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ஞானவழ -1 

ெபான, நலம, ெபண இைவகளல ஆைெ ைவததவஙகோோா, ைவககாதவஙகோோா அவஙகோோாட 
உளோோ இரககறத ஒோே ெசசதானநத ெொரபமான பேமமோம. அத நம மனததைடகைோ 
அகறற ஞானம ஒளே உதவடடம எனற போரததைன ெெயத ஆேமபககோறாம... 

ஞான ோயாகம னனாோல நமகக இெதலலாம ெரபபடாதனன ஒர மனததைட வே வாயபப 
இரகக. ெகாஞெம கரநத கவனசச ோயாசககணமனாலம ோபாதய உைைபப இரநதா 
யாரோம பரஞசககலாம. 

ஞானம ெமபநதபபடட பததகஙகளோல மதலல இநத பததகதைத படசச பயன 
ெபறககடயவஙக யார னன ெொலலடவாஙக. ெரயான மன தயாரபப இலலாத ோபாய யாரம 
கைமபவடககடாதனனதான அபபட ெொலகறத. 

ஞானததகக யார ெரயான அதகார? 

யாரகக ைவோககயம வநதாசோொ அவர ஞானம ெபற ெரயான நபர. ைவோககயமனா உறத 
இலைல. பலர தபபா இபபட நைனககறாஙக. ைவோககயமனா பறற இலலாம இரககறத. 
அட! இத நமகக பைககமானததாோன எனகறஙகோா ? ஆமாம கரம ோயாகததல தரபப 
தரபப பாதத அோத பறறனைம. அபப கரம ோயாகததல ோதரனவஙக ஞானததகக 
அதகாரதாோன? அட ெரயா ெொலலடடஙக! பணணரடட வழயா ெெனைன ோபாற பாைத 
தணடவனததல பாணட ெெனைன பாைதோயாட ோெரகறத ோபால, கரம வழயானத ஞான 
வழல ோபாய ோெநதடம. 

மனதரகளல பல தேபபடடவஙக இரககாஙக இலைலயா? நைனவாறறலம பரஞசகற தறனம 
ோவறபடம. ஆனா இதால ஒததைே உயரவாகோவா, ஒததைே தாழவாகோவா நைனககககடாத. 
ஆத ெஙகேரகக சஷயரகளல ஒததர. மததவஙகளகக இவர கறசச ெகாஞெம இோபபம. 
மததவஙக பாடம எடககசெ ெநோதகம எலலாம ோகடட பதல வநத பன ஆஹா ஆஹானன 
ெகாணடாடவாஙக. இவோோ ொதவா வாோய தறககாம உககாநத இரபபார. இதனால 
இவரகக பதத அவவோவ இலைலனன மததவஙகளகக நைனபப. ெஙகேரகக இத 
ெதரயாம இரககமா. நமமகடட ஆொரயனனன வநத ோெநத பெஙகளகக வதயா கரவம 
வேககடாோத, இைத ெர ெெயயணமன நைனசொர. ஒர நாள பாடம எடகக தயாோயடடார. 
ஆனா இநத ொத சஷயைே காணைல. அவர வநத பறக பாடம ஆேமபககலாமனன ெஙகேர 
ெொனனார. எலலாரம இவனகக ோபாய தாமதககணமானன நைனசொஙக. எஙோகடா 
ோபானனானன எலலாரம ோயாசசசகடட இரககறபப ொத சஷயர பாடட பாடகடோட வநத 
ோெரநதார. பாடைட ோகடடவஙக தைகசசபோபாயடடாஙக. ஏனனா அத ெோமப கடனமான 
நைடயல - ோதாடகம எனகற அைமபபல அைமஞெத. அபப பதொ கவனம ெெஞச 
கதசசணோட பாடனார. அனனலரநத அவைே ோதாடகாசொரயார னன கபபட 
ஆேமபசசடடாஙக. இத எபபட ொததயமாசச? கரவரள இரநதா எலலாோம ொததயமதான. 

சலர ெொலலதே ெொலலததே படசசபபாஙக. சலரகக பல தேம வோககமா ெொலலததே 
படசசபபாஙக. சலரகக ஒர தேம பரஞச ோபாசசனா அபபடோய ஞாபகம இரககம. சலர 
மறநத ோபாவாஙக. இைத எலலாம நமம மனோனாரகள கோாசைப பணண ெவசச 
இரககாஙக. நமகக அத இபப அததயாவசயம இலைலனாலம சவாேசயமானதால அத 
ெகாஞெம பாககலாம

மதயம பதன, டெமபர 3, 2008 

ோஜ ோயாகம. 

ஹடோயாகம அலலத ோஜ ோயாகம எனகறத மனறாம வழ எனற மனனோமோய பாதோதாம. 
மனனோமோய அைதபபதத ஒர ஐடயா ெகாடததாசச. அைதபபதத இபப வரவா 
எழதபோபாறத இலைல. 

மதலாவத இத ஒர கரகடட இரநத ோநேடயா பைக ோவணடய ெமாொேம. இபபட ெரயா 



அைமயாம ோபானா எனன ஆகமனன மனோனோய பாதோதாம. இபபட வபரதமா ோபாய 
வடககடாத. 
இேணடாவதா இதல எனகக கறபபடததகக பரசெயம கைடயாத. ெதரயாத வஷயததல 
பகநத பறபபட நான வரமபைல. எளதா ஏோதனம கைடககோமானன பதஞெல ோயாக 
சததேதைத பேடடபபாததா தைலைய சததத. ெகாஞெம ொமபள பாககறஙகோா? 

மதல இேணட சததேஙகள 

** சததததன வரததைய (வோரசசைய) அடககதல ோயாகம. 
அபபட ெெயயம ோபாத ைெதனயமான (இயஙக ெகதயாக உளோ) பரஷனகக தன ெொநத 
வடவல இரபப ஏறபடகறத.** 

கணணர மலக சல ோபர எனகக நனற ெொலகறத காதல வழத. :-))

ஊனற படககாம ஒணணம பரஞசகக மடயாத. அபபககட ஒர அனபவோயாட உதவ 
ோதைவபபடம. அதனால ோபொம இத வடடடட அடதததகக ோபாயடலாம. ோமலம இதல 
வேககடய சல வஷயஙகள ஞான ோயாகததல கட வரம. ஒர ோவைோ ஞான ோயாகம மடசெ 
பறக பதஞெல ோயாகம சலபமா பரயோமா எனனோவா. 

ெபான நலம ெபண இைவகளல ஆைெ ைவததவஙகோோா ைவககாதவஙகோோா அவஙகோோாட 
உளோோ இரககறத ஒோே ெசசதானநத ெொரபமான பேமமோம. அத நம மனததைடகைோ 
அகறற ஞானம ஒளே உதவடடம எனற போரததைன ெெயத ஆேமபககோறாம...

மதயம ெவளள, டெமபர 5, 2008 
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கதா அககா மநதகடட மதல வைடததாைோ அனபபனாஙகோா! இபப ஜவா ெேணடாவத. 
கதா அககா நான எழதற ஞான வழகக மனனைே ோபால எழத இரநதாஙக. ஜவா ட ெத 
பாயனட கரம ோயாகததல அவோோட பரதைல எழதறார. ோபானொ ெேணட ெவணபா ோவற!
எனொய!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கணணன எனனதான ெொலலறார கரம ோயாகம எனற?
ஏோதா நமககப பரநதத இத:

ெெயலா, தறவா? ெெயலகைோத தறநத, தயானதத,
ெசசதானநத ெொரபததைனக காண வைைவத ஞான வழ.

ெெயலகைோத தறவாமல, ஞானததறக தயார ெெயத ெகாளவத கரம வழ.
(தயார ெெயதாப ோபாதம, ஞானம, பசெககனன வநத பறறககம!)
ெெயலகைோ ெெயயமோபாோதா, நம வரபப ெவறபபகெோனனம வணணக கணணாடகோால,
இவவலகதைத பாரகக ோநரடகறத. இவவரபப, ெவறபபகள தான
ஞானததைன அைடவதல ெபரம தைடக கறகள எனபதனால, அைவ வலகக ோவணடயைவ.

வரபப, ெவறபபகளல இரநத வடபடவத எபபட?
ெெயலல எபபடபபடட பலன ஏறபடனம, அைத ஒோே மனநைலயடன எதரெகாளவதால.
இநத ெமசசோன மனநைலககப பககவபபடததவத தான கரம ோயாகம.

கரம ோயாகம:
ெெயைலச ெெய. ஆனால, எபபடபபடட பலன ஏறபடடாலம, அைத இைறவனன பேொதமாக
நனறயடன ஏறறகெகாளவத கரமோயாகம.
மனைத அைமதயறச ெெயத, ஞானதைத ஏறறக ெகாளவதறக, அத தயார ெெயதடம.

ெெயய ோவணடய ெெயைல தறபபதால தறவயாக மடயாத. தறவ எனனம நைல தானாகக
கனய ோவணடம. ெெயயம ெதாழோல ெதயவம, ெெயவன தரநதச ெெயய, அதோவ யாகம.



எலலாம, இயறைகயால, மககணஙகளன தணடதலால, நடபபைவ.
ஆகோவ, தனனால நடநதத எனற ஆணவததைன அழதெதாழ.

எலலாமம எனனால எனோவ அகநைதோய
இலலாமல சமமா இரககோவ - எலலாம
உலகனல தானாய நடநதட கரமமம
ெெயவாய மனோம நதம.

இோஜெ கணததால, தணடபபடம ஆைெயானத, சததம, மனம, பதத
- இைவதைன மட மைறதத, உயர ஞானம வநதைடயம வழ தைன மறககம.

உடைல வட, பலனகளம, பலனகைோ வட மனமம, மனதைத வட பததயம,
பததைய வட ஆனமாவம உயரநதத. ஆகோவ அநத ஆனமாைவ அறவோத கறகோகாள.

அநத உயரய கறகோகாைோ அைடய, ஆைெைய ஒழதத, பலனகளல ோமல பறற 
ைவககாமல,
பேொதமாக பலனகைோ ஏறற, பகவாைனப ோபாறற.

பேொதம எனோற பலைன நைனததால
வரோமா இடரம? கரமம பரைகயல,
நாெனனத ெதரவைத நகக ெேணமலர
தானைட சகெகனத தான.

 மதயம தஙகள, டெமபர 8, 2008 

பரடைெ வைடததாள -3 

இத ெமௌலோயாட பாரைவ. ெதாடாத ஒர வஷயதைத ெதாடட இரககார. அத பதத 
பனனால எழதோவன.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கரமா எனற ஆேமபதத நதய-ைநமததக கரமாககைோ வோகக நஷகாமய கரமாவறக வநத 
கைத ஸோலாகஙகைோ பரசச ோமஞசடடார தவாணணா. ஆேமபம மதல அைகய 
மணவாோேத ெவணபாககைோயம அளதத, ோமலம, ைபயர, தனத மறபாத, 
ோவளககடயாரனன ஒர கரபைபோய தைணகக ைவததக ெகாணட பதவகைோ எழதயத 
அைக. நைறய ெதரநத ெகாளோ மடநதத. கோை வரவத எனத ெொநத பரதலகள. தவறகள 
இரபபன அத எனத பரதலால மடடோம. தவாணணா மறறம படபபவரகள 
பைைதரததனால மகழோவன. 

யத: பேவரததர பதானாம

ோயன ஸரவமதம ததம

ஸவகரமணா தமபயரசய

ஸததம வநதத மானவ ॥18.46॥

அதாவத அவேவர ஸவகரமாைவ அடபபைடயாகக ெகாணட கரமஙகள ெெயதால அதோவ 
தனககப பரதயாகறத எனற கறயரககறான கணணன. இநத கரமாவன பலைனயம 
ஈஸவே-பரதயாக ெெயயோவணடம. அத அவவோவ சலபமானதலல. கரமாககோால பணணயம 
அலலத நனைம ஏறபடவதலைல. ஆனால பறறைனத தறநத கரமாைவச ெெயவதாலதான 
நனைம கைடககறத. ெர, வதககபபடட கரமாைவ ெகடடயாகப படததக ெகாணட 
ெதாடரவதால எனன நடககம?, சேதைத உரவாகம, அதன மலம பலனகைோ அடகக 
மடவாக கரமா நமைம பறறறற நைலககக ெகாணட ெெலலம. 

கலபம, நரகதம, ெநதம வயாகேணம ோபானற எலலா அஙகஙைோயம ெகாணட ோவததைத 



அதயயனம ெெயதாலம, பேமாதமாைவ அைடதைலக கறகோகாோாக ெகாளோாத, ெலோகக 
சகததல ஒரவன இசைெ ெகாணடால, அவனத அநதம-காலததல ோவதம இறக மைோதத 
பறைவ ோபால அவைன வடட வலகச ெெனறவடம எனற ெொலலக ோகடடரககோறன. ஆக, 
கரமாைவச ெெயதல மடடம ெபரதலல, பணணம கரமா, கரமாவன பலன ோபானற 
எலலாமம ஈஸவேைன ோநாககோய இரகக ோவணடம. 

ெர, கரமா எனபதல எலலாம அடககம, எத நலல கரமா, எத தவறானத எனற எபபட 
அறவத?, அதறகம கணணன பதல ெொலலயரககறான. எத ெெயயககடய கரமா, எத 
ெெயயககடாதத எனபைத அறநத ெகாளோ ொஸதேஙகோோ பேமாணம எனகறான.

பேகரோத: கரயமாணாந கைண: கரமாண ஸரவெ:

அஹஙகாேவமடாதமா கரதாஹமத மநயோத॥3.27॥

பேகரதையவ ெ கரமாண கரயமாணந ஸரவெ

ய: பசயத ததாதமானம அகரததாேம ஸ பசயத ॥13.29॥

எனபதாக கைதயல மனற வைகயான கரமஙகைோ பறற கறயரககறான கணணன. அைவ, 
கரயமாண கரமா (நகழகாலததல ெெயவத), ஸஞசத கரமா, போோபத கரமா எனபபடகறத. 

அதாவத ொஸதேம ெொனன வதமைறகளனபட ெெயவத சபமான கரயமாண கரமம. அோத 
ெமயம காம-கோோத-ோலாப-ஆஸகதயால (கரடடப பறற) தணடபபடட ொஸதேம கடாத 
எனற கறம ெெயலகைோச ெெயவத அசப கரயமாண கரமா.
இோத ோபால, அோநக மனதப பறவகளல எநத கரமாககள பறறக ெகாணடரககறோதா அைவ 
ெஞசத கரமா எனற கறக ோகடடரககோறன. இநத ெஞசத கரமாவன மடவாக பயன மறறம 
ெமஸகாேம வரகறத.
இநத ெஞசத கரமாவலரநோத, இககரமாவன பயோன போேபதம எனற எஙோகா படதத 
நைனவ. அத பறறய ெதாடரபைன இனனம ெகாஞெம வரவாகச ெொலலயரககலாோமா 
எனற நைனககோறன. ஒர ோவைோ தனததன பதவகைோப படதததல, எனகக அநத 
பரதலகக வேவலைலோயா?. தவா அணணா வழகாடடனாலம நான ோெே ோவணடய 
இடததறக இனனம ெதாைலவ அதகம எனோற ோதானறகறத. போமபைக அரோடடம.

மதயம ெெவவாய, டெமபர 9, 2008 

பரடைெ வைடததாள -4 

ஒர சனன ஸரபைேஸ ஆக நமம ோகஆரஎஸ மைறஞச இரநத படசசடட இபப 
ெவளபபைடயா ோதரவ எழத இரககார. அவோோட பாரைவ ெகாஞெம வததயாெமா 
ோதாணனாலம.... மமம படஙக! படசசடட ெொலலஙக.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தவா ொரன கணணன காடடம கரம வழ எனனம ெதாடர பதவகள இடடரநதார. அைத 
மைறநதரநத பாரககம மரமம எனன? எனபத ோபால பனனடடம இடாமல, நஷ 
காமயமாகப படதத வநததல அடோயனம ஒரவன!  
அநதத ெதாடர பறற இபோபாத ோதரவ ைவததளோார தவா ொர!
பாடம மைறநதரநத ோகடடாலம, பரடைெ ோநரமகமாகத தாோன எழத ோவணடம? இோதா 
அடோயனன வைடததாள!  
***********************************************************************

கரமம எனறால ெெயல! எதககச ெெயல ெெயயணம?
ஒனைற வரமபகோறாம (காமம)! அைத அைடயச ெெயல ெெயதாகணம!
இபபட "காமம-கரமம" எனோற இநதச சைல இரககறத!

எபபோம இபபடத தானா? எனற ோகடடால, அதறகத தான ெவறமோன "கரமம" எனனாத,
"கரம-ோயாகம" எனற கரமதோதாட, ோயாகதைதயம ோெரததக ெகாளகறான!



ோதரததடட ெமாழயோல ெொலவத எனன?
* ோயாகம = ஒரஙகைணதல
* கரமம = ெெயல
ெெயயம ெெயலால ஒரஙகைணதல கரம ோயாகம!

* ஞானமா? கரமமா?
* தறகக ோவணடமா? ெெயய ோவணடமா?
தறவாமல ெெயத ெகாணடரககம ெெயலல, ஞானம ெகாஞெம ெகாஞெமாகக கலநத 
ெகாளளம!
ஞானம கலநத ெகாளோ, கலநத ெகாளோ...
ெெயைலத தறவாமல, ெெயலன ோநாககததககத தைடயாக இரபபைத மடடம 
ஒவெவானறாகத தறககத ெதாடஙக வடோவாம!
***********************************************************************

ஒர ெெயல ெெயயம ோபாத கடோவ பல ெெயலகள எழம! தனதத ெெயல எனற ஒனறோம 
கைடயாத!
ெைமகக ோவணடம எனறால ெநரபபச ெெயல ோவணடம, நரச ெெயல ோவணடம, பல 
அஙகஙகைோ உளோோ ெகாடடவம ோவணடம!
ஆனால ோநாககம எனனோவா உணைவச ெைமபபத மடடோம!
இநத எணணம இரநத ெகாணோட இரநதால, ெநரபப, நர இைதெயலலாம உணவகக 
மடடோம பயனபடததோவாோம தவே,
அைத ைவததக ெகாணட ோவற ஏதம ெகாளததோவா, இலைல நைே ைவதத வைோயாடோவா 
ெெஞச தைெ தரமப மாடோடாம!

அோத ோபால நாம ெெயயம கரமஙகளன ோநாககம ஈஸவே பரத எனனம உணவ/பேொதம!
இைறவனன தரவளோ உகபப எனபத தான ோநாககம எனபைத அறநத ெகாணடால...
அைத ோநாககச ெெலலம ோபாத வரம ோவற ெெயலகளல சதறப ோபாக மாடோடாம!
பல ெெயலகளன ஒரஙகைணபபல இறதயல அநத உணவ/பேொதம கடடம!

தவா ொர, இைதச சல இடஙகளல போகடகலாகக ெகாணட ெெனறத படததத! ோவளககட 
சவாமகள எடததககாடடகள, தமழல ெவணபா எனற ைலடடாகோவ ெகாணட ெெனறார!
* தரடரகள 4 ோபர. உதவயாோரகள= இநதரயம, மனச, பதத! தைலவன=காமம!
* இநதரயஙகைோ கரம ோயாகததோல தைெ தரபப வடலாம.
* ேோஜா கணதைத ொபபாடடனால மாறறலாம.
இபபட எலலாம ெெயதால உதவயாோரகள கால! அவரகள ோபான பன தைலவனம கால!
***********************************************************************

ஆக,
* காமம அறற கரமமா?
* வரபப/ெவறபப அறற ெெயலகோா?
இலைல!

* காமதோதாட கடய கரமம!
* வரபபடன கடய ெெயல!

அசோொ! நஷகாமய கரமம எனற கைத ெொலகறோத!
அைதத தாோன தவா ொர, இமபடட கஷடபபடட இரபத பதவகோா ெொலலடட வநதார! 
அததைனயம படசசடட, படசெத ோமாயணம, இடசெத ெபரமாள ோகாயல-னனா நஙக 
நைனககறஙக? ஹஹ!  

ெைமககம ோபாத, நர/ெநரபபன ோமல அததமாக ஈடபடாமல, எபபடச ெைமகக ோவணடய 
உணவல மடடம நம கவனம இரநதோதா, அோத ோபால!
பகவத பரத-ககச ெெயோவாம எனற எணணம மடடம இரககடடம! அத தான ோநாககம 
எனற அவவபோபாத ஞாபகபபடததக ெகாணட உன கரமஙகைோச ெெய!



* இைறவனன ோமல காமம ெெலததக கரமஙகைோச ெெய!
* மறற உடன வரம ெெயலகளன ோமல காமம ெெலததக கரமஙகைோச ெெயயாோத!

யகஞாரததாத கரமோணா அநயதே| ோலாோகாயாம கரம பநதன||
தத அரததம கரம ெகோநோதயா| மகத ெஙக ெமாெே|| 3.9

மறைறய காமஙகள ோவணடாம! மாதவன காமஙகள ோவணடம!
"மறைற நம காமஙகள", "மாறற" ஏல-ஓர எமபாவாய!

மதயம பதன, டெமபர 10, 2008 

வைக வைகயா பதத... 

சலர ெொலலதே ெொலலததே படசசபபாஙக. சலரகக பல தேம வோககமா ெொலலததே 
படசசபபாஙக. சலரகக ஒர தேம பரஞச ோபாசசனா அபபடோய ஞாபகம இரககம. சலர 
மறநத ோபாவாஙக. இைத எலலாம நமம மனோனாரகள கோாசைப பணண ெவசச 
இரககாஙக. நமகக அத இபப அததயாவசயம இலைலனாலம சவாேசயமானதால அத 
ெகாஞெம பாககலாம.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
மண பதத: மண சவததோல ஆண ஆடககறதம அைத படஙககறதம ெோமப சலபமா 
இரககாபோபாோல கரகடட ோகடடத உடோன பரஞசம உடோன மறநதம ோபாகறத மண பதத.

பசைெ மேததாண ோபால னன ெொலலவாஙக. அடசச இறகககறதம சலபம. அபபடோய 
கபபன படசசககம. இபபட ோகடடைத சலபமா மனசல ெவசச அபபறம அைதபபதத 
அதகக ோமோல ஒணணம ெதரயாம இரககறத;
படட மேததல ஆண இறஙகவத ெகாஞெம கஷடம. அோத ோபால சலபமா கைணட வநதடம. 
இத ோபால கஷடபபடடதான உள வாஙக மடயம. நைனவ ெவசசகறதம கஷடம, மறநத 
ோபாயடம.
இத ெேணடம தார பதத.

பாறாஙகல உைடகக ெேணட மண தைோ ோபாடட தடட அபபடோய வணடடம. அத ோபால 
சல ஹணடஸ ஆோலோய வஷயதைத பரஞசகறவஙக ஒர ேகம. இத சலா பதத. 

மஙகல கணவல ஒர பககம உள ெவசச அடசொ இேணட பககமம போநதககம. இத 
ோபால ஒர வஷயதைத ோகடடா மன பன வஷயஙகைோயம ெதரநத ெகாளகறத ோவண 
பதத. (ோவண = மஙகல. ோவணோகாபாலன நைனவ வரோம!)

ஒர ெொடட எணைணைய தணணல ஊறறம ோபாத ெடடன மழககோவ பேவகறத ோபால 
கர சரககமா ெொலகற வஷயதைத ெடடனன மழைமயா பேவலா ெதரநத ெகாளோ 
மடகறத சலரகக. இத ைதல பதத.
(இநத காலததோல எணைண ோதயசச களககறத கைறஞச ோபாசோெ! ெர, தணணல ஒர 
தள டடரெஜனட வழநதாபோபாலனன ோயாசஙக!)

இெதலலாம ஏன இஙக இழககோறனனா ...

நான இநத வஷயஙகள படசெ பததகததல ொதாேணமா ஒணணம பரயாதவஙகளகக கட 
பரகறாபபல ெொலலததோேனன பததக ஆசரயர ெொலல இரககார. அதான. அவர 
ெொலலகெகாடககற அோவ சலபமா ஆகக மடயாடடாலம ஓேோவ சலபமா ெொலலததே 
மயறச ெெயயோறன.

இநத ஞான வழைய மதலல ெகாஞெம பரஞசககணம. அபபறம ெர, தபப; ஒததககலாம, 
ோவணடாமன ஆோயசசல இறஙகலாம. ¨ெெயலங வத த ஐடயா  ¨ னன ஆஙகலததல 
ெொலகறாபோபால இரநதாதான ெொலல வரகறத பரயம. ஆேமபததோலோய மனததைட 
இரநதா பரகறத ெகாஞெம கஷடமதான.

மதயம வயாைன, டெமபர 11, 2008 



படகள -1 

எலலா ெபெஜகடோலயம இரககறத ோபால ஞானவழயோலயம தன அகோத உணட. 
ஞானதைத பதத ோபசற நலகள எலலாோம சல வாரதைதகைோ பயனபடததம. 
படககறவஙகளகக அத மதலோலோய ெதரஞச இரககணம எனபத எதரபாரபப. ெதரவத 
பரதைல சலபமாககம. அத இலலாமோல மடயமானன பாககலாம.

அதனால பஜ (PG) பாயணைட தனயா தேபோபாகோறன. ோவணமனா படககலாம. இலைலனா 
வடடடலாம. ெபரய பேசசைன ஒணணம இலைல.

ெர, ஞான வழகளல எனன படகள? ஏறெகனோவ பாததாசச. இரநதாலம இபப ெகாஞெம 
வரவா பாககலாம.
நதய அநதய வஸத வோவகம மதலாவத.

இநத பேபஞெததோல எத நைலயா இரககககடயத எத அழஞச ோபாகககடயத எனபைத 
பததய அறவ. ஒர அழஞச ோபாகககடய வஷயதைத எவவோோா கஷடபபடட ெமபாதககலாம, 
அழஞச ோபாகாததகக எவவோோா கஷடபபடடலாமனன நாம மடவ ெெயயலாம இலைலயா?

நைலயா இரககககடய ஆனமா, அோதாட நமைம ெமபநதபபடததற அைத உணே வழவைக 
ெெயயககடயவறைற ோதடறதம ெமபாதககறதம ெெயகறவஙக பததொலஙக. அத ெகாடககற 
ெநோதாஷம எபபவம இரககம. நைலயா இலலாதைவகைோ ோதட ெமபாதசொ அைவ 
நசெயமா ஒர நாள அழயம. அத நமகக தககதைத தரம. தககம இலலாமல இரகக நததய 
வஸதைவதான ோதட ெமபாதகக ோவணடம.

**** இைத தரகக தரஷய வோவகம னனம ெொலவாஙக. அநத ோபரல ஒர பததகோம 
இரகக. தரகக எனபதகக ோபர கைடயாத. வடவம கைடயாத. எபபவம இரககம. அதாவத 
பேமமம. ெததசத ஆனநதமா இரககற ஆனமா. தரஷயம எனகறத நாம பாதத ெபயர ெவசச 
கபபடககடயைவகள.***

இேணடாவதா இகபே வோகம.

இகம? இநத உலக வாழகைக. பேம - அடதத உலக வாழகைக. அத சவரககோமா, நேகோமா, 
ோவற ஏோதா....இநத உலக ெமாொேஙகைோ ெமபாதபபதல கஷடமம அனபவபபதம 
தறகாலகமாகவம இரகக. ஆைெ ஆைெயா ோெரதத ைவககறவஙக அைத அனபவககவம 
ெகாடதத ெவசச இரகக ோவணட இரகக. ோெததைத பததேபபடதத ோவற ோவணட இரகக. 
கோவ ோபாயடோமானன பயம. ஒணணமலலாத ஆொம நமமதயா தஙக ெபாரள ோெதத 
ஆொமகக பல பேசசைனகோாோ தககம வேதலைல. அனபவபோபாம னன நைனககற 
ஆொம அனபவககககடடய காலம வேபப காலோன வநதறதம உணட. அபப ோெதததோல 
ஒர சனன கரசபபாவத எடதத ோபாக மடயதா?

ெரபபா நான நைறய நலல காரயம ெெயயோறன! பைஜ, ோஹாமம, யாகம எலலாம ெெஞச 
பணணயம ெமபாதககோறன. யாகஙகள ெெயத ோதவனாகடோறன. அபப எனன ெெயவஙக, 
அபப எனன ெெயவஙகனன ோகடடா.....

சவரகததோல எலலாோம நலலா இரககம. மமாமைெ பட சவரகதோதாட வைேயைேோய தககம 
இலலாத சக அனபவம, எனறம அழயாதத, வரமபயத கைடககம. அபபடபபடட இடமதான. 
ஆனா ோதவோலாகம அபபட இலலோய.
அத நேநதேமம இலைல. ெெயத கரமாககளகக தகநதபட அனபவசசடட தரபப 
இஙோகதான வநதாகணம.
இநதேனா இரநதாககட அசேரகோால அபபபப ெதாலைல. ஓடறான ஒளயறான. 



மஹரஷகளகடட அபோதம பணண, ொபம வாஙக, கஷடமம படடதா படககோறாோம! எஙோக 
காமம, ோகாபம எலலாம இரகோகா அஙக தககமம இரககம. ோதவரகளகக அத எலலாம 
உணட.

ெர, நான ோதவோலாகம ோபாகாம சவரககம ோபாோறனனாலம சகம அனபவசச மடஞச தரபப 
பமகக அனபபடவாஙக. ¨தநதனதோதாம எனற ெொலலோய...¨ அபபடனன தரபப இநத 
வாழகைக ஆேமபசசடம. இநத உலக வாழகைக இரமப வலஙகனனா ோதவோலாக வாழகைக 
ெபான வலஙக எனகறாஙக. இரமபானாலம தஙகமானாலம வலஙக வலஙகதாோன. ெபயரம 
உரவமம இரககற எநத ஜனமமானாலம அதல தககம இரககம.

அதனால இநத உலக வாழகைக, ோமல உலக வாழகைக இேணடலோம பறைற நகக 
ோவணடயததான. என உறவனர ஒததர. நாகக ெபலம அதகம. ஆனா வயற ஒததைைககாத. 
இவோோ நலல வரநதனா ெபலபபடடெகாணட நலலா ஒர பட படபபார. ஜேண ெகத 
இலலாததாோல ெகாஞெ ோநேததல வயதத வல வநத, வாநத எடதததான ெரயாகம. ஆைெ 
ஆைெயா ொபபடட லடட வைடெயலலாம அபபடோய வநதடம. அைத இபப பாததா ஆைெயா 
வரம? ெவறதத ஒதககவார இலலயா? அத ோபால தரபப தரபப நாம அனபவசெ இநத 
இேணட ோலாகஙகள ோமல இரககற பறைறயம வடணம.

**** கைடககறத ோயாகம. கைடசெைத அனபவககறத ோேமம. ெேணடம ோவற ோவற. நைறய 
லடட கைடககலாம. அத ோயாகம. அைத ொபபட ெககைே வயாத இலலாம இரககணோம. 
அலலத கோவ ோபாகாம இரககணம. இபபட தைடகைோ தாணட அனபவசொ ோேமம 
இரககனன ெொலலலாம!****

 மதயம ெவளள, டெமபர 12, 2008 

பரடைெ வைடததாள- ௫ 

ஒோே ஆண. பரடைெ எழத வேைலனன ெொனன கவ அககா ோநேம கணட படசச பரடைெ 
எழதடடாஙக. ெரயாோவ பாயணட எலலாம படசச இரககாஙக பாரஙக. கோடசல எனகக 
ோவைலயம ெகாடதத இரககாஙக! நாைோகக ோபாட ோவணடயைத இபபோவ ோபாடோறன.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

உ

கரமோயாகம எனபத பறறலலாத வாழகைகககம ஞானததறகம வழ காடடக கடயத. 
மனதனாகப பறநதடட எதவோம ெெயயாம சமமா இரகக மடயமா? ோயாககள கடஒர 
ோவைோயாவத ொபபட ோவணடயரகக. ொதைனகள ெெயய ோவணடயரகக. இைறவன கட 
கரமவதகளககடபடட காரயஙகள ெெயகறான. அபபடஇரககமோபாத உலகவாழவல 
ஈடபடடவஙகளகக, எவவோவ கடைமகள, எவவோவோவைலகள?

  கர்மோோோகத்துைைோ குறிக்ோகோள் என்ன?    ஞோன ோோோகத்துக்கு வழி கோை்ைுவது. 
    அங்ோக ோோோறதுக்கு ோற்றில்லோத வோழ்க்ைக அவசிோம்.    அந்த ோற்று எோ்ோைி விைும்?

வரபப ெவறபபலலாம நமம கரமாககைோச ெெயயற ோபாத பறற வடம. 
ஆனாலஇலலறததல ஈட படட எலோலாரோம ஏோதாெவார வரபபததறகாகததான 
காரயஙகளெெயயோறாம. அபபட இரககமோபாத பறறலலாம ெெயயறத எபபட? 
கணணனெொலகறான, ெெயலகைோச ெெயயமோபாத அவறைற உன வரபபபபட ெெயதகோகா. 
ஆனால அதனால ஏறபடம பலனகைோ எனகடட வடடரனன.

நமமைடய பலனகோோ நமகக நணபரகளம, எதரகளம அபபடஙகறைத உணேணம. 
அைவகைோ நமம மதலாளயாக வடாம பாரததககணம. நமம வரபப, 
ெவறபபகளபலனகோால ஏறபடத; அதறோகறறாறோபால ெெயலகைோச ெெயய 
நமமைடயமககணஙகள நமைமத தணட வடத. அதனால, அபபடச ெெயயமோபாத 



பாவபணணயஙகைோச ோெரபபைதத தவரகக மடயாத. அபபடச ோெரநதகடோட இரநதாநமம 
கத? நமம கணகக பஜயததகக வரற வைே பறவகள எடதத உைனறெகாணோட இரகக 
ோவணடயததான.

அதறகம நமம கணணன வழ ெொலறான ோகளஙக – நாம ெெயயற ெெயலகளனபலனகைோ 
இைறவனகோக அரபபணம ெெயதால, பாவ பணணயக கணககஅவனகக ோபாயரம! நமகக 
ஒணணம ோெோத. ெமபததயம மன அைமதயமதானநமககக கைடககம. அைத நைனசொோல 
எததைன ஆனநதமா இரகக. ெோமபசலபமாவம ெதரயத. ஆனா நைடமைறயல ெோமப 
கஷடம. மடஞெ வைே மயனறெகாணோட இரகக ோவணடயததான.

இதல ஒோே ஒர (மககயமான) ோகளவ, நமகக வதககபபடட கரமாககள எனனனனஎபபடத 
ெதரஞசககறத? அதகக தவா தனப பதவ ோபாடறதாச ெொலலயரககார 
எளைமயான உதாேணஙகளடன கணணன காடடய வழைய அரைமயாக வோககயதவா 
அவரகளகக நனறகள பல.

--கவநயா

மதயம ஞாயற, டெமபர 14, 2008 
ெமம 
மணாவதா ெமாத ஷடெமபதத.

மதலல ெமம. 
ெமம எனபத அகககேண தணடம. அதாவத உளோோ இரககற கரவைய கணடககறத - 
கரவ ோமல கனடோோல. அட அெதனனபபா உளோோ இரககற கரவ?

மனம, பதத, சததம, அகஙகாேம, உளோம இத ஐநதம ோெரநதததான. அதகக 
அநதககேணமனன ோபர. தமழல அகககேணம.

இைத கடடபபடததறோத ெமம. இநத மனம இசைெயால அைலஞச ெகாணோட இரகக. 
இோதாட நைறோவறாத ஆைெகோாலதான அடதத பறவோய வரத. அதனால இத அோதாட 
இஷடபபட அைலய வடாமல தடககணம.

இநத அஞசம உணைமல ஒணோண -ோவற ோவற வடவம. தணணைேோய அத இரககற 
வததைத பாதத ஐஸ கடட, மடபன, தணண, நோவ னன ோவற ோவறா ெொலகோறாம 
இலைலயா? அத ோபால ஒோே வஷயம அஞொ வடவம ெபறற இரகக. அதனால இைவ 
ஒணணகெகாணண உதவ பணண நககம.

உதாேணமா காைல சககேம எழநதரகக நைனககோறாம. நால மணகெகலலாம எழநதாதான 
ெரபபடட வரமனன பதத ெொலலத. அபபடோய நைனசசகடட படககோறாம. காைல அலாேம 
அடககத. பதத எழதரடானன ெொலலத. மனச ஒததககைல. இனனம அஞச நமஷமனன 
ெொலலத. பததகக ெதரயம - அபபடோய வடடா தரபப தஙகடோவாம, எழநதரகக 
மாடோடாமனன. இரநதாலம அத ோபொம வடடவடம. காைல ெமதவா எழநதபறக ¨அடடா 
இபபட தஙகடோடாோம¨னன ோதாணமா! அபப ஏன சககேம எழநதகக மடயைலனன பதத 
அரைமயான வோககம ெகாடதத மனைெ கறற உணரசசோலநத காபபாததடம! ெோமப 
களோ இரநதத, படககோவ ோலடடா ோபாசச. ஆற மண ோநேமாவத தஙகைலனா உடமபகக 
நலலத இலைல- இபபட ஏோதா ஒணண!

ொதாேணமா இபபட பதத மனசகக தைண ோபாகம. ஆனா நாம ெபரய மயறச பணண 
பதத ெொலகறத ோபால நடககணம. பததயம நலல பததயா இரககணோம? சனன வயசல 
ொமககடட ோவணடகக அமமா ெொலல தநதபப ¨ொம நலல பதத ெகாட¨ னனதான ெொலல 



ெகாடததாஙக! இபப எபபடனன ெதரயோல! நலலைதோய ோயாசசச நலலைதோய படசச 
நலலைதோய ெெஞச நலலைதோய ோபச இநத நலல பததைய வோததககணம. ஒர ோபாதம 
ெகடட வஷயஙகளகக இத தைண ோபாகககடாத. மரககமான பதத மனச ோவணா 
ோவணானன அடசசகடடாககட படவாதமா ெகடட ெெயைல ெெயயம. ஏன ெெயயணமனன 
ெரயான காேணம கறபககவம அதககதெதரயம.

சததம. அைதயம கடடபபடததணம. பதத ெொலலத ஜபம நலலதனன. மனசம 
இடஙெகாடததாசச. ஜபததகக உககாரகோறாம. மதலல சநதைன ஜபததோல நலலா ோபாகத. 
ெகாஞெ ோநேம கழசச ோவற எஙோகோயா ோபாகத. ஏோதோதா சநதைனகள. தடதபபனன நமகக 
ஞாபகம வே ¨அடடா ஜபம பணண உககாநத ோவற எஙோகோயா ோபாயடோடாோம¨ னன 
நைனசச வரததபபடோறாம. இத சதததத ோமோல கடடபபாட இலைலனன காடடத.

அகஙகாேம எலலாதைதயம ோபாடட கவககற தறைம ெகாணடத. அடஙகறா மாதர அடஙக 
ெமதவா களோததனமா ோமோல வநத மழ கணடோோலம படசசடம. ¨எனனடா 
நலலபடயாதாோன இரநதார, ஜபம, பைஜ எலலாம பணண ஆொமய பாததாோல கமபடற 
மாதர இலோல ஒர நைலல இரநதார. இபப எனன ோபால ஜபம தவம பணண ஆொம 
உணடானன ெொலலகடட தரயறாோே. அவோோா அகஙகாேமா¨ னன மககள ோயாசபபாஙக.
அவரகோகா எபப இபபட ஒர நைல வநததனோன ெதரயாத.

**

தடரனன மனச னன ஆேமபசச அஞச வஷயம ெொலல கைபபோறனா? மனனாோலோய ஒர 
தேம கைபபயாசச!
ெர. இபப இைத ெதளவ படததககலாம.
பஞசகேணம எனகற நகழவ பறற பனனால வேபோபாகத. இபப அனாவசயமா அைதபபதத 
ோவணடாம. அநத ெமயததல இனனம வரவா ெொலோறன. இபப ெகாஞெம மடடம 
ெதரஞசககலாம.
இநத பஞசகேணததால அநதககேணம உணடாகம. இத 5 வைகயாக காடச அளககம.
உளோம எனகறத ஆகாய தததவம. அதனால மறறா எலலா அநதககேண காடசகளககம 
இடம ெகாடககம. அதான அோதாட ோவைல.
மனம எனகறத வாயவன தததவம. அதனால ெலதத (நைலயா இலலாம அைலபாயநத) 
ெகாணோட இரககம.
பதத அகன தததவம. அதனால அத வஷயஙகைோ ெவளசெம ோபாடட ெதளவா, பேகாெமா 
காடடகடோட இரககம.
சததம நர தததவம. அதனால அத ஒணணோலநத ஒணைண பறறகடட ோபாயகடோட 
இரககம. எணண ஓடடம எனகறத இததான. சதததைத சவன பால ைவதத எனகறதம 
இதனாலதான. அவைனபபததோய எணணம ோபாகணமன அபபட ெொலகறத. ொதாேணமா 
அபபட இலைல நமகக. ஒர ோபபபர எடததககடட 5 நமஷம மனனால எனன 
நைனசசெகாணட இரநோதாம னன எழத அபபறம அபபறமனன ோபாயகடோட இரநதா 
ெெஸ கதைே கணககா அத எஙெகஙோகா ோபாறைத பாககலாம.
கைடசயா அகஙகாேம. இத நல தததவம. அோதாட கணம எைதயம கடனமா எதரதத 
நககறத. அோத ோபால அகஙகாேம மதத யார ெொலகறைதயம ோகககாம எனகக நகர யாரம 
இலைலனன ெொலலகடட படவாதமா நககம. இைத நகக ெெயகற எலலா மயறசகைோயம 
அத கடைமயா எதரககம.
**
 மதயம தஙகள, டெமபர 15, 2008 

தமம 

தமம எனகறத இநத மனச கண, காத மதலானவறறால மனச ெவளோய ோபாய உலக 
வஷயஙகளல ஈடபடட சகம எனகற கஷடததல { :-)) } அகபபடறைத தடபபத. அதாவத 



பறககேணதைத கணடககறத. பறககேணம? அதாஙக இநதரயஙகள / பலனகள.

ஐநத கரோமநதரயஙகளம ஐநத ஞாோனநதரயஙகளம இரகக இலைலயா? ைக பல 
வஷயஙகைோ ெெயகறத. கால நடகக; வாய ோபெ, இனனம இேணட இநதரயஙகள 
கழவகைோயம வரயதைதயம ெவளோய தளோ. இைவ 5 கரோமநதரயஙகள. ெவளோய உளோ 
வஷயஙகைோ அறய பயனபடவத ஞாோனநதரயஙகள. ெபததைத ோகடக காத; வைவை, 
ெொேெொே, சலலனன, சடா, இபபட அனபவகக ோதால; வணண மயமா உலைக பாரகக 
கணகள; பல சைவகைோ அறய நாகக (வாய); பல வாஸைனகைோ அறய மகக.

இைதெயலலாம கடடககளோ ைவககாதததான பல பேசசைனகளககம காேணம. ஒவெவார 
இநதரயமம ெகாடககககடய அனோபாகததல இரககற ஆைெயாலதானஒர ஜவன இநத 
மாயா ோலாகததோல கடடபோபாடபபடகறத. இநத மாையல இரககற வைே ஆதமாைவ 
பரஞசகக மடயாத எனபதாோல ஆதம நாடடம இரககறவஙக இைத கடடபோபாடணம.

ெமம தமம ெேணடோம அடகக எனகற ெபாரைோதான தரதக. இரநதாலம ெவள 
வஷயஙகைோ அறநத அனோபாகததகக உதவ ெெயயறவறைற அடககறத தனயாவம, 
இநதரயஙகள உதவ இலலாடடாககட தாோன எணணஙகைோ உறபதத பணண ெலககற 
மனைெ அடகககறத தனயாகவம இரககறதால ெேணடாசச. ெமம மனவடககமாயம தமம 
பலனடககமாயம ஆசச. ெேணடோல மனவடககமதான மககயம. ஏனனா, பறககேணமனன 
ெொனனாலம இநத இநதரயஙகள வழோய ெவளோய பாயகறத எனனோவா மனசதான. மனைெ 
கணடசசடடா பலனகளகக ெோமப ஒணணம ோவைல இலைல. ஆதனாலதான ெமம மதலல 
ெொனனாஙக.

அபப மனைெ கடடபபடததறத ஒணோண ோபாதோம? ஏன பலன கடடபபாட?

நலல ோகளவ. மனைெ மழகக கடடகக ெகாணட வேத ஞான வழயோல ெோமப தேம 
ோபான பறகதான ைக வரம. அத வைே ெகாஞெம ெகாஞெம கடடபபாடடல இரககம.

ோகெர வாெைன மகககக எடடாதவைேககம மனச அத பனனால ோபாகாத. வாெைன 
கைடசொசசனனா ைக கால பேபேககம; ஓடபோபாய ோகெரைய பாதததம ைக எடககம, வாய 
தறககம; நாகக ரச பாககம ஹா! இபபட நைறய வஷயஙகள பலனகளகக ெதன படாத 
வைே பேசசைன இலலாம ெதனபடடா இநதரயஙகள அதகக ஆலாபபறகக, உடனடயா மனச 
பசசகெகாணட அைலய ஆேமபககம. ோமல மடடஙகளகக ோபாகற வைேயோல இபபடததான 
மனச ெவளககவரசச இலலாதவைே ஓேோவ அடஙகயம அத பலபபடடா அைலகறதமா 
இரககம. பலபபடம இநத ோநேததககததான இநதரயஙகைோ கடடபபடததணம எனகறதம 
அைத தனயா ெவசச இரககறதம.

கோடாபநஷததல அைகான உதாேணம பலனகைோபபதத.

ஜவன ோதரல இரககற யஜமானன மாதர.
ெரேோம ோதர.
ஓடடறவன பதத.
ோதைே இழககற கதைேகள பலனகள. இவறைற கடடபபடததகற லகான மனச. இத பதத 
ைகலதாோன இரககம.
இநத வோவக ைவோககயததல ெகடடயான நலல பதத ெரயான ஆதம வழயல ோபாகற 
மாதர மனொல லகாைன பககவமா படசச வட ோவணடய அோவ மடடோம வடடா 
பலனகோான கதைேகள ோதைவயான அோவ நலல அனோபாகஙகளகக மடடோம ோபாய 
இழததபோபாக இறஙக ோவணடய இடமான ஆதம ொோதகாேம வரம. அபபறம எனன! 
இைவ ஏதம ோதைவயலைல எனகறதாோல கதைேகைோயம லகாைனயம அவததவடட 
ொேதையயம அனபப ைவததடட யஜமானன சகமா இரககலாம!



மதயம ெெவவாய, டெமபர 16, 2008 

ெமம -தமம 

ொதாேணமா ஞான இநதரயஙகைோததான கடடபபடதத ெொலகோறாம. கரம இநதரயஙகைோ 
இலைல. ஏனனா ஞான இநதரயம தணடதான கரம இநதரயம ோவைல ெெயயம.

இநத 5 ஞான இநதரயஙகள வழயா ஜவனகள அழவைடயறைத மனோனோய பாதத 
இரகோகாம இலைலயா? பகத பதவகளல வோமாகம பதத பாககறபப.  (வ.ச 76/8)

இரநதாலம வோவக சடாமணல தமம னனா எனனனன நரணயம ெெயயறபப 
ெேணடோமதான ெொலல இரககார.

வஷோயபய: போவரதய ஸதாபநம ஸவஸவ ோகாோோக|
உபோயஷாம இநதரயாணாம ஸ தம: பரகரதததத:

அனோபாக வஸதககோான வஷயஙகளல இரநத இேணட வைக இநதரயஙகைோயம இழதத 
அதனதன வடடததல நைல நறததவத.
ெர அெதனன வடடம மாவடடம?

தமம எனகறத ஒணைணயோம பாககககடாத, ஒணைணயோம ோகடகககடாத, வாெைன 
பாககககடாத, ரசககககடாத - இபபட இலைல. ைகைய காைல ஆடட ஒர ோவைலயம 
ெெயயககடாதா?

ஒோேயடயா இநதரயஙகோோாட ோவைலைய நறததனா! உயர வாை உலக வயாபாேம 
நடககணோம! ெரே யாததைேகக ோதைவயான அோவ மடடம ெெயயததான ோவணடம. 
அததயாவசயமா பாகக ோவணடயைத பாதத, ோகடக ோவணடயைத ோகடட, இபபடோய ொபபடட 
நடநத இபபட...

இநத அததயாவசயம எனன எனபைததான வடடமனன ெொலல இரககார.

ோமலம கரமம ெெயயாமல இரபபதால உனகக உடைலப ோபணவத கட ஸாதயமாகாத 
னன ஏறெகனோவ கணணன ெொலல இரககாோன!

மதயம பதன, டெமபர 17, 2008 

ெமம-தமம எபபடஙக? 

எலலாம ெர ெமோமா தமோமா, இைத எபபட அடககவதனன ெொலலஙகனனா...

மதலல ெகாஞெமாவத ெவறறகேமா ெெயயககடயத தமமதான.
அதாவத பலனடககமதான.

இதககததான வேதம, ஆொேம, தைே ொஸதேமனன நைறய கடடபபாட. காமதைத 
தணககணமா கலயாணம பணணகோகா, ெபணணாடடோயாட மடடம அனபவ. அதவம இனன 
இனன நாடகள வலக இரககணம. மாமெம ொபபடணமா. ெர, இநத இநத போணோயாடத 
எலலாம கடாத. இநத இநத நாடகள கடாத. இபபட நைறய கடடபபாடகள. இைவ நமகக 
பலனகள மனம ோபான பட பனனாோலோய ோபாகாம ஓேோவாவத கடடபபாட வே உதவத.

 ோமலம இநத ஆைெகைோ எலலாம பகவான பககம தரபப வடணம. ெககைே  ெபாஙகல 
ொபபடனமா? மாரகழ மாெம இபப. சககேம எழநத பகவானகக பைஜ பணண ொபபடலாம!

இபபட ெெயத பனோன மனசம ஓோஹா நமமால இெதலலாம இலலாம கட இரகக மடயம 
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ோபால இரககனன ஆேமபததல ெகாஞெம ஒததைைசச அவறோறாட நைனபபோல*ோய* 
அைலயறைத ஓேோவ நறததவடலாம. அதாவத தனயா இரககற வைே மனச இதல எலலாம 
ோபாக இரகக மடயம. தனயா இலலாம உலக நடபபல இறஙகம  ோபாத பசசகடட ஓடம. 
சனமா பாடட எஙெகபபா, பதொ எனன சனமா, எஙக ோஹாடடல ஆேமபசச இரககானன 
ஓடம. எலலாம வாெைனகோாலதான! கதைேகள லகான இலலாம இஷடததகக ஓடறா மாதர.

இபப ெமதைத ெகாணட வேணம. அதாவத மன அடககம. மனச எனகற நைலயோலநத 
பததஙகற நைலகக ெகாணட ோபானால இத மடயம. அதாவத ெலனதைத வடட ஸதேமா 
நலலதா ெகடடதானன நரணயம ெெயகற நைலகக ோபாகணம. இபபட ோபாக மன உறத 
ெோமபோவ ோவணம. எவவோவகக எவவோவ ைவோககயம இரகோகா அவவோவகக அவவோவ 
இத சலபம. மனனாோலோய இத ெகடடத, ஆனம மனோனறறததகக உதவாதனன ோயாசசச 
நசெயபபடதத ெகாணடைத இபப நைனவ படதத ெலனபபடாம இரககலாம.

இபபட ெமம தமம ெேணைடயம மாதத மாதத பயறச ெெஞச - உணைமல ெவக ோவகமா 
இேணடம நடபபதால ோெதோதனன கட ெொலலலாம- பயறச ெெஞச ொததோத வடோடாம 
எனகற நைலகக வநதவடலாம. இநத மடவ ெமதோதாட நைறவாகோவ இரககம. அதாவத 
மனச பர பேணமா அடஙக இரககம. இத ஆனமகததல ெோமப மனோனறய ோநேததலதான 
வரமனன ெொனனத ஞாபகம இரககலாம. அத வைே பயறச ெெயதகடோட மதத 
படகைோயம பாகக ோவணடயததான.

அபபா, எனனால மடஞெத இவவோோாதான. ோமோல ைவோககயம நதான பசைெயா 
ெகாடககணமனன பகவாைன ோவணடககணம. அவனம பாவம இநத கைநைத இவவோோா 
மயறச ெெயயோதனன ெகாஞெம தரவான.

கரம ோயாகததோல பாதத இத நைனவ இரகக இலலயா?

மதயம வயாைன, டெமபர 18, 2008 

வடல 

அடதத வடல.
உபேதனனம ெொலலவாஙக.

ஒர ோவைலயம இலலாம மனச ஓயஞச ோபாய வடட நைல. ெமதம பயறசயால ெவளோய 
இரககற படபப எலலாததலரநதம வடபடட ஒர ெெயலம இலலாம இரககற நைல. 
அபபடததான வோவக சடாமண ெொலலத. (1)

ெவளோய உளோதலபடபப வடட உததமமான நைல. ெவளோயனனா? ஆதமாவகக ெவளோய 
இரககற எலலாோமதான. மனத எழபபகற எணணஙகளம இநத ¨ெவள¨யலதான இரகக.

ஒர படட மனறம நடககத. ஒர பகக ோபசொோார ெோமப தறைமயா வாதாடறார. 
ஆணததேமான வாதஙகள. எவவோோா தறைமனா எதர தேபப ோபசொோர ெொலலறததகக 
ஒணணோம இலலாம வாயைடசச ோபாய ஓஞச நககறார! இபபட ெெயலதத ோபாகறத உபேத.

எலலாரககம பல வஷயஙகள வடட வட மடஞொலம மண கஷடமாம. மகன, ெபணணாடட, 
பணம. பலரககம மகன ோமல பாெம வடறத கஷடம. (இநத கால அேசயல பதத ெொலலல 
ொம!) எலலாதைதயம வடட ெனனயாெ வாழைக வாைறதா மததவஙக நைனககற ோபரகள 
கட. அபபட இரநதவர ¨அணணா¨ னன பலோலம அைககபபடட சபேமணய ெரமா. ோம 
கரஷண மட தமழ ெவளயடனனா அோனகமா இவரதா இரககம. அபபட ஒர கால 
கடடததோல நைறய கேநதஙகள ெமாழ ெபயரபப, தமைாககம இபபட ெெயதவர. ஏறககைறய 
ெனனயாெ வாழகைகோய வாழநதவர. ஆனாலம இவோோட மகன இறநத ோபானதா 

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2008/11/24.html%20


ோகளவபபடட பன மண நாோாசொம சய நைலகக வே.

ெபணடாடட ோமோல இரககற ஆைெயம பாெமம ெொலல ோவணடயதலோல. ெதாணட 
கைமானாலம இநதா பாடட காபனன ெகாடககசோெ அநத கைம கடசசடததா னன 
ோகடடடட கடககற பாடடைய பாதத இரகோகாோம! கைவனம அோத மாதர ஏணட காபப 
கடசெயானன தடட தடமாறக ெகாணட வநத ோகடட ோபாகம!

பணம/ ெொதத ோமோல ஆைெயம நலலா ெதரஞெததாோன! இதககாக மககள அைலகற 
அைலசெல! பல ெமயம ஆசெரயமா இரககம. இததைனககம இைத எலலாம மடைட 
கடடகடட ோபாக மடயாதனன நலலாோவ ெதரயம. பனோன ஏமபானனா i can´t help it னன 
பதல வரம. நகேததோல வாை ஒர வடதான இரகோக இனனம ஒணண எதகக? இரநதாலம 
மாநகேததோல ஒணண வாஙகபோபாடவாஙக. பததயம அபபபப மாநகேம ோபாறபப 
பயனபடோமனன ஒர ெமாதானம கறபககம. இத ோபால பலத.

இநத மகன, ெபணணாடட, பணம மைணயம ஏஷணா தேயம எனபர.(2)
இநத மண ோமோல ஆைெயம வடடவனனா உபேத வநதாசசனன அரததமாம! வடல னனா 
இநத மைணயம வடல.

அட, மனோனோய ைவோககயம பதத பாதோதாோம, அதல இைத எலலாம வடைலயா? 
அபபடனனா....

ைவோககயததல ஒர ெவறபப இரககம. ஆைெைய ஒழககறதனோன மைனபப இரககம. ெம 
தமஙகளோல மனைெயம பலனகைோயம அடகககறதா இரககம. இபபட எலலாம ெெஞச 
இபப ெவறபபம இலைல ஆைெயம இலைல. ஓயவ! ெம தமததால மனச ஓயஞச ோபாசச.
ஒோேயடயா இனனம ஒழயைல. அத ெோமப கோடசலதான நடககம. ஆதம அனபவம, 
ஆனநதம எலலாம இனனம வேைல. இபப சமமா ெவததா பாைா சனயமா இரகக. 
இரநதாலம ெஞெலஙகள இலைல. அதனால ஒர நமமத நைல.

ெர மனச இபபட உபேதல ஓயஞச ோபாசோெ, அபபடோய ோபாயடமானனா..

இலைல.
இபபட ஓயஞச ோபாசசனனா ோமோல எபபட பேஹம ெததயதைத ெதரஞசகக காரயம 
நடககம? அதனால பகவாோனாட ஒர அனககேஹம இஙோக கைடககம. அதககனன 
உடனடயா பேஹம ொோதகாேமம கைடசசடாத. ெவததா இரககற நைலயாவம இலலாம 
இேணடககம நடோவ அடதத/ மறற நைலயான ஜவோனாட இரககற ெமாதானம எனகற 
நைலகக ெகாணடோபாவான.
சல ெமயம வாெைனகள பலமா இரநதா தரபப நழவகறதம இரககம.

ஆைெகள வடட ோபானதால இைதோய ெனனயாெமனன ெஙகேர பரஹதாேணய பாஷயததோல 
ெொலலவடறார. அத எபபட ெொலலலாம? இனனம ததோ, ஷேததா, ெமாதானம, 
மமேுததவமனன எவவோோா பாகக இரககனனா....
மனோனோய ெொனன மாதர இைவ எலலாம வரைெயான படகள இலைல. ஏறததாை ஒோே 
ோநேததோல பயறச ெெயய ோவணடய ெமாொேஙகள. சல ெமயம சலத அதகம சலத 
கைறவனன ோபாகம.
உபேத பேணமா வநதாசசனனா ெனனயாெம வநதாசச.

1.பாஹயாவலமபனம வரதோத: ஏோஷா(உ)பேதரததமா
பாஹய = ெவள. அவலமபனம= படபப. உபேதர உததமா= உததமமான உபேத நைல
2. ஏஷணா ேஹதாதரதா = ஆைெகள அறறவரகோால பஜககபபடபவள.



மதயம ெவளள, டெமபர 19, 2008 

ெகததல 

அடதத நாம பாரககறத ததோ எனகற ெகததல.
ெபாறைம. ெபாைற உைடைமனன தரவளளவர ெொனனத.
மயககம ெெயகற காமம கோோதம மதலயைவ வநதா அடககதல (ெபாறததல) ெகததல.
மனைெ அடகக தைடயா இரககறத இநத காமமதாோன? ஆைெபபடட ெபாரள கைடககாம 
ோபானால வரவத இநத கோோதமதாோன? இவறைறயம அடககவத.

ஆதம ொோதகாேம - ோநேடயாக ஆதமாைவ அனபவபபத நடநதாலதான வஷயஙகளல ரச 
மழகக மழகக நசஞச ோபாகம. பலனடககததால பலனகளகக தன ோபாடறைத 
நறததவடடா ெகாஞெம ெகாஞெமா அைவ அடஙகமானாலம ரச கணட பைன மாதர 
ொதகன அனபவசெத உளளககளோோ இரககமதான. இத எபபடா வலகமனனா ஆதம 
தரெனம கைடசெ பறகதான. (1)

¨இத எனனயயா! ைபததயம ெதளஞொல கலயாணம ஆகம; கலயாணமானால ைபததயம 
ெதளயம ஙகறா மாதர இரகோக!¨

இலைல.
ரசைய அழசச மனைெ அழசச ஆதமாைவ பாகக ொதகன மயறசைய பணணதான 
ோவணடம. இரநதாலம மழகக ெெயய இவனால மடயாத. இபபட இவன மழகக 
மடஞெவைே மயறச பணண பறக ஈஸவேன சர தககபபாதத ¨மமம.... பேவாயலைல. 
ோபாதமான மயறச பணண இரககான. பாவம மழகக ெெயய மடயைல. ோபானாபோபாறத¨ 
னன ெகாஞெம மனனசசவடட கரைணோயாட ஆதம தரெனதைத ெகாடபபான. இதனால 
ரசயம, ரசைய காணகற மனைெயம ோெதத அழசசடவான.

ெர, அதான ைவோககயம வநத எலலாதைதயம வடடாசோெ, இத எனன ெகததலனனா...

உபாேத நைலகக வநததம மனச ெவறசசனன ஆகடமதான. இரநதாலம ொதாேண 
வாழகைகயா இலலாம ெகாஞெம வததயாெமா அோவ கடநத தககோமா ோகாபதைத 
உணடாகககற வஷயோமா நடநதா எனன ெெயகறத? அபபவம மனைெ பாததபபகக 
வடாோதபபானனதான இநத ெகததைல யம ெொலல இரகக.

களர- சட ோபால இேடைடகோா எதர எதோே இரககற ோஜாடகளகக தவநதவம னன ோபர. 
இநத இேடைடகைோ எலலாம ெபாறததககபபா னன அரஜுனனகக கணணன ெொலகறபப 
¨ததேவ்¨ னன ெொலலறார. (ப.க 2-14) ோமலம பல இேடைடகள ெவறற ோதாலவ, காரயம 
நடககறத- நடககாமல இரககறத, லாபம- நஷடம இபபட பலதம ெொலல இைத எலலாம 
ெபாறததகக எனகறான. 

நலலைத சலபமா ெபாறதத ோபாயடோவாம. ெகடடைத ெபாறககறத இனனம சேமம. ஆனால 
அதகக பைகணம. பைக பைக அபபறமா அைத அெடைட - உதாசனம ெெயகற பககவம 
வநதடம. 

அத ெர, நலலைதயம ஏன ெகககணம? ஏன ெகடடைத மடடம அெடைட பணண ெொலல 
இரககலாோமனனா, அபபட இலைல. இேணைடயோம ெமமா பாககணம எனகறார. ஒர 
பககதோதாட எகஸடரம ெதரயறபபதாோன இனனம ஒணண, மறபககம இரககனன ெதரயம? 
இத ஆதம ொதைனல ெகாஞெம மனோனறன பறக பரயம. ெதனறல வசதனன ோதாணனா 
¨அட, ெதனறோலா பயோலா ஏதா இரநதாலம பேவாயலைலனன தாோன இரககணம. ஏன இத 
ெதனறலனன தனயா ோதாணணம¨னன நைனபப வரம. மனதரகள ெோமப பரயமா இரநதா 
இலலாவடடாலமதான எனனனன ோதாணம. அதாவத இபப ொதாேணமா நமகக ெகடடைத 



அெடைட ெெயகறா மாதர ொதைனல ெகாஞெம மனோனறய பறக நடககற பட நடககடடம 
எனற ோதாணம. அதாோன ததோ? வடல? 

நலலத நடககறபப மனச ெநோதாஷபபடடா அதவமதான மனச ெஞெலம, ெகாநதளபப. 
உணைமயல தககம னன நைனககறத தககமம இலைல. சகம னன நாம ொதாேணமா 
நைனககறத சகோம இலைல. ஆதம அனபவம மடடமதான உணைமயான சகம. நலலதனன 
நமகக ோதாணவைத ஆஹானன அனபவசசடடா பறக அநத நலலத நடககாதானன 
எதரபாரபப ஆேமபசசடம இலைலயா? (இதகக ஸபரஹா னன ஒர ெொல வட ெமாழோல) 
இைத ஏறபடாம பாததகறதம வடலதான.

இபபட இநத இேடைடகள வடகறததான ¨ெதாநதம¨ வடகறத! (தவநதவம). அபப தைவதமம 
ோபாய அதைவதம வநதடம!

தவநதவம ோபாகறவன பநதததல இரநத சலபமா வடபடறான னன கணணன ெொலகறான. 
(2)

ெஙகேர பரஹதாேணய பாஷயததல ததேு : தவநதவ ஸஹஷண: - எதெேதோன 
இேடைடகைோ ெகததகெகாளபவன ததேு எனகறார.

ோநோக தககமா ோதாணனாலம அலலத சகமா ோதாணனாலம ஏதானாலம அைதபபதத 
பலமபாம, வொேபபடாம, இைத தடகக எனன ெெயயலாமனன ோயாசககாம, ோபொமல 
ெகசசககறததான ோதைவ - இதான ெஙகேோோட உபோதெம.(3)

ஒணண பாததஙகோா? வோவகம, தமம ஆணபால. ைவோககயம ஆணபால ஆனா இஙோக 
நயடடர. உபேத ெபணபால. ெெயல தடபப ஆணைமனா ெெயல இலலாம அடஙக இரககறத 
ெபணைம. கடககடடம, ததோ ெபண பால. அவஙக ெபாறைம, ெகபபததனைம யாரகக 
வரம? ெபாறைமகக பமா ோதவதாோன!

1.ப.க 2.59
வஷயா வநவரததநோத நோஹாேஸய ோதஹந
ேஸவரஜம ேோஸாபயஸய பேம தரஷடவா நவரதோத||

2.ப.க 5-3
நரதவநதோவா ஹ மஹா பாோஹா ஸுகம பநதாத பேமசயோத|

3.ஸஹநம ஸரவத:ககாநாம அபேதகா பரவகம|
சநதா வலாப ேஹதம ஸா ததோ நகதயோத|| (வ.ச 24/25)

மதயம தஙகள, டெமபர 22, 2008 

சேதைத 

அடதத சேதைத.
பேம ெறகர (ஈஸவேன) நல (ோவத ொததேஙகள) மத அனப பறறதோல சேதைதயாகம. 

இத ெகாஞெம ஆசெரயமா இரககலாம. ஆேமப காலததோல ெர, இபபவா?
ஆேமப காலததோல நமகக ஒணணம ஆதமா பதத அறவ இலைல. ெொலலால ெொலல 
மடயாத ஒணைணததாோன ெொலல மயறச பணணோறாம? அதனால இதல நைறய 
வஷயஙகளகக ோநேட ஆதாேம காடட மடயாத. ோவதம, ொததேஙகள, ஞான நலகள, 
ெபரயவரகள ெொனனத இபபட பலதல ஒர நமபகைக இரநதாதான ெகாஞெம இநத 
கரததககோோாட கடபோபாய பாரதத பரஞசககலாம. அநத ோநேததல சேதைத ோவணமனன 
ெொனனா ெர கெேகடட.



இபப நைறயோவ பணணயாசச. எத நததயம எத அநததயம எனகற அறைவ ஓேோவாவத 
வோததாசச; ஓேோவ ைவோககயம வநதாசச; இநதரயஙகைோயம மனைெயம கடடபோபாடட 
மனைெ ொநதமா ைவகக பைகயாசச. மனசல ெவறைம, ெபாறைம எலலாம வநதாசச. 
அபபறம இபப எனன சேதைத?

இபபட மனோனறயதாலதான சேதைத!

ஆேமப காலததல ொதகனகக இபபட ஒர எணணம இரககம.¨நமகக இநத ஆதம வதைய 
பதத ஒணணோம ெதரயாோத! ோபொம ெபரயவஙக, இதல தைோசெவஙக ெொலகறைத 
ோகடடபோபாம¨ அதனால சேதைத தானா இரககம. ஆனா இபபோவா எனகக மனச, பதத 
கைபபம எலலாம ோபாய ெதளவா இரகோகாம. இனோமல ொோதகாேம வஷயமா நடகக 
ோவணடயத எலலாம தானா நமகோக பரஞசடம. இபபட ோதாண ஆேமபசசடம. மனோனோய 
ெொனனத ோபால அகஙகாேம எபப வநததனன ெதரயாமோலோய உளோோ வநத வோநதம 
வடம.

ஆனா ஆதம தரெனம கைடககம மடவான நைலவைேககம கட பல வஷயஙகள பததகக 
எடடாதபடதான நடநத ெகாணட ோபாகம. ொோதகாேம கைடதத ஞான ஆகவடடாலம கட 
பதத மடடததல பல வஷயஙகைோ ெதளவ பணண மடயாமோல இரககம. அதவைேககம 
பனபறறன வழையோய ோகளவ ோகடகாமல ெதாடரநத ோபாகணம. எனெனனனோமா சலத 
நடநததான தடரனன சரோயாதயம மாதர ஆதம ொோதகாேம பேகாசககம. அத எனன 
எனபத அவனகக மடடோம ெதரநத ேகசயம. இபபட சலத நடநத ெகாணட ோபாகம ோபாத 
பததயால வொரககாம எளைமயா அபபடோய அடஙக ஏததகெகாணட ோபாகணம. அத 
நடததவககறபபட நடககணம. ¨இவவோோா தேம ொதைனல வநோதாம. இதகக அரள பணண 
பகவானைடய அனககேஹ ெகத இனனம ோமோல ெகாணடவடாம ோபாகாத; இபப ஏோதா 
பததகக வோஙகாம நடககறத. இத ஒர ோொதைனதான எனகற ெதளோவாட பததைய 
ெகாணட வோம நமபகைகோயாட நடககறைத ஏததககடடா கைடோதறலாம. அநத வோமாெனம 
ெபறற பறக கட பதத வொேைணகக எலலாோம எடடாத. மகா ஆொரயோக பலரம 
ஒததககற ெஙகேர கட அநத ேகஸயதைத பததகக பரகற மாதர ெொலல மடயாதனன 
சேதைதனன ஒர படயா ெவசசடடார.

 மதயம ெெவவாய, டெமபர 23, 2008 

சேதைத -2 

(ெஷடயல பணணபோபாய பபளஷ பணணடோடன.! ஹஹ!)

இநத மாதர பததகக எடடாதபடகக பல வஷயஙகள இரகறதாோலதாோன யாரம எைதயம 
மடநத மடவா ெொலல மடயைல! அதைவதம, வசஷடாதைவதம. தைவதம எனற 
பலவதமாக பலாஸப இரகக! எைதயோம தபபனன ெொலலவம மடயைல. அவேவர தான 
அனபவததபட ெொலலபோபானாரகள. இதோல ஒததர உெததனோனா ஒததர தாழததனோனா 
ெொலல எதவோம இலைல.

எபபட இரநதாலம ஒர கடடததோல பததைய வடட வடட சேதைதயன பலததோலோய ோபாக 
ோவணட இரகக. அபபடததான அநத வைோயாடட இரகக. எனன பணணவத! அைடய 
ோவணடயத பததகக எடடாததாசோெ! ஆதம வழல நலல மனோனறறம கணடவர கட 
ெதாடரநத இோத வழல ஆொரயர உபோதசததபடகக ோபாகலாமனன ோபானாோல இலகைக 
அைடயலாம. ஒர ஸோடஜுகக ோமோல ோகளவ ோகடகறதல பலன கைடயாத. 
அனபவததோலோய பரஞச ெகாளோணம. ோகளவ ோகடடா ஆொரயரம பததகக பரகறாபபல 
ெொலல மடயாத/மாடடார.

அதனால ஆேமபததோலனன இலலாம கைடச வைேககமகட ொஸதேம ெொலவத ோமோலயம 
கர ெொலவத ோமலயம ஒர தோோத நமபகைக ைவககணம. நடவோல எனன நடநதாலம 



கட அதனபட ெெயத ெகாணட ோபாகணம. நறததாம நமபகைகோயாடோவ ொதைன 
ெெயயணம. இபபடபபடட சேதைத ொதைனயன ஒர உபாயம மடடம இலைல. இதோவ 
உசசயான உபாயம. (1)

கணணனம தடமாகோவ ெொலகறான: சேதைத உளோவனதான ஞானம அைடகறான.(2)

ஸாம ோவததத மஹா வாககயமதான நாலோலயம ெகாணடாடபபடவத. அைத உபநஷததோல 
ெொலகற ோபாத ஆொரயனான உததாலக ஆரண தன பளைோயான சோவதோகதகக 
உபோதசககறதா வரகறத. ஆல வைதைய போநத ெகாணோட ோபாகசெொனன ஆரண 
உளோோ ஒணணோம இலைல எனற பளைோயடம ¨ந ஒணணோம இலைல எனறதல இரநத 
சேம்மான ெதத ஆலமேமாக வேபோபாகறத¨ எனற ெொலல களரசசயாக ¨ெஸௌமய¨ எனற 
கபபடட ¨இதல சேதைத ைவ¨ - சேததஸவ எனகறார.
மஹா வாககய உபோதெம ெபறம தகத உளோவரடம கட சேதைத ைவனன ெொலல 
ோவணட இரகக! அபப பேஹம அனபவம பேதயேமா - ோநேடயா உணடாகற வைே 
நமபகைகோய மககயம எனற ஆகறத.

வஷயஙகைோ நமபவத மடடம இலைல. அைத ெொலலகற கரவடததோல கட நமபகைக 
ோவணட இரகக. இத ெோமபோவ மககயம. கர ஞானயா இரநதா கட பல வஷயஙகளோல 
அஞஞானயா நடகக ோவணட இரககம. அபபதான அவர தன வாழகைகைய நமமதயா 
நடததகெகாணட ோபாக மடயம. யார கடோடயாவத ெகாஞெம ெகத இரககனனா அவைே 
வடாம படதத எடதத தனகக மககயமா ோதாணகற காரயஙகைோ ொததசச ெகாணட 
அபபறம கஷடபபடறததான நமகக ைகவநத கைலயாசோெ! அவர ெொலகறைத பன பறற 
தயாோக இரகக மாடோடாம; ஆனா அவர நமகக ோவணடய காரயஙகைோ ொதசச 
ெகாடககணம. மமமம...... இததாோன உலகம! ோபாகடடம.

ஒர ோவைோ யாோனா அெததகடட இவரதான கரனன மாடடகடடா எனன ெெயவத? இத பல 
ோபரககம வேககடய ெநோதகமதான. அபபட வநதா தரம ெஙகடம தான!

கரைவ தே வொரதததான அைடககலம ஆக ோவணடம. அதவம ோபாலகள ெபரகவடட 
இநத காலகடடததோல ெோமபவம பேசசைனயான வஷயம. இவர நஜமாோவ ஞானதானா? 
அபபடனனா ஏன இபபட ொதாேண மனஷன ோபால ோகாபபபடகறார, தாபபபடகறார? இபபட 
ெநோதகம வநதா ெதாைலநதத. அநத ெநோதகபோபய ெபரொ வோநத மைோைய ஆககேமதத 
ெகாணட ஒர ொதைனயம பணணவடாம ¨ஏமாநத ோபாயடோடாோமா, ஏமாநத ோபாயடோடாோமா 
¨னன இலகைக ோகாடைட வட ெெயதடம.

பகவான அதனாலதான ெநோதகபபடபவன அழநோத ோபாவான (3) எனற ெொலகறான. 
இைதோய தமழல அைகா ெொலல இரகக- பாஸடவவா! நமபோனார ெகடவதலைல. 
அபபடனனா நமபாதவஙக? அைத ெொலவாோனன!

அபபட ெொனனா எபபட? ஒர ோவைோ ோபாலயடம ோபாய ோெரநதவடோடாமானால? நமம 
ொதனா எனன ஆறத? அவர நமைம உபோயாகசச (exploit ெெயத) ெகாணடா?

அபபட ஆனாலம உணைமயல ஒர பேசசைனயம இலைல. ¨இநத கரகடட வநத 
வழநதடோடாம. அவர ெவளோய எபபட ோவணமானாலம ோதானறவடட ோபாகடடம. நமைம 
ெபாறததவைே அவர மலமா பகவான வோமாெனம தோம ைக வட மாடடான¨ன தடமான 
நமபகைகோயாட சேதைதைய மனசல ஆணோவோோட வட வடட ெேணாகத ெெயதடணம. 
ஆேமப பாடம ெொலலததே ஆொரயைன வட இத ஞான வழ காடடற கரகடட ெோமபோவ 
மககயம. அபபட ெெயதா கரவா வரசெ ஆொம ோபாலயா இரநதாலம, அவரகக ஞானம 
இலலாவடடாலம அவர மலமா பகவான இநத சஷயனகக ஞான அனககேஹம 
ெெயதடவான.



நாோம ெதரஞச ெகாளகறைததான உணைம எனறம ொஸதேம ெொலல அைத ஆொரயன 
தனகக ெொலவைத நமபகைகயோலதான எடததககணம எனற அவவோவ தட பதத 
இலலாமல இரககறத சேதைத இலைல. அதாோன ஆேமபததல ெொனோனாம?
பேம ெறகர (ஈஸவேன) நல (ோவத ொததேஙகள) மத அனப பறறதோல சேதைதயாகம.

ெர, ெர, ஏன ோவத, ொஸதேததகக இவவோோா மககயதவமனனா....
ோவதஙகளம ொததேஙகளம பகவான ரஷகளகக காடடகெகாடதத இரககற ெததயம. இதல 
ஒர நமபகைக ோவணம. இதோவ சேதைத
சேதைத எனகற வாரதைதைய நரகதததோல பரசச ோவரசெொல ஆோயசச ெெயகறோபாத 
சேத, தா எனற ெேணட ெொலலாக ெொலகறாஙக. சேத = ெதயம. தா = fix ெெயவத. ஒர 
வஷயததல இததான ெததயம எனற மனைெ தடபபடததவத. அதான சேதைத.

ொநோதாககயததோல இபபடபபடட சேதைத நாம மனசல ஆழநத நைனகக ோவணடய, 
கணணகக ெதரயாத, தததவததோல இரநதாதான ஒரததன ெரயாக அபபட நைனபபான. 
இலலாதவன அபபட நைனககோவ மடயாத எனகறத.(4) ¨எபோபாத சேதைத ைவககறாோனா 
அபோபாோத ெரயாக நைனபபத¨.

மணடோகாபநஷத பாடடயல ோபாடகறத - யாரகக பேமம வதைதைய ெொலலகெகாடகக 
ோவணடம எனற. பல ோயாகயைதகளல - கரயாவநதர (கரம அநஷடானமளோவர) 
சோோததரயன (ோவத ெபாரைோ உணரநதவர), பேமமததல நைல ெபறம தாபம உளோவர 
எனற ெொலல ோமோல அத சேதைதைய ெொலலகறத. (5) பேசோனாபநஷத ஆதமாைவ 
ோதடபோபாகறவரகள தபஸாலம, பேஹமெரயததாலம. சேதைதயாலம வதையயாலம தகத 
ெபறவதாக ெொலலகறத. (6)

கணணனம ¨ொஸதே வதைய மற தன இஷடபபட ெெயகறவனகக சதத கைடககாத, பே 
கதயம கைடககாத. அதனால அரஜுனா ொஸதேதைதோய பேமாணமா ைவதத ெகாணட 
எனன ெெயயலாம எனன ெெயயககடாதனன வழ வகததகக¨ னன ெொலறார. (7)

1.சேததா ெ பேஹம வஜஞாோன பேமம ஸாதனம - பரஹ -அத 2 மகவைே.
2.சேததாவான லபோத ஞானம ப.க 4, 39
3.அசேதததானசெ ெமெயாதமா வனசயத ப.க 4, 40
4.ொநோதா 7-19-1
5.ொநோதா 3-2-10
6.பேசோனா1-10
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மதயம பதன, டெமபர 24, 2008 

சேதைத -3 

ெகாஞெம ரவஷன.

அநததயம எதனன நமகக ோபாகபோபாக நலலாோவ ெதரகறத. ஆனா நததய வஸதைவ 
அனபவககாததால அைதபபதத ெதரயாததான. ஆதம வஸதைவ பதத ெபரயவஙக 
ெொனனைத ோகடடம பததகஙகைோ படததம ஒர வழயா ஒர சனன ஐடயா இரககம. 
ஆனாலம அநததய வஸதைவ பதத உறதயா அனபவததோல ெதரஞசககற அோவ இைத 
ெதரஞசகக மடயாத. இரநதாலம அநததயமனன ெதரயறைத ோவணடாமனன ெவறதத 
தளோ ஆேமபககோறாம, இலைலயா? இத ைவோககயம. அபபறம அநததயஙகைோ ோதடபோபாக 



மனைெயம இநதரயஙகைோயம கடடபோபாடோறாம. - ெமம, தமம. நாோைடவோல ோவணடயத 
கைடககாம ஒரவழயா அலதத ோபாய மனச அைல பாயறைத நறததடம. - உபேத. 
இஙோகயம ஆதமா இலலாதைத அனபவககற கஷடம இலைலனாலம ஆதம சகம 
ஒணணமலைல. ெவளயரநத வரகற சக தககஙகைோ ெபாறததகக பைகோறாம.- ததோ. 
இபோபாகட ஆதம சகமலைல. இனனம வேைல.

இபபட ஒோேயடயா ஒணணோமயலைலனன இலைல. அபபபப ெவயலல எஙோகோயா மைை 
ெபஞச சல சலனன ஒர காதத தடரனன அடககற மாதர ஏோதா அனபவம கைடககம. 
அபபபப ெகாஞெம அதகமாவம கைடககலாம. மாற மாற வரம. ெகாஞெம கட ொமபள 
இலைலனா பயல ொதைனைய வடடவடடவாோனானன பகவான அபபபப ோபாடகற பசைெ 
அத! ¨இததைன காலமம ொதைன பணண ஒணணம ெபரொ ெதரயைலோய! ெமயததல 
ெகாஞெம மடடோம ெதரநத கண ோநேததல அதவம ஓடபோபாகறோத! லடசயம எபப 
சததககோமா! எததைன ஜனமம ஆகோமா?¨ னன ஆதஙகம வேலாம. கடபபாைேைய 
மழஙகடட சகக கஷாயம கடசச இரககறபப கடபபாைேைய மழஙகனத ெபரொ 
ோதாணாமல சகக கஷாயம கடசெத மடடம ெபரொ ெதரயம! ஏககமம ஏமாததமம வரம. 
ஓேோவ ததோ இரககறதா நைனசச ெகாணட இரககமோபாத இபபட ெககக மடயாம 
ஆதஙகம எபபட வநததோன ெதரயாம வநதடம. அனககேஹம பணணகற பகவாோன இபபட 
பரடைெயம ெவககறதாோலதான இபபட நடககறத. அதககததான ொதைனைய 
வடடவடககடாோதனன சேதைதைய ைவசொஙக.

சேதைதகக லடெணமா இபபட ெொலகறாஙக.

ொஸதேஸய கர வாகயஸய ஸதய பததயாவதாேணா|
ஸா சேததா கததா ஸதபர- யயா வஸதபலபயோத||
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ொஸதேமம கர வாககயமம ெதயம எனற பததயால உறதயா தரமானம ெெயவோத 
சேதைத னன ெததககோால ெொலலபபடட இரகக. இதனாலதான ெமயபெபாரள 
அைடயபபடகறத.

இத ெகாஞெம வததயாெமா இரககனன ெதரயறதா?
அதாவத, மனனாோல எனன ெொனோனாம? பததைய தளள ெவசசடட நமபகைக அடபபைடல 
ோமோல ோபாகணமனன ெொனோனாம. இபப ெகாஞெம வததயாெம. பததயாோலோய உறத 
பணணகக னன ெொலகோறாம. மேணபாட மாதர இரகக இலோல!
இலைல, மேண இலைல.

பததயாோலோய ோயாசககலாம. 

ோயாசசச அட நமமால – பததயால- எலலாதைதயோம ெதரஞசகக மடயாத. எலலதைதயம 
ஜடஜ பணணவம மடயாத. கறறத ைகமண அோவ கலலாதத உலகோவ. அதவம ஆதம 
ெமபநதமான பல வஷயஙகள நமகக பரகறத கஷடம. அதல பகவான ெதரயபபணணயம 
ெொநத அனபவததோலயம ஏறெகனோவ ெதரஞச ெகாணட ெபரயவஙக ெொலகறைத 
அபபடோய எடததகறததான உசதம. அதனால இஙோக நமகக ோவைல இலைலனன பதத 
பரஞசககணம.

பததகக நைறயோவ ோவைல உணோட? நததய அநததயஙகைோ பகதத ஆோயணம. அதகக 
அவசயமா பதத ோவணம. மததத மனம எனகற நைலைய ெமபததபபடடத. கைடசல இஙோக 
நமகக ோவைல இலைலனன பததகக உறதயா ெதரயணம. ோவைலைய ெெயவதல ெகதைய 
காடடகறைதவட இபபட காடடாம இரகறததான கஷடம! அதகக ெோமபோவ வநயம 
ோவணம. 



ஒர அறவலலாதவோனாட நமபகைகயா இலலாம அறோவாட கடய நமபகைகயா இரககணம. 
அவோோாதான.

நாேதர ஒர மைற மகா வஷணைவ பாகக ோபாய ெகாணட இரநதார. வழல ெேணட ோபர 
ோமாேம ோவணமன தவம ெெயத ெகாணட இரநதாஙக. அவஙக நாேதைே பாதத ¨எஙோக 
ோபாறஙக¨னன ோகடடாஙக. ¨நான மகா வஷணைவ பாககபோபாோறன¨னன நாேதர ெொலல 
¨அபபடயா! எஙக ெேணட ோபரககம எபப ோமாேம கைடககமனன ோகடட வாஙக¨ 
அபபடனனாஙக. ¨ெர¨ னன நாேதரம ெொனனார. தரமப வேபப நாேதைே பாதத ெேணட 
ோபரம ஆவலா ¨பதல கைடசசதா¨ னன ோகடடாஙக. நாேதர வஷண ெொலலச ெொனன 
பதைலோய ெொனனார. மதல நபைே பாதத ¨உஙகளகக இனனம 3 ஜனமா ோபாகணம¨ 
னனார. ோகடடவர ¨நாோயணா! இனனம 3 ஜனமமா¨ னன அை ஆேமபசசடடார. ெேணடாவத 
நபைே பாதத ¨இநத மேததோல நைறய இைலகள இரகக இலல? உஙகளகக அததைன 
ஜனமா ோபாகணம¨ னனார. ோகடடவோோ ¨ஆஹா! நசெயம ோமாேம கைடசசடம¨ னன டானஸ 
ஆட ஆேமபசசடடார!

ொதைனயால ோமாேம நசெயம எனகற நமபகைகோயாட ொதைன பணணணம!

 மதயம வயாைன, டெமபர 25, 2008 

ெமாதானம 

அடதத நாம பாககபோபாறத ெமாதானம. இதவம ஏறககைறய சேதைத ோபாலததான. அதாவத 
அசேதைதயாலயம ெநோதகததாலயம வரகறைத எதரதத ோபாோட ெஜயககறத. அவநமபகைக 
இரககற வைே சேதைத. அபபறம ெமாதானம.
ெநோதகம ெதளஞச ோபாசசனனா ெமாதானம ஆகடோவாம!

ஒததோோட சதததைத மழகக மழகக ஒோே இடததல ெகாணட ோெதத ைவககறத 
ெமாதானம. ெம ஆதானம. ெமதாதானம னனா ெமதைத அகனயல ெகாணட ோெதத 
ைவககறத. அத ோபால ெமததல சதததைத ெகாணட ைவககறத ெமாதானம. ெமம - 
எதோலயம ஏறற இறககம இலலாத நைல. இபபடயம ெொலலலாம.

ஆனா இஙோக ெொலல வரவத பேமமததல ெகாணட சதததைத நைலயா ைவககறததான.

ஸமயக ஆஸதாபனம பதோத: சதோத பேமஹண ஸரவதா| தத ஸமாதானம இதயகதம
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ஸமயக - ொரயாக, பரணமாக. ஆஸதாபனம= நைல நாடடவத. ஸரவதா -எபோபாதம
சததமான பேமமததல பரணமாகவம ெரயாகவம எககாலமம நைலநாடடவதாக எத 
உணோடா அதோவ ஸமாதானம எனற ெொலலபபடகறத.

பேமமம ஒணணதான மாைய கலபப இலலாதத. எலலா ோலாகஙகளகக அதோவ ஆதாேம. 
அத ஒர சவனகக ஆதாேமான ோபாத அைத ஆதமா அலலத ஜவாதமா எனகோறாம. 
ஈஸவேன கட மாையயடன கடயவனதான. மாையயான ோலாகதைத நரவாகம பணணகற 
அவனககம மாைய ெமபநதம இரகக. 

அதனாலதான சதத பேமமம னன இஙோக ெொனனத. இநத கணமலலாத பேமமததல 
சதததைத நைல ைவககறத ெமாதானம. ொதனா ஆேமபததோல அவேவர ெெௌகரயததகக 
தகநதபட ஈஸவேைன மரததயாக – உரவதோதாட கட- உபாெைன பணோணாமதான. அதல 
சததம நறக பைகோனாமதான. ஆனா அத மதல கடடம. இபப ெெயய ோவணடயத நரகண 
பேமததல சததம நைலகக ைவககறத.



ஆனா இவவோோா நாள உரவதோதாட பைஜ எலலாம பணண நைனபப ோபாயடமா? ோபாகாத. 
இரநதாலம மாையயலரநத ஞானததகக ோபாக அறைவ ெகாடதத அனகேஹம பணணற 
ெொரபம அதனன நைனசச அவோன நரகணததல ோெககற வழைய காடடறாோன, ஆதனால 
இனனம அவோனாட நாம ரபதத படசசகடட ெதாஙகககடாதனன ெதளவைடஞச ஆதம 
தததவததல சதததைத தரபபணம.

நாம சததம, சததமனன ோபசோறாம. ஆனா ெஙகேர பததனன இலோல ெொலகறார? அத ோவற 
நைலதாோன ஒழய ோவற வஸத இலைலோய. மனோனோய பாததடோடாம, இலைல? அைலயாம 
இரககணமனன பததஙகறார. ஸதேமா இரககறத அததாோன? ோவற இடததோல அவோே 
சததம எனகறார. (1)

இஙோக பதததான ோவைல ெெயயணம. உணரசசயால இழபடாம ெரயா வொரசச உணைம 
ெபாய எலலாதைதயம உளோபபட பாககற பததைய அோதாட ோவைலோலநத வடவசச 
பேமமதத பககம தரபபனாதான ெமாதானம வரம.

1. சதைதகாகரயம த ஸலலேோ்ய ஸமாதனமத ஸமரதம - அபோோே அனபத.

மதயம ெவளள, டெமபர 26, 2008 

ெமாதானம -2 

ஸெஙகேர ¨பேஹமண பதோத: ஸதாபனம¨ அபபடனனார. 

பேமமததல பததைய நைல நாடட. 

ஆமாம, இத வைே நாம ோகளவ படடெதலலாம பததயால ஆதமாைவ படகக 
மடயாதனனதாோன? மனனைேயோலோய அபபட ெகாஞெம சேமபபடட ெொனனாபபல 
ஞாபகம!
உணைமதான. பததயால படகக மடயாததான. ஒணணகக ெேணடா உபநஷததககளோல (1) 
ந ோமதயா - பதத ெகதயால இலைல- அபபடனன ெொலல இரகக.
பனோன எனன அரததம?
இஙோக அவர மடவ நைலயான ெமாதைய ெொலலைல. அதகக கோை இரககறதாலதான 
ெமாதானம னன ெொலல இரககார.
பததயாோல படகக மடயாதனனா ோவற எனனதான ெெயயறத? 
அைத வேணம ெெயயணம. 
வேணம?

கலயாணததகக வேன ோதடோறாம. வேன = சறநதவன. இபபட ஒர அரததம. இனனம ஒணண 
பல ோபரோல ோதரநத எடககபபடடவன. சஸ! அதான. ஸவயமவேம. அநத காலதத ோஜ 
கமாரகள தன கணவைன ோதரநத எடததாஙக. இபபட ெெயகறததான வேணம. கர 
சஷயைன ோதரநத எடககறத சஷய வேணம. சஷயன நமகக கர யாரனன ோதட ோதரநத 
எடககறத கர வேணம.

இோத ோபால பலைதயம தளளவடட ஆதமாைவோய ோதரநத எடதத ¨நோய உனைன 
ெதரவசசகக. எனனதான நானதான ந; நதான நானன இரநதாலம அறயாைமயால அத 
எனகக படபடைல. என மனச, வாகக, பததயால உனைன படகக மடயைல. அதனால 
நோயதான உனைன காடடககணம¨ னன போரததைன ெெயயணம. இபபட ெெயத ெகாணோட 
இரநதா ஒர நாள தடரனன அத பளசசனன ெவளயாகடமாம. போரததைன ெெயதவன 
பதத, மனச, வாகக எலலாதைதயம அவனதனன இலலாம ஆகக இவன ஆதம 
ெொரபமாகோவ சய அனபத ெபறபபணணடம. அத வவேணம. வேணம ெெயதவனகக 
கைடககறத வவேணம! அதாவத மட இரபபைத தறநத வடகறத. Revelation!



தரபப ோகளவகக வேலாம. இபபட பததயால மடயாத எனகறத ெதரஞச இரககறபப 
பததைய பேமமததல ெபாரததனனா எனன அரததம?

பேமமதைத பதத ோவத ொஸதேஙகளோல ெொலல இரககறதோலயம கர ெொனனதோலயம 
உன பததைய ஒோே சநதைனயா பதய ைவ. 

பததைய பேமமததோலோய மழகக மழகக மழக வடகறத ெமாத. அத அபபறம வேத.
இபப பேமஹண (மானஸ ெஞெேோே ஞாபகம வரதா? மானஸ ெஞெேோே... பேஹமண...மானஸ 
ெஞெேோே  -பேமமததல - பேமமதைத பததய வஷயஙகளல.
இதல பததைய ெபாரதத. இதகக மனனாோல நாம பாததத சேதைத இலைலயா? பேம 
ெறகர (ஈஸவேன) நல (ோவத ொததேஙகள) மத அனப பறறதோல சேதைதயாகம. ஞாபகம 
இரகக இலோல?

இபப அோதாட தரககரதயான ெதாடரசசயா ெத கர ெொனனத ோமோலயம நலகளல 
இரககறதோலயம பததைய ெபாரததச ெொலலறாஙக.

பேமமதோதாட அனபவம வேத பனனால. இபோபாைதகக அைதபபதத பதத வழயா 
எனனெவலலாம ெதரஞசகக மடயோமா அெதலலாம ெதரஞசககணம. அபபடயம அத ோபால 
பேமமம இரககாத!

அட, பனன எனன பேோயாெனம?

ஒரததனகக ஆைன பதத ஒணணோம ெதரயாத (பாவம!) பாததோத இலைல. (ெோமப 
பாவம!) அவனகக ¨இபபட இபபட இரககம; இபபட இபபட இரககாத¨னன ெொனனாலம 
ெரயான கறபைன வே மடயாத. ஆனா இபபட ெகாஞெம பததயால ெதரஞச ெகாணட பறக 
எஙோகயாவத ஆைனைய பாததா ஓ, இததான ஆைன னன உடோன பரஞசடம!

அபபடததான இபப இநத பதத இனனம ஒழஞச ோபாகாததாோல அதகக ஏதம நலல தன 
ோபாடணமனன அைத ¨பேமமதைத சததோய கட¨ னன ெொலலறத!

(1) கோடாபநஷத 2-23; மணடோகாபநஷத 3- 2.3

மதயம தஙகள, டெமபர 29, 2008 
ெமாதானததல இனனம ஒணோண ஒணண... 
ெமாதானததல இனனம ஒணோண ஒணண பாகக இரகக. 
மனன ெொனன ஸோலாகம மடயைல, பாதல நககத, இலைலயா?

ஸமயக ஆஸதாபனம பதோத: சதோத பேமஹண ஸரவதா| தத ஸமாதானம இதயகதம ந த 
சததஸய லாலநம.
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அத எனன ¨ந த சததஸய லாலநம¨? சததததகக ெெலலம ெகாடககறத இலைல.

அடம படககற கைநைதைய மடடாய தோேன எனகறாபபல தாஜா பணண காரயதைத ெெயய 
ைவககறத ோபால, ொதகனககம ஆேமப நைலகளல ெகாஞெம ெலைக ெகாடதத மனோனற 
தணடகறத உணட. அத மடயைலயா, பேவாயலைல; இத பணண எனகறத ோபால. எடதத 
எடபபல பேமமததகக உரவம இலைல, உரவம இலலாமோல பகத பணணனன ெொலலாம 
ஆைன, பைனனன எபபட ோவணமானா ெவசசகக, பகத பணண ெொனனத ோபால. அத 
ஆேமப நைல. இபப இனனம மனோனறயாசச. ோபாகபோபாக கனெெஷன கமம, அபபறம 
இலலோவ இலைல. அபபட இபப பததைய நைல நாடடறதல ெலைக ஒணணம இலைல 
எனகறார ெஙகேர. நரகணமான வஸதலதான பததைய ைவககணம எனகறார. அட, 
இெதலலாம நமகக வோோதனனா...



இபப வோததான. ெபாறைம ோவணம. ஆதம மனோனறறம பல ஜனமஙகளல நடககற 
வஷயம. எலலாரககம தடதபபனன வநதடாத. ஒவெவார ஜனமததோலயம மனோன வடட 
இடததோலநத ெதாடரோவாம. அதனால கவைல ோவணாம.
அதானால இபப நாம ெெயகறத பதத பரவமா இத எலலாம எனனனன ெதரஞசகறததான. 
ொதைனயல ோபாகபோபாக அனபவம ஏறபடம.

ஆக நரகணமான சததமான பேமமததல பரணமாகவம ெரயாகவம எககாலமம 
நைலநாடடவதாக எத உணோடா அதோவ ஸமாதானம எனற ெொலலபபடகறத.
--
ஆக ெமாத ஷடெமபததல ஆறம மடஞெத. 

அடதத நைல  மமேுதவம. ோமாேதைத தவேமா வரமபறத. இநத வரபபம 
நைறோவறனா கைடசொ அவன மகதன.

அட, எலலாரககமதான ோமாேம ோவணம எனகறதல வரபபம இரககம.

அபபடயா? ஆசெரயம எனனனனா, அததான இலைல.

நான இநத வழகக வநத பதசல ஒர சரஙோகர ெஙகே மடதத ெனனயாச ஒததைே பாரதத 
ோபசகெகாணட இரநோதன.  இபப நான எழதற ெமாொேம எலலாம அபபதான படகக 
ஆேமபசச இரநோதன. படசச பரயறைதவட ோகடடககலாோமனன நைறய ோகளவகள ோககக 
ஆேமபசோென. அவரம ெைோககாம பதல ெொலல ஆேமபசொர. இபபடோய ோபாகற ோபாத 
ஒர இடததோல ¨ொதாேணமா மககள ோமாேதைத வரமப மாடடாஙக¨ னனார. எனகக 
ஆசெரயமா ோபாசச. ¨ஏன, இோதா நான ோகககோறோன?¨ னோனன. ¨அட! உனைன பாதத 
அபபோலநத ஆசெரயபபடட ெகாணட இரகோகனபா! இவவோவ வரஷததல எனகடட 
சஷயரகள தவே யாரம இபபட இநத வஷயததோல ோகளவ ோகடடோத இலைல¨ னனார. 
அபபறம உலகதைத ெகாஞெம கரநத பாதததோல அத உணைமதானன ெதரஞெத. 

¨ஏன இநத பதவகைோ படசசடோட எவவோோா ோபர த.கா த.கா னன ஓடறாஙக!¨ அபபடனன 
யாோோ ெொலகறத காதல வழத!

மனஷ ஜனமம கைடககறோத ெபரச. அதலம ஆனமக நாடடம இரககற 
சழநைலல பறககறத இனனம ெபரச. ஆதலம ஆனமக ஈரபப இரககறத 
ெபரச. அதலம ெவறம ஈரபோபாட நனனவடாம ொதனா ெெயயணமனன ஒர 
நைனபப வறதம அதல ஈட படறதம ெோமப ெபரச! ஆதம ஞானததகக 
எலலாதைதயம தயாகம ெெயயறத ெோமப ெோமப ெபரச!

கறபபா ோமல நாடட மககளகக இத அதரசச தேதாோவ இரகக. தனோனாட சய 
அைடயாோதைத இைககணமனா ெவல ெவலதத ோபாயடறாஙக! அதகக நான ெேட 
இலோலனோன சததமா ெொலலடறாஙக. ஒர ோபாலநத நாடட ெபணமணோயாட மடலாடகடட 
இரநோதன. இநதயா பததன வஷயஙகைோ அவஙக ெோமப ஆரவமா ோகடடகடோட வநதாஙக. 
கோடசல இநத பலாெப தான அவஙகளகக பட படோல!
அத எபபட தான எனகறைத வடடகெகாடகக மடயம?

தான எனகற ெபாய ோதாறறதைத வடடடட தான உணைமயல யார னன ெதரஞசககணம. 
அபபட பரஞொ அநத ¨தான¨ தானா இரககாத. இனனம பேநத வரநத ோபாயடம!

மதயம ெெவவாய, டெமபர 30, 2008 

மமேு 



ொதகன தயா நோத னன கபடட இநத ெமொே பநதததோலநத எபபபபா எனகக வோமாெனம 
கைடககமனன கதறகறானாம. இபபடபபடட நைல மமேுதவம. (1)

ெரவ ொதாேணமா பாககோறாம ஒர வஷயம. நைறய கடன, பேசசைனகள, தககம, ோநாய 
இபபட சல காேணஙகோால மனச ெவறததோபாய ோபாதமபா இநத வாழகைக, அபபடனன 
ெமொேததோலநத வடதைல ோகககறைத இஙக ோெகக மடயாத. ஓேோவ சக ஜவனம 
இரககமோபாத கட அலலத கஷடஙகள இரநதாலம இலலாவடடாலம அைத ஒர 
ெபாரடடா நைனககாம இெதலலாம மாையதான. இதோலநத வடபடணமன நைனககணம. 
இததான நலல தடமான பதத. அபபதான அைத மமேுதவமா ஏததககலாம.

எவவோோா சகமா ோதாணனாலம இத மாைய இைத நககணமனன தரமானமா ஒோே தாபமா 
இரககணம. அோத ெமயததோல ஸததயமான அனபவம வேனமனன தவபப இரககணம. 
ெபாதவா இநத ோபெறபப ெததய அனபவததகக அவவோவ மககயததவம தேதலோல. 
மாையயலரநத மகத- வடதைலதான - வடதான -மககயமா படத. 

ஏன ஸதயமான அனபவதைத கணடககோல?

ஏனனா அைத வவரகக வாரதைதகோோ கைடயாத. வாரதைதகளகக எடடாத வஷயம.
எபபவம ஜவன பேமமமாதான இரககான, மாையதான அைத உணோம கடடபோபாடத. கடட 
ோபாசசனனா தானா பேமம அனபவம கைடசசடம. 

மமமம...வோவக சடாமணயோலயம எனன ெொலலறாஙகனன ஒர பாரைவ பாததடலாம. (2)

அஞஞானம எனபததான மாைய. இநத மாையயாலதான பேமாதமாவகக அனனயமா ¨நான¨ 
னன ஒணண ோதாணத. அததான அஹஙகாேம. சககமமா இரககற இநத அஹஙகாேததல 
இரநத தலமான ோதகம வைே இத வரஞச கடடபோபாடட இரகக. இததான மதல வரகக 
ெபாரள. இதோலநத வடபடணம எனகற இசைெ -ஆைெோய மமேுதா. மடவான நைல 
எனன? 

பநதம மடடம ோபானால ோபாதம. அபபறமா கல மண மாதர எபபட ோவணணா இரககலாம. 
எனகறத இலைல. தன உணைமயான தனைமயான ஆதமாைவ கறதத ஞானம ெபறவத. 
இதனால மகத கைடககணம எனகறார.

அஞஞானம ோபாகறதம ஞானம வரகறதம ஒோே ோநேததோல நடககற வஷயமதான. 
தககசசைய உேச பதத ெவசொ இரடட மதலல ோபாகமா இலைல ெவளசெம மதலல 
வரமா எனகறத ோபால.

மமேுகக நலல உதாேணமா பததைே ெொலலறாஙக. அவர ோபாத மேததடல உககாரம 
மன ெொனனதா ஒர வாெகம ெொலலோஙக. ¨இநத ஆெனததோலோய இநத உடமப வதத 
சககா ோபாகடடம; ோதாலம, எலமபம மாமெமம நசநோத ோபாகடடம; ோபாதம (ஞானம) ெபறாம 
- எததைனோயா கலப காலம ஆகமனாலம ெர, - இநத இடதைத வடட இநத உடமப 
நகோதாககம.¨ 

1. ஸமொே பநத நரமகத: கதம ஸயாந ோம தயாநோத|
இத யா ஸுதரடா பததர - வகதவயா ஸா மமேுதா|| 

- அபோோே அனபத 

2.அஹஙகாோத ோதஹாநதான பநதான - அஜஞாந கலபதான |
ஸவஸவரபாவோபாோதந ோமாகதமசொ மேுதா ||
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கர 

ஞானகள தஙகள அனபவதைத எபபட ெொலகறாரகளனன பாததா ஆதம வொேம பணண 
ெகாணோட ோபானதாயம படனன ஆதமா பேகாசதத வடடதாயம இரககம.
எபபடயானாலம ொதகோனாட ஒோே லடசயம ஆதம ொோதகாேமதான. அதககாக அவன ெதா 
ஆனநதததல இரநதணட மஹா வாககயஙகைோ எபபவம தயானம ெெயத ெகாணோட 
இரபபான. அபபட இரபபதாோலோய அநத வாககயஙகள ெொலற நைலைய 
அனபவசசடவான. அததான ¨ஸவ ஸவரப அவோபாோதந ோமாகதம¨ (அவோபாதம =வழபப)

இெதலலாம படசசடட ¨அடடா, நமகக இவவோோா தவேெமலலாம வோோத¨ னன நாம 
நைனககலாம.

கவைலோய ோவணடாம. அவவோோா தவேம இலலாதவஙகைோயம உறொகபபடததற மாதர 
மநத மததய நைல மமேுககள னன பரசச ெொலகறாஙக.

உததம அதகாரஙகற தவே மமேுதான சறநதவன; அவன எலலாவதைதயம தளள ஆதம 
நாடடததோலோய இரபபான - அபபடனனாலம, அடநைலயோல இரககறவன கட ஒர நாடடம 
ெவசசதாோன இதல இறஙக இரககான? அதனால அவைனபபததயம ெஙகேர 
அககைறபபடறார. ெகாஞெம ொதைன அவன ெெயததோம இனனம ெகாஞெம பககவம வநத 
இநத வாழகைக மாையனன ெதரஞச ெகாஞெம தவேம வரம. இபபவம இதோலோய நைலயா 
இலலாம சததம அைல பாஞொலம ஆேமபததல இரநதைத வட இபப ெகாஞெம அதக 
ோநேம சததம பேமமததல நககம. ஆனா மாைய வடமா? சோெ, நமககாவத மகா ெபரொன 
ோமாேம கைடககறதாவதனன நமபகைக ோபாயடறதம உணட.

இபபட படடவஙகைோபபாதத ெஙகேர கரைணோயாட ெொலகறார ¨அபபா அைாோத! கர 
பேொதம இரநதா எதவம நடககம. ஆனா நயம அதகக தகநதவனா ஆக மடஞெவைே 
ைவோககயதைத கைட பட. ெமம மதலான ஆைறயம பயறச பணண. அபபட ெெஞொ உன 
மமேுதவம மனோன பனோன இரநதாலம கரோவாட அனகேஹததல அத நலலா 
வோநதடம.¨ (1)

கர கரைப இஙோக மடடமனன இலோல. ஒவெவார படயோலயம அவோோட கரைப இரநதா 
எலலா சலபமா மனோனறம. தானா மனோனறனாலம அவோோட ஆசரவாத பலததோலதான 
அத மழைம ஆகணம. பாவம இநத பயல ெோமபதான சேதைதயா மயறச ெெயயறான; 
ஆனா தைட இரகோகனன கரைணோயாட அநத தைடகைோ அவர நககதான ஒரததன 
அடதத படகக ோபாவத.

மனோனோய பாதத மாதர மணாவத படயோலதான கரகடட மழ ெேணாகதயம அவோோட 
மழ அனகேஹமம அவசயம.

மன படகளோ நாோம ெர பணணககலாம எனகற ரதயோல சல தபபகள இநதரய 
வஷயஙகளோல இரககலாம. அஙக ெகாஞெம நகக ோபாகக இரகக. ஆனா மமேுதவம 
வநத பன ெனனயாெம வாஙககெகாணட மகா வாககய உபோதெம வாஙககெகாணட பனோன 
அபபட இரகக மடயாத. ெகாஞெம தவறனாலம ெோமப ெபரய கறறம ஆகடம. ொதனா 
வழயோலோய ேயல ெககேம ெகாஞெம கட இபபட அபபட ோபாகாம இரககறத ோபால சோ 
மனோன ோபாகணம. அதகக கர கரைப ெோமபோவ அவசயம.

1. மநத-மதயம ரபாப ைவோகோயண ெமாதநா|
பேஸாோதன கோோ; ோஸயம பேவரததா ஸூயோத பலம||

"பலயன வாயபபடட மான மோ மடயாதத ோபால, ெறகரவன அரள ஞானப பாரைவயல 



அகபபடோடார அறபத தனைமயான அகநைத இயலப அழககபபடடக ைகவலய நைல 
ெபறவோேயனற, ஒரககாலம ைகவடபபடோவ மாடடார எனற உறதயாய உணரக." - 
கரவாெகக ோகாைவ, 284
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அடதத பட? 

இதவைே வோவக சடாமணைய ஒடட ெஙகேர ெகாடதத கேமததோல வஷயஙகைோ 
ெதயவததன கேல ெொலலகெகாணட ோபானைத நமம நைடயோல பாததெகாணட 
இரககோறாம. இஙோக  மதல படயா ெஙகேர ெொலவத பகத/ கரமா ெெயத நமோமாட 
மனசோலநத அழகைகயம தடமாடடதைதயம ோபாகக ெகாளவத; இேணடாவதா ொதனா 
ெதஷடயம எனகறத. ொதனா ெதஷடயததோல ஆதம நாடடமா மமேுவா 
ெகாணடவடபபடவாஙக. அடதத மணாவத படகக ெனனயாெம வாஙககெகாணட மகா 
வாககய உபோதெம வாஙககெகாணட பரடைெகக ோபாகணம! [ெனனயாெம மககயமா 
மனசோல இரககனன மனோனோய பாதத இரகோகாம] நாம இநத இடதைத இபப பாததகடட 
இரகோகாம.

கரோவாட பஙைகபபதத இபப இஙோக ோமலம எழதபோபாறதலைல. ஆேமபசொ அதோவ பல 
பதவகள இழததகெகாணட ோபாயடம. 
அதனால கர இலலாம இநத படகள ஒணண கட ொததயமாகாதனன தரபபயம ெொலல 
அோதாட கறபபா கரைவபபதத ெொலலவைத இபோபாைதகக நறததககோறாம.

ெனனயாெம வாஙகணட மமேுவான ொதகன அடதத எனன ெெயயணம? 
சேவணம, மனனம, நததயாெனம அபபடனன ெொலலவாஙக. இைத எதரபாததா ெஙகேர 
பகதனன ெொலல தடரனன ஒோே ோபாடா ோபாடட ஒர தரபபதைத ெகாணடவோர! ோமோல 
ஆசெரயமா இததான மககயமான உபகேணமனன ோவற ெொலகறார. (1)

ொதாேணமா ெகாஞெம ஆனமகததோல மனனாோல ோபானவஙகளகக பகத ோமோல ஒர சனன 
இோபபம மனசககளோ ஒளஞசணட இரககம! அெதலலாம ஏோதா மநத ொதகரகளககனன 
நைனபப! அவஙகளகக பதத பகடடறாபபோல இஙோக ெோமப ோமோல ோபான ொதகனகக 
இைத பரநதைேககறார!

ஆனா இத மனோன பாதத பகதனன ெொலல மடயாத. இத ெகாஞெம ோமல மடடம. 
இதககம ோமோல இரககற மடடததல அதைவத சததோய அைடஞெ ஞான ெெயகற பகத. 
அத ஏன, எபபட எனகறெதலலாம அவனககம பகவானககம இைடயோல இரககற ேகசயம. 
நமகக ெதரயாத! இபப பாககற ோமல மடடததோல .....

உரவமலலா பேமாதமாைவ ஒர உரவம ெகாடதத நாம அனப ெெயவத எனபோத ெபாதவா 
நாம பகத பதத ெதரஞச ெவசச இரககறத.
இநத மடடததல அபபட ஒர கணதோதாட நைனககாம அரவமாோவ கரத அபபவம அனப 
ெெயய பைகணம.  அதல ோதறணம.
நமகக இத மடயோவ மடயாதனன ோதாணம. ஆனா மமேுவகக இத மடயம னன 
ெொலகறாஙக.
நாம பாககற ொமகக ஏோதா நமைம கவரநத கணம ஒணண இரககம. ஆைனயாடடம 
ரபம, இலைல சவன ோபால சலபமா ெநோதாஷபபடட வேம தே கணம, கணணோனாட 
லைலகள மாதர - இபபட ஏோதா ஒணண இரநதாதான நாம அதல லயசச உரக பகத 
ெெயய மடயத. இபபட காேணம எதவம இலலாம தானாோவ சபாவமா அனப ெெயயவம 
மடயோம! இைதததான ெொலகறாஙக.

1. ோமாே காேண ஸாமகரயாம பகதோேவ கரயஸ|
ஸவஸவரபாநஸநதாநம பகதரதயபதயோத||



 மதயம தஙகள, ஜனவர 5, 2009 

ோமலம பகத 

பகத எனபத எனன? அனபதான. அமமாவகக கைநைதயடம இரபபத வாதஸலயம. 
பரஷனடம இரபபத காதல. இபபட பலவதமா இரககற அனபோல பகவானடம உளோ 
அனோப பகத. கணணகக அைகாக இரககற கடவள வககேஹம அதன ோமல அனைப காடட 
உதவத. அேஙகன கணைண கணட மயஙகனவர உணடலலவா? (பர ஜகனநாத ோபாய 
அஙோக தரெனம ெெயத பறக இநத வடககததயரகளககததான உணைமயோலோய நலல 
பகத எனற நைனததகெகாணோடன. ெபாதவா வட இநதய மரததகளகக அைகான உரவம 
அைமவத தரலபோம. அநத சறபககைல எலலாம ெதன இநதயாவலதான. அலலத மகலாய 
பைடெயடபபல எலலாம ோபாயவடடோதா எனனோவா? இபோபாத இலைல. ஆனால 
அவரகளகக பகதயல ஒணணம கைறசெலலைல.)

அோத ோபால அவனகக ொததகற ெநதனததன வாெைன - இபபட பலனகளகக எலலாம 
இடம ெகாடதத அவறைற பகவான பால தரபப வடகறோத இநத பகததான. இத ெகாஞெம 
சலபமா மடவதல ஆசெரயம இலைல.

ஆனா இனனம பணபடட பறக ஒர கணமம இலலாத வஸத ோமோல அனப ைவனனா... 
எதகடோட நலல வடவம, அைக, கணம, லைல எலலாம இரகோகா அநத அதகடோட சபாவமா 
ஒர அனப உரவாக மடயம. இைத ொதகக மடயைலனனா எலலா ொதைனயம 
அகஙகாேததோல ோபாய மடட நனன ோபாயடம. நான அலலோவா பலனகைோ 
கடடபோபாடோடன; மனைெ கடடபோபாடோடன; ெமநைல ெபறோறன! இதனால ோமாே நைல 
தளளபோபாகம.

ஒோே பேமாதமாதான இததைன உரவஙகோோாட வநதரகக. பலதா காடடறதாலதான இநத 
உலகம யனெவரஸ- பேபஞெம- எலலாம மாய வோனாதமா காடச ெகாடககத. இநத 
வஷயஙகள அததைனகடோடயம காடடகற அனப பகவானகடட காடடகற அனபதான. 
ெபாதவா ஆைெபடட மதததகடோட இரநத ஒணைண வாஙககெகாணட லாபம அைடோவாம. 
இஙோகோயா நமைம மதததகடோட ெகாடதத லாபம அைடகோறாம. அத அனப. இதோவ 
அனபககம ஆைெககம ோவறபாட. ஆைெயால வாஙக லாபம. அனபால ெகாடதத லாபம. 
மதததகடோட நமகக ெகாடகக ஒணணம இலைலனனா அத ோமோல பறற உணடாகாத. 
தணண ெகாடககாத கணற ோமோல பறற இலைல. தரததடோவாம. பைோமா நைோலா தோத 
மேம ோமோல பறற இலைல. ெவடடவடோவாம. இெதலலாம இரககமோபாத அவறறன ோமோல 
பறற இரககம. அத ஆைெ; அனபனன நாம தபபா நைனதத ெகாணட இரககலாம.

 அனப உணைமயா இரநதா ஒர பேதபலனம இலலாம அதன ோமோல பறற இரககணம. 
அதகக ெகாடககணம. எலலாம இரககற பகவானகக நாம எனனதான ெகாடககமடயம? 
நமைமோயதான ெகாடககணம. இபபட இரககற நைலயோல அநதகேணம உெநத நைலயோல 
இரககம. மனொோவா பததயாோவா இரககாத. இபபட அனப சேககற அநதககேணதைத 
ஹரதயம னன ெொலகறதம உணட.

ொதைனயால மனசம பததயம இயஙகாம ோபாயாசசனனா இநத ஹரதயோம 
அநதககேணதோதாட நேநதே நைலயா ோபாயடம.

இநத ஹரதயம மனதோனாட உடலல இரககறத இலைல. ஸுஷுமனா நாடல இரககற 
அநாஹத ெககேமம இலைல. இத உணைமயாோவ ஆதமாவைடய இடம.

எனன கைபபம? ஆதமா எலலா இடததோலயம பேவ இரககறத இலைலோயா?

ஆமாம. அதைவத பாவைன வநதாசசனனா அபபடததான. ஆனா நாம இரககறோதா தைவத 



பாவைனதான. அதாவத நாம ோவற: இநத உலகம ெவவோவற; கடவள ோவற; இபபடததான 
ொதாேணமா இரகோகாம. எலலாதைதயம ஒணணா பாகக இனனம ெதரஞச ெகாளோோல! 
இநத நைலயல இரநதகடடதான அதைவத பாவைனைய ெகாணட வே மயறச 
பணணோவாம. அபோபா ெவளோய இரநத உளோோ பாரைவைய இழதத நைல நாடட ஏோதா 
ஒர பளள ோவணோம? அதனாலதான உரவம, கணமனன கறபைன இலலாவடடாலம 
பேமாதமாவகக ஒர இடதைத மனதோனாட உடமபோல ெகாடதத இரகக!

மதயம ெெவவாய, ஜனவர 6, 2009 

ோமலம பகத 2 

இபபட பேம கரைணோயாட பேமமததல ஃோபாகஸ (focus) ெெயய ஒர பளளைய ெகாடதத 
ெவசச இரககறத அநத பகவானதான. தான ஜவன எனகற நைனபப உணடாக ெவளவநத 
வரவைடகறத இநத பளளயோல இரநததான. இோத பளளயோலதான ¨தான¨ ோபாய 
பேமமததல லயமைடகறதம (involution). நாோயண சகதததோல இைதபபதத ெொலல 
இரகக. இத நவாேம எனகற ெெநெநலலைடய கோன நன ோபால மகவம நடபமானதாம. 
தைலகைா இரககற தாமைேெமாகக மாதரயாம ஹரதயம. அதன கமபன நனயல 
சககமமான தவாேம. அதலரநத உடமப மழகக பேவகற ஒர உயர ெகதயான அகன. 
அதன நடவோல அண அோவான ஜவாைல -தகெகாழநத. இத மனனல ெகாட ோபால 
நணணயத. இத ெெநெநல ோபால மடயம இடததோல பேமாதமா உைறகறத.

இநத இடததகக தஹேம எனறம அமபலம எனறம ெொலகறாரகள. அெதபபட இததைன 
சனன இடததல பேமாதமா இரகக எனறால, அபபடததான! அத பேபேமமம. எனன 
ோவணமானாலம ெெயய மடயம.

தன மேம ோபால இரககறத வயகத. காட ோபால இரககறத ெமஷட.

மனதன தன- வயகதனனா ெமஷடயாக இரககற பேநத வரநத உலகததகக அபபடபபடட 
இடமாதான சதமபேம இரகக. அத ேகசயமாக இரகக. அதனால அத ஆகாெ தததவம 
எனகறாரகள. ஞான ஆகாெம. இததான சத அமபேம. (அமபேம எனபத ெமஸகரத ெொல. 
ஆகாெம எனறம வஸதேம எனறம ெபாரள. அமபலம எனகற தமழ ெொலலககததான 
ஆகாெம, ெைப எனற ெபாரள. தமழல சறறமபலம- அமபேம எனபத அமபலம எனற ஆக 
இரககலாம. அமபலததகக ெைப எனற ெபாரள இரககறதால சத ெைப னன வநத 
இரககலாம.) இத ோபாலதான மனதன உளோோ ஒர சனன இடம அததைனயம உளோாடகக 
இரகக.

ெயனஸ தைண ெகாணட பாககறவஙக இைத ஒர portel னன நைனசச பாரஙக. இத 
வழயா ஜவனம பேமெபாரளம ஒணணகெகாணண ெதாடரப ெவசச இரகக. ஜவன 
பேமமதோதாட லயமாக இத வழயா உளோோ ோபாகம. பேபேமமம ஜவனா உரெவடகக 
இதவழயா ெவள வரம.

அபபட ெவளவே அஹஙகாேம மதலல ோதானறம. அபபதாோன தான னன ஒணண வநத 
ோவறபாட பறககம?

அோத ோபால உளோோ லயமாக ோபாகவம இநத ¨நான¨ ெமலநத அழநத ோபாகணம. 
அபபதாோன உளோோ ோபாய லயமாகலாம? ஆனா இபபட உளோோ ோபாக மடயாம ெவள 
வஷயஙகளல ஈடபடட இநத தான ெோமபவம தடசச ோபாயரகக! சனன வாெல வழயா 
உளோோ ோபாக மடயாத. அநத வாெைல இடசச ெபரொ கடடவம மடயாத. :-))

எலலாதைதயம ோவறா - தைவதமா- பாதத பாதததாோன இபபட கணடா ோபாசச? கணடா 
இரபபைத கைேதத இனனம ஒலலயாகக தனகக எனபைத வடடவடட தனைன அனபோல 



பேமமததகக ெகாடததக ெகாளோ ெகாளோ மனோனறறம இரககம. இத ஒணோண வழ.
ெமம தமம எலலாம இைத கைேககைலயா எனறால அெதலலாம கைேசெத பததையயம 
மனைெயம. அைத எலலாம வட இனனம சககமமா இரககறத அநதககேணம. மனோனோய 
பாதத இரகோகாம இலைலயா?- நானாககம ெமம தமம எலலாதைதயம ொதசோென? 
நானாககம ைவோககயதைத ெமபாதசோென? இபபட நமகோக ெதரயாம இத ெகாழதத 
ெகாணட இரககம. இத கைேய பேமமததகடோட பகத ெெலததற இதோவ வழ.

மதயம வயாைன, ஜனவர 8, 2009 

பகத-3 

சல ோபர இபபட நைனககலாம. பேமதைத நைனசச அத ோமல பகத ெெலதத கஷடமா 
இரககோம அதனால இபபட ெெயயலாோமா? இநத பேபஞெோம பேமதோதாட மாயா 
ெொரபமதாோன? அதனால இநத உலகதத ோமோலயம அதல இரககற மககள ோமோலயம 
அனப ைவதத அவஙகளகக ெதாணட ெெயதா அத பேமமததகக ெெயததாதாோன ஆகம?

அத ெரதான, ஆனால இநத படயோல அபபட ெெயயககடாத. இபபட ெெயகறத கரம வழல 
இரககறபப ெெயயலாம. போோபகாேம இதம ெரேம (மறறவரகளகக உதவ ெெயவதறோக இநத 
உடல இரகக) எனற பட ஊரகக ெதாணட, ோதெ ோெைவ, உலகதெதாணட அபபடனன அநத 
வழல பலன எதரபாோம ெெயவத சதத சததைய ெகாடககம. 

இபப வழோய ோவற. இநத உலகம நைலயானத இலைல; நைலயான வஸதைவ 
ோதடபோபாகணம னன மடவ ெெயத ஞானதைத ோதடகறோபாத உலகதோதாட ெமபநததைத 
அதகபபடததகெகாளவத ஆபதத இரகக! ெனனயாச பைன வோதத கைதயம ஜட பேதர 
கைதயம ெதரஞெததாோன! எைத வடட வடட ோபாக நைனககோறாோமா அைதோய 
வலககடடாயமா படசசகறதல எனன பேோயாஜனம?

இதகக சலர ஆடோெபககலாம. ஞானயான பறக எததைன ோபர ெதாணட ெெயத 
இரககாஙக? நஙக அடககட ோமறோகாள காடடகற ெஙகேோே அபபட ோதெம மழகக சதத 
ஆனமக ெதாணட ெெயதவரதாோன?

உணைமதான. அபபட ெெயவத மாையைய ெரயான பட பரஞச ெகாணட அதால 
பாதககாதபட ஆகவடடவரகள மாயா ோலாக அதபதயான ஈஸவேன ெகாடதத கடடைோபபட 
ெெயவத. தனககனன உதோதெம ஏதம இலலாம பகவான கடடைோபபட ெெயவதல தபப 
இரககாத. ¨ந பேமமதைத உணரநதடோடபபா; ஆனா உனனால இநத மாய ோலாகததகக சல 
காரயஙகள உனனால நடகக ோவணட இரகக; அைத நதான ெெயய மடயம¨ னன கடடைோ 
இடமோபாத ெெயவத. (அநத நைலயோல தாோன தனகக இடடக ெகாளகற கடடைோதாோன 
அத!)

பாரககபோபானால மறறவரகளகக ொதனா மாரகததோல இரககறவஙக ெெயவத இலலாம, 
மததவஙகதான ¨அட, ோகாடயோல ஒததர இபபட ொதைனல ஈடபடட இவவோோா மனோனற 
இரககாஙகோோ, இவஙகளகக ெரே பயணம நடகக நாமா உதவணம¨ னன உதவ 
ெெயயணம.

ஆதனால தன மனதரகளகடோட அனப ெெயவதறக இநத நைலயோல ஒணணமலைல. 
அபபடயானா ெவறபப இரககா எனறால ெனனயாெம வாஙககெகாளளமோபாோத ¨எநத 
உயரககம எனனடம பயம வேககடாத¨ னன அவன ெபதம எடததககறதால அவன 
யாைேயம வோோதததக ெகாளளவதலைல. அனபம காடடவதலைல. ெேணடோம கைடயாத.

இநத நைலயோல அனப ைவகக ோவணடயத ஆதமாவடமதான.

மதயம ெவளள, ஜனவர 9, 2009 
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பேமமம நரகணமாசோெ? அத எபபட அனககேஹம எலலாம ெெயயம? தனோனாட தானாக 
ஐககயம ஆககககம? அததாோன ோமாேம?

அபபட ோகளவ ோகடகாோத எனகறாஙக! இஙோகதான சேதைத வரத. கர இபபடததான 
ெொலல இரககார. உபநஷத எலலாம இபபடததான ெொலல இரகக. அதன ோமோல 
நமபகைக ைவதத ோமோல ோபாகணம. ோதைவயான அனகேஹம ெெயயமோபாத கணதோதாட 
இரககற ஈஸவேனா இரநத ஐககயபபடததம ோபாத உளோோ கணமலலா பேமமமா 
இரககனன எடததககலாம.

எபபட இரநதாலம இஙோக கணமலலாத பேமமமாதான பகத ெெலததணம. இத வைே 
கணதோதாட ஈஸவேைன பகத பணணத மனசோல வரோம? வரமதான? என ஆைனைய 
எலலாம வட மடயாதனன யாோோ ெொனனாஙக இலைலயா!

¨அபபா (அலலத அமமா) உன கரைபயாோலதான எனகக அதைவதததோல மனச ோபாய 
இரகக. உன கரைபயாோல ெகாஞெம ெகாஞெம ொதைன பணணகெகாணட இரகோகன. 
மடவா நரகண பகத வேணமனன உனகோக ெதரயோம? கணதோதாட பகத ெெயதா நான 
பனோனற வடோவன. அபபட ஆகாம நதான காபபாததணம¨ னன ோவணடகெகாணடா எலலாம 
ெர ஆகவடம.

இநத படயோல பகத இலைலனா ெோமபோவ ொேம இலலாம டைேயா (dry) ொதைன ோபாய 
ெகாணட இரககம. ஆனா அைடய ோவணடயோதா ெத சத ஆனநதமாசோெ! ெோமபோவ ொேம 
உளோத. அதறகாக இபப ெகாஞெம கள களனன பகத தணண பாயெோறாம.

நலலத. இபப இநத வஷயஙகைோ ெகாஞெம நறததககலாம.

ஞான வழல ொதைன படகள எனனனன பாதோதாம. இபோபாைதகக தயரதான. ெகாஞெம 
ெகாஞெமா அனபவததகக வே ோவணடயத. மனோனோய ெொனனத ோபால இதல ஏதாவத 
ஒணைண மழகக ொதசொலம மதத எலலாோம கட வநதடம.

அடதத நாம ைகவலலய நவநதம எனகற எளைமயான நைடயோல எழதபபடட நைல ஒடட 
ஞான வழைய பாரககலாம. இவவோோா நாள இநத வழயோல படகள னன நாம பாதத 
வஷயஙகைோ இவர மோண மண ெெயயடகளோல நகரததணட ோபாயடடார. 
(நயம அபபடோய ெெஞச இரககககடாதானன பலைல கடககறத ெதரயத. ோபானாபோபாறத).

எழதயவர ஸ தாணடவோய ஸவாமகள. காலம சமார 700 வரஷஙகளகக மன. இவேத கர 
ஸ நாோயணன. நனனலம எனற ஊைே ோெரநதவர. இபபவம அஙோக ோபரநத நைலயததகக 
அரோக ஒர 200 ம தேததல இவரகோத அதஷடானம இரகக.

தததவ வோககபபடலம. 
1. 
நததய வநததயஙக ணணணயந ெதரவோவகம 
மததய வகபேஙகள வரோபாகங களனோைெ 
ெததய மைேகக ோவணடஞ ெமாதெயன றாறகடடம 
மததைய  வரமபமசைெ ெமாழவரொ தனமநநானோக 

நததய அநததயஙகளல நணணயம (நரணயம) ெதர(கனற) வோவகம, மததய (இைடயல 
உளோ) இக (இநத ோலாக) பேஙகள (மற ோலாகஙகள) வரம ோபாகஙகளல நோைெ, 
 ெமாதெயனற ஆற கடடம (ெமம மதலான ஆற ெதாகத) மததைய வரமபம இசைெ- 
ெததயம உைேகக ோவணடம (உணைமயாக அதகாரகக உரய) ொதனம இநநானோக (என 



ெததககள) ெமாழவர. 

2.ெம தமாதகளன இலககணம:

ெமமதமம வடல ெகததல ெமாதானஞ சேதைத யாறாம 
ெமமகக கேண தணடந தமமபறக கேண தணடம 
அமரதர கரமம பறறா தறததோல வடெலனறாகம 
மமரெெயங காமமாத வரனடக கதல ெகததல 

ெமம, தமம, வடல=உபேத, ெகததல=ததோ, ெமாதானம, சேதைத ஆறாம. ெமம அகக கேண 
தணடம (மனைத அடககதல) தமம பறக கேண தணடம. (ெவள வவகாேஙகைோ கவனககம 
ஐநத இநதரயஙகைோ அடககதல) அமரதர கரமம (ெபாரநதய பாவம கலநத 
கரமஙகைோயம பணணய கரமஙகைோயம) பறறாத (பலன வரமபாத) அறததோல (நககதோல) 
வடல எனறாகம. மமர (மயககம) ெெயம காமம ஆத (காமம கோோதம மதலயைவ) வரன 
அடககதல (ெபாறததல) ெகததல. 

3.சேவணப ெபாரைோததாோன  சததஞசந தககமாற 
ெேதமா ைவககமதைதச ெமாதானெமனபர ோமோலார 
பேமெற கரந லனப பறறதோல சேதைதயாகம 
வேமக ெமாதயாற வைகயனெொற ெபாரளதாோம

(ோவதாநத) சேவண (ோகளவ) ெபாரைோததாோன சததம (உளோம) சநதககமாற ெேதமாய 
(ெததயமாக) ைவககம இதைத (இைத) ெமாதானெமனபர ோமோலார. பேம ெறகர (ஈஸவேன) 
நல (ோவத ொததேஙகள) மத அனப பறறதோல சேதைதயாகம. வேமக  (ோமனைம  மகக) 
ெம ஆத ஆற வைகயன ெொற ெபாரள இதாோம.

மதயம தஙகள, ஜனவர 12, 2009 

யாரகக ஞான வழ? 

ஒததர ஒர ோவைலைய ெரயா ெெயயணமனா அதககான தகத இரககணம இலைலயா? 
ஞான வழயோல ோபாக எனன ோதைவனன இதவைே படகைோ பாதோதாம. இத நமகக இபப 
இரகோகா இலைலோயானன ெநோதகம ோவணடாம. இநத பதவகைோ எழதற எனகக இனனம 
ஞானம வேைல. படதத மடதத பனனம எலலாரககம வநதவடாத. ஆனா இத இவவோவ 
ோவகததோல- கால கடடததோல வரம வாோதனன ஒர நயதயம கைடயாத. எபப ோவணா 
வேலாம. அதனால தயரடகலா இத எனனனன ெதரநதெகாணடா பனனால சலத 
ெெௌகரயமா இரககலாம. அதககாக இபப படபோபாம.

வடடைத படகக - ஞான வழகக ோதைவ சதத சதத. இநத சதத சதத சலபமா கைடககறத 
கரம வழைய பனபறறவதாோல. பகத ஒததரகக மதலோலயம ெர கைடசயோலயம ெர 
கடடாயமா ோவணம எனகறைதயம பாதத இரகோகாம. ஈஸவேன ோமோல அனைப தடமா 
ைவதத ெகாணட மனைெ அடகககறதனன ஒவெவாணணா ெெயத ெகாணட ோபாகணம. 
¨ஞான வழ ஆோயசசதான நமம மதல கடடாய ெதாழல. மததத எலலாம உலக வஷயஙகள: 
இநத ெரேதைத காபபாதத ஜவனததகக ெெயகறத¨ எனகற உறத இரககணம. எவவோவகக 
எவவோவ தவேமா இைத ெெயகோறாோமா அவவோவகக அவவோவ மகத கடோட இரகக. 
(அவேவைே ெபாரதத). இநத வஷயஙகள எலலார பததயோலயம நைையாத. யார பல 
ெஜனமஙகோா பலன கரதா காரயஙகைோ ெெயத சததம சததயாக இரககாஙகோோா 
அவஙகளகக ெடடனன படபடம. மததவஙகளகக தாமதமா பரயலாம.

இநத சதத சதத இரககறவன மததபட பணககாேோனா ஏைைோயா; இநத ஜாதோயா, அநத 
ஜாதோயா; பேமமசொரோயா, கடமபஸதோனா - இெதலலாம ஒர ெபாரடட இலைல. 
மனபபககவம ஒணணதான வஷயம.



இபபட சதத சதத அைடஞெ ஒததன மண தனபஙகோாலம கஷடபபடட ஓட வநத கரைவ 
ோதட ெேணாகத ெெயத உபோதெம ோகடபதாக நல ஆேமபககறத.

அெதனன 3 தனபம?

1.பச, தாகம, நமம பலனகளகக ோகட - கண ெரயா ெதரயைல, காத ெரயா ோகககைல, 
உடலகக உளோ ோநாயகள இபட இரககறத சல தனபஙகள. இதகெகலலாம ெபயர 
ஆதயாதமகம.
2.மைை ெபயயறத, சனாம, இட வழகறத, ெவளோம,வபததககள இபபட சலத எலலாம 
இரகோக. இைத ஆஙகலததல act of god அபபடமபாஙக. ெதயவசெெயலகள. இெதலலாம நமம 
ைகயோல இலைல. (ஆனா ெபயகற மைைைய இனனம பேசசைன ஆகககெகாளோ நமகக 
ொயஸ இரகக!) இபபட நகழகறதால வே தனபஙகள ஆத ெதயவகம.
3.தரடரகள, ெகாைலகாேரகள, மரகஙகள, பாமப இத ோபால மதத போணகள மலமா நமகக 
தனபஙகள ஏறபடலாம. இத ஆத ெபௌதகம.

இபபட வரகற ெொறகைோ எலலாம ஒர பககததோல ோபாடட ஒர கைலசெொல அகோத 
ெெயயபோபாகோறன. ெதாடபைப பககததோல பாரஙக.

இநத மண வைக தனபஙகள எலலாரககமதான இரககம இலைலயா? இதோலநத வடபட 
நாம எடககற மயறசதான ோவற ோவற. ெபாதவா நாம ெெயகறதால கைடபபத தறகாலக 
தரவகளதான.

11. 
ொதன மனற ெயானைறச ொதபபா ரலக லலைல 
ஆதலா லநத நானக மைடநதவரக கறவண டாகம 
நதன வோவக யளள னைையாத நைையமாகல 
பதெென மஙகள ோகாட பனதனாம பரட னாோம 

ொதனமனற ஒனைறச (ஒர ெதாழைல) ொதபபார உலகல இலைல. ஆதலால இநத 
[ொதனஙகள] நானகம அைடநதவரகக அறவ (ெொரப ஞானம) உணடாகம. நதன வோவக 
உளளன (மனதல) [ஞானம] நைையாத. நைையமாகல பத ெெனமஙகள ோகாட [-இல சதத 
சதத அைடநத] பனதனாம பரடனாோம. 

12. 
மன கறய ொதனஙகள நைறநத ஒரவன அததவே பககவதைத கறல 
{இன ஆசரயர ஒர சடனகக உபோதெம ெெயவத ோபானற நைடயல நல ெெலகறத} 

இவனத கார யாோனா னநதர யஙக ோாலம 
பவனெதய வஙக ோாலம பதெபௌ தகஙகோாலம 
தவனமன றைடநத ெவயயற ெகததடாப பழபோபால ெவமபப 
பவமற ஞானதரததம படநதடப பதற னாோன 

இவன [இநத ொதனம நானகம உைடயவன] அதகாரயாோனான. (இநத நலகக 
அதகாரயாவான) இநதரயஙகோாலம, (உடல ெமபநதபபடட வயறற வல, சேஙக, கணவல 
ோபானற தனபஙகள -ஆதயாதமகம) பவன ெதயவஙகோாலம (பன, மைை, காறற மதலயைவ, 
சவர இடநத வழதல, மேம மறநத வழதல ோபானற ெதயவசெெயலகோாலம -ஆத 
ெதயவகம), பத ெபௌதகஙகோாலம (மறற மனதர, வலஙககள ோபானறவறறாலம 
-ஆதெபௌதகம) தவன (தாபம) மனற அைடநத, ெவயயல ெகததடா பழ ோபால ெவமப 
பவமஅற (பறவ நககம) ஞான தரததம படநதட (மழக) பதறனாோன (வைேநதாோன).



மதயம ெெவவாய, ஜனவர 13, 2009 

கரைவ ெேணைடதல 

13.தவேமறற பககவன என ெெயதான?

ஆனவம மைனவ மகக ோரததோவ டைணகண மனறல
கானவர வைலயற படடக ைகதபப ோயாட மானோபாற
ோபானவன ெவறங ைகோயாோட ோபாகாத வணணஞ ெெனற
ஞானெற கரைவக கணட நனறாக வணஙக னாோன. 

இம மைனவ, மககள, அரததம (ெெலவம) ஆன [ஆகய] ஏடைணகள (ஆைெகள) மனறல 
(ஈஷணாத தேயம) கானவர (ோவடர) வைலயல படட (சகக) ைகதபப (பன ைகவெமாகாமல) 
ஓடம மான ோபால ோபானவன ெவறம ைகோயாோட ோபாகாத வணணஞ ெெனற ஞான 
ெறகரைவக கணட நனறாக வணஙகனாோன.
--
ஞான வழோல கர மககயம. நாமா எனனதான ோயாெைன ெெயதாலம ஓேோவகக ோமோல 
சநதகக மடயாத. நாம ோயாசசச ோயாசசச ¨கணட படசெெதலலாம¨ ெரதானா இலைலயா 
னன ெொலலககடயவர அவரதான. ோமோல ெரயான வழைய காடடககடயவரம அவரதான. 
(கரனன இலலாம ெரயான ோநேததகக ¨மாரகதரச - வழகாடட¨ கட பகவான அனபப 
ைவககலாம. நலல கரனன எலலாம ஒணணம இலைல. ெரயான கரவானன தான 
பாககணம. ஒவெவாததரகக கர ஒவெவாததர இரபபார. ஒததரகக கரவா இரககறவோே 
இனெனாரததரககம இரககணமனன அவசயம இலோல.

ெதயவம, ோஜா, கர, கைநைத தனெர ோஹாமம ெெயகறவரகள மதலாோனாைே ெவறம 
ைகோயாட பாரகக ோபாகககடாத எனபத ொததேம.. அவரகளகக பயன படவதாக ஏோதனம 
ெகாணட ெெலல ோவணடம. ோகாவலனா ப, ோஜானனா பைஙகள; கைநைதகக 
ொபபடககடயத ஏோதனம, ோஹாமம ெெயகறவரகக ெமதத இபபட....

ஈஷணா - ஆைெகள மண- மனோனோய பாதத இரகோகாம, இலைலயா?
ோவடன வைலயோலநத தபப ஓடற மாைனபோபாலனன உவைம ெொலகறார!
உலக வாழகைக ோமோல இபபட ெவறபப வேணம. அபப ோதடல தவேமா இரககம!

14.

வணஙகநன றழதெொலவான மாயவாழ ெவனஞோொகததால 
உணஙகோன ைனயோனெயன னளோோம களரம வணணம 
பணஙகய ோகாெபாெப பனனைலச சனனமாகக 
இணஙகய கரோவ ெயனைன யேடசததல ோவணட ெமனறான.

வணஙக நனற அழத ெொலவான: மாய வாழெவனம ோொகததால உணஙகோனன 
(வாடோனன) ஐயோன, என உளோோம களரம வணணம பணஙகய (ஒனறனல ஒனறாய 
ெநரஙகய) [பஞெ]ோகாெ பாெப பனனைல சனனமாகக (சைததத) இணஙகய கரோவ எனைன 
இேடசததல ோவணடம எனறான.
--
ஆொம நைறயோவ படசச இரககார இலோல? பஞெோகாெம எலலாம படசச ெகாணட அலச, 
ஆோயஞச, ஒணணம உதவாதனன இபப கரைவ ோதட வநத காலல வழநதடடார! இநநத 
பஞெ ோகாெமனனா எனனனன ோகடடா -ெகாஞெம ெபாறஙக. பன பதவ ஒணணல 
இெதலலாம வரம. வணஙகனவரகக உணரசச ெபரகக. ஒர வழயா ெரயான கரைவ 
படசசடோடாம ோபால இரகோகனன ெபரய ஆறதல. அழைக தானா வரத.
(கைலசெொல) பஞெோகாெம: ஐநத உைறகள. அனனமய, போணமய, மோனாமய, வஞஞானமய, 



ஆநநதமய ோகாெஙகள. மனதன இவைவநத ோகாெஙகள உளோவனாக ெொலலபபடகறான.

மதயம பதன, ஜனவர 14, 2009 

கரவடம ெேண 

இபபட வநத வழநத ஆொமைய பாதத ெபரயவரகக ெோமப கரைண ெபாஙகடத. ஒர 
அமமா கைநைதைய பாககற மாதர வாதஸலயதோதாட பாககறார.

சல ெமயம ொபபடறபப பைேோயறடம. அமமா தைலல தடடகெகாடதத யாோோ உனைன 
நைனசசககறாஙக எனபாஙக. நாோம சல ெமயம யாைேோயா ெநதககணமனன நைனசச 
ெகாணோட இரபோபாம. அபபறம அவைே பாகக ெவளோய கோமபோவாம. அவோே எதோே 
வரவார. எனனனன ோகடடா இலைல, சமமா. உனைன பாகக ோதாணதத எனபார.

சல ெமயம ஏோதா ஒர கடடததோல அமரநத இரககோறாம. ஏோதா கற கறஙகத. யாோோ 
நமைம கவனககறா மாதர ஒர உணரவ. தரமப பாததா நஜமாோவ ஒததர நமைம 
பாததகடோட இரபபார. அத எபபட ெதரஞெத? அத ஒர உளளணரவ.

அோத ோபால ெதாடதல எனகறதம ஒர ெகத உளோ ெெயைக. ோமைன காடடகக அனபப 
எனன எனனோவா கன ைகோகயகடட ெொலல பாததாோாம. ¨அட! என மகனகக இலோல 
படடம கடடபோபாறாஙக¨ னன ெொலலடடாள ைகோகய. கோடசோல அவைோ ெதாடட 
ோபசனாோாம கன. ைகோகய மனச மாறடடத.
மரததவரகள ¨கவைலபபடாோத உடமப ெரயாயடம¨ னன தடடகெகாடககறத, ைககலககறத 
எலலாம இநத அடபபைடயோல வநதைவதான. ஓ! கடடபபட ைவததயமனன ஒணண இரகக 
இலோல? :-))

கடல ஆைம மடைடைய கைேயோல ோபாடடவடட கடலககளோ ோபாயடம. அபபறம ஆைம 
மடைடயோல இரககற தன கஞைெோய நைனககமாம. இதனாோலோய அத வோரநத அைெநத 
மடைடைய உைடசசெகாணட ெவளவரமாம. மன மடைடகள இடடவடட அைதோய 
பாததகெகாணட இரககம. பாதகாபபா சதத சததவரம. ெகாஞெ நாளோ அத எலலாம 
ெபாரஞச மன கஞசகள ெவளோய வரம. பறைவகள எடககம நடவடகைக இனனம 
ெகாஞெம அதகம. அைவ மடைடகள ோமோலோய உககாநத அைட காககம. மடைட உைடஞச 
கஞச ெவளவரம. 

இபபட உயரனஙகள தன அடதத வாரச ெவளவே ெெயகறத ோபால இநத ஞான ஆசரயர 
வநத சஷயைன கரைணோயாட நைனதத, பாரதத, தடவகெகாடதத பககததோல உககாதத 
ெவசசககறார. ¨மணடம மணடம பறபப எனகற இநத தனபம ோபாக ஒர வழ இரககபபா. 
அைத ோகடட வழ நடநதா உனகக எபபவம கடோவ வே ெமொேம எனகற கஷடம ோபாயடம¨ 
எனகறார. வநத சஷயனகக இைத ோகடடதோம மானெோோவரல மழக எழநதாபபோல உடலம 
உளோமம களரநத ோபாசச! தரபபயம ஆசரயைே வணஙக, ¨நஙக ெொலலோபாகறத எனகக 
பரயோமா பரயாோதா; ெெயய மடயோமா மடயாோதா எபபட இரநதாலம எனைன நஙகதான 
கரைண ெவசச கைடதோதததணம. உபாயம இரககனன ெொனனஙகோோ அத எனன?¨ 
அபபடனன ோகககறான.

15.
அனைனதன சசைவையய னாைமமன பறைவ ோபாலத
தனனகங கரத ோநாககத தடவசெந நத யரதத
உனனத பறவ மாறற மபாயெமான றணட ெொலோவன
ெொனனத ோகடபாயாகறெறாடர பவநெதாைலய ெமனறார.

அனைன (ைய ஒதத) ஐயன தன சசைவ (சடைன) ஆைம ோபாலத தனனகம தனனளோததல) 
கரத (சநததத), மன ோபால ோநாகக, பறைவ ோபால தடவ ெநநத (எதரல) இரதத, உனத 



பறவ [தனபதைத] மாறறம உபாயம ஒனறணட ெொலோவன. ெொனனத ோகடபாயாகல 
ெதாடர பவம (அனாதயாக ெதாடரநத வரம ெமொே தனபம) ெதாைலயம எனறார.

16.
ெதாடரபவந ெதாைலயெமனற ெொனனைதக ோகடடோபாோத
தடமட மழக னானோபாற ெரேங களரநதள ோாற
அடரமன ெபாழக மாோபா லானநத பாஷபங காடட
மடனமலரப பாத மணடம வணஙகநன றதெொலவான.

ெதாடர பவம ெதாைலயம எனற ெொனனைதக ோகடட ோபாோத, தட (வொலமான) மட 
மழகனான ோபால ெரேம களரநத, உளோாற அடரம அனெபாழகமா ோபால (நைறநத 
அனபானத ெபாஙக வழவத ோபால) ஆனநத பாஷபங காடட, மடல (இதழ)[உளோ தாமைே 
ோபானற] மலரபபாதம மணடம வணஙக நனற ஈத (இதைன) ெொலவான.

17.
ெொனனத ோகடகமாடடாத ெதாணடனானாலஞ சவாம
நனனத கரைணயாோல நெேனைன யாோலாோம
உனனத பறவமாறற மபாயெமானறண ெடனறோே
இனன ெதனறைதநர காடடயோடறறல ோவணடெமனறான.

ெொனனத ோகடக மாடடா (உபோதசததைத அபபயாசககாத) ெதாணடன ஆனாலஞ சவாம, 
நனனத கரைணயாோல நர எனைன (இேடசதத) ஆோலாோம. உனனத பறவ மாறறம 
உபாயம ஒனற உணட எனறோே. இனனத எனறைத நர காடட ஈோடறறல ோவணடெமனறான.

மதயம வயாைன, ஜனவர 15, 2009 

உபோதெம ஆேமபம 

சடரகளகக இரககற மடடததகக தகநத உபோதெமதாோன ெெயயணம? எடதத எடபபோல 
ஞான மாரககதைத காடட மடயமா? அதகக ோதைவயான வோரசச இலைலனா கைமப 
இலோல ோபாயடவாஙக? அதனாோல அவஙகைோ ஸடட ெெயய ெகாஞெ நாள ஏதாவத ோவைல 
ெெயத ெகாணட தனோனாட இரகக ைவதத அபபறமதான உபோதெம நடககம.

வநத ோெரநத சஷயைன மதலல எநத மடடததோல இரககானன ோொததத பாரககறார. 
¨பேவாயலைல. ைவோககயம வநதவடடத. ஆைெ மதல எலலாதைதயம கணடோோலல ெவசச 
இரககான. ஞானததகக தவே நாடடம வநதவடடத.¨ இபபட கணடெகாளகறார.

மனோன மன, ஆைம, பறைவ பறற ெொனனத ோபால இனனம ஒணண கோவ. அோதாட 
கடடககளோோ இரககற அதன லாரவா கோவயாக அத அடககட கடடன பககததோல வநத 
ெஹலகாபடர ோபால பறககம. அதன அதரவ கோவககஞைெ மதரசசயாககம. அதோபால 
கரவம சஷயைன இனம பாரததகெகாணட உபோதெம ெெயகறார. உடமபதான கட. 
உபோதெம உளோோ இரககற ஜவாதமாவககததான. கரவன ரஙகாேதைத ோகடட ோகடட அத 
மதேணம.

¨வா கைநத. யார தனோனாட உணைமயான ெொரபம எதனன மறநநத ோபாயடடாஙகோோா 
அவஙகதான தரபப தரபப பறநத கஷடபபடவாஙக. எபோபா தான யாரனன ஞானததால 
பரஞசககறாஙகோோா அதவைேககமதான இநத கஷடம.¨ அபபடஙகறார.
18.
அடஙகய வரததயாெனன றறநதபன ெெறநத மணணன
கடமைபயட பழமனனங கோவயன ெகாளைக ோபாலத
ெதாடஙகய கரவமானம ெொரபோம மரவோவணட
உடமபனட சவைனபபாரத தபோதெ ோமாதவாோே



அடஙகய வரததயான (இோகம மதலான வரததகள ஒடஙகயவன) எனற [ோொததத] அறநத 
பன ெெறநத (ெநரஙகய) மணணன கடமைபயள (கடடள) பழ மன ஊதம (ெபதககம) 
கோவயன ெகாளைக (தனைம) ோபாலத ெதாடஙகய கரவம ஆனம ெொரபோம மரவோவணட 
(அைடயம பட) உடமபனள சவைனப பாரதத உபோதெம ஓதவாோே.

19.
வாோெயனமகோன தனைன மறநதவன பறநதறநத
தோதசைறகாற றறறெெதைத ோபாறசறறச சறற
ோபோத காலோநமப பேைமயற றவனோபாதம
ஆோயந தனைனததா ெனனறறயமவ வோவதாோன

வாோய என மகோன! தனைன [உணைமெொரபதைத] மறநதவன பறநத இறநத, தோத சைற 
காறற உறற (அகபபடட) ெெதைத ோபால சறறசசறற ோபோத (ெபயோத) காலோநம 
(காலசெககேம) பேைமயல தரவன. ோபாதம ஆோயம (ஞானததால அறயம) தனைன, தான 
எனற அறயமவவோவதாோன (அறயம வைேககமதாோன).

மதயம ெவளள, ஜனவர 16, 2009 

ெோமப சலபம.... 

ோமலம உபோதெம ெதாடரத.
¨ ெோமப சலபம அபபா! தனைனயம தனகக யார தைலவன அபபடனனம உணைமயா 
பாததடடா, அட! நாோனதானடா அநத தைலவனம னன பரஞச ெகாணட பேமமா ஆகடவான. 
அவோோாதான. ந யாரனன உணைமயா ந பரஞசெகாணடால உனகக ஒர ோகடம கைடயாத. 
உபோதெம பணணனன ோகடடகெகாணடதாோல ெெயதடோடன.¨ எனகறார. 

20.
தனைனயந தனககாதாேத தைலவைனயங கணடாோனல
பனைனயத தைலவனறானாயப பேமமாய பறபபதரவன
உனைனந யறவாயாகல லனகெகார ோகடமலைல
எனைனந ோகடைகயாோல யதபோதசதோதோன.

தனைனயம (சவைனயம) தனககாதாே தைலவைனயம (கடஸதைனயம) கணடாோனல 
(தரசககல), பனைன அத தைலவன தானாய பேமமாய [உணரநத] பறபப தரவன. உனைன 
ந அறவாயாகல உனகெகார ோகடமலைல. எனைன ந ோகடைகயாோல ஈத உபோதசதோதோன.

உபோதெம ோகடட சடனகக ெகாஞெம நமபகைக ோபாயடத. ¨ஞானம கைடககமனன 
உஙகைோோய நமப இலோல வநோதன? நான மடடாளனன நைனசொ இபபட ெொலலறஙக? 
தான யாரனன ெதரயாத ஆொம இநத உலகததோல இரககாஙகோானன? அவஙக தரபப 
தரபப பறநத கஷடபபடைலயா? மடவா ெொலலஙக¨ னன ோகடகறான.

21.
எனைனததான ெடனாவளோத ெதணணோயா ெொனனைேயா
தனைனத தானறயா மாநதர தேணய ெலாரவரணோடா
பனைனத தானவரகெோலலாம பறநதறந தைலவாோனன
நனைனத தானமபோனாறக நணணய மரளவோே

எனைனததான ெடனாய (மடனாக) உளோதத எணணோயா ெொனனைேயா? தனைன தான 
அறயா மாநதர தேணயல (பமயல) ஒரவர உணோடா? பனைன அவரகெோலலாம பறநத 
இறநத உைலவாோனன? நனைன நமபோனாறக நணணயம அரளவோே.

மதயம தஙகள, ஜனவர 19, 2009 



தககததல நாம யார? 

22. ¨அபபட இலைலபபா. இததான உடமப. இவன உடமபககளோோ இரககறவன 
அபபடனன யார ெதளவா ெதரஞச ெகாணட இரககாஙகோோா அவஙகதான தனைன 
உணைமயா அறஞெவஙக¨ னன ெொலகறார கர.
அதகக சடன. ¨அட எனனஙக இபபட ெொலகறஙக? இநத உடமபதாோன இரகக? 
உடமபககளோோ இரககறவனன ஒததன யார இரககான? ¨ எனகறான. இைத ோகடட 
கர வரதததோதாட சரககறார.

இனனத ோதகநோதக யவெனனவணரவன யாவன
அனனவன றனைனததா ெனனறறநதவனாக ெமனறார
ெொனனபன ோறகயாரத தலமலலாம ெலனறான
பனனத ோகடடைவயர பைடயம நைகயஙெகாணடார.

இனனத (ஸதலமான= பரபெபாரோான) ோதகம, [இவறறகக வலடெணமாக இவறைற 
அறயம] ோதக இவன என உணரவன யாவன? அனனவன (அபபடபபடடவோன) தனைன 
தாெனனற அறநதவன ஆகம எனறார. ெொனன பன இத தலமலலாமல ோதக 
[ோவற] யார எனறான. பனனத ோகடட ஐயர (ஆசரயர) பைடயம (வரததமம) நைகயம 
ெகாணடார.

தஙகபோபாயடோறாம. உடமப கடைடயாடடம படகைகயோல இரகக. அபப கனவ 
காணகோறாம. அதோல நாம இரககோறாம. இனனம பல ோபர இரககாஙக. ஏோதோதா 
நடககத. அபபறம நாம மழசசககோறாம. இபபட இபபட எலலாம பாதோதன 
அபபடனன ெொலகோறாம. அட உடமபதாோன நாமனன நைனசோொம. அத ெெயலதத 
கடகக இபப இெதலலாம பாததத யார?

எலலாரோம கனவ காணகோறாம. ஜவா மாதர சலரதான அைத ஞாபகம 
ெவசசககறாஙக. ெபரமபாலம தககம கைலயமோபாோத அைதயம மறநதடோவாம. 
கனவ காணமோபாோத மழபப வநதா அைததான ஞாபகம ைவகக மடயம. அைதயம 
உடோன ெெயயைலனா அதவம கட மறநதடம. ெர, அத கடககடடம. கனவ 
காணைலனோன ெவசசபோபாம. அபபா, ெொகமா நலல தககம தஙகோனன; ஒர கனவ 
கட கைடயாதனன ெொலகோறாம. 

வஞஞானமம இபபட தஙகோறாமனன ஒததகெகாளளத. ொதாேணமா ஒததர 
தஙகமோபாத கனவ காணறாரனனா அவர கணகைோ பாதோத ெொலலடலாம. கணகள 
இபபடயம அபபடயம நகரம. இைம வழயா கண அைெவ ெதரயம. இைத rem தககம 
எனகறாஙக. இபபட இலலாம தஙககறத non -rem தககம. இதோல நாம 
ெொலலககடய எைதயம பாககறதலோல.

இபபட ெொலலககடயத ஒணணம பாககைலனாலம சகமா கனவ கட இலலாம 
தஙகோனன னன ெொலகோறாோம? அபபட தஙகனைத அறஞச ெகாணடத யார?

இபபட உடல தான இலைலனா மழபப இரககறபப நான னன நைனககறத யாைே?

¨ஓோஹா, உடமபதான இரககா? அதகக ோவறா ஒணணோம இலைலயா? ¨
23.
ோதகமல லாமல ோவோற ோதகயார காோண ெனனறாய
ோமாகமாங கனவல வநத மைோததட மவனார ெொலவாய
ோொகமாங கனவ ோதானறாச சழதத கணடவனார ெொலவாய
ஆகந நனவ ெலணண மறவதா ோனத ெொலவாய.



ோதகமலலாமல (அனபவததல ோதகோம தான எனபதறக ெபாரள அலலாமல) ோவோற 
(அனனயமாக) ோதக யார காோணன எனறாய. [அபபடயானால ெரேம ோெடைட அறற 
கடகக] ோமாகமாம (நததோ மயகக அறவனால) கனவல (மாறபடட) வநத 
மைோததடம (இரபப மதலயவறைற அறயம) அவன யார ெொலவாய. [இநத] 
ோொகமாம கனவ ோதானறாச சழதத (கனவலலா ஆழ தயல) [சனயமாக] கணடவன 
யார ெொலவாய. [ஸவபன, சசபதயல போேதம ோபால கடநத இநத உடைல] ந ஆக 
நனவல (ஜாகேததல) எணணம அறவதான (பேகைஞதான) ஏத ெொலவாய. 

இநத கனவ, கனவலலா ஆழ தயல, நனவ (ஸவபனம, சசபத, ஜாகேத) ஆகயன 
அவஸதா தேயம எனபபடம.

மதயம ெெவவாய, ஜனவர 20, 2009 

ெதரநத ஒனைற ெதாடரநத ோபாய ெதரயாத ஒனற..... 

இபப சடனகக ெகாஞெம அடககம வநதடசச. நனவல எனன பாககோறன ெதரயம; தனமம 
கனவ காணகோறன, அதவம ெதரயம. தககததோல கனவ கட இலலாம ஆனநதமா இரநத 
இரகோகோன? அதவம ெதரயம. அட அத ஆனநதமா இரநதோத அதோலோய இரநதடடா 
எனனனன நைனசொ அபபட இரகக மடயலோய! நனவோல அோத ஆனநதததோல இரககவம 
மடயலோய? உடமபதான நாமனா அபபட மடயணோம? சல ெமயம அநத ஆனநதம வநத, 
அபபடோய இரகக மயறச பணணமோபாோத மைறஞசம ோபாயடோத? 

இபபட ெொலல ோமோல நான யாரனன உபோதெம பணணஙகனன ோகடகறான.

24.
நனவகணடத நானகணட நனவோ நைனவநஙகக
கனவகணடதஞ சழதத கணடதம ோவெறானோறோபால
தனமனபவதத ெதாகக ெதரயவமலைல ெறோற
மனதன லதககம பனைன மைறககம தரளவோே

[ொககேததல] நனவ கணடதம, நான கணட நனவோ (ொககேததன) நைனவ நஙக கனவ 
கணடதம, சழதத கணடதம ோவற ஒனோற ோபால தனம அனபவததத ஒககம. (தனமம 
அநபவபபதால ெபாரநதம) [ஆனால அநத அநபவததல இர எனல, அத நனறாக 
எபோபாதம] ெதரயவமலைல. [உபோதெததன ெபாழத] ெறோற மனதனல உதககம. பனைன 
(அஞஞானம) மைறககம. அத அரளவோே! (ோதகயன ெொரபம எபோபாதம வோஙகமபட 
உபோதசபபோக)

ெவளயரோல வடடகக ெவளோய இரகோகாம. பககததல இரககறவர ¨ஓ, இனனகக மணாவத 
ததயா? அோதா ெநதேன!¨ அபபடஙகறார. ொதாேணமா இநத மனறாம பைற நலலா ெதரயாத. 
அதவம ெேணடாம தத பகலல மடஞச மணாவத வநதடடா தரலபமதான. சரயன மைறஞச 
அதக ோநேம ஆக இரககாத; ெவளசெம இனனம இரககம. அதனால ெநதேன அநத 
ோநேததோல எஙோக இரககனன ெதரஞொோல ஒழய பாரககறத கஷடம. உளளரனா 
அோனகமா அத எஙோக இரககமனன ெதரய வாயபப இரகக. ெவளயரனா யாோன 
காடடனாதாோன மடயம? அபப ¨எஙோக இரகக?¨ னன பககததோல இரககறவைே 
ோகககோறாம. ெமலொ ெதரயற இைத எபபட காடடறத? அவர ெொலகறார. ¨அோதா ஆல மேம 
இரகக இலோல? அதன கைோ வலதபககமா ெபரொ இரகோக; அதல ோமல பககமா ஒர 
கைோ ோபாறோத; அதன நனல பாரஙக.¨ எனகறார. நாமம அபபடோய பாதத ¨அட இோதா 
இரகக¨ னன ெொலல ஆயேம பைறயல ஒணணாவத பாதோதாமனன மகழநத ோபாோறாம.



தரமணம ஆகறத. இேவ அரநதத தரெனம ெெயயணம. அதகக சனமா நேததேதைத 
மடடம பாதத பைககமானவஙகளகக எபபட உணைமயான நேததேதைத காடடறத? 
காடடகறவர நலலா ெதளவா பேகாெதோதாட இரககற ஒர நேததேதைத அைடயாோம காடட 
அபபறமா அதோலநத வழ காடடவார. (நால நாள தரமணம இபப 4 மண ோநேததோல 
நடககறதாோல இைத -ோபரகக- பகலோலோய ெெயத ைவககறதால போாககோல ோகலகக 
இலககா ோபாசச!) 

இபபட அைடயாோம காடடவத ோபால அதாவத ெதரநத ஒனைற ெதாடரநத ோபாய ெதரயாத 
ஒனைற படததகெகாளவத ோபால ெதரநத வஷயஙகைோ ெொலல அதன மலமா உபோதெம 
ெெயய ஆேமபககறார கர. மதலோல கணணகக ெதரயற ஸதலமான இநத உலகதைத 
காடடறார.

25.
தாலததன மேஙகள காடடத தனபபைற காடடவாரோபால
ஆலததனடககள காடட யரநதத காடடவாரோபால
தலதைத மனபகாடடச சககம ெொரபமான
மலதைதப பனபகாடட மனவேர ெதாடஙகனாோே

தாலததன (பமயல) மேஙகள (மேஙகளன கைோ நனைய) காடட தன பைற (ெரயாக 
ெதரயாத மனறாம பைற நலைவ) காடடவார ோபால; ஆலததன (ஆகாயததன) உடககள 
(நேததேஙகள) காடட, [அதன மலமாக ெரயாக ெதரயாத நேததேமான] அரநதத காடடவார 
ோபால; தலதைத (கணணகக ெதரயம சவ ஈஸவே ஜகதைத) மனப காடட சககம 
ெொரபமான மலதைத (அைனததககம மலமான பேமதைத) பனப காடட மனவேர (மகா 
ெமௌனம உைடயவர) ெதாடஙகனாோே.

மதயம பதன, ஜனவர 21, 2009 

அததயாோோபம, அபவாதம 

இன ெகாஞெம கவனமா படககணம. ொதாேணமா பைஙகாத வாரதைதகள எலலாம 
வேபோபாகத.

அததயாோோபம = ஆோோபம. இத எனன? இத இலலஷன (illusion).

ஒர ெபாரள இரகக. ஆனா அைத நாம ோவறனன நைனககோறாம. இதான ஆோோபம. இைெ 
பரஞெவஙகளகக பரயம- ோமோல ஏறறவத, இறககவத. ஒர ெபாரளன ோமோல இனனம 
ஒணைண ஏறறபபாரககறத ஆோோபம. இரடடோல வழ நடககோறாம. வழல ஏோதா 
உரணைடயா தேடசயா இரகக. நகரோபபல கட ோதாணதோத? இத பாமபா இரககமனன 
நைனககோறாம. டாரச வோகைக உபோயாகதத அட இத ெவறம கயறதான னன 
ெதரஞசககோறாம. அோத ோபால தேததோல ஏோதா மஙகலா ஆள இரககபபல ோதாணத. அட 
இோதா யாோோ இரககாஙக. ோகடட வழ ெதரஞசபோபாம னன நைனககோறாம. கடோட ோபாய 
பாததா அத மனஷன இலைல அத மாதர உரவம இரககற மேககடைடதான னன 
ெதரயத. காரோல நலல ெவயயலல ஏச ோபாடடகடட தார ோோடோல ோபாகோறாம. ோோடடோல 
ெகாஞெ தேததோல தணண இரககற மாதர ோதாணம. இைத இபப எலலாம எலலாரககம 
ெதரஞச இரகக. இதான கானல நர. இத ோபால பாைலவனததோல ெதரயறைத பாதத 
தணணனன ஏமாறறத மனோன எலலாம ெகஜம.

மனனைத இபப எலலாரககம ெதரஞச இரககனனா தனமம பாரததம இனனம ெரயா 
பரஞசககாத ஒணண இரகக! ோமோல வானதைத பாரஙக. நலமா இரகக இலோல? அைத 
பாககறதாோல நமகக வானம அதகக கோை நாமனன ஒர உணரவ இரகக. உணைமயோல 
அஙோக எதவோம இலைலோய!



இெதலலாமதான ஆோோபம.

இைத பரஞச ெகாணட இத எலலாம உணைம இலைலனன உறதயா ெதரகறத அபவாதம.
நமகக இஙோக மககயமானத ஆோோபததால நாம கடடபபடகோறாம. அபவாதததால நாம 
வடைல அைடயோறாம எனகறததான.

26.
அததயாோோபெமனற மபவாதெமனறஞ ெொலலம
உததயாறபநதம வெடனறைேககம ோவதாநதெமலலாம
மதைதயாமா ோோபததாற பநதமாம பவாதததான
மததயா மவவேணடன மநதயா ோோபஙோகோாய

அததயாோோபம எனறம அபவாதம எனறம ெொலலம உததயால பநதம, வட எனற 
உைேககம ோவதாநதெமலலாம. மதைதயாம (இலலாத) ஆோோபததால பநதமாம. அபவாதததால 
மததயாம. இவவேணடல மநத ஆோோபம ோகோாய.

27.
ஆோோப மததயாெங கறபைனயாவ ெவலலாம
ஓோோரவததவனல ோவோறோயார வததவைன ோயாரதல
நாரடபணயாத ோதானற னேனாககதறயற ோறானறல
நரடகானற ோறானற னறநதலம ெவளயற ோறானறல

ஆோோபம அததயாெம கறபைன ஆவெவலலாம (ஆகயைவ எலலாம), ஓோோர வததவனல 
ோவோற ஒர வததவைன ஓரதல (உணரதல). நார ஊட (கயறல) பணயாய (பாமபாய) 
ோதானறல. நேனாக (மனதனாக) தறயல (கடைடயல) ோதானறல. கானல ஊட நர ோதானறல, 
ெவளயல (ஆகாயததல) நறம தலம கர/நலநறம, கடாேம ோபானற இடம) ோதானறல.

மதயம தஙகள, பபேவர 16, 2009 

மலபேகரத மள பாரைவ 

மதலோல ஒர நைலைய எடததபோபாம.

எலலாோம ஒோே கைமபா இரகக. – ோமடடர எனரஜ காமபெலகஸ (matter energy complex)- 
னன ெொலலலாமா?
கவானடம பஸகஸ ோபானா அபபடததான ெொலலாடச இரகக.
இத ெகதனனம ெொலல மடயாம, இத பரபெபாரளனனம ெொலல மடயாம.

ெோமப நாள மனோன ஒளைய ஆோயஞெபபவம இபபடததான ெொனனாஙக. அைத ெகதனன 
நைனசச ோொதைனபணணா ெகத மாதரயம இரககம. இலைல பரபெபாரளனன 
ோொதைனபபணண அதககம ஆதாேம இரககம. கைமபபோபானாஙக.
பனனால கவாணடம பசகஸ வநதத. பல வஷயஙகள மாறப ோபாசச.
மதலோல போோடான, நயடோன, எலகடோனன ெொனனாஙக. பறக அதககம உளோோ ோபாய 
கவாரக னன பாதத அெதலலாம இபபட இரநதா அத நயடோன, இபபட இரநதா 
போோடடான னன ெொலல ஆேமபசொஙக. அபோபா தனததனயா இரநதத உணைமயோல 
ஒணோண; ெவளபபாட ோவோறனன ஆசச. இதககளோோ ோபாகபோபாக ஆசெரயஙகளதான 
அதகமாசச. இோதாட தரககரதயா ோமோல எனனனன ோயாசசச பாததா எலலாம ஒணோண 
எனகற நமம பேமம ோகாடபாட வநதடம. எலலாம ெகத மயம. கடககடடம.

இஙக ெொலல வநதத ஒோே வஷயம - ெகதயா இலைல ெபாரோானன ெதரயாத ஒர கைமபா 
இரநதத. எலலாோம ஒணணா லயமாக இரநதத. இதகக மல பேகரத னன ோபர.
இதோலநத சவரகள ோதானற இநத உலகம ோதானற காரயஙகள நடநத...



அஹா! காரயம நடநதனன ெொனனா அத கரமா ஆயடதத.
அபப அதகக எதரவைன இரககம, பலன இரககம. அைத அனபவசச தரககணம 
எனகறத இயறைக வத. அபபட தரககாடடா?

தரககாடடா தரபப பறபோபாம. அபபட பறககமோபாத ோமலம பல காரயஙகைோ 
பணணோவாம; தரபப பறபோபாம.
இபபட தரபப தரபப பறககறைத வடணம எனகறததான நமம கறகோகாள. அபபதான 
கஷடமலலாம ஆனநதமா இரககலாம. ஏனனா பறபபலலத நைல பேணமான நைல. அஙோக 
இரபோபாம; எலலாோம அறஞச இரபோபாம; ஆனநதமாயம இரபோபாம. இைதததவே ோவற 
ஒணணமலைல.
ெர அபபட ஆகைல, தரபப தரபப பறநதா இபபடோய மடவலலாம ோபாய ெகாணட 
இரககமா?

மதயம ெெவவாய, பபேவர 17, 2009 

மலபேகரத மள பாரைவ-2 

அஹா! காரயம நடநதனன ெொனனா அத கரமா ஆயடதத.
அபப அதகக எதரவைன இரககம, பலன இரககம. அைத அனபவசச தரககணம 
எனகறத இயறைக வத. அபபட தரககாடடா?

தரககாடடா தரபப பறபோபாம. அபபட பறககமோபாத ோமலம பல காரயஙகைோ 
பணணோவாம; தரபப பறபோபாம.
இபபட தரபப தரபப பறககறைத வடணம எனகறததான நமம கறகோகாள. அபபதான 
கஷடமலலாம ஆனநதமா இரககலாம. ஏனனா பறபபலலாத நைல பேணமான நைல. அஙோக 
இரபோபாம; எலலாோம அறஞச இரபோபாம; ஆனநதமாயம இரபோபாம. இைதததவே ோவற 
ஒணணமலைல.
ெர அபபட ஆகைல, தரபப தரபப பறநதா இபபடோய மடவலலாம ோபாய ெகாணட 
இரககமா?
-----
இலைல, பைடபபககடவோான பேமமாவகக ஒர பகல ெபாழத ஆனதம தஙக 
ோபாயடவாோம! அபோபா சரஷட எலலாம நனன ோபாயடம. பறபப எலலாம இைட நறததம 
ஆகடம. ப,பவ, சவர ோலாகஙகளோல இரககற அததைனயம ஒணணா ோபாயடம. பேமமா 
வழசசகெகாணட தரபப பைடகக ஆேமபததால தரபப சவரகள ோதானற ோதானற... இபபட 
ஒர பகல எனகறத ஒணணம அதகமலைல ெஜனடலெமன! நமம கணககோல 4,320,000,000 
வரஷஙகளதான! இேவ அோத ோநேம. இநத ோநேததோல சரஷட இரககாத. இபபட 360 நாடகள 
பேமமாவகக ஒர வரஷம. இபபட 100 வரஷம அவோோட ஆயச!

அபபறம பேமமாோவாட காலமம மடஞச ோபாயடம. எலலா சவரகளம தரபபயம 
ஒடஙகடவாஙக. இபபட ஆனத மடஞச சரஷட தரபப ஆேமபகக அடதத பேமமா 
ோதானறணம.

மனோன ெொனனதகக அவாநதே பேலயம னனம பனனாோல ெொனனதகக மகா 
பேலயமனனம ெொலகறாஙக. இபப இநத 2 ோபாதம!

அவாநதேததோல இநத 3 ோலாகஙகளோல இரககற சவரகள எலலாம பேமமதோதாட 
ஐககயமாகடம. அோத ோபால மகா பேலயததோல 14 ோலாகஙகளல உளோதம லயமாயடம.

லயமனனா ஒர தனததனைமயம இலலாமனன இலைல. ஒர ெெயலம இலலாம.

ெமழக உரணைடயோல ெபான தகள ோபால லயமான ெபாரளோல சவரகோோாட ஒர 



தனைம இரககம. அத அநத சவோனாட கரமாைவ ெபாறததத. அத தரபபயம சவன 
பறபெபடககமோபாத தன சவனா பறகக காேணமாகம. காேணம... ஆமாம, பறவகக 
காேணமதான. அதனால இதகக காேண ெரேமனன ோபர. இத எனனனன அபபறம பாககலாம.

மதல மதலோல கரமா இலலாம எபபட சவரகள பறநதாஙக?
இதகக வைட கைடயாத. 

ோமைல வஞஞானததோல ஆநதேோபாமாரபக பரனசபளனன ஒர வஷயம. இநத உலகம 
இரகக ஒர சனன வாயபபதான இரகக. அத இரககறதாோலதான இநத உலகமம இரகக; 
இைதபபதத ோபசகடட நாமளம இரகோகாம. இத எபபட வநததனன ஆோயசச பணணா 
வைட இலைல.
அபப இைத ஒததகக மடயாதனனா ெொலல மடயம? எபபடோயா நடநத இரககறதாலதாோன 
இைதபபதத ோபெோறாம?
அதனால எபபட நடநததனன ெதரயைலனா அத நடககோவ இலைலனன ெொலல மடயாத. 
நடநதோதாட அததாடசதான - ரெலட தான எதரலோய இரகோக!

ெர ெர, லயததோலநத பறபபனனா அத எபபட நடநததனன ோகடகலாம.
ஆ! அதகக வைட இரகக.

மதயம பதன, பபேவர 18, 2009 

மள பாரைவ - மனற கணஙகள 

ெர ெர, லயததோலநத பறபபனனா அத எபபட நடநததனன ோகடகலாம.
ஆ! அதகக வைட இரகக. இபபட நடநததனன ோவதததோல, போணஙகளோல, பாகவதததோல 
எலலாம ெொலல ெவசச இரககாஙக. சல ோவறபாடகள இரநதாலம ெபாதவா சல 
வழகைோ அறஞரகள ஒததககறாஙக.

மல பேகரதயோலநத ஒர கால கடடததோல ஈஸவேோனாட உள ோநாககய பாரைவயாோல 
மனற கணஙகள தனததனயா ெவளபபடம. 
இத மன பதவகளோல ெகாஞெம கைபப இரகக வாயபப இரகக. இஙோக ெொலகற ஈென 
பனனாோல வரகற ெததவ கண பாகமான ஈென இலைல. கைமபாம இரகக இைத பேமமம 
ோன கட ெவசசககலாம. ஆனா அபப பேமமததககனன ெஙகலபம உணடானன எலலாம 
வாதம பறககம எனகறதாோல ஈஸவேனன ெொலகோறாம.

இநத 3 கணஙகைோபபதத மனோனோய பாதத இரககோறாம. ெதவம, ேஜஸ, தமஸ. இைத 
ெவளபப, சவபப, கரபபனன உரவகபபடதத இரககாஙக! ோவற வதமா சததம, அழகக, 
இரடட எனகறாரகள. ெதளஞெ தணணர, கலஙகலான தணணர, அழகக தணணர மாதரயம 
ெொலகறதணட.
ெததவம சல வஷயஙகோோாட ெமபநதபபடடத. சததம, ொநதம, ஜவ காரணயம, ஈஸவே பகத, 
ோமாே நாடடம, ெதயவ சநதைன. நடபம - subtle- எனகறத இைத கறககமனன 
ெவசசககலாம.
ேஜஸ - ஒோே வாரதைத ெொலலனமனா action. எலலா உலக வஷயஙகளலம 
அனபவபபதலம நாடடம இரககம. தோவஷம, ோோஷம, ொதாேண ோகாபம, ஆைெ இபபட 
அடககலாம. இெதலலாோம ோஜஸ கணஙகள.
தாமஸம- தஙக மஞச,heavy, dull, lethargy, தனைன மறநத ோகாபம, அதகமான ஊண 
ொபபடறத, அதக தககம, கனம, அழகக... பரயதலைல?

தயானம ெெயகற ஆொம ெதவம;
சற சறபபா ஆகோோஷமா வைோயாடகற ஆொம ோஜஸம;
நலலா ொபபடட தஙகற ஆொம தாமெம.



நணபைே ¨எனனடா, இனனகக டலலா இரகோக¨னன சல ெமயம ோகககோறாம. இலைல 
¨எனன அவவோோா சற சறபப இனனகக¨ எனகோறாம. நாோம சல நாள ொநதமா 
இரககோறாம; சல ெமயம ோகாபமா இரககோறாம. சல ெமயம அழத வடகோறாம. ஒோே 
ஆொமதான!
அோத ோபால 
எலலாரககம, எலலாததோலயம இநத 3 கணஙகளம உணட. எநத ஒர ோநேததோலயம 
ஒவெவாணண அதகமா இரககம; கைறவா இரககம. அவவோவதான. அதகமா இரககற 
வஷயதைத ெவசச அைத ோபர ெொலகோறாம.

29.அததாெனபபட எனறககா லநாதயாஞ சவெேலலாம 
ெபாதவான சழததோபால ெபாரநத மவவயநதனனல 
இதகால தததவப ோபரெனட பாரைவயாோல 
மதமல சபாவமவடட மககணம வயததமாோம

அததான (அககறபைன) எபபட [உணடாயறற] எனறககால (என ோகடபாயானால) அநாதயாஞ 
(ஆதயலலாத)  சவர எலலாம ெபாதவான  சழதத [அவஸைத] ோபால அவவயநதனனல 
 (மலபபேகரதயல) ெபாரநதம (கரமவாெைனயடனஅடஙகயரககம).  இத காலதததவப 
ோபர [அைடநத] ஈென உடபாரைவயாோல மத மல (மனனளோ பேகரத) சபாவம வடட 
(தனைம வடட) மககணம வயததமாோம. (மககணஙகோாய ெவளபபடம) 

30. 
அநத மககணஙகளன ெபயர மதலயன: 
உததம ெவளபபச ெெமைம  யைேததட கறபப மாகம 
ெததவ கணதத ோனாட ேோொகணந தோமாக ணநதான 
சததோமா  டழக கரடடாச ெொலலமக கணம மனறாய 
ஒததோ ோவனந தமம ெோாரகண மதகமாோம 

உததம (மதலாவதாக) ெவளபப, ெெமைம,  [அதமமாக] உைேததடம கறபபம 
ஆகம. [மைறோய] ெததவ கணததோனாட, ேோொகணம, தோமா கணநதான [அவறறன 
ெபயர]. சததோமாடம, அழகக (உடனம), இரடடாக[வம] ெொலலம [இநத] 
மக கணமம மனறாக ஒததோோவனம (ஒதத இரபபனம) தமமள 
(அவறறள) ஒர கணம அதகமாோம. (ோமலானத) 

மதயம வயாைன, பபேவர 19, 2009 

உலகம எபபட வநதத? 

சல நலகளோல இோத உறபதத ோவற வதமாயம ெொலலபபடத. சவரகளகடோட இரககற 
பரகக மடயாதத எதோவா அைத மக தததவம (மஹத) எனகறாஙக. இோததான அகஙகாேம 
ஆகம. இநத உலகம ோதானற காேணமா இரககறைத அகஙகாேததல இரநத வரகற 
ைவகர, ைதெதன, பதாத தததவஙகோாக ெொலகறஙக. இைத ோமோல வொரகக 
ோவணடமானால இஙோகயம இஙோகயம ோபாய பாதத படசச ெமயகணட சததயார 
சபககததோல எனன ெொலகறாரனன பரஞெைத இஙோக ெொலலலாம. 

ஜகத உறபதத ோவற வழயாக ெொலலபபடவத:

31. ஒரவழ யதவா மதைத ெயாரவழ ோவறாச ெொலவர
மரவமவ வயததந தாோன மகதததவ மாக மநத
அரணமக தததவநதா னகஙகாே மாக ெமனறம
கரவகங காேமனறாக காடடய கணமா ெமனறம

http://tinyurl.com/awxusk%20
http://tinyurl.com/crprwt


(சரஷட கேமஙகளல) ஒர வழ இதவாம. இைத ஒர வழ ோவறாய [உம ெபரோயார] ெொலவர. 
[சவரகளடம] மரவம (அடஙகயளோ) அவவயததநதாோன மக தததவமாகம [எனறம] அநத 
அரண மக தததவநதான அகஙகாேமாகம எனறம, கரவ (ெெகததகக காேணமான அகஙகாே 
தததவம) அகஙகாே மனறாக காடடய கணமாம (ைவகர, ைதெத, பதாத என மனற 
அகஙகாேஙகோாகம) எனறம [ெொலவர]

மதலோல இரககறத ெத சத ஆனநதமான பேமெபாரள மடடோம. ெத னனா இரபப. 
existence. சத அறவ- knowledge. ஆனநதம எலலாரககம ெதரஞெததான.

பேமமம எபோபாதோம அபபடோய இரககததான இரககம. மாறோவ மாறாத.

பனோன இநத உலகஙகள எலலாம எபபட வநததனனா ஒர சனமா படம ோபால. இரகக, 
ஆனா உணைமயலைல. உணைம இலைலனாலம அதல ஒர லாஜக இரகக. சல 
வஷயஙகள எதர பாரததபட நடககத. அதால சல பாதபப இரகக.
சனமா பாததடட வநத ஆொமைய எனனபபா சனமானன ோகககோறாம. அவரம கைத 
ெொலலறார. எபபட ெொலலறார?

ஒர ைபயன இரநதான. இஙோக ோபானான, இபபட பணணானன ெொலகறார. நாமம அத 
அததைனயம நடககைலனன ெதரஞொலம ஆரவமா ோகககோறாம. ெொலகற கைத ெகாஞெம 
உரபபடயா இரநதா அதல ஒர லாஜக இரககம. ெொனன வதம நமைம பாதககம. மன 
காலததோல எலலாம சனமா பாதத ெபணகள அைோவ அழதடவாஙக!

அத ோபாலோவ பேமமம எபோபாதோம இரகக, இரககம னன தயரல ெதரஞொலம சனமா 
கைத ோகடகறா மாதர இைதயம வொரககலாம - உலகம எபபட வநததனன!
இநத பேமமததோலநத மனற கணஙகள வரமனன பாதோதாம. இநத கணஙகளல சத - 
இரபோபாட நைல - ொயல படயம. இநத ொயைல கணததோலநத நமமால தனயா பரகக 
மடயாத; கணததோல மழைமயா பேவ இரககம; பாகக மடயாதபட சககமமா இரககம.

மதலோல பாககோபாறத ெததவ கணததோல படகற ொைய எனன ஆகறத னன.

 மதயம ெவளள, பபேவர 20, 2009 

ோகளவயம பதலம 

வாெகர கடதம ஒனற வநதத. அரைமயான ோகளவ எழபபடட உளோத. ோகளவயம பதலம 
இோதா:

ோகளவயம

ெபாறதயல ஆழததனரகக ஒர ோகளவ -

தஙகமோபாத 'நான' இலைல, ஆனா 'நலலாத தஙகோனன' னன ெொலறதகக ஏோதா ஒணண 
இரகக, அததான consciousness -ன ெொலோறாோம -

அபபடனனா, நஙக ஒரததைே ெபாறதயலல ஆழததமோபாத அநத consciousness கட 
இலலாம ோபாயடோத. அபப அத எஙோக ோபாகத? எனன ஆகத? தஙகமோபாதம 
ஐமபலனகளம வழபபாதாோன இரகக? அதாவத வலையோயா வாெைனையோயா அபபவம 
உணே மடயோம. ஆனா அனஸதஸயாவல இரககமோபாத ஒணணோம ெதரயறதலைலோய.

வோககஙகோோன...

பதலம



அரைமயான ோகளவ!
ெபாதவாகோவ பதல ோபாடடடடலாமா?
ஜாகேத, ெொபனம, சசபத - இத ஒர மாதர வைகபபடததலதான. இதககம ோமோல தரயம, 
தரயாததமனன எலலாம உணட.  பனனால அஞஞான பம ஏழம ஞான பம ஏழம 
வேபோபாறத. அபபவம இநத மாதர சலத ெரயா ெபாரநதாத.

ஒததர மயககம ோபாடட வழநதடடா இத எனன நைல?
பேமஹ சததேததல எனன ெொலறாஙகனனா இத ஒர ¨பாத சசபத-ஆழதயல¨ நைல. 
இோதாட தாதபரயம எனனனனா இத ஒர ஸெபகடேம. நசெயமா இவவோவதானன ெரயா 
பரகக மடயாத.
 ஆழதயல- சசபத  நைலயோல அநதககேணமம (அகஙகாேமாய),  போணனம மடடோம 
இயஙகம. மததெதலலாம இயஙகாத. அதனால வல ெதரயாத. ரபெலகஸ இரககாத.
அெனஸதசயா ஆழதயல ோபாலததான. ொதாேணமா அதோலநத ெவள தணடதைல 
அதகமாகக எழபப மடயம. இஙோக மரநோதாட வைோவால எழபப மடயாத எனபோத 
வததயாெம.
சநதைனைய தணடயதகக நனற!

மதயம ென, பபேவர 21, 2009 
ெததவ கணததோல படகற பேமம ொைய 
மதலோல பாககோபாறத ெததவ கணததோல படகற ொைய எனன ஆகறத னன.

நலலா ெதளஞெ தணணர ோபால இத ோதானறம.
ெததவ கணதோதாோட வேவ கலநத இரநதாலம கணஙகோோாோடயம மாையயடனம ஒடடாத. 
ஒர கரஸடல தணட இரகக. அதககனன ஒர நறமம கைடயாத. பககததோல இரககற 
ெபாரோோாட வணணம அதோல ெதரயம. அத ோபால இநத நைலம. ெதரயம; ஆனா ஒடடாத.

இதகக அநதரயாம னன ெபயர. இத எலலா ெரேஙகள உளோோயம இரககம. அதனாலதான 
அநதரயாமனன ோபர. ஜடமா இரககற உடமபகக உயோோடடம ெகாடதத ஆடடகறவன 
இவோன. இவைன மனனடடதான எலலா ெெயலகளம நடககத. இவனகக ெபயர ஈென 
(ஈஸவேன.)

இநத ஈஸவேன சவன இலைல. அபபட இஙோக தமழ நாடடோலதான ஒர மாைய இரகக. 
மதத எலலா இடததோலயம இபபட ெொனனா கடவள அபபடனனதான பரஞசபபாஙக.

32. மககணஙகோால ஜகஜவ பேன உறபதத. மதலல பேன உறபதத:

இககணஙகளோல வணோபான றரககஞ சறொைய ோதானறம
மககணஙகள னநதயதா மதறகண மாையயாகம
அககணப பேமச ொைய யநதர யாம மாைய
எககணஙகளமபற றாோதா னமததகா ேணனா மென.

இககணஙகளோல (இநத ெததவம மதலான கணஙகளோல) வண ோபானற (ஆகாயம ோபால 
பரயாமலம, எஙகம நைறநதம, அதசககமமாயம, பறறறம) இரககம சறொைய (சததன 
பமபம) ோதானறம. மககணஙகளனம தயதான மதற கணம மாையயாகம [ெததவம மாைய 
எனபபடம]. அககண (அநத ெததவததல) பேமசொைய (பேதபலககம பேம ைெதனயததன 
ெொரபம) அநதரயாம [எனபபடம]. {இநத அநதரயாம காேண ெரேதைத அபமானததக 
ெகாணட ெகல ெரே உளளடாக இரநதெகாணட ஆடடகறவன.} மாைய(யலம) 
எககணஙகளம (களலம) பறறாோதான (ெமபநதபபடாதவன) நமதத காேணனாம; (யாரைடய 
ெகதயால நடககறோதா அவன நமதத காேணன) இவன ெபயர ஈென.

கோை பேமததோலநத மல பேகரதயம அதோலநத 3 கணஙகள வேத, ெதவ கணததோலநத 



மனற வதமா ஈெனன ெவளபபாடம பரோொதைனயா ோபாடட இரகோகன. எபபட வரோமா 
பாககலாம.

மதயம தஙகள, பபேவர 23, 2009 

சேம் ெரேம. 

ொதாேணமா நாம மழசசடடதான இரகோகாம. வாததயார கணகக ோபாட ெொலகேபபவம, 
டாோமஜர ோவைலைய மடசசடட இலலனன ோகடகேபபவம மழககற மழபப இலோல! நனவ! 
வழபப. நமம சதத எனன நடககதனன ெதரகறத. ஆபதத வோம ஜாககேைதயா இரகோகாம.
அஹா! அதான ஜாகேத எனகறத.

அபபறம வாததயார பாடம நடததறபப ோபார அடசசதனனாலம ஆபஸோலயம ெொகமா 
தஙகோறாம. அபப நமம அபமான ோதவைதகள எலலாம வநத டானஸ ஆடறாஙக. இபபட 
கனவ காணோறாம! பனன நனவோலயா வநத ஆடவாஙக? அமப, யாரபபா ந னன ோகபபாஙக. 
இத கனவ நைல.

நால நாள மழசச ோகாட எழத போஜகட மடசச ெகாடததடட ஒர வழயா அபபாடானன 
ோபாய தஙகோறாம. ெெம தககம. ஒர வழயா மழசெ பறக ரம ோமட எனனடா எபபட 
இரகோகனன ோகககறான. அடடா! ெெம தககம. ெொகமா தஙகோனன ஒர கனா கட 
கைடயாதஙகோறாம. மமமமம...வஞஞானகள ெொலகறாஙக; கனா காணாம யாரோம இரகக 
மாடடாஙக. அைத மறநத ோபாயடவாஙக. நமம ஜவா மாதர மழசசகடட உடோன எனன 
கனவ கணோடாமனன எழத ைவககைலனா அத RAM ல இரநத தேவ ஷட டவன பணண 
கணனயோல மைறஞச ோபாற மாதர மறநத ோபாயடம. 
கனவ காணாமலம பல ோநேம இரபோபாம. இத ஆழ தயல. இதகக பரயாத மாதர ோபர 
ைவககணமந சசபத எனகறாஙக. சழததனனம ெொலவாஙக.

ஜாககேைதோயாட இரககற ெமயம நாம எதோே ஆைோ பாககோறாம. ஆோா? ொபபாடால 
வோநத உடமபதான மககயமா கணணல படத. அத எனன? பாககற ஆள ோமன ந 
ெவசசபோபாம. அநத ைக ோமனா? இலைல. அநத கால? இலைல. பனோன? அநத உடமைப 
மழகக வவரசொலம அத ோமன இலைல. பனோன? அத ோமோனாட உடமப. அதாவத நாம 
பாககேத ொபபாடடால வோரநத ோமோனாட உடமப. அனன மய ோகாெம. அனனம னா உணவ. 
ஆநதோல இனனம ெைமதத அரச அனனமதான. தமழ வாரதைதயானாலம நாம 
பயனபடததறதலோல! ோகாெம னனா உைற. Cover.
இநத பாரககககடய ெதாடககடய கண பரமாணம இரககற உடமைப தல (ஸதல) ெரேம 
அபபடனனம ெொலகறாஙக.

ஒரவர இறநத ோபானால இநத உடமப அபபடோயதான இரகக, ெகாஞெ ோநேமாவத. அபபறம 
ெகாஞெம ெகாஞெமா அழக சைதநதோபாகம. அதகக மனனாோல அைத ெகாணட 
எரசசடோவாம அலலத பைதசசடோவாம. டாகடர வநத பரோொதைன பணண பாததடட 
சனமால வே மாதர கணணாடைய கைடடடட ஐ ஆம ொர னனடட ோபாயடவார. ஏன நாம 
அைோறாம? ோமோனாட உடல அஙோகோய இரகோக?
உடல அஙகதான இரகக. ஆனா இநத உடல பாகக மடயாத, மசசவடாத, ைக காலகள 
அைெயாத. இநத உடலால சநதைன பணண மடயாத.
அபப ஏோதா காணாம ோபாசச! எனன அத?
இபப ெெதத ோபானா தய தமழோல ெடத ஆயடசசஙகோறாம. மனோனெயலலாம போணன 
ோபாயடதத மபாஙக. இநத போணன எனகறத நமம உடமபோல சல ோவைலகள நடகக 
தணடதலா இரககற ெகத. அத ெெயகற ோவைலைய ெபாறதத அதகக 5 அலலத 10 ோபர 
உணட. போணன, அபானன, வயானன, உதானன, ெமானன னன 5. இைதோய போண மய 
ோகாெம - ஐநத போணஙகள உலவகற உைற எனகோறாம.



இநத போணன ோபாக மனோன கட ைக காலகள எலலாம ெெயலைநத ோபாயடம. இபபட 
ெெயல ெெயகேெதலலாம கரம இநதரயஙகள எனகறாஙக. ெெததபோபானத எனன சபபர 
படமா இரநதாலம பாகக மடயாத; ஓலட ஸைபஸ ெெனடா இரநதாலம வாெைன நகே 
மடயாத, ோடய ோமா ோமானன கேடயா கததனாலம ோகடக மடயாத. அதாவத உணரகற 
-ெதரஞசகற ெகத ோபாசச. இபபட உணரகறத ஞான பலனகள. ஞான இநதரயஙகள.
ெெதத ோபானத எதோவா அத ோயாசகக மடயமா? ெெதத ோபாயடோடாமனன அழமா? அடதத 
பறவ எடபோபாமனன நசெயமா இரககமா? எனெனனன இநத வாழகைகயோல 
ொதசோொமனன எணணமா? நான னன ஒர நைனபப அதகக இரககமா? 
ஏதம இோத. இநத வஷயஙகைோ அநதககேணம எனகோறாம. இநத அநதககேணம காணாமல 
ோபாயடம.
இபபட இரககற உணர கரவகள, ெெயல கரவகள, ோவைல ெெயகற ெகத, அநதககேணம 
இைத எலலாம பாகக மடயாோத! ஆனா ஆத எலலாோம இரநதத, ெெதத ோபான பறக 
காோணாமனன நமகக ெதரயம. இபபட பாகக மடயாம இரககறைத சேுமமா இரகக 
எனபாஙக. இைவ எலலாமா ோெரநத ஒர ோபர. சேம் ெரேம.
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மள பதவ -ஈென 

உணர கரவகள, ெெயல கரவகள, ோவைல ெெயகற ெகத, அநதககேணம இைத எலலாம 
பாகக மடயாோத! ஆனா ஆத எலலாோம இரநதத, ெெதத ோபான பறக காோணாமனன 
நமகக ெதரயம. இபபட பாகக மடயாம இரககறைத சேுமமா இரகக எனபாஙக. இைவ 
எலலாமா ோெரநத ஒர ோபர. சேம் ெரேம.
---
இநத சேம் உடமப நாம வழசசகடட இரககறபப இரககம. ெெதத ோபான பறக 
இரககாத.
நடவோல தஙக கனவ காணமோபாதம இரககம. கனவ காணமோபாத நமம எஙோகா 
ோபாகோறாம, வோோம, ஆனா உடமப இஙோகோயதான இரகக. அபப அனன மய உைற- தல 
உடமப சமமாதான கடைட மாதர கடகக. ஆனா உணர கரவகள, ெெயல கரவகள, ோவைல 
ெெயகற ெகத, அநதககேணம எலலாம ோெதத- எனன ோபர ெொலலஙக? ஆங! சேம் ெரேம, 
அத இரககம. கனவோல எஙோகா ோபாகோறாம. ைக காலகள ோவைல ெெயவதா உணரகோறாம. 
நான எனகற நைனபபம இரகக. மசச வடடகடடதான இரகோகாம.
இநத கனவ நைலயோல - அவஸைதயோல- சேம் - சககம ெரேம இரககம.

தஙக கனவ கட இலலாத நைலயோல நாம ஆனநதமா இரபோபாம. கனவோல அபபட 
ெொலல மடயாத. பயஙகே கனவ வநத கஷடபபடடாலம படோவாம. சகமான கனவகளம 
வேலாம. ஆனா ஆழ தயலகக பனோன மழசசகடட அரைமயான தககம ெொகம 
எனோபாம. இதோவ ஆனநத மய ோகாெம..
============
பேபபேமமததோலநத பரஞெ ெததவம ஈென னன பாதோதாம. இத ஆழதயல ோபால- சசபத 
நைல. இநத உலகம ோதானற காேணமா இரககறதால காேண ெரேம. ெவளோய ஈெனா இரநத 
ெகாணட உளோோ தான பேமமததோலோய லயசச ஆனநதமா இரககறதால ஆனநத மய 
ோகாெம.
அத எபபட ெவளோய ஈென, உளோோ பேமமமனனா...

சனமா பாககோறாம. இத உணைமயலைல சனமாதான னன ெதரஞச ெகாணட அபோபாவம 
அைத ேசசச பாககலாம. இலைல அோதாட ஒனறபோபாய அதோல வே சக தககஙகோோாட 
நாமம சகபபடட தககபபடட... பரயத இலைலயா? ஈெனகக உளளககளோோ - தான 
பேமமமனன ெதரயம. சனமாதான பாககோறாம, இத உணைமயலைல எனகறத ோபால. 
நமகக அபபட ெதரயாத, சனமாோலோய ஒடஙக ோபானத ோபால.



இனபபோலோய ெரககைே இனபப, மாமபைததன இனபப, மாவ பணடஙகோோாட அெடட இனபப 
னன பலவதமா இரகோக! மதலாவத தகடடடம. இேணடாவத நைறயோவ ொபபடலாம. 
தகடடாத. மணாவத இனபபோல ோெததயாஙகற அோவ கமமயாோவ இனபப.

அத ோபால இநத ெததவததோலோய இனனம அதக பரவா ெததவம ோஜெம தாமெம னன 
பரயம.
மனோனோய ஒர வாககயம பாதோதாம. மககணஙகள இரநதாலம ஒவெவார ெமயம 
ஒவெவாணண தைலதககம.
ஈஸவேனா இரககற பேமமம ஒணோணதான. இரநதாலம ஈஸவேன ோநேம ெெயலகளகக 
தகநதாபோபாோல பலதா இரபபான.

ோஜெம அதகமாகம ோபாத பேமமனா இரநத பைடககறான.
ெததவம அதகமாகம ோபாத வஷணவா இரநத காககம ெதாழல ெெயயறான.
தாமெம அதகமாகம ோபாத சவனா இரநத அழககம ெதாழல ெெயகறான.

[ைெவரகள சவனகோக 5 ெதாழலனன ெொலல இைத எலலாோம ோெததடவாஙக. அபபட 
ெொலகறோபாத அவஙக சவன எனகற ோபரோல பேமெபாரைோததான ெொலகறாஙக. அோத 
ோபால ொகதரகளம, ைவணவரகளம. அைைககற ெபாரள ஒணோண; ெபயரதான ோவற ோவற. 
வநாயக போணம பாததா அவோே மழமதற கடவளனன ெொலலம. சவ போணம பாததா 
சவனதான மதலோல. இபபடோய மததத எலலாமம. படககறவஙகளகக பரயணம, 
கைமபககடாதனன இபபட ெொலல இரகக. ஆனா நாோமா எலலாதைதயோம படசசடட 
கைமபோறாம! பல வழகளோல ஒோே ோநேததகக ோபாகபபாககற மாதர இத!]

{பேபபேமமததன ெததவ பாகததல இரநத ஈஸவேன எனகற கடவள ோதானறனார. அவோே 
மனற வதமாக ெெயலபடகறார. அபோபாத அவரகக ெபயரம மாறகறத.}
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மள பதவ -பேபபேமமததோலநத வரகற ோஜெ கணம 

அடதத பேபபேமமததோலநத வரகறத ோஜெ கணம. இதகக அவதைத, அசதத மாைய, 
அஞஞானம அபபட எலலாம ோபர உணட. இதல பேத பலககற பேமமததன ொைய எபபட 
பரணாம மாறறம ஆகதனனா இநத கணககலலாத சவரகோா ஆகம. இநத சவரகளகக 
பேஞஞானன னன ெபயர.
சவோன னன கடககற ெதவம இைறவனாகவம, எபபவம ஏதாவத ெெஞசகடோட இரககற 
ோஜெம இநத இயலபைடய மனதர (ஜவனகள) ஆகவம ஆகறத பரஞசகக மடயததாோன?

33. 
ஈெனக கத சழதத யதோவ காேண ெரேம 
ோகாெமா னநதமாகங கணமோ ெதம வதைத 
ோதெற மவதைத ோதாறஞ சறொைய சவோகாட 
நாெமா மயரககப ோபாத நாமமம போஞஞனாோம 

ஈெனகக இத (இநத சதத மாையோய) சழதத. இதோவ காேண ெரேம; ஆனநத மய ோகாெம 
ஆகம. 

இேணடாம கணம இோெதம (ோஜஸம). [அவதைத, அசதத மாைய, அஞஞானம எனவம 
ெபயரகள உணட]. ோதெற (வோககமலலாத) அவதைத ோதாறம (பேதபலதத) சறொைய 
(சததன நைல) சவோகாட(சவன). நாெமாகம இநத சவ உயரகக அபோபாத நாமமம 
(ெபயரம) போஞஞனாோம. (பேஞஞானன ஆகம). 

இபபட உணடாகற சவரகளகக அநத ோஜஸ கணோம ஆநநத ோகாெம; சழதத; காேண 



ெரேம. அதாவத சவரகளதான ோஜெம; ோஜெமதான சவரகள. 

வத எனபத ஞானம. அவதைத ஞானமலலாதத, அதாவத அஞஞானம. இநத 
அஞஞானததோலோய இரககறததாோன சவரகோாகய நமோமாட இயலப? அவதைத 
கணககலலாம இரககறத. உணைம ஒணணதான. ெபாய பலவாகவம இரககமலைலயா? 
அத ோபால. இபபட கணககலலாம இரககறதால கணககலலாத வைக சவரகைோயம நாம 
பாககலாம. 

ஈென ெதவததோல வஷண, பேமமா, ரததேன ஆக ெதவ, ோஜெ, தாமெம ெவளபபடடாபோபால 
சவரகளோலயம இோத ோபால பரவகைோ பாககலாம.
ெததவம அதகமாகம ோபாத ஞானததோல நாடடம இரககறவஙகோா இரபபாஙக. ஆனமக 
பதவகள எழதவாஙக; ஆனமகம பார டமமஸ படபபாஙக. :-)
ோஜெம அதகமாகம ோபாத சவரகள எபபவம ோவைல ெெயகறவஙகோா இரபபாஙக. உலகோம 
இவஙகோாலதான இயஙகத!
தாமெம அதகமாகம ோபாத ோொமப தரஞச மயககதோதாட காலம ோபாககறவஙகோா 
இரபபாஙக.

மனனம ெொனனத ோபால எலலாரககோம ஒர கணம அதகமானாலம மறற 2 கணஙகளம 
ெகாஞெம ெகாஞெமாவத இரககததான ெெயயம.

34
அழகெகாட பறறஞசவரக கதோவயா நநதோகாெம 
சழததகா ேணெரேஞ ெொனனதம மடடோமாக 
மழககணத தேணடால வநத மலவாோோபஞ ெொனோனாம 
வழததசக கமவாோோப வழயந ெமாழயகோகோாய 

அழகெகாட (அவதைதயடன) பறறம (அவதைதயல ெபாரநதம) சவரகக அதோவ (அநத 
அவதைதோய) ஆநநத ோகாெம; சழதத; காேண ெரேம. ெொனனத இம மடடம (இவவோவம) 
ோமாக (மயககமாக ோதானறய பேககரதயன) மழககணதத இேணடால (ெததவ, ேோஜா 
கணஙகள) வநத மல ஆோோபம (காேண அததயாெம) ெொனோனாம. வழதத (கறாத) சககம 
ஆோோப வழயம ெமாழய ந ோகோாய. 

{ஸபடகம அடதத வணணம ஆவத ோபால அவதைத. அவதயா காரயஙகளல 
ெபாரநததலால அத சவனன இயலபம ஆனதால "அழகெகாடபறறம”. சழதத சகதைதயம 
ஜாகேத ஸவபன அவஸைதகளல பரயம, ோமாதம, பேோமாதம மதலான ெகதைத 
அனபவபபதால "ஆனநத மய ோகாெம”. ஜகேத ஸவபன அவதைத அடஙகயரததலால 
"சழதத". சவன ோதானறனதறகம ஸதல சடசம ெரேம உணடாவதறகம மலம ஆைகயால 
"காேண ெரேம".}

மதயம வயாைன, பபேவர 26, 2009 

மள பாரைவ- தாமெ கணததோல படகற பேமம ொைய 

ெர அடதத தாமெம எனகற தமஸ.

[மல பததகததோல ெகாஞெ தய தமைா இரகக. ோெதம னன ெொனனா ோஜெம. மலதைத 
மாததககடாத எனகற ெகாளைகயாோல அபபடோய ோபாடோறன. கைமப ோவணடாம.]

ெதவ ஈென ஜவரகைோ பைடசசடடான. இநத ஜவரகளகக பைஙகவம ோவைல ெெயயவம 
அனபவககவம ஏோதா ஒர கோம (field) ோவணோம! அநத கோம இநத தமஸாலதான 
உரவாகம.
ஆமாம தமோஸாமா ஜோயாதர கமய ´தமஸ´ தான.



இநத தோமா கணததோல பேத பலககற பேமமததன ொைய இேணடா பரயம. ஒணண 
ஆவேணம. இேணடாவத வடோெபம. (வோேபம)
ஆவேணம எனகறத மைறபப. வடோெபம எனகறத பல வைகயா ோதானறகற வஷயம.

ஆவேணமனனா மைறபப. எநத ெகத நாம நமைம ெரயா, உணைமயா பாகக மடயாம 
மைறககறோதா அததான ஆவேண ெகத. இோதாட ோெடைடயாலதான நாம பேமமமனன 
ோதாணாம ோவற மாதர ோதாணத. எனனதான மயறச பணணாலம அநத நைனபைப நகக 
மடயலோய! அத அவவோோா பவரபல! அனபவததோல நமம மனசோல இரககற 
ஆொபாெஙகளககம, உணரசசகளககம இதோவ காேணம,
இநத ஆவேணம ோபாசசனாோல ஞானம வநதடம. ஆனா அவவோோா சலபமலைலோய!

இேணடாவதான வடோெபம சவாேசயமானத!
ஆஙகலததல multiplicity of phenomenon.
இநத உலகம பலவதமா இரகக. மனதரகைோோய எடததககலாம. ஒததர மாதர ஒததர 
இலோல. ோதாறறததல அபபட இரநதாககட கணததல அபபட இலோல. இேடைடயரகள கட 
ெகாஞெமாவத வததயாெமானவரகளதாம. 
அபபறம எததைன எததைன மரகஙகள, தாவேஙகள... ெதரநதத, ெதரயாதத. உலகம 
பலவதமா இரகக. அோதாட...

இநத உலகம மாறடோட இரகக. ஒர கணததோல இரநதத அடதத கணம இலைல. மாைல 
சரயன அஸதமககறபப பாரஙக. வணணகோகாலஙகைோ மாறடோட இரககறைத! 
நாமம ஒர ெெகணட இரககறாபபல அடதத ெெகணட இலைல. உடமபல பல ெெலகள 
ெெதத பலத பதொ உரவாககடட இரகக!
இனனகக பாதத வானம நாைோ அோத ோபால இலைல. தாவேம அோத ோபால இலைல.

உலகம பலவதமா ோதாணகறதம இபபட எலலாோம பதச பதொ வதவதமா மாறகடோட 
இரககறதம வடோெப ெகதயாலதான.
ெேணடோம தாமெததோலநத வநதாலம ஆவேணம ெபாலலாத வடோெபம நலலத. ஏனன 
அபபறம பாககலாம.

35. 
சவ ஈஸவேரகளகக சடசம ெரோத உணடான மைறைம கறததவஙக மதலல ெகதகளன 
ோதாறறம ெொலலல: 

ஏமமா யாவோனா தவெனா ேரள னாோல 
பமல யயரகட ெகலலாம ோபாகொ தனமண டாகத 
தாமத கணம ேணட ெததயாயப பரநத ோதானறம 
வமமா மட ெலனறம வவதமாந ோதாறற ெமனறம. 

ஏம மாயா வோனாத ஈெனார அரளனாோல, பமல (ெபாலவ மகநத) உயரகடக எலலாம ோபாக 
ொதனம (ஆன சககம ோதகம) உணடாக தாமத கணம இேணட ெகதயாய பரநத ோதானறம. 
வமமா (பயஙகேமான) மடல (ஆவேணம) எனறம வவதமாம ோதாறறம (வடோெபம) எனறம. 
தாதபரயம: சததன நைலதஙகய தோமா கணமானத அறவ வோஙகாததாகய ஆவேண 
ெகதயாகவம அறவ வோஙகவதாகய வடோெப ெகதயாகவம ோதானறயத. 

ெர, சவன வநதாசச. அவனகக ோவைல ெெயய ெகதகளம ொதனஙகளம, வஷயஙகைோ 
உணே ஞான பலனகளம வநதாசச. ஆனா எைத உணே மடயம? எதல எபபட எதகக 
ோவைல ெெயயணம. அதகக ஏோதா ெமாொேம ோவணோம? அதககததான வடோெப ெகத 
இரகக.



அபபட எனன பைடசச இரகக? நமோமாட உடமப (சவைே ெவசசதாோன சததேம எழத?) 
அநதககேணஙகள (இத வழயாதான ோமாடெததகக வழைய ோதடணம) பவனஙகள - அதாஙக 
உலகஙகள (இலலாடடா எஙோக வாைறத?) ோபாகஙகள (உடலோல உயர தஙகணோம?) இநத 
வடோெப ெகதயால சவரகள அஞஞானம ஒழஞச ோமாேம அைடய எத ோதைவோயா அைத 
எலலாம பகவான பைடசச இரககான. இதனாலதான ஆவேணம ோமாெம; வடோெபம 
நலலதனன ெொலகறத.

ெர. இபப இெதலலாம எபபட ோதானறயத? இதகக பேமமதோதாட ெஙகலப மாததேததோலோய 
எலலாோம படடன வநதடதத எனகறவஙகலம இரககாஙக. சலர ெவவோவற வதமா பதல 
ெொனனாலம இபப பாகக ோபாகறத பேவலா ஒததகடடத.
மதலோல பகவான வடோெப ெகத மலமா ஆகாயதைத பைடததான. அதோலநத வாய. 
வாயோலநத அகன. அகனோலநத நர. நரோலநத மண.
இெதலலாம நாம இபப பாககற மாதர இலைல. அெதலலாம அபபறமா வரம. இபப 
இெதலலாம சேுமமா இரகக. பாகக மடயாம... அதாவத பரபெபாரள (solid) உரவாகாம 
அதககான ெகத தனைம உரவாயடடத.

--

 மதயம ெவளள, பபேவர 27, 2009 

மள பாரைவ - பஞெ பதஙகள 

மதலோல பகவான வடோெப ெகத மலமா ஆகாயதைத பைடததான.
அதோலநத வாய.
வாயோலநத அகன.
அகனோலநத நர.
நரோலநத மண.

இெதலலாம நாம இபப பாககற மாதர இலைல. அெதலலாம அபபறமா வரம. இபப 
இெதலலாம சேுமமா இரகக. பாகக மடயாம... அதாவத பரபெபாரள (solid) உரவாகாம 
அதககான ெகத தனைம உரவாயடடத.
இதகெகலலாம இபப ோபர சககம பஞெ பதஙகள அலலத தன மாததைேகள.

மாததைேகள? இலைல இலைல நமம ொபபடற மாததைே இலைல. கைபபமா இரநதா இநத 
தனமாததைேைய வடடடலாம. பஞெ பதஙகள நமகக ஏறெகெனோவ ெதரஞெதால அைதோய 
ெவசசககலாம. இைவ சககம பஞெபதம நாம பாககற பஞெபதம இலைலனன 
நைனவரநதா ோபாதம.
ஆனா 
ஒணணககளோ ஒணணா இைவ இரககம.
ஆகாெததோல வாய மதலான மததத நாலம இரககம. வாயவோல அகன மதலா மததத 
மணம இரககம...இபபடோய...
இபபட ஒணணோலநத ஒணண வநததாோல ஒவெவானனம அத வநத இரககற கேமபபட 
மதத தனமாததைேகோோாட கணமம ெகாணட இரககம. 
கைபபடோடனா?

ஆகாெததன கணம எலலாததககம இடம தரவத.
வாயவகக இநத கணமம உணட. ோமலம அோதாட இயறைகயான ெலன கணமம உணட.
அகனகக ோமோல கணட இடம தரதல, ெலததல கட அோதாட கணமான உரவமம உணட.
நரகக ோமோல கணட இடம தரதல, ெலததல, உரவம கட அோதாட கணமான ரசயம 
உணட.
மணணகக ோமோல கணட இடம தரதல, ெலததல, உரவம ரச, கட அோதாட கணமான 
மணம உணட.



இவறறனால அனபவககற ொதனமான தந - சடசம உடலகள உணடாகம.

36. 
வடோெப ெகதயல தன மாததைேயான சடசம பத உறபதத கறல. 

ோதாறறமாஞ ெதததனனற ெொலலய வணணாம வணணற 
காறறதாங காறறறறயாங கனலனர நரனமணணாம 
ோபாறறமவ ைவநதெநாயய பதஙகெோனற ோபோம 
ொறறமற றவறறறோபாக ொதனதந வணடாகம 

[மன] ெொலலய ோதாறறமாம ெதததனனல (வடோெபெகதயல) (ெததததன மாததைேயான) 
வணணாம; வணணற (ஸபரெததன மாததைேயான) காறறதாம; காறறன (ரபததன 
மாததைேயான) தயாம; கனலன (ேஸததன மாததைேயான) நர; நரன (வாெைனயன 
மாததைேயான) மணணாம. ோபாறறம இவைவநதம (இநத 5 தன மாததைேகளம) ெநாயய 
(சடசமமான) பதஙகள எனற ோபோம. ொறறம இவறறல ோபாக ொதன[மான] தந (சடசம 
ோதகஙகள) உணடாகம. 

[வடோெப ெகதயல இரநத பஞெ பதஙகளன தனைமகள உணடாகம]
--
தன மாததைேகளகக காேணமான ெத ேஜஸ தமஸ மதலான 3 கணஙகளம இநத சககம 
பஞெ பதஙகள (அதாவத இநத தனமாததைேகள) ஐநதலம ெதாடரநத கட நறகம.

அதாவத ெதவம ேஜஸ தமஸ ோெரநத இரநத வததயாெபபடததம.

மனோன ெதவததோல ெதவம வஷண, ெதவததோல ோஜெம பேமமா, ெதவததோல தாமெம 
ரததேன னன ெொனனத ோபால..

இபப தாமெததன ஒர பகதயான வடோெபததோலயம இோத ோபால வததயாெம. ஒவெவார 
தனமாததைேயடனம இநத ெதவ, ேஜ, தமஸ கணஙகள ோெரநத இரநத வததயாெபபடததம. 

அோதாட இலலாம 5 தன மாததைேகளம தனயாகவம கடடாகவம இரநத ெவவோவற வதமா 
ெவளபபடம.
தனயா நககறைத வயகத னனம கடட ோபாடட இரககறைத ெமஷட னனம ெொலவாஙக.
அதாவத வயகத தன மேம ோபால; ெமஷட ோதாபப ோபால.

---

 மதயம தஙகள, மாரச 2, 2009 

மள பாரைவ -ெதவ கணததோல 5 தனமாததைேகள ஞான இநதரயஙகள 

5 தன மாததைேகளம தனயாகவம கடடாகவம இரநத ெவவோவற வதமா ெவளபபடம.
தனயா நககறைத வயகத னனம கடட ோபாடட இரககறைத ெமஷட னனம ெொலவாஙக.
அதாவத வயகத தன மேம ோபால; ெமஷட ோதாபப ோபால.

ெரயா?
ெதவ கணததோல 5 தனமாததைேகளம கட இரநத அநதககேணம உரவாகம.
ெதவ கணததோல 5 தனமாததைேகளம பரநத இரநத ஞான இநதரயஙகள - பலனகள 
உரவாகம.

அநதககேணம பதத இஙோக பாதோதாம. இத ஒணோண ஆனாலம ெெயகற ோவைலயன 
தனைம பட ஐநதா இரககனன பாதோதாம. அதான ெமஷட ெமாொேம!

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2008/12/blog-post_14.html


ஞான இநதரயஙகள அஞச.
காதன ோகடடல ஆகாய ெதவ கணம.
ோதாலன ெதாடணரசச வாயவன ெதவ கணம.
கணகோோாட பாரததல அகனயன ெதவ கணம.
நாகோகாட ரசததல நோோட ெதவ கணம.
மககன நகரதல மணணன ெதவ கணம.

நாம நைனவ ைவகக ோவணடயத இெதலலாம நாம பாரககே கண காத மகக இலைல.
கண இரநதாலம பாககமடயாம இரககலாம. காத இரநதாலம ோகடக மடயாம இரககலாம. 
அோத ோபால வாெைன ெதரய மடயாம இரககலாம. இத பறவோலநதம இபபட கைற 
இரககலாம. அலலத பறகாலததலம ஏறபடலாம.
பனோன கண காத மகக இரநதம எபபட அெதலலாம இயஙகைல?

நம நாடட தததவபபட கண சமமா பாககாத. காத சமமா ோகடகாத. அநதநத பலனகளோலநத 
ஒர ெகத கோமப ெபாரைோ ெதாடணம. ெதாடட தரமப அோத பலனகக வேணம. 
அபபதான அநத ெெயல பரதத ஆகம.
இநத ஏோதா ஒர ெகததான ோமோல பாரததல ோகடடல னன பாதத ெதவ கண ெகத.
ஞான பலனகள இநத ெகதகளதான.

இநத அநதககேணஙகளம ஞான இநதரயஙகளம ெதவ கணததோலநத வநததாோல 
ஞானததகக ொதனமா - ஞானம அைடய உதவகற கரவகோா- ஆகம.

37. 
தன மாததைேயன ெததவ கணததல அநதககேண ஞாோனநதரய உறபதத: 

ஆதமக கணமப பத மடஙகலந ெதாடரநத நறகம 
ோகாதலெவண கணதத ைலநத கறணர கரவயாகம 
ஓதய பனைன ையநத மோமபதத யேணடா ஞான 
ொதன மாமவ ோவழஞ ெறகணப பரவ னாோல 

ஆதமககணம (தன மாததைேகளகக காேணமான ெத ேஜஸ தமஸ மதலான 3 
கணஙகளம) இபபத மடஙகலம (இத தனமாததைேகள ஐநதலம) ெதாடரநத (கட) நறகம. 
ோகாதல (கறறமலலாத) ெவண கணததல (ெததவததல) ஐநத கற உணர கரவயாகம. 
(ஞாோனநதரயஙகள). ஓதய (ெொலலபபடட) பனைன ஐநதம உோம பதத இேணடாம (மனம 
பதத எனம இர பரணாமம உைடய அநதககேணமாம). இவோவழம ெறகணப பரவனாோல 
(ெததவ கண அமெமானதால) ஞான ொதனமாம (ஞாோனநதரயஙகள, அற கரவகள). 
-- 
நைனவறததல: தனமாததைேகள ஐநத- ஆகாயம, வாய, அகன, நர, மண. ஞாோனநதரயஙகள 
ஐநத- காத, மகக, கண, நாகக, ோதால 

மதயம ெெவவாய, மாரச 3, 2009 

மள பாரைவ - தன மாததைேயன ேோஜா கணம 

ெர, அபப தன மாததைேயன ேோஜா கணம?
ேோஜா கணததோல 5 தனமாததைேகளம கட இரநத போணன மதலான 5 வாயககளம 
உணடாகம.
ேோஜா கணததோல 5 தனமாததைேகளம பரநத இரநத கரம இநதரயஙகள உரவாகம.

ேோஜா கணமனாோல ெெயலதான நைனவ வேணம.
ெெயலகக மசச அவசயம இலைலயா? அதாவத போண வாய அவசயம. அதான பஞெ 



போணனகள.
அோத ோபால ெெயலகக கரவகள அவசயம. அதான கரம இநதரயஙகள.
ெரயா ோபாசொ?

பஞெ போணனகள.
போணன மதலான வாயககள 5.
கடடால உணடானாலம அநத அநத தன மாததைேோயாட கணம இரககமனன பாதோதாம 
இலைலயா?
1.வயானன - ஆகாயததன ேோஜா கணததல பறநத இத ஆகாயம எலலா இடததோலயம 
வயாபதத இரககறத ோபால உடமப மழகக வயாபதத, ேதததைத பேவ ெெயத உடமைப 
தாஙக நறகம.
2.போணன - வாயோவாட ேோஜா கணததல உறபததயானத. அதனால எபோபாதம உளளம 
ெவளயம ோபாய வநத ெகாணோட இரககம. ஹரதயததோல தஙக எபபவம நகரநத ெகாணட 
பச, தாகம இைதெயலலாம உணடாககம. இனனம ொபபடோவ இலைல; பச போணன 
ோபாகறத னன ோகடட இரகோகாம இலைலயா? ெவளோயநத காறைற உள வாஙககறதம 
இதோவ. ெமாததததோல ெமடபாலஸம கவனககறத மககயமா இோத.
3.அபானன - ெநரபபன ேோஜா கணம. அோதாட ஒர கணம எதானாலம சததபபடததறத 
இலைலயா? அோத ோபால இத மல ஜலாதகைோ ெவளோய தளள சததபபடததடம. 
மலசசககல வோம இரகக இத ெரயா ோவைல ெெயயணம.
4.ெமானன - நர தததவம. இோதாட இடம நாப (ெதாபபள). நாம ொபபடட உணவ, கடசெ நர 
இைத எலலாம உளவாஙக ெெரகக ைவககம. இத ெரயா இலைலனா அஜேணமதான, உடமப 
ெரயா வோேவம வோோத.
5.உதானன மணோணாட ேோஜா கணததோலநத வநதத. கணடம (ெதாணைட) யோல இரநத 
காதத உளோோ ெவளோய ோபாவைத கடடபபடததம. அததான ோபசசகக மககயம 
இலைலயா?

இநத அஞச தவே இனனம அஞச உபவாய இரககனன ஒர பாரைவ.
நாகன - உடமைப மறகக ஆவ னன ெகாடடாவ வடறபப இத ோவைல ெெயயதனன 
ெதரஞசககலாம.
கரமன -வககலம ஏபபமம வநதா இோதாட ோவைலனன அறோவாம.
கரகேன - ஹச (இலைலஙக, ெெல ோபான கமெபன இலைல, தமமல) உணடாககறத இத.
ோதவதததன - சரககறபபவம, ோொகபபடறபபவம சனமாவோல கதாநாயக அழத மகைக சநத 
ோபாடறபபவம - இத சறசறபபா இரகக.
தனஞெெயன- நமம போணன ோபான பறக உடமபோல தஙக இரநத 5 ஆவத நாளல அைத 
வஙக ெவடககபபணணவத.
இநத 5 உபவாயககளம போண வாயோவாடா ெவவோவற நைலதான, அதனால வாயககள 
அஞசதான னனம ெொலகறாஙக.

தனததனயா நனன ோவைல ெெயகற தன மாததைேகோோாட ேோஜா கணம எனன ஆகத? 
கரம இநதரயஙகோா.
தனததனயா எனகறதால ெவவோவற இடஙகளல இரநத ெகாணட ோவைல ெெயயம.

கரம இநதரயஙகள ஐநத: 
1.வாக - ஆகாய ேோஜா கணம. ஆதனால ஆகாயததோல ோபசச பேவம.
2.ைக - வாயோவாட ேோஜா கணம. ெலததகடோட இரககணம. ஏணடா ைக ெவசசகடட சமம 
இரகக மடயாதனனா, ஆமாம! அோதாட இயபான கணம அத!
3.கால - அகனோயாட ேோஜா கணம. 
4.பாயர - ஜல மலம கழககற ோவைல. நோோட கணம. ஓடகடோட இரககணம. அோத ோபால 
கழவபெபாரள ெவளோய ோபாயகடோட இரககணம. இலலாடடா பேசசைனதான!



5.உபஸதம - ஆண கற/ ெபண கற : மணோணாட ேோஜா கணம. ஆனநததைத உணடாககம.

இநத பதோனழம அதாவத ஐநத ஞாோனநதரயஙகள + மனம + பதத + ஐநத வாயககள, 
ஐநத கரோமநதரயஙகள = பதோனழ தததவஙகளம, சேர அசேர நேர வலஙகனன ோதானற 
இரககற உயரகளகக எலலாம (சவரகெகலலாம) சடசம ெரேஙகள.

மனன ெொனன மாதரோய இெதலலாம நாம பாககற ைக கால இலைல. அவறைற இயககற 
ெகதகள.

38. 
இோெத கணததல ோவறட ெடடததக ைறநத ைமநதம 
போணவா யககெோனறம ெபரநெதாழற கரவெயனறம 
போவய ெபயோ மநதப பதோனழ மலஙக ோதகம 
சோசேரநேர வலஙகாயத ோதானறயவயர கடெகலலாம. 

இோெத (ேோஜா) கணததல எடதத (எடதத ஒனறாககய) கற ஐநதம போண வாயககள 
எனறம, ோவறடட எடதத (தனததனோய எடதத ைவதத) ஐநதம ெபரந ெதாழற கரவ 
(கரோமநதரயஙகள) எனறம போவய (பேவய) ெபயோம. இநத பதோனழம (ஞாோனநதரயஙகள 
ஐநத + மனம + பதத + ஐநத வாயககள + ஐநத கரோமநதரயஙகள = பதோனழ 
தததவஙகளம) சேர அசேர நேர வலஙகாய ோதானறய உயரகடக எலலாம (சவரகெகலலாம) 
இலஙகோதகம. (சடசம ெரேஙகள)
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சேம் ெரேம. 

அடதத ோபாலாமா?
சவோனாட சேம் ெரேததகக ஒர ோபர: ைதெதன (ஸமஸகரதம: ைதஜஸன)
ஈெோனாட சேம் ெரேததகக ஒர ோபர: ஹேணய கரபபன. (அபபாடா ெகாஞெம ெதரஞெ ோபோ 
இரகக!)
ஒர பரததககாக பாடைலயம பததகததல ெகாடதத ெபாரைோயம ெகாடககோறன. பரஞொ 
நலலத, பரயைலனா ெோமப கஷடபபட ோவணடாம. கரதத எபபடயம பதவோல வநதடம.

39. 
சடசம ோதகததால சவ ஈஸவேரகளகக உணடாகம ெபயரகள: 

இவவடன மரவஞ சவனலஙகைத ெதெனன றாவன 
இவவடன மரவமெனேணய கரபபனாவன 
இவவட லேணட ோபரகக மலஙகசககமெ ரேம 
இவவடறோகாெ மனறாமத கனாவவத ைதயாோம 

இவவடல [உடன] மரவம (ோெரம) சவன இலஙக ைதெதன (ஸம: ைதஜஸன) எனறாவன. 
இவவடல மரவம ஈென இேணய கரபபன ஆவன. இவவடல இேணட ோபரககம இலஙக 
சககம ெரேம. இவவடல ோகாெ மனறாம (போணமய, மோனாமய, வஞஞானமய ோகாெஙகள) 
இத கனா அவதைதயாோம. 

வயடட (வயஷட) சடசம ெரேதைத அபமானததகெகாணட பேகாெமாக உளோ 
அநதககேணததடன ெமபநதபபடடவன -ைதெதன; ெமடட (ெமஷட) சடசம ெரேதைத 
அபமானததகெகாணட ஞான ெகதயடன கட ெகல அநதககேணதைதயம பேகாசபககறவன -
ஹேணயகரபன;



இநத சேம் ெரேம காேண ெரேம ோபால ெதரயாத இரககாத, ஸதல ெரேம ோபால 
பேததயடெமாகவம ெதரயாத. 

ஒர ைக ோதரநத சததேககாேர தணயல ஒர படம வைேயமனோன எனன ெெயவார? 
இஙோகயம அஙோகயம சல ோகாடகைோ கழபபார. நாம அத பாதத அட ஒர ஆைன படம 
ோபாடபோபாறார னன கணடபடசசடோவாம. கழககம ோகாடகள வைேயவரககம படதைத 
அனமானகக உதவவத ோபால (-லாஞென படம): சககம ெரேம ெதளவா இரககாத, ஆனா 
அத இரககணம னன அநமானததால அறயபபடத.

நான ெெயலாறறபவன, இசைெ உளோவன, பலமானவன, ஞானம உளோவன, ெஙகறபம 
ெெயபவன, மதமான என பலவதமாக சவன தன யதாரதத ஸவரபம ெதரயாத சவனடததம, 
ஈஸவேன இததைகயவன என சவன அறயாதவாற ஈஸவேனடததம உளோ போண, மோனா, 
வஞஞான மைறபைப 3 ோகாெஙகோாக ெொலலபபடடத.

நான ெெயல ெெயபவனன நைனசொலம இநத ெவதத உடமபால -ஸதல ெரேததால- அத 
நடககாத; அதல ோவற ஏோதா ெகத இரநததான அைத ெெயவககறதனன நமகக ெதரயம. 
இத அனமானம. இநத ெகதகள எஙோக இரகக? அதான சககம ெரேம. இநத சககம 
ெரேததல இரககற மனச ெெயைல ெெயய நைனககனம; போணன அதகக ஒததைைசச 
ெகத தேனம; ைக காலகள மனச நைனசெ ோவைலைய ெெயயனம. இரநதாலம இெதலலாம 
ஈஸவேனால நடககத நமமால இலைலனன நமகக ெதரயறத இலைல. இதான மைறபப.

வாெனா ரபமாய சடசமமாயரநத மோனா ோஜயம ெெயதல ஜவ ஈஸவேரகளகக ஸவபனம 
எனபதால கனா அவதைத எனபபடடத.

நைனவறததல: ெரேஙகள மனற: ஸதல ெரேம - நாம பாரககககடயத. சகசம ெரேம = 
பாரகக மடயாதத ஆனால அநமானககடயத. காேண ெரேம = இவறறகக காேணமாக 
உளோத; ஆணவம, கனமம, மாைய ோெரநதத. 

இனனம தோமா கணம பாகக இரகக. ெகாஞெம நதானமா பாததா இதவம பரஞசடம.
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மள பாரைவ - தன மாததைேயன தோமா கணம 

ெதவம னனாோல அறவ. ோஜஸமனாோல ெெயல. அத ோபால தாமெமனாோல மநதம.

ெதவமனா சேம்ம. ோஜெமம அபபடதான. ஆனா ெவளபபாட இரககம. தாமெமனனா 
கணணகோக ெதரயம.

கணணகக ெதரயறத அனனததாோல வோரநத அனன மய ோகாெம. அதனாோல இத 
தாமெமாதாோன இரககணம?

ெெயலா இரககறத 1. போண வாய உலாததற போணமய ோகாெமம 2. ெெயலகள நடககற 
வகஞான மய ோகாெமம 3. அலலல படம மனச இயஙகற மோனா மய ோகாெமம. ெரதாோன? 
அதனால இத அததைனயம ோஜெம.

ஞானதோதாட ஆனநதமா எபபவமரககறத ஆனநத மய ோகாெம. இத ெதவம.
ெரயா?

இபப இநத ெரேஙகள, ோகாெஙகள, தன மாததைேகள - இதகெகலலாம ஒர ெதாடரப ெதரயத 
இலைலயா? 



ெதவம- ஆனநத மய ோகாெம- காேண ெரேம
ேஜஸ - போண, மோனா, வஞஞான மய ோகாெஙகள - சேம் ெரேம.
இபப வேத தமஸ - அனன மய ோகாெம - ஸதல ெரேம.

ஒோே வஷயஙகள ெவவோவற மாதர- வாரதைதகளோோ ெொலலபபடத. அவவோோாதான. இைத 
ெரயா பரஞசகடடா இனோம கைபபம இரககாத. 

தோமா கணதத ெமாொேம எனனனனா ஈஸவேன அைத ஒர வடவம ெகாடதத நாம 
பாககறாபபல ெெயயறான. சககமமா இரநத அததைனயம இபப நாம பாககறாபோபால 
ஸதலமா இரகக.

எனனவா பாககற மாதர ஆயடத?
ஆகாயம, வாய, அகன, நர, மண.
அட இைதோய மனனால ெொலலலைல?
அபப ெொனனத இோத ெபயரகளதான. ஆனா அெதலலாோம ெவறம தததவமா இரநதத- 
சேுமமா. பாககறாபபல இலைல.
இபப தோமா கணததோலநத பாககறாபபல வரத. ஆனா அோத ெபயரகளதான.

இத நடககறத ஒர போஸஸஸாோல. அதகக பஞசகேணம னன ோபர.

40. 
சககமெகமம மடடஞ ெொலலோனா மபபாறறலம 
ஆககமா ோோபநதான மைடவனன ெமாழயகோகோாய 
தாககமவ வயரககததல தநவமோபாகம மணடாகக 
காககமவ வெனபஞச கேணஙகள ெெயதானறாோன 

சககம ெகம இமமடடம (இத வைே) ெொலலோனாம. இபபால தலம ஆககம (தல ோதகம 
மதலான பேபஞெம உணடாகம) ஆோோபநதானம (அததயாெதைதயம) அைடவனல 
(கேமமாக) ெமாழய ோகோாய. [சடசம ோதகததல] தாககம (ெமபநதமான) இவவயரகக (இநத 
சவரகளகக) [கரமததகக தகக] தல தநவம (ோதகமம) [வஷய] ோபாகமம உணடாக, காககம 
அவவென (தோமா கண அமெம ஐநதைனயம) பஞசகேணஙகள (ஐநதாக பரததல) ெெயதான.
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மள பாரைவ - பஞசகேணம. 

ெகாஞெம கவனமா பாததகடோட வாஙக.
பஞெ பதம 10 ஆசச. அதாவத எலலாம பாத பாதயா பரஞெத. 50% -50%
இதல ஒர பாத நாலா பரஞெத. ஒவெவாணணம 12.5 %. 12.5 *4 =50% ெரதாோன!
இபப ஒவெவார பதமம தனோனாட 50% + மதத நாலோல ஒவெவாணணோலநதம 12.5% 
ோெததகடட ஸதல பதமாகம. ரெலட டகக எத 50% இரகோகா அோதாட ோபர வரம.
ரெலட எனனனன பாககலாமா?
ஸதல பதததோல இரககற தோமா கண சேம் பதம:

 
From 5

கணகக ெரயா ோபாசொ? ஒவெவாணணததோலயம 100% ெரயா இரகக.
ஐநதம மததோதாட ோெநத ெமஷடயா இரகக.

http://picasaweb.google.co.in/agnihot3/5?authkey=Gv1sRgCO32oIvF1a3VFg&feat=embedwebsite


படடயலோல தைலபைப பாரஙக. மதல வர மதல பததயோல (column) இரககற ஸதல 
பதம எனகறத ோமலரநத கோை உளோ எலலாததககம தைலபப. மதல வரல (row) இரககற 
மத அோத ோபால ஒவெவார பததயோலயம (column) இரககற சககம பத பாகததககான 
தைலபப.

உதாேணமா ஆகாெ ஸதல பததைத எடததககலாம. அதாவத நமம கணணகக ெதரயற 
ஆகாெம. அதோல எனன இரகக? அத 100% ஆகாெ சேம் பதம இலைல. 50% தான. மத 
50% வாய, அகன, நர, நலம நாலம ெமமா இரககம. இைததான அடடவைணயோல 
இேணடாவத வர சடடககாடடத.

உதாேணமா சேம் பதமான மண எபபட எலலாம பரஞச வேவ இரகக?
அத ஸதல (அதாவத நாம பாககககடய) மணணோல 50% உம, ஸதலமா இரககற மதத 
நாலோல (ஆகாெம, வாய, அகன, நர) மத ெமமாயம பரஞச இரகக. இைததான கைடச பதத 
காடடத.

இநத பஞெ பதஙகளதான ொதாேணமா நமம வாழகைகயோல அடபடறைவ. அதாவத நாம 
கணணாலபபாககற ஆகாயம, வச அடககற வாய, சடகற அகன, கடககற தணணர, பயர 
ெெயகற மண, இபபட.
(இைத ெோமப ஸடரகடடா எடததககககடாத. நர னனா தணணர மடடமலோல. எலலா 
தேவஙகளமதான. மணணனா மண மடடமலோல. கல, மணல ோபால எலலாமமதான. அகன 
ெைமககற ெநரபப மடடமலோல மனனலமதான.)

இவறறோலநத நால வைக ோயான - பறபபடம, ஏழ வைக ோதாறறமா தல (solid) உடமபகள 
வநதன.
நால வைக ோயான?
1. ெோயஜம. ஒர கரபபைப. அதல இரநத வோரநத உரய காலததோல பறககறத. 
பாலடடகள.
2. அணடஜம. மடைடயோலநத பறககறத. பறைவகள, மனகள ோபால
3. ஸோவதஜம ோவரைவயோலநத பறககறத. இத ெகாஞெம பதோதான இரகக. வஞஞான 
ரதயா பாததா வயரைவ சேபபகளோ இரககற சல பாகடரயாதான ெொலலலாம. ோபன 
ோபானறதனன நான பாககற உொதைண நலோல இரகக. சல உயரனஙகள இரநத 
காலபோபாககோல மைறநத ோபாயடதோதா எனனோவா!
4. உதபஜம - வைதயோலநத வரபைவ. தாவேஙகள.

ஏழ வைக பறபப?
1.ோதவர
2.மனதர
3.வலஙககள
4.பறைவகள
5.ஊரவன
6.நர வாழவன
7.தாவேஙகள

இைவ அைனததம உததம ஜாத, (1,2) மததம ஜாத (3,4,5) மறறம அதம ஜாத(7) னன 
பரயம.

இைவ எலலாம எஙோக நைல ெபறம? அதாவத இரககம? ஈோேழ பதனால ோலாகமனன நாம 
ோகளவபபடட 14 உலகஙகளோல. இவறைற ோமல ோலாகஙகள - ப, பவ, சவ, ென, தோபா, மகா, 
ெததய ோலாகம) + அதல, வதல, சதல, தோதல, இேொதல, மகாதல, பாதால ஆகய 7 கழ 



உலகஙகள னன வைகபபடதத இரககாஙக. இநத 14 உலகஙகளம இோத பஞெ 
பதஙகளலரநததான வரம.

அத ெர வநதாசச. இைவ எபபட உயர வாழம? இோத பஞெ பதஙகளலரநத உரவாகற 
அனனம மதலான பல அனபவககற ெபாரடகோால உயர வாழம.

41.
ஐநத பதமம பததாகக யைவபாத நனனான காகக
நநததம பாதவடட நானெகாட நானகஙகடட
வநதன தலபத மகாபத மவறறனனறந
தநதன நானகாநதல தநவணட பவனோபாகம.

ஐநத பதமம பததாகக (ஒவெவானைறயம இேணடாகக) அைவ பாத நனனானகாகக 
(அவறறன ஒர பாதைய ைவதத மறற பாதைய ஒவெவானைறயம நானக ஆகக) நநத தம 
பாத வடட (ெபரய அைேபபாகஙகளல தததம பாகதைத வடட ) நானெகாட நானகம கடட 
(மறற 4 பதஙகளன அைேககால பாகததடன கடட) வநதன தல பதம. மகாபதம 
இவறறனனறம தநதன (சரடடககபபடடன) நானகாம (ெோயெம, அணடெம, சோவதெம, உறபெம 
ஆகய 4 ோயானகளல பறககம) தல தந (பர உடல) அணட (பேமாணடஙகள) பவன (ப, பவ, 
சவ, ென, தோபா, மகா, ெததய ஆகய 7 ோமல உலகஙகள + அதல, வதல, சதல, தோதல, 
இேொதல, மகாதல, பாதால ஆகய 7 கழ உலகஙகள) ோபாகம (அனனம மதலானைவ).

மதயம ஞாயற, மாரச 8, 2009 

பேமததன ஒவெவார பாகமம எனன ஆகறத எனற ஒர ெபாத பாரைவ 

மதயம பதன, மாரச 11, 2009 



பஜ பாயனடஸ! 

அபபாடா! இதகக ோமோல பஜ பாயனட தான. ோவணானனா வடடடலாம.
5 ஸதல பதஙகள - நாம பாககககடய ஆகாயம, வாய, அகன, நர, நலம - ோலநத 25 
தததவஙகள வநதன. எபபட? ஒவெவாணணம மதத நாோலாோடயம ெமபநதபபடடதால.
ஆகாயததல ஆகாயம னன ஆேமபசச இபபடோய அஞசம மடசச அடதத வாயவல 
ஆகாயமனன ஆேமபசச.... ெபரமோடஷன காமபோனஷன பரயத இலைலயா?

50% இரககற ஆகாயம. இதல உணடானாத ோமாகம.
50% இரககற ஆகாயம. இோதாட 12.5% வாய கட உணடானத ெவடகம.
50% இரககற ஆகாயம. இோதாட 12.5% அகன கட உணடானத பயம.
50% இரககற ஆகாயம. இோதாட 12.5% நர கட உணடானத தோவஷம.
50% இரககற ஆகாயம. இோதாட 12.5% நலம கட உணடானத ஆைெ.

இோத ோபால மத பாககலாமா?
வாய + ஆகாயம = தததல
வாய = ஓடல
வாய + அகன = இரததல
வாய + நர = நடததல
வாய + நலம = கடததல

அகன + ஆகாயம = ெஙகமம
அகன + வாய = ஆலஸயம
அகன = நததைே
அகன + நர = தாகம
அகன + நலம =பச

நர + ஆகாயம = சககலம
நர + வாய = ேததம
நர + அகன = வயரைவ
நர = சறநர
நர + நலம = உமழநர

நலம + ஆகாயம = உோோமம
நலம + வாய = நேமப
நலம + அகன = ோதால
நலம + நர = மாமெம
நலம எலமப

அபபாடா! இெதலலாம எஙோகயரநத உைே ஆசரயர கபபொம மதலயார படசொோோ 
ெதரயைல.

இபப அவஸைதகள மணனன நமகக ெதரயம. ஜாகேத, ஸவபனம, சசபத.
நனவ, கனா, சழததனன தமழல.

இத வைே நாம படசெைத இதகக ெதாடரப படதத பாககலாமா?
ஸதல உடமபோல ஜாகேத இரககம. சககம உடமபோல ஸவபனம. காேண உடமபோல 
சசபத.

பஞெ ோகாெஙகைோ ெகாஞெம ரைவஸ பணணலாம.



அனன மயம - சககல/ சோோணதஙகோால ஆன இநத – எனன பரயைலயா? வநத, கர 
மடைடயால ஆன- ோதால, ேததம, மாமெம, நேமப, எலமப, மைோ, சககலம எனகற ஏழ 
தாதககோால ஆககபபடட அனனததால வோரநத, கைடசயோல பமயல அழகற இநத 
பரபெபாரோான உடமோப அனன மய ோகாெம.

கரம இநதரயஙகோோாட கடன போணனகோோ போணமய ோகாெம.
ஞான இநதரயஙகோோாட கடன மனோம மோனா மய ோகாெம.
ஞான இநதரயஙகோோாட கடன பததோய வஞஞான மய ோகாெம.

காேண ோதகோம (அஞஞானம) ஆனநத மய ோகாெம.

மதயம பதன, மாரச 11, 2009 

ஈெனம சவனம 

இனோம சலபமதான. கட கடனன ோபாகலாம.

தமஸோல கடட (ெமஷட) தன (வயஷட) யார?
தமஸன ெமஷட வோட பரஷன; வயஷட வஸவஜன.

42.
தலோதகததல சோவஸவேரகக அபமான நாமாதகள:
தலோம மரவஞசவன ெொலலய வசவனாகம
தலோம மரவமென ெொலமவோட பரடனாகம
தலோம யனனோகாெந தனனஞொக கேவவதைத
தலகற பைனயெதனற ெதாகததத மனதறெகாளவாய

[மன] ெொலலய தலோம (ஸதலோதகததல) மரவம (ெபாரநதம) சவன வசவனாகம. தலோம 
மரவம ஈென ெொலம வோட பரடனாகம. [அனன வரயததால உணடாக அனனததால 
வரததயாவதால] தலோம அனனோகாெம; தனனஞ ொககே அவதைத; தல கறபைன (தலப 
பேபஞெததன அததயாெம) ஈத எனற ெதாகததத (சரககமாக கறயைத) மனதல ெகாளவாய.

அட, அபப ஈெனம சவனம ஒணணா?
இரபப ஒணணதான. ஆனா உபாதயால ோவற ோவற. உபாத? ோபாடட இரககற ோவஷமனன 
ெொலலோமா எனனோவா! Role.
யார சல வஷயஙகள ோதானற காேணோமா அவர காேண உபாத. அத ஈென.
யார ோதானறனாோோ அவர காரய உபாத. அத சவன.

43.
சரய வெனாரககஞ சவரகக மபாதெயானோறல
ஆரய கரோவோபத மறவெதபபட ெயனறககால
காரய வபாதசவன காேணவபாத யென
வரயமக ெமடட வயடடயாற ோபதமாோம

சரய (சறநத) ஈெனாரககம சவரககம உபாதெயானோறல (உபாத ஒனறாக இரககமானால) 
ஆரய கரோவ, ோபதம அறவத எபபட எனறககால (என ோகடபாயானால) [ஸதல சடசம] 
காரய உபாத [உைடயவன] சவன; [ஸதல சடசம] காேண உபாத [உைடயவன] ஈென. வரய 
மக ெமடட வயடடயால ோபதமாோம.

மதயம பதன, மாரச 11, 2009 

அபவாதம 



சவன வயகத. ஈென ெமஷட.
கடல அைலயம கடலம ோபால. ெேணடககோம கடோலாட தனைம- உபப கரககற தணணர 
னன இரநதாலம கடல அைல கடலா ஆகாத இலைலயா?

44.
மேஙகளோபால வயடடோபதம வனெமனல ெமடடோபதம
ெேஙகடா வேஙகளோபதத தனயடல வயடடெயனபார
பேமபய ெவலலாஙகடடப பாரபபோத ெமடடயாகம
இேஙகய பல சவரகக மெரககம ோபதமோத

மேஙகள ோபால (கரதவத) வயடட (வயஷட) ோபதம. வனெமனல ெமடட ோபதம. ெேஙகள 
தாவேஙகள ோபதத தனயடல வயடட எனபார. பேமபய (வரநதளோ) எலலாம (ெகல 
ோதகஙகைோயம) கடடப பாரபபோத ெமடடயாகம. இேஙகய (வரநதகனற) பல சவரககம 
ஈெரககம ோபதம ஈோத.

இபபதான இவவோோா ோபசனதகக பாயனடகக வோோம.

இநத பஞெ ோகாெஙகளம உணைமயோல நாம இலைலனன பரஞச உணரநத ெவளோய 
வநதா ஆதமாைவ உணேலாம. ஞானம வநதடம.

யார இநத பேநத வரநத உலகதைத எலலாம கனவ ோபால நைலயறறத - மாைய னன 
பரஞசககறாஙகோோா அவஙக ஞானயா ஆவாஙக.
இதறகான உதத அபவாதம எனபபடம.

45.
அததயாோோப உததயனால தனனடதத ஆோோபமாகத ோதானறய ெகசவ பேஙகள மதைத 
என உணே மதைதயா தரஷடையககற, அதததவா வரதத இலககைணயால அைவ 
உணடான கேமபபட லயககம அபவாத உததைய சரககமாக கறல:

கறபைன வநதவாற காடடோனாங காணப ெவலலாஞ
ெொறபனம ோபாலெமனோற தணநதவன ஞானயாவன
ெெறபைத மைைககாலம ோபாயத ெதளநதவா காெம ோபால
வறபத மததோெர மபவாத வழயஙோகோாய

கறபைன (அததயாோோபம) வநதவாற (வநத வழைய) காடடோனாம. காணப எலலாம (காணம 
சோவஸவே ஜகத மழதம) ெொறபனம (கனவ) ோபாலம எனோற தணநதவன (நசெயததவன) 
ஞானயாவன. ெெறபைத (ோமகம ெநரஙகய) மைைககாலம ோபாயத ெதளநத ஆகாெம ோபால 
அறபத மதத (நேதெய ஆநநத ோமாடெம) ோெரம (அைடய காேணமாகம) அபவாத வழயம 
ோகோாய.

அப வாதம எனன? மடகக வாதம, கல வாதம மாதரனனா.....
மாையைய நகககறததான அபவாதம.

கயறதான இத; பாமபா பாததத நமோமாட பேைம.
இத மேமதான. அைேகைற ெவளசெததோல பாதத ஆளனன தபபா நைனசசடோடாம.

இபபட ெதளவா ஆகறாபோபால

இநத உலகஙகள எலலாம இலைல; பேமமம ஒணணதான இரகக னன ெதளவோத 
அபவாதம. இதகக ொதனமா இரககறத கரோவாட உபோதெமம ொததே நலகளம.
ெொலலறத ெோமப சலபமா ெொலலயாசச! அனபவததகக வேணோம!



மதயம பதன, மாரச 11, 2009 
அபவாதம 
இபபடயாகததாோன பேபேமமதோதாட ொைய பலவதமா பரணமதத நாம காணகற இநத 
உலகஙகோாயம ஜவரகோாயம ஆயடதத!
இபபட பாரககற எலலாதைதயம மாையதான னன பரஞெவன ஞானயா ஆவான. சமமா 
தயரல இலைல. அபபட இரநதா எததைனோயா ோபர ஞானகள ஆக இரபபாஙக. 
அனபவததகக வேணம.

அப வாதம எனனனனா மாையைய நகககறத. 

அைேகைற இரடடோல ோபாய ெகாணட இரககோறாம. மனோன ஆரகாட உதவ இலலாமோல 
அபபட எலலாம இரநதத. ோபாகற வழயோல ஏோதா நோமா உரணைடயா கடகக. பாமபனன 
நைனசச பயநதககோறாம. நமமோல யாோோ ஒததர ெகாஞெம ைதரயொல. அவர கடோட ோபாய 
பாததடட ¨அட! இத பாமப இலைலபபா ெவறம கயற¨ எனகறார.
அவர அபபட ெொனன பறக நமககம ¨அட! ஆமாம; கயறதான¨ னன ெதரயறத.

அோத ோபால ோபாய ெகாணட இரககறபோபா ஊரகக வழ ெநோதகமா இரகக. அோதா ஒர 
ஆொம நககறாோன அவைன வழ ோகடகலாம னன ¨ஓய, ஊரகக வழ எஙோக?¨ னன 
ோகககோறாம. அவோோ பதல ெொலகறாபபல இலைல. ஓ, ெெவட ோபால இரகக னன 
நைனககோறாம. ஆனா இனனம ெகாஞெம கடோட ோபான பறக ¨அட! இத மேம. யாோோ ோமல 
மேதைத ெவடட ோபாடட அட மேதைத மடடம வடட ெவசச இரககாஙக¨ னன 
பரஞசககோறாம.
பல ெமயம மயககம நமமகடோடதான இரகக. ெதளவா பாகக மடயம ோபாத வஷயம ெரயா 
பரயத.

கனவ காணகோறாம. தடககனன எழநதககோறாம.
அட இவவோோா ோநேம கணடத எலலாம கனவா? அபபடனன இபப ோதாணத. ஆனா கனவ 
காணகற வைே இத கனவனன பரயைல.
இபபட ெதளவா ஆகறாபோபால 

இநத உலகஙகள எலலாம இலைல; பேமமம ஒணணதான இரகக னன ெதளவோத 
அபவாதம. இதகக ொதனமா இரககறத கரோவாட உபோதெமம ொததே நலகளம.

ஆொரயன ெொலைலகோகடட அவர உபோதெபபட எலலாம ெெயத வநத அவர உபோதெம 
ெெயத மநதேதைத உரபோபாடட சநதைன பணண, வைோகற ெநோதகஙகைோ ொததே 
நலகைோபடசசம ோதைவயானா ஆொரயன கடோட வோககம ோகடடம -

¨அட! இநத உலகஙகள எலலாம இலைல; பஞெ பதஙகளம இலைல. எலலாம எபபவம 
இரககககடய பேமம ஒணோண!¨ னன ெதளவததான அபவாதம.

46. 
அதடடானதைத தவே ஆோோபமலைல என அபவாத இலககணம கறல: 

அேவனற கயெேனறாற ோபாலாோனறதற ெயனறாறோபால 
கேவனெொல லபோதெததாற கறநெலாள ையகெகாணட 
பேமனற பவனமனற பதஙகோனற ஞானத 
தேெமனனம பேமெமனற ெதளவோத யபவாதஙகாண 

அேவ (பாமப) அனற, கயற எனறால ோபால; ஆோனற தற (மேம) எனறாற ோபால, கேவன 
ெொலலம உபோதெததால கற நல ஒளையக ெகாணடம (ஆொரயன வாககயதைதயம 
உறத ெெயயம ஞான ொஸதே நலகள வலைமைய ெகாணடம) பேமனற (ெரேம அனற) 



பவனமனற (உலகஙகள அனற) பதஙகோனற (பஞெ பதஙகள அனற) ஞான ஸதேம எனனம 
பேமம எனற ெதளவோத அபவாதம காண.

மதயம வயாைன, மாரச 12, 2009 
அபவாதம - 3 
ஒர சலர இபப ஒர லாபகேமான ெதாழல ெெயயறாஙக. அதவம வடடோலோய ெெயயலாம. 
பைைய தண வாஙக ோவணடயத. ெடயலர ெவடட ோபாடட தண தணடகள கட ோபாதம. ஒர 
மஷன இரகக. அதல தணைய ெகாடததா அத நல நலா பரசச ெகாடததடம. எைட 
ோபாடட பாலதன பாகோல அைடசச கார ஸகடடர தைடககற ோவஸட னன வககலாம.

ஒர தணைய தணயாவம பாககலாம; நலாவம பாககலாம. ெேணடோம ெரதான. ோபர ோவற; 
உரவமம ோவற. அவோோாதான.
இதோல மதலல இரநததம கைடசயா இரககறதம நலதான! இைத காேணம எனகறஙக. 
தண உரவாக வநதத, அபபறமா அழஞசம ோபாயடம. இைத காரயம எனகறாஙக.

இோத ோபாலததான தஙகமம. அமப மாதர தஙக நைகயா வாஙகாம கைடயோல தஙகககடடயா 
கட வாஙகககலாம. அத எபபவோம இரககம. நைகயா ெெயதககலாம. ஒர ெெயன 
ெெயதககோறாம; ெகாஞெ நாளோல நாகரகம மாறபோபாயடம. அட இநத ெெயன 
பைஙகாலததத. பத டைெனோல ெெஞசககலாம னன அைத ெபாறெகாலலரகடோட 
ெகாடககோறாம. அவரம அைத உரகக ெகாஞெம தனயா எடதத வததடட அபபறம நாம 
ோகடட பத டைென நைக பணணவார. நமமகடோட ெகாடககறபப ோெதாேம இவவோோானன 
கணகக காடடவார.

உணைமயோல ஒர கநதமண அோவ கட ோெதாேம ஆகாத. தஙகம உரககன ெநரபப 
அைணஞெதம ொமபைல கைேசச சதறபோபாய இரககககடய தஙகதைதயம எடததடவார.
அெதலலாம பணம ெமபாதகக ஒர கணகக! ெயனஸோல படசோொோம energy can neither be 
created nor destroyed னன! மனாோலோய பாதோதாம- matter - energy ஒணணதான; ோவற ோவற 
உரவம. உர மாததலாம; பதொ பணண மடயாத.

கடககடடம. இபப கவனகக ோவணடயத மனோன இரநதத தஙகம. இபப நைக எனகற 
ோபரோலயம ோவற உரவததோலயம இரககறத தஙகம. அைத அழசொலம வேபோபாகறத 
தஙகமதான. தஙகோம தஙகம!

தஙகம அழயாத. ரபமம ோபரம மாறம. அவவோோாதான.
அோத ோபால கள மணணோல கயவன ஒர பாைன பணணனால நடவோல அதகக பாைன 
னன ஒர ோபரம ரபமம வரம. காலபோபாககோல மாமயார அைத உைடசெ பறக அத 
தரபப மணோணாட மணணாகம.

கடதைத மணணா பாககறா மாதர, நைகைய தஙகமா பாககற மாதர-

இநத உலகதைதயம சவரகைோயம எஙோகநத வநததனன ஆோயசச பணண படசசகடோட 
ோபானா அோதாட உணைமயான ெொரபதைத கணட படககலாம. அதககததான இவவோோா 
நாள மணைடைய உைடசசகடட பேமததன நைல எனன ஆசசனன பாததகடட இரநோதாம.

உதசெ வழோய பனனாோல ோபாய ஒணணததோல ஒணைண அடகக உணைமைய பாககறோத 
அபவாதம.

47. 
படமந லமோபாற ெெயத பணயம ெபானனம ோபாறபாரககல 
கடமமண ணமோபா ெலானறாங காரய காே ணஙகள 
உடனமதற சபாவமறா ெவானறெலான றததத வாோற 



அைடவன ெலாடககக காணப தபவாத வபாயமாோம 

காரய காேணஙகள பாரககல (காரயமான ெகசவ பேதைதயம, காேணமாகய பேமதைதயம, 
உததயால வொரககமடதத) படமம (காரயமான தணயம) [காேணமாகய] நலம ோபால, 
ெெயத பணயம (காரயமான ஆபேணமம) [காேணமாகய] ெபானனம ோபால, கடமம 
(காரயமான கடமம) [காேணமாகய] மணணம ோபால ஒனறாம. உடன மதல சபாவம ஈறாக 
(தல ோதகம மதல பேகரத மடய) ஒனறல ஒனற உதததவாோற அைடவனல (மைறோய) 
ஒடககக காணபத அபவாத உபாயமாோம. (உததயாோம)

மதயம ென, மாரச 14, 2009 
ஆவேணம 
¨அத ெகாஞெம அபபடோய இரககடடம ஸவாம! இனனம ஆவேணம பதத ெொலைலோய!¨
¨ெொலோறன, ெொலோறன!
தமஸோல வநத வோேபம பதத இதவைே பாதோதாம. அததான நாம பாககற ஏோோமான 
ோதாறறஙகளககம காேணம.
அோத தமஸோலநத இதகக எதரமைறயா மைறபப ெகதயம இரகக.¨
¨அட, ோபாகடடஙக எனன இபோபா! அதான நைறய வஷயம பாகக இரகோக! ஒணண ெேணட 
கைறஞொ எனன?¨
¨பேசசைனோய நாம யார எனகற உணைமயான ோதாறறதைத இத மைறககத! அதான.¨

48.
தடண தமததல வநத ோதாறறமாஞ ெதத ெெயயம
ஏடைண வகாேஞ ெொனன ரேணடெத தகெோன றோே
மடலாஞ ெதத ெெயய ோமாகமஞ ெொலல ைமயா
ோகடறககரோவ ெயனனக கரைபோயா டரளச ெெயவார

தடண (தறறததகக) தமததல (தம மல பேககரதயல) வநத ோதாறறமாஞ ெதத (வடோெப 
ெகத) ெெயயம ஏடைண (இசொ ரபமான பேபஞெ) வகாேம ெொனனர. இேணட ெததகள 
எனறோே, மடலாஞ ெதத (ஆவேண ெகத) ெெயயம ோமாகமம (மயககதைதயம) ெொலலம 
ஐயா, ோகடறககரோவ! எனன (எனற ெொலல) கரைபோயாட அரளச ெெயவார.

நான சனன ைபயனா இரநதபப மைைககாலமனனா ோபஜாரதான. இரடடகடட வநதா 
ஒணணோம பாகக மடயாத. காதத சைணட சைணட அடககம. ஒர வோககம இதகக எதோே 
எரய மடயாத. பகலோலோய இரடடகடட வநதடம. ோொ னன மைை படசொ ஒர வாேம பதத 
நாள கட ெபஞசகடோட இரககம. அநத மாதர மைைககாலததோல வடககா ெதறகா, வானமா 
பமயா னன ஒணணோம ெதரயாத. இேவோல ஒோே இரடடதான, ஒர வஷயமம ெவோஙகாத.

அநத மாதர இரடட நம சய ரபதைத மைறககத எனகறார ைகவலலய நவநதம எழதன 
ஆசரயர.

இநத இரடடககததான ஆவேணம எனற ோபர ெொலறாஙக.
இதகக தபப பைைசெவஙக ெவக சலரதான.
ஒணண, யாரகக நகோ அவைேததவே ோவற யாரம இலைலோயா அநத ஈென.
ெேணடாவத பேமமதைத கணடெகாணட ஞானகள.
இவஙகைோததவே எலலாரககம சய ரபம மறநத ோபாயடம.

49.
தானகர தனககா மென றைனயநதங கைோததாங கணட
ஞானக டைமய மனற நாஸதநபாத ெயனனம
ஊனைட யயரகளககளோத தணரவழ கரடாம வணணம
வானலந தைெகண மட மைைநச யரளோபான மடம.



[பர பேண ஞானம, ெரவஞஞதவாத கணஙகளல] தான நகர தனககாம [எனமபடயான] 
ஈெனதைனயம, [உணைமயான] தஙகைோத (பேமதைத) தான கணட ஞானகள தைமயம 
அனற, நாஸத (பேமமலைல) நபாத (பாநமாகவலைல) எனனம ஊனைட உயரகளகக 
(உடலல உடோல நாம எனகனற சவரகளகக) உளோதத உணர வழ (அநதககேணததன 
ஞானவழ) கரடாகம வணணம வான நலம தைெ கண (ஆகாயம, பம அைனதத 
தைெகளலம) மடம மைை[ககால] நச (இேவ) இரள ோபால மடம. [இதோவ ஆவேண 
ெகதயாம]

{தாதபரயம: ஆவேண ெகதயானத ஈஸவேைனயம தததவ ஞானகைோயம தவே மறற 
அைனதத சவரகளன ஞான தரஷடையயம மைறககம.}

பேமமம கடஸதன. எஙோகோயா ோகடோடாோமா? இனனம இலைலயா? ெர.
பேமமம ஏறெகெனோவ பாததததான.
கடஸதனனா இநத பாககககடய உடமபககளோோ லமட ஆக இரகற பேமமதோதாட 
தணகக. இத பதத வரவா அபபறமா வரம.

ஆவேண ெகத எனன ெெயயதனனா நாம பேமமதோதாட தணகக; எனகக இரபப இலலாமல 
இரககோவ இரககாத; நான ஜடமலைல, சதத அறவ மயன; எனகக தககமலைல, எபோபாதம 
ஆனநதமா இரககறவன. - இபபட இரககற உணைமைய மைறககத. அதனால நாம ெெதத 
ோபாயடோவாோமா னன பயபபடகோறாம. ஒணணோம பரயைலோய னன நைனககோறாம. தககம 
வநத ோபாகத. எபபவம ெத-சத -ஆனநதமா இரககற வஸத ோமோல அெத-ஜட-தககதைத 
ஏறற காடடகறோத இநத ஆவேண ெகதோயாட ோவைல. அதாவத நாம பாககறதககம 
உணைமககம இரககற ோபதம - வததயாெதைத ெதரயவடாமல தடககத. அதனால 
எவவோோா பவரபல னன ஊகககலாம.

இோதாட வைோவாகதான நாம ஏதாவத ோவைலைய ெெயத கரமாைவ மடைட கடடகடட 
தரபப தரபப பறககோறாம.

50.
பனறமாம பேமததககம பறததோ வகாேஙகடகம
ஆனற கடஸதனகக மகததோ வகாேஙகடகம
ோதானறய ோபதஞெறறந ோதானறாமன மைறததமடம
ஊனறய பவவயாத யணடாக மபாதயோத

பனறமாம (பர பேணமான) பேமததககம பறதத உோ (ெவளயல உளோ) வகாேஙகடகம (35 
தததவஙகளககம), ஆனற (அறவரவமான) கடஸதனககம அகதத (உளோோ) உோ 
வகாேஙகடகம (28 தததவஙகளககம) ோதானறய ோபதம (சபாவமாக காணபபடட ெசசதானநத 
- அெதத ெட தககஙகைோ) ெறறம (ெகாஞெமம) ோதானறாமல (உணர வழகக ோதானறாமல 
ஒனறன இலடெணதைத ஒனறன ோமோலறற) மைறதத மடம. ஊனறய (ெகடாத) பவ (பறபப) 
வயாத உணடாகம உபாத ஈோத. (இநத ஆவேண ெகதோய)

{தாதபரயம: அதஷடான ஆோோபஙகளன ோபதம ெதரயாமல ஒரைமபபாடாக மைறபபத 
ஆவேண ெகதயன தனைம.}

மதயம ெெவவாய, மாரச 17, 2009 

ஆோோபம (ஆவேணம- 2) 

இபபட ஆவேணதைதபபதத ெொனனதம சடனகக ஒர ெநோதகம வரத.
ஆோோபம எபோபா வரம?



ஒர வஷயம மதலல இரககணம. இத ஆதாேம.
இத ோமோல இோதாட உணைம ெொரபம ெதரயாம ஒர மைறபப இரககணம. இத ஆோோபம.

ஆதாேோம இலைலனா ஆோோபம வே வாயபப இலைலோய! ஆதாேம இலலாம ோவற எத ோமோல 
வரம?
ஆதாேம அபபடோய இரககனனா ஆோோபம இலைலோய? ஏனனா அதான ஆதாேதைத 
பாககோறாோம!
கயற இலைலனா பாமபனன நைனகக எனன அஙோக இரகக? கயற இரககனனா 
பாமபனன ோதாணாோத?
சடன ோகடகறான ¨எபபட பாததாலம உைதககறோத? ஆதாேம மைறபடமோபாதம 
மைறபடாதோபாதம ஆோோபம ோதானற வைகயலைலோய?¨

நலலாதாோன ோயாசககறார!
மமமம! கர ொமானயபபடடவோ? அதககம பதல ெவசச இரககார.

ஆதாேம ெேணட வைகபபா. ெமம, வோெடம னன.

எலலா இடததோலயம எபபவம இரககறத ொமானய ஆதாேம.
கைறநத காலம சல இடஙகளோல இரககறத வோெஷ ஆதாேம.

உரணட தேணட ெநள ெநளயா ஏோதா இரககறத உணைம. அைே கைற இரடோடா/ 
ெவளசெோமா இைத பாககோறாம. இத ொமானய ஆதாேம. இைத கயறனன நாம 
ெொலகோறாோம இத வோெஷ ஆதாேம. உரணட தேணட ெநள ெநளயா இரககறதம 
இலலாம கடதலா இரககற சல வஷயதைத ெவசச - இத நகேைல, ோதஙகாநாரல ெெஞெ 
மாதர இரகக இபபட- இத கயறனன மடவ ெெயயோறாம இலைலயா? இத வோெஷ பாகம.

அைே கைற ெவளசெததோல நாம அைத நகரத ோபால இரகோக, ஸஸஸஸஸஸஸஸ னன 
ெததம ோகடடாபபல இரகோக னன சல கடதல வஷயஙகைோ ஏதத இத பாமப னன 
நைனககோறாம.
ஆக வோெஷமா ஏதத பாததததான மாறதோத தவே ொமானய பாகம மாறைல! அதனால 
ஆதாேம மைறயாத. ோவறா பாரககபபடம.

51.
ோபததைத மைறககெமனறைத சடன ஆதாேதைத மைறககம எனககரத வனாவதல:

ஆதாே மைறநத ோபானா லாோோப ெமஙோக ோதானறம
ஆதாே மைறயா தாக லாோோப மைலோய ெயனறால
ஆதாேஞ ெமம வோெட மாெமன வேணட கறாம
ஆதாேஞ ெமமா ெமஙக மாோோபம வோெடமாோம

[காடட இரளல கயற ோபானற பேமமான] ஆதாேம மைறநத ோபானால [போத பாசகமான 
பாமப ோபானற சோவஸவே ஜகததன] ஆோோபம எஙோக ோதானறம? [ெவயயலல கயற ோபானற 
பேமமான] ஆதாேம மைறயாதாகல [போத பாசகமான பாமப ோபானற சோவஸவே ஜகததன] 
ஆோோபம இைலோய? எனறால, ஆதாேம ெமம (ொமானயம), வோெடமாம என இேணட கறாம. 
ஆதாேம ெமமாம எஙகம (அதக காலம அதக இடஙகளல உளோ ஆதாேம ொமானயமாம.) 
ஆோோபம வோெடமாோம. (கைறநத காலம கைறநத இடஙகளல உளோ) ஆோோபம எனற ெபயர 
ெகாணட ஆதாேம வோெடம.

கயறாக ோதானறம பேமம ொமானய ஆதாேம. பாமபாக ோதானறம கயற வோெட ஆதாேம.

{தாதபரயம: ஆதாேம மைறபடமோபாதம மைறபடாதோபாதம ஆோோபம ோதானற 



வைகயலைலோய எனற சடைன ோநாகக அநத ஆதாேதைத ஆதாே அதடடானமாக பரதத 
ஆதாேம ெமம எனவம அதடடானதைத வோெடம எனறம கறனார.}

மதயம ெெவவாய, மாரச 17, 2009 

ோமலம ஆவேணம பறற 

52.
இபப ோமடடரகக வோர கர.

அபபோன உரணட தேணட இரககறத ெதரயத ஆனா ோதஙகா நாோல பணண கயறா 
இலைல, உயர இரககற பாமபானன ெதரயாதத ோபால ¨நான இரகோகன¨ னன ெதரயம. 
அத எலலாரககோம ெரவ ொதாேணமா ெதரயம. ஆனா அநத நான யார? தான பேமமம 
எனகறத ெதரயாம தனைன ோவறயா - சவன னன நைனசசககறத ஆவேணததாோல 
எனகறார!

ஆதாே அதடடானததல ஆவேண ெகத ஆதாேதைத ெதரய ஒடடாத மைறககோம தவே 
ஆதாேதைதோய மைறககாத என தரஷடாநதம மலம ெதரவததல:

ெகமத லதெவன சடடாஞ ெமானநதான மைறநத டாத
மகவத கயறா ெமனனம வோெடநதான மைறநத ோபாகம
அகெமனஞ ெமானந தனைன யஞஞான மைறததடாத
பகரவோெ டமதாஞ சவன பேெமன மதைன மடம. 

ெகமதல (உலகல) இதெவனற சடடால ( [இரடடல கயைற பாமப என] காடடமோபாத) 
ெமானநதான மைறநதடாத (ொமானய ரபம இலலாத ோபாகாத). இத கயறாம எனனம 
வோெடநதான (வோெட ரபோம) மைறநத ோபாகம. அகம எனம (நான இரககோறன எனற 
ெததான) ெமானந தனைன (ொமானயமான ஆதாேமான பேமதைத) [ஆவேண ெகதயான] 
அஞஞானம மைறததடாத. பகர (ெவள) வோெடமதாம சவன பேம எனம அதைன 
(அதடடானதைத) மடம.

சடன வடாம ோயாசககறத கரவகக ெதரயத. சடன மனசல ஓடறைத உணரநத ோமோல 
ெொலகறார:

தடடனா வடோெப ெகதைய தாோன தடடணம? அததாோன சமமா கடநத பேமமததன தமஸ 
பகதைய நாம பாககற இததைன வஷயஙகோா காடட இத ோவற னன ோதாண ெவசெத? 
பேமம நைல மடடோம இரநத ோவற ஒணணம இலைலனா இபபட கைபபம வநத 
இரககாோத? நஙக பாடடகக ஆவேணமதான மைறசெதனன கததம ெொலலறஙகோோ! வடோெப 
ெகத பேசசைன பணணலயா? இபபட நைனககறாய இலைலயா? ோகள!

53.
ஆதம ஞானதைத வடோெப ெகதயானத அனனமய ோகாெம மதலயனவாகத 
ோதானற மைறததோத அனற ஆவேணெமஙோக மைறததத?
ோகவல நைலோதான றாமற ெகடததத பஞெ ோகாெம
சவனஞ ெகதத மாகச ெெனததவடோெப மனோறா
ஆவே ணநதா ோனபா ைனரதெமன றைேதத ோதோதா
ோமவரங கரோவெயனற வனாவடன மகோன ோகோாய 

பஞெோகாெம சவனம ெகததம ஆக ெெனதத (உணடாகய) வடோெபம [ெகத] அனோறா ோகவல 
நைல (பேம ஆனம ஐககய நைல) ோதானறாமல ெகடததத.
ஆவேணநதாோன (ஆவேண ெகததாோன) பாழ [எனறம] அனரதம [எனறம] உைேததத 



(ெெயதத) ஏோதா? (எனன காேணததாோலா?) ோமவரம (கைடததறகரய) கரோவ எனற 
வனாவடன, மகோன ோகோாய.

மதயம பதன, மாரச 18, 2009 

ஆவேணம வடோெபதைத வட ஏன ோமாெம? 

வடோெப ெகத நமைம மாதர மககளகக ோவற மாதர உலகதைத காடட பேசசைன 
பணணகறத உணைமதான. வத வதமா ெதரகற உலகதைத பாதத மயஙக ோபாய அத 
ோமல ஆைெ வநத வலபபடட....... ஆனா அோத ெமயம இோத வடோெப ெகததான 
நலலவஙகணண காடட அவஙகோோாட ெதெஙகதைத ஏறபடதத வாழகைகைய சேைமசசகக 
ஒர வழயம காடடத.ொததே நலகைோ காடடத. கரைவ காடடத. இநத உலகததல ொேம 
இலைல. இத ந இலைல. உனைன பரஞசககனன ெொலல பரஞசகக வழகைோயம காடடறத 
இோத வடோெப ெகத தான. 
இபபட ஆனமக நாடடம வநதவஙகளகக வடோெப ெகத நலலோத ெெயயம. மததவஙகளகக 
ெகடதல ெெயயம.
ஆனா ஆவேணோமா எலலாரககோம ெகடதலதான பணணம.

54. 
வடோெப ெகத ஆவேண ெகதகளன நனைம தைம கறல: 
ோதாறறமாஞ ெதததானந தனபமாம பவமானாலம 
ஆறறலான மததோெரவாரக கநகல மாகஙகாண 
ஊறறமாம பகற காலமோபா லபகாே நசயனணோடா 
மாறறெமன றைேபோபன ைமநதா மைறபபத மகபெபாலலாோத 

ோதாறறமாம ெதததானம (வடோெப ெகதயம) [அஞஞானகளகக] தனபமாம பவமானாலம 
(ெமொேதைத ெகாடபபதானாலம) ஆறறலான [சேவணாத மயறசயால] மததோெரவாரகக 
(மததயைடய வரமப மமடசகளகக) அநகலமாகம காண ந. ஊறறமாம பகற காலம 
ோபால (அஞஞானகள, மமடசகள இரவரககம நததைே ோொமபல மதலயவறைறப 
ோபாககம பகல ோவைோ ோபால) உபகாேம நசயல (இேவல) உணோடா? மாறறம (ோவற பதல) 
என உைேபோபன ைமநதா? மைறபபத (மைறககம ஆவேண ெகத) மகபெபாலலாோத.

தாதபரயம: வடோெப ெகத அஞஞானகளகக தனபமம மமடசகளகக ோமாடெ இனபமம, 
ஆவேண ெகத இரவரககம தனபதைதயம தரம. 

தனமம தஙகககோறாம. ொபபடாம கட இரநதடலாம. ஆனா மனஷனால தஙகாம இரகக 
மடயாத. இபபட தஙககறபப நாம பாககற இநத உலகம எலலாோம காணாமததான 
ோபாகத. சழததல கனவ கட இலைல. அதாவத வடோெப ெகதோயாட வைோவ அததைனயம 
காணாம ோபாயடம.
ஆனா இதனாலா யாரககான மகத கைடசச இரககா எனன?
ோபாதய அோவ தஙகனதம நம வாெைனகள நமைம எழபப தரபப இநத உலகததகக 
வோோம.
ஆக வடோெபம ஒழயறதனால நமகக ஒர பேோயாெனமம இலைல- மனச ரஃபெேஷ 
ஆகறைத தவே.
மாறா இநத ஆவேண ெகத இரககற வைே ோமாடெம கடடோவ கடடாத. ஆவேணம ோபானா 
உடோன ோமாடெமதான!

55. 
அநபவததால ஆவேணததன ெகாடைம காடடல: 
சழததயற பேோயததற ோறாறறமாஞ ெகஙகணமாணடம 
அழததய பவம ோபாயமதத யைடவெோர வரணோடா 
மழததவட ோெபெமலலா மததயற கடடகறகம 



ெகாழதத வாவேணமதத கடாமற ெகடததோகோட 

சழததயல (தனபபேோயததல) பேோயததல (பேமப பேோயததல) ோதாறறமாம ெகஙகள 
மாணடம (வடோெபமான ெகஙகள நசநத) [தனபததல] அழததய பவம (பறவ) ோபாய மதத 
அைடவர ஒரவர உணோடா? (எவரமலைல) [ஆகோவ,] மழதத வடோெபம எலலாம (உடல 
மதலான வடோெப ெகதயன வைோெவலலாம) மததயற கடடகறகம. (பேம சகம தே 
வலலத). ெகாழதத (பலமான) ஆவேணம மதத கடாமற ெகடததோகோட (மகத அைடயாமல 
ெகடதல மடடம ெெயயம) 

தாதபரயம: அறவ வோஙகம வடோெபம மததயனபததகக ொதனமாகம. அறவ வோஙகாத 
ஆவேணம பறவ தனபததகக காேணமாகம. இத அநபவம. 

மதயம வயாைன, மாரச 19, 2009 

மாையயல இரநத வரவத மாைய இலைலயா? 

ெநோதகததகக ோமோல ெநோதகம எழகறத சடனகக. அததாோன நலல சடன லடெணம? 
ெநோதகோம இலைலனா ஒணணோம பரயைலோயானன ெொலகறவரகக ெநோதகம 
வநதடம. :-))
கர பததொல! அதனாோல சடனகக வே ெநோதகதைத அவன வாயவடட ோகககறதகக 
மனனாோலோய தாோன ெொலல வைடயம ெொலகறார. ோகளவ ோககக கசெபபடவானன 
ெநோதகோமா எனனோமா!

எதோலநத ஒணண வநதோதா அோதாட கணமதாோன பதொ ோதானறனதககம அடபபைடயோல 
இரககணம? கெபப பாகல காயோலநத இனபபா ஒணணம ெெயய மடயாோத? ெரககைே 
ோபாடட காேமா ஒணணம ெெயய மடயாோத?
சபபல ெவளளைய பாககறத ஆோோபம, அத மதைத (மாைய) எனகறஙக! ெர. அத ோபால 
பேமமததல வடோெப ெகதயால ஆோோபமாக இநத உலகம எலலாம இரகக. இத 
மதைதனன ெொலகறஙக; ஒததககோறன. ஆனா அபபடனா அோத வடோெப ெகதயால வநத 
கர, ொததேம இதன உதவயால கடககற ோமாடெம எலலாோம மாையயாதாோன இரககணம?

ெெம லாஜக!

கர ெொலகறார: அபபோன அபபட ந நைனசொ, இபபட ோயாசசச பார. ஒர கனவ 
காணகறாய. அத மாையதான னன கனவ கைலஞெதோம நமகோக ெதரயத.
கனவல ஒர சஙகம வநதத. அத பாஞச வநத உனைன தாககறா மாதர கனவ காணகறாய. 
அபப எனன ஆகம? கனவ கைலஞசடம. தடககனன மழசசகடட ¨ அபபாடா, கணடத 
கனவதானா¨ அபபடனன நைனபபாய. கணடத கனவதான. கனவல பாதத சஙகம மாையதான. 
ஆனா வைோவ எனன ஆசசனன பாததயா? வழபப வநதடதத. கனவான சனன மாைய 
வழபைப ெகாடததத.
அோத ோபால கர, ொததேஙகள ோபால  ஞான ொதனமா இரககற வஷயஙகள உணைமயோல 
மாையதான ஆனாலம அைவ நலலோத பணணம. அவறோறாட உதவயால கைடககற மதத -
நரவாண நைல மாைய இலைல; உணைமோய!

56. 
மதைதயான வடோெபததால ெவளபபடம மததயம மதைதயாம எனல: 

சததயல ெவளளோபாலத ோதானறய ோதாறறமான 
ெததயம ெபாயோயெயனறாற ெததொ தனமாவநத 
மததயம ெபாயோயெமனனன ோமாகநததைே வலஙகால 
நததைே ெதளயமாோபா னரவாண நைலெமயயாோம 



சததயல (சபபயல ஆோோபமான) ெவளள ோபால, ோதானறய ோதாறறமான ெததயம (பேமததல 
ஆோோபமான வடோெப ெகதயம) ெபாயோய எனறால ெதத ொதனமாக வநத மததயம (வடோெப 
ெகதயால ோதானறய கர, ொஸதேம மதலான ொதனஙகோால கைடதத ோமாடெமம) ெபாயோய 
எனனன, ோமாக நததைே வலஙகால (சஙகததால) நததைே ெதளயமா ோபால (தககம நஙக 
வழபப ஏறபடவத ோபால) நரவாண நைல ெமயயாோம. 
+++++++++++++++

 அபபபப ஆஸபததரகக வஷம கடசசடட  ோகஸ வரம இலைலயா? பசச மரநத, 
கவைோககாைய அைேசச கடககறத... நைறய இரகக. அதகக எனனடா மாதத மரநதனன 
பாததா அதோவ ஒர வஷமா இரககம. ஏறெகனோவ வஷம இரககறதால இதனால வஷ 
வைோவ வோத. அதோய தனயா ொபபடடா ஆள கால!

அோத ோபால இரமப தணைட இனெனார இரமப தணடாலதான ெவடடவாஙக; இலைல 
அறபபாஙக. ோொபப இலலாத மன காலததோல தணல இரககற அழகைக உவர மண னன 
ஒர மணைண ோபாடட ோதசச எடபபாஙக.

இோத ோபால மாையைய மாையயாோலோய நககலாம.

சட காடடகக ோபாய பாததா ெவதைத எரககறபப ஒர தட ெவசச இரபபாஙக. ெநரபப 
சடறபப தைெகள எலலாம போோடன இறக பட படடனன வைோயம. அபப ைக கால 
உதறகற மாதர இரககம. இதனாலதான தரமப பாககாம ோபாஙகனன வேடட வடவாஙக. 
அறயாைமயோல உசர இனனம ோபாகைலோயானன நைனகக வாயபப இரகக இலைலயா? 
இநத மாதர ைக கால உதறகற ோபாத சைத அடகக அஙோகோய மதம இரககற ஒர 
ெவகக கடைடைய எடதத பட படனன உதறகற ைக கால ோமோல ோபாடட சைதயோலோய 
தளளவாஙக. ெநரபப அைணகற மாதர இரநதா இநத கடைடயாோலோய கோறவடவாஙக. 
ஒவெவார மைற கோறகற ோபாதம அதவம ெகாஞெம எரயம இலைலயா? கைடசயோல 
எரயாம மத இரககறைதயம எறயாம சைதயோல ோபாடடடவாஙக. அதவம மழகக எரஞச 
ோபாகம.

மாையயலம நலல மாைய (நலலத ெெயகற மாைய) ெகடட மாையனன வைகபபடதத 
பாககலாம. இநத நலல மாைய ோமாேததகக ொதனமானத. ோமாேததகக இழதத ோபாய 
ஞானம வரகற ோபாதம இதவம ¨ெவம சட தட ோபால¨ மைறஞச ோபாகம!

57. 
இமபர னஞைெநஞொ லரமபைன யரமபா ெலயயம 
அமபைன அமபாறபறற மழககைனயழககான மாயபபர 
வமபயன மாையதனைன மாையயான மாயபபர பனைனத 
தமபமா மதவஙகடச ெவஞசடதட ோபாறோபாோம 

இமபரல (இவவலகல) நஞைெ நஞொல (அதன பேத கலமான நசொலம) இரமபைன 
இரமபால, (அதன பேத கலமான இரமப அேததாலம), எயயம அமபைன அமபால, 
[தணயல] பறறம அழககைன அழககால (உவர மணணாலம) மாயபபர. வமபயல (நழவம 
சபாவமளோ) மாையதனைன மாையயால மாயபபர. பனைன தமபமாம அதவம கடச ெவஞ 
சட தட ோபால ோபாோம. 

தாதபரயம: தனமம கைறநத வரகனற படயால நழவதல சபாவமான அஞஞானமம 
மைறபபாயம, ெபணணாத, ெபானனாத, மணணாத, அனனாதயாயம இரககம அசதத 
மாையையச சேவணாத சதத மாைய ெகடதத பன ெவதைத சட பயனபடததய தடைய 



மடவல அததயோலோய ோபாடட எரபபத ோபால தானம நஙகம.

மதயம ெவளள, மாரச 20, 2009 

ஏழ அவஸைதகள 

இபப மாையயால சவனகளகக ஏறபடககடய இரபப நைலகைோ வரைெயா ெொலகறார.

ஏழ அவஸைதகள உணடாகமாம. எனன அவஸைதபபா இத?
அதான இரபப நைலனன மனனாோலோய ெொனோனன. படகக படகக பரயம.

அநத ஏழ அவதைத:
1. அஞஞானம, 
2.மடல (ஆவேணம),
3.மைோததல (வடோெபம), இத வைே இெதலலாம பாததாசச.
4.காணாத (போோடெ) ஞானம. ஞானம இரகக; ஆனா ெதளவா இலைல.
5.ெநததம கணட ஞானம - ெதளவான ஞானம.
6.தைல ெகடல (தகக நவரதத), தைல ெகடல. ஆஹா! எனன வாரதைத பேோயாகம பாரஙக! 
தககதைத தைல - ெநரபப எனகறார.
7.களரைமயாதல (தைடயறற ஆநநதம) ெநரபப களரநத ோபாசச. அதாவத நஙகவடடத. 
தககம ோபானால நமோமாட இயலபான நைலயான அனநதம ெவளபபடம.

58. 
ஜவாதமாககளகக இவவர வதமான மாையயால ெபதாவதைதகள வரம வழ, அவறறன 
ெபயரகள: 

இநதமா ையயனாற சவரக ோகைவதைதக ளணடாகம 
அநதோவ ைவதைத தமைமயைடவனன ெமாழயகோகோாய 
மநதவஞ ஞானமடன மைோததல காணாதஞானம 
ெநததங கணடஞானந தைலெகடல களரைமயாதல. 

இநத மாையயனால சவரகக ஏழ அவதைதகள உணடாகம. அநத ஏழ அவதைத தமைம 
அைடவனல (கேமமாக) ெமாழயக ோகோாய. மநத (மதலல) அஞஞானம, மடல (ஆவேணம), 
மைோததல (வடோெபம), காணாத (போோடெ) ஞானம, ெநததம கணட ஞானம, தைல ெகடல 
(தகக நவரதத), களரைமயாதல (தைடயறற ஆநநதம) 

நஙக பாடடகக லஸட ோபாடடா? எனன அெதலலாமனன ெொலலஙகனனா:

1.பேமமாம தைன மறநத ோபதைமோய அஞஞானம.
2.பேன (பேமமம) இலைல, காோணாம எனற பகரதல ஆவேண மடல. 
3.நேன, ஒர கரததால சவன நான என மைோததல (நான மானடன, கரமா ெெயபவன, 
பலனகைோ பசபபவன எனற எணணததால சவன என உணடாதல) ோதாறறம (வடோெபமாம). 
4.கேவன (கர) வாககயததால [பேமாதமாவான] தனைன [உணட என] கறகெகாோல 
(அறதல) [பேமமலைல எனம அெததான ஆவேணதைத நககம] போோடெ ஞானம. 

59. அநத அவதைதகளன தனைம: 

பேமமாந தைனமறநத ோபதைமோய யஞஞானம 
பேனைல காோணாெமனற பகரதலா வேணமடல 
நேெனார கரததாறசவ னாெனன மைோததோறாறறம 
கேவனவாக கயததாறறனைனக கறகெகாோல போோடெ ஞானம. 



ோமோல?
5.தததவ வொேம ெெயத ெகல ெநோதகமம ோபாய அததவதம (அதைவத, ஐககய ெொரபம) 
தான ஆதல அபோோடெ ஞானமாகம. பேமம இலைல எனனம ஆவேணதைத நககம 
பேததயடெ ஞானமாகம.
6.கரததனாம சவ ோபதம (கடஸதனடம ஆோோபதத நான ெெயபவன எனற சவ பாவைன) 
கழவோத தககம ோபாகல. 
7.மததனாய எலலாம ெெயத மடததத (ெகல பநதஙகளல இரநதம வடபடடத) 
ஆனநதமாோம. (தைடயறற ஆனநதமாம.)

 மதயம தஙகள, மாரச 23, 2009 

பததாவத ஆள - கைத 

60. 
தததவ வொேஞ ெெயத ெகலெந ோதகமம ோபாய 
அததவ தநதா னாதலப ோோடெ ஞானமாகம 
கரததனாஞ சவ ோபதங கழவோத தககம ோபாகல 
மததனா ெயலலாஞ ெெயத மடததா னநதமாோம 

இைத வோகக ஒர கைத வரத.

பதத ோபர ஒணணா ஜாலயா ோபசகடட ோபாறாஙக. வழல ஒர ஆற வரத. அைத கடகக 
வழயலைல. ஆததோலோயா தணண ோவகமா நைறய ோபாகத. கடநத ோபாக ெகாஞெம 
பயமானாலம ோவற வழயலைல. ெரனன ெமதவா தணணல இறஙக ஆைற தாணடறாஙக. 
அககைேகக ோபானதம அததைன ோபரம பததேமா கடநதாசொனன ெநோதகம. அவரகளோ 
ஒததன எவவோோா ோபர இரகோகாம னன எணணபபாககறான. ¨அட! ஒனபததாோன இரகக? 
ஒர ஆைோ காோணாம¨ னன பயம வநதாசச. ¨அட! உனகக எணணோவ ெதரயாோதடா! நாண 
எணணோறன¨ னன இனெனாரததன எணணபபாககறான. அவனககம ஒனபததான 
எணணகைக வரத. ¨யாரடா காோணாம?¨ னன ோகடடா எலலாரம மழககறாஙக. எலலாரம 
அை ஆேமபசசடறாஙக. 

அபப அஙக ஒர வழபோபாககன வோன. ¨எனனபபா எலலாரம அைறஙக? எனன வஷயம?¨ 
னன ோகடடான. ¨ஐயா நாஙக பதத ோபர ஆதைத கடநோதாம. ஒததைன காோணாம. யாரனனம 
ெதரயைல¨ னனாஙக.

வழபோபாககன எணணபபாததான. பதத ோபர இரககாஙகனன ெதரஞெத. எனன வஷயமனன 
பரஞசடதத. ¨நஙக பதத ோபர இரககஙகடா¨னனான. பெஙகளககம இவர ெொலகறத 
ெரயாதான இரககமனன ோதாணதத. ¨ஏணடா! அவஙக அவஙக எணணனஙக. தனைன 
எணணாம மததவஙகைோ எணணனா எபபடடா பதத வரம?¨ னன ோகடடடட ோபாயடடான. 
¨அட ஆமா! நமபைோோய எணணககாம வடடடோடாோம¨ னன எலலாரம அ.வ.ச பணணடட 
ோபாய ோெநதாஙக.

61. 
இதநனக கறயமவணண மபபட ெயாரதடடாநதம 
பதைமயாங கைதோகள பததபபரடோோ ோறைற நநத 
உதகத ேததோலற ெயாரவெனான பதோப ெேணண 
அதெனாட தெமனறாெனன றறயாமன மயஙக நனறான 

இத நனகக (உனகக) அறயம வணணம இபபட ஒர தடடாநதம பதைமயாம கைதோகள. 
பதத பரடர ஓர ஆறைற நநத உதக (நர அதாவத நத) தேததல ஏற, [அவறறல] ஒரவன 
ஒனபத ோபர எணண அதெனாட தெமன (பததாவத நபர) தான எனற அறயாமல மயஙக 



நனறான. 

ஆதைத தாணடனதம ஆளஙகைோ எணணன ஆொம ஒனபத ோபைே எணணடட பததாவதா 
தனைன எணணாதத அஞஞானம.
பததாவத ஆொம காோணாம னன தரமானசெத பறயாத (அபோோடெ ஞானம வரம வைே 
நஙகாத) ஆவேணமாகம.
காோணாோமனன தககததல அழகறத வடோெபம. 
வழபோபாககன பததாவத நபர உணட, நறகனறான னன ெொனனைத உணைமயா 
இரககமன எணணவத போோடெ ஞானம. 
வழபோபாககன ¨தரபப எணணபபாரபபா ஆளஙக ஒனபத ோபர இரககஙக. நதான 
பததாவத ஆள¨ னன ெொலலோவ, எணணபபாதத தனைனக காணல கணணனல கணட 
ஞானம. (அபோோடெ ஞானம). 
ஒததன இறநதடடானன இரநத பயம ோபாகறத - அழதல ோபாவத ோநாய ோபாதல. 
மனசல ெநோதகம ோபாய எலலாரம இரகோகாம எனகற தடமான நமமத - ெதளதல - 
ஆநநதமாோம. 

62. 
அறயாத மயலஞ ஞான மவனலைல காோணா ெமனறல 
பறயாவா வேணமாகம பைைெகாண டைலவட ோெபம 
ெநறயாோன றெம ணட நறகனறா ெனனற ெொலைலக 
கறயாக ெவணணெநஞசற ெகாளவத போோடெ ஞானம 

அறயாத மயல (9 ோபைே கணடம போநதயனால தனைன பததாவதாக அறயாத மயககம) 
அஞஞானம. அவனலைல காோணாம எனறல பறயாத (அபோோடெ ஞானம வரம வைே 
நஙகாத) ஆவேணமாகம. பைை (தககம) ெகாணட அைல வடோெபம. ெநறயாோன 
(வழபோபாககன) தெமன (பததாவத நபர) உணட, நறகனறான எனற ெொலைல கறயாக 
(உணைமயாக) எணண ெநஞசல ெகாளவத போோடெ ஞானம. 

63. 
பணணய பதகன பனனம பரடெோன பதனமர தமைம 
எணணந தெமனாைவ ெயனனோவ தனைனக காணல 
கணணனற கணடஞானங கைேதலோபா வதோநாயோபாதல 
தணணய மனத ைலயந ெதளதலா நநத மாோம 

பணணய பதகன பனனம (மணடம) பரடர ஒனபதனமர தமைம எணண; ந தெமன ஆைவ 
எனனோவ தனைனக காணல கணணனல கணட ஞானம. (அபோோடெ ஞானம) கைேதல 
(அழதல) ோபாவத ோநாய ோபாதல. தணணய (தடமான) மனதல ஐயம ெதளதல ஆநநதமாோம.

 மதயம ெெவவாய, மாரச 24, 2009 

ஞானம -மறத ோபாதல 

63. 
பணணய பதகன பனனம பரடெோன பதனமர தமைம 
எணணந தெமனாைவ ெயனனோவ தனைனக காணல 
கணணனற கணடஞானங கைேதலோபா வதோநாயோபாதல 
தணணய மனத ைலயந ெதளதலா நநத மாோம 

பணணய பதகன பனனம (மணடம) பரடர ஒனபதனமர தமைம எணண; ந தெமன ஆைவ 
எனனோவ தனைனக காணல கணணனல கணட ஞானம. (அபோோடெ ஞானம) கைேதல 
(அழதல) ோபாவத ோநாய ோபாதல. தணணய (தடமான) மனதல ஐயம ெதளதல ஆநநதமாோம.



இதல கவனகக ோவணடயத இவனகக பதொ ஒணணம கைடககைல. அவோனாட 
அறயாைமதான பேசசைன. உணடான அனரததெமலலாம மடததனமான மறதயால வநதத.

ஒததர கணனயோல நைறய படஙகள ோெதத ெவசச இரநதார. போாகல ோபாட ஆைெ 
ஆைெயா ோெததத. ஒர நாள கறபபடட ஆைன படதைத ோதடனா காோணாம. எஙோக 
ோெமசோொமன நைனவகக வேைல. ெெரசசல *.ோஜெபக, *.பஎமப னன ோதடதோதட பாதத 
கைடககைல. கைடசயா பாரமாட ெெயதபப ோபாயடசோொனன வரததபபடடார. சல நாடகள 
கழசச ோவற எோதா ோதடறபப எோதசைெயா இத கைடககத. அட! அத பததேமா 
இரககனமனன தனயா ஒர அைடவல டஃப பாரோமட ல ோெமசோொம. மறநோத ோபாயடதத 
இபப கைடசெோதனன ஒோே ெநோதாஷம!

அத கணனயோலதான இரநதத. காணாம ோபாகைல. ஆனா மறதயால இலைலனன 
நைனசொர. மறத ோபானதம மகழசச வநதத.

இோத ோபாலததான நாமம நாம உணைமயல யார எனகறைத மறநத ோபாகோறாம. ஞானம 
அைடகறவஙக பதொ ஒணைணயம அைடயைல. அஞஞானம ோபானதால நாம யாரனன 
வோஙகடம. 

¨ ஹஹஹ! படதைத நாோனதான அஙக ோெமசோென. மறநதடோடன!¨ ன அவச ககற மாதர 
ஞானம வநதவஙக ¨அட! இதான நான. இலைலனன நைனசெத அறயாைமனன சரபபாஙக. 
ோமலம நமோமாட மன மயககததாோலதாோன இநத நைலயாத ெபாரைோ எலலாம - 
நததயமலலா உலக ெதாலைலகைோ எலலாம நஜமனன நமபோனன; படாத பாடபடோடன. 
ஆகா! அோத ோபால இபபவம எததைனபோபர நாம இததைனககாலம இரநதத ோபால அோத 
மயககததோல சகக கஷடபபடறாஙக! இத ெபரய ோவடகைகோய¨ னன நைனபபாஙக.

தஙக, ெகடட கனவ கணடவன அலற எழநத ¨சோெ! கனவதானா¨ னன அ.வ.சரசசபபாோனா 
அோத ோபால ஞானயம உலைக ெபாய ோதாறறம னன பரஞச அதனால பாதபப இலலாம 
இரபபார.

மமமமம..அஙோக சலர ஒர ோகளவ ோகககறத பரயத!

கனவ கணடோபாத ெோமபோவ உணைம ோபால இரநதத ஒததககோறன. ஆனா 
தககததோலநத எழநத பறக அத கனவ பரஞசடம. அபப அநத கனவககாடசகள ெதன 
படாோத! ஆனா உலகம அபபட இலைலோய! கனவ ோபால உலகமனன பரஞொககட அநத 
உலகம ெதனபடாம இரககாோத. அபபடததாோன ெொலகறாஙக? இலைலனா எநத ஞானயம 
இநத உலகததோல நடமாட மடயாோத?
அரைமயான ோகளவஙக. எபபட பாோடடறதனோன பரயைல! :-))

நலல ெவயல காலம வநதாசச. ோோடடோல ோபாோறாம. அட ோோடடோல தணண னன 
நைனககோறாம. அட இலைல இததான கானல நர னன ெதளகோறாம. அபப அநத 
ெபாயயான கானலநர ெதரயதா இலைலயா? ெதரயம. ஆனாலம அோத ோநேம அத ெபாய 
னனம ெதரயம!
அபபட ஞானகக இநத உலகஙகளம ெதரயம. அோத ோநேம அெதலலாம ெபாய னனம 
ெதரயம! அதனால நடககற வஷயஙகோோநத வலக நனன பாகக மடயம.
---

சடன இபப டககனன படசசகடடான.
¨ொம! பததாவத ஆைோ பாரனன வழபோபாககன காடட தககம நவரதத பணணனா மாதர 
எனைன - என நஜ ரபதத - எனகக காடட என தககதத ோபாககஙகோோன!¨ அபபடஙகறான.



ைபயன ெேடயாயடடானன உணரநத கர அவனகக மகா வாககய உபோதெம 
ெெயயபோபாறார.
ஸாம ோவத மஹா வாககயமான தத தவம அஸ எனபைத உபோதசககறார.
தத எனபத பேமமதைத கறககறத.
தவம எனகறத ந. இநத இடததோல கடஸதைன கறககத.
இநத ெேணடதைதயம அஸ எனகறத ஒணணா ோெககத.
அத நயாக இரககறாய!

64. 
தனைன தரசபபகக ோவணடெமனற சடன வனவயதறக வைட: 

தெபமான றைனககணடாறோபாற ெறகர மரததோயெயன 
நெவடவைன யானகாண நரகாடடல ோவணடெமனறான 
சசெபற மலடசயாரததந தவமபதந தறபதஙகட 
கசபத ைவககயஞ ெெயயமத ெெயமணைம ோகோாய 

தெபமானதைன கணடால ோபால, ெறகர மரததோய, என நெ வடவைன யான காண நர 
காடடல ோவணடெமனறான. "தவம" பதம "தத" பதம (ஸாம ோவத மஹா வாககயமான தவம 
(ந) தத (அத) பதஙகளன) சச ெபறம இலடசயாரததஙகடக (சததம ெபாரநதய இலடசய 
அரததஙகோான கடஸத பேமஙகடக) அச பதம (இரககறாய எனற ெொல) ஐககயம ெெயயம. 
(ஐககய ெொரபதைத இலடெைணயால ோபாதககம) அத ெெயம உணைம (அவவாககயம 
அபபட ோபாதககம உணைமைய) ோகோாய.

மதயம பதன, மாரச 25, 2009 

பேமமததன 4 ைெதனய ெவளபபாடகள. 

வண எனகற ஆகாயம இரகக. இஙோக ெொலகறத ஸைக ஆகாயம இலைல. ஸோபஸ 
ஆகாயம.
இைத பல வதமா ெொலலலாம.
ஸோபஸ னன நமகக அறவயல மலமா ெதரஞெத மஹா ஆகாெம.
அணணாநத பாககறபப ெதரயறத ோமக ஆகாெம. ஒர நல கலரோல கைட மாதர ஒர 
ோதாறறம இரநதகடட இததான ஆகாயமனன ஒர அைடயாோம காடடத. மனன ெொனன 
மகா ஆகாெமதான இதகக இடம ெகாடதத இரகக.

நமம மனனாோல ஒர கடம இரகக. அநத கடததககளோோ இடம இரகக. அதான கடததல 
இரககற ஸோபஸ- கட ஆகாெம.
பககததோல ஒர கடததோல தணணர இரகக. இதோல வானம பேத பலககத. நாம 
அணணாநத பாததத இபப இஙக நைலா ெதரயத. கட ஆகாெமம இநத நைலான 
ஆகாெமம ோெநத - இத ஜல ஆகாெம.

இோத ோபால எஙோகயம இரககற பேமமம, ஈென, கடஸதன, சவன அபபடனன நால பரவா - 
ைெதனயமா- உணேலாம.

65. 
வணெணானைற மகாவணெணனற ோமகவணெணனறம பாரன 
மணெணானற கடவணெணனற மரவய ெல வணெணனறம 
எணணகறபைனோபா ெலானோற ெயஙகமாம பேமமென 
நணணங கடஸதனசவ னானகைெதன னயமாோம 



வண (ஆகாயம) ஒனைற மகா வண எனறம ோமக வண எனறம பாரன (உலகல) மண 
ஒனறம (மணணால ஆகய) கட வண (கடததால பரககபபடட ஆகாயம) எனறம மரவய ெல 
வண (கடததல உளோ ஜலததல ஆகாயம) எனறம எணணம கறபைன ோபால, ஒனோற 
எஙகமாம பேமம (எனறம), ஈென (எனறம), நணணம கடஸதன (ெரேததல வைோபடடளோ 
பேததய ஆதமா எனறம) சவன [எனறம] நானக [வைக] ைெதனனயமாோம. 

பேமமம: மகா ஆகாெம பேமமாணடததோல உளளம பறமம எஙகம வயாபதத இரககறத 
ோபால எஙகம வயாபதத இரககறத பேமமம.

ஈென: ோமகததகக இடம ெகாடதத ஆகாெமம ோமக ஜலததோல பேத பலககற ஆகாெமம 
ோபால;
இடம ெகாடககற பேமமமம சதத, ெதவ மாையயோல பேபலககற பேமமதோதாட நைோல ஈென.

எஙகம நைறநத இரககறத பேமமதான. ஈென இலைல. ஆனா பல மைற வவகாரகததோல 
ஈென எஙகம நைறநதவனன ெொலகறபப பேமமதைததான ெொலகறாஙக.

கடஸதன - இநத வாரதைதைய மதலோலோய பாதோதாம. கடஸதன னனாலம ஜவ 
ொடசனாலம ஒணோண. அநதககேணம ஸவசெம - அதான களயர - ஆனத. அதனால 
பேமமதோதாட ொைய- நைல அதோல பேதபலககம. 

எபபட மகா ஆகாெததல மாையயா ஒர ோமக ஆகாெம ோதானறோமா அத ோபால இநத 
அநதகேணததால பேமமதோதாட நைல ஜவ ொடசயா பரசச காடடபபடம. பரசச காடடன 
ஜவொடச மடடோம கடஸதன. கட ஆகாெம உதாேணதைத பாரஙக. கடம தன. அத பரசச 
காடடகற ஆகாெம தன. இநத கட ஆகாெம ோபால கடஸதன.

கடஸதைன வடட அநதககேணம தனயா இரகக. ஒர ோவைோ கடஸதனல அநதககேணம 
ோெநதோபாசசனா? அபப அதகக ஜவன னன ெபயர. ோெநதோபாசசனா னன எநத அரததததல 
ெொலகோறாம? 

காகதம இரகக. இதல நலககாகதம. இரககலாம. இநத நலததனைம காகதததகக உளோோ 
பகநதாசச. அநத காகததைத கரபப காகதம சவபப காகதததலரநத தனயா காடடத. இநத 
நலததனைமையயம காகததைதயம பரககறத கஷடம. 

கடஸதன + அநதககேணம = ஜவன. 

இனெனார உதாேணம பாககலாமா? 

காகதம எனகற ைெதனயததல அநதககேணம ோலமோனட பணணா அத கடஸதன.

காகதம எனகற ைெதனயததல அநதககேணம நல வணணம மாதர இேணடறககலநதா அத 
ஜவன.

PG ெொரபததல பேோவெம ெெயயாம தனயா நனன பரசச காடடனா அபபட காடடபபடடத 
உபகதம. காடடவத உபாத.
கடஸதன உபகதம. அநதககேணம உபாத.
ெொரபததல பேோவெம ெெயத ோெநத நனனா பரசச காடடனா அபபட காடடபபடடத 
வசடடம. காடடவத வோெஷனம.
ஜவன வசடடம. அநதககேணம வோெஷனம.



---

மமமமம.... இபப ோயாசசொ ஒணண பரயம. ஜவனககம ஜவ ொடசயான கடஸதனககம 
இரககற ஒோே பாகபாட அநதககேணம வலக இரககா இலைல ோெரநத இரககா 
எனபததான. அநதகேணமதான மககயமா மனதனன ெதரயோம! மாையதான மனைெ 
உணடாகககறதம. இநத மனச நனன ோபாசசனா மாைய வலகம. ஜவனககம ஜவ 
ொடசயான கடஸதனககம ோவறபாட ஒழயம. நைலயான ஜவ ொடசயா கடஸதன மடடோம 
நககம.

கடஸதன: சவன
இலகோகாண ஆோயசச இபப ெகாஞெம பாகோகாோணாம.
வாசசயம: literal
இலடசயம : implied
தத தவம அஸ எனகறதோல தத - ஈென, தவம - ந = ஜவன. இத வாசசய அரததம. அதான 
லடேல.
பேமம, கடஸதன இத இலடசய அரததம. அதாவத ெொலலபபடட ெொல ஒணணா 
இரநதாலம உதோதசசச ெொனனத இைததான.

ஈெனககம சவனககம வததயாெம மைலககம மடவககம இரககறத ோபால. எடடபபடகக 
மடயாத.

ஆனால கடஸதனககம பேமமததககம இரககற ெதாடரப பாலோல மைறஞச இரககற 
ெநய ோபால. அத பால எனகற தனைமைய வடட ெநயயாக பரசச பாகக மடயம. பேமமம 
எனகற பாலோல இரநத ெநயைய ஒர போஸஸால ெகாணட வரவத ோபால சவனாகய ந 
கடஸதன எனற பரஞச ெகாணட பேமதோதாட ஐககயமாகலாம.

எத இைத நடகக வடாம தடககத? அதான கரமா. கரமா எனகற தைோககடட- கரம பநதம.
எதால நடதத மடயம? மனோனோய பாதத ோகடடல மதலான போஸஸால.

மதயம வயாைன, மாரச 26, 2009 
ஞான வொேைண 
ைகயனால பரகக மடயாத ெநயைய மததால கைடநத எடபபத ோபால, வாசசயாரதததல 
(சவனல) கலநத கரம பநதததனால பரகக மடயாத உளோ இலடசயாரதத ெொரபதைத 
(ஆதமா) சேவணம (ோகடடல) மதலானவறறால பரதத அறய ோவணடம. 

 

தத 
வாசசய அரததம : மாைய, மாையகக அதஷடான ோெதனததடன உளோ ஆபாெ ரபமான 
ஈென 



இலடசய அரததம : அதஷடான ோெதனமான பேமம. 

தவம 
வாசசய அரததம : அவதைத, அவதைதகக அதஷடான ோெதனததடன உளோ ஆபாெ 
ரபமான சவன 
இலடசய அரததம : அதஷடான ோெதனமான கடஸதன. 

தாதபரயம: ததபத தவம பத வாசசயாரததம பே சவரகள, இலடசயாரததம பேம கடஸதரகள. 
அததயாெததால (மயககததால) இேணட வாசசயாரததஙகளம இேணட லடசயாரததததல 
கலநத இரககம. இதல வாசசயாரதததைத நகக இலடசயாரதததைத அறய ோவணடம. 

சவனாகய ந கடஸதன எனற பரஞச ெகாணட பேமதோதாட ஐககயமாகலாம. இபபட 
மதலோலோய பாதோதாம. இபப வவேமா பாககலாம.
ஞான வொேைணயாலதான இத நடககம.

பரக னன ஒததர இரநதார. (இவரதான பரக மகரஷயானன ோகடடககடாத. ஒோே ோபரோல 
பலர இரநதரபபாஙக இலைலயா?) அவர வரணன எனபவோோட பததேன. (அோத. வரணன 
ோதவரகளல ஒததோ இரககறவோ இலலாம இரககலாம.)

அவர அபபாகடோட ோபாய பேமமம னா எனன உபோதெம பணணஙக னனார.

வரணன ெொனனார. அபபா நலல ோகளவ ோகடோட! ெோமப ெநோதாஷம. அனனம, போணன, 
கண, காத, மனச, ோபசச இெதலலாோம பேமமம னனார. பரகவகக ஒணணம பரயைல. 
கைமப ோபாயடடார.

ெரனன வரணன ெொனனார. கைநதாய, எதோலநத உயரனஙகள எலலாம ோதானறதோதா, 
எதனால எலலாம வாழநத ெகாணட இரகோகா, எதல எலலாம லயமாக மடவைடயோமா அத 
எதனன கணட பட. அதோவ பேமமம. ோபாய தபஸ பணண பேமமனனா எனனனன பரயம 
னார.

பரகவம ோபாய தபஸ பணணார. தபஸனா? மனைெயம பலனகைோயம கடடபபடதத 
வொேைண பணணார. ெவக காலம பணணவடட ¨அட நான அனனததாலதான நான 
உரவாோனன, வோநோதன, ஜவதத இரகோகன. ெெததபோபானா உடமைப நலததோல 
பைதககோவா எரசச ொமபைல நலததோலோய ோபாடட வடோவா ெெயவாஙக. அத தரபபயம 
அனனமா வைோயம. அதனால அனனமதான பேமமம.

ோபாய அபபாகடோட ெொனனார. வரணன தபப ெரனன ஒணணோம ெொலலைல. தபோஸ 
பேமமம. ோபாய இனனம தபஸ பணணனார.

வரணன தரபப தபஸ பணண இனனெமானைன கணட படசொர.
போணனதான பேமமம. அதோலநோத எலலாம ோதானற வோரநத, ஒடஙகம.

கைநைத பறநத போணைன உளோோ இழததாததான ஆஹா கைநைத பறநதாசச 
எனகோறாம. மசச உளோவைே நாம இரகோகாம. எபப போணன ோபாயடதோதா அபப நாம 
இலைல. அதனால போணோன பேமமம.

ோபாய அபபாகடோட ெொனனார. வரணன தபப ெரனன ஒணணோம ெொலலைல. தபோஸ 
பேமமம. ோபாய இனனம தபஸ பணணனார.
வரணன தரபப தபஸ பணண இனனெமானைன கணட படசொர.
மனோெ பேமமம. அதோலநோத எலலாம ோதானற வோரநத, ஒடஙகம.



மனச இரககறதாலதான நாம இரகோகாம. மனச நாம ொபபடற உணைவ ைவசச வோரத. 
ஏதாவத நைனசச ெகாணோடதாோன இரகோகாம. ெகாஞெ ோநேமாவத ஏோதனம எணணம 
இலலாம இரகோகாமா? எபப மனச நககறோதா அபோபா நாம ோபாயடோவாம.
அதனால மனோெ பேமமம.
ோபாய அபபாகடோட ெொனனார. ¨பேமமம னா எனன? உபோதெம பணணஙக!¨ வரணன 
ெொனனார: தபோஸ பேமமம. ோபாய இனனம தபஸ பணணனார.

வரணன தரபப தபஸ பணண இனனெமானைன கணட படசொர.
பதததான பேமமம. அதோலநோத எலலாம ோதானற வோரநத, ஒடஙகம. 

அறோவ உெநதத. அறவனன ஒணணாலதான இநத உலகதைத எனனனன ெதரஞசககோறாம. 
அதாலதான நமம வாழகைகைய சகமா அைமசசககோறாம; வாழகோறாம. கைடசல 
அறவோலோய - எலலாதைதவட ெபரய பததயோலோய ஒடஙகடோவாம.

அதனால பததோய பேமமம.
ோபாய அபபாகடோட ெொனனார. ¨பேமமம னா எனன? உபோதெம பணணஙக!¨ வரணன 
ெொனனார: தபோஸ பேமமம. ோபாய இனனம தபஸ பணணனார.
வரணன தரபப தபஸ பணண இனனெமானைன கணட படசொர.

ஆனநதோம பேமமம. அதோலநோத எலலாம ோதானற வோரநத, ஒடஙகம.

பறககறபபோவ ஆனநததோதாட பறககோறாம. கைநைத பறநதாசசனனா எவவெோா ோபர 
ெநோதாஷபபடறாஙக. ெமபநதம இரகோகா இலைலோயா எநத கைநைத பறபைப ோகடடாலம 
யாரம ெநோதாடபபடவாஙக இலைலயா? இபபதான பறநத கைநைதைய பாரஙக. எவவோோா 
ெநோதாஷமா தஙகத! ஆதகக எனன உலக அனபவம இரகக ஆனநதபபட? 
ெநோதாஷதைதோய ோதடதான வாழகோறாம. யாோன ெநோதாஷமா இரகக ோவணடாமனன 
நைனககறாஙகோா? சலரகக எனன இரகோகா இலைலோயா ெநோதாஷம இரநதா ோபாதம 
னன பரஞச நைறவா வாைறாஙகோோ! வாழகைகயோல ஆனநதம இலைலனா ச எனன 
வாழகைக இத எனகோறாம. கைடசயோல ோபாகமோபாத அபபாடா இநத ெதாலைல படசெ 
வாழகைக மடஞெதனன ஆனநதமா ோபாோறாம!
அபப ஆனநதோம பேமமம!

இபபட ஒவெவாணணா வொரசச இதோவ பேமமமனன மடவகக வரவதறக பாரகவ வாரண 
வதையனன ெபயர.
இத ைதததரய உபநஷததோல வரகறத. [ெகாஞெம ெொநத ெேககம இரகக இதோல!]

இஙோக கட வொேம பரதத ஆகைல.

 மதயம ெவளள, மாரச 27, 2009 
ஈென - ஜவன 
அபப ஆனநதோம பேமமம!
இபபட ஒவெவாணணா வொரசச இதோவ பேமமமனன மடவகக வரவதறக பாரகவ வாரண 
வதையனன ெபயர.
இத ைதததரய உபநஷததோல வரகறத.
.....
இஙோக கட வொேம பரதத ஆகைல.
பேமமதைத அறயறதல இத ஒர படதான. பேமமதைத இததானன அறதயடட ெொலல 
மடயாத. அத மனைெயம வாகைகயம கடநதத! ¨யோதா வாோொ நவரததநோத; அபோபய 
மனொ ெஹ¨ எனகறத இோத உபநஷத.மனசம வாரதைதகளம பேமமதைத எடடபோபாய 
மடயாமல தரமபடறதாம!



ெர நமம ோகசகக வேலாம.
பேமமம எதனன ெதரயாடடாலம எத இலைலனன பரஞசககலாம.

ஜவனம ஈெனம மாய ெமபநதமைடயவரகள.
ஈென ெதவ கண மாைய.
ஜவன ேோஜா கண மாைய. அதாவத அசதத மாைய.
ஈென மாையைய தன வெபபடததனவன. ஜவன மாைய வெபபடடவன. இேணட ோபரம மாயா 
ெமபநதம உைடயவரகோோ! ஈெனககம ஜவனககம எனன ஏண ெவசொலம எடட மடயாத! 
அதாவத எனன ஆனம மனோனறறம கணடாலம ஈெனகக ஜவன ெமமா ஆக மடயாத. 
ஒபபடோவ மடயாத! ஈெனைடய ெரவததவம கடட அணகககட ஜவனால மடயாத!
ஜவன பணடததோல இரககன. ஈென அணடததோல!
ஜவன காரய உபாத ஈென காேண உபாத! (அதாவத ஈெனதான பறபபககறான; 
உணடாககபவன. சவன பறககறான; உணடாகறவன.)
ஜவன வயகத ோதகம உளோவன. ஈென ெமஷட ோதகம உளோவன.
ஜவன அறப ஞானம உளோவன. ஈென ெரவஞஞன. எலலாம ெதரயம!

ஆனால கடஸதனம பேமமமம மாயா ெமபநதமலலாதைவ. பாலல இரககற ெநய ோபால 
கலநோத இரககம. 
நாம அஞஞானகோாக இரபபதால ஜவனம ஜவ ொடசயான கடஸதனம ஒணோணனன 
நைனககோறாம. அதனாலதான மததால கைடஞச ெநயைய தனயா எடககறாப ோபால 
வோவகமாகய மததால கைடஞச உனைன சவ ொடசோயனன அறஞச ெகாளனன ஆசரயர 
ெொனனார.

தரமைற 5. பதகம : 090 ெபாத: பாடல எண : 10

வறகற றயனன பாலற படெநயோபால

மைறய நனறோன மாமணச ோொதயான

உறவ ோகாலநட டணரவ கயறறனால

மறக வாஙகக கைடயமன நறகோம

ெபாழபபைே:

வறகல தபோபாலவம. பாலறெபாரநதய ெநயோபாலவம, மாமணச ோொதயானாகய இைறவன 
மைறய நனறோன ; உறவ எனனஙோகாைல நடட உணரவ எனற கயறறனால மறகவாஙகக 
கைடநதால மனனனற அரள வைஙகவான.
அபபர ெொனனத!

மாையயான மனோொட இரககோறாம. ஆதனால சவனா இரகோகாம. அத நமோமாட 
உணைமயா நைல இலைல. மனைெ எபோபா அழசச அலலத பரஞச மனோொட 
ோெடைடகைோ பாககோறாோமா அபப கடஸதனா இரபோபாம. அதோவ நமோமாட உணைமயா 
ெொரபம. இைத பாரகக கததகெகாணடா நமககளோ மைறஞச இரககற பேமாதம ெொரபம 
ெதரயம. அைத உணே மடயம.

இத எனனோவா ெோமப கஷடமனன ோதாணனாலம உணைமயல அவவோவ கஷடமலைல.
ஒர இடததல ெெௌகரயம ோபால உககாரஙக. ஆைநத மசச எடதத வடஙக - நாலஞச தேம.
இபப மனைெ கவனயஙக! அத எனன நைனககத? எஙோக ோபாகத? எஙகரநத வநதத? 



ோவடகைக பாரஙக. 
மனச ெகாஞெ ெகாஞெமா நனனடம!

அட! இவவோோா சலபமனா ஏன நைறய ஞானகள இலைல?
ஏனனா நமமாோல இைத அபபடோய நறதத மடயாத. மனச ெகாஞெ ெகாஞெமா நனனடம- 
அபபட ெொனோனன இலைலயா? இபப ¨அட! மனச நனனடசச¨னன ஒர எணணம வரம! 
நமைமோய அறயாம இனெனார எணணம கோரநத மனைெ ஆககேமசசடம! இலைல, எநத 
எணணதைத பாதோதாோமா அைத ெதாடரநோத இனெனானன வநதடம. ோவடகைக பாககறோத 
இனெனார எணணதைத ோதாறறவககம. அதான வாெைனகோோாட ெகத! வலக நனன ெநட 
ோநேம மனைெ பாககறைத ெோமப நாள பயறசகக அபபறம ெெயய மடயோமா எனனோவா!
ஆனா ஒணண. இைத பணணபபாததா மனச ோவற நாம ோவறனன பரஞசடம!

இநத ததவமஸ எனகற மஹா வாககயதைத ெரயா பரஞசககணம.
இத நோய கடவள னன ெொலலைல. (ெமப சனமா ஒணணகக ெபயரோல அபபட அரததம 
பணண ோபாடட இரககாஙக; அஹம பேமமாஸம- நான கடவள).

ெரயான ெபாரள எனன?

¨ந பேமமததன ஒர அமெோம. பேமமதைதபோபால ெத சத ஆனநதம உளோவோன! அதாவத 
ஒோே இனோம. ஆகயால நான பேமமோம எனே தடமான சததோதாட அநத பேம ெபாரளோல 
கலநத நான எனகற நைனபைப நககனால அநத அகணடமான ெொரபம உனைன தன 
வயபபடததககம. அதாவத தானாககககம. நயம பேமமமா ஆவாய.¨

இநத ¨நான¨ ஒழநத எபோபா நான பேமமம னன தடசததம வரோமா அத வைே மகத 
இலைல.
PG:
தாோன சவனசவைன நாெனனற நாட ெவறந
தானாக நனறநைல தானனோறா- வானாப
பவெலத நநதவரம பணபைடய மாணா
சவோலாக ெமனோற ெதள 
(உபோதெ மாைல- சவோயாகம)

சவதோதா மசயணண ைனநதசவ ோயாகநடைட
ெவககயதா னதோதறத தான (சததாநத தரெனம- சவ ோயாகவயல)
சவம ோதாம அச (ந சவமாய இரககறாய) உள நைனநத சவ ோயாகநடைட....

சவனததால சவெனனனல சலகறநதாலநதச சவோன யநத சவம
அநத சவநமைம யனறயைல ெயனோறரதலநதஞ சவோயாக ோமார (சததாநத தரெனம- பாப 
வோமாெனவயல)

சவன ோவற, சவன ோவற எனற இேணடாயச ெெபபம 
அவன சவைன எனறம அறயாதான -தவமலலா
உளோததாரகக எயதோமா ஊரகரவ ஆகாெம 
எளோப பறநத அறயோம. (சநதைன ெவணபா -தகணா மரதத தத)

அதோவ நயாம எனற அர மைறகள ெொலலம.
எதர சவோன நயானாய எனனம மத ைெவம.
ோவோறா ோவறனோறா ெொல ோவதயோன! வண வசமபம
ோவோறா ோவறனோறா வோமப (சநதைன ெவணபா)



மதலோல “இநத உடமப (அனன மய ோகாெம) நானா?”னன ோகககணம.

இலைல அத பேமமததன நைலல உளோ ெவறம பஞசகரதம ெெஞெ தோமா கண 
ஐமபதஙகோால ஆனத னன பரயம. (அபபாடா! சலபமா ஸதல பஞெ பதஙகோால னன 
ெொலல இரககலாோமா?) அபப நான அத இலைல. இநத உடமப பணமாக ஒர நாள 
அழஞச ோபாயடம.

ெர, போண ெகதகள இநத உடமபல ஓடகறதாலதாோன நான இரகோகன? (போண மய 
ோகாெம) அபப அதான நானா? இலைல. அத பேமமததன நைலல உளோ ோஜெ கண 
ெமஷடயா இரககறத. அதனால அதவம நான இலைல.

மனோெ நான. நான நைனககோறன. அதனால நான இரககோறன னன ஒரததர ெொனனார. 
ஆனால ஆோயஞச பாததா நமகக ெதரயம- மனச, பதத இபபட இரககறெதலலாம (மோனா 
மய ோகாெம, வஞஞான மய ோகாெம) அநதககேணமதான. அத பேமமததன நைலல உளோ 
சேம் பத ெதவ கண ெமஷட.

ஆஹா! பரஞச ோபாசச! மத இரககறத ஆனநத மய ோகாெம ஒணணதான. அதான நான! 
இலைல, அதவம இலைல!

அத அவதைத அலலத அஞஞானமாகய தோமா கணம.
எனனபபா இத எலலாதைதயோம இலைல  இலைலனா எனன பணணறத?

67.

வாசசயாரதததைத நககவத எபபட:

பறவெதபபடெயனறககாற பணமாகமடனாெனனனம

அறவைனக ெகாலலல ோவணட ைமமபத வகாேமனோறா

ெவறயோதார தரதத மககன வடவத ோபாலன மககால

எறபோ ணனந யலைல யோெதகணவ காேம.

பறவெதபபட எனறககால (வாசசயாரததததல நனற நான ோவறபடவத எபபட எனறால) 
பணமாகம உடல (அனனமய ோகாெதைத) நான எனனம (போநத) அறவைனக ெகாலலல 
ோவணடம. [ஏெனனனல அத] ஐம பத வகாேம (பஞச கரதம ெெயயபபடட பஞெ பதஙகோால 
ஆனத) அனோறா. ெவறயத (ெவறைமயான) ஓர தரதத மககன வடவத ோபால உன 
மககால எற[யம] போணனம (போணமய ோகாெம) ந அலல. [அத பஞச கரதம 
ெெயயபபடாத பதஙகளன] இோெத கண வகாேம. (காரயம)
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கேணமா மனத பதத கரததாவா மைவயான மாோவா

தேமோ வேணட ோகாெஞ ெததவ கணவ காேம

வேமற தயலா னநத மயைனய நாெனன னாோத

வேவய தமவஞ ஞான வரததயன வகாே மாோம

கேணமா[கய] மனத, கரததாவாம (கரததா = ெெயபவன ஆகய) பதத அைவ ஆனமாோவா? 
தேமோ இேணட ோகாெம (ெஙகறப ரபம, நசெய ரபம என தாேதமமயம உளோ மோனாமய, 
வஞஞானமய ோகாெஙகள) ெததவ கண வகாேம.

வேமற (உயரவலலாத) தயல ஆனநத மயைனயம (சழததயல உளோ ஆனநத மயைனயம) 
நான எனனாோத. வேவய (ெபாரநதய) தம (தோமா ரபமான) அஞஞான வரததயன 
வகாேமாோம.



(ஆக 5 ோகாெஙகைோயம ஆனமா அலல என நோகரததார.)

ஆனமா அழயாதத; அறோவ வடவமானத; எபபவம ஆனநதமா இரககறத.

ஆனா இநத ஸதல உடமப பஞசகரதம பணண பஞெ மகா பதஙகளோலநத வநதத. 
எனனககாவத ஒர நாள அழஞோெ தரம. அதனால அநததயம. ோமலம ெடம. அதககா 
ஒணணம ெதரயாத. ஆனமா இரநதாதான அதால எதவம ெெயய மடயம. ெெதத ோபான 
பறக ஆனமா அநத உடமைப வடட ோபாயடம. அபப அதகக ஒணணம ெதரயைல 
இலைலயா? ஒததர இறநத பறக ¨அபபா எஙகைோ வடட ோபாயடடோய  ¨ னன அைைல? 
உடமப அஙோகோயதாோன இரகக? அபப ோபாயவடடத நாம, உடமப இலைல. அதனால நாம 
உடமப இலைல. இநத நாம உடமைப வடட ோபாய ோவற உடமப எடபோபாம. ஒர நாள 
அதவம ோபாய இனெனார உடமப. இபபட உடமபகள ோபாகபோபாக ோவற உடமப 
கணககலலாத வநதணோட இரககம!

இைத என உடமப னன ெொலகறபபோவ உடமப நானலைலனன பரஞசடதத. கடதைத 
பாரககறவன இரககமோபாத அவன கடம ஆகமாடடான எனபத ோபாோல ோதகதைத 
காணகறவன ோதகமாக ஆகமாடடான.

ஆனா உடமப எனனததானா? :-))

அபபட ெொலகறத வயவகாே ெததயம.
மணணோலநத வநதத மணணகோக எனகறபட....
உடமபகக ொததேஙகள பட அகனோயா பமோயாதான ெொநதககாேன. ெகாஞெ நாளகக நமம 
இசைெயோல வடட ெவசச இரகக. உயர பரநததம கல வைககபபட பைதகக அலலத 
ெபரமபாலம அகனயல எரககததான ோவணடம. இதனாோலோய உடல உறபபகைோ தானம 
ெெயகறத ொததே ெமமதமலைல.

தயானநத ெேஸவதகள சரசசணோட தமாஷ பணணவார. இநத உடமப எனனதனன 
நைனககோறாம. ஆனா இதோல நாம மடடம இலைலோய? ோகாடான ோகாட பாகடரயாககள 
இரகக. கடல பழககள, அமபா.... அமபாககள ெொலகறனவாம, ¨எததைன தைல மைற 
தைல மைறயா நாஙக இஙோகோய இரகோகாம! இநத உடமப எஙகளகக ெொநதம!  :-))¨

மத 4 ோகாெஙகளோல போண, மோனா, வஞஞான ோகாெஙகள ஆனமா அவவபோபாத 
போணஙகள, அநதககேணஙகோோாட கட நறகற நைலைமதான.
அநதககேணோமா சேம் பத ெதவ கண ெமஷட. அத நம தனெர வாழகைகயோல தஙககற 
ோபாத இலலாமலம ோபாகம. அபப அநததயமதாோன? பேண அறோவாட பேகாெம இலலாம 
இவறறகக ஒணணம ெதரயாத. அதனால இைவ ெடோம! மனோதாட ெெயலகளம பததோயாட 
ெெயலகளம பல ெமயம தககதைத ெகாடககனறன.

ஆக இைவயம ஆனமா ஆகாத.

ஆனமாவால அறயபபடகற எதவம ஆனமா ஆகாத.

கணடனவலல வனோற கழததடம இறதககணோண

ெகாணடத பேமானநதக ோகாதலா மததயதால....

உளோத மலலத மாயமன - உறற
உணரவத வாயன னோஙகணட ெதலலாந
தளெோனச ெொலலஎன ஐயன - எனைனத
தானாககக ெகாணட ெமரதைதபபார ோதாழ - ெஙகே 8.

பாோத பதந யலைல-உனனப
பாரந தரயங கேணந யலைல



ஆோய உணரவந எனறான -ஐயன
அனபாய உைேதத ெொல லானநதந ோதாழ - ெஙகே 9.

(தாயமானவர: 56. ஆனநதககளபப)

இநத அநதககேணதைத நாம அறஞச நககணம. என மனம என பதத என சததம னன 
ெொலகறதாோல இைவ ோவறதாோன?

அநதக கேண மறநத தறபபாரககப

பநத மறநதெதன றநதபற

பாழெவள யளோெதன றநதபற

மத இரககறத ஆனநத ெரேம. அத காேண ெரேம. அனபவததல அத தககம. ஆழ 
தககததோல கரவ கேணஙகள எலலாம அடஙக ஆனமா அவதைதயான அநதகாேததோல 
அமழநத கடககம. (ignorence is bliss?) எபபட ஆனமா ஸதல சேம் உடலகோோாட 
ெமபநதபபடட ஜாகேத, ஸவபபன (கனவ) நைலகைோ அனபவககறோதா அபபட காேண 
உடோலாட ெமபநதபபடட சசபத ைய அனபவககம. இநத சசபதோய ஆனநத ோகாெம. ஆக 
இதவம நாமலைல.

--

பனன? பஞெ ோகாெஙகள நான இலைலயானால நான யார? இநத அஞச உைறையயம வடட 
ெவளோய வாபபா! யார நனன உனகோக பரயம. ெொலல ெதரகற ெமாொேம இலைல இத!

எபபவம இரககறத, அறவாக இரககறத, ஆனநதமா இரககறத. வரபப ெவறபப ோபால 
ெேடைடகைோ கடநத எபபவம ெமமா இரககறத, யாரம எதவம அைெகக மடயாம ஸதேமா 
இரககறத, நடககறதா மததவஙக ெொலகற வஷயஙகளகக ெவறம ொடசயா இரககறத, 
உனைனததவே ோவற யாரம இலலாம ந மடடோம இரககறத, அழோவ இலலாம இரககறத 
- இபபடபபடட ஆனமாதானபா ந! ெடமாயம அறவலலாமலம தககம நைறநததமா இரககற 
இநத அஞச உைறகைோயம வடட ந ெவளோய வநத உனகக இத பரயம.

69.

ெதெதாட சததாநநதஞ ெமநதேஞ ொடசோயகம

நததயம வயாபயானமா நயதவா வறநத

ெபாதெதாட ெடநதககாத ெபாரநத ோபதஙகோான

கததே பஞெ ோகாெக கைகவடட ெவளயலாவாய.

ெதெதாட சததாநநதம (ெசசதானநதமாய) ெமமாய, தேமாய, ொடசயாய, ஏகமாய, நததயமாய 
வயாப[ககம] ஆனமா ந அதவாக அறநத ெபாதெதாட (ெபாயயான) ெட தககாத (தகக 
மதலயதாய) ெபாரநத[கனற] ோபதஙகோான (ஆனம சபாவததகக அனனய சபாவஙகைோ 
உைடயனவான) கததே (வஞெகமான) பஞெ ோகாெக கைக வடட (பஞெ ோகாெஙகோாகய 
கைககளல ஆனம பததைய ஒழதத) ெவளயலாவாய.

வநெதனடல ெபாரோாவ மனறந தனைக
வெெமனோவ அததவா மாரகக ோநாகக
ஐநதபலன ஐமபதங கேண மாத
அடததகணம அததைனயம அலைல அலைல
இநதவடல அறவறயா ைமயந யலைல

தாயமானவர -14. ஆகாேபவனம - சதமபே ேகசயம -18

மலவடல நயலல எனற ோபானால மேண ோமவம அறவ அறயாைமகளதான ஏத



மலவடல நயலல எனற ோபானால மேண பரய ோமாத பேோமாதோமத

மலவடல நயலல எனற ோபானால மேண மட ெட சனயநதாம ஏத

மலவடல நயலல எனற ோபானால மேண ஆதகக உயர ொக நயாம காோண - பேமானநத 
தபம

ோகாெம ஐநதம ஒவெவானறாயப பரதத ோவறாய  

கறததறயல அனனயமாய இரகைகயாோல 

ோகாெம ஐநதம ஒவெவானறாயப பரதத ோவறாய 

கறததறயல வோேபம ஈனறதாகம

ோகாெம ஐநதம ஒவெவானறாயப பரதத ோவறாய 

கறததறயல ந அறவாய அத ந அலல



ோகாெம ஐநதம ஒவெவானறாயப பரதத ோவறாய 

கறததறயம உயர ொக நயாம காோண - -பேமானநத தபம

பஞெ ோகாெதைத பகததறநோதாரகக

ெநஞெ மறநதெதன றநத பற

நடைடய தாக ெமன றநத பற – தரவநதயார.

சடனம ஆொரயர ெொனனபட ோயாசசச ஒவெவாணணா ஒவெவார உைறயம வலகககறான. 
(நமகக இதகக எலலாம எவவோோா ஜனமா ஆகோமா ெதரயாத. இரநதாலம இைறவன 
வைோயாடட யாரகக ெதரயம? படடனன யாரககான நடநதாலம நடககலாம! யார 
கணடாஙக!)

இபபட வலககய சடன பாககறத இரடைடதான!

எனனடா இத! கர எஙோகயான நமபைோ வஞசபபாோ? மாடடாோேனன தட சேதைத இரகக 
சடனகடோட! அதனால ¨வஞெைன பணணாத கரோவ, எனகக இபப ெதரயறத ெவறம 
இரடடதான. இைதயா நான னன அனபவககறத?¨ எனகறான.

70.

ஆொரயர உபோதசததபபட அநஷடதத அதறக பன சடன வனாதைலககறல:

பஞெ ோகாெமம வடடபபாற பாரககனற ெபாழத பாோை

வஞசயத தவலலாமல ோவெறானறம ெதரயக காோணன

அஞென வரைோோயா நானகெமன வநபவபோபன

வஞெமல கரோவெயனற மகன மதெதளயச ெொலவார.

பஞெ ோகாெமம வடட அபபாற பாரககனற ெபாழத பாோை (சனயோம) வஞசயத. (மதயாக 
இரநதத). அத அலலாமல ோவெறானறம ெதரயக காோணன. அஞென (ைம ோபால கரதத) 
இரைோோயா நான அகெமன (நாெனன) அநபவபோபன? வஞெமல[லாத] கரோவ எனற மகன 
மத ெதளயச ெொலவார.

கர ெொலகறார. ¨கைநதாய! மனன உனகக கைத ெொனோனோன நைனவ இரககா? பதத 
ோபர ஆதைத கடநதாஙகனன? தனைனோய எணணபபாககாத அநத ஆொம மாதரதான ந 
இரகோக! பரபெபாரோா ெவளோய ெதரஞெ எலலாம இபப இலைலனன ஆகவடட பறக மத 
இரககறத எனனனன பாககறத யாோோ - அநத உனைனோய பாததகக¨ எனகறார.

71.

மனபகறெமன பததோமாகததா ெலணணெயணண

ஒனபத ோபைேககணட ெவாரவனாந தைனகாணாத

பனபவ னைடயறகணட ெபரயபாைவோனா பாோய

அனபோ மகோனகாணப தடஙகலங காணபானோய

மனபகல தெமன பதத ோமாகததால (அஞஞானததால) எணண எணண ஒனபத ோபைேக 
கணட ஒரவனாம (பததாவதாக) தைனக காணாத பனப, அவனைடயல (அவனடதத) கணட 
ெபரய பாழ அவோனா பாோய. அனபோ மகோன காணபத அடஙகலம (உனனால கணட 



ஸதலமம அைவ நஙகயபன கணட சனயமம) காணபான (காணபவன) நோய.

பஞெ ோகாெஙகைோயம நககன பனனாோல ெதரகறத மனைெ நககன பறக எத ெதரயோமா 
அோததான! மனம ஒடஙகன பனனாோல மனைத அனனயமாக கணட ஒடககய தனைனோய 
பாரககாம, அணததவமாக அநத நைலயோலநத எதரடட ோதானறவோத இநத பாழ ஆகம. 
இஙோக மகவம நணணய அரவால ொடசயா நககற தனைன பாரககணம. ெகாஞெம மறநத 
ோபாய மனனாோல பாரததாலம  ஒனன எலலாோம ெதரயம அலலத பாழ ெதரயம. இநத 
பாழ தான அவதைத, காேண உடமப. இைத தாணடனாதான எமைன ெஜயககலாம. இநத 
அநதகாேமதான எமன. கரய நல வணணமா இைத ெொலகறாஙக. இநத இடதைத 
கடககணமனா ஈஸவேோனாட அரள அவசயம எனகறாஙக. இதறோக பகத ோவணம எனகறத. 
¨மாைய எனம தைேைய நகக  ¨ னன ெொலவதம இைதோய!

வரவ அகஙகாேம ஆத வகாேம அறறதன அபாவம
இரைமயாம இவறைற எலலாம இஙக யாத உணரம இைத
ஒர ெபாரள உணோத அநத உணரவ உரவான ொடசப
ெபாரளைன மகவ நணைம பநதயால உணரத ைமநதா - வோவக சடாமண.
--

கடோலாேததோல நககற ோபாத ஒர அைல வரத ... சவாேசயமா பாககோறாம. அத ெமதவா 
ஒர சனன அைலபபா ஆேமபசச, ெபரொக, சறபபாஞச வழநத எழநத ஆரபரசச கைேைய 
ெதாடட அடஙகடம. பன இனெனார அைல ஏறெகனோவ உணடாக வநதகடட இரககம. 
அத ோமோல நம கவனம. அதவம கைடசயோல அடஙகம. ஆனா கடல அைலகள 
வநதகடோடதான இரககம!

அத ோபால நாமம பறநத ஆேவாேதோதாட வாழநத ெரவ நசெயமா அடஙகபோபாோறாம! 
இபபட ோபாகற ஜனமஙகள எததைன எததைன!

அத ோபால ஸதலம. சேம்ம, காேணம எனற மனற உடலகளம, ொககேத, ெொபனம, 
சசபத னன மனற அவஸைதகளம, இறநத/நகழ/எதர னன மனற காலஙகளம கடல 
அைல ோபால வநத வநத ோபாயெகாணோட இரககம அதகக மடோவ கைடயாத.

அனபவம ெபறற சடோன இததைனயம ொடசயா பாரபபா!

72.

தலசககம வஞஞானந ோதானறமனற வதைததாமம

காலோமார மனறஞ ெனமக கடெலழங கலோலாலஙகள

ோபாலோவ வநதவநத ோபானெவததைன ெயனோபனான

ஆலமர கடவோாைண யைவகெகலாஞ ொடச நோய

தல சககம அஞஞானம (ஸதல சஷம காேண ோதகஙகெோன மனற ோதகஙகளம) 
ோதானறம (ோதானறகனற) [ஜாகேத, ஸவபனம, சசபத ஆகய] மனற அவதைத தாமம, காலம 
ஓர மனறம (இறநத, நகழ, எதர காலஙகள ஆகய மனறம) ெனமக கடல (ஜனமமாகய 
கடலல) எழங கலோலாலஙகள (எழகனற அைலகள) ோபாலோவ வநத வநத ோபான நான 
எததைன எனோபன. ஆல அமர கடவள (தகணாமரதத) ஆைண, அைவகக எலலாம ொடச 
நோய.

PG
ெெட ெகாட ோபானற தாவேஙகளகக ஸபரெ அறவ மடடோம உணட. ோவற ஏதம அவறறகக 
பலனாகைல. இைவகளகக சழதத ஒணண மடடோம உணட.
நதைத ோபானற சலதகக ஸபரெம, ேெம (ரச) அறவ ெேணடம உணட.
எறமப ோபால சலதகக ஸபரெம, ேெம, கநதம (வாெைன) அறவ மணம உணட.
வணட ோபால சலதகக ஸபரெம, ேெம, கநதம, ரபம (உரவம) அறவ நாலம உணட.



ஏைனய மரகஙகள படசகள ோபாலவறறகக ஸபரெம, ேெம, கநதம, ரபம, ெபதம அறவ 
ஐநதம உணட.
இைவகளகக எலலாம கனவ ோபாலோவ எலலாம நடககறதாம. ஜாகேத இலைல. அதனால 
ஸவபன, சசபத ெேணட அவஸைதகோோ உணட.
மனஷரகோான நமகக ஜாகேத ெொபன சசபத மணம உணட.

ோதவரகளகக தககம இலைல. நைனபோப உணட. மறபப இலைல.
மனதரகள தவரதத ோமோல பாதத மறற உயரனஙகளகோகா மறபோப உணட. நைனபப 
இலைல.
மனதரகளகக மடடோம மறபப நைனபப இேணடம ெகாடதத அவறைற நகக உபாயமம 
ெகாடதத இரககறான இைறவன. இபபட நககனாதான மகத.
அபப மனதரகள மடடோம மகத அைடய மடயம.
ோதவரகளம மகத அைடயனமனனா ெெயத பணணயம ோபாய தரபப மனத ஜனமம 
எடககணம.
மறற சவ ோசகள பரணாம வோரசச அைடஞச மனதனாகணம.

ஜாகேத ோலயம ெொபபனததோலயம நாம வயவகாேம ெெயகோறாம. அத நமகோக ெதரயம.
சசபதோல அபபட ெதரயைலோய? அோத ோபால ெதரயைலதான. ஆனா கனவலலாம தஙக 
எழநத அபபாடா அரைமயான ஆனநதமான தககம னன ெொலகோறாோம! அைத 
அனபவசச இரநதாததாோன அத ெதரயம?

ஒர தஙக ெஙகலைய காோணாம. வட மழகக ோதடயாசச. கணததோல வழநதடதோதானன 
ெநோதகம. 
ஒததைே கபபடட ெகாஞெம மழக தஙக ெஙகல கணதல இரககானன பாரஙக 
எனகோறாம.
அவரம மழகறார. கணததல தணணககளோோ இரககம ோபாத தஙக ெஙகல இரகக 
இலைலனன அவோல ெொலல மடயைல. ோமோல வநத பறோக ெொலகறார. தஙக ெஙகல 
கைடசசடததணண. ஏனயா இவவோோா பதடடததோல இரநோதோன! கைடசெ உடோன 
ெொலைலோயனன ோகடகவா மடயம? தணணககளோோநத ோபெ மடயாதனன நமகோக 
ெதரயம. அபபட ெொலல கரவ இலைல. மசச எடககவம மடயாத ோபசொ அைத ெவளோய 
வடவம மடயாத.
 அோத ோபால சசபதோல இரககறபப அைத ெொலல மடயாத. அபப ஆனமாவகக 
கேணஙகோோாட உதவ இலைல.

--

கர ெொலகறார. ¨எலலாதைதயம பாரககற நான எனைன எதால பாரபோபன? அபபடனன 
ோகடகாோதபபா! ெடமா இரககற ோவற வஸதைவதான ந வோகைக ெவசச பாககணம. 
வோகைக பாகக ோவற ெவளசெம ோவணமா எனன? அைத அபபடோய பாககலாோம! 
தனைனததாோன பாரகறதல பேசசைன இலைல. பததாவத ஆொம எைத ெவசச 
தனைனபபாததான? தனனாோலோயதாோன!

73.

எலலாம அறநத தனைன எதால அறவத?

எலலாஙகணடறயெமனைன ோயதெகாணடறோவெனனற

ெொலலாோத சயமாஞோொதச சடரகக சடரோவ றணோடா

பலலாரமன றெமனறனைனப பாரபபதந தைனெகாணோடதான

அலலாமற பதெனானறான மவனடததணோடா பாோய

[சனயம மதலாக] எலலாம [ொடசயாக] கணடறயம எனைன ஏத (எைத) ெகாணட அறோவன 
எனற ெொலலாோத. சயமாம ோொத சடரகக சடர ோவறணோடா? பலலார (பலர =9 ோபரகக) 



மன தெமன (பததாமவன) தனைனப பாரபபதம தைன ெகாணோடதான. அலலாமல 
(அனனயமாக) பதெனானறானம (பதெனானறாவத நபரம) அவனடதத (பததாமவனடதத) 
உணோடா பாோய.

தாதபரயம: ெடமான அைனதைதயம அறய ோவற அறவ ோதைவயானாலம சத ரபமான 
தனைன அறய ஓர சத ோதைவயலைல. தனைனத தாோன அறய ோவணடம.

ஞான ெொரபயா இரககற ந எதால பாரககனனா ோகடகறத? அதகக இனெனார ஞானம 
ோவணமனா அநத ஞானதைத எதால பாககறத? அதகக இனெனார ஞானம ோவணமன 
இபபடோய மடவலலாம ோபாயகடோட இரககம. ந ோவற எதாோலயம அறயபபடகறவன 
இலைல. 

எரகற வோகைக பாரகக இனனெமார வோகக ோதைவயலைல எனகறத ோபால  ஆனமா 
ஸவயம ோஜாதயானதால அைத பாகக இனெனார ெகத ோதைவயலைல. 
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அறவகக மறவ ெெயய மறவோவ றணெடனெறணணம

அறவறற கதரகக மடரக கனவஸைத பலமாயத தரம

அறபடம ெபாரண யலைல யறபடாப ெபாரண யலைல

அறெபார ோாக மனைன யநபவத தறவாய நோய

அறவககம அறவ ெெயயம அறவ ோவறணட எனற எணணம அறவறற கதரகக மடரகக 
(ஆதமா சயம பேகாெமைடயத எனம அறவலலாத மடரகளகக) அனவஸைத (வைேயைே 
அறற தனைமோய) பலமாயத தரம. (நைலககம). அறபடம ெபாரள ந அலைல; அறபடாப 
ெபாரள ந அலைல. அறெபாரோாகம உனைன அநபவதத அறவாய நோய.

ஸ ோம நவம வநதத. பானகம ெெஞொஙக. மதத இனபபகளம ெெஞொஙக. அதகக 
ெவலலம பயனபடததனாஙக. எலலாோம இனபபா இரநதத. அைத எலலாதைதயம இனபபா 
ெெஞெத ெவலலமதான. இநத ெவலலதைத எபபட இனபபாககறதனன ோகடடா நமைம 
ோமோல கோை பாபபாஙக இலைலயா? எனன ைபததயம படசச இரககா? ெவலலோம 
இனபபதான அைத ஏன இனபபாகக ோவற எனன ோவணம?
அதோபால ஆனமாதாோன எலலாதைதயம ெவளசெம ோபாடட காடடகறத? அறகறத? அபபட 
இரககறபப தனைனததாோன அறய அதகக ோவற ஏெஜனச ோதைவ இலைல.
இபபடபபடட ஆனமாதான தவம அலலத அஹம எனற ெொலலகக இலடசய அரததமாகம.
--
இநதரயஙகோால ஜடபெபாரைோ யாரம பாரககலாம. இபபட பாககற உடமைபோய நான 

இலைலன அறய ெகாஞெமாவத சேம் அறவ ோவணம. அதககம ோமோல இநதரயஙகள 
மதலா மததைதயம நான இலைலைைன உணே நலல சேம் அறோவ ோவணம. 
அபபடபபடட அறவாள ஒர வழயா அநத மயறசயல ெவறற அைடஞொ - அதாவத 
மனைெ ஒடககயாசசனனா எதோே அவதைத, காேண ெரேம ஆவேணம எனற 
சனயதைததான பாரககறான. அதாவத ஒணணோமயலைல. தான இரககறபடயால 
தனைனததவே ோவற ஒணணமலைலனன பாககற தானதான ஆனமா. ஆைன 
தனைனததாோன ெதாடடகறபப ெதாடகறதம, ெதாடபபடறதம ஒணோண எனகறத ோபால 
அத. ஆனமாவால அறயபபடகறத ஆனமாோவ அலலாமல ோவற இலைல. மனனாோல 
எைதயம அனனயமா உணோமல தன நஜ ரபதைத மடடம உணேணம. இநத நைலோய 
தான. இதோவ தவம னன ெொலலபபடடத. மனனாோல ஒனைற அறயமவைே தனைன 
அறய மடயாத.

மனனைலசசடட ஒழத எனப பலகாலம ெநஞோெ நான ெமாழநோதோன நன
தனனைலையக காடடாோத எனைன ஒனறாச சடடாோத ெேண நான ோபாநத
அநநைலோய நைல அநத நைலயோல சதத மதத அைனததந ோதானறம
நனனைல ஈதனற இைல சகெமனோற சகர மதோலார நாடனாோே. 8.



-தாயமானவர- 24. ஆைெெயனம 
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ஆதமாவாகய தான ஞான ெொரபம எனபெதபபட:

மதேமாங கடட சடட மாபபண யாேெமலலாம

மதேமாக கயவ தறக மதேநதான சபாவ மனோறா

அதவத ெவனஞ ெடஙக ோறவாக வறைவத தநோத

அதவத வேணடமாகா வகம ெபாரோறவாய நோய.

மதேமாம (இனபபான) [ெவலல] கடட [ோெரதத] சடட மாப பணயாேம (பலகாேம) எலலாம 
மதேம ஆககயவதறக (தன சபாவமான இனபபாக ஆககய ெவலலததகக) மதேநதான 
சபாவம அனோறா? அதவத எனம ெடஙகள (ோதகம இநதரயம மதலானைவ) அறவாக 
(அறைவயைடயனவாக) அறைவ தநோத (ஞானதைத ெகாடதத) அதவத இேணடமாகா (ோதகம 
இநதரயம மதலானவறறன வகாேதைத அைடயாத [பேதோயக ஆதமாைவோய]) அகம ெபாரள 
(அகம எனபதறக ெபாரோாக) அறவாய நோய.

--
தவம எனகறத எனனனன ெொலலடடார, இபப ´தத  ´ உம ´தவம  ´ உம ஒணணா ஆகறைத 
ெொலகறார.
சடோன, ோமோல ெொனனத ோபால ஸதல, சககம, காேண ோதகஙகளகக அனனயமாகவம;
ொககேத, ெொபபன, சழதத எனகற 3 அவஸைதகளகக ொக மாததேமாகவம;
அஞச உைறகளல இரநத வடபடடவனாகவம இரககற கடஸதோன தவம எனகறதகக 
இலடசயாரததம.

எபபவம பநதோம இலலாத பேமமோம தத எனகற ெொலலகக இலடசயாரததம.
கடஸதனம பேமமமம ஒோே மாதர. அதனால இவரகளககளோோ ஐககயம ஏறபடம.

சவனம ஈஸவேனோம தவம தத கக வாசசயாரததம. (literal meaning) இவஙகளகக 
இைடோய எககசெகக ோவறபாட இரககறதால அவரகளககளோோ அோபதம எனகற ஐககயம 
ஏறபட மடயாத. அவஙக எபபவோம தனததனதான.
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ஆோோபமான வாசசயாரததஙகளகக ஐககயமனெறனககறல.

இநதந தவம பததத னலடசயப ெபாரோா ெமனறம

பநதமல பேம ோமதத பதநதன லலடசயாரததம

அநதமாஞ சவ னெனவரகோோ வாசசயாரததம

ெநததம ோபத மாவார தமககயக கயஙகடாோத

இநத (ஞானோம சபாவமான ெொரபமாக உளோ) ந தவம பதததன இலடசயப ெபாரோாம. 
(இலடசயாரததம ஆகம). எனறம பநதமல[லாத] பேமோம தத பதநதனல இலடசயாரததம. 
அநதமாம (தளோபபடவதாகய) சவன ஈென அவரகோோ வாசசயாரததம. ெநததம (எபோபாதம) 
ோபதமாவாரதமகக (ோபதமைடயவாோக உளோ சவ ஈஸவேரகளகக) ஐககயம (அோபதம) 
கடாோத (சததககாத).

தாதபரயம: மகா வாககயததன இலடசயாரததமான கடஸத பேமம அோபதம ஆதலால 
அவரகடக ஐககயம கடம.



சடன அெதபபடனன ோகககறான.
மனோனோய பாததததான:
மதலல ோபோே ோவோற!

சவனம ஈெனம மாய ெமபநதமைடயவரகள.

ஈென ெதவ கண மாைய.

ஜவன ேோஜா கண மாைய. அதாவத அசதத மாைய.

ஈென மாையைய தன வெபபடததனவன. ஜவன மாைய வெபபடடவன. இேணட ோபரம மாயா 
ெமபநதம உைடயவரகோோ!ஈெனககம ஜவனககம எனன ஏண ெவசொலம எடட மடயாத! 
அதாவத எனன ஆனம மனோனறறம கணடாலம ஈெனகக ஜவன ெமமா ஆக மடயாத. 
ஒபபடோவ மடயாத! ஈெனைடய ெரவததவம கடட அணகககட ஜவனால மடயாத!

ஜவன பணடததோல இரககன. ஈென அணடததோல!

ஜவன காரய உபாத ஈென காேண உபாத! (அதாவத ஈெனதான பறபபககறான; 
உணடாககபவன. சவன பறககறான; உணடாகறவன.)

ஜவன வயகத ோதகம உளோவன. ஈென ெமஷட ோதகம உளோவன.

ஜவன அறப ஞானம உளோவன. ஈென ெரவஞஞன. எலலாம ெதரயம!

அதனால பாதாலததககம வணணககம இரககற ோவறபாட ோபால இநத சவனகக 
ஈெனககம எபபவோம ஐககயம சததககாத.

77.

ஜவ ஈஸவே ோபததைத கறல:

ோபதமா னதவங ோகோாய ெபயோல மடஙக ோாலம

ஓதர மபாத யால மடலால மணரவ னாலம

பாதலம வசமப ோபாலப பலதே மகனற நறபர

ஆதலாலவரக ெகநநாள ைமககய ெமனபத கடாோத

[சவ ஈஸவேரகள] ோபதமானதவம (வததயாெமானதவம) ோகோாய. ெபயோலம (சவன ஈென) 
இடஙகோாலம (பணடம, அணடம), ஓதரம உபாதயாலம ([ஒனபத வதஙகோாலம நசெயதத 
ெொலல மடயாத] அவதைத மாைய எனனம உபாதகோாலம)  உடலாலம (வயஷட, ெமஷட), 
உணரவனாலம (சறறறவ ோபேறவ) பாதலம வசமப (வணணலகம) ோபாலப பலதேம 
அகனற (ோவறபடட) நறபர. ஆதலால இவரகக எநநாளம ஐககயம எனபத கடாோத 
(அோபதம சததககாத).

தாதபரயம: வாசசயாரதத ஜவ ஈஸவேரகளகக ெபயர மதலான ோபதம உளோதால அோபதம 
சததயாத.

மகா வாககயம:
இதகக சததாரதத ோபாதக வாககயம எனபாஙக.
அதாவத பேமம ஆனம ஐககயதைத மடடம ோபாதககற வாககயஙகள.
ஒவெவார ோவத பரவலம ஒணண இரகக. அதனால நால இரகக.

1.பேகஞானம பேமஹா
2.அஹம பேமஹாஸம.
3.ததவமஸ
4.அயமானமா பேமஹா



ரக ோவத ஐதோேய உபநஷததோல இரககறத பேகஞானம பேமஹா. ஞான வடவாக இரபபோத 
பேமமம எனபத ெபாரள. இத மனனம, தயானம, அபபயாெம ெெயய தகநத வாககயமாக 
ெொலகறஙக.

யஜுர ோவத பரகதாேணய உபநஷததோல இரபபத அஹம பேமஹாஸம. உளோோம 
பேமமமாக இரககறத. இத அனபத அதாவத ெமாத அனபவ வாககயம.

ொம ோவத வாககயம ொநோதாககய உபநஷததெல இரகக. அோத இதவைே பாதத ததவமஸ. 
அத நயாக இரககறாய. இத உபோதெ வாககயம.
அதரவண மாணடககய உபநஷததோல இரககறத அயம ஆனமா பேமஹா. இநத ஆனமா 
பேமமம. இத நதததயாென வாககயம.

சயமதவாம ததவமச எனனம வாககயம
ெொலலம உபோதெ மகா வாகயமாகம
இயலம அகமபேமமாஸம எனனம வாகயம
இலக அநபத மகா வாகயமாகம
மயன மரவாப பேஞஞானம பேம வாகயம
மனனததன அபபயாெ வாகயமாகம
அயமானமாப பேமெமன அைறயம வாகயம 
அதறெகலலாம ெமமதமாம வாககயநதாோன - ரப கைத

இநத நாலோல ததவமஸ எனகறதோல இரககற ஆனம பேமானம ஐககயோம மதததல 
இரபபதாலம, இத கரோவாட உபோதெமா இரககறதாலம இைதோய சறநததாக 
ெகாணடாடகறாஙக.

ொநோதாககயததோல உததாலகர தன பளைோயான ஸோவத ோகதவகக உலகதைத சரஷட 
ெெயகற ஈெைனககாடட தத தவமஸ எனகறார.
ைபயரகக பரயைல! நைறய உபாயம, வோககஙகள தோர. அத ஒர பககம இரககடடம.
இஙோக நமகக ோவணடயத ஒணணதான.
ஒர சவனகக ஈெைன காடட ¨அத நயாக இரககறாய  ¨ னனா- 
எனனடா இத ஈெனககம நமககம எததைன வததயாெம? ஆனமகததோல ெோமப 
மனோனறனவஙகோா ெொலகறவஙகைோககட ஈெனகக ஒபபா ெொலல மடயமா? அவரகோோ 
ஈெோனாட ெகதைய அதகமனன ஒபபககறாஙகோோ!
இபபட ெநோதகம வநதா இலககண ஆோயசச ெெயயணம. அததான மகரஷகள எனன 
ெொலல வநதாஙக எனகற ெரயான அரதததைத காடடம.
இலடெணா வாககயம எனகறதாோல ெபாரள ெகாளோணம. அத மண வைக. வடடத, 
வடவலாத, வடட வடாத. (வடாத கரபப இலைல!)
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கடஸதனககம பேமததககம இலககைணயால ஐககயம ெெயய ொஸதேஙகளல கறம 3 
வத இலககைணைய கறதல: 

வடநல வலலவரகள ெொலலம வாெகபெபாரள ோெோமல

இடோகற ெபாரோாம வணண மலககைண யைேயாற ெகாளவார

தடமான வதவமனறாச ெெபபவார வடடெதனறம

வடவலா ெதனறமவடட வடாெதன றமோபோோம

வடநல வலலவரகள ெொலலம வாெகபெபாரள (வாசசயாரததம) ோெோமல (ெபாரநதாமல) 
இடோகல (வோோதமானால) ெபாரோாம வணணம (ெபாரோாகமபட) இலககைண உைேயால 
(இலடெணா வாககயததால [ெபாரள]) ெகாளவார. தடமான அதவம (அநத 
இலடெைணையயம) மனறாய ெெபபவார; வடடெதனறம, வடவலாத எனறம வடட வடாத 
எனறம ோபோோம.



எநத ெொல தன வாககய அரதததைத (literal meaning) மழவதம வடட அதன 
ெமபநதமானைத உணரததகறோதா அத வடட லடெைண.

உஙக வட எஙோகபபா இரககனன ோகடடா ¨ஓ அதவா, டாகடர நாயர ெதரோல இரகக¨ னன 
பதல ெொலகறாஙகனன ெவசசககலாம. அட! ெதரவோலயா வட இரகக? இலைல. அைத 
ஒடடததான இரகக. இரநதாலம இனன ெதரவோல இரககறதாதான நாம எலலாரம 
ெொலலோறாம. அைத யாரம தபபா எடததககறதலைல. ெதர எனகறத அோதாட ெபாரோானா 
ொைல எனகறைத மழவதம வடடவடட அதன வாசசயாரதத ெமபநதமான ெதர ஓேதைத 
கறககத.

எநத ெொல தன வாககய அரதததைத (literal meaning)  வடாமல அதன கட 
ெமபநதமானைதயம உணரததகறோதா அத வடாத லடெைண. “காகக அடகக கறபப ஓடத¨ 
னனா காகக கறபப எனற நறஙகளன பதஙகளடன அவறறன ெமபநதமான காவல 
தைறையயம வககலகைோயம உணரததவதாக ெபாரள ெகாளோ ோவணடம. அபோபாத அதன 
உணைமபெபாரள  வோஙகம.

எநத ெொல தன வாககய அரததததல (literal meaning) ஒரபாகதைத வடடவடட 
ஒரபாகதைத ஏறகறோதா அத வடட வடாத லடெைண. கதா அககா ெோமப நாள கழசச 
போோடா ோபாறாஙக. மனனாோல அவஙக இரநத ோபடைடயோல தளளவணட வயாபாேம 
ெெயதவைே பாககறாஙக. இபப ெபரஈஈஈஈயய கைட ெவசசகடட ெெயலா இரககார. ொமப 
மாமாவகோகா அவைே அைடயாோம ெதரயைல. கதா அககா இவைன யாரனன ெதரயலயா? 
நலலா இரகக! இவனதான அநத கரஷணன அபபடஙகறாஙக.

 உணைமயல அவோேதானா? இலைல. அவரகக 20 வயத கட ஆகவடடத. மன ோபால 
சறசறபபாக இலைல. ஆனால இனனம பததொல ஆகவடடார. பணககாேர ஆகடடார. 
இரநதாலம அவோே இவர எனபைத ஏறகோறாம. அதனால காலம இடம ஆகயவறைற 
தளளவடட கரஷணன எனகற கறபபடட உடமைப இநத பதஙகள உணரததம.
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கஙைகயல ோகாஷெமனறங கறபபசோெப ோபாடெதனறம

தஙகய ோொயநோதவ தததெனனறஞ ெொலவாரகள

இஙகதா ேணஙகோாகக யநதமன றைேகோாோல

தஙகநல வோோதமான ெொலெலலலாம ெபாரோாநதாோன

கஙைகயல ோகாஷம (கோமம) [உளோத] எனறம, கறபப தஙகய ோெபப ஓடத எனறம ஸஹ 
அயம (அநத இநத) ோதவதததன எனறம ெொலவாரகள. இஙக (ெபாரள வோஙகாத இடததல) 
[இநத மனைறயம] உதாேணஙகோாகக இநத மனற உைேகோாோல (இலடெணா 
வாககயஙகோால) தஙகநல (ெபரைம ெபாரநதய ொஸதேஙகளல) வோோதமான ெொல 
(வாககயஙகள) எலலாம ெபாரோாநதாோன (தாோன அரததமாகம).

எநத பதம தன வாககய அரதததைத (literal meaning) மழவதம வடட அதன 
ெமபநதமானைத உணரததகறோதா அத வடட லடெைண. கஙைகயல கோமம உளோத 
எனபதன ோநேடபெபாரள கஙைகயன பேவாகததல கோமம உளோத எனபத. ஆனால அத 
அலல நாம ெொலல நைனபபத. அத நடககககடயதம இலைல. இஙக கஙைக எனபதன 
ெபாரள தன ெபாரோாகய நத எனபைத மழவதம வடடவடட அதன வாசசயாரதத 
ெமபநதமான நத தேதைத கறககறத.

எநத பதம தன வாககய அரதததைத (literal meaning)  வடாமல அதன கட 
ெமபநதமானைதயம உணரததகறோதா அத வடாத லடெைண. “கறபப தஙகய ோெபப ஓடத” 



எனபதன வாககய அரததம (literal meaning) கறபப நறம தஙக இரகக சவபப நறம 
ஓடகறத எனபத. இத தகாத. கறபப சவபப எனற நறஙகளன பதஙகளடன அவறறன 
ெமபநதமான பசைவயம கதைேையயம உணரததவதாக ெபாரள ெகாளோ ோவணடம. 
அபோபாத அதன உணைமபெபாரள  வோஙகம.

எநத பதம தன வாககய அரததததல (literal meaning) ஒரபாகதைத வடடவடட 
ஒரபாகதைத ஏறகறோதா அத வடட வடாத லடெைண. ஸஹ அயம (அநத இநத) ோதவதததன 
எனபதல மன ஒர மைற ோவற இடததல ோவற காலததல பாரதத ோதவ தததன இபோபாத 
இஙக பாரககம ோதவதததன எனபத ெபாரநதாத. {நானக வரஷஙகளகக மன 
கலகததாவல ோதவததைன பாரதோதாம. இபோபாத ோதவதததைன ெெனைனயல பாரககோறாம. 
அவோேதான இவர எனகோறாம. உணைமயல அவோேதானா? இலைல. அவரகக 4 வயத கட 
ஆகவடடத. மன ோபால சறசறபபாக இலைல. ஆனால இனனம பததொல ஆகவடடார. 
இரநதாலம அவோே இவர எனபைத ஏறகோறாம.} ஆகோவ காலம இடம ஆகயவறைற 
தளளவடட ோதவதததன எனனம ோதகதைத  இேணட பதஙகளம உணரததகனறன.

நமகக இஙோக மககயமா ோவணடயத ெஹ அயம ோதவதததனதான.
அத எபபட வாசசயாரததமான ோவற நாட, காலம எலலாதைதயம தாணட ஆனால ஒர 
ெபயைே உைடய உடமைப காடடதோதா அத ோபால...
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மவத இலககைணயல இஙக ோதைவயான வடடவடடாத இலககைணபட தரஷடாநதததகக 
ெபாரள ெகாளவைத கறல: 

பனனய ோொயெமனனம பதஙகளன வாசசயாரததம

அனனய ோதெஙகால மவனவ ெனனப ெவலலாம

ெொனனவவ வோோதமவடடத ெதாடரலக கயமவடாமல

உனனடற ோறவததத ெனாரவைன ெவளயாக காடடம.

பனனய (மன கறய) ோொ அயம எனனம பதஙகளன வாசசயாரததம அனனய ோதெம காலம 
(தே ோதெம, ெமப ோதெம, கடநத காலம, நகழகாலம ஆகய) அவன இவன எனபன எலலாம 
(அநத ோதவதததன இநத ோதவதததன எனபன எலலாம) ெொனன இவவோோதம (வோோதமான 
வாசசயாரதததைத) வடடத ெதாடர இலககயம (அவறைற அநெரதத இலடசய அரததமான 
ோதகம எனபைத) வடாமல, உனனடல (ஆோலாசககல) ோதவதததன ஒரவைன (எனற 
பரஷைன) ெவளயாக காடடம. (ெதளவாக காடடம).

81.

தததவ ெமனம பதஙகள பேமமாயச ொடசயான

வததைவ வடாமற ோபத வாசசயாரத ததைத வடட

நததம மதந யாக  நயத வாக ெமனனம

அரததமம கணடெமனோறயச பதைவககயங காடடம.

தத, தவம எனம (ஸாம ோவத மகா வாககயததல உளோ அத, ந) பதஙகள பேமமாய 
ொடசயான வததைவ வடாமல ோபத வாசசயாரதததைத (ோபத தரமஙகைோ உைடய வாசசய 
பாகஙகைோ) வடட நததமம (எககாலமம) அத ந ஆகம (பேமோம நயாம), ந அதவாகம 
(நோய பேமமாம) எனனம (எனற ெொலலம). அச பத அரததமம அகணடம (கணடம= தணட 
அகணடம தணடாகாதத, ஒனற) எனோற ஐககயஙகாடடம. (ஐககயதைதப ோபாதககம).

மாைய, மாையயல பேதபலதத ஆபாெம, மாையகக இயஙகதோம ஆகய மணம கட 



ஈஸவேன ஆசச. ஈஸவேோனாட ெரவ ெகத மதலய கணஙகள மாயா காரயமாகம. இநத 
ஈஸவேைனோய தத பதததன வாசசயாரததமாய ெகாளோணம.

வயடட அவஸைத, அதல பேதபலதத ஆபாெம, அதன இயஙகதோம மனறம ோெரநத 
சவனாகம. இதறகளோ அறப ெகத மதலய கணஙகள அவதயா காரயம. இநத சவைன தவம 
பதததன ெபாரோாய ெகாளோணம.

ஆனால இநத இரவரககம ஏகததவம -ஒணணாதல நடககாத. ஆகோவ ஆபாெதோதாட 
கடன மாைய, மாயா காரய அைனததம அறயம அறவ மதலான கணம ஆகய இவவோவ 
ததபத வாசசய பாகஙகைோ வடதத இயஙக ெகதயா இரககற பாகததல மாததேம;

 அபபடோய ஆபாெதோதாட கடன அவதைத, அவதைதயால ெெயயபபடட அறபஞஞததவாத 
(சறோத அறயம அறவ மதலான) கணம ஆகய இவவோவம -

 தவம பத வாசசய பாகஙகைோ வடதத இயஙக ெகத பாகதைத மடடம வடடவடாத 
இலடெைணயால எடததககடட, ோகடடல மதலய ஞான வழககான ெெயலகளகக மனனம 
அைவ மடநத பனனம ஏகம என ஸாம ோவத மகா வாககயம ெதரவககறத.

ெோமப சரககமா ெொலலனமனா இயஙக ெகத எலலாததோலயம ஒணோணதான. 
ெவளபபாட ோவற ோவற இரககலாம. அநத இயஙக ெகத பேமமமதான.

தாதபரயம: ஆொரயார தானபோதசததபபட ஆவேண நசெயம இரபபத ோதானற, அதன 
மடவான மகா வாககயததன இலககயாரததமான கடஸத பேமததன ஒரைமைய 
உணரததயதாம. ோமலம அத ந ஆகம, ந அதவாகம எனற ஓதபபோோத (தணயல ஊடம 
பாவமான) பாவமாய அோபதம ெொனனத மைறோய போோடெ (மைறநத) போநதயம பரசசனன 
(வைேயறககபபடட)  போநதயம நவரததயாகம ெபாரடடக கறயதாம.

ெவடட ெவளயோல ஒர இடததோல ஒர கடதைத ைவதத இரகக! இநத கடததோல ஒர 
ஆகாெதைதபபாரககோறாம. அத ெவறம பேதபலபபதான உணைமயலைலனன நசெயமா 
நமககதெதரயம. ெகாஞெம அறவயல ெதரஞெவஙகளககம பகலோல பாககற ஆகாெம 
எனகற வானம ெபாயதானனன ெதரயம.

ெகாஞெம ோயாசசசபபாததா கடததோல இரககற ெவளயம எஙகம பேநத இரககற ெவளயம 
ஒணோணனன பரயம. அதாவத எஙகம பேநத இரககற ெவளயோலநத கடம னன ஒர 
ெபாரள ெெயறைகயா ஒர ெவளைய பரசசகாடடத. கடம இலைலனா அநத ெவளயம 
தனயா இலைல.
அத ோபால கடஸதனம பேமமமம ோவற ோவற இலைல. ஒணோண!
சோவாஹம னன ெொலகறவஙக இைதததான ெொலகறாஙக.
சவோம நான நாோன சவம னன எலலா காலததோலயம பாவைன ெெயயணம. இதோவ பேமம 
அனபதயல இரககறத ஆகம.

அகணட அறவான பேசவோம நாெனனற
அனவேதம இைடயறோவ ெெயயந தயானம
பகனற உபாெைனயாகம அதனால உணைம
ெபாரநதயநல பநதயனால பே சவதைத
நகழநதடோவ அறநதடலாம மறற ஒனறாலம
நரமலமாய அறயெவாணாத ஆதலாோல
பகரநத கர வெனததால பேசவதைத 
பகதயடன எனறம உபாசகக ோவணடம.

சனமயமாம சவததனைட சததம ைவதத
சவமதோவ நாம எனற இஙகறயாோதாரகக
ெனமயமாம பேபபேமந தாோன ஆக
ெலயாமல இரபபதவாம வோதக மததத
தனைம ஒர காலததம சததயாத



தததவமாய நவலகனோறன இனதாகெவனோற
நனமலமாய ரப மனவன வோதக மததன
நைல ெபறற இவவலககணோம நகழததனானால. -ரப கைத

இைத தடமா அறயனமனா எததைன ோவதஙகைோ படசச ஆோயஞொலம உதாேணஙகைோ 
ெொனனாலம பதத வொேததாலம இயலாத. அைவ ஒர மடடததககததான ெகாணட வடம. 
அதகக ோமோல ோபாக மடயாத.

 தடமான அனபவமதான இைத நசெயமா அறய ஒோே வழ!
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அதைவத ெொரபதைத அநபவததல அறதல:

கடநரன ோமக நரற கணடவா னேணடம ெபாயோய

கடவானம ெபரய வானங கடெயானறா ெமபோபாதம

இடமான பேமஞொடச யேணடெமப ோபாத ோமகம

தடமாகச சவாந பத சோவாகெமன றரநத டாோய

கடநரல (கடததல உளோ நர) ோமக நரல கணட வான இேணடம ெபாயோய. கடவானம 
(கடததல உளோ வானம) ெபரய வானம  கட ஒனறாம எபோபாதம. [அத ோபால] இடமான 
(வயாபகமான) பேமம ொடச (கடஸதன) இேணடம எபோபாதம ஏகம (ஒனற). தடமாக 
(தணவாக) சவாந பத (உனனநபவததல) சோவாகம (சவோன நான, நாோன சவன) எனற 
இரநதடாோய.

-- 
சரதயாலம உததயனாலம  ஆதமாைவ அறநதாலம அெமபாவைன (நகைாத எனற 
நைனபப) நஙகாத. எனோவ தணவாக நான பேமம எனபைத சய அநபவததால அறய 
ோவணடம.

ஓதரய தவதோம அததவத ஞானதைத உணட பணணம ஞானமாகம - தாயமானவர
ெமயஞஞான அனபவம தைவத - இேடைட- நைலயோலதான தவஙகத.
ோதகம மதல அநதககேணம வைே ஒவெவார தததவமா ஜாகேத, ெொபபன, சழதத 
அவஸைதகள ரபமாகோவா; அனன மயம மதலான உைறகள ரபமாகோவா; நமகக 
மனனாோல ோதானறவனவாகவம, நமமால அறயபபடவதாகவம, ஒர காலததோல இரநத ஒர 
காலததல அழகறத எனறம, அதனால நததயமலலாததா இரககற இதெவலலாம நாம 
இலைலனனம தளளககழககணம.
அபப சனயம மஞசம. இதவைே தைவத பாவம இரகக. இதகக தைவத வரதத எனறம 
ெபயர.

இதகக ோமோல இரககற கடஸதன எனகற ொக ரபம. அத அண ரபமானத; அவவோவ 
சககமமானத னன ெொலகறாஙக.
இநத ொக வரததயம தளோ ோவணடயததான.
தைவத வரதததான அஞஞானம; பாெததோல பநதபபடததம. ொகயா இரககறதல அபபட 
அஞஞானம இலைலோய, உணைமதாோன; ஏன ஒழககணமனனா...
ொக எனகறபப ெகாஞெமாவத அகஙகாேம இரநோத ஆகணோம? அபபதாோன அைத நான 
னன ெொலலககலாம! அதனால இதவம ெகாஞெம கைறபாட உளோோத. அதனாலதான 
அைதயம தளோணம.
இஙோக அஹம பேமமாஸம அலலத சோவாஹம பாவைன வநதால இததான அகணடாகாே 
வரதத. அதாவத இேணடறற தனைமககான மனோனறறம.
[கணட தணடமா ெவடடபோபாடோவன எனகறாஙக. அதாவத பஸ பஸ ஆ ஆககவாஙகோாம! 
இததான கணடம = தணட, ெவடடபபடடத. தணடாகாமல ஒணணாோவ இரககறத 
அகணடம. பேமமதைதததவே ோவற ஒணணோம இலலாததால அத மடடோம அகணடம.]



இஙோகயம நான பேமமம நான சவம னன நைனபப ெகாஞெம இரநதாலம ோபாகபோபாக 
இத மைறஞசடம.
--
இைத எலலாம ோகடட சடன கர ெொனனபட வொேம பணண பஞெ ோகாெஙகைோயம தான 
இலைலனன தளோறான. அபபறம மனோன பாரதத பாைையம தளோறான. அத வைே 
காடசைய பாரககற நான எனைனோய பாககணம - அபபடததாோன கர ெொனனார?- 
அைதயம கவனககோபாய அதகக ஏதவா இரநத ெகாஞெ நஞெ அகஙகாேமம நழவபோபாய 
கடஸதன பேமமமனன ஒர ோவறபாடம இலலாம ோபாயடத. 
கைநைத தஙகவதறக அழகறபப ெமாதானம ெெயய ஏோதா ஒர ெபாரைோ ைகயோல 
ெகாடககோறாம. அைத ெகடடயா படசசகடட இரககம. ெமலல தஙகனதம ெபாரள எபப 
ைகைய வடட ோபாசச எனகற வஷயம அோதாட கனடோோலல இலைல எனபத ோபால இநத 
கடஸதன பேமமம எனகற ோவறபாடம ோபாயடதாம. அபபறம அஙோக இரககறத எனன?
பேணம.
இதோவ அகனட அதைவத ொோதகாே அனபவம.
தறோபாதம ஒழநத ோபரனப நைலனனம ெொலலவாஙக. ோமலம ¨கணடவர வணடதலைல ,¨  
¨அதத நைல  , ¨ காணாமல காணம காடச ,  ¨ ¨ தஙகாத தககம தககமத தககம 
போபேோம  ¨ னன எலலாம ெொலலபபடடத.

நைனததைண யனறோய யலைலநா னறறபன
பைனததைண காோணெனனறநத பற
ெபரய ெமௌனமதநத பற – ெொரப உநதயார.
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கர உபோதெபபட சடன அதைவத ெொரபதைத தரசததைத கறல:

தஞெமாங கரவஞ ெொனன தததவ வழதப பாமல

பஞெோகா ெமஙக டநத பாைையந தளள யளளல

ெகாஞெமா மரபபம வடடக கடஸதன பேம ெமனனம

ெநஞெம நழவெயானறாய நனறப ேணதைதக கணடான

தஞெமாம (ெபரநதைணயாகய) கரவம ெொனன தததவ வழ தபபாமல [அனனமய ோகாெம 
மதலான] பஞெ (ஐநத) ோகாெமம கடநத, ([பநதமாதலால] தானலல என தளள) பாைையம 
(அவறறகக அனனயமாக கணட சனயமாகய அவதைதையயம) தளள உளளல 
(அநதககேணததல) ெகாஞெமாம இரபபம வடட (இநத தைவதஙகைோ காணம ொடசோய 
நான எனற அறப ொடச வரததயான ஸததையயம [பநதமலலாவடனம பரஷாரதத 
ொதனமான ஞானமாக இலலாததால] வடட) கடஸதன பேமம எனனம ெநஞெமம நழவ 
(கடஸதனாகய தாோன பேமம எனற அகணடாகாே வரததயம நதததயாென பரபாகததால 
உறஙகனவன ைகயல உளோ ெபாரள ோபால நஙக) ஒனறாய நனற பேணதைதக கணடான.

சடன எனனதைத அனபவககறானாம?
ஆனநதம. ஆனநத ெவளோம. தனைனததவே இேணடாவதா ஒணணோம இலைல. இநத 
உடமப கேணஙகள னன ஆேமபசச படடயல ோபாடகற 35 தததவஙகளம 
அவைனபெபாறதத வைே இலைல.
இைத நனவல சழதத எனகறாஙக. பேமம நைலோய அபபடனன இலைல. சழததயோல 
எலலா கேணஙகளம ோபாயடம. இஙோக அபபட இலைல. இத ஒர டடாசெமணட. 
தறகாலகமா பறற ோபாயடத. கேணஙகள ெெயலோல இரநதாலம அவறோறாட வஷய 
அனபவம உளோோ வேைல. கண தறநத இரநதாலம எைதயம பாரககைல. கடோட ோபாய 
படடாச ெவடசொலம காத ோகடகைல. வாயோல கறகணட ோபாடடாலம உமழநர கட 
சேககைல!

இநத அனபவதைத அவனகக தரவத ெறகரோவ! அவர ோவற யாரமலைல பேமமோம. நாம 



ெடைட ோபாடவத ோபால அவர ஒர காேணததககாக உடமைப ோபாடடகடட இரககார. 
நமம ஆனமக பாைதயோல பலரம நமகக உதவ வரவாஙக. சலர உதவகோறாமனன 
ெதரஞோெ உதவவாஙக. சலர அபபட ெதரயாமோல உதவவாஙக. ோமாெமா ெைமயல 
ெெயகறவஙக நாகக ரசைய அடசச ோபாடகோறாமனன ெதரயாமோல அநத உதவைய 
ெெஞசகடட இரபபாஙக. :-))
சலர ஏோதா ெொலலகடோட ோபாகமோபாத நமகக தடரனன ஏோதா ஒர வஷயம படடனன 
பலபபடம.

இைறவன சததததாோல சலர நமகக ோதைவயான ெமயததோல ோதைவயான வழைய காடடடட 
ோபாயடவாஙக. இவஙக வழ காடடகள. மாரக தரச.
இநத பேமம அனபவதைத ரச காடடகறவஙகோோ உணைமயோல ெறகர. அபபட ெறகரைவ 
அைடயம பாககயம ெெஞெவஙகளகக அபபறம ோவற ஒணணோம ோவணாம.

84.

சடன அநபவ ஸததைய கறல:

அனபவா நநத ெவளோத தழநதோய யகணட மாகத

தனகே ணஙக ோாத ெகலம மறநத சததாய

மனதப ேணமாயத ோதக மானெற கரவங காண

நனவனற சழதத யாக நனமகன சபாவ மானான.

அனபவ ஆநநத ெவளோதத அழநதோய அகணடமாக தன கேணஙகள ஆத (மதலான 35 
தததவஙகள) ெகலமம (அைனததம) இறநத (நஙக) சததாய மனத பேணமாய, [பர பேண 
ெொரபோம] ோதகமான (ோதகதைத ெடைட ோபால ஏறற) ெறகரவம காண (பாரததரோ) 
நனவனல சழததயாக (சழதத உைடயவனாய) நனமகன (நலல சடன) [அகணட ெொரப] 
சபாவமானான.

தாதபரயம: பேமானநதததல அழநத பேபஞெதைத நகக ெபரதகெகலலாம ெபரதான சபாவ 
நைல ெபறற இரநதான.

-- 
நனவனல சழதத: இநதரயஙகள தம காேணமான அஞஞானததல சழதத ோபால 
லனமாகாத, தமதம ெகாளைகயல இரகக அவறறன வயாபாேமான வஷயானபவம அறற 
இரபபவன எனறவாற..

இபபடோய பேமம அனபவததோலோய இரகக மடயமா?
அதகக ோநேம வநதாசசனனா இரககலாம.
ஆனா ஒததோோட வாெைனகள அவவோோா சககேமா அதகக வடாத. அதனால ெவளோய 
வரவாஙக. மனம தரபப தளர வடம. ெவளோய வநததம அனபவசெத ஒர மாதர 
நைனவல இரககம. அோத ோபால மணடம அனபவகக தவபபா இரககம. 
இநத அனபவம ெகாடததவரகடோட அவனகக எனன மாதர உணரவ இரககம?
பேண ெேணாகதயா காலோல வை ோவணடயததான.

85.

சபாவ நைல ெபறற சடன பனப யாத ெெயதான?

அளமக ெனடமோபா தவவா றானபன மனத ெமளோ

ெவளயலவந தடவணரநதான வமலோதச கைனககணடான

தளவழ ெொரயபபா தநெதாழத வழநெதழநத சழநதான



களரமகச சவாமோகடகக கமபடட நனறெொலவான

அளமகன (பேமாநநதம ெபறற சடன) ெநடமோபாத (ெநட ோநேம) இவவாறான பன (இபபட 
ெமாதயல இரநத பன), மனத ெமளோ ெவளயல வநதட, உணரநதான; வமல (அவதைத, 
மாய ஆகய அழகககள இலலாத) ோதசகைன (ஆசரயைன) கணடான. [ஆநநத கணணர] தள 
வழ ெொரய, பாதம ெதாழத, வழநத எழநத சழநதான (வலம வநதான). களர மக சவாம 
ோகடக, கமபடட நனற ெொலவான.

தாதபரயம: ெகொநபவம வரம ெபாரடட ெமாத அநபவ ஸமஸகாேததடன ெவளயாக 
ெறகரைவ தரசதத வணஙகனான.

86.

சடன தனகக அநபவம வரமபட அநககேகம ெெயத ஆசொரயைன ோதாததேம ெெயதல.

ஐயோன ெயனதள ோோநன றனநதென மஙக ோாணட

ெமயயோன யபோதசககெவளவநத கரோவ ோபாறற

உயயோவ மததநலகமதவகோகா ரதவ நாோயன

ெெயயமா ெறானறங காோணனறரவட ோபாறற ோபாறற

ஐயோன, எனதளோோ நனற அனநத ெனமஙகள ஆணட ெமயயோன, உபோதசகக ெவள வநத 
கரோவ ோபாறற; உயயோவ (ெனன தனபததலரநத ஈோடற) மதத நலகம உதவகக ஓர 
உதவ நாோயன ெெயயமாற ஒனறம காோணன. தரவட ோபாறற ோபாறற.

தாதபரயம: தரமாரதத காமஙகைோ ெகாடாத கரைணயால பே ோமாடெதைத ெகாடதததறக 
ைகமமாற காோணன என தததததாம.

மமம....
எனன ைகமமாற ெெயோவனன யாோனா ோகடக மாடடஙகோா? பதலகக ஒர சனன 40 பகக 
ோநாடடோல லஸட ோபாடட ெகாடததடலாமனன நைனசச ெகாணட நைறய ோபர நடமாடற 
ோதரதல காலம இத!
ஆனா இவைேபபாரஙக. தைடகள ஒணணம இலலாம ஞான நடைடயோலோய இரபபா 
அதோவ ோபாதம எனகறார. பனோன எலலாோம தானாக ெதரகறவஙகளகக ோவற எனன 
ோவணம? தானலலாம ஒணணம ெதரஞொதாோன ோகடக?

87.

கரவன மற ெமாழ:

சடடனவவாற கறத ோதசகர மகழநத ோநாககக

கடடவா ெவன வரததக கரைபோயா டரளச ெெயவார

தடடமாநதைடகணமனறந ெதாடோமறெொரபஞான

நடடனா யரககனோத நெெயய மதவயாோம

சடடன இவவாற கறத ோதசகர மகழநத ோநாகக, கடட வா என இரதத, கரைபோயாட 
அரளச ெெயவார. தடடமாம (தைமயாம) தைடகள மனறம (அபோோடெ ஞானதைதயம 
ோபதகக வலவளோ பேத பநதஙகள மனறம) ெதாடோமல (வநத ெபாரநதாமல) ெொரப 
ஞான நடடனாய இரககல ஈோத ந ெெயயம உதவயாோம.

தாதபரயம: ெமாத அநபவம கடடய சடைன ோநாகக தான எனற அநபவமான சக ோபாததைத 
தவே அவன ோவற ஏதம கரதாமல இரகக “உன அநபவம தைடயலலாத வோஙகமாயன 



அதோவ ைகமமாற” எனல.

--பேதபநதஙகள எைவ? பனனால வரம.

சடனகக இபப ெகாஞெம ெநோதகம வரத. அட? இபபதாோன நான மடடோம இரகோகனனன 
அனபவசோொம? அநத அனபவம தரபப வோம ோபாகமா எனன! (இஙோக ஞானம 
நஙகோமானன வொேம ெெயகறதல அரததம வேைல, இலைலயா? ஞானம நஙகனதாலதாோன 
இபப ெவளவநத கரனன ஒததைே பாககறதம ோபசகேதம? அவோனாட வாெைனகளதான 
ெவளோய ெகாணட வநதத!)

இபப கர எதோே இரககார. அவோோட உபோதெததால, உதவயால பேமம ஞானம வநதத. 
இபபட இைத சைவ காடடறததான அவோோட மககய வழமைற. இோத ோபால கர 
கரைபயால ோவத ொஸதே வொேததாலம வே இயலம. ஆனா அத ஸதேபபடணமனா 
இனனம ஏோதா நடககணம. மககயமா தைடகள வேககடாத. அபபட தைடகள கட வரமா? 
எனன அெதலலாம? 

88.

அதைவத ெொரபதைத அறநத ஞானம பேத பநதததால நஙகோமா?

நநாெனன றேணடலாம னைறநதப ேணமா ெயஙகம

நானாகத ெதளநத ஞான நழவோமா கரோவ ெயனறான

தானாகம பேம ரபஞ ெறகர நலாற ோறானறம

ஆனாலந தைடக ளணோட லநபவ மைறததடாோத

ந [பேமம] நான [கடஸதன] எனற இேணடலாமல நைறநத பேணமாய எஙகம நானாகத 
ெதளநத ஞானம நழவோமா கரோவ? எனறான. தானாகம பேம ரபம ெறகர[வன 
உபோதெததாலம] நலால (ோவத ொஸதே வொேததாலம) ோதானறம. ஆனாலம (அபபட பேம 
அநபவம உணடானாலம) தைடகள உணோடல (இரககமானால) அநபவம உைறததடாோத 
(ஸதேபபடாத).

சடனகக இபப ெோமபோவ வயபபா ோபாசச. ெகாஞெம பயமம வநத இரககலாம. பேமம 
அனபவம நைலககாம ோபாயடமா? ஏன? எவவோவ உயறசகக அபபறமா இநத கடஸதன 
பேமமம எனகற ோவறபாட கட ோபாய அதைவதமா, எஙகம ஒணோணயாய, பரபேணமாய 
நமைம அறநத ெகாணோடாம! அநத அனபவம ோபாயடமா? அபபட ெெயயககடய தைட 
எெதலலாம? அைத எபபட நககறத? ோவற யாைே ோகககணம? அதான எதோே கர இரககாோே! 

ஐயா தைடகள எைவ, எபபட அவறைற ஒழககறதனன ோகடகறான.

கர ெொலகறார. ¨அபபா, இநத உெநத ஞானததகக மண தைடகள - அஞஞானம, ெநோதகம, 
வபரதமனன  இரகக. இத மணம தனபதைத தரம. ோகடடல, சநதததல, ெதளதல எனகற 
மண உபாயததாோல இைதெயலலாம ஒழககலாம.¨
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பேத பநதஙகள யாைவ? அவறைற நககதல எபபட?

தைடகோோ ெதனலஞஞான ெநோதக வபர தஙகள

படரெெயமநத மனறம பலெனமப பைககத தாோல

உடனடன வரமவந தககா  லயரஞானங ெகடம வறைறத



தடமடனெகடபபாய ோகடடல சநதததெறளதலாோல

தைடகள ஏத எனல அஞஞானம, ெநோதகம, வபரதஙகள. படர ெெயம (தனபம தரம) இநத 
மனறம பல ெனம பைககததாோல (வாெைனயால) உடனடன (அடககட) வரம. வநதககால 
உயர ஞானம ெகடம (நஷடமாகம). [ஆதலால]  இவறைற தடமடன (ைதரயததடன மழதம 
நஙகம வைே நனற) ெகடபபாய (நககவாய) [மைறோய] ோகடடல, சநதததல, ெதளதலாோல. 
(சேவண மனன நதததயாெஙகோாோல)

சல மநதே ெகதகள ைகவநதவரகோாோல அககனையககட கடடபபடததடலாம. 
அபபடபபடடவஙக ெகாழநதவடட எரகற தயோல பகநத ெவளோய வரவாஙக. கரநாடகாோல 
அபபட ஒததர இரககறதா ோகளவ படட இரகோகன. அைத அவர தனைன சததபபடததககற 
ஒர வழயா ைவசச இரககாோம.  மண மநதேம, மரநத இவறறால அகனைய தாஙகற ெகத 
ெபறறவஙகைோ அகன எபபட ெகாஞெமம சடாம இரககோமா அபபட ஞானம மககனதா 
இரநதா - அதாவத அஞஞானம, ெநநோதகம, வபரதம ஆகயவறறால தைட ெெயயபபடட ஞான 
அகனயா இரநதா - ெமொேம பநதம ெகாஞெம கட நாெமாகாத. ெநடஙகாலம உறதோயாட 
ோகடடல, சநதததல, ெதளதல இைதெயலலாம பயறச பணண இைடயறகோான மடம, 
ெநோதகம, வபரதம இவறைற ோபாககணம.
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பேத பநததைத நககாவடனம அநத ஞானததால பவம நஙகாோதா? அநத அெமபாவைன 
மதலயவறைற நகக ோகடடல மதலானவறைற ெகாஞெம அபபயாசததால ோபாதாோதா?

அககன கடடபபடடா லறபமஞ சடமா டடாத

மககன ஞானததாோல  வநதபநத மமோவவாத

சகெகனப பைககோகடடல சநததத ெறளதலாோல

வககன மடஞெநோதகம வபரதம ோபாககவாோய

அககன கடடபபடடால (மண மநதே ஔஷதஙகோால அடககபபடடால) அறபமம (ெகாஞெம 
கட) சட மாடடாத. [அத ோபால] மககன ஞானததாோல (பேத பநதஙகளடன கடய 
ஞானததாோல) {theoretical knowledge} வநத (ஆோோபமாய ோதானறய) பநதமம (ெமொேமம) 
ோவவாத (நாெமாகாத). சகெகனப பைக (ெநடஙகாலம உறதயாக ோநெததடன பைக) ோகடடல, 
சநதததல, ெதளதலாோல வககன (இைடயோன) மடம, ெநோதகம, வபரதம ோபாககவாோய.

சேவணம அஞஞானதைத ஒழககம.
மனனம ெநோதகதைத ஒழககம. 
நதததயாெனம எனகற சநததத ெதளதல வபரததைத நககம.

அஞஞானம எனகறத ¨நாம கடஸதன; பேமமததன அமெம. அதனால நாம எபபவம 
பேமமோம எனற நைனபப வடட நாம பேமமமலல எனற நைனககறத.
ெநோதகம எனகறத  ததவமஸ னன கர ெொலல இரநதாலம பேமம நைலைய அனபவசச 
இரநதாலம அதல தட நமபகைக இலலாமல இத ஏதம மாையோயா? கணகடட வதைதோயா? 
நாம பேமமம இலைலோயா? எனற நைனககறத.
வபரதம எனபத ¨ஜகம ெபாய, பேமமம மடடோம ெததயம; நாம அநத பேமமம  ¨ எனற 
தடமா நைனககாமல ¨ஜகம உணைம. நாம தரபப தரபப பறககற ஜவன  ¨ னன 
நமபகறத.

எததைனோயா ஜனமஙகோா இநத ஆதமா ¨நான சவன. பாவ பணணயஙகள நேமபய 
கரமஙகைோ ெெயத ெகாணோட இரகோகாம. அதனால அவறோறாட பலைன அனபவகக 



தரபப தரபப பறநத உைலகோறாம.  ¨ னன நைனககறத. தான பேமமதோதாட அமெமனன 
நைனோவ இலைல. கடவளனன ஒணண நமகக அனனயமா நமைம அலலாமல இரகக 
எனற நைனககறத. இபபடபபடட பரவைன மயககம எவவோோா தேம அழநத இரககனனா 
கடவளனன ஒததர இரககாோ எனகற ெநோதகமம; கடவள கட இலலோவ இலைல னன 
தரமானககறதா இரகக. {இத நாோன பேமமம, அதனால கடவளனன தனயா இலைல எனற 
அறவால ஏறபடடத இலைல.}

அதனால தடதபபனன இத நாம பேமமமனன நமபடாத. நான சவன இலைல. சவ ொக. 
பேமமதோதாட ஒர பகத. பேமமதைத தவே ோவறாக நான எனபத இலைல; எஙகம 
எபோபாதம பேமமம மடடோம நைறஞச இரகக. அதோவ ெததயம. அதோலோய இரககறோத 
மகத னன உடனடயா அனபவததகக வோத. நான எனபத இலைல எனகற ஒர 
கானெெபட ோகடோட நடஙகற ோபரகைோ பாதத இரகோகன! சய அபமானம அவவோோா 
இரகக!

ஏன பேமம நைலயோலநத மணட வரகறாஙக?
பரவ ஜனம வாெைன அபபட படசச இழதத வரத. இோத வாெைனகளதான நாம தடமா 
இரகக தைடயாவம இரககம. வாெைனகள கைோதத தரபப பலபபடட நைலககாம இரகக 
நாம ஜாககேைத படததணம. அததான சேவண மனன நததயாெஙகள. இவறறல சேதைத 
காடட பைகனா எபபட நாம சவன; பேமமம இலைலனன எபபவம ோதாணதோதா அோத ோபால 
நாம பேமமம: சவன இலைலனன ோதாணடம. அதோவ நைலததடம.
--
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ஆதம ஞானததகக தைடயான அெமபாவைனயாதகளன தனைம:

பேம பாவைனையமடப ோபதஙகாட டவதஞஞானம

கேவன வாககயநமபாமற கைமபவதாஞ ெநோதகம

தேமற ெகெமயெயனறந ோதகநாெனனற மளோோ

வேவய ோமாகநதாோன  வபரதெமனபர ோமோலார.

பேம பாவைனைய மட (மாறற) ோபதம காடடவத அஞஞானம (அெமபாவைன எனபபடவத); 
கேவன வாககயம நமபாமல (சேதைத இலலாத)  கைமபவதாம ெநோதகம; தேமற (இலலாத) 
ெகம ெமய எனறம, ோதகம நான எனறம, உளோோ வேவய (ெபாரநதய) ோமாகநதாோன 
வபரதம எனபர ோமோலார.

ோமல வோககம: அெமபாவைன: தான பேமம எனற சநதைனைய மாறற சோவஸவே ெகதத 
சநதைனைய ோதாறறவபபத.

கைமபதல: ஆசொரயர வாககயததல (தத தவமஸ) நமபகைக இலலாத நான கரததாோவா 
ொடசோயா, ொடச எனறாலம கரததவததவாத உணோடா, அபபட கரததவததவாத 
இலலாவடனம தனகக பேணததவம உணோடா, உணடானாலம தனைன அபபட 
அறயலாோமா கடாோதா என இத மதலாக வரம சநதைனகோோ கைபபம.

வபரதம: பழைதயடம ோதானறன பாமப இலலாதத ோபால தனனடததல வவரததமாக 
ோதானறன சோவஸவே ெகதத இலலாத இரககவம அைத ெததயம எனவம நான மனடன, 
நான இநத ொத, நான இநத ஆசேமதைத உைடயவன, நான உைவ யாகம மதலானவறைற 
ெெயபவன, நான அனனம மதலானவறைற பசபபவன, நான கடம மதலானவறைற அறபவன 
என இத மதல வரம சதத வரததகோோ வபரதம.

தாதபரயம: ஆதம சநதைனைய மைறபபத அெமபாவைன. தான ஆதமாோவா அனாதமாோவா 
என மனம கலஙகதல ெநோதகம. தான அனாதமா பேபஞெம ெததயம என ோதாறறவத 



வபரதம.

சேவணம எனகறத பேமம ஆனம ஐககயதைத ெொலகற ோவத வாககயதோதாட தாதபரயதைத 
கர வோகக வொரதத அறஞச ெகாளகறத.

மனனம எனகறத அபபட அறஞச ெகாணடைத - அநத ெபாரைோ தரபப தரபப பததயால 
சநதககறத.

நததயாெனம எனகறத ோமோல ெொனனைத ெெயத ெதளஞச ஏகாநதமான பேமம அனபவம 
கைடககமோபாத அதோலோய சததம நைலககம பட ெெயகறத.

தனெர இநத மைணயம ைவோககயதோதாட ெெயத வநதா மதத கைடசசடம எனகறார 
கர.

ஜனம ஜனமமா இநத உடமப வாெைனகோால ோதானறகடோட இரகக. அதனால தான 
பேமமம எனகறத மறநத ோபாய தான உடமப னன நைனககத. இத அஞஞானம.

அபபறம ஆனமகம 4 டமபமஸ படககோறாம. அபபறம இனனம பல நலல (ஹஹஹ) 
ோவதாநத பததகஙகள படககோறாம. ஒததைே ோதடபபடசச வோககஙகள ோகடடககோறாம. 
கரைவ ோதடபபடசச ோவதாநத உடெபாரைோ அவர ெொலல ோகடட ெதரஞசககோறாம. 
இபபட ோகடகறத சேவணம.

¨கர நான சத னன ெொலகறார. எலலாம ோககக நலலா இரககதான! ஆனா இபபவம என 
உடமப எனகக ெதரயத; மதத ஜடபெபாரள எலலாம ெதரயத. அபப நான சதோதா 
இலைலோயா?¨ னன கலவேம வரத. இததான ஐயம.

ஒர மைற கணட ஆறஞச ெகாணோடாோம அநத சதத நாம ோவற இலைல னன அடககட 
சோவாஹம அலலத அஹம பேமஹாஸம னன அடககட சநதகக அத நஙகம. இத மனனம.

 

மனனம ெெயத பட தான சதததான ஆனாலம பேபஞெம இனனம என மனனாோல 
ோதானறோத? நான ஏகமான பேமமமனனா ஏன இபபட ோதாணனம? அபப நான பேமமமலைல; 
ஜவன னன ோதானறகறத வபரதம.

¨நாம சததான பேமமோம; இஙோக நாலா வதமாயம ோதானறகறத எலலாம நாோமதான; ோவற 
இலைல¨ னன அனபவததோல கணட ெகாணட ெதளகறோத நததயாெனம.

வடட வாெலோல ொயநதேம வோகக ஏதத ைவககோறாம. அஙோக இரடட ோபாயடத. பேகாெமா 
இரகக. 

ஆனா இநத சததைேயோலோய அபபபப நலல காதத வெ ஆேமபசசடதத. அநத காததோல 
தபம அைல கழயம. அைணஞொலம அைணஞசடம.

 

அத ோபால ொஸதே ஆோயசசயாலம வொேைணயாலம ஞான தபம ஏதத ைவததாலம 
(ஹஹ ஒர சனமா பாடட இபபட இரகோகா?) ெநோதக காதத வசனால அத அதகம 
பேோயாெனபபடாத. ெபாரைோ அநத வோகக நலலா பேகாெமா காடடாத.

எபபட வோகககக ஒர தடபைப பாதகாபபா ைவசச காதத ோநேடயா தாககாம 
ெெயகோறாோமா அத ோபால மனனததால காபபாததணம. தப தரைய தணடவடட பலமா 
எரய ெெயவத ோபால நததயாெனததால ஏகததோலோய நைலசச நனன ஞான தபதைத 
தணடவடட பேகாெபபடததணம.



பேமம அலன நான எனைக அஞஞானம. நான

அபபேமோமா அலோனா எனறடல ஐயம. சரத

வரம இனய யததகோால நான பேமாயனம உன

வயர ஜவ உதவமணட எனகதல வபரதநதான

தர மைறயம அஞஞானாதகடக மேணாகம

சேவணெமாட மனன நதததயாெனஙகள அனோற

-ோவதாநத சடாமண

[நாலாவத வர ெரயா பரசச இரகோகனானன ெதரயைல. உன வயரஜவ 
உதவமணெடனகதல - அரததம ெகாஞெம வொரககணம. ோநேமலைல :-( ]
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அததைடகைோ ெகடககம ோகடடல மதலானவறறன தனைம:

தததவ வநோபாகந தான ொதததல ோகடட ெலனபார

ஒததோ ெபாரள கததாலொவலசந ததத ெலனபார

சததோம காநத மான ெதரெனந ெதளத ெலனபார

நததமபபடசெெயதககா னரவாணம ெபறவாய நோய

தததவ அந ோபாகநதான (தன அநதககேணததல உளோ நான பேமம எனற ஞானமதான) 
ொதததல (ோவதாநத ொஸதேஙகைோ அடககட சேதைதயடன அபபயாெம ெெயதல) ோகடடல 
எனபார. ஒததோ ெபாரள (ோகடடலால மனதகக ெமமதமான அரதததைத) ஊகததால உொவல 
(வொரததல) சநதததல எனபார. சததம ஏகாநதமான ெதரெனம (சததம பேமாகாேமாக 
இரததோல) ெதளதல எனபார. நததம (தனெர) இபபட ெெயதககால (ெெயவாயானால) 
நரவாணம (பே ோமாடெதைத) ெபறவாய நோய.

-- 

கர மகமாக ஆற லஙகததாலம கடஸத பேம ஐககய ஞானதைத ெொலகற ோவதாநத 
ொஸதேதைத அடககட அவத வைே அபபயாெம ெெயதோல வொே ரபமான சேவணம.

சேவணததால மனதகக ெமமதமான அரதததைத சடசம பததயால ொககேைத மதலான 
அவதைதகளம ெடமாயம பலவாயம ஒனறனல ஒனற ோதானற அழகறத எனவம அவறைற 
அறகனற ஆதமா ெசசதானநதமாய, ஏகமாய, பேணமாய, நததயமாய உளோத எனவம இத 
மதலாக நானா பேகாேமான ைெயததயனால வொரபபத மனனம.

சதத ெததவ வரததயால அகணட பரபேண ெசசதானநத பேமோம நான, நாோன அநத பேமம 
என வசசனனமலலாத எபோபாதம தயானதத வாகயாநதேததல ெபதம மதலான வடயம 
ோதாறறாத தயானமம, தயானம ெெயபவனம இறநத; பாலல கலநத நர ோபால அவ 
வஸதவல அவ வரதத அடஙக அவவாகாேமாக இரததோல நதததயாெனம. (ெதளதல)

--
இபப சடனகக ஒர பலதத ெநோதகம! எவவோவ நாள ொஸதேம படசச, உபோதெம வாஙக, 
ஞானம ஒர வழயா அைடஞொலம தரபப தரபப ெவளோய வரோவாமனா எவவோோா 



நாளதான இபபட சேவணம மனனமனன ெெஞசகடோட இரககறத? ெநோதகமனன 
வநதகடோடதான இரககோமா? இதகக ஒர மடவ உணடா இலைலயா?

கர ெொலகறார: இலைலபபா! எபபவோம ெெஞச ெகாணட இரககணமனன ஒணணம 
இலைல. எவவோோா நாளகக பாரககறவன பாரககபபடவதனன ஒர வததயாெம உனகக 
ெதரகறோதா அவவோவ நாள ெெயய ோவணம. அபபறம ோதைவ இலைல.

அநதககேணம எனகற மனச இரககற வைேதாோன ெநோதகம? அத ோபாயாசசனனா 
ெநோதகமம இலைல; கலககமம இலைல; வபரதமம இலைல. மனமனன ஒணண 
இரநதாதாோன ோவற ஒர ெபாரளனன ஒணைண பாகக மடயம. அத ஒழஞொ அதகக 
அபபறமா ஒர அபபயாெமம ோதைவ இலைல. (அநத அபபயாெம ெெயகற கரவயம 
இலலாம ோபாசோெ!)

மனோன ஆேமப பதவகளோல ெெயத கலாடடா இபப வரத. ஆனா இபப நஙக இைத பாதத 
கலஙக மாடடஙக!
பாரககறவன, பாரககபபடவத, பாரககறத (ெெயல). இத ோபால..
அறகறவன, அறயபபடவத, அறவ.
ஞாதர, ஞானம, ோஞயம னனம ெொலலவாஙக.
இத ஒர டரனட.
ஒர வஷயம அறயபபட இத மணம ோவணம. பாரககறவன ோவணம. பாரகக ஒர ெபாரள 
ோவணம. இேணைடயம இைணககறா பாரததல எனகற போஸஸ ோவணம.
இததான தரபட!
நான எனகறத தறோபாதம. பேமமமா இரககோறன எனகறத ஒர நைனபப- வாெைன.
நான அறகோறன எனகற உணரவ இரககம வைே எலலாம அனனயமா இரகக. இநத நான 
ோபாயாசசனனா அறகற ஆள இலலாமல போஸஸ ோபாயடம. அறவ மடடோம நககம.
இத, இதான மடவான நைல!
அபபட மடததவர சவன மததோக இரநத பன வோதக மததோக எனறம இரபபாஙக!

ோகடடலடன சநதததல ோகடலா ெமயதெதளவால
வாடடமறா வறபவோநாய மாறோமா - நாடடமறற
ெமயயான நடைடயைன ோமவனரகடக அனோறாதான
ெபாயயா பறபபறபபப ோபாம
-தாயமானவர உடல ெபாயயறவ-8

தனைன யைநதடதோத தாோன சகவடவாய
இனனபட எனறணோ ெவஙோகானட- பனனமற
நனறநைல தானந ெதரயாோத நனறவரகடக
அனோறா பறபபறககலாம.
-சகோபாக ொேம

எலலாம சவோமெயன ெறணணன நனோபாத
மலலாலஃ தணைமயன றநதபற
ஆஙகத நஙகெடனறநத பற
(எலலாம சவோம எனற எணணனம நனோபாதம
அலலால அஃத உணைம எனற உநத பற
ஆஙக அத நஙகட எனற உநத பற)
-அவோோத உநதயார

93.
இநத ோகடடல மதலான அபபயாெம எதவைே? இபபட ெெயத மடதத ஞான அைடயம மதத 



யாத?

எததைன நாண ஞாதாவ ஞானம மரகக மனபால
அததைன நாளம ோவணட மபபாோலார ெெயலம ோவணடா
நததமம ெவளோபாறபறறா ோஞயமாத தேமாயச சவன
மததோ னவரவ ோதக மததெபற றரபபா ெேனறம.

எததைன நாள ஞாதாவம (அறபவனம) [எனற வரதத] ஞானமம உனபால இரககம, 
அததைன நாளம [அபபயாெம] ோவணடம. அபபால ஓர ெெயலம ோவணடா. நததமம 
(தனமம) ெவள (ஆகாயம) ோபால பறறா ோஞய மாததேமாய (பநதமலாத ஞானமாய) சவன 
மததோனவர (சவன மததயைடநதவரகள) [போேரதத உடல வழநதபன] எனறம 
(எலலாககாலஙகளலம) வோதக மதத ெபறற இரபபார.

தாதபரயம: மதைத மதலான பாரைவைய ெததயமாக இத என சடட அறயம உணரவம 
அைத அபமானககற சவனம உளோ வைே ோகடடல மதலான அபபயாெஙகைோ ெெயய 
ோவணடம. அபபட மடததவர சவன மததோக இரநத பன வோதக மததோக எனறம 
இரபபாரகள.
--
மதயம தஙகள, ஏபேல 27, 2009
சவன மததர 

சவன மததர: பேபஞெ வவகாேம ெெயயம ோபாதம நேவயமாய சடசமமாய வயாபகமாய 
இரககனற சனமாததேோம தான என இரபபவர.

மனோன ெொனனாஙக இலைலயா, எத வைேககம இபபட ொதைன ோவணமனன? அத 
மடஞொ ொதகர கத எனன? உடோன இநத உலைக வடட ோபாயடவாஙகோா? 
இலைல அபபட இலைல. ஏன எனகறதகக வோககம அபபறமா பாககலாம.

ொதகர சவன மகதோ இரபபார. அதாவத இநத உலக காரயஙகள எலலாம ெெயத 
ெகாணோட அோத ெமயம பேமமநைலயலம இரபபார. ஒர சனமா பாரககற ஆொம சனமா 
பாரககோறாமனன ெதரஞசெகாணோட பாரககற மாதர. ஒர நடகர நாடகமதான 
நடககோறாமனன ெதரஞச ெகாணோட நாடகமாடகற மாதர இவஙகளம அவஙகோோாட பஙக 
இநத உலகததல எனனோவா அைத ெெயதெகாணோட இரபபாஙக.

இநத சவன மததரகளககளோோோய நால வைக இரகக. அவஙகளகக பேம வதத; பேம 
வேன; பேம வரயான; பேம வரடடன னன ெபயர.
அட பேமம நைலயோலோய வததயாெமா?! ஏன அபபடனனா பேமமஞானததோல வததயாெம 
இலைல. அவஙக எபபட நடநதககறாஙக எனபைத ெபாரதத வததயாெம இரகக. 
ெொலலஙக ோகககலாமனனா...
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சவன மததர எததைன வதம?
ஞானமார சவன மததர நாலவைக யாவர ோகோாய
வானகர பேம வதத வேனவர யானவ ரடடன
ஆனவர நாம மாக மவரகளற பேம வததன
தானம மறைற மவர தாேதமமயமஞ ெொலோவன

ஞானமார (பர பேண ஞானம உளோ) சவன மததர நாலவைகயாவர ோகோாய. வான நகர 
(ஆகாெததகக ஒபபான) பேம வதத; வேன; வரயான; வரடடன. ஆனவர நாமம ஆகம. 



அவரகளல பேம வததன தானமம (ஸததயம) மறைற மவர தாேதமமயமஞ ெொலோவன.
-- 
இவரகளல ஞானததல வததயாெம இலைல, ஆனால இவரகள நடதைதயல ோவறபாட 
உளோத.

மதலோல பேமம வதத எனன ெெயவாரனன பாரககலாம.

அவைே பேமம வததனன கணட படககறோத கஷடமா இரககம!

ெோமப ொதாேணமான ஆொம ோபால அவர பாடடகக மததவஙக ோபாலோவ இரபபார. இநத 
ஆைெகைோயம ோகாபஙகைோயம உணடாகககற உலகததோலோய இரநதெகாணட அவறறால 
பாதககபபடாம இரபபார. ஞானம வர மனோன எனன ோவைல பாததாோோ அைதோய அவர 
பாடடகக பாததெகாணட இரபபார. அவோோட கல ஆொேஙகைோ ோநரததயா கைடபடபபார. 
வரநத கைடககறதா ஜமனன ொபபடவார. ஒணணோம ொபபட கடககைலயா, அதவம 
ெரதான...... அவோோட போேதத கரமாவால வரகறத எனனோவா அைத அவர பாடடகக 
அனபவபபார! எனன வநதாலம ோபானாலம பேமம நைலயோலோய உளளககளோ இரநத 
ெகாணட இரபபார.

95.

பேம வததன இயலப:

தேோயப பேம வததாய ெதளநதவர ெதளய மனனம
வாேமாயரநத தஙகள வரணமாச சேமஞ ெொனன
பாேகா ரயமானாலம பலரககப காேமாக
ோநேதாச ெெயவார தரநத நைலவடார சவன மததர.

தேோயப பேம வததாய ெதளநதவர, ெதளயம மனனம வாேமாய (உரைமயாக) இரநத 
தஙகள வரண ஆசசேமம ெொனன பாே (தனபதைத ெகாடககம ெபரய) காரயமானாலம 
பலரகக உபகாேமாக ோநேதா (ோநரததயாக மநதே ோலாபம, கரயா ோலாபம, தன ோலாபம 
ஆகயன இலலாத வதபபட) ெெயவார. (அபோபாதம) தரநத நைல (தான பேமம எனற மடநத 
நசெயம) வடார (நஙகாத இரபபார) சவன மததர.
-- 
தேர: ஆறறல எதரதத நநதவத ோபால காமாத உணடாககம வவகாேததல இரநத 
ெகாணோட ைமதர (ெோகாதேததவம) மதலானைத ெமபாதககம வலலைம உைடயவோய 
இரததல; ஆறற ஜலதைத அைடதத பயர ெெயதல ோபால ஈஸவேனால ெவள மகததகக 
சரஷடககபபடட இநதரயஙகைோ தன வெபபடதத ஆதம தரெனம ெெயத ஆநநதம 
அனபவககம வலலவர.

ெதளநதவர: மண ோெரநத கலஙகய ஜலம ோதறறாம ெகாடைடயால ெதளநதத ோபால தாமஸ 
இோஜஸ வரததகோால ோதானறய சோவஸவே ஜகதைத ெததவ வரததயால சவாகாேமாய 
காணல.

ெதளய மனனம...ெெயவார: பேம ெொரபமான தமகக கரமஞ ெெயய ோதைவயலைல 
ஆயனம ெெயதால தனபம வேககடம எனனம, கரமம ெெயயாத அஞஞானகள 
தமைமபபாரதத கரமம ெெயத பேமபைேயாக மதத அைடயம ெபாரடட தஙகள வரணம 
மதலானவறறகக உரய கரமதைத மநதே ோலாபம கரயா ோலாபம தனோலாபம இனற 
ெெயவர.



இபபட மகழசசயா இரககற சவன மகதர எலலாைேயம பேமமமாகோவ பாரககறதால 
அேெனம ஆணடயம அவரகக ஒணணதான. கோபேன ோபால ெெலவம இரககற ஆொமயம 
பேம ஏைையம ஒணணதான. கலவககடலா மககள ோபாறறகறவஙகளம ஒணணம ெதரயாத 
அறவலயம ஒணணதான. கடவைோயம அவரகக ெமைதயான ஞான ஆசரயரகைோயம தவே 
யாைேயம ததகக மாடடார, ோபாறற மாடடார.

அோத ோநேம தான யாோோ ெபரய ஆொமனோனா நைனககோவா நடநதககோவா மாடடார.

ஞானம வநத ஆொம ஏன இபபட கடநத உைலணம? பேமமதோதாட ஐககயம ஆக 
அபபடோய ோபாக ோவணடயததாோனனனா...

காேணம போேபத கரமா.

நைனவரககா? இைதபபதத மனோனோய ோபசோனாம!

பறககம ோபாத மடைட கடட வநத ெமாதத கரமா ெஞசத கரமா. அதோல இன வே 
இரககறத ஆகாம கரமா. ஏறெகெனோவ பலன ெகாடகக ஆேமபசச வடடத போேபத கரமா.

ஞானம வநதா இநத ஆகாம ோபாயடம. ஆனா போேபத கரமாைவ அனபவசச தேணம.

இநத கரமாககளதான சவன மததைே ோவைல ெெயய தணடகறன. வைோவகைோ 
அனபவகக ைவககறன. ஞான அஞஞானததோலயாவத அலலத ஆைெகள தோவஷஙகோால 
தணடபபடடாவத ஒர காரயதைத ெெயகறதலைல. போேபதம பலவதமாயம இரககம. 
அதனால நடதைதயம பல வதமா இரககம. பலரம ோபாறறகற மாதர ெபரய தவம ெெயகற 
ஆொமயாவம இரககலாம. ஏோதா ஒர ெபடடககைட ைவசச ெகாணட வயாபாேம ெெயயலாம. 
தளள வணடோல ஐஸ கரம வததகடட இரககலாம. ஒர ஆொம அேொோலாம. ஒததர பசைெ 
எடதத கைடககறைத ொபபடலாம; 

யாகஞவலகயரனன ஒததர. அவர ெைபகளோல பேெஙகம ெெயத ஜவசொர; ஜனகன 
அேொணடார; சகர, வாமோதவர எனகறவஙக தவம பணணாஙக; தாயமானவர, மாணககவாெகர 
மநதரயா இரநதாஙக; படடனததடகள வயாபாேம; இோத படடனததடகள பனனாோல 
ெவறஙைகயோல பசைெ வாஙக ொபபடடார. அோத ோபால பதேகரயார.

இபபட எத ோவணடமானாலம ெெயவாரகள சவனமததர.

97.

பேம வததககள இபபட நானக வதமாக இரபபாோனன?

ோபதகர மததாலவநத போேதத நாநாவாகம

ஆதலால வவகாேஙக ோவேவரக காவவாகம

மாதவஞ ெெயனஞெெயவார வாணபஞ ெெயனஞெெயவார

பதலம பேபபாைேயம பகநதணபார சவனமததர.



ோபத கரமததால வநத போேததம நாநாவாகம. (அோனக வதமாக இரககம) ஆதலால 
வவகாேஙகள அவேவரககாக (அவேவரகக தககனவாக) ஆகம. மாதவம (ெபரய தவம) 
ெெயனஞ ெெயவார, வாணபம ெெயனம ெெயவார, பதலம பேபபார (உலகோவார), ஐயம 
பகநதணபார (பசைெ எடதத உணபார) [இபபட எத ோவணடமானாலம ெெயவாரகள] 
சவனமததர.

தாதபரயம: பேம வததககளககம ஞானம உதககமன ெஞசத கரமததால உணடான 
போேதத கரமம பல வதமாைகயால அவரகளம பல வைகயாக இரபபர.

98.

ெெனறத கரதாரநாைோச ோெரவதநைனயார கணமன

நனறதபசபபார ெவயய னலவாயவண வழதவழநத

ெபானறன ெவமவாழநதாலம பதைமயா ெவானறமபாோர

நனறத ெதனனாரொடச நடவான சவனமததர.

ெெனறத கரதார (மனப நஙகனைத நைனதத வாடார) நாைோச ோெரவத நைனயார (நாைோ 
வேககடயைத நைனதத மகழசச அைடயார). கணமன (நகழ காலததல) நனறத பசபபார 
(வத வெததால கைடததைத அனபவபபர) ெவயயல நலவாய வண வழத வழநத 
(ெவபபமான சரய கதரகள ெநதேன ோபால களைமயாக ஆகாயததலரநத வழதாக 
இறஙகனாலம) ெபானறன (இறநத ோபான) ெவம [உயர ெபறற] வாழநதாலம பதைமயாய 
ஒனறம பாோர. நனற தத எனனார (ஒர ெபாரைோ நலலத எனறம ஒர ெபாரைோ தயத 
எனறம ெொலல மாடடார) ொடச நடவான (எலலாவறைறயம வலடெணமாக இரநத அறயம) 
சவன மததர.

தாதபரயம: பேமவதத, ோகாே மட மனம அடஙக அநபவமாக நறபதால ஒனைற கரதவதம 
வயபபறவதம இலைல.

மதயம வயாைன, ஏபேல 30, 2009 
ெவறம ொடசயா.... 
நாம பல ோபர நடநதைத நைனசசகடோட இரகோகாம இலைலயா? அதனாோலோய தககம, 
ோகாபம எலலாோம வரம! அட, அதான நடநத மடநத கைதயாசோெ னனா யாரம ோகடகற 
மாதர இலோல! சலர ஆமாம ெரதான னன ஒததபபாஙக. அபபறம தரபப அோத நைனவகள 
ோகாபதாபஙகள...

இலைல வரம காலதைதபபதத கனவகள, தடடஙகள... இபபட ெெயயணம, அபபட 
ெெயயணம, நான இபபட ஆோவன, அபபட ஆோவன... நைனதத மாதர நடககாடடா ோகாப 
தாபஙகள!

சவன மததர இதகக எலலாம அபபாறபடடவர. இபபட நடநதோதனன வரநதவம மாடடார; 
இபபட நடககமனன கஷயாவம இரககமாடடார! நகழகாலததோல இரபபார. வத வெததாோல 
கைடசெத எதோவா அைத அனபவபபார. அத நலலோதா ெகடடோதா... சடா ோகெர 
கைடசொலம ெரதான, சலலனன பைையத கைடசொலம ெரதான, ஒணோண ோபால 
இரககம அவரகக!

நாம நலல ெவயலோல உஸஉஸனன "நாெமா ோபாற ெவயல" னன தடடககடோட 
தாரோோடடோல ோபாோறாம. தடரனன பாததா ெவயல சலலனன இரகக! இத எனன 
அதெயமனன இலோல பாபோபாம! சவன மததர இபபட ஏதாவத நடநதா அைத பாதத 
எலலாம அெேமாடடார! இத ஏோதா வைககமா நடககற மாதர நடநதபபார.

எைதயம இத நலலதனனம ெொலலமாடடார. இத ெகடடதனனம ெொலலமாடடார!
ஒததைே ெெதத ோபாயடாரனன சடகாடடகக எடததபோபாகம ோபாத தடதபபனன ெெதத 



ெபாணம (அபப உயரளோ ெபாணம உணடா?!) எழநத உககாநதா நாம எவவோோா 
ஆசெரயபபடோவாம! சவன மததரகக அத ஒணணம ஆசெரயமாோவ ோதாணாத!
ஒணணம பரயைலோய!
ஒணணமலோல, நமகக இெதலலாம நடகக காேணம மனசதாோன! அத அடஙகபோபானா 
ோவற எபபட இரபபாஙக!
நடககற வஷயஙகளகக ெவறம ொடசயா மடடம இரபபாஙக.

98.

ெெனறத கரதாரநாைோச ோெரவதநைனயார கணமன
நனறதபசபபார ெவயய னலவாயவண வழதவழநத
ெபானறன ெவமவாழநதாலம பதைமயா ெவானறமபாோர
நனறத ெதனனாரொடச நடவான சவனமததர.

ெெனறத கரதார (மனப நஙகனைத நைனதத வாடார) நாைோச ோெரவத நைனயார (நாைோ 
வேககடயைத நைனதத மகழசச அைடயார). கணமன (நகழ காலததல) நனறத பசபபார 
(வத வெததால கைடததைத அனபவபபர) ெவயயல நலவாய வண வழத வழநத 
(ெவபபமான சரய கதரகள ெநதேன ோபால களைமயாக ஆகாயததலரநத வழதாக 
இறஙகனாலம) ெபானறன (இறநத ோபான) ெவம [உயர ெபறற] வாழநதாலம பதைமயாய 
ஒனறம பாோர. நனற தத எனனார (ஒர ெபாரைோ நலலத எனறம ஒர ெபாரைோ தயத 
எனறம ெொலல மாடடார) ொடச நடவான (எலலாவறைறயம வலடெணமாக இரநத அறயம) 
சவன மததர.

தாதபரயம: ோகாே மட மனம அடஙக அநபவமாக நறபதால பேமவதத ஒனைற கரதவதம 
வயபபறவதம இலைல.

ெர ெர நால வைகனன ெொனனஙக! ஒணண ஆசச - சவன மகதர. மத மண?

 

மணோல ெேணட ோபர ெமாதயோல இரபபாஙக.

 

அதாோன பாதோதன. இபபட இரநதாதான ஏோதா வோெஷமனன ோதாணத. அபபறம?

 

ஒததர இநத உடமைப காபபாததகக அபபபப ெமாத நைலயோலநத ெவளோய வநத ஏதாவத 
உணவ ெமபாததத ொபபடவார. உலக வயாபாேம ஏோதனம இரககலாம. தரபப ெமாதகக 
ோபாயடவார. இவர பேமமவேன.

இனெனாரததர தானா ெமாத நைலயோலநத ெவளோய வே மாடடார. யாோன ஏதாவத ெெயத 
இவைே ெவளோய ெகாணட வரவாஙக. டமே டமேடம னன எோதனம ெவசச ெததம 
எழபபவாஙக. மண அடபபாஙக. ெததம ோபாடட நாமெஙகரததனம பணணவாஙக. ெவளோய 
வநத பறக ஏோதனம ொபபடவார. உலக வயாபாேம ஏோதனம இரநதா இரககம. அலலத 
உடோன தரபப ெமாதகக ோபாயடவாஙக. இவர பேமம வரயான.

இபபடபபடட ஒததைே கவனசசககடடவர ெமாதயோல இரககறவைே தடயால அடசச 
ெவளோல ெகாணட வரகறதம உணட! அநயாயமா ோதாணத இலோல? ஹும, அவரகக ோவற 
வழ இரககலோல!



இபபட எநத வழயாலம ெவளோய வோம எபபவோம ெமாதயோல இரககறவஙக பேமம 
வரடடன.

99.

மறற மவரன இயலப?

பனைனம வர லேணட ோபரகளஞ ெமாத ோயாகம

தனைனயறறரபபார ோதக ெஞொே நமததந தானாய

உனனோவான வேனோவறோறாோ லணரபவன வரயானாகம

அனனயர தமமாறறனனா லறயாோதான வரடடனாோம

பனைன மவரல இேணட ோபரகளம ெமாத ோயாகம தனைன உறறரபபார. ோதக ெஞொே 
(பயண) நமததம தானாய உனனோவான (ெமாதயலரநத ெவள வநத உணவ ஆகயவறைற 
நைனபபவன) வேன; [சடன மதலான] ோவறோறாோல உணரபவன (ெமாத கைலநத உணவ 
ஆகயவறைற நைனபபவன) வரயானாகம. அனனயர தமமால (மறறவரகோாலம) தனனால 
(தானாகவம) அறயாோதான (உணவ ெகாளோல மதலயனவறைற ெகாளோ அறயாதவன) 
வரடடனாோம.

ஹும. அபப இநத நால ோபரம வததயாெமானவஙக. அவஙக அனபவககறதோலயம 
வததயாெம இரககம இலைலயா?

 

இலைல. இவஙக அனபவககற பேமம ஆனநதம ஒணோண! வததயாெோம இலைல.

 

அட பனோன ஏன ெமாத நைலயோல இரககணம. அலலத உலக வவகாேஙகளோல 
இரககணம? பாட படட ெமாத பைகறதோல எனன பேோயாெனம?

 

பேமம வதத உலக வயவகாரயஙகளோல இரககறதால அதககான பலனகோா நாம பாககறத 
ோபால தககம, ெநோதாஷம அனபவபபார. மளள கதத ேததம வரம. அட படம. ஏோதா ோநாய 
வநத உடமப கததயாோல ெவடடபபடம! மததவஙக சகமா இரபபாஙக!

ஸ ேமணர கக ொரகோகாமா வநத அதககாக அறைவ சகதைெ ெெயதாஙக. அெனஸதஷயா 
எலலாம ஒணணம ோவணாமனடடார. ஆபோேஷன நடநதத. ேமணோோ ோவடகைக பாதத 
ெகாணட இரநதார.

எலலாம மடஞெ பறக ஒததர ஸேமணைே ோகடடார: 

ஆமாம, உஙகளகக வலோய ெதரயைலயா?

ெதரயாம எனனா நலலாோவ ெதரஞெத?

பனோன?



அநத வலோயாட ொதாேணமா இரககற ோவதைன இலைல.

ஆயேமாயேம சவனகள! அதோல மனதபபறவ வாயககறத தரலபம! அபபடோய வாயசொலம 
ஆனமகம பதத நாடடம வேத தரலபம. வநதாலம அவரகக ஏதத ெரயான வழைய 
கணடபடசச அதோல ோபாகறத தரலபம. ோபானாலம இைடயோல வரகற தைடகைோ எலலாம 
தாணட ோமோல ோபாகறத கஷடம. கரநாதர அைமயணம. பறக பேமம அனபவம 
கைடககணம. அபபட கைடசொலம ெநோதகம மதலான இைடயறகள ோவற வோம 
இரககணம. (கர வநதாசசனனா அபபறம மத தாணடடககடயததான:)

இதனால இவரகள மகவம அரதானவரகோாோவ இரபபாஙக.

100.

வததயாெம உளோ இநத நாலவரககம ோமாடெமம வததயாெமானதா?

அரதாக மவரக ளவவா றோநகோ னாலமதத

ெரயாகம பாட படட ெமாதககப பலோன ெதனறால

ெபரதான தரஷட தககம பேமவத தநப வபபன

வரயானமவேன மறைற வரடடனஞ சகமாயவாழவார.

அரதாகம இவரகள இவவாற அோநகோனாலம மதத ெரயாகம. (மததயல ோவறபாடலைல). 
[பனோன] பாட படட ெமாதககப பலன ஏெதனறால, [வவகாேததல பேவரதத உளோதால] 
ெபரதான தரஷட (பேதயேமான) தககம பேமவதத அநபவபபன. [வவகாேம இலைல 
ஆதலாலம பேவரததயம இலலாததாலம] வரயானம வேனம மறைற வரடடனம சகமாய 
வாழவார.

-- 

ஜகததல உயரகளகக மறற வரபபம நஙக ோமாடெ வரபபம வரதல அரத; வரனம கரம 
ொததேம மதலயனவறைற வடட ோவதாநத ொததே வரபபம வரதல அரத; வரனம அதல 
ெொனனைத அநெநதானம ெெயதல அரத; ெெயயனம சகாநபவம கைடததல மக அரத 
(ஆகோவ அரதாகம இவரகள...) இவரகள நானா ரபமாய இரபபனம எலலா நதகளம 
ெமததேததல ஐககயமாவத ோபால ோமாடெததல ஒோே தனைம உைடயவோவர. நததைேோயாட 
வழ ெெலோவானகக வழயல உளோ கல மள இவறறால நைனவணடாக அசசகததகக ோகட 
உணடாவத ோபால போேததனால வரம ெதாழலகோால பேவரதத உணடாக தன 
ஆனநதததகக வககனமணடாக பேமவதத தனபம அனபவபபான.

-- 
ஜகததல உயரகளகக மறற வரபபம நஙக ோமாடெ வரபபம வரதல அரத; வரனம கரம 
ொததேம மதலயனவறைற வடட ோவதாநத ொததே வரபபம வரதல அரத; வரனம அதல 
ெொனனைத அநெநதானம ெெயதல அரத; ெெயயனம சகாநபவம கைடததல மக அரத 
(ஆகோவ அரதாகம இவரகள...) இவரகள நானா ரபமாய இரபபனம எலலா நதகளம 
ெமததேததல ஐககயமாவத ோபால ோமாடெததல ஒோே தனைம உைடயவோவர. நததைேோயாட 
வழ ெெலோவானகக வழயல உளோ கல மள இவறறால நைனவணடாக அசசகததகக ோகட 



உணடாவத ோபால போேததனால வரம ெதாழலகோால பேவரதத உணடாக தன 
ஆனநதததகக வககனமணடாக பேமவதத தனபம அனபவபபான.

// ஆைெயாததான இரகக இபபட சவன மகதர ஆக. 
அதகெகலலாம ஒர அமெம ோவணாமா? 
இபபட இரநதாப ைபததயககாேப படடம
வநதரம, இநதக கலகாலததல.//

இபபட ஒர பனனடடம ோபாடடாஙகோா? அவஙகளகக ஒர கைத ெொலலோறனன ெொலல 
இரநோதன.

இோதா:

சனாவோல ஒர பதத தறவ. கோமததோல நலல ோபர வாஙக இரநதார.  அவரகக ஒர நாள 
ஒர பேசசைன வநதத. அநத ஊைே ோெரநத ஒததர தடதபபனன வநத "ொம! நாஙக 
அவெேமா ோவற ஊரகக ோபாக ோவணட இரகக.  இநத ெபாணைண  கபபடடகடட ோபாக 
மடயாத சழநைல. இபபதான+2 பாரடைெ நடககத. உஙக ெபாறபபோல வடடடட ோபாோறன. 
ெகாஞெம பாததககஙகனனார. தறவ "அடடா நாோனா பேமமெரயம இரககறவன. எபபட ஒர 
கனனபெபணைண பாததகறத? நான ெரயா இரநதாலம ஊர எனன ெொலலம?” னனார.
வநதவர "ொம, ஊைேபபதத எனகக கவைல இலைல. உஙகைோ நான நமபோறன. அத 
ோபாதம னனார; ெபாணைண வடடடட ோபாயடடார. மத நாள  இேவ தறவ ெவளெய கடம 
களரோல படகக ோவணடயதாசச. உடமெபலலாம வைறசச ோபாசச. அடதத நாள  "எனனடா 
இத! எவவோவ நாள இபபட காலம தளோ மடயம?  உடமைப ெவசசதாோன  சததேம 
எழதணம.   இனனம இநத உடமபனன நைனபெபலலாம இரகோக! இைத 
காபபாததககணோம! எனன பணணறதனன ோயாசசொர. தன ஆசரயரகடோட ோபாய எனன 
ெெயயனன ோகடடார. அவர சரசசகடோட அைே நாள பயணததோல இரநத ஒர ஊர ோபர 
ெொலல அஙோக இநத ோபரல ஒததர இரககார. அவைே ோபாய பாரனனார. தறவயம "அமமா 
பததேமா இர. அடதத ஊர ோபாயடட ொயநதேம வநதடோறன" னார. கோமப அநத ஊரகக 
ோபானார. ோபைே ெொலல வொரசொர. ோபைே ோகடடதோம ஊரகாேஙக மகதைத சளசொஙக. 
"அவனா? இபபடஈ ோபா" னன வழகாடடனாஙக. தறவகக ஆசெரயம! "எனனடா இத! 
அவரகக இஙோக ஒணணம மதபப இலைலயா? அபபடபபடட ஒததரகடோடயா  நமம 
வாததயார அனபப இரககார?"னன நைனசசணடார. வொரசச ெகாணோட அவர வடடகடோட 
ோபாயாசச. கடசயா ஒததைே வொரசெபப அவரம மகதைத சளசசகடோட "அோதா பார! 
அவனதான"ன ெொனனார. காடடன நபைே பாததா அநத நபரம ஒர பளைோயம வடடகக 
ெவளோய உககாநத டமோர டமோோ ஏோதா கடககறாஙக! பககததோல மத கடைவ ோவற. 
"இெதனனடா இத?" னனார தறவ. வழ காடடயவர "ஆமா. அபபனககம பளைோககம இோத 
ோவைல. காைலல எழநதா ோததர வைே கடசசகடோட இரககாஙக" னனடடோபாயடடார. 
தறவ எனனடா ெெயகறத னன ோயாசசொர.  அபபறம வாததயார ெொலல இரககாோே; 
ோபாய ோகடடடலாம னன கடோட ோபானார. கடோட ோபானா ொோய வாெைன ெகாஞெம கட 
இலைல. ெவறம தணணையததான கடககறாஙக னன ெதரஞெத! ஏன இபபட ஏமாததறஙக 
னனார. 'கடயர' பதலெொனனார: அபபதான ெபாணைண பாததக னன யாரம வே 
மாடடாஙக!
--
இபபட பேமவதத ஏன தககம அனபவககணம னன ஒர ோகளவ இரகக. 

இநத நால ோபோோட கரமாககளமதான ோவற ோவறா இவரகள இரகக காேணம. 

ெமாத எனகறத உலகநாடடோம இலலாம இேணடற ஐககய நைலயோல இரககறதாகம.

வேன பச மதலயத வரம ோபாத ஆகாேம ெமபாதசச ொபபட பகர மகமாவான. 

வரயன அனனயர தணடனால மடடோம பகர மகமாக உணைவ ஏததபபான. 

வாரடடன தானாவம வோமாடடான. மததவஙக தணடயம வேமாடடான. எபபவோம ோதகம 



கடைட ோபால கடகக தான ெதா அதத நைலயோலோய இரபபான. அவன நைலதான மடவான 
மடவனன சலர ெொலகறத. மததவஙக பாரைவககததான அவன உடமோபாட இரககாோன 
தவே தன வைே ோதகம இரககற நைனபோப இலலாத ோபரனபததோல இரபபான.

மநதய ெேணட ோபரம பேமம நைலயோல இரககாஙகனனா இநத உலகதைத எபபட 
பாரபபாஙக? அவஙகளககம தனோனாட உடமபனன ஒர உணரசச இரககாத. அைத 
ொகயா மடடம பாரபபாஙக. நாம ஒர சனமாைவ பாரககறோபாத எபபட பாரககோறாோமா 
அபபட. இனனம ெரயா ெொலலணமனா ஒர நாடகததோல நடககற மாதர. அதோல தனககம 
ஒர பாததேம -ோோல- இரகக இலைலயா?

இவஙக இபபட பகரமகமா வேதால அபோபாைதகக அனபவககம சகம கைறயோத தவே 
மததபட அவஙகோோாட ஞான நைலைய அத பாதககாத.

இபபட வததயாெம இரககறத அவஙகோோாட போேதத கரமாவோல இரககற வததயாெமனன 
ெொனோனாம. மகத நைலகக ோபாகணமனனா ஒததோோட கரம கணகக பாலனஸ ஆகணம. 
அதாவத அனபவகக ோவணடய பணணயோமா பாபோமா இலைலனன ஆகணம. பதத 
பணணயம பணண இரகோகன. பதத பாபம பணண இரகோகன. தானகக தன ெர ோபாயநத 
னன ெொலல மடயாத. பாபோமா பணணயோமா வைோைவ அனபவசோெ தேணம. சல 
போயசசததஙகள அவறோறாட கடைமைய கைறககலாோம தவே வோம தடககாத. இலைல 
ெகாஞெம தளளப ோபாட மடயோமா எனனோவா? 

ஞானம வநதா ெஞசத கரமா காணாம ோபாயடம. பறறலலாத ோபானதாோல இபப ெெயகறதோல 
கரம பலன ஒடடாத. ஆகாம கரமா கைடயாத. ஆனா ஏறெகெனோவ பலன தே ஆேமபசசவடட 
கரமாவான போேதத கரமாைவ அனபவசச தேணமனன மனோனோய பாதோதாம. உலக 
வவகாேததோல இலலாம இைத அனபவசச தரகக மடயாோத? அதனால அவஙக அபபபப 
ோதைவயான அோவ பகரமகமா இரககாஙக. ஆகாேம எடததகக ோவணடய அோவ கட 
போேததம இலலாதவோன வரடடனா இரககறவன. அபப மததவஙகைோபபதத யகசசககலாம. 
ஆனா நால ோபரோம ஞானகளதான. அதல ெநோதகோம இலைல.

மகத எனகறத ோமாடெம. அைத அைடஞெவஙக மததர. இவரகள ெேணட வதம: ஜவன 
மததர, வோதக மததரனன பாதோதாம. வோதக மததரகக ோதகம ோபாயடதத. மற பறவ 
இலலாம பேமாதமாோவாட ஐககயம ஆயடடார.

ஜவன மததர உடமோபாட இரககறோபாோத பேமம நைலைய அனபவககககடயவர னன 
பாதோதாம. இதோல 4 வைகயம பாதோதாம.

அதனால மதத எனகறத ஏோதா இறநத ோபானாதான வரமனன இலைல எனபத ெதளவ.

இவஙக சல காேணஙகளககாக தனைன ெவளோய அதகமா காடடககறதலைலனனம 
பாதோதாம. அபப எபபட ஒததர ஜவன மததரனன கணட படககறத?

அவஙகளகக பதத கறகள உணடனன சவபபேகாெ ஸவாமகள ெொலல இரககாஙக.

கறகோோார பததோவா ஞானமயரச சைவதாங

கோோதமனைம ைவோக ைமமெபாறக ோடகக



லறமதவ ெைமதைமோய ெனபபரயததவோம

யோலாபெமாட ெகாைடயபய நரமதெமன றறக

ெநறமரவ சடெோட பததரதா சனர

நைலயலபா வகெோனன நாலவைகோயா ரடதத

மைறயனனக கேகமவந தறமரளெகாள சவன

மததனா ெலனபேைவ மைறயெனடத தைேபபாம.

பரசசபபாகக:

கறகோோார பததோவாம ஞானமயரச சைவதாம

கோோதமனைம ைவோகம ஐமெபாறகள அடககல

அறம உதவ ெைம தைமோய ெனபபரயததவோம

ோலாபெமாட ெகாைட அபயம நரமதம எனறறக

ெநற மரவ சடெோட பததர உதாசனர

நைலயல பாவகெோனனம நால வைகோயார இடதத

மைறயன அனககேகம வநதற மரள ெகாள சவன

மததனால எனபர அைவ மைறயன எடததைேபபாம.

(ோவதாநத சடாமண)

1.கோோதமனைம 2. உோலாபமனைம 3. அகஙகாேமனைம 4. பஞெ இநதரயஙகைோயம 
அடககதல 5. ெைம (ெமம) 6. தைம (தமம) 7. ஜனபபரயததவம. 8. ெகாைட 9. அபயம. 10. 
ைவோககயம.

இைத எலலாம ொதனா ெதஷடயததோல (நைனவரககா? :) பாததாசச இலைலயா? 

அோபதமா பாககறதாோல சடனானாலம ெர, பகதரகள ஆனாலம ெர, "இவோோட ெமாொேம 
ஒணணம எனகக ோவணாமபா" எனகற உதாசனோனாலம ெர, இலைல அவைே தடட 
பேசசைன ெெயகற பாவகோானாலம ெர - எலலாரககோம அனககேகம ெெயகறாோம!

இபப சடன ோகககறான ஸவாம ஞானமைடஞெ ஜவன மததரம கரமஙகளோல உைலகற 
அஞஞானகள மாதர பேபஞெ வவகாேஙகைோ பணணா எபபட? இசைெ, கரமஙகள ஒழஞச 
எபபட இவஙகளகக மகத கைடககம?

 

கர ெொலகறார: அபபோன ஆகாெம இரகக. அத எலலா இடததோலயம இரகக. ஆனா 
எைதயம அத பறற இலைல. மதத நால பதஙகைோயம பாததா ஒணோணாட ஒணண 
ெமபநதம வநதா உறவ ெகாணடாட வடம. ஆகாெம எலலாததககம இடம ெகாடததாலம 
எைதயோம பறறாம இரககம. 

அத ோபால அஞஞானகள நாம ோதக; கரமம ெெயயோறாமனன நைனோவாட ெெயவதால 
அவஙகளகக அநத ெெயலாோல பறறதல உணடாகம. பலைன அவஙக அனபவககனம. 
ஆனா ஞானோயா தனகக ோதகம இரககறதாோவ நைனககறதலைல. தான ெெயகோறாம 
எனகற நைனபப அவனகக இலைல.  போேததததனாோல தானா வரகறைத ெெயத ெகாணட 
ோபாறாஙக. ெவளோய இரககறவஙகளகக இவஙக காரயம ெெயகறதா ோதாணணாலம 
இவஙகோோா ொடசயா மடடோம இரககாஙக. (தாோன ெெயகற வஷயஙகைோோய அவஙக ஒர 



சனமாைவ பாககறத ோபால பாபபாஙக.) ஆதனால கரம பலன அவஙகைோ படககறத 
இலைல.

பேமம வதத ொடசயா மடடம தாமைே இைல நர ோபால இரநத உலகோல இரநதாலம, 
அனனயர தககதைதபபாதத தான தககககறாோம.

 

ஏன அனனயர தககம? அதான இவரககனன இரககற உடமைப நாம பாததாலம இவர 
பாககறதலைலோய? அபப இவோோட உடமபகக ோநரகற தனபஙகள இவைே 
பாதககறதலைல. பனோன எபபட போேதத கேமா அனபவசச கழகறத? இபபட 
மைறமகமாவம இனனெமார பனனால ெொலலபோபாகற ஆசெரயமான வஷயததாலம!

மததவஙகளகக ஏறபடகற தனபதைத தனகக ஏறபடடதாோவ இவர பாதத கஷடபபடவார! 
இநத மாதரயான ஜவ காரணய ெெயலகோாோல கரமா அனபவககபபடட நஙகம! இதககான 
வாயபைப இவர ோதடபோபாக ோவணாம. போேதத கரமாோவ அவறைற ெகாணடவநத ோெரககம!

 

ஆனா எபபவோம ஜவ மகத தனைம ெகடடபோபாகாத. பறற இலைலயானாலம தரபட 
(ெெயகறவன, ெெயைக, ெெயயபபடவத) உணட. மனசம இரககம. ஆனா அத ெததவமாகோவ 
இரககம.

101.

பேமவததககளம அஞஞானகைோோபாோல வவகாேம ெெயதால ெமொே பநதம 
எபபட நஙகம? 

பேமஞானகளங கனமப ோபைதயர ோபாோல வாழநதால

தேமறமஞஞா னமோபாயச ெெனயாத வழோயெதனறால

பேவமா காெ ெமானறற பறறாத மறைற நாலம

வேவன ோதாடங கடம வதமர ோவார மாவார

பேமஞானகளம (பேமவததககளம) கனமப ோபைதயர (கரமகோான அஞஞானகள) ோபாோல 
வாழநதால, ஸதேமறம (நைலயான) அஞஞானம ோபாய ெெனயாத (மணடம பறககாத) 
வழோயத எனறால, பேவம ஆகாெம (மறற 4 பதஙகளல) ஒனறல பறறாத, மறைற நாலம (4 
பதஙகளம) வேவனோதாடம கடம (கலநத நறகம) வதம இரோவாரம ஆவார (ஞான 
அஞஞானகள இரவரம ஆவார)

தாதபரயம: கரமம ஒனறானாலம கரதத ோவறானதால பேமவதத அஞஞானம நஙக ோமாடெம 
அைடவர.

ஒர பஞசபெபாத இரகக. அைத எரககணமனா ஒர சனன தககசச தோய ோபாதம. ஊழதத 
னனா? ோகககோவ ோவணாம. பல ஜனமஙகோா ோெரநத நமம தேததககடோட வே ெஞசத 
கரமஙகள இரகக இலைலயா? அைவ எலலாம தத பத தரெனம எனகற அஹம பேமமாஸம 
எனகற பாவைன தடமா வநததோம எரநத ோபாகம. ஞானததயால அத ோபால 
அழககபபடதாம. தவம பத தரெனம எனகற தான யாரனன நசெயமா அறஞெ உடோன 



அனனயமா ஒணணம இலலாததால யார யாரகக எனன ெெயய மடயமனன ஒர நைல 
வநத வடகறதாோல பறறலலாத கரமததால ஆகாமயம வோமல ோபாகம. மத இரககறத 
போேததமதான. அத வலலோலநத கோமபன அமபோபால. இலகைக அைடஞோெ தரம. 
அதனால அத அனபவகக அனபவககததான தரம. அத தரம ோபாத அஸ பத நைல 
வநதடம. அடோயாட தான எனகறத ோபாய ெகஜ ெமாத அைடநதடவார. அதகக அபபறம 
ெவளோய வே ோவைலோய இலைல. அவர வேனாக, வரயானாக, அபபறம வரடடனாயடவார.

ெஞசதமன கடடவைன ெறகரோநாக காறெரயம

பஞசமைல படட ெநரபபாய.

ெகாடபபான மெனைத ெகாளவானமெெனனன

மடககா ெவதர வைனகள வநத.

உளோப ெபாசபெபலலா மணெடாழபப தனறயைதத

தளோப படாெதவரககந தான

வளோலார _ பாெவயல

102.

கனமததேயம நஙகதல:

பஞசைன யழததபோபாற பலெனம வவத வததாஞ

ெஞசத ெமலலாஞானத தைலசடட ெவணணறாககம

கஞசதா காமயநதான கடடாமல வடடபோபாகம

வஞசன போேததததன வைனயந பவததததரம.

பஞசைன ஊழததபோபால பல ெனம வவத (பல வதமான) வததாம ெஞசதம எலலாம 
ஞானத தைலசடட ெவணணறாககம. கஞசத (ெகாஞெம) ஆகாமயமதான கடடாமல 
வடடபோபாகம (ெமபவயாமல நஙகம). வஞசன (மத) போேததததன வைன 
அநபவததததரம.

தாதபரயம: ெஞசத கரமம பேஞானததாலம, ஆகாமயம ஜவததவம நஷடமைடவதாலம, 
போேததம அனபவததம தரம.

--- 

நைனவறததல: ெஞசத கரமம: பறவ எடககம ோபாத நாம ெகாணட வநத மடைட. 
ஆகாமயம: இநத ஜனமததல நாம உணடாககக ெகாளவத. போேததம: பலன தே தவஙகவடட 
கரமா.

-- 

அநபவததததரதல: பல என நைனதத வடட அமப பச என அறநதாலம எபபட நறகாோதா 
அத ோபால பலன தே ெதாடஙகவடட கரமா ஞானம வரனம நறதத இயலாமல இசைெ, 
அனசைெ, பே இசைெகோாக பசதத தரம.

ெர, ஜவன மததோ இரககார. அடதத பறவ இலோல. ஆனா இநத பறவ கரமாவ தரகக 



உலகததோல வாைணம. பறறலலாம கரமம ெெயயறார. அதனால இநத நைல வநத பறக 
கரமம படசசககாத ெரதான. ஆனா பறககறபபோவ ஞானயா பறககைலோய! பறநததோலநத 
இநத பறவல ெெஞெத? அோதாட கரம பலன எனன ஆகம? அெதபபட அத ஒடடாம ோபாகம? 
அத எஙோகயாவத ோபாய ோெேணோம?

எபபடனனா ...

போேதத கரமா சல "நலல" வஷயஙகைோயம ெெயயததணடம. அோத ெமயம சல "ெகடட" 
வஷயஙகைோயம ெெயயததணடம. 

அட! இவெனலலாம ொமயார ோவஷம ோபாடடகடட வநதடடான. இவைன எனகக ெதரயாதா? 
(இபபட பணணான, அபபட பணணான...) சதத போட ொர!.... இநத ரதயோல சலர அவைே 
தடடகடட இரபபாஙக. அவஙக பதொ கரமாவால வேககடய பாவதைத எலலாம ோெரதத 
வாஙகககறஙகோாம!

வஷயம ெதரஞெ சலர ஜவன மததைே பைஜ பணண, ோபாறற பணணயதைத எலலாம 
வாஙகபபாஙகோாம. ஞான ெலெவலோல அதவம பேசசைனதாோன? ெபான வலஙக!

அபப இரநத ஒோே கரமாவான போேதத கரமாவம ஜவன மததைே வடட ோபாயடம.

103.

சவன மததர ெெயயம இரவைன எபபட நஙகம?

ெபாறைமயாற போேதததைதப பசககநாட ெெயயங கரமம

மறைமயற ெறாடரந தடாமன மாணடபோபாம வழோயெதனறால

சறயவ ரகழநத ஞான ெெயதபா வதைதக ெகாளவார

அறவோோா ேறநத பசத தறெமலாங ைககெகாளவாோே

மறைமயல[லாத சவன மததர] ெபாறைமயால போேதததைத பசககம நாள [சவன மததோய 
உளோ ோபாத] ெெயயம கரமம [அவரகைோ] ெதாடரநதடாமல மாணடபோபாகம வழ 
ஏெதனறால, [அவரகைோ] சறயவர (மடரகள) இகழநத ஞான ெெயத பாவதைதக ெகாளவார. 
அறவோோார (வோவககள) அறநத (அவரகள தனைம அறநத) பசதத அறெமலாம 
(பணணயஙகைோ) ைககெகாளவாோே (ஏறறகெகாளவார).

தாதபரயம: சவன மததர ெெயயம வைனகளன பணணய பாப பலனகைோ வோவகயம 
அவோவகயம ஏறபர.

-- 

ெபாறைமயால- “சக வஷயம” வரன உடோன மனவநதம “தகக வஷயம” வரன பன 
தஙகயம இலலாத இேணைடயம ெமமாக ஏறபதால.. ொேதைதவடட ெகைகைய பாரபபத 
ோபால மடரகள போேததததால வரம அகணதைத பாரதத இகழநத பாவதைத ைகபபறறவர. 
ஜலதைத வடட பாைல ெகாளளம அனனம ோபால மமடசககள அகணதைத வடட 



ெொறபமாக இரநதாலம கணதைதப பாரதத சவ ெொரபமாய எணண அரெைனயாத 
ெெயத பணணயதைத ைககெகாளவர.

காயததல ோவறாகத தனைனக கணோடான

காயம றனமறயான கனனற கடட

தயறகா யனமறநத ோபாத மனபந

தோத வாறோபாற ெறளநத ஞான

மாயததன ோமாகததாற ோபத மாகான

மணநதபே பரடனோமல மனஞோெர மஙைக

ோநயததான மைனெதாழலகள ெெயய மாோபா

னகழெதாழறெெய யனமபேதத னலைம நஙகான

-வாசடடம

¨நைனபெபலாம வடட நரதெதாநதனாய ஞான சலனாய இரககறவனககத தனககததாோன 
வநத ோபாகததல சக தககஙகளலைல.¨

¨பேமம ஞானைய பணணய பாவ பலனகள ெதாடே மாடடா; நரமல ஆகாெதைதப பைக 
ெதாடோதத ோபால¨ 

எனகறத அஷடா வககே கைத.

ஏனனா அவன அஞஞானகைோ மாதர சவ பாவததோல பலைன கரத எைதயம 
ெெயகறதலைல. ெெயலகள எலலாோம போேபத பலைன ெபாறததைவ. அநத பலன வறதத 
வைத மாதர ெபாசபபகக மடடோம தகத உளோத. பாப பணணயஙகைோ உணடாகக தகத 
இலலாதத எனகறார வளோலார.

வறததவைத யணபதனற மாநலதைத கனற

ெெறததவைதப பாோோ ெதள

-வளோலார- பாெவயல

கர ெொலகறார: அனபளோ மகோன, ஜவன மததைே ோெவசெவஙக பேமமா, வஷண, சவன 
மண ோபைேயம மகழசச அைடய ைவசச அரய தவெமலலாம பணண ஜனம ொபலயம 
ெபறறவஙகோா ஆவாஙக னன ோவதஙகள ெொலலத.

தபஸ பணண தரமரததகளோல ஒததைே பாதத வேம வாஙகனா சலசததகளம 
பணணயஙகளம மடடோம கைடககம, ஆனா மண ோபைேயம ஒணணாோவ பாததடலாோம! 
பேமமதோதாட ெதவ நைலதாோன இநத மண வதமா காணபபடத! ஜவன மததோோ பேபபேமம 
ெொரபோம! இநத ஞானோயாட தரெனததால வேஙகளம கைடககம; கர கைடதத அவர 
மலமா மததயம கைடககோம!

அறவால பல வஷயஙகைோ ொதககலாம. ஆனா பேமமஞானதைத அைடய மடயாத. 
அதனாோல எலலாதைதயமவட அதோவ கஷடமானத. அதனால ஞானகோோாட மகைம அோவட 
மடயாதத.

யாோன ஒர ெபரய வஷயம ெெயதடடதா ெொனனா, ஆமா, இெதனனடா ெபரய பேமம 



வதைத னன ெொலோவாம.

கைதயோல கணணனம பேமம ஞான ொதனோம மகவம வரததம தரவதனன ெொலகறான. 
அைத அைடநதவஙகள நெமாோவ ெபரயவஙகதாோன! 

தரவத வலகத தரெதார ஞான

ோதரவடத ெதனறோமா ெோனைற

யைேெெயற பேம வதைதெயாத தரோதா

ெவனறமவ வலகைேப பதனா

லரெொலக ைதயனம பேமொதகர 

னாரககோ வரததெமன பதனாற

ெபரயோதார வரதத ெமனமைற தணநத

பேமநா ெனனவரத தலனான

--

பரசச பாகக 

தரவத உலகதத அரெதார ஞான

ோதரவடதத எனறம ஓர ஒனைற

உைே ெெயற பேம வதைத ஒததத அரோதா

எனறம இவ உலக உைேபபதனால 

அர ெொல கைதயனம பேம ொதகரனாரகக 

உோ வரததம எனபதனால 

ெபரயோதார வரததம என மைற தணநத

பேம நான எனவரததலனால. 

-ைவோககய தபம.

104.

அதறக ோவத பேமாணம:

சவனமததைேச ோெவதோதார சவனயெனட மாலான

மவர மகை ோநானப மழவதஞ ெெயதெனம

பாவன மானாெேனற பைமைற மைஙக மபபான

ோமவரஞ சவனமததர வோதகமததயந ோகோாய

சவனமததைேச ோெவதோதார சவன, அயன (பேமன), ெநட மாலான (வஷண) மவரம மகை 
ோநானப மழவதம (தவஙகள அைனததம) ெெயத ெனம பாவனமானார (பர சததமானார) 
எனற பை மைற மைஙகம. இபபான (இன) ோமவரஞ (ோமவ அரம=ெபாரநததறக அரய) 



சவனமததர [அைடயம] வோதகமததயம (உடல நஙகய மதத) ந ோகோாய.

--

சவன மததரகக மண உடமபம ோபாகணோம. அபபதாோன பேமமதோதாட ஐககயமாகலாம. 

ஸதல உடமப காலபோபாககோல வழநதடம. அதாவத போேபத கரமா மடஞெதோம ோமோல 
கரமா ெெயய, அனபவகக ோவைல இலலாததால உடமப ெவமாயடம.

ொதாேணமா இநத ோநேததல சககம ெரேம அவதைதயான காேண ெரேதோதாட ஒடடககம. 
இநத காேண ெரேமதான அடதத பறவகக காேணம. இததான ஆனமாோவாட கரம மடைட 
ஒடடகடட ோபாக ோகாநத ோபால உதவம. 

ஆனா எபப ஞானம வரோதா அபபோவ ஞானததயால அவதைத எரஞச ொமபலாகமாம. 
ஆணவம, கனமம, மாைய எனகற இநத காேண ெரேமதான இநத அவதைத.

அதாவத ஞானததாோல காேண ெரேம அழயம.

ெகாலலன உைலயோல பாததா பழகக பழகக இரமைப காயசசவார. ோதைவயான உரவம 
கைடககறாபோபால இரமப தணைட ெமமடடயால அடபபார. அபபறம ோமோல தணணய 
ெகாடடவார. நலலா பழகக காயசசயதாோல தணண ோமோல வழகற அநத வனாடோய 
ஆவயா ோபாய காணாம ோபாகம.

அத ோபால அவவோவ சககேமா சககம ெரேமம காணாம ோபாகம.

எபபடனனா பைெ மாதர ஒடடகடட அடதத இடததகக ெகாணட ோபான காேண ெரேம 
இலைல எனகறதால அைத கடடபபடதத ஒணணம இலலாம அோதாட இயலபான நைலைய 
அைடயம. இயலபனனா? எஙகரநத வநதோதா அஙோகோய ோபாக ோவணடயததான. எலலா 
காரயஙகளம அதோதாட காேணததல ஒடஙககறாபோபால சககம ோதக ெததவஙகள ெததவ 
ேோஜா கண தன மாததைேகோாக மாறம.

மனோன ஆகாொத வாய... னன இறஙக வநதாபபல இபப ஒவெவாணணம வநத வழோய 
ஆகாெததல ஒடஙக, ஆகாெம வடோெப ெகதயல ஒடஙக, வடோெபம மல பேகரதல ஒடஙக, 
இதவம பே பேமம ெொரபததல லயம ஆகடம.

தைல சதததா! ஒணணமலைல. சவன வநத அோத வழல தரமப ோபாயடம. அவவோோாதான.

அநத நைலயோல ொககேத/ ஸவபன/ சசபத இலைல. அதனால தரயம னன ோபர. இநத தரய 
பேமெபாரள எலலா இடததோலயம நககமற நைறஞச இரககறதால அதகக வப னன ோபர.

105.

சவன மததரகக ெரே தேயம நஙகம வதம:

அரயெமஞ ஞானததயா லவதைதயா மடனறாகம

ெபரயத லமஙகாலததாற பணமாக வழமநோநேம



உரயசககம ெரேமைலயரம பணடநர ோபால

தரயமாய வபவாயநனற ெொரபதத லறநதோபாோம.

அரய ெமஞஞானத தயால அவதைதயாம உடல (காேண ெரேம) நறாகம (ொமபலாகம). 
ெபரய தலமம (பரதத ஸதல ெரேம) காலததால (காலபோபாககல போரதத கரமா 
மடநததம) பணமாக வழம. அநோநேம உரய (தனைன அறய ொதனமான) சககம ெரேம 
உைல இரமப உணட நர ோபால (ெகாலலன உைலயல பழகக காயசசய இரமப மத 
ஊறறய நர ஆவயாதல ோபால) தரயமாய வபவாய நனற ெொரபததல இறநத ோபாோம.

-- 

தைவத, வசஷடாதைவதம ோபால அலலாத அதைவத அபேதபநத அபோோடெ ஞானம 
ஆைகயால அரய ெமயஞானம. ஜடமான ஸதல ெரேமம அறயாைமோய ெொரபமான காேண 
ெரேமம தனைன அறய ோஹத இலைல. சககம ெரேோம ோஹதவாம.(-உரய சககம ெரேம) 
சககம ெரேம பேோயததல பேதம ெரேததடன உணைமயாகய பேமததல அததயாெ ஐககயம 
ஆதலன மறபட ஜனமககம. ஆனால அகணட அறவ ெொரபததல “காயசசன இரமப 
கேகககனற நர ோபால” இறநத பன ஜனமககாத.

தாதபரயம: சவன மததரகக தததவ ஞானம வநதவடன காேண ெரேம நஙகம. போேதத 
கரமம பசதத தரததவடன ஸதல ெரேம நஙகம. அபோபாத சடசம ெரேம பரபேண 
ெொரபததல லயதத நஙகம.

--

மண பாைன ஒணண இரநதத. அத இரநத வைேககம அதால பரககபபடட கட ஆகாெம 
னன ஒணண இரநதத. மாமயாோோ மரமகோோா யாோோ ஒததர அைத ோபாடட 
உடசசடடாஙக. அபப அத காணாம ோபாசச. "காணாம" னனா ெவளோய இரககற மகா 
ஆகாெதோதாட ஒணணா ோபாசச.

சவன மகதரகக ஒடடகடட இரநதத உடமபதான. 

இநத உபாத ோபான உடோன ஆத/ அநதம/ நட னனம உளோோ ெவளோயனனம 
ஒணணமலலாத ைகவலலய நைலகக ோபாய அஙோகோய எபபவம இரபபார. 

106.

வோதக மததன இயலப:

கடெமன மபாதோபானாற ககனெமான றானாரோபால

வடெலன மபாத ோபான வததேஞ சவனமததர

அடமட நடவமனற யகமபற மனறநனற

படதகழ வோதகமததப பதமைடந தரபபெேனறம

கடம (கடம) எனம உபாத ோபானால ககனம (ஆகாயம) ஒனற ஆனார ோபால உடெலனம 



உபாத ோபான உததேம (பறக) சவன மததர, அட மட நடவம இனற அகம பறம இனற 
நனறபட தகழ (இரநதபட வோஙககனற) வோதக மததப பதம அைடநத எனறம இரபபர.

-- 

எஙகம பேவய ஆகாயம கட ஆகாயம. மகா ஆகாயம என கடததால மடடோம 
பரககபபடகறத. கடம உைடநத ோபான அநத வனாடோய எபபட அநத இேணட 
ஆகாயஙகளம ஒனறாக வடோமா அபபட உடல நஙகய அநத வனாடோய சவன மததரம பர 
பேணமான பேமமம ஒனறாவரகள.

"மற பறபபனன ஒணணம கைடயாத; ஆனமா பறற இரநத உடமப ோபாசசனனா வநத 
இடமான பேமாதமாோவாட கலநதடம" னன ஒர வாதம உணட. இைத ொததேஙகள தபபனன 
நரபசச இரகக.

இைத உணைமனன ஒததணடா கடவள இலைல னன ெொலலனம. அலலத கடவள 
ெெயகறத அநயாயம னன ெொலலணம. ஏனனா எலலாரம ஒோே மாதர இலைல. சலர 
பததொலயாவம சலர எனைன மாதர டமமயாவம பறநத இரககாஙக. சலர பணககாே 
கடமபததோலயம சலர ஏழைமயோலயம பறநத இரககாஙக. இபபட எகக ெககமா 
ெொலலடோட ோபாகலாம இலலயா?

இபப பறநத இரகோகாம. அதனால மனோன ஒர ஜனமம இரநத இரககணம. அதகக 
மனோன ஒணண இரநத இரககணம. இபபடோய அநாதயா.... ோபான பேலயதைதயம தாணட 
பனனாோல ோபாகம. ஒர ஜனமததல ெெயகற கரமா அடதத நால ஜனமததகக வததா 
இரககாம. அதாவத ஒர ஜனமததல ெெயகற பாப கரமாவகக அடதத நால ஜனமாவகக 
அனபவசச தககணம. அதனால யாரகக போேபத கரமா இநத ஜனமததல அனபவசச 
தரககறாப ோபால இலைலோயா அவஙகளகக ஞானம வோத. மண ஜனமஙகளோல 
ஏறககைறய எலலாம அனபவசச தரதத பதொ ஒணணம ஒடடககாம இரநதாதான ஞானம 
உணடாகம. 

பாைன உதாேணம ோபால எலலா ஆனமாககளம பேமானமாவல கலககாத.

ஜவன மததனைடய ஆனமா பரயமோபாத அதனடம கரமா பறற இலைல. அத 
பேமானமாைவோய பறற இரகக. மததவஙக ஆதமாககளகக கரம பறற இரகக. அதனால 
அதோல கலநத அநத நைலைய அைடயம. ொதாேணமா நடககற ஒரவன ஒர காைல 
மனனாோல ைவதத அபபேமா அடதத காைல எடதத ைவககறத ோபால உயர பரயம 
தரணததோல அடதத ோபாற இடம மடவாயடம. அதனால ஜவன மததர ஆனமா ோபால 
அத பறறலலாம ோதகதைத வடட ெவளோய வரகறதலைல. பேமாதமாவோல கலககறதம 
இலைல.

ஜட பேதர அவோோட மன ஜனமம ஒணணோல ோஜாவா இரநதார. பறக ெனனயாெம 
ோமறெகாணட ோமாேம ோவணட தபஸ பணணார. ெநதையயோல ஆறறகக ோபாய சரய 
உபாெைன ெெயகற ோநேம ஒர நைற கரபபமான மான அஙோக வநதத; அத தணண 
கடககபோபாசச.

தணணயோல வாைய ைவசெ அோத ெமயம ஒர சஙகம கரஜககற ெததம ோகடடத. மான 
மேணட ோபாய ஆறறோல கதசச இறஙக நஞச அககைேகக ோபாகபபாததத. அோத ெமயம 
மானகடட கரபததோலநத நழவ பேெவம ஆயடதத. மான கைோபபனாோலயம நஞெ 
மடயாைமயாலம ெெததபோபாசச.

இைத பாததகடட இரநத பேதரகக இேககம ோமலடடத. அடபபாவோம! இநத மானகடடகக 
இபபட ஒர கதயானன பரதாபபபடட அைத  எடததபோபாய வோகக ஆேமபசொர. அத 
ோமோல உசைேோய ெவசசடடார. அதகக உணவ தேதம அைத மதத மரகஙகளகடோடநத 
காபபாததனோமனன கவைல படகறதம... இபபடோய இரககம ோபாத உயரம பரஞெத.



மாைனபபதத நைனசசகடோட இரககறபப உயர பரஞெதால அத ோமல பறற ைவசச 
இரநததால அடதத ஜனமமம வாயசெத; மானா பறநதார. ோபான ஜனமததோல அவர ெெஞெ 
தபஸால அநத பறபப ெமாொேஙகள நைனவ இரநதத. இபபட ஒர தபஸவயா இரநத 
ோமாேம ெபறகற வாயபைப வணாககடோடாோமனன வரததபபடடத. இநத ஜனமததோல 
அோத தபைப ெெயயககடாதனன கவனமா இரநத இைற நைனோவாோடோய இரநத அடதத 
ஜனமததோல ஒர அநதணரகக மகனா பறநதத. அவோே ஜட பேதர.

எனன ெொலல வநோதனனா உயர பரகறோபாத எநத நைனோவாட இரகோகாோமா அோத 
பறவைய அைடோவாம. அதககததான பகவான நாமாைவ எபபவம ெொலலகடோட 
இரககணம; பகவத சநதைனோய ெதாெரவ காலமம இரககணம எனகறத. அபபதான 
இறககமோபாதம அோத நைனபப இரககம; பகவாைனயம அைடஞசடோவாம. இதககததான 
இறககம தறவாயோல இரககறவஙக பககததோல இரநத ெகாணட பகவான நாமாககைோ 
உேகக ெொலலணமனனம ெொலல இரககாஙக.

ஜவன மததர எபபவம பேமானமாைவோய நைனதத அதோலோய ஒனற இரககறதாோல அவர 
அோதாட ஐககயம ஆகடவார. சவன வஷண அமபாள னன ஒர கறபைனயோல 
இரககறவஙக அநத அநத ஈெோனாட ோலாகதைத அைடவாஙக. அத ோமாேம இலைல. 
மனனாோல பேமாதம அனபவம இரநதாதான இறககற ோநேம அதோல இரகக மடயம. இத 
ொதாேணமா யாரககம வாயககறதலைல.

ஞானகக தனோனாட ோதகம எஙோக வைணம எபப வைணமனன ஒணணம லடசயோம 
இலைல. பரசததமான இடம ோவணமனன இலைல, சவோததர, ஏகாதச, உததேயணம னன 
ஒணணம ோவணாம.

சககமந தனத காேணமைடயத

தலமங ககனறோத ெயனறாற

சககமந தனத காேணம வடததத

தலெமான ெறடததெதன றணரவாய.

ஒர கணற ோதாணடகோறாம.

அதோல ஒர ெவள இரககனன நைனககோறாம. பளோததோல ஸோபஸ! இத இபபதான 
வநததனன நைனககறத மாைய. மனனோமோய அஙோக ஆகாெம இரநதத. அதோல அபப 
மண இரநதத. இபப காதத இரகக. ஆகாெம எபபவோமதான இரகக.

அத ோபால பேமம நைல சேவண, மனன, நததயாெம ெெயத அபப வரகறதனன இலைல. 
அபபதான நாம பேமமம; நம மடடோம இரகோகாம எனகற நைனபபதான வரத. அத எபபவம 
இரககற நைலைய அறகறோததாோன ஒழய பதொ அபபட ஆகைல.

கடோலாேததோல ஒர ெபரய பளோம இரகக. அதோல கடல நர இரகக. கடல ெகாஞெம உள 
வாஙகககறதால அத கைேனன ஒணணாோல பரககபபடட தனயா ோதாணத. கடல தனோனாட 
இயலப நைலைய அைடகறோபாத அதோவ கடோலாட ோெரநத வடகறத. அநத பளோததோல 
மனோன இரநததம கடலதான. இபப இரககறதம கடலதான. தன எனகற பாவைனதான 
ோபாசச!

அத ோபால நாம எபபவோம அகணட பேமம ெொரபகளதான. நான எனகற நைனபப அைத 
ெகடததத. "நான" ோபாகற ோபாத அதவம ோபாயவடகறத.
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சடன மன (88 ஆம ெெயயளல) கறய அநபவம பததனற எனல.-

ெொலலய மகோனெயஙகஞ சழெவளயரகக மணைணக

ெகலலய பனபோதானறங கணறறனா காெமோபாோல

ஒலைலயாம பேமநலா லறறதோபாோல ோதானறம

எலைலய னாெமபோபாத ோமகெமன றரநத வாழவாய

[அநபவம] ெொலலய மகோன, எஙகம சழ ெவள (space, ஆகாெம) இரகக மணைணக 
ெகலலய பனப ோதானறம கணறறன ஆகாெம ோபாோல, (ஆகாெம எபோபாதம எஙகம 
உளோத என அறயாதவனகக கணறறல பததாக ஆகாெம உளோதாக ோதானறவத ோபால) 
ஒலைலயாம (அனாதயான) பேமம நலால (ோவதஙகோால) உறறத ோபாோல ோதானறம 
(பததாக அபோபாத பேதோயக ஆதமா நாம மடடோம, நாம எனறம வயாபகமாக இரககோறாம 
எனறம அநநைல அபோபாத அைடயபபடடத ோபாலவம ோதானறம. அத போநதோயயாம.) 
எலைலயலலா நாம எபோபாதம ஏகம எனறரநத வாழவாய.

அடதத இநத பேபஞெம மழவதம அநததயம. அதனால மாையதான அெததயமதான. ஞான 
ரபமான பேமமம மடடோம உணைம. இைத எனனககம மறககாம இர எனகறார 
தாணடவோய ஸவாமகள.

நலல ெவயல ஆேமபசொசச. தார ோோடல ோபானா ோோடோல தணணர இரககா மாதர 
ோதாணத. வவேம ெதரஞெவஙக அத தணண இலோல கானல நர னன ெொலலவாஙக. அத 
கானல நர னன ெதரஞொககட அநத ோதாறறம இலலாம ோபாகாத.

பசசகக ோபாோறாம. தேததல ஏோதா போபோககத. ெவளளயல ெெயதத ஏோதா கடககனன 
நைனககோறாம. கடடபோபானா அத களஞெல னன ெதரயத. அடதத நாள நமம நணபோோட 
பசசககப ோபாோறாம. நாம ஏமாநத மாதரோய அவரம ெவளளனன ஏமாறகறார. ஆனா நாம 
சரசசகடோட ெொலகோறாம "நலலா பார, அத களஞெல" னன. ோநதத ெவளளயா ெதரஞெத 
இபப அபபட ெதரயைல. ஏனனா இபப வஷயம ெதரயம.

ெமஸெமரெம, ஹபநாடஸம எனகற வதைத நமகக பதச இலைல. மன காலததோலோய 
கணகடட வதைதககாேன ஒர நகேதைதோய உரவாகக காடடவான. அஙோக கநதரவரகள 
பறபபாஙக; அபெேஸகள டானஸ ஆடவாஙக.... மநதேவாத சச! னனதம எலலாம காணாம 
ோபாயடம.

இெதலலாம இலலாம ோமோல வானதைத பாததா நல வணணமா கைட கவததாபோபால 
ெதரயறதம கயறறோல பாமபனன பேைம ோதானறகறதம பரதத கடைடயோல மனதன ோபால 
ோதானறகறதம பாதத இரகோகாம.



மலடயன ோெய, மயலன ெகாமப னன ெொலகறத உணட. ோயாெைன பணண பாததா அத 
ெேணடம இரககோவ மடயாத.

இெதலலாம பலவதமான மாையகள.

மலடயன ோெய, மயலன ெகாமப ோபால அெதத - பேமமதைத தவே ோவற ஒணண 
இரககறத. (அெதத = இரபப இலலாதத)

பனோன எனகக பேபஞெமனன ஒணண ோதாணோதனனா அத களஞசல ெவளள, கயறறோல 
பாமபனன பேைம ோதானறகறதம; பரதத கடைடயோல மனதன ோபால ோதானறகறதம; 
மநதேவாத ோதாறறவககற கநதரவ நகேம எனறத ோபால ெபாயயான ோதாறறமாம. இத தபப, 
இலைலனன ெதளவ வநதடடா அெதலலாம அபபறமா ோதாணகறதலைல.

எனனதான தயர படசச ெரதான னன ஒததணடாலம இனனம பேபஞெம ோதாணோதனனால 
அத கானல நர ோபால; கானலல நரலைல, ஆகாயததல நல நறம இலைல. இபபட 
ெதளநதபனனம அைவ ோதானறனாலம அைவ அநபவததகக வரவதலைல. தயர ெதரஞச 
இத தபபனனாலம அத ோதானற ெகாணோடதான இரககம. பேபஞெம ெபாயனன உணரநத 
பனனம ெொபபனப பேபஞெம ோபால அநபவததகக வரம.
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ெத அெததன தனைம கற மன ெொலலயபட அநபவதத இரபபாய எனறத:

கானனர களஞசல ெவளள கநதரபப நகரக னாவர

வானைம கயறறற பாமப மலட ோெய மயலன ோகாட

பனமாநதற பமானற பேபஞெ ெமலலாம ெபாயோய

ஞானெமய மகோன யனைன நமமாைண மறநதடாோத

கானல நர, களஞசல ெவளள, கநதரபப நகர, கனாவர, வான ைம (ஆகாயததல நல 
வணணம) கயறறல பாமப, மலட[யன] ோெய, மயலன ோகாட (ெகாமப), பனமாம (பரதத) 
தற[யல] (கடைடயல)- பமான (மனதன) [ோபால] இப பேபஞெம எலலாம ெபாயோய. ஞானம 
ெமய மகோன, நமமாைண (நம ோமல ஆைண) உனைன (ந பேமம எனபைத) மறநதடாோத.

-- 

மலடயன ோெய, மயலன ோகாட எனறத சோவஸவே ஜகத அதயநதம அெதத; பேமோம 
உளோத எனறதாம. “பேமோம உளோத, பேபஞெம அதயநதம அெததானால” மலடயன ோெய, 



மயலன ோகாட ோபால ோதானறாமோல இரகக ோவணடம. அபபட இலலாத ோதானறவதால 
எபபட கடம? பேபஞெம அெதத எனபதறக மடடோம மலடயன ோெய, மயலன ோகாட 
எனறதாகவம, பேபஞெ ோதாறறம களஞசல ெவளள, கயறறல பாமப, பனமாம தறபமான, 
கநதரவ நகேம எனறத ோபால ெபாயயான ோதாறறம எனறார. களஞெைல தவே ெவளளயம, 
கயறைறததவே பாமபம, கடைடையததவே மனதனம, சனயதைதத தவே கநதரவ நகேமம 
இலைல என ெதளநதபன ெவளள, பாமப ஆகயன ோதானறா. அபபட இலலாமல 
மணைணயனற கடததன ெபாரள இனனெதனற ஆயநத அறய மயனறால அத ெபயரததம 
ோதானறம. அத ோபால பேபஞெம காேணமான பேமதைத தவே இலைல என உணரனம அத 
ோதானறகறபடயால, இத எபபடககடம? பேபஞெம ெபாரள அனற எனபதறக மாததேம 
களஞசல ெவளள ஆகய தடடாநதஙகள ெொலலபபடடத. பேபஞெம ெபாய, ெபாரோறறத என 
உணரனம அத மறபட கானல நர ோபால ோதானறம. கானலல நரலைல, ஆகாயததல கர 
நறம இலைல. இபபட ெதளநதபனனம அைவ ோதானறனாலம அைவ அநபவததகக 
வரவதலைல. பேபஞெம அபபட இலலாத ெபத ஸபரெம மதலானவறறால 
அநபவககபபடகறத. பேபஞெம அெதத என உணரனம ெபயரததம ோதானறம. இதறோக 
கானல நர ஆகய தடடாநதஙகள ெொலலப படடத. பேபஞெம ெபாய என உணரநத பனனம 
ெொபபனப பேபஞெம ோபால அநபவததகக வரம எனக ெகாளக.

தாதபரயம:

தரஷயமாய அெததான ெகததக காலதேயததலம தரககாய, ெததா மாததேமான ஆதமா தர 
காலததலம உளோத. அவவாதம ெொரபோம தான எனற அநபவம வடட நஙகாதரபபாய 
எனறதாம.

தததவ வோககபபடலம நைறவறறத.

சோவாஹம


