0 தா* :த^N :Lைவ எ[Bக ேவm[I. ¶ச234 எelI ெச$ய( 
ேதைவMNைல. 34 ெவ@8Xற()N இ4B3I எTத Uஷய()னா_I த*ைன உ2சாக8ப[()B 
ெகா>ளலாI. அவ0 ஒ4 3j8yZட UoவாBக()N இ4B3I ேபாe, அe எTத U()யாச(ைதuI 
ஏ2ப[(தாe. {hக> அவ4ட* {mடகாலI இ4Te, உhக@டI {hக> ேந0ைமயாக இ4Te 
ம2KI அவ0 உhகqB3 த4I ப;க> ம2KI வgகாZடNக@N உK)யாக இ4TதாN, 5je 
காலI கg(e மேனாஉண0l :()ைரக> )றBQ*றன. ஆனாN உhகளe ப;ைய {hக> 
ெச$தாக ேவm[I. ஒ4 ேவகBகா2K எoக4U தா* ெதா[I உேலாக()23> ஊ[4U அைத 
உZXறமாக மா2Kவைத ேபால, அவ0 உZXறமாக ெசயNப[Qறா0, ம2KI அவ0 அnவாK ெசயNப[I 
ேபாe, அவரe வ_வான தoசன()னாN மேனாஉண0l :()ைரக> உ43Q*றன. § 
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ேயாக<வா=ைய ப2j ஒ4வ0 எ*iடI 3j8y[I ேபாe, “{hக> அவைர சT)Bக ெச*றாN, ஒ4 
:Zடாளாக ெசNல ேவm[I. அவ0 உhக@டI கடl> y(த* ேபால ேப7வா0. ஆனாN {hக> 
அவoடI இயNபாக ெச*றாN, ‘நா* உ*ைன ேபா*றவ*. இhQ4Te QளIX. நா* உ*iடI 
ேப7வத23 ஒ*K=Nைல. எனB3 எTத எmண:I ேதா*றUNைல. இhQ4Te QளIX!’ எ*K 
ெசாNவா0”. ச234lB3 :*பாக ெசNவத23, {hக> ஒ4 அjவா0Tத :Zடாளாக இ4Bக 
ேவm[I. {hக> 34UடI இ4Te சாதாரண Uஷயhகைள ேகZQ�0க> எ*றாN, உhகைள 
கவனமாக ேசா)(e பா4hக>. அவ0 உhகqB3 அ4காைமMN இ4B3I கmணாLயாக 
Uளh3Qறா0. அவரe ஆழமான ஞான(ைத பய*ப[(eவத23 ஒ4 அ2Xதமான UஷயI ேதா*KI 
வைர, அவ0 காலI தாd()Bெகாm[ இ48பா0. ெப4Iபாலான 34Bக> ஒ4 அ4ைமயான உZXற 
வாdBைகைய அGபUBQறா0க>, அe =கlI Xiதமாக ம2KI உ2சாகI த4வதாக இ48பதாN, 
அe அவ0கைள :I:ரமாக ைவ()4BQறe. ¶இலhைக ம2KI இT)யாUN இ4B3I ஒ4 
ச234U*  தoசனI, அவ4ட* இ4B3I ேபாe ஏ2ப[I உண0.5களாN அNலாமN, அவரe 
இட(ைத UZ[ QளIyயeI ஏ2ப[(eI உண0.5களாN &0மாiBக8ப[Qறe, ஏென*றாN 34 
ஒ4 X()சா^யான பா0ைவயாளo* வ4ைகயாN மனI அைம)B3ைலTe இ4Bக வா$8X>ளe. 
அதனாN ஒ4வ0 34ைவ பா0(e QளIy yற3, 34lட* ஏ2பZட சT)8y* எ)0Uைனைய 
அGபUB3I ேபாe, 34 தTத தoசன()* ஆழI &0மாiBக8ப[Qறe. )ரவI உjய8ப[வைத 
ேபால, ஒ4 ச234U* தoசன:I உhகளe ெசாTத ேபo*ப(ைத உjTeBெகா>Qறe. ஒ4 34 
தனe தoசன(eடன இ4 வgக@N ெசயN XoQறா0. அ)N U48ப(eட* வழh3வe :தN 
வgயா3I; அதாவe தoசனI “ெவ@8ப[வைத" 3j8y[Qறe. ெவ@8Xற சB)க@N இ4Te 
ஓZட(ைத இt8பe இ*ெனா4 வgயா3I; அதாவe தoசனI “உ> வாhக8ப[வைத” 
3j8y[Qறe. அவ0 தனe ~ட0க@டI இ4Te அைத உjTeBெகா>Qறா0. அேத சமய()N, அவ0 
தனe இயNபான தoசன(ைதuI வழh3Qறா0. ¶ஒnெவா4 34lI தனe UoவாBகI ம2KI 
பM25ைய ெபாK(e, தனBெக*K ஒ4 இயNபான தoசன(ைத ெகாmL4BQறா0. அவ0 
தi8பZட :ைறMN ஒ4 அGபவ()N இ4B3I ேபாe, அவரe அ)0l UQதI ெதாட0Te 
மாjBெகாm[ இ4BQறe. அL8பைடMN ஒ4 தoசனI மZ[ேம இ4BQறe, ம2KI அe அவரe 
ஆ*மாUN இ4Te வ4Qறe, ஆனாN பNேவK UoவாBக பாைதக> வgயாக ெசN_I ேபாe, ஒ4 
பZடக(ைத ேபால, அe பல சB)கைள ெபறB�[I. 5ல 34Bக@டI இ4Te வ4I தoசனI 
அ)க அ*X ம2KI நN_றlட* ெம*ைமயாக இ4BQறe. ஆனாN ேவK 5லoடI இ4Te 
&Uரமாக, )�ெர*K அ)க ப2j*j இ4BQறe. பல4B3 QைடB3I தoசன(ைத எ@)N உணர 
:Lயாத அளU23, அவ0களe 7யaைனl இTத உலக()N இ4Te UலQ இ4BQறe. ¶பாைதMN 
இ4B3I ஒ4 Uைழபவo* ஆ*மாU* அ)0ைவ, அவ0 )யானI ெச$uI ேபாe ச234 
உண0Qறா0, ம2KI இTத த4ண()N தா* அவ0 அ)கமாக உதU ெச$Qறா0. Uைழபவ0 
:தலாவதாக ெவ@8ப[(த U4IXI Uஷய()* :Lவாக, அவரe ேபo*பI Uளh3Qறe. இTத 
ெசயN:ைறைய Uைழபவo* அjவா2றN அNலe உண0.5 வg மj(e, தைட ெச$யUNைல 
எ*றாN, அTத ேபo*ப(ைத அவoடI இ4Te ச234U* தoசனI உjTeBெகா>qI. {hக> 
ஒ@M* உZXற அGபவhகைள ெப2K ஒ4 உK)யான, கZ[8பாடான வாdBைகைய வாtI 



)யாiயாக இ4TதாN, ஒ4 ச234U* தoசன(ைத உண0Te yo(e பா0B3I அளU23, 
உhகளe உண0)றi* UoவாBக()N ஒ4 3j8yZட aைலைய அைடb0க>. UைரUN 
உண0UN மா2றI ஏ2ப[Qறe, ம2KI உhகளe ெசாTத ெம$zஞான தoசன()* ேபo*ப(ைத, 
{hகேள ர5Bக ெதாடh3b0க>. உhகளe ம2KI ச234U* தoசனhக> சT)BQறe, ம2KI 
இ*ெனா4 )யாi அTத இட()N �ைழTதாN, அவ0 ெதாடBக aைலMN இ4Tதா_I, ஆdTத 
)யான()* \e அவ4B3 தானாகேவ ஈ[பா[ ஏ2பZ[, ஒ4 வ_வான ஆ*\க உ2சாக(ைத 
உ4வாB3Qறe. ¶ “நா* ஆ(ம ஞான(ைத அைடTeUZேட*,” எ*K ~ட0க> ெசாNQறா0க>. 
அe உmைம எ*K நாI எ8பL நIXவe? இைத த0Bக�)யாக ேக>U ேகZ[ ெதoTeBெகா>ள 
:Lயாe, ஏென*றாN அவ0கqB3 சoயான ப)Nக> அைன(eI ெதouI. அவ0க> அதைன 
மன8பாடI ெச$e இ4BQறா0க>. அவ0களe ஒ@ உடைல பா4hக>! ஆமாI! அe உhகqB3 
ப)ைல ெசாN_I. அைத \m[I ெச$வத23, அவ0கைள ஊB3Uuhக>. அவ0 ஒ4 :ைற 
ெச$தeI, {hக> ஒ@ உடைல \m[I பா4hக>. பாைத )றTeUZடe. ~டi* தoசன(ைத 
Uேவகமான ச234 சாதாரணமாக கmகளாN பா0(e உண0Qறா0. ~ட* உmைமMN ஆ(ம 
ஞான(ைத ெப2K இ4TதாN, தoசனI வ_வைடQறe. அe வ_Uழ8பe இNைல. கால8ேபாBQN 
அe ேம_I ேம*ைம அைடQறe. ெவ@8பாZL23 5ல வாரhக> yற3, அவரe உ>ள()N 
இ4Te வ4I உண0.5 அ.சI த4வதாக இ4TதாN, அவ0 ஒ4 அ4ைமயான உZXற அGபவ(ைத 
ெப2K இ4BQறா0 எ*பeI, அe :த*ைமயான cலI வைர ெச*றைடயUNைல எ*பeI 
ெத@வாQறe. ¶ச.5தானTத aைலMN உZகா0Te இ4B3I ஒ4 aXணo* தoசனI, ஒ4 
சாதாரண )னசo தoசன()N இ4Te மாKபZடதாக இ4BQறe. அe =கlI &Uரமாக இ4Te, 
எNேலாரe மன)_I இ4B3I உZXற rழ^N க�ெர*ற ஒ^ைய அ)0lற ெச$Qறe. எNேலா4I 
இTத Xiதமான ேநர()N =கlI &Uரமாக eL8Xண0lட* இ48பதாN, யா4I அைசயாமN 
இ4BQறா0க>. உய0Tத-74)uட* இ4B3I ச.5தானTத தoசனI =கlI &Uரமாக இ48பதாN 
�ல உடN அைசயாமN, அoதாக அnவ8ேபாe 7வா5(eBெகாm[ இ4BQறe. {hக> 
ச.5தானTதI ம2KI பர5வ()* உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI ெசNபவo* :*பாக இ4B3I 
ேபாe, உhகqைடய இTத அGபவI, மாKபZட தoசனமாக, yர=Bக ைவ8பதாக இ4BQறe. 
¶தoசன()* அ)0lB3 காலேமா பரெவ@ேயா ெதoவ)Nைல. ச234 அ4QN இ4B3I ேபாe, 
உhகqB3 தoசனI ெதoQறe, ம2KI பல ைமNக> ெதாைலUN இ4B3I ேபாe, 5ல சமயI 
வ_வாகlI ெதoQறe. {hக> o~வைர ைகMN எ[(தeI, மKXற()N ஒ4வ0 எ8ேபாeI 
கா()4Bக உதU ெச$uI, =க8ெபoய தகவN ெதாட0X கIyளாக, )றTe இ4B3I 
ெதாைல8ேப5 இைண8ைப ேபால தoசன(ைத பா4hக>. ஒ4 ~டனாN 34U* தoசன(ைத 
உணர :Lயாத ேபாe, அLuண0l yர.சைனக> ேதா*KQ*றன. இTத காலகZட()N, அவரe 
ஆணவI ஆ)BகI ெச_(eQறe ம2KI அவ0 3ழ8ப()N அவமான(eட* இ4BQறா0. § 
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ஒ, ச)Z,f)Z 

f1வாசமாக இ,-த=  

ஒ4 ச234U* eைணuட* பாைதMN :*ேனjBெகாm[ இ4B3I ஒ4 ~ட*, தனe 34UடI 
இ4Te அGம) ெபறாமN, இ*ெனா4 34U* தoசன(ைத ெபறB�டாe. ஏ*? ஏென*றாN அவ0 
மேனாஉண0l �)யாக இ*ெனா4 34lட* ெதாட0yN இ4BகB�டாe. தoசனI  உZXற 
மேனாஉண0l yைண8XBகைள உ4வாB3Qறe. Uைழபவo* UoவாBக()N, இ*ெனா4 34lI 
தாBகI ஏ2ப[(த U4IXவ)Nைல. ஆனாN அவ4B3 இ*ெனா4வoடI இ4Te தoசனI ெபற 
அGம) இ4TதாN, எTத ெதாட0XI ஏ2படாe எ*K இரm[ 34BகqB3I இைடேய ஒ4 
உட*பா[ ஏ2பZ[ இ4Bகேவm[I, ம2KI :ரணாக இ4B3I X)ய :ைறக@னாN ~டi* 
சாதனாUN எTத ெதாTதரlI ஏ2படாe. ¶பாைதMN இ4B3I ஒ4 மாணவ*, பNேவK ஆ5oய0க> 
ம2KI உைரகqB3 ெச*KBெகாm[, பாைத ம2KI அதGட* ெதாட0Xைடய மைறஞானhக> 
ப2j அ)கமாக இதர தகவைல ெபKவe ஒ4 மாணவGB3 நNல)Nைல. அவ0 பNேவK 
ஆ5oய0க@டI இ4Te மாணவ0கqட* ம2KI ஆ5oய0கqடGI காTத8 ப2Kட* இ4BQறா0. 
ெவnேவK 34BகqB3 தாlI மாணவ0க@* “ேத[தN ேவZைக" ஆ5ய0கqB3 yL8ப)Nைல, 
ஏென*றாN அe UoவாBக பாைதM* இயNபான இயBக()23 XறIபாக இ48பதாN, அe 
அவ0களe மாணவ0க@* UoவாBக(ைதuI பா)BQறe. இe 34 அNலe <வா=ைய 
ேசா0வைடய ெச$e, ேநர Uரய(ைதuI ஏ2ப[(eQறe. ¶ஒ4வ0 �mகைல ஆ$U23 
பய*ப[(eI அ�3:ைறைய, ஆ*\க UoவாBக()23I பய*ப[(த ேவm[I. {hக> ஒ4 
yரபலமான ஆ5oயoடI bைண க2க(ெதாடh3Q�0க>, ம2KI அேத சமய()N அவ4B3 
ெதoயாமN c*K அNலe நா*3 ஆ5ய0க@ட:I ெச*றாN, அe அவ4B3 அறேவ yLBகாe. 
{hக> ெதாட0Te பாடI க2க( ெதாடhQ, பாட()* ந[ேவ அBகைறuட* பM25 
ேம2ெகா>வைத அவ0 வ2XK(eQறா0. இTத உmைமயான ம2KI U7வாசமான �d8பLத^* 
cலI, UoவாBகI ெபKI உhக> )றைமக> ஏ2ப[(eI Uைளlக@* \e {hக> அ)க )48) 
அைடவதாN, ம2ற ேமைதக> எ*ன க2K(த4BQறா0க> எ*பைத ேசா)Bக ம2KI அவ0களe 
மாணவ0கqட* நZXறைவ உ4வாBQBெகா>ள, {hக> அைலTe )oTeBெகாm[ 
இ4BகமாZ�0க>. மாணவ0க> தhக> ஆ5oய4B3 �dபLயாமN இ4B3I ேபாe தா*, அவ0க> 
ஒ4 ஆ5oயoN இ4Te இ*ெனா4 ஆ5oய4B3 மாKQ*றன0. ¶தனe 3jBேகா> ப;MN 
&Uரமாக இ4Te, மiத இயNைப :tைமயாக XoTeெகாm[ இ4B3I Uேவகமான 34 அNலe 
<வா=, தனe சcக(ைத UZ[ ெவ@ேயjய ~ட* y*ன0 )4IXவைத =கlI கLனமாB3Qறா0. 
அவ0 :த^N தா* UலQயத2கான காரண(ைத எt(e வLவ()N ஒ4 Uoவான UளBக(ைதuI, 
தா* UலQ இ4Tத கால()N எ*ன நடTதe எ*K எt(e வLவ()N :tைமயான ஒ8XதN 
வாB3cல:I தரேவmL இ4BQறe. இைவ அைன(eI y*ன; ேசாதைனக> ம2KI தi8பZட 
ம2KI Uoவான ேந0காணN cலI சoபா0Bக8ப[Qறe. அத* yற3 ேந0ைமைய ேசா)(e, \m[I 
அGம) வழh3வைத ப2j ஆேலா5Bக, பoகாரI எ*Qற yராய.5(தI வழhக8பZ[ 



ெசயNப[(த8ப[Qறe. இைத8ேபா*ற த* உளஆ$l ெசயN:ைறகைள ப2j ேக>U8பZடeI 
(இe nரா(ய<(ேதாமா எ*K அைழBக8ப[Qறe), பல0 அTத 3tUN இ4Te QளIy 
கZ[8பா[க> 3ைறவாக இ4B3I 3tlட* ேச0வத* cலI தhகளe ேந0ைமM*ைமைய 
a�y(eB ெகா>வா0க>. ேசா)(e a�yBக8பZட இTத ெசயN:ைறக>, எ)08பாள0க> 
\m[I 3tU23 )4Iy, ெவ@8Xற(ைத காZL_I 3tU* உZXற()N அ)க ஆ2றN=Bக 
இைட�Kக> UைளU8பைத தU0BQறe. Uைழபவ0 தனe yராய.5(த(ைத aைறேவ2j 
3tU23> \m[I அGம) ெபKவத23 த3) ெப2றாN, அவ4B3 3tlட* இ4Tத :Tைதய 
ெதாட0XB3 ம)8ப@(e Uேசஷ ச_ைகக>, பதUக> அNலe அh�கார(ைத வழhகாமN, அவ0 
ெதாடBக aைலMN இ4Te கNU க2க ெதாடhக ேவm[I. ஒnெவா4 ~டi* ந*ைமB3I, 34 
அNலe <வா= தனe ஆ*\க UoவாBக(ைத ெதாட0வத23I, சcக()* பாeகா8X =கlI 
:BQயமாக Uளh3Qறe. அ)48)uட* 3tைவ UZ[ QளIyய :*னா> ~ட0க>, \m[I 
�ைழTe சcக(ைத ~03ைலBக :ய25BகமாZடா0க> அNலe \m[I 3tlட* இைணTe 
~03ைலBக ேவm[I ஒ4 எ)o 3tவாN அG8ப8பZ[ இ4BகமாZடா0க> எ*K நIyBைகuட* 
இ4B3I அளU23 ெவ3@(தனமாக இ4BகB�டாe. இTத w2றாmL* ெதாடBக()N 
இ4Te 34Bக> ம2KI <வா=கqB3, இelI இைத8ேபா*ற ேம_I பல சமபவhகqI 
நைட8ெப2K>ளன. ¶சIyரதாய :ைற8பL, ஆ*மாைவ வgகாZ[வத23 c*K Uதமான 34Bக> 
இ4BQறா0க>. :தலாவதாக இ48பe ெப2ேறா0க>. அ[(ததாக 3ல 34, அNலe 3ழTைதகளாN 
ேத0Tெத[Bக8பZட ஒ4 34. c*றாவe 34, ெப4Iபா_I அ)க ேந0()யாக, அ)க வ~கரமாக, 
ஆனாN உmைமMN எ8ேபாeI ேசாதைனகைள வழh3I, U]வ34x மஹா-மகாரா� இ4BQறா0. 
U]வ எ*றாN “உலQN இ4B3I ஒnெவா*KI ஒnெவா4வ4I,” ம2KI 34 எ*றாN “ஆ5oய0" 
எ*ற தனe ெபய4B3 எNலா :ைறM_I ெபா4(தமாக இ4BQறா0. நா* மoயாைதuட* 
U]வ34x எ*K அைழB3I இவ0, அ)க ெபாKைமuட* க2y8பதாக ேதா*jனா_I, எTத 
சாB3 ேபாBைகuI ஏ2KBெகா>வ)Nைல ம2KI தனe பாடhக@N ம*i8X ஏeI வழhகாமN 
உK)யாக aைல(e இ4BQறா0. இTத Qரக()N இ4B3I ஒnெவா4வ4B3I, ெதoTேதா 
அNலe ெதoயாமேலா ஒ4 34 இ4BQறா0. ¶உலகI ஆ5oயராக மாjனாN, அe க2yB3I 
பாடhக> க[ைமயாக அNலe கவ0Te இt8பதாக, yoய=NலாமN அNலe yoய(eட*, 
ெவK8ைப உmடாB3வதாக அNலe �m[தN ஏ2ப[(eவதாக, த2கா^க மQd.5 ப2jயதாக 
இ4BகB�[I. உலகI தா* வழh3I சவாNக>, ெவ3ம)க>, UZ[.ெசN_I தtIXக> ம2KI 
XறBக;B3I மாKத^N தளராe இ4BQறe. இTத வாdBைகMN |0வெஜ*ம க0மUைனக> 
ெவ@8ப[I ேபாe, தளராத U<வ34x {hக> சT)B3I மBக@* cலI மைற:கமாக 
ெசயNப[Qறா0. அவ0 ஒnெவா4 அGபவ()_I UZ[ ெசN_I பாட(ைத, 
கm[yLBக8பZடா_I அNலe கm[yLBகாUZடா_I, அவ0 எ8ேபாeI ேநரL அjlைர 
அNலe வgகாZடைல வழh3வe இNைல. “உhகளe தவKக@N இ4Te க2KBெகா>qhக>,” 
எ*பe அவரe r()ரமாக Uளh3Qறe. அவ0 எ)0பாராத aகdlக> ம2KI ேநர(eட* 
ெபா4Tதாத சIபவhக> cலI க2yBQறா0, ம2KI அைவ அவரe கmேணாZட()N ேநர 
ெபா4(த(eட* அைமTe இ4BQறe. {BகேவmLய பைழய க0மUைனக> இ*ெனா4 



yறUBகாக XைகTeBெகாm[I, கா(eBெகாm[I இ4B3I ேபாe, ேதைவய2ற க0மUைனக> 
உ4வாBக8ப[Q*றன. அவரe அjlK(த^* ஆ2றN=Bக வgக@N இ*பI ம2KI ேவதைன 
அடhQu>ளன. ெப2ேறா0க>, :)யவ0க>, ஆ5oய0க>, 34Bக> அNலe <வா=Bக>, 
சகலUதமான U)க> ம2KI பாரIபoயhகைள XறBக;(தவ4B3 U]வ34x ஆ5oயராக 
Uளh3Qறா0. ஒ4 பாசI aைறTத 34 அNலe <வா=ைய XறBக;(த ஒ4வ0, nரா(ய<(ேதாமா 
எnவளl கLனமாக இ4Tதா_I, அத* மKyரேவச ெசயN:ைறகைள ேம2ெகாm[, ெலள�க 
வாdBைகMN இ4Te )4Iப U4IXவ)N எTத ஒ4 ஆ.ச0ய:I இNைல. § 
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உHகள. Z,வாக  

fளHZ+ உலக+  

ெவ@8Xற த*:ைன8X8 பாைதயாக Uளh3I, ஆணவ மா0Bக()N இ48பவ0க>, தhகqB3 
தாhகேள 34 எ*K ெப4Iபா_I ேகாoBெகா>Q*றன0. பாரIபoய(ைத சாராத 5ல ஆ5oய0க>, 
இTத அ�3:ைறைய ஊB3UBகlI ெச$Q*றன0. ஆனாN, ஒ4வ4B3 தாேன 34வாக 
Uளh3வe ஒ4 தவறான ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. ஒ4வ0 “தனB3(தாேன 34வாக" 
Uளhகேவm[I எ*றாN, அவ0 அத2Bகாக &Zைச ெப2K இ4Te, அவரe 34 தனe �ல 
உடைல UZ[ ெவ@ேயjM4Bக ேவm[I. இ4Tதா_I, இTத ெஜ*ம()N தனe வாdBைகைய 
அ08ப;(eB ெகாm[>ள சனாதன த0ம()* yolB3> இ4B3I பரIபைரM* yைண8yN 
இ4Te, உZXற உலQN தனe 34xuட* ெதாட0Te உறைவ பராமo(e வ4வா0. அதனாN அவ0 
தனB3 :tைமயான 34வாக எ8ேபாeI இ4Bக மாZடா0. ஒ4வ4B3 தாேன 34வாக இ48பe, 
=கlI :BQய பாகமாக Uளh3I, ஆணவ மா0Bக()* ஒ4 வைரயKBக8பZட8 ப3)யாக 
Uளh3Qறe. அe &Uரமான, U5()ரமான த*:ைன8பாக Uளh3Qறe. ப>@MN பM_I ஒ4 
இளI மாணவ0, தனB3(தாேன ஆ5oயராக மாKவe இNைல. ஒ4 ம4(eவ0 தனB3(தாேன 
ேபரா5oயராQ, பM25 ெபKவத23 உoம(ைத தனe ைகெயt(தாN ெபKவ)Nைல. அேத 
ேபால(தா* ஒ4 வழBகjஞ0, ஒ4 ெபாjயாள0 ம2KI ஒ4 UமானI ப;8ெபm�I 
உ4வாவ)Nைல. இைத8ேபா*ற ��Bகமான, தi நப0 சா0Tத ம2KI :taைறைவ ேநாBQய 
பாைதMN இK)யான ஒ*ைற நா[பவ0க>, இTத :ய25MN ெவ2j ெபKவத23 ேதைவயான 
அjைவuI )றைமையuI தானாக ெபற:Lயாe எ*பைதேய நமB3 அjl8|0வமாக 
எ[(eைரBQறe. ¶நாI இைத8ப2j ேவLBைகயாக ேப5Bெகாm[ இ4Tதா_I, இe ஒ4 
:BQயமான UஷயமாகlI Uளh3Qறe. அைத8ப2j 5T)(e8பா4hக>. பM25 ம2KI 
எ)0.ெசயலா2KI உலQN: ஆணவ மா0BகI ம2KI ஞான மா0BகI எ*K இரm[ உலகhக> 
அNலe aைலக> இ4BQறe எ*K ெசாNலலாI. ஞான மா0Bக()N இ48பவ0கqB3, தாhக> 
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அைடய U4IXவைத :*�ZLேய அைடTe, தhகளe பா0ைவB3 அ8பாN இ48பைத கm[, 
உண0lட* அவ0கைள நட(eI )றைமuட* இ4B3I ஒ4வ0 ேதைவ8ப[வe அவ0கqB3 
ெதouI. இe ஆ(ம ஞான()23 வgவ3B3I vTe த0ம()* பாரIபoய பாைதயா3I. 
¶ெவ@8Xற ஆணவ பாைதMN இ48பவ0க> பல ஆ5oய0கைள சT)(e, அவ0கைள கவனமாக 
ேசா)(e இ4BQறா0க>, ம2KI அTத ஆ5oய0க> அைனவ4I தhகளe )றைமகqB3 
ெபா4TதUNைல எ*பைதuI ெதoTeBெகாm[ இ4BQறா0க>. அவ0க> 6 6 6 U]வ34 
மஹா மஹாரா�xM* ~ட0களாக, XலGக0l மQd.5M* இ48yடமான ேபாக|= ஆ5ரம()* 
உK8yன0களாக இ4BQறா0க>. பா_ண0l, பணI, உணl, உைட \e ஆைசைய �m[வேத 
)னசo சாதனாவாக Uளh3Qறe. ¶ம2ற ஆ5ரமhகைள ேபால, இhேக ெத@வான எNைலக> 
அNலe ந*3 வைரயKBக8பZட வgகாZடNக> இ48ப)Nைல. ~ட0க> தhக> U48ப()23 
ஏ2ப 7தT)ரமாக ெசயNபடலாI. =கlI வ_வான ஒtBகI aைறTத பL8XBக@N இ4Te 
:ைறய2ற �daைல பL8XBக> வைர, எNலா வ38XBக@_I எNேலா4B3I அGம) 
QைடBQறe. ேமIபZட �daைல வ38Xக>, எ)oைய “ஏமா2j ேதா2கL(e” எnவாK மைறTe 
இ48பe; இTத  ஆ5ரம()N =க8ெபoய க4Uக@N ஒ*றாக Uளh3I இைணய(தள()N 
எnவாK ஆபாச படhகைள பா0(e, அe பoTeைரB3I XலGக0l மQd.5க@N ஈ[ப[வe 
எ*பைத க2K(த4Q*றன. 3[Iப()N 3ழ8ப(ைத அ)கo8பத23 3ழTைதகைள அL(e 
வள0B3I, மைனU அNலe கணவைன aT)B3I வgகைள ப2jய வ38XBகqI உ>ளன. 
a0வாQகqB3 வழhக8ப[I கNUMN ஒ4 aKவன()* பLaைலMN உய0வe எ8பL, :ைறயாக 
32றI சாZட8ப[I ேபாe த8y8ப)N இ4B3I ந*ைம ம2KI &ைமக>, தவறான தகவN தTததாக 
அNலe எ8ேபாeI ெபா$ ேப7பவராக உhக> \e 32றI சாZLயவைர bd(eவeI அடh3I. 
தனe ஆைசகqB3 :BQய(eவI அ@B3I த*iைழவாக இ4B3I aைலB3 ஒ4 eைற 
:tவeI ஒeBக8பZ[>ளe. ெதாgN�Zபhக@N ஏ2ப[I :*ேன2றhக>, எ8ேபாeI 
:Lவைடயாத Xeைமைய வழh3Qறe. 32றI ம2KI தmடைன, &UரவாதI ம2KI அ.ச(eட*, 
பgவாh3I எmண(eட* இ4(தN, பgBக8ப[தN ம2KI ம*i8X ெபKI ேவZைக எ*K 
அGபவ8|0வமான பM25 இ4BQறe. U]வ34x உலகI :tவ)_I இ4B3I ஒnெவா4 நகரI 
ம2KI ஒnெவா4 நாZLN இ4B3I 5jய சcக()_I, eைண ஆ5oய0கqB3 உoமI 
வழhQu>ளா0. உmைமைய ெசாNலேவm[I எ*றாN, நமe அழகான Qரக()* ஒnெவா4 
:க8XI, அவரe பM25 வ38Xக@N ஒnெவா4 ெநாLuI பh3 ெபKQ*றன. ¶அத* ைமய()N 
ேதா2றா_I ெவ2j ெபKI அர5யN ப2jய பாடhக> இ4BQ*றன. ஒtBக=*ைம, )4மணI, 
ெநj(தவKைக ம2KI Uவாகர()N &Uரமாக இ4B3I காதN ம2KI உறlக> =கlI yரபலமாக 
Uளh3Q*றன. உhகளe 5jய 7ய(ைத கm[yL(e, ெபய0 ம2KI Xகைழ ெபoதாB3வe 
எ8பL எ*ற ேதடN, :தN ப(e ேதடNக@N இடIெபKQறe. ெசா(eBகைள வாh3வத23I 
இழ8பத23I, பல மாKபZட வgக> இ4BQ*றன. த2ெகாைல ம2KI த*i.ைசயாக 
ெசயNப[வத23 வழhக8ப[I த2ெகாைல =ரZடைல க2பத23 பல மாணவ0க> இ4BQறா0க>. 
ஆேராBQயI ம2KI {mட ஆuqBகான ேவZைக, ம2KI bd.5, இற8X ம2KI  இறB3I aைல 
ப2jய பாடhகைளuI ேச0(e, 3j8yZட 5ல  பாடhக> கZடாயமாBக8பZ[>ளன. உண0.5க> 



சா0Tத yol, அ)_I 3j8பாக சTேதாஷI ம2KI வ4(த()* வ38Xக> எ8ேபாeI aரIy 
இ4BQ*றன. ேகாபI ம2KI ெபாறைமMN �ZடI அ)கமாக இ4BQறe. இTத பZLயN 
{m[Bெகாm[ ெசNQறe. அ08ப;(eB ெகா>ளாமN இ48பத23 த*ைன எ8பL :tைமயாக 
அ08ப;(eB ெகா>வe ப2jய பாடhக>, உய0aைலகqB3 வள0.5 அைடவைத த[Bக. 
ெச$Qறe. 3ழTைதகqB3 சமய()N ஈ[பா[ ஏ2ப[()னாN, அe அவ0களe கNU ம2KI 
ேவைல வா$8XBகqB3 இைட�K ெச$uI எ*K அவ0கைள UலBQ ைவ8பத23 ஆதரவாக, பல 
X()சா^க> ெவ@8பைடயாக வாதா[Qறா0க>. வ4மானI ஈZ[வe =க8ெபoய Qைளக@N 
ஒ*றாக Uளh3Qறe, ம2KI அ)N c*K ேவைலக@N இ4TeBெகாm[ எ8பL aதானமாக 
இ48பe ப2jய பாடI X)தாக ேச0Bக8பZ[>ளe. �d8பLயாத ப)*ம வய)னைர 
XoTeBெகா>qதN ம2KI ம2ற ெப2ேறா0க@* சவாNக> =க8ெபoய பாடhகளாக 
Uளh3Q*றன. (“லாZ.-� QZ< (latch-key kids)” எ*Qற தைல8yN) 3[Iப(ைத 
XறBக;(eBெகாmேட, 3[Iப(ைத a0வQ8பe எ8பL எ*ற பM25, ச\ப()ய ெவjயாக 
Uளh3Qறe. ¶பல ஆ5ரமாவா5க>, அNலe ேபாQக>, பல பாடhக@N cdQ இ48பதாN, ஒ4 
நா@N இ4ப() நா*3 ம;ேநர:I ேபாராLனா_I, அவ0களாN ஈ[ ெச$ய :Lவ)Nைல. இe 
=கlI கLனமான ப>@, ம2KI இ)N U()யாசI எ*னெவ*றாN, ஒ4 வ38XB3I Umண8பI 
ெச$யாமN ப)l ெச$ய8பZ[, {hக> இK)MN அைத பLBகlI ெச$Q�0க>. ம2ற 34Bக@* 
வgகாZடைல aராகoB3I ேபாe, இe இயNபாக நைடெபKQறe. U]வ34xM* ஆ5ரம(ைத 
அைடவத23 பல வgக> இ4Tதா_I, ெவ@ேயKவத23 ஒ4 வg தா* இ4BQறe. ெமeவாக, 
இK)யாக, ம2KI பல ெஜ*மhகqB3 yற3, ஒnெவா4 7தT)ர(eB3I ஒ4 ம)8X இ4BQறe, 
ஒnெவா4 UைனB3I எ)0Uைன இ4BQறe, ம2KI :taைறU* பாைத ேம*ைம 
ெபா4T)யதாக இ4B3I எ*Qற ஒ4 Xoதைல ேநாBQ அவ0 வgநட() ெசNவைத ஒnெவா4வ4I 
XoTeBெகா>Q*றன0. ¶அதனாN {hக> உhக> நmப0க@டI, “எனB3 ஒ4 34 இ4BQறா0 
ம2KI உhகqB3I ஒ4 34 இ4BQறா0. ெதoTேதா ெதoயாமேலா, எNேலா4B3I ஒ4 34 
இ4BQறா0,” எ*K ெசாNலலாI. ெப2ேறா0க>, 3ல34 ம2KI U]வ34x, c*K 34BகqI, 
ஒ4மனதாக, “இe ஒ4 அ4வ48பான ேவைல, ஆனாN இைத யாராவe ஒ4வ0 ெச$தாக ேவm[I,” 
எ*K ெசாNவா0க>. வாdBைகM* எ)0மைற அGபவhக@* cலI பாடhகைள க2yB3I 
U]வ34U* ப>@, தவK ெச$uI Uைழபவ0கைள \m[I ஒ4 ச234, ஷம*, �த34, சமய34 
அNலe பா)oயாoடI இK)MN அG8XQறe. {hக> அவரe பM25ைய ெதாட4வத23, அவரe 
வ38XBக> க[ைமயான எ)0Uைனக> cலI அNலe ம2ற இரm[ பாரIபoய 34Bக@* 
ெம*ைமயான பாடhக> cலI க2கேவm[I. எNலா 34BகqI ஆ*மாU* பoணாம வள0.5MN 
ச) ெச$பவ0களாக இ4BQறா0க>, ம2KI இத23 6 6 6 U]வ34 மஹா-மகாரா�-� 
U)UலBகNல. § 
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ேகாo= ம)*+  

}ைஜ அைற 

தoசன சB)M* cலI, 34 தனe ~ட0கqட* ெதாட0X ெகா>Qறா0. இTத தoசன க)0க> cலI 
தகவN வழhக8ப[Qறe. ெதாடBக aைலMN இ4B3I மாணவனாN தoசன(ைத உணர 
:Lவ)Nைல. அவ0 உZXறமாக “உ>ள(eட* ெதாட0yN இNைல' எ*பைத இe 3j8y[Qறe. 
அவoடI அTத )றTத வg8பாைத இNைல. அதனாNதா* ஒ4 மாணவ* தனe உ>ள()N ஆழமாக 
ெசN_I வைர, அவரe அjவா2றைல கZ[8பாZLN ைவ()4Bக, ச234 அnவ8ேபாe 
அjவா2றN சா0Tத ஒ4வைக X(தகI அNலe em[ yர7ரhகைள yர7oBQறா0. அவ0க> 
34U* ப;கைள ப2j ஆழமாக ஆ$l ேம2ெகாmட yற3, எ8ேபாeI இNைல எ*றா_I, 
அnவ8ேபாe அவரe தoசன(ைத ெதாைலUN இ4Te உணர( ெதாடh3Qறா0க>. ¶தனe 
பாைதMN ஒ4 அழகான மலராக மல0வத23, ஒ4 ~ட* எ8ேபாeI தனe 34lB3 அ4QN இ4Bக 
ேவmLய அவ5ய=Nைல. ஆனாN ச234U* தoசனI, UoவாBக(ைத எ8ேபாeI 
ெம$zஞான(eட* தm�0 ஊ2j, பாeகா(e, வgந[(eவதாN, ~ட* அவரe தoசன(eட* 
எ8ேபாeI இ4Bக ேவm[I. அவனe ஆ5oய0 அ)க Xiத(eட* அ4QN இ4Tதா_I, அவனe 
34U* ெம$zஞான சB)M* ெத$bக உலகhக> அவGB3> இ4BQறe. அவனe 34வாN 
மZ[ேம அவைன இTத உண0த_B3> :tைமயாகlI aரTதரமாகlI ெகாm[ வர:LuI எ*பe 
சZடமாக Uளh3Qறe. ¶34U* தoசன சB)B3 aகரான, அNலe அைத காZL_I வ_வான, 
சB)ைய ெவ@8ப[(eI ஒ4 ேகாMைல தயா0 ெச$ய :LuI. ஒ4 vTe ேகாMN aKவ8ப[I 
ேபாe, வ_வான தoசன(ைத ெகாmட ஒ4 ச234 வரவைழBக8ப[Qறா0, ம2KI அவ0 ேகாM^N 
இ4B3I yரதான c0()ைய yர)]ைட ெச$ய அhQ4B3I |ஜாoகqB3 உதU ெச$Qறா0, 
ம2KI அe தoசனI ம2KI சB)M* இயBக(ைத ெதாடhQ ைவBQறe. இe ஆ*\க காTத சB) 
cலI ெசயNப[(த8ப[Qறe. மT)ரhகைள ஓeவத* cலமாகlI, ேவK பல வgக> cலமாகlI, 
ஆ*\க காTத சB) cலI ேகாM^N இ4B3I 5ல �ல ப3)கqB3, காT(த*ைம 
வழhக8ப[Qறe. இTத X)ய அ)0ைவ ெகாm[ அைமT)4B3I �ல ப3)M* அ)0l aைலைய, 
இTத காT(த*ைம ஒ4 உய0Tத ெதாiB3 ெகாm[ வ4Qறe. தoசன()* அ)0lக> 
ஆகாச()23> ஊ[4lQறe. ¶அைத8ேபாலேவ உhகqB3 ெதoயாமN, உhக> உைடகqB3  
உhகளe ெசாTத அ)0U* cலI காTத(த*ைமைய வழhQ இ4BQ�0க>. அ)க உண0)றைனB 
ெகாmட “ஒ4 நபo*” கmைண cLU[hக>, ம2KI அவரe ைகMN உhகளe ஆைடைய 
ெகா[(e, அe உhகqைடயதாக அைடயாளI கm[, உhகைள8ப2j ஏதாவe ஒ*ைற �Khக>. 
{hக> ேகாMN மாட()23 :*பாக a*KBெகாm[, அ)N இ4Te ெவ@வ4I தoசன(ைத 
உண4I ேபாe, உhகளe ஆ*\க காTத சB)M* ஒ4 5jய ப3)ைய ேகாM^N UZ[ 
ெசNவதாN, ேகாM_B3 சoயான மனaைலuட* ெசNலேவm[I. பல வ4டhகளாக ேகாM_B3 
பBத0க> வTe ெசN_I ேபாe c0()M* தoசனI வ_வைடQறe ம2KI இTத தoசன 
சB)uட* அ0.சக0க> ஓeI மT)ரhக> ேகாM^N ஊ[4U, அைத உ>வாhQ ெவ@8ப[(eI 



ஒ4 =க8ெபoய ேச=8XBகல()N ேச=BQறe. ¶தoசனI சஹ<ரஹார சBகர(ைத 
eo(த8ப[(eவதாN, அe ஆ*\க UoவாBக()N =கlI :BQய பh3 வQBQறe. வ*:ைற 
காZ5க> aைறTத அNலe XலGண0lக> \e தாBகI ஏ2ப[(eI )ைர8படI ம2KI அTத 
அரhQN உZகா0Te இ4B3I மBக@* அ)0lக>, �daைல சBகரhகைள eo(த8ப[(eவைத 
ேபால, தoசன:I மiதi* Xiதமான, ெம$zஞான உM0சB)ைய eo(த8ப[(eQறe. 
அைத8ேபாலேவ தoசனI ேநரL மனெவt.5M* சBகரமாக, எNேலா4டGI இணBக(eட* 
இ4B3I சBகரமான, எNலாI-பா0B3I-கm;* சBகரமான, சஹ<ரஹார சBகர(ைத 
eo(த8ப[(eQறe. அதனாN ஒ4 ேகாMைல aKUய yற3, அத* தoசனI வ_வாகlI 
ஆழமாகlI இ48பத23, ேகாMைல ஒ4 3j8yZட ��Bகமான அ�3:ைறuட* எ)0ெகா>ள 
ேவm[I. அe வ4டhக> ெசNல ெசNல வ^ைமைய ெபKQறe ம2KI அைன(e யா(�க0க@*, 
3j8பாக அTத ேகாM^* நN ஆ5கைள ெபKவத23 அத23 யா()ைர ேம2ெகாmடவ0க@*, 
ஆ*\க UoவாBக(ைத <)ர8ப[(eQறe. ¶{hக> 5je 3ழ8ப(eட*, 5je அjயாைமMN 
இ4Te, உhகளாN சமா@Bக :Lயாத அளU23 க0மUைனM* பq அ)கமாக இ4Te, 
உhகைள வgகாZட ஒ4 ச234lI இNைலெய*றாN, {hக> ஒ4 ேகாMN தoசனeட* 
இணBக(ைத ெபறலாI, ஏென*றாN அe ஒ4 ச234ைவ ேபாலேவ ெசயNப[Qறe. ஒnெவா4 
பBதGI தனe ெசாTத bZLN, ேகாMN தoசன()* அ)0lட* ெதாட0Xைடய ஒ4 |ைஜ 
அைறைய aKவேவm[I. அTத ேகாMைல உ4வாBக உதU ெச$த 34lட* அTத அ)0l 
ெதாட0yN இ4BQறe. ¶{hக> |=, கா2K, ெந48X, {0 ம2KI ஆகாயI எ*Qற பzச |தhகைள 
பய*ப[(eவத* cலI, bZL* |ைஜ அைற cலமாகlI 5ல அ)0ைவ உ4வாBகலாI. இைத 
Uேவகமான சா*ேறா0க> க2y8பா0க>. ச234UடI இ4Te ேகாMN, அhQ4Te உhகைள 
\m[I வTதைடவe, இeேவ தoசன()* 7ழ25யாக Uளh3Qறe. உhகளe bZLN ஒ4 |ைஜ 
அைறைய உ4வாBக U4IyனாN, ேகாM^N yர)]ைட ெச$ய8பZ[, அhQ4B3I தoசன()* 
அேத அ)0ைவ, அ4ைமயான 7(தமான கா2ைறuI ெகாmட  ஒ4 கN ேதைவ8ப[I; ம2KI அத23 
ஒ4 தi இடI, 3j8பாக தi அைற இ4TதாN நNலe. அe :ைறயாகlI 7(தமாகlI அைமTe 
இ4Te, ெலள�க அ)0lக@N இ4Te UலQ, ம2ற அைறக@N இ4Te UலQ இ4Bகேவm[I. 
அTத அைற |=, கா2K, ெந48X, {0 ம2KI ஆகாய)N aலlI ஐTe அ)0lகைள ெகாmL4Bக 
ேவm[I ம2KI ேகாM^* தoசன(eட* ெதாட0yN இ4Bகேவm[I. § 
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ேயாக()N உய0Tத aைலைய அைடTத aXண0, மஹாேயாக()* பM25 cலI, தனe 
உ.சTதைலMN இ4B3I 7டைர UgBக ெச$e, உZXற ெந2jயாக Uளh3I, தைலM* 
மேனாஉண0l ைமயhக@* ஆழ()N இ4B3I ஐTe அ)0lகைள அGபUBக :LuI. இe 
சாதனா ெச$யாமN )யான()* ெதாடBக aைலMN இ48பவ4B3 கLனமாக இ4BகலாI, ம2KI 
ெவ@8Xற ெந2j ம2KI அத* தoசனI ேப4தUயாக இ4B3I.  உhகைள பல8ப[(), {hக> 
உhக> :e3தmL* \e மZ[ேம சா$Te இ4Te, உhகளe தi8பZட ேபo*ப(ைத அைழ(e 
வ4வத23 உதU ெச$ய, பாைதMN பல Uைன�BQக> இ4BQ*றன. இTத பாைதMN ச234 ஒ4 
நNல உதUயாக இ48பா0 எ*பதாN aைனUN ைவ()4Bக ேவm[I. 5லசமயhக@N அவoடI 
இ4B3I eறவறI |mட சTaயா5கqI உதU ெச$வா0க>. )யானI ெச$பவ0, தனe 34 
அNலe த*ைன காZL_I வ_வான அNலe தhகளe சாதனாU* ேமIபZட aைலMN இ4B3I 
ம2ற ~ட0கqட* ேச0BகB�டாe. அவ0 த*ைன மZ[ேம நIy இ4Te, தனe ெசாTத 
:e3(தmL* சா0Te இ4Te, ஆ*\க UoவாBகI ெபறேவm[I. ¶ஆகாச()N, எNலா 
உ4வ:I தனe ெவ@8பாZL* அைன(e aைலக@_I இ4BQ*றன. rZ7ம ஞான(eட* 
இ4B3I 52y, ஒ4 க@மm அNலe கNைல எ[(e, அ)N இ4Te ச234U* உ4வ(ைத 
ெகாm[ வரலாI. அTத உ4வ()N இ4Te தoசனI ெவ@வர( ெதாடhQயeI, த* ேவைல 
aைறவைடuI த4ணI வTeUZடைத, அவ0 ெதoTeBெகா>வா0. எNலாI ஒேர இட()N 
அைமTe>ளன. இTத இ4 �ல கmக> ெச$uI மாயU(ைதக> காரணமாக( தா*, அைன(eI 
உண0l>ள மன)* காலI ம2KI �ர()N பNேவK இடhக@N இ48பதாக நIைம 5T)Bக 
ைவBQ*றன. ஆனாN 7யaைனU* ஆகாச உலQN இ4B3I அைன(eI, ஒேர இட()N தா* 
இ4BQ*றன. அதனாN இTத ெஜ*ம()N rZ7ம ஞான 52y, =கlI உயoய aைலMN 
இ4BைகMN தoசனI =கlI வ_வாக இ4Tத ேபாe, ஆகாச()N :*ேப அைமT)4B3I 
34U* வLவ(ைத ேபாலேவ, ச234U* தoசன(ைதuI ெகாm[ வ4வ)N மZ[I கவனI 
ெச_(த ேவm[I. ¶அைத8ேபாலேவ, ச234U* உ4வ8பட()* cலமாகlI ஒ4வ0 தoசன(ைத 
ெபற:LuI. உmைமMN தoசனI உ4வ8பட()N இ4Te வ4வ)Nைல, ஆனாN உZXற 34 
வ5B3I ஆகாச()N இ4Te வ4Qறe. உ4வ8படI கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த மZ[ேம 
பய*ப[Qறe, ஆனாN Xைக8படI எ[Bக8பZட ேபாe அNலe வைரய8பZட ேபாe தoசன()* 
\e இ4Tத eN^யமான உண0l ம2KI இTத த4ணI வைர அதனாN ேசகoBக8பZட Uைளlக>, 
“த2ெபாtதாக" இ4B3I இTத இTத த4ண()N ஆகாச()23> ~டைன இணhக ெச$ய ஒ4 
ேதைவயான ைமய8X>@யாக Uளh3Qறe. அத* yற3 ச234U* தoசனI :tைமuI 
உணர8ப[Qறe. ¶பNேவK கZடhக@N தoசன()* அைம8X:ைற எnவாK ேவைல ெச$Qறe 
எ*பைத அjl8|0வமாக ெதoTeBெகா>வத* cலI, அ)N எ@தாக பh3ெபற :LQறe ம2KI 
நா* Uவo(e>ள இTத ேகாZபா[க@N 5லவ2j* \e )யானI ெச$வத* cலI, {hக> 
அைத8ப2j 5ற8பாகB க2KBெகா>ளலாI. § 
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பNலாMரI வ4டhகளாக இT)யா ம2KI இலhைகMN இ4B3I vTeBக>, ச234U* Xiத 
பாதhக@N UழTe நம<கo(e வ4Qறா0க>. இe ஒ4 பழைம வா$Tத சIyரதாயI ம2KI அ)க 
ம)8X=BகதாகlI Uளh3Qறe, ஏென*றாN அe நம<கo8பவ0கைளuI நம<கoBக 
:Lயாதவ0கைளuI yoBQறe. இe ஆழமான ஆ*மாBகைளuI, மன)* அjlண0l ம2KI 
உ>qண0l ப3)க> வgயாக த2ேபாe பயணI ெச$பவ0கைளuI yoBQறe. இத* cலI 
Uைழபவ0 பாைதMN தா* எhQ4BQறா0 எ*பைதயI, Uைழபவ0 ச234U* :*பாக உட^* 
எZ[ அhகhகqI தைரMN பLuI பLயாக நம<கoB3I ேபாe, ச234 Uைழபவo* 
:e3(தmLN இ4Te ேதா*KI ெவ@8பா[கைள, ஒ4 :ைற பா0ைவMZடeI, அவ0 ஆ*\க 
பாைதMN எTத aைலMN இ4BQறா0 எ*பைதuI ெதoTeெகா>ள அGம)BQறe. 34 அNலe 
ேகாM^N இ4B3I ெத$வ()* :*பாக நம<கoB3I ேபாe, அe 3j8yZட சB)கைள 
ெவ@M[Qறe. ஆணவI இயNபாக த;Qறe, ப;l வ_வைடQறe, ம2KI அTத த4ண()N 
34lI ~டGI நN_றைவ அGபUBQறா0க>. ¶ைசவ 5(தாTத(ைத y*ப2Kபவ0க>, எ8ேபாeI 
கடl>, ெத$வhக> ம2KI 34 \e கmcL(தனமான பB)uட* இ4BQறா0க>. அவ0களe தா$ 
தTைதய4I அேத மா)oயான பாச உண0lB3 பா()ரமாQறா0க>. அவ0க> இiைமயான 3ணI 
பைட(தவ0களாக இ4BQறா0க>. ஞான34 ேயாக<வா=, “34 பB) ஒ4 =க8ெபoய வரமாக 
Uளh3Qறe. அைத ேபா2j, ர5(e X(eண0ைவ ெபKhக>! த0ம()* பாைதMN 
:*ேனKhக>. சhகர 5வi* நாம(ைத ஜபI ெச$uhக>. உலQN தவறாக எelI இNைல 
எ*பைத ெதoTeBெகா>qhக>. ம2KI எNலாI உmைம எ*பைத அjU()[hக>. கடl@* 
அ4ைள நா[hக>. 5வெப4மாi* நாம(ைத ெதாட0Te ெசாN_hக>. {hக> 7யமாக ஆ(ம 
ஞான(ைத ெபறேவm[I. உhகqB3> அைம)uI ெபாKைமuI yறB3I, ம2KI {hக> 
உhகqB3 eைணயாக இ48�0க>. U48X ெவK8XBகைள aK(ehக>. பைழய க0மUைனைய 
ப2j 5T)Bக ேவmடாI. c*K ஆைசகைள அgBக உK)யா$ இ4hக>,” எ*K �jனா0. 
¶~ட0க> தhக> தா$ தTைதய0 \e ெகாmL4B3I உண0lகைள, ெப4Iபா_I தhக> 34U* 
\eI ெவ@8ப[(eQ*றன0. அவ0க> ஒ4 34ைவ ஏ2KBெகாmட yற3, தhக> தா$ தTைதய0 
\e அ*X ெச_(தeவைத aK(eவதாக அe 3j8yடUNைல. அவ0கqB3 bZLN yர.சைனக> 
இ4TதாN, அவ0களe 34Uட:I அைத8ேபா*ற yர.சைனக> இ48பைத 3j8y[Qறe. 
அவ0க> தhக> ெப2ேறா0க> \e அ*X ெச_() மoயாைதuட* இ4TதாN, தhக> 34U* 
\eI அ*X ம2KI மoயாைதuட* நடTeBெகா>வா0க>. உmைமயான பB)uட* இ4B3I 
~ட0க>, எNலா உMoனhக> \eI அ)க பாச(eட* இ4BQறா0க>. 3ழTைதக> அவ0கqB3 
எ8ேபாeI ேவதைன அ@8ப)Nைல. அவ0க> தhக> ெசNல8yரா;க> \e அBகைற ம2KI 



தhக> தா$ தTைதய0 \e அ*X ெச_(eQறா0க>. அவ0க> 34UடI தhக> bZLN இ4B3I 
ேவதைனMN இ4Te த8y8பத2காக ெசNவ)Nைல. அவ0களe தா$ தTைதய0 தhகqB3 
ெதoTதைத க2K(தTe UZடதா_I, இ8ேபாe அவ0க> :*ேனற ேவmLய த4ணI 
வTeUZடதா_I, அவ0க> ஒ4 34ைவ ேதL வ4Q*றன0. இTத :LU_I, 3ல34ைவ 
நாடேவm[மா அNலe ேவெறா4 34UடI ெசNலேவm[மா எ*பைத8 ப2j ெப2ேறா0க@டI 
நN ஆ5க> ெபற8ப[Qறe. இeேவ பாரIபoய வgயான, ைசவ 5(தாTதI ஆ3I. ¶பNேவK 
வைகயான உ>qண0l, அjlண0lக> அNலe ெம$zஞான aைலM* உண0lக@N ஒ4 நப0 
எTத உண0UN  ெசயNபZடா_I, :e3(தmLN இ4Te ெவ@8பா[க> வ4Q*றன. )யானI 
ெச$பவ0, இTத சB)கqட* ெசயNப[Qறா0. அவ0 தனe சB)கைள சஹ<ரஹார சBகர()23 
உ4மா2றI ெச$Qறா0. {hக> அைத அைடவத23 க[ைமயாக :ய25 ேம2ெகா>ள 
ேவmLM4B3I, அத* yற3 அe உhகqட* காலI :tவeI aைல(e இ4B3I. இe ஒ4 
=க8ெபoய பாரIபoயI ம2KI இTத Qரக()N வாdவத* cலI, அைத அைடuI உoைமைய 
ெபKQ�0க>. ¶தாhக> ெசயNப[வத23I, |=MN இ48பவ0கqB3 உதU ெச$வத23I �ல 
உட^* அவ5ய=Nலாத யாlI கடTத உM0சB)க>, அ)க வள0.5யைடTத நரIX அைம8ைப 
ெகாmL48பதாN, அவ0க> த4I :BQயமான ம2KI eL8Xண0l aைறTத தoசனI உhகைள 
பாைதMN <)ர8ப[(தB�[I. இTத ெம*ைமயான, ��Bகமான, க)oயBக சB)க> 
உhகைள8 ேபால, :*X |=MN வாdTe, )யானI ெச$e, தhகளe சB)கqட* ெசயNபZ[, 
ஆ(ம ஞான(ைத ெப2K, தoசன(ைத ெதoய8ப[(), |=MN மBகqB3 ேசைவ ெச$யேவm[I 
எ*பத2Bகாக இK)MN �ல உட_B3 U[தைல அ@(e இ4BQறா0க>. அவ0கைள 
vTeBக> ேதவ0க>, கடl>க> அNலe ெத$வhக> எ*K அைழBQ*றன0. அவ0க> 
எNேலா4I இேத இட()N இ4BQறா0க>, ஏென*றாN எNலாI ஓoட()N இ4BQ*றன. ஒேர 
அ)0l அNலe ஒேர மா)oயான அ)0ைவ ெகாmட அைன(eI ஆகாச()N ஒேர இட()N 
இ4BQ*றன. இத இட()N, இTத பoணாம வள0.5 ெப2ற உM0சB)க@* =க.5றTத 
க)oயBக உடNக> இ4BQ*றன. :e3(தmLN உய0Te ெசN_I பாைத கLனமாக இ4TதாN, 
{hக> ெத$வhக@* தoசன()23 ேவmLBெகா>ளலாI. § 
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)யான()N உய0Tத aைலைய அைடTத aXண0, ஆகாச()_I பயணI ெச$Qறா0. தா* 
உள�)யாக ஆகாச()N “இ48பதாக" ெவ@8ப[()B ெகா>வத* cலI, அேத இட()N 
உZகா0TeBெகாm[ இலhைகைய இhேக வரவைழ8பத* cலI அNலe தனe rZ7ம உடN 
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cலI பயணI ேம2ெகாm[ :tைமயாக அhேக இ48பத* cலI, அவ0 இT)யா, இலhைக, 
அெமoBகா ேபா*ற நா[கqB3 பல வgக@N ெசNலலாI. மBக> உZXற Ug8Xண0ைவ ெப2K 
இ4TதாN, அவைர அhேக காணலாI. தoசன()* அ)0ைவ வ_வாக ைவ()4Bக, மாெப4I 
ேதவ0க> அNலe கடl>க> ேகாMNகqB3 UஜயI ெச$e aகd.5க@N பh3ெப4BQறா0க>. 
அவ0க> ச234BகqB3I உதU ெச$Qறா0க>. அவ0க> அ4ைமயானெதா4 மேனாஉண0l 
பாeகா8ைப வழh3வத* cலI, ச234U* ~ட0கqB3 உதU ெச$Qறா0க>. அவ0கைள 
வழBகமாக ஒ4 ம; ஓைசM* cலI ெதாட0X ெகா>ளலாI. ¶ஆகாச()* அ)0lB3> ஊ[4lI 
சாதனhக@N ஒ*றாக, ம; ஓைச Uளh3Qறe. {hக> ம;M* மhQBெகாm[ இ4B3I 
ஓைசைய y*ெதாட0Te ெச*K, ஒ@MG> ெச*றாN, ஒ^MNலாத aைல ேதா*KI ேபாe, 
அeேவ இK)யான ஒ^யாக Uளh3Qறe. ம2ற அைன(e ஒ^கqI மhQ U[Q*றன, ம2KI 
ஒ^M* இK) ேமNெதாiயாக, {hக> ம; ஓைசைய மZ[I ேகZ�0க>. {hக> ஆdTத 
)யான()N இ4B3I ஒ4 ேயாQைய, ம; ஒைசM* cலI பாeகா8Xட* ெவ@ேய ெகாm[ 
வரலாI. அவ0 அTத ஒ^ைய ேகZக(ெதாடh3வா0 ம2KI 5je ேநரI கg(e, இயNபான 
7யaைனlB3> ெவ@வ4வா0. ம2ற ேநரhக@N {hக> அவ4ட* ேப5னா_I, {hக> ேப7வe 
அவ4B3 ேகZகாe. ெம*ைமயான ம; ஓைசM* cலI, {hக> ஆdTத a()ைரMN இ48பவைர 
எt8பலாI. ம;M* ெம*ைமயான ஒ^க>, ஆdTத உறBகI அNலe )யான()23> ஊ[4U, 
�ல 7யaைனlB3> அ4ைமயான :ைறMN ெவ@Bெகாm[ வ4Qறe. 7யaைனlB3> ஆழமாக 
ஊ[4lI த*ைமMN ம; ஓைச :தலாவதாக Uளh3வைத ேபால, &ப ஆராதைன இரmடாவதாக 
Uளh3Qறe. ¶உZXற உலQN இ4B3I உM0சB)ைய ெதாட0X ெகாmடeI, அTத சB)க> 
உhக> bZL* c0()M* \)4B3I {ைர, அTத அைறMN ேச0T)4B3I :ைறய2ற அ)0lக> 
அைன(ைதuI ~0 ெச$ய பய*ப[(eQறe. அவ0 அத* yற3, தனe தoசன()* cலI c0()M* 
கNைல வ_8ப[(eQறா0. ம; ஓைசM* cலI வரவைழBக8பZட, உZXற உலQ* உM0சB) 
அNலe ேதவ0க>, |ைஜB3 வ4ைக த4Qறா0க>. &ப ஆராதைன சB)M* cலI, அவராN அTத 
அைறMN ெசயNபட :LQறe, ம2KI அவ0 bZைட வலI வTe, எNேலா4B3>qI இ4B3I 
எ)0மைற அ)0lகைள, பைழய க0மUைனகைள ம2KI 5Tதைன ம2KI உண0.5MN இ4B3I 
காTத ெதா38Xகைள ேசகo(e, அவ2ைற {oN கைரBQறா0. |ைஜB3 yற3, அTத {ைர ெவ@ேய 
ஊ2j Uடேவm[I. அe கலhQ இ4Bக ஆரIyBகலாI. )யான அைறMN, தm�ைர எ8ேபாeI 
7(தமாக ைவ()4Bக ேவm[I, ஏென*றாN அe தனe ெசாTத காTத சB)ையuI ேச=BQறe. 
¶|=MN நைடெபKI yர.சைனகqB3 காTத சB)கேள காரணமாக Uளh3Q*றன. தm�ேர 
காTத சB)ைய ெகாmL48பதாN, அe தனe பாகhக@N :ரணாக இ4B3I அ)0lகைள 
ேச=BQறe. க)oயBக சB)க> காTத சB)கைள ஊB3U8பeட*, காTத சB)கைள 
உ4வாBகlI ெச$Q*றன. அதனாN இT)யாUN இ4B3I ெபoய ேகாMNக@N, )4Uழா ஒ4 
3j8yZட ஒ^uட* த* உ.ச()N இ4B3I ேபாe, அTத ேகாM^* ெத$வI தனe ஆ*\க 
உட_ட* UஜயI ெச$வதாN, அTத ெத$வ()* தoசனI உணர8ப[Qறe. அவ0 3KQய காலI 
UஜயI ெச$தா_I, அTத தoசன()* அ)0l =கlI வ_வாக உ2சாகI த4வதாக இ4BQறe, 
ம2KI அTத அ)0l ச234U* அ)0ைவ ேபாலேவ இ4BQறe, ஆனாN அe ஒ4 உZXற உலQN 



இ4Te வ4வதாN, மாKபZ[ இ4BQறe. அe அLமன)N இ4Te \m[I ெவ@வ4I பைழய 
அG8பவhக> ம2KI \m[I வாdவத23 பல வ4டhக> ேதைவ8ப[I க0மUைனக@N இ4Te 
ஒ4வைர பாeகா8X அ@BQறe. தoசனI பாைதMN இ4B3I மBக@* ந*ைமBகாக ெசயNப[I 
பNேவK 5ற8பான வgக@N, இTத உZXற பாeகா8XI ஒ*றாக Uளh3Qறe. § 
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ேநா/S ெச=L+ $[தமான பாைத  

சமய ஈ[பாZ[ட* ந*றாக வாdTத ஒ4 வாdBைக, ெவ3ம)யாக த4I =க8ெபoய சTேதாஷhகைள 
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நா[Qறா0க> ம2KI அnவ8ேபாe தhகளe இலB3கைள அைடய தவKQறா0க>. {hக> :Ll 
ெச$தைத ேபாலேவ, அவ0கqI ஒ4 நா>, :LUNலாத ம2KI மா2றI இNலாத மQd.5ைய, 
உZXற வாdBைக எ*Qற ஆ*\க வாdBைகயாN மZ[ேம வழhக :LuI எ*Qற :LlB3 
வ4Q*றன0. இTத ெவ@8Xற வாdBைக ம2KI 7யaைனவாN ஆ*மாU23, எ8ேபாeI 
உmைமயான மனaைறl ம2KI உmைமயான )48)ைய ெகாm[ வர:Lயாe. ேம_I {hக> 
த2கா^கமாக மQd.5ைய ேதL yLBகலாI, ஆனாN அத23 எ)0மைறயான சIபவI ஒ*K 
UைரUN y*ெதாட4I. ெலள�க வாdBைக \e இ4B3I ெவ@8Xற 7யaைனl, தனe 
இயNyனாN ஒ4 அLைம(தனமாக Uளh3Qறe. இe ஒ4வைர க0மUைனM* cலமாக 
yைணBQறe. இe ஒ4வைர மாையM* cலமாக yைணBQறe. இe ஒ4வைர ஆணவ, எ*Qற 
த*:ைன8X அைடயாளI ம2KI அjயாைம cலI yைணBQறe. நIைம y*i yைண8பேத 
உலQ* இயNபாக Uளh3Qறe. ¶ஆ*மா ேபாeமான அGபவhகைள ெப2ற yற3, தனe 
yைண8XBகqB3 &0l காண, அe இயNபாக U[தைல ெபற U4IXQறe. இதனாN Uைழ8பவ0, 
:த*:ைறயாக ஆ*\க பாைதMN அLெய[(e ைவB3I ேபாe, அe உலQN ஒ4 அ2Xதமான 
ெசயN:ைறைய ெதாடh3Qறe. ஆ*மா தனe பNேவK yற8X ம2KI இற8XBக@* cலI, 
ெதாட0Te த*ைனuI அjயாமN, ஆ*\க பoணாம வள0.5ைய அைடTe வTதe. இ8ேபாe அe 
இைறவைன உண0lட* ெதoTeBெகா>ள UைழQறe. அeேவ ெபoய U()யாசமாக 
Uளh3Qறe. இTத 7()கo8X, உZXற :ய25க>, மாசக2j பB3மைடuI உண0l>ள 
ெசயN:ைறMN cலI, க0மUைனக> =கlI Uைரவாக ேதா*KQ*றன, பoணாம வள0.5 
eo(தமைடQறe ம2KI aகdlக> வ^ைம ெபற வா$8y4Te  வழBகமாக வ^ைமuI 
ெபKQ*றன. இதனாN கவைல8பட ேவmLய)Nைல. இe தா* இய2ைக ம2KI ேதைவயானeI 
�ட. இTத &Uர(eட* தா* மனI, நரIX அைம8X வgயாக பா$Te ெசNல ெதாடh3I �[தN 
yரபzச சB)கைள எ)0ெகா>Qறe. ¶அதனாN ஆ*மா, “நா* யா0? நா* எhQ4Te வTேத*? 
நா* எhேக ெச*KBெகாm[ இ4BQேற*?” எ*பைத ெதoTeBெகா>ள 3jBேகாqட* 
நாLBெகாm[ இ4B3I. ம2றவ0க> ெவ2jகரமாக y*ெதாட0Tத பாைதைய, Uைழபவo* 
ேக>Uக@* ஆழ(ைத ேபால பாைத வழh3I ப)NகqI வ_வாக இ4B3I ஒ4 பாைதைய 
ேதL8yLBக ேவm[I. ைசவ vTe சமய()N, அைத8ேபா*ற பாைத ஒ*K உ>ளe. அe 5வ 
ெநj, 5வெப4மாi* பாைத எ*K அைழBக8ப[Qறe. பரTe UoTe தh3 தைடMNலாமN 
இ4B3I இTத பாைத, மiதைன அவனe உ>ள(ைத ேநாBQ, அவனe உ>ள()N அவனe 
ஆqைமைய கடTe, அவனe உM0சB)M* ைமய()N இ4B3I உmைமயான பரமா(eமாைவ 
ேநாBQ வgநட() ெசNQறe. ¶இTத உZXற பாைதைய ப2j நா* இ*K இ*GI Uoவாக ேபச 
U4IXQேற*. இe மாையக> aைறTத rZ7ம ஞான பாைத எ*பe உhகqB3( ெதouI. 
{hக> இதைன ப2j ெப4Iபா_I X(தகhக@N பLBக :Lயாe. அ8பLெய*றாN எhேக 
ெசNவe? Xiதமான சா<)ரhகைள பLuhக>, இைறவைன அைடuI ேநரL வgைய ப2j நமe 
மகா*க> UளBQ இ4BQறா0க>. =க8ெபoய 34Bக>, 5(த0க>, அNலe :t 
aைறவானவ0கைள பா4hக>. {hக> கடBகேவmLய பாைதMN இ4B3I சவாNகைள சT)(e 
ெவ2jBெகாmட ச234Bகைள பா4hக>. அவ0கைள பா4hக> ம2KI உhக> உ>ள()* 



ஆழ()23 ெசNல அவ0க@டI உதU நா[hக>. நமe பாரIபoய()N ச234Bக>, :iவ0க> 
ம2KI 5(த0களாக அைழBக8ப[I இTத =க8ெபoய ஆசா*க@டI, rZ7ம ஞான()* 
ெப4Iபாலான ப3) அடhQu>ளe. ேயாக<வா= நI=டI, “இe =க8ெபoய பாடI, ஆனாN 
காலI 3ைறவாக இ4BQறe!” எ*K ெசா*னைத ேபால, இைத8ப2j இ*GI UளBகேவmL 
உ>ளe. § 
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பDணாம வள;VUoI  

நாIZ 9ைலக(  

நா* இ8ெபாe :தலாவதாக ெசாNல8ேபாவe, உhகைள ஆ.ச0ய()N அழ(தB�[I. |=MN 
இ4B3I அைன(e ஆmகqI ெபmகqI தாhக> எைத ெச$யேவm[ேமா, அைத(தா* 
ெச$Qறா0க>. “நா* பணBகாரனாக இ4T)4Bக ேவm[I. நா* ேவK எhகாவe இ4T)4Bக 
ேவm[I. நா* ம4(eவராக இ4T)4Bக ேவm[I. rdaைல ேவK மா)o இ4TதாN,” எ*K 
மBக> Xகா0 �Kவைத ேகZ[ இ48�0க>. ஆனாN நாI எNேலா4I இK)யாக, நாI U4IXவைத 
ேபால, நாI ெச$யேவmLயைத ேபால, நமe பoணாம வள0.5M* பாைதMN அ[(ததாக எ*ன 
இ4BQறேதா, அைத ெச$eBெகாm[ இ4BQேறாI. எelI தவறாக நடBகUNைல. 
இ4BகB�டாதe எelI இ48ப)Nைல. 5வெப4மாi* yரபzச நடன()N 3LகாரGI, 
)4டGI அhகI வQBQறா0க>. )4டனாக இ48ப)N அ)க கLனமான க0மUைனக> 
இ48பதாN, {hக> )4டைன ேபால 5T)Bக ேவmLய அவ5ய=Nைல. ஆனாN அவ4I பoணாம 
வள0.5 அைடQறா0 எ*பைத உண4hக>. அவ4I 5வெப4மாi* பைட8X, ம2KI அவரe 
ெசயN, அவ4B3 ஏதாவe ஒ4 Uத()N ேதைவயாக Uளh3Qறe. ¶உhகைள 72j இ4B3I 
உலைக கவனமாக பா4hக>. பைடbர0க> தhக> u(தhக@N சmைடMட ேவmLM4BQறe. 
|ஜாoக> தhக> ேகாMைல காBக ேவmLM4BQறe. Uயாபாoக> தhக> ெபா4Zகைள U2க 
ேவmLM4BQறe. UவசாMக> தhக> பM0கைள வள0(e, காNநைடக> \e கவனI ெச_(த 
ேவmLM4BQறe. ஆ5oய0க> தhக> அjைவ மாணவ0கqட* பQர ேவmLM4BQறe. 
5வெப4மாi* yரபzச நடன()N ஒnெவா4வ4I, தனe கடைமைய ெச$யேவmL இ4BQறe. 
பB)B3 வgவ3B3I ேசைவM* பாைதைய எNேலா4I y*ப2KQறா0க>, ம2KI அe 
ேயாக()* ஆ*\க பM25கைள ேநாBQ வgநட(eQறe. இK)MN, ேயாகI எ*பe :Lவான 
Xoதலாக Uளh3I இைறவைன உண0த_ட* :LQறe. ஆ*மா தனe பரமா(eமாைவ ேநாBQ 
ெசNவத23 நா*3 பாைதக> இ4BQ*றன. ¶vTeBகைள ெபாK(தவைரMN இTத பாைத, 
உZXற வள0.5M* நா*3 aைலக> அNலe கZடhகளாக காண8ப[Qறe. 5ல0 அைத க0ம 
ேயாகI, பB) ேயாகI, ராஜ ேயாகI ம2KI ஞான ேயாகI எ*K அைழBQறா0க>; ம2றவ0க> அைத 
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சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI ஞானI எ*K அைழBQறா0க>. எ8பL இ48yGI, இைறவைன 
அைடuI ேவZைகMN ஆ*மா y*ப2KI அ[(த[(த aைலக>, அL8பைடMN ஒ*றாகேவ 
Uளh3Q*றன. பழhகால(e சா*ேறா0க> தhக> உண0தNகைள ெப2ற வgக>, அவ0க> 
எnவாK வாdTதா0க>, எnவாK வ4T)ன0க>, தhகளe தவ()N எnவாK மனேவதைனைய 
அGபU(தா0க>, ச* மா0க பாைதMN சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI ஞான(ைத தhக> 
வாdBைகMN எnவாK வgநட() ெச*றா0க>, ம2KI இத* cலI |0வ ெஜ*ம க0மUைனக@* 
5Bகைல அக2j, aகdகால()N :tைமயாக வாழB க2KBெகாm[, தhகளe ஆ*மாவாக 
இ48பத23 தhகளe மiத(த*ைமைய ைகUZட வgகைள ப2j நாI ேப5Bெகாm[ 
இ4BQேறாI. :Lவான உmைமைய உண0வதாN மZ[ேம QைடBக8ெபKI, ேமாkI எ*Qற 
மKyற8yN இ4Te U[தைல ெபKவத23, அவ0க> உmைமயான ேயாக(ைத பM25 
ெச$தா0க>. பாைத ெத@வாக UளBக8பZட yற3, ஞாேனாதய பாைதMN aைல(e இ4Bக, 
=க8ெபoய காoயI எ*K ெச$வத23 எelI இNைல. ¶ஞானI எ*பe இK) aைல ஆ3I. பல0 
ஞான aைலைய சoயாக XoTeBெகா>வe இNைல. அவ0க> அைத பாைதைய ப2jய ச2ேற 
ஆழமான அjlண0l ஆ$வாக, ஒ4 எ@ய வைக Uேவகமான க4eQறா0க>. ஆனாN ஞானI 
எ*பe சா<)ரhகைள ேமேலாZடமாக பL8பe அNலe த(eவ ஞான X(தகhகைள 
XoTeBெகாm[, ஒேர மா)oயான ேக>UகqB3 :*ேப தயா0 ெச$த ப)ைல அjT)48பe 
இNைல. ஞானI எ*பe UேவகI, ஞாேனாதயI ெப2ற 7யaைனl, உmைமயான உM0சB) 
பB3வமைடவைத 3jBQறe. ஞானI எ*பe உண0Tத ஆ*மா தனe ெசாTத அGபவ()* cலI 
:Lவான உmைமைய அjTத, பல8பல ெஜ*மhகqB3 yற3 தனe ஆ*\க பாைதM* :Lைவ 
அைடTத aைல ஆ3I. ¶ேயாகI எ*பe ஞான(ைத ேநாBQ பB3வமைடTத ஆ*மாைவ 
வgநட(eI சாதனா, அNலe ஒtBக()* பாைத ஆ3I. ேயாகI எ*பe எ@ய உடN சா0Tத 
ஒtBகI ம2KI உணUN ெதாடhQ, :tைமயான மனBகZ[8பாZL* cலI ெப2ற அ)க 
ஆழமான )யானI வைர எZ[ பாகhகளாக yoBக8பZ[>ளன. ேயாகI எ*பe )ன:I ஒ4 
அைம)யான அைறMN ப(மாசன()N அைர ம;ேநரI உZகா4வைத அNலe ஆேராBQயI ம2KI 
ெபா^U23 ஹத ேயாக ஆசனhக> ெச$வைத 3j8y[வ)Nைல. தாhக> நா[வைத அைடuI 
வைர மன உK)uட* கா()4Tத பழhகால(e ேயாQக>, சcக வாdBைகைய eறTதவ0க>, 
சாதனாU* &Uர(ைத எ)0ெகா>ள தயாராக இ4B3I தப<Uக>, :Lவான உmைமைய 
XoTeBெகா>qI தhகளe ேவZைகMN அைன(ைதuI ைகUZட ைதoயமான ஆ*மாBக> 
ெச$த ேயாக(ைத 3j8y[Qறe. ¶Qoைய எ*பe அL8பைடMN வgபா[ ம2KI பB), அNலe 
பNேவK சடh3க> ம2KI சIyரதாயhக@* cலI நமe ெத$bக அ*y* ெவ@8பா[ ஆ3I. 
Qoைய எ*பe சcக()N ெகளரவமாக இ48பத23, நmப0கqட* ேச0Te இ48பத23, 
அர5யN ம2KI மiத* சIபTதமான ம2ற Uஷயhகைள ப2j bm ேப.7 அNலe 
உைரயா[வத2காக அBகைரM*j அNலe cடநIyBைகuட* ேகாMN ப;க@N 
பh3ெபKவைத 3j8yடUNைல. அe உ>ள(e வgபா[, அ*X ம2KI அ08ப;8y* cலI 
இதயI கiTe, கmக@N கm�0 aரIy வguI ஒ4 ஆழமான aைல ம2KI உZXற 
உலகhகqட* ஏ2ப[I ஒ4 உmைமயான yரா0(தைன ஆ3I. ¶சoைய எ*பe ஒ4 ேசைவ ஆ3I, 



ஆனாN அe காரண=Nலாத ேசைவைய, 5ர(ைதM*j ெச$uI சடh3கைள அNலe மகqB3 
)4மணI ெச$e ைவ8பத* cலI மண:* உட_றைவ :*�ZLேய த[8பைத 3j8yடUNைல. 
அe 7யநலம2ற ேசைவ, உண0lட* ேம2ெகா>qI த0மI, :tைமயான வgபா[ ம2KI ெசயN 
ம2KI ெசாN^N இ4B3I ந2பmX ஆ3I. § 
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நாI அ)கI ேபா2j வள0B3I இைறMயலாக, நமe பயண8 பாைதைய வLவைம(த, எhகளe 34 
பரIபைரMடI இ4Te ெப2ற அ(ைவத ேகாZபா[களான, ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTதI 
Uளh3Qறe எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. இe நமB3, இK)MN இைறவGI மiதGI 
ஒ*K தா* எ*பைத க2yBQறe. இe நமe :த*ைம கடlளான 5வெப4மா* yரபzச(ைத 
பைட(தவ0 எ*KI, அவ4I பைட8X தா* எ*K நமB3 பாடI XகZ[Qறe. அவ0 அ)N இ4Te 
மாKபZடவ0 இNைல. ¶நமe க0மUைனகqB3 &0l காmபத23, நமe Uேசஷ 
ெபாK8XBகqB3 ெவ3ம) Qைட8பத23, 5வெப4மாi* உ4வம2ற :tைமைய உண0வத23 
:*பாக, நாI ேகாM_B3 ெச*K உ4வமாக இ4B3I இைறவைன நI ெநzசI aைறTe 
வgபடேவm[I. தi8பZட :ைறMN ஆ*\கI சா0Tத, {L(த �()ைய அைடவத23 
அைம)யாக, கவன.5தறN இNலாமN தைலMN இ4B3I உZ3gMN உZகா0Te ெகாm[, 
சhக=B3I ேயாக(ைத ெதாடh3வத23, 7யaைனU* 3ைகயாக Uளh3I 3ஹா அGம) 
வழh3Qறe. நாI இ4B3I பாைதைய ைசவ 5(தாTதI UவoBQறe. இTத 3jBேகா>கைள நாI 
எnவாK அைடயேவm[I எ*K ெதoUBQறe. ¶)4:ைற பாடNகைள பாLய eறUக>, நIைம 
உZXறமாக :*ேனj ெசNல ஊB3UBQறா0க>. =கlI yரபலமாகlI எNேலாரா_I 
ேபா2ற8ப[I o� )4cல0, ேவதhக> ம2KI ஆகமhக@N இ4B3I சார(ைத தனe wNக@N 
ெவ@8ப[(), நாI y*ப2றேவmLய U)க> ம2KI ஒth3:ைறகைள அjU(e, நாI அைடய 
U4IபB�Lய �()கைள ப2j :ைறயாக UளBQ இ4BQறா0. “ைநேவ()ய ெபா4Zகைள 
அ*Xட* வழh3hக>. தhக UளB3கைள ஏ2Khக>. சாIyரா; நKமண8 XைகையuI க2|ர 
ஒ@ையuI எNலா )ைசM_I பர8Xhக>. உhக> ெலள�க கவைலகைள மறTe )யானI 
ெச$uhக>. {hக> a.சயமாக ேபரானTதI aைறTத U[தைலைய ெபKb0க>,” எ*K 
=க8ெபoய 5(தரான, )4cல0 இரmடாMரI ஆm[கqB3 :*பாக க2y(தா0. நமe vTe 
சா<)ரhக> ஒ4 ச234U* ேதைவைய வ^uK(eQ*றன. ஆனாN, இைவ அைன(ைதuI ஒ4 
34 இNலாமN ஒ4 தiநப0 தானாகேவ அைடயlI வா$8X>ளe எ*றா_I அe =கlI கLனI 
ம2KI =கlI அoதாக நடBQறe. அைத8ேபா*ற சIபவhக> wK வ4டhக@N நா*3 அNலe 
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ஐTe :ைற அNலe அைத Uட 3ைறவாகேவ நைடெபKI. அைத8ேபா*ற ஒ4 ஆ*மா |0வ 
ெஜ*ம()N ஒ4 34வாN ந*றாக ஒth38ப[(த8பZ[, இTத ெஜ*ம()N இைறவ* அவரe 
உ>ள()N இ4Te உதU ெச$வதாக சா<)ரhக> ெதoUBQ*றன. 5ல U)UலB3கைள 
தU0(e, இTத ெஜ*ம()N Uைழ8பவ0 பாைதMN :*ேனKவத23 இ4B3I U48பI ம2KI 
)றைமைய வgநட(த ஒ4 34 ேதைவ8ப[Qறா0. 5ல0 மZ[ேம :Lவான Xoதைல அைடQறா0க>. 
மனI எ*பe கபட(eட* இ48பதா_I, ஆணவI எ*பe ஒ4 7யமாக பராமo(eBெகா>qI 
இயBக:ைறuட* இ48பதா_I ச234 ேதைவ8ப[Qறா0. அe தானாகேவ த*ைன கடTe 
ெசN_I )றைம ம2KI U48பI இNலாமN இ4BQறe. அதனாN அேத ெசயN:ைறைய, 
பாைதM* இயNபான :Ll வைர நIyBைகuட* y*ப2jய ஒ4வo* வgகாZடN ேவm[I 
ம2KI அe நIைம உ>ள()N இ4B3I இைறவைன ேநாBQ ெமeவாக வgநட() ெசN_I. அவ0 
உhகைள ச234 பாைதMN aைலaK() ைவ8பா0, ஆனாN பாைதMN {hகளாகேவ :*ேனற 
ேவm[I எ*பைத aைனUN ெகா>qhக>. ¶34Bக> அைனவ4I தhகளe பரIபைர, தhகளe 
வIசI, ம2KI தhகளe 3ணI, Ug8Xண0l ம2KI �()கைள ெபாK(e ம2றவ0க@டI இ4Te 
மாKப[Q*றன0. ெபாeவாக உhகைள உhக@டI த4வைத மZ[ேம, ஒ4 34வாN ெச$ய:LuI. 
34 இைத மZ[ேம ெச$Qறா0, ம2KI இe பல வgக@N ெசயNப[(த8ப[Qறe. 34 :Lவான 
�()ைய UளB3I தனe த(eவ ஞானI, ம2KI தனe ெசாTத அG8பவ()* cலI 
கZ[8ப[(த8பZ[ இ48ப)Nைல. உhகைள அவராN ெசNல இயலாத இட()23 வgநட() 
ெசNல :Lயாe. ஊB3U8பe, உதU ெச$வe, வgநட(eவe ம2KI 5லசமயhக@N 
பரமா(eமாைவ ேநாBQ ~ட* தiயாக ெபKI :*ேன2ற(ைத காZL_I, அவ* அ)கமாக 
:*ேனKவத23 ஊB3U8பe 34U* ப;யா3I. § 
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34 5லசமயI வழh3I ��Bகமான வgகாZடைல XoTeBெகாm[, பoTeைரகைள 
ஏ2KBெகாm[ தனe சாதனாைவ |0() ெச$ய அவ2ைற 5ற8பாக பய*ப[(eவe ஒ4 ~டi* 
கடைம ஆ3I. உ>qண0l மன)23 வள0.5 ஒ4 சவாலாக இ48பதாN, ஒ4 ச234lட* 
இ4B3I ேபாe, எ8ேபாeI சவாலாக இ4B3I ஞாேனாதய பாைதMN அe ஒ4 &Uர(ைத 
உ4வாB3Qறe. ஒ4 34 இTத &Uர(ைத வழhகUNைல எ*றாN, நாI அவைர த(eவI ஞானI 
ேபா)B3I ஆ5oயராகேவ க4eேவாI. எNலா 34BகqI ச234Bகளாக இ48ப)Nைல. எNலா 
34BகqI இைறவைன உண0Tத)Nைல. வாdBைகM* மா)oக@N aைல(e இ4BகாமN, 
அைத மா2Kவேத 3jBேகாளாக Uளh3Qறe. இTத ஒ4 காரண(eBகாக மZ[ேம {hக> ஒ4 
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ச234ைவ ேதடேவmL இ4B3I. ¶5ல ஆ5oய0க> ந*ெனjகைள பாடI நட(eவா0. ம2றவ0க> 
த(eவI, ெமாg, வgபா[ ம2KI சா<)ரhகைள நட(eவா0க>. 5ல0 உதாரண()* cலI, உZXற 
வgகாZட^* cலI பாடI நட(eவா0க>. ம2றவ0க> X(தக()N இ4Te பாடI நட(eவா0க>. 
5ல0 அைம)யாக இ48பா0க>, ம2KI 5ல0 உைர aகd() வ38XBகைள நட(eவா0க>. 5ல0 
ஆ.சார(eட* இ48பா0க>, ஆனாN 5ல0 அைத கைட8yLBகமாZடா0க>. வ38X எTத வைகைய 
சா0Tதe எ*பe :BQய=Nைல. ஒ4 உmைமயான ம2KI :tைமயான உண0தைல ெப2ற 
ச234lI, ஒ4 உmைமயான ம2KI :tைமயான அ08ப;8Xட* இ4B3I ~ட* இ48பe தா* 
:BQயI. அ(தைகய rழ^N, ஆ*\க :*ேன2றI எ@தாக இNலாUZடா_I UoவாகlI 
உK)யாகlI இ4B3I. நமe பாரIபoய()N 5(த0க> 5வெப4மா* ஒ4வைர ப2j மZ[ேம 
எ8ேபாeI பாடI XகZLனா0க>. ஒ4 தi8பZட கடlளாக ம2KI அைன()23I 
<4]Lக0(தாவாக; உ>ெபா4ளாக, அjவாக ம2KI எNலா உ4வ()_I பா$Te ெசN_I 
ேபo*பமாக ம2KI இK)MN அைன()23I காலம2ற, உ4வம2ற ம2KI காரணம2ற 
பரமா(eமாவாக 5வெப4மாைன c*K வgக@N ேசைவ ெச$e XoTeBெகா>ள UைழuI ைசவ 
த0ம(ைத ப2j ேபா)(e>ளன0.  ¶நாI ப>@B3 ெசN_I ேபாe, நமe பாடhகைள பL(e பZடI 
ெபறேவm[I எ*K நI=டI எ)0பா0Bக8ப[Qறe. பZடI ெப2ற yற3, நாI சcக வாdBைகMN 
ஈ[பZ[, நமe கNUB3 ஏ2ற பதUைய ஏ2கேவm[I எ*K எ)0பா0Bக8ப[Qறe. �ைழuI ேபாe 
நமB3 ெதoTe இ4Tதைத காZL_I, ெவ@ேயKI ேபாe அ)கமாக ெதoT)4Bக ேவm[I எ*K 
நI=டI எ)0பா0Bக8ப[Qறe ம2KI நா:I அnவாேற ெசயNப[QேறாI. நாI சாதனா ெச$uI 
ேபாe, நாI உZXறமாக பB3வமைடTe, வள0.5 அைடTe ம2KI நIைம ஒth3ப[()Bெகா>ள 
ேவm[I எ*K நI=டI எ)0பா0Bக8ப[Qறe. ேம_I நாI உmைமMN 5ற8பைடTe, அ)க 
ஆBக()றGட*, அ)க இரBக 3ண(eட*, அ)க Xiதமான நபராக இ4BQேறாI. ¶ஆனாN நாI 
ேயாகI ெச$uI ேபாe, நாI நமB3> ெதாட0Te ெச*K, உ>ள()* அழ()23> 
ெசNலேவm[I எ*K நI=டI எ)0பா0Bக8ப[Qறe. நாI ேயாக(ைத :ைறயாக 
ெசயNப[()னாN, ம2றவ0க> ெசா*னைத ேகZ[ பZடI ெபறாமN, நமe ெசாTத அGபவ 
அjUனாN பZடI ெபKQேறாI. நாI அத* yற3, சாதனா ம2KI ேயாகாUN XoTeண0U* cலI 
ம2றவ0கைள ேமIப[(த, தனB3 ெதoTe ம2KI தனB3 எ*ன ெதouI எ*பைத ெதoT)4B3I 
Uேவகமான ஞாiகqட* ஒ*K ேச0QேறாI. § 
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ேயாக8பM25 :ைறயாக ேம2ெகா>வத* cலI ஞாi உ4வாQறா0 எ*K ெசாNலலாI. அTத 
ேயாQ ெவ2j ெப2றாN, அவ0 ஒேர மா)oயான அGபவhக> ம2KI yற0 சா0yNலாத அjlட* 
ெவ@வ4Qறா0 ம2KI அைத மK ஆ$l ெச$uI ேபாe ம2ற ஞாiக> கm[yL(தeட* ம2KI 
அவ0க> தhகளe ேயாக பM25க@* பல* எ*K ம2றவ0கqB3 க2K(தTதeட* :tைமயாக 
ெபா4T) இ4BQறe. ஞாi எ*பவ0 ஒ4 அ|0வமான ம2KI அ)க UoவாBகI ெப2ற ஆ*மாவாக 
Uளh3Qறா0. அவ0 அைத8ப2jய தனe அGபவ()N இ4Te :Lவான Xoதைல ப2j ேப7Qறா0 
ம2KI அத23 தனe ெசாTத :()ைரையuI வழh3Qறா0. {hக> உ>ள()23> ஒ4 :டைன 
ேபால ெசN_hக>, ஆனாN {hக> ேயாக பM25கைள ேம2ெகா>வத* cலI ஒ4 Uேவகமான 
மiதனாக ெவ@ வ4b0க> எ*K 6 ராமQ4]ணா 3j8yZடைத ேபால 
XoTeBெகா>ள:Lயாதைத அjபவேர ஞாi ஆவா0. ¶ேயாக()* ெசயN:ைறMN இ4B3I 
ேயாQ, பாைதMN 5ல aைலaK()8பZட ம2KI 5ல aைலaK()8படாத உண0தNகைள ெப2K 
இ4Tதா_I, கடl@* உண0த^N த3) ெபறUNைல எ*றாN அவ0 இ*GI ஞாiயாகUNைல. 
ேயாQ எ*பவ0 தனe இK)யான இலBகாக மாj, அைத XoTeBெகா>வத23 UைழQறா0, :ய25 
ெச$Qறா0, மா2றI ெபKQறா0, UoவாBகI ெபKQறா0 ம2KI :t மனeட* :ய25 ெச$Qறா0. 
ஐBQயI :tைம ெப2ற yற3, இரm[I ஒ*றான yற3, அவ0 ேயாQயாக இ4BகாமN, ஒ4 
ஞாiயாக இ4BQறா0. ஒ4 மாணவ* கN¦oMN இ4Te பZடI ெப2ற yற3, அவ0 ஒ4 
மாணவனாக இNலாமN, ஒ4 பZடதாoயாக மாKQறா0. நாI 3j8y[I ஐBQயI பர5வI ஆ3I, 
ம2KI இைத உலQN இ4Te தனB3> கவன(ைத )ைச )48yய சTaயா5 அGபUBக 
ேவm[I. ¶இ*ெனா4 உண0த_I இ4BQறe ம2KI இைத ச.5தானTதமாக, ஒ@ ம2KI அ*X 
ம2KI 7யaைனவாக 5வெப4மாைன எ)0ெகா>வதாக UவoBகலாI. இைதuI ேயாக()* cலI 
அைடயலாI. ஒ4வ0 yரபzச 7யaைனவாக Uளh3I இTத உM0சB)M* UoவாBக(ைத 
அGபUB3I ேபாe, அவ0 ஒ4 அ4ைமயான அGபவ(ைத அjTeBெகாm[ )4IXQறா0, ஆனாN 
இ*GI :Lவான Xoதைல ெபறUNைல எ*பதாN எTத ஞான:I aைல(e இ48ப)Nைல. 
3[Iப<த0க> க[ைமயாக :ய25 ேம2ெகாm[ இTத இரmடாவe aைலைய  ம2KI இறB3I 
த4வாMN இ4B3I ேபாe அNலe வாdBைகM* ெபாK8XBகைள aைறேவ2j :tைமயாக 
eறவற()N ஈ[பZ[ இ4TதாN இற8பத23 :*பாகேவ, பர5வ(ைத அைடயலாI. ஆனாN 
3[Iப<த0களாக இ4Te, 3[Iப த0ம(ைத |0() ெச$e, =கlI உயoய aைலைய நா[வத23, 
ெலள�க ஈ[பா[ அைன()N இ4TeI U[பZ[ வாdBைக(eைண, 3[IபI, நmப0க>, 
சகலUதமான �Zடா@கைள ைகUZ[, ~ட0கைள ஏ2KBெகா>ளாமN, பBத0கைள ைகUZ[ 
வாdBைக :tவeI யாசகI ெச$e =கlI உயoய aைலயான பர5வ(ைத ெவ3 5ல0 மZ[ேம 
அைடTe இ4BQறா0க>. =கlI க[ைமயான பாைதைய y*ப2jனா_I, ெவ3 5ல0 மZ[ேம 
:த*ைமயான பரIெபா4ைள அைடய :LQறe எ*K ெசாNல8ப[Qறe. ஆனாN க[ைமயாக 
:ய25 ேம2ெகாmட எNேலா4I, அ[(த ெஜ*ம()23 வ_வான ஏ2பா[கைள ெச$e>ளன0. ¶”
5வெப4மா* உhகB3> இ4BQறா0. {hக> 5வெப4மாGB3> இ4BQ�0க>. ச0வவNலைம 
பைட(த 5வெப4மானாN, உhக@டI இ4Te த*ைன yo(eBெகா>ள :Lயாe,” எனe ச234, 
5வா ேயாக<வா= அLBகL ெசாNவா0. நாI ேகாM_B3 ெசNல ேவm[I, ேகாM_B3 ெச*K 



வgபடேவm[I எ*K 5வா ேயாக<வா= நமB3 அjlK()னா0. நமB3> இ4B3I 
5வஞான(eB3> ெசNல ேவm[I எ*K அவ0 நமB3 �jனா0. நாI ேகாM_B3 ெசNலB�டாe 
எ*K அவ0 �றUNைல. அவ0 நமe நIyBைகைய உைடBகlI :யலUNைல. அவ0 நமe 
நIyBைகைய a0மா;(e, நIைம வ_8ப[(த :ய25 ெச$தா0. அவ0 5வெப4மாi* 
)4வLகைள ேநாBQ அைழ(e ெசN_I, ைசவ( eறUக@*  பாைதயான, ேநரான பாைதMN 
நIைம வgநட()னா0. ¶5வா ேயாக<வா= தாேன :tைமயான ஆ(ம ஞான(ைத ெப2K 
இ4Tதா_I, ேகாM_B3 ெதாட0Te ெச*றா0, அhQ4B3I 5வெப4மாைன வgபZடா0, ம2KI 
Xiதமான |ைஜ நைடெப2ற yற3 தனe உ>ள()* ஆழ()23 ெச*K, )யான()* cலI 
5வெப4மாGட* அ)க ெந4Bக(ைத ெப2றா0. உய0Tத aைலைய எZLய ~ட0க> பB)ைய, 
ேகாM_B3 ெசNவைத ைகUடேவm[I எ*K அவ4I, சIyரதாய(ைத கைட8yLB3I எTத 
ைசவ ச234lI பoTeைரBகUNைல. இNைல! எ8ேபாeI இNைல! 5வெப4மா* உ>ள()N 
இ4BQறா0 எ*KI அவைர உhக@ட=4Te yoBக :Lயாe எ*KI க2y(தா0க>, ஆனாN 
5வெப4மாைன நாடேவm[I ம2KI ேகாM_B3 ெச*K வgபடேவm[I எ*KI Uேவக(eட* 
நIைம வgநட()னா0க>. § 
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5வெப4மாGB3 ஒ4 உ4வI இ4BQறe. அவ0 உ4வI இNலாம_I இ4BQறா0. ஆனாN 
அவ4B3 ஒ4 உ4வI இ4BQறe, ம2KI அவ0 =கlI உயoய 7யaைனவாக Uளh3I 
5வேலாக()N வாசI ெச$Qறா0. 5வெப4மா* உ4வாB3I எNலா வLவhக@_I, பாeகாB3I 
எNலா வLவhக@_I ம2KI அவ0 \m[I தனB3> ஒ[BQBெகா>qI எNலா வLவhக@_I, 
அவரe மனமாக Uளh3I ெம$zஞான மனI ஒ4 yளா<மா (ஊ{0) ேபால UயாyBQறe. 
5வெப4மா* நI ஒnெவா4டGI =கlI ெந4Bகமாக இ4BQறா0. 5வெப4மாi* மனI நI 
எNேலா4B3>qI Uயாy(e இ4BQறe. ஆனாN நாI 5வெப4மாi* உ4வ(ைத பா0(e 
அவரe தoசன(ைத ெபற U4IyனாN, நாI 5வெப4மாi* ேகாM_B3 ெசNQேறாI, ம2KI 
5வெப4மாைன ேகாM^N இ4B3I ஆ.சாரமான |சாo வgபZ[ வரவைழB3I ேபாe, 
5வெப4மா* 5வ^hக()* \e ெபா*iற ஒ@யாN உ4வான தனe உட_ட* 
வZட=Z[QBெகாm[ இ4BQறா0. ஆdTத )யானமான 5வஞான()N இ4B3I ேபாe, நமe 
இயதBேகாM^N 5வெப4மாi* Xiதமான உ4வ(ைத நIமாN காண:LQறe. ¶5வெப4மா* 
பைடBQறா0. 5வெப4மா* தனe பைட8Xக> அைன(ைதuI காBQறா0, ம2KI பைட8Xக> 
ேதைவMNலாத ேபாe, \m[I பைட8பத23 தனB3> ஒ[BQBெகா>Qறா0. உலகெமh3I 
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இ4B3I ைசவ சமய(ைத ேச0Tதவ0க> 5வெப4மா* \e அ*X ெச_(eQ*றன0. 5வெப4மா* 
தனe பBத0க> \e அ*X ெச_(eQறா0. ஒ4 பBத* 5வெப4மாைன ேநாBQ எ[(e ைவB3I 
ஒnெவா4 அLB3I, 5வெப4மா* பBதைன ேநாBQ ஒ*பe அLக> எ[(e ைவBQறா0. ைசவ 
5(தாTத()* இK) :Llைரக> அ(தைகய மQைமைய ெப2K>ளன. ¶நமe ேம*ைம 
ெபா4T)ய vTe சமய()N பல கடl>க> இ48பைத aைன(e 3ழ8பI அைடய ேதைவMNைல. 
நமB3 Uநாயக0 :த*ைமயான கடlளா? இNைல. :4க8ெப4மா* நமB3 :த*ைமயான 
கடlளா? இNைல. அவ0க> கடl>க>, ம2KI அTத இ4வ4I 5வெப4மா* உ4வாBQய பல 
கடl>க@N அhகI வQBQ*றன0. ஆனாN 5வெப4மா* :த*ைமயான கடlளாக, காலம2ற, 
உ4வம2ற, பரெவ@ய2றவராக UளhQ, எNலா உ4வhக@_I Uயாy(e இ4BQறா0, 
இ4Tதா_I ஒ4 உ4வ(eட* இ4BQறா0. அவ0 மiதi* உ>@4Te ெவ@8Xறமாக aரIy 
இ4B3I அைன()_I :tைமயான த*ைமuட* இ4BQறா0. ¶நாI ைசவ சமய()N, 
5வெப4மாைன வgப[வத* cலI, வ_வைடTe பய=*j இ4BQேறாI.  ைசவ மதமான, ைசவ 
சமய()* உK8yன0கqB3 Xன0ெஜ*மI ப2j ெதoTe இ48பதாN, அவ0க> மரண(ைத கm[ 
பய8ப[வe இNைல. ைசவ சமய()* உK8yன0க> ஒ4 :LUNலாத நரக(ைத aைன(e 
பய8ப[வe இNைல; ஏென*றாN :Lவ2ற நரகI எ*பe இNைல. ைசவ சமய()* உK8yன0க> 
அ0.சக0க>, |ஜாoக>, <வா=க> அNலe 34Bகைள கm[ பய8ப[வe இNைல. ைசவ 
சமய()* உK8yன0க> கடlைள கm[ பய8ப[வe இNைல. அவ0க> பய=*j இ48பதாN, 
வ_வாக இ4BQறா0க>. 5வெப4மாைன வgப[வதாN நாI வ_வைடQேறாI எ*K நமe 
மகா*க> ெத$bக( த*ைமuட* Uளh3I )4:ைற பாடNக@* cலI நமB3 
ெதoUBQ*றன0. உhகqB3 5வெப4மாi* வgபா[ �mணjைவ வழh3Qறe. 
5வெப4மாi* வgபா[ உhகqB3 ெத$bக( த*ைம எ*Qற உZXற பரமா(eமா ப2jய 
XoTeண0ைவ வழh3Qறe. {hக> வாdBைகMN :*ேனKI ேபாe y*வ4வனவ2ைற aைனUN 
ைவ()4hக>: நாI நமe சமய()N ஆuதhகைள பய*ப[(தle இNைல. நமe பாைதMN 
அvIைச, ம2ற உM0சB)கைள e*XK(தாைமைய y*ப2KQேறாI. நமe மனI, நமe 
�mணjl மZ[ேம நமe ஆuதமாக Uளh3Qறe. ¶eர)0]டவசமாக, எNலா yolக@_I 
இNைல எ*றா_I, �த/Qj<தவ yolக@N, கடl> \e அ.சI வழBக()N இ4BQறe. ந*ைம 
ம2KI &ைமB3 இைடேய, ெசா0BகI ம2KI நரக()23 இைடேய பா3பா[ ஆ)BகI ெச_(), 
அைவ அ.சI, பதZடI ம2KI ஆdTத மன ேபாராZடhகைள ஏ2ப[(eQ*றன. இe ஒ4 ேயாQ 
நா[Q*ற மiத* ம2KI ெத$வ()* ஒ4ைமவாத க4()N தைல}[ ெச$வதாக இ48பதாN, 
மனaைல சா0Tத இTத அைம8X ேயாக8பM25B3 உகTததாக இ48ப)Nைல. இnவாK 
ேபா)Bக8பZடவ0க> ெப4Iபா_I )யானI ெச$ய :ய25 ெச$Qறா0க>, ஆனாN அLமன)N ஒ4 
இ4ைமவாத ேகாZபாZL* தைடக> இ48பதாN, )யான()* ஆழமான �()கைள அவ0களாN 
அைடய :Lவ)Nைல. § 
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ேபா. 

{hக> )யான()* cலI மனI ம2KI உண0.5ைய கZ[8ப[() 5jதளl அைம)ைய மZ[I 
ெபKவeட* a*KUடாமN, உmைமMN 5TதைனM* ஆழI வைர )யானI ெச$வத23, 
கடlqட* ஏ2ப[I இ4ைம அNலாத ஐBQய()* \e நIyBைக வழhQ, உண0வத2காகேவ 
மiதGB3> இைறவ* இ4BQறா* எ*K ேபா)B3I ஒ4 சமய()N {hக> அhக()னராக 
ேவm[I. ஞான(ைத ேநாBQ )யானI வgநட(தேவm[I எ*றாN, இயNபாக &ைம எ*பe 
இNைல எ*பைத நIப( ெதாடhQ, நமe UைனகqB3 நாேம ெபாK8X எ*பeட* 
க0மUைனM* உmைமைய உ>ளடBக ேவm[I. ஒ4ேவைள ேதாNU ேந0TதாN, அTத 
ேதாNUM* காரணமாக  aரTதர ேவதைன உmடா3I எ*K அ.7K(தாமN, எ)0கால()N ஒ4 
வாdBைக இ4BQறe எ*K நIyBைக வழh3I ஒ4 சமய(ைத y*ப2KI உK8yன0, அ(தைகய 
)யான(ைத ேம2ெகா>ள ேவm[I. அ(தைகய )யான(ைத ேம2ெகா>ள :LuI, ம2KI vTe 
த0ம(ைத y*ப2Kேவா4B3 அe ேதைவயாகlI இ4BQறe. அதனாN பழைமவா$Tத நமe 
சமய()N, =கlI உயoய aைலயாக ேயாக8 பM25 Uளh3Qறe. ¶அதனாN ைசவ சமய()* 
பU(ரமான சா<)ohகைள :tைமயாக பL(&0க> எ*றாN, நமe மகா*க> அேடானா$-யாைவ, 
X(த0 அNலe ஏ7நாதைர ப2j e) பாடUNைல எ*பைத ெதoTeBெகா>b0க>. நமe மகா*க> 
:த*ைமயான கடlளாக Uளh3I 5வெப4மாைன வgபடேவm[I, 5வெப4மாைன வgப[வத23 
:*பாக Uநாயகைர வgபடேவm[I, :4க8ெப4மாைன வgபடேவm[I எ*K நமB3 
அjlK()னா0க>. பழhகால()N, ேநபாள()N இ4B3I இமயமைல 5கரhக@N இ4Te, வட 
இT)யா ம2KI ெத* இT)யா :tவeI, இலhைக ம2KI த2ேபாைதய மேல�யா ம2KI 
இTேதாேன5யா வைர, 5வெப4மாGB3 பல லZசBகணBகான ேகாMNக> இ4Tதன. எNேலா4I 
ஒ4 மனதாக, ஒ*K ேச0Te 5வெப4மாைன வgபZ[, ஒேர 3ரலாக அவைர ேபா2j பாLன0. அத* 
காரணமாக, இT)யா ஆ*\க �)யாக ஒ*KபZ[ இ4Tதe. அ8ேபாe இT)யா உலQN ெசNவ. 
ெசg8X=Bக நாடாக இ4Tதe. 5வெப4மாi* வgபா[ உhகqB3 ெசNவைத வழh3I. 
5வெப4மாi* வgபா[ உhகqB3 ேதக ஆேராQய(ைத வழh3I. 5வெப4மாi* வgபா[ 
உhகqB3 அjைவ வழh3I. 5வெப4மாைன வgப[வதாN, உhக> இதய()N அ*X ம2KI 
இரBக3ணI aரIXQறe. ¶உலQ* தைல5றTத சமயமாக ைசவ சமயI Uளh3Qறe. உலQ* 
=கlI பழைமயான சமயமாக ைசவ சமயI Uளh3Qறe. ைசவ சமயI ேயாக பாைதைய 
ெகாm[>ளe. இTத சமய()23 =க8ெபoய ேகாMNக>, =க.5றTத பmLத0க>, o�க> 
ம2KI சா<)ரhக> இ4BQ*றன. 5வெப4மாi* e)பாLய மகா*க> அைனவ4I, 
5வெப4மாைன வgப[வe எ8பL ம2KI நமe ைசவ சமய வாdBைகைய வாdவe எ8பL எ*K 
நமB3 ேபா)(e>ளன0. நாI அTத அjlK(தNகைள y*ப2ற ேவm[I. 5வெப4மாைன ப2jய 



அTத பாடNகைள பா[I ேபாe, {hக> ேகZ3I அைன(ைதuI 5வெப4மா* வழh3Qறா0. 
5வெப4மா* அ*X>ளI aைறTத கடlளாக இ48பதாN, அவ0 {hக> ேகZ3I அைன(ைதuI 
த4வா0. 5வெப4மா* நமB3> இ48பதாக, நாI 5வெப4மாGB3> இ48பதாக நமe மகா*க> 
பாLu>ளன0. அைத ெதoTeBெகா>வதாN நமe மன)N இ4B3I அ.சI, கவைல ம2KI 
சTேதகI aரTதரமாக Uல3Qறe. ¶வgபா[, yராய.5(தI, தாரண, )யானI cலI, மனI தனe 
ேவKபா[கqB3 &0l கmடyற3, உZXறமாக இ4B3I அைம) ெதoய வ4Qறe. அ8ேபாe 
ெவ@8Xற(ைத காZL_I உZXறI அ)க வ_வாக இ4BQறe. அ8ேபாe ம2ற நப0கைள 
கவi(e, அவ0க> எைத அGபUBQறா0க> ம2KI அவ0களe பாைதM* ஒ4 3j8yZட 
கZட()N எைத அGபU(தா0க> எ*பைத எ@தாக ெதoTeBெகா>ள :LQறe. எ)08பmXக> 
இ4Tதா_I, அைவ கmகqB3 Xல8ப[வe இNைல. இத* காரணமாக, ஆ*\க UoவாBக()* 
cலI Uேவக(ைத ெப2றவ0களாN, “உலQN அ{) எ*K எelI இNைல. &யe எ*K 
ஒ*K=Nைல ம2KI பாவI எ*K எeU=Nைல," எ*K எ@தாக ெசாNல :LQறe. ¶நாI 
:tைமயாக அGபUBகாமN, நமe பா0ைவ 3KQ இ4B3I ேபாe, நாI எ)08பmXகைள மZ[I 
பா0BQேறாI. எNலா :ரmபா[கqB3I &0l கm[, எNலா ேக>UகqB3I ப)N அ@B3I ஒ4 
அ�3:ைற இ4BQறe. அe அGபUBக8படாமN XoTeBெகா>ள8படாமN இ4BQறe. அைத 
அGபU(e XoTeBெகாmட yற3, அைம) aலlQறe. க0மUைனக> அைம) அைடQ*றன. 
இe சoைய, Qoைய, ேயாக()னாN UைளuI ஞான()* கLனமான பாைத ஆ3I. இe உய0aைல 
3ணhகைள UoவாBகI ெச$uI பாைதயாக Uளh3Qறe, ம2KI அேத சமய()N ேதைவயான 
பல*கைள ெகா[8பத23, �daைல 3ணhக@* =3)கைள ேந0மைறயாகlI உண0lடGI 
எ)0ெகா>வe ஆ3I. நாI ஆ*\க பாைதைய y*ப2KவதாN, ேபராைசB3 ப)லாக 
ந*ெகாைடைய மா2j அைம(eBெகாm[ ெபாறாைம, ெவK8X, ஆைச ம2KI ேகாபI ேபா*ற 
உ>qண0lகைள அடBQ ைவBகாமN, அைத நாI =கlI எ@தாக எ)0ெகா>வைத உண0QேறாI. 
§ 
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நாI இTத பாட()N :த*ைமயான கடlளாக Uளh3I 5வெப4மாi* c*K :t aைறவான 
aைலகளான பர5வI, ச.5தானTதI ம2KI மேக<வரைன ப2j உைரயாடலாI. கடl@* c*K 
:t aைறவான aைலக@N இரm[ மiத ஆ*மாUN இயNபாக இ4BQறe. இைத  ேகZபத2ேக 
அ)சயமாக இ4BQறe அNலவா? இTத c*K :taைறவான aைலக> எைவ? 5வெப4மா* 
உ4வ(eட* ம2KI உ4வ=NலாமN இ4BQறா0. அவ0 இயNபாக உ>@4B3I Xiதமான 
7யaைனவாக அNலe Xiதமான வLவமாக இ4BQறா0; அவ0 பNேவK வLவhக@N ெவ@8ப[I 
தi8பZட எஜமானாக இ4BQறா0; அவ0 தiநபைர சாராமN, எNலா உ4வ:I கடTத :Lவான 
பரIெபா4ளாக Uளh3Qறா0. இரmLN  உ4வ(eடGI ஒ*jN உ4வ=Nலாம_I இ4B3I, 
5வெப4மாi* c*K :t aைறவான aைலகைள ப2j நமB3 ெதouI. :த^N, நாI Xiதமான 
அ*X ம2KI 7யaைனவாக அவ0 ெவ@8பZட உ4வ(ைத வணh3QேறாI. நாI இைத 
சம<Q4த()N ச.5தானTத எ*K அைழBQேறாI. இரmடாவதாக நாI அவைர தனe பBத0க> 
\e ெம*ைமயான அ*X ம2KI கவனI ெச_(eI, நமe தi8பZட கடlளாக, மேஹ<வரனாக, 
ஆ) ஆ*மாவாக ம2KI rZ7ம ஞான பா0ைவM* cலI yரகாசமான உட_ட* காZ5ய@B3I 
ஒ4 ெத$bக த*ைமயாக வgப[QேறாI. நாI நமe )னசo வாdBைகMN, ெத@வாக 
:taைறவான aைலக@N இ4B3I இTத இைறவ* \e அ*XடGI மoயாைதuடGI இ4Te, 
வgபா[ நட() அவ4B3 ேசைவ ெச$QேறாI. இK)MN, =கlI எ@தாக, ஆனாN அ2XதமாகlI 
க[ைமயாகlI இ4B3I a0UகNப சமா)MN, ேயாQக> ம2KI ஞாiகளாN நாட8பZ[ 
அவ0கqB3 மZ[ேம XoTத, உ4வம2ற பர5வமாக நாI அவைர உண0QேறாI. பmXகைளuI 
UளBகhகைளuI கடTத அவரe :t:த2ெபா4ைள ப2j நIமாN UவoBக :Lயாe எ*றா_I, 
இைத ஒ4 ச234U* வgகாZட^* �d ேயாக()* cலI இைறவைன நா[I :tைமயாக 
பB3வமைடTத ஆ*மாவாN XoTeBெகா>ள :LQறe. ¶ஆ*மாUN இ4B3I ம0மhகைள ப2j 
நாI ெதoTeBெகா>வத2காக, நாI ஆ*மாU* உடN ம2KI அத* சார(ைத ேவKப[(eQேறாI. 
நாI ஒ4 ஆ*மாU* உடலாக, தiநபராக தi(eவ(eட*, ம2றவ0க@டI இ4Te மாKபZ[ 
இ4BQேறாI. நமe ஆ*மா 7யமாக yரகா5B3I ஒ4 ஒ@ உடலாக Uளh3Qறe ம2KI ஒ4 
பoணாம வள0.5M* ெசயN:ைறM* cலI வள0.5யைடTe :)0.5 ெபKQறe. இTத 
ஆ*மாU* உடN 5வெப4மாi* 3ண(ைத ெகாm[>ளe, ஆனாN அவ0 பoணாம வள0.5ய2ற 
:tைமயாக இ4BைகMN, இe ஆ) ஆ*மாைவ காZL_I 3ைறவான yரகாச(eட* இ*GI 
வள0.5 ெப2K வ4வதாN, அவoட=4Te மாKபZ[ இ4BQறe. நாI ஆ*மாU* உடைல, 
=க8ெபoய க4வா^ மர(ைத உ>ளடBQய ஒ4 5jய Uைதயாக வள0.5 அைடயாமN இ4B3I 
ஒ4 க4வா^ Uைதuட* ஒ8yடலாI. ஒ4 5jய {0 e@ தனe cலமாக Uளh3I கட_ட* 
கல8பைத ேபால, இைறவைன உண0Tத yற3, ஆ*மாU* உடN ஆ) ஆ*மாlட* ஐBQயமா3I 
வைர இTத உலQ_I ம2ற உலQ_I வள0.5 ெப2K வ4Qறe. இத23 எTத ஆ*மாlI 
U)UலBகாக இNலாமN, எNலா ஆ*மாBக@* U)யாக Uளh3Qறe. ¶��Bகமாக இ4B3I 
ஆ*மாU* உட^* ைமய()N இயNபான அ*பாக இ4B3I ச.5தானTதI Uளh3Qறe, ம2KI 
அத* ைமய()N யாlI கடTத பரIெபா4ளான பர5வI Uளh3Qறe. நமe உM0சB)M* இTத 
ஆழ()N, ஒ4 தi8பZட அைடயாளI அNலe ேவKபா[ இNலாமN, எNேலா4I ஒ*றாக 



இ4BQேறாI. நமe உ>ள()N ெவ@8படாமN பர5வ:I, ெவ@8பZட aைலMN ச.5தானTத:I 
இ48பதாN, இTத த4ண()N நமe உ>ள()* ஆழ()N நாI இைறவைன ேபால இ4BQேறாI. 
இைவ பoணாம வள0.5 ெபKI ஆ*மாU* அIசhக> இNைல, ஆனாN மா2றI அNலe வள0.5 
அைடயாத ஆ*மாU* உZக4வாக Uளh3Qறe. அைவ aரTதரமாக :tைமuட* இ4Te 
5வெப4மாGட* இைணTe இ4BQ*றன. ஒ4 :tைமயான கmேணாZட(eட* பா0B3I 
ேபாe, நமe ஆ*மா :*ேப இைறவGட* அவரe ச.5தானTதI ம2KI பர5வ()* :tைமMN 
இ4ைம அNலாத சhகம()N இ4BQறe, ஆனாN அவ2ைற உணர ம2KI அjய ேவm[I. 
ச.5தானTதI எ*பe 5வெப4மாi* மனமான, ஆ*மாU* ெம$zஞான மனI ஆ3I. பர5வI 
எ*பe அ)க உZXறமாக இ4B3I ஆ*மாU* ைமயI ஆ3I. நாI அTத பர5வமாக இ4BQேறாI. 
நாI அTத பர5வமாக மாKவe இNைல. Xiதமான உ4வI ம2KI 7யaைனவாக Uளh3I 
ச.5தானTத()23I, உ4வம2ற பர5வ()23I எTத ெதாட0XI இNைல. பரம34 5வா 
ேயாக<வா= அவ0க> நமB3 க2KBெகா[B3I ேபாe, “{hக> 5வெப4மானாக இ4BQ�0க>. 
நா*  5வெப4மானாக இ4BQேற*. எNேலா4I  5வெப4மானாக இ4BQறா0க>. 5வெப4மா* 
:LUNலாமN இ48பைத ேபால, நா:I :LUNலாமN இ4BQேறாI.”§ 
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ெவ@8Xற மனைத கடlளாக aைனBகB�டாe எ*K நாI ஒnெவா4வைரuI எ.சoBைக 
ேவm[I, ம2KI அe ஒ4 தவறான நIyBைகயாக Uளh3Qறe. மiதi* ஆqைம அNலe 
தi(த*ைம ம2KI த*:ைன8X, அjவா2றN அNலe உண0.5கqI இைறவ* இNைல. 
5லசமயhக@N ஞாேனாதயI ெபறாதவ0க> இTத தவைற ெச$தா_I, {hக> இTத ேவKபாZைட 
உடனLயாக ெதoTeBெகா>b0க> எ*K நIXQேற*. பர5வI எ*Qற பரமா(eமா, 7யaைனU* 
ெவ@8Xற aைலகqB3 அ8பா2பZ[, மiத உ>ெபா4@* ைமய()N வாசI ெச$Qறe; 
இ4Tதா_I காலம2ற, காரணம2ற, பரெவ@ய2ற aைலMN 5வெப4மா* மனைத கடTe 
இ48பதாN மZ[ேம இைவ இ4BQ*றன. ¶ஆ) ஆ*மாவாக, 7யaைனவாக ம2KI ேபo*பமாக 
மiத ஆ*மாUN இ*ெனா4 உ>ளா0Tத :tைமயாக ச.5தானTதI Uளh3Qறe. மன)* சB), 
5Tதைன சB) ம2KI மன)* அைலகைள 3j8y[I U4()க> ெசயல2K இ4B3I ேபாe, 
ெவ@8Xற மனI அைம) அைடTe ஆ*மாU* மனI yரகா5BQறe. நமe உM0சB)M* இTத 
ெம$zஞான ஆழ()N நாI 5வெப4மாi* மனைத பQ0QேறாI. இTத ெசயல2ற aைலMN 
�ைழuI ேபாe, ஒ4வ0 தனe உட_B3> ஒ4 �ய ெவ>ைள ஒ@ைய எ)0ெகா>Qறா0, ஆனாN 
இe ஒtBக(eட* {L(த ேயாக பM25க@* cலI மன)* \e ேபாeமான ேத0.5ைய ெப2ற 
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yறேக சா()யமா3I. ¶உZXற உடN Ug(eBெகா>வைத, bைண, =4தhகI, தIXரா ம2KI 
எNலா மேனாஉண0l ஒ^கைள ேகZபத* cலI நாI ெதoTeBெகா>QேறாI ம2KI சாதனாைவ 
ெதாட0TதாN, இe இK)யாக வள0.5 அைடTe <)ரமைடQறe, ம2KI பU(ரமான 
5வெப4மாi* உZXற மனI ம2KI நமe ஆ*மா ஒ*றா3I, ச.5தானTத()* ெதாட0.5யான 
aைலB3 மனI தயாராQறe. எh3I எ)_I இ4B3I உ4வமாக இ4B3I கடlqB3> ஒ@ 
ம2KI 7யaைனவாக ெதாட0Te ஊ[4lI ச.5தானTதI எ*பe ஒ4 உ4வI, அ)_I 3j8பாக 
Xiதமான உ4வI எ*ப)N நா* உK)யாக இ4BQேற*. ச.5தானTதI எ*பe Xiதமான 
உ4வமாக, Xiதமான 7யaைனவாக, Xiதமாக ஆ5கைள ெப2ற aைலயாக அNலe ேபo*பமாக, 
உ4வ()N நமe ஆ*மாU* :tைமயாக இ4BQறe. பர5வI எ*பe உ4வம2K, காலம2K, 
காரணம2K, பரெவ@ய2K, உ4வ(ைத கடTத நமe ஆ*மாU* :tைமயாக இ4BQறe. 
¶ச.5தானTதI :த*ைமயான 7யaைனவாக இ4Tதா_I, அe 7யaைனl அNலe மனைத கடTத 
:Lவான உண0தலாக இ48ப)Nைல. இTத :t aைறவான aைலகைளuI QZட(தZட ஒ*K 
ேபால பய*ப[(eI த2கால ேவதாTத()* yரபலமான UளBகhக@N இ4Te இe மாKப[Qறe. 
ச.5தானTத(ைத ெப4Iபா_I :tைமயான ஒ4 அjவா2ற^* aைல ேபாலlI, அTத 
அjவா2றN XoTeண0U* cலI :tைம ெப2றைத ேபாலlI, இத* cலI ஒ4 த(eவ அGமானI 
அNலe நIyBைகக> ம2KI �mணjlக@* ெதா38X ேபா*ற ஆழhகைள அைடயலாI எ*KI 
நbன ேவதாTத அjஞ0க> அnவ8ேபாe UளB3Qறா0க>. இைத(தா* நா* “எ@ைமயான 
ேவதாTதI" எ*K அைழBQேற*. ¶இTத இரm[ :taைறவான aைலகqI எnவாK 
மாKப[Q*றன எ*பைத ெதoTeBெகா>வத23, இTத மட()* 7வ0க> ம2KI நIைம 72j 
இ4B3I Qராமhக@N, ஒ4 =க8ெபoய ஒ@M* உைற ஊ[4lU, எNலா ெபா4Zக@* 
eக>க@N இ4B3I ��Bகமான eைளக> வgயாக க5வதாக க2பைன ெச$e ெகா>qhக>. 
எm;8 பா0Bக �Lய வLவhக> அைன(eI aைலM*j, ெதாட0Te மாKவைத ேபால, ஒ@uI 
உ4வ=NலாமN ஊ[4lQறe எ*K ெசாNலலாI. உmைமMN அe உ4ம2றதாக இNலாமN 
வLவம2றதாக இ4BQறe. இTத க2பைனM* அ[(த கZடமாக, =கlI வ_வான அ)0l ம2KI 
=Bெபoயதாக இ4B3I “ஒ*K", அTத ஒ@ ம2KI அe ஊ[4lI உ4வhகைள Uth3வதாக 
க2பைன ெச$eBெகா>qhக>. 5வெப4மாi* :taைறவான aைலக@N =கlI 5ற8பாகlI, 
உணர ேவmLயதாகlI Uளh3I, இதைன UளBக :Lயாe, ஆனாN பர5வI எ*K அைழBகலாI. 
இைதuI ஒ4 ேயாQ, a0UகNப சமா)MN எ)0Bெகா>ளலாI. எனேவ நாI, பர5வI எ*பe 
a0UகNப சமா)MN அGபUBக8ப[I :taைறவான aைல எ*KI, ச.5தானTதI எ*பe 
சUகNப சமா)MN அGபUBக8ப[I :taைறவான aைல எ*பைதuI ெதoTeBெகா>ளலாI. 
நா* உKவம2றதாக 3j8y[I ேபாe, உ4வ=NலாமN அNலe ெத@வான வLவI அNலe 
அளlட* இNலாதைத 3j8yடUNைல. மன:I 7யaைனlI உ4வமாக இ48பதாN, உ4வI 
ம2KI பரெவ@ைய எm;8பா0B3I மனைத கடTத, உ4வ(ைத கடTத, :2j_I உ4வம2ற 
aைலைய நா* 3j8y[Qேற*. § 
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ெதாட0Te �m�லக()N இ4Te ப4lலகI ெவ@வ4Qறe. கால வரIப2K, காரணம2K 
ம2KI உ4வம2K இ4B3I பர5வ()N இ4Te, எ8ேபாeI எNலா உ4வ:I ெவ@ வ4Qறe. 
இe காரணI ெதoயாத ஒ4 =க8ெபoய ம0மமாக Uளh3Qறe. Xiதமான 7யaைனUN இ4Te 
ெதாட0Te ெவ@வ4I ஒ@ அைன(e உ4வhகைளuI ஒ4 3j8yZட yைண8yN yைண(e 
உ4வhக> ம2KI ஆ*மாBகqB3 மாKபZட தi8பmைப வழh3Qறe. இe ெதாட0Te 
நைடெபKI ேபாe, ேபாராLBெகாm[ இ4B3I ஆ*மாBக> 5வெப4மாi* அ4@* cலI 
ச.5தானTத()23> �ைழTe, இK)MN பர5வ()23> ஈ0(eBெகா>ள8ப[வத23 தhகளe 
அLைம(தன(ைத UளB3Q*றன. இelI காரணI ெதoயாத =க8ெபoய ம0மமாக Uளh3Qறe. 
¶5வெப4மாi* மன)N இ4B3I ெத$bக ஒ@, இTத உலQ* =க8ெபoய உ4வhக@N 
ஊ[4U பராமo8பைத8 ேபால, எNைலய2ற ச.5தானTத()N பர5வI எ*Qற உ>ெபா4> 
ஊ[4U அைத பராமoBQறe. ச.5தானTத(ைத பர5வI உ4வாB3வe இNைல, இ4Tதா_I 
ச.5தானTதI இNலாைமM* உ>ெபா4ளாN பராமoBக8ப[Qறe. “ஏ*” எ*K {hக> 
ேகZகலாI. இe தா* :த*ைமயாக Uளh3I 5வெப4மாi* U48பI. ¶அதனாN, :த^N 
நா=4B3I பாைதM* \e ஒ4 அjவா0Tத ெத@ைவ நா[QேறாI. 7()கoBக8பZட இTத 
அjவா2றN ஒ4 த(eவ ஞான ெத@ைவ த4Qறe, ஆனாN அதைன ஒ4 �()ைய ெப2றதாக 
தவறாக aைனBகB�டாe. இTத ெதாgN�Zப uக()N, தனe ப;M* \e, தனe 3jBேகாைள 
அைடuI ெசயN:ைற \e ெத@வாக 7மா0 ஆMரBகணBகாேனா0 இ4BQறா0க> ம2KI அவ0க> 
ப;ைய ெதாடh3வத23 ேதைவயான )றைமகqட* இ4BQறா0க>. அவ0க> ெதாடhQ 
UZடா0க> எ*ேறா அNலe பல:ைற ேதாNUகைள எ)0ெகாm[, அTத ேதாNUகைள 
ெவ2jBெகாm[ அத* இட()23  ெவ2j இடIெபய0TதeI, அவ0க> தா* சா)(e 
UZடதாகேவா த*ைன ஏமா2jBெகா>வe இNைல. இnவாறாக நாI, தனe அjU* cல(ைத 
ெம$zஞான aைலMN ைவ()4B3I ந*3 பB3வமைடTத ேயாQ அNலe தனe அjlண0l 
Xoதைல ஒ4 ேமIபZட �()யாக க4eI நைட:ைற அGபவ=Nலாத ேவதாT)B3I இைடேய 
ஒ4 ேவKபாZைட உ4வாB3QேறாI. நா* ெசாNவe சo தாேன?  ேம2க()ய நாZLN இ4B3I 
மBக>, ெதாgN�Zப()N வரIXகைள \j இ48பதா_I, மனைத XoTeBெகாm[ அைத 
பய*ப[(eவ)N வரIXகைள \j இ48பதா_I, ேவதாTதI ப2jய தi8பZட ஆ$UN நைட:ைற 
எNைலைய கடTe இ48பதா_I, இe அவ0க@* \e தாBகI ஏ2ப[(தாe. ¶இTத இரm[ 
:taைறவான aைலகqI, =கlI 3ைறவான ப)Nகைள ெகாmட மiதi* ஆழமான 
ேக>UகqB3 ந*றாக UளBகI அ@BQறe. ஆ*மாUN இய2ைகயாக அைமT)4B3I இTத 
இரm[ :t aைறவான aைலக@* \e )யானI ெச$வத* cலI, நIமாN மiத* ம2KI 



இைறவi* ஒ4ைமMN இ4B3I ம0ம(ைத XoTeBெகா>ள :LQறe. மiத* ம2KI இைறவ* 
ஒ*றாக இ4BQ*றன0, ஆனாN மiதGB3> இ4B3I ஆ*மாU* உடN ெதாட0Te 
பB3வமைடTe, வள0.5 அைட(eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, :*ேப |ரணமாகlI 
:tைமயாகlI இ4B3I ஆ) ஆ*மா எ*Qற மேக<வர*, 5வெப4மாi* c*றாவe 
:tைமயாக Uளh3Qறe. எ)0கால()N ஒ4 நா>, மiதGB3> இ4B3I ஆ*மாU* உடN 
இTத c*றாவe :taைறவான aைலMN 5வெப4மாGட* ஒ*K ேச0BQறe. அதனாN மiத* 
த2ேபாe :taைறவாக இ4BQறா0 எ*பைதuI, :taைறைவ ேநாBQ மா2றமைடQறா0 
எ*பைதuI நாI ெதoTeBெகா>QேறாI. அவரe ஆ*மாU* சாரமாக Uளh3I, பர5வ:I 
ச.5தானTத:I, எ*KI  உ4வாBக8படாமN, அவ4B3> அவராக aரTதரமாக இ48பதாN, அவ0 
:*ேப :tைமயாக இ4BQறா0. இ4Tதா_I, மiத* பoணாம வள0.5 ெப2K மா2றI ெப2K 
வ4Qறா*, ஏென*றாN 5வெப4மானாN உ4வாBக8பZட அவனe தi8பZட ஆ*மாU* உடN, 
இ*GI :tைம ெபறாததாN, இK)MN ஆ) ஆ*மா ம2KI <4]Lக0(தாவாக இ4B3I 
மேக<வரi* உ4வ ஒ2Kைமuட* பB3வமைடவத23 ெதாட0Te பoணாம வள0.5 ெப2K 
வ4Qறe. ¶மiதi* ஆ*மா உ4வாBக8ப[Qறe எ*KI  உ4வாBக8படUNைல எ*KI நா* 
ெசாNவe உhகqB3 Uய8பாக இ4BகலாI. உmைமMN, ஆ*மாU* ஒ@ உடN 
5வெப4மானாN உ4வாBக8பZடe. இTத ஒ@ ம2KI 7யaைனU* உட_B3>, ெதாடBக:I 
:LlI இNலாமN, பர5வI ம2KI ச.5தானTத()* இரm[ :t aைறவான aைலக> 
இ4BQ*றன. நமe :த*ைமயான கடlளான 5வெப4மாi* c*K :t aைறவான aைலகைள 
XoTeBெகா>வத* cலI, ஒ4ைம ம2KI இ4ைம, :tைமயாக இ4TeBெகாm[ :tைமயாக 
மா2றI ெபKவe, உ4வாBக8பZ[ உ4வாBக8படாமN இ4B3I உ>ெபா4@* :ரmபா[க> 
��Bகமாக UளBக8ப[வைத நாI காணலாI. § 
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பைடB3I )றைன �m[I த4ணேம, பைட8y* உ.சaைலயாக Uளh3Qறe. நாI எ8ேபாe 
பைடBக ெதாடh3QேறாI, ம2KI நாI எnவாK பைடBQேறாI? நாI நமe 7யaைனைவ 
UoவாBகI ெச$e, நமe 7யaைனைவ :tைமயாக UoவாBகI ெச$e, பைட8X எ*பe 
ஏ2கனேவ இ48பைத அh�கo8பe தா* எ*பைதuI அ)N X)தாக எelI இNைல எ*பைதuI; 
எNலாI உhகqB3> இ4BQறe ம2KI அe உhகqB3> உ4வாBக8பZ[, :LவைடTத 
aைலMN இ4BQறe எ*பைத {hக> அjTதeI, அe ெவ@uலQN ெவ@8ப[Qறe எ*பைதuI 
நாI அjTeெகா>ள ெதாடh3ேவாI. ¶எத* காரணமாக பைடB3I )றைன �m[I த4ணேம, 
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பைட8y* உ.சaைலயாக Uளh3Qறe? இe உhக@* கைத. உhக> 7யaைனைவ UoவாBகI 
ெச$e roய*, சT)ர*, Qரகhக>, |= ம2KI எNேலாைரuI :tைமயாக 
XoTeBெகா>qhக>. ேம_I உhகளe வைரயKBக8பZட 7யaைனl ஒ*j* \e கவனI 
ெச_(eI ேபாe {hக>, “அேதா roய* ெதoQறe, ம2KI இ*GI 5ல ம; ேநரhக@N நா* 
சT)ரைன பா08ேப*,” எ*K ெசாNQ�0க>. ம2KI 5ல ம; ேநரhக> கg(e, {hக> சT)ரைன 
பா0BQ�0க>. {hக> பைடBQ�0க>, ஆனாN {hக> மன)* �daைல உலகhகqB3 மZ[I 
பைடBQ�0க>. roய*, சT)ர*, Qரகhக>, தhகளe பNேவK 7யaைனl aைலக@N 
ெசயNப[I அைன(e மBகqI, உ4வ()N இ4B3I பNேவK ெவ@8பா[க> அைன(eI, 
உhகqB3> இ4BQ*றன. அைவ அைன(eI உhகqB3> இ4BQ*றன. ¶ஏதாவe ஒ4 
Uஷய()* \e உhக> கவனI )4IXI ேபாe, {hக> அைத உmைமMN மன)* �daைல 
உலகhக@N உ4வாB3Q�0க>. {hக> அைத உhக> மன)* �daைல உலகhகqB3> 
இடமா2றI ெச$Q�0க>. {hக> அைத எeவாக அைடயாளI காmQ�0கேளா, அேத :ைறMN 
உhகqB3 உ4வாBQBெகா>Q�0க>. இe =கlI ஆழமான த*ைமைய ெகாmடe. இe ஆdTத 
5TதைனM* உலQN இ4BQறe. ம2KI ஆdTத 5TதைனM* உலQN மZ[ேம, {hக> அைத 
பைடBக ெதாடh3Q�0க>. ¶உhக@N ஆdTத 5Tதைன ேம2ெகா>வத2காக மனைத ேபாeமான 
அளl ஒ4:க8ப[(eI சB)ைய ெப2றவ0க>, உhகளe )னசo வாdUN அ)க 
ெத$bக(த*ைமuட* இ4Bக( ெதாடhக ேவm[I. உhக> உண0l>ள மனeட* ெச$uI 
ஒnெவா4 ேவைலuI :tைமயாக இ48பத23, ஒnெவா4 ேவைலையuI :L8பத23, ம2KI 
ம2றவ0கqB3 எ8ேபாeI :BQய(eவI அ@8பத23 {hக> =கlI க[ைமயாக உைழBக 
ேவmLM4B3I. இnவாK ெச$வதாN, {hக> ஆdTத 5TதைனM* அ[(த aைலகqB3 
அைழ(e ெசNல8ப[Q�0க>. ¶ஆdTத 5Tதைனைய ெப2ற yற3 நாI நமe �daைல உலகhக> 
\e அBகைற ெச_(தUNைல எ*றாN, நாI ஆ2றN=Bக இைறவi* சB)ைய எ)0மைறயாக 
பய*ப[(த( ெதாடh3ேவாI ம2KI நமB3> =க8ெபoய தைடகைள உ4வாB3வதாN, அe 
நIைம மன)* �daைல உலகhக@N yL(e ைவBQறe. ஆனாN நாI ஒ4 நா@N இ4ப() 
நா*3 ம; ேநர:I Ug8Xண0lட*, க0ம ேயாகமாக Uளh3I, பB) எ*Qற :tைமயான 
அ08ப;8y23, :tைமயான ேசைவB3 தளராe :ய25B3I ேபாe, நாI அ[(த வ4டI அNலe 
அத23 வ4டI சT)BகU4B3I தைடகைள U[UBQேறாI. உhகளe அ[(த ெஜ*ம()N 
வரB�Lய க0மUைனையuI நாI எo(e 7(தI ெச$QேறாI. ேம_I {hக> :Lவான 
பரIெபா4@* U@IyN வாழ(ெதாடh3I வைர, {hக> ஆdTத 5TதைனM* ஒ4 aைலMN 
இ4Te நக0Te, ஆdTத 5TதைனM* அ[(த aைலMN <)ரமைடQ�0க>. ேம_I :Lவான 
பரIெபா4@* U@IyN, பைடB3I )றைன �m[I த4ணேம, பைட8y* உ.சaைலயாக 
Uளh3Qறe எ*பைத உணர( ெதாடh3Q�0க>. {hக> அைன(e உ4வ(ைதuI, ம2KI அத* 
yற3 உ4வம2ற த*ைமையuI உணர( ெதாடh3Q�0க>. § 
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{hக> சதாச0வ கால:I ெதாட0Te Ug8Xட* இ4Te, எ8ேபாeI உhகqB3 ெதoTதைத 
ெச$e, மனI உ>qண0lட* ெசயNப[வைத அGம)BகாமN, மனI உ>qண0ைவ ெபKI ேபாe 
அத23 ம*i8X வழhகாமN, மனI a�பணI ெச$வைத, காரண ஆ$l ெச$வைத, ம*i8X 
ேகZபைத, பைகuண0l ெபKவைத அGம)BகாமN, ஒ4 மலo* \e ஒ4 �hகார8 பறைவைய 
ேபால, ெதாட0Te மனைத aதான8ப[(eவதாN, {hக> aறTதமான த2ெபாt)N, ெதாட0Te, 
aைலயாக வாd(ெதாடh3b0க>, ம2KI மனeட* நைடெபKI ேபாராZடI ஒ4 7லபமான 
ேபாராZடமாக இ4B3I. அத* yற3 {hக> உZXறமாக Ug8பைடTe, மனைத 
)றTeBெகா>வதாN, உZXறI {hக> காதாN ேகZ3I Uஷயமாக, பLB3I Uஷயமாக, பா[I 
Uஷயமாக இ4BகாமN, இயNபாக ேதா*ற( ெதாடh3I. ¶மiத* தனe உ>ள()23> ெசNல 
ெதாடh3I ேபாe, மனI \e மiத* பய*ப[(eI சB)யாக ஆdTத 5Tதைன Uளh3Qறe. 
மiத* வாdBைகMN இ4B3I yர.சைனகqB3 &0l கா�I ேபாe, மனI \e மiத* 
பய*ப[(eI சB)யாக ஒ4:க.5Tதைன Uளh3Qறe. ம2KI )யானI மiதi* ெம$யjவாக 
Uளh3Qறe. ¶நாI நமe 7யaைனைவ \m[I UoவாBகI ெச$e, ஒேர சமய()N yரபzச()* 
\e :tைமயான கவன(ைத ெபற :LQறதா எ*K பா08ேபாI. yரபzசI எhQ4BQறe? அTத 
ெநாLMN உhகqB3 =கlI உmைமயாக ேதா*jய, அTத yரபzசI எhQ4BQறe? {hக> 
ேமேல பா0(e, “அe அhேக இ4BQறe" எ*K ெசாNலலாI, ஆனாN அe “எhேக இ4BQறe”? 
{hக> “ேமேல" இ48பதாக எhேக க2பைன ெச$&0க>? roய* ேமேல வான()N இ4BQறe 
எ*K {hக> ெசாNலலாI. அேத ேபால சT)ரGI இ4BQறe எ*K ெசாNலலாI. ஆனாN உhக> 
பைட8y* ைமய8X>@ எhேக இ4BQறe? {hக> roயைன எnவாK பைடBQ�0க>, ம2KI 
சT)ரைன எnவாK பைடBQ�0க>? {0bd.5M* ச(தI இ4பe அL �ர()N இ4BQறe எ*K 
ெசாNலலாI. அTத ச(தI எhேக உ4வாBக8பZடe? {hக> அைத எhேக க2பைன ெச$&0க>? 
{hக> த2ேபாe உZகா0Te இ4B3I இட()N இ4Te, மன)* �daைல ப3)கqB3 மZ[ேம, 
roய* பல ைமNக> �ர()N இ48பதாகlI, {0bd.5 5ல அLக> ெதாைலUN இ48பதாகlI 
ேதா*KQறe. உhகளe 7யaைனைவ UoவாBகI ெச$uhக>, ம2KI உhகqB3 இTத உmைம 
ெதoயவ4I. {hக> மன)N எ)0மைற aைலகqB3 அGம) வழhQனாN, :BQய=Nலாத 
ேவைலக> அைன(ைதuI ெச$eBெகாm[ இ48�0க>, ம2KI ஒ4 Uலh3 ஒ4 �mLN 
வாdவைத ேபால, ெபா$uட* உhகைள yைண(eBெகாm[ ெபா$MN வாdTeBெகாm[ 
இ48�0க>. “உmைமைய ெதoTeBெகா>qhக>, ம2KI அTத உmைம உhகqB3 
U[தைலைய வழh3I.” ¶அதனாN {hக> எைத aைனUN ைவ()4BQ�0க>, {hக> எnவாK 
காரண ஆ$l ேம2ெகா>Q�0க>, {hக> ஒ4 ெசயைல ெச$ய அNலe ெச$யாமN இ4Bக எnவாK 



உhக> சIமத(ைத ெபKQ�0க>, எ)0மைற aகdlகqB3 {hக> எnவாK ம*i8X 
வழh3Q�0க> எ*பத* cலI U[தைல Qைட8ப)Nைல. {hக> மன)* �daைலைய 
கZ[8ப[() )ன:I ெத$bக(த*ைமuட* ஒ4 வாdBைகைய வாdTதாN தா*, உmைமைய 
மZ[ேம அjயB�Lய 7யaைனU* அjTத aைல ேதா*KI ம2KI அத* yற3 7யaைனl 
தானாகேவ UoவாBகI ெபKQறe. உhகளe )னசo வாdBைக ஊB3UB3I வாdBைகயாக 
மாKQறe, ம2KI UoவாBகI ெப2ற உhகளe 7யaைனUN {hக> உmைமைய 
ெதoTeBெகா>ள ெதாடh3Q�0க>, ம2KI உmைமைய ெதoTeBெகா>வதாN {hக> மன)* 
�daைலMN இ4Te U[தைல ெபKQ�0க> ம2KI அத* yற3 அe ஒ4 aரTதர ெபா$ எ*பைத 
உண0Q�0க>. பைடB3I )றைன �m[I த4ணேம, பைட8y* உ.சaைலயாக Uளh3Qறe.§ 
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உ(ள-"= இ,/Z+  

ஒPைய ப)k/ெகா(mத=  

பல வ4டhகqB3 :*X, ஒ4 வசTதகால()N எhகளe மlmட* ெடேச0Z மட()N இ4Tத 
ேபாe, ஒ4 இைளஞ* தனe ெலள�க வாdBைகைய eறTe ஒ4 vTe eறUயாக U4IXவதாக 
எனB3 எt)M4Tதா0. அத23 நா* ப)லாக அG8yய கLதI ம2KI “:Lவான பரIெபா4@* 
U@IyN" எ*ற தைல8yN அவ0 5T)8பத2காக அG8yய ஊB3UB3I உைரைய உhக> :* 
சம08yBQேற*. ¶“வணBகI! இலhைக அளெவZLMN இ4B3I எhக> ஆ5ரமI ம2KI எZ[ 
ம2ற நா[கqB3 நா* ேம2ெகாmட இT)ய &0(த யா()ைரைய :L(eBெகாm[, மட()23 
)4IyBெகாm[ இ4B3I ேபாe, {hக> அ*Xட* எt)ய கLதI வTe ேச0Tதe. உhகளe 
ஆ*\க ேவZைகMN {hக> ேம2ெகாmட :ய25க@* cலI ஒ4 உZXற ஒ@க2Kட* 
இ4BQ�0க> எ*பைத அTத நNல ேநர8ெபா4(தI ெதoU(தe. பாைதMN இ4B3I பல 
க[ைமயான ேசாதைனகளாN ேசா0Te இ48பe, உhக> கLத()N இ4Te ெத@வாக ெதoQறe. 
மட()N eறவற வாdBைக ேம2ெகா>ள ேவm[I எ*Qற :Ll ஒ4 நNல :Ll தா*. அe ஒ4 
ெபoய :Ll ம2KI அைத8ப2j ந*றாக ேயா5(e இ48�0க> எ*K நா* aைனBQற*. 
காலhக> Uைரவாக மாjBெகாm[ வ4Q*றன. நமe மட()N இ4B3I சcக(ைத 
<)ர8ப[(), ஆ*\க பாைதMN நாZடI இ48பவ0கqB3 பாடI நட(eவத23, எhகளe 
பாைதMN உhகைள ேபா*ற அ08ப;8X>ள ஆ*மாBக> உதUயாள0களாக 
ேதைவ8ப[Qறா0க>. QழBக()ய நா[க@N இ48பவ0க@* மனI, ைசவ 5(தாTத()* 
=க.5றTத ேபாதைனகைள \m[I ெதoTeBெகா>வத23, இe சoயான த4ணமாக 
Uளh3Qறe. ¶“நாI இTத ெஜ*ம()N பQரU4B3I பல சாவNக@N :தலாவைத, நா* 
உhகqB3 வழhகU4BQேற*. அத2காக {hக> )ன:I, சா* yரா*5<ேகா ேகாM^N 
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�LM4Tத மடவா5க@* ஒ4 5jய �Zட()23 நா* ஒ4:ைற வழhQய உைரM* \e, ஒ4 
மாதI :tவeI ஆழமாக )யானI ெச$ய ேவm[I. அe ஆக<Z 28, 1960 அ*K நைடெப2றe. 
உhகைள ேபால, அவ0கqI தhகளe உZXற உM0சB)M* ேபரானTதI ம2KI அைம) aைறTத 
ப3)கைள அGபUBக ெதாடhQ இ4Tதா0க>, ம2KI அTத �Zட()N :Lவான பரIெபா4@* 
U@IyN ஒ4வ0 எ)0ெகா>qI ஞாேனாதயI ெப2ற �mணjlகைள ப2j ேப5ேனாI. இTத 
ப; உhகqB3 சவாN U[வதாக இ4B3I. ேதைவ8ப[I :ய25ைய காZL_I பல*க> 
5ற8பாக இ4B3I எ*பைத aைனUN ைவ()4hக>. ¶“இTத ப;MN ேசாதைனக> a.சயமாக 
இ4B3I எ*K ெசாNவe ஆ*\க ஆ5oயான எனe கடைமயாQறe. சTaயா5M* வாdBைக 
7லப=Nைல. அe {hக> aைன(தைத காZL_I அ)கமாக உ(தரl வழhQBெகாm[ இ4B3I. 
{hக> ேசா0Te இ4B3I ேபாe ேசைவ ெச$யேவm[I எ*K, 5je ெவK8Xட* இ4B3I 
ேபாe ம2றவ0கைள ஊB3UBக ேவm[I எ*K, வழh3வத23 ஒ*K=Nல(ததாக ேதா*KI 
ேபாe ந*ெகாைட வழhகேவm[I எ*K உhக@டI கmL8பாக ேவm[ேகா> U[Bக8ப[I. 
இTத மாெப4I சமய34மா0க@* 3tUN இ4Te Uல3வe உhகqB3I அNலe உhகைள 
சா0Te இ4Bக க2KBெகா>பவ4B3I ந*ைம ெச$வதாக இ4Bகாe. ஒ4 vTe மட()* 
சcகI, உலQN இ4Te UலQ இ4B3I இட=Nைல. இTத ெஜ*ம()N ஒ4 ஆ*\க தைலவராக 
{hக> இ4பe அNலe :8பe வ4டhக> கg(e, உhகளe க0மUைனM* U)ைய |0() 
ெச$uI ேபாe, ம2றவ0க> உhக@டI சB)ைய காmபத2காக, உhகைள சா0Te இ4Bக {hக> 
எhகqB3 ம2KI உhகqB3 க2K(தர ேவm[I. ¶“அதனாN இTத வா0(ைதகைள கவனமாக 
பLuhக>. உhக> வாdBைகB3 :BQய(eவI அ@(e, உhக> சB)கைள எhேக அ08ப;Bக 
U4IXQ�0க> எ*ப)N கவனமாக 5T)(e :Lெவ[hக>. இத* இலB3, ஆ(ம ஞானI 
எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல, ம2KI அe இயNபாக ேதா*KI. ெமeவான ம2KI கLனமான 
ஆ$U* cலI, ெச$த சாதனாBக@* cலI ம2KI 34 Uைழபவ4B3 வழhQய 
ேவm[ேகா>க@* cலI ஊZடம@Bக8பZட ஒ4 அL(தளI :த^N ேதைவ8ப[Qறe. ¶“இe 
உhக> வாdBைகMN :BQய :Lைவ எ[Bக ேவmLய த4ணமாக Uளh3Qறe. இ)N 
அவசர8படேவmடாI.  இTத ப;ைய eவh3hக> ம2KI அ)க ஒtBகI aைறTத &Uரமான 
பM25ைய U4IyனாN, சாதனா ெச$uhக>. உலQN இ4B3I உhக> கடைமகைள 
:L(eBெகா>qhக>. அத* yற3 நாI அைம)யாக உZகா0Te ேபசலாI.” § 
cbவான பர+ெபா,PI fP+M=: 7யaைனU* உய0Tத aைலகைள ப2j =க. 5ல4Bேக 
ெதoTe இ4BQறe, ம2KI அவ0க> அTத aைலைய அGபU(தe இNைல. அைவ க2பத23 
அ4ைமயாக இ4BQ*றன, ம2KI அைவ UoவாBகI ெப2ற 7யaைனU* உய0Tதaைலைய நாI 
ேநரLயாக அGபUB3I வைர நமe yLMN இ4Te UலQேய இ4BQறe. மனI தனe 
அt(த()* காரணமாக, பரமா(eமாU* XoTeண0UN இ4Te நIைம UலBQ ைவBQறe. 
ஆைசக> ம2KI ஏBகhக>, ெவK8Xக> ம2KI அIசhக> ம2KI மன)N இ4B3I பNேவK 
ம2KI மாKபZட 5Tதைனக@N இ4Te மனI த*ைன U[U(eB ெகா>வதாN, நமB3 
பரமா(eமாU* உ>ெபா4> ப2j 5jதளl XoTeண0l QைடBQறe. {hக> ெவK8ைப 
கவi(தாN, அe ஒ4வ4ட* ஒ4 �Zடா@ ேபால இ48பைத காண :LuI, அத* காரணமாக 
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நா* அைத “5Tதைனக>" எ*K 3j8y[Qேற*. {hக> அ.ச(ைத கவi(&0க> எ*றாN, 
{hக> அைத 5Tதைனயாக பா0BகலாI, ம2KI XoTeண0l வTதeI, அ.சI எ*Qற 5Tதைன 
மன)N இ4Te ஒேரLயாக UலQ ெசNQறe. ¶{hக> ஆ*\க �)யாக UoவாBகI ெபKI ேபாe, 
{hக> அjTததாக ெதoTeBெகா>வைத UளB3வe கLனமாக இ4B3I. :த^N உ>ள()N 
ஒ@ yரகா58பைத உண0b0க>, ம2KI அTத ஒ@ைய {hக> மன)N உ4வாBQயதாக 
aைனBQ�0க>, ம2KI மனைத அைம)8ப[()யeI, அTத ஒ@ைய \m[I \m[I பா0BQ�0க>, 
ம2KI அத* yரகாசI அ)கo8பைத ெதoTeBெகா>Q�0க>, ம2KI அTத ஒ@M* ம()MN 
எ*ன இ4BQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>qI ஆ0வ(eட* இ4BQ�0க>. “அe ெம$யான ஆ) 
ஆ*மாU* ஒ@யாக இ4TதாN, அe ஏ* மனைத அைம)8ப[(தUNைல?” ¶அத* yற3, உhக> 
மனசாZ5ைய :ைறயாக எ)0ெகா>qI ஒ4 “நNல வாdBைகைய" வாtI ேபாe, அTத ஒ@ அ)க 
yரகாச(ைத ெபKQறe, ம2KI அைத8ப2j ஆdTe 5T)B3I ேபாe, அTத ஒ@M* ைமய()N 
eைள(eBெகாm[ ெசNQ�0க>, ம2KI �ல உலகI அ@B3I அழகான வLவhகைள காZL_I 
அ)க அழ3ட* இ4B3I பNேவK வLவhகைள, ம2KI அTத உலQ* நா*காவe பoணாம()N, 
ெலள�க உலகI அ@B3I அழைக காZL_I அ)க அழகான aறhகைள காண( 
ெதாடh3Q�0க>. அத* yற3 {hக> உhக@டI, “நா* கால(ைத கடTe, காரண(ைத கடTe, 
உ4வ=NலாமN இ48பதாக சா<)ரhக> ெசாN_I ேபாe உ4வhக> எத23? aறhக> எத23?” 
எ*K ேகZ[Bெகாm[ aறம2ற aறI ம2KI உ4வம2ற உ4வ(ைத மZ[ேம நா[b0க>. ஆனாN 
ஒ4 )ைர8பட ெதாடைர ேபால, மனI தனe பNேவK ம2KI மாKபZட aகdlக@* cலI, 
உhகைள இglப[() தனe  Uைளlக@N உhகைள மைற(e ைவBQறe. § 
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உHக( உo;ச/"oI 

ஆழ-")Z ெச=Lத= 

மனைத கZ[8ப[(eவத23 ெதாட0Te ேம2ெகா>qI :ய25க> cலI, உhக> ஆ*மா 
மனஉK)M* ெவ@8பாடாக ெசயNபட(ெதாடh3Qறe ம2KI {hக> அTத மனைத அ)கமாக 
அைம)8ப[(), 5Tதைன aைறTத அ)க ஆழமான aைலMN �ைழQ�0க> ம2KI அTத இட()N 
{hக> roயைன காZL_I yரகாசமான ஒ@ைய காmQ�0க>, ம2KI அe உhகqB3> 
ெவLB3I ேபாe, {hக> ெவ@8பைடயாக கா�I அTத ஒ@M* காரணI {hக> தா* எ*பைத 
உணர( ெதாடh3Q�0க>. ம2KI அTத Xoத_ட*, கட^N cdQBெகாmL4B3I மiத* 
கட^* \e =தB3I ஒ4 chQைல ப2jBெகா>வைத ேபால, {hக> அைத ப2jBெகா>Q�0க>. 
{hக> அைத ப2jBெகாmடeI அe அ)க வ^ைமைய ெபKQறe; அGபவI ம2KI அTத 
அGபவI உ4வானைத ப2j XoTeBெகா>வத* cலமாக மனI அைம) ெபKQறe. மனI தனe 
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ஆைசக> ம2KI ஏBகhக@னாN உhக> \)4B3I தனe கZ[8பாZைட U[UB3I ேபாe, 
{hக> இTத yரகாசமான ஒ@ ெவ>ள()* ைமய()23> அ.ச=*j ஆழமாக ெச*K, 
7யaைனைவ கடTe இ4B3I பரமா(eமாUN உhக> 7யaைனைவ இழBQ�0க>.¶அத* yற3 
{hக> \m[I மன)23> )4IXI ேபாe, மனI எeவாக இ4BQறேதா அைத மZ[I பா0BகாமN, 
எeவாக இNைலேயா அைதuI பா0BQ�0க>. {hக> U[தைல ெப2K, ஆmகqI ெபmகqI 
yைணBக8பZ[ இ48பைத காmQ�0க>, ம2KI yைண8பeI yைணBக8பZடeI ஒ*றாக 
இ48பதாN, {hக> எத* \e ப2j*j இ4BQ�0க> எ*பைதuI காmQ�0க>. {hக> 
பாைதயாக, எNேலா4I ெசN_I வgயாக ம2KI ஒ@யாக மாKQ�0க>. ம2KI {hக> ஆ*மாBக> 
UoவாBகI ெபKவைத கா�I ேபாe, 5ல0 ெத$bக ஆ*மாU* பாைதைய ேத0Tெத[BQறா0க>; 
ம2KI 5ல0 மன)* பாைதைய ேத0Tெத[BQறா0க>. {hக> இைத கவi(e UயB3I ேபாe, 
உhகளe Uய8ேப yரபzச()* \தான ஒ4 ஆdTத 5Tதைனயாக Uளh3Qறe, ம2KI {hக> 
:Lவான பரIெபா4@* U@IyN இ4TeBெகாm[ மன)N இ48பைத காmQ�0க>, ம2KI 
ஒ4 5jய அ� yரபzச(ைத காZL_I ெபoதாவைத காmQ�0க>, ம2KI அTத ஒ4 அ�UN 
இ4B3I :tைமயான பoணாம வள0.5ைய ெதாடBக()N இ4Te :Ll வைர, ஒ4 
ேமேலாZடமான பா0ைவM* cலI காmQ�0க>. ¶{hக> \m[I ெவ@8Xற உ4வ(ைத UZ[ 
UலQ, {hக> மா2றIெப2ற ஒ@M* ஆழ()23> ெசN_I ேபாe, உண0தைல கடTe 
5Tதைனைய Uட ஆழமான ஒ4 Xoதைல, XoTeண0ைவ Uட ஆழமான ஒ4 Xoதைல, ம2KI 
உhகளe சB)M* eN^யமான ஆழமாக இ4B3I ஒ4 Xoதைல உண0Q�0க>. இTத உடN 
மைறTதeI, அe ஒ4 �[ தா* எ*பைதuI; இTத மனI மhQயeI அe ஒ4 உைற எ*பைதuI, 
{hக> அgUNலாதவ0 எ*பைதuI உண0Q�0க>. அவ2j* மைறlI உmைம இNைல. ¶{hக> 
அTத சமா)MN இ4Te ெவ@வ4I ேபாe, ெம$8ெபா4qB3 ஒ4 7யaைனl இ4BQறe எ*K 
{hக> மன8|0வமாக aைன(தாN, {hக> அTத ெம$8ெபா4> எ*பைத உண0Q�0க>, ம2KI 
{hக> உmைமMN அTத ெம$8ெபா4ளாக மாKQ�0க>. {hக> வாdTeBெகாm[ இ4B3I 
ஒnெவா4 ஆ*மாU_I அTத ெம$8ெபா4ளாக இ4BQ�0க>. உhகளe அTத ெம$8ெபா4@* 
\e ஒ4 உண0தைல ெபKவத2காக, எNேலா4I தhகளe Uேவகமான aைல அNலe தhகளe 
அjயாைம aைல இ4TeBெகாm[, க[ைமயாக :ய25B3I பரமா(eமாவாக {hக> இ48பைத 
உண0Q�0க>. ¶அத* yற3 {hக> உண0l>ள மன)23> வTe, 5jய இைடெவ@B3 கடTத 
காலI ம2KI எ)0கால(eட* வாdBைகைய ஒ8yZ[ பா0(e, அhேக 5je ேநரI தh3b0க>. 
ஆனாN ஒ4 ெநாLB3 கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI ேபாe, உhக> பா0ைவ சா<)ர()* ஒ4 
வoM* \e அNலe மன)N ஆ0வ(ைத ஏ2ப[()ய ஒ*j* \e கவனமாக இ4B3I ேபாe, கடTத 
காலI ம2KI எ)0கால()* மாைய மைறTe, காலம2K, காரணம2K, பரெவ@ய2K உM4ட* 
இ4B3I ஒnெவா4 உ4வ()_I உMo* ஆழ()23 இ4B3I, அTத ஒ@யாக மாKQ�0க>. 
¶அதைன yற3 நாI, “பரமா(eமாைவ உண0Tத yற3 {hக> ஏ* உ4வ(ைத தBகைவ()4Bக 
ேவm[I, ஏ* ஒ4 உண0l>ள மனைத தBகைவ()4Bக ேவm[I?” எ*K ேகZகலாI. ஆனாN 
இத2கான ப)N எ@ைமயாகlI  :tைமயாகlI இ4BQறe: இத2கான :Lைவ {hக> தi8பZட 
:ைறMN எ[Bக :Lயாe.  ஆனாN ெகா[Bக8பZட வாB3K)க> அைன(eI 



aைறேவ2ற8படேவm[I, ம2KI ெந4Bகமான பBத0கqB3 வழhக8பZட வாB3K)க> ம2KI 
அவ0க> தhகளe உmைமயான உM0சB)M* உண0த_Bகாக தBகைவ()23I ஆைசக>, இTத 
உ4வ(ைத, இTத மனைத ஒ4 �daைல உண0l>ள aைலMN yL(e ைவ()4BQ*றன. 
~ட0கqI பBத0கqI உண0தைல ெபKவத2காக, தhக> ஆைசக@N இ4Te 3KQய காலமாக 
இNலாமN {mட கால()23 U[தைல ெப2றாN, அவ0களe ச234 அTத இட()N இ4Te 
QளIy U[Qறா0. {hக> பரமா(eமாைவ உண0Tத yற3 காலI, காரணI ம2KI மா2ற()N 
இ4Te U[தைல ெபKQ�0க>.§ 
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இTத பட()N, 5வெப4மா* காலம2ற, உ4வம2ற :Lவான Xoத^* \e ஆdTத )யான()N 
இ4BQறா0 ம2KI இe yரபzச சB)க@* rழ25யாN 5(தoBக8பZ[>ளe. அவ0 Xiதமான 
ஆலமர()23 அLMN, :Lவான பரIெபா4@* U@IyN, அைம)யான ஆ5oயராக இ4B3I 
தkணாc0()ைய ேபா*K அம0Te இ4BQறா0. § 
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ஒ, 9:aராI fg`ைன  

காabL+ அ"க "டமாக  

பரமா(eமா எ*பவ0 ஒ4 a�Zரா* Um\ைன ேபால, ைவர(ைத Uட ப*மடh3 கLனமாக 
இ4Te, ஒ@யாக இNலாமN, இ4Zடாக இNலாமN, உZXறமாக இNலாமN, ெவ@8Xறமாக 
இNலாமN, எNலா ெபா4ZகளாகlI ஒ*K=NலாததாகlI இ4BQறe. உhகளாN அைத :க0Te 
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பா0Bக:Lயாe, இ4Tதா_I உhகளாN அத* வாசைனைய உணர:LuI. உhகளாN அைத 
ேகZக:Lயாe, இ4Tதா_I உhகளாN அத* ச(த(ைத உணர:LuI. உhகளாN அைத பா0Bக 
:Lயாe, இ4Tதா_I அத* ஒ@ைய ப2j 5T)B3I ேபாe உhக> கmக> �7Q*றன. 
உhகளாN அைத அjய:Lயாe, இ4Tதா_I அைத8ப2j உhகqB3 ெதoTe இ4BQறe; 
ம2KI அைத8ப2j அjவைத தU0Bக :Lயாe. அடBகமாக இ4B3I a�Zரா* Um\* பார(ைத 
காZL_I பாரமானதாக, கா2றாN aரIyய ப¦ைன, பரெவ@ைய, பரெவ@யாக இNலாதைத, 
ப48ெபா4ைள, ப48ெபா4ளாக இNலாதைத, கா2ைற, கா2K இNலாதைத, ஒ@ைய, ஒ@ 
இNலாதைத காZL_I ேலசானதாக இ4BQறe. நாI எnவாK a�Zரா* Um\ைன 
பரமா(eமாlட* ஒ8y[வe? அe ப*மடh3 ெபoதாக இ4BQறேத? இ)N ஒ8y[வத23 
ஒ*K=Nைல, ஆனாN உhக@N ஒnெவா4வo_I aரTதரமாக இ4B3I பரமா(eமாU*, 
<)ரமாக உK)uட* இ4B3I த*ைம ம2KI மக(eவ()N இ4B3I ஒ2Kைமைய UளBகேவ 
பய*ப[()u>ேள*. ெவ@8Xற மன)N இ4B3I aைலய2ற த*ைமைய அடB3hக>. 
கZ[8ப[(த8பZட 7வாச()* cலI, அைத ~0 ெச$uhக>. :ைறயான நIyBைக, :ைறயான 
வா0(ைதக>, :ைறயான ெசயலாக Uளh3I த0ம()* cலI அLமன)N இ4B3I அைலகைள 
அடBQ, yராய.5(தI, Uடா:ய25 ம2KI இK)யான கைல8y* cலI சகலUதமான :ைறய2ற 
ெசயNக>, :ைறய2ற வா0(ைதக>, :ைறய2ற நமyBைககைள8 ப2j XoTeBெகா>qhக>. 
அத* yற3 :ைறயான ெசயN, :ைறயான 5Tதைன, :ைறயான உைர எ*Qற த0மI மZ[ேம, 
வாdBைகM* ஒnெவா4 அGபவ()_I \தI இ4BQறe. த0மI aைல(e இ4BQறe. ¶a�Zரா* 
Um\*: பரமா(தமாைவ Uட ப*மடh3 உK)யாக இ4BQறe, ம2KI {hக> த2ேபாe அTத 
பரமா(eமாவாக இ4BQ�0க>. வ_வாக உண4hக>, பாeகா8பாக உண4hக>, உhகைள 
யாரா_I bd(த :Lயாe எ*பைத, உhகqB3 யாரா_I பhகI UைளUBக :Lயாe எ*பைத 
ம2KI உதU ேதைவெய*றாN உhகைள ெதாட0X ெகா>ள :LuI எ*பைதuI உண4hக>. 
உhக> பாரIபoய(ைத பராமouhக>. உhகளe இயNபான அைடயாள(ைத ஏ2KBெகா>ள, 
உhகqB3> உhகqட* இைணTe ெசயNபட க2KBெகா>qhக>. கடTதகால()N இ4Te 
உhக> மத()* cலhகைள, ஜா)M* cலhகைள ஆ$l ெச$ய ேநர(ைத UரயI ெச$யா&0க>. 
கm[ yL(eUZடாN, அவ2றாN உhகqB3 த2கா^க )48)ைய மZ[ேம வழhக:LuI. 
cல()* வ^ைமைய ப2jய மKBக:Lயாத உmைமM* cலI {hக> உண0தைல, 
ஏ2KBெகாm[ க2KBெகா>ள :ைனT)[hக>. {hக> எ8ேபாeI உhக> cலமாக, பைட(தN, 
கா(தN ம2KI அg(தைல ெதாட0Te ெவ@8ப[()Bெகாm[, ஆனாN a�Zரா* Um\i* 
U48பhகைளuI க2பைனகைளuI கா8பா2ற \m[I உ4வாBக ேவmLM4BQறe. Um\i* 
ெவ@8பா[க@* அhகமாக இ4B3I பரமா(eமா, பர5வI எ*Qற {hக>, ப*மடh3 அ)க 
அடBகமாக இ4BQறe, ம2KI அ)N \m[I ெசயNப[வத23 ெசயNபZ[, aைலaK() இர(e 
ெச$uI ஒ4 aரTதரமான, ��Bகமான 5Bகைல ெகாmட ெதாடராக இTத மாைய Uளh3Qறe. 
5வெப4மாGட* எNேலா4I நடனமாடலாI ம2KI 5வ(த*ைம எ*K அைழBக8ப[I 
:tைமயான yரபzச()N நடB3I aகdlக> எeவாக இ4Tதா_I அைவ அைன()_I, எNலாI 
:ைறயாக இ4B3I 5வெப4மாi* 7யaைனlB3> UoவாBகI ெபறலாI. § 
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ஒI* எwவா*  

அ"கமாக மா*Sற.  

பரமா(eமா காலம2K, காரணம2K உ4வம2K Uளh3Qறா0. அதனாN அTத பரமா(eமாவாக 
இ4B3I ேபாe, அத23I காலI, பரெவ@ ம2KI உ4வ()23 எTத ெதாட0XI இ48ப)Nைல. 
உ4வI எ*பe பரெவ@MN பைட(தN, கா(தN ம2KI அg(த^* ஒ4 aரTதர aைலMN 
இ48பதாN, காலI எ*Qற 7யaைனைவ உ4வாB3Qறe, ம2KI அத23I காலம2ற aைல, 
காரணம2ற aைல அNலe உ4வம2ற aைலB3I எTத ெதாட0XI இNைல. தi8பZட ஆ*மா 
பB3வமைடTத yற3, பரெவ@-காலI-காரண()* 7யaைனUN இ4Te காலம2ற, காரணம2ற, 
உ4வம2ற பரமா(eமாU23> ெசNல :Lெவ[Bக :LuI. இeேவ இTத Qரக()N ஆ*மாU* 
:Lவான :)0.5யாக Uளh3Qறe. ¶உ4வI தனe பைட(தN, கா(தN ம2KI அg(த^* 
7ழ25MN, எ8ேபாeI ஏதாவe ஒ4 உ4வ()N, ெத@வாக ெவ@8பZட aைலMN அNலe 
வ@மaைலMN இ4BQறe, ஆனாN ஆ(ம ஞான(ைத ெப2றவ4B3 மZ[ேம உmைமயாக 
ெத*ப[Qறe. 5வெப4மா* தனe ெவ@8பZட aைலMN எNலா உ4வமாக, எNலா உ4வ()_I 
இ4TeBெகாm[ எNலா உ4வI வgயாக Uயாy(eBெகாm[I இ4BQறா0, அதனாN 
உ4வ()* எNலா பைட(தN, கா(தN ம2KI அg(த_I 5வெப4மானாக Uளh3Qறe. இe ஒ4 
நடனமாக, உ4வ()* இயBகமாக Uளh3Qறe. எTத உ4வ:I aரTதரI இNைல. 5வெப4மா* 
தTe ெவ@8படாத உ4வ()N காலம2K, காரணம2K, பரெவ@ய2K Uளh3வதாN, பரமா(eமா 
எ*K அைழBக8ப[Qறா0. 5வெப4மா* ெவ@8பZட aைலM_I ெவ@8படாத aைலM_I 
எ8ேபாeI இ48பதாN, அவ0 எ8ேபாeI உ4வாBக8படாமN ெதாட0Te இ4Te>ளா0. இe 
ெத$bக நடனI ஆ3I ம2KI இTத ம0மI ஆ(ம 3ண(ைத ெப2Kவ0கqB3 ெத@வாக 
ெதoQறe. ¶நா* 1959 வ4ட()N ~ட0க@* �Zட()N, “உhகளாN பரமா(eமாைவ UளBக 
:Lயாe. உhகளe Xல*க@* Xiதமான aைலக@* cலI அe இ48பைத உhகளாN உணர 
:LuI, ஆனாN அைத UளBக :Lயாe. அைத ெதoTeBெகா>வத23, {hக> அைத அGபUBக 
ேவm[I. அe உhக> ஆ) ஆ*மாU* ஆழ()N இ4BQறe எ*பைத மZ[I உhகளாN ெசாNல 
:LuI. அe உhக> ைமயமாக Uளh3Qறe. அe {hக> தா*. ¶“உhக@* ேமேல; உhக@* 
�ேழ, உhக@* வலe Xற()N, உhக@* இடe Xற()N, உhக@* :*பாக ம2KI உhக@* 
y*ப2ற()N எelI காZ5ய@BகUNைல எ*றாN, அTத இNலாைமMN உhகைள 
கைர(eBெகா>qhக>, அeேவ ஆ(ம ஞான(ைத UளB3வத23 5றTத :ைறயாக இ4B3I. 
இ4Tதா_I அTத இNலாைம ஏeI இNலாத aைலயாக இ4Bகாe, அe ஒ4 கா^ ெபZLMN 
இ4B3I இNலாைமைய ேபால, ஒ4 ெவKைமைய ேபால இ4B3I. அTத இNலாைம: எNலாமாக 



இ4B3I சB)யாக, வ_8ப[(eI சB)யாக, அைன()* :tைமயாக Uளh3Qறe.  ¶“ஆனாN 
{hக> ஆ(ம ஞான(ைத ெப2ற yற3, {hக> மன)* 7யமாக-உ4வாBக8பZட ேகாZபாZைட 
பா0BQ�0க>. அTத மனI த*ைன ெதாட0Te உ4வாBQBெகாm[ இ4B3I. மனI எ*பe 
ெதாட0Te உ4வாB3I உ4வமாக, பாeகாB3I உ4வமாக, X)ய உ4வhகைள உ4வாBQ பைழய 
உ4வhகைள அgB3I உ4வமாக Uளh3Qறe. அe தா* மனI எ*Qற =க8ெபoய மாைய, 
ம2KI உhகளe அTத பாக(ைத ப2j 5T)B3I மன)N உmைம எ*K 5T)8பத23 
பய8ப[b0க>. எe மன)23 அTத சB)ைய த4Qறe? மனI மாையயாக இ4TதாN அத23 சB) 
இ4B3மா? அத23 சB) இ4TதாN அNலe இNைலெய*றாN, அNலe பரமா(eIமா 7யமாக 
aைல(e இ4BQறe எ*K நா* ெசாNவ)N எ*ன U()யாசI இ4BQறe? {hக> கனUN 
வாdTeBெகாm[, அTத கனUனாN அைம)B3ைலTe இ4BகலாI. {hக> உmைமைய 
அjTeBெகா>வத23 அ)க ஆ0வ(eட*, நாL அNலe ஆைச8பZ[, அத* காரணமாக அ)க 
உ2சாக(eட* இ4BகலாI. மiதi* U) அவைன ேநாBQேய \m[I வgநட(eQறe. 
மiதi* U) அவனe ெசாTத ஆ) ஆ*மாைவ ப2jய அjெவt.5ைய ேநாBQ வgநட(eQறe; 
அவனe உmைமயான ஆ) ஆ*மா ப2jய உண0த_B3> ேம_I வ_வாக வgநட() ெசNQறe. 
ஆ(ம ஞான(ைத ெபKவத23 :த^N ஆ*\க பாைதMN அLெய[(e ைவBகேவm[I எ*K 
சா*ேறா0க> �Kவா0க>. {hக> தiயாக தயாராக இ4Te, உmைமயாக ேதா*Kவe தனe 
உmைமயான ேதா2ற(ைத இழB3I ேபாe தா*, {hக> ஆ*\க பாைதMN அLெய[(e 
ைவBQ�0க>. அ8ேபாe தா* {hக> ஒ4 X)ய ம2KI aரTதர உmைமைய நா[வத23, 
ேதைவயான அளl UலQ இ4Bக :LuI.” § 
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காலம2ற, காரணம2ற, பரெவ@ய2ற, ெவ@8படாத aைலMN பரமா(eமாவாக இ4B3I 
5வெப4மா* ம2KI பைட8பவராக, கா8பவராக ம2KI அg8பவராக எNலா உ4வ()_I 
ெவ@8பZட aைலMN இ4B3I 5வெப4மாiடI இ4Te ஆ*மா ஒ*K ேச0Qறe. இTத இ4 
aைலகqB3I இைடேய ஏ2ப[I ஐBQய()* ைமயI அNலe உ.சI, ஒ4 அ�ைவ 
உ4வாB3Qறe, ம2KI அe இ*ெனா4 அ�ைவ U[UB3I ேபாe, அe ஒ4 ஆ*மாைவ 
உ4வாB3Qறe. ஒnெவா4 :ைற 5வெப4மாi* ஆ) ஆ*மா தனe ெவ@8பZட aைலMN 
இ4Te ெவ@8படாத aைலB3 ெசN_I ேபாeI, அe ஒ4 ஆ*மாைவ உ4வாB3Qறe. ¶சB) 
ெவ@8படாத aைலuட* ஒ*K ேச0Te, 5வெப4மா* ெவ@8பZட aைலuட* ஒ*K ேச4I இடI, 
பைட8X உ4வாB3I ைமயமாக Uளh3Qறe, ம2KI இe இயNபான ெசயN:ைறயாக UளhQ, 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_27.html%23para-2


மiதi* சஹ<ரஹார சBகர()_I ெதாட0Qறe. ¶ஒnெவா4 கடlqI ஒ4 வாகன(ைத ெப2K, 
அதGட* காZ5ய@BQறா0க>. Uநாயக0 எ^uடGI, :4க8ெப4மா* மM_டGI, 
5வெப4மா* மiத* \e பயணI ெச$வதாகlI காZ5ய@BQ*றன0. yற8X ம2KI இற8yNலாத 
கடlளான 5வெப4மாiடI இ4Te மiத* உ4வாQ இ48பதாN, அTத ஆ*மா XiதமாகlI 
மாசம2றதாகlI  Uளh3Qறe. இnவாK உ4வாQயyற3, ஆ*மா பB3வமைடQறe. ெமeவாக 
நைடெபKI இTத வள0.5: க0மUைன பM25க>, ஆணவ yர.சைனக>, மாைய ஏ2ப[(eI 
உ45ைதlக> எ*K c*K அL8பைட yolகளாக இ4BQ*றன. இTத அGபவhகைள ெகாmட 
வ38பைறMN, தனe ெசாTத ெத$bக(த*ைமைய ம2KI களhகம2ற Xiதமான ஆ*மாவாக 
இ4B3I 5வெப4மாGட* ஏ2பZட இணBக(ைத உண0வத23 ஆணவI, க0மUைன ம2KI 
மாையM* வ38பைறM* yைண8yN இ4Te U[தைல ெப2ற, ஒ4 �mணjl 
பB3வமைடQறe. அத* yற3 இe அL8பைடயாக Uளh3Qறe, ம2KI இைத அைடTத yற3, 
:Lவான U[தைலயாக Uளh3I ஆ(ம ஞான(ைத நாடேவm[I. ¶ஆ*மா உ4வா3I ேபாe, அe 
சB)M* ெவ@8பாடாக Uளh3Qறe. இTத சB) ெவ@வTத yற3, 5வெப4மானாக Uளh3I, 
ெவ@8பைடயான உலQN இ4Te ேம_I சB)ைய ேசகoBQறe. உ4வாBக()* Uைளl =கlI 
வ_வாக இ48பதாN இTத 5jய அ�ைவ 72j இK)MN ஒ4 உடN உ4வாBக8ப[Qறe, ம2KI 
அe இTத ஆ*மாைவ உMசB)யாக உ4வாBQய கடl@* ஆ) ஆ*மாைவ ேபாலேவ இ4BQறe. 
ஆ*மா எ*Qற ெசாN ைமய(ைத 3jBQறe, ம2KI அe இTத அ�ைவ 3jBQறe. ஆ*மாU* 
உடலாக Uளh3I ஆனTதமய ேகாசI, அ)க ெந4Bக(ைத ெபKI ேபாe, ெவ@8பைடயான 
உM0சB)M* இ*ெனா4 உலQ23 ெசNQறe, ம2KI அe த2ேபாe ெவ@8பைடயான 
உ4வ()N இ4B3I 5வெப4மாைன ேபா*ற இயNைப ெகாmட உ4வமாக இ48பதாN, அe 
7யமாக பைடB3I, காB3I ம2KI அgB3I ெசயN:ைறைய eவh3Qறe. இTத ஆ*மாU23I 
5வெப4மாGB3I இைடேய இ4B3I ஒேர U()யாசI எ*னெவ*றாN, 5வெப4மா* 
ெவ@8படாத aைலMN இ4Bக வா$8X>ளe, ஆனாN ஆ*மா ெவ@8பைடயான aைலMN 
இ4B3I yைண8X எ*ற நடவLBைகMN 5BQ இ4BQறe. அe இ*GI 7ழ25ைய aைறl 
ெச$யUNைல. இTத ஆ*மா ெவ@8பைடயான aைலM* 7ழ25ைய aைறl ெச$தeI, அe 
=கlI இயNபாக தனB3> \m[I ஐBQயமாQ உண0ைவ ெபKQறe அNலe ெவ@8படாத 
aைலயாக இ4BQறe. ¶ஆ(ம ஞான(ைத ெப2றeI Xன0ெஜ*ம()N இ4Te U[தைல 
ெபKவத23, மரண8ப[BைகMN இ4B3I ஒ4 aXண0 தனe பாைதைய இயBQ ெசNவத23, 
U48ப:I 5TதைனuI aைறTத ெசயN ேதைவ8ப[Qறe. இTத |=MN அவ0 இ*GI 
ேசைவகைள ெச$யேவm[I எ*K உண0TeI அjTeI இ4TதாN, �ல உடN UலQயeI, அவ0 
த*ைன ஒ4 அTத0ேலாக()N காmபா0 ம2KI அhQ4Te தனe ஆைசைய |0() ெச$ய சoயான 
இட()N சoயான ேநர()N �ைழவத23 த*ைன தயா0ப[()B ெகா>ளலாI. ஆனாN அவ0 தனe 
�ல உட^N இ4Te மா2றI ெபKI ேபாe, அவரe |0வெஜ*மhக@* காZ5க> அவரe 
பா0ைவB3 :*பாக இயBக8ப[I ேபாe, அவ0 =கlI )48)யாக இ4TதாN, அவ0 த2ேபாe 
இ4B3I அTத0ேலாக()N இ4Te \m[I ஒ4 �ல உட_B3> �ைழவத23 வா$8X இNைல, 
ம2KI அவ0 த2ேபாe இTத :B) aைலMN ெசNல தயாராக இ4BQறா0. இnவாK ேமாkI 



எ*Qற ைகவNயI எ*Qற ெலள�க yற8yN இ4Te U[தைல �()யாQU[Qறe, ம2KI 
��Bகமான உலகhக@N ேம_I வள0.5 ெபKவத23 பாைத தயாராக இ4BQறe. ¶உட_ட* 
இ4B3I ஆ*மாBக@* பmXக>, ெத$bக த*ைமைய ேநாBQ உ>qண0l 3ணI வgயாக 
பயணI ெச$uI ேபாe, ெதாட0Te தhகைள. 7()கoBQ*றன. இTத பmXக> 5வெப4மாi* 
பmXகைள ேபால மாKQ*றன. அவரe பmXகைள ஒ4 ெபயராN UவoBக :Lயாe எ*பதாN, 
அவரe ஆqைம, பmXக>, 3ணhக> 1,008 ெபய0கைள ெகாm[ UவoBக8ப[Q*றன. 
அைத8ேபாலேவ, ஒ4 தi நபைரuI ஒ4 வா0(ைதயாN UவoBக :Lயாe. இ8ேபாe உhகளாN 
5வெப4மாGB3I அவரe 3ழTைதB3I இைடேய இ4B3I ஒ2Kைமைய பா0Bக :LuI. § 
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எh3I எ)_I Uயாy(e இ4B3I 5வெப4மாiடI இ4Te, எelI தi(e இ48பe இNைல. 
தi(த*ைமயாக ெத*ப[வe மற), Ug8Xண0l இNலாைம ம2KI Ug8Xட* இ4Bக 
:Lயைமயாக இ4BQறe. இnவாK ெத$வhக> ம2KI மiத0களாக இ4B3I எNலா 
ஆ*மாBகqI yoBக :LயாமN, ஒ4வேரா[ ஒ4வ0 yைணTe, 5வெப4மாi* ேநரL 
UoவாBகமாக, =கlI ெந4Bகமாக இ4BQறா0க>.  ேகவல அNலe சகல அவ<(தாBக@N 
இ4B3I ஆ*மாU* aைல அ.7K(eI தiைமயாக Uளh3Qறe, ஆனாN 7(த அவ<(தாUN 
அ8பL இNலாமN, ஒ4ைமMN இ4B3I ேபo*ப அGபவI உணர8ப[Qறe. ஆனாN ேகவல 
aைலMN ஒ4ைம 3ைறவாக இNைல. இைளய ம2KI :)0Tத ஆ*மாBக>, 5வெப4மாGட* 
ேநரL ெதாட0yN, 7வாச(ைத Uட ெந4Bகமாக, ைகக> ம2KI காNகைள காZL_I 
அ4காைமMN இ4BQறா0க>. அவ0 தனe உ4வ(ைத கா�I இைளய ம2KI :)0Tத 
ஆ*மாBக^*, கmக@* ைமய()N இ4BQறா0. அதனாN தoசன()* :தN அGபவமாக 
பா0ைவ Uளh3Qறe. ¶{hக> 5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I ேபாe எNலாமாக மாKQ�0க>, 
ஆனாN இK)MN {hக> {hகளாக இ48ப)Nைல. ஆ*மாU* உடN :tைமயாக :)0.5 
ெபKவேத ஆ*மாU* :Lவான U)யாக Uளh3Qறe, ம2KI அTத த4ண()N அe 
5வெப4மாைன8 ேபால இ4BQறe. இTத ெசயN:ைற ஆ*மாைவ: ேகவல, சகல ம2KI 7(த 
aைலக> அNலe அவ<(தாBக> வgயாக வgநட() ெசNQறe. ஆ*மா உ4வாBகI ெப2ற yற3, 
த*ைன ப2j அjயாமN, ஒ4 ெசயல2ற aைலMN இ4BQறe. இe தா* ேகவல aைல ஆ3I. 
இK)MN அe ப48ெபா4qட* ெதாட0X ெகாm[, தனe :தN பரெவ@ உடைல 72j இ4B3I 
ப48ெபா4qB3 காTத(த*ைமைய வழh3Qறe. இTத பரெவ@ உடN ெமeவாக ஒ4 மனI 
சா0Tத, உண0.5 சா0Tத ம2KI rZ7ம உடலாக, ம2KI இK)MN �ல உடலாக 
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வள0.5யைடQறe. இe சகல aைலைய ெதாடh3Qறe, ம2KI இTத aைலMN ஆ*மா மன)* 
உலகI, rZ7ம உலகI ம2KI இK)யாக �ல உலQ* \e Ug8Xட* இ4BQறe. இTத சகல 
aைலM* y2ப3)MN, மனI சா0Tத Uஷயhக>, உண0.5 அNலe rZ7ம Uஷயhக> ம2KI 
�ல Uஷயhக> அNலாமN, தனe தi8பZட அைடயாள(ைத உண0வத23, ஆ*மா இTத 
ெசயN:ைறைய ேதைவயான அளl :L(த yற3, சமயI ெதாடh3Qறe. இTத ெசயN:ைற 
:tவ)_I, ஆ*மா தனe வள0.5ைய ேநாBQ :*ேனKI ேபாe, எh3I Uயாy(e இ4B3I 
5வெப4மா*, அTத ஆ*மா பB3வமைடவத23 ஊB3UBQறா0.  5வெப4மா* ஒ4 ஆ*மாைவ 
உ4வாBQய yற3, அதiடI இ4Te UலQ ெச*K, அTத ஆ*மா த* ெசாTத U48ப()23 ஏ2ப 
\m[I த*iடI )4IXI வைர கா()48பe இNைல. அத23 மாறாக, அவ0 ஆ*மாைவ 
உ4வாB3Qறா0 ம2KI 7(த அவ<தாU* :LUN, அவரe அ4ளாN U]வQராஸா எ*Qற 
உலக(ைத Uth3I :Lவான ஐBQயI நைட8ெப2K, அத* வள0.5 :tைமயாக aைறlெபKI 
வைர அத23 ஊBகம@BQறா0. ¶மஹாேதவ0க>, ேதவ0க> ம2KI மBக> உZபட 7(த, சகல, 
ேகவல எ*K எNலா aைலக@N இ4B3I எNலா ஆ*மாBகqI, 5வெப4மாGட* ஒேர 
மா)oயான உறைவ ெகாm[>ளன0. யா4B3I அ)க ச_ைக, அ)க அ*X அNலe அ)க கவi8X 
Qைட8பe இNைல. ேகவல அNலe சகல அவ<(தாைவ காZL_I, 7(த அவ<(தாUN, 
ஆ*மாU23 ஏ2பZட :)0.5யாN மன)* உடN XiதமைடQறe. அதனாN அTத :)0.5 
அைடTத ஆ*மாBக>, தhகளe எஜமா* ம2ற ஆ*மாBக> \e இயNபாக ெச_(eI அ*X ம2KI 
அரவைண8X ேபா*ற ப;கைளேய ெச$Qறா0க>. இe ஆ*மாU* இயNபான 3ணமாகlI 
5வெப4மாi* சா0yNலாத 3ணமாகlI Uளh3Qறe. ஒ@ தனe க)0க@டI இ4Te த*ைன 
yo(eBெகா>ள :LயாமN இ48பைத ேபால, 5வெப4மாGI தனe பைட8XBக@டI இ4Te 
த*ைன UலBQBெகா>ள :Lவ)Nைல. § 
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ஆIமாfI  

உட=  

ஒ4 உட^N வாtI ேபாe காலI, பரெவ@, மனI, yரபzசI, �m�லகI ம2KI yரபzசI 
ெதாட0பான அைன(e ேகாZபா[கqI ேதா*KQ*றன. �ல உட^N இ4B3I ஏt சBகரhகqI 
தனe அைம8XBக> ம2KI ெதாட0Xகைள உ4வாB3Q*றன. ஆ*மாU* பoணாம வள0.5ைய 
ெபாK(e உணர :LTe, ேயாக()* பM25யாN Uைரl8ப[(தB�Lய, பரமா(eமா எ*Qற ஆ(ம 
ஞானI எ*Qற பர5வI, எNேலா4B3>qI த2ேபாe உ>ளா0Te இ4BQறe. அதனாN பர<பர 
ெதாட0Xக> cலI உண0தNகைள ஆ$l ெச$வe அNலe பர<பர ெதாட0Xகைள இலB3களாக 
பா08பeI பயன2றe. ஏென*றாN ஒnெவா4 ஆ*மாU_I {hக> நா[வe :*ேப தனe 
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:tைமயான aைலMN இ4BQறe. ¶ேகவல அவ<(தாUN இ48பவ0க>, ஆ*மாைவ 72j 
உ4வhகைள உ4வாB3Qறா0க> ம2KI அவ0க> உ>ள()N கவனI ெச_(eவe இNைல. சகல 
அவ<(தாUN இ48பவ0க>, தhகளe பைட8XBகைள ப2j UளBQBெகாm[ ஆ0வ=NலாமN 
இ4BQறா0க>. 7(த அவ<(தாUN இ48பவ0க>, 5வெப4மாi* :tைமயாக Uளh3I அவரe 
சமா) ம2KI உ4வ(ைத உ>ளடBQய :தN அ� yoTe ெச*ற)N இ4Te, மா2றI ெபறாத 
உZப3)ைய ெகாmட ஒ4 :tைமைய ெமeவாக உண0Qறா0க>. ¶5வெப4மா* த*ைன ேபா*ற 
த*ைமuட* உ4வாBQய நமe ஆ*மா அgUNலாத, 7யமாக yரகா5B3I ஒ4 உM0சB)யாக 
இ4BQறe ம2KI இe அவ4ட* இைணவத23 வள0.5 அைடTeBெகாm[ இ4BQறe. 
5வெப4மாGட* aரTதரமாக இைணTe இ4B3I, Xiதமான 7யaைனl ம2KI 
:t:த2ெபா4>, அத* உ4வாBக8படாத ெத$bக சாரமாக இ4BQறe. வாdBைகMN இ4B3I 
அவ<(தாBக> வgயாக நைடெபKI ஆ*மாU* UoவாBக(ைத, ேச2jN :ைள(e, roயனாN 
a=0Te a*K, {4B3 ேமேல வள0Te வTe நKமணI b7I தாமைரM* ஒ8Xைமuட* 
XoTeBெகா>ளலாI. இTத ஒ8XைமMN ேசK ேகவல அவ<(தாவாக ம2KI தாமைரuI அத* 
மல0.5uI சகல அவ<(தாவாக, roய* 7(த அவ<(தாவாக இ4BQறe. ¶ஒ4 நா> {hக> 
உhகளe ெத$bக ஆ*மாU* உடலாக இ4B3I உhக> உM0சB)ைய காm�0க>. {hக> 
அைத �ல உட_B3> காm�0க>. அe 7(தமான, ெத@வான ெநQg ேபால காZ5ய@BQறe. 
அைத 72j ஒ4 {ல aற ஒ@uI, அத* எNைலBேகா[ ெவ@0 மzச> aற()_I இ4BQறe. 
அத* உZXற()N {ல-மzச> aற()* ஒ@ இ4BQறe, ம2KI அhேக ேகாLBகணBQN 5jய 
நரIX ஓZடhக> அNலe 3வாmடIக> இ4BQ*றன ம2KI அைவ அைன(eI வgயாக ஒ@ 
yரகா5BQறe. இTத உடN ஒ4 தாமைரமல0 \e a*K இ4BQறe. {hக> உZXறமாக �ேழ 
உhக> பாதhகைள ேநாBQ பா0B3I ேபாe, {hக> ஒ4 அழகான ெபoய தாமைர மல0 \e 
a*KBெகாm[ இ48பைத காm�0க>. இTத உட_B3 ஒ4 தைலuI கmகqI இ4BQ*றன 
ம2KI அe எNைலய2ற �mணறைவ ெகாmL4BQறe. அe அைன(e சB)க@* cல()N 
இ4Te ஊZட(ைத ெப2K XoTeண0lட* இ4BQறe. ¶“ஆ*மாU* உடைல" ஆ*மாU* 
உ4வI எ*KI 3j8yடலாI, ம2KI அத* 7யaைனl வள0.5 அைடuI ேபாe தாGI வள0.5 
ெப2K, இK)MN ஆ) ஆ*மாைவ ேபா*ற வ^ைம அNலe �$ைமைய ெபKI வைர அ)க 
Xiத(த*ைமைய ெபKQறe. 7யaைனU* பNேவK உலகhக@N நைடெபKI வாdBைகM* 
அGபவhக>, “ஆ*மாU* உணவாக Uளh3Qறe", ம2KI �mணjl ம2KI அ*y* aைலைய 
உய0(eI பலன@B3I பாடhகளாக Uளh3Q*றன. அதனாN =கlI Xiதமான ஆmமBக> 
நடமா[I �mணjlகளாக UளhQ, அ*Xட* yரகா5BQ*றன. “ஆ*மாU* உடN" தாேன ஆ) 
ஆ*மாவாக இ4Te, உM0சB)M* உைறயாக இNலாததாN, இe ம2ற உடNகைள ேபால இNைல. 
¶ஆ*மாBகqB3 rZ7ம ஞான, ெம$zஞான பா0ைவM* cலI கா�I மiதைன ேபா*ற உ4வI 
இNைல எ*பதாN, நா* பல வ4டhகqB3 :*X ஆ*மாU* உடN எ*K ெசாNைல 
ேத0Tெத[(ேத*.  இe ஒ4 �mணjU* பTதாக, அNலe சாZ5M* கவனமாக இNலாததாN,  
இe ஆ*மாU* உmைமயான இயNைப UவoB3I :ைறயாக இ4Tதe. ஆனாN ஆ*மாU* 



உடைல ஆ*மாUN இ4Te yoBக :Lயாe. அைவ இரm[I ஒ*Kதா*. {hக> ஆ*மாU* 
உ4வ(ைத UலBQUZடாN, எNலா தைளகqI தக0Te, �வ* 5வெப4மானாக மாKQறe. § 
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உண0.5க> ஒ4 )Zட=Zட :ைறMN எ)0.ெசயலா2ற( ெதாடhQ ெவK8X, பயI, ெபாறாைம 
ம2KI ேபரா0வI :ைறயாக ெசயNபட(ெதாடhQ, உண0l>ள மன)N சாZ5 பா$Te ெசN_I 
ேபாe, �ல உடN ஒ4 பB3வமான, X()சா^யான ேதா2ற(ைத ெபற ெதாடh3Qறe. {hக> ஒ4 
மiதைர பா0(e, “அவைர பா0(தeI, அவ0 X()சா^ எ*பe ெத@வாக ெதoQறe,” எ*K 
&0மாiBQ�0க>. அவரe உ>qண0l ம2KI அjlண0l Xல*க> அைன(eI ஒ*றாக வள0.5 
அைடTe ெசயNப[Q*றன எ*பைத இe 3j8y[Qறe. ஆனாN, அவ0 தனe உZXற உலகhக> 
\e இ*GI கவனI ெச_(த ெதாடhகாமN இ4BகலாI. {hக> அவரe கmகைள பா0(e இைத 
கm[yLBகலாI. இTத ெஜ*ம()N அவ0 �mLu>ள ஆைசக> 5லவ2ைற 
)48)8ப[()யeI, அவ0 உZXறமாக கவனI ெச_(தலாI. அவ0 உZXறமாக கவனI ெச_(த 
ெதாடhQயeI, அவ0 தனe ஆ*\க உட_B3 ஊZடமா@Bக( ெதாடh3Qறா0. அe 
உண0.5க@* உட_B3> வள0.5 ெபற ெதாடh3Qறe. அe ந2ெசயNகளாN 
ஊZடம@Bக8பZ[, ஒ4 3ழTைதைய ேபால வள0BQறா0. அTத உட_B3 அவரe 7யநல=*ைம 
ம2KI ம2றவ0கqBகாக அவ0 ேம2ெகா>qI 7யநலம2ற ெசயNக> அைன(eI 
ஊZடம@BQ*றன. அTத உடN சB)M* ைமய cல()N இ4Te ெபKI ேபாe, அவ0 த*Gட* 
ெசயNபZ[, தனe உ>qண0lகைள \e ெபKI ெவ2jேய, அத23 உணவாக Uளh3Qறe. 
அவரe 7யநலI, ேபராைச ம2KI உ>qண0l yolகqB3 வழh3I சB)M* காரணமாக, அவரe 
ஆ*\க உடN ப5யாN வா[Qறe. {hக> ஆ*மாU* ேவதைன ப2j ேகZ[ இ48�0க>. அe 
UoவாBகI ெபKI ேபாe, அe அtQறe ம2KI அத* \e அ)க கவனI ெச_(த ேவm[I எ*K 
கதKQறe. இe மiதi* உ>ள()N நடB3I ேபாராZடமாக Uளh3Qறe. ¶இK)MN, 
கடl@டI இ4Te அ)க ஆ*\க சB)ைய ெப2K, ஆ*\க உடN ஒ4 பB3வமைடTத உடலாக 
வள0Te, eைண ெம$zஞான மனைத UoவாBகI ெச$e, அ)க வள0.5 ெப2K ெம$zஞான 
மன)N Ug8Xண0ைவ ெபKQறe. இK)MN, அe rZ7ம மனெவt.5-அjlண0l உட_B3 
ெபாK8ேப2Qறe. ¶இeேவ நI அைனவ4B3>qI நைடெபKI, உZXற Ug8Xண0U* சாரI 
ஆ3I. இைத8ப2j பLB3I ேபாe உhகqB3 XoQறe எ*றாN, அe உண0l>ள உலைக 
ேநாBQ ெம$zஞான மனI நக0Te ெசN_I அGபவ()N {hக> cdQM48பைத 3j8y[Qறe. 
¶உhக> கmக> இK)யான 3jBேகாளாக இ4B3I ஆ(ம ஞான()* \e  உK)யாக இ4Bக, 
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{hக> |0வெஜ*ம க0மUைனக@* ேவதைன த4I அGபவhகைள அGபUBக 
ெதாடh3Q�0க>. உhகளe இTத வாdBைகைய மiத ேசைவMN ஈ[ப[(), உhகளe 
உண0.5க> ம2KI அjவா2ற_ட* இைணTe ெசயNப[I ேபாe உhகளe அLuண0ைவ 
மKaரலாBகI ெச$e, |0வ ெஜ*மhக@N அGபUBகாதைத அGபUB3I ேபாe, {hக> 
இK)MN ஆணவ()* aTதைனைய எ)0ெகா>Q�0க>.  {hக> கைட5யாக ெப2ற அGபவhக> 
மhக( ெதாடhQ, {hக> உhகைள ஒ4 சcக(ைத ேச0Tதவராக, ஒ4 3j8yZட நாZைட 
ேச0Tதவராக, ம2KI த2ெசயலாக, ஞாேனாதய பாைதMN ெசNவதாN த*ைனuI ம2றவ0கைளuI 
yo(e பா08பவராக, ம2KI இTத பாைதMN இNலாத பலைர ப2j அjTe>ள “)4வாளராக" 
உhகைள பா0BகாமN இ4B3I ேபாe, இe நைடெபKQறe. ¶தi8பZட ஆணவ()* இTத 
=க8ெபoய ஆ*\க ெச4B3 இK)MN அgBக8ப[BQறe. அe மiதi* ெசாTத ஆ*\க 
XலGண0ைவ பய*ப[() அgBக8ப[Qறe. ஆணவ()* மரணI ஒ4 =க8ெபoய அGபவமாக 
இ4BQறe. {hக> ஆ*மாU* ஆ*\க 5Bகைல அGபUBQ�0க>, ம2KI உhக> 3[IபI, 
நmப0க> ம2KI ெத$வhகqI உhகைள தiயாக தUBகUZ[ ெச*K>ளைத உண0Q�0க>. 
இTத சமய()N, உhகளாN ஒ@ைய பா0Bக :Lவ)Nைல. பல |0வெஜ*மhகளாக ேச0Tத 
அGபவhக> உhகைள ேநாBQ வ4Q*றன, ம2KI மன)N உhக> சாZ5 எhQ4BQறe எ*K 
ெதoயாமN இ4B3I ேபாe, உடN :tவeI {hக> க4ைமைய காmQ�0க>. உhகளாN அைத 
கm[yLBக :Lவ)Nைல. அe =கlI Uைரவாக நடBQறe. அத* yற3: “நா* அTத 
பரமா(eமா.” {hக> )�ெர*K பரமா(eமாவாக மாKQ�0க>. § 
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ெபா*iற உடலாக Uளh3I <வ0ணச�ரI, ெபா*iற ஒ@யாN உ4வான ஒ4 உடலாக 
Uளh3Qறe. பர5வ(ைத பல:ைற அGபU(த yற3, அe சஹ<ரஹார()* ேம^4B3I ஏt 
சBகரhக@N இ4Te ெமeவாக இறhக(ெதாடhQ, ஆஞா சBகர()23> �ைழQறe, அ8ேபாe 
அe ஆ*மாU* cலாதாரமாக மாKQறe, அத* yற3 �gறhQ U7(த சBகர()B3> 
�ைழQறe, அ8ேபாe அe அத* cலாதாரமாக மாKQறe, அத* yற3 �gறhQ அனாஹத 
சBகர()B3> �ைழQறe, அ8ேபாe அe அத* cலாதாரமாக மாKQறe. ¶rZ7ம உடN :tவeI 
rZ7ம ஞாiக@* மேனாஉண0l பா0ைவB3 ஒ4 ெபா*iற உடலாக ெதouI வைர, 
சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I ஏt சBகரhகqI, �ேழ இறhQBெகாm[ இ4BQ*றன. rZ7ம 
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உடN =கlI ெமeவாக ெபா*iற உட_B3> கைரQறe. இe நைடெபKவைத நா* 
பா0()4BQேற*. இைத நமe பரIபைரuI, சIyரதாய:I தனe அGபவ()* cலI 
ெதoTeBெகாmL4BQறe. அGபவI உmைமயான Xoதலாக இ4BQறe, ம2KI ஒ4 Xoதைல 
X(தhகhக@N, அேத Xoத_ட* இ4B3I ம2றவ0கqட* ேசாதைன ெச$e பா0BகலாI, ஆனாN 
ம2றவ0க> அேத அGபவ(ைத ெபறாததாN ெதoயாத ஒ4 XoதN, அவ0கqB3 ஒ4 ேகாZபாடாகேவ 
ெதoQறe, அe அ4ைமயாக ேதா*றலாI, ஆனாN அe ெவKI ஒ4 ேகாZபாடாக அNலe எt(e 
வLவ()N இ4B3I ஒ4 க4(தாக இ4BQறe. ¶ெபா*iற உடN rZ7ம உடைல கZ[8ப[(), 
�ல உட_B3> �ைழuI ேபாe, XoTe இ4B3I XoதN அைழ8y*j வ4Qறe. அTத XoதN 
காரண()23 அ8பா2பZ[ இ4BகலாI ஆனாN அத23 :ரணாக இ48ப)Nைல. அe இயBக()N 
இ4B3I ஒ4 சா<)ரமாக Uளh3Qறe, ஆனாN அைவ கடTதகால()N இ4Tத மகா*களாN 
பா0(e, ப)l ெச$ய8பZட சா<)ரhகqB3 :ரணாக இ48ப)Nைல. த*ைன சTேதQB3I, 
அவம)B3I, XறBக;B3I, இglப[(eI அைனவைரuI இTத :Lவான Xoத^* தi8பZட 
உண0த^னாN சவாN U[I அளU23 சனாதன த0மI ேம*ைம ெபா4T)யதாக இ4BQறe. ¶இTத 
ெபா*iற உடN, a0UகNப சமா)B3 yற3 ஒ4 ெபா*iற உடலாக உ4ெவ[Bக ெதாடh3Qறe, 
ம2KI இe சஹ<ரஹார சBகர(eட* ெதாட0yN இ4BQறe. அதாவe, �ல உட^N ெபா*iற 
உட^* தைலைமயகமாக சஹ<ரஹார சBகரI Uளh3Qறe எ*K ெசாNலலாI. ெபா*iற உடN 
வள0.5 ெபKI ேபாe, இTத சBகர()23 ெமா(தI ப*iரm[ அL8பைட UoவாBகhக> 
இ4BQ*றன. உண0தைல ெப2ற சTaயா5, ஆdTத 5TதைனM* உய0Tத aைலக@N பயணI 
ெச$uI ேபாe, அவராN தனe ெபா*iற உட^N 7தT)ரமாக பயணI ெச$ய :LTe, 
மiதேநய()23 உதUuI ேசைவuI ெச$ய :LQறe. கால8ேபாBQN, அவ0 சஹ<ரஹார 
சBகர()* \e ஒ4 Uைச ைமய(ைத ேபா*ற ஒ4 உண0l>ள கZ[8பாZைட ெபKQறா0, ம2KI 
அe அவைர உZXற உலQ23> இtBQறe. ¶ேமாk()23 yற3 5வேலாக()N த*ைன 
ெதாட0Te 7()கo(தeI, இK)MN 5வெப4மாGட*, கட^N ஊ2ற8ப[I ஒ4 3வைள 
தm�ைர8 ேபால, இTத ெபா*iற உடN தா* ஐBQயமாQறe. அேத தm�ைர \m[I 
கm[yL(e, அTத 3வைளைய \m[I aர8ப:Lயாe. இe உmைமMN 5வெப4மாGட* 
ஏ2ப[I :Lவான ஐBQயமான, <வ0ணச�ர U<வQராசாவாக Uளh3Qறe. § 
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aைனBக8 ெபjNஅவ* {@ய* ஆேம. ¶ 
இைறயL தாdTைத வணBக:I எ$)B 
3ைறயe �jB 3ணhெகாm[ ேபா2ற. 
5ைறuடN {யறB காZL. 5வ(ேதா 
டjlB கjU8ேபா* ச*மா0BQ யாேம.§ 
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சமா"/Z MறZ  

பல வ4டhகளாக, அBகைறuட* தனe ெசாTத ேவக()N, தனe உ>ள(eட* ெசயNபZ[ 
ெம$zஞான aைல வgயாக ஊ[4U காலம2ற, காரணம2ற, பரெவ@ய2ற பரமா(eமா எ*ற 
a0UகNப சமா)B3> �ைழuI சTaயா5க@* எm;Bைக =கlI 3ைறவாக இ4BQறe. பல0 
ஆ(ம ஞான(ைத பல ெஜனமhக@N ஒ4 :ைறuI, இTத yறUMN பல வ4டhகqB3 ஒ4 
:ைறuI அைடய :ய25 ெச$Qறா0க>. பல ெஜ*மhக@* cலI ெப2ற �(), a0UகNப 
சமா)B3> அவ0களe :தN ெவ2jB3 வgநட() ெசNQறe. a0UகNப சமா)B3> நைடெபKI 
ெவ2j Uைரவாக நடTeU[வதாN, மன)* ��Bகமான ப3)கqB3 எ*ன உmைமMN 
நடBQறe ம2KI எ*ன உmைமMN நடTதe எ*பைத ப2j உண0l8|0வமாக ெதoவ)Nைல, 
ஏென*றாN அTத ப3)கqB3 7யaைனU* உய0வான aைலக@N உண0l8|0வமான 
Ug8Xட* இ48பத23 பழBக8படUNைல. ஆனாN ஒ4 சTaயா5 பரமா(eமா எ*Qற 
பர5வ()2B3> �ைழTதeI, தனe மனI ம2KI 7யaைனU* உய0aைலகைள :tைமயாக 
பய*ப[(த ம2KI 7யaைனU* �daைலக> ம2KI அவரe சாZ5 எnவாK ஒ4 aைலMN 
இ4Te இ*ெனா4 aைலB3 பயணI ெச$Qறe எ*பைத ப2jய :tைமயான XoTeண0l 
Qைட8பத23 வா$8X>ளe. Xiதமான ஒ4:க.5TதைனM* பழBக மா)ouட* அவரe அLமனI 
இணBகI ெபKவத23, தனe அLமன)N ேபாeமான அளl அG8பவ(ைத a�y(e இ4BQறா0 
எ*பைத சமா)B3> ஊ[4U இ4BQறா0 எ*Qற தகவN ெதoUBQறe. உண0l>ள மனI ஒ4 
Uஷய()* \e கவனமாக இ4B3I ேபாe, உண0l>ள மன)* மா)oைய y*ப2j, அLமன:I 
ஒ4 3j8yZட Uஷய()* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eQறe. அத* yற3 அe 7யaைனைவ 
தானாகேவ ெம$zஞான மன)23> UoவாBகI ெச$Qறe. ஒ4 eறU ெப4Iபா_I ெம$zஞான 
மன)* ெசயNபா[ ப2jய XoTeண0U* eைணuட*, ெம$zஞான மன)* 5Bகலான 
UைளlகளாN ஏமா2றI அைடயாமN, தனe ைமய()23> ெச*K, பரமா(eமாU23> 
ஊ[4lQறா0. இe தா* அவ4B3 நடT)4BQறe. ¶ஒnெவா4 ஆ*மாlI ஒ4 மாKபZட 
பmXட*, ஒ4 U()யாசமான மனI, ஒ4 U()யாசமான அLமனI ம2KI ஒ4 U()யாசமான 
உண0l>ள மனைத ெகாmL4Te, ெவnேவK Uதமாக ஆ(ம ஞான()23> �ைழவதாN, 
அGபவI cலI ஆ(ம ஞான()23 :*பாக அவரe எ)0Uைன ம2KI அத23 y*X அவரe 
எ)0Uைன, அLமனI ம2KI உண0l>ள மனI சா0Te இ48பதாN, அவரe y*ன; ம2KI 
XoTeண0l ம2KI அவ0 எTத நாZைட ேச0Tதவ0 ேபா*ற தகவNகைள  ெபாK(e மாKப[Qறe. 
¶ேயாக()* ேபாதைனக> =கlI அL8பைட எ@ைமuட* ம2KI =கlI அL8பைட உ4வ(eட* 
இ4BQ*றன. ேம_I உலQN =கlI அழகாக இ4B3I ஒ4 ெபா4>, ஆdTத 5TதைனB3 yற3, 
உலQN =கlI சாதாரணமான ெபா4ளாக மாKQறe. =கlI அழகான வLவைம8X, =கlI 
சாதாரண வLவைம8பாக மாKQறe. அதனாN ஒ4வ0 ஆ(ம ஞான(ைத உண0Te a0UகNப 
சமா)B3> ஒ4 :ைற ெச*ற yற3, அைத \m[I இ*ெனா4 :ைற ெச$வe =கlI எ@ைமயான 



ெசயலாக இ4B3I. இe தா* சமா)ைய பM25 ெச$uI :ைற ஆ3I. இைத இரmடாவe :ைற 
அைடTத yற3, அைத \m[I ெச$யேவm[I. ஆ(ம ஞான(ைத ெதாட0Te அைடTeBெகாm[ 
இ4hக>. ஒ4 eறU சமா)MN இ4Te ெவ@வTe, \m[I வTத இட()23 )4IXவா0, ம2KI 
இe மன)N இ4B3I ேவெறா4 ப3)B3 )4Iy ெசNவைத ேபால இ4B3I. அNலe அவ0 மனI 
ம2KI மன)* :tைம \e அ)க உண0l>ள Ug8Xட* இ48பா0. UoவாBகI ெப2ற 
7யaைனU* \e அ)க ேத0.5 ெப2K இ48பா0 எ*KI ெசாNலலாI. அNலe, அவ0 a0UகNப 
சமா) அைடuI ஒnெவா4 :ைறuI, உண0lட* {L(த ேநர()23 அ)க ெம$zஞான உண0ைவ 
ெபKவா0. ¶ெதாடBக aைலMN இ4B3I ஒ4 ~ட* பாைதMN :*ேனKI ேபாe, அnவ8ேபாe 
த*i.ைசயாக ெம$zஞான உண0ைவ ெபKQறா0. அவரe :தN சமா)B3 yற3, தா* {L(த 
ேநர()23 ெம$zஞான aைலMN இ48பைத உண0Qறா0. அவரe இரmடாவe சமா)B3 yற3, 
அவ0 ெம$zஞான மன)* \e அ)கமான Ug8Xட* இ4BQறா0, ம2KI அ[(த சமா)B3 yற3, 
அவ0 ெம$zஞான மன)* \e இ*GI அ)கமான Ug8Xண0ைவ ெபKQறா0. ஆனாN, அவ0 
UoவாBகI ெச$uI ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான வா$8XBக>, சB)க> ேபா*றைவ 
ெவnேவK y*ன;க>, ஆqைமக> ேபா*றவ2ைற ெகாm[ இ48பதாN, ஒnெவா*KI 
மாKபZ[ இ4BQ*றன; அவ0 ஆ(ம ஞான(ைத ெப2K இ4Tதா_I, அL8பைட 3ண()* 
:tைமMN எTத மா2ற:I ஏ2ப[வe இNைல. ஆனாN, தனe மன8பாhQ* \e தனB3 இ4B3I 
கZ[8பா[ ம2KI ஒZ[ெமா(த கZ[8பா[ ப2jய XoTeண0l, ம2KI தனe ெசாTத வாdBைகைய 
மா2j அைம(eBெகா>qI )றைம, ஒ4 ெசயN:ைறைய ெதாடh3Qறe, ம2KI a0UகNப 
சமா)B3> ெச*K ெவ@வ4I U)க@* \e அவ4B3 அ)கI பo.சயI ஏ2பZடeI, அTத 
ெசயN:ைற அவைர ெமeவாக ம2KI பL8பLயாக மா2j அைமBQறe. § 
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ஆ*மா ஒ4:ைற ஆ(ம ஞான(ைத ெப2ற yற3, அTத ஆ*மா ெதாட0Te அTத உண0தைல 
அைடuI பாைதMN :*ேனKQறe எ*பைத நா* 3j8yட U4IXQேற*. அதனாN அe =கlI 
எ@ைமயானe, ம2KI இதனாN நா* தர U4IXI எ.சoBைக எ*னெவ*றாN: பரமா(eமாU* 
அGபவ()23 yற3 ேதா*KI y*Uைளlக> \e அ)க கவனI ெச_(த ேவmடாI, ம2KI 
இnவாK ெச$வதாN சமா)B3 yற3 இ4B3I ெம$zஞான()* \e உZXற மனI ஆ0வI 
ெகா>ளாமN, அe ெதாட0Te =கlI உய0Tத சமா)ைய அைடTeBெகாm[ இ4B3I. ஒ4வ0 
சமா)B3 yTைதய ெம$zஞான aைல \e ஆ0வ(eட* இ48பதாN, அe மனI சா0Tத சB)கைள 
மZ[=NலாமN மேனாஉண0l சB)க> அைன(ைதuI உ4வாBQ, மடவா5ைய மைறெபா4> 
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ஆ$U* உலQ23 ெகாm[ வ4Qறe. மனதாN  5Bகலான Uைளlகைள( தUர ேவK எைதuI 
வழhக:Lயாe எ*பதாN y*Uைளlக>, aகழB�Lயைவக> ம2KI மன)* 5Bகலான 
Uைளlக> \e ஆ0வ(eட* இ4B3I ேபாe, அவ0 ெசB3 மா[ ேபால இ4Tத இட()ேலேய 
72jBெகாm[ இ48பதாN, இ)N இ4Te அவைர கா8பா2ற ேவm[I. மனI த*ைனேய 
உ4வாBQBெகாmடe, எNலா ~ட0க@* ஆரIபகால வ38Xக@N \m[I \m[I 
க2K(தர8ப[Qறe. ெம$zஞான மன:I இைத(தா* ெச$Qறe. ¶ஆ(ம ஞான(ைத ெப2ற ஒ4வ0 
ம2றவ0கைளuI ஆ(ம ஞான()23> ெகாm[ வ4I தனe U)ைய |0() ெச$வத23, ஒ4 
Xiதமான சமா)ைய உmைமMN நாடேவm[I, ம2KI அe இTத |=MN சTaயா5க> cலI 
அ(ைவத ேயாக()* Xiதமான ேபாதைனக> aைல(e இ4Bக உதU ெச$வதாக இ4B3I. 
|=MN எNலாI மBக@டI இ4Te வ4Qறe. ேமIபZட தகவNக> அைன(eI மBக@டI இ4Te 
வTe>ளe. ஆ(ம ஞானI எ*Qற ேயாக()* Xiதமான ேபாதைனக>, ஆ(ம ஞானI ெப2ற 
ஆ*மாBகைள ேபால ேப7I, 7வா5B3I, வாtI மBக@டI இ4Te இTத |=B3 Qைட(e>ளe. 
¶அவ0 a0UகNப சமா)B3> ெச*K, :தN சமா)B3 yற3, இரmடாI சமா)B3 yற3, c*றாI 
சமா)B3 yற3, மேனாஉண0l சB)க@N Qைளகைள உ4வாBQBெகாm[, அ)க வ^ைமைய 
ெப2K, தனB3> இ4B3I X)ய வா$8XBகைள ப2j உண0Qறா0. அவ0 மன)N இ4B3I 
மைறெபா4> ஆ$U* aகdlகைள ெகாmட உலகhக@N aைல(e இ4TதாN, அவ0 மன)* 
இயBக:ைற ப2jய X)ய ம2KI UயBகைவB3I சB)கைள ெபKQறா0, ஆனாN சமா)ைய 
ேநாBQ ம2றவ0கைள பாைதMN அைழ(e வ4I சB)ைய இழBQறா0. eறU ஒ4 7(தமான 
சமா)ைய பராமo(e மன)23> )48XQறா0 எ*றாN, தனB3 5ல �[தN XலGண0lக> 
இ48பைத ப2j ெதoTeBெகா>Qறா0, ம2KI அவ0 அவ2ைற பய*ப[(தle இNைல. அவ0 
எ8ேபாeI அவ2ைற பய*ப[(eவe இNைல, அ8பL பய*ப[()னா_I, அவ0 த* உணைவ 
இயNபாக 45(e சா8y[வைத ேபால =கlI இயNபாக பய*ப[(eQறா0, ஆனாN அவ0 
இய2ைகB3 அ8பா2பZட சB)கைள, Uேஷசமான ஒ*றாக aைன(e அவ0 {mடேநரI 
5T)8ப)Nைல. அவ0 எ8ேபாeI தனe இயNபான 3ண(eட* இ4BQறா0. ¶eறU அ[(த :ைற 
ம2KI அத23 அ[(த :ைற சமா)MN ெசNவைத ப2j {mடேநரI 5T)Bக க2K(தர8ப[Qறe. 
அத* yற3 அவ0 தனB3> Ug8பைடய ெச$uI ஒ4 வ_வான ஓZடI, ம2றவ0கைள சமா)B3> 
ெகாm[ வ4I வ^ைம பைட(ததாக இ4BQறe. ேதைவய2ற சB)கைள த*iடI இ4Te 
UலBQBெகா>qI ேபாe, அவ0 ஒ4 =க8ெபoய சB)ைய ெபKQறா0. அTத சB), ம2றவ0கைள 
ஆ(ம ஞான()23> ெகாm[ வ4வத23, ஆ(ம ஞானI ெப2றவ0க> U4IXI =க8ெபoய 
சB)யாக Uளh3Qறe. {hக> அத23 :த^N ஒ4 Xiதமான ஆ(ம ஞான(ைத ெப2j4Tதe, 
சமா)B3> \m[I \m[I ெச*KBெகாm[ இ4TதாN மZ[ேம, உhகளாN இைத ெச$ய 
:LuI. ஆ(ம ஞான(ைத ெப2ற yற3, மேனாஉண0l உலகhக@N எTத வைகM_I UலகாமN, 
ம2றவ0கைளuI Xiதமான ஆ(ம ஞான()23> ெகாm[ வTe, ம2ற சTaயா5கqB3 
சமா)B3> ெசNவைத ப2j க2K(தTe ஒ4 நNல aைலயான மனeட* ெவ@வ4வேத 
சTaயா5M* U) எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_29.html%23para-2


$தISழைம 

பாட+ 339 

ஒPoI ைமய-ைத  
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eறU தனe :தN a0UகNப சமா)ைய அைடTத yற3, அவரe ஒ4:க.5Tதைன ம2KI 
ஒ4:க.5Tதைன ெபKவத23 அவ0 ேம2ெகா>qI பM25 எ@தாக இ4B3I. அவராN தனe 
உZXற ஒ@ைய காண:LயUNைல எ*றாN, சமா) பM25 ேம2ெகா>qI :தN நடவLBைகயாக, 
ஒ4 �ல ெபா4@* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த ேவm[I. ேம_I அவரe மனI 3ழ8ப()N 
இ4TதாN, அவ0 சமா) ெசNவத23 :*X இ4Tத aைலைய ேபால, அவராN உZXற ஒ@ைய காண 
:Lயாe. அவ0 சமா) aைலB3> பல8பல :ைற ெச*K இ4TதாN மZ[ேம, அவரe உடN 
:tவeI ஒ@ aரIy இ4B3I, ம2KI அ8ேபாe அவராN ஒ4 நா@N இ4ப() நா*3 ம; 
ேநர:I தனe உZXற ஒ@ைய காண:LuI. ஆனாN :த^N அவராN அnவாK ெச$ய 
:Lவ)Nைல. அவ4B3 :தN ெவ2j Qைட()4B3I, ஆனாN அவராN ஒ@ைய எ8ேபாeI காண 
:Lவ)Nைல. ¶அவராN உZXற ஒ@ைய காண :LயUNைல எ*றாN, அவ0 தனe பாட(ைத 
க2KBெகா>ள ெதாடhQய ேபாe ெச$தைத ேபால, தனe மனைத அைம)8ப[(), தா* ெச$த 
தவKகைள எt)Bெகாm[ தா* அGபU(த பNேவK அGபவhகைள XoTeBெகா>ள ேவm[I. 
அத* yற3, அவ0 தனe தைலM* உ.ச()N தனe உZXற ஒ@ைய கm[ெகாm[, அe 
ெதoய(ெதாடhQயeI, அவ0 அத* \e கவனI ெச_(த ேவm[I. ேம_I ேபாeமான 
மேனாபல()* cலI, அவராN தனe உ.சTதைலMN ஒ4 நZச()ரI ேபால yரகாசமான ஒ4 
ெவ>ைள ஒ@யாக ெத*ப[I, தனe உZXற ஒ@ைய தBக ைவ(eBெகா>ள :LQறe. இe 
அவ4B3 7மா0 c*K அh3ல UZட)N, வLவhக> ம2KI உண0l>ள மன)* உ4வhகைள 
வழh3Qறe, ம2KI அத* yற3 அவ0 c*K அh3ல UZட()N இ4B3I ஒ@ \e கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(eQறா0. அவ0 3j8பாக ைசவ ேசைவMN ஈ[பZ[ இ4TதாN, அவ4B3 அTத ைமயI 
எhQ4BQறe எ*K எ*Kேம ெதoவ)Nைல. அ8பLயாக இ4TதாN, அவ0 தனe தைலைய தனe 
UரலாN ெதாடேவm[I, ம2KI அe ஒ@M* ைமயI எhQ4BQறe எ*பைத அவ4B3 
ெதoU(eU[I. இதனாN ஒ@M* ைமய()* \e, அவ0 த* சாZ5ைய உடனLயாக 
ைமய8ப[(eQறா0. அத* yற3 அவ0 அைத yo(e, அைத ஒ4 ஒ@8படBக4U UNைலைய ேபால 
)றBக :ய25BQறா0, ம2KI அவ0 yரகாசமான, =கlI yரகாசமான ஒ@ைய காmQறா0. அe 
yரகாசமாக இ4B3I, ம2KI அe நZச()ர(ைத காZL_I அ)க yரகாசமாக இ4B3I. அe ஒ4 
கா0ப*-UN ஒ@ைய ேபால இ4B3I. அe =கlI yரகாசமாக =கlI ஆ2றN =Bகதாக இ4B3I. 
தனe தைல :tவeI அTத ஒ@ aரIபேவm[I எ*ற எmண(eட* eறU இ48பா0 எ*பதாN, 
அவ0 அTத c*K அh3ல UZடைத எnவாK தBகைவ(eBெகா>ள எ*பைத ப2j 
அjlK(த8ப[Qறா0. அவ0 அ)க ேபரானTத(eட* இ48பா0. அe நட8பைத நாI 



U4IபUNைல. அவ0 தனe தைலMN ஒ4 yரகாசமான ஒ@ைய பா0(e>ளா0 எ*ற 
காரண()2காக மZ[ேம, உண0.5க> அNலe �daைல மனI தனe கZ[8பாZைட இழBக 
ேவm[I எ*K நாI U4IபUNைல. ¶ம2ற Uைழபவ0க> தனe உZXற ஒ@ைய Ug8பைடய 
ெச$uI ேபாe, உZXற ஒ@ \e தhகqB3 இ4B3I கZ[8பாZைட இழTe U[வதாN, அe 
அவ0கைள ஒ4 மனெவt.5 aைலMN த>qவைதuI, அவ0க> அைத aைன(e ெவj(தன(eட* 
இ48பைதuI அவ0 பா0(e இ4BQறா0. அe அவ0கqB3 உZXற Uேவக(ைத அNலe 
அைத8ேபா*ற ேவK 5ல பல*கைள த4வ)Nைல. அதனாN இதைன aைனUN ைவ()4B3I 
ஒ4 Uேவகமான சTaயா5, உZXற ஒ@ைய aைன(e உண0.5வச8ப[வைத அGம)8ப)Nைல, 
ஏென*றாN இTத ஒ@M* காZ5, அவ0 தனe ெம$zஞான aைலB3> �ைழய ெதாடh3வைத 
மZ[ேம 3j8y[Qறe. உmைமMN அTத ஒ@, உண0l>ள மனI ம2KI அLuண0l மன)23 
எ)ராக ெம$zஞான மன)* உரா$வாக, ஒ4 =* உரா$வாக ெத*ப[Qறe. காTத சB)க> ம2KI 
க)oயBக சB)க> இைணTe, ஒ@ ம2KI ஒ^ைய உ4வாB3Qறe. ¶அதனாN அவ0 தனe 
தைலMN, அவ0 பா0()ராத yரகாசமான ஒ@ைய, வ_வான yரகாச(ைத கா�I ேபாe, அத* 
ைமய(ைத கm[yLBக :யNQறா0. அவ0 அத* ைமய(ைத கm[yL(தeI, \m[I அTத 
ஒ@ைய ஒ4 ஒ@8படBக4UU* UNைலைய ேபால )றBக :யNQறா0, அவ0 அத* yற3 
ச.5தானTதI எ*Qற ஒ4 7யaைனU* aைலயான, Xiதமான 7யaைனU* aைலயான, 
Xiதமான ேபரானTத()* aைலயான, சUகNப சமா)B3>  வ4Qறா0. இTத aைலMN அவ0 ஒ4 
yரகாசமான ஒ@uட* இ48ப)Nைல. அவ4B3 ேமேல பா0B3I ேபாe ேமேல ஆகாய(ைத 
பா08பe ேபால, ெவ@8Xற பரெவ@ைய பா08பe ேபால இ4B3I, ம2KI அத* aறI ெவ@0 {ல 
aறமாக இ4B3I. அe அவ0 இ4B3I ஆகாசமாக இ4B3I. § 
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அவ0 ஆகாச()N, நாI U4Iபாத சகலUதமான மேனாஉண0l aகdlக@_I பh3ெபறB�[I. 
இnவாK ஆகாசI பய*ப[(த8ப[வைத நாI U4IபUNைல, ஏென*றாN இத* cலI அLமன)N 
:ரZ[(தனமான பmXக> வள0.5 அைடQ*றன, ம2KI நாI நைடெபற U4IXI ஆகாச 
Uஷயhக@* \e தனe :()ைரைய ப)B3I )றGட* இ4BQ*றன. அத* yற3 நாI 
ஆகாச()23 ெச*K பா0(ேதாI எ*றாN, நமe ெசாTத அLமன)N நாI ப)(த :()ைரக> 
காரணமாக, அTத உ4வhக> தனe வLவ(ைத மா2ju>ளைத பா0BQேறாI. அத* yற3 ஒ@M* 
சB)M* cலI, அe ஆகாச()N உ4வ(ைத ெபKQறe, ம2KI நமe உ>ள()N இ4B3I 
5Tதைன உலகI அh3=h3மாக அைலTeBெகாm[ இ4BQறe, ம2KI அைத மேனாஉண0l 
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அNலe மைறெபா4> சB)க> எ*K அைழBQேறாI. ம2KI அைத நாI U4IXவ)Nைல. 
ஆகாச()N இ4B3I இ*ெனா4வ4ட* நாI இணBக(ைத ெபறlI U4IபUNைல, ஏென*றாN 
அe ேயாக()* Xiத(த*ைமMN இ4Te நIைம தவறான வgMN வgநட() ெசNQறe. 
¶உதாரண()23, நா* ஆகாச()N இ4B3I ேபாe, ேம_I இரm[ aXண0க> ஆகாச()N 
இ4Tதா0க> எ*றாN, எhக@ைடேய இணBகI yறBக, ம2KI நா* ஆகாச()N அவ0களe 
:க(ைத பா0BகlI வா$8X>ளe. இதனாN ெம$zஞான மனI ஒ4 உ4வ(ைத எ[Bக 
அGம)8ப[Qறe எ*பதாN, நாI இைத த[Bக U4IXQேறாI. ெம$zஞான மனI ஒ4 உ4வ(ைத 
எ[(eBெகா>வe, 7யaைனl �daைலB3 ெசNவைதuI, நாI நமe இலBைக UZ[ UலQ 
ெசNவைதuI 3j8y[Qறe, ம2KI நாI அ[(e அjயU4B3I தகவN அLமனI வgயாக 
உண0l>ள மன)23 வTe ேச4I. நாI இைத த[Bக U4IXQேறாI. நாI அLமனI வgயாக, 
உண0l>ள மன)23 வ4வைத U4IXவe இNைல. சமா) aைலMN இ4Te, ெம$zஞான மன)N 
இ4Te ேநரLயாக உண0l>ள மன)23 வர U4IXQேறாI. இத* cலI, ஆகாச()N நாI 
பா0BகB�Lய உ4வI ம2KI aறhக> அைன(ைதuI தU0Bக U4IXQேறாI. ¶அTத aைலMN 
சTaயா5 வTe ேச4I ேபாe, அ[(த பாடI ேதா*KQறe. அவ0 7யaைனU* Xiதமான 
aைலMN, Xiதமான ேபo*ப()N இ48பா0. அe அவ4B3 பரெவ@ இNலாத aைலயாக 
காZ5ய@B3I. அவ0 காலம2ற, உ4வம2ற உண0lட* இ48பா0, ஆனாN அe பரமா(eமா 
இNைல. அe பரமா(eமாவாக ேதா*jனா_I, அ)N 7யaைனl aைல(e இ48பதாN, அe 
பரமா(eமா இNைல. 74Bகமாக ெசா*னாN, நாI சமா)B3 ேம2ெகா>qI பM25MN எnவாK 
இ4@N இ4Te ெவ@.ச()23 வ4வe எ*பைதuI, எnவாK ஒ@M* இரm[ aைலMN இ4Te 
ஆகாசI எ*K அைழB3I, Xiதமான 7யaைனU* உலQ23> ெசNவe எ*பைதuI ப2j 
ெதoTeBெகாm[>ேளாI. ¶ெம$zஞான மன)N இ4B3I ஏt மாKபZட aைலக> ம2KI 
பய*பா[கைள ப2j நாI பL()4BQேறாI. அ)N :தலாவதாக வ4வe ஒ@ ஆ3I. ம2KI நாI 
கைட5யாக பL(த Xiதமான 7யaைனl aைல ஏழாவe aைலயாக Uளh3Qறe. ம2ற 
அைன(ைதuI நாI தU0Bக U4IXQேறாI. அTத aைலMN �ைழTe, அவ2ைற ேமIப[(eவe 
கLனI எ*K ெசாNல :Lயாe, ஆனாN பரமா(eமாU* �$ைமB3 தைடகளாக இ48பதாN, நாI 
அவ2ைற கmL8பாக தU0Bக U4IXQேறாI. அதனாN நாI அL8பைடயாக Uளh3I உZXற 
ஒ@MN இ4Te =கlI வ_வான ஒ@B3 ெச*K ஒ4 Xiதமான 7யaைனl aைலMN 
ெவ@வ4வத* cலI அவ2ைற தU0BகலாI. தனe �ல உட^* \e சTaயா5B3 ஒZ[ெமா(த 
7யaைனl ெதாட0Te இ4TeBெகாmL4B3I. உmைமைய ெசாNல ேவm[I எ*றாN, அவ0 
தனe �ல உடைல �dேநாBQ பா0B3I ேபாe, அe அவ4B3 ஒ4 aழைல ேபால ேதா*றB�[I. 
அவ0 தனe 7யaைனlட* �ல உடைல �dேநாBQ பா08பத23 அjlK(த8ப[வ)Nைல, 
ஏென*றாN அe அவைர 7யaைனU* ஆறாவe அNலe ஏழாவe உலQ23> அைழ(e ெசN_I, 
ம2Kம நாI அhேக ெம$zஞான(eட* ெசNல U4IXவ)Nைல. அத* yற3 ம2ற Uஷயhக> 
ேதா*j தடhகைள ஏ2ப[(eI, ம2KI அவராN சமா) aைலைய அைடய:Lயாe. அவ0 ெவ@ 
வTe, ெதாடBக()N இ4Te ெதாடhக ேவmLM4B3I. அதனாN இTத ஆ$lகைள 
ேம2ெகா>ள சா()யhக> இ4Tதா_I ேதைவMNலாதe எ*பதாN, இவ2ைற தU0Bக 



U4IXQேறாI. அவ0 Xiதமான 7யaைனlட* இ4B3I ேபாe, 3mட^i சB)M* 
ெதாட0.5ைய அNலe 3mட^i சB)ைய உ>ளடBQu>ள நரIX ஓZட()* ெதாட0.5ைய 
ேதடேவm[I. உண0l>ள மன)23 XouI பLயாக ெசாNலேவm[I எ*றாN, அe 
உ.சTதைலMN இ4Te ெவ@வ4I 3ழா$ அNலe நரIX ஓZடI ேபால இ4B3I. ¶இTத 
Xiதமான 7யaைனU* aைலMN, ெவ@8Xற பரெவ@MN இ48பைத ேபால, அவ0 தனe 
உ.சTதைலMN ஒ4 நரIX ஓZட(ைத மZ[ேம ேதL8yLBக :ய25 ெச$Qறா0. அவ0 தனe 
உ.சTதைலMN இ4B3I இTத நரIX ஓZட(ைத கm[yL(தeI, உ.சTதைலMN இ4B3I 
அத* ெதாடBக()N இ4Te :Ll வைர கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த க2K(தர8ப[Qறe, ம2KI 
அவ0 UைரUN அத* :Lைவ ெதoTeBெகா>Qறா0. இe மாெப4I அGபவமாக Uளh3Qறe. 
ஒ4ேவைள அவரe அLமன)N 3ழ8பI இ4TதாN, அவராN இTத 7யaைனU* Xiதமான 
aைலைய தBகைவ(eBெகா>ள :Lயாe. இTத ஆdTத 5TதைனMனாN அLமன)*  ஆ2றN 
ம2KI வ^ைம வ_வைடய ெதாடh3Qறe, ம2KI அவ0 தனe ெவ@8Xற 7யaைனlB3> \m[I 
)4IXQறா0. ஆனாN அவரe அLuண0l அ)க 7(த(eட* கZ[8பாZLN இ4TதாN, அவராN 
=கlI இயNபாக அைத தBகைவ(eBெகா>ள :LQறe. அe அவ4B3 ஆ(ம ஞான()23 
yTைதய ஒ4 இயNபான aைலயாக இ4BQறe. ¶அதனாN அ[(ததாக இTத நரIX ஓZட(ைத 
கm[yLBக ேவm[I. உண4>ள மன)23 XouI பLயாக ெசாNல ேவm[I எ*றாN, அe 7மா0 
அைர அh3ல UZட)N இ4BகB�[I. அeேவ ெம$zஞான மன)23, ப)ேனா4 அh3ல 
UZட()N இ4BகB�[I, ஏென*றாN ெம$zஞான மனதாN அைத =ைக8ப[(தேவா அNலe 
5oயதாBகேவா :LuI. அதனாN அTத சB)ைய தனe U48ப()2ேக2ப பய*ப[(த :LuI. அவ0 
இTத நரIX ஓZட()* ைமய(ைத கm[yLBக :யலேவm[I, ம2KI அத* yற3, அவ0 அத* 
அ� அைம8ைப உ4வாB3I இTத ஆகாச()* ைமய()23> �ைழQறா0.§ 

ெவ(P/Sழைம  

பாட+ 341 

ஆ-ம ஞான-")Z MறZ  

கைட#Mb/க ேவgbய த;ம+  

உண0த_B3 yற3 வாdBைக எ8பL இ4B3I? ஒ4 U()யாசமாக, உைடைமகqட* இ4B3I 
உறைவ 3j8yடலாI. {hக> உoைமயாளராக இNலாUZடா_I, எNலாI உhகqைடயதாக 
இ4BQறe. ஏென*றாN ஒேர உmைமயாக, ஒேர aரTதரமாக {hக> பரமா(eமாU* பாeகா8yN 
இ4BQ�0க>, ம2KI உைடைமகைள சா0Te இ4B3I பாeகா8X இi இ48ப)Nைல. ஆ(ம 
ஞான()23 yற3, நாI நமB3> ெசNல ேவmLய அவ5ய=Nைல. அத23 ப)லாக, நாI ெவ@ேய 
ெச*K உலைக காmQேறாI. நாI உ>ேள ெசNல :ய258பைத காZL_I ெவ@ேய ெசNல 
ெதாட0Te :ய25BQேறாI. எ8ேபாeI ஒ4 ைமயI aைல(e இ4BQறe, ம2KI நாI 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_29.html%23para-4


எhQ4Tதா_I அTத ைமய()N இ4BQேறாI. நாI எhQ4Tதா_I, =கlI சாதாரணமாக அNலe 
=கlI ேமாசமான aைலMN இ4Tதா_I, நIைம 72j இ4B3I அ)0lக> நIைம 
பா)8ப)Nைல. மனைத UZ[ இK)யாக ஆ0வI QளIXQறe, ம2KI அe ஆ(ம ஞான()23 yற3 
QளIXQறe. உதாரண()23 �()க> \)4B3I ஆ0வI Uல3Qறe. நமB3 சB) 
ேதைவ8ப[வe இNைல, ஏென*றாN நாI சB)யாக, சB)ய2றதாக, பய*ப[(த :Lயாததாக 
இ4BQேறாI. நாI பர5வ(ைத aைன(e ஏhQ இ48ப)Nைல; நாI பரமா(eமாைவ aைன(e 
ஏhQ இ48ப)Nைல. நமB3 அjவா2றN :*X எnவாK ேதா*jயேதா, அnவாK த2ேபாe 
ச.5தானTதI ேதா*KQறe. நாI {mட�ரI ெசNலேவm[I எ*றாN, நாI ச.5தானTத()N 
ெச*K அைத பர0B3I அளU23 அe 7லபமாக இ4BQறe. :*X அjவா2றN இ4Tதைத ேபால, 
த2ேபாe சIயம எ*Qற ஆdTத 5Tதைன 7லபமாக வ4Qறe; ஆனாN :*X சIயம ஒ4 ெபoய 
ப;யாக இ4Tதe ம2KI அத23 aைறய ஆ2றN ம2KI ஒ4:க.5Tதைன ேதைவ8பZடe. 
அதனாN, பர5வ()23 :*பாக, நாI �()கைள நாடB�டாe. பர5வ()23 yற3, சIயம cலI, 
நமe ப;B3 ேதைவயான �()கைள மZ[I ைவ(eBெகா>QேறாI. ¶ஆனாN பர5வI உட^N 
இ4B3I அைன(e பாகhக@_I ஊ[4lவத23, நமe ெப4UரN அைத அGபU8பத23, நாI 
அைத பல:ைற அGபUBக ேவm[I, ஏென*றாN நாI இ*GI மiதனாகேவ இ4BQேறாI. 
நI\e அ*X ெச_(த யா4I இNைல எ*ற :tைமயாக XறBக;Bக8பZட உண0UனாN, 
7யaைனl ஒ4 ேமாசமான aைலMN இ4B3I ேபாe, பர5வ(ைத நாI அGபUBக ேவm[I. நாI 
ேநாயாN வாL இறTeU[ேவாI எ*ற உண0l ேதா*KI ேபாe, நாI பர5வ(ைத உணரேவm[I. 
நாI நமe :ழhகாNக@* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eQேறாI எ*றாN, நாI பர5வ(ைத 
அத23> ெகாm[ வரேவm[I. :ழhகாNக> ெப4ைமM* ைமயமாக Uளh3வதாN, அe 
5ற8பான ப;ைவ ெபKவத23 உதU ெச$Qறe. அதனாN அe :த*ைமயான இடமாக Uளh3I 
yரIம* எ*Qற உய0வான பரIெபா4@* �ைழவாM^* உடN சா0Tத Qைள(ேதா2றமாக, 
அLcைள 7ர8yM* ைமயமாக மZ[=NலாமN, நமe உட^N ஒnெவா4 பாக(eடGI ெதாட0yN 
இ4BQறe. உய0வான பரIெபா4@* �ைழவாMைல )ற8பத23, அLcைள 7ர8yைய 
ேதைவயான அளl ஊB3UBக ேவm[I. ஆனாN =கlI ஆ.சாரமான சTaயாச ~ட0களாN மZ[ேம 
இTத Uைளைவ ேதா2KUBக :LuI. பர5வ(ைத காeக>, கmக>, cB3, ெதாmைட, உட^* 
ம2ற உK8XBக> உணரேவm[I, ம2KI :taைறவான ேயாQ இைத உண0lட* ெச$ய 
ேவm[I. கா^* y*ப3) பர5வ(ைத உணரேவm[I. உட^* �dப3)MN இ4B3I அைன(e 
உK8XBகqI பர5வ(ைத உணரேவm[I, ஏென*றாN அhQ4B3I தள சBகரhக> அைன(eI 
அTத உண0தைல ெபறேவm[I. ¶அத* yற3 நாI இK)யாக, தளாதள சBகர()N இNலாமN, 
cலாதார சBகர()N a*KBெகாm[ இ48ேபாI. அத* yற3, இK)யாக <வா)]டானா 
சBகர()N, அத* yற3 ம2ற சBகரhக@N a*KBெகாm[ இ48ேபாI. ம2KI இeேவ 
Xiதமான பாத()* அ0(தமாக Uளh3Qறe. இK)யாக, நாI ம;8Xரா சBகர()* தாமைர \e 
a*KBெகாm[ இ48ேபாI. ேம_I இK)யாக, 3mட^i சB) தைலMN 74mLBெகாm[, 
:e3(தmL* அLMN இ48பைத காZL_I அTத இட()N அ)க ேநரI வாசI ெச$Qறe. 
¶:tைமயான U[தைல ெபKவத23 மiதGட* ெதாட0Xைடயe Uஷயhக>, உைடைமக>, 



அ*X, ெவK8X, 3[IபI, நmப0க>, ம2றவ0க> கவன(ைத ெபறேவm[I எ*ற ஆைச ம2KI 
சcக()N அh�காரI ேபா*ற அைன(eI ஒ4வoடI இ4Te Uலக ேவm[I. சTaயா5 
உலக(ைத eறBக ேவm[I, ம2KI அவரe eறB3I ெசயN:ைற எTதUத சமரச:I இNலாமN 
aைறவைடTதாN, உலகI அTத சTaயா5ைய eறBQறe. அதாவe ஒ4 கால()N அ*றாட 
வாdBைகMN இ4B3I ஒ4 ேவைல, சcக வாdBைக, b[ ம2KI 3[Iப()N அவைர ஒ4 
அhக()னராக ஏ2KBெகாmட உலகேம இi அவைர ஏ2KBெகா>ளாe எ*பைத அe 
3j8y[Qறe. தhகளe வாdBைகM* \e அவ4B3 மாKபZட கmேணாZடI இ48பைத 
:த^N அவரe நmப0க> ம2KI சகாBக> உண0Qறா0க> ம2KI த2ேபாe அவ4ட* இைணTe 
இ48பe அவ0கqB3 கLனமாக இ4BQறe. ெமeவாக உலெகh3I இ4B3I 
பNலாMரBகணBகான சTaயா5க@* 3tUN ேச0Qறா0, ம2KI அவ0 சTேதாஷமாக 
ஏ2KBெகா>ள8ப[Qறா0. கடTதகாலI ம2KI எ)0காலI aைனUN இ4Te Uலகேவm[I, 
ம2KI =க8ெபoய உண0தN ஆழமாக ெச*K, உட^N இ4B3I பாகhக> அைன()_I, மன)* 
அைன(e aைலக@_I பரlI ேபாe, அைவ அைன(eI இயNபாக Uல3Q*றன. இTத ஒ4 
காரண()2காக மZ[ேம, 3[Iப()ன0 ம2KI அ08ப;8X இNலாத )4மணமாகாத நப0க>, 
ச.5தானTத(ைத Uட உய0Tத aைலMN இ4B3I உண0தNகqB3 :ய25 ேம2ெகா>வைத 
எ8ேபாeI ஊB3UBக8ப[வ)Nைல. ம2KI மhகளகரமான சமயhக@N 3KQய கால()23 
மZ[ேம அவ0கqB3 அGம) QைடBQறe. Qரஹ<(தாBக> எ*Qற 3[Iப()ன0, தhக> 
உ>ள()N ஆழமாக ெசN_I ேபாe, 3[Iப த0ம(ைத பராமoBகUNைல எ*K 3Bக0மாBக> 
எ*Qற &ய க0மUைனகைள சIபா)(e, உலகI ம)8ப@B3I அைன(ைதuI இழBQறா0க>. 
¶ஒ4 eறU இK)MN பர5வ(ைத அைடuI ேபாe, ம2ற அைன(eI UலQ ெசNQ*றன. 
பர5வ(ைத அைடவத23 ம2ற அைன(eI UலQ ெசNல ேவmLM4BQறe. ஆனாN அவ0 
பர5வ(ைத அைடTதeI அe :tைமயாக UலQ U[வ)Nைல, ஏென*றாN அவ0 ெமeவாக 
ேம2ெகா>ள8பZட ேபரளl :ய25M* காரணமாகேவ பர5வ()23> �ைழQறா0. எNலா 
ெத$வhகqI அGம) அ@(eUZடன. 5வெப4மா* அGம) வழhQUZடா0, ம2KI அவ0 
த2ேபாe, “எனB3> வா,” எ*Qறா0. அe அவரe ேபர4ளாக Uளh3Qறe. § 
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ெசNவத23, க[:ய25 ெச$e உண0தைல ெப2ற சTaயா5, இTத 3mட^i சB)ைய பல8பல 
ெஜ*மhகளாக ேசகo(e வ4Qறா0. இhேக ஒ4 :BQயமான Uஷய(ைத கவiBக 
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ேவmLM4BQறe. |Zைட உைட(e UZடாN, அைத சo ெச$ய :Lயாe. அத* yற3 3mட^i 
\m[I )4Iy வTe, உபேத5 ம2KI a0வா; எ*Qற இரm[ வா$8XBகைள வழhQ 
<வா)]டானா, ம;8Xரா, அனஹாத சBகரhக@N எe ஏ2Xைடயதாக இ4BQறேதா, எhேக 
7யaைனl வள0.5யைடTe இ4BQறேதா, எhேக அ*பான வரேவ2X QைடBQறேதா அhேக 
த*ைன 74ZLBெகா>Qறe. பரமா(eமாைவ அjTeBெகா>qI ஒ4 நNல அjவா2றைல ெப2ற 
ேமைத அNலe ஒ4 5(த0 அjெவt.5M* ைமய()23 )4IபலாI; இ*ெனா4வ0 ம;8Xரா 
சBகர()23 )4IபலாI. சஹ<ரஹார()N 3mட^iைய 74ZL ைவ8பேத :Lவான 
3jBேகாளாக இ4B3I. ¶இைத எ*னாN 1968 அNலe ‘69 வைர ெசயNப[(த :LயUNைல, 
ம2KI அTத கால()N எனB3 சஹ<ரஹார()N ஒ4 வ_வான 3mட^i அGபவhக@* 
ெதாட0.5 ஏ2பZடe. இைத அைடவத23 இ4பe வ4டhகqB3 ெதாட0Te க[ைமயான 
சாதனாBக> ம2KI தப< ேதைவ8பZடe. அ)கமான ெதாடBக aைல பM25க> எனB3 |0வ 
ெஜ*ம()N தர8பZடதாN தா*, இTத ெஜ*ம()N நா* ெப2ற உண0த^* உதUuட*, 
கால8ேபாBQN எ*ைன 72j ம2KI எனB3> ெவ@8ப[I அைன(ைதuI எ*னாN தாB3 yLBக 
:LuI எ*K :*X ெசாN^(தர8பZடe. அ)க கவன(eட* ேம2ெகா>ள8பZட :ய25க@* 
காரணமாக சாதனாBக@* பல*க> எனB3 Qைட(தன எ*K உK)யாக ெசாNலலாI, ஆனாN 
அ)க கLனமாக இNலாததாN, :Tைதய பல*க> \m[I �mLUட8ப[வதாக எனB3 
ேதா*KQறe. ¶சாதனா, ஒtBகI, ஆdTத )யானI ம2KI ேயாக பM25க@* cலI 
ஞாேனாதய(ைத நா[வேத ஒ4 eறUM* பாைதயாக Uளh3Qறe. அe தா* 3jBேகா>, ஆனாN 
சTaயா5M* :தN 3jBேகாளாக மZ[ேம Uளh3Qறe. அவ0 ஞாேனாதய(eட* aைல(e 
இ48பe, இைத காZL_I ெபoய சவாலாக Uளh3Qறe. ஒ4 தள()N இ4TeBெகாm[, ஒ4 
நா@N இ4ப() நா*3 ம;ேநர:I 3j8பாக கனU_I, அைழ8X வTதாN QளIப தயாராக 
இ4BகேவmLய இரா�வ வாdBைகைய ேபால, இத23 கZ[8பா[க> aைறTத ஒtBகI 
ேதைவ8ப[Qறe. ¶பல0 தhகளe தைலMN ஒ@M* 7ட0கைள பா0(தeI தhகைள ஞாேனாதயI 
ெப2றவ0களாக aைன(eBெகாm[, தhகளe சாதனா ம2KI )னசo வgபா[கைள ைகU[வதாN, 
அத* UைளlகளாN அவ)8ப[Qறா0க>. ஞாேனாதயI  வழBகமாக அதGட* கவனI, 
பாராZ[மைழ, எNேலாரe கவன(ைத ெபKதN, ம2றவ0கைள காZL_I அ)கமாக ெதoTe 
இ4B3I aைல எ*K 3j8yZட 5ல ேதைவMNலாத ெவ3ம)கைள ெகாm[ வ4Qறe ம2KI 
ஒ@ மhQ, மiதi* உண0.5க> ெபாhQ எtTe, X)ய க0மUைனM* கலைவ உ4வாQய 
yற3I {mடகால()23 ெசா2க>,வாBQயhக>, ப()க>, அ()யாயhக@N aைல(e 
இ4BQ*றன. அத* yற3 அவ0 “ஞாேனாதயI” ெப2றவ0 ேம2ெகாmட :ைறய2ற நடவLBைகB3 
எNேலாரா_I பgBக8ப[வா0. இைத8ேபா*ற நடவLBைககைள ஆ*\க8 பாைதMN :2j_I 
ஏ2KBெகா>ள :Lயாe. )னசo சாதனாU* cலI, “ஒ@MN இ4Te" அNலe 5jதளl 
ஞாேனாதயI ெப2K இ4Tதா_I, )னசo சாதனாைவ ெதாட0Te ெச$வத* cலI 
ஞாேனாதய(eட* இ4hக>. \த=4B3I yராரா8த க0மUைனக> :ைளUZ[, y2கால()N 
அGபU8பத2காக ேதைவய2ற X)ய க0மUைனக> உ4வாB3வைத தU0Bக, )ன:I ேவதhக@N 
ேம2ெகா>qI ஆ$l ம2KI )னசo சாதனாU* cலI, ேவதhக@N இ4B3I உmைமகைள 



அjl8|0வமாக உண0Te அவ2ைற UளB3I )றைமைய ெப2ற yற3, )னசo சாதனாBகைள 
வ_8ப[(eவத* cலI அTத உmைமகைள உண4hக>. ¶தைலMN ஞான ஒ@ைய :தN 
:ைறயாக பா0(த yற3, Uேவகமாக இ4Bக ேவm[I எ*KI, இTத அGபவhக> உhக> 
ெவ@8Xற த*:ைன8ைப வ_8ப[(eவைத அGம)BகB�டாe எ*K ெம$யjl நமB3 
அjlK(eQறe. அ)க அடBக(eட* இ4Bக க2KBெகா>qhக>. ம2றவ0க> கவன(ைத ஈ0Bக 
:யலாமN இ4Bக க2KBெகா>qhக>. அ)கமான அ*ைபuI XoTeண0ைவuI ெபKhக>. 
yராணாயாமI, ப(மாசனI, ஆdTத )யானI, த* உளஆ$l ம2KI ேந0()யான நட(ைதMN 
இ4Te U[தைல வழhQBெகா>வத* cலI, உhகைள :ZடாளாBQ ெகா>ளா&0க>. ஒ4 :ைற 
சமா)M* ெதாடBக aைல \e ெவ2j ெப2றeI, அTத ெவ2j கடTதகால aைனlக@N 
மh3வத23 அGம)Bக ேவmடாI. ஒ4 :ைற ஞாேனாதயI ெப2ற yற3, ஞாேனாதய()N 
இ4hக> எ*பேத நாI த4I X()ம) ஆ3I. ¶ஞாேனாதயI த*Gட* 5ல ெபாK8XBகைள 
ெகாm[>ளe. ச234 ம2KI அவரe ச234BகqB3 த3Tத மoயாைத ெச_(eவe, அTத 
ெபாK8Xக@N ஒ*றா3I. இவரe பாைதMN, இவ4B3 ெதoTeI ெதoயாம_I பலவgக@N, 
இTத ச234Bக> தா* உதU ெச$)4BQறா0க>. இTத aைலMN ேவக(ைத பராமo8பe 
இ*ெனா4 ெபாK8பாக Uளh3Qறe. cலாதார()23 �g4B3I பாைதைய cடUNைல எ*றாN, 
ேமNaைல சBகரhகைள �mLU[I ேபாe, அதGட* ெதாட0Xைடய �daைல சBகரhகைளuI 
அைவ �mLU[Q*றன எ*பைத Uேவகமானவ0க> ந*3 அjவா0க>. உய0aைலMN இ4B3I 
7யaைனl, நமB3 ெதoயாமN அjயாைமM* வtB3I ப3) வgயாக பயI, ேகாபI, ஆ()ரI, 
ெபாறாைம, தiைம, &ய எmணI ம2KI அவநIyBைகM* �daைல 7யaைனlB3> ெசNவைத 
தU0Bக, Uடா:ய25 ேதைவ8ப[I. இ*GI மன)N ஞாேனாதய()* ெதாடBக aைல 
அGபவhக@* மhகலான aைனlக> 72jBெகாm[ இ4Bக, த2ேபாe ஞாேனாதய(ைத இழTத 
நப0 �daைலMN இ4BQறா0, ம2KI அவ0 ெதாட0Te ெசாTத நடவLBைகக@N உய0Tத 
பmXகைள ெவ@8ப[(), :*X ெப2ற ஞாேனாதய()* cலI :tைமயான பலைன அGபU(e 
வ4Qறா0. எ*ன ஒ4 அவலI! ஞாேனாதய()23 yற3 அவ0 தனe ஒtBகhகைள 
கைட8yLBகாதேத இத23 காரணமாக Uளh3Qறe. அவ0 அைத ைகUZ[ த*:ைன8X>ள 
மiதனாக மாju>ளா0. § 
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வ^uK(eவe இNைல. அவ0க@* ெசயN:ைறMN, பM25M* ெதாடBகேம :Lவாக 
Uளh3Qறe. தhகqB3I அNலe தhக> ~ட0கqB3I அ)க 7ைமகைள தராத ஒ4 எ@ய 
வgைய, இTத நbன 34Bக> ம2KI <வா=க> y*ப2KQறா0க>. ஆனாN =க8ெபoய 
மா2ற()* ெதாட0.5ைய U4IXI ஞாேனாதயI ெப2ற நப4B3I, ஞாேனாதயI ெபறேவm[I 
எ*ற ஆைச e@uI இNலாத ஞாேனாதயI ெபறாத நப4B3I, பாரIபoய=Bக சனாதன த0மI 
)ன:I சாதனா ெச$யேவm[I எ*K வ^uK(eQறe. ¶இT)யாU* ஒnெவா4 நகர()N 
இ4B3I bZL_I roய உதய()23 :*பாக, |ைஜ ம;M* ஓைச ேகZQறe. இTத 
ULய2காைல ேவைளMN, தhக> ெசாTத bZLN ஆmகqI ெபmகqI |சாoகளாக 
இ4BQறா0க>. 3ழTைதக> <ேலாகhகைள க2Qறா0க>; ஹத ேயாகI ஒ4 )னசo பM25யாக 
இ4BQறe; ஆேராBQயமான மனI ம2KI உட_B3 yராணாயாம பM25 ேம2ெகா>ள8ப[Qறe. 
ஒ4 நNல 3Lமகனாக இ48பத23, ஒtBகI அளlேகாலாக Uளh3Qறe. அe vTe சமய()N 
ஒ4 மதI சா0Tத கZ[8பாடாக Uளh3Qறe. 34Bக> ம2KI <வா=க> ஒ4 3j8yZட ஆ*\க 
UoவாBக(ைத ெப2றeI, :Tைதய ேயாக பM25கைள ைகU[வதாN ஏ2ப[I Uைளlக>, 
அவ0களe மாணவ0க@* வாdBைகMN ெதoயவ4Qறe. அவ0க> பாட(ைத க2yBக ெதாடh3I 
ேபாe, தhகளe ~ட0கqB3 ெதாடBக aைலMN இ4Te க2ற(த4I U48ப(eட* 
இ48ப)Nைல; சoைய ம2KI Qoைய எ*ற :தN இரm[ மா0Bகhக@* பM25ைய 
வழh3வ)Nைல. ஆனாN அவ0க> ஆ0மப aைலMN இ4B3I மாணவ0கqB3, ெதாடBக 
aைலகைள ைகUZ[, தாhக> த2ேபாe இ4B3I உய0Tத aைலMN இ4Te க2K(த4வ)N 
அ)க ஈ[பாZ[ட* இ48பா0க>. இe ஒ4 தவறான நடவLBைகயாக இ4BQறe, ம2KI தhகளe 
~ட0க> த*Gட* ேபாZLM[I ேபாe அNலe எ)0பா0(த பல*க> QைடBகாத ேபாe ~ட0க> 
&ய எmணhகqட* ெச$ய8ப[I ேபாe, பல 34Bக> ம2KI <வா=க> இைத aைன(e 
வ4T)uI இ4BQறா0க>. வழBகமாக உ>ளI ெதாட0பாக நட(த8ப[I பாட()N &Zைசைய ப2j 
5K 3j8X த4வத23 :*பாகேவ, :தலாவதாக ம2KI :BQயமானதாக ~ட4B3> நNல 
3ண(ைத உ4வாBக ேவm[I. இTத 7()கoB3I ெசயN:ைறMN 3Bக0மாBகைள 
3ைற8பத23 வழBகமான yராய.5(தI ம2KI தவ()* cலI தவைற aைன(e வ4TeதN, 
தவைற ஏ2KBெகா>qதN ம2KI நN^ணBகI ஆQயைவ அடh3I. இTத :BQயமான ப;ைய 
ெச$e :L8பத23 பல வ4டhக> ஆ3I. ¶ஞாேனாதய()N ஒ4 3j8yZட aைலைய 
அைடTதeI, அைத ைகUடாமN, அe சாதனாைவ வ_8ப[(eவத23 உகTத ேநரமாக 
Uளh3Qறe. நாI நI\e &Uரமாக இNலாத ேபாe, உ>qண0l மனI ஆ)BகI ெச_(த 
ெதாடh3Qறe. நாI இ*GI �ல உட^N வாdTeBெகாm[ இ4BQேறாI எ*பதாN, ஒ4 பாதI 
பாIy* தைலயாக இ4B3I உ>qண0l-அjlண0l இயNy* \e எ8ேபாeI உK)யாக 
இ4Bகேவm[I. நாI ேமேல ெச*KBெகாm[ இ4B3I ேபாe, நாI கவனமாக இNைல எ*றாN, 
அேத அளl �ேழ UழlI வா$8X>ளe. அதனாN நமe ~ட0கைள )�0 ம2KI ெமeவான 
bd.5B3I தயா0ப[(த ேவm[I. அவ0க> ெதாட0.5யான )னசo சாதனா, கடl> ம2KI 
ெத$வhக> ம2KI 34U* வgபா[, க0ம ேயாகI ம2KI பB) ேயாக()* மதI சா0Tத அL8பைட 
பM25க@* ெம*ைமயான அதரlகைள பய*ப[(தேவm[I. இe ஒ4 அL(தளமாக 



இNைலெய*றாN, அவ0க> 7யaைனUN �dேநாBQ ெச*K, cலாதார()23 �g4B3I பயI, 
ேகாபI, சTேதகI ம2KI மன.ேசா0U* சBகரhகqB3> ெசNலB�[I. ¶5ல o�க> உய0Tத 
aைலைய அைடTதeI தhக> பB) ம2KI ஜப(ைத ைகUZடதாக, சா<)ரhக@N பல கைதக> 
aரIyu>ளன. அவ0க> =கlI கLனமான தi8பZட க0மUைனைய எ)0ெகாmட ேபாe, 
ஒnெவா4வ4I cலாதார()23 �g4B3I �daைல 3ணhக@* ஆழ()23 ெச*றதாN, 
அவ0க> சcக()23 ஒ4 Xiதமான &0Bகதo5யாக அNலe வgகாZ[I சB)யாக இNலாமN 
அரBகைன ேபால ேதா*jனா0க>. ¶பB) எ*பe ெதாடBக aைலMN இ48பவ0கqB3 மZ[ேம 
எ*Qற 5Tதைன நbனகால()23 ெபா4(தமாக இ4BQறe. இைவ சாதனாBக> ெச$ய 
U4IபாமN, கடl> நIyBைக இNலாமN ம2KI தhகளe தi8பZட ஆqைமM* yLMN 5BQ 
இ4Te, அதனாN அTத கடl> எNெலா4B3>qI இ4BQறா0 எ*Qற உmைமைய 
ஏ2KBெகா>ளாத நbன 5Tதைனuைடய மBகளாN உ4வாBக8பZடைவ. அவ0களe பmXகைள 
ெதாடBக()N இTத நIyBைகM*ைம, ப2KK) இNலாைம ெமeவாக மா2KQறe, ஆனாN 
இK)MN, “தi8பZட 7தT)ர(ைத நாL, 5jயதாக இ4B3I த*:ைன8ைப ெபoதாBQ, ேம_I 
ெபoதாBக ேவm[I,” எ*K ேகாஷ=[பவ0களாக மா2KQறe. இவ0கைள ப2j ந*3 அjTத 
பாரIபoய பM25 வ38Xக> ம2KI ஆ*\க ஆ5oய0க>, த2ேபாe இTத “7தT)ர 
5Tதைனயாள0க@*" தாBக()23 ஆளாQ, y*ன0 வ4TeQறா0க>. இe 3ழTைதக> bZL23 
தைலைம ெபாK8ைப ஏ2KBெகாm[, ெப2ேறா0க@டI தாhக> எ*ன ெச$ய8ேபாQறா0க>, 
எ*ன ெச$யமாZடா0க> எ*K ெசாNவைத ேபா*றதாக இ4BQறe. ¶வ_வான ம2KI ைதoயமான 
ஆ*மாBகளாN மZ[ேம, ஞாேனாதய(ைத ெவ2jகரமாக ெப2K, அைத தBகைவ(e, உmைமயான 
UேவகI ஒ4 வரமாக QைடB3I வைர அைத ேமIப[(த :LuI. மரண த4வாMN �ல உட^N 
இ4Te உ.சTதைல வgயாக நைடெபKI :B) எ*Qற இடமா2ற ெசயNபா[ இeவைர 
நைடெபறUNைல எ*பதாN, {hக> அைடTத ஞாேனாதயI 5jயதாக இ4Tதா_I ெபoயதாக 
இ4Tதா_I, ஞாேனாதய(eட* இ4hக> எ*பைத நாI \m[I வ^uK(eQேறாI. அைத நடTத 
yறேக, நாI aரTதர ஞாேனாதய(ைத ெபKQேறாI. இe ஒ4 �ல உட^N 5வெப4மGட* 
நைடெபKI :Lவான ஐBQய()* ெதாடBகமாக Uளh3Qறe! அத*yற3 U]வQராசா எ*Qற 
\m[I )4Iப :Lயாத ம2KI :2j_I :Lவான ஐBQயI ெதாட0Qறe, ம2KI இTத aைலMN, 
ஒ4 சZLMN இ4Te கட^N ஊ2ற8ப[I {0 கடலாக மாKவைத ேபால, �வ* உmைமMN 
5வெப4மானாக மா2றI ெபKQறe. எTத U()யாச:I இ48ப)Nைல ம2KI இTத aைலMN 
இ4Te பைழய aைலB3 )4IபlI :Lயாe. § 
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ெஜ*ம()N நமe Uைன ம2KI எ)0Uைனக> ம2KI yராண சB)MN நாI இயBQu>ள 
Uஷயhக> உ4வாB3Q*றன. இTத ெஜ*ம()N நமe 3ண()* மன8பாh3க> ஈடா, yhகளா 
ம2KI 7�Iனா வgயாக  சாZ5 பயணI ெச$uI பாைதயாக Uளh3Q*றன. ¶மiத 3ண()* 
இTத மன8பாh3க>, அவரe ெஜ*ம ரா5M_I ப)வாQ*றன. மiத* தனe Uைனக> ம2KI 
எ)0Uைனக> ம2KI |0வ ெஜ*ம()* Uைத-க0மUைன மா)oக@N எைத ெசயNப[() 
இ4BQறாேனா, அைத ெபாK(e, ம2KI அவ* yறTத சமய()N Qரகhக@* அைம8ைப 
ெபாK(e ஒ4 ஜாதகI உ4வாQறe. அதனாN நாI எ8ேபாeI, பல8பல ெஜ*மhகளாக நமB3 
நைட8ெப2ற, க0மUைன அGபவhக@*, Uைத மா()ைரக@* :tைமM* ஒ4 ெதா38பாக 
ம2KI �Z[(ெதாைகயாக Uளh3QேறாI. நாI த2ேபாe ஒ4 �Z[(ெதாைகயாக, ம2KI 
எ8ேபாeI ெதாட4I �Z[(ெதாைகயாக Uளh3QேறாI. ¶|0வெஜ*மI எ*பe பல 
வ4டhகqB3 :*பாக நடTதe இNைல. அe த2ெபாtைத 3jBQறe. ஒnெவா4 வாdBைகuI 
இ*ெனா4 வாdBைகB3> அடhQu>ளe. தm�0 ஊ2jனாN ெசLகளாக மாKI Uைதகைள 
ேபால, அைவ நமe த2ேபாைதய வாdBைகMN yராண சB) Uைச8ப3)க@N க0மUைன 
Uைதகளாக இ4BQ*றன. இTத UைதகqB3 yராண சB) ஊZடம@BQறe. நாI இறB3I 
ேபாe, இTத �ல உடைல ைகU[QேறாI, ம2KI அ(eட* அGபவ()* ஒ4 அ()யாயI 
:LவைடQறe. அத* yற3 நாI ஒ4 X)ய �ல உடைல எ[(eBெகா>QேறாI. அe ஒ4 X)ய 
அ()யாய(ைத ெதாடh3Qறe, ம2KI அe எ8ேபாeI தனe பாைதைய ெதoTeBெகா>ள 
கைட5 அ()யாய(ைத \m[I நா[Qறe. இைவ மன8பாh3களாக இ4BQ*றன. ¶நமe 
மரண()23 yற3 நைடெபKவைத, {hக> இhேக ெதoTeBெகா>ளலாI. நாI �ல உடைல 
ைகUZ[ நமe rZ7ம உட^N �ைழTe, நமe மன)N எ8ேபாeI ேபால இயh3QேறாI. �ல 
உடN Uல3வதாN, சாZ5 த* இயBக(ைத aK(eவ)Nைல. ஈடா சB) அ)க Xiத(த*ைமைய 
ெபKQறe, yhகளா சB) அ)க Xiத(த*ைமைய ெபKQறe, 7�Iனா சB) எ8ேபாeI ேபால 
இ4BQறe, ஆனாN |=MN உM4ட* இ4Tத ேபாe �ல உட^N இ4Tத இைவ அைன(eI, 
இ*ெனா4 உட^N இ4BQ*றன. ¶மiதைன ப2j ஒ4 U5()ரமான UஷயI எ*னெவ*றாN, 
அவ* தா* எ8ேபாeI இறBக8ேபாகவ)Nைல எ*K aைன8yN, த* வாழBைக :tவeI 
)Zட=Z[Bெகாm[I உ4வாBQBெகாm[I இ4BQறா*. மரணபயI ஒ4 இயNபான உ>qண0l 
அi.ைச ெசயலாக Uளh3Qறe. 5லசமயhக@N )ன:I, மாத()23 ஒ4 :ைறuI, அNலe 
வ4ட()23 ஒ4 :ைறயாவe நமe ஆqைம :tைமயாக அgவதாகlI, அe உண0l>ள மன)N 
இ4Te Uல3வதாகlI ஒ4  அ.ச(ைத ேந4B3 ேநராக எ)0ெகா>qI ேபாe அTத பய(ைத 
சT)BQேறாI. ஒ4 மiதi* U)MN மா2ற(ைத aைன(e பயI அNலe ெதoயாதைத aைன(e 
பயI எ*பe ஒ4 அ.7K(eI அhகமாக இ4BQறe. இTத அ.ச(ைத Xன0ெஜ*ம()* U)க> 
ப2jய கNU ம2KI XoTeண0l த;BQறe ம2KI வாdBைக ம2KI மரண()* yரபzச 
ஓZடhக@* \e ஒ4 வ_வான பா0ைவைய த4Qறe. இe ஒ4 எ@ைமயான ெசயN:ைற, ம2KI 
நாI )ன:I சT)B3I ம2ற வள0.5 yர.சைனகைள காZL_I 5ற8பாக இ48ப)Nைல. ஒ4 | 
வள0(e, மல0Qறe ம2KI வா[Qறe. aல()N Uைத UtTe, |=MN XைதTe, :ைளBக 
ஆரIyBQறe ம2KI ஒ4 ெசLயாக ம2KI ஒ4 மலராக வள0.5 அைடQறe.§ 
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நாI இறTத yற3 எhேக yறBQேறாI? நாI எ8பL Xன0ெஜ*மI எ[BQேறாI? {hக> இறTதைத 
ேபாலேவ \m[I yறBQ�0க>. ஒ4வ0 rZ7ம உலQN ெச$த நடவLBைகM* காரணமாக 
UைளTத, yராண சB) இயBக()* Uைதகைள, \m[I �ல உலQN ெவ@8ப[()யாக 
ேவm[I எ*பதாN, 3j8yZட கால()23 ேமN rZ7ம உடலாN rZ7ம உலக()N இ4Bக 
:Lவ)Nைல. ஒ4 X)ய �ல உட^N ஜனனI நடBQறe. இe ெபாeவாக X)தாக yறTத 
3ழTைதM* உடN cலமாக நைடெபKQறe, ஆனாN ந*றாக வள0.5ெப2ற ஆ*\க உட_ட*, 
ஒ4 அ)க ேமIபZட aைலMN இ4B3I ஆ*மா, ப)ைனTe :தN இ4பe வைரMN இ4B3I 
ஏதாவe ஒ4 உட^N X3Te, அTத aைலMN இ4Te வாdBைகைய ேநரLயாக ெதாடhக :LuI. 
¶{hக> எTத நாZLN yறBQ�0க>? அe {hக> இற8பத23 :*XI, இறB3I த4வாM_I எTத 
நாZைட ப2j 5T)(eBெகாm[ இ4T&0க> எ*பைத ெபாK(e அைமQறe. {hக> கனடா 
ெசN_I U48ப(eட* இ4TதாN, {hக> அ[(த :ைற yறB3I ேபாe கனடாUN yறBக அ)க 
வா$8X>ளe. {hக> இற8பத23 ஒ*K அNலe இரm[ வ4டhகqB3 :*பாக, ெத* 
அெமoBகா ப2j 5T)(&0க> எ*றாN, {hக> ெத* அெமoBகாUN மKyறU எ[8�0க>, 
ஏென*றாN அe உhக> இலBகாக இ4Te>ளe. உhகqB3 ஒ4 3j8yZட 3[Iப()* \e 
ப2K அ)கமாக இ4Te, அவ0கைள UZ[ UலQ ெசNல {hக> U4IபUNைல எ*றாN, உhக> 
U48பI அTத 3[Iப(eட* இ48பதாN, {hக> \m[I உhகqB3 ெந4Bகமான 3[Iப()N 
yறBQ�0க>. U48ப()* உடலாக rZ7ம உடN Uளh3Qறe. ¶Xன0ெஜ*ம()N இ4B3I 
ம0மhகைள ஆ$l ெச$uI மாணவ0க>, “Xன0ெஜ*மI உmைமெய*றாN, எனB3 ஏ* |0வ 
ெஜ*ம aைனlக> aைனUN இ48ப)Nைல?” எ*K அnவ8ேபாe ேகZQறா0க>. ேம_I 
அவ0க>, “இTத ெஜ*ம()N நாI ஏ* எNலா Uஷய(ைதuI Uoவாக aைனUN ைவ()48பe 
இNைல?” எ*K இ*ெனா4 ேக>UuI ேகZகேவm[I. aைனவா2ற_B3 ந*றாக பM25 
அ@BகUNைல எ*றாN, இ*ெனா4 3[IபI வாMலாக ஒ4 X)ய உடைல உ4வாB3I 
ெசயN:ைறைய தாhQ X)ய ஞாபக மா)oகைள உ4வாBQய yற3, அTத aைனவா2றN அnவளl 
வ_வாக இ48ப)Nைல. ஆனாN, {hக> ேந2K நடTதைத aைனUN ைவ()48பைத ேபால, 
தhகளe |0வ ெஜ*ம()N நடTதைத aைனUN ைவ()48பவ0கqI இ4BQறா0க>. |0வெஜ*ம 
aைனlக> அவ0கqB3 அTத அளl ெத@வாகlI வ_வாகlI இ4BQ*றன. ¶ஆனாN |0வ 
ெஜ*மhக@N இ4Tத aகdlக>, அைடயாளhக> அNலe உறlகைள ெதாடர ேவmLய 
அவ5ய:I இNைல, அnவாK ெச$யேவm[I எ*K அjlK(த8ப[வeI இNைல. இ8ேபாe 



இ4B3I வாdBைகேய :BQயமாக Uளh3Qறe. நமe 5Kவயe Uவரhகைள aைனUN 
ைவ()48பத* cலI, சTேதாஷமான அNலe வ4(தI aைறTத aைனlக@N எ8ேபாeI cdQ 
இ4BகேவmLய அவ5ய=Nைல. ஏ2கனேவ நடTe :LTத சIபவI ப2j aைனUN இ4B3I 
\தhகைள ஏ* y*ெதாடர ேவm[I? ஆ*\க நாZடI உ>ளவ4B3 த2ெபாte மZ[ேம 
இ4BQறe, கடTதகாலI ப2jய ஆ$l அNலe அGமானI, பயG>ள ேநரI ம2KI ஆ2றைல 
ேதைவய2ற :ைறMN UரயI ெச$வதாக இ4B3I. த2ெபாtதாக இ4B3I aகdகாலI, :*X 
நடTத எNலா aகdlக@* �Z[(ெதாைகயாக இ4BQறe. த2ெபாt)N இ4hக>. உhகளe 
உM0சB)யாக இTத ெநாLMN aைல(e இ4hக>, அeேவ கடTதகால ெசயNக> அைன(ைதuI 
உmைமMN |0() ெச$வதாக இ4B3I. ¶|0வெஜ*ம()* அL8பைட ம2KI அேதா[ 
ெதாட0Xைடய ேகாZபாZைட a�y8பe கLனமாக இ4Tதா_I, எNேலா4B3I ெபாeவான இTத 
இயBக:ைறைய கmடjuI aைலMN அjUயN உ>ளe. =க8ெபoய ஆதாரமாக, தனe |0வ 
ெஜ*மhகைள aைனUN ைவ()48பதாக ேகா4I அNலe உmைமMN இறTe \m[I உM0 
ெப2ற பB3வமைடTத ஆMரI நப0க@* சாZ5யI ம2KI vTe, )ெப()ய, ெபள(த ம2KI 
எQ8)ய நாகoகhக@N பரUu>ள அ4ைமயான இலBQய(ைத அjUயலாN XறBக;Bக 
:Lயாe. அதனாN மiதi* காரண ஆ$l ம2KI அjlண0l )றைமகqB3 ஏ2ப, aரTதரமான 
அh�கார(ைத ெப2ற U)B3 ேகாZபாZைட ெகாm[ வ4I :ய25MN, பNேவK ேகாZபா[க@N 
ேதடN ெதாட0Qறe. இதய சBகரI எ*Qற அனாஹதUN வாdபவ0க>, தhகளe ெசாTத 
Ug8Xண0U* cலI Xன0ெஜ*ம(ைத a0வQB3I இயBக:ைறைய உண0Te, ஆழமாக 
XoTeBெகா>ள :LQறe. § 
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$ன;ெஜIம+ ப)kய  

ேகாaபாyக( 

|ன0ெஜ*மI ெதாட0பாக 3ைறTதபZசI c*K அL8பைட ேகாZபா[க> அNலe சcக()னo* 
5Tதைனக> இ4BQ*றன. அைவ ஒ*ேறாெடா*K :ரணாக இ48பe ேபால :த^N 
ேதா*jனா_I, அ)க UளBக(ைத ெபKI ேபாe, அைவ அைன(eI தனBெக*K தi.5ற8ைப 
ெகாm[>ளe ெதoயவ4Qறe. அைவ ஒ4 5Bகலான இயBக:ைறM* பNேவK அIசhகளாக 
Uளh3Q*றன. Xன0ெஜ*ம()* ஒ4 ேகாZபாZL* பL, ஒ^ ம2KI aற(eட* உM0 
ெதாடh3Qறe. ஒ^ ம2KI aறI, Uைத அ�Bகைள ஒ*K ேச08பத* cலI, நமe 
உM0சB)M* அ� அைம8yN உMo* :தN வLவhகைள உ4வாB3Q*றன. இTத aைலMN, 
உM0 ெதாடh3Qறe எ*K நமB3 ெதouI. rZ7ம உட_B3> அ)கமான அ�Bகைள 
ஒ4hQைணB3I ெசயN:ைறM* cலI, உ>qண0l ம2KI அjlண0l 7ழ25க> 
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பB3வமைடuI வைர, அe ஒ4 Uைதயாக அNலe க4(e வLவமாக இ4BQறe. இTத 
ெசயN:ைற rZ7ம உடைல 72j ஒ4 �ல உடN உ4வா3I வைர ெதாட0Qறe. ஆனாN அe 
இTத ேகாZபாZL* :Lவாக Uளh3வ)Nைல. ஒ4 �ல உட^N :tைமயான :)0.5 ஏ2ப[I 
வைர, இTத உடNக@N இ4B3I உMர�BகqI அ�BகqI பoணாம வள0.5 ெப2K, 
அGபவ()* 7ழ25கைள கடTeெசN_I ேபாe அ)க Xiத(த*ைமைய ெபKQ*றன. இTத 
�ல உடN a0UகNப சமா)ைய அைடuI அளU23 ேபாeமான Xiத(த*ைமைய ெப2K, ஒ@M* 
ெபா*iற உடைல உ4வாB3I அ[(த ெசயN:ைறைய ெதாடh3Qறe. கiமெபா4Zக>, 
கா$கj ம2KI Uலh3க> சாIரா�xயhக> வgயாக வள0.5 ெப2K, ெமeவாக அGபவI 
cலமாக அjைவ ெப2K, அ[(த[(ததாக ஆ*மா ேமIபZட உடNகைள எ[(eBெகா>வதாக இTத 
ேகாZபா[ ெதoUBQறe. 5லசமயhக@N வாdBைகB3 ேதைவயான பாடhகைள க2பத23, ஒ4 
மiத* மாடாக Xன0ெஜ*மI எ[8பைத ேபால ஒ4 y*னைடவாக ேதா*KI வாdBைகB3I 
வா$8X>ளe. ¶இTத ேகாZபாZLN இ4B3I இரmடாவe க4(e Uலh3க>, |.5க>, ெசLக> 
ம2KI கiம ெபா4Zக@N இ4B3I �daைல பoணாம வள0.5ைய UளB3Qறe. இTத க4()* 
பL, Uலh3hக> ம2KI வாdBைகM* �daைல உ4வhக> ஒ4 “3t ஆ*மாU*" 
அL8பைடMN ெசயNப[Q*றன. இவ2j23 எ*K ஒ4 தi8பZட rZ7ம அைடயாளI 
இ48ப)Nைல, ஆனாN ஒ4 3tவாக rZ7ம அ� அைம8ைப தhகqB3> 
பQ0TeBெகா>Q*றன. இத* காரணமாகேவ, இTத 3tBக@N தi(த*ைம இNலாமN 
இ48பதாகlI, ஒ4 3tவாக ஆ*மா நக0வைத 3j8y[I வmணI, Uலh3க> �ZடI �Zடமாக 
ெசNவதாகlI, பறைவக> 3tவாக வாdவதாகlI இTத ேகாZபா[ ெதoUBQறe. ¶மiத* இறTத 
yற3, அவைன �ல உட_ட* இைணB3I ெவ>@BகM2ைற உைட(eBெகாm[ அவ* rZ7ம 
உட_B3 ெசNவதாக இ*ெனா4 ேகாZபா[ ெதoUBQறe. உட_B3 ெவ@ேய நடB3I 
அGபவhக@* ேபாe, இTத ெவ>@BெகாL �ல, rZ7ம ம2KI ஆ*\க உடNகைள இைணB3I 
ஒ4 ஒ@M* கMராக ெத*ப[Qறe. �ல உடைல UZ[ சாZ5 ெவ@ேய ெசN_I ேபாe, ஏதாவe 
ஒ4 சBகரI வgயாக ெசNQறe. நமe வாdBைக :ைறய2ற உண0.5 ம2KI காரண(eட* 
இ4T)4TதாN, நாI :e3(தmL* அL8ப3)B3 அ4QN இ4B3I, cலாதாரா அNலe 
<வா)]டானா சBகரhக@N ஒ*K வgயாக ெவ@ேயj, �daைல rZ7ம உலQN ஒ4 உண0l>ள 
வாdBைகைய ெதாடh3QேறாI. அhQ4Te ெகாm[, நமe வாdநா@N அLமன)N :()ைர 
ப)(த ெநoசலான மேனாஉண0l சB)களாN உ4வாBக8பZட பNேவK அGபவhக> அNலe 
எ)0Uைன rdaைலகைள ~0 ெச$QேறாI. நாI பல அGபவhகைள rZ7ம உலQN �mLUZ[, 
அ)N \m[I வாdவத* cலI, நமB3 ெசா0Bக(ைத அNலe நரக(ைத 
உ4வாBQBெகா>QேறாI. அTத வாdBைகM* பாடhகைள க2K எ)0UைனகqB3 &0l 
காண8பZடeI, rZ7ம உலQN இ4B3I ேபாe ெப2ற X)ய அjU* cலI ேம_I அGபவ(ைத 
ெபKவத23, ஒ4 X)ய �ல உட_B3> ெச*K, ஒ4 3[Iப()23 )4IXQேறாI. ¶நமe 
வாdBைக எ*பe ேசைவ, XoTeண0l ம2KI அ*X சIபTத8பZடe எ*K ெதoTeBெகா>qI 
aைலB3 நாI வள0.5 அைடTe இ4TதாN, அ[(ததாக இ4B3I உய0aைல சBகரhக@N சாZ5 
ஈ0Bக8பZ[ இ48பதாN, நாI அhQ4Te ெவ@ேயKQேறாI ம2KI rZ7ம வாdBைக ஆழமாக 



ம2KI அ)க Xiத(த*ைமuட* இ4BQறe. ஆனாN நாI ஒ4 பB) aைறTத ஆ*\க 
வாdBைகைய ெதoTeBெகாm[ அ)N பM25 ேம2ெகாm[ இ4TதாN, நாI ேம^4B3I 
இரm[ சBகரhக> வgயாக ெவ@ேயKQேறாI, ம2KI �ல உலQN \m[I ெஜ*மI எ[BகாமN 
இ4Bக, அTத பாைத சாZ5ைய rZ7ம உலQ23 வgநட() ெசNலாமN, அைத c*றாI உலQN 
இ4B3I ெத$bக வாd:ைறB3 அைழ(e ெசNQறe. மஹாேயாQ a0UகNப சமா)ைய அைடTe, 
அதG> தனe U48ப()23 ஏ2ப ெசN_I அளU23 :tைமைய ெப2ற yற3, உ.சTதைலMN 
அLcைள 7ர8yB3 ேமேல சஹ<ரஹார சBகர()* ைமய()N இ4B3I, உய0வான 
பரIெபா4ளாக இ4B3I yரIமi* கதl வgயாக உண0lட* உடைல UZ[ ெவ@ேயKQறா0. 
இe ஆ(ம ஞான()23 yற3 வள0.5 அைடTe ெபா*iற()N இ4B3I க)oயBக ஆனTதமய 
ேகாசI, தானாகேவ க)oயBக Uைச8ப3)க> வgயாக பயணI ெச$uI அளU23 பB3வI 
அைடTe>ளதா எ*பைத ெபாK(e இe அைமQறe. § 
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பSர#பaட ெமxயkn  

7()கoB3I ெசயN:ைறயாக இ4B3I Xன0ெஜ*மI, 7யaைனU* பoணாம வள0.5MN பh3 
வQBQறe.  கவனமாக கmகா;8பவo* கmகqB3, மiதi* உZXற உடNக@* பoணாம 
வள0.5, அTத மiதi* �ல உட^* aறI ம2KI உ4வ()N yர)ப^8yN ெதoயவ4I. உZXற 
உடNக@* yர)ப^8பாக �ல உட^* ேமN உைற இ48பதாN, ஆ*\க பாைதைய y*ப2KI 
ேபாe அTத உைறயாN  &Uரமான மா2ற(ைத கடTe ெசNல :LuI ம2KI கடTeI ெசNQறe. 
5ல0 தhகளe த2ேபாைதய yறUMN, தப< ம2KI சாதனாU* cலI தhகைள 
மா2jBெகா>வதாN, அவ0க> இTத �ல உலQN :tைமயான X(eண0.5uட* Xன0ெஜ*மI 
எ[(தைத ேபால ேதா*KQறe. அவ0களe X)ய ஒ@ ம2KI சB) உட^* அ�Bக> வgயாக 
பா$Te ெச*K, அவ2ைற உ2சாக8ப[() வ_8ப[(eQறe. இ4Tதா_I உZXற உடNக> �ல 
சB)கைள காZL_I அ)க வைளTe ெகா[B3I த*ைமuட* இ4BQறe ம2KI வழBகமாக 
அ)க UைரUN வள0.5 ெப2K, அ)க மாKபாZைட ெபKQறe ம2KI இTத yறUMN �ல 
உைறைய காZL_I அ)கமாக 7()கoBக8ப[Qறe. அ[(த yறUMN, ஆ*\க உடN 
த*ைன8ேபா*ற ஒ4 X)ய �ல உடைல ெவ@8ப[(eவதாN, உட^* அைம8X :2j_I 
மாKபZ[ இ4B3I. ¶ஆ*மா மரண()23 yற3 rZ7ம உலQN aைல(e இ48பதாக ம2ற 
ேகாZபா[க> ெதoUBQ*றன. நமe ெலள�க அGபவhக> அைன(ைதuI \m[I உ4வாBQ 
மK ஆ$l ெச$த yற3, நாI rZ7ம உடைல U[U(e 7யaைனU* Xiதமான உலகhக@N 
�ைழBQேறாI ம2KI அத* yற3 �ல உலQ23 எ*Kேம )4IXவe இNைல அNலe 
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{mடகால()23 )4IபாமN இ4BQேறாI. அெமoBக இT)ய பழh3LMனo* கலா.சார()N, 
“ஹா8y ஹmZLh QெரௗmZ<" எ*K இறTதவ0க@* ஆ*மா வTe ெசNவதாக க4த8ப[I 
ேகாZபா[கைள ேபால, பல ேகாZபா[க> Xன0ெஜ*ம()* இTத அL8பைட U)ைய 
அh�கoBQ*றன. ேம_I உM4>ள அNலe உMoNலாத ஒ*K �ல உலQN &MனாN அguI 
ேபாe, அைத \m[I rZ7ம உலQN ேதL8yLBகலாI எ*K இTத ேகாZபா[ ெதாட0பான 
நIyBைக aலlQறe. உதாரண()23, ஒ4 வட அெமoBக இT)ய ேபாரா@ இறTeUZடாN, 
அவரe உடைமகைள ெதாட0Te உZXறமாக இ4B3I rZ7ம உலQN பய*ப[(), சTேதாஷமாக 
வாழேவm[I எ*பத2காக அவரe இ4Bைக, உைட ம2KI ெபாBQஷhக> XைதBக8ப[Q*றன 
ம2KI 5லசமயhக@N அவரe உட_ட* ேச0(e எoBக8ப[Q*றன. Xன0ெஜ*மI ப2jய இTத 
ேகாZபா[க>, மரண()23 yற3 உZXற உலQN நமB3 yL(தமானவ0க> ம2KI நmப0கைள 
சT)BகலாI எ*பைத உK)8ப[(eQ*றன. பா^ நாZLN இ4B3I vTeBக@ட:I ஜ8பாiN 
இ4B3I ெதாNமரX. சமய ேகாZபாZL_I, இைத8ேபா*ற நIyBைகக> இ4BQ*றன. 
¶பNேவK நாகoகhக@N இ4B3I ேகாZபா[கைள ஆ$l ெச$வத* cலI, மiத* தனe 
மரண()23 yற3, 5jய இைடெவ@ அNலe இைடெவ@ இNலாமN, UைரUN Xன0ெஜ*மI 
எ[BQறா0 அNலe அவ0 |=MN தா* எ)0ெகாmட ஒnெவா4 அGபவ()* cலமாக வள0.5 
அைடTதைத ேபால, rZ7ம உலQN ஆMரBகணBகான வ4டhக> aைல(e இ4Te, அTத 
Uைச8ப3)க@N பoணாம வள0.5 அைடயB�[I எ*பைத நாI ெதoTeBெகா>QேறாI. அவ0 
rZ7ம உலQN எ(தைன காலI {L(e இ4BQறா0 எ*பe, அவ0 |=MN இ4B3I ேபாe தா* 
எைத ெச$யேவm[I எ*Qற U48ப(ைத எnவாK உ4வாBQனா0 அNலe எnவாK 
ேத0Tெத[(தா0 எ*பைத ெபாK(e அைமQறe. அவ0 தனe ெசயNகைள ெச$e :LBகாமN, 
ேம_I சா)Bக ேவm[I அNலe பா0Bகேவm[I எ*Qற உ(ேவக(eட* உலைக UZ[ ெச*K 
இ4TதாN, ெலள�க அGபவ(ைத ெப2K தனe ஆைசைய |0() ெச$ய இ*ெனா4 உட^N 
Uைரவாக )4IXQறா0. ஆனாN, உலகI தனe பாடhக> அைன(ைதuI தனB3 
க2y(eUZடதாகlI, �ல உலQ* மனI ம2KI ஆ*\க ப3)க@N இ4Te தா* UலQ 
இ4Bகேவm[I எ*K U4IyனாN, அவ0 இi இ*ெனா4 உட^N \m[I �ைழவ)Nைல. 
¶yர=[கைள ஆ$l ெச$e, எQ8)ய0க> தhகளe சcக()N இறTதவ4B3 வழh3I 
��Bகமான சIyரதாயhகைள ஆரா$TேதாI எ*றாN, =கlI Uoவான இரசாயன ம2KI 
72K8Xற நடவLBைகயாN எnவாK இறTதவo* உடN பாeகாBக8ப[Qறe எ*பைத நாI 
ெதoTeBெகா>QேறாI. �ல உட^* பாகhகைள ேசதமைடயாமN அNலe அtகாமN 
பாeகாB3I ேபாe, �ல உடைல UZ[ UலQய ஆ*மா rZ7ம, உளI சா0Tத அNலe ஆ*\க 
உலQN தா* U4IXI வைர உண0lட* aைல(e இ4BகB�[I. �ல உலQN இTத U)க@* 
cலI ஒ4 ெதாட0ைபuI பராமoBக :LuI. ஆனாN, �ல உடN அgய( ெதாடhQயeI, சாZ5 
\m[I ஈ0Bக8பZ[, �daைல சBகரhக> ம2KI �ல உலQ23 \m[I இtBக8ப[Qறe. 
:Tைதய உட^* பாகhக> அguI ேபாe, அTத உடைல 72j உ>qண0l மன)* அ�Bக> 
அைன(eI ஒ4 Uைச8ப3)ைய உ4வாB3Q*றன. இe ஒ4 சB) ைமய(ைத உ4வாB3Qறe. 
உடN :tைமயாக அgTத yற3, அTத Uைச8ப3) கைரQறe, ம2KI அTத சமய()N ஆ*மா 



Xன0ெஜ*மI எ[BQறe. ஒ4 உடைல {mடகால()23 சடல8பத�[ ெச$தாN, இறTதவ0 ஆMரI 
ஆm[கqB3 அTதரேலாக()N ஒ4 அ4ைமயான வாdBைகைய வாdவதாக எQ8)ய0க> 
நIXQறா0க>. நbன அjUயN சடலhகைள உைறய ைவ(e, அவ2ைற :tைமயாக பாeகா8பத* 
cலI, இTத ேகாZபா[கைள ப2j எ)0கால()N ஆ$l ெச$ய வா$8X QைடBQறe.§ 
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ேயாக 9$ணDI  

Mர-ேயகமான cைற 

:தN c*K சBகரhக@* சB)களாN a0வQBக8ப[I rZ7ம உல3ட* சIபTத8பZட 
Xன0ெஜ*மI ப2jய இTத :தN U)க>, மiத* தனe உ>qண0l மன)N இ4B3I ேபாe 
=கlI சoயானதாக ேதா*KQ*றன. ஆனாN அவ0 மனஉK), அjெவt.5 அNலe ெத$bக 
அ*y* சBகரhகைள UZ[ ெவ@ேயKI ேபாe, அவ0 ஒ4 மாKபZட Xன0ெஜ*ம U)ைய 
எ)0ெகா>Qறா0. இTத U)M* பL, அவ0 இரm[ உலகhக@N வாdQறா0 ம2KI இரm[ 
உலகhக@_I yர)a)(eவI ெச$uI உடNகைள ெகாmL4BQறா0. அவரe ஒேர �ல, 
உண0l>ள ெவ@8பா[ ஒ4 5jய Uலhகாக, ஒ4 5jய பறைவயாக அNலe |ைனயாக அNலe 
=கlI ெம*ைமயான Uலhகாக இ4B3I எ*பதாN, �ல உலQN அவரe பoணாம வள0.5 
Uைரவாக இ4B3I. அவ0 =க8ெபoய அTத0ேலாக()N Uைரவாக வள0.5 அைட(eBெகாm[ 
இ4B3I ேபாe, அTத ேமIபZட ஆ*மாU* உ>qண0l மனைத �ல உலQN, இTத உMoனI 
yர)a)(eவI ெச$e, அ)N வள0.5ைய ஏ2ப[(eQறe. Xன0ெஜ*ம()* ெசயN:ைற 
வ_வைடTe, அவரe மன)N |=M* அ)0வானe இ*ெனா4 மiத உMoN சாZ5ைய வ_வாக 
இtB3I அளU23 உK)யாக இ4B3I வைர, இTத இரm[ வாdBைகக> ெதாட0Q*றன.  இTத 
aைல பல வ4டhகqB3, பல w2றாm[கqB3 ெதாடரலாI. ¶இTத rZ7ம ஞாi உய0aைல 
சBகரhக@* சB)M* cலI =கlI ��Bகமான Uைச8ப3)MN aைலBெகாm[ 
இ48பதாகlI, அவ0 5ல a=டhக> அNலe 5ல ம; ேநரhக> |=ைய ெதாட0X ெகா>வத23, 
Uலh3க> ம2KI மiத0க@* பNேவK உடNகைள பய*ப[(), அnவ8ேபாe �ல 
7யaைனlB3> வTe ெசNவா0 எ*KI ெசாNலலாI. அவ0 இTத ெசயNபாZL* ேபாe 
உண0lட* இ4BகேவmLய அவ5ய=Nைல. அவரe சாZ5 ெப4Iபா_I உZXற உலகhக@N 
இ4B3I. ¶ெபாeவாக Uலh3கைள ெகாNவைத 5ல இT)ய சமயhக> தைட U)8பத23, 
இelI ஒ4 காரணமாக Uளh3Qறe. உM0 {(த ஒ4 =க8ெபoய eறU அNலe ஞாi, ஒ4 
Uலhகாக இ4BகலாI எ*K அவ0க> நIXQறா0க>. இ*KI இT)யாUN Uலh3கைள அ)_I 
3j8பாக ப7Bகைள ெகாNலாைம பரவலாக y*ப2ற8பZ[ வ4Qறe. இ4Tதா_I, இ(தைகய ஒ4 
ேகாZபாZைட அ0(தம2றதாக, ேக^B3oயதாக, cடநIyBைகயாக பல0 க4eQறா0க>. ஆனாN, 
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நாI Uைச8ப3)கைள a0வQB3I U)க@* ��Bகமான இயB3:ைறைய XoTeBெகா>qI 
வைர, நமB3 Xoயாத அைன(eI cடநIyBைகயாக ேதா*KQ*றன. ¶ஒ4 உய0aைல சBகரI 
வgயாக 7யaைனைவ UZ[ ெவ@ேயj, தனe உZXற உடNக@N வாtI ஒ4 உய0வான உM0சB), 
இ*GI தனe �ல உட^N இ4TeBெகாm[ தனe க0மUைனைய ~0 ெச$eBெகாm[ 
இ48பவ0கqB3 உதU ெச$வத* cலI, ஒ4 3j8yZட அளl க0மUைனைய ~0 
ெச$eBெகாm[ இ48பதாக, இTத ேகாZபா[ ெதாட0பாக இ*ெனா4 ஒ8XB ெகா>ைகuI 
இ4BQறe. பNேவK காரணhகqBகாக, இTத உM0சB)யாN உண0lட* |=B3 )4Iப 
:Lவ)Nைல. y*X அவ0 எTத காரண()2காக Xன0ெஜ*மI எ[8பா0? இத23 க4(தo8X 
அNலe )Zட=Zட க4(தo8X ெசயN:ைறMN இ4B3I தா$ ம2KI தTைதM* அjவா2ற^N 
இ4B3I ெத@l ம2KI ஆ*\க()N இ4B3I &UரI காரணமாக இ4B3I. அவ0க> ஒ4 
உய0வான Xன0ெஜ*ம()23 பாைதைய வழhக அTத0ேலாக()N =கlI ஆழமாக 
�ைழயேவm[I, ம2KI ேமாக()N இைணTe வாtI தIப)க> அNலe :ைறய2ற உட_றUN 
இ48பவ0க>, ெப4Iபா_I rZ7ம உலQN இ4Te Qைட8பைத ஏ2KBெகா>ள 
ேவmLM4B3I. ெப2ேறா0க> தhகqB3> இ4B3I அ*y* cலமாக, தhகளe பB)M* 
cலமாக, க4(தo8X கால()N தhகளe 7யaைனU* aைலக> cலமாக :)0Tத ஆ*மாBக> 
அNலe இைளய ஆ*மாBகைள, தhகைள ேநாBQ ஈ08பதாக ெசாN_I ஒ4 பைழய 
XறBக;Bக8பZட U)ைய, இe ஓரளl 3j8y[வதாக இ4BQறe. ¶ெபாeவாக க4(தo8X 
கால()N ஆ*மா, தா* வாழ8ேபா3I உடைல ேத0Tெத[(eB ெகா>Qறe, ஆனாN அTத 57U* 
உடN உMைர ெப2K இயhகlI காலாN உைதBகlI ெதாடh3I வைர, அTத ஆ*மா க4UG> 
�ைழவe இNைல. அைத8ேபாலேவ நாI �ல உலQN ஒ4 ஏBக0 aல(ைத வாhQ, அ)N நமe 
U48ப()23 ஏ2ப bZைட கZ[வத23 )Zட=டலாI, ஆனாN அTத b[ கZL :LuI வைர, நாI 
அத23> வ5Bக( ெதாடh3வe இNைல.  § 
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மரண-")Z cIபாக  

$ன;ெஜIம+  

Xன0ெஜ*மI ப2jய அ[(த ேகாZபா[ U7(த, ஆஞா ம2KI சஹ<ரஹார சBகரhகளாN 
a0வQBக8ப[Qறe, ம2KI ஒ4 ேமIபZட aைலMN இ4B3I ஆ*மா U7(த, ஆஞா அNலe 
சஹ<ரஹார சBகரhக> வgயாக ெவ@ேயKI ேபாe, அவ0 =கlI Xiதமான ஒ4 Uைச8ப3) 
உலQN �ைழவதாகlI, அTத இட()N தா* எhேக ம2KI எ8ேபாe )4IXவா0 எ*பைத 
ேத0Tெத[B3I )றைமuட* இ48பதாகlI ெதoUBQறe. இTத aைலMN அவ0 \m[I ஒ4 
ப.5ளI 3ழTைதயாக மKyறU எ[Bக ேவmLய)Nைல, அத23 ப)லாக அவ0 ந*றாக 
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பB3வமைடTத �ல உடைல எ[(eBெகா>ளலாI. அ(தைகய rழ^N, உட^N வாசI ெச$uI 
ஆ*மா க0மUைன �)யாக இTத வாdBைகைய :L(e Xன0ெஜ*ம ெசயN:ைறMN, இறTe 
அNலe இறB3I த4வாMN ஈ[பZ[ இ4B3I. உய0Tத aைலMN இ4B3I ேயாQ, உட^* நரIX 
அைம8yN சாZ5ைய இயBQ, அத23 தனe மனஉK)M* 7ட0 cலI X(eM0 வழhQ \m[I 
அத23 உMைர வழh3வா0. ¶அவ0 பB3வமைடTத cைளMN ெதாட0Te வாசI ெச$uI 
aைனவா2ற^* உMர�Bகqட*, த*ைன ஒ*K ேச08ப)N yர.சைனைய சT)8பா0. தனe 
X)ய 3[IபI ம2KI நmப0கqட* த*ைன மா2j அைம(eBெகா>qI ேபாe yoயமான 
ப2j*ைமைய பய*ப[(த ேவm[I, ம2KI அவ0 :*ைப ேபால ெந4Bகமாக இNலாதைத, அTத 
X)ய 3[Iப:I நmப0கqI உண0வா0க>. அவ0 :*X ேவK Uதமாக இ4TததாகlI, அவ0 
த2ேபாe மாj இ48பதாகlI, ஆனாN அத23 காரணI ெதoயாமN தU8பா0க>. அவ0 அTத 
உட^N வாசI ெச$uI ேபாe அத* அLமன)N அ)க க0மUைனகைள உ4வாBகUNைல 
எ*றாN, அTத உட^N தனe 3jBேகா> ப; :L(தeI, அவ0 அTத உட^N இ4Te 
உண0lட* QளIy UடலாI. அ(தைகய க0மUைனக> அைன(ைதuI, �ல உடைல UZ[ 
Uல3வத23 :*பாக கைரBக ேவm[I. தhகளe உZXற சB)க> \e ேபாeமான ேத0.5ைய 
ெப2ற ஆ*மாBகளாN மZ[ேம, மரண()* ேபாe ஆஞா சBகரI வgயாக உண0lட* ெவ@ேயKI 
இTத பM25ைய ேம2ெகா>ள :LuI. அTத Uைச8ப3) வgயாக ெவ@ேயKபவ0க>, தhகqB3 
ெதoயாமN ஒ4 57வாக மKyறU எ[BQறா0க>. ¶உ>ள()N உய0Tத aைலMN 
இ48பவ0கqட* ெதாட0Xைடய U), மKyறUM* ெசயN:ைற மரண()23 :*பாகேவ 
ெதாடhகB�[I எ*K ெதoUBQறe. இTத Qரக()N ஒ4 �ல உட^N இ4TeBெகாm[, 
மரணI அ4காைமMN வTeUZடைத அjT)4Te, உZXற உடNக> க4(தoB3I சமய()N ஒ4 
X)ய உட_B3> aைல மா2றhகைள ெதாடh3Q*றன. c*K மாதhகqB3 yற3, உMo* 
:தN அj3jக> ேதா*KQ*றன ம2KI X)தாக உ4வா3I �ல உட_B3> உய0Tத aைலMN 
இ4B3I உM0சB) �ைழQறe. ஒ*பe மாத க4வள0.5 ெசயN:ைறM* ேபாe, வ_UழTeB 
ெகாmL4B3I �ல உடN ெமeவாக மரண(ைத ேநாBQ ெசNQறe, ம2KI சoயாக ஜனன()* 
ேபாe, இK)யாக மரணI நடBQறe. ¶rZ7ம ம2KI ம2ற உZXற அTத0ேலாகhக@N பoணாம 
வள0.5 ெதாட0Te நைடெப2K, அe இTத உலகhக@N பல :ைறக@N ேமIபZ[ இ4TதாN, 
நாI ஆ*\க UoவாBகI ெபKவத23 ஏ* �ல உடN ேதைவ8ப[Qறe? இத2காக நாI 
ேதைவMNலாமN சைதைய 7மBக ேவm[மா? பாரIபoய ேயாக U)க@* பL, {hக> கடl@* 
=கlI உய0வான உண0தலாக, :Lவான பரIெபா4ளாக இ4B3I a0UகNப சமா)ைய 
அைடவத23 ஒ4 �ல உடN ேதைவ8ப[Qறe. இத23 காரணI எ*னெவ*றாN, Xiதமான 
அTதரேலாக()N c*K அNலe நா*3 சBகரhக> மZ[ேம ெசயNப[Q*றன; ம2றைவ மTதமாக 
இ4BQ*றன. a0UகNப சமா)ைய ெபKவத23, ேபாeமான 3mட^i சB)ைய தBகைவ(e, 
ேவகமாக உைட(eBெகாm[ ஆ(ம ஞான()23> ெசNல, ஏt சBகரhகqI, c*K :BQய சB) 
ஓZடhகqI ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4Bகேவm[I. ெலள�க ஈ[பா[, அG�லம2ற க0மUைன 
ம2KI உடைல உ4வாB3I உ>qண0l சB)க> ம2KI )ரவhக>, உ4மாjய yற3, மன)N 



இ4B3I Uைளlகைள கடTe காலம2K, பரெவ@ய2K, உ4வம2K :Lவான Xoதலாக இ4B3I 
5வெப4மாGB3> சாZ5ைய உ>@tB3I �m[தலாக Uளh3Qறe. § 
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உண;nடI 

மரணமைடத=  

{hக> இTத த4ண()N மரணI அைடTதாN, எhேக ெசNல U4IXb0க>? உhகளe சாZ5 
எhேக இt(e ெசNல8ப[I? {hக> இறB3I ேபாe மன)* எTத ப3)MN இ4T&0க> எனபைத 
ெபாK(e, உhகளe சாZ5, உறBக()N இ4B3I 5ல aைலகைள ேபால, மன)* பNேவK 
Xiதமான Uைச8ப3)கqB3> ெசN_I எ*K மரணI ம2KI Xன0ெஜ*ம()* U)க> நமB3 
ெதoUBQ*றன. இTத 5TதைனMN இைத8ேபா*ற இ*ெனா4 U)M* cலமாக, தhகqB3 
பழBகI இNலாத ஊoN ஒ4 பணBகார அ)காo ம2KI ஒ4 ஆmL �ைழuI ேபாe, ஒ4வ0 தனe 
அTத<eB3 சமமான ம2ற Uயாபாoகqட* ஒ4 5ற8பான U[)MN தh3Qறா0, ம2KI 
இ*ெனா4வ0 தனe ேதைவக@* காரணமாக ேசoகqB3 ெசNQறா0. Xன0ெஜ*ம()* 
ெசயN:ைற :tவeI, காTத(த*ைமைய ெகாmட Uைச8ப3)க@* உZXற இயBகமாக 
Uளh3Qறe. ¶{hக> இTத த4ண()N Xன0ெஜ*மI எ[(தாN, த2ேபாe வாdTeBெகாm[ 
இ4B3I Uைச8ப3)MN இ4Te மாKபZட ஒ*j23 தைடகைள உைட(eBெகாm[ 
ெசNலUNைல எ*றாN, {hக> த2ேபாe இ4B3I Uைச8ப3)ைய ேபா*ற ஒ*jG> 
�ைழb0க> எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. இைத ேவK Uதமாக உ>qண0l, அjlண0l 
ம2KI ெம$zஞான சாZ5M* aைலகqB3 ெபா4TeI ஒ8Xைமைய பய*ப[() UளBQனாN, 
{hக> அெமoBகாUN வாdQ�0க>, ஆனாN உhக> மன)* Uைச8ப3) yரா*�N ைமயI 
ெகாm[ இ4Te, உhக@டI yெரz7 நாZLN இ4Te இறB3ம) ெச$ய8பZட ெபா4Zக> 
இ4Te, {hக> yெரz7 ெமாguI சரளமாக ேப5னாN, உhகளe அ[(த yறU yெரz7 நாZLN 
தா* இ4B3I எ*ப)_I, அTத நாடக()N :Ll வைர பh3ெபKb0க> எ*ப)_I எTத 
சTேதக:I இNைல. ¶Xன0ெஜ*மI ம2KI க0மUைன yராண சB)க> ம2KI ெவ@8Xற மன)N 
இ4B3I உடNகqட* ெசயNபடேவmL இ48பதாN, அைவ இரm[I தhகளe காரணB காoய 
உ4வ()N ஒ*றாக Uளh3Q*றன. ஆ(ம ஞான(ைத ெபKவேத சTaயா5M* ேதடலாக 
இ4BQறe. உண0தைல ெம$யாக மா2Kவத23, ம2ற ப3)கைள எ8ேபாeI அ)க கவன(eட* 
~0 ெச$யேவm[I. ஏ*? ஏென*றாN இTத ப3)க@* அjயாைம சாZ5ைய 
தBகைவ(eBெகாm[ 3ழ8y, அவ0 a0UகNப சமா)M* :Lவான 3jBேகாைள அைடவத23 
{L(த ேநரI உZXற aைலக@N இ48பைத தைட ெச$Qறe. ¶இTத இயBக:ைறக> ப2jய தனe 
மைறஞான XoTeண0UN ெமeவாக :*ேனKI ேபாe, அவ0 த*ைன ~0 ெச$eBெகாm[, தனe 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_31.html%23para-6


அLuண0lB3 \m[I பM25 அ@BQறா0. பNேவK உலகhக@* ெசயNபா[கைள8 ப2j 
உண0Te ம2KI அத2QைடMN இ4B3I ெதாட0ைப XoTeBெகாm[, அவ2j* \e ெவ2j 
ெபKQறா0. இTத XoTeண0l, அவைர ெதாட0Te உண0l>ள ெம$zஞான()N இ4Bக 
அGம)BQறe. அவoடI �ல, அjlண0l ம2KI rZ7ம உடNக@N இ4Te சB)க> ம2KI 
சாZ5ைய 7�IனாU23> இயB3வத23, ேபாeமான சB) இ4BQறe. அத* yற3 உM0 
சB)யாக, ஆUைய ேபா*K இ4B3I 3mட^i சB), அத* ெசாTத சார(eட* ஐBQயமாQறe. 
¶அதனாN ஞாேனாதய பாைதMN இ4B3I Uைழபவ0, நNல ஒtBகI aைறTத வாdBைகைய 
வாdTe, அவைர வாdBைக ம2KI மரண()* 7ழ25MN இtB3I மன)* சB)கைள 
கZ[8ப[(eவe =க8ெபoய 3jBேகாளாக Uளh3Qறe. அவ0 வாdBைக-மரணI-
Xன0ெஜன()* ெசயN:ைறக> ப2jய ஒ4 அL8பைட Xoதைல ெப2K, மா2றI நைடெபKI 
த4ண()23 வgநட() ெசN_I 7யaைனைவ ெபாK(e, உMைர eறB3I த4ண()N 
உண0lட*, ெசாTத U48ப()23 ஏ2ப, உட^N இ4Te Uலக :ய25Bக ேவm[I. அவ0 தனe 
உடN அNலe ஆqைம \e இ4B3I தவறான அைடயாள(ைத ைகUZ[, அவ0 ஒ4 ேபாeI 
yறBகாமN ம2KI ஒ4 ேபாeI இறBகாமN அgவ2றவராக இ48பதாN, அவரe 7யaைனU* 
ெவ@8Xற அ[B3hகqB3 மZ[ேம ெத*ப[I வாdBைக ம2KI மரண()*, :tைமயான 
மாையB3> ஆழமாக ெச*K, பல8பல ெஜ*மhகைள எ[(e, எ*Kேம இளைமயாக இ4B3I 
ஆ*மாவாக த*ைன பா0Bக ேவm[I. § 
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நகராமN இ4Tதா_I, மரண()23 yற3 நைடெபKI மாெப4I மா2ற()* ேபாe, 
5வெப4மாைன மனI aைன(eBெகாm[ இ4BைகMN, அவளe rZ7ம உடN :tைமயான 
Ug8Xட* இ4BQறe. இTத த4ண()2காக, அவ> த*ைன ந*றாக தயா0ப[()B 
ெகாm[>ளைத, அவளe :க()N இ4B3I அைம)யான :கபாவI ெதoUBQறe. § 
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9ைலமா)ற-")Z ேம)ெகா(m+  

cIேன)பாyக(  

“ஒ4வ0 இற8பத23 த*ைன எnவாK தயா0ப[()B ெகா>ளேவm[I?” எ*K மBக> 
ேகZQறா0க>. எNேலா4I இறBக தயாராக இ4BQறா0க>, ம2KI அe Uைரவாக நடBQறேதா 
அNலe ெமeவாக நடBQறேதா, ஒnெவா4 தiநப4I, தா* எைத அGபUBQறா0 ம2KI எைத 
அGபUBகU4BQறா0 எ*பைத இய_ண0lட* ெதoTe ைவ()4BQறா0. மரணI எ*பைத 
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yற8ைப ேபால, பல:ைற நடTe>ளதாN, ஆ*மாU23 இe ம0மமாக இ48ப)Nைல. :ரணாக 
இ4B3I நIyBைகக> cலமாக மZ[ேம yர.சைன ேதா*j, பயI ம2KI மரண(ைத ப2jய 
பதZட(ைத ஏ2ப[(eQறe. �ல உட^N வ_UழTeB ெகாmL4B3I சB)க> ஒ4 3j8yZட 
aைலைய அைடTதeI, இTத த2கா^கமான அjயாைம UைரUN த;Qறe. இTத aைலMN, 
ெம$zஞான �mணjவாக Uளh3I, ஆ*மா மZ[ேம அhேக இ4BQறe. நாI இதைன 
அைம)ய2ற உறBகI, ஆdTத உறBக(eட* ஒ8yடலாI. ¶ஒ4வ4B3 தா* �ல உடைல UZ[ 
ெசNவதாக ெதoTதlட*, :த^N தனB3 ெதoTதைத எNேலா4B3I ெதoUBக ேவm[I ம2KI 
UைரUN தனe �ல உட^N இ4Te yoTe U[வா0 எ*பைத தனe ெசாTதhக@டI 
UளB3வத* cலI அவ0கqB3 பாeகா8X அ@Bக ேவm[I. அவ0 த*iடI இ4B3I ெசNவI, 
ெசா(eBகைள கவனமாக ஆ$l ெச$e, தனe ெசாTத உM_B3 தாேன aைறேவ2Kபவராக 
இ4Bகேவm[I. ஒ4 vTeU* கmேணாZட()N, ஒ4வரe உM0 UைரUN yoயU4BQறe 
எ*பe ெதoTதeI, அTத நப4B3 சTaயாச ஆ5ரமI ெதாடh3Qறe. இTத ஆ5ரம()N, ~ட* 
வழBகமாக தனe உைடைமக> அைன(ைதuI ைகUZ[, உmைமயான மரண()23 :*பாக 
Ug8Xட* ஒ4 மரண(ைத அைடQறா0. அவ0 தனe ெசாTத உMைல aைறேவ2Kபவராக இ4Te, 
எNேலா0 \eI கவனI ெச_(eQறா0 ம2KI தா* உM0 {(த yற3, இTத Uஷயhகைள 
ம2றவ0க> எ)0ெகா>ள UZ[ ைவ8பe இNைல. ¶எNலா UஷயhகqB3I &0l கm[, எNலா 
உைடைமகைளuI ைகUZட yற3, )யானI ெச$ய ெதாடh3Qறா0 ம2KI இTத வாdBைகMN 
அைடTத =கlI உய0Tத சBகரI வgயாக ெவ@ேயற :ய25 ெச$eBெகாm[, நNல பயG>ள 
த4ண()2காக கா()4BQறா0. ஒnெவா4 சBகர:I நாI ெவ@ேயKI பாைதயாக Uளh3Qறe. 
ஒ4வ0 த* மரண()23 :*பாக aைன(eBெகாm[ இ4B3I இடேம, அவ0 Xன0ெஜ*மI 
எ[B3I இடமாக இ4B3I எ*பைத மரண8ப[BைகMN இ48பவ0 எ8ேபாeI aைனUN 
ைவ()4Bக ேவm[I. அதனாN உhகளe U48பhகைள Uேவக(eட* ேத0l ெச$uhக>. 
மரண()23 :*பாக இ4B3I இK)யான எmணhக>, அ[(த வாdBைகைய உ4வாB3I =கlI 
ஆ2றN=Bக எmணhகளாக இ4B3I. அவ4B3I ம2றவ0கqB3I அவரe உM0 UைரUN 
yoயU4BQறe எ*பe ெதoTe இ4TதாN, அவ0 UைரUN aைலமா2றI ெபற8ேபாQறா0 எ*பe 
அTத0ேலாக()N இ4B3I ம2றவ0கqI உண0Te, அவரe வ4ைகBகாக ~ரைமl ம2KI 
:*ேன2பா[கைள ெச$வ)N :I:ரமாக இ4BQறா0க> எ*பைதuI நாI உணரேவm[I. 
¶எTதUத அைழ8X=*j, யா4I U48பI ெதoUBகாமN ம2KI எ)0பாராமN நடB3I ஒ4 )�0 
மரண()* ேபாe, :2j_I மாKபZட சIபவhக@* ெதாட0.5 நைடெபKQறe. ெசா(eBக> 
ெதாட0பான a) ஆவணhக> தயா0aைலMN இ48ப)Nைல, ம2KI அTத0ேலாக()N 
3ழ8பமான ம2KI உண0l8|0வமான rdaைல aைலBQறe ம2KI இTத aைல அ[(த 
ெஜ*ம()_I ெதாட0Qறe. ெசா(eBக> yoBக8படாமN இ4BQறe, ம2KI எNலாI &0l 
காண8படாத aைலMN இ4BQ*றன. எ)0மைற க0மUைனக> ம2KI ேந0மைற க0மUைனக> 
அைன(eI பா)MN aK(த8ப[Q*றன. இTத rdaைலைய )48)MNலாைம எ*K ஒ4 
ெசாN_ட* 3j8yடலாI. மரணமைடTதவ0 அTத0ேலாக()23 வTதeI, இTத 
)48)M*ைமைய உண0Qறா0 ம2KI \m[I )4Iபேவm[I எ*K அைம)M*j பதZட(eட* 



இ4BQறா0. அவ4B3 U48ப=Nலாத இட()ல இ4BQறா0, ம2KI அவ0 அTத இட()N இ4Bக 
U4IXவ)Nைல. அதனாN \m[I உட_B3> Uைரவாக �ைழuI எmண(eட* இ4B3I 
3tUன4ட* அTத0ேலாக()N இைணQறா0, ம2KI அTத0ேலாக()N {mடகாலI இ4Bக 
அவ4B3 U48பI இNலாததாN, அTத இடI அவ4B3 ஒ4 அவசர ம4(eவ 5Q.ைச(eைற 
அNலe &Uர 5Q.ைச yoைவ ேபால காZ5ய@BQறe. ¶அ(தைகய ஒ4 ஆ*மாU23 ஒ4 yறU 
Qைட8பe கLனமாக இ4Bக வா$8X>ளe. ஒ4 ெவ2jகரமான yறUைய எ[8பத23 :*பாக, ஒ4 
க4Bகைல8X அNலe இ4:ைற க4.5ைதl நடBக வா$8X>ளe. இTத 3ழTைதக> மனநலI 
3*j, மனெவt.5 3ழ8ப()N இ48பதாN, இTத 3ழTைதகqB3 5ற8X கவனI 
ேதைவ8ப[வைத பா0BQேறாI. இTத 3ழTைதக> அ)கமாக அtQ*றன. |0வெஜ*ம()N 
நைடெப2ற 5ல ேசதhக> அNலe அGபU(த ஒ4 :BQய aகdl அNலe |0வெஜ*ம()N 
மரண()2கான காரணேம, இTத ெஜ*ம()N yறUB3jயாக ேதா*றலாI. ¶இTத ெஜ*ம()* 
மேனாஉண0l Uவகாரhகைள ~0 ெச$ய ம2றவ0கqடனான உறைவ சo ெச$e, பg &0(e, 
பா)MN a*ற ப;கைள :L(e, அNலe ெச$த &hQ23 ம*i8X ேகZ[, வரU4B3I 
yறUக@* க0மUைனகைள ெம*ைமயாBQ, மரண()23 தயா0ப[()B ெகா>ளலாI. ¶பைழய 
பதZடhக> ம2KI :ைற8பா[கைள U[U8பதாN, ஒ4 X)ய 7தT)ரI yறBQறe ம2KI அe 
உட^* ஆேராBQய()_I yர)ப^BகB�[I எ*பதாN, 5ல சமயhக@N இTத ெசயN:ைறயாN 
ஆuZகாலI {LBக வா$8X>ளe. இTத rdaைலMN ெலள�க ெபாK8XBகைள \m[I 
ஏ2KBெகா>வதாN அNலe எNலா ெலள�க உைடைமகைளuI பQ0Tத@(e, ஒ4 ஆmLயாக 
சcக(ைத UZ[ QளIy வாரணா5 அNலe ேவெறா4 Xiத இட()23 ெச*K நNல பயG>ள 
த4ண()23 கா()48பதாN த0மI 5ற8பாக |0() அைடQறதா எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, 
ஒ4வரe 34 அNலe சcக()N இ4B3I ெபoயவ0க> :ைறயான ெசயN)Zட(ைத 
அjlK(eவா0க>. 3[Iப உறlக> இNலாதவ0, ைகUZட உைடைமகைள \m[I ெப2K :*ைப 
ேபால வாழ( ெதாடhQனாN, அe ேதைவய2ற க0மUைனகைள \m[I உ4வாB3Qறe. அவ4B3 
ெதoTத நப0க> சT)Bக வTதாN, அவ0கைள ப2j அTத நப4B3 aைனl இ4Bகாe. அவ0 ஒ4 
சTaயா5 ேபால, தனe ஞான(ைத இலவசமாக வழhQBெகாm[ இ48பா0. அவரe கmக> 
அவ0கைள பா0BQ*றன, ஆனாN அவரe மனI அவ0கைள பா08பe இNைல. இTத பாரIபoய 
பM25 ேமாkI அைடவத2காக அNலe த0ம()* �தராக ஒ4வ0 தாேன ேத0Tெத[B3I ஒ4 
5ற8பான yறUB3 ேம2ெகா>ள8ப[Qறe. § 
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அe )�0 மரணமாக இ4BகZ[I அNலe காலI தாd()ய ெமeவான மரணமாக இ4BகZ[I, �ல 
சB)க> வ_UழB3I ேபாe, ெசயN:ைற ஒ*றாகேவ இ4BQறe. )�0 மரண(ைத 
ெபாK(தவைர, உண0.5க> பயhகரமாக இ4BQ*றன. காலI தாd()ய ெமeவான மரண(ைத 
ெபாK(தவைர, அ)கமான அjl()ற*கqI 5TதைனM* வ^ைமuI அைத8ேபாலேவ 
இ4BQ*றன. &Uரமான உண0.5 ேம_I &Uரமான உண0.5ைய, ம2KI &Uரமான எmணhக> 
ேம_I &Uரமான எmணhகைள ெவ@8ப[(eI எ*பe நமB3 ெதouI. இTத &Uரமான 
உண0.5கqI எmணhகqI இ*ெனா4 உட^N \m[I �ைழuI வைர, \m[I த*ைன 
ெவ@8ப[()B ெகா>வe இNைல. இத* காரணமாகேவ, )�0 மரண()N இ4B3I &Uர 
உண0.5Mனா_I, அjவா2றN அத23 தயாராக இNலாததா_I, அe yற8ப)N ம2KI 
ெதாடBக()N 3ழTைதைய வள08ப)N yர.சைனகைள ஏ2ப[(eI எ*KI, இதனாN 
க4.5ைதl ம2KI க4Bகைல8X ம2KI அத* yற3 3ழTைதக> தவறாக நட(த8ப[வதாகlI 
:*X UளBக8பZ[ இ4Tதe. இTத அGபவhக> அைன(eI, அTத )�0 மரண(தாN ஏ2பZட 
உண0.5 ெகாTத@8y* ெதாட0.5யாக அைமQ*றன. இTத )�0 மரண(ைத ப2j ேகZ3I 
அவரe நmப0க>, 3[IபI ம2KI ெதாgN:ைற சகாBக@* ெகாTத@8y* காரணமாக, அTத 
நபo* உண0.5 ெகாTத@8X அ)கoBQறe. அைத8ேபாலேவ, அTத நப0 மKyறU எ[B3I 
ேபாe, 3ழTைதM* அtைக ம2KI மன ேவதைனகைள எ)0பா0(e இ4B3I நmப0க>, 3[IபI 
ம2KI ெதாgN:ைற சகாBக> 3ழTைதM* அசாதாரண ேதைவைய அjTe இ4BQறா0க>, 
ம2KI இK)யாக அTத ேவதைனக> த;Q*றன. ¶ஆனாN மரணI )�0 எ*K அNலe ேவK 
வLவ()N எ8ேபாe வTதா_I, அத23 அTத மiத* தயாராக இ4B3I பZச()N, அவனe 

மேனாஉண0l rZ7ம உடN :*ேப நNல:ைறMN அjlK(த8பZ[ இ4B3I. அTத ஆ*மாU23 

இ()�0 மரணI ஒ4 வர:I ஆ~0வாத:I ஆ3I. அவ4B3 அ[(த ெஜ*மI நNல வரேவ2Xட* 
7லபமாக அைமTe, அ*X>ளI ெகாmட ெப2ேறா0களாN ந*3 கவiBக8பZ[, நNல கNUuI 
QைடB3I. ¶இ48yGI மன)* உட_B3> அவரe சB) உ4மா2றI ெபKI ேபாe, உM0 youI 
மiதi* 5Tதைன சB) =கlI வ_வாக இ4BQறe. 5Tதைன சB) =கlI வ_வாக 
இ48பதாN, யா4I உM0 yoயU4B3I நபo* ெவK8X அNலe சாப()23 ஆளாக 
U4IXவ)Nைல. அவரe உM0 yoTத y*ன4I, அேத 5Tதைன சB) 3[IபI அNலe 
தiநப0க> \e பல ஆ5களாக அNலe அத23 எ)ரானைத ெபாgயB�[I. y(4Bக> 
வgபாZL* அL8பைடயாக ஆ5க> Uளh3Q*றன. y(4Bக> கடlைள Uட ெந4Bகமாக 
இ4BQறா0க> எ*K ெசாNலலாI. {hக> எ)0ெகா>qI நபைர ெபாK(e {hக> அவ4B3 
&h3 UைளUBகேவா, அNலe அவ4B3 உதU ெச$யேவா, y(4Bக> தhகளe ஆதரைவ 
வழh3Qறா0க>. y(4Bகைள ெதாட0X ெகா>ள சமய ஈ[பாZ[ட* இ4Bக ேவmLய 
அவ5ய=Nைல எ*பதாN, அவ0கைள ெத$வhகைள காZL_I எ@தாக அ�க :LQறe. 
¶உதாரண()23 X2Kேநாயா@க> ேபாராZடhகைள ேபால, மரணI ஏ* ஒ4 ேவதைன அ@B3I 
ெசயN:ைறயாக இ4BQறe எ*K மBக> UயBQறா0க>. அ)க ேவதைனைய த4I X2Kேநா$, 
வாdBைகM* ஒ4 ெசயN:ைறயாக Uளh3Qறe ம2KI இத* :Ll மரணமாக( தா* 
இ4BQறe, ஆனாN மரணI ேவதைன த4வதாக இ48ப)Nைல. மரணI ேபo*ப(ைத த4வதாக 



இ4BQறe. {hக> இத23 ஆேலாசைன ெபற( ேதைவMNைல. எ*ன நடBக8ேபாQறe எ*பe 
உhகqB3 இய_ண0lட* ெதouI. மரணI எ*பe ஒ4 )யானமாக ஒ4 சமா)யாக Uளh3Qறe. 
அதனாN அe மஹா (=க8ெபoய) சமா) எ*K அைழBக8ப[Qறe. அTத மஹாசமா)ைய 
அைடவத23, ஒ4 vTe தனe 5K வயe :தேல தயாராக இ4BQறா*. மரண()* 
ெசயN:ைறMN ேவதைனB3 இட=Nைல எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>. அe 
வாdBைகMN இ4B3I ஒ4 ெசயN:ைற, ம2KI அத* :Lவாக மரணI இ4BQறe. ¶ஒ4வo* 
வாகனI ஒ4 சரB3 வmL \e ேமாதU48பதாக, அNலe அவ0 பயணI ெச$uI UமானI �ேழ 
UtTe ெநாKhக8ேபாவதாக இ4TதாN, அவ0 தனe கmகqB3 :*பாக மரண(ைத 
பா0(தா_I, அவ0 எTத ேவதைனையuI அGபU8ப)Nைல. § 
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ஒ4வ0 )�ெர*K இறTeUZடாN, “அவரe வாdBைக பா)MN :LTeUZடe,” எ*K மBக> 
XலIXவைத பா0()4BQேறாI. ஆனாN அ(தைகய மரணI வ4வைத8 ப2j ஆ*மாU23 ெதoTe 
இ48பதாN, அ)N ேவதைன எelI இ48ப)Nைல. இe {mடநாZக> மரண8ப[BைகMN 
இ4Te ெமeவாக இற8பைத காZL_I =கlI 5ற8பாக இ4BQறe. இறB3I த4வாMN 
இ4B3I ஒ4வைர, ம4(eவ0க> yைழBக ைவB3I ேபாe, ேவதைன ெதாடh3Qறe. அ8ேபாe 
=கlI அ)கமான ேவதைன அGபUBக8ப[Qறe. ம4(eவ0க> அTத நபைர இறBக அGம)Bக 
ேவm[I. ¶5ற8பான ம4(eவ :ய25க@* cலI ேநாயா@ இறB3I ெசயN:ைறைய த[8பe, 
ஒ4 அபாயகரமான ெபாK8Xண0.5யாக Uளh3Qறe, ம2KI இTத தடhகN, ஒ4 Uமான()N 
தனe பயண(ைத :*ப)l ெச$e>ள பய;ைய அTத Uமான()N பயணI ெச$வைத 
அGம)BகாமN, அவைர Uமான aைலய()N aK() ைவ(e, கmக@N கm�4ட* அவ4ட* 
ேப7I பயன2ற உைரயாடைல ேபா*றதாக இ4B3I. ெசாTத உட^N இ4B3I உMைர {ZLBக 
அTத நப0 மZ[ேம :ய25Bக ேவm[I. அவ4B3 யா4ைடய உதUuI ேதைவMNைல. Xmகைள 
3ணமைடய ெச$வத23, ெப*5^* ஊ5 ம4Te ம2KI ம4(eவ()N இ4B3I பNேவK 
பயG>ள உதUகைள வழh3வத23 ம4(eவ உதU கmL8பாக ேதைவ8ப[Qறe. ஒ4 வ_UழTத 
�ல உடலாN தாB38yLBக :LTத மனஉK)ைய கடTe அத* வாdBைகைய {ZL8பe, அைத 
5ைறMN அைட(e ைவ8பe ேபா*றதாக இ4B3I. இTத இட()N ம4(eவமைனMN 5Q.ைச 
அ@B3I அைற, ஒ4 5ைறயாக Uளh3Qறe. உடைல இயBக eைணB க4Uக> மயBக 
ம4TeகqI காவலா@களாக இ4BQறா0க>. ேநாBகI சoயாக இ4Tதா_I அ)N ெப4Iபா_I 
ெவ2j ெபறாமN, �ல உட^N ஊசலாLBெகாm[ இ4B3I உMைர {ZLBக ெச$e பணI 
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சIபா)B3I ம4(eவ0களாN 5ைற ைவBக8பZL4B3I ம2ற ேநாயா@க>, அTத 5ைறMN 
சகாBகளாக இ4BQறா0க>. நmப0க>, ெசாTதhக>, ெதாgN:ைற நmப0க> ம2KI 
ஆ*மாU* ேவதைன ஒ*Kேச0Qறe ம2KI இTத ெஜ*ம()N இ*ெனா4 :ைற \m[I 
அGபUBக அNலe இ*ெனா4 ெஜ*ம()N இைத அGபUBக, ஒ4வo* இயNபான மரண(ைத 
{ZLB3I அபாயகரமான ெபாK8ைப ஏ2KBெகாm[, இTத கச8பான அGபவ(eட* 
ெதாட0Xைடய அைனவரா_I பQர8ப[Qறe. ¶ஆu0ேவத ம4Te ஒ4 மiதைன ஆேராBQயமாகlI 
வ_வாகlI ைவ()4BQறe, ஆனாN அe மரண()* ெசயN:ைறuட* 3KBQ[வe இNைல. 
ச234 ேயாக<வா= அவ0க@* :BQய ~ட0க@N ஒ4வராக இ4Tத கTைதயா ெசZLயா0 ஐIபe 
வ4டhகqB3 :*பாக எ*iடI ேப7Iேபாe, மரண8ப[BைகMN இ4B3I ஒ4வரe நாLைய 
yL(e பா08பe மரண()* ெசயN:ைறைய தைட ெச$வதாகlI, ஒ4 பாவமாகlI 
க4த8ப[வதாக 3j8yZடா0. 74Bகமாக ெசா*னாN, மரண8ப[Bைக ம2KI மரண()* 
அGபவI, yற8X ம2KI வாdBைகைய ேபால இயNபாக இ4BQறe. அ)N இ4B3I 5jய 
ம0ம(ைத மZ[ேம XoTeBெகா>ள ேவm[I. ¶வாdBைகைய aைலaK(eவத2காக {hக> 
மனஉK), ஆைச ம2KI ஆைசயாN UைளuI பலைன aைலaK(eQ�0க>. இTத ெசயNபாZைட 
ெதாட0Te ெச$வத* cலI, அe ஆ*மாU* உட^* க)oயBக சB)கைள �ல உடNகqB3> 
ெகாm[ வ4Qறe. ஒ4வ0 தனe ெசாTத ஆைசகைள ைகU[வe, aைலaK(eவத2கான :தN 
ஆைசயாக Uளh3Qறe. அத* yற3 ம2றவ0க@* =கlI உய0Tத ஆைசகைள aைறேவ2ற 
உதlவe அ[(த சவாலாக Uளh3Qறe. அத* yற3 :Lவான �()ைய நா[வத23 ம2KI அTத 
{mடநா> ஆைசைய aைறேவ2Kவத23 ஒ4 =க8ெபoய மனஉK) ேதைவ8ப[Qறe. அத* yற3 
உலெகh3I இ4B3I மBக@* நலGBகாக அL(தளI அைம8பe, சனாதன த0ம()* 
ேபாதைனகைள ஏ2KBெகா>ள தயாராக இ48பவ0கqB3 அைத பர8Xவe ம2KI அTத U48பI 
இNலாதவ0கqB3 அைத QைடB3I பL ெச$வe, =க8ெபoய சவாலாக Uளh3Qறe. இe �ல 
உட_B3> உMைர aைலaK(eQறe, ம2KI அeேவ ஏt வ4டhகqB3 ஒ4:ைற த*ைன 
Xe8y(eBெகா>Qறe. § 
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4கn+ உய;Aத ச/கர+  

iலமாக ெவPேய*த=  

மரண()* ேபாe ஒ4 3j8yZட சBகரI வgயாக ெவ@ேயKவe எ*றாN எ*ன அ0(தI எ*K 
எ*iடI பல0 ேகZ[ இ4BQறா0க>. ஒ4 நபைர ப2j மBக> 3j8y[I ேபாe, “அவரe மனI 
yZட()N இ4BQறe,” எ*K ெசாNவைத ஒ4 உதாரணமாக எ[(eBெகா>ளலாI. இத* cலI 
அவரe சாZ5 �daைலMN இ4BQறe எ*K அவ0க> 3j8y[வதாக இ4BகலாI. அவ0 ஆபாச 
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படhக@N cdQ இ4BQறா0. அவ0 எ8ேபாeI அவ�றாக ேகாப(eட* ேப7Qறா0 ம2KI 
எ8ேபாeI த*iைழவாக இ4BQறா0. அவ0 இTத மனaைலuட* இறTதாN, அவ0 ஒ4 நா@N 
இ4ப() நா*3 ம; ேநர:I கgகாமI மZ[ேம வாdBைகயாக இ4B3I, 7யநலI aைறTத ஆ(ம 
)48)M* �daைல உலக()23 தா* ெசNவா0. அNலe 5லசமயhக@N, “அவ> தாM* 
ந23ணhக> பைட(தவளாக இ4BQறா>. அவ> தாராள மனeட*, அ)க இரBக 3ணI 
பைட(தவளாக இ4BQறா>,” எ*K ஒ4 ெபmைண ப2j 3j8y[QேறாI. அவ> தனe உMைர 
eறB3I ேபாe, U7(த சBகரI எ*K எNேலா4டGI இணBக(eட* வாழைவB3I சBகரI 
வgயாக ெவ@ேயj, எ)0பா08XBகைள கடTத ம2KI UளBகhகைள கடTத ஒ4 
ெசா0Bகேலாக(ைத அGபUBQறா>. பயணI ெச$uI Uயாபாo ஒ4 தh3I U[)B3 ெசN_I 
ேபாe அhேக த*ைன ேபா*ற ேநாBகI ெகாmடவ0கைள காmபைத ேபால, அவ> ெசN_I 
உலQN எNேலா4I இரBக 3ண(eட* இ4BQறா0க>. 7யaைனU* ஒnெவா4 அ[BQ_I 
எNேலா4I ஒேர மா)oயாக இ48பதாN, அTத0ேலாக()N உhகளாN அ)க அளl ஆ*\க 
UoவாBகI ெபற:Lயாe. {hக> அ[(த சBகரhகqB3 ெசNல ஆ$l ம2KI பM25கைள 
ேம2ெகா>ள ேவm[I, ஆனாN {hக>  �ல வாdBைகMN �daைல சBகரhக@N இ4Tதe 
இNைல எ*றாN, {hக> ஒ4ேபாeI அவ2Kட* ேபாராடேவmL இ4Bகாe. ¶ஒ4வரe உM0 
ேகாபI ம2KI அ.ச()* மனaைலMN yoQறe எ*றாN, அவ0 அTத 7யaைனU* aைலகைள 
ெகாmட �d உலக()23 ெசNQறா0. ம2KI அTத உலQN ஆMரBகணBகான மBக> அேத 
7யaைனU* aைலMN இ48பா0க>. அTத த4ண()N நா[, 3[IபI, சcகI எ*K எ*ன 
இ4BQறேதா, அe அவ0 ெசN_I அTத0ேலாக()N ம2KI எ)0கால சI<காரhக@* இயNyN 
வ_வான தாBக(ைத ஏ2ப[(eQறe. rZ7ம உட^* அ[(த சI<காரhகளாக, இறB3I 
த4வாMN இ4B3I 5Tதைனக> Uளh3Q*றன. “{hக> மரணமைடTதாN, எNலாI 
:LTeUZடe,” எ*ற எmணI உhகqB3 இ4TதாN, {hக> “இறTe” இ4B3I ேபாe உhக> 
உட_B3 ேமN உhக> rZ7ம உடN =தTeBெகாm[ இ4B3I எ*பைத 
ெதoTeBெகா>qhக>. {hக> எ8ேபாeI ேபால �ல உட^N இNலாUZடா_I, rZ7ம 
உட^N  eL8Xண0lட* இ4BQ�0க> எ*பைத ஒ4வ0 உhகqB3 X(eண0.5 வழhQ 
UளBகேவmL இ4B3I. ¶{hக> மரண()* ேபாe, 7யaைனU* நரIX ெகா(e வgயாக, ஒ4 
சBகரI வgயாக ெவ@ேயKQ�0க>. ெப4Iபாலான மBக> c*K சBகரhக@N வாசI 
ெச$Qறா0க>, ம2KI அவ0க> இTத மனaைலகqB3 இைடேய :*GI y*Gமாக 
ெச*KBெகாm[ இ4BQறா0க>. ஒnெவா*KI ஒ4 ஜ*னலாக இ4BQறe, ம2KI மரண()* 
ேபாe அe வாசலாக, ெவ@ேயKI பாைதயாக மாKQறe. அதனாN மரண()* ேபாe 5வேலாகI, 
8ேரதேலாகI அNலe நரகேலாக()N ஏேதGI ஒ4 ேலாக()23> அைழ(e ெசNல உhக> 
மனaைல காரணமாக Uளh3Qறe. ¶உ.சTதைல வgயாக, உய0வான பரIெபா4ளாக இ4B3I 
yரIமi* வாசN வgயாக, yரIமேலாக()23 ெச*K \m[I )4IபாமN இ48பேத =கlI 
5ற8பானதாக இ4B3I. மரண8ப[BைகMN இ48பவ0, aைலமா2ற()* ேபாe தனe சாZ5ைய 
உ.சTதைல \e ஒ4:க8ப[(), U48ப(eட* அதG> ஒ*ற*y* ஒ*றாக இடe ம2KI வலe 
காNக> ம2KI ைகக@N இ4B3I அைன(e சB)க>, அத* yற3 உட^* :mட8ப3) 



:tவ)_I இ4B3I சB), ம2KI :e3(தmLN இ4B3I சB)க> அைன(ைதuI, cலாதார 
சBகர()N இ4Te ஆஞா ம2KI சஹ<ரஹார()23> உ>வாhக ேவm[I. அைன(e சB)கqI 
அவரe உ.சTதைலMN ஒ*K ேச0Te இ4Bக, அவ0 இTத வாdBைகMN அGபU(த =கlI 
உய0Tத சBகரI வgயாக ெவ@ேயKவா0. இe அவைர அTத0ேலாக()N =கlI உய0Tத aைலMN 
ைவ()4B3I. ¶அவரe ப)ெனZடாவe வய)N U7(த சBகர()N 5je காலI தhQ 
இ4T)4BகலாI. அவ0 மரண()23 :*பாக தனe வாdBைகMN நடTத சIபவhகைள \m[I 
அGபUB3I ேபாe, அTத அGபவ()23 X(eM0 அ@(e, அTத சBகரI வgயாக ெசNQறா0. 
ஆனாN அவ0 அTத சமய()N �daைல எmணhகqட* இ4TதாN, அவ0 �daைல சBகரhக> 
வgயாக ெசNவா0. அவ0 ஒ4 �daைல சBகரI அNலe வாசN வgயாக ெச*றாN, ெசா0Bகேலாக 
வgகாZLக> ம2KI அவ0களe ஆேலாசக0க> உதUuட* :ய25 ெச$e U7(த சBகர()23 
ெச*K UடலாI, ஆனாN அவ0 ஒ4 �ல உடைல ெபKI வைர அைத கடTe அவராN ெசNல 
:Lயாe. ¶�ல கmக> வாச^* \e த*ைன ெபா4()Bெகாm[  இ4BQ*றன அNலe அத* 
வgயாக ெசNQ*றன. {hக> அTத உலQ23, அTத வாசN வgயாக ெசNQ�0க>. அதனாNதா* 
இறB3I த4வாMN இ48பவ0, இTத ெஜ*ம()N தா* அGபU(த =கlI உய0Tத உலகI 
அNலe ஒ4 |0வ ெஜ*ம()N தா* அGபU(த இைத Uட உய0Tத aைலB3 மரண()* 
அGபவI அைழ(e ெசNவத2காக, ைகவNய பmXட*, aைறவான ப2j*ைம அNலe தiைமMN 
இ4TeBெகாm[ கடl>, ெத$வhக> ம2KI 34Bக@* படhகைள பா0BQறா0 ம2KI 
அவ4B3 yL(தமானவ0க> பாLய பாடNகைள காதாN ேகZQறா0. ¶rZ7ம உடN சBகரhகைள 
7மTe ெசNQறe. rZ7ம உட^N சBகரhக> இ4BQ*றன. �ல உட^N rZ7ம உடN வாசI 
ெச$Qறe, ம2KI உM0 yoTதeI, அe �ல உடN இNலாமN வாழU4BQறe. அேத சBகரhக> 
அதG> இ4BQ*றன. உM0 youI த4வாMN, இTத ெஜ*ம()N {hக> அGபU(த =கlI 
உய0Tத சBகர()N உhகைள aைல8ப[()B ெகா>ள வா$8X QைடBQறe. § 
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ெகாgடாட ேவgbய  

ஒ, த,ண+  

இறB3I த4வாMN பல0 ஒ@M* 7ரhக(ைத அGபUBQறா0க>, ம2KI அe அவ0க> ெவ@ேய 
ெசN_I வாசலாக, ஜ*னலாக, சBகரமாக Uளh3Qறe. அe ஒ4 7ரhகமாக இ4BQறe, ம2KI 
அத* ஒ4 :ைனMN இ4Te இ*ெனா4 :ைன ெசNவத23 காலI ம2KI 7யaைனl 
ேதைவ8ப[வதாN, அe {ளமாக இ4BQறe. 7ரhக(ைத கடTe ெசNவe, இTத உலக(ைத UZ[ 
இ*ெனா4 உலQ23 ெசNவதாக இ4B3I. {hக> இைத8ேபால )யான()_I ெச$Q�0க>. 
{hக> �ல உலQ* ஒ@M^4Te QளIy, அTத0ேலாக()* ஒ^uG> ெசNQ�0க>. மரணI 
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3KQய கால()N நடTe :LTeU[Qறe, ஆனாN )யானI எ*Kேம ெச$யாதவ0கqB3 
வரU4B3I அபாய(ைத ப2j எ.சoB3I சIபவமாக இ4BQறe. ஆனாN மரணI உmைமMN ஒ4 
=க8ெபoய அGபவமாக இ48ப)Nைல. {hக> ஒnெவா4 நா> இரlI “இறTe" உhக> �ல 
உடைல UZ[ Uல3Q�0க>. இelI அைத8ேபா*றe தா*. ஒnெவா4 நா> இரl rZ7ம 
ஞாiக> தhக> �ல உட^N இ4Te UலQ, அTத0ேலாக()N இ4B3I ம2ற rZ7ம 
ஞாiகைள சT)(e ேப7Qறா0க>. அதனாN தா* �ல உலQN அவ0க> சT)B3I ேபாe, 
:*ேப ஒ4வைரெயா4வ0 அjTதவ0களாக இ4BQறா0க>. சமா), எ*பe =கlI உய0Tத )யான 
aைல ஆ3I, ம2KI அe “:tைமயாக தBகைவ(eB ெகா>வைத" 3j8y[Qறe, ம2KI அe 
மரண(ைத UளBகlI பய*ப[(த8படலாI. அe ஏ* அnவாK பய*ப[(த8ப[Qறe? ஆனாN 
ஆdTத 5TதைனuI மரண அGபவ(ைத ேபா*றeதா*: ெவ>@B ெகாL மZ[ேம yoயUNைல. 
இTத ெகாL ஒ4 rZ7ம-yராண சB)M* wலாக இ4BQறe, ம2KI அe ெதா8X> வgயாக 
rZ7ம உடைல �ல உட_ட* ேச0BQறe. அe ஒ4 ெதா8X> ெகாL ேபா*K இ4BQறe. �ல 
உட^* உmைமயான மரணமாக Uளh3I, மஹாசமா)MN ெகாL அKBக8ப[I சமய()N 
:tைமயான yol ஏ2ப[Qறe. மBக> ெதாட0Te இறTeBெகாm[ தா* இ4BQறா0க>, ஆனாN 
அTத ெகாL உைடயUNைல எ*றாN, அவ0க> )4Iy வ4Qறா0க>. {hக> ெதாட0Te 
இறTeBெகாm[ இ4BQ�0க>. ெகாL அKBக8ப[I ேபாe, அe அTத0ேலாக()N இ4ப() 
நா*3 ம;ேநர 7யaைனைவ உ4வாB3Qறe, ஆனாN அeேவ �ல உலQN ப)னாK ம;ேநர 
7யaைனவாக இ4BQறe. ¶பல0 மரண(ைத aைறேவ2றமாக பா0BகாமN ஒ4 த8yB3I வgயாக 
பா0(e, வாdBைகMN :ய25 ேம2ெகா>வைத aK(), மரணI வTதாN நNலe எ*K 
aைனBQறா0க>. இTத 5Tதைனக> ம2KI ஆைசக@* ேச0Bைக மரண(ைத ேபா*ற 
அGபவ(ைத ஏ2ப[(தலாI. மரண அG8பவ()* கடlளாக, இரBக 3ணI உ>ளவரான, 
எமத0மராஜாU* கm;யமான ேதவ �த0கqB3 இTத நப0 இறBக8ேபாQறா0 எ*K :*ேப 
அjTe இ48பதாN, அவ0க> இைத ெபா4Zப[(eவ)Nைல. அTத நப0 தா* இறBக8ேபாவதாக 
aைனBQறா0, ஆனாN அவ0 இறBகமாZடா0 எ*K அTத ேதவ �த0கqB3 ெதouI. தனB3 ஒ4 
ேநா$ இ48பதாக க2பைன ெச$eBெகா>வைத ேபால,  அவ0 அைத க2பைன 
ெச$eBெகாm[>ளா0. ¶ஒ4வ0 தனB3 3ண8ப[(த :Lயாத ேநா$ வT)48பைத 
அjT)4TதாN, அTத தகவைல தனB3 Qைட(த வரமாக aைனBக ேவm[I, ஏென*றாN 
இத2காக அவ0 த*ைன தயா0ப[()B ெகா>ளலாI. தா* UைரUN இறBக8ேபாவதாக தனe 
ெசாTதhக@டI ெசாNல அவ0 தயhகB�டாe, ம2KI அவரe இK) மகாபயண()23 தhகைள 
அe தயா0ப[()B ெகா>ளலாI எ*பதாN, அe அவ0கqB3 ஒ4 அ4ைமயான வரமாக இ4BQறe. 
அவ0 த2ேபாe தனe yராரா8த க0மUைனக@* :LlB3 வTeUZடா0 ம2KI அவ0 
QளIபU4BQறா0 எ*பைத எNேலா4I அjTeBெகா>Qறா0க>. அவ0 �ல உடN இNலாமN 
சTேதாஷமாக இ48பா0 எ*பதா_I, அவ0 தனe �ல உட^N ெந4Bகமாக இ4Tதைத ேபால 
தனe rZ7ம ம2KI ஆ*மாU* உட^_I ெந4Bகமாக இ48பா0 எ*பைத 3[IபI ம2KI 
நmப0க> அjTe இ48பதாN, அவ0க> தhக> பhQ23, அவைர U[U(e சTேதாஷமாக 
இ4Bகேவm[I. அவ0க> �h3I ேபாe ஒnெவா4 இரlI அTத0ேலாக()N அவைர 



பா0BQறா0க>, ம2KI தhகளe மகாபயணI )�ெர*K வTதா_I அNலe காலI தாd()னா_I, 
அத23 தhகைள எ8பL தயா0ப[()B ெகா>வe ேபா*ற பல Uஷயhகைள அவoடI இ4Te 
ெதoTeBெகா>Qறா0க>. {hக> அழேவmடாI; {hக> அtவதாN அவ0 வ4Teவா0. இe ஒ4 
ேசாகமான த4ணI இNைல. vTeBகைள ெபாK(தவைர, மரணI எ*பe =கlI உய0Tத 
aைலயாக, ம2KI உhக> வாdBைக :tவைதuI பய*ப[() தயா0ப[()B ெகா>qI ஒ4 
நIப:Lயாத த4ணமாக Uளh3Qறe. yற8X ஒ4 ேசாகமான சIபவI. மரணI எ*பe ஒ4 
=க8ெபoய U4Te ஆ3I. அவ0 yரIமா தனB3 அ@(த ஒ4 வாdநாைள அGபU(e 
:L(eUZடா0. ¶ேம2க()ய அ�3:ைறக@N இ4Te மரண()* ேபாe ேசாகI aலlQறe. 
அTத ேம2க()ய 5Tதைனைய மா2j அைமBக ேவm[I. ஒ4 3ழTைத yறB3I ேபாe, அe ஒ4 
ேசாகமான சIபவI, ஏென*றாN அTத 3ழTைத yற8பத23 :*பாக ந*றாக(தா* இ4Tதe. இi 
அTத 3ழTைதM* yரார8த க0மUைனக> ெவ@வர உ>ளe. ேம_I அவ0 ேதவேலாக()N 
எ)0ெகா>ளாத கடTதகால(ைத, த2ேபாe எ)0ெகா>ள ேவmLu>ளe. அவ0 X)ய 
க0மUைனகைள உ4வாBக வா$8X>ளe. yறU எ[B3I ேநரI க[ைமயான ேநரமாக இ4BQறe. 
அவ0 இறB3I ேபாe, ேஜா)ட()* அTத ப3) aைறவைடTதைத 3j8y[Qறe ம2KI இi 
அவ0 {mடகாலI ஓ$வாக X()சா^ மiத0கqட* இ4BகலாI. அhேக ேதவேலாக()N எNலாI 
5ற8பாக இ4Tதe ம2KI இhேக கLனமாக இ4BQறe. ¶மBக> எ*iடI வTe, தனB3 அNலe 
தனB3 yL(தமானவ0கqB3 X2Kேநா$, எ$Z< ேநா$ அNலe ேவK ஏதாவe ஒ4 3ண8ப[(த 
:Lயாத இ4BQறe எ*K ெசா*னாN, அவ0கqB3 நா* த4I அjlைர இeவாக(தா* இ4B3I. 
எNேலா4I  இறBQறா0க>, ஆனாN {hக> இறBக8ேபாவe :*ேப ெதoTதாN அe ஒ4 வரமாக 
aைன(eBெகா>qhக>, ஏென*றாN {hக> அத2காக உhகைள தயா0ப[()B ெகாm[, 
Xன0ெஜ*மI எ[Bக ேவm[மா, &Uரமாக சாதனா ெச$e உhகைள தயா0ப[()B ெகா>ள 
ேபாQ�0களா எ*பைத :Ll ெச$eBெகா>ளலாI. QழBக()ய நா[கைள ேச0Tதவ0க> 
X2Kேநா$ அNலe எ$Z< ேநாuட* ேபாரா[வe இNைல. அவ0க> ஒ4 ேஜா)ட0 அNலe 
ைகேரைக ேஜா)டoடI ேச0Te, தhகளe உM0 youI ேநர(ைத ெதoTeெகாm[, தhகைள 
தயா0ப[()B ெகா>Qறா0க>. அe உmைமMN ஒ4 வரமாக Uளh3Qறe. உhக> உM0 youI 
ேநர()N இைட�K UைளUBகாமN, அதGட* ேபாராடாமN அNலe “அைத 3ண8ப[(த" 
:யலாமN இ48பேத 5ற8பானதாக இ4B3I. அe இயNபாக நைடெபற அGம)uhக>.  “ஒ4வ* 
வேயா)க(தாN அNலe ேநாயாN வ_UழB3I ேபாe, ஒ4 மாIபழI அNலe அ()8பழI அNலe 
ெப0o பழhக> தனe தmLN இ4Te த*ைன U[U(eB ெகா>வைத ேபால, இTத 
உK8XBக@N இ4Te த*ைன U[U(eB ெகா>Qறா0,” எ*K ேவதhக> வழh3I ஞான()* 
\e கவனI ெச_(ehக>. ¶vTeBக> தhகளe கைட5 கால(ைத Xiதமான இடhகqB3 
ெச*K கgBQறா0க>, ஏென*றாN rZ7ம உலQ* அTத ப3)MN மZ[ேம Xiதமான மBக> 
வாdQறா0க>. அTத இட()N இ4Te ம2ற Qரகhக> அNலe சT)ரGB3 ெசNல வg 
இ4BQறe. பல0 இற8பத23 :*X சT)ரGB3 ெச*K அhேக வாdQறா0க>. �த0க> தhகளe 
கைட5 கால()N இ<ேரN ெசNQறா0க>. அe அவ0கqB3 Xm;ய <தலமாக Uளh3Qறe. 
{hக> rZ7ம உலQN 5BQBெகா>ளலாI அNலe ஒ4 பா0ேடா மன-ஓZடI உhகைள {mடநா> 



அடBQ ைவ()4BகலாI, ம2KI அத* yற3 {hக> கைட5 கால()N ஒ4 Xm;ய <தல()23 
ெசNலUNைல எ*றாN உhகqB3 நNல ெஜ*மI QைடBகாமN இ4BகலாI. அதனாN 
3ைறTதபZசI ஒ4 ேகாM_B3 அ4QN உM0 eறBக U4IXQ�0க>. ஒ4 ேகாMN c*K 
உலகhகqட* ெதாட0yN இ4BQறe. நமe ேகாMNக> cலமாக ம2KI ேம_I ேகாMNகைள 
a0மா;Bக ஊB3U8பத* cலமாக, நாI இT)யாைவ ேம2க()ய நா[கqB3 ெகாm[ 
வTe>ேளாI. ேம2க()ய நா[க@N எNலா ேகாMNகqI இ48பதாN, இhேக இT)ய0கைள 
தhகளe கைட5 கால(ைத கg8பைத ெபா4Zப[(eவ)Nைல. அவ0க> a0மா;(த எNலா 
ேகாMNகqI, அ)_I 3j8பாக நமe கடl> ேகாMN அவ0கqB3 yL(e இ4BQறe, 
ஏென*றாN அe அவ0கqB3 Xiதமானதாக ேதா*KQறe. ேம2க()ய நா[க@N இ4B3I 
அைன(e ேகாMNகqI இலhைக ம2KI இT)யாUN இ4B3I ம2ற ேகாMNகqட* ெதாட0yN 
இ4BQ*றன. § 
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ஈம/ காDயHக(  

ம)*+ சடHZக(  

மரண8ப[BைகMN இ4B3I பல0 மரண()23 yற3 வாdBைக இ48பைத நIXவ)Nைல, 
அதனாN உM0 yoTத yற3 தனe �ல உட^* \e அவ0க> 72jBெகாm[ இ4BQறா0க>. 
rZ7ம உலக()N இ4B3I உதUயாள0க> அhேக வTe, அவ0கைள UgBக ைவ(e, அவ0க> 
�ல உடN இறTeUZடா_I அவ0க> ந*றாக eL8Xண0lட* தhக> rZ7ம உட^N 
இ4BQறா0க> எ*K அவ0க@டI ெசாNல ேவmL இ4BQறe. அவ0க> தhகைள மா2j 
அைம(eBெகா>வe 7லபமான காoயI இNைல. ¶மரண()23 ெத$வமாக, எம* எ*ற கடl> 
உmைமMN  இ4BQறாரா எ*K ெப4Iபாலான பBத0க> சTேதக(eட* இ4BQறா0க>. ஆI 
இ4BQறா0, ஆனாN அவ0 ஒ4வராக இNலாமN பல எமராஜாBக> எ*K ந*3 பM25 ெப2ற 
உதUயாள0க> 3tவாக இ4BQறா0க>. எமi* 3tUN அTத0ேலாக()N உதUயாள0களாக 
இ4B3I இவ0க>, 3ண8ப[(த :Lயாத ேநாயா@கqB3 5Q.ைச அ@B3I ம4(eவ0க> 
ம2KI ெசU^க>, aைலமா2ற ெசயN:ைறMN உதU ெச$பவ0க> ம2KI ஈம.சடh3க@N 
உதU ெச$பவ0கqட* இைணTe ேவைல ெச$Qறா0க>. இவ0க> எமi* 3tUN 
இ4TeBெகாm[, �ல உலQN உதU XoQறவ0க>. இTத எமi* 3tUN 32றவா@கqB3 
மரணதmடைன வழh3பவ0க>, ெகாைல ெச$பவ0க> ம2KI &Uரவா)க> ப;UணBகI 
3ைறவானவ0களாக இ4BQறா0க>. 3[Iப()ன0, ெந4hQய நmப0க> ம2KI சமய சடh3கைள 
ெச$uI 58பT)க> அNலாமN, மரண()23 இரm[ வாரhக> :*XI y*XI aைலமா2ற 
ெசயN:ைறMN பh3ெபKபவ0க> எமi* 3tUN அhக()ன0களாக இ4BQறா0க>, அ)N 
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ம4(eவ ஊ0) ஓZLக>, 3ண8ப[(த :Lயாத ேநா$கqB3 ப;Uைட ெச$uI ஊgய0க>, 
ெசU^க>, yண(ைத அடBகI ெச$பவ0க>, ம4(eவ மாணவ0க>, yேரத பoேசாதைன ெச$uI 
ஊgய0க>, கா8�Z[ ஊgய0க>, கNலைற ேதாm[பவ0க>, ஈமUறைக தயா0 ெச$uI 
Uற3ெவZLக>, yேரத(ைத �BQ ெசNபவ0க> ம2KI  சவ8ெபZL ெச$பவ0க> அடh3வ0. 
தhகளe பM25M* ேபாe இரக5யமாக தவK ெச$த ம4(eவ0க> ம2KI ெசU^க> இறTத 
yற3, தாhக> உ4வாBQய க0மUைனகைள த;Bக, அTத0ேலாக()N எமராஜiடI 
yராய.5(தI ெச$ய X)தாக ேச0Qறா0க>. ¶5Q.ைச ேதைவ8படாத ேபாeI, எTதUத கவைலuI 
இ*j 7தT)ரமாக 5Q.ைச அ@B3I நbன ம4(eவ0கைள ப2j நா* ேப5Bெகாm[ 
இ4BQேற*. அKைவ 5Q.ைச aXண0 தனB3 ெதoTe, அKைவ 5Q.ைச ேமைசMN ெச$uI 
தவறாN ேநாயா@ இற8பe வழBகமான UஷயI தா*.  இ4Tதா_I 5Q.ைச அ@8பவ0க> 
ேபரரச0களாக, ெத$வhகளாக, சZட()23 அ8பா2பZடவ0களாக மBகளாN க4த8ப[Qறா0க>. 
ஆனாN மiதைன ெகாைல ெச$தe ெதாட0பான க0மUைனMN எTத மா2ற:I இ48ப)Nைல, 
ம2KI அe தவறாமN இTத ெஜ*ம()N அNலe இ*ெனா4 ெஜ*ம()N தனe தாBக(ைத 
உ4வாB3Qறe. ஒ4 பாதசாo \e ஒ4 சாதாரண 3Lமக* அNலe ம4(eவ0 வாகன()னாN 
ேமா)னாN, சZட()* :*பாக 32றI சாZட8ப[வா0க>, அவ0கqB3 அபராதI அNலe 5ைற 
தmடைன QைடB3I. ஆனாN இைத8ேபா*ற இரக5யமாக மiத0கைள ெகாைல ெச$பவ0க> 
32ற(ைத ஏ2KBெகா>வeI இNைல, 32றI 7ம(த8ப[வeI இNைல, யா0 \eI 32றI 
7ம(த8ப[வeI இNைல, ஆனாN அயராe உைழB3I க0மUைனM* சZடI மZ[I உய0Tத 
{)ப)யாக ந[வராக இ4BQறe. ¶ஒ4 ெதாgN eைற மரண(ைத :tைமயாக சா0Te இ4BQறe. 
“இவ0 இ*GI இரm[ வாரhக> வாdவா0,” எ*K ஒ4 ம4(eவ0 ெசா*னeI அTத0ேலாக()N 
இ4B3I எம�த0கqB3 தகவN QைடBQறe ம2KI அவ0க> சIபவ இட()23 வ4ைக 
த4Qறா0க>. கZ[8ப[(eI கடlளாக இ4B3I எம*, வாdBைகைய கZ[8ப[() அைத 
இ*ெனா4 இட()N \m[I ெதாடBQ ைவBQறா0. அத* yற3 yற3 ெசU^க> ேபால 
ெச$ய8ப[I எமi* ேசவக0க>, “{ க(ேதா^Bக yoைவ ேச0Tதவ*; { ேராI நகர()23 ெசN. { 
�த*; { ெஜ4சேலI ெசN. { இ<லா=ய சமய(ைத ேச0Tதவ*; { ெமBகாU23 ெசN. { ஒ4 
vTe; { வாரணா5B3 ெசN,” எ*K ெசாN^Bெகாm[ இ48பா0க>. �daைல rZ7ம உலQN 
எNலாI yoBக8ப[Q*றன. ேமNaைல உலக()N எNலாI ஒ4ைமயாக இ4BQறe. ¶yேரத(ைத 
தகன()23 தயா0 ெச$uI ேபாe, அைத நKமணcZL பாeகாBகB�டாe. உM0 yoTe எtப() 
நா*3  ம;ேநர()23>, �ல உடைல அK8பதாN அNலe &Uரமான ேசதhகைள 
UைளU8பதாN rZ7ம உட_B3 ேவதைன அ@8பதாக இ4B3I. இைத ஆ*மாவாN உணர 
:LவதாN, அவரe :*ேன2ற(ைத அe த[BQறe. அவரe �ல உட_B3 ேசதI UைளUB3I 
ேபாe, அவ4B3 ப2K ஏ2ப[Qறe ம2KI அவ4B3 இரm[ உடNக> இ48பe ெதoய வ4Qறe, 
அe ஒ4 yர.சைன உ4வாக காரணமாQறe. வழBகமாக, {hக> இறTதlட* உhக> �ல உடN 
7ட0களாக ேமேல ெச*K U[Qறe, ம2KI அe ேமேல ெச*KUZடe எ*பe உhகqB3 உடேன 
ெதoTeU[I. rZ7ம உடN தா* உhகளe உடN எ*பe உhகqB3 த2ேபாe ெதoயவ4I, 
ம2KI {hக> =கlI 7லபமாக �ல உடைல U[BகலாI. ஆனாN {hக> பைழய �ல உடைல 



அ4QN ைவ()4TதாN, தனB3 இரm[ உடNக> இ48பைத அவ0 ெதoTeBெகா>வா0. 
அவ4B3 |=M* \e ஈ08X ஏ2ப[Qறe, ம2KI yேரதேலாக(eட* ymண8பZ[ இ48பதாN, 
3ழ8ப()N இ4BQறா0. ¶yேரத(ைத நKமணcZL பாeகா8பதாN, அe �ல வாகன(ைத 
பாeகாBQறe. ஒ4 �வ* :Bதா �ல உலைக UZ[ ெவ@ேயற U4IXவா0, ஆனாN 5ல0 தhக> 
ெசாTத நலGBகாக அவைர தhகqB3 அ4QN ைவ()4Bக U4IXவா0க>. அவைர 
ெபாK(தவைர யா4B3I ெதoயாமN ம2KI எTத ேக>UuI எழாமN, மைலகqB3> ெச*K 
கா[க@N இற8பe =கlI 5ற8பான :ைறயாக இ4B3I. =க8ெபoய சாeBக@N பல0 இைதேய 
ெச$e>ளன0 ம2KI இ*KI ெச$eBெகாm[ இ4BQறா0க>. எனe ச234, 5வா ேயாக<வா= 
அவ0கைள �ல உல3ட* yைண(e ைவBகாமN, :ைறயாக தகனI ெச$ய8பZ[ 
U[UBக8பZடா0. 5வேலாக()N இ4Te 8ேரதேலாக()23 வTe ெசNவe அவரe தi8பZட 
U48பமாக இ4Bகேவm[I. ஒ4 ெத$bக X4ஷைன தBக ைவ(eBெகா>வத23 நKமணcZL 
பாeகா(e ைவ(தN அNலe கNலைறMN ைவ8பe ேபா*ற ெசயN:ைறக>, ஒ4 yoUைன 
ஏ2ப[(eவதாக அைமQறe ம2KI அe அவைர \m[I yறU எ[Bக ைவB3I எ*K 
aைனBQற*. |ரணமாக :B) ெப2ற மகா*க@* உடைல தகனI ெச$யாமN, ஒ4 உ8X aரIyய 
3gMN XைதBகேவm[I எ*K நமe சா<)ரhக> ெசாNQ*றன. நாI பBத0கqB3 ெதாட0Te 
ேசைவைய வழhக இைத ெச$யலாI, ஆனாN நமe சIyரதாய()N இTத வழBகI இNைல. நமe 
பாரIபoய()N, உM0 yoTத இ4ப() நா*3 ம; ேநர()23> உடைல தகனI ெச$யேவm[I. 
இe �ல அhகhகைள XiதமாBQ, மரணமைடTதவைர அTத0ேலாக()23 U[UBQறe. ஆனாN 
இத23 மாறாக, எQ8)ய0க> தhகளe பாேரா (எQ8e அரசo* பZட8ெபய0) \m[I அரசராக 
yறBகேவm[I எ*K U4Iyனா0க>.  தhகqB3 அரசராக ஒ4 இைளய ஆ*மா வ4வைத, 
அவ0க> U4IபUNைல. அதனாN அவ0க> ெச$த :*ேன2பா[க> காரணமாக அவ0 \m[I ஒ4 
அரச 3[Iப()N yறBக உதU ெச$தe. அரச 3[Iப(ைத சா0Tதவ0களாN அரச 3[IபI 
aைல(e இ4Bக, இைதேய ஹவா$ நாZைட ேச0Tதவ0கqI ெச$தன0. § 

ஞாo)*/Sழைம 
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பoணாம வள0.5M* yTைதய aைலக@N, �ல வாdBைக அ)க சTேதாஷI த4வதாக இ4B3I 
ேபாe, “எத23 :B)ைய நாடேவm[I?” எ*K ஒ4வ0 ேகZகலாI. ஆனாN \m[I yறBக 
U4IபாமN இ48பe 3jBேகா> இNைல. மனI ம2KI ஆ*மாைவ <)ர8ப[(eவத* cலI, 
{hக> �ல உலQ_I 5ற8பாக ெசயNபட:LuI, ம2KI அnவாK ெச$யேவmLய 
ேதைவMNலாமN இ48பe ஒ4 5ற8பான 3jBேகாளாக இ4B3I. ஒ4வ0 :B) எ*Qற 
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U[தைலைய ெப2ற yற3, aைறேவ2Kவத23 இ*GI 5ல க0மUைன மா)oக> இ4BQ*றன. 
ச8த o�க> எ*Qற ஏt :iவ0கqB3I, சனாதன த0ம(ைத வgநட(eI ப; இ4BQறe, 
இ4Tதா_I இTத ப;ைய ெச$வத23 அவ0க> ஒ4 �ல உட^N \m[I yறBக ேவmLய 
அவ5ய=Nைல. :B) �mணjU* :Lைவ அjU8பe இNைல, கடைமM* :Lைவ அjU8பe 
இNைல. ஒ4 �ல உட^N yறB3I ேதைவM* :Lைவ :B) அjUBQறe. {hக> இறBக 
U4IபாUZடா_I, எ8பLuI இற8பைத ேபால, அTத0ேலாக()N இ4B3I ேபாe, {hக> 
Xன0ெஜ*மI எ[Bக U4IXவ)Nைல, இ4Tதா_I அைத ேம2ெகா>Q�0க>. {hக> இவ2ைற 
ெச$யேவm[I. ஒ4வ0 தனe ெலள�க வாdBைகைய எTத Uத()_I த[(e aK(தாமN, 
:tைமயாக வாdTe :L8பe 5ற8பானதாக இ4B3I, ஏென*றாN வேயா)க கால()N, 
ெதாm K வயe ம2KI அத* yற3 இ4பe அNலe :8பe வ4டhகqB3 yற3, இ*ெனா4 
ெஜ*ம()N ெவ@வத2காக =க8ெபoய ெபZடக()N கா()4B3I, சz5த க0மUைனக> 
எ)0ெகா>வத2காக UoவாBகI ெப2K, இTத ெஜ*ம()N &0l காண8ப[Q*றன. இTத 
ெஜ*ம()N இ4B3I க0மUைன வள0.5க> அைன(ைதuI, த2ெகாைல :ய25 பா)MN 
aK(eI ேபாe, =க8ெபoய சz5த ெபZடக()N \தI இ48பைத =கlI 3ைறவான 
அGபவhக@N &0l காmபத23 �[தN yறUக> ேதைவ8ப[I எ*பதாN, எBகாரணI ெகாm[I 
த2ெகாைலைய ப2j 5T)BகB�டாe. தாேன தனB3 இைழ(eB ெகாmட மரண()23 yற3, 
த2ெகாைல ேம2ெகா>ள8பZட அேத பoணாம வள0.5 aைலB3 ஆ*மா )4IXI ேபாe, பல 
ெஜ*மhக> கடTe இ4BQ*றன. த2ெகாைல ஒ4 த8yB3I வgயாக இ48பe இNைல. அe 
பயண(ைத {ZLBக.  ெச$Qறe. ¶:Lவான தi8பZட �()யாக இ4B3I பர5வ()* உண0தN 
3jBேகாளாக இ4BQறe. இe a0UகNப சமா) ஆ3I. இத* Qைள Uைளவாக சUகNப 
Uளh3Qறe. இTத அGபவ(ைத ெப2ற yற3, சாதனா ம2KI தப< ம2KI ஒtBக(ைத 
கைட8yLBகUNைல எ*றாN, :ய25M* பலனாக :B) எ*Qற U[தைல QைடBகாe. 
பர5வ()* Ug8Xண0l ஏ2ப[(eI :tைமயான தாBகI, மன)* ஒnெவா4 ப3)M_I, மன)* 
ஒnெவா4 cைல :[BQ_I தாBக(ைத ஏ2ப[(த ேவm[I. அதனாN உண0தN இலBகாக 
Uளh3Qறe; ம2KI Xன0ெஜ*ம()N இ4Te ெபKI U[தைல அTத அ()யாவ5ய 
3jBேகா@* QைளUைளவாக Uளh3Qறe. ஒ4 ஆ*மா உண0தைல ெப2ற yற3, \m[I 
)4Iy வTe ஒ4 ேவைலைய :LBகேவm[I எ*K U48ப8பZடாN, அவ0 )4Iy வ4I ேபாe 
3ைறவான ஞாேனாதய(eட* வ4வா0. vTe சமயI அவ4B3 :tைமயாக ெதoTe இ4Te, 
அ)N இ4B3I அL8பைட உmைமக> அைன(ைதuI XoTeBெகாm[, அைவ அைன(ைதuI 
இயNபாக UளBகlI ெச$Qறா0. அவரe வாdBைகM* y2ப3)MN தனe ஞாேனாதய(ைத 
ெபKவா0, ம2KI தா* ெச$யேவmLயைத அGபU(த yற3 :*ேனjBெகாm[ இ48பா0. ¶அவ0 
ஞாேனாதயI ெப2K :t ெசயN:ைறையuI XoTeெகாmட yற3, ஒ4 ேபா)சா(வா அNலe 
அராஹ(, ஒ4 உபேத5 அNலe ஒ4 a0வா;யாக மாறேவm[மா எ*பைத ப2j ஒ4 :Ll 
எ[BகேவmL4BQறe. இe ஒ4 நIyBைக ம2KI இதயI ம2KI ஆ*மாUN இ4B3I ஒ4 
அ�3:ைறைய அL8பைடயாக ெகாm[ அைமT)4BQறe. “நா* இhQ4Te QளIXQேற*, 
ம2KI எNேலா4I எனe aைலைய அைடuI வைர கா(eBெகாm[ இ48ேப*,” எ*K ஒ4 



a0வா; ெசாNQறா0. “நா* இTத பாைதMN இ4B3I அைனவ4B3I உதlேவ*,” எ*K ஒ4 
உபேத5 �KQறா0. அnவ8ேபாe ஒ4 உபேத5B3 aைறேவ2ற ேவmLய ப;க> இ4BQ*றன, 
ஆனாN அe ஒ4வo* ெசாTத U48பமாக, தானாக வழhQBெகாmட ப;யாக இ4B3I. 
அைத8ேபால, ஒ4 a0வா; :ய25 ேம2ெகாm[ ஒ4 =க8ெபoய �()ைய ெபKQறா0. அத* 
yற3 அவ0 தனe ெசாTத க0மUைனகைள உ4வாBQ, தனe aைலமா2ற(ைத ேம2ெகா>Qறா0. 
உபேத5 தனe �()ைய உ4வாBQ, பாைதMN இ4B3I ம2றவ0கqB3 உதU ெச$eBெகாm[ 
இ4B3I ேபாe, ெமeவாக தனe ெசாTத க0மUைனகqB3 &0l காmQறா0. எe 5றTத ேத0l 
எ*K யா0 a0ணM8பe? இe ெமா(த()N தiநப0 U48பI தா*. நா* ஒ4 உபேத5யாக 
இ4BQேற*. எTத தகவ_I எனB3 =கlI 5jயதாக ெத*ப[வe இNைல. அTத அ�3:ைறைய 
ஒ4 a0வா; ஏ2KBெகா>ளமாZடா0. ¶ஒ4வ0 �ல உலQN yறB3I ேதைவMNலாமN 
அTத0ேலாக()N இ48பைத ேபால, அவ0 இhேக இ4BQறா0. அவ4B3 இ4ப() நா*3 
ம;ேநர 7யaைனl இ4BQறe. அவ4B3 U48பI ஏ2ப[I வைர உmப)Nைல, அவ0 உறhக 
ேவmLய)Nைல ம2KI அவ4B3 7யaைனl :tைமயான ெதாட0.5யாக இ4BQறe. அவ0 
U4IyயeI பர5வ அGபவ(ைத ெபKQறா0, ம2KI ெதாட0Te எh3I Uயாy(e இ4BQறா0. 
அவ4B3I ெபாK8XBக> இ4BQ*றன. அேத yoUN இ4B3I சக ஆ*மாBகqட* ெதாட0X 
ெகாm[, பoணாம வள0.5 ெபKQறா0, ம2KI சஹ<ரஹார()* ேமN சBகரhக> அNலe 
நாLக> இ48பதாN, ெதாட0Te ஒ4 சBகர()N இ4Te இ*ெனா4 சBகர()23 வள0.5 
அைடQறா0. இe \m[I உபேத5B3 மZ[I ெபா4(தமாக இ4B3I. ஏென*றாN a0வா; 
)4Iy8 பா0BகாமN, :*ேனjBெகாm[ இ48பா0. பர5வ()* :தN அGபவI ம2KI அத* 
y*Uைளl ஏ2ப[(eI தாBக(ைத பய*ப[(), {hக> a0வா;M* சாTதI ம2KI உபேத5M* 
க4ைணB3I இைடேய எைத ேத0l ெச$வe எ*K :Ll ெச$e ெகா>ளலாI. ¶5வெப4மாi* 
அ2Xதமான yரபzச()* வLவI ஒnெவா4 ெநாLM_I |ரணமாக, :taைறவாக ம2KI =கlI 
�Zபமாக இ48பதாகlI, எNலா பoணாம வள0.5 aைலMN இ4B3I ஒnெவா4 ஆ*மாlI, தனe 
இயNபான அhகமாகlI, 5வெப4மாi* அhகமாகlI  இ4BQறe எ*பe ைசவ 5(தாTத()* 
கmேணாZடமாக Uளh3Qறe. எNேலாரe ம2KI yரபzச()* உmைமயான :B)யாக 
மஹாyரளயI Uளh3Qறe; ஆனாN :B) எ*பe ஒ4 �ல உட^* Xன0ெஜ*ம()N இ4Te 
ெபKI U[தைலயாக நமe ெசாNலகரா)MN UளBக8பZ[>ளe. ஆனாN ேவK பல உடNகqI 
U[தைல ெபKQ*றன. உ4வ()* =க8ெபoய பைட8XBக@N ேம_I அ)கமான �mணjlக> 
வரU4BQ*றன. மரண()23 yற3, ஆ(ம ஞானI ெப2ற ஆ*மாlI ெவKைம அNலe :tைமMN 
“மைறவ)Nைல". கால(ைத கடTe, உ4வ(ைத கடTe ம2KI காரண(ைத கடTe, :tைமயான 
3jBேகாளாக இ4B3I பர5வI ஒ4 :Lவாக இNலாமN ஒ4 U[தைலயாக இ4BQறe. 
இைத(தUர :Lவாக U]வQராசா எ*ற ஒ*KI இ4BQறe. �வ* 5வெப4மானாக  மாj, 
பரமா(eமாlட* நடB3I ஐBQய()N இ4Te ஆ*மா எ*Kேம )4Iபாத, :tைமயான 
ஐBQயமாக இe இ4BQறe. அதனாN அத*yற3 �வ*:கதா எTத உZXற உட^N 
ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4Tதா_I, :()ைர உைடT)4Te ~0ெச$ய :Lயாத aைலMN 
இ48பதாN, ஆ(ம ஞான()* ேதைவ இ48ப)Nைல. அதனாN :Lவான பரIெபா4ளாக, 



பர5வமாக ம2KI பரமா(eமாவாக இ4Te “நா* அTத பரமா(eமாவாக இ4BQேற*" எ*K 
ேகா4வe தi8பZட மனe ம2KI அe அGபUB3I உ>ெபா4@* மன)N இ4B3I பைட8yN, 
கா(த^N ம2KI அgUN இ4B3I எNலா மாையகைள <)ர8ப[(eI :tைமயான ஒ4ைமயாக 
இ4BQறe. § 
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அைம8XBகைள உ4வாBQ தTe>ளe. |ேகால()* yர(ேயக rdaைலக>, ெமாg ம2KI தகவN 
ெதாட0Xக> ம2KI இனI, ஒ4 3tUN இ4Te இ*ெனா*ைற yo(தe ம2KI நIyBைக ம2KI 
பாரIபoய()N ேவKபா[க> ேதா*jன ம2KI அைவ பராமoBக8பZடன. இTத 5jய சcகhக> 
மாKபZ[ இ4Tதைத ேபால, ஒnெவா4 3tU* எ)0பா08XBகைள |0() ெச$த அைம8XBகqI 
மாKபZ[ இ4Tதன. அைவ ெதாடhQய)N இ4Te தhக> கலா.சாரI ம2KI தhக> தைலவ0க> 
பoTeைர(த yர(ேயக 5Tதைன மா)oகைள ஏ2KBெகாmடன0, ம2KI இTத தi.5ற8X 
இயNXக> தTைதMட=4Te மகGB3, 34UடI இ4Te ~டGB3 ம2KI ஒ4 தைல:ைறMடI 
இ4Te இ*ெனா4 தைல:ைறB3 எ*K பரUயe. இவ0கqB3 தைலவராக ஷம*, மத34, 
ஆ.சா0யா ம2KI த(eவ ஞாiயாக இ4B3I அரச0 இ4Tதா0. அவ0 அTத 3tlB3> சமயI 
ெதாட0பான Uவகாரhக@N நNல ேத0.5 ெப2K இ48பா0 ம2KI அதனாN அவ0 இயNபாக அTத 
சcக()* 34வாக, அ)காoயாக இ48பா0. மiதi* :தN அGபவI சcக8yol சா0Tததாக 
இ4TததாN, ஆரIபகால()N இ4Tத சமயI சcக8yol சா0Te இ4Tதe. சcக8yoைவ 
ெகாm[ இ4TததாN, சமயI அரசாhக()N அhகமானe. உலQ* பNேவK சமயhக@N இ*K 
நாI காmபைத ேபால, அர5யN பmX கா8ப2ற8பZ[>ளe, ம2KI அTத சமயhக> ெப4Iபா_I 
|=MN இ4B3I பNேவK இனhக> ம2KI/அNலe நா[க@* ெபாeவான நமyBைககளாக 
இ4BQ*றன. ¶ஐTe :தN ப(தாMரI ஆm[கqB3 :*பாக, இமயமைலM_I 5Te 
சமெவ@B3 3KBேக, பழhகால(e o�க> ம2KI :iவ0க> தhகqB3 வழhக8பZட aரTதர 
உmைமகைள ஆ$l ம2KI அத* \e )யானI ெச$தன0 ம2KI தiB�Z[ 3tBக@* cலமாக 
உZXற பாைதMN தhகளe ெசாTத கm[8yL8XBக@* Uைளlக@* \e தhகqB3> 
இணBக(ைத ெப2றன0. அTத கால()ேலேய அவ0க> ஒ4 பழhகால(e பாரIபoய(ைத 
y*ப2jனா0க>, ம2KI அவ0க> கா]\0, ~னா, QேரBக இரா.5யI, எQ8e, அேரyயா, 
ேமேஸாேபாேடா=யா, ெத*iT)யா, ெத* QழB3 ஆ5யா ம2KI உலQN பய;BகB�Lய 
ஒnெவா4 ப3)B3I, :Lவான &0மானhக@* \தான அவ0களe ெசாTத உண0தNக@* ஆ2றN 
ம2KI சB)uட* வழhக8பZ[, QரQ(e 74Bக8பZட, ஒேர தகவ_ட* 3jBேகா> ப;MN 
அG8ப8பZடன0. ¶நா* இ*K vTe சமயI ம2KI மiத ஆ*மாU* :ைறயான பoணாம 
வள0.5 ம2KI அTத பoணாம வள0.5M* :Lவான ஆ*\கB 3jBேகா>, ஆ*மா :Lவான 
Xoதைல ேநாBQ ெச*றேபாe இ4Tத ேசகo(த எmண2ற பாைதக@* :Ll ப2j vTe 
சமய()* பழhகால(e o�க>, :iவ0க> உ4வாBQய &0மானhக> ப2j ெசாNலU4BQேற*. 
o�க> ம2KI :iவ0க> =கlI பழைமயான இK) &0மானhகைள உ4வாBQ, அவ2ைற 
சா<)ரhகளாக ப)l ெச$e>ளன0 ம2KI அைவ இ*KI aைல(e இ4BQ*றன. அவ0க> 
சமய()* ஒ4 yoUனo* நIyBைகைய பாeகா8ப)N ஆ0வI காZடUNைல. ஆனாN அத23 
மாறாக, மiதேநய()23 எ*K தhகளe &0மானhகைள வLவைம(தன0. அவ0க> கடlைள 
உண0Te இ4BQறா0க>, ம2KI அTத உZXற உண0த^* cலI, எNைலய2ற ப;l ம2KI 
மKBக :Lயாத உoைமuட* எ[(eைர(தா0க>. இTத ேபாதைனக> ெதாடBககால ேவதhக@N 
ப)வாQu>ளன. அைவ உபaடதhக@N UoவாBகI ெப2றன. ஆகமhக@N Uoவாக 
UளBக8பZ[>ளன. அைவ :LUNலாத பாைதயான, சனாதன த0மI எ*K அைழBக8பZடன. 



¶பழhகால vTe சமய()* பL, எNலாI 5வமாக, எNலாI கடlளாக இ4BQறe. கடl> 
உ>ளா0TeI எNலாI கடTe, ச3ணI ம2KI a23ணமாக, உ4வ(eட* ம2KI 
உ4வ=Nலாம_I இ4BQறா0. ஒ4 கடl> மZ[ேம இ4BQறா0. அவ0 உ4வ=Nலாம_I :Lவான 
பரIெபா4ளாகlI, Xiதமான 7யaைனU* �$ைமயான உ4வமாக, ம2KI தi8பZட கடlளாக 
ம2KI <4]Lக0(தாவாக, ஆ) ஆ*மாவாக எ*K பNேவK Uதமாக ெவ@8ப[Qறா0. உ>ளா0Tத 
கடlளாக இ4B3I 5வெப4மா* பoணாம வள0.5யைடTe :tைமயான பரIெபா4qட* 
ஐBQயமாவத2காக ஆ*மா, உ4வI ம2KI அGபவ()* உலக(ைத உ4வாBQனா0. ¶கடlைள 
<ேவதா<வதார உபaடதI (2.16; 3.1-2 உப.ப, ப. 121) உ>ளா0Te இ48பதாகlI எNலாI கடTe 
இ48பதாகlI ெதoUBQறe, ம2KI அ)N இ4Te ஒ4 3j8ைப நா* உhக> :* ைவBQேற*. 
“அவ0 ஒேர கடlளாக, வடBQ_I QழBQ_I ெத2Q_I ேம2Q_I இ4BQறா0. அவ0 
<4]Lக0(தாவாக இ4BQறா0. அவ0 எNலா க4U_I �ைழQறா0. அவ0 மZ[ேம த2ேபாe எNலா 
உM0களாக yறTe>ளா0, ம2KI எ)0கால()N எNலா உM0களாக yறBகU4BQறா0. அவ0 
எNலா மiத0கqB3>qI அTதரா(தமாவாக இ4TeBெகாm[, எNலா )ைசக@_I 
பா0(eBெகாm[ இ4BQறா0. அவ0 அjlB3 Xல8படாத தனe மாையuட*, ஒ4 :Lவான 
பரIெபா4ளாக, ஆqைம இNலாத ஆ) ஆ*மாவாக பNேவK மQைமகqட* ெத$வமாக, 
தi8பZட கடlளாக காZ5ய@BQறா0. அவ0 தனe ெத$bக சB)M* cலI எNலா உலகhக> 
\eI ஆ)BகI ெச_(eQறா0. yரபzச()N பைட(தN ம2KI அg(த^* காலகZடhக@N, 
அவ0 மZ[ேம aைல(e இ4BQறா0. அவைர உண0Tதவ0க>, அgவ2K இ4BQறா0க>. அவ0 ஒேர 
கடlளாக இ4BQறா0. அவ0 தனB3>, ம2ற உM0சB)கqB3> வாசI ெச$Qறா0. அவ0 
yரபzச(ைத ெவ@8ப[(), அைத பராமo(e, தனB3> ஒ[BQBெகா>Qறா0.” <ேவதா<வதார 
உபaடதI (3.8-9 ேவ.எ., ப. 734) , “தhக(ைத ேபால yரகாசமாக, எNலா இ4ைளuI கடTe, 
ச0வNலைம பைட(தவைர ப2j நா* ெதoTeBெகாm[>ேள*. அவைர அjவத* cலI, ஒ4 
மiத* மரண()* எNைலகைள கடTe ெசNQறா0; அTத 3jBேகாைள அைடவத23 ேவெறTத 
வguI இNைல. அவைர காZL_I உய0வாக எelI இNைல; அவைர காZL_I 5jயதாக எelI 
இ48ப)Nைல; அவைர காZL_I ெபoயதாக எelI இ48ப)Nைல. ெசா0Bக()N தனe 
ேவ0கைள ெகாmட ஒ4 மரI a*KBெகாm[ இ48பைத ேபால, இTத உலகI :tவ)_I ஒேர 
மiதராக aரIy இ4BQறா0,” எ*K கடlைள ஆ) ஆ*மாவாக UளB3Qறe. “7யமாக 
yரகா5(e, உ4வ=NலாமN, ெதாடBக=NலாமN Xiதமாக எh3I Uயாy(e இ4B3I ஆ) 
ஆ*மா, உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI, வாdBைக ம2KI உ>ள()* :*Xறமாக இ4BQறe. 
அவ0 மiதi* சாதாரண அjl எNைலைய கடTe இ48பைதuI கடTe, ெவ@8படாமN, 
yரபzச()* காரண aைலMN இ4BQறா0,” எ*K :mடக உபaடதI (2.1.2, ப. 57) கடlைள 
ெவ@8படாத a03ண yரIமனாக 3j8y[Qறe. § 
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UA"/காம= அவசரமாக ம)*+  

ெபா*ைமoIk ெசய=பyத=  

:Lவான பரIெபா4>, ெவ@8படாத பர5வI, a03ண yரIமைன உண0Te yற8yN இ4Te 
U[தைல ெபKவேத, மiத வாdBைகM* இK) 3jBேகாளாக Uளh3Qறe. உ>ள()N 
ேம2ெகா>qI :ய25யாN, ஏதாவe ஒ4 பM25 அNலe ெசயN:ைறயாN மZ[ேம இTத 
உண0தைல  UைளUBக :Lயாe. இைறவைன உண0வத23 ேம2ெகா>qI :*ேன2பா[க@N 
மனI ம2KI உடைல 7()கoBக சாதனா ம2KI தப< ம2KI பB) ேதைவ8ப[Qறe, ஆனாN 
ச234U* அ4ளாN மZ[ேம அைத அைடய:LQறe. ¶வடஅெமoBக vTeBக> பாைதM* 
ெதாடBக()N இ4Te ெதாடhகாமN, :LUN இ4Te ெதாடh3Qறா0க>. நாI வடஅெமoBக 
vTeBக> எ*K அெமoBகாUN வாசI ெச$uI :தலாவe, இரmடாவe, c*றாவe அNலe 
நா*காவe இT)ய vTe தைல:ைறைய 3j8y[QேறாI. உலQ* இTத ப3)MN, மBக> 
ெபாKைமM*ைம இ48பe ந*றாக ெதoQறe. நமe ஆைச, ேதைவய2ற ஆைசைய வள0B3I 
நமe XoTeண0UN இ4B3I 3ைறபா[, நIைம நI=டI இ4B3I )றைமக> ம2KI கால(ைத 
கடTe �m[Qறe. நமB3 அைன(eI இ8ேபாேத ேதைவ8ப[Qறe. நாI ெபாKைமM*j 
இ4BQேறாI ம2KI நாI ஆைச இயNபாக aைறேவKவைத, ஆ*மா இயNபாக UoவாBகI 
ெபKவைத U4IபாமN இ4BகலாI. நாI அைத a0பT)Bக :ய25(e, நIமாN தBகைவBக 
:Lயாத =க8ெபoய �()கqB3 :ய25BQேறாI. நமB3 இ8ேபாேத ெத@வைடய 
U4IXQேறாI. ஆனாN ெதாடBக()N ெபாKைமuட* இ4Te, :ைறயாக )Zட=Z[ 
ெதாடரUNைல எ*றாN பல*க> QைடBகாe. நாI ஒnெவா4 அLயாக :*ேனறேவm[I. 
ஞாேனாதயI ெபKவத23 3KB3வgக> இNைல, ஆனாN 72Kவgக> இ4BQ*றன. அ)N 
ஒ*றாக, இயNபான ெசயN:ைற \)4B3I ெபாKைமM*ைம Uளh3Qறe. ¶{hக> ஒ4 )றTத 
வய^N, ஒ4 ப.ைச :லாIபழ(ைத பா0(&0க> எ*றாN, அைத ேம_I ெவM^N காய U[b0களா? 
அ)கமான ெவ8ப(தாN, அe Uைரவாக பt(e, அ)க இi8பாக இ4B3மா? இNைல, அe 
அnவாK பt8ப)Nைல. அe :tைமயாக பtBQறe. அTத ெசயN:ைறைய a0பTத8ப[(த 
:Lயாe. எTதUத தைல}[I இNலாமN :லாIபழI பtBQறe. அைத8ேபால ஆ*மா, சoயான 
ேநர()N பtBQறe. {hக> :ய25 ேம2ெகா>ள �டாe எ*ேறா, உ>ள()N =க8ெபoய 
:ய25கqI ேம2ெகா>ளB�டாe எ*ேறா நா* ெசாNலUNைல. அTத உண0தைல {hக> 
ெபற:Lயாe எ*பதாN, “எ*ன நடTதா_I நா* அTத உண0தைல அைடTேத &4ேவ*,” எ*K 
ெசாNவேத அத23 தைடயாக Uளh3வதாN, அTத ெபாKைமMNNலாத :ய25 எNலா 
இயNஅjைவuI ஓரhQகZLU[Qறe எ*K ெசாNல வ4Qேற*. தhகளe க0மUைன ம2KI 
த0ம()N எ8பL )48) அைட$ெவm[I எ*பைத ப2j, QழBQN இ4B3I vTeBக@டI 
இ4Te ேம2க()ய நா[க@N இ4B3I vTeBக> க2கேவm[I. :Lவான Xoதைல ேத[வத23 
ஒ4 ெஜ*மI அNலe பNேவK ெஜ*மhகைள பய*ப[()Bெகா>ள ஏ2KBெகா>qI, ம2KI 
நI=N பல0 நமe இயNX ம2KI UoவாBக(ைத ெபாK(e ேசைவ ம2KI பB)B3, ம2KI 



ம2றவ0க> ேயாகI ம2KI பNேவK சாதனாBக> ெச$ய ெபா4(தமானவ0க> எ*பைத 
ஏ2KBெகா>qI, ஒ4 உZXற அைம)ைய :taைறவாBக நாI :ய25 ேம2ெகா>ள ேவm[I. ஒ4 
வாdBைக தா* இ4BQறe ம2KI அ)N இK) இலB3க> அைன(ைதuI அைடTe Uடேவm[I 
எ*K நாrBகாக ஆதரl அ@B3I ேம2க()ய 5TதைனB3, இe ஒ4 அ)க Uேவகமான 
கmேணாZடமாக Uளh3Qறe. ¶:LUNலாத பாைதயான, சனாதன த0மI, இTத |=MN இ4B3I 
ஆ*\க அjெவா@ ெப2ற உ>ளhக>, வள0.5 அைடTத உ>ளhக>, ஆ*\க UoவாBகI ெப2ற 
உ>ளhக>, உண0தைல ெப2ற உ>ளhகளாN ந*றாக வைரயKBக8பZ[>ளe. யாரா_I இTத 
பாைதM* எhக ப3)ையuI தU0Bக, UலQ ெசNல, த8yBக அNலe நக0Te இ4Bக :Lயாe. 
வLவUயN அNலe த(eவ ஞானI ெதாட0பாக, தனe ெபாKைமய2ற கm;* ம; ேத[வத23, 
5ற8பான “எ@ய பாைதைய" �B^ZடாN உ4வாBக :Lயாதைத ேபால, ஆ*\க அjெவா@ைய 
ெபKவத23I எTத ஒ4 “எ@ய பாைதuI" இNைல. உலக()N இ4Teஅைத8ேபால, ெதாடBக 
இட()N இ4Te இ4பe ைமNக> �ர()N இ4Te ஒ4 மார(தா* ஓZட8பTதய bர0, 
பTதய(ைத eவhக :Lயாe. உயரI 3ைறவாக ம2KI சவாNக> 3ைறவாக இ4B3I, 3*Kக@N 
த*னாN ஏற:Lயாe எ*K மைல ஏKபவ0 மKBக :Lயாe. எNேலா4B3I ெதoTத இய2ைகM* 
U)க>, அத23 அGம) வழh3வ)Nைல. அTத மiதGB3 ெதoTத இய2ைகM* U)யாக 
இ4B3I, அவனe ெசாTத மனசாZ5, அத23 இடI அ@8ப)Nைல. இைத8ேபால தா* 
ஆ*\க8பாைதuI Uளh3Qறe. ¶இைறவைன ேநாBQ ெசN_I, :LUNலாத பாைத, அகலமாக 
இ48பதாN, அe எNேலாைரuI ஏ2KBெகா>Qறe ஆனாN யாைரuI aராகo8பe இNைல. ஒ4 
Uைழபவ0 தனe உ>ள(e வள0.5MN எTத aைலMN இ4Tதா_I, :LUNலாத பாைத அவைர 
கZL அைண(e ஊB3QUBQறe. அவ0 எ@ைமயான மiதராக இ4TதாN, அவரe பாைத 
எ@ைமயாக, 5Bக^*j, அவரe )னசo ேதைவகைள |0() ெச$வேதா[, வgபா[ ம2KI 
வாdBைகMN இ4B3I =கlI ��Bகமான வgகqB3 அவைர தயா0ப[(eQறe. அவ0 ஒ4 
ேமIபZட பB3வமைடTத ஆ*மாவாக இ4TதாN, அவ0 vTe சமய()* ச* மா0க()23> 
:Lவான பரIெபா4ைள ேநாBQ ெசN_I Xiதமான பாைதைய ெதoTeBெகா>Qறா0. § 
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5வெப4மாைன வgப[வத23 ெதாடBக aைலMN ஒ4 பBத* ேகாM_B3 ெசN_I ேபாe, 
5வெப4மாைன த*ைன8ேபால பா0BகாமN, ஒ4 மiதராக, ஒ4 நபராக காmQறா0, ஆனாN அவ0 
கடlளாக, கடl>க@* கடlளாக, அ)க ஆ2றN aைறTதவராக, அ)க Ug8Xட* தனB3> 
:taைறவாக இ48பதாN அவ0 :Lவ2ற yரபzசhக@* ைமயமாக Uளh3வதாN, அவ0 
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மiதைன Uட ேமIபZடவராக இ4BQறா0. இTத பBத* 5வெப4மாைன வgப[I ேபாe, 
=க8ெபoய ேபரரச0 அNலe சBகரவ0() :*பாக ப;lட* வணh3வைத ேபால, ெத$வ()* 
:*பாக சா]டாhகமாக நம<கoBQறா0. ஒ4 Xகdெப2ற ம2KI மoயாைதB3oய மாமiதைர 
அ�3I ேபாe, ஒ4 அ2Xதமான அGபவ(ைத ெபKQேறாI எ*பe நமB3 ெதouI. அ8ேபாe 
நமB3 ஒ4 5ற8பான உண0l ஏ2பZ[, நாI 5ற8பாகlI ெசயNப[ேவாI. இவ4B3I அேத 
அGபவI நைடெபKQறe. தா* =க8ெபoய கடlqB3 :*பாக இ48பைத அவ0 உண0Qறா0, 
ம2KI அவ0 ேகாM_B3 வ4I ேபாe 5றTத:ைறMN த*ைன தயா0ப[()Bெகாm[ வ4Qறா0. 
¶அவ4B3 ஏதாவe ஒ4 yர.சைன இ4TதாN, அவரe 3[Iப()N அNலe Uயாபார()N 5BகN 
aலUனாN, அவ0 ேகாM_B3 5ற8பான ெந$ேவ()ய(eட*  வ4வா0. |ைஜ ெச$வத2காக |ஜாo 
அTத ெந$ேவ()ய(ைத, க08பBQ4க()23 எ[(e ெசNQறா0. அe |ைஜM* ேபாe கடlqB3 
பைடBக8ப[Qறe ம2KI பBதi* )னசo வாdBைகMN ேகாM^* அ)0ைவ எ[(e.ெசNல, 
அ)N ஒ4 ப3) அவ4B3 )48y( தர8ப[Qறe. |ைஜM* ேபாe, 5வெப4மாi* ெத$bக 
தாBக()23 த*ைன தயா0ப[()Bெகா>ள, அவ0 தனe :ய25கைள ஒ4:க8ப[(eவா0. அவ0 
ேகாMைல UZ[ QளIXIேபாe, தா* ேகாM^N வgபZடத* Uைளவாக, yர.சைனMN ஒ4 &0l, 
ஒ4 X)ய அ�3:ைற QைடB3I எ*Qற நIyBைகuட* இ48பா0. பN^க> க(eவe, எ(தைன 
காBைகக> வTதe, ம2KI தனe b[ வgயாக எTத மா)oயான மiத0க> நடTe ெசNQறா0க> 
ேபா*ற 5ல ச3ணhகைள தனe 72K8Xற()N ேத[வா0. அவரe இTத yர.சைனைய X)ய 
வgMN பா08ப)N, அைத ைகயாள ஒ4 மாKபZட கmேணாZட(ைத வழh3வ)N, அNலe அவரe 
ெவ@8Xற rழ^N ஏ2ப[I மா2ற()N, அத2கான &0l அடhQ இ4BகலாI.  ¶இவ0 வgப[I 
ேபாe, அவரe பB) அ)க வ^ைமெப2K, அவரe :Tைதய சI<காரhக@* சடh3க> ம2KI 
பM25க@* \e ஒ4 ஆழமான Xoதைல ெபKQறா0. தனe ெந2jMN )4{ைற இZ[Bெகா>qI 
பM25MN ம2KI அைத அவ0 ேம2ெகா>qI ேபாe அவரe நரIyயN அைம8X அGபUB3I 
உண0UN இ4Te, அைத ெச$வத2கான வ_வான காரணhகைள ெதoTeBெகா>ள ெதாடhQ, 
அTத காரணhகைள நIyBைகuட* தனe 3ழTைதக@டI ெசாNல :LQறe. அவரe வgபா[ 
அவைர =கlI ெமeவாக 7யaைனU* X)ய உலகhகqB3> அைழ(e ெசNQறe. ¶அ)க 
Xiதமாக நNல Ug8Xண0lட* இ4B3I இ*ெனா4வ0, அேத |ைஜM* ேபாe கடlைள 
வgபZ[ இ48பா0. இTத பBத* அேத ெத$வ(ைத வgபட வTe>ளா0, ஆனாN அவ0 அTத 
ெத$வ(ைத தனB3 ெவ@8Xறமாக இ4B3I =கlI Xiதமான சB)யாக மZ[I பா08ப)Nைல. 
அவ0 அைத yரபzச()N பரlI சாரமாக, எNலா உ4வhக> வgயாக பா$Te ெசN_I Xiதமான 
7யaைனU* ஒ4ைமயாகlI உண0Qறா0, ம2KI அவ0 அTத ச.5தானTத(ைத க08பQரக()N 
ம2KI அேதேபால தனB3>qI வg8ப[Qறா0. |ைஜM* சB)க> உய0Tத aைலைய 
அைடTதeI, தா* 7யaைனU* Xiதமான சாரமாக இ48பe அவ4B3 XoQறe. |ைஜ :LTத 
yற3, ேகாMN வgபாZL* cலI தனB3> Ug8பைடTத 3mட^i சB)MN சTேதாஷமாக 
அம0T)4Te, Xiதமான உM0சB) ம2KI ஒ@M* மாெப4I கடலாக த*ைன கா�I வைர, 
)யானI ெச$ய ேகாM^* ஒ4 தiைமயான இட()23 ெசNQறா0. அவ0 தனe வாdநா@N 
எ)0ெகாmட ஒnெவா4வ4டGI ஒnெவா*KடGI :tைமயான இணBக(ைத ெப2K, அைம) 



ம2KI aIம)யான உண0lட* b[ )4IXQறா0. அவ4B3 கால()* \e எTத கவன:I 
இ48ப)Nைல ம2KI அவ0 அTத த4ண()* வ^ைமMN மZ[I :tைமயாக வாdQறா0. அவ0 
ேகாM^N அNலe தனe bZLN இ4B3I |ைஜ அைறMN )யானI ெச$ய உZகா4வத23 
:*பாக தனe ெந2jN )4{ைற இZ[Bெகா>qI ேபாe, அைத அவரe தi8பZட 7யaைனUN 
yL(e ைவ()4B3I க0மUைன ம2KI த*:ைன8X ம2KI ஆைசM* சB)க@* சIபலாக 
பா0BQறா0. அவ0 அைத தனe ெந2jMN c*K ெத@வான ெகா[களாக ெத*ப[மாK  
இZ[Bெகா>Qறா0. இTத ேகா[க>, அவரe வாdBைகMN இTத c*K சB)கைள அடBQ 
ைவBகேவmLய ேதைவைய, அவரe மன)N ப)ய ைவ8பத2காக இ4BQ*றன. ¶இவ0 
5வெப4மாi* வgபா[ ம2KI அவoடI இ4Te ெபKI தoசன(eட* இணBக()N வாdQறா0, 
ம2KI அTத வgபாZL23 yற3 தனe உ>ள(ைத )றTeBெகா>Qறா0. அவரe வாdBைகMN 
அைன(eI 7cகமாகlI இணBகமாகlI பா$Te ெசNQ*றன. அவ0 தனB3> இ4B3I ெத$bக 
3ர_ட* ெதாட0yN இ4BQறா0 ம2KI அதைன அவ0 தனe ெசாTத U48பமாக y*ப2KQறா0. 
அவரe வாdBைக எ@ைமயாக இ4BQறe. ம2KI அவ0 த*ைன :tைமயாக உண0Qறா0. 
கடTதகால(ைத ப2j பதZடI அைடயாமN அNலe எ)0கால(ைத ப2j கவைல8படாமN, அவ0 
aகdகால()N :tைமயாக வாdQறா0. அவரe பoணாம வள0.5 aைலயாகlI ேந0()யாகlI 
இ4BQறe. அவ0 தனe வாdBைகMN இ4B3I ஒnெவா4 பmy23I உK)யாக தoசன(ைத 
எ[(e ெசN_I வைர, அTத தoசன(ைத தBக ைவ(eBெகா>qI தனe )றைமMN அ)கமாக 
வள0.5 அைடQறா0. அe அவ0 ெப2ற ஒேர அGபவமாக Uளh3Qறe. த*ைன 72j நடB3I 
நடவLBைககைள :tைமயாக ெச$e, ஆனாN அTத நடவLBைகMN ப2j*j, ஒ4 
கmகா;8பாளராக இ4BQறா0. அவ0 )யானI ெச$uI ேபாe, தனe தைலB3> ஒ4 ஒ@ைய 
காmQறா0. அவ0 த*ைன8ப2j ேம2ெகா>qI 5Tதைனைய காZL_I, அTத ஒ@ அ)க 
உmைமயானe எ*K ெதoTeBெகா>qI வைர அe வள0.5 அைடQறe. இnவாK அவரe 
UoவாBகI ெதாட0Qறe. அவ0 அ)க XiதமைடTe, உmைமM* \e அ)க Ug8Xண0ைவ 
ெபKQறா0. ¶அ)க ஆ.சார(eடGI தனe ச234U* வgகாZட_ட* இ4B3I c*றாவe 
மiத*, எNலா உM0சB)க@ட()_I இ4B3I Xiதமான 7யaைனவாக த*ைன காண உதUய 
இணBகI ம2KI ஒtBக()N :*ேப :tைமைய ெப2K, ஒ4 மைலMN இ4B3I 3ைகMN 
அNலe ேகாM^* Xiதமான இட()N, )யானI aைறTத aைலக@N cdQ இ4BQறா0. அவ0 
எNலா உ4வ(ைதuI கடTத அTத பர5வ(ைத, :Lவான பரIெபா4ைள உண4I வைர, அTத 
சB)M* cல(ைத, அTத cல()* cல(ைத, ம2KI அத* cல(ைத கm[yL8பேத அவரe 
3jBேகாளாக இ4BQறe. அவ0 த*ைனuI 5வெப4மாைனuI ஒ*றாக உண0Qறா0. § 
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பaடா+}VU வைர  

5வெப4மா* ஆ*\க வள0.5MN பNேவK aைலக@N இ4B3I இTத பBத0கqB3 உய0வான 
கடlளாக இ4BQறா0. :தN பBதGB3, அவ0 ஆ) ஆ*மாவாக, உM0சB)ைய பைட8பவராக, 
கா8பவராக, அg8பவராக இ4BQறா0. இரmடாவe பBதGB3 அவ0 ஆ) ஆ*மாவாகlI, அேத 
சமய()N Xiதமான 7யaைனவாக, உM0சB)M* அL8பைடயாக இ4B3I அ[Bகாக, 
�m�லகI ம2KI ேபரmட()N இ4B3I ஒnெவா4 அ� வgயாக தைடM*j ெச*K 
உM�ZடI அ@B3I ெத$bக சB)யாக இ4BQறா0. c*றாவe பBதGB3 அவ0 ெவ@8பZட 
aைலMN ஆ) ஆ*மாவாக ம2KI Xiதமான 7யaைனவாக ம2KI ெவ@8படாத aைலMN 
:Lவான பரIெபா4ளாக, உ4வ(ைத கடTe இ4B3I பர5வமாக இ4BQறா0. இTத c*K 
கmேணாZடhகqI ஒ*K ம2ெறா*jN இ4Te தi(e இNலாமN, ெதாட0Te UoவாBகI 
ெபKI இைறவi* Xoத_B3 மன)* தாமைர த*ைன )றTeBெகா>வைத ேபால, ஒ*K 
ம2ெறா*ைற உ>ளடB3Qறe. பBத* தனe பாைதMN எhQ4BQறா* எ*பைத ெபாK(e, 
ஒnெவா*KI உmைமயாக இ4BQறe. ¶:LUNலாத பாைத இயNபாக நா*3 தi8yolகளாக 
yoBக8பZ[>ளe. {hக> ேவதாTத(ைத க2றத* cலI yரபலமான X(தகமாக அjTத பகவ( 
�ைத, அெமoBகாUN vTe ேகாZபாZைட yரபல8ப[(), இைத க0ம ேயாகI, ராஜ ேயாகI 
ம2KI ஞான ேயாகI எ*K ெதாட0.5யாக இNலாமN நா*3 தi8பZட பாைதகளாக UளB3Qறe. 
இைவ ஆகம சா<)ர()N ச2K மாKபZட :ைறMN UளBக8பZ[ சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI 
ஞானI எ*K ஒ4 ெதாட0.5யான பாைதM* நா*3 aைலகளாக க4த8ப[Q*றன. இைவ 
அைன(eI சம<Q4த ெசா2க> ஆ3I. ஆகம பாரIபoய()* பL, ஒ4 :ZைடMN இ4Te 
:Zைட8Xtவாக, :Zைட8XtUN இ4Te கIப@8|.5யாக, கIப@8|.5MN இ4Te 
�Z[8Xtவாக, ம2KI இK)யான உ4ம2றமாக �Z[8XtUN இ4Te பZடாI|.5யாக மாKI, 
ஒ4 பZடாI|.5M* வள0.5ைய ேபால, இTத நா*3 yolக> ஆ*மாU* இயNபான பoணாம 
வள0.5M* ெசயN:ைறயாக Uளh3Qறe. எTத பZடாI|.5uI U)UலBகாக இNலாமN, இTத 
வள0.5M* மா)oைய y*ப2KQ*றன ம2KI ஒnெவா4 ஆ*மாlI சoையMN இ4Te Qoைய, 
QoையMN இ4Te ேயாகI ம2KI ேயாக()N இ4Te ஞானI எ*K :)0.5 ெபKQ*றன. 
சoைய, அNலe க0ம ேயாகI ெவKI ஒ4 ேசைவ எ*K ெசாNலலாI. Qoைய அNலe பB) ேயாகI 
எ*பe அ08ப;8X ஆ3I. ேயாகI அNலe ராஜ ேயாகI எ*பe )யானI ஆ3I, ம2KI ஞானI 
எ*பe கடlைள உண0Tதத* UைளவாகlI அத* yற3 ேயாக()* பM25M* cலI 
3mட^i உ2சாகமைடTe சBகரhக> UoவாBகI ெபKI ெம$யjU* aைல ஆ3I. ஆ*மா 
ஒ4 aைலMN இ4Te இ*ெனா4 aைலB3 Uைரவாக ெசNவ)Nைல. இe aதானமாக 
ஆேலா5(e ேம2ெகாmட ெசயN ஆ3I, ம2KI ஒnெவா4 aைலM* உ>qI, அTத 3j8yZட 
அGபவ காZ5ைய ெவ@8ப[(eI ஆMரI வ4ட(e ேபாதைனகைள உ>ளடBQய தகவNக@* 
=க8ெபoய wலகhக> இ4BQ*றன. ¶சoைய எ*Qற ேசைவM* cலI ஆ*மா பoணாம வள0.5 
அைடவத23, பல8பல ெஜ*மhக> ஆகலாI. ேசைவ ெச$ய, அ)க )றைமuட* இ4Bக, ம2KI 
ம2றவ0கqB3 பயG>ளதாக இ4Bகேவm[I எ*K ேநாBக(eட* ப;XouI பலைர நாI 



)ன:I பா0BQேறாI. அவ0க> ெப4Iபா_I பB)MN ஈ[பாZ[ட* இ48ப)Nைல, இ4Tதா_I 
அவ0க> மiத ேநயI ெதாட0பான aகd.5க@N அ)க அBகைறuட* இ4Te, சக மiத0கqB3 
7யநலம2ற உதUைய வழh3Qறா0க>. இTத ெஜ*மI ம2KI அ[(த ெஜ*மI எ*K ஒ4 ெஜ*மI 
:tவeI சoையMN ஈ[ப[()B ெகா>ளலாI. இe ஒ4 ெமeவான ெசயN:ைற, ம2KI இe தனe 
தi8பZட ேநர கZ[8பாZ[ட* இ4BQறe. அGபவ()* எNலா aைலகைளuI ஒேர சமய()N 
ஏ2KBெகா>ள :Lயாe. ¶தவறான ெசயைல தU08பeட* சoையM* பாைத ெதாடh3Qறe, 
ம2KI இைத, "இைத ெச$யாேத. அத23 ப)லாக இைத ெச$. இnவாK நடTeBெகா>ளB�டாe. 
இe தா* சoயாக நடTeBெகா>qI :ைற," எ*K 5jய 3ழTைதகqB3 ெதாடBக()N த4I 
பM25uட* ஒ8yடலாI. ஒ4 3ழTைத ஆரIபகால()N, எைத ெச$யB�டாe எ*K ம2றவ0களாN 
அjlK(த8ப[வத* cலI, எe சo எ*பைத க2KBெகா>Qறe. ஆ*\க வாdBைகM_I, நமB3 
இTத தU0BகேவmLய கZ[8பா[க> இ4BQ*றன. அளlB3 அ)கமாக சா8y[தN, 
ம2றவ0கைள Uம05(தN, ேகாபI, ெவK8X, ெபாறாைம ம2KI வzசக(ைத Uைழபவ0 தU0Bக 
ேவm[I எ*K அjlK(த8ப[Qறe. இe ெதாடBக()N அவ0 <)ரமைடTe, உ>qண0l 
மனைத கZ[8ப[(த அவ4B3 அjlK(தNகைள வழh3Qறe. இTத உZXற கZ[8பா[க>, அவ0 
எe சo எ*பைத ெதoTeBெகா>ள ம2KI அவ0 தனe க0மUைனைய கZ[8ப[(த உதU ெச$e, 
உ>qண0l மன)N அைம)M* அL8பைடைய உ4வாBQ அவரe அjவ2ற_B3 க2yBQறe, 
ம2KI அTத அL(தள()* \e அjவா2றN ஒ4 XoTeண0l>ள அைம8yைன உ4வாBகலாI. 
¶சoைய எ*பe அL8பைட உ>qண0l மா)oகைள ெவ2jBெகாm[, பலGBகாக ேவைல 
ெச$யாமN ெச$uI ப;M* ேநாBக()23 ேவைல ெச$ய க2KBெகா>ள ேவm[I. அe 
:ைறயான ெசயைல aைறேவ2Kவe ஆ3I ம2KI அe நமe சமய()* ஆ*\க பாைதMN :தN 
அLயாக Uளh3Qறe. சoையMN :taைறைவ ெபKவத23 நமe ெப2ேறா0க>, நமe சcகI, 
மைனU ம2KI 3ழTைதக>, ேகாMN, ஊ0 அNலe Qராம()23 ெச$யேவmLய நமe கடைமக> 
அைன(ைதuI |0() ெச$ய ேவm[I. ஒ4வ0 இTத aைலMN ேகாM_B3 ெசNQறா0, 
ஏென*றாN இTத aைலMN அTத ெசயN ஒ4வoட=4Te எ)0பா0Bக8ப[Qறe. அவ0 ேயாக(ைத 
பM25 ெச$ய, அNலe ெத$வ(eட* ஒ4 தi8பZட உறைவ உ4வாBக ெசNவ)Nைல, ஆனாN 
இTத aைலMN அவ0 ெசNலேவmL இ48பதாN ெசNQறா0. அe அவரe கடைமயாக 
Uளh3Qறe. அவரe இTத பoணாம வள0.5 aைலMN அவரe உ>qண0l மனI =கlI வ_வாக 
இ48பதாN, அைத ெவ@8Xற U)க> ம2KI ெவ@8Xற சB)க> cலI கZ[8ப[(த ேவm[I. 
அவ0 ஒ*K �d8பLTe நடBQறா0 அNலe �d8பLயாைமயாN அவ)8ப[Qறா0. இTத 
Uைளlக@* \e இ4B3I அ.சI மZ[ேம, அவைர இnவாK ெச$ய �m[Qறe. அவ4B3 தா* 
ெச$த பாவhக> ம2KI ெச$ய தவjயைவகைள ப2j ெதouI எ*பதாN, அவ0 ேகாMைல அ�3I 
ேபாe அவரe மன)N 32ற உண0l அNலe அ.சI கmL8பாக ேதா*KI. ஆனாN அவ0 ெமeவாக 
த*னIyBைக ம2KI Xoதைல ெபKQறா0. ெவ@uலக தmடைனக@* இட(ைத அவரe 
மனசாZ5 இடIyLBக ெதாடhQ, அeேவ அவரe வgகாZLயாக மாKQறe. அவ0 தா* இeவைர 
ெச$த =க8ெபoய பாவhகqB3 எ*Kேம 32ற உண0ைவ ெபறாமN, த2ேபாe ெச$த 
தவKகqB3 மனI வ4TeQறா0. கடl> ம2KI மiதேநய()23 :tைமயான ேசவகனாக மாற 



பBத* :ய25 ேம2ெகா>qI ேபாe, 7யநல()* \தான ஈ[பா[க>, தhகளe yLைய 
தள0()Bெகா>Q*றன. § 
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பoணாம வள0.5MN இ4B3I ெதாட0.5யான மா)oைய, ஒnெவா4 மiதGI தனe ஒnெவா4 
ெஜ*ம()_I �m�லக உண0lட* அGபUBQறா0. ஆரIப கால()N இ4B3I பாடhகைள 
தனe |0வ ெஜ*ம()N அGபU(e இ4Tதா_I, 3ழTைத8ப4வ()N \m[I 
க2KBெகா>ள8ப[Qறe எ*ேற ெசாNலலாI. நாI அைத :*ேப க2K இ4TதாN, நாI அத* \e 
Uைரவாக ேத0.5 ெபKQேறாI. ஆனாN நாI இTத பாடhகைள இ*ெனா4 yறUMN 
பLBகUNைல எ*றாN, அைத க2பத23 ேதைவயான அGபவhகைள நIைம ேநாBQ இTத 
வாdBைகMN வரவைழ(eBெகா>QேறாI. இTத தகவN நமe �ல உட_ட* வ4I ஒ4 
மரXoைமயாக Uளh3Qறe. ம2ற ெஜ*மhக@N ெப2ற அGபவhக>, இTத ெஜ*மhக@* 
அGபவ மா)oக> \e தாBக(ைத ஏ2ப[(eவதாகlI ெசாNலலாI. அவரe அjlண0l மனI 
அவரe சமய U)கைள y*ப2j இணBக(eட* இ4TதாN, மரXoைமயாக ெப2ற இTத அL8பைட 
தகவ^* உதUuட*, தனe தi8பZட க0மUைன ம2KI U)M* நNல அ4>க@* cலI, 
ஆ*மா ஒ4 அjlண0l மனைத உ4வாB3Qறe. அnவாK இணBக(eட* இNைல எ*றாN, 
அவ4B3 yர.சைனக> ேதா*KQ*றன. இTத yர.சைனகqB3 &0l காணேவm[I, ஆனாN 
&0l கா�I வைர அைவ yர.சைனகளாக இ4BQ*றன. அவ4ைடய நIyBைகக> அவரe 
சமய(eட* இணBக()N இNைல இ4TதாN, அTத :ரmபா[ அவரe இயNபான ேமIபாZLN 
ேதBகI ம2KI ெநoசைல ஏ2ப[(தலாI, ம2KI அவ0 அ[(த aைலB3 ெசNவத23 :*பாக 
அத23 &0l காணேவm[I. ¶க0ம ேயாக(ைத ேபால சoைய aைலMN, ேவைலM* 3jBேகா> 
aைறேவKவத23 ேவைல ம2KI ேசைவM* 3jBேகா> aைறவைடய ேசைவ ெச$uI ஆைசைய 
பBத* தனB3> UgBக. ெச$Qறா*. இைத அவ0 தனe )னசo வாdBைகMN ெச$Qறா0 ம2KI 
ேகாMNக@N ப@h3( தைரகைள eைட(e, y(தைளMN ெச$த எmெண$ UளB3கைள 
பளபளBக ெச$e, |ைஜகqB3 நKமண:>ள மாைலகைள ெதா[(e, ம2ற ~ட0கqB3 
அவ0களe வாdBைகMN உதU ெச$e, ேம_I ப;வான ம2KI மைற:கமான ேசைவM* cலI 
ேகாM_B3 யதா0(தமான :ைறMN உதU ெச$யலாI. இTத ப;வான ேசைவேய, தவKதலான 
நIyBைகக> ஏ2ப[()ய மTதமான ேநoசNகைள உைடB3I வgயாக இ4B3I. சoைய aைலMN 
வgபா[ :tவeI ெவ@8Xறமாக இ4BQறe, இ4Tதா_I அe :tவeI பBதGB3 :BQயமாக 
ெதoQறe. சoைய aைலMN இ4B3I பBத* ேகாM^* cல<தான()N இ4B3I க25ைலைய 
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தனe �ல கmகளாN பா0BQறா0, ம2KI அவ4B3 இைறவi* க25ைலM* �ல பா0ைவ ெத$வ 
தoசனமாக Uளh3Qறe. ¶பBத* Qoைய அNலe பB) ேயாகI எ*Qற அ[(த aைலB3 
UoவாBகI ெபKI ேபாe, அவ0 ேகாM^N அ)க உZXறமாக வgபா[ நட() ேசைவ ெச$ய 
U4IXQறா0. அவ0 க25ைல ஏ* க25ைலயாக இ4BQறe, ம2KI க25ைலM* ேதைவ எ*ன 
எ*K XoTeBெகா>ள U4IXQறா0. அவ0 வgபாZL* ேநாBக(ைத, வgபாZL* காரண(ைத, 
வgபாZL* அGபவ(ைத ப2j 5T)Bக ெதாடh3வா0. அவ0 பழhகால(e சIyரதாயhக> ம2KI 
ெநj:ைறகைள ப2juI, அTத சIyரதாயhக> தனe சcக()N ஏ* y*ப2ற8ப[Q*றன 
எ*KI ேயா5(eBெகாm[ இ48பா0. அவ0 தனe சமய(ைத ப2j க2KBெகாm[I ஆ$l 
ெச$eெகாm[I, சா<)ரhக@N உmைமகைள ப2j ஆரா$.5 ெச$வா0. அவரe பB) 
உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI இ4BQறe ம2KI அ)N ெத$bக பாடNகைள பா[தN, கடl@* 
நாம(ைத ம2KI ஜபI ெச$தN ஆQயைவ ஒ4 :BQய அhகI வQBQ*றன. அவ0 த*ைன 
XiதமாBQBெகா>qI ேபாe, அவரe ஆ*மாU* உ>@டhக@N இ4Te பB), ெமeவாக 
ேமெலtIy வ4Qறe. அவ0 தனe உ>qண0l மன)N இ4Te ஒ4 ஆ*\கI aைறTத 
அjவ2ற_B3> பoணாம வள0.5 அைடuI ேபாe, தனe இதய(ைத )றTeBெகா>Qறா0. ம2KI 
அTத அjவா2றN அவரe உ>ள()N இ4Te வள0.5 அைடTe இ4BQறe. அவ0 க0மUைனM* 
U)கைள ப2j ஒ4 :tைமயான XoTeண0ைவ ெபKI ேபாe, அவரe உ>qண0l இயNX 
அடh3Qறe, ம2KI அவரe அjவா0Tத பmX ெவ@வ4Qறe. உ>qண0l மனைத அவரe 
அjவா2றN கZ[8ப[(eI ேபாe, அவ0 :தN :ைறயாக, தனe உடN ம2KI மனI சா0Tத 
நடவLBைகக@* காரண காoய(ைத, Uைன எ)0Uைனைய XoTeBெகா>Qறா0. ¶கடlைள 
XoTeBெகாm[ அGபUBக ேவm[I, ம2KI அவரe Xiதம2ற Xல*க> ெவ@8ப[()ய �ல 
உலைக கடTe இ4B3I 7யaைனU* உலகhகqB3> ஊ[4lவத23, அவரe இதய()N ஒ4 
வ_வான ஆைச ேதா*KI ேபாe, Qoைய :tைமயாக பB3வமைடQறe. ேம_I இTத ஆைசைய, 
vTe ேகாM^N அNலe தனe bZ[ |ைஜ அைறMN நைடெபKI Uேசஷ aகd.5க@* ேபாe, 
ெதாட0Te வgபா[ நட() ெவ@8ப[Qறா0. அவ0 கடl@* தi8பZட பmைப வg8ப[Qறா0, 
ம2KI அவரe மன8பா*ைம சoையMN இ4Tதைத ேபால பய=NலாமN, ஒ4 எஜமாGB3 ேசைவ 
ெச$uI மன8பா*ைமயாக இ4BQறe. அவ0 Qoைய aைலMN, கடைம உண0l>ள மக* தனe 
தTைதைய பா08பைத ேபால, கடlைள காmQறா0. அவ0 கடlைள தனe தi8பZட எஜமானாக, 
மiதேநய()* நலiN அBகைற இ48பவராக உண0Qறா0, ம2KI அவ0 கடlைள மiதi* 
தi8பZட :ைறMN அ�3Qறா0. நா()கராக இ4TதாN ஏ2ப[I Uைளlகைள கm[ பயTe, 
அவ0 கடlqB3 ப;Uைட ெச$ய U4IபUNைல, ஆனாN அவ0 ம)8ப@B3I ஒ4 உய0வான 
உmைமuட* இணBக(eட* இ4Bக, ெத$வ தoசனeட* ெபா4T) இ4Bக U4IXQறா0. § 
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Qoைய aைலMN இ48பவ0கqB3, தoசனI எ*பe ேகாM^N இ4B3I க25ைலைய �ல 
கmகளாN பா08பைத மZ[=NலாமN, உmைமயாக  உண0l>ள அைம8பாக இ4B3I இTத 
இரmடாI ம2KI c*றாI உலக உM0சB)க@டI இ4Te ஆ5க> ம2KI தகவNகைள ெபKI 
ஒ4 உZXற உறவாக Uளh3Qறe, ம2KI இTத உM0சB)க@* 7யaைனl Xiதமான 
உ4வ()* cலI, மைறஞான ேகாMN நடவLBைகக@* cலI இயh3Qறe. இe ெத$வ 
தoசன()* ஒ4 ஆழமான XலGண0வாக Uளh3Qறe. UoவாBக()* இTத aைலMN 
ெதாட0Te |ைஜக@N பh3ெபKவe, பாடNகைள பா[வe, &0(த யா()ைர ெசNவe ம2KI 
சா<)ரhக> பL8பe ேபா*ற சமயI சா0Tத 5Tதைனக@* ம2ற வLவhக>, பBதGB3 
இயNபாக ெவ@வ4Qறe. ¶ஆ*மா வள0.5 ெபKQ*ற இTத aைலM* ம()MN, ஒ4 பBத* தா* 
ேகாM^N வg8பZ[Bெகாm[ இ4B3I கடl@* பmைப மேனாஉண0l �)யாக அGபUBக 
வா$8X>ளe. அவ0 தனe கனUN ெத$வ(ைத காணலாI அNலe ஒ4 |ைஜ :LTத yற3 
கmகைள cLBெகாm[ உZகா0Te இ4B3I ஒ4 அைம)யான த4ண()* ேபாe, அTத 
ெத$வ()* காZ5 ேதா*றலாI. இTத அGபவ()23 yற3, அவ0 தனe வாdBைகைய 
ெத$வ()* \e :tைமயாக ைமய8ப[()B ெகாm[, அTத ெத$வ()* தoசனI ம2KI 
U48ப(eட* த*ைன மேனாஉண0l �)யாக ெபா4()Bெகா>ள க2jBெகா>Qறா0. அவ0 தனe 
சமய(ைத ந*றாக XoTeBெகாmட yற3, அவoடI ேபாeமான வச) இ4TதாN, ஒ4 ேகாMைல 
a0மாi8ப)N ேசைவ அNலe அ(தைகய ஒ4 )Zடப;MN, அவ0 த*ைன ஈ[ப[()B 
ெகா>ளலாI. உmைமMN, இe Qoைய aைலM* =க8ெபoய :Lவாக Uளh3Qறe. Qoைய 
அNலe பB) ேயாக()N இ4B3I பBத0க>, ஆ*மாU* UoவாBகI ெப2ற aைலM* cலமாக, 
இ*K உலெகh3I 5ற8பான vTe ேகாMNக> இ4BQ*றன. தhகளe வாdBைகMN 5ற8பாக 
ெசயNபZடவ0களாN, தhகளe 5Tதைனக> ம2KI ெசயNகைள கZ[8ப[()யவ0களாN, 
க0மUைனM* U)க> ம2KI தவறான ெசயNகqBகான தmடைனகைள 
XoTeBெகாmடவ0களாN, இTத ேகாMNக> கZ[8பZ[>ளன. அவ0க> தவறான ெசயNக> 
ெச$வைத பய()னாN தU0BகாமN, சoயான ெசயைல ெச$வ)N பoணாம வள0.5 அைடTe 
இ48பதாN தU0Qறா0க>. அவ0க> தhகைள உ>qண0l மன)* &Uர 3ழ8ப()N இ4Te 
U[U(e>ளதாN, அவ0கqB3 தmடைன வழhQ ஒthக8ப[(eQற அ.சcZ[I தைலவனாக 
இNலாமN, அ*X>ளI ெகாmட தTைதயாக ெத*ப[I கடlqட* ஏ2பZட தi8பZட உறU* 
cலமாக, அவ0க> கm[ெகாm[>ள அழைக yர)ப^B3I, =கlI அழகான ேகாMNகைள 
அவ0களாN இi a0மாiBக :LuI. ¶அவ0 QoையMN :)0.5 ெபKI ேபாe, தனe வgபாZL* 
&Uரமான த4ணhக@N கmக@N இ4Te கm�0 வguI அளU23, கடl@* அ*ைப =க=க 
&Uரமாக ெவ@8ப[(eQறா0. அ*X )ன:I ஒ*K ேபால இ4Te, அe கடl@* yரபzச 
U48ப()23 :*பாக தனe தi8பZட U48ப(ைத ைகU[I அளU23 வ_வைடuI ேபாe, 



Qoைய அNலe பB) ேயாகI தனe உ.ச(ைத அைடTe இ4BQறe. அவ0 தனe ெசாTத 
U48ப(ைத ைகU[I ேபாe, தனe உ>qண0l மன)N இ4Te ெவ@8Xற U48ப()* கைட5 
இைழைய ~0 ெச$uI ெச$:ைற ெமeவாக நடBQறe. அவரe U48பI அjlண0l 
ேகாZபா[க@N இ4Te yறTe>ளe, ம2KI வாdBைகM* =க8ெபoய ம0மhக> ப2j தனB3 
5jதளl மZ[ேம ெதouI எ*பைத :*X ஏ2KBெகா>ளாமN த2ேபாe ஏ2KBெகாm[I, தனe 
உ>ள()* ஆழ()N இ4B3I உM0சB)MN அைத உண0TeBெகாm[I, அTத 
ேகாZபா[கைளuI இைறவGB3 U[BQறா0. அவ0 தனe �m[தைல, தனe சB)ைய, தனe 
உMைரuI இைறவiடI இ4Te ெபKவைத உண0Qறா0. ¶பBத* QoையM* இTத aைலMN, 
ெபாKைமைய க2KBெகா>Qறா0. அவ0 தனe வாdBைகMN சoயான ேநர()2காக கா()4Bக 
க2KBெகா>Qறா0. அவoடI எTத அவசர:I இ48ப)Nைல. அவ0 இ*ெனா4 ெஜ*மI அNலe 
இ*GI பல ெஜ*மhக> கா()4Bக தயாராக இ4BQறா0. அவoடI எTத அவசர:I 
ெத*ப[வ)Nைல. அவ0 கடl> \eI தனe பாைத \eI நIyBைக ைவ()4BQறா0. அவ0 
அைம) ெப2றeI, அவரe வாdBைக <)ரமைடQறe. அவ0 பNலாMரBகணBகான மBகqட* 
தாGI ஒ4 பoணாம வள0.5M* ெச$:ைறMN இ48பைத ெதoTeBெகா>Qறா0. அவ0 ம2ற 
பBத0கைள X(eM0 ெப2ற அ*X ம2KI மoயாைதuட* அரவைண(eB ெகா>Qறா0. அவ0 தனe 
கலா.சாரI, தனe சமயI சா0Tத நடவLBைக ம2KI அG]டானhக> ம2KI 5TதைனM* 
ைமயமாக ேகாMN UளB3மாK, தனe வாdBைகைய வLவைம(eB ெகா>Qறா0. ேகாMN அNலe 
தனe |ைஜ அைறMN இ4Te, )ன:I உலக வாdBைகB3> ெசNQறா0 ம2KI உலக()N 
இ4Te ேகாMN அNலe தனB3 |ைஜ அைறB3 )4IXQறா0. அவரe வாdBைக அTத Xiத 
இட()23, அnவ8ேபாe வTe ெசNவதாக இ4BQறe. ¶சoைய ம2KI Qoைய aைலக@N, 
|0வெஜ*ம க0மUைனக>கqB3 &0l காண8பZ[, ேயாக()* ெத$bக பாைதMN ஒ4 
அL(தளI அைமBக8ப[வதாN, மன)N ஆழமாக ப)Te இ4B3I அ7(தhக> 7(தI 
ெச$ய8ப[Q*றன. ேயாகI ஒ4 =கlI உய0Tத அjUயலாக இ4BQறe. சoைய ம2KI Qoைய 
aைலMN :tைமயாக UoவாBகI ெப2K, )யானI ெச$eBெகாm[ இ4B3I ேபாe ேசைவ 
ம2KI பB)M* பmXகைள பராமoB3I ஆ*மாைவ தUர, அைத ம2ற ஆ*மாBகளாN 
aைலaK(த :Lயாe. த2ேபாe இைறவGB3 ந*றாக ேசைவ ெச$)4B3I பBத*, அTத 
இைறவi* க2பBQரக()N அவ4ட* ஒ*K ேச4I ப;ைய ெதாடh3Qறா0. அவ0 சoைய 
ம2KI Qoைய aைலக@N கவனமாக ேப; வள0(த தi8பZட கடl@* தoசன()N cdQ 
இ4BQறா0 ம2KI அTத தoசன சB)M* cலI ஆ) ஆ*மாவாN, 7யaைனU* Xiதமான 
aைலக> ம2KI )யான()* அைம)B3 இtBக8ப[Qறா0. § 
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)யானI ெச$uI ேயாQB3, தoசனI எ*பe ெவ@uலQN இ4B3I கடl> அNலe 
மஹாேதவoடI இ4Te, ெவ@8ப[I ஒ4 ெதாட0பாக மZ[=NலாமN, அவரe தi8பZட 
சஹ<ரஹார சBகர()* cல<தான()N இ4Te yரகா5B3I ஒ@யாக Uளh3Qறe. ஒ@யாக 
இ4B3I அTத தoசன(ைத y*ப2j, அவ0 அத* cல(ைத நா[I ேபாe, அவ4B3 வgபா[ 
:tைமயாக உ>ள()N அைம(e இ4BQறe. ேயாக()N, பBத* கடl@* எNலாI கடTத 
பmைப வgப[Qறா0. அவ0 தனe உடN ம2KI நரIX அைம8ைப வ_8ப[(eQறா0. அவ0 மனI 
ம2KI உட^* சB)கைள ஒth38ப[(eQறா0. அவ0 தனe 7வாச(ைத கZ[8ப[(த ம2KI 
தனe நரIX அைம8X வgயாக உMo* சB) பா$Te ெசN_I ேபாe, yராண சB)ைய 
கZ[8ப[(த க2KBெகா>Qறா0. இTத ெசயN:ைறMN, 3mட^i சB) எt.5 ெபKQறe 
ம2KI எmண2ற இதdகைள ெகாmட சBகரhக> தhக> அ2Xதமான ேதா2ற(ைத :tைமயாக 
ெவ@8ப[(eQ*றன. கவனI, ஒ4:க5Tதைன, )யானI ம2KI அழTத 5Tதைனைய பBத* 
:ைறயாக :t aைறவாB3I ேபாe, அவரe உ>ள()N இ4B3I ��Bகமான உலகhக> 
ஒnெவா4 அ[Bகாக ெவ@8ப[Q*றன. ¶த2ேபாe 5வெப4மா* ஆ0வ:>ள பBதைன அவனe 
ச234U* :*பாக ெகாm[ வTe aK(eQறா0, ம2KI அTத 34 பBதi* உZXற பயண()N 
ேயாக()* பாரIபoய பM25க@* cலI அவைர வgநட(eQறா0. இTத ஆ*\க ஆசானாக 
இ4B3I 34, பBதைன பாைதMN இ4B3I பாதாளhக> ம2KI மேனாஉண0l 3gக@N இ4Te 
கா8பா2KQறா0. ¶ேயாக()* இTத aைலMN இ4B3I பBத*, கடlைள ஒ4 நmபனாக ஒ4 
ேதாழனாக பா0BQறா0. அவ0 த*iடI இ48பதாக எ*Kேம அjT)ராத Uடா:ய25 ம2KI 
சB)uட*, :*X சா()ய=Nைல எ*K aைன(த அ08ப;8Xட* :ய25 ேம2ெகா>Qறா0 ம2KI 
அவ0 :ய25B3I ேபாe, அவரe மேனாபலI Ug8பைடQறe. இK)யாக ஒ4 நா>, அவரe :தN 
சமா)MN உM0சB)M* சார()23> ஊ[4lQறா0. எ*Kேம UளBக :Lயாததாக இ4B3I, 
இTத :Lவான அGபவ()* ேபாe, அவ0 ஒ4 சhகம(ைத அைடQறா0 ம2KI அைத ேயாகI எ*K 
அைழBQேறாI. ¶UளBக:Lயாத aைறேவ2றமாக இ4B3I இTத aைலMN இ4Te )4IXI 
ேபாe, பBத* தனe வாdBைகMN ஒ4 X)ய XoTeண0l ம2KI ஒ4 X)ய கmேணாZட(ைத 
ெகாm[ வ4Qறா0. அTத அGபவ()23 yற3 அவ0 மாKபZ[ இ4BQறா0. அவராN வாdBைகைய 
:*X ேபால காண:Lவ)Nைல. அTத கடl@* உண0த_B3>, அTத சமா)B3> அவ0 �ைழuI 
ஒnெவா4 :ைறuI, அ)கI XoTதவராக 7யaைனlB3 )4IXQறா0. அவரe ேயாக சாதனா 
ஒth38ப[(த8ப[I ேபாe அவரe XoதN பB3வமைடQறe, ம2KI அe பB3வமைடuI ேபாe, 
அ)க ��Bக(eட* நா*காவe ம2KI இK) UoவாBக aைலயாக இ4B3I ஞான aைலB3> 
�ைழQறா0. ¶த(eவ(ைத பL8பதாN மZ[I ஒ4வ0 ஞாiயாகலாI எ*பe ஒ4 தவறான க4(e. 
X(தக(ைத பL8பத* cலமாக, இ*ெனா4வo* UoவாBக(ைத XoTeBெகா>வத* cலமாக 
அNலe :*X ெச$த )யானhகைள ெச$வத* cலமாக, ஆ*\க UoவாBகI ெபறலாI அNலe 
ஒ4 ஞாiயாக பoணாம வள0.5 ெபறலாI எ*K பல0 நIXQ*றன0. இ*ெனா4வo* ஞான(ைத 
XoTeBெகா>வதாN, நாI ஞாiயாவe இNைல. ஒnெவா4வ4I தாேம ஞாேனாதய பாைதைய 



:tைமயாக அGபUBக ேவm[I. ¶தாேம உண0T(ைத, மiதேநயI :tவத23I :Lவான 
&0மானhகளாக பoTeைர8பவ0 ஞாiயாக மாKQறா0. அவ0 ேவதhக>, ஆகமhக> ம2KI 
உபaடதhக> ெசாNவைத அGபU(e இ48பதாN, அவரe பoTeைரக@N உ(தரவாதI aைறTe 
இ4BQறe. அவ0 தனe ெசாTத உண0த^* ஆ2றN ம2KI சB)ைய Ug8பைடய ெச$e, 
Xo(eBெகாm[ இ4BQறா0. அவ0 ஒ4 கால()N தனB3 ெவ@ேய நாLய :Lவான Xoத^* 
ஆq4வகமாக மாKQறா0. மiத வரலா2j* ெதாடBக()N o�க> எt)ய பாடNக@N, தனe 
உண0தN எ)ெரா^B3I  உK)யாBக(ைத சா<)ohக@N கmடjQறா0. இTத பB3வமைடTத 
ஆ*மா ெத$வ(eட* :tைமயாக ஐBQயமா3I அேத aைலைய ம2KI காலம2ற, உ4வம2ற, 
பரெவ@ய2ற  :Lவான பரIெபா4ளாக தாேன XoTeBெகாmடைத, |0வெஜ*ம()N 
72j()oTத ேபாe உ>qண0l மன)N ஒ4 க25ைலயாக உ4வக8ப[() வg8பZடைத அNலe 
ேகாMN அவரe அ7(தhகைள அபாயகரமாக அ.7K(eI Uத()N இ4TதாN அைத தU0(தைத 
அNலe அத* \e ஆ()ரI ெகாmடைத, அவ0களe எt(eBக@N yர)ப^8பைத காmQறா0. 
¶அவ0 அjயாைமM* )ைரகைள ம2KI XoTeண0U* தைடகைள {BQUZடா0. அவ0 த* 
உmைமயான உM0சB)MN கடlqட* ஐBQயமாQ, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாQ 
�ைழTe>ளா0, ம2KI எNலாI உ>ளைடBQu>ள அ*yN  அவ0 cdQ இ4B3I இTத 
பU(ரமான aைலMN அவ0 கடlைள தனe  அ*XB3oயவராக, தனe வாdBைகைய காZL_I 
ெந4Bகமானவராக காmQறா0. அவ4B3 இi ஒ4 உZXற அNலe ெவ@8Xற வாdBைக ம2KI 
7யaைனl எ*K இ48ப)Nைல, ஏென*றாN அைவ ஒ4 ெதாட0.5MN உ4Q ஐBQயமாQ 
உ>ளன. அவ0 அTத பரமா(eமாவாக இ4BQறா0, ம2KI எNேலா4I அTத பராம(eமாவாக 
இ4BQறா0க> எ*ப)N ெத@வாக இ4BQறா0. தனBேக ெதoயாமN, அவ0 தனe சமய()* 
ேகாMலாக மாj, தனe அைம)யான இ48y* சB)யாN மZ[ேம XoTeண0ைவ வழh3I )றைம 
பைட(தவராக இ4BQறா0. அவ0 ஒ@ ம2KI தoசன()* cலமாக மா2றI ெபKQறா0, ம2KI 
அைவ அவரe உM0சB)M*  நாLக> ம2KI yராண சB)க> வgயாக yரகா5BQ*றன. இTத 
மாெப4I ஆ*மா, தனe கைட5 ெஜ*ம()* இK) பாக()N வாdTeBெகாm[ இ4B3I ேபாe, 
த*ைன மறTத aைலMN ேகாMN தைரைய ெப4BQBெகாm[, y(தைள UளB3கைள 
ெம4Bேக2jBெகாm[, நKமண=Bக மாைலகைள ெதா[(eBெகாm[, <Io)கைள Uரவரமாக 
எ[(eைர(eBெகாm[, ப;வான 5வனLயாராக இ4Te கடlqB3 ப;Uைட ெச$பவ0க@* 
அLைமயாக இ48பைத காணலாI.¶கால(ைத ேபா*K பழைமயானதாக இ4B3I ஆ*\க 
பாைதMN மiதேநயI :*ேனjBெகாm[ இ4BQறe, ம2KI சoையM* :taைறUN இ4Te 
QoையM* :ழaைறl ம2KI அ)N இ4Te ேயாக()* :taைறlB3> ெச*K, ஒ4 ஞாiயாக 
ெவ@வTe பoணாம வள0.5 அைடuI ேபாe, இTத பயணI ஒ4 ெஜ*ம()N இ4Te இ*ெனா4 
ெஜ*மI எ*K :*ேனKQறe எ*பேத உலQ* =கlI பழைமயான சமயமாக இ4B3I சனாதன 
த0ம()* இK) &0மானhகளாக இ4BQ*றன. இTத பாைதைய எNலா ஆ*மாBகqI 
y*ப2KQ*றன. அவ0க> எTத சமய()23 ஆதரl அ@(தா_I, அவ0க> எTத சமய(ைத 
நIyனா_I அNலe aராகo(தா_I, மiத ேநயI :tவeI அTத பரமா(eமாைவ ேநாBQ 
ெச*KBெகாm[ இ4BQ*றன. அe சoையMN eைவதமாக ெதாடhQ, ேவதாTதI ம2KI ைசவ 
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"HகaSழைம 

பாட+ 365 

cbf=லாத  

ேக(fக(  

காலம2றதாக, உ4வம2றதாக, பரெவ@ய2றதாக இ4B3I பர5வI எ*Qற a0UகNப சமா)M* 
உண0தைல, ேபரானTத aைலக@N அ)க ேபரானTதI aைறTததாக, ெசா0BகேலாகI 
)றTeெகாm[ ெத$வhக> �ேழ வ4வதாக, =கlI உய0வான ம2KI உ*னதமான மQd.5யாக 
பல0 aைனBQறா0க>; ஆனாN எனB3 அe ஒ4 ேபரானTதI aைறTத அGபவமாக இNலாமN, ஒ4 
Xiதமான, ைவர(�> தoசனமாக, ஒ4 மேனாஉண0l 5Q.ைசயாக, :tைமயான aைலமா2றI 
நைடெபKI மரண(ைத ேபா*ற அGபவமாக ெதoQறe. இK)யான �()யாக க2K(தர8ப[I 
ேபரானTதI, ச.5தானTதI எ*Qற இ*ெனா4 �()யாக, a0UகNப சமா)M* :*Uைளவாக 
ம2KI ஒ4 “y* Uைளவாக" Uளh3Qறe. இe இதய()N Xiதமாக இ4B3I ஆ*மாBக>, 
ச.5தானTதI எ*Qற சUகNப சமா)ைய :*ேப அைடயலாI எ*பைத 3j8y[Qறe. =கlI 
உயoய �()ைய, வரIXகைள \j அe வழh3I ேபo*ப()* அL8பைடMN அளUடB�டாe 
எ*பைதuI 3j8y[Qறe. ¶எனe அGபவ()N வ_வான மனaைறl, 5Tதைன aைறTத 
XலGண0l ம2KI அைம)M* இ48yடமாக அனாஹத சBகரI இ4BQறe. இTத சBகரI 
பB3வமைடuI ேபாe �daைலMN இ4Te வ4பவ0க>, ெகாTத@B3I உண0.5க>, :ரணான 
5Tதைனக> ம2KI 3ழ8பhக@N இ4Te U[UBக8ப[Qறா0க>. இTத aைல பல4B3 
பாைதM* :Lவாக, அைம) அNலe சாT) ெபKவதாக இ4BQறe. த2ேபாe UளBQயைதேபால 
சாT) அைடTதeI, அe இரmடாவe பாகI அNலe இரmடாவe aைலM* ெதாடBக(ைத 
3j8y[வதாக இ4BQறe. சாT)ைய அைடTதeI, இTத aைலMN இ4Te ராஜ ேயாக()* 
பM25க> பல*கைள தர(ெதாடh3Q*றன. ச.5தானTதI எ*பe ஒ4ைமயாக எh3I 
Uயாy(e இ4B3I சB)யாக, yரபzச()* அL8பைட சB)யாக இ4BQறe, ம2KI இe 
அனாஹத சBகரI ம2KI U7(த சBகர()N இ4B3I ேபாe, �()யாQ அGபUBக8ப[Qறe. 
¶ஆனாN yரIம.சoயI எ*Qற �$ைம, :tைமயாக கைட8yLBகUNைல எ*றாN, இTத 
அGபவI aைல(e இ48பe இNைல. ஆmகqB3I ெபmகqB3I இைடேய நைடெபKI 
சhகம()N த2கா^க ஒ4ைம ஏ2பZ[, ஒ4 அ)க aரTதரமான இ4ைம ம2KI ெதாட0Te ேச4I 
கவன.5தறNக> ம2KI 5லசமயhக@N &0Bக :Lயாத e*பhகqட* ெதாட0வதாN, இTத 
aைலMN அவ0கqB3 இைடேயயான உறlக> :BQய பh3 வQBQ*றன.  இTத பாைதM* 
cலI ஆ(ம ஞான(ைத நாL, பா^யN தT)ரhகைள பM25 ெச$பவ0க>, இTத ெம$யjைவ 
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ஏ2KBெகா>வா0க>. ¶ஆ(ம ஞான(ைத அைடTதவ4B3, அe ேபo*ப(ைத ெகாm[ வ4Qறதா? 
ஆ(ம ஞானI பNேவK aைலக@N நைடெபKQறe. த*ைன ஒ4 உ>ளமாக, ஒ4 அjவா2றN 
அNலe உண0.5 வைகயாக, அNலe ஒ4 பயன2ற மiதனாக பா0BகாமN, த*ைன ஒ4 
ஆ*மாவாக பா08பதாN, )48) ம2KI பாeகா8X QைடBQறe ம2KI இeேவ ெதாடBக 
aைலயாக Uளh3Qறe. ச.5தானTதமாக ஆ(ம ஞானI ெபKவதாN மன)23 )48) Qைட(e, 
ெவ@8Xற உலQ* உண0.5க> ம2KI 5Tதைனக@N இ4Te U[தைல Qைட(e, U7(த 
ம2KI அனாஹத சBகரhக> வgயாக பயணI ெச$uI சB)கqB3 நரIX அைம8X 
எ)0.ெசயலா2KQறe. காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe இ4B3I ஆ(ம ஞானமான 
பர5வI, ஒ4 ��Bகமான அGபவமாக, எNலா தைளகைளuI உைட(eBெகாm[, 
பரமா(eமாlB3> பா08பதாக இNலாமN பரமா(eமாUN இ4Te ெவ@ேய பா08பதாக, சாZ5 
இயh3I )ைசைய ம2Kவதாக இ4BQறe. ¶இTத aைலமா2ற அGபவ(ைத பல:ைற ெதாட0Te 
ெச$த yற3, பல ந*ைமக> QைடB3I. ஒ*K அNலe இரm[ அGபவhகqB3 yற3 ஒ4வ0 
eறU ஆQறா0 ம2KI உலக:I அTத eறUைய eறBQறe, ஆனாN ெதாட0Te :ய25 
ேம2ெகா>ளUNைல எ*றாN உண0.5, அjவா2றN ம2KI ஒtBக=*ைமM* பைழய மா)oக> 
\m[I ேதா*j, \m[I \m[I பர5வ அGபவI ெபKவைத தைட ெச$e, ஒ4 3ழIyய 
நாேடாLைய உ4வாB3Qறe எ*ேற ெசாNலலாI. அதனாN ஆணவ(ைத அgB3I பர5வ(ைத, 
7யaைனU* எNலா aைலக@_I, அjlண0l, உ>qண0l ம2KI கனlக@_I ெதாட0Te 
அGபUB3I ேபாe, அe �ல உட^_I அ�Bக> ம2KI cலB�Kக> வgயாக, 
aைலமா2ற(ைத பரவ ெச$Qறe. அ8ேபாe தா* ச.5தானTத()* ேபo*பைத அGபUBக 
:LQறe ம2KI ஒேர சமய()N, ஒேர அைறMN ஒ@ ம2KI இ4> ஐBQயமாவைத ேபால, 
ச.5தானTதI ம2KI ெகாTத@8பாக, &Uரமாக, கால(ைத கடTe, உ4வ(ைத கடTe, 
பரெவ@ைய கடTத பர5வI, ஐBQயமாகாமN ஐBQயமாQ*றன. இe நா*காவe ம2KI ஐTதாவe 
சBகரhக@N ேபo*பைத பராமo(e, ஆறாவe ம2KI ஏழாவe சBகரhகைள �mLU[I, 
சாu�ய சமா)M* ேகாZபாZLN இ4Te மாKபZ[ இ4BQறe. இTத aைலைய பராமo(e, :*X 
)48) அைடயாத ஆைசக>, ஒ[Bக8பZட இயNXக> அNலe &0l காண8படாத அLuண0l 
:ரmபா[கைள த[Bக, ெலள�க Uஷயhக> ம2KI கவன(ைத )ைச)48XI தாBகhக@N 
இ4Te ஒ4 உK)யான தiைம ேதைவ8ப[Qறe. ¶"உண0தN இயNபாகேவ, ேபரானTதI 
aைறTததாக இNைலெய*றாN, ேபரானTத(ைத அைடTத ஆ*மா ேம_I உண0தைல ெபKவத23, 
�m[தலாக எe Uளh3Qறe?" எ*K ஒ4வ0 எ*iடI ேகZடா0. நாI எNேலா4I 
5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I :Lவான 3jBேகாைள ேநாBQ :*ேனjBெகாm[ 
இ4BQேறாI. ேபரானTதI Xல*கைள அைம)8ப[(eQறe. :*X aைறl ெபறாத ஆைசக>, 
aைறவைடய கா()4B3I ஆைசக> ம2KI aைறl ெச$ய:Lயாe எ*K ெதoTத ஆைசகளாN 
3ழ8பI அைடயாமN இ4B3I ேபாe, இe மன)* இயNபான aைலயாக இ4BQறe. அனாஹத 
ம2KI U7(த சBகரhக> ேவகமாக 72KI வைரMN, Xல*க> அடhQ இ4B3I, தைடM*j 5ல 
எmணhக> மZ[ேம மனI வgயாக ெசN_I, ம2KI ேவதhக@* XoதN ம2KI மைறஞான()* 
எNலா அIசhகைளuI, 34 ெத@வாக UளBக :LQறe. ஆறாவe, ஏழாவe, எZடாவe, 



ஒ*பதாவe, ப(தாவe, ப)ெனா*றாவe சBகரhக@* ஆழ()N, எNலாI கடTe, ஒ@M* 
ஆ2றN அளlகைள கடTe, yரபzச()* ைமய()23> ெசNவைத U4IபாமN, 
UளBக:ைடயாதைத UளB3பவ0களாக, இேத aைலMN aைல(e இ4Bக பல0 U4IXQ*றன0. 
பoணாம வள0.5M* சB)க> :*ேனKI ேபாe, நா[வத23 =க8ெபoய UoவாBகI இ4BQறe 
எ*K ெதoTதeI, ஆைசைய eறTத இவ0கqI நா[I த4ண:I வ4Qறe. ¶5வெப4மாGட* 
ஐBQயமைடuI aைலயாக  பர5வ()* உண0தN Uளh3Qறe, ஆனாN அe சhகம()* :Lவாக 
இ48ப)Nைல. அTத த4ண()_I உடN, மனI ம2KI உண0.5க@* ெபாjக>, தhக> 
7யaைனlB3> சாZ5M* கவன(ைத ேகா4Q*றன. இK)யாக �ல, rZ7ம, மனI சா0Tத, 
ம2KI ஆ*மாU* உடN தhக> ேநர(ைத :tைமயாக பய*ப[()யeI, எNலா உ4வhகqI 
கால8ேபாBQN வ_UழTe, கால()* கZ[8பாZ[B3> சா0Xைடய உmைமகளாக கால()N 
இ4B3I ேபாe, �ல உடN, rZ7ம உடN ம2KI மன)* உடN தhகைள UலBQBெகாm[, 
ஒ@M* ஆ2றN அளlக@* yரகாசமாக =*GI சB)யாக இ4B3I ஆ*மா, தனe cல()N 
ஐBQயமாQறe ம2KI அ8ேபாe U]வQராசா எ*Qற :Lவான ஐBQயI 5வெப4மாGட* 
நடBQறe. கட_ட* ஒ4 e@ {0 ேச4I ேபாe, அைத \Zக :Lயாe, அைத8 ேபால 5வெப4மா* 
மZ[ேம aைல(e a2Qறா0. ஓI நம.5வாய. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

இைறவi* மQைம, ம2KI |=MN இ4B3I உM0க> ம2KI இயBகhகqட* இ4B3I 
yரபzச(ைத கவiuhக>. aைலய2றைத ைகUZ[, aரTதரமாக இ48ப)N சTேதாஷ(ைத 
ேத[hக>. ம2றவ0க@* உைடைமக> \e ஆைசெகா>ளா&0க>. § 

7Bல ய�0 ேவதI, இஷா உபaடதI 1. உப.ம., ப.49§ 

ஒ4வ0 தனe ெசயNகqB3 ஏ2ப, பmXகைள ெபKQறா0. ஒ4வ0 நNல ெசயNக@* cலI 
ந2பmXகைள ெபKQறா0, &ய ெசயNக@* cலI &ய பmXகைள ெபKQறா0. § 

7Bல ய�0 ேவதI, y4ஹதாரmயகா உபaடதI 4.4.5. உப. v. ப. 140§ 

ஈடா �d உலQ* கhைகயாக இ4BQறe, yhகளா யமைன ந)யாக இ4BQறe, ம2KI ஈடா 
ம2KI yhகளாU23 இைடேய 7�Iனா, 3Kகலான சர<வ) ந)யாக இ4BQறe. இTத c*K 
ந)க@* சhகம()N <நானI ெச$தாN =க8ெபoய பல* Qைட8பதாக பல0 நIXQறா0க>. § 

7Bல ய�0 ேவதI, (o�Q yரமணா 316-317, ேயா.ேம, ப.126§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_35.html%23para-8
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html%23para-1
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html%23para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html%23para-3
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html%23para-4
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html%23para-5
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_3ch_36.html%23para-6


உடN அைம)யான <)ர(த*ைமuட* இ4B3I ேபாe, 7வாச()* aதானமான ஏ2ற 
இறBக(eட*, நா5(eைளக> வgயாக ~ராக 7வா5uhக>. :ரZ[(தனமான 3)ைரக> உ>ளI 
எ*Qற ேதைர இழBQ*றன, ம2KI அTத 3)ைரகைள அடBக ேவm[I. ேயாக(ைத பM25 
ெச$வத23 கா2jN இ4Te பாeகாBக8பZ[, சமதளமாக ம2KI 7(தமாக இ4Te கglக>, 
Xைக ம2KI அவ4வ48பாக ஏeI இNலாமN, 72K8Xற()N இ4B3I {o* சலசல8X ஓைச 
ம2KI இட()* அழ3, 5Tதைன ம2KI ஆdTத ேயாசைனB3 உதlமாK இ4B3I, ஒ4 
அைம)யான ஒehQய இட(ைத ேத[hக>. § 

Q4]ணா ய�0 ேவதI, <ேவதா]வதாரா உபaடதI 2.9-10. உப.ம., ப .88 § 

7யமாக yரகா5B3I ெத$வேம, உனe ஒ@ைய காmபத23, எனB3 :*பாக இ4B3I 
அjயாைமM* )ைரைய {BQU[. சா<)ரhக@N இ4B3I ேகாZபா[கைள எனB3 
ெவ@8ப[(ehக>. சா<)ரhக@N இ4B3I உmைம எனB3> எ8ேபாeI aைல(e 
இ4BகZ[I. நா* :iவ0க@டI இ4Te க2பைத உண0TeBெகா>வத23, இரlI பக_மாக 
நாடேவm[I. § 

oB ேவதI, ஐ(ேரய உபaடதI, yரா0(தைன. உப. v., ப. 95§ 

ப2jNலாமN பா3ப[() பா0B3I XலGண0ைவ ெகாmட ஒ4வ4B3, உmைமயான 
XoTeண0ைவ அjuI ஆைச ேதா*KI. )னசo வாdBைகM* கட^N இ4Te, அTத உண0l>ள 
ஆ*மாைவ உ2சாக8ப[(eI ேநாBக(eட*, 5வெப4மா* அவைர (ஏBக உண0lட*) 
ஐBQயமாB3Qறா0. இைறவ* அnவாK ஐBQயமா3I நபைர, ஒ4 ஆ.சா0யாUடI அG8XQறா0. § 

மாதhக பரேம<வர ஆகம 50-51§ 

எ*ைன உmைமM*ைமMN இ4Te உmைமB3 வg நட() ெசN. எ*ைன அjயாைமMN 
இ4Te ெவ@.ச()23 அைழ(e ெசN. எ*ைன அgUN இ4Te அgU*ைமைய ேநாBQ 
அைழ(e ெசN. § 

7Bல ய�0 ேவதI, y4ஹதாரmயகா உபaடதI 1.3.28. ேவ.எ., ப. 599§ 

தனe காNக@* �d, தhக8XைதயN XைதTe இ48பைத ெதoயாத ஒ4வ0 அத* ேமN அh3I 
இh3மாக நடTe ெசNவைத ேபால, எNலா உM0சB)கqI yரIமi* நகர()N ெதாட0Te 
வாdTe வTதா_I, மாையM* )ைரயாN அவ0 மைறBக8பZ[ இ48பதாN, அTத உM0சB)க> 
அவைர எ8ேபாeI ெதoTeBெகா>வe இNைல. § 

சாம ேவதI, சாTேதாBய உபaடதI 8.3.2. உப.ப., ப. 121§ 

அjlK(தN அNலe அjl()றI அNலe XலைமM* cலI உZXற ஆ*மாைவ அைடய:Lயாe. 
ஆனாN அைத அjTeBெகா>ள Uைழ8பவ4B3, தனe உmைமயான த*ைமைய 
ெவ@8ப[(eQறe. &ய ெசயNக@N இ4Te த*ைன UலBQBெகா>ளாதவ0, அைம) இNலாதவ0, 
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ஒ4:க.5Tதைன இNலாதவ0, பதZட aைலMN இ48பவராN ஆ(மாைவ உணர :Lயாe, ம2KI 
அவ0 ஞான(தாN அைடயாளI காண8ப[Qறா0.§ 

Q4]ணா ய�0 ேவதI, கதா உபaடதI 1.2.24-25. ேவ.எ., ப. 710§ 

மiதi* Xiதமான மனI எTத உலக(ைத U4Iy இ4Tதா_I, அவ0 எTத ஆைசைய 
aைறேவ2ற U4Iyனா_I, அவ0 அைவ அைன(ைதuI அைடQறா0. அதனாN வளைமைய 
U4IXேவா0 எNேலா4I, ஆ(ம ஞானI ெப2ற மiதைர வgபடேவm[I.§ 

அத0வ ேவதI, :mடக உபaடதI 3.1.10, எ. v. ப. 178§ 

காதாN ேகZபதா_I ஆdTத 5Tதைன cலமாகlI, ஒ4 ெபா4@* \e மZ[ேம ஒ4:க 
கவன(eட* எmண(ைத ஒ4hQைண8பe )யானI ஆ3I. )யானI ெச$பவo* தi(த*ைம 
ம2KI )யான(ைத ைகUZ[, கா2jNலாத இட()N இ4B3I ஒ4 UளBைக ேபால, )யானI 
ெச$uI ெபா4@* \e மZ[I 5Tதைன cdQ இ4B3I ேபாe, ஒ4வ0 உய0வான ஞாேனாதய(ைத 
அைடQறா0. இTத aைலMN, ஆ*மாU* அjெவt.5ைய ேநாBQ இயBக8ப[I ெசயNபா[க> 
�mLUட8ப[I ேபாe (ஆ*மாU* இய_ண0lக>), அjெவt.5 ெபறாமN, aைனUN இ4Te 
ஊQBக8ப[Qறe. இத* cலI, ெதாடBக=Nலாத yற8X ம2KI இற8XBக@* 7ழ25MN 
உ4வான எmண2ற க0மUைனக> கைரBQ*றன. அத* yற3 பM25M* சB) cலமாக, 
ஆMரBகணBகான )ைசக@N இ4Te ேத* மைழ ெபாgQறe. அதனாN ேயாக aXண0, இTத 
உய0வான ஞாேனாதய(ைத ந2பmy* ேமகI எ*K அைழBQறா0. மனaைலM* (நNலe ம2KI 
&யe) வைலக> எTத \த:I இNலாமN கைரuI ேபாe, ேசகo(த)N நNல ம2KI ெகZடதாக 
இ4B3I கடTதகால ம2KI எ)0கால ெசயNக>, ேவேரா[ :tைமயாக அgBக8ப[I ேபாe, 
தைடக> அைன(eI அக2ற8பZ[, உ>ளhைக ெநN^Bகi ேபால ேநரLயாகlI உடனLயாகlI 
(yரIமi*) XலGண0ைவ உ4வாB3Qறe. அத* yற3 உM4ட* இ4B3I ேபாேத, (yரIமைன 
அjTதவ0) :B) ெபKQறா0. § 

ைபhகள உபaடதI 3.3. உப.ரா., ப. 916 § 
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பாக+ நாIZ  

$லனா= அkl+ "றI  

மனைத ெவ)k ெகா(mத=  
:Lவான XoதN § 
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{hக> மன)23 எeவாக இ4BQ�0கேளா  
{hக> அeவாக :Lவான Xoத^N இ48ப)Nைல. 

எe ெத*ப[Qறேதா–இ48ப)Nைல. 
எe இ4BகB�[ேமா–இ4Bக :Lயாe. 
அவ0 &0Bகதo5ைய காmபதாN, 
எe ெத*ப[Qறேதா அe  
ெத@வாக இ48பத23I ேபாeமானதாக இ48ப)Nைல, 
–ம2KI :Lவான Xoத^N இ48ப)Nைல.§ 

ஆக<Z 4, 1959§ 
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பாக+ ஒI*  

ஐA.  

மன9ைலக( 

உண0l>ள மனI § 
அLமனI § 

மைறT)4B3I பmXக@* மனI § 
eைண ெம$zஞான மனI § 

ெம$zஞான மனI § 
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மனaைல ஒnெவா*KI மாKபZ[ இ4Tதா_I ஒ*K ம2ெறா*ேறா[ ெதாட0yN இ4Te, இTத 
5()ர()N மiத0களாக இ4B3I ஐTe மனaைலகைள ப2j ஆ$l ெச$ய நமe உZXற 
ஆ*மாைவ ஆரா$.5 ெச$வத23, 34ேதவா நமB3 அைழ8X U[BQறா0. தhக )orல()* 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_01.html%23para-3
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_01.html%23para-4
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02.html
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02.html%23para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02.html%23para-3
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02.html%23para-4
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02.html%23para-5
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02.html%23para-6
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_02a.html


cலI 5(தoBக8பZ[>ள 5வெப4மாi* ெத$bக அ4@* :*iைலMN, aரTதர சா*றாளராக 
இ4B3I நமe Xiதமான சாZ5 அைம)யாக கவi(eBெகாm[ இ4BQறe. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

{hக> மனைத பா0(e இ4BQ�0களா? இNைல {hக> பா0(தe இNைல! {hக> மன)* 
பNேவK கZடhக> ம2KI பNேவK Uைளlக> cலமாக, அத* தாBக(ைத பா0(e இ48�0க>. 
ேம_I மனI அ@B3I பல*கைள உhக> வாdBைகM_I, ம2றவ0க> வாdBைகக@_I 
உண0Te இ48�0க>. மனI எnவளl எ@ைமயாகlI, எnவளl 5BகN aைறTததாகlI 
இ4BQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, நாI இைணTe அத* அழhக@N பயணI 
ேம2ெகா>ளலாI. உhக> உM0சB)M* அ)க ஆழ()N இ4Te, உhக> மனைத 
கZ[8ப[(eவeI உhக> yர.சைனகைள XoTeBெகா>வeI எnவளl எ@ைமயாக இ4BQறe 
எ*பைத {hகேள ெதoTeBெகா>ளலாI. அைவ மZ[=NலாமN, உhகqB3> அ)கமான 
XலனாN அjuI )றGI Ug8பைடQறe. § 

பL8பe அைன(ைதuI உhகளாN XoTeBெகா>ள :Lயாe, ஆனாN {hக> எ)0பா0(தைத 
காZL_I அளlB3 அ)கமாக ஏ2KBெகா>b0க>. மனI காலI ம2KI பரெவ@M* சாரமாக 
இ4BQறe எ*பைத {hக> ெதoTeBெகா>வதாN, {hக> மனைத அத* இயNபான aைலMN 
ெதoTeBெகா>b0க>. {hக> கால(ைத மZ[I உ4வாBQ, உhக> மன)* �daைல 
உலகhக@N பரெவ@M* 7யaைனைவ தBக ைவ(eBெகா>b0க>. § 

XலனாN அjuI )றைன (Cognizantability) {hக> பL8பத* cலI, எNலா Uதமான 
5BகNகqB3I &0l கm[, உmைமயாக ம2KI ஆழமாக )48) அ@B3I சTேதாஷ(ைத 
அைடய, மனைத :tைமயாக UgBக ைவ(e அைத பய*ப[(த க2KBெகா>ளலாI. {hக> இைத 
பL8பத23 அ)க :ய25 எ[BகேவmLய அவ5ய=Nைல. {hக> எNலா r()ரhக> ம2KI அத* 
வ0ணைனகைள பல:ைற பL8பத23 உhக> கவன(ைத ஒ4:க8ப[()னாN மZ[I ேபாeI, 
ம2KI அத* yற3, UயBகைவB3I வmணI, உhக> அLமனI உhகqBகாக பLBக(ெதாடhQ, 
உhக> ப;ைய |0() ெச$Qறe. {hக> :தN :ைற XலனாN அjuI )றைன பL(e 
:L(தeI, \m[I அைத :tைமயாக பLBக( eவh3hக>. இTத :ைற {hக> பLB3I ேபாe, 
:தN :ைற எe 3ழ8பமாக இ4Tதேதா, அe Xoய(ெதாடh3I. {hக> த2ேபாe உhக> 
வாdநா@* =க8ெபoய உபசo8ைப ெபற8ேபாQ�0க>. XலனாN அjuI )றைன  தi(தiயாக 
yo(e, அ)N {hக> பL(தe அைன(ைதuI ெபா$ெய*K a�yBக :ய25 ெச$uhக>. {hக> 
இnவாK ெச$தாN, உhகqB3 அ)க பல* த4வதாக இ4B3I. § 
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ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0Xைடய ஐTe மனaைலக> ப2jய r()ரhக> ம2KI UளBகhகைள 
XலனாN அjuI )ற* உ>ளடBQu>ளe. r()ரI எ*பe எ@)N மன)N ப)uI ஒ4 அjBைக 
எ*பe உhகqB3 ெதouI. ஒnெவா4 r()ரI ப2jய ஒ4 5jய UளBகI, ம2KI ஐTe 
மனaைலக@* ஆ$l உhக> மனைத கZ[8ப[(eவ)N எnவாK பயG>ளதாக இ4B3I 
எ*பைத யதா0(தமான எ[(eBகாZ[கqட* வழhQu>ேள*. இTத U)கைள ேமேலாZடமாக 
பL8பதாN, மேனாத(eவI ம2KI த(eவI சா0Tத 5ல அjlண0l 5Tதைனைய �mLU[வைத 
தUர, ேவK எTத ெபoய ந*ைமையuI வழh3வ)Nைல. ஆனாN U)க@N {hக> ேதL8yLBக 
ேவmLய 5ல :BQய Uஷயhக@* யதா0(தமான ெதாட0 பM25, பல* த4வதாக இ4B3I. நமe 
)னசo வாdBைகMN ேநரI :BQய அhகI வQ8பதாN, நாI ெச$ய U4IXவைத ெசயNப[(த 
ேநர=NலாமN ஒ4 XறI தU(eBெகாm[ இ4Bக, நாI ெச$யேவmLயைத ெசயNப[(தlI 
நமB3 ெப4Iபா_I ேநரI Qைட8ப)Nைல, அதனாN )ன:I ஐTe a=டhகqB3 ெதாட0Te 
பM25 ெச$e வTதாN, பல நாZகqB3 yற3 கmL8பாக 5றTத பல*கைள த4I: 
உதாரண()23 ஒ4வ0 தனe bZைட 72j ேவ^ைய கZடேவm[I எ*K :Ll ெச$Qறா0, ம2KI 
அவ4B3 ேநர=*ைமயாN )ன:I ஒ4 மரBகIப(ைத மZ[I நZ[ைவBQறா0. அவரe இரm[ வார 
உைழ8XB3 yற3 ெபoய :*ேன2றI எelI ெத*படUNைல, இதனாN அBகIபBக(e 
bZLனo* ெவZL8ேப.5N இe :BQய Uஷயமாக இடIெபKQறe. ஆனாN அவ0 இரm[ 
மாதhகqB3 ெதாட0Te ைவ(e வTத மரBகIப()* பலனாக, bZL* ெசாTதBகார4I 
அBகIபBக()ன4I ஒேர மா)oயாக சTேதாஷமாக அGபUBக ஒ4 :tைமயான ேவ^ அைமTe 
:LTதeI, அTத bm ேப.7Bக> அைன(eI அடhQன. § 

{hக> பBகhகைள ேமேலாZடமாக XரZL பா0B3Iேபாe, ஒnெவா4 U)uI தi(e 
இ48பேதா[ :tைமயாக இ48பைதuI காணலாI, ஆனாN அைவ அைன(eI ஒ*ேறா[ ஒ*K 
ெதாட0Xைடயதாக இ4BQ*றன ம2KI அவ2ைற UoவாகlI தiயாகlI பLBக ேவm[I. 
XலனாN அjuI )றைன :த^N :tைமயாக பLBக ேவm[I, அத* yற3 ஒnெவா4 
அ()யாய(ைதuI ஒ4 yoவாக பLBகேவm[I எ*KI  பoTeைரBக8ப[Qறe. இத* yற3, 
ஒnெவா4 U)ையuI தiயாக yo(e எ[(e, அLமனI cலI XoTeBெகா>ள ேவm[I. XலனாN 
அjuI )றைன, இய_ண0lட* பL(தாN, அத* அ()யாயhக@N இ4B3I ஒ4 ஆேராBQயமான 
அjெவt.5ைய அjவா2றN ெபKQறe. § 

{hக> XலனாN அjuI )றைன பLB3I ேபாe, அைத XoTeBெகா>ள ேவm[I. அைத 
மனதார XoTeBெகா>ள :ய25Bக ேவmடாI, ஆனாN )ன:I ஒ4 r()ர(ைத பL()[hக>. 
அைத8ப2j கவனமாக 5T)uhக>. அe தாேன உhக> மன)N UoவாBகI அைடuI. அைத 
சoயாக aைனUN ைவ()4hக>, அNலe ஒ4 X(தக()N எt)Bெகாm[ அைத உhகqட* 
எ[(e.ெசN_hக>. எNலாI உhகளe உZXறமான இயNyN UoவாBகI ெபKவத23 தயாராக 
இ4BQ*றன. )றTத மனeட* eைண ெம$zஞான மனI ெபாK8X ஏ2KBெகா>ள 
அGம)uhக>. § 

மேனாத(eவI, த(eவI ம2KI \ெம$MயN ப2j பல X(தகhக> எtத8பZ[>ளன. ஆனாN 
இTத கZ[ைர c*j* சார(ைதuI உ>ளடBQu>ளe. {hக> மனைத8ப2j ெதoTeBெகா>ள 
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ேவmLய அைன(eI இTத பBகhக@N உ>ளன. 5Tதைன ப2jய :Lவ2ற Uைளlக> ம2KI 
அைம8XBக> உ4வாBக8படலாI ம2KI உ4வாBக8பZ[I உ>ளன, ஆனாN உhகளe )னசo 
வாdBைகMN பல*கைள UைளUB3I {L(த ம2KI சoயான வgைய {hக> இhேக காணலாI. § 

ஒ4:க5Tதைன QைடBக ேவm[I எ*K aைனBQேறாI, ஆனாN அe அoதாகேவ 
QைடBQறe. கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI மன)* பலனாக )யானI Uளh3Qறe. )யான(ைத 
ெதாடh3வத23, உண0l>ள மனI மZ[மNலாe, அLமனைதuI ஒ4:க8ப[(த ேவm[I. மனI 
ஒ4:க8ப[I ேபாe, அe ெநாLB3 மZ[ேம நைடெப2றா_I, அ2Xதமான சIபவI ஒ*K நடBக( 
ெதாடh3Qறe. ஒ4:க5Tதைன இeவைர ெவ@8பைடயாக உoய கவனI ெச_(தாமN 
cட8பZ[ இ4Tத மன)* ம2ற ப3)க@* வளhக> ம2KI ெசயNகைள, 7யaைனU* 
ப3)B3> ெவ@M[Qறe. இதனாN உண0l>ள மனI மZ[மNலாமN, அேத ேநாBக(eட* 
அLமன)* சB)கqI ஒ4:க8ப[(த8ப[Q*றன. இe நைடெபKI ேபாe, ேயாகI எ*பeI 
ெபள(த இலBQய()* )யான:I நைடெபKQறe. )யானI எ*பe மன)* ஒ4hQைணTத 
aைல ஆ3I ம2KI இe ெதாட0 5TதைனM* சாதாரண ெசயN:ைறக@N இ4Te =கlI 
மாKபZ[ இ4BQறe. § 

இTத aைலMN ஒ4வ0 ஆழமாக ெசN_I ேபாe, ஒ4:க.5TதைனM* cலI தைடகைள 
{B3வ)N அ)க ெவ2jைய ெபKQறா0, மன)N இ4B3I பNேவK ந)க> அ)கமாக உ>ேள 
�ைழQ*றன, ம2KI பL8பLயாக UoவைடTe ஆழமாக இ4B3I அjெவt.5 ம2KI 
XoTeண0l UoவாBகI ெவ@8ப[Qறe. இைத கmL8பாக அGபU(தாக ேவm[I, ஆனாN 
ஒ4:க.5TதைனMN மனைத உண0lடGI அLuண0lடGI தBக ைவ(eBெகா>ள :ய25B3I 
ேபாe அGபவI ஏ2X[Qறe. அ[(த aைலயாக ஆdTத 5Tதைன Uளh3Qறe ம2KI அe 
)யான()* ஒ4 aைலயான வள0.5MN இ4Te ேதா*KQறe. ஒ*K இ*ெனா*jG> 
UoவாBகI ெபKQறe. சாதாரண மiதGB3 ஆdTத 5Tதைன =கlI அ|0வமாக �()யாQறe; 
ஆனாN )யான(ைத ெவ2jகரமாக தBகைவ(eBெகா>qI ேபாe, அe =கlI இயNபாக ெவ@ 
வ4வதாN, நாI அத* \e அ)க அBகைற ெச_(த ேவmLய)Nைல. அ)N அ.7K(eவதாக 
அNலe பய:K(eவதாக எelI இNைல, இ4Tதா_I அe நமe சாதாரண XலGண0lக> அNலe 
காரண ஆ$l ெசயN:ைறக@N இ4Te =கlI மாKபZட அGபவமாக இ4BQறe. இe ஒ4 
Uஷய()* அைடயாளI அNலe அதGட* உmடா3I ஒ2KைமM* cலமாக ஏ2ப[I ேநரL 
இயNபாக Uளh3Qறe. ஆ(ம ஞானI ெபKவேத 3jBேகாளாக இ4BQறe. § 

இTத ெச$:ைறM* cலமாக, ஜா0� வா�hட* கா0வ0 aலBகடைல ப2jய =க8ெபoய 
XoTeண0ைவ ெப2றா0, ம2KI அe பல கm[yL8XBக> ம2KI அத* பய*கைள ப2j 
ெதoTeBெகா>ள வgவ3(தe. இTத ெச$:ைறM* cலI, அNலe இதGட* ெந4Bகமாக 
இ4B3I ஒ*K, 5ல =க8ெபoய Uzஞாiக> yரபzச()* \e ேம2ெகாmட ப;கqB3> 
தhகளe  ஆழமான உZபா0ைவகைள ெப2K இ4BQறா0க>. ஆdTத 5Tதைன ம2KI அதைன 
ெதாட4I இK) aைலயான, சமா) அNலe a0வாணாU* cலI, பழhகால(e o�க> ம2KI 
எNலா சமய(ைதuI ேச0Tத மாெப4I :iவ0க>, தhக> ெத$bக ெவ@8பா[கைள அைடTe 
இ4BQறா0க>. நாI இTத aைலக> அைன(ைதuI ஒேர சமய()N அைடய :ய25Bக8ேபாவe 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_03.html%23para-7
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_03.html%23para-8
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_03.html%23para-9


இNைல, ஆனாN நாI இ4B3I பாைத ப2j நமB3 ெதoய வ4I. ஆனாN பயண()N இ4B3I 
ஒnெவா4 aK(த:I, நIைம ம2KI நIைம 72j இ4B3I உலைக ப2jய =க8ெபoய 
XoTeண0l, நமe வாdBைகMN =க8ெபoய கZ[8பா[ ம2KI ெசtைமைய, ஏராளமான 
ெவ3ம)க@* உ4UN உ4வாB3Qறe. § 

நாI பயண()* இK) aைலகைள ப2j கவைல8பட ேவmLய)Nைல, ஆனாN அL8பைட 
உ4வைம8பாக இ4B3I கவனI, ஒ4:க.5Tதைன, )யானI, ஆdTத 5Tதைன ம2KI சமா) 
எ*Qற ஐTe aைலகைள aைனUN ைவ(eBெகா>qhக>. நாI த2ேபாe :Lவான 
3jBேகாளாக இ4B3I சமா), “கடlqட* இைணதN”, ஆ(ம ஞானI அNலe :Lவான Xoதைல 
மன8|0வமாக நா[Qேறாமா எ*பe :BQய=Nைல, ஆனாN நமe ேதைவக> எeவாக இ4Tதா_I, 
அத2கான &0ைவ அைடuI வg பoTeைரBக8பZட பாைதMN இ4BQறe. {hக> 
ஒ4:க.5Tதைன ம2KI )யான()* ெதாடBக aைலக> வgயாக :*ேனKI ேபாe, த2ேபாe 
உhகqB3 ெவ@8பைடயாக ெதouI yர.சைனகqBகான &0lக> ெவ@8பZ[, உhகளe 
=க8ெபoய aைறேவ2றI ம2KI உmைமயான ேதைவக@* \தான )48)ைய ேநாBQ உhக> 
வாdBைக ெமeவாக தனe பாைதைய மா2j அைம(eBெகா>Qறe. § 

இTத r()ரhகைள உK)ெமாgக@* yரபலமான ேகாZபா[கqட* 3ழ8yBெகா>ளB 
�டாe! 5ல0 ஏ* ெச$QேறாI ம2KI எத23 ெச$QேறாI எ*K ெதoயாமN, ஒ4:க.5Tதைன 
cலI உK)ெமாgகைள ெதாட0Te ெசாNவத23, தhக> சB)கைள இயB3Qறா0க>. இத* 
இK)MN QைடB3I பல* பயG>ளதாக இ4B3I எ*ற ஒ4 :LlB3 அnவ8ேபாe 
வ4Qறா0க>. ஒ4 ேந0மைறயான அjBைகைய \m[I \m[I ெசாN^ அLமன)N ப)ய 
ைவ8பத23 :*பாக, எைத U4IXQேறாI ம2KI அத23 ேதைவ8ப[I ெபாK8XBக> ப2jய ஒ4 
நNல அh�காரI ெப2ற அL(தளI, ம2KI ெசா2க@* அ)0l UQதhக> ப2juI கவன()N 
ெகா>ளேவm[I. r()ரI ச2K மாKபZ[ இ4BQறe. இTத அjBைக நNல அh�காரI ெப2K, 
எ@)N aைனUN ைவ(eBெகா>qI பLயாக இ4BQறe, ம2KI இைத8ப2j 3j8yZட காலI 
5T)Bக அைத அLமன)N ைவ()4Bக ேவm[I. ம2KI அLமன)N அ(தைகய அjBைகM* 
ஆழமாக XoதN உhக> உ>ள()N இ4Te ெமeவாக ெவ@8ப[I. § 

XலனாN அjuI )றைன பLB3I ேபாe, {hக> r()ரhகைள ப2j அ)கI 
க2KBெகா>b0க>. {hக> உK)ெமாgகைள பய*ப[(eபவராக இ4TதாN, {hக> ெம$zஞான 
மனைத )றTeBெகா>qI ேபாe, உhகqB3 உதUயாள0க> அNலe ஊ*KேகாNக@* ேதைவ 
இ4Bகாe எ*பைத ெதoTeB ெகா>வe, உhகqB3 சTேதாஷI அ@8பதாக இ4B3I. 
உhகqB3 உதU ெச$ய, பாeகாBக ம2KI உhகைள தயா0ப[()Bெகாm[ 7யமoயாைதைய 
ெகா[Bக, உ>ள()N இ4B3I மனஉK)ைய தUர உhகqB3 ேவK எelI ேதைவ8படாe. 
ஆமாI, நா* மoயாைதைய(தா* 3j8yZேட*, அe தா* நாI அைடuI கைட5 Uஷயமாக 
இ4B3I. மoயாைத எ*பe ெப4Iபாலான சமயhக@N ஒ4வ0 தனB3 உய0Tத aைலைய 
வழhQBெகா>வதாN ெப4ைம, தாdl மன8பா*ைம ம2KI Xoத^N 3ைறபாடாக )ைச 
)4IXQறe. ஆமாI, மனI வgயாக பயணI ெசN_I ேபாe, மனI ஒth38ப[(த8பZ[, அe 
த*ைன அjTeBெகாm[, தனe ெசாTத அைம)M* ப[BைகMN த*ைன கைர(eBெகா>qI 
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வைர, பரமா(eமாைவ அjய :Lவ)Nைல எ*பதாN, 7யமoயாைத இK)யாக QைடB3I 
உைடைமயாக Uளh3Qறe. § 

{hக> XலனாN அjuI )றைன பLBக ெதாடh3I :*, உhக> மன)23 பM25 வழhக, 
உhக@டI இரm[ ேக>Uகைள ேகZக8ேபாQேற*. :தN ேக>U: நாI மறTதைத எnவாK 
மறBQேறாI? இரmடாவe ேக>U: aைனUN இ48பைத நாI எnவாK aைனUN 
ைவ()4BQேறாI? § 

இTத இரm[ ேக>Uகைள ப2j Uவா)BகலாI, உைரயாடலாI ம2KI உK)யான :Llக> 
ஏeI எ[BகாமN aராகoBகlI ெச$யலாI. இi நாI y*வ4I ேக>Uகைள ஆராயலாI: நாI 
மறTeUZட(ைத எnவாK aைனUN ைவ()48பe? {hக> அnவாK மா2j எt)னா_I நா*, 
“aைனUN இ48பைத நாI எnவாK aைனUN ைவ()4BQேறாI?” எ*K ேகZேட*. நாI 
எைதuI மற8ப)Nைல எ*பைதேய அe 3j8y[Qறe. அைவ அைன(eI மன)N |Zட8பZ[ 
இ4BQ*றன ம2KI மனைத :ைறயாக ைகயா>வத* cலI, அவ2ைற ெவ@ேய ெகாm[வரலாI. § 

அ[(த ேக>U: நாI மறTதைத எnவாK மறBQேறாI? இe நா* ச2K :* UளBகம@(த 
ேக>Uைய காZL_I அ)க ெத@UNலாமN இ4BQறe. ஆனாN அைத சoயான ஆைசM* 
ஒ@MN பா0B3I ேபாe 7லபமாக XoQறe. ஏென*றாN ஆைச எ*ற சB)ேய மiதேநய(ைத 
:*ேனாBQuI, மன)* எNலா கZடhக> வgயாகlI இயB3Qறe. ஆைச மZ[ேம இTத உலைக 
ஒ*றாக yL(e ைவ()4BQறe. அதனாN, நாI மறTதைத எnவாK மறBQேறாI? 
ஆைசM*ைமM* உலகhகqB3> ஆைசM* கவனI உ4மா2றI ெபKI ேபாe, எNலா 
UஷயhகைளuI மறTe U[வ)Nைலயா? அதனாN உmைமMN, நமe ஆைசைய 
மா2jBெகா>வத* cலI நமe வாdBைகைய மா2j அைமB3I ேபாe, நாI மறTதைத மற8பe 
எ8பL உmைமயா3I? நமe வாdBைகைய மா2j அைம(eBெகா>வத* cலI, நIைம 72j 
உ>ளவ0கைளuI உலைகuI மா2jBெகா>QேறாI. மா2றI அைடTத ஆைசேய, நாI மறTததாக 
இ4BQறe. ஆனா_I, அe aைனlக@N ம2KI காலI, காரணI ம2KI பரெவ@M* சார()N, 
ெம$zஞான மன)N இ4BQறe, ம2KI இதைன ப2j {hக> y*ன0 Uoவாக பL8�0க>. 
அதனாN ெதாட0Te பLuhக>, ம2KI அe உhகளe எ)0காலமாக இ4B3I அைம), சB) 
ம2KI ேந0மைறயான UoவாBகI ெப2ற வாdBைகைய ேநாBQ உhகைள அைழ(e 
ெசாNலB�[I. § 

ஒ4வ* ைவ&க த0மI, மiதi* ஆ*\க, த(eவ ம2KI ெத$bக U)க> ம2KI 
வgகாZடNக@N பM25 ேம2ெகா>qI ேபாe, அe அவனe உ>ள()N இ4B3I :Lவான 
Xoதைல ேநாBQ அைழ(e ெசNQறe. ஒnெவா4 மத34lI பNலாMரI வ4டhகளாக, தனB3 
ெந4Bகமாக இ4B3I ~ட0கqB3, இTத :ைற8ப[(த8பZட ேபாதைனக@N  5ல ப3)கைள 
அNலe :tவைதuI ெத@8ப[(), ெதாட0Te அ)கo(e வ4I vTe சமய()* வள(ைத 
ேமIப[()u>ளன0. § 

XலனாN அjuI )றiN இ4B3I r()ரhக> ெவ@8பZ[ நா2ப() நா*3 வ4டhக> 
கg(e, நாhக> 1993 வ4ட()N 5வெப4மாGட* )4நடன()* அகரா)ைய aைறl 
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ெச$eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, 1950 வ4ட()N எ)0பாராத Uதமாக ெவ@8பZட ஐTe 
மனaைலகqB3 UயB3I வmணI சம<Q4த()_I, ெபய0க> இ48பைத 
ெதoTeBெகாmேடாI ம2KI நா* அத23 :*X அைத8ப2j அjT)4BகUNைல. 
r()ரhக@* சாரமாக அைம()4B3I மனI ம2KI 7யaைனU* பNேவK UளBகhகைள, 
சம<Q4த()N ெபயo[:ைறைய அjT)4Tத, Xகdெப2ற சமகால(e இT)ய அjஞ0க@* 
உதUuட* ஒ4 Uதமாக Xe8yBக8பZ[, பாரIபoய ெசா2கqB3I பல வ4டhகqB3 :Tைதய 
eைண ெம$zஞான தகவNகqB3I இைடேய ெதாட0Xக> உ4வாBக8பZடன. அவ2j* 
ெபய0க> y*வ4மாK: உண0l>ள மனI, ஜாBரத 5(த (“Ug8X>ள 7யaைனl”); அLமனI, 
சI<கார 5(த (“ப)l ெச$uI மனI"); மைறT)4B3I பmXக@* மனI, வாசைன 5(த 
(“மைறT)4B3I பmXக@* மனI”); ெம$zஞான மனI, காரண 5(த (“காரண மனI"); ம2KI 
eைண ெம$zஞான மனI, அ�Bகரண 5(த (“eைண-காரண மனI") ஆ3I. “X)தாக எelI 
இNைல. இைவ அைன(eI {mடகால()23 :*ேப :LவைடTe இ4BQ*றன,” எ*K எனe 
ச234 பல:ைற ெசா*னe, =கlI சoயாக இ4BQறe. § 

மனI, காலI, பரெவ@ ம2KI Uைளைவ உmடாB3I ெசயைல கடTe இ4B3I 
பரமா(eமாைவ உண0வத2காக, மன)* தைளக@N இ4Te, சாZ5M* சB)ைய U[UBக 
Uைழபவ4B3 ேதைவ8ப[I XoTeண0l ம2KI க4Uகைள, ஐTe மனaைலக> ம2KI 
aைலமா2ற()* அL8பைட U)க> இhேக \m[I வ^uK(eQ*றன. எNலா ேநரhக@_I 
{hக> 7யaைனUN எhேக இ4BQ�0க> எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, ஒnெவா4 aைலM* 
அ)0l UQத(ைதuI ேவKப[(), அவ2ைற உhக> உ>ள()* வைரபடமாக பய*ப[(த 
க2KBெகா>qhக>. இnவாK ெச$uI ேபாe, மனaைலM* அ)0lB3 ப)லாக சாZ5M* 
அ)0l ெவ@8பைடயாக ெதoயவ4I. அதனாN சாZ5B3 எ)ராக ஒ4 மனaைலயாக இ4B3I 
இ4ைமM* அ)0l UQத(ைத :tைமயாக XoTeBெகா>வத* cலI Xiதமான ம2KI இ4ைம 
அNலாத aைலைய y*ேனாBQ ெச*K XoTeBெகா>ள :LQறe. இTத U)க> 
ெம$zஞான(ைத ேநாBQ ெசN_I பாைதMN, ைமN கNலாக அNலe அைடயாளhகளாக 
Uளh3Q*றன. நாI இவ2ைற ெதாடBக aைலகளாக எ[(eBெகாm[, எ*ன நடTதe எ*பைத 
ஆ$l ெச$e, நமe :*ேன2ற()* \e கவனI ெச_() நIைம ெந4hQBெகாm[ இ4B3I 
இலBைக காண :LQறe. § 

§ 

இTத கZ[ைரMN உhக> பரமா(eமாைவ உண0வத23 {hக> )றBக ேவmLய கதைவ 
ப2j ெதoTeBெகா>b0க>.                ேம2க()ய நா[க@* மேனாத(eவI ம2KI                     
\ெம$Mய_ட* QழBக()ய நா[க@* பழhகால(e                                   ேயாக த(eவ 

ஞான(ைதuI இTத கZ[ைரMN                                       அடhQ இ4B3I தகவN QரQ(e, 
எ@தாக XoTeBெகாm[      ம2KI ேத0.5 ெபKI பLயாக காZ5ய@BQறe.                              
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{hக> இைத \m[I \m[I பLB3I ேபாe, உhகqB3 ெவ@8ப[I தகவ^* 
cலமாக உhகqB3 சTேதாஷI த4I ெவ3ம) QைடBQறe. § 
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X(தக ம)8Xைர  

“XலனாN அjuI )ற*”   

சா* yரா*5<ேகா    சmேட Qேறா;QN  )< ேவ0NZ, நவIப0 16, 1958  

ேயாக+ ப)kய $"ய $-தHகHக(---ஒ,  

த-.வஞான; வரலா)* ெதாZ#$  

    எt)யவ0 க0N ெக*Zo  
பல4B3 “ேயாகா" எ*ற ெசாNைல ேகZடாN, ஒ4 தைல�ழான “Q@8ட* ெவ8” aைனlB3 
வ4வா0. ஆனாN X(தக U2பைனயாள0க> கடTத 5ல வ4டhகளாக ெதoTeBெகாmடைத ேபால, 
aைறய வாசக0க> ெதாட0Te UoவாBகI ெபKI ெதா38XBக@* தைல8ைப நா[Qறா0க>. 
எTதUத சTேதக:I இNலாமN, இ)N ஒ4 ப3) QழBக()ய 5Tதைனக@* (ெஜ* X(த மத()* 
கm[yL8ைப ேபா*K) த2ேபாைதய பய*:ைறuடGI, இ*ெனா4 ப3) உட2பM25 
கலா.சார()* yர(ேயக அைம8y* \e இ4B3I அ)கமான ஆ0வ(eட* ெதாட0XைடயதாகlI 
இ4BQறe. ஆனாN அe பல4B3 ேம_I :BQய(eவI வா$Tததாக, மiதi* உடN, மனI 
ம2KI ஆ*\க பmXக@* பயG>ள சhகம(ைத அைடவத23 ஒ4 வ_வான பாைதயாக, அTத 
ெசாN_ட* உmைமயான ெபா4qட* ெந4Bகமான ெதாட0yN இ4BQறe. ேயாக()N 
இ4B3I பNேவK வைககைள, இTத தைல8yN இ4B3I X)ய X(தகhக> ப2jய ஒ4 74BகI 
3j8y[Qறe: 

 ேயாQ 38தா (டாZ, \Z & ேகா., $5) எt)ய “ேயாகா அmZ லாh ைல8”,  =கlI 
yரபலமான ம2KI ேயாகB கைலக@N =கlI அL8பைடயாக Uளh3I, ஹத ேயாக(ைத 
UளB3Qறe. அe ேதக ஆேராBQயI ம2KI ஆசானாBக@* பM25 அNலe உட^* 
அhக<))க@* cலI 7வாச(ைத ~ராக கZ[8ப[(eவைத க2K(த4Qறe. 38தாU* 
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X(தக()N அjlK(eI Uதமாக பல Xைக8படhக>, ம2KI ேயாக()* உய0Tத aைலகqB3 
ேதைவயான அjlK(தைல ெகாmட ஒ4 ெபாeவான உைரuI அடhQ இ4BQறe.  
 இ)N =கlI உய0Tததாக இ4B3I ராஜ ேயாகI, மனI ப2jய பாடமாக Uளh3Qறe. 
ம2KI இe 6 78ர:iய அவ0க@* (அBவாoயா ப8^ேகஷ*<, 3575 சாBரெம*ேடா <ேடZ; #3) 
“ேகாBiசாmடy^ZL” (XலனாN அjuI )ற*) X(தக()N பM25 பாடமாக Uளh3Qறe. 
இTத X(தக(ைத :த^N பா0B3I ேபாe r()ரhக> ம2KI அத* UளBகhகைள ெகாmட ஒ4 
சாதாரண X(தகமாக காZ5ய@BQறe, ம2KI இ)N ஆ5oய0 ஐTe மனaைலக> ம2KI 
அவ2j23 இைடேய இ4B3I ெதாட0Xகைள ப2j Uவ)BQறா0. X(தக()* உmைமயான ஆழI 
அத* பய*பாZLN ெத*ப[Qறe. 78ர:iய ேயாக சcகI சா* yரா*5<ேகாUN ஒ4 Qைளைய 
ெகாm[>ளe, ம2KI இTத X(தக(ைத க2yBக ெதாட0Te வ38XBகைள நட() வ4Qறe. இe 
ேயாக &Zைச ெபKபவ4B3 மZ[I அவரe 34 (ஆ5oய0 அNலe அjயாைமைய {B3பவ0) 
வழBகமாக வழhக8ப[I, ம2KI இe X(தக வLUN QைடBகாத பல தகவNகைள 
உ>ளடBQu>ளe, ம2KI “XலனாN அjuI )ற*" ஆ(ம ஞானI ெபற Uைழபவ4B3 ஒ4 பM25 
ைகேயடாக பoTeைரBக8ப[Qறe: 

7வா= aQலானTதா (ஹா08ப0< ேவ0NZ ெப0<ேபBZLn ~oய<; $4) எt)ய “dA. 
சமய+: அ. ஆIமாைவ fyf/க வழHZ+ fள/க+”, vTe சமய()* நIyBைகக> ம2KI 
சIyரதாயhக@* ஒ4 ெபாeவான க4(தா$வாக Uளh3Qறe. இTத அ()யாயhக> பB) 
(அ*X); க0மUைன (ெசயN); ஞானI (த(eவI); ம2KI ராஜ ஆQயவ2ைற உ>ளடBQu>ளe. இTத 
நIyBைககைள aQலானTதா அவ0க>, நbன த(eவI ம2KI சமய 5Tதைனகqட* 
ெதாட0X8ப[(eவe :BQய ஆ0வமாக Uளh3Qறe.  
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ஒ4 ெபm தனe )4மண நாைள aைன(e8 பா0BQறா>. அe அவளe உண0l>ள மன)N நடTe 
இ4Tதா_I, த2ேபாe அe அLமன)N ஒ4 ஞாபகமாக வாசI ெச$Qறe. ஒ[Bக8பZட ஞாபகhக> 
ெவ@வ4I ேபாe, 5வெப4மாi* அ4qட* மனI ெத@வைடய ஆ$l ேம2ெகா>ள8ப[Qறe. 
இTத 5()ர()N இ4B3I மiத*, த*ைன வ4(eI அGபவ(ைத எo(e அைத U[UBக, ஒ4 
ஓைல.7வLMN அTத அGபவ(ைத எt)M4BQறா0. § 
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cத= காgட+  

உண;n(ள மன+ ம)*+  

அbமன+  

cத= �-"ர+  
ஒ, மன+ மayேம இ,/Sற.. உ(mண;n, அknண;n ம)*+ ெமx]ஞான+ எI* அ. 
ப=ேவ* கaடHகP= ெசய=பySற.. இAத கaடHக( உண;nடp+ அblண;nடp+ 
ெவP#பySIறன. § 

மனI எ*பe இரBக3ண:>ள நரIX அைம8yN இ4B3I பNேவK ெசயNபா[க>  அ�3I 
பLயாக இ4BQறe. சகலUதமான அjlண0l ம2KI உ>qண0l 5Tதைனக> ம2KI 
உண0lகளாக, அe ~ரான :ைறMN மா2றI ெபKQறe. நா* அதைன இரBக3ண:>ள நரIX 
அைம8Xட* ஒ8y[Qேற*. அதாவe உண0l>ள மனI அLuண0UடI இரBக 3ண(eட* 
ெசயNப[Qறe எ*K ெசாNலலாI. ¶எNலாI ஒேர yoவாக ெசயNபZடா_I, அதைன ந*றாக 
XoTeBெகாm[ ேப�வத2காக, நாI அைத பNேவK பாகhகளாக yoBQேறாI. இைவ 
அைன(eI உண0lடGI அLuண0lடGI, உ>qண0lடGI அjlண0lடGI ெசயNப[Q*றன. 
¶நாI இTத ைகேயZLN எைதuI a�yBக :யலUNைல. {hக> அLuண0lட* 
XoTeBெகா>qI Uைளlக@* cலI, {hகேள உண0lட* அைத a�y(eBெகா>qI பLயாக 
நாhக> உ4வாBQu>ேளாI. இTத r()ரhக> =கlI எ@ைமயான பா;MN 
UளBக8பZ[>ளதாN, அவ2ைற ஒnெவா4வ4I :tைமயாக XoTeBெகா>ளலாI, ஏென*றாN 
ஒ4 மனI மZ[ேம இ4BQறe, ம2KI அe ெசயNப[I ேபாe த* \ேத ெசயNபZ[, தனe 
ெசயNகைள உ>qண0l, அjlண0l ம2KI ெம$zஞான உலகhகqB3 இைடேய மZ[I 
ேவKப[()Bெகாm[, எNேலா4B3>qI ஒ*K ேபால இ4BQறe. ¶இTத r()ர(ைத பLB3I 
ேபாe எ@தாக ெத*பZடா_I, அ)N இ4B3I ஒnெவா4 ெசாN^* அ0(த(ைதuI கவன()N 
ெகா>qhக>. உதாரண()23 உ>qண0l எ*ற ெசாNைல, 5ல0 சoயாக XoTeBெகா>வா0க> 
ம2KI ம2றவ0க> தவறாக aைனBக வா$8X>ளe. மனI உ>qண0lட* ெசயNப[I ேபாe, 
வாdBைக அGபவhக> வgயாக பயணI ெச$ைகMN, பழBக(தாN உ4வான ப)lக@* cலI 
கZ[8ப[(த8ப[Qறe எ*பைத இTத உதாரணI 3j8y[Qறe. சாZ5ைய இயB3I சB), 
பா^யN பmyN இ4Te வ4வைதuI உ>qண0l 3j8y[Qறe; உண0l>ள மன)23 உmைம 
ெதoயாமN இ4Tதா_I, அTத )ைசMN பmX அLuண0l �)யாக )4IyBெகா>Qறe. 
அவசரaைல ஏ2பZடாN, உhகைள ெபாK(தவைரMN மன)* \e கZ[8பா[ இNலாததா_I 
அNலe எ*ைன ெபாK(தவைரMN 7யBகZ[8பா[ இNலாததா_I, Uலh3க@* உண0l 
இயNபாகேவ &Uரமாக அ)0TeBெகாm[ இ48பதாN, :tைமயாக ஆ)BகI ெச_(த( 
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ெதாடh3Qறe. உ>qண0l பmைப ேவெறா4 5றTத பmபாக மா2Kவத23, அjவா2றN நI=N 
பல4B3 ஒ4 எ)0மைற அGபவ()N இ4Te பாeகா8X அ@B3I நNல பmபாக Uளh3Qறe. 
¶நமe அjவா2றைல UoவாBகI ெச$ய, நமe XoTeண0ைவ அ)கoBக, ~ரைமBக8பZட 
5Tதைனuட* மனைத a0வQBக, உ>qண0l இயNைப ஒ[B3வத* cலI நமe உண0.5கைள 
கZ[8ப[(த நாI ெதாட0Te :ய25 ேம2ெகா>QேறாI. இைத எ@தாக XouI பL 
ெசாNலேவm[I எ*றாN, மனI வgயாக எe கடTe ெச*றேதா அe அjவா2றைல 
)48)8ப[(eவதாக இNைல எ*Qற மiதi* aயாய8ப[(தைல வ_8ப[(த இய2ைக 
ேம2ெகா>qI வgயாக Uளh3Qறe ம2KI உ>qண0l இயNைப ேபாeமான அளl ஒ[Bக 
அjவா2றN ேதைவயான ேத0.5ைய ெபறUNைல எ*பேத அTத aயாய8ப[(தலாக இ4BQறe. 
மiத* தா* எ)0ெகாmட :Tைதய சIபவhக@N இ4Te, தனe மன)N அைமய8ெப2ற 
சB)க@* ஊB3U8பாN, அவ* த*ைன ஆ$l ெச$Qறா*. அவ0 தானாக எைதuI ெச$ய 
:Lயாe எ*KI, த*ைன Uட ஒ4 உய0Tத சB) நI எNேலாைரuI a0வQBQறe எ*ற 
க4(ைதuI ஏ2KBெகா>Qறா0, ம2KI அவ0 அைத கடl>, இேய7, ெயேகாவா ேபா*ற 
ெபய0கqட* அைழBQறா0. அவ0 வணh3I இTத கடl> ஏேதா ஒ4 இட()N, தனB3> 
ஆ2ற_ட* =கlI உய0வான aைலMN இ4BQறe. ¶தா* இTத கடl@* அhகமாக 
இ48பதாகlI, அTத ெத$bகசB) அவ0கqB3> இ48பதாகlI 5ல0 �KQ*றன0. அவ0க> 
இTத ெத$bக சB)M* எTத அhகமாக இ4BQறா0க>, அTத ெத$bக சB) எhேக இ4BQறe 
ம2KI அe அவரe எTத அhக()N இ4BQறe எ*Qற ேக>Uகைள ேகZடாN, {hக> =கlI 
{ளமான Uவாத(ைத சT)Bக ேவmLM4B3I. நாI ெம$zஞான மனைத கடl@* அhகமாகlI, 
நமe �m[தலாகlI க4eQேறாI. உhகqB3 ஏதாவe ஒ4 Uஷய()N சTேதகI இ4Te, அTத 
சTேதக(ைத ெத@l8ப[()BெகாmடாN, அ8ேபாe உhக> உ>ள()N ெம$zஞான மனI 
இயhQBெகாm[ இ4BQறe. அe உhக> உண0l>ள மனI \e ஆ)BகI ெச_(), 
எ)0கால()N இ4B3I yர.சைனகைள கm[yL(e, அதனாN ஏ2ப[I aகdlகைள ம)8�[ 
ெச$ய அGம) வழh3Qறe. கால()* சாரமாக ெம$zஞான மனI UளhQனா_I, அe 
கால(ைத XoTeBெகா>Qறe, கால=*ைம அத* சாரமாக Uளh3Qறe. அe பரெவ@M* 
சாரமாக UளhQனா_I, அe பரெவ@ையuI பரெவ@ய2ற த*ைமையuI XoTeBெகா>Qறe. 
அe பய*பாZLN இ4B3I ேபாe மZ[I உmைமயாக இ4Te, மனI தனe இயNபான aைலMN 
இ4B3I ேபாe, �daைல உலகhகqB3I மZ[I அe உ>ெபா4ளாக இ48ப)Nைல. 
மன8|0வமாக ெம$zஞான சB)ைய எ8பL பய*ப[(eவe எ*பைத, இTத பாட()* 
y2ப3)MN க2KBெகா>b0க>. நா* இTத பாட()N உhகqB3 அைத8ப2jய ஒ4 
அj:க(ைத மZ[ேம வழh3Qேற*. ¶ஆனாN, {hக> அTத மனaைலைய கடTe இ4BQ�0க>. 
உhகளe உmைமயான த*ைமயாக இ4B3I, பரமா(eமா மனைத கடTe இ4BQறe. உhகளe 
பாைத உண0l>ள ம2KI அLuண0l மனI வgயாக ெசNQறe. அத* yற3 பாைதக> 
ெம$zஞானமாக ெத*ப[Q*றன ம2KI அைத உண0lட* )றTதeI, ஒ4 அைம)யான மனைத 
கடTe  உhகளe உmைமயான த*ைமயாக இ4B3I, உmைமயான பரமா(eமாைவ உண0வத23 
உhகைள வgநட() ெசNQறe. § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_05.html%23para-2


இரgடாவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன+ தன/Z(, உளேநாlடI தன. இய=பான 9ைலo= இ,/Sற.; அத)Z 
ெமx]ஞான-"I அblண;n 1ய9ைனf= இ,A. மayேம சம9ைல Sைட/Sற.. 1ய9ைனn 
UAதைன ம)*+ உண;fI வ/Sரமான உ(mண;n கaடHகP= ihS, ெசய�= ஈyபy+ 
ேபா., காலA தவkய ஒ�/கம)ற பo)UகPI iலமாக ெமx]ஞான ம)*+ அknண;n 
உலகHகP= இ,A. இ*"யாக தIைன .gb-./ெகாgy, அ. (உண;n(ள மன+) 
உளேநாx எI* அைழ/க#பy+, தன. இய=$ 9ைலlடI �h9ைல/Z( ெச=Sற.. § 

நாI 3j8y[I உளேநாuட*, உண0l>ள மனI மZ[IமNலாமN அLமன:I இ4BQறe. நI=டI 
இ4B3I ஒேர சமaைல, ெம$zஞான()* \)4B3I ஒ4 அLuண0l XoதN அNலe ெத$bக-
7யaைனUN இ4Te வ4Qறe. இe உmைமயாக இNைலெய*றாN, மனI :tவ)_I 
உ>qண0l 3ணI ஆ)BகI ெச_(), &Uரமான உளேநாைய உ4வாB3I. மனI தனB3 Xoயாத 
அைன(ைதuI ெபoeப[(), மனI ம2KI உட^* ஒ4hQைண8yN :tைமயான ேசா0ைவ 
ஏ2ப[(eI. ¶உண0l>ள மன)N நடB3I எNலா aகdlக@* yர)ப^8பாக, ஒ4 ேச=8X 
Qடhகாக அLuண0l Uளh3வதாN, அTத அLuண0l வgயாக 5ற8பான, எNலாI அjTத 
7யaைனl �ைழTe (இe ேதவாலயhக>, பா)oயா0, மத34UடI ெவ@8பைடயாக 
yர)ப^8பைத காணலாI), உண0l>ள மனI ம2KI அLமன)23 இைடேய சமaைலைய 
தBகைவBக 7யaைனைவ ேபாeமான ஆழ()N ைவ()4BQறe. அe உ4வாB3I உ>qண0l 
ஆைசயாக இ4B3I U48ப(ைத மZ[I பய*ப[() சமaைலைய தBகைவ(eBெகா>Qறe. 
¶ஆBக8|0வ சB)க> உட_Kl ம2KI சTேதாஷ()* ம2ற �daைல உண0.5 வLவhக> 
வgயாக Uரயமா3I ேபாe, அLuண0l U48ப()* வgகாZ[I சB)ைய இழBQறe. உட^* 
:BQய சB)க> bணLBக8ப[வதாN அNலe அவ2ைற ஈ[ ெச$வைத காZL_I ேவகமாக 
பய*ப[(த8ப[வதாN, U48பI தனe வ^ைமைய இழBQறe. இத2காக உண0l>ள மனI 
எ)0.ெசயலா2KQறe, ம2KI 5Tதைன 5ைதQறe அNலe :ைறேகடான பoணாமhகைள 
அைடQறe ம2KI மன)N உK)M*ைம ேதா*KQறe. ¶ெம$zஞான மனைத மன8|0வமாக 
பய*ப[(eI அளU23 ஆBக8|0வமான சB)கைள உ4மா2j, உண0l>ள ம2KI அLமனைத 
ஒ4:க8ப[(த பய*ப[()Bெகா>ள ேவm[I; இNைலெய*றாN உண0l>ள மனI தனe இயNX 
aைலகளாக இ4B3I மனேநா$, நரIX(தள0.5 ேநா$, பதZடI, மன.ேசா0l ம2KI UரB)MN 
5Bக வா$8X>ளe. § 

iIறாவ. �-"ர+  
மன"= ப-"= ஒ, பHZ மayேம உண;n(ள மன+ அHக+ வS/Sற.. உண;n(ள மன"I 
அblண;n, மைறA",/Z+ பg$கPI மன+, ெமx]ஞான மன+ ம)*+ ெமx]ஞான மன"I 
அblண;n ஆSயைவ `த+ இ,/Z+ ப-"= ஒIப. பHZ அHக+ வS/SIறன. § 

:t மன)N உண0l>ள மனI ஏ* ப()N ஒ4 பh3 மZ[ேம இடI வQBQறe எ*பைத நாI 
எ@தாக அjTeBெகா>ள :LQறe. இ4Tதா_I நாI Ug()4B3I ேபாe ெப4Iபாலான 
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ேநரhக@N, உண0l>ள மன)N தா* வாdTeBெகாm[ இ4BQேறாI. அLமனI, மைறT)4B3I 
பmXக@* மனI, ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மன)* அLuண0l ஆQயைவ, \தI 
இ4B3I ப()N ஒ*பe பh3 அhகI வQBQ*றன. அவ2jN :BQயமாக, :*ன0 3j8yZடைத 
கZ[8ப[(தlI y*ன0 3j8yZடைத பய*ப[(தlI க2KBெகா>ள8 ேபாQேறாI. 
ெம$zஞான()* அLuண0ைவ அைழuhக>, ம2KI {hக> சoயாக அைழ(e இ4TதாN, 
உhகqB3 பல*க> QைடB3I. இTத ெதாட0ைப உ4வாBக, நாI ஒ[Bகhகைள ப2j 
XoTeBெகா>ள ேவm[I. ஒ[Bகhக> எ*பe மன)* ேமNமZட()23 வTதைடயாத 
நIyBைகக>, சTேதகhக>, பயhக> ம2KI �m[தNக@* ஒ4 ெதாட0.5 ஆ3I. இ4Tதா_I 
அவ2ைற ப2j உண0l>ள மன)23 ஓரளl ெதoTe இ4BQறe, ஆனாN அTத ஒ[Bகhக> 
சாe0யமாக மாKபZட :ைறMN தhக> தகவைல அG8y இ4Tதா_I, 3ழ8பமைடயாமN இ4Bக 
உண0l>ள மன:I அேத சாe0ய(eட* அவ2ைற �ேழ த>@ அடBQ ைவBQ*றன. ¶உ>ள()N 
இ4Te U[தைல ெபKhக> எ*K நாI ெசாNQேறாI, ஆனாN இ*ெனா4 மாKபZட {mட 
கைதைய ப2j ச2K 5T)(e8பா4hக>. அe உ>ள(eட* ேவைல ெச$யேவm[I, அ)_I 
3j8பாக ந*றாக ெச$யேவm[I எ*பைதேய 3j8y[Qறe. மன)N இ4B3I எNலா 
ஒ[Bகhகைள உண0Te மன8|0வமாக XoTeBெகா>ள ேவm[I. அ8ேபாe தா*, உண0l>ள 
மனI வgயாக ெம$zஞான மன)* அLuண0l 7தT)ரமாக பா$Te ெசN_I, ம2KI எNலா 
த(eவhக> ம2KI மதhக@N இ4B3I தகவNக@* X(தகI, ஒnெவா4 அ()யாயமாக 
)றTeBெகாm[, உhகளe உmைமயான பரமா(eமாவாக ஒ4 உண0l>ள உண0த_B3> 
UoவாBகI ெபKQறe. § 

நாIகாவ. �-"ர+  
Mbவாதc(ள அkவாgைமoI .ைணlடI வLவைடAத அkவா)ற= மayேம, 
ெமx]ஞான-")Z ஒேர தடHகளாக fளHZSற.. § 

yLவாத:>ள அjவாmைம மன)* அLuண0l உலைக சா0Te இ48பதாN, அe &h3 
UைளU8பதாக இ4BகB�[I. அe உண0l>ள ம2KI அLமன)23 ஒ4 பாeகா8X, சா0Te 
இ4Bக ம2KI ஒZLBெகா>ள ம2றவ0க@* க4(eBக>, கடTதகால aகdlகைள8 ப2j கm 
ம2KI காe மZ[ேம ெப2ற தகவ^* அL8பைடMN உ4வான அjவா0Tத வ^uK(தNகைள 
அைமB3I :ய25MN ேச=(e ைவBக8பZ[>ளe. ந*றாக அைமய8ெப2ற இTத தைடM* 
cலI, எTத ஒ4 Uஷய:I காரண உலQ23 ெவ@ேய அNலe உ>ேள இ48பதாக மனI த*ைன 
)48)8ப[()B ெகா>ள உதUகரமாக இ4BQறe. இe உலQ* yரபல 5Tதைனயாள0க> எ*K 
நாI அைழB3I பலைர உ4வாB3Qறe. ஆனாN அவ0க@டI அவ0களe ெசாTத க4(eBகைள 
ேகZடாN, அவ0க> ம2றவ0களe ெசாTத க4(eBகைள X)தாக வLவைம(e, தhகளe  ெசாTத 
க4(தாக ெவ@8ப[(eQறா0க>. தகவN மK~ரைம8X ெச$ய8ப[வதாN, 5Tதைன ெசயN:ைற 
�mட8பZ[ இ48பதாக நIைம 5T)Bக ைவBQறe. ஆனாN அnவாK நைடெபறUNைல. அe 
தனe இயNபான வள0.5ைய அைடTe>ளe ம2KI அe aைனவா2ற^* காரணமாக 
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UைளTe>ளe. 5jய அளl aைனவா2றN இ4TதாN, 5jய அளl அjவா2றN இ4B3I எ*பைத 
ேபால, அjவா2ற^N aைனவா2ற_I பh3 வQBQறe. ¶ெம$zஞான மனைத பய*ப[(eI ேபாe, 
aைனவா2ற^* சார(ைத அைடQேறாI. அjவா2ற^* aைலயைய ெபாK(e, உ>ள()N எNலா 
XoTeண0lI Ug8பைடBQறe. இTத கZ[ைரைய பL(eBெகாm[ இ4B3I உhக> 
அjவா2றN, அைத ஏ2KBெகா>ள ஏதாவe ஒ4 வgைய ேதLBெகாm[ இ4B3I. அதனாN தா* 
{hக> இைத பL(த yற3, அjவா2ற_ட* aராகo(e \m[I அைத பLBக ேவm[I எ*K 
ெசாNQேற*. மன)23 5je ஓ$l ெகா[hக>, அe த* \e தனe கவன(ைத )48yBெகாm[ 
உhகைள 5T)Bக ைவBகZ[I. இதனாN QைடB3I பய*, உhகqB3 )48) அ@8பதாக 
இ4B3I. § 

ஐAதாவ. �-"ர+  
ஒ, மன+ மayேம இ,/Sற.. மன"I ப=ேவ* கaடHகm/Z இைடேய 1ய9ைனn அ=ல. 
தIcைன#$ ெசய=பySற.. மன"= ப-"= ஒ, பHZ வS/Z+ உண;n(ள உலக+, 
fைளnகP= இ,/Z+ தன. ெசாAத $.ைமoI iல+ ெசய=பySற.. உண;n(ள மனைத 
கay#பy-" உண;nடI உண;ைவ அkவேத Zk/ேகாளாக fளHZSற.. § 

அதனாN உண0lட* உண0ைவ அjவேத நமe :தN ப;M* சாரமாக இ4B3I. இe மனI 
த*ைன எ)0ெகாm[ தனe ெசாTத இயNைப உண0வத23, த*ைன ஒ4 ெதாட0.5யான 
ஒ4:க.5TதைனM* aைலB3> ெகாm[ வ4வைத 3jBQறe. உhக> மனI 5T)8பைத 
கmகா;(தாN ேபாeI எ*பதாN, இe எ@ைமயான நடவLBைக ம2KI இTத 7வார<யமான 
நடவLBைகைய ெதாடh3வத23, உhக@டI ஒ4 உmைமைய மZ[I ெசாN^Bெகா>qhக>. 
உhக> மனைத உhக> மனஉK)M* cலI கZ[8ப[(த :LuI எ*பதாN, {hக> உhக> மனI 
இNைல எ*பைத உhக@டI ெசாN^Bெகா>qhக>. {hக> ந*றாக :ய25 ெச$தாN, 
உhகளாN :LuI. அைத உhக@டI ெசாN^Bெகா>qhக>, ம2KI த* \e {mடேநரI ஆ$l 
ேம2ெகா>ள மனI த*ைன எnவளl Uைரவாக Xறaைல8ப[()B ெகா>Qறe எ*பைத 
உhகளாN உணர :LuI. ¶ஆமாI, நாI உண0l>ள மனைத அத* எNலா நடவLBைகக@_I 
கmகா;Bக ேவm[I. அe 5TதைனMN இ4B3I UTைதயாN மZ[I, எnவாK Qைளகைள 
உ4வாBQ ஒ4 Uஷய()N இ4Te இ*ெனா*KB3 ெசNல :LQறe எ*பைத உhகளாN பா0Bக 
:LuI. அத23 5ல Uஷயhகைள aைறேவ2ற ேவm[I எ*Qற எmணI இ4Bகாe. ம2ற 
Uஷயhக@N XoTeBெகா>ள ேவm[I எ*Qற எmணI இ4Bகாe. ¶நா* இTத பயண(ைத 
பoTeைர(தத2காக எனB3 ந*j ெசாNb0க> ம2KI உhக> உ>ள()N இ4Te QைடB3I 
பல*கqBகாக உhகைள பாராZLBெகா>b0க>. கைல நய(eட*, மாKபZ[ Xeைமயாக 
உ4வாB3பவ0க> பய*ப[(eI =க8ெபoய ஆBக8|0வசB)க>, உ>ள()N இ4Te ெசயNபட( 
ெதாடh3Q*றன ம2KI {hக> UலQ இ4Te மனைத கmகா;B3I ேபாe, அைவ 
உhகqB3> ெசயNபட( ெதாடh3Q*றன. நா* இhேக த*:ைன8X எ*K 7யநல(ைத 
3j8yடUNைல. {hக> வாdBைகM* அGபவhக> வgயாக கடTe ெசNவைத ேபால, அe 
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உMo* சாரமாக, எNலா மனaைலக> வgயாக பா$Te ெசN_I உhக> உmைமயான 
பரமா(eமாU* ெதாட0பாக இ4BQறe. உhக> மனI ெசயNபாZLN இ4B3I ேபாe, உhகளாN 
இTத த*:ைன8ைப உணர :LuI. § 

ஆறாவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன"I அblண;n, ெமx]ஞான மன"I அblண;fI Mர"ப�#பாக 
fளHZSற.. § 

நாI உண0l>ள மனைதuI, ம2ற மனaைலகqட* அத* ெதாட0ைபuI ஆ$l ெச$e, அe 
மன)N ப()N ஒ4 பh3 இடI வQBQறe எ*பைத ெதoTeBெகாm[>ேளாI. Uைளlக@N 
இ4B3I தனe தi8பZட XeைமM* eைணMNலாமN, {L(த ேநரI ெதாட0Te ெசயNப[I 
வ^ைம அதiடI இNைல. உண0l>ள மன)* அLuண0l, உண0l>ள மன)* 
ேச=8XBQடhகாக Uளh3Qறe. அhேக ஒnெவா4 நாqI நைடெபKI எNலா aகdlகqI 
எNலா எ)0UைனகqI ேச=Bக8ப[Q*றன. எNலா ஒ[BகhகைளuI U[U(த yற3, eைண 
ெம$zஞான மனI அLமன)* \e ஆ)BகI ெச_(eவதாN, அe eைண ெம$zஞான மன)* 
yர)ப^8பாக( தா* இ4BQறe. ஏென*றாN அLuண0l வgயாக ெம$zஞானI உ4வாB3I 
XoTeண0l சB), அLuண0ைவ கைரBQறe, ம2KI உmைமயாகlI, இய_ண0lடGI, எNலாI 
அjT)4B3I ெம$zஞான ஆ*மா, மன)N தனe :ைறயான இட()23 )4IXQறe. 
அLuண0UN இ4B3I 3ழ8பhக> அைன(eI ெத@வைடTதeI, த*:ைன8X ஒேர சமய()N 
உ>@48பைத ேபால ெவ@M_I காZ5ய@BQறe. § 

ஏழாவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன"I அblண;fL+, .ைண ெமx]ஞான மன"L+ இரgy MDnக( 
இ,/SIறன. ஒ, MDn உடைல கay#பy-.Sற., ம)*+ இIெனாI* மனைத 
கay#பy-.Sற.. § 

அLuண0U* :தN yol உட^* த*i.ைசயான ெசயNபா[கைள கZ[8ப[(eQறe. அ[(த 
yol மன)* த*i.ைசயான ெசயNபா[கைள கZ[8ப[(eQறe. அLuண0l கZ[8பாZLN 
இ4B3I ேபாe, கZ[8பா[ ஒ4 அ)0l UQத()N இ4BQறe. eைண ெம$zஞானI 
கZ[8பாZLN இ4Te, அLuண0l XoTeBெகா>ள8பZ[, ஒ4:க8ப[(த8பZ[ எNலா 
3ழ8பhகqI {BகபZடeI, அ)0l UQதI உய0வாக இ4BQறe. நாI இhேக 3j8y[I அ)0l 
UQதI, சcக ேவKபாடாக இ4B3I வள08X, கலா.சாரI ம2KI இ*ைறய உலக(ைத ேபா*K 
இ4BQறe. உ()ேயாக()N இ48பவ4B3I ஒ4 UயாபாoB3I இைடேய, பாeகா8X உண0l 
மாKபZ[ இ4BQறe. உட^N இ4B3I ஒnெவா4 உK8XI ஒ4 X)ய ெபா^ைவ ெபKQறe; 
அ*றாட வாdBைகB3 மனI அ)க ~ராக எ)0.ெசயலா2KQறe; காரண()23I UைளU23I 
இைடேய உண0.5க> சமமாக ேவKப[()Bெகா>Q*றன; பா^யN சB)க> தhகளe இயNபான 
ெசயNபாZைட ஏ2KBெகா>Q*றன, ஆBக|0வ )ரவhக@* aைலமா2றI ெதாடh3Qறe.§ 
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எaடாவ. �-"ர+  
ஒ, $[த4=லாத இய=$, ஒy/க#பaட மன#பாHZகPI fைளவாக இ,/Sற.. அ-தைகய 
ஒ, இய=ைப அblண;nடI, உண;n(ள ம)*+ .ைண ெமx]ஞான மன"I iலமாக ஆராய 
ேவgy+. அதI MறZ ஒy/கHகm/Z கவனமாக Y;n கா�+ ப� ெதாடHZSற.. 
ெமx]ஞான பZ"க( ft#பைடவத)Z, இ. c/Sய காரணமாக fளHZSற.. § 

அLமனI இ4 வgக@N ேவைல ெச$Qறe: :தலாவதாக காரண ஆ$U* உலQN இ4Te; 
இரmடாவe இய_ண0U* உலQN இ4Te ேவைல ெச$Qறe. இய_ண0l கLனமான 
rdaைலைய ெவ2jகரமாக எ)0ெகாmடா_I, அe காரண ஆ$ைவ பய*ப[(eவe இNைல. 
இய_ண0l காரண ஆ$ைவ காZL_I அ)க ேநரLயாகlI, அ)க eN^யமாகlI இ4BQறe. 
¶உண0l>ள மனI நமB3> U4Iப(தBக அNலe U4Iப(தகாத ஆqைமைய வழh3Qறe. 
மைறBக8பZட ஒ[Bகhகைள ெவ@M[வத* cலமாக, நாI இTத ஆqைமைய 7லபமாக 
மா2ற:LuI. ஒ[Bகhக> எ*பe, உண0l>ள மனதாN \m[I அடBக8ப[I வைர மன)N 
இ4B3I cைலக@N பehQ இ4Te :BQயமான த4ணhக@N ெவ@வ4I |0()யைடயாத 
அடBQ ைவBக8பZட ஆைசகைள ேபா*K இ4BQ*றன. மன)N இ4B3I ெம$zஞான உலைக 
)ற8பத23 :*பாக, நாI இTத yர.சைனைய தா*  எ)0ெகா>QேறாI. நமe அ�3:ைறைய 
ெபாK(e இTத yர.சைன, :2j_I சா()ய=Nலாததாக அNலe =கlI எ@தாக இ4BகB�[I. 
¶மனI {mடகாலமாக அடBQ ைவ(e>ள மன8பாh3கைள ெவ@M[I ேபாe, எ)0Uைன 
ேதா*KQறe எ*பe எNேலா4B3I ெதoTதe தா*. இTத எ)0Uைனைய நாI எ)0ேநாBQ 
இ4Te, அைத எ8ேபாeI நமe 5TதைனMN ைவ()4Bக ேவm[I. அைத 7யaைனU* \e 
ஆ)BகI ெச_(த அGம)(தாN, X)ய ஒ[BகhகqBக> ேதா*Kவத23 அைவ காரணமாQ*றன. 
இTத 5TதைனM* ெதாட0.5யாக, உhக> அLமன)N இ4B3I ஒ[Bகhகைள ெவ@Bெகாm[ 
வ4I வgைய ெதoTeBெகா>qI வைகMN, ஒ4 பo.சயமான எ[(eBகாZL* cலI UளBகI 
அ@BQேற*. இTத எ[(eBகாZLN வ4I நப4B3 மe அ4Tதேவm[I எ*ற ஆைச இ4BQறe, 
ஆனாN சcகI ம2KI 3[Iப(ைத aைன(e 3LBகாமN இ4BQறா0. ஆனாN இவo* அLமன)N 
மe அ4Tதேவm[I ம2KI அTத U[தைலM* அGபவ(ைத ெபறேவm[I  எ*ற ஆைச 
எ8ேபாeI இ4Te>ளe. இe ஒ4 ஒ[Bக8பZட ஆைசயாக இ4Tதe, ம2KI அe மe 
அ4Teபவ0கைள aT)B3I வLUN த*ைன ெவ@8ப[()B ெகாmடe. ஒ4வ0 மe எ*Qற 
ேப.ைச எ[(தாN, மeUனாN ஏ2ப[I &ைமகைள ப2jய ஒ4 {mட உைரைய ேகZப)N இ4Te 
த8ப :Lயாe. இTத அGபவ(ைத ெபறேவm[I எ*K இTத நப4B3 அLuண0UN ஆைச 
இ4Tதா_I, ஒ4 ெதாgN �)யான சcக �Zட()N அவரe நmப0 மe அ4Tத அைழB3I வைர, 
அவ0 அைத மன8|0வமாக தU0(e வTதா0. அைத ேவmடாI எ*K மK8பe மoயாைத 
3ைறவாகlI, சா()ய=NலாததாகlI இ4Tதe. அத* y*ன0 ெதாட0Tத உைரயாட^* ேபாe, 
ேமைஜM* \e ைவBக8பZட மeைவ ெதாடாமN இ48பத23 ப)லாக, அவரe அLமனI ஆ)BகI 
ெச_(த ஆரIy(தe ம2KI ஒ4 மeபானI மைறTதe, ம2KI அத* இட()N இ*ெனா*K 
ைவBக8பZடe. ேம_I அவo* உண0l>ள மன)23 ெதoயாமN, c*K மeபானhகைள 3L(e 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_05.html%23para-15


:LB3I வைர இe ெதாட0Tதe. இைத8ப2j உண0l>ள மன)23 ெதoTதeI, ஒ4 வ_வான 
எ)0Uைன ெதாட0Tதe, ம2KI பல வாரhகqB3 அத* Uைளlக> {L(e இ4Tதe. அவரe 
:t அைம8XI உடN �)யாக, மனI �)யாக ம2KI உண0.5 �)யாக பதZட()N இ4Tதe. 
ஆனாN இரக5யI எNேலா4B3I ெதoTeUZடe. “இனI த* இன(ேதா[ ேச4I,” எ*பைத 
ேபால ஆைச த* aைறேவ2ற(ைத ெச*றைடuI. :த^N தனe அLமன)N ஆழமாக ப)Te 
இ4B3I ஒ[Bக(ைத ப2j உண0l>ள மனI வ4(த(eட* உணர( ெதாடh3Qறe. அத* yற3 
எ)0UைனயாN அவ)8படாமN இTத ஒ[Bக(ைத எnவாK {B3வe எ*Qற yர.சைன QளIyயe 
ம2KI மe அ4Teபவ0கைள ேநாBQ ெவ@8ப[I எ)0Uைனக> அைன(ைதuI ெவ2jBெகாm[, 
அைத வாdBைகM* அGபவமாக ஏ2KBெகா>ள க2KBெகாm[, அைத 5ற8பாக பய*ப[(), 
5je வைளTe ெகா[(e, XoTeண0lட* வ_வைடTe மoயாைத ம2KI ேதாழைம aைறTத 
அ*Xட* ெம*ைம அைடவேத அத23 &0வாக இ4Tதe. UைளU23 எ)0.ெசயலா2றாமN 
காரண(ைத XoTeBெகா>ள :யல ேவm[I. ¶இைத ெச$e, ஒ[BகI தள0(த8பZடe. அத* 
yற3 5ல நmப0க> ஏ2பா[ ெச$e இ4Tத U4T)N, நமe நmபைரuI ேச0Te எNேலா4I மe 
அ4T)ன0, ம2KI )4. ஒ[BகI எNேலா0 கm;N ப[பLயாக காZ5 அ@(தா0, ம2KI 
XoTeண0U* ஒ@M* :*பாக ஒ[Bகhக> தாB3yLBக :LயாமN மைறTதன. ஒnெவா4 
காரண:I தனe எ)0Uைனைய ெகாm[>ளe எ*Qற XoTeண0l ம2KI ஒ4 எ)0UைனM* 
எ)0Uைனைய ஒ[BகாமN XoTeBெகா>ள ேவm[I எ*Qற உண0த_டGI எ)0Uைன 
ஆதoBக8பZடe. இe உடN, மனI ம2KI உண0.5க> தhகளe அLuண0l கZ[8பாZைட 
இழ8பைத தU0BQறe. ¶இTத ஒ[BகI நNலபLயாக :LlB3 வTதe, ம2KI அவ0 
3LபழBக()23 எ)ராக ஆ()ர(eட* {mடேநரI ேப7வைத U4IபாமN, தனe அGபவ()* 
cலI அe உடN, மனI ம2KI உண0.5க> \e ஏ2ப[(eI &ய Uைளlகைள ப2j 
X()சா^(தனமாக ேபச( ெதாடhQனா0. அவைர யாராவe மe அ4Tத அைழ(தாN, “இNைல 
எனB3 ேவmடாI. நா* ஒ4 :ைற 3L(e அவ)8பZடேத ேபாeI,” எ*ற கm;யமான ப)N 
வ4Qறe. இ8ேபாe அTத ஒ[BகI அLமன)N பehQ இNைல. உண0l>ள மன)23> ஆைச 
எZL8பா0B3I ேபாe, அe அடBQ ைவBக8ப[வe இNைல. ெசயN)ZடI ெவ2jகரமாக 
aைறவைடTதe, ம2KI இய2ைக மன)N இ4Tத Xmைண 3ண8ப[()UZடe; :tைமயான 
அ*y* இயNX, ஒ4 அLuண0l ஆைசைய உண0lட* XoTeBெகா>வத* cலமாக, ஒ[Bக(ைத 
கைர(eUZடe. ¶நாI ெம$zஞான மனைத )றTeBெகா>வத* cலI, ஒ4:க.5Tதைன ம2KI 
)யான()* கைலகைள ப2j அLமன)23 அjlK(eI yர.சைனைய சT)Bக 
ேவmLM4BQறe. 5ல0 தா* ப;MN இ4B3I ேபாe அNலe ேப4T)N பயணI ெச$uI ேபாe 
)யானI ெச$வதாக �KQறா0க>. இe அTத “)யானI" எ*Qற ெசாN^*, ஒ4 தவறான 
ேகாZபாடாக Uளh3Qறe, ஏென*றாN எNலா ஒ[Bகhக@N இ4Te அLமனI U[தைல 
ெப2றாN தா*, கவனI ம2KI )யான()* \e உண0l8|0வமான ஆைசM* அj3j 
ேதா*KQறe. ெவK8XBக>, பைக உண0.5க> அNலe அ.சhகைள ேபா*ற ஒ4 
உண0l8|0வமான எ)0Uைன, உண0l>ள ம2KI அLமன)N ேதா*KI ேபாe மZ[ேம, ஒ[BகI 
எ*Qற ஆைச ெத*ப[Qறe. ஏென*றாN நாI உடN �)யாக அNலe உள �)யாக, நமe ெசாTத 



அLமன)N இ*GI அGபUBக ேவmLய வLUN அைடTe இ4B3I உண0lகைள 
ம2றவ0க@டI பா0B3I ேபாe எ)0.ெசயலா2KQேறாI. § 
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         8/1/89 
:Lவான XoதN § 

{hக> மன)23 எeவாக இ4BQ�0கேளா  
{hக> அeவாக :Lவான Xoத^N இ48ப)Nைல. 

எe ெத*ப[Qறேதா–இ48ப)Nைல. 
எe இ4BகB�[ேமா–இ4Bக :Lயாe. 
அவ0 &0Bகதo5ைய காmபதாN, 
எe ெத*ப[Qறேதா அe  
ெத@வாக இ48பத23I ேபாeமானதாக இ48ப)Nைல, 
–ம2KI :Lவான Xoத^N இ48ப)Nைல.§ 
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ஒ4 3j8yZட வ^ைமuட* ஆழமாக 3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(eI அGபவhக>, அLமன)* அhகமாக 
மாறB�[I. ஒ4 ெபm எ8ேபாeI பg(eBெகாm[ இ4Tத தனe தா$ ப2jய இரக5யமான 
ம2KI வ^க> aைறTத aைனlகைள aைனl �0Qறா>. இTத மனaைலைய ப2j 
XoTeBெகா>ள, தா* அைம)யாக இ4B3I ேபாe, ஒnெவா4 அGபவ(ைதuI அத* cலI வைர 
y*ெதாட0Te ெச*K ஆ$l ெச$Qறா>. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

இரgடாவ. காgட+  

.ைண ெமx]ஞான மன+ ம)*+  
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மைறA",/Z+ பg$கPI மன+  

ஒIபதாவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன"I அblண;n வtயாக ெசய=பy+ ெமx]ஞான மன+, காரண-"I சாரமாக 
fளHZSற.. அ. ெமx]ஞான-"I அblண;வாக அ=ல. .ைண ெமx]ஞான மனமாக 
அைழ/க#பySற.. ெமx]ஞான மன+ காரண-ைத கடA. ெசய=பaடாL+, அ. காரண-")Z 
cரணாக இ,#ப"=ைல. § 

இeேவ எ@)N XoTeBெகா>qI பLயாக இ4BQறe. UளBகI ெத@வாகlI 74BகமாகlI 
இ4BQறe. இK) வாBQய(ைத Uoவாக ெசாNலேவm[I எ*றாN, காரண ஆ$ைவ பய*ப[(), 
ஒ4 5Tதைன :ைறM* ஆழ(ைத அைடய {mடேநரI ேதைவ8ப[I. ெம$zஞான(ைத ெதாட0X 
ெகாm[ ஆழhகைள உடனLயாக அைடuI ேபாe காரணI, பரெவ@ அNலe கால(ைத 
பய*ப[(தாமN எNலா சார:I UoவாBகI ெபKQறe. இ4Tதா_I இK)MN ேதா*KI Uைளl 
ஒ*றாக இ48பதாN, அe காரண(eB3 :ரணாக இ48ப)Nைல. இK) ப)_Bகாக மனI காரண 
ஆ$UN பய*ப[()ய ேநரI :tவeI, அe அLuண0l cலமாக தனe ெம$zஞான வளhகைள 
)றTeBெகா>ள ேவmLM4BQறe. அதனாN த2ேபாைதய rழ^N, ஒ4:க.5Tதைன ம2KI 
)யான()* கைலக@N மன)23 பM25 அ@8பe =கlI :BQயமானதாக Uளh3Qறe. § 

ப-தாவ. �-"ர+  
இரgy UAதைனக( ெவwேவ* த,ணHகP=, ஒேர வ�ைமlடI அbமன")Z( அp#ப#பy+ 
ேபா., அைவ தHகள. த[-த ft#$ண;n(ள ெவP#பாab= மா*பay இ,/SIறன. 
உண;n(ள உலS= {gடகால+ கt-., தானாக உ,வா/க#பaட இAத 9ைல தIைன 
ெவP#பy-"/ெகாgy, மன"= Zழ#ப-ைத உ,வா/ZSற.. § 

அLமன)23> ெவnேவK த4ணhக@N இரm[ 5Tதைனக> அG8ப8பZ[, மன)N அTத 
ஒnெவா4 5TதைனuI �ைழuI ேபாe, அத* உளUயN அைம8X ஒேர மா)oயாக இ4TதாN, 
அைவ ஒ*K ேச0TதeI :2j_I மாKபZட அ)0lட* eைண அLuண0l எ*பைத 
உ4வாB3Q*றன. 5TதைனM* இTத அLuண0l உ4வாBகI, �daைல உ>qண0l இயNy* 
உண0.5களாக மாKQறe ம2KI வழBகமாக ெவ@8Xற மனI aைலயாக இ4B3I 
rdaைலகqB3 அைத எ)0.ெசயலா2ற ெச$Qறe. இTத 5Tதைன உ4வாBக(ைத yoBக ஒ4 
வg மZ[ேம இ4BQறe. அe X(eM0 அ@B3I சB)கைள உ4மா2றI ெச$வதாN மZ[ேம 
yoBக8ப[Qறe. ¶வாdBைகMN பா_றl ஒ4 அ()யாவ5ய அhகI எ*K நIXவ)N தவjNைல, 
ஆனாN ஆBக8|0வ சB)க@* Uரய(ைத அ8பL aைனBக :Lயாe. அLமனI ம2KI அத23 
eைணயாக இ4B3I மன)* \e 3ணI ம2KI ஆ2ற^* வ^ைமைய த4வத23, இTத 
சB)கைள \m[I உட_B3> அG8ப ேவm[I; இe eைண ெம$zஞான மனைத, அத* அைம) 
ம2KI மQைமuட* Ug8பைடய ெச$Qறe. பா^யN சB)க> உ4மா2றI ெபKI ேபாe, அைவ 
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மனைத ஆBக|0வமான :ைறMN தனB3> அைம)யாக அைழ(e ெசNவe மZ[மNலாமN, 
ெவ@8பைடயான ம2KI அைம)யான எ*K எNலா Uதமான :ய25க@_I, :tைமயான )48) 
அ@8பதாக இ4BQறe. ஒ4வ0 பா^யN ெவ@8பா[ ப2jய அ.சhக>, கவைலக> ம2KI 
சTேதகhக@* Xoத^N, த*ைன U[U(eBெகா>ள ேவm[I. ேம_I Xoத^* 7யaைனl 
மனைத UgBக ெச$Qறe, ம2KI உ>ள()N இ4Te XoTeண0l ம2KI U[தைலைய 
ெவ@8ப[(த ேம2ெகா>qI :ய25க> அைன(eI aைறl ெபKQ*றன. § 

ப"ேனாராவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன+ அ=ல. உண;n(ள மன"I அblண;n வtயாக மayேம மைறA",/Z+ 
பgMI மனைத உ,வா/க cbl+.§ 

மைறT)4B3I பmy* மனைத ப2j ஆழமாக ஆ$l ெச$வத23 :*பாக அைத பாரபZச=*j 
ஆ$l ெச$ய ேவm[I. இTத மனI aைறய பய*கைள  ெகாm[>ளe. அTத மன)* ப3)ைய ஒ4 
ெபா4ளாக XoTeBெகா>ள, த2ேபாe நI:ட* ெதாட0yN இ4B3I அத* மா)oகளாக அைத 
:த^N தi(தiயாக yoBக ேவm[I. அத* yற3 த3) வா$Tத 5Tதைனக> அைன(eI 
~ரைமBக8பZ[, உ4வாBக()* வLவமாக ஒ4hQைணBக ேவm[I. இTத ெசயN:ைற, ஒ4 
ெபா4ளாக மன)* \e ேம2ெகா>ள8ப[I ஒ4:க.5Tதைன :tைம அைடTதeI எ@தாQறe. § 

பI[ரgடாவ. �-"ர+  
மைறA",/Z+ பg$கPI மனைத உ,வா/Sய UAதைனகைள கgyMb-தா=, இAத மனைத 
மன#};வமாக $DA./ெகா(ள cbl+. வழ/கமாக உண;n(ள மன+ 4கn+ தாhAத 9ைலo= 
இ,/Z+ ேபா., இைத கgyMb/கலா+. § 

அைம)யாக ஓ$ெவ[B3I ேபாe, மைறT)4B3I பmXக@* மனைத எ@தாக ஆ$l ெச$யலாI. 
உடN தள0வாக இ4BQறe, ம2KI உண0l>ள மனI ெவ@uலக ெபா4Zக@டI தனB3 இ4B3I 
yL8ைப தள0()u>ளe. ஆ$l ெதாடhQயeI, ஒZ[ெமா(த கmேணாZட(ைத 3ைலBகாமN, 
5Tதைன வLவhகைள கவனமாக y*ெதாட4hக>. எNலா 5TதைனகqI த*:ைன8y23> 
ஏ2ப[I தாBகhக@* ெதாட0.5MனாN உ4வாQறe எ*பைத கவன()N ெகா>ளlI. இTத 
தாBகhக> 5TதைனMN உ4வhக> ம2KI வLவhகைள ெபKQ*றன. {hக> உhக@* 
:*பாக வLவhகைள ெவ@8ப[(eI ேபாe, மன)* \e 7யaைனைவ தள0()Bெகாm[ 
அவ2j* உ4வாBகI வைர y*ெதாட0Te ெச*K, மன)N உhகளe 7யaைனைவ 3ைலB3I 
:ய25uட* ேதா*KI கவன.5தறNகைள அg()[hக>. உhகளe கm[yL8XBக> எeவாக 
இ4Tதா_I, அைத ஏ2KBெகா>ள மறBகேவmடாI ம2KI உhகளe சTேதகhக> அைன(eI 
மன)N இ4Te அக_I வைர, அவ2ைற ப2j கவனமாக 5T)uhக>. {hக> ேம2ெகாmட  
கவனமான :ய25M* cலI, மைறT)4B3I பmXக@* மனI உண0lடGI அLuண0lடGI 
XoTeெகா>ள8பZடைத ெதoTeBெகா>b0க>. {hக> ஒ4 yர.சைனைய ஆ$l ெச$uI ேபாe 
மனைத அைம)யாக ைவ()4Te, yர.சைனM* \e ேம2ெகா>ள8ப[I ஆ$lB3 அLuண0l 
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�)யாக எ)0.ெசயலா2றாமN இ48பe அ()யாவ5யI ஆ3I. {hக> அைம)யாக உZகா0Te 
இ4Te உhக> பா0ைவB3 :*பாக, yர.சைன த*ைன ெவ@8X()B ெகா>ள அGம)Bக 
ேவm[I. § 

ப"IiIறாவ. �-"ர+  
ெமx]ஞான ெவP#பாyகைள மைறA",/Z+ பg$கPI மன")Z( fyf-தா=, அைவ 
cத�= உண;n(ள உலக-ைத கடA. ெச=ல ேவgy+, அ=ல. .ைண ெமx]ஞான மன+ 
iலமாக உண;n(ள மன"I அblண;n/Z வழHக#பay, அதI MறZ மைறA",/Z+ 
பg$கPI மன")Z( fyf/க ேவgy+. § 

இTத r()ரI =கlI ெத@வாக இ4BQறe ம2KI மன)* \தான இTத ஆ$UN :tைம ெப2ற 
yற3, மைறT)4B3I பmXக@* மன)N ஒ4hQைணTe இ4B3I ெம$zஞான ம2KI 
அLuண0l 5Tதைனகைள yo8ப)N உhகqB3 எTத 5Bக_I இ4Bகாe. நாI எNேலா4I 
அLuண0l மனதாN பா)Bக8பZ[ இ48பதாN, நமe )னசo )யானhக@* ேபாe இTத மனaைல 
\e ெதாட0Te கவனI ெச_(eவத* cலI, நாI அைத ஒ4 ெவ@8பைடயான aைலMN 
ைவ()4Bக ேவm[I. § 

ப"னாIகாவ. �-"ர+  
மைறA",/Z+ பg$கPI மனதா= அ,வ,#பான இய=$ைடய �h9ைலகைள உ,வா/க 
cbSற. ம)*+ உ,வா/கn+ ெசxSIறன.§ 

அடBQ ைவBக8பZட ஆைசக@* ெதாட0.5யாN, ஒ[Bகhக> உ4வாQ*றன எ*பe 
எNேலா4B3I ெதoTத UஷயI. இTத ஒ[Bகhக> U[UBக8ப[I ேபாe, உண0.5M* yol ஒ4 
மா2ற(ைத ெபKQறe. ேம_I அLuண0UN ைவBக8பZட 5Tதைனக> அைன(eI, ஏதாவe ஒ4 
3j8y[IபLயான உ4வ(ைத ெபKI வைர அேத இட()N aைல(e இ4BQ*றன எ*பeI 
எNேலா4I ெதoTத UஷயI ஆ3I. அத* yற3 அைவ \m[I காZ5ய@BQ*றன. இe 
மைறT)4B3I பmXக@* மனைத ெபாK(தவைர ச2K மாKபZ[ இ4BQறe, ஏென*றாN அe 
இTத 5Tதைனகைள ெவ@Bெகாm[ வ4I rdaைலகைள ஈ08பe மZ[மNலாமN, அe 
அLமன)* \e ெசயNபZ[ rdaைலகைள உ4வாB3Qறe. § 

ப"ைனAதாவ. �-"ர+  
தன. இய=பான காAதச/" iலமாக மைறA",/Z+ பg$கPI மன+, �gyத=க( ம)*+ 
வ,-த+ த,+ �h9ைலகைளl+ ஈ;/Sற.. YHZ fைளf/Z+ பo)Uகளா= வLfழAத 
உண;n(ள மன+, தானாக உ,வா/Sய ெபாko= f�Sற.. அAத இட-"= தIcைன#$, 
“அbைய" உ,வா/Sய அblண;n UAதைனக( ம)*+ தIcைன#MI உண;n(ள ெவP#பாy 
ம)*+ அதI .ைண ெமx]ஞான $DதL/Z இைடேய U/S தf#பதாக ெதDSற.. § 
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இTத aைலM* Uைளவாக 32ற உண0.5, ெப4ைம ம2KI ேவதைன Uளh3Qறe. இைவ 
மைறT)4B3I பmXக@* மனதாN UைளuI 5ல பmXக> ஆ3I. “அL” தனe உZXற 
ெசயNபா[க>, த*:ைன8X அNலe 7யaைனl ப2jய ஒ4 ஆdTத Xoத^* cலI 
கZ[8ப[(த8ப[I ேபாe, அe மனI, உடN ம2KI உண0.5கqட* த*ைன ெதாட0Xப[()B 
ெகா>வ)N இ4Te U[Bக8ப[Qறe. அத* yற3 த*:ைன8X அNலe 7யaைனl, உhகளe 
கZ[8பாZLN இ4B3I மனைத கடTe இ4B3I உhக> உmைமயான பரமா(eமாU* வ_வான 
உண0தைல ேநாBQ :*ேனறB�[I. இNைலெய*றாN, உண0l>ள மனI ம2KI அத* eைண 
ெம$zஞான Xoத^* ஒ4 ப3)MN த*:ைன8X 5BQBெகா>Qறe, ம2KI அதனாN 
cடநIyBைக, ஒ4 yoUனo* ெகா>ைக, ெவj(தனI ம2KI ஒ4 yLவாத 3ண(ைத 
உ4வாB3Qறe. § 
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மைறT)4B3I பmy* மனைத ப2j ஆழமாக ஆ$l ெச$வத23 :*பாக அைத பாரபZச=*j 
ஆ$l ெச$ய ேவm[I. இTத மனI aைறய பல*கைள ெகாm[>ளe. அTத மன)* ப3)ைய ஒ4 
ெபா4ளாக XoTeBெகா>ள, த2ேபாe நI:ட* ெதாட0yN இ4B3I அத* மா)oகளாக அைத 
:த^N தi(தiயாக yoBக ேவm[I. அத* yற3 த3) வா$Tத 5Tதைனக> அைன(eI 
~ரைமBக8பZ[, உ4வாBக()* வLவமாக ஒ4hQைணBக ேவm[I. இTத ெசயN:ைற, ஒ4 
ெபா4ளாக மன)* \e ேம2ெகா>ள8ப[I ஒ4:க.5Tதைன :tைம அைடTதeI எ@தாQறe.  
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ஒ4வ0 த* மனைத கZ[8ப[(த Xல*கைள அடBQ ஒth3ப[(eவேதா[, சாZ5ைய ஒ4 
தைடMNலாத ஒ4:க.5TதைனMN ெகாm[ வரlI ேவm[I. இTத 5()ர()N ஒ4 ேதேராZL, 
அவரe ஐIXல*களாக 5(தoBக8பZ[>ள ஐTe 3)ைரக@* கLவாளhகைள உK)யாகlI, 
ேந0மைறயாகlI yL(eBெகாm[, தனe ஆ*\க இலBைக ேநாBQ அவ2ைற வgநட(). 
ெசNQறா0. § 
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iIறாவ. காgட+  

1ய9ைனைவ கay#பy-.த=  

ப"னாறாவ. �-"ர+  
Uல எ";fைனக( ஆேரா/Sயமானதாகn+; Uல ஆேரா/Sயம)றதாகn+ இ,/SIறன. ஒ, 
எ";fைனoI எ";fைன அtn ஏ)பy-.வதாக இ,/Sற., ஆனா= எ";fைனைய மayேம 
ஒ, 9ைலயான மன.டI அ�Z+ ேபா., அ. இ*"o= ஒ, ெசா-தாக மா*Sற.. § 

உலகI எ)0UைனயாN இயh3Qறe. இTத இயB3I சB), உZXற உM0சB)Bகான அLuண0l 
ேதட^N நாI ெதாட0Te வாழ ம2KI உ4வாBக ம2KI உண0l>ள உலQ23 நமe ெவ@8படாத 
சB)கைள ெவ@8ப[(த ேவm[I எ*Qற நமe ஏBக(ைத ஊB3UBQறe. ஒ*K நாI 
எ)0UைனB3 வழh3I எ)0Uைன; அNலe நாI XoTeBெகாmட அNலe XoTeBெகா>ளாத 
ஒ*j23 நமe எ)0Uைன எ*K எ)0Uைனக> இரm[ வைககளாக இ4BQ*றன. அதனாN தா* 
எ)0Uைனைய ெவ2jெகா>ள, நமe உ>ள()N ஆழமாக ெசNவத23 :*பாக, 
ஒth3:ைறப[(த8பZட 5TதைனMN ஒ4 வ_வான அL8பைடைய aKவ ேவm[I. இைத 
அைடவத23 ஒ4 5jய ஆ$l மZ[ேம ேதைவ8ப[I. ¶ஒ4 சIபவI நடTe :LTe, {hக> அத23 
எ)0.ெசயலா2KI ேபாe, அைத \m[I உ4வாBகா&0க> அNலe \m[I மன)N அைத8 ப2j 
5T)Bகா&0க>. உண0.5M* இயNX :tைமயாக அைம) அைடuI வைர கா()4hக>. {hக> 
உhகைள \m[I வ4()Bெகா>ளாமN இ48பைத உK) ெச$eBெகாm[, எ)0Uைனைய 
ெமeவாக yo(e, அத* அL8பைட காரண(ைத ெதoTeBெகா>qhக>. அ8ேபாeதா* தா* 
உhகளாN உhகqட* இணhQ ெசயNபZ[, உhக> ெசாTத மனeட* ஒ4 ெசயNபாZ[ 
ஒ8பTத(ைத உ4வாBQBெகா>ள :LuI. உhக> மனைத இnவாK ைகயா>வத23 ஒtBகI 
ேதைவ8ப[I, ம2KI அe ஒ4:க.5TதைனMN :தN கZடhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
எ)0Uைனைய ப2j :tைமயாக 5T)(e அத* காரண(ைத அைடய :LயUNைல எ*றாN, அTத 
yர.சைனைய எt)Bெகா>qhக>. அTத எ)0Uைனைய :tைமயாக XoTeBெகா>qI வைர, 
அைத ப2j உhக> மன)N ேதா*Kவe அைன(ைதuI எt)Bெகா>qhக>. {hக> இnவாK 
ெச$வத* cலI, ஒnெவா4 எ)0UைனையuI ஒ4 ெசா(தாக மா2KQ�0க>. ம2KI அதனாN 
உhக> வாdBைகMN ஞானI, aறI ம2KI உ2சாக(ைத ேச0BQ�0க>. § 

ப"ேனழாவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன+ தன. அblண;fI உதflடI, தாI cI$  எ";ெகாgடைத ைவ-. 
எ";கால-ைத உ,வா/ZSற.. Yய பழ/கHக( iல+ 9ைனவா)ற= வLfழA. இ,Aதா=, 
அதI பைட#$/க( �; ZைலSIறன. § 

5லசமயhக@N ஊZட.ச(e இNலாத உணl அNலe பா^யN கZ[8பா[க> இNலாமN 
aைனவா2றN வ_UழB3I ேபாe, இTத பைட8Xக> ~03ைலQ*றன. ஒ4வ0 த*Gட* இணBகI 
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ெபற :LயாததாN, மTதமாகlI உண0.5ய2KI இ4BQறா0. அத* yற3 அLமனI ஒ4 
~03ைலTத, அh�காரI ெபறாத எmண(ைத ெபKQறe. அTத எmணI அh�காரI ெபற 
தயாரா3I ேபாe, அe உண0l>ள மன)23 Xoயாத ஒ4 அGபவமாக ெவ@uலQ23 வ4Qறe. 
¶:BQய )ரவhகைள பாeகா(e, ஒnெவா4 rdaைல \eI aைனவா2றN ஒ4 மன8|0வமான 
அLuண0l கZ[8பாZைட ெப2K, :tைமயான அh�காரI ம2KI ந*றாக ~ரைமBக8பZட 
எmணhகைள அLuண0l ெபKவத23, உடைல வ_வாக ம2KI ஆேராBQயமாக ைவ()48பe 
:BQயமாQறe. ¶நாI கடTதகால()N அLuண0UN ைவ(த எmணhக> ம2KI aகdகால()N 
த2ேபாe ெதாட0Te ைவ(eBெகாm[ இ4B3I எmணhக> cலமாக எ)0காலI 
உ4வாBக8ப[Qறe. நாI வாdTeBெகாmL4B3I த4ணI மZ[ேம நமe கZ[8பாZLN 
இ48பதாN, நமe கடTதகால Uைனக> ம2KI எ)0Uைனக@* ெதாட0 �Z[(ெதாைகயாக 
எ)0காலI Uளh3Qறe. நாI மன)* உய0Tத aைலக@N வாtI ேபாe, நI=டI aரTதர 
த2ெபாte மZ[ேம 7யaைனவாக Uளh3Qறe. இய_ண0l 3ணI Ug8பைடTe ேநரI, 
கடTதகாலI, எ)0காலI எ*K எelI இNைல எ*பைதuI, மனI ெமா(த()* 
�Z[(ெதாைகயாக aரTதர த2ெபாte மZ[ேம இ4BQறe எ*பைத உண0TதeI, அLuண0l 
நNல :ைறMN அjlK(த8ப[வத23, இத* ேகாZபா[ உhக> உண0l>ள மனI ம2KI 
அLமனI வgயாக ெசயNபட(eவhக ேவm[I. § 

ப"ெனaடாவ. �-"ர+  
உண;n(ள மன+ த;/க �"யாக MரVசைனைய தன. அblண;n 9ைலகm/Z cIபாக 
சம;#M-., அவ)ைற சா;A. இ,/Z+ ேபா., எAத கவைலl+ இ,#ப"=ைல. கவைல எIப. 
மன"I அblண;n 9ைலகP=, உண;n(ள மன"I iல+ அ;-தம)ற சAேதகHக( 
9ர+Mo,/Z+ ஒ, Zழ#பமான $DA.ண;n ஆZ+. § 

உண0l>ள மனI, தனe அLuண0U* :*ேன2ற(ைத த[8பத23 ஒ4 U5()ரமான வgைய 
ெகாm[>ளe. இe �Z[ 5Tதைன, அ.சI, கவைல, த*னIyBைகM*ைம, ம2KI :BQயமாக 
மன)* ெசயNபா[க> \e XoTeண0l இNலாததாN UைளQறe. உண0l>ள மனI எ8ேபாeI 
அLuண0ைவ ஓ$ெவ[Bக அGம)8ப)Nைல. அe ெதாட0Te த* \e ேகாoBைககைள 
ைவ(eBெகாm[ இ4BQறe. அத2காக(தா* அLuண0l இ4BQறe எ*K ெசா*னா_I, 
ேகாoBைகக> சoயான :ைறMN ைவBக ேவm[I. ¶ஒேர சமய()N அLuண0l இரm[ மாKபZட 
5Tதைனகைள ைகயாள :Lயாe. உதாரண()23, “எ*னாN :LTதாN இைத ெச$ேவ*,” எ*K 
ஒ4வ0 ேயா5BகலாI. அைவ இரm[ மாKபZட அ)0lகைள ெகாm[>ளன, ம2KI பாவ8பZட 
அLuண0lB3 எ*ன ெச$யேவm[I எ*K ெதoயாe. அைத ஒ4 3j8yZட :ைறMN ப)ய 
ைவBக ேவm[I, உதாரண()23, “நா* இைத ெச$ேவ*,” அNலe “எ*னாN அைத ெச$ய 
:Lயாe,” எ*K அjUBக ேவm[I. இைத8ேபா*ற ெசயNகளாN தா*, மனI மாKபZட 
5Tதைனக> இNலாமN aIம)யாக இ4B3I. இe 5Tதைன கZ[8பாZL* ெதாடBகமாக 
Uளh3Qறe, ம2KI 5Tதைன கZ[8பா[ உhகqைடய ஒ4 =க8ெபoய ெசா(தாக 
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இ4BகB�[I. ¶கவைல எ*Qற மனaைல எதனாN உ4வாQறe எ*பe இத23 :*பாக 
UளBக8பZ[>ளe. அe :2j_I ேதைவMNலாத �[தN உண0வாக இ48பதாN, அ)Nலாம_I 
உhகளாN ந*றாக ெசயNபட :LuI. கவைல இNலாமN இ48பத23, உhக> 5Tதைனகைள 
:ைறயாக ெவ@8ப[(), உhக> அLமனைத கZ[8ப[(த ேவm[I. உhக> அLuண0UN 
ப)யைவBக :2ப[I ேபாe, அைழ(elட* ெவ@ேய வ4IபLயாக, ஒ[Bக8பZட 5Tதைனக> 
அLuண0UN பehQ இ4BQ*றன, ம2KI அைத அGம)(தாN மனI :tவைதuI ஆZBெகா>ள 
வா$8X>ளe. இைத தU0Bக, அLமன)23 ஆைண வழh3I :*பாக உடN, உண0.5க> ம2KI 
மனைத அைம)8ப[(த ேவm[I. § 

ப-ெதாIபதாவ. �-"ர+  
உgைமயான மShVUைய உண;n(ள மன+ அ=ல. அதI அblண;n 9ைலகP= எI*ேம 
காணcbயா.. § 

மQd.5 Ug8Xண0U* :தN அj3j இNைல. அe உண0l>ள மனI ம2KI அLமனைத கடTe 
ஒ*K இ4BQறe எ*Qற உண0த^* :தN அj3jயாக மZ[ேம Uளh3Qறe. ஒ4 ஆ*\க 
Ug8Xண0ைவ ெபKவத23 {hக> தயாராக இ48பதாக aைனB3I ேபாe, {hக> eைண 
ெம$zஞான மன)N :*�ZLேய Ug8Xண0l ஏ2பZ[>ளe எ*பைத மZ[I ெதoTeBெகாm[ 
இ4BQ�0க>. அதனாN உண0l>ள ம2KI அLuண0l மன)* உலகhக@N த*ைன 
ெவ@8ப[(த :LயUNைல, ஏென*றாN அைவ ெலள�க நடவLBைகக> ம2KI 5TதைனகளாN 
அ)கI கZ[8ப[(த8பZ[ இ4BQ*றன. அதைன உhகளe Ug8Xண0l ஊ[4வத23 
சா()ய=Nைல. அதனாN {hக> ஆைசM* உலQN வாdTeBெகாm[, கடl> இறhQ வTe 
அ4> Xoவா0 எ*ற நIyBைகuட* :ய25 ெச$e வ4Q�0க>. ¶அத23 மாறாக, eைண 
ெம$zஞான மன)N :*ேப அடBQ ைவBக8பZ[ காZ5ய@Bக கா()48பைத ெவ@8ப[(த, 
{hக> Ug8பைடTe உhக> மனைத எNலா ெலள�க 5Tதைனக>, உண0lக> ம2KI 
ஆைசக@N இ4Te :*�ZLேய உhகைள U[U(eBெகா>ள ேவm[I. இைத ெச$வத23, 
ஒ4:க.5Tதைன ேதைவ8ப[I. மனைத ஒ4:க8ப[(eவதாN, ஞான ஒ@ அNலe XoTeண0l 
QைடBQறe. அத* yற3 எNலா ெலள�க 5Tதைனக>, உண0lக> ம2KI ஆைசக> 
கால8ேபாBQN 3ைறQறe, ம2KI உhகqB3 :ைறயாக QைடBக ேவmLய UoவாBக(ைத 
{hக> ெபKQ�0க>. ¶இைத ெபKவe கLனமாக இ48ப)Nைல. இத2காக {hக> உலைக eறBக 
ேவmLய அவ5ய:I இNைல. )ன:I ேதா*KI எNலா எmணhக@N இ4Te உhகைள 
U[U(eBெகா>ள, :த^N �ல உடN ம2KI அத* yற3 மனைத அைம)8ப[(eவத* cலI, 
அTத மனைத ஒ4:க8ப[(த :ய25 ெச$தாN ேபாeI. அத* yற3 உhக> கவன(ைத ஈ0B3I 
ஒ4 ெபா4@* \e, உhகளாN :LTத வைர மனைத தBக ைவ(eBெகா>qhக>. மனI அைல 
பாuI ேபாe, XoTeண0U* ஒ@ \m[I ேதா*KI வைர கவன(ைத உ>@tBக :ய_hக>. 
3KQய கால()N உhகqB3 QைடB3I பல*க> ெவ3 5ற8பாக இ4B3I. உhக> மன)* 
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eைண ெம$zஞான aைலMN இ4Te U[UBக8பZ[, உmைமயான மQd.5 உhகqைடயதாக 
இ4B3I. § 

இ,பதாவ. �-"ர+  
ஆைசoI fைதைய அதpடI ெபா,A" இ,/Z+ ெபா,aகmடI ஒ#My+ ேபா., அ. ஒ, 
தவறான ேகாaபாடாக fளHZSற.. ஒ, தவறான ேகாaபாaைட அbப#ைடயாக ெகாgy, 
உண;n(ள மன+ தன. அblண;fI `. ஒ, தவறான UAதைனகPI ெதாட;VUைய 
இய/ZSற.. இ. ஒ, ஆழமான ஆைச அ=ல. U/கைல உ,வா/ZSற.. ஆைசoI fைதlடI 
ெபா,A" இ,/Z+ ம)ற தவறான UAதைனகP= இ,A., ஆைசoI fைதைய MD-"yHக(. 
அதI MறZ அAத fைதைய, அதpடI அத)Z இ,/Z+ ெதாட;$ ம)*+ அதpடI ெபா,A" 
இ,/Z+ ம)ற UAதைனகmடI இ,/Z+ ெதாட;ைப $DA./ெகா(வதI iலமாக 
அt-"yHக(. அதI MறZ ஆழமாக ப"A. இ,/Z+ ஆைச அ=ல. U/க= fலZSற.. § 

வாdBைகMN சT)B3I 5BகNக> அைன(eI இTத வgMN தா* உ4வாQ*றன. {hக> y*ன0 
க2KBெகா>ளU4B3I ஒ4:க.5TதைனM* சB)M* cலI ஒnெவா4 ெபoய 5BகைலuI 
y*ெதாட0Te ெசN_I ேபாe, எNலா UைதகqI ெமeவாக ம2KI :ைறயாக அgBக8பZ[, 
வ_வான U[தைல ம2KI உ>ள()N இ4Te ஒ@M* 7ட4I QைடBQறe. ¶இ8ெபாtேத 
நNலUதமாக ெதாடh3hக> ம2KI சoயான 5TதைனM* cலI உhகqB3> அடBQ 
ைவBக8பZL4B3I ஆைசக>, ஒ[Bகhக>, :ைறய2ற 5Tதைனக> ம2KI |0()யைடயாத 
ஆைசகைள  {B3I க4Uைய இK)MN கm[ெகாmடத23 உhகைள பாராZLBெகா>qhக>. 
இnவாK அTத Uைதைய ஒ4:க.5Tதைன ேதாmL எ[(e, க2பைனMN yLபடாமN இ4B3I 
=.சமாக இNலாமN, ஒ4 யதா0(தமாக மன)* :*பாக ெகாm[ வ4Qறe. ¶உhகqB3 உதU 
ெச$யlI, உhக> UoவாBக()N வgகாZடlI, உ>ள()N இ4Te உhக> உZXற 
�mணjlB3 அைழ8X U[hக>. உhக> மன)23 ஆைசM* Uைதைய ெவ@8ப[(ehக>. 
அe ஆைசMN இ4Te அ)கI மாKபZ[ இ4BகB�[I. அe அ)கமாக மாKபZ[ இ48பதாN, 
இe ஆைச ேதா*Kவத23 காரணமாக இ4Tததா எ*K உhகைள உடனLயாக UயBக ைவB3I. 
இnவாK UயTeBெகாm[ இ4B3I ேபாe, உhகqB3 XoTeண0U* yரசவ வ^க> 
உ4வாQறe, ம2KI :ைறயான 5TதைனM* cலI உ4வாBகI :tைமயாக :LTதeI, Uைத 
மைறQறe, ம2KI ஆைச aைனவா2ற^* பரTத ெவ@MN த*ைன கைர(eB ெகா>Qறe. 
¶:த^N ெபoய ஆைசகைள கZ[8ப[()ய yற3 ��Bகமான ஆைசகைள எ)0ெகா>ள 
ேவm[I. இTத உலகI நாI க23I ப>@யாக இ48பதாN, இTத U) ஞாேனாதய பாைதMN ஒ4 
ேப4தUயாக இ4B3I. அதனாN நமe 7யaைனUN, நாI XoTe ெகா>ளாமN இ4B3I 
அைன(ைதuI கZ[8ப[() &0l காmபe ஒ4 சவாலாக இ4BகB�[I. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

{hக> த2ேபாe பL(eBெகாm[ இ4Tத r()ரhக> ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0ப2றதாக 
ெத*பZடா_I, அைவ ஒ4 ��Bகமான wலாN ெதாட0yN இ4BQ*றன. இTத wN உhக> 
உ>ள()N ஆழமாக வgநட() ெச*K, தனe தைளக@N இ4Te உhகைள U[UBைகMN, 
அைத கm[yL(e அைத y*ெதாட0Te ெசNல, இவ2ைற ந*றாக XoTeBெகாmட yற3 
\m[I பLBக ேவm[I. நாI ஒ*ைற XoTeBெகா>வதாN அ)^4Te U[தைல ெபKQேறாI, 
ஏென*றாN அe நமB3 ம0மமாக, Xeைமயாக அNலe நமe ஆ0வ(ைத( �m[வதாக 
இ48ப)Nைல. ¶உhக> U48ப(ைத ேபா*K, உhக> பய*பாZL23 இ4B3I உடN ம2KI 
உண0.5கைள ேபா*K, உhக> கZ[8பாZLN இ4B3I மனைத கடTe, ஒ4 =க8ெபoய 
அGபவI உhகqBகாக கா()4BQறe. உhக> U48ப(ைதuI அளlB3 அ)கமாக அNலe 
3ைறTத எm;BைகMN பய*ப[(தலாI. அதனாN உhக> உmைமயான த*ைம எ*பe, 
ஆBக|0வமான ெவ@8பா[க@* க4Uகளாக Uளh3I உடN, மனI, உண0.5 ம2KI 
U48ப()23 ேம_I �tமாக உ>ள()* ஆழ()N இ4B3I 7யaைனl ஆ3I. கவனமாக 
இ48ப)N ெதாட0Te கவனமாக இ4B3I இTத 7யaைனUN வாழBக2KBெகாm[, உhகளe 
உmைமயான பரமா(eமாU* வ_வான ஆழhக@N இ4Te yரகா5Bக ேவm[I. {hக> 
உண0l>ள மனI ெசயNப[வைத கmகா;B3I சB)ைய அGபU8�0க>, ஏென*றாN :*X 
3j8yZடைத ேபால, உண0l>ள மனI :t மன)N ப()N ஒ4 பh3 மZ[ேம அhகI வQBQறe; 
ம2KI {hக> உhகளe ெசாTத ஆைசக> ம2KI �m[தNகைள கZ[8ப[(eI )றைமைய 
ெபKI ேபாe, {hக> அLமனI ப2j, அைத எ8பL பய*ப[(eவe ம2KI அe எ8பL 
பய*ப[()Bெகா>Qறe, உதlQறe அNலe உhகைள தைட ெச$Qறe எ*பைத 
க2KBெகா>ள( ெதாடh3b0க>. உhக@* :*பாக ெம$zஞான மனI மiத உ4ைவ ெப2K, 
உhக> அLuண0l cலமாக எNலாI-கா�I ஞாேனாதய()N இ4B3I தனe <)ரமான 
க)0கைள, உhகளe உண0l>ள மனI cலI ேநரLயாக UoவாBகI ெச$Qறe. {hக> உhக> 
U48ப()23 ஏ2ப ஊBக(ைத ெபற, ம2KI ம2றவ0கைள UgBக ைவ(e ஊB3UBக ம2KI 
அவ0களe ஊBக()N இ4Te மைறT)4B3I ஆBக8|0வ )றைமகைள ெவ@ேய ெகாm[வர 
க2KBெகா>b0க>. ¶உடN, மனI ம2KI உண0.5க@* \e உhக> U48பI ஆ)BகI 
ெச_(eவதாN, உhகqB3 எ@தாக QைடB3I ஒ4:க.5TதைனM* சB) cலI, eைண 
ெம$zஞான மனI ந*றாக )றTeBெகா>Qறe, ம2KI {hக> கm[yL8Xகைள ஆ0வ(eட* 
காm�0க> ம2KI அe உhக> 3ண(ைத :tவeமாக மா2jU[I. தனe ெசாTத ஆைசக> 
ம2KI �m[தNகைள கZ[8ப[(eவe ப2jய உhக> ஆ$UN {hக> :*ேனKI ேபாe, 
{hக> ஆBக8|0வமான சB)க@* aைலமா2றI ப2jய :BQய(eவ(ைத அLuண0l �)யாகlI 
உண0l8|0வமாகlI ெதoTeBெகா>Q�0க>, ம2KI அத* பய*க> ம2KI e]yரேயாகhக> 
ம2KI ஆBக8|0வ ெவ@8பாZL* உய0Tத உ4வhகqB3> ஏ2ப[I அத* உ4மா2ற()N 



இ4B3I பய*க> ப2j :t தகவ_I ெத@வைடQறe. ¶இTத yoU* பBகhகைள \m[I 
XரZL, X)ய ஆ0வ(eட* r()ரhக> ம2KI அத* UளBகhகைள \m[I பL(e, உhக> 
அLமன)N ஒnெவா*ைறuI ப)ய ைவuhக>, ம2KI c*றாவe :ைற {hக> பLB3I ேபாe, 
உhக> ெம$zஞான இய_ண0l எt(e வLUN ப)ய ைவ8பைத காZL_I ஒ4 ஆழமான 
உண0தைல தரB�[I. அத* yற3 ேம_I :*ேனj XலனாN அjuI )றi* இரmடாI yoைவ 
பLuhக>, ம2KI அ)N {hக> உ4மா2ற()* அL8பைட U)கைள ெதoTeBெகா>b0க>. § 
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ப)*ம வயைத ேச0Tத ஒ4வ*, ஒ4 ெவ8பaைலMN தm�0 பiBகZLயாக மாKவைதuI, 
இ*ெனா4 ெவ8பaைலMN ஆUயாக மாKவைதuI ஆ$l ெச$Qறா*. அைத8ேபால மன)* 
சB)யானe, தm�ராக 5(தoBக8பZ[, பா^யN சB)ையuI உ>ளடBQu>ளe,ம2KI அe 
)யானI ம2KI கைல, இைச ம2KI நடனI ேபா*ற ஆBக8|0வ ெவ@8பா[க> cலமாக ஒ4 
��Bகமான வLவ()23 உ4மாKQறe. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

நI எNேலா4B3I அnவ8ேபாe, “நாI ஏ* இhேக yறTேதாI? நாI எ*னவாக இ4BQேறாI? நாI 
ஏ* இnவாK எ)0.ெசயலா2KQேறாI?” ேபா*ற ஒ4 U5()ரமான ேக>U ேதா*KQறe. நா* 
வரU4B3I பBகhக@N, மனI ப2jய UளBகI அ@(e, ஆBக8|0வ சB)M* உ4மா2றI 
ப2jய 5ல மைறஞான U)கைள தரU4BQேற*. ப>@க@N பா^யN சB)M* உ4மா2றI ப2j, 
=கlI 3ைறவாக க2K(தர8ப[வத2கான காரணI XoயUNைல. ெப4Iபாலான சமயhக@N நbன 
மேனாத(eவ aXண0க> “உ*னதமாBகI" ப2j ேப7Qறா0க>, ம2KI அe உ4மா2ற(ைத 
ேநாBQய சoயான நடவLBைகயாக UளhQ, உhகqB3 yர.சைனயாக ேதா*Kவைத ெத@வாக 
UளBகI அ@(e, அTத yர.சைனகqB3 உhகளe அLuண0UN ஏ2பZட XoTeண0l 
ம2றவ0கைளuI ெத@வைடய ைவBQறe. § 
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y*வ4I மன)* U)கைள பLB3I ேபாe, ஒ4 சமய()N U)ைய மZ[I எ[(eBெகாm[, 
அe ெத@வாக XouI வைர அTத ஒ*j* \e மZ[ேம கவனI ெச_(தேவm[I. இTத U)க>, 
{hக> aைன8பைத ேபால அnவளாl கLனமாக இ4Bகாe. இTத :ைறMN {hக> XலனாN 
அjuI )றi*  \e ஆ$ைவ ேம2ெகா>qI ேபாe, உhக> மன)* \e உண0lட* 
ெத@வைடTe அ)க சTேதாஷ(ைத ெபKவதாN, அe உhகளe ஆBக8|0வ சB)ைய அLuண0l 
உ4மா2ற()23 வg நட() ெசNQறe, ம2KI அதனாN எt(தாள0க> எteI, கUஞ0க> Xகd 
பா[I ம2KI eறUக> yரா0(தைன ெச$Qற மைறT)4B3I ெம$zஞான சB)க> UoவாBகI 
ெபKQ*றன. § 

இTத ஆ$UN {hக> எnவாK :*ேனறேவm[I எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, எனe 
மாணவ0க@N ஒ4வ0 அjTeBெகாmடைத ப2j உhகqB3 ெதoUBக U4IXQேற*. 
yரா0(தைன அ@B3I பலைன ேபால, {mட ேநர()23 ஒ4 3j8yZட ெபா4@* \e கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(eI ேபாe :tைமயாக இNலாUZடா_I, அe ெபாeவாக ஒ4 பா)-3ழ8ப aைலMN 
இ4B3I உண0l>ள மனைத அைம)8ப[(eQறe எ*பைத அவ0 அjTeBெகாmடா0. இTத 
உண0l>ள மன)* aைல, ஓரளU23 உhகளe உண0l>ள கZ[8பாZைட8 ெப2K, இTத 
ஆ$ைவ ெதாட4I ேபாe ேம_I அ)கமாக கZ[8பாZைட8 ெபKI ேபாe, எ8ேபாeI 
ஓ$ெவ[BகாமN அNலe உறhகாமN இ4B3I உhக> அLமனI, கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI 
சIபவ()* \e :tைமயான கZ[8பாZைட ெப2K, ெம$zஞான மன)* உதUuட* கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(eI ெபா4qB3 &0l காmQறe. இe ஒ4 5Bகலான rdaைலயாக காZ5 
அ@BகலாI. {hக> இைத :தN :ைறயாக பLB3Iேபாe :tைமயாக XoTeBெகா>ளUNைல 
எ*றாN, \m[I அைத பLBகlI. அ8ேபாeI XoயUNைல எ*றாN, அைத c*றாவe :ைற 
பLBகlI, ம2KI அ8ேபாe {hக> :தN :ைறயாக பL(த தகவைல, உhக> உண0l>ள 
மன)23 உhகளe ெம$zஞான மனI ெத@lப[(eI. இைத ேகZபத23 யதா0(தமாக இ4BQறe 
அNலவா? அe ேவைல ெச$Qறe எ*பைத ெதoTeBெகா>ள, {hக> :ய25 மZ[I 
ேம2ெகாmடாN ேபாeI.§ 

ெலள�க ஈ[பா[ aைறTத நமe நbன நாகoக()N, த*ைன 72j ேவகமாக 7ழ*KBெகாm[ 
இ4B3I உலைக8ப2j XoTeBெகா>வத23, ஒ4 சாதாரண மiத* தனe மன)* U)கைள 
XoTeBெகா>வe :BQயமாQறe. ஒ4 மiதGB3 ெதoTேதா ெதoயாமேலா, த*ைன8 ப2j 
ெதoTeBெகா>வe அL8பைட ஆைசயாக Uளh3Qறe எ*பைத நாI மேனாத(eவ �)யாக 
அjேவாI. § 

தm�ைர =க8ெபoய சB)ைய உ4வாBக அைத ெகா)Bக ைவ(e {ராUயாக மா2KI 
ெசயN:ைறuட*, ஆBக8|0வ சB)க@* உ4மா2றI ப2jய Uolைரைய ஒ8yடலாI. நாI 
உ4மா2ற(ைத 3j8y[I ேபாe, நாI அடBQ ைவ8பைத, ஒ[B3வைத அNலe தைட ெச$வைத 
3j8yடUNைல; இe மiதi* ஆ*\க உM0சB)M* UoவாBகI ப2jய ஒ4 இய2ைகM* 
U) ஆ3I ம2KI அைத அ8பLேய XoTeBெகா>ள ேவm[I. மiத* தனe உ>qண0l 
இயNைப ைகUZ[ ஆ*\க UoவாBகI ெபKI ேபாe, இய2ைகM* சB)கைள தனe உண0l>ள 
கZ[8பாZ[B3> ெகாm[ வரேவm[I. ஒ4 ~டi* ஆ*\க ஆ5oய0 வழh3I வgகாZடN 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_11b.html%23para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_11b.html%23para-3
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_11b.html%23para-4


cலமாக இTத பாைதMN அ)கமான நடவLBைகக> எ[Bக8பZ[ இ4Tதா_I, இTத அL8பைட 
ஆைச :BQயமாக அTத ~டGB3> ேதா*றேவm[I. y*வ4I U)க>, உதாரண()23 
உ4மா2ற ெசயN:ைற ப2jய U), உZXற சB)M* UoவாBக()* y*ன;யாக Uளh3I 
அL8பைட மேனாத(eவ()* ஒ4 74Bக(ைத வழh3Qறe. § 

இ*ைறய நமe வாdUN, பா^யN உறl ேதைவMNலாமN அ)க ேநர(ைத 
பய*ப[()Bெகாm[ இ4BQறe. அைத8ப2j உலகெமh3I UளIபரI ெச$ய8பZ[, 
ெப4ைமயாக ேபச8பZ[, காZ5கqட* சTேதாஷமாக ர5Bக8ப[Qறe. இTத கZ[ைர கால(ைத 
ேபா*K பழைமயானதாக இ4Tதா_I, இTத w2றாmL23 ச2K X)தாக இ4B3I பா^யN 
உறlB3 ஒ4 X)ய ேகாண(ைத வழh3Qறe. இைளஞ0க>, மQd.5 ம2KI ஆBக8|0வ 
வாdU23, இhேக வழhக8பZL4B3I ஆBக8|0வ சB)க@* உ4மா2றI :BQயமானதாக 
Uளh3Qறe. பா^யN உறl வாdBைகM* ஒ4 இயNபான ெசயNபாடாக இ4Tதா_I, பல4B3 
அe ஒ4 yர.சைனயாக இ4Te>ளe. இe ஒ4வ0 தனe உZXற இயNைப UoவாBகI ெச$e, 
அவரe உmைமயான பரமா(eமாைவ உணர ெச$வ)N :BQய பh3 வQBQறe. வாdBைகM* 
ஆBக8|0வமான சB)க@* eைணuட*, உhகளe மனI ஒ4 UoவைடuI 7யaைனU* 
வ_வான அL8பைடகைள XoTeBெகா>ள( ெதாடhகZ[I. § 

y*வ4I r()ரhக> 5Tதைனக@* Uைளவாக இNலாமN, வாdBைகMN ெதoTeெகாmட 
உmைமக@* Uைளவாக Uளh3Q*றன. இவ2j* \e UேவகமாகlI ஒ4 )றTத மனeடGI 
கவனI ெச_(த ேவm[I, ம2KI XoTeBெகாmடlட* ெசயNப[(த( ெதாடhகேவm[I. இTத 
ஆ$l ச2K X)யe எ*பைத கவன()N ெகாm[, உண0.5 ம2KI பா^யN இயNXட* மனI 
ம2KI உடN இணBக()N இ48பதாN, அTத இரmைடuI ப2j Uoவாக UளB3வe 
:BQயமாQறe. {hக> இTத கZ[ைரைய பLB3I ேபாe, உhக> மனI இTத நைட:ைற 
உmைமகqட* இணhQ ெசயNப[வைத காண:LuI. உhக> வாdBைகைய )4Iy8 பா0B3I 
ேபாe, உhகளe 3ைறகqB3I aைறகqB3I {hக> மZ[ேம ெபாK8X எ*பைத 
ெதoTeBெகா>b0க>. {hக> உhகைள தUர யாைரuI Xகழ( ேதைவMNைல, அைத8ேபால 
யாைரuI 32றI சாZட( ேதைவMNைல, ஏென*றாN எNலாI உhக> பைட8பாகlI, {hக> 
7யமாக-உ4வாBQய yரபzசமாகlI Uளh3Qறe; உhக> ெசய^N {hக> ேச0(த 
ஒnெவா*j23I {hக> எ)0.ெசயலா2j, \m[I rdaைலைய உ4வாBQ, பல*கைள அைடTe 
இ4BQ�0க>. உதாரண()23 உhக> 3ழTைத ப4வ()N 7தT)ரமாக இ4Tதைத ப2j 
aைன(e8 பா4hக>. அத* yற3 {hக> பB3வமைடTதeI, சcகI உhகைள அடBQ ைவ(தe, 
ம2KI இTத அடB3:ைறக@* ெதாட0.5யாN, உhக> அLமன)N ஆழ()N ஒ4 ஒ[BகI 
உ4வானe ம2KI அதனாN உட_I மா2ற(ைத ெப2றe. ஒ[Bகhக@* ெதாட0.5யாக, 
:tைமயாக த3) ெபறாத ஆைசக> வTதன. இTத ஆைசக> தhகைள பல வLவhக@N 
வLவைம(eBெகாmடன: :தலாவதாக பா^யN �m[தNக@* வLUN; இரmடாவதாக இ4Tத 
ஈ[பா[க@* உ4வhகqB3I பா^ய_B3I ச2KI ெதாட0X இNலாUZடா_I, அe த8yBக( 
ெதாடhQM4Tத ஒ[Bக()* வ^ைய த;Bக ேபாeமான அளl உண0.5ைய U[U(தe. அe 
5லசமயhக@N த*ைன U[U(eBெகாm[, ஒ4வo* வாdBைகMN ெபoய அgைவ 
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ஏ2ப[()னா_I, ெப4Iபா_I அe ெதாட0yNலாத ப3)க@N நடTத  ெவ@}[களாN பல* 
அைடTe ெம*ைமயாக aைல(e இ4BQறe. § 

r()ரhகைள )றTத மனeட* பLuhக>. இரmடாவe :ைற பLB3I வைர, அவ2ைற 
XoTeெகா>ள, ஏ2KBெகா>ள அNலe aராகoBக :யலா&0க>. அத* yற3 இTத ஞானI 
உhகqB3 எTத Uத()N ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe எ*பைத8 ப2j உhக> 3ணேம 
e8XBகைள தர(ெதாடh3I; உhக> பா^யN சB)கைள உ4மா2றI ெச$வத* cலI அ)கமான 
ஆBக8|0வ சB)ைய U[UBக, அைத உhகளாN மZ[ேம உhக> வாdBைகMN 
பய*ப[()Bெகா>ள :LuI. § 

 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_11b.html%23para-7
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_11b.html%23para-8


Page 4: URL 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/part_4_ch_11c.html 

ஆ*\க :*ேன2ற(ைத அைடவத23, ஒ4 வ_வான சB)யாக Uளh3I பா^யN சB)ைய 
உண0Te உ4மா2ற ேவm[I. 5()ர()N வலe Xற()N இ4B3I ெபm, உNலாச 
உைரயாடNக> ம2KI XலGண0l மQd.5 cலமாக தனe பா^யNைப ெவ@8ப[(eQறா0. 
இ*ெனா4 ெபm அடBகமாக இ4BQறா>, ம2KI அவ> தனe மனைத ெத$வ()டI பoெகா[(e 
இ4BQறா> ம2KI அவளe பா^யNX உ4மாj இ4BQறe. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

நாIகாவ. காgட+  

பா�ய= ச/"க(  

இ,ப-" ஒIறா+ �-"ர+  
�ல உட�I `. உண;VUoI உட= ஏ)பy-.+ fைளn, ம)*+ உண;VUoI உட= `. �ல 
உட= ஏ)பy-.+ fைளைவ $DA./ெகா(வதI iல+ சம9ைல Sைட/Sற.. § 

இhேக 3j8yட8ப[I சமaைல, உண0l>ள ம2KI அLமனI ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. இe 
இய_ண0l cலI பத8ப[(த8பZ[, த3) ெப2ற 5TதைனயாN உ4வாQய உmைமயான Xoதலாக 
இ4B3I, ஒ4 eைண ெம$zஞான உண0l ஆ3I, ம2KI அTத உண0l �ல உடN ம2KI 
உண0.5கqB3 இைடேயயான சமaைலயாக Uளh3Qறe. ஆBக8|0வ சB)க> தhகளe 
உயoய aைலMN U48ப(தாN பய*ப[(த8ப[I ேபாe ெவ@வ4I ஒ4 அLuண0l Xoதைல 
உ4வாBQ, U48பI {L(த ேநரI உண0.5க> \e ஆ)BகI ெச_(த, ேபாeமான ஆBக8|0வ 
சB)க> cலI மனI த;uI ேபாe தா* இe சா()யமாQறe. § 

இ,ப-" இரgடாவ. �-"ர+  
ஆ/க#};வ ச/"க( �h9ைலக( வtயாக, உண;nடI ெவPoட#பy+ ேபா., �ல ம)*+ அக 
உட=க( ேசா;n)*, ஒ, உண;n(ள உற/க-")Z வt வZ/Sற.. இwவா* அ"க#பbயாக 
நைடெப*+ ேபா., அ. இ*"o= அவ)kI அtn/Z வtவZ/Sற.. § 
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உட^* அைன(e சB)ையuI ெவ@M[I அNலe UரயI ெச$uI U48ப(eட* 7யaைனl 
ஒ4hQைணBக8ப[I ேபாe, இTத சB) :tவeI பா^யN பாைதMN இயBக8ப[Q*றன. 
இnவாK அளlB3 அ)கமாக இயBக8ப[I ேபாe, மனaைல ம2KI உடN ெமeவாக இயhQ 
ேசா0வைடQறe. தைல�ழாக ெசயNப[வேத இத2கான &0வாக இ4B3I, ம2KI அnவாK 
ெசயNபட(ெதாடhQய yற3 மனI ம2KI உடN, :* எ8ேபாeI இ4T)ராத அளU23 
Ug8Xண0ைவ ெபKQறe. § 

இ,ப-" iIறாவ. �-"ர+  
1-"கD#$ ெசய=cைறo=, மைறA",/Z+ பg$க( மன"I ஆைசக(, உண;VUக( ம)*+ 
பழ/கHக( தானாகேவ ைகயாள#பyவத)Z, உண;n(ள மன"I அblண;f= வHS கண/Z 
ேபாIற ஒIைற உ,வா/க, உ,மா)ற-ைத ெப)* அைத பராமD/க ேவgy+. § 

Xiதம2ற உ4வமாக அைழBக8ப[I அைம8yN இ4Te ஒ4 ��Bகமான உ4வ()23 மா2றI 
ெபKவைதேய, இTத கZ[ைரMN உ4மா2றI எ*K 3j8yட8பZ[>ளe. உhக@டI இ4B3I 
இTத சB) அ)க ம)8X>ளதாக Uளh3Qறe, ம2KI இதைன அடBQ ைவBகாமN, 
அh�கoBக8பZட உண0l>ள கZ[8பாZL* cலI, உhகளe அLமனI ம2KI உட^* 
��Bகமான சB)க@N ஒ4 =க8ெபoய சB)M* ேச=8ைப உ4வாBகலாI, ம2KI அதனாN 
உhகளe மனைத Ug8Xட* உண0(eBெகாm[, உhகளe 7யaைனl ப2jய ஆdTத 
ஆ$lகைள {hக> ெதாடh3I ேபாe, ேச=8yN இ4B3I இTத சB), உhகqB3 சமaைல 
ம2KI ஒ4:க.5Tதைனைய வழhQ, நாI உ4வாBQயeட* நIைம அைடயாளI காmபத23 
நIைம வgநட() ெசN_I, ெமN^ய )ைரைய உைட(eBெகாm[ ெசN_I சB)ைய வழhQ 
உதU ெச$Qறe. § 

இ,ப-"-நாIகாவ. �-"ர+  
உIனதமா/க+ எIப. மன"I iலமாக (உண;n/அknண;n உலS=) அ=ல. உட)பo)U 
iலமாக பா�ய= ச/"க( `. ேம)ெகா(ள#பy+ ெசய=பாyக( ஆZ+. உ,மா)ற+ எIப. ஒ, 
உ,வ-"= இ,A. இIெனா, உ,வ-")Z 9ரAதரமாக ெப*+ மா)ற+ ஆZ+. § 

பா^யN சB)கைள உ*னதமாBகI ெச$வத23, Xiத=Nலாத சB)க@* உ4வ(ைத Xiதமாக 
மா2KI அNலe Xiதம2ற yராண சB)கைள �daைல சBகரhக@N இ4Te ேமNaைல 
சBகரhகqB3 உய0(eI உmைமயான உ4ம2ற()23 :*பாக, ெதாட0.5யான பழBக 
மா)oக> ம2KI உட2பM25 ம2KI அjவா2றN சா0Tத ேமIபா[ ம2KI �daைல உண0.5க> 
\e )Zட=Zட கZ[8பாZைட கைடyLBக ேவm[I. ஒ4 5ல ெநாLகqB3 வ4I ேகாபI, க4(e 
ேவKபா[ (க0மUைனM* U)கைள ஏ2KBெகா>ளாைம, ஒ4 5ல ெநாLகqB3 மறTeU[தN) 
உய0aைல சB)கைள cலாதார()23 �g4B3I �daைல சBகரhகqB3 Uழ.ெச$e, 
உ4மா2ற ெசயN:ைறைய aK(தB�[I. vTe சமய ேப.7 வழBQN, :BQய சB)க@* 
உ*னதமாBக(ைத சாதனா எ*K அைழBக8ப[Qறe.§ 
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இ,ப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
மனைத ஒ, ெபா,ளாக கா�+ .ைண ெமx]ஞான அkெவ�VUoI .ைணlடI, உண;VU 
MDf= இ,/Z+ க=f க)ற அblண;n $DதL/Z எ"ராக �ல உட�I ெசய=பாyகைள 
மன#};வமாக $DA./ெகா(வ., உ,மா)ற-"I இரகUயமாகn+, ராஜ ேயாக-"I சாரமாகn+ 
fளHZSற..§ 

இTத r()ரI =கlI ெத@வாக UளBக8பZ[>ளe. இe உhகளe அLuண0UN :tைமயாக 
அh�காரI ெபKவத23, இைத8ப2j கவனமாக 5T)Bக ேவm[I. இhேக 3j8yட8ப[I ேயாகI 
எ*Qற vTe சமய ெசாN “பாeகா8பாக இைண(தN", இரm[ ெபா4Zகைள ஒ*றாக ேச08பைத 
3j8y[Qறe. அதாவe மனைத கடTe 7யaைனl UoவாBகI ெபKவத23, உண0l>ள ம2KI 
ெம$zஞான மனைத ஒ*K ேச0(e, ஒ4 ெவKைமைய உ4வாB3Qறe எ*பைத 3j8y[Qறe. 
இe உ4மா2ற()* cலI �()யாQறe.§ 

இ,ப-" ஆறாவ. �-"ர+  
Yfரமான உண;VUகைள fைளf/Z+ ஆைசகைள ெகாgட, ஆ/க#};வ அ=ல. பா�ய= 
ச/"ைய cத�= கay#பy-", MIன; அைத உண;nடI  c�ைமயாக அட/S ைவ/கேவgy+. 
அதI MறZ அதI காரண காDயHகைள உண;nடI $DA./ெகா(வத)காக, UA"/Z+ 
$லIக( ேபா.மான அளn �gbfட#பySIறன. இ. மேனாபல-ைத உ,வா/ZSற., ம)*+ 
அ. தIcைன#ைப ஒ,cகVUAதைனo= இ,A. "யான+, ம)*+ அதI MறZ ஆhAத 
UAதைன/Z( வtநட-" ெச=Sற.. அதI MறZ, Yfரமான உண;VUoI இய=ைப 
கay#பy-தn+, அைத பலuனமா/கn+ cbSற.. மன+ ம)*+ உட= அைம#$ ஒ, மா)ற-ைத 
அைடA",/Z+. அ#ேபா. தாI உ,மா)ற+ ெதாடHZ+. § 

இTத r()ர:I =கlI ெத@வாக UளBக8பZ[>ளe, ஆனாN உhக> சB)கைள உ4மா2KI 
ேபாe, மனI தனe பழBக()னாN aராகoB3I ஆைச ம2KI த3) ெபறாத அjவா2ற^N இ4Te 
ேதா*jய உ4மா2KI ஆைசB3I இைடேய 5BQ 3ழ8பI அைடவைத தU0Bக, உhக> மனைத 
அைம)8ப[(த( ெதாடhக ேவm[I. ¶உ4மா2றI :tைமயாக ெதாடh3வத23 :*பாக, 
பா^யN உறl ெதாட0பாக நமe ஒ[Bகhக>, ஆைசக> ம2KI உண0.5கைள நாI 7தT)ரமாக 
XoTeBெகா>ள “பைழய பழBக(ைத ெகாmட மனI" அGம) வழh3வத23, நாI பா^யN 
3ண(ைத ேபாeமான அளl அடBQ ைவBகேவm[I. இnவாK அடBQ ைவ(த yற3, XoதN 
ஒ[Bக()* இட(ைத yLBQறe. உட^* அ)0lக> XiதமைடQறe, ம2KI eைண 
ெம$zஞான மனI அLuண0l cலமாக உண0lட* ெசயNப[Qறe, ம2KI ஆBக8|0வ சB)கைள 
அடBQ ைவBகாமN உ4மா2றI ெச$e, அவ2ைற உய0Tத பாைதக> வgயாக பய*ப[(eவe 
7லபமாQறe. உ4மா2றI ெச$வ)N பM25 ெச$பவ0க>, தhக> உ>ள()N கைல அNலe ம2ற 
eைறக> சா0Tத மைறT)4B3I )றைமகைள Ug8பைடய ெச$Qறா0க>. அவ0க> தானாகேவ 
ஆBக8|0வ சB)M* சார(eட* இணBக(ைத ெபKவதாN, அவ0கqB3 உ4வாBகI ெச$வeI, 
தhகைள ெவ@8ப[()Bெகா>வeI =கlI 7லபமாQறe. § 
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அ)கமான ேப.7 மன)N ெத@ைவ 3ைற(e, நமe கmகா;B3I )றைமைய cL மைறBQறe. 
மனைத உ4மா2KI ெசயN:ைறMN நாவடBகI ஒ4 :BQய அhகI வQBQறe. இTத 5()ர()N 
இ4B3I நப0 தனe ேப.7:ைறM* Uைளlகைள ப2j 5T)(e, உmைமயாகlI அ*XடGI 
பயG>ளதாகlI ேதைவயாகlI இ48பைத மZ[I ேபசேவm[I எ*K தனe ைசைகயாN &0l 
காmQறா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

ஐAதாவ. காgட+  

நாவட/க+  

இ,ப-" ஏழா+ �-"ர+  
அblண;f= இ,A. உண;nடI ெமx]ஞான-ைத ெவP/ெகாgy வ,+, அkவா)ற�I 
உ,மா)ற-ைத கா�+ ேபா., அblண;n 9ைலமா)ற+ நIறாக cIேனk வ,வ. ெதDSற.. 
இ. cbவாக இ=லாம=, ெவ*+ ெதாட/கமாக இ,/Sற.!§ 

பா^யN )ரவ()* உmைமயான உ4மா2றI Ug8பைடவத23 :*பாக, ெம$zஞான மன)N 
இ4Te உ4வான உZXற Xoத^* cலI, உ4மா2ற U)கைள ப2j அLமனI :tைமயாக 
அjlK(த8படேவm[I. இத23 ஒ4 த3) வா$Tத ஆசா* ேதைவ8ப[Qறா0. ~ட* தனe 
UoவாBக()* இK) கதlகைள )றBக தயாராக இ4B3I ேபாe, அjயாைமைய ேபாB3I 34 
அTத ~டGB3 தனe UளBக(ைத வழh3Qறா0. ஆனாN ~ட* தனe பhைக aைறேவ2jய yற3, 
தனe ஆ*\க ஆசாைன கmL8பாக சT)BQறா0. தனe ஆ*\க ஆசாைன ேநாBQ ~ட* எ[(e 
ைவB3I ஒnெவா4 அLB3I, அவனe ஆசா* அவைன ேநாBQ ஒ*பe அLக> எ[(e ைவBQறா0. 
§ 

இ,ப-" எaடாவ. �-"ர+  
பா�ய= இய=ைப பயIபy-.வதாL+ .�Mரேயாக+ ெசxவதாL+, உட= ம)*+ உண;VU/ 
ெகாAதP#$/க( ஏ)பySIறன. உDய கவன+ ெசL-தாம= ேபUனா=, அknண;n ம)*+ 
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மேனாஉண;n ெகாAதP#$/க( ஏ)பySIறன. அதனா= ஆ/க#};வ ச/"கPI 
உ,மா)ற-"= இரgடாவ. அbயாக நாவட/க+ fளHZSற.. § 

ேப7I சB) உ4மா2ற ெசயN:ைறM* இரmடாவe அLயாக Uளh3Qறe. 5Tதைனைய ேபால, 
ேப.7I பைடB3I ஆ2றைல ெகாmL4BQறe. இரm[I இைணTe ெசயNப[Q*றன. ஆ�I 
ெபm�I ேச0வதாN ஒ4 3ழTைத உ4வாவைத ேபால, 5TதைனயாN ெசாN உ4வாQறe. 
அதனாN உ4மா2ற ெசயN:ைறMN மனI ம2KI நாU* கZ[8பா[ =கlI :BQய அhகI 
வQBQறe. § 

இ,ப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
அ"கமாக ேப1வதா= அbமன+ அளn `kய 1ைம/Z ஆளாSற., அதனா= ெமx]ஞான+ தIைன 
ெவP#பy-./ெகா(வ. 4கn+ கbனமாSற.. § 

உhக> bZLN இ4B3I அL(தள()N ேதைவMNலாத ெபா4Zக> aைறTe இ4TதாN Uைளl 
எ*னவா3I எ*பe உhகqB3 ெதouI. இTத அL(தள(ைத உhக> அLமனeட* ஒ8yடலாI. 
அhQ4B3I ெபா4Zகqட* 5Tதைனக> ம2KI ேப7I வா0(ைதகைள ஒ8yடலாI. உhக> 
UZ[ அL(தள()N, b[ :tவத23I ெவ8பcZ[I ஒ4 உைல அ[8X இ4BQறe. அTத உைல 
அ[8ைப உhக> ெம$zஞான மனeட* ஒ8yடலாI. உhக> அL(தளI அ)க ெநoசலாக 
இ4TதாN, {hக> அTத உைல அ[8XB3 அ4QN ெச*K அைத இயBQ, உhக> bZL23 
ெவ8பcZட :Lயாe. அதனாN உhக> அLuண0U* ேச=8X QடhQN தா* அe அடhQ 
இ4BQறe. அைம) Xoதைல ெபKவத23 உதU ெச$Qறe. நாI எைத ேப7QேறாI எ*பைத 
XoTeBெகா>qI :ய25MN, நாI ெதாட0Te ேப5Bெகாm[ இ4Bக :Lயாe எ*பதாN, 
{hக> XலனாN உண0TeBெகாm[ அjய, அைம) அGம) வழh3Qறe. § 

c#பதாவ. �-"ர+  
ெமx]ஞான பZ"கP= ft#பைடl+ cத= $லனாக, z;A. கவ[-த= fளHZSற.. இAத 
z;A. கவ[/Z+ "றI, அ"கமாக ேப1வைத தf;#பதI iல+ வள;/க#பySற.. § 

இTத r()ரI ெத@வாக UளBக8பZ[ இ4BQறe ம2KI நமe கடTதகால 5Tதைனக> ம2KI 
ஆைசக@* cலI, நமe 72K8Xற(ைத ம2KI நIைம 72j நட8பe அைன(ைதuI, நாI 
உ4வாBQேனாI எ*Qற உmைமைய ெத@வாக உணர :LவதாN, நமe பைட8XBக> ம2KI 
அவ2ைற உ4வாBQய 5Tதைனக> ம2KI ஆைசகqB3 இைடேய இணBக(ைத ஏ2ப[(eI 
aைலB3 வ4வத23, நாI நமe பைட8XBகைள �0Te கவiBக ேவmLM4BQறe. § 

c#ப-" ஒIறாவ. �-"ர+  
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உ,மா)ற-"= பo)U ேம)ெகா(m+ ேபா., உண;n(ள மன+ iலமாக ெதாட;A. z;A. 
கவ[#ப. அ"க c/Sய-.வ-ைத ெப*Sற.. ேபVைச கay#பy-.வதI iல+, ச/"க( 
ெதாட;A. உ,மா)ற+ ெப*SIறன. § 

�0Te கவi(த^* cலI உ4வhகqட* ம2ற ெபா4Zகைள ஒ8y[I ேபாe, அைவ எnவாK 
இ4BQ*றன எ*பைத நIமாN ெந4Bகமாக காண :LQறe. நா* இhேக மனI ம2KI 
5Tதைனைய உ4வI அNலe ெபா4Zகளாக பoTeைரBQேற*. �0Te கவiB3I )றiN 
பM25 ேம2ெகா>qI ேபாe, நாI நமe �daைல 3ண(ைத =கlI 5றTததாகlI எNலாI 
உண0Te இ4B3I ெம$zஞான மன)23 வழhQ, காலI ம2KI பரெவ@M* சார()23> நமe 
த*:ைன8ைப yைண8பதாN, காரண()* உலகhகைள கடTத Xoதைல ெவ@Bெகாm[ 
வ4QேறாI. �0Te கவi(தைல ெதாட4I ேபாe, அe நாI �0Te கவiB3I ெபா4@* \e 
XலGண0l )யான(ைத UoவாBகI ெச$Qறe, ம2KI அjெவt.5 சB)ைய XலGண0l 
UoவாBகI ெச$Qறe. :tைமயான அLuண0l ஒ4:க.5TதைனM* Uைளவாக அjெவt.5 
Uளh3Qறe. § 

c#ப-" இரgடாவ. �-"ர+  
உ,மா)ற+ ெமx]ஞான மனைத, உண;n(ள மன"I அblண;n வtயாக, உண;n(ள உலS)Z 
அ,காைமo= அைழ-. வ,Sற.. அதI MறZ அbமன"I `. ஒ, உண;n(ள $Dத= ஒ, 
MDவாக Sைட/Sற.. § 

உட^N இ4B3I சB)க> அைன(eI உ>ள()N ஒ[Bக8படாமN இ4B3I ேபாe, அe 
மiதi* உmைமயான ஆ*மாைவ உZXறமாக UoவாBகI ெச$ய அGம)BQறe. கால()* 
இயBகI a*K, பரெவ@ இNலாத ேபாe, 7யaைனl கவன()23 வ4Qறe. அத* yற3 
உM0சB), தனe ெவ@8பாZL* =கlI உய0Tத உ4வhகளாக இ4B3I ஆBக8|0வமான 
சB)க@* உ4மா2ற U):ைறகqB3 y*ன;யாக இ4B3I இரக5யhகைள 
XoTeBெகா>Qறe. § 

c#ப-" iIறாவ. �-"ர+  
ஆ/க#};வமான உoர�/க( ெதாட;A. இன#ெப,/க+ ெசx./ெகாgy, அவ)ைற இர-த 
ஓaட+ உண;nடI SரS-./ ெகா(வேத, உ,மா)ற-"I cbவான இல/காக fளHZSற.. 
அைவ அதI MறZ iைள/Z ஊaடமP-., மனைத �gbfySற.. இதனா= உட�= இ,/Z+ 
ஒwெவா, ஓaட+ ம)*+ ஒwெவா, UAதைன அைல ம)*+ அதI fைனக( ம)*+ 
எ";fைனகPI ெசய=பாy ப)k ஒ, உ*"யான உண;n(ள $Dத= fைளSற.. இ. ந=ல 
தZ"யான $DதLடI இைணA. ஒ, �ல ெசய=cைறயாக நைடெப*+ ேபா., உHகள. 
பலIக( அைச/கcbயாததாகn+ உgைமயாகn+ இ,/SIறன. § 
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)ரவhக> உ4மா2றI ெபKI ேபாe, அைவ �ல உட_B3 ஊZடI ம2KI சB)ைய த4வேதா[ 
உண0.5M* உட_B3 சமaைலைய த4Qறe எ*K ெசாNவைத தUர, UளB3வத23 ேவெறelI 
ெபoதாக இNைல. {hக> உ4மா2ற ெசயN:ைற cலமாக உண0.5M* உடைல கZ[8ப[() 
XoTeBெகா>Q�0க> ம2KI அைத கடTதகால காரணhக@* Uைளlகைள ~0 ெச$uI 
வாகனமாக 7தT)ரமாக பய*ப[(த :LQறe. ¶சமா) எ*Qற ஆ(ம ஞானI அGபUBக8ப[I 
ேபாe, எNலா ேபாதைனகqI ெத@வாக XoQ*றன. உZXற உM0சB)MN வாசI ெச$uI 
7யaைனlB3 உ>qண0l ம2KI அjlண0l 3ணhக> ப2j எelI ெதoயாe எ*றா_I, அe 
எNலா உ4வhகைளuI XoTeBெகா>Qறe. உhக@டI எNலா XoதைலuI கடTe, ஒேர 
சமய()N உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI காmQற அைம) இ4B3I. இTத ெஜ*ம()* 
மாெப4I  aைறேவ2றI, உhக> உ>qண0l ம2KI அjlண0l 3ணhக> \e ஆ)BகI 
ெச_(த உhக> உ(தரlBகாக கா(e இ4B3I. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

இTத |=MN த2ேபாe உதயமாQB ெகாm[ இ4B3I X)ய uக()* ஆmகqI ெபmகqI, 
இTத கZ[ைரM* உmைமயான ேநாBக(ைத :*ேப அjT)48பைத ேபால, உmைமM* 
U)கைள XoTeBெகா>Qறா0க>. இயNபான aைலMN இ4B3I :Lவான Xoத_B3 இனI, 
காரணI ம2KI யா0 எவ0 எ*Qற U()யாசI ெதoயாe எ*பதாN, அவ0க> எTத மதI அNலe 
இன(ைத ேச0Tதவ0களாக இ4Tதா_I, தhகளe உZXற ஆ*மாைவ தhகளe உmைமயான 
பரமா(eமாU23> UgBக ைவBக, தhக> வாdBைகைய  U48ப(eட* அ08ப;(eB 
ெகா>வா0க>. இe அjTதவராN மZ[ேம அjய8ப[Qறe, ம2KI கடTத 5ல பBகhக@N 
வழhக8பZ[>ள U)க>, ம2றவ0க> ெசா*ன வா0(ைதகைள aைனUN ைவ()4Te தனe 
ெசாTத வா0(ைதகளாக \m[I உ4வாBகாமN, தனe ெசாTத அGபவ()N இ4Te தா* 
அjTதைத அjT)4B3I அjTதவ0கைள ெவ@Bெகாm[ வ4வத2காக வLவைமBக8பZ[>ளe. 
பைடB3I ஆ2றைல ெகாmட, ஒ4 5றTத ம2KI அழகான பைடB3I ெபா4ளாக, உhக> 
நIyBைகM* உதUைய உhகqB3 வழhQBெகா>qhக> ம2KI ஒ4 ெமாZ[ மலராக 
மல0வைத ேபால, இTத ேபாதைனக> உhகqB3> UoவாBகI ெபறZ[I. § 
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“உடN ம2KI உ4மா2றI” 
இரmடாவe X(தகI 

      4/16/1950 

 உண0l>ள மன)* அLuண0U* \e eைண ெம$zஞான மனI ெசயNப[Qறe, ஆனாN 
அLuண0U* “அL” தைட அNலe உட^* 3ைறபாZைட yL(e ைவ()48பதாN, இTத பைட8X 
ெவ@Mட8ப[I வைர எTத :*ேன2ற:I, :tைமயான �ல ெவ@8பா[I நைடெபறாe.  
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சாaUoI பயண+  
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ஆdTத 5TதைனMN பM25 ேம2ெகா>qI ேபாe, அe மன)* ஆdTத அjெவt.5ைய ேநாBQ 
ஆ*மாைவ வgநட() ெசNQறe. ஒ4 எKIX8 X2KB3 அ4QN, தனe உண0.5கைள 
அடBQBெகாm[ கடTதகால க0மUைனகqB3 &0l கm[, ஒ4 Xiதமான இதய(eட* 
இ4B3I ராஜ ேயாQ, {mட தைல:Lைய வள0(eBெகாm[>ளா0, ம2KI அe அ4>பா^B3I 
5வெப4மாைன 3j}Z[ �)யாக rdTe இ4Te, 5வெப4மா* அவ4B3> இ4BQறா0 எ*பைத 
3j8y[Qறe. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

y*வ4I r()ரhகqI, :தN இரm[ yolக@* r()ரhகqட* உண0l>ள உலQ23 
ெகாm[ வர8பZடன, ஆனாN உZXற ஆகாச()N இ4Te ெவ@8பZ[ நா2பe வ4டhக> கg(e, 
அைவ இ*K வைர ெவ@Mட8படUNைல. 1989 வ4ட()* 3@0 கால()N, அவ2ைற எhகளe 
ெபZடகhக@N இ4Te ெவ@ேய ெகாm[ வTe, வ0ணைனகைள எ[(eைர(ேத*. அைவ 
த2ேபாe, ச( uக()* ULய^* மhகலான ஒ@MN க^uக()* இ4> மைறTe X)ய uகI 
ெதாடh3வத23, {hக> உதUBகரI வழhQய அேத அ)0lட* உhகளe பய*பாZL23 தயாராக 
இ4BQறe. § 

உhகqBகாக வரU4B3I பBகhக@N பல அ2Xதமான UoவாBகhக> கா()4BQ*றன. 
ஒnெவா4 r()ர(ைதuI தi(தiயாக எ[(eBெகாm[, அைத8ப2j 5T)(e, அத* \e 
கவன(ைத ஒ4:க8ப[(), அத* ஆழமான XoதN உhகqB3> UoவாBகI ெபKவத23, அைத 
அLமன)N ப)l ெச$uhக>. {hகqI ஒ4 ெம$zஞான உM0சB)யாக இ4BQ�0க>. இைத 
அh�கo8பத* cலI, {hக> அTத aகdU23 அைழ8X U[Q�0க>. § 
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நமB3 =கlI 3ைறவாகlI, அேதசமய()N =கlI அ)கமாகlI ெதoTe இ4BQறe. ஆI, 
நாI எNேலா4I இTத yர.சைனைய சT)Bக ேவmL இ4BQறe. இத23 &0l காண, நா* 
ெச$தைத ேபால மைறT)4B3I �mணjைவ பய*ப[(தலாI. எனe �daைல மன)23 எனe 
உய0aைல மனe ஆ5oயராக இ4Tதe. இைத 7லபமாக ெசயNப[(த :LTததா? கmL8பாக 
இNைல. ஆனாN எNலா XலைமையuI ெபKவத23 ெபாKைம, காலI, அ08ப;8X 
ேதைவ8ப[Qறe ம2KI =கlI :BQயமாக சIபTத8பZட மாணவi* :tைமயான ஆ0வ:I 
ேதைவ8ப[Qறe. எனe Uஷய()N, நாேன ஆ5oயராகlI மாணவனாகlI இ4Tேத*. இைத 
எnவாK ெதoTe ெகா>வe? XலனாN அjuI )ற* எ*பe அjெவt.5 ெபKI )றைன, அNலe 
ஆழமான ஆ$l ெச$e XoTeBெகா>qI )றைன 3j8y[Qறe. ம2KI இTத XலனாN அjuI 
)றi* அ[(த பாக()N, உhகqB3 அ)க �mணjlக> ேதா*KI, ம2KI இத* cலI 
உhகqB3 ெதouI எ*K :*X ெதoT)ராத, மைறT)4B3I )றைமகைள {hக> 
ெவ@8ப[(eb0க>. ேமேல பL(e இTத உmைமகைள உண0வத* cலI, உhகqைடய 
அ2Xதமான 3ண(ைத சTேதாஷமாக அGபUuhக>.§ 
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{mடகாலமாக காZLN இ4TeBெகாm[ )யானI ெச$பவ0, தனe உZXற 7யaைனU* cலமாக 
Uைன ம2KI எ)0Uைனைய ஆ$l ெச$Qறா0. ெவ@8Xற yராண சB)க> ம2KI 5Tதைனக> 
அவைர 72jBெகாm[ இ4Bக, எ)0.ெசயலா2றாமN இ4B3I கைலMN ேத0.5 ெபKவத23 
ம2KI அவரe உmைமயான, aரTதர 5வi* பmபாக இ4B3I, சமா)B3> ஒeh3வத23, அவ0 
தனe க0மUைனகைள ேதைவயான அளl கZ[8ப[()u>ளா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ஆறாவ. காgட+  

தIcைன#ைப $DA./ெகா(வ. ப)kய 

$லpண;nக(  

c#ப-" நாIகாவ. �-"ர+  
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அbமன+ உ,வ-"I உலS= ெவP#$றமாக U-தD/க#பySற.. அbமன+ கடAதகால 
அவதாரHகளாக அைழ/க#பyபைவ iலமாக உ,வா/க#பySற.. அknண;n ச/"க( 
ேபா.மான அளn உ,மா)ற+ ெபறாததா=, ெவP#$ற உலS= உ,வா/Sயைத கay#பy-த 
cbவ"=ைல. ெதாட;VUயாக கவன-ைத ஒ,cக#பy-", "யான+ ெசxவ. இத)Z Y;வாக 
இ,/Z+. § 

இTத r()ரI, eைண ெம$zஞான மனI வgயாக அLமன)N :த^N ெவ@8ப[I yரார8த 
க0மUைனகைள8 ப2j எ[(eைரBQறe. அைவ ஒ4 ெஜ*ம()N இ4Te இ*ெனா4 
ெஜ*ம()23, eைண ெம$zஞான மன)N 7மTe ெசNல8ப[Q*றன. அைவ அLuண0UN 
உM08y(e எtTதeI, ஒ4வரe வாdBைகMN ம2றவ0க> எ)0ெகா>qI சIபவhக> cலமாக 
ெவ@8ப[Qறe. அதனாN தா* ஒ4 rZ7ம ஞாi 5ல rdaைலக> ம2KI 5ல மiத0கைளuI 
தU0BQறா0, ஏென*றாN அவ0 இ*ெனா4வo* க4Uயாக, ெசயN:ைறயாக அNலe ஒ4 
இ*ெனா4வராN தனB3 &h3 ஏ2ப[வைத U4IXவ)Nைல. அ(தைகய சIபவ()23 எ)ராக, ஒ4 
rZ7ம ஞாi த*ைன பாeகா(eB ெகாm[, 5ல rdaைலக> அNலe மBகைள தU0BQறா0 
அNலe XறBக;BQறா0. அதனாN yரார8த க0மUைனக> eைண ெம$zஞான()N (அைவ 
eைண ெம$zஞான()N வாசI ெச$Q*றன) இ4Te அLமனI வgயாக ெவ@8பZ[, 5jய 
அ4Iபாக மலர( ெதாடh3I ேபாe, அைவ அLuண0l cலமாக மல0Te இK)MN அLமனI 
வgயாக, ம2ற மiத0க> அNலe 3tவாக இ4B3I சIபவhக@N ெவ@8ப[Qறe, ¶இTத 
r()ர()N இ4B3I “அவதாரhகளாக அைழBக8ப[பைவ" எ*Qற ெசாN, கடTதகாலமாக 
க4த8படUNைல எ*பைத 3j8y[Qறe. அைவ இTத ெஜ*ம()N ெதாட0Te aைல(e 
இ4BQ*றன. நாI அTத 3j8yZட க0மUைன அNலe பழBக மா)oைய இTத 3j8yZட 
ெஜ*ம()N உ4வாBகUNைல எ*K ெதoTeBெகாm[, நாI அைத கடTதகாலமாக பா0B3I 
ேபாe தா*, அைத இ*ெனா4 ெஜ*ம()N இ4Te வT)4Bக ேவm[I எ*பைத 
XoTeBெகா>QேறாI. § 

c#ப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
உ(mண;n ம)*+ அknண;n அ+சHகm/Z இைடேய இ,/Z+ ஒ, பZ"யாக, உண;n(ள 
மன+ fளHZSற.. அ. உgைமயான ம)*+ உgைமய)ற உலைக சம9ைல#பy-.+ 
ைமய#$(Pயாக இ,/Sற. எIபைத, “எHகைள உgைமய)ற உலS= இ,A. உgைமயான 
உலS)Z, அkயாைமo= இ,A. ெவPVச-")Z, மரண-"= இ,A. அமர-.வ-ைத ேநா/S 
அைழ-. ெச=LHக(,” எISற சாA" மA"ர+  Zk#MySற.. § 

ெவ@8Xற()23I உZXற()23I இைடேய சமaைல8ப[(eI ப;ைய உண0l>ள மனI 
ெச$Qறe. அதiடI ந[aைலயான ம2KI தi8பZட 5TதைனM* சB)uட* �0Te கவi(தN, 
aைனவா2றN, காரண ஆ$U* சB)uI இ4BQறe எ*பதாN உண0l>ள மனைத �ல உடைல8 
ேபா*K ஆேராBQயமாக ைவ()4Bக ேவm[I. அதனாN தா* இயமhக> ம2KI aயமhக> 
எ*Qற சoயான 5Tதைன, சoயான ெசாN, சoயான ெசயN ம2KI சoயான ெச$:ைறைய, 
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சமaைல8ப[(eI சB)யாக க2KBெகா>ள ேவm[I. ேம_I உண0l>ள மனI ெவ@8Xற()N 
தவறான ேப.7, தவறான 5Tதைன ம2KI தவறான ெசயN எ*K அ)கமாக ஈ[ப[I ேபாe, தனe 
இயNபான aைலMN உளaைல மா2ற(ைத அைடQறe எ*K r()ரhக> வ^uK(eQ*றன. 
உmைமய2ற ம2KI உmைமயான த*ைமB3 இைடேய, உண0l>ள மனI சமaைலப8ப[(eI 
ைமய8X>@யாக Uளh3Qறe. அe ஒ4 இ4 வg கmணாL ேபால இ4BQறe. அe தi(e 
ெப4Iபா_I இ48ப)Nைல, இ4Tதா_I அe உடN ம2KI உடN சாராத yரபzச()23 
இைடேய 7யaைனவாக Uளh3Qறe. ஒ4 இ4 வg கmணாLMN, ஒ4 Xறமாக இ4B3I 
பா0ைவயாள0க> கmணாL வgயாக இ*ெனா4 பBக(ைத காண :LQறe, ம2KI இ*ெனா4 
Xற()N இ48பவ0களாN கmணாLைய மZ[ேம காண :LQறe. § 

c#ப-" ஆறாவ. �-"ர+  
உHகPட+ ஒ, Yய Zண+ அ=ல. அெசௗக;யமான உண;n இ,Aதா=, தIைன கaடாய#பy-" 
ந+பைவ-தைத, உண;n(ள மன+ ஏ)*/ெகா(ள அ=ல. ந+ப ம*#பதா=, அ. ெமx]ஞான 
மன+ ம)*+ உண;n(ள மன")Z இைடoலான ஒ, Ukய பZ"யாக fளHZSற.. ஆனா= 
ெமx]ஞான மன+, cI$ நடAத ச+பவHகP= இ,A., எ";கால-"= `gy+ நட/கf,#ப"= 
இ,A., {Hக( பா;-த"= ெபDதாZ+ தIைமைய ெகாgட Ukய fஷயHகP= இ,A., 
உண;n(ள மன")Z f"ைய அைம/Sற.. § 

இhேக நாI, தனe தவKகைள XறBக;B3I ம2KI தனe அLமனைத cL மைறB3I உண0l>ள 
மன)* U5()ரமான )றைம ப2jய ஒ4 ெவ@8பாZைட காmQேறாI. ேபராைச அNலe 
பண(தாைச ேபா*ற �daைல 3ணI தhகqB3 இ4BQறe எ*K மBகqB3 ெதouI. 
அவ0கqB3 தhக> அ.சhக>, கவைலக> ம2KI சTேதகhகைள ப2j ெதouI, ஆனாN 
அவ2ைற யாoட:I ஒ(eBெகா>வe இNைல. உண0l>ள மனI எ*K நாI அைழB3I ெவ@8Xற 
மனI, இTத 3ைறகைள தனe ெசாTத ஆ*மாUN இ4Te மைறB3I வzசக )றைன இயNபாக 
ெகாm[ அைமTe>ளe. தiநபo* உ>ள()N ஒ4 மனசாZ5ைய உ4வாB3வ)N உZXறமாக 
இ4B3I ெம$zஞானI ெவ2j ெபKI வைர, இe ெதாட0TeBெகாm[ இ4BQறe. உண0l>ள 
மனI ம2KI அLமன)23 இைடேய ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0yN இ4B3I நடவLBைககைள 
மனசாZ5 கmகா;BQறe. § 

c#ப-" ஏழாவ. �-"ர+  
எ";Vெசயலா)றாைம–�h9ைலைய ",+M# பா;-. ஆxn ெசxயேவgy+. உதாரண-")Z, 
காரண+ fைளf= இ,A. c)kL+ மா*பay இ,/Sற., ம)*+ காரண+ ெதDAத MறZ, 
அத)Z எ";fைன இ,/கா. எIபதா=, �h9ைலைய cைறயாக ைகயாgy ெவ)k/ெகா(ள 
cbl+. § 

)யானI ெச$uI ேபாe, )யான aைலMN இ4Te கmகா;B3I த*:ைன8yனாN 
அgBக8பZட அNலe உ>ேள ைவBக8பZட X)ய அGபவhக@* பo.சயhக>, எ)0Uைனக> 
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ம2KI Uைதக@* ெதாட0.5யாக மனைத பா0Bக வா$8X>ளe. ¶அGபவI ஒ*j23I ேம2பZட 
மனI ம2KI அLமனைத :BQய அhகமாக ெகாm[>ளe; அe பலவ2ைற உ>ளடBQu>ளe. 
ஒ4வ0 தனe மன)N தBக ைவ()4B3I ஒ4 XலGண0l அGபவI, பல4B3 உதUகரமாக 
இ4BகலாI அNலe பா)8ைப ஏ2ப[(தலாI. XoTeண0வாN எ)0Uைனக> உ2சாகI 
அைடQ*றன, ம2KI அTத XoTeண0l வழh3I ஞான(தாN எ)0கால()N அைத8ேபா*ற 
அGபவhகைள தU0BQறe. ஆனாN XoTeண0l, அேத அGபவ()N அNலe சIபவ()N ஈ[பZட 
அNலe அதனாN பா)Bக8பZட “ம2றவ0க@*” அLமனhகைள ெவ2jBெகா>ள :Lயாe. 
அதனாN aைனவா2றN வgயாக அnவ8ேபாe அGபவ(ைத y*ெதாட0Te ெசNவத2காகேவ, 
மைறT)4B3I பmXக@* மன)N எ)0UைனM* “5jய ப3)க>" Uடா8yLயாக aைல(e 
இ4BQ*றன; Uடா8yLயாக aைல(e இ4B3I ஒ4 அ.சI அjlK(தலாN 
3ண8ப[(த8படாமN பா)Bக8பZட மன)N ெதாட0Te {L(e இ4BQறe. ¶இTத 3ண8ப[(eI 
ெசயN:ைற எnவாK நைடெபKQறe? =கlI 7லபI; இ4Tதா_I Ug8Xண0ைவ 
ெபறாதவ0கqB3 =கlI கLனமாக இ4B3I. ஒ4வ4B3 U48ப=*j aைனUN ேதா*KI 
ஒnெவா4 கடTத கால அGபவ()23I அவ0 இ*GI எ)0.ெசயலா2j, அத* \e )யானI 
ெச$e, அLuண0UN இ4B3I ஒ4 அGபவமாக உண0வதாN, அைத அTத ப3)MN ேதL8yLBக 
ேவm[I. அதாவe, உhக> ஆ*மா \e உண0ைவ ெபKhக>, அNலe {hகqI மன)* 
�daைலக@N இ4Tத ேபாe, {hக> அ(e\j ஒ4 அGபவ(ைத கடTe ெச*றேபாe, 
உhகqட* ஒ*ற*y* ஒ*றாக ெதாட0yN இ4Tத, எNேலாரe அLமன)_I ெம$zஞானமாக 
மாKhக> ம2KI இதனாN உhகqB3 மZ[I அNலாமN பல வ4டhகளாக உhகqட* 
க0மUைன �)யாக ெதாட0yN இ4B3I, எ)0UைனMN இைணTe இ4B3I எNேலாரe 
கவைலM* அைலகைள ஞான()* அைம)B3> அைம)8ப[(eb0க>. ¶இைத 
வாdபவ0கqடGI இறTதவ0கqடGI ெசயNப[(தலாI, ஏென*றாN ஒ4 Xன0ெஜ*மI எ[(த 
aைலMN இ48பவ0க> ெகாmL4B3I இரm[ எ)0Uைனக@* ப3)ைய {hக> 7மTe 
ெசNவதாN, {hக> அத23 &0l காணலாI. அதனாN இe மன)* �daைல ெசயNபா[க@N ஒ4 
:BQய பh3 வQBQறe ம2KI இ)N ராஜ ேயாக()N &Zைச ெப2K, )யான()N <)ரமாக 
இ4Te இதய()N Xiதமாக இ48பவராN ேத0.5 ெபற :LuI. ¶3j ெசாN_தN, Q@ ேஜா)டI, 
உ2றj பmபா2றN, மேனா த(eவI, ப@h3B ேகாள()*cலI மைறaைல கா�தN, ேஜா)டI, 
எm ேஜா)டI ேம_I பலவ2j23 அL8பைடயாக Uளh3I, இe rZ7ம ஞான வாdBைக ஆ3I. 
இhேக Uவா)Bக8பZ[>ள rdaைல, ஒ4வ4ட* ெதாட0Xைடய ஒ*K அNலe அ)கமான 
நப0க@* �Z[ க0மUைனகைள 3j8y[Qறe. க0மUைனக> ெவ@8ப[I ேபாe, நாI :Tைதய 
க0மUைனக@* Uைளlகைள காmQேறாI. அLமன)N காரணI எelI ெதoவ)Nைல 
எ*பதாN, நாI இTத rdaைலைய எ8பL உ4வாBQேனாI எ*ேறா அNலe அத* அLuண0l 
காரண(ைத ெதoTeBெகா>ளேவா, நாI நமe அLமனைத  உளப38பா$l ெச$வ)Nைல. ஏேதா 
ஒ4 |0வ ெஜ*ம()N �Z[B3tU* eைணuட* காரணI நடTe>ளe. காரண(ைத 
இய_ண0U* eைணuட* XoTeBெகா>qI ேபாe, உண0.5க> அைம) அைடQறe, ம2KI 
Uைளlகைள உண0.5வச8படாமN Uேவக(eட* எ)0ெகா>ள :LQறe. இய_ண0l தனe 



தகவைல 5T)B3I மனI வgயாக இயB3வ)Nைல எ*பதாN, இTத க0மUைன rdaைலகைள 
இய_ண0lட* XoTeBெகா>qI ேபாe அத* காரணhக> எ8ேபாeI அjய8ப[வe இNைல. 
ஆனாN :*Gண0l அNலe இய_ண0l சoயாக இ48பதாக உணர8ப[I ேபாe, rdaைலB3 
ெவ@8Xற மனI ம2KI உண0.5க> எ)0.ெசயலா2Kவைத aK() U[Qறe, ஏென*றாN 
காரணI இய_ண0lட* அjய8ப[Qறe. rdaைலைய எnவாK Uைரவாக ைகயாm[ &0l 
காணேவm[I எ*K ஆ*மாU* உ>ளமாக Uளh3I இய_ண0l, ேநரL அjெவt.5 
வழh3Qறe. § 

c#ப-" எaடாவ. �-"ர+  
க;மfைன ெதாட;$க( வtயாக உ,வாZ+ ச/"க( �ல உடைல கடA. ெச=L+ ேபா., 
ஏதாவ. ஒ, உo,(ள அ=ல. உoர)ற ெபா,PI உ,வ-.டI ேநரbயாக ெதாட;$ ெகாgy, 
அAத ெபா,ைள மா)k அைம/Sற.. மன+ ெமx]ஞான பZ"கைள பயIபy-.+ ேபா., �ல 
உட= ேந;மைற அ=ல. எ";மைற ச/"கPI ஒ, ��/கமான பர#Mயாக மாk, எத)Z+ 
எ";Vெசயலா)றாம= இ,/Sற..§ 

இரm[ அNலe இரmL23I ேம2பZட மBகைள ஈ0(e, அவ0கைள yைணB3I ப;ைய 
க0மUைனM* ெதாட0X ெச$Qறe. இe |0வ ெஜ*மhக@N ஒ4வ0 ம2ெறாவ4B3 ெச$த 
ெசயNகளாN உ4வாBக8பZ[, இTத ெஜ*ம()N yரார8த க0மUைனகளாக aைல(e 
இ4BQ*றன. அTத ெதாட0X cலமாக ஆ2றNக> கடTe ெசNQ*றன. இTத ஆ2றNக> சB)யாக 
அNலe yராண சB)யாக இ4BQ*றன. இைவ �ல உடN வgயாக ெச*K உM4>ள ம2KI 
உMர2ற ெபா4Zக@N மா2ற(ைத UைளUBQ*றன. இTத ஆ2றNக> |0வ ெஜ*மhக@N 
இயBக8பZடைவ  எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. அைவ தனB3> உ>ளடBQu>ள 
க0மUைனகைள ெபாK(e, ஒ4 கZLட(ைத ஒ4 அ4ைமயான bடாக, அNலe அேத கZLட(ைத 
ஒ4 3ழ8பமான இடமாக மா2றலாI. இTத க0மUைன-yராண சB)க@* ��Bகமான பர8yயாக 
இ4B3I �ல உடைல, அTத சB)க> ஊB3UBகலாI அNலe ேநாயாN அவ)8ப[(தலாI. 
=கlI &Uரமான ேந0மைற rdaைலக> அNலe ெபாKBக :Lயாத எ)0மைற rdaைலகqB3, 
சQ8X(த*ைம &0வாக Uளh3Qறe. சQ8X(த*ைம எ*பe எ)0மைற ேஜாLகைள கடTe 
ெம$zஞான ப3)கqB3> ஒ4வ0 தனe சாZ5ைய உய0(eவe ஆ3I. இTத இட()N மZ[ேம 
5jதளl ஓ$ைவ அGபUBக :LuI. அதனாN தா* )4மணI ம2KI Uயாபார()N 
ெபா4(த(ைத =கlI கவனமாக கைட8yLBக ேவm[I, ஏென*றாN இைத8ேபா*ற 
க0மUைனகைள ெம$யjU* இரm[ வைககளான, UேவகI அNலe UேவகI அNலாத ேவK 
வgMN, ஏதாவe ஒ*j* cலமாக தU0Bக :LuI. § 

c#ப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
வUய#பy-.+ ெசய=cைற பா"/க#பaடவDI உண;n(ள மனைத பலuன#பy-", அbமன+ 
iல+ மேனாபல-ைத Zைற/Sற.. ேம)க-"ய UAதைன cைறo= பரவலாக பயIபy-த#பy+ 
ெசா=லான 1யவUய+ எIப. வUய USVைச iல+ cIzabேய பத#பy-தபடாம= இய=பாக 
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உ,வா/Z+ ேபா., "யான-ைத ேபாI*, .ைண ெமx]ஞான மன+ iலமாக அblண;n 
9ைலகைள காgபத)Z உண;n(ள மனைத “.gb-./ெகா(m+” ஒ, ேந;மைற 9ைல 
ஆZ+.§ 

கடl>, ெத$வhக> ம2KI 34UடI இ4Te வ4I தகவ^* )ைசைய இய_ண0வாN 
XoTeBெகாm[, தனe ெசாTத கா^N a*K, தனe கடl>, ெத$வhக> ம2KI 34 ம2KI தா* 
வாtI சcக()23 U7வாசமாக இ4Te, ஆனாN தனe ெம$zஞான aைல அNலe ேவK யா0 
அNலe எத* \eI சா0Te இNலாத ஒ4 தi நபைர உ4வாBக பM25 ம2KI ேபாதைனைய 
வழh3வe, நT)நாதா சIyரதாய()* 3jBேகாளாக எ*KI இ4Te>ளe. ஞான34 5வா 
ேயாக<வா= அவ0க>, தனe உ>ள()* ஆைணகைள ப2j எ8ேபாeI ேப5Bெகாm[ இ48பா0, 
ஆனாN அைவ சcக()23 அவ0 ெச$uI ேசைவ, ம2ற 34Bக> ம2KI <வா=கqட* இ4B3I 
உறlB3 :ரணாக இNலாமN, அTத ேசைவைய வ_8ப[()யe. ¶ஐேரா8பாUN இ4Te இTத 
w2றாmL* ம()MN ெபற8பZட, ஒ4 மன)* \e இ*ெனா4 மனI ெச_(eI ஆ)Bக(ைத 
பLaைல சா0Tத அjயாைம எ*K அைழBகலாI, ம2KI இe தiநப0க> இட()N பலbனI, சா0X 
aைலைய உ4வாB3Qறe. அதனாN ம2றவ0க@* தi8பZட வாdBைகMN அ)க ஆ0வI காZ[I 
வ5ய()N–ஆ$lB3oய நப0, தனe நா*3 காNகைளuI உய0()Bெகாm[, ஒ4 Uலhைக ேபால 
மNலாTe ப[()4BைகMN–“பா)Bக8பZடவராக" இ4B3I ேநாயா@ைய காZL_I வ5யI 
ெச$பவ0 அ)க தகவN ெபKவத23 பயG>ளதாக இ4BQறe. ¶பலbனமான உ>ளhக> \e 
வ_வான உ>ளhக> அைமB3I U)யாN சcகI உ4வாBக8ப[Qறe. ஒ4 நா[ தனe 
3LமBகைள கZ[8ப[(த :LயாUZடாN, அைத காZL_I ெபoதாக இ4B3I அmைட நா[ 
தைலMZ[ ~0 ெச$வe அTத அmைட நாZL* கடைமயாQறe எ*K )4B3றqI 
எ[(eைரBQறe. ெப2ேறா0க> தhக> 3ழTைதகைள தhகளe கZ[8பாZLN 
ைவ()4BQறா0க>. எஜமான0க> தhக> ப;யாள0கைள கZ[8ப[(eQறா0க>. ெபாeவாக 
அரச0க>, சZட aXண0க>, அைம.சரைவக> தhக> yரைஜக> நNல வாdBைகைய வாdவத23, 
அவ0கைள வgகாZL தhக> கZ[8பாZLN ைவ()4BQறா0க>. ஆனாN அவ0க> இவ2ைற ெச$ய 
தhக> நாZ[ மBகqB3 ேபாைத ம4Tைத த4Qறா0களா அNலe மBகைள கZ[8ப[(த வ5யI 
ெச$Qறா0களா? இNைல, அe ெபாeவாக =கlI ெவ@8பைடயாக நைடெபKQறe. சIபTத8பZட 
எNேலா4I :tைமயான உண0lட* இ4BQறா0க>. த*i.ைச y*ப2ற8ப[Qறe. ஆனாN 
வ5யI ெச$uI ேபாe, தiநப0 ம2KI கடl> ம2KI ெத$வhகqB3 இைடேய வ5யI ெச$பவ0 
�ைழQறா0. அவ0 எTத சTேதக:I இNலாம_I, :tைமயான உண0lடGI இNலாத ஆ$lB3oய 
நபைர e*XK(), அவoடI கடlைள ேபால நடTeBெகா>Qறா0. இதனாN பா)Bக8பZடவ0 
அ8பாU(தனமாகlI அLuண0l �)யாகlI )றTe இ4Bக, அவ4B3 ஒ4 அLuண0l மா)oைய 
உ4வாBQ, எ)0கால()N எTத ஒ4 வ_வான உ>ள()* பoTeைரB3I எ)0.ெசயலா2KI 
ஆப(ைத உ4வாB3Qறe. வ5ய அGபவhக> காரணமாக, அவரe yo(e பா0B3I Xல*க> 
இ48ப)Nைல. 7ய-வ5யI எ*பe :2j_I மாKபZட அGபவமாக இ4BQறe. § 
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நா)பதாவ. �-"ர+  
வLவான ஊ/SகP= இ,A. வ,+ எ";fைனக(, Uல உ(ளHகைள தைடlண;VUகP= 
இ,A. fyf/Sற.. ஆனா= அைவ மனைத ெசய)ைகயான 9ைலகP= ஈyபy-.+ ேபா., 
அைவ ம)றவ;கm/Z ெசய)ைகயாக, அதI fைதக( சAேதாஷமாக ேதாIற/zy+. § 

காy, ேதMைல ம2KI மeபானI ேபா*ற ஊBQக>, தiமiதGB3> இ4B3I அLuண0l 
ம2KI eைண ெம$zஞான மனaைலகைள U[BQறe. )ைர(தைச �)யாக 7வா5(தN, ேயாக 
பM25ைய :ைறயாக ெச$தாN, அேத ெசயNபாZைட ெச$Qறe. ஒ4வ0 தனe அLமனைத 
ஊBQகqB3 U[UB3I ேபாe கவனமாக இ4Bகேவm[I. அLuண0l மனI அ)க பqைவ 
7மTதாN, அதனாN நNல பல*கைள தர:Lவ)Nைல, ஏென*றாN ெவ@8Xற மனமாக Uளh3I 
உண0l>ள மனI, ஒ4 தைடயாக ெசயNபZ[, ஒ4வைர அவoட=4Tேத கா8பா2KQறe. 5ல 
Uஷயhகைள ெவ@8ப[(தாமN, மறTe U[வேத 5றTத ெசயலாக இ4B3I. ஆனாN அLuண0l 
ெத@வாக இ4TதாN, இTத வ_வான ஊBQக> உண0l>ள மனைத அைம)8ப[(தB�[I, ம2KI 
அ8ேபாe =க8ெபoய eைண ெம$zஞானI ம2KI ெம$zஞான ெவ@8பா[கைள ெவ@8ப[(த 
:LuI. § 

நா)ப-" ஒIறாவ. �-"ர+  
த-.வ-ைத ப)kய ஆhAத ஆxைவ ேம)ெகா(m+ ேபா., உHகள. 1ய9ைனn UAதைனoI 
ெவP#$றமாக "�ெரI* தாfனா=, ெவP#பைடயான iடந+M/ைக fைளயலா+. 1ழ)Uக( 
`gy+ `gy+ ெதாட;வைத ேபால, இ.n+ கடA. ெச=L+. § 

cடநIyBைக எ*பe நIyBைக ம2KI சTேதக()* கலைவ ஆ3I. ஒ4 aயாயமான 
சTேதக()* காரணமாக ஒ4 நIyBைக ~ரைடuI ேபாe, 7யaைனl �daைலMN அ.ச()* 
சBகர()23> ெசNQறe. அதனாN உZXற மன)N aகdl ம2KI அத* Uைளைவ ப)l ெச$ய 
த(eவI சா0Tத வ38X, சhக()* UவாதI அNலe ஒ4 சாதாரண Uவாத(ைதuI 
நNலா5கqட*, அ)_I 3j8பாக சம<Q4த()N ெதாடh3வeI :L8பeI 5ற8பாக 
இ4B3I. அ(தைகய Uவாதhக@* ேபாe, ஒ4 த(eவ U):ைற ப2jய XoதN ம2KI X)ய 
அ�3:ைறB3 ெம$zஞான()N இ4Te X)ய தகவN ெவ@வ4Qறe. அTத ேகாZபா[கைள 
a�y(e, அLமன)N அவ2ைற வLவைமBக {mடகாலI ஆ3I. இTத X)ய தகவN அLமன)B3> 
)�ெர*K ெச*றாN, அhேக இ4B3I தகவ_ட* :ரmபா[ ஏ2படலாI, ம2KI )�0 
மா2ற()னாN எNேலா0 மன)_I அ.சI ஏ2பட வா$8X>ளe. அ.சI ம2KI தவறாக 
XoTeெகா>ள8பZட ேகாZபா[க> ம2KI சIபவhக> cடநIyBைகைய உ4வாB3Q*றன. 
cடநIyBைக அபாயகரமாக இ4BQறe ம2KI பாைதMN ஆ*\க UoவாBக(ைத U<தoB3I 
சB)கைள தைட ெச$Qறe. § 

நா)ப-" இரgடாவ. �-"ர+  
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Zk/ேகா( `",/Z+ கவன+ Uல உ(mண;n அ=ல. மன"I ஏ/க-")Z ஒ#$த= அP/Z+ 
எISற அblண;n ஆைசlடI, உண;n(ள மன"= இ,A. ேதாI*+ காரண+ அtைவ 
ஏ)பy-.Sற.. § 

வழBகமாக நாI நமB3 அGம) வழhக U4Iபாத பல ெசயNக@N, நமB3 அLBகL சIமத(ைத 
வழhQBெகா>ள வா$8X>ளe. ஆனாN ஆ(ம)48) ம2KI aைறேவ2KI ஆ0வ(eட* இ4B3I 
மனI ம2KI உடN சா0Tத ஏBகhக@* சB)க>, சTேதக()23oய ஆ*\க ேகாZபா[க@* 
அL8பைடMN, இTத ஆைசகைள aைறேவ2KI ேநாBக(eட* )Zடhகைள உ4வாBக நIைம 
வgநட() ெசNQறe. த0ம()* பாைதMN இ4Te UலQ ெசN_I ேபாe �daைல 3ணhக> 
உ4வாQறe எ*பதாN, இhேக 3j8yட8பZ[ இ4B3I 7ய-அgl எ*பe ஆ*\க பmy* 
அgைவ 3j8y[Qறe. கm[yL8X |hகாBக@N ஒ*றாக, ஒ4 :LUNலாத 5Bகலான 
பாைதயாக, ச* மா0Bக பாைதMN இ4Te UலQ இ4B3I Qைள பாைதயாக தi8பZட, 7யநலI 
aைறTத ஆ(ம)48)க> Uளh3Q*றன. ¶காரணI எ*பe ஒ4 க4U தா* எ*பைதuI; அe 
உ>qண0l சB)களாN வg நட(த8ப[I ேபாe, 5Bகலான Uைளlகைள ெகா[BகலாI 
எ*பைதuI aைனUN ைவ()4Bக ேவm[I. அe ஒ4வரe ெசாTத Ug8Xண0l ெப2ற மனI 
அNலe இ*ெனா4வo* மன)N இ4B3I eைண ெம$zஞான சB)களாN வg நட(த8ப[I 
ேபாe, அe வ^ைமைய வழhQ எ)0மைறயான பல*கைளuI வழh3Qறe. அதனாN காரண(ைத 
பய*ப[() நாI நமB3 எைத அjlK(த ேபாQேறாI எ*ப)N அ)க கவன(eட* இ4Bக 
ேவm[I. § 

நா)ப-" iIறாவ. �-"ர+  
ஒ,வDI உண;n(ள மன"= இ,A. ேதாIkய ஒ, காரண-"I வDைய, ெமx]ஞான 
9ைலகP= வா�+ இIெனா,வDட+ சம;#M/Z+ ேபா., அ. அவ,ைடய  இண/க-ைத 
ெப*வ"=ைல. Uk. கால+ கt-. அேத தகவைல cத= நபDI .ைண ெமx]ஞான மன"ட+ 
சம;#M/Z+ ேபா., அ. இரgடா+ நப; cIபாக ஒ, இண/கமான ம)*+ ஏ)*/ெகா(m+ 
cைறo= இயLண;nடI வழHக#பySற.. § 

எ8ேபாeI eைண ெம$zஞான aைலMN இ4B3I 34Bக> காரண(ைத கடTe இ4BQறா0க> 
ம2KI 5T)B3I காரண மன)N இ4Te வ4I ேபாe காரண(தாN )ைக(e ேபாவ)Nைல. அe 
உ>qண0l  மனaைறவாக இ4BகZ[I அNலe அjlண0l ஒ8Xதலாக இ4BகZ[I அNலe 
அைன(eI aைறேவற ேவm[I எ*பதாக இ4BகZ[I, U4Iyய UைளU* உmைமயான 
ேநாBக(ைத உK)8ப[()B ெகா>ள, எNலா காரணI ம2KI காரண()* UைளைவuI 
5வெப4மாi* பாதhக@N சம08yBக ேவm[I. கடl> ம2KI ெத$வhக> 7யநலI இNலாத 
மனaைறைவ ஏ2KBெகா>வா0க>. அதனாN Xiதமான அjவா2ற^N இ4Te காரண ஆ$l 
ெவ@வTதாN, அTத 7யநலம2ற UைளU* \e eைண ெம$zஞான aைலMN இ4B3I 
உM0சB)க> கவனI ெச_(), அைத அ)க ஆ0வ(eட* ஏ2KBெகாm[ அைத 
அ)க8ப[(eவா0க>. நாI நமe வாதhகைள எnவளl 5ற8பாக ெவ@8ப[()னா_I, 
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Uேவகமானவ0க@டI ேப7I ேபாe, அவ0க> நIைம :Zடா> எ*K aைனBகாமN இ4Bக, எைத 
ேப7QேறாI எ*ப)N கவனமாக இ4Bக ேவm[I.§ 

நா)ப-" நாIகாவ. �-"ர+  
க;மfைனoI கay#பாab= இ,#ப. எIறா=, உo;ச/"oI உ(mண;n உலகHக( iல+ 
9;வS/க#பyவ. ஆZ+. க;மfைனைய கay#பy-.வ. எIறா= ச/"கைள உ,மா)ற+ 
ெசxவ. ஆZ+; அதI MறZ இAத க;மfைன மேனாச/"lடI கay#பy-த#படாம=, ம)*+ 
எ";fைன இ=லாம= $DA./ெகா(ள#பySற.. § 

தாhக> க0மUைனM* yLMN இ48பதாக aைன(eBெகாm[ இ48பவ0க>, உ>qண0l 
உலQN வாdQறா0க>. இTத க0மUைனைய கZ[8ப[(eவத23 ம2KI XoTeBெகா>வத23, 
மனBகZ[8பா[ cலI எ)0.ெசயலா2றாமN இ48ப)N ேத0.5 ெபறேவm[I. ¶cலதார()23 
�ேழ அ7ர(த*ைமuட* இ4B3I சBகரhகைள ப2j UளBக8பZ[>ளe. நரகேலாக()N 
வாdபவ0க>, தhகளe 3ழ8பமான aைலMN தhகqB3 ேநo[I எTத ஒ4 சIபவ(தா_I இ4 
வgக@N தhகைள வ4()Bெகா>Qறா0க>. அவ0க> உதUைய நாL அைலQறா0க>, ம2KI 
அத* yற3 உதU ெச$ய வ4பவ0கைள கLTe ெகா>Qறா0க>. தhகளe வாdBைக ம2KI 
பா^யN சB)க> \e 5ல தi8பZட கZ[8பா[கைள ெகாm[ வ4I வைர, இTத ஆ*மாBகqB3 
க0மUைன அjயாைமயாக aைல(e இ4BQறe. இe சாதனா எ*K அைழBக8ப[Qறe. சாதனா 
ெச$பவ0க>, தhக> 5Tதைனைய 7(த8ப[(eவத* cலI தhகைள cலாதார சBகர()23> 
உய0(), இரBக 3ண(ைத Ug8பைடய ெச$வதாN ேகாபI அடh3Qறe, ம2KI தi8பZட 
ஆ*\க பாeகா8ைப Ug8பைடய ெச$வதாN ெபாறாைம அடh3Qறe, ம2KI |ேலாக()* 
ேந0ைமயான aைலMN த(eவ ஞானI சா0Tத நIyBைகைய ெபKவதாN அ.சI அடh3Qறe. 
இைவ அைன(eI எ)0.ெசயலா2றாைமைய உ4வாB3Qறe. Uநாயக0 அவ0கqB3 மZ[ேம 
பைட8y* ம0மhகைள க2K(த4BQறா0, ஏென*றாN அவ0க> cலாதார சBகர()23> 
7யaைனைவ உய0(eQறா0க> ம2KI ஒnெவா4 UைனuI )4Iy வ4I ஒ4 சB)M* ஓZட(ைத 
உ4வாB3I ேபாe ேந0ைமM_I ேந0ைம ெவ@8ப[வைத காmQறா0க>. அ8ேபாe மZ[ேம 
அவ0களாN XoTeBெகா>ள :LQறe. சாதனாUN ந*றாக )Zட=Z[ :ய25 ேம2ெகா>வe 
மZ[ேம, இத23 Uேமாசனமாக Uளh3Qறe. யா4I தனB3 இரZசகனாக இ4Bக :Lயாe. 
ெதாட0Te :ய25 ேம2ெகா>ள 34Bக>, <வா=க>, பmLத0க> ம2KI சா*ேறா0களாN 
ஊBகUBக( தா* :LuI, ம2KI இTத ஊBக()னாN ஆ*மா அjயாைமMN இ4Te 
ெவ@.ச()23 உய0Qறe. தாhக> க0மUைனM* yLMN இ48பதாக aைன8பவ0க>, 
அjயாைமMN வாdQறா0க>. அதனாN தா* நாI: “உmைமய2ற aைலMN இ4Te உmைமயான 
aைலB3, அjயாைமMN இ4Te ெவ@.ச()23, மரண()N இ4Te அமர(eவ()23,” 
நரகேலாக()N இ4Te ேதவேலாக()23 அைழ(e ெசN_மாK yரா0()BQேறாI. க0மUைன 
எ*பe நI=டI இ4Te ஒ4 சB)யாக ெவ@8பZ[, 5je காலI கgTe ெபாeவாக ம2றவ0க@* 
cலI )4Iப8 ெபKQேறாI எ*பைத நாI அjேவாI. நாI உ>qண0l மனதாN 
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கZ[8ப[(த8ப[I ேபாe, க0மUைன எnவாK ேவைல ெச$Qறe எ*பe நமB3 Xoவ)Nைல. நாI 
ெப4Iபாலான சமயhக@N அe இ48பைத ஏ2KBெகா>வe இNைல. உ>qண0l சB)கைள 
உய0Tத சBகரhகqB3 உ4மா2றI ெச$வதாN, க0மUைனைய கZ[8ப[(த அNலe அைத 
aதான8ப[() அத* பாகhகைள XoTeBெகா>ள உதlQறe. ¶க0மUைனக> உhகைள 
தாB3வத23 :*பாக, அவ2ைற மனஉK)uட* கZ[8ப[(தேவா, ஒ[Bகேவா, தாB3தN 
நட(தேவா, அgBகேவா :Lயாe. க0மUைனக> ஒ4வo* வாdBைகM* அhகமாக ம2KI இTத 
|=MN இ4B3I எNேலாரe வாdBைகM* அhகமாக Uளh3Qறe. நாI க0மUைனMN 
இ4B3I இைடUைனைய மiத வாdBைகயாக அjQேறாI. yரபzச()* இTத அ2Xதமான 
U)ைய XoTeBெகா>வதாN மனெவt.5 எ)0Uைன தானாக :LlB3 வ4Qறe, அதனாN நNல, 
&ய அNலe கலைவயான க0மUைன \e, ெவ@8Xறமாக அNலe மைற:கமாக அNலe 
��Bகமான கZ[8பா[ இ48பதாக ேதா*KQறe. § 

நா)ப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
தIcைன#$ எIப. ெபா,aகP= அ=ல. உ,வHகm/காக வாழாம=, ெபா,aக( ம)*+ 
உ,வHகPI f"கm/Z உaபay வாழ க)*/ெகா(ள ேவgy+. இ. எ";Vெசயலா)றாைம 
ஆZ+. § 

இe உK)யாக ஒ4 நT)நாத சIyரதாய()23 ெபா4(தமான r()ரமாக Uளh3Qறe. நாத 
பரIபைரைய ேச0Tதவ0க> ெதா*KெதாZ[, தாhக> வாtI நா[க>, சcகhக> ம2KI தாhக> 
yறTத 3[Iபhகqட* ெபா4T) வாdTe வTe>ளா0க>. தாhக> வாtI இட()N இ4B3I 
சZட(ைத ம)B3I 3LமBகளாக இ4BQறா0க>. இTத ேமIபZட ஆ*மாBக>, ஒ4 உயoய 
U)யாN வg நட(த8ப[வதாN, அவ0க> தாhக> வாtI rdaைலகqB3 ெமeவாக தhகைள 
மா2jB ெகா>Qறா0க>. அவ0க> ெபா4Zக> ஏ2ப[(eI ஆைசகqB3 அLப;வe அNலe 
உ4வhக@N இ4B3I அழQN மயB3வe இNைல, ஏென*றாN அவ0க> அனாஹத சBகர()N 
ஆ*\க UoவாBகI ெப2K, 5வெப4மாi* அ*X aரIy உ2சாக(ைத ெபKவேதா[, அவைர 
எNலா ெவ@8பZட ம2KI ெவ@8படாத பைட8XBக@_I காmQறா0க>. இe உmைமMN 
எ).ெசயலா2றாமN இ4B3I aைல எ*K இTத r()ரI ெதoUBQறe. ஆமாI, த*:ைன8X 
ெபா4Zக@N அNலe உ4வhகqBகாக வாழாமN, ெபா4Zக> ம2KI உ4வhக@* U)கqB3 
உZபZ[ வாழ க2KBெகா>ள ேவm[I. இe இTத பாைதMN நாட8ப[I U[தைலயாக 
Uளh3Qறe. இTத |=MN வாdTeBெகாm[ இ4B3I ஞாேனாதயI ெப2ற நப0, ெலள�க 
ெபா4Zகைள உ>ளe உ>ளபL :tமனeட* ஏ2KBெகா>Qறா0. தனe அjயாைமM* cலமாக, 
தT)ரமாக ெசயNபடேவm[I எ*ற எmணI அவ4B3 எ*Kேம ேதா*Kவe இNைல. 
ஏ2KBெகா>qதN எ*பe சIமதI, ெபாKைம ம2KI கணBQN அடhகாத :taைறவான 
வgக@N 5வெப4மா*, ெதாட0Te ெதாட0yN இ48பைத பா0(தeI ஏ2ப[I ஒ4 :tைமயான 
சTேதாஷ(ைத 3j8y[Qறe. § 

நா)ப-" ஆறாவ. �-"ர+  
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c�ைமயான ெமx]ஞான 9ைல 9ைல/Z+ வைர, தIcைன#$ உண;n(ள மன"I 9ைலக( 
வtயாக ெசIற MறZ அblண;n பZ"க( வtயாக ெசI* .ைண ெமx]ஞான பZ"கm/Z( 
ெச=Sற.. இ"= ஏேதp+ Ukய பZ" `த+ இ,Aதா=, அைத உண;n(ள மன+ த/கைவ-./ 
ெகா(Sற.. இதI ெதாட;VUயாக, தIcைன#$ .ைண ெமx]ஞான+ ம)*+ அblண;n-
உண;n(ள உலகHக( வtயாக ெசI* உண;n(ள உலS)Z( �ைழSற.. அதI காரணமாக, 
�ல உட= மன+ உ,வா/Sய ெவ*ைமo= கைரSற.. § 

இTத r()ரI நாI எNேலா4I ெசN_I பாைதயாக, ெச*K இ4Tத பாைதயாக ம2KI 
y*ப2Kபவ0க> ெசNல U4B3I பாைதயாக Uளh3Qறe. இe இTத பாைதM* :tைமயான 
ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. அைத ஆ$l ெச$e, )யானI ெச$uhக> ம2KI அ)^4Te 
உhகளாN :LTதைத அைடT)[hக>. § 

நா)ப-" ஏழாவ. �-"ர+  
f,#பமான தகவைல அblண;n வtயாக அp#$+ ேபா., அ. கால+ ம)*+ பரெவP/Z 
ெமx]ஞான+ அைடl+ 4கn+ ெந,/கமான 9ைலயாக fளHZSற.. § 

aைனUN ைவ()4B3I அGபவhக@* ேச=8XBQடhகாக அLமனI Uளh3Qறe. அதாவe 
ஏதாவe ஒ4 அGபவI உண0l>ள மனI வgயாக ெசN_I ேபாe அe aைனB�ர8ப[Qறe எ*K 
ெசாNலலாI. ெம$zஞான மனI இ*GI அjயாத தகவைல அLமன)23> அG8XவதாN, அe 
aைனUN இNலாத அGபவhக@* ேச=8XBQடhகாகlI Uளh3Qறe. அe அhேக 
aைனlB�ர8ப[Qறe, ஆனாN உண0l>ள மனI X)ய தகவN வTதைத ெதoTeBெகா>வe ஒ4 
XறI இ4BகZ[I, அத23 இTத ெசயN:ைற நடBQறe எ*பேத ெதoவ)Nைல. இTத தகவN 
ெமeவாக 7யaைனlB3> ஊ[4lQறe, ம2KI அத* yற3 அe அLமன)N aைனUN இ4B3I 
அGபவமாக ேச=Bக8ப[Qறe. அLuண0l ம2KI  உண0l>ள மனைத ஊ[4lI இய_ண0l 
7ட0க> இைணTe அNலe அ)N ஏதாவe ஒ*K வgயாக, ெம$zஞானI ெவ@8Xற உலQ* 
காலI ம2KI பரெவ@uட* ெந4Bகமாக இ4BQறe. ெம$zஞான()23 காலI ம2KI 
பரெவ@ைய ப2j ெதoTe இ4Tதா_I, அe ம2ற நா*3 மனaைலகைள ேபால காலI ம2KI 
பரெவ@MN இ48ப)Nைல. § 

நா)ப-" எaடாவ. �-"ர+  
மன#ப)* காரண உலைக சா;A. இ,/Sற.. அதனா= தIcைன#$ உண;n(ள மனைத கடA. 
ெச=L+ cIபாக, மன#ப)*/க( அைன-ைதl+ $DA.ண;n iலமாக, அblண;n வtயாக 
ைகfடேவgy+. உண;n(ள மனைத ஒ,cகVUAதைன iல+ கay#பy-தலா+, ம)*+ (�ல 
உட= அைம" ெப)ற MறZ) அ. "யான-")Z வt வZ/Sற.. அதI MறZ இ. ஆhAத 
UAதைன 9ைல/Z( fDவா/க+ ெப*Sற., ம)*+ இ*"யாக பரமா-.மா, ஆIமா, cbவான 
உgைம அ=ல. சமா" உணர#பySற.. § 
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நாI எ)0கால()* \eI, நI \e, ம2றவ0க> \e நIyBைக ைவBகேவm[I எனபைத  இTத 
r()ரI 3j8y[Qறe. உmைமMN மன8ப2ைற ைகU[வத23, நமe ஆBக8|0வ )றைமக@* 
\e நIyBைக  ைவBக ேவm[I, இNைலெய*றாN நமe மனI எ8ேபாeI ெலள�க ெபா4Zக>, 
மBக> ம2KI அ)N இ4B3I 5Tதைனக> எ*K கடTதகால()N ெதாட0Te 72jBெகாm[ 
இ4B3I. 5வெப4மாi* அ4> QைடBகாமN எelI நைடெபறாe எ*பதாN, அவoடI இ4Te 
�ல உலQ23 வTe, நIைம அவரe U48ப()23 ஏ2ப a0வQB3I ெத$bக சB)க> ெசயNப[I 
வgMN, எ)0கால(ைத உ4வாBQ aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. இTத XoTeண0l 
மலரேவm[I எ*பத2காக Uநாயக0, இைத ெவ@8ப[() இ4BQறா0. அதனாN நாI r()ரI 
3j8y[வைத ேபால, ஆdTத 5Tதைன aைலக> ம2KI இK)யாக “பரமா(eமா–ஆ*மா, :Lவான 
உmைம அNலe சமா)–உணர8ப[Qறe,” எ*K 3j8y[I நமe உmைமயான aரTதர 
5வ(த*ைமைய UoவாBகI ெச$வத23, நாI தh3 தைடM*j :த*ைமயான கடl> ம2KI 
ெத$வhகqB3 :*பாக, :tைமயான அ08ப;8Xட* நம<கoBக ேவm[I. § 

நா)ப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
உHகm/Z ஒI* ேதைவ#பy+ ேபா., அதp( உHகளா= 1தA"ரமாக ெச=ல cbயா.. அத)Z 
{Hக( ஆைச இ=லாம= கவ[/க ேவgy+. § 

நாI ஆ(ம ஞான பாைதMN 7தT)ரமாக :*ேனj 3jBேகாைள அைடவத23I, நாI ஆைச 
இNலாமN இ4Bகேவm[I. ஏதாவe ஒ4 Uவகார()N இ4Te த8yBக, தU0Bக, UலQ இ4Bக 
அNலe ம2றவ0கைள காZL_I 5ற8பாக இ4Bக ேவm[I எ*பத2காக ஆ(ம ஞானI நமB3 ஒ4 
ேதைவயாக இ4BகB�டாe. ஆைச எ*பe உடN, மனI ம2KI உண0.5 �)யாக ஒ4 தைடயாக 
இ48பைத காணலாI. ஆைசைய eற8பe =கlI கLனI. ஒ4வ0 தனe �()க@N =கlI உயoய 
aைலMN பாeகா8பாக இ4B3I ேபாe தா* பல ஆைசக> அgQ*றன. ஆைச ஆணவ மல(eட* 
ெதாட0yN இ4BQறe, ம2KI இe :B) ெபKவத23 :*பாக ெவ2jBெகா>qI இK)யான 
தைடயாக Uளh3Qறe. மாையைய ந*றாக XoTeBெகாm[ எ)0ெகா>வத* cலI, எNலா 
க0மUைனகைளuI ~0 ெச$யலாI. ஆைசM* cலI X)ய க0மUைனகைள உ4வாB3I ம2KI 
மாையM* மைறB3I அjயாைமைய மK உ4வாBகI ெச$uI சB)ைய, ஆணவ மலI 
உ>ளடBQu>ளe. § 
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ஒ4 Uைழபவ0, தனe rZ7ம உட^N இ4B3I ஒ4 உZXற-உலக 3tUN எNேலா4டGI 
இைணவத2காக )யானI ெச$த yற3, உண0lட* உறhQ இ4BQறா0. தனe ச234lட* இரl 
ேநர()N நைடெபKI இTத இரmடாI-உலக வ38Xக@N எnவாK இைணவe எ*K 
ெதoTeBெகாmட yற3, அவ0 தனe சB)கைள அgBக.ெச$uI �daைல கனl aைலகைள 
தU0BQறா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ஏழாவ. காgட+ 

உற/க+ ம)*+ கனnக(  

ஐ+பதாவ. �-"ர+  
உற/க+ அbமனைத 1-த+ ெசxSற.. மேனாபல-ைத பயIபy-" இைத ெம.வாக அ=ல. 
fைரவாக ெசxயcbl+. § 

{hக> உறh3I ேபாe, உhக> அLமனைத 7(தI ெச$வேதா[, {hக> பBகவமைடuI ேபாe 
அGபவhகைள எ)0ெகா>ளlI அத23 க2K(த4Q�0க>. இைத தானாக இயhக. ெச$யலாI 
எ*றா_I, உhக> மனஉK)ைய பய*ப[() அத23 உதU ெச$யலாI. எNேலா4B3I 
மேனாபலI இ4BQறe எ*றா_I, அe ஒ4 3j8yZட அளU23 ேமN தhக@டI இ4BQறe 
எ*K ெவ3 5ல4Bேக ெதoQறe. அவ2ைற UgBக ைவB3I 7யaைனl அவ0க@டI இNைல 
எ*பதாN, அவ0கqB3 எNைலய2ற சB)க> இ4BQறe எ*K அவ0க@டI ெசாNவe aயாயமாக 
இ4Bகாe ம2KI அnவாK ெசாN_I ேபாe அதGட* வgகாZ[I 3j8ைப தரUNைல எ*றாN 
அe ஒ4 அLuண0l பதZட(ைதேய ஏ2ப[(eI. {hக> அ)N பM25 ேம2ெகா>qI ேபாe, 
{hக> ஒ4 �ல உட^N இ4B3I ஒ4 மiத* மZ[=Nைல எ*K {hக> உண0வேத :BQய 
வgகாZ[I 3j8பாக இ4B3I. {hக> :ய25 ெச$e அைடT)[I, வழhQ[I, 
XoTeBெகா>qI, அ*X ெச_(eI, aைனUN ைவ()4B3I, காTத(த*ைமuட* இ4B3I 
ம2KI சTேதாஷமாக இ4B3I சB) எ*K எNைலய2ற சB)uட* இ4B3I ஒ4 உM0சB)யாக 
இ4BQ�0க>. இTத சB) உhகqைடயதாக இ4Te, மனஉK)M* உண0l>ள பய*பாZL* 
cலI உண0வத2காக மZ[ேம, உhக> உ>ள()N அைடTe இ4BQறe. மனஉK)ைய yo(e 
கZ[8ப[(த க2KBெகாmடeI, அe உhக> உடN, உhக> மனI ம2KI உண0.5கைள ேபா*ற 
ஒ4 Uஷயமாக Uளh3Qறe. மனஉK)ைய உண0.5யாN கm[yLBக :LTதeI, உhகளாN 
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அைத கZ[8ப[(தlI :LuI. இTத உண0.5ைய உhக> உ>ள()N எhQ4BQறe எ*பைத 
ேதL8yL(e, அe எைத கZ[8ப[(eQறe எ*பைத கm[yL(e, உhகளe பNேவK ப;கைள 
ெச$e :LBக அைத எnவாK பய*ப[(eQ�0க> எ*பைத ம)8y[hக>. {hக> இைத ெவKI 
5Tதைன ம2KI உண0.5 கலTத ஒ4:க.5Tதைன cலI ெச$யேவm[I. ¶இe உhக> 
yற8XoைமயாகlI உhக> பாரIபoயமாகlI Uளh3Qறe. {hக> இTத மனஉK)ைய 
உ>ள()N ைக8ப2KI ேபாe, உhக> 7யaைனl உhக> பா0ைவB3 :*பாக ெவ@8ப[I. 
ேம_I {hக> �h3I ேபாe உhக> 7(த8ப[(eI ெசயN:ைறைய UைரU8ப[(), ஒ4 
உண0l>ள உறBக(ைத ெபKI வைர )ன:I வ^ைமைய அ)க8ப[(eQ�0க>. § 

ஐ+ப-" ஒIறாவ. �-"ர+  
அblண;n அ=ல. மைறA",/Z+ பg$கPI கனn 9ைலகP= தIcைன#$ ெசய=பy+ 
ேபா., �h9ைலக( உ,வா/க#பySIறன. இAத �h9ைலக( ft-த 9ைல எI* 
அைழ/க#பy+ உண;n(ள 9ைலo= 9ைனnz,+ ேபா., உண;n(ள உலS= அேத ேபாIற 
ச+பவHகைள உ,வா/ZSIறன. § 

இTத r()ர()N நாI கனUN மைறT)4B3I பmXக@* மன)N இ4B3I ஒ4 ெவ@8பாZைட 
காmQேறாI. நமe கனUN நIமாN 5T)Bக :Lயாதைத காmQேறாI எ*பைத நாI ெத@வாக 
அjேவாI. அ(தைகய கனlக>, சIபTதI இNலாததாக ேதா*j மனI வgயாக கடTe ெசN_I 
சIபவhக@* �Zடைம8பாக Uளh3Q*றன. ஆனாN இTத சIபTதI இNலாத சIபவhகைள 
aைனl�4I ேபாe, மைறT)4B3I பmXக@* மன)N \m[I ப)Te, அLuண0l aைலMN 
ப)BQ*றன, ம2KI அதனாN நமe அ*றாட வாdBைகMN அேத ேபா*ற aகdlக> 
உ4வாBக8ப[Q*றன. இைத நIXவத23 கLனமாக இ4Tதா_I, நமe வாdBைகMN நடTத 
சIபவhகைள aைன(e பா0B3I ேபாe, இe உmைம எ*K 5ல சIபவhக> 
ெத@8ப[(eQ*றன. ¶இTத aைலைய மா2Kவத23 ம2KI இTத மைறT)4B3I பmXக@* 
மனaைலைய 7(தI ெச$e, {hக> வாழ8yறTத :tைமயான ம2KI ெசg8பான வாdBைகைய 
உhகqB3> U[U(eBெகா>ள, அLமன)N இ4B3I சB)ைய பய*ப[(ehக>. இTத 
rdaைல \e கZ[8பாZைட ெகாm[ வ4வத23 அLமனைத பய*ப[(eI ேபாe, அதனாN 
அ)0ைவ :tைமயாக அgBக :Lவ)Nைல எ*பைத aைனUN ைவ()4BகlI. கனlலQN 
இ4B3I ேபாeI Ug()4B3I ேபாe aைனl�4I ேபாeI உ4வாBக8ப[I அ)0l UQத(ைத 
ெதாட0Te &0l காmபத23, {hக> உறh3I ேபாe உhக> அLuண0l Uைரவாக 
ெசயNப[Qறe. ¶{hக> ஒ4 கனைவ aைனl�4I ேபாe, அTத அGபவ()N \தI இ48பைத 
\m[I �ல உலQN உ4வாBகாமN அைத உறBக()ேலேய &0l காண ேவm[I எ*K உhகளe 
அLuண0UடI ெவ@8பைடயாக ெசாN_hக>. § 

ஐ+ப-" இரgடாவ. �-"ர+  
Yfரமான ஒ,cகVUAதைனoI ேபா. உ,வா/க#பy+ UAதைனக( ஆகாய-"= ெதாட;A. 
அ";A./ெகாgy இ,/SIறன. தIcைன#$ உற/க-"= ஆகாய+ அ=ல. �a1ம உலS= 
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�ைழl+ ேபா., உண;n(ள மன"= இ,/ைகo= உ,வா/க#பaட இAத வLவான அ";n, 
பைட/க#பaட இட-")Z தIcைன#ைப அைழ-. வ,Sற.; அதI MறZ தIcைன#$ 
cத�= கவன-ைத ஒ,cக#பy-"ய நடவb/ைககைள `gy+ அpபf/Sற.. ேமேல 
Zk#Maட �h9ைலைய, அேத சமய-"= அேத UAதைனoI `. கவன-ைத ஒ,cக#பy-.+ 
இIெனா, மன+ வL#பy-.Sற.. § 

இnவாK இரm[ அNலe அத23I அ)கமாேனா0, rZ7ம உலQN இ4B3I ஒேர இட()23 
ெச*K, அhQ4B3I =க8ெபoய ஆ5oய0கைள சT)(e, அவ0க@டI இ4Te க2க :LuI. 
ஏென*றாN அவ0க> ஒேர 5Tதைனைய பQ0Te அைத வ_8ப[() இ4BQறா0க>; அவ0களe 
rZ7ம உட^N இTத 5Tதைனேய U48ப8பZட இலBைக ேநாBQ அைழ(e ெசNQறe. 5Tதைன 
எTத ேநாBக:I இNலாமN &UரமைடTதாN, அேத பல*க> UைளuI. இைத ெப4Iபா_I ெகZட 
கனlக>, 3ைலTத a()ைர அNலe க2பைன எ*K அைழBQேறாI. &Uரமாக கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[(eI ேபாe, அe �daைல rZ7ம உலைக பா)BQறe எ*பe உmைம தா*. 
அதனாN இ(தைகய கனlக> :*னjU8X கனlக> இNைல எ*KI, ஆனாN ஒ4வ0 தனe 
கவன(ைத ஒ4 3j8yZட ெபா4> அNலe பNேவK Uஷயhக> \e &Uரமாக ஒ4:க8ப[(eI 
ேபாe, )யான aைலM_I உ4வாBக8படலாI அNலe அ*றாட வாdBைகMN தானாக 
உ4வாBக8படலாI எ*பைத aைனUN ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. ¶கனl உhகளe &Uரமான 
ஒ4:க.5TதைனM* அhகமாக மாju>ளe, ம2KI அத* y*ன0 உhகqB3 அத* \e 
Ug8Xண0l ஏ2பZடாN, அe ெதாடBக()N ெவ@8பZட ேபாe இ4Tதைத ேபால, உhக> 
உண0l>ள மன)N இ4BQறe. \m[I உ4வாBக8ப[I இTத பைட8XBக@N 5லவ2ைற 
ெலள�க உலQN ெவ@8ப[(த U4IXQேறாI, ம2KI 5லவ2ைற ெவ@8ப[(த U4IXவ)Nைல. 
அதனாN {hக> ெவ@8ப[(த U4IXவe உhக> கனlக@N \m[I உ4வாBக8ப[வைத 
கா�I ேபாe, அத23 அ[(த நா> அத* \e =கlI &Uரமாக கவன(ைத ஒ4:க8ப[(ehக>. 
அe ெவ@8பட ேவmடாI எ*K {hக> aைன(தாN, அைத :LTதவைர Uைரவாக மறBக :ய25 
ெச$யlI. அைத ப2j யாoட:I ெசாNல ேவmடாI, ம2KI எ8ேபாeேம நைடெபறாமN மனைத 
கடTe ெசN_I ஒ4 க2பைன ேபால அைத aைன(eBெகா>qhக>. § 

ஐ+ப-" iIறாவ. �-"ர+  
உற/க-ைத ெதாடHSய.+, உட�= இ,/Z+ ஐA. ேந;மைற ஓaடHக( ஒ�HZcைறlடI 
ஒI* ேச;SIறன; இதனா= தIcைன#$ �ல உலS= இ,A. மைறA",/Z+ பg$கPI 
மன")Z( ெச=ல அpம" Sைட/Sற.. உட= c�ைமயாக `gy எ�Aத.+, ஓaடHக( 
`gy+ MDA., தIcைன#ைப `gy+ �ல உட= ம)*+ உண;n(ள உலS)Z( 
இ�-./ெகா(Sற..§ 

�ல உட^N இ4B3I ேபாe உண0l>ள உலகI எ8ேபாeI தைலைம இடமாக Uளh3Qறe. 
ஐTe ஓZடhக> சாZ5ைய தBக ைவ(eBெகாm[>ளன; ம2KI இைத இTத r()ர()N �ல 
உலகI அNலe உண0l>ள மன)N இ4B3I த*:ைன8பாக 3j8yட8பZ[>ளe. அதனாN 
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சாZ5 eைண ெம$zஞான ப3)க@N உய0Tத aைலகqB3 ெச*K 5றTத தகவN, XoTeண0l, 
ஒ4வo* எ)0கால()23 ேதைவயான பாைத, ஆ$l ெச$ய8பZட க0மUைனக@N இ4Te ெப2ற 
XoதN, ம2KI y*ன0 உண0l>ள உலQN ெவ@8படU4B3I ஆBக()ற* \e கவனI 
ெச_(eQறe. ஆனாN r()ரI 3j8y[வைத ேபால, �ல உடN உறBக()N இ4Te 
:tைமயாக \m[ எtTதeI, சாZ5 \m[I ெவ@8Xற உலகமாக இ4B3I உண0l>ள உலQN 
Ug(eBெகா>Qறe. பNேவK ப3)க@N இ4Te வ4I eைண ெம$zஞான தகவNக> 
அைன(eI மறBக8படUNைல எ*றா_I aைனUN இ48ப)Nைல, ம2KI eைண 
ெம$zஞான()N  இ4Te அLuண0lB3 ம2KI yற3 உண0l>ள மன)23 மனஉK) ெமeவாக 
ஊ[4U, {mடகால()23 yற3 உண0l>ள உலQN அNலe உண0l>ள மன)* �mணjUN 
ெவ@8ப[Qறe. ¶”உட^N இ4B3I ஐTe ஓZடhக> ஒth3:ைறuட* ஒ*K ேச0Q*றன,” 
எ*K r()ரI 3j8y[Qறe. இைவ ஒth3:ைறM*j ஒ*K ேசர வா$8X>ளைத இe 
மைற:கமாக 3j8y[Qறe. அவ2ைற ஒth3:ைறuட* ஒ*K ேச0Bக உறBக()23 yற3 
yராணாயாமI, ஹத ேயாகI ம2KI ஜபI y*ெதாடர ேவm[I. இe UoவாBகI ெப2ற நப4B3 
உறBகI ஒ4 )யான aைலயாக Uளh3வைதuI 3j8y[Qறe. இnவாK எNேலா4B3I 
நைடெபKவe இNைல. அைத8ேபா*ற ஒ4 ஆdTத உறBக()23 ெசNல தயாராக இ48பவ4B3, 
ஐTe ஓZடhகைள ஒ4 ஒth3:ைறuட* ஒ*றாக இைணBகB�Lய aைலMN இ48பவ4B3 
இe நைடெபKQறe. இTத ஐTe ஓZடhக>, உட^* ஐTe c.7 கா2Kகளாக Uளh3Q*றன. 
¶அைவ அைன(eI அைம)யாக இ48பைத ஒ*K ேச0Te>ளன எ*K ெசாN 3j8y[Qறe. அe 
{Bகா�I ேபா*றதாக இ4BQறe. {hக> {Bகா�I ெச$uI ேபாe, {hக> ஐTe c.7 
கா2ைறuI, உhக> உM0சB)M* ைமயமான, �I¨Iy5MG> )4Iப8ெபKQறe. 
இய2ைகயாக yoTe இ48பைத ேச08பைதேய ஒ*K ேச0(தN எ*ற ெசாN 3j8y[Qறe. இe 
�I ெமாgMN {Bகா�I எ*K அைழBக8ப[Qறe. இTத ஐTe ெசயNபா[க@* சB) 7�Iனா 
ஓZட()23> இtBக8பZ[, 3mட^i ெசயNபா[ ஆBக8|0வ �mணjU* ெம$zஞான 
உZXற உலகhகqB3> சாZ5 பா$Te ெச*K, அTத சமய()N அhேக இ4B3I தகவைல 
QரQB3I அளU23 அTத ெசயNபாZைட உ2சாக8ப[(eQறe. இe அத* yற3, eைண 
ெம$zஞான மன)N அGபUBக8பZட ம2ற �mணjlட*, அLuண0l வgயாக உண0l>ள 
மன)23> ெமeவாக ஊ[4lI ஒ4 ேச=8பாக தBக ைவBக8ப[Qறe. § 

ஐ+ப-" நாIகாவ. �-"ர+  
தIcைன#$ உற/க-"= இ,A. “ft/Z+” ேபா., �ல உடைல உடனbயாக ெசய=பy-த 
ேவgy+. இய=பாக ft#$ண;ைவ ெப)ற MறZ, உடனbயாக உற/க 9ைல/Z ெச=L+ேபா., 
உட�= இ,/Z+ ஐA. ேந;மைற ஓaடHகm+ வழ/க-")Z மாறாக ஒI* ேச;/Sற. ம)*+ 
தIcைன#$ மைறA",/Z+ பg$கPI பZ"கm/Z ெச=Sற.. § 

“Ug()4, எtT)4,” எ*பe rZ7ம ஞான சZடமாக இ4Te>ளe. இரl ேநர()N rZ7ம ஞாi 
Ug(eBெகாmடாN, அவ0 எtTe உZகா4Qறா0, ம2KI உடனLயாக எtTe a*K, த*ைன 
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உண0l>ள மன)23> ெகாm[ வTe, அைறMN UளBைக ஏ2j, தனe உடைல இயBQ, 
உறBக()* \e எைத எ)0ெகாmடாேரா, அ)N இ4Te சாZ5 எ*Qற த*:ைன8ைப 
yoBQறா0. அத* yற3, ஒ4 உண0l>ள சB)யாக, தனe தைல, காNக>, ைகக> ம2KI �ல 
உட^* ெசயNபா[க> \e :t Ug8Xண0ைவ ெபKQறா0, ம2KI ஏேதா ஒ4 காரண()2காக 
தா* UலQ ெச*j4Tத உZXற aைலB3 \m[I )4Iப ம2KI �ல உடைல ஒth3:ைறuட* 
ஒ*K ேச0Bக, அைத \m[I உறhக. ெச$Qறா0. இTத r()ரI தi8பZட ஒtBக(ைத 
XறBக;8பதாN ஏ2ப[I தmடைனகைள UவoBQறe ம2KI அைவ ஒtBக(ைத 
XoTeBெகாmட yற3 Uைளlகைள இ4மடhகாB3Q*றன ஏென*றாN {hக> ஒ4 ெசயைல 
ெச$யேவm[I எ*K உhகqB3 ெதouI, ஆனாN அைத {hக> ெச$வ)Nைல எ*பதாN அTத 
அளl �[தN சB) ஓZடhகைள ஒthQ*j ஒ4hQைண8ப)N இைணTe ெகா>Qறe எ*பைத 
நா* ேம_I 3j8yட U4IXQேற*. ஐTe ஓZடhக@N 5ல பா)MN ெசயN இழBQ*றன ம2KI 
\தI இ48பைவ :tைமயாக ெசயN இழBQ*றன ம2KI இTத :ைற அைவ சாZ5MN இைணuI 
ேபாe  மைறT)4B3I பmXக@* மன)23 அைழ8X U[(e, அe 5je காலI கg(e 
ெவ@8ப[வத23 சB) ம2KI வ^ைமைய த4Q*றன எ*பைத இe 3j8y[Qறe. தiநப0 
வாdBைகM* அGபவ மா)oMN ெவ@8பா[கைள ஏ2KBெகா>ளாமN இ48பத2காக, 
மைறT)4B3I பmXக> மனைத இnவாK வரவைழBகB�டாe. மைறT)4B3I பmXக@* 
மனைத ைகயா>வத23 ேவK சாதனாBக> உ>ளன. ¶மன)N “ஓI நம.5வாய” எ*K ஜyBகாமN 
உறBக()N இ4Te Ug(eBெகாmடாN, அe ஒ4 பB) aைறTத, அ)_I 3j8பாக &Zைச 
ெப2ற ைசவ சமய(ைத சா0Tதவ4B3 வ4(தI அ@8பதாக இ4B3I. காலhகாலமாக அL8பைட 
ஜபI ப2jய பM25க>, உறhக ெசN_I :* “ஓI நம.5வாய” எ*K ெசாNலேவm[I எ*KI 
UgB3I ேபாe உறhக ெசN_I ேபாe aK()ய அேத எt(eட* ெதாடhகேவm[I எ*K 
3j8y[Q*றன. அதனாN ஒ4 பBத* தனB3 ஏ2பZட வ4(த(ைத த;Bக, மனைத இயNபான 
7யaைனlB3 ெகாm[ வTத yற3, “ஓI நம.5வாய," அNலe “5வாய நம ஓI" எ*K மன)N 
ெசாN^Bெகா>ளலாI அNலe வா$ வgேய உ.சoBகலாI. ¶ஒ4வ0 தா* Ug8Xட* இ4B3I 
உண0l>ள aைலMN ெசயNப[வைத ேபாலேவ, அவ0 உறBக()_I நடTeBெகா>Qறா0 
எ*பைத ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. 7யaைனl இNலாத aைல எ*K எelI இNைல எ*KI, 
ஒ4வ0 Ug(e இ4Tதா_I அNலe உறBக()N இ4Tதா_I, ஒேர மா)oயான U)க> 
இயமhக>, aயமhக> ம2KI பzச a(ய க0மUைனகqB3 ெபா4TeI எ*பைதuI rZ7ம 
ஞாi அjTe இ4BQறா0. ஒ4வ0 உறBக()N இ4B3I ேபாe ெபா$ ெசாN_தN, ஏமா2KதN 
அNலe )4[தN, வzசகI ெச$தN, கZடாய8ப[(eதN அNலe &Uரமாக தாB3தN நட() 
உ45ைத(தN எ*K எைத ெச$தா_I, அe y2கால()N \m[I அGபUBக அNலe \m[I 
பh3 ெபKI க0மUைனக> அNலe சB)கqB3 காரணமாQறe. )னசo வாdBைக ம2KI கனl 
வாdBைகM_I சoயான 5Tதைன, சoயான ெசாN, சoயான ெசயைல தBக ைவ(eBெகா>ள 
ேவm[I. சoயான கனlக> இNலாமN வ*:ைற aைறTத கனlகைள ெகாmடவ0கqB3, 
3tவாக ேம2ெகா>qI )யான()23 ெவ@ேய, தiயாக )யான(ைத எ8ேபாeI 
க2K(தரB�டாe, அ8பL ெச$தN )யான()* சB)ேய அவ4B3>  மைறT)4B3I அLப;யாத 



3ண(ைத ெவ@8ப[(eQறe. ¶எh3I Uயாy()4B3I 7யaைனவான ெம$zஞான aைலைய 
ெகாmL4B3I 34UடI இ4B3I, எNலா 5]ய0க@ட()_I எNலா த4ண()_I அNலe 
கால()* ஒnெவா4 பரெவ@M_I, அTத 5]ய0க@* Ug(த aைல ம2KI அவ0களe 
உறBக()_I அவ0கqB3 வgகாZL, அ*X ெச_() பாeகாBQறe. § 
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மiதGB3> 21 சBகரhக> இ4BQ*றன. உடIy* ேமN ப3)MN இ4B3I அL8பைடயான 
ஏt சBகரhக> ஒ@, )னசo 7யaைனl ம2KI ெத$bக ெவ@8பாZL* ைமயhகளாக 
Uளh3Q*றன. இ[8y23 �g4B3I ஏt சBகரhக>, �daைல உலகமான நரகேலாக()* 
இ4mட சB)கைள தBக ைவ(e>ளe. தைலB3 ேம^4B3I இ*ெனா4 ஏt சBகரhக> =கlI 
அoதாகேவ அGபUBக8ப[Qறe, ம2KI இe ��Bகமான நாLக@* �Zடைம8XBகளாக 
Uளh3Q*றன. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

எaடாவ. காgட+ 

ச/கரHக(  

ஐ+ப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
�ல உடLடI மன9ைலகm/Z இ,/Z+ ெதாட;ைப அkய, நர+$ மgடல+ ம)*+ அத)Z( 
ெசய=பy+ ச/"கைள கgb#பாக ெதDA./ெகா(ள ேவgy+. § 

மனI �ல உடN வgயாக பா$Te ெச*K, அத* ஒnெவா4 ெசய^_I தாBக(ைத ஏ2ப[(eQறe. 
�ல உடN தனe பhQ23, மன)* \e தாBக(ைத ஏ2ப[(eQறe. ராஜ ேயாகாU* பாைதMN 
:*ேனKவத23,  பol ம2KI ைமய நரIX மmடல()* \e Ug8Xட* இ4B3I சாZ5 
கmL8பாக ேதைவ8ப[Qறe. § 

ஐ+ப-" ஆறாவ. �-"ர+  
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ெப,iைள c.Z-தgy (iைள ம)*+ c.Z-தgy), ம)*+ பDn அ=ல. நர+$ ெகா-. 
எI* இரgy fதமான நர+$ அைம#$/க( இ,/SIறன. தைலo= இ,A. "Dகவ� MIன= 
வைர தgyவட-"I இ,$றc+ பDn நர+$ மgடல+ {gy இ,/Sற., ம)*+ இ. மா*பaட 
நர+$ ைமயHக( அ=ல. நர+$ ெகா-./கPI ஒ, ெதாட;VUைய உ(ளட/Sl(ள..  § 

ராஜ ேயாகா பM25கைள ேம2ெகா>வத23, இTத r()ரI 3j8X[I அைன(ைதuI :tைமயாக 
XoTeBெகா>ள ேவm[I. இTத தைல8Xக@N பல அ4ைமயான கZ[ைரக> இ4Tதா_I, 
உmைமயான �mணjl ஒ4வ0 தனBெகன ேத0Tெத[(த 34UடI இ4Te வ4Qறe. அjTத 
aைலைய அjயேவmLய ேதைவ இ4B3I ேபாe, 34 5]யGB3 அவ0 அjயேவmLயைத 
வழh3Qறா0. rZ7ம ஞான XoதN U5()ரமான த4ணhக@N, ம0மமான :ைறக@N வ4Qறe. 
34 உhகளe ெவ@8Xற மனeட* ேபசாமN, உhக> ஆ*\க UoவாBக(eட* ேப7வதாN, அவ0 
இ4B3I ேபாe அவரe ேப.5* \e அ)க கவன(eடGI )றTத மனeடGI இ4hக>. ராஜ 
ேயாகI ெதாடh3வத23, ெதாட0வத23 ம2KI :LUN அTத நப4B3 ஞானI பலனாக 
Qைட8பத23, ஒ4 Ug8Xண0l ெப2ற 34UடI 5]யனாக இ48பe :BQயமாQறe. �daைல 
3ணhகளான ேகாபI, ெபாறாைம, ஆ()ரI, அ.சI, கவைலக> ம2KI சTேதகhகைள ப2j 
5T)BகாமN இ4Bக, 34 அவ2ைற {BQU[வதாN, ஆ*மா தனe இயNபான aைலMN உய0Te 
ெசNல அGம) QைடBQறe. § 

ஐ+ப-" ஏழாவ. �-"ர+  
நர+$ cgைட சமWS,த-"=, ச/கரHக( அ=ல. “வaட- தகyக(" எI* 
அைழ/க#பySற.. 1மா; நா)ப-" ஒIப. இ,#பதாக கண/Sட#பay(ள., ம)*+ அ"= 
அb#பைடயாக ஏ� ச/கரHக( இ,/SIறன. § 

rZ7ம உலQN இ4B3I �ல உட^* நரIX :m[, பலவmணhக@N 72KI வZட தக[களாக 
ெத*ப[Q*றன. cலாதார()23 �ேழ இ4B3I சBகரhக> வல=4Te இடமாக 72KQ*றன, 
ம2KI cலாதார()N இ4Te ேமNேநாBQ சஹ<ரஹாரI வைர இ4B3I ஏt :BQய சBகரhக>, 
வலz7gயாக 72KQ*றன. ராஜ ேயாQ தனe c*றாவe கm cலமாக, தனe �ல உட^N �d 
ேநாBQ இTத வZட தக[கைல கா�I ேபாe, அhேக ஒ^8ப)l க4U ப)l ெச$த தZ[Bக> 
ஒ*ற* \e ஒ*K அ[Bக8பZ[ இ48பைத ேபா*ற காZ5ைய காmQறா0. அைவ ஓUய0க> 
தhகளe க4(e4 UளBகhக@N Uமான 7ழNU5jயாக ெப4Iபா_I 5(தo8பைத ேபால, 
அவ4B3 காZ5 அ@8பe இNைல.§ 

ஐ+ப-" எaடாவ. �-"ர+  
ஏ� அb#பைட ச/கரHகளாக இ,#பைவ:§ 

1) "Dகவ� நர+$ ெகா-.   iலாதார § 

2) 1/SDயI நர+$ ெகா-.    Wவா"�டானா § 

3) ேம= இைர#ைப நர+$ ெகா-.    ம�#$ரா § 
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4) இதய நர+$ ெகா-.    அனாஹத § 

5) ெதாgைட/Zt நர+$ ெகா-.    f1-த § 

6) z+$ நர+$ ெகா-.    ஆஞா § 

7) அbiைள நர+$ ெகா-.    சஹWரஹார § 

இைவ ஒ@M* சBகரhகளாக Uளh3Q*றன. இ4ப() ஓ4 சBகரhக@N, cலாதார()23 
�g4B3I ஏt சBகரhக>, இ4@* சBகரhகளாக Uளh3Q*றன. ஒ@M* சBகரhக@N 
7யaைனைவ aைல aK(தlI ஒ4 ராஜ-ேயாக 34 ேதைவ8ப[Qறா0. “உmைமய2ற aைலMN 
இ4Te உmைமைய ேநாBQ, இ4@N இ4Te ெவ@.ச()23, மரண()N இ4Te 
அமர(eவ(ைத ேநாBQ எhகைள அைழ(e ெசN_hக>" ம2KI “எtT)4, Ug()4 ம2KI 
இலBைக அைடuI வைர :*ேனKவைத aK(த ேவmடாI" எ*Qற ேவm[ேகா>க> ேதா*jன. § 

ஐ+ப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
இAத ச/கரHக( பDn ந;ம$ மgடல-"I iI* அb#பைட பாைதக( iல+ அவ)kI 
fDவா/க-"= வtநட-த#பySIறன, ம)*+ இைவ சமWS,த-"= நாbக( எI* 
அைழ/க#பySIறன, அத)Z Zழாxக( எI* ெபா,(: 1) 1�+னா ஓaட+, c.ZதgbI 
அb#பZ"o= இ,A. c.Z-தgbI ைமய+ வtயாக அbiைள/Z ெச=Sற.; 2) MHகளா, 
வல. பDn மgடல-ைத Zk#MySற.; 3) ஈடா, இட. பDn மgடல-ைத Zk#MySற..§ 

ஈடா-yhகளா, M*-யாh, ெபmைம-ஆmைம, சT)ர* ம2KI roய*, இய_ண0l-அjlண0l, 
இடe cைள-வலe cைள, மTதமான ம2KI &Uரமான எ*K இ4B3I 7யaைனU* =கlI 
:BQயமான பாைதகைள, )ன:I இ4ப() நா*3 ம;ேநர:I ெத$bக( த*ைமைய ெதாட0Te 
இய_ண0lட* XoTeெகா>ள, அவ2ைற எ8ேபாeI சமaைலMN ைவ()4Bக ேவm[I. 
ெதாட0Te சாதனா ெச$வத* cலI, அe ஈடா ம2KI yhகளா சB)கைள சமaைல8ப[(), நரIX 
மmடலI :tவ)_I இணBக(ைத ஏ2ப[(), மன)N இ4B3I இய_ண0l ம2KI ஆBக8|0வ 
ப3)ைய �m[Qறe. § 

அ*பதாவ. �-"ர+   
ஈடா (எ";மைற) ம)*+ MHகளா (ேந;மைற) Zgட�[/Z cIபாக ெசய=பay, ஆறாவ. 
ச/கரமாக இ,/Z+ ஆஞா ச/கர-ைத ft/க ைவ/Z+ அளf)Z c.Z-தgy c�வ"L+ 
ஒ, ேந;மைற ம)*+ எ";மைற ஓaட-ைத உ,வா/Z+ வைர, Zgட�[ 1�+னா வtயாக 
தன. ெசய=பாaைட ெதாடHZவ. இ=ைல. அதI MறZ Zgட�[ ச/" 1�+னா வtயாக 
இய/க#பy+ ேபா., cத= ச/கர+ c�ைமயாக ft#பைடA., அ. ஒwெவா, ச/கர-ைதl+ 
�gb, iைளo= சஹWரஹார ைமய-"I fDவா/க-.டI 9ைறவைடSற.. § 

3mட^i தனe 74mட aைலMN இ4Te UoTe, cலாதார சBகர()N இ4Te தனe 
இலBகான ஆஞா சBகர()23 எt.5 ெபKI ேபாe, ராஜ ேயாகா பM25M* cலI, ஈடா ம2KI 
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yhகளா ஓZடhக>, 7�Iனாைவ 72j ஒ4 வZட வLUN ஓZட(ைத ெதாடh3Qறe, ம2KI 
yhகளா ேமN ேநாBQuI ஈடா �dேநாBQuI பா$Te ெச*K, 7�Iனாைவ aைல8ப[(த ம2KI 
yரபzச ெந48y* சB)ைய aைல aK(eவத23 ேதைவ8ப[I வ_வான =*ன� Uைச Xல(ைத 
உ4வாB3Qறe. 7�Iனா 3ழ^N இ4B3I :e3தmLN, 7யaைனl ேமNேநாBQ பயணI 
ெசN_I ேபாe, :()ைரக> சoெச$ய :Lயாத அளU23 உைடBக8ப[Q*றன. § 

Page 10: URL 
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ஒ4 Uைழபவ0 ஜப ேயாகI ெச$eBெகாm[ இ4BQறா0, ம2KI அவ0 ஒ4 5வ^hக()23 
:*பாக உZகா0TeBெகாm[, ைகMN இ4B3I Xiதமான 4()ராZச ம;கைள பய*ப[() 
மT)ரhகைள எm;Bெகாm[ இ4BQறா0. உலக அளUN ெபாeவான மT)ரமாக Uளh3I ஒI, 
த=d ெமாgMN காmyBக8பZ[>ளe, ம2KI அe அவரe உடN ம2KI மனைத 
ஒ4hQைணBQறe. 5வெப4மா* உZXற உலQN இ4Te ஆ~0வ)Bக, அவoடI இ4B3I 
உ[Bைக நாத ஒ@ைய எt8XQறe.§ 

Page 11:URL 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ஒIபதாவ. காgட+  

மA"ரHக(  

அ*ப-" ஒIறாவ. �-"ர+  
Uல �ர/ Sழ/Z நாyகPI ெமாtக(, தHகள. ெசாAத பைட#$/கைள கா�+ ேபா. ஏ)பy+ 
ப=ேவ* மன9ைலகPI இய=பான ெவP#பாab)Z ஏ)ப உ,வா/க#பay(ளன; இAத 
ெமாtக( ெதDய#பy-த ேவgbய க,-./க( ெதாட;பாக உ(ள-"= உgடாZ+ காaUகைள  
ெவP#பy-த உ,வா/க#பay(ளன. அAத ெமாt ேகaபவ,/Z $Dl+பbயாக இ=லாfaடாL+, 
அவ)ைற ெமx]ஞான 9ைலகP= இ,A. ேகaZ+ ேபா. $DA./ெகா(ள cbSற.. § 

இTத rZ7ம ஞான ெமாgக> ெத$வhகளாN உ4வாBக8பZடதாக �ற8ப[Q*றன, ம2KI 
இவ2jN க4(e ம2KI தகவN ஒ*றாக கலTe இ4B3I ஒ^M* Uைளlக>, ேநாBக()23 
ெபா4(தமான ெசயNகைள இ*றளlI ெச$e வ4Q*றன. ம2ற ெமாgக@N இ4Te ேவK 5ல 
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ெமாgக> உ4வாQu>ளன, ம2KI இ*GI 5ல ெமாgக> இனhக> ம2KI பழh3L 3tBகளாN 
உ4வாBக8பZ[>ளன. ஆனாN உK)ெமாgகைள ேபால கடlளாN உ4வாBக8பZ[, இ*KI 
aைல(e இ4B3I ெமாgக>, rdaைலB3 ஏ2ப மன)N காZ5கைள உ4வாBQ U4Iyய 
அNலe U4Iப(தகாத Uைளlகைள ஏ2ப[(eQ*றன. ஒ4வ0 ெதாைலBகாZ5 )ைரMN தனB3 
மன8|0வமாக Xoயாத ெமாgMN இ4B3I உைரயாடைல காmபைத ேபால, Ug8Xண0ைவ ெப2K 
கZXலGB3 Xல8படாதைத கா�I ம2KI ேகZ3I )றGைடயவ0, ஒ4 உைரயாடN உ4வாB3I 
காZ5கைள, ஒ4 உய0Tத ெம$zஞான aைலMN இ4Te ேகZக :LQறe. ¶எனB3 7மா0 
:8ப() இரm[ வயதாக இ4Tத ேபாe, நா* )யான()N இ4Tத ேபாe எனB3 அ4QN இ4Tத 
மBக> த=gN ேப5யe aைனUN இ4BQறe. எனe )யான()N ெதாைலBகாZ5MN காmபைத 
ேபால, எனB3 அ4QN ஒ4 அழகான {0 ஓைட ெசNவைத கmேட*, ம2KI அவ0க> {08பாசன 
காNவா$கைள ப2j ேப5Bெகாm[ இ4Tதா0க> எ*K ெதoTத ேபாe, எனB3 Uய8பாக 
இ4Tதe. அத* yற3 நா* அைத8ேபால பல அGபவhகைள ெப2K>ேள*. அதனாN ஒ^M* 
அ)0lக> ஏேதா ஒ4 வgMN, மன)N காZ5கைள உ4வாB3Q*றன. ¶இTத மT)ர ெமாgக> பல 
தைல:ைறகளாக, தhகளe Xiத(ைத தBக ைவ(eBெகாm[>ளன. 5ல ெசா2கqB3 
அ0(தhக> மாj இ4Tதா_I, அத* ஒ^க> மாறUNைல. உதாரண(eB3, பழhகால த=d ம2KI 
த2கால த=gN, ஒ^க> ஒ*றாக இ4BQ*றன. ெசா2க> வழh3I அ0(தhக> ச2K மாKபZ[ 
இ4Tதா_I, பல w2றாm[களாக அTத ஒ^க@* அைம8X மன)N உ4வாB3I காZ5க> 
மாறாமN இ4B3I. மiத* உ4வாBQய எt(eBக@N, எt(eBக@* ஒ^கqI ஒnெவா4 
w2றாmL_I மா2ற(ைத ெபKQ*றன. § 

அ*ப-" இரgடாவ. �-"ர+  
ெமாto= இ,/Z+ மைறஞான ஆxn#பZ" $DA./ெகா(ள#பy+ ேபா., எ=லா ெமx]ஞான 
ெமாtகைளl+ ெமx]ஞான உண;nடI ேபU $DA./ெகா(ளலா+ அ=ல. அவ)k= ஏதாவ. 
ஒIைற ெசx. cb/கலா+. § 

இTத r()ரI ஐIபeக@* ெதாடBக()N வழhக8பZடe, ம2KI )யான()* ெமாgயாக 
Uளh3I �I ெமாg, 7மா0 இ4பe வ4டhக> கgTe, அKபeக@* இK)MN ெம$zஞான 
�)யாக ெவ@வTதe. ரா3 ப)ெனZ[ வ4ட 7ழ25ைய ெகாm[ இ48பைத ேபால, இe ஏேதா ஒ4 
வgMN இTத |=uட* ெதாட0yN இ4BQறe. �I ெமாg ஒ4 5jய 3tUனராN 
உ4வாBக8பZ[, அவ0கqB3> க2K(தர8பZ[ ேபச8பZ[ வTதe. இe உ4வாBக8பZ[ :8பe 
வ4டhக> கg(e, ெதாm Kக@* இK)MN, நாhக> இதைன :tைமயாக பBத0கqB3 
பoTeைரBக ெதாடhQேனாI. �I-ைட8 ெமாgM* :8பe வ4ட வரலாK, இe நமe Qரக()N 
இ4B3I எNேலாரe அL8பைட அைம8y* அhகமாக இ4BQறe எ*பைத 3j8y[Qறe. § 

அ*ப-" iIறாவ. �-"ர+  
ெமx]ஞான ெவP#பாab= இ,A. fைளl+ ெமாtoI சார-ைத, மA"ர+ எISற ெபா,( 
ெகாgட, “மA-ரா" எISற ஒ)ைற சமWS,த ெசா=�I iல+ 1,/கமாக Zk#Mடலா+. § 
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ெம$zஞான ெமாgக> ேபச8ப[I ேபாe, அைத ேகZ[Bெகாm[ இ4B3I 3tைவ 72j 
இ4B3I உZXற உலகhகqB3 ெத$வhகைள அைழBQறe. இTத ெத$வhக@N 5ல0 rZ7ம 
உலQN rZ7ம உM0சB)களாக, |=B3 அ4QN வாdTe, உைரயாLB ெகாm[ இ4B3I 
மBக@* U48பhகைள |0() ெச$வத23 உதU ெச$Qறா0க>. ¶இTத ெத$வhக> ெம$zஞான 
ெமாgக@N ேப7I அைன(e மBக@* அைன(e உைரயாடNக> \eI =கlI கவனமாக 
இ4BQறா0க>. 5ல ெமாgக> c*றாவe உலைகuI, ம2KI 5ல இரmடாவe உலைகuI 
ஊ[4U ெசNQ*றன. மiதனாN உ4வாBக8பZட ெமாgக>, அNலe ஒnெவா4 w2றாmL23I 
தhகளe ஒ^கைள மா2jBெகாm[ இ4B3I ெமாgக>, அைவ ேபச8ப[I 7யaைனU* 
ப3)B3 மZ[ேம :2j_I வைரயKBக8பZ[ இ4BQ*றன. அைவ மT(ரா ெமாgகளாக இNைல 
எ*பதா_I, அவ2ைற ேப7வe மT)ரI உ.சo8பைத ேபால இNைல எ*பதா_I, அைவ உZXற 
உலகhகqB3> ஊ[4வe இNைல. § 

அ*ப-" நாIகாவ. �-"ர+  
ெமx]ஞான iலHக( அ=லாத ம)ற ெமாtகP= உVசD/க#பy+ மA"ரHக(, உ(�gyத= 
வbf= உண;n(ள மன"I அblண;ைவ மayேம பயIபy-.SIறன. ெமx]ஞான iலHகைள 
ெகாgட மA"ரHக(, .ைண ெமx]ஞான மனைத ft/க ைவ/SIறன. § 

இTத r()ரI ெத@வான UளBக(ைத வழh3Qறe. ஆ*\க UoவாBக பாைதMN இ4B3I 
ஒnெவா4 Uைழபவ4B3I தர ேவmLய ம2Kெமா4 க4(e எ*னெவ*றாN, அவ0 ஒ4 
ெம$zஞான ெமாguட* பo.சயI ெப2K, அ)N wK அNலe இ4wK ெசா2க> ம2KI 5ல 
வாBQயhகைள க2KBெகா>ள ேவm[I, இதனாN அவ0 தனe 5Tதைனக> அNலe ம2ற 
பBத0கqட* ேப7I ேபாe, அவ0 ேப7I இ*ெனா4 ெமாguட* இTத வா0(ைதகைள 
இைடMைடேய �ைழ(e ேபச:LuI. சம<Q4தI, பா^, த=d ம2KI Xiதமான ெமாgக> 
ேதவேலாகI ம2KI 5வேலாக(ைத ஊ[4U ெச*K, நைடெப2KBெகாm[ இ4B3I 
உைரயாடNக@* 74Bக(ைத, அhேக வாtI =க8ெபoய ஆ*மாBக> ெபKவத23 அGம) 
வழh3Qறe. உZXற மனaைலயாக இ4B3I அLமனI அNலe eைண ெம$zஞான மன)23> 
பBதi* சாZ5ைய அைழ(e வ4வ)N, ெமாgM* ெதாiகqI :BQய பh3 வQBQ*றன. § 

அ*ப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
மA"ரHகPI பயIபாy ப=ேவ* iைள உoர�/கைள ft/கV ெசxவதா=, தIcைன#$ 
ெமx]ஞான �"யான அ";nடI இ,/க/zy+. தIcைன#$ ஒ, ெமx]ஞான 9ைல/Z( 
c�ைமயாக �ைழl+ cIபாக, இைவ 4கn+ ��/கமான ெமx]ஞான UAதைனகளாக 
இ,/SIறன. § 

உண0l>ள மனI உ4வாBQய ெமாgக@N உ.சoBக8ப[I மT)ரhக> அNலe உK)ெமாgக>, 
இTத r()ரI 3j8y[I Uைளைவ ஏ2ப[(தாe எ*பைத நIமாN ெத@வாக காண :LQறe. 
ஆனாN ெம$zஞான ெமாgக> cலI உ4வாBக8பZட மT)ரhக>, =கlI உயoய 7யaைனlB3 
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உZXற கதlகைள உK)யாக )றBQறe. ¶ஒ4வ0 தனB3> இ4B3I பர5வI, ஆ(ம ஞான(ைத 
உண0Tத yற3, அTத உண0த^* y*Uைளவாக காலம2ற, உ4வம2ற, பரெவ@ய2ற aைலM* 
=க8ெபoய ஆழ()N இ4Te :த^N ெவ@வ4I அ)0வாக ஒ^ Uளh3Qறe. இTத ஒ^க> 
உ4வ()* :தN ெவ@8பா[க> ஆ3I. ெம$zஞான சB)களாN ேசகoBக8பZட இTத ஒ^க> 
ஒ*K ேச0Te, இTத உய0ரக ெமாgைய உ4வாB3Q*றன. உதாரண()23, :tைமயான ம2KI 
:த*ைமயான Xiத ெமாgயாக Uளh3I சம<Q4தI, ம2KI உ.சoB3I பBதGB3 அ0(தI 
ெதoயாUZடா_I, அவ4B3 பல* த4Qறe. § 

அ*ப-" ஆறாவ. �-"ர+  
ஒ, ம,Aைத ேபால, மA"ரHகPI zaடைம#$ அ=ல. ச#தா;-த-ைத உண;n(ள மன.டI 
$DA./ெகா(ள ேவgbய அவUய+ இ=ைல. அவ)ைற 1ப cz;-த-"=, ந+M/ைகlடI 
கவன-ைத ஒ,cக#பy-" பo)U ெசxதா=, அதI ெபா,( ெதPவாSfy+. § 

ெசா2க@N அடhQ இ4B3I X)ய தகவைல நாI ெப2ற ேநரI, 7ப:�0(தமாக Uளh3Qறe. 
ெம$zஞான aைலகqB3> சாZ5ைய உய0(eவத23, 5ல த4ணhக> ம2ற த4ணhகைள 
காZL_I 5றTe Uளh3Q*றன. இTத த4ணhகைள ெதoTeBெகாmடாN, இவ2ைற 5றTத 
:ைறMN நமB3 சாதகமாக பய*ப[(தலாI. பரமா(eமாUடI இ4Te வ4I இTத ெதாiகைள 
:ைறயாக உ.சo(தாN, அைவ பரமா(eமாU23> \m[I எnவாK இைணவe எ*ற Xoத_B3> 
நIைம அைழ(e ெசNQறe. உதாரண()23 “ஓI நம.5வாய” மT)ர(ைத ேபா*ற, =க.5றTத 
மT)ரhகைள உ.சoB3I ேபாe, இTத XoதN உ>ள()N இ4Te UoவாBகI ெபKQறe, ம2KI 
இe இK)யாக 5வெப4மாi* :taைறவான yரபzச()* அGபவ(ைத UgBக ைவBQறe. 
எNலாI :tைமயான இணBக(eட* இ4Te, சZடI ம2KI ஒthைக கைடyLBQறe. ¶ஒ4 
34வாN மT)ரhக> வழhக8ப[Q*றன, ம2KI இe :*ேனKவத23 :தN �m[தலாக 
இ48பதாN =கlI :BQய(eவI வா$Tததாக இ4BQறe. இTத ெசயN:ைறMN உTeUைச 
இNலாததாN, இe X(தக()N இ4Te வ4I தகவைல ேபா*K இ48ப)Nைல. அTத உTeUைச 
ஒ4 34UடI இ4Te வரேவm[I. Ug8Xண0lக@* ெதாட0.5MN இ4B3I அ[(த 
Ug8Xண0lB3 :ைறயான மT)ரI வழhக8ப[I. இTத மT)ரhக> உK)யாக ம4Teகைள 
ேபால ெசயNப[I. ம4T)* ெபயைர பL8பதாN, அe 3ண8ப[(eI ெசயN:ைறMN எTத 
மா2ற(ைதuI ஏ2ப[(தாe. நாI ம4T)* 3ண8ப[(eI ெசயNபாZைட உண0lட* 
XoTeBெகாmடா_I XoTeBெகா>ளாUZடா_I, அe ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4B3I. 5ல 
மT)ரhக> =கlI பழைமயானதாக இ48பதாN, அவ2j* அ0(தhக> பல uகhகqB3 :*பாக 
அgTeUZடன, ஆனாN அவ2ைற சoயாக உ.சo8பவ0க@* உ>ள()N அைவ அேத Uைளைவ 
உ4வாB3வதாN, இeேவ அ0(தமாQறe.§ 

அ*ப-" ஏழாவ. �-"ர+  
மA"ரHக( ஐA. மன9ைலகைள வL#பy-.வேதாy, அவ)ைறl+ அவ)*டI ெதாட;$ைடய 
உடலைம#$ ம)*+ iைளo= இ,/Z+ ைமயHகைளl+ உண;nடI காgபத)காக, அவ)ைற 
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MD/Sற.. பo)U ெதாடHZ+ cIபாக, �ல உட= ம)*+ மன"I �xைமைய 
ெவP#பy-.வ"= கவனமாக இ,/கேவgy+. § 

ெதாட0Te ஜyB3I மT)ர(ைத, 3j8பாக ஒ4 34 வழhQ இ4TதாN, அe ஒ4 ெந[T�ர 
பயணமாக இ4B3I. அ8ேபாe 7யaைனUN மா2றI ஏ2ப[Qறe. ம2KI அதைன நNலேநர()N 
ஜyBக ேவm[I. ஒ4வ0 3@(e, த*ைன :ைறயாக 7(த8ப[() தயா0 ெச$eBெகாmட yற3, 
ஒ4 yர(ேயக அைறMN |ைஜக> நைடெபKQ*றன. நாI ஒ4 பயண(ைத ேம2ெகா>QேறாI; 
|ைஜ அைற, உடN ம2KI |ைஜ ெதாடh3I ேநரI ஆQயைவ வாகனமாக Uளh3Qறe. 
¶3j8yZட 5ல மT)ரhக>, உதாரண()23 ”ஓI நம.5வாய” ேபா*ற மT)ரhக>, cலாதார()N 
இ4Te U7(த வைர இ4B3I ஐTe சBகரhக>, ஐTe மனaைலக> ம2KI பzச |தhக> 
(aலI, {0, ெந48X, கா2K ம2KI ஆகாயI) ப2jய XoTeண0ைவ வழh3Qறe. ெதாட0Te 
ேம2ெகா>qI ஜபI இவ2ைற :tைமயாக yo(e, அைன(ைதuI ஒேர சமய()N ெவnேவK 
வLவhக@N கலTe, Uைழபவ4B3 =க8ெபoய ம2KI X)ய XoTeண0ைவ வழh3Qறe. 
¶:ைறயான எ.சoBைக எ[BகாமN, அNலe மT)ரI Xiத=Nலாத இட()N அமhகளகரமான 
ேநர()N உ.சoBக8பZடாN, ம2KI உ.சo8பவo* உடN 7(தமாக இNைல எ*றாN, மT)ரI 
தனe ேவைலைய ெச$uI, அ)N எTத yர.சைனuI இ4Bகாe. ஆனாN இTத மT)ர()* வ^ைம 
காரணமாக, இTத மT)ர(ைத உ.சo8பவ0 அ7ர சB)கqB3 ெத@வாக ெத*ப[Qறா0, ம2KI 
அTத சB)க> அவ4ட* ெபா4T)B ெகாm[, அவரe அைம)ைய 3ைலBQ*றன. 
�$ைமயாகlI :taைறவாகlI இ4B3I ஒ4 இட()N, Xiதமான rdaைலக@N மT)ர(ைத 
உ.சoB3I ேபாe, அe ெசா0கேலாக சB)கைள ஈ0BQறe, ம2KI அைவ தhகளe பhQ23, 
Uைழபவo* :Lவான ஞாேனாதய பாைதMN உதU  ெச$Q*றன. மhகளகரமான ேநரhகைள ப2j 
ெதoTeBெகா>ள, சT)ரைன அL8பைடயாக ெகாmட vTe சமய()* Xiதமான கால 
அZடவைண, பzசாhக(ைத பா0(e ெதoTeBெகா>ளலாI. § 

அ*ப-" எaடாவ. �-"ர+  
மA"ரHகP= பo)U ேம)ெகா(m+ ேபா., அ. உட�I ஐA. 4க#ெபDய ஓaடHகPI iல+, 
மன"I உடLடI �ல உடைல ஒ,HSைண/Sற. ம)*+ அ. ஏ� ச/கரHகைள fDவா/க+ 
ெசxl+ ேபா., மன"I ஐA. 9ைலகP= இண/க-ைத ஏ)பy-.Sற.. § 

இTத தைல5றTத மT)ரhக>, இதேனா[ a*KUடாமN ேம_I  பல ந*ைமகைளuI வழh3I 
)ற* பைட(ததாக இ4BQ*றன. நம 5வாய மT)ர(ைத உ.சoBக &Zைச ெப2ற ைசவ0கqB3 
அGம) QைடBQறe. இTத மT)ரI ேவதhக@* ம()MN காண8ப[Qறe. இTத மT)ர(ைத 
ப2j(தா*, இTத r()ரI 3j8y[Qறe. ¶இe ஐTe மனaைலB3, ஐTe ஓZடhக> ம2KI 
சBகரhகைள 3j8y[Qறe. உண0l>ள மனI, அLமனI, மைறT)4B3I பmXக@* மனI, 
eைண ெம$zஞான மனI ம2KI ெம$zஞான மனI ஆQயைவ இTத ஐTe மனaைலக> ஆ3I. 
ெவ@ேய ெசN_I 7வாசமாக இ4B3I yராண*; உ>ேள வ4I 7வாசமான அபான*; தBக 
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ைவ(eBெகா>qI 7வாசமான Uயான*; ேமN ேநாBQ ெசN_I 7வாசமான உதான*; 
சமaைல8பட(eI 7வாசமன சமான* ஆQயைவ உடN சா0Tத ஐTe ஓZடhக> ஆ3I. § 

அ*ப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
Uல மA"ரHகைள Uர-ைதlடI ெதாட;A. ெசா=வதா= மayேம, ெச=வc+ ெசt#$+ 
Sைட#பதாக க,த#பySற.. ஆனா= இைத ெதாட;A. ெசா=வதா= ஆ/க#};வ ச/"க( 
உ,மா)ற+ ெப*வத)Z மay+ உதfயாக இ,/Sற.. இதனா= உண;n(ள மன+ அைம" 
அைடA., ஒ,cகVUAதைன வLவைடA. எ=ைலய)ற உo;.b#ைப த,வதா=, அ"கமான 
ெச=வைத ஈ;#பத)Z ஐA. மன9ைலகைள பயIபy-"/ ெகா(ள வச"யாக இ,/Sற.. § 

அ)கமான ெசNவைத சIபா)8பe :BQயI தா*, ம2KI அe பல வgக@N வ4Qறe, ஆனாN 
இTத கைடaைல மT)ரhக> :tைமயான பய* த4வத23, அ)N பM25 ேம2ெகா>பவ0 
உய0aைல மT)ரhகைள ஜy8ப)N &Zைச ெபறUNைல எ*றாN அவ2ைற அவ0 
பய*ப[(தB�டாe, இNைலெய*றாN ெசNவ:I ெசg8XI Xiதம2ற நடவLBைககqB3 
பய*ப[(த8பZ[, =க8ெபoய இழ8X ேநo[I. மT)ரhக> பல*கைள த4Q*றன, ஆனாN 
கைடaைல மT)ரhகளாN உ4வா3I பல*கைள தBக ைவ(eBெகா>ள, அ)N பM25 
ேம2ெகா>பவ0 உய0aைலMN Xiதமான நபராக இ4Bக ேவm[I. § 

எ�பதாவ. �-"ர+  
ஆ/க};வமான ச/"கைள ஒI* ேச;/க ம)*+ உ,மா)ற+ ெசxய, Uல மA"ரHக( 
உVசD/க#பySIறன. இைவ த;/க �"யாக உண;n(ள மனைத ஒ,cக#பy-", அதI 
அblண;f= இண/க-ைத ஏ)பy-" iைளo= காAத-தIைமைய ஏ)பy-.Sற.. இ. 
உ(mண;n பZ"o= இ,A. ஆ/க#};வ ச/"கைள அknண;n ம)*+ ெமx]ஞான 
பZ"கm/Z ஈ;/Sற.. § 

மT)ரhகைள உ.சo8பேத ஒ4 ஆ$வாக Uளh3Qறe, ஆனாN ஒ*K ேச0(e உ4மா2KI 
ெசயN:ைறMN 5றTe Uளh3I இTத மT)ரhக@N ஒ*j* பய*பா[ ப2jய UளBக(ைத 
இhேக பா0BகலாI. இTத மT)ரI மனI ம2KI ஆ*\க சB)கqட* �ல உடைல இைணBQறe. 
“ஆ” எ*K உ.சouhக>, ம2KI அTத ஒ^ைய உட^* roய y*னN ப3)MN 
ைமய8ப[(ehக>. அத* yற3 “ஊ” எ*K உ.சouhக>, ம2KI இTத ஒ^ைய ெதாmைட 
ப3)MN ைமய8ப[(ehக>. அத* yற3 “I” எ*K உ.சo(e, :*பBக ப2கைள இKBQ 
yL8பத* cலI அTத அ)0ைவ மmைட ஓZL23 அG8Xhக>. :த^N இைத தi(தiயாக 
உ.சouhக>, அத* yற3 ஒ^கைள ந*றாக ஒ*K ேச0(e, ஓI எ*ற ெசாNைல உ4வாB3hக>. 
இTத மT)ரI ஒ^M* சாரமாக Uளh3Qறe. எNலா ஒ^கqI ஓI எ*Qற உ.சo8yN 
இைணTe>ளe. ஒ4 ெபoய நகர()N இ4B3I எNலா இைர.சNகைளuI ஒ*றாக ேகZடாN, 
அe ஒ4 கடN58yMN அNலe கடN அைலக@N ேகZபைத ேபால, “ஓI" எ*Qற ஒ^ ேகZ3I. 
இe பைடB3I ஆ2ற^N இ4Te வ4I ஒேர பைடB3I ெவ@8பாடாக Uளh3Qறe. {hக> 
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இTத ஒ^கைள உ.சoB3I ேபாe, உhக> ஆBக8|0வ சB)ைய, cைளMN இ4B3I உhக> 
ஆBக8|0வ ைமயhகqB3 U[தைல ெச$Q�0க>. அத* yற3 உhகqBெக*K ஒ4 X)ய 
உலைக உ4வாBக, அைவ உhக> மனI, உண0.5 ம2KI �ல உடN வgயாக )4Iy, 5je 
5jதாக ெவ@வர அGம) QைடBQறe. § 

எ�ப-" ஒIறாவ. �-"ர+  
ஆ-ஊ-+ எISற ெசா)கைள சDயாக உVசD/Z+ ேபா., உ(mண;ைவ அknண;வாக, ம)*+ 
உ(mண;n-அknண;ைவ ெமx]ஞானமாக உ,மா)ற+ ெசxSற.. அதI MறZ ேநரb 
அkெவ�VU �-"யாSற.. § 

ஓI எ*பe எNேலா4B3I ெபாeவான மT)ரI, ம2KI இTத மT)ர(ைத எTத rழ^_I, உடN 
7(தமாக இ4Tதா_I அNலe அ7(தமாக இ4Tதா_I, &Zைச ெப2றவரா_I &Zைச 
ெபறாதவரா_I பாeகா8Xட* ெச$ய :LuI. :ைறயாக உ.சoB3I ேபாe, இe மனI ம2KI 
ஆ*மாlட* �ல உடைல ஒ4hQைண(e, 7யaைனைவ உய0(eQறe. உhகைள “ஓI” மT)ரI 
34ைவ ேநாBQ வgநட() ெசNQறe, ம2KI அjெவt.5ைய ெப2ற yற3, ஞாேனாதய 
பாைதMN அ[(த UoவாBகமாக, ைசவ &Zைச எ*Qற நா*காவe சBகர()23 7யaைனl ெபKI 
உய0l அNலe ஆழமான மT)ரhக@N ெபKI &Zைச Uளh3Qறe. § 

எ�ப-" இரgடாவ. �-"ர+  
மன+ ம)*+ இயLண;n Zண-.டI இ,/Z+ மன.டI, “ஓ+" மA"ர+ �ல உடைல 
இைண/Sற.. § 

இTத r()ர()_I நாI ஓI மT)ர()* =க8ெபoய பல*கைள காmQேறாI. அeேவ ஒ4 
=க8ெபoய மனேநா$ ம4(eவராக Uளh3Qறe. அe yரபzச()* ஒ^யாக, இயBக()N 
இ4B3I நகர()* ஒ^யாக, yற8y* ஒ^யாக, இற8y* ஒ^யாக Uளh3Qறe. எNலா 
இட()_I, எh3I ஒ4hQைணTe இ4B3I ஒ^கைள ேகqhக> ம2KI அnவாK ேகZ3I 
ேபாe உhகளாN “ஓI” கார(ைத ேகZக :LuI. ேகZ3I  ேபாேத, மன8|0வமாக “ஓI” எ*ற 
ஒ^ைய உ.சo(e, உடN, மனI ம2KI உ>ள()N இ4B3I ெத$bக( த*ைம ஒ*றாவைத 
உண4hக>. § 

எ�ப-" iIறாவ. �-"ர+  
ஒ, ெசா=L/Z cIன; அ=ல. MIன; “ஓ+" கார-ைத ேச;/Z+ ேபா., அAத ெசா=L/Z 
ச/" ம)*+ ஒ,cக#பy-த ச/"கைள ேச;/Sற.. § 

{hக> ஒ4வைர ஊB3UBக aைன(e, ஊB3UB3I ம2KI உ2சாகம@B3I ெசா2கைள 
பய*ப[(eI ேபாe, மன)N “ஓI" கார(ைத aைன(eB ெகா>qhக>. இைத உhகqB3> 
ெசாN^Bெகா>வத* cலI உ4வாB3I அ)0l அவ4B3I ெச*K, உhகளe ெசா2கqB3 
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வ^ைமைய வழh3Qறe ம2KI உhகைள உ2சாக8ப[(eவைத ேபால அவைரuI 
உ2சாக8ப[(eQறe. § 

எ�ப-" நாIகாவ. �-"ர+  
ேபச#பy+ ெசா=L/Z cIபாக அ=ல. MIபாக UAதைன iல+ “ஓ+" கார-ைத ெதDf/Z+ 
ேபா., அ. ேபச#பy+ வா;-ைத/Z ஒ,cக#பy-த#பaட ச/"ைய ேச;/Sற.. § 

{hக> மன8|0வமாக �ர()N இ4B3I yoயமானவ4B3 “ஓI” கார(ைத ெதoய8ப[(தலாI. 
ஒ^ ேவKபா[க@N ஒnெவா*KI ஒ4 aற(ைத ெகாm[>ளe. அTத aறhக> கலT)[I ேபாe 
ஒ4 :tைமயான 5Tதைன உ4வ(ைத உ4வாB3Qறe ம2KI வாdBைகM* ஓZட(ைத 
காZL_I ேவகமாக பயணI ெச$Qறe. § 

எ�ப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
ஐA. அb#பைட மன9ைலக( இ,#பைத ேபால 1) வாxெமாtயாக உVசD/க#பy+ மA"ர+; 2) 
வாxெமாtயாக உVசD/க#பay மனதா= ெவP#பy-த#பy+ மA"ர+; 3) மன"= இ,A. 
ெவP#பy-த#பy+ மA"ர+; 4) ெவP#பy-த#பy+ மA"ர-"I உண;n; 5) உட= அ=ல. 
மன�"யாக அ=லாம= ேவ*fதமாக உVசD/க#பy+ மA"ர+ எI* ஐA. fதமான மA"ரHக( 
இ,/SIறன. § 

ேம23j8yZட ஐTe மனaைலக@N இK)யான UளBகI =கlI 7வார<யமானதாக இ4BQறe. 
இi அைத ஆழமாக XoTeBெகா>ள :ய25 ெச$ேவாI. :Lவான Xoதைல ெப2ற �வ* 
:BதாU23>, எNலா சBகரhகqI இைணTe ஒேர சமய()N ெசயNபZ[, இTத Xiதமான 
ஒ^கைள ெவ@8ப[(eவதாN, அவ0 தனB3> மT)ர yரேயாகமாக Uளh3Qறா0. ஒ4வ0 
இ(தைகய )றI பைட(த ஒ4 ஆ*மாU* :*பாக இ48பதா_I, இTத �()கைள ெப2ற ஒ4 
ஆ*மாைவ பா08பதா_I, அவரe வாdBைக aரTதரமான மா2ற(ைத ெபKQறe. அதனாN தா* 
vTeBக> தoசன(eB3, உண0தைல ெப2ற ஆ*மாU* காZ5B3 ம)8X அ@BQறா0க> 
ம2KI உண0தைல ெப2ற ஆ*மா அTத ஆ*மாU* ஒ@ உட_B3> இ4B3I காZ5B3 அ)க 
ம)8X அ@BQறா0க>. அவoடI இ4Te ெசா2ெபாgேவா அNலe மBக> மன)N இ4B3I 
ேக>UகqB3 ப)ேலா எ)0பா0Bக8ப[வe இNைல. அவரe தoசன()* cலI, �LM4B3I 
ஆMரBகணBகான மBக@* எNலா ேக>UகqB3I, அவ0களe உ>ள()ேலேய ப)N Qைட(e 
இ4B3I. அவரe ஒ@ உடN அNலe �ல ேதா2ற(eB3 =கlI ெந4Bகமாக அNலe அ4QN 
இ48பத* cலI, எ)0கால()N வரU4B3I வாdBைகைய மா2KI பாைதக> ம2KI அGபவ 
மா2றhக> UைரUN வTதைடuI. மT)ர சB)M* ��Bக()* cலI, ம2ற நா*3 
ெதாட0.5யான aைலகளாக Uளh3Q*றன. உmைமயான Ug8Xண0ைவ ெப2ற ஆ*மாU* 
பாதhகைள வTe அைடவத23, ஓI மT)ர(ைத வா$ெமாgயாக உ.சo(e, மனதாN ெவ@8ப[(), 
ம2KI அத* ெவ@8பாZLN 7யaைனைவ தBக ைவ(eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, மT)ர(ைத 
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அைம)யாக உ.சo(e மனதாN ெவ@8ப[()னாN, இ(தைகய த3) வா$Tத ஆ*மாைவ ேநாBQ 
ஒ4 ேந0ைமயான Uைழபவ0 அைழ(e ெசNல8படலாI. § 

Page 12: URL 
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நைட8பM25 ேம2ெகா>வதாN உண0l>ள மன)* அLuண0l அைம) அைடயB�[I. 
உண0l>ள மன)* அLuண0l 3ழ8ப()N இ4B3I ேபாe )ைர(தைச �)யாக 7வா5B3I 
ேபாe, ெம$zஞான()* அLuண0ைவ எe கடTe ெசNQறe எ*பைத ப2juI, மm�ரN எ*K 
அைழBக8பZ[ )ைர(தைசM* ம()MN அைம()4B3I �ல உK8X ப2juI, உண0l>ள மனI 
உK)யான உண0ைவ ெபKவதாN, அTத ெசயN:ைற ஒ4 சமaைலைய வழh3Qறe. 

Page 13: URL 
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X(தக அGபவ(ைத மZ[ேம ெப2ற இரm[ 5Tதைனயாள0க>, வாdBைகM* சாரI ம2KI 
:Lவான ேநாBக(ைத ப2j Uவா)BQறா0க>.  இட8XறI இ4B3I ேம2க()ய நாZ[ அjஞ0 
அZைடMZட தனe ஆ$lBகZ[ைரக> \e உZகா0Te இ4BQறா0, ம2KI QழBQT)ய நாZைட 
ேச0Tத பmLத0 ஓைல 7வLக> \e உZகா0Te இ4BQறா0. உmைமயான XoதN உ>ள()N 
இ4Te வ4Qறe எ*K அவ0க> இ4வ4B3I இeவைர அjT)4BகUNைல. § 

Page 14: URL 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ப-தாவ. காgட+ 

அ,(ஞான ேகாaபாyக(  

எ�#ப" ஆறாவ. �-"ர+  
உ,மா)ற+ நIறாக cIேனற ெதாடHSய.+, சDயான பாைதகP= மனைத 9ைல9*-.+ 
ப�ைய அ,(ஞான ேகாaபாyக( ெசxSIறன ம)*+ அ. நைடெப*+ வைர, அைவ 
உண;n(ள மன"I அblண;f= zyத= அknண;n தகவலாக மayேம ப"வாSIறன. 
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UAதைனoI அ,(ஞான வtகைள $DA./ெகா(ள, ஒ, Zk#Maட அளn ெமx]ஞான 
ft#$ண;n ேதைவ#பySற.. § 

இe ஒ4 ெவ@8பைடயான அjBைக. தனe ~டGB3 அjlK(eI 34, அTத ~டi* மன)N, 
அவரe ச\ப()ய ஆ*\க UoவாBக(ைத கடTத X(தகhக>, Uவாதhக> அNலe தகவN 
�ைழவைத அGம)BகB�டாe எ*பைத இTத r()ரI நமB3 ெதoUBQறe. தகவN எnவளl 
ஆழமாக இ4Tதா_I, எnவளl :taைறவாக இ4Tதா_I, அe மன)N 3ழ8ப(ைத ஏ2ப[(), 
:*ேன2ற()N தாமத(ைத ஏ2ப[(eQறe. அத23 ப)லாக, )னசo சாதனா, மT)ர ேயாக()N 
பM25, 7யaைனைவ மன)* உ>qண0l-அjlண0l ப3)க@N இ4Te இtBQறe ம2KI 
இTத ெதாடBக aைலMN பM25 ெச$யேவmLய ராஜ ேயாக()* ம2ற வLவhக>, 
:e3(தmLN இ4B3I 7�Iனா ஓZட()23> உM0சB)ைய :ைறயாக வgநட(eQறe. 
உZXற ஓZடhக> அைன(eI ந*றாக அைமTe ேநரL அGபவI ஏ2பZட yற3, அ4>ஞானI 
ம2KI எtத8பZட ேபாதைனகைள பLBகலாI, ஆனாNஅe அGபவ<த0 அGபU(த அGபவ(ைத 
சoபா0Bக மZ[ேம பய*ப[(த ேவm[I. § 

எ�ப-" ஏழாவ. �-"ர+  
எ";Vெசயலா)றாைம iல+ உண;n(ள மன+ சம9ைல ெப*+ ேபா., .ைண ெமx]ஞான மன+ 
iலமாக, உண;n(ள மன+ cIபாக ம)ற மன9ைலக( ெதPவாS, தHகைள ெவP#பy-"/ 
ெகா(SIறன. இ. மன"I இய=பாக fளHZSற.–இ. ஆI`க fDவா/க+ எI*+ 
அைழ/க#பySற.. § 

ஒ4 ஆ5ரம()N ஒ4 yரபலமான 34U* கவனமாக கZ[8பாZLN இ4Teெகாm[, ெதாட0Te 
ராஜ ேயாக(ைத பM25 ெச$வத* cலI, அTத ~டi* ஈடா ம2KI yhகளா ஓZடhக> சமaைல 
ெபKவதாN, அவ4ைடய உண0l>ள மனI சமaைல ெபKQறe. 7�Iனா ஓZடI :BQய(eவI 
ெபKQறe. இTத ராஜ ேயாக பM25ேய ஒ4 ��Bகமான கைலயாக இ4BQறe, ஆனாN நNல 
பல*கைள ெபKவத23 நNல 34U* வgகாZட_ட*, :ைறயான rழ^N ெச$ய ேவm[I. § 

எ�ப-" எaடாவ. �-"ர+  
மன+ ெதாட;பான f"க( ெமx]ஞான �"யாக வ,SIறன; அைவ உண;n(ள உலக+ வtயாக 
ெசI*, உண;n(ள மன"I அblண;f= ப"வாSIறன. MIன; அைவ அblண;n �"யாக 
$DA./ெகா(ள#பay, கவனமாக நைடcைறo= பயIபy-த cய)U ேம)ெகா(ள#பySற.. § 

உmைமயான ஆ*\க UoவாBக()N QைடB3I XoTeண0l, :*ேப )Zட=ட8பZட 
Uoஉைரக>, X(தகhக> அNலe வாB3K)க> cலமாக அNலாமN, ஒ4வரe உ>ள()N இ4Te 
ெபற8ப[Qறe. aXண0 தனe பM25ைய ேம2ெகா>Qறா0. அத* Uைளவாக கm[yLBக8பZட 
XoTeண0l Uளh3Qறe. அத* yற3 :ைறயாக ெபற8பZட பல*கைள சா<)ரI ம2KI அவரe 
34வாN சoபா0Bக8ப[Q*றன. ேநரL அGபவI மZ[ேம வ_வான ஆ5oயராக Uளh3Qறe. § 
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எ�ப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
மன+ ெதாட;பான ஒ, f" அ=ல. ஒ, MரVசைன/கான Y;ைவ ெவP/ெகாgy வ,வத)Z, 
அ. ெதாட;பான iI* தகவ=க( அ=ல. அ+சHகைள ெபறேவgy+. ஒwெவா, அ+ச-"I 
`.+ த[-த[யாக கவன+ ெசL-", அதI `. zaடாக "யான+ ெசxய ேவgy+. அதI MறZ 
அblண;n iலமாக ெமx]ஞான+, f" அ=ல. Y;ைவ வழHZ+. f" அ=ல. Y;ைவ கவன-"= 
ைவ-",/க, உண;n(ள மன+ ம)*+ அதI அbமன+ ெதாட;பான iI* அ+சHகPI 
உgைமயான ம)*+ 9யாயமான வDைசைய 9ைனf= ைவ-",/க ேவgy+. § 

இTத r()ர()N 5Tதைன, ெபா4> ம2KI XoTeண0l ஒ*றாக கலTe இ4B3I ஸIயமைவ 
ப2j 3j8yட8ப[Qறe. ஒ*றாக கலTe இ4B3I ேபாe, c*றாவe கmைண )றTe, 
அjயாைமM* )ைரB3 y*னாN இ48பைத காmyBQறe. கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eதN ஒ4 
கைலயாக Uளh3Qறe, ம2KI அ)N �() ெப2றeI, அe இயNபாக )யானI, ஆdTத )யானI 
ம2KI சமா)B3> அைழ(e ெசNQறe. இTத r()ர()N 3j8yட8பZL4B3I c*K அIச 
ஒ4:க.5Tதைன, ேயாQM* சாZ5MN இ4B3I ெவ@8XறI :tவைதuI அத* உZXற 
மKபLவ()N இ4Te ெவ@ேய2KQறe. ஒ4 ஆழமான ேயாக U) இhேக Uவா)Bக8பZ[>ளe. § 

எgபதாவ. �-"ர+  
ஒ, உண;n(ள மன+ ெமx]ஞான 9ைலகP= இ,/Z+ இIெனா, மன"ட+ இ,A. பo)U 
ெப*+ ேபா., அதனா= தன. ெசாAத உண;n(ள ெவP#பாyகைள உண;nடI த/க 
ைவ-./ெகா(ள cbSற.. § 

தனe ெம$zஞான ெவ@8பா[ அNலe தனe அைம)M* cலமாக ேபா)B3I ஒ4 ச234, தனB3 
அ4காைமMN இ4B3I ~டGB3 மZ[மNலாமN, அTத 34UடI இ4Te &Zைச ெப2K 
உலெகh3I இ4B3I ~ட0க> அைனவ4B3I அjlK(eQறா0. ெம$zஞான aைல ேப7I ேபாe 
அNலe அைம)யாக இ4B3I ேபாe, 34 அம0T)4B3I பா0ைவயாள0 அைறைய yoB3I 
பரெவ@ அNலe காலI இ48ப)Nைல. 34 எTத இட()N இ4Tதா_I, 34UடI இ4Te உ> 
ேநாBQ XoTeண0l, உணl8ெபா4>, பாeகா8X ம2KI வ_¤Z[I அ4> வ4வதாN, ஒ4 
34U* &Zைச அ)கமாக நாட8பZ[ ம)8X அ@Bக8ப[Qறe. § 

எgப-" ஒIறாவ. �-"ர+  
�h9ைல மன9ைலக( தன/Z cIபாக ைவ#பைத அ=ல. cAைதய Uல காரணHகளா= 
�h9ைல மன9ைலக( தன/Z cIபாக ைவ#பைத மayேம ெமx]ஞான மனதா= 
$DA./ெகா(ள cbSற.. அதனா= தIcைன#$ ெமx]ஞான UAதைனo= வாhAத MறZ 
உண;n(ள பZ"/Z ",+ப ேவgy+, ஏெனIறா= எ=லா UAதைனl+ கால+ ம)*+ 
பரெவPo= இ,/Sற. ம)*+ மனஉ*"oI cய)UoI iல+ �gட#பySற.. கால+ ம)*+ 
பரெவPoI சாரமாக ெமx]ஞான மன+ இ,AதாL+, ஆIமா–cbவான உgைம–மன+ எISற 
ெபா,ைள கடA. இ,/Sற.. § 
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ெம$zஞான aைலMN இ4B3I உM0சB) எ8ேபாeI ஒ4 ெம$zஞான aைலMN இ48ப)Nைல 
எ*றா_I, ஒ4 :ைற ெம$zஞான aைலMN aரTதரமாக Ug8Xண0ைவ ெப2ற yற3, அவரe 
சாZ5 எNலா மனaைலக> வgயாக 7தT)ரமாக இயh3Qறe ம2KI எNலா மனaைலகைளuI 
கடTe உணர8பZட உmைமயான பரமா(eமா cலI ப()ரமாக பாeகாBக8ப[Qறe. அதனாN 
ெம$zஞான aைலக@* வாtI aXணராN =கlI எ@தாக உண0l>ள மன)N ெசயNபட 
:LQறe. § 

எgப-" இரgடாவ. �-"ர+  
�ர/ Sழ/Z நாyகைள ேச;Aத ஆழமான UAதைனயாள;க( உ(mண;n உலைக மayேம 
எ";ெகா(ள ேவgbo,/Sற.. அவ;க( தHகPட+ இ,A. தHகைள fyf-./ ெகாgy, 
ெமx]ஞான ச/"களாக மா*Sறா;க(. § 

U48X ெவK8Xகைள ப2j 3ழTைதக> ெப2ேறா0க@* cலI க2Qறா0க>; இைத அவ0க> 
ெப4Iபா_I �0Te கவi(e க2Qறா0க>. அத* yற3 ேபச( ெதாடhQயeI, அவ0க@* 
ெப2ேறா0க> யா0 \e அ*X ெச_(த ேவm[I ம2KI யாைர ெவKBக ேவm[I, யா4B3 ம)8X 
அ@Bக ேவm[I ம2KI யா4B3 ம)8X அ@Bக ேவmLய)Nைல எ*பைத க2K(த4BQறா0க>. 
ஆ5யாைவ ேச0Tத ெப2ேறா0க> தhக> 3ழTைதMடI ெத$bக( த*ைமைய கவi(தாN, 
அவ0க> ஒ4 சமய ஈ[பா[ aைறTத வாdBைகைய வாழ :ய25 ெச$e, அTத 3ழTைத வள0வத23 
உய0Tத தரaைலகைள அைம(e( த4Qறா0க>. அTத 3ழTைத ஒ4 சாதாரண மiதனாக 
இ4TதாN க2K(தர8ப[I ெப4Iபாலான பாடhக@N இ4Te அவ4B3 UலB3 
அ@Bக8ப[Qறe. அதனாN அவ0 ஆ*\க �)யாக உM0 eL8Xட* இ4B3I ேபாe, அவ0 உலQN 
எ*Kேம �ைழயாததாN, அ)N இ4Te U[UBக8பZ[  இ4BQறா0. § 

எgப-"-iIறாவ. �-"ர+  
ேம)க-"ய நாyகைள ேச;Aத ஆழமான UAதைனயாள;க( உ(mண;n ம)*+ அknண;n 
உலகHகைள எ";ெகா(ள ேவgbo,/Sற.. �ர/ Sழ/Z நாyகP= இ,/Z+ உo;ச/"க( 
உ(mண;ைவ $DA./ெகா(ளாம= அ"�,A. தHகைள fyf-./ெகா(ள cbSற., 
ஆனா= ேம)க-"ய நாyகைள ேச;Aத உoச/"க( உய;Aத ெமx]ஞான பZ"கm/Z ெச=L+ 
cI உ(mண;n/அknண;n பZ"கைள c�ைமயாக $DA./ெகா(ள ேவgbo,/Sற.. § 

இத23 காரணI எ*னெவ*றாN, ேம2க()ய 5TதைனMN இK) 3jBேகா>களாக :Lவான 
உmைமக> இ48ப)Nைல, ம2KI ெத@வாகlI ெவ@8பைடயாகlI இ48பe மன)23 ஒ4 
7ைமயாக மாKவe மZ[மNலாமN, ஆ*\க UoவாBகI ேம2ெகா>qI ேபாe ஒ4 தைடயாகlI 
Uளh3Qறe. ேம2க()ய மBக> ெவ@uலக Uஷயhக> அைன(ைதuI அ)கமாக ப38பா$l 
ெச$Qறா0க> எ*பதாN, Uஷய(ைத இK)யாக :LlB3 ெகாm[ வTe உய0aைல சBகரhக@* 
:tைமைய தBக ைவB3I :*X, ெப4Iபா_I உ>qண0l இயNX ம2KI �daைல அjlண0l 
மனைத XoTeBெகா>ள :2ப[I ஒ4 {mட அL8பைட ெசயN:ைற நைடெபKQறe. § 
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எgப-" நாIகாவ. �-"ர+  
.ைண ெமx]ஞான மன"ட+ எ=லா ப"=கm+ இ,/SIறன. ஆனா= மன�"யாக 
மைறA",/Z+ பg$க( மன"= அ"க ெநDச= இ,/Z+ ேபா., UAதைனக( அதைன கடA. 
ெச=ல cbவ"=ைல. .ைண ெமx]ஞான மன+ அைம"யான $DதLடI ெசயல)* இ,/Sற.. 
§ 

எNேலா4B3>qI ஐTe மனaைலகqI எ8ேபாeI ெசயNபZ[Bெகாm[ இ4BQறe, அதனாN 
எNேலா4I ஒ4 :tைமயாக இ4BQறா0க> எ*பைத இTத r()ரI 3j8y[Qறe. ஆனாN 
7யaைனU* \e மைறT)4B3I பmXக@* மனI ஆ)BகI ெச_(eI ேபாe, ஒ4வ0 
கடTதகால()* ேந0மைற, எ)0மைற அNலe ஒ4 கலைவயான சIபவhகளாN பா)Bக8ப[Qறா0, 
ம2KI இதனாN அLuண0UN இ4Te ெம$zஞானI வgயாக வ4I எTத ஒ4 தகவ_I 
த[Bக8ப[Qறe. 7ழ25ைய |0() ெச$ய, ெம$zஞானI ம2KI அTத ெம$zஞானI உ>ள()N 
ப)l ெச$e>ள தகவ^* 5jய அLuண0l ப3)uI ஒ4 வா$8XBகாக கா(e இ4BQ*றன. 
எ8ேபாeI எNேலாoட:I ப)Nக> இ48பைதேய இe 3j8y[Qறe. அதனாN தா* ஆ*\க 
UoவாBக()23 ஆைசM*ைம, eறவறI, கடTதகால(ைத மற(தN ஆQயவ2ைற y*ப2ற 
ேவm[I. § 

எgப-" ஐAதாவ. �-"ர+  
{Hக( cIேப அbமன"= எைத $Z-" இ,/S|;கேளா அ=ல. உண;n(ள உலS= இ,A. 
எைத SரS-. இ,/S|;கேளா, அைத மayேம அbமனதா= ெதDA.ெகா(ளேவா அ=ல. �; 
ெசxயேவா cbl+. அதனா= தாI ப=ேவ* தகவ=கைளl+ fள/கHகைளl+ ேசகD/க {Hக( 
உண;n(ள உலS)Z ",+M வர ேவgy+, இதனா= {Hக( அblண;n உலகHகm/Z+ 
",+$+ ேபா., .ைண ெமx]ஞான மனதா= அவ)ைற �; ெசxய cbl+. § 

உhக> வாdBைகM* இயBகI ~ராக இNைல எ*றாN, வாdBைகM* அL8பைட மா)oகைள 
a0வாகI ெச$uI அLமனI :ைறயாக ேபாeமான அளl க4(e8ப)l ெச$ய8படUNைல எ*பைத 
அe 3j8y[Qறe. rdaைலைய சo ெச$ய உK)ெமாg, க2பைன ெச$தN ேபா*ற 5ல 
உண0l>ள :ய25ைய \m[I ேம2ெகா>ள ேவm[I எ*பைத இTத r()ரI ெதoUBQறe. 
இைத ெச$வத23, அLமன)N இ4B3I yர.சைனைய உண0lட* பா0ைவB3 :*பாக ெகாm[ 
வரேவm[I, ஏென*றாN இTத X)ய தகவN அதGட* ேச0Bக8ப[Qறe. அத* yற3 அLuண0l 
இைவ அைன(ைதuI எ[(eBெகாm[, அவ2ைற அTத நபo* க0மUைனகqB3 ஏ2ப மK 
~ரைம8X ெச$Qறe. § 

எgப-" ஆறாவ. �-"ர+  
ெமx]ஞான மன+ எ=லா+ அkA., எ"L+ fயாM-., கடAதகால+ ம)*+ 9கhகால+ ம)*+ 
எ";கால-ைத அkA. இ,#பதாக zற#பySற.. ஆனா= ெமx]ஞான மன"I cIபாக 
�h9ைலகPI மன+ $DA./ெகா(ளn+ ெதPnபy-"/ ெகா(ளn+ எைத ேகaSறதா, அைத 
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மayேம ெமx]ஞான மனதா= அkA./ெகா(ள cbl+. ெமx]ஞான மன+ எ=லா+ கடA. 
இ,/Sற.. அ. கடAதகால 9கhnகmடI Zண-"I zayண;ைவ கலA., எ";கால-ைத 
ெதPn#பy-தn+ க�/கn+ cbSற.. § 

ஆI, ெம$zஞான மனI அைம)யான :tைமயாக, ஒ4 Uoவான aைலயாக, ஒ4 :Lவாக 
Uளh3Qறe. அe மT)ர(த*ைமைய ெகாmட ~0)4(eI கmணாLயாக Uளh3Qறe. அ)N 
ஒ4வ0 பா0B3I ேபாe, தனe இயNபான :க(ைதேய பா0BQறா0. அதiடI 5Tதைனகைள 
சம08yB3I ேபாe, அைவ மா2றI ெபறாமN )4Iyனா_I, அவ2Kட* ��Bகமான &0lக> 
ெபா4T) இ4BQ*றன. அதiடI ேக>U ேகZ3I ேபாe இTத அைம)யான :tைம, எNலாI 
Uயாy(e இ4B3I XoதN, ஒ4 கmணாLயாக சoயான தகவைல yர)ப^BQறe. இe எNலா 
மiத0க> ம2KI எNலா உMoனhக> இட()N, மoயாைதB3oய மனசாZ5யாக Uளh3Qறe. 
ஒnெவா4 ெபா4@N இ4B3I Uoவான த*ைம, அTத ஒnெவா4 ெபா4@* :Lவான த*ைமைய 
3jBQறe. அதாவe ஒnெவா4 அ�lI, இeவைர இ4TதைதuI இiேமN இ4BகU48பைதuI 
தனB3> ெகாmL4BQறe எ*பைத இe 3j8y[Qறe. § 

எgப-" ஏழாவ. �-"ர+  
உண;n#};வமான உட�= இ,A. Mbவாதமான 9ைல ேதாI*Sற..§ 

நமe உண0.5க> கZ[8பாZLN இNலாத ேபாe, நமe மேனாபல:I கZ[8பாZLN 
இ48ப)Nைல. கZ[8பாZLN இNலாத உண0.5க> நIைம �daைல 7யaைனlB3> அைழ(e 
ெசNQறe. கZ[8பாZLN இ4B3I உண0.5க> நIைம உய0aைல 7யaைனlB3> அைழ(e 
ெசNQறe. ஆ*\க பாைதMN :*ேனKவத23 நமB3 மேனாபலI கmL8பாக ேதைவ8ப[Qறe. 
§ 

எgப-" எaடாவ. �-"ர+  
�ர/ Sழ/Z நாyகைள ேச;Aத ஆழமான UAதைனயாள;க(, cI$ தாHக( எைத கடA. 
ெச=Sறா;க( எI* ெதDயாம=, உ(mண;n-அknண;n மன9ைலகைள கடA. ெசI* 
இ,/Sறா;க(. ஆனா= அவ;க( ",+M வA., தாHக( வாச+ ெசxl+ ஒwெவா, 
மன9ைலoL+ c�ைமயான ft#$டI ெசய=படேவgy+. இ. “ெசய=பாab= இ,/Z+ 
உgைம" எI* அைழ/க#பySற.. § 

பல வ4டhகqB3 :*X ஆ5யாUN, ேபாதைனக> அைன(eI ஞாபக சB)ைய பய*ப[() 
aகd(த8பZடe. இ*KI ெப4Iபாலான ேபாதைனக> இைத அL8பைடயாக ெகாm[ 
அைமTe>ளன. மBகqB3 எைத 5T)Bக ேவm[I எ*K க2K(தர8ப[Qறe, ம2KI அவ0க> 
எைத 5T)Bக ேவm[I எ*பைத ப2j 5T)Bக ஊB3UBக8ப[வe இNைல. மன8பாடI ெச$uI 
ெசயN:ைற ேம2க()ய கNUMN அhகI வQ8பe இNைல, ம2KI அ)N தhகளe ெசாTத 
தவKக> cலI தhகqB3I ம2றவ0கqI :Ll ெச$ய 3ழTைதகqB3 =கlI 5jய வய)N 
இ4Te க2K(தர8ப[Qறe. அதனாN தா* =கlI உயoய ஞாேனாதய aைலMN இ4B3I 
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நப0களாN மZ[ேம, தhகளe அjlண0l அைம8y23> )4Iy, தhகqBகாக 5T)(e :Ll 
ெச$ய :LQறe. தhகளe ெசாTத நலGBகாக 5T)Bக அGம) QைடBகாதவ0கqB3, அவ0க> 
தைலவ0களாகlI ஆேலாசக0களாகlI மாKQறா0க>. § 

எgப-" ஒIபதாவ. �-"ர+  
ெலள�க fஷயHகP= இ,A. fலS த[-. இ,A., உ(mண;n உலக+ காரணமாக cI$ 
அ"கமாக அவ"#பay, அதனா= ஒ./க#பaடவ;கேள, தாI சா;A. இ,#பத)Z+ 
வtபyவத)Z+, தHகm/Z ெவPேய ஒ, கடnைள உ,வா/ZSறா;க(. அவ;க( தHகள. 
உgைமயான இய=ைப உண;Aத.+, அவ;களா= 1ய9ைனfI எ=லா 9ைலகPL+ எ";மைற 
எ";fைன இ=லாம= ெசய=பட cbSற.. § 

இTத r()ரI 7யமாக-aய=Bக8பZட ேயாQக>, &Zைச ெபறாதவ0க>, தா0\க �)யாக ஒ4 34 
அNலe சcக(தைலவo* வgகாZட^* �d இNலாதவ0க>, ஆனாN அTத சcக()N இ4Tேத 
UலQ இ48பவ0கைள 3j8y[Qறe. ெவKB3I பLயான 5ல உ>qண0l அGபவhகைள ெப2ற 
yற3, அவ0க> சாதனா, கடl> ம2KI தhகqB3> இரmடாக yoTe y* வாh3Qறா0க>. 
இரmடாக இ4B3I அவ4I அவரe கடlqI, சcக(ைத UZ[ yoQறா0க>. அவ0க> தhகளe 
மன)N உ4வாBQu>ள இTத கடlைள, அவ0க> சா0T)4Te வgபடlI ெச$Qறா0க>. இTத 
இரZைட சா0Xaைல, அவ0களe ேயாகI எ*K அைழBக8ப[I ெசயN:ைறM*  
�Z[(ெதாைகயாக Uளh3Qறe. ஆனாN அவ0க> தhகளe உmைமயான த*ைமைய 
XoTeBெகாm[, இைறவGட* ஏ2ப[I அ(ைவத சhகம(ைத ஏ2KBெகா>ளB 
க2KBெகாmடeI, =க8ெபoய உ4மா2றI நடTe உmைமயான ராஜ ேயாகI ெதாடh3Qறe. § 

ெதாg�றாவ. �-"ர+  
நைட#பo)U ேம)ெகா(வதா= உண;n(ள மன"I அblண;n அைம" அைடய/zy+. 
உண;n(ள மன"I அblண;n Zழ#ப-"= இ,/Z+ ேபா. "ைர-தைச �"யாக 1வாU/Z+ 
ேபா., ெமx]ஞான-"I அblண;ைவ எ. கடA. ெச=Sற. எIபைத ப)kl+, மg�ர= 
எI* அைழ/க#பay "ைர-தைசoI ம-"o= அைம-",/Z+ �ல உ*#$ ப)kl+, 
உண;n(ள மன+ உ*"யான உண;ைவ ெப*வதா=, அAத ெசய=cைற ஒ, சம9ைலைய 
வழHZSற..§ 

ஆ*\க பாைதMN :*ேன2றI ெபKவத23I, உZXற ம2KI ெவ@8Xற உடNக> ம2KI மன)* 
பNேவK aைலக@* ஓZடhக> அைன()_I இணBக(ைத ஏ2ப[(eவத23I, நைட8பM25 
ம2KI )ைர(தைச �)யாக 7வா5(தN =கlI :BQயமானe எ*K இTத r()ரI நமB3 
ெதoUBQறe. மm�ரN எ*பe ஒ4 �ல உK8X. மm�ரN ஒ4 மேனாஉண0l ைமயமாகlI 
UளhQ, அLuண0ைவ ெம$zஞான(eட* இைணBQறe. இe பல4B3 பo.சயI இNலாத ஒ4 
5jய சBகரமாக Uளh3Qறe. § 
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ெதாg�)k ஒIறாவ. �-"ர+  
மன+ iைளைய பயIபy-.Sற.; Ukய iைளகளாக காaU அP/Z+ ப=ேவ* நர+$ 
ைமயHகm/Z iைள தகவ=கைள அp#$Sற.. அவ)kI ைமய#$(Pயாக �Dய MIன= 
fளHZSற.; இதI காரணமாக- தாI உண;VUoI இ,#Mடமாக �Dய MIன= 
அைழ/க#பySற.. �ைர�ர= அ=ல. "ைர-தைசoI �h பZ"கm/Z 1வாச+ (1வாச+ 
உoராக இ,/Sற.) அp#ப#பy+ ேபா., �Dய MIன= உட= c�வ"L+ இ,/Z+ Ukய 
நர+$ ைமயHகm/Z( Mராண ச/"ைய இய/ZSற.. இwவா* தHக( ச/"ைய ெப*+ இAத 
ெவP#$ற நர+$ ைமயHக( அ=ல. iைளக(, அblண;nடI ேயாU/SIறன. இAத நர+$ 
ைமயHக(, ெவPlலS= ம/க( அ=ல. fளHZகளாக உ,வக+ ெசxய#பay(ளன. ஆனா= 
உa$ற நர+$ அைம#$/கைள காaUகளாக பா;/Z+ ேபா., ெவPlலS= �a1ம ம)*+ உய;Aத 
மன-உலக ச/"களாக உ,வக+ ெசxய#பay(ளன. § 

இTத r()ரI :tைமயான UளBக(ைத த4Qறe ம2KI �ல உடN எ*பe Xறaைல ம2KI 
அகaைலயாக இ4B3I அைன(ைதuI 3j8y[வதாக நமB3 எ[(eைரBQறe. “நா* நானாக 
இ4BQேற*. எNலாI எனB3> அடhQ இ4BQ*றன. நா* எNலா ஆ*மாBகqI நா[I 
பரமா(eமாவாக இ4BQேற*.” ஆனாN இைத உண0Te “நா*" எ*பைத {B3வத23, �ல உடN 
:tவ)_I சB)க> எnவாK ேவைல ெச$Q*றன எ*பைத XoTeBெகா>வe :BQயமாQறe, 
ம2KI இe XoTeBெகா>ள ேவmLய Xoத^* ஒ4 5jய அhகமாக Uளh3Qறe.§ 

ெதாg�)k இரgடாவ. �-"ர+  
மைறA",/Z+ பg$கPI மனைத �Dய MIன= த/க ைவ-./ெகாgy(ள., ஆனா= அ. 
ft#பைடl+ ேபா., அ. .ைண ெமx]ஞான மனமாக மா*Sற.. § 

roய y*னN ெப4Iபா_I roய ைமயI எ*K அைழBக8ப[Qறe. அe உட^* எNலா 
ெசயNபா[கqB3I =க8ெபoய சம*ப[()யாக Uளh3Qறe. அe உட_B3> இ4B3I 
ெந48ைப உ>ளடBQu>ளe. ம;8Xரா சBகரI உறh3I ேபாe, மைறT)4B3I பmXக@* 
உண0l உ4வாக ெதாடh3Qறe. இTத aைலMN இ48பவ0கqB3 ெசாTதமாக U48பI எ*K 
எelI இ48ப)Nைல; ேம_I தhகqBகாக 5T)B3I ைதoய:I அவ0க@டI இ48ப)Nைல. 
ஆனாN ம;8Xரா சBகரI UoவாBகI ெபற ெதாடh3I ேபாe, தiநபo* மேனாபலI பல 
yர.சைனகைள ெகாm[ இ4Tதா_I, அe த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>Qறe, ம2KI அவ0 ஒ4 
ஆ*\க நபராக இ4TதாN, கடTதகால(ைத ~0 ெச$eBெகாm[, இTத சBகரI வாMலாக eைண 
ெம$zஞான மனI ேவைல ெச$ய(  ெதாடh3Qறe. § 

ெதாg�)k iIறாவ. �-"ர+ 
நர+$ ச/"கPI ெவPlலக ெவP#பாடாக 9ண{; அைம#$ fளHZSற.. நர+$கm/Z 
பாைதo= இ,/Z+ இ,#Mடமாக நர+$ cgy fளHZSற.. அைவ 9ண{ைர ேசகD/Z+ 
நர+$ �gyதைல ப"n ெசxSற.. இைத இர-த+ 1மA. ெச=Sற.. § 
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எnவாK சBகரhக>, நரIX :m[க> ஆQயைவ நரIXகqB3 பாைதMN இ4B3I இ48yடமாக 
Uளh3Q*றன அNலe நரIXக> எhேக ஓ$ெவ[BQ*றன அNலe எhேக ெசயNப[Q*றன 
எ*பைத இTத r()ரI UளB3Qறe. அe ேம_I, �ல உலQN ெவ@8Xற ெவ@8பாடாக 
aண{o* அைம8X இ48பதாகlI, அ)N rZ7ம நரIX சB) கZ[8ப[(த8பZ[, அத* வgயாக 
பா$Te ெசNவதாகlI நமB3 ெதoUBQறe. நரIX :m[ அNலe சBகரhக>, எNலா நரIX 
�m[தNகைளuI கணBQZ[ அNலe ப)l ெச$e, இர(தI வgயாக உட^* பNேவK 
ப3)கqB3 7மTe ெசNல8ப[I aண{ைர ேசகo(e மK பh�[ ெச$Qறe. § 

ெதாg�)k நாIகாவ. �-"ர+  
9ண{; Mராண[I ெவP#பாடாக இ,/Sற.. UAதைனகm+, UAதைன வbவHகm+ 
9ண{DI fைளெபா,aகளாக இ,/SIறன. § 

நாI இTத r()ர()* cலI yராண சB)க@* �ல ெவ@8பாடாக aண{0 இ48பைத 
ெதoTeBெகா>QேறாI. பNேவK வLவhக>, aறhக> ம2KI ஒ^கqட* உ4வhகைள 
உ4வாB3I 5Tதைனக>, இTத yராணனாN மZ[I உ4வாBக8ப[வe இNைல, அைவ aண{o* 
:BQய சB)கைளuI பய*ப[(eQ*றன. அ)கமாக 5T)8பவ0க@ட()N, ெப4Iபா_I 
உ2சாகI 3ைறTe இ4B3I. க0மUைனகைள உ4வாB3I :BQய சB)களாக 5Tதைன, 
yராண* ம2KI aண{0 Uளh3Q*றன ம2KI அTத க0மUைனக> ம2றவ0க> cலமாக \m[I 
நIைம வTe அைடQ*றன. § 

ெதாg�)k ஐAதாவ. �-"ர+  
இர-த+ 9ண{DI கட-"யாக fளHZSற.. இர-த+ பயIபy-.+ உ*#பாக இதய+ 
fளHZSற.. 9ண{; பயIபy-.+ உ*#பாக "ைர-தைச fளHZSற.. எ";மைறயாக 
இ,/Z+ இைர#ைப பாZ ம)*+ ேந;மைறயாக இ,/Z+ Zட)பாைல ெகாgட நர+$ ச/"ைய 
9ண{; எy-. ெச=Sற.. ப1fட+ இ,A. 9ண{ைர பா= எy-. ெச=Sற.. § 

பா^N இ4Te ெபற8ப[I yராண*, ப7UN இ4Te ெபற8ப[I aண{0 ம2KI ப7U* 
மனaைலையயI 7மTe வ4Qறe எ*பைத இTத r()ர()N ெதoTeBெகா>QேறாI. ப7 தனe 
ெவ@8பாZLN =கlI உய0Tத aைலMN இ4Bக ேவm[I எ*பத2காக, vTeBக> ப7ைவ 
வgப[Qறா0க>, ப7ைவ XகdTe பா[Qறா0க>, ப7ைவ உ2சாக8ப[(த :ய25 ெச$Qறா0க>. 
மனaைல, yராண*, aண{0 பா_B3> ெச*K, அைத அ4Teபவைர உ2சாக8ப[(eQறe. § 

ெதாg�)k ஆறாவ. �-"ர+  
�Dய உடைல ஊaடமP/Z+ நV1/ெகாbயாக மg�ர= fளHZSற.. மg�ர= �a1ம 
உடைல 1)k ஒP உடைல உ,வா/S, அ. உய;Aத உலகHகm/Z( உய;A. ெச=ல வ�ைம 
த,வத)காக, மரண-")Z MறZ உடைல எ�ப-" இரgy ம�ேநர+ ைவ-",/க ேவgy+. § 
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மரண()23 yற3 3ைறTதபZசI எtப() இரm[ ம; ேநர()23, rZ7ம உட_B3 உதU 
ேதைவ8ப[Qறe எ*பைத நாI இTத r()ர()N இ4Te க2KBெகா>QேறாI. அe 
அtQBெகாm[ இ4B3I �ல உட^N இ4Te மm�ரைல பய*ப[(eQறe. இTத 
ெசயN:ைற நடTe :LTத yற3 தகனI நைடெபற ேவm[I. இTத ெசயN:ைறMN rZ7ம உடN 
�ல உட^N இ4B3I அைன(e சB)கைளuI தனB3> உ>வாhQB ெகா>Qறe. �ல உடN 
ம2KI உண0.5 சா0Tத ம2KI அைன(e �ல உK8XBக@* உ4மா2றI நைடெப2K, rZ7ம 
உடN மK~ரைம8X ெச$ய8ப[Qறe. இe ெமeவாக நைடெபKI மரண அGபவமாக Uளh3Qறe. 
உடனLயாக தகனI ெச$யேவm[I எ*K இ*ெனா4 U) ெதoUBQறe, ம2KI தனe 
உலQ23> மK~ரைம8X ெச$ய rZ7ம உட_B3 அ)க ேநரI ேதைவ8ப[Qறe. ெச(e yறTத 
3ழTைத அNலe  ப.5ளI 3ழTைதகqB3 ஒ4 :ைறயான இK) சடh3 நைடெபKவe இNைல, 
அைத8ேபால இTத வச)யான வg ெபாeவாக எNேலாரா_I ஏ2KBெகா>ள8பZட ஒ*றாக 
இ4BQறe. XைதBக8பZட உடNக> |=uட* ெபா4T) இ4BQ*றன. த*ைன கNலைறMN 
சமா)யாக ைவBகேவm[I எ*K U48ப8ப[I ச234Bக>, eறUக> அNலe <வா=க@* 
உடNகைள கNலைறMN ைவBக8ப[Q*றன, ம2KI அத* y*ன0 அவ0களe உடNகைள உ8ைப 
ெகாm[ aர8ப8பZட 3gMN பத8ப[(த8ப[Q*றன.  § 

ெதாg�)k ஏழாவ. �-"ர+  
iைளo= 9ண{; Zைறவாக இ,/Z+ ேபா. உள9ைல மா)ற+ ஏ)பySற.. மன"= இ,/Z+ 
உ*#M=, Zk#பாக iைள, ஆழமான ம)*+ fDவான UAதைனoI iல+ ெப,மளf= 
வள;VUைய ெப*Sற.. ஆனா= 9ண{; ம)*+ Mராணைன (கay#பy-.+ MDnக() iைளo= 
இ,A. {/Sய.+, மன+ தன/Z பDVசயமான ப=ேவ* பZ"க( வtயாக எAதfத பாZபாy+ 
இ=லாம= fைரவாக இயHக cbSற.. உடLடI மனைத ஒ,HSைண/Z+ ப�ைய 9ண{; 
ம)*+ MராணI ெசxSIறன. § 

�ல உடN ஒ4 rZ7ம உடைல ெகாm[ இ48பதாகlI, அTத rZ7ம உடN ஒ4 ஆ*மாைவ 
ெகாm[ இ48பதாகlI 5ல0 aைனBQறா0க>. ஆனாN இhேக ஆ*மா rZ7ம உட^N 
ெதாட0Te ெசயNபZ[Bெகாm[, ஒ4 �ல உட^N வாdவைத காmQேறாI ம2KI அe :ைறயாக 
ெசயNப[வத23, அTத வாகன()N எNலா பாகhகqI :ைறயாக ெசயNபடேவm[I. 
ெசா2களz5ய()N, aண{0 ம2KI மm�ர^* அjUயN �)யான UளBக(ைதuI, ேவத()N 
yராணGB3 இ4B3I UளBக(ைதuI 3j8yZ[>ேளாI. இTத r()ர(ைத ம2KI aண{0, 
மm�ரN ம2KI yராணைன 3j8yZ[ அதGட* ெதாட0yN இ4B3I எNலா r()ரகைளuI 
ஆழமாக XoTeBெகா>ள, இTத UளBகhகைள கவனமாக பLuhக>. “மன)* உK8X" cலI 
ெதoUBக U4IXவைத உhக> கவன()23 ெகாm[ வர U4IXQேறாI. மனI தi(த*ைமuட* 
:tைமயான பாகமாக இ4Tதா_I, அத* உK8பாக இ4B3I cைள 3ைறபாZ[ட* இ4TதாN, 
ெவ@uல3ட* ெதாட0X 3ைறவாக அNலe ெவKைமயாக இ4B3I எ*பைத இe 3j8y[Qறe. § 

ெதாg�)k எaடாவ. �-"ர+  
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c/Sய ச/"கPI உ,மா)ற+ iல+ iைளo= அ"கமாக 9ண{; இ,#பதா= பாZபாy 
fைளSற.. § 

:BQயமான பா^யN சB)கைள உ4மா2றI ெச$uI ேபாe, அe cைளB3 ஊZடI அ@BQறe, 
ஆனாN :த^N cைளைய ேநாBQ ெசN_I எNலா சBகரhகqB3I ஊZடI அ@BQறe; 
XலGண0U* &Uர(ைத 3j8y[I பா3பா[ ேமIப[வேதா[, UoவாBகI ெபKI 7யaைனl, 
உZXற உலகhக>  ம2KI ேம_I பல Uஷயhகைள ப2jய :tைமயான XoதN எ*K ஆ*மாU* 
ம2ற பmXகqI ேமIப[Q*றன. § 

ெதாg�)k ஒIபதாவ. �-"ர+ 
பா�ய= ெசய=பாy மg�ர�= இ,A. 9ண{ைர இ�/Sற.. அ"க#பbயாக இ�/Z+ ேபா., 
அ. இதய-"= இ,A.+ 9ண{ைர இ�/Sற.. இதய-"I அ�/க( UைதSIறன ம)*+ 
அைவ `(9ர#$ ெசxl+ ேபா. ெப,மளf= `gy+ தHகைள உ,வா/S/ெகா(SIறன 
(பm�/Z+ ேபா. தைசக( வள;VU ெப*வைத ேபால). அதI MறZ பா�ய= ெசய=பாy அ=ல. 
cைற-தவkய 9ைலக( ேச,+ ேபா., உட�I அைம#$ உண;VUoI உVச-")Z 
fைரn#பy-த#பySற.. ஆனா= உட�I உo; ச/", Zk#பாக 9ண{; ெவPேயk 
இ,#பதா=, உடலைம#பா= இய=$ 9ைலைய அைடய cbவ"=ைல. இர-த+ `gy+ 
அ"க#பbயான 9ண{ைர எy-. ெச=L+ ேபா. தாI, உடலைம#$ `gy+ இய=$ 9ைல/Z 
",+ப cbSற.. ஆனா= இத)Z இைட#பaட ேநர-"=, இதய+ fDவைடத=, �ைர�ர= 
பலuன+ அைடத=, $)*ேநாx, ெம=�ய ேதா=வைக ேநாxக( ேபாIற U/க=க( 
உ,வா/க#படலா+ ம)*+ உ,வா/க#பySIறன. § 

இTத r()ரI 1950 க@N =கlI ெத@வாக எ[(eைரBக8பZ[>ளe. அைத XoTeBெகா>ள 
ஒ4வரe மன)* :*iைலMN aண{0, நாள=Nலா 7ர8yக> ேபா*றைவக@* XoதN 
இ4Bகேவm[I. இTத r()ரI :tைமயாக இ4BQறe, ம2KI இைத8ேபா*ற rdaைலகqB3 
:*ேப பo.சயமானவ0க>, இத* cலI 5ல �mணjlகைள ெபறB�[I. aண{0, வழBகமான 
பா_றl ம2KI :ைற(தவjய பா_றU* cலI உண0.5M* உ.சI ப2jய இTத r()ரhக>, 
=த=z5ய aைலயாN ஏ2ப[I ஆப(eBகைள 3j8y[Qறe. இTத =த=z5ய aைல :BQய 
சB)கைள அளlB3 அ)கமாக இt(eBெகா>வதாN, ஒ4 ஆேராBQயமான aைலMN :ைறயாக 
ெசயNப[I உடலாN வழBகமாக த[Bக8ப[I பNேவK Q4=, ேநா$BQ4=, ேநா$ தாBகhகைள 
எ)0ெகா>ள, அTத :BQய சB)க> உட^N இ48ப)Nைல. aண{0 அைம8X ம2KI ேநா$ 
எ)08X சB) இரmடNல ஒ*K தா* எ*பைத இe ெதoUBQறe. ¶3j8X: )யான aைலMN 
இ4B3I ேபாe உடN ம2KI உண0.5க> தi(தiயாக yoBக8ப[Q*றன, ஆனாN அ)கமான 
aண{0 இர(தI வgயாக, நாள=Nலா. 7ர8yக> ம2KI பol நரIX அைம8X cலI அைம)யான 
ம2KI கZ[8ப[(த8பZட நரIX சB)ைய 7மTeBெகாm[ பா$Te ெசNவதாN, உடN ம2KI 
உண0.5க> =கlI Uைரவாக இயNX aைலைய அைடQ*றன. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

ெத$வ(eட* ஐBQயமாQ, =கlI உயoய உண0த^N ேமN ேநாBQ ெசNல ம2KI எNலாI கடTத 
உலகhகqB3> உmைமMN சாZ5ைய ெச_(eவத2கான ேநரI வTeUZடe. உhகqB3 
:*ைப காZL_I அ)கI ம)8X அ@Bகேவm[I எ*K அjlK()Bெகா>ள ேநரI 
வTeUZடe. {hக> ஒ4 ெத$bக இலBைக ேநாBQ ெசN_I ஒ4 ெத$bக சB)யாக 
இ4BQ�0க>. வாdBைக த4I அGபவேம உhகqB3 அjlK(தலாக Uளh3Qறe. XலனாN 
அjuI )றi* பBகhகைள \m[I XரZL பா0B3I ேபாe, {hக> உடனLயாக 
XoTeBெகா>ளாத அNலe உடனLயாக XoTeBெகா>ள :Lயாத ஒ4 U[கைத, ஒ4 r()ரI 
அNலe ஒ4 UளBகlைரைய பா0Bக வா$8X>ளe. அnவாK இ4TதாN, அைத \m[I \m[I 
பL(e உhக> அLமன)N அைத கவனமாக ப)ய ைவ(eB ெகா>qhக>. உhக> ெம$zஞானI 
உmைமMN UயBக ைவB3I வmணI, ஒ4 ம; ேநர()N அNலe ஒ4 5ல நாZக@N ெத@வான 
அjl எt.5ைய ெபறB�[I. {hக> அத* yற3 XலனாN அjuI )றைன வ^uK(தலாI. 
{hக> உhகளe ஆ5oயராக மாKb0க>. இ*ைறய உலQN மBக> தhகளe வாdநா@N =கlI 
3ைறவாகேவ க2KBெகா>ள :LQறe. உK)யான :ய25 இ4Tதா_I, சாதைனக> 3ைறவாகேவ 
இ4BQ*றன, ஏென*றாN உ4மா2றI பயG>ள கNUயாக Uளh3Qறe. ெசயNபாZLN 
இ4B3I ஆ*\க உண0வாக உ4மா2றI Uளh3Qறe. �daைல த*:ைன8y23> ேமNaைல 
த*:ைன8X தா* ெவ@MZட Xoதைல ப)ய ைவBQறe, ம2KI இe நைடெபKI ேபாe 
உ4மா2றI நைடெபKQறe. தா* உ4மா2றI ெப2K>ளதாக ஒ4வ4B3 எnவாK ெதoய வ4I? 
அவ0 :*X ேபால எ)0.ெசயலா2Kவ)Nைல. அவரe உZXற Xoத^* cலI அவரe உண0.5M* 
இயNX கZ[8ப[(த8ப[Qறe. உ>ள()N இ4Te க2பத23I, காரண ஆ$U* Xலi* cலI 
இTத Xoதைல சo பா0BகlI, Ug8Xண0ைவ ெப2ற )றைமக@* cலI அவரe அjவா2றN 
கZ[8ப[(த8ப[Qறe. ஆBக|0வமான சB)கைள காரண=*j UரயI ெச$யாமN, அவ2j* 
உ4மா2ற U)க@* பய*பா[ ம2KI XoTeண0U* cலI, அவரe உ>qண0l இயNX 
கZ[8ப[() பய*ப[(த8ப[Qறe. ஆI, உ4மா2றI ெபKவத2காகேவ எNேலா4I yறTe 
இ4BQறா0க>. உmைமயான XoதN உ4மா2றைத ெகாm[ வ4Qறe ம2KI நாI நமe :Tைதய 
aைலMN இ4Te மாKபZ[ இ4BQேறாI.§ 
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cத= ேம)ேகா( ப"#$  

�a1ம 9றHகm/Z ஒ, வtகாay+ Zk#$  

ந[l QழB3( ெத23உ( தரேம23 
ந[l பLகந2 3h3மவ*னI 
அைடlள அzசனI ெசnவர( தIபாN 
அLேய23 அ4@ய :கIஇைவ அzேச. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

எhக> wலக()N இ4B3I அoதான ம2KI =கlI அ2Xதமான X(தக()N 5ல :BQய 
ப3)கைள, நா* உhகqட* பQர U4IXQேற*. எhகqB3 ெதoTத வைர, இTத X(தகI 
த2ேபாe எh3I அ.5ட8ப[வe இNைல, ம2KI எ@தாக எh3I Qைட8பeI இNைல. இ4பதாI 
w2றாmL* :தN பா)MN ஆ*\க பmXட* UயB3I வைகMN, கZXலGB3 அ8பா2பZடைத 
கா�I )றைம உைடயவ0க> ம2KI கZXலGB3 அ8பா2பZடைத ேகZ3I )றைம 
உைடயவ0களாக இ4Tத இT)ய o�க> அெமoBகா வTத ேபாe, rZ7ம ஞாiகளாN எtத8பZட 
அ(தைகய 5றTத X(தகhக@N அelI ஒ*றாக Uளh3Qறe. ஒ4வ0 வ4வா0 ம2KI 5je 
காலI கgTe ெச*K U[வா0, ம2KI அத* y* இ*ெனா4வ0 வ4வா0. அவ0க> 
yராணாயாம(ைத க2K( தTதா0க>, கா2jN =த(தைல ெச$e காZLனா0க> (இ)N மஹாேயாQ 
ஹoராமா 5றTe UளhQனா0), rZ7ம பயண(ைத ப2j ேப5னா0க>, சBகரhகைள ப2j 
Uவா)(தா0க> ம2KI தhகளe X)ய ~ட0க@* கனlக@N ேதா*jனா0க>. இT)யா எ*Qற 
ஆ*\க ஈ[பா[ aைறTத நாZLN இ4Te 5றTத :ைறMN பM25 ெப2ற இTத 3mட^i vTe 
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மத yரசாரBக0க>, :*X யா4I ேகZLராத தhகளe �mணjlக> cலI அெமoBக 
Uைழபவ0கைள UயBக ைவ(தா0க>. அTத சமய()N, அெமoBகாU* X)ய 5Tதைனைய 
வழhQய UN^யI வாNட0 அZQ*ச*, 7வா= பzசதா5 ம2KI ஏைனய Xைன8ெபய0கqட* 
(ேயாQ ராமசரBகா, 7வா= பBத U�டா உZபட) டஜ* கணBQN \ெம$MயN X(தகhகைள 
yர7ரI ெச$e>ளா0. அவ0 ேயாQ ப8^ேகஷ* ெசாைசZLயாN இN^னா$�N  yர7oBக8பZட 
) v�ம* ஓரா X(தக()N, அவ0 மiத ஒ@ உட^N இ4B3I aறhக@* ெபா4ைள 
UளBQu>ளா0. 5Tதைன உ4வhக> ம2KI மேனாஉண0l பாeகா8X ப2jய அ()யாயhக> 
உZபட, :t உைரையuI www.himalayanacademy.com/view/the-human-aura-MN yர7o(e>ேளாI. 
அவ0 நbன \ெம$Mய^* அL(ததள(ைத அைமBக ம2KI ெசயNபாZLN இ4Tத vTe 
மKமல0.5ைய ேம_I வ_8ப[(த, தனe ஆழமான ம2KI கLனமான பhக@8ைப ேம2க()ய 
நா[கqB3 வழhQ உதUனா0. ச\பகால()N, இTத ஆ*\க இயBக(ைத ச(ய சhக எ*Qற 
ெபயoN, நா¡KB3I ேம2பZட ஆ.சா0ய0க>, <வா=க>, ேயாQக> ம2KI சாeBகqட* 
இ4B3I நமe :ைறசாரா ச0வேதச 3tU* மத34Bக> ம2KI மத yர.சாரBக0க> 
கmகா;(e வ4Qறா0க>, ம2KI 1979 வ4ட(த()N இ4Te, நமe ப()oBைகயான 
vTeMசI [ேடMN ப)l ெச$ய8பZ[ வTe>ளe. இ*ைறய உலQN சனாதன த0ம(ைத 
வள0B3I ேநாBக()23 தhகைள அ08ப;(eB ெகாmட, :8பe லZச()23I அ)கமான 
eறவறI |mட ஆ*மாBக> இ4BQறா0க>. அவ0க> தhகqB3 :*i4Tதவ0கைள ேபால, 
இTத aரTதர உmைமகைள வாdTe ம2KI பQ0வத* cலI, மiத ேநய(ைத ேமIப[(த 
க[ைமயாக :ய25 ெச$Qறா0க>.§ 

" d:மI ஓரா (ம[த ஒP உட=) $-தக-"= இ,A. Uல பZ"க(  

எ�"யவ; Wவா4 ப]சதாU  

rZ7ம எ*Qற ெசாN, மைறெபா4> ஆ$l ேம2ெகா>qI எNேலாரா_I அ)கமாக 

பய*ப[(eQறe, ம2KI இைத மைறெபா4> ஆ$UN :ைறயாக பM25 வ38X ெச*றவ0கைள 
தUர ம2றவ0கqB3 UளB3வe அNலe எ[(eைர8பe ச2K கLனமாக இ4B3I. சாதாரண �ல 
உண0l>ள உலQ23 ேமேல, ஒ4 rZ7ம உலகI எ*Qற ஒ4 ��Bகமான உலகI இ4BQறe 
எ*K ெதoTeBெகா>வe த2ேபாைதய aைலB3 ேபாeமானதாக இ4B3I. ஒnெவா4 மiதGI, 
த*iடI இ4B3I சாதாரண Xல*க@N இ4B3I சB)க@* UoவாBகI அNலe 
ெபoதாBக()* cலI, இTத rZ7ம உலQN இ4B3I Uஷயhகைள உண0வத23 உ>ளா0Tத 
ம2KI இயNபான Xல*கைள ெகாm[ இ4BQறா0 எ*K ெசாNலலாI. ஆனாN ெப4Iபாலான 
மBக@ட()N இ4B3I த2ேபாைதய வள0.5MN, இTத rZ7ம Xல*க> மTதமான aைலMN 

https://www.himalayanacademy.com/view/the-human-aura
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/r1_06.html%23para-1


இ4BQ*றன, ம2KI பoணாம வள0.5M* பாைதMN மiத இனI :tவeI இTத )றைமைய 
உK)யாக ஒ4 நா> ெபற8ேபாQறe எ*றா_I, இTத aைலMN மZ[ேம rZ7ம உலQN உணர 
:LTத நப0களாN கm[ெகா>ள :LQறe. பNேவK மேனாஉண0l aைலக@N இ4Te மiத 
ஒ@ உட^* aறhக> ெவ@ வ4Q*றன, ம2KI இைவ rZ7ம உலQ* அhகமாக இ4BQ*றன 
ம2KI அதனாN தா* “rZ7ம உலQ* aறhக>" எ*Qற ெபயைர ெகாm[>ளe. rZ7ம உலQ* 
அhகமாகlI, சாதாரண உலQ* அhகமாக இNலாமN இ4B3I அவ2ைற, rZ7ம உலQN 
இ4B3I Xல*களாN மZ[ேம உணர8ப[Q*றன ம2KI சாதாரண �ல உலQ* பா0ைவB3 
ெதoவ)Nைல. ஆனாN rZ7ம பா0ைவ அNலe கZXலGB3 அ8பா2பZடைத கா�I 
)றைமuைடயவ0கqB3, இTத aறhக> சராசo மiதGB3 சாதாரண aறhக> ெத*ப[வைத 
ேபால உmைமயாக இ4BQ*றன, ம2KI அவ2j* aகdlகைள, �ல அjUயN ப)l ெச$e>ள 
�ல உலQ* aறhகைள ேபால, மைறெபா4> அjUயN கவனமாக ப)l ெச$e>ளe. உட^N 
இ4B3I இயNபான Xல*ககqB3 அைவ ெத*ப[வ)Nைல எ*பதாN, அைவ உmைம இNைல 
எ*K ெசாNல :Lயாe. இe ெதாட0பாக இ*ெனா4 Uஷய(ைத aைனUN 
ைவ(eBெகா>qhக>. 34டi* உலQN நமB3 ெதouI �ல aறhக> இ48ப)Nைல. ேம_I 
aறB34டாக இ48பவ0களe உலQN சாதாரண aறhக> இ48ப)Nைல. சாதாரண �ல உலQN 
இ4B3I நப0, rZ7ம aறhக> ெதoயாமN “aற34டாக” இ4BQறா0, அnவளl தா*. § 

rZ7ம உலQN, மனI அNலe உண0.5 ெதாட0பான aைலM* ஒnெவா4 aறேபத:I 
த*Gட* ெபா4TeQற rZ7ம aற(ைத ெகாm[>ளe, ம2KI உ4வI ேதா*KI ேபாe rZ7ம 
aறI ெவ@8ப[Qறe. இத* Uைளவாக, இTத aற()* ெபா4(தI ப2jய வgகாZ[I 3j8X 
மைறஞான ஆ$l ெச$பவ4B3 Qைட(தeI, அவராN தனe rZ7ம பா0ைவ cலI rZ7ம 
aறhகைள உணர :LQறe, ம2KI {hக> இTத X(தக()N அ.5ட8பZட ெசா2கைள பL8பைத 
ேபால, அவ0 தனe கm பா0ைவB3> இ4B3I நபo* மனI ம2KI உண0.5M* aைலகைளuI 
ெதoTeBெகா>ள :LQறe. § 

மiத ஒ@ உட^N இ4B3I rZ7ம aறhக@* பZLயைல ப2jய ஒ4 5Tதைனைய 
ெதாடh3வத23 :*X, yராண*-ஒ@ உட^* ெவ@8பாZLN இ4B3I ஒ4 5jய மா2ற(ைத 
உhக@டI ெதoUBக U4IXQேற*. yராண*-ஒ@ உடN ஒ4 ைவரI அNலe ெத@வான {ைர 
ேபால aறம2றe எ*K நா* 3j8yZ[ இ4BQேற*. இe சாதாரண Uஷய()N உmைமயாக 
இ4Tதா_I, உட^N =கlI வ_வான உ2சாகI அNலe boயI இ4TதாN, 5ல சமயhக@N 
yராண*-ஒ@ உடN 5க8X rZ7ம aற()* உmைமயான yர)ப^8பதாக, ஒ4 மhகலான ம2KI 
இiைமயான இளz5வ8X ெம*சாய(ைத ெபKQறe. அTத aற()* ெபா4ைள {hக> த2ேபாe 
ெதoTeBெகா>ள இ4BQ�0க>. § 

�ல உலQN இ4B3I தhக> மKபLவ(ைத ேபால, எNலா rZ7ம aறhகqI 1) 5வ8X; 2) 
{லI ம2KI 3) மzச> aறI எ*K c*K அL8பைட aறhக@N இ4Te உ4வாQ*றன. இTத 
c*K அL8பைட aறhக@N இ4Te, ம2ற எNலா aறhகqI உ4வாQ*றன. அL8பைட 
aறhகைள ெதாட0Te 1) மzச> ம2KI {ல aற()* கலைவMN இ4Te உ4வா3I ப.ைச aறI; 
2) மzச> ம2KI 5வ8X aற()* கலைவMN இ4Te உ4வா3I ஆரz7 aறI ம2KI 3) 5வ8X 
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ம2KI {ல aற()* கலைவMN இ4Te உ4வா3I ஊதா aறI எ*K இரmடாI aைல aறhக> 
இ48பைத காmQேறாI. ேம_I பல கலைவக> ம2ற aறhகைள உ4வாB3Q*றன, 
உதாரண()23, ப.ைச ம2KI இளz5வ8X aறI ேச0Te இளI ப.ைச aற(ைத உ4வாB3Qறe; 
ஆரz7 ம2KI இளz5வ8X aறI ேச0Te ெசIபt8X aற(ைத உ4வாB3Qறe; ப.ைச ம2KI 
ஆரz7 aறI ேச0Te எ_=.ைச aற(ைத உ4வாB3Qறe. § 

எTத ஒ4 aற:I இNலாத aைலயாக க48X aறI அைழBக8ப[Qறe, ம2KI ெவ>ைள aறI 
உmைமMN எNலா aறhக@* இணBகமான கலைவயாக Uளh3Qறe, இைத8ப2j 
ெதoயாதவ4B3 இe U5()ரமாக ேதா*றB�[I. அL8பைட aறhக> ெவnேவK UQதhக@N 
ஒ*K ேச4I ேபாe, aற()* “சாயைல" உ4வாB3Q*றன. சாய_ட* ெவ>ைள aற(ைத 
ேச0B3I ேபாe, நாI “ெம*iற(ைத" ெபKQேறாI, ம2KI க48X aற(ைத ேச0B3I ேபாe 
“aறேபத(ைத” உ4வாB3Qறe. க48X ம2KI ெவ>ைள aறhக> 3j8பாக “ந[ aைலயான" 
aறhக> எ*K அைழBக8ப[Q*றன. § 

இi rZ7ம aறhக> ெதoUB3I UளBகhகqB3 வ4ேவாI, அதாவe, ஒnெவா*KI 
ெதoUB3I மனI அNலe உண0.5M* aைலைய ப2jய UளBக(ைத பா0BகலாI. அL8பைட 
aறhக> ம2KI அத* கலைவக> ப2j ந*றாக ெதoTeBெகா>ள ேவm[I எ*K எனe 
மாணவ0க@டI �Kேவ*. rZ7ம பா0ைவைய உ4வாB3வத23, rZ7ம aறhக@* வgகாZ[I 
3j8X ப2jய ஒ4 ெத@வான XoTeண0l உதUயாக இ4B3I. § 

�a1ம 9றHகm/கான ஒ, வtகாay+ Zk#$  
c*K அL8பைட rZ7ம aறhக@* பNேவK �Zடைம8XBக> க48X ம2KI ெவ>ைள aற()* 
காரண()னா_I, அTத c*K aறhக> தhகqB3> ஒ*றாக கல8பதா_I உ4வாQ*றன. இTத 
�Zடைம8XB3>, yர)ப^8பாகlI வgகாZ[I 3j8பாகlI இ4B3I தi(த*ைமயாN 
ெவ@8ப[(த8பZட மனI ம2KI உண0.5 ெதாட0பான நடவLBைகM* aறேபதhக@N இ4Te 
UைளQ*றன. § 

rZ7ம aறhக@* �Zடைம8XBக> ம2KI கலைவக>, ெப4Iபா_I எmண2ற வைகைய 
சா0Tததாக இ4BQ*றன. க48X ம2KI ெவ>ைள aற()* காரண()னாN, aறhக> 
தhகqB3> கல8பதாN மZ[I கலைவ உ4வாகாமN, பல சமயhக@N ஒ4 aற()* :BQய 
ப3)MN ம2ற aறhக@* �2Kக>, வoக>, X>@க> அNலe aழNகைள காணலாI. 5ல 
சமயhக@N கல8பத23 :*பாக, இரm[ மாKபZட aற()* �2KBக@* கலைவ தhகqB3> 
சmைடM[வதாக அjய8ப[Qறe. ஒ4 aறI இ*ெனா4 aற(ைத ந[aைல8ப[(eI Uைளைவ 
\m[I காmQேறாI. § 

5ல சமயhக@N =க8ெபoய க48X aழNக> தனB3 �g4B3I yரகாசமான aறhகைள 
மhக. ெச$Qறe, ம2KI ஒ4 இயNபான காZ[(&MN நாI ெப4Iபா_I காmபைத ேபால, அத* 
yற3 வ_வான yரகாச(eட* இ4B3I aற()* \e இ4> rdQறe. 3ழ8பI அNலe 
அjஉண0l ம2KI &Uர உண0.5B3 இைடேய நைடெபKI ேமாதைல ெவ@8ப[()Bெகாm[, 
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ஒ@ உட^* ப3)B3 3KBகாக ெகாtTeUZ[ எouI yரகாசமான மzச> அNலe 5வ8X 
aற()* =க8ெபoய 7ட0கைள நாI \m[I காmQேறாI. § 

மiத ஒ@ உட^N இ4B3I rZ7ம aறhக> :Zைட-வLவ வானUN அNலe 
ஒ@Bக2ைறயாக, அNலe அைத8ேபா*K காZ5 அ@B3I எ*K rZ7ம பா0ைவைய 
வள0(eBெகா>ளாத சராசo மாணவ* க2பைன ெச$ய வா$8X>ளe. ஆனாN அnவாK ெச$வe 
ஒ4 =க8ெபoய தவK. rZ7ம aறhக> அL8பைடMN எ8ேபாeI ஓ$l எ[8ப)Nைல, ஏென*றாN 
மனI ம2KI உண0.5M* நடவLBைகக> அைன(eI அ)0l, மா2றI ம2KI லய(eட* 
நைடெபKI இயBக(தாN UைளQறe. இத* காரணமாக, ஒ@ உட^* aறhக> ஒ4 =க8ெபoய 
=*சார கmகாZ5ைய ேபா*K, ெதாட0Te இடI ெபய0Te, மாjBெகாm[ ம2KI 
ஒ4hQைணTe ெகாm[ aறI, வLவI ம2KI 3tBக@* ெதாட0.5யான மா2ற()* ஒ4 
பலவmண காZ5ைய வழh3Qறe.§ 

வ_வான உண0l ம2KI உ2சாக()* �m[தலாN, ஒ@ உட^* எNைலைய கடTe, 
=க8ெபoய �வாைலகைள கB3I நாB3கைள ேபா*ற ெவ@8பா[க> தhகைள ெவ@8ப[(த)B 
ெகா>Q*றன, ம2KI =க8ெபoய அ)0lகைள ெகாmட 7ழ25க> Xல8ப[Q*றன. அTத காZ5 
:த^N அ.7K(eவதாக இ4Tதா_I, =கlI அ2Xதமாக இ4BQறe. இய2ைக =கlI ெமeவாக 
ம2KI ெப4Iபா_I XoTeBெகா>ள :Lயாத ேமIபாZ[ aைலக> cலமாக, rZ7ம பா0ைவM* 
பoைச Uேவக(eட* வழh3Qறe. rZ7ம உலQN பல அ4வ48பான காZ5கqட* அ4ைமயான 
காZ5கqI இ4BQ*றன. § 

rZ7ம உலQN c*K அL8பைட aறhக@* :BQய(eவ(ைத aைனUN ைவ(eBெகாm[, 
நாI இTத aறhக@* �Zடைம8XB3>, aறேபதhக>, சாயNக> ம2KI ெம*iறhக@* 
ெபா4ைள ஆழமாக ஆராயலாI. § 

Uவ#$ 9ற# MDn  
5வ8X aறI மனaைலM* �ல அIச(ைத 5(தoBQறe. அதாவe, �ல வாdBைகuட* 
ெதாட0Xைடய மனI சா0Tத நடவLBைகக@* பாக(ைத 3j8y[Qறe எ*K ெசாNலலாI. அe 
உட^N உ2சாகமாக ெத*ப[Qறe, ம2KI ம2ற சாயNக>, ெம*iறhக> ம2KI aறேபதhக@N 
&Uர உண0.5க>, ேகாபI, �ல ஏBகhக> ேபா*றவ2றாN ெவ@8ப[Q*றன. § 

7(தமான நாLB3K) இதய(ைத UZ[ ெவ@ேய ெசN_I ேபாe, அe மாச2ற ப48ெபா4ளாN 
aர8ப8பZ[ 7(தமான yராணவாuவாN ஊZடI அ@Bக8ப[வைத ேபால, மiத ஒ@ உட^N 
காண8ப[I rZ7ம aறhக@* இTத yoUN, ெத@வான ம2KI yரகாசமான 5வ8X aறேபத()* 
வ_வான ஆதார(ைத காmQேறாI. ஒ@ உட^N இ4B3I இTத aறேபதI ஆேராBQயI, 
உM0சB), 7K7K8X, b0யI ஆQயைவ 7(தமாக ம2KI மாச2ற உ4UN இ48பைத 
3j8y[Qறe. நZX, ேதாழைமM* அ*X, உட2பM25 \e &Uர ஈ[பா[, ஆேராBQயமான ம2KI 
7(தமான UைளயாZ[Bக> ேபா*ற வ_வான, 7(தமான இய2ைக உண0.5க> ஒ4 =கlI 
7(தமான 5வ8X aறேபத()* cலI ெவ@8ப[(த8ப[Qறe. இTத உண0.5க> 7யநலI, 
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�d(தரமான ேநாBகhக> ேபா*றவ2றாN மா7ப[I ேபாe, இTத aறேபத()N இ4> rdTe மhQ 
U[Qறe. �d(தரமான ேதாழைம \e அ*X, 7(த=Nலாத UைளயாZ[Bக> அNலe 7யநலI 
aரIyய UைளயாZ[Bக> ேபா*றைவ ஒ4 ெவKBக(தBக, கலhQய 5வ8X aறேபத(ைத 
உ4வாB3Qறe. § 

க4z5வ8X aற(ைத ேபா*K இ4B3I ஒ4 5வ8X aறேபதI அ*y* rZ7ம aறமாக 
இ4BQறe, ஆனாN இTத உZXற உண0.5M* வLவ()* இயNX ெம*iறI ம2KI 
aறேபத(ைத ெபா4(e ெபoeI மாKப[Qறe. yoயமானவoடI இ4Te ஆ(ம)48)ைய 
எ)0பா0BகாமN, நNலைத மZ[I எ)0பா0B3I அ*y* =கlI உயoய வLவI, ஒ4 அழகான 
ேராஜா8|ைவ ேபா*ற ெம*iறமாக காZ5 அ@BQறe ம2KI அe =கlI அ2Xதமான rZ7ம 
ெம*iறhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. தரaைலMN �dேநாBQ ெசN_I ேபாe அ7(தமான, 
XலGக0l சா0Tத, இgவான U48ப()* உலQ23 இறh3I வைர, க4z5வ8X aறேபத()N 
இ4> rdTe மh3வைத காmQேறாI, ம2KI இe ஒ4 ெவKBக(தBக ேதா2ற()* ஒ4 
அ4வ48பான, மTதமான, கலhQய க4z5வ8X aறமாக காZ5 அ@(e, ேசK அNலe 
கர[:ரடான aல(eட* கலTத இர(தமாக ேதா*KQறe. § 

“:ைறயான ~2ற()N" இ4Te ெபKI எt.5MனாN உ4வா3I ேகாப()* ெத@வான 
ஒm5வ8X வmண. 7ட0க@N ெதாடhQ, ஆழமான ம2KI மhகலான 5வ8X aற()* 
அ4வ48பான 7ட0க>, 3j(eBகாZ[I ேகாபI ம2KI கZ[Bகடhகாத U48ப(ைத ேபா*ற 
�daைல வைர, 5வ8X aறேபதhக@* ஒ4 U5()ரமான ெதாட0.5 ேகாப(ைத அத* பNேவK 
வLவhக@N ெவ@8ப[(eQறe. ெபாeவாக ேகாப()* 5வ8X aறI 7ட0க> அNலe 
e>@B3)B3I =க8ெபoய �வாைலகளாக ெத*ப[Q*றன, ம2KI அe ெப4Iபா_I 
&hQைழB3I ெவK8X இ4B3I ேபாe ஒ4 க48X y*ன;M_I, ெபாறாைம அNலe 
வM2ெறo.ச^N இ4Te ~2றI ேதா*KI ேபாe ப.ைச aற y*ன;M_I காZ5 த4Qறe. 
மTதமான, இ4mட 5வ8X ம2KI �$ைமய2ற, ேகாரமான ப.ைசM* =கlI அ4வ48பான 
கலைவ ேபராைசM* aறI ஆ3I. ெவKBக ைவB3I இTத மனaைலகqட* இைணTe வ4I 
தhக> rZ7ம aறhகைள மBகளாN காண :LTதாN, அவ0க> கா�I aைலகqB3 &0l 
காmபe ெவKBக ைவ8பதாக இ4B3I. எe எ8பL இ4Tதா_I, மiத ஒ@ உட^N அவ2ைற 
தBக ைவ(eBெகாm[ மைறெபா4> ஆ$l ெச$பவ4B3, அTத aறhக> =கlI 
ெவK8|Z[வதாகlI அ4வ48பாகlI இ4B3I ம2KI அTத aறhகைள ெவ@8ப[(eI நபைர, 
அைவ ஏ* பலbன8ப[(தUNைல எ*K ெப4Iபா_I அவ0 UயTeBெகாm[ இ48பா0. அைவ 
ெப4Iபா_I உmைமைய மZ[ேம ெசாNQ*றன. § 

ம]ச( 9ற# MDn  
மனaைலM* அjlண0l அIச(ைத மzச> aறI 5(தoBQறe. அதாவe, இe காரண ஆ$l, 
ப38பா$l, &0மானI, ேந0ைமயான ெசயN:ைறக>, 3j8yZட தகவNக@N இ4Te ெபாeவான 
U)கைள உ4வாB3தN, 3ைற(தN, க4(e( ெதா38X ேபா*றவ2Kட* ெதாட0Xைடய மனI 
சா0Tத  நடவLBைகக@* ப3)ைய 3j8y[Qறe. உய0Tத ம2KI தாdTத எ*K அjlண0l 
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நடவLBைகM* பNேவK உ4வhக> cலI, அத* பNேவK சாயNக>, ெம*iறhக> ம2KI 
aKேபதhக@N காZ5 அ@BQறe. § 

மiத ஒ@ உட^N காண8ப[I rZ7ம aறhக@* இTத yoUN, நாI 5வ8X aற yoUN 
காmபைத ேபால பNேவK வைககைள காணலாI. அjlண0ைவ 3j8y[I மzச> aறI, 
aறேபதhக> ம2KI  ெம*iறhக> ம2KI ெத@வான த*ைமMN பNேவK அளlகைள ெகாm[ 
இ4BQறe. § 

இTத yoUN ஒ4 U5()ரமான aறேபதமாக ஆரz7 Uளh3Qறe, ம2KI அe 
“அjlண0UN இ4B3I ெப4ைமM*” பNேவK வLவhக>, அjlண0l லZ5யI, U48ப()* 
cலI ேத0.5 ெபKவ)N காmyB3I ஆ0வI ேபா*றவ2j* பNேவK வLவhகைள 
yர)ப^BQறe. rZ7ம ஆரz7 aற()N 5வ8X aற()* அளl அ)கமாக இ4TதாN, �ல 
அNலe Uலh3 உண0lட* அ)கமான ெதாட0X இ4BQறe. ெப4ைம ம2KI அ)கார ேமாகI, 
தனe rZ7ம aற()N அ)க 5வ8X aற(ைத ெகாm[>ளe, ம2KI அjlண0l ேத0.5M* \e 
இ4B3I ஆ0வI தனe அைம8yN 3ைறவான 5வ8X aற(ைத ெகாmL4BQறe. ஒ4 அழகான 
ம2KI 7(தமான ெபா*iற மzச@* cலI, 7(தமான அjlண0l �(), ம2KI அத* \e 
இ4B3I ஆ0வமாக ெவ@8ப[Qறe. =க.5றTத ஆசா*க@டI இத* சா*K =கlI வ_வாக 
இ48பதாN, அTத ஆ5oயைர 72j, அவரe மாணவ0க> ஒ4 ெபா*iற “ஒ@வZட()*" 
கணேநரB காZ5கைள ெபKQறா0க>. =க8ெபoய ஆ*\க உண0U* ஆ5oய0க> வ_வான 
ஆதாரமாக, இTத ெபா*iற மzச@* “ஒ@வZட(eட*", அழகாக {லமான ெம*iற()N ஒ4 
கைரைய ெகாm[ அைமT)4BQறe. § 

இTத aகdைவ தைல5றTத ஓUய0க> தனe பhQ23 அh�கoB3I Uதமாக, 3ல()* 
=க8ெபoய ஆ*\க ஆ5oய0க@* ஓUயhக> வழBகமாக இTத yரகாச(ைத ஒ4 “ஒ@வZடமாக" 
5(தoBQ*றன. ெக(சமi ேதாZட()N Qj<e இ48பதாக 5(தoB3I yரபல  ஹாஃ8ேமi* 
ஓUயI, இTத ஒ@வZட(ைத =கlI ெத@வாக 5(தo(e, அத* தகவNக>  rZ7ம 
யதா0(த(eட* :tைமயாக இணhQ இ48பதாN, இைத8 ேபா*ற ஒ4 காZ5ைய இTத ஓUய0 
rZ7ம ஒ@MN பா0()4Bக ேவm[I எ*பைத மைறெபா4> ஆ$வாள0 நIXQ*றன0. X(தo* 
படhகqI இTத yரகாச(ைத ெவ@8ப[(eQ*றன. § 

அjlண0l மzச> aற()* ெசg8பான ெபா*iற aறேபதhக> ஒ8�ZடளUN அoதானைவ, 
ம2KI ஒ4 அ4வ48பான எ_=.ைச aறI மZ[ேம அjlண0l சB)M* ஒேர அj3jயாக 
UளhQ, வாdBைகMN ெவ2jகரமான மiத0க@* ஒ@ உட^N காண8ப[Qறe. தனe rZ7ம 
பா0ைவM* சB)ைய பய*ப[(eI மைறெபா4> ஆ$வாளo* பா0ைவB3, மBக@* �ZடI 
ந*றாக UலQ அh3I இh3மாக ெத*ப[வா0க> ம2KI =க8ெபoய எm;BைகMN மhகலாக 
எouI &B3.5கqB3 இைடேய எouI ெமt3வ0()க> 5தj இ48பைத ேபால உmைமயான 
அjlண0U* yரகாசமான ெபா*iற மzச> aறI காZ5 அ@B3I. § 

பVைச 9ற# MDn 
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ப.ைச aறI எ*பe, க48X அNலe ெவ>ைள aற()* cலI ெம*iறI அNலe aறேபதI 
ேச0Bக8பZட, {ல aறhக> ம2KI மzச> aறhக@* பNேவK கலைவகைள ெகாmட ஒ4 
U5()ரமான yoவாக Uளh3Qறe. ஆ*\க {லI ம2KI அjlண0l மzச@N இ4Te 
ெவ@வ4I 5ல 3j8yZட ப.ைச aறேபதhகைள கவன()N ெகா>வe, ேத0.5 ெப2ற 
மைறெபா4> ஆ$வாள0கqB3I =கlI கLனமாக இ4BQறe. rZ7ம aறhக> ப2jய 
க48ெபா4> :tவ)_I, இe அ)கI ெத@UNலாத க4(eBக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe, 
ம2KI 5ல சமயhக@N மைறெபா4> ஆ$வாளராN மZ[ேம “ஏ*” எ*Qற காரண(ைத UளBக 
:LQறe. இைத8ேபா*ற ஆ$UN U48பI இ48பவ0கqB3, நா* இhேக வழhQ இ4B3I 
e8X, உhகqB3 இTத Uஷய()N உதUகரமாக இ4BகB�[I: rZ7ம aறமாைலM* 
ைமய()N ப.ைச aறI இ4BQறe, ம2KI அe இரm[ எ)0மைறB3I இைடேய ஒ4 
சமaைலயாக இ4BQறe, ம2KI இTத இரm[ எ)0மைறயா_I )[BQ[I வைகMN தாBகI 
ஏ2ப[(த8ப[Qறe. § 

ஒ4 3j8yZட அைம)uட* இ4B3I ப.ைச aறI இய2ைகM* \e இ4B3I அ*X, 
ெவ@8Xற வாdBைக, நாZLN ேம2ெகா>qI பயணI ேபா*றவ2ைற 3j8y[Qறe, ம2KI 
ெம*iற()N ச2K மாKபZ[ இ4B3I ப.ைச aறI, bZைட அL8பைடயாகB ெகாmட காZ5க> 
ேபா*றவ2j* \e இ4B3I ஆ0வ(ைத 3j8y[Qறe. அGதாபI, 7யநலம2ற உண0.5, 
ெதாm[ ேபா*றவ2ைற, \m[I ஒ4 :ைற ஒ4 ப.ைச aற()* ெத@வான, அழகான ம2KI அ)க 
ெவ@.சI aைறTத ெம*iறI 3j8y[Qறe. ேம_I rZ7ம aறhக@* இTத 3tUN இ4B3I 
பNேவK வைககைள UளB3I Uதமாக, ப.ைச aற()* இ*ெனா4 aறேபதI ம2றவ0களe 
க4(eBக@* அjlண0l சQ8X(த*ைமைய ெதoUBQறe. இe மh3I ேபாe சாம0()யI, 
சாe0யI, மiத இயNைப ைகயாqI )றைமைய 3j8y[Qறe, ம2KI ேம_I �daைலகqB3 
ெசN_I ேபாe இe ேந0ைமM*ைம, வzசகI, eேராகI ேபா*றவ2jN yைணQறe. ஒ4 
அவலZசணமான aைலயாக, �d(தரமான ம2KI rd.5 aைறTத வzசக(ைத 3j8y[I 
க2பலைக ேபா*ற ப.ைச aறI இ4BQறe, ம2KI இe சாதாரண ஒ@ உட^N இ4B3I =கlI 
வழBகமான aறேபதமாக இ4BQறe எ*பைத ெசாNவத23 ேவதைனயாக இ4BQறe. இK)யாக, 
=கlI அ4வ48பாக, ேச2ைற ேபா*K, க4ைமயாக இ4B3I ப.ைச aறI ெபாறாைம, cல(தாN 
ெதாட0Xைடய உண0.5க>, ெபாறாைம aைறTத &ய எmணI ேபா*றவ2ைற 3j8y[Qறe. § 

{ல 9ற-"I MDn  
மதI, அNலe ஆ*\கI மனaைலைய {ல aறI 3j8y[Qறe. அதாவe, அTத aறI உய0Tத 
எmணhக>, ெபாeநல8பmX, பB), மoயாைத, ெப4 ம)8X ேபா*றவ2Kட* ெதாட0Xைடய 
மனI சா0Tத நடவLBைகக@* ப3)ைய 3j8y[Qறe. ேம_I நாI வரU4B3I பாக()N 
காணU48பைத ேபால, அTத aறI சமயI சா0Tத உண0.5 ம2KI மனெவt.5M*, உய0Tத 
ம2KI தாdTத எ*K அைன(e வLவhக> cலமாக, அe தனe பNேவK சாயNக>, ெம*iறhக> 
ம2KI aறேபதhக@N ெவ@8ப[Qறe. § 
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7வார<யமான இTத rZ7ம aறhக@* yol, சமயI சா0Tத மனெவt.5, “ஆ*\க இயNX,” 
ேபா*றவ2j* பNேவK வLவhக> ம2KI அளlகைள 3j8y[Qறe. ஒ4 அழகான, வளமான, 
ெத@வான ஊதா aற ெம*iற(தாN ஆ*\கI, சமயI சா0Tத உண0l ம2KI 5TதைனM* =கlI 
உயoய உ4வI 3j(e காZட8ப[Qறe, ம2KI அe {லமான க48X aற(ைத ேபா*ற ஒ4 
ஆழமான, க4(த க4{ல(ைத அைடuI வைர, அ)க க4ைமயான ம2KI மhகலான சாயNக>, 
ெம*iறhக> ம2KI aறேபதhகளாN சமயI சா0Tத மனெவt.5 ம2KI 5TதைனM* இgவான, 
Xiதம2ற கZடhக> 3j(eBகாZட8ப[Q*றன. இTத க4(த க4{ல aற()* \e இ4B3I 
எ)0பா08ைப ேபால, அத* ெபய4B3 ச2KI ெபா4TதாமN, சமய()* ஒ4 இgவான 
cடநIyBைகM* உ4வ(ைத 3j8y[Qறe. சமயI எ*பe தனe ேதாZட()N =கlI 
அ|0வமான |Bகைள ம2KI அேத சமயI =கlI ேமாசமான கைள.ெசLக> எ*K தனe 
�daைலக> ம2KI உய0aைலகைள ெகாmL4BQறe எ*பைத நாI aைனUN ைவ()4Bக 
ேவm[I. உmைமயான ஆ*\க UoவாBகமாக இ4B3I உய0Tத ஆ*\க உண0.5க>, ஒ4 
3@0Tத இைல உ)0கால()* y2பக^N, roய அ<தமன()23 ச2K :*X, வான()N 
இ4B3I ெத@வான ெவ@0 {ல aற(ைத ேபால, ஒ4 U5()ரமான ெம*iற(eட* இ4B3I ஒ4 
அ4ைமயான ம2KI ெத@வான ெவ@0 {ல aற()* cலI 3j8yட8ப[Qறe. நாI இய2ைகMN 
இTத aற(ைத அ�QBெகாm[ பா0B3I ேபாe, நாI உயoய UஷயhகqB3 ம()MN 
இ48பைத ேபால, இTத Uஷயhக> ெதாட0பாக இய_ண0l =கlI உK)யாக இ48பதாN, நாI 
ஒ4 உ2சாக உண0U* cலI ஊB3UBக8ப[QேறாI. § 

எ8ேபாeI ஒ4 ெத@வான ஊBகம@B3I ெம*iற(eட* இ4B3I, {ல aற()* அழகான 
aKேபதhக@* ெதாட0.5M* cலI, ந*னட(ைதM* ஒ4 உயoய aைல 3j8yட8ப[Qறe. 
5jதளl {லI கலTத சாIபN aற()* ஒ4 aறேபத()* cலI, அ.சI ஆ)BகI ெச_(eI சமய 
உண0lக> 3j8yட8ப[Q*றன. ஆdTத ஊதா aறI, அ*y* வLவமாக ம2KI சமய 
yரா0(தைனக> அNலe 3j8பாக Xiதமாக வைகைய சா0Tத அரச4B3oய ஆடIபர(eட* 
ெதாட0Xைடய சடh3கைள 3j8y[Qறe. பழhகால()N இயNபாக, ஆdTத ஊதா aறI, 
அரச4B3oய aறமாக ேத0Tெத[Bக8பZடe. § 

ப�#$ 9ற-"I MDn  
rZ7ம aறhக@N ஒ4 yoவாக இ4B3I பt8X aறI, ஆதாயI ம2KI ேசகoB3I ஆைசைய 
3j8y[Qறe, ம2KI அe கLனமான ேசகo8y* ெத@வான பt8X aற()N ெதாடhQ 
கzச(தனI, ெபா4ளாைச ம2KI ேபராைசM* இ4mட ம2KI மhகலான பt8X aறhக> வைர 
{m[ இ4BQறe. பt8X aறேபதhக@* இTத 3tUN, க2பைன ெச$யB�Lய அளU23 ஒ4 
=க8ெபoய ேவKபாZைட ெகாmL4BQறe.§ 

சா+ப= 9ற-"I MDn  
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5Tதைன ம2KI மனெவt.5க@* ஒ4 எ)0மைற yoைவ சாIபN aறI 3j(eB காZ[Qறe. 
அ.சI, மனஅt(தI, ைதoய=*ைம, அவநIyBைக ேபா*றவ2ைற சாIபN aறI 3j(eB 
காZ[Qறe. இe ஒ4 ெவKBக(தBக ம2KI அ4வ48பான yoவாக Uளh3Qறe. § 

க,#$ 9ற+  
:t:த2ெபா4@* எ)0மைற e4வ(ைத–Xiதமான ஆ*மாU* eN^யமான இ*ைமயாக 
இ4Te, அைத :tைமயாக எ)0BQறe–க48X aறI 3j8y[Qறe. rZ7ம aறhக@N இ4B3I 
க48X aறI ெவK8X, &ய எmணI, பguண0l ம2KI அL8பைட “அரBக3ண(ைத" 
3j8y[Qறe. அe yரகாசமான aறhகைள அவ2j* �daைல அIசhகqB3> ஒeB3Qறe, 
ம2KI அத* அழைக ~03ைலBQறe. அe ெவK8X, ம2KI உள.ேசா0l, மன.ேசா0l, 
அவநIyBைக ேபா*றவ2ைறuI 3j8y[Qறe. § 

ெவ(ைள 9ற+  
Xiதமான ஆ*மாவாக மைறெபா4> ஆ$வாள0 அjTதைத ெவ>ைள aறI 3j8y[Qறe, ம2KI 
அe “ஆ*\க இயNy*" சமய மனெவt.5MN இ4Te =கlI மாKபZ[ இ4BQறe, ம2KI அe 
உmைமயாக இ4B3I அைன()23I :tைமயான சாரமாக Uளh3Qறe. :t:த2ெபா4@* 
ேந0மைற e4வமாக Xiதமான ஆ*மா Uளh3Qறe. ஒ@ உட^N ெவ>ைள aறI இ48பதாN 
அe ம2ற aறhக@* அளlகைள அ)கo(e, அவ2j23 அ)க ெத@ைவ வழh3Qறe. 
தைல5றTத ெம$8ெபா4> ஆ$வாள4B3 ெதoTத :t:த2ெபா4@* உய0aைல XலGண0l, 
=கlI உய0Tத aXண0க> ம2KI ஆசா*கqB3 “5றTத ெவ>ைள ஒ@M*" வLவ()N காZ5 
அ@BQறe, ம2KI அe �ல ம2KI rZ7ம உலைக காZL_I உய0Tத உலைக சா0Te 
இ48பதாN, இTத இ4 உலகhக@_I மiதGB3 காZ5 அ@B3I எTத ஒ4 ஒ@ையuI அe 
கடTe இ4BQறe, ம2KI அe ஒ8Xைம ெவ>ைள aறமாக இNலாமN :tைமயாக இ4BQறe. 
மiத ஒ@ உட^N இ4B3I rZ7ம aறhகqB3 இைடேய ெவ>ைள aறI இ48பதாN, அe ஒ4 
உய0aைல ஆ*\க �() ம2KI UoவாBக(ைத :*�ZLேய அjUBQறe, ம2KI அe ஒ@ 
உடN :tவ)_I ஊ[4lவதாக காZ5 அ@B3I ேபாe, அe ஆசாi* அj3jக@N ஒ*றாக –
aXண(eவ()* அைடயாளமாக Uளh3Qறe.§ 

§ 

�a1ம 9றHகைள க)ற= ம)*+ க)பைன ெசxத=  

{hக> அ()யாயhக> 33 ம2KI 34 ஐ பLB3I ேபாe, y*வ4I பBக()N இ4B3I எ@ய 
அZடவைண, உhகqB3 பயG>ளதாக இ4B3I. மBகைள 72juI உhகைள 72juI, 
5Tதைனக> ம2KI மனெவt.5கைள நக4I வmண வLவhகளாக பா08பத23, சாதனாBக> 
ம2KI பM25க@N aறhகைள க2பைன ெச$uI ேபாe, அைத பய*ப[(தlI. பM25 
ேம2ெகா>ளாம_I, ஒ4வ0 “ெபாKைமuட* ப.ைச aற(eட*" இ48பைத உhகளாN 
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இய_ண0lட* அjய :LQறe. பM25 ெச$தாN, மiத ஒ@ உட^N இ4B3I பலவmண 
aறhகைள ெமeவாக பா0(e கmடjய :LQறe. § 

�a1ம 9றHக( `. ஒ, கgேணாaட+ 

Mரகாசமான Uவ#$: வ�ைம, ஆேரா/Sய+, உo;-ச/", உ)சாக+  

§ 

இள]Uவ#$: ெபா*ைம, இர/க+, ெமIைமயான உண;nக(  

§ 

$[தமான Uவ#$ 9ற+: ேதாழைம ம)*+ ஆேரா/Sயமான fைளயாay/க( `. ஆ;வ+ 

§ 

கலHSய Uவ#$ 9ற+: 1யநல+, �h9ைல ேநா/கHக(  

§ 

க,]Uவ#$ 9ற+: உண;VU#};வமான அI$, Yfர உண;VU  

§ 

Uவ#$ ேராஜா#} 9ற+: $[தமான அI$, Mb-தமானவ; `. அ/கைற ெசL-.த=  

§ 

அ"க க,ைமயான க,]Uவ#$: $[தம)ற, நாகDகம)ற Yfர உண;VU, இVைச  

§ 

ெதPவான ஒgUவ#$ 9ற+: ெகா�A. fay எDl+ 7வாைலகைள ேபால ெதIபy+ ேகாப+  

§ 
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மHகலான Uவ#$ 9ற+: �)ற+ ம)*+ கay/Z அடHகாத Yfர உண;VU, ேகாப+  

§ 

க,ைமயான Uவ#$ 9ற+: Yய எgண-.டI இ,/Z+ ெவ*#$ ம)*+ ஆ-"ர+  

§ 

பVைச 9ற+ கலAத Uவ#$ 9ற+: ெபாறாைம அ=ல. வo)ெறDVச�=  இ,A. ேதாI*+ 
�)ற+  

§ 

கலHSய பVைச 9ற+ கலAத Uவ#$ 9ற+: ெபா,ளாைச, ெபாறாைம 9ைறAத ஆ-"ர+  

§ 

Mரகாசமான ஆர]1 9ற+: அkவா)ற= சா;Aத பைகlண;n  

§ 

Uவ#$ கலAத ஆர]1 9ற+: ெப,ைம ம)*+ அ"கார ேமாக+  

§ 

ெவP; ஆர]1 கலAத Uவ#$ 9ற+: அknண;f= ேத;VU ெபறேவgy+ எISற ஆ;வ+  

§ 

ெபாI[ற ம]ச(: $[தமான அknண;ைவ ெப*த=   

§ 

{ல 9ற+ கலAத ெபாI[ற ம]ச(: ம[தேநய-"I `. $[தமான அI$  
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§ 

அ,வ,#பான எL4Vைச ம]ச(: அknண;n ச/"  

§ 

ெமIைமயான பVைச 9ற+: இய)ைக, ெவP#$ற வாh/ைகo= இ,/Z+ ஆ;வ+  

§ 

ெவP; பVைச: இர/க+, ெபா.நல#பg$, நIெகாைட வழHZத=  

§ 

மHகலான பVைச 9ற+: `gy+ �ரைடவ"= இ,/Z+ ஈyபாyக( ம)*+ ஆேரா/Sய 
உட=9ைல 

§ 

மரகத பVைச 9ற+: ந+M/ைக ம)*+ ப�n  

§ 

ம]ச( கலAத பVைச 9ற+: அknசா;Aத ெபா*ைம  
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§ 
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ஒ4 சTaயா5, ஒ4 eறU வழBகமாக அ;uI 4(ராZசம மாைலக> ம2KI காU உைடuட* 
chQN தmட(ைத 7மTeBெகாm[, உய0Te இ4B3I இமயமைலMN நடTeBெகாm[ 
இ4BQறா0. 7மா0 ஆMரI ஆm[ காலமாக இT)யாUN, பைழய பB3வமைடTத ஆ*மாBக> 
ேயாகI ம2KI ஆ(ம ஞான()* rZ7ம ஞான பாைதைய ேத0Tெத[(e உ>ளா0க>. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

சTaயா5 �த()23 அj:கI த4வe 7லபமான காoயI இNைல. உலக வாdBைகைய eற8பe 
எNேலா4B3I ெபா4Tதாe எ*றா_I, அe பல4B3 ெபா4(தமாக இ4B3I எ*K 
ெசாN^Bெகாm[ ெதாடhக U4IXQேற*. உதாரண()23, இTத |=MN இ4B3I c*jN 
இரm[ பh3 மBக> ஆ*\க தைலவ0களாக இ4Te, அவ0களe உ>ள()N சoயான 5Tதைன, 
சoயான ெசாN ம2KI சoயான ெசயN மZ[ேம இ4TதாN, நமB3 =கlI அ2Xதமான உலகI 
QைடB3I இNைலயா? அe உmைமMN ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0Xைடய சcகமாக, ஒ4 
ெசா0Bகமாக, ஒ4 அ)சய உலகமாக இ4B3I. ஆனாN இTத uக()N, இTத |=MN இளவயe 
ஆ*மாBக> அ)கமாக வ58பதா_I, அவ0கqB3> ைகBேகாடாo ேபா*K, க[ைமயான ம2KI 
அவம)B3I ெசா2கைள பய*ப[(eவe மZ[ேம தhகளe ஒth3:ைறயாக ெகாm[ 
இ48பதா_I, அைத ெசயNப[(eவe சா()ய=NலாமN இ4BகலாI. அவ0க> இnவாK 
ெசயNபZ[, இ*ெனா4 ெஜ*ம()N கைரBக அ)கமான க0மUைனகைள ேச0Qறா0க>. அவ0க> 
X)ய க0மUைனகைள ேச0BகUNைல எ*றாN, அவ0க> Xன0ெஜ*மI எ[(e :)0Tத 
ஆ*மாBகளாக மாற:Lயாe எ*பதாN, இe யதா0(தமாக இ4BQறe. ேசாக சIபவhக>, 
e*XK(தNக>, அ.சhக>, &0l காண8படாமN இ4B3I Uவாதhக> ஆQயைவ இைளய 
ஆ*மாBகைள :*ேனj ெசNல �m[தலாக இ4B3I. அவ0க> தhக> ெசாTத அGபவhக@N 
இ4Te பாடhகைள ெப2K, =கlI ெமeவாக தhக> தவKக@N இ4Te க2Qறா0க> ம2KI 
தhகqB3 நடTத சIபவhகqB3 எ8ேபாeI ம2றவ0கைள பg 7ம(eQறா0க>. இelI ேமேல 
3j8yZட ெப4Iபாலான 3j8XBக@* cலமாகlI, ஒ4 இைட8பZட தரI ம2KI 
உK)8ப[(த8படாதவ0க@N இ4Te நIமாN :)0Tத ஆ*மாைவ yoBக :LQறe. ¶இைட8பZட 
தர(ைத ேச0Tத ஆ*மாBக>, தhகளe உண0.5கqட* ேபாரா[Qறா0க>; அவ0க> ம2றவ0கைள 
காZL_I தhகைள அ)கமாக வ4()Bெகா>Qறா0க>. க4(e ேவKபா[ அவ0களe எ)oயாக 
இNலாமN, X)ய கm[yL8Xக@N அவ0களe ஆ5oய0களாக இ4BQறe. அவ0களe ேத[தN 
ேவZைக எ*Kேம :Lயாததாக இ4BQறe. எ*Kேம :Lயாத அவ0களe  ேத[தN ேவZைக, 
அவ0களe ேத[தைல அைடய :LயாமN தUBQறe. அவ0களe ஆைசக> இைளய ஆ*மாBகைள 
ேபால அNலாமN, ந*3 வைரயKBக8பZடதாக இ4BQறe. அவ0களe ஆ$TதjuI :ைற இைளய 
ஆ*மாBகைள ேபால அNலாமN 5jய வள0.5 ெப2K இ4BQறe, ம2KI அe ஆ0வ(eட* 
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இNலாUZடா_I பய*ப[(தB�Lயதாக இ4BQறe. அவ0கqB3 சமயI, ஒ4 
ஏ2KBெகா>ளB�Lய &0வாக இ4BQறe. இைளய ஆ*மாBகைள ேபாலேவ, தhகqB3 
Xoயாதைத நIyM4B3I cடநIyBைக அவ0க@டI இ48ப)Nைல. அவ0க> ஏ*, எ8பL ம2KI 
எ)0காலI எைத ெகாmL4BQறe எ*பைத ப2j ேபாeமான UளBகhகqட* )48) 
அைடயேவm[I. இTத இைட8பZட aைலைய ேச0Tத ஆ*மாBக> ஆ()ரI, மறBக:Lயாைம 
cலமாக ேதா*KI ம*i8X வழhகாத த*ைமM* வLUN, தhக> வாdBைக :tவeI 
கடTதகால()* aைனlகைள 7மTe ெசNலாமN இ4Bக க2KBெகா>ள ேவm[I. இTத ஒ4 
பாடI மZ[ேம, அவ0கைள :)0Tத ஆ*மாBக@N இ4Te ேவKப[() காmyBQறe. ஆனாN 
அவ0க> உதUைய நா[வத23 ம2KI ஆKதN ெபKவத23, தhகைள வgநட() ெசNவத23, 
ேதா@N சா$Te ெகாm[ 5ல அGபவ 7ைமகைள பQ0TeBெகா>வத23 :)0Tத ஆ*மாBகைள 
ேத[Qறா0க>. § 

:)0Tத ஆ*மாBகqB3 சTaயாச வாdBைக ெபா4(தமாக இ4B3I. ம*iB3I 
த*ைமuைடய இTத X()சா^ உM0சB)க>, தாhக> இளI ஆ*மாBகளாக இ4Tத ேபாe, 
தhக> கடTதகால(e aைனlகைள சா0Te இ4BQறா0க>. அவ0க> இைடaைல ஆ*மாBகளாக 
இ4Tத ேபாe, தhக> கடTதகால aைனlகைள சா0Te இ4BQறா0க>. அவ0க> கடTதகாலI, 
aகdகாலI ம2KI எ)0கால()* ஒnெவா4 rdaைல, aகdைவ :tைமயாக பா0(e ஆ$l ெச$ய, 
தhகளe ெம$zஞான )றைமகைள சா0Te இ4BQறா0க>. அவ0களe உZXற ம2KI ெவ@8Xற 
வாdBைகB3 இைடேய சமaைலைய ெகாm[ வ4வேத, அவ0களe =க8ெபoய ேசாதைனயாக 
Uளh3Qறe. அதனாN அவ0க> உலக வாdBைகைய eறBQறா0க>, ம2KI அவ0க> eறB3I 
ேபாe, அவ0க> eறTத உலகI அவ0கைள eறBQறe. அவ0க@டI மiத(த*ைம மாறாமN 
இ4BQறe, அவ0க> ெதாட0Te :ய25 ேம2ெகா>Qறா0க> ம2KI அவ0க> ெதாட0Te ெத@ைவ 
நாLBெகாm[ இ4BQறா0க>. ஆனாN 5jய ஆ*மாU* உண0l அவ0க@டI இ48ப)Nைல. 
5jய த*:ைன8X ம2KI “நா* ம2KI எனe" இ4B3I இட(ைத “நாI ம2KI நமB3" 
yL(eBெகா>Qறe. § 

சTaயாச வாdBைகM* Xiதமான அைம8yN ேச4வத23 :)0Tத எNலா ஆ*மாBகqI 
தயாராக இ48ப)Nைல, ஆனாN அ)_I தயாராக இ4B3I 5ல0, Uேசஷமான 3ணhகைள 
ெகாmட =கlI அ|0வமான 5லராக இ4BQறா0க>. =கlI :BQயமான Uஷயhகளாக, 
அவ0களe பரIபைரM* \e இ4B3I U7வாச:I, அவ0களe U48ப()N இ4B3I அ*XI 
Uளh3Qறe. அதாவe அவ0க> ெவ@8Xற உலQN நடB3I aகdlகைள உ4வாB3Qறா0க> 
எ*பைத அe 3j8y[Qறe. அவ0க> மா2ற(ைத UைளUBQறா0க>, ஆனாN அவ0க> அத2காக 
ெவ3ம) அNலe அh�கார(ைத ேகா4வe இNைல. பாராZ[தN வரUNைல எ*K ெதoTதாN, 
அவ0க> 5�h3வe இNைல. அவ0க> ெதாட0Te �mLU[I ஆ*\க பmy* eைணயாN 
:*ேனKQறா0க>, ம2KI ெதாட0Te இயh3I அTத உ(ேவக()* சB) &யைத காZL_I 
ந*ைமைய ெச$Qறe, ம2KI ெதாட0Te இயh3I அTத ஆ*\க சB) ெவ@8Xற ஆணவ(ைத 
அைம)ப8[(), ம2றவ0கqB3 ந*ம)8ைப வழh3Qறe. எ)0கால(ைத �0Te கவi(e, 
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அத23 தயா0 ெச$eெகாm[, அத23> ம2றவ0கைள வgநட(த உதU ெச$uI )48) அ@B3I 
)றைம, அவ0க@ட()N வள0.5 அைடய கா()4BQ*றன. § 

இைளய ஆ*மாBக> ஒ*ேறா[ ஒ*K இைணQ*றன. இைடaைல ஆ*மாBக> 
)Zட8ப;க> ம2KI X)ய பாடhகைள க2ப)N cdQ, மனI ம2KI அjlண0UN 
ஐBQயமாQறா0க>. எNலாI கடTe இ4B3I ஆ(ம ஞான(ைத நா[I பB3வமைடTத 
ஆ*மாBக>, ஆ*மா ம2KI ஆ*\க Uஷயhகqட* ஐBQயமாQறா0க>. ஒ4 Xiதமான ம2KI 
ஏற(தாழ :tைமயான வாdBைக அவ0கqB3 அைழ8X U[BQறe. 5வெப4மாGட* �வாU* 
ஆழமான சhகமI, வாரBகைட5MN நடB3I ஒ4 க4(தரh3 அNலe ேயாகா பM25 வ38y* 
cலI அைடuI அளU23 எ@தான பM25 இNைல, எ*பைத அவ0க> இய_ண0lட* அjTe 
இ4BQறா0க>. அதனாN அவ0க> ஒ4 பL ேமேல ெச*K, ெலள�க வாdBைகைய eறTe, நா*3 
ேவதhகைள ஒ4 Q@ ேபால \m[I \m[I ெசாNலாமN, பழhகால(e o�க> ேபால அTத 
நா*3 ேவதhக> ெசாNவைத ேபால வாdTe, அவ2j* ேபாதைனக@N தhகைள 
ஈ[ப[()Bெகா>Qறா0க>. அe இT)ய பாரIபoய()N ெலள�க வாdBைகைய eறB3I 
சTaயா5M* பாைதB3 வgநட() ெசNQறe. § 

{hக> :ைறயாக ெலள�க வாdBைகைய eறBகUNைல எ*றா_I, இTத சா*ேறா0க> 
எnவாK வாdTதா0க> ம2KI வாdBைகB3 எnவாK எ)0.ெசயலா2jனா0க> எ*பைத அjவe, 
உhக> ேத[தN ேவZைகB3 பய* த4வதாக இ4B3I. அவ0களe வாdBைக அ@(த 
உதாரண(ைத, உhகளe வாdBைகMN y*ப2Kவத23 வgகைள ேதLBெகா>ளலாI. § 

vTe சமய()* பாரIபoய அைம8ைப சா0Tத சTaயா5க>, சாeBக> ம2KI ஊ0 
ெபயoNலாத ெப4T)ரளான ஆmLக> (இவ0க@* எm;Bைக :8பe லZசமாக இ4B3I 
எ*K ம)8yட8பZ[>ளe), தhகqB3> அைம(eBெகாm[>ள ஆ*\க, சcக, கலா.சார 
அைம8X அவ0க> ேசைவ ெச$uI நா[க@N நடTத :2Kைக ம2KI மரண(ைத UைளUB3I 
ெதா2Kேநாைய தாhQBெகாm[ aைல(e>ளன. ஆனாN =கlI :BQயமாக, அவ0க> தhகளe 
�daைல ஆ*மாU* :2Kைக, தhகளe மன)* ெதா2Kேநாைய தாhQBெகாm[, 
உய0Tதaைலைய அைடTe இ4BQறா0க>.5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN எ*Qற இTத 
X(தக()N இ4B3I ெம$யjைவ பL(e XoTeBெகாmடாN, அe ெவ2jேமN ெவ2j 
ெபKவத23, உ>qண0l-அjlண0l மனI ம2KI அ)N இ4B3I Uஷயhக> \e 
ெவ2jBெகா>வத2கான XoTeண0வாக மாKQறe. இைவuI இத23 ேம2பZட பல UஷயhகqI, 
a�யா0BQN இ4B3I ெதளச*[ அ$லாTe பா0BQN, �ைல 1885-ஆவe வ4டI, 6ல 6 
<வா= UேவகானTத மகாரா� (186-1902) அவ0களாN இய2ற8பZட “சTaயா5 �தI" எ*Qற 
வ_வாக உ2சாகம@B3I கUைதM* cலI, =கlI ெத@வாகlI 74BகமாகlI 
UளBக8பZ[>ளe. அ)N உhகைள சTேதாஷமாக ஈ[ப[()Bெகாm[, இTத உய0Tத 
ேகாZபா[கைள உhகளe வாdBைகMN |0() ெச$ய :2ப[hக>. 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாவe உK)யாகlI a.சயமாகlI இ48பதாN, நIyBைகuட* :*ேனKhக>. அe தா* 
அe இயNபாக ெசயNப[I வg ஆ3I. ஓI.§ 
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6 ராமQ4]ணனo* ~டரான, <வா= UேவகானTத0 அவ0க> (1863–1902), தனe 34 மைறTத 
yற3, இT)யா :tவeI பயணI ேம2ெகாmடா0, ம2KI இK)யாக vTe சமய(ைத ேம2க()ய 
நா[கqB3 ெகாm[ வTதா0. வைரபட()N அவ0 கhைகBகைரMN a*KBெகாm[ இ4Bக, 
அவரe ெகாNக(தா மடI ஒ4 Xற()N 5(தoBக8பZ[>ளe. <வா=x அவ0க>, இTத கUைதைய 
a�யா0BQN தனe 22-ஆவe வய)N எt)னா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

சA9யாU �த+  

எtக வ^=3 bர( eறU 
இiய 7ர()N அ=dT()[! 
பi(த மைலB3ைக கK(த வன()ைட 
யாlI அதiN yற8பe. 
கா7I காம:I ேப4I XகtI 
அTத அைம)ையB 3ைலB3ேமா? 
உலQ* ெவ3 ெதாைல Xவன( தைளக> 
யாlI அதைன எZ[ேமா? 
அjl ெம$ெயGI இரm[I ேச0Tெதா4 
ஆனTத ந) பா$T)[I 
உய0Tத 7ர()ைன உ4)ர(eட* 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

aைல(த உK)ெகா> bர( eறU 
�dைம( தைளகைள( தக0()[! 
=*GI ெபா*ேனா கoய இ4Iேபா 
தைளக> தைளகேள எ*றj! 
ந*ைம-&ைம, அ*X-ெவK8X 
இ4ைம யாlI கZ[Bக>! 
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அ*X XoQGI அL(e ெநாKBQGI 
அLைம அLைமேய ேவjNைல 
தhக( தைளயe வாMGI அe 
yைணB3I வ^UN 3ைறUNைல 
உைட(e ஏjயைத உ4)ர(eட* 
bர சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

ெகா>@ வா$8ேப$ 5=ZL ஒ@0Te 
அட0Tத காo4> ேச0()[I 
அைடய இயலா இலBகe அTத 
அட4I இ4ைள UலBQ[! 
yறTe இர(த(தா_I இறTe yற(த_I 
ஆைசயாேல Uைளவe 
aைறl அ2ற இதைன ஒg8y* 
ெகாLய இ4> மா$T ேதாL[I 
த*ைன ெவ2j ெகா>பவேன 
அைன(eI ெவ2j ெகா>Qறா* 
இதைன அjTeஇணhQடாe 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

Uைன Uைத(தவ* அைதயK8பா* 
ந*ைம Uைத(தவ* ந*ைமuI 
&e Uைத(தவ* &தK8பா* 
யா4I U) UலBQNைலேய! 
எh3 காரணI எ*K உளேதா 
அh3 காoயI உ>ளe 
உ4ெவ[8பவ* தைள Xைனவா* 
U)M* �ைல a.சயI 
ெபா*GI ெபய4I கடTe a2பe 
எ*KI 7தT)ர ஆ*மேம 
அeேவ {ெயன உண0TதjTe 
:ழh3 சTaயா5! 
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“ஓI த( ஸ( ஓI!”§ 

தTைத தாெயன மழைல மைனU 
நmப* எ*ெறன  aைன8பவ0 
ெவ2KB கனlக> காmபவ0 அவ0 
அK) உmைமைய அjQல0 
பாெலGI ஒ4 ப38X இNலா 
ஆ(ம* யா4B3( தTைத தா$ 
நmப* யாேரா? பைகவ* யாேரா? 
யாo* 3ழTைத யாவe? 
{Bகமறேவ aைறTத ஆ*மா 
அ*j ேவெறா* jhQNைல 
த(வம5 என உண0TதjTe 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

யாlI அjTத ஆ(ம* எ*பe 
ஏகமா$ எh3I aைறTதe 
ெபயoNலாதe உ4UNலாதe 
களhகம2றe ஒ*றேத! 
ஆ(மG> )கd மாையேய இTத 
மாKI கனlக> காmபe 
ஆZ5யா$ இTத �வனா$ ஒ4 
சாZ5யா$அe a2பe 
அTத( �ய ெபா4ேள {ெயGI 
அGபவ(ைத அைடT)[ 
அeேவ {ெயன உண0TதjTதy* 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

எh3 எhேகா ேத[Qறா$ 
உ2ற 7தT)ரI த*ைனேய 
இTத உலகI ஈT)டாe 
நmபேன இைதB ேகZடj 
க2ற w^_I இைறவ* மைனM_I 
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ேத[தN அe bmெசயN 
உ*ைன மா$B3I பாசB கM2ைற8 
ப2j உ>ளe உ* கரI. 
yLைய உதj( த>@[ { 
XலIXI eயைர ஒg()[ 
ப2ைற {BQ உ4()ர(eட* 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

மhகளI இi எh3I எ*K 
யாm[I { பைறசா2j[ 
&ைம எ*னாN உM4BQNைல 
எ*K உலQ2B 3ண0()[ 
உய0TதUட(eI தாdTதUட(eI 
ேமUu>ள ஆ(ம* நா* 
இIைம, மKைம, ெசா0கI, நரகI, 
ஆ0வI, அ.சI அைன(ைதuI 
உழ_I உலகI U[(e யாlI 
eறTe பாoN a*j[ 
பTத பாச(ைத ெவZL  எjTe 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

bgGI உடN வாgGI அைத 
ம)()டா)4 eறUேய! 
ேதக8 ப;uI :LTதe அைதB 
க0ம ெவ>ளI இயBகZ[I 
ஒ4வ0 மாைல rZடZ[I இ* 
ெனா4வ0 உடைல உைதBகZ[I 
Xகdபவ0 Xகழ8ப[பவ0 
இகdபவ0 இகழ8ப[பவ0 
அைன(eI ஒ*ேற உ*ைன அைவ 
&mLடாe எ*றj 
மன)N |ரண அைம) ெகாm[ 
:ழh3 சTaயா5! 
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“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

எh3 காம:I ெபய4I XகtI 
ஆைச aைனlக> உ>ளேதா 
உmைம ஞான ஒ@M* QரணI 
அh3 Utவe இNைலேய! 
ெபmைண மைனU எ*GI எmணI 
|ரண(ைதB 3ைல()[I 
ெசா2ப8 ெபா4qI அ2பB ேகாப:I 
மாயB கதைவ cL[I 
மாயB கதைவ உைட()[ { 
ேநய ஆ(மைன அைடT)[ 
�ய மனeட* உ4()ர(eட* 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

b[ உனB3 இNைல நmபா 
எTத b[*ைன( தாhQ[I? 
வானேம உ* �ைரயா3I 
ேகாைர8 XNேல ெம(ைதயாI 
ந*K &ெதன 45()டாமN 
Qைட(த உணைவ உmL[ 
த*ைன( தாேன அjuI ஆ(மைன 
அ*ன பானI எ*ெசuI? 
உ4m[ ஓ[I �ய ந)ேபாN 
)ரm[ U[தைல ெப2j[ 
ெவ2j நமேத எ*K எh3I 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

உmைம8 ெபா4ைள 5லேர அjவ0 
ம2றவ0க> �2Kவ0 
எ>@ நைக8ப0 ஆMGI அைத 
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ெசUம[Bகா )4T)[ 
எ*KI 7தT)ரனாM4 பல0 
மாைய( )ைரைய அK()[ 
e*பI கm[ அz5டாம_I 
இ*பI த*ைன( ேதLடாம_I 
இ4ைம இைவகைள U[(e {uI 
கடTe ேமேல ெச*j[ 
உ4()ர(eட* ஆ*ம பல(ைத 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 

க4ம( தைளக> :tைமயாக 
{h3I வைரMN உைழ()[ 
:ய25 cலI ஆ(மGB3 
7தT)ர(ைத அ@()[ 
yறU இNைல மiதI இNைல 
ெத$வI எ*ெறா*jNைலேய 
{uI இNைல நாGI இNைல 
ஆ(ம* ஒ*ேற aைல8பe 
எh3I நாேன நாேன எh3I  
எ*ற உmைமைய உண0T)[ 
அTத ஆனTத aைலைய அைடTe 
:ழh3 சTaயா5! 

“ஓI த( ஸ( ஓI!” § 
§ 

 
<வா= UேவகானTத0 அவ0களாN எtத8பZட “சTaயா5 �தI",  ஊBகம@(த உைரக>, எனe 
ஆ5oய0 ம2KI ம2ற கZ[ைரக@N இ4Te எt(eவLவ ஒ8Xத_ட* ேம2ேகா> 
ெச$ய8பZ[>ளe; <வா= UேவகானTதo* ெசா(eBக@* அறhகாவலராக இ4B3I <வா= 
aQலானTதா cலI ப)8Xoைம 1958 ெச$ய8பZ[>ளe; a� யா0BQ* ராமQ4]ணா-
UேவகானTதா ைமய(தாN yர7ரI ெச$ய8பZ[>ளe. § 
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iIறாவ. ேம)ேகா( ப"#$  

அaடவைணக( 

ஆIஅவ oN5வ னா0அ4> ெப2Kேளா0 
ேபாIமலT த*னாN XகdUTe நாதIUZ[ 
ஓIமய மாQ ஒ[hக^* a*மலI 
ேதாIஅKI 7(த அவ(ைத( ெதாgேல. § 

)4மT)ரI  2233§ 
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இTத ேம2ேகா> ப)8yN c*K அZடவைணக> ெகா[Bக8பZ[>ளன. அ)N :தN ேம2ேகா> 
ப)8yN vTe சமய அmடUயN, ெவ@8பாZL* பNேவK yolக> ம2KI வைகக>, ம2KI 
உடNக>, ேகாசhக>, சBகரhக> ம2KI ஆ*மாU* 7யaைனU* பNேவK aைலகைள 
ெதாட0X8ப[(eQறe. அத* ேம2ப3)MN, =கlI உய0Tத 7யaைனl, அNலe =கlI 
��Bகமான ெவ@8பாZ[ aைலuI, அத* �d8ப3)MN, =கlI தாdTத அNலe ப4மனான 
aைல இ4B3மாK அைமBக8பZ[>ளe.  இTத அZடவைணைய ஆ$l ெச$uI ேபாe, ஒnெவா4 
aைலuI தனB3 ேம^4B3I எNலா aைலகைளuI உ>ளடBQu>ளe எ*பைத aைனUN 
ைவ(eBெகா>ள ேவm[I. அதனாN ெவ@8பாZL* ப4மனான அNலe ெவ@8Xற அIச()* 
பாகமாக இ4B3I |=, அZடவைணMN தனB3 ேம^4B3I எNலா த(eவhகைளuI 
ெகாm[>ளe. அைவ |=M* உZXற அைம8பாக Uளh3Qறe. அைத8ேபாலேவ, �ல உட^N 
அடhQ இ4B3I ஆ*மாlI தனB3 ேம^4B3I–yராணமய, உ>qண0l–அjlண0l, 
Uzஞானமய ம2KI காரண ேகாச(ைத ெகாm[>ளe. அmடUயN அZடவைணMN இ4B3I 
:BQய ப3)க> ப2jய ஒ4 74Bகமான UளBகI இhேக ெகா[Bக8பZ[>ளe. § 

ேலாகHக( (3 உலகHக( & 14 உலகHக(): இைவ பZLய^N இ48பைத ேபால, 
7யaைனU* பாரIபoய yolகளாக Uளh3Q*றன, ம2KI அைவ வழBகமாக 14 உலகhகைள 
ெகாm[>ளe. :தN ெந[வoைசMN காmyBக8பZ[ இ4B3I c*K உலகhகளான: காரண, 
��Bகமான ம2KI ப4மனான உலகI ஒ4 எ@ைமயான yoவாக இ4BQறe. அTத 14 
உலகhகqட*, ஆ*மாU* உZXற உடNகqB3> இ4B3I சBகரhக>, மேனாஉண0l சB) 
ைமயhக> ேநரLயாக ெபா4T) இ4BQ*றன, ம2KI அைவ இரmடாI ெந[வoைசMN 
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பZLய^ட8பZ[>ளன. இTத 14 உலகhக> ஒnெவா*KB3I, 14 சBகரhக> மiதGB3> 
இ4B3I “வாMNகளாக” Uளh3Q*றன. § 

கால (5 ேகாளHக(): அZடவைணM* ம()MN இ4B3I ப3), 7யaைனU* Uoவான 
yolக> அNலe மன)* “பoணாமhகளாக" இ4B3I ஐTe காலhகைள பZLய^[Qறe. இTத 
ெந[வoைசMN ெம$zஞானI, eைண ெம$zஞானI, உண0l>ள, அLமனI ம2KI 
மைறT)4B3I பmXக@* மனI எ*K ஐTe மனaைலகqI  பZLய^ட8பZ[>ளைத 
கவன()N ெகா>ளlI. § 

த-.வ (36 9ைலக(): காலhகqB3 வலe பBகமாக பZLய@ட8பZ[ இ4B3I 36 
த(eவhக>, yரபzச()* அL8பைட “கZ[K8XBகளாக” Uளh3Q*றன, ம2KI அைவ 
7யaைனU* ப4மனான aைலகளாக  அ[(த[(e பZLய^ட8பZ[>ளன. அZடவைணMN 
காmyBக8பZ[>ளைத ேபால, இைவ c*K 3tBக@N உ>ளடhQu>ளன. § 

ேகாச+ & ஷ�ர+ (3 உட=க( & 5 ேகாசHக(): இரm[ வலe பBக ெந[வoைசMN 
ஆ*மாU* ேகாசhக> அNலe உடNக> உ>ளன. இவ2j23I உலகhகqI இ4B3I பர<பர 
ெதாட0ைப, “c*K உலகhக>,” ம2KI “14 உலகhக>" எ*Qற ெபயoN இ4B3I இரm[ 
ெந[வoைசக@* இடe Xறமாக, அZடவைணM* 3KBேக பL(e ெதoTeBெகா>ளlI. § 

இரmடாவe அZடவைணMN, 14 சBகரhக> ம2KI அத* பmXக> பZLய^ட8பZ[>ளன, 
ம2KI c*றாவe அZடவைணMN, 36 த(eவhக@* ஒ4 :t பZLயN வழhக8பZ[>ளe. 
அZடவைணMN இ4B3I Uஷயhகைள ப2j ேம_I Ug8Xண0ைவ ெபKவத23, 
ெசா2களz5ய(ைத பா0(e ெதoTeBெகா>ளlI. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

ேம�,/Z+ ஏ� ச/கரHக(: உ.சTதைலMN இ4B3I சஹ<ரஹார சBகர()_I அத23 
ேம_I, =கlI ��Bகமான சBகரhக> அைமTe இ4BQ*றன. ேமேல :8ப()ரm[ 
சBகரhக> இ48பதாக ெபள(த மத()* இலBQயI ெதoUBQறe. :த*ைமயான த(eவI 
ம2KI ஒ^M* =கlI உயoய yoவான பரநாத()* Xiதமான பoணாமhக@N இ4B3I ஏt 
aைலகைள, ஆகம vTe பாரIபoயI UளBQB �KQறe.   அைவ Uயாy;, nேயாமாh, 
அனTதா, அநாதா, அனா<oதா, சமனா, உ*மனா ஆ3I. உய0aைல சBகரhகைள நாLக@* 
�Zடைம8X, ஆ*\க நரIX ஓZடhகளாக ெவ3 5லராN மZ[ேம அGபUBக8பZ[>ளe, ம2KI 
இவ2ைற பல சமா) அGபவhக@* cலI  �mட8பZ[ உ4வாBக8ப[I ேபாe, அைவ ெமeவாக 
மனI ம2KI rZ7ம உலகhக> சா0Tத உடNக@N �ைழTe, உM0சB) :tவ)_I ஒ4 aரTதர 
உ4மா2ற(ைத ஏ2ப[(eQறe. § 

7. சஹWரஹார सह3ार ஞான )4]L, ெத$bக(த*ைம. ஆ*\க()* உய0aைல, ஒ@, சB) 

ம2KI 7யaைனU* :taைறவான aைல. அஹI yரIமா<=, “நா* பரமா(eமா,” காZ5 
த4Qறe. இhேக :B) ெப2ற ஆ*மாBக>, பரமா(eமாlட* ஆ*\க �Z[றUN aைல(e 
இ4BQ�0க>. இத* ெபா4>: “ஆMரI இதdகைள ெகாmடe.” இடI: மmைட ஓZL* 
ேம2ப3). ெத$வI: 5வI. சB): a0வாணசB). aறI: ெபா*iறI. இதdக>: 1,008. நரIX8 
y*னN: அL cைள 7ர8y. உலகI: ச(யேலாகா.§ 

6. ஆஞா आ5ा ெத$bக பா0ைவ. 7யaைனU* பNேவK aைலக> ம2KI ஒ@M* உZXற 

உலகhகqB3 �ைழuoைமuட*, மைறெபா4> ஆ$வாள0க> ம2KI கZXலGB3 
அ8பா2பZடைத பா0B3I )றGைடயவ0க>, இTத Xiதமான உலQ* ெம*ைமயான aறhகைள 
ெகாmட இதdக@N வாசI ெச$Qறா0க>. ெபா4>: “ஆ)BகI.” இடI: X4வhகqB3 ம()MN. 
ெத$வI: அ0(தநா�<வர0. சB): ஹாBQi. aறI: இலேவmேட0 {லI. வாகனI: அ*ன8பறைவ. 
இதdக>: இரm[. நரIX8 y*னN: 3ைக8ேபா*ற அைம8Xைடயe. உலகI: தேபாேலாகா.§ 

5. f1-த (वशु9 ெத$bக அ*X. இTத சBகர()N எNைலய2ற அ*X, எNலா ஆ*மாBகைளuI 

சேகாதர சேகாதoகளாகlI எNலா ெபா4ZகைளuI Xiதமானதாக கா�I ஒ4 பா0ைவ, ெமeவாக 
ேமNேநாBQ எt.5 ெபற.ெச$Qறe. இhேக 7யநலம2ற ஆ*மாBக>, =க.5றTத கைலஞ0க> 
ம2KI rZ7ம ஞான கUஞ0க> வாசI ெச$Qறா0க>. ெபா4>: “XiதI.” இடI: ெதாmைட. 
ெத$வI: சதா5வI. சB): சாQi. aறI: சாIபN aறI கலTத க4z5வ8X-{ல aறI. வாகனI: 
மMN. இதdக>: ப)னாK. நரIX8 y*னN: ெதாmைட. yol: ஆகாசI. உலகI: ஜனேலாகா.§ 

4. அனாஹத अनाहत ேநரL அjெவt.5. ெசயNபா[ ம2KI அjத^* பNேவK eைறகqB3> 

தhகளe ெம*ைமயான, ஊ[4lI �mணjைவ பய*ப[(), இTத உலைக வTe அைடபவ0க>, 
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மiதேநய()* வgகாZLக>, ஆேலாசக0க>, நIyBைகயான ஆேலாசக0க> ம2KI 
yர.சைனகqB3 &0l காmபவ0களாக இ4BQறா0க>. ெபா4>: “கலhக=Nலாதe.” இடI: 
இதயI. ெத$வI: ஈ<வர. சB): கா^i. aறI: சாIபN aறI கலTத ப.ைச. வாகனI: மா*. 
இதdக>: ப*iரm[. நரIX8 y*னN: இதயI. yol: கா2K. உலகI: மஹ0ேலாகா.§ 

3. ம�#$ரா म<णपूर மேனாபலI. இe மேனாபல()* ைமயமாக Uளh3Qறe. சB), ஒtBகI 

ம2KI சQ8X(த*ைமM* இTத ைமய()N வாtI ேபாe, aXண0களாக இ4B3I ஆmகqI 
ெபmகqI மனI ம2KI உடN �)யாக உய0Tத aைலக@N ெசயNப[Qறா0க>. ெபா4>: 
“நைககளாN அலhகoBக8பZட நகரI.” இடI: roய8y*னN. ெத$வI: மஹா4(ர 5வ*. சB): 
லாQi. aறI: a=ைள மzச>. வாகனI: ஆZ[Bகடா. இதdக>: ப(e. நரIX8y*னN: ேமN 
இைற8ைப அNலe roய y*னN. yol: ெந48X. உலகI: மஹ0ேலாகா-<வ0ேலாகா. § 

2. Wவா"�டானா >ा?ध@ठान காரண ஆ$l. த4BகI ம2KI ஆ$U* இTத ைமய(ைத, கNU 

க2றவ0க> பய*ப[() ெசயNப[Qறா0க>. இ)N =க.5றTத உ>ளhக> ேத0.5 ெப2K>ளன. 
இe பmLத0 வாசI ெச$uI இடமாக, யதா0(தவா)M* Xக^டமாக இ4BQறe. ெபா4>: 
“ஒ4வo* ெசாTத இடI.” இடI: அL வMK. ெத$வI: U]�. சB): சாQi. aறI: 5வ8X aறI 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

cbnைர 
சமாபன+ 

समापनम् 

ெதாடBகI :Lவாக இ4Tதைத ேபால, இTத 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தக()*  :Ll 

ெதாடBகமாக Uளh3Qறe. இைறவiட()N ஆ*மா :tைமயாக ஐBQயமா3I, U]வQராசா 
நைடெபKI வைர, 7ழ25க@* X)0க> ெதாட0Q*றன. ெதாட0Te இைடUடாe ஒேர சமய()N 
நைடெபKI ஆBகN, கா(தN ம2KI அg(தைல தUர, U]வQராசாU23  yற3 எTத ஒ4 
அGபவ:I நைடெபKவe இNைல எ*பதாN, U]வQராசா ஒ4 அGபவமாக இNலாமN; ஜனனI 
ம2KI மரண(ைத ேபால, அe ஒ4 aரTதர aகdவாக இ4BQறe. 5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I 
ெசயN:ைற, ஒ4 தU0Bக :Lயாத இலBகாக ம2KI அைன(e ஆ*மாBக@_I ஏ2ப[I பoணாம 
வள0.5M* :LவாகlI Uளh3Qறe. �ல உட^* ேதைவ இNலாத ேபாe, rZ7ம உட^* 
ேதைவ இNலாத ேபாe, இரmைடuI ேச0(e இ4B3I yராண சB) உட^* ேதைவ இNலாத 
ேபாe, மனI சா0Tத உட^* ேதைவ இNலாத ேபாe, ம2KI இK)யாக ெதாட0Te கmகா;(e, 
எNலாI அjT)4Te, ஆ(ம )48)uட* இ4B3I ஆ*மாU* உட^* ேதைவ இNலாத ேபாe, 
எNலா தm�4I \m[I கட_B3 ெச*K கல8பைத ேபால, ேசகoBக8பZட எNலா கா2KI 
வான()23 )4IXவைத ேபால, கoம ெபா4Zக> அைன(eI |=B3 )4IXவைத ேபால, ம2KI 
எNலா ெந48XI ெந48Xட* ேச0வைத ேபால, உZXற பரெவ@ ம2KI ெவ@8Xற பரெவ@ சா0Tத 
ஆகாசI அைன(eI ஒ*றாக ேச0Te, :t:த2 ெபா4@N இ4Te ேதா*KI =க8ெபoய 
ஒ8�Zடளl யதா0(தமாக மாKவைத ேபாலேவ, {hகqB3I மா2றI ெபKb0க>. அத* yற3 
5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I ெசயN:ைற, உhகqB3 :Lவான யதா0(தமாக மாj UZடதாN, 
எNலாமாக இ4B3I பரமா(eவான 5வெப4மாைன ெச*K அைடவைத தUர, உhகqB3 ேவK 
எTத வg )றTe இ4BQறe? ¶ஒ4வo* உ>ள()N இ4B3I ெத$வ(eட* ஐBQயமா3I 
ெசயN:ைறM* ெதாடBக காலhக@_I, அ)க உK)யான &0மான:I அ08ப;8XI 
ேதைவ8ப[Qறe. 5வெப4மாGட* நைடெபKI :Lவான சhகம()23, ஒ4வ0 த*ைன 
தயா0ப[()B ெகா>வைத சhகNபI எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இத23 பல ெஜ*மhக> 
ேதைவ8ப[I. :த^N நாI 5வெப4மாGட* )4நடனI, அதாவe வாdBைகM* 
கmேணாZடமாக இ4B3I அ(ைவத ஈ<வரவாத()* ேகாZபாZைட உண0l8|0வமாக, 
அLuண0l �)யாக, மைறT)4B3I பmXக> மனI �)யாக ம2KI eைண ெம$zஞான �)யாக 
ஏ2KBெகாm[, அத* ெகா>ைககைள y*ப2ற ேவm[I. இe சoைய பாைத ஆ3I, ம2KI இைத 



XறBக;BகB �டாe. ஆனாN இைத தU0(e ேவK Uதமாக ெசயNப[வe, இTத வ_வான ைசவ 
5(தாTத()* கmேணாZட()* ெம$யjைவ ெபாK(தவைர, அGபவ(ைத அL8பைடயாகB 
ெகாmட பாைதயாக இNலாமN, ெவKI ெசா2க@* பாைதைய y*ப2Kவதாக இ4BQறe. அத* 
yற3, இTத X(தக()N ந*றாக UளBக8பZ[>ள, சhகம(ைத உmைமMN, :tைமயாக 
அGபUB3I :*X, 5வெப4மாGட* வாdவைத உடN, மனI, அjlண0l ம2KI கலா.சாரI 
எ*K வாdBைகM* ஒnெவா4 eைறM_I :taைறவாக ெசயNப[(த  ேவm[I. இe Qoைய 
பாைத ஆ3I, ம2KI இைதuI XறBக;BகB �டாe. அதாவe 5வெப4மாi* :taைறவான 
yரபzச()* :Lவான க;i aரலாக UளhQ, =க.5றTத ெத$bக(த*ைமைய ெகாm[ 
இ4B3I, yரதான )Zட(eட* உடN, உ>ளI ம2KI மனI சா0Tத உடNக> அைன(eI 
:tைமயான ஒ()ைசlட* இ48பத23, ஒ4வ0 vTe த0ம கலா.சார()23 ஏ2ப தனe 
வாdBைகைய மா2j அைம(eBெகா>வe ஆ3I. § 

அதனாN எNலா ெபா4Zக@* ேம2Xறமாக, உZXறமாக, ம2KI �dXறமாக எ*K எNலா 
)ைசக@_I, நI எNேலா4B3>qI ம2KI ெத$வ(eட* ஐBQயமாQய :Tைதய எNலா 
aைலகqB3>qI, ெத$வhக@* ெத$வமாக, கடl>க@* கடlளாக இ4B3I 
5வெப4மாGட*, நைடெபKI ஆ*மாU* :Lவான ம2KI மா2ற :Lயாத U]வQராசாைவ 
ேநாBQ ெசN_I பாைதைய ப2j நாI ெதoTeBெகாm[ இ4BQேறாI. § 

:(ெதா38y* :தN இரm[ X(தகhகளாக Uளh3I, 5வெப4மாGட* )4நடனI ம2KI 
5வெப4மாGட* வாdதN 5வெப4மாGட* நைடெபKI சhகம()* :*ேன2பாடாக, ஒ4வரe 
வாdBைகM* யதா0(தமாக Uளh3Qறe. அe ஒ4 :2ேபாBகான பாைதயாக Uளh3Qறe. :தN 
X(தகI அL(தளI ம2KI தைர(தளமாகlI, இரmடாவe X(தகI ேமN மாLகளாக, ம2KI 
c*றாவe X(தகI அTத கZLட()* உ.5MN இ4B3I ஆடIபர 3LM48பாக இ4BQறe. 
அTத ஆடIபர 3LM48y23 ெசNல காலI ம2KI :ய25 ேதைவ8ப[Qறe, அதனாN ஒ4 
பாeகா8பான அL(தள()23 சாதனா அ()யாவ5ய ஒ*றாக Uளh3Qறe. :த^N த(eவ(eட* 
நடனமாL, அைத க2KBெகாm[ அ)N வ_வாக ஈ[ப[()B ெகா>qhக>, ம2KI அத* yற3 
கலா.சார()N aைல(e இ4Te அத* ெநj:ைறகைள y*ப2jனாN, எNலாI :tைமயாக 
ெத@வாQ U[I. {hக> இnவாK ெசயNபZடாN, உhக> வாdBைக ம2ற எNேலா4B3I ஒ4 
வgகாZLயாக Uளh3I எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. அ(தைகய :*ேன2பா[ இNைல 
எ*றாN, இTத X(தகI ஒ4 Uைழபவ4B3 \ெம$MயN ெசா2கைள ெகாmட இ*ெனா4 
பாைதயாக இ4BQறe, ம2KI அ)N வ4I ெசா2க> ஊB3U8பதாக இ4Tதா_I, இ*ெனா4 
\ெம$MயN அjlK(தN வ4I ேபாe, அe aைனUN இ4Te உடேன UலQ U[Qறe. § 

5வெப4மாGட* )4நடனI, வாdதN ம2KI ஐBQயமாதN எ*Qற :(ெதா38ைப, இTத 
ெஜ*ம()N ப)l ெச$வத23 :*பாக, அைவ எனe :Tைதய பல ெஜ*மhக@* 
அGபவhகளாகlI, எனe பாரIபoயI ம2KI பாரIபoய ெசா(தாக Uளh3Q*றன. அதனாN 
அ*XB3oய Uைழபவேர, அைவ உhக@* ம)8X=Bக பாரIபoய ெசா(தாக Uளh3Q*றன. 
அவ2ைற ந*றாக பLuhக>. அைவ அைன(ைதuI பLuhக>. அவ2ைற :tைமயாக y*ப2j 
வாthக>. அவ2ைற :tைமயாக y*ப2j வாthக>. உhகqBகாக இhேக பL8பLயாக 
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வழhக8பZ[ இ4B3I உmைமகைள அGபU(e, \m[I பைழய aைலB3 )4Iபாத 
உ4ம2ற(ைத ெபKhக>.§ 

ஆ-ம ஞான+  

மiத* இைறவiடI இ4Te ேதா*jனா*, இைறவiட()N பoணாம வள0.5ைய ெப2K, 
இK)MN இைறவGட* ஐBQயமாQறா*. அதனாN உhகqB3 ெதoTேதா அNலe ெதoயாமேலா, 
{hக> இைறவi* கைதயாக இ4BQ�0க>. உhகளe வாdBைக, பoணாம வள0.5M* கைதயாக 
இ4BQறe. இTத X(தக()N, அTத கைத :*ைபUட அ)க உண0l ம2KI காரண(ைத 
ெபKQறe.§ 

மBக> தhக> உ>மன)N தாhக> Uேஷசமானவ0க> எ*பைத இய_ண0lட* அjTe 
இ4BQறா0க>, ம2KI அவ0க> உmைமMN அnவாேற இ4BQறா0க>. அவ0கqB3 Ug8Xட* 
ெதoயாUZடா_I, தாhக> வாtI வாdBைகB3 ஒ4 ஆழமான அ0(தI இ4BQறe எ*பைதuI, 
அவ0களe உM0சB) இhேக ெஜ*மI எ[(தத23 ஒ4 வ_வான ேநாBகI இ4BQறe எ*பைதuI 
தhக> ஆdமன)N அjTe இ4BQறா0க>. =கlI அ|0வமாக 5ல0 இTத ேநாBக(ைத Ug8Xட* 
அjTeBெகாm[, வாdBைகைய ஒ4 =க8ெபoய ஆ*\க நடவLBைகயாக y*ப2ற 
ெதாடh3Qறா0க>. {hக> இTத அ)]டசா^ ஆ*மாBக@N ஒ4வராக இ4BகலாI, ம2KI இTத 
:)0Tத ஆ*மாBகqB3, இhேக UளBக8பZ[>ள ேயாக பM25க> பo.சயமாக இ4B3I, 
உZXற ஒ@ ம2KI ஒ^க> பைழய பழBகமான நmப0க> ேபால இ4B3I, ம2KI உலQN 
இ4B3I ெலள�க வா$8XBக>, பzச()N வா[I UவசாMM* ப5ைய எ*Kேம &0Bகாத மணைல 
ேபா*K இ4B3I. உ>ள()N ேம2ெகா>qI பயண()N, {hகqI இைத8ேபா*ற ஒ4 :)0Tத 
ஆ*மாவாக இ4BகலாI. அnவாK இ4TதாN, இTத X(தகI உhகளe வாdBைகைய aரTதரமாக 
மா2jU[I. இ)N UவoBக8பZ[>ள ஆ*\க அGபவhக> எனe வாdBைகைய கmL8பாக 
மா2j அைம(தe!§ 

ஒ4வoட()N 7ய ம)8ைப ேமIப[(eI XoTeண0ைவ ேபா*ற ஒ4 அ2Xதமான அIச(eB3 
ஈடாக ேவK எelI இ4Bக :Lயாe. இதைன |=MN இ4B3I ெப4Iபாலாேனா0 தhகளe 
ெசயN)Zட()N ேச0(eB ெகாm[>ளன0. இ4Tதா_I 5ல0, தhகqB3 அjlK()யவாK 
aரTதரமாக aைல(e இ48ப)N U48ப(eட* இ4BQறா0க>. ஞாேனாதய()* இTத ஆ*\க 
பாைதMN இ48பவ0க> ம2KI இNலாதவ0கqB3 இைடேய இ4B3I இTத பா3பா[, 
{mடகாலமாக இ4Te>ளதாக நா* ேக>U8பZL4BQேற*. § 

ஒ4வ0 “பாைதMN" இ4BQறாரா இNைலயா எ*K நாI எ8பL ெதoTeBெகா>வe? அத23 
5ல வgகாZLக> இ4BQ*றன, ம2KI அவ2jN =கlI :BQயமான ம2KI ெத@வான அIசமாக, 
ஆ*\க பாைதMN இ48பவ0க> UவாதI ெச$ய மாZடா0க>. அவ0க> வ4வைத ஏ2KBெகாm[, 
)யானI ெச$e தhகளe தi8பZட :Llகைள எ[BQறா0க>. ஆனாN ஆ*\க பாைதMN 
இNலாதவ0க>, தi8பZட உண0தN ம2KI உ4மா2ற()னாN மZ[ேம a�yBகB�Lய சவாN 
aைறTத ேகாZபா[கைள எ)0ெகா>qI ேபாe, அவ2ைற UவாதI cலI தhகளe வாdBைகMN 
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இ4Te {Bக :ய25 ெச$Qறா0க>. இ(தைகய நப0க> த*i.ைசயான த*ைமைய ெகாmட 
7யநலம2ற ேசைவைய த[(e, தhகளாN ஏ* ம2KI எnவாK :Lயாe எ*பத23I எ8ேபாeI 
தhக> மன)N இரக5யமாக ஒ4 சாB3ேபாBைக மைற(e ைவ(e இ4BQறா0க>. § 

மா2ற:Lயாத :LU* வgகாZLயாக உண0தN Uளh3Qறe. “நாI ஒ4 உண0தைல ெப2K 
இ4BQேறாI எ*பைத எ8பL ெதoTeBெகா>வe?” எ*ற ேக>U அLBகL ேகZக8ப[Qறe. 
இத2கான ப)N எ@ைமயானe: உண0தN நIyBைகைய Uட ஆழமானe எ*பைத மZ[I 
ெதoTeBெகா>qhக>. ெபாeவாக நIyBைககைள எ@)N மா2j Uட:LuI. உண0தN 
நIyBைகைய காZL_I அ)க ஆழமானதாக இ4BQறe. அைதuI =z5 UடலாI. ஆனாN 
3j8பாக ஆ*\க வைகைய சா0Tத தi8பZட உண0தN, கால8ேபாBQN வ_வைடTe தi8பZட 
உ4மா2ற()* அL(தளமாக Uளh3Qறe. இவ2jN 5ல ஆ*\க உண0தNகைள, ச2K:* 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN =கlI Uoவாக UளBQu>ளe. § 

இhேக நாI UவoB3I பரமா(eIமா ��BகமாகlI எ@)N yLபடாம_I இ4BQறe. அe 
ஒ4 சராசo மiதGB3 ஒ4 ேபா^ நIyBைகயாக ேதா*KQறe. அவGB3 உட_றl, பணI, 
உணl ம2KI உைடக> அ)க உmைமயாக ேதா*KQ*றன. அவGB3 \ற :Lயாத ஒ4 
யதா0(தமாக த*:ைன8X Uளh3Qறe. அவைன ெபாK(தவைரMN, எNலா ெபா4Zக@* 
cலமாக இ4Te, எNலா மiத0க@ட:I UளBக:Lயாததாக இ4B3I பர5வ()* :Lவான 
உmைம, ஒ4 க2பைனயாக, ஒ4 அjயைமயாக, ெப4Iபா_I L<i தயாoB3I இயh3 படI 
அNலe <�Nெப0B தயாoB3I 5ற8X Uைளlகைள ெகாmட படI ேபா*K உmைமய2றதாக 
இ4BQறe. § 

ஆனாN இTத :Lவான உmைமைய அjTதவ0கqB3, அe ஒ4 :tைமயாக இ4BQறe. அe 
உM0 ம2KI அ*y* சாரமாக Uளh3Qறe. �h3I ேபாeI நடB3I ேபாeI, உmடா3I 
ஒnெவா4 eL8y* cலI இதயI, இTத பரமா(eமாைவ உடனLயாக ெதாட0X ெகாm[, தனe 
உM0-வழh3I ேவைலைய ெதாட0Qறe. பரமா(eமா இNைலெய*றாN 5Tதைன, உண0.5, 
Xல*க>, நZச()ரhக>, காலI ம2KI பரெவ@ இ4Bகாe. அe அைம)யாகlI எTதUத 
ஆரவாரI இNலாம_I, அைன()23I அL8பைடயாக இ4Te, அைன(ைதuI aைல aK(), 
அைன()23I eL8Xண0ைவ வழh3Qறe. § 

உmைமMN இTத பரமா(eமா, அ)க Ug8Xண0ைவ ெப2றவ0கைள தUர ம2றவ0க@டI 
இ4Te மைறTe இ4BQறe. அe எ8பL பா0ைவMN படாமN இ4Bக :LQறe? எ@ைம தா* 
அத2கான ப)N. பரமா(eமா =கlI எ@ைமயாக, 5BகN ஏeI இNலாமN இ48பதாN, பல 
Qைளகைள ெகாmட ெவ@8Xற மனI அைத கவiBக தவKQறe. ஜனனI மரணI ம2KI \m[I 
ஜனனI எ*K நாI ஆ) ஆ*மாU* கட^N வாdTeBெகாm[, கm�B3 Xலனா3I \*கைள 
மZ[ேம கவiBQேறாI. அைவ அTத ஆ) ஆ*மாU* கட^N {Teவைத கவiBக( தவKQேறாI. 
மiத* தா* வரேவmLய :BQய த4ண()23 வ4I ேபாe, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாவைத 
ஒ8y[I ேபாe, இTத உலQN இ4B3I ெபா4Zக> 3ைறTத  ஆ0வ(ைத �m[I ேபாe தா*, 
ெவ@8பைடயாக உ>ேள ெவ@ேய ேமேல �ேழ எ*K எNலா )ைசM_I இ4B3I 5வ(த*ைமைய 
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காmபத23, மiத* த*ைன ேபாeமான அளl UலBQBெகா>ள ெதாடh3Qறா*. அ8ேபாe 
தா* நாI இhேக UளB3I ஐBQயI ப2j அவGB3 Xoய வ4Qறe. அ8ேபாe தா* அவனாN 
தனe 5Tதைன, XலGண0lகைள, வாdBைகM* aகdlகைள ெதாட0Te பா0B3I :ைறMN 
ேபாeமான அளl எ@ைமைய உ4வாBQBெகா>ள :LQறe, ஏென*றாN அைம)யான 
7யaைனlட* மZ[ேம பரமா(eமாைவ அjய :LQறe. அTத aைலMN ஒ4 5Tதைன அNலe 
ஒ4 உண0l அNலe நIyBைக அNலe எTத ஒ4 ேக>UuI இ4BகB�டாe. இTத உண0தN 
வ4வத23, ஒ4வ0 =கlI Xiதமாக இ4Bக ேவm[I. rZ7ம ஞான �)யாக ம2KI  
நைட:ைறBேக2றவாK த*ைன UலBQB ெகாmட மன)23, ச234U* yர(ேயக அ4@னாN, 
பரமா(eமா த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>Qறe. “{hக> இற8பத23 :*பாக இறBக ேவm[I,” 
எ*K எனe ச234 5வா ேயாக<வா= �Kவா0. அவ0 �jய ெசா2கேள தனB3> ேபாeமான 
UளBக(ைத ெகாm[>ளe. § 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN–இ48பeI இ4Bக8ேபாவeI எ*K ஆ*மா எைத 
ெச$Qறேதா அe தா* நைடெபKQறe. ஆ*மா c*K அவ<ைதக> எ*K அைழBக8ப[I, தனe 
வள0.5M* aைலக> cலமாக, இைடUடாe பாதhக@* அL8ப3)MN இ4Te உ.சTதைல 
ம2KI அத* ேமN இ4B3I ஏt சBகரhக> வைர உ>ள ஒnெவா4 சBகர(ைதuI வ_8ப[() 
தனe அைடயாள(ைத உ4வாBQBெகா>Qறe. எNலா ஆ*மாBகqI 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமா3I பoணாம வள0.5M* ெசயN:ைறMN இயhQBெகாm[ இ4BQறா0க>, ம2KI 
அeேவ இTத X(தக()* :Lவான :Llைர ஆ3I. § 
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ஆYனக;-தா; (aadheenakarthar): ஆ&ன()* தைலவ0,     அNலe 

:BQய மத34, இவ0 34 மகாச*iதானI எ*KI     அைழBக8ப[Qறா0. 

ேம_I தகவ_B3: ஆ&னI, மடI. § 

aadheenam: ஆYன+ அறBகZடைள, சhகI, <தாபனI, அைசயா  

ெசா(e, ெத*iT)ய ைசவ 5(தாTத பாரIபoய(ைத y*ப2j அைமBக8பZட 

ஒ4 ைசவ vTe மடI. இe மடI அNலe ைகலாச �டI எ*ற ெசாN^N 

இ4B3I �டI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. ஆ&ன()* தைலவ0, அNலe 

:BQய மத34, மகாச*iதானI அNலe ஆ&னக0(தா0 எ*K 

அைழBக8ப[Qறா0. ேம_I தகவ_B3: மடI. § 

ெவ*#$டI பா;-த= (abhor): அ.ச(eட* ேநாB3தN; aராகo(தN அNலe 

ஒeB3தN.§ 

c�ைம (Absolute): ஆhQல 52ெறt(e (absolute): உmைமயாக, எைதuI சாராத, 

இ*ெனா*Kட* ஒ8�டாக இNலாத aைல. ஆhQல ெபoய எt(e (Absolute): 

:Lவான பரIெபா4>, ெவ@8படாமN, மாறாமN கடTe இ4B3I, 7யaைனU* 

=கlI ��Bகமான aைலuடGI :2j_I ெதாட0yNலாமN இ4B3I பர5வI. 

அe மiத ஆ*மாU* சாரமாக Uளh3I பரமா(eமா. ேம_I தகவ_B3: 

பர5வI.§ 

fரத+ (abstinence): U4Iப(தகாத அNலe &h3 இைழ8பதாக க4eI ஒ*j* \e 

மன:வTe U)B3I கZ[8பா[.§ 

பyZt (abyss): அளUட:Lயாத ஆழ:>ள ஒ4 3g. ஒ4வ0 &Uரமான &ய 

நட(ைதயாN 7யaைனU* இ4Tத aைலகளாக, :e3(தmL* அL8ப3)MN 

இ4B3I cலாதார சBகர()23 �ேழ அைமT)4B3I, ஏt சBகரhக> 

(மேனாஉண0l ைமயhக>), அNலe தளhகqB3> (7யaைனl உலகhக>) 

bdவத23 வா$8X>ளe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, நரகI, ேலாகா. § 

Zf-த= (accrue): அ)கo(தN, ேசகo(தN.§ 

க"Dய/க ச/" (actinic force): ஆ*\கI சா0Tதe, ஒ@ைய உ4வாBகB�Lயe. 

Xiதமான, மாச2ற aைலMN இ4B3I 7யaைனைவ சா0Tதe. ஒ@ :தN 
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:ைறயாக ேதா2றம@B3I, 7(த மாயா, 7யaைனU* அL8ப3), சB)M* 

அL8பைட அளlகளாக இ4B3I wNக@*, Xiதமான yTeU* =கlI 

பU(ரமான ெம$zஞான உலைக UவoBQறe. ெம$zஞான மன)N இ4Te 

வ4I ஒ4 சB)யாக க)oயBக சB) இNலாமN, ெம$zஞான மனமாக இ4BQறe. 

இe ெபாeவாக உM0, ஆ*மா எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இைத மiதi* 

கmக@N காணலாI; மiத* காTத(த*ைம ெகாmட தனe �ல உடைல UZ[ 

UலQ ெசN_I ேபாe, இTத சB) மiதைன UZ[ ெசNQறe. ஒ@ தm�oN 

இ4Te மாKபZ[, அத* வgயாக yரகா58பைத ேபால, க)oயBக சB) காTத 

சB)M* எ)0மைறயாக இNலாமN, அ)^4Te மாKபZ[ இ4BQறe. காTத 

சB) வgயாக க)oயBக சB) 7தT)ரமாக பா$Te ெசNQறe. “1) ெவ8பI 

அNலe ஒ@M* க)0b.7, அNலe அைத a0வQB3I த(eவ()* yol; 2) 

aழ2படBகைலMN நைடெபKவைத ேபால, ேவ)யN மா2றhகைள ஏ2ப[(eI 

roய க)0க@* இ4B3I சB) அNலe பmX,” எ*K உK)யான வLவமான 

க()oயBக(ைத (actinism) ஆB<ேபா0[ ஆhQல அகரா) UளB3Qறe. ேம_I 

தகவ_B3: ஆ*\க காTத சB), ேகாசI, காTத சB), த(eவI. § 

க"Dய/க Mராண ச/" (actinic prāṇa): க)oயBக சB), ஆ*\க சB), இத* 

ெவ@8பாZLN ஒ*றாக ஆ*\க U48பI அNலe ஆ(ம சB) எ*Qற ஆ*ம 

சB)M* ஒ4 வ_வான சB) இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: க)oயBக சB), 

காTத சB), காTத yராண சB), மேனாபலI. § 

ஆI`க காAத ச/" (actinodic): ஆ*\கI-காTத(த*ைம கலTதe. காTத ம2KI 

க)oயBக சB)M* கலைவயாக இ4Te, அனாஹத சBகர()* ெதாட0.5ைய, 

ம2KI ஓரளU23 U7(த சBகர()* ெதாட0.5ைய ெகாm[>ள, 7(த7(த 

மாயாU23> இ4B3I 7யaைனைவ UளB3Qறe. ேம_I தகவ_B3: க)oயBக 

சB), காTத சB), த(eவI. § 

ம"�aப+ (acumen):அjl, &0மானI அNலe �mணjUN இ4B3I ஆ0வI. § 

9$ண; (adept): அ)க )றைமகைள உைடயவ0; வN_ந0. அ(தைகய ஒ4 aைலயாக 

aXண(eவI (Adeptship) Uளh3Qறe.§ 

adharma: अधमर् Negative, opposite of dharma. அத0மI, த0ம()* எ)0.ெசாN. ெத$bக 

U)ைய \KI 5Tதைனக>, ெசா2க>, ேந0ைமM*ைம, மதநIyBைக இNலாைம, 

3ைறபா[. ேம_I தகவ_B3: த0மI, பாவI.§ 
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ஆ"நாத ச+Mரதாய+ (Ādinātha Sampradāya): आिदनाथसंप्रदाय ேம_I தகவ_B3: நாத 

சIyரதாயI.§ 

கbA.ைர (admonition): அjlைர அNலe எ.சoBைக.§ 

அg�; (adrenaline): அ.சI அNலe காய()னாN, உட^N அNலe மன)N ஏ2ப[I 

அt(த()23 எ)0Uைனயாக, இர(த ஓZட()N ெச_(த8ப[I ஒ4 இயB3{0. 

அe இதய ெசயNபாZைட �m[தN ம2KI இர(த அt(தI, வள0.5ைத மா2ற 

UQதI ம2KI இர(த()N 3qBேகா< ெசoமான(ைத அ)கo(தN ேபா*ற 

உட^N பல எ)0Uைனகைள �m[Qறe. § 

இVசக+ ேப1த= (adulate): XகdதN, மoயாைதைய ெச_(eதN, ேபா2KதN அNலe 

=ைக8பாராZ[.§ 

zடா ஒ�/க+ (adultery): )4மணமான ஆm அNலe ெபm�B3I, அவரe 

வாdBைக(eைண அNலாத இ*ெனா4வ4ட* ஏ2ப[I உட_றl. �டா ஒtBகI 

த0ம(ைத &Uரமாக \KQற ெசயN எ*K vTe சா<)ரhக> 

எ[(eைரBQ*றன. ேம_I தகவ_B3: பா^யN உறl.§ 

advaita: अदै्वत “Non dual; not twofold.” அ(ைவதI. இ4ைமய2ற த*ைம அNலe 

ஒ4ைமவாதI. :Lவான பரIெபா4> ஒேர ஒ4 cல ெபா4ைள அNலe கடlைள 

த(eவ ேகாZபாடாக ெகாm[>ளe. இe eைவதI, இ4ைமவா()* எ)0.ெசாN. 

ேம_I தகவ_B3: eைவதI-அ(ைவதI, ேவதாTதI.§ 

Advaita Īśvaravāda: अदै्वत ईश्वरवाद “Nondual and Personal-God-as-Ruler doctrine.” 

அ(ைவத ஈ<வரவாதI. “இ4ைம அNலe தi8பZட இைறவ* ஆZ5 ெச$வதாக 

3j8y[I ேகாZபா[.” இe சம<Q4த()N ஒ4ைமவாத கடl> நIyBைகB3 

இைணயான ெசாNலா3I. எNலா ெபா4Zக@* :Lவான ஒ4ைமையuI, 

தi8பZட கடl@* உmைம8ெபா4ைளuI ஒேர சமய()N ஏ2KBெகாm[, 

ேவதhக> ம2KI ைசவ ஆகமhக> த(eவhகைள UளB3I ஒ4 ெபாeவான 

ெசாN. ேம_I தகவ_B3: அ(ைவதI, அ(ைவத 5(தாTதI, ஒ4ைமவாத கடl> 

நIyBைக. § 

Advaita Siddhānta: अदै्वत िसद्धान्त “Nondual ultimate conclusions.” அ(ைவத 5(தாTதI. 

“இ4ைம அNலாத :Lவான &0மானhக>.” ஆகமhக@N ெதா3Bக8பZ[>ள 

ைசவ த(eவhக>, தhகளe ைமய()N இைறவi* அ(ைவத அைடயாளI, 

ஆ*மா ம2KI உலைக ெகாm[>ளe. ஆ) சhகர0 அNலe <மா0(த 
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சIyரதாய()* கmேணாZட(ைத ேபால அNலாமN, இைறவைன உண0வத23 

மாைய (ெவ@8பாZL* அL8பைட) ஒ4 தைடயாக இNலாமN, இைறவi* சB) 

ம2KI அ4ளாN, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5 |0ண(eவ(ைத ேநாBQ 

வgநட(த8ப[Qறe எ*K ஒ4ைமவாத ெகா>ைக வ^uK(eQறe. அ(ைவத 

ேவதாTதI உபaடத த(eவhகைள வ^uK(eQறe, ம2KI அ(ைவத 5(தாTதI 

இதGட* ேயாக சாதனாBக> ம2KI தப< எ*Qற உZXற ம2KI ெவ@8Xற 

வgபாZL* \e வ_வான :BQய(eவ(ைத ேச0(eBெகா>Qறe. )4cலo* 

5TதைனMN இ4Te ெம$கmடo* ப*ைமவாதI ம2KI அேகார 5வ()N 

இ4Te ேவKப[(eவத2காக அ(ைவத 5(தாTதI எ*ற ெசாN 

பய*ப[(த8ப[Qறe. இTத ஒ4hQைணTத ேவத-ஆகம ெகா>ைக, 7(த ைசவ 

5(தாTதI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. இTத ெகா>ைகM* அL8பைடMN இTத 

உைர அைமTe>ளe. ேம_I தகவ_B3: eைவதI-அ(ைவதI, ஒ4ைமவாத 

ெகா>ைக, ைசவ 5(தாTதI.§ 

Advaita Vedānta: अदै्वत वेदान्त “Nondual end (or essence) of the Vedas.” அ(ைவத 

ேவதாTதI. உபaடதhக> ம2KI அதGட* ெதாட0Xைடய wNக@N இ4Te 

ேதா*jய, ஆ) சhகரo* ஒ4ைமவாத 5TதைனகqB3 ெபய0 7Z[Qறe. ேம_I 

தகவ_B3: அ(ைவதI, ேவதாTதI.§ 

ேகடய+ (aegis): பாeகா8X, ஆதரl; சகாயI.§ 

MDயமான ப)kIைம (affectionate detachment): XoTeண0வாN உ4வான அ*y* 

சB)uI ெம$யjlI, ம2றவ0களe yர.சைனக> அNலe எ)0மைற ப2Kக> \e 

ஈ[ப[()B ெகா>ளாமN இ4(தN. yoயமான ப2j*ைம எ*பe உலக 

வாdBைகMN இ4Te “ஓL ஒ@வe" அNலe :tைமயாக தi(e இ48பைத 

3jBகமN, மBக> ம2KI ெபா4Zக@* \e அ)க உmைமயான ம2KI 

:tைமயான உறlகqB3 அGம)BQறe. § 

affirmation: Dṛidhavāchana. “firm statement.” உK)ெமாg. ஒ4 ேந0மைறயான அjU8X 

அNலe வ^uK(தN. ஒ4 U4Iyய பலைன அைடவத23, ஒ4 அjBைகM* 

ெபா4> ம2KI மன)N வரவைழBக8ப[I காZ5க> \e கவன(ைத 

ஒ4:க8ப[()Bெகாm[, அTத அjBைகைய ெதாட0Te ெசாNவe ஆ3I. § 

மரண-")Z MAைதய வாh/ைக (afterlife): �ல உடN இறTத yற3, ஆ*மா 

aைல(e இ4Te பoணாம வள0.5 ெபKவைத 3jBQறe. § 
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MIfைளn (aftermath): ஒ4 அGபவ(ைத ெதாட4I பல*க>, Uைளlக> அNலe 

எ)0பாராத Uைளlக>.§ 

Āgama: आगम The tradition that has “come down.” ஆகமI. “ெதா*KெதாZ[" வTத 

பாரIபoயI. ஒ4 =க8ெபoய சம<Q4த சா<)ரhக@* ெதா38X, 

ேவதhகqட* இைணTe, <4) (ெவ@8ப[(த8பZட சா<)ரhக>) எ*K 

ேபா2ற8ப[Qறe. இe எTத கால(ைத ேச0Tதவe எ*K உK)யாக 

ெதoயUNைல. ஆகமhக> சடh3, ேயாகI ம2KI ேகாMN கZ[மான()23 

:BQய cலமாக ம2KI ஆைணயாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ைசவ 

ஆகமhக>, <4). § 

அக<)ய :iவ0 (Agastya): अगस्त्य Xகdெப2ற 18 5(த0க@N ஒ4வ0 ம2KI த=d 

ெமாgM* :தN இலBகண wலான அக()ய(ைத இய2jவ0. ேம_I தகவ_B3: 

5(தா.§ 

Aghorasiva: अघोरिसव அேகார5வI. ஆகமhக@N இ4B3I eைவதI ெதாட0பான 

ப()க> ம2KI ம2ற பழhகால உைரகைள வ^uK(eI ஒ4 5(தாTத yoைவ, 12 

ஆவe w2றாmLN ெத*iT)யாைவ சா0Tத ஒ4 ைசவ ேவதாT) 

உ4வாBQனா0. அத* y* வTத ெம$கmடo* ப*ைமவாத த(eவhக>, 

அேகார5வ()* ேபாதைனகைள ஓரளl அL8பைடயாகB ெகாm[ 

அைமTe>ளன. ேம_I தகவ_B3: eைவதI-அ(ைவதI, eைவ(த 5(தாTதI, 

ைசவ 5(தாTதI. § 

agni: अिग्न “fire.” அBi: “ெந48X" 1) பzச|தhக@N இ4B3I �Kக@N ஒ*றாக 

Uளh3Qறe. 2) அBi ெத$வI யஞயI, அBiBகாரக, ேஹாமI ம2KI ஹவன 

எ*K அைழBக8ப[I ைவ&க சIyரதாயhக> cலI வரவைழBக8ப[Qறா0. 

ேம_I தகவ_B3: ஹவன, ேஹாமI, யஞயI. 

ahaṁkāra: अहकंार “I-maker.” Personal ego. அஹIகார: த*:ைன8X. மன)N தi8பmைப 

வழh3I Xல*; இ4ைமவாதI ம2KI ம2றவ0க@ட=4Te இ4Te மாKபZ[ இ48பதாக 
ேதா*KI உண0l. “நா*" ம2KI “எனe" எ*Qற ஆணவ உண0l. ஆணவ உண0l, எனe 
எ*Qற உண0l, �ல உட_ட* ெந4Bகமாக இைணTe இ4(தN, தனe தi8பZட 
சTேதாஷ()23 )Zட=[தN, e*ப(ைத aைன(e வ4TeதN, ம2KI :t 
கவன(ைதuI ேகா4தN. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, த*:ைன8X, மனI. § 
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ahiṁsā: अिहंसा “Noninjury,” அvIைச அNலe e*XK(தாமN இ4(தN. ம2றவ0கqB3 

உடN, மனI அNலe உண0.5 �)யாக &h3 UைளUBகாமN  இ4(தN. இயமhக@N 
(கZ[8பா[க>) :தலாவதாகlI :BQயமானதாகlI அvIைச Uளh3Qறe. இTத 
:த*ைமயான பmைப சா0Te ம2ற பmXக> அைமTe>ளன. ேம_I தகவ_B3: 
இயமI-aயமI.§ 

எxaW (AIDS): உட2ேதா$l ேநா$. ேநா$ த[8பா2றN அைம8ைப சா0Tத இTத Uயா), 5ல 
ெதா2Kேநா$க> ம2KI X2Kேநா$கqB3 எ)ராக எ)08X சB)ைய 3ைறBQ*றe. § 

ājñā chakra: आज्ञाचक्र “Command wheel.” ஆஞா சBகரI. “ஆைண சBகரI". c*றாவe 

கm;* ைமயI. ேம_I தகவ_B3: சBகரI.§ 

ākāśa: आकाश “Space.” ஆகாயI. வானI. “பரெவ@.” தh3 தைடMNலாத, )றTதெவ@. |=, 

கா2K, ெந48X, {0 ம2KI பரெவ@ எ*Qற பzச|தhக@N, ஐTதாவதாக இ4B3I 
பரெவ@ =கlI ��Bகமாக இ4BQறe. அGபவ8|0வமாக, அe உZXற ம2KI 
ெவ@8Xற yரபzசhக@N Uயாy(e இ4B3I Xiதமான பரெவ@ அNலe |=ைய 
கடTe இ4B3I பரெவ@MN பா$Te ெசN_I yளா<மாவாக இ4BQறe. அ4>ஞான 
�)யாக, மனI எ*Qற ெம$zஞான ப3) இ4BகேவmLய அNலe இ4TeBெகாm[ 
இ4BQற அைன(ைதuI தBக ைவ()4BQறe, ம2KI இhேக கZXலGB3 
அ8பா2பZடைத காmபவ0 ஆ$l ெச$வத2காக, எNலா பoவ0(தைனகqI ப)l 
ெச$ய8ப[Qறe. இTத ஆ*\க ஆகாச()23> மேனாஉண0lட* �ைழவத* cலI, 
அmட()* தகவைல ெப2K கடTதகாலI, aகdகாலI ம2KI எ)0காலI எ*Qற 
கால()* :t 7ழ25ையuI அjய :LQறe. ேம_I தகவ_B3: (ெபாeவான) மனI.§ 

f1வாச+ (allegiance): ஒ4 தைலவ0, பரIபைர, ேநாBகI அNலe நாZL* \e இ4B3I 
ப2KK).§ 

அேலாஹா (aloha): “Love,” “அ*X", ஹவா$ நாZ[ ெமாgMN வாd(eBக> ம2KI 
yoயாUைடB3 வழBகமாக பய*ப[(eI ெசாN. அe த* உ.சo8yN சI<Q4த 
ெமாgM* அ-ேலாஹாைவ, “இ4IX அNலாத" அNலe “ெம*ைமயான" ெசாNைல ேபால 
இ4Tதா_I, அைவ இரmL23I எTத ெதாட0XI இNைல. § 

ேபா.நல#பg$ (altruism): ம2றவ0களe நலiN இ4B3I 7யநலம2ற அBகைற; 
7யநல=*ைம  § 

ேபா.நல#பgைப உைடய (altruistic): த*னலம2ற. த*ைன காZL_I ம2றவ0க> நலiN 
அ)க அBகைறuட* இ4(தN.§ 

ஒIkைண-த= (amalgamate): ஒ*K ேச0(e ஒ4 :tைமயாக உ4வாB3தN.§ 

ெப,A"ரளாக "ரayத= (amass): ஒ*K ேச0(தN; ேசகo(தN; 3U(தN.§ 
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அcத+ (ambrosia): இe அமர(eவ(ைத வழh3I ெத$வhக@* உணl. சI<Q4த()N 
அIoதா எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: அIoதI § 

பDகார+ (amends): இழ8�[, இ*ெனா*j23 ஏ2பZட காயI அNலe இழ8y23 ஈ[ 
ெச$தN. இ)N ேந0ைமயாக ம*i8XB ேகZடN, வ4(தI ெதoU(தN, ப.சாதாபI, 
காவL ேபா*K மBகqட* ெச$uI yராய.5(தhக>, தாராளமாக ந*ெகாைட 
வழh3தN அடh3I. ேம_I தகவ_B3: yராய.5(தI. § 

வbவம)ற. (amorphous): எTத ஒ4 3j8yZட வLவI அNலe உ4வ(ைத சாராதe. ேம_I 
தகவ_B3: உ4வம2றe.§ 

amṛita: अमृत “Immortality.” அ=0தI: “மரணம2ற”, “அgUNலாத" எ*K ெபா4> (I4த). ஒ4வ0 

)யானhக@* =கlI ஆழமான aைலகqB3> �ைழuI ேபாe, சஹ<ரஹார 
சBகர()N இ4Te பா$Te ெசN_I ெத$bக ேபo*ப()* பழ.சாK. § 

anāhata chakra: अनाहतचक्र “Wheel of unstruck [sound].” அனாஹத சBகரI: “ஒ^Bக8படாத 

சBகரI.” இதய()* ைமயI. ேம_I தகவ_B3: சBகரI.§ 

ஒ#$ைம (analogy): ஒ*ைற இ*ெனா*Kட* ஒ8y[I ேபாe, எNலா அIசhகqI 
ெபா4TதாUZடா_I, ெபா4T) இ4B3I 5ல அIசhகைள ஒ8yZ[ வழhக8ப[I 
UளBகI அNலe UளBக8படI. § 

ānanda: आनन्द “Bliss.” ஆனTத: “ேபo*பI.” இைறவனe உண0l அNலe ஆ*\க 

அGபவ()N இ4Te ேதா*KI பரவaைல அNலe அGபவ=Nலாத aைலMN இ4Te 
வரI Xiதமான ஆனTதI. ேம_I தகவ_B3: இைறவைன உண0தN, ச.5தானTதI.§ 

ānandamaya kośa: आनन्दमयकोश “Bliss body.” அனTதமயமான ேகாசI. “ேபo*ப உடN.” 

5வெப4மாGட* இK)யாக இைணuI ஆ*மாU* உடN. ேம_I தகவ_B3: ஆ*மா, 
ேகாசI. § 

Anandamayi Ma (Ānandamayī Mā): आनन्दमयी मा (1857-1920) ஆனTதமM மா (1857-1920) 

இைறவனாN �mட8பZட ேயாQi அNலe வhகாள(ைத ேச0Tத rZ7ம ஞான eறU. 
அவரe ஆ*மா ~ட0க> இட()ல வாசI ெச$Qறe. § 

anantā: अनन्ता “Endless, infinite.” அனTத: “:Lவ2றe, எNைலய2றe.” சஹ<ரஹார()23 

ேம_I அத23>qI இ4B3I, ஏt சBகரhக> அNலe நாL �Zடைம8yN இ4B3I 
c*றாவe சBகரI. ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I சBகரhக>.§ 

anāśṛitā: अनाशृता “Independent.” “சா0Te இNலாத.” சஹ<ரஹார()23 ேம_I அத23>qI 

இ4B3I, ஏt சBகரhக> அNலe நாL �Zடைம8yN இ4B3I ஐTதாவe சBகரI. 
ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I சBகரhக>§ 
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anāthā: अनाथा Having “no master.” “அனாைத.” சஹ<ரஹார()23 ேம_I அத23>qI 

இ4B3I, ஏt சBகரhக> அNலe நாL �Zடைம8yN இ4B3I நா*காவe சBகரI. 
ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I சBகரhக>§ 

āṇava: आणव “Fragment; atom; minuteness, individuality.” ஆணவI: ஒnெவா4 ஆ*மாU23I, 

த*:ைன8X அNலe தi(த aைலைய வழhQ, இைறவ* ம2KI yரபzச()N இ4Te 
அTத ஆ*மாைவ UலBQ அNலe தiைம8ப[(eI இைறவi* மைறB3I சB). 
ேம_I தகவ_B3: ஆணவ மலI, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, அ4>, மலI, ஆ*மா. § 

āṇava mala: आणवमल “Impurity of smallness; finitizing principle.” ஆணவ மலI: “5KைமM* 

மா7; வைரயKB3I ேகாZபா[.” அe ஆ*மாைவ :tைமயாக மைறB3I, இ4ைமM* 
தiைம8ப[(eI )ைர அNலe தைட ஆ3I. இe ஆ*மாைவ கZ[8ப[(eI c*K 
மலhக@N (ஆணவ, க0மUைன, மாைய) =கlI அL8பைடயாக UளhQ, 
வைரயKBக8பZட த*ைம ம2KI அjயாைமM* cலமாக Uளh3Qறe. ஆணவ மலI 
இ48பத* காரணமாக கடl>, ஆ*மா ம2KI உலகI தவறான நIyBைக, கடl> ம2KI 
yரபzச()N இ4Te தi(e ம2KI மாKபZ[ இ48பதாக எmணI உ4வாQறe. 
ேம_I தகவ_B3: ஆணவ, ஆ*மாU* வள0.5, அ4>, மலI, ஆ*மா.§ 

āṇava mārga: आणवमागर् “Path of ignorance.” ஆணவ மா0BகI: “அjயாைமM* பாைத". 

ஆணவ()* சாரI, தi(த aைல, 7ய-ஈ[பா[, 7ய-5Tதைன ம2KI 7யநல()* பாைத 
ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: ஆணவ மலI.§ 

Anbe Sivamayam Satyame Parasivaṁ: அ*ேப 5வமயI ச()யேம பர5வI. சமய நIyBைகM* 
இTத உK)ெமாg, ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத()* சமய ேகாZபா[ :tவைதuI 
74Bகமாக ெதoUBQறe. இe சI<Q4த()N yேரேம$வ 5வமய, ச(யI ஏவ பர5வா 
எ*K இ4BQறe. § 

.றf (anchorite): “சTaயா5.” ஒ4 மடI அNலe ஆ&ன()N ஒ4 சமய சcக()* 
உK8yனராக ஒ4 மட(eறUயாக வாழாமN, சcக()N இ4Te தi(e ஒ4 eறUயாக 
அNலe Uைழபவராக வாdபவ0. ேம_I தகவ_B3: :iவ0.§ 

உo,(ள-உoர)ற (animate-inanimate): “உM4ட* 7வாசI aைறTதe,” எ*பைத 3jB3I 
ல(&ன அ{ேமட< ெசாN^N இ4Te உ4வானe. இTத ெசா2க> உM4ட* இயh3I 
(Uலh3க> ம2KI ம2ற ‘உM0"சB)க>) ம2KI இயBகI இNலாமN இ48பைவ 
(கiம8ெபா4>, ம2KI ஓரளU23 ெசLகைள 3j8yடலாI) எ*K ெவ@8பZ[ 
இ4B3I இ4 e4வhகைள 3j8y[Qறe. ஆனாN ஆழமாக பா0B3I ேபாe, எNலா 
உ>ெபா4qI இயBக(eட* eL8Xட* இ4Te, yரபzச()* வ_வான, ெத$bக 
சB)ைய ெகாmL4BQறe.§ 

annamaya kośa: अन्नमयकोश “Food sheath.” அ*னமய ேகாசI: “அ*ன(தாN உ4வான ேகாசI.” 

�ல உடN. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI.§ 
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cரgபாy (antagonism): எ)08X, UேராதI.§ 

Antarloka: अन्तलोर्क “Inner plane,” or “in-between world.” அTதரேலாகI: “உZXற உலகI,” 

அNலe “இைடேய இ4B3I உலகI". rZ7ம உலகI அNலe இரmடாவe உலகI. 
ேம_I தகவ_B3; rZ7ம உலகI.§ 

anugraha śakti: अनुग्रहशिक्त “Graceful or favoring power.” Revealing grace. அGBQரக சB). 

5வெப4மாi* ஞான)4]LM* சB)யாN ஆணவ, க0மUைன ம2KI மாைய எ*Qற 
மலhக@N ஆ*மா U[UBக8பZ[, இK)யாக ேமாkI எ*Qற U[தைலைய ெபKQறe. 
3j8பாக ெசாNலேவm[I எ*றாN, ஒ4 ச234UடI இ4Te அ)க8பLயான 
அGBQரகI ஆ*மாU23 சB)பாத, &ஷாவாக (&Zைச) வTe ேச0Qறe. ைசவ 
5(தாTத()N அGBQரகI ஒ4 :BQய ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. இe ஆ*மாைவ 
72j  வைரயKBக8பZட ேகாசமாக இ4B3I ஆணவ மலI, மலபoபாகI எ*Qற :)0Tத 
aைலைய அைடuIேபாe ேதா*KQறe. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, அ4>, நடராஜ0, 
சB)பாத.§ 

anukāraṇa chitta: अनुकारणिचत्त Subsuperconscious mind; ெம$zஞான மனI: உண0l>ள மனI 

ம2KI மைறT)4B3I பmXக> மனI வgயாக ெம$zஞான மனI ெசயNபZ[ 
இய_ண0l, ெத@l ம2KI �mண0ைவ ெவ@Bெகாm[ வ4Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
மனI (ஐTe aைலக>).§ 

பதaட+ (anxiety): அசIபாUதI நடTe U[ேமா எ*ற எmண(தாN அைம)M*ைம, 
சTேதகhக> ம2KI கவைல. 5லசமயhக@N இe வ_வாக இ4BQறe. § 

apāṇa: अपाण “Incoming breath.” அபான: “உ>ேள வ4I 7வாசI.” உட^N :BQய சB)யாக 

இ4B3I yராணi* ஐTe உடN�K சா0Tத ஓZடhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: yராண*.§ 

உVச+ (apex): உய0Tத இடI, 5கரI, உ.சaைல.§ 

பைட#MI உVச9ைல (apex of creation): ஒ4 பைட8ைப இK)யாக ெவ@8ப[(eவத23 
உதUயாக இ4B3I, மன)* =கlI உய0Tத அNலe ெதாடBகaைல இயBகI. 
ெவ@8பாZL* ெமா(த அளl. ேம_I தகவ_B3: �m�லகI-ேபரmடI, 3வாmடI, 
த(eவI.§ 

�-"ர+ (aphorism): அLமன)N ைவBக8ப[I, 74Bகமான ம2KI  த3)வா$Tத, எ@)N 
aைனUN a*K உmைமைய UளIXI  அjBைக. § 

Appar: அ8ப0 “Father.” “தTைத.” சமண மத()23 தாUய நாேடாL ைசவ0கைள \m[I மதI 
மா2jய, நா*3 த=d eறUக>, சமயசா0யாBக@N ஒ4வ0. இவ4B3 )4நாlBகர7 
(Q.y. 700) எ*Qற ெசNல8ெபய0 உm[. ேம_I தகவ_B3: நாயனா0, ைசவ 5(தாTதா.§ 
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க)பைன உ,வ+ (apparition): தனe rZ7ம உட^N இ4TeBெகாm[ மiத கmகqB3 
காZ5 அ@B3I |தI அNலe உM0சB).§ 

apsarā: अप्सरा Female Second World beings, அ8சரா: இரmடாI உலக உM0சB)க>, 

ேதவைதக>, ேவதhக@N வ4I rZ7ம உலக ஆm காதல0களான கTத0வ0க@* ெபm 
சகாBக>. ேம_I தகவ_B3: கTத0வ0க>.§ 

arahat: (Pali) “Worthy one.” அராஹ(: (பா^) “த3)யானவ0" (சம<Q4தI: அ0ஹ() ேம_I 
தகவ_B3: a0வா; ம2KI உபேத5.§ 

ேதவ �த;க( தைலவI (archangel): ேதவ �த0க> அNலe ெத$வ()* தைலவ*. ேம_I 
தகவ_B3: மஹாேதவா, ேதவா.§ 

ardha-Hindu: अधर्िहन्द ु“Half-Hindu.” அ0(த vTe: “பா)-vTe.” ஒ4 பBத* vTe 

ேகாZபா[ ம2KI கலா.சார(ைத அ)கமாக ஏ2KBெகாmடா_I, :ைறயான சடh3ட* 
மத()N ேச0Te, ஒ4 vTe சமய ெபயைர ஏ2KBெகா>ளUNைல. ேம_I தகவ_B3: 
vTe.§ 

கbனமான உைழ#$ (arduous): தள0வைடயாத, Uடாe உைழBQற. அ)N ஏKவத23, அTத 
ப;ைய ெச$வத23 அNலe சா)8பத23 கLனமானe.§ 

Arjuna: अजुर्न A hero of the Mahābhārata and central figure of the Bhagavad Gītā. அ0�ன*: 

மஹாபாரத கதாநாயக* ம2KI பகவ( �ைதMN :BQயமான பா()ரI. ேம_I 
தகவ_B3: பகவ( �ைத.§ 

artha: अथर् “Goal” or “purpose;” அ0(த: “இலB3" அNலe “ேநாBகI" ெசNவI, ெபா4>, 

ெசா(e, பணI. § 

arul: அ4> “Grace.” சB)iபாத எ*Qற இைறவi* அ4qBகாக ஆ*மா ஏh3I ேபாe, 
சகல அவ<தாU* c*K aைலக@N c*றாவதாக இ4BQறe. இTத aைலMN ஆ*மா 
ப)-ஞான எ*Qற இைறவைன ப2jய XoTeண0ைவ நா[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ப)-
ஞான, சகல அவ<தா, சB)iபாத.§ 

āsana: आसान “Seat; posture.” ஆசனI: “உZகா4I இடI; அhக<)).” ஹத ேயாக()N, 

)யானI ெச$வத23 மனI ம2KI உட^* ��Bகமான சB)கைள சமaைல8ப[() 
~ரைம(e, ஆேராBQயI ம2KI {mட ஆuைள ஊB3UBக பoTeைரBக8ப[I 
ஏராளமான அhக<))க@N ஒ*K. ேம_I தகவ_B3: ஹத ேயாகI, ராஜ ேயாகI, 
ேயாகI.§ 

வLவான 9ைல (ascendency): ேமIபZட aைல அNலe உK)யான அG�ல aைல; 
ஆ)BகI.§ 

உ*"யாx அkத= (ascertain): பoேசாதைன அNலe ஆ$U* cலI உK)uட* அjதN.§ 
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சA9யாU (ascetic): ஒ4வர தா* ேம2ெகாmட மத 3jBேகா>கைள அைடவத2காக, தனe 
7கhக> ம2KI சTேதாஷhகைள ைகUZ[, ஆdTத 5Tதைன ம2KI &Uரமான 7ய-
கZ[8பா[ aைறTத வாdBைகைய வாdபவ0. ேம_I தகவ_B3: :iவ0.§ 

Zk-./காay (ascribe): ஏதாவe ஒ*Kட* ெதாட0Xப[(e; காரணI காZ[.§ 

ashram (āśrama): आश्रम “Place of striving.” ஆ5ரமI: “:ய25 ேம2ெகா>qI இடI".  <ரI 

எ*றாN “:ய25 ேம2ெகா>qதN.” eறU வாtI இடI; சcகI  அNலe வாdBைகM* 
aைல. Xiதமான சரணாலயI; சாe, <வா=, eறU அNலe 34 வாசI ெச$e, பாடI 
க2yB3I இடI; இhேக ெப4Iபா_I மாணவ0க> வ5B3I இட:I அடhQ இ4B3I. 
இe ேம_I வாdBைகM* நா*3 aைலகைள 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆ5ரம 
த0மI, சாதனா.§ 

ashṭāṅga praṇāma: अष्टाङ्गप्रणाम “Eight-limbed salutation.” ஆ]டாhக yரணாம: “எZ[ 

அhகhகேளா[ �Lய நம<காரI.” ேம_I தகவ_B3: நம<கo(தN.§ 

ashṭāṅga yoga: अष्टाङ्गयोग “Eight-limbed union.” ஆ]டாhக ேயாகI : “எZ[ அhகhகைள 

ெகாmட ேயாகI.” இe பNேவK உபaடதhக>, )4cல0 எt)ய )4மT)ரI ம2KI 
பதzச^ :iவ0 எt)ய ேயாக r()ரhக> உZபட பNேவK vTe சா<)ரhக@N 
UளBQu>ளைத ேபால, பாரIபoய ராஜ ேயாக அைம8y* எZ[ :2ேபாBகான aைலக> 
அNலe பLகைள 3jBQறe. அTத எZ[ அhகhக> y*வ4மாK: கZ[8பா[க> 
(இயமhக>), கைடyL(தNக> (aயமhக>), அhக<))க> (ஆசனI), c.78பM25 
(yராணாயாமI), உ>ேநாBQ )4IXதN (yர(யஹார), ஒ4:க.5Tதைன (தாரணா), 
)யானI ()யான) ம2KI ஆdTத 5Tதைன-ஆ(ம ஞானI (சமா)). ேம_I தகவ_B3: ராஜ 
ேயாகI, ேயாகI, இயமI-aயமI, ஆசனI, yராணாயாமI, yர(யஹார, தாரணா, )யானI, 
சமா). § 

Asoka (Aśoka): अशोक அேசாக0. இவ0 =க8ெபoய ெமௗoய சBரவ0() (Q.:. 273-232), 

சT)ர38தo* ேபர*. அவரe 40-வ4ட ஆZ5Bகால()N, ெபள(த மதI உலகI 
:tவeI பரUயe. அேசாகo* கNெவZ[Bக> ம2KI �m ெவZ[Bக@N, அவரe 
ஆைணக>, அjlைரக> ம2KI U48பhக> இடIெப2K>ளன. § 

fைழபவ; (aspirant): ெபoய சாதைனகைள ெச$வத2காக க[ைமயாக :ய258பவ0. § 

ஆைச (aspiration): ெபoய சாதைனகைள ெச$யேவm[I எ*ற ஆைச. § 

āśrama dharma: आश्रमधमर् “Laws of life development.” ஆ5ரம த0மI: “வாdBைகMN  

வள0.5M* U)க>.”  ஒ4 =கlI ேந0மைறயான :ைறMN உடN, உண0.5க> ம2KI 
மனI தhகளe இயNபான 7ழ25க@N வள0.58 ெப2K எ)0ெகா>ள அGம)(e, 
இய2ைக ம2KI வாdBைகuட* எe இணBக(eட* வாdQறe எ*பைத கmகா;(e, 
வாdBைகM* நா*3 ெதாட0.5யான aைலக> (ஆ5ரமhக>) ஒnெவா*KB3I 
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ெபா4(eI 5ற8பான வாdBைக :ைற. 1) Mர+மVசDய+: மாணவ8 ப4வI, 12 வய)N 
இ4Te 24 வயe வைர. –2) SரஹWத: 3[Iப(தைலவ0, 24 வயe :தN 48 வயe வைர. –
3) வான#ரWத+: :த*ைம ஆேலாசக0, 48 வயe :தN 72 வயe வைர. –4) சA9யாச+: 
சமய ஈ[பா[>ள eறU, 72 வய)N இ4Te, ஆQயைவ அTத நா*3 aைலக> ஆ3I. 
ேம_I தகவ_B3: த0மI, Qoஹ<த த0மI, சTaயாச த0மI.§ 

வ�l*-த= (assertion): ேந0மைறயாக அjU(த அNலe 3j8yZட ஒ*K.§ 

தIமயமா/க+, உaSரS-த= (assimilation): ேவெறா*ைற ேபால 7யமாக ஒ*ைற 
உ4வாB3தN. மன)23> ெச_(eவைத ேபால, ஒ*K ேச0(தN ம2KI உ>வாh3தN.§ 

�a1ம உட= (astral body): அTதரேலாகI எ*K அைழBக8ப[I rZ7ம உலகI, உZXற 
உலQN ஆ*மா ெசயNப[I ��Bகமான, rZ7ம ஷ�ர(ைத 3j8y[Qறe. rZ7ம 
உட^N yராணமய ேகாசI, உ>qண0l-அjlண0l ேகாசI (மேனாமய ேகாசI) ம2KI 
அjெவt.5 ேகாசI (Uzஞானமய ேகாசI) அடhQu>ளe ம2KI இ)N மரண()* 
ேபாe, �ல உட^N இ4Te yராணமய ேகாசI U[UBக8ப[Qறe. § 

�a1ம ச/" (astral entity): rZ7ம உலQN வாtI ஒ4 உM0சB). ேம_I தகவ_B3: rZ7ம 
உலகI.§ 

�a1ம உலக+ (astral plane): ��Bகமான உலகI, அNலe அTத0ேலாகI, ெதாmைடMN 
இ4B3I U7(த சBகர()N இ4Te, உ>ளhகாNக@N இ4B3I பாதாள சBகரI வைர, 
7யaைனU* ெதாட0.5MN பரUM4BQறe. 1) உய0Tத rZ7ம உலகI, மஹ;ேலாகா, 
“சமaைலயான உலகI;” 2) ம()ய rZ7ம உலகI, Wவ;ேலாகா, “Um�லகI;” 3) 
�daைல rZ7ம உலகI, }வ;ேலாகா, “வ@மmடல()N இ4B3I உலகI,” 
(y(4ேலாகா ம2KI yேரதேலாகாைவ உ>ளடBQய) �ல உலQ* ஒ4 மKபLவI 
அNலe அத* ��Bகமான நகN; ம2KI 4) eைண-rZ7ம உலகI, நரகா, 
:e3(தmL* அL8ப3)B3 �ேழ இ4B3I ஏt சBகரhகqட* ெதாட0Xைடய ஏt 
நரக ேலாகhகைள உ>ளடBQயe. rZ7ம உலQN, ஆ*மா rZ7ம ஷ�ரI எ*K 
அைழBக8ப[I rZ7ம உடலாN rழ8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: அTதரேலாகI, 
rZ7ம உடN, நரகI, c*K உலகhக>. § 

�a1ம ப(P (astral school): உZXற உலQN இ4B3I ஆசா*க>, உறBக()N இ4B3I 
~ட0கqB3 க2K(த4வத2காக ஒ*K ேச4I இடI. ேம_I தகவ_B3: rZ7ம உலகI.§ 

�a1ம zy (astral shell): ஒ4 ஆ*மா ஒ4 X)ய �ல yற8ைப எ[B3I ேபாe, காTத rZ7ம 
உ4வ(ைத rZ7ம உலQN UZ[ ெசNQறe. ஆBக8|0வமான சB)க> ஒ4 X)ய �ல 
ம2KI rZ7ம உடைல உ4வாB3I ேபாe, rZ7ம �[ UைரUN 5ைதQறe. § 

ேசா"ட+ (astrology): ேகா>க> வா*ெவ@MN ேம2ெகா>qI இயBகhக> ஏ2ப[(eI 
தாBகhக> ப2jய அjUயN. ேம_I தகவ_B3: ேஜா)டI.§ 
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aśuddha māyā: अशुद्धमाया “World of impurity.” அ7(த மாயா: “அ7(த உலகI.” �ல உலகI 

ம2KI �daைல rZ7ம உலகhக> மmடலI. ேம_I தகவ_B3: மாைய.§ 

asura: असुर “Evil spirit; demon.” (Opposite of sura: “deva; God.”) “&ய சB); அ7ர*.” (7ரா: 

“ெத$வI; கடl>”) �daைல rZ7ம உலகமான நரக()N இ4B3I ஒ4 உM0சB). 
அ7ர0களாN �ல உலQN இ48பவ0கqட* ெதாட0X ெகா>ள :LuI ம2KI அவ0க> 
ெதாட0X ெகாm[, மBக@* வாdBைகMN 5jய அNலe ெபoய yர.சைனகைள 
உ4வாB3Qறா0க>. அ7ர0க> இTத aைலMN aரTதரமாக aைல(e இ4BகாமN 
வள0.5ைய ெபKQறா0க>. ேம_I தகவ_B3: நரகI.§ 

asura loka: असुरलोक Another name for Naraka. அ7ர ேலாகI: நரக(ைத 3jB3I இ*ெனா4 

ெபய0. அ7ர/அரBக சB)க@* உZXற உலகhகைள 3jB3I ஒ4 ெபாeவான ெசாN. 
ேம_I தகவ_B3: அ7ர*, நரகI.§ 

அ1ர Zண+ (asuric): ஒ4 அ7ரi* இயNX சா0Tதe, “ஆ*\கI அNலாத.”§ 

$க�ட+ (asylum): அைடBகலI X3I இடI, இe ெப4Iபா_I &Uரமான மனI ம2KI 
உண0.5 சா0Tத yர.சைனகqட* இ4B3I மBகைள கவiB3I கா8பாகமாக 
இ4BQறe. § 

atala: अतल “Bottomless region.” அதள: “அL8ப3) இNலாதe.” இTத சBகரI இ[8X8 

ப3)MN, cலதார()23 �g4B3I :தN சBகரமாக இ4BQறe. இe பயI ம2KI 
கgகாம()* ப3)யாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, ேலாகI, நரகI. § 

Atharva Veda: अथवर्वेद அத0வண ேவதI. இTத நா*காவe ேவதI, அத0வ எ*Qற o�யாN 

ெதா3Bக8பZடe. ேம_I தகவ_B3: ேவதI. § 

நா-"க+ (atheism): மதI அNலe மத()* நIyBைகக> அைன(ைதuI aராகo(தN, 
அNலe கடl> அNலe ெத$வhக> எelI இNைல எ*Qற ெத@வான நIyBைகuட* 
இ4(தN. ேம_I தகவ_B3: ெபா4>:தNவாதI.§ 

ātman: आत्मन् “The soul; the breath; the principle of life and sensation.” ஆ(ம*: “ஆ(மா; 7வாசI; 

உM0 ம2KI �ல உண0.5M* ேகாZபா[.” ஆ*மா தனe :tைமMN, ஆ*மாU* 
உடN (ஆனTதமய ேகாசI) ம2KI அத* சாரமாக (பராசB) ம2KI பர5வI) இ4BQறe. 
நாI �ல உடN, உண0.5க>, ெவ@8Xற மனI அNலe ஆqைமயாக இNலாமN 
ஆ(மனாக இ4BQேறாI எ*பe, vTe சமய()* =கlI அL8பைட ெகா>ைகக@N 
ஒ*றாக Uளh3Qறe. vTe சா<)ரhக@N, ஆ(ம* 5ல சமயhக@N ஆணவ-
ஆqைமைய 3j8y[Qறe, இத* ெபா4ைள சTத08ப rdaைலB3 ஏ2ப &0மாiBக 
ேவm[I. ஆ(ம உபaடதI (1-3) c*K வgக@N ஆ(ம* அNலe X4ஷாைவ (ஆ(மா) 
UளB3Qறe, அைவ: பா£யா(ம*, ெவ@8Xற அNலe �ல மiத*; அTதரா(ம*, �ல 
உடைல தU0(e உண0Te, 5T)(e  XoTeBெகா>Qற உZXற மiத*; ம2KI 
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உ>ள()N ஆdaைலMN இ4B3I பரமா(eமா எ*Qற பரமா(ம* ஆ3I. ேம_I 
தகவ_B3: பரமா(eமா, ேகாசI, ஆ*மா § 

ātmārtha pūjā: आत्माथर्पूजा “Personal worship rite.” ஆ(மா0(தமான |ைஜ: “தi8பZட வgபா[. 

bZLN இ4B3I |ைஜ அைறMN, சம<Q4த |ைஜ :ைற8பL ேம2ெகா>ள8ப[I 
|ைஜ. ேம_I தகவ_B3: |ைஜ.§ 

ப)*க( (attachments): இe ஒ4 தiமiதi* உZXற ம2KI ெவ@8Xற த*:ைன8y* 
இயNபான ெசயNபாடாக Uளh3I, ெசாTதI ெகாmடா[I சB)uட* ஒZLBெகா>Qறe 
அNலe அைத தBக ைவ(eBெகா>Qறe. ஒ4வ0 சBகரhக> வgயாக UoவாBகI ெபKI 
ேபாe, சாதனா, தப< ம2KI 34U* அ4@* cலI ப2j* சB) இயNபாக 
3ைறQறe.§ 

�-" (attainment): ைக8ப2KதN, சாதைன அNலe :ய25 ெச$e உண0தN, ஆ*\க 
சாதைன. ைசவ 5(தாTதI 3j8y[I �()M* நா*3 அL8பைட aைலக> 
y*வ4மாK: சாேலாBய (கடl@* உலைக பQ0தN, சoைய பாைதM* இலB3), சா\8ய 
(கடlqB3 ெந4Bகமாக இ4(தN, Qoைய பாைதM* 3jBேகா>), சா�8ய (கடlைள 
ேபா*K இ4(தN, ேயாக பாைதM* 3jBேகா>) ம2KI சாu�ய (கடlqட* இைணதN, 
ஞான மா0Bக()* aைல). “சoைய மா0Bக()N, “கடl@* உலQN" ஆ*மா ஒ4 3[Iப 
உறைவ உ4வாBQBெகா>Qறe (சாேலாBய). Qoைய மா0Bக()N, அe அவ4B3 
“ெந4hQய aைலைய" (சா\8ய) ெபKQறe. ேயாக பாைதMN, அe கடlைள8 “ேபா*ற 
aைலைய” (சா�8ய) ெபKQறe. ஞான மா0Bக()N, ஆ*மா த*ைன 5வெப4மாGட* 
அைடயாளI கm[ (சாu�ய) :Lவான ேபo*ப aைலைய அGபU8பe ஆ3I.” ேம_I 
தகவ_B3: கடlைள உண0தN, பாைத, ஆ(ம ஞானI, 5(த ேயாகI, �(). § 

கவன+ (attention): ஒ4 ெபா4> அNலe ஒ4 3j8yZட க4()* \e மன)* சB)கைள 
ஒ4aைல8ப[(eவதா3I. § 

Aum: ॐ or औम् Often spelled Om. ஓI. vTe சமய()N =கlI Xiதமான wNக@* 

ெதாடBக()N பய*ப[(த8ப[I rZ7ம ஞான அZசரI ஆ3I. அe ஒ4 மT)ரமாக, (ஆI 
எ*ற ெசாN^N இ48பைத ேபால) ஆ, (ஊ0 எ*ற ெசாN^N இ48பைத ேபால) ஊ, I 
எ*K உ.சoBக8ப[Qறe. ஓI எ*பe ெத$bக(த*ைமைய 3j8y[Qறe, ம2KI 
அத* ெதாடBக()N இ4B3I “ஆ" ஒ^, :e3தmL* அL8ப3)MN Uநாயக0 
உZகா0Te இ4B3I சBகரமான, cலாதார()N அ)0வதாN, இe அவ4ட* 
ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. இTத மT)ர()N இ4B3I இரmடாவe ஒ^யான “ஊ", 
:4க8ெப4மா* அNலe 3மரi* உலகமான, ெதாmைட ம2KI ெநz78ப3)க@N 
அ)0Qறe. c*றாவe ஒ^யாக இ4B3I “II", மmைட ஓZLN இ4B3I 
சBகரhகளான ஆஞா ம2KI சஹ<ரஹார சBகரhக@N அ)0Q*றன, ம2KI இhேக 
:த*ைமயான கடl> ஆZ5 ெச$Qறா0. § 
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ஒP உட= (aura): இe ��Bகமான சB)M* வmணமயமான ஒ@4I Xலமாக இ4BQறe, 
ம2KI இe �ல உட_B3> ம2KI ெவ@8Xற()N c*K :தN ஏt அLக> {m[ 
இ4BQறe. ஒ4வரe 7யaைனl, 5Tதைனக>, மனaைலB3 ம2KI உண0.5க@* 
ஏ2ற இறBகhகqB3 ஏ2ப, ஒ@ உட^N இ4B3I aறhக> ெதாட0Te மாjBெகாm[ 
இ4BQ*றன. உய0Tத இறBக 3ணI aைறTத உண0lக> yரகாசமான ெம*iறhகைள 
உ4வாB3Q*றன; �d(தரமான, எ)0மைறயான உண0.5க> க4(த aறhக@N 
இ4BQ*றன. yராண-ஒ@ உடN, ெவ@8Xற ஒ@உடN ம2KI உZXற ஒ@ உடN எ*K 
ஒ@ உடN c*K அIசhகைள ெகாm[>ளe. yராண-ஒ@ உடN, �ல உட^N 
இ4B3I உM0 சB)M* yர)ப^8பாக இ4BQறe. �ல உடைல கடTe {m[ 
இ4B3I உZXற ஒ@ உடN, ஒ4 தiமiதi* 5Tதைன ம2KI உண0.5M* 
ஒnெவா4 ெநாL8ெபாt)* காZ5ைய yர)ப^B3I வmணI, ெதாட0Te 
மாjBெகாm[ இ4BQறe.§ 

ஒP உட�I வaட+ (auric circle): ஒ@ உடைல 72j இ4B3I ஒ4 சB)M* �[, 
மேனாஉண0l தாBகhக@N இ4Te ஒ4 Xக^டமாக அNலe கவசமாக Uளh3Qறe.§ 

சாதகமான (auspicious): மhகளகரமான. அG�லமான, நNல ச3ணI, நNல Uைளlகைள 
:*ேப அjUBகB�Lயe. vTe வாdBைக:ைறMN :BQயB ேகாZபா[க@N 
ஒ*றாக Uளh3Qறe. மiத* ேம2ெகா>qI பNேவK நடவLBைககqB3, உகTத 
சமய(ைத &0மாiBக, ேஜா)டI ஒ4 ெச$:ைறைய வைரயKBQறe. ேம_I தகவ_B3: 
ேஜா)டI.§ 

fரத+ (austerity): சB)கைள (�()க>) ெபKவத23, அ4> Qைட8பத23, உ>qண0l 
இயNைப ெவ2jBெகா>வத23 ம2KI பைழய க0மUைனக@* Uைதகைள எo8பத23 
எ*K பNேவK காரணhகqBகாக கைடyLBக8ப[I , உடN ம2KI மனI சா0Tத 7ய-
கZ[8பா[ ம2KI ஒtBக(ைத 3j8y[Qறe. ஒ4 ேவைள உணைவ ைகU[I சாதாரண 
Uரதhக@N இ4Te, �h3வத23B �ட ப[BகாமN அNலe உZகாராமN, எ8ேபாeI 
a*KBெகாm[ இ4B3I தப< ேபா*ற &Uரமான கZ[8பா[க> வைர பNேவK 
வLவhக@N இ4BQ*றன. ேம_I தகவ_B3: தவI, தப<.§ 

தானாக இயHZத= (autonomous): ம2ற சB)க@* கZ[8பாZLN அNலe சா0Te 
இNலாமN; 7தT)ரமாக இ4(தN.§ 

Mேரத பDேசாதைன (autopsy): “த* ஆ$l.” மரண()* காரண(ைத, Uயா)M* &UரI 
ேபா*றவ2ைற ெதoTeBெகா>ள ஒ4 yேரத(ைத yள8பா$l ெச$தN.§ 

பயIபாy (avail): ஒ4 Uைளைவ ஏ2ப[(eவத23 பmபாடாக அNலe அG�லமாக 
இ4(தN.§ 

ேபராைச (avarice): ெசNவI ேச0Bகேவm[I எ*K கZ[Bகடhகாத ஆைச.§ 
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avasthā: अवस्था (Tamil: அவ<ைத.) 7யaைனl அNலe அGபவ()* “த*ைம அNலe aைல”. 

1) ஆ*மா உ4வாBக8பZட)N இ4Te ஆ) ஆ*மாUN நைடெபKI இK) ஐBQயI 
வைர இ4B3I c*K aைலக@N ஏதாவe ஒ4 aைல. 2) ஜாBர( (அNலe ைவ]வநாரா), 
“Ug(தaைல;” <வ8னா (அNலe ைதஜ<), “கனl aைல;” 7�8), “ஆdTத a()ைர;” 
ம2KI eoய, “நா*காவe aைலயாக" இ4B3I ெம$zஞான aைல. “eoய aைலைய 
கடTe,” eoய&த ஒ4 ஐTதாவe aைல எ*K மm¢க உபaடதI 3j8y[I 
7யaைனU* aைலக>. ேம_I தகவ_B3: ேகவல அவ<ைத, சகல அவ<ைத, 7(த 
அவ<ைத.§ 

avatāra: अवतार “Descent.” அவதாரI: கடl> ஒ4 மiத (அNலe Uலh3) உட^N yற8X 

எ[(தN. சாBத vTe சமயI, <மா0(த vTe சமயI ம2KI ைவணவ vTe சமய()* 
ைமய ேகாZபாடாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: மiதனாக ெஜ*மI எ[(தN, இ]ட 
ேதவதா.§ 

avidyā: अिवद्या Spiritual “ignorance.” அU(யா: ஆ*\க “அjயாைம.” யதா0(த(ைத உmைமைய 

தவறாக XoTeBெகா>qதN. aரTதரI இNலாதைத aரTதரI எ*K தவறாக aைன(தN. § 

சாaU (awareness): தiமiதi* 7யaைனl, XலGண0l, XoதN; XலGண0U* சாZ5, 
“ஆ*மாU* உZXற கm.” இe சI<Q4த()N சாk* அNலe 5( எ*K 
3j8yட8ப[Qறe. ஆ*மா உண0Te, பா0(e ம2KI XoTeBெகாm[, இTத Xoத^N 
உண0lட* இ4B3I )ற*. சாZ5 உ>வாhக8ப[I ேபாe (yர(யB ேசதனா) சமா)M* 
பNேவK aைலக> ேதா*றB�[I. ஆகமhக@N சாZ5 5(சB), “சாZ5M* சB)M*”, 
உZXற ஆ*மா ம2KI aரTதரமான சாZ5 எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
7யaைனl, சாk*. § 

அbேகா( (axiom): உmைமெய*K ஏ2KBெகா>ள8பZட ஒ4 U) அNலe ceைர; ஒ4 
அL8பைட ெகா>ைக அNலe உmைம.§ 

āyurveda: आयुवेर्द “Science of life,” “science of longevity.” ஆu0ேவதI: “உMoN இ4B3I 

UzஞானI,” “{mட ஆu@N இ4B3I UzஞானI.” பmைடய இT)யாU* 
ெசாTதமான ம4(eவI ம2KI ஆேராBQய()* ஒ4 :tைமயான அைம8பாக 
Uளh3Qறe. ஆu] எ*Qற “{mட ஆu>,” ம2KI ஆேராBQய எ*Qற, “ ேதக 
ஆேராBQயI,” ஆu0ேவத()* 3jBேகா>களாக இ4BQ*றன, ம2KI இைவ :Lவான 
ஆ*\க இலB3கைள ேநாBQ :*ேனKவத23 வgவ3BQ*றன. உM0சB)M* எNலா 
aைலக@_I, சB)கைள (3j8பாக ேதாஷhக>, மனaைலகைள) சம* ெச$வத* cலI 
ஆேராBQய(ைத ெபற:LQறe. § 

Ayyappan: ஐய8ப*. ேகரளாUN இ4B3I ஒ4 Xiதமான சபoமைலMN ஐய8ப* ஒ4 
ெத$bக ஒ@யாக காZ5 அ@(ததாக �ற8ப[Qறe. இTத சபoமைலB3 யா()ைர 
ெசN_I ேநாBக(eட* ச\ப()N உ4வான yoUனoடI ஐய8ப* =கlI yரபலமான 
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கடlளாக இ4BQறா0. ஐய8ப* மஹாU]� ம2KI 5வெப4மாi* (ஹo-ஹர X(ர) 
ைமTதனக வணhக8ப[Qறா0. அவரe வாகனமாக X^ Uளh3Qறe.  

§ 

cரgy Mb-த= (balk): )�ெர*K ெசயNபாZைட 
aK() :*ேனற மK(தN.§ 

         எைடபார+ (ballast): வழBகமாக ஒ4 க8ப^N எைடைய சம*ப[(eI           பாரI.§ 
         சாப+ (bane): மரண(ைத UைளUB3I ெக[), eர)]டI. மரணI,           அgl 
அNலe bd.5B3 ஒ4 காரணமாக இ48பe.§ 

         ஆலமர+ (Banyan tree): ficus indicus (वट சம<Q4த()N வட), இTத மரI                                      

எNலா )ைசக@_I Qைளகைள ெகாm[, பல Uteக@*                                   சB)ைய ெப2K, 
aழைல ெவ3 �ர()23 பரவ ெச$Qறe,                 ஆனாN ஒ4 ெபoய தmLN இ4Te 
ேதா2றம@BQறe,            ம2KI இe vTe சமய(ைத 3j8y[வதாக இ4BQறe.                    
          5வெப4மா* சாTதமான சாeவாக அத* aழ^N அம0Te              
இ4BQறா0. § 

பா;ேடா (bardo): மரணI ம2KI அத* y*ன0 ஆ*மாU* எ)0கால()23I இைடMN 
இ4B3I ஒ4 aைலைய 3j8y[I ஒ4 )ெப()ய ெசாN. § 

பசவgணா (Basavaṇṇa): बसवण्ण 12 ஆI w2றாmைட ேச0Tத இவ0, ஒ4 த(eவஞாiயாக, 

கUஞராக ம2KI :தN மT)oயாக இ4Te க0நாடக()N bர ைசவ சமய(ைத 
~0)4(தI ெச$e, அத23 X(eM0 வழhQனா0. ேம_I தகவ_B3: bர ைசவ சமயI.§ 

ZP; காxத=, தள;-"/ெகா(mHக( (bask): சTேதாஷI த4I அ*X, ெவMN, Xகd.5 
அNலe நN ஆ5கைள அG8yU(தN.§ 

பரமானAத+ (beatitude): Um�லக இ*பI அNலe ேபo*பI.§ 

ெதPf=லாம= இ,-த= (beclouding): ேமக(ைத ேபால மைற(e மhக ெச$தN; 
உK)MNலாமN இ4(தN.§ 

அb9ைல#பாைற (bedrock): aல()23 அLMN இ4B3I வ_வான பாைற. வ_வான 
அL(தளI. § 
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ேதைவயானதாக (behoove): சoயாக, :ைறயாக அNலe ெபா4(தமாக இ4(தN.§ 

Being: ஆhQல()N ெபoய எt(e: கடl@* :BQயமான ெத$bக இயNபாக Uளh3I 
Xiதமான 7யaைனl, :t:த2ெபா4> ம2KI ஆ) ஆ*மா (ெத$bக மiதனாக 
கடlqB3 இ4B3I பmX). ஆhQல()N 5jய எt(e: ஒ4 மiதiட()N எ*Kேம 
மாறாமN இ4B3I :BQயமான பmX; உ>ெபா4>. ேம_I தகவ_B3: 5வெப4மா*.§ 

YHக)ற. (benign): ேந0மைறயானe, அ*பானe, வ^ய2றe. ேம_I தகவ_B3: அvIைச.§ 

பk/க#பaட (bereft): ஒ*ைற இழTத aைல. § 

ேவgb/ெகா(mத= beseech (besought): ஒ4வoடI ஆ0வ(eட* ேவm[தN; உதUைய 
ேவm[தN; ம*றா[தN.§ 

வழHZத= (bestow): ஒ4 பoசாக பாச(eட* அ@(தN.§ 

Zk#Myத= (betoken): 7ZLBகாZ[தN, காmy(தN; எ)0கால(ைத ஒ4 அj3jயாக 
ெதoU(தN; மைற:கமாக ெதoU(தN.§ 

Bhagavad Gītā: भगवद ्गीता “The Lord’s Song.” பகவ( �ைத: “பகவாi* �தI." 34ேk()ர 

மகாu(த()* ெதாடBக()N பகவா* Q4]ண4B3 அ0�ன4B3I இைடேய இTத 
உைரயாடN, vTe சமய wNக@N =கlI yரபலமான ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
மஹாபாரத இ)காச()N ைமயமாக Uளh3I இTத அ()யாய()N (ஆறாவe 
X(தக()* அhகமாக Uளh3Qறe), 5றTத ேபா0 bரனாக ம2KI இளவரசனாக இ4Tத 
அ0�னiடI ேயாகI, eறவறI, த4மI ம2KI பலவைக8பZட ஆ*\க பாைத8 ப2j 
பகவா* 6Q4]ண0 UளBகI அ@BQறா0. ேம_I தகவ_B3: மஹாபாரதI.§ 

bhakta: भक्त (Tamil: பBத0/பBத*) “Devotee.” வgப[பவ0. ெத$வ()* :*பாக த*ைன 

அ08ப;(eB ெகாmடவ0. ேம_I தகவ_B3: பB), பB) ேயாகI, பBத*, 34 பB). § 

bhakti: भिक्त “Devotion.” பB). ெத$வI, ெத$வhக> அNலe 34U* :*பாக சரணைடதN. 

பB) எ*பe அ08ப;8y* =கlI எ@ைமயான ெவ@8பாZLN இ4Te ெதாடhQ, 
:tைமயான சரணாக)யாக Uளh3I yரப() எ*Qற ஆணவ(ைத அgB3I ேகாZபா[ 
வைர பரU இ4BQறe. பB) எ*பe vTe சமய()N இ4B3I அைன(e yolகqB3 
ம2KI உலெகh3I பரUM4B3I ேயாக ப>@B3 அL8பைடயாகlI Uளh3Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: பB) ேயாகI, தoசனI, yரப(), yரசாதI, யாகI.§ 

bhakti yoga: भिक्तयोग “Union through devotion.” பB) ேயாகI: “பB)M* cலI ஏ2ப[I 

சhகமI.” பB) ேயாகI எ*பe இதய()N அ*ைப Ug8பைடய ெச$e இைறய4qB3 
த*ைன )றTeBெகா>qI ேநாBக(eட* பB)MN இ4B3I கZ[8பா[க>, வgபா[, 
yரா0(தைன, �0(தைனக> ம2KI e)8பாடNக@N பM25 ேம2ெகா>வe ஆ3I. 
பB)ைய கடl>, ெத$வhக> அNலe ஒ4வo* ஆ*\க 34U* \e ெச_(தலாI. 
பதzச^M* அ]டாhக()N இரmடாவe அhகமாக இ4B3I aயமhக@N 
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(கைட8yL(தNக>), பB)யாக (ஈ<வர8ர;தான) பB) ேயாகI 
உ4வக8ப[(த8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: yரப(), யாகI. § 

பரதநாabய+ (Bhārata Nātyam): இT)யாU* =கlI பழைமயான நாZLயhக@N ஒ*றாக 
Uளh3I பரதநாZLயI, Q.:. இரmடாI w2றாmLN ேதா*jயதாக க4த8ப[Qறe. 
இTத நாZLயI ெத*iT)யாU* இT)ய ேகாMNக@N ெதாடhQயe ம2KI இe 
நாZLயhக@N அ)க ேந0()யானதாக ம2KI �Zபமானதாக க4த8ப[Qறe. § 

Bhogabhūmi: भोगभूिम “Land of pleasure,” ேபாக|=: இe 7கேபாக(ைத வழh3I |=ைய 

3j8y[Qறe. § 

ேபாக o� (Bhogar Rishi): ேபாக o� எ*பவ0 ெத*iT)யாUN இ4B3I பழi மைல 
:4க* ேகாM_ட* ெதாட0Xைடய தாT)�க ேயாQயாகlI ஒ4 ெபா*மா2K 
5(தராகlI, ைசவ பாரIபoய()N இ4B3I 18 5(த0க@N ஒ4வராகlI UளhQனா0. 
~ன நாZைட ேச0Tத வரலா2K பா)8XBக>, அவ0 ~ன நாZLN இ4Te வTததாக 
3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 5(தா, �(), தாT)�க.§ 

Bhojadeva Paramara (Paramāra): भोजदेव परमार ேபாஜேதவ பரமா0: ைசவ சமயI சா0Tத அரச0, 

Xலவ0, கைலஞ0 ம2KI 3ஜரா(ைத ேச0Tத இைறMயN வN_ந0 (1018-1060). 
த(eவyரகாச(ைத இய2jயவ0. ஒ4 :ைறயான, ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத(ைத 
aKUயத2காக Xகdெப2றவ0. ேம_I தகவ_B3: தா(ப0ய&yகா.§ 

bhukti: “Worldly enjoyment.” XB): “ெலள�க சTேதாஷI.”  § 

ெப, ெவb#$ ேகாaபாy (Big Bang): 7மா0 20 yN^ய* வ4டhகqB3 :*X இ4Tத ஒ4 
“ஒ4ைம" aைலMN ஏ2பZட, ெப4ெவL8Xட* �Lய UoவாBக()N இ4Te yரபzசI-
காலI, பரெவ@ ம2KI ப48ெபா4> உ4வானe எ*பைத 3j8y[I ேகாZபா[. § 

bīja mantra: बीजमन्त्र “Seed syllable.” �ஜ மT)ரI: “�ஜாZசர மT)ரI.” rZ7ம சடh3க@* 

ேபாe, ஒ4 3j8yZட ெத$வ(ைத வgப[வத23 பய*ப[(த8ப[I ஒ4 சI<Q4த ஒ^. 
§ 

bindu: िबन्द ु“A drop, small particle, dot.” yTe: “ஒ4 e@, 5jய ெபா4>, X>@.” 1) இe 

பைட8y* Uைத அNலe cலமாக இ4BQறe. 36 த(eவhக@N, பரyTe எ*K 
அைழBக8பZ[, ஆdaைலMN இ4B3I ஒ@M* அL8பைட அNலe :தN eக>, சB) 
த(தவ(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe.  ேம_I தகவ_B3: த(eவI. § 

உo;-இய)Mய= (biophysics): இய2yய_ட* உMoயN ெசயN:ைறக> ம2KI aகdlகைள 
ெதாட0Xப[(eI அjUயN.§ 

Bodhinatha Veylanswami: ேபா)நாத ேவல*7வா= “ஞான34” அNலe 
“Ug8பைடTதவ0க@N :த*ைமயானவ0.” இவ0 காவா$ vTe மட()* த2ேபாைதய 
மட)ப)யாக, நT)நாத சIyரதாய()* ைகலாச பரIபைரM* 163 வe 
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ஜகதா.சா0யாவாக இ4BQறா0. Uேசஷமான மKமல0.5ைய வழhQய 34U* 32 நா> 
yராேயாபேவச Uரத()* 10 ஆI நா> மாைலMN, ேபா)நாதாU23 அவரe ச234வான 
ச234 5வாய 78ரம;ய7வா= cலI, &Zைச வழhக8பZடe, ம2KI இைத ச234 
தனB3 X2Kேநா$ :)0Tத aைலMN இ4BQறe எ*K ெதoTதeI ெச$e ைவ(தா0. 
34ேதவா தனB3 yற3 மட()* தைலைம ெபாK8ைப ஏ2பத23, தனe சcக()* 
c(த சTaய5யாக இ4Tத ேபா)நாதாைவ 1995 ஆI ஆm[ aய=(தா0, ம2KI 
அ*j^4Te அTத ம)8X=Bக சமய8 பதUM* ெபாK8XBகைள அவoடI ெமeவமாக 
ஒ8பைடBக( ெதாடhQனா0. ¶க^ேபா0iயாUN இ4B3I ெப0B^MN அBேடாப0 15, 
1962 ஆI ஆm[ yறTத ேபா)நாதா, eறவற வாdBைகMN &Uரமான ஆ0வ(eட*, ஆ(ம 
ஞான சcகI ம2KI ேவதாTத சcக()* eைணuட* 1960 வ4ட()N தனe ஆ*\க 
ஆ$ைவ ெதாடhQனா0. அவ0 ெநவாடா மாaல()N இ4B3I U0xiயா 5ZLMN, 1964 
ெச8ெடIப0 மாத()N, ெமௗ*ைட* ெடேச0Z ேமானா<ZoMN 34ேதவாைவ :தN 
:ைறயாக சT)(த ேபாe, தனB3 கடlைள உணரேவm[I எ*Qற ஆைச இ48பதாக 
ெதoU(தா0. அவரe ேசைவைய 34ேதவா சா* yரா*5<ேகாUN இ4Tத மட()N 
வாரBகைட5க@N பய*ப[()Bெகாmடா0, ம2KI ேபா)நாதா கN¦o பL8ைப 
:L(தeI, �* 1965 வ4டI மட()N அLெய[(e ைவ(தா0. § 

boddhisattva: बोिद्धसत्त्व ேபா)ச(வ ேம_I தகவ_B3: a0வா; ம2KI உபேத5.§ 

boon: Varadāna. வரI, வரேவ2க(தBக நN ஆ5. பாசI aைறTத உதU. எ)0பாராத பo7 
அNலe ெவ3ம). ேம_I தகவ_B3: அ4>. § 

தாரளமாக (bounteous): ெப4Tத*ைமuட* அ)கமாக வழh3தN.§ 

Brahmā: ब्रह्मा yரIமா. பைடB3I கடl>. 5வெப4மாiடI இ4B3I ஐTe அIசhக@N 

yரIமா, U]� ம2KI 4(ரைன c*K அIசhகளாக ைசவ0க> க4eQறா0க>. 
<மா0(த சமய(ைத ேச0Tதவ0க> yரIமா, U]� ம2KI 5வைன :8ெப4I 
ெத$வhகளாக க4eQறா0க> ம2KI இ)N 5வெப4மா* அgB3I கடlளாக 
இ4BQறா0.  ேம_I தகவ_B3: yரIம*, பரேம<வர*.§ 

brahmachārī: ब्रह्मचारी yரIம.சoயI எ*பe த*னடBக(eட* இ4Te சாதனா, பB) ம2KI 

ேசைவ உZபட சமய அjlK(தNகைள கைடyL8பe மZ[மNலாமN, 5ல சமயhக@N 
சாதாரண Uரதhகைள கைட8yLB3I, ஆ*\க நாZட:>ள )4மணமாகாத இைளஞைர 
3j8y[Qறe. இe மாணவ ப4வ()N இ48பவ0கைள, அNலe 12-24 வய)N 
இ48பவ0கைள, அNலe )4மணI நைடெபKI வைர இைளஞ0கைள 3j8yடlI 
பய*ப[(த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆ5ரம த0மI, :iவ0. § 

brahmachāriṇī: ब्रह्मचािरणी yரIம.சாo;. yரIம.சாoM* இயNைபB ெகாmட ஒ4 ெபm.§ 

brahmacharya: ब्रह्मचयर् yரIம.சoயI ேம_I தகவ_B3: இயமI-aயமI.§ 
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Brahmadhvara: ब्रह्मध्वर yரIம(வா0: yரIமi* வாசN. இe ஏt சBகரhக> ம2KI 

cலாதார()23 �g4B3I நரகேலாக()* �ைழவாMN ஆ3I. உய0aைலMN 
இ4B3I சBகரhக> சB) ெபKவத23, இTத கதைவ cLைவ(e அ.சhக>, 
ெவK8XBக>, ேகாபhக> ம2KI ெபாறாைமக> ேமேல வ4வைத தU0Bக ேவm[I. 
இைத ெச$e:L8பத23 உதUயாக சாதனா ம2KI சoயான 5Tதைன, ெசாN ம2KI 
ெசயN ேபா*றைவ Uளh3Q*றன. ேம_I தகவ_B3: நரகI, ேயாi.§ 

Brahmaloka: FGलोक yரIமேலாகI: இe சஹ<ரஹார சBகர()* உலகமாகlI, ஏt 

ேம_லகhக@* உ..ச()_I இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார சBகரI.§ 

Brahman: FGन् “Supreme Being; Expansive Spirit.” yரIம*, yரIமI: “பரமா(eமா; Uசாலமான 

ஆ*மா.” இe “வள0தN, அ)கo(தN. UoவாB3தN,” எ*K 3jB3I 8o£ எ*ற 
ேவ0.ெசாN^N இ4Te உ4வானe. இe ேவதhக@N கடl@* ெபய0 அNலe 
மஹாேதவைர 3jBQறe, ம2KI அ)N அவ0 1) யாlI கடTத :tைமயாக, 2) எh3I 
Uயாy(e இ4B3I சB)யாக ம2KI 3) பரமா(eமாவாக அNலe ஆ) ஆ*மாவாக 
UவoBக8பZ[ இ4BQறா0. இTத c*KI 5வெப4மாi* c*K :tைமகqட* 
ெதாட0Xைடயதாக இ4BQ*றன. அதனாN ைசவ0க> yரIம* ம2KI 5வைன ஒேர 
கடlளாக அjQறா0க>: –9;Zண Mர+மI, “பmXக> (3ணI) இNலாத கடl>” 
உதாரண()23 உ4வ=NலாமN, :tைமயான பரIெபா4>, பரyரIம* அNலe 
பர5வமாக–Xலனா3I பmXகைள ெவ@8ப[(eI 3ணI (பmX), ெத@வாக ெதouI 
உ>ெபா4> ம2KI பராசB)ையuI :tைமயாக கடTe இ4B3I aைல; –சZண 
Mர+மI, “பmXகqட* இ4B3I” கடl>; 5வெப4மா* தனe :tைமகளாக இ4B3I 
பராசB) ம2KI பரேம<வவர*–கடl> ெம$zஞானமாக, எh3I Uயாy(e, எNலாI 
அjTe, :tைமயான க4ைணuட* ஆ2றN aைறTe இ4B3I aைல. yரIம* எ*Qற 
ெசாNைல 1) yரIமா, பைடB3I கடl>; 2) ேவத wNக@* வ0ணைனகைளB 3j8y[I 
yராமண அNலe 3) vTe சமய()*  yராமண 3ல(eட* 3ழ8yBெகா>ளB �டாe. 
ேம_I தகவ_B3: பராசB), பர5வI.§ 

Brahmarandhra: ब्रह्मरन्ध्र yரIமராT(ரா: ேம_I தகவ_B3: yரIமi* வாசN.§ 

Brahmavidyā: ब्रह्मिवद्य “Knowledge or realization of God.”yரIமU(யா "கடl> ப2jய XoதN 

அNலe உண0தN" § 

brāhmin (brāhmaṇa): ब्राह्मण “Mature or evolved soul.” yராமண*: “:)0Tத அNலe பoணாம 

வள0.5 ெப2ற ஆ*மா.” 5றTத :ைறMN கNU க2ற ெத$வ பB)u>ள ஆ*மாBக@* 
3லI. yராமண* எ*றாN, “வள0.5, UoவாBகI, பoணாம வள0.5, ேமIபா[, 
ஆ*மாU* எt.5.” § 
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Mராமண பார+பDய+ (brāhminical tradition): மT)ரhக> ஓeதN ம2KI )னசo 
வாdBைகMN கைட8yLBக ேவmLய தi8பZட அG]டானhகைள8 ேபா*K, ைவ&க 
yராமண0க@* பாரIபoய சமய  கZ[8பா[க>. § 

சேகாத;க( (brethren): சேகாதர0கைள 3j8y[I ஆhQல ெசாN; இe ெப4Iபா_I 
மத()N இ4B3I சேகாதர0கைள 3j8y[Qறe. § 

Bṛihadāraṇyaka Upanishad: ब्रूहदारण्यक उपिनषद ्y4ஹதாரmயக உபaடதI: நா*3 :BQய 

உபaடதhக@N ஒ*றாகlI, ய�0 ேவத()* ஷதபாத yராமண()* அhகமாகlI 
இ4BQறe. இைத இய2jயவ0 yரIமஞாiயான யாஞவNQய0, ம2KI இe வgபா[, 
)யானI ப2jய :ைறக> ம2KI பரமா(eமாlட* ஆ*மாU23 இ4B3I ஒ2Kைம ப2j 
ேபா)BQறe. ேம_I தகவ_B3: உபaடதI. § 

Bṛihaspati: बृहस्पित “Lord of Prayer.” y4ஹ<ப): “yரா0(தைனM* கடl>.” இவ0 

ெத$வhக> ம2KI தனe ஞான()23 Xகdெப2ற Uநாயகo* ைவ&க 34. ேம_I 
தகவ_B3: Uநாயக0.§ 

Brihaspati (Bṛihaspati): बृहJ(त y4ஹ<ப): ைசவ 5(தாTத()N ஒ4 =க8ெபoய 

yர.சாரகராக இ4Tதா0. § 

Buddha: बुद्ध “The Enlightened.” X(த0: “ஞாேனாதயI ெப2றவ0.” வழBகமாக இTத ெபய0, 

ேநபாள எNைலMN இ4B3I QழB3 இT)யாU* ைசவ vTe yoைவ ேச0Tத சாBQய 
3ல()N yறTத இளவரச*, 5(தா0Tத ெகௗதமைர 3j8y[Qறe. அவ0 உலக 
வாdBைகைய eறTe, eறவறI |mடா0. அவ0 ஞாேனாதயI ெப2ற yற3, 
ேகாZபா[கைள ேபா)(தா0 ம2KI y*ன0 இதைன பய*ப[()  அவரe ~ட0க> ெபள(த 
த0ம(ைத ெதாடhQனா0க>. ேம_I தகவ_B3: ெபள(த த0மI.§ 

buddhi chitta: बुिद्धिचत्त “Intellectual mind.” “அjlண0l மனI." ேம_I தகவ_B3: அjlண0l 

மனI.§ 

ெபள-த த;ம+ (Buddhism): X(த0 (Q.:. 624–544)எ*K அைழBக8பZட, 5(தா0(த 
ெகௗதமo* ேபாதைனகைள அL8பைடயாகB ெகாmட மதI. அவ0 மiத ஆ*மா 
அgUNலாதe எ*Qற ேகாZபாZைட aராகo(தா0 ம2KI அவ0 எTத ஒ4 கடlைளuI 
ேபா)BகUNைல.  ஆனாN மiத* ேபராைச, ெவK8X ம2KI மாையைய 
ெவ2jBெகாm[, நா*3 உய0Tத உmைமகைள உண0Te ம2KI எmவைக 
மா0Bகhகைள y*ப2j ஞாேனாதய(ைத ெபறேவm[I எ*K ேபா)(தா0. தIமபாத 
ெபள(த த0ம()* Xiதமான wNக@N :BQயமான ஒ*றாக Uளh3Qறe. vTe 
த0ம()N இ4Te ஒ4 ஊB3UBக8பZட மKமல0.5 இயBகமாக ெபள(த த0மI 
ேதா*jயe ம2KI அe ஜா) அைம8X ம2KI ேவதhக@* Xiத(த*ைமைய 
aராகo(தe. அதனாN அe “நIyBைகMNலாத" நா<)கமாக yoBக8பZ[, vTe 
த0ம()N இ4Te மாKபZடதாக க4த8ப[Qறe. இK)MN ெபள(த த0மI ேதா*jய 
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நாZLN இ4Te ெவ@ேயjயe, ம2KI அைத த2ேபாe ெப4Iபா_I ஆ5யாUN, 350 
=N^யGB3I அ)கமான மBக> y*ப2KQறா0க>. ேம_I தகவ_B3: X(த0.§ 

ெபள-த த;ம-ைத சா;Aத (Buddhist): X(த0 எ*K அைழBக8ப[I, 5(தா0(த ெகளதமo* 
ேபாதைனகைள அL8பைடயாகB ெகாmட ெபள(த த0ம(ைத சா0Tதe. ேம_I 
தகவ_B3: ெபள(த த0மI.§ 

உ)சாகமான, 4தைவ (buoyant, buoyed): ேலசான, பாரம2ற; 3�கலமாக இ4TதாN, 
சTேதாசI, ேந0மைறயாக இ4(தN. 

§ 

"றைம (caliber): ஒ4 மiதi* பmX, aைல அNலe  
 வNலைம.§ 

 பாைத வtயாக ெசL-.த= (canalize): ஒ4 ெவ@ேயKI வg அNலe 
          பாைதைய ஏ2ப[(eதN.§ 
 $)*ேநாx (cancer): உMர�Bக@* மாKபZட வள0.5ைய  
          ெகாmL4B3I ேநா$.§ 

இதய+ சா;Aத (cardiac): இதய()23 அ4QN அNலe அதGட* ெதாட0Xைடய.§ 

iலாதாரமான (cardinal): அL8பைட :BQய(eவI வா$Tத, :த*ைமயான.§ 

க-ேதா�/க மத+ (Catholicism): ஒ4 :BQய Qj<eவ yoவான, க(ேதா^Bக 
)4.சைபM* இைற நIyBைக, ேகாZபா[ ம2KI பய*பா[. § 

காரண ஷ�ர+ (causal body): காரண ஷ�ர, அ)க உZXறமாக இ4B3I உடN; ஆ*மாU* 
வLவI, ஆனTதமய ேகாசI, “ேபo*ப ேகாசI,” ம2KI க)oயBக காரண ஷ�ரI எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, ஆ*மா. § 

காரண மன+ (causal mind): காரண 5(த, ெம$zஞான மனI. ேம_I தகவ_B3: மனI (ஐTe 
aைலக>). § 

காரண உலக+ (causal plane): உ>ெபா4@* =கlI உயoய மmடலமான, 5வேலாகI. 
ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

காரண+ (cause): Kāraṇa. ஒ4 Uைளைவ, ஒ4 பலைன UைளUB3I ஒ*K. –ஆ)ற=4/க 
காரண+ (efficient cause): (a=(த காரண) Uைளைவ ேநரLயாக UைளUBகB�Lயe; 
ஒ4 3யவ* ஒ4 மmபாmட(ைத உ4வாB3வைத ேபால, அNலe கடl> உலைக 
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பைட8பைத8 ேபால, )Zட=Z[, உ4வாBQ, வLவைம(தN ேபா*றைவ. –ெபா,ளாக 
இ,/Z+ காரண+ (material cause): (உபாதான காரண) க@மm மmபாmடமாக 
வLவைமBக8ப[வைத ேபால, அNலe இைறவi* :த*ைமயான சாரI உலகமாக 
மாKவைத ேபால, Uைளl உ4வாக காரணமாக இ4B3I ெபா4>.  

–உ*.ைணயாக இ,/Z+ காரண+ (instrumental cause): (சஹகாo காரண) மmபாmடI 
ெச$ய ேதைவயாக இ4B3I 3யவi* சBகரI, அNலe கடl@* உ4வாB3I சB)ைய 
ேபா*K, Uைளைவ ஏ2ப[(eவத23 ஒ4 வgயாக, இயBக:ைற அNலe க4Uயாக 
eைணXouI காரணI. ேம_I தகவ_B3: மாைய, த(eவI.§ 

1-த+ ெசxl+ ெசய=cைற (cauterize): ேதைவய2ற )7ைவ {Bக அNலe ஒ4 Xmைண 
c[வத23 r[ ைவ(தN.§ 

Zைக#ேபாI* அைம#$(ள நர+$#MIன= (cavernous plexus): :e3(தmLN இ4Te 
cைள( தm[ கபால()N �ைழuI ப3), இe �IX 7ர8y ம2KI ஆஞா சBகர(eட* 
ெதாட0Xைடயe. § 

ேதவேலாக+ சா;Aத (celestial): “Um�லகI அNலe ெசா0Bக ேலாகhகைள சா0Tதe.” 
=கlI Xiதமான, ெத$bக(த*ைம.§ 

மன-.றn (celibacy): உட_றUN இ4Te :tைமயாக UலQ இ4(தN. ேம_I )4மணI 
ெச$e ெகா>ளB�டாe ம2KI ேபாைத பழBகhக> இ4BகB�டாe எ*K உK) 
|m[>ளவo* aைலையuI 3jBQறe. மன(eறl எ*பe: க2பைன (<மரண),  
ெபா4(தம2ற Xகd.5 (�0(தன), ெபாteேபாB3 (ேக^), பா0ைவ (8ெரkன), இர5ய 
ேப.7 (3£ய பாஷன), ஏBகI (காம சhகNபI), சT)8X (அ(யவசா$) ம2KI பா_றl 
(Boயா ano()) எ*K பா^யN நடவLBைகக@* எZ[ aைலக@N இ4Te UலQ 
இ48பைத 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: yரIம.சாo, அஜ<, ேதஜ<, உ4மா2றI, 
இயமI-aயமI. § 

மட-"= இ,/Z+ .றf (cenobite): ஒ4 மட()N இ4B3I 3tUN அhக()னராக 
இ48பவ0. § 

ெப,iைள (cerebral): cைள சIபTத8பZடe.§ 

fழா (ceremony): Uேசஷ aகd.5கqB3 ஏ2றா0 ேபால 3லவழBகI அNலe 
சIyரதாய(தாN உ4வாBக8பZட ஒ4 :ைறயான சடh3. § 

chaitanya: चैतन्य “Spirit, consciousness,” especially “higher consciousness;” ைசத*ய: “ஆ*மா, 

7யaைனl,” 3j8பாக “உய0aைல 7யaைனl;” “பரம*.” பரவலாக பய*ப[(த8ப[I 
ெசாN, ெப4Iபா_I அத* :*பாக ெபா4ைள மா2j அைமB3I உo.ெசா_ட* 
இ4B3I, உதாரண()23, சாk ைசத*ய, “சாZ5 7யaைனl,” அNலe பB) ைசத*ய, 
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“பB) aைறTத 7யaைனl,” அNலe 5வைசத*ய, “கடl@* 7யaைனl.” ேம_I 
தகவ_B3: 5(தI, 7யaைனl, மனI (ஐTe aைலக>), 5வi* 7யaைனl. § 

chakra: चक्र “Wheel.” சBகரI. இe மiதi* உZXற உடIXக@N அைமT)4B3I நரIX8 

y*னNக> அNலe Uைச8ப3)க> ம2KI 7யaைனU* ைமயhக@N ஏேதGI 
ஒ*ைற 3j8y[Qறe. நரIX8 y*னNக>, ெகா(eக> ம2KI 7ர8yக> ஆQயைவ, 
இTத சBகரhகqட* �ல உட^N ெதாட0yN இ4BQ*றன. இ)N இ4B3I ஏt 
அL8பைட சBகரhகைள பல இதdகைள ெகாmட வmணமயமான சBகரhகளாக அNலe 
தாமைரகளாக, மேனாஉண0lட* காண :LQறe. அைவ :e3தm[ ெந[Q_I, 
அL8ப3)MN இ4Te மmைட ஓ[ வைர  அைமTe>ளன. =கlI தாdTத aைலMN 
இ4Te =கlI உய0Tத aைல வைர உ>ள ஏt அL8பைட சBகரhக@* பZLயN 
y*வ4மாK, 1) iலாதார ச/கர+ (:e3தmL* அL8ப3)): aைனவா2றN, காலI 
ம2KI பரெவ@; 2) Wவா"�டானா (ெதா8XqB3 �ேழ): காரணI; 3) ம�#$ரா (roய 
y*னN): மேனாபலI; 4) அனாஹத (இதய()* ைமயI): ேநரL அjெவt.5; 5) f1-த 
(ெதாmைட): ெத$bக அ*X; 6) ஆஞா (c*றாவe கm): ெத$bக பா0ைவ; 7) 
சஹWரஹார(உ.சTதைல): ஞான )4]L, ெத$வபB). ¶ேம_I, பா0ைவB3 அoதாக 
காZ5 அ@B3I ஏt சBகரhக>, :e3(தmL* �d8ப3)MN அைமTe>ளன. அைவ 
உ>qண0l 7யaைனl ம2KI ெபாறாைம, ெவK8X, வM2ெறo.சN, 32ற உண0l, 
வ4(தI ேபா*றவ2j* இ48yடhகளாக Uளh3Q*றன. அைவ �daைல உலகமான 
நரக ேலாகI அNலe பாதள(ைத உ>ளடBQu>ளன. =கlI உய0Tத aைலMN இ4Te 
=கlI தாdTத aைல வைர இ4B3I சBகரhக@* பZLயN y*வ4மாK: 1) அதள 
(இ[8X): ேகாபI ம2KI 52j*ப ேவZைக; 2) fதள (ெதாைட): ெபாhQ எtI ேகாபI; 3) 
1தள (:ழhகாN): பgவாh3I ெபாறாைம; 4) தளாதள (கா^* y*ப3)): {L(த 
மனB3ழ8பI; 5) ரசாதள (க�BகாN): 7யநலI; 6) மஹாதள+ (காNக>): மனசாZ5 
இNலாத இNைல; 7) பாதாள (உ>ளhகாN): ெகாைல ம2KI &ய எmணI. ¶:தN 
த(eவI ம2KI ஒ^M* =கlI உய0Tத அ[Bகாக இ4B3I பரநாத()* Xiதமான 
பoணாமhக@* ஏt aைலகளாக, சஹ<ரஹார()23 ேமN ம2KI அதG> ஏt 
சBகரhக> அNலe நாLக@* �Zடைம8XBக> அைமTe இ4BQ*றன. =கlI 
தாdTத aைலMN இ4Te =கlI உய0Tத aைல வைர இ4B3I அTத சBகரhக@* 
பZLயN y*வ4மாK,  1) fயாM�: “எh3I எ)_I Uயாy(e இ48பe;” 2) 
wேயாமாH: “பரெவ@ைய அhகமாக ெகாm[ இ48பe;” 3) அனAதா: “:Ll2றe;” 4) 
அநாதா: “தைலவ*" இNலாதe;” 5) அனாWDதா: “தi(e இயh3வe;” 6) சமனா: 
“~ராக ஒேர சமய()N இயh3வe;” 7) உIமனா: “பரவசaைல, மனைத கடTத aைலMN 
இ48பe.” ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I சBகரhக>, நரகேலாகI 
(ம2KI அ)N இ4B3I தi8பZட சBகரhக>).§ 

ம./Sgண+ (chalice): அலhகoBக8பZட ஒ4 ேகா8ைப அNலe QmணI.§ 
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Chālukya: चालुक्य சாqBQய: பzசா8 ப3)MN (450–1189) இ4Tத இT)ய சாIராxயI.§ 

Çhāndogya Upanishad: छान्दोग्य उपिनषद ्சாTேதாBய உபaடதI: =கlI :BQயமான 

உபaடதhக@N ஒ*K, அ)N சாம ேவத()N இ4B3I சாTேதாBய yராமண()* எZ[ 
அ()யாயhக> அடh3I. அe ஓIகார()* ெதாடBகI ம2KI :BQய(eவ(ைத, சாம 
ேவதI, பரமா(eமா, )யானI ம2KI மரண()23 yTைதய வாdBைகைய ேபா)BQறe. 
ேம_I தகவ_B3: உபaடதI.§ 

chandra: चन्द्र “The moon.” சT)ர*. vTe சமய ேஜா)ட()N ம2KI பmLைக நாZகைள 

கணBQ[வ)N =கlI :BQயமான பh3 வQBQறe. இe மனெவt.5M* \e 
ஆ)BகI ெச_(eவதாக க4த8ப[Qறe. § 

ெப,HZழ#ப+ (chaos): ெபoய அளUலான ~0ேக[ ம2KI 3ழ8பI. § 

charyā mārga: चयार्मागर् சoைய மா0BகI ேம_I தகவ_B3: சoைய பாதI.§ 

charyā pāda: चयार्पाद “Conduct stage.” சoைய பாதI: “நட(ைதைய வLவைமB3I aைல.” 

ேசைவ ம2KI ஆqைமைய  ேமIப[(த :ய25 ேம2ெகா>qI aைல. ேம_I தகவ_B3: 
சoைய பாதI, ைசவ 5(தாTதI, ைசவ சமயI.§ 

chelā: चेला “Disciple.” (Hindi.) “~ட*.” ஒ4 34U* ~ட*; சI<Q4த ெசாN 5]யGB3 

இைணயான ெசாN. ேச^னா அNலe ெச^ ெபm 5]ையைய 3jB3I ெசாN.§ 

ெச=ல#பI (Chellappan): ெசNல8பா7வா=M* இ*ெனா4 ெபய0. ேம_I தகவ_B3: 
ெசNல8பா7வா=.§ 

Chellappaswami: ெசNல8பா7வா= “Wealthy father.” தi(e இ4Tத 5(த0 ம2KI நT)நாதா 
சIyரதாய()* ைகலாச பரIபைரM* 160 ஆவe ச234 (1840—1915). இலhைக 
இ4B3I யாd8பாணI &பக2ப()*  நN¦0 கTத<வா= ேகாM_B3 அ4QN ஒ4 
5jய 3LைசMN வாdTe வTதா0 ம2KI இ*K அTத இட()ல அவரe aைனவாக ஒ4 
5jய சமா) உ>ளe. அவ0க@* ~ட0க@N ஒ4வராக eறU ேயாக<வா= இ4Tதா0, 
ம2KI அவ0 அTத ~ட4B3 ஐTe வ4டhகqB3 &Uரமாக பM25 அ@(e தனe 
வாoசாக aய=(தா0. ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர, நாத சIyரதாயI.§ 

Chettiar: ெசZLயா0 ெத*iT)யா ம2KI இலhைகMN இ4B3I வ;க0 ஜா)ைய 
ேச0Tதவ0. § 

Chidambaram: 5தIபரI (5(+ அIபரI) 7யaைனU* ெவZடெவ@. ெத*iT)யாUN 
=கlI yரபலமான நடராஜ0 ேகாMN. ேம_I தகவ_B3: நடராஜ0.§ 

chit: िचत् “Consciousness,” or “awareness.” 5(: “சாZ5”. த(eவ �)யாக Xiதமான சாZ5; ச(-

5(-ஆனTத()N இ48பைத ேபால ஆdaைல 7யaைனl. ெலள�க பய*பாZLN, 5( 
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எ*றாN, “XலGண0l; 7யaைனl.” ேம_I தகவ_B3: சாZ5, 5(த, 7யaைனl, 
(ெபாeவான) மனI, சாk*. § 

chitta: िचत्त “Mind; consciousness.” 5(த: “மனI; 7யaைனl.” மன)* சாரI. தi8பZட 

அளUN, இTத இட()N மன)* க4(eBக> ம2KI அGபவhக> ப)l 
ெச$ய8ப[Q*றன. இe உண0l>ள, அLuண0l ம2KI ெம$zஞான aைலக@* 
இ48yடமாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சாZ5, 7யaைனl, தi8பZட (மனI), 
ெபாeவான (மனI), சாk*. § 

SkW. (Christ): ேம_I தகவ_B3: இேய7 Qj<e.§ 

SkW.வ; (Christian): இேய7 Qj<eU* வாdBைக ம2KI ேபாதைனகைள அL8பைடயாக 
ெகாmட மத(ைத y*ப2Kபவ0. �த மதI, Qj<eவ ம2KI இ<லா=ய மதI எ*Qற 
c*K ஆyரகா=ய மதhக@N இரmடாவதாக இ4BQறe. § 

SkW.வ-:த சமய+ சா;Aத: ேம_I தகவ_B3: �த-Qj<eவ சமயI சா0Tத.§ 

வரலா* (chronicle): ஒ4 UளBகமான Uolைர அjBைக. § 

Zட)பா= (chyle): ெசoமான()* ேபாe இைர8ைப பாQN இ4Te yo(e எ[Bக8பZ[, 
மா0X aண{0B 3ழா$ வgயாக இர(த ஓZட()23 அG8ப8ப[I, aண{0 ம2KI பைசB 
3ழIபாBக8பZட ெகாt8X கலTத ஒ4 பாைல ேபா*ற )ரவI. § 

இைர#ைப பாZ (chyme): இe ெகZLயான வLUN பா)-)ரவமாக ஓரளl ெசoBக8பZட 
உணவாக இ4BQறe ம2KI இe வM2jN இ4Te :* 5K3ட_B3 அG8ப8ப[Qறe. 
§ 

U)kI (citrine): மzச>-ஆரz7 aற பLக8பாைற; ேலசானe :தN =தமானe வைர 
இ4B3I இளIப.ைச aறI.§ 

கa$லp/Z அ#பா)பaடைத ேகaட= (clairaudience): “ெத@வாக ேகZடN.” )nய]ரவன, 
மேனாஉண0l அNலe ெத$bக( த*ைமuட* காதாN ேகZடN. நரIX அைம8yN 
இ4B3I உZXற ஓZடhக>, ஓI ம2KI ம2ற rZ7ம ஞான ெதாiகைள ேகZ3I )றைம. 
ஒ4வ0 தனe மன)N, �ல கmகqB3 ெத*படாத அTதரேலாக அNலe ெலள�க 
சB)க@* உைரயாடNகைள ேகZடjதN. இe ேம_I, நா> :tவeI அNலe 
)யான()* ேபாe, நாதநாL சB)ைய காதாN ேகZப(ைதuI 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: கZXலGB3 அ8பா2பZடைத பா0(தN, Xல* உண0lகqB3 அ8பா2பZட, 
ஆறாI அjl, நாத, நாL சB). § 

கa$லp/Z அ#பா)பaடைத பா;-த= (clairvoyance): “ெத@வாக பா0(தN.” )nய)4]L, 
மேனாஉண0l அNலe ெத$bக( த*ைமuட* பா0(தN. அTதரேலாகhக@N �0Te 
கவi(e ஒ@ உடNக>, சBகரhக>, நாLக>, 5Tதைன வLவhக>, �ல உடN இNலாத 
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மBக> ம2KI ��Bகமான சB)கைள பா0(தN. ேம_I தகவ_B3: ஆகாசI, Xல* 
உண0lகqB3 அ8பா2பZட, ஆறாI அjl, கZXலGB3 அ8பா2பZடைத ேகZடN.§ 

ெதPவான ெவ(ைள ஒP (clear white light): ேம_I தகவ_B3: ஒ@. § 

ேதxவழ/Z (cliché): அ)கமாக பய*ப[(த8பZட ெசா2ெறாட0.§ 

த[-. இ,-த= (cloistered): ஒ4 மட()N இ48பைத ேபால தi(e இ4(தN.§ 

சகவாhn (coexistent): ஒேர இட()N அNலe கால()N ஒ*றாக ேச0Te வாdதN.§ 

அkெவ�VU (cognition): அjதN; XலGண0l. அjlண0வாN மZ[மNலாமN இய_ண0l, 
ெம$zஞான Xல*களாN அைடய8ப[I அjl. § 

அkெவ�VU உட= (cognitive body): Uzஞானமய ேகாசI. rZ7ம, அNலe ��Bகமான 
உட^* (rZ7ம ஷ�ர) =கlI Xiதமான ேகாசI. அe உய0வான 5Tதைன ம2KI 
அjெவt.5M* ேகாசI. ேம_I தகவ_B3: rZ7ம உடN, ேகாசI. § 

அkA. இ,-த= (cognizant): ஒ4 Uஷய(ைத ப2j அjTe இ4(தN அNலe Ug8Xட* 
இ4(தN.§ 

$லனா= அkl+ "றI (cognizantability): �0Te ஆ$l ெச$வத* cலI தகவைல உண4I 
அNலe ெதoTeBெகா>qI )றைம. இTத ெசாNைல ச234 5வாய 78yர:iய7வா= 
1950 ஆI ஆm[  உ4வாBQனா0. § 

அkத= (cognize): ஒ4 Uஷய(ைத ப2j அjTeBெகா>qதN.§ 

ஒaட/zbய (cohesive): ஒ*றாக ஒZL இ4(தN; yoயாமN இ4(தN.§ 

உ*#$ (component): தiமI; ஒ4 :tைமMN அடhQu>ள பாகhக@N ஒ*K. § 

$DA./ெகா(mத= (comprehend): அjTeBெகா>qதN; QரQ(தN.§ 

fDவான (comprehensive): அ)கமாக அNலe எNலாI உ>ளடBQய § 

க;வ+ (conceit): A regarding of oneself with often excessive favor. தனe )றைமக> \e ஒ4 
உய0Tத க4(ைத ெகாm[ இ48பe. ேம_I இe ஆணவI அNலe த2ெப4ைமைய 
3j8y[Qறe.§ 

உgடா/Z-த= (conceive): ஒ4 க4(e, 5Tதைன, நIyBைக அNலe அ�3:ைறைய 
உ4வாB3தN.§ 

ஒ,cக#பy-.த= (concentration): தைடMNலாமN ெதாட0Te கவனI ெச_(eதN. ேம_I 
தகவ_B3: ராஜ ேயாகI.§ 

க,-. (concept): ஒ4 எmணI அNலe 5Tதைன, 3j8பாக ெபாeவான அNலe 74Bகமான 
எmணI.§ 
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க,-தா/க+/க,-தD#$ (conception): க2பைன ெச$uI, உmடாB3I அNலe உ4வாB3I 
)ற*. ஒ4 க08பI ெதாடhQயlட*, ஒ4 X)ய ெலள�க உடN உ4வாQறe. –
க,-தா/க+ ேதாI*+ த,ணேம, பைட#MI உVச9ைலயாக fளHZSற.: அதனாN 
எTத ஒ4 ஆBக8|0வமான �m[த_B3 :*பாக இ4B3I த4ணேம, பைடB3I 
அNலe ெவ@8ப[(eI சB)க@* cலI அNலe உ.சaைலயாக Uளh3Qறe. 
க4(தாBக த4ண()* \e உண0ைவ ெபKவேத ஒ4 =க8ெபoய �()யாக 
Uளh3Qறe. § 

இரகUய zaட+ (conclave): ஒ4 இரக5யமான அNலe தi8பZட �ZடI.§ 

கgடன+ (condemnation): வ_வான மK8X; &Uரமான கLTeைர; வ_வான பg8X.§ 

Z)ற-ைத ஏ)*/ெகா(mத= (confession): ஒ4 32றI அNலe தவைற ஒ8XBெகா>qதN, 
அh�கo(தN.§ 

வைரய*/க#பaட (confine(s)): எNைல, வரIXக>, ஓரI. வரIXகqB3> கZ[8ப[() 
ைவ()4(தN.§ 

உைறய ெசxத= (congeal): உைறய ைவ8பத* cலI ெகZLயாB3தN. )ரqதN, இK3தN.§ 

ெநDசலாக இ,-த= (congested): அ)க �Zடமாக இ4(தN, அ)கமாக aரIy இ4(தN, 
ேதhQM4(தN.§ 

zaடைம#$ (conglomerate): ஒ*றாக ேச0(த ெபா4Zக@* 3t.§ 

அைழ#$ fy-த= (conjure): aைனlB�KதN, அைழ(தN அNலe ேவm[ேகா> U[(தN.§ 

தா-ப;ய+ (connotation): ஒ4 ெசாN அNலe ெபா4ளாN பoTeைரBக8பZட அNலe 
அதGட* ெதாட0Xைடய ஒ4 எmணI அNலe ெபா4>.§ 

மனசாaU (conscience): இe சo ம2KI தவj* �mணjவாக Uளh3Qறe, ம2KI 5லசமயI 
“ஆ*மாU* அjTத 3ரN,” எ*K அைழBக8ப[Qறe. ஆனாN, ஒ4வரe பM25 ம2KI 
நIyBைக மா)oக@* cலI மனசாZ5 பா)Bக8ப[Qறe, அதனாN அe த0ம()* ஒ4 
:tைமயான yர)ப^8பாக இ4BகேவmLய அவ5ய=Nைல. இe கடTதகால 
எmணhக> ம2KI பM25M* �Z[(ெதாைகயாக இ4B3I மiதi* அLuண0வாக 
Uளh3Qறe, ம2KI அe சமய அjBைகM* அைம8X ம2KI மனசாZ5M* aறhகைள 
UளB3Qறe ம2KI ெம$zஞான Uேவக(ைத ெத@வாக yர)ப^BQறe அNலe 
~03ைலBQறe. ேம_I தகவ_B3: மதI, த0மI, (தi8பZட) மனI. § 

உண;n(ள மன+ (conscious mind): ெவ@8Xறமாக இ4B3I 7யaைனU* )னசo aைல. 
ேம_I தகவ_B3: மனI. § 

1ய9ைனn (consciousness): 5(த அNலe ைசத*ய. 1) 5(த ம2KI மன)* சார(ைத 
3j8y[I ெசாN; அNலe 2) XலGண0l, சாZ5, அ.ச உண0U* aைல அNலe சB). 
ஜட8ெபா4@* எ@ைமயான உண0UN ெதாடhQ, அL8பைட உM0 அைம8XBக@* 
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7யaைனl, மiத உடN உ4வ()* உய0Tத 7யaைனl, ம2KI பராசB) எ*Qற ஒ4 
ெபாeவான 7யaைனUN :d3வைத ேநாBQ வgநட() ெசN_I ெம$zஞான()* 
எNலாI அjTத aைல வைர, 7யaைனUN எmண2ற பLaைலக> உ>ளன. 34ேதவா 
அவ0க> 50 வ4டhகqB3 :*பாக “XலனாN அjuI )றைன,” எteI ேபாe, 
ெப4Iபாலான ப3)க@N மiதi* தi8பZட சாZ5ைய 3j8y[வத23 7யaைனl 
எ*Qற ெசாNைல பய*ப[() இ4Tதா0, ஆனாN அவ0 y*ன0 தனe ேபாதைனக@N 
அேத க4(ைத 3j8y[வத23 சாZ5ையuI, எNலா உMoனhக@N இ4B3I மனI 
அNலe அjவா2றைல 3j8yட 7யaைனைவuI பய*ப[() இ4BQறா0. எ)_I 
Uயாy(e இ4B3I 7யaைனl எ8ேபாeI ச.5தானTத(ைத 3j8y[Qறe. இTத 
��Bகமான பா3பா[கைள XoTeBெகா>ள உபேதச()* rழN ம2KI 
பய*ப[(த8ப[I த4ண(ைத ெதoTeBெகா>ள ேவm[I. சாZ5 எ*பe எNலா 
மனaைலக> வgயாக ப2j*j பா$Te ெசN_I ஆ*மாU* Ug8X aைலைய 
3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: சாZ5, 5(த, ைசத*ய, ஜாBர(, 7�8), <வ8னா, 
eoயா, மனI (எNலா ப)lகqI).§ 

iல/ z* (constituent): ஒ4 தi8ெபா4>, 5K ப3), பாகI அNலe உK8X. § 

ெபா,( ெகா(mத= (construe): UளBகI அ@(தN; ஒ4 3j8yZட :ைறMN 
XoTeBெகா>qதN.§ 

ஆhAத UAதைன (contemplation): )யான aைலைய கடTe மதI அNலe rZ7ம ஞான(ைத 
QரQ(தN. ேம_I தகவ_B3: ராஜ ேயாகI, சமா).§ 

வாதaட+ (contention): ச0.ைச அNலe Uவாத(தாN )mடா[தN.§ 

ச;Vைச/ZDய (contentious): வ_வான வாB3வாத(ைத உ4வாBக வNல; சmைடM[I 
இயNXைடய.§ 

ெதாடரக+ (continuum): தi(தi பாகhகளாக yoBக :Lயாத அNலe yo(e 
உணர:LயாமN இைடUடாe இ4B3I ஒ4 :tைம, எm;Bைக அNலe ெதாட0.5.§ 

fyகைத (conundrum): இயNXB3 :ரணான 5BகN, X)0 அNலe ம0மI.§ 

ெகாgy ெச=Lத= (conveyance): ஒ4 ெபா4@* இட(ைத மா2KதN; ஒ4 வாகனI.§ 

சமாP-த= (cope): சo சமaைலMN ெசயலா2KதN. சவாNகைள எ)0ெகா>qதN.§ 

இய=பான fைளn (corollary): UைளU* இயNபான பல*.§ 

அgட-")ZDய (cosmic): yரபzசI. அmடI அNலe :t yரபzச(ைதuI சா0Tத.§ 

அgட-"I ஆIமா (Cosmic Soul): X4ஷா (ஆ*மா) அNலe பரேம<வரா. ஆ) ஆ*மா. 
அmட சB); தi8பZட கடl>. ேம_I தகவ_B3: பரேம<வர*, ஆ) ஆ*மா, X4ஷா 
(ஆ*மா), 5வ*. § 
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மgைட ஓab= இ,/Z+ ச/கரHக( (cranial chakras): ஆஞா சBகரI, c*றாவe கm;* 
ைமயI, ம2KI �IX 7ர8y ம2KI அLcைள. 7ர8yகqB3 அ4ேக உ.சTதைலMN 
இ4B3I சஹ<ரஹார சBகரI. § 

cranium: மmைட ஓ[.§ 

Mளn (cranny): ஒ4 5jய இடI, 5K இைடெவ@, �ைழய :Lயாத 5jய ப3)க>.§ 

பைட-த= (creation): 3j8பாக உலைக ஒ4 :ைறயான வாd:ைறயாக ெகாm[ வ4வத23 
ேம2ெகா>ள8ப[I பைடB3I ெசயNபா[. ேம_I இe உ>ெபா4@* எNலா 
பைட8XBக>, அmட(ைதuI 3j8y[Qறe. பைட(தN எ*பe பைட8பவராக இ4B3I 
கடl@* ெவ@8பா[ அNலe UoவாBகமாக Uளh3Qறe எ*K ஒ4ைமவாத கடl> 
நIyBைக �KQறe. அ)N கடlேள இ*ெனா4 உ4வமாக இ4BQறா0, ம2KI அe 
அவரe இயNyN இ4Te மாKபZட உ4வமாக இ48ப)Nைல. ேம_I தகவ_B3: 
காரணI, உ[Bைக, த(eவI. § 

U,�bக;-தா (Creator): உலQN �வரா5கைள பைடB3I கடl>. இைத 5வெப4மா* 
தனe ஐTe சB)க@N ஒ*றாக ெகாm[>ளா0. ேம_I தகவ_B3: பைட(தN, நடராஜ0, 
பரேம<வர*.§ 

cைறயான சமய ேகாaபாy (creed): <ர(தாதாரனா. இe சமயI சா0Tத நIyBைகக@* ஒ4 
அ)கார8|0வ வLவைம8பாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: மனசாZ5.§ 

cremation: Dahana. Burning of the dead. தகனI. இறTதவo* உடைல &MZ[ எo(தN. 
ெலள�க உலQ* ஒ4 {L(த ப2jN இ4Te =கlI Uைரவாக ஆ*மாU23 U[தைல 
அ@(த ேந0மைற தாBக(eட* இ4B3I yேரத(ைத பாரIபoய :ைறMN இK) 
சடh3கைள  ெச$வe தகனI ஆ3I. 5லசமயI ஞாேனாதயI ெப2ற ஆ*மாBக@* 
yேரத உடைல ஒ4 Uேசஷமான சமா)MN XைதBக8ப[Qறe எ*பைத aைனUN 
ெகா>ளlI. அ(தைகய ஆ*மா Uேசஷமான �() ெப2றைத அh�கoB3I Uதமாக 
இTத சமா) அைமBக8ப[Qறe, ம2KI அTத ஆ*மாU* உடN XiதI அைடTe 
இ48பதாN, அத23 சா*i(யI எGI Xiதமான இ48பாக மoயாைத 
ெச_(த8ப[Qறe ம2KI இTத இடI ெப4Iபா_I ஒ4 ேகாM^* ஆ*\க �ஜமாக 
அNலe Xiத <தலமாக மாKQறe. ேம_I தகவ_B3: மரணI, Xன0ெஜ*மI.§ 

�ரான அ"கD#$ (crescendo): பL8பLயாக அ)கoB3I ஆ2றN அNலe வ^ைம.§ 

fDச= (crevice): ஒ4 5jய இைடெவ@ அNலe yளl.§ 

/�+சI (crimson): 5je {லhகலTத )m 5வ8X aறI.§ 

S�ட ச/கர+: சஹ<ரஹார சBகரI: ஆMரI இதdகைள ெகாm[ ெத$bக 7யaைனU* 
மmைட ஒZ[ ைமயமாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, சஹ<ரஹார சBகரI. 
§ 
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Zழ#ப+ உgடா/Z+ க,-. (crux): அ()யாவ5யமான, &0மாiBQற அNலe கLனமான 
க4(e. :*X X(தகhக@N உைர8ப3) சா0Tத ஒ4 கLனமான 5Bகைல 3j}[ ெச$ய 
ல(&ன “Qரா<" பய*ப[()னா0க>. § 

9லவைற (crypt): ெப4Iபா_I ஒ4 அடBகI ெச$uI இடமாக பய*ப[(த8ப[I aல(தL 
ெபZடகI அNலe அைற.§ 

பPHZ/ ேகாள-ைத பா;-. Zk ெசா=Lத= (crystal-gazing): ப@h3B ேகாள()*cலI 
மைறaைல( eைறMன0 கா�I மைறெவ@BகாZ5.§ 

9ைலயான உ,வ-ைத ெப*த= (crystallize): ஒ4 உK)யான, ��Bகமான ம2KI 
ெப4Iபா_I aரTதரமான உ4வ(ைத ெபKதN.§ 

உVச-ைத அைடத= (culminate): உ.ச aைலB3, =க8ெபoய வ^ய aைலB3 வTதைடதN, 
அNலe :taைறl ெபKதN.§ 

எP"= ைகயாள cbயாத (cumbersome): எைட அNலe ெபoதாக இ48பதாN ைகயா>வத23 
கLனமாக இ4(தN.§ 

ைசப;ெநb/W (cybernetics): 5Bகலான க;8ெபாj அைம8Xக> 3j(eI, மiத 
cைளuட* அவ2j* ெதாட0X ப2juI ஆரா$தN§ 

Zைற காண= (cynical): ேநாBகhக> அNலe ேந0ைமைய இgl ெச$தN; ம2றவ0களe 
ேந0ைமைய சTேதQ(தN. 

§ 

dakshiṇā: दिक्षणा தZ5ைண. ஒ4 சடh3 :LTத yற3 ஒ4 

|சாoB3 வழhக8ப[I கZடணI அNலe ெவ3மானI; ஒ4 34 வழh3I ஆ*\க 
நNலா5கைள அh�கoB3I 5*னமாகlI Uளh3Qறe. § 

damaru: दमरु டமK. நடராஜo* ைகMN இ4B3I ெமN^ய உ[Bைக. 

இe ெத$bக பைட8y* அj3jயாக UளhQ, ச8தI இNலாத ஒ^யான பரநாத(eட* 
ெதாடh3Qறe, ம2KI அ)N இ4Te ஓhகாரI ேதா*KQறe. ேம_I தகவ_B3: 
நடராஜ0, 5வ*, ஓI.§ 

darshan (darśana): दशर्न “Vision, sight.” தoசனI: “பா0ைவ, காZ5.”  

ெத$வ(ைத கா�தN. |xBகB�Lய சB) அNலe சB)க@* அ4> ம2KI ஆ5கைள 
ெப2K உ>ள()N ெதாட0ைப ஏ2ப[()Bெகா>ள ேவm[I எ*Qற ேநாBக(eட*, ஒ4 
ேகாMN அNலe ெத$வI, சாe அNலe Xm;ய தல()* காZ5ைய உZXற அNலe 
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ெவ@8Xறமாக பா0(e ர5(தN. ஒ4 Xiதமான ஆ*மாU* Xைக8படBகாZ5ைய 
பா08பeI ஒ4 தoசனமாகேவ க4த8ப[Qறe. ஒ4 பBத* ெத$வ(ைத பா08பத2காக 
மZ[I அNலாமN, ஒ4 ெநoசலான ேகாM^N ஆMரBகணBகான பBத0க> yர)]ைட 
ெச$ய8பZட ெத$வ(ைத Uைரவாக கடTe ெசN_I ேபாe, அTத Xiதமான 
ெத$வ()* Ug8பைடTத பா0ைவB3 :*பாக ஒ4 ெநாLயாவe தா* ப;lட* 
a2கேவm[I எ*ற ஆ0வ(eடGI இ4BQறா0. ெத$வhக> ம2KI 34Bக> 
தoசன(ைத “வழh3வதாகlI,” பBத0க> தoசன(ைத “ெபKவதாகlI,” ம2KI 
சB)M* பoமா2றI நைடெபKI rZ7ம ஞான இடமாக கmக> Uளh3Q*றன. இTத 
ேநரLயான, தi8பZட இ4தர8X XoதN, vTe த0ம()* ைமயமாகlI அ)கI 
நாட8ப[I அGபவமாகlI Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: “கmேணாZடI,” 
ேகாZபா[ அNலe த(eவI.§ 

தசகாDய+ (Dasakariyam): ெச*ைன பNகைலBகழக()* அகரா), :B)ைய ேநாBQ 
ெசN_I ஆ*மாU* பாைதMN இ48பதாக 3j8y[I ப(e ஆ*\க அGபவhகைள 
இhேக காணலாI. 1) த(eவ�பI: 36 த(eவhக@* ெசயNபா[ ப2j அjதN; 2) 
த(eவதoசனI: மாையM* Uைளவாக 36 த(eவhக> Uளh3Qறe எ*Qற உண0தN; 
3) த(eவ7(): இi 36 த(eவhக@* கZ[8பாZLN இNைல எ*KI தா* அவ2jN 
இ4Te மாKபZட ஒ*K எ*Qற ஆ*மாU* அGபவI; 4) ஆ*ம�பI: மாச2K இ4B3I 
ேபாe, �mணjl தா* தனe உ4வI எ*ற ஆ*மாU* கm[yL8X; 5) ஆ*மதoசனI: 
தா* 5வெப4மாiடI இ4Te தi(e ெசயNபட:Lயாe எ*Qற ஆ*மாU* 
XலGண0l; 6) ஆ*ம7(): ஆ*மா அடBகமாக த* \e கவன(ைத ேகாராமN ெத$bக 
அ4@N த*ைன aைலநாZ[தN; 7) 5வ�பI: 5வெப4மா* தனe க4ைண aைறTத 
ெசயNக> cலI, ஆ*மாUN இ4Te c*K மலhகைள {BQ :B)ைய வழh3Qறா0 
எ*பைத ெத@வாக XoTeBெகா>qதN; 8) 5வதoசனI: ஆ*மா தனe வரIXகைள 
அjTe, ெத$bக ஞானI தi.ைசயாக அ4> வழh3Qறe எ*Qற XலGண0ைவ 
ெபKதN; 9) 5வேயாகI: 5வெப4மாi* எh3I ம2KI எ)_I Uயாy(e இ4B3I 
த*ைமைய ஆ*மா அjTe, தனe தi(த*ைமைய இழBகாமN அவ4ட* 
இணhQM4(தN; 10) 5வேபாகI: பரமா(eமாவான 5வெப4மாGட* ஆ*மாU* 
தi(த*ைம ஐBQயமாதN.§ 

அ]சா. இ,-த= (dauntless): =ரளாமN அNலe ஊBகI இழBகாமN இ4(தN; பய=Nலாe 
இ4(தN.§ 

மரண+ (death): ஆ*மா த*ைன �ல உட^N இ4Te UலBQBெகாm[, தா* ஒ4 �ல 
உட^N வாdTத ேபாe இ4Tத அேத ஆைசக>, U48பhக> ம2KI ெசயNபா[கqட* 
rZ7ம ஷ�ர()N ெதாட0Te வாdதN. ேம_I தகவ_B3: Xன0ெஜ*மI, Uேதக:B). § 

வ]சக+ (deceit (deception)): ெபா$ எ*K ெதoTe அைத உmைம எ*K ெவ@8ப[(eI 
ெசயN. ஒ4 ேந0ைமய2ற ெசயN. § 
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மைறZk�abI ெபா,ைள அkத= (decipher): 3ழ8பமான, ெத@UNலாத அNலe 
பLBக:Lயாத Uஷய(ைத பL(தN அNலe XoTeBெகா>qதN.§ 

அpமான+ (deduction): ஆ$U* cலI :LlB3 வ4தN; :ைற8பL :Ll ெச$uI 
நடவLBைக.§ 

கaடைம#ைப MD-த= (defabricate): yo(e எ[(தN; உK8XBகைள தi(தiயாக 
yo(தN.§ 

bM (dīfī): (Shūm) (�I) மன)* பரெவ@ அIசI. பரெவ@MN பயணI, ேதவ0க> ம2KI 
ெத$வhக> ப2jய கmேணாZடI; உZXற பயண வg:ைறக>. L-y எ*K 
உ.சoBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: �I, �I ப2jய கmேணாZடhக>. § 

ெதxவ+ (Deity): “கடl>.” இe ஒ4 வைரபட(ைத அNலe ேகாM^N aKவ8பZட c0()ைய 
அNலe அTத c0() yர)a)(eவI ெச$uI மஹாேதவைர 3j8yடலாI. ேம_I 
தகவ_B3: |ைஜ.§ 

fள/S/ z*த= (delineate): 3j(e காZ[தN, மா)o8 படI; UளB3தN. § 

கடைம தவ*பவ; (delinquent): சZட()23 �dபLயாமN அNலe கடைமைய aைறேவ2றாமN 
இ4(தN.§ 

ஏமா)*த= (delude): தவறான வாB3K)க> அNலe வgநட(தN cலI வzசகI ெச$தN.§ 

"D$ண;n (delusion): ெமாஹ. தவறான நIyBைக, தவறான க4(e.§ 

அர/கI (demon): ேம_I தகவ_B3: அ7ர*.§ 

Zk-./காayத= (denote): 3j8y[தN, ெதoU(தN அNலe 7ZLBகாZ[தN.§ 

காAத cைனMய/க-ைத {/Zத= (depolarize): :ைனவாBக(ைத {B3தN அNலe அைத 
அைத தைட ெச$தN. yoTe இ48பைத ஒ*K ேச0(தN. –cைனவா/க+: :2j_I 
மாKபZட Uேரா) 3tBக>, மாKபZட க4(eBக> ேபா*றைவகளாக yoTe 
இ4(தN.§ 

ம"#ைப Zைற-த= (derogate): எ[(e ெச*K U[தN.§ 

அt#பவ; (Destroyer): 5வெப4மா* 4()ரi* வLUN அg8பவராக இ4BQறா0. ேம_I 
தகவ_B3: நடராஜ0.§ 

தy#$ (deterrent): ஒ4 ெசயைல aK(த அNலe த*னIyBைகைய இழBக காரணமாக 
இ4B3I ஒ*K; அ.7K()( eர(eதN .§ 

கலHக+ fைளf#பவ; (detractor): ஒ4 3tUN இ4B3I ேந0மைற பmXகைள அg8பவ0.§ 

deva: देव “Shining one.” ேதவ. “yரகாசமான ஒ*K.” உய0Tத rZ7ம உலQN, ஒ4 

��Bகமான, Xலனாகாத உட^N வாtI ஒ4 உM0சB). சா<)ரhக@N ேதவ எ*Qற 
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ெசாN “கடl>" அNலe “ெத$வ(ைத" 3j8yடlI பய*ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
மஹாேதவா.§ 

Devaloka: देवलोक “Plane of radiant beings.” ேதவேலாகI. “yரகாசமான சB)க@* உலகI.” 

மஹ0ேலாகI, உய0Tத rZ7ம உலகI, அனாஹத சBகர()* உலக(ைத 3j8yட 
பய*ப[I இ*ெனா4 ெசாN. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

Devī: देवी “Goddess.” ேதU. சாBத சமய()N சB)ைய 3j8yட பய*ப[I இ*ெனா4 ெபய0. 

ேம_I தகவ_B3: சB), சB) சமயI. § 

Devīkālottara Āgama: देवीकालोत्तर आगम One recension (version) of the Sārdha Triśati Kālottara 

Āgama, a subsidiary text of Vātula Āgama. ேதUகாெலா(த0 ஆகம: சாரதா (oசா) 
காேலா(தர ஆகம()* :தN ப)8X, வாeல ஆகம()* ஒ4 eைண உைர. இe <கTத 
காேலா(தர எ*KI அைழBக8ப[Qறe. இe :4க* ம2KI 5வெப4மாGB3 இைடேய 
நைடெபKI உைரயாடN வLUN 350 ெச$u>களாக இ4BQறe ம2KI மT)ரhக>, 
&Zைச, :ைறயான XoTeண0l, நIyBைக ம2KI 5வெப4மாi* வgபாZLN இ4B3I 
அ4>ஞான(ைத ப2j UளB3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ைசவ ஆகமhக>.§ 

ெதxuக (devonic): ேதவ �த0க>, ெசா0Bக ேலாகI, ஆ*\கI சா0Tதe. உய0aைல 
உலகhக@* இயNXட*, உய0Tத சBகரhக> அNலe 7யaைனl ைமயhக@* 
Xiதமான சB)கqட* இணBக(eட* இ4(தN. ேதவ0கqட* ெதாட0Xைடயe. ஒ4 
உ>ெபா4> ெத$bக வgகாZட^* eைணuட* இ48பைத 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: ெத$வI.§ 

ப/தI (devotee): ஒ4வ0 கடl> அNலe 34ைவ8 ேபா*ற ஒ*j* \e &Uரமான 
அ08ப;8Xட* இ4(தN. ~ட* எ*Qற ெசாN இ*GI அ)க ஆழமான அ08ப;8ைப 
3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: பBதா, பB), 34 பB). § 

ப/"l(ள (devout): சமயI அNலe சமயI கடைமக> \e அ)க ப2Kட* இ4(தN. ேம_I 
தகவ_B3: பB). § 

dhāraṇā: धारणा “Concentration.” தாரைண: “ஒ4:க 5Tதைன.” இe “தBக ைவ(eB 

ெகா>qதN,” எ*பைத 3j8y[I (o எ*Qற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. ேம_I 
தகவ_B3: )யானI, ராஜ ேயாகI. § 

dharma: धमर् த0மI: இe “aைல aK(eதN, தBக ைவ(eB ெகா>qதN,” எ*பைத 3j8y[I 

(o எ*Qற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. அதனாN, “அmட(ைத உ>ளடBQயe 
அNலe தBக ைவ()48பe,” த0மI ஆ3I. ெத$bக U), உM0சB)M* U), 
ேந0ைமM* பாைத, ெநj:ைறக>, கடைம, ெபாK8X, நNெலாtBகI, {), ந*ைம 
ம2KI உmைம ேபா*றவ2ைற த0மI எ*Qற சமயI உ>ளடBQ, பல அ0(தhகைள 
ெகாmட ஒ4 5Bகலான ம2KI Uoவான ெசாNலாக இ4BQறe. 3j8பாக, த0மI 
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எ*பe ஒ4 உ>ளா0Tத இயNX அNலe U)M* :ைறயான aைறேவ2றமாக இ4BQறe. 
ஆ*மாைவ ெபாK(தவைர, இe ஆ*\க ேமIபாZL23, சoயான ம2KI ேந0ைமயான 
பாைதB3 அ)க பய* த4I நட(ைதயாக இ4BQறe. § 

Dharmapura Aadheenam: த4மXர ஆ&னI. ெத*iT)யாUN 16 ஆI w2றாmLN 6 34 
ஞானசIபTதராN ேதா2KUBக8பZட இTத மடI, ஒ4 ஆ*\க ைமயமாகlI 
Uளh3Qறe. இTத ஆ&னI, ஒ4ைமவாத 5(தாTதI அNலe ஒ4ைமவாத மத 
நIyBைகைய ேபா)BகாமN, ப*ைமவாத 5(தாTத(ைத ேபா)BQறe. ேம_I 
தகவ_B3: ஆ)னI.§ 

dhyāna: ध्यान “Meditation.” )யானI. ேம_I தகவ_B3: உZXற வgபா[, )யானI, ராஜ 

ேயாகI. § 

4,க-தனமான (diabolical): =கlI ெகாLய அNலe ெகா¢ரமான.§ 

ேந; எ"ராக (diametrically): :2j_I ேவறான, மாறான.§ 

"ைர-தைச (diaphragm): இe அLவMK ம2KI ெநzசைறB3 இைடேய ஒ4 தைச( த[8பாக 
UளhQ, 7வா58ப)N :BQய பh3 வQBQறe. § 

"ைர-தைச iல+ 1வாU-த=: மா0y* ேம2ப3)ைய பய*ப[(தாமN, roய y*னN 
ப3)MN இ4B3I, )ைர(தைசMN இ4Te ஆழமாக ம2KI ஒth3ப[(த8பZட 
7வா5B3I ெசயN:ைற.§ 

dīkshā: दीक्षा “Initiation.” &Zைச. ஒ4 ஆசா* அNலe 34 தனe ஆ5க@* cலI, ஒ4 

Uைழபவைர ஆ*\க Ug8Xண0l ம2KI பM25M* X)ய உலQN அைழ(e வ4I 
Xiதமான அj:கI ஆ3I. இe ஆசா* ம2KI அவரe பரIபைரuட* இ4B3I 
ெதாடBகaைல அNலe ஆழமான ெதாட0ைப 3j8y[Qறe ம2KI இe ெபாeவாக ஒ4 
சமய.சடh3ட* நைடெபKQறe. Ug8Xண0l ெபKI த4ணமாக Uளh3I &Zைசைய 
ஒ4 ெதாZ[ உண0l, ஒ4 ெசாN, ஒ4 பா0ைவ அNலe ஒ4 5TதைனயாN 
வழhக8படலாI. ேம_I தகவ_B3: அ4>, சB)பாத. § 

fடாcய)U (diligent): அ)க கவனமாக இ4(தN, ெதாட0Te அBகைறuட* :ய25 ெச$தN. 
§ 

சா.;ய+ (diplomacy): எNேலா4டGI UேவகமாகlI சாம0()யமாகlI பழ3தN.§ 

இ, .,வHக( (dipolar): ஒ*ைற 3j8yடாமN இ4 e4வhகைள 3j8y[தN. மாKபZட 
அjBைகக>, க4(eக>, ேபாB3க> ேபா*றவ2jN இரmைடuI (அNலe 
ெவ@8பைடயாக மாKபZட) சா0Te இ4B3I ேகாZபா[ இ4 e4வI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. “இe அNலe அe” எ*K ெசாNவத23 ப)லாக, “இe ம2KI அe,” 
எ*K ஒ4 இ4 e4வ aைல 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: eைவ(தI-அ(ைவ(தI.§ 

பZ-. உண;த= (discern): ேவKப[(), yo(e பா0(e ந[aைலயான :Llகைள எ[(தN.§ 
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discrimination: Viveka. ப3(e அjதN. ேவKபா[கைள yo(e பா0B3I அNலe உண4I 
ெசயN அNலe )றைம. உபaடதhக@N காண8ப[I “இelI இNைல, அelI இNைல,” 
எ*பைத 3j8y[I ேந) ேந)  சம<Q4த ெசா2ெறாடைர ேபால, ஆ*\க()N சo 
ம2KI தவK, உmைமயான ம2KI ெத@வான, aரTதரமான ம2KI aைலய2ற த*ைமB3 
இைடேய இ4B3I ேவKபாZைட கா�I )றைமயாக ப3(e அjuI )ற* 
Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: மனசாZ5.§ 

அவம"#$ (disdain): தனe அTத<)23 3ைறவானதாக, தரB3ைறவானதாக க4eதN. § 

ெலள�க உட�= இ,A. fy#பyத= (disincarnate): �ல உடN இNலாமN இ4(தN; 
rZ7ம உலைக சா0Te இ4(தN; rZ7ம சB)க>. ேம_I தகவ_B3: rZ7ம உடN, 
rZ7ம உலகI. § 

fைரA. அp#$த= (dispatch): ஒ4 இலBைக ேநாBQ உoய ேநர()N அG8XதN. Uைரவாக 
ெச$e :L(தN.§ 

அக)*த= (dispel): 5தற. ெச$தN. ஒ4வ0 தனe மன)N இ4Te UலB3தN. UரZL 
அG8XதN.§ 

ஆxnக/கayைர (dissertation): எt(e அNலe ெசாN வLUN, ஒ4 ஆ$l ப2jய {ளமான, 
:tைமயான ம2KI :ைறயான அjBைக. ஒ4 ஆ$lB கZ[ைர.§ 

க,-. ேவ*பாy (dissidence): உட*பாL*ைம; இணhகாe இ4(தN.§ 

fரய+ ெசxத= (dissipate): ஆ*\க வாdBைகMN :*ேனKவத2காக பய*ப[(த ேவmLய 
:BQய பா^யN சB)கைள அ)கமாக UரயI ெச$வைத 3j8y[Qறe. UரயI எ*பe 
அ)கமாக ேப7வதாN, ம2KI 7ய இ*பI ம2KI ஒ4 3ழTைத ெபKI ேநாBகI 
இNலாமN, சTேதாஷ()2காக அ)க பா_றUN ஈ[ப[வe ேபா*றவ2றாN ஏ2ப[I 
:BQய )ரவhக@* இழ8y* cலI நைடெபKQறe. Xண0.5 பரவசaைலM* 
எm;Bைகuட* மனI, உண0.5 ம2KI உடN ம2KI ஆ*\க சB) ேநரL ெதாட0yN 
இ48பதாக, பழhகால ஜா) அைம8y* ஒ4 UளBகI ெதoUBQறe. ஒ4 r()ர*, தனe 
பா^யN சB)கைள )ன:I ெவ@M[வதாN, அவ0 தனe cைளM* வ^ைமைய 
இழBQறா0. ஒ4 ைவ]யo* (Uயாபாo) சB) அவரe Uயாபார()* மனB கணB3க@N 
ஈ[பZ[ இ48பதாN, வாரI ஒ4 :ைற பா_றUN ஈ[ப[Qறா0. அர5யN வNலைம, 
த2கா8X கைலக>, 3)ைர சவாo, மனI ம2KI உடைல ேமIப[(eதN ஈ[பZ[ 
இ4B3I ஒ4 k(oய* (அர5யNவா), நாZைட கா8பவ0) மாத()23 ஒ4 :ைற தனe 
சB)கைள UரயI ெச$Qறா0. yராமண* (XேராQத0, அ0.ச0க0 ஜா)) வ4ட()23 ஒ4 
:ைற 3ழTைத ெபKI ேநாBக(eட* பா^யN சhகம()N ஈ[ப[Qறா0. அவரe சB)க> 
சம<Q4த மT)ரhக> உ.சo8ப)N, )னசo சடh3க> ம2KI மiதேநயI 
ேமIப[வத2காக ேம2ெகா>ள8ப[I அைன(e ெப4Tத*ைம aைறTத  
நடவLBைகக@_I உ4மா2றI ெபKQறe. அதனாN 7யaைனU* நா*3 aைலகB3 
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ஏ2ப, UரயI பல aைலக@N நைடெப2K பலUதமான மBகைள உ4வாB3Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: ஓஜ<, ேதஜ<, ேயாi, க)oயBக சB), ஆ*\க காTத சB), காTத சB), 
உ4மா2றI. § 

கைல#$ (dissolution): கைர(தN அNலe தi(தi பாகhகளாக yo(தN. அg(தN எ*பைத 
3j8y[I இ*ெனா4 ெசாN. ேம_I தகவ_B3: மஹாyரளயI, நடராஜ0.§ 

உ,Zைல-த= (distort): :tைமயாக உ4வ(ைத ~0 3ைல(தN. தவறாக 5(தo(தN.§ 

{/Zத= (divest): அக2KதN, பj(தN அNலe அபகo(தN.§ 

ெதxuகமான (Divine): இைறவைன ேபா*றe; =கlI 5றTத :ைறMN ந*ைம ெச$வe 
அNலe அழகானe. § 

ெதxuக-தIைம (Divinity): ஒ4 கடl> அNலe ெத$வI. ேம_I இe yரபzச()N பரU 
இ4B3I ஆ*\க(த*ைம அNலe Xi(த*ைமையB 3j8y[Qறe ம2KI இதைன 
ெத$bக X4ஷ* அNலe ஒ4 ேகாM_B3 அ4QN இ4B3I ேபாe எ@தாக 
உணர:LQறe. § 

DNA (b.எI.ஏ.): LயாB5ைரேபா a�B@B அ=லI. ஒ4 உMர�U* மரப� தகவைல 
7மTe ெசN_I a�B@B அ=லI. ஒ4 இரZைட 74qB3> :KBக8பZ[ இ4B3I 
a�B@ேயாைட[�* இரm[ {ளமான சhQ^கைள L.எ*.ஏ. ெகாmL4BQறe. 
a�B@ேயாைட[�* வoைச :ைற தi8பZட மரX8 பmXகைள a0ணMBQறe. § 

உ*"/ேகாaபாy (dogma): உmைமெய*K க4த8பZ[, அ)கார|0வமாக aைலநாZட8பZட 
ஒ4 ெகா>ைக, நIyBைக அNலe எmணhக> ம2KI க4(eBக@* அjBைக. § 

இரா75ய+ (dominion): ஆZ5; ஆZ5 பர8X; அ)காரI.§ 

doordarshan (dūrdarśana): ददूर्शर्न (vT)MN ெதாைலBகாZ5ைய 3jB3I ெசாN) “�ர()N 

இ4Te வ4I காZ5.” § 

Mர+ம[I வாச=: இe yரIமராT(ரா, ம2KI a0வாண சBகரI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. 
இe உ.சTதைலMN ஒ4 ��Bகமான அNலe மைறஞான வgயாக, 7�Iனா நாLM* 
eவாரமாக Uளh3Qறe ம2KI 3mட^i இத* வgயாக :Lவான ஆ(ம ஞான()23> 
�ைழQறe ம2KI மரண()* ேபாe ஆ*மா உடைல UZ[ ெவ@ேயKQறe. =கlI 
Xiதமான ஆ*மாBக@* ஆUக> மZ[ேம இnவாK yoQ*றன. சIசாoக> �dவg 
பாைதைய ேம2ெகா>Q*றன0. ேம_I தகவ_B3: ஞான, 3mட^i, Uேதஹ:B). § 

dosha: दोष “Bodily humor; individual constitution.” ேதாஷI: உட^N இ4B3I c*K 

ேதாஷhக> உடைல கZ[8ப[(), அத* :ைறயான ெசயNபாZைட a0வQ(e, அத* 
yர(ேயகமான அைம8ைப &0மாiBQறe எ*K ஆu0ேவதI ெதoUBQறe. வாu ம2KI 
பரெவ@ ஆ)BகI ெச_(eவைத 3jB3I வாத ேதாஷI; ெந48X ஆ)BகI 
ெச_(eவைத 3jB3I y(த ேதாஷI; {0 ஆ)BகI ெச_(eவைத 3j8y[I கப 
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ேதாஷI ஆQயைவ அTத c*K ேதாஷhக> ஆ3I. வாத ேதாஷI எ*பe வள0.5ைத 
மா2றI, நரIX சB)M* இயNைப ெகாm[>ளe. y(த ேதாஷI எ*பe 5ைத மா2றI, 
ெந48X சB)M* இயNைப ெகாm[>ளe. கNப ேதாஷI எ*பe வள0Uைன மா2றI, 
ெந48X சB)M* இயNைப ெகாm[>ளe. c*K ேதாஷhக> ((oேதாஷா) பNேவK 
உண0.5கைள ெவ@8ப[(eQறe ம2KI c*K 3ணhகqட* ெதாட0Xைடயதாக 
இ4BQறe. அTத 3ணhக> ச(வ (இயhகாைம-வாதI), ரஜ< (நடவLBைக-y(தI) 
ம2KI தம< (மTதaைல-கபI). ேம_I தகவ_B3: ஆu0ேவத, கபI, y(தI, வாதI.§ 

"ராfட+ (Dravidian): eவாபர ம2KI க^uகhக@* eறUக> சcக()* ெபயைர 
3j8y[I ெசாNலாக Uளh3Qறe. இe நbனகால()N ெத*iT)யாUN ம2KI 
வடB3 இலhைகMN இ4B3I பNேவK காBேக5ய இன மBகைளB 3jBQறe. த=d 
ெமாgM* cலமாகlI, “இiைம" அNலe “நNல இயNXைடய,” எ*ற ெபா4ைள 
ெகாmட )ரா=Z எ*ற ெசாNைல, (அNலe )ரா=N) தனe அசN வLவமாக ெகாmட 
சம<Q4த )ராUட()N, ெத*iT)யா ம2KI இலhைகMN இ4B3I மBக> ம2KI 
அவ0களe ெமாgைய 3j8y[I ெசாN.§ 

a�மால5W- (dreamologist): கனlகைள ஆ$l ெச$e Uளh3பவ0 (உ4வாBக8பZட 
ெசாN).§ 

கசy (dross): 38ைப, கgl ெபா4>; ஒ4 பயன2ற Uைளெபா4>.§ 

a,xbச+ (Druidism): ேவN< ம2KI அய0லாTe நாZ[ |ராணBகைதக@N &0Bகதo5க> 
ம2KI மT)ரவா)களாக ேதா*KI, பழhகால கlN ம2KI yoZடiN இ4Tத பா)oயா0 
சcக அhக()ன0க@டI இ4Tத நIyBைகக>. § 

இ,ம+ (dual): இரm[ பாகhக> அNலe வைககைள ெகாmடe அNலe உ>ளடBQயe. § 

இ,ைமவாத+ (dualism): ேம_I தகவ_B3: eைவ(தI-அ(ைவதI.§ 

இ,ைம (dual): இரmடாக இ4B3I aைல அNலe பmX.§ 

நாள4=லா 1ர#Mக( (ductless glands): உட^* பல ெசயNபா[கைள கZ[8ப[(eI 
இயB3{0கைள ெவ@டM[I உZ7ர8yக>.§ 

dvaita-advaita: दै्वत अदै्वत “Dual-nondual; twoness-not twoness.” eைவ(தI-அeைவ(தI. இe 

vTe சமய ேகாZபா[க@N இ4B3I வைக8பா[க@N =கlI :BQய வைகக@N 
ஒ*றாக Uளh3Qறe. eைவ(தI ம2KI அeைவ(தI ஒ4 =க8ெபoய வைக8பாZL* 
இ4 :ைனகளாக Uளh3Q*றன. –.ைவ-த+: இe இ4ைம வாத()* ேகாZபாடாக 
Uளh3Qறe. இTத ேகாZபா[ உmைம8ெபா4> எ*பe இK)MN 3ைறBக:Lயாத 
இரm[ ேகாZபா[க>, yolக>, உmைமக> ேபா*றவ2ைற ெகாm[>ளதாக 
3j8y[Qறe. உதாரண()23, கடl> ம2KI ஆ*மா aரTதரமாக yoTe இ48பதாக 
உணர8ப[Qறe. –இ,ைமவாத+ சா;Aத: இ4ைமைய (ந*ைம-ம2KI-&ைம, உய0Tத-
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ம2KI-தாdTத, அவ0க>-ம2KI நாhக>) வரIX \jயதாக க4தாமN, aரTதரமானைவ 
எ*K க4eI ேகாZபா[க>, கZ[ைரக>, த(eவhக> சா0Tதe. –பIைமவாத+: இe 
ஒ4ைமவாதI சாராமN இ4BQறe, ம2KI இe c*K அNலe அத23I அ)கமாக 
இ4B3I, aரTதரமான தi(த உmைம8ெபா4>கைள வ^uK(eQறe, 
உதாரண()23 கடl>, ஆ*மா ம2KI உலகI. –அ-ைவ-த+: இe இ4ைமவாதI 
அNலாத ஒ4ைமவாதI ப2jய ேகாZபா[, ம2KI உmைம8ெபா4> எ*பe தi(த 
பாகhக> எelI இNலாமN, சாரI அNலe கடlளாக, ஒ4 :tைமயான அL8பைடைய 
ெகாm[>ளe. 74Bகமாக ெசா*னாN, எh3I கடl> இ4BQறா0 எ*பைத 
3j8y[Qறe. –ஒ,ைமவாத மதந+M/ைக: இe ஒ4ைமவாத ம2KI இ4ைம வாத(ைத 
உ>ளடBQய ஒ4 இ4(e4வ கmேணாZடI ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: ஒ4ைமவாத 
சமய நIyBக, ப*ைமவாத ெம$Iைம.§ 

Dvaita Siddhānta: दै्वतिसद्धान्त “Dualistic final conclusions.” eைவ(த 5(தாTதI. கடl>, ஆ*மா 

ம2KI உலகI aரTதரமாக தi(e இ4B3I c*K உmைமெபா4>க> எ*K 
ேபா)B3I ைசவ 5(தாTத ப>@க>. ேம_I தகவ_B3: ப)-ப7-பாசா, ைசவ 
5(தாTதI. 

§ 

y*னைடl (ebb): y*ேனாBQ ெசN_I காலI, இறBகI,  
மTதaைல.§ 

fU-"ரமான (eccentric): அh�கoBக8பZட U):ைறMN இ4Te 
மாKபZட; வழBக()23 மாறான; Uேனாதமான.§ 

பரவச+ (பரவச9ைல) ecstasy (ecstatic): மQd.5 அNலe ஆ.சoயI 
ேபா*ற உண0.5 ஆ)BகI ெச_(eI aைல. இத23 ல(&ன ெமாgMN “தனB3 
ெவ@ேய இ4(தN,” எ*K ெபா4>. ேம_I தகவ_B3: தனB3> இ4(தN, ராஜ 
ேயாகI, சமா).§ 

சாசன+ (edict): ஒ4 அ)கார()டI இ4Te வ4I :ைறயான கZடைள.§ 

பயI அP/க/zbய. (efficacious): U4Iyய Uைளைவ உ4வாB3வe அNலe 
உ4வாBகவNலe. § 

வLவான காரண+ (efficient cause): a=(த காரணI. இe ேநரLயாக Uைளைவ உ4வாBக 
வNலe; இe )Zட=[தN, உ4வாB3தN, வLவைம(தN ேபா*றவ2ைற 
ெசயNப[(eQறe. ேம_I தகவ_B3: காரணI. § 
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Mரகாசமாக ஒP fy+ (effulgent): yரகாசமான, ஒ@ b7Qற; 7யமாக ஒ@ b7தN.§ 

தIcைன#$ (ego): ெவ@8Xற ஆqைம அNலe “நா*" ம2KI “எனe" எ*Qற உண0l. 
ெபாeவாக ெசாNல ேவm[I எ*றாN, தi8பZட அைடயாளI. ைசவ 5(தாTதI ம2KI 
ம2ற 5Tதைனக@N, த*:ைன8X எ*பe நா* எ*Qற பmy* உண0l, தi(த*ைம 
ம2KI இைறவiடI இ4Te yoTe இ4B3I த*ைமைய வழhQ, “நா* எ*பைத 
உ4வாB3I,” அகhகார த(eவ()23 சமமாக க4த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
அகhகாரI, ஆணவ மலI. § 

தIcைன#$(ள (egocentric): ஒ4வ0 தனe ெகா>ைகக> ம2KI அGபவhகqB3 ம()MN 
தனe ெசாTத த*:ைன8y23 :BQய(eவI த4வe. § 

தIனலவாத+ (egoism): த*னலI, த*GM0 பாeகா8X ம2KI 7ய-ஈ[பாZL23 அ)க 
:BQய(eவI. § 

தIcைன#MI சார+ (egoity): அகhகாரI. 7யநலI, த*னலI. ேம_I தகவ_B3: ஆணவ 
மலI, (தi8பZட) மனI, அகhகாரI.§ 

1யநலவா" (egotist): 7யநலI, அகTைத அNலe த2Xகt.5uைடவ0. § 

அ";VUlgடா/ZSற egregious: ேமாசமான அNலe மனைத Xmப[(eQற. 
ெநj:ைறகைள y*ப2றாமN இ4(தN.§ 

உ)சாக+ (elation): ெப4மQd.5 த4Qற, அ)க உ2சாகI, மQd.5.§ 

சரளமான (eloquent): தh3 தைடMNலாத, ஆ2றN=Bக, வ~கரமான ம2KI �mடB�Lய 
உைர அNலe கZ[ைர.§ 

ெதPn#பy-.த= (elucidate): UளB3(தN, ெத@வாB3தN.§ 

fள/க+ (elucidation): ஒ4 ெத@வான அNலe ேநரLயான UளBகI; ெத@வாBகI.§ 

Mbபடாம= இ,-த= (elusive): ஒ4வரe yLMN 5BகாமN இ4(தN அNலe XoயாமN 
இ4(தN. ைக8ப2Kவ)N கLனI.§ 

ெவP#பாy (emanation): “ெவ@ேய பா$Te ெசN_தN.” அபாசா. ஒ4 cல()N இ4Te 
yரகா5(தN, ெவ@}[ அNலe ெவ@வ4தN. இe பைட8X ப2jய ஒ4ைமவாத ேகாZபா[ 
ஆ3I, ம2KI இ)N roய க)0க> அNலe ெந48X.7டைர ேபால, இைறவ* 
ெவ@8பாZைட ெவ@8ப[(eQறா0.§ 

fyf#பவ; (emancipator): U[UBக eைண XouI க4U அNலe eைணXo8பவ0.§ 

Mண-ைத பத[yத= (embalming): yணI Uைரவாக அgவைத த[Bக பNேவK ேவ)யN 
ெபா4Zக@* cலI yண(ைத பதi[I ெசயN:ைற. ேம_I தகவ_B3: தகனI 
ெச$தN. § 

அலHகார+ (embellishment): ஒ8பைன; அல3ப[(eதN.§ 
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ேம+பaட (eminent): உய0Tத; ம2றவ0கைள காZL_I அTத<e, பLaைல அNலe 
சாதைனMN உய0Te இ4(தN. yரபலமான அNலe ம)8X=Bக; :BQயமான, பகZடான. 
இைத: 1) நடBக8ேபாQற (imminent); 2) ெவ@8ப[தN (emanate); 3) உ>ளா0Tத 
(immanen) எ*ற ெசா2கqட* 3ழ8yBெகா>ளB �டாe. § 

ெவPடoyத= (emit): ெபா4>, சB) அNலe ஒ@ைய ெவ@M[தN.§ 

உண;VUைய ெவP#பy-த= (emote): § 

மனெவ�VU உட= (emotional body): ேம_I தகவ_B3: மேனாமய ேகாசI.§ 

MIப)*த= (emulate): நகN ெச$தN. ஒ4வரe பழBகhக>, )றைமக> அNலe ெவ2jகைள 
நகN ெச$e அவைர :T) ெசN_தN அNலe அவ4B3 சமமான aைலைய அைடதN. § 

உைறoy (encase): :tைமயாக c[; அைட(e ைவ; உ>ளடB3.§ 

உைறoyத= (encasement): ஒ4 cL அNலe அைட8X; அைட(e ைவ(தN.§ 

�hA-. ெகா(mத= (encompass): 72j வைள(தN; ேச0(e ெகா>qதN.§ 

1ைம ஏ)*த= (encumber): ஒ4 ெபoய பqைவ ேபா*ற 7ைமைய ைவ(e இயBக(ைத தைட 
ெச$தN.§ 

தைட (encumbrance): ஒ4 7ைம அNலe ெதாTதரl.§ 

ெப,f,#$ (endearment): அ*y* ெவ@8பா[.§ 

உa1ர#M (endocrine): உZ7ர8yக> (“நாள=Nலா 7ர8yக>”) அNலe அைவ 7ரB3I 
இயB3{ைர 3j8yட பய*ப[(eவe. § 

ஞாேனாதய+ ெப)ற (enlightened): ஞாேனாதயI, ஆ(ம ஞான(ைத அைடTe>ள. ஒ4 ஞாi 
அNலe �வ*:Bதா. ேம_I தகவ_B3: �வ*:Bதா, ஞானI, ஆ(ம ஞானI.§ 

ஞாேனாதய+ (enlightenment): இe ைசவ சமய ஒ4ைமவா)கqB3, ஆ(ம ஞானI, Uைத 
இNலாத சமா) (a0UகNப சமா)); ம2KI :Lவான �()யாக, 5லசமயI பரமா(eம 
த0ஷ*, அNலe ஆ(ம த0ஷ* என8ப[I, “ஆ(மாU* தoசனI” (இTத ெசா2ெறாடைர 
பதzச^ ேயாக r()ரhக>) எ*K 3j8yட8ப[Qறe. ஞாேனாதயI எ*பe காலI, 
உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe, ஒ4வoடI எNலாI கடTe இ4B3I பரமா(eமா, 
பர5வ(ைத உண0வத* cலI UைளuI அGபவI/அGபவம2ற aைலைய 3j8y[Qறe. 
ஒnெவா4 பாரIபoய:I ஒ4 தi8பZட Xoதைல ெகாm[, yர(ேயக ெபய0களாN 
3j8yட8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: தனB3> இ4(தN, இைறவைன உண0தN, 
3mட^i, a0UகNப சமா), ஆ(ம ஞானI. § 

ெமா-தமாக (en masse): �Zடமாக; ஒேர �Zடாக; ெப4T)ரளாக.§ 

U/க ைவ-த= (enmesh): வைலைய ேபா*ற 5Bக^N 5Bக ைவ(தN. § 
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தன/Z( இ,-த= (enstasy): பரவசaைல (ecstasy) எ*K “த*ைனUZ[ UலQ ெவ@ேய 
இ4(தைல" 3j8y[I ேம2க()ய கmேணாZட()23 எ)0பதமாக, 1969 ஆI ஆm[ 
=05யா எ^யZ எ*பவ0, QழBக()ய கmேணாZட(eட* “தனB3> இ4(தN” (enstasy) 
எ*ற ெசாNைல உ4வாBQனா0. இe சமா) எ*ற ெசாN_B3 ஆhQல()N சo aகரான 
ெசாNலாக ேத0Tெத[Bக8பZடe. ேம_I தகவ_B3: பரவசaைல, சமா), ராஜ ேயாகI. § 

வரf,/Z+ (ensuing): ஒ4 சIபவ()23 yற3 அத* Uைளவாக நடBகB�Lய.§ 

அbைம#பy-. (enthrall): மயB3; வச8ப[(); வ~கo.§ 

lக+ (eon): காலவரIX இNலாத {mடகாலI. § 

ேம= இைர#ைப (epigastric): அLவM2j* ேம2ப3).§ 

ச+Mரதாய cைற#பb எ�"ய கbத+ (epistle).§ 

இ, ெபா,mைடய (equivocal): a.சயம2ற; &0மாiBக8படாத; சTேதக()23oய.§ 

9;iலமா/Zத= (eradicate): “ேவேரா[ அg(தN,” ஒg(தN.§ 

தவ* ெசxத= (err): ேந0ைம தவKதN, yைழ ெச$தN.§ 

அைலA. "DSற (errant): :ைறயான பாைதMN இ4Te UலQ இ4(தN; கவனI 5தjய.§ 

தவறான (erroneous): தவைற ெகாm[>ள; yைழயான.§ 

தவறான வto= (erroneously): yைழMN இ4Te உ4வாQற.§ 

$லைம4/க (erudite): Uசாலமான அjlைடய; க2றjTத, Xலைம aரIyய.§ 

fWதD-த= (escalate): அ)கo(தN, ெபoதாB3தN அNலe பர8XதN.§ 

தf;-த= (eschew): UZெடாg(தN, UலQ இ4(தN, எZLM4(தN.§ 

அ,(ஞான+ சா;Aத (esoteric): Xoவத23 கLனமாக இ4BQற அNலe இரக5யமான. &Zைச 
ெப2றவ0க@* ஒ4 5jய 3tைவ ேபா*K, ேத0Tெத[Bக8பZட 5ல4B3 மZ[ேம 
க2K(தரB�Lய. ெத@வ2ற அNலe தi8பZட.§ 

zyத= $லpண;n (esp: “Extra Sensory Perception.”) உடN வgயாக அNலாமN ம2ற வgMN 
ஏ2ப[I ெதாட0X அNலe XலGண0l. ேம_I தகவ_B3: கZXலGB3 அ8பா2பZடைத 
கா�I )ற*, கZXலGB3 அ8பா2பZடைத ேகZ3I )ற*, �[தN XலGண0l.§ 

சார+ (c/Sயமான) essence (essential): =கlI :BQயமான, :Lவான, ஒ4 ெபா4> அNலe 
உM0சB)M* உmைமயான ம2KI மா2றI ெபறாத இயNX. –ஆIமாfI சார+: ேம_I 
தகவ_B3: ஆ(ம*, ஆ*மா.§ 

9ைலேப*ைடய (eternity): ெதாடBகI அNலe :Ll இNலாத காலI. § 

ஆகாச+ (ether): ஆகாசI. பzச |தhக@N =கlI ��Bகமானதாக பரெவ@ Uளh3Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: ஆகாசI, த(eவI.§ 
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$[தமான (ethereal): =கlI �$ைமயான, ேலசான, கmணGB3 Xல8படாத.§ 

ஆகாச+ சா;Aத (etheric): பரெவ@ அNலe ஆகாசI சா0Tதe.§ 

ெநkcைறக( (ethics): ஒ4 நா[, மBக>, த(eவI ம2KI சமய()N இ4B3I 3j}[ 
அNலe ஒth3 :ைறக>. ேம_I தகவ_B3: த0மI, இயமI-aயமI.§ 

இன+ சா;Aத (ethnic): ஒ4 கலா.சாரI, இனI, சமயI அNலe ேத5ய பாரIபoய(eட* 
இ4B3I ஒ4 ெபoய 3t அNலe 3tBகைள சா0Tத அNலe அைத 3j8y[Qற.§ 

ெசா=�ல/கண+ (etymology): ெசா2க@* ேவ0கைளuI, அவ2j* உ4வாBக 
:ைறகைளuI ஆ$TதjuI ெமாgMயN yol. ஒ4 ெசாN^* வரலாK. ேம_I 
தகவ_B3: சI<Q4தI.§ 

fைரA. மைறSற (evanescent): Uைரவாக ஆUைய ேபால மைறuI த*ைமuைடய.§ 

cAைதய நா( (eve): மாைல ேநரI; ஒ4 :BQய aகdlB3 :Tைதய பகN அNலe இரl.§ 

Yைம (evil): &யe, தவறானe, ேக[ UைளUBகB�Lயe. ேம_I தகவ_B3: நரகI, 
க0மUைன. § 

ஆIமாfI பDணாம வள;VU (evolution of the soul): அ(யா(ம yரசார. ைசவ 5(தாTத()N, 
ஆ*மாU* பoணாம வள0.5 எ*பe 5வெப4மாGட* :tைமயான ஐBQயமாக 
Uளh3I, ஆ*மாU* :*ேன2றI ெபா4T)ய UoவாBகI, வள0.5 ம2KI தனe 
உ>ளா0Tத, ெத$bக U)ைய ேநாBQ பB3வமைடவைத 3j8y[Qறe. இe c*K 
aைலக@N அNலe அவ<ைதக@N நைடெபKQறe. ஒnெவா4 ஆ*மாlI, இயNபாக 
:taைறவாக இ4BQறe. ஆனாN 5வெப4மாiடI இ4Te ெவ@வTத அTத தi8பZட 
ஆ*மாU* உடN, வள0.5 ெபறாத ஒ4 5jய Uைதைய ேபா*K இ4BQறe. ஒ4 
க4வா^BெகாZைட ஒ4 மாெப4I க4வா^ மரமாக வள0வத23 அைத ஒ4 இ4mட 
aல(தLMN XைதBக ேவmLM48பைத ேபால, ஆ*மா :t :)0.5ைய ெப2K 
இைறவGட* இயNபான ஒ4ைமைய உண0வத23, அe மலhக@* இ4@N இ4Te 
ெவ@வTe UoவாBகI ெபறேவm[I. �ல உட^* க4(தo8y* ேபாe ஆ*மா 
உ4வாBக8ப[வe இNைல. ஆனாN, அe 5வேலாக()N உ4வாBக8ப[Qறe. அe 
இK)யாக |ேலாக()N ஒ4 �ல உட^N yறU எ[B3I வைர, அe –XலGண0l, 
உ>qண0l–அjlண0l ம2KI yராணமய ேகாசI எ*K =கlI அட0()யான 
ேகாசhகைள ெபKவத* cலI வள0.5 ெபKQறe. அத* yற3 அe பல yறUகைள 
அGபU(e,  Xன0ெஜ*ம ெசயN:ைறM* cலI பB3வI அைடQறe. அதனாN ஆ*மா 
ஒnெவா4 ெஜ*ம()* cலமாக, அGபவ()* cலI க2K பB3வI அைடQறe. 
பoணாம வள0.5 எ*பe அGபவI ம2KI அ)^4Te ெபற8ப[I பாடhக@* 
Uைளவாக இ4BQறe. பoணாம வள0.5M* ெதாடBக()N இ4B3I இளI 
ஆ*மாBகqI இ4BQறா0க>, ம2KI தனe ெலள�க வாச()* இK)ைய ெந4h3I 
:)0Tத ஆ*மாBகqI இ4BQறா0க>. ைசவ 5(தாTத()N, பoணாம வள0.5 எ*பe 
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தைடக@* {Bகமாக அjய8ப[Qறe, ம2KI அe இயNபான UoவாBகI, உண0தN 
ம2KI ஒ4வo* உmைமயான, 7யமாக-yரகா5B3I த*ைமM* ெவ@8பாடாக 
ேதா*KQறe. இnவாK ஆ*மாU* மலhக> பt(e Uல3வைத மலபoபாகI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. ஆ*மாU* இயNX ப2jய உண0தN, <வாG|) (பரமா(eமாU* 
உண0தN) எ*K அைழBக8ப[Qறe. ஆ(ம ஞானI எ*பe c*K மலhக> ம2KI 
Xன0ெஜ*ம 7ழ25க@N இ4Te ெபKI U[தைலயான ேமாk()23 வgவ3BQறe. 
அத*yற3 ஆ*மா மஹாேதவரான 5வெப4மா*, ஆ) ஆ*மா, பரேம<வரGB3> 
இK)MN :tைமயாக ம2KI yo(தjய :Lயாத அளU23 ஐBQயமா3I வைர, 
ேதவேலாக()N தனe வள0.5ைய ெதாட0Qறe. o� )4cல0 தனe )4மT)ர()N, 
இTத ஐBQய(ைத U]வQராசா, “:tைமயான ஒ[BகI,” எ*K அைழBQறா0. ேம_I 
தகவ_B3: மலI, ேமாkI, Xன0ெஜ*மI, சIசாரI, U]வQராசா.§ 

ெபg ெச+மk ஆy (ewe)§ 

உய;-.த= (exalt): உய0வாக XகdதN அNலe ெகளரU(தN.§ 

iV1fyத= (exhalation): �ைர}ர^N இ4Te கா2ைற ெவ@ேய2KதN.§ 

Sள;VUl)ற9ைல (exhilaration): உ2சாகமாக, X(eண0.5uட* அNலe =கlI 
சTேதாஷமாக இ4B3I aைல. § 

நாyகட-த#பaடவ; (exiled): வ_BகZடாயமாக ெசாTத நாZைட UZ[ ெவ@ேய2ற8பZடவ0. 
§ 

உ(ெபா,( (existence): “வTe எtTத4@ இ4(தN.” :t:த2ெபா4>, யதா0(தI.§ 

இ,-த�ய= வாத+ (existentialism): இTத ெகா>ைக பைகuண0lI அலZ5ய:I aைறTத 
yரபzச()N, தiநப0 அGபவ()* தi(eவI ம2KI தiைமைய வ^uK(), மiத 
வாd:ைறைய UளBக :Lயாததாக க4), ஒ4வரe ெசயNக@* UைளlகqBகாக 
U48பேத0l ம2KI ெபாK8yN 7தT)ர(ைத வ2XK(eQறe. § 

இ,-த�ய= வாத-ைத MIப)*பவ; அ=ல. அ"= ந+M/ைக ைவ-",#பவ; 
(existentialist): ேம_I தகவ_B3: இ4(த^யN வாதI.§ 

அpபவ+ (experience): இe “a�y(தN; ேசா)(தN,” எ*பைத 3j8y[I எB<yoய0 
எ*Qற ல(&ன ெசாN^N இ4Te உ4வானe. ஒ4 சIபவ()N :tைமயாக வாdதN; 
தi8பZட ஈ[பா[. சம<Q4த()N, அGபவ.§ 

ெவP#பைடயாக (explicitly): எைதuI cL மைறBகாமN ெத@வாக ெதoUBQற; ெத@வாக 
UளBக8பZட.§ 

fவரமாக எy-./z*த= (expound): ஒnெவா*றாக UளB3தN அNலe 
ெத@l8ப[(eதN.§ 

ேந;-"யான (exquisite): Uoவான, ெம*ைமயான அNலe அழகான.§ 
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உ)சாகமாக $கhத= (extol): “Ug()4;” “உய0()[” எ*K உய0வாக XகdதN.§ 

$ற+பான (extraneous): ெதாட0yNலாத; அயலான; ேதைவய2ற.§ 

zyத= $லIக( (extrasensory): ஐIXல*கைள கடTத, 3j8பாக �ர()N இ4Te பா0(தN 
அNலe காதாN ேகZடN ேபா*ற மேனாஉண0l Xல*க>. ேம_I தகவ_B3: 
கZXலGB3 அ8பா2பZடைத கா�I )ற*, கZXலGB3 அ8பா2பZடைத ேகZ3I 
)ற*, �[தN XலGண0l.§ 

சகஜமாக பழZ+ தIைம (extroverted): தனB3 ெவ@8Xறமாக இ4B3I Uஷயhக@N ஆ0வI 
காZ[தN.§ 

ஆ;வ4/க (exuberant): கZ[Bகடhகாத உ2சாகI அNலe சTேதாசI aரIyய. 

§ 

கaடcக#$ (façade): ஒ4 கZLட()* :*ப3) 
ெப4Iபா_I ஒ4 ஏமா2றI த4I, ெசய2ைகயான ேதா2றI.§ 

ஒ, பZ" (facet): ஒ4 உo8ெபா4>, ேகாZபா[ அNலe 5TதைனM* 
எmண2ற அIசhக@N ஒ*K.  § 

cக-"I (facial): :கI சIபTதமான.§ 
M-. (fad): 3KQய கால()23 மZ[ேம aைல(e இ4B3I மாெப4I 

உ2சாகI.§ 
ேபா�யான ந+M/ைக (fallacious): ேபா^யான ேகாZபாZைட 

அL8பைடயாக ெகாmடe.§ 

தவறான எgண+ (fallacy): ஒ4 தவறான XoதN; தவறான ேகாZபா[.§ 

தyமா*த= (falter): ெசயN அNலe ேநாBக()N aைலய2K இ4(தN;  தயh3தN.§ 

ெவklடI இ,-த= (fanatical): ஒ4 3jBேகா@23 அ)கமாக அNலe ேதைவM*j 
அBகைறuட* இ4(தN; அ)கமான ஆ0வ(eட* இ4(தN.§ 

UA"-. $DA./ெகா(mத= (fathom): yர.சைனM* ஆழ(ைத அjதN; cல(ைத 
கmடjதN; XoTeBெகா>qதN. § 

ெவP/ெகாgy வ,த= (ferret): அைலTe )4Te ெவ@ேய ெகாm[ வ4தN அNலe 
XoTeBெகா>qதN.§ 
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ஆ;வ-.டI இ,-த= (fervent): அ)கமான அ*Xண0ைவ ெவ@8ப[(தN; &Uரமாக; 
ஆ0வ:>ள, உ2சாகI aைறTத.§ 

உ)சாக+ (fervor): &Uரமான அ*Xண0.5; ஆ0வI, ேபரா0வI.§ 

கா=fலHZ (fetter): கZ[8ப[(த அNலe தைட ெச$ய க�BகாN அNலe பாதhகைள 72j 
கZட8பZL23I சhQ^. இe ைசவ 5(தாTத()N ஆணவI, க0மUைன ம2KI 
மாையைய 3j8y[I பாஷ()* ெமாgெபய08பாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
ஆணவI, க0மUைன, மாைய.§ 

Zbமர$# பைக (feud): {mடகாலமாக இ4B3I பைக அNலe எ)08X.§ 

��/கமாக (finicky): தகவNக@N அ)க கவனமாக இ4(தN. எ@)N )48)8ப[(த 
:Lயாத.§ 

வைரய*/க#பaட (finite): :Ll>ள.§ 

cத= உலக+ (first World): இe �ல yரபzசI எ*Qற |ேலாக(ைத 3j8y[Qறe ம2KI 
இhேக aகdlக> ஐIXல*களாN உணர8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

பயன)* ேபாத= (fizzle): ேதாNUuKதN அNலe பலbனI அைடதN.§ 

பகaடாக இ,-த= (flamboyant): வmணமயமாக இ4(தN; ஆடIபரமாக இ4(தN; அ)க 
c0Bக(தனமாக இ4(தN.§ 

மா*பாyத= (fluctuate): :*GI y*Gமாக பா$Te ெசN_தN, நக0Te ெசN_தN.§ 

தHZ தைடoIk (fluent): எ@தாக ம2KI ~ராக பா$Te ெசNQற, 3j8பாக இe ேப7வe 
ம2KI எteவe ெதாட0பாக 3j8yட8ப[Qறe. § 

பாxம+ (flux): ெதாட0Te பா$Te ெசN_தN அNலe ெதாட0 மா2றI.§ 

Ukய Zைறபாy (foible): 5jய 3ைறபா[ அNலe 3ண()N இ4B3I 3ைற. § 

சS#$-தIைம (forbearance): 7யBகZ[8பா[; 3j8பாக �mட8ப[I ேபாe ெபாKைம 
ம2KI பolட* இ4(தN. தாh3I சB), ெபாKைம. ேம_I தகவ_B3: இயமI-aயமI.§ 

fைச#பZ" (force field): ஒ4 சB) ெசயNப[I பரெவ@M* ப3), உதாரண()23 
=*சாரI ெசயNப[I இடI. இTத ெசாN உண0.5க>, மனI, ேமNaைல அNலe 
�daைல சBகரhகளாN  உ4வாBக8பZ[ அNலe உZXற()N இ4B3I உய0Tத 
அNலe தாdTத உலகhக@N இ4Te ெவ@8ப[(த8பZ[, ேந0மைறயாகlI அNலe 
எ)0மைறயாகlI இ4B3I மேனாஉண0l சB)கைள 3j8y[Qறe. ஒ4 ேகாMN, ஒ4 
ஆ5ரமI அNலe இணBகமான b[ ேபா*ற இடhக@N, ெத$வhகைள வgபZ[ 
ேவmLBெகா>வதாN, சாதனா, தப< ம2KI ஆ.சாரமான வாdBைகைய வாdTe ெத$bக 
சB)க> அNலe ேதவ0க@* கவன(ைத ெபKவத* cலI, அவ2ைற பாeகாB3I 
ேந0மைற மேனாஉண0l Uைச8ப3)க>, அவ2ைற 72j உ4வாBக8ப[Q*றன. ஒ4 
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நகர()* ேமாசமான ப3)க@N அNலe ஒ4 இைணBக=Nலாத b[ ேபா*ற இடhக@N 
காண8ப[I எ)0மைற Uைச8ப3)க>, &ய சB)க> அNலe அ7ர0கைள ஈ0B3I 
ேகாபI, வ*:ைற, கgகாமI ம2KI அைத8ேபா*ற �daைல உண0.5க@* 
ெவ@8பா[களாN உ4வாBக8ப[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: காTத சB), க)oயBக 
சB), yராண சB). § 

ெகaட சZன+ (foreboding): ஆப(e ெந4h3வைத அNலe &யe நடBகU48பதாக 
ேதா*KI ஒ4 உண0l. § 

வbவைம/க#பaட (forged): உ4வ(ைத அNலe வLவ(ைத வழh3தN (ெதாடBக()N இTத 
ெசாN, ஒ4 உேலாக()* ெவ8ப(ைத அ)கo(e அNலe சIமZLயாN அL(e அத* 
உ4வ(ைத மா2j அைம8பைத 3j8yZடe).§ 

உ,வம)ற. (formless): த(eவ�)யாக இe அத(eவ எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இe 
உ4வI அNலe வ<eU* உலைக கடTe இ48பைத 3j8y[Qறe. அ2Xதமாக, 
UளBக :LயாமN, “காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe,” இ4B3I :Lவான 
பரIெபா4ைள UளB3வத2காக ேம2ெகா>qI :ய25MN பய*ப[(த8ப[Qறe. 
5வெப4மா* உ4வ(eடGI உ4வ=Nலாம_I இ4BQறா0. அவ0 உ>a*K உைறuI 
Xiதமான 7யaைனவாக அNலe Xiதமான உ4வமாக இ4BQறா0. அவ0 உ4வ:ைடய 
கடlளாக எmண2ற உ4வhக@N காZ5 அ@BQறா0; ம2KI அவ0 உ4வ=NலாமN, 
எNலா உ4வhகைளuI கடTe :Lவான பரIெபா4ளான இ4BQறா0. இnவாK நாI 
5வெப4மாைன இரmLN உ4வ(eடGI ஒ*jN உ4வ=Nலாம_I எ*K c*K :t 
aைறவான aைலக@N இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: பர5வI, ச.5தானTதI. § 

ைகfyத= (forsake): UZ[U[தN, eற(தN, ைகUo(தN.§ 

உgைமo= (forsooth): உmைமைய. ெசாNல8ேபானாN; சTேதக=NலாமN.§ 

ெவP#பைடயான (frank): யதா0(தமான, கபடம2ற; ேநரLயான, ேந0ைமயான.§ 

UyUy#பான (fretful): ேகாப(ைத ெவ@8ப[(eQற, 3ழ8ப()N, கவைலMN அNலe 
5Bக^N இ4BQற.§ 

ஓர+ (fringe): அலhகoBக8பZட கைர அNலe U@IX, அNலe கைரைய ேபால இ4B3I 
ஒ*K.§ 

பலI (fruition): பல* Qைட(தN. {mடகாலமாக கா()4Tத அNலe ேம2ெகாmட ப; 
aைறவைடTe பல* அ@(தN. 

§ 
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நட/Z+ பா� (gait): நடTe ெசN_I, ஓ[I :ைற; ஒ4 
3)ைர அNலe ம2ற நா*3-காNகைள ெகாmட UலhQ* {mட 7வ[ அNலe  நடTe 
ெசN_I :ைற.§ 

வர+$ (gamut): ஒ4 :tைமயான இைச வoைச. ஒ*j* ஒ4 :t 
வரIX, பர8X அNலe அளl.§ 

gaṇa(s): गण “Throng, troop; retinue; a body of followers or attendants.” கணI. “�ZடI, 

ேசைன; உதUயாள0க> �ZடI; y*ப2Kபவ0க> அNலe ஊgய0க@* 3t.” 
5வெப4மாi* ஊgய0க>, Uநாயகo* ேம2பா0ைவMN இ4B3I ெத$bக 
உதUயாள0களாக இ4B3I 5jய ெத$வhக@* ேசைன. ேம_I தகவ_B3: கணப), 
கேணஷா. § 

Gaṇapati: गणपित “Leader of the gaṇas.” கணப). “கணhக@* தைலவ*.” Uநாயகைர 

3j8y[I இ*ெனா4 ெபய0.§ 

gandharvas: गन्धवर् Astral male lovers, கTத0வ0க>, rZ7ம உலQN இ4B3I ஆm காதல0க>, 

ேவதhக@N 3j8yZ[>ள அ8சராBக@* ஆm சகாBக>. ேம_I தகவ_B3: அ8சரா.§ 

Gaṇeśa: गणेश “Lord of Categories.” கேணஷா: “கணhக@* தைலவ*.” அNலe: “கணநாத0,” 

இைவ அைன(eI கணப)ைய 3jBQ*றன.  கேணஷா ஒ4 மஹாேதவராக, 
vTeBக@* ஒnெவா4 yoவா_I வணhக8ப[I ஆைன:கனாக இ4BQறா0. அவ0 
UBQனhக@* அgB3I கடlளாக இ4Te, அவரe 5றTத ஞான()2காக மoயாைதைய 
ெச_(த8ப[Qறா0, ம2KI அவ4B3 ஒnெவா4 ஆ*மாU* க0மUைனM_I இ4B3I 
எNலா ��Bகhக> ம2KI ஒ4 ெசயைல ெவ2j அைடய ெச$uI :ைறயான தா0\க8 
பாைதைய அjTe இ48பதாN,  எTத ஒ4 ெசயைலuI ெதாடh3I :* 
|xBக8ப[Qறா0. அவ0 cலாதார சBகர()N b2K இ4BQறா0 ம2KI எ@)N அ�3I 
பLயாக இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: கணI, கணப), மஹாேதவ0. § 

Gaṅgā Śādhana: गंगा शाधन கhகா சாதனா. ேதைவMNலாத 5Tதைனக@N இ4Te U[தைல 

ெபKவத* cலI, மன)* 7ைமைய 3ைறB3I பM25. ஒ4 ந)BகைரMN அைம)யாக 
உZகா0Te ெகாm[, பாைறக> \e {0 ேமா) பா$Te ெசN_I ேபாe எtI 
ஓIகார(ைத ேகZபத* cலI, உ>ள(ைத 7(தI ெச$uI சாதனா. ஒ4 எmணI 
ேதா*KI ேபாe, அைத மான~கமாக வலe ைகMN இ4B3I இைலMN ைவ(e, ஓ[I 
{oN ெமeவாக ைவBக8ப[Qறe. அத* yற3 அTத 5Tதைனைய �BQ ெசNல 
உதUயாக இ4Tத, {4B3 ந*j ெச_(eI வmணI அத23 ஒ4 | வழhக8ப[Qறe. 
இe அLuண0ைவ 7(தI ெச$uI ெசயN:ைற ஆ3I, ம2KI இ)N மனBகச8Xக>, 
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ேகாபI, yர.சைனக> அNலe )யான(ைத 3ைலBக மன)N ேதா*KI அைன(ைதuI 
ைகU[வைத 3j8y[Qறe. § 

Ganges (Gaṅgā): गंगा கhைக ந). இT)யாU* =கlI Xiதமான ந), 1,557 ைமNக> 

{ள:ைடயe, பா�ர) எ*ற ெபயoN ஹo(வா4B3 ேம^4B3I இமய மைலMN ேதா*j, 
அலBநTதா ந)uட* (இhேக இTத ந)கqட* aல(தLMN சர<வ) ந)uI ேச0வதாக 
�ற8ப[Qறe) ேச4I ேபாe கhைக எ*Qற ெபயைர ெபKQறe. இe ெத*QழB3 
)ைசMN மBக> ெதாைக அ)கமாக உ>ள கhைக சமெவ@ வgயாக பா$Te ெச*K, 
yரயாைகMN (அலகாபா() தனe Qைள ய:ைன ந)uட* (ஜ:னா) ேச0Te, :LUN 
வhகாள Uo3டாUN கலBQறe. § 

நர+$/ெகா-./க( (ganglia): இe cைள அNலe :e3(தm[B3 ெவ@ேய ஒ4 நரIX 
ைமய(ைத உ4வாB3I நரIX உMர�Bக@* 3tBகைள 3j8y[Qறe. இe ஆ2றN, 
ெசயNபா[ அNலe சB)M* ைமயமாக Uளh3Qறe. (ஒ4ைம: நரIXBெகா(e). ேம_I 
தகவ_B3: சBகரI.§ 

நர+$/ெகா-. சா;Aத (ganglionic)§ 

Garuḍa: गरुड The king of birds. க4ட*: பறைவக@* அரச*. மஹாU]�U* ேதவேலாக 

வாகனI.§ 

{gட ைகlைற (gauntlet): வரலா2jN இைடBகால(ைத சா0Tத ஒ4 ேபா0 bர0, தனe {mட 
ைகuைறைய b5 எoTe ேபா4B3 வ4மாK சவாN U[வா0. அதனாN “{mட 
ைகuைறைய b7தN,” சவாN U[வe அNலe �m[வைத 3j8y[வதா3I.§ 

Gāyatrī Mantra: गायत्रीमन्त्र காய(o மT)ரI. yரபலமான இTத ைவ&க மT)ர(ைத |ைஜ ம2KI 

தi8பZட :ைறMN உ.சoBக8ப[Qறe. ஓI [|0: Xவ: �வ:] த( ஸUe0 வேரmயI 
ப0ேகா ேதவ<ய &மv )ேயா: ேயாந: 8ரேசாதயா(. “[|0, Xவ, �வ எGI] c*K 
ேலாகhகைளuI பைட(த ஒ@ ெபா4T)ய, வணBக()23oய சB)ைய  )யாiBQேறாI. 
ேமலான உmைமைய உணர அTத8 பரIெபா4> எhகளe அjைவ ேமIப[(தZ[I.”§ 

அI$டI பழZSற (genial): ஒ4 இiைமயான, சகஜமாக பழகB�Lய அNலe நZXண0l 
aைறTத மiத இயNX அNலe நட(ைத. § 

க,வள;VU கால+ (gestation): க4(தo8X ம2KI yற8XB3 இைட8பZட காலI; 
க08பகாலI.§ 

வைள-. கayத= (girt): 72j கZ[தN, 72j வைள(தN.§ 

1,/க+ (gist): ைமயBக4(e; சாரI.§ 

ெப,ைம#பy-.த= (glorify): XகdதN, மoயாைத ெச_(eதN, அNலe உய0வாக 
ேபா2KதN; ேம*ைம8ப[(eதN.§ 
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God Realization: கடnைள உண;த=: தனB3> இ4B3I ெத$வ(ைத ேநரLயாக ம2KI 
தi8பZட :ைறMN எ)0ெகா>qதN. அTத உண0தN 1) உZXற ஒ@ைய அGபU8ப)N 
ெதாடhQ, ச.5தானTத(ைத உண0தN, எNலா உ4வhக> வgயாக பா$Te ெசN_I 
Xiதமான 7யaைனl அNலe அL8பைட சாரI வைர பNேவK aைலக@N இ4B3I 
சUகNப சமா) (“உ4வ(eட* தனB3> இ4B3I aைல"), அNலe 2) யாlI கடTத 
:Lவான பரIெபா4>, பர5வI, காலI ம2KI உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTத 
பரமா(eமாlட* நைடெபKI சhகம(ைத 3j8y[I a0UகNப சமா)ைய 
(“உ4வ=NலாமN தனB3> இ4B3I aைல”) 3j8yடலாI. 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாதN X(தக()N, கடlைள உண0தN எ*பe ேமேல 3j8yட8பZL4B3I 
சமா)க@N ஏேதGI ஒ*ைற 3j8yடலாI, ஆனாN ஆ(ம ஞானI எ*பe a0UகNப 
சமா)ைய மZ[ேம 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ராஜ ேயாகI, சமா), ஆ(ம ஞானI. 
§ 

Gods: Mahādevas, “great beings of light.” கடl>க>: மஹாேதவ0க>. “7யமாக yரகா5B3I 
உய0வான சB)க>.” 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தக()N, கடl>க> எ*Qற 
ெசாN 5வேலாக()N 7யமாக yரகா5(e தhகளe ஆனTதமய ேகாச()N வாசI ெச$uI 
=கlI ேமIபZட சB)கைள 3j8y[Qறe. கடl>க> எ*Qற ெசாN, 5வெப4மாi* 
பைட8XBகளான மஹாேதவ0கைள 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: மஹாேதவா.§ 

Gorakhnāth Śaivism (Gorakshanātha Śaivism): गोरक्षनाथशैव ேகாரkநா( ைசவ சமயI. ஆK 

ைசவ சமய 5Tதைனக@N ஒ*றாக இ4BQறe, இe 5(த 5(தாTதI எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. § 

பகaடாக (gorgeous): =கlI அழகாக அNலe அ2Xதமான.§ 

அ,( (grace): இe இைறவ* த*ைன ெவ@8ப[()B ெகா>qI சB)யான அGBQரக 
சB)ைய (“இரBகI, ஆதரl வழh3தN") 3j8y[Qறe, ம2KI இத* cலI ஆ*மாBக> 
தhகளe உmைமயான ெத$bக த*ைமM* \e Ug8Xண0ைவ ெபKQறா0க>. ஒ4 
பBத* தனe ஆ*\க பயண()N பB3வமைடயாத aைலக@N இ4B3I ேபாe, எTத 
தைடuI இNலாமN ெப4Iபா_I பo7க> அNலe வரhகளாக, தனB3 
இைறவiட=4Te அ4> Qைட8பைத உண0Qறா*. பB3வமைடTத ஆ*மா த*ைன 
72j அ4> aைறTe இ48பைத காmQறா0. அவ0 இைறவi* ெசயNகைள, அைவ 
ந*ைம ெச$e பயG>ளதாக ேதா*jனா_I ேதா*றாUZடா_I, அைத அவரe 
அ4ளாகேவ பா0BQறா0. ேம_I தகவ_B3: yரப(), சB)பாத.§ 

ஆட+பர+ (grandeur):  ேம*ைம, 5றTத; 5றTத பmXைடய; உய0Tத 3ண:ைடய.§ 

மனமShVU (gratification): தனB3 U48பமான ெசயNக@N ஈ[ப[வe.§ 

ெதா=ைல- த,Sற (grating): எo.ச¦Z[Qற அNலe ேகாபcZ[Qற.§ 

Uைல வbவ+ (graven image): ஒ4 கடl@* ெசeBக8பZட வLவI.§ 
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gṛihastha: गृहस्थ “Householder.” Boஹ<த: “3[Iப<த0.” 3[Iப()N இ4B3I ஆm அNலe 

ெபm. ஒ4 மணமான தIப)யo* 3[IபI அNலe அவ0களe ெசாTதhக>. 3[Iப 
வாdBைக ெதாட0பான. இTத ெசாN^* :tைமயான ஆmபாN வLவமாக Boஹ<)* 
ம2KI ெபmபாN வLவமாக Boஹ<) எ*ற ெசாN_I Uளh3Q*றன. Boஹ<) 
எ*Qற ெசாN bZைட 3j8yடlI பய*ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆ5ரம த0மI, 
Boஹ<த த0மI.§ 

gṛihastha āśrama: गृहस्थ आश्रम “Householder stage.” Boஹ<த ஆ5ரம: “சIசாoM*  aைல.” 

ேம_I தகவ_B3: ஆ5ரம த0மI.§ 

gṛihastha dharma: गृहस्थधमर् “Householder law.” Boஹ<த த0மI: “சIசாo த0மI.” 3[Iப 

வாdBைகMN y*ப2ற ேவmLய பmXக> ம2KI 3jBேகா>க>. ேம_I தகவ_B3: 
ஆ5ரம த0மI. § 

/�+ �#ப; (Grim Reaper): இe ேம2க()ய கலா.சார()N, உM0கைள ெகாNவத2காக 
தைலMN :Bகா[, ைகMN அoவாqட* இ4B3I க48X அhQ அ;Tத எ_IXB�[, 
மரண()* உ4வகமாக இ4B3I. § 

ப,மனான (gross): அட0()யான, கர[:ரடான, Xiதம2ற, ஒthக2ற; ஷ�ரI ெதாட0பான, 
XலGண0l மZ[ேம சா0Tத; �0 உண0l இNலாத.§ 

Guha: गुह 3க*. கா0)ேகயi* பmைப 3j8y[I இ*ெனா4 ெபய0. “உZXறமாக 

இ48பவ*.” –3கா: “3ைக.” ேம_I தகவ_B3: கா0()ேகய*.§ 

�hVU-"ற+ (guile): eேராகI UைளUB3I தT)ரI; தT)ரமாக வzசைன ெச$தN.§ 

gulika kāla: गुिलक काल 3@ைக காலI. ஒnெவா4 நாqI ெவnேவK சமயhக@N இTத 

மhகளகரமான ேநரI (7மா0 90 a=டhக>) வ4Qறe. இe பzசாhக()N 
3j8yட8பZ[>ள ேஜா)ட அைம8y23 ஏ2ப அைமQறe. § 

guru: गुरु “Weighty one,” 34: தைல5றTத Xலைம அNலe )றைமM* \e இ4B3I 

aXண(eவ(ைத 3j8y[Qறe. இைச, நடனI, 52பBகைல ேபா*ற eைறக@N 
ஏேதGI ஒ*K, அ)_I 3j8பாக சமயI சா0Tத eைறMN இ4B3I ஒ4 ஆ5oய0 
அNலe வgகாZLM* உ()ேயாக8 ெபய0. ேம_I தகவ_B3: 34-5]ய 
அைம8X:ைற, ச234.§ 

guru bhakti: गुरु भिक्त Devotion to the teacher. 34பB). ஒ4 மாணவ* ஏேதGI ஒ4 

பாட8ப3)M* \e ைவ()4B3I ப;l, அ*X ம2KI க4(e உ4வாBக 
அ�3:ைறைய 3j8y[Qறe. ஆ*\க உலQN, ஒ4 ~ட* 34ைவ தனe உய0வான 
பரமா(eமாவாக காண :ய25 ெச$Qறா0. தனe 34 ெப2ற அேத அைம) ம2KI 
ஞாேனாதய(ைத இK)MN ெபKவத2காக, ~ட* ச234U* உZXற இயNX ம2KI 
ஞான(eட* இணBக(ைத ஏ2ப[()B ெகாm[, அவ0 தனe இயNைப ெமeவாக 
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உ4மா2jBெகா>Qறா0. 34 பB) எ*பe 34U23 ேசைவ ெச$e, அவரe உ4வ()* 
\e )யானI ெச$e, அவரe மனeட* ெந4Bகமாக ெசயNபZ[, அவரe 
அjlK(தNகைள y*ப2Kவத* cலI ெவ@8ப[(த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 34, 
ச234, 34-5]ய அைம8X:ைற, 3லா0நவ தT)ரா.§ 

Gurudeva: गुरुदेव “Divine” or “radiant preceptor.” 34ேதவா: 34ைவ அ*பாகlI 

மoயாைதயாகlI அைழB3I :ைற. ேம_I தகவ_B3: 34.§ 

guru mahāsannidhānam: गुरु महासिन्नधानम् 34 மஹாச*iதானI: ஒ4 பாரIபoய ஆ&ன()* 

ஆ*\கதைலவ0. ேம_I தகவ_B3: ஆ&னBக0(தா0.§ 

guru paramparā: गुरु परंपरा “Preceptorial succession” 34 பரIபைர: (ஒ4 ஆ5oயைர ெதாட0Te 

இ4Te இ*ெனா4 ஆ5oய0 பதUB3 வ4வைத 3j8y[Qறe). &ZைசM* 
அ)கார8|0வ மரXoைமMN இ4B3I ஆ*\க 34Bக@* வoைச; ஒ4 34UடI 
இ4Te இ*ெனா4 34U23 வழhக8ப[I, rZ7ம ஞான சB)M* ெதாட0 ம2KI 
அh�கoBக8பZட  :2ேபாBகான ெதாட0.5. ேம_I தகவ_B3: சIyரதாயI.§ 

Guru Pūrṇimā: गुरु पूिणर् मा 34 |0;மா. �ைல மாத()N வ4I ெபௗ0ண= )), 34 |0;மா 

எ*K ெகாmடாட8ப[Qறe. 34 yர)a)யாக இ4B3I அைன()23I, ~ட0க> 
\m[I ந*j ெச_(eI நாளாக Uளh3Qறe. இTத த4ண()N 34U* Xiத 
பாதhகைள yர)a)(eவI ெச$uI பாeைககqB3, பாத|ைஜM* cலI சIyரதாய 
:ைற8பL வgபா[ நட(த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 34-5]ய அைம8X:ைற.§ 

guru-śishya system: गुरुिशष्य “Master-disciple” system. 34-5]ய அைம8X:ைற. இe vTe 

த0ம()N ஒ4 :BQய கNU:ைறயாக Uளh3Qறe. இ)N ஆ5oய0 ஒ4 மாணவGB3 
தனB3 ெதoTத தகவN ம2KI பாரIபoய(ைத எ[(eைரBQறா0. ேவத-ஆகம கைல, 
கZLடBகைல அNலe ஆ*\கI ப2jய அ(தைகய தகவN, 34 ம2KI ~டGB3 
இைடேய ஒ4 வ_வான உறைவ ஏ2ப[()B ெகாm[ ேபா)Bக8ப[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: 34, 34 பB), ச234.§ 

வIகா)* (gust): 3KQய கால()23 b7I பலமான கா2K; ஒ4 )�0 எt.5. 

§ 

Xiதமான (hallowed): பo7(தமான; yர)]ைட 
ெச$ய8பZட. உய0வாக ேபா2ற8ப[Qற.§ 

ஒPவaட+ (halo): ஆ*\க ஆ5oய0க@* தைலகைள 72j இ4B3I 
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ஒ4 yரகாசமான வZடI அNலe ஒ@(தZ[. ஒ4 ஒ@ உடN. ேம_I தகவ_B3: ஒ@ 
உடN. § 

தைட ெசxத= (hamper): :*ேனKவைத அNலe 7தT)ரமாக 
இயh3வைத த[(தN. § 

Hanumān: हनुमान् (Hindi) “Large jawed.” ஹGமா*: இராமாயண()N 

ஆ2றN=Bக வானரB கடlளாகlI, yரபலமான ஹGமா*-நாடகாUN ைமயB 
கதாபா()ரமாகlI இ4BQறா0. அவ0 ராமo* நIyBைகB3 பா()ரமாக UளhQனா0, 
ம2KI இTத yரபலமான ெத$வI தா<ய பB)B3 :* உதாரணமா3I )கdQறா0. § 

எ";பாராத 9கhn (haphazard): யேத.ைசயாக அNலe த2ெசயலாக நைடெபKI aகd.5.§ 

ஹா#M ஹIbH SெரௗgaW (Happy Hunting Grounds): இறTதவ0க> மரண()23 yற3 
இhேக ெசNவதாக, அெமoBக பழh3LMன0 நIXQ*றன0. § 

கவனமாக ேகaட= (harken): அBகைறuட* ேகZடjதN; கவi(தN.§ 

இணHகV ெசxத= (harmonize): உட*பாZைட அNலe இணBக(ைத உ4வாB3தN.§ 

.D-த#பy-.த= (hasten): Uைரவாக ெசயNப[தN அNலe இயh3தN. அவசர8ப[தN.§ 

fைரவாக ெசxத= (hasty): ��Bகமாக அNலe Uேவகமாக இNலாமN Uைரவாக ெச$தN 
அNலe உ4வாB3தN; அவசரX().§ 

haṭha yoga: हठ योग “Forceful yoga.” ஹத ேயாகI. “ஆ2றN=Bக ேயாகI.” இe பழhகால()N 

உட_B3 X(eண0.5 வழh3வத2காக, {mட ேநரhக> )யானI ெச$த o�க> ம2KI 
தப<UகளாN உ4வாBக8பZட, உடN ம2KI மனI சா0Tத பM25க@* அைம8X ஆ3I 
ம2KI இTத அைம8X த2ேபாe )யான()2காக உடN ம2KI மனைத தயா0ப[(த 
பய*ப[(த8ப[Qறe. ேம2க()ய நா[க@N, ஹத ேயாகI உடN ஆேராBQய(ைத 
ேமIப[(த, உடைல எ@)N வைளBக ம2KI மன அt(த(ைத 3ைறB3I பM25யாக 
ேமேலாZடமாக ஏ2KBெகா>ள8பZ[, உM0வ@ேவm[Qற (aerobic) ெசயN:ைறக@N 
ெப4Iபா_I ேச0Bக8பZ[>ளன. அ4>ஞான �)யாக, ஹ எ*பe ��Bகமான 
yரபzச()* roய* ம2KI த எ*பe அத* சT)ரைனuI 3j8y[Qறe, ம2KI அைவ 
:ைறேய  மiத உட^N இ4B3I, ஆmைம பmX>ள yhகளா நாL ம2KI ெபmைம 
பmX>ள ஈடா நாLைய 3j8y[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: ஆசனI, 3mட^i, நாL, 
ேயாகI, ராஜ ேயாகI.§ 

havana: हवन “fire pit for sacred offering; making oblations through fire.” ஹவன: “ஆª)கைள 

வழh3I ேஹாம 3mடI; இைறவGB3 அBi பகவா* cலI வ<eBக> 
அ08ப;Bக8ப[Q*றன.” இைத ேஹாமI எ*KI 3j8yடலாI. அ08ப;8XBக> 
ஹU< ம2KI ஹnய எ*K அைழBக8ப[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: ேஹாமI, யஞயI. § 
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$க�ட+ (haven): ஒ4 eைற:கI. இe ஓ$ெவ[B3I இடI அNலe தzசI X3I இட(ைத, 
உ4வகமாக 3j8y[Qறe; ஒ4 சரணாலயI.§ 

ேபரtn (havoc): ேபரளUலான அgl, ~03ைலl அNலe ெப4h3ழ8பI.§ 

மHகலான (hazy): ேமகcZடI. ெத@வாக UளBக8படாத; ெத@வ2ற அNலe உK)யாக 
இNலாத.§ 

இதய ச/கர+ (heart chakra): அனாஹத சBகரI. ேநரL அjெவt.5M* சBகரI. ேம_I 
தகவ_B3: சBகரI. § 

ெசா;/க+ (heaven): ஆ*மாBக> இ4 ெஜ*மhகqB3 இைடேய ஓ$ெவ[(eBெகாm[ 
க2KBெகா>qI, ம2KI :)0Tத ஆ*மாBக> ேமாk()23 yற3 பoணாம வள0.5 
ெபKI இடமான, 5வேலாகI ம2KI ��Bகமான உலQ* உய0aைல yரபzசhகைள 
உ>ளடBQய Um�லhகைள 3j8y[Qறe. ெசா0BகI எ*Qற ெசாN சம<Q4த 
ெசாNலான 7வ0கU23 சமமாக ெபா4qைடய ெசாNலாக ெமாgெபய08பாள0களாN 
பய*ப[(த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

உ)*கவ[-த= (heed): உ*i8பாக கவனI ெச_(தN; அBகைறuட* கவனI ெச_(தN.§ 

4கn+ ெகாbய (heinous): அவBேகடான அNலe கmLBக(தBக; ெவKBக(தBக.§ 

hell: Naraka. நரகI. 7யaைனUN ேசாகமாகlI, மனI ம2KI உண0.5 �)யாக ெநoசலான, 
e*பகரமான ப3)யாக இ4B3I. நரகI எ*Qற மனaைலைய, �ல உலகI அNலe 
eைண-rZ7ம உலQN (நரகI) �ல உட^* மரண()23 yற3 அGபUBக :LQறe. 
அதGட* ெவK8X, கgUரBகI, ஆ()ரI, அ.சI, ெபாறாைம ம2KI 7ய-கmடன()* 
ேவதைன aைறTத உண0.5க> ேச0Te வ4Q*றன. ஆனாN vTe த0ம()* 
கmேணாZட()N, நரக ேவதைன எ*பe aரTதரமாக இ48ப)Nைல, ஆனாN அe 
7யமாக உ4வாBQBெகாmட ஒ4 த2கா^க aைலயாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: 
அ7ர*, ேலாகI, நரகI. § 

எனேவ (hence): “இ8ேபாe இ4Te". இத* காரணமாக; அதனாN.§ 

cIzabேய அkf-த= (herald): ச3னI; அj3j.§ 

பார+பDய+ (heritage): ஒ4 மரXoைமயாக y2கால சTத)ய4B3 வழhக8ப[I சIyரதாயI.§ 

.றf (hermit): சcக வாdBைகMN இ4Te UலQயவ0, தiைமயான வாdBைகைய வாdபவ0; 
சTaயா5. § 

பb9ைல (hierarchy): தரaைல அNலe வ38X வாoயாக அைமய8ெப2K இ4B3I ஒ4 3t; 
கடl>, மஹாேதவ0க> ம2KI ெத$வhக@* பLaைல.§ 

உய;Aத பg$க(, தாhAத பg$க( (higher nature, lower nature): ஒ4 Xற()N மiதi* 
Xiதமான, ஆ(மா0(தமான பmXக> ம2KI மK Xற()N அTத மiதi* �daைல, 
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உ>qண0l பmXகைள 3j8y[I ெவ@8பா[க>. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, மனI 
(ஐTe aைலக>), ஆ*மா. § 

dமாலயI அகாட4 (Himalayan Academy): இe 1957 வ4ட()N ச234 5வாய 
78yர:iய7வா=யாN aKவ8பZட ைசவ 5(தாTத ேகாM^N இ4B3I ஒ4 கNU 
ம2KI ெவ@}Z[ aKவனI ஆ3I. உலெகh3I இ4B3I vTeBகqB3 ெச$uI 
ெபாe(ெதாmடாக, சனாதன த0ம()* ேபாதைனகைள, yரதான பM25 வ38y* 
(Master Course) :(ெதா38X, பயணI cலI கNU க23I )Zடhக>, vm[MசI [ேட 
ப()oைக ம2KI ஏைனய ப)8XBக> cலI பQ0வேத, இTத அகாட=M* ேநாBகமாக 
Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: vm[MசI [ேட, 78yர:iய7வா=.§ 

Himalayas (Himālayas): िहमालय “Abode of snow.” இமயI. “பi rdTத ஆலயI.” இTத 

மைல(ெதாட0 இT)ய-)ெப()ய எNைலMN மZ[மNலாமN பாQ<தா*, ேநபாளI 
ம2KI |Zடாi_I பரU இ4BQறe. § 

hiṁsā: िहंसा “Injury;” vIைச. “&h3;” “ெக[);” “e*XK(தN.” &h3 UைளUBQ*ற, மனI 

அNலe ேப.7 வLUN அNலe உடN �)யான பைகuண0l. ேம_I தகவ_B3: 
அvIைச.§ 

Hindu: िहन्द ुvTe த0ம(ைத y*ப2Kபவ0, அNலe vTe த0மI ெதாட0பான ஒ*K. ஒ4 

vTe 3[Iப()N yறTe, vTe சமயBெகா>ைககைள y*ப2jனாN அNலe ஒ4வ0 
த*ைன  ெவ@8பைடயாக vTe எ*K �jBெகா>பவ0, ெபாeவாக vTe எ*K 
க4த8ப[Qறா0. vTeவாக yறTதவ0க> இTத உலQN yறU எ[(த 5ல நாZக@N, 
ம2KI தhகளe நIபக(த*ைமைய a�y(e vTe சcக(தாN ஏ2KBெகா>ள8பZ[ 
த*ைன vTe எ*K 7யமாக அjU(தவ0கqB3, நாமகரண சI<கார எ*K 
அைழBக8ப[I ஒ4 ெபய0 rZ[ Uழா ம2KI ேகாM^N ஒ4 Uழா நட() vTe 
சமய()N ேச0Bக8பZடத23 அh�காரI அ@Bக8ப[Qறe. :Tைதய சமய ஈ[பா[க> 
ம2KI சZட|0வமான ெபய0 மா2ற()* cலI மதமா2றI aைறl ெபKQறe. 
பாரIபoயhக> ெவ3வாக மாjனா_I, எNலா vTeBகqI :BQய wலாக ேவதhகைள 
சா0Te இ4Te, ெபாeவாக y*வ4I ஒ*பe ேகாZபா[கைள ஏ2KBெகா>Qறா0க>: 1) 
உ>ளா0Te ம2KI யாlI கடTத aைலMN, <4]Lக0(தாவாக ம2KI ெவ@8படாத 
பரIெபா4ளாக, ஒ4 பரமா(eமா எh3I Uயாy(e இ4BQறா0. 2) yரபzசI ஆBகN, 
கா(தN ம2KI அg(த^* எmண2ற 7ழ25கqB3 ஆளாQறe. 3) எNலா 
ஆ*மாBகqI இைறவைன ேநாBQ பoணாம வள0.5 ெப2K, இK)யாக ஆ*\க அjl 
ம2KI Xன0ெஜ*ம()N இ4Te U[தைலைய 3jB3I ேமாk(ைத ெபKQறா0க>. 
எTத ஒ4 ஆ*மாlI இTத U)MN இ4Te த8ப:Lயாe. 4) க0மUைன எ*பe U)M* 
காரண:I UைளlI ஆ3I ம2KI இத* cலI ஒ4வ0 தனe 5Tதைன, ெசாN ம2KI 
ெசயNக@னாN தனe ெசாTத U)ைய உ4வாBQBெகா>Qறா0. 5) எNலா 
க0மUைனகqI கைரuI வைர, ஆ*மா Xன0ெஜ*மI எ[(eBெகாm[, பல yறUக@* 
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cலI பB3வமைடTe வ4Qறe. 6) இTத ெத$வhக> ம2KI கடl>கqட* கm�B3 
Xல8படாத உலகhக>, ம2KI ேகாMN வgபா[, சடh3க>, ம2KI தi8பZட பB)MN 
இ4B3I ெத$bக சB)க>, ஒ4 உறைவ உ4வாB3Q*றன. 7) தi8பZட ஒtBகI, 
ந*னட(ைத, அகI ம2KI Xற 7()கo8X, த*உள ஆ$l ம2KI )யான(ைத ேபா*K, 
யாlI கடTe இ4B3I :Lவான பரIெபா4ைள அjவத23, ஆ*\க Ug8Xண0l ெப2ற 
ஆசா* அNலe ச234 கmL8பாக ேதைவ8ப[Qறா0. 8) எNலா உM0க> \eI அ*XI 
மoயாைதuI ெச_(த ேவm[I எ*பதாN, ஒ4வ0 அvIைசைய y*ப2ற ேவm[I. 9) 
எTத ஒ4 சமய:I :B) ெபKவத23 ஒேர ஒ4 :BQய வgைய மZ[I ேபா)8பe 
இNைல. அத23 மாறாக, உmைமயான சமய பாைதக> அைன(eI, கடl@* Xiதமான 
அ*X ம2KI ஒ@M* aைலகளாக UளhQ, சQ8X(த*ைம ம2KI XoTeண0ைவ 
ேகா4BQ*றன. ேம_I தகவ_B3: vTe சமயI. § 

Hinduism (Hindu Dharma): िहन्दधुमर् vTe சமயI (vTe த0மI): இe இT)யாUN ேதா*jய 

சமய ம2KI கலா.சார அைம8X ஆ3I, ம2KI இe த2ேபாe 7மா0 ஒ4 yN^ய* 
மBகளாN y*ப2ற8ப[Qறe, அ)N ெப4Iபாலாேனா0 இT)யாUN இ4Tதா_I, ம2ற 
நா[க@_I இT)ய வIசாவ@Mன0 ெப4மளUN இ4BQறா0க>. இe சனாதன த0மI 
(வரIXகqB3 அ8பா2பZட சமயI) எ*KI ைவ&க த0மI (ேவதhக@* சமயI) எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. vTe சமயI உலQN =கlI பழைமயான சமயமாக இ4BQறe, 
ம2KI ப*ைமவாத மத நIyBைகMN இ4Te ெதாடhQ :tைமயான ஒ4ைமவாதI வைர 
த(eவhக@* ஒ4 Uoவான ெதாடராக Uளh3Qறe. அe எmண2ற நIyBைககைள 
ெகாmட ஒ4 3[Iபமாக இ4BQறe ம2KI அத* நா*3 :BQய yolகளாக ைசவ 
சமயI, ைவ]ணவ சமயI, சாBத சமயI ம2KI <மா0(த சமயI Uளh3Q*றன. இTத 
நா*3I :2j_I மாKபZட நIyBைககைள ெகாm[ இ48பதாN, ஒnெவா*KI ஒ4 
:tைமயான ம2KI தi8பZட சமயமாக Uளh3Qறe. எiGI அைவ க0மUைன, 
த0மI, Xன0ெஜ*மI, எh3I Uயாy(e இ4B3I ெத$bக( த*ைம, ேகாMN வgபா[, 
சடh3க>, பலUதமான ெத$வhக>, 34-5]ய பரIபைர ம2KI Xiதமான wலாக 
ேவதhகைள சா0Te இ4Te கலா.சாரI ம2KI நIyBைகM* =க8ெபoய 
பாரIபoய(ைத பQ0Q*றன. vTe த0மI yறTத மm;N, {mடகால()23 :*X 
ேவKபல பாரIபoயhக> ேதா*jன. அவ2jN சமண மதI, ெபௗ(த மதI ம2KI ~BQய 
மதI, ேவதhகைள :tைமயாக aராகo(e :2j_I மாKபZட மதhகளாக ேதா*j, 
vTe த0ம()டI த*ைன emL(eB ெகாmடா_I, தhகqB3 cலமாக இ4Tத 
நIyBைகMN இ4Te பல த(eவ ஞான �mணjlக> ம2KI கலா.சார 
ேகாZபா[கைள பQ0Te ெகாm[>ளன. ேம_I தகவ_B3: vTe. § 

Hinduism Today: vTeMசI [ேட: இTத vTe 3[Iப ப()oBைகைய ச234 5வாய 
78yர:iய7வா= 1979 ஆI ஆmLN ெதாடhQ ைவ(தா0 ம2KI அe சனாதன 
த0ம(ைத உK)8ப[(தlI, 7மா0 yN^ய* மBக> ெதாைகuட* மKமல0.5 ெபKI 
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ஒ4 வ_வான சமய()*, நbன வரலா2ைற ப)l ெச$யlI, vமாலய* அகாட=யாN 
ெவ@ட8பZ[ வ4Qறe. U4)ைன ெவ*K, வmணமயமாகlI UoவாகlI UளBக8பZ[, 
க;iயாN உ4வாBக8பZட இTத ெச$)க> ம2KI தகவN வளhக>, உலெகh3I 
உ>ள 150 B3I ேம2பZட நா[க@N இ4B3I ஆMரBகணBகான வாசக0கைள 
ெச*றைடQறe. ேம_I தகவ_B3: vமாலய* அகாட=.§ 

dA. சமய ஒ)*ைம (Hindu solidarity): vTe சமய()N இ4B3I ேவ2KைமMN ஒ2Kைம. 
இe த2கால()N ஒ4 :BQய க48ெபா4ளாக Uளh3Qறe. இTத க48ெபா4@* பL, 
vTe சமய()N இ4B3I yolக> தhகளe ேவKபா[க> அNலe yர(ேயக 
பmXகைள மைறBகாமN அNலe 3ைறBகாமN இ48ப)N கவனI ெச_(), 
பர<பரமாக ஆதரl அ@(e ஒ2Kைமuட* ேவைல ெச$Q*றன. vTe சமய()* 
yolக> ம2KI பரIபைரக> eL8Xட* இ4TதாN, vTe சமயI வ_வாக 
இ4B3ெம*பேத அL8பைட ெகா>ைகயாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: vTe 
சமயI. § 

இ.வைர (hitherto): இTத ேநரI வைர.§ 

cb நைர-த, c";Aத (hoary): :)0TததாN ம)8y23oய; பழைமயான.§ 

",$gடர+ (holy ash): ேம_I தகவ_B3: U|).§ 

$[தமான பாத+ (holy feet): இைறவ*, மஹாேதவ0க@N ஒ4வ0, ச234 அNலe ஒ4 
Xm;ய ஆ(மாU* பாதhக>, ம2KI இவ2ைற  |xBக(தBக பாeைகக> 
ெப4Iபா_I yர)a)(eவI ெச$Q*றன. இைத 6 பாeகா எ*K சம<Q4த()_I, 
த=gN )4வL எ*KI அைழBக8ப[Q*றன. ெத$bக பாதhக> ெத$bக( த*ைம 
ம2KI �ல உட_B3 இைடேயயான ெதாட0X ைமய(ைத yர)a)(eவI ெச$வதாN 
அைவ Uேசஷமாக க4த8ப[Q*றன, அதனாN அைவ ெத$bக அ4@* cலமாக 
|xBக8ப[Q*றன. 34U* ெஜயT) (yறTதநா>), 34 |0;மா ம2KI ஏைனய 
Uேசஷhக@* ேபாe, பாeைகக> அNலe 34U* பாதhக> \e வgபா[ 
நட(த8ப[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: ச234. § 

",/Zற( (Holy Kural): ேம_I தகவ_B3: )4B3ற>.§ 

$[தமான ஆைணக( (holy orders): சமய8ப;MN :BQய ெபாK8ைப வழh3I ஒ4 
ெத$bக பதU அNலe உட*பLBைக. ஒ4 மட()N இ4B3I 3t அNலe சcக()* 
உK8yன0க> ேம2ெகா>qI சhகNபhக>, உதாரண()23 சTaயாச &ZைசM* 
ேபாe ஒ4 சTaயா5 எ[B3I சhகNபhக> (eறவறI ெதாட0பான Xiத ஆைணக>), 
சTaயாசI ெதாட0பான பழhகால(e Xiத ஆைணuட* ஒ4 உட*பLBைகைய 
உ4வாB3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சTaயாச &Zைச.§ 

homa: होम “fire-offering.” ேஹாமI. இe வழBகமாக ெசhகNகளாN உ4வாBக8பZட ேஹாம 

3mட()N, அBiைய மா()யமாக ெகாm[  ெத$வ()23 ைநேவ()யhக> வழh3I 
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ஒ4 Xiதமான சடhகாக Uளh3Qறe. ேஹாம()N இ4B3I சடh3க> ப2j 
ேவதhக>, ஆகமhக> ம2KI த0ம ம2KI Bo£ய சா<)ரhக@N 
அjlK(த8பZ[>ளன. ேம_I தகவ_B3: அBi, ஹவ*, யாகI.§ 

ஒ, fஷய-"= இ,A. இIெனாI*/Z fைரவாக மா*பவ; (hopper): § 

பயHகரமான (horrendous): அ.சI த4Qற.§ 

அVசiaySIற (horrific): )Q¦Z[Qற, )QN ஏ2ப[(eQ*ற.§ 

M�யாள; ேபணக+ (hospice): 3ண8ப[(த :Lயாத ேநாயாN அவ)8ப[பவ0கqB3 
அைடBகலI தTe கவi8X அ@B3I aKவனI. § 

அAதர-"= வaட4yத= (hover): ஆகாய()N =த(தN அNலe வZட=[தN, &0மானI 
ெச$யாத aைல. § 

ைமய+ (hub): ஒ4 சBகர()* ைமயI. ஆ0வI, :BQய(eவI அNலe நடவLBைகM* 
ைமயI. § 

ஒ, Zk#Maட 9ற-.டI இ,-த= (hued).§ 

இர/கc(ள (humanitarian): மiதாyமானI aைறTத, க4ைண aைறTத.§ 

அவமான#பy-.த= (humiliate): ம)8X இழBக. ெச$தN, மானI இழBக ெச$தN.§ 

அட/க+ (humility): நட(ைத, அ�3:ைற அNலe நIyBைகக@N ப;lட* இ4(தN; 
ஆணவ=NலாமN அNலe க0வ=NலாமN இ4(தN.§ 

�Hகார#பறைவ (hummingbird): ேத* 3L8பத2காக ஒ4 {mட, ெமN^ய அல3 ம2KI 
ெப4Iபா_I ெபாIெமGI ஒ^uட*, ஒேர இட()N வZட=[வத23 வச)யாக, =கlI 
Uைரவாக அ)4I 3KQய இறBைககqட*, yரகாசமான aற()N இ4B3I ஒ4 5jய 
பறைவ.§ 

ேவb/ைகயான (humorously): நைக.7ைவயாக, 5o8|Z[Q*ற.§ 

cIpண;n (hunch): ஒ4 இய_ண0l.§ 

கலைவ (hybrid): மாKபZட மரப� அைம8yN இ4Te உMoன8ெப4BகI ெச$ய8பZட ஒ4 
ெசLைய ேபா*K ஒ4 கல8yனI. § 

."#பாட=க( (hymns): கடl>, ெத$வhக> அNலe 34ைவ ேபா2KI பாடNக>.§ 

அk.o= 9ைல (hypnosis): மன)* ஆ2றைல ெகாm[ ஒ4வைர உறhகைவ(e, அவரe 
மனைத வ5ய8ப[(eI aைல.§ 

ேபா� பாசாHZ (hypocrisy): ஒ4வoடI இNலாத அNலe கைட8yLBகாத நIyBைகக>, 
உண0.5க> அNலe பmXகைள ம2றவ0கqB3 அjlK(தN; ேபா^ நL8X.§ 

வo)*/Z அbo= இ,/Z+ ைமய அbவo)* பZ" சா;Aத (hypogastric).§ 
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cIiைள உ(ளைறoI அb#பZ" (hypothalamus): உடN ெவ8பI, 5ல வள0.5ைத மா2ற 
ெசயN:ைறக> ம2KI ம2ற த*i.ைசயான நடவLBைககைள ஒth3ப[(eI 
cைள8ப3).§ 

க,.ேகா( (hypothesis): ஆ$lBகாக அNலe வாத()2காக ஒ*ைற உmைமைய எ*K 
க4eவe; ஒ4 அGமானI.§ 

இUnேநாx (hysteria): பயI அNலe பதZட(ைத ேபா*K, அளlB3 அ)கமான அNலe 
கZ[8ப[(த :Lயாத உண0.5. 

§ 

icçhā śakti: इच्छाशिक्त இ.சாசB): “ஆைச; U48பI.” § 

iḍā nāḍī: इडानाडी “Soothing channel.” ஈடா நாL: “அைம)யான பாைத.” 

 ெபmைமM* பmXட*, :e3(தm[ வgயாக பா$Te ெசN_I மேனாஉண0l 
ஓZடI. ேம_I தகவ_B3: 3mட^i, நாL, காTத சB), yhகளா சB). § 

அைடயாளHக( (identifications): மBக>, இடhக>, உடN ம2KI 
தi8பZட மனI ேபா*K வ<eBக> அNலe aைலகqட* ஒ4வ0 த*ைன 
ெதாட0X8ப[()B ெகா>qதN. ேம_I தகவ_B3: அகhகாரI. § 

ெகா(ைக (ideology): 3KQய மன8பா*ைம அNலe அைத8ேபா*ற அைம8ைப 
y*ப2Kவைத 3j8y[I, ஒ4 5Tதைன அைம8y* அL8பைடயாக Uளh3I 
ேகாZபா[க> அNலe நIyBைகக@* ெதா38X. § 

எ=ைலய)ற (illimitable): கZ[8ப[(த அNலe அைட(eைவBக :Lயாத; :Lவ2ற.§ 

Mரபலமான (illustrious): =கlI yரகாசமான; ம)8X=Bக, Xகd aைறTத; :த*ைமயான.§ 

இ+ைக# (īmkaīf): (Shūm) (�I) தi8பZட சாZ5ைய கடTe இ4B3I aைல. ஆ(ம 
ஞான(ைத UளBக :Lயாe எ*றா_I, அTத அGபவம2ற aைலB3> �ைழவைத 
3jBQறe. இI-கா-ஈ8 எ*K உ.சoBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: �I. § 

மாச)ற (immaculate): களhகI இNலாத; 7(தமான.§ 

உ(ளா;Aத (immanent): உ>ேள வாசI ெச$Q*ற; இய2ைகயாக உ>@4Te ெசயNப[Q*ற. 
கடlைள ப2j 3j8y[I ேபாe, உ>ளா0Tத எ*பe தiயாக அNலe �ர()N 
இNலாமN, எNலா ெபா4Zக> ம2KI yரபzசI :tவ)_I பரU இ48பைத 
3j8y[Qறe. வரU48பைத 3j8y[I imminent; ெவ@8ப[வைத 3j8y[I emanate; 
உய0Tத தர(ைத 3j8y[I eminent உட* 3ழ8yBெகா>ள �டாe. § 
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4கn+ பழைமயான (immemorial) (from time immemorial): aைனlB3 எZடாத =கlI 
பழைமயான ஒ*K.§ 

உடனbயாக 9கழ//zbய (imminent): தாமதI இNலாமN UைரUN நடBகU4BQ*ற; 
வரU4BQற.§ 

cayVசA. (impasse): :*ேனற :Lயாத aைல; <தIy(த aைல. &0l காண:Lயாத aைல.§ 

தைட ெசxத= (impede): :*ேன2ற(ைத தைட ெச$தN அNலe தாம)(தN; ெவ2jகரமாக 
:L8பைத கLனமாB3தN. § 

தைட (impediment): That which “holds the feet.” தடhகN; இைட�K. :*ேன2ற(ைத த[8பe 
அNலe மTதமாB3வe.§ 

உa$க cbயாத (impervious): பா)Bக :Lயாத அNலe ஊ[4வ :Lயாத.§ 

உAத+ (impetus): ெசயNபாZைட ஊB3UB3I �m[தN. இயB3I சB); ேநாBகI, 
�m[Uைச.§ 

ப"-த= (implant): மனI அNலe 7யaைனUN பாeகா8பாக aKlதN; உZெச_(eதN.§ 

க+�ரமான (imposing): ம2றவ0க> \e தாBகI ஏ2ப[(eதN. அளl அNலe சB)M* cலI 
அ2Xதமாக, ேபா2KI பLயாக இ4(தN.§ 

உaெசL-.த= (impregnate): aற8XதN; பரlதN. க4lற. ெச$தN.§ 

உண;VU ேவக+ (impulse): )Zட=டாத ெசயN அNலe உண0ைவ �mLU[I ஒ4 )�0 
ஆைச அNலe உ(ேவகI. § 

அ1-த+ (impurity): ஒtBகம2ற, மா7 பLTத aைல. § 

ேதைவைய fட Zைறவான (inadequate): ேபாதாத, ேதைவைய |0() ெச$யாத.§ 

உoர)ற (inanimate): ேம_I தகவ_B3: உM4>ள-உMர2ற.§ 

ெதாடHZத= (inaugurated): அ)கார8|0வமாக அNலe :ைறயாக ஆரIy(தN.§ 

அபசZனமான (inauspicious): அG�லம2ற. 5ல ெசயNக> அNலe ப;கைள ேம2ெகா>ள 
உகTத ேநரI இNைல. § 

இய=பாக இ,/Sற (inbred): yற8Xட* வTதைத ேபா*K aைலயாக இ4B3I பmX அNலe 
நட(ைத; ஆdTe ப)Te இ48பe.§ 

மA"ரHகைள உVசD-த= (incantate): மT)ரI ஓeதN, ெதாட0Te மT)ரhகைள 
உ.சo(தN. ேம_I தகவ_B3: ஜபI. § 

மA"ரHகPI உVசD#$ (incantation): ஜபI அNலe மT)ரyரேயாகI. மT)ரU(ைத அNலe 
rZ7ம ஞான காரணhகqBகாக ெசாN_I yரா0(தைனக>, பாடNக>, r()ரhக> 
ம2KI மT)ரhக>. வஷBQoயா எ*பe மT)ரhக> அNலe ேபாைத ம4T)* cலI 
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மயB3தN. &ய ேநாBகhகqBகாக (yN^ riயI) உ.சoBக8ப[I மT)ரhக>, அyசார 
எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: மT)ரI. § 

Uைறபy-.த= (incarcerate): 5ைறMN ைவ(தN. அைட(e ைவ(தN.§ 

ம[த உ,ேவ)$ incarnation: ஆ*மா ஒ4 மiத உடைல8 ெபKவைத 3j8y[Qறe. –ெதxவ 
உ,வ-ைத ெப*த= (divine incarnation): அவதார ேகாZபாZைட 3j8y[Qறe. 
த0ம(ைத \m[I aைலநாZட பரமா(eமா (அNலe ம2ற மஹாேதவ0க>) மiத yறU 
எ[8பைத 3j8y[Qறe. இTத ேகாZபா[ பல vTe yolகqB3 3j8பாக ைவணவ 
சமய()23 :BQயமாக இ4Tதா_I, ெப4Iபாலான ைசவ0க> இத23 :BQய(eவI 
த4வe இNைல. ேம_I தகவ_B3: அவதாரI, ைவணவI. § 

தைடfடா. (incessant): தைடMNலாமN ெதாட0தN.§ 

$DA./ெகா(ள cbயாத (incomprehensible): ெத@UNலாமN அjவத23 கLனமாக அNலe 
சா()யI இNலாமN இ4(தN.§ 

ெதPவ)ற (inconspicuous): ெத@வாக கmகqB3 Xல8படாத; மைறTe இ4BQற; 
அ2பமான.§ 

9ைலயான (indelible): {Bக, அ@Bக அNலe கtவ :Lயாத; aரTதரமான.§ 

உ(நாay/ZDய (indigenous): இயNபான; உ>ளா0Tத; உ>�0 ெதாட0பான.§ 

இgbேகா (indigo): க4{ல aறI.§ 

ெதPவ)ற (indistinct): மைறT)4BQற அNலe UளBகம2ற, 3ழ8பமான; 
XoTeBெகா>வத23 கLனமான. § 

த[-.வ+ (individuality): ஒ4 நபைர இ*ெனா4 நபoடI இ4Te, அNலe ஒ4 ஆ*மாைவ 
இ*ெனா*jN இ4Te ேவKப[(eI பmX. ேம_I தகவ_B3: அகhகாரI, ஆணவ 
மலI, த*:ைன8X, ஆ*மா. § 

த[#பaட ஆIமா (individual soul): 5வெப4மாiடI (ஆ) ஆ*மா) இ4Te ெவ@வTத ஒ4 
yர(ேயக yoவாக, :tைமயாகlI கடl@* ஒ4ைமMN இ4Te yoBக :LயாமN, 
அGபவI cலI :tைமயாக  பB3வமைடTத aைலைய ேநாBQ வள0.5 ெபKI ஒ4 
உM0சB)யாக இ4B3I ஆ*மாU* இயNைப, இTத ெசாN 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: ஆ(ம*, சாரI, ேகாசI, பரேம<வர*, ஆ*மா. § 

மத+, த-.வ+, ெகா(ைக cத�யவ)ைற ஏ)*/ெகா(mமா* $கayத= (indoctrinate).§ 

ெவ=லcbயாத (indomitable): எ@)N அைதoய8ப[(த, ேதா2கLBக அNலe அடBக 
:Lயாத. ெவ2jBெகா>ள :Lயாத.§ 

Indra: इन्द्र “Ruler.” இT)ர*. ேதவ0க@* தைலவ*, இவரe வாகனI ஐராவதI. இவரe ஆuதI 

வ�ராuதI. § 
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indriya: इिन्द्रय “Agent, sense organ.” இT)oயI. “க4U, Xல* உK8X.” ஐTe Xல* உண0l 

க4Uகளாக (xேதT)oயhக>), ேகqண0l (]ேரா(ர), ெதாZ[ண0l ((வB), பா0ைவ 
(சk<), 7ைவ உண0l (ர<னா) ம2KI வாசI (Qறான); ம2KI ஐTe ெசயN 
க4Uகளாக (க0ேமT)oயhக>) வாB3 (வாB), ைக8ப2KதN (பா;), இயBகI (பாத), 
மலI கg(தN (பாu) ம2KI உ4வாB3தN (உபா<தா). ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, 
ஆ*மா, த(eவI. § 

த[-த[ fவரHகP= இ,A. Zk#Maட f"ைய/ கgyMb-த= (induction).§ 

இIப- ேதாxn (indulgence): தனe ெசாTத U48பhகqB3 அ)க :BQய(eவI அ@(தN. 
§ 

UA. சமெவP (Indus Valley): 1924 வ4ட()N ெதாNெபா4> ஆரா$.5யாள0க>, Q.:. 5000 
ம2KI Q.:.1000 B3 இைடேய ெசg8பாக இ4Tத இTத நாகoக()* அgபாZ[ 
5*னhகைள, த2ேபாe பாQ<தாiN இ4B3I 5Te ந)8ப3)MN கm[ 
எ[(தா0க>. அTத இட()N ேயாக aைலMN, “Uலh3க@* தைலவ*,” ப7ப)யாக 
5வெப4மா* அம0T)4B3I ஒ4 “:()ைர" கmெட[Bக8பZடe. ேம_I தகவ_B3: 
ைசவ சமயI. § 

ெசா=Lத)கDய (ineffable): ேப7வத23, வ0;8பத23 அNலe UளB3வத23 சா()யI 
இNலாத.§ 

அகAைத (I-ness): இe மன)N “நா*,” எ*Qற எmண(ைத, அNலe த*:ைன8ைப 
உ4வாBQBெகா>வைத 3jBQறe, ம2KI இTத aைலைய கடTe ெசNல ேவm[I 
எ*K vTe த0மI க4eQறe. ேம_I தகவ_B3: ஆணவ மலI, மனI (தi8பZட).§ 

தf;/க cbயாத (inevitable): தU0Bக வா$8yNலாத. உK)யாக aகழU4BQற.§ 

fள/க cbயாத (inexplicable): UளBகேவா அNலe கணBQடேவா :Lயாத; ம*iBக 
:Lயாத.§ 

கgib-தனமான அI$ (infatuation).§ 

அpமான+ (inference): ஆதாரI ம2KI காரண ஆ$U* அL8பைடMN ஒ4 :Lைவ 
அைடதN.§ 

தாhn மன#பாIைம (inferiority complex): த*ைன(தாேன 3ைறTe ம)8y[I த*ைம 
அNலe aரTதரமான ேபாதாைம உண0l.§ 

நா-"க; (infidel): சமய நIyBைக இNலாதவ0, அNலe தனe ெசாTத சமய(ைத சாராe 
இ*ெனா*ைற சா0Te இ48பவ0. § 

ெம.வாக உa$Zத= (infiltrate): எ)0Bக அNலe உ>@4Te கZ[8பாZைட ெபKவத23 
ெமeவாக ஊ[4lதN. § 
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4கn+ Ukய (infinitesimal): �m;ய; அ2பமான.§ 

உ(வரn  (influx): ெப4T)ரளாக உ>ேள வ4தN.§ 

உaெசL-.த= (infuse): மைழ ெபாgவைத ேபால ஒ4 3ணI, 5Tதைன, அjl ேபா*றவ2ைற 
வழh3தN. ெகா[(தN, aற8XதN அNலe ஊB3U(தN.§ 

இய=பாக இ,/Sற (inherent (to inhere in)): இய2ைகயான. ஒ4 மiத* அNலe 
ெபா4qB3> இ4B3I :BQயமான அNலe yoBக :Lயாத பmX. –};வ ெஜIம-"I 
பாவ+: ேம_I தகவ_B3: பாவI.§ 

மர$Dைமயாக ெப*த= (inherit): ஒ4 cதாைதயoடI இ4Te ெபKI ஒ4 ெசா(e, பZடI 
ேபா*றைவ –அNலe ெசாTத ெசயNக@* Uைளlகைள அGபU(தN: “...நாI இTத 
ம2KI |0வ ெஜ*மhக@N இ4Te Uைத க0மUைனகைள ெபKதN.”§ 

தy-த= (inhibit): த[(e aK(eதN, அடBQ ைவ(தN, தைட ெச$தN அNலe தU0(தN. 
அடB3தN.§ 

Yaைச வழHZத= (initiation (to initiate)): ஒ4 சcக()23> உK8yனராக �ைழதN. vTe 
த0ம()N, ஒ4 த3) வா$Tத 34UடI இ4Te &Zைச ெபKவe ஆ*\க வள0.5MN 
=கlI :BQயமானதாக க4த8ப[Qறe.  ேம_I தகவ_B3: &Zைச, சB)பாத, சTaயா5 
&Zைச. § 

அkZk (inkling): ஒ4 5jய e8X அNலe 3j8X.§ 

உ(ளா;Aத (innate): yற8Xட* ஒZL வTத. ஒ4 சB) ஒ4 வ<eவாக இ48பத* இயNX 
அNலe அைம8ைப சா0Tத.§ 

உa$ற cIேன)ற+ (அ=ல. fDவா/க+) inner advancement (or unfoldment): ஒ4 தiநப0 
ெவ@8Xறமாக அNலாமN ஆ*மாU* aைலMN :*ேனKதN. § 

உa$ற உட=க( (inner bodies): மiதi* �ல உட_B3> இ4B3I rZ7மமான உடNக>. 
§ 

உa$ற ஒP (inner light): no()க> எ*Qற மனaைல மா2றhக> ேபாeமான அளl அைம) 
ெப2ற yற3, தைலM* உZXறமாக அNலe உடN :tவeI ேதா*KI ஒ4 aலைவ 
ேபா*ற ெவ@.சI. அTத உZXற ஒ@ைய பா0(eBெகாm[ சTேதாஷமாக 3@0கா$வe, 
இTத பாைதMN ஒ4 ைமNகNலாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: no(). § 

உa$ற மன+ (inner mind): eைண ெம$zஞான மன:I ெம$zஞான மன:I, தனe ஆழமான, 
இய_ண0l ெசயNபா[க> ம2KI )றைமக@N cdQ இ4(தN. § 

உa$ற உலகHக( (inner planes): அTத0ேலாகhக> அNலe உ>ெபா4> இ4B3I 
ப3)க>. § 
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உa$ற ஆகாச+ (inner sky): மன)* உ4வhக>, உண0lக>, அைடயாளhக> ேபா*றைவ 
இNலாமN ெத@வான உZXற பரெவ@யாக அைம)யாக இ4B3I மன)* ப3). 
ெம$zஞான மனI, ச.5தானTதI. ேம_I தகவ_B3: ஆகாசI. § 

உa$ற Mரப]சHக( (inner universes (or worlds)): rZ7ம அNலe 5வேலாகhக>. ேம_I 
தகவ_B3: ேகாசI.§ 

உ(ள-"= இ,A. க)ற= (innerversity): இTத ெசாN 5வாய 78yர:iய7வா= அவ0களாN 
உ4வாBக8பZடe. ேயாகாU* ஒ4:க.5Tதைன ம2KI )யான()* cலI, அjl 
UoவாBகI ெபறB�Lய, மன)* Uசாலமான ெம$zஞான மன)23>, ஒ4வ0 தனe 
கவன(ைத )48Xவைத 3j8y[Qறe. § 

4Z"யான (inordinate): வரIX எNைலகைள கடTத; கZ[B3 அடhகாத. § 

cIேன)ற+ (inroad): ஒ4 வள0.5, ஒ4 ஆBQர=8X, வரIX எNைலைய \KதN.§ 

"�ெரI* உ(ேள �ைழத= (inrush): UைரTத உ>�ைழl; உட8பா$l.§ 

அkn/Z எaடாத (inscrutable): XoTeBெகா>வத23 கLனமாக இ4BQற.§ 

UIனHக( (insignia): அைடயாள அZைடக>, ப;யாள0 3t அNலe தiB3jகைள 
ேபா*ற அj3jக> அNலe அைடயாள 5*னhக>, அைடயாளhக>, பLaைல அNலe 
அ_வலகI.§ 

உ(mண;n சா;Aத (instinctive): “உ>ளா0Tத" அNலe “இயNபான.” Uலh3க> உலகI 
ம2KI மiத0க@* �ல ம2KI �daைல rZ7ம உலகhகைள ஆைணM[I 
இயBகhக> ம2KI உ(ேவகhக>, உதாரண()23 7ய-பாeகா8X, இன8ெப4BகI, ப5 
ம2KI தாகI, ம2KI ேபராைச, ெவK8X, ேகாபI, அ.சI, கgகாமI ம2KI ெபாறாைம 
ேபா*ற உண0.5க>. ேம_I தகவ_B3: மன<, மனI (தi8பZட), மனI (c*K 
கZடhக>), இயமI-aயமI. § 

உ(mண;n-அknண;n மன+ (instinctive-intellectual mind): நடவLBைகக> உ>qண0U* 
உண0l8|0வமான ஆைசக> ம2KI அ.சhக> அNலe அjlண0l ேகாZபா[க> 
ம2KI காரண(ைத சா0Te இ4B3I ேபாe, மனI சாதாரண 7யaைனUN இ4BQறe. 
ேம_I தகவ_B3: மேனாமய ேகாசI, rZ7ம உடN, உ>qண0l மனI, ேகாசI, காTத 
சB), ஆ*மா, ��Bகமான உடN, வாசனா.§ 

உ(mண;n மன+ (instinctive mind): மன< 5(த. XலGண0l, உட^* இயBகI, ம2KI 
சாதாரண 5Tதைன ம2KI உண0.5ைய கZ[8ப[(eI �daைல மனI. மன< 5(த 
மேனாமய ேகாச(ைத ெகாm[ அைமTe>ளe. ேம_I தகவ_B3: மன<, மேனாமய 
ேகாசI, இயமI-aயமI, மனI (தi8பZட), மனI (c*K கZடhக>).§ 

உ*"#பy-.+ (insure): உK) ெச$, உK) அNலe பாeகா8X. § 
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Zைறo=லாத (intact): :tைமயாகlI உK)யாகlI அNலe பtதாகாமN இ4(தN; எTத 
Uத()_I ~0ேகடாமN இ4(தN.§ 

$ல#படாத (intangible): Xல*க> cலI (ெதாZ[) உணர :Lயாத.§ 

அkவா)ற= (intellect): காரண ஆ$l அNலe XoTeBெகா>qI )ற*; 5TதைனM* சB); 
X()B�0ைம. ேம_I தகவ_B3: X() 5(த, அjlண0l மனI, மனI (தi8பZட), மனI 
(c*K கZடhக>). § 

அknண;n மன+ (intellectual mind): X() 5(த. காரண ஆ$l ம2KI த0Bக �)யாக 
5T)B3I Xல*. அe மன< 5(த எ*K அைழBக8ப[I சாதாரண, உண0.5வச8பZட 
5Tதைன ெசயN:ைறகளாக இNலாமN, ேவKப[() பா0B3I 5TதைனM* cலமாக 
Uளh3Qறe. X() 5(த மேனாமய ேகாச(ைத ெகாm[ அைமTe>ளe. ேம_I 
தகவ_B3: X() 5(த, மனI.§ 

இைடcக+ (interface): (�ல ம2KI rZ7ம உலகhக@N இ48பைத ேபா*K) தi8பZட 
அைம8XBக> அNலe மாKபZட 3tBக> ெதாட0Xெகா>qI இடI.§ 

இைட#பaட (interim): ஒ4 aகdl ம2KI இ*ெனா4 aகdlB3 இைடேய இ4B3I காலI. § 

ஒIேறாெடாI* ேகா-. MIன#பaட (interlaced): இைண(e y*ன8பZட; ��Bகமாக 
இைணBக8பZட.§ 

இைடெவP (interlude): இரm[ சIபவhகqB3 இைட8பZட ேநரI. § 

இைணA. கல-த= (intermingle): ஒ*ேறா[ ஒ*K ேச0(தN.§ 

உa$றமா/Zத= (internalize): ஒ4 Uஷய(ைத தனe உ>ள()23> எ[(e ெசN_தN. § 

உa$ற வtபாy (internalized worship): ேயாகI. ெவ@8Xற சடh3ட* அNலாமN, )யானI 
அNலe ஆdTத 5Tதைன வgயாக கடl> அNலe மஹாேதவ0கைள வgப[தN அNலe 
ெதாட0X ெகா>qதN. இe ஒ4 ேயாQM* பாைதயாக Uளh3Qறe, இத23 
:*ேனாLகளாக சoைய ம2KI Qoைய பாைதக> Uளh3Q*றன. ேம_I தகவ_B3: 
)யானI, ேயாகI.§ 

fசாரைண (interrogation): :ைறயாக அNலe அ)கார8|0வமாக ேக>UBேகZ[ ஆ$l 
ெச$தN.§ 

ெந,HSய உறn (intimacy): ெந4Bகமான பழBகI; உட_றUN ஈ[ப[தN.§ 

ஒ, Zk#Maட ெதா[o= அ=ல. Zர�= பாyத= அ=ல. உVசD-த= (intone).§ 

fay/ெகாy/கா. இ,-த= (intransigently): தனe &Uரமான அ�3:ைறைய ைகUட 
மK(தN; வைளTe ெகா[Bகாe இ4(தN.§ 

ச" ஆேலாசைன (intrigue): ஒ4 இரக5ய )ZடI. ஆ0வ(ைத �m[தN.§ 
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உ(ளா;Aத (intrinsic): உZXறமான; அ()யாவ5யமான; உட* yறTத. ஒ4 சB) அNலe 
வ<eU* உmைமயான இயNைப சா0Tத. § 

தI உள ஆxn (introspection): ஒ4வ0 தனe ெசாTத எmணhக>, உண0.5க> ம2KI 
XலGண0lகைள ஆ$l ெச$தN.§ 

உ(cகமான (introversion): உZXறமாக )4IXதN. ஒ4வ0 தனe ஆ0வI, மனI அNலe 
கவன(ைத த* \ேத இயB3தN.§ 

தைல�y (intrusion): உ(தரU*j உ>ேள �ைழதN.§ 

இயLண;n (intuit): காரண ஆ$l ெசயN:ைறகைள ேம2ெகா>ளாமN ேநரLயாக அjதN 
அNலe உண0தN.§ 

இயLண;nடI அkத= (intuition (to intuit)): காரண ஆ$U* ெசயN:ைறைய தU0()[I, 
ேநரL XoதN அNலe அjெவt.5. காரண ஆ$ைவ காZL_I இய_ண0l =கlI 
ேமIபZடதாக இ4Tதா_I, அe காரண ஆ$U23 :ரணாக இ48ப)Nைல. ேம_I 
தகவ_B3: அjெவt.5, மனI (ஐTe aைலக>). § 

எ#ேபா.+ 9ைலயாக (invariably): aரTதரமாக, ெதாட0Te, மாறாe.§ 

எ�VU:ayத= (invigorate): வ^ைம, உ2சாகI அNலe சB)ைய வழh3தN. § 

தf;/க cbயாத (irresistible): த[Bக :Lயாத. =கlI வ_வான ஈ08X சB)ைய 
ெகாmL4(தN.§ 

அவமDயாைத (irreverent): ப;UணBகI இNலாத. ெபாeவாக எNேலாரா_I 
ஏ2KBெகா>ள8பZ[ மoயாைத ெச_(eI Uஷயhகைள Uம05(தN. § 

மா)ற cbயாத (irrevocably): )4Iப8ெபற :Lயாத, \Z[8 ெபற:Lயாத aைல.§ 

irul: இ4> “Darkness.” சகல அவ<ைதMN இ4B3I c*K aைலக@N, ெலள�க அjl 
ம2KI அGபவமான, பாஷ-ஞான(ைத ேநாBQ ஆ*மாU* �m[தN இ4B3I :தN 
aைலைய 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: பாஷ-ஞானI, சகல அவ<ைத.§ 

iruvinaioppu: இ4Uைனெயா8X “Balance.” ஆ*மா தனe கவன(ைத நNல ம2KI Xiதமான 
Uஷயhக> \e )48y, தனB3> ைமயமாக இ4Te, வாdBைகMN இ4B3I ஏ2ற 
இறBகhகளாN eவm[ Uடாe இ4B3I சகல அவ<ைதMN இரmடாவe aைலயான, 
ப7-ஞான எ*Qற ம4> aைலMN, ஒ4 ஆ*மாU* வாdBைகMN சமaைல 
ேதா*KQறe. ேம_I தகவ_B3: ம4>, ப7-ஞான, சகல அவ<ைத. § 

Ishṭa Devatā: इष्टदेवता “Cherished” or “chosen Deity.” இ]ட (U48பமான) ெத$வI. ஒ4 

பBதi* Uேசஷ பB)B3 பா()ரமா3I ெத$வI. vTe த0ம()* எNலா yolக@_I  
இ]ட ெத$வI ஒ4 ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சB), 5வெப4மா*.§ 
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Ishṭa Mārga Saṁskāra: इष्टमागर् संस्कार “Path-choosing rite.” இ]ட மா0Bக சI<கார “பாைதைய 

ேத0Tெத[B3I சடh3.” ஒ4 இைளஞGB3 7மா0 18 வயe aரIy இ4B3I ேபாe, ஒ4 
ேகாMN சடhQ* cலI, தா* Boஹ<த த0ம(ைத ஏ2KBெகாm[ ஒ4 3[Iப<தo* 
த0ம(ைத ஏ2KBெகா>ள8 ேபாQறாரா, அNலe 5ல சமயhக@N அ|0வமாக சTaயாச 
த0ம(ைத y*ப2j, சTaயாச()* Xiதமான ஆைணகைள ஏ2KBெகா>ள ஒ4 
மடாலய()N ேச0Te பM25ேய ெதாடhக8 ேபாQறாரா எ*K அTத இைளஞ* தனe 
:Lைவ எNேலா0 :*பாக ெதoU8பைத 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: Xiதமான 
ஆைணக>, சTaயாசI, சTaயாச த0மI, சTaயா5.§ 

Islam: இWலா+. இTத சமயI Q.y. 625 வ4ட()N, :கIமe நyகளாN ேதா2KUBக8பZடe. 
இ<லாI எ*பe இTத சமய()* கடlளான அNலா£ :*பாக அ08ப;(eB 
ெகா>வைத 3j8y[Qறe. இைத ஆதo8பவ0க>, இ<லா=ய0க> எ*K 
அைழBக8ப[Qறா0க>, ம2KI இவ0க> அNலா£U* \e நIyBைக, )ன:I ெமBகா 
இ4B3I )ைசMN ஐTe :ைற ெதாtதN, ந*ெகாைட வழh3தN, ரIஜா* மாத()N 
ேநா*X இ4(தN ம2KI யா()ைர ேம2ெகா>qதN எ*K தhகளe Xiத wலான 
3ராiN 3j8yZ[>ள “ஐTe �mகைள" y*ப2KQறா0க>. இ<லாI =கlI 
ேவகமாக வள0Te வ4I மதhக@N ஒ*றாக UளhQ, ஒ4 yN^யGB3I அ)கமான 
இ<லா=ய0கைள ெகாm[>ளe. அ)N ெப4Iபாலாேனா0 ம()ய QழB3 நா[க>, 
பாQ<தா*, ஆ8oBகா, இTேதாேன5யா, ~னா, ர]யா ம2KI அmைட நா[க@N 
இ4BQறா0க>. § 

Īśvara: ईस्वर “Highest Lord.” ஈ<வர: பரேம<வர*. ேம_I தகவ_B3: பரேம<வர*.§ 

Itihāsa: इितहास “So it was.” இ)காசI, காUயI. இe 3j8பாக இராமாயணI ம2KI 

மகாபாரதI (இத* அhகமாக பகவ( �ைத Uளh3Qறe) எ*Qற வரலா2K 5ற8X=Bக 
காUய(ைத 3j8y[Qறe. இe 3j8பாக  <கTத XராணI ம2KI பாகவத 
Xராண(ைதuI (அNலe 6ம( பாBவதI) 5லசமயhக@N 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: மஹாபாரதI, இராமாயணI, <Io(). § 

நாேடாb (itinerant): ஒ4 aரTதர b[ இNலாமN, ஒ4 இட()N இ4Te இ*ெனா4 
இட()23 பயணI ெசNபவ0. 72j )oபவ0. ேம_I தகவ_B3: eறU, சாe. 

§ 

Jagadāchārya: जगदाचायर् “World teacher.” உலQ23 ஆ5oய0. § 

jāgrat: जाग्रत् “Wakefulness.” “Ug(தaைல.” Xல*க> ெவ@8Xறமாக 
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கவனI ெச_(eI மனaைல. உண0l>ள மனI. மாm¢Bய உபaடதI அவ<ைதகளாக 
3j8y[I நா*3 7யaைனlக@N ஒ*K. ேம_I தகவ_B3: அவ<ைத, 7யaைனl. § 

jagrat chitta: “Wakeful consciousness.” “Ug(e இ4B3I 7யaைனl.” 
உண0l>ள மனI. § 

Jainism: (Jaina) जैन சமண மதI. Q.:. 5 ஆI w2றாm[B3 அ4QN, மகாbரo* 

ேபாதைனகைள அL8பைடயாகB ெகாm[, ேவத(ைத சாராமN அைமTத ஒ4 பழைமயான 
மதI. சமண மத()* ஆகமhக> உM0கqB3 &h3 UைளUBகாைம, ைசவ உணlB 
ேகாZபா[ ம2KI eறUகqB3 &Uரமான eறவற(ைத ேபா)BQ*றன. எNலா 
ஆ*மாBகqI, தனe ெசாTத :ய25யாN :B)ைய ெபற:LuI எ*பைத சமணI 
வ_வாக வ^uK(eQறe. அTத மத()* வரலா2K 5ற8X=Bக eறUக> &0(தhகர0க> 
(yறUM* ெப4hகடைல கடTதவ0 எ*பe இத* ெபா4>) எ*K அைழBக8பZ[, 
அவ0களe 5ைலக> வணhக8ப[Q*றன. இவ0க@* வoைசMN மகாbர0 24 
ஆவதாகlI இK)யாகlI இடIெபKQறா0. இ*K சமண மத(ைத 7மா0 ஆK =N^ய* 
மBக> y*ப2KQறா0க>, ம2KI அவ0க> ெப4Iபா_I இT)யாUN வாdQறா0க>. § 

japa: जप “Recitation.” ஜபI. ஒ4 ம; மாைலைய பய*ப[() ஜyB3I ேபாe, கவன(ைத 

ஒ4:க8ப[() ெதாட0Te ஒ4 மT)ர(ைத ெசாN_I பM25. அைத ெமௗனமாக அNலe 
உரBக உ.சo(eBெகாm[ ெச$யலாI. இe 5லசமயI மT)ர ேயாகI எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. vTe த0ம()* ஆ*\க பM25MN ஜபI :BQய சாதனாவாக 
Uளh3Qறe. இe 5ல ெத$வhக@* ெபய0கைள சாதாரணமாக உ.சo8ப)N 
ெதாடhQ, Xiதமான எt(eBகைள இைடUடாe ெதாட0Te {mடகால()23 பல 
லZசBகணBகான :ைற ெசாN_I =க8ெபoய சாதைனையuI 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: அIoதா, மT)ரI, இயமI-aயமI, ேயாகா.§ 

ெவ*#பைடத= (jarred): எo.சலைடதN, ேமாத^N ஈ[ப[தN, சmைடM[தN, உட*பா[ 
இNலாத.§ 

ெயேகாவா (Jehovah): Qj<eவ மKமல0.5 அjஞ0களாN அj:கI ெச$ய8பZட, �த 
கடl@* ெபய0. § 

இேய1 SkW. (Jesus Christ): Q.y. :தN w2றாmLN வாdTத ஒ4 �த மத()* ேபாதக0 
ம2KI &0Bகதo5. இவரe ேபாதைனக> Qj<eவ மத()23 அL8பைடயாக அைமTதன. 
§ 

:த; (Jew): �த மத(ைத y*ப2Kபவ0, அNலe அைத y*ப2Kபவ0க@* வIசாவ@Mன0. 
ேம_I தகவ_I: �த மதI. § 

jīva: जीव “Living, existing.” �வ*. “வாdTeBெகாm[ இ4BQற.” c*K மலhகளாN (ஆணவ, 

க0மUைன ம2KI மாைய) கZ[8ப[(த8ப[I ஆ*மா, ஆ(ம*. யாlI கடTத 
பரமா(eமாUN (பரம-ஆ(ம*) இ4Te மாKபZட தi8பmX>ள ஆ*மா (�வா-ஆ(ம*). 
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�வ* :Bதா  எ*பவ0 “வாtI ேபாேத :B)ைய ெப2றவ0.” ேம_I தகவ_B3: ஆ(ம*, 
ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, �வ*:Bதா, X4ஷா (ஆ*மா), ஆ*மா. § 

jīvanmukta: जीवन्मुक्त “Liberated soul.” �வ*:Bதா. “:B) ெப2ற ஆ*மா.” ஆ(ம ஞானI, 

பர5வ(ைத 3j8y[I a0UகNப சமா)ைய அைடTe, ஒ4 மiத உட^N வாtI ேபாேத 
Xன0ெஜ*ம()N இ4Te :B) ெப2றவ0. (இe உடைல UZ[ உM0 youI ேபாe :B) 
ெபKQற, Uேதக:BதாUN இ4Te மாKபZ[ இ4BQறe.) இTத �() பல 
ெஜ*மhக@N ேம2ெகாmட &Uர :ய25, சாதனா ம2KI தவ()* :Lவாக அைமQறe, 
ம2KI இTத ெஜ*ம()N, இத23 சTaயாசI (இவ0 ெலள�க உலைக ெபாK(தவைரMN 
இறTeUZடதாக க4த8ப[வதாN, அவ0 தனe இK) சடhைக தாேன ெச$e ெகா>வைத 
இe 3j8y[Qறe) எ*Qற :tைமயான eறவறI ேதைவ8ப[Qறe. �வ*:Bதா �ல 
உட^N தனe வாdBைகைய aைறl ெச$eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, a0UகNப 
சமா)B3> \m[I \m[I ெச*K வ4I )றைம ெப2K இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: 
�வ*:Bதா, ஞானI, ைகவNய, ேமாkI, ஆ(ம ஞானI, 5வசாu�ய, Uேதக:B). § 

jīvanmukti: िजवन्मुिक्त “Liberation while living.” �வ*:B). “வாtI ேபாேத :B) ெபKQற 

aைல.” இe உடைல UZ[ உM0 youI ேபாe QைடB3I :B)யான, Uேதக:B)MN 
இ4Te மாKபZ[ இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: மரணI, �வ*:Bதா, ேமாkI, 
Xன0ெஜ*மI, Uேதக:B). § 

jñāna: ज्ञान “Knowledge; wisdom.” (Tamil: jñānam) ஞானI. இe ஆ*மாU* :)0Tத aைலைய 

3j8y[Qறe. 3mட^i சB) yரIமi* கதைவ உைட(eBெகாm[ பர5வ()* 
உண0தN, :tைமயான பரIெபா4qB3> ெசN_I ேபாe ேதா*KI ெம$யjைவ 
3j8y[Qறe. பர5வ()* சமா)கைள ெதாட0Te அைடவத* cலI, இTத ெத$bக 
Xoத^* ஓZட(ைத வ_8ப[(), அைத XoTeB ெகாmடவ4B3, இTத ஞாேனாதய(ைத 
ெபறாதவ0க@டI இ4Te :2j_I மாKபZட, ஒ4 Uேசஷமான தரaைலைய அைம(e 
த4Qறe. ஞானI எ*பe 5லசமயI ஒ4 X(தக அjைவ, ஒ4 5Bகலான த(eவ அைம8X 
அNலe அைம8XBகைள ெவKI XoTeெகா>வதாN QைடB3I ஒ4 பB3வI அNலe 
Ug8Xண0l எ*K தவறாக XoTe ெகா>ள8ப[Qறe. இnவாK ஞான(ைத 
UளB3பவ0க>, இTத பாைத சoைய-Qoைய-ேயாகI-ஞானI அNலe க0மUைன-பB)-
ராஜ-ஞான()* ஒ4 ெதாட0.5 எ*பைத மK(e, ஒnெவா4வ4I தனe ெசாTத 
பாைதைய ேத0Tெத[BகலாI எ*KI, அ)N ஒnெவா*KI :Lவான 3jBேகாைள 
ேநாBQ வgநட() ெசN_I எ*KI �KQ*றன0. ேம_I தகவ_B3: கடlைள 
உண0தN, yரIமi* வாசN, ஆ(ம ஞானI, சமா).§ 

jñāna mārga: ज्ञानमागर् ஞான மா0BகI. ேம_I தகவ_B3: ஞான பாதI. § 

jñāna pāda: ज्ञानपाद “Stage of wisdom.” ஞான பாத. “ெம$யjU* aைல.” ஆ*\க 

UoவாBக()* நா*3 ெதாட0.5யான பாதhக@N (aைலக>) இK)யாக ஞானI 
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Uளh3Qறe எ*K ைசவ 5(தாTத o�க> �KQறா0க>. ேயாக பாதI, c*றாவe 
aைலM* உ.சகZடமாக Uளh3Qறe. இe ேம_I ஒnெவா4 ஆகம()N இ4B3I 
தகவN yoைவuI 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஞானI, பாதI. § 

jñāna śakti: ज्ञानशिक्त “Power of wisdom.” ஞானசB). இe 5வெப4மாi* c*K அL8பைட 

சB)க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. இe :4க8ெப4மாi* ேவைலuI 3j8y[Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: கா0()ேகய*, சB), )orல ேவN. § 

jñāna yoga: ज्ञानयोग “Union of knowledge.” ஞான ேயாகI. “ஞான()* சhகமI.” இe ஞாi 

அNலe :tைமயாக ஞாேனாதயI ெப2ற சB)M*, அ4>ஞான ஆ*\க பM25கைள 
UளB3Qறe. இத23 7வா= UேவகானTத0, உmைமைய ேநாBQ.ெசN_I நா*3 
மா2K8பாைதக@N ஒ*றான, சமயI சா0Tத அjlண0l ஆ$U* cலI, அjெவt.5ைய 
நா[I ேவZைக எ*K இ*ெனா4 ெபா4ைளuI வழhQனா0. ம2ற c*K பாைதகளாக 
பB) ேயாகI, க0மUைன ேயாகI ம2KI ராஜ ேயாகI Uளh3Q*றன. ேம_I தகவ_B3: 
ஞானI, ேயாகI.§ 

jñānī: ज्ञानी “Sage.” ஞானI ெப2றவ0. ேம_I தகவ_B3: �வ*:Bதா, ஞானI.§ 

1,/கமாக Zk#ேபy-த= (jot).§ 

:த ம)*+ SkW.வ மத+ சா;Aத: ஆyரகா=ய மதhக@N இ4Te ேதா*jய இரm[ 
அNலe c*K மதhக> ெதாட0பான. அ)_I 3j8பாக, �த ம2KI Qj<eவ 
மதhகqB3 இைடேய பQர8பZட நIyBைகக> ெதாட0பான எ*K ெபா4>ெகா>ள 
ேவm[I. § 

:த மத+ (Judaism): இTத மத(ைத உலெகh3I 12 =N^யGB3I அ)கமான மBக> 
y*ப2KQறா0க>. ஆyரகா=ய மதhக@N �த மதI :த*ைமயாக Uளh3Qறe. இTத 
மதI 3,700 வ4டhகqB3 :*பாக, இTத பரIபைரைய ஆரIy(த ஆyரகாI cலI 
கனா* (த2ேபாe இ<ேரN) நாZL_I, அLைமகளாக இ4Tத �த இனமBகைள U[U(த 
ேமாச< cலI எQ8e நாZL_I ேதா2KUBக8பZடe. இTத மத()* :BQய Xiத 
wலாக ேதாரா Uளh3Qறe. § 

9யாயமான (judicious): நNல )றனா$ைவ ெவ@8ப[(தN; Uேவகமான. § 

jyotisha: ज्योितष ேஜா)டI. இe “ஒ@ைய,” 3j8y[I ேஜா)MN இ4Te உ4வானe. 

“ஒ@க@N (நZச()ரhக@N) இ4B3I அjUயN.”  Qரகhக@* இயBகhக> ம2KI 
aைலகைள ெபாK(e, பmXகைள வைரயK(e மhகளகரமான த4ணhகைள 
&0மாi(e, aகdlக> ம2KI rdaைலகைள ஆ$l ெச$uI Xலைம ம2KI பM25யாக 
vTe சமய ேஜா)டI (�ேயா)ஷI) Uளh3Qறe. ஜாதhகைள க;B3I ேபாe, 
�ேயா)ஷI “aராயன :ைறையuI,” ேம2க()ய ேஜா)டI “சாயன :ைறையuI,” 
பய*ப[(eQ*றன. 
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§ 

kaīf: (Shūm) ைக8: �I. சாZ5 த* \ேத கவனமாக 
இ4B3I aைல. இe க-ஈ8 எ*K உ.சoBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: �I.§ 

Kailasa (Kailāsa): कैलास “Crystalline” or “Abode of bliss.” ைகலாயI. “பLகI"        

அNலe “ேபo*ப()* இ48yடI.” இe ேம23 )ெப()N        இ4B3I நா*3 
:க8Xகைள ெகாmட இமாலய 5கரமாகlI,        5வெப4மா* |ேலாக()N வாசI 
ெச$uI இடமாகlI         Uளh3Qறe. vTeBக> ம2KI )ெப()ய 
ெபௗ(த0க@ன       Xm;ய தலமாகlI, அmட()* ைமயமாகlI UளhQ, ேம4       
ப0வத(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. 6 சBர யT)ர()*      (ைகலாய சBகரI 
எ*KI அைழBக8ப[Qறe) ஒ4 3j8yZட       :8பoமாண வLவ()* cலI, 
சாBத சமய()N ைகலாயI          உ4வக8ப[(த8ப[Qறe. § 

Kailāsa Paramparā: कैलासपरंपरा ைகலாய பரIபைர. இe 163 5(த0க@* ஒ4 ஆ*\க 

பரIபைரயாக, நT)நாத சIyரதாய()* ஒ4 :BQய yoவாக, ஒ4ைமவாத ைசவ 
5(தாTத()* பழhகால த(eவ()* ஆதரவாக Uளh3Qறe. வரலா2K 3j8y* பL, 
2,250 வ4டhகqB3 :*பாக, இTத 34Bக@N :தலாவதாக மகo� நT)நாதா 
(அNலe  நT)ேக<வர) Uளh3Qறா0. இவ0 Q.:. இரmடாI w2றாmைட ேச0Tத 
)4cல0 ம2KI ஏt ம2ற ~ட0க@* ()4மT)ர 3j8y* பL) ச234வாக UளhQனா0. 
இTத பரIபைர பல w2றாm[களாக ெதாட0Te வTe>ளe ம2KI இe இ*KI 
aைல(e இ4BQறe. இவ0க@N ச\பகால()N வாdTத c(த 5(த0 “இமய மைலக@N 
இ4Te வTத o�,” எ*K அைழBக8ப[Qறா0. அவ0 அTத Xiதமான மைலக@N இ4Te 
வTததாN அnவாK அைழBக8ப[Qறா0. இவ0 ெத*iT)யாUN, கைடZ7வா=B3 (Q.y. 
1810-1875) &Zைச வழhQனா0, ம2KI அவ0 ெசNல8ப7வா=B3 (1840-1915) &Zைச 
வழhQனா0. ெசNல8ப* ெபாK8ைப ேயாக7வா= :iவ4B3 (1872-1964) வழhQனா0, 
ம2KI அவ0 1949 வ4ட()N 5வாய 78yர:iய7வா=B3 (1927-2001) &Zைச 
வழhQனா0, ம2KI அவ0 த2ேபாைதய ச234வான ேபா)நாத ேவல*7வா=B3 &Zைச 
வழhQனா0. ேம_I தகவ_B3: நாத சIyரதாயI, பதzச^, )4cல0, UயாBரபாத, 
ேயாக7வா=. § 

kaivalya: कैवल्य “Absolute oneness, aloneness; perfect detachment, freedom.” ைகவNய. :B). 

ேயாக பாரIபoய()N 3jBேகாைள ெபயo[வத23 ம2KI Xன0ெஜ*ம()N இ4Te 
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:tைமயாக ப2j*j இ4B3I aைலயான, ேயாக()* aைறேவ2ற(ைத 3j8y[வத23 
பதzச^ ம2KI ம2ற :iவ0களாN ைகவNய எ*ற ெசாN பய*ப[(த8பZடe. அe 
QZட(தZட ேமாkI எ*ற ெசாN_B3 ெசாN_B3 இைணயான ெசாNலாக 
Uளh3Qறe. ைகவNய எ*பe :tைமயான ஆdaைலயாக, :Lவான உண0த^N 
இ4Te UைளuI உய0Tத aைலயாக Uளh3Qறe. அe ஆ*மாU* இயNX ெதாட0பாக 
ஒnெவா4 த(eவ பாடசாைலM* நIyBைககைள ெபாK(e, yர(ேயகமாக 
UளBக8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: ேமாkI, 5வசாu�ய, ஞானI. § 

கைலu4BகாZL (kaleidoscope): பNவmணBகாZ5B க4U. அைத8ேபா*K ெதாட0Te 
மா2றI ெபKவைத 3j8yடlI பய*ப[(த8ப[Qறe. § 

Kālī: काली “Black” Goddess. கா@. சாBத சமய()* பல yoUன0களாN வgபட8ப[I, 

உBQரமான பmXைடய சB)M* உ4வI. அTத ேதUயானவ> க48X aற()N, 
பழhகால பா;MN உட^N  ஆைடM*j, அ)க வ^ைமuட*, காZ[8ப[(த8படாத ஒ4 
ெவ@8பைடயான சB)யாக இ4BQறா>. ஆனாN பBத0க@* கmேணாZட()N, அவ> 
ஒ8yட:Lயாத ெபm பாeகாவலராக, சாதனாU* ஆதரவாளராக ம2KI :B)M* தாயாக 
Uளh3Qறா>. X^M* \e அம0T)4B3I e0காேதUuI அைத8ேபா*ற பmXகைள 
ெகாm[ இ48பதாN, பBத0க> அTத ேதUைய  ெப4Iபாலான சமயhக@N கா@ 
ேதUயாக தவறாக aைன(eBெகா>Qறா0க>. ேம_I தகவ_B3: சB), சாBத சமயI. § 

Kali Yuga: किलयुग “Dark Age.” க^uகI. yரபzசI கடTe ெசN_I நா*3 கZடhக@* 

ெதாட0 7ழ25MN, க^uகI கைட5 uகமாக Uளh3Qறe. அjயாைம சB) :t b.5N 
ெசயNப[Qறe ம2KI  ஆ*மாUN இ4B3I பல ��Bகமான Xல*க> ெத@வ2K 
இ48பதாN, அைத இரU* இ4mட ப3)uட* ஒ8yடலாI. ேம_I தகவ_B3: 
மஹாyரளயI, uகI. § 

kāma: काम “Pleasure, love; desire.” காமI. “மQd.5, அ*X; ஆைச.” கலா.சார, அjlண0l 

ம2KI உட_றUN aைறேவ2றI. X4ஷா0(தமாக இ4B3I நா*3 மiத 
3jBேகா>க@N ஒ*K. ேம_I தகவ_B3: X4ஷா0(தI. § 

kapha: कफ “Biological water.” மiத உட^* c*K Uதமான ேதாஷhக@N கப ேதாஷI {0 

�K சா0Tததாக Uளh3Qறe. இத* ேகாZபாடாக ஒ2Kைம Uளh3Qறe. உட_B3 
அைம8X ம2KI <)ர(த*ைமைய வழhQ, அ)N உரா$ைவ 3ைற(e, ேநாைய 
3ண8ப[() ேநா$ எ)08X சB)ைய வழh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆu0ேவதI, 
ேதாஷI. § 

Karaikkalammaiyar: காைரBகாலIைமயா0 63 நாய*மா0க@N 23 ஆவe நாய*மா0. ஒ4 
மாெப4I rZ7ம ஞாi, கUஞ0 ம2KI ேயாQi, அவ0 இய2jய rZ7மஞான-ெத$bக 
பாடNக> )4:ைறMN அhகI வQBQ*றன. § 
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karma: कमर् “Action,” “deed.” க0மா: க0மUைன. இe vTe 5Tதைன வLவ()* =கlI 

:BQய ேகாZபா[க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. க0மUைன எ*பe 1) ஒ4 ெசயN அNலe 
நடவLBைக; 2) காரணI ம2KI UைளU* அL8பைட; 3) ஒ4 Uைளl அNலe “ெசய^* 
Uைளl" (க0மபல) அNலe UைரUN ெச$தவைரேய வTe ேச4I “y*Uைளl” 
(உ(தரபல) ஆQயவ2ைற 3j8y[Qறe. Uைன Uைத8பவ* Uைன அK8பா*. 7யநலI, 
ெவK8X aைறTத ெசயNக> (பாபக0மா அNலe 3க0மா) ேவதைனைய அைழ(e வ4I. 
நNல ெசயNக> (Xmயக0மா அNலe 7க0மா) அ*X கலTத எ)0Uைனகைள ெகாm[ 
வ4I. க0மUைன சz5த, yரார8த ம2KI Boயாமான எ*K c*K வைக8ப[I.  –ச]Uத 
க;மா: “ேசகo(த ெசயNக>.” இTத ெஜ*மI ம2KI |0வ ெஜ*மhக@* ெச$த 
க0மUைனக@* �Z[(ெதாைக. –Mரார#த க;மா: “ெதாடhக8பZ[ இயBக()N 
இ4B3I ெசயNக>.” பல*கைள வழh3வேதா[ ஒ4வo* உட2பmXக>, தi8பZட 
மனaைலக> ம2KI நZXறlக> உZபட இTத ெஜ*ம()N இ4B3I aகdlக> ம2KI 
rdaைலகைள உ4வாB3I சz5த க0மாU* ப3). –/Dயாமான க;மா: “த2ேபாe 
உ4வாQBெகாm[ இ4B3I.” ஒ4வ0 தனe 5Tதைன, ெசாN ம2KI ெசயNக@* cலI 
இTத ெஜ*ம()N அNலe இ4 ெஜ*மhகqB3 இைடேய அTத0ேலாக()N X)தாக 
உ4வாB3I அNலe சz5த க0மாlட* ேச0B3I க0மUைனக>. Boயாமான க0மாU23 
ேவK இரm[ ெபய0க> உ>ளன. அைவ “வ4வe, வTe ேச0வைத,” 3jB3I ஆகா= 
ம2KI “த2ேபாைதய, 72jBெகாm[ இ4BQற, இயBக()N இ4BQ*ற,” எ*பைத 
3jB3I வ0(தமான aகdகால க0மUைனக> ஆ3I. 5ல Boயாமான க0மாBக> இTத 
ெஜ*ம()N பல* த4Q*றன, ம2KI \தI இ48பைவ வரU4B3I yறUகqBகாக 
ேச=Bக8ப[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, U), மாைய, ேமாkI, பாஷ, பாவI, 
ஆ*மா. § 

karma mārga: कमर्मागर् “Path of action-reaction.” க0ம மா0BகI. “Uைன-எ)0UைனM* பாைத.” 

கடTதகால Uைன ம2KI எ)0Uைனக@N :tைமயாக cdQ, Uைரவாக Xiத 
க0மUைனகைள ெச$e, தனe உmைமயான தi(த*ைமைய 3ைறவாக உண0Qற 
ஆ*மாBக@* ெலௗ�க aைலைய 3j8y[வத2காக உ4வாBக8பZட ெசாN. ேம_I 
தகவ_B3: ஆணவ மா0BகI, பாதI. § 

karma yoga: कमर्योग “Union through action.” க0மேயாகI. 7யநலம2ற ேசைவ. ேம_I 

தகவ_B3: ேயாகI. § 

Kārttikeya: काित्तर् केय Child of the Pleiades, from Kṛittikā, “Pleiades.” கா0()ேகய*. கா0()ைக 

எ*ற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. 5வெப4மாi* இரmடாவe மக*, Uநாயகo* 
சேகாதர*. இT)யாU* எNலா ப3)க@_I உலெகhQ_I வgபட8ப[I ஒ4 
மகாேதவ0. இவ0 :4க*, 3மர*, <கTதா, சm:கநாதா, 78ரம;யா ம2KI ேவK 5ல 
ெபய0களா_I அைழBக8ப[Qறா0. பoணாம வள0.5M* அhகமாக, ேயாக பM25M* 
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cலI உ>qண0ைவ ஒ4 ெத$bக ஞானமாக மா2KI சமய(ைத வgநட(eI கடlளாக 
இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: :4க*, Q4()ைக நZச()ரI, ேவதI. § 

Kashmīr Śaivism: कष्मीरशैव கா]\0 ைசவ சமயI. வா738தா எ*பவராN Q.y. 850 ஆI 

வ4ட()23 அ4QN ேதா2KUBக8பZட இTத சமயI, ெம*ைமயான கடl> நIyBைக 
ம2KI &Uரமான ஒ4ைமவாத 5Tதைனைய ெகாm[>ளe. இ)N 5வெப4மா* 
உ>ளா0Te யாlI கடTத aைலMN இ4BQறா0. Xiத(த*ைமuI ேயாக:I வ_வாக 
பoTeைரBக8ப[Q*றன. மiத ஆ*மா ப2j கா]\0 ைசவ சமயI அ)க ெசg8பான 
ம2KI Uoவான ஒ4 XoதN ம2KI ஆ(ம ஞான()* இலBைக அைடவத23, 3mட^i-
5(த ேயாக()* ஒ4 ெத@வான ம2KI தi8பZட பாைதைய வழh3Qறe. கா]\0 
ைசவ சமய(ைத y*ப2Kபவ0, 5வெப4மானe 7யaைனU* யாlI கடTத aைலைய 
அைடவ)N :ைன8Xட* இ48பதாN, அவ0 தi8பZட  கடlைள வgப[வ)N கவனI 
ெச_(eவe இNைல. இTத சமய(ைத :ைறயாக y*ப2Kபவ0க@* எm;Bைக 
ெத@வாக ெதoயாUZடா_I, இTத 5Tதைன ெதாட0Te இT)ய மBக@* \e :BQய 
தாBக(ைத ஏ2ப[() வ4Qறe. ேம_I தகவ_B3: ைசவ சமயI. § 

காவாx (Kauai): ஹவா$ &lக@N வடB3 )ைசMN ெவ3ெதாைலUN இ4B3I =கlI 
பழைமயான &l, 553 சeர ைமNக>, மBக>ெதாைக 50,000. § 

கவாx ஆYன+ (Kauai Aadheenam): 1970 வ4ட()N 5வாய 78yர:iய7வா=யாN 
ேதா2KUBக8பZட மடI ம2KI ேகாM^* வளாகI; ைசவ 5(ததாTத ேகாM^* 
ச0வேதச தைலைமயகI. § 

kaula: कौल “Of or related to kula,” ெகௗல. ஒ4 தாT(�க ேபாதைன. சாBத சIyரதாயhக@N 

ெகௗல எ*Qற ெசாN, Uற3 ம2KI தhகI, வாdBைக ம2KI மரண(ைத ஒ*றாக க4eI 
:B) ெப2ற ஆ*மாைவuI 3j8y[Qறe. § 

kavi: “Ocher-saffron color.” காU. கhைக ந)BகைரMN உZகா0Te )யானI ெச$uI அNலe 
வாtI சாeBக> அ;uI ஆைடM* aற(ைத 3j8y[I ெசாN. அதனாN சTaயா5 
அ;uI ஆைடM* ெபய4I காU aறமாக இ4BQறe. இைத சம<Q4த()N கஷாய 
எ*K 3j8yட8ப[Qறe. § 

kevala avasthā: केवल अवस्था “Stage of oneness, aloneness.” (Tamil: avasthai.) ேகவல அவ<ைத. 

“தiைம, தi(தaைல.” ைசவ 5(தாTத()N, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5MN 
இ4B3I c*K aைலக@N :தலாவe aைலைய 3j8y[Qறe. இTத aைலMN ஒ4 
ெத$bக 7ட0 ஆணவI என8ப[I அjயாைமMN மைறBக8பZ[, த*ைன ப2j அjயாத 
ஒ4 ஆகாய வLவமாக, 5வெப4மா* cலI ஆ*மாU* ெவ@8பா[ அNலe 
உ2ப()uட* ெதாடh3Qறe. ஆ*மாU* இTத aைலB3, :ைளUZ[ தனe 
)றைமைய ெவ@8ப[(தாe, தைரMN Xைதum[ இ4B3I Uைத உவைமயாக 
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அைமQறe. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, அவ<ைத, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, சகல 
அவ<ைத, ஆ*மா, 7(த அவ<ைத. § 

சாம;-"ய+ (knack): ஒ4 ெசயைல Uைரவாக ெச$e :LB3I )றைம; ஒ4 3j8yZட )ற*, 
ைக()றைம. § 

konrai: ெகா*ைற. இe 5வெப4மாi* இ4Te ெப4T)ரளாக அ4U ேபா*K ெவ@வ4I 
ெபா*iற அ4ைள 3j8y[வதாக இ4BQறe. 5வெப4மாGB3 உகTததாக ெகா*ைற 
மல0க> Uளh3Q*றன. § 

kośa: कोश “Sheath; vessel, container; layer.” ேகாசI. “உைற; ெகா>கலI, பா()ரI; அ[B3.” 

ஆ*மா த(eவ�)யாக, ஒேர சமய()N ஐTe ேகாசhக> வாMலாக ெவnேவK உலகhக> 
அNலe உ>ெபா4@* ெவnேவK aைலக@N ெசயNப[Qறe. அைவ 5லசமயhக@N, 
ஒ4 ெவhகாய()N இ4B3I அ[B3கqட* ஒ8yட8ப[Qறe. ேகாசhக@N 
��Bகhக> அ)கoB3I த*ைமைய அL8பைடயாக ெகாm[, y*வ4மாK 
பZLய^ட8பZ[>ளன. –அIனமய ேகாச+: “உணவாN உ4வான ேகாசI.” ஆ*மாU* 
Xல*கைள ஒ8y[I ேபாe, �ல அNலe காTத உடN ேகாசhக@N =கlI கர[:ரடாக 
இ4Tதா_I, ப)னா*3 சBகரhகqB3I அதG> மZ[ேம :tைமயாக 
ெசயNபட:LuI எ*பதாN, அe பoணாம வள0.5 ம2KI ஆ(ம ஞான()23 
அ()யாவ5யமாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI. –Mராணமய ேகாச+: “yராண 
சB)ைய (:BQய சB)) உ>ளடBQய ேகாசI.” இe yராண* அNலe ஆேராBQய உடN, 
அNலe கா2K உடIX அNலe கா2j* நகN எ*KI அைழBக8ப[Qறe. இe உM0, 
7வாசI ம2KI உM0 b0ய()* cலமாக இ48பதாN அe �ல உட_ட* இைணTe 
இ4BQறe ம2KI அe �ல உடN ம2KI rZ7ம உட_B3 இைடேயயான ெதாட0பாக 
Uளh3Qறe. yராணமய ேகாச()N “அ()யாவ5ய கா2றாக,” இ4B3I ஐTe :BQய 
ஓZடhக> அNலe வாuBகளாக yராண* இயh3Qறe. மரண()* ேபாe �ல 
உட_ட* yராணமய ேகாச:I yoQறe. ேம_I தகவ_B3: yராண*. –மேனாமய 
ேகாச+: “மனதாN உ4வான ேகாசI.” �daைல rZ7ம உடலாக, “5Tதைன, U48பI, 
ஆைச" எ*பைத 3jB3I மன�N இ4Te உ4வாQறe.  சாதாரண 5Tதைன, ஆைச 
ம2KI உண0.5M* உ>qண0l-அjlண0l ேகாசமாக Uளh3Qறe. இe XலGண0l 
உK8Xகளாக இ4B3I ஞாேனT)oயhக> ம2KI ெசய2க4Uகளாக இ4B3I 
க0ேமT)oயhக@* இ48yடமாக Uளh3Qறe. �ல உடN வள0.5 அைடuI ேபாe 
மேனாமய ேகாசI உ4வ(ைத ெபKQறe, ம2KI Xன0ெஜ*ம()23 :*பாக 
அTதரேலாக()N அTத உ4வ(ைத ைகU[Qறe. அe இரm[ அ[B3களாக 
அjய8ப[Qறe: 1) காTத-காரண ேகாசI (X()) ம2KI 2) காTத-rZ7ம ேகாசI (மன<). 
ேம_I தகவ_B3: மன<. –f]ஞானமய ேகாச+: “அjெவt.5M* ேகாசI.” இe மனI 
அNலe அjவா2ற_ைடய உ>qண0l ேகாசI, ம2KI ஆ*\க காTத ேகாசI எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. இe XoTeண0l, அjதN, ேநரL அjெவt.5, ெம$யjl, 
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இய_ண0l ம2KI ஆBக()றைன உ>ளடBQய Uzஞானமாக இ4B3I உய0Tத 
5TதைனM* வாகனமாக Uளh3Qறe. –ஆனAதமய ேகாச+: “ேபo*ப உடN.” இe 
இய_ண0l-ெம$zஞான ேகாசI அNலe க)oயBக-காரண உடைல 3jBQறe. 
ஆ*மாU* இTத அ)க உZXறமான வLவI (<வ�ப) எNலா உM0, �mணjl ம2KI 
உய0Tத Xல*க@* :Lவான அL8பைடயாக Uளh3Qறe. இத* சாரமாக பராசB) 
(Xiதமான 7யaைனl) ம2KI பர5வI (:Lவான பரIெபா4>) Uளh3Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: க)oயBக, ஆ*\க காTத, மேனாமய ேகாசI, காTத சB), ஆ*மா, 
��Bகமான உடN. § 

Kṛishṇa: कृष्ण “Black.” Q4]ண: “க48X.” இe “ஈ0B3I, கவ4I,” எ*பைத 3j8y[I 

Qo]LuடGI ஒ8yட8ப[Qறe. vTeBக> வgப[I பல கடl>க@N =கlI 
yரபலமான கடl>க@N ஒ4வராக Uளh3Qறா0. பகவா* 6 U]�U* எZடாவe 
அவதாரமாக ைவணவ0க> Q4]ணைர வgப[Qறா0க>. இவ0 மஹாபாரத()* அhகமாக 
Uளh3I பகவ( �ைதMN Q4]ண பரமா(மா எ*K ேபா2ற8ப[Qறா0. ெகௗLயா 
ைவணவ சமய()N, Q4]ண0 ெத$வhக@* தைலவனாக Uளh3Qறா0. § 

kriyā: िक्रया “Action.” “ெசயN.” 1) ெபாeவாக Qoைய (காoயI) எ*பe எTத ஒ4 ெசயைலuI 

3j8yடலாI. 3j8பாக அe சமயI சா0Tத ெசயலாக, அ)_I 3j8பாக சடh3க> 
அNலe UழாBகைள 3j8yடலாI. 2) ேயாக(ைத ெபாK(தவைரMN, Qoைய எ*பe 
)யான()* ேபாe ேதா*KI பாசாh3 அNலe உண0.5M* \e 7யBகZ[8பா[ 
இNலாததாN UைளQற அNலe 3mட^i சB)M* பB3வI அைடயாத அNலe 
கZ[8ப[(த8படாத எt.5MனாN ஏ2ப[I த*i.ைசயான உடN இயBகhகைள 
3j8y[Qறe. 3) ச@ சnைவ 7(தI ெச$ய ேம2ெகா>qI பNேவK பாரIபoய ஹத 
ேயாக u()க>. 4) ைசவ பாைதMN, இரmடாவe aைலMN இ4B3I சமயI சா0Tத 
ெசயN, அNலe Qoைய பாத (மா0BகI). ேம_I தகவ_B3: பாத. § 

kriyā mārga: िक्रयामागर् Qoைய மா0Bக. ேம_I தகவ_B3: Qoைய பாத. § 

kriyā pāda: िक्रयापाद “Stage of religious action; worship.” Qoைய பாத. “சமய நடவLBைகM* 

aைல; வgபா[.” வgபா[ ம2KI பB)ையB ெகாm[ அைமTதaைல, ைசவ 
5(தாTத()N �() அைடuI பாைதMN இ4B3I நா*3 :2ேபாBகான aைலக@N 
இரmடாவதாக இ4B3I aைல. ேம_I தகவ_B3: பாத. § 

kriyamāna karma: िक्रयमानकमर् “Actions being made.” Boயாமன க0மா: “உ4வாQBெகாm[ 

இ4B3I க0மUைனக>.” ேம_I தகவ_B3: க0மUைன. § 

kriyā śakti: िक्रयाशिक्त “Action power.” QoையசB): “ெசய^* சB).” ெசய^N இ4B3I 

yரபzச()* சB). § 
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kukarma: कुकमर् “Unwholesome acts,” or the fruit thereof. 3க0மா: “Xiதம2ற ெசயNக>,” 

அNலe அதனாN UைளuI பல*க>. ேம_I தகவ_B3: க0மUைன. § 

kulachāra: कुलचार “The divine way of life;” 3Nசா0: “ெத$bக பாைதMN வாtI வாdBைக.” 

சாBத சமய()N, “வாtI ேபாேத :B) ெபKI,” �வ*:BதாU* aைல. சாதனா ம2KI 
அ4@* cலI இTத aைலைய அைடய:LQறe. § 

kulaguru: कुलगुरु “Family preceptor” or “family teacher.” 3ல 34. 3ல 34 எ*பவ0 3[Iப 

தைலவ0க> cலமாக, �Z[ ம2KI ெபoய 3[IபhகqB3 ஆ*\க பாடhகைள 
வழh3Qறா0. அவ0 ஒ4 ச234வாக இ4Bகேவm[I எ*K அவ5ய=Nைல. § 

kuṇḍalinī: कुण्डिलनी “She who is coiled; serpent power.” “74m[ இ48பவ>; பாIy* சB).” 

இTத பழhகால yரபzச சB), நI ஒ4வ4B3>qI :e3(தm[B3 அLMN, ஒ4 
பாIைப ேபால :த^N 74m[ இ4BQறe, ம2KI ேயாக8பM25M* cலI, இK)MN 
7�Iனா நாLMN எt.5 ெபKQறe. 3mட^i சB) எt.5 ெபKI ேபாe, அe 
அ[(த[(த சBகரhகைள Ug8பைடய ெச$Qறe. அTத சB) சஹ<ரஹார()* 
ம()MN, yரIமi* வாசN வgயாக eைள(eBெகாm[ �ைழuI ேபாe, a0UகNப 
சமா) எ*Qற ஞானேதாயI ேதா*KQறe. அத* yற3 3mட^i சB), ஏt 
சBகரhக@N ஏதாவe ஒ*j23 )4Iy, அhேக ஓ$ெவ[BQறe. 3mட^i சB) 
சஹ<ரஹார()23 )4Iy வTe, இTத Q�ட சBகர()N 74m[ இ4B3I ேபாe, 
5வசாu�ய எ*Qற சhகமI aைறவைடQறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, yரIமi* 
வாசN, நாL, சமா), சாu�ய, தT)ர. § 

kuṇḍalinī śākti: कुण्डिलनीशिक्त The pure (neither masculine nor feminine) force that flows through 

the sushumṇā nāḍī. 3mட^i சB): 7�Iனா நாL வgயாக பா$Te ெசN_I Xiதமான 
(பா^ன ேவKபாZL23 உZபடாத சB)) சB). ேம_I தகவ_B3: 3mட^i, சB), 
7�Iனா நாL. § 

kuṇḍalinī yoga: कुण्डिलनीयोग “Uniting the serpent power.” 3mட^iேயாக: “பாIy* சB)ைய 

எt.5 ெபற ெச$தN.” 3mட^i சB)ைய :e3(தmLN இ4Te எt.5 ெபற ெச$e 
Q�ட சBகரமாக இ4B3I சஹ<ரஹார()23 வgநட(eI ேநாBக(eட*, ராஜ 
ேயாக()* அhகமாக Uளh3I ேமIபZட )யான பM25க> ம2KI சாதனா உ()கைள 
aைறேவ2KதN. இe =கlI உய0Tத aைலMN இ4B3I ேபாe, தனe தi8பZட 
ஆ2ற^னாN உைழ8ப)N ம2KI க2y8ப)N ஒ4 yர(ேயக அைம8பாக இNலாமN, 
ந*றாக aைறேவ2jய சாதனாBக> ம2KI தவ()* இயNபான Uைளவாக இ4BQறe. § 

kuṅkuma: कंुकुम “Saffron; red.” (Tamil: kumkum.) 3h3மI. vTeBக> தhகளe ெந2jMN 

c*றாவe கm;N ஒ4 ெபாZ[ ைவBக பய*ப[(த8ப[I 5வ8X aற8ெபாL. இe 
மzச> ம2KI 7mணாIைப பய*ப[() உ4வாBக8ப[Qறe. ெசIமzச> aற()N 
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இ4B3I ஒ4 | வைக, 3h3ம8| எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆஞா 
சBகரI. § 

Kural: 3ற>. ேம_I தகவ_B3: )4B3ற>. 

§ 

U/கலான வt (labyrinth): பmyN, அைம8yN அNலe 
கZடைம8yN =கlI ��Bகமாக அNலe 5Bகலாக இ4B3I ஒ*K. அ)கI X)0க> 
aைறTத பாைத. § 

Lakshmī: लक्ष्मी “Mark or sign,” often of success or prosperity. லZ7=. ெவ2j அNலe 

வள(ைத 3j8y[I “5*னI.” ெசNவைத வழh3I கடl>, )4மா@* மைனU. 
ெப4Iபா_I ஒ4 தாமைர மல0 \e லZச= 5(தoBக8பZ[ இ48பா>. பBத0க> 
ெசNவI, அழ3 ம2KI அைம)ைய ேவmL லZச=MடI yரா0(தைன ெச$Qறா0க>. 
ேம_I தகவ_B3: சB). § 

$ல+ப= (lament): வ4(தI அNலe ேசாக(ைத ெவ@8ப[(தN. § 

Zைறபாy (lapse): bd.5 அNலe y*வாh3தN. காலாவ)யா3தN. § 

",ay (larceny): ம2றவ0 ெபா4ைள ைக8ப2KதN; களl.§ 

மைறA. இ,/Sற (latent): உ>qைறTe இ4BQற அNலe உ>ளா2றN உைடய; ெத@வாக 
ெதoயாத அNலe ெசயல2K இ4BQற. § 

ேபா)*த= (laud): XகdதN. ெவ2jக> அNலe பmXகைள8 ப2j e)8பா[தN அNலe 
ேப7தN. § 

சாதாரண ம[தI (layman): ெபாeமBக@N ஒ4வ*. § 

ப"ேவy (ledger): வரl ெசலl கணB38 X(தகI.§ 

தf;#பத)காக (lest): நடBகாமN இ48பத2காக.§ 

ேசா+ப= (lethargy): மTதமாக, ெசயல2K ம2KI ஆ0வ=Nலாத aைல. § 

இலZம+ (levitation): ஆ2றN அNலe )றைமM* cலI தனe U48ப()23 ஏ2ப த*ைன 
அNலe ெபா4Zகைள கா2jN =தBக ெச$தN..§ 

c)ேபா/கான (liberal): தாராள மன8பா*ைம; சQ8X(த*ைம; வைரயைற இNலாத.§ 

c/" (liberation): ேமாkI, பாச()* ப2jN இ4Te U[தைல ெபKதN, இத* yற3 
ஆ*மா சIசார()N (yற8X ம2K=ர8y* 7ழ25) இ4Te U[UBக8ப[Qறe. ைசவ 
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5(தாTத()N, பாசI எ*பe ஆ*மா வள0.5 அைடயாமN இ4Bக, அைத Xன0ெஜ*ம 
7ழ25MN கZ[8ப[(eI அNலe 5ைற8ப[(eI ஆணவI, க0மUைன ம2KI மாைய 
எ*Qற cவைக தைளகைள 3jBQறe. ேமாkI எ*பe இTத c*K தைளக@* தைட 
ெச$uI சB)MN இ4Te U[தைல ெபKவதா3I. இTத aைலMN அைவ :tவeமாக 
அgTe U[வ)Nைல, ஆனாN ஆ*மாைவ தைட ெச$ய அNலe yைணBக ேதைவயான 
வ^ைம இNலாமN இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: மலI, �வ*:B), ேமாkI, பாசI, 
Xன0ெஜ*மI, ச234, ஆ(ம ஞானI, ஆ*மா. § 

ஒP (light): ெபாeவாக, இTத சB)M* வLவI ஜட ெபா4Zகைள கmகqB3 
Xல8ப[(eQறe. மதI ம2KI rZ7ம �)யாக பா0B3I ேபாe, அTத ஒ@ உZXற 
ெபா4ZகைளuI (அதாவe மன)N இ4B3I க2பைன வLவhக>) yரகா5Bக ெச$Qறe. 
–உa$ற ஒP: தைல ம2KI உட_B3> காண8ப[I இTத ஒ@, பNேவK ெசjlக@N 
இ4BQறe. )யானI ெச$பவ0 தனe க0மUைனகைள ேபாeமான அளl 
அைம)8ப[()ய yற3, உZXற ஒ@ைய மன)* க2பைன வLவhக> இNலாமN 
7தT)ரமாக பா0(e அGபUBக :LQறe. –9லைவ ேபாIற உa$ற ஒP: அL8பைட 
ெசjl aைலMN இ4B3I  உZXற ஒ@, aைலைவ ேபா*K ெம*ைமயாக yரகா5BQறe. 
)யானI ெச$பவ4B3 QைடB3I :தN அGபவI, UoவாBக()N :BQய ைமNகNலாக 
Uளh3Qறe. –�ய ெவ(ைள ஒP: ஒ4 உய0Tத ெசjUN இ4B3I உZXற ஒ@, =கlI 
ெத@வாகlI XiதமாகlI இ4BQறe. அைத :tைமயாக அGபU(தeI, அe 
ச.5தானTதமாக இ4B3I Xiதமான 7யaைனl, உZXறமாகlI ெவ@8XறமாகlI 
இ4B3I எNலா உ4வ()* yரபzச சாரI ம2KI உ>ெபா4> :tவ)_I 
Uயாy8பதாக ெத*ப[Qறe. இTத அGபவ(ைத, :ைறயான இைடெவ@MN 
ெதாட0TதாN, “எTத ஒ4 பNகைலBகழகI அNலe ஒ4 உய0கNU கNU aKவனI 
வழh3வைத காZL_I உய0வான ஒ4 Xoதைல,” வழhகB�[I. ேம_I தகவ_B3: 
5வi* 7யaைனl, த(eவI. § 

எP"= வைளய-த/க (limber): ெநQtI த*ைமuைடய.§ 

பர+பைர (lineage): வIசI, மரXவg. § 

fடா. 9ைல-. இ,-த= (linger): UலQ ெசNல மன=NலாமN ெமeவாக Uல3தN. § 

சடHZ ெசxவத)Z cைறயாக பDA.ைர/க#பaட வtcைற (liturgy).§ 

loka: लोक “World, habitat, realm, or plane of existence.” ேலாகI. “உலகI, வாdUடI, yரபzசI 

அNலe உ>ெபா4> இ4B3I ப3).” இTத ெசாN, “yரகா5Bக, கm�B3 
ெத*ப[Qற,” எ*பைத 3jB3I ெலா. எ*ற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. ேம_I 
தகவ_B3: c*K உலகhக>. § 

ஒ, Zk#Maட க,#ெபா,( ெதாட;பாக ேசகD/க#பaட உgைமக(, பார+பDயHக( 
அ=ல. ந+M/ைகக( (lore). § 
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தாமைர மல; (lotus flower): ெபoய இதdக>, நKமணI, இளz5வ8X aற()N மல0க>, 
Uசாலமாக வZடவLUN eைளBக8பZட Uைத உைற ம2KI ெகாt(த 
ேவ0(தm[கqட*, ெத23 ஆ5யா ம2KI ஆ<)ேர^யாUN காண8ப[I ஒ4 
{0(தாவரI (ெநலIேபா a�5ஃெபரா). § 

lotus pose: Padmāsana. ப(மாசனI. ஹத ேயாக()N அhக<))க@N =கlI yரபலமானe 
ம2KI )யானI ெச$வத23 உகTத aைல. இTத aைலMN காNக> 3KBகாக அைமTe, 
காNக@* அL8ப3) ேம2Xறமாக )4Iy இ4Bக, தாமைர இதdகைள ேபா*K காZ5 
அ@BQறe. ேம_I தகவ_B3: ஆசனI, ஹத ேயாகI, ப(மாசனI. § 

ெதPவான (lucid): மன)23 எ@தாக XoQற. ந*3 Uளh3Qற.§ 

�DயI அ=ல. சA"ரைன ேபாI* ஒPைய ெவPoy+ ஒ, ெபா,( (luminary).§ 

பளபள/Sற (luminous): ஒ@ைய ெவ@M[Qற, yரகா5BQற. § 

ப.HZத= (lurk): தாB3தN நட(eவத2காக கm�B3 ெதoயாமN அNலe யா4B3I 
சTேதகI ஏ2படாமN மைறTe இ4(தN.§ 

கtகாம+ (lust): &Uரமான 52j*ப அவா.§ 

9ண{; (lymph): இTத உடN {0மI ெத@வாக மzச> aற()N இ4BQறe, ம2KI இe 
இர(த ெவ>ைளய�Bகைள உ>ளடBQBெகாm[, aண{0 அைம8X :tவeI பா$Te 
ெசNQறe. அத* நடவLBைகக@N, )7Bக@N இ4Te �m�M0 Q4= ம2KI 5ல 
Xரதhகைள {BQ, 5K3ட^N இ4Te ெகாt8ைப 7மTe ெசNவeI அடh3I. 
ஆu0ேவத()N, மiத உட^* ஏt தாeBக@N (அhகhக>, )7Bக>) ஒnெவா*KI 
அ[(ததாக உ4மா2றI ெபKQறe, ம2KI அ)N :தலாவதாக இ4B3I ரஸ()* 
அhகமாக aண{0 Uளh3Qறe. அTத ஏt தாeBக> y*வ4மாK: 1) ரஸ (இ)N 
yளா<மா, aண{0, ஊ{0, ைசZேடாyளாசI ம2KI 3ட2பாN); 2) ரBத (5வ8X இர(த 
அ�Bக>, yராணவாuைவ 7மTe ெசN_I இர(த )7); 3) மாIஸா (சைத )7); 4) ேமத 
(ெகாt8X aைறTத )7–ேதா_B3 அLMN இ4B3I ெகாt8X ம2KI Uய0ைவ); 5) 
அ<) (எ_IX )7); 6) ைமஜா (நரIX )7 ம2KI எ_IX ம�ைஜ) ம2KI; 7) �ர 
(இன8ெப4Bக )7, UTe). ேம_I தகவ_B3: ஆu0ேவதI, ஓஜ<, ேதஜ<, உ4மா2றI. 

§ 

ேபரgட+ (macrocosm): “ெபoய உலகI” அNலe “yரபzசI.” ேம_I 
தகவ_B3: �m�லகI-ேபரmடI, c*K உலகhக>.§ 
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Madhumateya: मधुमतेय மeமேதய: ம()ய இT)யாUN ஆZ5 ெச$த 

கால.ro அரச0க@* 34வாக இ4Tத பவ*5வா cலI, ேதா2KUBக8பZட ஒ4 ைசவ 
5(தாTத eறUக@* சcகI. § 

Madhva (Mādhva): माध्व மாதவா.சா0ய: ெத* இT)யாைவ ேச0Tத இTத 

ைவணவ eறU (1197–1278) ஒ4 :tைமயான இ4ைமவாத 
 (ப*ைமவாதI) ேவதாTத(ைத UளBQனா0. அTத ேவதாTத()N 
 கடl>, ஆ*மா ம2KI உலகI, ம2KI எNலா உM0சB)க> 
 ம2KI ஜட8ெபா4ZகqB3 இைடேய ஒ4 அ()யாவ5ய ம2KI 
 :LUNலாத ேவKபா[ aலlQறe. :LUNலாத நரகI எ*K 
 ஒ*K இ48பதாக �jய 5ல vTeBக@N இவ4I ஒ4வ0, 
 ம2KI இTத நரக()N தmLBக8பZட ஆ*மாBக> aரTதரமாக 
 ேவதைனைய அGபUBக ேவm[I எ*KI �jனா0. ேம_I 
 தகவ_B3: eைவ(தI-அeைவ(தI, ேவதாTதI.§ 

ேமWaேரா (maestro): இைச அNலe கைல(eைறMN ேத0.5 ெப2K Uளh3பவ0. § 

ெப,AதIைமl(ள (magnanimous): மனI ம2KI இதய()N ந23ண(eட* இ48பவ0. 
தாராளமாக ந*ெகாைட வழh3பவ0. ஆ()ரI ம2KI பgவாh3I எmண(ைத 
தU08பவ0; 7யநலI இNலாதவ0. § 

காAத fைசைய ெப)ற (magnetized): \ெம$MயN �)யாக, ஒ4 Xiதமான இட()N 
உ.சoBக8ப[I மT)ரhக> ம2KI ேவK 5ல வgக> cலமாக ேதா*KI ஆ*\க காTத 
சB)M* cலI �ல ெபா4Zக> காTத(த*ைமைய ெபKQ*றன. § 

mahā: महा மஹா/மகா. ஒ4 உo.ெசாN அNலe :*�டாக வ4I இத23 “5றTத" எ*பe 

ெபா4>. § 

Mahābhārata: महाभारत “Great Epic of India.” மகாபாரதI. உலQ* {ளமான இ)காசI. இTத 

கைத, இ4 அரச 3[Iபhகளான, பாmடவ0க> ம2KI ெகௗரவ0கqB3 இைடேய, Q.:. 
1424 வ4ட()N ெடN^B3 அ4QN 34ேk(ரI எ*Qற இட()N நடTத ேபாைர 72j 
அைமTe>ளe. ைவணவ0க> ம2KI <மா0(த சமய(ைத ச0Tதவ0களாN, மகாபாரதI ஒ4 
Xiத wலாக ம)Bக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: பகவ( �ைத, இ)காசI. § 

Mahādeva: महादेव “Great shining one;” “God.” மஹாேதவ0. 5வேலாக()N தhகளe இயNபான, 

7யமாக yரகா5B3I உடNக@N வாtI 5வெப4மா* அNலe உயoய பoணாம 
வள0.5ைய ெப2ற உM0 சB)கைள 3j8y[Qறe. 5வெப4மா* தனe :taைறவான 
aைலMN ஆ) ஆ*மாவாக, அTத மஹாேதவ0க@N ஒ4வராக இ4BQறா0. இ4Tதா_I 
அவ0 மZ[ேம பைடBக8படாமN, ம2ற மஹாேதவ0க@* தா$-தTைத ம2KI U)யாக 
இ48பதாN, அவ0 தi(த*ைமuட* ஒ8yட:LயாமN இ4BQறா0. அவ0 “பரேம<வர*" 
எ*K அைழBக8ப[Qறா0. அவ0 ஆ) ஆ*மாவாக இ4Bக, ம2ற ேதவ0க> தi8பZட 
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ஆ*மாBகளாக இ4BQறா0க>. :8ப(e :BேகாL ேதவ0க> இ48பதாக சா<)ரhக> 
�KQ*றன. ேம_I தகவ_B3: கடl>க>, பரேம<வர*, 5வெப4மா*, ேதவ. § 

mahāpralaya: महाप्रलय “Great dissolution.” மகாyரளயI. மஹாகNப()* :LUN, 

yரபzச()* :tைமயான அgl. ந)MN இ4B3I {0 தனe cலமாக கட^N ெச*K 
கல8பைத ேபால, மகாyரளயI எ*பe எNலா உ>ெபா4>, காலI, பரெவ@ ம2KI 
தi8பZட 7யaைனl, எNலா ேலாகhக> ம2KI அ)N வ58பவ0கைள 5வெப4மா* 
தனB3> ஒ[BQBெகா>வைத 3j8y[Qறe. அத* yற3 5வெப4மா* \m[I 
54]LBக( ெதாடh3I வைர, அவ0 மZ[ேம தனe c*K :taைறவான aைலக@N 
இ4BQறா0. =கlI {ளமாக இ4B3I இTத காலகZட()N, பல yரளயhக> 
ேதா*KQ*றன, ம2KI அ8ேபாe |ேலாகI அNலe |ேலாக:I அTத0ேலாக:I 
அgBக8ப[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: uகI.§ 

Maharshi (Maharishi): महिषर्  “Great seer.” மகo�. =கlI 5றTத ம2KI ஆ2றN=Bக 

5(த0கqB3 வழhக8ப[I பZடI. § 

mahāsamādhi: महासमािध “Great enstasy.” மகாசமா). ஒ4 மகா*, �ல உடைல UZ[ 

ெவ@ேயKவைத அNலe மரண(ைத 3jB3I aகdl. இTத aகdl =க8ெபoய 
வர()னாN UைளQறe. ேம_I ஒ4 மகாi* உடN கNலைறMN ைவBக8ப[I 
Xiதமான இட(ைதuI 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: தகனI, மரணI. § 

mahātala: महातल Sixth netherworld. மஹாதளI. ஆறாவe நரகேலாகI. மனசாZ5 இNலாமN 

இ4B3I ப3). ேம_I தகவ_B3: சBகரI.§ 

mahāvākya: महावाक्य “Great saying.” மகாவாBQயhக>. ஒ4 சா<)ரI அNலe ஒ4 மகாiடI 

இ4Te வ4I ஒ4 ஆழமான r()ரI. =கlI yரபலமாக பல4I 
ேக>U8பZL4BகB�Lய உபaடத மகாவாBQயhக> நா*3 உ>ளன. அைவ: yரஞானI 
yர£ம (“Xiதமான 7யaைனl கடlளாக இ4BQறe”–ஐ(ேரய உ.), அஹI yர£மா<= 
(“நா* கடl>”–y4ஹதாரmயக உ.), த(-(வம� (“{ அeவாQறா$”–சாTேதாBய உ.) 
ம2KI அயI ஆ(மா yர£ம (“The soul is God”–மாm¢Bய உ. ).§ 

Maheśvara: महशे्वर “Great Lord.” மேக<வர*. ைசவ 5(தாTத()N, பரேம<வரi23 (ஆ) 

ஆ*மா) ஐTe அIசhக> அNலe உ4வhக> இ4BQ*றன. அத* ஒnெவா4 அIச:I 
இைறவi* ஐTe சB)கqட* ெதாட0yN இ4BQ*றன. 5வெப4மாi* மைறB3I 
சB)uட* மேக<வரi* சB) ெதாட0yN இ4BQறe. ஆ) ஆ*மா ம2KI தi8பZட 
கடlளாக இ4B3I 5வெப4மாைன 3j8y[வத23, மேக<வர* ஒ4 yரபல ெபயராகlI 
Uளh3Qறe.  ேம_I தகவ_B3: நடராஜ0, பரேம<வர*.§ 

யாைன#பாகI (mahout): ஒ4 யாைனைய பராமo8பவ0 அNலe அைத இயB3பவ0.§ 
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mala: मल “Impurity.” மலI. “அ7(தI,” பாசI எ*K அைழBக8ப[I ஆணவI, க0மUைன 

ம2KI மாைய c*K மலhகைள, ைசவ சமய()N 3j8yட8 பய*ப[I ஒ4 :BQயமான 
ெசாN. இTத மலhக> ஆ*மாைவ கZ[8ப[(), அe தனe உmைமயான, ெத$bக( 
த*ைமைய அjTe ெகா>வ)N இ4Te தைட ெச$Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, 
க0மUைன, :B), மாைய, பாசI. § 

mālā: माला “Garland.” ஜப மாைல. வழBகமாக 4()ராZசI, eள5, சTதனI அNலe 

<பLக(தாN ெச$ய8பZட ஜப மாைலைய 3j8y[Qறe. ேம_I இe மல0 மாைலையuI 
3j8y[Qறe.§ 

malaparipakam: மலபoபாகI “Ripening of bonds.” சகல அவ<ைதMN  இரmடாவதாக 
இ4B3I ம4> aைலMN, c*K மலhகலான ஆணவI, க0மUைன ம2KI மாைய 
ஆQயவ2ைற கZ[8ப[()ய yற3 அைடuI aைல. இTத த4ண()N, )ேராதான 
சB)யாக இ4B3I, இைறவi* மைறB3I சB) தனe ப;ைய ெச$e :L(e, அவரe 
ெவ@8ப[(eI சB)யான அGQரக()23 வgUZ[, அ4@* இறBக(ைத 3j8y[I 
சB)iபாத()23  வgவ3BQறe. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, அGBQரகI, 
க0மUைன, மலhக>, ம4>, மாைய, சகலஅவ<ைத, சB)iபாத, )ேராதான சB).§ 

Yய எgண+ உ(ள (malevolent): &ய எmண(தாN �mட8பZட, ம2றவ0கqB3 &h3 
UைளU8ப)N U48ப:>ள; ெகZட ேநாBகI ெகாmட.§ 

ெகaட எgண+ (malice): &ய எmணI; மனசாZ5 இNலாமN ம2றவ0கqB3 &h3 
UைளUB3I எmணI. ேம_I தகவ_B3: மஹாதள.§ 

YHZ fைளf/SIற (malign): ந2ெபயைர ெக[(தN, ெப4Iபா_I &h3 UைளUB3I 
தவறான அjBைகக> cலI ெபாNலாh3 ேப7தN.§ 

வைளA. ெகாy/SIற (malleable): தகடாக(தBக; மாKI rdaைலகqB3 ஏ2ப மாKI 
த*ைமuைடய.§ 

மன (mana): yராண சB)ைய 3j8y[I ெபா^�5யா ெசாN. ஒ4 மiத* அNலe ெபா4@N 
b2K இ48பதாக நIப8ப[I, இய2ைகைய கடTத சB) அNலe ெத$bக சB), 
அ2Xதமான சB).  

மனன (manana): मनन “5T)(தN; ஆdTத எmணI.” § 

மனW (manas): मनस् “Mind; understanding.” “மனI; XoTeண0l.” �daைல அNலe 

உ>qண0l மனI, இe ஆைசM* இ48yடமாக இ4Te,  ஞாேனT)oயhக> ம2KI 
க0ேமT)oயhகைள a0வQBQறe. மன< எ*பe ஒtBக=Nலாe, அGபவ(ைத 
அL8பைடயாக ெகாmட மனI எ*K அைழBக8ப[Qறe. ஆைச, &0மானI, சTேதகI, 
நIyBைக, நIyBைகM*ைம, உK)யாக இ4B3I பmX, உK)யாக இNலாைம, 
அவமானI, ப3(தjuI :ைற ம2KI அ.சI ஆQயைவ மன�* பmXக>. இe �daைல 
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rZ7ம அNலe உ>qண0l-அjlண0l ேகாசமாக இ4B3I, மேனாமய ேகாச()* 
Xலனாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சாZ5, உ>qண0l மனI, மேனாமய ேகாசI, 
(தi8பZட) மனI.§ 

manas chakra: मनस्चक्र மன<சBர. பBகவமைடTத aைலMN, உ.சTதைலMN இ4B3I 

சஹ<ரஹார சBகரI. இTத சBகரI, உ.சTதைலMN 3mட^i சB) த*ைன 
74ZLBெகாmடeI, பல ஆ(ம ஞான அGபவhகைள ெப2ற yற3, இTத aைலைய 
அைடQறe. இe இத* yற3, இTத ெபா*iற ஆ*ம உட^* cலாதார சBகரமாக 
மாKQறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரhக>, <வரணஷ�ர, U]வQராசா, ஆனTதமய 
ேகாசI. § 

manas chitta: मनस् िचत्त “Instinctive mind.” மன< 5(த. “உ>qண0l மனI.” ேம_I தகவ_B3: 

மன<, மேனாமய ேகாசI, உ>qண0l மனI. § 

பSரHகமான (manifest): காmy(தN அNலe ெவ@8ப[(eதN. உ4வ(eட* இ48பதாN 
Xல8ப[Qற அNலe XoTeBெகா>qI பLயாக இ4BQற. ெவ@8படாத அNலe யாlI 
கடTத எ*பத* எ)0.ெசாN. ேம_I தகவ_B3: உ4வம2ற, த(eவI. § 

Manikkavasagar: மா;Bகவாசக0 “He of ruby-like utterances.” இைடBகால()N ைசவ சமய 
மKமல0.5MN (7மா0 Q.y. 850) பh3ெப2ற ஒ4 த=d eறU. ஒ4 eறவற வாdBைகைய 
வாdவத23, அவ0 தனe :தN அைம.ச0 பதUைய )யாகI ெச$தா0. ைசவ 
5(தாTத()* ஒ4 :BQய wலாகlI (எZடாவe )4:ைறM* அhகI) த=d 
இலBQய()* ஒ4 அ;கலனாகlI Uளh3I அவரe )4வாசக8 பாடNக>, அவரe 
ஆைசக>, ேசாதைனக> ம2KI ேயாக உண0தNகைள ெவ@8ப[(eQறe. ேம_I 
தகவ_B3: )4:ைற, )4வாசகI.§ 

ைகயாmத= (manipulate): Uேவகமாக அNலe வzசகமாக தாBகI ஏ2ப[(eதN அNலe 
பராமo(தN. சமா@(தN அNலe இயB3தN. § 

maṇipūra chakra: मिणपूरचक्र “Wheel of the jewelled city.” ம;8Xரா சBகரI. roயy*ன^N 

இ4B3I மனஉK)M* ைமயI. ேம_I தகவ_B3: சBகரI. § 

ம[த உடLடI காaU ெபா,ளாக இ,/Z+ ஒ, அலHகார ெபா+ைம (mannequin).§ 

manomaya kośa: मनोमयकोश மேனாமய ேகாசI. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI.§ 

mantra: मन्त्र “Mystic formula.” மT)ரI. இe ெபாeவாக சா<)ர()N இ4Te ெபற8பZ[, 

Uேசஷமான சB)கைள ெகாmட ஒ4 ஒ@, ெசாN அNலe ெசா2ெறாட0. |ைஜ ெச$uI 
ேபாe ெத$வhகைள ஆவாகனI ெச$வத23I, ஒ4 ஆ*\க Uைச8ப3)ைய 
உ4வாB3வத23I, உர(த 3ர^N மT)ரhக> ஓத8ப[Q*றன. ஜபI ெச$uI ேபாe 5ல 
மT)ரhக> ெமeவாக அNலe மன)N ஜyBக88ப[Q*றன. அத* ��Bகமான 
ெதாiக> மனைத அைம)8ப[(), உZXற உடNகைள இணhக. ெச$e, 
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மைறT)4B3I ஆ*\க பmXகைள �mLU[Qறe. vTe சமய()* ெபாeவான 
மT)ரமாக ஓIகாரI Uளh3Qறe. =கlI பயG>ளதாக இ4Bக, இTத மT)ரhகைள 
ஒ4 ச234 &ZைசM* ேபாe வழhகேவm[I. ேம_I தகவ_B3: ஓI, மT)ரhக@* 
உ.சo8X, ஜபI, |ைஜ, யாகI. § 

mārga: मागर् “Path; way.” மா0BகI: “பாைத; வg.” “நா[தN,” எ*பைத 3jB3I மா0Bக எ*ற 

ெசாN^N இ4Te உ4வானe. ேம_I தகவ_B3: பாதI. § 

mārgī: मागीर् A “follower” on a specific path or mārga. மா0Q. ஒ4 3j8yZட பாைத அNலe 

மா0Bக(ைத “y*ப2Kபவ0.” ேம_I தகவ_B3: பாதI. § 

Mariyamman: மாoயIம*. இTத அIம* பல ேநா$கqB3 ம4Tதாக Uளh3I கச8X 
7ைவuைடய, ேவIX மர(ைத தல U4Zசமாக ெகாm[ இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: 
சB), சாBத சமயI.  § 

Markanduswami: மா0கm[7வா=. இவ0 ச234 ேயாக7வா= அவ0க@* ~டராக இ4Tதா0. 
இவ0 தனe கைட5 கால()N ெவ>ைள aற உைடய;Te சாeவாக வாdTதா0. அவ0 
ஆ.சாரமான வாdBைகைய வாdTதா0. இவ0 அ)கI ேபசUZடா_I, தனe 34U* 
ெபா*ெமாgகைள உ.சoBக அnவ8ேபாe ேப7வா0. § 

ஒ, உய;Aத ெகா(ைக/காக ஏ)Z+ U-ரவைத அ=ல. உo;-.றn (martyrdom).§ 

marul: ம4> “Confusion.” இe சகல அவ<ைதM* c*K aைலக@N இரmடாவதாக 
Uளh3Qறe. இTத aைலMN உலகI ம2KI கடlqB3 இைடேய ஆ*மா 
“5BQBெகாm[”, தனe இயNபான ெசாTத 3ண()* (ப7-ஞானI) XoTeண0ைவ 
நா[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ப7-ஞானI, சகல அவ<ைத. § 

1ய இIப+ (masturbation): ெசய2ைக 52j*பI. ேம_I தகவ_B3: See: மன(eறl, UரயI 
ெச$தN, ஓஜ<, ேதஜ<, உ4மா2றI. § 

இய)ெபா,( வாத+, ெலௗ�க+ (materialism (materialistic)): ப48ெபா4> மZ[ேம உmைம 
எ*KI, ப48ெபா4@* இயBக()* Uைளவாக 5Tதைன ம2KI உண0.5க> 
இ4BQ*றன, ம2KI �ல உலைக(தUர ேவK எTத உலக:I இNைல எ*ற ேகாZபா[. 
வழBகமாக ெலௗ�க வா)க> yரபzசI, ெலௗ�க(ைத இயB3I :த*ைமயான சB) 
இ48பைத ஏ2KBெகாmடா_I, கடl> தi8பZட த*ைமuட* இNைல எ*ற 
ெகா>ைகuட* இ48பவ0க>. சா0வாக எ*ற ஒ4 பழhகால இT)ய த(eவI 
இய2ெபா4> வாத(ைத ேபா)(தe. ேம_I தகவ_B3: நா()கI, சா0வாக, ெலௗ�கI. § 

maṭha: मठ “Monastery.” மடI. ேம_I தகவ_B3: மடாலயI.§ 

maṭhavāsi: मठवािस “Monastic; monastery dweller.” மடவா5. “மட()N தhQ இ48பவ0.” ேம_I 

தகவ_B3: மட(eறU.§ 
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mauna: मौन ெமௗனI. § 

maya: मय மய. “மனதாN உ4வான,” எ*பைத 3j8y[I மேனாமயI எ*ற ெசாN^N 

இ48பைத ேபால “உ>ளடBQய; ெகாm[ உ4வான.” ேம_I தகவ_B3: மேனாமய 
ேகாசI. § 

māyā: माया “Artfulness,” “illusion,” “phantom” or “mirific energy.” மாைய. “ம4Z5,” “க2பைன 

ேதா2றI” அNலe “அ2Xத(ைத UைளUB3I சB).” 5வெப4மாiடI இ4Te 
ெவ@8பZட சார()N இ4Te, ெவ@8பZட உ4வ()* உலகI. அதனாN எNலா 
பைட8XI மாைய எ*KI அைழBக8ப[Qறe. இe yரபzச()* பைடB3I சB)யாக, 
ெவ@8பாZL* அL8பைடயாக UளhQ, ெதாட0Te ஆBகN, கா(தN ம2KI கைர(தN 
எ*Qற ெசயN:ைறMN இ4BQறe. vTe சமய()N மாைய ஒ4 :BQய ேகாZபாடாக 
Uளh3Qறe. “இய2ைகB3 அ8பா2பZட சB); கடl@* அ2Xதமான சB),” எ*பேத 
:த^N இத* அ0(தமாக இ4Tதன. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI, மலI, (ெபாeவான) 
மனI, த(eவ, உலகI. § 

māyā mārga: मायामागर् “Path of worldliness.” மாைய மா0BகI. ஆ*மா உலQ* அjயாைம ம2KI 

உ>qண0l ம2KI அjlண0l �m[தNகைள aைறேவ2Kவ)N cdQ இ4BQறe. 
ேம_I தகவ_B3: பாதI. § 

Zk/ேகா( இIk அைலA. "Dத= (meander).§ 

meditation: Dhyāna. )யானI. {L(த ஒ4:க.5Tதைன. )யானI எ*பe ஒ4 அைம)யான, 
கவனமான, ஆ2றNaைறTத ஒ4:க.5Tதைனuட* இ4B3I aைலைய 3j8y[Qறe. 
இTத aைலMN சாZ5 ஒ4 ெபா4@* \e கவனI ெச_(eவதாN அNலe ஒ4 
3j8yZட 5Tதைனuட* இ48பதாN, உ>ள()N X)ய அjl ம2KI �mணjlக> 
Ug8பைடQ*றன. ேம_I தகவ_B3: உZXற வgபா[, ராஜ ேயாகI, ச.5தானTதI.§ 

கலைவ (medley): கதIபI, 3ழ8பI.§ 

ஆgb (mendicant): ஒ4 y.ைசBகார*; 72j()ouI eறU, அNலe சாe, yறoடI யா5(e 
வாdபவ0. ேம_I தகவ_B3: சாe. § 

மன"I உட= (ேகாச+): இe ��Bகமான அNலe rZ7ம உட^* உய0aைல மன)* 
அ[Bைக 3j8y[Qறe. இ)N அTதரேலாகI அNலe ��Bகமான உலQ* 
மகரேலாக()N ஆ*மா ெசயNப[Qறe. ஆ*மாU* உடN சம<Q4த()N Uzஞானமய 
ேகாசI, அதாவe “அjெவt.5 ேகாசI,” எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
அjlண0l மனI, ேகாசI, ��Bகமான உடN. § 

மன"I உலக+ (mental plane): ��Bகமான உலQN இ4B3I Xiதமான அ[B3கைள 
3j8y[Qறe. இTத உலQN ஆ*மா, Uzஞானமய ேகாசI எ*K அைழBக8ப[I, மனI 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-831
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-832
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-833
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-834
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-835
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-836
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-837
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-838
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_a.html%23para-839


அNலe அjெவt.5 ேகாச()N cL மைறBக8பZ[ இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: 
Uzஞானமய ேகாசI.§ 

இைணத= (merge): XoTeெகாmடதாN, cdQயதாN அNலe உoTeBெகா>ள8பZடதாN 
தi(த*ைம அNலe அைடயாள இழ8ைப 3j8y[Qறe. ெபoதாக இ4B3I ஒ*Kட* 
ேச0தN அNலe ஒ*Kப[தN. § 

வைல (mesh): ஒ4 வைல8y*னN. ெபாj.§ 

வள;VUைத மா)ற+ (metabolism): அ*றாட வாdBைகைய பராமo8பத2காக, உM4ட* 
இ4B3I அ� அNலe உMoன()N நைடெபKI உடN ம2KI ேவ)யN 
ெச$:ைறக>.§ 

வள;VUயா= உ,மா)ற+ (metamorphosis): ஒ4 கIப@8Xt ஒ4 பZடாI|.5யாக மாKவைத 
ேபா*ற, :tைமயான மா2றI. ேம_I தகவ_B3: 3mட^i, Xன0ெஜ*மI. § 

`ெமxoய= (metaphysics): உmைம8ெபா4@* இயNைப ஆ$l ெச$uI த(eவI. 3j8பாக 
ெசாNலேவm[I எ*றாN, �ல XலGண0l உலைக கடTத அNலe அjlண0l 
அjUயN ஆ$U* cலI Uசாo8பத23 சா()யI இNலாத, உmைம8ெபா4@* 
அIசhக>.§ 

ஒ�Hகான (methodical): :ைறயாக, )Zட=Zட :ைறMN :*ேனKQற.§ 

ஆராxVU cைறoய= (methodology): வg, உ(), அNலe ெச$:ைற; ெசயNப[I :ைற.§ 

Meykandar: ெம$கmடா0 “Truth seer.” 13 ஆI w2றாmைட ேச0Tத த=d இைறMயN 
வN_ந0. இவ0 5வஞானேபாதI எ*ற த(eவ w^* ஆ5oய0 (அNலe ெரௗரவ 
ஆகம(ைத ெமாgெபய0(தவ0). ைசவ 5(தாTத()* ப*ைமவாத ெம$கmடா0 
சIyரதாய(ைத ேதா2KU(தவ0. ேம_I தகவ_B3: ைசவ 5(தாTதI, 5வஞான ேபாதI. 
§ 

�g�லக+-ேபரgட+ (microcosm-macrocosm): “ெபoய உலக(ைத” ஒ8y[I ேபாe “5jய 
உலகI" அNலe “=க.5jய yரபzசI.” �m�லகI எ*பe ெபoதாக அNலe அ)க 
ெவ@8Xறமாக (ேபரmடI) இ4B3I ஒ*j* உZXற cல(ைத 3j8y[Qறe. vTe 
சமய அmடUய^N, உZXற உலQ* ஒ4 ேபரmடமாக ெவ@8Xற உலகI Uளh3Qறe. 
அTத உZXற உலகI ெவ@8Xற உலQ* �m�லகமாக UளhQ, �ல yரபzச(ைத 
காZL_I rZ7ம �)யாக ெபoதாகlI அ)க 5BகN aைறTததாகlI இ4Te, ஒ4 
உய0Tத அ)0UN மZ[மNலாமN ஒ4 மாKபZட அ)0lடGI  இயh3Qறe. 
ேபரmட()23 :*பாக �m�லகI ேதா*KQறe. இnவாK |ேலாகத)23 
வgகாZ[I ேகாZபா[, அTதரேலாகI ம2KI 5வேலாக()N இ4Te வ4Qறe. �ல 
உ4வ()23 :*பாக 7யaைனl ேதா*KQறe. தாT(�க()N, ெத$bக பைட8X 
:tவத23I, மiத உடN  �m�லகமாக க4த8ப[Qறe. ymட ம2KI அmட எ*Qற 
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ெசா2க@N “�m�லகI-ேபரmடI ” உ4வக8ப[(த8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: 
பைட8y* உ.சaைல, 3வாmடI (அளl), த(eவI, தT)ரI.§ 

எ";-. ெசய=பy (militate): எ)ராக சmைடM[தN அNலe தைட ெச$தN.§ 

மன+ (ஐA. 9ைலக() mind (five states): ஐTe பாகhகளாக இ4B3I மனைத ப2jய ஒ4 
கmேணாZடI. –உண;n(ள மன+: ஜாBர( 5(த (“Ug8X>ள 7யaைனl”). 
ெப4Iபாலான ேநரhக@N, ெப4Iபாலான மiத0க> சாதாரணமாக, Ug()4Te 
5T)h3I மனaைல. –அbமன+: ஸI<கார 5(த (“ப)l ெச$uI மனI”). இe 
உண0l>ள மன)23 “அLMN” இ4BQறe, ம2KI கடTதகால ப)lக>, எ)0Uைனக> 
ம2KI ஆைசக> எ*K அGபவhக> அைன(ைதuI (உண0lட* aைனவB�0Tதா_I 
அNலe aைனlBக�ராUZடா_I) ப)l ெச$uI இடமாக அNலe ேச=8XBQடhகாக 
Uளh3Qறe. ேம_I, இe த*i.ைசயான உட^யBக ெச$:ைறக@* 
இ48yடமாகlI Uளh3Qறe. –மைறA",/Z+ பg$க( மன+: வாசன 5(த. ஒேர 
அ)0l UQத(eட* இ4B3I இரm[ 5Tதைனக> அNலe அGபவhக> ெவnேவK 
சமயhக@N அLuண0lB3> அG8ப8பZ[, ஒ*றாக கலTe, X)ய ம2KI :2j_I 
மாKபZட அ)0lட* உ4வா3I, அLமன)* ப3) ஆ3I. அத* yற3, ேந0மைறயாக, 
எ)0மைறயாக அNலe கலைவயாக இ4B3I இTத ேசகoBக8பZட அ)0lகqB3 ஏ2ப, 
இTத அLuண0l உ4வாBகI ெவ@8Xற மனைத rdaைலகqB3 எ)0.ெசயலா2ற 
ெச$Qறe. –ெமx]ஞான மன+: காரண 5(த. மன)* ஒ@, ஆ*மாU* எNலாI அjTத 
�mணjl. இைத சம<Q4த()N eoய எ*ற ெசாN 3j8y[Qறe, அதாவe 
Ug()4B3I aைல (ஜாBர(), “கனl” (<வ8ன), ம2KI “ஆdTத உறBகI (7�8)) 
எ*Qற aைலகைள கடTத “நா*காவe" aைலைய 3j8y[Qறe. இTத ஆdTத 
aைலMN பராசB)யாக, 5வெப4மாi* ெத$bக மனமாக இ4B3I ச.5தானTதமாக 
ெம$zஞானI இ4BQறe. சம<Q4த()N, ெம$zஞான aைலM* பNேவK aைலக> 
அNலe <))கைள 3j8yட எmண2ற ெசா2க> உ>ளன. U]வைசத*ய (“yரபzசI 
ெதாட0பான 7யaைனl"), அ(ைவத ைசத*ய (“இ4ைம இNலாத 7யaைனl"), ஆ(யா(ம 
ேசதனா (“ஆ*\க 7யaைனl”) ேபா*றைவ 3j8yZட 5ல ெம$zஞான aைலக> 
ஆ3I. –.ைண ெமx]ஞான மன+: அ�கரண 5(த. இTத ெம$zஞான மனI 
உண0l>ள ம2KI அLuண0l aைலக> வgயாக ெசயNபZ[ இய_ண0l, ெத@l ம2KI 
�mணjlகைள ெவ@Bெகாm[ வ4Qறe. ேம_I தகவ_B3: 5(த, 7யaைனl, 
ஸI<கார, ச.5தானTதI, வாசன. § 

(த[#பaட) மன+ (mind (individual)): தi8பZட ஆ*மாBகைள ��Bகமாக பா0B3I 
ேபாe, மனI எ*பe 7யaைனl ம2KI அத* Xல*களான aைனவா2றN, ஆைச, 
5Tதைன ம2KI அjெவt.5ைய 3jBQறe. தi8பZட மனI எ*பe 5(த (மனI, 
7யaைனl) எ*KI அத* :Iமடh3 ெவ@8பா[க> அTதBகரண எ*KI  
அைழBக8ப[Qறe. இTத “உZXற Xல*" 1) X() (“அjl, காரணI, த4BகI,” உய0Tத 
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மனI); 2) அகhகாரI (ஆணவI, த*:ைன8X); 3) மன< (“�daைல மனI,” உ>qண0l-
அjlண0l மனI, ஆைசM* இ48yடI) ஆQயவ2ைற உ>ளடBQu>ளe. 36 
த(eவhக@* (உ>ெபா4@* yolக>) கmேணாZட()N இ4Te பா0B3I ேபாe, 
இைவ ஓnெவா*KI ஒ4 த(eவமாக UளhQ, தனB3 :*பாக இ48ப)N இ4Te 
வள0.5 ெபKQறe. இnவாK X() அகhகாரI ம2KI அத* y*ன0 மன�N இ4Te 
வ4Qறe. இைவ c*KI மேனாமய ேகாச()* Xல*களாக (rZ7ம அNலe 
உ>qண0l-அjlண0l ேகாசI) Uளh3Q*றன. eைண ெம$zஞான மனமாக, 
�0ம)uட* இ4B3I அ�Bகரண 5(த, Uzஞானமய ேகாச()* (மனI அNலe 
இய_ண0l-அjெவt.5 ேகாசI) மனaைலயாக இ4BQறe. ஆனTதமய ேகாச(eட* 
(காரண உடN) ேநரLயாக ெதாட0yN இ4B3I மன)* அIசமாக, ெம$zஞான aைல 
எ*Qற காரண 5(த Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: அகhகாரI, X(), 5(த, மன<, 
(ெபாeவான) மனI. § 

மன+ (iI* கaடHக() (mind (three phases)): உ>qண0l, அjlண0l ம2KI 
ெம$zஞான(ைத அL8பைடயாகB ெகாm[, மனைத ப2jய ஒ4 கmேணாZடI. –
உ(mண;n மன+. மன< 5(த, ஆைசM* இ48yடமாக இ4Te, ஞாேனT)oயhக> 
ம2KI க0ேமT)oயhகைள a0வQBQறe. –அknண;n மன+. X() 5(த, 5Tதைன 
ம2KI �mணjU* Xல*. –ெமx]ஞான மன+: காரண 5(த. இய_ண0l, இரBக 
மன8பா*ைம ம2KI ஆ*\க ஆதார()* அ[B3. இத* =கlI Xiதமான சாரமாக 
எNலாI-அjTe, எh3I Uயாy(e இ4B3I 7யaைனவாக, யாlI கடTe, 7யமாக 
yரகா5(e, எNலா ஆ*மாBகqB3I ெபாeவான ெத$bக மனமாக இ4B3I பராசB) 
அNலe ச.5தானTதI Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சாZ5, 7யaைனl, மனI 
(ஐTe aைலக>) .§ 

(ெபா.வான) மன+ (mind (universal)): மனI எ*ற ெசாNைல =கlI ஆழமாக ஆ$l ெச$தாN, 
அe ��Bகமாக ம2KI ப4மனாக, Xiதமாக ம2KI சாதாரணமாக இ4B3I எNலா 
ெபா4Zக>, ஆ2றNக> ம2KI ெவ@8பா[க@* �Z[(ெதாைக எ*பe ெதoயவ4I. 
அe உZXற ம2KI ெவ@8Xற yரபzசI ஆ3I. மனI எ*பe மாைய ஆ3I. அe ெலௗ�க 
அைம8பாக இ4BQறe. அe அைன(eமாக இ4Tதா_I காலI, காரணI, பரெவ@ைய 
கடTe உZXறமாக இ4B3I பரமா(eமா எ*Qற பர5வ(ைத, ஆ(ம ஞானI ெப2ற yறேக 
ஒ4வராN அjய:LQறe. பரமா(eமா UளBக :Lயாததாக, ெபயoட:Lயாததாக, 
:Lவான பரIெபா4ளாக இ4BQறe. மனI தனe ��Bகமான உ4UN ேவKபா[ எelI 
இNலாத Xiதமான 7யaைனவாக, cல8ெபா4ளாக (பராசB) அNலe ச.5தானTதI) 
Uளh3Qறe. அ)N இ4Te மேனாஉண0l ம2KI ெலௗ�கI சா0Tத உ>ெபா4@* 
எmண2ற உ4வhக> ெவ@வ4Q*றன. ேம_I தகவ_B3: 5(தI, 7யaைனl, மாைய, 
த(eவI, உலகI. § 

மShVU (mirth): X*னைகuட* ெவ@8ப[(த8ப[I க@8X, ேவLBைக, சTேதாஷ aைல. § 
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தவறான க,-. (misapprehension): மனேவ2Kைம; த8ெபmணI.§ 

க]ச-தன+ (miserliness): 3j8பாக பண Uஷய()N க4=யாக, 7யநல(eட* 
ெசயNப[தN.§ 

தZ" இ=லாதவ; (misfit): சcக rdaைலB3 த*ைன ெபா4()Bெகா>ள :Lயாதவ0 
அNலe தா* வ5B3I இடI அNலe 3tUN இ4Te :2j_I மாKபZ[ இ48பவ0. § 

ெபா,-த4=லாத அ=ல. Zழ#பமான ெதாZ#$ (mishmash).§ 

moksha: मोक्ष “Liberation.” ேமாkI. “:B).” க0மUைனைய அG]டானI ெச$தeI, ஆ(ம 

ஞானI, பர5வ(ைத 3jB3I a0UகNப சமா)ைய அைடTத yற3 QைடB3I, ஸIசார  
எ*Qற yற8X ம2KI இற8y* 7ழ25, Xன0ெஜ*ம()N இ4Te U[தைலைய 
3jBQறe. ேம_I தகவ_B3: �வ*:Bதா, ைகவNய, 3mட^i, a0UகNப சமா), 
பர5வI, ராஜேயாகI, Uேதக:B). § 

உ,Sய (molten): ெவ8ப(தாN உ4BQ உ4வாBக8பZட.§ 

மடாலய+ (monastery): மடI. இe ெலcoயா கmட()N இ4Te இT)யாU* vTe 
கலா.சார()23 ெகாm[ வர8பZட பழhகால பாரIபoயI ஆ3I. இTத பாரIபoய()N, 
ஒ4 Xiதமான இட()N ஒ4 பா^ன(ைத ேச0Tதவ0க> &Uரமான Uரதhகqட* 
இ4Te, ஆ(ம ஞானI ெபKவத2காக ஒ4 சcகமாக தhக> yறU க0மUைனகைள 
அG]டானI ெச$Qறா0க>. மடாலயhக@N, பா^யN சB)க@* உ4மா2ற()23 
:tைமயாக அ08ப;(eBெகாm[, மன(eறl உK)யாக கைட8yLBக8ப[Qறe, 
ம2KI எ)0பா^ன(தவ4ட* ேச4வe அGம)Bக8ப[வ)Nைல. எ)0பா^ன(தவ4ட* 
ெந4Bகமாக பழ3I ேபாe, கZ[8ப[(த :Lயாத ஆ*\க அNலe 7�Iனா சB)MN 
வாழேவm[I எ*பத2காக, ஒ4 eறU ஆmைம ம2KI ெபmைம பmXைடய சB)கைள 
(yhகளா ம2KI ஈடா) சமaைலப[() ஒ4 rdaைலைய உ4வாB3வேத மடாலய()* 
3jBேகா> ஆ3I. அTத eறU, ஆணாக இ4Tதா_I ெபmணாக இ4Tதா_I, ஒ4 
Xiதமான ஆ*மாவாக இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: ஆ5ரமI, eறU, நாL.§ 

.றf (monastic): ஒ4 சTaயா5 அNலe சTaயா5i. ெலௗ�க வாdBைகMN இ4Te UலQய 
ஒ4 ஆm அNலe ெபm, தiயாக அNலe ஒ4 மட()N ம2றவ0கqட* ேச0Te 
ஆ.சாரமான, சமய ஈ[பா[>ள வாdBைகைய வாdவைத 3jBQறe. மட()N 
3LM48பவ0 ஒ4 மடவா5 எ*K அைழBக8ப[Qறா0; சாe எ*Qற ெசாN ஆmL எ*Qற 
ெசாN^23 ஓரளl சமமானதாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: சTaயா5*.§ 

ஒ,ைமவாத+ (monism): “ஒ4ைம ப2jய ேகாZபா[.” 1) ஒேர ஒ4 :Lவான சாரI அNலe 
அL8பைட மZ[ேம இ4BQறe எ*Qற த(eவ ஞானB கmேணாZடI. 2) 
உmைம8ெபா4> எ*பe தi(தi பாகhக> இNலாத ஒ4 ஒ4hQைணTத :tைம 
எ*Qற கmேணாZடI. ேம_I தகவ_B3: eைவதI-அ(ைவதI, ப*ைமவாதI. § 
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ஒ,ைமவாத கடn( ந+M/ைக (monistic theism): அ(ைவத ஈ<வரவாதI. ஒ4ைமவாத 
ேகாZபாZLN, உmைம8ெபா4> எ*பe தi(தi பாகhக> இNலாத ஒ4 :tைமயாக 
அNலe உ>ெபா4ளாக இ4BQறe. கடl> ஒ4 உmைமயான, உண0l>ள, தi8பZட 
பரமா(eமாவாக இ4BQறா0 எ*பேத கடl> நIyBைக ஆ3I. ஒ4ைமவாத கடl> 
நIyBைக எ*பe இ4(e4வ ேகாZபா[ ஆ3I. கடl> நIyBைக எ*பe 
ப*ைமவாத(ைத 3j8y[வதாN, ஒ4ைமவாத கடl> நIyBைக எ*பe இரm[ 
:ரணான அNலe ஒ*ைறெயா*K UலB3I பmXைடய கmேணாZடhகைள 
தtUu>ளe. அ(eட* ஒ4ைமவாத கடl> நமyBைக கடl> ஒ4 தi உ4ைவ 
ெகாmL4BQறா0 எ*KI அவ0 பைட(e, எh3I Uயாy(e, yரபzச உ>ெபா4> 
எNலாமாக இ4BQறா0–ம2KI இK)MN அவ0 எNலா உ>ெபா4ைளuI கடTe 
இ4BQறா0 ம2KI அL8பைடMN ஆ*மா இைறவGட* ஒ*றாக இ4BQறe 
எ*பைதuI ஏ2KBெகா>Qறe. அ(ைவத 5(தாTதI (ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTதI, 
அNலe அ(ைவத ஈ<வரவாத ைசவ 5(தாTதI) எ*பe ஒ4ைமவாத கடl> 
நIyBைகM* ஒ4 3j8yZட வLவமா3I. ேம_I தகவ_B3: அ(ைவதI, அ(ைவத 
ஈ<வரவாதI, eைவ(த-அ(ைவத.§ 

.றf (monk): ஒ4 yரIம.சாo சமய ஈ[பா[>ள வாdBைகைய வாdவத23 தனe வாdBைக 
:tவைதuI அjப;(e, ஒ4 மட()N ம2றவ0கqட* ேச0Te மட(eறUயாக அNலe 
தiயாக ஒ4 eறUயாக அNலe ஒ4 ஆmLயாக வாdQறா0. ேம_I தகவ_B3: 
சTaயா5*.§ 

(த[-த[யாக எy/க#பaட படHகைள- ேத;Aெதy-. ெவab c�-ெதாடராக 
இைண-த=) montage.§ 

i�# (mūlīf): (�I) (Shūm) அjlண0l, த(eவ ஞான aைலMN இ4B3I மன)* 
கmேணாZடI. ேம_I தகவ_B3: ¨I, ¨I கmேணாZடhக>.§ 

ச.#$ 9ல+ (morass): ேசKபLTத aலI.ஒ4 5Bகலான, கLனமான rdaைல. § 

அtn*+ தIைமlைடய (mortal): aைலய2ற. அgயாத எ*பத23 எ)0.ெசாN. ேம_I 
தகவ_B3: அ=0தI, மரணI. § 

Mண-ைத அட/க+ ெசxபவ; /எD#பவ; (mortician).§ 

fரத-"I iல+ உட= ம)*+ உணncைறகைள ஒ�HZ#பy-.த= (mortification).§ 

mṛidaṅga: मृदङ्ग (Tamil: mṛidaṅgam) =4தhகI. ெத*iT)யாUN பய*ப[(த8ப[I ஒ4 

வா()யI. § 

mukti: मुिक्त “Release.” :B). ேமாkI எ*பைத 3jB3I இ*ெனா4 ெசாN. ேம_I 

தகவ_B3: ேமாkI. § 
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mūla: मूल “Root.” cலI: cலாதார சBகர(ைத ேபா*K, ஏதாவe ஒ*j*  ேவ0, அL8ப3) 

அNலe அL8பைட. cலQறTதUN, “:தN உைரMN" இ48பைத ேபா*K 
அL8பைடயாக, அசலாக அNலe காரணமாக இ48பe. § 

mūlādhāra chakra: मूलाधारचक्र “Root-support wheel.” cலாதார சBகரI. நா*3 இதdகqட*, 

:e3(தmL* அL8ப3)MN இ4B3I மேனாஉண0l ைமயI; இe அjவா2றைல 
a0வாகI ெச$Qறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI. § 

mūla mantra: मूलमन्त्र “Root mystic formula.” cலமT)ரI. ேம_I தகவ_B3: ஓI.§ 

ஆழமாக UA"-த= (mull over). § 

பலfதமான (multiplicity): ெவnேவறாக இ4B3I aைல; ஒ4 =க8ெபoய எm;Bைக.§ 

ெப,A"ரளான (multitude): ஒ4 =க8ெபoய எm;BைகMN இ4B3I ெபா4> அNலe 
மBக>.§ 

ஒ, Mேரத-ைத fேசஷமான பத[y+ ெசய=cைற iல+ தயா; ெசxத= (mummify).§ 

Muṇḍaka Upanishad: मुण्डक उपिनषद ्cgடக உப9டத+. இe அத0வண ேவத()* அhகமாக 

இ4BQறe ம2KI இe ேவதhக@* அjlண0l ஆ$l ம2KI அத* eைண உைரக> 
ம2KI இைறவைன அjuI இய_ண0l அjlB3 இைடேயயான ேவKபாZைட 
ேபா)BQறe. § 

சாதாரணமான (mundane): ெசா0Bக ேலாகI அNலe ஆ*\கI சா0Tத, ெலௗ�கI சா0Tத. 
வழBகமான. § 

இ,gட (murky): ெவ@.சI இNலாத, ெத@வ2ற அNலe மhகலான.§ 

Murugan: :4க* “Beautiful one,” ெத*iT)யா, இலhைக ம2KI XலIெபய0Tத த=ழ0க> 
இட()N yரபலமாக இ4B3I கா0)ேகயi* ெபய0. ேம_I தகவ_B3: கா0()ேகய*. 
§ 

ஆேலாசைன ெசxத= (muse): ஆdTத 5Tதைன ெச$தN.§ 

எgண)ற (myriad): ஒ4 =க8ெபoய எm;Bைகைய உ>ளடBQய; எm;N அடhகாத 
எm;Bைக.§ 

�a1ம ஞா[, �a1ம ஞான+ சா;Aத (mystic): மைறஞான ம0மhக@* அL8பைடMN 
மனதாN உண0Te வாdபவ0. ம0மI ம2KI Uய8y* உண0ைவ �m[Qற.§ 

�a1ம ஞான+ (mysticism): ஆ*\கI; ேநரLயாக ஆ*\கI அNலe சமயI சா0Tத 
அGபவ(ைத நா[தN. ஆdTத )யானI அNலe aைனl இழTத aைலைய ேபா*ற ஆdTத 
)யான()* cலI :Lவான பரIெபா4> அNலe கடlqட* ஒ*K ேச0வைத 
3jBேகாளாகB ெகாmட ஆ*\கB கZ[8பா[. அjlண0l ெச$:ைறகைள :Lவான 
XoதN கடTe இ4BQறe ம2KI அைத ஆdaைல cலI அைடய:LuI எ*Qற 
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நIyBைகைய, இe தனe பmபாக ெகாmL4BQறe. ேம_I தகவ_B3: கZXலGB3 
அ8பா2பZடைத  பா0B3I ம2KI ேகZ3I )ற*, மேனாஉண0l சா0Tத, aைனl இழTத 
aைல. 

§ 

Page 3: URL 
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html 

Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ெசா)கள]Uய+  
ச#த ேகாஷ  

शDकोशः 

nāda: नाद “Sound; tone, vibration.” நாதI. \ெம$MயN     

அL8பைடMN, இe aரTதரமான rZ7ம ஒ^க> ஆ3I. இ)N     =கlI உய0வானதாக 
ஆdTத aைலMN இ4B3I, ஒ^MNலாத     ஒ^யான பரநாதI Uளh3Qறe. இத* 
:தN அ)0UN இ4Te        பைட8X ெவ@8ப[Qறe. பரநாதI =கlI Xiதமாக ம2KI 
    ��Bகமாக இ48பதாN, அe மன)* அட0()யான ப3)யாN     
உணர:Lவ)Nைல. பரநாத()N இ4Te yரணவ மT)ரமான     ஓIகாரI ம2KI 
நாத-"I ம2ற பoணாமhக> ேதா*KQ*றன.  § 

இவ2ைற )யானI ெச$பவ0 “ஒ^M* சB) ஓZடமாக,” இ4B3I நாதநாL சB)யாக 
அGபUBQறா0. ேம_I இைவ ஒ4 <)ரமாக உய0Tத ெதாiuட* �Lய :ரN ஒ^யாக, 
ஒ4 தIXரா, ஒ4 =*சார =*மா2j, ஒ4 ேத�Bக@* )ர> அNலe <4) ெபZLைய 
ேபா*K நரIX மmடல()N eL8பைத ேகZகலாI. உZXற ஒ^கைள ேகZபe “ஒ^ 
cலமாக வgப[வைத,” 3jB3I நாத உபாசனா, “உZXற ஒ^M* ேமIபா[,” 3jB3I 
நாத அGசTதான, அNலe  “ஒ^ cலமாக ஐBQயமா3I,” நாத ேயாகI எ*K 
அைழBக8ப[I ஒ4 ஆdaைல )யான பM25 ஆ3I. நாதநாL சB)MN இ4B3I 
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��Bகமான ேவKபா[க>, பல இT)ய சமயhக@* 34 பரIபைரMN aKவ8பZட 
மேனாஉண0l அைல{லhகைள yர)ப^BQறe. நாதI எ*பe ஆdTத )யான()* 
ேபாe ேகZ3I ம2ற மேனாஉண0l ஒ^கைளuI 3j8y[Qறe. இ)N பNேவK 
இைசBக4Uக@* ஒ^கqI அடh3I. நாதI எ*பe சாதாரண ஒ^ையuI 
3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஓI, நாL.§ 

nādanāḍī śakti: नादनाडीशिक्त “Energy current of sound.” நாதநாL சB). ேம_I தகவ_B3: 

நாதI.§ 

nāḍī: नाडी “Conduit; river.” நாL. மiத உட^* ஒ4 நரIX இைழ அNலe ��Bகமான 

(உZXற) உடNக@N இ4B3I சB)M* பாைத. 72,000 நாLக> இ48பதாக 
க4த8ப[Qறe. இைவ சBகரhகைள ஒ*ேறா[ ஒ*K ெதாட0X8ப[(eQ*றன. ஈடா, 
yhகளா ம2KI 7�Iனா c*K :BQய நாLகளாக Uளh3Q*றன. :e3(தmLN 
74m[ இ4B3I ஈடா ம2KI yhகளா, cலாதார சBகர()N ெதாடhQ சஹ<ரஹார 
சBகர()N :LQறe, ம2KI ம;8Xரா ம2KI U7(த சBகரhக@N ஒ*ைறெயா*K 
3KBQ[Qறe. –ஈடா, சT)ர (aலl) நாL எ*KI அைழBக8ப[Qறe, இe இளz5வ8X 
aற()N இ4BQறe. இe �dேநாBQ பா$Te ெச*K, உட^* இடeXறமாக 
:LவைடQறe. இTத ஓZடI ெபm;* இயNXட* இயhQ, உடN-உண0.5 சB)M* 
பாைதயாக Uளh3Qறe. –MHகளா, இe roய நாL எ*KI அைழBக8ப[Qறe. இe {ல 
aற()N இ4BQறe. இe ேமNேநாBQ பா$Te ெச*K, உட^* வலe பBகமாக 
:LQறe. இTத ஓZடI ஆ;* இயNXட* இயh3Qறe, ம2KI அjlண0l-மன)* 
பாைதயாக Uளh3Qறe. –1�+னா :BQய நரIX ஓZடமாக UளhQ, cலாதார 
சBகர()N ெதாடhQ உ.சTதைலMN இ4B3I சஹ<ரஹார வைர :e3(தm[ 
வgயாக ெசNQறe. இe 3mட^i சB)M* பாைதயாக Uளh3Qறe. cலாதார()N 
ெசயல2K இ4B3I 3mட^i சB), ேயாக()* cலI Ug8பைடTe, சஹ<ரஹார 
சBகரI வைர ஒnெவா4 சBகரமாக இTத பாைதMN எt.5 ெபKQறe. [ேம_I 
UளBக()23, பBகI 787 பா0BகlI.] ேம_I தகவ_B3: சBகரI, 3mட^i, ராஜ 
ேயாகI.§ 

nāgasvara: नागस्वर “Serpentine tone.” நாத<வரI. இTத கா2jைச க4U, ஆ.சா மர(ைத 

ெகாm[ உ4வாBக8பZ[, {mட மரB3ழqட* 7மா0 c*K அL {ள()23 இ4B3I. 
இe ஒேபா இைசBக4Uைய ேபா*K இ4Tதா_I, அ)க �o.5[I ஒ^uட* கா)N 
ஊ[4lவதாக இ4B3I. இe வழBகமாக ெத*iT)யாUN, vTe சமய |ைஜக> 
ம2KI )4UழாBக@N தU_ட* வா5Bக8ப[I. § 

ெவPZP-தன+ (naive): கபட=Nலாத அNலe ஆ$l ெச$uI )றைம இNலாத; அGபவ 
அjl அNலe கNU அjl இNலாத. § 
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nakshatra: नक्षत्र “Star cluster.” நZச()ரI. ேஜா)ட க;8XBகqB3 ைமயமாக இ4B3I 

நZச()ரhக> 27 Um\* 3tBகளாக, ெப4வZடI அNலe roய பாைதMN அைமTe 
இ4BQ*றன. ஒ4வo* ெஜ*ம நZச()ரI, அவரe yற8y* ேபாe aலlட* ெபா4T) 
இ4Tத Um\* 3tைவ 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேஜா)டI. § 

Namaḥ Śivāya: नमः िशवाय “Adoration (homage) to Śiva.” நம.5வாய. ைசவ சமய()* :BQய 

மT)ரமாக Uளh3Qறe, இe பzசாZசரI அNலe “ஐTe அZசரhக>,” எ*K 
அைழBக8ப[Qறe. ந எ*பe இைறவi* மைறB3I சB); ம எ*பe உலகI; 5 எ*பe 
5வ*; வா எ*பe ெவ@8ப[(eI சB); ய எ*பe ஆ*மாைவ 3j8y[Qறe. இTத 
அZசரhக> �ல உடைலuI 3j8y[Qறe: ந எ*பe காNக>, ம எ*பe வMK, 5 
எ*பe ேதா>க>, வா எ*பe வா$ ம2KI ய எ*பe கmகைள 3j8y[Qறe. இTத 
மT)ரI ைசவ 5(தாTத()* சார(ைத ெவ@8ப[(), c*K :த*ைம ேவதhக@* 
(oB, ய�0, சாம) ைமய()N இ4B3I ேவத()* ைமய()N காண8ப[Qறe. நம<தராய 
நம: சIபேவ ச மேயாபேவ ச, நம: சhகராய ச மய<கராய ச, நம: 5வாய ச 5வதராய ச. 
“ஆேராBQய()* cலமாகlI இ*ப()* cலமாகlI இ48பவைர வணh3Qேற*. 
ஆேராBQய(ைத உ4வாB3பவராகlI இ*ப(ைத உ4வாB3பவராகlI இ48பவைர 
வணh3Qேற*. மhகல வLவமாக இ4Te, தIைம அைடTதவ0கைள 5வமயI ஆB3I 
5வெப4மாைன வணh3Qேற*.”  (Q4]ண ய�0 ேவதI, ைத(�ய சIvதா 4.5.8). 
¶இைத நடராஜo* பmXகqB3 பய*ப[(eI ேபாe, 5வெப4மாi* ஐTe 
ெதாgNகqB3 ந-ம-5-வா-ய வழh3I, இரmடாவதாக ச2K மாKபZட க4(ைத இhேக 
காணலாI. ந சIஹாரI, அgைவ அNலe கைல8ைப 3j8y[Qறe, ம2KI அவ0 ைகMN 
இ4B3I அBi 7ட0 அதGட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. ம எ*பe அவரe 
மைறB3I சB)யான )ெராதான சB)ைய 3j8y[Qறe, ம2KI அe நடராஜo* 
ஊ*jய )4வL cலI 5(தoBக8பZ[>ளe. வா எ*பe ெவ@8ப[(eI சB)யான 
அGBQரக சB)ைய 3j8y[Qறe. இத* cலI ஆ*மாBக> அவoடI )4IXQ*றன. 
இe ெவ@8ப[(eI சB)M* cலமாக இ4B3I அவரe இடe காைல கஜஹ<த எ*Qற 
யாைனM* e)Bைக ேதாரைணMN 7ZLBகாZ[Qற, இடeXற()N இ4B3I :*பBக 
ைகM* cலI ெவ@8ப[(த8பZ[>ளe. 5 எ*பe 54]L, பைட(தைல 3jBQறe, 
ம2KI 5வெப4மாi* y*பBக வலe ைகMN இ4B3I உ[BைகM* cலI 
ெவ@8ப[(த8பZ[>ளe. ய எ*பe 5வெப4மாi* <)) எ*Qற பராமo(e 
பாeகாB3I சB)ைய 3jBQறe. இைத அபய, “பயI ேவmடாI" எ*K 7ZLBகாZ[I 
அவரe ைகM* cலI காmyBக8பZ[>ளe.  ¶ந-ம-5-வா-ய பzச |தhகைளuI 
3j8y[Qறe; ந எ*பe |=, ம எ*பe {0; 5 எ*பe ெந48X; வா எ*பe கா2K; ய 
எ*பe ஆகாச(ைத 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: மT)ரI, ஜபI. § 

namaskāra: नमस्कार “Reverent salutations.” நம<காரI. வணBகI. இe பாரIபoய vTe 

சமய:ைற8பL வரேவ2க ம2KI ந*j உைரBக பய*பZ[ ம2KI ஒ4 :()ைரயாகlI 
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Uளh3Qறe. இTத :()ைரMN இதய()* அ4ேக அNலe ெந2jM* உயர()N 
இரm[ ைககqI ஒ*றாக �8y வணhக8ப[Qறe. இTத :()ைர அzச^ எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. ஒ4 ெத$வI, மகா*, நmப* அNலe த2கா^க நZy23 :*பாக 
சoசமமாக பய*ப[(த8ப[I ஒ4 ெத$bக :()ைர ஆ3I. § 

Namo Myoho Renge Kyo:“Glory to the marvelous Lotus Sūtra.” நேமா Iேயாேஹா ெறhேக 
Bேயா. “தைல5றTத தாமைர 7()ர()23 வணBக(ைத ெதoUBQேற*.” a.5ேர* 
ெபௗ(த சமய(ைத சா0Tத ஒ4 :BQயமான மT)ரI. § 

Nandi: निन्द “The joyful.” நT). “மQd.5.” 5வெப4மாi* வாகனமாக Uளh3I இTத நT), 

ஒ4 க48X வா_ட* இ4B3I ெவ>ைள aற காைள மா[. இe 5வெப4மானாN 
கZ[8ப[(த8பZட வ_வான உ>qண0l சB)M* 5*னI ஆ3I. நT) ஒ4 
:tைமயான பBதனாக, மiதi* ஆ*மாவாக UளhQ, 5வெப4மாi* :*பாக 
மmLMZ[, அவ0 \e தனe கவன(ைத aரTதரமாக  ஒ4hQைண(eB ெகாm[>ளe. 
அைன()_I 5வெப4மாைன காmபேத, ஒ4 5வபBதi* 3jBேகா> ம2KI 
இலBகா3I. § 

Nandikeśvara Kāśikā: निन्दकेश्वरकािशका நT)ேக<வரகா�கா. இe மZ[ேம நT)ேக<வரi* 

(Q.:. 250) பைட8XBக@N எz5u>ளe. ைசவ ஆகமhகைள தU0(தாN, இ)N 
இ4B3I 26 ெச$u>க>, அ(ைவத ைசவ சமயI ெதாட0பாக த2ேபாe aைல(e 
இ4B3I =கlI பழைமயான ெவ@8பாடாக Uளh3Qறe. § 

Nandinatha (Nandinātha): निन्दनाथ (ca 250 BCE) நT)நாத. இவ0 நT)நாத சIyரதாய()* 

:BQய yரவாகமாக இ4B3I ைகலாச பரIபைரM* :தN 5(த ச234 ஆவா0. இவ0 
பதzச^, nயாQறபாதா ம2KI வ5]டo* ஆ5oய0 எ*K ப;iM* இலBகண 
X(தக()N 3j8yட8பZ[>ளe. அTத பரIபைரM* இ*ைறய yர)a)களாக ச234 
5வாய 78yர:iய7வா= (1927-2001) ம2KI அவ4B3 y* வTத ச234 ேபா)நாத 
ேவல*7வா= (1942-) எ*K ெவ3 5லேர உ>ளன0. ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர, 
நாத சIyரதாயI. § 

Nandinātha Sampradāya: निन्दनाथसंप्रदाय நT)நாத சIyரதாயI. ேம_I தகவ_B3: நாத 

சIyரதாயI.§ 

Naraka: नरक Abode of darkness. நரகI. இ4mட உலகI. “மiத* சIபTத8பZட,” எ*பe 

இத* ெபா4>. நரக ேலாhக>. இe ேம2க()ய நா[க@* ெஹN எ*ற ெசாN_B3 
சமமானதாக, அTத0ேலாக()N Xiதம2ற ப3)யாக Uளh3Qறe. அரBக0க> ம2KI 
இைளய ஆ*மாBக> தாhக> உ4வாBQய வ4(த=Bக க0மUைனகqB3 &0l கா�I 
வைர, அவ0க> த2கா^கமாக தh3I இடமாக Uளh3I நரகேலாகI, ஒ4 ெநoசலான 
ம2KI ேவதைனக> aைறTத இடமாக இ4BQறe. இhேக தாhக> :2yறUMN ெச$த 
தவKகqB3, உM0சB)க> ேவதைனைய அGபUBQறா0க>. நரகேலாகI தளI எ*K 
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அைழBக8பZ[, ஏt �daைல சBகரhக@* 7யaைனlட* ெதாட0Xைடய ஏt 
ப3)கைள ெகாmL48பதாக அjய8ப[Qறe. அைவ ேவதைன, வ^, இ4>, 3ழ8பI 
ம2KI Uயா)M* இடhகளாக UளBக8பZ[ இ4Tதா_I, இைவ பoணாம வள0.5 
ெபKI ஆ*மாBகqB3 த2கா^க இ48yடhகளாக Uளh3Q*றன. vTe சமய()N 
:LUNலாத நரகI எ*ற ேகாZபா[ எelI இNைல. ேம_I தகவ_B3: அ7ர*, நரகI, 
ேலாகI (ேம_I தi8பZட தள 3j8Xக>).§ 

Naṭarāja: नटराज “King of Dance” or “King of Dancers.” நடராஜ0. “நடன()* அரச*". yரபzச 

நடனI ஆ[I கடl>. vTe சமய()* =கlI ெசg8பான ம2KI ெத@வான 5*னமாக 
இ4B3I நடராஜ0, உ>ெபா4> அைன()_I ஆ2றN, சB) ம2KI உMராக இ4B3I 
ஆ) ஆ*மா, பரேம<வரi* உ4U_>ள 5வெப4மாைன ெவ@8ப[(eQறா0. இe 
5வெப4மாiடI இ4Te ெவ@8ப[I அ()யாவ5ய ெத$bக த*ைமM* ��Bகமான 
aைலயாக இ4BQறe. நடனI ஆ[பவ0க@* தைலவனாக Uளh3I நேடசனாக, 
5வெப4மா* ஆ[I நடனI, :t yரபzச()* <)ரமான இயBகமாக Uளh3Qறe. 
உM4>ளதாக ம2KI உMர2றதாக இ4B3I அைன(eI, அவரe உட^N eLBQறe, 
ம2KI அவ0 அதG> வாசI ெச$Qறா0. 5வ*-சB)M* yoBக :Lயாத இயNy* 
5*னமாக, “பா)-ெபm கடlளாக,” இ4B3I அ0(தநா�<வரoN இ48பைத ேபால, 
இTத உ4வ()N ஆm ம2KI ெபm;* பmXக> 5(தoBக8பZ[>ளன. ேம_I 
தகவ_B3: பராசB) பரேம<வர*, பராசB), பர5வI, சதா5வI. § 

Natchintanai: ந25Tதைன. ச234U* சB), 5வெப4மாi* வgபா[, த0ம()* பாைத 
ம2KI ஆ(ம ஞானI அைடதைல ப2j இலhைகM* யாd8பாண(ைத ேச0Tத ஞாi 
ேயாக7வா= (1872-1964) உ2சாகமாக XகdTe பாLய பாடNக@* ெதா38X. ேம_I 
தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர. § 

Nātha: नाथ “Master, lord; adept.” நாத. “இைறவ*; வN_ந0.” இe ைசவ-ேயாக rZ7ம 

ஞான()* பழhகால இமாலய பரIபைரைய 3jBQறe. வரலா2K 3j8y* பL, இTத 
பரIபைரM* :தN yர)a)யாக  நT)ேகசவ* (Q.:. 250) UளhQனா0. நாத–
ஆ(மஞானI ெப2ற வN_ந0–இTத yolB3 =க.5றTத சTaயா5 ஆ5oய0கைள 
(அNலe பBத0கைள) aய=(தா0, ம2KI அவ0க> 5(த ேயாக()* cலI =க8ெபoய 
சB)க>, �()கைள ெப2K, 5லசமயhக@N 5(த ேயாQக> (ந*3 பM25 ெப2ற 
அNலe :tைமயாக ஞாேனாதயI ெப2றவ0க>) எ*K அைழBக8ப[Q*றன0. இ(தைகய 
உM0சB)க@* உைரக>, அவ0களe ~ட0க@* ஆ*மாUN ஊ[4U, rZ7ம ஞான 
Ug8Xண0lகைள ஏ2ப[(eQ*றன. எNலா  தாT(�க0கைள ேபால, நாத0க> தhகளe 
ஆ*\க ேவZைகMN ஜா) பா3பா[கைள அh�கoBக மK(e>ளன0. அவ0களe 
ச234Bக>, சcக()* =கlI தாdTத aைலMN இ4Te =கlI உய0Tத aைல வைர 
இ4B3I ~ட0கைள, அவ0களe ஆ*\க த3)Bேக2ப &Zைச வழh3Qறா0க>. நாத0, 
நாத சIyரதாய()23 ஒ4 y*ப2KபவைரuI aய=BQறா0. நாத0க> ஹத ம2KI ராஜ 
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ேயாக()* cலமாக க4த8ப[Qறா0க>. ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர, நாத 
சIyரதாயI, 5(த ேயாகI. § 

Nātha Sampradāya: नाथसपं्रदाय “Traditional doctrine of the masters.” நாத சIyரதாயI. 

சIyரதாயI எ*பe பாரIபoயI அNலe இைறMய^* ஒ4 eL8Xண0l>ள yரவாக(ைத 
3j8y[Qறe. ைசவ சமய()* ஒ4 த(eவ ஞான ம2KI ேயாக பாரIபoயமாக நாத 
சIyரதாயI Uளh3Qறe, ம2KI இத* cல(ைத ப2j ெதoயUNைல. த2ேபாe 
இ4B3I ைசவ சIyரதாயhக@N =கlI பழைமயான இTத சIyரதாய()N, நT)நாத 
ம2KI ஆ)நாத எ*K இரm[ :BQய yolக> உ>ளன. நT)நாத சIyரதாய()N 
மஹo� நT)நாத ம2KI அவரe ~ட0களான பதzச^ (ேயாக r()ரhகைள எt)யவ0) 
ம2KI )4cல0 ()4மT)ர(ைத எt)யவ0) ேபா*ற yர)a)க> இ4Te>ளன0. 
ைகலாச பரIபைரM* வoைசMN வTத 5(த0க>, அத* இ*ைறய yர)a)களாக 
இ4BQறா0க>. ஆ&நாத வIச()N, =கlI yரபலமான yர)a)களாக மகo� ஆ)நாதா, 
ம(<ேய*)ரநாதா ம2KI ேகாரkநாதா Uளh3Q*றன0. அவ0க> ேயாQக@* =கlI 
yரபலமான சcக(ைத உ4வாBQu>ளா0க>. ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர, நாத, 
ைசவ சமயI, சIyரதாயI.§ 

Nayanar: நாயனா0 “One who shows the way.” ேசBQழா0 (Q.y.1140) ெபoயXராண()N 
3j8yZ[>ள 63 ைசவ அLயா0க>/த=d நாயனா0க>/நாய*மா0கைள 3j8y[Qறe. 
இவ0க> 5ல0 சIசாoகளாக இ4Tதவ0க>, 5வெப4மா* \e இ4Tத அ&த பB)Bகாக 
ெகௗரUBக8பZடவ0க>, அவ0களe 7யசoைத eN^யமாக இNலாUZடா_I, 
அவ0க@N 5லரe நடவLBைகக> வ*:ைற கலTe, =கlI ெகா¢ரமாகlI 
இ4Te>ளe. அவ0க@N பல0 ைசவ 5(தாTத wNக@* ெதா38பான )4:ைறMN 
:BQய பh3 வQ(e>ளன0. § 

மரண+ அ=ல. வரf,/Z+ மரண-.டI ெதாட;$ைடய ஒ, வLவான மேனாஉண;n 
அpபவ+ (near-death).§ 

எ";மைற ப)* (negative attachment): ஒ4 தi8பZட ஆ*\க உM0சB)யாக, XoTeண0l 
cலI ஒnெவா4 அGபவ(ைதuI எ)0ெகாm[, “வாdBைக எ*Qற ந)uட* பா$Te 
ெச*K,” த2கால()N :tைமயாக வாdவைத த[B3I, எ)0காலI ப2jய ஒ4 அ.சI, 
கவைல அNலe சTேதகI அNலe aைல(e இ4B3I ஒ4 கடTதகால வ4(தI. § 

neri: ெநj “Path.”§ 

நர+$க( (nerves): இைவ நரIப�BகளாN உ4வாBக8பZ[, wைல8ேபா*K இ4B3I 
இைழக@* க2ைறக>. இTத நரIப�Bக> வgயாக cைள, ம()ய நரIyயN அைம8X 
ம2KI ம2ற உடN பாகhகqB3 இைடேய �m[தNக> பா$Te ெசNQ*றன. § 
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நர+$ மgடல+ (nervous system): இTத அைம8X cைள, :e3(தm[, நரIXக>, நரIX 
ெகா(e ம2KI உZXற ம2KI ெவ@8Xற �m[தNகqB3, உட^* எ)0Uைனகைள 
ஒth3ப[(eI Xல* அNலe ெசயN உK8XBகைள ெகாm[>ளe. § 

ேமேலாaடமான உளேநாx (neuroses): பாeகா8y*ைம, பதZடI, மன.ேசா0l ம2KI 
அ0(தம2ற அ.சhகைள ேபா*ற அj3jகைள ெகாmட ஒ4 உளேநா$. § 

நy9ைல#பy-.த= (neutralize): மாறான UைளவாN பயன2றதாB3தN; சம*ெச$தN.§ 

9:aராI fg`I (neutron star): இe த*\ேத ெநாKhQ UழTத ஒ4 =கlI அட0()யான 
Um\ைன 3j8y[Qறe. ஒ4 a�Zரா* <டா0, அளUN ஆரz7 பழ(ைத ேபால 
இ4Te |=ைய காZL_I கனமாக இ4BQறe. § 

ைநabHேக= (nightingale): ஐேரா8பாைவ ேச0Tத இTத 5jய பறைவ, இரl ேநரhக@N 
இiைமயாக பா[வத23 Xகdெப2றe. § 

ெகாyHகணn (nightmare): &Uர அ.சI, �) ம2KI ேவதைனMனாN ேதா*KI கனl.§ 

{கா�+ (nīkashūm): �I (Shūm) :e3தmL* ஓZட()23> �ல/rZ7ம சB)கைள 
y*வாh3தN. ேம_I தகவ_B3: �I. § 

ஒPவaட+ (nimbus): ஒ4 மiத* அNலe ெபா4ைள 72j இ4B3I ஒ4 yரகாசமான ஒ@; 
ஒ4 ஒ@ உடN. § 

Nirguṇa Brahman: िनगुर्णब्रह्मन् “God without qualities.” a03ண yரIம*. “பmXக> இNலாத 

கடl>.” ேம_I தகவ_B3: yரIம*.§ 

nirvāṇa: िनवार्ण “Extinction.” a0வாண. இe ெபௗ(த சமய()N, UளBக:Lயாத :Lவான �() 

அNலe பாரபZச=Nலாத ெம$யjl ம2KI இரBக(ைத 3j8y[Qறe. இe vTe 
சமய()N, அjயாைமMN இ4Te U[தைல ம2KI அைன(e ப2KBக@* :Lைவ 
3j8y[Qறe. ேம_I இe ஓ$l, இணBகI, <)ர(த*ைம அNலe மQd.5M* 
உய0வான aைலைய 3j8y[Qறe. § 

nirvāṇī and upadeśī: िनवार्णी उपदेशी a0வா; ம2KI உபேத5. a0வா; எ*றாN “தனe ஆைச 

ம2KI பாசhகைள அg(தவ0,” ம2KI உபேத5 எ*றாN “ஆ5oய0" எ*K ெபா4>. 
ெபாeவாக, a0வா; எ*Qற ெசாN :B) ெப2ற ஆ*மா, அNலe eறUM* ஒ4 yoைவ 
3j8y[Qறe. உபேத5 எ*Qற ெசாN ெபாeவாக eறUயாக இ4B3I ஒ4 ஆ5oயைர 
3j8y[Qறe. உண0தைல ெப2K, :B) ெப2ற ஆ*மாBக@* ெலௗ�க மா)oகைள, 
ெபௗ(த மதI அரஹ( ம2KI ேபா)சா(வா எ*K 3j8y[வைத ேபால, 5வெப4மாGட* 
)4நடன()N, இTத இரm[ ெசா2க> Uேசஷ அ0(த(ைத ெகாm[>ளe. �வ* :Bதா 
:tைமயாக ஞாேனாதயI ெப2ற yற3, |ேலாக()23 )4Iy பாைதMN 
இ48பவ0கqB3 உதU ெச$uI வா$8X QைடBQறe. இe உபேத5M* 
(ேபா)சாதவாைவ ேபா*K) பாைதயாக Uளh3Qறe, ம2KI இைறவைன உண4I 
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3jBேகாைள ேநாBQ Uைழபவ0கைள வgநட() ெசN_I இரBக 3ண:>ள ச234 
இத23 எ[(eBகாZடாக Uளh3Qறா0. அவ0 சமய அைம8XBக> ம2KI eறவற 
பரIபைரகைள ேதா2KUBகலாI அNலe இயBகலாI. a0வா; (அரஹா( ேபால) 
ெலௗ�க ஈ[பா[க> அைன(ைதuI ைகUZ[, 7யaைனU* உ.ச()N aைல(e 
இ4BQறா0. இவ4B3 அைம)யான eறU, தiயாக இ4B3I :iவ0 உதாரணமாக 
இ4BQறா0க>. ேம_I தகவ_B3: ச234, U]வQராசா. § 

nirvikalpa samādhi: िनिवर् कल्पसमािध “Undifferentiated trance, enstasy (samādhi) without form or 

seed.” a0UகNப சமா). “ேவKபா[ இNலாத ெம$மற) aைல, உ4வI அNலe Uைத 
இNலாத சமா).” ஆ(மஞானI, பர5வI, எNலா மா2றhக> அNலe ேவKபாZைட கடTe 
இ4B3I ஒ4ைமM* aைல; காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe இ48பe. U 
எ*ற ெசாN “மா2றI, ேவKபாZைட,” 3j8y[Qறe. கNப எ*பe “வoைச :ைற, 
~ரைம8X; ஒ4 கால அளைவ,” 3j8y[Qறe. அதனாN UகNப எ*பe “ேவ2Kைம, 
5Tதைன; XலGண0UN இ4B3I மா2றI, ேவKபா[.” a0 எ*றாN “இNலாமN.” ேம_I 
தகவ_B3: ஒ4வ0 தனB3> இ4B3I aைல, ராஜ ேயாகI, சமா), ஆ(ம ஞானI. § 

9யம+ (niyama): िनयम “Restraint.” கZ[8பா[. ேம_I தகவ_B3: இயமI-aயமI. § 

இ,ைம அ=லாத ேகாaபாy (nondualism): “இரm[ அNலாத aைல.” ஒ4ைமவாத ேகாZபா[. 
ேம_I தகவ_B3: அ(ைவதI, ஒ4ைமவாதI, ஒ4ைமவாத கடl> நIyBைக, ேவதாTதI. 
§ 

எAத MDைவl+ சாராதவ; (nonsectarian): ஒ4 3j8yZட சcக yol அNலe 3tUN மZ[I 
அhகI வQBகாமN, பல 3tBக@N இ48பவ0. § 

iைல (nook): ஒ4 மைறவான அNலe தiைமயான இடI. இhேக இTத ெசாN மன)* 
ப3)கைள 3j8y[Qறe. § 

பழHகால நாaட+ (nostalgia): கடTதகால சIபவhக>, மBக> அNலe ெபா4Zக@* \e 
இ4B3I ஏBகI; bZ[ aைனl.§ 

��/கமான ேவ*பாy (nuances): உண0.5 அNலe ெதாiMN இ4B3I ��Bகமான 
அNலe 5jய ேவKபா[. இhேக இTத ெசாN மனI ம2KI 5TதைனM* சாயNகைள 
3j8y[Qறe. § 

ைமய/க, (nucleus): ம2ற பாகhக> rdTe இ4Bக ைமயமாக இ4B3I ஒ4 ப3); அ� 
ைமயI.§ 

ெச=லாததா/Zத= (nullify): பயன2றதாB3தN.§ 

எg ேஜா"ட+ (numerology): எmக@N மைறT)4B3I அ0(தhக> ம2KI மiத வாdUN 
அத* தாBகI ப2jய ஆ$l.  
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§ 

ைநேவ-"ய+ (oblation): கடl> அNலe 34lB3 
சமய.சடh3ட* வழhக8ப[I பைடயN அNலe aேவதனI. ேம_I தகவ_B3: யாகI. § 

கடைம#பy-. (oblige): கZ[8ப[(e, கட*ப[(e.§ 
ெதPவ)ற 9ைல ஏ)பy-.த= (obscuration): 5வெப4மாi* 

மைறB3I சB)ைய ேபா*K ெத@வ2றதாB3I, cL மைறB3I அNலe ெவ@8ப[(தாத 
சB). ேம_I தகவ_B3: அ4>, நடராஜ0.  § 

ெதPவ)ற (obscure): இ4mட, மைறTe இ4BQற; கவiBக8படாத அNலe ெத*படாத. 
ெத@வாக Xoயாத அNலe UளBக8படாத; உK)ய2ற.§ 

மைற/Z+ ச/" (obscuring grace): ேம_I தகவ_B3: அ4>, நடராஜ0.§ 

கgகா�#$ (observation): 3j(eBெகா>qI நடவLBைக, ெச$:ைற, அNலe தகவNக> 
ம2KI சIபவhக> \e கவனமாக இ4(தN. § 

Mbவாத+ (obstinate): ஒ4வ0 தனe ெசாTத வg:ைறMN வைளTe ெகா[Bகாe இ4(தN. 
இணhகாe இ4(தN.§ 

தைட (obstruction): ஒ4 3KB�[; U4Iyய பல* QைடBகாமN பாதகமாக இ4B3I ஒ*K. § 

இரகUயமான (occult): மைறT)4BQற, இரக5யமாக ைவBக8பZL4BQற; &ZைசB3 yறேக 
ெவ@Mட8ப[Qற. ேம_I தகவ_B3: rZ7ம ஞானI.§ 

மைறெபா,( ஆxn (occultism): அமாG]ய அNலe இய2ைகB3 அ8பா2பZட சB)ைய 
கZ[8ப[(த ேம2ெகா>qI :ய25 அNலe ஆ$ll.§ 

காAத ச/" (odic force): �ல ம2KI �daைல ப3)க@* உலகமான, அ7(த மாையMN 
இ4B3I 7யaைனU* ஆ*\க காTத(த*ைம அNலe 7யaைனlட* ெதாட0Xைடய 
ஆ*\க காTத(த*ைம. காTத சB) தனe Xiதமான aைலMN ச(வ, ரஜ< ம2KI தம< 
எ*ற c*K 3ணhகளாக ெவ@8ப[I, இய2ைகM* :BQய ம2KI ெவ@8பைடயான 
சB)யான yரQ4)யாக இ4BQறe. |=, கா2K, ெந48X, {0 ம2KI 5Tதைனயாக 
இ4B3I எNலா ப48ெபா4>கqI காTத சB)ைய ெகாm[>ளe. இe மBகqB3 
இைடேய, மBக> ம2KI அவ0களe ெபா4ZகqB3 இைடேய ஈ0B3I சB) அNலe 
ெவK(e ஒeB3I சB)யாக இ4Te yhகளா ம2KI ஈடா ஓZடhக@N இ4Te, ஆ;* 
பmXட* (&Uரமாக) அNலe ெபm;* பmXட* (மTதமாக) ெவ@8ப[Qறe. இTத 
இரm[ ஓZடhகqI (நாL) ��Bகமான உட^* :e3(தmLN காண8ப[Qறe. 
காTத சB) எ*பe காTதத*ைமuட*, ஒZடB�Lயதாக, yைணB3I ெபா4ளாக 
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இ4BQறe. ேம_I �Z[(ெதாgNக>, )4மணI, 34-5]யGB3 இைடேயயான 
உறlக> ம2KI நZXறlக@N மBக> தhகைள yைண(eBெகா>ள :2ப[I ேபாe, 
இTத காTத சB)ைய( தா* ேமIப[(த U4IXQறா0க>. இe இயNபாகேவ மTதமாக 
ெசயல2K இ4BQறe. yராணமய ம2KI அ*னமய ேகாசhக@* �Z[ ெவ@8பாடாக 
காTத சக) Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: க)oயBக சB), ேகாசI, ��Bகமான 
உடN, த(eவI. § 

காAத Mராண ச/" (odic prāṇa): �ல உட^* வ^ைம. மன)* கவன(ைத ஒ4 ெபா4> 
அNலe கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eI உo8ெபா4> \e )48XI ேபாe, ��Bகமான 
நரIX ஓZடhக> வgயாக காTத ம2KI க)oயBக yராண சB)க> இயBக8ப[Q*றன, 
ம2KI கவன(ைத ஒ4:க8ப[(த உண0l>ள மனI ேம2ெகா>qI :ய25கqB3 
அLuண0l எ)0.ெசயலா2KவதாN, ஒ4:க. 5Tதைன 7லபமாக இ4BQறe ம2KI 
இதனாN கவன(ைத )48XI ெச$:ைற வ_வைடTe )யானI எ*Qற ஒ4 X)ய 
ெச$:ைற ேதா*KQறe. ேம_I தகவ_B3: க)oயBக சB), க)oயBக yராண சB), 
காTத சB), மேனாபலI. § 

உ-"ேயாக/ கடைமைய ெசxத= (officiate): ஒ4 அ_வலக அNலe சமய8ப;MN இ4B3I 
கடைமக> ம2KI ெபாK8XBகைள aைறேவ2KதN. § 

ஈy ெசxத= (offset): சoகZ[தN, இழ8�[ அ@(தN.§ 

.ைண fைளn (offshoot): தாவரI அNலe ேவK எதாவe ஒ*K Qைள U[தN அNலe ஒ4 
3j8yZட cல()N இ4Te தனe இ48ைப ெபKதN. § 

ojas: ओजस् “Vigor, force, strength, vitality.” ஓஜ<. “b0யI, ஆ2றN, சB), eL8Xண0l.” இe 

ஆu0ேவத()N, தாeBக> எ*K அைழBக8ப[I உட^* ஏt )7 அைம8XBகளான 
yளா<மா, இர(தI, தைச, ெகாt8X, எ_IX, நரIXக> ம2KI இன8ெப4Bக )7Bக@* 
அL8பைடயாக இ4B3I உM0 சாK அNலe )ரவ-சார(ைத 3j8y[Qறe. உட^* 
ஒnெவா4 பாக()_I ஓஜ< பரU, உடN சா0Tத எNலா நடவLBைககqB3I 
அL8பைடயாக Uளh3Qறe. அe ஒ4 �ல ெபா4ளாக இNலாமN, ஒ4 ��Bகமான 
aைலMN இ4BQறe. அ)கமான பா_றl, ேபாைத ம4Teக>, அ)கமான ேப.7, உர(த 
இைச, உண0.5�)யாக ேசா0வைடதN ம2KI =கlI 3ைறவான ஓ$U* cலI ஓஜ< 
3ைறQறe. அ.சI, கவைல, Xல* உK8yN வ^, ேமாசமான உடN ெபா^l, 
உ2சாக=*ைம, க[ைம, உடN ெம^uKதN, ேநா$ எ)08X அைம8yN ஏ2ப[I 
ேகாளாKக> ம2KI ேதா2K ேநாயாN வா[தN (எNலாI த2ேபாe ேதா*jய எ$Z< 
ேநாM* அj3jக> ஆ3I) ஆQயைவ ஓஜ< 3ைறவாக இ48பைத 3j8y[Q*றன. 
:BQயமான பா^யN )ரவhகைள தBகைவ(eBெகா>வதாN ஓஜ�* ேச=8X 
அ)கo(e, ேநா$ எ)08X சB) ம2KI ஒ4வரe 7யaைனU* பmX வ_வைடQறe.  
ஆmக@N UTeத>ளN, ம2KI ெபmக@N Xண0.5 பரவசaைல ம2KI மாதUடா$ 
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cலI ஓஜ< 3ைறQறe. 30 நாZகqB3 :tைமயாக பா_றUN இ4Te UலQ இ4B3I 
ேபாe, ஓஜஸாக UTe உ4மாKQறe. =3)யான ஓஜ< cைளைய ேநாBQ உய0Te 
ெச*K, தைலMN இ4B3I சBகரhக@N ைமயI ெகா>Qறe, ம2KI அhேக ஆ*\க 
ம2KI அjlண0l சB)யாக ெவ@8ப[(த8ப[Qறe. அ8பL8பZட ஒ4 நப0 ஒ4 
yரகாச(ைத உ4வாBQBெகா>Qறா0, ம2KI அe ேதஜ< எ*K அைழBக8ப[Qறe. 
உண0தைல ெப2ற உM0சB)MN, ஓஜ�N இ4B3I ஆ2றN 3mட^i சB)M* 
�ப()N :Lவான பரIெபா4@* 7யaைனவாக உ4மா2றI ெபKQறe. ேம_I 
தகவ_B3: ஆu0ேவதI, aண{0, ேதஜ<, உ4மா2றI, ேயாi.§ 

c";Aத ஆIமா (old soul): பல:ைற Xன0ெஜ*மI எ[(e, அ)கமான அGபவ(ைத ெப2K 
இ48பதாN, இைளய ஆ*மாைவ காZL_I பாைதMN அ)கமாக :*ேனj இ48பவ0. 
:)0Tத ஆ*மாBகைள அவ0களe இரBகI, அடBகI ம2KI ெம$யjU* பmXக@* 
cலI அைடயாளI காணலாI. ேம_I தகவ_B3: ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, ஆ*மா. 
§ 

Om: ओम् “Yes, verily.” ஓI. vTe த0ம()* =கlI Xiதமான மT)ரI. ேம_I தகவ_B3: 

ஓI.§ 

சZன+ (omen): ேந0மைறயான அNலe எ)0மைறயான, எ)0கால aகdlகைள :*�ZLேய 
அjUB3I ஒ4 அj3j. § 

அV1*-.Sற (ominous): அபச3ணமான, பய:KBQற, &B3oயான.§ 

ச;வவ=லைம4/க (omnipotent): எNலாI வNல இைறவ*, எைதuI ெச$ய(தBக.§ 

{/கமற (omnipresent): எh3I எ)_I aைறTe இ4BQற.§ 

எ=லா+ அkAத (omniscient): எNைலய2ற அjைவ ெப2ற, ச0வ ஞான:I ெப2ற.§ 

ஒ,ைம (oneness): ஒ*றாக இ4B3I பmX அNலe aைல. மாKபZட ேதா2றhகைள ெகாm[ 
இ4Tதா_I ஒ2Kைம, ஒேர வைகைம–உ.தா. ஆ*மா ம2KI கடl@* ஒ4ைம. ேம_I 
தகவ_B3: ஒ4ைமவாதI.§ 

4க# பmவான (onerous): பாரமான; அ)க கனமான.§ 

9ற+ மா*+ ம�வைக ேபாIற (opalescent (opaline)): ம;BகNைல ேபா*ற ேதா2ற(eட*, 
ம)8X=Bக ம2KI 3ைற ம)8X=Bக ம;Bக2க@* வைகைய சா0Te, பாN ேபா*ற 
ெவmைம அNலe பNேவK aறhக@N இ4Te, ஒ@ைய )ைசமா2j அைத ஒ4 
aறhக@* வoைசMN yர)ப^B3I )றைமைய ெப2K இ4(தN. பல வmணhகைள 
ெவ@8ப[(eதN. வானUN வmணhகாZ[Qற. § 

Mbவாதc(ள அkவாgைம (opinionated knowledge): அjவா2றN ம2KI ஆணவ()23 ஒ4 
தள(ைத கNU, ேக>U ஞானI cலI ெப2ற அjl ம2KI அLமன)* aைனவா2ற^N 
ப)வாQ இ4B3I ம2றவ0க@* க4(eBகைள எ[(eைர(தN வழh3Qறe. உலைக 
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ம2றவ0க@* கmேணாZட()N இ4Te ேநாB3தN. ேம_I தகவ_B3: ஆணவI, 
அjவா2றN, அLமனI. § 

9ய4-த= (ordain (ordination)): சமய சடh3க> அNலe rZ7ம ஞான &ZைசM* cலI 
XேராQத0, மத34 அNலe ச234ைவ ேபா*ற சமயI சா0Tத ப;M* அ)காரI ம2KI 
ஆ*\க ஆ2றN ெதாட0பான கடைமக> ம2KI ெபாK8XBகைள வழh3தN. ேம_I 
தகவ_B3: &Zைச. § 

ஆVசாரமான (orthodox): ைவ&கமான, பழைமயான ேகாZபா[ அNலe நIyBைகக> சா0Tத. § 

ெவP#பைடயான (overt): எNேலா4B3I ெதoய(தBக; மைறUNலாத, cட8படாத.  

§ 

pāda: पाद “The foot” (of men and animals); quarter-part, section; stage; path.  

பாதI. “(மiத0க> அNலe Uலh3க@*) பாதI”. yol; aைல; பாைத. ஆகம 
eைறக@* :BQய yolக> ம2KI ேமாk(ைத ேநாBQய பாைதMN அதGட* 
ெதாட0Xைடய பM25 ம2KI UoவாBக()* aைலக>. ைசவ 5(தாTத()N, நா*3 
பாதhக> உ>ளன. அைவ ெதாட0.5யாக ம2KI பL8பLயாக )ரm[ வள4I 
த*ைமuட* இ4BQ*றன; அதாவe ஆ*மா ஒ*ைற aைறl ெச$தeI அ[(த 
aைலB3 த*ைன தயா0ப[()B ெகாmடா_I, ஒnெவா*KI :BQயமானதாக UளhQ, 
அ[(த aைலைய அைடuI ேபாe Uz5ய வள0.5 அைடயாமN இ4BQ*றன. (த=d 
ெமாgMN, ைசவ 5(தாTதI நா_-பாதI, “நா*3 aைல,” ைசவI எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe). –சDைய பாத+ (அNலe மா;/க+): “ந*னட(ைதM* aைல.” 
:தN aைலMN ஒ4வ0 ேந0ைமuட* வாழTe, 7யநல=*j ேசைவ ெச$e, க0ம ேயாகI 
ெச$ய க2KBெகா>Qறா0. இe தாஸ மா0BகI, “ேசவகo* பாைத" எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. இTத த4ண()N Uைழபவ0, தனB3I கடlqB3I இைடேயயான 
உறைவ தைலவ*-ெதாmட* உறைவ ேபால க4eQறா0. சoையM* பாரIபoய 
நடவLBைகக@N ேகாMைல 7(தI ெச$தN, UளBேக2KதN ம2KI வgபாZL23 
|Bகைள பo(தN ேபா*றைவ அடh3I. இTத aைலMN வgபா[ ெப4Iபா_I 
ெவ@8Xறமாக இ4BQறe. –SDைய பாத+ (அNலe மா;/க+): “சமய8ப;; வgபாZ[ 
aைல.” இe பB) ேயாக()* aைலயாக Uளh3Qறe. இTaைலMN |ைஜ ம2KI 
ெதாட0Te )னசo சாதனா ெச$வத* cலI பB) வள0Bக8ப[Qறe. இTaைலMN 
ஆ*மா தனB3I இைறவGB3I இைடேயயான உறைவ தTைத-மகi* உறைவ ேபால 
க4eவதாN, இe “U7வாசமான மகi* பாைத,” ச(X(ர மா0Bக எ*KI 
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அைழBக8ப[Qறe. Qoைய பாத()N )னசo |ைஜ =கlI :BQய அhகI வQBQறe. 
–ேயாக பாத+ (அNலe மா;/க+): சoைய ம2KI Qoைய மா0Bக()N பB3வI அைடTத 
yற3, ச234U* வgகாZட^* �d, ஆ*மாU* கவனI உZXற வgபா[ ம2KI ராஜ 
ேயாகI ேநாBQ )4IXQறe. ஆ(ம ஞானI 3jBேகாளாக இ4B3I இTத த4ண()N, 
சாதனா ம2KI &Uர :ய25 ேம2ெகா>ள ேவmLM4BQறe. இTaைலMN இைறவ* 
ஒ4 ெந4Bகமான நmபனாக க4த8ப[வதாN, இe “நmபi* பாைத,” சகா மா0Bக 
எ*K அைழBக8ப[Qறe. –ஞான பாத+ (அNலe மா;/க+): “ெம$யjl ெபKI aைல.” 
ஆ*மா ஆ(ம ஞானI ெப2றeI, அTத ஞாi தனe \தI இ4B3I வாdBைகைய மiத 
ேநய()23 ஆ5கைள வழhQ நNவg8ப[(eவ)N ெசலU[Qறா0. இTaைல 
“ேந0ைமயான பாைத,” ச*மா0BகI எ*KI அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இ)N கடl> 
நமB3 =கlI ெந4Bகமானவராக இ4BQறா0. ஒnெவா4 aைலM* aைறேவ2ற(ைதuI 
)4மT)ரI y*வ4மாK UளB3Qறe. ஆ*மா சoைய பாத()N இ4B3I ேபாe, 
“கடl@* உலQN” (சாேலாBய) ஒ4 பTeBக@* உறைவ ஏ2ப[()Bெகா>Qறe. 
Qoைய பாத()N, அe அவைர “ெந4h3Qறe” (சா\8ய). ேயாக பாத()N, ஆ*மா 
இைறவைன “ேபா*ற aைலைய" (சா�8ய) அைடQறe. ஞான பாத()N, ஆ*மா 
5வெப4மாGட* அைடயாளI கm[ (சாu�ய) :Lவான ேபo*ப aைலைய 
அGபUBQறe. ேம_I தகவ_B3: ஞானI, a0வா; ம2KI உபேத5.§ 

paddhati: पद्धित “Foot-path; track; guideline.” ப(த(). “பாைத; வg; வgகாZடN.” ெத@வாக 

UளB3I wNக@* yol, உ.தா. ேகாMN சடh3கqB3 வgகாZ[I X(தகhகளாக 
இ4B3I ேகாரkநாதாU* 5(த 5(தாTத ப(த()க> ம2KI ேவK பல ப(த()க>. 
ேவதhக> ம2KI ஆகமhகqB3 ப(த()க>  உ>ளன. § 

padma: पद्म தாமைர மல0. இe ஆ*\க ேமIபா[ ம2KI சBகரhக@* அj3jயாக 

Uளh3Qறe. இTத மல0 ேச2jN வள0Te, :taைறவான Xiத(த*ைம ம2KI Xகைழ 
ெப2K வள0.5 ெபKவதாN, இe ஆ*மாU* rZ7ம ஞான வள0.5 ம2KI பB3வ()23 
உகTத எ[(eBகாZடாக Uளh3Qறe. § 

padmāsana: पद्मासन “Lotus posture.” ப(மாசனI. இe =கlI yரபலமான ஹத 

ேயாகாசனமாகlI, {L(த )யான()23 5றTத அhக<))யாகlI Uளh3Qறe. இTத 
aைலMN காNக> 3KBகாகlI, உ>ளhகாNக> ேமNேநாBQ அைமT)4Te, ஒ4 
தாமைர மல0 ேபால காZ5 அ@B3I. இTத aைலMN அjlண0l-மனெவt.5 சB)க> 
சமaைல ெப2K அைம)யாக இ4BQ*றன. ேம_I தகவ_B3: ராஜ ேயாகI, ேயாகI. § 

மHகலான (pale): :BQய(eவI 3ைறதN. aற()N 5jய மா2றI. ெவ@0 aறI.§ 

பா� (Pali): இT)யாU* பழhகால ெமாg; «னயான ெபௗ(த சமய()* Xiத wNக@N 
பய*ப[(த8ப[I ெமாgயாக இ4BQறe. § 
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ைகேரைக ேஜா�ய; (palmist): ஒ4 மiதi* ைகMN இ4B3I ேரைககைள பா0(e, அTத 
நபo* எ)0காலI ம2KI அவரe 3ணhகைள ஆ$l ெச$பவ0. § 

ச;வேராக 9வார� (panacea): சகலUதமான ேநா$க> அNலe ேவதைனகைள 3ண8ப[(eI 
ஒேர ம4Te. § 

Pañchākshara Mantra: पञ्चाक्षरमन्त्र “five-lettered chant.” பzசாZசரI மT)ரI. ைசவ சமய()* 

=கlI Xiதமான மT)ரI. ேம_I தகவ_B3: நம5வாய.§ 

pañchāṅga: पञ्चांग “five limbs, or parts.” (Tamil: pañchāṅgam) பzசாhகI. இe vTe த0ம()* 

பாரIபoய கால அZடவைணைய 3j8y[Qறe. இ)N )), நZச()ரI, கரணI, ேயாகI 
ம2KI வாரI (அNலe வாசர) எ*Qற ஐTe அL8பைட அIசhக> இ48பதாN, இnவாK 
அைழBக8ப[Qறe. இe ேஜா)ட கார;களாகlI நமe �Zபமான rழ^* 
அIசhகளாகlI இ4B3I ேகா>க> ம2KI நZச()ரhகைள8 ப2j :BQய X>@ 
Uவரhக> ம2KI UளBகhகைள வழh3Qறe. இTத ேஜா)ட கார;க> கm�B3 
ெத*படாUZடா_I, க0மUைனயாN ஏ2ப[I y*னைடl ம2KI மBகqB3 இைடேய 
இயh3I சB)க@* ஓZடமாக இ4B3I ��Bகமான rழ^* \e வ_வான தாBக(ைத 
ஏ2ப[(eQ*றன. அைன(e நடவLBைககqB3I உகTத ேநர(ைத &0மாiBக 
பzசாhகhக> உதUயாக இ4BQ*றன. § 

pañcha nitya karma(s): पञ्चिनत्यकमर् “five constant duties.” பzச a()ய க0மா(Bக>). 1) த0மI, 

ந2பmXகqட* வாdதN, 2) உபாசைன, வgபா[, 3) உ2சவI, Xiதமான நாZக>, 4) 
&0(த யா()ைர, Xiத பயணI ம2KI 5) சI<காரhக>, Xiதமான சமய.சசடh3க> 
எ*ற ஐTeI vTeBகqB3 மதI ெதாட0பான அG]டாhக@* ஒ4 பாரIபoய 
U):ைறயாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: த0மI, சI<காரI, &0(த யா()ைர. § 

pandit (paṇḍita): पिण्डत A Hindu religious scholar or theologian. பmLத0. த(eவI, வgபாZ[ 

:ைற, மத()N இ4B3I U) ம2KI Xiதமான Uzஞான()N ேத0.5 ெப2ற ஒ4வ0. § 

Panini (Pāṇini): पािणिन பா;i. அ]டா(யாM எ*Qற  இலBகண(ைத எt)யவ0. இவ0 

சம<Q4த ெமாgM* இலBகண(ைத 4,000 U)க@N ஒth38ப[()னா0. (இe 
உ4வான காலI Q.:. 4 ஆI w2றாmடாக இ4BகலாI, அNலe ேம2க()ய 
அjஞ0க@* �2K8பL அத* y*ன0 இ4BகலாI.) § 

அகலபர#$/ காaU (panorama).§ 

ஒ, சமய-"I அைன-. கடn(கm+ ஒIறாக (pantheon).§ 

pāpa: पाप “Wickedness; sin, crime.” பாவ.ெசயN. 1) &ய அNலe ெகாLய. 2) தவறான ெசயN. 3) 

தவK ெச$ததாN உ4வான 3ைற. பாவI எ*பe சாதாரண சZட \ற^N இ4Te 
)Zட=Zட ெகாைல ேபா*ற =கlI ெகாLய 32றhக> வைர, சகலUதமான 
தவKகைளuI உ>ளடBQu>ளe. ஒnெவா4 பாவ:I அத* க0மUைனM* Uைளl, 
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க0மபலI எ*Qற “ெசய^* Uைளைவ,” 7மTe ெசNQறe, ம2KI அTத பாவ()23 
பoகாரI ெச$ய சா<)ரhக> 3j8yZட Uரதhகைள UளBQB �ju>ளe. பாவI 
Xm;ய()* (5ற8X, ந23ணI) எ)0.ெசாN ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: ஒ@ உடN, 
&ைம, க0மUைன, தவ, Xm;யI, பாவI. § 

பா;#பத)Z அV1*-.+ பbயாக ேதாIkனாL+ சவாL/Z தயாராக இ=லாத ஒI* (paper 
dragon).§ 

para: पर “Supreme; beyond.” பர. “உய0Tத; கடTத.” இைத(ெதாட0Te வ4I ெசாN^* 

உய0Tத பmைப UளB3Qறe. உதாரண()23 பர5வI, பரyரIம*. 5லசமயhக@N 
பராசB)MN வ4வைத ேபா*K பரா எ*KI பய*ப[(த8ப[Qறe.)§ 

இய=$/Z மாறான (paradox): நIyBைக, எ)0பா08X அNலe “க4(eB3 :ரணான.” 
:ரmபZடe ேபா^4Tதா_I உmைமயான �2K.§ 

Param: பரI “The Supreme,” உதாரண()23 கடl>.§ 

paramaguru: परमगुरु “Grand preceptor.” பரம34. ஒ4 ~டi* 34U23 34வாக இ48பவ0. § 

Paramātman: परमात्मन् “Supreme Self,” or “transcendent soul.” பரமா(eமா, பர5வI, 

:t:த2ெபா4>, ஒnெவா4 ஆ(மாU23 ெசாTதமான அTதரா(மா. பர5வ, பராசB) 
ம2KI ஆனTதமய ேகாசI எ*K ஆ*மாU* c*K அIசhகைளuI உ>ளடBQய 
ஆ(ம* எ*பத23 எ)0ெசாN ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: ஆ(ம*, ேகாசI, ஆ*மா.§ 

Parameśvara: परमेश्वर “Supreme Lord or Ruler.” பரேம<வர*. 5வெப4மாi* இTத c*றாவe 

:tைமMN, =க8ெபoய மகாேதவராக, 5வா-சB)யாக, yரபzச()* அ*ைனயாக 
இ4BQறா0. இTத :tைமைய, அவ0 தi8பZட த*ைமuட*, தா$-தTைத கடlளாக, 
உடN, தைல, ைக, காNக> ேபா*றவ2Kட* ெசயNப[I, U48பI ெதoUB3I, 
ஆ50வ)B3I, தoசனI வழh3I, வgகாZ[I, பைடB3I, காB3I, \m[I 
ஒ[BQBெகா>qI, மைறB3I ம2KI ஞாேனாதயI வழh3I ஒ4 மiதனாக 
5வெப4மா* இ4BQறா0. ெச$வe அைன(eI 5வ-சB) எ*பேத :Lவான 
உmைமயாக இ4BQறe. பரேம<வரைன :த*ைமயான, உ4வாBக8படாத ஆ*மாவாக, 
ம2ற ஆ*மாBகைள உ4வBQயவராக ஆ) ஆ*மா, பரமX4ஷா ேபா*ற ெசா2க> 
3j8y[Q*றன. பரேம<வரைன 3j8y[I ேம_I பல ெபய0க> உ>ளன, அவ2jN 
ஐTe ெத$bக ெதாgNகைள 3j8y[I ெபய0கqI அடh3I. அைவ சதா5வI, 
ெவ@8ப[(eபவ0; மேக<வர*, மைற8பவ0; yரIமா, பைட8பவ0; U]�, 
கா8பா2Kபவ0; 4()ர*, அg8பவ0. ேம_I தகவ_B3: நடராஜ0, சதா5வI. § 

4கn+ c/Sயமான (paramount): =கlI உய0Tத.§ 

paramparā: परंपरा “Uninterrupted succession.” பரIபைர. “தைடMNலாத ெதாட0.5.” ேம_I 

தகவ_B3: 34 பரIபைர.§ 
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paranāda: परनाद “Transcendent sound, tone or vibration.” பரநாதI. இe \ெம$MயN 

அL8பைடMN, அநா) உலQN =கlI உய0வான rZ7ம ஞான ஒ@களாக, ஆdaைல 
அNலe ச8த=Nலாத ஒ@யாக, பைட8X ெவ@8ப[I :தN அ)0வாக Uளh3Qறe. 
பரநாத()N இ4Te yரணவ மT)ரமான ஓI ம2KI நாத()* ேவK பல வைககqI 
ெவ@வ4Q*றன. ேம_I தகவ_B3: ஓI, நாதI. § 

"D$ண;nடI இ,/Z+ மனVUைதn (paranoiac). § 

Paraparam: பராபரI “The Ultimate; Beyond the beyond.” பரIெபா4>, இைறவ*. § 

Parāśakti: पराशिक्त “Supreme power; primal energy.” பராசB). “=க8ெபoய சB); 

:த*ைமயான சக).” இe 5வெப4மாi* இரmடாவe :tைமயாக இ4BQறe. இ)N 
அவ0 தi8பZட த*ைமuட*  இNலாமN, உ>ளா0Te, எh3I எ)_I UயாyB3I 
உ4வ(eட*, Xiதமான 7யaைனவாக ம2KI உ>ெபா4> அைன()23I :த*ைம 
சாரமாக Uளh3Qறா0. பராசB)–ச.5தானTதI (“உ>ெபா4>-7யaைனl-ேபo*பI”), 
ஒ@, அைம), ெத$bக மனI, ெம$zஞான aைல ம2KI ேவK பல UளBகமான 
ெபய0கqI உ>ளன. க[ைமயாக :ய25B3I ேயாQ அNலe )யானI ெச$பவராN, 
அைன(e உ4வI வgயாக பா$Te ெசN_I ஒ4ைமuட* நைடெபKI ஐBQயமாக, 
அNலe அதGட* ஏ2ப[I ஒ2Kைமயாக, பராசB)ைய அGபUBக :LQறe. இTத 
அGபவI சUகNப சமா) எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ராஜ ேயாகI, 
சB), ச.5தானTதI, த(eவI. § 

Paraśiva: परिशव “Transcendent Śiva,” பர5வI. யாlI கடTe இ4B3I 5வெப4மா* 

பரமா(eமாவாக, 5வெப4மாi* :தN :tைமயாக, :t:த2ெபா4> இ4BQறா0. 
பர5வI எ*பe 7யaைனU* QரQB3I த*ைம, காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய 
கடTe UளBக:Lயாததாக இ4B3I :Lவான பரIெபா4ைள 3jBQறe. :Lவான 
பரIெபா4qட* rZ7ம ஞான சhகம(ைத அைடவேத, yறU எ[(த ஆ*மாBக@* 
:Lவான 3jBேகாளாக, இTத |=MN அவ0க> வாdவத2கான காரணமாக, அவ0களe 
அGபவhக@* அ)க ஆழமான அ0(தமாக Uளh3Qறe. இTத �()ைய ெபKவேத 
ஆ(மஞானI அNலe a0UகNப சமா) எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
சமா), 5வெப4மா*.§ 

இ, ெஜIமHகm/Z இைடoலான வாh/ைக ப)kய ஆxn (pareschatology).§ 

pāśa: पाश “Tether; noose.” பாசI. இe ெவ@8பZட ம2KI ெவ@8படாத உ>ெபா4> 

அைன(ைதuI 3j8y[Qறe. பாசI ஆ*மாைவ y*i8yைன(e அNலe கZ[8ப[(), 
அe தனe :t ஆ2றைலuI ெவ@8ப[(த :LயாதபL த[BQறe. பாசI எ*பe ஆணவI, 
க0மUைன ம2KI மாைய எ*Qற cவைக ப2Kகைள ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: 
:B), மலI, ப)-ப7-பாசI.§ 
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pāśa-jñāna: पाशज्ञान “Knowledge of the world.” பாச-ஞானI. “உலைக8ப2jய அjl.” 

இைத(தா* ஆ*மா, சகல அவ<ைதM* :தN aைலMN இ4B3I ேபாe நா[Qறe. 
இe இ4> எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: இ4>, சகல அவ<ைத.§ 

Yfர உண;VU (passion): இTத &Uர உண0.5MN காதN, காம:I அடh3I.§ 

மAதமான (passive): எ)08X ஏeI தைட ெச$யாமN அடhQ இ4(தN.§ 

paśu: पशु “Cow, cattle, kine; fettered individual.” ப7. “மா[, காNநைட, ப7Bக>; yைண8yN 

இ4B3I மiத*.” இTத ெசாN மiத* உZபட Uலh3கைள 3j8y[Qறe. இe 
ெம$Mய^N ஆ*மாவாக இ4BQறe. 5வெப4மா* உMoனhக@* தைலவனாக ப7ப) 
எ*K அைழBக8ப[Qறா0. ேம_I தகவ_B3: பாசI, ப)-ப7-பாசI.§ 

paśu-jñāna: पशुज्ञान “Soul-knowledge.” ப7-ஞானI. “ஆ*மாைவ ப2jய தகவN.” இe சகல 

அவ<ைதM* இரmடாவe aைலMN நாட8ப[I ெபா4ளாக Uளh3Qறe. இe ம4> 
எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ம4>, சகல அவ<ைத. § 

Pāśupata Śaivism: पाशुपतशैव பா7பத ைசவ சமயI. இe ஒ4ைமவாத கடl> நIyBைகைய 

சா0Tதe. ைசவ சமய()* இTத yol, ஆ*மா ம2KI உலQ* உய0வான காரணமாக 
ம2KI தi8பZட அரசனாக, 5வெப4மாைன ம)BQறe. ம2KI இதைன ப7ப), 
“ஆ*மாBக@* தைலவ*,” எ*K அவரe உ4வ()N 3j8y[Qறe. இTத ப>@ 
eறவற8பாைதைய ைமயமாக ெகாm[ இ4BQறe, ம2KI சாதனா, ெலௗ�க()N 
ப2j*j இ4(தN ம2KI “உZXற 3mட^i சB)M*,” ேவZைகைய வ^uK(eQறe. 
பா7பத ைசவ சமய()* :BQய 34வாக இ4B3I ல3�ஸாU* (Q.:. 200) yற8ைப, 
காரவன மாஹா(Iய Uவo(e, ேசாமநாத0 ேகாMைல =கlI :BQய பா7பத 
ேகT)ரhக@N ஒ*றாக 3j8y[Qறe. ெதாடBக()N இ4Tத பா7பத ேகாZபா[ 
ஒ4ைமவாத(ைத சா0Tததாக 3j8Xக> இ4Tதா_I, ல3�ஸா பoTeைர(த ஒ4ைமவாத 
ைசவ சமய()N, 5வெப4மா* ெலௗ�க காரணமாக இNலாமN, yரபzச()* :ைறயான 
காரணமாக Uளh3Qறா0. இe காபா^கா< ம2KI காலா:கா< உZபட பNேவK eறவற 
yolகqB3 cலமாக இ48பதாக க4த8ப[Qறe. இ*K ெப4Iபாலான சாe 
பாரIபoயI, ம2KI இT)யா :tவeI பரUu>ள பா7பத வgபாZ[ தளhக@N இTத 
yol காZ5 அ@BQறe. ேம_I தகவ_B3: ைசவ சமயI.§ 

pātāla: पाताल “Fallen” or “sinful region.” பாதாளI. இe cலதார()23 �ேழ ஏழாவe 

சBகரமாக, உ>ளhகாNக@N ைமயhெகாm[ இ4BQறe. இe காேகாலI (“க48X 
UஷI") அNலe பாதாளI எ*K அைழBக8பZ[, |=B3 �ேழ இ4B3I ஏழாவe ம2KI 
�daைல rZ7ம நரகேலாக(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. இTத yரபzச()N 
தவறாக வgநட(த8பZட ஆ*மாBக> எTத ஒ4 காரண:I இNலாமN அgl, 5(ரவைத 
ம2KI ெகாைல ெச$Qறா0க>. பாதாளI எ*பe ெபாeவாக நரகேலாக(ைத 3j8yZ[, 
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நரகI எ*பத23 சமெபா4ZெசாNலாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, 
ேலாகI, நரகI. § 

Patanjali (Patañjali): पतञ्जिल பதzச^. இவ0 ைசவ சமய(ைத ேச0Tத நாத 5(த0 (Q.:. 200). 

இவ0 மனைத 7(த8ப[(eதN, கZ[8பா[ ம2KI ஆdTதaைல cலI ஞாேனாதய 
பாைதைய Uவo(e, பழhகால ேயாக த(eவ(ைத ஒthக8ப[()u>ளா0. இe ேயாக 
தoசனI எ*K அைழBக8பZ[, vTe த0ம()* ஆK பாரIபoய த(eவ அைம8XBக@N 
(தoசனhக>) ஒ*றாக )கdQறe. அவ0 எt)ய wNக@N =கlI 5றTததாக Uளh3I, 
ேயாக r()ரhக> 7மா0 200 r()ரhகைள ெகாm[>ளe, ம2KI அe அ]டாhக 
(எZ[-அhகhக>), ராஜ (அரசைர ேபா*ற) அNலe �(த (:tைமயான) ேயாக(ைத 
UளBQB�KQறe. இe )யான ேயாக()N இ*KI பழைமயான ம2KI :*ேனாLயான 
wலாக Uளh3Qறe.  இ*ெனா4 பதzச^ :iவ0, சம<Q4த இலBகண()* 
U)கைள அL8பைடயாக ெகாmட “மகாபா]ய(ைத” எt)னா0. ேம_I தகவ_B3: ராஜ 
ேயாகI, ேயாகI.§ 

Pati: पित “Master; lord; owner.” ப). “தைலவ*; கடl>.” அBகைற ெச_(eI அரசனாக ம2KI 

உதU ெச$uI வgகாZLயாக, ஆ*மாைககqட* 5வெப4மாGB3 இ4B3I வ_வான 
உறைவ, இTத ெபய0 3j8y[வதாக இ4BQறe. இTத பZடI ைசவ 5(தாTத()N மா[ 
ேம$B3I இைடய* (ப)), மா[க> (ப7, ஆ*மாBக>) ம2KI மா[கைள கZ[I கMK 
(ஆணவI, க0மUைன ம2KI மாையைய 3j8y[I பாசI) எ*Qற ஒ8XைமM* அhகமாக 
Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ப)-ப7-பாசI), 5வெப4மா*. § 

Pati-jñāna: पितज्ञान “Knowledge of God” ப)-ஞானI. “கடlைள ப2jய அjl.” இTத அjைவ 

அ4> எ*K அைழBக8பZ[, ஆ*மா சகல அவ<ைதM* c*றாவe aைலMN 
நா[Qறe. ேம_I தகவ_B3: அ4>, சகல அவ<ைத, சB)iபாத.§ 

Pati-paśu-pāśa: पित पशु पाश Literally: “Master, cow and tether.” ப)-ப7-பாசI. இத* ெபா4>: 

“தைலவ*, மா[ ம2KI கMK.” ைசவ 5(தாTத ேகாZபாZLN c*K அL8பைட yolக> 
(ப(தா0(த, அNலe த(eவ(ராM) இ4BQ*றன. அைவ: ெத$bக(த*ைம, மiத* 
ம2KI yரபzசமாக இ4B3I இைறவ*, ஆ*மா ம2KI உலகI ஆ3I. இைவ rZ7ம 
�)யாகlI ��BகமாகlI ஒ*ேறாெடா*K ெதாட0Xைடய ஒ2KைமMN இ48பதாக 
ெத*ப[Q*றன. ப) எ*பe கடlைள 3jBQறe, ம2KI ஒ4 மாZ[ இைடயனாக 
க2பைன ெச$ய8பZ[>ளe. ப7 எ*பe ஆ*மாைவ 3jBQறe, ம2KI இe ஒ4 
ப7மாடாக க2பைன ெச$ய8பZ[>ளe. பாசI எ*பe =கlI :BQயமான சB) அNலe 
கMறாக இ4BQறe, ம2KI இத* cலI இைறவ* ஆ*மாBகைள :Lவான Xoத^* 
பாைதMN அைழ(e வ4Qறா0. இTத c*KB3I இைடேயயான இணBக(ைத, vTe 
சமய()* பNேவK yolக> மாKபZட வgக@N UளB3Q*றன. அைவ ப*ைமவாத 
ைசவ 5(தாT)கqB3, c*K ெதாடBகI இNலாத நIyBைகக>, 7யமாக இயh3I, 
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அநா) yolகளாக இ4BQ*றன. ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாT)கqB3, ப)யாக இ4B3I 
5வெப4மாiடI இ4Te, ெவ@8ப[I பைட8பாக ப7 ம2KI பாசI Uளh3Q*றன, 
ம2KI அவ0 மZ[ேம அநா) உmைம8ெபா4ளாக இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: பாசI, 
ைசவ 5(தாTதI, ஆ*மா.§ 

இy#$ எL+$ அ=ல. இy#$# பZ"o= உ(ள (pelvic).§ 

தவ+ (penance): Prāyaśchitta. பoகாரI, UேமாசனI. கடTதகால()N ெச$த ஒ4 ெசய_B3 
எ)0பா0Bக8ப[I எ)0Uைனைய த;Bக அNலe பயன2றதாBக, அ08ப;8X (பB)), 
தவI (தப<) அNலe ஒtBக(eட* (7B4()ய) ேம2ெகா>ள8ப[I ஒ4 Qoைய 
(நடவLBைக). தவறான ெசயNக> (3க0மா) cலI ஒ4வ4B3 உ4வான க0மUைனM* 
7ைமைய 3ைறBக, ஒ4வ0 தனB3(தாேன இைழ(eBெகா>qI அெசௗகoயமான 
க0மUைனேய தவI ஆ3I. இ)N 108 :ைற நம<காரI ெச$தN, உபவாசI, 
த*னலமK8X, அNலe காவL எ[(தN (மBகேளா[ ேச0Te ெச$uI தவI), ம2KI 5ல 
&Uரமான Uரதhக>, அNலe தப< ேபா*றைவ அடh3I. ெப4Iபா_I எ*ன 
yராய.5(தI ெச$யேவm[I எ*K ஆ*\க தைலவ0க> ம2KI சா*ேறா0க> 
பoTeைர8பா0க>. ேம_I தகவ_B3: &ைம, yராய.5(தI, பாவI, தப<.§ 

ஊச= (pendulum): ஊசலா[I ெபா4>. § 

ெபIU�I (penicillin): ெதா2Kேநா$B3 எ)ராக ேபாராட பரவலாக பய*ப[(த8ப[I 
�m�M0 எ)o. 

ேம= தல-"= இ,/Z+ ஒ, வச"யான அLவலக+ அ=ல. Zbo,#$ (penthouse).§ 

9ைல-",/Sற (perennial): பNலாm[ {L(e இ4BQற; \m[I \m[I ெசயNபட( 
eவh3Qற; வ2றாமN இ4BQற.§ 

ெச+ைமவா" (perfectionist): தனe நடவLBைக ஒnெவா*ைறuI உய0Tத தரaைலMN 
ெச$பவ0.§ 

c�ைமக( (perfections): :tைமயாக இ4B3I பmXக>, அIசhக>, இயNX அNலe 
பoணாமhக>. 5வெப4மாi* c*K :tைமகளாக பர5வ (:t:த2ெபா4>), 
பராசB) (Xiதமான 7யaைனl) ம2KI பரேம<வர* (ஆ) ஆ*மா) Uளh3Q*றன. 
XoTeBெகா>வத2காக c*K Uதhகளாக UளBQ இ4Tதா_I, 5வெப4மா* 
எ8ேபாeI ஆdaைலMN-உ>ளா0Tத ெத$bக த*ைமuட* இ4BQறா0. ேம_I 
தகவ_B3: பரேம<வர*, பராசB), பர5வI, 5வெப4மா*..§ 

ஊy,nத= (permeate): :tைமயாக பரlதN, உZX3தN.§ 

9ைல-. இ,-த= (perpetuate): {L(e இ4Bக. ெச$தN. § 

Zழ#$த= (perplex): த[மாற ெச$தN.§ 

fடாcய)U (perseverance): ஒ4 3j8yZட ெசய^N உK)யாக aைல(e இ4(தN.§ 
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ஒ, த[நப; ம)றவ;கPட+ ெவP#பy-.+ ெவP#$ற ஆmைம (persona)§ 

ஆmைம (personality): ஒ4 மiதi* 3ணI, நட(ைத, இயNபான மனaைல, உண0.5 
ம2KI மன)* பmXகைள அடBQய ெதா38y* மா)o வLவI.§ 

ஆm,வக+ (personification): 3j8yZட பmX அNலe க4(eB3 எ[(eBகாZடாக 
இ4B3I ஒ*K.§ 

fயாM-த= (pervade): :tைமயாக ஊ[4U அNலe பரU இ4(தN.§ 

அவந+M/ைக (pessimism): ேதாNU மன8பா*ைம.§ 

பாேரா (Pharaoh): பழhகால(e எQ8e அரச0.§ 

ெதாgைட/Z அ,S= அைமA. இ,/Sற (pharyngeal).§ 

Zk#Mட-த/க 9கhn (phenomenon): அசாதாரணமான அNலe அ2Xதமான ெச$), 
rdaைல அNலe அGபவI. § 

ஒ�வைரf (phonograph): வo8ப>ள(eட* இ4B3I ஒ4 7ழ_I தZLN இ4Te ஒ4 ஊ5 
cலI ஒ^ைய உ4வாB3I இயT)ரI.§ 

எDயம= அ=ல. ெம.வாக எDA., Zைறவான ெவ#ப-.டI ஒPைய ெவPoySIற 
(phosphorescent). § 

உட= அைம#$ (physique).§ 

U-"ரHகளா= fள/க#பay(ள (pictorial).§ 

Y;-த யா-"ைர (pilgrimage): &0(த யா()ைர. vTeBகqB3 ஐTe Xiதமான 
கடைமக@N ஒ*றாக &0(த யா()ைர (பzச a()ய க0மUைனக>) Uளh3Qறe. 
இT)யா ம2ற நா[க@N இ4B3I எmண2ற Xm;ய ேகஷ()ரhகqB3 பயணI 
ேம2ெகா>வைத 3j8y[Qறe. &0(த யா()ைரB3 :*பாக உபவாசI ம2KI 
7யBகZ[8பா[ ேம2ெகா>ள8ப[Qறe. &0(த யா()ைர ெசN_I ேபாe UரதI 
ேம2ெகாm[ 7(தமாக இ4Te, ெலௗ�க கவைலக> அைன(ைதuI மறTe, இைறவ* 
\e :tைமயாக கவனI ெச_(த ேவm[I. இT)யாU* பழhகால Xm;ய( 
தலhக@N )ன:I பBத0க> �ZடI அைலேமாeQறe. )4UழாBக@* ேபாe இhேக 
பNலாMரBகணBகான மBக> வ4Q*றன0. ேம_I தகவ_B3: பzச a()ய 
க0மUைனக>.§ 

z+$ 1ர#M (pineal gland): cைளM* க4வக()* ேம2ப3)MN அைமT)4B3I ஒ4 
5jய 7ர8y. இைத8ப2j அjUயN �)யாக 3ைறவான XoTeண0l இ4Tதா_I, அe 
பா^யN :)0.5 ம2KI �Bக 7ழ25கqட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. அe 
மைறஞான�)யாக, ெவ@8Xற மேனாஉண0l ெதாட0Xகைள ஏ2KBெகா>qI இடமாக, 
7யaைனU* UoவாBகமாக ம2KI Ug8பைடTத 3mட^i 7டo* :Lவாக, அ)க 
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:BQய(eவI வா$Tததாக Uளh3Qறe. அe ஆ;* பmXட* அNலe yhகளாU* 
இயNXட* இ4BQறe.§ 

piṅgalā: िपंगला “Tawny channel.” yhகளா. இe :e3தmL* வgயாக ஆ;* பmXட* 

பா$Te ெசN_I மேனாஉண0l ஓZட(ைத 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
3mட^i, நாL, ராஜ ேயாகI.§ 

உVச9ைல (pinnacle): :Lவான அNலe உய0வான aைல; 5கரI.§ 

pitta: िपत्त “Bile; fire.” y(தI. c*K ேதாஷhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. y(த ேதாஷI 

ெந48X அNலe ெவ8ப(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. இe உட^N இ4B3I 
ெவ8ப சB) ப2jய ஆu0ேவத ேகாZபாடாக இ4BQறe. ஊZட.ச(ைத ஈ0(தN, உடN 
ெவ8பI ம2KI அjl()றைன y(த ேதாஷI a0வQBQறe. ேம_I தகவ_B3: 
ஆu0ேவதI, ேதாஷI.§ 

அbiைள 1ர#M (pituitary gland): 5jயதாக இ4B3I இTத 7ர8y, cைளM* 
அL8ப3)MN அைமT)4BQறe. இe வள0.5, பா_றl, வள05ைத மா2றI ம2KI ம2ற 
நாள=Nலா 7ர8yக@* இயBகhகைள ஒ4hQைணBQறe. மைறஞான �)யாக, இTத 
7ர8y ெபm;* பmX ம2KI ஈடா நாLM* இயNXட* இ4Te, ஆஞா சBகர(eட* 
ெதாட0Xைடய ஆ*\க சB)க@* ேச=8XBQடhகாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: 
சBகரI, yhகளா. § 

நV1/ெகாb (placenta): வM2jN இ4B3I க4lB3 ஊZடI ெகா[B3I உK8X.§ 

MளாWமா (plasma): 34) அ�Bகைள ஏT). ெசN_I aறI அ2ற )ரவI. =* 
ந[aைலuட* இ4B3I இTத வாu, அயiக>, எலBZரா*க> ம2KI ந[aைல 
eக>களாN உ4வான அ)க அயiயாBக(eட* இ4BQறe. இe ப48ெபா4@* c*K 
aைலகளான )mமI, )ரவI ம2KI வாuUN இ4Te மாKபZ[ இ4BQறe.§ 

ேமay9ல+ (plateau): தZைடயாக இ4B3I ஒ4 ேமZ[ aலI. ஒ4 <)ரமான aைல அNலe 
காலI.§ 

உgைம ேபா= ேதாI*Sற (plausible): சoயாக அNலe ஏ2KBெகா>ளB�Lயதாக 
ெத*ப[Qற.§ 

(#ேளயaW) Pleiades: oஷப Um\* 3tUN இ4B3I ஒ4 நZச()ர 3t. இ)N த2ேபாe 
ஆK நZச()ரhக>, |=MN இ4Te ெத*ப[Q*றன. இTத நZச()ர 3t 
சம<Q4த()N, Q4()கா எ*K அைழBக8ப[Qறe. இe க0()ேகயi* :BQய 
நZச()ரமாக க4த8ப[Qறe. ம2KI அவ0 |=M* நZச()ர மmடல()N  ேச0வத23 
:*பாக, இe அTத ெத$வ()* yற8yடமாக க4த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
கா0()ேகய*. § 
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ெகா-. (plexus): ஒ*ேறாெடா*K yைணTத பாகhகைள ெகாmட அைம8X; இ4 
வைல8y*னN. இe 3j8பாக நரIXக>, இர(த நாளhக> அNலe aண{0 7ர8yM* 
க�Bக>.§ 

ேவகமான uhVU அ=ல. சDn (plummet).§ 

பIைமவாத+ (pluralism (pluralistic)): கடl>, ஆ*மாBக> ம2KI உலைக ேபா*K, 
உ>ெபா4> c*K அNலe அத23I அ)கமான எm;BைகMN ெவnேவK 
பmXகqட*, அளUN 3ைறBக :Lயாத பாகhகைள ெகாm[>ளe எ*பைத 
3j8y[I ேகாZபா[. ேம_I தகவ_B3: eைவ(தI-அ(ைவதI.§ 

பIைமவாத யதா;-த+ (pluralistic realism): ெம$கmடாo* ைசவ 5(தாTதI உZபட பல 
yolக> ப*ைமவாத(ைத 3j8y[வத2காக, இTத ெசாNைல பய*ப[(eQ*றன. 
உ>ெபா4@* பாகhக> தhகqB3> உmைமயாக இ48பதாகlI, அைவ 7யaைனl 
அNலe கடl@* பைட8XBக> இNைல எ*பைதuI வ^uK(eQ*றன.§ 

ேநரbயாக (point blank).§ 

ஈ;/Z+ அ=ல. fல/Z+ ச/"க( iல+ ஒ, Zk#Maட cைறo= ெசய=பyத= (polarize): 
இTத சTத0ப()N, தi8பZட ஆ*\க சB)கைள உயoய yரபzச சB)கqட* 
உண0l8|0வமாக ஒ4hQைண8பe மZ[மNலாமN, ெத$bக சB)கைள ஈ0(e aைல 
aK(eவe ஆ3I.§ 

$ண;ம/கைல (pornography): பா^யN இ*ப(ைத �m[I உைரக>, படhக> ேபா*றைவ.§ 

ஒ#$/ ெகா(ைக (postulate): ஒ4 அL8பைட ெகா>ைகMN இ4B3I அGமானI. ெத@வாக 
இ48பதாN ஆதாரI ேதைவMNைல எ*K ேகா4தN, ேவm[தN அNலe ஊQ(தN.§ 

prabhāmaṇḍala: प्रभामण्डल “Luminous circle,” yரபாமmடல. &8தசBகரI. “yரகாசமான 

வZடI.” இTத ெந48y* வZட()N 5வெப4மா* நடனI ஆ[Qறா0. இe 5(சபா, 
7யaைனU* அரhகமாக Uளh3Qறe. அதாவe ஒ@ aரIyய மiதi* இதயI, 
ெத@வாக ெதouI yரபzச()* ைமய அைற. இe ஒ@ உடைலuI 3j8y[Qறe.§ 

ஒ, ெதாt=, கைல ேபாIறவ)k= பo)U ேம)ெகா(பவ; (practitioner).§ 

நைடcைறேக)ற (pragmatic): ெச$:ைறB3oய. ேகாZபா[ அNலe ஊகI சாராமN 
பய*பாZைட சா0Te இ4BQற. § 

prakṛiti: प्रकृित “Primary matter; nature.” yரQ4). “அL8பைட; இய2ைக.” ேம_I தகவ_B3: 

காTத சB), X4ஷா (ஆ*மா), த(eவI.§ 

prāṇa: प्राण Vital energy or life principle. yராண*. :BQய சB) அNலe உMo* அL8பைட. 

இத23 “அ()யாவ5ய கா2K,” எ*K ெபா4>. இe “7வா5(தN,” எ*பைத 3j8y[I 
yராண எ*ற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. மiத உட^N இ4B3I yராண*, 
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yராணாயாம ேகாச()N “அ()யாவ5ய கா2Kக>,” எ*K அைழBக8ப[I வாu எ*Qற 
ஐTe அL8பைட உM0 ஒZடhகளாக பா$Te ெசNQ*றன. அைவ yராண* (ெவ@ேய 
ெசN_I வாu), அபான* (உ>ேள வ4I வாu), Uயான* (உட^N aைல(e இ4B3I 
வாu), உதனா* (ேமNேநாBQ ெசN_I வாu) ம2KI சமான* (சமaைல8ப[(eI வாu) 
ஆ3I. ஒnெவா*KI உட^* :BQயமான ெசயNபா[கைள a0வQBQ*றன, ம2KI 
உட^* எNலா சB)கqI இத* மா2றhகளாக Uளh3Q*றன. yராண* ெப4Iபா_I 
உMo* அL8பைடைய 3j8yZடா_I, அe 5ல சமயhக@N ஒ*ேறாெடா*K 
ெதாட0Xைடயதாக இ4B3I காTத ம2KI க)oயBக Uைசகளாக சB)ைய ம2KI 
yரபzச()23 உM�Z[I Uைச, எNலா சB) ம2KI Uைசக@* �Z[(ெதாைக 
அNலe ஆ2றைல 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: அபான*, ேகாசI, த(eவI.§ 

prāṇa-aura: yராண-ஒ@ உடN. yரபாமmடல எ*Qற மiத ஒ@ உட^* இTத அIசI, 
மiதi* கmகqB3 =கlI ��Bகமாக ெத*பZடா_I, அe aற=NலாமN �ல 
உடைல ெந4hQ இ4Te, ஒ4 உM0சB)MடI இ4Te ெவ@வ4I உடN ம2KI மன)* 
உM0 UைசM* yரகாச(ைத உ>ளடBQu>ளe. அத* ஆேராBQயI ம2KI 
eL8Xண0ைவ, உ4வI ம2KI அட0() ெதoய8ப[(eQறe. ஒ4 உM0சB) ஒ4 
இட()N இ4Te இ*ெனா4 இட()23 ெச*ற yற3, yராண-ஒ@உட^* சB) 5je 
ேநர()23 அேத இட()N aைல(e இ4BQறe, ம2KI அe நKமண(ைத8 ேபா*ற 
உட^* ேவைல8பா[கqட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: ஒ@ 
உடN, yராண*.§ 

prāṇamaya kośa: प्राणमयकोश “Life-energy sheath.” yராணமய ேகாசI. “உM0-சB) ேகாசI.” 

ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, yராண*.§ 

prāṇāyāma: प्राणायाम “Breath control.” yராணாயாமI. “7வாசBகZ[8பாZ[.” ேம_I 

தகவ_B3: ராஜ ேயாகI.§ 

Mராண உட= (prāṇic body): இe yராணமய ேகாசI என8ப[I ��Bகமான, உM0-சB) 
ேகாச(ைத 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI.§ 

Mராண ேகாச+ (prāṇic sheath): ேம_I தகவ_B3: yராணமய ேகாசI.§ 

praṇipāta: प्रिणपात “Falling down in obeisance.” yர;பாத. கடl>, ெத$வhக> அNலe 

34U23 :*பாக :t உடN, தைல தைரMN பLuI பLயாகlI, காNக> ம2KI 
ைககைள {ZLBெகாm[I நம<காரI ெச$ய ேவm[I. ேம_I தகவ_B3: 
நம<கo(தN.§ 

prapatti: प्रपित्त “Throwing oneself down.” yரப(). “ஒ4வ0 த*ைன :tைமயாக அ0ப;(தN.” 

:tைமயான பB), இைறவGB3 :*பாக aபTதைனM*j சரணைடத_ட* 
ெப4Iபா_I த2கா8y*ைம, அடBகI ம2KI ஒ8XU8y* அ�3:ைறuI ேச0Te 
ெகா>Qறe. ேம_I தகவ_B3: பB), அ4>, பாதI.§ 
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prārabdha karma: प्रारब्धकमर् “Action that has been unleashed or aroused.” yரார8த க0மUைன. 

“ெதாடhQ ைவBக8பZ[>ள ெசயN.” ேம_I தகவ_B3: க0மUைன.§ 

prasāda: प्रसाद “Clarity, brightness; grace.” yரசாதI. “ெத@l, yரகாசI; அ4>.” 1) 

அைம)யாகlI, ப;வாகlI இ4B3I ந23ணI. 2) ெத$வI அNலe 34lB3 
ைநேவ()யI ெச$ய8ப[I உணl, அNலe அnவாK ைநேவ()யI ெச$த உணUN 
பBத0கqB3 வழhக \தI இ4B3I உணl. 3) ஏேதGI ேதாஷ(ைத 3ைறBக 
வழhக8ப[I பைடயN. ேம_I தகவ_B3: Xiத மதசடh3, bர ைசவ சமயI.§ 

Mத)*த= (prate (prattle)): அ0(த=*j அNலe எTதUத ேநாBக:I இ*j ேப7தN அNலe 
உைரயா[தN.§ 

pratyabhijñā: प्रत्यिभज्ञा “Recognition or recollection,” from “knowledge” (jñāna) which “faces” 

(abhi) the knower and toward which he eventually “turns” (prati). yர(யyஞா. அjTதவைர 
“எ)0ெகா>qI” (அy) ம2KI அவ0 இK)யாக “கவன(ைத )48பU4B3I" (yர)) 
“ஞான()N" (ஞானI) இ4Te QைடB3I “அh�காரI அNலe aைனவா2றN." இe 
கா]\0 ைசவ சமய()* ஒ4 ேகாZபாடாக Uளh3Qறe, ம2KI அe 34U* அ4>, 
ம2KI 5வெப4மா* உmைமMN எh3I Uயாy(e இ4BQறா0, ம2KI ஆ*மா :*ேப 
அவ4ட* ஐBQயமாQ இ4BQறe எ*ற :Lவான Xoத^* Uைளவாக பBதGB3 
QைடB3I அh�கார(ைத 3j8y[Qறe.§ 

pratyāhāra: प्रत्याहार “Withdrawal.” “உ>வாh3தN.” சB)கைள உ>வாh3தN. ேயாக()N, 

இe ெவ@8Xற 7யaைனUN இ4Te y*வாh3வைத 3j8y[Qறe. ேம_I இe 
yரளய எ*ற ெசாN_B3 ஒ(த க4(e>ள ெசாNலாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: 
ராஜ ேயாகI, மகாyரளயI, )யானI. § 

prāyaśchitta: प्रायिश्चत्त “Predominant thought or aim.” yராய.5(தI. தவI. பoகாரhக>. ேம_I 

தகவ_B3: தவI.§ 

9Vசய4=லாத (precarious): aைலய2ற, பாeகா8ப2ற, ஆப(தான.§ 

f"cைற (precept): ஒ4 நடவLBைக அNலe நட(ைதM* U)யாக Uளh3I ஒ4 
கZடைள.§ 

ச)Z, (preceptor): ஒ4 ஆ*\க சcகI ம2KI 3ல()N அ)கI ம)Bக8ப[Qற ஆ5oய0 
ம2KI தைலவ0.§ 

எ=ைல/Zaபaட பZ"(க() (precinct(s)): 72j அைடBக8பZட அNலe வைரயKBக8பZட 
ப3). ஒ4 சமய கZLட(ைத 72j இ4B3I aைலகைள 3j8yடlI 
பய*ப[(த8ப[Qறe.§ 

ெசHZ-.#பாைற அ=ல. சDn (precipice): ஒ4 ெகா[I பாைற. ஆப(தான rdaைல.§ 
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cIpண;n (precognition): ஒ4 சIபவI நைடெபKவத23 :*பாக கZXலGB3 
அ8பா2பZடைத கா�I அjl.§ 

த#ெபgண+ (prejudice): ஒ4 3j8yZட 3t, இனI அNலe சமயI \e காரண=Nலாத 
சTேதகI அNலe ெவK8X.§ 

cIெனVசD/ைக (premonition): ஒ4 அசIபாUதI நடBக8ேபாQறe எ*K :*�ZLேய 
ேதா*KI ஒ4 இய_ண0l எ.சoBைக, :* எmணI.§ 

Pretaloka: प्रेतलोक “World of the departed.” 8ேரதேலாகI. |=uட* yைணTe இ4B3I 

ஆ*மாBக>. Xவ0ேலாக()N �daைல ப3). இe �ல உலQ* rZ7ம நகலாக 
Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

Primal Soul: ஆ) ஆ*மா. பைடBக8படாத, :த*ைமயான, :taைறவான ஆ*மாவாக 
இ4B3I 5வா பரேம<வரைன 3j8y[Qறe. இவ0 தனe உ>ள()N இ4Te உZXற 
ம2KI ெவ@8Xற yரபzசhகைளuI, தனe சார(ைத ேபா*ற சார(eட* இ4B3I 
ெப4T)ரளான ஆ*மாBகைளuI ெவ@8ப[(eQறா0. இைறவ* தனe தi8பZட 
அIச()N தைலவனாகlI <4]Lக0(தாவாகlI: ைசவ0களாN நடராஜ0 cலமாகlI, 
ைவணவ0களாN பகவா* 6U]� cலமாகlI, சாBத சமய(ைத ேச0Tதவ0களாN ேதU 
cலமாகlI பல உ4வhக@N 5(தoBக8பZ[ இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: நடராஜ0, 
பரேம<வர*.§ 

iல#ெபா,( (Primal Substance): எmண2ற ெவKபாZ[ட* இ4B3I ெவ@8பைடயான 
உலQN இ4Te உ4வா3I அL8பைட சB) ம2KI Xiதமான உ4வI. ேம_I 
தகவ_B3: பராசB). § 

கால+ தாh-.த= (procrastination): த>@8ேபா[தN அNலe ேதைவM*j தாமதI 
ெச$தN.§ 

இன#ெப,/க+ (procreation): சTதானU4().§ 

cைறo=லாத பாLறn (promiscuity).§ 

அkf-த= (promulgate): yரகடனI ெச$தN.§ 

வாx#$(ள (prone): ஈ[பாZ[>ள.§ 

cIpண;A. உண;-.Sற (prophetic): எ)0கால சIபவhகைள :*�ZLேய 
எ[(eைர(தN.§ 

1/SDயI 1ர#M/Z அ,S= இ,/Sற அ=ல. அதpடI ெதாட;$ைடய (prostatic).§ 

fைல மா. (prostitute).§ 

நமWகார+ ெசxத= (prostrate): தைல தைரMN பLuIபLயாக வணh3தN. ேம_I 
தகவ_B3: yர;பாத.§ 
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prostration: praṇāma: प्रणाम “Obeisance; bowing down.” தைரMN UtTe வணh3தN. இTத 

ம)8XB3oய வணh3:ைறMN தைல அNலe உடN 3iTe வணhக8ப[Qறe. –
அ�டாHக Mரணாம+: “எZ[ அhக வTதனI.” இe ஆ;* வணh3:ைற ஆ3I. இTத 
:ைறMN  அவரe ைகக>, மா0X, ெந2j, :ழhகாNக> ம2KI காNக> எ*K உடN 
:tவeI தைரMN ப[Qறe (சா]டாhக yரணாம(ைத ேபா*றe). –ப]சாHக 
Mரணாம+: “ஐTe-அhக வTதனI.” இe ெபm;* வணh3:ைறைய 3j8y[Qறe. 
இTத :ைறMN தைல, ைகக> ம2KI காNக> தைரMN ப[Q*றன. yர;பாத எ*ற 
ெசாN, தைரMN UtTe வணh3வைத 3j8y[I சoயான ெசாNலா3I. ேம_I 
தகவ_B3: பB), நம<காரI, yரப(). § 

.,f பா;-த= (pry): ேதைவMNலாத Uஷய()N ஒ2K8 பா0(தN.§ 

வtபாay பாட= (psalm): <ேதா()ரI, Xiதமான பாடN.§ 

ஆIமா (psyche).§ 

மனநல ம,-.வ; (psychiatrist): மiதi* நட(ைத ெதாட0பான பNேவK நbன 
ேகாZபா[க@N ஏதாவe ஒ*j* அL8பைடMN மனI ம2KI உண0l ேகாளாKகைள 
3ண8ப[(eI ஒ4 ம4(eவ வN_ந0. § 

மேனாஉண;n சா;Aத (psychic): “ஆ*மா சா0Tத.” ஆ*\க ெச$:ைறக> ம2KI 
சB)கqB3 �0 உண0lட* ெசயலா2KதN. உடN சாராத உmைம8ெபா4>க> \e 
உZXறமாகlI இயலGண0lடGI Ug8Xட* இ4(தN; கZXலGB3 அ8பா08பZடைத 
கா�I அNலe ேகZ3I )ற* ம2KI :*னjU8X ேபா*ற ஆ2றNகைள 
பய*ப[(தB�Lயவராக இ4(தN. உடN சாராத, ��Bகமான; மiதi* அ)க 
ஆழமான அIசhக> சா0Tத. ேம_I தகவ_B3: rZ7ம ஞானI, காTத சB). § 

மேனாஉண;n ஆ)ற=க( (psychism): ேம_I தகவ_B3: மைறெபா4> ஆ$l.§ 

மனைத பZ#பாxn ெசxத= (psychoanalyze): த*Gண0வ2ற �m[தNக>, ஒ[Bக8பZட 
அGபவhக> ம2KI ேமாதNக> ேபா*றவ2j* Uைளlகைள மனI ம2KI 
உண0.5M* ெசயN:ைறகைள UளB3தN.§ 

மன+ ம)*+ உண;VUக( தயாராக ஏ)*/ெகா(m+ 9ைலo= இ,/Z+ த,ண+ 
(psychological moment).§ 

உளfயலாள; (psychologist): மனI ம2KI உண0.5M* ெச$:ைறக> ம2KI நட(ைதM* 
Xoத^N பM25 ெப2K, அ(தைகய இயNXைடய 5jய yர.சைனகைள, மiத 
நட(ைதM* பNேவK நbன ேகாZபா[க@N ஏதாவe ஒ*j* அL8பைடMN 
3ண8ப[(eபவ0.§ 
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உளfய= (psychology): மன)* ெச$:ைறக> ம2KI நட(ைத ப2jய ஒ4 அjl8|0வமான 
ஆ$l. ஒ4 தiநப0 அNலe ஒ4 நடவLBைகMN இ4B3I உண0.5 ம2KI ேபாBQ* 
பmXக>.§ 

உள அளைவoய= (psychometry): ஒ4 ெபா4ைள ெதாட0X ெகாm[, அTத ெபா4> அNலe 
அதGட* ெதாட0Xைடய நப0க> ப2j ஊQB3I அjU* மேனாஉண0l Xல*.§ 

வ�ைம வாxAத  (puissant): ஆ2றN=Bக; வ_வான.§ 

pūjā: पूजा “Worship, adoration.” |ைஜ: “வgபா[, ஆராதைன. ஒ4 ெத$bக 5ைல (c0()), ஒ4 

34U* Xiதமான பாeைகக> (6 பாeகா) அNலe ம2ற Xiதமான ெபா4>, அNலe 
ச234ைவ ேபா*ற ஒ4 நப4B3 bZLN, ேகாM^N அNலe Xiதமான இட()N 
நைடெபKI வgபாZLN இ4B3I ஒ4 ஆகம சடh3. வgப[I ெபா4ைள 72jM4B3I 
rdaைலைய XiதமாBQ, அTதரேலாகhகqட* ஒ4 ெதாட0ைப ஏ2ப[(), கடl>, 
ெத$வhக> அNலe ஒ4 34ைவ ஆவாகனI ெச$வேத இத* உ>ளா0Tத 3jBேகா> 
ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: யாகI.§ 

pujārī: पुजारी “Worshiper.” |சாo. vTe ேகாM^N அNலe bZLN |ைஜ ெச$பவைர 

3j8y[I ஒ4 ெபாeவான ெசாN. |ஜக எ*Qற சம<Q4த ெசாN^* vT) வLவமான 
|ஜாo (5லசமயhக@N |ஜாo), ம2KI த=gN |சாo. இnவாK |ைஜ ெச$பவ4B3 
ெத*னக(e பாரIபoய()N அ0.சக0 எ*ற இ*ெனா4 ெபய4I உ>ளe. bZLN 
நைடெபKI சடhைக நட(eI <மா0(த சமய அTதன4B3 XேராQத0 எ*K ெபய0. 
ேம_I தகவ_B3: |ைஜ.§ 

i/ைக .ைள/Z+ ெநb (pungent).§ 

puṇya: पुण्य “Holy; virtuous; auspicious.” Xm;யI. “Xiதமான; ந23ண:>ள; 

மhகளகரமான.” 1) நNல அNலe ேந0ைமயான. 2) பாராZ[த23oய ெசயN. 3) :ைறயான 
5Tதைன, ெசாN ம2KI ெசயN cலI QைடB3I ந*ம)8X. ஒ4 சாதாரண உதUMN 
இ4Te, வாdநா> :tவeI மனசாZ5B3 Uேராத=NலாமN ெச$த ந*ைம வைர, 
Xm;யI ந2ெசய^* அைன(e வLவhகைளuI ெகாm[>ளe. ஒnெவா4 Xm;ய 
ெசய_I த*Gட*, த0ம(ைத கைட8yLB3I ெசயNக> (பாவ()* எ)0.ெசாN) ம2KI 
ெசா2க@* ேந0மைற ெவ3ம)யாக இ4B3I க0மUைனM* Uைளl, க0மபல, “ெச$த 
ெசய_B3 Qைட(த பலைன,” ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: ஒ@ உடN, க0மUைன, 
பாவI, தவI.§ 

Purāṇa: पुराण “Ancient lore.” XராணI. “பழhகால கைத.” ெத$வhக>, மiத* ம2KI உலகI 

ெதாட0பாக ெநj:ைற ம2KI அmடUயN ேபாதைனகைள உ>ளடBQய vTe சமய 
கைதக>. அmட( ேதா2றUயN, உலகhக@* அgl ம2KI Xனரைம8X, பரIபைர, 
கால()* 7ழ25 ம2KI வரலா2j* அL8பைடMN ஐTe அIசhகைள  ெகாm[>ளe. 
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ெமா(தI 18 மகாXராணhக> இ4BQ*றன. அைவ ஒnெவா*KI ைசவI, ைவணவI 
ம2KI சாBத சமயI எ*K அைடயாளI காண8பZ[>ளன.§ 

$ராணHக( ெதாட;பான (Purāṇic). ேம_I தகவ_B3: XராணI.§ 

$[தமான 1ய9ைனn (Pure Consciousness): ேம_I தகவ_B3: பராசB), ச.5தானTதI, 
த(eவI.§ 

iல/க,-. (purport): ேபச8பZட அNலe எtத8பZட ஒ*j* :BQய(eவI.§ 

purusha: पुरुष “The spirit that dwells in the body/in the universe.” X4ஷ. “உடN/yரபzச()N 

வாசI ெச$uI ஆ*மா.” மiத*; ஆ*மா; ஆm. ஆ*மா எ*பe \ெம$MயN �)யாக 
ஆைண அNலe ெபmைண 3j8பe இNைல. இe ேயாகI ம2KI சாhQய த(eவ()N, 
ஆdaைல ஆ*மாைவ 3j8yட பய*ப[(த8ப[Qறe. இe ஆ(மi* சமெபா4Z 
ெசாNலாக Uளh3Qறe. X4ஷா எ*Qற ெசாN உபaடதhக@N 3j8y[வைத ேபால, 
பரம* அNலe பரமா(eமா எ*ற ெசாNைலuI 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
க0மUைன, தவI.§ 

purusha dharma: पुरुषधमर् “A man’s code of duty and conduct.” X4ஷ த0மI. “ஒ4 மiத* 

கைட8yLBக ேவmLய கடைம ம2KI ந*னட(ைதM* U):ைற. ேம_I தகவ_B3: 
த0மI.§ 

purushārtha: पुरुषाथर् “Human wealth or purpose.” X4ஷா0(தI: “மiதi* ெசNவI அNலe 

3jBேகா>.” மBக> தா0\க �)யாக பh3ெபKI நா*3 ேவZைகக> சe0வ0க, “நா*3 
yolக>,” எ*K அைழBக8ப[Q*றன. இe vTe த0ம சா<)ர()* அL8பைட 
ேகாZபாடாக Uளh3Qறe. –த;ம+: “ேந0ைமuட* வாdதN.” சcக()23 ெச$uI 
ேசைவ ம2KI அத* வள0.5B3 ஒ4வ0 ேம2ெகா>ள ேவmLய நNெலாtBகI, 
ந2ெசயNக>, கடைமக> ம2KI ெபாK8Xக>, கZ[8பா[க> ம2KI 
கைட8yL(தNக@* aைறேவ2றI ஆ3I. இ)N ஒ4 3j8yZட பரIபைர அNலe 
சIyரதாய(ைத சா0Tத ஒ4 34U* வgகாZட_ட* ேம2ெகா>qI 
உmைம8ெபா4@* ேவZைகuI அடh3I. த0மI நா*3 அL8பைட வLவhகைள 
ெகாmடe. அe அ0(தI ம2KI காம()23 aைலயான வgகாZLயாக இ4BQறe. 
ேம_I தகவ_B3: த0மI. –அ;-த+: “ெசNவI.” ெலௗ�க ந*ைம ம2KI ெசg8X, பணI, 
ெசா(e, உைடைமக>. அ0(தI எ*பe த0ம()* வgகாZட_ட* ேம2ெகா>ள8ப[I 
ெசNவ()* ேவZைக ஆ3I. அe உணl, பணI, உைட ம2KI தh3I இடI எ*Qற 
அL8பைட ேதைவகைள உ>ளடBQu>ளe. ேம_I ஒ4 வச)யான bZைட பராமoBக, 
ஒ4 3[Iப(ைத ேப; பாeகாBக, ஒ4 ெவ2jகரமான ெதாgN வாdBைகைய |0() 
ெச$ய ம2KI தா0\க கடைமகைள ேம2ெகா>ள ேதைவ8ப[I ெசNவ(ைதuI 
3j8y[Qறe. ேபா)ய வ4மானI, கட* ஏeI இNலாைம, நNெலாtBகhகைள உைடய 
3ழTைதக>, நNல நmப0க>, ஓ$l ேநரI, U7வாசமான ேவைலயாZக>, நIப(த3Tத 
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ப;யாள0க>, தசமபாகI (தசாமIச), ஏைழகqB3 உணl, சமய ஈ[பாZ[ட* இ4B3I 
யாசக0கqB3 உதU, பB)uட* வgப[தN, எNலா உMoனhகைளuI பாeகா(தN, 
3[Iப()23 eைணயாக இ4(தN ம2KI U4TேதாIபN ஆQவயவ2ைற உ>ளடBQய 
ந*ெகாைடைய, ெசNவ()* =கlI Uoவான ேகாZபா[ ஆதoBQறe. அ0(தI 
ெசNவ(ைத மZ[I அNலாமN வாdBைகM* தரI ம2KI காமI, த0மI ம2KI 
ேமாk(ைத நா[வத23 ேதைவ8ப[I தi8பZட ம2KI சcக பாeகா8X வழh3வைதuI 
அளU[Qறe. ஒ4 Q4ஹ<த* கடl>, y(4Bக>, ெத$வhக>, உMoனhக> ம2KI 
சகமiத0கqB3 )ன:I வழh3I ஐTe )யாகhக>, பzச மகாயஞ()* 
aைறேவ2ற(ைத இe அGம)BQறe. ேம_I தகவ_B3: யாகI. –காம+: “இ*பI, 
அ*X; மQd.5.” ெலௗ�க அ*X, அழQயN ம2KI கலா.சார aைறேவ2றI, (பா^யN 
இ*பI உZபட) உலQயN இ*பhக>, 3[IபI வழh3I மQd.5க>, 5Tதைன ெச$e 
XoTeBெகா>qI )றைமயாN )48). சTேதாஷI, பாeகா8X, ஆBக()ற*, பயG>ள 
த*ைம ம2KI உ(ேவக(ைத அGபU(தN. ேம_I தகவ_B3: காம r()ரhக>. –
ேமாk+: “:B).” :Lவான �(), ஆ(மஞானI, பர5வI cலI Xன0ெஜ*ம()N 
இ4Te U[தைல ெபKதN. ஆ*\க �()க> ம2KI ெம$zஞான சTேதாஷhக>, ஆ(ம 
ஞான(ைத ேநாBQ வgநட(eI eறவறI ம2KI ேயாக()N பh3ெபKதN. ஒ4வ0 
உலQயN 7க eBகhக> \e ப2j*j இ4Bக, இTத ெஜ*மI அNலe |0வ 
ெஜ*மhக@N த0மI, அ0(தI ம2KI காம(ைத (இe )4வ>qவ0 வழhQய 
)4B3ற@N அறI, ெபா4> ம2KI இ*பI எ*K UளBக8பZ[>ளe) 
aைறேவ2KவதாN ேமாkI QைடBQறe. இe வாdBைகM* =கlI :BQய 
3jBேகாளாக Uளh3Qறe, ம2KI இe பரம அ0(தா எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: :B), ேமாkI.  

§ 

3வாmடI (quantum): அளl அNலe எm;Bைக. 
அjUய^*  3வாmடI ேகாZபாZLN, இe ெபாeவாக ஆ2றN சா0Tத ஒ4 aரTதரமான 
அL8பைட அல3. –Zவாgட+ ஒPoI .க(க(: ஒ@ ஒ4 ெதாட0.5யான வoைசயாக 
அNலாமN, ஒேர வ^ைமuட* பயணI ெச$uI ஒ@B க2ைறகளாக அjய8ப[Qறe. 
இ*GI ஆழமாக ஆ$l ெச$தாN, இTத eக>க> அைன(eI ஒ4 ெத$bக சB)B3>, 
தாhகேள உ4வாQ தhகைள ~0 ெச$eBெகா>Q*றன. –(மன"I) Zவாgட+ அளf=: 
மன)* கால()N, ஒ4 ��Bகமான ஆ2ற^* அளUN. ேம_I தகவ_B3: பைட8y* 
உ.சaைல, �m�லகI-ேபரmடI, த(eவI.§ 
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அட/Zத= (quell): :LlB3 ெகாm[ வ4தN, அைம)8ப[(eதN.§ 

இயHகாைம (quiescence): அைம)யான aைல, ெசயல2ற அNலe மTதமான aைல.§ 

அைசயாத (quiescent): அைம)யான, அNலe ெமௗனமான; அடhQ இ4BQற. 

§ 

ரஜ< (rajas): रजस् “Passion; activity.” “நடவLBைகMN இ4B3I 

&Uர உண0.5.”§ 

rāja yoga: राजयोग “King of yogas.” ராஜ ேயாகI. இe அ]டாhக ேயாகI, 

“எZ[ அhகhகைள பய*ப[I ேயாகI,” எ*KI அைழBக8ப[Qறe. பNேவK ேயாக 
உபaடதhக>, )4மT)ரI, ம2KI 3j8பாக பதzச^M* ேயாக 7()ரhக@N 
3j8yZ[>ளைத ேபால, ராஜ ேயாகI எ*பe ஞான )4]Lைய ெபKவத23 எZ[ 
:2ேபாBகான பLaைலகைள ெகாmட பாரIபoய ேயாக அைம8X ஆ3I. அTத எZ[ 
அhகhக> y*வ4மாK: 1) –இயம+: “கZ[8பா[.” ந23ண(eட* தா0\க வாdBைக 
வாdதN. இe மனைத 7(த8ப[(), )யான()N தைட ஏ2ப[(eI ேகாபI, ெபாறாைம 
ம2KI அLuண0l 3ழ8ப()N இ4Te U[தைல வழh3Qறe. 2) –9யம+: 
“கைட8yL(தN.” கவன(ைத ஒ4:க8ப[() இK)யாக சமா)MN :tைமயாக 
ஈ[ப[வத23 ேதைவ8ப[I, 3ண()* 7()கo8X ம2KI மன)* கZ[8பாZைட 
�mLU[I பB), அjெவt.5, அடBகI ம2KI )48)ைய ேபா*ற உய0Tத 
3ணhக@* அIசhகைள வள0.5 அைடய ெச$uI சமயI சா0Tத நடவLBைகக>. 3) –
ஆசன+: “உZகா4I இடI” அNலe “அhக<)).” )யான()N ெவ2j ெபKவத23 ஒ4 
வ_வான உடN ேதைவ8ப[Qறe. இe ஹத ேயாக()* cலI �() ஆQறe. இத* 
ேதாரைணக> மனI ம2KI உட^* சB)கைள சம* ெச$e, ஆேராBQயI ம2KI 
அைம)ைய ஊB3UBQறe, உ.தா. )யான()23 ப(மாசனI. 4) –Mராணாயாம+: 
“yராண சB)ைய கZ[8ப[(eதN.” 7வாச(ைத கZ[8ப[(eI ேபாe, 5(த எ*Qற 
மனைத அைம)8ப[(), ஈடா ம2KI yhகளா ஓZடhகைள சமaைல8ப[(eQறe. இe 
7வா5B3I உ()க> cலI yராண சB)ைய கZ[8ப[(eI பM25யாக Uளh3Qறe. 
இ)N c.5t(தN, c.ைச aK() ைவ(தN ம2KI c.ைச ெவ@ேய U[I ேநர(ைத 
ேதைவB3 ஏ2ற மா2j அைமBக8ப[Qறe. ஆdTத )யானI ெச$வத23 yராணாயாமI 
மனைத தயா0 ெச$Qறe. 5) –Mர-யாஹார: “y*வாh3தN.” )யானI ெச$uI ேபாe 
ஒ^ைய ேகZகாமN இ4Te, y*X உண0.5க>, அjl ம2KI இK)MN yரபzச 
7யaைனlB3> ஐBQயமாவத23 தi8பZட 7யaைனUN இ4Te பL8பLயாக 
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Uல3வைத ேபா*K, :த^N �ல Xல*க@N இ4Te 7யaைனைவ y*வாh3I 
பM25 ஆ3I. 6) –தாரணா: “கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eதN.” ஒ4 ெபா4> அNலe ஒ4 
5TதைனM* \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(), அைத 5தறUடாமN கZ[8ப[() 
ைவ()4Te, 7யaைனU* ஓZட(ைத வgநட(eதN. கவன(ைத {mட ேநரI 
ேபாeமான ஆழ(eட* தBக ைவ(eBெகாmடeI )யானI இயNபாக y*ெதாட0Qறe. 
7) –"யான: “)யானI.” இe அைம)யாக, எ.சoBைகயாக, வ_வாக கவன(ைத 
ஒ4:க8ப[()ய aைலைய 3j8y[Qறe. இTத aைலMN X)ய அjl ம2KI 
�mணjl 7யaைனU* ப3)B3> ெப4T)ரளாக வTe ேச0Qறe. இTத aைலைய 
அைடய அLமனைத 7(தI அNலe அைம)8ப[(த ேவm[I. 8) –சமா": “தனB3> 
aைல(e இ4(தN.” “சம(eவI, ஆdTத 5Tதைன/உண0தN.” இe ெம$யான ேயாக 
aைலைய 3j8y[Qறe, ம2KI இ)N )யானI ம2KI )யானI ேம2ெகா>qI ெபா4> 
ஒ*றாக இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: ஆசனI, ஞாேனாதயI, தனB3> இ4(தN, 
சமா), ேயாகI. § 

Rāma: राम 6ராம0. இராமாயண()N ேபா2ற8ப[I கதாநாயக*. U]� எ[(த ப(e 

அவதாரhக@N, Q4]ண அவதார(eட* ராமவதார:I =கlI yரபலமானதாக 
இ4BQறe. அவைர ைவணவ0க>, <மா0(த சIyரதாய(ைத ேச0Tதவ0க> ம2KI ம2ற 
பரTத ெகா>ைகuைடய vTeBக> வgப[Qறா0க>. அவ0 5வைன வgபZடா0, ம2KI 
இT)யாU* ெத*:ைனMN அவரe ெபயoN ராேம<வரI எ*ற ஒ4 5வாலயI உ>ளe.§ 

Ramakrishna (Rāmakṛishṇa): रामकृष्ण (1836–1886) ராமQ4]ண0. இவ0 aகdகால vTe 

த0ம()* =க8ெபoய eறUக> ம2KI rZ7ம ஞாiக@N ஒ4வராக UளhQனா0. 
ஒ4ைமவாத கடl> நIyBைகைய ேபா)(e, கா@ அIமi* &Uர பBதனாகlI 
இ4Tதா0. ஒ4ைம வாத(ைத உK)யாக y*ப2KபவராகlI இ4Te, ஒ4ைம ம2KI 
:Lவான பரIெபா4@* உண0தைல 3jB3I a0UகNப சமா)M* நாZட(ைத 
க2Kத4பவராகlI இ4Tதா0. இவ0 vTe த0ம()* 5Tதைன ம2KI த(eவ(ைத 
உலெகh3I பர8yய 7வா= UேவகானTதo* (1863–1902) 34 ஆவா0.§ 

Ramana Maharshi: ரமண மகo� (1879-1950) அ(ைவத(ைத ேபா)(e மKமல0.5 
ஏ2ப[()ய vTe சமய(eறU. இவ0 ெத*iT)யாU* )4வmணாமைலMN 
வாdTதா0.§ 

Sைள-த=க( (ramifications): Uைளlக> ம2KI y*Uைளlக>.§ 

Sைளகைள உ,வா/Zத= (ramify): அ)க 5Bகைல உ4வாB3தN.§ 

கay#பy-த#படாத (rampant): த[Bக8படாத, கZட2ற.§ 

ந=Lறn (rapport): நIyBைகuI Xoத_I கலTத உறl.§ 

Z�கலமான (rapturous): மQd.5 aரIyய; பரவசமான.§ 
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$[தமான (rarefied) : அட0() 3ைறவான; Xiதமான அNலe 7()கoBக8பZட. § 

rasātala: रसातल “Subterranean region.” ரசாதள. இe cலதார()B3 �g4B3I ஐTதாவe 

சBகரI, ம2KI இe க�BகாNக@* ம()MN இ4BQறe. oxஷ (ெவ@ேய2ற8பZட) 
அNலe ரசாதள எ*K அைழBக8பZ[, |=B3 �g4B3I ஐTதாவe rZ7ம 
நரகேலாக(eட* ெபா4TeQறe. 7யநலI, த*னலI க4eI ம2KI ெசாTதI 
ெகாmடா[I ப3). ரசா எ*றாN “|=, aலI; ஈர8பதI.” ேம_I தகவ_B3: சBகரI, 
ேலாகI, நரகI.§ 

ஒ#$த= அP#$ (ratification): அ)கார8|0வமான அNலe :ைறயான அh�காரI, அGம).§ 

உ(ளா;Aத ேகாaபாyக( (rationales): 5Tதைன:ைற அNலe ெசயN:ைறB3 ஒ4 
நIப(த3Tத அL8பைடைய வழh3I அL8பைட ேகாZபா[க> ம2KI காரணhக>.§ 

ஒ, நட-ைத, UAதைனcைற, எ";fைனக( ேபாIறவ)ைற 9யாய#பy-த, ெப,+பாL+ 
தவறாக இ,/Z+ ஆ-ம ",#" அP/Z+ காரணHகைள உ,வா/Zத= (rationalize).§ 

Raurava Āgama: रौरव आगम ெரௗரவ ஆகமI. 28 ைசவ 5(தாTத ஆகமhக@N ஒ*K. இTத 

சா<)ர(ைத 5வெப4மா* 44 :iவ4B3 வழhQயதாN இTத ெபயைர ெப2K>ளe. 
இ)N இ4B3I Uoவான Qoைய பாத yol, 5வ* ேகாMN ம2KI அத* 
இைண8Xகைள ப2j UளB3Qறe.§ 

`gy+ ஒy/S/ெகா(mத= (reabsorption (reabsorb)): ஒ4 கட2பz5N இ4Te 
ygய8பZட {0 \m[I அதG> ஒ[BQBெகா>வைத ேபால. ேம_I தகவ_B3: 
மகாyரளயI.§ 

எ";fைன (reaction).§ 

உலக+ (realm): ஒ4 சாIரா�யI, ப3) அNலe ேலாகI. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

ஒ, ெபDய அளn (ream). § 

cரgபாy {/Zத= (reconcile): ஒ4 தகராjN &0l கா�தN. ஒேர மா)oயாக மா2KதN 
அNலe இணBக(ைத உ4வாB3தN உ.தா. இரm[ மாKபZட 5Tதைனக>.§ 

சமரச+ (reconciliation): ேவKபா[கைள ~0 ெச$தN.§ 

Zணமைடத= (recuperate): உடN வ^ைம அNலe ஆேராBQய(ைத \m[I )4Iப8 
ெபKதN. § 

ந*மண+ u1+ (redolent).§ 

`gy+ உ,வா/Zத= அ=ல. ெசய=பy-.த= (re-enact).§ 

உணl, உட2பM25, பM25ைய ேபா*K 5ல 3j8yZட ந*ைமகைள ெபKவத2காக 
உ4வாBQய, ஒ4 ஒth3ப[(த8பZட வாd:ைற ேகாZபா[க> (regimen).§ 
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MIனைடn (regress): :Tைதய aைலB3 )4IXதN.§ 

ெரxS (Reiki): இTத ெதா[:ைற 5Q.ைசMN, ேநாயா@ைய ஆ*\க �)யாக 
3ணம@Bக8ப[Qறe. இe :த*:தலாக ஜ8பா* நாZLN ேதா*jயe.§ 

$ன;ெஜIம+ எy-த= (reincarnate): ஒ4 yறUMN உM0வாdTe உM0 {(த yற3, 
இ*ெனா4 உட^N yறU எ[(தN.§ 

$ன;ெஜIம+ (reincarnation): “Re-entering the flesh.” Punarjanma; metempsychosis. 
ஆ*மாBக> yற8y* cலI ஒ4 �ல உட_B3> �ைழuI ெச$:ைற. க0மUைனைய 
கைர(e, பர5வ(ைத உண0Tத yற3 Xன0ெஜ*ம()* 7ழ25 :LlB3 வ4Qறe. இTத 
U[தைல ேமாkI எ*K அைழBக8ப[Qறe. அத* yற3 ஆ*மா \m[I �ல yறU 
எ[BகேவmLய அவ5ய=NலாமN, அe ெதாட0Te வள0.5uI பB3வ:I அைடQறe. 
ேம_I தகவ_B3: ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, க0மUைன, ேமாkI, சIசாரI, 
ஆ*மா.§ 

c�ைமயாக இ=லாத (relative): ம2ெறா*Kட* ெதாட0yN இ4B3I ேபாe மZ[ேம 
பயG>ளதாக இ4B3I ஒ4 பmX அNலe ெபா4>. § 

மாைய (relative reality): Māyā. ெதாட0Te மாjBெகாm[ இ4BQற ம2KI மாறB�Lய 
ஒ*K. அe ெபா$ ேதா2றI இNைல, ஆனாN அe அநா)யாக, மாறாமN இ4B3I 
:t:த2ெபா4qI இNைல எ*K 3j8yZ[, ெவ@8பைடயான உ>ெபா4@* 
இயNைப UளB3Qறe. ேம_I தகவ_B3: :Lவான பரIெபா4>, மாைய.§ 

தாhAத 9ைல அP-த= (relegate).§ 

சமய+ (religion): மiதGB3 அ8பா2பZட உM0சB)க> அNலe ஆ2றNக> ம2KI ஒ4 
பரமா(தமா அNலe மாெப4I ஆ2ற^* வgபா[ ம2KI அத* \e இ4B3I நIyBைக 
ப2jய ஒ4 அைம8X:ைற. சமயI எ*பe ஆ*மாU* ேமIபாZL2காக உ4வாBக8பZட 
ஒ4 வாகனI ஆ3I, ம2KI இ)N வழBகமாக இைறMயN, சா<)ரI, ஆ*\க ம2KI 
தா0\க ெநjக> ம2KI  ைவ&கI அடhQu>ளe. ேம_I தகவ_B3: vTe சமயI.§ 

மதவா" (religionist): ஒ4 3j8yZட சமய()* உK8yன0, அNலe ஒ4 சமய()N அ)க 
ஈ[பா[ உ>ளவ0 § 

4Vச+ (remnant): எz5ய; \தI இ48பைவ.§ 

கtfர/க+ (remorse): தவK ெச$தத2காக &Uரமாக வ4TeதN அNலe 32ற உண0l. 
மனlK(தN. ேம_I தகவ_B3: தவI.§ 

ெநyA�ர (remote): �ரமாக, தiைமMN இ4BQற; மைறTe இ4BQற.§ 

ம*மல;VU (renaissance): Xன0ெஜ*மI; X)ய yறU. ஒ4 X)ய ெதாடBகI, X(eM0 அ@8X.§ 

ஒ, Zk#Maட 9ைலைய உ,வா/Zத= (render).§ 
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.றவற+ (renunciation): ேம_I தகவ_B3: சTaயாசI, )யாகI.§ 

எ";பாராத MIfைளn (repercussion): ஒ4 ெசய^* மைற:க பல* அNலe Uைளl.§ 

`(9ர#$ (replenish): \m[I :tைமயாக aர8XதN.§ 

ஓxெவy-த= (repose): இைள8பாKதN.§ 

ேச4#$/ SடHZ (repository): ெபா4Zகைள பாeகா8பாக ைவB3I இடI.§ 

அட/Zத= (repressions): உண0l>ள மன)23 ெதoயாமN, அLமன)N வாசI ெச$uI 
அGபவhக>, ஆைசக> அNலe உZXற ச.சரlக>. ஒ[Bக8பZட ஆைசக>.§ 

தgடைன 9*-த+ (reprieve). § 

fரayத= (repulse): eர(eதN, ெவK(e ஒeB3தN.§ 

ஆ-"ர+ (resent (resentment)): &h3 இைழBக8பZேடாI எ*ற எmண()னாN ேதா*KI 
ஒ4 ெகZட எmணI, ேகாபI அNலe பைக உண0l.§ 

`" (residue): =.சI. எz5ய.§ 

பt/Zபt வாHZத= (retaliate): எ)0(e தாB3தN; ப)லL.§ 

தy-த= (retard): தாம)(தN, :*ேன2ற()N தைட ஏ2ப[(eதN. § 

கடAதகால 9கhnகைள பா"/Sற (retroactive): y*ேனாBQ ெசயNப[Qற அNலe ஒ4 
3j8yZட கால()23 :*பாக ெசயNப[Qற.§ 

cIேப ேதா)*f/க#பaட அைம#M= $"ய பாகHக(, 9பAதைனக( அ=ல. 
க,-./கைள ெபா*-.த= (retrofit).§ 

MIேநா/க+ (retrospect): கடTத கால(ைத ப2j 5T)(தN; நடTதைத )4Iy8 பா0(தN.§ 

கடAதகால ெசய=க( அ=ல. 9கhnகைள ேநா/Zத= அ=ல. அைத#ப)k ஆhA. 
UA"-த= (retrospection).§ 

ஒ, fைளfI ெதாட;VU (reverberation): ஒ4 எ)ெரா^ைய ேபா*K பல* அNலe 
UைளU* ெதாட0.5.§ 

பயப/" (revere): அ*X ம2KI பB)uட* மoயாைத ெச_(eதN.§ 

தIைன மறAத ஆhAத UAதைன 9ைல (reverie): இe இhேக ஒ4 &Uரமான ேபரானTத 
aைலைய 3j8y[Qறe.§ 

நIெநko= வாhபவDI ேகாப+ (righteous indignation): த0ம(ைத கைட8yLB3I ேபாe, 
தனe தi8பZட ந2பmX அNலe சமய ேகாZபா[கqB3 ஏ2ப[I அவம)8பாN 
ெவ@8ப[I ேகாபI.§ 
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ṛishi: ऋिष “Seer.” o�. மேனாஉண0l Xலனjl ம2KI ெதாைலேநாB3 ெம$யjைவ 

வ^uK(eI, ஒ4 ஞாேனாதயI ெப2ற உM0சB)ைய 3j8y[IெசாN. ேவத கால()N, 
o�க> கா[ அNலe மைலM* ஒeB38Xறமான இட()N, தiயாக அNலe ~ட0கqட* 
வாdTe வTதன0. ெபoய  மகா*களாக இ4Tத o�க>, ேவதhகைள =கlI 5றTத 
:ைறMN ெவ@8ப[()னா0க>. oB ேவத()N 3j8yட8பZ[ இ4B3I ச8த o�க>, 
அTதரேலாக()N இ4Te மiதேநய(ைத இ*GI வgநட(eவதாக க4த8ப[Qறe. § 

சடHZ (rite (or ritual)): சமய()N இ4B3I ஒ4 Uழா. ேம_I தகவ_B3: Xiதமான மத 
சடh3, சI<காரI. § 

வாh/ைகoI c/Sய த,ணHகைள Zk/Z+ $[தமான மத சடHZ. (rites of passage). 
ேம_I தகவ_B3: சI<காரI.§ 

ஒ, Zk#Maட cைற/Z ஏ)ப நட-த#பy+ ஒ, சமயVசடHZ (ritual).§ 

ேபாabயாள; (rival): ஒ4 ெபாe இலB3ட* ேபாZLயாக இ48பவ0.§ 

1)k-"Dத= (roam): எTத ஒ4 aரTதர இலB3 அNலe )Zட=NலாமN அh3I இh3மாக 
ெச*KBெகாm[ இ4(தN.§ 

ெபா,( உணராம= மன#பாட+ ெசxத= (rote): ஒ4 பாட()N இ4B3I அjBைககைள 
ஆ$l ெச$ய( �mடாமN, மன8பாடI ெச$ய(�m[I ஒ4 கNU :ைற.§ 

Rudra: रुद्र “Controller of terrific powers;” or “red, shining one.” 4()ர*. அgB3I கடlளாக, 

\m[I ஒ[BQBெகா>qI சB)யாக இ4B3I 5வெப4மாi* ெபய0. 4()ரனாக 
இ4B3I 5வெப4மா*, மiத0க@டI XலIபைல ஏ2ப[(தB�Lய அ.7K(eI 
சB)கைள கZ[8ப[() yரேயாகI ெச$வதாN, அவ0 “அ.7K(eபவராகlI", 
“கm�o* கடlளாகlI" இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: நடராஜ0, 5வெப4மா*.§ 

Rudrasambhu (Rudraśambhu): रुद्रशम्भु 4(ரஷIX. ைசவ சமய()* Xm;ய தளhக@N 

ஒ*றான உ�ைஜiN இ4Te அம0தக சcக(ைத சா0Tத 7மா0 775 eறUகqB3 
:BQய 34வாக இ4Tதா0. இTத yol இ<லா=யாள0க> Q.y. 7மா0 1300 ஆI 
ஆm[B3 அ4QN :2KைகU[வத23 :*பாக, அரச4B3 ஆேலாசகராக இ4Tதe.§ 

ெச+ப�#$ 9ற+ (russet). 

§ 

śabda kośa: शब्दकोश “Sheath of sounds, or words.” ச#தேகாஷ. 
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ெசாN அகரா); ஒ4 அகரா) அNலe ெசா2களz5யI.§ 
"Dகவ� (sacral): இ[8பLMN இ4B3I :Bேகாண cZ[ எ_IX 

சா0Tத.§ 
$[தமான மத சடHZ (sacrament): 1) ெபKபவ0 ம2KI கடl>, 

ெத$வhக> அNலe 34lB3 இைடேய ஒ4 yைண8பாக Uளh3I இTத Xiதமான 
சடh3, :ைறயாக ம2KI ஆ.சாரமாக நட(த8ப[Qறe. இ)N வாdBைகM* 
:BQயமான த4ணhகைள 3jB3I மத சடh3கqI (சI<காரI)  அடh3I. 2) 
yரசாதI. ஒ4 Xiதமான UழாUN அNலe ஒ4 Xiதமான நபராN ெந$ேவ(யI 
ெச$ய8பZட Xiதமான ெபா4Zக>, அ4> aைறTத பo7க>. ேம_I தகவ_B3: 
yரசாதI, சI<காரI.§ 

sacrifice: Yajña. (யஞயI) யாகI. 1) வgபா[ ம2KI பB)M* ெவ@8பாடாக ஒ4 ெத$வ()23 
வழhக8ப[I பைடயN. 2) ஒ4 உயoய 3jBேகாைள அைடவத23, தனe உைடைம, 
அG�லI அNலe U48ப(ைத ைகU[வe. யாகI எ*பத23 “XiதமாB3தN” எ*K 
ெபா4>, ம2KI அe வgப[வைத 3j8y[Qறe. இத* வழBகமான ெமாgய8ெபய08பாக 
Uளh3I யஞய எ*Qற ெசாN, “வgப[தN,” எ*பைத 3jB3I “u�” எ*K ெசாN^N 
இ4Te உ4வானe. vTe சமய()N, வாdBைக :tவeI யாகI அNலe )யாகமாக 
Uளh3Qறe ம2KI இத* cலI உmைமயான ஆ*\க aைறேவ2றI நைடெபKQறe. 
இTத யாகI, �வயஞ எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI ஒ4வ0 த*ைனேய )யாகI 
ெச$தN எ*பe இத* ெபா4>. ப2j*ைமM* ஆ2றலாக இ4B3I )யாகI, 
உmைமயான யாக()* ஒ4 அ()யாவ5ய பmபாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
)யாகI, யாகI.§ 

எAத fத ஊy,வL+ இ=லாம= $[தமான ம)*+ பா.கா#பான (sacrosanct).§ 

Sadāśiva: सदािशव “Ever-auspicious.” சதா5வI. “எ8ேபாeI மhகளகரமான.” இe 

5வெப4மாi* ஆ) ஆ*மாைவ 3j8y[I இ*ெனா4 ெபயராகlI, ச234U* �ல 
உM0சB)MN ெவ@8ப[(த8ப[I  பரேம<வரGB3 ஒ(த க4(e>ள ெசாNலாகlI 
Uளh3Qறe. சதா5வI =கlI :BQயமாக c*றாவe த(eவI, ம2KI ெவ@8ப[(eI 
அ4> சB)யான அGBQரக சB)ைய 3j8y[Qறe. இத* yற3 5வெப4மாi* ம2ற 
நா*3 ெத$bக சB)க> ெவ@வ4Q*றன. yரபzச()N கடl> ேம2ெகா>qI 
நடவLBைகM* ஐTe ெவ@8பா[ அNலe ேதா2றhக>, vTe சமய மT)ரhக>, 
இலBQயI ம2KI கைலMN ஐTe-:கhகைள ெகாmட சதா5வc0()யாக 
5(தoBக8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: பரேம<வர*, த(eவI.§ 

sādhaka: साधक From sadh, “going straight to the goal.” சாதக*. “இலBைக ேநாBQ ேநராக 

ெசNபவ*” எ*பe இத* ெபா4>. ஆ*\க நாZடI உ>ளவ0; சாதனா ெச$uI ஒ4 
பBத*. &Uரமான நாZட(eட* ஆ*\க பM25கைள ேம2ெகா>பவ0, ம2KI இவ0 
ெபாeவாக )4மணI ெச$eெகா>ளாமN, ஒ4 34U* வgகாZட^* �d ெசயNப[பவ0. 
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அவ0 ெவ>ைள உைட அ;Te எ@ய உK)ெமாgகqட* இ48பா0, ஆனாN அவ0 ஒ4 
ேயாQயாகேவா அNலe சTaயா5யாகேவா இ48ப)Nைல. ேம_I தகவ_B3: சாதனா. § 

sādhana: साधन “Effective means of attainment.” சாதனா. “பயG>ள :ைறMN �() ெபKதN.” 

7ய-:ய25, ஆ*\க8 பM25; :*ேனKI பாைத. |ைஜ, ேயாகI, )யானI, ஜபI, UரதI 
ம2KI yராய.5(தI ேபா*K மதI சா0Tத அNலe ஆ*\க பM25க>. சாதனா தனB3> 
ம2KI கடl>, ெத$வhக> ம2KI 34U* \e அ08ப;8X, U7வாசI ம2KI 
நIyBைகைய உ4வாB3Qறe. சாதனா உ>qண0l-அjlண0l இயNைப கZ[8ப[() 
ம2KI உ4மா2j, ெம$zஞான உண0தNக> ம2KI ஆ*மாU* உ>ளா0Tத 
)றைமக@N :2ேபாBகான ஆ*\க UoவாBக(ைத அGம)BQறe.  ேம_I தகவ_B3: 
பாதI, ராஜ ேயாகI, சாதனா மா0BகI, ஆ*\க UoவாBகI. § 

sādhana mārga: साधनमागर् “The way of sādhana.” சாதனா மா0BகI. :Lவான Xoதைல 

நா[பவ0கqB3 ேகாZபா[ ம2KI அjlண0l கNUயாக இNலாமN &Uரமான :ய25, 
ஆ*\க பM25 ம2KI ெதாட0.5யான உZXற உ4மா2ற()* பாைதயாக இ4B3I 
தனe பoTeைரைய ெபயo[வத2காக ேயாக7வா= :iவராN பய*ப[(த8பZட 
ெசா2ெறாட0. ேம_I தகவ_B3: பாதI, சாதனா, ஆ*\க UoவாBகI.§ 

sādhu: साधु “Virtuous one; straight, unerring.” சாe. “ந2பmXட* இ48பவ0; தவK ெச$யாe 

ேந0ைமயாக இ48பவ0.” இைறவைன ேத[I ேவZைகMN த*ைன 
அ08ப;(eBெகாmட ஒ4 மகா*. ஒ4 சாe எ*பவ0 ஒ4 ேயாQ அNலe சTaயா5, ஒ4 
34U* �d ~டனாகேவா அNலe :ைறயான பரIபைர சா0Tதவராக இ4Bகேவm[I 
எ*K அவ5யI இNைல. சாeBகqB3 ஒ4 3j8yZட இடI எ*K எelI 
இ48ப)Nைல ம2KI அவ0க> ஒ4 இட()N இ4Te இ*ெனா*KB3 பயணI 
ெச$eBெகாm[, யாசகI ெச$e வாdTeBெகாm[ இ48பா0க>. இவ0க> ஆணாக 
இ4TதாN சாe எ*KI ெபmணாக இ4TதாN சா(U எ*KI அைழBக8ப[Q*றன0. § 

Sadyojyoti: सद्योज्योित ச(ேயா�ேயா). ஐவ4I இT)யாU* ம()ய ப3)ைய சா0Tத 

yoஹ<ப)uI (7மா0 850), சI<Q4த()N ைசவ 5(தாTத(ைத 
ஒthக8ப[()யத2காக Xகd ெப2றவ0க>.§ 

காf (saffron): இe vTe eறUக> அ;uI ஆைடM* aற(ைத 3j8y[Qறe. அவ0களe 
ெவ>ைள aற ஆைட கhைகM* ேச2jனாN aறI மாjயதாக க4த8ப[Qறe.§ 

அkn/z;ைமl(ள (sagacious): ம) �Zப:ைடய, Uேவகமான, கவன:>ள.§ 

c[வ; (sage): ெம$யjl, அGபவI ம2KI &0மான()23 உய0வாக ேபா2ற8பZ[ 
UேவகமாகlI, ெபாeவாக வய)N c(தவராகlI இ48பவ0. § 

Saguṇa Brahman: सगुणब्रह्मन् “God with qualities.” ச3ணyரIம*. “பmXகைள உைடய 

கடl>.” தi8பZட கடl>. ேம_I தகவ_B3: yரIம*, பரேம<வர*.§ 
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sahasradala padma: सहस्रदलपद्म “Thousand-petaled lotus.” சஹ<ரதள ப(ம. இe சஹ<ரஹார 

சBகர(ைத 3j8y[I இ*ெனா4 ெசாN. ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார சBகரI, 
சBகரI.§ 

sahasra lekhana sādhana: सहस्रलेखनसाधन “Thousand-times writing discipline.” சஹ<ர ேலகன 

சாதனா. “ஆMரI :ைற எteI பM25.” ஒ4 Xiதமான மT)ர(ைத 1,008 :ைற எteI 
ஆ*\க பM25.§ 

sahasrāra chakra: सहस्रारचक्र “Thousand-spoked wheel.” “ஆMரI அைரBகாNகைளBெகாmட 

சBகரI.” மmைட ஓZLN இ4B3I மேனாஉண0l Uைச ைமயI. ேம_I தகவ_B3: 
சBகரI. § 

Śaiva: शैव ைசவI. த2ேபாe உலQN 400 =N^யனாக இ4B3I ைசவ சமய(ைத 

y*ப2Kபவ0க> அNலe ைசவ சமயI ெதாட0பான ஒ*ைற 3j8y[வத23 பய*ப[I 
ெசாN. ேம_I தகவ_B3: ைசவ சமயI.§ 

Śaiva Āgamas: शैव आगम ைசவ சமய ஆகமhக>. ெவ@8ப[(த8பZட ைசவ சமய சா<)ரhக>. 

இைவ &Uரமான கடl> நIyBைகைய ேபா)(e, 5வெப4மாைன பரமனாக, உ>ளா0Te 
எNலாI கடTe இ48பவராக அைடயாளI காmQ*றன. இைவ இரm[ :BQய 
yolகளாக இ4BQ*றன. அைவ: 64 கா]\0 ைசவ ஆகமhக> ம2KI 28 ைசவ 5(தாTத 
ஆகமhக>. இவ2jN ைசவ 5(தாTத()* அL8பைட சா<)ரhகளாக இரmடாவe 
yol Uளh3Qறe. எNலாவ2KB3I ேமலாக, ைசவ சமய 3tBகைள ெதாட0Xப[(eI 
சாதனமாக ைசவ ஆகம சா<)ரhக> Uளh3Q*றன. அைவ ேவதhக> வழh3I 
ேபாதைனகqட* இணhQ இ48பதாகlI, ேவதhக@* சார(ைத ெகாm[ 
இ48பதாகlI, அவ2ைற அ)க  5ர(ைதuட* பLBகேவm[I எ*KI ஆகமhக>, 
தhகைள8 ப2j ெதoUBQ*றன. ேம_I தகவ_B3: ஆகமI, ேவதhக>.§ 

Śaiva Dharma: शैव धमर् ைசவ த0மI. ைசவ சமய(ைத 3j8y[I இ*ெனா4 ெபய0. ேம_I 

தகவ_B3: ைசவI.§ 

Saiva Neri: ைசவெநj “Śaiva path.” த=gN ைசவ சமய(ைத 3j8y[வத23 பய*ப[I ெசாN. 
ேம_I தகவ_B3: ைசவI.§ 

Śaiva Samayam: ைசவ சமயI “Śaivite religion.” ேம_I தகவ_B3: ைசவI.§ 

Śaiva Siddhānta: शैविसद्धान्त “final conclusions of Śaivism.” ைசவ 5(தாTதI. இ*ைறய 

காலகZட()N 3j8பாக இலhைக ம2KI ெத*iT)ய மBக@டI 
:த*ைமயானதாகlI, உலெகh3I yரபலமானதாகlI ைசவ சமய()* ஆ2றN=Bக 
yoவாகlI Uளh3Qறe. இe ெத$bக ெவ@8பா[க@* :ைற8ப[(த8பZட ேவத 
சா<)ரI ஆ3I ம2KI இe இ4ப() எZ[ ைசவ ஆகமhக@N உ>ளடhQu>ளன. ம2ற 
Xiதமான சா<)ரhக@N )4மT)ரI ம2KI ெத$bக பாடNக@* =க8ெபoய 
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ெதா38பான )4:ைற, ம2KI உலக8ெபாeமைறயான )4B3ற> அடh3I. ைசவ 
5(தாT)கqB3, எNலா உ>ெபா4>க@* �Z[(ெதாைகயாக Uளh3I 5வெப4மா* 
பரேம<வர* (தi8ெப4I உ4வா$ இ4B3I <4]Lக0(தா), பராசB) (உ4வ()* 
ஆதார(தளமாக), பர5வ (எNலாI கடTe இ4B3I :t:த2ெபா4ளாக) எ*K c*K 
:tைமகளாக அjய8ப[Qறா0. 5வெப4மாGட* ஆ*மாBக> ம2KI உலகI சார()N 
ஒ*றாக இ4Tதா_I, அைவ ேவKபZ[ இ48பதாN பoணாம வள0.5 ெபKQ*றன. 
அேகார5வா ம2KI ெம$கmடாo* ேபாதைனக@N இ4Te வரலா2j* 
இைடBகாலhக@N ஒ4 ப*ைமவாத yol ேதா*jயe. அேகார5வாU* yoைவ (7மா0 
1150) ெபாK(தவைர, 5வெப4மா* yரபzச()* ெலௗ�க காரணமாக இ48ப)Nைல, 
ம2KI ஆ*மா :B) ெப2ற yற3 5வெப4மாGட* :tைமயான “ஒ2Kைமைய" 
ெபKQறe. ஆ*மா 5வெப4மாGட* :tைமயான ஒ2Kைம அைடவைத ெம$கmடாo* 
(7மா0 1250) ப*ைமவாத yol மKBQறe. ேம_I தகவ_B3: ைசவI.§ 

ைசவ U-தாAத ேகாo=/ேதவாலய+ (Saiva Siddhanta Church): “5வெப4மாi* 
ெவ@8ப[(த8பZட :Lவான Xoத^* ேகாMN.” இe 1949 வ4ட()N ச234 5வாய 
78yர:iய7வா=யாN ேதா2KUBக8பZடe.§ 

Śaivism (Śaiva): शैव ைசவI. 5வெப4மாைன பரமா(eமாவாக வgப[பவ0க@* சமயI. vTe 

த0ம()* நா*3 yolக@N =கlI பழைமயானe. ைசவ சமய()* :தN சா*றாக, ஒ4 
ேயாQM* ேதாரைணMN ப7ப)யாக அம0T)4B3I 5வெப4மாைன ெகாmட :()ைர, 
8000 வ4டhகqB3 :Tைதய 5Te சமெவ@ நாகoக()N கmெட[Bக8பZடe. ைசவI 
ஆK yolகைள ெகாm[>ளe, ம2KI அ)N ைசவ 5(தாTதI, பா7பத ைசவசமயI, 
கா]\0 ைசவ சமயI, bர ைசவI, 5(த 5(தாTதI ம2KI 5வா அ(ைவதI அடh3I. 
அைவ ேவதhக> ம2KI ைசவ ஆகமhகைள வ_வாக தhகளe அL8பைடயாக 
ெகாm[>ளதாN, அைவ ெபாeவான பல அIசhகைள ெகாm[>ளன, ம2KI அவ2jN 
y*வ4I :BQய ேகாZபா[க> அடh3I: 1) பைட(தN, கா(தN, அg(தN, 
ெவ@8ப[(eI ம2KI மைறB3I அ4> எ*K 5வெப4மாi* ஐTe சB)க>; 2) ப), 
ப7 ம2KI பாசI (“கடl>, ஆ*மாBக> ம2KI ப2Kக>”) எ*ற c*K yolக>; 3) 
ஆணவI, க0மUைன ம2KI மாைய எ*ற c*K மலhக>; 4) இ.சாசB), Boயா சB) 
ம2KI ஞான சB) எ*K 5வெப4மாi* c*K சB)க>; 5) உ>ெபா4@* :8ப() 
ஆK த(eவhக> அNலe yolக>; 6) ஒ4 ச234 cலI &Zைச ெபறேவmLய அவ5யI; 
7) மT)ர()N இ4B3I சB); 8) நா*3 பாதhக> (aைலக>): சoைய (7யநலம2ற 
ேசைவ), Qoைய (பB)), ேயாகI ()யானI), ம2KI ஞானI (ஞான()4]L); 9) பzசாZசர 
மT)ரI :த*ைமயானe எ*KI மத()* Xiதமான க4Uகளாக 4(ராZசI ம2KI 
U|) Uளh3Q*றன எ*ற நIyBைக ; 10) ச234, 5வ^hகI ம2KI சhகம()* 
(மகா*க@* நZXறl) \e நIyBைக. ேம_I தகவ_B3: ைசவI. § 

Śaivite (Śaiva): शैव ைசவI ெதாட0பான. ேம_I தகவ_B3: ைசவI.§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-321
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-322
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-323
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-324


sakala avasthā: सकल अवस्था “Stage of embodied being.” (Tamil: avasthai.) சகல அவ<ைத. 

“உ4வ(ைத ெப2ற உM0சB)M* aைல.” இe ைசவ 5(தாTத()N, ஆ*மாU* 
பoணாம வள0.5M* c*K aைலக@N இரmடாவதாக Uளh3Qறe. இTத aைலMN 
ஆ*மா, :த^N மன)* உடN, y*X உண0.5 ம2KI rZ7ம உடN ம2KI இK)யாக 
�ல உடைல உ4வாBQ, க0மUைன ம2KI மாையM* மைறB3I சB)களாN 
கZ[8ப[(த8பZ[ ஜனனI, மரணI ம2KI Xன0ெஜ*ம()* 7ழ25MN �ைழTe, 
Xல*க> cலI உலக வாdBைகMN ஈ[ப[Qறe. சகல அவ<ைத cலமாக நைடெபKI 
:*ேன2றI c*K aைலக@N அளUட8ப[Q*றன. அைவ: 1) இ4>, இTத aைலMN 
�m[தN பாசI, அjl ம2KI உலக அGபவI \e �m[தN இ4B3I (பாச-ஞானI); 
2) ம4>, “3ழ8பI;” ஆ*மா உலகI ம2KI கடlqB3 இைடேய 5BQBெகாm[, தனe 
ெசாTத இயNைப ெதoTeBெகா>ள உZXறமாக தனe கவன(ைத )4IXQறe (ப7-
ஞானI); ம2KI 3) அ4>, இTத aைலMN ஆ*மா கடlைள அjய (ப)-ஞானI) :ய25 
ேம2ெகாm[, அவரe அ4ைள ெபKQறe. ேம_I தகவ_B3: அவ<ைத, ஆ*மாU* 
பoணாம வள0.5, ேகவல அவ<ைத, 7(த அவ<ைத. § 

sākshin: सािक्षन् “Ocular witness.” சாk*. சாZ5. தi8பZட 7யaைனl. நாத பரIபைரM* 

rZ7ம ஞான �I ெமாgMN a8 எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: சாZ5, 
7யaைனl (தi8பZட), 5(, �I, ஆ*மா.§ 

Śakti: शिक्त “Power;” “energy.” ச/": “ஆ2றN.” இe 5வெப4மாiடI ெவ@8பைடயாக 

ெசயNபZ[, எNலா உ>ெபா4@_I UயாyBQறe. எNலா உ4U* :த*ைம 
ஆதார(தளமாகlI Xiதமான 7யaைனவாகlI Uளh3I பராசB) எ*Qற 
ச.5தானTதI, சB)M* =கlI Xiதமான அIசமாக Uளh3Qறe. ைசவ 
5(தாTத()N, 5வெப4மா* எNலாமாக இ4BQறா0, ம2KI அவரe ெத$bக ஆ2றலாக 
இ4B3I சB), அவoடI இ4Te yoBக :Lயாததாக இ4BQறe. சB) எ*பe 
உய0வானதாக, ேபo*ப(ைத �mLU[I ஆ2றலாக பBத0களாN =கlI எ@தாக 
அGபUBக8ப[Qறe ம2KI அe ஒ4 மகா* அNலe Xiதமான vTe ேகாM^N 
இ4Te ெவ@வ4Qறe. ேம_I தகவ_B3: 3mட^i, பராசB), சாBத சமயI.§ 

śaktinipāta: शिक्तिनपात சB)iபாத: “அ4@* இறBகI.” இe சகல அவ<ைதM* :LUN, 

அ4> என8ப[I ஆ*மாU* ேமIபZட aைலMN நைடெபKQறe. சB)iபாத இரm[ 
வைகயாக இ4BQறe: 5வெப4மாi* \தான =க8ெபoய ஏBகI உZXற இறBக(ைத 
உண0(eQறe; அ4@* ெவ@8Xற இறBக(ைத ஒ4 ச234U* ேதா2றI 
உண0(eQறe. பBத* இTத aைலMN, ஆ*\கI ம2KI Xiதமாக இ4B3I 
Uஷயhக@N த*ைன ஈ[ப[()Bெகா>Qறா0. இைதேய சB)பாத எ*ற ெசாN_I 
3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: அ4>, சகல அவ<ைத, சB)பாத.§ 
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śaktipāta: शिक्तपात “Descent of grace.” சB)பாத. “அ4@* இறBகI.” சB)iபாத எ*Qற 

ெசாN_B3 சமமான ெசாN. 34 &Zைச, ஒ4 34UடI இ4Te ெபKI :தN &Zைச 
3mட^iைய Ug8பைடய ெச$e ஆ*\க UoவாBக()* ெச$:ைறைய 
ேதா2KUBQறe. ேம_I தகவ_B3: &Zைச, அ4>, 3mட^i, சB)iபாத.§ 

Śāktism (Śākta): शाक्त “Doctrine of power.” சாBத சமயI. ெம*ைமயாகlI ஆBேராஷமாகlI 

பல உ4வhக@N சB) அNலe ேதUயாக இ4B3I ெத$bக( தாைய கடlளாக 
வgப[பவ0க@* சமயI. vTe த0ம()N இ4B3I நா*3 :BQய yolக@N ஒ*றாக 
சாBத சமயI Uளh3Qறe. சாBத சமய()* :தN வரலா2K சா*றாக, இT)யாU* 
ெமஹ0க0 Qராம()N, Q.:. 5500 கால(ைத ேச0Tததாக க4த8ப[I, ஆMரBகணBகான 
ெபm 5ைலக> கmெட[Bக8பZடன. சாBத சமயI த(eவI ம2KI பM25ைய 
ெபாK(தவைரMN, அ)கI ைசவ சமய(ைத ேபா*றதாக இ4BQறe. உதாரண()23 
ஒேர :Lவான 3jBேகா>களாக இரm[ சமய:I, 5வெப4மாGட* ஏ2ப[I அ(ைவத 
ஐBQயI ம2KI ேமாk(ைத  அjUBQ*றன. ஆனாN சாBத சமய(ைத ேச0Tதவ0க> 
சB)ைய, ெத$bக த*ைமM* வ_வான அIச(ைத மZ[I பரமா(eமாவாக, 
வgப[Qறா0க> ம2KI 5வெப4மா* யாlI கடTதaைலMN இ48பதாக க4த8ப[Qறா0 
ம2KI அவைர வgப[வ)Nைல. ஆ*\க உ4மா2றI ெபKவத2காக, ெத$bக சB) 
அNலe ஆ2றைல ைக8ப2KI :ய25MN, சாBத சமயI பNேவKUதமான பM25கqட*, 
பல உ4வhகைளuI ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: கா@, சB), தாT)�கI.§ 

sālokya: सालोक्य “Sharing the world” of God. சாெலாBய. கடl@* “உலைக பQ0தN.” ைசவ 

5(தாTத()N, ஆ*மாU* நா*3 :2ேபாBகான �()க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
அe ந*றாக ேம2ெகா>ள8பட, சoைய எ*ற சமய சIபTதமான கடைமக@* 
aைறேவ2றமாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: �().§ 

samādhi: समािध சமா). இe “:tைமயாக ஒ4hQைண(e ைவ()4(தN,” எ*பைத 

3j8y[I சமாதா எ*ற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. “ஒ2Kைம; ஆdTத 5Tதைன; 
ஐBQயI, :tைம; aைறl, aைறேவ2றI.” சமா) எ*Qற உmைமயான ேயாக aைலMN, 
)யானI ெச$பவ4B3 )யானI ேம2ெகா>ள8ப[I ெபா4qI ஒ*றாக இ4BQறe. 
சமா) இரm[ aைலகைள ெகாmடe. இ)N :தலாவதாக இ4B3I சUகNப சமா) 
(உ4வI அNலe UைதMN aைல(e இ4(தN), ஒ4 ெபா4@* சார(eட* அைடயாளI 
அNலe ஒ4ைமைய காmபe ஆ3I. இத* =கlI உய0Tத aைலயாக :த*ைம 
ஆதார(தளI அNலe Xiதமான 7யaைனl எ*Qற ச.5தானTதI Uளh3Qறe. 
இரmடாவதாக பரமாத(eமாlட* அைடயாளI கா�I a0UகNப சமா) (உ4வI 
அNலe Uைத இNலாமN aைல(e இ4(தN) Uளh3Qறe. இTத aைலMN 
7யaைனU* எNலா வைககைளuI கடTe காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe 
இ4B3I :t:த2ெபா4>, பர5வI அGபUBக8ப[Qறe. இe தனe y*Uைளவாக 
7யaைனUN ஒ4 :tைமயான மா2ற(ைத ெகாm[ வ4Qறe. சIயம()N இ4Te  
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சமா) மாKபZடe எ*பைத aைனUN ெகா>ளlI. ேம_I தகவ_B3: தனB3> 
இ4(தN, 3mட^i, பர5வI, ராஜ ேயாகI, சIயம, ச.5தானTதI, ஆ(ம ஞானI, 
aைனl இழTத aைல.§ 

samāna: समान “Equalizing breath.” சமான*. “சம*ெச$uI 7வாசI.” உட^N இ4B3I 

yராண* எ*Qற ஐTe :BQய சB)க@N ஒ*K. ேம_I தகவ_B3: yராண*. § 

samanā: समना “Uniform; synchronous.” சமனா. “~ரான; இைணTe ெசயNப[Qறe.” 

சஹ<ரஹார சBகர()4B3> ம2KI அத23 ேம_I இ4B3I ஏt சBகரhக> அNலe 
நாL �Zடைம8yN ஆறாவதாக இ4B3I சBகரI. ேம_I தகவ_B3: சBகரI.§ 

samayam: சமயI “Religion.”§ 

sāmīpya: सामीप्य “Nearness” to God. சா\8ய: கடlைள “ெந4hQ” இ4(தN. ைசவ 

5(தாTத()* நா*3 :2ேபாBகான �()க@N இரmடாவe aைல. இe Qoைய 
பாைதM*, சமய வgபா[ ம2KI அ08ப;8y* பலனாக QைடBQறe. ேம_I 
தகவ_B3: �().§ 

sampradāya: संप्रदाय “Tradition,” “transmission;” சIyரதாயI. இe ஒ4 த(eவI சா0Te அNலe 

சமய ேகாZபா[ அNலe பரIபைரயாக இ4BகலாI. vTe சமய()N eL8Xட* 
இ4B3I பாரIபoயI அNலe சா<)ரமாக இ4Te, வா$ெமாg பM25 ம2KI &Zைச 
cலமாக பQ0Teெகா>ள8ப[Qறe. இe உ4வாகB காரணமாக இ4Tத சIyரதா எ*ற 
Uைன.ெசாN “வழh3தN,” “ெகா[(தN,” அ@(தN எ*K ெபா4> த4Qறe; பாரIபoய 
:ைறMN அ@(தN எ*K ெபா4>. அதனாN சIyரதாயI எ*பe வாைழயL வாைழயாக 
வா$ெமாgயாக பQர8ப[I த(eவI ஆ3I. ஒ4 சIyரதாய()23 :*Gதாரணமாக 
இ4Te அைத கா8பா2j வ4I &Zைச ெப2ற 34Bக@*  பரIபைரைய 3j8yZ[, 
இதGட* ெதாட0Xைடயதாக இ4B3I பரIபரா எ*ற ெசாNைல காZL_I, இe அ)க 
U<தாரமானதாக இ4BQறe. வழBகமாக ஒnெவா4 சIyரதாய:I பல பரIபைரகைள 
உ>ளடBQu>ளe. ேம_I தகவ_B3: பரIபைர.§ 

saṁsāra: संसार “Flow.” சIசாரI. aைலMNலாத த*ைம ம2KI மா2றhக>  aரIy, �[UZ[ 

�[ பாuI உ>ெபா4ைள ெகாmட ஒ4 UTைதயான உலகI. ஜனனI, மரணI ம2KI 
Xன0ெஜ*ம()* 7ழ25; ஒ4 ஆ*மா அGபUB3I ெதாட0.5யான ெலௗ�க 
வாdBைகக@* :tைமயான மா)o. **இe Xன0ெஜ*ம(ைத ேபா*ற ெசாNலாக 
இ4Tதா_I, Uoவான  க4(ைத ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: ஆ*மாU* 
பoணாம வள0.5, க0மUைன, Xன0ெஜ*மI.§ 

saṁskāra: संस्कार “Impression, activator; sanctification, preparation.” சI<காரI. “ப)l, 

Uைன�BQ; XiதமாBகI, :*ேன2பா[.” 1) (இTத அNலe இத23 :Tைதய 
ெஜ*மhக@*) அGபவ()* cலI அLமன)N ப)uI ப)lக>, ஒ4வo* வாdBைக, 
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3ணI, எ)0Uைனக>, மனaைலக> ேபா*றவ2jN தாBக(ைத ஏ2ப[(eQ*றன. 2) 
நாமகரணI, அ*னyரச*னI, அZசராyயாசI, ெபm வயeB3 வ4தN ம2KI )4மணI 
ேபா*K வாdBைகMN நைடெபKI 3j8yZட மா2ற(ைத 3j8y[I சடh3. ேம_I 
தகவ_B3: மனI (ஐTe aைலக>), சடh3.§ 

saṁskāra chitta: संस्कारिचत्त சI<கார 5(த. கடTதகால ப)lக>, எ)0Uைனக> ம2KI 

ஆைசகைள தBக ைவ()4B3I அLமனI. ேம_I இe த*i.ைசயான உட^யBக 
ெச$:ைறக@* இ48yடமாகlI Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: மனI (ஐTe 
aைலக>).§ 

samyama: सम्यम “Constraint.” சIயம. “கZ[8பா[.” ஒ4 3j8yZட க48ெபா4> அNலe 

7யaைனU* ப3)M* ேதா2ற(ைத காmபத2காக, ஒ4 ேகாZபாZL* \e 
ேம2ெகா>ள8ப[I ெதாட0.5யான )யானI. இைத )யானI ெச$uI க48ெபா4> 
ப2jய c*K Uவரhக> \e கவன(ைத ஒ4:க8ப[(eவe எ*K XலனாN அjuI )ற* 
UளB3Qறe. பதzச^ :iவ0 தனe ேயாக r()ரhக@* X(தக()N UலBQu>ளைத 
ேபால, சIயம எ*பe தாரைண, )யானI ம2KI சமா)ைய உ>ளடBQu>ளe. ேம_I 
தகவ_B3: தாரைண, )யானI, ராஜ ேயாகI, சமா).§ 

Sanātana Dharma: सनातनधमर् “Eternal religion” or “Everlasting path.” சனாதன த0மI. “அநா) 

சமயI" அNலe “{L(e இ4B3I பாைத.” vTe த0ம()23 வழhக8ப[I ஒ4 
பாரIபoய ெபய0. ேம_I தகவ_B3: vTe சமயI.§ 

sañchita karma: सिञ्चतकमर् “Accumulated action.” சz5த க0மUைன. “ேசகoBக8பZட ெசயN.” 

இTத ெஜ*மI ம2KI |0வ ெஜ*மhக@N, ஒ4வo* ெசயNகளாN ேசகoBக8பZட 
Uைளl. ேம_I தகவ_B3: க0மUைன.§ 

$[தமா/Zத= (sanctify).§ 

அ"கார#};வமான அpம" அ=ல. ஒ#$த= (sanction).§ 

sanctum sanctorum: “Holy of holies.” Garbhagṛiha. க08பBQ4கI. இTத இடI ஒ4 ேகாM^N 
=கlI Xiதமான இடமாக க4த8ப[Qறe, ம2KI இe வழBகமாக கNலாN 
உ4வாBக8பZட 5jய அைறயாக இ4B3I. இ)N cலவo* c0() yர)]ைட 
ெச$ய8பZ[ இ4B3I. ேம_I தகவ_B3: ேகாMN.§ 

saṅga: सङ्ग “Association,” “fellowship.” (Tamil: saṅgam) சhகI. சமய ேநாBகhகqBகாக ஒ4 

3tவாக ஒ*K ேச0தN.§ 

உட=நல+ ZIkயவ;கm/Z+, Zணமைடபவ;கm/Z+ கவ[#ைப  வழHZ+ ஒ, ம,-.வ 
இ=ல+ (sanitarium).§ 

saṅkalpa: संकल्प “Will; purpose; determination.” சHக=ப+. “U48பI; ேநாBகI; மனஉK).” 

ஒ4 சடh3 ேம2ெகா>qI ேநாBக(ைத அjUB3I, ஒ4 Xiதமான உK)ெமாg 
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அNலe அjU8X. ெப4Iபா_I ேகாM^N வgபZ[ சடhைக ெதாடh3வத23 :*பாக, 
|சாo தா* ெச$uI QoையM* UளBகI ம2KI ேநாBக(ைத �j, அைத ெச$e 
:L8ேப* எ*K அவ0 c*K ேலாகhகqB3I ெசாNவதாக சhகNபI அைம()4B3I. 
தா* வgபட8ேபா3I ெத$வI ம2KI தா* ெச$ய8ேபா3I சடhQ* ெபய0 ம2KI 
பzசாhக()N இ4B3I அ*ைறய eN^யமான 3j8XBக> ம2KI இடI ப2j 
ெத@வாக உ.சo8பா0. சhகNபI ெசாN^ :L(தeI, அTத சடhைக ெச$e :LBக 
ேவmLயe அவரe கடைமயாQறe. ேம_I தகவ_B3: |ைஜ.§ 

Sankara (Śaṅkara): संकर “Conferring happiness;” “propitious.” சhகர*. “சTேதாஷ(ைத 

வழh3I;” “அG�லமான.” இe 5வெப4மாi* ெபய0க@N ஒ*K. ேம_I இe 
ஆ)சhகர0 பகவ(பாதாைளuI (788–820) 3j8y[Qறe. இவ0 <மா0(த சIyரதாய()* 
:BQய 34வாக, தனe ஒ4ைமவாத (அ(ைவத ேவதாTதI) த(eவ()23, சா<)ரI 
சா0Tத உைரகqB3 ம2KI இT)யா :tவeI பயணI ெச$e நா*3 மடhகைள 
அைம(e, தசனா= சIyரதாய(ைத ஒth3ப[()யத2காக Xக8ெப2றவ0. அவ0 
வாdTதe 32 வ4டhகளாக இ4Tதா_I, இT)யா :tவeI பயணI ேம2ெகாm[, 
அ8ேபாைதய vTe உலைக மா2j அைம(தா0. ேம_I தகவ_B3: தசனா=, 
சhகரா.சாoய  �டI, ஷ*மட <தாபனாசா0ய, <மா0(த சIyரதாயI, ேவதாTதI.§ 

San Mārga: सन्मागर् “True path.” ச* மா0BகI. ேதைவMNலாத மேனாஉண0l ஆ$l அNலe 

�()கைள பயன2ற:ைறMN வள0.5யைடய ெச$தN எ*K 72jBெகாm[ 
இ4BகாமN, :Lவான இலBகான ஆ(ம ஞான(ைத ேநாBQ ெசN_I ேநரLயான ஆ*\க 
பாைத ஆ3I.  ச* மா0Q எ*பவ0 “பாைதMN :*ேனjBெகாm[ இ48பவ0,” ம2KI 
சIசாo எ*பவ0 ெலௗ�க வாdBைகMN cdQ இ48பவ0. ச* மா0BகI ஞான 
பாத(ைதuI 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: பாதI, சாதனா மா0BகI.§ 

சI மா;/க சரணாலய+ (San Marga Sanctuary): இைறவ* ேகாMN இ4B3I இடமான 
காவா$, ஹவா$ கா0ட* ஐலாmLN இ4B3I, வய�ேல மைலMN இ4B3I அைணTத 
எoமைலM* அLவார()N ச234 5வாய 78yர:iய7வா=யாN ேதா2KUBக8பZட 
ஒ4 )யான &0(த()* ெபய0. § 

sannyāsa: संन्यास “Renunciation.” “Throwing down” or “abandoning.” சTaயாசI. “eறவறI.” 

சTaயாசI எ*பe சIசாoM* ெபாK8XBக> ம2KI கடைமகைள உ>ளடBQய 
த0ம(ைத aராகo(e, ேம_I அ)கமான aபTதைனக> aைறTத சTaயா5M* த0ம(ைத 
ஏ2KBெகா>வதா3I. ேம_I தகவ_B3: சTaயாச த0மI, சTaயாச &Zைச, 
Uேதக:B).§ 

sannyāsa dharma: संन्यासधमर् “Renunciate virtue.” சTaயாச த0மI. ெத$bக Ug8Xண0l, ஆ(ம 

ஞானI ம2KI மiதேநய()* ஆ*\க ேமIபா[ எ*K :tேநர:I eறவற ேவZைகைய 
ேம2ெகா>ளேவm[I எ*பத2Bகாக ெசா(e, ெசNவI, இலZ5யhக>, சcக அTத<e, 
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3[Iப உறlகைள உ>ளடBQய சIசாoM* உoைமக> ம2KI ெபாK8XBகைள 
aரTதரமாக eறTதவ0க@* வாdBைக, பாைத ம2KI பாரIபoயhகளாக Uளh3Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: சTaயாசI, சTaயாச &Zைச, சTaயா5*, Uேதக:B).§ 

sannyāsa dīkshā: संन्यासदीक्षा “Renunciate initiation.” சTaயாச &Zைச. இTத &Zைச ஒ4 

:ைறயான சடhகாக அNலe 5லசமயhக@N ஒ4 இயNபான ஆ~0வதமாக 
இ4BகB�[I. இTத &Zைச ~டGB3 eறவற சTaயாச வாdBைகMN X)ய 
ெதாடBக(ைத வழhQ, அவைர க2Xைடைம, ஏdைம ம2KI �d8பLதைல உ>ளடBQய 
3j8yZட 5ல உK)ெமாgகqB3 வாdBைக :tவeI கZ[8ப[(), அவைர 
ஆ(மஞான()* பாைதMN இயB3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சTaயாச த0மI, 
Uேதக:B).§ 

sannyāsin: संन्यािसन् “Renouncer.” சTaயா5. சTaயாச &Zைசைய ெப2றவ0. ஒ4 vTe eறU, 

7வா=, ம2KI சTaயா5க> சcக(ைத ேச0Tதவ0. 5ல சTaயா5க> நாேடாLகளாக 
இ48பா0க> ம2KI 5ல மட()N வாdTeBெகாm[ இ48பா0க>. ேம_I தகவ_B3: 
சTaயாசI, சTaயாச த0மI, சTaயாச &Zைச, 7வா=.§ 

Sanskrit (Saṁskṛita): संसृ्कत “Well-made,” “refined,” “perfected.” சம<Q4தI. “ந*றாக 

உ4வாBக8பZட,” “Xiதமான,” “|ரணமான.” இe பழhகால இT)யாU* பாரIபoய 
சமய34மா0க@* ெமாgயாகlI, ெசா0Bக ேலாகhகqட* ெதாட0X ெகா>qI ஒ4 
Xiதமான சாதனமாகlI க4த8ப[Qறe. இe ேவதhக> ம2KI ஆகமhக> உZபட, 
vTe சா<)ரhக> எtத8பZட :த*ைமயான ெமாg ஆ3I. இ*K ேப.7 வழBQN 
இNலாUZடா_I வgபாZ[ :ைற, இலBQயI ம2KI கNUMN &Uரமாக ஆ$l 
ேம2ெகா>qI ெமாgயாக இ4BQறe.§ 

śānti: शािन्त “Peace.” சாT). “அைம).”§ 

{ல மா�/க+ (sapphire).§ 

sapta ṛishis: सप्तऋिष ச8த o�க>. அTத0ேலாக()* இTத ஏt ஆ5oய0க>, மiதேநய()* 

க0மUைனகைள வgகாZL உதUெச$Qறா0க>. § 

Sarasvatī: सरस्वती “The flowing one.” சர<வ). “ஆK ேபாN பா$Te ெசNலB�Lய.” கைல 

ம2KI கNUM* ெத$வமாக இ4BQறா>. அவ> ச(யேலாக()N yரIமேதவGட* வாசI 
ெச$Qறா>. சர<வ) ேதU, வழBகமாக ஒ4 ெவ>ைளaற Xடைவuட* ஒ4 அ*ன8பறைவ 
அNலe தாமைர மல0 \e அம0Te இ48பதாக 5(தoBக8பZ[ இ48பா>. கைல, 
கலா.சாரI ம2KI கNUைய ேமIப[(த, சர<வ) ேதUைய வgப[Qறா0க>. ேம_I 
தகவ_B3: சB).§ 

Śaravaṇabhava: शरवणभव “Thicket of reeds.” சரவணபவ. இe 5வெப4மாi* மகனாகlI, 

ஆ*\க ேவZைகM* பாeகாவலராகlI, :த*ைமயான 7யaைனU* Xiதமான ஏoயாக 
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இ4B3I சரவண8ெபா$ைகMN இ4Te ேதா*jயவ4மான கா0()ேகயைன (:4க*) 
ஆவாகனI ெச$uI மT)ரI ஆ3I. கmணாL ேபா*ற அத* ேம2பர8X, அைம)யான 
ம2KI ெபாKைமயான மனைத 3j8y[Qறe. இTத மT)ரI, ஒ4 ச234UடI இ4Te 
ெத$bக(த*ைம வா$Tத நம.5வாய எ*Qற பzசாZசர மT)ர &Zைசைய ெபறாதவ4B3 
பoTeைரBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: கா0()ேகய*, பzசாZசர மT)ரI.§ 

sārī: सारी (Hindi:) Xடைவ. இe ஒ4 ெபmம; அ;uI பாரIபoய ஆைட. இe வழBகமாக 

ப4() wN அNலe பZ[ wலாN பல aறhக@N உ4வாBக8பZட, {mட ம2KI 
ைதBக8படாத( e;யாக இ4BQறe. இைத இT)யா ம2KI இலhைகMN இ4B3I 
ெபmக> உ[()Bெகா>ள பNேவK :ைறகைள பய*ப[(eQ*றன0.§ 

śarīra: शरीर “Body; husk.” ஷ�ரI. “உடN.” c*K ஆ*மாU* உடNக> உ>ளன. அைவ: 1) 

<�ல ஷ�ர, “ப4மனான அNலe �ல உடN" (அ*னமய ேகாசI எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe), காTத உடN; 2) rB7ம ஷ�ர, “��Bகமான உடN" (^hக ஷ�ரI 
எ*KI அைழBக8ப[Qறe, இ)N yராணமய, மேனாமய ம2KI Uzஞானமய ேகாசhக> 
அடh3I); 3) காரண ஷ�ரI, “காரண உடN (ஆனTதமய ேகாசI எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe), க)oயBக காரண உடN. உடைல 3j8y[வத23 ேதகI எ*ற 
ெசாN_I பய*ப[(த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, ��Bகமான உடN.§ 

sārūpya: सारूप्य “Likeness” to God. சா�8ய. இைறவGட* “ஒ2Kைம.” ைசவ 5(தாTத()N, 

ஆ*மாU* நா*3 :2ேபாBகான �()க@N c*றாவe. இe ேயாக பாத()* :Lவாக 
Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: �().§ 

Sarvajñānottara Āgama: सवर्ज्ञानोत्तर आगम ச0வஞாேனா(தர ஆகமI: இTத பைட8X ஆகமhக> 

ம2KI eைண சா<)ரhக@* பாரIபoய பZLய^N இடIெபறUNைல, ஆனாN வாeல 
ஆகம()23 ஒ4 eைண8 பாைதயாக Uளh3I, கலஞான()* இரmடாவe ப)வாக 
க4த8ப[Qறe. த2ேபாe QைடBக8ெபKI yolக> ெம$யjl சIபTத8பZடதாக 
Uளh3Q*றன.§ 

Sarvam Śivamayam: “All is Śiva.” ச0வI 5வமயI. 5வா ேயாக7வா=M* ேபாதைனகைள 
ெகாmட நா*3 தைல5றTத :eெமாgக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe.§ 

śāstra: शास्त्र “Sacred script; teaching.” சா<)ரI. “Xiதமான உைர; ேபாதைன.” 1) சமயI 

அNலe த(eவI சா0Tத கZ[ைர அNலe wNக>. 2) U)க@* ெதா38X.§ 

sat: सत् “True, existing, good; reality, existence, truth.” ச(. “உmைமயான, நNல; யதா0(தI, 

உ>ெபா4>, உmைம.” ேம_I தகவ_B3: ச.5தானTதI.§ 

Satchidānanda (Sachchidānanda): सिच्चदानन्द “Existence-consciousness-bliss.” ச.5தானTதI. 

இe பராசB) எ*Qற ெசாNைல 3j8yடlI பய*ப[Qறe. இe 5வெப4மாi* 
ெத$bக மனeட* ஒnெவா4 தi8பZட ஆ*மாU* Xiதமான 7யaைனைவuI 
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3j8y[Qறe. :tைமயான அ*X ம2KI எNலாI அjTத, ச0வவNலைம பைட(த 
7யaைனவாக, எNலா உ>ெபா4@* :த*ைமயான cலமாக இ4Tதா_I, எNலா 
உ>ெபா4ைளuI உ>ளடBQ ஊ[4U இ4BQறe. இe Xiதமான 7யaைனl, 
Xiதமான வLவI, உ>ெபா4@* ஆதார(தளI ம2KI ேம_I பல ெபய0களாN 
அைழBக8ப[Qறe. ேயாக பM25க@* cலI Uo()கைள அடBQ, ச.5தானTதI 
எ*Qற மன)* இயNபான aைலைய அGபU8பேத )யானI ெச$பவ0 அNலe ேயாQM* 
3jBேகா>க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: பராசB), த(eவI. § 

satguru (sadguru): सद्गरुु “True weighty one.” ச234. a0UகNப சமா)M* cலI பர5வI எ*Qற 

:Lவான Xoதைல உண0Te, =கlI உய0Tத �() ம2KI ஆ2றைலuI ெப2ற ஒ4 
ஆ*\க 34வாக இ4B3I ஒ4 �வ*:BதாU* cலI, ஆ*\க பாைதMN ம2றவ0கைள 
வgநட() ெசNல :LQறe. அவ0 எ*Kேம ஒ4 சTaயா5யாக, ஒ4 )4மணமாகாத 
eறUயாக இ4BQறா0. ஆ(மஞானI ெபKவத23, வாdTeBெகாm[ இ4B3I ஒ4 
ச234U* அ4qI வgகாZட_I ேதைவ எ*K vTe சமய()* எNலா yolகqI 
ேபா)BQ*றன. அவ0 அ4> ம2KI :B)M* cலமாக இ4B3I சதா5வ()* �பமாக 
இ48பதாக அh�கoBக8பZ[ வணhக8ப[Qறா0. ேம_I தகவ_B3: 34 பB), 34, 
34-5]ய அைம8X.§ 

satsaṅga: सत्संग ச(சhகI. நNல ஆ*மாBக@* �Zடைம8X, நNல ேநாBக()2காக ஒ*றாக 

ேச0தN.§ 

sattva guṇa: सत्त्वगुण “Perfection of Being.” ச(வ 3ணI. ந*ைம அNலe �$ைமM* பmX.§ 

ச-வ Zண+ சா;Aத (sattvic): ந*ைம அNலe �$ைமM* பmX.§ 

Sat Yuga (Satya Yuga): सत् युग “Age of Truth,” also called Kṛitā, “accomplished, good, cultivated, 

kind action; the winning die cast of four dots.” ச( uகI. “உmைமM* uகI.” இe Q4த 
uகI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. மBக> பB)uட* ேந0ைமயான ெசயNகைள ெச$uI 
uகI எ*K ெபா4>. 1,728,000 வ4டhகqB3 {L(e இ4B3I, நா*3 uகhக@* 
வழBகமான  7ழ25MN :தN ம2KI =கlI yரகாசமான uகI. ேம_I தகவ_B3: uகI.§ 

க)றkஞ; (savant): ஒ4 Xலவ0.§ 

savikalpa samādhi: सिवकल्पसमािध “Enstasy with form” or “seed.” சUகNப சமா). “உ4வI" 

அNலe “�ஜ(eட* ஒ*j இ4(தN.” ேம_I தகவ_B3: ராஜ ேயாகI, சமா).§ 

பா.கா#பவ; (savior): பய* ெபKபவ0 எTத :ய25uI ேம2ெகா>ளாமN ெத$bக தைல}[ 
அNலe அGQ4க()* cலI, ஒ4வைர &h3 அNலe இழ8yN இ4Te கா8பா2KI 
மiத0 அNலe கடlைள 3j8y[Qறe.§ 
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sāyujya: सायुज्य “Union” with God. சாu�ய. கடlqட* “ஐBQயI" அைடதN. இe ைசவ 

5(தாTத()N இ4B3I நா*3 �()க@N =கlI உய0வான �()யாக Uளh3Qறe. 
ஞான()* aைல. ேம_I தகவ_B3: 5(), 5வசாu�ய, U]வQராசா.§ 

ஒgUவ#$ 9ற+ (scarlet).§ 

MDfைன (schism): ஒ4 yளl, ேபதI.§ 

Mரகாசமாக ஒP u1Sற (scintillating).§ 

இIெனா,வ; ெசா=வைத எ�" நக=கைள தயD#பவ; (scribe).§ 

சாW"ர+ (scripture (scriptural)): ஒ4 3j8yZட yol அNலe மத()23 அ)கார8|0வ 
ஆவணமாக Uளh3I Xiதமான உைர அNலe Xiதமான X(தகI(க>). ேம_I 
தகவ_B3: சா<)ரI, <=4), <4).§ 

கவனமாக ேசாதைன அ=ல. ஆxn ெசxத= (scrutinize).§ 

கவனமாக ேசாதைன அ=ல. ஆxn (scrutiny).§ 

இரgடா+ உலக+ (Second World): rZ7ம அNலe ��Bகமான உலகI. உறBக()* 
ேபாeI �ல உடN இறTத yற3I, இTத உலQN ஆ*மா தனe நடவLBைககைள 
ெதாட0Qறe. இe ேதவேலாகI ம2KI நரகேலாக()23I ந[UN இ4B3I உலகமாக 
Uளh3Qறe. :தN உலகI அNலe �ல உலQ23> இரmடாI உலகI இ4BQறe. 
ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

1ர#$ (secretion): y(த {0, கைணய. 7ர8X {0 அNலe Uய0ைவைய ேபா*K ஒ4 ஈரமான 
ெபா4ைள, ஒ4 7ர8y, )7 ேபா*றைவ உ4வாB3I ெச$:ைற. இTத ெச$:ைறMN 
உ4வாBக8ப[I ெபா4ZகைளuI 3j8y[Qறe.§ 

த[#MDn (sect): (ெப4Iபா_I சமயI சா0Tத) ெபoய சcகhக@N தiயாக yoTe 
இ4B3I ஒ4 5jய 3t. ஒ4 சமய உட8yol.§ 

ஒ, மத-"= த[/Z�ைவ சா;Aதவ;க( (sectarian).§ 

மத சா;ப)ற (secular): ஆ*\கI சாராe ெலௗ�கI சா0Tத; Xiதமாக அNலe சமய8ப2Kட* 
இNலாத.§ 

fைத அpபவ+ (seed experience): Uைத அGபவI எ*பe அLமன)N ஆழமாக ப)Te 
இ4B3I ஒ4 3j8yZட அGபவ வைக அNலe வரIy* cலமான அNலe 
:த*ைமயான அGபவI ஆ3I. அLuண0U* கால()N ஒ4 5Bகைல உ4வாBக, 
இதGட* ஒ(த அ)0l வரIyN இ4B3I ம2ற அ)0lக> ேச0Bக8ப[Q*றன. Uைத 
அGபவI எ*பe, அேத அ)0lட* அTத அGபவ(eட* ெதாட0yN இ4Te, அதைன 
ெதாட0Te வ4I அGபவhக@* (அLuண0l கச[) yLைய அக2j, 5Bக_B3 &0l 
காmபத23 அjய8படேவmLய அGபவI ஆ3I. § 
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fைதயாக இ,/Z+ க;மfைன (seed karma): மTதமாக இ4B3I க0மUைன அNலe 
அனா08த க0மUைன. இ*GI “:ைளUடாமN" இ4B3I கடTதகால Uைனக>. ேம_I 
தகவ_B3: க0மUைன.§ 

Y;/கதDU (seer): சாதாரண XலGண0U* எNைலகைள கடTe பா0B3I )றைமuைடய ஒ4 
Uேவகமான மiத0.§ 

பரமா-.மா (Self (Self God)): 5வெப4மாi* :தN |ரண(eவமான :t:த2ெபா4ளாக, 
ஒnெவா4 ஆ*மாU* ைமய()N வாசI ெச$uI பர5வI. ேம_I தகவ_B3: 
பரமா(eம*, பர5வI.§ 

 த)ெப,/�y (self-aggrandizement): ஒ4வ0 தனB3 அ)க :BQய(eவI வழh3தN.§ 

அட/க+ (self-effacement): ப;l, எ@ைம; ஒ4வ0 தனe சாதைனகqB3 QைடB3I Xகைழ 
தாேன ஏ2காமN கடl>, ச234 ம2KI ம2ற நப0கqB3 கா;BைகயாB3தN.§ 

1யமாக MராகU/SIற (self-effulgent).§ 

ஒ,வ; தன. ெசாAத ஆைசகm/Z c/Sய-.வ+ அP-த= (self-gratification).§ 

1யவUய+ (self-hypnosis): இTத ெச$:ைறMN ஒ4வ0 த*ைன உறBக(ைத ேபா*ற aைலB3 
ஆZப[()Bெகா>Qறா0 ம2KI அவரe அLமனI அ�BகB�Lய த*ைமைய ெபKQறe. 
§ 

தI[ைழவாக இ,-த= (self-indulgent): ம2றவ0க@* \e கவனI ெச_(தாமN ஒ4வ0 
தனe ெசாTத ஆைசகqB3 அளlB3 அ)கமாக :BQய(eவI அ@(தN.§ 

1யமாக MரகாU/SIற (self-luminous).§ 

தI ஆgைம-"றI (self-mastery): ஒ4வ0 தனe மனI ம2KI உண0.5க> \e :t 
கZ[8பாZ[ட* இ4(தN.§ 

ஆ-ம ஞான+ (Self Realization): பரமா(eமா, பர5வ(ைத ேநரLயாக அjதN. ஆ(ம ஞானI 
சம<Q4த()N a0UகNப சமா) எ*K அjய8ப[Qறe; “உ4வI அNலe Uைத 
இNலாத சமா);” :Lவான ஆ*\க �() (அசIyரஞாத சமா) எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe). உ.சTதைலMN இ4B3I சஹ<ரஹார சBகரI வgயாக rZ7ம 
ஞான 3mட^i சB)  eைளB3I ேபாe, இTaைல மைறஞான�)யாக �()யாQறe. 
காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe இ4B3I அTத பர5வ()* உண0தN அNலe 
“அGபவI இNலாத" aைலைய, மiத 7யaைனU* எNலா மா)oகைளuI கடTe 
இ4B3I இTத aைல ெகாm[ வ4Qறe. பர5வI அNலe அத* உண0த_B3 ெபய0 
ைவ8பeI =கlI கLனமாக இ4BQறe. உmைமைய ெசாNலேவm[I எ*றாN, 
அ�:ைறMN ஏ2பZட மா2றமாக, ஒ4 aரTதர உ4மா2றமாக, ம2KI XoTeண0ைவ 
கடTத :Lவான Xoத_ட* ஏ2ப[I ஒ4 இய_ண0l பo.சயமாக, அe அத* 
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“y*Uைளl" cலமாக  அGபUBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: தனB3> இ4(தN, 
கடlைள உண0தN, :B), 3mட^i, பர5வI, ராஜ ேயாகI, சமா).§ 

ெவP-ேதா)ற+ (semblance): ேபா^(ேதா2றI அNலe Xற(ேதா2ற ஒ2Kைம.§ 

$லpண;ைவ அb#பைடயாக ெகாgட (sensuous).§ 

காவல;க( (sentries).§ 

sevā: सेवा “Service,” ேசைவ. க0ம ேயாகI. U48பI அNலe ெவ3ம) ப2jய 5Tதைன அNலe 

ெசாTத லாபI எelI இNலாe ஒ4 ேகாM^N ெச$uI த*i.ைசயான ேசைவ ேபா*K, 
ஆ*\க பாைதM* ஒ4 அhகமாக, ம2றவ0கqB3 7யநலம2ற ம2KI பயG>ள 
ேசைவைய ெச$வe ஆ3I. ேசைவ, 5வ(ெதாm[ எ*KI அைழBக8ப[Qறe, ம2KI 
இe சoைய பாைதM* :BQய பM25யாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: பாதI, 
ேயாகI.§ 

பா�ய= உறn (sexuality): மiத பா_றU* \e vTe சமயI ஒ4 ஆேராBQயமான, 
ஒ[Bக8படாத கmேணாZட(ைத ெகாm[>ளe. வாdBைகM* நா*3 
X4ஷா0(தhக@N ஒ*றாக Uளh3I காம()* அhகமாக பா^யN இ*பI 
Uளh3Qறe. vTe சா<)ரI 3[IபBகZ[8பா[, க4(தைட, 7ய இ*பI, 
ஓoன.ேச0Bைக, இ4பாN உறl ம2KI பலைர )4மணI ெச$eெகா>qதN 
ஆQயவ2ைற பாவமாகlI �றாமN, அTத பM25B3 ஊBக:I அ@BகாமN ெமௗனI 
சா)(e, அவ2ைற aT)BகlI இNைல தmLBகlI இNைல. பா^யN அGபவI ப2j 
XoTeBெகா>qI அ�3:ைறMN Uப.சாரI ம2KI க4Bகைல8XI இரm[ :BQய 
U)UலBகாக Uளh3Q*றன. இைவ இரm[I இTத ெஜ*மI ம2KI வரB�Lய 
ெஜனமhக@N, வ_வான க0மUைன Uைளlகைள ஏ2ப[(த வNலதாக க4த8ப[Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: மன(eறl, UரயI ெச$தN, காTத சB), ஓஜ<, ேதஜ<, உ4மா2றI, 
ேயாi.§ 

ஷாமன மத+ (shamanism (shamanic)): இe ைச�oய பழh3L மBக@* சமய(ைத 3jBQறe. 
வழBகமாக மா2j அைமBக8பZட 7யaைனl அNலe aைனl இழTத aைலMN 
இ4B3I ேபாe, ஷாம*க> என8ப[I |சாoகளாN, நNல ம2KI &ய சB)ைய 
ெதாட0XBெகாm[, அவ2j* \e தாBகI ஏ2ப[(த :LuI எ*ற நIyBைகைய 
ெகாmட சமயI. ேம_I \m[I உடN ஆேராBQய(ைத ெபKவத2காகlI, 
5BகNகqB3 &0l காmபத2காககlI மiத மன)* )றைமக> ம2KI சB)கைள 
ேமIப[(த, ஷாமன சமய()* நIyBைகக> ம2KI பM25கைள, இ*K y*ெதாட4I 
உலQ* பNேவK பழh3L மBக@* நIyBைகக> ம2KI பNேவK 3tBகைள 
UவoBகlI பய*ப[(த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: சாBத சமயI.§ 

ேகாச+ (sheath): ெநN_ைறயாக இ4B3I உ=ைய ேபா*K ஒ4 உைற அNலe ேமN ேதாN. 
சI<Q4த()N, இe ேகாச எ*K அைழBக8ப[Qறe. இe உடN cலமாக ஆ*மாைவ 
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cLM4B3I உைறகைள 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, ஆ*மா, 
��Bகமான உடN.§ 

வ]சக+ (shiftiness): ேந0ைமM*ைம, தZLBகgB3I பmX, ஏமா2KதN.§ 

ஜ#பாI நாay மத+ �gேடா (Shinto).§ 

�`# (shūmīf): (Shum) மனI ஒ4 )ட8ெபா4ளாக இ4BQறe ம2KI மன)* ஒ4 ப3)MN 
இ4Te இ*ெனா4 ப3)B3 சாZ5 பயணI ெச$Qறe எ*Qற கmேணாZடI. ேம_I 
தகவ_B3: �I, �I கmேணாZடhக>.§ 

�+ கgேணாaடHக( (Shūm perspectives): மன)* நா*3 கmேணாZடhக>: –i�#: 
அjlண0l/த(eவI சா0Tத; –�`#: சாZ5; –U+{#: அjUயN/அjlண0l சா0Tத; –
bM: Umெவ@ பயணI, ேதவ0க> ம2KI மகாேதவ0க>, உZXற ெதாட0X. ேம_I 
தகவ_B3: �I.§ 

�+-ைடஃ# (Shūm-Tyeīf): இe நாத பரIபைரMN, )யானI ெதாட0பான rZ7ம ஞான ெமாg 
(�I எ*KI அைழBக8ப[Qறe) ஆ3I. இைத 5வாய 78yர:iய7வா= 1968 
வ4ட()N 7UZச0லாTe நாZLN ெவ@MZடா0. இத* அL8பைட எt(eBக>, 
இnவாK காZ5 அ@BQ*றன:§ 

§ 

$ற/க�-த= (shun): UலQ இ4(தN, கவனமாக அNலe ெதாட0Te தU0(தN.§ 

siddha: िसद्ध 5(த. “|ரணமான ஒ4வ0" அNலe 5ற8பாக ேத0.5 ெப2ற ேயாQ, =க8ெபoய 

ஆ*\க �() அNலe சB)கைள ெப2ற நப0. ேம_I தகவ_B3: �(), 5(த ேயாகI.§ 

Siddha Siddhānta: िसद्धिसद्धान्त 5(த 5(தாTதI. இe ேகாரkநாத ைசவ சமயI எ*KI 

அைழBக8ப[Qறe. இe இT)யாUN :*y4Tத சTaயாச சIyரதாயhக@N இ4Te 
வள0.5 ெப2றதாக க4த8ப[Qறe. இத* :BQய ச234வாக ேகாரkநாத0 (7மா0 
ப(தாI w2றாm[) UளhQனா0. இவ0 ேநபாள()* 5ல 3j8yZட ெபௗ(த ம2KI 
vTe சமய மைறஞான yolக@N, ம)(e ேபா2ற8ப[I ம(5ேயT)ரநாதo* ~ட0 
ஆவா0. இTத yol ஹத ேயாக()* பM25ைய, 5றTத :ைறMN ஒth3ப[() 
ேமIப[()யe. இ*K ஹத ேயாகI ப2j க2yBக8ப[I ெப4Iபாலான தகவNக>, இTத 
yoUN இ4Te வTதைவ. 5(த 5(தாTத()* கடl> நIyBைக, 5வi* ஆdTத aைல 
(மாறாத இயNX) ம2KI உ>ளா0Tத aைல (உ4மா2ற()23 yTைதய இயNX) எ*ற 
இரmைடuI தtUu>ளe. 5வெப4மா* yரபzச()* ஆ2றN=Bக ம2KI ெலௗ�க 
காரணமாக இ4BQறா0. ேகாMN வgபா[ ம2KI &0(த யா()ைர cலI பB) 
ெவ@8ப[(த8பZ[, உZXற வgபா[ ம2KI 3mட^i ேயாக()* \e கவன(ைத 
ைமய8ப[(), 5வெப4மாi* =கlI உய0வான ஆdaைலயாக இ4B3I பராசIU(ைத 
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உண0வேத 3jBேகாளாக Uளh3Qறe. இ*K 5(த 5(தாTத ைசவ சமய(ைத 7மா0 
750,000 மBக> y*ப2KQறா0க>, ம2KI அவ0க> ெப4Iபா_I சாBத சமய(ைத 
ேச0Tதவ0களாக அNலe அ(ைவத தாT(�க0களாக அjய8ப[Qறா0க>. இTத yol 
இT)யா :tவeI பரU இ4Tதா_I, ேநபாளI ம2KI இT)யாUN yரபலமாக 
இ4BQறe. பBத0க> ேயாQக> எ*K அைழBக8ப[Qறா0க>, ம2KI சIசாoகqB3I 
உலைக eறB3I சTaயாச வாdBைக வ^uK(த8ப[Qறe. இTத yol நாத, ேகாரkநாத 
ம2KI 5(த ேயாQ சIyரதாயI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. ஆ)நாத சIyரதாயI, 
நாதமட ம2KI 5(தமா0க எ*KI அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேகாரkநாத0.§ 

Siddha Siddhānta Paddhati: िसद्धिसद्धान्तपद्धित “Tracks on the doctrines of the adepts.” 5(த 

5(தாTத ப(த(). இTத சI<Q4த உைரைய எt)யவ0 ேகாரkநாத0, ம2KI இe 
உZXறமாக இ4B3I உடNக> ம2KI பரIெபா4qட* ஆ*மாU* ஐBQயI ப2j 
3j8yZ[I 353 rZ7ம ஞான ெச$uhகைள ெகாmடe.§ 

siddhānta: िसद्धान्त “final attainments” or “conclusions.” 5(தாTதI. இe ஒ4 3j8yZட தகவN 

yoUN ெபKI :Lவான Xoதைல 3j8y[Qறe.§ 

siddhānta śravaṇa (or śrāvaṇa): िसद्दान्तश्रवण “Scriptural audition.” 5(தாTத <ரவண. 

5(தாTத(ைத காதாN ேகZடN. ேம_I தகவ_B3: இயமI-aயமI.§ 

siddha yoga: िसद्धयोग “Yoga of perfected attainment,” or “of supernatural powers.” 5(த ேயாகI. 

“:taைறவான �(),” அNலe “அசாதாரண சB)க@* ேயாகI.” 1) பர5வ(ைத 
அைடTத வN_ந0க@* வாd:ைறயாக இ4B3I இTத ேயாக(ைத UoவoBக, 
)4மT)ரI ம2KI ம2ற ைசவ சா<)ரhக> பய*ப[(eI ெசாN. 5(த ேயாகI எ*பe 
எZ[ பாரIபoய சB)கைள ேபா*K, மT)ரI அNலe rZ7ம சB)கைள அNலe 
�()கைள வள08பe ஆ3I. இe =கlI ேமIபZட ேயாகமாக Uளh3Qறe ம2KI 
உடN, மனI ம2KI உண0.5க@* வ_வான ம2KI இைறவனe 7யaைனU* 
3ைறபாட2ற aைலMN வாtI )றைமைய ெபKவத2காக UைழQறe. 2) 5ல 
ெபா*மா2K 5(த0க@* )றைம=Bக பM25கைளuI 3j8y[Qறe.§ 

siddhi: िसिद्ध “Power, accomplishment; perfection.” �(). “ஆ2றN, சாதைன; |ரண(eவI.” 

உK)யான )யானI ம2KI அெசௗகoயமாகlI, வழBகமாக உடைல வ4(eIபLயாக ஒ4 
ேநாBக(eட* இ4B3I தப< cலI வள0.5, அNலe ஆ*\க :)0.5 ம2KI ேயாக 
சாதனா cலI இயNபாக Ug8பைடuI ஆ*மாU* Uேசஷமான சB)க>. 
ஆ(மஞான(ைத ெதாட0Te அGபU8பத* cலI, தiமiத ேதைவகqB3 ஏ2ப 
�()க> இயNபாக UoவாBகI ெபKQ*றன. ஆ(ம ஞான()23 :*பாக, �()க@* 
பய*பா[ அNலe வள0.5 பாைதMN =க8ெபoய தைடக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe, 
ஏென*றாN அe அகhகாரI எ*Qற த*:ைன8ைப வள0.5யைடய ெச$Qறe ம2KI 
மகாேதவ0, ெத$வhக> ம2KI 34U* U48ப()23 :tைமயாக சரணைடuI yரப() 
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aைல அைடவைத எ)0(e ேபாரா[Qறe. சமா) aைலB3 3j8பாக ஆK �()க>  
:BQய தைடகளாக க4த8ப[Q*றன, அைவ: கZXலGB3 அ8பா2பZடைத கா�I 
சB) (ஆத0ச �() அNலe )nய �()), கZXலGB3 அ8பா2பZடைத ேகZ3I சB) 
(<ரவண �() அNலe )nய<ரவண), வ4வைத �KI சB) (yர&பா �()), ஒ4 
மiத* அNலe ெபா4@* அIசhகைள ெதாZ[ண4I Uேஷச உண0l (ேவதனா �()) 
ம2KI Uேசஷ 7ைவ (ஆ<வாதன �()) ம2KI Uேசஷ மணI (வா0(தா �()). எZ[ 
பாரIபoய �()க>: 1) அ;மா: ஒ4 அ�ைவ காZL_I 5jய உ4ைவ அைடதN; 
2)மvமா: ெபoதாB3தN; =கlI ெபoய உ4ைவ ெபKதN; 3) லQமா: கா2ைற ேபால 
இேலசா$ இ4(தN; 4) yரா8): UயாyB3I த*ைம, U48ப()23 ஏ2ப எh3I 
இ4B3I )றைம; 5)yரகாIயI: த* U48ப(ைத aைறேவ2KதN; 6) வ5(eவI: 
இய2ைக சB)கைள வச8ப[(eதN; 7) ஈச(eவI: இய2ைக \e ஆ)BகI ெச_(eI 
)றைம; 8) காம-அவசM(தவ: :tைமயான மன()48). =கlI உய0வான �()யாக 
(பர5()) எ*Qற ஆ(மஞானI, பர5வI ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: அகhகாரI, yரப(), 
5(த ேயாகI. § 

�/Sய சமய+ (Sikhism): ~BQய0க> எ*றாN 34U* “மாணவ0க> அNலe ~ட0க>" எ*K 
ெபா4>. 7மா0 500 ஆm[கqB3 :*X ேதா*jய, இTத சமய(ைத ேதா2KU(தவ0 
34 நானB. இைத ஒ*பe =N^ய* மBக> y*ப2KQறா0க>. ~0)4(தhக> aைறTத 
இTத சமய()N உ4வ வgபா[ ம2KI ஜா)க> இNைல. இத* Xiத wலாக ஆ) QரT( 
Uளh3Qறe, ம2KI ~BQய0க@* Xm;ய தலமாக அIo(சர< ெபா2ேகாMN 
Uளh3Qறe.§ 

ெவ(P 9ற-"= இ,/Z+ �= அ=ல. தgy (silver cord): �ல உடைலuI rZ7ம 
உடைலuI ெதாட0X8ப[(eI rZ7ம ெபா4>. இe �ல உட^N இ4Te உM0 youI 
ேபாe, த*ைன emL(eBெகா>Qறe.§ 

உவைமய� (simile): ஒ4 ெபா4ைள இ*ெனா*Kட* ஒ8yZ[B �Kவe. § 

U+{# (simnīf): (Shūm) மன)* அjUயN, அjlண0l aைலM* கmேணாZடI. ேம_I 
தகவ_B3: �I, �I கmேணாZடhக>.§ 

U+�+�� (simshūmbīsī): (Shūm) :e3(தmLN இ4B3I சB)ைய அjதN. ேம_I 
தகவ_B3: �I.§ 

பாவVெசய= (sin): ெதoTe ெத$bக U)ைய \KதN. vTe த0மI பாவ.ெசயைல கடlqB3 
எ)ராக ெச$த 32றமாக க4தாமN, த0மI ம2KI ஒ4வரe ஆ*மாU23 எ)ரான 
ெசயலாக க4த8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: க0மUைன.§ 

śishya: िशष्य “A pupil” or “disciple,” especially one who has proven himself and been accepted by a 

guru. “5]ய*+ அNலe “~ட*.” 3j8பாக அTத ~ட* தனe )றைமகைள a�y(e, ஒ4 
34வாN ஏ2KBெகா>ள8பZடவராக இ4Bகேவm[I. § 
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sitār: िसतार ्5(தா0. இe bைணைய ேபா*ற வLUN இ4B3I. இTத வா()யI இT)யாU* 

இTe<தாi இைசMN பய*ப[(த8ப[Qறe.§ 

Śiva: िशव The “Auspicious,” “Gracious,” or “Kindly one.” 5வெப4மா*. “மhகளகரமானவ0,” 

“க4ைண aைறTதவ0,” அNலe “கiவானவ0.” ைசவ சமய()* பரமா(eமா. 
5வெப4மா* அைன(e உ>ெபா4ளாகlI, எNலா உ>ெபா4@* உ>qI இ4Te, 
ஒேரசமய()N பைட8பவராகlI பைட8பாகlI, உ>ளா0TeI எNலாI கடTeI 
இ4BQறா0. தi8பZட ெத$வமாக இ4B3I இவ0 பைட8பவராக, கா8பவராக ம2KI 
அg8பவராக இ4BQறா0. அவ0 ஒ4 ெத$bக சB)யாக இ4Te, c*K :tைமகளாக 
அjய8ப[Qறா0: பரேம<வர* (ஆ) ஆ*மா), பராசB) (Xiதமான 7யaைனl) ம2KI 
பர5வI (:t:த2ெபா4>). ேம_I தகவ_B3: yரப(), பரேம<வர*, பராசB), 
பர5வI, நடராஜ*, சதா5வI, ைசவI, ச.5தானTதI.§ 

Śiva Advaita: िशवादै्वत 5வ அ(ைவதI. இe 5வ U5]டா(ைவதI, அNலe ைசவ சமய(ைத 

சா0Tதவ0 “அh�கo(த அ(ைவதI.” 5வ அ(ைவதI எ*பe 6கmட 5வா.சாoயா0 
அ4@ய த(eவI ஆ3I ம2KI இe yரIம r()ரhக@* (Q.:. 500-200) ப2jய அவரe 
வ0ணைனMN UளBக8பZ[>ளe. ராமாGஜo* ைவணவ U5]டா(ைவத(ைத 
உதாரணமாக ெகாm[ உ4வாBக8பZ[, y*ன0 அ8பாய &Z5த0 cலI UoவாBகI 
ெச$ய8பZடe. yரIம* எ*Qற 5வெப4மா* யாlI கடTத aைலMN இ4Te, உலகI 
ம2KI ஆ*மாBக@* ஆ2றN=Bக ம2KI ெலௗ�க காரணமாக Uளh3Qறா0. 
ஆ*மாBக> :B) ெப2ற yற3I அவ4ட* ஒ2Kைமைய ெபKவ)Nைல ம2KI அவ4ட* 
எ*KI ஐBQயமாவe இNைல. 5வ அ(ைவதI அjl8|0வமாக மZ[ேம இ4Te>ளe, 
ம2KI இைத y*ப2ற மBக> :*வரUNைல. ஒ4வ0 த*ைன 7(த8ப[()Bெகாm[ 
பB)uட*  இதய()G> ஆகாசமாக இ4B3I பரமா(eமாவான 5வெப4மா* \e 
)யானI ெச$வேத இத* பாைதயாக Uளh3Qறe. அைன(e உ4வ()_I பoணாம 
வள0.5ைய ெப2ற பரமா(eமா, 5வெப4மா* எ*Qற ஒ4 உ>ெபா4> \e )யானI 
ஒ4hQைணBக8ப[Qறe. :B) ேம2ெகா>qI Qoையக> அNலe ெசயNகைள 
சாராமN அ4ைள சா0Te உ>ளe. ேம_I தகவ_B3: ைசவI, 6கmட. § 

Śivāchārya: िशवाचायर् 5வா.சாoயா0. ைசவ 5(தாTத பரIபைரMN பரIபைர |ஜாoக>. 

ஆ)ைசவ yராமண0கqB3 வழhக8ப[I பZடI. ஆகமத()N a()ய பரா0(த |ைஜ 
எ*K அைழBக8ப[I ெபாeமBக@* 5வ* ேகாMN சடh3கைள ெச$ய ேதைவயான 
பM25 &Zைசகைள ெப2ற ஒ4 ஆ)ைசவ |ஜாo. :tைமயாக ேத0.5 ெப2ற 
5வா.சாoயா0, அ0.சக0 எ*K அைழBக8ப[Qறா0. இTத |ஜாo பாரIபoய()* 3ல:I 
5வா.சாoயா0 எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: yராமண*. § 
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Uவெப,மா[I 1ய9ைனn (Śiva consciousness): 5வைசத*ய. பலவgக@N 5வெப4மா* 
\e உண0lட* இ4B3I aைல அNலe அGபவ(ைத 3jB3I ஒ4 ெபாe8பைடயான 
ெசாN. ேம_I தகவ_B3: ஞானI, மனI (ஐTe aைலக>), 5வசாu�ய. § 

Śivajñānabodham: िशवज्ञानबोधम् “Memorandum on Śiva Realization.” 5வஞானேபாதI. இைறவ*, 

ஆ*மா ம2KI உலQ23 இைடேயயான உறைவ 12 r()ரhகைள ெகாm[ UளB3I 
இTத ெதா38X, ெம$கmடா0 (7மா0 1300) cலI எtத8பZடe (அNலe ெரௗரவ 
ஆகம()* ஒ4 ப3)M* த=ழாBகI எ*K 5ல0 க4eQறா0க>). இைத ெம$கmடா0 
சIyரதாயI, தhகளe :த*ைமயான த(eவ wலாகlI, ஒ4 ப*ைமவாத UளBகமாகlI 
க4eQறா0க>. இe  ஒ4ைமவாத த*ைமuட* இ48பதாகlI, y2கால()N வTத 
வ0ணைனயாள0க> இத23 ஒ4 ப*ைமவாத UளBக(ைத தTததாகlI ம2றவ0க> 
aைனBQறா0க>. இTத :BQயமான உைரuட*, 12 r()ரhக@N ஒnெவா*KB3I ஒ4 
��Bகமான வ0ணைனuI உ>ளe. ேம_I தகவ_B3: ெம$கmடா0. § 

Śivaliṅga: िशविलङ्ग “Mark,” “Token” or “Sign of Śiva.” 5வ^hகI. இe ெப4Iபா_I எNலா 

5வ* ேகாMNக@_I, 5வெப4மாi* =கlI yரபலமான வLவமாகlI இ4BQறe. 
5வெப4மாi* =கlI பழைமயான ம2KI எ@ைமயான உ4வமாக 5வ^hகI 
Uளh3Qறe. 5வ^hக(ைத �டI ம2KI ^hகI எ*K இ4 வைகயாக yoBகலாI. 
இ)N ேம2Xற()N இ4B3I உ4ைள, ^hகI எ*K அைழBக8பZ[, எNலா உ4வhக> 
ம2KI பmXகைள கடTe இ4Te பர5வ(ைத 3j8y[Qறe. ^hக()N �g4Te 
ேமேல எtIy இ4B3I ப3) �டI எ*K அைழBக8ப[Qறe, ம2KI இe இைறவi* 
ஆ2றைல ெவ@8ப[(eI பராசB)ைய 3j8y[Qறe. ^hகI வழBகமாக கN^N 
(ெசeBக8பZ[ இ4B3I அNலe UைரTe ஓ[I ஆ2ைற ேபா*ற இய2ைகM* 
ெசயNகளாN ேதா*KI 7யIX^hகI) உ4வாBக8பZடா_I உேலாகI, ர()னI, 
<டபLகI, மரI, மm, உ43I த*ைமuைடய பiBகZLயா_I உ4வாBக8ப[Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: ைசவI. § 

Śivaloka: िशवलोक “Realm of Śiva.” 5வேலாகI. ேம_I தகவ_B3: ேலாகI.§ 

Śivamaya: िशवमय “Formed, made, consisting of” or “full of Śiva.” 5வமயI. பைட(தN, கா(தN 

ம2KI அg(தN எ*ற :(ெதாg^* கZ[8பாZLN இ4B3I எNலா உலகhக>, எNலா 
உM0சB)க>, எNலா ெவ@8பா[க>, எNலா இ4ைமக> ம2KI :ரmபா[களாக 
இ4B3I உ>ெபா4> அைன(eI 5வெப4மாைன உ>ளடBQu>ளe ம2KI 
அைன()_I அவ0 Uயாy(e இ4BQறா0. இe ஒ4ைமவாத ைசவ சமய()* :BQய 
ேகாZபா[ ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: மாைய, த(eவI, உலகI.§ 

Uவ-தIைம (Śivaness): இe 5வனாக இ4B3I அNலe 5வைன ேபா*ற பmைப 3jBQறe. 
அ)_I 3j8பாக அவரe ெத$bக ெம$uண0lட* பQ0வைத 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: 5வசாu�ய.§ 
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Sivaperuman: 5வெப4மா* “Śiva, the Great One.” ேம_I தகவ_B3: 5வ*.§ 

Śiva-Śakti: िशवशिक्त Father-Mother God, both immanent and transcendent. 5வசB). 

தTைதயாகlI தாயாகlI இ4B3I கடl>, அவ0 உ>ளா0TeI யாlI கடTத aைலM_I 
இ4BQறா0. இe தனe ெத$bக சB)ையuI, ெவ@8பZட ஆ2றைலuI 5வெப4மா* 
உ>ளடBQ இ48பைத 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: பரேம<வர*, ஆ) ஆ*மா, 
5வெப4மா*.§ 

Śivasambandha: िशवसंबन्ध “Bound together in love of Śiva.” 5வசIபTதI. ஜா) மதI பாராமN, 

5வெப4மாi* பBத0க@டI இ4B3I ஒ2Kைம ம2KI இணBக(ைத 3j8y[Qறe. § 

Śivasāyujya: िशवसायुज्य “Intimate union with Śiva.” 5வசாu�ய. 5வெப4மாGட* இைணதN. 

aரTதரமாக 5வi* 7யaைனlட* இ4B3I aைல; ஒேரசமய()N உZXறI ம2KI 
ெவ@8Xற XலGண0l. அ*றாட நடவLBைகக@* ம()M_I, ஒ4 மா2றI இNலாத 
aைலைய அைடTதeI அNலe ெதாட0.5யான ஆ(ம ஞான அGபவhகqB3 yற3I, 
5வெப4மாGட* ஒ4ைமuட* இ4B3I aரTதர aைல. சஹ<ரஹார சBகர()N 
3mட^i சB) 74m[ இ4B3I ேபாe, இe மைறஞான�)யாக உணர8ப[Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: �வ*:B), ைகவNய, 3mட^i, ேமாkI, சஹ<ரஹார சBகரI.§ 

Sivathondar: 5வெதாmட0 “Servant of Śiva.” இe 5வனLயாைர8 ேபா*ற rZ7ம ஞான 
அ0(த(ைத வழh3Qறe. இTத ெசாN, ெதாட0Te 5வெப4மாைன வgப[பவ0; 
ம2றவ0கqB3 த*னலம2ற ேசைவைய ெச$uI ஒ4 பBதைனuI 3j8y[Qறe.  ேம_I 
தகவ_B3: க0ம ேயாகI, 5வ(ெதாm[.§ 

Sivathondu: 5வெதாm[ “Service to Śiva.” இe க0ம ேயாக()* ேகாZபாZைட ேபா*K 
இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: க0ம ேயாகI.§ 

Śivāya Namaḥ: िशवाय नमः “Adoration to Śiva.” 5வாய நம:. நம.5வாய மT)ர()* மா2K 

வLவI. ேம_I தகவ_B3: நம5வாய.§ 

Sivayave: 5வாயேவ “Śiva is also that.” இe ஒ4 ெவ@8பைடயான உmைமைய 
ெதoய8ப[(eQறe.§ 

இைறவI ம)*+ ஆIமாfI அb#பைட ஐ/Sய-ைத ெகாgb,/Z+ “நாI cbவான 
பர+ெபா,(; நாI Uவனாக இ,/SேறI,” எIபைத Zk/Z+ Uேவாஹ+ எIற 
ெசா=�= இ,A. உ,வான உDVெசா= (Śivohamic). § 

சAேதக அ�Zcைற (skepticism): சTேதக(eட* இ4B3I மனaைல, அL8பைட 
மதBேகாZபா[க> \e சTேதகI; எ)_I நமyBைகM*j இ4(தN.§ 

Wேலாக+ (śloka): स्लोक ஒ4 ெச$u>, ெசா2ெறாட0, பழெமாg அNலe e)8பாடN. இe 

3j8பாக இரm[ வoக@N, ஒnெவா4 வouI  ப)னாK எt(eBகைள ெகாmடe. இe 
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ேவதhக> ம2KI சI<Q4த இ)காசhகளான, இராமாயணI ம2KI மகாபாரத()* 
அL8பைட ெச$u> வLவமாக Uளh3Qறe. § 

உ";த= (slough): 5TeதN, அUdதN; ஒ4 ெவ@8Xற உைறைய ைகU[தN. § 

மAதமான (sluggish): கவனI, eL8Xண0l அNலe சB) இNலாத.§ 

ப[#$ைக (smog): ந.7Bகா2K.§ 

உa$றமாக எDத= (smolder): 7ட0 இNலாமN எoTeBெகாm[ XைகதN. ெமeவாக எoதN. 
ஒ[Bக8பZட aைலMN இ4(தN.§ 

smṛiti: स्मृित That which is “remembered;” the tradition. <=4). “aைனUN ைவ()4B3I,” 

பாரIபoயI. மiதi* �mணjl ம2KI அGபவ(ைத அL8பைடயாகB ெகாmட, 
vTe சமய()* ெவ@Mட8படாத eைண wNகளாக இ4Tதா_I =கlI ஆழமாக 
ம)Bக8ப[I சா<)ரhக>. அjUயN, சZடI, வரலாK, UவசாயI ேபா*ற மதசா0ப2ற 
Uஷயhகqட*, )னசo U)க> ம2KI கZ[8பா[க@N இ4Te ெம$zஞான 
ெவ@8பா[க> வைரMலான தைல8Xக@N, ஆ*\க Xலைமகைள எ[(eைரBQறe. 
சா<)ரI எ*Qற Xiதமான இலBQய()* =க8ெபoய ெபாBQஷ()N இ4Te 
ஒnெவா4 yol ம2KI 3tlI தhகqB3 yL(தமான உைரகைள: உ.தா. ைவணவ 
ம2KI <மா0(த சமய(ைத ேச0Tதவ0க> இராமாயண(ைதuI, அNலe ைசவ 
5(தாTத(ைத ேச0Tதவ0க> )4:ைறையuI eைண சா<)ரhகளாக அjUBQ*றன. 
அதனாN <=4)M* ேத0l ஒnெவா4 yol ம2KI பரIபைரB3I மாKப[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: மகாபாரதI, )4:ைற.§ 

த)கா�கமாக ஓDட-"= தHZத= (sojourn).§ 

ஆ*த= (solace): ேத2KதN அNலe மனைத சமாதான8ப[(eதN.§ 

�Dய MIன= (solar plexus): மா0ெப_Iy* அL8ப3)MN அைமTe இ4BQற, உட^* 
=க8ெபoய �ல ம2KI மேனாஉண0l நரIX ைமயI. § 

$[தமாக (solemn): சடh3 அNலe சIyரதாய()23 ஏ2ப பB)uட*  கைட8yLBக8பZட 
அNலe ேம2ெகா>ள8பZட ஒ*K. :ைறயாக, &Uரமாக, பயபB)M* உண0.5ைய 
�m[Qற. –$[தமா/Zத=: :ைறயான சடh3ட* yர)]ைட ெச$தN. ேம_I 
தகவ_B3: Xiதமான மத சடh3, சI<காரI.§ 

உட= சா;Aத (somatic): உட_B3oய; ஆ*மா அNலe மனI சாராe ேதகI, �ல உடN 
சா0Tத. உடN சா0Tத ஓZடhக> எ*பe 7வாச()* ஐTe வLவhகைள ெகாm[, 
ெவ@ேய ெசN_I 7வாசமான yராண சB)uட* ெதாடh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
yராண*.§ 

வ,வைத உைர-த= (soothsaying).§ 
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அ"நuன (sophisticated): ெதாgN�Zப �)யாக ேமIபZட, Xiதமான, Uoவான, 5Bகலான, 
கைலநயI aைறTத.§ 

ஆIமா (soul): உடN, மனI ம2KI உண0.5களாக இNலாமN மiதi* உmைமயான 
உM0சB). ஆ(ம* அNலe X4ஷனாக அைழBக8ப[I ஆ(மா, இரm[ அIசhக@* 
�Z[(ெதாைகயாக Uளh3Qறe. அைவ ஆ*மாU* உ4வI அNலe உடN ம2KI 
ஆ*மாU* சாரI (இ4Tதா_I 5ல உைரக@N, ஆ*மா சார(ைத மZ[ேம 3j8yட 
பய*ப[Qறe). –ஆIமாfI சார+ அ=ல. ைமய/க,: மiதi* அTதரhக()N 
மாறாமN இ4B3I சB)யான Xiதமான 7யaைனl (பராசB) அNலe ச.5தானTதI) 
ம2KI :t:த2ெபா4> (பர5வI). இTத சாரI எ*Kேம பைடBக8படாமN, எTத 
மா2ற:I வள0.5uI அைடயாமN, 5வெப4மாi* :tைமகளான பராசB) ம2KI 
பர5வ(eட* aரTதரமாக ஒ8Xைடைமuட* இ4BQறe. § 

ஆIமாfI உட= (soul body): ஆனTதமய ேகாசI (“ேபo*ப()* உைர”), “காரண உடN" 
எ*KI 3j8yட8ப[Qறe (காரண ஷ�ர), “அTதரhகமாக இ4B3I உைர" ம2KI 
“ஒ@M* உடN.” ஆ*மாU* உடN எ*பe ஒ@ைய (3வாmடIக>) உ>ளடBQ 
மiதைன ேபா*ற உடலைம8Xட*, 7யமாக yரகா5B3I ஒ4 தi8பZட உM0சB)யாக 
ஆ*மாU* ெவ@8பZட இயNைப 3j8y[Qறe. எ)0கால()N \m[I 
5வெப4மாGட* ஐBQயமா3I U)uட*, அவரe ெவ@8பா[>ள பைட8பாக 
Uளh3Qறe. இe த* பoணாம வள0.5M* ேபாe, ஆ*மாU* உ4வ(ைத cLu>ள 
மனI, உ>qண0l-அjlண0l, அ()யாவ5ய ம2KI �ல எ*Qற நாNவைக ெவ@8Xற 
உைறக> cலமாக ஆ*மா ெசயNப[Qறe ம2KI மன)* Xல*களான மன<, X() 
ம2KI அகhகாரI ம2KI ஐTe xேதT)oயhக> ம2KI ஐTe க0ேமT)oயhகைள 
பய*ப[(eQறe. “ஆ*மாU* உடN" எ*பe ஒ4 உைறயாக, ெகா>கலமாக, வாகனமாக 
அNலe ஏதாவe ஒ*ைற அைட(e ைவ()4B3I ஒ4 உடலாக இ48ப)Nைல. 
ஆ*மாU* உடN எ*பe yரகாசமாக, 7யமாக ஒ@ b5, மiதைன ேபா*K =கlI 
X()யசா^யான சB)யாக இ4B3I ஆ*மாைவேய 3j8y[Qறe. அத* உmைமயான 
அைம8yN இ4B3I ெவ@8பாZL* பNேவK ��Bகமான aைலக@N 
ச.5தானTதமாக இ4BQறe. அe 3வாmடI aைலக@N, அ� உZ�Kைமl 
உ4வhக@N =கlI ��Bகமானதாக இ4BQறe. ஆ*மா உ4வ()* 7யaைனl 
வள0.5 அைடuI ேபாe அelI வள0.5 அைடTe, ஆ) ஆ*மாவான பரேம<வரi* 
அேத &UரI ம2KI Xiத(ைத இK)யாக அைடuI வைர, அ)க XiதமாQBெகாm[ 
இ4BQறe.  ேம_I தகவ_B3: ஆ(ம*, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, ேகாசI, 
பராசB), X4ஷா (ஆ(மா), 3வாmடI, ச.5தானTதI, ஆ*\க UoவாBகI.§ 

ச#த4=லாத ஒ� (Soundless Sound): பரநாதI, பைட8X ெவ@8ப[I :தN அ)0l. ேம_I 
தகவ_B3: நாதI. § 

ஒ�Hக)ற (spasmodic): இைடUZ[ aகdQற, ெதாட0.5MNலாத.§ 
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c.Z-தgy ெதாட;பான அ=ல. அத)Z அ,S= அைமA. இ,/Sற (spinal).§ 

",மணமாகாம= இ,/Z+ ஒ, நy-தர வய. அ=ல. வயதான ெபg (spinster). § 

spiritual unfoldment: Adhyātma vikāsa. ஆ*\க UoவாBகI. ஆ(யா(ம Uகாஸா. �ல உடN 
சாராத �m�4வாக, உ>ளா0Te இ4B3I மiதi* ெத$bக ஆ*மாU* 
UoவாBகI. 7�Iனா வgயாக 3mட^i சB) ெமeவாக எt.5 ெபKI ேபாe, 
7யaைனl =கlI ெமeவாக UoவாBகI ெபKவைத 3j8y[Qறe. ஒ4 ெமாZLN 
இ4Te yரகாசமான அழகாக தாமைர மல0வைத ேபா*K, ஆ*\க UoவாBகI எ*பe 
இTத ெமeவான, =கlI �Zபமான ெச$:ைறைய 3j8y[Qறe. இe அjlண0l 
ஆ$ைவ 3j8y[I ேமIபா[; அNலe ந2பmXகைள ேமIப[(eதN ம2KI சாதனாைவ 
3j8y[I வள0.5MN இ4Te மாKபZடe. வ_வான அjlI நNல பmXI ஆ*\க 
UoவாBக()* அL8பைடயாக Uளh3Q*றன, ஆனாN அைவ UoவாBகமாக 
அைமவ)Nைல. த(eவ பM25 ம2KI சாதனா :tைம ெப2றeI, 3mட^i 
பாeகா8பாக ம2KI Xல8படாமN, எTதUத eL8X, இt8X, �றN அNலe ெந48X 
7ட0க> இNலாமN எt.5 ெப2K, வ_வான மனஉK), இரBகI ம2KI XலGண0l 
பmXகைள ெகாm[ வ4Qறe. § 

மg�ர= (spleen): இTத உK8X வM2KB3 அ4ேக அைமTe இ4Te, இர(த(ைத ேச=(e 
7()கoBQறe. மேனாஉண0l �)யாக, �ல ம2KI rZ7ம மm�ரN அLuண0l ம2KI 
ெம$zஞான(ைத ெதாட0X8ப[(), உட^N இ4Te எ)0மைற அ)0lகைள ெவ@ேய 
எ[(e.ெச*K ேந0மைற roய க)0கைள ெகாm[ வ4Qறe. மm�ரN 
தi(த*ைமைய ெப2K இ4BQறe. உதாரண()23 கN�ரN இNலாமN உடலாN 
வாழ:Lயாe, ஆனாN மm�ரN =கlI ெபoதாக இ4Tதா_I, உடலாN வாழ :LQறe. 
அe இNலாத ேபாe, உட^N இ4B3I ம2ற 7ர8yக> மm�ர^* உடN 
ெசயNபா[கைள ஏ2KBெகா>Q*றன, ம2KI அத* rZ7ம நகN அத* மேனாஉண0l 
ெசயNபா[கைள ெதாட0Qறe.§ 

அwவ#ேபா. 9கhSற (sporadic): 5தறலாக அNலe தi(தiயாக aகdQற. :ைறM*j, 
க;Bக :LயாமN ம2KI எ8ேபாதாவe aகdQற. § 

Śrī Chakra: िश्रचक्र 6சBரI. =கlI yரபலமான யT)ரI ம2KI சாBத சமய வgபாZLN ஒ4 

ைமய வLவமாக Uளh3Qறe. இe இைட8|ZLய ஒ*பe :Bேகாணhகைள 
உ>ளடBQ, 5வ-சB)M* பல பoணாம ெவ@8பா[க@* வLவைம8பாக Uளh3Qறe. § 

Srikantha (Śrīkaṇṭha): श्रीकण्ठ 6கmட. இவ0 eறUயாகlI, ஒ4ைமவாதI ம2KI 

ப*ைமவாத(ைத தtUய ைசவ இைறMயைல ஊB3U(த த(eவ ஞாiயாகlI (Q.y. 
1050) இ4Tதா0. ைசவ அ(ைவத அNலe 5வ U5]டா(ைவத ைசவ yoைவ 
ேதா2KU(e, ராமாGஜo* ைவணவ U5]டா(ைவதI ேபா*K “ைசவ சமய(ைத 
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ேச0TதவராN அh�கoBக8பZட அ(ைவத(ைத" ேபா)(தா0. அவ0 {லகmட 
5வா.சாoயா0 எ*KI அைழBக8பZடா0. ேம_I தகவ_B3: 5வ அ(ைவதI. § 

Srikumara (Śrīkumāra): श्रीकुमार 63மார. இTத ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத த(eவஞாi 

(Q.y. 7மா0 1050), மாைய ப2jய சhகர* ேவதாTத ேகாZபாZைட aராகo(e, 
5வெப4மா* ெலௗ�க காரணI (உபாதான காரண) ம2KI ஆ2றN=Bக காரணமாகlI 
(a=(த காரண) இ4BQறா0 எ*K UளBQனா0.§ 

Śrī Rudram: श्रीरुद्रम् “(Canticle) to the Wielder of Awesome Powers.” 64(ரI. அgB3I 

கடlளாக 5வெப4மாைன 3j8y[I இTத :த*ைமயான ேவத <ேதா()ரI, இT)யா 
:tவeI உ>ள 5வ* ேகாMNக@N ஒ^BQறe. :தN c*K ேவதhக@* ம()MN 
இ4B3I ய�0 ேவத, ைத(த�ய சIvைதMN அைம(e>ள இTத {ளமான 
yரா0(தைனMN தா*, ைசவ சமய(ைத சா0Tத மT)ரமான நம5வாய :தN :ைறயாக 
ேதா*KQறe.§ 

sṛishṭi: सृKL  54]L. பைட8X அNலe ெவ@8பா[, 5வ நடராஜo* ேம2Xற வலe ைக ம2KI 

டமK (உ[Bைக) cலமாக 5(தoBக8ப[Qறe.  இTத உ[Bைகைய பய*ப[() அவ0 
பரநாதI எ*Qற :த*ைமயான ஒ^ைய ஒ^BQறா0. அTத ஒ^MN இ4Te பைட8y* 
தாளhக> ம2KI 7ழ25க> ெவ@வ4Q*றன. § 

śruti: श्रुित That which is “heard.” <4). “காதாN ேகZக8பZடைவ.” உய0வான ேவதசா<)ர 

வ^ைம ம2KI ஆ*\க ம)8Xட*, ெவ@Mட8பZட vTe சமய சா<)ரhக>. 
காலவரIப2ற இTத ேபாதைனகைள, 7மா0 ஆMரI வ4டhகqB3 :*X, கடl> 
cலமாக o�க> அNலe &0Bகதo5கqB3 ேநரLயாக உபேத5Bக8பZடe. இதனாN 
<4) அெபௗ4ேஷய, “மiதனாN இய2ற8படாத” அNலe “அசாதாரண மiதi* 
சB)கைள கடTத" எ*K அைழBக8ப[Qறe. ேவதhக> ம2KI ஆகமhகைள <4) 
ெகாm[>ளe, ம2KI 34 5]ய பரIபைர cலமாக பாeகாBக8பZ[, இK)யாக 
சI<Q4த()N எtத8பZடe. vTe த0ம()N இ4B3I பல Xiதமான wNக@N, 
இTத இரm[ wNகqI =கlI உய0வாக ம)Bக8ப[Q*றன.ேம_I தகவ_B3: 
ஆகமI, <Io), ேவதI. § 

மAதமான (stagnant): ஓZடI அNலe இயhகாமN இ4BQற; கவனமாக அNலe 
எ.சoBைகயாக இNலாத; ேசாIபலான. § 

உடL*" (stamina): உடN அNலe மன)* )mைம; ேசாIபN அNலe ேநா$B3 எ)ராக 
உட^N இ4B3I எ)08X சB).§ 

ம/க( அ=ல. fலHZகPI Z+ப�= ஏ)பy+ "�; ெநDச= (stampede).§ 

ஒேர மா"Dயான (stereotype): மா2றI இNலாத உ4வI அNலe மா)o; தi8பZட 
ேவKபா[க> ம2KI ��Bகhகைள XறBக;(e, ஒ4 இனB3tைவ ேபா*ற 
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ப48ெபா4> \e பல4B3 aரTதரமாக இ4B3I ஒ4 ெபாeவான ம2KI =கlI 
எ@ைமயான எmணI அNலe க4(e.§ 

sthūla śarīra: स्थूल शरीर “Gross body.” <�ல ஷ�ர. “�ல உடN.” ேம_I தகவ_B3: ஷ�ர.§ 

ஊ/Sக( (stimulants): உட^யBகI அNலe உK8X சா0Tத நடவLBைகைய த2கா^கமாக 
�mLU[I ேபாைத ம4Teக>. மேனாஉண0l அGபவhகைள 5ல ேபாைத ம4Teக> 
�mLU[Q*றன, ஆனாN அைவ ெப4Iபா_I அபாயகரமான Uைளlகைள 
ஏ2ப[(eQ*றன.§ 

�gyேகா= (stimulus): ஊBக(ெதாைக, ெசயNபாZைட �m[I UஷயI.§ 

MDn அ=ல. அy/Z (stratum). § 

strī dharma: स्त्रीधमर् “Womanly conduct.” 6த0மI. “ெபmக> கைட8yLBக ேவmLய த0மI.” 

ேம_I தகவ_B3: த0மI.§ 

அ� உazறைமn சா;Aத (subatomic): அ�Bக@* உZXற பாகhக> சா0Tத; ஒ4 
அ�ைவ காZL_I 5jயதாக இ4BQ*ற.§ 

அbமன+ (subconscious mind): சI<கார 5(த. ேம_I தகவ_B3: மனசாZ5, மனI (ஐTe 
aைலக>).§ 

$[தமா/Zத= (sublimate): 7(த8ப[(eதN, உய0வான aைலB3 உய0(eதN, அtBைக 
அக2KதN. இTத ெசாN ெதாடBக()N, ஒ4 ெபா4ைள {0ம aைலB3 அைழ(e 
ெசNலாமN, )mம aைலMN இ4Te ேநரLயாக வiம aைலB3 உ4ம2Kவைத 
3j8yட பய*ப[(த8பZடe. ேம_I தகவ_B3: ஓஜ<, ேதஜ<, உ4மா2றI, ேயாi.§ 

உய;Aத (sublime): ேமலான, உ*னதமான, கI�ரமான. yர=8X அNலe ம)8ைப �m[Qற.§ 

�gyத= எ=ைல/Z �t,/Z+ 9ைல (subliminal): ஒ4வ4B3 ெதoயாமN இ4B3I 
மன8பா*ைமைய ேபா*K, 7யaைனl அNலe Xoத^* வரIy23 �ேழ இ4BQற. 
அLuண0l. ேம_I தகவ_B3: மனI (ஐTe aைலக>).§ 

�h#பbத= (submission): இ*ெனா4வo* அ)கார()23 அLபiதN. உட*பா[, ப;வான 
3ணI.§ 

Subramuniyaswami: 78yர:iய7வா= இTத X(தக()* ஆ5oய0, நT)நாத 
சIyரதாய(ைத சா0Tத ைகலாச பரIபைரM* 162 ஆவe ச234 (1927–2001). ேம 12, 
1949 ெபௗ0ண= )ன(த*K, இலhைகMN இ4B3I யாd8பாண()N மாைல 6:21 
ம;B3 ேயாக7வா= :iவராN, 5வாய 78yர:iய7வா= எ*K ெபய0 rZட8பZடா0.  
அவ0 ஜலாi 3ைகMN a0UகNப சமா)ைய அைடTத 5ல நாZக@N இTத ெபய0 
வழhக8பZடe. இTத ெபய0 78yர:*ய எ*Qற சI<Q4த ெசாN^* த=ழாBகI 
(இைத 78ரம;ய எ*ற ெசாN_ட* 3ழ8yBெகா>ள ேவmடாI) ஆ3I. அவரe 
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ெபயoN 78yர எ*பe “ஒ@; இய_ண0ைவ,” 3j8y[Qறe ம2KI :i எ*பe, 
“அைம)யான :iவைர,” 3j8y[Qறe. ய எ*பe “கZ[8பா[; சமய ஈ[பZ[>ள 
)யானI.” அதனாN 78yர:iய எ*பe அைம)யாக இ4B3I, அNலe ேப7I ேபாe 
இய_ண0lட* ேப7I ஒ4 7ய கZ[8பாZ[>ள ஆ*மா எ*K 3j8y[Qறe. ¶ச234 
5வாய 78yர:iய7வா=, உலQ* aகdகால வரலா2jN =கlI :BQயமான vTe 
சமய 34வாக UளhQ, vTe சமய()* மKமல0.5B3 எmண2ற :ய25கைள 
ேம2ெகாmடத2காக உலெகh3I ேபா2ற8ப[Qறா0. அேத சமய()N, பாரIபoயhக> 
எ*பe கடTதகால()N :ய25 ேம2ெகாm[ a�yBக8பZட பாைதக> எ*ற க4(ைத 
&Uரமாக ஆதo(e, த2கால மiதேநய()* வாdBைகB3 X)ய மா)oகைள அைம(e( 
த4வ)N ைதoயமாக X)ய 5Tதைனகைள அj:க8ப[()னா0. இTத தi.5ற8X 
வா$Tத &0Bகதo5 ம2KI மKமல0.5 34U* 74Bகமான 7யசoைதைய, 909 ஆI 
பBக()N இ4B3I ஆ5oயைர ப2jய 3j8y* cலI ெதoTeBெகா>ளலாI.§ 

அட/Zத= (subside): ெசயNபா[ அNலe &UரI 3ைறதN. த;தN.§ 

சார+ (substance): உ>@யNX; உmைமயான இயNX; ெபா4>; ெலௗ�க உைடைமக>.§ 

அb#பைட MDn/அy/Z (substratum): “�g4B3I அ[B3.” த(eவ()N, ஒnெவா4 
ெவ@8பாZL* அL(தளமாக இ4B3I சாரI அNலe அL8பைட ஆ2றN: ச.5தானTதI. 
ேம_I தகவ_B3: பரசB), ச.5தானTதI, த(eவI.§ 

மைறA",/Z+ பg$கPI மன+ (subsubconscious mind): வாசன 5(த. ெவnேவK 
சமயhக@N, ஒேர அ)0l UQத(eட* அLuண0U23> அG8ப8ப[I இரm[ 
5Tதைனக> அNலe அGபவhக> ஒ*Kேச0Te, X)ய ம2KI :2j_I மாKபZட 
அ)0lட* உ4வா3I அLமன)* ப3)ைய 3j8y[Qறe. இTத அ)0lக@* )ர>, 
ேந0மைறயாக அNலe எ)0மைறயாக அNலe கலைவயாக இ4BகலாI. y*X இTத 
மைறT)4B3I பmXக@* அைம8X, இTத )ரNக@* பmy23 ஏ2ப, ெவ@8Xற 
மனைத எ)0.ெசயலா2ற ைவBQறe.§ 

.ைண ெமx]ஞான மன+ (subsuperconscious mind): அGBகரண 5(த. ேம_I தகவ_B3: 
மனI, த(eவhக>.§ 

��/கமான (subtle): கmடjய :Lயாத அளU23 5jயதாக இ4(தN; yLபடாமN 
இ4BQற; ெம*ைமயான. ெத@வாக ெதoயாத.§ 

��/கமான உட= (subtle body): rB7ம ஷ�ர. ஆ*மா ��Bகமான உலகI அNலe 
அTதரேலாக()N ெசயNப[வத23, ஆ*மா த*ைன உைறMZ[Bெகா>qI �ல 
பmyNலாத உடN, rZ7ம உடN அNலe வாகனI. ஆ*மா �ல உ4வ(eட* 
இ4TதாN, ��Bகமான உட^N yராணமய, மேனாமய ம2KI Uzஞானமய ேகாசhக> 
அடh3I. மரண()23 yற3 yராணமய ேகாசI 5ைதTதeI, ஆ*மா மேனாமய ம2KI 
Uzஞானமய ேகாச(ைத மZ[I ெகாmL4B3I. Xன0ெஜ*ம()23 ச2K :*X அNலe 
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உய0Tத பoணாம வள0.5uட* இ4B3I உலQN �ைழைகMN மேனாமய ேகாச(ைத 
UலBQBெகா>qI ேபாe, ஆ*மா Uzஞானமய ேகாச(ைத மZ[I ெகாmL4B3I. 
ேம_I ��Bகமான உட^* அhகhகளாக அTதகரண (மன)* Xல*க>: அjl, 
உ>qண0l ம2KI X(), மன< ம2KI அகhகார(ைத 3j8y[I த*:ைன8X), ஐTe 
xேதT)oயhக> (XலGண0l க4Uக>: ேகqண0l, ெதாZ[ண0l, பா0ைவ, 7ைவ 
ம2KI வாசைன); ம2KI ஐTe க0ேமT)oயhக> (ெசய2க4Uக>: வாB3, ைகக>, 
காNக>, உட2கglகைள ெவ@ேய2KI உK8Xக> ம2KI yற8XK8XBக>) 
இ4BQ*றன. ேம_I தகவ_B3: �வ*, ேகாசI.§ 

இைரயாத= (succumb): ஒ4 வ_வான சB)B3 �d8பLதN; ைகU[தN, இணh3தN, 
சரணைடதN.§ 

śuddha: शुद्ध “Pure.” 7(த: “Xiதமான.”§ 

śuddha avasthā: शदु्ध अवस्था “Stage of purity.” (Tamil: avasthai.) 7(த அவ<ைத. “�$ைமயான 

aைல.” ைசவ 5(தாTத()N, பoணாம வள0.5M* c*K aைலக@N, 
5வெப4மாGB3> ஆ*மா cdQ இ4B3I இK) aைல. ஆ(மஞான(ைத அைடTதeI, 
Uzஞானமய ேகாசI 7()கoBக8ப[Qறe ம2KI ேகவல அNலe சகல aைலைய 
காZL_I, இTத மா2ற(ைத ெத$bக ஆ*மாU* பmX, 5வெப4மாi* பmX ந*றாக 
yர)ப^BQறe. இTத aைலMN ஆ*மா உண0த^* aைலக> வgயாக ெதாட0Te 
UoவாBகI ெப2K, இK)யாக தனe cலமாக இ4B3I ஆ) ஆ*மாlட* :Lவாக 
ஐBQயமாQறe. ேம_I தகவ_B3: அவ<ைத, ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, ேகவல 
அவ<ைத, சகல அவ<ைத, U]வQராசா. § 

Śuddha Śaiva Siddhānta: शुद्धशैविसद्धान्त “Pure Śaiva Siddhānta,” 7(த ைசவ 5(தாTதI. இe 

)4cல0 )4மT)ர()N, தனe ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத(ைத UளBQ, அதைன 
ப*ைமவாத 5(தாTதI ம2KI ேவதாTத()* :Lவான ஒ4ைமவாத(ைத உ>ளடBகாத 
5(தாTத()* ம2ற வLவhகைள ேவKப[() காZ[வத2காக, அவ0 :த*:த^N இTத 
ெபயைர பய*ப[()னா0.§ 

śuddhavidyā: शुद्धिवद्या “Pure Knowledge.” 7(த U(யா. “�$ைமயான கNU.” ைசவ 5(தாTத 

அைம8yN ஐTதாவe த(eவI. ேம_I தகவ_B3: த(eவI.§ 

sukarma: सुकमर् 7க0ம. நNல Uைனக>. ேம_I தகவ_B3: க0மUைன.§ 

MணHZத= (sulk): ேபச மK(தN அNலe yணh3தN.§ 

zayத= (summation): �Z[(ெதாைகைய கm[yL(தN. ஒ4 உய0aைலைய அைடதN.§ 

Sundaranathar: 7Tதரநாத0. நாத 5(த )4cல0, இமயமைலMN இ4Te ெத*iT)யாைவ 
ேநாBQ பாதயா()ைர ேம2ெகா>வத23 :*பாக, அவரe இய2ெபய0. ேம_I தகவ_B3: 
)4cல0.§ 
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śūnya: शून्य “The void, the distinctionless Absolute.”r*யI. “ெவKைம, ேவKபா[ இNலாத 

:Lவான பரIெபா4>.”§ 

superconscious mind: Kāraṇa chitta. ெம$zஞான மனI. காரண 5(த. ேம_I தகவ_B3: 
மனI (ஐTe aைலக>), மனI (c*K கZடhக>), ச.5தானTதI, த(eவI.§ 

ேமேலாaடமான (superficial): ஆழ=Nலாத; ேம2Xறமான; :BQய(eவI இNலாத.§ 

இய)ைகைய/ கடAத (supernatural): �ல yரபzசhக@* இய2ைக U)கைள கடTe 
இ4BQற. கm�B3 ெத*ப[I yரபzச(ைத கடTe இ4B3I ஒ4 உ>ெபா4> 
அைம8X ெதாட0பான, இய2ைகM* U)கைள இடIெபய0B3I அNலe rZ7ம 
ஞான�)யாக UளB3I aகdlக>, நடவLBைகக> அNலe தகவN. ேம_I தகவ_B3: 
rZ7ம ஞானI, ஷாமன மதI. § 

�#ப;ேநாவா fg`I (supernova): )�ெர*K ப*மடh3 yரகாச(ைத ெப2K, 5ல 
மாதhக> அNலe வ4டhகqB3 yற3 மைறuI, அ|0வமான ம2KI yரகாசமான X)ய 
Um\* (ேநாவா). § 

ஒ./Zத= (supersede): {B3தN, 3j8பாக தரI 3ைறவானe எ*K அக2KதN.§ 

iடந+M/ைக (superstition): ஆதாரம2ற நIyBைக.§ 

மIறாyத= (supplicate (supplication)): ப;Te ேவm[தN. ெகz7தN.§ 

ஒy/க#பaட (suppressed): �d8ப[(த8பZட; வ_BகZடாயமாக :LlB3 ெகாm[ வர8பZட. 
மைற(e ைவBக8பZட; த[Bக8பZட. :ைறய2ற ஆைசக> அNலe 5Tதைனகைள 
ேபா*K, சாZ5MN இ4Te )Zட=Z[ மைற(e ைவBக8பZ[>ள. § 

ஒy/Zத= (suppression): சாZ5MN இ4Te உண0lட* தU0Bக8பZட அNலe 
மைறBக8பZட ஆைசக>, 5Tதைனக> அNலe aைனlக>. இe ஆைசக> 
ேபா*றவ2ைற :tைமயாக அLuண0l பா;MN  மைறB3I அடB3:ைறuட* 
ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe.§ 

4கn+ உய;வான (supreme): தரI, ஆ2றN, அ)கார()N =கlI உய0Te இ4BQற.§ 

4கn+ உய;வான கடn( (Supreme God): ம2ற ெத$வhக>, உM0சB)க> ம2KI எNலா 
ெவ@8பா[க@* cலI அNலe <4]Lக0(தாவாக இ4B3I மகாேதவ0. § 

Sūrya: सूयर् “Sun.” roய*. ேவதhக@N :BQய ெத$வhக@N ஒ*றாக UளhQ, இ)காசhக> 

ம2KI Xராணhக@N :த*ைமயானவராகlI Uளh3Qறா0. roய*, r0ய பகவாைன 
ைசவ0க> )ன:I 5வ roயனாக வgப[Qறா0க>. <மா0(த சமயI ம2KI ைவணவ 
சமய(ைத ேச0Tதவ0க> இTத ெபா*iற ேகாள(ைத roய நாராயணனாக 
வgப[Qறா0க>. § 
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sushumṇā nāḍī: सुषुम्णानाडी “Most gracious channel.” 7�Iனா நாL. “=கlI கm;யமான 

பாைத.” :e3(தmLN ைமயமாக இ4B3I மேனாஉண0l நரIX ஓZடI. ேம_I 
தகவ_B3: 3mட^i, நாL, சமா). § 

sushupti: सुषिुप्त “Deep sleep.” 7�8). “ஆdTத உறBகI.” இe சாதாரண உறBக aைலைய 

காZL_I =கlI Xiதமான aைலயாக Uளh3Qறe, ம2KI Ug(eBெகாmடeI 
aைனUN ைவ(eBெகா>ள :Lயாத அளU23 இத* XலGண0lக> =கlI 
��Bகமாக இ4BQ*றன. இe &0Bகதoசன கனlக> ேதா*KI aைல ஆ3I. மm¢Bய 
உபaடத()N 3j8yட8பZ[>ள நா*3 அவ<ைதக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: 7யaைனl.§ 

sutala: सुतल “Great abyss.” 7தளI. “ப[பாதாளI. ெவj(தனமான ெபாறாைம ம2KI 

பgவாh3I ப3). cலதார()23 �ேழ c*றாவe சBகரமாக, :ழhகாNக@* 
ைமய()N அைமT)4BQறe. சIஹாத (“aராகoBக8பZட”) அNலe 7தள எ*K 
அைழBக8பZ[, |=B3 அLMN இ4B3I c*றாவe rZ7ம நரகேலாக(eட* 
ெபா4TeQறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, நரகI, ேலாகI. § 

svādhishṭhāna: स्वािधष्ठान “One’s own base.” <வா)]டானா. “ஒ4வo* ெசாTத இடI.” ேம_I 

தகவ_B3: சBகரI.§ 

svapna: स्वप्न <வ8ன.  இe சம<Q4த()N கனைவ 3j8y[Qறe. ம2KI Ug(த aைல, 

கனl கா�I aைல, ஆdTத உறBகI ம2KI Xiதமான 7யaைனl எ*Qற 
7யaைனU* நா*3 aைலக@N இரmடாவதாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
அவ<ைத. § 

svarṇaśarīra: स्वणर्शरीर <வ0ணஷ�ர. ெபா*iற()N இ4B3I க)oயBக உடN. இe 

ஆ(மஞான அGபவ(ைத பல:ைற ெப2ற yற3 உ4வாQறe. ேம_I தகவ_B3: 
U]வQராசா, ஆனTதமய ேகாசI. § 

svarṇaśarīra viśvagrāsa: स्वणर्शरीरिवश्वग्रास <வ0ணஷ�ர U]வQராசா. 5வெப4மாGட* 

நைடெபKI :Lவான ஐBQயI. இத* yற3 5வெப4மாைன தUர எTத ஆ*மாlI 
இ48ப)Nைல. ேம_I தகவ_B3: U]வQராசா.§ 

Śvetāśvatara Upanishad: श्वेताश्वतर उपिनषद ्<ேவதா<வர உபaடதI. இTத ய�0 ேவத உபiடதI, 

தi8பZட கடl> ம2KI பB)ைய 3j8y[I ஆ()க(eட* கடl>, ஆ*மா ம2KI 
உலQ* ஒ2Kைமைய 3j8y[I ஒ4ைமவாத(ைத வ^uK(eQறe. இe ெத$bக( 
த*ைமைய UளB3I =க8ெபoய wNக@N, ஒ4 :BQய உபaடதமாக ம)Bக8பZ[, 
3j8பாக ைசவ yoUன4B3  ம)8X=Bகதாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
உபaடதI, ேவதI.§ 
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swāmī: स्वामी “Lord; owner; self-possessed.” <வா=. “கடl>; எஜமா*; சாயா கZ[8பாZ[ட* 

இ48பவ0.” எNலாI அjTதவராக அNலe தனB3 ஆ5oயராக Uளh3Qறா0. தனe 
வாdBைகைய :tைமயாக சமய8ப;MN ஈ[ப[()Bெகாmட ஒ4 vTe சமய(eறU, 
&Zைச ெப2ற ஒ4வ0, காU உைட அ;Tத eறU ம2KI வழBகமாக ஒ4 சTaயா5B3 
வழhக8ப[I ஒ4 மoயாைதB3oய பZடI. <வா= எ*Qற ெசாN மoயாைதM* 5*னமாக 
UளhQ, 5லசமயhக@N eறவறI சாராமN ஆ*\க ப;B3 த*ைன அ08ப;(eB 
ெகாmேடா4B3I பய*ப[8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: eறU, சTaயாச த0மI, 
சTaயா5.§ 

Zk�ay cைறைம (symbolism): ஒ4 ெபா4ைள பய*ப[() இ*ெனா*ைற 3j8y[வe. 
உதாரண()23, டமK எ*Qற உ[Bைக பைட8y* 5*னமாக Uளh3Qறe.§ 

பDn நர+$ மgடல+ (sympathetic nervous system): த*iயBக நரIX மmடல()* இTத 
ப3), மா0X ம2KI :[3தmL* இ[8X8 ப3)MN இ4Te உ4வாQறe. இe 
ெபாeவாக, ெசoமான 7ர8Xகைள 3ைற8பe, இதய(eL8ைப அ)கo8பe ம2KI இர(த 
நாளhகைள 74B3வைத8 ேபா*K, த*iயNX நரIX அைம8y* உட^யN 
Uைளlகைள 3ைறBQறe அNலe எ)0BQறe.§ 

Zk-. காaySற (symptomatic): ஒ4 ேநா$ அNலe ஒ4 rdaைலM* அj3jகைள 
7ZLBகாZ[Qற.§ 

zay அkZkக(, ேநாx அkZk (syndrome): ஒ4 3j8yZட ேநா$ அNலe rdaைலைய 
3j8y[I, ஒ4 மா)o அNலe பmXக@* ெதா38X அNலe அj3jக>.§ 

ஒ, ெபா,( அ=ல. ஒேர மா"Dயான ெபா,mைடய (synonymous).§ 

1,/க+ (synopsis): ஒ4 74Bகமான வ0ணைன அNலe 74அBகI. ஒ4 ேமேலாZடமான 
அj:கI.§ 

ெதாZ#$ (synthesis): இTத rழ^N, ெபாeவான ேகாZபா[க@N இ4Te ஒ4 3j8yZட 
:Lைவ ெபKவத23 காரண()* பய*பாZைட 3j8y[Qறe; ேம_I X)ய க4(ைத 
உ4வாBக க4(eBக@* ெதா38ைபuI 3j8y[Qறe. § 

{/Zத= (syphon): y*வாh3தN, ஒ4 வLB3ழா$ cலI வLய ெச$தN. 

§ 

சாம;-"ய+ (tact): ம2றவ0கqB3 &h3 ஏ2ப[(தாமN 
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ேப7I ம2KI ெசயNப[I )றைம உZபட, ம2றவ0கqட* நடTeBெகா>qI :ைறMN 
கவனமாக இ4(தN. § 

கைறபbAத (tainted): அ7(தமான, பtதான, அtB3 பLTத. 
ஒtBகhெகZட அNலe நட(ைத ெகZட.§ 

Taittirīya Upanishad: तिैत्तरीय उपिनषद ्ைத()�ய உபaடதI. இe ய�0 ேவத()* ைத()oய 

yராமணாlட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. இTத :BQய உபaடதI c*K yolக> 
அNலe வN^களாக yoUBக8பZ[>ளe. இ)N :தலாவe உ.சo8XB கைல ப2juI, 
இரmடாவe yரIம(ைத ப2juI, c*றாவe ஆ(ம ஞானI cலI ேபo*பI அைடவைத 
ப2juI வ^uK(eQ*றன.§ 

tala: तल “Plane or world; level; base, bottom; abyss.” தளI. “உலகI அNலe ப3); aைல; 

அL8ப3); ப[8பாதாளI.” cலாதார சBகர()23 �g4B3I ஏt சBகரhக@N 
ைமயhெகாm[ இ4B3I �daைல 7யaைனU* ஏt ேலாகhகைள 3j8y[I 
ேவ0.ெசாN. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, நரகI, ேலாகI. § 

talātala chakra: तलातल “Lower region.” தளாதள. இe cலாதார()23 �ேழ நா*காவe 

சBகரமாக, கா^* y*ப3)MN ைமயI ெகாm[ இ4BQறe. {L(த மனB3ழ8பI 
ம2KI ேதைவய2ற yLவாத()* ப3) ஆ3I. தளாதள அNலe தா=<ரா (“இ4>") 
எ*K அைழBக8பZ[, |=M* �g4B3I நா*காவe rZ7ம நரகேலாக(eட* 
ெபா4TeQறe. இTத 7யaைனl த*GM0 கா8ைப மZ[I �m[தலாக ெகாm[>ளe. 
ேம_I தகவ_B3: சBகரI, ேலாகI, நரகI. § 

tamas(ic): तमस् “Force of inertia.” தம<. தேமா3ணI அNலe தாமச 3ணI. சாhQய த(eவI 

3j8y[I c*K 3ணhக> அNலe இய2ைகM* அL8பைட yரபzச 3ணhகளான 
தம< (அjயாைம, ஜட(eவI), ரஜ< (ெசயNபா[ ம2KI ஆைசக>) ம2KI சா(வ 
3ண()N (ஞான)4]L, Xiத(த*ைம), இe =கlI பB3வம2ற 3ணமாக 
Uளh3Qறe. மTதமாக இ4(தN, ெசய^*ைம, இgl, எ)08X ம2KI அgl ஆQயைவ 
தேமா3ண()* பmXக> ஆ3I.§ 

taṁbūrā: तंबूरा (Hindi) தIXரா. இTத தT) வா()யI, நா*3 கIyகைள ெகாm[, 3டI 

ேபா*ற அL8ப3)uI {mட கt(ைதuI ெகாmடதாக இ4B3I. இe ெசh3(தாக 
aK() UரNகளாN \Zட8ப[Qறe. இe பாடக0 அNலe இைசBக4U வா58பவ4B3 
y*iைசயாக இைசBக8ப[Qறe.§ 

Tamil: த=dெமாg. ெத*iT)யா ம2KI வடB3 இலhைகMN இ4B3I த=ழ0க@* ெமாg. 

இரmடாMர(e ஐTwK ஆm[கqB3I ேமN பழைமயான ெமாg. இe இT)யாUN 
இ4B3I த=dநாZLN ஆZ5ெமாgயாக இ4BQறe. § 

Tamil Nadu: த=d நா[. ெத*iT)யாUN இ4B3=Tத மாaலI, 55,000 சeர ைமNக> 
பர8பளl, 55 =N^ய* மBக>ெதாைகைய ெகாm[>ளe. இTத மாaலI எmண2ற 
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Xiதமான சா<)ரhக>, மகா*க>, :iவ0க> ம2KI 5தIபரI, மeைர, பழa மைல 
ம2KI ராேம<வரI உZபட 40,000 B3I ேம2பZட 5றTத ேகாMNகqB3 
இ48yடமாகlI உ>ளe.§ 

tāṇḍava: ताण्डव “Exuberant dance.” தாmடவI. “பரவச நடனI.” ஆmக> ஆ[I &Uரமான 

நடனI. தாmடவ()N பல வைகக> உ>ளன. இTத தாmடவhக@N, 5வெப4மாi* 
ஆனTத தாmடவI :த*ைமயானதாக Uளh3Qறe. =கlI ெம*ைமயான நடனமாக 
லா<யI Uளh3Qறe. நடனI ெபாeவாக ந0(தனமாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
நடராஜ0.§ 

ேதைவo=லாத Sைள#பாைத (tangent).§ 

ெதாayணர-த/க (tangible): உmைமயான வLவI ம2KI ெபா4ைள ெகாmL4BQற; 
உK)யான, உணரB�Lய, உ4lைடய.§ 

Zழ#பமான cைறo= U/S இ,/Sற (tangled).§ 

tantra: तन्त्र “Loom, methodology.” தT)ரI. 1) ெபாeவாக சா<)ரI எ*ற ெசாN_B3 ஒ(த 

ெபா4>த4I ெசாNலாக க4த8ப[Qறe. 2) சமயI, rZ7ம ஞானI ம2KI அjUயN 
ெதாட0பான எNலா அIசhக> ப2juI Uoவான UளBக(ைத வழh3I vTe 
சா<)ர()* ஒ4 yoவான, சாBத சமய(ைத மZ[ேம ெப4Iபா_I சா0T)23I ஆகம 
உைரகைள 3j8y[I இ*ேனா4 ெசாN. தT)ரhகqI ைசவ பாரIபoய(eட*  
ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe. 3) இe ைசவ ம2KI சாBத பாரIபoயhக@N ஒ4 
3j8yZட ெச$:ைற, u() அNலe ஆ*\க பM25ைய 3j8y[Qறe. உதாரண()23, 
yராணாயாம  ஒ4 தT)ரI ஆ3I. ெபாeவாக தT)ரI எ*பe, சB)க@* இயNபான 
இயBக()* )ைச )48ப(ைத ெகாm[>ளe. ஆ*மாU23 அ)க :BQய(eவI 
வழhQ, ெவ@8Xற வாdBைகB3 3ைறவான :BQய(eவI வழh3வேத இத* 
அ�3:ைற ஆ3I. தT)ரI உM0சB)ைய 7�Iனா நாL வgயாக, ேமNேநாBQ 
இயhக.ெச$Qறe. இ)N பல, &0l காண:Lயாத Uஷயhக@N ெவ2j உmடாB3I 
ெச$:ைறகளாக இ4BQ*றன. இTத u()க> ேந0ைமய2றவ0க@* ைகMN 5BQனாN, 
அy.சாரமாக (yN^riயI) மாKQ*றன. 4) உ4மா2றI ம2KI ெத$வ(eட* ஐBQயI 
எ*K Xைனய8பZட ேநாBக(eட*, ெப4Iபா_I உட_றlகைள உ>ளடBQ, ெபm 
சB)M* வgபாZைட வ_வாக வ^uK(eI கZ[8பா[க> ம2KI உ()க>. ேம_I 
தகவ_B3: 3mட^i, 7�Iனா நாL, தாT(�கI. § 

tantric (tāntrika): तािन्त्रक தாT(�கI 1) தT)ர பாரIபoய()N பoTeைரBக8பZட பM25கைள 

அh�கoB3I உo.ெசாN. 2) ஆmக> ம2KI ெபmகqB3 இைடேய பா$Te ெசN_I 
��Bகமான ஆ;* பmX/ெபm;* பmைப ெகாmட சB)க>, :ரZ[(தனமான/
மTதமான சB)கைள இயB3I ெச$:ைறகைள 3j8y[Qறe. 3) தT)ர பாரIபoய()N 
பM25 ேம2ெகா>பவைர 3j8yடlI பய*ப[Qறe. 4) இ*ைறய உலQN தT)ரI 
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எ*Qற ெசாN vTe சமயI ம2KI ேபா* சமயI, )ெப()ய ெபௗ(த மதI, தாேவாMசI, 
Qj<eவI, �த மதI ம2KI a� ஏ� (X)ய uகI) எ*Qற ம2ற சமயhக> வள0(த, 
உட_றைவ அL8பைடயாகB ெகாmட ஆ*\க பM25கைள 3j8y[Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: சB) சமயI, 3mட^i, ராஜ ேயாகI, தT)ரI. § 

tapas: तपस् Also tapasya. “Warmth, heat,” hence psychic energy, spiritual fervor or ardor. தப< 

அNலe தப<யா. “ெந48X, ெவ8பI,” அதனாN மேனாஉண0l சB), ஆ*\க()N 
உ2சாகI அNலe ஆ0வI. க[ைமயான பழBகவழBகI, eறவறI, தவI. 
Uைரl8ப[(த8பZட UoவாBக aைல ம2KI ஆ*\க பM25க> cலமாக, சB)கqட* 
இைணTe ெசயNப[தN. ெத$bக சB)க> :*பாக ப;வாக �d8பLuI aைல ம2KI 
ெப4Iபா_I 5ல aைலக@N தானாக நைடெபKI உZXற 7()கo8y* 
ெச$:ைறகqB3 சரணைடதN. ஒ4 மட()N, 34U* cலI தப< a0வQBக8பZ[ 
வgநட(த8ப[Qறe. இe ஆ.சாரமாக இ4(தN, &Uர )யானI, தவI, UரதI, Uேசஷ 
கடைமகைள 3j8y[Qறe; ேம_I இe கடl@* உண0l ெபKவைத த[B3I 
அ7(தhக>, த*:ைன8X, மாையக> ம2KI |0வெஜ*ம க0மUைனகைள “எoB3I" 
ஒ4 “ெபாj பறB3I ெச$:ைறயாக” ஆ*\க 7()கo8X  ம2KI உ4மா2ற(ைத 
ெதoய8ப[(eQறe. § 

tapasvin: तपिस्वन् தப<U*. தப< ெச$e ெகாmL4B3I ஒ4வ0 அNலe தப< aைலMN 

இ48பவ0. § 

ெம.வாக cIேன*-த= (tarry): ஒ4 த2கா^க aK(த(ைத {L(தN.§ 

Tātparyadīpikā: तात्पयर्दीिपका தா(ப0ய&yகா. ம()ய இT)யாUN ஒ4 அரசராகlI, ைசவ 

5(தாTத(ைத UளBQய த(eவஞாiuமான, 6 ேபாஜேதவ பரமாராU* 
த(eவyரகாச(ைத ப2j, 63மாரo* (Q.y. 1100) உைர. ேபாஜேதவாU* பைட8yN 
இ4B3I ஒ4ைமவாத அL8பைடைய 6 3மார ஆதo(தா0, ம2KI இத* y*ன0 
வ0ணைன வழhQய அேகார5வா, அைத இ4ைமவாதமாக X)ய UளBகI வழhQனா0. 
ேம_I தகவ_B3: அேகார5வI, ைசவ 5(தாTதI. § 

tattva: तत्त्व “That-ness” or “essential nature.” த(eவI. த(eவhக> எ*பe yரபzச()* 

:BQய அலகாக இ4B3I உ>ெபா4@* அL8பைட ேகாZபா[க>, பாகhக>, aைலக> 
அNலe yolக> ஆ3I. 5வெப4மா* ெதாட0Te பைட(e, தனe பைட8XகqB3 
பாeகா8X வழhQ \m[I தனB3> ஒ[BQBெகா>Qறா0. �ZபமாகlI ெபoயதாகlI 
தhகளe cல(ைத ெகாm[>ள, இTத ெவ@M[I ெச$:ைறைய, த(eவhக@* 
UoவாBகமாக அNலe ெவ@8பாZ[ aைலக> அNலe yolகளாக o�க> 
UளB3Qறா0க>. அைவ மஹாyரளயI எ*Qற yரபzச ேபரgU* ேபாe, தhகளe 
cல()N மLTeBெகா>வதாN, மஹாyரளய()23 yற3 :தN இரm[ த(eவhக> 
மZ[ேம aைல(e இ4BQ*றன. Xiதமான 7யaைனl ம2KI ெவ@8பாZL* ம2ற 
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yolக@* cலI, :தலாவதாகlI =கlI ��BகமாகlI இ4BQறe, ம2KI இe 5வ 
த(eவI அNலe பராசB)-நாதI எ*K அைழBக8ப[Qறe.  ஆனாN 5வ த(eவ(ைத 
கடTe, எNலாI கடTத aைலMN, :t:த2ெபா4ளாக இ4B3I பர5வI இ4BQறe. 
இe அத(eவ எ*K அைழBக8ப[Qறe. இe 5வெப4மாi* :தN |ரணமான aைல 
ஆ3I. சாhQய அைம8X 25 த(eவhகைள ப2j UவoBQறe. ைசவ சமயI இTத 25 
த(eவhகqட*, அதைன கடTe இ4B3I 11 த(eவhகைளuI ேச0(e, ெமா(தI 36 
த(eவhகைள ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: c*றாI ேம2ேகா> ப)8yN 
இ4B3I அZடவைணக@* பZLயைல பா0BகlI. § 

Tattva Prakāśa: तत्त्वप्रकाश “Illumination of the categories.” த(eவyரகாச. “yolக> ப2jய 

UளBகI.” த(eவ ஞாiயாகlI அரசராகlI இ4Tத ேபாஜ பரமாரா cலI எtத8பZட 76 
ெச$uhக@* உைர. இTத உைர 11 ஆI w2றாmLN ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத(ைத 
ஒth3ப[() ஒ4hQைண(தe. § 

தளராத (taut): வ_வாக இtBக8பZட அNலe Uைற8பான.§ 

Tayumanavar: தாuமானவ0. இவ0 த=dநாZLN இ4B3I ேவதாரmய()N yறTதா0 (7மா0 17 
ஆI w2றாm[). இTத ைசவ ேயாQ ெத$வ பB) aைறTத rZ7ம ஞான பாடNக> 
எt)னா0. அTத பாடNக> த(eவI ம2KI பB)M* அ2Xத கலைவயாக இ4Tதன. 
தாuமானவ0 “5*ைமயானTத 34,” எ*ற தனe கUைதMN, த*ைன o� )4cலo* 
வIசாவ@ைய ேச0Tதவராக 5(தoBQறா0. ேம_I தகவ_B3: )4cல0. § 

tejas: तेजस् “Brilliance, fire, splendor.” ேதஜ<. “yரகாசI, ெந48X, ஒ@.” aலI, {0, ெந48X, 

கா2K, ஆகாசI எ*Qற பzச |தhக@N ஒ*றாக ெந48X Uளh3Qறe. ேதஜ< எ*பe 
(தப<U*) தவI ெச$பவo* ஒ@ b7I ேதா2ற()N yரகா5B3I தப<ைஸ 
3j8y[Qறe. உய0Tத சBகரhகqB3 ெவ8ப(ைத உய0(eவதாN உட_றl சB)கைள 
கZ[8ப[(த8பZ[I yரIம.சoயI cலI ேதஜ< அ)கoBQறe. ேம_I தகவ_B3: 
yரIம.சoயI, ஓஜ<, தப<, உ4மா2றI, ேயாi. § 

temple: ேகாo=. கடl> அNலe ெத$வhகைள வgபாZL2காக, yர(ேயகமாக ஒeBக8பZ[ 
yர)]ைட ெச$ய8பZட இட()N இ4B3I ஒ4 வளாகI. vTeBக> XiதமாகlI, 
UேசஷமானதாகlI ம)B3I இTத இடhக>, c*K ேலாகhக> அ)க Ug8Xட* 
உைரயா[I இடமாக, அTதரேலாக()N இ4B3I உM0சB)க@* ��Bகமான ஆ*\க 
ஆ2றNகைள ஒ4:க8ப[(eI ேநாBக(eட* உ4வாBக8பZ[ yர)]ைட ெச$ய8பZட 
இடமாக Uளh3Q*றன. ெதாட0Te |ைஜ ெச$e, ெத$வ(ைத ஆவாகனI ெச$வத* 
cலI ேகாM^* மேனாஉண0l rழN பரIபoBக8ப[Qறe. அTத ெத$வI yர)]ைட 
ெச$ய8பZட தனe c0()ைய த2கா^க உடலாக பய*ப[(), உலQN இ4B3I 
�வரா5கqB3 ஆ50வ)BQறா0. vTe சமய()N, சcக ம2KI சமய வாdBைகM* 
ெப4Iபாலான அIசhக@* ைமயமாக ேகாMN Uளh3Qறe. இைத சம<Q4த()N 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-563
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-564
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-565
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-566
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-567


மT)ர, ேதவாலய (அNலe 5வாலய, 5வ* ேகாMN) எ*KI, த=gN ேகாUN எ*KI 
அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: &0(த யா()ைர.§ 

கால+ சா;Aத (temporal): காலI a0ணMBQற. 5je காலI aைல(e இ4Te y*ன0 
கடTe ெசNQற. § 

�gyத= (temptation): கவ0Te இtB3I அNலe வ~கoB3I ஒ*K.§ 

Zk/ேகாmடI கவ;A"�/Z+ ெபg (temptress).§ 

உ*"யான (tenacious): இKக ப2j இ4(தN. 3jBேகா@N )டமாக இ4(தN. § 

ேகாaபாy (tenet): உmைம எ*K நIyM4B3I ஒ4 ெகா>ைக, நIyBைக அNலe 
அy8ராயI.§ 

ெம=�ய (tenuous): உயரமாகlI ஒN^யாகlI இ4B3I ஒ*K; �m;ய.§ 

உDைம/கால+ (tenure): ஒ4 உைடைம \e உoைமuட* இ4B3I காலI.§ 

iைள நர+$ cbV1 சா;Aத (thalamic): :*cைளMN :*பBகமாக :Zைட வLUN சாIபN 
aற8 ெபா4ளாக அைமT)4Te, ெப4cைள8 Xற;B3 Xல*க@* �m[தNகைள 
அG8XI, cைள நரIX :L.7 சா0Tத. இத* \e �IX. 7ர8y அம0Te இ4BQறe. § 

அAத cbவான பர+ெபா,( (That): இe ஆhQல()N ெபoய எt(eட* ெதாடh3I ேபாe 
:Lவான, UளBக :Lயாத அNலe ெபய0 இNலாத பரIெபா4ைள 3j8y[I ெசாN^* 
உo.ெசாNலாக Uளh3Qறe.  பரமா(eமா, பர5வI. அe “{ அTத பரமா(eமாவாக 
இ4BQறா$,” எ*பைத 3j8y[I, த( eவI அ�MN உ>ள த( எ*ற ெசாN^* 
ஆhQல aக0 ெசாNலாக Uளh3Qறe. § 

கடn( ந+M/ைக, ஆ-"க+ (theistic): கடl> ஒ4 உmைமயான, உண0l>ள, தi8பZட 
பரமனாக, yரபzச()* <4]Lக0(தாவாக ம2KI ஆZ5யாளராக இ4BQறா0 எ*Qற 
நIyBைக. இe ெத$வhக> \e இ4B3I நIyBைகையuI 3j8yடலாI.§ 

ேவத சாW"ர+, இைறoய= (theology): 3j8பாக கடl>, ஆ*மா ம2KI உலQ* இயNX 
ப2jய சமய ேகாZபா[க@* ஆ$l. –இைறoய= வ=Lந;க( (theologians): ஒ4 ேவத 
சா<)ர(ைத ஆ$l ெச$பவ0க> அNலe வN_னராக இ4Te அைத உ4வாB3பவ0க>.§ 

"ேயாேசாM (Theosophy): ெபௗ(த ம2KI vTe சமய()* அIசhகைள உ>ளடBQ, 1875 
ஆI வ4ட()N ர]ய rZ7ம ஞாi ேமடI yேளவZ<Q ம2KI க0னN எ..எ<. ஓNகாZ 
எ*பவ0களாN உ4வாBக8பZட, )ேயாேசாyக> ெசாைசZL எ*Qற ஒ4 மைறஞான சமய 
yoU* த(eவI. இe நbன \ெம$Mய^* எNலா இயBகhக> \eI =க8ெபoய 
தாBக(ைத ஏ2ப[()u>ளe. § 

Third World: Śivaloka, “realm of Śiva,” or Kāraṇaloka. c*றாவe ேலாகI. 5வேலாகI. 
“5வெப4மாi* ேலாகI,” அNலe காரணேலாகI. மகாேதவ0 ம2KI =கlI உய0வான 
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ஆ*மாBக>, தhகளe 7யமாக yரகா5B3I உ4வhகqட* வாtI ஆ*\க சாIரா�யI 
அNலe உ>ெபா4@* காரண உலகI. ேம_I தகவ_B3: 5வேலாகI, c*K 
ேலாகhக>, ேலாகI.§ 

அwfட-")Z (thither).§ 

UAதைன வbவHக( (thought forms): ஒ4 மiத ஒ@ உட_B3> உ4வாBக8பZ[, rZ7ம 
பரெவ@ அNலe காTத Uைச8ப3)க> வgயாக, ஒ4 இட()N இ4Te இ*ெனா4 
இட()23 பயணI ெச$uI, rZ7ம ெபா4> அNலe காTத சB)M* ெவ@8பா[க>. 
அைவ பைடB3I, ேப; காB3I, பாeகாB3I ம2KI அgB3I சB)ைய ெகாm[>ளன. 
அவ2ைறuI ஒ@ உடNகைள ேபா*K, காண :LuI. 5Tதைன வLவhகைள ெகாmட 
ஒ4 ெதாட0.5, அjவா2றைல உ4வாB3Qறe. ேம_I தகவ_B3: rZ7ம உலகI, ஒ@ 
உடN, காTத சB), அjவா2றN.§ 

three worlds: c*K ேலாகhக>. உ>ெபா4@* c*K உலகhகைள 3j8y[I )oேலாகா, 
அmட()* அL8பைட பLaைல yolகளாக Uளh3Q*றன. 1) |ேலாக: “|ேலாகI,” 
�ல உலகI. 2) அTதரேலாக: “உZXற” அNலe “ம()MN இ4B3I உலகI,” 
��Bகமான அNலe rZ7ம உலகI. 3) 5வேலாகI: “5வெப4மாi* உலகI,” ம2KI 
ெத$வhக> ம2KI அ)க பoணாம வள0.5ைய ெப2ற ஆ*மாBக@* உலகI; காரண 
ேலாகI. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, ேலாகI, நரகI, த(eவI.§ 

ேகடயV 1ர#M (thyroid): இTத 7ர8y ெதாmைடMN அைமT)4Te, உடN வள0.5 ம2KI 
ம2ற :BQய ெசயNபா[கைள ஒth38ப[(eQறe. இe மேனாஉண0l �)யாக 
பழBகhக@* உ4வாBகI ம2KI மன)* சமaைலைய பராமo8ப)N உதU ெச$Qறe. 
ஆ*மா ம2KI ஆqைமB3 இைடேய ெதாட0ைப ஏ2ப[(eI சாதனமாக க4த8ப[I 
இTத 7ர8y, நரIX அைம8X ம2KI உண0.5க> \e ஒ4 =க8ெபoய தாBக(ைத 
ஏ2ப[(eQறe. இe U7(த சBகர(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe.§ 

கால வர+ப)ற (timeless): கால வரIyN இNலாத, அNலe காலமாக அளUட:Lயாத.§ 

இள]சாய+ (tinge): ெம*iற(ைத ெபKதN; ஒ4 7வ[, aறI, வாசைன  ேபா*றைவ. § 

tirodhāna śakti: ितरोधानशिक्त “Concealing power.” )ேராதான சB). ஆ*மாU* ெத$bக 

இயNைப ெத@வ2றதாB3I இைறவi* சB), அNலe மைறB3I சB). 
5வெப4மாi* )ேராதான சB) ஆணவ, க0மUைன, மாைய எ*Qற c*K மலhகைள, 
ஆ*மாlட* yைணBQறe. ெலௗ�க அGபவI cலI ஆ*மா வள0.5 ெப2K 
பB3வமைடuI வா$8ைப வழh3I ேநாBக(eட*, 7யaைனைவ கZ[8ப[(eவe 
ஆ3I. ேம_I தகவ_B3: ஆ*மாU* பoணாம வள0.5, அ4>.§ 

tīrthayātrā: तीथर्यात्रा “Journey to a holy place.” &0(தயா()ைர. Xm;ய(தல()23 பயணI 

ேம2ெகா>qதN. ேம_I தகவ_B3: &0(தயா()ைர.§ 
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tiru: )4 “Sacred; holy.” “Xiதமான. 6 எ*Qற சI<Q4த ெசாN_B3 இைணயான த=d 
ெசாN. ெபmகைள 3j8yட )4ம) பய*ப[(த8ப[Qறe.§ 

Tirukural: )4B3ற> “Holy couplets.” “Xiதமான ஈரL. ெச$u>க>.” இe த=dெமாgM* 
ஒ4 மாெப4I இலBQய பைட8பாகlI, vTe சமய ந*ெனj ப2jய �mணjைவ 
வழh3I ஒ4 ேபாBQஷமாகlI Uளh3Qறe. இைத ெச*ைனB3 அ4QN வாdTத, 
ைசவ(eறU )4வ>qவராN (Q.:. 200) இய2ற8பZடe. ேம_I தகவ_B3: 
)4வ>qவ0.§ 

Tirumantiram: )4மT)ரI “Holy incantation.” “)4ெமாgக>. 7மா0 Q.y.200 ஆI ஆm[ 
)4cல0 o�யாN அ4ள8பZட, நT)நாத சIyரதாய()* =க8பழைமயான த=d 
சா<)ரI. இe மைறஞான ேயாக ம2KI தாT(�க தகவ^* ேச=8XB Qடhகாக 
Uளh3Qறe. அe ராஜ ேயாகI ம2KI 5(த ேயாக()* rZ7ம ஞான சாரI, ம2KI 
ெதாN பழhகால ைசவ சமய பாரIபoயhக@* ெசா(தாக Uளh3I 28 ைசவ 5(தாTத 
ஆகமhகைள ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: )4:ைற, )4cல0.§ 

Tirumular: )4cல0. நT)நாத சIyரதாய(ைத சா0Tத ைகலாச பரIபைரM* ஒ4 Xகdெப2ற 
5(த ேயாQ ம2KI o�. இவ0 இமயமைலMN இ4Te )4மT)ரI இய2Kவத2காக 
த=dநா[ (7மா0 Q.:. 200) வTதா0. இTத சா<)ர()N, அவ0 தனe ெசாTத உண0தN 
ம2KI ைசவ ஆகமhக> ம2KI ேவதhக@N இ4B3I அவரe XலைமM* 
அL8பைடMN, ைசவ சமய ேகாZபா[கைள eN^யமான ம2KI ��Bகமான பாடN 
வLUN ப)l ெச$e>ளா0. )4cல0 மஹo� நT)நாதo* ~ட0க@N ஒ4வராக 
இ4Tதா0. ேம_I தகவ_B3: )4மT)ரI, ைகலாச பரIபைர, ேவதாTதI. § 

Tirumurai: )4:ைற “Holy script.” ெத*iT)ய நாய*மா0க> 5வெப4மாைன ேபா2j8 
பாLய பாடNக> ம2KI இலBQயhக@* ெதா38X. இைத ைசவ(eறU நIyயாmடா0 
நIy (7மா0 Q.y. 1000) ெதா3(தா0. § 

Tirunavukarasu: )4நாlBகர7 ேம_I தகவ_B3: அ8ப0.§ 

Tiruvalluvar: )4வ>qவ0 “Holy weaver.” இவ0 ெத*iT)யாUN இரmடாMரI 
ஆm[கqB3 :*பாக வாdTe வTதா0. இவ0 ைசவசமய(ைத சா0Tதவ0. 
ெநசl(ெதாgN ெச$e வTதா0. இவ0 உலக8ெபாeமைற, ெபா$யாெமாg ம2KI பல 
ெபய0கqட* அைழBக8ப[I )4B3றைள இய2jனா0. அவ0 ந2பmXகqB3I 
U7வாச()23I Xகdெப2ற, தனe மைனU வா7Quட*, ெச*ைனMN இ4B3I  
)4மMைலMN வாdTe வTதா0. அவரe aைனவாக வ>qவ0 ேகாZடI எ*ற |hகா 
ஒ*K ெச*ைனMN உ>ளe. அhேக அவ0 எt)ய 3றZபாBக> ப@h3 கN^N 
ெசeBக8பZ[>ளன. ேம_I தகவ_B3: )4B3ற>. § 

Tiruvasagam: )4வாசகI “Holy Utterances.” மா;Bகவாசக8 ெப4மா* (Q.y.850) அ4@ய 
த=d சா<)ர wN. =கlI அழQய பB)8 பரவச8 பாடNகைளBெகாmட இ(த=d wN, 
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=கlI உ*னத பைட8பாகB க4த8ப[Qறe. இTw^N ஆ*\க வாdU* எNலா 
பLaைலகqI UவoBக8பZ[>ளன. சTேதகI, க[Teயo^4Te 5வெப4மா*\e :t 
நIyBைக ைவ8பe :தN, ெலள�க உலக வாdU^4Te 34-5]ய உறl, 
மKyறUM^4Te ெபKவe ப2juI )4வாசகI UவoBQறe. ேம_I தகவ_B3: 
மா;Bகவாசக0, )4:ைற. § 

வ,மான-"= ப-"= ஒ, பHZ ேகாoL/Z நIெகாைடயாக வழHZத= (tithe (tithing)): 
இe ஒ4 ஆ*\க பM25யாக, ஒ4 Uரதமாக Uளh3Qறe. இTத ந*ெகாைடMN ஒ4வ0 
தனB3 U48பமான, ஒ4 சமய அைம8y23 ந*ெகாைட வழh3வதாN, |=MN 
ஆ*\கBகNU ம2KI ேமIபா[ aைலaK(த8 ப[Qறe. இe ந*ெகாைடயாக 
க4த8படாமN, “இைறவi* பணமாக,” க4த8ப[Qறe. § 

9ைனn இழAத 9ைல (trance): ஆ*\க()N, இTத aகdU* ேபாe ஒ4வo* �ல உடைல 
UZ[ ஒ4 மா()யI UலQ ெசNQறe, ம2KI �ல உடN இNலாத ஒ4 உM0சB) அTத 
உட_B3> �ைழTe அைத கZ[8ப[(), தனB3 :*பாக இ48பவ0கqB3 
தகவNகைள வழh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: சமா). § 

அைம" (tranquil): ெமௗனI, சமாதானI.§ 

யாn+ கடA. ெச=Lத= (transcend): வரIXகைள கடTe ெசN_தN, உ.தா. “ஒ4வ0 தனe 
த*:ைன8y* வரIXகைள கடTe ெசN_தN.” த(eவ �)யாக, ெலௗ�க உலைக 
கடTe ெசN_தN, அNலe அ)க ஆழமாக காலI, உ4வI ம2KI பரெவ@ைய கடTe 
இ4B3I  :Lவான பரIெபா4>, பரமா(eமாU23> ெசN_தN. § 

யாn+ கடAத (transcendent): அGபவI அNலe ெவ@8பZட வLவ()* எNைலகைள கடTe 
ெசNQற. ைசவ 5(தாTத()N :t:த2ெபா4ளாக, பர5வமாக, பரமா(eமாவாக 
இ4B3I 5வெப4மாi* ஒ4 பmX. உ>ளா0Tத எ*K ெசாN^N இ4Te மாKபZட. 
ேம_I தகவ_B3: பர5வI. § 

எ�-. வbf= c�ைமயாக நக= ெசxத= (transcribe).§ 

வர+$ கடA. ெசயலா)*த= (transgress): ஒ4 சZடI அNலe ெநj:ைற ேகாZபாZைட \j 
ெசN_தN.§ 

9ைலமா)ற+ (transition): ஒ4 aைலMN இ4Te இ*ெனா4 aைலB3 ெசN_தN. இe 
மரண(ைத 3j8y[I இ*ெனா4 ெசாNலாக Uளh3Qறe, ம2KI ெத@வாக 
UளBகேவm[I எ*றாN, அe தiநபo* அgைவ 3jBகாமN, அவரe ெதாட0.5ைய 
3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: மரணI.§ 

Zைறவாக ஒP ஊy,nSற (translucent): ெத@வான, 3ழ8பம2ற; ஒ@ ஊ[4வைத 
அGம)BQறe ஆனாN அ)கமான 5தறைல அGம)8பதாN, ெத@வான உ4வhகளாக 
ெதoவைத த[BQறe; 3ைறவாக ஒ@ XகவNல.§ 
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$ன;ெஜIம+ (transmigration): ஆ*மா அ[(த[(e மiத உடNகைள எ[(eBெகாm[, 
ெதாட0Te மKyறU எ[B3I :ைற.§ 

உ,மா)ற+ (transmutation): ஒ4 வLவ()N இ4Te இ*ெனா4 வLவ(ைத ெபKவe. இTத 
X(தக()N உ4மா2றI எ*பe, பா_ண0l/உ>qண0l சB)கைள அjlண0l ம2KI 
ஆ*\க சB)கைள மா2Kவைத 3j8y[Qறe. உ4மா2றI எ*பe, சஹ<ரஹார()N 
இ4Te ெதாட0Te �dேநாBQ cலாதார()23> ெசN_I சB)க@* )ைச)48ப(ைத 
3j8y[Qறe. அe க2பைனMN ெவ@8பZ[, அ*X ம2KI Xல* மZ[ேம சா0Tத 
உண0.5க> \e ஏBக(ைத ஏ2ப[(), ெப4Iபா_I 7ய இ*பI ம2KI Xiதமான 
)ரவhக@* இழ8ைப ஏ2ப[(eI பா_ண0l �m[தNக@* சB)ைய உய0aைலB3 
எ[(e ெசNQறe. இத23 ஆmக> ம2KI ெபmகqB3 நைடெபKI ெசா8பன 
<க^தI (wet dreams), ஒ4 U) UலBகாக Uளh3Qறe, ஏென*றாN காTத(த*ைம 
)ரவhக> ெவ@ேயKI ேபாe, ஆ*\க க)oயBக()* rZ7ம, மேனாஉண0l வ^ைம 
உய0aைலைய அைடQறe. ஆனாN இரUN நைடெபKI இTத ெவ@ேய2றhகைள 
கZ[8ப[(த அNலe 3ைறBக ேவm[I அNலe மாைல ேநர()N {0 ஆகாரhக> 
அNலe எ@)N �ரணமா3I உணlகைள மZ[I எ[(eBெகா>ள ேவm[I. ¶7வா= 
5வானTதா தனe 3ழTைதகqBகான ேயாக பாடhக> எ*ற X(தக()N, 
yரIம.சoய(ைத ப2jB 3j8y[I 36 ஆவe அ()யாய()N: “இTத ெசா8பன 
<க^த(தாN, பல இளI 5Kவ0க> ம2KI ஆmக> அவ)8ப[Qறா0க>. வாரI ஒ4:ைற 
இnவாK aகdவe இயNபானe எ*KI, ஆனாN அnவாK அLBகL அnவாK aகdTதாN, 
அe பா_றl 5Tதைனக@N அ)க ஈ[பா[ இ48பைத 3j8y[Qறe எ*KI �KQறா0.” 
5வானTதா சா(bக உணl, )ன:I அ)காைலMN கmUg(தN (ஏென*றாN 
ெப4Iபாலான ெசா8பன <க^தI, இரU* இK)MN நைடெபKQறe), 3@0Tத {oN 
3@(தN, ஹத ேயாகI, 7(தமான பழhக> ம2KI ப.ைச கா$கjகைள சா8y[தN, 
ம2KI இரl உணl அ4T) 5je ேநரI கg(e உறhக. ெசNலேவm[I எ*K 
பoTeைரBQறா0. “ெசா8பன <க^த()* ேபாe உmைமயான சாரI ெவ@வ4வe 
இNைல. 5jதளl UTeட*, அ)க {0 கலTத 7ரத சாK மZ[ேம வ4Qறe. இரl 
ேநர()N அTத {0 ெவ@வ4I ேபாe, உZXற rZ7ம உட^N ேவைல ெச$eBெகாm[ 
இ4Tத மனI )�ெர*K, 3ழIyய aைலMN �ல உட_B3> &Uரமாக �ைழவதாN 
தா* அTத ெவ@8பா[ )�ெர*K நடBQறe,” எ*K �KQறா0. ேம_I அவ0, “இதனாN 
பதZடI அNலe ேசா0l அைடயேவmLய அவ5யI இNைல. இTத கனlகqB3 அ)க 
:BQய(eவI தராமN இ48பேத நNலe. அவ2ைற மறTeUZடாN, அைவ உhகைள 
வ4(eவைத aK()U[I,” எ*K ெசாN^ :LBQறா0.¶eறUக> ம)ய()23 yற3 
உணl அ4TதாமN, ஆபாச படhகைள பா0BகாமN, பா_ண0l �m[I க2பைனக@N 
=தBகாமN, ம2KI பா_றl ப2j ேவLBைகயாக அNலe இயNபாக ேபசாமN, ம2KI 
:BQயமாக ெபmக> அNலe ஆmகqட* Xல* மZ[ேம சIபTத8பZட Uஷயhகைள 
ேபசாமN உ4மா2ற(ைத ேமIப[(eQறா0க>. பா_ண0l சB)க> �mட8பZடாN 
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அNலe ஒ4வ0 தனe ஒtBகhக@N தவK ெச$தாN, அைதBேக2ற UரதI அNலe 
தT)ரI (yராணாயாமI ேபா*K) ேம2ெகாm[, அைத ~0 ெச$Q*றன0. “Xiதமான 
Uைதைய தBக ைவ(eBெகாmடாN, வாdBைகMN bd.5 இ4Bகாe; =க8ெபoய 
வ^ைம, ஆ2றN, அjl ம2KI கவனI ஆQயைவ �() ஆ3I,” எ*K )4மT)ரI 
(ெச$u> 1948) 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: மனஉண0l, ஓஜ<, ேதஜா<, ேயாi.§ 

அ";VUகரமான (traumatic): உண0.5 அNலe உடN �)யாக Xmப[(eQற; 
5லசமயhக@N மனaைல பா)8ைப ஏ2ப[(eQற.§ 

பயண+ ெச=Lத= (traverse): 3KBகாக, ேமலாக அNலe வgயாக பயணI அNலe கடTe 
ெசNQற. வgUZ[ :*GI y*Gமாக ெசN_தN; 3KBகாக ம2KI ெந[Bகாக.§ 

$ைதய= (treasure-trove): ெபாBQஷI.§ 

கayைர அ=ல. $-தக+ (treatise): ஒ4 தைல8ைப8 ப2j :ைறயாக Uவா)B3I ஒ4 
கZ[ைர அNலe X(தகI.§ 

iI* மலHக( (triple bondage): ேம_I தகவ_B3: மலI, பாசI.§ 

Triśūla: ित्रशूल "D�ல+. 5வெப4மா* ம2KI 5ல ைசவ eறUக> பய*ப[(eI 

:(தைல.rலI. இ.சாசB) (ஆைச, U48பI, அ*X), QoயாசB) (ெசயNபா[) ம2KI 
ஞானசB) (ஞானI) எ*Qற கடl@* c*K அL8பைட சB)க> அNலe ஆ2றNகைள 
3j8y[Qறe. § 

மாறாம= இ,/Z+ cbவான $Dத= (Truth): இe ஆhQல ெபoய எt(eட* ெதாடh3I 
ேபாe, :Lவான Xoதைல 3j8y[Qறe. ஆhQல 5jய எt(eட* ெதாடh3I ேபாe: 
ஒth3, எதா0(தI, ேந0ைம, உmைம.§ 

ெகாAதP#$ (tumult): ெப4h�.சN, 3ழ8பI; Qள0.5, )ைக8X.§ 

ெகாAதP#பான (turbulent): &Uரமான பதZட()N இ4BQற. ெகாTத@8X அNலe அ)க 
ஒthQNலாத இயBகhக>.§ 

turīya: तुरीय “The fourth.” eoய. “நா*காவe.” Ug()4B3I, கனl கா�I ம2KI ஆdTத 

உறBக(ைத கடTத ெம$zஞான aைல. மm¢Bய உபaடத()N 3j8yட8பZ[>ள 
7யaைனU* நா*3 aைலக> அNலe அவ<ைதக>. ேம_I தகவ_B3: 7யaைனl.§ 

ம]ச( (turmeric): இT)யாUN காண8ப[I ஒ4 இz5 வைக. ெசL (Curcuma longa). 
ெபாLயாBக8பZட இத* ேவ0(தm[, ஒ4 :BQய நKமண8ெபா4> ம2KI மzச> 
சாயமாக பய*ப[Qறe. இe எmண2ற ஆu0ேவத பmXகைள ெகாm[>ளe, ம2KI 
இe Xiதமான சடh3க@N பய*ப[(த8பZ[, 3h3மI உ4வாBகlI பய*ப[Qறe.§ 

ெகாAதP#$ (turmoil): அ)கமான 3:றN, Qள0.5, 3ழ8பI.§ 

"�; தைச இ�#$ (twitch).§ 
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tyāga: त्याग “Letting go, detachment, renunciation.” )யாகI. “ைகU[தN, ப2j*ைம, eறவறI.” 

இe பகவ( �ைத 3j8y[I, “கடைமைய ெச$ பலைன எ)0பா0Bகாேத” எ*Qற 
க0மேயாக()* அL8பைட ேகாZபாZLN UளBக8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: 
சTaயாசI. 

§ 

எh3I aைறT)4BQற (ubiquitous): ஒேர சமய()N 
எh3I ம2KI எ)_I இ4B3I த*ைம.§ 

udāna: उदान “Ascending breath.” உதான*. “ேமNேநாBQ ெசN_I வாu.” 

உட^N இ4B3I பzச yராண*க@N ஒ*K. ேம_I தகவ_B3: yராண*.§ 

Ugrajyoti: उग्रज्योित உBQர�ேயா). 5(தாTத த(eவ க4(eBக@* 

ஆதரவாளராக இ4Tத ச(ய�ேயா)M* கா]\ர 34. ேம_I தகவ_B3: ச(ய�ேயா).§ 

cbவான (ultimate): இK)யான, கைட5யான. –cbவான பர+ெபா,(: இK)யான, =கlI 
உய0வான பரIெபா4>. 5வெப4மாi* :t:த2ெபா4>, பர5வI. § 

ெதா#$( ெகாb (umbilical cord): ஒ4 க4ைவ அத* தாuட* இைணB3I ெகாL, அNலe 
ஆதரl அNலe உணU* cலI.§ 

Zழ#ப+ இ=லாத (unambiguous): ெத@வான, சTேதகI இNலாத, உK)யான.§ 

தாHக cbயாத (unbearable): அ4வ48பாக, ெவK8|Z[வதாக ேவதைன த4வதாக 
இ48பதாN ெபாKBக :Lயாத.§ 

ஆைணoட#படாத (unbidden): அைழBக8படாத, ேகார8படாத.§ 

fேனாதமான (uncanny): ம0மமான, U5()ரமான, U()யாசமான; ெத$bக ெதாடBக(ைத 
ெகாmL48பைத ேபா*K 3j8y[IபLயான, Uேசஷமான.§ 

அ,வ,#பான (uncomely): அழக2ற, ெவK8ைப UைளUBQற.§ 

தIpண;வ)ற (unconscious): Ug8Xண0l, உண0l>ள 5Tதைன அNலe கZ[8பா[ 
இNலாத.§ 

வழ/க-")Z மாறான (unconventional): அசாதாரணமான, Xeைமயான.§ 

ஈமVசடHZ ேம)பா;ைவயாள; (undertaker):§ 

தைட அ=ல. 1ைம இ=லாத (unencumbered): ஒ4 நடவLBைகMN தைட இNலாத.§ 
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ெதPவான (unequivocal): ஐய8பா[ அNலe க4(e ேவK8பாZL23 இடI இNலாத; 3ழ8பI 
இNலாத.§ 

$DA.ெகா(ள cbயாத (unfathomable): அ)க ஆழமான; அளUட அNலe XoTeBெகா>ள 
:Lயாத அNலe சா()யI இNலாத.§ 

தைள {/க#பaட (unfettered): ப2Kக> அNலe கZ[8பா[க> இNலாத.§ 

fDவா/க+ (unfold): ெமeவாக ம2KI 3j8பாக பNேவK aைலக@N )றTe ெகா>qதN. 
ேம_I தகவ_B3: ஆ*\க UoவாBகI.§ 

$[தம)ற (unholy): &ய; ஒtBகம2ற. § 

unmanā: उन्मना “Ecstatic; trans-mental.” உ*மனா. “பரவசமான.” சஹ<ரஹார சBகர()N 

ேம2Xறமாக அத23> இ4B3I ஏt சBகரhக> அNலe நாL �Zடைம8yN இ4B3I 
ஏழாவe ம2KI =கlI உய0வான சBகரI. ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேமN 
இ4B3I சBகரhக>.§ 

ெவP#படாத (unmanifest): ெத@வாக இNலாத அNலe Xலனாகாத. த(eவ�)யாக, கடTத 
aைலைய ேபா*K இ4BQறe. 5வெப4மா* தனe உ4வம2ற :tைம, பர5வ()N 
ெவ@8படாமN இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: உ4வம2ற.§ 

upadeśa: उपदेश “Advice; religious instruction.” உபேதசI. இe ெப4Iபா_I 34UடI இ4Te 

5]யGB3 ேக>U-ப)N �ப()N வழhக8ப[I. ச234U* ஆ*\க yரசhகhக>.§ 

upadeśī: उपदेशी உபேத5. ம2றவ0க> :B) ெபKவத2காக &Uர உதU ெச$ய, பாடI XகZட 

:Ll ெச$uI ஒ4 :B) ெப2ற ஆ*மா. இe a0வா;MN இ4Te மாKபZ[ 
இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: a0வா; ம2KI உபேத5. § 

Upanishad: उपिनषद ्“Sitting near devotedly.” உபaடதI. “அ4QN பB)uட* அம0தN.” இe 

ேவதhக@* நா*காவe ம2KI இK) ப3)யாக UளhQ, ேவத மT)ரhக@* இரக5ய, 
த(eவ ெபா4ைள UளB3Qறe. உபaடதhக> எ*பe ேவதாTத()* cலமாக 
Uளh3I ஆழமான eைறக@* ெதா38பா3I ம2KI அைவ பNலாMரI வ4டhகளாக 
இT)ய 5TதைனM* \e ஆ)BகI ெச_()u>ளe. அைவ  கடl>, ஆ*மா ம2KI 
அmட()* இயNX ம2KI =கlI ஆழமான vTe 5TதைனM* yர(ேயக 
ெவ@8பா[கைள UளB3I o�க@* த(eவ ப)வாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: 
<4), ேவதI, ேவதாTதI. 

§ 
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ஊசலாZடI (vacillation): சzசலI, கவன(ைத ஒ*jN 
இ4Te இ*ெனா*KB3 ெதாட0Te மா2jBெகாm[ இ4(தN.§ 

�[ய+ (vacuum): ெவ2jடI, ெவKைம.§ 

vaikharī vāk: वैखरी वाक् “The faculty of speech.” ைவகo வாB. “ேப7I Xல*.” 

வாB3. See: வாB3.§ 

Vaikuṇṭha: वैकुण्ठ “Vishṇu’s heaven.” ைவ3mடI. பகவா* 6U]�U* 

வாச<தலI. ேம_I தகவ_B3: ைவணவI.§ 

vairāgya: वैराग्य “Dispassion; aversion.” ைவராBQயI. அ)க U48ப()N இ4Te U[தைல. 

ஆ*\க Ug8Xண0l ம2KI :B)M* பாைதMN இ4B3I தைடகைள ெதாட0Te 
ைகU[வத* காரணமாக, ெலௗ�க( த*ைம \e ெவK8X  அNலe U48ப=*ைம. 
ேம_I தகவ_B3: சTaயாசI.§ 

Vaishṇavism (Vaishṇava): वैष्णव ைவணவI. vTe த0ம()N இ4B3I நா*3 :BQய 

சமயhக> அNலe yolக@N ஒ*K. உலQN இ4B3I ஒ4 yN^ய* vTeBக@N 
ஐIபe சதbத()23I ேம2பZடவ0க> ைவணவ0களாக இ4BQறா0க>. ைவணவ சமயI 
பகவா* 6 U]�ைவ தனe தi8பZட கடlளாக, அவரe அவதாரhக> ம2KI 
அவ0களe மைனUகைள ைமயமாக ெகாm[ அைமTe இ4BQறe.  |=MN அத0மI 
ஆ)BகI ெச_(eI ேபாe, இைறவ* |=MN அவதo(e த0ம(ைத aைலaK(eQறா0 
எ*K ைவணவ0கqB3 :BQயமாக Uளh3I அவதார()* (|=MN மiத உ4UN 
ேதா*KதN) ேகாZபா[ க2yBQறe. 6 இராம0 ம2KI 6 Q4]ணo* அவதாரhக>, 
=கlI :BQயமானதாக Uளh3Q*றன. ைவணவI கடl@* தi8பZட த*ைமB3 
அ)க :BQய(eவI வழhQ, :B) ெபKவத23 உK)யான பாைதயாக பB)ைய 
3j8y[Qறe. இைறவi* உட_ட* ஏ2ப[I ேபo*பI aைறTத ஐBQயI, அவரe 
அhகமாக ஆ*மா Uளh3Qறe எ*Qற yoய:>ள அh�காரI, ம2KI aரTதரமாக 
ைவ3mட()N அவ4B3 அ4ேக இ48பதாக UளB3I, :B)ைய அைடவேத 
ைவணவ()* இலBகாக Uளh3Qறe.§ 

vāk: वाक् “Speech.” “வாB3, ச8தI” இைறMயN �)யாக, ேவதhக@* =கlI உய0வான ச8தI 

ம2KI அத* பNேவK அIசhக@N இ4Te பைட8X ெவ@வ4Qறe. § 

valipadu: வgபா[. ேம_I தகவ_B3: |ைஜ.§ 

Vallabhacharya (Vallabhāchārya): वल्लभाचायर् “Beloved teacher.” வNலபாசா0ய. இTத ைவணவ 

eறUM* (7மா0 1475-1530) 7(த அ(ைவத ேகாZபா[, அவரe ெபயoN இ4B3I 
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eறவறI சாராத ைவணவ()23 அ()யாவ5ய ேபாதைனயாக Uளh3Qறe. இTத yol 
3ஜரா()N =கlI yரபலமாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேவதாTதI.§ 

uர+ (valor): e;l அNலe வNலைம.§ 

Varanasi (Vārāṇasī): वाराणसी வாரணா5. இe கா5 அNலe பனார< எ*KI 

அைழBக8ப[Qறe. இe ைசவ சமய()* =கlI Xiதமான தலமாகlI, உலQN =கlI 
நகரhக@N ஒ*றாகlI Uளh3Qறe. இe வட இT)யாUN கhைக ந)BகைரMN 
அைமTe இ4BQறe. vTe இTத இட(ைத ேமாk()* �ைழவாMலாக ம)(e, இTத 
இட()N உM0 eற8பைத =கlI Xiதமாக க4eQறா0க>. § 

vāsanā: वासना “Abode.” வாசனா. அLuண0l U48பhக>. இe “வ5B3I, =3), \தI,” 

எ*பைத 3jB3I வா< எ*ற ெசாN^N இ4Te உ4வானe. இயB3I சB)களாக 
மைறT)4B3I ஆைசக> ம2KI பழBக மா)oக> UளhQ, ஒ4வo* அ�3:ைறக> 
ம2KI எ)0கால நடவLBைகக> \e தாBக(ைத ஏ2ப[() �mL U[Qறe. 
அGபவ()* cலமாக உ4வாBக8ப[I அLuண0l ப)lக@* (சI<காரhக>) 
ஒ4hQைணTத Uைளவாக வாசனாBக> Uளh3Q*றன. அGபவ ப)lகளாக இ4B3I 
சI<காரhக>, அLuண0UN ஒ*K ேச0Te வாசனாBகளாக உ4மாjயeI, Uo() 
எ*Qற மனaைல மா2றhகைள ஏ2ப[(eவ)N பh3ெபKQ*றன. வாசன 5(த எ*K 
அைழBக8ப[I மைறT)4B3I பmXக> மன)N, =கlI 5Bகலான ம2KI 
உண0.5க> aரIyய வாசனாBக> காண8ப[Q*றன. ேம_I தகவ_B3: சI<காரI, 
மனI (ஐTe aைலக>), வாசன தாஹ தT)ரI, Uo(). § 

vāsanā chitta: वासनािचत्त “Mind of subliminal traits.” மைறT)4B3I பmXக> மனI. ேம_I 

தகவ_B3: மனI (ஐTe aைலக>).§ 

vāsanā daha tantra: वासनादहतन्त्र “Purification of the subconscious by fire.” வாசன தாஹ தT)ரI. 

தாஹ எ*றாN எoQற, தT)ரI எ*றாN ஒ4 ெசயN:ைற, ம2KI வாசனாBக> எ*றாN 
ஒ4வரe அ�3:ைறக> ம2KI �m[தNகைள உ4வாB3I, ஆழ8ப)Tத அLuண0l 
பmXக> அNலe மனaைலக> எ*பைத 3j8y[Q*றன. வாசனாBக> ேந0மைற 
அNலe எ)0மைறயாக இ4BகலாI. வாசன தாஹ தT)ரI எ*பe 32ற(ைத 
ஏ2KBெகா>qI அjBைகக>, yL(தமானவ0க> அNலe ெந4Bகமானவ0கqB3 
எt)ய {ளமான கLதhக> உZபட, ேவதைனM* UளBகhக>, 3ழ8பhக@* 
ெவ@8பா[க> ம2KI மனB3ைற ம2KI {mடநா> வ4(தhக@* ப)lகைள எoB3I 
பM25 ஆ3I. இe yர.5ைனB3oய வாசனாBகைள அgBக ம2KI வாdBைகMN 
இ4B3I 5BகNகqB3 &0l காண, =கlI 5றTத :ைறக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
yர.சைனகைள எt)Bெகாm[, அைத ஒ4 சாதாரண ெந48yN எo8பத* cலI, அைவ 
அLuண0UN இ4Te ெவ@8Xற மன)23 ெகாm[ வர8ப[Qறe ம2KI ெந48X 
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காQத(ைத எoB3I ேபாe, ஒ[Bக8பZட உண0.5க> ெவ@Mட8ப[Q*றன. இe ஒ4 
Uேசஷமான 3ண8ப[(eI ெச$:ைற. ேம_I தகவ_B3: வாசனா.§ 

Vasishtha (Vasishṭha): विसष्ठ வ5]ட0. இவ4I பதzச^ :iவ4I, UயாBராபாதாlI 

(ப;iM* இலBகண X(தகB 3j8y* பL) மகo� நT)ேகசவo* (நT)நாதா) (7மா0 
Q.:. 250) ~ட0களாக இ4Tதன0. ேம_I இTத ெபய0 oB ேவத()* ஏழாவe 
மmடல()* பாடNகைள இய2jவ4I, 5ல Xராணhக> ம2KI உபaடதhக@N :BQய 
பh3 வQ(தவ4I, c*றாவதாக ேயாக வ5]ட எ*ற ெபயoN 29,000 ெச$uZகqட* 6 
ராமo* ேயாக ஞான(ைத UளB3பவைரuI ேச0(e, ம2ற yரபலமான :iவ0க@* 
ெபயராகlI Uளh3Qறe. § 

vāta: वात “Fluctuation.” Vāyu, “wind, air-ether.” வாதI. “கா2K-ஆகாசI.” வாதI c*K 

ேதாஷhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. இTத ேதாஷ()N கா2K ஆ)BகI ெச_(eQறe. 
இe உடN இயBக()* அL8பைடயாக Uளh3Qறe. 7வா58பeட*, தைசக> ம2KI 
)7Bக@* ெசயNபா[கைள வாத ேதாஷI a0வQBQறe. ேம_I தகவ_B3: 
ஆu0ேவதI, ேதாஷI.§ 

Veda: वेद “Wisdom.” ேவதI. “அjlB3 ஆதாரமான இ48yடI.” இe o�களாN அ4ள8பZ[, 

vTe த0ம()* அ)கார8|0வமான சா<)ரமாக Uளh3Qறe. ேவதhகqI 
ஆகமhகqI ேச0Te, <4) எ*K அைழBக8ப[Qறe. <4) எ*றாN “காதாN 
ேகZக8பZடைவ” எ*K ெபா4>. பல Xiதமான சா<)ரhக@* ெதா38பாக ேவதI 
Uளh3Qறe. oB, ய�0, சாம ம2KI அத0வண எ*K ேவதhக> நா*3 வைக8ப[I. 
இைவ �Zடாக 1,00,000 மT)ரhக> ம2KI �[தலாக வசன(ைதuI உ>ளடBQu>ளe. 
ேவதhக> வழh3I அjl, ெலௗ�க பB) :தN உய0Tத த(eவI வைர பரUu>ளe. 
ஒnெவா4 ேவத:I நா*3 yolகைள ெகாm[>ளe: சIvைதக> (மT)ர( 
ெதா38XBக>), yராமணI (சடh3 வg:ைறக>), ஆரmயகI (காZLN வாtI 
:iவ0க@* ேபாதைனக>) ம2KI உபaடதhக> (ஞாேனாபேதசhக>). யாlI கடTத-
உ>ளா0Tத பரமi* அmடUயN ம2KI ேதவ0கqட* ெதாட0ைப ஏ2ப[()Bெகா>ள 
ேஹாம 3mட(eட* ெத$bக மT)ரhகைள உ.சoB3I வgபாZைட சIvைதக> 
ம2KI yராமணI (�Zடாக க0மகாmடI, “சடh3க@* ப3)" எ*K 
அைழBக8ப[Qறe) உK)8ப[(eQறe. ஆரmயகI ம2KI உபaடதhக> 
(ஞானகாmடI, “அjU* yol") ஆ*மாU* பoணாம வள0.58 பாைதைய 74Bகமாக 
Uவo(e, ேயாக-த(eவ பM25ைய வழhQ, எNலா ஆ*மாBக@* U)யாக ஒ4 
உய0வான, அ(ைவத உண0தைல :*ெமாgQறe. ேவதhக@* =கlI பழைமயான 
ப3)க> Q.:. 6,000 சா0Tததாக 5ல0 க4eQறா0க>. ேவதhக> ச\ப காலhக@N 
சம<Q4த()N எt(eவLUN எtத8பZ[, உலQ* =க=க8 பழைமயான சா<)ரமாக 
Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: <4), உபaடதI. § 
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Vedānta: वेदान्त “Ultimate wisdom” or “final conclusions of the Vedas.” ேவதாTதI. “ேவதhக@* 

அTதI.” ேவதாTதI எ*பe உபaடதhக@N  (Q.:. 1500-600) உ>ளடBQu>ள 5Tதைன 
:ைற ஆ3I, ம2KI இe ேவதhகைள ப2jய இK)யான :Llைரக> ஆ3I. 
�$ைமயான eைவத()N ெதாடhQ :tைமயான அeைவ(தI வைர, வரலாK :tவeI 
பல ேவதாTத yolக> உ4வாQu>ளன. நT)நாத சIyரதாய(ைத ேச0Tத o� 
)4cலராN (7மா0 Q.:. 250) அ4ள8பZ[, ேவதhக> ம2KI ஆகமhக@* ஒ4 
:tைமயான 74Bகமாக Uளh3I )4மT)ர()N உ>ள ேவதாTத-5(தாTத()N 
இ4B3I “ஒ4ைமவாத-கடl> நIyBைக”, அ(ைவத ஈ<வரவாதI, 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாத^N ேவதாTத கmேணாZடமாக UளBக8பZ[>ளe. ேம_I தகவ_B3: 
eைவதI-அ(ைவதI, ஒ4ைமவாத கடl> நIyBைக.§ 

ேவத+-ஆகம+ சா;Aத (Vedic-Āgamic): வரலாK ம2KI பாரIபoய()N ஒ*KB3 ஒ*K 
ஆதரவாக இ4Te y*i8yைணTத இரm[ yolகைள yர)ப^(e, vTe சமய()N 
ெவ@Mட8பZட சா<)ரhகளாக (<4)) Uளh3I ேவதhக> ம2KI ஆகமhக@N 
இ4Te, ஒேர சமய()N QரQ(e அவ2Kட* இணhQ இ4(தN. மiத* இைறவைன 
aைன(e ேவm[வதாக ேவதhகqI, இைறவ* மiதGB3 உதU ெச$ய அவைன 
பா0(eBெகாm[ இ48பதாக ஆகமhகqI, இரm[ ெவnேவK வgக@N 5(தாTதI 
ம2KI ேவதாTத()N இ4B3I ேவKபாZைட UளB3Q*றன. o�க> cலமாக 
ேவதhக> ேதா*jயe ம2KI ஆகம உைரகைள ஆm அNலe ெபm கடl> வழhQய 
தகவ^N இe yர)ப^BQறe. ேம_I தகவ_B3: அ4>, <4).§ 

vegetarian: Śakāhāra. ஷாகாஹார. ைசவ உணl. இைற.5, \*, ேகாg ம2KI :Zைடக> 
இNலாத ஒ4 உணl. உடN ஆேராBQயI ம2KI 72K8Xற ெநj:ைறக> ஒ4 
ேகாZபாடாக ைசவ உணl Uளh3Qறe. இe இT)ய0க@* வாdBைகMN 7மா0 
ஆMரI ஆm[Bகாலமாக ஒ4 அL8பைடயாக UளhQu>ளe. ைசவ உணlக@N 
தாiயhக>, பழhக>, கா$கjக>, ப48X வைகக> ம2KI பாN ெபா4Zக> அடh3I. 
இய2ைகயாக, |.5BெகாN^ ம4Teக> அNலe உரhக> இNலாமN bZLN 
வள0Bக8பZட ப.ைச உணl வைககqB3 :BQய(eவI அ@Bக8ப[Q*றன. உைறTத 
ம2KI தகர8ெபZLMN ைவBக8பZட உணl, அ)கமாக பத8ப[(த8பZட ெவ>ைள 
அo5, ெவ>ைள ச0Bகைர ம2KI ெவ>ைள மாl ேபா*ற உணl வைகக>; ம2KI 
“ச()Nலா” உணl ம2KI 3@0பானhக> (ெசய2ைக இi8|ZLக>, aறcZLக>, 
நKமணcZLக> ம2KI பத8ெபா4Zகைள8 ேபா*K அ)கமான �Z[8ெபா4Zகைள 
ேச0(த 7()கoBக8பZட உணlக>) :LTதவைர தU0Bக8ப[Q*றன. ேம_I 
தகவ_B3: இயமI-aயமI. § 

வLவாக (vehemently): =கlI &Uரமாக; க[ைமயாக. § 

"ைர (veil): :Bகா[. ஒ4 உைற. c[தN அNலe மைற(தN.§ 
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மைற/Z+ ச/" (veiling grace): Tirobhāva śakti. )ேராபாவ சB). ஆ*மா ஒ4 தi8பZட 
உM0சB)யாக வள0Te பoணாம வள0.5 ெபKவத2காக ஆணவI, க0மUைன ம2KI 
மாைய எ*K c*K மலhக@N ஆ*மாைவ yைண(e அNலe ெபா4(), அத* 
XலGண0ைவ கZ[8ப[(eI ெத$bக சB). ேம_I தகவ_B3: அ4>. § 

மDயாைத/ZDய (venerable): வயe, த3), 3ணI அNலe பதU காரணமாக ம)8y23 
பா()ரமான.§ 

ெப, ம"#$ (veneration): பயபB), ஆdTத ம)8X.§ 

ெவ(P Sரக+ (Venus): |=M* roய 3[Iப()N roயiN இ4Te இரmடாவதாக 
இ4B3I QரகI, ம2KI இe இரmடாவe சBகர(eட* ெதாட0Xைடயதாக இ4BQறe.§ 

வாழ/zbய (viable): {L(e இ4BகB�Lய. ெச$e :LBக(தBக, அ0(த:>ள.§ 

vibhūti: िवभूित Powerful,” “pervading,” “appearing.” U|)I )4{K. “ஆ2றN=Bக,” “Uயாy(e 

இ4BQற,” “காZ5 அ@BQற.” இe “உ>ெபா4>,” அNலe “ெவ@8பாZைட” 3j8y[I 
|, ம2KI “yoTe இ4B3I” எ*பைத 3jB3I U எ*ற ெசாN^N இ4Te ேதா*jயe. 
பாN, ெந$, ேத* ேபா*ற Uேசஷமான ெபா4Zகqட* மாZ[ சாண(ைத எo(e 
உ4வாBக8ப[I ஒ4 ெவ>ைள aற8ெபாL. இe Xiத(த*ைமைய 3j8y[Qறe ம2KI 
எNலா 5வாலயhக> ம2KI ம2ற 5jய ேகாMNக@N |ைஜB3 yற3 பBத0கqB3 
வழhக8ப[I :BQய yரசாதhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. ைசவ சமய(ைத 
ேச0Tதவ0க>, <மா0(த சமய(ைத ேச0Tதவ0கைள ேபால, ஒ4 தi8பZட yoU* 
5*னமாக, தhகளe ெந2jMN c*K UரNகளாN இைடெவ@ UZ[ c*K ேகா[களாக 
U|)ைய தo(eBெகா>Qறா0க>. § 

அ";n (vibration): உ>qண0lட* உணரB�Lய அNலe அGபUBகB�Lய, ஒ4 
தi(eவமான மனெவt.5 ஒ@ உடN அNலe rdaைல. § 

ம)றவ;கள. அpபவHகைள உண;த= அ=ல. அவ)k= பHZ ெப*வ. ேபாIற ஒ, 
உண;n (vicarious).§ 

videhamukti: िवदेहमुिक्त “Disembodied liberation.” Uேதக:B). உடைல UZ[ உM0 youI 

ேபாe ஆ(ம ஞானI, பர5வI எ*Qற a0UகNப சமா) cலI Xன0ெஜ*ம()N இ4Te 
ெபKI U[தைல. மஹாசமா) எ*Qற இK) மகாபயண(ைத8 ப2j அjTதவ0க>, அ)கI 
Xm;யI ெச$e இ4Bகேவm[I. அவ0க> தhக> ெசாTத உைடைமக> 
அைன()23I &0l கm[, வாdBைகMN 5jய மா2றhக> ெச$e, தi8பZட 
சாதனாைவ &Uர8ப[(), 3mட^i சB) yரIமi* வாசN வgயாக, எNலாI கடTe 
ெசNவத23 வgகாZ[I, 7�IனாU* ெவ>@ aற8 பாைதைய நா[Qறா0க>. அவ0களe 
7யaைனUN உM0yoTe aைலமா2றI ெபKI நா> ப2j வ_வாக ெதoTதeI, அவ0க> 
:tைமயான eறவற(ைத நா[Qறா0க>. யம* தhகைள அைழ(e. ெசNல தயாராக 
இ4BQறா0 எ*பைத ெதoTதவ0க>, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாவைத நா[Qறா0க>. 
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உட_I ெலௗ�க வாdBைகuI youI ேபாe, அவ0க> a0UகNப சமா)ைய 
நா[Qறா0க>. இ)N ெவ2j ெபKபவ0க> Uேதக:BதாBக> எ*K 
அைழBக8ப[Qறா0க>, ம2KI இவ0க> :B) ெப2றவ0களாக ம)Bக8ப[Qறா0க>. 
மரண()23 5ல நாZக> :*X, த3)uைடய சாதகா அNலe சIசாo காU உைட 
அ;Te, ஆeர சTaயாச &Zைச எ*Qற eறவற சhகNபhகைள எ[(eBெகா>ள vTe 
த0மI அGம)BQறe. ேம_I தகவ_B3: �வ*:B), ைகவNய, ேமாkI, பர5வI, ஆ(ம 
ஞானI. § 

vidyā: िवद्या “Knowledge, learning, science.” U(யா. “அjl, கNU, அjUயN.” கNU ம2KI 

)யான()* cலI ெபKQற Xoத^* சB). அU(யா, அjயாைமMN இ4Te மாKபZ[ 
இ4BQறe. § 

Vijayanagar: िवजयनगर ्“City of Victory.” UஜயநகரI. இe UஜயநகரI எ*ற ெபயைரBெகாmட 

சாIரா�ய()* =க8ெபoய ம2KI ெசg8பான நகரமாக UளhQயe. ேம_I த2ேபாைதய 
க0நாடக மாaல(ைத ைமயமாகB ெகாm[ மேல5யா, இTேதாேன5யா ம2KI 
y^8ைப*< வைர பரUM4Tத இT)யாU* இK) சாIரா�ய()* தைலநகராகlI 
இ4Tதe. இTத நகரI Q.y. 1336 ெதாடhQ 1565 வைர ெசg8Xட* இ4Tதe. 
அத*y*ன0 இ<லா=ய ேபரர7க> :2KைகMZ[ ேதா2கL(தeI வ_UழTதe.§ 

vijñānamaya kośa: िवज्ञानमयकोश “Sheath of cognition.” Uzஞானமய ேகாசI. “அjெவt.5M* 

ேகாசI.” ஆ*மாU* மனI அNலe அjெவt.5-இய_ண0l ேகாசI, ம2KI ஆ*\க 
க)oயBக ேகாசI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. ேம_I தகவ_B3: ேகாசI, மன)* உடN, 
ஆ*மா, ��Bகமான உடN. § 

ஆI`க ச/", ஆ)ற= அ=ல. வ�ைம (vim).§ 

vīṇā: वीणा bைண. ெத*iT)யாUN =கlI yரபலமான \Z[I க4U. இe ஏt தT)கைள 

ெகாmL4B3I. பலா மர()னாN bைண ெச$ய8ப[Qறe. இ)N ஒ4 பBகI 3ட:I, 
இ*ெனா4 பBகI யா@M* :க:I ெபா4(த8பZ[ இ4B3I.§ 

Vīra Śaivism (Śaiva): चीरशैव “Heroic Śaivism.” bர ைசவI. இTத ைசவ சமயI ^hகாய( ைசவ 

சமயI எ*KI அைழBக8ப[Qறe. இe 12 ஆI w2றாmLN பசவmண0 cலI 
yரபலமானe. இைத y*ப2Kபவ0க> ^hகாய(, ^hகவTதா அNலe 5வசாரனா எ*K 
அைழBக8ப[Qறா0க>. இவ0க> எ8ேபாeI ஒ4 5வ^hக(ைத அ;Te இ48பா0க>. 
bர ைசவ0க> ெப4ைமuட* சம(eவ(ைத கைட8yL8பா0க>. ேம_I இவ0க> ேகாMN 
வgபாZL23 :BQய(eவI தராமN, 5வெப4மாGட* தi8பZட உறU23 
:BQய(eவI த4வா0க>. இ*K ஒ4 வ_வான சமயமாக இ4B3I bர ைசவI, ெத23 
ம()ய இT)யாUN இ4B3I தனe தாயகI க0நாடக()N =கlI yரபலமாக 
இ4BQறe. ேவதhகைள aராகo8பதாN, அவ0க> ெதாட0Te vTe சமய()* 
வழBகமான நடவLBைகக@N இ4Te UலQ இ4Tதா_I, 5வெப4மா* \e இ4B3I 
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ஆழமான அ*X ம2KI 5ல ைசவ ஆகமhக> ம2KI ைவ&க ஞான()* :BQய 
உmைமகைள ஏ2KBெகாmடதாN, அவ0க> தhகைள ஒ4 Uேசஷமான ைசவ yoவாக 
அைடயாளI காmQறா0க>. அவ0க> தhகைள இT)ய சZடhக@N ஒ4 தi8பZட 
சமயமாக அh�கார(ைத ெப2K இ4Tதா_I, அவ0க> ேத$வபB)u>ள vTe த0ம 
சேகாதர சேகாதoகளாக எNேலாரா_I ஏ2KBெகா>ள8ப[Qறா0க>. ேம_I தகவ_B3: 
ைசவ சமயI.§ 

uDய+ (virility): ஆmைம; ஆ;* வ^ைம, ஆ2றN அNலe சB).§ 

Vishṇu: िवष्णु “All-pervasive.” U]�. “எh3I Uயாy(e இ4BQற.” ைவணவ0க@* 

பரமா(eமா. தi8பZட தைலவனாக ம2KI <4]Lக0(தாவாக, ச0வவNலைமuட* 
எNலாI அjTத உதார 3ண:>ள ெத$வமாக, த0ம(ைத aைலநாZட ேவmLய அவ5யI 
இ4B3I ேபாe ஒ4 :tைமயான மiத வாdBைகைய வாdவத2காக, அnவ8ேபாe 
அவதாரI எ[B3I கடlளாக இ4BQறா0. ைசவ சமய()N, 5வெப4மாi* காB3I 
பmXட* U]� இ4BQறா0. ேம_I தகவ_B3: ைவணவI.§ 

{ளமான ம)*+ Z*Sய .வார+ வtயாக கா�+ ஒ, ர+4யமான காaU (vista).§ 

க)பைன (visualize (visualization)): மன)N காZ5கைள க2பைன ெச$தN அNலe 
உ4வாB3தN. எ)0கால(ைத )Zட=ட அNலe வLவைமBக 5Tதைன சB)ைய 
பய*ப[(eதN.§ 

viśuddha chakra: िवशुद्धचक्र “Wheel of purity.” U�(தசBகரI. “�$ைமயான சBகரI.” 

ஐTதாவe சBகரI. ெத$bக அ*y* ைமயI. ேம_I தகவ_B3: சBகரI. § 

viśvagrāsa: िवश्वग्रास “Total absorption.” U]வQராசா. “:tைமயாக ஒ[BQBெகா>qதN.” 

ஆ*மாU* பoணாம வள0.5 aைறேவjயeI, 5வெப4மாi* அ4@* cலI, 
அவ4ட* ஆ*மாU* :Lவான ஐBQயI அNலe ஒ[BகI. ஆ*மா :த^N ேதா2றI 
அ@(த 5வேலாக()N, 5வெப4மாi* உடலான பரேம<வரGட* தi8பZட 
ஆனTதமய ேகாச()* :Lவான ஐBQய(ைத 3j8y[Qறe. இe ஆ*மாU* பoணாம 
வள0.5M*  :LUN அmணமய ேகாசI, yராணமய ேகாசI, மேனாமய ேகாசI ம2KI 
Uzஞானமய ேகாசI எ*Qற நா*3 ெவ@8Xற உைறகைள ைகUZட yற3 
நைடெபKQறe. பைட8பவ0, கா8பவ0, அg8பவ0, மைற8பவ0 ம2KI 
ெவ@8ப[(eபவராக இ4B3I 5வெப4மானாக ஆ*மா மாKவதாN, அe த* 
தi(த*ைமைய இழBQறe. தi8பZட அைடயாளI ெபாeவான த*ைமயாக UoவாBகI 
ெபKQறe. இத23 :*X ஆ*மா சமா) aைலக@N பர5வI ம2KI பராசB)MN 
ஐBQயI அைடT)4Te, த2ேபாe பரேம<வரGB3> :tைமயாக ஐBQயI 
அைடவதாN, அe 5வெப4மாi* c*K :tைமக@_I இணBக(ைத ெபKQறe. 
�வ* :tைமயாக 5வெப4மானாக மாKQறe ம2KI இதனாN ஒ4 X)ய த*iைறவான 
5வெப4மா* உ4வாவதாக ேதா*jனா_I, அnவாK உ4வாவ)Nைல ஏென*றாN ஒ4 
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5வெப4மா* மZ[ேம பரமனாக இ4Bக :LuI. இTத ஐBQய()* aைறேவ2றI 
உடைல UZ[ உM0 yoTதeI  நைடெபறலாI, அNலe அTதரேலாக()N ேம_I 
உய0aைல சBகரhக> UoவாBகI ெப2ற yற3 பல uகhக> கg(e நைடெபறலாI. 
இைவ அைன(eI ஆ*மாU* பB3வI, :)0.5 ம2KI ேநாBகhகைள ெபா4(e 
அைமQறe. அTத ேநாBக()* cலI :)0.5 அைடTத ஆ*மாU* ேத0l உபேத5யா 
அNலe a0வா;யா எ*பe ெதoயவ4Qறe. ேம_I தகவ_B3: ஆ(ம*, ஆ*மாU* 
பoணாம வள0.5, a0வா; ம2KI உபேத5(த, சமா), ஆ*மா.§ 

Viśvaguru: िवस्वगुरु “World as teacher.” U]வ34. “உலக()* 34.” 34 இNலாமN 

இ48பவ0கqB3, உலகI 34வாக Uளh3Qறe எ*K 3j8y[I ஒ4வ0 
UைளயாZ[(தனமான உ4வகI. அவ0  “வாdBைகM* எ)0மைற அGபவhக> த4I 
ேவதைன aைறTத கNUைய,” வழh3I ப>@M* தைலைம ஆ5oயராக இ4BQறா0.   
இTத ப>@MN மாணவ0க> ஒ4 பாரIபoய ஆ5oயைர y*ப2றாமN, தhகளe ெசாTத 
க4Uக> ம2KI தhகளe ெசாTத தவKக> cலI க2Qறா0க>. § 

அ-"யாவUயமான (vital): அL8பைடMN உM0 அNலe வாdBைக சா0Tத. ெதாட0Te 
aைல(e இ4Bக அNலe பயG>ளதாக இ4Bக ேதைவயான ஒ*K.§ 

vitala: िवतल “Region of negation.” Uதள. “எ)0மைறயான ப3).” ~2றI ம2KI :ரZ[(தனI. 

cலதார()23 �g4B3I இரmடாவe சBகரI. இe ெதாைடக@N ைமயI ெகாm[ 
இ4BQறe. அU.5 (“சTேதாஷI இNலாத") எ*ற ெபயoN, |=B3 அLMN இ4B3I 
இரmடாவe நரகேலாக(eட* ெபா4T) இ4BQறe. ேம_I தகவ_B3: சBகரI, 
ேலாகI, நரகI.§ 

�ல உட�I இIkயைமயாத ச/"க( (vital forces). § 

Vivekananda, Swami (Vivekānanda): िववेकानन्द UேவகானTத0. இவ0 6ராமQ4]ண 

பரமஹIசo* ~ட0. அவ4B3 vTe சமய()* \e ஒ4 &Uரமான அ*X ஏ2பZடe 
ம2KI சமய yர.சாரகo* உ2சாகI அவைர :*ேனாBQ அைழ(e ெச*றe. அவ0 தனe 
39 ஆவe வய)N மகாசமா) (1863-1902) அைடTதா0.§ 

4கn+ ெதPவான (vivid): ந*3 Xல8படB�Lய, தi8பZட அNலe yரகாசமான.§ 

உதாரண-")Z (viz.): உதாரணhக>, பZLயNக> அNலe ெபா4ZகqB3 :*பாக 
பய*ப[(த8ப[Qறe.§ 

voilà: “இhேக பா4hக” எ*K ெபா4>ப[I yெரz7 வா0(ைத. காmyBக8ப[I ெபா4> 
அNலe சாதைன ப2j )48) அNலe =தமான Xகd.5ைய ெவ@8ப[(த பய*ப[I 
ெசாN.§ 

f,#ப+ (volition): ேத0Tெத[B3I Xல*.§ 
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1ழ= (vortex): த*ைன 72jM4B3I அைன(ைதuI உ>ேள இtB3I ஒ4 இடI அNலe 
rdaைல. ப*ைம: 7ழNக>.§ 

vrata: व्रत “Vow, religious oath.” UரதI. தவI, உபவாசI, 3j8yZட மT)ரhகைள ஜபI 

ெச$தN, வgபா[ அNலe )யான(ைத ேபா*K 3j8yZட கால()23 5ல பM25கைள 
ேம2ெகா>ளேவm[I எ*ற ஒ4 சபத(ைத ெப4Iபா_I 3j8y[Qறe. Uரதhக> 
சாதாரண உK)ெமாgMN இ4Te கடl>, ெத$வhக>, 34 ம2KI சcகI :*பாக 
ேம2ெகா>ள8ப[I மா2ற:Lயாத சபதhக> வைர பNேவK வைகக@N உ>ளன. ேம_I 
தகவ_B3: சTaயாச &Zைச. § 

vrātyastoma: व्रात्यस्तोम “Out-caste’s hymn.” Uரா(யேதாமா. �$ைமைய இறTதவ0கைள \m[I 

vTe சcக()N வரவைழBக, தாmLய yராமணUN UoவBக8பZ[>ள, ஒ4 பாரIபoய 
7()கo8X சடh3. இe இT)யாU23 )4IXI vTeBக> ம2KI ம2ற சமயhகைள 
தtUயவ0கqB3I ேம2ெகா>ள8ப[Qறe.§ 

vṛitti: वृित्त “Whirlpool, vortex.” U4(). “7ழN.” ேயாகI சா0Tத உளUய^N, 7யaைனUN 

ஏ2ப[I ஏ2ற இறBகhக>, 5Tதைன ம2KI XலGண0l ெதாட0பாக மன)* 
ெசயNபா[க@N (5(த U4()) இ4B3I அைலக>. “ேயாகI எ*பe மன)* 
ெசயNபா[கைள (5(த U4()) கZ[8ப[(eவe ஆ3I,” எ*K பதzச^M* ேயாக 
r()ரhக> (1.2) ெதoUBQறe. ெபாeவாக U4() எ*பe 1) ெசயNபா[, வாd:ைற; 
ஒtBகI, நட(ைத; ஒ4 ேவைலைய ெச$uI :ைற; 2) இயNX, வைக, பmX 
ேபா*றவ2ைற 3j8y[Qறe. ேம_I தகவ_B3: மனI (தi8பZட), ராஜ ேயாகI. § 

Vyaghrapada (Vyāghrapāda): व्याघ्रपाद “Tiger feet.” fயா/ரபாத;. “X^BகாN :iவ0.” 

yரபலமான நT)நாத சIyரதாய 5(த0 (7மா0 Q.:. 200). மகo� நT)நாதo* �d 
பM25 ெப2றவ0. இவ4ட* )4cல0 ம2KI பதzச^uI ~ட0களாக இ4Tதா0க>. அவ0 
கா]\oN இ4Te ெத*iT)யா வைர யா()ைர ேம2ெகாm[, ேயாக பM25 
ேம2ெகா>ள த=dநாZL* 5தIபர()N இ4B3I 5வாலய()N வ5Bக( ெதாடhQனா0. 
ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர.§ 

vyāna: व्यान “Retained breath.” Uயான*. “உட_B3> இ4B3I வாu.” உட^N இ4B3I 

பzச8 yராண சB)க@N ஒ*K. ேம_I தகவ_B3: yராண*. § 

vyāpinī: व्यािपनी “All-pervasive.” Uயாy;. “எh3I Uயாy(e இ4BQற.” சஹ<ரஹார 

சBகர()23> ேம2Xறமாக இ4B3I நாL கலைவMN அNலe ஏt சBகரhக@N 
:தலாவe சBகரI. ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I சBகரhக>. § 

vyomāṅga: व्योमांग “Space-bodied.” nேயாமாh. “ஆகாச-உட_ைடய.” சஹ<ரஹார 

சBகர()23> ேம2Xறமாக இ4B3I நாLB கலைவMN இ4B3I ஏt சBகரhக@N, 
இரmடாவe சBகரI. ேம_I தகவ_B3: சஹ<ரஹார()23 ேம^4B3I சBகரhக>.  
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§ 

கா)k= 4தA. ெச=வைத ேபால எPதாக ம)*+ 
ெம.வாக 4தA. ெச=Lத= (waft).§ 

பIkைய ேபாI* ேச)k= சAேதாஷமாக $ரmத= (wallow): 
கZ[8பாL*j �d(தரமான இ*ப()N ஈ[ப[தN. § 

ேதxn*த= (wane): 3ைறதN, 74h3தN. § 
"ைச ",#$த= (ward off): த[(தN, தU0(தN.§ 

தyமா*த= (waver): தயh3தN, சTேதQ(தN அNலe உK)M*ைம. த*னIyBைக இNலாத 
aைல.§ 

wealth: Artha. அ0(த. ெசNவI. ஏராளI; =3)யான ெசNவI. ேம_I தகவ_B3: X4ஷா0(த. § 

ஊ)* (wellspring): ஒ4 cலI, {�2K.§ 

Mbவாதc(ள (willful): �dபLயாத, அடhகாத; yLவாத:ைடய, கZ[B3 அடhகாத. § 

ச.#$ 9ல-"= இரf= வாl/களா= உ,வாS 1ட;fySற ஒP (will-o’-the-wisp): தவறாக 
வgநட(eQற அNலe ஏமா2KQற ஒ*K; ஒ4 மாைய.§ 

மனஉ*" (willpower): ஒ4வ0 தனe ெசாTத :Llக>, U48பhக> அNலe )Zடhகைள 
ெசயNப[(eI வ^ைம. § 

வ,-த+ ேதாxAத (woeful): eயரI aைறTத, பoதாபமான, கவைல ம2KI eBகI aைறTத. –
பDதாபமான Mறf (woeful birth): பoதாபகரமான yறU; |0வெஜனமhக@N ேச0Tத 
எ)0மைற க0மUைனகளாN ேவதைனக> aைறTத வாdBைக. § 

உலக+, ெலௗ�க+ (world): vTe த0ம()N, உலகI எ*பe 1) ேலாக+ (loka): 7யaைனUN 
ஒ4 3j8yZட ப3) அNலe உ>ெபா4> இ4B3I ப3). 2) மாைய (māyā): 
காZ5ய@B3I உ>ெபா4> :tவeI; Xலனா3I yரபzசI; அNலe அmடI. இe 
இTத அ0(த(eட*, �ல உmைம8ெபா4ைள கடTe இ4BQறe ம2KI இe த* 
பய*பாZைட ெபா4(e உண0.5, மனI ம2KI ஆ*\க, �ல உலகhகைள 
3j8yடலாI. இe yரQ4) ம2KI yரIமாmட எ*ற ெசா2க> cலI 
3j8yட8ப[Qறe. 3) பாச+ (pāśa): ைசவ சமய()N, c*K அL8பைடகளாக Uளh3I 
“கடl>, ஆ*மா, உலைக,” 3j8y[I ப), ப7, பாச()N இ4B3I பாச(ைத 
3j8y[வத23 ெப4Iபா_I உலகI எ*ற ெசாN பய*ப[(த8ப[Qறe. இதனாN இe 
ஆ*மாைவ கZ[8ப[(), அத* உmைமயான இயNைப மைற(e, ஒ4 தi8பZட 
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உM0சB)யாக அGபவ()* cலI பoணாம வள0.5 ெபKவத23 உதU ெச$uI 
“தைடயாக” (பாசI) ெத@வாக UவoBக8பZ[>ளe. இnவாK உலகI அNலe பாசI 
எ*பe ஆணவI (த*:ைன8y* சB)), க0மUைன (காரண காoய()* ேகாZபா[) 
ம2Kம மாைய (ெவ@8பா[, ப48ெபா4@* ேகாZபா[, 5வெப4மாi* அ2Xதமான 
சB), ஆறாவe த(eவI) எ*ற c*K பmXகைள ெகாm[>ளe. ேம_I தகவ_B3: 
�m�லகI-ேபரmடI, 5வமயI, த(eவI.§ 

ெலௗ�க+ சா;Aத (worldly): ெபா4>:தNவாதI, ஆ*\கI சாராத. உலக Uவகாரhக> 
அNலe இ*பhகqB3 அ0ப;Bக8பZட அNலe அவ2Kட* ெதாட0Xைடய. 
ெபாறாைம, ேபராைச, 7யநலI, ேகாபI, வzசைன ேபா*றவ2j* இ48yடமாக 
Uளh3I, �daைல சBகரhக@N இ4Te உ4வான எ*பைத 3j8y[Qற.§ 

ப)k- ",Zத= (wrench): ஒ*ைற U[8பத2காக )48XதN, இt(தN, அt(eதN அNலe 
3_B3தN. 

§ 

yajña: यज्ञ “Worship; sacrifice.” யாகI. “வgபா[; )யாகI.” 

உZXற ம2KI ெவ@8Xற வgபாZL* cலI )யாகI ெச$e சரm அைடவைத 3j8y[I 
யாகI, vTe த0ம()N ைமய ேகாZபா[க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. ேம_I 
தகவ_B3: அBi, ஹவன, ேஹாமI. § 

Yama: यम “The restrainer.” யம*. மரண(ைத a0வQB3I ெத$வI; இவ0 

மரண()* aைலமா2ற ெசயNபா[கைள கmகா;(e, உM0 
yoTத உட^N இ4Te ஆ*மா ெவ@ேயKவத23 
வgகாZ[Qறா0. ேம_I தகவ_B3: மரணI.§ 

yama: यम “Reining in, restraint.” இயமI. “கZ[8பா[.” ேம_I தகவ_B3: இயமI-aயமI. § 

yama-niyama: यम िनयम இயமI-aயமI. இயமhக> ம2KI aயமhக> ராஜ ேயாக()* எZ[ 

அhகhக@N :தN இரm[ அhகமாக UளhQ, vTe சமய()* அL8பைட 
ெநj:ைறகைள உ>ளடBQ, அைன(e ஆ*\க :*ேன2ற()23I அ()யாவ5ய 
அL8பைடயாக Uளh3Qறe. இயமhக> எ*பe ெநj:ைற கZ[8பா[க>; aயமhக> 
எ*பe சமயI ெதாட0பான பM25க> ஆ3I. ப(e பாரIபoய இயமhக> ம2KI 
aயமhக> இhேக 3j8yட8பZ[>ளன. –இயமHக(: 1) அd+ைச: “ெகாNலாைம.” 2) 
ச-ய+: “வா$ைம.” 3) அWேதய+: “க>ளாைம.” 4) Mர+மVசDய+: “Xல* அடBகI.” 5) 
kைம: “ெபாKைமuைடைம.” 6) -,": “உK)யான த*ைம.” 7) இர/க+: “க4ைண.” 8) 
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ஆ;ஜவ+: “ேந0ைம, ெவ@8பைடயாக இ4B3I த*ைம.” 9) 4தகார+: “அளl உணl.” 
10) ெசௗVச+: “�$ைம.” –9யமHக(: 1) �D: “தவKB3 வ4TeதN.” 2) சAேதாஷ+: 
“ஆ(ம )48).” 3) தான+: “ந*ெகாைட.” 4) ஆW"Sய: “கடl> நIyBைக.” 5) 
ஈWவர}ஜன: “இைறவைன வgப[தN.” 6) U-தாAத Wரவண: “சா<)ரhகைள 
ேகZடoதN.” 7) ம": “அjெவt.5.” 8) fரத+: “Sacred vows.” 9) ஜப+: “மT)ரhகைள 
ஜy(தN.” 10) அபW: “க[ைமயான பழBகவழBகhகைள, Uரத(eவI.” ேம_I 
தகவ_B3: ராஜ ேயாகI, ேயாகI. § 

yantra: यन्त्र “Vessel; container.” யT)ரI. வLவUயN ம2KI அகரவoைச வLவhகைள 

உ>ளடBQய ஒ4 rZ7மஞான 5()ரI. இe வழBகமாக தhகI, ெவ>@ அNலe 
ெசIy* தக[க@N ெச(eBக8ப[Qறe. இe 5லசமயhக@N கN அNலe 
உேலாக()N, :8பoமாணhக@N வழhக8ப[Qறe. உடN ஆேராBQயI, ெசNவI, 
3ழTைதேபK எ*K எeவாக இ4Tதா_I, க;iயாN வLவைமBக8பZட ஒ4 யT)ர 
மா)oB3 ஏ2ப ஆ*\க ம2KI உ>ள()* சB)கைள ஒ4hQைண8பe ஒ4 யT)ர()* 
ேநாBகI ஆ3I. இe வழBகமாக ேகாM^N இ4B3I ெத$வ()23 அ4ேக அNலe 
அத* அL8ப3)MN அைமBக8பZ[ இ4B3I. மேனாஉண0l �)யாக பா0B3I ேபாe, 
ேகாMN யT)ரI எ*பe ேதவ0க> ெசயNப[I, ஒ@ ம2KI ஒ^M* ஒ4 அ2Xதமான 
:8பoணாம கZடைம8பாக Uளh3Qறe. rZ7ம உலQN, இe அTத ேகாMைலB 
காZL_I ெபoதாக இ4BQறe. § 

yin-yang: oI-யாH: இ4 e4வ சB)க> தhகளe இைடUைன cலI, yரபzச()* 
காரணமாக Uளh3Q*றன எ*K 3j8y[I ஒ4 ~ன ேகாZபா[ ஆ3I. இe இ4 
:ரணான பmXகளாக Uளh3I ெபmைம-ஆmைம, இ4>-ெவ@.சI ேபா*றவ2jN 
இ4B3I சமaைலM* 5*னமாக Uளh3Qறe. § 

yoga: योग “Union.” “சhகமI.” “கZ[8ப[(eதN, இைணதN” எ*பைத 3j8y[I u� எ*ற 

ெசாN^N இ4Te உ4வானe. எNலாI கடTத அNலe ெத$bக 7யaைனlட*, 
தi8பZட 7யaைனைவ கZ[8ப[(eவேத, இத* த(eவI, ெச$:ைற, கZ[8பா[க> 
ம2KI பM25க@* ேநாBகI ஆ3I. ஆ.சாரமான vTe த(eவ()N இ4B3I ஆK 
தoசனhக> அNலe அைம8XBக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. பதzச^ தனe ேயாக 
r()ர()N, ேயாக(ைத ராஜ ேயாக()* எZ[ அhகhகளாக (அ]டாhக) 
ெதா3(e>ளா0. இe அL8பைடMN ஒ4 அைம8பாக இ4Tதா_I, உmைமMN ராஜ 
ேயாக()* ஒnெவா4 அhக:I ேயாகhகளாக வள0Bக8பZ[ வ^uK(த8பZ[>ளன. 
ேயாகhக> பல வLவhக@N ஹத ேயாகI ()யான()2காக தயா0 ெச$eBெகா>qI 
ேபாe உடN�)யான |ரண(eவ(ைத வ^uK(eQறe), Qoைய ேயாகI (7வாசB 
கZ[8பாZைட வ^uK(eQறe), ம2KI க0ம ேயாகI (7யநலம2ற ேசைவ) ம2KI பB) 
ேயாகI (பB)MN இ4B3I பழBகhக>)  :BQயமானதாக Uளh3Q*றன, ம2KI 
இவ2ைற ராஜ ேயாக()* :தN இரm[ அhகhக@* (இயமhக> ம2KI aயமhக>) 
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ெவ@8பாடாக க4தலாI. ேம_I தகவ_B3: UரதI, பB) ேயாகI, ஹத ேயாகI, �வ* 
:Bதா, ராஜ ேயாகI, 5(த ேயாகI. § 

ேயாகா இைடெவP (yoga break): ஒ4வ0 தனe ேவைலB3 ந[ேவ, சவாசன()N தனe 
பதZடhக> ம2KI மன அt(தhகைள ஐTe a=டhக> தள0()Bெகா>ளவe ஆ3I. 
இTத பM25 1950 ம2KI 1960 க@N இT)ரா ேதUயாN yரபல8ப[(த8பZடe.§ 

yoga mārga: योगमागर् ேயாக மா0BகI. ேம_I தகவ_B3: ேயாகா பாதI.§ 

yoga pāda: योगपाद ேயாக பாதI. ைசவ 5(தாTத()* ஆ*\க UoவாBக()N இ4B3I 

அ[(த[(த aைலக@N c*றாவe aைல ஆ3I. இத* இலB3 ஆ(ம ஞானI ஆ3I. 
ேம_I தகவ_B3: பாதI, ேயாகI. § 

Yoga Sūtras: योगसूत्र ேயாக r()ரhக>. ைசவ சமயI ம2KI நாத பரIபைரைய சா0Tத 5(தரான 

பதzச^ :iவo* (7மா0 Q.:. 200) 5றTத பைட8X ஆ3I. இ)N இ4B3I 7மா0 200 
r()ரhக> அ]டாhகI (எZ[ அhகhக>), ராஜ (அரசைர. சா0Tத) ம2KI 5(த 
(|ரண(eவI) ேயாக(ைத UளBQB �KQறe. இe இ*KI )யானI சா0Tத ேயாக()N, 
:*த*ைமயான உைரயாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர, ராஜ 
ேயாகI, ேயாகI. § 

Yoganathan (Yoganāthan): ேயாகநாத*. ச234 5வா ேயாக<வா=M* 5Kவயe ெபய0. § 

Yogaswami (Yogaswāmī): ேயாக7வா= “Master of yoga.” “ேயாக()* 34.” இலhைகM* 
=கlI yரபலமான த2கால ஆ*\க 34 (1872-1964), ஒ4 5வஞாi ம2KI vTeBக> 
ம2KI ெபௗ(த0களாN ம)Bக8ப[I நாத 5(த0. இவ0 ச234 ெசNல8ப7வா=MடI 
இ4Te 34 &Zைச ெப2றா0. ேம_I அவரe வgகாZட^* �d, 3mட^i சB)MN 
பM25 ெப2K, அைத பய*ப[(தlI ெதாடhQனா0. ேயாக7வா= :iவ0, 5வாய 
78yர:iய7வா=M* ச234வாக இ4Tதா0. Uைழபவ0க> த0ம(ைத y*ப2j, 
உ>ள()N இைறவi* உண0தைல நாடேவm[I எ*K, ேயாக7வா= அவ0க> 
ந25Tதைன எ*ற தைல8yN தனe ேபாதைனகைள w2KBகணBகான பாடNக> cலI 
ெதoU(e>ளா0. ேம_I தகவ_B3: ைகலாச பரIபைர. § 

yoga tapas: योगतपस् “fiery union.” ேயாக தப<. இைடUடாe, {L(த ேயாக பM25 வ_வான 

உண0.5கைள ெகாmட 3mட^iைய UgBக.ெச$e, தவ()* உ4மா2KI ெவ8பI 
ம2KI இK)யாக ஆ(மஞான()* ெதாட0 அGபவ(ைத ெவ@Bெகாm[வTe, ஞான 
aைலB3 வgவ3BQறe. ேம_I தகவ_B3: அ(ைவத 5(தாTதI, Uரத(eவI, 
�வ*:Bதா, க0மUைன, தவI, �(), தப<, இயமI, ேயாகI..§ 

yogī: योगी ேயாQ. ேயாக பM25 ேம2ெகா>பவ0, அ)_I 3j8பாக 3mட^i அNலe ராஜ 

ேயாக(ைத பM25 ெச$பவ0. (இTத vT) ம2KI இT)ய வZடார ெமாgக@N 
பய*ப[(த8ப[Qறe. சI<Q4தI: ேயாQ*. )§ 
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yoginī: योिगनी 3mட^i அNலe ராஜ ேயாக()N பM25 ேம2ெகா>qI ெபmைண 

3j8y[I ெசாN. § 

கay#பy-" ஆ/க#};வமாக இய/Z-த= (yoke): ஒ4 �க(தLைய (இரm[ மா[கைள 
ேச0(e இயB3வத23 அத* கt()N ெபா4(த8ப[I தL) ேபால பாeகா8பாக 
இைண(தN. �க(தLைய ேபா*ற உ4வI அNலe ெசயNபாZLN இ4B3I ஒ*K.§ 

பா.கா#பாக ஒI* ேச;-த= அ=ல. ஒIறாக இைண-த= (yoking).§ 

yoni: योिन “Source, origin; womb.” ேயாi. “cலI, ெதாடBகI; க4.” 5ல 3j8yZட தாTத�க 

yolக@N 5வ^hக(ைத ஒ4 பைட8பா2ற^* 5*னமாகlI, ^hக()* அL8ப3) 
ேயாi எ*KI அைழBக8ப[Qறe. ^hகI 5வெப4மாi* ெவ@8படாத அNலe 
aைலயான ம2KI :Lவான பரIெபா�ைள yர)a)(eவI ெச$Qறe, ம2KI 
yரபzச()* க4வாக இ4B3I சB)M* வ_வான, ஆBக8|0வமான ஆ2றைல ேயாi 
yரப^BQறe. \ெம$MயN �)யாக, ஆmக> ம2KI ெபmக@N, ேயாi எ*பe மலவா$ 
ம2KI yற8XK8XB3 ந[UN இ4B3I ப3) ஆ3I. உட^* �g4B3I இTத ப3), 
உ.சTதைலMN இ4B3I yரIமi* வாச_ட* ெதாட0yN இ4BQறe. இe �daைல 
சBகரhக@* மேனாஉண0l பாைதயாக Uளh3I yரIம(வாராlட* ெபா4TeQறe. 
அைத8ேபாலேவ, இTத ப3) இTத இடz7g சBகரhக@N :tைமயாக வாdபவ0க@* 
உய0Tத aைலயாக Uளh3Qறe. ேம_I தகவ_B3: yரIம.சoயI, yரIம(வாரா, 
yரIமi* வாசN, நரகI, ஓஜ<, தT)ரI, ேதஜ<, உ4மா2றI, 5வ^hகI. § 

பழHகால+ (yore): {mடகல()23 :*X. ேம_I தகவ_B3: 5வ^hகI, தாTத�கI.§ 

இைளய ஆIமா (young soul): ஒ4 5ல ெஜ*மhக> மZ[ேம எ[(e, அGபவ=*j அNலe 
பB3வமைடயாமN இ4B3I ஆ*மா. ேம_I தகவ_B3: ஆ*மா. § 

ேயா-ேயா (yo-yo): உ4mைட வLUN இ4B3I இTத UைளயாZ[ ெபா4ைள 72j ஒ4 கMK 
72ற8ப[I, ம2KI அைத b5னாN \m[I நIைம ேநாBQ )4IXI.§ 

yuga: युग “Eon,” “age.” uகI. vTe சமய()* கால க;8X :ைறMN, கால(ைத அளB3I 

அல3க@N ஒ*K. அைவ: ச(ய (அNலe Q4த), )ேரதா, eவாபர ம2KI க^uகI. :தN 
uக()N, த0மI தைழBQறe, ஆனாN uகhக@* 7ழ25MN, ந2பmX 3ைறTe 
அjயாைம ம2KI அ{) ஆ)BகI ெச_(eQறe. நாI த2ேபாe க^uக()N 
இ4BQேறாI. இTத uக()* :LUN, X)ய ச(ய uக()* 7ழ25 ெதாடh3Qறe. 
ேம_I தகவ_B3: மகாyரளயI.§ 

Page 4: URL 
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-736
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-737
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-738
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-739
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-740
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-741
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-742
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary_c.html%23para-743
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html


Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

சமWS,த உVசD#$ 

உVசாரண ச+W/,த 

उNारण संPQत 

உo; எ�-.க( (VOWELS) § 
சம<Q4த உM0 எt(eBக>, ெப4Iபா_I த=d உM0 எt(eBகைள8 ேபா*ற உ.சo8ைப 
ெகாmடைவ. § 

अ       அடBக()N இ4B3I அ  ேபால § 

आ  …ஆைம, ஆ(மா § 

इ  …இைல, இறBைக§ 

ई  …ஈZL, ஈைக § 

उ  …உறBகI, உ[Bைக § 

ऊ  …ஊ0, ஊ[4வN § 

ऋ  …o". "4" எ*பவ2KB3 இைடMN o� § 

ॠ  "�". "�" எ*பவ2KB3 இைடMN § 

लृ     …N� எ*K உ.சoBக8ப[Qறe § 

ए   …எjதN, எ4ைம § 

ऐ  …ஏ;, ஏ2றI § 

ओ  …ஓடI, ஓநா$ § 

औ   …ெமௗனI § 

ெம=லgணெவா�  (GUTTURAL CONSONANTS)§ 

இைவ ெதாmைடMN உ.சoBக8ப[Q*றன.§ 

क् B …வாB3, நாB3§ 

ख् B2 …eBகI § 

ग् B3 …ராகI§ 

घ् B4 …ேமகI, eேராகI § 

ङ् ṅ … 5hகI § 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-1
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-2
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-3
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-4
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-5
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-6
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-7
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-8
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-9
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-10
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-11
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-12
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-13
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-14
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-15
https://ta.wikipedia.org/wiki/%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%2586%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B2%25E0%25AE%25A3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A3_%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%2586%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%258D
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-16
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-17
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-18
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-19
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-20
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-21
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/glossary03.html%23para-22


அgண 9ைல ஒ� (PALATAL CONSONANTS)§ 

ேமNவாMN இ4Te ேதா*KI ஒ^. § 

च् . …சBகரI § 

छ् .2 …இ.சாசB)§ 

ज् � …ஜnவாe, ஜபI § 

झ् �2 …ஜா0கmZ (இT)யாUN இ4B3I ஒ4 மாaலI) § 

ञ् ñ …இz5  § 

வைள நாெவா� (CEREBRAL CONSONANTS)§ 

நாB3 ேமNேநாBQ ேமNவா$B3 எ)ராக )48ப8பZ[ உ.சoBக8ப[Qறe. § 

ट् Z …உZXறI, அZடகாசI § 

ठ् Z2 …பாடI § 

ड् Z3 …நாL§ 

ढ् Z4 …)டகா()ரI § 

ण् m …மm§ 

ப=ெலா� (DENTAL CONSONANTS)§ 

ேம2Xற()N இ4B3I :* ப2க@* y*Xறமாக, �i நாBQ* cலI உ.சoBக8ப[Qறe. § 

त् ( …தா(தா § 

थ् (2 …அ0(தI § 

द ्(3 …தoசனI § 

ध् (4 …தானI, Uயா) § 

न् * …y*XறI § 

இதtனெவா� (LABIAL CONSONANTS)§ 

உத[க@N ஏ2ப[I ஒ^. § 

प् 8 …கா8X § 

फ् 82 …फल ெசாN_B3 aகரான ெசாN பழI எ*றா_I, இரmL23I உ.சo8X ச2K மாKப[Qறe 
§ 
ब् 83 …பTதI§ 

भ् 84 … பB)§ 

म् I …அIமா§ 

cbf= வ,+ ெமxெய�-./க( (SEMIVOWELS)§ 

य् $ …கா$ (அmண aைல ஒ^) § 
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र् 0 …பா0 (வைள நாெவா^) § 

ल् N …பாN (பNெலா^) § 

व् n …ெசnவாைழ (இதgனெவா^),§ 

ह् ஹ …ஹேர ராI (ெமNலmணெவா^)§ 

உWமI - “�” ச#த-ைத உ,வா/Z+ ெசா)க( (SIBILANTS)§ 

श् ¬ …சாT) (அmண aைல ஒ^) § 

ष् ] …வ4ஷI (வைள நாெவா^)§ 

स् < …�(), வ<)ரI (பNெலா^)§ 

அ�வாசர (ANUSVĀRA)§ 

ேதவநாQo எt(eBக> \e இ4B3I X>@, அத* y* வ4I எt(e cBெகா^ சா0Tத எt(e 

எ*பைத 3j8y[Qறe. உ.தா. अंग = அhக. அe “I” அNலe உmைமயான cBெகா^யாக (h, z, 

T, *, I) ஒ^ெபய0Bக8ப[Qறe. அe 5லசமயhக@N, ெசா2க@* இK)MN म ्(I) எ*K 

ேதா*KQறe. § 

fச;க VISĀRGA (:) ஹ § 

Uச0க எt(e ஒ4 உM0 எt(eட* ேச0Te வ4I ேபாe “ஹ” எ*ற ஒ^ைய த4Qறe. உ.தா. 
பா3லக: - பாலகஹ (B+:) எ*K உ.சoBக8ப[Qறe. 
ஆனாN அe உM0ெம$uட* ேச0Te வ4I ேபாe, ஹ எ*ற எt(e உM0 எt()* ஓைசைய 
உM0ெம$uட* இைணBQறe.  
உ.தா.  
க¹U: -கUv எ*KI  
க¹ேவ:- கேவேஹ எ*KI 
3³4:- 34ª எ*KI உ.சoBக8ப[Q*றன.§ 

ேசா�மதா - iVெசா�க( (ASPIRATES) § 

நாத அNலe பB)MN, ஒ4 ெம$ எt(ைத ெதாட4I “ஹ” c.ைச உ>@t8பைத 3jBQறe. § 

fேசஷமான ெசா)க( (SPECIAL CHARACTERS)§ 

ज्ञ् ஞ …ஞான()N வ4வைத ேபா*K ஒ4 c.ெசா^.§ 

क्ष् = क्+ष ्k § 

மர$க(§ 

1. வழBகமாக, சம<Q4த ெசா2க@* cல வLவhக> (ேவ2Kைம உ4X இNலாமN) 
பய*ப[(த8ப[Q*றன. § 
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2. च््छ எ*பe .ச2, ம2KI च्च् .ச எ*K ஒ^ெபய0Bக8ப[Qறe .§ 

3. |ேகாளI ம2KI தiநப0க@* ெபய0க> (உ.தா. ஹo(வா0) ேபா*றைவ, :BQய அகரா) 
ப)lக@N மZ[ேம ஒ^ ேவKபா[களாN 3jBக8ப[Q*றன. § 
4. த=d ெசா2க> எt(eBக@* ஒ^ ேவKபா[கைள 3j(eB காZ[வe இNைல.§ 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

சாW"ர-"I �)பabய=  

சாW"Dய சAத;பSரAத�VU  

शाRीय सUभV!"सूची 

 “சா<)ரhக@N இ4B3I ெச$u>க>" ம2KI 5வெப4மாGட* 

ஐBQயமாத^N ம2ற இடhக@N ப)l ெச$ய8பZ[>ள, Xiதமான ப3)க@* cல 

X(தhகhக> இhேக 3j8yட8பZ[>ளன. ேம_I அத* 74BகB 3j}[, ஆ5oய0/

ெமாgெபய08பாள0, தைல8X ம2KI ப)8பாள4I ேச0Bக8பZ[>ளன.  

§ 

அ": “...#$%&' ெமா+ெபய./க1ப2ட'" 

எ5பைத 891:;<ற'

சஞ:                                                                   ராம ேகாB, ச&Cரஞானகம  

(வாரணாG, ைசவ பாரC ேசாத :ரCBதானH 

1995)

எ.I.: கரJ GK, எBேஸB ஆ5 I&'#சH 

(Essays on Hinduism)  

("N$, ரOனா சாக. $Pெட2 , 1990)  (எ. I.)
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I.ேவ.: அ:னாQ ச&Cர ேபாB, IH5B :ரH 

ேவதாB (Hymns from the Vedas) 

(பHபாR, ஆGயா ப1$SK ஹUB, 1965)

8.த.: எH.:. பJ"O, 8லா.நவ த&Cர  

(ெம2ராB, கேணQ & ேகா., 1973, 2 ஆவ' 

பCU)

நத: C GவOெதாJட5 ெசாைச2", ந2G&தைன, 

ேயாகXவாP#5 பாடNகY மZ[H 

\'ெமா+கY (Natchintanai, Songs and Sayings of 

Yogaswami) 

(யா]1பாணH, C GவOெதாJட5 

ெசாைச2", 1974) 

ெச.ேயா.: ரOனா ெசNைலயா நவரOCனH, ெச#52 

ேயாகXவாP மZ[H ெடB2ெமJ2 ஆ1 2%O  

(Saint Yogaswami and the Testament of Truth) 

(ெகா^H_'ைற, C% காG:Yைள 

நவரOCனH, 1972)

ரம: ஆ.த. ஒBேபா.5, பC1_ ஆGbய., C 

காெல/22 ஒ./B ஆ1 ரமண மஹbS  

(The Collected Works of Ramana Maharshi) 

(லJட5, ைரட., 1959)

b.ேவ.ப.: XவாP சOய :ரகாQ சரBவC மZ[H 

சOயகH cOயாலKகா., b/ேவத சHIதா (_' 

"N$, ேவத :ரCdன, 1977)



CH: :. நாகராஜ5 மZ[H பல., C%ம&CரH, 

ெஹா$ அ2டர5சB ஆ1 ெச#52 C%fல.  

(Holy Utterances of Saint Tirumular) (ஹவாR, ைசவ 

GOதா&த ேதவாலயH, 1982)

உப.ஐ.: ேக. நரயணBவாP ஐய., ேயாக 

உபiடதKகைளjH ேச.O', த.2" ைமன. 

உபiஷOB  (Thirty Minor Upanishads) 

(ஓ/லேஹாமா, சா&தரச ப1$ேகஷ5B, 1980)

உப.ேப.: c.எH. ேபேடக. மZ[H m.:. பNXேல, G/B" 

உபiஷOB ஆ1 C ேவதா (Sixty Upanishads of the 

Veda) 

("N$, ேமாCலாN பனாராGதாB, 1990)

உப.I.: ராப.2 இ. IjH, ேத.o5 1b5GபN 

உபiஷOB (Thirteen Principal Upanishads) 

(ெம2ராB: ஆ/Bேபா.2 pqேவ.G2" :ரB, 

இரJடாவ' பாC1_, 1958) 

உப.ம: rவா5 மBகாேரா, C உபiஷOB (The 

Upanishads) 

(பாN"ேமா., ெப58#5 _/B இ5/., 1965) 

உப.ப: XவாP :ரபாவான&தா மZ[H ஃ:ரெடb/ 

மா5ெசBட., C உபiஷOB, :ேரO ஆ1 C 

எ2ெட.னN (The Upanishads, Breath of the Eternal) 

(ஹா$U2: ேவதா&தா :ெரB, 1971)



உப.ரா.: எB. ராதா<%Qண5, C 1b5GபN 

உபiஷOB (The Principal Upanishads) 

(ip யா./: ஹா.1ப. அJ2 :ரத.B, 1953) 

ேவ.எ.: ைரேமா5 பாq/க., C ேவC/ எB:bய5B 

(The Vedic Experience) 

("N$i: ேமாCலாN பனாரGதாB, 1989) 

ேயா.ேம.: அைல5 ேடqயேலா, ேயாகா: C ேமத2 ஆ1 

b-இ5ெட/ேரஷ5 (The Method of Re-Integration) 

(ip யா./, pqேவ.G2" _/B, 1955) 
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Merging with Śiva 

ஊ/கமP-த உைரகPI அaடவைண 

Mேரரக வா;-தாpம�  

*ेरक वाताVनु/मणी 

{hக> 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N கா�I Xiதமான ஞானI, 

34ேதவா அவ0களாN வழhக8பZடe ம2KI ஐIபe வ4ட vTe சமய8ப;M* ேபாe 

அவரe மடவா5களாN ப)l ெச$ய8பZடe. அைவ ஒnெவா*KI வழhக8பZட ேத) 

ம2KI rdaைலகைள ப)l ெச$ய நாhக> :ய*K>ேளாI. தL(e எmகqட* இ4B3I 

தைல8Xக>, அ()யாயhக> (அNலe yolக@*) தைல8Xக> ஆ3I. ஒnெவா4 அ()யாய:I 
ஒ*K அNலe அத23I ேம2பZட ஊBகம@B3I உைரகைள ெகாm[>ளன.  

§ 

பரமா-.மா 

34ேதவா அBேடாப0 3, 1959 அ*K ஹவாMN இ4B3I ஓவா3U23 :தN :ைறயாக பயணI 
ெச$uI :*பாக, சா* yரா*5<ேகா ேசBரெம*ேடா ெத4UN இ4B3I ேகாM^N, க0ம ேயாக 
&Zைச ெப2றவ0க@* 3tU23, வழhQய ஒ4 ஊBகம@B3I உைர. இத* :தN ப)UN, 
ம;ேமைட \e தm�0 5தKI ச(த(ைத ேகZகலாI. ம2KI இTத ம;ேமைடMN 1957 ம2KI 
1969 வைர, 34ேதவா ெசா2ெபாglகைள வழhQனா0. vTe சமய மKமல0.5 ப;ைய eவhQ 
இ4Tத 7வா= 5*மயானTதா, தனe ஆரIபகால ெசா2ெபாglக@N ஒ*ைற, இTத ேகாM^N 
வழhQனா0. § 

1: கடnைள எwவா* உண;வ.  
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ஜனவo 1, 1984 கவா$ ஆ&ன()N வழhQய இTத ஊBகம@B3I உைரMN, கடlைள உண0வe 
ப2j ஒ4 ~டi* ேக>UB3 ப)N அ@BQறா0. :த^N 5வா]ரI எ*K அைழBக8பZ[, 1970 
ஆI ஆmLN aKவ8பZட தைலைமயக()N, �ைல 7, 1988 ஆI ஆmLN, ச234 |0;மா அ*K 
தனe பாத |ைஜB3 y*X நைடெப2ற ஊ0வல()23 yற3, கடl> vTe ேகாM^N இ4B3I 
ைசவ(eறUகைள ப2j, இTத அ()யாய()* :LUN ேப7Qறா0. § 

2-3: எ=லா அkதL+ உHகm/Z( இ,/Sற. & வாh/ைகoI தா-பDய+ எIன?  

கவா$ ஆ&ன()N இ4B3I 34 �ட()N (ச234 தைலைம தாh3I ஆ*\க சB)M* ஆசனI) 
ப)l ெச$ய8பZட, 1970 வ4ட(e yரதான பM25 வ38y* ஒ^நாடா ப)UN இ4Te 
ெபற8பZடe. 34ேதவாlட* இைணTe இ4Bக, vமாலய* அகாட=ைய ேச0Tத 7மா0 :8பe 
மாணவ0க>, கா0ட* ஐலmடான கவாMN �L இ4Tதா0க>. இTத உZXற ேதடN பயணI-கNU 
)Zட()* ேபாe (Innersearch Travel-Study Program), 34ேதவா ப)l ெச$ய8பZட பல 
ெசா2ெபாglகைள வழhQ, தனe ஆ*\க8 பாைத, தனe ஆ5oய0க> ம2KI பலரe தi8பZட 
தகவNகைள பQ0Tதா0. § 

4: ~வ ந"  

34ேதவா அவ0க>, சா* yரா*5<ேகாU* சZட0 ெத4UN aKUய :தN ேகாM^N (இhேக 
தனe தைலMN 5வெப4மா* நடனமா[வைத ேபா*ற ஒ4 காZ5ைய கmடா0), 1957 ஆI ஆm[ 
வழhQய ஒ4 ஊBகம@B3I உைர. ேயாகா அzச^வg வ38y* உலக �Zடைம8yN ஒ4 :BQய 
பாடமாக “�வ ந)" Uளh3Qறe. இelI 1972 ஆI ஆm[, பா(ைபmட0 ைல8ரo ெதாடo* 
(Pathfinder’s Library series) ஆK X(தகhக@N ஒ*றாக ெவ@Mட8பZடe. இTத ேகாM^N, 7வா= 
ராதாU* eைணuட* =கlI yரபலமான 7வா= U]�ேதவானTதா, அெமoBகாUN தனe 
ஆரIபகால ெசா2ெபாglக@N ஒ*றாக “பB) ேயாகI" ப2j ேப5னா0. இத* y*ன0 7வா= 
ராதா, கனடா ெச*K ஒ4 ஆ5ரம(ைத aKUனா0. § 

5-7: சாaUoI கைத, ஞான-"I பாைத & மேனாபல+  

yரதான பM25 வ38X ப2j, 34ேதவாU* 12-ம;ேநர ஒ^நாடா ப)l ம2KI :Tைதய 
ைகெயt(e8 yர)க@N இ4Te ெபற8பZடe.§ 

8: �ய ெவ(ைள ஒP 

7UZச0லாT)* அ<ேகானாUN நைடெப2ற 1967 உZXற ேதடN பயணI/கNU )Zட()N, கா0N 
ஜhB< ஏoB3 அ4காைமMN இ4Tத  காசா ஏராேநா< UNலாUN ஆக<Z 13, 1967 அ*K 
தiைமயாக இ4Tத ேபாe, 34ேதவா cலI ைகயாN எtத8பZடe. 7UZச0லாTe ம2KI 
இ(தா^ைய இைணB3I ெபoய ஏoMN அைமTe இ4Tத, இேத பmைணB 3LைசMN ஒ4 
வ4டI கg(e, )யான()* ெமாgயான, �I ெமாgைய 34ேதவா ெவ@MZடா0. § 
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9: இதய/கமல+ 

1972 வ4ட()N வழhக8பZட ஒ4 ஊBகம@B3I உைர. இைத ஆ* ) பா( ெதாடo* (On the Path 
series) ஆK X(தகhக@N ஒ*றாக காI<டாB ஹl< ெவ@MZடe. § 

10: இ,P= இ,A. ெவPVச-")Z பய�-த= 

இe ேசBரெம*ேடா ெத4UN இ4B3I சா* yரா*5<ேகா ேகாM^N வழhக8பZடe. இTத 
இட()N 34ேதவா ப)ேனt வ4டhகளாக இைடUடாe ஒnெவா4 வார:I, 
ஞாM2KBQழைமக@N உபேதசhகைள வழhQ வTதா0. சiBQழைம ம2KI ஞாM2KBQழைம 
பாடhக>, 1964 வ4ட()N :தN :ைறயாக ெவ@Mட8பZட, “) ேயாகா yேரB,” (ேயாக 
இைடெவ@) X(தக(ைத உ>ளடBQ இ4Tதe. § 

11: உ*"ெமாtoI ச/"  

இTத ஊBகம@B3I உைர, 1958 ஆI ஆm[, சா*yரா*5<ேகாUN வழhக8பZடe. ேம_I இe 
1960 வ4ட()* ேயாகா அzசNவg பM25 வ38y* உலக �Zடைம8X; 1967 வ4ட()* yரதான 
பM25 வ38X, ம2KI 1972 வ4ட()N, பா(ைபmட0 ைல8ரo ெதாடoN ஒ4 ப3)யாக 
ெவ@Mட8பZடe. § 

12: "யான+ ெசxய ெதாடHZத= 

“)யான()* வ^ைம" எ*K 1965 ஆI ஆmLN ெவ@Mட8பZட ஒ4 ஊBகம@B3I உைர, ம2KI 
“)யானI ெச$ய( ெதாடh3தN" (Xத*Qழைம பாட()* c*றாவe ப()MN இ4Te 
ெதாடh3Qறe) எ*ற தைல8yN, அெமoBகாU* :தN vTe ேகாMலாக Uளh3I, 
34ேதவாU* சா*yரா*5<ேகா ேகாM^N, அBேடாப0 19, 1970 அ*K, அவ0 வழhQய  உைரMN 
இ4Te ெதா3Bக8பZடe. 1970 க@* ெதா38yN இ4Te, ஞாM2KBQழைம பாடI ஒ4 
உபேதசமாக வழhக8ப[Qறe. § 

13: ஞாேனாதய பாைதo= இ,/Z+ ஐA. பbக(  

yரதான பM25 வ38y*, 1970 ஒ^நாடா ப)UN இ4Te ெபற8பZடe. § 

14: வாh/ைக, ஒ, Uற#பான அpபவ+ 

34ேதவா தனe 30 ஆவe வய)N, சா* yரா*5<ேகாUN aKUய, சZட0 ெத4 ேகாM^N, 1957 
ஆI ஆm[ வழhQய ஒ4 ஊBகம@B3I உைர. அe ெதாடhக8பZட :தN வ4டI, அவரe 
க2yB3I ைமயமாக Uளh3Qறe. அத* yற3 அவ0 ேசBரெம*ேடா aல(ைத வாhQனா0. § 

15: வாh/ைகoI ேசாதைனகைள எ";ெகா(mத=  
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ெநவாடா, U0xiயா 5ZLMN உ>ள, 34ேதவாU* மைல பாைலவன (Mountain Desert) 
மடாலய()N வ5B3I 78yர:iய ேயாகா சcக()* eறUகளாN ெதா3Bக8பZட, yரதான 
பM25 வ38y* 1967 ஆI ஆm[ ப)lட*, 1964 ஆI ஆm[ சா*yரா*5<ேகா நகoN 
வழhக8பZட “உhகளe rdaைலகைள மா2KதN" (சiBQழைம பாட()N இ4Te 
ெதாடh3Qறe) எ*ற ெசா2ெபாgUN இ4Te, ெபற8பZட ஒ4 ஆரIபகால ஊBகம@B3I உைர. 
§ 

16: நாI த)ேபா. நIறாக இ,/SேறI 

இe அBேடாப0 1972, மாத()N ேக>U ம2KI ப)Nகளாக ப)l ெச$ய8பZ[, பா(ைபmட0 
ைல8ரo ெதாடoN ஒ4 yரபலமான X(தகமாக ெவ@Mட8பZடe. இ)N ஞாM2KBQழைம ப3) 
“அLமன)N ேதா*KI எ)0பா0Bக8பZட எ)0Uைனக>” எ*ற உைரMN இ4Te ெபற8பZடe. 
இTத உைர ஒ4 ஞாM2KBQழைமயான, �ைல 19, 1958 அ*K வழhக8பZடe. § 

17: 9றAதமான 9கhகால+  

1961 ஆI ஆm[, சா*yரா*5<ேகா ேகாM^N வழhக8பZட ஒ4 ஊBகம@B3I உைர. 1970 
வ4டhக@* ெதாடBக()N வழhக8பZட உபேதசhக@N இ4Te சiBQழைம ம2KI 
ஞாM2KBQழைமக@* பாடhக> ெபற8பZ[>ளன. § 

18: அI$ தாI f"oI சார+  

அேத ெபய4ட* ‘60 க@* ெதாடBக()N ெவ@Mட8பZட yர7ர(eட*, (Xத*Qழைம பாட()N 
இ4Te ெதாடhQ) 1972 வ4டI ேலாZட< ஆ8 ) ஹா0ZLN ெவ@Mட8பZட “பB) எ*ற 
ேயாக(eட*”, :LUN 1950 க@* ஆரIப()N  வழhக8பZட “பB) ேயாக()N" இ4Te 
ெபற8பZட ப3)கைள ெகாm[ ெதா3Bக8பZ[>ளe. § 

19-20: இைறயI$ & வtபாab= இ,/Z+ அ,(ஞான+  

அBேடாப0 11, 1978 அ*K கா0ட* ஐலாmடான கவாMN இ4B3I, கடl> vTe ேகாM^N 
வழhக8பZட ஒ4 ஊBகம@B3I உைர. அத* yற3 ஆqந0 அjேயா�, ஹவாMN இ4B3I, இTத 
:தN vTe ேகாM^* அh�கார(ைத அர7 ஆவண கா8பக()N ைவ(தா0. § 

21: c�ைமயான அ;#ப�#$  

1975 வ4ட()N ஒnெவா4 நாqI, 34ேதவா 5ர(ைதuட* ம)ய ேநர()N, ப)8y23 
ெதா3(தைமB3I அம0lகைள நட(eவா0. இTத பாடI அTத �Zட()* அhகமாக, ஆக<Z 1990 
மாத()N, ஹவாMN வழhQய உபேதசhக@* ஒ4 ெதாட0.5 ஆ3I. § 

22: ஆணவ#பாைத 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-14
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-15
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-16
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-17
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-18
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-19


LசIப0 1989, ஹவாMN ம()ய ேநர()N வழhQய உபேதசhக@* ெதாட0.5. § 

23: ஜப ேயாக+ 

ஹவாMN ஆக<Z 12-17, 1990 ம)ய ேநர()N வழhக8பZட ஆK உபேதசhக@* ெதாட0.5. § 

24-29: மன"I Mரப]ச+ & ஐA. மன9ைலக( ப)kய அ-"யாயHக(  

1967 வ4ட(e yரதான பM25 வ38X, ம2KI 1990 வ4ட()N மைறT)4B3I பmXக> மனைத 
ப2j வழhQய உைரக@* ெதாட0.5 உZபட, 1970 வ4ட(e ஒ^நாடா ப)l ம2KI அத23 y* 
வTத உபேதசhக@N இ4Te ெபற8பZடe. § 

30: UAதைனoI இய=$ 

“5TதைனM* இயNX" ம2KI “ஒ4 சாZ5யாக இ4hக>" எ*K 1970 வ4ட()N ஹவாMN 
aகd(த8பZ[, ப)l ெச$ய8படாத இரm[ உைரக@N இ4Te ெதா3Bக8பZடe. § 

31-32: �ல ம)*+ Mராண ச/"oI உட=க( ம)*+ �a1ம உட=  

1960 வ4ட(eB3 ேயாகா அzசNவg பM25 வ38y* உலக �Zடைம8yN ெவ@வTத “மiத*, 
அவனe ஏt அIசhக>,” (Man, His Seven Aspects) ம2KI 1967 வ4ட(eB3 yரதான பM25 
வ38yN இ4Te ெதா38பZடe.§ 

33-34: ம[த ஒP உட= & வ;ணஜால+  

1986 வ4ட()N ெமா��ய< நாZLN, vமாலய* அகாட= நட()ய உZXற ேதடN )Zட()* 
ேபாe வழhக8பZட உபேதசhக@* ெதாட0.5 ம2KI  ேயாகா அzசNவg பM25 வ38y* உலக 
�Zடைம8X, yரதான பM25 வ38yN இ4Te ெபற8பZடe. § 

35: உற/க+ ம)*+ கனnக( 

1990 வ4ட()N ேம 9, 21, 27-31, ம2KI �* 4, 5 & 8 ஆQய ேத)க@N, ஹவாMN 34ேதவா cலI 
வழhக8பZட ம)யேநர உபேதசhக@* ெதா38X.§ 

36: க;மfைன, இய)ைகoI {"  

yரதான பM25 வ38y*, 1967 வ4ட(eB3 ப)l ம2KI 1970 க@N ம2KI 1990 க@N க0மUைன 
ப2j வழhக8பZட, உபேதசhக@N இ4Te ெபற8பZடe. 2001 வ4ட()N உZXற ேதட^* வட 
ஐேரா8yய பயண()* ேபாe, 34ேதவா வழhQய ெசா2ெபாglக@N இ4Te சiBQழைம 
பாட()* இK) நா*3 ப()க> ெபற8பZடன. § 

37: "யான-"= இ,/Z+ �gகைல 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-20
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-21
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-22
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-23
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-24
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-25
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-26
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_06.html%23para-27


“பாைதக@* சT)8X" (Meeting of the ways) எ*ற ஒ4 வாெனா^ aகd.5B3, நவIப0 5, 1972 
மாைலMN, 34ேதவாU* சா* yரா*5<ேகா vTe ேகாM^N ேக>U ப)Nகளாக ப)l 
ெச$ய8பZ[, பா(ைபmட0 ைல8ரo ெதாடo* ஒ4 ப3)யாக ெவ@Mட8பZடe. § 

38: cதZ-தgb= இ,/Z+ ச/"க(  

yரதான பM25 வ38y*, 1967 ம2KI 1970 ப)lக@N இ4Te ெபற8பZடe. § 

39-40: .றவற வாh/ைக ம)*+ இ, பாைதக( & ஆ�+ ெபg�+ ஒIற=ல  

1960 க@* ஆரIப()N இய2ற8பZட “ஒ4 ெபm;* மனைத )றBக ஆ;* )றlேகாN” (Man’s 
Key to a Woman’s Mind) எ*Qற X(தக(ைத அL8பைடயாகB ெகாmட, “இ4 பாைதக>” (The Two 
Paths) எ*Qற 1970 க@* ெதாடBக(e ைகெயt(e yர)MN இ4Te ெதா3Bக8பZடe. § 

41-42: 1ழL+ 1ய9ைனn ச/கரHக( & 1ய9ைனfI பDணாம வள;VU  

yரதான பM25 வ38y*, 1967 ம2KI 1970 ப)lக>, ம2KI �ைல-ஆக<Z, 1989 மாதhக@N 
கவா$ ஆ&ன()N வழhக8பZட உபேதசhக@N இ4Te ெபற8பZடe. § 

43: fைச#பZ"க( ம)*+ மேனாஉண;n பா.கா#$  

yரதான பM25 வ38y* 1970 ஒ^நாடா ப)lட*, 1990 க@* ெதாடBக()N மேனாஉண0l 
பாeகா8X ப2j வழhக8பZட உபேதசhக>, ம2KI “�0 உண0l" (ெவ>@BQழைம பாட()* 
ெதாடBக()N இ4B3I இரmடாவe ப()) ம2KI “Uைச8ப3)க>” (சiBQழைம பாடI, 
இரmடாவe ப()) எ*ற தைல8yN 1970 க@* ெதாடBக()N கவாMN எ[(eைரBக8பZ[, 
ஆனாN ெவ@Mட8படாத ைகெயt(e yர)க@N இ4Te ெபற8பZடe. § 

44-45: Z,fI தDசன+, அ,( & ஆI`க# பo)U  

1972 ஆI ஆm[, 34ேதவா c*K மாத காலI இT)யாUN பயணI ேம2ெகாmட ேபாe, அவ4ட* 
இைணTe ெச*ற 72 யா(�க0கqB3, இT)யாU* உத$|oN உ>ள மகாராஜாU* ேலB 
ேபல�N, “தoசனI" எ*ற ெபயoN 34ேதவா வழhQய உபேதசI. அTத கால()N, 72 ேப0 
ெகாmட யா(�க0க> 3t, இT)யாUN பயணI ெச$uI =கlI ெபoய 3tவாக UளhQயe. 1972 
ஆm[ ெவ@வTத ஆ* ) பா( ~oய�N (On the Path Series), “தoசன()*” ஒ4 ப3) ) ச0. ஐ< 
U()* (The Search Is Within,) எ*ற தைல8yN ெவ@Mட8பZடe. 1990 ஆI ஆm[ ஹவாMN 
பB) ப2j வழhக8பZட உபேதச(eட* அ()யாயI 45 aைறவைடQறe. § 

46: ஞா[கm+ அவ;க( க)M/Z+ பாைதl+  

இTத பாடI y8ரவo,1984 கவா$ ஆ&ன()N ஒ4 உபேதசமாக வழhக8பZ[, அேத ஆm[ 
vTeMசI [ேடMN ெவ@Mட8பZடe. § 
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47: நம. ஆIமாfI இ, c� 9ைறவான 9ைலக(  

ேம 18, 1981 அ*K கவா$ ஆ&ன()N, 34ேதவா தனe ைசவ 7வா= சhக()23 அ4@ய ஒ4 
ஊBகம@B3I உைர. UயாழBQழைம பாடI சா* yரா*5<ேகா vTe ேகாM^N, ஆக<Z 28, 
1960 வழhக8பZட “:Lவான பரIெபா4@* U@IyN,” எ*ற உைரuட* ெதாடh3Qறe, ம2KI 
அத* y*ன0 1959 ஆmLN வழhக8பZட “எNலாI உனB3> இ4BQறe" எ*ற உைர 
இடIெபKQறe. § 

48: ஆIமா, பரமா-.மா ம)*+ சமா"  

அBேடாப0 13, 1990 அ*K ம()ய ேநர()N வழhக8பZட இTத உபேதசI, பரமா(eமாைவuI ஒ4 
a�Zரா* நZச()ர(ைதuI ஒ8y[Qறe; அத* y*ன0 (ெசnவா$BQழைம பாட()N இ4Te) 
ஆ*மாU* இயNைப ப2j, 7மா0 1975 ஆm[ வழhக8பZட ஒ4 உபேதசI. § 

49: ஞாேனாதய+ ெப)ற 9ைலo= இ,/Z+ ெபா*#$  

1967 வ4டI, aேவடாU* U0xiயா 5ZLMN இ4B3I 34ேதவாU* ெமௗ*ைட* ெடேச0Z 
ேமானா<ZoMN :த*:ைறயாக “சமா)" எ*ற தைல8yN வழhக8பZட உைர, ம2KI அத* 
y*ன0 ம2ற yரசhககqட*, �ைல 16,1990 அ*K ஹவாMN “ஞாேனாதயI ெப2ற aைலMN 
இ4B3I ெபாK8X" எ*ற உைரMN இ4Te ெதா3Bக8பZடe. § 

50: $ன;ெஜIம+  

1958 வ4ட()N இ4Te 1967 வ4டI வைரMலான, yரதான பM25 வ38X ம2KI அத23 y* வTத 
உபேதசhக>. § 

51: மரண+ ம)*+ மரண#பy/ைக 

1990 வ4டI, ஹவாMN ஆக<Z 8, 16 & 23, ெச8டIப0 6 ம2KI ெப8ரவo 9 ஆI ேத)க@N, ஐTe 
ம()ய ேநர உபேதசhக@* ெதா38X. (ேசாi ைடபகா0டoN தZட.7 ெச$ய8பZடe). § 

52: ம[த ேநய-")Z இ*"யான Y;மானHக(  

இTத ஊBகம@B3I உைர அBேடாப0 10, 1978 அ*K ஹவாMN வழhக8பZடe. �* 13, 1998 
அ*K காபாUN இ4B3I மடாலய()*  ஹாேல மகா$ கடேலார தiMட()N (seaside retreat), 
“aரTதரமான ேக>Uக>,” எ*ற தைல8yN, இK) நா> ஆ$ைவ 34ேதவா பoTeைர(தா0. § 

பாக+ நாIZ: $லனா= அkl+ "றI 

34ேதவா :தN :ைறயாக ஆ(மஞானI ெப2K ஒ4 வ4டI கg(e, 1950 வ4டI 
க^ேபா0iயாU* ஓBலாmLN, உZXற ஆகாசhக@N இ4Te r()ரhக> வழhக8பZடன. ஏt 
வ4டhக> கg(e, இத* வ0ணைனக> ெகாலராேடாUN இ4B3I ெட*வoN ெவ@வTதன. 1958 
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வ4டI :தN :ைறயாக XலனாN அjuI )றi* பாகI ஒ*K ம2KI இரm[ ஒ4 X(தகமாக 
ெவ@வTதe, ம2KI ேயாகா அzசNவg பM25 வ38y* உலக �Zடைம8y* 1960 ம2KI 1970 
ப)UN, ராஜ ேயாகI எ*ற தைல8yN  ெவ@Mட8பZடe. பாகI c*K, “சாZ5M* பயணI,” 
yர7oBக8படாத r()ரhகைள ெகாm[>ளன. இைத 34ேதவா 1950 வழhQனா0, ம2KI 
கவாMN, நவIப0 29, LசIப0 7 & 12, 1989, ம2KI ஜனவo 1, 8 & 9, 1990 ஆQய ேத)க@N, 
இத2கான வ0ணைனைய வழhQனா0. § 

ேம)ேகா( ப"#$ ஒI*: �a1ம 9றHகm/Z ஒ, வtகாay+ Zk#$  

1912 வ4ட()N 7வா= பzசதா5 cலI மiத ஒ@ உடN (The Human Aura) எ*ற தைல8yN 
rZ7ம ஞானI ப2j எtத8பZட ஒ4 அ4ைமயான X(தக()N இ4Te ெபற8பZடe. பழhகால 
இT)ய ேபாதைனகqட*, aறhக@* உளUய_B3 இ4B3I ெதாட0ைப, இTத X(தக()* 
cலI 34ேதவா வாசக0கqB3 ெதoUBக U4Iyனா0. § 

ேம)ேகா( ப"#$: சA9யாU �த+ 

7வா= UேவகானTத0 சTaயா5கqB3 வழhQய பாடN. =கlI 5jய வய)N 34ேதவாU* 
ஆ*\க ேவZைகைய �mLயe; ம2KI இைத அவ0 தனe eறUகqட* உரBக வா5Bக 
ஆைச8ப[வா0, ம2KI 34ேதவாU* இK) Uரத()* ேபாe, அவரe eறUக> ஒnெவா4வ4I 
அைத மாj மாj வா5(eBெகாm[ இ4Tதன0. § 

ேம)ேகா( ப"#$: அaடவைணக(  

இTத c*K அZடவைணக>, உபaடதI/சI<Q4த ேபாதைனக> ம2KI உmைம8ெபா4@* 
இயNXட*, 34ேதவாU* தi8பZட �mணjlகைள ெதாட0Xப[(த உதlQ*றன. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

cbnைர  

அA-யவசன+  

अYवचनम् 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN: ஐIபe வ4ட ேபாதைனக@* :Lவாக, vTe 
சமய()* த2கால \ெம$MயN Uளh3Qறe. ஜனவo 1997 :தN நவIப0 1998 வைர, )ன:I 
ம)யI தவறாமN நைடெப2ற ெதா3(தைமB3I அம0lக@N இ4Te, 34ேதவாவாN 
ெதா3Bக8பZடe. 5வெப4மாGட* )4நடனI, வாdதN ம2KI ஐBQயமாத^* 
:(ெதா38y_>ள இTத c*றாவe X(தகI, கா0ட* ஐலாmடான கவாMN இ4B3I கவாM* 
vTe மடாலய()N உ>ள ைசவ 5(தாTத ேயாக சcக()* ஆ.சா0யாBக> ம2KI 7வா=க> 
cலI வLவைமBக8பZ[  எ[(eைரBக8பZடe. இTத ப)8X, ஆ8y> ேமB 8ேரா (Apple Mac Pro) 
ம2KI ேமBXB 8ேரா க;iக@* (MacBook Pro computers) ஒ4 QகாyZ ஈத0ெநZ ெநZஒ0BQN 
(Gigabit Ethernet network), அேடா8 இ*Lைச* (Adobe InDesign) CS6 MN ப)lB3 தயா0 (typeset) 
ெச$ய8பZ[>ளe. எt(e வLவI அேடா8< =iய* ேப=^ ஆ8 பா*Z5N (Adobe’s Minion 
family of fonts) அைமBக8பZ[>ளe. ம2KI இத* \e ேபாmேடாQராப0 (Fontographer) 
பய*ப[(): X(தக()* :BQய அhக()23 15-பாMmZ ைல*<ேப5h \e 12.5-பாMmZ 
\LயI ம2KI ெசா2களz5யI ம2KI அZடவைணB3 9.75 \e 8.25 எ*ற bத()N, 
எt(eBக@* ஒ^ ேவKபா[க> ேச0Bக8பZ[>ளன. எBேகாலாxBகN ^h3<LB<, 8ரா£= 
ைட8 ம2KI 6Q4]ண பாZLN உ4வாBQய சம<Q4த ம2KI த=d எt(e4Bக> 
ேச0Bக8பZ[>ளன.  ைஹெடNெப0B ^ேனா<கா* 2200 yளாZெபZ <ேகன0 (Heidelberg 
Linoscan 2200 flatbed scanner) cலI :தN கைல8பைட8X <ேக* ெச$ய8பZடe ம2KI வmணI 
அேடா8 ேபாZேடாஷா8 7.0 cலI ~0 ெச$ய8பZடe. ெக*டBQ, ெவ0சா$�N இ4B3I BவாZ 
QராyB�N தயாo8X நடTதe ம2KI 60# ஓoய* XB மாZ ேப8பoN ேபா0-கல0 ஆ8ெசZ yர< 
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(four-color offset press) cலI அ.5ட8பZடe. ஆ*LB எIேபா<�huட* (Antique embossing) 
Qவா0 7 ேப0ேபா0மா QராyB ைவZ கவoh ேமZLoயN (Kivar 7 Performa Graphic White covering 
material) \e ேம_ைற அ.5ட8பZ[>ளe. § 

இTத X(தக()2காக 1997 ஆI ஆm[ aய=Bக8பZட, இT)யா ெச*ைனைய ேச0Tத 6 எ<. 
ராஜI எ*பவராN, ஒ4 {0வmணமாக ேம_ைறM* ஓUயI வைரய8பZ[>ளe. அேத ஓUயராN உ> 
தைல8X8 பBக()N இ4B3I ஓUய:I வைரய8பZடe. ஒ4 ேத5ய ெபாBQஷமாக Uளh3I 
இTத ெத*iT)ய கைலஞ0, ஒ4 இைசயைம8பாள0 ம2KI பாரIபoய ைசவ ஓUயராகlI 
இ4BQறா0, ம2KI இவரe ஓUயhக> லmடiN இ4B3I yoZL] அ4hகாZ5யக()N 
aரTதரமான காZ58ெபா4ளாக ைவBக8பZ[>ளe. y*பBக ேம_ைறMN 34ேதவா ம2KI உ> 
தைல8X8 பBக(ைத பா0B3I Uநாயகo*, எmெண$ ெகாm[ வைரTத உ4வ8பட(ைத, 
இT)யாU* yரபல ஓUய4I ேத5ய ெபாBQஷமாக Uளh3I, 6 இT)ரா ச0மா கவாMN 1997 
வ4ட()* இK)MN 3KQய காலI தhQM4Tத ேபாe, பoசாக வழhQனா0. அவ4B3 பBகI 
நா*QN இ4B3I, ஞான34 ேயாக<வா=M* உ4வ8பட(ைத வைரuI ெபாK8XI 
வழhக8பZடe. ஒnெவா4 பாட()* ெதாடBக()_I உ>ள அழகான த(eவ வளI aைறTத 
படhக>, ம2KI வmணமயமான ெதாடBக எt(eBக>, )4. அ. ம;ேவ_U* பைட8X ஆ3I. 
இவ0 இரmடாI ப)8X :Lவைடவத23 5ல மாதhக> :*X, “XலனாN அjuI )ற*" ெதாட0பான 
பல X)ய படhகைள வைரவத2காக, 1998 ஆI ஆm[ aய=Bக8பZடா0. தைல8X பBகhகைள 
அலhகoB3I y*Xற வLவhக>, ம;ேவ_U* ஓUயhகைள அL8பைடயாக ெகாm[, நமe 
சTaயாச சcக(ைத ேச0Tத ஒ4 Xm;ய ஆ(மாவாN அேடா8 ேபாZேடாஷா8 7.0 cலI 
உ4வாBக8பZடைவ. :தN:ைறயாக அZடவைண ம2KI ெசா2களz5யI உ4வாB3வ)N )4. 
ஞானேதவ ஷm:கநாதா உதU ெச$தா0. ேசானா0 XBஎmZைஸ (Sonar Bookends) பய*ப[(), 
க^ேபா0iயா சாmடா ேராசாUN இ4B3I )4ம) சா:mL சபநாத*, X)ய க4Uகqட* 
அZடவைணைய இரmடாவe ப)U23 ��Bகமாக தயா0 ெச$தா0. க48X aற காQத()N, 
34ேதவா சTேதாஷமாக வைரTத ஓUயhக>, ஒnெவா4 அ()யாய()_I தைல8X8 பBக()N 
காZ5 அ@BQறe. 1950 க@* ேபாe, 34ேதவா ைகயாN எt)ய r()ரhக> ம2KI 
வ0ணைனக>, “XலனாN அjuI )ற*" பாட()* பBகhக@N ேதா*KQ*றன. § 

(இTத X(தக()* ஆhQல வLவ()N) சம<Q4த ெசா2க@* ஒ^ெபய08X அNலe 
உ.சo8y23, ேமாiய0 UN^யI5* (1819-1899) சம<Q4த அகரா)கைள பய*ப[()u>ேளாI. 
த2ேபாe பM25 வ38Xக> பய*ப[(eI அைம8X:ைறMN இ4Te, அe அ)க இயNபாக 
இ48பதாக ேதா*jயe. ச (ch) ஒ^ ம2KI ஷ (sh) ஒ^க> இரm[ :BQய ேவKபா[களாக 
இ4Tதன. பM25 வ38Xக@N, சBகர()N இ4B3I ச (ch) ஒ^B3 “c” பய*ப[(த8ப[Qறe. 
ஆனாN “ch” பய*ப[()ேனாI, ஏென*றாN ஆhQல()N “c” எ*பe கlmZ (count), அNலe 
5*ெட0(cinder) எ*பைத ேபா*K உ.சoBக8ப[Qறe, எ*KI சா0I (charm) எ*ற ெசாNைல 
ேபா*K உ.சoBக8ப[வe இNைல. ஒ^ ேவKபாZ[ 3j8XBகைள பய*ப[(தாத ேபாe, 

உ.சo8Xக> மாறாத அைம8ைப நாLேனாI. அதனாN தா* நாhக> ष எ*பைத 3j8y[வத23 

“s”எt()* �d X>@ைய பய*ப[(தாமN, “sh”  பய*ப[()ேனாI ம2KI “rishi” ெசாN^N 
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இ48பைத ேபா*K “r” எt()23 yற3 “i” பய*ப[()ேனாI. உ.சoB3I அZடவைணைய ப. 
857MN காணலாI. § 

சம<Q4த ெமாgெபய08y23 :ைனவ0. 7வா= ச(யI, ம2KI சம<Q4த ெமாg 
சoபா08y23 :ைனவ0 y. ெஜயராம*, a0வாக இயB3ன0, பார)ய U(யா பவ*, lZைசZ, a� 
யா0B ம2KI ஜா0� ஃy�ய0<�*, Ph.D, இயB3ன0, ேயாகா ஆரா$.5 ைமயI, ேலாய0 ேலB, 
க^ேபா0iயா ஆQேயா0 உதU ெச$தன0. ராBbN, ேமoேலmைட ேச0Tத வாuேதவா ம2KI 
அவரe மைனU ேபஷலா வரத* ம2KI க^ேபா0iயாUN இ4B3I y�மாmைட ேச0Tத )4ம). 
லா ெவhகடQ4]ண* ஆQேயா0 X(தகI :tவைதuI சoபா0(தன0. § 

இK)யாக, இTத X(தக()23 தhகளe |ைஜக> ம2KI yரா0(தைனக> cலI உலகI 
:tவ)_I இ4Te ஆதரl வழhQய பBத0க> ம2KI =கlI கவனமாக ஊBகம@B3I 
Uம0சனhக> ம2KI க4(eBகைள வழhQய ��Bகமான அjவைடய ஆ*மாBக> எhகளe 
இதயI கiTத மஹாேலா wM லாேவா (ஹவா$ ெமாgMN “ந*j" ெதoUB3I :ைற)  
ெதoU(eBெகா>QேறாI. ந*j, ந*j, ந*j.§ 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ஆUDயைர# ப)k  

தனe பாரIபoய(ைத ேந0ைமயாகlI :tைமயாகlI வாdTe, தனe பாைதைய ~0 

ெச$eBெகாm[, உலQ23 ஒ4 கலhகைர UளBகமாக Uளh3I ஒ4 ஆ*மா, இTத |=MN 
எ8ேபாதாவe ேதா*KQறா0. Ug8Xண0l ம2KI ஞான()23 ஒ4 நNல எ[(eBகாZடாக, vTe 
த0ம()* :*ன; மத34Bக@N ஒ4வராக Uளh3I ச234 5வாய 78yர:iய7வா= 
(1927-2001), அ(தைகய ஒ4 ஆ*மாவாக UளhQனா0. ¶அவ0 இைளஞராக இ4B3I ேபாe, 
பாரIபoய QழBக()ய ம2KI ேம2QT)ய நடனhக@N ம2KI ேயாக8 பM25க@N ேத0.5 
ெப2றா0. தனe ப(ெதா*பதாவe வய)N, அவ0 சா* yரா*5<ேகா பாேல �Z[ நடன()N 
:BQய நாZLயBகாரராக, தனe ெதாgN வாdBைகM* உ.ச()N இ4Tத ேபாe, அவ0 தனe 
ெலௗ�க வாdBைகைய eறTe, :tைமயான ம2KI :Lவான Xoதைல நாL இT)யா ம2KI 
இலhைகB3 பயணI ேம2ெகாmடா0. 1949 வ4ட()N ஜலாi 3ைகMN, ஞாேனாதயI ெபKI 
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வைர, UரதI ேம2ெகாm[ )யானI ெச$e வTதா0. அத* yற3 5je காலI கg(e, அவ0 தனe 
ச234 ேயாக7வா= :iவைர சT)(தா0. ச234 அவ4B3 78yர:iய எ*ற ெபயைர rZL, 
எ8ேபாeI ேபால :eQN =கlI பலமாக அL ெகா[(e, “இTத ஒ^ைய அெமoBக மBக> 
ேகZபா0க>! 5hகI ேபால க0x(eBெகாmேட உலகI :tவeI பயணI ெச$. { பல 
ேகாMNகைள கZL, பNலாMரBகணBகான மBகqB3 உணl அ@8பா$,” எ*K ெசாN^, அவைர 
Xiதமான சTaயாச சcக()23> வரவைழ(e, தனe பாரIபoய()N ேச0(eBெகாmடா0. அவ0 
இலhைகMN இ4Tத ேபாe, உலQ* :தN vTe ேதவாலயமாக, ைசவ 5(தாTத ேதவாலய(ைத 
aKUனா0, ம2KI அe த2ேபாe பல நா[க@N ெசயNபZ[ வ4Qறe. அவ0 1949 வ4ட()* 
இK)MN அெமoBகா )4Iy க[ைமயான, தiைமயான ேயாகI ம2KI )யான(ைத ெதாடhQனா0 
ம2KI அe கZX_GB3 அ8பா2பZடைத கா�I சB) ம2KI ேகZ3I சB) ம2KI இK)யாக 
ஆழமான r()ரhக> ம2KI மனaைலக> ம2KI வாdBைகM* மைறஞான U)க@* 
ெதா38பான, Xல*களாN அjuI )றைன ெவ@Bெகாm[ வTதe. 1957 ஆI வ4ட()N இ4Te, 
ச8yர:iய7வா= அ*Xட* 34ேதவா எ*K அைழBக8பZ[, vமாலய* அகாட=ைய aKU, 
சா* yரா*5<ேகாUN :தN vTe ேகாMைல )றTe ைவ(தா0. அவ0 தனe eறவற சcக(ைத 
1960 ஆI வ4டI உ4வாBQனா0. 1968 ஆI வ4டI 7UZச0லாTe நாZLN, 7யaைனU* உZXற 
ப3)கqB3 ெபய0 வழhQ, அவ2ைற UளBQB�KI rZ7ம ஞான ெமாgயான, �I ெமாgைய 
ெவ@MZடா0. 1967 ஆI ஆmLN இ4Te 1983 ஆm[ வைர, அவ0 ப)னா*3 உZXற ேதடN &0(த 
ய()ரகqB3 தைலைம தாhQ, உலQ* Xiதமான ேகாMNக> ம2KI ஞாேனாதயI ெப2ற 
:iவ0கைள ேநாBQ அைழ(e ெச*றா0. 1970 ஆI ஆm[, 34ேதவா ஹவா$ &lக@N வடB3 
எNைலMN இ4B3I கவாMN தனe ெலௗ�க தைலைமயகI ம2KI மடாலயI-ேகாMைல 
aKUனா0. 1970 வ4ட()N ெதாடhQ 2001 ஆI ஆm[ வைர வட அெமoBக, ஆ<)ேர^யா, 
a��லாTe, ஐேரா8பா ம2KI ம2ற இடhக@N ேகாMNகைள அைமBக எmண2ற 3tBகqB3 
ஆ5கைள வழhQனா0, ம2KI வgபாZைட ெதாடh3வத23 36 ேகாMNகqB3, 3j8பாக 
Uநாயகo* )4உ4வ8படhகைள பoசாக வழhQனா0. கால8ேபாBQN, ேகாMN ேமIபாZL* 
ஒnெவா4 aைலM_I, அறhகாவல0க@* 3tBகைள தi8பZட :ைறMN வgநட()னா0. இத* 
cலI எTத ஒ4 vTe சcக()23I, ேகாMN a0மாணI அ()யாவ5யI எ*பைத அவ0 
உK)8ப[() அh�காரI வழhQனா0. ெத$வhக> உ4வ ெவ@8பா[களாக இNலாமN, 
மiதேநய(ைத பாeகா(e வgநட(eI உM0சB)களாக, ம2KI Xiதமான ேகாMNக> cலமாக 
அTத ெத$வhகqட* நIமாN =கlI பயG>ள :ைறMN ெதாட0X ெகா>ள :Lவதாக தா* 
கmட, ெவ@8ப[(eI rZ7ம ஞான காZ5க@* அL8பைடMN, ேம2க()ய நா[க@N vTe 
சமய வgபாZைட அைமBக அயராe உைழ(தா0. ¶அவ0 கடl> ேகாMைல a0மாணI ெச$த yற3, 
1973 ஆI ஆmLN, அTதரேலாக wலகhக@N இ4Te தனe கZXலGB3 அ8பா2பZடைத 
கா�I )றைமயாN, தனe சTaயாச சcக(ைத வgநட(த ம2KI மன(eறl ம2KI பா^யN சB) 
உ4மா2ற()* ைமயBக4(ைத X(eM0 அ@BகlI, ெலcoய* <BேராN< ம2KI ம2ற 
மைறஞான பைட8XBகைள ெவ@Bெகாm[ வTதா0. 1975 ஆI ஆmLN, இT)யாU23 ெவ@ேய 
க4hகN மZ[ேம பய*ப[() உ4வாBQய ேகாMலாக, கவாMN ச* மா0Bக இைறவ* ேகாM_B3 



)ZடI )ZLனா0. 1977 ஆI ஆm[ சமயI, த(eவI சா0Tத அைன(e ஈ[பா[கைளuI eறTe, 
தhகளe vTe ெபயைர சZட8|0வமாக மா2j, நாமகரண சடhQ* cலI vTe த0ம()N 
yரேவ5Bக ேவm[I எ*K தனe ேம2க()ய ~ட0கqB3 ேதைவகைள வ_8ப[()னா0. vTe 
சமய சTaயாச()* இலZ5யhக>, சhகNபhக> ம2KI எ)0பா08XBகைள அ|0வமான 
ெத@lட* UளBQu>ள, ெஹா^ ஆ0ட0< ஆ8 சTaயாசா எ*ற X(தக(ைத, அவ0 1979 ஆI 
ஆm[ yர7o(தா0. ேம_I 1979 ஆmLN, அவ0 vTeMசI [ேட எ*ற ப()oைகைய 
ெவ@Mட(ெதாடhQனா0. vTeBக> உலகளUN :ைறயான ெதாட0Xகqட* இNைல 
எ*பைத,’80 க@N அவ0 ேம2ெகாmட ச0வேதச vTe மKமல0.5 பயணhக> ெவ@8ப[()ன. 
ெத* அெமoBகாUN இ4B3I தனe சேகாதர0கைள ப2j, இT)ய0க> அ)கI 
அjT)4BகUNைல. yxMN இ48பவ0கqB3, ஐேரா8பா அNலe ெமா��ய�N இ4B3I 
vTeBகைள8 ப2j ெதoT)4BகUNைல. இTத ேதைவைய அjTத 34ேதவா தனe 
ப()oைகMN, நா[ அNலe yoைவ ெபா4Zப[(தாமN, எNலா vTeBகைளuI இைண(e, 
உலெகh3I இ4B3I Uைழபவ0கைள ஊB3U(e க2y8ப)N கவனI ெச_()னா0. அேத 
வ4டI, அவ0 vTe சமய UனாL-Uனா X(தக()* :தN ப)ைவ உ4வாBQனா0, அe y*ன0 
5வெப4மாGட* )4நடனI எ*ற ெபயைர ெப2றe. ¶அவ0 1980 க@N பயணI ேம2ெகாmட 
ேபாe, பNலாMரBகணBகான vTeBகைள ேந4B3 ேநராக சT)(தா0. அ)N ெப4Iபாலாேனா0 
இலhைக, இT)யா, மேல5யா ம2KI ெமா��ய< நாZைட ேச0Tதவ0க>. அவ0கqட* 
பாரIபoய()N இ4B3I ைதoயI, Xe8yB3I ெப4ைம ப2j ஒ4 வ_வான தகவைல 
பQ0Teெகாmடா0. அவ0 80 க@* ெதாடBக()N, ைசவ 5(தாTதI ப*ைமவாத(ைத மZ[ேம 
சா0Te இ4BQறe எ*K ச0வேதச க4(தரh3க@N வ^uK()ய பmLத0க@* ம()MN, 
ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத()* பழைம ம2KI ஏ2Xைடைமைய aைலநாZLனா0. 34ேதவா 1985 
ஆI ஆmLN சா<)ரhக>, X(தகhக>, em[ yரrரhக>, கைல, பாடhக> ம2KI அத* 
y*ன0 3KTதக[க> ம2KI உலQ* :த*ைமயான vTe இைணயதளhக> cலமாக, 
வளIaைறTத தனe ேசைவகைள ேம_I வ_8ப[(த ஆ8y@* ெமBQ*ேடாைஷ 
அL8பைடயாகB ெகாmட yர7oB3I ெதாg�Zப(ைத பய*ப[()னா0. ¶ெமா��ய< நாZLN 
தள0l2K இ4Tத vTe சமய(ைத X(eM0 வழhக அTநாZ[ அர7 அைழ8X U[(த* ேபoN, 
1986 ஆI ஆm[ தனe மடாலய()* ஒ4 Qைளைய அhேக eவBQ ைவ(தா0. அேத வ4டI, அவ0 
ஒ4 vTe மKமல0.5காக ேம2ெகா>qI ச0வேதச :ய25கqB3, Xe LN^MN நைடெப2ற 
உலக சமயhக@* மாநா[, அவ4B3 ஐTe நbனuக ஜகதா.சாoயா0க@N (உலQ* ஆ*\க 
ஆ5oய0க>) ஒ4வராக பZடI வழhQயe. ேம_I 1986 ஆmLN பzச கணப) எ*ற ஐTe-நா> 
vTe )4Uழாைவ ேதா2KU(தா0. இe Qj<eம< ேநர()N ெகாmடாட8பZடe. 
வ4மான()N ப()N ஒ4 பh3 ேகாM_B3 ந*ெகாைடயாக வழh3வe ம2KI அைத அவரe 
ேகாM^* உK8yன0க> எnவாK கைட8yLBQறா0க> எ*பைத UளBக, 1987 ஆI ஆmLN 
அவ0 காZ< ம; எ*ற X(தக(ைத ெவ@MZடா0. எmண2ற X(தகhக> ம2KI yரrரhக@* 
aைறேவ2றI 1989 ஆmLN நடTதe ம2KI அைவ y*ன0 yரதான பM25 வ38y* :(ெதா3yN 
அhகI வQ(தன. 1990 ஆI ஆm[ ெபhக�oN, அவ0 சIyரதாய :ைற8பL இைறவ* ேகாM^* 



:தN கNைல உைட(e, இTத 52பBகைலM* ெப4ம)8y23oய ெபா4ைள வரU4B3I 
ப)ைனTe வ4டhக@N :L(e த4வத2காக, ைகUைனB கைலஞ0க> ம2KI அவ0களe 
3[Iபhக> தhக ஒ4 5jய Qராம(ைத உ4வாBQ( தTதா0. 1991 ஆI ஆmLN அவ0, 
நNெலாtBகI aைறTத vTe த0ம வாdBைகM* ேதைவக> அைன(ைதuI UவoB3I 365 
r()ரhகைள ெகாmட நT)நாத r()ரhகைள உ4வாBQனா0. 1994 ஆI ஆm[ 34ேதவா, 
vTe பாரIபoய ந*ெகாைட aKவைல உ4வாBQனா0. அe த2ேபாe ஒ4 பல =N^ய* டால0 
சcக ேசைவ ந*ெகாைட aKவலாக மாj, உலெகh3I இ4B3I vTe சமய அைம8XBகqB3 
aரTதர வ4வாைய உ4வாBQ அவ2ைற பராமo(e வ4Qறe. அவ0 1995 ஆI ஆmLN தனe 
அைம8X, ஒ4 சcகமாக வாdவத23 ஏeவாக ம2KI வ_வான அைம8பாக இ4Bக ேவm[I 
எ*பத2காக அெமoBக ேதவாலய அைம8y* அIசhகைள பய*ப[(), ைசவ த0ம r()ரhக@* 
இK) ப)ைவ ெவ@MZடா0. அ)N அவ0 எ)0கால )Zடhக@* அhகமாக, தனe 3jBேகா> 
ப;கqB3 U<தாரமான 3[Iப அைம8ைபuI :Ll ெச$e, தனB3 y* ெபாK8ேப2க ஆ.ச0ய 
ேவல*7வா=, அத* y*ன0 ஆ.ச0ய பழi.7வா= ம2KI ஆ.ச0ய ேசேயா*7வா= எ*K தனe 
c*K c(த சTaயா5கைள aயமனI ெச$தா0. ¶1997 :தN 2001 ஆI ஆm[ வைர, 34ேதவா ஒ4 
ஆ.சாரமான vTeவாக, உய0Tத பmXகைளB ெகாmட 3[Iப அhக()ன0க>, eறUக> ம2KI 
மாணவ0க@* Uசாலமான �Zடைம8ைப உ4வாBQ, அவ0க> ேயாக :ய25க@* cலI 
தi8பZட உ4மா2ற()* பாைதயான ச*மா0Bக பாைதைய y*ப2KlI, தனe உலகளாUய 
3jBேகா> ப;MN eைண XoயlI, அவ0கqB3 பM25 வழhQனா0. இTத )றைமயான 3t 
ம2KI ஒ4 அ)நbன அL8பைட வச)கqட*, அவரe ேகாMN ஐTe கmடhக@N இ4B3I த* 
அhக()ன0க> ம2KI அhேக நைடெபKI 3jBேகா> ப;கைள ஊB3U(e, vTe 
சcக()* எNலா yolகqB3I, தi8பZட :ைறM_I ெவ@}[க> ம2KI இைணயதளI 
cலமாகlI ேசைவ ெச$Qறe. அe ேகாMNக>, ச234Bக> ம2KI சா<)ரI எ*Qற c*K 
ஆதரlக> cலI ெவ@8ப[(த8பZ[>ள ைசவ vTe சமய(ைத பாeகா(e, ப()ர8ப[(), 
ேமIப[(த உK)8|m[, vTe ஒ2Kைம ம2KI ஒ4ைமவாத ைசவ 5(தாTத()* இரZைட 
3jBேகா> ப;B3 உதU ெச$Qறe. 2.5 =N^ய* இலhைக vTeBக@* அh�கoBக8பZட 
பாரIபoய 34வாக Uளh3I 34ேதவா அவ0க>, தனe ேகாMைல ஒ4 யாd8பாணI-த=ைழ 
அL8பைடயாக ெகாmட அைம8பாக அjU(தா0. அTத அைம8X அ)கo(e வTத vTe 
வIசாவ@Mனo* ேதைவகைள |0() ெச$ய, அளெவZLMN உ>ள 6 78yர:iய ஆ5ரம()N 
இ4Te UoவாBகI ெப2றe. அe உலெகh3I 7மா0 40 ேகாMNகைள கilட* a0வாகI 
ெச$Qறe. 3ழTைதக>, இைளஞ0க> ம2KI ெபoயவ0கqB3 ஆேலாசைனக> ம2KI ைசவ 
சமய8 பாடhகைள, 3[Iப அhக()ன0களாக இ4B3I மதேபாதாக0க> ம2KI ஆ5oய0க> 
நட(eQறா0க>. vTe \ெம$MயN, rZ7ம ஞானI, கலா.சாரI, த(eவI ம2KI ேயாகI 
ஆQயவ2jN 34ேதவாU* yர(ேயகமான ம2KI யதா0(தமான �mணjlகைள, அவ0 எt)ய 
எmண2ற X(தகhக> பைறசா2KQ*றன. அவரe ைசைவZ vTe ேர^xய* (Śaivite Hindu 
Religion) எ*Qற 3ழTைதக@* பM25 வ38X, பல ேகாMNக> ம2KI b[க@N க2K(தர8பZ[, 
அTத பாடhகைள ஆMரBகணBகான இைளஞ0கqB3  ஐTe ெமாgக@N பாeகாBQறe. ¶1995 



ஆI ஆm[, LN^MN நைடெப2ற உலக சமயhக@* மாநாZLN, அவரe 5றTத 
ெவ@}[கqBகாக த0மசBர பZடI வழhக8பZடe. மiத வாdவாதார()2கான ஆ*\க ம2KI 
அர5யN தைலவ0க@* உலக மாநா[, தனe Uேசஷமான க4(தரh3க@N, 34ேதவாைவ ஒ4 
vTe yர)a)யாக ேத0l ெச$தe. அத* காரணமாக |=MN மiத வாdBைகM* 
எ)0கால(ைத8 ப2j Uவா)Bக, ஆB<ேபா0LN 1988, மா<ேகாUN 1990, ம2KI oேயா L 
ெஜiராUN 1992 ஆI ஆmLN, அைன(e நா[க@N இ4TeI வT)4Tத சமயI, அர5யN ம2KI 
அjUயN தைலவ0க> மாநாZLN கலTeெகாmடா0. 5காேகாUN ெச8டIப0 1993 நைடெப2ற, 
உலக சமயhக> மாநாZL* வரலா2K 5ற8X=Bக w2றாm[ UழாU* ேபாe, உலக சமயhக@* 
ேதைவகைள எ[(eைரB3I 25 ஆmக> ம2KI ெபmகைள உK8yன0களாகB ெகாmட, 
yேர�ெடmZ< அெசIy@B3 (Presidents’ Assembly) yர)a)(eவI ெச$uI c*K 
vTeBக@N ஒ4வராக ேத0Tெத[Bக8பZடா0. 3j8பாக 1990 க@* ெதாடBக()N, ம2ற 
மத34மா0கqB3 QைடB3I மoயாைதைய ேபால, ேகாMN |சாoகqI aயாயமாக 
நட(த8படேவm[I எ*K yர.சாரI ெச$தா0. 1996 ஆI ஆm[ :தN, 34ேதவா அவ0க> Uஷ* 
கவா$ 2020 3tUN ஒ4 :BQய உK8yனராக இ4Tதா0. அe கவா$ &U* எ)0கால(ைத ஆ*\க 
பmXக> அL8பைடMN உ4வாBக, (மாநகர :தNவ0, (கlmL)மாவZட ஆZ5 3t, வ;க ம2KI 
கNU(eைற தைலவ0க> உZபட) ஊB3U8பவ0க@* 3tவாக UளhQயe. அவ0 1997 ஆI 
ஆm[, மiத பLவாBக()* ெநj:ைறக> ப2j சமய க4(eBகைள பQ0Teெகா>ள, அ)ப0 
Q@*ட* U[(த அைழ8ைப ஏ2KBெகாmடா0. அேத வ4டI, ச234 ேயாக7வா=M* 125 ஆவe 
yறTதநா> Uழா ம2KI இலhைகைய :LUடமாக ெகாm[, உலெகh3I பவi வTத அவரe 
தhக.5ைல ஊ0வல()23 தைலைம தாhQனா0. அவ0 தனe சTaயாசI சcக()23 அ@(த 
=க8ெபoய வர8yரசாதமான �I ெமாgைய, தனe இK) கால()N )ன:I அ)காைல ேநர()N 
~0 ெச$தா0. ¶1998 ஆI ஆm[, 3ழTைதகைள ெப2ேறா0கqI ஆ5oய0கqI அLBகடB�டாe 
எ*K 3ழTைதக> உoைமB3 ஒ4 &Uர yர.சார(ைத ெதாடhQனா0 ம2KI அவரe சIசாo 
பBத0க> தhகளe :BQய சcக ேசைவயாக, நட(eI நNெலாtBக வ38Xக> cலI, 
ெப2ேறா0க> தhக> 3ழTைதகைள நNல :ைறMN வள0Bக உதU ெச$தா0. 1999 ஆI ஆm[, 
ெமா��ய< நாZL23 தா* பoசாக வழhQய ஆ*\க |hகாைவ, ெபாeமBகqBகாக )றTe 
ைவBக அTத நாZL23 பயணI ேம2ெகாmடா0. 2000 ஆI ஆmLN, “ஒ4 vTeவாக இ4Bக ஒ4 
vTeவாக yறT)4Bக ேவm[I” எ*Qற சமயBெகா>ைகைய aராகo(e, vTe சமய()23> 
எnவாK :ைறயாக �ைழயேவm[I எ*பைத UளB3I, “ெஹௗ [ yகI எ vTe" எ*ற 
X(தக(ைத ெவ@MZடா0. ஆக<Z 25, 2000 அ*K அவ0 ஐBQய நா[க@* ம)8X=Bக ஊ தாmZ 
அைம)8 பoைச (இத23 :*X இTத பoைச தலா$ லாமா, ெநNச* மmேடலா, =BகMN 
ேகா0ப.ேசn, ேபா8 ஜா* பாN II ம2KI அ*ைன ெதரசாU23 வழhக8பZ[>ளe) a� யா0B 
நகoN ெப2றா0. அவ0 கவா$ &U23 )4IyயeI, கவா$ &l ம2KI அTத &ைவuI கடTe அவ0 
ெச$த சாதைனகைள அjUBக, 350 3LமBக> ம2KI மாவZடI ம2KI அர7 அ_வல0க> 
�LM4Tதன0. ”ஹவாMN 3j8பாக தா0\க ம2KI ஆ*\க பmXகைள ஊB3UBக {hக> 
ேம2ெகாmட :ய25கqB3, எனe பாராZ[தNகைள ெதoU(eBெகா>Qேற*. க4ைண 



aைறTத உhகளe ெம$யjUN =கlI வ_வாக ஆதo(e>ள, அைம)M* ெச$)ைய நமe 
3LமBக> aரTதரமாக ஏ2KBெகா>ளZ[I,”  எ*K தனe கLத()N ெபzச=* கெயடாேனா 
ெதoU(தா0. நவIப0 2000 MN, =*னzசN வgயாக இலவசமாக அG8ப8பZ[ இைணய()N 
ப)l ெச$ய8ப[I Uைரl. ெச$)கqBகாக, vTeMசI [ேட ப()oைகM*, vTe yர< 
இ*ட0ேநஷனN எ*ற ஒ4 )னசo ெச$) 74Bக(ைத eவBQனா0. 1999, 2000 ம2KI 2001 ஆI 
ஆm[, அவ0 c*K உZXறேதடN பயணhகைள ேம2ெகாm[, அலா<கா, LoiடாZ ம2KI 
ெட*மா0BQN இ4B3I X)ய ேகாMNகைள yர)]ைட ெச$தா0. 2001 ஆI ஆmLN, vTe 
த(eவI, கலா.சாரI ம2KI ேயாக(ைத :ைறேய 3j8y[I 5வெப4மாGட* )4நடனI, வாdதN 
ம2KI ஐBQயமாதN எ*ற )னசo பாடhக@*, ஈ[ இைணய2ற பாகhகqட*, 3,000-பBக yரதான 
பM25 வ38y* :(ெதா38பாக இ4B3I, அவரe ம)8X=Bக U48ப ஆவண(ைத aைறl 
ெச$தா0. ¶ஐIபe ஆm[கqB3, 78yர:iய 7வா= vTeBகqB3 ம2KI எNலா சமயhக@N 
இ4Te நாL வTத Uைழபவ0கqB3 vTe த0ம(ைத க2K(தTதா0. அவ0 உலQN =கlI 
கmL8பான 34Bக@N ஒ4வராக க4த8பZடா0. அவ0 நT)நாத ைகலாச பரIபைரM* 162 ஆவe 
ஜகதா.சா0யாவாகlI, கா0ட* ஐலாmடான கவாMN இ4B3I அவரe 458-ஏBக0 ேகாMN-மடாலய 
வளாகமான, கவா$ ஆ&ன()* ச234வாக UளhQனா0. ெசயல2K இ4B3I ஒ4 எoமைலM* 
அLவார()23 அ4QN இ4B3I ஒ4 ந)BகைரMN உ>ள இTத ப7ைமயான ேபா^ேந5ய 
ஆ5ரம()N இ4Te, ைசவ 5(தாTத ேதவாலயI, vமாலய* அகாட= ம2KI vTe பாரIபoய 
ந*ெகாைட aKவN cலமாக அவரe மடவா5க> ஒ*றாக ேச0Te த0ம(ைத ெதாட0Te 
ேமIப[(), 34ேதவாU23 அவரe ச234 வழhQய 3jBேகா> ப;ைய ெதாட0Te ெச$e 
வ4Qறா0க>. ¶34ேதவா ைதoயமாக இTத உலQN வாdTதைத ேபாலேவ, ைதoயமாக தனe 
உMைரuI {(தா0. அBேடாப0 9, 2001 அ*K அவ4B3 :)0Tத aைலMN, ம2ற உK8XகqB3 
பரlI 3டN X2Kேநா$ இ4BQறe எ*பைத c*K மாaலhகைள ேச0Tத எmண2ற 
ம4(eவ(eைற வN_ந0க> உK) ெச$தன0. ேம_I அTத ேநா$B3 எTத &Uரமான 5Q.ைசuI 
பல* அ@Bகாe எ*பைத எNேலா4I ஒேர மா)oயாக உK) ெச$தeI, அவ0 அTத நா@N 
இ4Te, ேநா$ y; {B3I ம4Teகைள தUர ம2ற 5Q.ைசகைள aராகo(e, yராேயாபேவஷ 
எ*K சம<Q4த சா<)ரhக> 3j8y[I, உணlகைள தU0(e தm�0 மZ[ேம 3LB3I, 
இT)ய ேயாக பM25ைய ெதாடர :Ll ெச$தா0. அவைர 72j இ4ப() c*K மடவா5க> rdTe 
இ4Bக, நவIப0 12, 2001, 5()ைர நZச()ர()N, )hகZQழைம இரl 11:54 ம;B3, அவ0 
7யமாக ேம2ெகாmட Uரத()* 32 ஆI நாள*K, தனe உMைர eறTதா0. “கவைல8படா&0க>. 
நா* இTத உலைக UZ[ ெச*றeI, )ன:I இ4ப() நா*3 ம;ேநரI, உhகளe உ>ள()N 
3Lெகாm[, உhகqட* ேச0Te ப;Xoேவ*,” எ*K 34ேதவா மடவா5கைள ேத2jனா0. 
அவரe சமய8ப;ைய ெதாட0வத2கான வ_வான அ<)வாரமாக கவா$ ஆ&ன:I, 3LM48Xட* 
�Lய அத* ைசவ 5(தாTத ேயாக சcக:I Uளh3Q*றன. இTத 3tUN வாdநா> 
சhகNபhகqட* இ4B3I ப)ேனா4 &Zைச ெப2ற <வா=க> ம2KI ஒ*பe yரIம.சாoக>, 
)4மணமாகாத eறUக> ஆK நா[கைள ேச0Tதவ0க> ம2KI அவ0க@N vTe சமய()N 
yறTதவ0கqI, ஆ5ய ம2KI ேம2க()ய நா[க@N இ4Te வTe, vTe சமய()23 



மாjயவ0க> அNலe ஏ2KBெகாmடவ0கqI அடh3I. இவ0க> \e 34ேதவா பலவ4டகாலமாக 
அ*X கலTத, ஆனாN கmL8பான தi8பZட வgகாZடN ம2KI 110 சதbத ெசயN)றைன 
வ^uK()யதாN, 3tUன0 அ)க வ^ைமைய ெப2றன0. 34ேதவா தனe Uரத()* 
ெதாடBக()N, “இi, ேபா)நாதா X)ய ச234வாக இ48பா0" எ*K ெசாN^, தனe கடைமக> 
ம2KI ெபாK8XBகைள தh3 தைடM*j, 59 வயe aரIy, 37 வ4டhகளாக த*iடI ~டனாக 
இ4Tத ம2KI தா* ேத0Tெத[(த ச234 ேபா)நாத ேவல*7வா=B3 மா2றI ெச$தா0. 
எ8ேபாeI ம2றவ0க@* நல* \e அBகைறuட* இ4Tத அவ0, தனe மரண8ப[BைகM_I, 
தனe =க8ெபoய சhகம()23 :*பாக, “நட8பe அைன(eI ந*ைமBேக. நட8பe 
அைன()_I அ0(தI இ4BQறe,” எ*K உK)uட* :�:�(தா0. தனe சமய8ப; ம2KI 
சமய அைம8XBகைள தைடMNலாத boய(eட* :*ேன2j ெசN_மாKI, ஆ*\க பாைதMN 
உK)uட* இ4Bக ஒ4வ0 ம2ெறா4வ0 உதவேவm[I எ*KI, ஒ2Kைமuட* வாdTe தhகளe 
தi8பZட ஆ*\க சாதனாBக@N தளராe ெசயNபடேவm[I எ*KI, உலெகh3I இ4B3I 
தனe ~ட0க@டI ேகZ[Bெகாmடா0. “{hக> :*ேன2j. ெசNவத23, அ)கI த3) 
ெப2றவ0களாக இ4BQ�0க>.” ¶34ேதவா மரணI அைடTதா0 எ*பைத ேக>U8பZடeI, 
இT)யாU* =கlI yரபலமான எt(தாள0க> ம2KI 5Tதைனயாள0க@N ஒ4வரான ~தாராI 
ேகாயN, “அவ0 vTe சமய()23 5றTத :ைறMN ப;யா2ju>ளா0, ம2KI ச\ப()N vTe 
மன)N ஏ2பZட Ug8Xண0l அவரe :()ைரைய ெகாm[>ளe,” எ*K தனe கLத()N 
ெதoU(e இ4Tதா0. “நbனuக ஹGமானாக, 5வெப4மாi* ஒ4 அவதாரமாக, ேம2க()ய 
நா[க@N ஞாேனாதயI ெப2ற ஆ*மாவாக இ4Tத இ4Tத  78yர:iய7வா=, ஐIபe 
ஆm[கqB3I ேமலாக vTe த0ம()* cல()23 அ)க ஆ0வI, நIyBைக, உ2சாகI ம2KI 
:tமனeட* ஊZடI அ@(e இ4BQறா0,” எ*K yரபல ேயாக ஆ5oயரான மா ேயாகா சB) 
ெதoU(தா0. “ச234 5வாய 78yர:iய7வா= தனe வாdBைக ம2KI தனe ேபாதைனM* 
cலI, மiதேநய()23 ேம_I உகTத பoசாக, vTe சமய(ைத மா2Kவ)N உதU 
ெச$e>ளா0,” எ*K இT)யாU* 6 5வ4(ர பாலேயாQ மகாரா� �jனா0. “Xm;ய 
ஆ(மாவான 5வாய 78yர:iய7வா=M* வாdBைக, 3jBேகா> ப; ம2KI அjlK(தNக>, 
அவரe :LUNலாத ஆ*\க ேவZைகMN ஒ4 உய0வான அ()யாயமாக அைமTe, ஹவாMN ைசவ 
5(தாTத ேதவாலயI ம2KI ஒ4 சTaயாச சcக(ைத aKவ வgவ3(தe. ெமா(த()N ஒ4 
அ2Xதமான :ய25! இe அவரe ஆ*\க ஆ0வ()* aரTதர 5*னமாக அைமTe இ4Te, ஆ*\க 
பாரIபoயI ம2KI ைசவ 5(தாTத()* சார(ைத ேமIப[(eவத2காக 5வெப4மா* 
ேத0Tெத[(தவ0க@N <வா=க> ஒ4 :*ேனாLயாக UளhQனா0 எ*பைத உலகI அjயZ[I,” 
எ*K யாd8பாண()N இ4Te, 5வ(ெதாmட* aைலயI அ4ணாசலI ெசNல(eைர <வா=க> 
தகவN அG8yனா0. ¶34ேதவாU* வாdBைக, பல aைலக@N Uேசஷ சாதைனகைள 
ெகாmடதாக இ4Tதe. ஆனாN ம2றவ0கைள ஊB3U(e இைறவைன ேநாBQ அைழ(e வTe, 
:*ேன2ற()23 வா$8yNலாத அவ0களe வாdBைக :ைறக@N மா2ற(ைத ஏ2ப[(), 
அவ0களe பாைதMN ஒ4 UளBகாக இ4Te, த*ைன நாL வTதவ0கqB3 ஒ4 தாயாக, தTைதயாக 
ம2KI நmபனாக இ4B3I அவரe UயBக(தBக சB)ைய, அவரe =க8ெபoய �()யாக 



ஆMரBகணBகான ~ட0க> ஆேமா)8பா0க>. 34ேதவா தனe ைமய()* ஆழ()N, தனe ைமய 
சB)B3 ெந4Bகமாக, ெத$bக சB)M* இதய()N 3Lெகாm[ இ4TததாN, அவ0 சT)(த 
அைனவ4I அவ4B3 ெந4Bகமாக இ48பைத உண0Tதா0க>. அவ0க> UைழuI ம2KI தhகளe 
ைமயமாக க4eI Xiதமான, ேபo*பI aைறTத ஆ*மாU* இயNைப ெகாmட <வ�பமாக, அவ0 
UளhQனா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

§ 

a� யா0BQN இ4B3I ஐBQய நா[க> சைபB3 :*பாக, 34ேதவ0 ஊ தா*Z அைம) பo7ட* 
a*KBெகாm[ இ4BQறா0. § 
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மiதேநய()23 ஒ4 ஆ*\க 34 வழhQய பல பo7க@* பZLயN § 

தனe ஆ(ம ஞான()* cலI ெப2ற ஆ2றN, ஒ4 ச234வாக அவரe பதUேய2X ம2KI 
மகாேதவ0க> ம2KI ெத$வhக@* ஆ5க@* eைணuட*, vTe த0ம()* மKமல0.5B3 
34ேதவா எmண2ற :ைறக@N பhக@(தா0. அேதசமய()N கடTதகால()N a�yBக8பZட 
பாைதகளாக பாரIபoயhக> Uளh3வதாக, அதைன &Uரமாக ஆதo(தா0, ம2KI aகdகால 
மiதேநய()23 X)ய XoTeண0ைவ அjlK(த ம2KI வாdBைகB3 X)ய மா)oகைள அைமBக 
பழhகால o�கqB3 சமமான ம2KI ைதoயமான :*ேனாLயாக )கdTதா0. :*ேனாLயாக 
இ4Tத 3jBேகா> ப; ம2KI சாதைனக@* பZLய^* ஒ4 ப3)ைய இhேக காணலாI. § 

ஆI`க ேபாதைனக(§ 

• ஒ4வ0 கடTத கால()N ெச$த க0மUைனைய ைதoயமாகlI உ2சாக(eடGI எ)0ெகா>ள 
7யமாக ெதாடh3I பயணமான, சாதனா cலI 7ய-உ4மா2றI ெபKI ஒ4 பாைதயாக Uளh3I 
yரதான பM25 வ38X, Uைழபவ0க@* வாdBைகB3 X)ய UளBக(ைத ெகாm[ வ4Qறe. § 

• 1968 ஆI ஆmLN, தனe மடவா5கqB3 தா* வழh3I, =கlI தரமான அகI சா0Tத பoசாக, 
Uைழபவ0க@* ேயாக :ய25கைள ேமIப[(த �I ெமாgைய அj:க8ப[(), 1995-2001 
கால()N அTத ெமாgைய &Uரமாக ேமIப[()னா0. § 

• தனe ெசாTத அGபவ()N இ4Te ேகாMN வgபா[ ம2KI உ>ெபா4@* c*K 
ேலாகhக@* ம0மhகைள ப2j UளBQ எt)யத* cலமாக “UலQ இ4Tத" மகாேதவ0கைள 
\m[I  வரவைழ(தா0. § 

• “vTe சமய(ைத ப2j நா*3 உmைமக>” (Four Facts of Hinduism), “ஒ*பe நIyBைகக>” 
(Nine Beliefs), “vTe சமய()* அறெநjக>” (Hinduism’s Code of Conduct), 365 நT)நாத 
r()ரhக>, ம2KI vTe சமய UனாL-Uனா ம2KI vTe சமய நIyBைக ேபா*K, 
மKமல0.5MN இ4B3I சமய()23 ேவத சா<)ரhக@* ெதா38Xகைள ெவ@8ப[(eதN. 
§ 

• தனe சTaயாச சcக(ைத வgநட(eவத23 ம2KI மன(eறl ம2KI பா^யN சB) 
உ4மா2ற()* :BQய(eவ(ைத உM08yBக அTதரேலாக wலகhக@N இ4Te ெல:jய* 
<BேராN< ம2KI ம2ற மைறஞான பைட8XBகைள ெவ@Bெகாm[ வ4தN. § 

• )4வ>qவ0 எt)ய )4B3றைள, த2கால(e ெத@வான ஆhQல()N ெமாgெபய0(e 
ெவ@M[தN. § 

dA. சமய ம*மல;VU/Z வtகாayத= § 

• vTe ெப4ைமைய வ_8ப[(eதN; “நா* உmைமMN vTe இNைல. மiதேநயI 
\Zக8ப[I எ*K 5T)B3I Qj<eவ*, ஒ4 �த*, ஒ4 இ<லா=ய0 ம2KI ஒ4 ெபௗ(த 
மத(ைத சா0Tதவ*,” எ*ற சம(eவ ேகாஷhகைள தU0(e, உலெகh3I இ4B3I 
vTeBக> எt.5 ெப2K தாhக> vTeBக> எ*பைத அjUBக சIமதI ெபKதN. § 
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• vTe த0மI எ*பe ேம2க()ய அjஞ0க> ெப4Iபா_I காmyB3I ஒ4 கடTதகால 
ெதாNெபா4> 5*னமாக இNலாமN, 5ற8பாக இயBக()N இ4B3I சமயமாக அjU(தN. 
34ேதவா aகர2ற தனe ப)8Xக@N ெச$தைத ேபால, vTe எt(தாள0கqI தhகளe 
சமய(ைத 5ற8பாக 5(தoBக ேவm[I. § 

• ஒ4 மாெப4I நாகoகI ம2KI கலா.சார(ைத ேச0Tத Xiதமான வாo7களாக, உலQN 
பலநா[க@N பரUu>ள ஒ4 சcகமாக அவ0களe 7ய-ெகௗரவ(ைத Ug8பைடய ெச$e, நbன 
uக()23 =கlI ெபா4(தமான சமயI எ*K vTeBகqB3 vTe த0ம(ைத க2y(தN. § 

• bd.5 அைடT)4Tத vTe சமயI எ*ற ெசாNைல, அவலaைலMN இ4Te \Z[ எ[(e 
அத* பழhகால மQைமைய )4Iப8 ெபKதN. § 

• த2ேபாைதய ேபாB3 வ_வான அIசhக> இNலாத <)ர(த*ைமயாக  இ4B3I ேபாe 
வ38Xவாத(ைத அjU(e, ஒnெவா4 yolI தனB3 Uேசஷமான பாரIபoயhக@N 
வ_வாகlI U7வசமாகlI இ4TதாN மZ[ேம, vTe சமயI ஒ4 வ_வான சமயமாக 
இ4Bக:LuI எ*பைத வ^uK(eதN. § 

• ேகாMNக@* :BQய(eவ(ைத ஆதo(e, அவ2j* <தாபன(ைத அh�கo(e, அவ2j* 
3jBேகாைள உK)8ப[(eதN. § 

தவ*க( ம)*+ தவறான க,-./கm/Z எ"ராக MரசாரHக( § 

• இ4பe ஆm[காலமாக vTeMசI [ேட ப()oைகM* cலI vTe சமயI ப2jய தவறான 
நIyBைகக> ம2KI தகவNகைள அக2KதN. § 

• Xராணhக> ம2KI வரலா2K 5ற8X=Bக பகவ( �ைதைய காZL_I, ேவதhக> ம2KI 
ஆகமhகைள vTe சமய()* Xiத wNகளாக ஊB3U(தN. § 

• Xராணhக> ப2jய “5()ரகைத” மன8பாhைக தU0(e, vTe சமய பM25B3 
யதா0(தமான-rZ7ம ஞான UளBகhகைள அைம(தN. § 

• &Uரவா)க> ெப4Iபா_I, பகவ( �ைதைய ேம2ேகா> காZL aயாயமான பgவாhகைல 
ஊB3UB3I சமய()N அvIைச எ*Qற ெகாNலாைமைய, vTe சமய()* :த*ைமயான 
ந*ெனjயாக \m[I வ^uK(eதN.§ 

• வ*:ைறைய XகdTe ேப7I ெபoயXராணI ேபா*ற பாரIபoய கைதகைள aராகo(தN.§ 

• 5வெப4மா* சTaயா5க> மZ[ேம அ�கேவmLய அ.7K(eI சB)யாக இNலாமN, எNலா 
பBத0கqI வgப[I அ*X>ள கடlளாக 5வெப4மாைன \m[I yரபல8ப[(த ேவm[I. 
5வெப4மாைன bZL* |ைஜ அைறMN ைவ8பதாN நNல பல*கைள வழh3வேதா[, 
அ()யாவ5யமாகlI Uளh3Qறe எ*K vTeBகqB3 உK) அ@(தN. § 

• vTe eறவற()* Xiத(த*ைமB3 ஆதரவாகlI, “)4மணமான 7வா=க>" ம2KI 
இ4பா^ன ஆ5ரமhக@* க4(eBகqB3 எ)ராக க4(e ெதoU(தN. § 
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• சZடUேராதமான ேபாைத ம4TeகளாN உட_B3 ஏ2ப[I உபாைதக> ம2KI அதனாN 
ஏ2ப[I க0மUைன UைளlகqB3 எ)ராக yர.சாரI ெச$தN.§ 

• vTe சமயI ப2jய கNUைய &Uர8ப[(eதN, ம2ற சமய yர.சாரBக0க> பய*ப[(eI 
சTேதக()23 இடமான உ()க> ம2KI தhகளe சமயI மZ[ேம உmைமயான பாைதைய 
ேபா)BQறe எ*K க4) ம2ற சமயI சா0Tதவ0கைள தhக> சமய(ைத ஏ2KBெகா>ள 
ேவm[I எ*K a0பT)B3I சமயhக@* :)0.5M*ைமைய அIபல8ப[(), 
ெநj:ைறய2ற Qj<eவ மதமா2ற()23 எ)ராக ேபாரா[தN. § 

• “எNலா மத:I ஒ*K" எ*ற க4(ைத மK(e, :BQய மதசா0ப2ற த(eவhகqட* உலQ* 
:BQய மதhக> ப2jய ஒ4 ஒ8�Z[ 74Bக(ைத ெவ@M[தN. § 

• ேகாMN ம*றhக@* அறhகாவல0க> தhகqB3> ஒ2Kைமuட* இ4Te, அவம)8பவ0க> 
\e கவனமாக இ4Bகேவm[I ம2KI  இைளஞ0கqB3 ேதைவயான பாட()Zடhகைள 
உ4வாBகேவm[I எ*K கZடைளM[தN. § 

சமய+ ெதாட;பான fவகாரHகPI 9;வாக+ § 

• சமயhகqB3 இைடேயயான க4(தரh3க@N அ.ச=*j, ெவ@8பைடயாக vTe சமய(e 
க4(ைத வழh3தN, அ(தைகய �Zடhக@N Qj<eவ ஆ)Bக(ைத எ)0(தN, ம2ற 
சமயhக@N சமமான yர)a)(eவ(ைத ேகா4தN, பழh3L மBகைள ேச0(eBெகா>qதN, 
அjUயN பல இBகZடான rdaைலகைள உ4வாBQu>ள aைலMN, தாhக> |=M* 
எ)0கால காவல0க> எ*K ெசாN_I Uzஞாiக@* பாசாh3தன(ைத கmLதN. § 

• ச0வேதச க4(தரh3க@N அ(ைவத ைசவ 5(தாTத(ைத ம2KI அவரe தi8பZட 
உண0தNக@N அ)க :tைமயாக yர)ப^(e>ள அ(ைவத சமய நIyBைகM* அL8பைட 
ம2KI பழைமைய ெவ2jகரமாக உK) ெச$ய, ெத*iT)ய ஆ&னhக@* பmLத0கqட* 
ஆதo(தN. § 

• “{hக> ஒ4 vTeவாக இ4Bக, ஒ4 vTeவாக yறBக ேவm[I" எ*ற க4(ைத aராகo(e, 
vTe த0மI எ8ேபாeI X)ய நப0கைள வரேவ23I எ*பைத வ^uK(), vTe சமய()N 
:ைறயாக ேசர U4IXேவா4B3, ெநj:ைறuட* �Lய 7ய-மதமா2ற ெச$:ைறைய 
உ4வாB3தN. § 

• இய2ெபா4>வாதI, ெபாe உைடைமவாதI, இ4(த^யN வாதI ம2KI மத.சா0ப2ற 
மiதேநய(ைத ேபா*ற மதI சாராத பாைதகைள ஊB3UBகாமN, தனe மதI எeவாக 
இ4Tதா_I, அைத y*ப2ற ஊB3U(தN. § 

$"ய பாHZகP= cIேனாbயாக "கhத= § 

• :தN மாBQ*ேடா] ெவ@}Z[ கZடைம8X (1986) ம2KI vTe சமய()* :தN yரதான 
இைணயதள(ைத (1994) a0மா;8பe உZபட, நbன uக()23> vTe த0ம(ைத இயBக 
தகவN ெதாgN�Zப(ைத பய*ப[(eதN. 1998 ஆI ஆmLN, அவ0 தனe கவா$ ம2KI 
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ெமா��ய< ைமயhக@N )னசo நடவLBைககைள ப)l ெச$ய டாகா (TAKA), “[ேட அZ 
கவா$ அ&ன(ைத" ெதாடhQ ைவ(தா0. “இ*K உலQ* எTத cைலMN இ4Tதா_I ஆ*\க 
சB)க> ம2KI சமய ஈ[பாZ[>ள அைனவைரuI ெந4Bகமாக ஒ*K ேச0B3I )றGட*, 
க;iக> ம2KI இைணயதள-நbன ெதாgN �ZபI நமB3 Qைட(e>ளe. இTத ஒ4 
ெசயைல தZட.78 ெபாjயாN, ேபனா ம2KI 3j8ேபZLனாN ெச$ய :LயUNைல, 
எt(தா; ம2KI ஓைல 7வL ெச$த)Nைல,” எ*K அவ0 3j8yZடா0. § 

• இT)யாU23 ெவ@ேய ேகாMN |சாoகqB3 பM25 வழhக பாடசாைலக> a0மா;Bக 
ேவm[ேகா> U[(தN.§ 

• ேம2க()ய நா[க@N இ4B3I ேகாMNகqB3 அ4காைமMN :)யவ0க> ஒ*றாக ேச0Te 
வாழ, 3LM48X வச)க> அைமB3I )Zட(ைத ஊB3U(தN. § 

• உலெகh3I இ4B3I 36 ேகாMNக@N வgபா[ ெதாடh3வத23 ம2KI  UBQனhக> 
{h3வத23, ெத$வhக@* )4உ4வ 5ைலக>, 3j8பாக Uநாயகo* 5ைலைய பoசாக 
வழh3தN. § 

• vTe பாரIபoய ந*ெகாைட aKவN cலI, தனe ெசாTத ம2KI ம2றவ0க@* சமயI சா0Tத 
நடவLBைகக@* a) ேதைவகqB3 aரTதர a)ைய அைம(தN.§ 

• Qj<eம< ெகாmடாட8ப[I சமய()N, ஐTe நாZக> ெகாmடாட8ப[I பzச கணப)ைய 
ேபா*K X)ய )4UழாBகைள )Zட=Z[, நbன uக()* கலா.சார 3ழ8பhகைள, 
vTeBக> எ)0ெகா>ள X)ய வgகைள கm[yL(தN. § 

• தனe 3t ம2KI உலQN இ4B3I ம2ற vTeBக> ம()MN, ெவnேவK நாZLன4B3 
இைடேய நைடெபKI )4மண()23 ஆதரl ெதoU(தN. § 

• ஒ4 சcகமாக வாdவத23 உகTததாக, சZட8|0வமாக வ_வானதாக ம2KI கZடைம8yN 
அ2றN=Bகதாக தனe அைம8X ம2KI ம2ற vTe அைம8XBகைள உ4வாBக, அெமoBக 
ேதவாலய அைம8y* பmXகைள பய*ப[(eதN. § 

• ஒ4வ0 தனe ேநரI, வளhக> ம2KI a)ைய 7யநலI இNலாமN சமய நடவLBைகB3 வழhக 
ஊB3U(தN ம2KI உலQN பரUM4B3I தனe 3tUன0 இைடேய வ4மான()N ப()N 
ஒ4 பhைக ேகாM_B3 ஒnெவா4 மாத:I வழh3I பழBக(ைத உ4வாB3தN. § 

• ~ட0க> ம2KI மாணவ0கqB3 தhகளe  7ய-கm[yL8X ம2KI ஆ*\க Xe8y(தைல 
ேம2ெகா>qI பாைதயாக உZXற ேதடN பயண ஆ$ைவ (Innersearch Travel Study) 
உ4வாB3தN. அவரe இK) c*K பயணhக@* ேபாe அலா<கா, LoiடாZ ம2KI 
ெட*மா0BQN இ4B3I ேகாMNகைள yர)]ைட ெச$தா0.§ 

• தi.5ற8X வா$Tத :த*ைமயான தைலைம cலI “vTe ஆ8 ) இய0” U4e. § 

• கவா$ &l ப2j ஒ4 அj:கI: ேடாBக*ப0B ஆ[க>, ெஜ05 மா[க>, ேத* தயாo8X ம2KI 
அய2பmXைடய பNேவK தாவர வைகக>. § 
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UறAத பார+பDயHகைள $.#M-த= § 

• அவரe பைட8XBக> cலமாகlI அவ2ைற பயபB) ம2KI :ைறயான ஆவண()னாN அவரe 
3tUன0 ம()MN அ:Nப[(eவத* cலமாகlI, சI<காரhக> எ*Qற சடh3கைள 
\m[I வழBக()23 ெகாm[ வ4தN. § 

• |சாoக@* உoைமகைள பாeகா(e aயாயமாக நட(தேவm[I எ*K yர.சாரI ெச$தN 
ம2KI ம2ற சமயhக@N இ4B3I மத34BகqB3 QைடB3I அேத மoயாைதைய, இவ0கqI 
ெபறேவm[I எ*K ேகாoBைக U[(தN. § 

• தனe :(ெதா38ைப படhக> cலI UளBQய ெத*iT)ய ஓUயhகைள ேபா*ற பாரIபoய 
கைலக>; அவ4I அவரe ~ட0கqI க2ற ம2KI க2y(த இT)ய நடனI; அவ0 இைறவ* 
ேகாM^N உ>ளடBQய ேகாMN கZLடBகைல; மBக@* பmX ம2KI aகdlக@* ேநரI 
ப2j அjய அவ0 )ன:I பய*ப[()ய ைவ&க ேஜா)ட()* �mணjlக>; ம2KI தனe 
ெவ@}[க@* cலமாகlI தனe ~ட0கqB3, ஒ4 இயNபாக 3ண8ப[(eI அைம8பாக 
ஊB3U(த ஆu0ேவதI ேபா*றவ2ைற ஆதo(e அவ2ைற Xe8y(தN. § 

• “bZL* ஒ4 ஒeB38Xறமான இட()N இ4Te, bZLN உ>ள =கlI அழகான அைறயாக 
மா2j,” bZLN இ4B3I |ைஜ அைறைய அgUN இ4Te கா8பா2KதN. § 

.றவற-ைத வL#பy-.த= § 

• “7வா= \e Uம0சனI" ஒ4 வழBகமாக இ4Tத கால()N, ஒnெவா4 சcக(ைத சா0Tத vTe 
eறவற()23I மoயாைதைய )ரZL, இTத உ*னதமான சமய()* மத34Bகளாக 7வா=க> 
ம2KI சாeBக> Uளh3Qறா0க> எ*KI, உmைமயான 34Bகைள வணhQ, �d8பLTe, 
அவ0களe ஞான(ைத நாடேவm[I எ*KI அjU(தN. § 

• w2KBகணBகான vTe தைலவ0கைளB ெகாmட ஒ4 தi8பZட �Z[B3tைவ உ4வாBQ, 
க4Bகைல8yN இ4Te பLவாBகI, ம4(eவ அறெநjக> ம2KI vTe 3[Iப வாdBைக 
வைர, :BQயமான Uவகாரhகைள8 ப2j அTத தைலவ0கqட* அnவ8ேபாe ேப5, அவ0களe 
ஒZ[ெமா(த க4(eBகைள vTeMசI [ேடMN ப)l ெச$தN. § 

• ெத*iT)யாU* ஆ&னhக@N (ேகாMN-மடலாய வளாகhக>) X)ய உ2சாக(ைத ெகாm[ 
வTe, சhகரா.சாoய ைமயhக> ம2KI அைன(e சTaயாச பரIபைரM* சB) �டhகqB3 
X)ய :BQய(eவ(ைத வழh3தN. § 

• ஈ[ இைணய2ற ெத@l ம2KI UளBக(eட* vTe eறவற()* இலZ5யhக>, 
சhகNபhக> ம2KI எ)0பா08XBகைள தனe சTaயாச()* Xiத ஆைணக> (Holy Orders of 
Sannyāsa) எ*ற X(தக()N ஒth38ப[(eதN. § 

Zy+ப வாh/ைகைய ேம+பy-.த= § 
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• 3[Iப()* ஒ2Kைமைய தBகைவ(தN, ெபoய 3[Iபhகைள ப2j XகdTe ேப7தN, 
3[Iபhகைள ெந4Bகமாக இணBக(eட* ைவ()4Bக வgகைள ேத[தN, )4மண க4(e 
ேவK8பாZL23 Uவாகர(e ஒ4 நNல :Ll இNைல எ*K அjU(தN. § 

• மைனUB3 ெகா[ைம இைழB3I ெவKBக(தBக ெசய_B3 எ)ராக நடவLBைக எ[(e, அTத 
ெசயைல ெச$ய எTத ஒ4 ஆ�B3I உoைம இNைல எ*K கmடனI ெதoU(தN.§ 

• தனe மடாலயhக> ம2KI ~ட0க@* bZLN “இைணBக=Nலாத rdaைலகைள ம*iBக 
:Lயாத 32றமாக” வ^uK(eதN. § 

• 3ழTைதகைள வ*:ைறMN இ4Te பாeகா(e, அவ0கைள ெப2ேறா0க> அNலe 
ஆ5oய0க> e*XK(தB�டாe எ*ற உoைமB3 ஆதரவாக இ4Te, உடN உK8X சா0Tத 
தmடைன vTe கலா.சார()* அhகமாக Uளh3Qறe எ*ற க4(ைத aராகo(தN. § 

• இவரe ~ட0க>, சcக()23 ஒ4 :BQய ேசைவயாக க2yB3I, நNெலாtBக பாடhக@* 
cலI, ெப2ேறா0க> தhக> 3ழTைதகைள அ*X ம2KI மoயாைதuட* வள0Bக உதU 
ெச$தN.§ 

• ெபmக> ெவ@uலQN ப;XoயாமN, மைனU ம2KI தா$ எ*ற ஒ4 பாரIபoய ெபாK8ைப 
y*ப2j, தhகளe yர(ேயக சB)M* cலI தhக> 3ழTைதகைள 5ற8பாக வள0(e, தhக> 
கணவைன ெவ2j அைடய ெச$uI, ெபmக@* ைகMN 3[Iப()* நல* இ4BQறe 
எ*பைத vTeBகqB3 ஞாபக8ப[(eI Uதமாக, “ெபmக@* U[தைல இயBகI,” எ*ற 
ஒ4 அைம8ைப உ4வாB3தN.§ 

தைலைமo= தர9ைலகைள அைம-த= § 

• இரm[ 5வ* ேகாM_ட*, ஒ4 ெபoய சTaயாச சcகI ம2KI ஒ4 ச234 �ட(eட*, 
ஹவாMN அ)க ஆ.சாரI ம2KI ஆ*\க பmXட* ஒ4 ேகாMN-மடாலயமாக இ4B3I கவா$ 
ஆ&னI சமயI சா0Tத கைல, 52பI, பாரIபoய ேகாMN கZLடBகைல ம2KI வgபாZ[ 
:ைறuட* இ48பதாN, ேம2க()ய நா[க@N அ)கமாேனாo* நIyBைகB3 பா()ரமான 
ஆ&னமாக Uளh3Qறe. § 

• ேம2க()ய நா[க@N ஆகம :ைற8பL, :தN:ைறயாக :tவeI கNலாN கZட8பZட 
ேகாMலான, இைறவ* ேகாMைல yர(யkமாக ெவ@8ப[(eதN.§ 

• மன(eறlட* இ4B3I இ4ப() நா*3 ைசவ சTaயா5க@* ஒ4 பாரIபoய சcக()23 
&Zைச வழhQ ஊB3U(e, பல நா[க@N இ4Te வTத அவ0கைள ஒ4 ஆ2றN=Bக, 
இணBக:>ள பாரIபoய 3tவாக உ4வாB3தN. § 

• அவ0 vTeMசI [ேட cலமாக ஊB3U(த vTe சமய ஒ2Kைம, ம2KI தனe சரளமான 
ம2KI ஆBக8|0வமான ெவ@}[க@N ெத@lப[()u>ள அ(ைவத ைசவ 5(தாTதI, எ*ற 
இரm[ ெகா>ைககைள உ4வாB3தN. § 
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• எ8ேபாeI அ�BகB�Lயவராக இ48பதாN, அவ0 தனe ஆ&ன()23 வ4I 
ஆMரBகணBகான பா0ைவயாள0கைள தi8பZட :ைறMN வரேவ2K, அவ0களe வாdBைக, 
கவைலக> ம2KI எ)0பா08XBகைள ப2j ேப7தN. § 

• “உலக நலைன க4()N ெகாm[, ெசாTத சcக()N ெசயNப[தN,” எ*ற 3jBேகாைள 
aைறேவ2KI வmணI, ஒ4 ேமIபZட சcக ம2KI ெபா4ளாதார எ)0கால(ைத 
ெவ@8ப[(eவத23, கவா$ &ைவ ேமIப[(eI )Zட(ைத உ4வாB3I 3tUN இ4B3I 
கவா$ தைலவ0கqட* ஒnெவா4 மாத:I கலTeைரயா[தN.§ 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

ெலௗ�க வாh/ைகo= மன9ைறn அைடAத Uல அ};வமான  ம[த;க(, 
dA. சA9யாUகளாக Uவெப,மாpடI நடனமாட, வாழ ம)*+ ஐ/Sயமாக 

f,+$Sறா;க(. இTத அ|0வமான ஆ*மாBக> பாரIபoய vTe 
சTaயாச பாைதைய y*ப2j, ஏdைம, ப;l, �d8பLதN, �$ைம ம2KI 
நIyBைகuட* இ4Bக உK) |�Qறா0க>.  அவ0க> ஆ(மஞான(ைத ேநாBQ 
அைழ(e ெசN_I சoைய, Qoைய, ேயாகI ம2KI ஞான()* கZ[8பா[கைள 
y*ப2KQறா0க>. இைறவைன அjவேத அவ0களe வாdBைகM* ஒேர 3jBேகாளாக 
Uளh3Qறe, ம2KI அTத சB) அவ0கைள அ)க ஆ2ற_ட* இயBQ ெசNQறe. 
அவ0க> வgப[வத23, )யானI ம2KI ேசைவ ெச$வத23 ம2KI ேவதhக> ம2KI 
ைசவ ஆகமhக@* உmைமகைள உண0வத23, தhகைள ேபா*K மட()N வாசI 
ெச$uI ம2ற மடவா5கைள ேபால, ெலௗ�க வாdBைகMN இ4Te UலQ 
வாdQறா0க>. ச234 5வாய 78yர:iய7வா=B3 yற3, ச234 ேபா)நாத 
ேவல*7வா=M* வgகாZட_ட*, அெமoBகாU* ஹவாMN கவா$ அ&ன(ைத 
தைலைமயகமாகB ெகாm[, அழகான கா0ட* ஐலாmடான கவாMN அைமT)4B3I, 
ைசவ 5(தாTத ேயாகா சcகI உலQN பாரIபoய :ைற8பL ெசயNப[I ைசவ vTe 
அ(ைவத சcகhக@N :*ேனாLயாக )கdTe, உலQN இ4B3I ஒnெவா4 நாZLN 
இ4TeI Uைழபவைர ஏ2KBெகா>Qறe. இe :த^N இT)யாUN ேதா*j, 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_12a.html%23para-71
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_12a.html%23para-72
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_13.html


ச\ப()ய w2றாm[க@N இலhைகைய தைலைமயகமாக ெகாm[, த2ேபாe 
இயhQBெகாm[ இ4B3I பழhகால நT)நாத சIyரதாய(ைத சா0Tத, ஒ4 அ(ைவத 
ைசவ 5(தாTத சcகI ஆ3I. இTத பரIபைரMN தhகqB3 வ_வவாக �m[தN 
இ48பைத அjTe, eறவற பாைதைய ப2jய ஆழமாக 5T)(eBெகாm[ இ4B3I 
இைளஞ0க>, த*ைன ப2jய ெசாTத தகவN, ஆ*\க எ)0பா08Xக>, 5Tதைனக> 
ம2KI அGபவhகைள ப2jய ச234 ேபா)நாதாU23 கLதI எtதலாI. ப(e அNலe 
ப*iரm[ வ4ட பM25B3 yற3 த3) ெபKேவா4B3, சTaயாச()* Xiதமான 
ஆைணக> வழhக8படB�[I. எtதேவmLய :கவo:§ 

ச234 ேபா)நாத ேவல*7வா=, 34 மகாச*iதானI கவா$ ஆ&னI, 107 
கேஹாலேலேல ேரா[, கா8பா, ஹவா$ 96746-9304 USA, 

=*னzசN: bodhi@hindu.org; 

இைணயதள :கவo: www.himalayanacademy.com§ 

§ 
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கவா$ vTe மடாலய()N இ4B3I கடl> vTe ேகாM_B3>, 34ேதவா தனB3 அ[(e 
பதUேய23I ேபா)நாத ேவல*7வா=uட* (ேமேல வலeXறமாக) ஒ4 Uேசஷ ேஹாம(ைத 
நட(eQறா0. § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

 

 

கவா$ vTe மடாலய()N, Uசாலமான ஆலமர()23 அLMN ேயாகாசன()N அம0Te, தனB3 :*பாக ப;lட* 

அம0Te இ4B3I தனe மடவா5கqB3 தனe ைகைய உய0() ஆ~0வ)(eBெகாm[ இ4BQறா0. ெவ>ைள 

உைடMN இ4B3I சாதக0க>, ேசைவ ம2KI பM25M* பாைதைய y*ப2KQறா0க>. மzச> aற உைடMN இ4B3I 
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ேயாQக> சTaயாச()23 தhகைள தயா0 ெச$eெகாm[, 7ய-உ4மா2ற()23 உய0வான )யான பM25க> ம2KI 

தப< பM25 ெச$Qறா0க>. காU aற()N இ4B3I <வா=க> ைசவ 5(தாTத ேயாக சcக()* அhக()ன0களாக 

இ4Te, ைசவ 5(தாTத ேதவாலய()* |சாoக> அைம8பாக இ4BQறா0க>. மடவா5கைள 72j கவாM* 

ெவ8பமmடல ப7ைம பரUM4BQறe. அவ0கqB3 y*XறI Xiதமான ைவ_வா ஆK பா$Te ெசNQறe, ம2KI 

அத* நா; கவா {0bd.5, இய2ைகயாக பாைறகளாN உ4வான 3ள()* \e UtQறe. ேமேல வான()N வானUN 

aரIy இ4BQறe.§ 

 

அ*y* உ4வமாக இ4B3I சTaயா5B3 வணBகI! அ*ைப =z5ய சB) ஏேதGI 
இ4BQறதா? ஆனTதI aரIyய உலகI :tவ)_I உhகளe Xகைழ பரவ ெச$uhக>. 
வ^கைள த4I மாைய aைறlெப2K \m[I )4IபாமN இ4BகZ[I. இரlI பக_I 
ெதாட0Te இைறவi* e) பா[hக>. கN_I உ43மாK பாடNக> உ>ள()N 
இ4Te ெவ@வரZ[I. இரl அNலe பகN அNலாத இட()N கவன(ைத ெபKhக>. 
எh3I 5வெப4மாைன கm[ ேபo*ப()N அைம) ெகா>qhக>. ெலௗ�க 
இ*ப()N ப2j*j எ*ெற*KI aைல(e இ4hக>. § 

ச234 5வா ேயாக<வா= § 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

dA. பார+பDய நIெகாைட 9*வ=  

I ெப4Iபா_I இTத |=MN இ4B3I ஒnெவா4 நாகoக()_I, vTe 5Tதைன 

ம2KI கலா.சாரI தனe தாBக(ைத ஏ2ப[(), உய0வான த(eவI ம2KI யதா0(தமான, 
நைட:ைறேக2ற ஞான(ைத ெகாm[ ஒ4 ��Bகமான ஓUய()ைரைய உ4வாBQu>ளe. 
vTe சமயI யா4ைடய வாdBைகMN தனe தாBக(ைத ஏ2ப[(தUNைல? இT)யாUN 
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வள0Bக8பZட 5ல0, பழhகால மT)ரhக> எ)ெரா^B3I அைம)யான ேகாMNக> ம2KI பாசI 
aரIyய ெபoய 3[Iபhக@* சTேதாஷமான aைனlகைள aைன(e மQdQறா0க>. ம2றவ0க> 
vTe ேயாக பM25க@N அைம)ைய நா[Qறா0க>. பல0 தhகளe ெசாTத உZXற 
கm[yL8Xக> ம2KI நIyBைககைள ெவ@8ப[(eI க0மUைன, த0மI ம2KI 
Xன0ெஜ*ம()* ேகாZபா[க@N அைம)ைய ேத[Qறா0க>. {hக> vTe த0ம()* 5Tதைன 
ம2KI கலா.சார(தாN ஈ0Bக8பZ[ இ4TதாN, உலெகh3I பல நா[க@N பரUM4B3I சனாதன 
த0ம()23 ந*jBகடைன ெச_(), எ)0கால சTத)ய0கqB3 அTத த0ம()* வளமான 
பாரIபoய(ைத பாeகாBக உதU ெச$e, உhக> வாdைவ ேம_I ேமIப[(தலாI. ¶vTe 
பாரIபoய ந*ெகாைட aKவN (HHE) அ(தைகய ஒ4 வா$8ைப வழh3Qறe. vTe சமய 
)Zட8ப;க> ம2KI உலெகh3I பரUu>ள அத* சhகhகqB3 aரTதரமாக 
ந*ெகாைடகைள வழh3I ேநாBக(eட* உ4வாBக8பZட HHE, அெமoBக அரசாN 
அh�கoBக8பZட ெபாeமBக> நல* காB3I ெதாm[ aKவனI ஆ3I. இe வழh3I 
ந*ெகாைடக> அனாைதக>, 3ழTைதக> கா8பகhக>, ஆ5ரமhக> ம2KI ேகாMNக> பய* 
அைடQ*றன. அைவ |சாoகqB3 ஆதரl வழhQ X(தகhகைள ெவ@M[Q*றன; ம2KI அைவ 
பல வ4டhகqB3, பல w2றாm[கqB3 ெதாட0Te உதU ெச$uI வைகMN 
வLவைமBக8பZ[>ளன. HHE MN ப;XouI ஊgய0க>, அh�கoBக8பZட ந*ெகாைடக> 
சoயான ேநாBக()23 :tைமயாக பய*ப[வ)N கm�I க4(eமாக இ4BQறா0க>. 
பயனா@B3 ந*ெகாைட வழhக8ப[வத23 :*X, HHE MN இ4Te ெபற8பZட வ4வா$B3, ஒ4 
Uoவான ஆm[ அjBைக ம2KI அ[(த ஆm[ a) எnவாK ெசலUட8ப[I எ*K ஒ4 
அZடவைணைய வழhகேவm[I. {hக> வழh3I பo7க> அத* 3jBேகாைள ெச*K 
அைடவைத, நாhக> ஒ4 சாதனாவாக ேம2ெகா>QேறாI. vTe பாரIபoய ந*ெகாைட aKவைல 
உhகளe உM^N, வ4டBகைட5MN வழh3I ந*ெகாைட ம2KI உhகளe மாதாT)ர வரl 
ெசலl )Zட()N தயl ெச$e ேச0()[hக>. அநாைத ஆ5ரமhகqB3 5ல டால0கைள வழh3I 
ஆவN இ4TதாN அNலe பல =N^ய* டால0கைள உM^N எtத U4IyனாN, எhகqB3 
கLதI எtதlI அNலe அைழ8X U[BகlI அNலe இைணயதளI cலI ெதாட0X ெகா>ளlI. 
த2ேபாe வாdTeBெகாm[ இ4B3I ம2KI வரU4B3I சTத)ய0கqB3, ஒ4 =க8ெபoய 
பாரIபoய()* ெபாBQஷhகைள பாeகாBக உதlவத* cலI, உhக> வாdUN எ8பL வளI 
ேச08பe எ*பைத( ெதoTeBெகா>qhக>. § 

 

vTe பாரIபoய ந*ெகாைட aKவN, கவாM* vTe மடாலயI, 

107 கேஹாலேலேல ேரா[, காபா, ஹவா$, 96746-9304, USA. 
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ெதாைல8ேப5: 1-808-822-3012, {ZL8X எm (ext.) 244; ெதாைலநக^: 1-808-822-3152; 
=*னzசN: hhe@hindu.org 

www.hheonline.org§ 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத=  

Ukய ேமளா $-தக/கைட  
எhகளe X(தகhக> அைன(ைதuI ப2j அjய www.minimela.com 

Uவெப,மாpடI ",நடன+  
vTe சமய()* த2கால Uனா-Uைட X(தகI, 
yரதான பM25 வ38y* :(ெதா38yN :தN X(தகI  
ஆ5oய0: ச234 5வாய 78yர:iய7வா= § 

1,000 பBகhகைள ெகாmட இTத Uேசஷமான cல8 X(தகI, ஒnெவா4 Uவகார(ைதuI அல5, 
ஒnெவா4 ேக>UB3I ப)N அ@(e, இைறவ* ம2KI பரமா(eமா ப2j ஒnெவா4 ஆ*மாU23 
இ4B3I அjl8ப5ைய த;BQறe. ெத@வாக எtத8பZ[ ம2KI ஆடIபரமாக UளBக8பZ[, 
ேவதhக>, ஆகமhக> ம2KI Xiத wNக@N இ4Te 600 ெச$uhகqட*, 165 ெத*iT)ய 
ஓUயhக>, 40 அசN வைரகைலக>, இT)ய வரலாK ப2jய ஒ4 25-பBக காலவoைச, ம2KI 100 
B3I அ)கமான பBகhக@N ஆhQல, சI<Q4த ம2KI த=d அகரா)ைய, ��Bகமாக 
ேச0Bக8பZ[>ளன. நNல தரI ம2KI 5றTத UைலMN ஒ4 ஆ*\க ெபாBQஷI. 
“இயhQBெகாm[ இ4B3I vTe சமய()* ஆ*\க பாரIபoய()23, =கlI Uசாலமான 
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ம2KI ��Bகமான அj:கI…இதயI ம2KI மன)23 ஒ4 ெபoய U4Tதாக இ4BQறe (ஜா0� 
ஃy�ய0<�*).” ஆறாவe ப)l, 2001, 7" x 10", தL(த அZைட (ISBN 978-0-945497-96-7), 
US$59.95§ 

Uவெப,மாpடI வாhத=  
vTe சமய()* aகdகால கலா.சாரI  
yரதான பM25 வ38y* :(ெதா38yN இரmடாவe X(தகI  
ஆ5oய0: ச234 5வாய 78yர:iய7வா= § 

இTத X(தக()N, 34ேதவா 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல ேபா*K ைதoயமான, 
ெவ@8பைடயான பா;ைய ைகயாm[>ளா0. ேம_I <)ர(ைதuட* பய*ப[(eI ேபாe 
வாdBைகMN ஒ4 ஒth3:ைறைய ெகாm[வTe ஆ*\கI, )யானI ம2KI உண0த_B3 ஒ4 
அ<)வார(ைத அைமB3I vTe சமய()* இ4பe கZ[8பா[க> ம2KI கைட8yL(தNக> 
\e கவனI ெச_() இ4BQறா0. அவ0 ெவ@8பைடயாக Uolைரைய வழhQ, நbனகால 
வாdBைகMN இ4B3I 5BகN aைறTத UவகாரhகqB3 நNல அjlைரைய வழh3Qறா0. இTத 
X(தகI =கlI ெபா4(தமாக 365 )னசo பாடhகqட* அைமTe, ஒ4 aைறவான ஆ*\க 
வாdைவ வாdவத23 3[IபI, பணI, உறlக>, ெதாgN�ZபI, உணl, வgபா[, ேயாகI ம2KI 
க0மUைனைய எ8பL எ)0ெகா>வe எ*பைத ெதoய8ப[(eQறe. இரmடாவe ப)l, X(தகI 
:tவeI அழகான வmண வmண ஓUயhக>, ஹத ேயாகI ம2KI சமய()23 ெபா4(தமான 
ேம2ேகா>க>. இரmடாவe ப)l, 2001, 7" x 10", தL(த அZைட (ISBN 978-0-945497-98-1), 
US$59.95.§ 
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அI$(ள fநாயக;  
vTe சமய()* இiைமயான யாைன :க(தவ* 
ஆ5oய0: ச234 5வாய 78yர:iய7வா= § 

அ*X>ள Uநாயகைர ப2jய எTத X(தக:I, இைத8ேபா*K அ)க ஆ*\க அGபவ(ைத 
வழh3வe இNைல. மனைத ஊB3UB3I இTத தைல5றTத பைட8yN, உhகqகளாக த0ம()* 
அ)ப) உM4ட* கm:*ேன ேதா*KQறா0. இதனாN இTத இறBக 3ண:>ள கடlைள 
அ�3வe எ@தாகlI ஊBகI அ@8பதாகlI இ4BQறe. Uநாயகo* சB)க>, ேவLBைகக>, 
மT)ரhக>, இயNX, ெலௗ�க XoTeண0l, Xiதமான 5*னhக>, பாN 3LB3I அ)சயI ம2KI 
ேம_I பல Uவரhகைள ெதoTeBெகா>qhக>. “அ*X>ள Uநாயகo* X(தக(ைத ஒnெவா4 
wலகI ம2KI vTe bZL_I ைவ()4Bக ேவm[I”(6 ஓI yரகா] ஷ0மா, UK). இரmடாI 
பா)8X, 1999, 576 பBகhக>, 5½" x 8½", ெம* அZைட (ISBN 978-0-945497-77-6), US$29.85§ 

dA. இA"யாfI வரலா*  
பழhகால()N இ4Te நbன காலI வைர  
ஆ5oய0க>: vTeMசI [ேட ப()oைகM* ஆ5oய0க> ம2KI Dr. 5வா பா�பா$§ 
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நமe மiத இன()N ஆjN ஒ4 பh3 வQB3I, இ*ைறய vTeBக@* வரலாறாக, 5Kவ0க>, 
ப)*மவய)ன0, ெப2ேறா0க> ம2KI ஆ5oய0க> Uளh3I இTத X(தகI, வரலா2K 3j8ைப 
கடTe பல Uவரhகைள UவoBQறe. பலவைகக@N =கlI ெபoயதாகlI, பழhகால 
நாகohகhக@N =கlI ேமIபZடதாக UளhQய 5Te-சரவ<) நாகoக()N ெத@வாக 
காZ5ய@B3I vTe பழBகhக@* க48ெபா4ைள, இTத X(தகI எ[(eைரBQறe. அTத 
நாகoக()N ெதாடhQ அjUயN, கZLடBகைல, கைல ம2KI இலBQய()N இT)யாU* 
ஆரIபகால சாIரா�xயhக> cலI =க8ெபoய :*ேன2றhகைள ெப2ற vTe சமய()* 
வள0.5ைய நாI y*ெதாட0Te ெசNQேறாI. இTத காலகZட()N, ஐேரா8பா இைடBகால(ைத 
அGபU(eB ெகாm[ இ4Tதe. அத* yற3 பைடெய[8X cலI பல வ4டhகqB3 ேசாதைன, 
அத* yற3 3Lேய2றI ம2KI, இK)யாக 20 ஆI w2றாmLN ஆhQேலய அர5டI இ4Te 
U[தைல. வரலா2j* இTத காலகZடhக> :tவeI, நாI இ*ைறய vTe சமய()23 
:BQயமாக UளhQய மBக>, த(eவ 5Tதைனக> ம2KI சமய பழBகhக> \e கவனI 
ெச_(eQேறாI. இத* உைர அெமoBகாUN இ4B3I ஆறாI வ38X சcக அjUயN பாட()23 
எtத8பZ[ இ4Tதா_I, இe உய0aைல8ப>@ வ38XBகqB3I ெபா4(தமாக இ4BQறe. 
உலQ* =கlI பழைமயான சமயI ப2jய eN^யமான 74Bக(ைத ெகாm[ இ4Tதா_I, 
Uoவான UளBக உைரைய ெகாm[ இ48பதாN, இe கN¦o பாட()Zட()N 
பய*ப[(த8பZ[>ளe. :தN ப)8X, 2011, 128 பBகhக>, 8⅛" x 10½", தL(த உைற (ISBN 
978-1-934145-38-8), US$19.95.§ 

ஒ, dA.வாக மா*வ. எ#பb  
Uைழபவ0க> ம2KI vTeவாக yறTதவ0கqBகான ஒ4 ைகேய[  
ஆ5oய0 ச234 5வாய 78yர:iய7வா= § 

ஆMரBகணBகான பா)-vTeBக>, தhகளe ேயாகா ஆ5oய0 அNலe ஒ4 ஒ4 7வா= cலI, ஒ4 
மகாேதவ0 அNலe அIமi* ெபயைர தனe ெபயராக மா2jBெகாm[, :tைமயாக vTe 
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சமய()N �ைழய ஆைச8ப[Q*றன0. vTe சமய()* :2ேபாBகான ேகாZபா[ காரணமாக, 
அTத தiநப0 “தாேன மதமா2ற(ைத" ெச$eBெகா>ளலாI. ேம2க()ய ம2KI QழBக()ய 
நா[க@N எnவாK பலரe வாdBைகைய, ஒth3:ைறயான மதமா2றI ேமIப[()u>ளe எ*பைத 
ஒ4 vTeவாக மாKவe எ8பL எ*ற X(தகI UளB3Qறe. இTத X(தக()N ேம2க()ய கடl> 
நIyBைகMN இ4Te vTe சமய()23 பயணI ெச$த பாைதைய ப2j அெமoBக0க>, கனடா 
நாZைட ேச0Tதவ0க> ம2KI ஐேரா8yய0க> தhகளe அGபவ(ைத பQ0Qறா0க>. இTத X(தகI 
vTe சமய(ைத சாராதவ0க>, vTeவாக மாKவe ப2jய ச0.ைசைய எt8y, அத23 நNல 
:ைறMN &0lI கா�Qறe. “vTe சமய()N ேசர U4IXேவா4B3I, இT)யாU23 ெவ@ேய 
வாtI இைளய ச:தாய()ன4B3I, Uoவாக UளB3I இTத X(தகI =கlI பயG>ளதாக 
இ4B3I” (|o சhகரா.சாoயா). :தN ப)l, 2000, 496 பBகhக>, 8½" x 5½", ெம*ைமயான உைற 
(ISBN 978-0-945497-82-0), US$27.95.§ 

dA.oச+ yேட  
ச0வேதச ப()oைக § 

சனாதன த0மI ப2j ச234 ேபா)நாத ேவல*7வா= ம2KI ைசவ 5(தாTத ேயாக சcக()* 
7வா=களாN ெவ@Mட8பZட, :*ேனாL ச0வேதச ப()oBைகuட* ஒ4 ஆ*\க அGபவ(ைத 
ெப2K பய*ெபKhக>. Uைரl ெச$)க>, பழhகால ஞானI, X)ய ேபாB3க>, 5றTத 
Xைக8படhக>, 3[Iப()23 ேதைவயான வளhக>, நைக.7ைவைய ெகாmL4B3I, ஒnெவா4 
இதைழuI {hக> ஒ4 ெபாBQஷமாக ைவ(e இ48�0க>! “ஊடக(ைத ேந0மைறயாக பய*ப[(த 
:LuI எ*பத23 vTeMசI [ேட ஒ4 நNல எ[(eBகாZடாக UளhQ, அjயாைம aைறTத 
உலQN ஒ4 yரகாசமான ஒ@க)ராக இ4BQறe” (ஆ* ஷான*, ேபா0ZேலmZ). அj:க ச_ைக 
(அெமoBகா மZ[I): ஒ4 வ4ட சTதா, கmைண கவ4I 4 இதdக>, Uைல US$35! ஆமாI, இTத 
X(தக()* ஆ5oய0 இTத ச0வேதச ப()oைகைய ெதாடhQ, 20 வ4டhகqB3 அத* 
வgகாZLயாக இ4Tதா0. ISSN 0896-0801; UPC: 7-25274-12134-2. இைணயதளI: 
www.hinduismtoday.com§ 
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ெலiDயI W/ேரா=W 

மiதேநய()* cலhகைள ெவ@8ப[(eI ேதவ�த &0Bகதoசனhக>  
ஆ5oய0: ச234 5வாய 78yர:iய7வா= § 

ஆ*மாU* UoவாBக(ைத ஊB3UBக, பல =N^ய* ஆm[கqB3 :*X, 8@யL< ம2KI 
ம2ற Qரகhக@N இ4Te, |= ேநாBQ மiதேநயI ேம2ெகாmட பயணI ப2jய இTத 
&0Bகதoசன ெவ@8பாZL* cலI, உhக> ஆ*\க நாZட(ைத உ2சாக8ப[(ehக>. ஒ@யாN 
உ4வான ஆ*\க உடNக@N இ4Te மiத உ4வாக பoணாம வள0.5 அைடவ)N இ4Tத 
சவாNக> ம2KI அGபவhக>, ம2KI பழhகால ெலcoயாUN y*ப2ற8பட =க.5றTத 
பழBகhக> ம2KI அவ0க> ெப2ற Ug8Xண0lக> ப2j க2KBெகா>qhக>. இரm[ =N^ய* 
ஆm[கqB3 :*X எtத8பZ[, ஆகாச ப)lக@N இ4Te 5வாய 78yர:iய7வா= cலI 
பLBக8பZட, இTத ேதவ�த &0BகதoசனhகளாN, உhகளe ெத$bக cலI, 3jBேகா> ம2KI 
U) ப2jய ஒ4 உண0l உhகைள ஆZெகாm[, உhகளe ஆ*\க ேவZைகB3 ேதைவயான ஒ4 
&Uரமான மK அ08ப;8y23 ஊBக(ைத வழh3I. இe ஒ4 Uேசஷமான \ெம$MயN X(தகமாக 
UளhQ, “நா* யா0? நா* எhQ4Te வTேத*? நா* எhேக ெச*K ெகாm[ இ4BQ*ேற*?” 
ேபா*ற ேக>UகqB3 ப)N அ@BQறe. இரmடாவe ப)l, 2006, 7" x 10", 400 பBகhக>, 
:த*ைமயான வmண ஓUயhகqட* அழகாக UளBக8பZ[>ளe, தL(த உைற (ISBN 
978-0-945497-79-0), $39.95§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_17.html%23para-13
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/br_17.html%23para-14


Z,ேதவாfI Zர�=, Uவெப,மாpடI 
ஐ/Sயமாத�= இ,A. c/Sய பZ"  

1998-99 ஆI ஆm[, 34ேதவாU* வ_வான உ.சo8Xட* ப)l ெச$ய8பZட, 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாத^* சாரI ம2KI 13 ஞாேனாதயI வழh3I பாடhகைள ேகZ[ மQthக>. 365 )னசo 
பாடhக@N இ4Te எ[Bக8பZட 5ல ப3)க@N, 34ேதவா ஆ(மஞானI, ஆனTதமய ேகாசI, 
aறI ம2KI மiத ஒ@உடN, நமe க0மUைனைய எ)0ெகா>qதN, 3mட^i ம2KI c*K 
மேனாஉண0l ஓZடhக>, ப)னா*3 சBகரhக> ம2KI கணவ* மைனU இைடேயயான ஒ4 
ஆ*\க சமaைலைய Uவா)BQறா0. CD ெதாைகwN, 63 a=டhக>, US$19.95.§ 
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Uவெப,மாpடI ஐ/Sயமாத= 

§ 

4[ ேமளா $-தக/கைட ஆைண பbவ+   
எனB3 இலவச ெவ@}[கைள அG8பlI.  
எனB3 அzசN வgயாக yரதான பM25 வ38yN ேச4I பLவ(ைத அG8பlI. 
நா* vTeMசI [ேட ப()oBைகB3 சTதா ெச_(த U4IXQேற*.  
1 வ4டI, $35   2 வ4டhக>, $65  3 வ4டhக>, $95   
ஆuZகாலI :tவeI: $1001 
(Uைல அெமoBக டாலoN) 
(ச0வேதச UைலகqB3 subscribe@hindu.org B3 =*னzசN அG8பlI) 

நாI MIவ,+ $-தக+(க() ஆைணoட f,+$SேறI: 

5வெப4மாGட* )4நடனI $59.95  5வெப4மாGட* வாdதN $59.95 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN $59.95 
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ஒ4 vTeவாக மாKவe எ8பL $27.95   ெலcoய* <BேராN< $39.95 
அ*X>ள Uநாயக0 $29.85  vTe இT)யாU* வரலாK $19.95 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N இ4Te :BQய ப3) CD 

ெதாைகwN, $19.95 

Uைலக> அெமoBக டாலoN உ>ளன. அெமoBகா ம2KI ெவ@நா[க@N அzசN ம2KI ைகயாqைகB கZடணhகqB3 20% 

�[தலாக ேச0(eBெகா>qhக>. ெவ@நாZ[ ஆைணக> வழBகமாக கடN வgயாக அG8ப8ப[I. ெவ@நா[கqB3 UமானI cலI 

அG8ப, அzசN கZடணமாக U2பைன ெபா4@* ம)8yN 50% �[தலாக கZடண(eட* ேச0(eBெகா>qhக>.  

எனe கZடணI இதGட* இைணBக8பZ[>ளe.  

கா0[ Uவரhக>: MasterCard               Visa                  Amex  

கா0[ எm: __________________________________________________________ 

காலாவ)யா3I, மாதI:_______ வ4டI:________________________________  

வாhQய ெபா4@* ெமா(த ம)8X: __________________________________  

கா0LN இ4B3I ெபய0: (தயl ெச$e அ.5டlI)______________________ 

ைகெயா8பI: ________________________________________________________  

:கவ0: (தயl ெச$e அ.5டlI)______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ெதாைல8ேப5: _________________________ ெதாைலநக^:__________________ 

=*னஜN: _____________________________________________________________ 

   இைணயதள+ iல+ ஆைண வழHக: 

அெமoBகா & ம2ற ேதசhக>: www.minimela.com 
இT)யா: www.minimela.com/india 
கனடா: www.minimela.com/canada 
மேல�யா: www.minimela.com/malaysia 

அ=ல. அ]ச=, ெதாைலேபU, ெதாைலநக� அ=ல. 4Iன]ச= ஆைணகm/Z: 

dமாலயI அகாட4 ப#�ேகஷIW, =i ேமளா Q8Z ஷா8,                          
107 கேஹாலேலேல ேரா[, கா8பா, HI 96746-9304 USA. 
ெதாைல8ேப5 (அெமoBகா ம2KI கனடா மZ[I): 1-877-255-1510; 
ெதாைல8ேப5 (அெமoBகாU23 ெவ@ேய): 1-808-240-3109; 
ெதாைலநக^: 1-808-822-3152; =*னzசN: books@hindu.org 

ேமL+ MIவ,+ ப"#பகHகPL+ Sைட/Sற. (fைலகm/Z கbத+ எ�.Hக( அ=ல. ெதாைல#ேபU iல+ 

ெதாட;$ ெகா(mHக():  

சனாதன த;ம ப#�ேகஷIW, 25 ஜல* எெலBZேரா* U 16/89, ேதைன ஆலI, 40160 ஷா ஆலI, 5லh�0, மேல�யா. ெதாைல8ேப5 

+60-16-380-2393; =*னzசN: silvarajo5@yahoo.com 

0 ச/ராW bWaD$ட;, எm: 37 ஜல* ேபசா0 aைல, 71800 aைல NSDK, மேல�யா. ெதாைல8ேப5: +60-12-607-7310; =*னzசN: 
chakrassri@yahoo.com 
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4[ ேமளா S#a ஷா# ெமா��யW, லா Xவா*, oUய0 [ ெரIபா0Z, ெமா��ய<, இT)ய ெப4hகடN. ெதாைல8ேப5: 230-412-7682, 

=*னzசN: minimela@intnet.mu  

கா�கா ப#�ேகஷIW, கா0ன0 oBச* & பாB <Z�Z, எN ெடாராேடா, eனாXனா, LoiடாZ. ெதாைல8ேப5: 1-868-662-0564; 

=*னஜN: ashwinee_17@yahoo.com 

ம"#$ைரக( & க,-.ைரக(  

உய;", 1வா4 Mர+மf-யானAத சரWவ", ச-யAதா ஆUரம-"I Wதாபக; ம)*+ 

தைலவ;, 4யா4, $ேளாDடா § 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN, vTe சமய()* aகdகால \ெம$Mயலாக Uளh3Qறe. இe 
அ)க ம)8Xட* அjlK(eI Xiத wலாக இ4BQறe. நா* இைத Uைழபவ0கqB3, 
5வெப4மாi* பBத0கqB3, ெம$8ெபா4ைள நா[ேவா4B3 ம2KI உலெகh3I இ4B3I 
vTe 3[IபhகqB3 உK)யாக பoTeைரBQேற*. இைத8ேபா*ற ஒ4 ெத@வான பா;MN, 
இ*K வைர எt(e வLUN எTத ஒ4 உைரuI வTத)Nைல. இe உ>ளடBQu>ள ஒ4 வ_வான 
ஆ*\க கmேணாZட(ைத, சமய ஈ[பா[ உ>ள அைனவ4I பLBக ேவm[I. ¶5வ-த(eவ(ைத 
அைடவத23 அNலe கடlைள உண0வத23 ேதைவயான நைட:ைற சாதனா ப2jய 
அjlK(தNக>, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N aைறTe>ளe. 3ழTைதக@டI 
ந2பmXகைள வள08பத23, ஒnெவா4 vTe 3[Iப:I 365 )னசo பாடhகைள தhக> 
3ழTைதகqட* ேச0Te பLBக ேவm[I. ¶5வா.சாoயா0க>, பBதாBக> ம2KI நாயனா0க@* 
வாdBைக, மனைத ஊB3U(e உ2சாகcZ[வதாக இ4BQ*றன. இவ0கைள வாdBைகைய ப2j 
பL8பதாN, ஒ4வo* வாdBைக உ*னதமான Xiத(த*ைமைய ெபKQறe. 5வாய 
78yர:iய7வா=, ெத$bக ஞானI ம2KI ஞாேனாதய()23 ஒ4 5றTத :* உதாரணமாக 
)கdQறா0.  

§ 
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கரg UH/, cைனவ;, மா9லHக( அைவ உ*#Mன;; அெமD/காf)கான cIனா( இA"ய 

�த;; பனாரW dA. ப=கைல/கழக ேவAத; ம)*+ கா�`DI இ*" மகாராஜாfI $த=வI; $. b=�, இA"யா § 

6 5வாய 78yர:iய7வா=, கடTத 5ல வ4டhக@N, ைசவ சா<)ரhக@N அ)க Xலைம 
வா$Tத ேப.சாளராக உ4வாQu>ளா0, ம2KI அதைன அவ0 தனe எmண2ற ெவ@}[க@* 
cலI ெவ@8ப[()u>ளா0. அவ0 பாரIபoய ைசவ Uolைரக> \e த*ைன <)ர8ப[()B 
ெகாm[, தனe ெசாTத ஆ*\க அGபவ(ைத அL8பைடயாக அைம(e எt)u>ள =கlI :BQய 
வ0ணைனக> அைன(eI, த2கால vTe ஆ$U* ஆBக8|0வமான ப;MN ஒ4 yர(ேயகமான 
ெதா38ைப வழh3Qறe. அவ0 நbன உலQ23 தனe U48ப ஆவணமாக தTe>ள 
5வெப4மாGட* )4நடனI, அ*X>ள Uநாயக0 ம2KI yரதான பM25 வ38X எ*Qற அவரe 
பாரIபoய X(தகhக@* ஆ*\க ெசா2ெபாgl, பல ெபாBQஷhக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
¶அதனாN வ4ட()* ஒnெவா4 நாqB3I ஒ4 பாடI எ*ற வைகMN, 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாதN எ*ற தைல8yN ெவ@வTe>ள, அவரe அ2Xதமான X)ய பைட8ைப, எNைலMNலா 
இ*ப(eட* பoTeைரBQேற*. உலெகh3I இ4B3I 5வெப4மாi* பBத0க> மZ[I 
அNலாமN, vTe சமய()N ஈ[பா[ உ>ளவ0க> ம2KI ஆ*\க நாZடI உ>ளவ0களாN, 
ெவ3வாக வரேவ2க8பட உ>ள, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN நைட:ைறேக2ற ஞானI ம2KI 
வgகாZடைலB ெகாmட ஒ4 X(தகமாக, ெத@வாக எ[(eைரBக8பZ[ அழகாக 
UளBக8பZ[>ளe. இTத eைறMN 6 5வாய 78yர:iய7வா=, த2ேபாe ெச$eBெகாm[ 
இ4B3I ஆBக8|0வ ப;B3 பாராZைட ெதoU(தாக ேவm[I, ம2KI இTத ப;MN 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN, அவரe ச\ப()ய பoசாக  Uளh3Qறe. 

§ 

https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fr.html%23para-4
https://www.himalayanacademy.com/media/books/merging-with-siva/web/fr.html%23para-5


பாaDUயா-ேராெச= �க=, cைனவ;, ஆUDய;, இயLண;n தைலவ; ம)*+ 

};வெஜIமHக(, ம[த ஒPஉட= ம)*+ எg ேஜா"ட-"I ஆேலாசக;; லாW ேவகாW, ேநவாடா§ 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N பல :BQய அIசhக> இ4BQ*றன. எனB3 yL(தமானைவ:
“சாZ5M* கைத.” த(eவhகைள பL8பLயாக அGபUBக ேவm[I. {hகேள உhகqட* 
சாZ5யாக அj:கமாQB ெகா>qhக>! “நா* உடN இNைல... நா* உண0.5க> இNைல... நா* 
5T)B3I மனI இNைல... நா* Xiதமான சாZ5!“ எ*K உhக@டI ெசாN^Bெகா>qhக>. 
“உhகqB3> ேதடேவm[I.” 36 த2கால தா0\க ேகாZபா[க@N ஒnெவா*KI X)ய 
ெதாடBக()23 வg வ3(தன. இTத வாdBைகMN எனe :BQய 3jBேகா>க@* \e கவனI 
ெச_(தாமN, எனe சB)ைய பல Uஷயhக@N பய*ப[()Bெகாm[ இ4Tேத*. “இTத உலகI" 
ம2KI எனe ெசாTதhக>, நmப0க>, மாணவ0க> ம2KI வாLBைகயாள0க> அைனவைரuI 
கா8பா2ற :ய25 ெச$Qேற*. எனe ஆ*\க பாைதMN ேம_I :*ேனKவத23, இTத X(தகI 
எனB3 அjl ம2KI சB)ைய வழhQu>ளe.  

§ 

ஜா;7 ஃM:ய;W�I, cைனவ;. ேயாகா ஆராxVU ைமய-"I தைலவ;; ஷ+பாலா 

எIைச/SேலாMbயா ஆ# ேயாகா எIற $-தக-"I ஆUDய;, ேலாய; ேல/, க�ேபா;[யா § 

ஆ*\க நாZடI உ>ளவ0க@* ந*ைமB3, Xiதமான சா<)ரhக> ெதாட0Te எtத8ப[Q*றன 
எ*Qற ந2ெச$)ைய, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தகI a�yBQறe. Uேசஷமான இTத 
பைட8y* ம()MN, ெதா*¡2j ஒ*பe r()ரhக> ம2KI அத* வ0ணைனக> உ>ளன.  
ேவதகால(ைத ேச0Tத :iவ0கைள ேபா*K, ச234 5வாய 78yர:iய7வா=M* ேயாகI 
பM25 ெப2ற மன)N, ஒேரசமய()N r()ரhகqI வ0ணைனகqI, பல வ4டhகqB3 
:*பாகேவ வLவைமBக8பZ[>ளன. இTத ெவ@Mட8பZட ஞான(ைத அL8பைடயாகB ெகாm[, 
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ைசவ 5(தாTத()N :B)ைய ெபKI பாைதM* =கlI உய0Tத அIசமான, ஞான ேயாக(ைத 
எ@தாக XoTeBெகா>qI வைகMN, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN Uவரமாக 
எ[(eB�KQறe. {hக> இTத வைரயKBக8பZட உடலாக மZ[I இNலாமN, உmைமMN ~ராக 
ஐBQயமாQ உ>ள அநா)யான, ேபரானTதI aரIyய பரமா(eமாவாக இ4BQ�0க> எ*பைத 
உண0வைதuI, இTத X(தகI உ>ளடBQu>ளe. இTத உண0தN உணரB�Lயதாக இ48பத23, 
தளராத ேயாக பM25 cலI, ஒ4 Xiதமான களz5ய()23>, உhக> உடN ம2KI மனைத 
:த^N உ4மா2ற ேவm[I. 7ய-7()கo8X ம2KI 7ய-உ4மா2ற()* Xiதமான :ய25MN 
ெவ2j அைடவத23 XoTeBெகா>ள ேவmLய, உmைமயான பாைத ம2KI ��Bகமான சB) 
அைம8X ப2jய பல இரக5யhகைள, இTத X(தகI ெவ@8ப[(eQறe. இTத அ2Xதமான X(தகI 
அL8பைட அjயாைம (அU(யா) ம2KI ந.7(த*ைம ெகாmட அத* எmண2ற 
QைளUைளlகqB3 ேமேல மiத ஆ*மாைவ உய0(eI இரm[ இறBைககளான, ஞானI ம2KI 
அ*X ப2jய ஒ4 அh�கoBக8பZட தகவN ெதாட0பாக Uளh3Qறe. இTத Xiத w^N, 
ஆழமான �mணjlக> அNலe ஊBகம@B3I பயG>ள ெசா2க> இNலாமN எTத பBக:I 
இNைல எ*K ெசாNலலாI. 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN, ைசவ 5(தாTத()N பM25 
ேம2ெகா>பவ0கqB3 மZ[I ஒ4 இ*jயைமயாத cல8X(தகமாக UளhகாமN, அத* 
காலhகடTத ஞான(ைத ம2ற பாரIபoயhக@N இ4B3I ஆ*\க நாZடI உ>ளவ0கqB3I 
அjlK(eQறe. இTத X(தகI எmண2ற மBக@* கmக> ம2KI இதயhகைள )றB3I 
)றlேகாலாக UளhகZ[I.  

§ 

உய;", 1வா4 U-�பானAதா 0 ராமS,�ணா சாரதா ேசவா�ர+; ப,-"-.ைற, 

யாh#பாண+, இலHைக § 

உலெகh3I இ4B3I vTeBக> அைனவ4B3I, ச234 5வாய 78yர:iய7வா=M* இTத 
தைல5றTத பைட8X, உmைமMN ஒ4 சz~Uயாக, எNலா y;கைளuI {BகB�Lயதாக 
இ4BQறe. “சமயI எ*Qற உண0தN, :taைறவாக இ4TeBெகாm[ :taைறைவ ேநாBQ 
மா2றI ெபKவதா3I.” –7வா= UேவகானTத0. உலகI பல )ைசக@N yoTe இ4BQ*றன. பல0 
ெலௗ�க நாZடhக@N ஆழமாக cdQ இ4BQறா0க>. yரபzச()N இ4B3I பலரe y;ைய, 
இTத X(தகI 3ண8ப[(e8 ேபாQறe.  
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§ 

மா ெஜயா ச" பகவ", ந�n)ேறா,/Z, Yராத ேநாlடI இ,#பவ;க( ம)*+ 

மரண-த,வாo= இ,#பவ;கm/Z, ஒ, ஆI`க சரணாலயமாக fளHZ+ கா� ஆUரம-"I Wதாபக; ம)*+ 

ஆI`க Z,; எxaW ம)*+ ம)ற Yராத ேநாxக( ப)kய ேபVசாள;; ெசபாWbயI, $ேளாDடா § 

“yoயமான ப2j*ைம, வாdBைக எ*பe கhைக ந)ைய ேபா*K 7தT)ரமாக பா$Te ஓ[I 
அNலe ப2Kட* 5BQ கைரMN ஒZLBெகாm[ இ4B3I,” எ*ற வ_வான வா0(ைதக@* cலI, 
ச234 5வாய 78yர:iய7வா= வாdBைக வgயாக ேசலாைவ வgநட() ெசNQறா0. =கlI 
அ4ைமயாக UளBQu>ளா0. ெஜ$ 6 கhகா Q ெஜ$. ¶5வெப4மாGட* ஏ2பZட ஒ4ைம 
காரணமாக எt.5 ெப2K, ெந48பாக இ4B3I உM0 சB), உ.சTதைலMN இ4B3I :()ைர 
வgயாக எoQறe (=கlI எ@ைமயாக UளBக8பZ[>ளe), ம2KI அTத நப0 ஒ4 ஞாiயாQறா0. 
ஒ4வ0 தனe ெலௗ�க yறUMN 5வெப4மாைன உண0தN எ*பe, அTத Xiதமானவ0 
வாdBைகM* ம2KI =கlI தாdTத ம2KI =கlI உய0Tத வLவhகqB3 ேசைவ ெச$ய, 
வாdBைகMN ஒ4 இட(ைத ேதL8yL8பe ஆ3I. மரண(த4வாMN இ48பவ0க> ம2KI 
ஏைழக@* eய0 eைடB3I ேபாe இதயI, மனI ம2KI ஆ*மாU23 இைடேய நைடெபKI 
சhகமI; 5வைன அைடuI வgMN :B) ெப2றவ0கqB3, இரmடாவe இயNபாக மாKQறe. 
இK)யாக இ4B3I �ல உடைல( தUர, ஆனTதமய ேகாச()N எNலா ேகாசhகqI UலQய 
yற3, மiதேநய()* \e உ4வா3I உதார3ணI காரணமாக, மகாேதவரான, சதா5வ()23 
ேசைவ ெச$uI ேபாe, ம2றவ0கqB3I ேசைவ ெச$uI )றைம yறBQறe. ம2KI இK)யாக 
மiதேநய(தாN ைகUட8பZடவ0க@டI 5வெப4மா*, “ைகUட8பZடவ0க> எ*K யா4I 
Qைடயாe,” எ*K :�:�BQறா0. ¶5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தக()N, அ(தைகய 
நIyBைகuட* ெதoUBக8பZ[>ள இTத உmைமB3 நா* 1,008 :ைற தைல வணh3Qேற*. 
ேம_I இைத, அTத உயoய உZXற சமா)MN இ4Te அjTதவராN மZ[ேம எtத:LuI. 
5வெப4மாi* அ:த()N இ4B3I ெத$bக ேதைன 45(தவ0 ேபாலேவ 34ேதவா எteQறா0. 
அவ0 பய*ப[(eI ெசா2க> எ@ைமயாக, ேநரLயாக ம2KI மன)N எ@)N ப)uI பLயாக 
இ4BQ*றன. ¶எனe ஆ5ரமI )ன:I 5வெப4மாi* e)8பாடNகைள பா[Qறe. உhகளe 
X(தகI எனB3 சoயான த4ண()N Qைட(e>ளe. இTத பைட8XBக>, மகாேதவoடI இ4Te 
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Qைட(த =க.5றTத பoசாக Uளh3Q*றன. 34ேதவா, உhக@* சா0பாக நா* அவரe 
)4வLைய 1,008 :ைற ெதாZ[ வணh3Qேற*. கடlைள Uைழபவ0 ஒ4வ4I, இTத பBகhகைள 
பL(e 5வெப4மாGட* இணhQ நடBக ேவm[I. இe ஒnெவா4 vTeU23I 
அ()யாவ5யமாக Uளh3Qறe. ¶yரIம.சoய()* சB)ைய ப2j, ச234 5வாய 
78yர:iய7வா= =கlI சரளமாக எteவைத பா08பத23 மQd.5யாக இ4Tதe. இTத X(தகI 
:tவeI இைறவ*, 34 ம2KI 5வெப4மாGB3 ஒ4 சா*Kைரயாக Uளh3Qறe. 
34ேதவாU23 எனe வணBக(ைத ெதoU(eB ெகா>Qேற*.  

§ 

உய;", 1வா4 தயாநAத சரWவ", ெபIU=ேவ[யாf= இ,/Z+ அ;ஷ f-யா Z,Zல+, 

D�ேக�= இ,/Z+ 1வா4 தயானAத ஆUரம+ ம)*+ இA"யாfI ேகாைவo= இ,/Z+ அ;ஷ f-யா Z,Zல 

ஆUரம-"I Wதாபக; ம)*+ ஆI`க தைலவ; § 

இTத X(தக()* 5ல அ()யாயhகைள XரZLய ேபாe, இTத X(தகI {mடநாளாக ஆ5oய0 
ேம2ெகாmட ஆ$l ம2KI ஆ*\க பM25M* Uைளl எ*பe ெதoய வ4Qறe. 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தகI,  5வெப4மாi* ஒnெவா4 பBதGB3I, 5வெப4மாi* 
அ4@* cலமாக க4த8ப[I எ*ப)N நா* உK)யாக இ4BQேற*.  

§ 
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Dr. ேடfa ஃ#ராw�, ஓ.எ+.b. (பgb- வாமேதவ சாW"D, ேவதாVசா;யா, ைவYக ஆxnக( 

ேம)ெகா(m+ அெமD/க க=f 9*வன-"I இய/Zன;; ெஹாw ஐ M/க+ எ dA. $-தக-"I ஆUDய;, சாIடா 

ஃேப , 9: ெம/�ேகா§ 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN ப2j ெபாeவாக ெசாNல ேவm[I எ*றாN இe ேயாக வள0.5 
ப2jய ஒ4 மாெப4I பைட8பாக, ஒ4 உmைமயான பM25 X(தகமாக Uளh3Qறe. இe 
7யaைனU* எNலா ப3)கைளuI வ4;(e, அவ2ைற எnவாK :ைறயாக இணBக(eட* 
ேமIப[(த ேவm[I எ*பைத காmyBQறe. அe நமe பNேவK உடNக>, ேகாசhக> ம2KI 
சBகரhக@* )றlேகாNக>, ம2KI இK) 3jBேகாளான :B) ெபKவத23, அவ2ைற எnவாK 
7(த8ப[() உ4மா2ற ேவm[I எ*பைத ெதoUBQறe. இTத 5Bகலான ப3) :tவ)_I, 
இTத X(தகI y*ப2ju>ள ஒ4 எ@ய, எதா0(தமான பா;, 5ர(ைதu>ள ஒnெவா4 பBதGB3I 
QைடB3I பLயாகlI, நமe )னசo நடவLBைககqB3 பயG>ளதாகlI இ4BQறe. 
¶இைத8ேபா*ற ஆழமான தகவN, Qைட(தா_I 5jய ப3)களாக மZ[ேம QைடB3I இTத  
uக()N, இைத8ேபா*ற ஒ4 X(தகI =கlI Uேசஷமாக Uளh3Qறe. ச\பகாலமாக ேம2QT)ய 
நா[க@N, ேயாகI ப2jய தகவN பNேவK உ4B3ைலlகqB3 ஆளாQ, ஆசனhகqBகாகB 
மZ[I பய*ப[(த8பZ[, eறவறI எ*ற உண0ைவ ைகUZ[, rZ7ம உலQN இ4B3I 
மாையக@N 5BQ, உmைமயான சமயI ம2KI ஆ*\க அL(தள()N இ4Te emLBக8பZ[ 
இ4BQறe. ச234 5வாய 78yர:iய7வா= உZXற அGபவhக@* =க8ெபoய மைலக> ம2KI 
கடNக> \e தனe Uசாலமான ஆ$ைவ ேம2ெகாm[, பழhகால o�க@* Uசாலமான 
ஞான(eட* நIைம ெதாட0X8ப[(), :tைமயான ம2KI அ)கார8|0வமான ேயாகI எ*றாN 
எ*ைன எ*பைத நமB3 காmyBQறா0. 5வ8ெப4மாGட* ஐBQயமாதN ஒ4 ச0வேராக 
aவார;யாக UளhQ, ஆ*மாைவ அத* எNலா ேநா$க@N இ4Te 3ண8ப[(eQறe. இTத 
X(தகI இ*K QைடBQ*ற =கlI :BQய சாதனா ைகெய[க@N ஒ*றாக Uளh3Qறe ம2KI 
தhகளe உய0வான பரமா(eமாlட* உmைமMN ெதாட0X ெகா>ள ம2KI எNைலய2ற பmைப 
அGபUBக U4IXI எNேலாரா_I வரேவ2Bக8ப[I.  

§ 
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ஆ;த; பVேசேகா ஆேலாசக;, ம,-.வ cைற அ=லா. ம)ற cைறகP= Zண#பy-.பவ; 

(healer), ேஜா"ட;, Mர+மஞா[, மைறெபா,( ஆxவாள;, ஆflலக இைட�aடாள; ஆI`க மேனாத-.வ 9$ண;, 

மேனாத-.வ வள;VU fDnைரயாள;, Mரப]ச f"க(, ஆflலக இைட�aடாள; பo)U ம)*+ ேஜா"ட+, 

ேஹானாLL, ஹவாx § 

உmைமMN, மiத* எைத ெபKவத23 தயாராக இ4BQறாேனா, அைத ெபற தயாராக இ4B3I 
அTத த4ண()N, அைத ெபKQறா*. ம2KI த2ேபாe, இTத தைல5றTத பைட8X ெவ@Mட8பZட 
சமய()N, இTத X(தக()N =கlI அழகாக UளBக8பZ[>ள ைமயBக4(eBகைள ேநாBQ  
ஆ*\கI ம2KI \ெம$Mயைல எ)0ெகா>qI, எmண2ற எmணB3tBக> எnவாK வgநட() 
ெசNQ*றன, எ*பைத &Uரமான ஆ$வாளராN உணர :LuI. ஆ(ம ஞானI எ*Qற உண0தN 
மZ[ேம :BQயமானe எ*K அTத அL8பைட உண0தைல ேநாBQ வgநட() ெசNல,  பல ஆ*\க 
பாைதக> பய*ப[(த8பZ[, பல X(தகhக> எtத8பZ[ பLBக8ப[I இTத சமய()N, இTத 
X(தக ெவ@}[ =கlI ெபா4(தமாக இ4BQறe. 3j8பாக ேம2க()ய நா[க@N, நமB3 
பo.சயமான எmண2ற ஆ*\க பாைதக>, இhேக ெத@வாக UளBக8பZ[>ள vTe சமய()* 
அL8பைட ேகாZபா[க@* QைளUைளlக> அNலe ஒ4 5jய Qைளயாக மZ[ேம நமB3 
காZ5ய@B3I. பல X(தகhக> தhகளாN :LTதவைர, 5jய e�B3களாக வழhக :ய25(த 
:Lவான உmைமைய, ஒ4 74Bகமாக இ4B3I இTத X(தக(ைத ஒ4 ைமNகNலாக, எ)0கால 
சTத)ய0க> க4eவா0களா எ*பத23 காலI தா* ப)N ெசாNலேவm[I. ெதா*KெதாZ[ 
ேம2க()ய \ெம$MயN தனe =க8ெபoய �m[தNக> ம2KI அத* உ>ெபா4ைளuI, QழBQN 
இ4Te ெப2K>ளe. ேம2க()ய நா[க@N :Lவான உmைமைய நா[பவ0க> அைனவரe 
கவன(ைதuI, ஆ*\க பாைதM* :Lவான 3jBேகாளாக ஆ(ம ஞான()* ேகாZபாZைட :தN 
:ைறயாக ெகாm[வTத, பரமஹIச ேயாகாநTதாU* ஆZேடாைபேயாBராy ஆ8 எ ேயாQ எ*ற 
X(தகI ஈ0(தைத ேபால, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN, அTத 3jBேகா> ம2KI அைத அைடuI 
வgைய Uவo(e>ளe. எNலாI தனe cல()23 )4IXI எ*K ேக>U8பZL48பைத ேபால, 
இTத X(தக()N 5வாய 78yர:iய7வா= நாI எNேலா4I நா[I அTத cல()23 \m[I 
நIைம ெகாm[ வTe இ4BQறா0, ம2KI அe எ8ேபாeI பரமா(eமாவாக இ4Te>ளe.  
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1வா4 சாW"ராநAதா, இA"யாfI ெபHக^D= உ(ள fேவகானAதா ஆUரம-"I, 

ராமS,�ணா சiக-"I i-த- .றf. § 

அைர w2றாm[ காலI {L(த, ஒ4 மoயாைதB3oய ஆ*\க 34U* ஆ*\க ேவZைகM* 
பாைதMN, அவரe ஆ$lக>, ேசாதைனக> ம2KI அGபவhகைள அL8பைடயாகBெகாmட 
ேபாதைனகைள, நாI 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதைல காmQேறாI. ைசவ 5(தாTதI vTe 
சமய()* :BQய yolக@N ஒ*றாக Uளh3Qறe, ம2KI இTத X(தக()* ஆ5oய0, அTத 
yoU* :BQயமான aகdகால வN_னராக இ48பேதா[, உலெகh3I பரUM4B3I 
vTeBகைள ஒ*K ேச0B3I ப;M_I ஈ[பZ[, அவ0களe 5Tதைன ம2KI பழBகhக@N 
இணBக(ைத ஏ2ப[(தlI :ய25 ெச$e>ளா0. ¶இTத X(தகI Xiதமான வாdBைகைய ப2j 
UளB3Qறe, ம2KI இத* க48ெபா4> 5வெப4மாைன சா0Te இ4Te ஒ4 உய0Tத பா;ைய 
பராமoBQறe. அத* பாh3 ெத@வாகlI ஆ2றN=BகதாகlI இ4BQறe, ம2KI அத* 
��Bகமான ப)l கmகqB3 3@0.5யாக இ4BQறe. இe பலUதமான Uைழபவ0க@* 
கவன(ைத ஈ0(e, அவ0கqB3 பயG>ளதாகlI இ4BகU4BQறe. ¶அ)]டவசமாக அjlண0l 
அNலe உண0l8|0வமான )48)B3 :BQய(த(ைத வழhகாமN, &Uர பM25 ம2KI 
தi8பZட அGபவ()23 வழhக8பZ[>ளe. பல0 இTத X(தக(ைத பLBக ஈ0Bக8பZடா_I, 
&Uரமாக பM25 ேம2ெகா>பவராN மZ[ேம, வாdBைகMN உmைமயான பயைன ெபற:LuI. ஒ4 
Xiதமான வாdBைகைய வாழ &Uரமாக இ48பவ0களாN மZ[ேம, X(தக()N வழhக8பZ[>ள 
ேபாதைனகைள ேசாதைன ெச$e, வாdBைகMN அத* தர(ைத a�yBக :LuI.  
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Z14தா M. ேபத;சI, cைனவ;. மத+ சா;Aத ஆxn-.ைறoI தைலவ;, ெசoIa 

MராIUW க=�D, சமய+ ம)*+ ம[த உDைமக( "aட#ப�oI cIனா( 9;வாக இய/Zன;; $�/PI, 9: 

யா;/ § 

5வாய 78yர:iய7வா=M* இTத தைல5றTத பைட8ைப, X(தகI எ*K 3j8y[வe 
ெபா4(தமாக இ4Bகாe. இைத8 ேபா*ற ஆ*\க தகவ^* ஒ4 மக(தான 74Bக(ெதா38X, ஒ4 
“ெபாBQஷ(ைத" காZL_I 5றTe UளhQ, ஆ*\க Uைழபவ0 தனe bZLN இ4TதபLேய, ஒ4 
Uசாலமான இணBக(eட* உ>ள :tைமMN, அைன(ைதuI ம2ற அைன(eடGI ெதாட0yN 
இ4BQறe எ*பைத ெதoTeBெகா>qI ஒ4 :tைமயான yரபzசமாக இ4BQறe. இTத 
yரபzச()N, :Lவான 3jBேகாைள ேநாBQ Uைழபவo* பாைத ெத@வாக 
வைரயரKBக8பZ[>ளe. ¶இhேக 5(தoBக8பZ[>ள யதா0(தhக>, ெபாeைமய வZடhகளாக 
UளBகலாI. ைமய()N Uைழ8பவ0, ம2KI உZXற ெவ@8Xற வாdBைக அடhQM4BQறe. 
ெவ@8Xற உலகI எ*பe 3[IபI, சமய()* சcகI, அ(ைவத()* உதாரணமாக Uளh3I 
ைசவ 5(தாTத பரIபைர, நமe |= :tவeI, பல உலகhக> ம2KI பoணாமhகqட* இ4B3I 
:Lவ2ற yரபzச(ைத கடTe UoவாBகI ெபKQறe. இTத யதா0(தhக@* பoணாம வள0.5 
சB) ம2KI அவ2j* 7யaைனUN இ4B3I பNேவK aைலகைள, 5வாய 78yர:iய7வா= 
வ_வாக நைட:ைறB3 ஏ2றவாK, அ)N இ4B3I ��Bக(ைத தBகைவ(e, ெப4Iபா_I 
இiைமயாகlI ேவLBைகயாகlI UளBQu>ளா0. இe தா* உhக> அGபவI, இe தா* உhக> 
உmைம, இeேவ உhக> பாைத எ*K 34U* 3ரN, த*iடI தi8பZட :ைறM_I 
ேநரLயாகlI, 34 ேப7வe ேபா*ற உண0l வா58பவ4B3 எ8ேபாeI இ4Teெகாm[ 
இ4B3I. இTத X(தக()N நாI கா�I உளUயN, அறெநj, வரலாK, இைறMயN, மைறஞான 
ேபாதைனக> ம2KI rZ7ம அjBைககைள, நாI ெதoTeBெகாm[ பய*ப[(தேவm[I 
எ*பத2காக எ@)N அ�கB�Lயதாக வoைச8ப[(த8பZ[ இ4B3I. ¶5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாதN, ஒ4 ஒ4hQைணTத :tைமயாக இ48பதாN, இTத X(தக()N =கlI :BQயமான 
ப3) அNலe =கlI 5ற8பான ப3) எ*K எைதuI 3j8yZ[ ெசாNல :Lயாe. ஆனாN 
ஒnெவா4 அjlK(த_B3I ஒnெவா4B3I ஒ4 தi8பZட எ)0Uைன இ4B3I எ*பதாN, இTத 
மாெப4I பைட8yN =கlI :BQயமானதாக Uளh3I “பரமா(eமாU*" Uேசஷமான 
ெவ@8பாZL* \e அ)கமாக ஈ0Bக8பZேட*. பB) எ*பe ம2ற எNலா ஆ*\க பM25கqB3I, 
=கlI ேதைவயான :*ேன2பா[ ம2KI அL(தளமாக Uளh3Qறe, ம2KI பB) வழh3I 
எ)0பாராத அ)]ட(ைத ேப; வள0Bக, :ைறயான வgபா[ =கlI பயG>ள வgயாக 
இ4BகB�[I. &Uரமாக ஆ*\க பM25 ேம2ெகா>பவைர 72j இ4B3I கலா.சாரI ம2KI 
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சcகI, அவரe ஆ*\க :*ேன2ற()N ெப4Iபh3 வQBQறe. இTத :*ேன2ற(தாN 
QைடB3I ேத0.5MN, “அ4>ஞானI" (இரக5யI) அNலe மைறஞானI (மைறTe>ள) 
Uேனாதமான அNலe தைட ெச$ய8பZட yரபzசமாக இNலாமN, ஆ*\க ேமIபாZLN இ4B3I 
ஒ4 ெதாட0.5யான ெச$:ைறைய, ஒ4 இயNபான ம2KI தU0Bக :Lயாத aைல ஆ3I. 
அ4>ஞான Uஷயhகைள ப2j அைத ேநரLயாக அGபUBகாதவ0க@டI ேப5னாN அவ0கqB3 
ெப4Iபா_I Xoயாe, அதனாN அவ2ைற பL(e XoTeBெகா>ள :யNவe பயன2றe! அதனாN 
இTத Uஷய()N, X(தகhக@* ேநாBகI தகவN த4வத2காக இNலாமN, :*ேப இைத8ப2jய 
தகவN அjTதவ4B3, ம2றவ0க@* பைட8XBக> அTத தகவைல உK) ெச$eBெகா>ள 
பய*ப[Q*றன. இe மைறஞான 5TதைனMN cdQ இ4B3I, அNலe தனe இயNபான 
:*ேன2ற(ைத கடTத அGபவhகைள நா[I, எmண2ற Uைழபவ0கqB3 X(eM0 வழhQ, 
சoயான ேநர()N எ.சoBQறe. ஒ4வ0 பயண(ைத ெதாடh3I ேபாe, ேதைவ8ப[I தகவN ம2KI 
அjlK(தN அைன(eI, 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N ெத@வாக ம2KI XoTeBெகா>qI 
பLயாக UளBக8பZ[>ளe. ¶மனைத கடTe இ4B3I இய_ண0l ப3)க@N இ4Te ச234 
5வாய 78yர:iய7வா= ஆ*\க உmைமM* ெசNவ(ைதB ெகாm[ வTe, பாைதMN எnவாK 
�ைழவe எ*K ேயா5B3I X)ய மாணவoN ெதாடhQ உய0aைல )யாi வைர, Uைழபவ0 எTத 
aைலMN இ4Tதா_I, அவ4B3 இTத ெசNவhக> பய*ப[I Uதமாக உ4வாBQ இ4BQறா0. 
இe ேயாகI ப2jய அவரe ெதா38பாக Uளh3Qறe, ம2KI இe ைசவ 5(தாTத()* ~ட0க> 
ம2KI எNலா 5வ பBத0கqB3 மZ[மNலாமN, vTeBக> அைனவ4B3I, ஆ*\க நாZட:>ள 
அைனவ0B3I, இe ஒ4 தைல5றTத பைட8பாக Uளh3I எ*ப)N சTேதக=Nைல. 
மiதேநய()23 வழhக8பZ[>ள இTத அழகான, yரகாசமான ம2KI ஊZடமா@B3I பo7B3, 
எhகளe இதயI கiTத ந*jைய ெதoU(eBெகா>QேறாI.  

§ 

0 0 1வா4 MரஞாI ம)*+ சாx Mரஞா த+, Mரஞா 4ஷI இIட;ேநஷன=, Mரஞா 4-ர 

பDவா; ம)*+ Mரஞா ேயாகா ெபௗgேடஷI, $. b=�, இA"ய ம)*+ f�வ மாதா காய-D bரWa, b=�, 

இA"யாfI Wதாபக;/கா#பாள; § 

5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN ஒ4 தைல5றTத பைட8X ஆ3I. இ)N இடIெபKI 365 பாடhக>, 
34ேதவா தனe 34U* அ4@* cலI இTத ெஜ*மI ம2KI |0வ ெஜ*மhக@N, வாdநா> 
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:tவeI ேம2ெகாmட சாதனாU* cலI அவ0 ெப2ற உண0த^* ெவ@8பா[க> ஆ3I. 
¶&UரவாதI, வ*ைம, தiமiத வாdBைக ம2KI நட(ைதMN ந2பmXக@* இழ8பாN உலகேம 
தU(eBெகாm[ இ4B3I ேபாe, இTத X(தகI =கlI ேதைவயான ஒ*றாக Uளh3Qறe. 
ஒ4வ0 எத2காக yறBQறா0, வாdBைகM* 3jBேகா> எ*னவாக இ4BQறe அNலe எ*னவாக 
இ4BகB�[I ம2KI உZXற பB), கm;யமான 5Tதைன ம2KI ம2றவ0க> \e அ*X 
ெச_(eவதாN, ஆ*மாைவ 7(தI ெச$வe எ8பL ேபா*ற 5Tதைனகைள 5வெப4மாGட* 
ஐBQயமாதN, வாசக0 மன)N �mLUZ[ ஊBக:I அ@B3I. வாdBைக Uைலம)8ப2றe. இe 
உ>ள()N ஆ(மஞானI, 5வெப4மாi* உண0தைல ெபKவத2கான சாதனமாக Uளh3Qறe. 
இe ஒ4 கZ[கைதேயா அNலe ெவKI க2பைனேயா இNைல. இைத உணர:LuI. மகா*கqI 
eறUகqI இைத உண0Te இ48பதாN, அவ0க> இைத ேபா)BQறா0க>. உmைம8ெபா4> 
நா[ேவா0 அைனவo* வாdU_I, 5வ8ெப4மாGட* ஐBQயமாதN ஒ@ b5 வgகாZடlI 
ெச$uI. 

§ 

cைனவ;. 1வா4 ச-ய+, அெமD/காf= இ,/Z+ ேவ"/ :[ேவ;UaboI .ைண 

ேவAத;, ேவத த;ம+ எIற $-தக-"I ஆUDய;, காWaேரா வா�, க�ேபா;[யா § 

ஒ4 :(ெதா38y* இK) X(தகமாக 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN Uளh3Qறe. )4நடனI 
(சoைய), ம2KI வாdதN (Qoைய) தானாகேவ ஐBQயமாதைல (ேயாகI) ேநாBQ வgநட() 
ெசNQறe. இைத ஞானபாத எ*K அைழBகாமN, லயபாத எ*K அைழBக U4IXQேற*. 
ஏென*றாN :Lவான 3jBேகாளாக Uளh3I லயI எ*Qற ஐBQய()* :தN aைலயாக ஞானI 
Uளh3Qறe. “இe ஒ4 வாdநா> :tவeI அNலe பல ெஜ*மhக> பLBக ேவmLய”– ஒ4 
5றTத X(தகI ஆ3I. இe அநா) பய;யாக இ4B3I ஆ*மாU23 பM25 அ@B3I X(தகI 
ஆ3I. 5வெப4மாi* தைல5றTத XதNவi*, “QழBQ23I ேம2Q23I ஒ4 பால(ைத 
அைம(e,...5hகI ேபால உலைக 72j வரேவm[I,” எ*Qற ஆைசைய, இTத X(தகI aைறl 
ெச$Qறe. ஆமாI, ேயாகI ம2KI o�க> வழhQய ம2ற ம)8X=Bக பo7கைள வ;கமயமாBQ, 
அவ2j* ம)8ைப இழBக ெச$ேதா4B3 &Uர எ.சoBைக U[B3I ேபாe, 5லசமயhக@N 
ஜகதாசா0யா 5hகI ேபால க0x(e இ4BQறா0. ஆனாN அவரe க0ஜைன ைதoயI, e;.சN, 
ேந0ைம, கபட=*ைம, வா$ைம, வ^, க4ைண, அ*X ம2KI இiைமM* ஒ4 ஆ2றN=Bக 
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கலைவயாக இ4B3I. க>ளI கபடI இNலாமN U7வாச:>ள தனe 3ழTைதகqB3, 
த(eவ()* ��Bக(ைத UளB3I, ஒ4 பாச=Bக தTைதைய ேபால, இe எ@ய நைடMN 
5வெப4மாi* தகவைல ெதoUBக U4IXI, இளQய ெநzசI ெகாmட ஆ5oயo* 
அGபவhகைள அL8பைடயாகB ெகாm[ அைமTe>ளe. இTத X(தக()N இ4B3I ெசா2க> 
ம2KI வாBQயhக@* வாMலாக, அவரe இரBக 3ண:>ள ஆ*மா எZL8பா08பைத, எ*னாN 
உணர :LQறe. அவ4I பரமா(eமாlI ேயாக()* அ*X ம2KI பB)MN cdQ இ48பைத 
ஒ4வராN எ@தாக உணர :LவதாN, வாBQயhக> வாசகo* ெநzைச ெதா[Q*றன. இ)N 
பய*ப[(த8பZ[>ள ெசா2க>, அவரe “உZXற ஆகாசமாக” இ4B3I, 5வெப4மாேன தனe 
5றTத வgகாZL வாMலாக ேப5 இ4BQறா0 எ*ப)N எTத சTேதக:I இNைல. “உZXற ஒ@ைய 
அGபU8பத23, {hக> ஒ4 மகா*, சTaயா5, த(eவஞாi ேபா*றவராக இNலாமN, ஒ4 
சாதாரண மiதனாக இ4TதாN ேபாeI. இTத அGபவI உhகைள ஒ4 அசாதாரண மiதனாக 
மா2j U[I.” இTத வா0(ைதக> எnவளl இiைமயாகlI, ஊB3U8பதாகlI உ2சாகI 
அ@8பதாகlI இ4BQ*றன! இe இ*K நமB3, 3j8பாக நமe இைளஞ0கqB3 
ேதைவ8ப[Qறe, ம2KI இeேவ இTத X(தக()* UேசஷமாகlI Uளh3Qறe. ¶இTத 
X(தக()* ேதா2றI ம2KI ெதா38X =கlI 5ற8பாக இ4BQறe. நைட:ைற வாdBைகைய 
ேமIப[(eவ)N படhக>, தைல8Xக> ம2KI சம<Q4த ெமாgெபய08Xட* இ4B3I eைண 
தைல8Xக>, ப()க@* ெதாடBக()N இ4B3I தைல8Xக>, வ4ட()* ஒnெவா4 நாqB3I 
எ@ைமயான தகவNக> \e கவனI ெச_(eQ*றன ம2KI :Lவான &0மானhகqட* “rZ7ம 
aறhக>" ம2KI “சTaயா5 �தI" ஆQயைவ, X(தக()N yராண சB)ைய X3()u>ளe ம2KI 
வரU4B3I மiதேநய()* எNலா தைல:ைறகqB3I, இTத X(தகI உ2சாகI அ@(e அjைவ 
XகZ[I எ*K நIXQேற*. ”{ 7தT)ரமாக ஒ4 இட()N இ4Te இ*ெனா4 இட()23 ெச*K, 
அவ0களe அjயாைம {hக உதU ெச$.” 

§ 

அ;fA- ச;மா, cைனவ;, ேம/S= :[ேவ;Uabo=, சமய+ சா;Aத ஆxைவ ேம)ெகா(m+ 

.ைறo=, ஒ#�ay சமய-"I M;/W ேபராUDய;, மாIaDய=, கனடா § 

vTe சமய(ைத ப2j ெதாgN �)யாக அ)கI பLBகேவmL இ4B3I ஒ4வ4B3, இTத X(தகI 
அத* ைசவ அIசI, அத* 7யசoைத அIசI ம2KI அத* த(eவ அIசI எ*K c*K 3j8yZட 
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பmXகைள ெகாm[>ளe. ¶vTe சமய()* உZXற()N இ4Te, அத* \e ேம2ெகா>ள8ப[I 
எTத ஒ4 ஆ$lI, அ)N தா* எhகாவe அைமTe இ4Bகேவm[I (இe கNU(eைறைய 
சா0Tதவ0 எ8ேபாeI ெவ@ேய ேத[I ஆ0BQ\Lய* X>@MN இ4Te மாKபZடe). இTத X(தகI 
ைசவ பாரIபoய(ைத தனe அL8பைடயாகB ெகாm[ உK)யாக அைம(e>ளe. vTe 
சமய()N ேம2ெகா>ள8பZட பல ஆ$lக>, ெதoTேதா ெதoயாமேலா, ைவணவ அ�3:ைறைய 
ெகாmL4B3I. இTத X(தகI, இTத இதர ஆ$lகைள )48)ய@B3I Uதமாக aைறl 
ெச$Qறe. ¶ஆ5oய0 த*ைம இட()N ேபச( தயhகUNைல. இe X(eண0.5 வழh3வதாக 
இ4BQறe, ஏென*றாN சமய()* அL8பைடயாக சமய அGபவI Uளh3Qறe. இTத X(தகI 
வழh3I இரm[ மைற:க தகவNக@N, இரmடாவதாக இ4B3I சமயI இடI சா0Tதe, ம2KI 
அe தiநப0 சா0Tதe எ*ற தகவைல உ>ளடBQu>ளe. ¶vTe சமய()23 மZ[மNலாமN, 
எNலா த(eவhகqB3I, :BQய yர.சைனயாக Uளh3I, தi(eவI ம2KI ேவKபா[ ப2j, 
ைசவ y*ன;MN ேம2ெகா>qI ஒ4 Uவாத()* cலI, அTத yர.சைனைய ெமeவாக 
ஏ2KBெகாm[>ளா0. இTத மா2றI, அத* ப3(தjU* ேந0()uட* உண0l8|0வமாக தாBகI 
UைளUB3I Uதமாக நைடெப2K>ளe.¶”ஒ4 :Lவான &0மானI மZ[ேம இ4Bக :LuI” எ*ற 
தைல8yN உ>ள ஆ5oயo* அj:கI ம2KI ேம2ேகாைள ேபால, 7வா= UேவகானTதo* 
“சTaயா5 �தI" வாசக4B3 ஒ4 Uேசஷ பoசாக இ4BQறe. இTத X(தக(ைத கவனமாக 
வா5B3I ஒ4 இK)யான :LlB3I வgவ3B3I: vTeBகqI மைல உ.5B3 ெச*K, 
ெசா0Bக(ைத பா0(e இ4BQறா0க>, ம2KI அTத இட(ைத அைடவத23 பல பாைதக> 
இ48பைதuI ெதoTeBெகாm[ இ4BQறா0க>.  

§ 

H.1-தாநAத Mர+மVசாD, இA"யாf= இ,/Z+ ேலா/நா- ெதxuக வாhfI Zk/ேகா( 

ப� (Lokenath Divine Life Mission) ம)*+ அெமD/காf= இ,/Z+ ேலா/நா- ெதxuக வாh/ைக சiக-"I 

(Lokenath Divine Life Fellowship) Wதாபக;. § 

vTe சமய()* aகdகால \ெம$Mயலாக இ4B3I 5வெப4மாGட* ஐBQயமாத^N, உலQN 
vTe சமய மKமல0.5 இயBக()* மனI தளராத ேபாரா@யான, ச234 5வாய 78yர:iய 
7வா=, மiத 3[Iப()N இ4B3I அைனவ4டGI தனe =கlI Uேசஷமான ஆ*\க 
�mணjlகைள பQ0TeBெகா>Qறா0. இTத X(தக(ைத வா5B3I ேபாe மன)N ெத@ைவ 
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ஏ2ப[(eவேதா[, ேம_I பல ந*ைமகைள வழh3Qறe. ஆ*மாUN :*ேப ப)Te இ4B3I 
:taைறU* உ.சhகqB3 ஒnெவா4 வாசகைரuI உய0(eI சB)ைய, )ன:I இTத 
X(தக()* பாடhகைள பLB3I பழBகI ெகாm[>ளe. 78yர:iய7வா=x உலQ* =கlI 
பழைமயான சமய()* அ()யாவ5ய அIசhகைள எ@ய நைடMN UளBQ, எNலா சமய(ைத 
ேச0Tதவ4I அ�Q XoTeBெகா>ளB �Lயதாக உ4வாBQu>ளா0. அவ0 சமயBெகா>ைகக@* 
எNைலகைள கடTe :*ேனj இ4BQறா0. 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN ஒ4 ஆ2றN=Bக 
ெபாBQஷI ஆ3I. வாdBைக :tவeI தா* ேபா)8பப)N பM25 ேம2ெகாmட ஒ4வo*, 
இதய()N இ4Te வ4I வாd:ைற ெவ@8பா[கqட*, அe பா$Te ெச*K ஒnெவா4 
உmைமயான வாசகo* மன)_I ப)Qறe. வாdBைகMN இ4B3I அjUயN ப2jய இTத 
அ2Xதமான X(தகI பலைர ெச*K அைடவத23, 5வெப4மா* எNேலாைரuI ஊB3UBகZ[I. 
ஓI சாT). 

§ 

மேக� ேம-தா, cைனவ;, சமயHக( ம)*+ த-.வ-"= ேபராUDய;, ெமாtக(, 

இல/SயHக( ம)*+ கலாVசாரHகPI .ைற, fIaச; ப=கைல/கழக+, கனடா § 

5வெப4மாGட* )4நடனI ம2KI 5வெப4மாGட* வாdதN எ*ற இரm[ X(தகhகqB3 
yற3 ச234 5வாய 78yர:iய7வா=M* உZXற உண0தக> ம2KI ஞான()* 74Bகமாக, 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN UளhQ, மiதேநய()* ந*ைமB3, 3j8பாக vTe த0ம(ைத 
y*ப2Kேவாo* ந*ைமBகாக ெவ@8ப[(த8பZ[>ளe. ஆ*\க Uைழபவ0கqB3 e*ப(ைத 
த4I பல சTேதகhக> ம2KI ேக>Uகைள உண0Te அத23 ப)N அ@(e, 7வா=x ெத$bக 
வாdBைகM* பNேவK அIசhகqB3 ஒ4 ெத@வான UளBக(ைத வழhQu>ளா0. இTத X(தகI 
5வெப4மாGB3> (5வாUலய) :tைமயாக ஒ[BQBெகா>qI, ஒ4 :taைறவான aைலைய 
ேநாBQ ஆ*மாU* ெமeவான வள0.5ைய ப2j அjlK(eI ஒ4 :tைமயான 74Bக( 
ெதா38பாக இ4BQறe. ஒ4 யதா0(தமான :ைறMN )ன:I ேம2ெகா>ளேவmLய ஆ*\க 
5Tதைன ம2KI வாd:ைறM* )ZடI  உ4வாBக8பZ[, Uைழபவ0க> தhக> சாதனாைவ 
கவனமாக வள0Bக உதlQறe. 7வா=x த2ேபாe ஒ4 ஆ.சா0யாவாக இ4B3I ைசவ 
5(தாTத()* ெத23()ைச yoைவ அL8பைடயாகB ெகாm[, vTe த(eவI ம2KI ேயாக 
உளUயN ம2KI ஆ*\கI ப2jய ஒ4 Uoவான தகவைல வழhQu>ளா0. இTத :(ெதா38X 
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:tவeI, 7வா=xB3 yL(தமான கடlளாக Uளh3I, பர5வ()23 அவ0 வழh3I Uேசஷ 
கா;Bைகயாக Uளh3Qறe! 

§ 

1வா4 ேயாகானAத SD, :[யI இg�Wடா இ-தா�யானா, சனாதன த;ம சHக, SதானAத 

ஆUரம+, கா;ேக;, இ-தா�§ 

ச234 5வாய 78yர:iய7வா=M* =க.5றTத பைட8ைப UளB3I :ய25ேய, ைகலாய மைல 
ஏKவைத காZL_I கLனமான ப;யாக இ4B3I. அவரe இTத அ2Xதமான பைட8y* 
Uைளlகைள UயTe பாராZ[QேறாI, ம2KI இ*ைறய காலகZட()N அைவ பரU vTe 
கலா.சாரI ம2KI சமயI ம2KI 3j8பாக ைசவ 5(தாTதI ஒ*K ேச0வத23 =கlI :BQயமாக 
Uளh3Qறe. அவரe பைட8X ஒ4 74Bகமாக இNலாமN, உmைமMN உK)யான வLUN 
இ4BQறe. அவரe ஆழமான அjl ம2KI உண0தைல அவரe பைட8XBக>, அவ0 பய*ப[(eI 
ெசா2க> ம2KI ெசயNக@N காண:LQறe. மiதேநயI :tவத23I ம2KI இ(தைகய ஒ4 
Xm;ய ஆ(மாைவ :tமனeட* வரேவ2ற vTe உலQ23I, ச234 5வாய 78yர:iய7வா= 
உmைமMN ஒ4 வர8yரசாதமாக Uளh3Qறா0. vTe சமய ஆ*\க()N இ4B3I ஒnெவா4 
அIசI ம2KI அ)N இ4B3I எNலாI அjTத \ெம$Mய^*, Uேசஷமான வgகாZLயாக 
5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN Uளh3Qறe. 34ேதவா தனe வாdBைகMN ெச$தைத ேபால, 
இTத X(தக()_I, ~ட0க@* ைகைய yL(eBெகாm[, உண0த^* =கlI உய0வான 
5கரhகqB3 அைழ(e ெசNQறா0. 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN, ஒnெவா4 ~டGB3I ஒ4 
அ()யாவ5ய X(தகமாக Uளh3Qறe. இ)N பய*ப[(த8பZ[>ள, ஒnெவா4 ெசாN_I நI 
எNேலா4B3I நN ஆ5களாக இ4BQ*றன. இTத X(தகI பL8பதாN QைடB3I மQd.5, 
எNேலா4B3I ஆ(ம)48)ைய வழhகZ[I. ஓI த( ச(.  

§ 
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1வா4 மய"தாநAதா காgaேல;, வட கேரா�னாf= இ,/Z+ ைவW எ;- ேமானாWaD 

ம)*+ ைகயானா, ெதI அெமD/காf= இ,/Z+ மத; ஓ+ 4ஷ[I ஆI`க தைலவ;. § 

எனB3 இTத பாடhக> பய*பாZL23 எ@ைமயானதாக, ெத$bக ஒ@ ம2KI அ4> aரIyயதாக 
ெதoQறe. ெப4ம)8y2�jய 7வா=xM* 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN ெத$bக 
உ(ேவக(ைத ெப2K>ளe ம2KI உண0l>ள வாdBைக ம2KI உZXற 7தT)ர(ைத நா[I 
எNேலா4B3I =கlI :BQயமான பாட8X(தகமாக இ4BQறe. vTe த0ம(ைத y*ப2Kவத* 
cலமாக, எ@ைம ம2KI ெம$uண0U* பாைதMN ஆ*\க Uைழபவ0க> நடTe ெசNவத23 
உதU ெச$ய, இTத X(தகI ெத@வான ம2KI வ_வான பாைதகைள வழh3Qறe.  

§ 

0 ஷா+பவானAத ேயாS, ேஷாேஷா[ ேயாகா ெரa�a ம)*+ ஷா+பவ Wz= ஆ# ேயாகாfI 

Wதாபக; ம)*+ தைலவ;, Wபாgெட[யW ேரகா/[ஷ[I (Spontaneous Recognition) ஆUDய;, எ= ெடாராேடா 

WMDHW, ெகாலராேடா§ 

ஞான()* ம;BகNலாN aரIyய இTத X(தகI ஒ4 ஆபரணமாக இ4TதாN, கmL8பாக ஒ4 
Q�டமாக இ4T)4B3I. 5வெப4மாGட* ஐBQயமாதN X(தக()* பBகhக>, பழhகால 
o�க> ம2KI :iவ0க> ெப2ற ெத$bக உ(ேவகhக@*, நைட:ைறேக2ற பய*பாZ[ட* 
UoவாBகI ெபKQ*றன. :iவ0களாN XoTeBெகா>ள8பZ[, =கlI அ|0வமாக 
UளBக8பZ[>ள ேயாகI ம2KI )யான()* ெச$:ைறக> ப2j ச234 5வாய 
78yர:iய7வா= 74Bகமான தகவைல வழh3Qறா0. இத* உைர அ*பாக ஆ0வI �m[வதாக 
இ4Te, X)ய மாணவ* ம2KI உய0aைல வN_ன4B3I பயG>ளதாக இ4BQறe. ஒ4வ0 இTத 
X(தக(ைத ெதாடBக()N இ4Te :Ll வைர, :LUN இ4Te ெதாடBகI வைர அNலe 
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ப3)களாகlI பLBகலாI. இTத பBகhக@N அ)கமான ெபா4ளடBகI உ>ளதாN, ஒ4 
வார()23 பM_I எTத ஒ4 பாட:I ஒ4 உ*னதமான சாதனாவாக இ4B3I. § 
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	உங்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ, உங்களது சூழ்நிலைகளை எப்போதும் மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். உங்களது மனமும் சென்ற வாரம் இருந்ததை போல, இந்த வாரம் இருப்பதில்லை. நீங்கள் சந்தித்த பல்வேறு அனுபவங்கள் உங்களை இந்த நிலைக்கு கொண்டுவந்துள்ளன. உங்களை சுற்றி மாறிக்கொண்டு இருக்கும் பல்வேறு விஷயங்கள் மீது நீங்கள் நுணுக்கமான கட்டுப்பாட்டை பெறமுடியும் என்பதை நீங்கள் உணரவேண்டும். உங்களது ஆக்கபூர்வமான சிந்தனைகள் மற்றும் உணர்வுகளை சரியான திசையில் திருப்பும் போது, உங்கள் சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு விரைவாக தனது திசையை மாற்றிக்கொள்கின்றன என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். இதுவே சுய-கட்டுப்பாட்டின் இரகசியம் ஆகும். இதுவே யோக பயிற்சியாகும். கட்டுப்படில்லாத மனதின் துணை வினைப்பொருளாக கவலை இருப்பதால், கவலைப்படுவதை மறக்க அதை பயிற்சி செய்யுங்கள். ¶செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை அளிப்பதை தவிர, இந்த உலகம் நமக்கு வேறு எதை வழங்குகிறது? எதிர்வினைகளால் தான் நாம் சிலசமயங்களில் ஆச்சரியப்படுகிறோம். நீங்கள் உண்மையான பரமாத்துமாவை உணர விருப்பப்படுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் வாழ்கையின் சூழ்நிலைகள் உயரிய புரிந்துணர்வை நோக்கி உங்களை அழைத்து செல்லும் அல்லது மிருகத்தனமாக எதிர்செயலாற்றும் போக்குடன் இருந்தால், அவை உங்களை குழப்பத்தை நோக்கி அழைத்து சென்று, உங்களது தனிப்பட்ட ஆன்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. உங்களது சொந்த கவலைகள் வாழ்க்கையில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் போது, நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆத்திரத்தால் அவதிப்படுவீர்கள் மற்றும் ஆத்திரம் என்பது ஒரு குழப்பமான மனநிலை தான். ¶இதில் துரதிஷ்டமான விஷயம் என்னவென்றால், ஆத்திரம் ஏற்பட்டால் அது மேலும் அதிகமான ஆத்திரத்துக்கு தகுதி வாய்ந்த,  மேலும் அதிகமான சூழ்நிலைகளை ஈர்க்க முனைகிறது. அதனால் ஆத்திரம் அடைவதை பற்றி கவலை வேண்டாம், ஏனென்றால் நீங்கள் ஆத்திரப்படும் நபர் அல்லது சூழ்நிலையை காட்டிலும் உங்களை தாழ்த்திக்கொள்கிறீர்கள். ஆமாம், ஆத்திரம் கனமாக இருப்பதால், உங்களுக்கு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்துவதாக நினைக்கும் நபருக்கு, உங்களது சுயநினைவை காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது. ¶நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொன்றுடனும் சமநிலையில் இருங்கள்! அதுவே வாழ்க்கைக்கு எதிர்ச்செயலாற்றும்  ஒரு சிறந்த முறையாக விளங்குகிறது. ஒவ்வொன்றையும் புரிந்துக்கொள்வதன் மூலமாகவும், உங்களுக்குள் புரிந்துணர்வை கோருவதன் மூலமாகவும் உங்களால் இதை எளிமையாக சாதிக்க முடியும். உங்களுக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொன்றும் உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் அன்பின் நாடகம் என்று நீங்கள் உணர்ந்து, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் அந்த அன்பின் சுயநினைவை உங்களுக்குள் தக்க வைத்துக்கொள்ள முடிந்தால், நீங்கள் இந்த உலகில் நடக்கும் சம்பவங்களை கடந்து விடுகிறீர்கள். சுயநினைவின் உயர்ந்த நிலையில் இருந்துக்கொண்டு, நீங்கள் சுயநினைவின் எல்லா நிலைகலையும் முழுமையாக பார்த்து சந்தோஷமாக அனுபவிக்க முடியும். உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் சூழ்நிலைகள் இந்த மாற்றத்தை வெளிப்படுத்தும். ¶உங்கள் சருமத்திற்கு கீழே மறைமுகமாக சென்று, சில நாட்கள் கழித்து ஒரு வெடிப்பை ஏற்படுத்தும் சிறிய சம்பவங்கள் மீது கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆக்கப்பூர்வமாக பங்களிக்காத சிறிய விஷயங்கள், நீங்கள் தீர்வு காணாத குழப்பம் ஒன்று உங்கள் அடிமனதில் இருப்பதை குறிப்பிடுகிறது. நீங்கள் தியானம் செய்யும் போது, உடலில் எந்த நெளிவும் இல்லாமல், உங்கள் முகத்தில் இருக்கும் சாரத்தை பாருங்கள், மற்றும் அப்போது சிறிய குழப்பங்கள் என்றால் என்ன என்பதும், நீங்கள் விளக்க முயற்சிக்கும் ஒரு சிக்கல், உங்கள் மனதை குழப்பியதோடு உங்கள் சூழ்நிலைகளையும் குழப்பி இருக்கும் ஒரு ஆத்திரம் அல்லது ஒரு கவலை உங்கள் கவனத்துக்கு வரும். §
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