
மதயம தஙகள, ஜூன 9, 2008 

கரமகாணடம 

அைைவரககம வணககம.
தரமப வநதாசச!
இபபதான பதைவ நணபர ேபசடட ேபாைை ைவததார.
அத எபபட மைை ெபயயமனன ெொானேைனன அவரகக ஆசொரயம!

ஆறாம ேதத ேவத பாடொாைை தவககம நலை படயா ேபாசச. ஆற கைநைதகள ேொரநத 
இரககறாஙக. இபபதான அழைக எலைாம நனன ொரயாக இரகக. எலைாேம அமமைவ 
வடட வடட இரகேகாேமனனதான!
கணபத ேோாமம, ஆவோநத ேோாமம ேமதா தகணா மரதத ேோாமம எலைாம 
பணேணாம.

ேநதத ேகாட காயததர ஜபம ெொயத நைறவா ஆயரம ஆவரதத காயததர ேோாமம. 
பேராககராம எனைனைா ொஙகராநத ஆரமபதத தன ொஙகலபதேதாட காயததர ஜபம 
ெொயயணம. தனயா கறசச ைவககணம. ஆளகக இைடொம இைகக. ஜப காைம 4 மாொம. 
மடநத பறக ேோாமம.
பரவாஙகம எலைாம மடதத ேோாமம ஆரமபகக மண காைை 9.
ேோாமம மடககறபப பணணரணடைர.
பறக ைவதத இரநத காயததர படததறக பைஜ.
வநத இரநத எலைாரககம ொாபபாட.
எலைாம ஏறககடட வடடகக வர மண 4.

மனனரவல ேமகஙகள கட மைை ெபயய ஆரமபததத. பைதத மைை சமார அைர மண.

இநத ேோாமம நடககறபப பாகக வநத நணபர ேகடடதைததான ேமேை ெொானேைன. 
இபபதான அவர தரபப ேபான பணண கடலரை ெபஞொ மைை 4 ெொ.ம னன வானைை 
இைாககாைவ ேகடட ெதரஞசகடேடனைார!

நாம ெொயய ேவணடய கரமாககைை ெொயய நமகக பைன கைடககம. ேவற எனை?
இபபடயாக கரம காணடதைத இனனகக தவககேறாம.

---

மதயம ெொவவாய, ஜூன 10, 2008 

கரம வழ -ொமஸகாரஙகள 

பகத பறறய பதவகைை இபப நறததககேறாம. தறகாலகமாதான. இனனம நைறய 
வஷயஙகள பாரககைை. அத எலைாம அடதத சறறை பைைததரநதால பாரககைாம.

அடதத வழயாை கரம வழைய இபப பாரககைாம.
இதல ெகாஞொம ொரயாை பரதல ேவணட இரகக.

பகதேயா எலைாரககம ெபாதவாைத. அரொனகக ஒர பகத ஆணடகக ஒர பகத இலைை. 
ஏனைா பகதகக மககயமா ேவணடய மைைொ பகவான எலைாரககேம ெகாடதத 
இரககான.

கரமா அபபட இலைை. ெொயலகள மககயமாைதாேை அதறக ேதைவயாை அறவ, ொகத, பணம 
எலைாம ெபாரதத, யார யாரகக எனை எனை ெொயைககள னன வைரயறதத வசசடடாஙக. 
ெபரய ெபரய ேவைைகைா ேபாைேபாத இனனனைாரகக இனனனை ேவைைனனம 



வைரயறகக ேவணட இரநதத. இத ஊர கட ேதர இழககறததான. ேதர ஓட நைைகக 
வரததான மககயம. யார இழககறாஙக எனபத இலைை. அவரவர உடல, பதத, பண 
பைததகக ஏறப அவரவர பஙக நரணயம ெொயதாஙக. இதேவ வரணாஸரம தரமமாக இரகக. 
அநத அநத இடஙகளை ேதைவயாைைத சடடககாடடேறன.
பாரமபரயமா கரமா எனபைத அநத அநத வரணததகக உரய தரமஙகள பனைணேைேய 
எடததககணம.

ஹநதககளகக நாறபத ொமஸகாரஙகளேை வதசொாஙக.
(அெதனைபபா ொமஸகாரம? பணபபபதவ.)
இநத ொமஸகாரதேதாட நைைைம இபப எபபடயரககனன பாககைாமா?
மதலை ஒர படடயல ேபாடைாம

கரபாதாைம - ொநதத ெபற உடல உறவ.
பமஸவைம
சமநேதானநயைம எனகற பறககபேபாகற கைநைதககாை கரமா
ஜாதகரமா எனகற கைநைதககாை கரமா
நாமகரணம - ெபயர ைவககறத
அனை பராொைம - மதல மதல அனைம ஊடடகறத 
ெொௌைம எனகற கடம ைவககற கரமா
உபநயைம எனகற ேவத அததயயைம ெொயய தகத ெபறம கரமா

பராஜாபதய வரதம
ெஸௌமய வரதம
ஆகேைய வரதம
ைவசவேதவ வரதம
அைவ எலைாம அநத அநத ேவத காணடஙகைை அததயயைம ெொயய தகத வைததககற 
கரமாககள.

ஸமாவரதைம பரமொரய ஆசரமதைத வடகற கரமா
வவாோம அதாஙக "கலயாணம"
ேதவ யகஞம
பதர யகஞம
மனஷய யகஞம
பத யகஞம
பரமோ யகஞம.
{இெதலைாம எனைனன அபபறம பாககைாம।}
உணவ ொைமதத ெொயகற பாக யகஞஙகள ஏழ
ோவஸ எனகற அவ ெகாடதத ெொயகற யாகஙகள ெமாததமாக ஏழ
ேொாம ரஸதைத ெகாடதத ெொயகற ேஸாம யாகஙகள ஏழ.
இறநத பன பணணகற அநதேயஷட எனகற இறதககடன
ஆக ெமாததம 40।

யபபாடா! படடயல ேபாடேவ இநத பதவ ொரயா ேபாசச!

 மதயம பதன, ஜூன 11, 2008 

மாறறஙகள 

ஆக ெமாததம 40......

இபப நமகேக ெதரயம இெதலைாம எனை நைைேை இரககனன  மதைாவத சமமா।  
கஷககாக ஜாம ஜாமன நடககத. கைடச ேவற வழயலைாம ஏேதா நடககத. வவாோம 
எபபடேயா நடககத. பைர ஜாத கரமா மதல எலைாதைதயம கலயாணததகக ஒர நாள 



மனை ெொயகறஙக. :-(

வாழகைகயை ஏராைமாை வஷயஙகள ெகடடபேபாயகடேட இரககறத மாதர பைதம 
காணாமபேபாசச  ொாஸதேராகத । (ொாஸதர உகத = ொாஸதரஙகள ெொானை) பட எவவைவ 
நடககறத எனற பாககேவ பயமாயரகக.

கததரயரகள ொணைடகள ேபாடட அதேைேய காைம கழநத ஆொாரஙகைை வடடாஙக. 
ைவசயரகள தைரககடேைாடயம தரவயம ேதட னன ஓடஒடேய ஆொாரஙகைை வடடாஙக. 
சததரரகள வதககபபடட பை ஆொாரஙகைை tradition எனபதாேைேய பனபறற வநதவஙக. 
அவஙகளம மாறகடேட இரககாஙக.

அநதணரகைை பதத ெபரய ேயாொைையா இரகக  ேவதஙகளம ொாஸதரஙகளம ெொாலகற।  
பட பாததா எவவைவ ேபர கவாலஃைப ஆவாஙக எனபத ெதரயைை  எனைையம।  
ேொதததான ெொாலகேறன  பராமணததவம பறபபல மடடம இலைைேயபபா। । 
நடதைதயமதாேை. ெொாதத ேொதத ைவசசககாேத னன ஆரமபசச ெொாலை ஆரமபசொா "ொர, 
நான பராமணன இலைனன ஒததககேறன. நஙக உஙக ேவைைய பாரஙக. நான என 
ேவைைைய பாககேறன!” எனற ெொாலலடவாஙகனன நைைககேறன.

மாறதலதான வாழைகயன இயலப எனறாலம இநத மாதர அடபபைடயாைைவ மாற 
இரககககடாத.
அதைாை நான ெபரயவைா ந ெபரயவைா எனகற ொரசைொ இலைாம நமமாை எவவைவ 
மடயமன பாததககடட ேபாகைாம.

மதயம வயாைன, ஜூன 12, 2008 

 கடைக்ை ்३

ேமேை ெொானை அததைையம பணப பதவகள ஏறபட வாழநாளை ஒததர ெொயய ேவணடய 
கரமாககள. இெதலைாம ெொயதா எனை கைடககம? அநத அநத கரமாககளகக பைைா 
ெொாலல இரககறத கைடககம எனறலம நாம மககயமா பாரகக ேவணடயத ஆதம 
கணஙகள அதாவத பணபகள வரம எனகறததான. அதைாைதான அதகெகலைாம 
ொமஸகாரமனன ேபர ெவசச இரககாஙக.

நமம எலைாரேம மண கடனகேைாட பறககேறாம. ேதவ கடன, ரஷ கடன, பதர கடன. ேதவ 
கடன எபபட வநதத? ேதவரகள இயறைக ொகதகள ேமை இரககற ஆளைமயாேை நமகக 
மைை ெபயய ைவசச நாம உயர வாை உதவகறதாை. இைத ேதவரகைை ஆராதபபதாை 
தரககணம.

ரஷகள நமகக ேவத மநதரஙகைை கணட ெகாடதத உதவைதாை அவஙகளகக கடன 
படட இரகேகாம. இத ேவதஙகைை அழஞச ேபாகாம காபபாததறதாை தரககைாம. ேவதம 
கததகக அதகாரம /கடைம இரககறவஙக அைத ெொயகறதாேையம மறறவஙகளகக ெொாலல 
ெகாடககறதாேையம தரககணம. மறறவரகள இநத மயறசகளகக உடல உைைபப ெபாரள 
உதவ ெொயயணம.

மனறாவதா பைரம ொரயா ெொயயாம அவஸைத படடகடட இரககற நததார ொடஙககள.
இநத மைணயம ெொயகற வதஙகளை ேவறபாட இரநதாலம எலைாரேம ெொயய 
ேவணடயைவதான.

மதயம ெவளள, ஜூன 13, 2008 

கரமாககள வைக 

கரமாககள சைத தைொர ெொயய ேவணடயைவ. இத நததய கரமாஙகறாஙக. சைத அபபபப 
ெொயய ேவணடயைவ. இைவ ைநமததய கரமாககள  பறநத நாள மண நாள। - ஆமாஙக! 



மாரேயஜ அனவரொர ைவதக வேொஷமாைத- அபபட பைதம  சைத சை வஷயஙகளகக।  
ஆைொ படடகடட அதககனன ெொயகறத  உதாரணமா ேநாய தரணம கலயாணமாகணம।  
கைநைத பறககணம இபபடனன சைத. இெதலைாம காமய கரமா.

ெொாலைபேபாற பை வஷயஙகள பைககம ேபாயடடாலம ஓரைவ எலைாதைதயம 
ெொாலைததான ேபாேறன. ெொயயேறாேமா இலைைேயா மதலை ெதரஞசபேபாேம. அபபறமா 
ேதைவயா இலைையா மடயமா மடயாதானன பாததககைாம.
நமம ெபரயவஙகளம நமேமாட ஒவெவார ெொயைையேம இைறயணரேவாட இைணசச 
இரககாஙக காைை ஏரல மாரணங எயட ஓ கைாக எழநதககறதலரநத ஒவெவாணணேம। .

வைககம ேபாை இத படககறபப இெதலைாம நமமாை மடயாதபபா னன ேதாணம. நானம 
வைககமாை பதைை ெொாலேறன. மடயாதனன நைைககாம எவவைவ மடயம ன பாபேபாம.

காைை சரயன உதயமாகம மனேை வாைம சவபபா இரககலைையா. அதகக அரேணாதய 
காைமன ேபர. அநத ேநரததேைேய களககறத சறபபாைத. ஆமாம களககறத கட ஒர 
கரமாதான. பனதமாை நதகளேை தரததஙகளை சை வேொஷமாை காைஙகளை களகக 
ொஙகலபேம உணட.
பறததயைம நரான அைமயமனன ெொாலல இரககாஙகேை.

மதயம ெவளள, ஜூன 13, 2008 

சரய உபாொைை 

களதத பனேை சரய உபாொைை  இநத உைகததகேக ொகத தரத சரயனதான  அதன। ।  
ஒளைதான தாவரஙகள உணவ தயாரககத  இைத ொாபபடட உயர வாழகற ஜவனகள।  
அவறைற உணவா ெகாளகற ஜவனகள இபபடனன பாககபேபாைா எலைாரேம உயர 
வாழகறத சரயைாைதான. அநதணரகள ஒர ொநதயாவநதைம எனகற கடைாகேவ 
ெொயதாலம எலைாரேம தணணைர சரயைை ேநாகக வச எறநத வணஙக வழபடைாம.

ெபணகளககாக சரய உபாொைை தடரன ொமபததை கடசொத  ெபாதவா இரககற அைத।  
இேதா படஙக.

ஒர மைற ஹரதயம வைர ெொலலமபட உளைஙைகயல ெகாஞொம தணணர எடதத கடதத 
வடட..

கைகக ேநாகக நறகவம.

பன வரம ஸேைாகஙகைை ெொாலல இதமரகயம எனற வரமெபாழத அரககயம 
ெகாடபபத. அதாவத தணணைர இரணட ைககைாலம தாஙக ஸேைாகம ெொாலல 
மடததபன:
1) நத மதலய நரநைை எதேர இரநதால அதல எறய ேவணடம.
2) அலைத அதறக வொதபபடாவடடால, ஒர சததமாை இடததேைா பாததரததேைா வரலகள 
நன வழயாக கேை வட ேவணடம.

க 3 ணாத4 ப ஸுராத4 யக சநதாமண க 3 ேணச'வர
ஸத3 த4 தா3 யக வக4 ேைொ' க3 ர'ோாணாரக4 யம நேமாஸதேத.

க 3 ணபதேய நம: இத 3 மரக4 யம.
க 3 ணபதேய நம: இத 3 மரக4 யம.
க 3 ணபதேய நம: இத 3 மரக4 யம.

ரஜஜு-ேவதர-கொா'பாேண காச'யேப க 3 ரடா3 க3 ரஜ



அரகக-ஸூதாரண-ஸவாமன க3 ர'ோாணாரக4 யம நேமாஸதேத.

அரணாய நம: இத 3 மரக4 யம.
அரணாய நம: இத 3 மரக4 யம.
அரணாய நம: இத 3 மரக4 யம.

ஏஹ ஸூரய ஸோஸராமேொா' ேதேஜாராேொ' ஜகதபேத
அனகமபய மாம ப 4 கதயா க3 ர'ோாணாரக4 யம நேமாஸதேத.

ஸூரயாய நம: இத 3 மரக4 யம.
ஸூரயாய நம: இத 3 மரக4 யம.
ஸூரயாய நம: இத 3 மரக4 யம.

இதன பறக பன வரம மநதரஙகைால பஞொாஙக நமஸகாரம, அதாவத ஸாஷடாஙக 
நமஸகாரம ேபால உடல மழைதயம நைததலடாமல மணடயடட நமஸகாரம ெொயவத. 
(ெபணகள ஸாஷடாஙக நமஸகாரம ெொயயைாகாத, அத உசதமாயராத.)

1) மதராய நம: , 2) ரவேய நம:, 3) ஸூரயாய நம:
4) பா4 ைேவ நம:, 5) க 2 கா3 ய நம:, 6) பஷேண நம:
7) ஹரணயக 3 ரபா4 ய நம:, 8) மரொேய நம:, 9) ஆத3 தயாய நம:
10) ஸவதேர நம:, 11) அரககாய நம:, 12) பா4 ஸகராய நம:

பன பராரததைை:

காம-கேராதா4 த3 ப4 ர-மடா4 பாதகம ந கேராமயோம
ஸரவ-பாப-கயம' கர'தவா ரக மாம த3 யமேண பரேபா4
ஆயர-ஆேராக3 யம ஐச'வரயம' ஜஞாைம வததம பரயசொ 2 ேம
ஸவரக 3 ம அபயபவரக 3 ஞொ ஜக 3 தச'வர பா4 ஸகர

பன ஒர மைற உளைஙைகயல ெகாஞொம தணணர எடதத கடகக ேவணடம.

ொாராமொம: ேோ ஸூரயேை, என பாபஙகைை வைகக ஆயள, ஆேராககயம, ேநாய நவரதத, 
ஐஸவரயம, அறவ, ேமாகம இவறைற அரளவாயாக.

மககய கறபப: இைத வடடகக வைககாக இரககம 4 நாடகள ெொயயைாகாத.

மதயம தஙகள, ஜூன 16, 2008 

அகன உபாொைை. 

அடதத அகன உபாொைை. சரயன மைறமகமா உதவறான. அகனேயாட உதவ ேநரடயாைத.

பை வதமா இரககற அகன உபாொைைை எலைா கரோஸதரகளம ெொயய ேவணடயத 
ஔபாொைம.

தரமணததகக பன ஒர கரமா மைம அகனைய எறபடததகெகாணட, அநத அகனைய 
அைணயாமல பாதகாதத ைவததகெகாணட தைமம காைையம மாைையம ெகாஞொம 
கைஞச உைரததை அரசயால ெரணட ேோாமம. காைை சரயைையம மாைை அகனையயம 
உதேதசசச. அதகபடொம 15 நமஷம ஆகம. எனை, வடட ெொாநதககாரர ஒததககணம. வடட 
கால பணணா ெவளைை அடசச தேரனன ெொாலலபபாககைாம.

பைக வரேம, அத உடமபகக ெகடதலனன நைைகக ேவணடாம. ொாஸதரஙகள எத நலைத 



ெொயயம எத ெகடடத ெொயயமன ெதளவாகேை ெொாலல இரகக. ெொாலைபபடட 
ெபாரடகைை ெகாணட ெொயகற ேோாமஙகைாை உணடாகற பைக நலைேத ெொயயம.

அநதணரகளகக ேவத மநதரஙகேைாட ேோாமம எனறால இேத மறறவஙகளககம உணட. 
ேவதம கறறகெகாளைாததாை நமோ எனேற ேோாமம.
ொாதாரணமாக ெபணகளகக ேோாமஙகள ெொயய அதகாரம இலைைனன ெொாலகறாஙக 
இலலயா?

ஆைால ஔபாஸைம ெொயய அதகாரம இரகக. கணவன வடடேைேய இலைைைாலம 
இவஙகேை 7 ேவைை வைர மநதரமலைாமல ெொயயைாம.
அகனகக மதல உரைம ெபணகளககதான. ஐயா வடடேைேய 3 நாள இலைைைாலம அகன 
இரபபார. ஆைால இலைததரச ஊைர வடேடா, ஆறைற தாணடேயா ேபாய வடடால அகன 
இரகக மாடேடனன கைமபடவார. அபபறம தரபப உதபதத ெொயயணம.

ெபணகைை நசககறாஙக னன ஒர பகார இரகக இலைையா? அைத வட ஏமாதத ேவைை 
இரகக மடயாத. ரஙகமணகளகக பதன இலைாமல ஒர சைத தவர ேவற எநத கரமாவம 
ெொயய அதகாரம இலைை.

ஒர சறவன. கரகைததை ேொரநதான. கர இவைை தனேைாட அகனகைை பாதகாகக 
ெொாலல ேவைை ெகாடததார. இவனம அைத வடாம கர பகதேயாட ெொயத வநதான. 
மததவஙகளகக பாடம எடததாேர ஒழய இவனகக பாடேம எடககைை. சறவனம 
அைதபபதத ேயாொைை எலைாம ெொயயாம அகனகைை பாதகாககறதேைேய இரநதடடான. 
சை பை வரஷஙகள ஆசச. கட ேொரநத மதத பொஙக ேவத பாடம மடசச ேபாயாசச. இவன 
இனனம அேத காரயம ெொயயறான.

ஒர நாள கர ெவளேய ேபாயரநத ேபாத சறவன வைககம ேபாை அகனகைை பாதகாதத 
ெவசசடட அகனொாைைைய வடட ெவளேய ேபாைான. அபப அகனகள மணம 
ஒணணகெகாணண ேபசககடடாஙக. "இநத ைபயன பாவம, இனனம இஙேகேய இரககான. 
இவைவ நாைா நமைம பாதகாதத பணவைட ெொஞொான. நாம எனை ெொயயைாம?” 
அவஙகளககளேை ேபச ஒர மடவகக வநதாஙக. ைபயைை கபபடடாஙக. அவனம பவயமா 
வநதான. சமமா அபபடேய ைபயனகக ேவதம ேபாதசச பரமம வதைய வர அனகரோம 
ெொஞசடடாஙக. பரணமாை ேவத அறவ ைபயனகக அபபடேய வநத ேொரநதத.

ெவளேய ேபாை கர தரமப வநதார. ைபயேைாட மகததை பரமோ ேதஜைஸ பாதத 
உடேைேய அவரகக ஏேதா பரஞொத. ைபயைை "எனைபபா ஆசச நான இலைாதபப" னன 
ேகடடார. அவன அடககமா, “ ெதரயைை கரேவ, அகனகள தமககளேை ஏேதா 
ேபசககடடாஙக" னன பதல ெொானைான.

அகன உபாொைையாை பரமோ வதைய கைடசசடடதனன கரவம உணரநதகடட அவைை 
ஆசரவாதம பணண அனபபைார.

மதயம ெொவவாய, ஜூன 17, 2008 

ேதவ பைஜ 

அடதத ேதவ பைஜ  இைறவனகக நேவதைம ெொயயாத உணைவ ொாபபடககடாத னன।  
ெபரயவஙக ெொாலறாஙக. பைஜ நமகக கைடககற ேநரதைத ெபாறதத சனைதாேவா 
வஸதாரமாேவா வசசககைாம. இத கலபஙகள னன ெொாலகற வழமைற பததகஙகளை 
ெொானைபட இரககமாைா நலைத  இலைை நம வொத ேபாை அைமசசககைாம। . பகத பதத 
பாரககறபப ைவேதய பகத, கரம பகதனன பாததமலைை? அத ேபாை.

ேநரேம இலைைஙகறவஙக கட ொாம படததகடட ஒர வைகக ஏதத ெவசச, ெரணட வதத 



ஏதத பைக காடட, மண ப ெவசச, நால உைரநத தராடைொ, கறகணட நேவதைம பணண 
கேை வழநத வணஙகடட ேபாயகடேட இரககைாம. இதகெகலைாம அஞச நமஷம ேமை 
ஆகமா? மைச வரணம. :-))

சரயஸா பைஜ ெொயய நைககறவஙக எவவைவ ேநரம கைடககேமா அபபட பைஜைய 
அைமசசககைாம. பஞொாதயைபபைஜேய 2 மண ெொயயைாம; 15 நமஷததேையம ெொயயைாம. 
எலைாம அவரவர மைைொ ெபாறததத.

எதாைாலம நலைா ேயாசசசடேட இறஙகஙக. பைஜ இைறவேைாட ேொரககறததகக பதைா 
ேகாபம வரம சைமயா மாறடககடாத. அவொரமா அவொரமா பைஜ ெொயகறதை அரததேம 
இலைை.

இஙக ெபணகளகடட தாஙகஸ வாஙககடட ரஙகமணகள வயததை ெகாஞொம பளைய 
கைரகக ேபாேறன.

வடட பைஜய யார ெொயயணம?
ஆணகளதான.

ஆணகள ெொயகற எலைா கரமாககேைாட பைனம ெமாதத கடமபததகேக ேபாய ேொரம. 
ெொயகறவரகக 50% பைனதான. கரமாவகக உதவகறதாேைேய மத மைைவகக ேபாய 
ேொரம. இநத வத ஆணகள ெொயகற பணணய காரயஙகள அததைைககம ெபாரநதம. அபப 
பாவ காரயஙகள பணணா அேத மாதரதாேை? அபபடனன ேகடடா அபபட இலேை. ஆணகள 
ெொயகற பாவ காரயஙகள பைன மழகக அவரகேகதான. இத அககரமமா ேதாணதா? 
ெகாஞொம இரஙக.

ொர ெபணகள ெொயயற பாவ பணணயஙகள பைன யாரகக? பணணயஙகள பைன 
அததைையம அவஙகளகேகதான. ேபாைா ேபாகத. பாவமம அபபடததாேை? இலலேய! 50% 
பாபம அவஙகேைாட கணவனககதான. எஙக ேபாறஙக? ெகாட தககவா? இதை இரககற 
ைாஜகைக ெொாலலஙகேைன.

மதயம பதன, ஜூன 18, 2008 

பைஜ ஏன இபபட?  

பைஜைய நமப ெபரயவஙக வகதத ெவசச இரககறதேையம ஒர மைற இரகக.

ஒர ெபரயவர - நமகக ெதரஞொவர நமம வடடகக வரார।
அபப எனை ெொயேவாம?
வாஙக வாஙகனன கபபடேவாம।
பைைய வடகளை உளேை அைைசச ேபாய உடகார ைவபபாஙக।ைக கால கழவ, கடகக 
தணணர ெகாடபபாஙக।
நடநத கைைபப ேபாக தணணர கடசொ பனேை களகக ஏறபாட  உடமபகக தகநதாபபேை।  
கணதத தணண இலைைைா உடமப வலகக இதமா ெவனனர  அபபறம உடமப தைடசச।  
உடததகக தண  பறக அவர மைசகக படசொ மாதர । ெகாஞொம ேபொேறாம  அபபறமா।  
ொாபபாட  மடஞச । ெவததைை பாகக ொாபபடடதறக । தகைண;  ெபரயவராசொா। ! நமஸகாரம 
ெொயத ஆசரவாதம வாஙகககேறாம  அவர கைமப । வணட தயார ெொயத ெகாடககேறாம।

இேத ேபாை பைஜைய ேயாசசச பாரஙக.

இைறவைை தயாைம ெொயத அைைதத ஆவாோைம  । ஆொைம ெகாடததல; பாதஙகளை நர 
வாரககறத। ைககளை நர வாரததல  அபபறம । ஆொமைம- அதாவத தணணர ெகாடததல। 



நராடடல; ஆொமைம; உபவதம எனகற பணல அணவததல; உைட அணவததல  । நைககள 
படடதல  பககைாை । அரசொைை; தபம எனகற வதத யால பைக காடடதல; ெநய வைகக 
காடடதல; ெொயத இரககற உணைவ நேவதைம ெொயதல; ெவறறைை பாகக ொமரபபணம;
சடம காடடதல; மநதரஙகைாலம ததததல; ஸவரண பஷபம எனற தஙக பஷபதைத 
ொமரபபததல; சதத வநத நமஸகாரம; கணணாட காடட, யாைை/ ரதம ஏதாவத ஒணணை 
ஏததவடட பறக ெொயத பைஜ பைன எலைாதைதயம இைறவனகேக ொமரபபககேறாம। 
இபபட ெொயகறைத ேஷாேடாபொார பைஜ எனகறாஙக.

ஏன இபபட எலைாம ெொயகேறாம?

இத நமககாக  பனேை। , எலைாம இரககற - எலைாமாயம இரககற இைறவனகக நாம 
தரககடயத எனை இரகக? அவனகக எனை ேவணடம? அவனகடேடதான எலைாம 
இரகேக?
அவனகக எனை ேவணமனன நமகக ெதரயாத।
அவன எபபட இரககறானன கட ெதரயாத  நமகக பரயணேமனன அவைையம நமம।  
மாதர ஒர உரவம ெகாடதத ெவசச இரகேகாம  நமகக எனை எலைாம ேவணேமா।  
அெதலைாம அவனககம ேவணமனன நைைசச ெகாடககேறாம।
இெதலைாம நமேமாட லமேடஷன  அவேைாடத இலைை। .

மதயம வயாைன, ஜூன 19, 2008 

பைஜ ெதாடரசச 

இதை இரககற ைாஜகைக ெொாலலஙகேைன.....

ஆணகள பைஜ ெொயய ெபணகள உதவணம. பைஜ ெொயகற இடதைத ெமழக ேகாைம 
ேபாடட, பககள ேபானற ேதைவயாை ெபாரடகைை ெகாணட வநத ைவதத நேவதைம 
ெொயய ஏேதனம தயார பணண - இபபட பை ேவைைகைை ஒழஙகா ெொயத இரநதாதான 
நமமதயா பைஜைய ரஙகமண ெொயயைாம. இலைாவடடால எஙேக வலவம காேணாம, 
நேவதைம ெகாணட வர இவவைவ ேநரமா னன ஆரமபசச பை பரசசைைகள தவஙக 
பைஜ ெொயகற கறகேகாேை ேபாயடம. கேடசை ேகாபமதான மஞசம. 
அதைாை பைஜகக உதவற தஙகமணகளகக 50% பணணயம.

மைைவ ெொயகற பணணய காரயததேை இநத மாதர பஙக ஏதம இலைாம ேபாகற 
வாயபேப அதகம. அதைாை அவஙக பணணயம மழகக அவஙகளகேக.

மைைவ தபப பணணா ொரயா ெொாலலகெகாடதத ெொயய ைவககாத தபப ரஙகமணத. 
அதாைாை 50% பாபம ரஙகமணகக.

ரஙகமண ெொயகற தபபகக தஙகமண பாவம, எனை பணணவா? மழ ெபாறபப ரஙககக. 
அதைாை பாபம மழகக அவனகேக!
எனை தஙகமணகேை ொரதாேை?

பைஜகளை ஆயரதத எடட வதஙகள இரககறதாை அதககளை இபப ேபாகைை. அடதததா...

ேவத அதயயைம ெொயதவரகள இதறக பறக ேவத பாடஙகைை ெொாலைணம. அவரவரகக 
கைடககம அவகாொபபட ஒர பாரா மதல ஒர அததயாயம வைர ெொாலகறதாை ரஷ கடன 
தரம.
ேவத அததயயைம ெொயயாதவர இைறயணரேவாட பதகஙகள, பாசரஙகள, ஸேைாகஙகள 
எனற ெதரஞொத ெொாலைைாம.
இெதலைாமம எவவைவ ேநரமனன வைரயைர இலைை. மடநத வைர அதகமா ெொாலை 
மயறச ெொயயனம.



பறக ஜவைததகக ெபாரள ேொகக ேபாகணம।

அபபாடா இதகெகலைாம ேநரேம ெகாடகக மாடடஙகேைானன நைைசேொன!

மதயம ெவளள, ஜூன 20, 2008 

ேவைை 

பறக ஜவைததகக ெபாரள ேொகக ேபாகணம. 

அபபாடா இதகெகலைாம ேநரேம ெகாடகக மாடடஙகேைானன நைைசேொன!.....

அபபட இலைைஙக ொாஸதரஙகளம கலபஙகளம ெராமபேவ பராகடகைாைைவ. நமகக 
ஏறபடககடய பை கஷடஙகை அபபேவ ெதரஞச வழ மைறகள வகதத ெகாடதத 
இரககாஙக.

தரமததகக வேராதம இலைாம ெபாரள ொமபாதககணம.
வாஙகற காசகக ேவைை கடடாயம ெொயயணம.
கை ஆொாரபபட ேவைைனன மனேை ெொாலல இரககாஙக.
ெபாதவா கலவ ஊடடதல பராமணரகளகக. வயாபாரம ைவசயரகளகக. ேதாள வலைமைய 
ஒடடய ேவைைகள கததரயரகளகக. உடல உைைபப ேவைை சததரரகளகக. கணககை 
இலைாத பை ேவைைகள இபப வநதடடதாேை அஙேக எலைாம பநத பாகக ேவணடாம.

ேொரககற ெபாரைை நரவாகம ெொயயறத தனயா பாககைாம. 1/6 ராஜாவகக; அதாவத tax. 
இபப இரககறா இரபபை யாரககம அரொாஙகஙகள ேமை நமபகைக இலைை. அதைாை 
எபபட கைறசொைா வர ெகாடககைாமனன பாககேறாம. 1/6 தரம காரயஙகளகக. மத நமகக. 
இபபட ேொரககற ெபாரைை ெொைவ ெொயகறவனைடய ெபாரள பாபம இலைாதத 
எனகறாஙக. இவஙககடேட இரநத யாரம ைதரயமா தாைம வாஙகககைாம.

இபபட இலைாவடடா அநத ெபாரள ஏேதா ஒர வழை தணடமாதான ேபாகம. அலைத கரம 
வைை மடைடை ேொநதகடேட ேபாகம.

ெபாரள ொமபாதததவடட வநத மதய உணவகக மனைாை சை கரமாககள.

மதயம தஙகள, ஜூன 23, 2008 

5 யகஞஙகள 

அபபறம மதயம வடடகக வநத களகக ேவணடம. அநதணரகளகக மதயம சரய 
உபாொைை உணட. (மாதயானஹகம).

காைை பரமம யகஞம ெொயயவலைையாைால இபேபாத ெொயயணம.

பறக ேதவ ரஷ பதர தரபபணஙகள ெொயயனம. அதாவத ேதவரகளககம ரஷகளககம 
மனேைாரகளககம நரால அஞொல ெகாடததல. நைர பமயலதான வாரககணம. அபபட ஒர 
ேவைை ொநதரபபம இலைையாைால ஒர பாததரததல ெகாடததவடட பனைால பமயல 
ெகாடடவடைாம.

இதவைர பைஜ ெொயய வடடேபாைால இபேபாத ெொயயைாம.

அடதத பஞொ மோா யகஞம எனகற கரமாககைை ெொயயணம.

பதரககளகக, ேதவரகளகக, மனதரகளகக, பழககளகக எனற பைவறறககம 



அனைமடதல. அநதணரகளகக ைவசவேதவம எனகற கரமாவம உணட. (இைத ெொயதாேை 
பஞொ மோா யகஞம ஆகவடம எனற ஒர கரததம, இலைை அத ேவற எனற ஒர கரததம 
இரககறத.)

அகனயல ஒர ொமததாவத ேோாமம ெொயவத ேதவ யகஞம; பதரககளகக உணவளபபத 
பதர யகஞம; பதஙகளகக பல தரதல பத யகஞம. மனதரகளகக உணவடல மனஷ 
யகஞம எனற சரககமாக ெொாலைைாம.

ைவசவேதவம: அடபப, உைகைக/உரல, கைவ/அமமககல, நர பாததரம, மறம மாதர சை 
இடஙகளை ஜவ ஹமைொ ஏறபடம. (இநத காைததை காஸ/ எைகடகல ஸடவ, கைரணடர, 
மகஸ, வாடடர பயரைபயர னன ெொாலைனேமா?) இெதலைாம பயனபடததாம இரககவம 
மடயாத. இதகெகலைாம பராயசசததமா இநத கரமா. சை ேதவைதகைை உதேதசசச 
அனைம இடவாஙக.

அடதத பத யகஞம. பல இடதல. நமம வடைட சதத சை பதஙகள இரககம. பயபபட 
ேவணடாம. அைவ அேைகமா நலைைவதான. மனத உடமப அலைாத உடமபை இரககறதாை 
பதமனன ெொாலேறாம.

இநத கரமா அவரவர கை ஆொாரபபடேயா அலைத அவரவர ொாைகயல எபபட ெொாலல 
இரகேகா அபபட ெொயயணம. எனைா அதை நைறயேவ வைககள இரகக. நர ேதவைதகள, 
ஔஷத ேதவைதகள, வட, வடட ேதவைதகள, வாஸத ேதவைதகள, இநதரன, இநதர 
பரஷரகள, யமன, யம பரஷரகள, வரணன, வரண பரஷரகள, ேஸாமன, ேஸாம பரஷரகள, 
பரமமா, பரமம பரஷரகள, வசேவ ேதவைதகள, எலைா பத கணஙகளம, தவா (நான 
இலைைஙக!) அதாவத பகலல ொஞொரககறவரகள, நகதம - இரவ ொஞொரககறவரகள, வடகேக 
ராகஸரகள ெதறேக பதரககள- அவேைாதாஙக ஆராதககற பதஙகள. இபபட ெொௌைகர 
ெொாலல இரககார . சமமா ஒர ொாமபளகக எழதேைன!
:-))

காகைககளககம நாயகளககம உணவடறதம இதேை ேொததககைாம.

அடதத மனஷயயகஞம.

மதயம பதன, ஜூன 25, 2008 

அதத 

அடதத மனஷயயகஞம. அதாவத மனதரகளகக உணவளககறத. யாரம வராஙகைானன 
பால கறககற அவகாொம வாொலை பாககணமாம. அதத யாரம கைடததால அதரஷடம. 
இலைையாைா இனைைகக பாககயம இலைைேயனன வரநதவடட ொாபபட ேபாகைாம.

அநத காைததை மககள எனை மாதர மைேொாட இரநதரககாஙகனன ெதரய வரபப 
ஆசொரயமா இரகக.

அதத எனபத யாரனைா "அேைா! உஙக வடை இனனகக ொாபபட வேரன. உரைை கைஙக 
ெபாடமாஸ பணண ைவஙக" னன ெொாலலடட வரவர இலை. ெநடம தரம நடநத 
கைைததவன, அபபடனன ஆரமபசச ஒர படடயேை இரககஙக. சரககமா ெொானைா மனை 
பனை ெதரயாத தகதயாை நபரகக உணவடணம. ொாபபாடைட பதத பரசசைைேய 
இலைைஙகறத ேபாத பை ொமக பரசசைைகள வராேத.

இனை ஜாதயாரதான அதத எனறம இலைை. வடட ஆொார அனஷடாைஙகைை ஒடட 
இைைைய ேவற இடததை ேபாடடாலம ேபாடைாம, ேபாடாம இரககககடாத.



அநதணரகைாக இரநதா அதத பைஜயம ெொயவத உணட.

யதகள (ொனனயாசகள), பரமமொாரகள, பரவாசகள (யாததைரயல இரபபவர), தரததரமாக 
இரககறாரகேைா அவரகள, இவரகள எலைாம பைக ெபற தகத உளைவரகள. (அகனைய 
பயனபடததககடாத) ொனனயாசகளககம, பரமமொாரகளககம அனைமாகவம, 
கரோஸதரகளகக அரசயாகவம பைக இடேவணடம.

அததகள, வடட ெபரயவரகள, சறவரகள, சவாசன எைபபடம தரமணமாை ேபரைம 
ெபணகள.கரபபணகள.உடலநைை ொரயலைாதவரகள, வடட ேவைைகாரரகள இவரகளகக 
எலைாம உணவ ேபாடட வடடதான வடட யஜமாைன ொாபபடணம.

மதயம வயாைன, ஜூன 26, 2008 

அதத பைஜ 

ைவசவேதவததன மடவல வரகறவன நலை அததயாம. அவைை கைம, ேகாததரம, 
ஆொாரம,ேவதம, ொாஸதரம மதலயத வொாரககாமல அதத பைஜ பணண எனகறத 
ொாஸதரம.
அவைை வயாொராகேவ பாரககறாஙக பை ரஷகள. இவரகக அதத பைஜ ெொயவத யபம 
(யகஞஙகளை நடகற ஒர கமபம) இலைாத யகஞேம எனகறாஙக.

அதத பைஜயாவத எதர ெகாணட அைைககறத, கைைபப தர தணணர தரகறத, கால 
அைமப வடகறத, ைகயல ஜைம ெகாடககறத, நடநத வநதவன காலகக ைதைம 
ெகாடககறத (வலககா? ெதரயைை) ஆொைம ெகாடககறத, உணவடகறத, கைைபபாற 
படகைக இபபட வவரககறாஙக.

ொாஙகமாக அததயயைம ெொயத ேவத பராமணன, ஆசொாரயன, ரதவக (யகஞம ெொயவபபவர) 
ராஜா, மாமைார, மாதைன (மாமா) ஆகேயாரகக மத பரககம ெகாடககணமாம (கடநத ஒர 
வரஷதககளை வராமல இரநதால.) மத பரககம எனபத ேதனடன பாேைா தயேரா 
ேொரததத.

எதர ெகாணட அைைககறதாை சரயனம, நலை வாரதைதகைாை ஸரஸவதயம, நலவரவ 
ெொாலகறதால அகனயம, ஆொைம ெகாடபபதாை இநதரனம, காலகைை அைமபவதாை 
பதரககளம, உணவாை பரஜாபதயம, படகைக தரவதாை பரமமா வஷண மேோஸவரரகளம 
பரத அைடகறஙகைாம.

இைதேய உன வொதகக தகநதபட பணண; பதன மககளகக கைறவாைாலம பரவாயலைை; 
அததகளககம, வடட ேவைைகாரரகளககம ெகாடககாம இரககாேத எனக றாஙக. உணவட 
மடயைையா தணணர ெகாட; படகைக இலைையா, படகக இடம ெகாட ேபாதம; இபபட வொத 
இலைாதவஙகளககம ெொாலல இரகக.

யார அதத பைஜ ெொயகறாரகேைா அவரகள அைடயம ேைாகஙகைை ேவதம படததவன, 
யாகஙகள ெொயபவன, தபஸ ெொயபவன கட அைடவதலைை னன ொாதாதபர ெொாலகறார.

மாைை ைவசவேதவம ேபாத வராவடடாலம அபபறமம வநதால அவன அததேய. இவன 
சரேயாடன எைபபடவான. இவைை நசொயமா மறககககடாத. பாவம அவன ராததர 
ேவைையல எஙேக ேபாவான? அபபட ெொயதால பகல அததைய மறபபவன அைடகற 
பாவதைத வட 8 மடஙக பாபம ேொரம.

அேத கராமததல வசபபவைாகேவா ஒேர நபர இரணடாவத நாள வநதாேைா அதத ஆக 
மாடடார. ஒேர கராமததல இரநத ெகாணட அதத பை ேவஷம ேபாடபவைை நநதககறத 



ொாஸதரம. அேத ேபாை கைம, ேகாததரம எலைாம ெொாலல அதைாை ொாபபாட ேபாட எனற 
ேகடபவன வாநதாச - வாநத எடததைத பசபபவன- ஆகறான எனகறத. அடதத ஜனமததல 
அனைமடடவன வடடல பசவாக பறபபான.

யார அதத பைஜ ெொயயாமல மறககறாரகேைா அவரகள பணணயம அததைையம 
ஆைொயடன வநத அதத ெகாணட ேபாகறான. வநதவன பாபஙகள அைைததம 
மறததவனகக ேொரகறத. அவன வடடல பதரககள பதைைநத வரஷஙகள வர மாடடாரகள. 
அவன எனை யாகஙகள ெொயதாலம நற கடஙகள ெநயயால ேோாமஙகள ெொயதாலம 
பைன கைடககாத.

இபபடயாக மனஷ யகஞம பறற ெொாலைபபடட இரககறத.
இநத காைததல இத சரம ொாததயமாக இரநதாலம அநத காைததல எநத மாதர ேவலயஸ 
நம மனேைாரகள ைவதத இரநதாரகள எனபத சநதைை ெொயய ேவணடயத.

 மதயம ெவளள, ஜூன 27, 2008 

உணவ உணணல 

ொர ொாபபட உககாரைாமா?

உணவ உணணல

அட, இத எபபட கரமாை ேொதத?

எபபட கரமாை ேொததனன ேயாொைை ெொயயறஙகைா?
உணபத பராண அகன ேோாததரமனன ெொாலகறாஙக.

ைக காலகள வாய இவறைற சததம ெொயதகடடதான ொாபபட உககாரணம.ொாதாரணமாக 
இரணட ேவைை ொாபபாட ொாஸதர ொமமதம.
ொநேதாஷமா ொாபபடணம. ேகாபதேதாடேயா ொணைட ேபாடடககடேடா ொாபபட 
உககாரககடாத.

மறறவரகளகக உணவடட பனேை ஆொமைம ெொயத / நர அரநத வடட ஏகாநதமாக 
அமரணம; கறபபா அதகமா ொாபபடகறவரகள. காலகள பமயல படகற மாதர உககரணம. 
ேமல தண இரககணம.
உடகாரகற ஆொைம மணணாேைா, பைாொததாேைா, இரமபாேைா ெொயததா இரகககடாத. 
பைவ படட இரககககடாத.
தடட ேபாடகற இடதைத சததம ெொயயணம.

தடட தஙகம (ஆோா! அபபட ெகாடதத ெவசொவஙக யாரம உணடா?!) ெவளள, ெவணகைம 
(கரோஸதரகள மடடம) ஆகயவறறல இரககைாம. வாைை இைை மக உசதமாைத. பரொ 
இைை தாமைர இைை இவறைற கரோஸதர தவர மததவஙக உபேயாகககைாம. (இநத 
ைதயல இைை எனகறத பரொ இைைகைாை ைதததததான.)
இரமப (stainless steel), மண பாததரம (ceramic plate), உைடநத பாததரம இெதலைாம 
தவரககணம.

அனைம பரமாரய பன நராை அைத பரதகணம ெொயத ொறற ெதளககணம. பரேொஷணம 
கை ஆொாரம. அதறக தனததனயாகேவ நைர எடககணம. ஒர உளைஙைக நர எடதத 3 
சதத சதத பேராகணம ெொயவத கடாத.
மறறவர நர ஊறற உளைஙைகயல ெகாஞொம நர வாஙககெகாணட பரக ேவணடம.
ெகாஞொம ெகாஞொமாக ெநய கைநத அனைதைத பல படாம 5 பராணனகளகக ஆோுதயாக 
வழஙக ேவணடம.



தரமபயம ெகாஞொம நர வாஙககெகாணட பரக ேவணடம.

அபபாடா இபப ொாபபடைாமா?

ெகாஞொம இரஙக, ெகாஞொம அனைதைத எடதத தரமராஜனகக, சதரகபதனகக, 
பேரதஙகளகக எனற பல ைவகக ேவணடம.
அனைதைத வணஙகய பனேை ொாபபட ஆரமபககைாம. ொாபபடகறேபாத அனைதைத 
இைறகககடாத; தடடககடாத. “அனைம ந நநதயாத" எனபத உபநஷத வாககயம.
ெமௌைமாகேவ ொாபபடணம. ேபசகெகாணேட ொாபபடகறவன வாழ நாைை மரதய ெகாணட 
ேபாகறாைாம. ஆைால கரோஸதன அவன கட ொாபபடறவஙக இரநதா, அவஙகைை 
உபொரபபதறகாக ேபொைாமாம. "அடேய, பககதத இைைகக இனனம ெகாஞொம பாயஸம" 
எனபத ேபாை ெொாலைாம! ேபாடகற பதாரததஙகைை ேவணடாம எனேறா, ேபாதம எனேறா 
ெொாலை ேபொைாம.

மதயம தஙகள, ஜூன 30, 2008 

உணணல (ெதாடரசச) 

வாய ெகாளகற அைவ எடததககணம. அைத அபபடேய வாயல இடணம. வாயை ேபாடடத 
தரபப இைைகக வரககடாத. அதகமாக எடதத வாயை ேபாடட மநததம, கடதத மநததம 
இைைகக வரககடாத.
ொததம ேபாடட உறஞச கடதத ொாபபடககடாத. இத ேபாை சைைத எடெகடஸ ன இபப 
கைடபடககறாஙக.
தணணைர தககேய கடககணம. கடதத மநததம, எசசல படடதம தரபப கடகக உகநதத 
இலைை.

பைரம பநதயை ொாபபடம ேபாத நடை யாரம எழநத ேபாகககடாத. அபபட எழநதால 
பநத மழதம எசசைாகம. ஒர ேவைை அவசயம எழநதகக ேவணடைால பநதைய 
பரததவடட எழநதககணம.
ொாபபடம ேபாத ஒததைர ஒததர ெதாடககடாத. இடத ைகயால தாேை 
பறமாறகெகாளைககடாத. அபபட ெொயதா அநத பாததரமம எசசைாகம.

ொாதாரணமா இடத ைகயாை எதவம கடககககடாத. ொாபபடம ேபாத வத வைகக. வைத 
ைகயாை இைைைய ெதாடடகெகாணட இடத ைகயாை தணணர கடககைாம.

உபப, ஊறகாய, காயகற, ெநய, எணைண, பாயஸம (ெநறயயயயயயயயயயயய ம.ப ேபாடடத, 
ேபாடாதத எலைாேம-) அனைம இெதலைாம கரணட இலைாம பறமாறககடாத.

எணைணயல பககவம ெொயதவறைற ைகயாை ேபாடைாம. பைம, படொணஙகைை 
சறவரகளககம வரநதைரகளககம ேபாடட வடேட, தான ேபாடடகெகாளைைாம.

பாயஸம, ெநய, ேதன, தயர, பைம எலைாம மசொமலைாமல ொாபபடைாம. மறறதல ெகாஞொம 
ெகாஞொம மசொம ைவககணம.

மதயம ெொவவாய, ஜூைை 1, 2008 

ேமலம நயமஙகள 

ேமலம நயமஙகள:

நனற ெகாணட, நடநத ெகாணட, தைையல தண கடடகெகாணட, ெதறக மகமாக 
உடகாரநத ொாபபடடால அவன உணைவ ராகொரகள ொாபபடகறரகள.



ொாபபடமேபாத காலகைை ெதாடககடாத. கடடலேைா ைகயல ைவததகெகாணேடா 
ொாபபடககடாத. பாதைக ேபாடடகெகாணட ொா.க. வணடகளல இரநத ெகாணட ொா.க.
காயகள, ேவரகள, பைஙகள, கரமப - இெதலைாம பறகைாை கடசச ொா.க. (தணடாகக 
பரமாறைால பரசசைைேய இலைை.)

தவற ெவளேய வழநததம ொாபபட தககதலை.

அசததைாக எைதயேம ொா.க. படததகெகாணட; காலகைை நடடகெகாணட; மைைொ (ஏேதனம 
படககறத ேபாை) ேவற எஙேகேயா ைவததகெகாணட; இபபடெயலைாம ொாபபடககடாத.

ொநதயா காைம, பரேதாஷ காைம, இரடடல வைகக இலைாமல, இரவ பதத மணகக ேமல; 
இபபடெயலைாம ொாபபடககடாத.

அனைததல ேகொம, எறமப, அசததததல வாழம பழ இபபட ஏேதனம இரநதால அதனடன 
ொமபநதபபடட அனைதைத எடததவட ேவணடம. மதைய பறக நரால ெதளதத 
எடததகெகாளைைாம. ைகயல எடதததல அசததம இரநதால அைத வடட வட ேவணடம. 
ஒர ேவைை அைவ வாயககள ேபாய வடடால தபப வடட, தணணரால ெகாபபளததவடட, 
ெநய ொாபபட ேவணடம.

எவவைவ ொாபபடைாம?

ெபாதவாக பசகக தகநதபட உணவ.

ொனனயாச 8 கவைஙகள. வாை பரஸதன (இபப ரடயரட ஆொாம ) 16. கரோஸதன 32.
பரஹமொார, அகனேோாததரம ெொயபவர, காைை மாட இவரகளகக இபபட ொடட 
தடடமலைை. ெரணட ேவைை மடடம எனகற ொடடம கட இலைை. எவவைவ 
ேவணடமாைாலம ொாபபடைாம. ஏனைா அபபட ேதைவயாை அைவ ொாபபடடாதான அவஙக 
அவஙக ேவைைைய தறைமேயாட ெொயய மடயமாம.

ஏன இபபட ொாபபாடைட பதத இவவைவ எழதகேறன எனற ேதாணைாம.
பை கரமாககைை ெொயயாமல இரககேறாம. ொாபபடவைத மடடம எபபடயம ெொயேத தர 
ேவணடம இலைையா? அதைாை ெொயகற இநத கரமாைவ ொரயாக ெொயயைாேம எனனதான. 
பததகஙகைை படதத அததைையம எழதைால பதவகள மக நைமாக ேபாகம.

அதைாை அடதத பதவை எெதலைாம ொாபபடைாம, ொாபபடககடாதனன பாததடட ேமேை 
ேபாகைாம.

மதயம பதன, ஜூைை 2, 2008 

ொாபபடககடயைவ கடாதைவ: 

ொாபபடககடயைவ கடாதைவ:
இைதபபதத மனேைேய பாதத இரகேகாம.
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2008/04/blog-post_17.html

ஜாதயைால சை உணவ வைககள நலைத இலைை. சை அைவ ெொயயம காரயததால 
நலைத இலைை. சைத காைததைால; சைத ேொரகைகயைால; சைத ொஹரலேைகம; சை 
சபாவததால; இபபட பைதம உணண தகதைய இைககனறை.

ெவஙகாயம, சவபப மரஙைக, உளளபபணட, பைாணட, நாயககைட, தாமைர தணட, 



சைரககாய இைவ ஜாதயால உணண தகநதைவ இலைை. அதாவத allium cepa family 
மழகக உணண தகநதத இலைை. இபபட.

ெகடட எணணஙகேைாட ஒரவர உணைவ பாரததாேை அத காரயததாை ெகடகறதாம.
ெநய, எணைண மதலயைவாை ெொயத பைகாரஙகள ெராமப நாள ைவததரநதா ெகடட 
ேபாகம. பைைய ேொாறம அபபடதான. தயர, ேதன, பகணஙகள இெதலைாம காைததாை 
ெகடட ேபாகா.

களள, ெவஙகாயம இெதலைாம ேொரததைவ; சமபபால கைநதத (அதாவத கனற ேபாடட 10 
நாளககளை கறககற பால) இெதலைாம ேொரகைகயால ெகடடைவ.
எபபவாவத இைத ொாபபடைாமா கடாதானன ொநேதகம வநதா அத ஸஹரலேைகம 
எனகறாஙக. இநத "ொநேதக பரயாண" எலைாம ொாபபடககடாத.

பராொரர இநத படடயலை ெவளபப கததர, மரததன பசன, (இதை ெபரஙகாயம வநதடம) 
ேகாவல ெொாதத, ஒடடக/ ஆடட பால இெதலைாம ேொதத, ெதரயாததைமா இெதலைாம 
ொாபபடடாககட பராயசததம ெொயயணம எனகறார.

ேதவைர மரபபசனை ெபரஙகாயததகக எகெஸபஷன தரார.

யைவ/ ேகாதைமயாை ெொஞொதகக காைம கடநதத எனகற கறறம இலைையாம. ( அபப 
ொபபாதத ெராடட எலைாம பரவாயலைை.)

தயர தவர பளசொத எதவம ொாபபடககடாத. (யபபாடா எவேைா தரம இைத தடடறத? 
பரவாயலைைனன ொா.க ேவ எழதேறன.!) ஆபத தரமமா ேவற ேொாற கைடககாத ேபாத 
பளசொைத தணணராை அைமப ொாபபடைாம.
பளபப இஞச, தயர, கஞச, எளள, ொாதம(!), ெநலலககாய இெதலைாம ராததரயல ொா.க.

சை வஷயஙகள ஒணணா ேொநதா ெகடட ேபாகம. ெவணகை பாததரம + இைநர/ 
கரபபஞொாற; தாமர பாததரம+ தயர,பால; உபப + பால/ெநய இெதலைாம ெகடட ேபாகற 
ேொரகைககள. (பை ேகாவலகளேையம ெதரயாததைமா காபபர ெொாமபை பால எடதத 
அபேஷகம நடககத)

எனையா இத? கடாத கடாதனன எலைாம ெொானைா எபபட? கடமனன ெொாலலஙகறஙக. 
ொர ொர.

அகதத, தைச, ெநலல, சணைடககாய அைவ யாேராட வயததை இரகேகா அவனகக ோர 
பககததை இரககாராம. யார ொாபபாட, பகணம, ேைஹயம எலைாதைதயம நேமா 
நாரயணானன ெொாலல ெதாடட ொாபபடராேைா அவன நலை ேைாகதத அைடகறாைாம.
நாராயண!

இநத படடயலை பைதம நமகக படசொைவயா இரககைாம. அதைாை அதகெகலைாம 
"அதகக மரததவ கணம இரகக" எனபத ேபாை வககாைதத வாஙக ேவணடாம. 
ொாபபடைாமா ேவணடாமானன அவரவர மடவ ெொஞசககைாம.- இநத பதவகளை வர மதத 
வஷயஙகள ேபாைேவ!

ெரணட வரஷம மனைாை ேவத வகபபகள எடககறபப வகபபை தரம ொாஸதரமம 
பாததகடேட ேபாேவாம. இேத வஷயம வநதத. ொா.க படடயைை படசசகடேட ேபாேைாம. 
ஒரததர "ொரதான ொரதான"ன எலைாததககம தைையாடடகடேட வநதார. ெவஙகாயமனன 
ெொானைவடேை சர சரனன ேகாபம வநதடடத. அெதபபட ெொாலைைாம, அதகக மரததவ 
கணம இரககனன ொணைடகக வநதடடார!



ஏன? மனை ெொானைெதலைாம அவர ொாபபறதலைை. ெவஙகாயம ெராமப படககம! 
அவேைாதான. :-))

மதயம வயாைன, ஜூைை 3, 2008 

ொாபபடட மடசொாசொா 

ொாபபடட மடசொாசொா?

ெகாஞொம தணணர கடசச நகரநத ேபாய 18 மைற வாய ெகாபபளககணம. (ெராமப நாள 
மனேை பல ைவததயரகடேட ேபாக ேவணட இரநதத. என வஸடம பல ெதாநதரவ 
ெொயயதனன அைத படஙகடடார. அபபறம நால நாள பல ேதயககாேத. அதகக பதைா 18 
தரம ெகாபபளசசடனைார!) தணணைய இடத பககமா தபபணம.

ொரயாத எனகற அரொைையம சகனயா எனகற அவேராட ெபணைணயம சயவைர எனகற 
ரஷையயம (அேத சயவை பராஷ ரஷதான!) இநதரன, அசவன கமாரரகைையம 
நைைததகெகாணட கணகைை நைைககணம. ஈரமாை கடைட வரலகைாை கணகைை 
ேதயககனமாம. அபப கண ேநாயகள வராதாம. ெகௌதமர ெொாலகறார.

நலை ெவததைை, நலை சணணாமப, நலை பாகக இெதலைாம ேொதத தாமபைம 
எடததககைாம. இத ஜரணததகக உதவம. ெவளளககைைம கடடாயம ெொயயணம 
எனகறாரகள சைர. ைகம் காடாகம கைடககமாம.

எபேபாதேம ெவததைை பாகக ொாபபடடால ஆயஸ, பதத, பைம, பரகைஞ, வரயம, இெதலைாம 
நசககபபடம. நாகககக ரசேய ெதரயாம ேபாகம.

200 அடகள நடககணமாம. பறக உடகாரநத ேவைை ெொயயைாம. ேவதம/ இதகாஸ பராணம, 
ொாஸதரம இெதலைாம படககைாம.

அபபறமா கடமபததகக ேவணடயைத எலைாம கவனககணம - ெைௌகக ொமாொாரஙகள.

மதயம ெவளள, ஜூைை 4, 2008 

மாைை 

அபபறமா கடமபததகக ேவணடயைத எலைாம கவனககணம.

மாைை சரய உபாொைை மடதத, அகன உபாொைையம மடதத, ைவசவேதவம ெொயத இரவ 
ொாபபாட மடதத உறஙகசெொாலறார வயாொர.

மாைை ஔபாொை அகனயல ேோாமம ெொயகறவன அைடகற பைன ேமர மைை அைவ 
தஙகம தாைம ெொயவத; பை நற வாஜேபய யாகஙகள ெொயவத; ேகாட கனயாதாைம 
ெொயவத இதகெகலைாம ொமம எனகறார.

இரவ பைஜ சைர ெொயவர.

ைக, காலகைை கழவ சததம ெொயத தைடததகெகாணட, படகைகயல இடத பககமாக 
படககணம. வடகக பககம தவர எநத தைொயம பரவாயலைை. தணணர ெொாமைப தைை 
பககமா ைவததகெகாளைணம. கரட மநதரஙகள/ ேவத மநதரஙகள இதாை ரைக ெொயத 
ெகாணட படககைாம.

சகமா தஙககறவஙக அகததயர, மாதவர, மசகநதர, கபைர, அஸதகர இநத 5 ேபர. 
இவஙகைை நைைசசகடட தஙகைா நலைா தஙகைாமாம!



ரத காைததல பதனைய அைடய ேவணடம. மறற காைஙகளை காமம இரநதால 
அைடயைாம. (இத இநதரனகடேட அவஙக வாஙகை வரததாை). சை நாடகள கடாத எனகறத 
ொாஸதரம. இநத கடாத நாடகள எலைாம பாததா கடமப கடடபபாட தாேை வநதடம! 
இரேவாட பன பாகதைததான இதகக பரநதைரககறாஙக!

இபபட எலைாம நததய கரமா எனகற தைொர கரமாககைை கைட படககறவஙக எலைா 
பரஷாரததஙகைையம (மனதன அைடய ேவணடயை எலைாம) அைடகறாஙகைாம.

மதயம வயாைன, ஜூைை 10, 2008 

தைொர கரமா அலைாத நததய கரமா 

நததய கரமா கறதத ெகாஞொம கைபபம இரநதத. அதைால பதவ ஒர நாள தளள 
ேபாடேடன.
நததய கரமா எனகறத தைொர கரமா எனற ொாதாரணமா அரததம பணணகடடாலம 
எபேபாதேம வரம கரமா எனபேத ொரயாை அரததம.
தைொர கரமாவா இலைாம நததய கரமாவா வரகறைவ பைதம இரகக. நததார ொடஙககைை 
தவரதத மறறத எலைாம சைேர ெொயயறாஙக. அெதலைாம 40 ொமஸகாரஙகைை பாககறபப 
வநதடம.

நததார ொடஙககளை அமாவாைொ தரபபணம மககய எலைாரககம ெதரஞொத. இத ேொதத 
ஷணணவத தரபபணம னன வரஷததகக 96 நாடகள தரபபணஙகள இரகக. ெொயகறவஙக 
ெராமபேவ கமமதான. அமாவாைொ தரபபணேம சராததம ெொயகறதகக பதைா 
ெொயகறததான. 96 நாடகள தரபபணேம அரதா இரககறபப மகவம அரதாதான 96 சராததம 
இரகக.

படடயல ேபாடேவாமா?
வரட பறபப -1
அயை பறபப (தகணாயைம, உததராயணம) -2
ெஸௌர மாத பறபப -12
அமாவாைொ -12
மனவாத 14
யகாதகள 4
பரேவதய, அனவஷடகா, அஷகா. 12
( இெதலைாம ேோமநத சசர ரதககளை வரகற கரஷணபக அஷடமகள, அதன மன தத, 
பன தத. )
மோாைய பகம 15
வயதபாதம 12
ைவதரத 12

இலலஙக, இெதலைாம நமம பாரலெமணட கடச நைவரம இலை.
:-))
எபபட 96 சராததம வநதத? எனகறதகக கணகக.

கடேவ வரடா வரடம வரகற ததகளை (ஆபதக) சராததம - இபபட 96 இரககாம.

நைறய ேபர இநத காைததை கஷடபபடகறத நததார எனகற பதரககள கடைை ொரயா 
ெொயயாததாைனன சை ெபரயவஙக ெொாலறாஙக.
இநத சராததஙகளை கைநைத இலைாதவரகளகக உதவககடய ஒர நைடமைற கட 



இரகக. இத பைரககம ெதரயாம ேபாசச.

கறபபடடெதலைாம நததய கரமா. அபபட இலைாம காமய சராததம கட உணட. அதாவத 
சை வஷயஙகள ேவணடமனன பதரககள ஆசகைை ேவணடயம பைன கைடககவம 
ெொயகறத.ஸவரககம, பளைை, ெபணகள, ஓஜஸ, ெொௌரயம, பம, பைம, பததரரகள, சறபப, 
ெொௌபாககயம, ஸமரதத, ேராகமனனைம. கரதத ... இபபட பை வஷயஙகைை ேவணட இைத 
ெொயயைாமனன யாகஞவலகயர ெொாலறார. இநத இநத கைைமகள, இநத இநத 
நகததரஙகள, ேயாகம, கரணம இபபட எலைாம ெொாலல அநத அநத ேநரததை எநத 
வஷயம ேவணட சராததம ெொயயைாமனன படடயல இரகக. ேதைவயாைவஙக ேதட கணட 
படசசககைாம.

பாததஙகைா, தடரனன நததயததேைநத காமயததகக ேபாயடேடாம? ஏனைா அததான 
அடதத டாபக. சராததம பதத ேபொறபபேவ ெொாலலடைாேமனனதான...

நடை ைநமததகமனன ஒணண இரகக. அதாவத ஒர நமதததைத மனனடட வரகறத. 
அத எபபவேம வரதலைை. ஏதாவத ஒர அொாதாரண ொநதரபததை வரத. உதாரணமா 
அகனேோாதரேயாட அகனேோாததர ொாைை எரஞச ேபாசசைா இநத ேதவைதய உதேதசசச 
ஒர இஷட ெொயயணமனன இரகக. இத ேபாை இரககற சைத ைநமததகம.

அடதத காமய கரமாககளகக ேபாேவாம.

 மதயம ெவளள, ஜூைை 11, 2008 

ேமலம வைககஙகள 

வைககஙகைை பனனடடததேை ைவககதான நைசேொன.
ஆைா இத ெகாஞொம ெபரொா ேபாைதாேை பதவாககடேடன.

கதா அககா ேகடடாஙக:

//மனவாத 14
யகாதகள 4
பரேவதய, அனவஷடகா, அஷகா. 12//

யகாத:

ைவகாச, வைரபைற மனறாம நாள (தரதைய), - கரத யகம ஆரமபததத.
காரததைக- வைரபைற ஒனபதாம நாள (நவம) -தேரதா யகம ஆரமபததத.
பாதரபத (பரடடாச ) ேதயபைற பதமனறாம நாள (தரேயாதச) - தவாபர யகம ஆரமபததத.
மாக (மாச) ெபௌரணம - கல யகம ஆரமபததத.

{ொரயா ெொாலை ேபாைா ொநதரைை அடபபைடயா ெகாணட மாதஙகளல கணகக. அதாவத 
ெதலஙக வரஷ மாத கணகக}

இைவ யகாத.

மனவாத = மநவநதரஙகள ஆரமபதத தைஙகள.

[சகை -வைரபைற; கரஷண – ேதய பைற. ெதரயமதாேை?]
ஆசவயஜ (ஐபபச) சகை 9
காரததக சகை 12
ைொதர (சததைர) சகை 3



பாதரபத (பரடடாச) சகை 3
பாலகை (பஙகன) ெபௌரணம
பஷய (ைத) சகை 11
ஆஷாட (ஆட) சகை 10
மாக (மாச) சகை 7
சராவண (ஆவண) கரஷண 8
ஆஷாட (ஆட) ெபௌரணம
காரததக ெபௌரணம
பாலகை (பஙகன) ெபௌரணம
ைொதர (சததைர) ெபௌரணம
ஜேயஷட (ஆன) ெபௌரணம

இெதலைாம மனவாதகள.

இநத யகாத மனவாதகளல ெொயகற சராததஙகள 2000 வரஷஙகள பதரககைை தரபத 
ெொயத பைன தரமாம.

//பரேவதய, அனவஷடகா, அஷகா. 12. இத ெகாஞொம இலைை, நலைாேவ பரயைை, ஆைால 
ேதய பைற அஷடம, மன தத, பன ததயல ெொயயறவஙகைைப பாரதததணட. காரணம 
ெதரயாத. அபேபா ெராமபச சனை வயசஙகறதாேை இெதலைாம ெொாலை மாடடாஙக. //

அதேவதான.

<<( இெதலைாம ேோமநத சசர ரதககளை வரகற கரஷணபக அஷடமகள, அதன மன 
தத, பன தத. )>>

இபபட ெொாலல இரகேகன. 

ஆ, பரயத.

கரஷணபகமனன ெொாலகறதகக பதல ேதயபைறனன ெொாலல இரககைாம. இததாேை 
ெொாலை வநதஙக? அபபறம மாொஙகளம மாரகழ, ைத, மாச, பஙகன னன ெொாலல 
இரககைாம. ைரட!

//மோாைய பகம 15//
இத ஓேக, நலைாேவ ெதரயம,

:-)

//வயதபாதம 12
ைவதரத 12//

இத பரயைை! //

இைத வைககவத ெகாஞொம கஷடம. (ஏனைா ெதரயாதனன அரததம! :-)
பஞொாஙகதைத பாததால இைத கறசச இரபபாஙக.
7-7-2008 அனனகக வயத. சரா னன ேபாடட இரககம. அத வயதபாத சராததம.17-7-2008 
ைவ.சரா. இத ைவதரத சராதத நாள. தரபப 2-8-2008 வயதபாதம.ள
--
ேொரபப:



சரய கத (நகரவ) ொநதர கத இரணைடயம ஸபரஙக ஈகவைாகஸ ேைநத கணககடட 
இரணடன ைாஙஜடயைடயம கடட கடடதெதாைக 180 டகரயா இலைை 360 டகரயா 
எனபைத ெபாரதத வயதபாதம, ைவதரத இரணடம கணகக ேபாடறாஙக.
அபபாடா! ெராமபேவ ெதளவாயடசச!
:-)))))))

மதயம பதன, ஜூைை 16, 2008 

பததரன இலைாதவரகக நததார கடன... 

அமப கயாவல தைககததாேை கரமம ெொயவத பறற ேகடடார.

பததரன அலைத ேவற தாயாத இலைாதவர கத எனை எனபத அடபபைடயாை ேகளவ. 
கயாவல ஆதம பணடம தைககததாேை ேபாடவத ொரதான. அதேதாட ேவற எனை 
ெொயயைாம எனபததான இனைறய பதவ. ெபரொா இரககறதாை ெரணடா கட வரைாம. இபப 
ொநேதாஷமதாை அமப?
:-))

இத ொர எனகறதாை எஙக அபபாவகக கயாவை பணடம ேபாடடாசச, இன சராததம ெொயய 
ேவணடாமனன நைைககறத தபப. கதா அககா ொரயாேவ இைத ெொாலலடடாஙக.

காைம மாறகடட இரகக. பைர ெவள நாடடை இரககாஙக. அத எலைாம கரம பமயா 
ெபரேயாரகள ஒததககறத இலைை. இபப இரககற நவை சநதைைகள தாககம 
இரககறவஙக நாைை கரம சரதைதேயாட நததார கடனகைை ெொயவாஙகைானனம ெதரயாத. 
அதைாை சரதைத இரககறவஙக தஙகளகக எனை ெொயத ெகாளகறதனன ேயாொைை 
ெொயய ேவணடயததான.

வைட கரட பராணததை இரகக.
--
ெபரய தரவடயாை கரடாழவான, ஸமந நாராயண பகவாைை ெதாழத "ைவகணட நாதேர! 
மனதரகளகக மகவம ெகாடதாை பேரத ஜனமம வராமல ஒழயம மாரககம எத எனபைத 
ேதவரர தைய ெொயதககற அரை ேவணடம " எனற வணணபபததான. ொரவாநதரயாமயாை 
பகவான கரடைை ேநாகக கறைாைார:
“ ஓ கரடா மனதரகள இறநதவடன ெொயய ேவணடய கரமஙகைைப பறற கறகேறன. 
ேகடபாயாக.

பேரத ெஜனமதைத தவரகக வரமபய யாவரம தான இறபபதறக மனைதாகேவ தமத 
ைகயாேைேய வரேஷாறொரகம ெொயய ேவணடம. 5 வயதகக ேமறபடட யார இறநதாலம, அவர 
ஆணாக இரநதாலம ொர ெபணணாக இரநதாலம ொர, அவரகக பேரத ஜனமம எறபடாமல 
இரகக வரேஷாறொரகம ெொயதல அவசயம.(இைத வரஷப உதொரஜைம எனறம 
ெொாலகறாஙக) பேரத ஜனமம வராமல இரகக இைத தவர ேவற ஒர கரம வழயம இலைை. 
உயேராட இரககம ேபாேதா அலைத இறநத பறேகா யாரகக வரேஷாறொரகம 
ெொயயபபடடேதா அவரகக பேரத ஜனமம வரவதலைை. இைத ெொயயாமல ேவற எநத தாை 
தரமம ெொயதாலம வரதஙகைை அனஷடததாலம, ேவளவகைை ெொயதாலம பேரத ஜனமம 
படககாமல ஒழயாத"

கரடன: "பகவாேை! இைத ஒர மனதன இறபபதறக மனபாைால எபேபாத ெொயய 
ேவணடம? இறநத பறகாைால எபேபாத ெொயய ேவணடம? அதைால ஏறபடம பயன யாத? 
அைத ெொாலல அரை ேவணடம.”

பகவான: கழைேை, இறநதவைர கறதத இைத ெொயயாமல சராததம மதலய எைத 



ெொயதாலம அவறறால அவனகக பைன ஏதம ஏறபடாத. எவனகக இறநத 11 ஆம நாள 
வரேஷாறொரகம ெொயயபபடவலைைேயா அவனகக பேரத ஜனமம நசொயமாக ஏறபடேட 
தரம. அத உறத. ெொயயபபடடால அவன ெபரேயாரகள அைடயம உைைக அைடவான...... 
எமைால படககபபடாமல அவன நலை உைைக அைடவான. பததரைாவத, மைைவயாவத, 
ெபண வயறற பளைையாவத வரேஷாறொரகம ெொயயைாம. பததரன இரபபன அவன 
மடடேம அைத ெொயய ேவணடம. ேவற யாரம ெொயயைாகாத....

கழைேை , அயலரகக பயணம ெொயபவன கடட ேொாறைற ைகயேை ெகாணட 
ெொலவாைாகல எபபட பசையபபறறய கவைைேய இலைாமல ெொலவாேைா, அதேபாை ஒரவன 
உயேராட இரககம காைததல அனைதாைம, ேகாதாைம மதலயவறைற ெொயத 
வடவாைாகல மரணமைடநத ெொலலமேபாத பச, தாகம ஏதம அைடயாமல நலலைைக 
ேொரநத சகபபான.
(ெதாடரம...)

மதயம பதன, ஜூைை 16, 2008 

பததரனலைாதவர.. ெதாடரசச 

ேகாதாைம ெொயபவன நலை பச மாடைட கனேறாட, நலை நாளல, நலை ேகததரததல, நலை 
பாததரததகக தாைஞெொயய ேவணடம. தாைம வாஙகபவர நலை பாததரமாக இலைாவடடால 
ெகாடததவன வாஙகயவன அைைவரேம நரகதைத அைடவர. வாஙகயவன அைத ொரயாக 
பராமரகக ேவணடம. அைத வறற பைர அைத பஙக ேபாடடகெகாளை கடாத. ...

பணணயமலைாத காைம, இடம; நலை பாததரம அைமயாதத ேபானற கைறகள இரநதாலம, 
வரேஷாறொரகம எனகற கரமா, அதன மகைமயால, உததமமாை ேகததரததல, உததம 
காைததல, உததமமாை பாததரததகக ெகாடதததறக எனை பைன உணேடா அேத பைன 
நசொயமாக ைககடம....இனற இரபேபார நாைை இரபபார எனற எணணவத தடமலைை. 
மனத உடல அநததயமாைகயால நலை காரயஙகைையம நறகரமஙகைையம நாைை 
ெொயேவாம எனற நைைககாமல, எணணய அனேற ெொயவத நலைத.

பததர பாககயம உைடயவன தன ைகயால எநத ஒர நறகரமதைதயம 
ெொயயாமல இறபபேையாகல அவன நறகதைய அைடயமாடடான.

பததரேை இலைாதவன நல வைைகைை ெொயத மரபபைாகல அவன நறகதைய அைடவான. 
யாகஙகள, ேகாதாைம மதலய சறநத தாைஙகைை ெொயவைதவட வரேஷாறொரகம ெொயவத 
நலைத.ச

காரததைக ெபௌரணமயைாவத, ேவற ஒர எநத நலை தைததைாவத உததராயணததைாவத, 
தவாதசயைாவத தய மைேதாட, உததமமாை தரததைததல, நலை தத, ேயாக, 
நகததரததல, நலை மைறயல ேவத ொாஸதரம நனக கறற அநதணரகைை ெகாணட சபம , 
ேோாமம மதலயவறைற ெொயவதத தனைை தயைமயகககெகாணட நவ கரகஙகைை 
பசதத, மாதர ேதவைதகைை பசதத பரணாோுத ெகாடதத, மோா வஷணைவ கறதத 
சராததம ெொயத, மநதர நரால ரஷபககனற ஒனைற நராடட, ஆைட ஆபரணம கநத 
பஷபஙகைால நனக அைஙகரதத, ேமலம 4 கனற கேைாட அநத காைைககனறைை 
அகனைய வைம வரசெொயத வட தைொ ேநாகக நனற அநத ரஷபககனைற ேநாகக 
"தரமேம, நேய ரஷபமாைாய. பரமைாேை ஆதயேை பைடககபபடடய!” எனற ெொாலல, 
இறநதவனககாக தாைஞெொயதால அவைைககறததம, ெொயபவன தைககததாேை 
ெொயவைாைால தனைை கறததம அதன வாலல மநதர நர வடட அநத நைர தன கரததால 
ஏநத தன சரசன மத பேராஷததகெகாணட கனறகைை வடட வட ேவணடம.

இபபடயாக ஒர நலை வழகாடட இரககறாஙக. ேமலம கடதைாக ெபாத பயனபாடடககாக 
நர நைைகள அைமககறத; பசககள ேமய பலெவளகள அைமககறத; ொததரம ேகாவல 



கடடவத; ைவததய ொாைை, பளளககடம அைமககறத இத ேபானறைவ எலைாமேம நலை 
கதைய தரம.

மதயம வயாைன, ஜூைை 17, 2008 

ேகாவல காைை 

ேகாவல காைைனன ேகளவ படட இரகேகாமலலயா?
கராமததேை யாரககம அடஙகாம - யாரம அடகக நைைககாம – ெபாறபபலைாம, எஙேக 
ேவணடமாலம ேபாய எனை ேவணடமாைாலம ெொயகற இைைஞர ஒததர இரபபார. அவைர 
"எனைடா, ேகாவல காைைமாதர சதத தறயறேய" எனபாஙக.

அநத ேகாவல காைை இநத வஷயமதான.

அநதணரகள மடடம ெொயகற கரமா இலைை வரேஷாறொரகம. எலைாரேம ெொயவத. நலை 
காைை கனனககடட ைடொணமா பறநதா "ேநரநத ெகாணட" அத ெகாஞொம வைரநத பறக 
பைஜ ெொயத வைத பககம பனைால சைம மாதர சட ேபாடட வரடட வடவாரகள. அத 
சமமா ஜாலயா எஙேக ேவணடமாைாலம சதத தரயம. எஙேக ேவணடமாைாலம ேபாய 
ேமயம. யாரம அைத வரடட மாடடாஙக. காரணம?

மநைதயா ேமயகற பச மாடகைை கரபபம ஆககவத இததான. இத நலைா இரநதாதாேை 
பறககற கனறகளம நலைா இரககம? அதைாை யாரம ஒணணம ெொயய மாடடாஙக.

மனேை எலைாம எலைாரம மாடடகெகாடடல, பசககள எலைாம ைவதத இரநதாஙக. நைறய 
பசககள இரபபத ெபரய ெொலவமா கரதைாஙக.
இபப நைறய ொமதாய "மனேைறறம" வநத வடடத. மாட ேமயககேவா பராமரககேவா யாரம 
தயார இலைை. அபபடயம சை ேபர பால வயாபாரததககாக ைவதத இரபபவஙக யாரம 
காைை கனனககடட பறநதா ைவததகெகாளவதலேை. கொாபப கைடகக வததடறாஙக. 
இபபதான பசககள கரபபம அைடயறத ஊச மைமாதாேை?
அதைாேை இபப இநத கரமாைவ ெொயகற அநதணரகள கட பரதயகமா ெொயகறதலைை. 
ேதஙகாைய ைவதத மநதரஙகைை ெொாலல உரடட வடராஙக.

ெகாஞொ நாள மன வைர ேகாவலகக காைை கனன வடடகடட இரநதாஙக. அவஙகளம 
வாஙககெகாணட பராமரசொாஙக. பறக ேகாவேையம ைவதத பராமரககாம ஏைததை வட 
ஆரமபசொாஙக. இைதபபதத சை கொமொா எை இபெபலைாம வாஙகறதலைைனன ேகளவ. 
இலைை நைறய ொடட தடடஙகள ேபாடராஙகைாம.
ெொாலை வநதத எனைனைா ெகாஞொம சரம ொாததயமாேவ இரககற இபபேவ மடஞொா 
ெொயதடேவாம.

ெொயயககடய இடஙகள யாரககம ெதரய வநதா தைய ெொயத ெொாலலஙக.
இனனம ெகாஞொம நாள ேபாைா இதவம கஷடமாயடம.

மதயம ெவளள, ஜூைை 18, 2008 

நததய கரமா ெதாடரசச -வரட ேநாககல 

கரேவ நம:

தடதத எமைம ஆடெகாணட கரவகக நமஸகாரம.
எடதத நலவழ காடடய கரவகக நமஸகாரம.
உளளரநத இயககம கரவகக நமஸகாரம.
ேகளவ ஞாைம அளதத கரவகக நமஸகாரம.



இநத பதவகளல ஏேதா நலைத எழதவத அவர அனகரகம.
தவறகள இரபபன அடேயன பரயாைம.

கரேவ நம:
____________

நததார கடனகள கறதத எழதகடேட ேபாைாம. அத நைறயேவ இரகக. சரதைதேயாட 
ெொயகறததாேை சராததம.அதைாை சரதைத இரககறவஙக ேமேை ேதடபபடசசககைாம.
இத மகவம மககயமாை வஷயமா இரபபதாலம; நாஙகள பாரதத அைவல இநத 
வஷயததல பைர ேகாடைட வடட வடட அவஸைத படகறதாலம; உணைமயாை ேகளவகள 
வநததாலம ெகாஞொம இஙேகேய தாமதசேொாம. நாம இதகக இபப ஒர கமா ேபாடடடட 
அடததைத பாககபேபாேறாம.

நததய கரமானைா தைொர கரமா இலைைஙகறத ஏறெகைேவ பாததாசச. தைொர கரமா 
இலைாத நததய கரமாைவ பாககைாம. வரஷம மழகக அபபபப வரகற கரமாககள இரகக 
இலைையா?

தைொர பைஜ ஒர பககம இரகக அபபபப வரகற பைஜகள இரகேக! அதவம ஒர ெபரய 
லஸடதான. வரத பஜா வதாைமனன ஒர பததகேம ேபாடட இரககாஙக. அதை 
ெொயமைறகள மழககேவ ேபாடட இரககாஙக. ஒவெவார தத ொமபநதமாகவம ேபாடட 
அபபறம வரஷதககளை வரைத ஒவெவாணணா ேபாடட இரககாஙக. இெதலைாம அேைகமா 
எலைாரககேம ெதரயம இலைையா? எநத எநத பைஜகக எனை எனை ைநேவததயமனன 
ேயாொைை பணணா படடயல மழதம கைடசசடம!

அபபறம வரடா வரடம 3-4 தரம வரகற கரகணஙகள, அைத ஒடடய ஜப, ேோாம, தரபபண, 
தாைஙகள எலைாம நததயமதான. ொாதாரணமா ெொயகற கரமாககைை வட கரகண காைததல 
ெொயகற கரமாககளகக அதக பைன ெொாலல இரககாஙக. .

அதைாை

இநத காைஙகைை பயனபடததககணம.(வரகற ெபௌரணம கரகண பணணய காைம வரத.) 
கைறநதத நமமைடய ஜபதைத இநத ேநரஙகளேை ெொயயைாம.

மதயம தஙகள, ஜூைை 21, 2008 

கரபபாதாைம 

அடதத ஒரவர வாழநாளல வரம கரமாககைை பாககைாம.
இவறறகக ொமஸகாரஙகள எனற ெபயர. ொமஸகாரம எனறால "பணபடதததல" எனபததான 
ெபாரள. மனதனன வாழகைகைய இைவ பணபடததவதாை அபபட ெபயர ெகாடதத 
இரககாஙக.
மனத வாழகைகககாை ொமஸகாரம பறககற மனேைேய ஆரமபககத.
அதைாை மதலை...
--
கரபபாதாைம

இத கைநைத ெபறறகெகாளை ஏறபடட கரமா. இதகெகலைாம ஒர கரமாவானன ேகடடா, 
ஆமாம. நலை கைநைத ெபறறகெகாளவத மககயமாைதாேை அதககனன பை ொடட 
தடடஙகள உணட. கரபபம உணடாகககடய காைம ரதககாைம னன ேபர. இநத காைததை 
கரபபம தரகக நலை நாள கறபபாஙக.



இதகெகலைாம நலை நாைா?

ஆமாம. பராொரர நலை கைநைத உணடாவதறகாை நாைை கணட ெகாணடதாை தன 
மைைவயடன கட அவொரமா ேபாகம ேபாத மைையாை தைட வநதத. ேநரம தபப 
வடேமானன மசொகநதைய பரமைகநதயாகக, அவேைாட கட, வயாொர பறநதார. அதைாை 
ேநரம மககயமதான.

இதை ெொாலகற மநதரஙகள நலை ஆண கைநைத பறபைப ேவணடதான இரகக. ஏன 
ஆண கைநைதைா தைகக பன ஆண ொநதத இரபபதாை பதர காரயஙகள தடஙகாம 
நடககம எனபதாைதான.

ெபாதவா இநத ேநரததை ெொாலகற மநதரஙகேைாட அரததம இபபட இரகக. "அரணயல 
கடைடைய கைடவதால ஏறபடககடய அகன ேபாை, நணட ஆயளம பைமம கடய ஆண 
கைநைதகள பறககடடம. நான கடவளன ஒர பகத. என பதரககளன கடடகைை 
நககவதறகாக நலை மகனகைை ெபறேவன. ேதஜஸும ெொலவமம ெகாணட பததரரகள 
உணடாகடடம. அவரகள தகநதவரகளகக ேதைவயாை தாை தரமஙகைை ெொயத நணட 
காைம வாைடடம. ேமாடொதைத அைடயடடம. இைறவன உனைை கரபபம தரகக தகத 
உளைவைாக ெொயயடடம. ெகடட ொகதகள உனைை வடட அகைடடம. உன கைநைதகள 
ஊைம ஏதம இலைாத இரககடடம. ந ெதயவக காமேதன ேபாை இரபபாயாக.

மதயம ெொவவாய, ஜூைை 22, 2008 

பமஸவைம 

பமஸவைம

இத கரபபம ெதரநத உடேை ெொயயபபடேவணடயத. ஒர ஆண கைநைதைய ெபறவதறகாை 
கரமா. பஷய நகததரததை ெொயய ேவணடயத. (அதாஙக பொம). எபபடயாைாலம ஆண 
நகததரததை ெொயயணமாம.
ஒவெவார கரபபததகக மனேையம ெொயயணமா எனகறதை ரஷகளகக ெகாஞொம 
அபபபராய ேபதம இரகக. அவரவர கடமப பைககமம கரஹய சததரமமதான இைத 
மடவ ெொயயணம.

ஔபாொை அகனை ேோாமம உணட .

மககய காரயமா இநத கரமாவை மரததன கைககேைா அலைத வடககேைா உளை இர 
காயகளடன கடய ஆைஙெகாழநைத எடததவநத மநதரதேதாட மககை வைத பககம 
பழகறாஙக. அத ெதாணைடகக வரமேபாத அவள அைத வழஙகணம. ஆண கைநைதேயா 
அலைத நலை பரைஜேயா பறகக ேவணடககறாஙக.
ஏன ஆை ெமாகக? சஷரதர கரபபணகளகக இத பை பரசசைைகைை ொர பணணம 
எனகறாராம.

கடேவ வைத ைகயேை ஒர மநதரசொ கயறம கடடவாஙக.

மநதரஙகேைாட ெபாதவாை அரததம:

ஈொாை ேதவைத நம ேவணடதலகைை நைறேவறறடடம. தாதா உைைக கைநைதகைாலம 
மறற ெொலவஙகைாலம வாழததடடம. அவர இநத வடைடயம கைநைதகள தநத 
வாழததடடம.யமைை ெவனறவரகள இநத வடடல வசககடடம. அகன எைகக கைநைதகள 
ெகாடதத அரைடடம. இநதரன அேத ேபால அரைடடம. அைகாை கைநைதகள எைகக 
பறககடடம.



 மதயம பதன, ஜூைை 23, 2008 

சமநதம 

சமநதம எனகற சமநேதாநயைம:

இத ொமஸகாரஙகளல மனறாவத.

சமநேதாநயைம அபபடைா வகட பைககறதனன அரததம.
மதல கரபபததன ஐநதாம மாொம மதல எடடாம மாொம வைர ெொயயைாம.
இதை மககயமா ெவளைை நறம இரககற மளைம பனற மள, ெநறகதர, அதத (ஔதமபர) 
மரதேதாட சற கைை இைவகைாை ெபணேணாட வகட பரககறாஙக. (அதாவத ெநறறயல 
ஆரமபதத ேமல ேநாகக இழககணம) இபபட ெொயகறதால ெபணணன மைதேை இரககற 
கேைொஙகள அகலம. ொநேதாஷமா இரபபாஙக. கைநைதயம நலைா இரககம.

இதை கபபடகற ேதவைத ராகா. இநத ேதவைத ெபௌரணம ொநதரனகக ேதவைத. அபப 
கரபபம பயனளைதா இரககம; மளைமபனர மள ேபாை கரைமயா பதத இரககம; பரண 
ொநதரம ேபாை கைநைத அைகா இரககம.

மநதர அரதத சரககம:

ராகா ேதவைதைய ேவணடகேறன. இநத கரமா பழதலைாமல இரககடடம. என மகன 
கரைமயாை பததயடன இரககடடம. ராகா நமகக நைறய ெொலவஙகைையம ஆயரம 
வைகயல அபவரததகளம ெகாடதத வைரகக ேவணம.

இநத கரமா ேபாத வாததயஙகள கறபபா வைண வாசகக ெொாலகறஙக. தான வசககம 
இடததல இரககற நதயன ெபயைர ெொாலல ஒரமநதரதைத வைண வாசகக 
ெதரநதவரகைை ெகாணட வாசகக ெொாலை ேவணடம. இத மை அைமத தரேதாட பால 
தரம தறைை அதகபபடததகறதாம. ெபணகளம வரைாை கைநைதைய ெபறற எடபபாய 
னன பாடவாஙகைாம.

ெபணணன தைையல ெநறகதைர ைவககணம. எஜமாைனம கரபபண மைைவயம 
அனைைகக நகததர உதயம வைர ெமௌைமா உபவாொம இரககணம. மடவை ஒர காைை 
கனனகடடைய ெதாடணம.

இன கைநைத பறநத பறக ெொயகற கரமாககள.

 மதயம வயாைன, ஜூைை 24, 2008 

ஜாத கரமா 

ஜாத கரமா:

மன காைததேை கைநைத பறபபதாக அறயபபடம நாளகக ஒர மாொம மனைாேைேய 
எஙேக கைநைத பறபப இரககைாமனன தரமாைம ெொயத மடவ பணணவாஙக. அேைகமா 
அத நரரத தைொை இரககம (ெதன ேமறக).பரவொததகக சை நாடகள மனேை 
ெபரயவஙகைை, ெதயவஙகைை எலைாம வணஙகடட பாடட மணொதததேதாட நைைவாஙக. 
எனை ேைகயஙகள, மரநதகள, உணவ ொாபபடடைாஙகறதை நைறய கடட பாடகள. அைற 
பதொா பறககற கைநைதகக இதமா ெகாஞொம இரடடாேவ இரககம.

கைநைத பறகக கஷடமாைாேைா இலைை வல ொரயா எடககைைைாேைா சை ேவத 
மநதரஙகள ஓதபபடம.



கைநைத பறநத ேொத ேகடட உடன தகபபன அபபடேய ஓடபேபாய ஒர கைததேைேயா 
நதயேைேயா கதககனம. (இலைைஙக, தறெகாைை மயறச இலேை!) அபப தணண பைை மர 
உயரததகக எழமபனம. (ஒெபலஸக கதசொாதான இத ொாததயம எனகறார நணபர) 
இதைாை பதரககள ொநேதாஷமாகறாஙக.

சதக அகனனன ஒர அகன பரொவ ரமேை மடட கடக, ெநல தானயஙகள ேோாமம 
ெொயவாஙக. இநத ொமயததை ெொயகற தாை, தரமஙகள சபமாைத; நைறய பைன தரககடயத.

மநதரம ெொாலல ேதைை கைநைத வாயேை ஒர தஙக காொால ஒர ெொாடட வடவாஙக. 
இதைால கைநைத பததொாலயா இரககம. கைநைத காதேை நணட ஆயைொ ேவணட 
தகபபைால சை மநதரஙகள ஓதபபடம.
இதகக பறகதான ெதாபபள ெகாடைய தணபபாஙக.

இபப இெதலைாம ொரயா ெொயகறத கைறஞச ேபாசச. இநத கரமாைவ ெபணணகக 
கலயாணம ேபாதம ைபயனகக உபநயைம ேபாதம ெொயகறாஙக. எனை பரேயாொைம? 
கரமாககைை அததறக உரய காைததேை ெொயதாலதான பைன கடடம.

--

மதயம ெவளள, ஜூைை 25, 2008 

நாம கரணம 

நாம கரணம:

கைநைதகக ெபயரடதல. எளய கரமா. இரடைடபைட எழததககள இரககணம எனகறாஙக 
ெபரயவஙக. (க,ச மாதர பளள எழதத கணககலேை) ெபண கைநைதகளகக ஆ அலைத ஈ 
யல மடவதாக ைவபபாஙக.

ைவககற ேபர ேகடக இனைமயா இரககணம. மாடரனைா ைவககேறனன பைரம அரததேம 
இலைாத ெொாறகைை ேபராககறஙக. நலை அரததம இரககணம. தாததா பாடட ேபரகளம 
இைறவன ேபரகளம எபபவேம நலைத. எநத நகததரததகக எநத எழததேை ேபர 
ஆரமபககணமனன கட நயதகள இரகக. பஞொாஙகததேை ேபாடட இரககம.
பைரககம அநத காைததேை இரணட மண ேபர ைவபபாஙக. அபசயைா ஒணண. கபபடற 
ேபர இனெைானன. ைவககாத ேபராை அமபனனம கபபடறதணட. வைககமா மதத 
பளைைைய இபபட "அமப"னன கபபடவாஙக.! :-))
கடவள ேபைர ைவககறதாேை ஒர ைாபம. அடககட கடவைை
கபபடடகடேட இரககைாம. அஜாமைன கைத ெதரயமலைையா?

வைககமா 11 ஆம நாள ெபயரடறாஙக. பரொவம மடநத சதத ெொயத அபபறம தகபபன 
கைநைத காதேை "உன ெபயர ........” அபபடனன ெொாலலவார. மதத ெபரயஙகளம 
அேதேபாை ெொாலல ஆசரவாதம ெொயவாஙக.

மதயம தஙகள, ஜூைை 28, 2008 

பராணஙகள 

இத ஒர அவொர காை பதவ.
தரபப வாயககாலகக ேதாணடறாஙக.
அதைாை எதககம இரககடடமனன இபப இைத பதயேறன.

சை நாடகள மன ஒர பதவல ஒர ேகளவைய படகக ேநரடடத. பராணஙகள பறற சை 
ேகளவகள எழபபபடட இரநதத. ேகடகபபடடவர அபபறமாக பதல ெொாலலவார, அதறக 
தறைம இரகக எனறாலம -. இேத ேபாை நான பஙக ெகாளகற கழவலம ேகளவகள 



வமரொைஙகள இரநதை. அதைால இைத எழத ஒர உநததல இரநதத.

மனதன தன வாழைகைய எபபட அைமததகெகாணடால சகமாக இரககைாம எனபத 
ேவதஙகளலம ொாஸதரஙகளலம ெொாலைபபடகறத. இநத வஷயஙகள எலைாரககம ேபாய 
ேொர ேவணட பராணஙகள எழநததாக ெொாலைபபடகறத. இைவ ெமாததம 18 அேைகமாக 
எலைாேம கைத ரபததல இரககம.

நாததகர பைரககம ைக ெகாடபபத இைவதான. "இஙேக அபபட, அஙேக இபபட இரகக. கழ 
தரமா இரகக இலைையா?" எனற இவரகள ேகடகம பை ேகளவகள ஆனமகததல நாடடம 
உளை பைரககம தரம ொஙகடம வைைவககனறை. ஈடபாட அதகம இலைாதவரம "அட! 
ொரதாேை!" எனற நைைககறத இயலபதாேை. ஆததகர பராணஙகைை நமபறாஙகேைா 
இலைைேயா நாததகர நமபறாஙக. அபபதாேை அதை ஓடைட, உடொல, ஆபாொமனன 
கணடபடககைாம? ேபாகடடம.

ொர. எழபபபபடகற ேகளவகளகக எனை பதல?

ேதவ ேைாகம எனகற பரமாணததை இரககறத எனை எனற நமமாை பரநத ெகாளை 
மடயாத. அதறகாை உபகரணஙகள நமமகடட இலைை. பறநததலரநத பாரைவ இலைாதவர 
எபபட ஒள எனகற ஒர வஷயதைத பரநத ெகாளைேவ மடயாேதா, அத ேபாை 
அவரகளகக இரககற தனைமையேயா இயலைபேயா வதகைைேயா நாம பரநத ெகாளை 
மடயாத. ஆக நம மனத உைக வதகைை அவஙகளகக ெபாரதத பாரகக இயைாத. அத 
ொரயலைை.

இரநதாலம நாம ஏேதா ஒர வதததேை இவஙகைை பரநத ெகாளை அவசயம இரககறத. 
ஏன எனறால இவரகைாை நமகக நலைத நடகக மடயம. தைமயம நடகக மடயம. அதைாை 
நம கைற படட அறவாை ெகாஞொமாவத பரநத ெகாளைணம.

உதாரணமாக அகனயன ரபதைத ேவதம ெொாலகறத - இரணட தைை நானக ெகாமப 
மனற காலகள ஏழ ைககள - நமமாை இைதயலைாம எபபட பகததறவகக ெபாரதத பாரகக 
மடயம? "இநத மாதர எலைாம உடமப இரககமா?" எனறால அகனகக மனதனகக 
இரபபத ேபானற உடமப இலைைேய? ைக ேபாை ெொயலபடவத ைக எனற ெொாலகறாஙக. 
இெதலைாதைதயம ஒர உவைமயாதான ெொாலை மடயம. ஒர பறபப தரம இடதைத ேயான 
எனபாரகள. மனத பறவகக இரககறத ேபாை இலைை இத.

இரணட இயறைக ொகதகள இைணநத மனறாவத ொகத ேதானறகறத. அபேபாதம அநத 
இரணட ொகதகளம இரககம. அைவ தனததம இயஙகம. இனெைானறடன ேொரநதம 
இயஙகம. மனறாவத ொகதைய ேதாறறவதத அதவம இயஙகம.

இைதெயலைாம எபபட பரய ைவககறத. அபபடேய ெொானைால கபபனககம சபபனககம 
பரயமா? சைபமா பரய ைவகக வழ நமம வாழைகயை நடககறதா பாவசச ெொாலவததான. 
ஒர அபபாவம அமமாவம கைநைத ெபறறககறைத வட இயலபா எனை இரகக மடயம? 
இபபட கைத ெொாலகறதை சை சககலகள வரமேபாத சைர வாயகக அவல கைடசசடம.

ஒவெவார பராண கைதயம ஏேதா ஒர வஷயதைத ெொாலை வரகறத. பததொாலகள ொாரதைத 
எடததகடட ொகைகைய வடடவடனம. ெொாலை வநத வஷயதைத எடததகடட ேமேைாடடமா 
ெதரகற - நம மைொாை மலைமா ஆககபபடடைத உதாசைம ெொயயணம. பராணஙகள 
பததொாலகள இலைாதவஙகளககனனதாேை ெொானனஙகனன ேகடடா, ஆமாம. ஆைா அவஙக 
பை வஷயஙகைை இயலபா எடததகடட ேபாயடவாஙக. இடகக மடககா ேகளவகள ேகடகறத 
"அறவ ஜவகள" தான. எலைாம பாரைவயேை இரககறத. வஷண எனகற ொகத சவன எஙகற 
ொகதேயாட ேொரநத ஐயபபனன ஒர ொகத உரவாகறத, அவஙகளகக ஒனறம ஆசொரயேமா 



அரவரபேபா தராத. கைமபகறத தானதான பததொாலனன நைைககறவஙகதான.

இநத நாததகவாதகளதான இபபடனைா சை ஆததகரகளம ொரயாை பரதல இலைாம 
கஷடபபடட மததவஙகைையம கஷடபபடததவத உணட. இபப அத கைறஞசகடட வரகறத.

இபப சவ பராணதைத எடததகடடா சவனதான மழமதற கடவள. அவர ெநரபப தணாக 
நறக பரமமாவம வஷணவம மடையயம அடையயம ேதடகறாஙக.
இேத வஷண பராணதைத எடததகடடா வஷணதான மழமதற கடவள. சவன ஏதாவத 
வரதைத ெகாடததடட அவரகேக அத பரசசைை ஆக வஷணதான காபபாததவார.
அத ேபாைதான வநாயக பராணததேையம. பளைையாரதான எலைாததேையம மதல.

இபபட எநத பராணதைத எடததகடடாலம ஏேதா ஒர ெதயவதைத ெகாணடாட மததைத 
ெகாஞொம இறககம. அநத அநத கடவள ேமை ஒர மதபப சரதைத வரணமன இபபட 
ெகாஞொம தகக மறறைத கைறதத ெொாலகறாஙக. எலைாதைதயம எழதைத வயாஸரதாேை.

அதைாை "என கடவளதான உயரநதவர, உன கடவள மடடம" எனகற ேபசசேை ெபாரள 
இலைை. யார யாரகக எபபட இைறவைை பாரகக ஈடபாட இரககறேதா அபபடததான 
இைறவனம காடச தரவார.

எலைாம ொர பராண கைதகள உணைமயா ெபாயயா எனறால பதல ெொாலவத கடைேம. 
கைதகள உணைம நகழசசகைாகவம ெவறம கைதயாகவம இரககைாம. எபபட இரநதாலம 
அைத நமபவதல ைாபம இரககறத. நமபகைக ஒர ஈடபாடைட தரகறத. அதைால 
ெொாலைபபடடத கைடபடககபபடம ொாததயககற அதகமாகறத. அத நலைத. அதறகாகதாேை 
கைதேய. அதைாை நாம பராணஙகைை படககம ேபாத ொகைகைய வடட ொாரதைத பாரகக 
ஆரமபககைாம.

 மதயம ெொவவாய, ஜூைை 29, 2008 

கடம ைவததல -ெொௌைம 

ெொௌைம

இத கடம ைவபபத. ஆண கைநைதகளகக மடடேமனன ெொாலை ேவணடயத இலைை.
பறநத வரஷததேைேயா அலைத மனறாவத வரஷேமா ெொயயைாம.

ெைௌகக அகனயல ேோாமஙகள.
அகனகக ேமறேக கைகக பாரதத கமாரைை உடகார ைவதத, மநதரம ெொாலல தைைைய 
ெவனனர கைநத நரால நைைதத,

மனற மனற தரபஙகைை இைடயல ைவதத, நானக மநதரஙகைால, ஒவெவார 
மநதரததககம ஒவெவார தைொயலம மடைய ெவடட  ேவணடம. வைத பறம தாயாேரா 
அலைத ஒர பரமம ொாரேயா நனற ெகாணட ெவடடயைத வாஙககெகாளை ேவணடம. 
அடதத காைையன ொாணயல அவறைறயம ெநலைையம ேொரதத அதத மரததன அடயேைா 
அலைத நாணல (பாதத இரககஙகைாபபா? ;-)) பதரன அடயேைா ைவககணம. இதைால 
மனேைேய வாஙககெகாளளம ேபாேத ஒர மடககல ெநலலம ொாணமம ேொரதத அதேைேய 
வாஙககெகாளவதணட.

கடம ைவததகெகாளவத இபேபாத மகேவ அரதாக வரகறத. நம ஆதம ொகதைய 
வரயமாகாமல இத கடடபேபாடகறத. யாரகக ேகொம பரநத இரககறேதா அவரகைை தய 
ொகதகள எளதல அணடகனறை. ஆணகைைபபறற ேகடகேவ ேவணடாம. ெபணகளம 
இபேபாெதலைாம தைைைய வரததபேபாடடகெகாளவத "நாகரகம" ஆகவடடத. ேகொததன 
நன ெவளேய ெதரவதாக இரநதால அத ேமல ேநாகக இரகக ேவணடம. மடதத உளேை 



ேபாடடவடடால (ெகாணைட ேபாை) பரசசைை இலைை. இனனம கராமதத ெபணகள தைை 
வார நனைய ேமல ேநாகக மடதத கடடவைத பாரதத இரககேறன. ெவளேய ெதரயாமல 
இரககததான ரபபன வநதத. இபேபாத வைகெகாழநத ேபாயவடடத. பரசசைைகளம 
அதகமாக வடடதலைவா?

கடம ைவததபன அைத நகககெகாளவத ஆதம ோததயாக கரதபபடகறத (தறெகாைை). 
பாரத ேபாரன மடவல அசவததாமாைவ எனை ெொயவத, கர பததரைாயறேற எனற 
ேயாசதத அவன சைகைய மடடம ெவடடவடடதாக மோாபாரதததல வரகறத அலைவா?

யாரகக எபபட இரககறேதா எைகக ஒவெவார பகமம வபைம ெொயத ெகாளைாவடடால 
உடமப உபாைதயால கஷடபபடகேறன. இத அனபவம.

மதயம பதன, ஜூைை 30, 2008 

உபநயைம 1 

உபநயைம:

ேவததைத கறபதறக ேவத வதபபட ெொயகர ொமஸகாரம இத।

உபநயைம னைா கடேட ெகாணட ேபாகறத னன ெபாரள  எநத கரமாவாை ேவத।  
வதைதககாக மாணவன கரகடேட அைைததகெகாளை படவாேைா அதகக உபநயைம னன 
ெபயர. அநதண கததரய ைவசயரகளகக தாயாை மதல பறபபம உபநயைததாை 
இரணடாவத பறபபம ஏறபடகனறை. இதைாை இவரகளகக தவஜர (இர பறபபாைர) எனற 
ெபயர.

இநத கரமா ஆண பளைைகளககததான. ெபணகளகக இதறக பதைா தரமணம னன 
ெொாலலடடாஙக.

உணைமயை இைத ெொயத ைவகக ேவணடயவர ேவதம ெொாலலததரபேபாற கர.

இபப இத ெபரமபாலம ெவதத ொடஙகா ேபாயடடதாை ைபயேைாட அபபாேவ ெொயகறார. 
ெொயத ைவகக அபபா இலைைைா அபபபபா; அவர இலைைைா ெொயத ைவகக தகத 
உளைவஙக இநத வரைொை : அணணா, தாயாத, அேத ேகாததரதைத ேொரநதவஙக இபபடனன 
படடயேை இரகக. ொனயாசகள ெொயத ைவககககடாத. மைைவ இலைாதவர ெொயத 
ைவககறதம அதமம.

ெகாஞொம கட ஞாைம இலைாதவர ெொயத ைவககறதம உபநயைததாை ெகாஞொம கட 
ஞாைதைத நாடாததம இரடடலரநத இரடடகக ேபாகறத ேபாைவாம. ஏழ வயதல அநதண 
சறவனககம அவன நலை பதத கரைம இரநதா ஐநத வயசேையம உபநயைம 
ெொயவககைாம. ொகதைய அனொரதத பதைாற வயத வைர தளளபேபாடைாம.

மாணவன யாரடமரநத தரமதைதயம அனஷடாைஙகைையம கததகெகாளகறாேைா அவேர 
ஆொாரயர. உடமைப மடடமதான அபபா அமமா தராஙக. வாழைககக ேதைவயாை ஞாைதைத 
தரவர ஆசொாரயரதான. அதைாை அவரகக எபபவேம தஙக நைைககறேதா அபொாரம 
ெொயகறேதா கடாத.

உபநயை காைததல கரவாைவர மாணவைை ஒர கலலன ேமல காைை ஊனற 
நறகசெொாலல ஆசரவதககறார. “ இநத கலைைபேபாை வலைம ெகாணட உடலம உறத 
ெகாணட ெநஞொமம உைடயவைாக ந இரகக ேவணடம. உன வரதஙகளகக ஊற 
ெொயபவரகைை எதரததபேபாராட ந வரடட அடகக ேவணடம. ொநதயாவநதைதைதயம மறற 
கடைமகைையம தவறாமல ெொயவாயாக. அறயாைமயல இரநத வழதத எழ. உறஙகாேத.!"



உபநயை காைததல அளககபபடகற காயதர மநதரம எலைா மநதரஙகளலம சறநததாக 
ெொாலகறஙக. அதைாேைேய இதகக பரமேமாபேதொம னன ேபர. பரபஞொ ொாரததை ொஙகரர 
ெொாலறார: இகததேையம பரததேையம நலவாழைகைய நாடம தவஜரகைால இநத மநதரம 
ஜபததறக உரயத.

 மதயம வயாைன, ஜூைை 31, 2008 

உபநயைம-௨ 

காயதர ஜபததால மைத ஒரைம படவதடன ஜபம ெொயபவர பதத, ேமதா வைாஸம ஆகயை 
மகசசறநத வரததைய அைடகறத. ஞாை ஒளைய தரவத இத. காயதர ஜபமம மறற நலை 
கரமஙகளம ேமலம நலை ஞாபக ொகதையயம, நணட ஆயைையம, வலைமையயம 
தரகனறை.

காமம உளபகநதபன மநதரம நைைககாத. அதைாலதான காம வகார உணரவகள உளேை 
ேபாகம மனேை காயதர உபேதொமம ஜபமம ஆரமபததவட ேவணடம எனகறாரகள. 
அதைாலதான சற வயதேைேய இைத ெொயத ெகாளை ெொாலகறாரகள. எணைண 
பசகெகாணட ைக பைாசசைைகைை பரபபத ேபாை மநதரம நைைதத பன மைைத காமம 
அதகம பாதககாத.

பதத வயதல கததரயனம 11 இல ைவசயனம உபநயைம ெொயய காைம. மறற மதததவர 
கட இேத வயதல இத ேபானற கரமா ெொயகனறைர. பாரசகள கைநைதயன 6 வயத 3 
மாதஙகளல நவேஜாத எனற ெொயகறாரகள.
மனதனகக இதறக மனைால ெொயயபபடட கரமாககள அைைததேம இதறக தகதைய 
உணடாககததான.

உடல சததககாக மதலல வபைம (மட தரததம); நணட ஆயளககாவம, தன பளைைேபாை 
மாணவைை காபபாறறவம அகனைய ேவணடகறாரகள. மன ெொானைபட கரஙகல மத ஏற 
மநதரஙகள ெொாலல ஆசரவாதம ெொயத பன ஆைட, ேமகைை, மானேதால, தணடம மதலயை 
பை ேதவைதகளன அரைை ேவணடகெகாணட மாணவனகக தரபபடம.

வாமை அவதாரததன ேபாத அவரகக நடநத உபநயைம வரவாக பாகவதததல எடடாம 
ஸகநதம 18 வத அததயாயததல ெொாலைபபடகறத. சரயன அவரகக ேநரல காயததரைய 
உபேதொம ெொயதான. உபவததைத பரோஸபதயம; ேமகைைைய கசயப பரஜாபதயம; நணட 
ஆயள, யஷஸ தரம மானேதாைை பமேதைவயம; நலை பதத, ேவததைத காததல இைவ 
ெபாரடட பைாொ தணடதைத ேஸாமனம; இநதரய நகரோதைத தர ெகௌபைதைத அததயம; 
கைடைய ேதவேைாகமம; தரதத பாததரதைத பரமமாவம; சததம தரம கொ பறகைை ஸபத 
ரஷகளம; ஜப மாைைைய ஸரஸவதயம படைொ எடககம பாததரதைத கேபரனம; உைககேக 
தாயாராை உமாேதவ பைகயம அளதததாக ெொாலல இரககறத.

இநத ேதவைதகளன அரளைால வாமைர பரகாசதததாக ெொாலைபபடகறத.
ேமலம ேோாமஙகள ெொயவதல பயைாகம மநதரஙகள மாணவனன நணட ஆயள, ெொலவம, 
ஐசவரயம, ேமதாவைாொம, பகழ இவறைற ேவணட அகனைய பராரததபபதாக உளைத. பன 
ஸமததககைை மாணவன ேோாமம ெொயகறான. இநத ஸமதாதாைம பரமமொாரயால தைமம 
ெொயயபபட ேவணடயத.

மபபர நைை எபேபாதம தரதத இரகக ேவணடம. அநதணர அலைாத பைர இைத சை 
வேொஷஙகளகக மடடம ேபாடடகெகாணட (தரமணம, அநதம காரயம) மறற ேநரஙகளல 
அணவத இலைாமல ேபாய வடடத. பணல மனற இைைகள ெகாணடதாக ெொயத அைத 
கடைடவரல அலைாத மறற 4 வரலகளல 96 மைற சறற தணதத; இநத நைை நைைதத 



மணடம மனறாக மறகக (இபேபாத 9 இைை ஆகவடடத) மனறாக சறற மட ேபாட 
ேவணடம. இத பரமம கரநத. இதல பரமமா, வஷண, சவன ஆகய மவரம உளைைர. 
பணலன நைம ெதாபபள வைர இரகக ேவணடம.

இநத பணல எனகற பரமம சததரமதான ஒரவன தபைஸ காபபாறறகறத. இநத பணல 
இலைாத ெொயயம கரமாககள பைன ொரயாக தரவதலைை. ேதவ காரயஙகள ெொயயம ேபாத 
இடத ேதாளல இரநத வைமாகவம, பதர காரயஙகளல வைத ேதாளல இரநத இடமாகவம 
அணய ேவணடம. மறற ேநரஙகளல ொாதாரணமாக மாைை ேபால அணய ேவணடம 
எனறாலம பைரம இைத பன பறறவதலைை.

மதயம ெவளள, ஆகஸட 1, 2008 

உபநயைம -3 

மஞொம பல எனகற பலைை மபபரயாக மறகக அைத இடபபல 3 மைற சறற நாபகக 
ேநராக மடயட ேவணடம. அதரவண ேவதததல இதறக மததர ேகாைாறகைை தடககம 
ொகத இரபபதாக ெொாலைபபடட இரககறத.

மான ேதால: இைத மழதாக ேதாளல ேபாடடகெகாளை ேவணடம. இநத காைததல எஙேக! 
மானகளம அரதாக வடடை. பயனபடததைால ொடடமம பாயம! ேபாடடகெகாளைைாேம தவர 
அதல படககேவா, உடகாரேவா கடாத. ஆயரேவதததல இதறக கய ேராகதைத நககம 
கணம ெொாலைபபடகறத.

தணடம: தன ெநறற உயரம அைவளை பைாொ (மறககன, பரச- பவரச அலை) தணடதைத 
ைகயல ைவததகெகாளை ேவணடம. ேதவரகள காயதரயன ெபாரைை வொாரம ெொயத ேபாத 
இநத மரம அைத கவைமாக ேகடடகெகாணட இரநததாம. அதைால காயதரயன 3 
பாதஙகைையம அறநத ெகாணட மமமனற இைைகள உளை காமபகைாக தளர வடடதாம. 
இதன தணடதைத ைககெகாணடவன ெபாய வாரதைதகைை ேகடக மாடடான; ஞாபக ொகத 
ெபரகம எை ெொாலைபபடகறத.

பன ஆொாரயன அனமத ெபறற படைொ எடகக ேவணடம. மதல படைொ அனைையடமம 
பன படைொ மறககாத தன ெபரய தாயார அககா இவரகளடமம ெபறைாம. இத தவர அபபா 
மதைாைவரகளடமம வாஙகைாம. மனேறா ேதைவயாைால அதகமாை ேபரகளடம படைொ 
ெபறைாம. மடநத பறக ஆொாரயனடம அைத ெகாணட காடட அவர அனமதததபன 
ொாபபடைாம.

உபநயை தைததலரநத 3 நாடகள உபப, உரபப இவறைற வைகக ேவணடம. 3 நாடகள 
அரசயாகவம பன அனைமாகவம பைொ ெபற ேவணடம. ொநதயா உபாொைைைய ெதாடரநத 
ெொயய ேவணடம.

சரககமாக கரமா வழமைற பனவரமாற:

பரவ அஙகமாக உதகொாநத எனகற ேவத மநதரஙகளன ெதாகபைப பாராயணம ெொயதல; 
மநதர ஜபம; அஙகராரபபணம; பரதொரபநதம; அபபயதயம; பணயாோம எனகற சதத கரமா.

வகேைஸவரபைஜ;  பணயாோம: மபபர நல தரததல; (இதவலை மககய கரமா); உபப 
காரம இலைாத ெநயயம பாலம ேொரதத அனைததால கமார ேபாஜைம - ைபயனடன சை 
பரமமொாரகளகக உணவடல; ெொௌைததல ெொானைபட மணடம தக வபைம (மட 
தரததம); களயல; ேகாமணம கடடதல. பககதல ைபயைை இரததகெகாணட ஆொாரயன 
ெைௌகக அகனைய இடட ேோாமம. மன ெொாலலய பைாொ தணடம மதைாைைத அளததல; 
மன ெொானைத ேபாை அமமயல நறகைவதத ஆசரவாதம; ஆொாரயனககம மாணவனககம 



இைடயல ஒர உைரயாடல; பன மாணவன ைகைய படததகெகாணட ஆொாரயன ேோாமம 
ெொயவததல; மத ேோாமதைத ஆொாரயன மடததல;

பரமேோாபேதொம - இததான இநத கரமாவல மககய பாகம.
கடயரககம ெபரேயாரடம அனமத வாஙககெகாணட நவகரோஙகளகக தரபத ெொயத 
ஆொாரயனன பாதஙகைை கழவ பசதத "ஸாவதரைய உபேதொம ெொயயஙகள" எை 
ேவணடதல. அவரம உபேதசபபார. படடால தஙகைை மடகெகாணட அத நடககம. மடநத 
பைாொ தணடம எடததகெகாளளதல; மாணவேை கரவகக தகைண தரதல; கர 
ேமறெகாணட பை மநதர உபேதொஙகள, சரய வழ பாட தவககம. பறக பரமமொரயம எபபட  
அனஷடகக ேவணடம எை சை கடடைைகள இடகறார.

ந பரமமொரயதைத அனஷடபபவைாக இரககறாய
அபபடேய ெொயகேறன.
எனைால அனமதககபபடடவைாக நர அரநத
அபபடேய ெொயகேறன.
கரமாைவ ெொய (ொமததககள ேொகரதத ெகாணட வரவத, ொமதாதாைம ெொயதல ேபானறைவ)
அபபடேய ெொயகேறன.
பகலல தஙகாேத
அபபடேய இரககேறன.
தைநேதாறம உணவககாக பைக எட 
அபபடேய ெொயகேறன.
எைகக கடட படடவைாக, என உததரவ இலைாமல பறரகக ேோாமம ெொயவததல, ேவதம 
ெொாலலகெகாடததல ஆகயவறைற ெொயயாதர.
இதறகபபன பைக எடததல.
நானக நாடகள அேத தணைய உடதத இரகக ேவணடம. 4 வத நாள ஆொாரயன ேவற 
தணைய ெகாடதத அைத வாஙககெகாளவார.

நானகாம நாள பைாொ கரமா ....

மதயம தஙகள, ஆகஸட 4, 2008 

உபநயைம-4 

நானகாம நாள பைாொ கரமா

மாணவன மனற நாடகள அரசேய பைொ எடகக ேவனடம. 4 ஆம நாள மதல அனை 
படைொ. இதவைர ஆபஸதமபர கறயபட கரமாவைடய வரைொைய பாதேதாம. இன ெொாலகறத 
மறறவர எழதயபட.

கரமா எத, எபேபா, எபபட ெொயயணமன ெகாஞொமதான ேவதததேைா ொாஸதரததேைா 
இரககம. மழ வவரஙகள பாகக கரஹய ஸூததரஙகைைதான பாககணம. அவரவர 
ஸூததரபபட கரமாககைை ெொயயணம.
அபபட பாரககமேபாத பைாொ கரமா சைரகக இரககம; சைரகக இரககாத.

4 ஆம நாள ஆொாரயனடன கைகக அலைத வடகக தைொ ெொனற ஒர பரொ மரததன 
அடயல 3 மண தடடகள ெொயய ேவணடம. மைறேய பரணவம, ஷரததா ேதவ, ேமதா ேதவ 
ஆகய ேதவைதகைை ஆவாோைம ெொயத மநதரஙகைால ேபாறற மன எடததககடட பைாொ 
தணடதைத அஙேகேய வடடவடட ேவற தணடம எடததக ெகாணட ஆொாரயனடன 
தரமபணம.

உபேதொம ெொயயபேபாறவர வேொஷமாக அதக ஜபம ெொயத உபேதொம ெொயதால நலை 
பைன இரககம. அதகக தனயா ொஙகலபேம இரகக.



இலைாடடா இரடடேைநத இரடடகக ேபாகற மாதர ஆகடம. அதைால உபேதொம ெொயய 
நலை கைததேை பறநத நலை அனஷடாைம உளைவைர பாரதத ேதரநத எடககணம.
சமஙகல பராரததைை மன கடடேய தவறாமல ெொயயணம. ொமாராதைையம அவரவர கை 
வைககபபட ெொயயணம. (ொாதாரணமா அநதணரகளகக உணவளககறததான ொமாராதைை.)

அஙகராரபபணம எனபத பணயாோம ெொயத 5 பாலைக கணணஙகளல ெநல, உளநத, 
எளள, பசைொ பயற, கடக ஆகயவறைற மநதர பரவமாக இடட பைஜ ெொயதல. ஓஷத 
ஸூகதமம ெொாலலவர. 5-7 சமஙகலகளம ஜைம ெதளபபர. பன தைொர காைையம 
மாைையம ஜைம ெதளதத பைஜ ெொயத 5 ஆம நாள ேதவைதகைை அனபப ைவதத, 
நதயேைா கைததேைா கைரததவடவர.
பரதொர பநதம எனபத ரைக கடடகெகாளைல.

 மதயம ெொவவாய, ஆகஸட 5, 2008 

ேவத வரதம 

நாறபத ொமஸகாரஙகளை அடததத ேவத வரதம. எஙேகேயா ேகளவ படடா மாதர இரகக 
இலை? ொாதாரணமா ேவத படபபகக ேபாகாதவஙக தரமணததகக மனைாை இைத ெொயத 
ெகாளைறாஙக. ஆங... வரதமனன ெொாலவாஙகேை..அேததான. ஏன, எதகக ெொயகேறாமேை 
ெதரயாம ேபாயகடட இரககற கரமாககளை இதவம ஒணண. ேபாகடடம.

உபநயைமாை மாணவன தைொர ொநதயா உபாொைை, காயதர ஜபம, ஸமதாதாைம எனகற 
அகன காரயம ெொயத வரணம. மதல வரட உபாகரமா எனகற "ஆவண அவடடம" ேபாை 
பறக ேவதவரதம ெொயத ேவத அததயயைம ஆரமபகக ேவணடம.

ேதரநெதடதத நாளை மாணவன ஸமதாதாைம மடதத ெபரயவஙக அனமத வாஙககடட 
ெொயயணம.

இநத ேவத வரதஙகள நானக. பராஜாபதயம, ெஸௌமயம, ஆகேையம, ைவசவேதவம. அதாவத 
ேவதததல 4 பாகஙகள. ஒவெவானறம ஒர ேதவைதைய ஒடட; பரஜாபத, ேொாமன, அகன, 
வசேவேதவரகள.

இவறைற ஒவெவாணணா ஆரமபசச மடககறதம உணட; ஆைால வைககல இலைை. 
எலைாதைதயம ேொரதத ெொயவதவம உணட.

ொஙகலபம ெொயத, பளைையாைர பசதத, ெொயதரககககடய பாபஙகைை ெதாைைகக 
ஹரணய தாைம (தகைண) ெகாடதத; ஷவரம ெொயத ெகாணட களதத காணடரஷ 
தரபபணம. (பரமம யகஞம மடதத ெொயகேறாேம அேததான).
மாணவன இனனம ேவதம கறகவலைை, இலைையா. அதைாை ேோாமம ெொயய இனனம 
அரகைத ஏறபடைை. அதைால ஆொாரயனதான ேோாமம ெொயயபேபாகறார. மாணவன அவைர 
ெதாடடகெகாணட இரபபான. ேவத மநதரஙகைை கணட ெகாடதத ரஷகைை கறதத 
மதலல தரபபணம ஆயறற. இபேபாத ேோாமம அவரகைை கறதேத.

ஆரமபதத ேோாமதைத ஆொாரயேை மடதத ைவபபார. மாணவன மநதரஙகள ெொாலல பன 
தணயால ேபாரததகெகாணட இரநத சரய அஸதமைம ேபாததான வடடல 
பரேவசககணம. கணைண மடகெகாணட சறத ேநரம இரகக ேவணடம.
அனற இரவ உறஙக காைை எழநத வடடகக ெவளேய அகன, சரயன, பரணகமபம, 
ஆகாொம. மைை, கனறககடட எலைாதைதயம பாரதத மநதரஙகள ஜபகக ேவணடம. பறக 
ேவத பாடஙகள ெதாடரநத நடநத மடநதபன உதொரஜைம எனகற கரமா. இத மநைதய 
கரமா ேபாைேவ ஆைாலம மநதரஙகள மாறம.



( ஒர ரஷகள கழவகக ேோாமம ெொயத அவரகள கணட ெகாடதத மநதரஙகைை பயறச 
ெொயத, உதொரஜைம ெொயத பன அடதத ரஷகள கழ கறதத ேோாமம. இபபடேய 
நானகம.)

அதாவத காபப ைரடஸ ஐ அகைாெைடஜ ெொயகறத ேபாை அநத அநத ேவத பாகதைத 
பாடம ேகடகமன அநத மநதரஙகைை பரபஞொததேைநத கரகதத நமகக ெகாடதத 
ரஷகளகக தரபபணம, ேோாமம ெொயத தரபத ெொயத பறக ேவதம கறக ேவணடம. அநத 
பாட பகத மடநத பனேை அவரகக ஒர நனற ெொாலவத ேபாை மணடம தரபபணம, 
ேோாமம; அபபறம அடதத ரஷகக இேதேபாை. இபபடயாக 4 பாகஙகைையம மடகக 
ேவணடம. இபேபாெதலைாம ேவத பாட ொாைைகளல கட இநத கரமததல பாடஙகள 
நடககைை.
--
இபேபாத நடபபத: தரமணததகக மனேை நமகக எனை நடககறத எனேற ெதரயாமல 
வாததயார எேதா ெொயத ைவகக; ேவத பாடம ெொாலை ேவணடய இடம வரம ேபாத ெொாலல 
ைவககாமல; "அபபா! நாஙக ேவதம ெொாலகேறாம. ந ேகடடகெகாணட இர. அலைத காயதர 
ஜபம பணணகெகாணட இர"னன ெொாலலடட அவஙக ஜபம ெொயய அபேபாதான வரகற 
ஒவெவார உறவைரம "அேைா" ெொாலல தரமணம ெொயத ெகாளை ேபாகறவேராட ைக 
கலகக சரதத ேபொ; இெதலைாம பாதத ெநாநதேபாய வாததயாரகள ேவத ஜபதைத 
மடததகெகாளை, "ஒணணைர மணயாவத ஆகணேம! எபபட அதககளை" னன சைர 
மைறகக; ெபரமபாைாைவரகள அபபாடா மடஞொதனன ொநேதாஷபபட ...ேபாதம, ேவணாம. 
சர ொாரகக பப எகறடம. :-(

சரதைத இரபபவர ேவத அததயயைம ெொயதவராைால, கைறநதத ேவத அததயயைம பரதத 
ஆைபன இநத நானைகயம ெொயய ேவணடம. இைதபபதத மககாேை மண வொம ேபரகக 
ெதரயைை எனபதாலதான இபபட வவரம எழதகேறன.

ேவத அததயயைம ெொயயாதவர இபேபாதாவத மனதடடமடட ஒர மழ நாைை ஒதகக 
மழ கரமாைவயம ெொயய ேவணடம.

அதாவத ஒவெவார காணட ரஷககம ேோாமம ெொயத அநத ேவத பாகம (கைறநத படொம 
எவவைவனன கணகக இரகக) ெொாலைசெொாலை தரபப ெொாலல, -அதாவத ேவத 
அததயயைம ெொயகேறாம- பன பரதத ஆைதம அடதத ரஷகக- இபபட 4 கம ெொயத பறக 
வரத உதொரஜைம ெொயய ேவணடம. காைை 6 மணகக ஆரமபததால மதயம 3 மணகக 
மடககைாம. அலைத நதாைமா 2,3,4 நாடகளை ெொயயைாம.
--
இபபடயாக ேவத அததயயைம பரதத ஆை பன தரமணததகக ெரட!

மதயம பதன, ஆகஸட 6, 2008 

ஸமாவரததைம. 

இபபடயாக ேவத அததயயைம பரதத ஆை பன தரமணததகக ெரடதான ஆைாலம இபப 
(தயரை) கரகைததைதாேை இரககறார? (ஆமாஙக, ேவதம படததவரகக மரயாைத 
ெகாடககணம இலைையா? அதான "ர".)
ேவத பாடம பரதத ெொயத ஸமாவரததைம ெொயத ெகாளகறார.

உடமப மழவதம ொவரம ெொயதகடட களசச, இடபபை இரககற ேமகைைைய ஒர 
பரமோொாரகடேட ெகாடபபார. அவர அைத தரபைப பதரேைா, அதத மரதத கேைேயா 
மைறசச ெவசசடவார. தணடம, மான ேதால எலைாம வடட வட ேவணடயத. வாொைை ெபாட 
ேபாடடகடட ஜமமன களயல. இத வைர இடபபை ஒேர ஒர தணடதான ; இபப ெரணட 
தண உடததககறார. பணல ஒர ேஜாடயா ேபாடடககறார. ொநதைம பசகடட, ப 



ைவசசகடட, (ஆமாம, பேவதான) கணணகக ைமயடட கணணாடை மகம பாரககணம.

சததமாை இடததேைநத அகன ெகாணட வநத பரஜாபதகக சனை ேோாமம.

ஆொாரயன மஙகை சராததமாை பணயாோம ெொயதவதத ஆசரவாதம ெொயத "ேபாய வாபபா" 
னன வைட ெகாடததடவார. மாணவர பாதரைக (ெொரபப) ேபாடடகடட, கைட, தட எலைாம 
எடததககடட கைகக ேநாககேயா வடகக ேநாககேயா ேபாய, அபபறமா வடடகக ேபாவார.

இதான ஸமாவரததைம.

இத இபப நடககற வததைத ேகடடா அட, இததாைானன ஆசொரயபபடவஙக.

இபபதான ேவதம படககேவ ேபாகைைேய. அதகக பதைா தரமணததகக மநதை நாள 
கைறநத படொ ேவத அததயயைம ெொயகறதனன பாரதத இரகேகாம. அெதலைாம எனை, 
எபபட ெொயயறாஙகேைா, இபப தரமணதத அனைைகக காைை களசச பதொா ேவடட கடட, 
(இபபதான பஞொகசொமனைா எனைனன பரயம) பைஜ மடசச, "மாபபளைை" பத ெொரபப 
ேபாடடகடட, கைட, வாககங ஸடக, பகவதகைத பததகம எலைாம எடததணட கைமபடவார. 
மமமம...... அேததான -காச யாததைர. ேபாகற ஆொாமேயாட நணபரகள " இதாணடா கேடச 
ொானஸ. தபபககனமைா இபபேவ எஙகேைாட வநதட. ெதர மைைை கார இரகக" னன 
கைாடடா பணணவாஙக. நலை பததமத ெொானைா இநத காைததை யார ஏததககறாஙக? 
"மாபபளைை" இைத ேகககாம அொடட சரபப சரசசகடேட மாடடபபார! “மாமைார" வழ 
மறசச "பாததா நலை பளைையா இரகேகேய. என ெபாணண கலயாணம பணண தேரன. 
ொமததா கடததைம நடதத" னன ெொாலலவார. வத யாைர வடடத? மாபபளைையம ொரனன 
தரமபடவார.

இதான இபப நடககற ஸமாவரததைம.

 மதயம வயாைன, ஆகஸட 7, 2008 

வவாோம 

வவாோம எனகற கரமா அடததத.
இத வர பேரகைண எனபதடன ஆரமபககறத. அதாவத ேவத பாடம மடதத வட தரமபய 
மாணவர இரடைடபபைட அநதணரகைை தகைண தாமபைம எலைாம ெகாடதத மகை 
ைவதத "எைகக தகநத கனனைகைய ெபண பாரதத வாஙக" னன ேவணடககறார. 
அவஙகளம ொரனன ேபாய ெபணைண ேதட கணட படதத ொமபநதம ேபச "இனை இனை 
கைததல வநத இனை வரனகக உஙக இனை இனை ெபணைண".. "தரம பரைஜயன 
ெபாரடட" ெகாடககமபட ேகாரவாரகள.

கனனைகயன அபபா "ேொாபைம" னன ெொாலல ொமமதபபார. அநதணரகள தரமப வநத 
தாஙகள ேபாை காரயம நலைபட மடநதைத ெதரவபபாஙக. பறக கலயாண ஏறபாடகள 
நடநத கனயாதாைம நடககம.

கனயாதாைம

வகேைஸவர பைஜ மடதத ெபணணன தநைத மோாவஷணைவ தரபத படதத 
கனயாதாைம ெொயவதாக ொஙகலபம ெொயகறார.

வஷணவகக பைஜ நடககறத. வஷண எஙேக வநதார? மாபபளைைதான வஷண. அபபட 
பாவதததான கனயாதாைம. அவரகக, ஆொைம ெகாடதத, நலவரவ ெொாலல, ைகயல ஜைம 
ெகாடதத, அவேராட பாதஙகைை அைமப "இனை இனை கைததல பறநத இநத ெபணைண 
இனை இனை கைததல பறநத வஷண ெொாரபமாக வைஙகம உைகக கனனகாதாைம 



ெொயத ெகாடககேறன"னன 3 தரம ெொாலலவார.

கைகேக பாதத ெபணேணாட அபபா நறக வரன ேமறக ேநாகக நறக ெபணேணாட தாய 
வடகக பாரதத நபபாஙக. ெபணைண தகபபைார தாைர வாரதத ெகாடககறார. வரனம 
வாஙகககறார.

பறக வரனம ெபணணம பதபபாயல உடகாரநத அகன வைரககறாரகள.

கனனைகயன அபபா மதபரககதாைம ெொயகேறன னன ொஙகலபம ெொயகறார. பாத பைஜ 
ெொயத ைகயல நர வாரதத அைத அவர கேை வடட பன மதபரககம தாைம ெொயகறார. 
மதபரககம னைா எனை?

தயரல ேதன கைநத ஒர பைைய பததைை தடடாை மட எடதத வரவாஙக. அததான 
மதபரககம. சைர ெநயயம ேொரபதணட. இனனம சைர ெபாரயம ொததமாவம கட கைபபாஙக. 
மாபபளைை இனனம ெகாஞொம ெதமபா கரமா ெொயயடடேம னகற நலை எணணமா 
இரககைாம!

மாபபளைை அைத வாஙக மநதரம ெொாலல ொாபபடறார. 3 மைற. (இதககததான இடபபை 
கரசப ெவசசககனன ெொாலலகடேட இரபபாஙக. மாபபளைைகள எஙேக ேகககராஙக! அநத 
ேநரததை ேதடரததான வைககம.) அபபடேய ெகாஞொம தணணயம ைகை வாஙக கடதத பன 
வரனகக ஒர பச மாடைட ெகாடககறாஙக. அைத அவர ெராமப ெபரநதனைமேயாட பரயா 
வடடடறார.

வரனகக இபப ொாபபாட ேபாடறாஙக. (இலைை ொமயததை அலவா ெகாடததாலம 
ெகாடததடவாஙக. எலைாம ேநரம!)

அபபறம ேமறெகாணட கரமா. இபபதான வரன மதல மதைா ெபாணண பாககறார. தாேை 
பாதத மநதரஙகள ெொாலகறார.
ெரணட ேபரம உககாநத வவாோ ொஙகலபம ெொயயறாஙக.

கனனைககக சை சதத ொமஸகாரஙகள நடககத. மாபபளைை மநதரம ெொாலல தரபைப 
பலைாை பரவ மததைய தடவ ேமறேக ேபாடவார. இநத ேநரததை கனனைக "அபபா 
அமமாைவ பரயேறாேம" னன நைைசச கணணர வடடா கட மநதரம உணட! அநதணரகள 
கனனைககக மநதர "களயல" ெொயத ைவபபர. தரபைப பலைாை ஒர பரமைண மாதர 
ெொயத தைையல ெவசச மநதரம ெொாலல ஒர சனை நகததடயன வைத ஓடைடய 
பரமைண ேமேை ைவபபாஙக. இனனம ஒர மநதரம ெொாலல ெகாஞொம தஙகமம அநத 
ஒடைடை ைவபபாஙக. (ொாதாரணமா தாலையேய ைவககறாஙக. அபபடதான ெொயயணமன 
ஒணணம இலைை. ேமலம இபப ெொாலகறத எலைாம கரஷண யஜுர ேவத ஆபஸதமப 
சததரபபட. சததரஙகைை ெபாரதத நைடமைற மாறம.)

ஐநத மநதரஙகள ெொாலல தளததளயா நகததட ஓடைட வழயா மநதர நர வடறாஙக. பறக 
பதொா படைவ ெகாடதத உளேை ேபாய ஈரதைத தைடசச ெகாணட பத படைவ அணநத 
வர அனபபறாஙக.

எலைாரம ெபாணண தரமப வர வைர ெபாறததகெகாணட இரககணம.

மதயம ெவளள, ஆகஸட 8, 2008 

வவாோம-௨ 

இேதா ெபாணண தரமப வநதாசச. அநத பதபபடைவ கடடகக மநதரம உணட. அைத 
ெொாலல ெவசசதான உளேை அணபபைாஙக.



அடதத மாஙகலய தாரணம. மன காைததை எலைா சனமாேையம இடம ெபறற "மாஙகலயம 
தநதைாேைை" எனற இத ேவத மநதரம இலைை. ஸேைாகமதான. அேத ேபாை மாஙகலய 
தாரணம மககய கரமா இலேை. அதவம எபபடேயா மககயததவம வாஙகடதத.

அபபறம ெபண இடபபேை மநதரம ெொாலல தரபைபயால ஆை கயறைற மனற மைற 
சததவடறாஙக. வரன ெபணேணாட ைகைய படசச அகனகடேட அைைசச வரார. பதபபாயல 
வடககேை வரனம அவனகக வைத பறமா ெபணணம உடகாரனம. அகன காரயம 
ஆரமபததவடட ேோாமம ெொயய ேபாற ெபாரைய சதத ெொயத, ெபணைண 
மநதரககறாரகள. இஙேகதான நாததகர பைராலம பைவதமா வமரொைம ெொயய படகற 
ேஸாம பரதம: எனற மநதரம. (அைதபபதத எழத இத ொரயாை இடமலைை. ேதைவயாைால 
ேவற இடம/ ேநரததை எழதைாம.)

வரன கவழதத தன வைத ைகயால நமரநதளை கனனைகயன வைத கரதைத மழதம 
கடைட வரைையம ேொரதத படகக ேவணடம. இதகக 4 மநதரஙகள. இபபட ைகைய படசொ 
பறக அகனகக வடககேை வரன கனனைகயன வைத காைை தன இடத ைகயால ெதாடட 
கைகேக பாரதேதா இலைை வடகேக பாரதேதா 7 அடகள எடதத ைவகக ேவணடம. 
ஒவெவார அடககம ஒர மநதரம. 7 அடகள ஒரததரடன நடநதால அவர நணபன 
ஆகவடகறார எனபத ொாஸதரம. (ொாவததர கைத ெதரயம இலைையா?) இததைையம 
ெொயயம ேபாத வைத ைகைய வடேவ கடாத. இநத ொபதபததான தரமணதேதாட மககய 
கரமா. ொடடபபடகட.

அடதத அகனைய வைம வநத அமரநத ேோாமம ெொயய ேவணடம. அைத 
மடததகெகாணட அகனகக வடகேக ைவதத இரககற அமம ேமேை வரன கனனைகேயாட 
வைத ைகைய படசசகெகாணட; இடத ைகயால ெபணேணாட வைத பாததைத, கால கடைட 
வரைை படதத ஏறற ைவககணம. அபபறம அகன மன உடகாரநத ெபணேணாட இரணட 
கரஙகைையம அஞொலயா படசச வைத ைகயை ெகாஞொம ெநய தடவ அதன ேமேை ெபார 
2 மைற ைவதத ேமேை ெகாஞொம ெநய ஊறற அகனயல அவள ைகயால ேோாமதைத 
வரன ெொயவகக ேவணடம. இத சை வதஙகளேை மாறாைத. மதலை ஔபாஸைம தவர 
ேவற ேோாமஙகள ெபணகள ேநரடயாக ெொயவதலைை. அேத ேபாை ைகயாலம 
ெொயவதலைை. ெபணேணாட தமபதான ெபார எடதத ேபாடணம எனபெதலைாம பறேொறைக. 
ொாததரம ெொானைதலைை. அபபறம மநதரம ெொாலல அகனைய மண மைற வைம வநத 
தரபப அமம மதததல. இேத ேபாை 3 மைற.

அடதத ேோாமதைத பரதத ெொயத தகைண எலைாம ெகாடதத, ஆசரவாதம எலைாம 
மடஞொா கலயாணம மடநதத. எலைாரம ொாபபட ேபாகைாம (ெமாய எழதடட!).

மதயம தஙகள, ஆகஸட 11, 2008 

வவாோம பரதத 

அடதத வரன வடடகக வநத பரேவொ ேோாமம.

வவாோ அகனை 13 ேோாமஙகள.

மடயம ேபாத வதவகக நணட ஆயளடன கடய கைநைத பறகக ேவணட மநதரம ெொாலல 
ஒர ஆண கைநைதைய அவள மடயல வடவர. வரனடம மநதரம ெொாலல பைஙகைை 
ெகாடபபர.

நகததரஙகள உதககம வைர ெமௌைமாக இரநத உததத பன கைகக ேநாககேயா 
அலைத வடகக ேநாககேயா ெவளேய ேபாய மநதரம ெொாலல தரவ நகததரதைதயம 
அரநததையயம பாரகக ேவணடம.



அபபாடா அமம (அமப இலைை) மதசச அரநதத பாததாசச!

அடதத ஆகேைய ஸதாலபாகம ெொயத ஔபாஸைம எனகற அகன காரயம தவஙகணம. 
இைத நததய கரமாககளை ஏறெகைேவ பாதத இரகேகாம.

இபபட 3 நாள ேபாகணம. இநத நாடகளேை தைரயலதான படகைக; பரமமொரயம; உபப பள 
இலைாத ஆகாரம. இரவர படகைகககம நடேவ ொநதைம பசய தணடதைத தணேயா 
நேைா சதத ைவககணம. இதை கநதரவ ராஜைாை வசவாவச ஆவாோைம ெொயத இரபபர. 
இைத பததரமா ைவதத பசககணம.

நாைாம நாள வடயறகாைையல இநத கநதரவ ராஜைை எழபப மநதரம ெொாலல 
அனபபவடட தணடதைத அைமப ேவற இடததேை ைவககணம. பறக அகனயல ேோாமம. 
இததான ேொஷ ேோாமம. மடநத பறக மநதரஙகள ெொாலல வதவம வரனம ஒததைர ஒததர 
பாரபாஙக. பறக வதைவ மடயல உடகாரதத ைவததகெகாணட மநதரம ெொாலல ேோாமம 
ெொயத மதயா இரககற ெநயயாை வதேவாட மாரபல வரன தடவ வடவார. பன கடைட 
வரைாேை தன மாரபேையம தடவபபார. ேமாதர வரைாேை வதவன மாரேையம தரபப 
தடவவார.

பறக நாநத சராததம, பணயாோம. நாநத சராதததைத பாணகரோைததக மனேை 
அபபாவம, பனேை வரனம ெொயயணம.

இத மடநத பைதாைம. ைகம் நாராயணைையம உமாமேோொைையம நைைததகேகாணட 
அநதணரகைை வரதத ெவறறைை பாகேகாட பைஙகள தாைம ெொயவர.
பன தாமபைம தரதத (இபபதான ைரடஸ கைடககத) ஆசரவாதஙகள நடநத ,

ெகௌர கலயாணம பரதத!

இதறகபபன ெொயகற அததைை கரமாககைையம இரவரம ேொரநததான ெொயய ேவணடம. 
பத பததனகள இைடேய பரவகள இலைை.

ஒர தடைவ இநத காைததேை ெொயய ேவணடய வவாோததல வரைொைய படடயைா 
பாததடைாமா?

1. (ெபாணண பாககசெொாலல) வரன ெொயகற ேவணடதல - வர பேரகைண
2. நசொயதாரததம - வாங நசொயம
3. காச யாததைர- வரத பரதத (ஆமாம, மனேைேய ெொயத இரகக ேவணடயத 
இபேபாவாவத ெொயயணம. அதைாை படடயலேை வநதாசச)
4. வர பைஜ; கனயாதாைம.
5. அகன பரதஷடைட
6. மத பரககதாைம
7. ேதவதா பராரததைை
8. தரமண ொஙகலபம
9. கனயா ொமஸகாரம
10. கைர படைவ அணதல; அைஙகாரம
11. தால கடடதல- மாஙகலய தாரணம
12. அகன வைரததல
13. ைகததைம பறறதல -பாண கரோணம
14. ொபத பத



15. அகன வைம வரதல
16. கல ேமேை ஏறதல; ெபார ேோாமம (அசமாேராோணம, ைாஜ ேோாமம)
17. ஜய எனகற இநதரன மதைாை ேதவரகளகக ேோாமம ெொயத பரதத ெொயதல (ஜயாத 
ேோாமம)
18. பரேவொ ேோாமம; தரவ அரநதத நகததரஙகைை காணல
19. ஆகேைய ஸதாலபாகம
20. ஔபாஸைம
21. ேொஷ ேோாமம
22. நததார அரள ேகார நாநத சராததம
23. பைதாைம
24. தாமபைம தரததல
25. ஆசரவாதம.

இததான ொாததரபபட கரமம. இதேை பை வஷயஙகள வடட ேபாசச - ஊஞொல எஙேக, 
நைஙக எஙேகனன பைைத நைைசசஙகனைா அெதலைாம ெைௌககமா பனைாேை வநதைவ. 
அபப அெதலைாம பணணனமா ேவணடாமானைா..

சததரககாரர ஒேர ேபாடா ேபாடட தஙகமணகள கடேடநத தபபசசகடடார. “ெபணகள 
கறயைதயம ெொயக" னன ஒர வாககயதைத ேபாடடடடார. அபப ெொயயததாேை ேவணம?

மதயம ெொவவாய, ஆகஸட 12, 2008 

வவாோம -சை கறபபகள 

ேபாை பதவகளை பாதத அததைை அஙகஙகளேையம எத இரகேகா இலைைேயா 5 
மககயமாைைவ.
வாஙநசொயம, கனயாதாைம, வரன பஜககபபடட கனனைய ஏறறகெகாளளதல, ைகபபடததல, 
ொபதபத.

அத ொர யார இைத எலைாம இபபடனன மடவ பணணாஙக?

ரக ேவதததல பததாவத மணடைததேை 85 வத சகதததல ேஸாமன எனகற ேதவன 
வவாோம ெொயத ெகாளகறைதபபதத ெொாலல இரகக. ஸூரைய எனபவைை தரமணம 
ெொயத ெகாளை ஆைொபபடட இரணட அசவன ேதவரகைையம ஸவதாவன வடடகக 
அனபப ைவததான. ஸவதா கனனகாதாைம ெொயய ஒபபகெகாணடார. பறக சரயனைடய 
வடடகக ேஸாமன ெொனறான. அஙக மக மதபபடன வரேவறறைர. பறக அகன ொாடசயாக 
ஸூரையைய ைகபபடததான.

இைதேயதான நாம பன பறற வரகேறாம.

கனயாதாைம ெொயபவர ொஙகலபம ெொயயமேபாத "மன 10 தைைமைறகளலம பன 10 
தைைமைறகளலம இநத தைைமைறயலம ஆக 21 தைைமைறகக இககைததைரன 
ஆைநதம நைையாக இரகக ேவணடம" எை மோாவஷணைவ பராரததககறார. அதைால 
மோாவஷணேவ மாபபளைை வடவல வநத கனனைகைய ஏறபதாக எணண அவரைடய 
பாதஙகைை பஜககறார.
“ெபான ஆபரணஙகைால அைஙகரககபபடட இநத கனனைகைய மகாவஷண ெொாரபமாகய 
உமகக தாைம ெொயகேறன. பதரககள கைரேயறவம பரமமேைாகதைத அைடயவம வரமப 
இநத தாைதைத ெொயகேறன. இதறக இநத உைைக தாஙகம ேதவைதகள ொாடச எனற 
கனனகாதாைம ெொயபவர கறகறார.



கனனைகைய சதத ெொயயம கரமாவாை நகததட ஓடைட வழயாக நர வாரததல கறதத ஒர 
கைத உளைத.

அதர மகரஷயன ெபணணாை அபைா பரமமஞான. தன உடலல இரநத ேதால வயாதயன 
காரணமாக தரமணம ஆகாமல இரநதாள. அவள இநதரைை கறதத தவம இரநதாள. 
ொநேதாஷமைடநத இநதரன தன ேதரன நகததட தவாரததன வழயாக நர வடட அவளைடய 
ேராகதைத ொர ெொயதான. அவளம சரயனகக ஒபபாை காநத உைடயவைாகவம, ேதாஷம 
இலைாதவைாகவம ஆைாள. (ஆறற ெவளைததல அடதத ெொலைபபடம ேபாத மதநத வநத 
ேஸாம ைைதைய கடதத இநதரனகக ேொரடடம எனற நைைதத அதன ரொதைத தபபைாள 
எனற கைத உணட.) ரக ேவதததல கறபபடட இநத கைதயல அபைா ெொயத 
ஸேதாததரததல இரநத இநத இடததல கறம மநதரஙகள எடககபபடட உளைை.

ைகபபடககமேபாத "நான உனைை ைகபபடபபத நலை மககைை ெபறற, 
ெவககாைம வாழநத, கைததைம வநத ேபாதம அனப கைறயாமல மஙகைமாை 
கரோதாஸரம தரமதைத கைட படபபதறகாக" எனற வரன ெொாலலகறார.

சதா கலயாணததலம ஜைகர ராமனடம " இநத சதா எனற என ெபண உன "ஸோதரமொார" 
எனகறார.

மதயம பதன, ஆகஸட 13, 2008 

உபாகரமா/ ொநேதகவைககஙகள 

வரகற ொனககைைம யஜுர ேவத உபகரமா வரகறத.
அைத ஒடட சை வாரதைதகள ெொாலை ேதானறயத.

மககாலவாச ேபர இநத கரமா எதககனன ேகடடா "பணல மாததகக" எனற 
ெொாலகறாரகள.
அதறகததான நைறயேவ ொநதரபஙகள இரகேக? பணல மாததகக உபாகரமா வைர 
காததரகக ேவணாேம? எபேபா அத அழககாைாலம, ைநநத ேபாைாலம, தடட ஆைாலம 
மாததததாேை ேவணம?

அபப இநத கரமா எதகக?

ேவத அததயயைம ெொயதவரகள இநத நாளல தரபபயம ேவத ஆரமபம ெொயயணம. 
அததான இதன வேொஷம.

தரபபயம?
ஆமாம. தரபபயமதான.

ொாதாரணமாக இநத நாளல ேவத அததயயைம ஆரமபதத ைத மாதம உதொரஜைம - 
மைறபபட வடட வட ேவணடம. பறக காவயம, இைககணம ேபாை மறற பாடஙகைை 
படககணம. அடதத உபாகரமா ேபாத தரபப ஆரமபககணம.

ொர, நானதான ேவதேம கததககைைேய/ மடசொாசேொ எனறால -
ொநதயா உபாொைையல ேவத மநதரஙகேை வரகனறை. அத இரநதால ேவதம அததயயைம 
ெொயபவைாகேவ ெபாரள.
ேவத அததயயைம வாழநாள பராவம ெொயய ேவணடயத. பரமம யகஞமாகவாவத ெொாலை 
ேவணடயத இலைையா? அதைால இநத நாளல கர மகமாக அைத பதபபதத ெகாளை 
ேவணடம.



நைறய ேபர வாததயாரடம பணல வாஙக ைவதத வடடேைேய ேபாடடகெகாளகறாரகள. 
அத ொர, ஆைால ேவத ஆரமபம வடட ேபாகறேத? வயாஸ பைஜ ெொயத, காணட 
ரஷகளகக தரபபணம, ேோாமம ெொயத அைத ெொயய ேவணடேம! அைத கவனகக 
ேவணடம. சரதைத உளைவரகள மன ஏறபாட ெொயத ெகாணட இைத ொரயாக 
ெொயவாரகைாக.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஜவா ஒர ேகளவைய எழபபைாரகள. ேஜாட பணல எபப மணாகம?
பைரம பை வதமாக ெொாலல ேகளவபபடடதால ொாஸதரதைத பாததவடட பதல எழதைாம 
எனற தாமததேதன.

ொாதாரணமாக ஒர ேஜாட பணலதான. பரமமொார ஒனற, கரோஸதன 2 (ஒர ேஜாட) 
வாைபரஸதன 1 எனகறார பரக.
ேதவைர பரமமொார ஒனற, ஸநாதகன 2 (ஒர ேஜாட) எனகறார. ேமல வஸதரம இலைாவடல 
மனறாவத எனகறார.
ஸமரதொாரததல ஒர ேவதம கறறவனகக ஒனற. அதறக ேமல எவவைவ ேவதம 
கறகறாேைா அவவைவ ேபாடடகெகாளைைாம எனகறார.

{அதாவத ஒரவனகக அவனைடய ொாைக = கைைைய தவர மறற கைைகைை கறக 
அதகாரம தன கைைைய கறற பரதத ெொயதாலதான கைடககறத. உதாரணமாக யஜுர ேவத 
தன ேவததைத மறறம கறறவடட அபபறமாக ரக /ஸாம/ அதரவண ேவதஙகைை கறகைாம. 
ேநரடயாக அவறைற கறக ஆரமபகககடாத. ஒர கைை ேவதம கறற மடககேவ 7 வரஷம 
ஆகம. மன காைததல 2 (தவேவத), 3 (தரேவத), 4 (ொதரேவத) கறறவரகள உணட. 
ொதரேவதமஙகைம எனற ஒர ஊைர ேகளவ படட இரபேபாேம? அநத கராமததல நானகம 
கறறவர அதகம இரநததாலதான அநத ெபயர.}

பரதவாஜரம கரமாககளல இரணட உபவதம; ேமல வஸதரம இலைாவடடால கடதைாக 
இனனம ஒனற எனகறார.

ொாதாரணமாக உபவதம ேபாைேவ ேமல வஸதரதைத ேபாடடகெகாளை ேவணடம. 
அறயாைமயல எபபடேயா சை இடஙகளல, ஆொாரஙகளல ேமல வஸதரதைத இடபபல 
கடடவத வநத வடடத. அபபட இலைாவடடால மரயாைத கைறவ எனேற நைைகக 
ஆரமபததவடடைர.

இதைால சை பரசசைைகள ஏறபடகனறை. நாஙகள ெபரய ேபர வாஙகய ேகததரம 
ஒனறகக ேபாயரநதேபாத அஙேக தனவநதர ஸநநதயல நான ேபாடடரநத உததரயதைத 
கைடட இடபபல சததகெகாளை ெொானைாரகள. எனை ெொயவத? இடபபல கடடகெகாணட 
சககரம ெவளேய வநதவடேடன. இநத மாதர தரம ொஙகடம ஏறபடாமல இரகக 3 வத 
பணல ேபாடடகெகாளைைாம. அபேபாத ேமல வஸதரதைத நககைாலம ேதாஷம வராத.

ஆக 3 வத எனபத by choice.

மதயம வயாைன, ஆகஸட 14, 2008 

வவாோம- கறபபகள 2 

இததான தரமணம ஆைதகேக அைடயாைம எனற ெொாலலய ஸபதபத ொமயததல எனை 
ெொாலகறாரகள?

"ஏழ அடகள எனனடன ைவதத ந எைகக நடபல சறநதவள ஆகவடடாய. இநத உறவல 



இரநத ஒர ெபாழதம உனைை வைகமாடேடன. நமைம ெதயவம ஒனற கடட ைவதத 
இரககறத. நாம எலைா ெொயலகைையம பரயததடனம நலை மைததடனம ெொயத 
வாழேவாம. கரததல ஒறறைம உைடயவரகைாக இரபேபாம. வரதஙகைை ஒனறாக 
அனஷடபேபாம. ந ொாஹததயமாைால நான ொஙகதம. ந ொஙகதமாைால நான ொாகததயம. 
நான வானைகம; ந பவைகம. நான உயரொதத; ந அைத தரபபவள. நான மைத; ந வாகக. 
ெொால ேபானற ந ெபாரள ேபானற எனைை அனொரபபவைாக இரபபாயாக. ஆண மககைை 
ெபறற ெொழபபாை வாழகைக நடதத இன ெொால பைடததவேை! வரவாய.

அமம மதககமேபாத ெொாலவத:

“ இநதககலலன மத ஏற நல; கலைைபேபாை ந உன வரதததல தடமாக இரகக ேவணடம. 
உன வரதஙகளகக ஊற ெொயபவரகைை எதரதத நனற அவரகைை ெவலை ேவணடம.”

"இமைமககம மறைமககம ஏேைழ பறவககம பறறாவான நமைம உைடயவன நாராயணன 
நமப ெொமைமயைடய இர ைகயால தாள பறற அமம மதககக கைாககணேடன ேதாழ! 
நான" எனகறாள ஆணடாள. இநத மககளன வவாகததல எததைைேயா நறறாணடகைாக 
வரம பைககஙகள இைவ.

தரமணம மடநத இரவரம வரனன வடடகக ேபாகறாரகள. வடடல பரேவசதத உடன 
ெொயவத பரேவொ ேோாமம. அதல மதல மநதரம: ”வடடகக வநதளை மகஷ -ராண ேபானற 
இவள- சவரகதைத அனபவபபதாை ஸநததயடன, நலை ெொலவம பைடததவைாக, இநத 
ஔபாஸைாகனைய நற வரஷஙகள பைஜ ெொயபவைாக இரககடடம.”

பரேவொ ேோாமம நடநதபன நகததரஙகள உதககம வைர ெமௌைமாக இரநத அைவ 
உதததபன தரவ நகததரதைதயம அரநதத நகததரதைதயம தரொைம ெொயவர. இநத 
கனனைகயம அரநதத ேபாை பதவரைதயாக இரகக ேவணடம. வத- வரனைடய தாமபதய 
வாழகைக தரவ நகததரதைத ேபாை நைை பைறாமல, தரமததலரநத வழவாமல இரகக 
ேவணடம.

தரமணம ெவறம ஒபபநதம இலைை; ஆயள மழதம நடககம உனைதமாை உறவ 
எனபைத காடட சை மநதரஙகளன ெபாரைை பாரதேதாம.

இநத காைததல உபநயைமம தரமணமம ெொயயபபடட ேபாதலம அவறறல சரதைத 
கைறநத ெகாணேட வரகறத. ேவஙகடாததர எனற கவ 500 வரஷஙகளகக மனேைேய 
"உபநயைமம வவாகமம ெவறம உதஸவஙகைாகேவ உளைை.” எனற ெொாலல 
இரககறாராம. அபபடனைா இபப ேகடகேவ ேவணடாம.

--

மதயம ெவளள, ஆகஸட 15, 2008 

யகஞஙகள 

அடதத அவரவர வாழகைகைய ஒடட ஏேதா ஒர ேவைையல ஈடபடேவாம. அஙேகயம கரம 
ேயாகம வரகறத. அைத அபபறமா பாககைாம. இபப நததய கரமாைவதாேை 
பாததகெகாணட இரககேறாம! அதேையம 40 ொமஸகாரஙகைை பாககேறாம.
இநத வரைொயல அடதத ஒரவர வாழகைகயேை வரவத நாம மனேைேய பாதத பஞொ 
மோா யகஞஙகள. நைைவ இரகக இலலயா? ேதவ – பதர- பத- மனஷய- பரமம 
யகஞஙகள. ெமாததம 19 ஆயடதத.

இதறக ேமேை மறற யகஞஙகள:



ஏன யகஞஙகள ெொயயணம?
யகஞஙகள ெொயயறதாேை ஏறபடகற பைனகைை பாததா வைட கைடசசடம இலலயா?

ேவதததேைேய எனை கைடககமன ெொாலல இரககனன பாககைாம. எஙேக யகஞஙகள 
நைட ெபறகனறைேவா அஙேக உணைமயாை பராரததைையாலம, மநதர ொாமரததயததாலம 
பன வரபைவ ஏறபடம.

1. பராமோணன வமொததல ேவத ொாஸதரம, அதனைடய அனஷடாைம (பன பறறல) இவறறல 
ஆரவம உளைவன பறபபான.
2. அரொ கைததல வரனம, அமப வடவதல ொாமததயம உளைவனம, பல சரரகைை 
காபபாறற தனைையம காபபாறற ெகாளைகடய ராஜ கமாரன பறபபான.
3. நனக பால கறககம பசககள.
4. பாரம சமககம காைை.
5. நனக ஓடககடய கதைர.
6. வலைம, அைக மகநத உடைை உைடய ஸதர.
7. ரதததல இரநத ொதரககைை ெஜயகககடய வரன.
8. இைம வயதல நலை படபபம பததயம உைடய யவன.
9. எலைா வஷயஙகளலம வரைாை பததரன.
10. வரமபமேபாத நலை மைை.
11. நலை பைஙகைை உைடய பயரகள.
12. கைடககாதைவ ைக கடவதம, கைடததைத நனறாக அனபவபபதமாை ேயாக ேகமம.

மன காைததல ராஜாககள அசவ ேமதம ெொயயம ேபாத ெொாலைபபடட மநதரஙகள. 
இககாைததல சராததததல அநதணரகைை இபபட ேவணடவதம அவரகளம அபபட 
ஆகடடம எனற ெொாலவதாகவம இரககறத. ேகடபவரகளககம ெொாலகறவரகளககம இதன 
ெபாரள ெதரயமா எனபத ொநேதகேம.

ேமேை பாக யகஞஙகள 7.

அஷடகா, ஸதாலபாகம, பாரவணம, ஆகரோாயண, ைொதர, ஆசவயஜ.

ொர ொைமதத யகஞஙகள ெொயகறதாேை பாக யகஞஙகள. நை பாகம, பம பாகம... ொர.
அடதத பதவல இவறைற பாரககைாம.

--

மதயம தஙகள, ஆகஸட 18, 2008 

பாக யகஞஙகள 

ேமேை பாக யகஞஙகள 7.

அஷடகா, ஸதாலபாகம, பாரவணம, ஆகரோாயண, ைொதர, ஆசவயஜ.

ொர ொைமதத யகஞஙகள ெொயகறதாேை பாக யகஞஙகள. நை பாகம, பம பாகம... ொர.

இைவ அததைையேம ஒபாஸை அகனைய பரதாைமாக உைடயைவ. அதாவத ஔபாஸைம 
ெொயகறவரதான ெொயய மடயம.

மாக மாதததல அஷடகா மதலய சராததஙகள ெொயயணம; அதறக மன இரவ ஔபாஸைம 
மடநத பன ஒர வைக அைட ெொயத அஷடகா எனகற ேதவைதகக ேோாமம. மதைய 
அடதத நாள ெொயகற அஷடகா சராததததல வரககற 8 அநதணரககம ெகாடபபர.நவம 



சராததததல 5 அநதணரகைை வரதத சராததம. அனவஷடைக சராததததகக பதல 
ஔபாஸை அகனயல தயைர ைககைால ேோாமம ெொயவர.

ஸதாலபாகம
ஒவெவார பரதைம அனறம ஔபாஸை அகனயல அரசைய ொைமதத அதைால ேோாமம. 
இநத ஸதாலபாகம ெொயய ெதரநதவர எலைா ேோாமஙகைையம ெொயய மடயம. ஏன எனறால 
மறற ேோாமஙகளன வரைொ கரமததகக இதேவ ஆதாரம. இத ெதரநத வேொஷ ேோாமததல 
எனை ேவறபாட எனற ெதரநதால ேபாதம.

பாரவணம:
இைத மாஸ சராததம எனறம ெொாலவர. ஸதாலபாகம எலைா ேோாமததககம மன 
மாதரயாக இரபபத (பரகரத) ேபாை எலைா சராததஙகளககம இதேவ மன மாதர. 
தகபபைார உயேராட (ஜவ பதர) இரபபவர ெொயய ேதைவ இலைை. இததான அமாவாைஸ 
தரபபணமாக ேவற உர எடதத இரகக.

ஸராவண:
ஸரபபபல எனறம ெொாலவர. ஆவண மாத ெபௌரணமயல ெொயவர. அனற இரவ ொர, ெநய 
ேோாமம ெொயத, பைாஸ பககைை இர ைககைாலம ேோாமம ெொயத; பறற 
இரககமடததேைா சததமாை இடததேைா அரச மாவ ேகாைம ேபாடட ஸரபப மநதரஙகள 
ெொாலல ேபாறறவத; இைத மாரகழ ெபௌரணம வைர ெொயவர. இத ஸரபப ேதாஷஙகளககம 
ொாநதயாகம.

ஆகரோாயண:
ஸரப பலைய மாரகழ ெபௌரணமயல பரதத ெொயவத. அேத ேபானறத.

ஆசவயஜ:
பத அரசயல /சயாைம தானயததால பாகம ெொயத ஸதாலபாக ேோாமம. சசர ரதவல 
ெொயவர. காரததைக ெபௌரணம மககய காைம.

பாக யகஞஙகளன சறபேப ோவர/ ேஸாம யகஞஙகைை ேபாை இலைாமல சைபமாக 
ெொயயககடயைவ. அபபட இரநதம இைவ வைகெகாழநத ேபாய வடடை.

மதயம ெொவவாய, ஆகஸட 19, 2008 

ோவர, ேஸாம யகஞஙகள 

அடதத ோவர யகஞஙகள
அகன ஆதாைம, அகன ேோாதரம, தரொ பரணமாஸம, ஆகரயணம, ொாதரமாஸயம, நரட 
பசபநதம, ெஸௌதராமண

ொாதாரணமாக ேஸாம யாகம ெொயதவரகேை இதறக தகத உைடயவரகள.
காரோபதயம, ஆோவனயம, தகணாகன எை 3 அகனகைை ெபறவத அகன ஆதாைம எனற 
கரமாவால. 2 நாள ஆகம.
மன ெொானை கரமாைவ ெொயத ெபறற மனற அகனகைையம தைொர காைையம மாைையம 
ஆராதபபத அகன ேோாதரம. பசம பாைை காயசசேயா, அரசயாேைா ேோாமம.
ஒவெவார பரதைம அனறம அரச மாைவ வறதத (உணைமயல ெநல கதத அரச ெொயத 
கதத மாவாகக எனற கரமம. இபேபாத வொதககாக மனேைேய மாவ ெொயத அைதேய 
மநதரம ெொாலல கரமா ெொயத ெகாணடதாக ஆககவடகறாரகள. இதறக கலபததல 
அனமதயம இரகக.) நர வடட கைற இறகக பேராடாஸம எனகறதாக உரணைட படதத 
அைத ேோாமம ெொயவர. அமாவாைஸ அடதத வரவதல தயரம பாலம கட ேோாமம 
உணட.



இைவ தரொ பரண ஸதாலபாகம ேபால. இவறைற இஷட எனபர. எலைா இஷடகளககம 
இைவேய மன மாதர. இஷடனன எஙேகேயா ேகடடாபபை இரகக இலைை? ஆங! தொரதர 
பதர காேமஷட பணணாேர!

அேத ேபால பதய அரச/சயாைம ெகாணட சசர ரதவல ஆகேரயண இஷட.
ொாதரமாஸயம பை இஷடகள ேொரநத கரமா. 
நரட பசபநதமம ெஸௌதராமணயம ஆணடகக ஒர மைற ெொயவை.

ேஸாம ஸமஸைதகள ("யாகஙகள")
அகனஷேடாமம, அதயகனஷேடாமம, உகதயம, வாஜேபயம, அத ராதரம, அபேதாரயாமம.
ேஸாம யாகஙகைையம மக சைேர ெொயகனறைர. அதவம ஏழ ஸமஸைதகைையம ெொயபவர 
அரத.
ேஸாம ரஸம எனறால ஏேதா மதபாைம எனபத ேபாை ஒர மாையைய உணடாகக 
இரககறாரகள. ராமர ேஸாம பாைம ெொயதார எனறால மதபாைம ெொயயவலைை. ேஸாம 
யாகம ெொயதார எனேற ெபாரள.
ேஸாமைைத எனற ெதயவக மலைக ெகாடைய வாஙக கொகக பழநத ரஸம எடதத அைத 
பை பாததரஙகளல எடததகெகாணட வரவாக ேோாமஙகள ெொயவர. இநத ேஸாம ைைத 
ெகாட நாைைடவல கலபபரவாகததல காணாமல ேபாய வடடத. அதைால அடதத 
தரவயமாை பநதகெகாடதான இபேபாத பயனபடகறத. (ொாததரஙகள வகததவரகள மக 
பததொாலகள. இபபட நடககைாம எனற பை வஷயஙகைை ஊகதத எலைாவறறககம 
பராயசசததஙகள ெொாலல இரககறாரகள. இத அநத பததகஙகைை படபபவரககதான 
வைஙகம. எலைா ேோாமஙகளககம பயனபடதத மககய தரவயம எனற ஒனறம அத 
கைடககாத படொததல ெகௌண தரவயம எனற ஒனறம ெொாலல இரககறாரகள.)

மதயம வயாைன, ஆகஸட 21, 2008 

அநதம கரமா 

அநதம கரமா

இத வைர பாரதத எலைாேம ஒரவன தாேை ெொயய ேவணடயைவ. தன நைம இலைாமேை 
வாழநத கேடசை தன உடமைபயம அரபபணம ெொயயணம. ஆைால உசேராட இரககரபப 
எபபட ெொயயமடயம? அதைாை இறநத பன அவேராட மகன ெொயயணம.

இத அவரவர ஆொாரம, கரஹய ஸூததரம ெபாரதத பை நாடகள ெொயவத. 13 நாடகள கரட 
பராணததை ெொாலல இரகக.
இத அததைையம இஙேக ேபாடவதா உதேதொம இலைை. கரட பராண பதவ ஒணண 
அபபபப எழதெகாணட இரகேகன. அத பரததயாை பறக ெொாலைேறன. அதை பை 
வஷயஙகள வரம.

இஙேக ொாதாரணமா நடககற தபபகைை மடடேம ெொாலல ேமேைாடடமா கரமாைவ பாதத 
ேபாக உதேதொம. அேத ொமயம க அககா எழபபை "ெபணகள அநதம காரயம ெொயயைாம?” 
எனற வஷயததககம பதைை பாததடைாம.

ஒரவர இறநத பனைாை எனை நடககம எனபத ெராமபேவ சககைாை பரநத ெகாளை 
மடயாத வஷயம. இைத நான ெொாலைைை. யமதரமன நசேகதனகடேட ெொானைார. 
நசேகதேைா வடாபபடயா ெதரஞசககணமனன இரநதார. யமன ஏேதேதா ஆைொெயலைாம 
காடடபபாரததார. நைறய ெபாரள, ெபான, மஙைக, பணயாைரகள எலைாம தேரனனன ைஞொம 
ெகாடககபபாரததார. எதககம நசேகதன அைொயைை. அதைாைதான நமகக கேடாபனஷத 
கைடசொத.



இறநதபன எனை ஆகமகறத பைாஸப. அத இபப இஙேக ேவணடாம. கரமாைவ மடடேம 
பாரபேபாம. பனை ஏன இஙேக ெொானேைனைா, இத மழகக மழகக நமபகைக 
அடபபைடயை  சரதைதேயாட ெொயய ேவணடய காரயம. இைத வகஞாை ரதயேை பாததா 
கைமபம. அைத நைைவ படதேறன; அவவேைாதான.

மரண தரவாயேை இரகேகாம எனற ெதரநதவன களதத, ெநறறககடட ெகாணட, 
பணயாோம எனகர சதத கரமா ெொயத தைச நேரா, கஙைக நேரா அரநத, சததைாக 
இைறவன ொனனதயேைா நதககைரயேைா ெபரேயார அனமத ெபறற, பராயசசததஙகள 
ெொயத ெகாளை ேவணடம. அட, ொாக கடககரவன எபபட இநத மாதர ெொயய மடயமைா, 
ொகத இடம தர வைர எனற அரததம. களகக மடயாதா? மநதர நைர தைையல 
ெதளசசககைாம. இபபட மடநதவைர இைத ெொயத ெகாளை ேவணம. ஒணணேம மடயாத 
எனறால பததரன ெொயயணம.

எனை பராயசசததம? காேவர களயலதான. (காேவர கைரவாசஙக காைைர தகக 
வடடகேகாஙகபபா!) ஆைா இத ேவற ெொயய ொகத இலைாதவஙகளகக. ொகத உளைவர 
(பணம இரககறவஙகனன ெபாரள) ொகதகக ஏறப தொ தாைஙகள ெொயயணம.
பச, பம, எள, தஙகம, ெநய, வஸதரம, தானயம, ெவலைம, ெவளள, உபப - இைவதான அநத 10 
ெபாரடகள. பம ெகாடகக ொகத இலைைனைா ொநதைககடைட ெகாடபபத வைககம. ேவற 
ஏதாவத ெொயய ேதாணததனைா அைதயம ெொயயணம. தடடனைாககட இைத ெொயய 
அனமத இரகக. இபபட தாைம ெொயகறவஙக சரமம இலைாம யமேைாகம ேபாவாஙகைாம. 
(யமேைாகம? ஆமாம. எலைாரேம இஙக ேபாய அடனடணஸ ெகாடததடடதான மதத 
இடததகக ேபாகணம.)

மதயம ெவளள, ஆகஸட 22, 2008 
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பராணன ேபாகம ேபாத மதத மகன அரகல இரநதா வைத காதை மநதரம ெொாலை 
ேவணடம. இநத மநதரம உடமபை இரககற ஐநத பராணனகைையம ஒனறல ஒனறாக 
ஐககயம ெொயயம. அபபறம பஞொாகர, அஷடாகர மநதரஙகைை ஜபம ெொயயைாம. இைற 
நாம ஜபஙகள, கரததைைகள ெொயயைாம. இறககறவர எைத நைைதத ெகாணட இறககறாேரா 
அதவாகேவ மணடம பறபபதாக ஐதகம. அதைாை இைற நைைைவ அவரகக 
ெகாடககணம. யாரகக இறககற தரவாயை இைற நைைேவா ஓஙகார தயாைேமா இரகேகா 
அவஙகளகக அடதத பறவ இரககாத. பராணன ேபாை பனேை தரைப பலைை பரபப 
ெதறக தைையா படகக ைவககணம. (இைத நைைதத ெகாணட ெதறேக தைை ைவதத 
படககககடாத எனற நைைககைாகாத) எலைாரம ெதறக ேநாகக வணஙகணம.

யார இறத ொடஙைக ெொயயணமனன வரைொ படடயேை உணட. ொாதாரணமா அவரைடய 
தாயாதகேை அரகைத உளைவஙக. கைபபம இரநதா ெபரயவஙகைை ேகடட ெொயயணம. 
ஸதரககள வஷயததை அவேராட கணவன வழயாதான கரமம.

எநத அகனேை ெொயகறத?
அவரவர ஔபாஸை அகனேைதான. இறநதவர அபேபாத ஔபாஸைம ெொயயாமல 
இரநதாலம அபேபாைதகக சததரபபட அகன உணடாகககடட ஔபாஸைம ெொயத 
ஆரமபககணம. இறநதவரககாை அகன காரயம வரமேபாத எலைாேம ொாதாரண அகன 
காரயததகக ேநர மாறா சராததததேை ெொயகற மாதர ேபாகம. இநத வைக காரயம பதர 
ேமதம எனபர. 
ேவத பாடம மடததவரகளகக பரமம ேமதம எை ேவற வழ உணட. அேைகமா மநதரஙகள 
தான ேவேற. கரமா ஒணணதான.
அகனேோாததரம ெொயத 3 அகனகைை ஆரதபபவஙகளகக 3 அகனகளைாலம ொமஸகாரம.



ஔபாஸை அகன இலைாதவரகளககம மததவஙகளகக ொாதாரண (ெைௌகக) அகனயாேை 
காரயம.

ேமதம னன ெொாலகறதாேை அசவேமதம மாதர இதவம ஒர உயரநத கரமானன ெதரஞச 
ெகாளைைாம. இறநதவர உடேை ோவஸ. உணைமயேை அைாைத பேரததைத ொமஸகாரம 
ெொயவத அசவேமதததகக ஈட எனகறாரகள.

இநத இடததேை இனனம ஒணைண பாரககணம. கரமா ஆரமபககம மனைாேை ொநதயா 
உபாொைை ேநரம வநதால அைத மடததவடேட கரமாைவ தவஙகணம. ஆமாம, பேரதம 
இரககம வடடேைேயதான. இதலரநத அத எவவைவ மககயமனன ெதரநத ெகாளைைாம.

இறநத 10 மண ேநரததல கரமா -தகைம- ெொயயணம. இலைாடடா அத பைைய ேொாற ேபாை 
ஆகம. அபபட இரககறைத நாம ேோாமம ெொயய மாடேடாம இலலயா? இபபலைாம இத 
ெகாஞொம பரசசைை ஆகெகாணட இரகக. பைர ெவள ஊர அலைத ெவள நாடடேை 
இரநத ெகாணட "இேதா வேரன, அபபடேய ஐஸை ைவயஙக" னன ெொாலைறாஙக. பதொா 
களரடடம ொவபெபடடகள எலைாம கட வநதாசச.

இரவ 9 ¾ மணககளை தகைம ெொயயைாம. அபபட மடயாடடா அடதத நாள காைைதான. 
ேநரம ஆயடதத ேவற வழ இலைாமனைா ொவதைத பஞொகவயததால களபபாடட, மநதர 
நரல ெதளதத பன தகைம ெொயயணம. இலைாவடடால காரயம பயனலைாத ேபாகம. இநத 
வஷயம இபப நைட மைறயல இலைாம ேபாய ெகாணட இரகக. சரதைத உளைவஙக 
இபபேவ ெொாலல ைவஙக - தாமதகக ேவணடாமன.

அேத ேபாை இறநத 3 1/2 மண ேநரம தாமதசேொ தகைம ெொயயணம. அத ஜவைை யம 
ததரகள யமேைாகம ெகாணட ேபாய verification – இநத ஆளதாைானன ொர பாரதத வரகற 
ேநரம. அேைகமா ொரயாேவ இரககம. அரதா சை ேநரஙகளை தபபாயடம. அபேபா அநத 
ஜவைை தரபப ெகாணட வநத உடலேை ைவகக அநத யமததரகைாை மடயம. 
மயாைததகக ேபாகற ேபாத தடனன ொவம மழசச ெகாணட கைதகள ேகளவ பாட 
இரபபஙகேை; காரணம இததான. ேகளவபபடட கைதகளை எஙேகா ெகாணட ேபாைதாயம 
அஙேக யாேரா கைர ொாதம ெகாடதததாயம தரபப வநத வடடதாயம ெொாலை ேகளவபபடட 
இரகேகன. இத ேபாைேவ near death experience னன ஆஙகைததை ெொாலகற பட சை 
ேநாயாளகள இதயம நனன ேபாய "நாஙக" ெொயகற மயறசை, கடடததடட மடயாதனன 
வடம ேநரம தடரனன பைைககறதம உணட! )

மதயம தஙகள, ஆகஸட 25, 2008 
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மரணம ஏறபடமேபாத உளை ேநரம, ொமபவம மதலயைத மனனடட சை பராயசசததஙகள 
உணட.

ைக, கால கடைட வரலகைை ெவளைை நைாை இறக மடநத, ஒேர ஒர வைைை ேகாைர 
மாைைைய அனவககணம. இபப ெொயகற மாதர மாைையா கவசசட கடாத. ஆைா 
ொமதாயததேை ெொயத ேகடதம ேபாய ஒர மாைை ேபாடட "மரயாைத" ெொயகற பைககம 
இரககம ேபாத எபபட இைத தவரபபதனன பரயேை. அதத கடைட பாைட ேமேை ைவதத 
பத தணயாை கால மதல தைை வைர மடணம. மன அணநத இரநத தணைய எடதத 
அவர நைைவா ைவசசகெகாளைைாம.

பேரதததன மன தவடட படதத ெொலை ொாஸதரததல ஒர பரமாணமம இலைை. 
ேபரனமாரகள ெநய தவடட எடதத ெொலவதாக வைககததல இரகக. இபபட அைமயைைனைா 
அதகக வரததபபட ேவணடாம எனபதறகாக ெொானேைன.
அரசைய ஒர மைற கைைநத அகனயை அைத மண பாததரததல ேவக ைவதத 



எடததகெகாணட பனேை;
ேதைவயாை ொாமானகைை ேொகதத எடததகெகாணட அகன ொடடைய ஏநதகெகாணட 
மனைால கரததா மனைால ேபாவார. இநத ேதைவயாை ெபாரடகைை எடதத ேபாகறவரகள, 
பாைடைய சமபபவரகள நஙகைா, தாயாதகள மததவர மதலல எனற வரைொயல ேபாகணம. 
மறறவர அதன பனைாேை எநத வரைொை ேவணமைாலம ேபாகைாம.

வடடகக ெவளேய பேரதம ேபாை பன வடட ஸதரககளம சறவரகளம பழதைய தைை 
ேதாளேை பசகெகாளைணம. ேகொதைத பரதத வரதத தைைேயாட இரககணம. 
இபப இநத அமஙகைமாை தைை வரேகாைேம பாஷன ஆகவடடத.

மாயைம ேபாகம வழயல கால பாகம ேபாை பன  அகனைய கேை ைவதத ெதறேக 
பேரததைத இறகக ைவதத வைத பககம ெவநத அரசைய மண கடடகள ேமேை ைவதத 
ஸதரககளம (க அககா ேநாட தஸ!) தாயாதகளம ேமல தணைய ேவறடம ைவதத, ஒேர 
தணயடன வைத பாத சைகைய மடநத, வைத ைககைால வைத தைடகைை 
தடடகெகாணட, இைையவன மன ேபாக இடபபககமா சதத வரவர. (தைடைய 
தடடககடாதனன ெபரயவஙக ெொாலவாஙக இலைை?) பறக இடத சைகைய மடநத வைைத 
பரதத வைபபககமாயம 3 மைற சதத வரவாஙக. பன கரததா ெதறக மகமாக உககாநத 
இடத பறமா மணட ேபாடட 3 கவயைா மண கடடகைை ைவதத அதன ேமேை எளளம 
நரம வடவார. அரசயல 1/3 எடதத மனறா பரதத 3 மண கடடகள ேமேையம ேபாடட 
ெதறேக ஒர மைற ேபாடட தரபப எள நர இைறதத வடவர.
இத ேபாை 3 இடஙகளேை நனன இநத வஷயதைத ெொயவர.

இதறகளேை மாயைததகக கடேட வநதரபபர. கைடச மைற இைத ெொயதபன ொர இரநத 
மண பாததரதைத சகக நறாக- தணணர ேதஙகாதபட- உைடபபர. (ெகாசவகக இடம 
ெகாடககாம இரககேவா?!) நாைாம மைற ெமௌைமாகேவ தகககெகாணட தகைம ெொயகற 
இடததகக ேபாகணம. பேரததைத ெதறக தைையா இறகக ைவததவடட இனனம ெகாஞொம 
வடகேக ேபாய தரமபணம.

மதயம ெொவவாய, ஆகஸட 26, 2008 
அநதம கரமா-4 
சைத அடகக தகதயாை இடதைத கரதத பரச / வணன ெகாததககைாை ெபரககணம. 
(மநதரம உணட). சலைைர நாணயம ஏேதனம நடவல ைவதத தரபைபகைை பரபப 
தகதயாை காயநத கடைடகைாை சைதைய அடககணம. கைகேக சததமாை இடததேை 
அகனைய ைவதத காரயம ஆரமபககணம. ொவதைத பாைடயலரநத இறகக பன பாைடைய 
நாொம ெொயயனம. ைக கால கடடககைை பரககணம. சைத உளபட எலைாவறைறயம நர 
ெதளதத பேரததைத சைத மத ைவபபர.

வாய, கணகள, காதகள, மகக தவாரஙகள ஆகயவறறல தஙக காச ைவபபர. அலைத ெநய 
வடவர. தாயாதகளம கரததாவம பேரதததன வாயல எளளம அரசயம (ைகைய மரதத) 
ைவபபர. பன கரததா அகனைய மசொமலைாமல எடதத ெகாணட மநதரம ெொாலல கைககல 
ேமறக மகமாக நனற அகனைய சைதயல இடவார.

பறக வடகேக வநத ெதறக ேநாகக மநதரம ெொாலலவார. பறக கைகேக பாதத 9 ேோாமம. 
ேோாமம ெொயத கரணடகைை அகனயல ேபாடடவடட கைகக ேநாகக உடகாரநத ஜபம.

இத மடநதா அேைகமா கரமா மடநதத. ேமறேக வடகக ேநாகக காலவாய மாதர பமயல 
ெவடட கலல, மணண ேபாடட, கடம தணணர ஊதத, மநதரம ெொாலல -அதாை எலைா 
தாயாதகளம தைைை ெதளசசபபாஙக. இத களககறா மாதர. பறக வனன அலைத பைாொ 
கைைகைை வடகக ெதறகாக நடட அவறறன நடவை தரபைபயாை ேதாரணமா கடட அதன 
கேை தாயாதகள ேபாவாஙக. இத சதத ெொயகற கரமா. அநத கைைகைை உைடசசேபாடட, 
நைர ெதாடட, சரயைை தததத, ொவதைத பாககாமல வைக மழகக ேபாட நர இரககற 



இடததகக ேபாகணம.

வயதாைவரகள தககததககாை அைடயாைஙகைை ைககெகாளளவர. கரததா ெதறக ேநாகக 
வணஙக அநதணரகளடம கரமா நலைபடயாக நடநததாக ெொாலை ேவணடம எை ேவணட 
தகைண ெகாடதத களககபேபாவார. வடடகக ேபாய அகனைய பாரககறத, 
ெநய/ேவபபைை ொாபபடறத, கல ேமை நககறத ேபாை ொமபரதாயஙகைை ஸதரககள 
ெொானை பட ெொயத வடடககள ேபாவர.

இன ேமல உளை இதன ெதாடரபாை கரமாககைை இஙேக இபப பாரககபேபாறதலைை. அத 
ெராமபேவ ெபரச. மதலை இவவேைா எழதறதாேவ இலைை. மமமமமமமமம.

இதை நைட ெபறகற தவறகைை பாததடட மடசசககைாம.
1. மதலல ெொானைபட காைம கடநத தகைம ெொயதல. காைம கடநதா பத பொாொஙகள 
உடைை ெகாததகனறைவாம. அதைால தனபம ஏறபடம. கரமாவம ொரயா ெொயதத ஆகாத.
2. மாைைகைா ேபாடட "அைஙகாரம" ெொயகறத.
3. ொவம ேபாகற பாைத எலைாம அநத ேநரததகக தடட உணடாகம. கறபபா ேகாவலகள 
ொாததபபடணம. ொவம ேபாை பறக சதத கரமா ெொயேத நைட தறககனம. பை இடஙகளேை 
ொனைத/ பரகார ெதரககளேைேய ொவதைத எடககாம காதத இரககறாஙக. வரமாைததககாக 
பாதத ேகாவலகைையம தறநத வடறாஙக.,
4. நமமல 99.99% ேபரகக சைகேய இலைை. அபப எபபவேம தைைவர ேகாைமாதான 
இரகேகாம. ஒர பககம பரததஙகற ேபசசகேக இடமலைை.
5. பைர (எஙக ஊரேை) அகனைய பேரதததன மாரபேை ேபாடறாஙக. ஏன, எனை 
பரமாணமனன ேகடடா ெதரயைை. இததான வைககம எனகறாஙக. ெவடடயாைை வொாரசொா 
ஐயரமாைர தவர எலைாரம கேைதான ெகாளததவாஙக எனகறான. அவரகள அநதபபககம 
ேபாை பன ெவடடயாேை ஒர மஷட தரபைப/ ைவேகாைை ெகாளதத கேை ைவககறான. 
அபப எலைாரககம ெகாளள ேபாடறத ெவடடயானதான. :-(
6. ெவடடயான எலைாததேையம காச பாககததான பாரகறான. ெகாடககற காசகக ெபாரடகள 
வாஙகறதலைை. எபபட கைறநத அைவ வராடடயேை அதக இடம மடறதனன அவஙகைை 
பாதத ெதரஞசககைாம. இதைாை ொவதைத மழகக எரகக மடயாத. பனேை? நாம ேபாை 
பறக ேதைவயாை அைவ ெகேராசன ஊதத எரய வடவாஙக. இத ெராமபேவ பாபம. பனேை 
எனை ெொயகறத?
எலைாரம வடடகக உடேைேய ேபாகணமனன இலைை. ைதரயமா இரககற சைர நனன 
மடகறவைர பாரததவடட ேபாகைாம. ஏன ைதரயமனன ெொாலகேறைா? ெநரபபாை தைொகள 
எரககபபடகறேபாத தைொகள சரஙகம. அதைாை ைக காலகள மடஙகம / நளம. இத 
ெதரயாதவஙக உசர இரகேகா எனைேவானன பயநத ேபாயடவாஙக.

மடநதவைர தகைம ெொயகற இடததேை பதொா மணல ெகாடட நைறய மரககடைட/ வராடட 
அடகக ொவததன ேமேை ஒர கேைா ொரககைரயம தவ, கேை ெநரபப ைவககணம. கரமா 
மடநத இநத ெநரபைப கரததாேவ சறறலம பரவ ெொயயைாம. ெவடடயானடம மனேைேய 
ேபச ஏறபாட ெொயதெகாணட அஙேகேய நனற தகைம பரதத ஆவைத பாரததபேபாகைாம.

மதயம தஙகள, ெொபடமபர 8, 2008 
மதல நாள காரயம 
மதல நாள காரயம (ெதாடசச) :

மததயாைததல பத தண, எள, தரபைப, ெொாமப எடதத நர நைைகக ேபாகணம. அதன 
கைரயல கல பைதகக கழ ேதாணடணம. கல பைதகக அனமத வாஙக ொஙகலபம ெொயத 
ெதறக மகமாய இடத காைை மணட ேபாடட அமரநத தரபைபயால சறறபபடட 3 கறகைை 
கணடததல ைவதத இறநதவைர (பேரததைத) அதல ஆவாோைம ெொயய ேவணடம.



பதத தரபைபகளடன ஒர பத தணைய மனறாக மடதத சரடட உளைஙைகயால 
இனைாரகக எை ெொாலல 3 மைற நர வாரகக ேவணடம.

அேத ேபாை பனைர எளளம நரம இைறகக ேவணடம.
(இைத ஒடடதான "எைககம அவனககம ொமபநதம இலைை எளளம தணணயம இறசொாசச" 
எை ேகாபததல ெொாலவதணட. ெபரய பாபம.)

அபபறம அததைை நைரயம ெகாடடவடேவணடம.

இபபட இரணடாம நாள ஆரமபதத ஒவெவார நாளம தணயடன நரம ஒவெவார நாளம 
ஒனற அதகமாய எளநரம ெகாடகக ேவனடம.

பன வடடகக ேபாய தணைையேைா அலைத ெவளயேைா இடத பககததல கழ ேதாணட 
கல பைதகக ேவணடம. சற கழ ேதாணட ேவணடம. பராயசசததமாக ஹரணயம தாைம 
ெொயத கல ஊனறவர. மன ேபாைேவ தணயடன நர வாரபபத. இதைால பேரத ொரரம 
உரவாகரத. ொாதாரண தயல கரததா தாேை ொர ொைமககணம. அதல ெநய வடட வடகேக 
இறகக தரபப ெநய ேொரதத கழயன அரகல ெதகைககல பச ொாணததால தைரைய 
ெமழக நர ெதளதத ெதறக நனயாக தரபைபகைை பரபப எள நர வாரபபத. பன ொரவல 
எல கைநத மஷட அைவ அலைத ேகாழ மடைட அைவ எடதத பணட தாைம ெொயவர. 
(மாைையாைால கடைடவரல அைவ.) அதன மத எளளம நரம வாரபபர. பைடததவறைற 
ஏறகமபட ேவணடகெகாளவர. ொர பாததரதைத நரடட அைமப அநத நரால ஒர மைற 
இடமாக (அபரதகணமாக) நரால சறறவர.

ஏகேகாததர வரதத சராததம: ஆம ரபமாக ெொயவதாக ொஙகலபம ெொயத 3 அநதணர 
ொாபபடககடய அைவ அரச தாைம ெொயவர.

இபபட 10 நாடகள பணடமம பல தாைம ெகாடதத; ஒவெவார நாளம ஒனற அதகமாய 
எளநரம ெகாடகக ேவணடம.

நவ சராததம:
கணடததன ேமல 2 உரகைை கடட ஒனறல நரம மறறதல பாலம தைரயல இளநரம 
ைவபபர. பணடதைதயம பலையயம தணயல ைவதத கடம மடநத கைததகேகா 
ஆறறகேகா ெொனற நரல ெதறக மகமாக நனற பணடதைதயம பலையயம தைைகக 
ேமைாக பன பககம ஆகாயததல எறவர. அபபடேய மழகக ேபாடவர.
மதல நாள ெொயயபபடட அேத தரவயமதான கைடசவைர ொர ெொயய பயைாகம. மதல நாள 
ேபாடட அேத இடததலதான மறற நாடகளம பணடம நர ேபாடவர.
நர நைையல உளை கலலகக நர இைறததல மடடம. வடடல உளை கலலல பணடமம 
உணட. நர நைை இலைை எனற வடடேைேய இரணட கறகைையம ஊனறயத உணட. 
இபேபாெதலைாம ஃபைாட ஆகவடடேபாத எனை ெொயகறாரகள எனற ெதரயவலைை.

மதயம ெொவவாய, ெொபடமபர 9, 2008 
இரணடாம நாள 
இரணடாம நாள:

மறபகலல எரநதபன தஙக இரககககடய எலமபகைை ேொகரபபர. உடலல எரய சரமமாக 
உளைத இததான. அதைால ெகாஞொம தஙகவடம. பால, நர, ெநய, தரபைப, அததகெகாதத, 
கணடஙகததரககாய, கரபப சவபப நலகள. கறகள, நர கடஙகள, மணெவடட, பாைை 
இவறைற எடதத ெொலவர. நாம காவல இலைாததால ெவடடயான உளளடட பைர ொவதைத 
ெதாட ேநரநத இரககம. அதறக பராயசசததஙகள ெொயத;

சைதயல அகன அைணநத ேபாயரநதால அதறகம பராயசததம ெொயவர:



பால அலைத பஞொ கவயததால அகனயல (ொாமபலல) ெதளபபர.

ொாமபைை எடதத ொமததன மத ைவதத சைதகக ெதறேக எஙகாவத மமமைற பமயல 
ேகாட கழதத ொாதாரண அகன ைவபபர.
மநதரம ெொாலல அதல ொமதைத ைவபபர. ெமௌைமாக நரால சறற ேோாமம ெொயவர. 4 
மைற ெநய எடதத பரஜாபத கறதத ேோாமம.
பராயசதத ேோாமஙகள ெொயத அகனைய சைதயல ைவபபர.

ெதறக பாரதத நனற நர அதகமாக கைநத பாைை சைதயல அதத ெகாததககைால 
மநதரம ெொாலல அகனயல ெதளபபர. ெதறகலரநத நைறய அகன எடதத தனயாக 
ைவதத அதல ெநயயால 3 ஆகத ேோாமஙகள. பறக ஒதைதபபைட நரகடஙகைால நரடட 
அகனைய மழதம அைணகக ேவணடம.

(அதாவத அகன அைணயாமல இரநத இபபட ெொயய ேவணடம. அேைகமாக 
அைணநதவடமாதைால அதறக பராயசசததம ெொயத மனடம அகனைய உணடாகக கரமா 
ெதாடரகறத.)

கரததா இடத ைகயல கறபப சவபப நலகைால கணடஙகததரைய கடடகெகாணட ேமறேக 
பாரதத அமரநத இடத காைை ஒர கல மத ஊனறகெகாணட பாரககாமேை இடத ைகயால 
பறகள தைை எலமபகள ஆகயவறைற மநதரம ெொாலல எடபபார. பன ைக கால எலமபகள, 
இடபப எலமபகள தைட மைஙகால, பாத எலமபகள. இபபட மநதரததடன எடதத பன 
மநதரமலைாத மதையயம எடதத ஒர ொடடயேைா தணயேைா ேபாடவார.

பறக சைதயல உளை ொாமபைை எடதத தறேக ஒர உரவமாக ெொயவர. இதன ேமல 5 வத 
தணபணடஙகள - ெபார, கடைை, அபபம, மறகக, இைநர ஆகயவறைற ொமரபபபர.

பன எலமபகள உளை கைொதைத தணயாேைா வாணாயாேைா மடவடட அைத 
எடததகெகாணட எழநத மநதரம ெொாலல பன இவறைற அடககம ெொயய ேபாவர. வனன 
மரததட, பைாமரததட, மோா நத இவறறன அரேக கழ பறதத ெதறக மகமாக உடகாரநத 
கழயல தரபைபகைை ெதறக நனயாக பரபப அகமரஷண சகதம ெொாலல கழயல அஸத 
கைொதைத ைவதத பால, ெநய, ொநதை நர, பஞொகவயம ஆகயவறறல அபேஷகம ெொயத 
மணணால மடவர. கஙைக மதலய பனத நரகைையம இதல வடைாம. மதல நாள ெொயதத 
ேபாை மழகக ேபாட ேவணடம.

மன காைததல ஆறற ெவளைம ஏறபடட எலமபகள காணாமல ேபாக வாயபப இரநதத. 
அபபட ஆைால அேத இடததல உளை மணைணேயா மத ொாமபல மஞசைால அைதேயா 
ைவதத கரமா ெொயவர.

மதயம பதன, ெொபடமபர 10, 2008 

பததாம நாள காரயம. 

தொாோம

பததாம நாள தாயாதகள அைைவரம உடமப மழதம ொவரம ெொயத ெகாணட 
களததவடட வரதத தைையடன ஒேர ஒர தணமடடம அணநத ெதறக மகமாக நத 
கைரயல கல ஊனறய இடததல உளை கணடததல 30 தணயடன நர வாரததலம 75 மைற 
எளளம நரம வாரததலம ெொயவர.

பறக கரததா 3 மைற களதத அேத கணடததல 3 மைற தணயடன நர வாரததலம 12 
மைற எளளம நரம வாரததலம ெொயவார. வடடகக ேபாய அஙகளை கல ஊனறய 
இடததல தைம ேபாை தணயடன நர வாரததல, எளளம நரம வாரததல, ஏகேகாததர வரதத 



சராததம ஆகயை ெொயத பரபத பல தாைம ெொயவார.

ஒதைதபபைட ேகாடகள வரமபட ேகாைம ேபாடட (அதைால வடகளல ொாதரணமாக அபபட 
ேகாைம ேபாடவத இலைை) ெதறக நனயாக தணைய பரபப தரபைபகைையம பரபப 
எளளம நரம வடட ெமௌைமாக அனைம அபபம ெகாழககடைட, ைடட, மறகக, ெநய, 
ேதன, தயர எலைாம ைவபபர. அதன ேமல மணடம எளளம நரம வடட கைம தைைகக 
ேவணடகெகாளவர. பாததரஙகைை எளநரால சறற, அைமப, நமரதத ைவதத, ெதறக மகமாய 
நமஸகரகக வடட காரயஙகள மடகறத. ெபணகள தனபதைத காடடவர. பன அவரகைை 
ெவளேய அனபபவடட, கலைை எடகக தாைஙகள ெொயத, பதரைவ ேபாக ேவணடய 
இடததகக ேபாகசெொாலல பராரததத, கணகைை மடகெகாணட கறகைை எடதத; வழதத, 
அவறைற தணயல ைவதத ைகயைமப, ொகத மண, தானயஙகள இவறைற எடததகெகாணட 
ேபாய ஒர கழயல எலைாவறைறயம ேபாடட மடவர.

இேத ேபாை நத கைரயல காரயஙகைை ெொயவர. ெபரேயாைர வைம வநத பராரததத 
மணடம ொரவாஙக ொவரம ெொயத களகக தடட கழகறத.

 மதயம வயாைன, ெொபடமபர 11, 2008 

பததாம நாள காரயஙகள -ெதாடரசச 

அடதத ொாநத ேோாமம.

இத வைர தடட இரநதத, தரபைபகள ெதறகாக ைவககபபடடை. பவதரம ெொயதால அதல 
ஒதைதபைட தரபைபகள. நமஸகாரம ெதறக ேநாகக.
ஆைால இபேபாத தடட ேபாய வடடத. இன ேதவ காரயஙகள ேபாை. அதறக தகநதாறேபாை 
ொாதாரணமாகேவ நைடமைற.

ொாநத ேோாமததகக வேொஷமாக ேவணடயைவ எரத (ேதால) ெகாததமலல, நரவஞச, கல, 
நடட ைவகக ெொடககைை, ெநாசச மாைைகள ஆகயை. அகன வைககம ேபாை பரதஷைட 
ெொயத ேமறேக ேதாைை வரதத தாயாதகள அதல உடகாரநத ெநாசச மாைை அணவர. 
ேோாம கரமததல சை மாறதலகள உணட. ேோாமமம இைையன கழ பாகததால ெொயவர. 
10 ேோாமஙகள. ஒவெவானறம மடநதபன இைையலரநத ெொாடட ெநயைய வடககல ஒர 
பாததரததல வடவர.

இதறக மன கைகேக ஒர எரைத நறதத இரகக ேவணடம. அதறக பதல சவபப எரதன 
ேதாைை ைவககறாரகள. இபேபாத அதறக பதல மடைட ேதஙகாைய ைவககறாரகள ேபால 
இரகக. எரைதேய நறதத ைவதத இபேபாத அைத ெதாடடவடட அதன பனேை 
அைைவரம வரைொ ஏதம இலைாமல கைகக ேநாகக மநதரம ெொாலலகெகாணட ேபாவர.

கரததா நரெநாசச ெகாதைத எடததகெகாணட எலைாரககம பனைால எரத, தான உடபட 
எலைார அடசவடைடயம அழததகெகாணட ேபாவார.
இறநதவரககம உயேராட இரபபவரககம இத எலைை, எை எணண தாயாதகளகக 
ெதனபறமாக கலைை நடவர. பறக சமஙகலகள உளைஙைககைால கேை நர வடவர. பன 
அநத ஸதரககள அநநரால மகதைத தைடததகெகாளவர. அபபட யாரம இலைையாைால 
கரததாேவ அபபட ெொயவார.
இபேபாத அைைவரம ைம இடடகெகாளவர.

அபபறம கரததா மாயாைததேைா அலைத ேவறடததேைா ஒர மரககைைைய நடவார. பன 
அைைவரம ெநாசச மாைைகைை கைறற எறவர.

ஆைநத ேோாமம அடததத.



இவவைவ நாடகள ேொாகமாை காரயஙகைைேய ெொயத ெகாணட இரநதாரகள. இபேபாத 
ஆைநத ேோாமம.
தாைஙகள ெொயத அதக ொமஸகாரஙகள இலைாமல ேோாமம.
ெைௌககமாை (=ொாதாரணமாை) அகனயல அனைம ொைமதத கரததாவம தாயாதகளம அைத 
ொாபபடவர. பன பணயாோம ெொயத அநத பனத நைர உடெகாளவர.

இநத ஆைநத ேோாம அகனைய வடடகக எடதத ெொனற அஙக ைவததகெகாளவர.
இரவல ெபார, அபபம மதலயை தாைம ெொயய ெொாலல இரகக.

இபபடயாக 10 நாள காரயஙகள மடநதத.

 மதயம ெவளள, ெொபடமபர 12, 2008 

பதேைாராம நாள 

பதேைாராம நாள 

பகலல வடைட பசஞொாணததால ெமழக தணகைை வணணாைால சததம ெொயத வாஙக;

பகலன இரணடாம பாகததல களதத வடட/ ஆதம சததககாக பணயாோம ெொயத 
வடடபெபாரளகைை பனத நர ெதளதத நவ சராததம ெொயத வரேஷாதொரகம ெொயய 
ேவணடம. இத பதத ஏறெகைேவ பாரதத இரகேகாம இலைையா? அபப ெொயயாத ேபாைால 
இபேபாத இறநதவரககாக கரததா ெொயவார.

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2008/07/blog-post_17.html

இபபட ெொயய மடயாதவரகள 11 அநதணரகளகக அனைததகக அரச தாைம ெொயய 
ெொாலகறாரகள. ஒர ேவைை ஏதம ஒர காரணததால இத இபேபாத ெொயய மடயாவடடால 
12, 23, 27 நாடகளல ெொயய ெொாலல இரககறத.

மாடடதெதாழவததல ேோாமததகக தயார ெொயத ெகாணட; தானயததன மத கமபம 
ஸதாபதத ரததரைை ஆவாோம ெொயத பசபபர. ேோாமம ெொயய ொர மாவ. இதறகாை 
மநதரஙகளல பை "ேகா சகதம" எனற வடவல (உதக ொாநதயல) உளைத. பன ரததர 
ேோாமம. பன காைைைய நறதத பசதத; 11 அநதணரகைை வரதத 11 மைற ரததர ஜபம. 
(கைறநதத ஒர மைற) காைைைய அைஙகரதத அைதயம அகனையயம ேொரதத வைம 
வநத மநதரம ெொாலல எள கைநத நைர பரக ைவபபர. வைத மன காலன அடயல லஙகம 
அலைத ொஙக சனைம மஞொைால ெொயத வைத காதல, இடத காதல மநதரம ெொாலல பன 
பசககளைடேய சதநதரமாக அைத வடட வடவர. அத ேபாகம ேபாதம, ேபாை பனனம 
அைத ேநாகக மநதரம, பராரததைை உணட.

இதல நடநத இரககககடய கறறஙகளகக எள, தண, பணம, நரகடம, பசமாட தாைம 
ெொயவர. (பசவகக பதல மடைட ேதஙகாயம பயைாவத உணட.)
பன ரததர பல தரவதடன ேோாமமம காரயமம பரதத ஆகறத.

மதயம ெொவவாய, ெொபடமபர 16, 2008 

ஏேகாததஷட சராததமம... 

ஏேகாததஷட சராததமம ொபணடகரணமம இரணட வைக. ஒனற காரைகயல ெொானைபட. 
இரணட மாஸ சராதத கரமததல. அவரவர வடட பைககபபட.



இைத ெொயயாவடடால எலைா ொமஸகாரஙகைையம மணடம ெொயய ெொாலல இரககறதால 
இைத அவசயம ெொயய ேவணடம.

களதத மததயாை அனஷடாைஙகள மடதத தரபப களதத;

ொஙகலபம ெொயத இரணட அகனகைை ஸதாபதத; வடககல ேோாமததகக அகன, அதறக 
வைதாக பணடபபரதாைததறக ேமைட, அதறகம வைதல அநதணரகக பதைாக அகன. 
இைத ேமறக ேநாகக அமரநதளை தகபபைாராக தயாைம ெொயவர. அதைால அவரகக 
ேமறேகதான ஆொைம, பாதயம (காலல நர அளததல) அரகயம (ைககளல நர வாரததல) 
ஆொமைம மதைாை உபொாரஙகள, எள நர அளததல எலைாம.

மாஸ சராதத கரமததல இநத உபொாரஙகள இலைை. மகமன கற வரேவறபத மடடேம.

மறறபபட ஒர அநதணைர வரதத சராததம ெொயவத ேபாைேவ - தரபத ேகடபத உடபட.
எளளம நரம இைறததவடட நமஸகாரம இலைாமல "இத ஜைாரததைனகக பரயமாைத" 
எை ெொாலல உணவளககம இடததல; எளளம ெநயயம கைநத பாயஸ அனைததால ெதறக 
ேநாகக 32 ஆோுதகள. பானயம - தரபத ேகடட தகைண தாமபைம உடபட மத 
உபொாரஙகைையம மடபபர.

பணட பரதாைம: அகனயல உளை அநதணைரயம அனபபவடட ெதறகல ெதறக நனயாக 
தரபைபகைை பரபப எளளம நரம வடட ேோாமம ெொயத மஞசய அனைததால கதைர 
கைமப அைவ அனைம எடதத பணடம ேபாடட ேமேை மணடம எளளம நரம வடட 
மடபபர. ஏேதனம அனைம மஞசைால அைத நரல ேபாடடவட ேவணடம.

ெமாததம 16 சராததஙகள வரம.

மதல மாதம கைறவாக இரககம ேபாத ஒனற (ஊை மாசகம) மனறாம, ஆறாம மாதஙகள, 
வரட மடவல அேத ேபாை ஒனெறானற, (ெமாததம 3) ஒவெவார மாதமம இறநதவர ததயல 
=12 ; இபபட ெமாததம 16. ேதொ காைம அனகைமாக இலைாவடடாலம ேநாய வரைாம, 
மரணம வரைாம எனற ொநேதகஙகள இரநதாலம, இைவ எலைாவறைறயம ேொரதத 
ொபணடகரணததகக மன ஒனறாக 11 நாளல ெொயகறாரகள. அபபட ெொயயம ேபாத 16 
பணடஙகைையம ஒனறாக ேொரதத ெொயவர. இபபட இலைாமல மாதா மாதம மாசகம ெொயத 
வரட மடவல ொபணடகரணம ெொயவதாைால பணட தாைதைத தனததனயாக ெொயவர.

(கைபபகெகாளை ேவணடாம. எபபடயம மாதா மாதம மாசக சராததம உணட. இபேபாத 
ெொாலவத பணட பரதாைம மடடேம)

12 ஆம நாள வத:

ஸபணடகரணம. இறநதவர பேரததவம நஙக பதர ஆவதறக இத ெொயயபபடகறத.
12 ஆம நாளம ெொயயைாம. அலைத 4 ஆம மாதம, 6 ஆம மாதம, 11 ஆம மாதம அலைத 
வரட மடவலம ெொயயைாம.
ஒேர மகைாக இரநதாலம, சயமாக அகன ஆராதைை ெொயபவைாக இரநதாலம 12 ஆம 
நாள ெொயவேத உசதம. ொரரம ஸதரம இலைை எனபதால இபபட.
இநத ொபணடகரணம ெொயயாமல ேவற எநத சப காரயமம ெொயயைாகாத.
இனனம பை ெகௌண காைம ெொாலல இரககறத.
பரமமொார, ஸனயாச, ேபாை சைரகக நாராயண பலதான. ஆகேவ ொபணடகரணம இலைை.
இரணட சராததஙகைை ஆரமபதத ஒனைற பாரவண ரதயலம ஒனைற ஏேகாததஷட ரதயல 
பேரத வரண சராததமம ெொயவர. இநத 2 உம ேொரநேத ொபணடகரணம.



மதலல வசேவேதவர, பறக பதரககள கைடசயல பேரதம அதாவத பதர (தகபபைார) 
வரணம ெொயத காரயம.
வஷணவம பாரவண ரத சராததததல உணட.
ேோாமம ெொயத மதயளை அனைதைதயம எளைை கைநத 7 பணடஙகைாக படதத 
உசசஷட ொனைதயல அகனகக ெதறேக ேபாை பதவல ெொாலலய பட பணடமடவர.

அநதணர அனமத ெபறற பேரத அரககயம ெகாடதத ெமௌைமாக நடடமாக பணடம 
படதத மனறாகக அவறைற பதா மதலயவர எதரல ைவதத;
பேரதம ைவதரண நதைய கடகக ைவதரண ேகா தாைம ெொயத;
(பாரகக கரட பராணம: யம ேைாகம ெொலலம வழயல ைவதரண நத கறககடம அைத 
தாணட ேவணடம. அத தர நாறறமம, அதக ேவகமம, கரதத தணணர ரததம உளைதாயம, 
எலமப மயர இவறறடன கடய அைைகளடனம இரககம.)
பேரத பணடஙகைை பதா மதலயவர பணடஙகளடன ஒனறாக ேொரபபர. அதன மத எளளம 
நரம இைறபபர.

இைத மதத மகேை ெொயய ேவணடம. மறறவர அலை.

ேொாத கமபம:
அநதணர வரணம இலைாமல மனற பரஷரகைை உதேதசதத நர கடததடன ெொயயம 
சராததம. ெொயபவரககம ொாபபடபவரககம ஒர நயமமம இலைை. இைத 12 ஆம நா 
ொபணடகரணம ெொயத பன ஆரமபதத தைொர வரஷ சராததம மடய ெொயவர.
தைொர மடயாதவரகள ேொரதத அமாவாைஸ அலைத மாசகம ேபாத ெொயவர.

ஆெொௌொம 12 நாள வைரயலம கட உணட. ஸபணட ெொயயம மன ேதவ பைஜ, ேவற 
பதர காரயம, ேோாமம, தாைம, ஜபம இவறைற ெொயயைாகாத.

ஆபதக சராததம:

இைதபபறற மதலல எழதவதாக உதேதொம இலைை. எனனம ெமௌல ேகடகறர. ொர எழத 
வடைாம எனற ேதானறயத. நமகக ெதரநத கைடபபடகக கடயைத மடடேம எழத 
உதேதொம. நைடமைறகள அதகமாக எழதவலைை.
------
இைத பாரவண சராததம எனபர. (பாரவணம எனபத 3 தைை மைறைய உதேதசததத. 
ஏேகாததஷடததல இபபட இலைை)
யாரகக எநத மாொததல எநத ததயல மரணம ஏறபடடேதா அேத மாத அேத ததயல ெொயய 
ேவணடம. ஏெைனல தததான பைமைடயத எனகறார நாரதர.
ொநதரன நகரைவ மககயமாக ெகாணட நரணயபபத ொாநதர மாஸம. சரயைை ெகாணட 
நரணயபபத ெஸௌர மாஸம.
ொாநதர மாொம தரொாநதம (அமாவாைஸயல மடவத) பரணமாநதம (ெபௌரணம அனற 
மடவத) எை 2 வைக.
இதல எைத பன பறறவத?
ஜேயாதஷரகள நரமைதைய எலைையாக ெொாலல அதறக ெதறேக தரொாநதம, வடகேக 
பரணமாநதம எை ெொாலகனறைர.
வரதஙகளகக ொாநதர மாதம உயரநதத; ஆைால சராததததகக ெொௌர மாதம எனகறத 
ொநதரைக.
ொாநதரமாைததல அடககட அத மாொம வரவதால அத நைை இலைாதத எனபைத 
சடடககாடட அத இபபட ெொாலகறத.

ஒர ேவைை ெொௌர மாதததல 2 ததகள வநதால? அதாவத சகை படொ ொதரதத 2 எனபத 
ேபாை வநதால? பன தத ேதாஷம (கரோணம, மாத பறபப ேபாை) இலைாமல இரநதால 



அதல ெொயய ேவணடம. இரணடலம ேதாஷம இரநதால? மநைதய தத.
சராததம ெொயய ேவணடய மாததயானக காைம கழநத அபராஹணம எனற காைததல 
கறபபடட தத இரகக ேவணடம.
இத ேபாை நைறய ொமாொாரஙகள இரககனறை.

பரத வரஷம சராததம ெொயயாதவர ேகாட ஜனமஙகள ொணடாைைாக பறபபாைாம. 
ஸமவரததகர ெொாலகறார.

மககயமாை வஷயம ொேகாதரரகள ெொாதைத பரததகெகாணடவடடால - அதாவத கடமபம 
தனயாக பரநத வடடால சராததம தனததனயாகதான ெொயய ேவணடம. பைர அனற மடடம 
ஒனற ேொரநத ெொயகனறைர. (மதத நாடகளல இரககறாயா இலைையா எனற கட 
பாரபபதலைை!) இத தவற.
அேத ேபாை ஏேதனம ஆபதத வநதாலம ஆம ரபமாக ெொயயககடாத. அநத தத 
ெொௌகரயபபடாவடடால அடதத அமாவாைொ அலைத கரஷண ஏகாதசயல ெொயவர.

96 சராததஙகள கறதத மனேைேய பாரதத இரககேறாம.
பணணய தரததஙகளல ெொயயமேபாத வரணம ெொயயம அநதணைர பரடசகக 
ேவணடயதலைை.
இலைாவடடால அவசயம பரடசகக ேவணடம. {அபபட ெொஞொா யாரம கைடபபாஙகைா? :-( 
நமபகைகயடன உறதேயாடம ெொயதால கைடபபாரகள.} அவன கைம நலை கைமா? அவன 
ேவதம பயனறவைா? ஆொாரஙகள நலைதாக இரககனறைவா?
ேவத அததயயைம பளைை ெொயயவலைை; அவன அபபா ெொயத இரககறார.
ேவத அததயயைம பளைை ெொயத இரககறார; அவன அபபா ெொயயவலைை.
இபபட 2 ேபரல யார பரவாயலைை?
ஆசொரயமாை பதல; மதல ஆொாமதான.

காயதர ெொயவதல நாடடம உளைவன, ஆொாரததடன இரபபவன சறநதவன. நானக 
ேவதஙகளம கறறாலம எலைா இடஙகளலம ொாபபடடகெகாணட, எலைாவறைறயம 
வறறகெகாணட, ேநரததகக களயல ொநதயா உபாொைம இலைாதவன ைாயகக இலைை.

அகன ேோாதர, நயாய ொாஸதரம அறநதவன, ஆற அஙகஙகைையம அறநதவன, மநதர 
பராமமணம அறநதவன, தரமஙகைை ரகபபவன; கர, ேதவைத, அகன இவரகைை 
பஜபபவன, ஞான, சவ பைஜ ெொயபவன, வஷண பகத உளைவன இவரகள 
வரககககடயவரகள.

அமாவாைஸ பரதைம ஆகய காைஙகளல ேவதம ெொாலகறவன, ொதாொாரம இலைாதவன, 
கணடவர அனைததால உடல வைரபபவன இவரகள ைாயகக இலைை.
நான வரகேறன கபபட எனற தாைாக அைைததகெகாளகறவன கடாத எனற 
ெொாலைபபடடாலம ொாஸதர பரமாணம ெதரயவலைை.

மதயம ெவளள, ெொபடமபர 19, 2008 

சராததம -நயமஙகள 

சராததம வரகற மாொததேைா படொததேைா ொவரம ெொயத ெகாளளதல, ேவற வடகளல 
ொாபபடதல, ஸதர ஸஙகம இவறைற தயாகம ெொயய ேவணடம.
பசம ொாணததால சராததம ெொயயம பமைய ெமழக எளைை இைறகக ேவணடம.
உளநத இலைாமல சராததம ெொயயபபடடதாகாத. ேதைை பதரககள வரமபகறாரகள.

சரககமாக சராதத வஷயம:
1. 12 நாழைககக ேமல (ஒர நாள = 60 நாழைக. 12 நா = காைை 11 மண) பராமமணரகளகக 



ஸைாைததகக ைதைம சரணம மதலயை ெகாடகக ேவணடம. அவரகள களதத பன 
கரததாவம களபபார. தவாதசயாைால ெநலல சரணம ெகாடகக ேவணடம.
2. ஆவாோைம, அரகயம, ொஙகலபம, பணட தாைம, எளநர ெகாடததல, ஆொைம, பாதயம, 
அனைதாைம இவறறல நாம ேகாததரஙகைை ெொாலை ேவணடம.
3. ேதவரகளன ஆவாோைததல இரணட பாதஙகள, மைஙகாலகள, ேதாளகள தைை இவறறல 
அகைத ேபாடவம.
4. பதரககள ஆவாோைததல தைை ேதாளகள, மைஙகாலகள எை இறஙக வரைொயல 
எளைை ேபாடவம.
5. வண ேபசச கடாத.
6. ேதவரகளகக கடைட வரைை படககாமலம பதரககளகக படததம மநதரம ெொாலவர.
7. ொைமயலன கறறஙகைை ெொாலைகடாத

இைவ ேபாை பை உணட.

பதரககைை வஸுககைாயம, தாததாைவ ரததரரகைாயம, அவரைடய அபபாைவ 
ஆததயரகைாயம ேவதம ெொாலலகறத.
ஒர ேவைை மறற பணய காைஙகளல (96) சராததம ெொயய மடயாவடடால ஆம ரபமாக, 
ஹரணய ரபமாக (அநதணரகளகக தகைணயாக) ெகாடதத ெொயயைாம. ொகத இலைாதவன 
பசககளகக ஒர நாளகக ேபாதமாை பலைை ேபாடைாம. பணடஙகள ேபாடைாம. தை (எள) 
தரபபணம ெொயயைாம.

யார சராததம ெொயய மடயாமல - ொகத இலைாமல இரககறாேைா அவன அதறக 
பரதநதயாக எனை உளைத எனற பாரதத அைத ெொயதால மககயமாக ெொயய 
ேவணடயபட ெொயத பைன கைடககறத எனற ெபரயவரகள ெொாலகறாரகள.

யார சரதைதயடன பதரககைையம அகனையயம, ேதவரகைையம பஜககறாரகேைா அவரகள 
எலைா பராணகளககம உளளரககம இைறவைை பஜககறாரகள. ஆயள, பததரரகள, பகழ, 
சவரககம, யொஸ, பஷட, பைம, பாககயம, பசககள, சகம, தைம, தானயம இவறைற 
அைடகறாரகள.
ஆகேவ கரோஸதன சராதததைத ொரயாக ெொயய ேவணடம.

இததடன 40 ொமஸகாரஙகள கறதத பதவகள மடநதை.
அடதத காமய கரமாைவ ெகாஞொமாக பாரததவடட ெபாதவாக கரமா கறதத பாரககைாம.

மதயம ஞாயற, ெொபடமபர 21, 2008 

காமய கரமா: 

காமய கரமா:
ஏேதா ஒர வஷயதைத ேவணட ஒர கரமா ெொயகேறாம. இத காமய கரமா.
ஜவைததகக பணம ேவணடதான ேவைை பாரககேறாம. அபப இதவம காமய கரமாதான. சை 
ேபரகக அபபட ேவைை பாரகக ேதைவயலைாமல இரபபர. இரநதாலம வடடல சமமா 
இலைாமல ஏேதா ஒர ேவைை பாரபபாரகள. அதறக ொமபைம எனற ஒனற இரநதாலம 
அைதபபதத கவைை படாம ேவைை பாரபபாரகள. உதாரணமா ெொானைா பை ெபணகள 
படபப மடதத ஆசரைய ேவைை பாரபபதணட. அபபட ொமபாததகக கடடாயேமா இலைை 
அவசயேமா இலைாவடடாலம ொமகததகக ஏேதா ஒர உதவ ெொயயணம எனற ெொயவர. 
அலைத இைவொ டயஷன எடபபாரகள. அபேபாத இேத அகாமய நஷகாமய கரமா ஆகவடம.

எபேபாதேம அகாமய நஷகாமய கரமா காமய கரமாைவ வட உயரநதத.

அத நலைாவம நடககம. ஏன? அபபட கரமா ெொயகறேபாத பணம/ ொமபைம பதத ேயாொைை 
இலைை. மைச மழகக காரயததல ஈடபடம. அபபட ெொயயம காரயம பரமளககம.



காரயம ெொயயம ேபாத எனை ொஙகலபம ெொயகேறாம? “பகவத ஆகைஞயா" “ பரேமஸவர 
/நாராயண பரதயரததம" இபபட எலைாம ெொாலலதான இனை காரயம ெொயகேறன எனற 
ொஙகலபககேறாம. ஏன கரமா ெொயகேறாம? அத பகவானைடய உததரவ. எதறக ெொயகேறாம? 
அத அவனகக படககம அதைால. அேத ேபாை கரமா மடநத "உடைால, வாககால, 
மைதால, இநதரயஙகைால, பததயால இலைை ெவறம சபாவததால எனைெவலைாம 
ெொயகேறேைா அைைதைதயம நாராயணனகேக ொமரபபணம ெொயகேறன.” எனற ெொயத 
கரமாவல பைைை வடட வடகேறாம. இபபட ெொயயம ேபாத அத அகாமய நஷகாமய கரமா 
ஆகறத.

இபபட ெொாலவதால அகாமய கரமா மடடேம ெொயயேவணடம எனற இலைை. ெைௌகக 
வாழகைகயல சை ெபாறகக மடயாத ெதாநதரவகள வநதால, சை நயாயமாை ஆைொகள 
நைறேவறாமல ேபாகமேபாத இபபட கரமாககள ெொயயைாம.
இதேைேய ஆைொ எனற ஒனற, ஆஸைத எனற ஒனற.

ஆைொை தைகக, தன கடமபததகக எனற ெகாஞொம கறகய ேநாககம இரகக.
ஊரல மைைேய இலைை. ெவயல வாடட எடககறத. மைை ெபயயணமன ஏேதா ஒர கரமா -
ஏகாதொ ரததர அபேஷகம ேபாை- ெொயயேறாம. ஊரகக மைை ெபயயணம எனபத ஆஸைத.

மனஷனகக காமயஙகள -ஆைொகள- ெராமபேவ அதகமா இரகக. அபப அதறகாை 
கரமாககளம எககசொககமா இரகக. எேதா ேவதம பைாஸபதான னன நைைககேறாம. 
உணைமயை அதை நைறய கரமாககள ெொாலல இரகக. எலைாததககம பைன ெொாலல 
இரகக. ேவதம இநத மாதர வாழகைகககம பனைாை வரபேபாற வாழகைகககம ேொதததான. 
பைாஸப -ேவதாநதம (ேவத அநதம) -கேடசை வரததான. அத நரநதர தரவ. மனைாேை 
வரகறெதலைாம தறகாலக தரவகள.

மதயம ெொவவாய, ெொபடமபர 23, 2008 

காமயம -நஷகாமயம 

காமய கரமாககள பைவதம. பைஜகள, ஜபஙகள, ேோாமஙகள, தரபபணஙகள. கரவைம, 
தாைஙகள, ெநைறயேவ இரகக. ொாஸதரஙகளல ெொாலல இரககற பராயசசததஙகளம 
இபபடததான.

நஷகாமய கரமாவககம இதககம ெொயகற வதததேையம வததயாொம உணட. இனை 
வஷயம நைறேவற இபபட இைத ெொயகேறன எனற ொஙகலபம ெொயதால அைத அபபடேய 
நைறேவததனம. அதை ல ேவ எடததகக மடயாத.

ஒரவர ஒர கஷடததககாக ஒர மடாதபதைய ேபாய பாரததார. அவர அதகக ஒர தரவ 
ெொானைார. ஒவெவார ொஷடயம தரசெொநதர ேபாய இனைத ெொயயத வரணம; அபபட 
ெதாடரநத இவவைவ தரம ெொயயனம. ொரனன இவரம அபபடேய ெொயத வநதார. 
மககாலவாச பரதத ஆயடதத. இனனம 4-5 தான பாகக எனற நைைை இவர மடாதபதைய 
ேபாய பாதத அடதத ொஷட ேபாக மடயாத. ெொனைைை மககய ேவைை இரககனைார. 
மடாதபத ேபாயததான ஆகணமைார. இவர இலைை அதகக பதைா இனனம 2 தரம 
ேபாயவேரன எனறார. இலைை, அதகக அடதத நாள ேபாேறன எனறார. மடாதபத 
ஒததககைை. எனைாை நசொயம ேபாக மடயாத, எனை ெொயயறதனன ேகடடார இவர. 
அபபடனைா பரவாயலைை, தரபப மதலேைநத ஆரமபசச ெொய எனறார மடாதபத.

நஷகாமயததை இபபட ொடட தடடம இலைை.

ொர நாம ெொயகற எலைா வஷயமேம காமயமதாைா? ஞாை ைவராககய சதயரததம எனற 



பணணைால? அத ேமாடொதைத ேதடகற மாரககம; அத காமயம இலைை.

ொமபததை ஒர கடடததை ஸவாம ஓஙகாரைநதா ெொானைார: ஒர ேகாவலகக ேபாய ஒர 
சனை அஷடேடாததர பைஜ ெொயயககட இரககற எலைார ேபரம ெொாலகேறாம. வரய 
வஜய ஆய ஆேராககய எனற மை நை ொஙகலபம ெொயகேறாம.
ேஸாம யாகம ெொயவைத பாரஙக. யகேஞஸவர பரதயரததம, ேஸாேமை யகே்ய.. 
அவேைாதான.!
பைன ெொயகறவரககம கைடததாலம ெபாதவாகேவ எலைாரககம பைன கைடபபதால இத 
நஷகாமயம ஆகவடடத.

மதயம பதன, ெொபடமபர 24, 2008 

பறபபால கரமா 

ொாஸதரபபட ஒரவரைடய கரமா எனைனன ெொாலல இரககனன பாககைாம. இநத 
காைததேை இத ெபாரநதமா எனபத அவரவர மடவ ெொயய ேவனடயத.

அநதணரைடய கரம அதகாரம ேவத அததயயைம (கறபத) ெொயதல, ேவத அதயாபைம 
(ெொாலலகெகாடததல), யாகம ெொயதல, யாகம ெொயவததல, தாைம ெகாடததல, தாைம 
வாஙககெகாளளதல. இவவைேவ.

இபபட கரம அதகாரம உளை இவரகக இரகக ேவணடயைவ: தவம, இநதரய அடககம, 
தைய, தாைம, ஸதயம, தரமம, ொாஸதரம, அனப, வதைய, அறவ: பரேைாகம, ஈஸவரன, ேவதம 
பரமாணமாைத எனபதல நமபகைக.

கததரயரகளகக: ேவத அததயயைம (கறபத) ெொயதல, யாகம ெொயதல, தாைம ெகாடததல 
இைவ மனறம உணட. ஆைால மககய தரமம பரைஜகைை காபபததான.
இவன எபபட இரகக ேவணடம? மகநத உதஸாகம, தாைசைம, நனற மறவாைம, ெபரேயாைர 
ேொவததல, வணககம இைவ உளைவன. ஸதவ கணம, உணைமயாை வாகக, சததம, 
காரயஙகைை சககரமாக ெொயதல, மறத இனைம, ெபரநதனைம, கடைசததம இனைம; 
தாரமகன, சதாடடம ேபானற ெகடட பைககஙகள இனைம, நலைறவ, சரைாக இரததல, 
ரோசயஙகைை /தநதரஙகைை அறநத இரததல, ஆதம வதைய, அரதத ொாஸதரம, பச 
பாைைம இவறைற அறநத இரததல, இபபட இரககணம.

இவன அநதணரகளடம ெபாறைமயடனம, நணபரகளடம வககரமலைாமலம, எதரகளடததல 
பரதாபம உளைவைாயம, ேவைைககாரரகள, ஜைஙகள இவரகளடததல அபபாைவ ேபாை 
அனப உளைவைாயம இரகக ேவணடம.
இபபட இரபபதறகாக அரொனகக பரைஜகளன பணணயததல 1/6 பஙக கைடககம. (அேத 
ேபாை அவரகள பாவததலம...மழபபாவமம கைடககம!). அதைால வஞொகரகள, தரடரகள, 
சதககாரரகள, ெகாளைையரகள, கணககரகள இவரகளடம தனபபபடம மககைை கவனதத 
காககேவணடம.

அரொன ொாதககைை சறபபகக ேவணடம. ைஞொததால பைைபபவரகைை ெொாதத பறமதல 
ெொயத நாடைட வடட வரடடேவணடம. ேவதம உணரநதவரகைை தாைஙகைால ஆதரதத 
நாடடல வசகக ெொயய ேவணடம. இபபட எலைாம யாகஞவலகயர ெொாலறார.

மதயம வயாைன, ெொபடமபர 25, 2008 

பறபபால கரமா -2 

ைவசய தரமம.

பசககைை பரபாலததல, தாைம, யாகம, அதயயைம இவறைற ெொயதல; தைரயலம நரலம 



யாததைர ெொயத வயாபாரம, வடடகக கடன ெகாடததல, வவொாயம இைவ ைவசயரகளககாை 
வரததகள. (மன)

பராொரர ரததை பரடைொ எனற ஒணண ேொததககறார.

மன ேமேை ெொாலகறார: மததககள, பவைஙகள, உேைாகஙகள, தணகள வாொைை 
ெபாரடகள, ரஸ ெபாரடகள இவறேறாட தார தமமயம ெதரயணம. வைதகள வைதககம 
வதகள, மணணன கண கறறஙகள, அைவடம மைறகள ெதரயணம. ொரகககளன உயரவ 
தாழவகள, ேதொஙகளன கண ேதாஷஙகள, ொரகககளன ைாப நஷடஙகள, பசககைை வரதத 
ெொயயம மைறகள ெதரயணம. ஊழயரகளகக உரய ொமபைம ெகாடததல, மனதரகளன 
ெமாழகள, ொரகககைை காபபாறறம வதம, அவறறடன ேொரககககடய ெபாரடகள, வாஙகல- 
வறறல இெதலைாம ெதரயணம. இபபட பணம ேொரகக நலைமயறசகள ெொயயணம. 
ேொரததைத தாராைமா எலைா பராணகளககம தாைம ெொயயணம.
சததர தரமம: மறற மனற வரணததவரககாை ேவைைைய ெொயவேத இவரகள தரமம. 
ஆஙகைததல ெைகெவாரக எனகறாரகேை அத. அதறக தகநத உடல வலைமயம ொகதயம 
இவரகளககததான இரகக.

இபபட ெொயய ேவைை கைடககைை/ வரபபமலைை எனறால சை ெபாரடகைை வயாபாரம 
ெொயயைாம: உபப, ேதன, ைதைம, தயர, ேமார, ெநய, பால இெதலைாம வயாபாரம ெொயயைாம. 
ஆைாலம மத, மாமொம இவறைற வயாபாரம ெொயயைாகாத.

இபபட ேவைை ெொயத ெகாணட, மரதவாை வாரதைதகளடனம, அகஙகாரம இலைாமலம 
இரபபவர உயர நைையைடவாரகள.

இவரகளகக மறறவரகளகக வதககபபடட பை கடடபபாடகள இலைை. பணட மதலயை 
ொாபபடவதால பாபமலைை. உபநயைம மதலய ொமஸகாரஙகளகக ேதைவயம இலைை; 
அதகாரமம இலைை.

தரமதைத அறநதவரகளம, தரமம ெொயய வரமபவரகளமாை சததரர மநதரஙகைை 
தவரதத நமோ எனற பாக யகஞஙகைை ெொயதால பாபமைடய மாடடாரகள. அதாவத 
அகைேய ஸவாோா எை ெொயவதறக பதல அகைேய நமோ எனற ேோாமம. பமொவைம 
மதல ெொௌைம வைரயாை ொமஸகாரஙகள அநதநத காைததல ெொயய ேவணடம.

ேதவைர கடதைாக, உைவ, பசபாைைம, சைம தககதல,வயாபாரம, சததரம எழததல, 
சலபஙகள வடததல, நடைம, பாடட, வாததயஙகைை வாசததல இவறைறயம தரமமாக 
ெொாலகறார.

இவரகள அதகமாக தைம ேொகரககககடாத. யாைர அணட இரககறாரகேைா அவரகள 
சததரைர வயதாக ேவைை ெொயய மடயாத காைததலம ொமரககக ேவணடம. ஒர ேவைை 
ொமரகததவர கண தைொயைடநதால சததரர அவரடம ெபறற தைததால அவரகக உதவ 
ெொயயைாம.

தரமம தவறபவரகளகக கடைமயாை பராயசசததஙகளம ெொாலல இரகக.

மதயம ஞாயற, ெொபடமபர 28, 2008 
ேவணடேகாள 
நலைத.
இபபடெயலைாம ொாஸதரஙகள வதசொாலம இபப நைைைம தைை கைாக மாறவடடத.

வரண கைபப எனபத மோாபாரத காைததேைநேத ெதாடஙக நாைாக ஆக அதகமாக 
ஆகடேட இரகக. இநத நைைை ெபாதவா ெொாலை மடயைை. அவரவர மடவ ெொயய 



ேவணடய கடடாயம இரகக.

எஙக கை ெதயவதைத கணட படசச அஙேக ேபாை ேபாத சை நைட மைறகள 
ெதரயவநதத. அநத ேகாவலகக பைஜ ெொயய அதகாரம உளைவஙக சமார 50 கடமபஙகள. 
எலைாரேம ஏேதா ஒர ேவைைை இரககாஙக.

இததைை ேபரககம வரஷததேை ஒர வாரம பைஜ ெொயய மைற. அநத ொமயம லவ 
ேபாடடடட பைஜகக வநதடவாஙக. மதத ொமயம எபபட இரககாஙகேைா, அநத ஒர வாரம 
மடடம சதத பததமா இரபபாஙக. ஒர வாரம பைஜ கவனசசடட அவஙக அவஙக ேவைைகக 
ேபாயடவாஙக.
இதை ஒர வேொஷம இரககறதா ெதரயேத! அவஙக அததைை ேபரககம அநத ேகாவலை 
ேவைை கைடககாதனன யாரம வடடடட ேபாகைைேய! நலைா ொமபாதககற ேவற ேவைைை 
இரநதாலம இைத ெொயயணமனன ேதாணேத!

இபபடேய எலைாரம இரகக மடயேமானன ேயாொைை!
எனை ேவைை பாததாலம அவரவர ஸவ தரமமாை ேவைைை ஒர 'டச' இரநத ெகாணட 
இரககைாேமானன.....

கறபபா இஙேக அநதணரகைை பதத ெொாலைணம.
மறற ேவைைகைை பறர ெொயகறதாேை எநத ேவைையம அழஞச ேபாசொானன பாததா.. ஒர 
சை கைைகைை தவர எலைாேம இனனம இரகக. ைவசயரகள வயாபரதைத வடடா எனை 
இபப எலைாரேம வயாபாரம ெொயகறாஙக. ஆடச மைற மாற ேபாைதேை கததரயரகள 
ேபாலஸ, ராணவம இபபட ேபாகைைைாலம அதகக ஆள இனனம இரநதகடடதான 
இரகக. இபபட ெைௌகக ொமாொரஙகள யாராேைா பரதத ெொயயபபடத. பரசசைை அதகம 
இலைை.

ஆைால அநதணரகள ஸவதரமதைத வடடதை ேவதம நமமகடேடநத பரஞச ேபாயகடேட 
இரகக.
அபப ேவதம அழஞச ேபாயடமா?

ேபாகாத. ஏனைா அத ஈஸவரனன உயர மசச. ஈஸவரன இரககமவைர அத இரககம. 
அபபடனைா அத எபபவேம இரககம.
பனேை? அத நமமகடேடநத வைக ேபாயடம. அபபட நடநதா அத நமேமாட நலைதகக 
இலைை.

அநதணரகள வத வொததாை எநத ேவைைை ேவணடமாைா இரககடடம. ெகாஞொ ேநரம 
ஒதகக ேவதம கததகெகாளவத; கறற ெகாணட இரநதா அைத பாராயணம ெொயவத- 
மறறவரகளககம ெொாலலகெகாடபபத; இரணடேம மடயாத படொததல ேவத பாடொாைைகள 
தைைகக மடஞொைத ெொயவத- இபபட ஏேதனம ெொயய ேவணடம எனற 
ேவணடகெகாளகேறன.

மதயம தஙகள, ெொபடமபர 29, 2008 
கரம வழ-ெபாத 1 
காககாவககம கரவககம கலயாணம, ..ெகடட ேமைம ேகாவலை, ெவததைை பாகக 
கைடயை னன பாடைா மாதர...

பகவத கைத ெவணபா அைகய மணவாைரைடயத...
கைத உைர பகத ேவதாநத பததக நறவைம ெவளயடட பகவதகைத உணைமயரவல எனற 
பததகததலரநத... இைத கடக.காம இலரநத சடட இரகேகன. (நைறய நைகசசைவ கைத 
கடடைரகள எழதைவரா இவர?)...
சை வஷயஙகள ேவளககடயாரன பரவொைஙகளல இரநத...



சைத என தஙகமணேயாட ேபசைத....
சைத என அரைம பததரன வைககம ெகாடததத...

எலைாரககம நனற.
~~~~~~~~~~~~
ெபாதவாக ஒரவரைடய ேவைைைய பதத இபப பாககைாம.
வரணததககனன காரயஙகள ெொானைாலம இநத காை கடடததை நமைம பகவான ஏேதா 
ஒர ேவைைை ெகாணட ெவசச இரககான. அத அவஙக அவஙக தரமததகக வேராதமா 
இலைையா எனற ஆராயசச ஒர பககம இரககடடம.

எநத ேவைைை இரநதாலம சை வஷயஙகைை கைடபடசொா அத கரம ேயாகமா ஆயடம.
கரம ேயாகமைா உடேை பைரககம நைைவகக வரத பகவத கைததான. அைத 
அடபபைடயா ெவசேொ ேமேை பாததகடட ேபாகைாம.

எலைாரககம ெதரஞொ ஆைால பைரம தபபா பரஞசகடட ஸேைாகம 2 ஆம அததயாயததை 
வர 47 ஆம ஸேைாகம "கரமணேயவாதகாரஸேத" எனபததான. இைத ஆரமபததேைேய 
பாததாசச.

ஆமாஙக, வழ   2, 2-  அ  

இபப ெகாஞொம வரவா பாககைாம.

கைத 2:47

கரமதேத யனற ைதகாரங கணடாய
வரமப பயனைண மனைா-ெதாரமதத
மறறதனக ேகதவா மனேைல கரமமைா
ெவறறைமவல ேவணடா வரபப

வதககபபடட கடைமையச ெொயவதல மடடேம உைகக அதகாரம இரககறத. ெொயலன 
பைனல அதகாரம இலைை. இரபபதாகவம எணணாேத. ெொயைறற நைைையயம வரமபாேத. 
ெவறற, ேதாலவகைை எணணாமல நடநைையடன ெொயலபட. இததைகய மைநைைேய 
ேயாகம எைபபடம.

காரயம ெொயவதைதான உைகக அதகாரம - ைரடஸ- இரகக. அைத ெொஞொா எனை ஆகம 
எனபதை உைகக ைரடஸ இலைை.
எநத பயனலம ஆைொ ைவககாேதனனம ெொாலைைை. அடதத வர ஸேைாகஙகைை பாததா 
இத பரயம. ஆதமாைவ உணநத ெகாணட பரமமதைத அைடய பைைைததவர கைாை 
வஷயஙகளல ஆைொ கடாத.
பைைை ெபறமேபாத இத நான ெொயததாை கடசொத எனற நைைககாேத.
ஏன?
நாம மடடேம வைைைவ நரணயபபத இலைை.
ொாஸதரஙகள எனை ெொாலலதாம? ஒர காரயம நடகக 5 வஷயம ேவைை ெொயயதாம. 1. 
பரமாதமா 2. ஜவாதமா 3. உடல 4. இநதரயஙகள 5. பராணன.
எனைதான ெபரொா தடடம ேபாடடாலம அத பகவாேைாட தடடததகக ெபாரநதாடடா அைத 
ெொயய மடயாத.
ஊரகக ேபாய ஒர இடததேை ேபொணம. நான நைைசேொன. ஆைா தடரனன சரம வநததாை 
ேபாகேவ மடயைை. இபபட உடல ஒததைைககைை.
ேபாேைன, ேபாகற வழை களர காதத, ெதாணைட கடடகெகாணடத. ேபசேொ வரைை.
இபபட பைவதமா தடஙகலகள ஏறபடைாம. அைத எலைாம தாணட ேவைை நடநதா அதை 
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மழ காரணம நாம னன ெொாலலககறதை அரததேம இலைை.

ொாதாரணமா நமம மைச எபபட இரகக?

மதயம ெொவவாய, ெொபடமபர 30, 2008 
கரம வழ-ெபாத 2 
ொாதாரணமா நமம மைச எபபட இரகக?

ெொயயற ேவைை நலைா மடஞசடடா அதகக நாம உரைம ெகாணடாடேறாம.
அத தபபா ேபாசசைா யார ேமை பழ ேபாடைாமனன பாககேறாம.

ேவளககடயார சவாரசயமா உதாரணம ெொானைார. உபனயாஸததகக கைமபைாராம. ஏழ 
மணகக நகழசச. ேபாகமேபாத ஒேர டராபக ஜாம. ேநரமாயடதத. ொபா காரயதரச ஏன 
ேைடடனன ேகடடாராம. அதகக இவர பை காரணஙகேைாட தயாரா இரநதார. அைசசகடட 
ேபாக ேவணடயவர ேநரததகக வரைை; வர வழை ஒேர டராபக ஜாம. இபபட எலைாம 
ெொாலல அதைாை தாமதமாயடதத எனறார. அடதத நாள ொபாவகக ொரயாை ேநரததகக 
ேபாைாராம. காரயதரச அட இனனகக ேநரததகக வநதடடேர னைார. அதகக "நான 
எபபவம ொரயாை ேநரததகக வநதடேவேை" எனறார. எனை ெொாலல இரககணம? அைைதத 
ேபாகறவர ொரயாை ேநரததகக வநதார. வழை டராபக ஜாம இலைை. கார மககர ெொயயாம 
ொரயா ஓடதத... ஆைா இபபட எதவேம ெொாலைைேய!

ஆக பைனகக நாம எபேபாதேம மழ காரணமலைை

.
--
இைத ஏறெகைேவ பாததாசச. இரநதாலம ெகாஞொம தரபப பாகக...
பைைை எதரபாககாேதனைா அேைகமா யாரேம அபபட ெொயய மாடடாஙக. யாரா 
இரநதாலம எேதா ஒர பைன - வைைவ நடககமனனதாேை ேவைை ெொயயேறாம. அத எதர 
பாககாேதனன ெொானைா யார ேவைை ெொயவாஙக?

ஒர ேவைைைய ெொயயைாம, ெொயயாம வடைாம அலைத ேவற மாதர ெொயயைாம. அதகக 
உைகக அதகாரம இரகக! ஒர ேபாதம பைனை அதகாரமலை.
பைன இபபடதான இரககணமன ெொாலகறததகக நமகக அதகாரம இலை. ஏனைா பைன 
நமம மடடேம ெபாரததத இலை. ேநரம, இடம, நாம ெொயயற ேவைைை பஙக இரககற 
மததவஙக எபபட எனை ெொயயறாஙக இெதலைாம வரத இலைையா?
நாம நலைா படசச பரடைொ எழதைாம. அைத தரததறவரகக அத ொரயா ேபாய ேொரனம. 
அவர அபப நலை மடை இரககனம. ஏதாவத பககதைத பாககாம வடடடககடாத. மாரக 
கடட ேபாடறத ொரயா இரககனம. அத ொரயா கணனை பதயனம. நமம மாரக வநத 
ேொரததககளேை இபபட எவேைா வஷயம இரகக?
எதவேம இபபடததான இரககணமனன நைைககறபேபாதான நமகக பரசசைை வரத. 
நடககேமா நடககாேதானன தககம ெகடட ேபாகத. நடககேைைா எனை ெொயயறதனன 
ெராமப ேயாொைை ெொயய ஆரமபககேறாம. நைைசொபட நடககைைைா அதகக தைடயா 
இரநதத எதேவா, அத ேமை ேகாபம வரத. அதபபதத ஒணணம ெொயய மடயைைைா 
வரகத வரத.

நமமாை மடஞொ வைர ெொஞேொாம. அபபறம அவன வடட வழனன யார நைைககறாஙகேைா 
அவஙக அவவைவ கஷடபபட மாடடாஙக. மைச அைமதயா இரபபதாேை அவராை ேவைைைய 
நலைாேவ ெொயய மடயம.
--
மணாவத வர 

"ெொயலபாடடன பயனகக ந காரணமா ஆகாேத.”



இத எபபட ொாததயம? மதலை ெொயைை பணண. அதகக அதகாரம இரகக. பைன 
இபபடதான ேவணமனன ெொாலைாேத. பைனை அதகாரம உைகக இலைைனைாேர! இபப 
ெொயலபாடேடாட பைனகக காரணமாகாேதனைா?? அபப பைனகக நமமதான காரணமனன 
ஆயடேம? மரணலைையா?

இலைை. பைனககம ஓரைவ நாமதாேை காரணம. ேமேை ெொானை 5 காரணஙகளை 
ஜவாதமாவம ஒணணதாேை?

உதாரணததாை வைககைாம.

அகன காரயம பணணகேறாம. பைைை கரதாம பரேமஸவர பரதயரததம னன ெொாலல 
ெொயகேறாம. அபபட ெொயகறேபாத தாைாக சை பைனகள வைையம. அகன காரயததன பை 
பைனகளல பணம கைடககறத ஒணண. இத நமகக ேவணமா இலைையா னன பாதத, 
ேதைவ இலைைைா ேவற பைைை கட ஈசவரன ெகாடககைாம. அத ஒர ேவைை நமகக 
ெதரயாமேை இரககைாம; ேதைவனன ேதாணாமேை இரககைாம. “எலைாம உைகக 
ெதரயமபா, நேய ெகாடககரைத ெகாட; இலைை ெகாடககாடடா கட பரவாயலைைனன 
நைசச யார பைைை ேயாசககாம கரமா ெொயகறாேைா அவனகக ேதைவயாைைத ஈசவரன 
ெகாடதத எலைாேம நலைபடயா இரககம.

ஆைா ஒர ேவைை ஒர ேவைை நாம பணம கைடககம எனற எதரபாரபேபாட -ொஙகலபம 
ெொயேதா, ெொயயாமேைா, எதரபாரபேபாடேயா ெொயதா? பணம கைடசசடம. ெொயகற கரமா 
ொரயா ெொஞொா பைன கைடசேொ ஆகணேம! ஆைா அதாை நலை வைைவகள ஏறபடமனன 
ெொாலை மடயாத.

"ெதயவததால ஆகாெதனனம மயறச தன ெமய வரதத கல தரம" இலைையா?

இததான பைனகக காரணமாக ஆகடாேதனன ெொானைத. இனை பைன ேவணமனன 
உதேதசககறதாேைேய நாம பைைை நரணயம ெொஞசடேறாம. அபபட ெொயயாேதனனதான 
இஙேக ெொானைத.

இபபட எலைாம ேகடடபறக நமகக ேதாணைாம. அட, பைனை உரைம கைடயாதனைா 
ேவைை பணணவாேைன? இத ெபரய பரசசைையபபா. ேபொாம சமமா கடநதடைாம. ஏன 
வமப!

 மதயம பதன, அகேடாபர 1, 2008 

கரம வழ-ெபாத 3 

இபபட எலைாம ேகடடபறக நமகக ேதாணைாம. அட, பைனை உரைம கைடயாதனைா 
ேவைை பணணவாேைன? இத ெபரய பரசசைையபபா. ேபொாம சமமா கடநதடைாம. ஏன 
வமப!

அதககாகதான பகவான ெொாலகறான:

"உைகக ெொயலனைமயல ொமபநதம ஏறபடககடாத.”

உணைமை ெொயலனைமயம ஒர ெொயலதான. ெொயய ேவணடய ெொயலகைை 
ெொயயாவடடாலம கறறமதாேை? commision by omision எனபாஙகேை அத ேபாை.

இதகக மனேையம பனேையம ெொாலல இரககறைத ெகாஞொம பாததா கரமா பதத 



இபேபாைதய கானெடகஸட இனனம பரயம.

சேைாகம 2: 39 
ொாஙகயததன தனைமயனேமற பநதத தகவைரேத
னஙககைம ேயாகத தயலபவதன - பாஙகயமமக
ேகைாயப பததயைைக கடடவைைக கடடைைந
மைாம னறற மயனற.

ஸாஙகய தததவததன ஆயவறைவ உைகக இதகாறம வைககேைன. பைன 
வைைவகளககாயனற ஒரவன ெொயலபடம ேயாகதைதப பறறய அறைவ இபேபாத ேகள. 
பரதாவன மகேை, இவவாறாை அறேவாட ெொயலபடடால, ெொயலகளன வைைெவனம 
வைஙகனனறம ந வடதைை ெபறவாய.

**இதகக மனைாேை ெகாஞொம ஆராயச அறைவபபதத ெொானைார. அறவ கடசொ பறக 
ெொயலகள எபபட இரககணமன ெொாலைபேபாகறார.

சேைாகம 40 
ேபாகமக ெொலவததப பணடதன ெைஞொழததாரக
ேகக வைகயறற ெவழறபநத - ேயாக
மைமவறா தளைதத ைாதைால ேவதச
ொைமவதான ேகைாய தரதத.

இமமயறசயல கைறேவா இைபேபா இலைை. இவவழயல சறத மனேைறறமம, மகப 
பயஙகரமாை பயததலரநத ஒரவைைக காககம.

** இநத உைக வஷயததககம நலைத. பரமாரததகமாயம நலைத. ஏேதா ெகாஞொம ேவைை 
ெொயதாலம அதககாை பைன கைடககம. “ெதயவததால ஆகாெதனனம மயறச தன ெமய 
வரதத கல தரம" இலைையா? அபபட ேவைை ெொயவதால உைக ரதயாகவாவத ெகாஞொம 
பைன கைடசசடம. ராஜ ேயாகதைதபபதத இபபட நைைசசகட பாகக மடயாத. ொரயாை 
வழகாடட இலைாம ெகாஞொம தபபா ேபாைாலம ேமாொமா பன வைைவகள இரககம. ஞாை 
ேயாகதைதபபதத ேகககேவ ேவணடாம. கைமபபேபாய இரககற நமபகைக/அறவம 
ேபாயடம.

சேைாகம 41 
மககணதேதார பணபைரகக மணடமைற நமனைா
வககணதத மனேை ைவாெநஞொா - யககணததாற
ொாரதய ரறெறேைஉஞ ொததவதத ைபபறதத
ைாரமேயா ககேககம மறற.

இவவழயலளேைார உறதயாை ேநாககமைடேயார. அவரகைத இைடசயம ஒனேற. 
கரககளன ெொலவேை, உறதயறறவரத அறேவா பை கைைகைை உைடயதாக ஆகனறத.

வழை உறதயா இரககறவஙகதான ஆதம தரொைம மடடேம இைககனன இரபபாஙக. 
மததவஙக வழகளை இபபட ேபாைாமா அபபட ேபாைாமானன கைமபேபாய தைொ தரமப 
ேபாயடைாம.

கரம ேயாகம ஆரமபசச ெகாஞொ நாளை மாற ொனனயாொமதான உயரநததனன ொனனயாொம 
ேநாகக ேபாய; ெகாஞொ நாளேை அட,ேொைவ பணணைாம அததான நலைதனன மாற; பறக -
அட, இதவம ெைௌககமதாேை- தயாைம பணண, அட, இத கஷடம, நாம ொஙகரததைம 
ெொயயைாம, இபபட மாதத மாதத ெொஞொா?



அவரவர கணதைத பாதத இதாணடா உைகக, இேத ெொயனன ஒணைண ெகாடததடடா 
மைச நைைபபடட ஒேர வழை ேபாகம. அபப இதை இரககற ைாபேமா நஷடேமா ஒர வழ 
கைடசசதனன அதேைேய நமப தடமா ேபாய இைகைக அைடவான.

இபபட ேதரநெதடககற வழை தடமா இரககணம.

 மதயம வயாைன, அகேடாபர 2, 2008 
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சேைாகஙகள 42-43 

காமதைத யனனக கணசதத ேமலைைகச 
ேொமதைத யடடச ெொனததைல - மமத
தயறறதரம ேபாகதத லனபதைத ேநாகக
மயறறயட ேைெயழவர மணட.

சறறறவைடய மாநதர ேவதஙகளன மைரச ெொாறகைால கவரபபடகறாரகள. இவவாககயஙகள 
உயர கரகஙகளகக ஏறறம ெபறதல, நற பறவ அைடதல, அதகாரமைடதல மதைாை பைன 
கரதச ெொயயம ெொயலகைைச சபாரச ெொயகனறை. பைன நகரசசையயம, ெொலவமக 
வாழைவயம வரமபபவர இைதவட உயரநதேததமலைை எனற கறகனறைர.
--
"ஞானகள அலைாதவரகள மைர ேபாை கவரசசயா இரககற இநத சனை வஷயஙகளன 
பைனை ஆைொ ைவககறாஙக.” இபபட சனைத / தாழநததனன ெொானைத எனை? தாழநத 
பைன ெகாடபபத எத? கணணன எைத ெொாலகறான?

யாக யகஞஙகைைதான ெொாலகறான.

ேவதஙகள பைர நைைககற மாதர ெவறம பைாஸப இலைை. இநத உைகததை நாம 
ொாதாரணமா ேவணடயத எலைாம கைடகக எனை ெொயயணமனம ெொாலல இரகக. 
அெதலைாம கரம காணடம எனபாஙக.

கரஷண யஜுரேவதததேை மநதர பாகஙகளம கரமாைவ வவரககற பராமோணம எனகற 
பாகஙகளம தனயாக இலைாமல கைநேத இரகக. மறறதல அபபட இலைை. தனததனயாேவ 
இரகக. யாக யகஞஙகைை வரவா ெொாலகற கலப கரநதஙகளகக மககயததவம வநத பன 
அெதலைாம மடடேம படசச பராமோணதைத படககற பைககம வடடபேபாசச. நாைாக ஆக 
அத ேவதேம இலைைனன ேதாண ஆரமபசொத. உபநஷததககள ேவதாநதம (ேவத அநதம-
கைடச) ஆைதாை பராமோணததககம அபபறம வரதாை இத ேவதம இலைைனன ேதாண 
ேபாசச. (இபப தைை கைா இரகக. ேவதமனைா உபநஷத தவர மததத இரககறத நைறய 
ேபரகக ெதரயைை ேபாை இரகக)

இதககாகதான இஙக இபபட கரஷணன ெொாலகறதகக மககயததவம வரத. ேவதததல 
கரம காணடததேை ெொாலகறைத பாதத மயஙக அஙேகேய நககாேத. அத வட உொநத 
வஷயம ேவதாநததததேை இரககறைத பாதத அதேை ஆைொ ைவ.

மககள ேபாக வஷயஙகள ஐசவரயஙகள எலைாம கைடகக கரமஙகைை ெொயகறாஙக. யாக 
யகஞஙகள பைமாைைவ. ஸவரகம கைடகக ெொயகற ேஜாதஷேடாமம ேபானறைவ; பததர 
காேமஷட ெொயதால கைநைத பறககம; ேொணயாகம ெொயதால வேராத ஒழநத ேபாவான; 
வாயவய யாகம ெொயதால ெொலவம ெபரகம. இெதலைாம ொரதான, ஆைா இதை எலைாம 
ஆைொ ைவககாேத.



ஸவரகம கைடசொாலம அனபவசசடட தரபப பறநததான ஆகணம. ஒர வேராத ஒழஞொா 
இனெைாரததன வரவான. ெொலவம வநதாலம அத அனபவகக ெகாடதத ெவசச 
இரககணம. அேத ேநரம வர மாதரேய அத ேபாகவம ேபாயடம. அதைாை இெதலைாம 
நைையாைதலேை! நைையாை இனபம ேமாகமதான.

ஓடடபபநதயம நடககறத. பைர ஓடறாஙக. கற எனை? ஓடபேபாய கைடச எலைை ேகாடைட 
தாணடணம. வழயல நைறய ேபர உறொாகபபடதத ைக தடடவர; தணணர ெகாடபபர; பை 
ரொம ெகாடபபர. இவரகைை பாரதத ெகாணேட "ஆோா! இவவேைா ேபர நமம 
பாராடறாஙகேைனன கஷை நனைா ஓடடம பரதத ஆகாத. கேடசை ெஜயககாடடா நமமை 
கணடகக கட மாடடாஙக. சைர ேகல கட ெொயயைாம. யார இவரகள ைகதடடறைதயம ேகல 
ெொயயறைதயம ெபாரடபடததாமல இறத ேகாடைட அைடய ஓடறாஙகேைா அவஙகேை 
நைைசொைத ொாதபபாஙக.

மதயம ெவளள, அகேடாபர 3, 2008 
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சேைாகம 44 

ேபாகமக ெொலவததப பணடதன ெைஞொழநதாரக 
ேகக வைகயறற ெவழறபநத - ேயாக
மைமவறா தளைதத ைாதைால ேவதச 
ொைமவதான ேகைாய தரதத.

பைனநகரவ, ெொலவம இைவகைை மகவம வரமபவதால மயஙகயவரகளன மைஙகளல, 
பரமபபரபவன பகதத ெதாணடறகாை நைையாை உறத உணடாவதலைை.

**
கணணன ெொாலகறான: ேவததைத கததகெகாணட அைத பன பறற ெொலவம ேொரககணம; 
சவரககதைத அைடயணமனன நைைககறாஙக. ஆைா அபபட ந நைைகக ேதைவ இலைை. 
சவரகதைத அைடய ெொயவத எலைாம காமய கரமாககள. அைத மடடேம ெொயகறவஙகளகக 
ேமாடொததை நாடடம வராத. உபநஷத ெொாலகற ேமாடொததைதான ஆைொ இரககணம.

அரஜுைனகக ொநேதகம வரத.
ஆயரம தாய தநைதயரகைை வட அதகமா ேவதம அனப காடடகறதா ெொாலகறாஙக. 
அபபடபபடட ேவதம ெொாலகறைததாேை ெொயயேறன? ேவதம ெொயயககடாதைத ெொயயவா 
ெொாலலம? ொாஸதரததேை ெொானைைத வடைாமா? ேவதததல ெொானைைத வடைாகாேத?
ேவதம ெபாய ெொாலைாேத? அைத வடசெொானைா அத தபபலைையா?
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மககணதேதார பணபைரகக மணடமைற நமனைா
வககணதத மனேை ைவாெநஞொா - யககணததாற
ொாரதய ரறெறேைஉஞ ொததவதத ைபபறதத
ைாரமேயா ககேககம மறற.

ேவதஙகள ெபாதவாக மனற ெபௌதக இயறைகக கணஙகைைப பறறயைவ. அரஜுைா! 
இைவ மனறறகம ேமறபடடவைாவாயாக. எலைா இரடைடகளலரநதம, அைடதல காததல 
இைவகளககாை கவைைகளலரநதம வடபடடத தனனல நைை ெபறறரபபாயாக.



**கரம காணடததல மககண மயமாை வஷயஙகைைதான ெொாலல இரககம. தேமா 
கணததைனகக ொணைடயட யாகம. ரேஜா கணம உளைவனகக ெொாரககம கைடகக 
யாகஙகள. ேவதம ஒர சைரகக ெொாலை வரைைேய? மககணஙகள உளைவரகளககமதான. 
ந ொதவமாக இரககணம. அதைாேை சைைத ெொயய ேதைவ இலைை எனகேறன.

ஒர அமமா. 3 கைநைதகள. ஒததன ொாத பளைை. ஒர ேகாபககார பளைை. ஒர ேொாமபைாை 
பளைை.

எலைாரககமதான அவள தாயார. பளைைகளகக தகநதபடதாேை பதத ெொாலலவாள? 
ேொாமபைாை பளைைகக ேவறதான ெொாலலவாள. மணைண தனைாேத எனற ெொாலலவாள. 
ொாத பளைை ேகககம. பரசசைை இலைை. ேொாமபைாை பளைைகடேட ெொாலலமேபாத அத 
ேகடகாடடா அபேபாைதகக வடட வடவாள. பனைாை வயதத வல வரமேபாத “பாததயா 
அபபேவ மண தனைாேதனன ெொானேைன, ேகககைை. இபப உைகக வயதத வல 
வநதடதேத? எனபாள. அத ேபாை அவரவரகக தகநதைததான ெொயய ெொாலலவாள.

ஒரவர சனை ேநாககததல ஒர வஷயதைத ஆரமபககைாம. ேவதததல நமபகைக 
இலைைனன ெவசசககைாம. இனபம ேவணட ஒர யாகம ெொயயறார. அத கைடததபறக 
நமபகைக வரத. அதககம ேமேை ஒணண ேதடரார. ேநரடயா ேமாடொததை ஆைொ வராத. 
ஏேதா ஒணைண ெொாலலதான நமபகைக வரத. இதகக ேமேை ேகககறவரகக ேமாடொ 
வழைய பகவான காடடவார.

இரடைடகள இனப- தனபம, ெவறற - ேதாலவ இத மாதர. இநத இரடைடகைாை 
பாதககபபடககடாத. இைததான தவநதம இனைம எனபாஙக.

 மதயம தஙகள, அகேடாபர 6, 2008 

கரம வழ - 6 ெதாடரசச 

மககணமலைாமல இரககணம. அதாவத ரேஜா தேமா கணஙகைை தவரககணம.
ரேஜா தேமா கணஙகைை எபபட நககறத? இைத எலைாம கணட படசச ெதாைைகக 
மடயாத. பனேை? ொதவ கணதைத வைததகெகாணட ேபா. மததத கமமயாயடம.

ொதவ கணதைத வைரபபத எபபட? ஆதம சநதைையால வரம. இைத தவர ஏதம 
ேவணடாமனன நைை. சகமம தககமம வரததான வரம. ஆைால வநதாலம 
பாதககககடாத. கைடபபத/கைடககாதத,(ேயாகம) நைைபபத/ நைககாதத (ேகமம) இைத 
எலைாம கணடககாேத. ஆதமா தவர எைதயம கணட படககேவா அனபவககேவா 
நைைககாேத. இதகக அடபபைட ஆகார சதத. (மனைாேைேய பாததாசச இலைையா?)
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எஙக நைறந ெரழறறடதத யாவரகக
மஙக மரவபய ெைனைவா -மஙகைைதத
ேவததத மநதணறக ேவணடபய ைவவைவாம
ேபாதததக கடாப பணரநத.

ஒர சற கணறறால பரதத ெொயயபபடம ேதைவகெைலைாேம, ஒர ெபரம நரதேதககததால 
உடன பரதத ெொயயபபடம. அத ேபாைேவ, ேவதஙகளன ேநாககஙகெைலைாம 
அைவகளககப பன உளை ேநாககஙகைை அறநதவைால அைடயபெபறம.

எலைா இடததலம நர இரககம நர நைையல இரபபவனகடேட எனை பாததரம இரகேகா 
அத எனை எவவைவ ெகாளை மடயேமா அவவைேவ எடகக மடயம. நமகக ேதைவயாை 



தணண மடடம இலைை. நைறயேவ இரகக. அத ேபாை ேவதம எலைாரககம ெொாலலம. 
அவரவரகளகக ஏறபைடயைத மடடேம எடததககணம.

இபப ெொயயாேதனன ெொாலவத இஙேக அரஜுைனகக / அவைைபேபானறவரகளகக 
மடடமதான. அவன மததய அதகார. அதைால. சமமா ெவறம ராஜயததககாக ொணைட 
ேபாடாேத. அத உன கடைம எனகறதாேை ெொய.

ஆகேவ ஆதமாவல நாடடம இரககறவன ேதைவயாைைத மடடேம எடததககணம.

மதயம ெொவவாய, அகேடாபர 7, 2008 

கரம வழ ெபாத -7 
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கரமதேத யனற ைதகாரங கணடாய
வரமப பயனைண மனைா-ெதாரமதத
மறறதனக ேகதவா மனேைல கரமமைா
ெவறறைமவல ேவணடா வரபப

உைகக வதககபபடட கடைமையச ெொயய மடடேம உைககப பரண உரைம 
உணட. ெொயலகளன பைனகளல உைகக அதகாரமலைை. உைத ெொயலகளன 
வைைவகளகக உனைைேய காரணமாகவம எணணாேத. ெொயைறற நைையலம 
வரபபங ெகாளைாேத. 

இைதபபதத ஏறெகெைேவ பாததாசச.
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ேபறைவ ெைாததைமததப ேபண நைொதறநத 
ேதறவரம ேயாகததச ேொரநதந -யாறயைமந
தததைகவ ைாஙகரம ேமநதயந ேயாகநதா
ெைதத ெைைவைரபப ேராரநத.

ேயாகததல உறத ெகாள அரஜுைா. ெவறற ேதாலவயன பறைறத தறநத 
கடைமையச ெொய. இதேபானற மை ஒரைமேய ேயாகெமனறைைககபபடகனறத. 

ெவறம ரசவைா இரககககடாத. ெொயல பததயடன தாழநத பைனை நாடடம இலைாமல 
ேமாடொம அைடய ேவணடெமனற நைைபபடன ொமாக இரநத ெொயயணம. சவரககம ேபானற 
பைனல மைம இலைாமல, பததயேை ஆனம நாடடதைத ைவ. பைததகக யார காரணமாக 
நைைககறாேைா அவன கரபணன -மணடம மணடம பறபபான.

உதேதொ தயாகம, ொமரபபணம கட கரம ேயாகமாகாத. ைாப நஷடஙகளை ொம மைேொாட 
ெொஞொாதான அத கரம ேயாகமாகம. ைாபம வநததா ொநேதாஷம, நஷடம வநததா ொநேதாஷம, 
இபபட இரககற நபர மனேைறடவான.

உைக வாழகைகயை கட தடம நசொயம ேவணம. வயாபாரம ெொயயேறனன கைடய 
ஆரமபசொ உடேை ேவற ேவைைகக ேபாைாமா? அபபறம ேமேை படககைாமா ....இைகேக 
நரணயம இலைை.

கரம ேயாகம ஆரமபசச ெகாஞொ நாளை மாற ொனனயாொம ேபாகைாமனன ேயாசசச ேபாய, 



அபபறம மககளகக ேொைவ பணணைாமனன ஆரமபசச, அபபறம -அட இதவம 
ெைௌககமதாேை- தயாைம பணண, அட! இத கஷடம, நாம ொஙகரததைம ெொயயைாம; இபபட 
மாதத மாதத ெொஞொா?

அவரவர கணதைத பாதத இதாணடா உைகக, இேத ெொயனன ஒணைண ெகாடததடடா 
மைச நைைபபடட ஒேர வழை ேபாகம. அபப இதை இரககற ைாபேமா நஷடேமா ஒர வழ 
கைடசசதனன அதேைேய நமப தடமா ேபாய இைகைக அைடவான. உறதேயாட ேபாவான. 

ெொயகற மைறயேை தடம ேவணம.

மதயம பதன, அகேடாபர 8, 2008 

கரம வழ ெபாத - 8 
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தககமரம பததேயா கததற றைஞொயேை
யககரமந தர வைஙகா- ெணககவரம
பததகேக நறகம பகலவரபபப பலலயரகா
ணதததேத ெொயய மவர.

பகதத ெதாணடால, பைன ேநாககக கரமஙகளலரநெதலைாம வடபடட, பகத 
உணரவககப பரண ொரணைடயக கடைவயாக. தமத ெொயலகளன பைைை 
அனபவகக வரமபபவர கஞொரகேையாவரகள. 
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இநநைையற பததயட ேையநதா ரரைமவைை
தநநைைைய யஙேக தவரவரகா -ணனனைையான 
ெமயகரத ேயாகதத ேமவதந ேயாகஙகாண
ெொயகரமத தாகம சறபப.

பகதத ெதாணடல ஈடபடடளைவன, இநத வாழவேைேய, நலை, தய ெொயலகளன 
வைைவகளலரநதம தபபகனறான. எைேவ எலைாச ெொயலகளன 
ெொயறகைையாை ேயாகததறகாயப பாடபடவாயாக, அரஜுைா. 

ஒர பணககாரர இரககறார. அவேராட வடடேை ஒர பணபெபண இரககறாள. மாட 
மாளைகயலம கட ேகாபரஙகளேையமதான பைஙககறாள. படடததணகைைதான அநத வடட 
கைநைதகளகக ேபாடகறாள. தைொர வரநததான ொைமககறாள. ஏச காரைதான 
கைநைதகைை பளளகக ெகாணட வடடடட வரகறாள. எதா இரநதாலம அவளகக இத 
நரநதரம இலைைனன ெதரயம. ஒர நாள இைத எலைாம வடடடட ேபாகணமனன ெதரயம. 
எபப ேவணா எஜமாைன வடடகக அனபபடவானன ெதரயம. அதகக அவ ெரடயாேவ 
இரபபா.

இத ேபாைதான ொாதகன இரககணம. எநத மாதர சழநைையம நரநதரம இலைை. ஒரநாள 
பகவான ொடைடய மாததககடானன ெொானைா மாததகக ெரடயாதான இரககணம.

மதயம வயாைன, அகேடாபர 9, 2008 

கரம வழ ெபாத - 9 



சேைாகம 51 

தரநத மைததத ெதளவறறார ெொயகரமத
தாரநத பயைை யறததறநத - ேொரநத
பறபபைணயங கடடவழநத ெபயதயர ேநாய தரநத
சறபபைணவர நனைமயைைச ேொரநத.

    ொானேறார, பகதத ெதாணடல ஈடபடட, இைறவனடம அைடககைம பகநத 
இகவைகல ெொயலகளன பைனகைைத தறபபதால ஜைை மரணச சைலலரநத 
தமைம வடவததக ெகாளகனறைர. இவவதமாக அவரகள 
தனபஙகளககபபாறபடட நைைைய அைடய மடயம. 

சேைாகம 52 

எவவைவ னனேமாகத தறகைகக மாமதைை
யவவைகேய பநத ெயைககடகக - மவவைவற
ேகத மரவதந ேகடபதலங ேகடடதல
ேமத மகமபயைா ெமனற.

    மயககெமனம இவவடரநத காடைட உன அறவ தாணடவடடால, இதவைர 
ேகடடைவ, இனக ேகடக ேவணடயைவ இவறறறக, ொமநைையைடயவைாக 
வடவாய ந

ேயாகததன ைடொணேம ொம நைைதான. பைன சததததாலம இலைைைாலம அத வண 
உைைபப இலைை. ொம பதத எபபட வரம? ராமேர படடாபேஷகம எனறால தயாராகததாேை 
இரநதார? சமநதரன வநத அபபா கபபடறாரனன ெொாலலம ேபாதம அடடா இததைை 
ெபரயவர வநத கபபடராேரனன ொநேதாஷமாேவ ேபாைாற. அஙேகேயா எதரபாராத ெொயத. 
காடடகக ேபாகணமனன. இபபட படட நைையேை மடன அழவான,  மரககன உைதமபான. 
ராமர எனை ெொானைார? தரமேம ெபரசனன கைமபடடார.

 அபப அவர மகம எபபட இரநததனன வாலமக ெொாலறார. மகம பரொனைமா இரநததாம. 
ெவளேய பரொனைமா காடட உளேை பழஙகக ெகாணட இரககைை. பனைாை பரதன 
ெபாஙக "எனை இத" னன ேகடடா, "இத ொகஜம- இயறைகதாேை" னன சரசசணேட 
ெொாலறார. பகலம இரடடம மாற மாற வராரபேபாேை சகம தககம மாற மாற வரத 
இயறைகதாேை. அதான உைகதேதாட இயலப. இபபட யார கைஙகாம இரபபாேைா அவேை 
சறநத கரம ேயாக
. 
இபபட மககயமாை ஸேைாகஙகைை பாதேதாம. அடதத கரமேயாகம பதத கணணன எனை 
ெொாலகறானன பாககைாம. மணாவத அததயாயம கரம ேயாகம.

மதயம வயாைன, அகேடாபர 23, 2008 

கணணன காடடய கரம வழ -1 

மறநதரகக மாடேடஙகனன நைைககேறன. பகவத கைதை 2 ஆம அததயாயததேை கணைன 
சை வஷயஙகள ெொானைான. இபப 3 ஆவத அததயாயததேை ேமேை கரம ேயாகதைதபபதத 
ெொாலைபேபாறான.

மனைாேை அரஜுைன ேகடடான ஏமபா கரம ேயாகதத வட ஞாை ேயாகமதாேை 
உொநதததனன ெொானேை? பனை ஏன ேகாரமாை யததம எனகற கரம ேயாகததை 
ஈடபடனன எைகக ெொானேை?



39 -52 வைர கரமேயாகம ெொாலல இபபட கைடபடசொா ஞாை ேயாகம வரம. அபபட ெொஞொா 
ஆதம ொாகாதகாரம கைடககமனன கணணன ெொானைான. இத கழ தைததேைநத பததாம 
மாடகக ேபாைா அஙேகநத 20 ஆம மாடகக ேபாைாம எனகறத ேபாை.
ஆைா அரஜுைன ேகடகறத ஏன கழ தைததேைநத 20 ஆம மாடகக ேநரா ேபாகககடாத 
எனபத ேபாை. அதகக கணணன பதல ெொாலகறான. பை வதமாயம மனதரகள இரககாஙக. 
அவஙக அவஙகளகக தகநதாபேபாைதான வழயம.

அரஜுந உவாொ।
ஜயாயஸ ேொதகரமணஸேத மதா பததரஜநாரதந।
ததகம கரமண ேகாேர மாம நேயாஜயஸ ேகஷவ  ॥ 3.1 ॥
வயாமஷேரேணவ வாகேயந பததம ேமாோயஸவ ேம।
தேதகம வத நஷசதய ேயந ஷேரேயா அோமாபநயாம  ॥ 3.2 ॥

நாதா கரமத தைனறாகற பததயைை
ேயதாக வககரமத ேதவத- சதாரநத
வனைைரெயன னணமயகக ெமானறைரெயன ைனறெயைத
தனனைரெொய தானவொயன றான.

நாதா கரமததன அனறாகல பததயைை
ஏதாக இககரமதத ஏவத?- சதாரநத
உனைைர எனனள மயககம. ஒனறைரய எனைனற எைத
தனனைர ெொயதான வொயனதான.

(அரஜுைன ெொானைார: " ஜைாரதை! கரமதைதக காடடலம ஞாைம சறநதத எனற 
உஙகைால கரதபபடடால ேகொவ! பனைர எனைை பயஙகரமாை கரமததல ஏன 
ஈடபடததகறரகள?
கைமபய ேபானற ேபசசைால என பததையக கைகககறரகள ேபாலரககறேத! எதைால நான 
ேமனைமைய அைடேவேைா அநத ஒனைறத தரமானததக கறஙகள.)

ொாஙகய ேயாகததேை பகவான மககயமா ஞாை ேயாகதைத ெொானைார. நடவை ெகாஞொம 
கரம ேயாகதைத ெொானைார. ஞானையபபததயம ஸததபபரகஞன எனற ெொாலலமேபாத 
ஞானேயாட ைகணஙகைையம ெொானைார. அேதாட கரமேயாகம மடடம எனற ெதானககற 
மாதர ேவற ெொானைார. அதைாை அரஜுைன ேகடகறான: கரமஙகள மடடமனன ெொாலலடட 
ஏன அதை ேபாக ெொாலைேற? நான ஞானயா ேபாகேறன எனகறான அரஜுைன. ேகாரமாை 
கரமைவ ேவற ெொாலகறாேை! யததம ெொய, ெகாலல எனகறான.

கணணன ெதளவாதான ெொாலகறான. சமமா ேகடகறவைை கைககறததககாக ெொாலைைை. 
"தேரண ஹயவரம கரம பததேயாகாத" (ப.க 2:49) எனற ெொானைததான ெகாஞொம கைபபம. 
ஞாை ேயாகததகக கரமா ெவக தரமனன ெொாலலடடான. அபப அதை ஏன 
ஈடபடசெொாலறான?

எநத ஒர கரமாைவ தரமனன ெொாலல இரகக? பைைை கரத ெொயகற கரமாைவதான 
அபபட ெொானைத. ொம பததேயாட ெொயகற எலைா கரமாவேம ொரதான. கரம ேயாகதைதேய 
தரமனன ெொாலைைை. ஸதத பரகஞன ஆவத ஞாை ேயாகததாேையம மடயம, கரம 
ேயாகததாேையம மடயம.

ஸபகவாநவாொ।

ேைாேக அஸமந தவவதா நஷடா பரா பேராகதா மயாநக।
ஜஞாநேயாேகந ஸாஙகயாநாம கரமேயாேகந ேயாகநாம  ॥ 3.3 ॥



அணணைவன ேகடக வதனயலக ைஙகைரததா
ெைணணமரஞ ொாஙகயரக கனைறவ- வணணநகழ
சரைடய ேயாகககச ெொயகரம ெமனறரணடம
ேபரைகற ெொானேைன பரதத.

அணணல அவன ேகடக அதன இயலகள அஙக உைரததான
எணணம அரஞ ொாஙகயரகக இனைறவ- வணண நகழ
சரைடய ேயாகககச ெொய கரமம எனற இரணடம
ேபரைகல ெொானேைன பரதத.

(ஸ பகவான கறைார: " பாவமறறவேை! இவவைகல எனைால இரவைககள ெகாணட நஷைட 
மனேப கறபபடடை. அவறறல ஸாஙகய ேயாககளகக நஷட ஞாைேயாகததைாலம 
ேயாககளகக நஷட கரமேயாகததைாலம அைமகனறை.)

அட, ஞாை ேயாகதைத பதத ெொானைா ஏன கைபபககற? இநத உைகததேை எலைாரம ஒேர 
மாதரயா இரககாஙக? கரம ேயாகம ெொயயவம ஞாை ேயாகம ெொயயவம இரணட வத தகத 
உளைவரகள இரககறதாை பரசச ெொானேைன.

ததவ வொாரம ெொயகறவரகளகக தட ைவராககயம உளைவரகளகக (பறைற 
வடடவஙகளகக) ஞாை ேயாகமம; ெொயல படகறவரகளகக - பறைற தடமா 
வடாதவஙகளகக -மநத ைவராககயம உளைவரகளகக- கரம ேயாகமம ெொானேைன.
இரணடம ஆதம ொாகாதகாரம எனகற பைன ஒணணேைேயதான ெகாணட வடம.

அரஜுைன இஙேக கைமபதாேை இரககான. தன கடைமயாை யதததைத ெொயய மாடேடன 
எனறதாேை வலைை கேை ேபாடடடட உககாநத இரககான. அதைாை இவன கரம 
ேயாகததககதான அதகார. அேத மாதர நாமம பறற இலைாம ேபாய, அதககனன ஒர 
காைம வர வைர ஞாை ேயாகதைத பதத ெராமப கைபபகக ேவணாம.

கரம ேயாகம ெொயய ெொயய சதத சதத - அதாஙக மைச சததமாக- உைக வஷயஙகளேை 
பறற ேபாகம. மைச பகவாைை பறற நககம. இதாேை ைவராககயம? அத வநதாசசனைா 
ஞாை ேயாகததேை ெகாணட வடம. அதைாை நாம யார எனகற ஞாைம வநதடம.

மதயம ெவளள, அகேடாபர 24, 2008 

கணணன காடடய கரம ேயாகம -2 

ந கரமணாமநாரமபாநைநஷகரமயம பரேஷா அஷநேத।
ந ொ ஸமநயஸநாேதவ ஸததம ஸமதகசொத  ॥ 3.4 ॥

இடடததாறகனமத தழயார வைைெயாழயார
வடடததாற ேபறதைை ேமைைடயார- ெதாடெடானைறச
ெொயயா ரைறபெபா ழதநலைார ெொறநதயலவர
ெமயயார கணதெதவர மகக

இடடததால கனமதத இழயார வைை ஒழயார.
வடடததால ேபறதைை ேமல அைடயார- ெதாடட ஒனைறச
ெொயயார இைறப ெபாழத நலைார ெொறநத இயலவர
ெமயயார கணதத எவர மகக



(மனதன கரமஙகைைச ெொயய ஆரமபககாமல இரபபதாேைேய நஷகரம நைைேயா - 
கரமேயாக நஷைடேயா அைடவதலை. கரமஙகைைச ெொயயாமல தறபபதாேைேய ஸததைய 
அதாவத ஸாஙகயேயாக நஷைடையயம ெபறவதலைை.)

யாராவத "அட, ஏனடா கரம ேயாகம கஷடபபடட ெொயயணம? கரம ேயாகம ெொஞச சதத 
சதத வநததான, ஞாை ேயாகம ெொஞசதான நாம யாரனன பரஞசககணமா? அபப ேநரடயா 
ஞாை ேயாகம ெொயயைாேம" னன நைைசொா,

கரமாைவ ெொயயாமேை யாரம அதலரநத வடபட மடயாத. அெதபபட? அபபடனைா 
கரமாைவ ெொஞசணேட வட மடயமா எனை? ஒேரயடயா வடடாதாேை அைத வடைாம? 
அபபடயலைை.

உடமப ொரயலைை. ைவததயரகடேட ேபாேறாம. மரநத ஒணண ெகாடதத "வடாம ொாபபட" 
எனகறார. மரநத ொாபபடட ெகாணேட இரககணம எனகறத அவேராட உதேதொம இலைை. 
மரநத ொாபபடட ெகாணேட இரநதா அபபறம ஆேராககயம வநத பறக "ேபாதம, மரநத 
ொாபபடாேத" னன ெொாலவார ைவததயர.

ஆக அபபடபபடட காைம வர வைர ேவைைெொயத ெகாணேட இரககணம. கரமாைவ பைைை 
எதரபாககாம ெொஞச ெொஞச அதை பைன எனை கைடசொாலம ொரனன ஏததணட ேபாகற 
மைபபககவம வநதசசனைா ஞாை ேயாகததகக ேபாகைாம. "கரமணேயவாதகாரஸேத" னன 
ெொானைவன "ொரவ கரமாண பரதயஜய" எனற ெொாலலம நைை வரடடம.

கரமாககைை வடட வடடதாேைேய சததனனம இலைை. ெபாறபபலைாம தன கரமாககைை 
வடடடட பயநத ஓடறவன ஞானேயா சததேைா ஆகவட மடயாத. ைவணவப ெபரயாரகைை 
பாததா கடமபம நடதத கைநைதகள ெபறற அவரகளகக ேதைவயாைெதலைாம ெொயத 
மடதத அபபறமா ொனனயாொம வாஙகெகாளவர. பரமமொரயததேைநத ேநரடயா ொனனயாொம 
ேபாகறத ஒர வதததல நலைத - மனேைறறம சககரமா இரககமைாலம- அனபவககாம 
வடடைத பதத அபபபப நைைவ வநத மைச கைைய வாயபப இரககேவ இரகக. கறபபா 
இநத கல யகததேை. ொனனயாசனன ஆரமபசச ஏேதா ஒர மடம ேபாை அைமபபனன ேபாய 
அஙேக வரமபததகாத வஷயஙகள எலைாம நடகக ஆரமபககறைத பாதத ெகாணடதாேை 
இரகேகாம?

ஞாை ேயாகம ேபாகணமனன ஆைொ இரநதா மடடம ேபாதாத. அத ெொயய ேயாகயைத- 
ொகதயம ேவணேம?

ந ஹ கஷசதகணமப ஜாத தஷடதயகரமகரத।
காரயேத ஹயவஷ: கரம ஸரவ: பரகரதைஜரகைண:  ॥ 3.5 ॥

[ெவணபா மனைதல பன பாகம இைத ெொாலலவடடத]

(ஸநேதோமனற எநத ஒரவனம எககாைததலம ஒர கணமகடச ெொயல பரயாமல 
இரபபதலை. ஏெைனல மனத ஸமதாயம அைைததம பரகரதயலரநத உணடாை 
கணஙகைால தனவொமைநத ேவற வழயனறச ெொயல ெொயயத தணடபபடகறை.)

சமமா இரககறத எனகறத சைபமலைை. பறநத கைநைத கட ைக காைை உைதககறேத? 
அதகக எனை ெதரயம? நாம எலைாரேம அறயாமேை பை வஷயஙகைை ெொயத ெகாணட 
இரககேறாம. இதயம தடககறதேைநத, மசச வடகறத ேபாை பைத.



ஒர கைத. ஒர ேகாவல. பதொா ஒர மணயககாரர வநதார. எலைா வஷயஙகைையம ஒர 
அைொல ெொயயணமனன பாரததார. ேகாவலை நடககர ஒவெவார காரயதைதயம கவனததார.

சவாமகக ைநேவததயம ெொஞொ பறக பரொாத உரணைட வனேயாகதைத பாததார. ஏேதா 
ஒர நயமததை அைத எலைாம வனேயாகசொாஙக. சமமா ேகாவல தணை ொாஞச ெகாணட 
இரநத ஒததனககம ெகாடததைத பாததார. அபபறமா அரசொகைர கபபடட "யார அத? ஏன 
ெகாடததஙக?" னன ேகடடர. "அவர ஒர ொாத. ெராமப நாைா ெகாடதத வேராம'" னன 
ெொானைாஙக. எதகக தணடமா இபபட ெகாடககறஙக, நறததஙகனன உததரவ ேபாடடார.

அடதத நாள ொாதவகக உரணைட கைடககேை. எனை வஷயமனன வொாரசொார. 
மணயககாரர "ஏன சமமா உககாநத இரககறவனகக பரொாதம? ெகாடககாேதனன உததரவ 
ேபாடடடடார" னன பதல கைடசொத. "அபபடயா? அநத மணயககாரைர கபபட" னைார. 
மணயககாரரம வநதார. "ஏமபா, நதான சமமா இரககறவனகக பரொாதம ெகாடககாேதனன 
ெொானைாயா?” னன ேகடடர.” ஆமாம, அதகக எனை இபேபா?” "ொர, இஙக வா. இநத தண 
பககததேை ெகாஞொ ேநரம அைொயாம சமமா உககார" னைார. மணயககாரரம உககாநதார. 
நால ஐஞச நமஷம ஆசச. அவரகக இரபப ெகாளைேை. அைொய ஆரமபசொார. "அட 
அைொயறேய? நான சமமாதாேை உககார ெொானேைன?” தரபப மயறச பணண 
மணயககாரரகக இத கஷடமனன பரஞச ேபாசச. அரசொகைர பாதத "இனேம இவரகக 2 
உரணைட ெகாடஙக" னன உததரவ ேபாடடார.

அத மாதர யாராேையம ஒர ேவைையம ெொயயாம இரகக மடயாத.

மதயம தஙகள, அகேடாபர 27, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -3 

கரேமநதரயாண ஸமயமய ய ஆஸேத மநஸா ஸமரந।
இநதரயாரதாநவமடாதமா மதயாொார: ஸ உசயேத  ॥ 3.6  ॥

கரம கரணஙகள காடடததன ெைஞசல
வரமபெபாரணைைநத மனனப - ெபரைமவைைக
ைகமைமயைாற பாவககங களைக கரததைடயான
ெபாயமைமயைா ெைனேற பகல. 

கரம கரணஙகள காடடத தன ெநஞசல
வரமப ெபாரள நைைநத மனனப - ெபரைம வைைக
ைகமைமயைால பாவககங களைக கரததைடயான
ெபாயமைமயைான எனேற பகல.

(அறவலயாை எவன பைனகள அைதைதயம வலவல - ெவளதேதாறறததல அடகக வடட 
மைதைால அநதப பைனநகர ெபாரடகை நைததக ெகாணடரககறாேைா, அவன ெபாய 
நடதைதயளைவன - ஆஷாடபத எைக கறபபடகறான.)

வாொைைகை மைறயாமல ொமொாரதைத வடட வடட ேபாைாலம அத ொனனயாொம ஆகாேத. 
தர வாொைைகள இவைை ஏமாதத ேவற மாதர தரமப வநதடம. இத ெபாய ஒழககம 
ஆகம. இநதரயஙகைாை தயாகம பணணாலம மைொாை பணணைைேய. இவைைவட "ஆமாம 
ஐயா, எனை ேவதாநதம ேகடடாலம ைவராககயம வரைைேய! இநத கடைமகள எனைை வடட 
ேபாகாத ேபாை இரகேகன" ன உணைமய ெொாலகறவன ேமல.

யஸதவநதரயாண மநஸா நயமயாரபேத அரஜுந।



கரேமநதரைய: கரமேயாகமஸகத: ஸ வஷஷயேத  ॥ 3.7 ॥

ெநஞொாற பைைடகக ேநரகரம ேயாகதைத
ெயஞொா தைலகரம வநதயததாற -றஞொாத
தானெறாடஙக நனறயலநதன ைமயடன ெறாததறறான
வானெறாடரநத வணபகைான மறற.

ெநஞொால பைன அடகக ேநர கரம ேயாகதைத
எஞொாத உைல கரமவநதயததால -தஞொாத
தான ெதாடஙக நனறயலம தனைமயடன ெதாதத அறறானவான
ெதாடரநத வண பகைான மறற.

(ஆைால அரஜுை! எவெைாரவன மைதைால பைனகைை வொபபடததப பறறலைாதவைாக 
எலைாப பைனகைாலம கரமேயாகதைதக கைடபபடககறாேைா அவேை சறநதவன.)

நமகக ஒவெவாரவரககம ஒர தறைம இரகக. அைத பயனபடததகெகாணேட நாம 
ஆனமகததேை மனேைற பாரககணம. ஒரததரகக கணகக ெராமப நலைா வரைாம. 
இனெைாரததர "கணகக, பணகக, ஆமணகக" னன ெொாலைாம. இபபட படதத 
ொமாொாரஙகளம தறைம இரககற ொமாொாரஙகளம ஆளகக ஆள ேவற படம.

"மைொாை யார ஒரவன பைனகைை நயமதத" எனபைதயம கவனககணம. அைவ இழககற 
வஷயததேை நாம ேபாறத இலைை. அபபட ெொயதா அத பறறை ெகாணடவடம. இபபட 
பறற இலைாம ேபாைால அத ஞாை ேயாகததகக தகதைய தரம. பைனகைை அடககாம, 
மைச பரபககவம இலைாமல ொனனயாொம வாஙகறைதவட கடமபததை இரநத ெகாணேட 
கரமாைவ ெொயயைாம.

இநத பதவகளேை ொனனயாொதைத கறதத ெொாலகற எதவம உளேநாககேைா யாைரயம 
கறபபாக மைசை ைவசசகெகாணேடா ெொாலைவலைை. ெபாதவாக நலகளேை ெொாலல 
இரககறைதயம, ெபரயவரகள உபனயாஸம ெொயதைதயம, பை நாடகைாக ேகளவபபடட 
தகவலகள அடபபைடயலமதான எழத வரகேறன.
~~~~~~~~~
அைைவரககம தபாவள வாழததககள!

மதயம பதன, அகேடாபர 29, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -4 

நயதம கர கரம தவம கரம ஜயாேயா ஹயகரமண:।
ஷரரயாதராப ொ ேத ந பரஸததேயதகரமண:  ॥ 3.8 ॥

நனறந ெொயய நயதக கரமதைத
ெயனறமத மறறறவ ேைறறமைடத-தனற
னடைடபப ேமாடா ெதாரகரம மறறா
ைடைடரதத ேதாைா யற

நனற ந ெொயய(ம) நயதக கரமதைத எனறம இத மறற அறவல ஏறறமைடதத. உனறன 
உடல நடபபம ஓடாத ஒர கரமம அறறால; அடல அடரதத ேதாைா, அற.



(ந ொாஸதரஙகைால வதககபபடட கரமஙகைை ஆறறவாயாக. ஏெைனல கரமஙகள ெொயயாமல 
இரபபைதக காடடலம கரமஙகைை ஆறறவத சறநதத. ேமலம கரமம ெொயயாமல 
இரபபதால உைகக உடைைப ேபணவத கட ஸாதயமாகாத.)

கரமாைவேய ந ெொய. இலைைைா ொரர யாததைரேய நடககாத. எலைாதைதயம வடட ஞாைம 
சததசொபனதான ொரர யாததைர பறற ஒததன கவைை பட மாடடான. ஞாைம வநதவன 
ஜடபரதர ேபாை ஒணணம ெொயயாம இரபபான. சகர ேபானற ஞானகளதான ொாபபாட உைட 
இரகக இடம இதலைாம கைடககேதா இலைைேயானன கவைை படாம இரபபாஙக.

ொனனயாசகளை ஞானயாை ொனனயாச, ஜகஞாசவாை ொனனயாச னன இரணட உணட. 
(இெதலைாம வரவா ஞாை வழை பாபேபாம.)

ஞாைம சததசசதான ொனனயாொம எனற இலைை. ொனனயாொததாேைதான ஞாைமனம 
இலைை. யாரகக கடமபததல இரநத ெகாணட ஞாைம ேதடறத கஷடமனன ேதாணேதா, 
தட ைவராககயம வநதாசேொா, ொனனயாொ தரமதைத கைட படகக மடயமனன தனைமபகைக 
இரகேகா அவன கடமபதைத வடட வடட ொனனயாொம வாஙகககைாம. இத கஷடம 
எனகறதாைதான ொாஸதரஙகளேை கலயகததேை இைத ெொயயாேதனன ெொாலல இரககாஙக. 
கர பரமபைரைய காபபாததவம உணைமயா ைவராககயம வநதவஙகளம சைர 
ொனனயாசயா ஆகறத ொரதான. மததவஙக ொனனயாொம வாஙகககறத ெகாஞொம 
பரசசைையாைத. ெபரமபாைாைவஙக வடடேைேய இரநத ெகாணேடதான ஞாைம ெபற 
மயறச பணணணம.

ஞானகைை வட ஞாைதைத ேநாகக ேபாகறவரகளதாேை -ஜகஞாச- நைறய ேபர? 
இவரகளகக ொரரதைத காபபாததகக ேவணட இரககறதாை ொனனயாசஙகளககம பைக 
எடதத ொாபபட கரம தரமம ெொாலல இரகக. படடன கடநத ொாகறதாை ஆதம 
ொாகாதகாரம கைடககாத. பச இரககம ேபாத ொாபபடாம இரநதா அத ஆதம ோதத 
ேதாஷம ஆகம.

இபபட ஞாைேயாகககம கரமம மழகக வடறதலைைேய. ேமலம கரம ேயாகததேைேய 
அறவம ஞாைமம உணடாசேொ!

மைைவ மககைை வைககைாலம ொரரேம ஒர வடா இரகக. ஞாை கரம இநதரயஙகள 
எலைாம கடேவ வரேத! அத எலைாம மைச மைமா ெவளேய வரததாேை வரம? அபபட 
வரமேபாத அைவ ெகடட ொமாொாரஙகளை ேபாகாம இரககணேம! பச தாகம இரககேவ 
இரககேம! அைவ தஙகைை கவனகக ேவைை ெொயய தணடேம!

ஞாை ேயாகம பைககம இலைாதத. கரம ேயாகம சனைதேைநத பைகயத.

ஞாை ேயாகததகக பறற இலைாம இரககறத தவககபபளள. அஙேகநத ேமேை 
மனேைறைாம. ஆைா கரம ேயாகததகக அத கைடச பளள. ெகாஞொம ெகாஞொம பறற 
இலைாத நைையேைேய கரம ேயாகதைத ஆரமபககைாம. அத சைபமாைதம கட. அேைகமா 
எலைாரம ெகாஞொம மயறசை கரமாைவ ெொயதடைாம. இபபட மயறச ெஜயககறதாை ேமை 
ேமை ெதாடரநத ொாதைை ெொயய ஏதவா இரககம. ெொயலேைநத நழவறத கைறவாேவ 
இரககம.

இபபட எலைாம ெொாலல அரஜுைைை கரமததேை ஈடபாட ெகாளை ெொாலகறான கணணன.

மதயம வயாைன, அகேடாபர 30, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ --5: 



யஜஞாரதாதகரமேணா அநயதர ேைாேகா அயம கரமபநதந:।
ததரதம கரம ெகௌநேதய மகதஸஙக: ஸமாொர  ॥ 3.9 ॥ 

ஐவைகய ேவளவயனக காகாக கரமஙகண
ெமயவைகேய கடட மகவைைக-யவவைகயா
யாஙகதனக காக வைமநதன ைைொையவடத
தஙகதைை நனேற யயறற.

ஐவைகய ேவளவயனகக ஆகாக கரமஙகள ெமய வைகேய கடடம இகவைைக. 
இவவைகயாய ஆஙக அதனககாக அைமநத உன ஆைொைய வடதத ஈஙக இதைை நனேற 
இயறற.

(யாகததன ெபாரடடச ெொயயபபடகனற கரமம தவர ேவற ெொயலகளல ஈடபடவதைாேைேய 
இமமனத ஸமதாயம கரமஙகைால பநதபபடகறத. (ஆைகயால) அரஜுை! பறறதல இலைாமல 
அநத யாகததன ெபாரடேட கைடைமைய நனக ஆறறவாயாக.)

கணணன ெொாலகறான: கரமாைவ வடடதாேை மடடம ைாபம இலைை. வடடவடாததாேை 
மடடம அத தபபம இலைை. கரமாேவாட பைைைதான வடசெொாலேறன?

இஙேக யாகம எனகற ெொாலலகக ெகாஞொம வரவாை அரததேம எடததககணம. பகவத 
அரபபணமா ெொயகற எலைா கரமாககைையேம அபபட எடததககைாம.

கரமா ெொஞொா அேதாட பைன- ேமலம வரபப, ெவறபப - ேமலம ேவைை னன ஒர மாய 
சைலை மாடடபேபாேம எனபத கவைை. எைத ெொயதால அத நமைம ொமொாரததை 
கடடபபடததம, எைத ெொஞொா கடடபபாட ெொயயாதனன ொரயாேவ வைரயைர ெொஞச ெவசச 
இரககான பகவான. இததான ொாஸதரஙகளை ெொாலல இரகக. கடமபதைத நடதத ேவைை 
ெொயவதம அதககாை ேதைவயாை ேவைைகைை ெொயவதம கரோஸத தரமம. யார யார எநத 
ேவைை எபபட எவவைவ ெொயயணமனன வதசொாசச.

ேதவ பைஜயா ெொஞொ எதவம ராகதேவஷஙகைை ொமபாதசச ெகாடககாத. அபபட இலைாம 
ெொாலைபபடாத ஏேதேதா ேவைைகைை உன பயனககாக ெொயதால அைவ ொமொாரததை 
அழததமதான. உைகததகக நலைதனன ெொயகற எதவம அபபட அழததாத.

பயைை கரதாம ஆரமபததேை இரபேபாமனன இலைை. மதலை ஏேதா ஒர பயைை 
கரததான ெொயேவாம. அபபறமா மனேைற மனேைற பயனகரதாம ெொயேவாம. அபபட 
பயனகரதாம ெொயய ஆரமபககற ேபாத ெகாஞொம ெகாஞொமா வரபப ெவறபப ேபாயடம.

மதயம ெவளள, அகேடாபர 31, 2008 
கணணன காடடம கரம வழ -- 6 

ேதவாநபாவயதாேநந ேத ேதவா பாவயநத வ:।
பரஸபரம பாவயநத: ஷேரய: பரமவாபஸயத  ॥ 3.11 ॥

ேவளவயடன மானடைர ேவதாப பைடததமைங 
ேகளவ யவரககைரததான ேகணைமயட-னழவைணயா
மததாேை தயபய னறறடம னஙகளககங
ெகததால மன பளகக மத. 

ேவளவயடன மானடைர ேவதாப பைடதத மைம ேகளவ அவரகக உைரததான 
ேகணைமயடன ஊழவைணயாம இததாேை தய பயன உறறடம உஙகளகக இஙக 
எததாலம இனபளககம ஈத. 



(இநத ேவளவயைால ேதவைதகைை வைரச ெொயயஙகள. அநத ேதவைதகள உஙகைை 
வைரச ெொயயடடம, தனைைம கரதாத தனைமயடன ஒரவர மறெறாரவைர வைரச ெொயத 
நஙகள ேமைாை நனைமைய அைடவரகைாக.)

ேதவைதகளகக நாம பைஜ ெொயத உணவளககேறாம. அைவ மைம பகவான நமகக 
ேவணடயைத தரான. 

இஷடாநேபாகாநஹ ேவா ேதவா தாஸயநேத யஜஞபாவதா:।
ைதரதததாந பரதாையபேயா ேயா பஙகேத ஸேதந ஏவ ஸ:  ॥ 3.12 ॥

அனைெபர ேவளவயா ைாஙகைறஞொப படடமார
மனை ெபரயவை மறறளபப - ரனேை
யவரதநத ேபாக மவரககளயா தணபான
கவரகனறான களவேை காண.

அனை ெபர ேவளவயால ஆஙக இைறஞொப படடமார மனை ெபரயவை மறற அளபபர. 
இனேை அவர தநத ேபாகம அவரகக அளயாத உணபான கவரகனறான. களவேை காண.

(ேவளவயைால வைரசசயைடநத ேதவைதகள உஙகளககக ேகடகாமேைேய வரமபய 
ேபாகஙகைை நசொயமாகக ெகாடபபாரகள. இவவதம அவரகைால ெகாடககபபடட 
ேபாகஙகைை அவரகளகக அரபபணம ெொயயாமல எவெைாரவன அனபவககறாேைா அவன 
தரடேை.)

பாரககனமைாலம அகன உதவயாைதான மடயம. மசச வடடாலம வாயவாைதான. தணண 
கடசொாலம அத வரணைாைதான. காைை ைவதத நடநதாலம அத பமயாைதான. அனைம 
பமயாைதான. மைை ேவணடமைாலம ேமகஙகைாைதான. இபபட இநத ேதைவைதகேைாட 
உதவ இலைாம உைகததேை எநத காரயமம நடவாத.

இததைை உபகாரதைத வாஙககடட ஒர நனறககடைா ஒர சனை பைஜைய ெொயயாடடா 
எனை பரேயாொைம? ஆைா நாம ெொயகற இநத சனை கரமாவாைதான அவஙக ஜவசச 
இரகக மடயம எனகறத இலைை. அதகக பகவான இரககான; பாததபபான. ேகாவலேை 
நாம ஒர தபம ேபாடறதாேைதான ஈஸவரன/ ெபரமாள நலைா இரககாரா? நாம பமாைை 
வாஙக ெகாணட ேபாய ேபாடறதாேைதான நலை இரககாரா? அபபட ஒணணமலேை.

அநத அநத ேகாவலகளேை ொரயா நடததகற கரமாககள அநத இடததேை நலைா ெதயவ 
இரபைப உணடாகக அஙேக வர மனதரகளகக பயைாகம. இதேை ேகாவலை இரககற 
பகவானகக ஆக ேவணடயத எதவம இலைை.

ஒேர ஒர ொமதைதேயா ஒேர ஒர ஸபன ெநயையேயா எவவைவ ேதவைதகைை உதேதசசச 
ேோாமம ெொயகேறாம? அதைால அைவ எனகறத அவவைவ மககயமலைை. அநத 
உதேதொேமதான ேதவைதகளகக ொநேதாஷதைத ெகாடககறதாம - அபபடனன வதயாரணயர 
ெொாலகறாராம. ேதவைதகைை உதேதசதத ெொயகற இநத தரவய தயாகேம நமகக தரமம. 

ேதவரகள ெகாடககறைத அவரகளககம பயைாகறதா ெொயயணம. ேோாமம யாகமனன 
ெொயய மடயைைைாலம உைக உபகாரமா அனைதாைம மாதர ெொயயணம. கைறநத படொம 
நாம ொாபபடம ேபாத அவனகக அநத உணைவ அரபபணம ெொயதவடட ொாபபடணம. யார 
இபபட நனற இலைாம இரககாேைா அவன தரடன அபபடனன கணணன ெொாலறான.

 மதயம தஙகள, நவமபர 3, 2008 



கணணன காடடம கரம வழ -- 7 

யஜஞஷஷடாஷந: ஸநேதா மசயநேத ஸரவகலபைஷ:।
பஞஜேத ேத தவகம பாபா ேய பொநதயாதமகாரணாத  ॥ 3.13 ॥

ேவளவயனன மககதைை யணபார வடபபடவ
ரழவைைக ளனெறாடரசச யணணனறங-ேகளவயைாத
தனனடமபக காகச ொைமததணபார பாவதைத
மனனடேை யணபார மயனற.

ேவளவயனன மககத அதைை உணபார ஊழ வைைகளன ெதாடரசச வடபபடவர. 
உணணனறம ேகளவயைாத தன உடமபககாக ொைமதத உணபார பாவதைத மன உடேை 
உணபார மயனற.

(ேவளவயல எஞசய உணைவ உணகனற ொானேறாரகள எலைாப பாவஙகளலரநதம 
வடபடகறாரகள. ஆைால எநதப பாவகள தம உடைைப ேபணவதறகாகேவ உணைவச 
ொைமககறாரகேைா, அவரகள பாவதைதேய உணகறாரகள.)

இநத ஸேைாகததேை கணணன ெகாஞொம ஓவரா ேபாற மாதரேய கட ேதாணம.

கணபத ேோாமம ெொயகறாஙக. மத இரககற ெகாழககடைடைய நமகக ெகாடபபாஙக. இஷட 
பணணகறாஙக. பேராடாொம எனகற யகஞ மதைய நமகக ெகாடககறாஙக. அத ொாபபட 
ெராமபேவ உொநதத.

பைஜ பணணகேறாம. அவரகக ொாததை ஒர மை பைவ எடதத நமமகடேட 
ெகாடககறாஙக. கணணை ஒததகடட அைத தைைை சடககறாஙக. நேவதைம பணண 
ேகொரைய நமமகடேட ெகாடககறாஙக. நாமம பகதேயாட வாஙக எலைாரககம வநேயாகம 
ெொயதவடட நாமம ொாபபடேறாம. இபபட எத நமகக கைடததாலம அைத மதலை 
பகவானகக ைக காடடடட (இநத பேரஸ எைகக ெராமப படசச ேபாசச!வலல அககாவகக 
நனன.) நாம எடததககேறாம.

நமம வடடை இரககற ெதனைை மரம எவவைவ ேதஙகாய நமகக ெகாடததத? அதகக 
எனனககாவத நனன ெொாலல இரகேகாமா? அவைர பநதலகக நனன ெொானேைாமா? இபபட 
எததைை நனன ெகடடவஙகைா இரகேகாம! ொர அதெகலைாம நனன ெொாலை ேவணாம. 
அெதலைாதைதயேம பைடசச நமகக பயைாககை பகவானககாவத நனன ெொாலல 
ொாபபடைாம.

அநநாதபவநத பதாந பரஜநயாதநநஸமபவ:।
யஜஞாதபவத பரஜநேயா யஜஞ: கரமஸமதபவ:  ॥ 3.14 ॥

கரம பரஹேமாதபவம வதத பரஹமாகரஸமதபவம।
தஸமாதஸரவகதம பரஹம நதயம யஜேஞ பரதஷடதம  ॥ 3.15 ॥

அனைததாற பதஙக ளணடாக மனைநதான
மனைததாழ மாரயான மககயல-மனைததான
மாரயத ேவளவயால வநதயல மவேவளவ
காரயம தாைாகங காண

இககரமங காய ெமைசேொர பரமததா
மககரமஞ சவைா ைாஙகதவாஞ-சகெகைேவ



ெயஙக நகழவடைா மபபரமம ேவளவயேை
தஙக நைையமரந தான.

அனைததால பதஙகள உணடாகம. அனைமதான மனைததாழ மாரயால மகக இயலம. 
அனைத தான மார -அத ேவளவயால வநதயலம. அவேவளவ காரயததால ஆகம காண .

இககரமம காயம பரமததால, அககரமம சவைால ஆஙக அதவாம எைசேொர. சகெகைேவ 
எஙக நகழ உடைாம இபபரமம ேவளவயேை தஙகம. நைைய மரநதான. (??) (யாராசசம 
ொரயா பரசச ெொாலலஙகபபா) ஜவா:நைை அமரம தான?

(உயரைஙகைைைததம உணவலரநத உணடாகனறை. மைையலரநத உணவன உறபதத 
ஏறபடகறத. மைை ேவளவயலரநத உணடாகறத. ேவளவ வதககபபடட கரமஙகளலரநத 
உணடாகறத. கரமஙகளன ெதாகபப ேவதததல உணடாைைவ. ேமலம ேவதம அழவறற 
பரமாதமாவடம ேதானறயைவ எனற ெதரநத ெகாள. ஆகேவ எஙகம நைறநத அழவறற 
பரபரமம பரமாதமா எபெபாழம ேவளவயல நைை ெபறறரககறார (எனபத இதலரநேத 
ெதரகறத).)

மதயம ெொவவாய, நவமபர 4, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 8. 

யஸதவாதமரதேரவ ஸயாதாதமதரபதஷொ மாநவ:।
ஆதமநேயவ ொ ஸமதஷடஸதஸய காரயம ந வதயேத  ॥ 3.17 ॥

தன வரமபத தனனகநத தனைைமநத ஞானககப
பனவரமபச ெொயகரமம ெபறறலைை- மனவரமபச 
ெொயதததா ெைானறலைை ெொயயாததா தாலலைை
ைவயததா தமபயனன மறற.

தன வரமபத தன உகநத தன அைமநத ஞானகக பன வரமப ெொய கரமம ெபறறலைை. 
மனவரமப ெொயதததால ஒனறலைை. ெொயயாதததால இலைை. ைவயததால ஏதம பயன 
இன மறற.

(ஆைால எநத மனதன ஆதமாவேைேய இனபறறரபபவைாகவம ேமலம ஆதமாவேைேய 
தரபத ெகாணடவைாகவம ஆதமாவேைேய மகழபவைாகவம இரககறாேைா, அவனககச 
ெொயய ேவணடய ெொயல எதவம இலைை.)

ைநவ தஸய கரேதநாரேதா நாகரேதேநோ கஷொந।
ந ொாஸய ஸரவபேதஷு கஷசதரதவயபாஷரய:  ॥ 3.18 ॥

(அநத மாமனதன இவவைகல கரமஙகைைச ெொயவதாலம எநதவதமாை பயனம இலை. 
கரமஙகைைச ெொயயாவடடாலம ஒர பயனமலைை. அவவாேற உயரைஙகள அைைததலம 
எதலேம அவனககத தைககாக ஆக ேவணடய எனற ெதாடரப சறத கட இலை.) 

கரமாைவ ெொயயணம எனபதேை சைரககதான எகொபஷன ெொாலல இரகக. யாரகக ஆதம 
தரொைம கடசொாசேொா அவன ஒணணேம ெொயய ேவணடயத இலைை. ஏன? இதாை எலைாம 
எனை கைடககணேமா அததான ஏறெகைேவ கைடசொாசேொ? வழேை ேபாயகடட 
இரகறவஙகைைதான இபபட ேபா, அபபட ேபானன ெொாலைைாம. ேபாக ேவணடய 
இடததகக ேபாயவடடவனகக அபபட ெொாலை ேவணடய அவசயம இலைைேய?

ஆதமாைவேய கணட ேகடட மகரநத இரககறவன இவன. அவன ஆதமாவேைேய 
ரமககறான.



உதாரணமா சக பரமம ரஷ இரநதாேர. அவர எனை கரமா ெொயதார? எனை அனஷடாைம 
ெொயதார? அவரகக அெதலைாம ேதைவ இலைை.

அவர மாதர நானம இரகேகன; ஒர ஆொாரமம அனஷடாைமம ேவணடாமனன நாம 
ெொாலை மடயாத. ஏன?

கரமா ஏதம ெொயயாத அேத ொமயம அவரகக ொாபபாடனன ஒணண கடசொாலம ொர 
கைடககேைைாலம ொர, பரசசைை இலைை. அபபட ஒர நைைகக ேபாயவடடவர. நாம 
அபபட இலைைேய? உைகததேை ஒணண ேவணம எனகற நைை இரககற வைர நமககாை 
ேவைைைய ெொயததான ஆகணம. இத நனற, தரமம எனகறதககாக ெொயயணம. 
பயனககாக இலைை.

மதயம வயாைன, நவமபர 6, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 10 

கரமைணவ ஹ ஸமஸததமாஸததா ஜநகாதய:।
ேைாகஸமகரோேமவாப ஸமபஷயநகரதமரோஸ  ॥ 3.20 ॥

மனைஞ ொைகாத ேயாகயர மணடயனற
வனை கரமததா ைாைபயந மனனைரகா
ணநத வைக மைொவைகயம பாரததயைா
யநத வயரகரம மாயநத.

மனைம ொைகாத ேயாகயரம ஊணட இயனற வனை கரமததால ஆை பயன மனனைர 
காண. இநத உைகம இைொ வைகயம பாரதத இயைாய அநத உயர கரமம மாயநத.

(ஜைகர மதலய ஞானகளம பறறனறக கரமஙகைைச ெொயததன மைேம சறநத ேபறைற 
அைடநதைர. அவவதேம உைகததறக வழகாடடவத எனபைத நனக மைதல ெகாணட நயம 
கரமஙகைைச ெொயவததான உைகக உரய ெொயைாகம.)

ெபரயவஙக இபபட கரமாைவ ெொஞேொ உயரவைடஞொாஙகனன உதாரணம காடடறான 
கணணன. இவரகளகக கஷடமாை ஞாை வழகக அதகாரம இரநதம கட சைபமாை கரம 
வழை ஈடபடட உயரவைடஞொாஙக. ஜைகர சமமா ராமனகக மாமைார எனற இலைை. மதைா 
அரொரகள எலைாரககேம அபபட ேபரதான. சைதேயாட வைபப தநைத ஒர ஜைகர. 
அவைரதான இஙேக ெொாலகறான கணணன. அஸவபத எனறம ஒரவர.

யதயதாொரத ஷேரஷடஸதததேதேவதேரா ஜந:।
ஸ யதபரமாணம கரேத ேைாகஸததநவரதேத  ॥ 3.21 ॥

ேமெைாரவன ெொயத மககரமந தாெைதெவன
ேறலமதன மறறங கயலொைமஞ-ொாைவவன
யாைதததன ைஙக ெமைவயலம மவவைக
மாைதபபன ெொலல மமரநத.

ேமெைாரவன ெொயத மக கரமமதான எதெவனேறலம அதல மறற இஙக இயல ொைமம 
ொாை. அவன யாைதத தன அஙகெமை இயலம இவவைக மாைதபபன ெொலலம அமரநத.

(உயரநத மனதன எைத எைதச ெொயகறாேைா ஏைைேயாரம அைத அைதேய ெொயவர. 
அவன எைத  எடதத நடநதககாடடகறாேைா மனத ஸமதாயம அைைததம அைதேய 
ொானறாக பனபறற நடககறைர.)

நான யாேரா ஊர ேபர ெதரயாத ஆொாமனன ெவசசககைாம. அபப நான எனை ெொயயேறன 



ெொயயைை எனகறத ெராமப ஒணணம பரசசைை இலைை. ஏனைா பாதககபபடகறத நான 
மடடமதாேை? இனனம ேமேை ேபாைா என கடமபம பாதககபபடைாம. அதகக ேமேை 
பாதபப வரத எபேபாதாவததான நடககம.
அதேவ நான ஏேதா ொமதாயததை ஒர ஸதாைததை இரகேகன, நலை ேபர வாஙகைவன, 
பைர மதபப ைவதத இரககாஙக அபபடனன - சமமா ஒர ேபசசககததான- ெவசசபேபாம. 
அபப நான ெொயகறைத பாதத அவரகளம அபபடேய ெொயவாஙகனைா, எைத ெொயகேறன 
எனபதை நான ஜாககரைதயா இரககணம. அவஙகைாை எனை மடயேமா அைததான நான 
ெவளபபைடயா ெொயயணம. இலைாடடா அவஙகைாை மடயாத வஷயதைத ஆரமபசச 
கஷடபபடவாரகள. அேத ேபாை எைகக ஆொார அனஷடாைம இலைைைா "அட, இவேர 
இபபட ஆொார அனஷடாைம இலைாம இரககாேர, நமகக எனை?” அபபடனன வடடடவாஙக.

இநத ொமயததேை ஒர வஷயதைத பாககைாம. ஸதர ஐயாவாைை நைறய ேபரகக ெதரயம.

சராதத தைததேை ொணடாைன ஒததன பசனன வர, இவர பாடடகக சராததததகக 
ொைமசொைத ெகாடததடடார. சராததததகக வநதவஙக இத மகா தபபனன ேபாயடடாஙக. 
இவேரா தரபப எலைாதைதயம தயார பணண சராததததகக கபபடடா யாரம வரததயாரா 
இலைை. அதைாை கரசொதைத ேபாடட மமமரததகைையம அைைசச வரசச சராதததைத 
மடசொார. அதகக அடதத சராததததகக கபபடடபபாதான பராமணரகள "வர மடயாத ந 
பராயசசததம ெொயயணம" னன ெொாலை கஙைகைய கணததேை வர ெவசொத நடநதத.
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இைத ேமறேகாள காடட சைர வதணடாவாதம ெொயயைாம. அவேர சராதத ொைமயைை 
ொணடாைனகக ெகாடததாேர நாம மததவஙகளகக ெகாடததா எனை? தாராைமா ெகாேடன! 
அவராை மமமரததகைை அைைசச சராததம ெொயய மடஞொேத, கஙைகைய கணததேை 
வரவைைகக மடஞொேத - அபபட உனைாை மடயமாைா நயம அவர மாதர ெொயயைாம.

இநத மாதர வாதம வரககடாத எனகறதாைதான மததவஙக உனைை பாதத மாறவாஙகைா, 
அபபடனைா எனை ெொயகறாய எனபதை ெராமபேவ கவைமா இர எனகறத.

அதைாை உனைை பாதத பைர கைடபடபபாஙகனைா அவவஙகளகக ெபாரததமா இரககற 
கரம ேயாகதைதேய ெொய எனகறான கணணன.

இதேை கவனகக ேவணடயத ஒர ொமாொாரம இரகக. கணணன எைத 
கைடபடககறாஙகேைானன ெொானைானேை தவர எைத ெொாலகறாஙகேைானன ெொாலைைை. 
உதாரணமா நடநத காடடகறத ஆயரம மைற ெொாலகறைதவட நலைத. 

மதயம ெவளள, நவமபர 7, 2008 
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ந ேம பாரதாஸத கரதவயம தரஷு ேைாேகஷு கமொந। நாநவாபதமவாபதவயம 
வரத ஏவ ொ கரமண  ॥ 3.22 ॥

மவைகந தனனளள மனெபயத தாயபபனப ேமவமயல பாெையத ேவணடவெதான - 
றாவெதைக கலைையா ேயயரகக ெவலைாககரமதத ெமாலைையா னனறயலை ேைாரநத.

மவைகம தன உளளமன ெபயததாய, பனபம ஏவம இயலபால எயத ேவணடவெதானற 
ஆவத எைககலைையாேய இரகக, எலைாக கரமததம ஒலைை யான இனற அலைன ஓரநத.

(அரஜுை! எைகக மவைகஙகளலம ெொயய ேவணடய கடைம ஒனறமலைை. அைடய 
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ேவணடய எதவம அைடயபபடாமலமலைை. ஆயனஙகட நான கரமததேைேயதான 
ஈடபடடளேைன.)

யத ஹயோம ந வரேதயம ஜாத கரமணயதநதரத:। மம வரதமாநவரதநேத 
மநஷயா: பாரத ஸரவஷ:  ॥ 3.23 ॥ உதஸேதயரேம ேைாகா ந கரயாம கரம 
ேொதோம। ஸஙகரஸய ொ கரதா ஸயாமபோநயாமமா: பரஜா:  ॥ 3.24 ॥

யானயைாதங ெகாழய ெைனவழையப பனெொலவர மானடரமற றவவைக மாயமாற-
றானைைேொர நனமரப தானகைககநாேை யவரதமைமப பனைமயன லயேதைாயப ேபாம.

யான இயைாத இஙக ஒழயல, என வழையப பனெொலவர மானடர. மறற இவவைக மாயமால 
தானைை ேொர நனமரபதான கைகக, நாேை இவர தமைமப பனைமயனல உயேதைாயப 
ேபாம.

(நான கரமஙகைைச ெொயயாமலவடடால இமமனதரகள அைவரம சரகைைநத ேபாவாரகள. 
ேமலம நான சரகைைவ ெொயகறவைாகவம இமமாநதர அைைவைரயம அழபபவைாகவம 
ஆேவன. ஏெைனல பாரதத! ஒரகால நான கவைததடன கரமஙகளல ஈடபடாமல இரநதால 
ெபரய தஙக வையம. ஏெைனல மனதரகள எலைாவதஙகளலம எனனைடய வழையேய 
பனபறறகறாரகள.)

ொாதாரணமா மன காைதத உதாரணஙகைைவட தறகாை உதாரணம நலைா எடபடம. 
அதககாக கணணன அநத நகழ காைதத உதாரணதைதேய ெொாலகறான.
ஜைகாதனன ஏன யாைரேயா ெொாலைணம. எனைைேய பாேரன. நான எநத கரமாவ பணண 
எைகக எனை ஆகபேபாறத?

நாரதேர ொாடச. வட வடா ேபாய பாரததார. 10108 மைைவகள. எபபட ஒரததன ொரயா 
அததைை கடமபஙகள நடதத மடயம? ெமதவா ேபாய எடடபபாரததார. ஒர வடடேை 
களசசெகாணட இரககான. அடதத வடடேை பாததா அஙக ஒர கணணன ொநதயாவநதைம 
ெொயகறான. அடதத வடடேை எடடபபாததா பைஜ ெொயகறான. அடதத வடடகக ேபாைா 
வரேவதத அதத உபொாரம ெொயகறான. அடதத வட ேபாைா அஙேகயம ஒர கணணன 
வரேவறகறான. இபபதாேை பாதேதனனன ெொாலைைை! இபபட ஒவெவார வடடேையம ொரயா 
கோஸத தரமதைத அனொரககறாைாம. இபபட பாகவதம ெொாலகறத.

ொடட தடடஙகள எலைாம பகவானககம அபைை ஆகமா? அைதெயலைாம உரவாககைவேை 
அவனதாேை? அவன எைத ெொயகறாேைா அதேவ ொரயா இரககம. நலைதாேவ இரககம. 
அவனகக ேமேை அபபேை இலைைேய? இரநதாலம அவன இநத ொடட தடடஙகைை 
மறகறத இலைை. அவேை மதககைைைா மததவஙக எபபட மதபபாஙக? அதைாைதான - 
ஹரணயைை ெகாலைனமா? ொர, அவன பரமமாகடட வாஙக இரககற வரஙகளகக உடபடேட 
அவைை ெகாலகறான.

அவன கைதைய ெொாலைனம, அரஜுைைை தணட ேபார ெொயயணம; அவதாரம எடதத 
ேவைையாை பம பாரதைத கைறககறைத ெொயய அவன இவவேைா கஷடபபட ேவணடாேம! 
நைைசொ மாததரததேைேய ெொஞசடைாேம? ஆைா அவன அபபட ெொயயேை. மததவஙக 
மாதரேய ெொயல படடதான ேவைைைய மடககறான. தனைை பனபறறகறவஙக 
இரககாஙகனைா எபபட நடநதககணம எனகறதகக கணணேை நலை உதாரணம.

இதகக ேைாக ொஙகரோம எனகறாஙக.

மதயம தஙகள, நவமபர 10, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 12 



இநத பதைவ ஆரமபசொேபாத தமழேைநத ஏதாவத ேகாட பணணனமன ேதாண பகவத 
கைத ெவணபானன ொமபததேை பாதத ேபாடேடா எடததைத ேபாட ஆரமபசேொன. அபபறம 
பாதத அத கடை தமழேை இரநதத மடடம இலைாம வாரதைதகைை மனபன 
மாததைாதான அரததம பரயமனன இரககறத ெதரயவநதத. மயறசயல ொறறம மைம 
தைராத வககரமன மாதர எலைதைதயம தடடசச பரசச - அபபவம தரபத ஏறபடாம ஒர 
கழ அறஞரகடேட ெகாடதத தரதத வாஙக...ஸஸஸஸஸஸஸஸஸ அபபாடா!

உதவ ெொயதவர ெராமப சைபமா ஒர வாககயம ெொானைார. "அபபா, பகவத கைத பதத 
எழதறதாைா என இபபட கடம தமழ ெவணபாைவ எழதறாய? எலைாரககம பரயறமாதர 
ெமாழை எழேதன?”

ொரதாேை! அேைகமா எலைாரம (ஜவாைவ தவர) அைத வடடடட அடதத பாரைவ படசச 
இரபபஙகனன ேதாணத! அதைாை ஸ அைகய மணவாை ஜயரகக ஒர நமஸகாரம பணண 
அனபபடட,
வாஙக மதத ஐயர, ெகாஞொம பரயற மாதர ெவணபா ெொாலலஙக.
அட எைகேக பரயேத!

ஸகதா: கரமணயவதவாமேஸா யதா கரவநத பாரத।
கரயாதவதவாமஸததா அஸகதஷசகரஷுரேைாகஸமகரோம  ॥ 3.25 ॥

ஆைொயைாற பாமரரகள ஆறறதலேபாை ஆரபயனல
ஆைொதைை ைகவட டறவைடேயார- ஆொகலம
கனமஙக ைைபபவயன நனைம கரதைராயத
தனைமயறச ெொயதலகடன ேதர.

ஆைொயைாற பாமரரகள ஆறறதல ேபாை ஆரபயனல ஆைொதைை ைகவடட அறவைடேயார- 
ஆொகலம கனமஙகைைப பவயன நனைம கரதைராயத தனைமயறச ெொயதல கடன ேதர.

(பரதகைத ேதானறேை! கரமஙகளல பறறக ெகாணட அஞஞானகள எவவதம கரமஙகைைச 
ெொயகறாரகேைா பறறலைாத ததவஞானயம உைகததறக வழகாடடதைைச ெொயய வரமப 
அவவதேம கரமஙகள ெொயயேவணடம.)

கராமஙகளேை ெநல உைரததவத வைககம. ஒர கராமததேை ஒததர அநத மாதர உைரதத 
இரநதார. அபப ஒர அதத வநதார. அவைர ொநேதாஷமா வரேவதத உபொாரம பணண 
ெகாஞொ ேநரததேை உணவ தயாராயடம ொாபபடட ேபாகைாம. நான ேபாய வாைை இைை 
வாஙக வேரனன ெொாலலடட ேபாகறார. அபப ெநலைை ஒர மாட வநத ேமயறத. அதத 
அைத பாததடட வரடடறார. இதை அபபட ெொயயறத ஒர பறற இலைாம அத நமம கடைம 
னன நைைககறாதாைதான. கரோஸதர வரடடைா நமம ெநலலனன ஒர அபமாைம. காரயம 
எனைேவா நடநதத. ஆைா ெரணட ேபர மைபபானைமயம வததயாொம. ஒததரகக அத 
கடைம. ஒததரகக அத அபமாைம. இபபடேய ஞானயா இரநதாலம பறற இலைாம கடைம 
எனகறதககாக ெொயயணம.

ந பததேபதம ஜநேயதஜஞாநாம கரமஸஙகநாம।
ேஜாஷேயதஸரவகரமாண வதவாநயகத: ஸமாொரந  ॥ 3.26 ॥

ஆைொயைாற கனமஞெொய அஞஞான யரககைததற
ேபசெமார ேபதம பறபபததல- மாொதைால
நலைறஞன ெொயகரமம நாளேதாறம தான ெொயத
மலைலறச ெொயவததல மாணப.



ஆைொயைால கனமஞ ெொய அஞஞானயரகக உைததல ேபசம ஒர ேபதம பறபபததல 
மாொதைால நல அறஞன ெொய கரமம நாள ேதாறம தான ெொயதம அலைலறச ெொயவததல 
மாணப.

(பரமாதம ஸவரபததல நைைதத நறகனற ஞான ொாஸதரஙகளல வதககபபடட 
கரமஙகைைப பறேறாட ெொயயம அஞஞானகளன பததயல கைபபதைத அதாவத 
கரமஙகைையாறறவதல சரதைதயனைமைய உணடாககக கடாத. மாறாகத தானம 
ொாஸதரஙகளல வதககபபடட கரமஙகைைச ெொவவேை ஆறற அவரகைையம ெொயயச 
ெொயயேவணடம.)

ததவ ஞானகக ஒர ேவைையம ெொயய ேவணடய அவசயம இலைைதான. ஆைாலம அவன 
காடடேை தனயா இலைாம ொமதாயததேைேய இரநதா தகநத கரமாைவ ெொயயணம. 
தபாவள வரதா? தன பஙகா மககைை வாழதத சை நலை வஷயஙகைை ெொாலல கைட 
படகக ெொாலை ேவணடம.

ரமணரகடேட ஒததர வநத "நான தைொர ஜபம ெொயயேறன" எனபார. அவரம "ஆோா! 
ெராமப நலைத. அபபடேய ெொய" எனபார. இனெைாரததர வநத "நான தைொர சவ பைஜ 
ெொயயேறன" எனபார. ரமணரம "ஆகா, ெராமப நலை காரயம. அபபடேய ெொய" எனபார. 
இபபட மகா ெபரயா ஞானயா இரநதவர கட ொாதாரண ஜைஙகைை ேபாைேவ அவஙகேைாட 
பைக அவரவர அவஙகேைாட வழை மனேைற தணடைார.

எபேபரபடட ஞானயாைாலம நலைத ெகடடத எனபைத எலைாம ேவறபடதத பாரதத 
ஜைஙகைை நலை ொமாொாரததேை தணடணம. அபபட இலைாம "நலைதா? ெகடடதா? 
அெதலைாம மாைய!” னன ெொாலைககடாத.

இத மறறவரகளககாக. தான தன ஆதம மனேைறறததகக எனை ெொயயணேமா அைத 
ெொயத ெகாணேடதான இரககணம. அபப ெரணட ேவைையாசேொனைா, ஆமாம, 
அதைாைதான இபபட ெொயய மடயாதனைா ொமதாயததேைநத வைகேய தன ஆதம 
மனேைறறதைத கவனககணம.

மழகக ஞாைம வராம அநத பாைதயேை பயணககறவஙகளககம கரமா மழகக வடாத. 
ஆைகயால அைத ெொஞச ெகாணேடதான ஞாைதைத ேதடணம.

கரமாைவ ெொயத மனேைறடைாமனன நைைககற ொாதாரண மககைை "இலைை, ஞாைம 
இலைாமல ஆதம தரொைம கைடககாதனன ஏதாவத ெொாலல கைபபககடாத.” மாறாக 
ஞானகள ெகாஞொம கட கைறயாத உறொாகதேதாட ேவைை ெொயத காணபபபாஙக. எபபட?

ஞானயா ஆைதாை பைனை ஆைொ இரககாத எனபதாை கைறயாத உறொாகதேதாட ெொயத 
காணபகக மடயம.

சைர கலயாணம ெொயத ெகாணட கடமபம நடததகெகாணட இரககறபப தடரனன 
ஆனமகததேை நாடடம வநத அதேை ொனனயாொ ஈரபப வநத "கடமபம எபபடேயா 
ேபாகடடம. ொமபாதசச ேபாடடடடா அேதாட என கடன மடஞொத. ஆை வடஙக, நான ஜபம, 
தவமனன ெொயயணம" எனற ெபாறபப வடடடககடாத.

கடமபம இரடைட மாடட வணடயாைதாேை தானம இழககற ேவைைைய ெொயேத ஆகணம. 
ேவைைைய ெொயத ெகாணேடதான ஞாைதைதயம ேதடணம. ொனனயாொம மைசேைதான 
மககயமா இரகக. கடமப பாரதைத இழததகெகாணேட மைசை ொனனயாொதேதாட 
இரககறதை மரணபாட இலைை

மதயம ெொவவாய, நவமபர 11, 2008 
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பரகரேத: கரயமாணாந கைண: கரமாண ஸரவஷ:।
அோஙகாரவமடாதமா கரதாோமத மநயேத  ॥ 3.27 ॥

எணணம பகதக கணஙகளைால எவவைகயம
பணணம கரமதைதப பாவபபன -நணணம
அகஙகாரத தாலமைதல ஆரமயககங ெகாணேடான
மகழநததநான ெொயவன எை மறற.

எணணம பகதக கணஙகளைால எவவைகயம பணணம கரமதைதப பாவபபன -நணணம 
அகஙகாரததால மைதல ஆரமயககங ெகாணேடான மகழநத இத நான ெொயவன எை மறற.

(எலைாச ெொயலகளம எலைா வதஙகளலம பரகரதயன கணஙகைால ெொயயபபடகனறை. 
ஆயனம அோஙகாரததால மழஙகய அறைவ உைடய அஞஞான நான கரததா எனற 
நைததக ெகாளகறான.)

நமம வாழகைகயேை இயறைகயா பை வஷயஙகள நடககத.. கண தாைா பாககம, காத 
தாைா ேகடகம. அரசொா தாைா ெொாறஞசககேறாம. இதை எலைாம ெொயயணமனன ஒர 
ொஙகலபம -நைைபப- ேதைவ இலைை. நாேமா ஓடகற ஒர ரயல வணடேை சமமா 
உடகாரநதபட இரககைாம. ேபாை இநதரயஙகள தாைா அவறேறாட ேவைைகைை ெொயயம. 
அதகளகக எனை ெொயயணமனன அநாதகாைமா வர வாொைைகைாேை - உணரவகைாேை 
ெதரயம.

நால கைநைதகள இரககம கடமபததேை எலைாேம ைோபர ஆகடவா ேபாயடடா நாலம 
நால ேவைைகைை ெொயயம. ொணைட ேபாடடககம. அடசசககம, கடசசககம, கைாவககம. 
இனெைாணண அத பாடடகக அேதாட காரயதைத கவனசச ெகாணட இரககம. இதகைை 
கடடபபடததபபாததா நாளகக 48 மண ேநரம ேபாதாத! இபபட பை வதமா கைநைதகள 
நடநத ெகாணடாலம அவறேறாட அமமா ெவறம ொாடச மாததரமா இதகள இபபடததான 
இரககமனன பாரககறாபேபாேை இநதரயஙகள பாடடகக அததேதாட ேவைைைய ெொயயம 
ேபாத வைக பாககணம.

நாம ெொயகற எலைா ெொயலகைையம நாேை ெொயகேறன னன நைைககககடாத. அபப யார 
ெொயகறாஙக? ெொயகறத நாமதான; ஆைாலம தணடகறத மககணஙகளதான. ொதவம, ரஜஸ, 
தமஸ எனகற இைவ நமேமாட பறநதைவ. இவறைற ெகாஞொம ெகாஞொம மாதத மடயம 
ஆைாலம அேைகமா அைவ அபபடேயதான இரககம.

ெொயத பததரைகயேை ஒர வஷயம படககேறாம. இனைார இநத ேபாடடயேை இபபட 
ொாதைை ெொயதார னன படககேறாம. அட அபபடயானனடட அடதத ெொயதகக 
ேபாயடேவாம. இதேவ நாம லக கரகெகடடேை பொாதத 25 ரன அடசச ேபபபரேை ெொயத 
வநதா அைத கடடங எடதத ஆலபததேை ஒடட ைவபேபாம. ஏன? மனேை படசொ ொாதைை 
ெராமபேவ ெபரொாைாலம அைத நாம ெொயயேை.

நாமம "நாைா இைத ெொயயைை, இநத மககணஙகைாை தணடபபடட ெொயகேறன" எனகற 
நைைபேபாட ெொயயணம. அபப கரமாவேை பைைை எதரபாககறதேை ெகாஞொம ெகாஞொமா 
பறறவடட ேபாகம. கரமா மககணஙகைாேை ெொயயபபடடதனன ேதாணறபப அைத 
ஆலபததேை ஒடட ைவகக மாடேடாம.

அபப இபபட ெொயயைாமா? யாைரயாை நால ொாதத ொாததடட அட! நாைா அடசேொன? 



உளேை இரககற பகவானதான மககணஙகைாேை தணடைான. அடசொத மடடமதான இநத 
உடமப எனகைாமா?

ெொயயைாம. ஆைா ஒர நபநதைை இரகக! இைத ேகடடடட "ந ெொாலகறத ொரதான. 
ெொஞொத மடடமதாேை இநத உடமப. அதைாை இநத உடமைப மடடேம தரபப 
அடககேறன" ன அடசொா அைத எதரபபலைாம வாஙககக மடயமைா அபபட ெொயயைாம!

ஒர ொாத ேமலநாடடேை ேவதாநத பாடம எடததார. ேகடடகடட இரநத ஒததர இபபட ேகளவ 
ேகடடார.
" அபப நஙக இநத உடமபலைைேய?”
" இலைை. “
"அபப இநத உடமைப நான அட அடனன அடசொா நஙக ேவடகைக பாததகெகாணட சமமா 
இரபபஙகைா? “
"இரபேபன. அத மடடமலேை அைத பாததடட இஙேக இரககற மதத உடமபஙக உன 
உடமைப அட அடனன அடசொாலம ேவடகைக பாததெகாணட சமமா இரபேபன.”

மதயம பதன, நவமபர 12, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 14 

ததவவதத மோாபாேோா கணகரமவபாகேயா:।
கணா கேணஷு வரதநத இத மதவா ந ஸஜஜேத  ॥ 3.28 ॥

ெொாறற கணததன ெதாழலன பரவதைைப 
பறறயநல உணைமயைைப பாஙகறவான - மறறைவதாம
இநதயஙகள தமவடயத ேதயயஙகல எனறணரநத
ைமநததரம பறறைடயான மறற.

ெொாறற கணததன ெதாழலன பரவ அதைைப பறறய நல உணைமயைைப பாஙக 
அறவான - மறறைவ தாம இநதயஙகள தம வடயதேத இயஙகல எனற உணரநத ஐநத 
தரம பறறைடயான மறற.

(ஆைால நணட பஜஙகள உைடயவேை! கணஙகளன பரவ, கரமஙகளன பரவ - இவறறன 
ததவம அறநத ஞான -ேயாக கணஙகள அைைததம கணஙகளல ெொயலபடகனறை எனற 
அறநத அவறறல பறறக ெகாளைாதரககறான.)

நலை வஷயஙகைை படககறத, பளசசனன பரஞசகறத, ேமேை ேமேை ொாஸதரஙகள 
ெொானை நலை காரயஙகளை ஈடபடறத, மறறவஙகளகக உதவறத, அைமதயா இரககறத. 
இபபடபபடடத எலைாம ொதவ கணததாை வரத. இதை வர ெதளவ, ஊககம, மயறச, அைமத 
எலைாமதான அநத கணதேதாட கரம ெவளபபாட.

ரேஜா கணம ேகாபம, ஆைொ, ேமேை ேமேை ேதைவகைை ெபரககவடறத. இநத ேகாப தாப 
உணரசசகள ெகாபபளபப உளை காரயஙகள ரேஜா கண கரம ெவளபபாட.

தேமா கணம ஊககமலைாம இரககறத, தககம, ேொாமபல, மயககம, கைபபம இெதலைாம 
தரத. இநத கணதேதாட ெவளபபாட எபபட இரககமனன ஊகககமடயத இலை?

இதை மனற வத மனதரகள, மண கணஙகளனன கைடயாத. ஒததரகேக இநத மணம 
இரககம. ஏன நாம எலைாரேம இநத மண கணஙகளம இரககறவஙகதான. எனை 
ஒவெவாததரகக ஒவெவாணண அதகமா இரககம; கைறசொைா இரககம. இனனம 



ெொாலைபேபாைா ஒததரகேக எலைா ேநரமம ஒேர மாதர கணம இரககறத இலைை. 
அபபபப ேகாபபபடகேறாம; அைமதயா இரககேறாம; தஙக வழகேறாம. "எனைடா ஆசச 
இவனகக இனனகக ஒேரயடயா தஙக வழயறாேை/ ேகாபபபடறாேை!" இபபட எலைாம 
நாேம ெொாலகறத உணட இலலயா?

இநத கணஙகளதான ஒர கறபபடட ேநரததேை நாம எபபட ெொயலபடேவாம னன நரணயம 
ெொயயம. நமத ேவைை அதனபட அைமயம. "அநத ேநரததேை நான ேகாபபபடட 
இரககககடாத. நதாைமா பதல ெொாலல இரககணம; பயநத இரகககடாத, வரதேதாட 
எதரதத இரககணம; ஏன அபபட ெொஞேொனன பரயேை” இபபட எலைாம நாேம 
ேயாசககறத உணட இலைையா?

ஆக கணஙகைாேை தணடபபடடதான பை வஷயஙகைை ெொயயேறாம. இைத பரஞச 
ெகாணேட ேவைைகைை ெொயயணம. அபபட ெொயய ெொயய கரமததேை பறற வடடபேபாகம. 
பறறலைாத கரமா நமைம மனேைறறம.

பரகரேதரகணஸமமடா: ஸஜஜநேத கணகரமஸு।
தாநகரதஸநவேதா மநதாநகரதஸநவநந வொாைேயத  ॥ 3.29 ॥

பகதக கணததாேை பறறமயக கறறார
பகைக கணதெதாழலல பநத- மகவறவர
எலைாம உணரநதடவான அவவணரசச இலைாைர
ஒலைாத காணகைககல உறற

பகதக கணததாேை பறற மயககறறார பகைக கணதெதாழலல பநத மகவறவர எலைாம 
உணரநதடவான அவவணரசச இலைாைர ஒலைாத காண கைககல உறற.

(பரகரதயல உணடாை கணஙகைால மகக மயககம அைடநதளை மனதரகள 
கணஙகளலம கரமஙகளலம ஈடபடகறாரகள. மறறம அறநதராத கைறமதயைடய அநத 
அஞஞானகைை மழைமயாை அறவ ெபறறளை ஞான தடமாறச ெொயயைாகாத.)

கணஙகைாேை தணடபபடடதான ேவைை ெொயகேறனனன பரஞசககாதவஙகைைதான 
இஙேக அஞஞான எனகறான கணணன. இவரகளகக அநத ேவைைகைாை இனப தனபஙகள 
உணடாகம. யார அைத பரஞச ெகாணடாஙகேைா அவரகளகக இனப தனபஙகள 
உணடாகாத. அவரகள ஞாை வழை மனேைறவாஙக.

அறவ இரககற ஞான ஒவெவாததரககம தகநதபட உபேதொம ெொயயணம.

"இெதலைாம நலை காரயம ெொயயணமபா" னேைா, "ேவைை ெொயகறததான ெொயயேற, 
பறறலைாம பணணபபா" னேைா, பரஞசகககடயவஙகளகக இைதயம ெொாலல ஏன 
அபபடனனம ெொாலைாம. எலைாரககம ஒேர வஷயதைத ெொாலல அவஙகைை 
கைபபககடாத. இலைைைா "ஞாை மாரககம எவவேைா உொதத ெதரயமா?"னன ெொாலல 
கைபபககடாத.

மதயம வயாைன, நவமபர 13, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 15 

மய ஸரவாண கரமாண ஸமநயஸயாதயாதமேொதஸா।

நராஷரநரமேமா பதவா யதயஸவ வகதஜவர:  ॥ 3.30 ॥



கனமெமலைாம எனபாற கரதச ொமரபபதத
நனமைமாம ஆனமாவல ெநஞசரதத- எனைெதனம
பறறகறற ஆைொ பறததப படெராழததங
கறறெதார ேபார பரவாய ஊஙக.

கனமெமலைாம எனபாற கரதச ொமரபபதத நனமைமாம ஆனமாவல ெநஞசரதத 
எனைெதனம பறறகறற ஆைொ பறததப படெராழததஙக உறறெதார ேபார பரவாய ஊஙக.

(அநதரயாமயாை பரமாதமாவாகய எனனடம ஒனறய மைததடன எலைா கரமஙகைையம 
எனனடம அரபபணம ெொயதவடட ஆைொயறறவைாக மமகாரமறறவைாக ேமலம 
தாபமறறவைாக ஆக யததம ெொய.)

ஆதமாைவ பறறய உணைமயாை அறவ ெகாணடவன யாேரா அவன பகவானதான நமைம 
தணட ெொயகறான, தான தாைாக ெொயகறவன இலைைனன பரஞச ெகாணட ேவைை 
ெொயவான. இத "நான ெொயயேறன" எனற நைைபைப வடவத.

பைன எனை கைடககம எனகறதை ஆைொைய வடடவடவான. "கணட கணட தாழநத 
வஷயததககாக நான ஏதம ெொயயைை; உயரநத ேமாகம ேவணம எனகறதகக அவன 
தணடறான, ெொயயேறன" எனற பணணவான. இத தாழநத பைனை ஆைொ வடவத.

 தான ஆைொ படட பைைை வாஙகததரத எனகறதால "இநத கரமா எனேைாடத" எனகற ஒர 
நைைபப இரகக இலைையா? இதவம (மமகாரம) ேபாயடம. இபபட நான ெொயயேறன எனகற 
எணணமம, ஆைொயம, அகஙகாரமம இலைாத காரயஙகைை ெொயத ெகாணட ேபாகணம.

இபபட நான ெொயகேறன எனகற கரதரதவம, தாழநத பைனல ஆைொ, என கரமா எனகற 
மமகாரம மனறம வடணம.

இபபட இரநதால ேமேை ஒர தாபமம இரககாத.

கைகேக ேபாகறைத நறதத ேமறேக ேபாகணம. அதைாை "நான கரததா" எனகறைத 
ெதாைைகக "நதான கரததா"னன நைைசொாதான நடககம. "நான ெொயயேறனதான.  
இரநதாலம நதாேை ெொயவககறாய!” எனற நைைககணம. அமமா கைநைதகக அைா 
ஆவனைா ெொாலலகெகாடககறா. சேைடடை அ னன எழத, இத ேமேை எழத பாககைாம 
எனபாள. அத உடேை அபபட எழதமா? அதன ைகைய படசச சேைடடை எழதவா. எழதை 
அபபறம "அட நலைா எழத இரககேய" னன மாரககம ேபாடகறாபேபாை;

பகவான நமைம கரமா ெொயயததணடறான. ெொயயவம ைவககறான. அபபறம அதகக ஒர 
பைைையம தரான. இைத பரஞசககணம.

அமமா ைகைய படசச எழதம ேபாத எநத கைநைத ைகைய ேவற தைொை இழதத 
ெகாணட ேபாகாம இரகேகா அத நலைா எழதம.

இபப பைாக எழதேறாம. "ஏேதா பகவான தணடறான எழதேறாம" எனகறதாக ேதானறைால 
"எவவேைா ேபர படககறாஙக, இவஙக இபபட நைைபபாஙகேைா, அவஙக அபபட 
நைைபபஙகேைா, இனனகக எழதேய ஆகணேம - ேநரம இலைைேய!” இபபட எலைாம 
அவஸைத படாம எழதேவாம. நான ெொயயேறன எனகற நைைபப இரநதா இெதலைாமம 
வரம இனைமம வரம! "பனனடடம 100 தாணடணேம; 200 தாணடணேம; தமழமணம 
சடாை பதவகளை ேபர வரணேம; எனைை இபபட தடட எழதடடாஙகேை!” னனம இனனம 



ஏேதேதாவம ேதாணம. :-))

மதயம ெவளள, நவமபர 14, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 16 

ேய ேம மதமதம நதயமநதஷடநத மாநவா:।
ஷரததாவநேதா அநஸூயநேதா மசயநேத ேத அப கரமப:  ॥ 3.31 ॥

யானபகலக ெகாளைகதைை எனைார சரதைதெயாட
பானைமயைால உளைழககம பறறாத-ேமனைமயற
எபெபாழதம ெகாணெடாழகம எணணைடயார அனைாரம
தபபவரகாண கனமததற றாம

யான பகல இக ெகாளைகதைை எனைார சரதைதெயாட பானைமயைால உளைழககம 
பறறாத-ேமனைமயற எபெபாழதம ெகாணெடாழகம எணணைடயார அனைாரம தபபவர 
காண கனமததறறாம.

(எநத மனதரகள கறறஙகைற காணாதவரகைாக, சரதைத உைடயவரகைாக, எனனைடய 
இகெகாளைகைய எபெபாழதம பனபறறகறாரகேைா அவரகளம அைைததக 
கரமஙகளலரநதம வடபடகறாரகள.)

இஙேக என மதமனன ெொாலலகறத கரம ேயாகதைததான.  மதலை 
கைடபபடககறாரகேைானன ெொானைான. ஆைா மககள "அட கணணன ெொாலகறத 
நலைாதான இரகக. ஆைா யார ெொயகறத? மடயற காரயமா?" னன நைைககைாம. அதககாக 
யார சரதைத ைவககறாஙகேைானன அடதத ஒர ொலைக ெகாடககறான. அபபவம 
ேபாதாேதானன ொநேதகம. அதககாக யாரகக இதல கறறம கைற பாககைைேயானன 
இனனம ஒர ொலைக.

இபபட ொலைகயா ெகாடததா எனை அரததமனன நைைககைாம. மதலை கறறம கைற 
பாககைைைா அபபறம பகவான அனககரகததாை சரதைத - ஆரவம வநதடம. ஆரவம வநதா 
அபபறம கைடபடகக ஆரமபசசடேவாம! ஆக அெதலைாம ேவற படகள, அவேைாதான.

கரமம ெொயயறதாைதான ஈஸவரன. இலைாடடா அதகக ேதைவேய இலைாம பரமமமாேவ  
இரககம. ேைாகதைத சரடட ெொயயறதை ஈஸவரனகக எனை பைன? ஒணணமலைை.  பைன 
பாககாத ெொயயறதாலதான அவன சறநத கரம ேயாக. நலைவஙகைா இரபேபாம எனகற 
நமபைகைதான அவன நமைம இநத உைகததகக அனபபறான. நாம அபபடயா இரகேகாம? 
இலைாம ேபாைா அவனகக எனை நஷடம? இரநதா அவனகக எனை ைாபம? அதைாை 
அவேை அபபட பைைை இபபடதான இரககணமனன பாககாம  இரககறபப நாமம இரகக 
ேவணாமா?

ேய தேவததபயஸூயநேதா நாநதஷடநத ேம மதம।
ஸரவஜஞாநவமடாமஸதாநவதத நஷடாநேொதஸ:  ॥ 3.32 ॥

கறயவக ெகாளைகதைைக கடம ெபாறாைமயைால
ேபறெபறப பனபறறப ேபணாதார- வறதரம
நலைறவ ெைலைாம மயஙகைராய நாொமறற
ெகாலைைவைர வாரணரவன றஙக.

கறய இக ெகாளைகதைைக கடம ெபாறாைமயைால ேபற ெபறப பனபறறப ேபணாதார- 



வற தரம நலைறவன எலைாம மயஙகைராய நாொம உற ெகாலைை  வைரவார 
உணரவனற ஊஙக.

(ஆைால எநத மனதரகள எனனடம கைற காணபவரகைாக எனனடய இநதக கரதைத ஏறற 
நடபபதலைைேயா, அநத மடரகைை மழைமயாை ஞாைததல அறவ மயககம 
அைடநதவரகள எனறம, சரழநத ேபாைவரகள எனறம அறநத ெகாள.)

பகவான வாரதைதயேைேய நமபகைக இலைைனைா அபபறம எனை இரகக? அபபட 
இரககறவஙக எநத அறவ இரநதாலம இலைாதவைாக ஆகறாஙகைாம. வாழகைகேய 
ேபாயடமாம. மைச இரநதம இலைாம ேபாைவஙகைாம. இபபட கணணன ெொாலகறான.

இஙேக கரமா தயரைய நாம ெகாஞொம பரஞசககணம.

நாம ெொயகற பணணய காரயஙகள பாபஙகள நமைம ெதாடரநேத வரம. உபைப தனைா 
எபபட தாகம எடதத தணணைய கடகக ேவணட இரகேகா அத ேபாை ெொயகற ெொயலகள 
எலைாததககம ஒர வைைவ இரககம. அைத நாம அனபவசேொ ஆகணம. நமம நாடட 
பைாொப பட இநத வைைவகள ஒர பறவை அனபவசச மடககைைைா அடதத 
பறவககமகட வரம.

இநத பணணய பாவம படடயலேை ெொயததம அதகக அனபவககரதம  பாைனஸ 
பஜயததகக வர வைர இெதலைாம ெதாடரநதணேடதான இரககம. எபப இத பஜயம 
ஆகறேதா அபபதான பறவ எனகறத ஒழயம. ொர நான பதத பணணயம பணேணன. நான 
ெொயயற பதத பாவததகக ஈடா ெவசசகக னன ெொானைா, அபபட நடககாத. ெொயத 
பாவததககம அனபவசசதான தரணம; பணணயததககம அனபவசசதான தரககணம.

ொர, ொர, அதான பணணயததகக ெொாரகம ேபாய அனபவபேபாம, பாவததகக நரகததகக 
ேபாய கஷடபபடேவாமனன ெொாலைறாஙகேை? அபப தரபபயம ஏன கஷடபபடணம?

 நலை ேகளவ. அபபட ெொாரகக/  நகரததேை அனபவசொாலம மழகக கால ஆகறதலைை. 
ெகாஞொம மத இரநத பறவ எடதேத அைதயம தரகக ேவணம.

ொரயயா. இத அநயாயமா இரகேக? எனை ெொஞொாலம அத பணணயேமா பாவேமாவாதாேை 
இரநத தரம. அபப எபபதான கைர ேொரகறத?

அதககததான கணணன இஙேக வழைய ெொாலறான. பைைை கரதாேத; ந ெொயயைை; 
எனைாை தணடபபடட கணஙகைாேைதான ெொயகறாய. இபபடேய நைைசச ேவைை ெொயத 
வநதா அநத கரமம உனைை ஒடடாத; எனைைதான ஒடடம.
 
இபபட பரஞச ெகாணட ேவைை ெொயயைைைா ேமேை ேமேை கரம மடைட ேொரநத 
சரழஞசதான ேபாவாய.

மதயம தஙகள, நவமபர 17, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 17 

ஸதரஷம ேொஷடேத ஸவஸயா: பரகரேதரஜஞாநவாநப।
பரகரதம யாநத பதாந நகரோ: கம கரஷயத  ॥ 3.33 ॥

அறவைடேயா ேைனம அவனயறைகக ெகாதத 
ெநறேய நடநதடவன நடம-தறலைடயாய
பலலயரம அவவவறறன பணபைைேய பறறயறம



ெவலலமவைக யறறடததல வண.

அறவைடேயாேைனம அவன இயறைககக ஒதத ெநறேய நடநதடவன நடம-தறலைடயாய 
பலலயரம அவவவறறன பணபைைேய பறறயறம ெவலலம வைக இறறடததல வண.

(எலைா உயரைஙகளம இயலைப அைடகனறை - அதாவத தம இயலபகேகறறவாற தமவொம 
இனறச ெொயல பரகனறை. ஞானயம தமத இயலபகக ஏறறவாற ெொயல பரகறார எனறால 
இதல ஒரவைர பைவநதமாை படவாதம எனை ெொயயம?)

அடதத சை பாடலகளேை ஞாை வழை இரககற சை பரசசைைகைை ெொாலகறான 
கணணன.

பரவ வாொைையால வரம சபாவம வேவககைைககட ொமயததை கவததடம. வாொைை 
அவவேைா பைம உளைத. மயறசைய வட வாொைை பைமாைா மயறசைய ேதாககடககம. 
மாறாகவம இரககைாம. இைத ஜாககரைத படதததான இைத ெொாலைறத. உறொாகதைத 
கைறகக இலைை. ஈொைை நாடதான இைத ெஜயககணம. வாொைா பைததாை அஜாமைன 
ெகடட ேபாைாலம பகவாைை நாடயதாை கைட ேதரநதான. 

ஒவெவார உயரைததககேம ஒர அடபபைட உணரவ உணட. இனஸடஙட எனகறாரகேை, 
அத. அைத ஒடடதான எலைா பராணகளேம ெொயலபடகனறை. மனஷன ஒததனதான 
இதகக மாறா ெொயலபடகறவனன நைைசொாலம அபபட உறதயா கைடயாத. ஞானேய 
ெவக காைமா கட வர இயலப பட நடநதககறான அபபடனைா மததவஙக எநத மாததரம? 
அடககமைறயாை ைாபம கைடயாத. 

ஒர கைடயேை ஒர மண ேநரம பககைை ெவசச இரநதாேை அதன வாொைை ெகாஞொ 
ேநரம இரகேக. ெகடட வாொைைைா இனனம அதக ேநரம இரககம. இபபட இரககறபப 
ஜனம ஜனமமா வரகற இநத இயலப எஙேக ேபாகம?

ஒவெவாததரகக ஒர வஷயம சறபபா இரககம. இததான அவஙகேைாட இயலப. ஆைா நாம 
யார இநத சறபபததனைம எனைனன பாதத அேதாட ேபாய பைைைடகேறாம? கறபபா இபப 
எலைா கைநைதகைையம ஐட எஞசனர ஆககணம, டாகடர ஆககணமனன மயறச 
ெொயயேறாம. அவஙகளகக எனை படககம, அவஙக தறைம எதை இரககனன யார 
ேயாொைை ெொயயேறாம?

(அதைாை அரஜுைா, கததரயைாை ந உன இயலபகக மாறா ஞாைேயாகததேை ேபாக 
மயறச ெொயயாேத எனகறான கணணன.)

மதயம ெொவவாய, நவமபர 18, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 18 

இநதரயஸேயநதரயஸயாரேத ராகதேவெஷௌ வயவஸதெதௌ।
தேயாரந வஷமாகசேொதெதௌ ஹயஸய பரபநதெநௌ  ॥ 3.34 ॥

இநதயங களனவடயத ெதனறம இயலவரபபம
பநதவைை யாெவறபபம பககைவால-சநதத
தைவககவொம ஆகாமல ஆரநதடக அனைாரம 
தவரககரய ொததரெவனறாயநத.

இநதயஙகளன வடயதத எனறம இயல வரபபம பநத வைையா ெவறபபம பகக உைவால 



சநததத அைவகக வொம ஆகாமல ஆரநதடக அனைாரம தவரககரய ொததர எனற 
ஆயநத.

(ஒவெவார பைனககரய நகரசசப ெபாரளலம வரபப-ெவறபபகள மைறநத இரககனறை. 
மனதன அவவரணடன படயலம அகபபடக கடாத. ஏெைனல அவவரணடமதான இவனடய 
ேமனைமப பாைதயல இைடயற வைைவககம ெபரம எதரகள.)

ராகதேவஷஙகள (வரபப ெவறபபகள) உளேைேய இரககற எதரகள.

ெராமப காைமா கடேவ இரககறைத எலைாம ொடடனன வட மடயாத. ேவதஙகளேையம 
ொாஸதரஙகளேையம ெொாலைபபடட பட உடைடயா தரநத மடயாத. அைாத காைமா 
வாொைைகள பனைாேைேய ேபாய ெகாணட இரககறதாை அத கஷடம. ெகாஞொம 
ெகாஞொமாதாேை தரததகக மடயம. இநத பைனகளதான வரபப ெவறபபகக காரணமா 
ெராமப நாைா ஆடட ைவசச ெகாணட இரகக. இதகக அடைமபபடேடாமைா பறற இரககற 
ெொயலகைை தவககம. அேதாட பைன, அைத அனபவககறத, ேமேை பறற எனற 
ஆரமபசசடம. பறற வசொத கைடசொதனைா காமம ேமலடம. கைடககேைைா ேகாபம - 
கேராதம வரம. இத ஞாை வழை இரககற பரசசைைகள.

மதயம பதன, நவமபர 19, 2008 
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ஷேரயாநஸவதரேமா வகண: பரதரமாதஸவநஷடதாத।
ஸவதரேம நதநம ஷேரய: பரதரேமா பயாவோ:  ॥ 3.35 ॥

கைறநதடலந தனகரமங கறறமா ேமைா
நைறநதயல மறைறயத ேைேர - மைறநதறநத
தனகரமத ைதெொயனந தாைனற ேவறாை
வனகரமத தசொம வரம.

கைறநதடலம தன கரமம கறறமா ேமைா நைறநதயலம அறைறயத ேநேர  மைறநத 
இறநத தன கரமதைத ெொயனம. தான அனற ேவறாைவன கரமதத அசொம வரம. 

(நனக கைடபபடககபபடட பறரைடய தரமதைதக காடடலம கணககைறவரபபனம 
தனனைடய தரமம மகவம உயரநதத. ஸவதரமதைதக கைடபபடபபதல இறபபதம 
ேமனைமேய தரம. பறரைடய தரமம பயதைத வைைவககம.)

ஞாைவழயேை இரககற கஷடஙகைை கணணன ெொானைான. இபப கரம ேயாகததேைேய 
இரககற கஷடஙகைை ெொாலகறான.

 ொாதாரணமா பாரககறபப ெகடடதனன ேதாணவத கட சய தரமததாேை ொரயாைதா 
ஆயடம. இலைைைா எபபட ொணைட ேபாடவதம கொாபப கைட ைவககறதம ொரயாகம? 
இடததககம காைததககம தகநதாபேபாை தரமம மாறம. அேயாததயா காணடததேை 
பாதேதாமைா கததரய தரமததேை அத ராமன கடைமயாைதாேை அதை கரததா இரநதார 
எனபத பரயம. இததைைககம அவர கரணாமரதத!

யார யார எைத ெொயயணமனன ேவதததேையம ொாஸதரஙகளேையம ெொாலல இரகேகா 
அபபட எலைாம ெகாஞொம கட கைறயாம ெொயயணம. எனை எனை ெொயயணமனன 
படடயல பாததாேை தைைைய சததம. ஆயரதத எடட இரகேக! நாேமா ஒர அவொர 
உைகததேை இரகேகாம. பதத மணகக உளளர அரச அலவைகததகக ேபாை காைம 
ேபாசச. இபப பைரகக ேவைை பாககற இடததகக ேபாகேவ ெரணட மண ேநரம ஆறத. 



இதேை எஙேக அததைை கரமாககைையம ெொயகறத? அபபடேய ெொயதாலம எஙேக 
கைறவலைாமல ெொயகறத? ஏேதா தபபஙக நடகக வாயபப எபபவேம இரகேக?

கணணன எனை ெொாலகறான? ந ெொயகறத உைகக ெகாடதத ேவைையா? அத ெொயய 
ஒழஙகா மயறச ெொஞொயா? அபபட ெொஞசம மழகக மடயைையா? பரவாயலைை. நலைா 
மயறச பணேண. உைகக நலை மாரக ேபாடடடேறன.

ந ெொயதத உைகக ெகாடதத ேவைை இலைையா? ெராமப நலைாதான பணணாயா? 
இரநதாலம உைகக ெகாடதத ேவைை இத இலலேய? ஏன ெொஞொாய? உைகக கைறவாை 
மாரகதான.

அதைாை நமகக வதககபபடடைத ெொயயாம மதத ேவைைகைை ெொயகறத ொரயலைைதான.

பை வரஷஙகள மனேை என தைைமடைய சரதரததககற ேவைைைய நாேை 
பணணகெகாணேடன. அதகக சை காரணஙகள இரநதை. மககயமா ேநரம இலைாதத. 
இபபட இரககம ேபாத ஒர நாள ேவைை கைததேைநத ேவைை மடதத ேபாகற ேநரததேை 
"சககரம ேபாகணம. தைை மட ெவடடணம" னன ெொானேைன. கடட இரநத ஒர 
உதவயாைர "அபபடயா, எநத ொலன ேபாறஙக" னைார. "இலைைபபா, நாேை ெொஞசபேபன" 
னேைன. அபப இைதேய ெதாழைா ெவசச இரககறவஙக எனை ஆறத? னன ேகடடார. 
"எனை ெொயயறத? எைகக கறபபடட நாளேைதான ெொஞசககணம. அனைைகக கைடககற 
ேநரததேை ொலனை ஆளலைாம இரககணம. இத ொாததயமா இலைைேய" னேைன. "அபபட 
பரசசைைைா ெொாலலஙக நாேை வநத ெவடடவடேறன. அதககாக இபபட ெொயயககடாத" 
னைார.  ெொாலகறத ொரதாேைனன  நைைசசணேடன.

இைததான யார யாரகக எநத கரமாவேை அதகாரமனன ெபரயவஙக வகதத ெவசொாஙக. 
ேவைைகள மாறடடாலம அடபபைட வஷயம ஒணணதான. அவரவர ேவைைையதான 
ெொயயணம.வககலகக படசொவரதான அநத ெதாழைை பணணைாம. டாகடரகக படசச 
வநதவரதான ைவததயம பாககணம.  இபபட பை ொடட தடடஙகள இபபவம இரகேக! அதவம 
நாேம ஏதாவத மரநத ொாபபடடடட, பறக டாகடரகடேட ேபாைா தடட ேவற தடடறாஙக!

மதயம வயாைன, நவமபர 20, 2008 
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அரஜுந உவாொ।
அத ேகந பரயகேதா அயம பாபம ொரத பரஷ:।
அநசொநநப வாரஷேணய பைாதவ நேயாஜத:  ॥ 3.36 ॥

தவைைதான ஓர பரடன ெொயய வரபபைைாய
ேமவனெமன அவவைைைய ெவவவலயால - ஏவப
படததைகயன ேபாலயறறல பாரைநத ெகாணட
ெநடநதைகயாய ஈத நகழதத

 தவைைதான ஓர பரடன ெொயய வரபபைைாய ேமவனம என, அவவைைைய ெவவவலயால 
- ஏவப படததைகயன ேபால இயறறல பார அைநத ெகாணட ெநடநதைகயாய ஈத நகழதத.

(அரஜூைன கறைார: 'கரஷண! பன இநத மனதன தான வரமபாவடடாலம பைவநதமாகத 
தணடபபடடவனேபாை எதைால ஏவபபடடப பாவதைதச ெொயகறான?)

எனைை மககய கரததானன நைைனனதாேை ெொானேை? எலைாரம நேய தணட ெொயல 
ெொயவதாைா பாவ காரயஙகள நடககாேத? ஆைாலம ஏன மனஷன பாவம ெொயயறான? 
அபபட யாரம பாவம ேவணமன ஆைொேயாட பாவதைத ெொயகற மாதரயம ெதரயைைேய? 



அபப ஏேதா ஒணண வலககடடாயமா அவைை இபபட ெொயய ைவககேத? அத எனை?

 இபபட ேகடகறான அரஜுைன.

அகரரர ேகடககறாராம "ஏமபா தரதராஷடரா, உைகக 105 பளைைகள னன ஏன 
நைைககககடாத?” பதல வநதத "உனைை அனபபைவனதான இபபடபபடட பததயம 
ெகாடததான.” :-)

 ஏன ெகாைை ெொயகறான? ேகாபததாை. ஏன தரடைான? காமததாேை? காரணம உடேை 
ெதரயறேத?

ஸபகவாநவாொ।
காம ஏஷ கேராத ஏஷ ரேஜாகணஸமதபவ:।
மோாஷேநா மோாபாபமா வததேயநமோ ைவரணம  ॥ 3.37 ॥

ஏதவைைச ெொபபன இராொததால உறறெதார
ததறெவங காமம சைமமத - யாதைையம
உணமடபப ைதய ஒழயாத பாவமமாம
எணமதய ைதபபைகெயன றஙக

ஏதவைைச ெொபபன இராொததால உறறெதார தத அற ெவஙகாமம சைமம அத - 
யாதைையம உண மடபபைதய ஒழயாத பாவமமாம எணமத ஈைதப பைக எனற ஈஙக.

(ஸ பகவான கறைார: ரேஜா கணததலரநத உணடாகய இநத காமமதான ேகாபமாகம. இத 
ெபரநதனககாரன. ேபாகஙகளல 'ேபாதம' எனற எணணமலைாதவன. ேமலம ெபரய பாவ. 
இைதேய இநத வஷயததல பைகவைாக அறநத ெகாள.)

மனஷனகக இரககற காமமம அதேைநத வரகற ேகாபமமதான இதகக காரணம.

இபபட சைர ெொாலைைாம. ஆைொைய மழகக ஒழகக மடயாத. ெகாஞொம அதககம தன 
ேபாடணமதான. 

ஆைொைய மழகக உடேை ஒழகக மடயாததான. ஆைால அதகக தன ேபாடட 
அடககடைாம னன நைைககறத தபப. ஒததர 5000 ரபாய ொமபாதககறார. இனனம ஒர 1000 
கட ொமபாதசொா நலைா இரககமனன நைைககறார. அபபடேய ஏேதா ஒர வழை ெகாஞொம 
கடதைா வரமாைம வநத அநத ஆயரம ரபாய கைடககறதனன ெவசசககைாம. அபப 
அவரகக தரபத வரணம இலைையா? அபபட ொாதாரணமா நடககறத இலைை. இனனம ஒர 
2000 கைடசொால பரவாயலைைேயனன ேதாணம. இதகக ஒர எலைைேய கைடயாத. 
ெநரபபேை தன ேபாடபேபாட அத வைநதெகாணேட ேபாகற மாதர காமம வைநத 
ெகாணேடதான ேபாகம.

இநத காமததேைநத படததத வைகடேமா இலைை படககாதத நடநதவடேமா எனகற 
பயேம ேகாபமாக ெவளபபடம. அதாவத காமேமதான இனெைார ேவஷம ேபாடடகெகாணட 
ேகாபமா வரத.

மதயம ெவளள, நவமபர 21, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 21 

தேமநாவரயேத வஹநரயதாதரேஷா மேைந ொ।
யேதாலேபநாவரேதா கரபஸததா ேதேநதமாவரதம  ॥ 3.38 



தமததாற றயம தகைாற றரபபணமம
ேொமக கரபைபயா ேைசசவம- மாைம
அறபெபாதயப படடதேபால ஆைொயால ஞாைம
உறபெபாதயப படடடெமன ேறார

தமததால தயம தகைால தரபபணமம (=கணணாடயம) ேொமககரபைபயாேை சசவம- 
மாைம அறபெபாதயப படடதேபால ஆைொயால ஞாைம உறப ெபாதயப படடடம எனற ஓர. 
(மாைம= அைக)

(எவவதம பைகயால ெநரபபம, அழககைால கணணாடயம மைறககபபடகனறைேவா ேமலம 
எவவதம கரபைபயைால - தைொமடடததைால கர மைறககபபடகறேதா, அவவதேம அநதக 
காமததைால இநத ஞாைம மைறககபபடடரககறத.)

ேவற ஜனமம எடததாலம உடேைாேடேய எபபவம கணஙகளம வநத ெகாணட இரககம. 
அதை இரககற ரேஜா கணமதான இநத காமதைத தணடகறத. இநத ரேஜா கணததகக 
வலைம மதத கணஙகைைவட அதகம. இதைாைதான காமம அதேைநத வர கேராதமம 
ெராமபேவ வலவா இரகக. 

அகனைய பைக மடைத ேபாை – ெகாஞொமதான மைறபப, ஊதைா ேபாயடம.
கணணாடைய அழகக மடைத ேபாை. ெகாஞொம அதக மைறபப தைடசொா ேபாயடம.
கரபபைப மட இரககற சச. சரமபபடடதான வைககணம. ஆபேரஷன ெொஞச கைநைதைய 
எடககறாபேபாை.

ெநரபப பைகயாை மடபபடட இரகக. இத ெரணடம ஒணணா கடேவதான வரம. பைக 
இரககற இடததேை ெநரபப இரககம. ெநரபப இரககம இடததேை பைக இரககம. அத 
ேபாை ஆதமாேவாடேய காமமம கடேவ வரம. அபபதான அத ஆதம உணரைவ மைறகக 
மடயம. அததான இயறைக நயத. அபபதான உைகம எனற ஒனறகக வாயபப இரககம. 

ஞாை வழயை இைத ஆவரண ொகத எனகறாஙக. அைத அபபறம பாககைாம.

கணணட அழககாை மடபபடம. அைத தைடசசடடா ெதளவா ெதரயம. ஆைா ெதாடரநத 
தைடசசெகாணேட இரககாடடா அத தரபபயம அழககாயடம. அத ேபாை தரபப தரபப 
ரேஜாகணதைத அழசச காமதைத ெதாைைகக, காமம தரபப தரபப வநத ெகாணேடதான 
இரககம.

கரபபம கரபபபைபைய உைடசச ெகாணட ெவளேய வர ேவணட இரகக. அத தாேை 
அபபட பணண மடயாத. தாயகக பரொவ வல ஏறபடட கரபபபைப சரஙக வரய 
ஆரமபசசதான அத ெவளேய வரணம. அத ேபாை காமதைத வடட ெவளேய வநத 
ஆதமாைவ ெதரஞசகக ெவளேைநத பகவாேைாட அனகரோம எனகற ஒர ொகத ேவணம.

மதயம தஙகள, நவமபர 24, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 22 

ஆவரதம ஜஞாநேமேதந ஜஞாநேநா நதயைவரணா।
காமரேபண ெகௌநேதய தஷபேரணாநேைந ொ  ॥ 3.39 ॥

ெகாளை நரம பாத ெகாடநதைைாய ஞானயரககத 
தளைரய ெவமபைகயாயச ொாரநதடமவ - எளைரய
ஆைொயைால ஞாைம அறபெபாதயப படடடேம



ேதொழய நயதைைத ேதர

ெகாளை நரமபாத ெகாடநதைைாய, ஞானயரககத தளை அரய ெவமபைகயாயச ொாரநதடம. 
இவ - எளைரய ஆைொயைால ஞாைம அறபெபாதயப படடடேம. ேதச அழய, ந இதைைத 
ேதர.

(ேமலம அரஜூை! தரபத அைடயாத ெநரபைபப ேபானறதம காமம எனற வடவததல 
உளைதம ஞானகளகக எனறேம பைகவனமாகய இநதக காமததைால மனதனைடய 
ஞாைம மைறககபபடடரககறத.)

அதைால அத ேபாை ேபாகககக வடககடாத. அகன எவவைவ ேபாடடாலம எரகற மாதர 
காமம நைறேவ அைடயாத. ேமலம ேமலம கைமபம. அனபவகக அனபவகக தரககேவ 
மடயாத.  "ச இவவைேவாதாைா!" னன ேதாணாத. அரதாதான அபபட ேதாணம. இத அடதத 
ஜனமாவேையம ெதாடரம. ேகாட ஜனமததேையம ேபாகாத. வைநத ெகாணேடதான 
இரககம.
ஞாை வழயேை கைர ேதறவடடவைர இஙேக ெொாலைைை. அவர காமதைத ெஜயசொவர. ஞாை 
வழை இரககற நபரகக இநத காமமதான எனனககேம பைகவைா இரகக. அத ஆதமா 
பததய அறைவ மைறககத. ஆைா உைக அறைவ மைறககைை. ஏனைா அபபதான அவன 
உைக வஷயததேை ேபாய ொைைபபடவான? அததான காமம உதேதசககறத.

இநதரயாண மேநா பததரஸயாதஷடாநமசயேத।
ஏைதரவேமாோயதேயஷ ஜஞாநமாவரதய ேதஹநம  ॥ 3.40 ॥

 இநதயஙகேைாட மைம பதத எனனமைவ
ொநததமம காமம தைககடமாம - மநதமத
மறறவறறால வாைறைவ மாய மைறததயைர
மறற மயககடேம மன

 இநதயஙகேைாட மைம பதத எனனம இைவ ொநததமம காமம தைகக இடமாம - மநதம 
அத மறறவறறால வாைறைவ மாய மைறதத உயைர மறற மயககடேம மன.

(பைனகள, மைம, பதத இைவெயலைாம இநதக காமததன இரபபடம எனற 
ெொாலைபபடகறத. இநதக காமமதான மைம, பதத, பைனகைைக ெகாணட ஞாைதைத 
மைறதத ஜவாதமாைவ ேமாகததறக உடபடததகறத.)

நமேமாட கண, காத, மகக, நாகக, ேதால இைத எலைாம காமம வொபபடததககம. அதறக 
ேமல அத மைைொ படசசககம. ொைைம உளைத மைச. ொைைம இலைாதத பதத. மைச ஏன 
இவவைவ அைை பாயதனன ேகககேறாம. ொைைமதான அேதாட மககய கணம. பதத 
நலைதாக இரககைாம. அலைத ெகடடதாகவம இரககைாம. “ஏணடா பததெகடட அைையற?” 
னன ேகடகறத உணட இலைையா? அேத ேபாை "அவனகக ெராமப நலை பதத" னன 
ெொாலகேறாம. "அவனகக ெராமப நலை மைச" னன ெொாலகேறாம. இரணடம ஒணண 
இலேை. நலை பததொாலயா இரககற ஆொாமயம மைச ெகாஞொ ேநரம ெகடட ேபாய தபப 
ெொயகறத உணட. அடககட இபபட ஆசசனைா பததேய ெகடட ேபாயடம. காமததகக நலை 
பததைய ெகடட பததயாககட ொகத இரகக.
கைறநத படொம உடமைபதான நான னன நைைகக ைவககத. பை அைரததஙகளகக அத 
ேபாதாதா!

மதயம ெொவவாய, நவமபர 25, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 23 



தஸமாததவமநதரயாணயாெதௌ நயமய பரதரஷப।
பாபமாநம பரஜஹ ஹேயநம ஜஞாநவஜஞாநநாஷநம  ॥ 3.41 ॥

ஆைகயைால ஐமெபாறயம ஆரததடகக ஆரமரல
வாைகெபர பாரதரகக மாணரேொ - ேமாகமற
ஞாைவஞஞா ைதைத நலநதபவத தறேகத
ஆைவைத வடெடாழவாய ஆஙக.

ஆைகயைால ஐமெபாறயம ஆரதத அடகக ஆரமரல வாைக ெபர பாரதரகக மாணரேொ  
ேமாகமற ஞாை வஞஞாைதைத நலநத பவததறற ஏத ஆை வைத வடெடாழவாய ஆஙக.

(ஆகேவ அரஜூை! ந மதலல பைனகைை வொபபடதத ஞாைதைதயம, வஞஞாைதைதயம 
அழககனற இநதப ெபரம பாவயாை காமதைத நசொயமாக வறடன ஒழததவட.)
.

இநதரயாண பராணயாோுரநதரேயபய: பரம மந:।
மநஸஸத பரா பததரேயா பதேத: பரதஸத ஸ:  ॥ 3.42 ॥

இநதயஙகள ேமைைவாம எனறைறபப இநதயததற
சநைதமக ேமைதனற சரைடததப-பநததான 
மனனயவப பநதயனம மாணபைடயான அனைாேை
கனைவலம ேதாைாயந காண

இநதயஙகள ேமைைவாம எனறைறபபர. இநதயததல சநைத மக ேமல. அதனற சரைடததப-
பநததான மனன, அவப பநதயனம மாணபைடயான அனைாேை கனைவலம ேதாைாய ந 
காண.

(பைனகள உடைைக காடடலம ேமைாைைவ எனற கறகறாரகள. அைவ உயரநதைவ; 
பைமளைைவ; நணணயைவ. இநதப பைனகைைக காடடலம மைம ேமைாைத. மைைதக 
காடடலம பதத ேமைாைத. ேமலம எத பததையக காடடலம மகவம ேமைாைேதா அதேவ 
ஆதமா.)

காமம மடடேம தரடைா? ேவற இரககாஙகைா? தரடஙக 4 ேபர. இநதரயஙகள, மைச, பதத, 
காமம. மககயமாைத காமம.  மததவஙக ெகாஞொம வலவ கைறஞொ உதவயாைரகள. 
இநததரயஙகைை வட மைச வலவாைத. அைதவட பதத வலவாைத. எலைாதைதயம வட 
காமம வலயத.

 மன காைததேை ஒர ராஜா இனெைார ராஜாேவாட ொணைட ேபாடவார. அபப ேநரைடயா 
மதத ராஜாைவ தாககமடயாத. அவைர சதத பை ேபர இரபபாஙக. அவரகைை மதலை 
ஓரஙகடடதான ராஜாகடேட ேபாக மடயம. அபபறம அவேராட ேதரபாகைை ததத, ேதைர 
உைடசச அபபறமா ராஜா ேமேை அமப ேபாடவாஙக. அத ேபாைதான இதவம. ேநரைடயா 
காமதைத ஒழககறத கஷடம. அதைாை மதலை இநதரயஙகைை வொபபடதத, மைைொ 
பததயாேை ெஜயதத அபபறமதான காமதைத ெஜயககைாம.

அபப காமதைத ெஜயகக மதலை அேதாட உதவயாைரகைை ஒழககறத ேபாை 
இநதரயஙகள, மைச, பததைய கடடபபடததணம.  காைம, இடம மதலயைவம தைடயா 
இரககைாம. ஆைா அைவ ெராமப சனை தைடகள.

 ஏன இநதரயஙகைை வேராத எனகேறாம? 



 ைக கால வலவா இரநதாதான நலை வஷயஙகைை ெொயய மடயம. காத நலைைதேய 
ேகடகணம. கண நலைைத பாககணம. ஆைா இைவ எலைாம எபபவேம ெகடடைத ேநாகக 
ேபாகபபாககம. ெகடடதககதான இயலபா ஈரபப அதகம.

ஆைாலம இைத எலைாம ஓரைவ கடடபபடததைாம. ெகடடைத ேகடகற காைத மடககைாம. 
ெகடடைத ேபொற வாைய மடககைாம. இபபட கரேமநதரயஙகைை ஓரைவ  ெகாஞொ தடமா 
இரநதாேை கடடகக ெகாணட வரைாம. ஆைா மைைொ எதாை மட மடயம? அைத ஒர 
வழயா தஙக ெவசொாலம உளளககளேை சை வஷயஙகைை அனபவககணம எனகற 
உறத இரககம.

 தஙகேறாம. அபப மைச ஓயெவடகக ேபாயடதத. எழநதரககேறாம. அபப ொர நலை 
வஷயஙகளேை ஈட படேவாமனன மைசகக ேதாணமா? பைைய பட பை பைககமாை 
வஷயஙகளேைதான மைச ேபாகம. ஏனைா இைததான ேவணமனன நாம உறதயா உளேை 
நைைககேறாம. உறதயா இரககற இததான பதத. இநத உறத எஙேகநத வநதத? ஜனம 
ஜனமமா பனைாடேய வரத. இைததான வாொைை எனகேறாம.

ஒர ேவைை பை வஷயஙகைை ேயாசசச பததைய தடபபடததக ெகாணேடாமைாலம காமம 
தைடயா இபப இரகக. அைதயம கடடபபடததணம.

இபபட எலைாதைதயம கடடபபடததணமனன ெொாலலயாசச ொர, ஆைா எபபட ெொயகறத,?

இநதரயஙகள, மைச, பதத இவறைற கரம ேயாகததேை ஈடபடதத ேவைை ெகாடககணம. 
இநதரயஙகைை கரம ேயாகததேை ஈடபடதத தைொ தரபப வடைாம. ேவைை இலைாத 
ஆொாமதாேை ஏதாவத ேபாடட உைபபணட பரசசைைகைை உணட பணணவான? 
ேவைையேை ஈட படகற ஆொாமகக மததைதபபதத ேயாசகக ேநரம இலைை. ஏதாவத 
பாககணமா பகவாைை பார. ேகடகணமா, பகவான நாமதைத ேகள - இபபட அைத எலைாம 
தைொ தரபப கடடபபடததைாம. 

ரேஜா கணதைத ொாபபாடைட கடடபபடதத அதைாை ெகாஞொம மாததைாம. அபப மைச 
ொததவததேை நககம. பததயம நலைதாகடம. இபபட எலைாம ெொயய காமததகக தைணயா 
இரககற கரவகள இலைாம ேபாயடம. இரகக இடேம இலைாம காமமம ஒழஞசேபாகம.

மதயம ெொவவாய, நவமபர 25, 2008 

பரடைொ! 

பயபபடதஙக ! பரடைொ எைககததான! :-)

நாைைய பதேவாட கரம வழ ஒர வழயா நைறவகக வரம. ஆரமபசொபப இவவைவ வரவா 
எழத நைைககேவ இலைை. அத பாடடகக இழதத ெகாணட ேபாயவடடத. மமமம.. ொர, 
இவவேைா நாள எழதேைாேம பரகறா மாதர எழதேைாமா எனை னன ஒர சனை 
ொநேதகம. அதைாை ஒர பரடைொ.
இநத கரம வழ பதவகைை படசொதேையம மனைேம ெதரநததேையம சரககமா (ஒர 500 
வாரதைத?) அைதபபதத உஙக வாரதைதகளேைேய எழதஙக.  what is your take on 
karma yoga?) அைத படசொா நான ஒழஙகா ேவைை ெொஞேொனைானன ெதரஞசடம.
பனனடடமாவம இடைாம. தன அஞொைாவம அனபபைாம. இலைை உஙக பைாகேையம 
எழதைாம. எபபட ேவணணா பணணைாம. ேநரமலைைனன கட அடககபபடாத அமப, 
ெொாலலடேடன!
அனபப கைடச நாள வரகற ஞாயற இரவ (இநதய ேநரபபட).
மனைஞொல அனபபறவஙக  எழதறைத ெவளயடைாமா கடாதானனம அவஙக கறபப 
எழதணம. ேவணடாமனன எழதாடடா அதை இரககறத ெவளயடடாலம ெவளயடேவன.
தஙகள கரம ேயாகம பதத எனேைாட ஸமமஙக அப இரககம. ெொவவாய பரடைொ ரொலட! 
(பளைையாேர, உைகக ஒர ேதஙகாய உைடககேறன, நான பரடைொேை பாொாகணம!)



:-))

மதயம பதன, நவமபர 26, 2008 

கணணன காடடம கரம வழ -- 24 

ஏவம பதேத: பரம பததவா ஸமஸதபயாதமாநமாதமநா।
ஜஹ ஷதரம மோாபாேோா காமரபம தராஸதம  ॥ 3.43 ॥

பததயலம ேமைாம ெபாரைையறந தவவணணம
சததமைத ஆனமாவாற றதறேவ - ைவததடககக
காமெமனம ெவயய கடததற கரமபைகைய
நாமெநட ேவைாய நல.

பததயலம ேமைாம ெபாரைை அறநத  இவவணணம சததம அைத ஆனமாவால தத 
அறேவ - ைவததடககக காமெமனம ெவயய கடததறக அரம பைகைய நாம ெநட ேவைாய 
நல.

(நணட பஜஙகளைடயவேை! இவவதம பததையக காடடலம ஆதமா மகவம ேமைாைவன; 
நணணயவன; பைம உளைவன எனற அறநத பததயைால மைைத வொபபடதத, காமம எனற 
ெவறற ெகாளை மடயாத ொதரைவக ெகானறவட.)

{இநத பதவ ெகாஞொம அைரசொ மாைவ அைரககறாபேபாை இரககைாம. மன பதவ 
வஷயேம ெகாஞொம ேவற மாதர ெொாலல இரகக. கரதத பைமா பதயணமனனதான.}

காமம எனகறத ஒர எதர. சவன ராஜா ேபாை. ொரரம எனகறத ேதொம ேபாை. மைச, பதத 
இநதரயஙகள எை அவன கழ ஒததரகக ஒததர கழ ேவைைககாரரகள. இநதரயஙகள 
பரேதொம ேபாை. மைச ேமேை உளை ேொைாபத. பதத அதகக ேமேை உளை மநதர. 
ராஜாவா சவன.   ஒர ேதொதைத ைகபததனமமா ெமளை உளேை வர இனெைார ேதொம 
ேபாை,  காமம கண காத ேபானற இநதரயஙகைை சவாதைபபடததகெகாணட 
ஒவெவாெவானைா ஆககரமககம. இநதரயஙகள வழயா மததைத ஆககரமககம. மதலை 
மநதரையேயா ேொைாதபதையேயா ைகை ேபாடடககற ேபாத எலைாரம ேொநத அபபறம 
ராஜைவ கவககறா மாதர, மநதர ேொைாதபத ேபானற மைைொயம பததையயம 
சவாதைபபடததைா ராஜாைவ கவததடைாம. ராஜா எபபட மநதர ேொைாதபதைய தன பககம 
ெவசச இரககற வைர தன பரேதொதைத மததவஙக ஆககரமககவடாம தடகக மடயேமா 
அபபட சவன மைைொயம பததையயம தன வொம ைவதத இரநதா, காமம இநதரயஙகைை 
படககாம தடததடைாம.  ஆைா ொாதாரணமா சவன அபபட மைைொயம பததையயம 
ெவசசககலேய? அவஙக தேராகயா இலை இரககாஙக! அபப ஒணண தன பைதைத 
நைைதத நம தயவ இலைாம இைவ ேவைை ெொயய மடயாதனன பரஞச அவறைற 
அடககணம. தனைை அலபமா நைைககககடாத. மயறசைய அதகபபடதத அவஙகைை 
வொபபடததணம அலைத தனைைவட கடதல பைதைத ேவணடணம. அத பகவானதான.

உறதயா நககற பதத எனை ெொாலலகறேதா அபபடதான மைசம ேகககம. பததையவட 
வலவா இரககறத ஆதமாதான. இைத பரஞச ெகாணட பததயாை மைைொ ெஜயககணம. 
அபபட ெொஞொா காமம காணாமல ேபாயடம.

அைாத காைமா ெொயத வரகறைவ எலைாம வாொைைகள. இைவ சனை வைத மாதர. அைவ 
ரேஜா கணம எனகற தணண ஊததறதாை காமம எனகறதா மைைககம. காமம 
இநதரயஙகள, மைம, பதத மைணயம வொபபடததறதாை ஆதம வஷயதைத மைறககம. 
அதை ஈடபடாமல மைசககம பததககம தபபாை வழைய காடடம.



இைத ெஜயகக காமதேதாட ேவைையாளஙகளகக ேவற ேவைை ெகாடககணம. அதாவத 
இநதரயஙகள, மைச, பதத இைவகளகக ேவற ேவைை தரணம. இததான கரம வழ.

 உணைவ கடடபபடதத ரேஜா கணதைத கைறககணம. வரபப ெவறபப கைறயம. அபப 
காமததகக தணண ஊதத ஆள இலைாம ேபாயடம. அபப வாொைைகள மைை வடறைத 
தடககைாம.

பகவாைையம ேவணடககணம. அபப அவர நமேமாட இரககற காமதைத ெதாைைபபார. 
காமம இலைைைா பாவம பணண மாடேடாம. பாவம இலைைைா வாொைை ேபாயடம. இபபட 
3-4 வழை ெஜயசசடைாம.


