
வ�கணடததககம 
அபபல 

 ஸ ஸமத பகத� வ�தநத 
நரயண  வ�ஸ�ம�  ம�ரஜ 



Copyrights & Acknowledgements

இநதப பதத�தவதத தம�ழ�ல வ�ள�ய�ட �"ழக�ணம 
பகதர�ளம பகவத�ளம ம��வம தவண வ(யதளளனர. 
அ�ர�ளவடய உத��வய இநநல (�றபபடன வ�ள��ர மக��யக 
�ரணமகம. அ�ர�ளகக எங�ள அனபன நனற�. 

Cover Design: Srimati Krishna Devi Dasi, 
Penang, Malaysia

Proof Reading:  Srimati Elango Rajammal, 
Tamil Professor, Madurai, India

Paintings & Photos: Devotees from North Carolina, USA

Printing & Publishing in Malaysia: 
Sri Laxman Das
Sri Raman Bihari Das
Srimati Krishna Devi Dasi

Distribution in Malaysia: 
Sri Nidhi Das
Sri Kanth Das
Srimati Premalatha Devi Dasi

Publishers (USA): Center for Bhakti Studies, Virginia, USA
Sripad Acyuta Krishna Dasa

Typing: Srimati Nirmala Krishnamurthy, Switzerland

Contact info: igvt.hbg@gmail.com
sbvnm.laxmandas@gmail.com
bkdasa@gmail.com

Web Sites: www.bhaktistudies.ning.com
www.purebhakti.com
www.purebhakti.tv
www.gokulbhajan.com
www.backtobhakti.com

Translation to Tamil:  Bhagavati Kanta Dasa, North Carolina (USA)
Syamali Devi Dasi, North Carolina (USA)

© Published with the permission from Gaudiya Vedanta Publications 
(GVP) for text and images used in this book.

ii

mailto:bkdasa@gmail.com
http://www.backtobhakti.com/
mailto:igvt.hbg@gmail.com


வபரளடக�ம

மனனவர..................................................................................4
அதத�யயம  - 1.........................................................................5
 ..................................................................................................23
அதத�யயம  - 2.......................................................................23
அதத�யயம  - 3.......................................................................40
அதத�யயம - 4........................................................................49
அதத�யயம - 5........................................................................65
அதத�யயம - 6........................................................................80
அதத�யயம - 7........................................................................97
அதத�யயம - 8......................................................................114
அதத�யயம - 9......................................................................129
அதத�யயம - 10....................................................................139
அதத�யயம - 11....................................................................155
அதத�யயம - 12....................................................................171

iii



மனனவர

ஸல நரயண ம�ரஜ அவ�பவபத அள�தத 
வ(றவபழ�வ�ள�ல "வ�கணடததககம அபபல" எனற வபரள�ல 
அ�ர ஸல (னதன வ�ஸ�ம�ய�ன ஸ பர�த ப��தமரதவ� 
����ததவ��ள ம��வம (�றநத வபக��ஷங�ளகம.  இநதத 
தம�ழக�ம ஆங��லதத�ல "Going Beyond Vaikuntha" எனற நவலத 
தழ��யத. 

எவ�ளவ� வ�டக�ணக�ன ம� ஜ"�தமக�ளல கட 
அவடய மடயத வ�கநத வல�தவத அவடநத வ�பகமர அஙவ� 
த�ரபத�ப பட ��லவல. அதறகக �ரணம எனன எனபவதக  வ�ப 
கமரல கடக �ணட ப�டக� மடய��லவல. அபவபத, எலலம 
அற�நத ம� பகதரன நரத மன��ர, வ�பகமவரச (நத�தத 
அ�ரத உள வ(ரபதவத அற�நதர. வ�பகமர, நரதவரத தன (�க 
ஷ கர��க வ�ணட உயரநத பகத� ததத�ங�வளக வ�டடப, 
ப�னனர தன ஆனம"�ப பயணதத�ன உச( ந�வலவய அவடநத பரம 
த�ரபத�வய அவடநதர. இத�லரநத, எநத ஒர (த�னகக வ�கநதத 
வதயம கடத தணட ஸ ��ரஷண�ன உததம வல�மன வ�வல� 
ப�ரநத�னதவத அவடய அள��லலத வபர�ல உளளவத, 
அ�னல ஸ ஸ ரத வ���நத சயமன ப��ன ரபதத�ல தன 
உததம பகதர�ளடன �(�ககம வ�வல�தவத அவடய (தத�ய 
மளளத எனற அற�யலம. அ�ர�ள தங�ள ஆதம வ(ரபதவத ஒர 
தகநத உததமமன கர �ழ�ய� அற�நத வ�ள�ர�ள.

இநத நலல �ரம ���ரங�ள 1991- ஆம ஆணட ஸல 
நரயண ம�ரஜ தன இஷட மடமன ஸ வ�(�ஜ� வ�Gடய 
மத (மதர) ��ல இரநத வபத பத�வ வ(யயப படடவ�. இபவபத 
அவ� பதத�ம� உங�ள வ��ள�ல ��வடக�ப படடளளத. ஸல 
நரயண ம�ரஜ��ன இநத ��வல மத�க� மடயத வபக��ஷம 
உங�ள பகத� (தனதத�றக ம��வம பயன படம எனற உறத�ய� 
நமப��வறம. 

இபபடகக,

September 1, 2010 ப��த� �நத தஸ
Sri Krishna Janmashtami (�யமல வத�� தஸ
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அதத�யயம  - 1

ஸ ப�ர�த ப��தமரத��ல பகத�வயப பறற� ம��வம 
ஆழநத உணவம�ள ந�வறநதளளன. அ�றவற நம ம��வம �ரதத 
டனம ஆ�லடனம வ�டகம வபத, நம இதயதத�ல ஒர ச�நதமன 
வபரவ( ��ளமப� அத நமவமப ப�ரஜவ� வநக�� இழததச 
வ(லலம. எநத ஒர (த�னகக ர�ன� பகத�ய�ல ஆவ( �ர��றவத 
அ�னகக  ஸ ப�ர�த ப��தமரத ம�� ம�� உபவய�மய�ரககம. 
யரல ப��த பகத�ய�னள நவழய மடயம? ப��த பகத�ய�ன 
இயறவ�க கணங�ள எனன? இவ� இரணவடப பறற�யம இநத நல 
மழ�தம� ����க��றத. 

ஸமத ப��தம ப"க ஷ�த ம�ரஜவகக ஏழ நட�ள� 
உபவத(�க�ப படட ப�ன, அ�ரத தயரன உததர தன ம�ன�டம, 
"ஸ ச�வத� வ�ஸ�ம� ஸமத ப��ததவத மழச (�ததநதங 
�ளடன உபவத(�தததலம, நன ஒர வபணணனதலம, அ�றவற 
என இதயம கள�ரக வ�டட அனப��க� இயல��லவல. எனவ� ந" 
எனகக அவத ம��வம எள�தன மவறய�ல அதன (ரதவத 
சரக�ம�க கற� எனககப ப�ய வ�க� வ�ணடம" எனற வ�டடக 
வ�ணடள. 

அவதக வ�டட ப"க ஷ�த ம�ரஜ, மனப ஒர (மயம நரதர 
தன வ(நத அனப�தத�ல ப��ன�ன ம��வம�வள, அ�ரத ஆனம"� 
உல�ங�வளயம அஙவ� அ�ரடன ந�தத�யம� �ழம பகதர�ள�ன 
ம��வம�வளயம �டட ��ளக��யவதக கற ஆரமப�ததர. ப��ன�ன 
ம�� வநரங��ய பகதரன நரதர, ��தம ��தமன உல�ங�ளககம 
பறபல பணண�யத தலங�ளககம வ(னற, ப��த ததத�தவதயம, 
வமலம ஒவர ப��ன எவ�ற எணணறற ��தங�ள�ல வதனற��றர 
எனபவதயம உணரநதர. 
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அ�ரத ந�ரநதரமன உல�மம ஒனவற ஒனற தன. அத ஸ 
ப�ரநத�னம. ஆனல அநத ப�ரநத�னவம பறபல ஆனம"� உல�ங 
�ள�ப ப�ணம�க��றத. அவத வபல ப��னவடய ந�ரநதரமன 
(�க�ள அவன�ரம ப�ரநத�னதத�ல உளள�ர�வள. ஆனல 
அவத (மயம அ�ர�ள மறற ஆனம"� உல�ங�ள�லம ��யப�த 
தளளனர. ஒனவற தன பறபல ரபங�ள�லம வதனற�யளளத எனபத 
(�ததநதம. ப��ன இரணவட, மனவற, பதவத, இரபவத அலல. 
இநதத ததத�தவத ம��வம நனற� உணரநத�ர�ள�ல நரதர 
மண�மகடம வபனற�ர மடடமலல, அ�ர ஒர பகத� ர(��ரம கட. 
ஆனல அ�ர எதவவம வத�யத�ர வபல ப(ஙக வ(யத 
வ�ணட தன யதத�வரவயத த�ங��னர. 

மதன மதலல அ�ர ஒர (ல��ரம (�வலவய �ணஙகம ஒர 
ப�ரமணவரச (நத�ததர. அநதப ப�ரமண�டம அ�ர, "இநத 
உல�தத�ல ந" ம��வம அத�ரஷட(ல" எனற கற�னர. அஙவ�ய�ரநத 
வதடங�� �வட(�ய� அ�ர த�ரவ�வய அவடநதர. அஙவ� அ�ர 
வ�ப�யர�ள தன உததமமன பகவத�ள எனபவத உணரநதர. 
ப�ரநத�னததக வ�ப�யர�வள அததவன ம� ஜ"�ன�ள�லம 
வமலன உயரநத ஸதனதத�ல உளள�ர�ள. அ�ர�ள எலல ரஸ 
ப�ங�ள�லம வமலன ப�ங�வளக வ�ணட, த�ரவ�ய�லளள 
ரண�யர�ள அவன�ர�வளயம ��ட ம��வம உயரநத�ர�ள. ஆனல 
அவனததக வ�ப�யர�ள�லம ஸமத� ரத��வ� ம��வம உயரநத 
வ�ப�யகம. 

ஆரதனனம (ரவ�ஸம 
��ஷவணர ஆரதனம பரம
தஸமத பரதரம வத��  
தடயனம (மரச(னம -- (பதம பரணம)

ஸ தர� வத��கக ம�வத� கற�னர: "எலல ��தமன 
�ழ�பட�ள�லம ��ஷண �ழ�பவட உததமம. ஆனல அவத ��டவம 
உததமமன �ழ�பவட அ�ரத பகதர�வள �ழ�பட�வத." 

இநத சவல�தத�ல "தடயனம" எனற �ரதவதகக 
ப��ன�டம வதடரப வ�ணடளள�ர�ள எனற வபரள. அ��டம 
எததவனவய வபர வதடரப வ�ணடளளனர. ஆனல அவ� 
அவன�ர�ள�லம ஸமத� ரத��வ� ம��வம உததமம. இவதக 
வ�டடதம நரதர ப�வரம பகத�ய�ல மழ��னர. கற�பப� த�ரவ� 
ய�ல எழபபபபடட ந� ப�ரநத�னதத�ல வ�ப��ள�ன ம��வம�ள 
நரதரகக வதள���க �டடபபடடன. அஙவ� ஸ ��ரஷணர 
எவ�ற வ�ப�யர�ள�டம�ரநத ப��நத தடக��றர எனபவத அற�நத 
(தத�யபம, ரகம�ண�, ஜமப�த� மறறம அவனதத ரண�யர�ளம 
ஆச(�யதத�ல அ(நத வபய�னர. நரதர இவதக �ணட ஆனநத 
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மவடநதலம, "நன இனற இஙவ� �நத ��ரஷணவர வ�ப�யவரப 
பறற� ந�வனக� வ�தததல, ஒர�வ�ய�ல அ�ரகக மன 
வ�தவனவய அலலவ� வ�டதத அ�வர மயங��யம ��ழ 
வ�தத�ரக��வறன" எனற எணண� வ�ட�மவடநதர. 

ஆனல ��ரஷணர நரத�டம, "நரத, ந"ர ஏத�த �ரம 
வ�ளம. வ�டக��வறன" எனற வ�டடர. 

அவதக வ�டட நரதவர ஆச(�யததடன, " நன �ரம வ�ட� 
வ�ணடம? நன உம பததத�ல ம��ப வபரம அபரததவத அலல� 
��வளததளவளன. நன உமககப வப�ய வ�தவன�வளக வ�டதத 
அதனல மயங�� ��ழக கட �ரணம� அலலவ� ஆ�� ��டவடன!" 
எனற பத�லள�ததர. 

அதறகக ��ரஷணர பத�ல�, " நரதவர, ந"ர இபபடச 
வ(யய��லவலவயனறல என ப�ரஜ��ன ந�தத�ய பகவத�ளன 
வ�ப�யர�ள�ன ம��வம�ள எவ�ற அவன�ரககம வத�யப 
படததப படடரககம? எனவ� ந"ர எனன�டம �ரம வ�டகம தகத�வய 
அவடநத ��டடர. உமகக எனன �ரம வ�ணடமனலம வ�ளம" 
எனற வ�டடர. 

பத�ல� நரதர, "ப�ரவப! ந"��ர வ�ப�யர�ளடன 
ப�ரநத�னதத�ல ந��ழததம லவல�ள அவனததம என (�நதவனய�ல 
எபவபதம இரக� வ�ணடம. இநத லவல�ள எஙவ�லலம நவட 
வபற��றவத அஙவ�லலம நன வ(னற அநத இடங�ள�ன த(�வய 
என தவலய�ல இடடக வ�ளள வ�ணடம. அநத லவல�ள 
அவனதவதயம நன �"ரததவன�ள�ப பட வ�ணடம. ந"ர என வமல 
�ரவண �டட�தய�ரநதல எனககத தயவ வ(யத 'வ�ப� ப�வரவம' 
வயக வ�டபபர�" எனற வ�டடர. 

இவதக வ�டட ��ரஷணர, "(�, அபபடவய ஆ�டடம. ந"ர 
ப�ரஜ��ன பணண�யத தலங�ள - கற�பப� நநத ��ரமம, பரஸன, 
வ��ரததன, ய�த, வதர �டமப, உதத�கய�, �மஸ�த, ரத 
கணடம - இவ� அவனததககம ம��வம ஆழநத பகத�யடன �ணக�ம 
வ(லதத�, அ�றற�ன �ரவணவய ய(�க� வ�ணடம. அவ�ற ந"ர 
வ(யதல ப�ரமம�ல கடக ��வடக�ப வபறத அபர�மன ப�வரம 
பகத�வய ந"ர அவடவர" எனற பத�லள�ததர.  

ப��ன�ன பகதர�ள�ன ந�வல�வளப வபறதவத, ப��ன�ன 
ந�வலயம அவம��றத. ப��னகக எததவனவய ��தம ��தமன 
பகதர�ளம, அ�ர�ளடன ��தம ��தமன லவல�ளம ��தம 
��தமன ர( ப�ங�ளடன அவமநதளளன. அ�ர நனக கமரர 
�ளககப ப�ரமம��த வதனற��றர. அவத ��ரஷணர ஹனம 
னகவ� ரமச(நத�ர ப�ரப��த வதனற��றர. ��ஷ�கவ(ன 
மறறம வ�கநத �(��ளன பகதர�ளகக அ�ர நரயணர� 

7



இரக��றர. (தத�யபம, ரகம�ண� மறறம உதத� வபனற�ர 
�ளகக அ�ர த�ர�த"ஷ�� இரக��றர. வ�ப�யர�ளகவ� 
அ�ர (� நணபன. �தஸலய ப�தத�ல உளள�ர�ளகக அ�ர 
ம�ன� ஆ��றர. வ�ப�யர�ளகக அ�ர உய�ரகக உய�ரன 
நய�ன��றர. ஒவர ��ரஷணர இவ�ற பறபல ��தங�ள�ல 
வதனற��றர. நம இ�றவறவயலலம எவ�ற ப�நத வ�ள�த ? 
ப��ன�ன �ரவணய�னலம அ�ரத பகதர�ள�ன �ரவணய�னலம 
மடடவம நம இ�றவறப ப�நத வ�ளள மடயம. அ�ர�ளவடய 
�ரவணய�னற� நம ஒர வபதம இவத அற�நத வ�ளளவ� 
இயலத. 

ப"க�த ம�ரஜ, வ�ப கமர�ன �வதவயத தன 
தயரககக கற�, எவ�ற நம ப�வரம பகத�வய அவடயலம 
எனபவதத வதளளத வதள���வம அழகடனம ����ததர. ஒர�ன 
ப�வரம பகத�ய�ல ஆவ( வ�ணட, ஆனல (�ர�ணம, �"ரததனம 
வபனற எவதயவம வ(யயமல இரநதவல, அலலத தன வ(நத 
மயற(��ளல மடடவம ப�வரம பகத�வயப வபறலம எனற ந�வனத 
தவல அ�ன ஒரவபதம அவதப வபற மடடன. கரவககம 
வ�ஷண�ர�ளககம வ(வ� வ(யயமல, ஒர�ன ஆய�ரக�ணக�ன 
ப�ற���ள எடதவத, ஆய�ரக �ணக�ன (ஸத�ரங�வளப படதவத 
கட, ப�வரம பகத�வய அ�ன வபறவ� மடடன. மவறயன பகத� 
(தனங�வளப ப�ன பறற�னல மடடவம அ�னல அவதப வபற 
மடயம. நம ஸரத� ஸம�ரத� மறறம நரத பஞ(ரதர வபனற 
தகநத (ஸத�ரங�வளப படக�மல வபனல, நமகக மழ பகத� 
��வடக�மல வப�த மடடம�னற� நம கழமப�யம வபவ�ம. 
எனவ� நம (�யன ��த��வளயம  ஒழஙக மவற�வளயம ப�னபறற 
வ�ணடம. 

அநத ��த� மவற�ள எனன?  நம மதலல ஒர கர��டம த�க 
வஷ எடக� வ�ணடம. அ�ரகக வநரங��ச வ(வ��ள ப�ய 
வ�ணடம. கர��டம உபவத(ங�வளக வ�டட அ�றவறப ப�னபறற 
வ�ணடம. கரவககம வ�ஷண�ர�ளககம வ(வ� வ(யத 
ஆண�தவத ம��வம தரதத�ல எற�நத ��டட அடக�மன 
பழக�ங�வள �ளரததக வ�ளள வ�ணடம. நம நமவம உயர�� 
ஒர வபதம �ரதக கடத. 

தரநத அப� ஸன"வ(ன தவரர அப� (ஹ�ஷணன
அமன�ன மனவதன �"ரததன"யஹ (த ஹ�ஹ� 

                                                         -- (ஸ (�க ஷஷட�ம # 3)

"ஒர (த�ன தனவன ஒர தரமவப ��டவம �"ழன�ன எனற 
ந�வலயடன ஹ� நமதவத வஜப�க� வ�ணடம. அ�ன ஒர மரதவத 
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��டவம வபறவம வ�ணட, தறவபரவம எதவவம இனற� மறற 
அவன�ரககம எலல மத�பபக�வளயம அள�க� வ�ணடம. "

இவத நம எவ�ளவ தரம �வடப ப�டக��வறவம அதறகத 
தகநத�ற ப��ன மறறம வ�ஷண�ர�ள�ன �ரவண நமககக 
��வடககம. ப��ன�ன  �ரவணகக மல �ரணவம அ�ரத பகதர 
�ள�ன �ரவணவய தன. அ�ர�ளல நம இதயதத�ல பகத�வய 
("க��ரம�வ�த வதனற வ�க� மடயம. 

ப��ன, ஒர�ன�ன வமல தனத �ரவணவயப வபழ�நதல, 
அ�ன ந�ச(யம�ப பகத�வயப வபற�ன. அ�ரகக அபபடபபடட 
(கத�. ஆனல அ�ர ஏன அவத (�லரககக வ�டததம, பலரககக 
வ�டக�மலம இரக��றர? இநத உல�தத�ல வபரமபலன�ர 
�ளககப ப��த பஜவனய�ல ஈடபட�த�ல ��ரபபம ��வடயத. 
அ�ர�ளகக அ�ர பகத�வய ஒரவபதம அள�க� மடடர. எனவ� 
அ�ர (�லரகக மடடவம தன �ரவணவய �ளஙக��றர. ஏன அபபட? 
�ரணம அ�ர எலவலவரயம (மம�க �ரத�த�லவல! இபபட 
அ�ர "ஓர பட(ம" �டடதல (�ய�லவலவய எனற நமககத வதனற 
லம. ஒர�ன�டம ந�வறய அனப வ(லதத�, மறவறர�ன�டம 
கவற�� அனப வ(லதத�தம, ஒர�னகக ந�வறய உபவத(ங 
�வளக வ�டததக வ�ணட அவத (மயம மறவறர �னககக 
கவற�� உபவத(ம �ழஙக�தம, ஒர�னகக ஆழநத ஞனங 
�வளக வ�டததக வ�ணட அவத (மயம மறவறர�னகக வமல 
��யன வபத அரததங�வளக கற�தம, நமகக ஒரதவல 
பட(ம�த வதனறலம. இத�ல பரபட( கவற இரபபத� நமககத 
வத���றத. 

ஆனல உணவமய�ல மனற ��தமன வ�ஷண�ர�ள 
இரக��றர�ள: உததம, மதத�யம, �ன�ஷத எனற மனற 
��தங�ள�ல அ�ர�ள உளளனர. ஒர உததம வ�ஷண�ர�ளகக 
ஏ�வத(ம ப��வனப வபனற கணங�வள இரககம. அ�ர�ள 
(தரண மக�வளப வபல ஒரவபதம வ�தவனப பட மடடர�ள. 
அ�ர�வள ஆதமரம (மழ�தம த�ரபத�யளள�ர�ள) எனறம 
ஆபத�ம (உல� ஆவ(�வளத தறநத�ர�ள) எனறம அவழப 
பர�ள. அ�ர�ள தங�ளகக எநத ��தமன �ஷடங�ள வநரநதலம 
வ�ஞ(ம கட அ(ங�மல எபவபதம உளபறதத�ல �ழ�பட�ள�ல 
மழ�தம� ஈடபடவடய�ரபபர�ள. அவத (மயம அ�ர�ள 
எ��டமம ஈ��ரக�ம �டடவம மடடர�ள. ஒர�ர இறநதல கட 
எநத ��தமன உணரச(��ளம இனற� அ�றவற ��டட ��ல��வய 
இரபபர�ள. அ�ர�ள பத உடல (மபநதங�வள ��டட ��டட 
மழ�தம� ஆதம ஞனதத�ல மழ��ய�ரபபர�ள. 

�ன�ஷத வ�ஷண�வர வதவ�யன ததத� ஞனங�ள 
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இலலததல மறற எ�ரககம �ரவணவய �ழங� மடயத 
ந�வலய�ல இரபப�ர. மதத�யம வ�ஷண�ரகவ� நனக ��தமன 
கணங�ள உணட. 

ஈஸ�வர தத அத"வனஷ\ பலவஸஷ\ த��ஷதஸ\ ( 
ப�வரம வமத" கரவப வபக ஷ யஹ � வரதத� ஸ மதயமஹ 

                                                        - (ஸமத ப��தம 11.2.46)

மதத�யம வ�ஷண�ரககப ப��ன�டம ப�வரவம உணட. 
மறற வ�ஷண�ர�ள�டம அ�ர மனற ��தமன நடப�வள 
வ�தத�ரபபர. உததம வ�ஷண��டம வ(வ� வ(யயம மனப 
பனவமவயயம, தன (ம ந�வலய�லளள மறற மதத�யம வ�ஷண�ர 
�ள�டம வநரங��ய நடவபயம, �ன�ஷத வ�ஷண�ர�ள�டம 
�ரவணவயயம �டட�ர. அவத (மயம தன வமல வபறவம 
வ�ளப�ர�ள�டம�ரநத அ�ர ��ல��வயய�ரபபர. ஆனல ஒர�ன 
அற���லய� இரநத ஆனல (�ற�தள��த இவற 
நமப�கவ�ய�ரபப��டம அ�ர �ரவண �டட�ர. 

எனவ�, மதத�ய அத���கக நனக ��தமன பரபட(ங�ள 
உளளன. ஆனல உததம அத���கவ� அபபட எநத ��தமன 
பரபட(மம ��வடயத. அ�ரகக எலவலரடனம ஒவர ��தமன 
ப�வம இரககம. அ�ர மவயய�ல (�க��ய ஜ"�னககம மகத� வபறற 
ஜ"�னககம ��தத�ய(ம பரக� மடடர. எலவலவரயவம அ�ர 
மகத� வபறற�ர�ள�வ� தன எணண�ர. எனவ� அ�ரகக எநத 
��தமன வ�வலயம ��வடயத. ஆனல மதத�ய வ�ஷண�ரகவ� 
இநதப பர பட(ங�வளக வ�ளள வ�ணடய வ�வல உளளத! 

எனவ� பகத�வய �ளர வ�க�த வதவ�யன �ரவணவய 
யர வ�டபபர? மதத�யம வ�ஷண�வர! கற�பப� உயரநத 
ந�வலய�லளள மதத�யம அத����ள அநதக �ரவணவய �ழஙக 
�ர�ள. இனனமம கற�பப�, மதத�யம ந�வலய�ன உச(தத�லரநத 
அவதத தணட வமலன உததம ந�வலககச வ(ல�தறக (றற 
மனனல உளள ந�வலய�ல இரககம வ�ஷண�ர �ரவண 
�ழஙக�த�ல ம��ச (�றநத�ர. அ�ர, தன இதயதத�ல வ(ரதத 
வ�தத�ரககம வபக��ஷங�வள மறற அவன�ரககம �� �� 
�ழங� ஆவ(பபட�ர. ஆனல அ�ர அவ�ற �ழஙகம வபத 
ஏறபடம பரபட(தவதப பறற� அ�வரக கவற கற மடயத. 
ஏவனனறல ஸமத ப��ததத�ல கட இநத ந�வலய�ல பர பட(ங�ள 
உணட எனற தன கற�பப�டபபடடளளத. அபபடபபடட ஒர (�றநத 
வ�ஷண��டம நமககத வதடரப ஏறபடட ��டடல அ�ரகக நம 
நம உய�வரவய (மரபப�ததச வ(வ� ப�ய வ�ணடம. 
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ஸ ஸரஷய பஜன ��ஞஞம அனனயம அனய 
ந�நதத� ஸ\னய ஹரதம ஈப(�த ஸங� லபதய

                                                              (உபவத(மரத # 5)

"மறற�ர�வளக ��ணடல வ(யய வ�ணடம எனற எணணவம �ரத 
சததமன இதயம வ�ணட உததமமன வ�ஷண�ரகக நம வ(வ� 
வ(யய வ�ணடம."

அபபடபபடட ஒர உததம வ�ஷண��ன வதடரப நமககக 
��வடதத ��டடல நம அ�ரகக நம (�ரங�வளத தழதத (ரண�த� 
அவடநத ��ட வ�ணடம. நம வ(வ��ள�ல ஏமறறதவல �படவம 
(�ற�தம இரநதல அ�ர உடனடய�வ�க �ணட ப�டததம ��ட�ர. 
அ�ர ப��வனப வபல நமவம உளளம பறமம நனற�த வத�ய 
மதலல ஜனங�ள�ன �படங�வள அ�ர நனற�வ�  அற��ர. 
அதறகத தணடவனவயக கட அ�ர அள�ததம ��ட�ர. ஆனல 
அவ�ற அ�ர தணடவன அள�ததல அத வபரம �ரவணவய 
யகம. இலல��டல அ�ர நமம�டம அனவயனயம�� ��ட�ர. 
எனவ� நம அ�ரககக �படவமதவம�னற�த தயவமயன 
இதயததடன வ(வ� ப�ய வ�ணடம. 

வ�ஷண�ர�ள�டம�ரநத இரணட ��தமன �ரவண�ள 
��வடக��னறன. ஒனற அ�ர�ள�டம�ரநத நம மநவதய வஜனமங 
�ள�ல ��வடததத. இனவனனற அ�ர�ள�டம�ரநத இநத 
வஜனமதத�ல ��வடபபத. ஒர�ன தன லட(க�ணக�ன வஜனமங 
�ள�ல ப�நத பணண�யங�ளல இநதப ப�ற��ய�ல ஒர பகத� ர(�� 
ப�மளள வ�ஷண��ன �ரவணவயப வபற��றன. அநத 
வ�ஷண�ர, ததத�ங�வள நனற� அற�நத�ரபபதல அத 
படபபடய� ஒர கர��டம த"க வஷ எடககம ந�வலவய அள�தத 
ப��னககப பஜவன ப�நத பகத�ய�ல மனவனற உதவ��றத. 
இவதவய "பரகதன - ஸமஸ�ர" எனற அவழபபர�ள. அத�த 
ஒர�ன மநவதய வஜனமங�ள�ல வ(ரதத பணண�யங�ள எனற 
அரததம. வமலம, அபர�ம� (�லர ம�கநத அள��ல பணண�யங 
�வளச வ(ரதத வ�ததல இநத வஜனமதத�ல மவறயன கர கடத 
வதவ�ய�லலமவலவய வப�லம. ஆனல இத ம�� ம�� அபர�ம. 
உதரணம� ஹ� தஸ தககர மறறம ஸ வ(தனய 
ம�ப�ரப��ன அவந�மன பகதர�ளம ஏறவ�னவ� பகத�ய�ன 
(��ரதவத அவடநத�ர�ள. இரநதம கட அ�ர�ள மறற�ர�ளகக 
எடததக �டட� ��ளஙக�தற�� மவறய�க கரவ� ஏறறக 
வ�ணடனர. 

பரத ம�ரஜ இனவனர உதரணமகம. அ�ர தன மதல 
ப�றபப�ல மவறயன கரவ�ப வபறற�ரநதர. ஆனல தன 
இரணட�த, மனற�த ப�ற���ள�ல அ�ர மவறயன கரவ� 
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அவடய��லவல. ஆனலம எநத ��தமன (த�மம இனற� 
அ�ரககப ப� பகத� �நதத. தன பகத�ய�லரநத த�ரபப மயனற 
தன தநவத மறறம எ�ர கற�யவதயம அ�ர வ�ட���லவல. இதவ� 
"பரகதன - ஸமஸ�ர" எனபத. இத ஒர�னகக இரநதல அ�ன 
ம��வம எள�த� இனனமம வமலன ந�வலய�லளள கரவ� 
அவடநத வமலன (த(ங�ம ��வடக�ப வபற�ன. அ�னகக வ�க 
("க��ரதத�வலவய தனனள பகத� எழமப� வ�ள��ரம. 

 அபபடபபடட�னகக (ஸத�ரதத�லரநத ஒவர ஒர 
சவல�தவத உபவத(�ததவல வபதம. அத�லரநவத அ�ன 
எலல�றவறயம உணரநத ��ட�ன. இபபட ஒர�னகக மநத�ய 
ப�றபபக�ள�லளள பணண�யங�ள இரநதல தன�வ� பகத� 
�ழகவ�ய�ல ர(� �நத ��டம. அதன ப�ன ஒர (�றநத ர(�� 
வ�ஷண��டம த"க வஷயம எடதத ��ட�ன. ப�னனர அ�னககப 
பகத�ய�ல ஆழநத வபரவ( எழமப� ப��னககப பஜவன வ(ய�த�ல 
("க��ரவம வ��மன மனவனறறம ஏறபடம. 

அவ�ற மநவதய வஜனம பணண�யங�ள இலலத�ர�ள, 
ஸமத ப��ததத�ல �ரம ஸ ��ரஷண�ன லவல�வளக வ�டடம 
வ�ஷண�ர�ளடன வதடரப வ�ணடம ��ரஷண பகத�வயப 
படபபடய� �ளரக�லம. அதன ப�ன அ�ர�ள ஒர தகநத கரவ� 
ஏறபர�ள. ஆனல (�ல (மயங�ள�ல அநதக கரவவடய (�நதவன�ள 
(�யன பரமபவரய�ல இலலதத�வம இரக�லம. அபபடபபடட 
சழ ந�வல�ள�ல அ�ர�ள அநதக கரவ� ��டட ��டட, (�யன 
(�ததநததவதக வ�ணட வ�ற கரவ� நட�ர�ள. மறறம (�ல 
(மயங�ள�ல, தன மதல கரவ� உததம கர��வம இரக�லம. 
ஆனல அ�ர இநத உலவ� ��டடச வ(னற ��டடல அநத (த�ன 
எனன வ(யய வ�ணடம? மழக�வம பகத� ரஸதத�ல த�வளதத�ரககம 
இனவனர ரஸ� வ�ஷண�வரச (�க ஷ கர�� ஏறறக வ�ளள 
வ�ணடம. இவ�தன வ�ஷண�ர�ள�டம�ரநத ��வடககம இரணட 
��தமன �ரவண�ளகம. 

ஸ பர�த ப��தமரத��ல தனனவடய வ(நத 
�ழகவ�ய�ல நடநத அவனதத அனப�ங�வளயம வ�பகமர ஒர 
ப�ரமணரககக கற��றர. இநதப ப�ரமணர மனனர வ��ரததன 
��ல �ழநத�ர. ப�னனர அ�ர அஸஸம�லளள 
ப�ரகஜ�வயத�ஷபர எனற இடததககக கடவயற�னர. இனறம நம 
கஜரதத�ல ந�வறயப ப�ரமணர�ள (ஸத�ரங�வளப படதத ��டட 
ஊர ஊர�ச வ(னற அ�றவறப பறற� வப(�, வ(ல�ம வ(ரபபவதப 
பரக�லம. இநதப ப�ரமண�ன வநக�மம இதவ� தன. அ�ர, 
அஸஸம�ல ந�வறய வ(ல�ம உளளத, அஙவ� வ(னறல நனற� 
�ழ மடயம எனற எணண�னர. ஆனல அஙக அ�ரல வ(ல�ம 
வ(ரக� இயலததல �மகயவத�� (பர�த� வத��) வய �ழ� 
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படடர. �மகய வத�� அநதப ப�ரமண�ன �ழ�படவடக �ணட 
ம��வம த�ரபத�யவடநத, அ�ரத உய�ய மனபபஙவ� உணரநத, 
"இ�னகக மநவதய வஜனமப பணண�யங�ள உளளன எனற 
வத���றத. நன வ�ஞ(ம உத�� வ(யதல அ�னல நனக 
மனவனற மடயம. ஆனல மதலல அ�னத பண ஆவ(வய ஒழ�க� 
வ�ணடம. அபபடயனல தன மனவனற இயலம " எனற 
எணண�னள. அநதப ப�ரமணன�ன மனனல வதனற�, "உனககச 
வ(ல�ம வ�ணடம? நன உனகக அவத ��ட ம��வம வமலனவதக 
வ�டக��வறன" எனற அரள ப�நதள. 

அபபட எலல�றற�லம (�றநத வ(ல�ம எனன? பகத�. ஒர 
(�ஷயவன (�ஷவயவய ஒனறவம வத�யத மடடள� இரநத 
(�நதநதங�வள அவ�ள��ப ப�ய மடயமல இரநதலம கட, 
அநதக கர உணவமயன கர�� இரநதல அ�ர ப��த ப�வரம 
பகத�வய மடடவம வபத�பபர. ஆனல ஒர சததமலலத கர எனன 
வ(ல�ர? "ந" வத��வய �ழ�பட. �வண(வர �ழ�பட. (ங�வர 
�ழ�பட. அ�ர�ள உனன�டம ம��ழநத ந" ��ரமப�யத அவனதவதயம 
வ�டபபர�ள" எனற தன கற�ர. 

�மகய வத�� ஒர�ன�ன இயறவ� சப�தவதப பரதத 
அதறகத தகநத�வற அரள �ழஙக�ள. அநதப ப�ரமணர 
வ��ரததன��ல �ழநத�ர எனபவத அற�நததல, வ(ல�தவத 
அள�தத அ�வர ஏமறற �மகய வத��கக ��ரபபம�லவல. அ�ரத 
எள�ய சப�தவதக �ணட அ�ரகக வ�பல மநத�ரதவத 
உபவத(�ததள. 

ஒர�ன மத�ய ப� ரஸதத�ல நவழய வ�ணடமனல 
வ�பல மநத�ரம �ணடபப�த வதவ�. ஸ (னதன வ�ஸ�ம� 
மறறம ம��வம உயரநத வ�ஷண�ர�ள�ன �ரவணய�னல நம 
பரமபவரய�ல வ�பல மநத�ரம மக��யம� உளளத. ஸ வ(தனய 
ம�ப�ரப வதனற�தறக மனனல இநத மநத�ரம (தரணம� 
எலவலரககம வ�டக�ப பட மடடத. உணவமய�வலவய தகத� 
வபறற மறறம �டநத வஜனமங�ள�ல பணண�யங�வள ந�ரமபவம 
வ(ரதத ஜ"�ன�ளகக மடடவம அவ� வ�டக�ப படடன. 

வத�� ப�ரமமணரககத தன த�(னதவதயம வ�பல 
மநத�ரதவதயம �ழங��னள. அநத மநத�ரதவத வஜப�தத அ�ரத பகத� 
வமலம த�டமனத. அவத வதடரநத வஜப�தததல அ�ரகக 
வ(ல�தத�ன ம"தன ஆவ( அறவ� ஒழ�நதத. எலல வ(ல�ங�ள�லம 
வ�ரன ம�ததன வ(ல�தவத தன வபறற�ரபபவத உணரநதர. 
அ�ர அஸஸவம ��டட ��டட �ங�(�ர �நத த"ரததமடனர. 
ப�னனர அநத இடம ஒதத �ரததல அங��ரநத �ய எனற 
இடததககச வ(னறர. அஙவ�யம (�ய�ப ப�டக�ததல 
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அங��ரநத �ரன(�ககச வ(னறர. ஆனல அஙக அ�ர மகத� 
(மபநதமன வ�டபட�ள�ல ஈரக�ப படடர. இவதக �ணட பர�த� 
வத�� தனத �ண�ர (ங�ரடன வ(ரநத �ட(� வ�டதத, "ந" 
��னமய�ர! இஙவ� ந" தங�வத! உடனடய� இநத இடதவத ��டட 
ஓடப வபய ��ட" எனற உததர��டடள. 

ம�வத�ரம பர�த�யம ஒர��டம உணவமய�வலவய 
�ரவண வ�ணடல இபபடத தன வ(ய�ர�ள. இலல��டடல 
ஒர�ன அஙவ�வய தங��க வ�ணட, தவலவயயம வமடவடயடததக 
வ�ணட "அஹம ப�ரமமஸம� " , "தத�ம அஸ" மறறம "(ர�ம 
�ல��தம ப�ரமம " எனற வஜப�ததக வ�ணட ப�ரமமதத�ல ஒனறகம 
மகத�வயப வபற ��ரமப�ன. ஆனல இநதப ப�ரமண�ன வமல 
�ரவண வ�ணட ம�வத�ரம பர�த�யம, "ந" இஙவ�ய�ரநத 
உடனடய� ஓட ��ட. இஙவ� தங�வ� தங�வத. மகத� எனபத ஒர 
வபண பல. அத உனவன ��ழங�� ��டம. அத ��ழங�� ��டடல 
ப�னனர அதன �ய�லரநதத தபப� வ�ள�ய�ல �ரவ� மடயத. 
எனவ� ந" இங��ரநத இபவபவத உடனடய� ஓட ��ட. த�ரமப�க 
கட பரக�வத. ந" வநரடய� மதரவககச வ(ல. அஙவ� ��ஸரம 
�டடல த"ரததம ஆட��டட ப�ன வநர�ப ப�ரநத�னததககச வ(ல" 
எனற அற�வவர கற� அ�வர அங��ரநத ஓட வ�ததனர. 

அநதப ப�ரமணன ப�ரநத�னதவத வநக�� �ரம வபத 
�ழ�ய�ல ப�ரயக எனற இடதத�ல ஆய�ரக �ணக�ன�ர�ள வ�ணட 
ஒர வபரம கடடதவதக �ணடர. அ�ர�ள�ல பறபல வய���ள, 
தங�ள தவல�ள�ல ம��வம உயரமன அளவகக ஜவட�வளக �டடக 
வ�ணட வபரம அள��ல (மபல�வள வமன�ய�ல மழக�வம ப(�க 
வ�ணட ஒர அக��ன�க கணடதவதச சறற� உட�ரநத வ�ணட 
ய�ம நடதத�க வ�ணடரநதனர. மறற�ர�ள உரதத கரலல 
ப�ரச(ரம வ(யத வ�ணடரநதனர. "வஜய ஸ ரம! வஜய ஸ 
ரம" எனற உரக�க க��னர. ம� மததத�ல ��தம ��தமன 
(தக�ள அஙவ� த"ரததமட �ர�ர�ள. அஙவ� தன �லம"�� 
மன��ர வ�ஞ( நட�ள தங��ய�ரநத, பரத�ஜ �ஷ�ய�ன ஆ(�ரமமம 
உளளத. ஸ ரமச (நத�ரர கட இஙவ� தன �ஙவ� நத�வயக 
�டநதர. அத ம��வம ப�சததமனப பணண�யத தலம. வமலம, 
இஙவ� தன ஸ வ(தனய ம�ப�ரப ஸல  ரப வ�ஸ�ம�கக 
உபவத(ம அள�ததர எனபத ம��வம கற�பப�டததக�த. 

இ�றவறவயலலம �ணட அநதப ப�ரமணர, "நனம இபபட 
இ�ர�வளப வபல ஆனல அத எவ�ளவ நனற�ய�ரககம!" எனற 
எணண�னர. அஙவ� �ழநத ஜனங�ள இபபடப படட (தக�ளகக 
ம��வம ம�யவத அள�ததர�ள. அநதப ப�ரமணர அஙவ�ய�ரநத 
ப�நத மத� எனற ��க��ர�தவத �ழ�படட, ஆரதத��வளயம 
எடததக வ�ணட அ�ர�ள வப(�ய�றவறவயலலம வ�டடர. 
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வமலம, (�ல பகதர�ள �"ரததனம பட ஆரமப�தத வபத, " ந"ங�ள 
எனன �தத��ற"ர�ள? உங�ள ப�ரச(ரதத�ல எவதப பறற�ப 
வபச��ற"ர�ள? " எனற அ�ர�வளக வ�ட�வம வ(யதர. 

அதறக அ�ர�ள, "அணண! இபபட �டவமயன 
�ரதவத�ளல வப(த"ர. அத அபரதமகம. இஙவ� வப�ய 
ம�தமக�ள அவன�ரம ப��ன ஸ ��ஷண��ன மஹ�வம�வளப 
பறற�ப வபச��றர�ள" எனற பத�லள�ததனர. 

ப�னனர அஙவ�யம அநதப ப�ரமணர அனவயனயம� 
உணரநததல, அஙவ�ய�ரநத ��ளமப� ��டடர. (ங�ரர அ�ரகக 
உபவத(ம வ�டததத வபல வநர� மதரவகக �நத "��ஸரம �ட" 
டல த"ரததம ஆடனர. �ரனஸய�ல (ங�ரர, " ந" உன மநத�ர 
வஜபதவதத வதடரநத வ(யதல உனனவடய இஷட வதய�ம 
உனககக �ணடபப�த த�(னம வ�டககம" எனற கற�ய�ரநதர. 

வ�பல மநத�ரதத�ன வதய�ம யர?  வ�பல ��ரஷணர. 
எநதக வ�பல ��ரஷணர? அத ஒவவ�ர��ன ப� பகத�வயப 
வபறததத. (�லரகக அ�ர மட�வளக கடடக வ�ணட அ�றவற 
வமயக�ச வ(லலம வ�பல. மறறம (�லரகக அ�ர யவ(த��ன 
மடய�ல உட�ரநத�ரககம பல வ�பல. ஆனல மத�ய ரஸதத�ல 
இரககம பகதர�ளகவ� அ�ர ��வஷர வ�பல. இநதப 
ப�ரமணரகக அ�ர பலலஙகழவல ஊத�க வ�ணட பசக�வள 
வமயபபதற�� அ�றவறக கடடக வ�ணட ப�ரநத�னக 
�ட�ள�ல தன (�க�ளடன த��யம ��ரஷணர!

நம நம மநத�ர வஜபதவதத த�றமல வ(யதம நமகக ஸ 
��ரஷண�ன த�(னம ��வடக���லவலவயனறல அத ஒர �வ�ய�ல 
ப�ரவயஜனமறறவத!  "எனகக ஸ ��ரஷணர எபவபத த�(னம 
வ�டபபர? எபவபத? எபவபத?" எனற வபரம ஆவ( எழ 
வ�ணடம. நம மநத�ர வஜபதவத மழ இதயததடன வ(யதல 
மடடவம அநத மநத�ரம ஸ ��ரஷண�ன வநரடத த�(னதவத 
அள�ககம. இலல��டல நம எததவனப ப�ற���ள எடததலம அவ� 
ப�ரவயஜனப பட�த�லவல. நம மழக ��னதவதயம வ�டக 
�மவல, ��வலயடவன, தக�ததடவன இலவல (�ல (மயங�ள�ல 
அக�வரய�லலமவல மநத�ரதவத வஜப�ததல, அத தன மழப 
பலவன ஒரவபதம அள�க�த. எபவபத நம நம மநத�ரதத�ன மழப 
பலவனயம அவடவ�ம? நமகக நம கரவத�ர அவத எவ�ற 
வஜப�க� வ�ணடம எனற உபவத(�ததவர, ஸ பர�த� வத�� அநத 
ப�ரமண�டம அவத எவ�ற வஜப�க� வ�ணடம எனற 
உபவத(�ததவள, அவ�ற வஜப�க� வ�ணடம. நம மழக 
��னதவதயம வ�டதத, பலன�ள�ன ஆவ(�வள மழ�தம� 
��டட��டட, அடக�ததடன, ��ரஷணவர ந�வனததக �ணண"ர 
�ரமற வஜப�ததல �ணடபப� அத வ�பவலக வ�ணட �நத 
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��டம! ஆனல நம அவமத�யடன உட�ரநத மநத�ரதவத வஜப�ககம 
வபத, (பபடடகக மண�யடததவடன இரணட மனற மவற�ள 
வமவல வஜப�தத ��டட (பப�டம ஆவ(யடன (பப�டச வ(னறல 
அத எதறகம உத�த. மற� நம த�டமன மனதடன, மழ 
ப�தவதயம அதறகக வ�டதத வஜப�ககம வபத அநத மநத�ரம 
நமகக ஸ ��ரஷண�ன வநரடத த�(னதவதக �ணடபப� �ழஙகம. 

கவரG வ�ஸவத வ�ஸதலய�ஷ\ ஸஜவன
ப ஸர �வனஸ� மநதவர -- ( ஸ மன (�க ஷ # 1)

"நம அவமத�யன மனததடனம, பகத�யடனம, ஆழநத 
நமப�கவ�யடனம மநத�ரதவத வஜப�ககம வபத அத �ணடபப� நம 
வதய�தவதயம நம கரவ�யம த�(னம அள�ககம."

மதர��ல "��ஸரம �ட" டல த"ரததமடய ப�ன அநதப 
ப�ரமணர ப�ரநத�னததககள நவழநத யமவன த"ரதத�ல �நத 
வ(ரநதர. அபவபத அஙக எநத ��தமன ஊவர ந�ரவம இலவல. 
வ�றம �ட�ள� இரநதன. அ�ர நவழயம வபத அநதக 
�டடககளள�ரநத யவர ஒர�ர பலமப� அழம (தததவத அநதப 
ப�ரமணர வ�டடர. ஆனல அத வ�டபதறக ம��வம இன�வம 
ய�வம இரநதத. அ�ரகக அஙவ� யர�த அழ��றர�ள, 
அலலத �"ரததவன பட��றர�ள, வமலம அத ஆண வபணண 
எனற எதவவம ப�ய��லவல. ஆனல அநத இன�வமயன கரல 
அ�வர ம��வம ஈரததத. அநதக கரல �ரம த�வ(வய வநக�� 
வமத�� நடக� ஆரமப�ததர. நடநத அநதக �டடன அடரநத 
பகத�ய�ல யமவன நத�ய�ன ஓரமளள "வ�(� �ட" டன பக�தத�லளள 
ஒர பங��னத வதடடதத�றக �நதர. அநதக �டடனள நவழயம 
வபத அ�ர அஙவ� ஒர ப�ரமணர ம��வம ப�ர�(மன வதஜஸடன 
இரபபவதக �ணடர. அத வ�பகமர!  அ�ர ஒர �"ரததவனவய 
ம��வம இன�வமயன ர�தத�ல வஜப�ததக வ�ணடரநதர. 

ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத
வ���நத வஹ நநத ��வஷர ��ரஷண
ஹ ஸ-யவ(த-தனய ப�ரஸத
ஸ பலலவ ஜ"�ன ரத� வ�ஷ 

                                               .... (ப�ர�த ப��தமரதம 2.4.7)

அநதக �"ரததவனய�ல அ�ர "ஹ ஸ யவ(த-தனய 
ப�ரஸத" எனற ��வய ம�கநத அழததததடன படனர. அ�ரத 
�ண�ள�லரநத �ணண"ர தவர தவரய�ப பயநத வ�ணட 
ரநதத. �ய�லரநத எச(�ல �"வழ �ழ�நத வ�ணடரநதத. அ�ர 
உணவமய�வலவய சய ந�வனவடன தன இரக��றர எனபவதக 
கட அநதப ப�ரமணரல வ(லல மடய��லவல. அ�ர உடவன 
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யமவனய�லரநத ந"வரக வ�ணட �நத வ�பகமர�ன �வயத 
தவடதத ��(�ற�யல �றற வ(�னர. வமத��க வ�பகமர தன 
சய ந�வனவகக �நத ப�னனர (�ற�த வநரம �ழ�தத எழநத வ�ணட, 
" ஓ! ந"ர அஸஸம�லளள ப�ரக ஜ�வயத�ஷ பரதத�லரநத �ர��ற"ர? 
அஙவ� வத�� உமகக ஏத�த மநத�ரதவதக வ�டததள?" எனற 
அநத ப�ரமணவர வநக��க வ�டடர. அநதப ப�ரமணவர எநத 
��தமன  பத�வலயம வ(லல மடயல அபபடவய ஸதமப�தத 
ந�னறர. 

"வத�� உமககக வ�பல மநத�ரதவத உபவத(�ததள? ந"ர 
ப�ன அங��ரநத �ங�(�ர �ழ�ய� �யவககம வ(னற"ர? ப�னனர 
ந"ர �ரண(�ககச வ(னற அஙவ� (ங�ரரம பர�த�யம உமகக 
வமலம அற�வவர�ள வ�டததர�ள? ப�ன அங��ரநத ப�ரயக 
�ழ�ய� இஙக �நத"ர? " எனற வ�பகமர வமலம வ�டடர. 

இவ�ற வ�பகமர வமனவமலம வப(ப வப(, அநதப 
ப�ரமணரகக ஆச(�யமம வமனவமலம அத���ததத. வ�ப 
கம�டம அ�ரகக ஆழநத நமப�கவ� ஏறபடடத. "இ�ர எபபட 
இவ�யவனதவதயம அற�நதர?" எனற எணண�க வ�ணவட அநதப 
ப�ரமணர எலல�றவறயம வ�டடக வ�ணட ஆழம� உநதப படட 
அவ(யமல ஸதமப�தத ந�னற�ரநதர. நமகக இபபட ஒர அனப�ம 
வநரம வபத அத�ல உணடகம நமப�கவ� நம �ழ நட�ள 
�வரய�லம அபபடவய ந�வலதத ந�றகம. நம இபபடபபடட ஒர 
கரவ� அவடயம அத�ரஷடம ��வடககம வபத அதன ��வளவ�ள 
ந�ரநதரம� ந�வலதத ந�றகம. ஆனல நம ஒர வபலயன கரவ�ச 
(நத�ககம வபத அத ஒர ��தத�ய(மன உணரவ� நமககக 
வ�டககம. அபபடப படட வபல கர, "தமப�, தயவ வ(யத ந" ஹ� 
நம த�க வஷவய எனன�டம�ரநத எட" எனற கற�ர. 

அதறக அ�ன, "இலவல, இபவபத வ�ணடம. நன 
நவளவய மறநவள எடததக வ�ளவ�ன" எனற பத�லள�க�லம. 

ஆனல அநதப வபலக கர அவதப பரதத, "இநத மன�தன 
ம��வம வப�ய வ(ல�நதன. இ�னகக அழ�ன வடம ந�வறய 
வ(ல�ங�ளம உளளன. இ�ன �ழ�ய� நம (�ல ��யங�வளச 
(த�க�லம. நம வமல (�ல �ழகக�ள உளளன. இ�னகக 
அர(ங�தத�ல நலல வ�வலய�ரபபதல நம �ழகவ� இலக��த 
தளள� ��ட�ன" எனற எணண�க வ�ணட, "இலவலய�லவல. ந" அத 
�வர �லம தழததத வதவ�ய�லவல. இபவபவத த�க வஷவய 
எடததக வ�ள. இலல��டடல உன மனம கழமப���டம. ஒர 
மவலவய மடடம வ�ணட �. வபதம," எனற பத�லள�பபர. 

அதறக அ�ன மவலவயயம கட வ�ணட �ர 
��ரபபம�லவலவயனறல அநதக கரவ�, "(� பர�ய�லவல. 
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அதவம வதவ�ய�லவல. உனகக ��வஷஷ (லவ� அள�க��வறன. ந" 
(பப�ட�த�வல கடபபத�வல எநத ��தமன ��த�யவம ��வடயத. ந" 
மம�(ம, மத இபபட எனன வ�ணடமனலம உணணலம! (�, 
உனகக எநத மநத�ரம வ�ணடம? �வண( மநத�ரதவதக வ�டக� 
�?" எனற கற�ர. 

ஒர சததமன கர, மநத�ரங�ள ��ஷயதத�ல இபபடபபடடக 
வ��லமன ��யபரம பணண மடடர. அ�ர (�ஷயன� ஆ� 
��ரமபம ஒர�ன�ன உள ப�ங�வளக ��னததடன அற�நத அதன 
ப�ன அ�னககக ��ரஷண பகத�ய�ல உணவமயன ஆர�ம இரநதல 
மடடவம மநத�ரதவத அள�பபர. இலல��டல அ�ர ஏத�த (ககப 
வபககக�வளக கற�, தளள� வ�தத அநத நபவர வ�ள�வயயம 
அனபப� ��ட�ர. வமலம கற�பப� ஒர கர மதத�யம அத���ய� 
இரநத, ஆனம"�தத�ல (�ற�த பலவனம� இரநதல அ�ர தன 
�ரங�ல (�ஷயர�வளத தன பத�பப�ல வ�ஞ( நட�ள�த 
வ�ததக வ�ணட, ப�னனர அ�ர�ளத ப�சததத தனவம�வள 
அற�நத ப�னனர மடடவம மநத�ரதவத �ழஙக�ர. ஒர மதத�யம 
அத��� வ�ஷண�ர, அவந�ம� கர�� ��ளஙகப�ர. உததம 
அத��� அபபடயலல. ஒர உததம அத���, தன உயரநத 
ந�வலய�லரநத (�ற�த �"வழ மதத�யம அத��� ந�வலகக இறங�� �நத 
தன கர�� மடயம. வபரமபலம உததம அத����ள 
(�ஷயர�ளககத த"க வஷயள�க� மடடர�ள. நரதர எததவனவய 
வபர�ளகக கர�� ஆனர. ஆனல அ�ர உணவமய�வலவய எநத 
��தமன த"க வஷச (டஙக�வளயம மவறய� ��த�பபடச 
வ(யதத�லவல. அ�ர ம��வம இலக�� ஒர�ன�ன இதயதத�ல 
பகத�வய பய வ�தத, (�ற�த உபவத(ங�வளயவம அள�பபர. வ�ற 
எவதயவம அ�ர வ(ய�த�லவல. 

மன �லதத�ல �பர எனற ஒர�ர ஸ இரமனஜ 
வ�ஷண� (மப�ரதயதத�லளள ஸ ரமனநத ஆச(�ய�டம த"க 
வஷ வபற ��ரமப�னர. எபவபத �பர �நத த"க வஷ வபற 
ய(�ததலம ரமனநத ஆச(�யர அ�வரத தரதத� ��ட�ர. 
ரமனநத ஆச(�யர �பவர ஒர மதல தர மய�த�ய�வ� 
எணண�னர. ஒர ந�ர��வஷஷ �த�கக ஒரவபதம த"க வஷ 
அள�க�க கடத எனபத அ�ரத வ�ளவ�. ஆனல �பவர, தன 
ரமனநத ஆச(�ய�டம�ரநத எபபடய�த மநத�ர த"க 
வஷவயபவபறற அ�வரக கர�� ஏறறக வ�ளள வ�ணடம எனற 
ஒர த�டடம �கததர. ஒர நள ம��வம இரடடன இர��ல 
ரமனநத ஆச(�யர கள�க�ப வப�ர எனபவத மனனவர 
அற�நத �பர, ரமனநத ஆச(�யரககத வத�யமல அ�ரத 
பவதய�ல மன கடடவயக கறக��ப படதத�ரநதர. இரடடல �பர 
படதத�ரநதத இரடடல வத�யததல ரமனநத ஆச(�யர தன 
�ல �ப�ன உடலல படடத தடக�� ��ழப வபனர. யவர 
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ஒர�வரத தன �லல வதடட அபரதம ��வழதத ��டவடவம 
எனற ��வலப படட, "ரம! வ(ல, ரம! " எனறர.  இவதக 
வ�டடதம �பர உடவன எழநத ஸ ரமனநத ஆச(�ய�ன 
�ல�வளப ப�டததக வ�ணட, "இத தன என மநத�ரம, என த"க 
வஷ. தங�ள தன என கர ! ரம, ரம, ரம .... "

இநத மத��யன கறககத த�டடங�ளலம ஒர�ன த"க 
வஷவயப வபறலம. ஆனல இநத மவறய�ல ஒர�ன உணவமயன 
பகத�வய அவடய மடயத. �பர தன �ழ நள மழ�தம ஒர மதல 
தர மய�த�ய�வ� இரநதர. 

இஙவ� வ�பகமர கற�யவ� அவனததம அநதப 
ப�ரமண�டம ஆழநத நமப�கவ�வய ஏறபடதத�ன. ப�ன அ�ர 
வ�பகம�டம, "நன தர வத(தத�லரநத இஙவ� �நதளவளன. 
எனனவடய இதயதத�ல ஒர ��ஷயதவதப பறற� அற�ய ம�கநத 
ஆ�லடன உளவளன. நம (தயமம (தனவம எனன? நமத உததம 
இலகக எனன? அவத அவடய நம எனன வ(யய வ�ணடம?" எனற 
வ�டடர.

இநதக வ�ள�� ஒர (த�ன அலலத (�ஸயன�டம 
உத�க���லவலவயனறல அ�ன ��ரமப�ய இலகவ� ஒரவபதம 
அவடய மடடன. ஸ வ(தனய ம�ப�ரப ��ழகக �ங�ளதத�ல 
இரநத வபத தபன ம�ஸர இவதவய வ�டடர," நம (தயமம 
(தனவம எனன?" இநதக வ�ள��வய ஒர (�ஸயன தன கர��டம 
வ�டகம வபத அத அநதக கரவ� ம��வம (நவதஷப பட 
வ�ககம. கர உடவன அதறக, " ஓ! ந" எனன அழ�ன ��னவ�க 
வ�டடளளய? " எனபர. 

ஒர (�ஷயன, "இத�வர நன நம (தயம எனனவ�னபவத 
அற�யமல இரநவதன. யவர நம �ழ�பட வ�ணடம? அநத 
�ழ�படவட எவ�ற நம நடதத வ�ணடம? நமத வதவ��ள 
எனன? நம ய�டம வ(லவ�ம? எபபட நம அ��டம வ(லவ�ம? 
" எனற எணண�ன. 

எனவ� நம பகத� (த�தத�ன ம��த வதடக�தத�வலவய நம 
(தன எனன, (தய எனனவ�னறத வத�நத�ரக� வ�ணடம. " 
எநத �ழ�வய நன எடக� வ�ணடம? இநத �ழ�ய�ல நன வ(னறல 
எவத அவடவ�ன? " எனற வத�நத�ரக� வ�ணடம. இநத ஞனம 
உணவமயன (மப�ரதயதத�ல மடடம தன வ�டக�ப படடளளன. 
(�ல (மப�ரதயங�ள�ல இவத நம �ணக கட மடயத.

வ�பகமர அநதப ப�ரமண�டம, "என நணபவன! நமகக 
ம��க கவறநத அளவ வநரவம வ�டக�பபடடளளத. நன அவத 
ஒடட என அனப�தத�ல நடநத (�ல (மப�ங�வளக கற��வறன. 
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உமகக மநத�ரம வபத�க�பபடட ��டடத. வமலம ம�வத�, பர�த� 
வத��ய�ன த�(னமம ��வடததளளத. (�ல (மயங�ள�ல இநத மநத�ரம 
எலல�றவறயவம அள�க� இயலம. ஆனல தகநத வ�ஷண� 
(த(ங�ம இலல��டடல இவதப வபத�� அற�ய மடயத. 
எனவ� வ�றம இலக�ன �ரதவத�ள�ல (தய எனறல எனன, 
(தன எனறல எனன எனபவத நன சரக�ம�க கற��வறன. 
நன அ�றவற ஒனறன ப�ன ��வ(ய� ஒவவ�ர ந�வலவயயம 
படபபடய�க கற��வறன. நன உடனடய� வ�ப�யர�ள�ன 
ப�வரவமவயப பறற�யம ஸமத� ரத����ன ப�வரவமவயப பறற�யம, 
ப�ரஜ ப�வரவமவயப பறற�யம, நநத நநதன ஸ ��ரஷணர, ரத 
�நத�ன நட�ர (�யம சநதரர மடடவம எலல வதய�ங�வள 
��டவம வமல� �ழ�படத தகநத�ர எனபவதயம கற�னல ந"ர 
ப�நத வ�ளள மடடர. ஸ ரதவககம ஸ ��ரஷணரககம 
இவடய�ல நடககம லவல�வள மதலவலவய நன கற�னல 
உமமல அவதப ப�நத வ�ளள மடயத. வமலம நன 
இ�றற�லளள ��த ��தமன பட ந�வல�வளயம ����க��வறன. ப�ன 
ந"ர உமத சய ரப ப�தத�றகத தக��ற ஒர கற�பப�டட 
ப�தவதப ப�டததக வ�ளவர" எனற கற�னர. 

அதன ப�ன வ�பகமர தன சய (�ததவதக கற 
ஆரமப�ததர: "நன வ��ரததன��ல ஒர மட வமயபப��ன 
வடடல ப�றநவதன.." எனற ஆரமப�ததர. இவ�ற ப�றபபதறகக 
�ரணம மநத�ய வஜனமக�ள�ல வ(ரதத வ�தத பணண�யங�ள - 
"ப�ரகதன (மஸ�ர".   வ��ரததன, ப�ரநத�னம மறறம 
மதர��ல ப�றபபத எனபத ஒர ம��ப வப�ய ��ஷயமகம. இபபட 
ஒர�ரககப ப�றபப ��டடனல அத பகத� (தனதத�ல நவழய ம��வம 
இயறவ�ய� உத�� ப�யம. ஏவனனறல அநத நப�ன தய தநவத 
அவன�ரவம பகதர�ள� இரபபர�ள. ஆனல தறவபவதய 
�லதத�ல எததவனவய ஹ�ரணய �(�பபக�ளம இர�ணன�ளம 
கட ப�ரநத�னதத�ல ப�றக��றர�ள. 

வ�பகமர வமலம வதடரநதர, "நன �ளரநத (�ற 
பல�னனவடன என வபறவறர�ள எனவனப பசக�வள வமயககம 
வதழ�லல ஈடபடதத�னர. பசக�வள வமயபபதற�� வ�ள�வய 
வ�ணட வப�தம, அ�றற�ன பவலப பரக�தம, மறற 
(�க�ளடன ��வளயட�தம - இவ� அவனததம எனககக 
��வலய�லலத மட வமயககம (�ற�ன�ன �ழகவ�வய 
அவமததத. நனம என வதழர�ளம பயவமய�லலமல �ழகவ�வய 
நடதத�வனம. ஒர�ரகவ�ர�ர வபரவம பரக�மல சதநத�ரம� 
�ழநவதம. அஙவ� எங�ளக��வடய�லளள உறவ�ள ம��வம 
ஆழநதவ�, உணவமயனவ�. இபபடவய தன நன �ளரநவதன. 

"ஒர நள நன ஒர ப�ரமணவரச (நத�தவதன. அ�ர ம��வம �ரவண 
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யளள�ர� இரநதர. எபவபதம ப��ன�ன வமல �"ரததவன�வளப 
படக வ�ணவடய�ரநதர. எலல�றவறயம அறவ� 
தறநத�ர�வ� நன அ�வரக �ணவடன. அ�ரகக இநத 
உல�தத�ன வமல (�ற�த கட அக�வரவய இலவல. எனகக அ�ர வமல 
ஆழநத நமப�கவ� உணடனத. என அமம அ�ரககக வ�ஞ(ம 
பல வ�ணட வ�டக�ச வ(ல�ள. அவதத தக��க வ�ணட 
வபய கடக�க வ�டபவபன. நனம அ��டம, "உங�ளகக 
எபவபவதலலம ப(� எடக��றவத உடவன எங�ள�டம கற 
வ�ணடம" எனறம வ�டடக வ�ணவடன. நன ஒவவ�ர நளம 
பசக�வள வமயக�ச வ(லலம வபவதலலம அ�வரத த�றமல 
பரக�ச வ(லவ�ன. வமத�� எனகக அ�ர வமல ப(ம ஏறபடடத. 
�ர �ர அத �ளரநத அ�வர என மழ இதயததடன உய�வரப வபல 
வந(�தவதன. எனவ� நன என தய தநவதயர�ள�டம�ரநத 
ப(தவதயம மறவற�ரடன இரநத ப(தவதயம மறநவத ��டவடன. 

"அ�ர பறபல ��தமன உணரச(��ளடன இரபபவத 
அடக�ட நன பரததளவளன. (�ல (மயம அ�ர உரக�ச (��பபர, 
(�ல (மயம ஓட�ர, (�ல (மயங�ள�ல யமன த"ரதத�ல "ஹ 
��ரஷண!  ஹ ��ரஷண ! " எனற உரக�க  �தத�ய�வற 
உரள�ர. இ�றவறவயலலம பரதத எனன�டம அ�ர வமல ம��ப 
வப�ய நமப�கவ� எழநதத. எனககம அ�ரககம இவடய�லரநத 
உறவ ம��வம இன�வமயனத. என அமமவ�ப வபல, நன (�ல 
(�மயம அ�ரககச (பபதத� வபனறவ��வளயம வ�ணட 
�ரவ�ன. ஆனல அ�ர அவந�ம� பவல மடடவம உணண�ர. 
நன அ�ரத மனனல வபய உட�ரநத�ரககம வபத, தன 
வ��வள என தவலய�ன வமல வ�ததத தடடக வ�டதத, எனன�டம 
ம�கநத அள��ல தன ப(தவதக �டட�ர. இதன �ரணம� நன 
வமத�� வ�ள� உல�ததகக அனவயனயம� மற�வனன. 
அ��டம�ரநத எபபடயம த"க வஷ எடததக வ�ளள வ�ணடம எனற 
ஆவ( எனன�டம வமவலழநதத. 

"ப�ன ஒர நள, எனகக த"க வஷ �ழங� வ�ணடம " எனற 
அ��டம வ�டடக வ�ணவடன. அதறக அ�ர எனவன யமன��ல 
வபய மதலல கள�ககம படக கற�னர. நன அபபடவய வ(யவதன. 
த�ரமப அ��டம �நததம அ�ர என �த�ல மநத�ரதவத ஓத�னர. 
அத உமகக பர�த� வத�� அள�தத அவத வ�பல மநத�ரவம தன. 

 அதன ப�ன என கரவத�ர அவத வஜப�பபதற�ன ��த� 
மவற�ள அவனதவதயம கற ஆரமப�ததர. அ�ர, "இநத மநத�ரதத�ன 
மல வதய�ம யர? இவத ந" வஜப�ககம வபத எநத ��தமன பகத� 
ப�ம உன இதயதத�ல �ரம? வ�ள. தன வ��ள�ல ��வனதமன 
பலலஙகழவல வ�ததக வ�ணட, மய�லபலவயத தன தவலய�ல 
சடக வ�ணட ஒபப�லலத அழகடன வபலயம (�யம சநதரர ...." 
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இபபட அ�ர கற�கவ�ணடரநத அவத �ணம தனனள எழமப�ய 
பகத�ப ப�வரவமய�ல மழ��, சய ந�வனவ� இழநத, தவரய�ல 
அபபடவய (யநத ��டடர. அ�ரல அநத மநத�ரதவத 
வஜப�பபதற�ன ��த�மவற�வளயம, (தயம (தன வபனற 
��ஷயங�வளயம எனன�டம கற மடய��லவல. அ�ர எனகக 
வ�றம மநத�ரதவத மடடவம வ�டதத�ரநதர. அதனவடய அரததம, 
எததவன மவற�ள நன அவத வஜப�க� வ�ணடம, வமலம எபபட 
நன உட�ரநத அவத வஜப�க� வ�னடம எனற எவதயவம 
உபவத(�க���லவல. அ�ரவடய �ய�லரநத நவர நவரய� �நத 
வ�ணடரநதத. உடலலளள எலல அங�ங�ளம ஆடன. உடலன 
வமல உளள அவனதத மய�ர�ளம, கதத�டட ந�னறன. நன உடவன 
யமனவ� வநக�� அ�ரககத தணண"ர வ�ணட �ர வ��ம� 
ஓடவனன. ஆனல நன த�ரமப� �ரம வபத அ�ர மவறநத 
��டடர.  நன அஙகளள கஞ(க �ட�ள அவனதத இடங�ள�லம 
வதடப பரதவதன. ப�ரநத�னம மழ�த�லம வதடப பரதவதன. என 
கரவ� எங��லவம �ண இயல��லவல. வதடத வதட நன 
�வளததப வபய எங��லவம அ�வரக �ண மடயததல ம��வம 
மன வ�தவன அவடநவதன. "

நங�ளம மதலல எங�ள கரவத�ரன ஸல பகத� 
ப�ரஞஞன வ�(� ம�ரஜ��டம த"க வஷ எடதத வபத, அ��டம, 
"தயவ வ(யத இநத வ�பல மநத�ரம, �யத� மநத�ரததகவ�லலம 
அரதததவத கறங�ள" எனற வ�டவடம. ஆனல அ�ர, "ஸ 
ரதவம ஸ ��ரஷணவம தன வ�பல மநத�ரமம �யத� 
மநத�ரமம. அ�றவற ந"ங�ள வஜப�ககம வபத ரதவம 
��ரஷணவம உங�ளகக தங�வள தன�வ�க �டட�ர�ள. 
இபவபத அவ��ளகக அரததம வத�யத வதவ�வயய�லவல. 
(�யன (மயம �ரம வபத அநத மநத�ரங�ள உங�ள இதயதத�ல 
பயநத எலல�றவறயம உங�ளகக வ�ள�பபடததம " எனற 
பத�லள�ததர. இவதப பறற� வ�ற எ��டமம வ�ட�வம எங�ளககத 
வதவ�ய�லலமல இரநதத. நங�ள எங�ள கரவத�ர கற�யவதப 
வபலவ�தன �வடபப�டதவதம.
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அதத�யயம  - 2

வ�பகம�ன கர மவறநத�ரநதலம, அ�ரத ந�ஷத 
(ஆழநத நமப�கவ�) மவறயவ�ய�லவல. அ�ர வ�வறநத 
��தத�ய(மன �ழ��ள�ல வ(லலவம ந�வனக���லவல. நமகக கர 
எனன கற��றவர அதவ� வ�த (ஸத�ரங�ள�ன பரம உணவம. 
அவத நம எபவபதம நமமடன வ�ததக வ�ளள வ�ணடம. (�ல 
(த�ர�ள, வந�ல வ(நதம� அனப�ததல உணரநத ப�னனர 
மடடவம அடதத படவய வநக�� மனவன வ(லல ��ரமப�ர�ள. 
அ�ர�ள மறற�ர�ள கற�வத நமபமல, தன அனப�தவத 
மடடவம நமப�ர�ள. ஆனல இவ�ற ஒர�ன படபபடய�த 
தன� உணரநத, அதன ப�ன மனவனற�னல அத அ�னககக 
வ�டக �ணக�ன ப�ற���ள ஆ�� ��டம எனபவத ஒர கர நனற� 
அற��ர. ச�ரக�ம எனறல எனன? (�தத வல�ம எனறல எனன? 
பர, ப�ர, ச�ர, மஹர, ஜன மறறம தவப வல�ங�ள எனறல 
எனன? அஙவ� பரபபதறக எனனவ�லலம இரக��னறன? அஙவ� 
எனனவ�னன ��தமன ஆனநதங�ள உளளன? எடட ��தமன ஜடப 
வபரட�ளல உணடன இநதப ப�ரமமணடங�ள�ல எனன 
ஆனநதம உளளத? (��வல�ம எனறல எனன? வ�கநத வல�ம 
எனறல எனன? ரம வல�ம எனறல எனன? நம இவ� 
அவனதவதயம வந�ல �ணட அற�நத அதன ப�ன இ�றற�ல எத 
ம��வம உததமமனத எனற தன� ஊ��தத மடவ வ(யய 
எணணவ�ம. ஆனல இபபட வ(ய�த ஒரவபதம (தத�யம�த.

 உதரணம� நம வலG�"ய �ழகவ�ய�ல மழக�வம 
மழ��யளள ஒர மன�தவன எடததக வ�ளவ�ம. (த�ங�ள 
எதவவம வ(யயத அ�ன�டம நம, "எனத நணபவன! ப��னககப 
பஜவன வ(ய�த மடடவம ம��வம வமலனத. ந" மறற அவனதவதயம 
��டட��டடப பஜவனய�ல மடடவம எபவபதம ஈடபட" எனற 
கற�த� வ�ததக வ�ளவ�ம. 
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ஆனல அநத மன�தன எனன ந�வனபபன? "ஓ! 
அபபடயனல நன என வபறவறர�ள�டம வ�ததளள ப(தவத 
எனன வ(ய�த? வமலம நன இனனமம த�ரமணம கட வ(யய 
��லவல. கடமப �ழகவ�வயப பறற� எனகக அனப�ம 
வ�ணடம?" எனவறலலம அ�ன ந�வனபபன. 

ஆனல அ�ன தன மநவதய ப�ற���ள�ல பணண�யங�வளத 
தகநத அள��ல வ(ரதத வ�தத�ரநதல அ�னல வடவட 
��டட��டட உடவன வ�ள�வயற மடயம. ஆனல, அவ�ற 
மநவதயப பணண�யங�ள இலலத ஒர�னல இத (தத�யம�த. 
எனவ�, ஒர�ன தன கடமபங�வளவயலலம தறநத வ�ணட 
ஆழநத த"ரக�மடன பஜவனய�ல ஈடபடடனனல அத அ�னத 
மநவதய வஜனம பணண�யங�ளல �ரபவ� எனபவத நம 
அற�யலம. அ�ர�ளககக கடமப �ழகவ�வயனபத வதவ�யறற 
ஒனற. ம� பகதர�ளன ச� வத� வ�ஸ�ம�, நரத மன��ர 
இ�ர�ளகவ�லலம ம��ப வபரமளவ மநவதய வஜனமப 
பணண�யங�ள இரநதன. (தரணம� ஒர�ன�ன வ(யல 
�ள�லரநவத மநவதய வஜனமங�ள�லளள பணண�யங�ள அ�ன�டம 
எவ�ளவ இரக��னறன எனபவத எள�த� அற�நத ��டலம. 

ந�வறய வபரகக, தன�வ� அவனதத வல�ங�வளயம 
உணர வ�ணடம எனற ஆவ(யளளத. ஆனல அதறகத வதவ�யன 
பணண�யங�வள எலவல�டமம இரபபத�லவல. எனவ� ஸ 
(னதன வ�ஸ�ம�, நமவமல �ரவண  வ�ணட, அவனதத 
வல�ங�வளப பறற�யம, அஙவ�யளள ந�ல�ரங�வளப பறற�யம, ஏன 
நம (�ல வல�ங�வளத த��ரதத ��டட இனவனர வல�தவத நட 
வ�ணடம எனபவதப பறற�யம ��ளகக��றர. அ�ர இவ� 
அவனதவதயம வ�பகமர எனப��ன �வதய�ன மலம 
வதள��கக��றர. அ�ர நமவம வ�வவ�ற வல�ங�ளகக 
படபபடய� எடததச வ(னற, ப�னனர �வட(�ய� வ�வல� 
ப�ரநத�னததகவ� அவழததச வ(ல��றர. 

ஆனல, ஸ (னதன வ�ஸ�ம� ஒர �டடக �வதவய 
எழத�யளளர எனற மடடம ஒரவபதம ந�வனக�த"ர�ள. (1) வமலம 
இத�ல ம��வம உயரநத (�ததநதங�ளம ஆழநத ஞனங�ளம 
ந�வறநதளளன. உதரணம�, (�லர ஸ ��ரஷணர பவல�ததகக 
�ர�தன �ரணம அசரர�வள �தம வ(யத பம�ய�ன பரதவதக 
கவறபபதற�� எனற ந�வனக��றர�ள. ஆனல உணவமயன 
�ரணம, அ�ர பகதர�வள ம��ழ��பபதற��வம, அத�லம 
மக��யம�க வ�ப�யர�ள�ன உததம பகத�வய உலவ�ங��லம 
மழக�ம வ(யத, அவதத தனம ர(�க�வ� �ர��றர எனபவத! ஸ 
வ(தனய ம�ப�ரப ஒவர ஒர வ(யலனல எததவனவய 
��ஷயங�வள மடதத ��ட��றர. அ�ர ஒனற வ(யயம வபத 
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அதனல ஐநத வபர�ள அற�வவர வபற��றர�ள, இனனம ஐநத 
��ஷயங�ள மடக�பபடட ��ட��னறன. இவத மத��தன ஸ 
(னதன வ�ஸ�ம� ஸ ப�ர�த ப��தமரதவ�ப 
பவடததளளர  (கற�பப: ஸ (னதன வ�ஸ�ம� ப�னனர, ப�ர�த 
ப��தமரததவத தன எழத��லவல எனறம, வ�றமவன 
எழததண�வய மடடவம அ�ர ப�டததத�வம, மதன வம�ன தன 
உணவமய�ல எழத�ய�ர எனறம கற�யளளர. வமலம, இவத 
�ரணததல தன அ�ர அநத நலகக ��ளக�வவரயம ப�னனல 
பவடததர.) 

வ�பகமர தன �வதவயத வதடரநத கற�னர: "நன என 
கரவ� இழநததல ம��வம தயரபபடவடன. வமலம நன 
மநத�ரங�வள ம��வம ஆழநத வஜப�தததல எனகக ஆனம"� 
உணரச(��ள அத��ம��, �வட(�ய�ல என வடவடயம கடமபதவதயம 
தறநத ��டவடன. ஒர நள ப�ரயக��ல, �ஙவ�ய�ன ஓரதத�ல ஒர 
ப�ரமணன ம��வம (�ரதவதயடன தன (லக ��ரமச (�வலவய 
�ழ�படடவதப பரதவதன. அபவபத நனம என மனத�ல, இவ�ற 
�ழ�பட வ(யய வ�ணடம எனற ஆவ(ப படவடன. ஆனல அநதப 
ப�ரமணன ப�னனர அநத (ல��ரம (�வலவய ஒர வபடடய�ல 
வ�தத மடம வபத நன ந�வனதவதன, "ப��வன இபபடப 
வபடடய�னள வ�ததல அ�ர ஆ�ரம எதவம வ�ளள மடயமல 
படடன�ய� அலல� தங� வ�ணடய�ரககம? வமலம அ�ரல 
ந�ரக கட மடயவத."  அநத ந�வனவ எனககக வ�ஞ(ம 
வ�தவனவயயம (ங�டதவதயவமக வ�டததன. 

"அநதப ப�ரமணன�ன அற�வவரய�ன பட நன 
வதனன�நத�ய��லளள வ�ரள வத(ததககச வ(னற அஙவ�ய�ரநத 
மனனவனச (நத�தவதன. அநத மனனன நனக வ��ளடன ��ளஙகம 
ஸ பதபநமவர ம��வம மட(�வமயடன �ழ�படட �நதன. அ�ன 
அ�ரகக உணவ ஊடடயம, பண���வட�ள ப�நதம, மறறம 
வ�ஷண�ர�ளகக வ�ணடய அததவனச வ(ள��யங�வளயம 
வ(யத வ�டததக வ�ணடரநதர. அநத உய�ய �ழ�பட�வளக 
�ணட, நன (�ல �லம அஙகத தஙக பகத� வ�ணடரநவதன. 
வமலம, நனம அநத மனனன �ழ�பட�த வபல �ழ�பட�ள நடதத 
வ�ணடம எனற ஆவ(பபடவடன. அதன ப�ன அநத மனனன ��ச 
எதவம�னற� இறநததல, என ஜத�தத�ல அர(னகம தகத� 
இரபபவத மனனன�ன வ(த�டர�ள �ணட, அநதக கடமக�ள 
எனவன மனனனக��னர. எனனல மநவதய மனனன ப�நத 
வ(வ��வளச வ(யய மடநதத. ஆனல ஸ பதம நப�ன 
ப�ர(ததவத, �"ழ ஜத�ய�லளள எ�ர�த வதடடல அவத எ�ரவம 
(பப�டமல ஒதக��யவதக �ணவடன. வமலம அ�ர�ள  ப�ர(தம 
நனற�ச (வமக�ப படடளளத எனற பரதத, ப�ன அதன படவய 
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தன உணடனர. இவதவயலலம நன �ணட ம��வம 
��வலயவடநவதன. ��க��ர� வ(ரபதத�ல இரககம ப��னககப 
பவடக�ப படட ப�ர(தம ஆனம"� �ஸத. அதன�டம இபபடப படட 
(�நதவன�வளத வதனறக கடத. எனவ� நன அநத இடதவதப 
பறற� அவனனயம� ந�வனக� ஆரமப�தவதன. 

"அஙக (�ல வ�ஷண�ர�ள�டம�ரநத ஸ ஜ�னனதவரப 
பறற�க வ�ள��ப படவடன. அ�ர�ள எனன�டம, "ந"லச (ல��ல 
ப�ர(ததத�ன வமல இபபடபபடட இழ��னவ� எவதயம வ(ய� 
த�லவல. அஙக ப��ன�ன ப�ர(ததவத ஒர நய தன �யல 
வதடட வபதம கட அவதச (பப�ட�ர�ள. வமலம அத 
உலரநவத, பவழயத�வ� - இலவல அழ��ப வபய�ரநதலம கட, 
அவதப ப��வனப வபலவ�க �ரத�ர�ள" எனற கற�னர�ள. 

"எனவ� நன அஙவ� வ(னற, இவதவயலலம வந�ல 
பரதததல ம��வம ம��ழச(� வ�ணவடன. ஸ ஜ�னனதவரத 
த�(னம வ(யத ப�னனர, எனககம அஙகளள மனனன �ழ�பட 
வ(யதவதப வபல வ(வ� வ(யய வ�ணடம எனற ஆவ( எழநதத. 
நவன அஙகளள மனனன� ஆ�� ��டடல வநரடய� என 
வ��ளல ஸ ஜ�னனதரகக வ(வ� வ(யய மடயவம எனற 
எணண�வனன. ப�னனர அநத மனனன இறநத வபனன. அநத 
மனனனககப ப�ன நடள�தறக எ�ரம தகத�ய�லலமல 
இரநதனர. அ�னத மதத ம�ன வடவட ��டடத தற�றம பணட 
பஜவன�ள வ(ய�த�ல ஈடபடடரநதன. அடதத ம�னகக 
மனனனகம தகத� எதவவம இலலமலரநதத. அஙகளள 
கடமக�ளகக, இன� எ�ர மனனர�ர எனறக ��வலபபடட, 
அ�ர�ள ஸ வஜ�னனதவர வ�ணடனர. ஸ ஜ�னனதர 
அ�ர�ள�ன �ன��ல வதனற�, "எ�னககத தன வ��ள�லம 
�ல�ள�லம மனனன ஆ�தறகத வதவ�யன அவடயளங�ள 
உளளவத, அ�வன மனனனககங�ள. வ�ணடய அவடயளங�ள 
�ணடபப� இரக� வ�ணடம. அ�றவறச வ(யறவ� மவற�ளல 
உணடக�ல�த. எ�னகக வ�டடப படமல மழவமய� பஷபம, 
�மணடலம, நட(தத�ரம, (ஙக இவ�வயலலம வ��ள�லம 
�ல�ள�லம உளளவத அ�வன ந" மனனனககங�ள" எனற கற� 
மவறநதர. 

"ஸ ஜ�னனத கற�ய அததவன அவடயளங�ளம என 
வ�ய�ல மடடவம இரபபவதக �ணட கடமக�ள, எனவனத 
தங�ளவடய மனனனக��னர. எனவ� நன ப��ன�ன ��க��ர� 
வ(வ�ய�ல (�ற�த �லம வ(ல�ள�தத ம��வம ம��ழச(�யடன �ழநத 
�நவதன. ஆனல �வட(�ய�ல அநத இடததககம அனவயனயம� 
உணர ஆரமப�தவதன. அஙகளள பஜ��ள தங�ளககளவளவய 
அடக�டச (ணவட ப�டபபவதப பரததம, (�ல (மயங�ள�ல வ���ல 
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ப�ர�ரதவத மட வ�பபதல எனனல ��க��ர�ங�வளப பரக� 
மடயமல வபனதலம, இவ� எலலம வ(ரநத எனகக அவ� 
வபரம ப��வணரவ� உணடக��ன. வமலம ஸ ஜ�னனத இத 
�வரய�லம எனனடன வப(�யவதய�லவல. நன என வ�பல 
மநத�ரதவதத வதடரநத வஜப�ததக வ�ணவட �நவதன. ப�னனர 
எனகக ஸ வ�பல�ன த�(னம ��வடக� வ�ணடம எனற 
ஏங��வனன. வ�பக�ள�டம சயம� எநத ��தமன (ஙவ�(ங�ளம 
இலலமல வநரங�� ��வளயடம ஸ வ�பலவரப வபல 
ஜ�னனதவர நன மனமரத தழ� மடயத எனபவதயம 
உணரநவதன. 

"அதன ப�ன ஒர நள ஆச(�யம� என கரவத�ர 
வஜ�னனதவரத த�(னம வ(யத வ�ணடரபபவதக �ணவடன! 
ஆனல அ�ர பகத� உணர��ல மழக�வம ந�ரமப�ய�ரநததல அ�வர 
உடவன வநரங� மடய��லவல. அ�ர வதடரநத வஜ�னனதவரவய 
பரததக வ�ணடரநதர. (�ற�த வநரம �ழ�யடடம அதன ப�னனர 
வந�ல வ(னற வப( வ�ணடம எனற உறத� வ�ணட வ�ற 
த�வ(ய�ல தற�ல�ம�ப பரதவதன. ஆனல த�ரமப�ப பரககம 
வபத அ�வரக �ண��லவல. கரவ� இபவபத இரணட�தம 
இழநத ��டடவத அற�நத நன ம��வம மன வ�தவனப படவடன. 
ஆனல அடதத நள �டற�வர ஓரதத�ல நடநத த��யம வபத 
த�டவரனற அ�ர அஙவ� இரபபவதக �ணவடன. அ�ரத 
�ய�லரநத நவர�ள �ழ�நத வ�ணடரநதன. �ண�ள�லரநத 
�ணண"ர தவர தவரய� �ழ�நத வ�ணடரநதத. "��ரஷண, 
��ரஷண" எனற இவட��டமல கற�க வ�ணடரநதர. அ�வர 
நன வமத�� சய ந�வலககக வ�ணட �நத ப�ன அ�ரத 
பதங�ள�ல ��ழநத நமஸ��தவதன. அ�ர ப�னனர எனககக 
வ�பல மநத�ரதவதப பறற�ய ��ளக�தவதயம அவத வஜப�க� 
வ�ணடய ��த� மவற�வளயம கற�னர. "இநத மநத�ரம ந" எனன 
வ�ணடம எனற ந�வனக��றவய, அவ� அவனதவதயம �ழஙகம. 
ந" எனனவ�லலம பரக� வ�ணடம, ம��ழ வ�ணடம எனற 
ந�வனக��றவய - ப��வனவயப பரக� வ�ணடம எனற 
ந�வனததல கட, எலல�றவறயம வ�டககம."  இவ�ற அ�ர 
கற�ய ப�னனர த�ரமபவம பகத� உணரச(�ய�னல உநதப படடர. 
அதன ப�ன அ�ர எஙக வ(னறர எனபத எனககத வத�யத."

இஙவ� எநத மநத�ரதவதக கற�பப�டப படடளளத? வ�பல 
மநத�ரம! தறவபத நமகக அநத அளவகக நமப�கவ� இனனமம 
�ர��லவல வயனறலம கட, இநத மநத�ரதத�ல எவ�ளவ (கத� 
அடங��யளளத எனபவதப பரங�ள. 

வ�பகமர வதடரநதர: "ஆனல அ�ர கற�ய இநத 
�ரதவத�வளக வ�டடவடன என நமப�கவ� இனனமம 
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அத���ததத. அநத மநத�ரதவத நன ம�கநத ஆர�மம அனபம 
வ�ணட உச(�தவதன. அபவபத வமத�� ந"ல(லவகக நன 
அனவயனம� உணரநவதன. அதன ப�னனர (�ல �ஷ��ள�டம�ரநத 
இநத�ர வல�தத�ல இநத�ரன, ப��னகக வநரடய�வ� வ(வ� 
வ(ய�வதப பறற� அற�நவதன."

    வ�பகமர தன வ�பல மநத�ரதவத உச(�ததக வ�ணவட, 
தன மனதத�ல இநத�ர வல�ம வ(லல அள�றற ஆ�லரநததல 
உடனடய� இநத�ர வல�தவத அவடநதர. அஙவ� இநத�ரன 
உவபநத�ர ப��னககத தவன வநரடய� வ(வ��ள ப��வதக 
�ணடர. ம��வம உயர தரமன உணவப பதரததங�வளயம 
த�ர�ங�வளயம தன (வ�தரனன உவபநத�ரரகக இநத�ரன தன 
வ��ளவலவய ப�மற�க வ�ணடரநதன. இவதக �ணட 
வ�பகமர தன வ�பல மநத�ரதத�ன (கத�ய�னல இநத�ரப 
பத��வய அவடய ��ரமப�னர. ப�னனர அசரர�ளககப பயநத 
இநத�ரன தன பத��வய ��டட ஓடய வபத அஙகளள மன��ர�ளம 
வத�ர�ளம வ�பகமவர இநத�ரன� ந�யம�ததனர. வ�ஞ( �லம 
இநத�ரப பத��ய�லரநத�ற உவபநத�ர ப��னகக �ழ�பட�வள 
��தம ��தம� நடதத�னர. ஆனல இரவ வ�வள�ள�ல அ�ரல 
உவபநத�ர ப��வனப பரக�வ� மடய��லவல. இதன �ரணம� 
வ�பகமர இநத�ரவல�தத�லம அனவயனயதவத உணரநதர. 

அடதத அ�ர பர, ப�ர, மறறம ச�ர ஆ��ய அவனதத 
வல�ங�ளககம வ(னற அஙக �ழம ப�பபலயன வபனற 
�ஷ��ள�டம உவரயடனர. அதனப�ன ப�ரமம வல�ததககச 
வ(னறர. ப�னனர படபபடய�ப ப�ரமம��ன பத��வயயம வபறறர. 

ப�ரமம வல�தத�ல, வ�தங�ள, உபந�ஷததக�ள, பரணங�ள 
மறவறய (ஸத�ரங�ள அவனததம உர�ங�ள எடததக வ�ணடத 
தங�ளககள ���தம ப�நத வ�ணடரநதன. அவ��ள, "ப�ரமம 
வஜத�ய�ல ஜ"�ன ஐக��யம�த நலலத தன; ஜ"�ன�ள 
ப��ன�டம பகத� வ�ள�தம நலலத தன. ஆனல இ�றற�ல எத 
உயரநதத ? யவர �ழ�பட வ�ணடம?" எனற (ரசவ( வ(யத 
வ�ணடரநதன. மதலல ப��தம மறற அவன�ர�ள�ன 
�ரததக�வளக வ�டடக வ�ணட நட ந�வலய�ல ந�னற 
வ�ணடரநதத.  ஆனல �வட(�ய�ல அவனததம, ப��தம கற�த 
மடடவம எலல�றற�லம ம��ச (�றநதத எனறம, ஸ ��ஷண மறறம 
அ�ரத வ�கநததத�ன ம��வம�வள ம��வம உததமம எனறம 
மடவ�டததன. 

அஙவ�யம வ�பகமரகக த�ரபத� ஏறபடததல 
தனனவடய வ�பல மநத�ரதவத வஜப�தத�ற த�ரமபவம பவல� 
ப�ரநத�னததககத த�ரமப�னர. அஙவ� அ�ர தன கரவ� 
த�ரமபவம �ணட ம��ழநதர. வ�பகமரகக அ�ர ஆ("ர�தம 
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அள�தத, "ந" இத�வர எனனவ�லலம பரததவய அவ� 
அவனததம உனனவடய மநத�ரதத�ன (கத�ய�னல நடநதன. இன� 
இவத இனனமம வதடரநத வஜப�ததல உனனல எடட ��தமன 
உல� �ஸதக�வளயம �டர மடயம. ப�ரஜ நத�வயயம தணட, (�தத 
வல�ததகக உனனல வ(லல இயலம. ஆனல எ�ரம தன பத 
உடமபடன அஙவ�ச வ(லல மடயத. எனவ� எனத 
ஆ("ர�தங�வள உனகக அள�தத, வமல உல�ங�ள�வலலலம 
பயணம வ(ய�தறக�நத ஒர உடவல நன அள�க��வறன. 
உனனவடய இதயதத�ன ஆழநத ஆவ(�ள ந�ச(யம� ந�வறவ�றம. 
ஆனல ந" எநத �ரணம வ�ணடம இநதப பயணதத�ல இவடய�ல 
ந�னற ��டவத. படபபடய�, ந" ஆவ(பபடட அநதப பரம 
பததவதவய அவடநத ��ட�ய" எனற அற�வவர கற�னர.  

இநதச (மப�ம நமகக மனனல தணட�ரணய எனற 
�டடல த�ம�ரநத ஒர மன���ன �வதவய ஞப�ததககக வ�ணட 
�ர��றத. அ�ர வ�பல மநத�ரதவத ஆய�ரக �ணக�ன 
�ரடங�ள� வஜப�ததக வ�ணடரநதர. இரநதம அ�ர 
பவல�தத�வலவய இரநதர. ப�னனர ஸ ரமச (நத�ரரம ("த 
வத��யம தணட�ரணய ஆ(�ரமததகக ��ஜயம வ(யத வபத அ�ரத 
மனம ஸ ரமச (நத�ர�ன வ�ளவள அழ��ல மயக�ம வ�ணடத. 
அ�ர ஸ ரம�டம, "உமககச ("த வத�� வ(வ� வ(ய�த வபல 
நனம ந"��ர வ�பல �ட�தத�ல இரககம வபத வ(வ� வ(யய 
அரள ப�ய வ�ணடம" எனற ய(�ததர. 

அதறக ஸ ரமர, "(�, அபபடவய ஆ�டடம. ஆனல 
உனனல வ�வல�வகக வநரடய�ச வ(லல மடயத. ஸ 
��ரஷண�ன லவல�ள இநத உல�தத�ல ஆரமப�ககம வபத, மதலல 
ஒர வ�ப�ய�ன �ய�றற�ல ப�றநத உன சயரபதவதத தலக� 
வ�ணடம. ந" ஒர வ�பவ�த த�ரமணம வ(ய�ய. உனககக 
�ண�ன, மம�யர, மமனர, வமததன� எலலம அவமயப வபறற 
மவற �ழ�ய� ந" வ�பல�டம ம��வம வந(ம வ�ள�ய. 
வ�ப�யர�ள�ன வ(ரகவ�யல ந" ப�பரணமவட�ய. உனனவடய 
(நவத�ங�ள, அற�யவம அவனததம தரவ� வபய ��டம. ந" 
வ�ப�ய�ன �ய�றற�ல ப�றநத உனனவடய வ(ரபதவத �ளரதத, 
ப�ன ப� பரணமவட�ய. ப�னனர ஸ ��ரஷண�ன லவல�ள 
மடநத அ�ர�ள வ�வல� ப�ரநத�னததககத த�ரமபம வபத 
ந"யம அ�ர�ளடன வ(னற ஸ ��ரஷணரகக ந�தத�ய (��ய� 
ஆ�ய. இத தன �ழ�" எனற கற� அரள�னர. 

நமகக இனனமம பகத� ப�ம (�ய� பரணம 
அவடய��லவலவயனறல நம இநத பவல� ப�ரஜ��ல தன 
இரபவபம. பகத� உணரவ�ள ப� பகக�மவடநத ப�னனர தன நம 
இநத உல�தவத ��டட வமவல வ(லவ�ம. இவதப ப��வன 
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ஆய�ரக�ணக�ன தடவ��ள கற�ய�ரக��றர. நம இபவபத அநத 
�ழ�ய�ல படபபடய�ச வ(லல��வறம. நம கர��ன �ரவணயல 
(�யன தரணம �ரம வபத வமல உல�ங�ளககச வ(லலத 
தகத�யன உடவலப வபறவ�ம. நம தறவபவதய பத உடலல 
அஙவ� வ(லல இயலத. 

வ�பகமர மனனல இரநதபடவய தன வதனற�னர. 
ஆனல இபவபத அ�ர தனத பத உடவல எற�நத ��டட சததமன 
ஆனம"� உடவலப வபறற�ரநதர. வ�டன வ�ட �ரடங�ள 
(�ரமபபடட ஒர�ன எடட பத �ஸதக�வளயம தணட�வத அ�ர 
ஒவர ந�ம�டதத�ல ம�ன(ரம வபல �டநத ��டடர. இவதக �ணட 
வ(ரக� வல� �(��ள வமலரநத மலர ம� வ(�நதனர. 
இவ�ளவ ("க��ரவம அ�ர வ�க��ல �டநதவதக �ணட ப�ரமம 
வத�வர அ�ரகக �நதனம வ(லதத�னர. அநத எடட பத 
�ஸதக�வளயம �டககம வபத வ�பகமர அங�ஙவ�யளள 
ஆனநதங�வளக �ணடர. அதன ப�ன அ�ர ப�ரஜ நத�வயயம 
தணட (�� வல�தவத �நத அவடநதர. 

ப�ரமம வல�ம எனற அவழக�பபடம உயரநத வல�தத�ல 
இரணட பகத��ள உளளன. வமவலயளள ப�ம (த(��வல�ம எனற 
அவழக�ப பட��றத. �"வழயளள ப�ம (�ததவல�ம எனற அவழக�ப 
பட��றத. ப��னல வநரடய�க வ�லலபபடம அரக�ர�ள இநதச 
(�தத வல�தவதவய அவட��னறனர. வமலம, ந�ர��வஷஷ �த� எனற 
அவழக�பபடம இவற�வன உர�மறற ஒள�ய� வ�டக �ணக�ன 
�ரடங�ள த�யன�பப�ர�ளம இநதச (�தத வல�தவதவய 
அவட��னறனர. இதவ� ஸயஜய மகத� எனற அவழக�பபட��றத. 
இநதக �"ழப ப�தவதவய ம� �ல பரவமனறம ஸயஜய வல�ம 
எனறம மன��ர�ள அவழக��றர�ள. இநத ம� �ல பரததககத 
தன ஸ ��ரஷணர அரஜ\னவனக கடடக வ�ணட �நத 
ப�ரமண�ன ம�வன த�ரபப� எடததச வ(னறனர. அ�ர�ள 
ப�ரமணன�ன ம�னகக எபபடயம ப�வரம பகத�வய அள�தத ��ட 
வ�ணடம எனற த"ரமன�தத இவ�ற ஒர பதத�(லததனம� �பட 
நட�ம ஆட, இநத மகத� வல�தத�லரநத அ�வன ��ட��தத, 
ப�னனர த�ர���லரநத அநதப ப�ரமண�டம வ�ணட �நத 
வ(ரததனர. 

இநதச (�தத வல�தத�ல வ�பகமர இரநத வபத,  ஆழம 
எதவம அற�ய மடயத ம��ப வபரம நத� வபனற �ஸத��ல 
ஜ"�ன�ள ந�ர��வஷஷ ப�ரமமதத�ல மழ�� இரபபவதயம (�ல 
(மயங�ள�ல அவ� த�ரமபவம வமவல �ர�வதயம வதள���க 
�ணடர.  தன வ�பல மநத�ரதவத வஜப�ககம வபத அ�ர வமவல 
�ர�ர. ஆனல �"வழயளள அள��லலத வல�ங�ள�ன 
இழபப�னல த�ரமபவம அ�ர அத�ல மழ�� ��ட�ர. இபபடபபடட 
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உர�மறற ந�ர�ண வ(ரபதவத அ�ர ம��வம அர�ரக�த தகநத 
ஒனற� உணரநதர. ப�னனர அத�லரநதத தபப�( (த(�� 
வல�தவத அவடநதர. 

(த(�� வல�தத�ல ஸ (ங�ரம பர�த� வத��யம அபவபத 
வத� �ணங�ளடன வ(ரநத �"ரததவன�ள நடதத�க வ�ணட ஆடயம 
படயம இரநதர�ள. வ�G� எனற அவழக�ப படம பர�த� 
வத��ய�ன அங�ங�ள சததமன சட�தவதப வபல ப�ர�(�ததக 
வ�ணடரநதன.  ம��வம அழ��க �ணபபடடள. பர�த� வத�� 
இவ(க �ர��வயனவற �(�க�, அதறக ஸ (ங�ர ஒதத�ற 
நடனமடக வ�ணடரநதர. ஸ �வண(ரம படக வ�ணடரநதர. 
ஸ �ரதத�வ�யர, நநத� , ப�ரங�� மறறம அவனதத (�க�ளம 
அஙவ�ய�ரநதனர. அ�ர�ள அவன�ரம ப��ன�ன நடனதவதப 
பறற�ப ப�ழநத வ�ணடரநதனர. அபவபத ஸ �வண(ர 
வ�பகம�டம, "ஸ (ங�ரம ப��னம ஒனவற, அ�ர�ள வ�றலல" 
எனற கற�னர. (�ல (மயம �ழ�தத, வ�பகமர வமவல �னதவதப 
பரததர. அஙவ� நனக வபர�ள �"ரததனங�ள படக வ�ணட 
�ர�வதக �ணடர. அ�ர�ள வ�கநததத�ல ந�ரநதரம� 
�(�பப�ர�ள. (�� வபரமவனயம பர�த� வத��வயயம �ணடதம 
அ�ர�ள நமஸ�ரம வ(லதத�, "ஓ ம�வத�! ந"��ரம ஸ ஹ�யம 
ஒனவற" எனற ப�ழநதனர. 

இவதக வ�டட (��வபரமன தன இர �ரங�வளயம 
வ�ணட தன �த�வளப வபதத�க வ�ணட, "ந"ங�ள எனன 
வ(லல��ற"ர�ள? உங�ளககத ததத�ங�வளப பறற� எதவவம 
வத�யத! நன ஈஸ�ரன? இலலவ� இலவல, நன ஈஸ�ரவன 
அலல. நன அநத ஈஸ�ர�ன வ(��ன. ஸ நரயண�ன வ(��ன" 
எனற கற�னர. 

அதன ப�ன வ�கநததத�லரநத ��ஜயம வ(யத அநத நனக 
வபர�ளம ததத�ங�வளப பறற�ப வப(�னர�ள. ப�ன (��வபரமன 
வ�பகம�டம வப( ஆரமப�ததர: "வ�கநதததகக யர 
வ(ல�ர�ள? ஒர ஜ"�ன தன நற ப�ற���ள�ல மவறய� 
�ரணஸரம தரமதவத த�றமல �வடப ப�டதத, பணண�ய 
வ(யல�ள பறபல ப�நத, தன தரமங�ள ம��வம வ(யதல அ�ன 
ப�ரமம��ன அநதஸவதப வபற��றன. ப�ன ப�ரமம��ன வதழ�வல 
மவற ப�(�மல நற �ரடங�ள ப�நதல அ�ன (��ன��றன. 
ப�ன (��ன� ஆய�ரக �ணக�ன �ரடங�ள பண�யறற�னல அ�ன 
ஒர வ�ஷண�ன��றன. எனககம நன ஒர வ�ஷண�ர� ஆ� 
வ�ணடம எனற ஆவ(. அதன ப�ன அநத வ�ஷண�ன (தன 
பகத�வயத வதடரநத ப�னபறற�னல அ�ன வ�கநததவத 
அவட��றன. எனவ�, வ�கநதததககச வ(ல�த ம�� ம��க �டனம. 
அஙக வ(லல வ�வறநத கறகக �ழ�யம ��வடயத. எனவ� ந" 
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இங��ரநத பவல�ப ப�ரஜவககச வ(னற அஙவ� பஜவன�ளம 
(த�ங�ளம ப�நத ப�னனர அஙவ� வ(லலலம."

வ�பகமர தன வ�பல மநத�ரதவத வஜப�தத�ற, 
அங��ரநத வநர� பவல�ப ப�ரநத�னததகக �நதர. எஙவ� 
அ�ர தன கரவ� மதலல (நத�ததவர அவத வ�(� �ட எனற 
இடதத�ன பக�ம �நதவடநதர. அஙவ� அ�ர (தன பஜவனய�ல 
மழ�தம� மழ��, ஒர நள அ�ர தன கர��டம லயம ஆனர. தன 
இதயதத�ல ம�கநத ப�வரம பகத�யடன, வ�பகமரகக ம��வம ஆழநத 
ர�(�யங�வளக கற�னர. வ�பகமர ம��வம ஆனநதம அவடநதர. 
அநத ர�(�யங�ள எனன? அவ� (தன பஜவனய�ல எவ�ற 
வமவலற�த எனபவதப பறற�யவ�: "உன இஷட வத�ர ஸ 
வ�பல. ந" அ�வர (க��ய ப�தத�ல (அத�த வதழன எனற 
ப�தத�ல) �ழ�பட��றய. ந" இத�வர வ�பல மநத�ரதவத 
வஜப�ததய. ஆனல இநத மநத�ரம வ�கநததத�ல உத�த. 
ஏவனனறல அஙவ� (தன (அபப�ய(ம) எதவம ��வடயத. 
வ�கநதம (தய அலலத மட�ன ந�வல. எனவ� ந" இத�வரப 
பய�ற(� வ(யத அபப�ய(ங�ள�ன எநத மவறயவம அஙவ� வ(லலத. 
இபவபத உனத வ(ரபம வ�ள�பபடட ��டடத. ந" ஒர (�. உன 
ஆதம வ(யல�ள அவனததம ஸ ��ரஷணரடம மட வமயககம 
(�ற�ன�ன வ(யல�ள�வ� இரககம. ந" ஸ ��ரஷண�ன வநரங��ய 
வதழன" எனற கற�னர. 

வ�பல மநத�ரம வ�பகம�ன எலல ��தமன 
அனரததங�வளயம அபரதங�வளயம அ�ரத இதயதத�லரநத 
�ழ�� இதயதவதப ப�சததப படதத� ஸ ப��னககம தனககம 
உளள ந�தத�ய உறவ� வ�ள�பபடதத�ய�ரநதத. இத அவ�ளவ 
வப�ய ��ஷயமகம. நம ஸ ��ரஷண�டம எநத ��தமன ந�தத�ய 
உறவ�க வ�ள��வறம எனபத, எநத ��தமன ப�ம நம 
இதயதத�ல உளளத எனபவதப வபறததத. ஸ ��ரஷண�டம 
ப�சததமன வதடரப ஏறபட��லவல எனறல சததமன பஜவன 
�ரத. மக��யம� ர�ன� பகத�கக �ரவ�ணடமனல 
ஒர�னகக இநத ��தமன ப�ம வதவ�: "��ரஷணர எனககச 
வ(நதம. நன அ�ரககச வ(நதம"  எனற ப�ம �ர வ�ணடம. 
இநத ந�வலவய ஒர�ன அவடநத ��டடல ப�னனர இநதப 
பவல�தத�ல எநத ��தமன �ஷடங�ள �நதலம அவ� நமவம 
எதவம வ(யய மடயத. "ப�" எனற பகத� ந�வலய�ல ஒர (த�ன 
இரககம வபத இபபடபபடட �ஷடங�ள �ரம. ஆனல நம 
"ப�வரவம" எனற பகத� ந�வலவய அவடயம வபத இவ� எதவம 
நமவமத வதட மடயத; நம அ�றவறப பறற� உணரவ� 
மடவடம. அத ச�வத� வ�ஸ�ம�, நரத �ஷ� மறறம ப�ர�லத 
ம�ரஜ வபனற�ர�ள�ன ந�வல. ஆனல பரத ம�ரஜவககக 
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வ�ஞ(ம �ஷடங�ள �நதன. அ�ர அபவபத "ப�" எனற பகத� 
ந�வலய�ல மழ��ய�ரநதர.  "ப�" எனற பகத� ந�வலய�ல �ஷடங�ள 
�ரலம. ஆனல அவ� �றற நமவம ��டட எவ�ற  நம 
அற�யமவலவய ��ல��ச வ(லல��றவத அவத வபல அவனததம 
பறநத வபய ��டம. அதன ப�னனர அனரததங�ள, �ரம பலன�ள, 
வதவ�ய�லலதவ��ள - இவ� எதவவம நமம�டம �ரத. நம சய 
வ(ரபததடன ஸ ��ரஷண�டம நமகக இரககம ந�தத�ய உறவ�த 
தலக�� எபவபதம ம��ழநத�ரபவபம. 

ப�னனர வ�பகம�டம அ�ரவடய கர ர�(�யம� இநத 
மநத�ரதவதப வபத�ததர: 

ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத
வ���நத வஹ நநத ��வஷர ��ரஷண
ஹ ஸ யவ(த தனய ப�ர("த
ஸ �லலப� ஜ"�ன ரத�வ�ஷ -

                                               - (ப�ர�த ப��தமரத 2. 4. 7)

இநத மநத�ரதத�ல வ�பகமரகக "ஹ ஸ யவ(த தனய 
ப�ர("த (ஓ, யவ(த��ன வமநதவன)" ��ன வமல அழததம அத��ம. 
அ�ரகக இதவ� ஸ ��ரஷண�ன மக��ய நமம. மறறவ� 
அவனததம இரணடநதரமன வபயர�வள. அ�ரவடய பகத� 
ப�தத�றக , "யவ(த தனய" எனபவத மக��யம - ஏவனனறல ஸ 
��ரஷணர வ�பகம�ன வநரங��ய நணபன. மறற அவனதத 
நமங�ளன ஸ ��ரஷண, வ�பல, ஹவர, மகநத, வ���நத, 
நநத ��வஷர, ஸ �லலப� ஜ"�ன, ரத� வ�ஷ - இவ� அவனததம 
அதன ���வவரவயப வபனறவ�வய. இவத மநத�ரதவத மத�ய 
ப�தத�ல இரககம ஒர (த�ன வஜப�ததல அத�லளள ரத�வ�ஷ 
(ஸ ரத��ன நதன ) எனற வபயர மக��ய நமம�வம மறற 
அவனததம இரணடம தர நமங�ள�வ� வதனறம. 

ஒர�னகக தன இதயதத�ல எநத மத��யன பகத� ந�வல 
அவமநதளளவத, அதவபல தன ப��ன�ன நமங�ள�ல ஒர 
நமம மக��ய நமம� அவமயம. "ஸ யவ(த தனய" எனபத 
(க��ய ப�தத�றகம (வதழன� ப��ககம பகத� ) �த(லய 
ப�தத�றகம (கழநவதய�ப பலககம பகத�) மக��ய நமம� 
அவமய மடயம. ஆனல மத�ய ப�தத�லரககம பகதனகக இத�ல 
இரணட நமங�ள மடடவம மக��ய நமங�ள� இரக� மடயம. "ஸ 
�லலப� ஜ"�ன (வ�ப�யர�ள�ன ஜ"�ன)" எனபத ஒனற, "ரத�வ�ஷ" 
எனபத இனவனனற. "ஸ �லலப� ஜ"�ன" எனற நமம ம��வம 
மக��யமனத. இதனள ம��வம ஆழமன பகத� ப�வமனற 
மவறநதளளத. (�ல பகதர�ளகக "ரத�வ�ஷ" எனற நமம 
வ�டக�ப பட மடடத. அ�ர�ளகக "ஸ �லலப� ஜ"�ன" எனற 

33



நமம வ�டக�ப படம. ஒர பகதனகக, தன ஒர வ�ப� ((��) ய� 
வ�ணடம எனற ஆவ(ய�னற�, ஒர த(�ய� ஸ ரதவககம ஸ 
��ரஷணரககம பண���வட�ள வ(யய ��ரபபம�ரநதல அ�னகக 
"ஸ �லலப� ஜ"�ன" எனற நமம வ�டக�பபடம. ஆனல 
"ரத�வ�ஷ" எனற வஜப�பப�ர�ள (��ய� ஆ�ர�ள. நம நம பகத� 
(த�ங�ள�ல மனவனறம வபத இ�றவற இனனமம வதள��� 
அற�நத வ�ளவ�ம. 

வ�பகம�ன கர இநத ர�(�யங�வள அவன�ரககம�க 
கற��லவல. வ�பகமரகக மடடவம கற�னர. ப�னனர, 
வ�பகமர மறபக�ம பரதத வபத அ�ரத கர மவறநத ��டடர. 
அ�ர எபவபதம இபபடவயதன த�டவரனற ம��வம ப�ர�(மன 
வதஜஸ ஒள�ர ம�ன(ரம வபல வதனற�ர, வ�பகம�டம 
ஒனவற இரணவட ��ஷயங�வளக கற�ர, ப�ன உடனடய� 
மவறநதம ��ட�ர. ஆனல நமகவ� நம அத�ரஷடததல நம 
கர��டம ஏரளமன வநரங�வளச வ(ல�ள�க� மட��றத. ஒவவ�ர 
நளம நம அ��டம வநரடய�ப வப(� அ��டம�ரநத உபவத(ங�ள 
மறறம அவனதவதயம வபற��வறம. எனவ� நம அநத அளவகக 
உயரநத தகத�வய இனனமம வபற��லவல. இலல��டடல நம 
கரவத�ர ம�ன(ரம வபல ஒள�ரநத த�டவரனற வதனற� நமகக 
எபவபதம நம மனதத�ல  ந�ரநதரம� இரக� வ�ணடய 
உபவத(ங�வள �ழங�� ��டடப ப�ன மவறநத ��ட�ர.  

அத நமககப பல வ�டபபத மத��. தன கடட�ளகக தய 
நய எபபடப பல வ�டககம எனபவதப பரதத�ரக��ற"ர�ள? அத, 
(மயம வத�நததம தன�வ�த தன கடட�ள�டம �நத பல 
வ�டககம. அதன ப�ன அதன கடட�ள தய�ன ப�னனல ஓடம. 
ஆனல அநத தய நவய அநதக கடட�வள (த�ய� சரணட 
��டடத தடதத ��டம. அநதக கடட�வள தரதத�லரநதத தன தய 
த�ரமப�ச வ(ல�வதப பரததக வ�ணடரககம. அதன ப�ன அவ� 
வடடறகள வ(னற ��டம. இவதவபல தன கரவம தன� �நத, 
தன (�ஸய�ன பகத� ப�தவதப வபறததச (�ல உபவத(ங�வள 
�ழங�� ��டட அதன ப�ன மவறநத ��ட�ர. 

வ�பகமர ப�ரநத�னதத�ல வ�ஞ( நட�ள �(�தத, 
பஜவன�ள வ(யத,  ப�வரம பகத�ய�ல வ�க�� ஆழநத�ரநதர. 
அதன ப�ன ஒர நள ஆச(�யதத�லம ஆச(�யமன ஒர த�(னதவதப 
வபறறர: அழ�ன படடப பதமபரதவத உடதத�க வ�ணட, 
வ��ள�ல பலலஙகழவலப ப�டதத ஊத�ய �ற, வ�ளவள வ�ளள 
வ�ககம பன (��பபடன, தன �ண�ளல வபசம �ணணம ஸ 
��ரஷணர த�டவரனற அ�ரத �ண மன வதனற�னர!  இவதக 
�ணட வ�பகமர கரல தழதழக�, உரக�ம�, "ஓ! என உய��ன 
உய�வர!"  எனற �தற�யபட ஸ ��ரஷணவர வநக�� ஓடனர. ஸ 
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��ரஷண�ன பக�தத�ல வநரங��யதம அபபடவயக �டடப ப�டததத 
தழவ�தறக மயனறர. ஆனல அவத (மயம உடவன ஸ ��ரஷணர 
மவறநத ��டடர. தங� ஒணணத ப��வத தயரம பற�ட, 
வ�பகமர தன சய ந�வனவ� இழநத, தவரய�ல ��ழநதர. அநத 
ந�வன�றற ந�வலய�ல, தங�ததல உர�க�ப படடரநத ஒர 
அழ�ன ��மனம, மன வ��ததடன பறநத வ�பகம�ன மனனல 
�நத ந�னறத.  அநத ��மனதத�றகள, மனனல அ�ர 
(��வல�தத�ல வ�ததப பரதத அவத நனக வ�கநத �(��ளம 
இரநதனர. அ�ர�ள வ�பகம�டம, "தயவ வ(யத �ரம. நம 
இபவபத வ�கநதததககச வ(லல��வறம" எனற அவழததனர. 

வ�பகமர இனனமம சய ந�வனவ மழ�தம 
த�ரமபமலரநதம, எபபடவய எழநத ��மனதத�னள வ(னற 
அமரநதர. அதனப�ன அ�ரகக எதவவம வத�ய��லவல. ப�னனர 
அ�ர �ண�வளத த�றநத பரதததம, "ஓ! நன எஙவ� 
�நத�ரக��வறன? நன எஙவ�ய�ரக��வறன?" எனற ஆச(ற�யப 
படடர. 

உடனடய�வ� தன வ�கநததத�ன �(லல ஒர 
ஓய�வறய�ல �தத�ரபபவத அற�நதர. அஙவ�யளள �ய�ற 
��லர�ள அ��டம, "ந"ங�ள தயவ வ(யத இஙவ� �தத�ரங�ள. 
நங�ள உளபறதத�ல வ(னற ப�ரப��டம உததரவ �ங��க வ�ணட 
ப�னனர உமவம உளவள கடடச வ(லவ�ம" எனற கற�க 
வ�ணவட அ�ர�ள உளபறதவத வநக��ச வ(னறனர. அ�ர�ள 
த�ரமப� �ர வ�கவநரம ஆ��யத. 

அபவபத அஙவ� ப��ன�ன ந�தத�ய பகதர�ள ஒர�ர ப�ன 
ஒர�ர� �(லன �ழ�ய� உளவள �நத வ�ணடரநதனர. 
அ�ர�ள ஸமன நரயணரககப பவஜய�ல (மரபப�பபதற�� ��தம 
��தமன த�ர��யங�வளயம ப�ச�வளயம சமநத�ற �நத 
வ�ணவடய�ரநதர�ள. அ�ர�ளத ப�ர�(மன உர�தவதப 
பரதததம வ�பகமர அ�ர�வள ப��ன நரயணர எனற 
தபப� எணண�, அ�ர�ளவடய �ல�ள�ல ��ழநத நமஸ��தத, "ஓ, 
ப��ன நரயணவர! ஓ, ப�ரப! தயவ வ(யத என வமல �ரவண 
�டட வ�ணடம" எனற வ�டடக வ�ணடர. 

ஆனல இவதக �ணட அநத பகதவர, "ஓ! தயவ வ(யத 
எனவன நரயணர எனற கபப�டத"ர! அத அபச(ரம! நன 
நரயணர அலல. நன அ�ரத ஊழ�யனககம ஊழ�யம வ(யயம ஒர 
அடய�ன" எனற கற�ச வ(னறர. ஆனல வ�பககமவர, அஙவ� 
�நத வ�ணடரநத ஒவவ�ர��டமம இவதவய தன த�ரமபத 
த�ரமபத கற�னர. அ�ர வ�கநத வல�தத�ன மட(�வம�வளக 
�ணட ஆச(�யததல மத� மயங��ப வபய�ரநதர. வமலம அஙவ� 
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கரஙக�ள, �ரட�ள, மய�ல�ள, மறறம ��தம ��தமன பறவ��வளக 
�ணடர. அவ� அவனததம வ(லல வ�ணண ��தம ஆனம"�ப 
வபரழகடன வதனற�ன. அதன ப�ன வ�பககமவரக கடடக 
வ�ணட �நத�ரநத அவத நனக வ�ஷண�ர�ளம அ��டம 
த�ரமப� �நத, "�ரம! ப�ரப உமவம உளவள கடடக வ�ணட �ர 
உததரவ அள�தத ��டடர" எனற கற�னர�ள. 

�ய�வலத தணட உளவள வ(னற வ�பகமர அஙவ� 
ந�னற�ரநத �த��ன ��லவனக �ணடதம, அ�னத ப�ர�(மன 
உர�தவதக �ணடதம இத தன நரயணர� இரக� வ�ணடம 
எனற தபப� ஊ��தத அ�ரத �ல�ள�ல ��ழநத நமஸ�ரம வ(யய 
ஆரமப�ததர. இவதக �ணட �த��ன ��லவன தன �ரங�ளல 
�வதப வபதத�க வ�ணடர. ப�னனர அ�ர�ள உளவளயளள ஒர 
அவறய�னள பகநதனர. அஙவ� இலடசம� வத��யடன நரதர மறறம 
பறபல �ஷ��ளம பக�தத�ல அமரநத�ரக�, ஸமன நரயணர தன 
ஒர மழஙவ�வயத தவலககக வ�டதத�ற ஒர பக�ம (�நத 
படதத�ரநதர. அ�ர வ�றற�வலவயயம பகவ�யம சவ�தத�ற 
ம��வம அழ��த வதனற�னர. 

வ�பகமர அடக�ததடன தன நமஸ�ரங�வளச 
வ(லதத�னர. பத�ல� ஸமன நரயணர தன �ரதவத உயரதத� 
ஆ("ர�தம அள�தத�ற, "ந" எனகக அள��லலத �ஷடங�வளக 
வ�டததளளய. இலட(க �ணக�ன �ரடங�ள� நன 
உனக��க �ததக வ�ணடரநவதன. "எபவபத �ர�ன" எனற 
எணண�க வ�ணவடய�ரநவதன. ந" என வபயவர ஒவர ஒர தடவ� 
உச(�தவத, இலவல (த(ங�தத�ல வ(ரநவத, இலவல 
ப�ரநத�னததககச வ(னவற, இலவல ஏத�த ஒர பன�தத 
தலததகக வ(னவறய�ரநதல நன அவத ஒர (ககப வபக��க 
�டட உனவன இஙவ� வ�ணட �நத�ரபவபன. ஆனல இலட(க 
�ணக�ன �ரடங�ள தன வ(னறன. இத �வரககம உனவன 
இஙக வ�கநதததகக �ர எநத ��தமன (ககப வபககவம 
��வடக���லவல. இதனல நன ம��வம �ரததபபடவடன. வமலம 
உனகக எனவனச (நத�பபதறக எநத ��தமன ��ரபபமம இலவல. ந" 
ஏத�த (த (ங�தத�ல வ(ரநத�ரக�லம, இலவல ப�ரநத�னம 
வபனற பன�த தலததகக யதத�வர வ(யத�ரக�லம, இலவல 
ஏத�த மன��ரக��த வ(வ� வ(யத�ரக�லம. ந" எதவவம 
வ(யய��லவல! ந" ஒர வ�ய�வலச சறற� ப�க��ரமம வ(யத�ரநதல 
கட வபதம. ஒர பற இவதத தன வ(யதத. நன அதறக என 
வ�கநததத�ல இடம அள�ததளவளன. இவத வபல நன உனககம 
�ழங��ய�ரபவபன. ஒர மரக��வளய�ல அநதப பற உட�ரநத�ரநத 
வபத ஒர வ�டன அவத அமபல எயதன. அநதப பற �"வழத 
தவரய�ல ��ழநதத. ஆனல தன �யங�ளடன �லய�ல ஒனறவம 
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வத�யமல அத பக�தத�லரநத வ�ய�வலச சறற�ச சறற�ப ப�னனர 
இறநதத. அத�ல ��வடதத பணண�யததல ப�ன அத ஒர மன�தப 
ப�ற��வய எடதத, சயம�வ� (த(ங�தத�ல வ(ரநதன. அ�னத 
அடதத ப�ற��ய�ல எனன�டவம �நதன. 

"ஒர (மயம ஒர எல, வ�ய�ல ஒனற�னள நவழநத அஙகளள 
வநயவயக கடக� மயனறத. அஙவ�ய�ரநத வநய ��ளகக அவணயம 
தர�ய�ல ��டட ��டட எ�நத வ�ணடரநதத. அத�லரநத வநயவய 
அநத எல கடக� ஆவ(ப படட, தன �வய வ�ததக கடக� 
ஆரமப�ததத. அதன அவ(�ல, அநத ��ளகக த�ரமபவம ப�ர�(ம� 
எ�ய ஆரமப�ததத. இவதக �ணட எல பயநத ஓட ஆரமப�ததத. 
எலய�ன  இநதச வ(யலல ��க��ர�ததகக ��ளககக �ணப�தத 
பணண�யதவத அத அவடநதத. தன அடதத ப�ற��ய�ல ஒர 
மன�தன�ப ப�றநத ப�னனர வ�ஷண�ர�ள�ன வ(ரகவ�யல அத 
வ�கநதநவதப வபறறத. ஆனல ந"வய அவ�ற கட எதவவம 
வ(யய��லவல. எபவபதம ந" எனவன எத�ரதவத �ழநதய. ந" 
வ�டட�ர�ளடன வ(ரநத எபவபதம வலG�"ய ��ஷயங�வள 
மடடவம வப(�க வ�ணடரநதய. எபவபதம இநத��ய 
ச�ங�ள�வலவய நடடமடன இரநதய. எனன�டம �நத 
வ(ர�தற�� ந" எதவவம வ(யய��லவல. ப�னனர நன தன, 
"இ�வன எபபடயம தடததட வ�ளள வ�ணடம" எனற எணண� 
நவன உன கர�� �நவதன. அத வ�ற யரமலல! நவன தன! 
�நத உனககக வ�பல மநத�ரதவத அள�தவதன. ப�னனர 
அவ�பவபத இவடய�வடய�ல வதனற� உன மநத�ரதவதயம 
(த�தவதயம உறத�ப படதத�வனன. 

"இபபடப படட கரவ� எ�னம ஒனற�ரணட வஜனமங�ள�ல 
அவடய மடயத. ஆய�ரக �ணக�னப ப�ற���ளககப ப�னனர தன 
ஒர�ன எனன�டம வ�ணட வ(ரககம ஒர கரவ� அவடய மடயம. 
நன அவந� உர�ங�ள�ல வதனற� உனகக ஆதம பலமம நமப�கவ� 
யம வபற வ�தவதன. பஜவனய�ன ஆழநத உள ர�(�யங �வளயம 
உபவத(�தவதன. இபவபத நம �வட(�ய�ச வ(ரநதவதத பறற� 
ம��வம ம��ழச(�யவட��வறன. ந" வ�ற எஙகம இன� வ(லலமல 
இஙவ�வய இர" எனற ப��ன வ�பகம�டம கற�னர. 

அதன ப�ன வ�பகமர வதடரநத வ�கநததத�ல  �(�க� 
ஆரமப�ததர. ஒர நள (யங�ல வநரம, வ�பகமவரத த��ர 
அவன�ரம ஸமன நரயண�டம ��வட வபறறக வ�ணட தததம 
இரபப�டங�ளககச வ(னற ��டடவத இலடச வத�� பரததள. 
இலடசம� வத�� மடடவம ஸமன நரயணரகக உணவ, மறறம 
அரநதம பதரததங�ள அவனதவதயம  வநவர அள�பபதம, 
�ல�வளப ப�டதத ��ட�தம வபனற வநரட வ(வ��வளச 
வ(ய�தல, அ�ள ��ஷ� �ரம வபனற மறற�ர�ள�டம ஜவட 
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வ(யத வ�பகமவர வ�ள�வய இழக�த தணடனள. உடவன 
அ�ர�ள வ�பகம�டம, "�ரம வப�லம. வநரம ஆ����டடத. 
எலவலரம ��ளமப� ��டடர�ள. ந"ர வ�ஞ(ம ஓயவ எடம. பரததல 
ம��வம �வளதத�ரபபத�த வத���றத. எனவ� எங�ளடன �நத 
வ�ஞ(ம ஓயவ எடம" எனற கற� அவழததனர. ஆனல அ�ர�ள 
எபபட அவழததம வ�பகமர அங��ரநத ந�ர�த�த வத�ய 
��லவல. எனவ� அ�ர�ள அனபடன வ�பகம�ன வ�வயப பறற� 
இழததக வ�ணட வ�ள�வய �நதனர. இதனல வ�பகமர ம��வம 
��வல அவடநதர. 

இனவனர நள ஸமன நரயணர வ�பகமவர 
அனபடன, "�! �நத எனககக வ�ஞ(ம ��(�ற� ��ட!" எனற 
கபப�டடர. இவதக வ�டட வ�பகமர ம��வம ம��ழச(� அவடநதர. 
ஆனல அ�ரகக உணவமய�ல எனன ஆவ(? "நன அ�ரடன 
பலலஙகழல �(�க� வ�ணடம. �டடப ப�டக� வ�ணடம. அ�ர 
�ய�லரநத ப�ர(ததவத உணண வ�ணடம. பசக�வள எலலம 
கடடக வ�ணட அ�ரடன வமயக� வ�ணடம. ப�ன அ�ரடன 
வடடககச வ(னற அஙவ� கடவ� உட�ரநத அ�ரத அமம 
அள�ககம ர(�யன பதரததங�வளச (பப�ட வ�ணடம. சயமன 
வநரங��ய (�வன�ம வ�ணடம. ஆனல அ�ர இஙக அவ�ற 
பழக�ர எனபத (நவத�ம� உளளத. இஙவ� நன �டடப 
வபடடரபபவதப வபல உணர��வறன. நன அ�ரகக �நதனம 
மடடவம வ(யய மட��றத ..."  இவ�ற ந�வனததக வ�ணட, 
வ�பகமர இனனமம அத��ம� �ரததப படடர. 

ப�னனர ஒர நள நரதர வ�பககமவர வநரங��, "உன 
ம�ம ஏன இபபட எபவபதம �டயளளத? இஙவ� ந" ம��ழச(�யய 
இலவல எனபவதக �ண��வறன" எனற கற�னர. வ�பகமர 
பத�லள�ககம மனவப எலல�றவறயம நரதர அற�நதம வ�ணடர. 
பக�தத�ல இலடசம� வத��ய�ரநததல அ�ரல மனம ��டடப வப( 
மடயத ந�வலய�ல வ�பகமவரக கடடக வ�ணட ஒர 
தன�ய�டமவடநதர. "ஓ! உன உள இதயதத�ல ஆழநத ஆவ( ஏத�த 
உளளத? இஙவ� ப��ன�டம ந" எத�ர பரககம உறவ வ�க� 
மடயத. ந"வய (க��ய ப�தவத (வதழன�) ��ரமப��றய. 
இஙவ� ப��ன உனவன மததம�டவ�, தழ�� அர�வணக�வ� 
மடடர. ந" அ�ர (பப�டம அவத தடடல வ(ரநத (பப�ட�வதவய, 
அ�ரடன வ(ரநத ஒவர படகவ�ய�ல தஙக�வதவய இஙவ� 
ந�வனததக கடப பரக� மடயத.  அனபப ப�மறறங�ள ந�வறநத 
(க��ய ப�தவத ந" ��ரமப��றய. இபபடபபடட ஆவ(�வள 
உனன�டம ம��வம ஆழம� பலமடன ந"ணட �லம�க கட 
வ�ணடளளன. 

"இஙவ�, வ�கநததத�ல உன ஆவ(�வள ஒரவபதம 
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த�ரபத�பபடதத மடயத. ஆனல ந" இதனல மனம கனறவத. 
ஏவனனறல ந" ஒனவறக �ணடபப� அற�நத வ�ளள வ�ணடம: 
நரயணவர உன �ணக�ததககளள ப��ன. அ�ரம, ந" (க��ய 
ப�தத�ல அவடய ��ரமபம வ�பலம உணவமய�ல ஒர�வர! 
அ�ர�ள ��தத�ய(மன�ர�ள அலல. உன உள மனத�ல ந" அ��டம 
(க��ய ப�ததல உறவ வ�ணட ��வளயட வ�ணடம எனற ந" 
��ரமப��றய. ஆனல அநத ஆவ(வய ந" இஙகத த�ரபத�ப படதத 
மடயத. அதறக ந" வமவல எஙவ� வ(லல வ�ணடம எனபவத 
உனககக கற��வறன" எனற நரதர வ�பகமரகக அற�வவர 
அள�ததர. 
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அதத�யயம  - 3

வ�கநததவத அவடய ஒர�ன எபபடபபடட (த�ங�வளச 
வ(யய வ�ணடம எனபவத ஸமன நரயணரடன நனக வ��ள 
வ�ணட ந�தத�யம� வ�கநததத�ல �ழம (� பகதர�ள 
வ�பகம�டம கற�னர�ள: 

மனயமவஹ �"ரததனம ஏ� (டடமம 
வல�தமவ�� ஸ� ஹ�ட (மரத ஸமரவத� 
�ச(� ஸ� யகவத மனஸ ஸரவதள தத
த�வயத பரன அப� அபகர�த ஆதம�ய �த 

"�"ரததனம ஒர�னத கரல, �த�ள, மறறம மனதவதயம வ(ரததப 
பயன படதத�தலம, அவதக வ�டகம மறற�ர�வளயம அத�ல 
ஈடபடதத�தலம, எபவபதம அவல பயநத ஓட��னற மனததல 
ப��வனத த�யன�க� மயற(� வ(ய�வத ��டவம �"ரததவன 
வ(ய�வத ம��வம (�றநததகம." 

வ�கநததத�ன வமல ப�தத�ல இரககம ப�ரநத�னதவத 
அவட�வதயம வ(ரதத, வ�கநததவத அவட�தறக எததவனவய 
��தமன (த�ங�ள உளளன.  வமவலழநத ��ய�ப பரததல, 
வ�கநததவத அவடய ந�வறய �ழ��ள உளளன எனற வபத�� 
ஒர�ர கறலம. அவ�:  ஒனபத �வ��ளன பகத��ள, ஐநத 
��தங�ளன பகத��ள, அறபதத நனக �வ��ளன பகத��ள - 
இபபடப பறபல உளளன. அவ� எலல�றற�லம வமலனவ� 
"(�ர�ணம, �"ரததனம, ஸமரணம" எனற மனறவமயகம. இவ� 
மனற�லம �"ரததனமம ஸமரணமம ம��வம மதனவமயனவ�. 
ஸமரணம எனறல எனன? "உனத நகக ப��ன�ன த�ர 
நமங�வள வஜப�ததக வ�ணடரககம வபத உன மனவம 
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ப��ன�ன த�ர��வளயடல�வளப பறற� ந�வனததக வ�ணடரக� 
வ�ணடம," எனற ஸல ரபவ�ஸ�ம� கற��றர. 

நம (மப�ரதயதத�ல, மறற எலல (த� மவற�வளயம 
ஒதக�� ��டட நம வ�றமவன த�யனதத�ல மடடவம மழ��ய�ரக� 
வ�ணடம எனற பலர �ரத��றர�ள. மக��யம�, ர�ன� 
பகத�ய�ல மனவனற வ�ணடமனல, ஒர�ன ப��ன�ன எடட வநர 
லவல�ளன "அஷட �லய லவல" �ள�ல (�நதவனவய எபவபதம 
மழ� வ�க� வ�ணடம. ஆனல இஙவ� (னதன வ�ஸ�ம�, 
வ�பகமரகக ஸ நரயண�ன (� வ�கநத �(��ள மலம 
(ங�"ரததனவம ம��வம மக��யமன (த�ம எனற கற��றர. ஏன? 
மனம எபவபதம அவல பயநத வ�ணவடய�ரககம. அத ஒர 
இடதத�ல ந�வலய� ந�றபத�லவல. ஒர�ன உணவமய�வலவய ஸ 
��ரஷண�ன லவல�வளத தன மனதத�ல ஆழநத த�யன�ததல அத 
ம�� ம�� நனற. ஆனல மனவம, அவன�ம� எநத ��தமன சழ 
ந�வலய�லம அவமத�ய� இரபபத�லவல. எபவபதம அவலநத 
வ�ணவடய�ரககம. எனவ� தன ஒவர ஒர �ழ� தன நமகக 
உளளத: 

ஏ�ம ��ரததஹ ஸ� ப�ய நம �"ரதய
ஜதனரவ� தரத (�தத உசவ(ஹ� - 

                                                                       (ஸமத ப��தம 11. 2. 40)

உர��ய மனததடன ஒர�ன ப��ன�ன நமங�வளயம 
அ�ரத ரபம, கணங�ள மறறம லவல�வளயம பறற�ப பட 
வ�ணடம. ஒர�ன இவ�ற ப��வனத தனககப ப�டததமன 
நமங�ளடன வஜப�ககம வபத, ந��லரநத அநத நமம 
மனதத�றகம, அங��ரநத ப�னனர தன இதயதத�னளளம பகநத 
அவனதத இநத��யங�வளயம அத (நதப படதத� ��டம. இவதத 
த��ர வ�ற எநத ��தமன மவற�ளலம அவலபயம மனதவத 
ஒர�ன �டடப படதத மயனறல அத பயன�னற�வய வபய ��டம. 
மனதவத ஒரவமப படதத �"ரததனம ம�� ம�� அ�(�யம. கற�பப� 
இநதக �லய�தத�றக நம (ங�"ரததனதவதவய "ய�" தரமம� ஸ 
வ(தனய ம�ப�ரப �ழங��யளளர. 

ஹவரர நம ஹவரர நம 
ஹவரர நமய� வ��லம 
�வலள நஸத� ஏ� நஸத� ஏ� 
நஸத� ஏ� �த�ர அனயத 

                                                    -- ( ப�ர�ன நரத"ய பரணம 38. 126)

"�லய�தத�ல ஹ� �"ரததனம மடடவம ஒர�வன மகத�யவடய 
வ�ககம. இவதத த��ர வ�ற எநத �ழ�யவம ��வடயத." 
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நம (ங�"ரததனததல மடடவம அவல பயம மனதவத ஒர 
ந�வலய�ல வ�ணட �ர மடயம. எனவ� தன நம (ங�"ரததனம 
எலல�றற�லம (�றநதத. ஒர�ன த�யனம வ(யயம வபத அத 
�"ரததனதவத அடபபவடய�க வ�ணடரநதல ம��வம பயனளள 
தகம. ந��லரநத வதடஙகம நம (ங�"ரததனம எலல இநத��யங 
�வளயம மனதவதயம �டடப படடககள வ�ணட �ர��றத. 
இலல��டடல மனம, ஓடடனர இலலத கத�வரவயப வபல 
ஆ����டம. �ட�ளமம ஓடடனரம இலலத கத�வர எனன வ(யயம? 
தன ஆவ( எஙவ�ஙவ�லலம இழக��றவத அஙவ�லலம ஓடம. 
ஆனல �"ரததனம எனற ஓடடனர மனவமனற கத�வரய�ன வமல ஏற� 
�ட�ளங�வளப ப�டககம வபத, மனம �ணடபட ஓடமல 
ஓடடன�ன �டடவளககப படநத அதன ப�ர�ரம நடக��றத. எனவ� 
ஸமன நரயணரடன �(�ககம நனக வ��ள பவடதத வ�கநத 
�(��ள கற�ய உபவத(ங�ள ஒர�னககப பகத�வய �ளரதத, 
ப�னனர ப�ரஜ �வரககம வ(லல உதவம. இநதக �ரணதத�னல 
தன வ�பககம�ன கர இநத மநத�ரதவத வஜப�க�க வ�டததர. 

ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத
வ���நத வஹ நநத ��வஷர ��ரஷண
ஹ ஸ யவ(த தனய ப�ரஸத 
ஸ �லலப� ஜ"�ன ரத�வ� ஷ --- (ப�ர�த ப��த.  2.4.7)

வமலம, ஒர�ன வ�றமவன இநதக வ�பல மநத�ரதவத 
மடடம வஜப�ததக வ�ணட �"ரததனம எதவம வ(யயமலரநதல 
அ�னல வ�வல� ப�ரஜ��ல நவழய மடயத எனறம நம 
வ�டடரக��வறம. (தத�ய ய�தத�ல வ�பல மநத�ரதவத மடடம 
வதடரநத வஜப�தத, ப�னனர ஸ ரமவரச (நத�தத ப�னனர 
அறபதய�ரம ம� �ஷ��ளம வ�ப�யர�ள� மற ப�றபப�ல 
ப�றநதத�வம அற���வறம. இவதக �ணம எ�ரம, "அபபட 
வயனறல எநத ��ததத�ல வ�பல மநத�ரம கவறநதத? �ம �யத� 
மநத�ரம உணவமய�ல கவறநதத? அத ஒர�வனக வ�வல�த 
தககக வ�ணட வ(லலத? வ�பல மநத�ரமம �ம �யத� 
மநத�ரமம ப�பரணமன மநத�ரங�ள. எ�வனர�ன அ�றவற 
வஜப�தத (த�ம ப�நதலம அவ� அ�வன வ�வல�ததககச 
வ(லல வ�ககம!" எனற கற�ர�ள. 

நம இவத எவ�ற (மர(ப படதத�த? இவத (மர(ப 
படதத�த ம��வம �டனம. ஏவனனறல நம (�ததநததத�ல ஏவத ஒர 
�ரதத மறபட உளளத வபல வத���றத. (�லர நம (ங�"ரததனம 
நமவமக வ�வல�ததககக வ�ணட வ(லலம எனறம, இனனம 
(�லர, வ�பல மநத�ரதவத வஜப�தத ஏரளமன�ர�ள வ�வல� 
ப�ரஜவககச  வ(னறளளனர எனறம எழத�யளளனர. எனவ� நம 
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இவத எவ�ற (மர(ம வ(ய�த? 

இத ம��வம எள�த. பரணம எஙவ� ��வடக��றத? (தன 
எஙவ� �வடபப�டக�ப பட��றத? இநதப பவல��லம மறறம 
தணட�ரணய��லளள �ஷ�க�ளம வ�பல மநத�ரதவத வஜப�தத 
(தனவ� வமறவ�ணடனர. அநத மநத�ரததல அ�ர�ள (மபநத 
ஞனதவதப வபறற அதன ப�ன �வட(�ய� ஸதய�-ப� எனற 
ந�ரநதர பகத� ப�தவதப வபறற, ப�னனர தங�ள தன�பபடட உள 
சப�தத�ன ப�ர�ரம அ�ர�ள பரணம அவடநதனர. அ�ர�ள இநத 
உல�தத�ன எலவலவய அவடநத அதறகம வமல�ச வ(லலத தகத� 
வபறறனர. ப�னனர வய� மவயய�ன அரள�னல அநதப பரண 
ஜ"�ன�ள ஸ ��ரஷணர பவல�தத�ல லவல�ள ப�நத வபத 
வ�ப�யர�ள�ன �ய�றற�ல ப�றநதர�ள. அவ�ற அ�ர�ள 
வ�ப�யர�ள�ன �ய�றற�ல ப�ற�� எடதத ப�னனவர, ஸ ��ரஷணரகக 
அ�ர�ள (�க�ள�வம, தய தநவத வபனற பத��லர 
�ள�வம, வ�ப�யர�ளவம ஆனர�ள. ஆனல அ�ர�ள இவ�ற 
வ�கலதத�ல ப�றநத அதன ப�னனவர தங�ள வ(ரபதவத �ளரக� 
மடநதத எனபவதக ��னம� உணர வ�ணடம. 

அ�ர�ள அபபடப ப�றககம வபத, மநத�ரதவத வஜப�க� 
வ�ணடய அ�(�யம இலவல. பத�ல� அ�ர�ள ஸ ��ரஷண�ன 
லவல�வளக வ�டடம வஜப�ததம மறறம ஸ வ�பல�டமம 
அ�ரத ந�தத�ய வ�ப�யர�ளடனம (�க�ளடனடம வநரடய�த 
வதடரப வ�ணட, ஸ ��ரஷண�ன ந�தத�ய கழமடன வ(ரநத, 
ப�னனர வ�வல� ப�ரநத�னததககச வ(லல��னறனர. எனவ�, 
ஒர�ன வநரடய�க வ�வல� ப�ரநத�னததககச வ(ல�த�லவல. 
இபவபத எலலம எள�த� ��ளஙகம: மதலல வ(ரப (�தத�. அதன 
ப�ன பத உடவல ��டம வபத �ஸத (�தத�. மநத�ரம (தன 
ப��தறக மடடவம உபவய�பபட��றத. ப�னனர ப�பரண ந�வலவய 
அவடநத ந�வலய�ல அத வதவ�ய�லவல. 

எனவ� வ�பல மநத�ரம ஒர�வனக வ�வல� ப�ரஜ 
வககக வ�ணட வ(லலம எனற வ(ல�தம (�வய. அத நமவம 
அதன �ய�ல �வரய�லம வ�ணட வ(லலம. அதன ப�னனர அதன 
வ(யல�ள அவனததம ந�னற ��டம! எனவ� மநத�ரதவதப பறற�க 
கறபபடட இரணட �ரததக�ளம (�வய. ஆனல வ�பல 
மநத�ரமம �ம �யத� மநத�ரமம�லலமல வ�றம நம (ங�"ரத 
தனததல மடடம நமத (தன ந�வறவ வபறம? இலவல! 
ஏவனனறல நம (ங�"ரததனதவத மடடம வ(யதல நமமல ஸ 
��ரஷண�ன சதத நமதவத உச(�க� மடயமல வப��றத. 
மநத�ரததல நமகக மதல�த� (மபநத ஞனம �ர��றத. அதன 
ப�ன நம ஒர கற�பப�டட பகத� ப�தவத உணர��வறம. ப�ன, 
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�வட(�ய�ல நம ந�தத�ய வ(ரபதவத அற���வறம. அதன ப�ன நம-
(ங�"ரததனதத�ல ம��வம ஆழம� மழகம வபத எலலம 
ப�பரணம��றத. 

உதரணம� நம பல வ�டட��வறம எனற வ�ததக 
வ�ளவ�ம. (�லர, "ந" தங�ததல ஆன �தத�யல வ�டட" 
எனபர�ள. நம உணவமய�வலவய தங�ததல ஆன �தத�வய 
உபவய��பவபம? இலவல! வ�றம இரமபல ஆன �தத�வய 
அதறகப வபரநதம. அவத வபல தன நம மவயயல �டடணட 
ஜ"�ன�ள� இரபபதல வ�பல மநத�ரதவதயம �யத� 
மநத�ரதவதயம வஜப�க� வ�ணடயத அ�(�யம��றத. வ�வவ�ற 
ந�வல�ள�ல வ�வவ�ற ��தங�ளனவ��ள வதவ�பபட��னறன. 
ஆனல (தன ந�வல, ப�பரண ந�வல இபபட அவனதத�லம நம 
(ங�"ரததனவம (�றபபனத எனபவதயம ப�நத வ�ளள வ�ணடம. 
வ�பல மநத�ரம (தன ந�வலய�ல மடடவம உபவய�மகம. 
ப�பரணமவடநத ந�வலய�ல அத உபவய�ம�லவல. ப�பரண 
ந�வலவய அவடநத ஜ"�ன�ள அவத வஜப�பபத�லவல. ஏவனனறல 
அதன வ�வல மடநத ��டடத. நம இவத ம�� நனற�ப ப�நத 
வ�ளள வ�ணடம: நம (ங�"ரததனம மவயய�ன ப�டய�ல இரககம 
வபத வதவ�. ஆனல அதன கடவ� நம வ�பல மநத�ரம, ம� 
ப�ரப��ன மநத�ரம (வ�Gர �யத�) மறறம கர நமகக �ழங��ய மறற 
மநத�ரங�வளயம வஜப�க� வ�ணடம. இநத மநத�ரங�ள�ன ம��வம 
எனனவ�னறல, நம இவத வஜப�ககம வபத அத நம (மபநத 
ஞனதவத �ளர வ�தத, இநத��ய ச�ங�ள�லளள நடடங�வள 
அரக�� அழ�தத ��டம. இவ�ற ஒர�ன ஒர �ரடவம, இலவல 
ஆற மதங�வள வதடரநத த�றமல வஜப�ககம வபத அத 
ந�ச(யம�ப பலவனக வ�டககம. 

அவ�ற பலன ��வடக���லவலவயனறல அஙவ� ஏவத 
கவற�ள உளளன எனற அரததம. ஒர வ�வள அநத மநத�ர 
��வதககச (கத�ய�லலமல இரக�லம. �ரணம அவதக வ�டதத 
கர சததமன கர�� இலலமலரக�லம. இலவல நம அவத நம 
இதயதத�லரநத வஜப�க�மவல அலலத வஜப�பபத வபல 
ஏமறற�க வ�ணவட இரக�லம. நம நம இதயதவத மழ�தம�க 
வ�டதத ஆழநத நமப�கவ�யடனம த"ரக�மடனம மநத�ரதவத 
வஜப�க� வ�ணடம. 

��ரஷணஸய நன ��த �"ரததவனச
தன நம (ங�"ரததனம ஏ� மகயம 
தத ப�வரம (மபஜ ஜனவன ஸ�யம தரக
(கதம ததஹ ஷ�வரஷததமம மதம தத    

                                                                      – (ப�ர�த. ப��த - 2. 3. 158)
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"எலல ��தமன ��ரஷண �"ரததவன�ள�லம, அ�ரத மக��ய 
நமங�ளல ஆன �"ரததவனவய ம��வம உததமமனத. அத எலலச 
வ(ததக�ள�லம வமலனதன சதத பகத�வய வ�க ("க��ரதத�வலவய 
அள�க� �லலதல அதவ� எலல�றற�லம ம��ச (�றநதத."

��ரஷண �"ரததவன�ள�ல பல ��தங�ள உளளன. (�ல அ�ரத 
கணங�வளப பறற�ப பட�த. (�ல அ�ரத ரபங�வளப பறற�ப 
பட�த. இனனம (�ல அ�ரத த�ர��வளயடல�வளப ப�ழநத 
பட�த. ஆனல இவ� எலல�றவறயம ��டவம, ஸ ��ரஷண�ன 
நமங�ளல ஆன �"ரததவன�வள ம��வம (�றநதவ�. நன 
இபவபத, "இஙவ� �" எனற கபப�டடல யர �ர�ர�ள? 
ந�வறய வபர�ள �ரலம. நன அநத நப�ன கணங�வளக 
கற�பப�க கற� கபப�டடலம கட ந�வறய வபர�ள �ரலம. 
ஆனல நன அநத நபவரப வபயரல கபப�டடல உடவன அநத 
நபர மடடவம �ர�ர. இவதவபல, ப��ன�ன �லயண கணங�ள, 
ம�ததன ரபங�ள, அ�ரத லவல�ள அவனதவதயம பறற� 
ஏரளமன �"ரததவன�ள இரநதலம, நம (ங�"ரததனததல 
பட�வத ம��ச (�றநதத. நம (ங�"ரததனதத�ல அ�ரத �லயண 
கணங�ள, ரபங�ள மறறம த�தத�ககம த�ர��வளயடல�ள 
அவனததவம அடங�ப படடளளன. இவ�ற நம, "வஹ வ���நத! 
, வஹ வ�ப� நத! வஹ மதன வம�ன!" எனற �"ரததவனய�ல 
மழக�வம அ�ரத நமங�ள�ப பட வ�ணடம. வமலம அநதப 
பன�த நமங�ள�லம ஸ ��ரஷணர வ�ப�யர�ள�டம வ�ணடளள 
உறவ�வளப பறற�யளள நமங�ள எலல�றவற ��டவம ம��ச 
(�றநதவ�. ஒர�ன ("க��ரம� ஸ ��ரஷண�ன தமவரப 
பதங�வள அவடநத ப�ரஜ ப�வரவமவயப வபற வ�ணடமனல, 
அ�னகக நம (ங�"ரததனவம ம��வம உயரநததம ம��வம (கத�யளள 
(த�மகம. இதவ� ஸல (னதன வ�ஸ�ம�ய�ன மட�ன 
�ரததமகம. ஏவனனறல நம நம (ங�"ரததனதவத ம��வம 
(�ரதவதயடன படம வபத வ�க ("க��ரவம ��ரஷணப ப�வரவம 
வதனற��றத. 

நம (ங�"ரததனம பவரகதம
��ரஷணஸய ப�வரம (மபத� 
பலஷதம (தனம (�வரஷதம

– பரம �ரஷ மநதர �த              -   (ப�ர�த ப��த 2. 3.164)

"நம (ங�"ரததனவம எலல�றற�லம ம��ச (�றநதத எனற 
கற��றர�ள. அதவ� ��ரஷணப ப�வரவம எனற வபக��ஷதவத 
அவடய �ழ�. ஏவனனறல அநத மநத�ரம ப�ரமமணடமன �நதம 
வபல ஸ ��ரஷணவர (த�ன�டம இழக��றத." 
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எனவ� தன வ�பகமரகக அ�ரத கர த�ரமபவம 

பவல�ததககத த�ரமப�ப வப�க கற� அஙவ� �"ரததவன வ(யயம 
பட உபவத(�தத, அ�ரகக வஜப�பபதறக மநத�ரதவதயம �ழங��னர: 

ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத
வ���நத வஹ நநத ��வஷர ��ரஷண
ஹ ஸ யவ(த தனய ப�ர("த

– – ஸ �லலப� ஜ"�ன ரத� வ�ஷ    --(ப�ர�த ப��த 2. 4. 7)

இஙவ� நமகக ஒர (நவத�ம �ர��றத. ஸ (னதன 
வ�ஸ�ம�யம ஸ வ(தனய ம�ப�ரபவம (ம"ப �லதத�ல 
வதனற�ய�ர�ள. அநத (மயம ம�மநத�ரதவதப பறற�ய ப�ரச 
(ரங�ள நடநத வ�ணடரநதன. ம�ப�ரப ந�தவபப�ல ம�மநத�ர 
ப�ரச(ரங�வளத த�ங��ய�ரநதர. அவத (மயம ஜ�னனத 
ப�ய�லம அத நடநத வ�ணடரநதத. ஆனல ப�ர�த 
ப��தமரத��ல ஸ (னதன வ�ஸ�ம� ம� மநத�ரதவதப பறற� 
எதவவம எழத��லவல. பத�ல� அ�ர ஸ ��ரஷண�ன வபயர�ள 
அடங��ய "ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத" எனற இனவனர 
மநத�ரதவதக வ�டததளளர. அபபடவயனறல அ�ரகக ம� 
மநத�ரதவதப பறற�த வத�ய��லவல எனற நம  எணணலம? அ�ர 
ம� மநத�ரதவதக வ�டக�ததன �ரணம எனன? 

ம� மநத�ரம கற�பப�க �லய�ததக��க வ�டக�ப படட 
��வஷஷமன மநத�ரம. ஆனல ப�ர�த ப��தமரத��ல �ரம 
இநத மநத�ரம எலலக �லங�ளககம உ�நதத. வ�பல மநத�ரமம 
�யத� மநத�ரமம அவத வபல தன. ஆனல இஙவ� ம��வம 
மக��யமன ��ஷயம ஒனற உளளத. வ�பகமரவடய உள பகத�ப 
ப�வம அ�ர ஒர மட வமயககம பல�ன. எனவ� அ�ரககக 
கற�பப� "ஸ - யவ(த - தனய", மறறம "நநத - ��வஷர 
��ரஷண" எனற �ரம இநத மநத�ரம வ�டக�ப படடத. ஸ 
வ(தனய ம�ப�ரபவம வ�ஸ�ம��ளம ம� மநத�ரதத�ன உணவம 
யன அரததம "ஸ ரதவம ஸ ��ரஷணவம" எனற அற�நத தன 
வஜப�ததர�ள. ஆனல (தரண மக�ள இநத அரதததவதக �ண 
மடடர�ள. வ�ஸ�ம��வள, தங�வள மழவமய�ப ப�ரஜ ர( 
ப�தத�ல மழ� வ�தத இதயதத�ல �டவமயன ��பரலமப (ப��வத 
தயர) ப�ததடவனவய தன எபவபதம ம� மநத�ரதவத 
வஜப�ததர�ள. ம� மநத�ரதத�ன இநத அரதததவத அற�நத எ�ரவம 
"ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத" எனற மநத�ரதவதக 
�ணடபப� வஜப�க� ��ரமப மடடர�ள. ஆனல வ�பகமர 
வ�றம மட வமயககம (�ற�ன� இரநததலம, அ�ரல ததத�ங 
�வளக ��ர��ககம அளவ அற�வ இலலததலம, ப�ரஜ ப�வரவமவய 

46



ம� மநத�ரதத�ல அ�ரல �ண மடயத எனற �ரணததலவம 
அ�ரகக ம� மநத�ரம வ�டக�ப பட��லவல. 

ஒர ��வதய�னள அதன மரதவதவய வ(டவயவய நமமல 
வநரடய�க �ண மட�த�லவல. ஆனல அவ� அநத ��வதய�ல 
உளளன. ஒர ந�பணன அநத ��வதவய வமலம ஆரயநத, அத எநத 
��தமன பலவனக வ�டககம எனறம கடக கற� ��ட�ன. 
உதரணம� இஙவ� இரணட பதத�ரங�ள�ல தய�ர இரக��றத எனற 
வ�ததக வ�ளளங�ள. அ�றற�ல எத இயறவ�யன சவ�யடன 
உளளத எனற ந"ங�ள எபபடக �ணட ப�டபபர�ள? ("ன� 
வ(ரக�பபடட தய�ர (�ற ஊத ந�றம வ�ணடரககம. அதன 
��வலயம ஒர ��வலவகக வ�றம மனற ரபய�வள தன 
இரககம. ஏன? அ�ர�ள தய��லரநத அதன பலவடக �டடவயப 
ப��தத ��டட ம"த�ய�ரககம மலநத தய��ல (�ற�த ("ன�வயச வ(ரதத 
அதறகச வ(யறவ�யன ர(�வயக வ�டததளளனர. ஆனல மறற 
பதத�ரதத�ல உளள தய�வர சததமனத�, அதன இயறவ�யன 
சவ�யடனம இயறவ�யன வ�ளவள ந�றததடனம இரக��றத. 
அதன ��வல ஒர ��வலவககப பதத ரபய �வர இரககம. 
ஏவனனறல அத சததமன பலலரநத எடக�ப படடக �லபபடம 
எதவம�னற� வநயயடன இரக��றத. 

இவத வபல தன வ�ஸ�ம��ள, ம� மநத�ரதத�ல �ரம 
பத�னற நமங�வளயம ஆரயநத, அதன அரததங�வளப ப�ழ�நத 
எடதத அவத ர(�தத�ர�ள. நம ம� மநத�ரதவத வஜப�ககம வபத, 
எநத இவற�வன ந�வனதத வ(வ� ப�ய ஆவ(ப பட��வறவம, 
அவத இவற�ன நம கபப�டம வபயர�ள�ல ந�ஜம�வ� தலங�� 
��ட�ர. உதரணம� "ஹவர ரம" எனற நமதத�ல ரம எனறல 
"ரத ரமண ��ரஷண" எனவற நம அரததம வ�ளவ�ம. வமலம 
"ஹவர" எனறல ஸ ��ரஷணவரத த�ரட, கஞ(க �ட�ள�ல 
வ�ணட வ(னற அ�ரகக அள��லலத ஆனநதங�வளக வ�டதத, 
ம� ப�வரம ப�ததடன வ(��ம வ(யயம ஸமத� ரத��வ�க 
கற�ககம. நம "ஹவர" எனற வஜப�ககம வபத ஸமத� 
ரத��வ�வய கற�பப� அவழக��வறம. எ�வனர�ன ஒர (தகர 
அலலத ர(�� வ�ஷண��டம�ரநத இநத ��தமன அற�வ�ப 
வபறற, ம� மநத�ரதவத மழ ப�ததடன வஜப�க��றவன, அ�ன 
தன ந�தய வ(ரபதவத ("க��ரம�வ� உணரநத ��ட�ன. 
அபபடய�லலமல ம� மநத�ரதவதத த�த �ழ�ய�ல ஒர�ன 
வபறறல, அத அ�னகக "ம� மநத�ரதத�ன அரததம ஸ ரதவ� 
ஸ ��ரஷணவர அலல, உணவமயன அரததம வ�ற" எனற தன 
ந�வனக� வ�ககம. 
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எனவ� ஸ ப�ர�த ப��தமரத��ல ஸல (னதன 
வ�ஸ�ம� "ஸ ��ரஷண வ�பல ஹவர மகநத" எனற 
மநத�ரதவத, (�லரகக இநத மநத�ரம வதவ� எனபதல அவத 
�ழங��யளளர. ஆனல வபத��க �லய�தத�ல வதனற�ய�ரககம 
ஜ"�தமக�ளகக ம� மநத�ரவம வ�டக�ப பட��றத. அநத ம� 
மநத�ரதவத (ஸத�ரங�ள�ல வ�டக�ப படடளள ��த� மவற�ளடன 
�டவமய�க �வடப ப�டதத எபவபதம த�றமல வஜப�க� 
வ�ணடம. 
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அதத�யயம - 4

வ�பகமர வ�கநத வல�ததகக �நத வ(ரநத ப�னபம கட 
அ�ரத இதயதத�ல த�ரபத�வய அ�ர உணர��லவல. (ம"பதத�ல 
எனககம இவதவபல பமபய ந�ரதத�ல அனப�ம ஒனற வநரநதத. 
எங�வள ஒர ம��ப வபரம வ(ல�நதர தன வடடல தஙக�தற�� 
அவழதத�ரநதர. ம��வம ஆடமபரமன அநத வடடனள எனகக �ழ� 
எதவவம �ண மடயமல த�வ�தவதன. பள�ங��லன தவர�ள 
ம��வம அழ��க �ணணட வபல பளபளததன. இதனல 
த�வயதனன எவ�ற யத�ஷடர ம�ரஜ��ன மள�வ�ய�னள 
தடமற�னவன அவதவபல நனம தடமற�வனன. வ(தனய 
ம�ப�ரபவம அ�ரத  பகதர�ளம ஒரவபதம மனனர�ள�ன 
அரணமவனககள வ(லல மடடர�ள. �ரணம, உல� ச�ங�ள�ல 
மழ��ய�ரககம மன�தர�ள�ன வப� ஆவ(�ள ஒர�வனக வ�டதத 
��டம. அ�ர�ளவடய வ(ல�க வ�ழ�பவபப பரதததம, "ஓ, 
எனனவடய வடம இபபட இரக� வ�ணடம" எனறம, "எனனவடய 
ஆஸரமம இபபட இரக� வ�ணடம" எனறம நம எணண ஆரமப�தத 
��டவ�ம. ப�ன, அவ�ற ஆவ(பபடடவதப வபற இயலமல, அநத 
ஆவ( உளவள வமன வமலம பலம� �ளரம. எனவ� நங�ள 
பமபய�ல அநத வடடல தங�மல அவத ��டட ��டட வ�வறர 
(தரண கடமபதத�ன�ன வடடல தங��வனம. 

பமபய ந�ரதத�ல எங�வள அவழதத�ரநத அநத மன�தவரயம 
��ட ஆய�ரக�ணக�ன இலட(ங�ள அத��ம�ச வ(ல�ம பவடதத 
�ர�ளம இரக��றர�ள. அபபடவயனறல ச�ரக� வல�ங�ள�ல 
எவ�ளவ வப�ங�ள இரககம எனபவத எவ�ற கற மடயம? 
அ�றவற நமமல ந�வனக�வ� மடயத. நம அஙவ� வ(னவற 
மனல இநத உல�தவதப பறற� அறவ� மறநத வபய ��டவ�ம. 
எனவ�, நம வ�கநதததககப வபவனமனல அஙவ� 
எனனவ�லலம �ணவபம? அஙவ� ச�ரக� வல�ங�வளயம ��ட 
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ம��வம வமலன வ(ல�ங�ள வ�ழ�ககம. ஒர�ன வ�கநத 
வல�ததககச வ(னற அஙகளள வ(ல�ங�வளயம வப�ங�வளயம 
ஆனநதங�வளயம ச��ததல, ப�ன அ�னகக அங��ரநத வ�ள�வய 
வ(ல�தறக ஒரவபதம ஆவ(வய �ரத. அஙவ� அவ�ளவ தரம 
அழ�� உளளத. அஙவ� எ�ரவம �யத�வத வநய 
�யபபட�வத இலவல. அஙவ� ப�றபபம�லவல, இறபபம�லவல. 

ஆனல ச�ரக� வல�தத�ல ப�றபபம இறபபம உணட. ம�ர 
வல�ம, ஜன வல�ம, தப வல�ம மறறம (தய வல�ம �வரய�லம 
ப�றபபம இறபபம உணட. ஆனல வ�கநத வல�தத�ல அவ� 
��வடயவ� ��வடயத. அஙவ� எபவபதம உனனதமன வ(ல�க 
வ�ழ�பபடன பதவமயம சததமம ந�வறநத எபவபதம ஆனநத 
ம�வ� இரககம. அஙவ�யளள மணண�ல கட (�னமயம 
ந�வறநத�ரககம, 

�லப தரவ� தரம பம�ஸ (�நதமண� �ண மய
வதயம அமரதம �த �னம நடயம �மனம அப�

(ப�ரமம (மஹ�த 5.56)

அஙவ� �லப தர மரங�ள உளளன. தவரவயலலம 
(�நதமண� மயம� இரககம. ந"வர அம�ரதம� இரககம. வபச�வத 
படல�ள� இரககம. நடபபவத நடனம� இரககம. அபபடபபடட 
இடவம வ�கநதமகம. ஆனல அபபடபபடட வ�கநததத�ல வ�ப 
கமர த�ரபத�ய� இலவல! இவதக �ணட நரத மன��ர 
வ�பகம�டம, "இத ம��வம தரம (ங�டமன ��ஷயம! இஙவ� 
வ�கநததத�ல நன உன ம�ம ��வலயல �டய�ரபபவத 
அலல� பரக��வறன. இத எபபட இஙவ� நடக� மடயம? இஙவ� 
�ரப�ர எ�ரவம ��வலவயட இரபபவதய�லவல. ஆனல நன 
உனவனக ��வலயவடய�ன�க �ண��வறன. இத எனன? 
உனகக இஙவ� ஏத�த கவறயளளத? அலலத வ�ற ஏத�த 
உனவனக ��வலப பட வ�க��றத? அத எனன?" எனற வ�டடர. 

அநத மத�� ��வலவய அஙவ� எ�ரம உணரவ� 
மடடர�ள. ஆனல ஒர அ(தரணமன ஒர�ன மடடவம அஙக 
��வலவய உணர மடயம. அபபட அஙவ� ஏத�த �ரணததக�� 
ஒர�ன ��வலபபடடல கட, அ�னல வ�கநததத�ல அவத வ�ற 
ய�டமம கறவ� ப��ரவ� மடயத. வமலம ஒர�ன ம��ப வப�ய 
அள��ல ��வலபபடடலம கட அவதத தன வ(நத தய, த�பபன, 
(வ�தரன, (வ�த� இபபட எ��டமம கற மடயத. ஆனல ஒர 
(� வதழன�டம அவதக கற மடயம. அ�ன ஏத�த ஒர �ழ� 
மவறவயக �ணட ப�டதத அநத மளவள எடதத ��ட�ன. அ�னல 
மடடவம உனனவடய உணரச(��வள அற�ய மடயம. நரத 
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மன��ரல எலல ஜ"�ன�ள�ன உளளல பரக� மடயம. அ�ரகக 
அவனததவம வத�யம. அ�ர தன �ண�வள மட, (�ற�த 
த�யனதத�லரநத, ப�னனர வ�பகம�ன ��வலய�ன �ரணதவத 
அற�நத ம��வம ஆனநதப படடர. ஏன அ�ர இனவனர��ன 
��வலவயக �ணட ம��ழச(�யவடநதர? இவதவயடட அழ�ன 
நடநத (மப�ம ஒனற உளளத. 

ஸ ��ரஷண�ன மநத��யன உதத� ப�ரநத�னததககச 
வ(னற வபத அஙவ� நநத ம�ரஜ �தற�க �தற� அழத 
வ�ணடரநதர. ஸ ��ரஷணர அ�ர�ளத ம�ததன ம�ன. ஆனல 
இபவபத அ�ர தன தநவதயன நநத பபவ� ��டட ��டடச 
வ(னற ��டடர. அதனல நநத பப வபரங ��வலய�ல தடததக 
வ�ணடரநதர. ஆனல இவதக �ணட உதத� எனன ந�வனததர? 
"இனற நன ப��னக��க �தற� அழம ஒர உததம�ன 
த�(னதவதப வபறம பக��யதவத அவடநவதன" எனற எணண� 
ம��ழச(�யவடநதர. 

பவல� �ழகவ�ய�ல மவயய�ல �டடணட ஒவவ�ர 
ஜ"�னம தங�ளக��க �தற� அழ��றர�ள. அ�ர�ள 
அழ�வதலலம தங�ளக�� மடடவம! ஒர கடமபதத�ல ஒர 
(வ�தரன இறநத வபய ��டடல அநதக கடமபம அழ��றத. 
ஆனல அ�ர�ள யரக�� அழ��றர�ள? அநத (வ�தரனக��, 
இலவல தங�ளக���? நம பரககம வபத அ�ர�ள 
அவன�ரம அநதச (வ�தரனக�� அழ�த வபல தன வத�யம. 
ஆனல உணவம அத�லல. "என (வ�தரன உய�வரட 
இரநத�ரநதல அ�ன எனகக எலல��தமன உத���வளயம 
வ(யத�ரபபன. இபவபத நன ஆதர��லலமல ஆ�� ��டவடன" 
எனபத தன அ�ர�ள அழ�வதலலம. "என தநவத இறநத 
��டடர. அ�ர இரநத�ரநதல அ�ர எனனவடய ஆவ(�ள 
அவனதவதயம பரதத� வ(யத வ�தத�ரபபர. எனனவடய மவன�� 
இறநத ��டடள. அ�ள ம��வம அழ�� இரநதள. அ�ள எனகக 
ம��வம (�றநத வ(வ��ள வ(யப�ள. எங�வளச வ(G��யம� 
உட�ர வ�தத வ�ணடய உணவப பதரததங�ள, தணண"ர இபபட 
எலல�றவறயம ப�மற�ள. இபவபத  அ�ள வபய ��டடவள!" 
எனவறலலம அரறற� அழ�ர�ள. ஆனல உணவமய�ல அ�ர�ள 
அ�னத மவன��க��வ� அழ��றர�ள? அ�ர�ள அவன�ரம 
தங�ளக�� மடடவம தன அழ��றர�ள. 

எனவ� எநத ஒர (நதரபபதத�லம ஒர த�பபன தன 
வமநதனக�� அழதலம, அத உணவமய�வலவயத தனக��வ� 
தன அழ��றன எனற நம அற���வறம.  ஆனல உதத� இஙவ�க 
�ணட நநதபப��ன அழவ� தனக�� அலல - ��ரஷணரக��! 
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அவ�ளவ ஆழநத ப�வரவம நநதபப��டம இரநதத. நமம 
வ�ஞ(ம�த அபபட இரக� ஆவ(ப பட வ�ணடம. ப��னக�� 
நம ஒவர ஒர தடவ� கடக �ணண"ர ��டடல வபதம, நம 
�ழகவ��ள அரததமளளத�� ��டம. ஆனல நம இதயவம 
இனனமம உர���லவல. எனவ� தன நம ஹ� நமதவத 
வஜப�ககம வபத நம மய�ர�ள (�லரக���லவல. ஸ வ(தனய 
ம�ப�ரப கற�ய�ரக��றர: 

நயனம �லத அஸர தரய
�தனம �த�த ரததய ��ர
பலவ�ர ந�(�தம �ப �த
த� நம கரஹவண ப��ஸயத� (ஸ ஷ�க ஷஷட�ம #6)

"வஹ ப�ரப! எனகக எபவபத உமத நமங�வள வஜப�ககம வபத 
�ண�ள�லரநத தவர தவரய�க �ணண"ர பயம? எபவபத அநத 
ஆனநததத�ல என கரல தழ�� அவடததக வ�ணட, என உடலல 
மய�ர�ள எலலம (�லரதத ந�றகம?"

இஙவ� ப��ஸயத� எனறல எனன அரததம? ஹ� நமதவத 
வஜப�ககம வபத �ண�ள�லரநத தவர தவரய�, ந�ற�மல 
வதடரநத எபவபத �ணண"ர பயம? அநத நள எபவபத எனகக 
�ரம? எபவபத நம நமத உடலல நடக�ம ஏறபடட, வநஞ(ம 
உர��, (�ல (மயம தவரய�ல உரணடம பரணடம, (�ல (மயம உரக�ச 
(��ததம, (�ல (மயம �தற� அழதம, (�ல (மயம படவம வ(யவ�ம? 
உதத� இவ�யவனதவதயம வந�ல �ணட, "இனற நன அபபடப 
படட ஒர உததமவர வந�வல �ணம பக��யதவதப வபறற�ரக 
��வறன. ஆனல இ��டம நன எனன வ(லல? "ந"��ர ம��வம 
அத�ரஷட(ல" எனற வ(லல�? எனனல அவ�றம கற 
மடய��லவல. அ��டம "ந"ங�ள இபபடவய இனனமம அழங�ள" 
எனற வ(ல�த, இலவல, "ந"ங�ள அழத"ர�ள" எனற ஆறதல 
கற�த? எனகக எனன வ(ல�வதனவற வத�ய��லவலவய! இநத 
உல�தத�ல ஒர�ன ��ரஷணரக�� அழதன எனறல அத 
எவ�ளவ உயரநதத! இபபடப படட ப( உணரவ எனககம �ர 
வ�ணட வமனற ஆவ(ப பட��வறன. இ�ர இஙவ� உணவமய�வலவய 
��ரஷண ப�வரவமய�னல அழ��றர எனறல இ�ரலலவ� 
உததமமன அத�ரஷடம உளள மன�தர! நன இ��டம "ந"��ர அழம" 
எனற கற�, "ந"��ர அழக  கடத" எனற கற�? எனனல 
இ�றற�ல எவதயம கற மடயத. எனன வ(ய�த?" எனற 
தடமற�னர. 

எனவ� உதத���னல நநதபப��டம ஒர �ரதவத கடப 
வப( மடய��லவல. நநதபப��ன உததமமன ஆனம"� ந�வலவயக 
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�ணட உதத� அனற தன தன �ழகவ�ய�ன வ�றற��ரமன நள 
எனற உணரநதர. இவத மத��யன ந�வலதன வ�பகம�ன 
(ங�டமன ந�வலவயக �ணட நரதரககம ஏறபடடத. நரதர 
வ�பகம�டம, "ந" ம�� ம�� அத�ரஷட(ல. ந" இஙவ� வ�கநதத 
த�லம கட ம��ழச(�யய இலவல. ஏவனனறல ந" இஙவ� ஸமன 
நரயணவர ��ரஷணர�ப பரக� ��ரமப��றய.  ந" �னற 
பசக�வள எலலம கடடக வ�ணட ��ரஷணரடன மட வமயக�ப 
வப� வ�ணடம எனற ��ரமப��றய. அ�ரடன கட �ழ 
வ�ணடம எனற ��ரமப��றய. ந" ��ரஷணவர உன வ��ளல 
�டடப ப�டதத நணபவனப வபல இரக� வ�ணடம எனற 
��ரமப��றய. ��ரஷணர உனன�டம, 'வஹ வ�பகமர! அநதப 
பசக�வள இநதப பக�ம வ�ணட �! அவ� தணண"ரத த�ததடன 
உளளன. அ�றற�றக ந" தணண"ர வ�ட!' எனற வ(லல வ�ணடம 
எனற ��ரமப��றய. ந" அநத உததரவ�ப ப(ததடன (�ய�ச 
வ(யத மடக� ��ரமப��றய.  (�ல (மயம ��ரஷணர உனவனயம, 
மறற (மயம ந" ��ரஷணவரயம �டடப ப�டக� ஆவ(ப பட��றய. ந" 
அ�ரடன கடவ� உட�ரநத (பப�டட, உங�ள எச(�ல �ரங�ளல 
ஒர�ரகவ�ர�ர உணவ� �ய�ல த�ண�ததச (பப�ட 
��ரமப��றய. (�ல (மயம யவ(த��ன  �டடலல அ�ர தங��க 
வ�ணடரககம வபத, உன உடலல மழ�தம ப�ரநத�னதத�ன 
பழத��ள ந�வறநத�ரநதலம கட, அஙவ� �டடலன அரவ� ந" ஓடச 
வ(னற, 'வஹ! ந" இபவபத தங�வத! பசக�ள எலலம �(லல 
தயர� �நத ��டடன. மட வமயக�க ��ளமப வப�லம' எனற 
கற ஆவ(பபட��றய. இவ� எலல�றவறயம ந" வ(யய 
ஆவ(பபட��றய. இவத ந" (க��ய ப�ததடன ம��வம எள�த�ச 
வ(யத ��டலம. 

"ஆனல இஙவ�வய, ஸமன நரயணர எனன வ(ய��றர? 
ந" அ��டம வ(லலம வபத அ�ர தன �லத �ரதவத உயரதத�, 
'உனகக எலலம மங�ளம�டடம!' எனற ஆ("ர�தம அள�க��றர. 
ஒவவ�ர�ரம,'நவம நரயண, நவம நரயண' எனற தங�ள 
�நதனங�வளச வ(லதத��னறனர. அ�ர தன �ரங�வளத தக��, 
'உங�ளகக எநத ��தமன பயமம இரக�த. எலல மங�ளங�ளம 
உங�ளககக ��வடககம' எனற ஆ("ர�த�க��றர. ஆனல ந"வய 
அ��டம ஓடச வ(னறத தழ�� அவணததக வ�ளள வ�ணடம 
எனற ��ரமப��றய. ந" அ�ரடன பலலஙகழல ஊத வ�ணடம 
எனற ஆவ(பபட��றய. ஆனல இவ� எவதயம உனனல இஙக 
வ(யய மடய��லவல. ந" இர��ல அ�ரடன ஒவர படகவ�ய�ல தங� 
வ�ணடம எனற எணண��றய. ஆனல தன பதத�(லததனதவதயம 
ஏமறற ��தவத�வளயம பயனபடதத� ஸ இலகசம� வத�� உனவன 
வ�ள�வய அனபப� ��ட��றள! அபபடயம ந" அங��ரநத 
வ(லல��லவலயனல அ�ள எனன வ(ய��றள? 
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�ய�ற��லர�ளன வஜயவ�யம ��ஜயவ�யம கபப�டட,'நன 
வ(ல�வத இ�ன வ�ட� மடவடன' என��றன எனற கற� 
உனவனப பலத�ரம� வ�ள�வயத தளள� ��ட��றள!

"வமலம ந", 'ஸ ��ரஷண! வ�பல! ஹவர! மகநத! வஹ 
வ���நத! வஹ நநத ��வஷர! வஹ ��ரஷண! வஹ ஸ யவ(த-
தனய! வஹ ஸ �லலப�-ஜ"�ன! வஹ ரத�வ�ஷ! எனன�டம 
�ரவண �டட' எனற பட உன பலலஙகழவலயம �(�தத, 
பசக�வளக �டடககள வ�ணட வ(லல உன ஆ�வல வ�ள�ப 
படதத�ய வபத, வ�கநத �(��ள அவன�ரம உனவனக ��ணடல 
வ(யத உன மனவத வ�தவனப பட வ�தத, 'வஹ ! ந" எனன 
வ(ல��றய? ப�ரப நரயணர எலல ஈஸ�ரர�ளககம ஈஸ�ரன. ந" 
அ�வரக வ�பல எனற அவழதத அ�வர உனனடன �டடல 
பசக�வள வமயக�� கபப�ட��றய? ந" அ�வர பசக�ள�ன ��லன 
எனற ஆகக��றய? வமலம ந" அ�வர பசக�ள�லரநத பல 
�றபப�ர�வம, ஏவத (�ல இவடச(�ப வபண�ள�டம அ�ர வந(ம 
வ�தத�ரபப�ர�வம, அ�ர ஒர மட வமயககம இவடயன�ன ம�ன 
எனறம வ�ற கற��றய. ந"யம அ�ரம வ(ரநத இவடயர�ள�ன 
வட�ள�ல வ�ணவணயவயயம இன�பபக�வளயம �ளவ வ(யயவம 
வ�ற கபப�ட��றய! ந" அ�வரக �ளளன எனற கபப�ட��றய? ந" 
அ�வர ஏளனம வ(ய��றய! ந" அ�வர ஆய�ரக �ணக�ன ம�ங�ள 
வ�ணட ��ஷண எனறலல� கற வ�ணடம? வமலம ந" அ�வர 
இபபடயன உர�தத�ல �ழ�படட அ��டம�ரநத நமகக எலலம 
மங�ளம� இரக� வ�ணட ஆ("ர�தங�வள அலல� வ�ட� 
வ�ணடம? ந" அ�வர எபபட இவடயன எனறம, �ள�ன எனறம, 
�படன எனறம கறலம? ந" இபபட ஒரவபதம வ(யயக கடத' 
எனற உனவனக �டநதர�ள. இவ�ற கற� உனவனப ப��(ம 
வ(யத உன வமல ஏளனம�ச (��ததர�ள. 

"இனனம (�லர உனன�டம, 'என நணபவன! ஸமன 
நரயணர ஒர (மயம ஸ ��ரஷணர�த வதனற�, தன ம��ழச(�க 
��வம தன பகதர�ள�ன ஆனநதததக��வம பறபல த�ர��வள 
யடல�வள நடதத�னர எனபத உணவமதன. ஆனல அவ� 
வயலலம மக��யமனவ�யலல. இத வ�கநத வல�ம. ப�ரஜ 
அலல. இஙவ� ந" அபபடபபடடவ��ள எவதயம வப(க கடத' 
எனற அற�வவர கற�னர�ள. ந" அவ� அவனதவதயம வ�டட 
வமனவமலம வ�ட�ம அவடநதய."  இவ�ற நரதர கற� மடததர. 

உதரணம� மட வமயககம (�ற�ர�ளன ஸ தம 
அலலத சபல, ��ரஷணவரப பரக�த த�ரவ�ககச வ(ல�த� 
வ�ததக வ�ளவ�ம. அ�ர�ள அஙவ� வபரம மட(�வம �யநத 
சதரம எனற ரஜ (வபய�ல த�ர�த"ஷ�� - த�ரவ�ய�ன 

54



மனனர� - ஸ ��ரஷணர (�மம(னதத�ல உட�ரநத�ரபபவதப 
பரபபர�ள. அ�ரத �லத பக�தத�ல உகரவ(னர, �சவத�ர 
மறறம யத� கலதத�லளள மதத�ர�ளம, அ�ரத மனனல �ர� 
மன��ர மதலன ம��ப வபரம மன��ர�ளம, இடத பக�தத�ல 
அ�ரத ம�ன�ளன (மப, அன�ரதத, மறறம ப�ரதயமன 
வபனற�ர�ளம உட�ரநத�ரபபர�ள. அ�ரத ப�ன பக�ம, த�வரச 
("வல�ளககப ப�னனல ரகம�ண�, (தயபம மதலன இரண� 
மர�ளம இரபபர�ள. அபவபத அஙவ� ஒர மட வமயககம 
(�ற�ன வதனற�னல அத எபபட இரககம?  இவடயர�ள�ன 
தண��வள அண�நத வ�ணட, ஒர வ�ய�ல மட�வள வமயக� 
உதவம ஒர �வளநத �மவபயம ப�டததக வ�ணட, மற வ�ய�ல ஒர 
பலலங கழவலயம ப�டததக வ�ணட தன இரபபன. வமலம 
அ�ன அபவபத தன தனத மட�ளடன வமயபப�லரநத 
வடடககத த�ரமப� �நத�ரநதனனல உடமபம தண��ளம ம��வம 
அழக�வடநத இரககம. அபபட அ�ன அஙகத வதனற�, 
��ரஷணவரக �டடப ப�டக� வ�ணடம எனற ��ரமப�னல, 
��ரஷணர தன (�மம(னதத�ல அவமத�ய� உட�ரநத வ�ணட 
வ�ணடவமனறல ஒவர ஒர மவற அநதச (�ற�வனப பரதத ��டட, 
ப�னனர அநத த�வ(ய�ல பரக�வ� மடடர! 

ஆனல  மட வமயககம இநத ஏவழச (�ற�வன அளவகக 
ம�ஞ(�ன எத�ரபரபபடன �நத�ரக��றன. எபபட? "ஸ ��ரஷணர 
தன பகத�த(லய கணதத�னல எனவன அனபடன அர��ல 
கபப�டடப பக�தத�ல இரதத�க வ�ள�ர" எனற எணண�ன. 
ஆனல இஙவ� எனன நடக��றத? யவர ஒர�ன அநத (�ற�ன�டம, 
"என நணபவன, வ�ஞ(ம தளள�ப வப" என��றர�ள. அநதச 
(�ற�ன எனன வ(ய�ன? அஙவ�யளள வ(ல�க வ�ழ�பவபக 
�ணட ��யநத, "ஓ, அநதக கவடவயப பர! அநதச (மரதவதப பர! 
இஙவ�யளள ஜனங�வளப பர!" எனற எணண�க வ�ள�ன. ப�ன 
அ�ன தனவனப பரதத வ�ட�ம வ�ணட, அங��ரநத ஓடவய 
வபய ��ட�ன. வமலம அஙவ� ரகம�ண�யம (தயபமவம தங�வள 
ம��வம உயரதரமன அலங�ரங�ள வ(யத வ�ணட இரண��ள� 
வறற�ரபபர�ள. அஙவ� ஒர (தரணப வபண, தன தவலய�ல 
(��பப ந�ற கஞ( மலர�வள அண�நத வ�ணட எநத ��தமன 
ஆடமபரமம�னற� ��வல மத�பபளள ஆபரணங�ள எதவவம 
அண�யமல வபய ந�னறல அ�ளகக எனன ந�வல வந�டம. 
அ�ளகக எநத ��தமன மத�பபவம ��வடயத. எனவ� தன 
வ�ப�யர�ள த�ரவ�கக ஒர வபதம வ(லல மடடர�ள. 

நரதர ந�வனததர, "இநதக வ�பகமர எவ�ளவ உயரநத 
பகத� ந�வலய�ல இரக��றன! இ�ன ��ரஷணவரத தன வநரங��ய 
நணபன� அலல� ப��க��றன. எனவ� இ�ன இஙக 
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வ�கநததத�ல ம��ழச(�ய�வ� இரக� மடயத. அ�னத வ(ரபம 
இஙவ� வ(லலத. யரககவம வத�யவம வத�யத. அ�னத பகத� 
ந�வலய�ன மழ ம��வமவய இஙவ� உணரவ� மடயத."  நமம ஒர 
வ�வள அத�ரஷடததல ஒர வ�ப�ய�வ� வ�ப��வ� 
வ(ரபம வபறற�ரநதல நம வ�கநதததககச வ(னறல அஙவ� 
நமககப ப�டக�வ� வ(யயத. ஒரவ�வள நரதர நமம�டம �நத நம 
உள ஆதம வ(ரபதவதக �ணட, "ஓ, இ�ள ம��வம ��வஷஷ 
மன�ள. இ�ள ஸமத� ரத����ன பண�பவபண!" எனற ��யநத 
வ�ள�ர. ஆனல அ�ர அவத வ�ற எ��டமம கற மடடர. 
அ�ர அ�ளகக அவமத�ய� �நதனம வ(ய�ர. அநதச 
வ(ரபததகக வ�கநத வல�ம (�யனதலல எனற எணண�ர. 
இ�றவற எலலம ஒர கர தன�வ� அற�நத வ�ள�ர. 

அவத வபல தன நரதர வ�பகம�ன பகத� ப�தவதயம, 
அ�ரத உயரநத ந�வலவயயம அற�நத ம��வம ஆனநதம அவடநதர. 
ப�னனர அ�ர எ�றவறக கறலம, எ�றவறக கறக கடத 
எனபவத ந�வனததப பரதத, �வட(�ய�ல , "மம, நன உனனவடய 
நடப தடபவபப பரததத�ல, உனனவடய ��யத� 
(தரணமனதலல எனற எணண��வறன. அதறகளள மரநத 
இஙவ� வ�கநததத�ல ��வடயத. ந" இஙவ� வமலம வதடரநத 
தங��ய�ரநதல இநத ��யத� இனனமம அத���தத மறற� ��டம. 
உன ��யத�வய எபபடக கணமக�லம எனபவத நன கற��வறன. 
உனககத வதவ� எநத ��தமன (ஙவ�ஷங�ளம இலலத 
ப�சததமன  அனப. இவதவய ��ஸரமப - ப� அலலத ம��வம 
வநரங��ய அனப எனற கற�ர�ள. இஙவ� வ�கநததத�ல வ�றம 
(மப�ரம ப� மடடவம உணட" எனற நரதர கற�னர. 

ஸ வ(தனய (�தமரத��ல (ஆத� லல 4.17) �"ழ�ரம 
சவல�ம �ர��றத. 

ஐஸ�ரய ஞனவத (ப ஜ�த ம�ஸ�த 
ஐஸ�ரய (�தத�ல - ப�வரவம நஹ� வமர ப"த 

வ�கநததத�ல ப�வரவம உளளத. ஆனல அஙகளள 
ப��ன�ன பகதர�ள அ�ரத ஐஸ�ரயங�வளயம ம��வம�வளயம 
உணரநத�ரபபதல அநதப ப�வரவம மங�� ��ட��றத. அ�ர�ள 
அவன�ரம ப��ன�ன ஐஸ�ரய ஞனததடனம (�ற�த 
பயததடனம தன வ(வ� வ(ய��றர�ள. ப��ன ஸ இரமச 
(நத�ரர ஒர படகவ�ய�ல உட�ரநத�ரக��றர. அ�ரககக �"வழ 
கன�நத ஹனமன கள�ர �லங�ள�ல ஸ இரமச(நத�ர�ன 
�ல�வளப ப�டதத ��டட, �ல�வளப வபரவ�யல மட��றர. 
அ�ர ம�கநத ப�வரவமயடன வ(��ம வ(ய��றர.  அநதச வ(வ�ய�ல 
ப��னககம மழ த�ரபத�. ஆனல இவத ��டவம வமலன ப�வரவம 
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உளளத. அவதவய ��ஸரமப எனற அவழபபர�ள. வ�கநததத�ல 
வஜய, ��ஜய மறறம இலகசம� வத�� அவன�ரம வ�தத�ரககம 
ப�வரவம ��ஸரமப ப�வரவம அலல. அத (மப�ரம ப�வரவமவய. 
ஏவனனறல அ�ர�ள தங�ள தழநத ந�வலவய ஞப�தத�ல 
வ�தத�ரபபதல அ�ர�ள�டம (�ற�த பயம உளளத. இபபடபபடட 
வ(வ�ய�ல ப��ன மழத த�ரபத�யவட�த�லவல. ஆனல அவத 
(மயம நம நம மழவமயறற ந�வலய�ல ��ஸரமப ந�வலய�ல வ(வ� 
ப�நதல அத அபரதம�வம ஆ�� ��டம!  (ஸத�ரங�ள�ல 
"��ஸரமவபன கரவ வ(�" - அத�த ஒர கரவகக நம ம��வம 
வநரங�� வ(வ� வ(யய வ�ணடம எனற எழதபபடடரபபதன 
வபரள எனனவ�னறல, நம நம கரவ� ஒர நணபன� 
ந�வனததக வ�ணட அவத (மயம நம நம தய, தநவத, (வ�தரன 
மறறம நணபனகக எவ�ற வ(வ� வ(யவ�வம அவ�ற 
வ(��ம ப�ய வ�ணடம எனபவத. 

உன கடமப நணபர ஒர�ர உங�ள வடடகக �நதல யரம 
உனன�டம, "உன நணபர �நத�ரக��றர. ந" அ�ரகக இரக� ஒர 
நலல இடதவதயம வ�டதத அ�ரககக கடபபதறக ஏத�த 
வ�ட" எனற வ(லலக வ�டக� வ�ணடயத�லவல. ந" தன�வ� 
அவதச வ(ய�ய. எனவ� ஒர கர��ன உததம (�ஸயன கர��ன 
ஆவ(�வளத தன�வ� அற�நத எநத ��தமன உததரவ�ளம 
வதவ�ய�னற� கரவககச வ(��ம ப��ன. யரவம உததர��டத 
வதவ�ய�லலமல தன�வ� வ(��ம வ(ய�த ஒர உததம 
வ(��ன�ன இலட(ணமகம. எனன வ(யய வ�ணடம எனற வ�டட 
அதன பட வ(வ� வ(யப�ன ஒர மதத�யம வ(��ன. 

ஆனல இனவனர ��தமன வ(��னம உணட. அ�ன�டம 
ஒர கர,  "ந" வபய அநத ம�ரஜவ�க கடடக வ�ணட �" 
எனற உததர��டடல அ�ன பத�லகக, "ஆனல, கரவத�, 
இபவபத (யங�லம ஆ����டடத. இன� ("க��ரம இரடட ��டம" 
எனபன. 

வநரம இரடட ஆரமப�தத ��டடத எனபத கரவகக 
நனற�வ� வத�யம. அ�ர அ�ன�டம, "இரடடனலம 
பர�ய�லவல. ந" வபயக கடடக வ�ணட �" எனற வமலம உததர 
��ட�ர. 

அதறக அநத வ(��ன, "ஆனல, கரவத�, (வலய�ல 
ந�வறய நய�ள உளளன" எனபன. 

"இரநதலம பர�ய�லவல. ஒர �மவபக வ�ய�ல வ�ததக 
வ�ள. ந" வபயக கடடக வ�ணட �!" எனற கர த�ரமபவம 
உததர ��ட�ர. 
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அதறக அநத வ(��ன, "ஆனல, கரவத�, அஙவ� 
ம�ரஜ இலவலவயனறல நன எனன வ(ய�த?" எனற 
வ�டபன. 

இபபடபபடட வ(��னல எனன தன வ(யய மடயம? 
"வ(�க" எனற �ரதவதய�லளள "வ(" வ� எடதத ��டடல எனன 
ஆகம? "�க" எனற ஆகம. "�க" எனறல நவர, அத�த ஒர 
ப(ஙகக �ரன� (�ஸயன! நவர களக�வரய�ல ஒறவறக �லல, 
எலல�றவறயம தறநத ஒர வபரம பகதன த�யனதத�ல இரபபவதப 
வபல அவ(யமல அவமத�ய� ந�னற வ�ணடரககம. ஆனல 
அதன பக�ம ஒர ம"ன ந"நத� �நததம உடவன லபகவ�னற அவதக 
வ�தத�ச (பப�டட ��டட, ப�னனர மறபடயம அவத வபல 
த�யனதத�ல த�ரமபவம ஈடபடம.  எனவ� உததம வ(��ன ஒர 
உணவமயன வ(��ன. மதத�யம வ(��வனயம கட ஒர 
உணவமயன வ(��ன எனற கறலம. ஆனல �தம வ(யயம 
வ(��ன ஒர வ(��வன அலல. 

நம நம கர��ன இதயதவதவய அற�நத வ�ளள 
இயல��லவல எனறல எவ�ற ��ரஷண�ன இதயதவத அற�ய 
மடயம? எனவ� வ�கநததவதத தணடச வ(லல ஆவ(ப படப�ர�ள 
மதல�த� தங�ள கரவகக ��ஸரமப பகத�யடன வ(வ� வ(யய 
வ�ணடம. ஒர�ன தன கர��டம எவதய�த மவறததல, அ�னத 
இதயம இனனமம கர��ன மனனல த�றக���லவல எனற அரததம. 
அபபடயனல அ�ன எபபடப ப��ன�ன மனனல வப� மடயம. 
இததன (�க ஷ��ன ம��வம மக��யமன அடததளம. கரவகக 
வநரவமயடனம த�றநத மனததடனம வ(வ� வ(யதல மடடம தன 
அற�வ�ச வ(வ�வன வபறவ�ம. 

நரத மன��ர, "இநதக வ�பகமர ஒர வப�ய ��ஷரமப 
வ(���� அலல� இரக��றர! இ�ரகக வ�கநதம ர(�ய� 
இரக�த"  எனற எணண�னர. எனவ� அ�ர வ�பகமரகக 
வமலம உயரநத ததத�ங�வள உபவத(�க� ஆரமப�ததர.  "பர! 
இஙவ� வ�கநததத�ல எலலவம (�னமயம. ப��னகக இஙவ� 
ஆய�ரக �ணக�ன ரபங�ள உளளன" எனற உபவத(�ததர.
இதன அரததம எனன? வ�கநததத�ல பறபல �ரஹ ரபங�ளம, 
பறபல ம"ன ரபங�ளம, பறபல கரம வத� ரபங�ளம, பறபல 
நர(�மம வத� ரபங�ளம பறபல �மன ரபங�ளம, பறபல பரச ரம 
ரபங�ளம இபபட ந�வறய ரபங�ள உளளன. வபத�� 
அவன�ரம வமததம இரபதத நனக ��தங�ளன  லல 
அ�தரங�ள இரபபத� அற��ர�ள. ஆனல உணவமய�ல அவ� 
வ�றம இரபதத� நனக மடடமலல - எணணக �டங�தவ��ள. 
அவத (மயம ஒர அ�தரம இனவனர அ�தரதத�லரநத கணதத�ல 
��தத�ய(ப பட�தம�லவல. அவ�வயலலம வ�கநததத�ல 
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தன�ததன�யன மணடலங�ள�ல �ழ��னறன. அவ� அவனததம 
எபவபதம ந�ரநதரமனவ�. ஆம, ப��ன ஒர�வர தன. ஆனல 
அ�ர தன பகதர�ள�ன வ�வவ�ற பகத� ந�வல�ளககத தகநதற 
வபல ��தம ��தம�க �ட(� அள�க��றர. ஒவர ப��ன ஒர�ன�ன 
பகத� ப�தத�றகத தகநத�ற ��தத�ய(ம�க �ணப பட��றர. 

ப�ரநத�னதத�ல, யமவன நத�ய�ன த"ரதத�லளள �ள�ய 
ஹ�ரத எனற இடதத�ல வ(Gப� �ஷ� எனற மன��ர ஒர�ர ஆய�ரக 
�ணக�ன �ரடங�ள�த த�ம ப�நத �நதர. ஆனல அஙவ� 
�ரடன அவ�பவபத �நத ம"ன�வளச (பப�ட�வதக �ணட 
வ(Gப� �ஷ�, வ�பம அவடநத �ரடவனச (ப�தத ��டடர. இநத 
அபரதததல அ�ரள உல� ஆவ(�ள பகநத ��டடன. அடதத 
அ�ர தன வய� (கத�ய�னல தனவன ஐமபத உர�ங�ள� 
வபரக��க வ�ணட மநதத மன���ன ஐமபத பதத���வளயம 
த�ரமணம வ(யத வ�ணட, அ�ர�ளகக ஐமபத அரணமவன 
�வளயம உணட பணண�னர. ஒவவ�ர அரணமவனவயச சறற�லம 
அழ�ன பநவதடடங�ள இரநதன. இநத�ர வல�தவதவய நணம 
வ�ளள வ�ககம அளவகக ம��வம அழ�� அ�றவற 
அவமதத�ரநதர.  ம��வம உயரதரம� இநத��ய ச�ங�வள 
அனப��க� வ�ணடய அததவன �(த��ளம அஙவ� இரநதன. 
இவ�ற அ�ர பததய�ரம �ரடங�ள ச� இனபங�வள 
அனப��ததர. அ�ரத வபரன மறறம வ�ளளப வபரன�ள கட 
�ளரநத ��டடனர. ஒர நள மநதத மன��ர அஙவ� �ரவ� தநத, 
"நன என பதத���வளக �ணமல வ�க �லம� �ழநத 
��டடதல அ�ர�ள எனவன அவடயளம கடக �ணட ப�டக� 
மடயத�ற ஆ����டடத. அ�ர�ளககத தன த�பபனவரக கடப 
வபயப பரபபதறக  ஆவ(ய�லலத பட அபபட இஙக எனன ச�ம 
உளளத எனபவதக �ண நன �நதளவளன.  இஙவ� எனன 
நடக��றத?"  எனற வ�டடர. ப�னனர அ�ர சறற�லமளளவ��வள 
வந�ல �ணடர. "ஓ, இஙவ� எவ�ளவ ஐஸ�ரயங�ளம அனப��க� 
வப�ங�ளம உளளன! என பதத���ள எனவனப பரக� இத 
�வரய�லம ஏன �ர��லவல எனபதன �ரணம இபவபத எனகக 
நனற�ப ப���றத" எனற எணண�னர.   

வ(Gப� �ஷ� எடதத ஐமபத உர�ங�ளம அ�ரத �ய 
-வயஹ உர�ங�ள. அ�ர தன வ�வய உயரதத�னல அததவன 
ரபங�ளம வ�வய உயரததம. �ய-வயஹ உர�ங�வள ஒர�ர தன 
(கத�ய�னல உணட பணணம வபத, அதன அ(லன ரபம 
வப(�னல மறற எலல ரபங�ளம வபசம. அத தங��னல எலல 
உர�ங�ளம தஙகம. அத ந�ரநதல மறற எலல உர�ங�ளம 
ந�ரம. ஒனவற ஒனற தன அ(ல, மறறவ�வயலலம அதன 
ந�ல�வள. ஆனல ப��ன�ன அ�தரங�ள அபபடயலல. எலல 
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ரபங�ளம சயம� இயங�க கடயவ�. 

இஙவ� இபவபத த�ர���ன ஐஸ�ரயதவதயம 
ப�ரநத�னதத�ன இன�வமவயயம பறற� ஒர மக��யமன �ரதவத 
அற�ய வ�ணடம. த�ர���ல ஸ ��ரஷணர பத�னறய�ரம 
இரண��வளத த�ரமணம வ(ய��றர. ஒர அரணமவனய�ல அ�ர 
ப�வடக �ய�வள வ�தத ��வளயடம ��வளயடடல இரக��றர. 
இனவனர இடதத�ல அ�ர பசக�வளப ப�ரமணர�ளககத தனம 
வ(யத வ�ணடரக��றர. வ�ற எஙவ� ஒர இடதத�ல அ�ர ஒர 
த�ரமணதவத நடதத� வ�க��றர. இனனம ஒர அரணமவனய�ல 
அ�ர அகன� யகஞம வ(யத வ�ணடரக��றர. இதவபல மறற 
அரணமவன�ள�லம வ�வவ�ற வ(யல�வளப ப�நத 
வ�ணடரக��றர. அ�ரத எலல உர�ங�ளம ஒவர மத��ய� 
உளளன. அ�றற�றகள எநத ��தமன கண வ�றபட�ளம 
��வடயத. எனவ� இஙவ� ஸ ��ரஷணர தன ஐஸ�ரயதத�னல 
தன�பபடட சயமன பறபல உர�ங�வள எடததளளர. ஆனல 
அ�ரத எலல உர�ங�ளம ஒனவற. அத�த ஒவவ�னறம 
சயம�, மழ  (கத�யடனம மழ ஐஸ�ரயததடனம ��ளஙக��னறன. 
ஒவவ�ர இரண�யம தன�ததன�ய�ச (வமதத அ�றவற ஸ 
��ரஷணரககப பவடக��றள. ஒர அரணமவனய�ல அ�ர பரபப, 
ப� வபனற�றவறச (பப�டடக வ�ணடரக��றர. இனவனர 
அரணமவனய�ல அ�ர (பஜ�வயச (பப�டடக வ�ணடரக��றர. 
இனவனர அரணமவனய�ல அ�ர பவ�ரவ�ப ப(�ததக 
வ�ணடரக��றர. வ�ற இனனம ஒர அரணமவனய�ல அ�ர 
பய(ம (பப�டடக வ�ணடரக��றர. ஸ ��ரஷணர தன 
ஐஸ�ரயததலம அள�றற (கத�ய�னலம பறபல உர�ங�ள�ல 
தனவன உணடகக��றர. எலல உர�ங�ளம உணவமயனவ�, 
சயம� இயஙகபவ�. 

ஆனல ப�ரநத�னதத�ல எனன நடக��றத? ப�ரநத�னம 
ஒர ஐஸ��யமம வ(ல�ககம ந�வறநத மணடலம அலல. அஙவ� 
ஐஸ�ரயதத�றகம வமலன மதரயம அத�த இன�வம உளளத. 
இவத நம எவ�ற (�ய� ப�நத வ�ளளலம? ப�ரஜ��ல வ�றம 
பத�னறய�ரம இரண��ளலல. இலட(க �ணக�ன வ�ப�யர�ள 
உளளனர. ரஸ நடனதத�ன வபத ஒவவ�ர இரணட வ�ப�யர 
�ளககம இவடய�ல ஒர ��ரஷணர, அலலத ஒவவ�ர இரணட 
��ரஷணர�ளககம�வடய�ல ஒர வ�ப� இரநதள எனற நமககத 
வத���றத. ஆனல இத ஸ ��ரஷண�ன  ஐஸ�ரயதத�னல 
நடக��றத எனற மடடம நம ஒர வபதம ந�வனக�க கடத. 
ப�ரநத�னதத�ல ஐஸ�ரயம ��வடயத. அஙக இரபபத மதரயம. 
மதரயம எனறல எனன? ஸ ��ரஷணர தன மன�த ரபதத�ல 
ந��ழததம த�ர��வளயடல�ளகக (நர லவல�ள) உ�நதத மதரயம. 
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நர லவலகக வநர எத�ரனத ஐஸ�ரயம. உதரணம� ஸ 
��ரஷண�ன ஐஸ��யம வபரநத�ய ��ஸ� ரபதவதக �ணட 
அரஜ\னன ம��வம ஆச(�யமவடநத, "உமவம நன நணபன எனற 
கபப�டடதல நன ம��ப வப�ய அபரததவத ��வள��தத�ரக 
��வறன. இன�வமல உமவம நன ஒரவபதம நணபன எனற கபப�ட 
மடவடன. எனனவடய வதவர ஓடட�தறகம ��டமடவடன. நன 
ம��ப வப�ய அபச(ரதவத அலல� வ(யத ��டவடன" எனற 
அங�லயததன. இத ஐஸ�ரய பதத� - அத�த ஸ ��ரஷண�ன 
ம��வம�வளப பறற� உணரநத�ரபபத. இத நர லவல�ளகக ஒதத 
�ரத. 

ஸ ��ரஷணர �மஸவனக  வ�னறவதப பரதத 
�சவத�ரம வத���யம ப�னனர ஸ ��ரஷணரககப ப(ததடன 
பல ஊடட�வத மறநவத வபய ��டடர�ள. ஸ ��ரஷண�ன நர 
லவல�ளகக இபபடப படட உணரச(� ப�ங�ள ஒததக 
வ�ள�த�லவல. எனவ� இவ�வயலலம ஐஸ�ரயங�ள. ஆனல 
ப�ரநத�னதத�ல ஸ ��ரஷணர அவ�ளவ வப�ய வ��ரததன 
மவலவய அலக��த தன இடத வ� சணட ��ரலல தக�� 
வ�தத�ரநத வபத, யவ(த தனனள வபரவமயடன "இனற என 
ம�ன வ��ரததன மவலவயத தக�� ��டடன" எனற ந�வனததள. 
ஆனல அநதப வபரவமய�ல ஸ ��ரஷணன தன வ(நத ம�ன எனற 
உணரவ மறவ�ய�லவல. அபவபத ஸ ��ரஷணர தன (கத�வயயம 
ம��வம�வளயம �டட�த வபல வ��ரததன மவலவயத தக�� 
னலம, ��ரஷணன தன ம�ன எனற உணரவ யவ(தவககக 
வ�ஞ(ம கட மறவ�ய�லவல. அ�ள, "ஓ, என ம�ன ம��வம 
பல(ல. இநத உல�தத�வலவய என ம�வன ��டப பல(ல யரவம 
��வடயத" எனற ந�வனததள. 

வதயவ�மன ப����னல ஏறபடட கழபபதத�ல, வ�ப�யர�ள 
ஒர வதன"ய�டம வப(�க வ�ணடரநதனர: "வஹ தத�வன! நங�ள 
ஒர வபதம ��ரஷண�டம வநரங��ய வதடரப வ�க�வ� 
மடவடம. ந�ச(யம� ஒரவபதம வ�க� மடவடம, ஏவனனறல 
அ�ர வ�ணலன பதத�யளள�ர. ம��ப வப�ய வபயயன. 
ஏமறறக�ரன. நங�ள ஒரவபதம அ�வர நமபவ� மடவடம. 
நங�ள அ��டம எநத ��தமன (�வந�மம வ�ததக வ�ளள 
மடவடம. ஏன? அ�ர ப��ன!  அபபடத தவன? எங�ளகக அ�ர 
ப��ன எனற வபளரணம(� கற�ய�ரபபத ஞப�ம �ர��றத. 
எங�ளகக அத�ல நமப�கவ� உளளத. தனனவடய மநவதய ப�றபப�ல 
அ�வர ஸ ரமர. அ�வர இபவபத அழ�� அவதக �றபபன 
ந�றதத�ல த�ரமபவம �நதளளர. அத மற��லவல. அ�வர எநதப 
வபணணலம ஆளபபட மடயத, எலல�றவறயம தறநத ஒர 
வப�ய ம�ன. ஆனலம அ�ர ஒர வபணணல �டடணட தன 
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மவன��யடன �டடககச வ(னற�ர. அ��டம ஒர (தவகக உளள 
அததவன அவடயளங�ளம இரநதன. ஒர (த��ன அண��வள 
உடதத�ய�ரநதர. அபபடய�ரநதம கட அ�ர �டடககத தன 
மவன��யடன வ(னறர. வமலம அ�ரத மவன��, "ஆ�ய பதத�ரவர, 
அஙவ� ஒர அழ�ன தங� ந�றததல  ஆன ஒர மன ந�ற��றத. 
அவதத தயவ வ(யத ப�டததத தரங�ள. ப�ன அவத நம பரதன�டம 
வ�ணட வ(லலலம. உங�ளல அவத உய�வரட ப�டக� 
மடய��லவலவயனறல, அவத உங�ளத அமப�னல வ�னற, 
ப�னனர அதன வதலனல மனனன�ன அ�ய(னததகக உ�நததன 
ஒர அழ�ன இரகவ�வயச வ(யயலம. அத�ல உட�ரநத வ�ணட 
பரதன ம��வம ம��ழச(�யவட�ன. ப�னனர தங�ளம அநத 
அ�ய(னதத�ல உட�ரநத�ரக�லம" எனற வ�டடள. 

அவதக வ�டட இலடசமணன, "அநத மன ஒர ரக 
ஷ(னவடய மய ரபம. தயவ வ(யத வப�த"ர" எனற எச(�ததம 
கட ரமர இலடசமணர கற�யவதக வ�ட���லவல. தன ஒரவபதம 
ஒர வபணண�ன (கத�கக அடவமய� மடவடன எனற 
கற�ய�ரநதலம யரவடய �ரதவத�வள அ�ர வ�டடர? அ�ரத 
மவன��ய�னவடயவத. அ�ர தன மவன��ய�ன ஆத�க�ததககள 
(�க��னர. அபபடபடட ஒர�வர அ�ர. அதன ப�னனர இனவனர 
வபண �நதள. அ�ளத மகவ�யம �த�வளயம வ�டட ��டடர. 
அ�ள அ��டம ப�வரவமயடன தனன�டமளள எலல�றவறயவமக 
வ�டக� �நதள. அ�ளத வமல ஏத�த கறறம உணட? மனற 
உல�ங�ள�லமளள அததவன அழக�ளம ந�வறநத ரம�டம அ�ள 
மயங��யதல அ�ள வப�ல ஏத�த தபப உணட? அத எலல 
வபண�ளககம அவமநத இயறவ�யன இயலப அலல�? ஆனல 
அ�ர எனன வ(யதர? அ�ளத மகவ�யம �த�வளயம வ�டட 
��டடர. அத மடடமலல, �லவய வநரடய� யததம வ(யத 
வ�ல�தறகப பத�ல� மவறநத�ரநத வ�னறர. 

"வமலம, நங�ள அ�ர பல ம�ரஜவககச வ(யதவ�
�வளப பறற�யம வ�ள��ப படவடம.  அ�ர தன �மன வத� 
ரபதத�ல �நத மனறட ந�லம வ�டட வபத பல ம�ரஜவம 
அவதக வ�டபபதறக (மமத�தத�ரநதர. ஆனல அ�வர ஒர ம��ப 
ப�ரமமணடமன உர�தவத எடததக வ�ணட எலல�றவறயம 
ப�டங��க வ�ணடர. இவதப பரததக வ�ணடரநத பல 
ம�ரஜ��ன பதத��, "எநத உர�ததடன ந"ர மனறட ந�லம 
வ�டடவர, இத அநத உர�மலல. எனவ� நங�ள உமகக அவதக 
வ�டக� மடவடம" எனற கற�னள. ஆனல பல ம�ரஜவ�, 
"(� பர�ய�லவல. அபபடவய தர��வறன"  எனற கற�யம, இவதக 
வ�டட பல ம�ரஜ��ன பதத��வய, �மன வத��டம, 
"இலலவ�ய�லவல! நன உமவமக வ�லவ�ன. உமகக நன 
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��ஷதவதக வ�டததக வ�லவ�ன!"  எனற (பதம�டடள. எனவ� 
அ�ள ப�னனர பததன�� �நத ��ஷதவதக வ�டததள. மதலல 
அ�ள �மன வத�வரக �ணடதம அ�ரத அழவ�ப பரதத அ�ர 
தன ம�ன� �ர வ�ணடம எனற ஆவ(பபடடள. ஆனல ப�ன 
அ�ரத ஏமறறக கணதவதப பரதத ப�னனர அ�ள அ�வரக 
வ�லல எணண�னள. அ�வள நம எபபடக கவற கற மடயம? 
வமலம தன த�பபன�டம�ரநத வ�டட பட மனற �லட அளவகக 
எலல�றவறயம வபறற ப�றகம கட, ஒர �கவ� தன உணவ�ப 
ப�டங��க வ�ணட அவத வ�தத�ரநத வபடடவயவய உவதததத 
தளள�த வபல, பல ம�ரஜவ�க �டட வ�ததர. எனவ� 
நங�ள ��ரஷணவரக �ணடபப� �ண�ளககக �ண�ள�ப 
பரக�வ� மடயத."

வ�ப�யர�ள கற�ய வமவல கற�பப�டபபடடவ��ளகக 
��ளக�ம எனனவ�னறல, அ�ர�ள ஸ ��ரஷணர ப��ன எனற 
வபளரணம(� கற�யத�ல மழ நமப�கவ�க வ�ணடரநதனர. ஆனல 
அ�ர ப��ன எனற வத�நதம கட, அ�ர மன�த ரபதத�ல 
ந��ழதத�ய லவல�ள�ல மடடம தன அ�ர�ள மழ��ய�ரநதனர. 
�டடலலமல எபவபதம வபங�� �ழ�நத வ�ணடரககம 
ப�வரவமய�னல �ரம கழபபதத�ல அ�ர�ள ஸ ��ரஷண�டம 
ஒரவபதம வநரங��ய வதடரப வ�க�வ� மடவடம எனறனர. 
இத தன மதரய ப�தத�ன ஒர உதரணம. 

ப�ரநத�னதத�ல ரஸ லவலய�ன வபத ஸ ��ரஷணர 
இலட(க �ணக�ன உர�ங�ள எடததத� நம ந�வனக�லம. 
ஆனல உணவமய�ல அ�ர அபபட ந�வறய உர�ங�ள எடக� 
��லவல. ஸல ��ஸ�நத (க�ர�ரதத� தககர தனத ஸமத 
ப��ததத�ன ��ளக�வவரய�ல, ஸ ��ரஷணர ரஸ லவலய�ன வபத 
தன சய அ(ல உர�தத�ல ஒவர உர�தத�ல தன இரநதர எனறம, 
ஆனல அ�ர ம��வம வ��ம� ஆடயதல அ�ர (�ல (மயம 
இஙவ�யம, (�ல (மயம அஙவ�யம�க �ணபபடடர எனறம எழத� 
யளளர. எனவ� ஒவவ�ர வ�ப�யம, "அ�ர எனனடன தன 
ஆட��றர"  எனற ந�வனததள. ஒர �மப�ன ஒர ஓரதத�ல வநரபவப 
எ�ய ��டட அவத ம��வம வ��ம�ச சறறம வபத எவ�ற அநத 
வநரபப �டடதத�ல எலல இடதத�லம வத���றவத அவத வபல 
தன அ�ர அநத அளவ வ��ம� ரஸ லல��ன �டடதத�ல ஆடனர 
எனற அற���வறம. 

�ரன(�ய�ன பக�மளள எங�ளவடய ��ரமதத�ல, நனக 
அலலத ஐயய�ரம ரபய�ள வ�டததல ம��த த�றவமய� 
நடனமடம நட�ர�ள இரநதனர. அ�ர�ள தங�ள தவல�ள�ன வமல 
பவன�ளகக வமல பவன�ள� ந�வறய அடக��ய�ரபபர�ள. 
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பவன�ளகக இவடய�ல தடடக�ள வ�க�ப படடரககம. 
எலல�றற�றகம வமல� ம�� உயரதத�ல ஒர தடடன வமல த"பங�ள 
எ�நத வ�ணடரககம. அ�ர�ள நம ந�வனக� மடயத அளவ 
வ��ம� சழனற ஆட�ர�ள. அபவபத வமவல எ�நத 
வ�ணடரககம த"பவம பவன�வள எதவவம �"வழ ��ழத. 
இவ�ற ஒர (தரண மன�தனல நடனமட மடநதல ஏன 
��ரஷணரல ஆட மடயத? அநத ஒவர ��ரஷணவர ந�வனக� 
மடயத அளவ வ��ம� இலட(க �ணக�ன வ�ப�யர�ள�வடய�ல 
ஆடனர. இதவ� மதரயம. மன�த ரபதத�ல ந��ழததம நர 
லவல�ளகக மதரயம உ�நதத. ஸ ��ரஷணர, த�ரவ�ய�ல தன 
ஐஸ�ரய (கத�ய�னல தன�த தன�யன உர�ங�வள எடததர. 
ஆனல ப�ரநத�னதத�வல எநத ��தமன �ய- ��யஹமம 
��வடயத, எநத ��தமன அ�தரங�ளம ��வடயத, எநத ��தமன 
���வ உர�ங�ளம ��வடயத. ஒவர ��ரஷணர எலல வ�ப�யர 
�ளடனம ம��வம  வ��ம� ஆடயதல அத ஒவவ�ர வ�ப�யம, 
"��ரஷணர எனனடன மடடவம ஆட��றர" எனற ந�வனததள. 

இநத மதரயம வ�கநததத�ல ��வடயத. இவத �ரணததல 
தன வ�பகமர அஙவ�த த�ரபத�ப பட��லவல. நரதர 
வ�பகம�ன நடத தடபவபப பரதத ப�ன, "ந" ஆவ(பபட�த ம�� 
ம��ப வப�யத. எனவ� நன உனகக உயரநத ததத�ங�வளப 
வபத�தத உனககப ப��தற�� உத�� வ(ய��வறன. 
வ�வல�ததககச வ(லல வ�ணடமனல இவ� அவனதவதயம 
அற�நத�ரபபத ம��வம அ�(�யம" எனற அற�வவர கற�னர. 
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அதத�யயம - 5

வ�கநதம ஒர ம��ப பரநத ���நத வல�ம. வமலம அஙவ� 
அவயதத�ய, ஜ�னனத ப�, த�ர�, மதர, ப�ரநத�னம, 
வ��ரததனம மறறம ரத கணடம அவனததம உளளன. அஙக ஸ 
��ரஷணர மடடம�னற� அ�ரத வ�டக �ணக�ன அ�தரங�ளம 
உளளன. ப�ரமம வத��ன இரணட ஐமபத �ரட �லதத�ல ஒர 
கற�பப�டட மன�நதர��ல கற�பப� ஒர (தர ய�தத�ல ப��வன 
தன� இநதப பவல�தத�ல வதனற��றர. ப�னனர அ�ரத 
பகதர�ள தங�ள பகத� ப�ங�வளப வபறதத வ�கநததத�ல 
கற�பப�டட பகத�வய அவடநத அஙக ப��ன�ன த�(னதவத 
வநரடய�ப வபறற வ(வ� வ(யத �ழ��னறனர. 

ஒர ச�யன, தன �த�ர�வள �ணணட வபல ப�ரத�பலககம 
எநதப வபரட�ள�ன வமல வ(�னலம அஙக ச�யன வத���றத. 
ஆனல ச�யனம அதன ப�ரத� ப�மபமம ஒனறலல. ச�யன ஒர 
ப�மபம. அதன ப�ரத�பலபபன ப�ரத� ப�மபங�ள எலல உல�ங 
�ள�லம வத���னறன. அவ� பல ��தங�ள�ல ��தத�ய(ம�த 
வத�நதலம அ�றறள பறபல ஒறறவம�ளம உளளன.  ப��வன, 
ச�யவனப வபலலலமல, எததவன அ�தரங�ள எடததலம 
அவ�யவனததம மழ�தம�ச (ச(�தனநவதக வ�ணடவ��ள. 
வ�கநததத�ல ப��ன அ�ரத �ய-��யஹ ரபதத�ல இலவல. 
பத�ல� அ�ர எததவனவய உர�ங�ள�ல கணங�ள�ல ��தத�ய( 
ம�னற� வதனற�, தன பகதர�ள�ன ஆவ(�வள ந��ரதத� வ(ய��றர. 
இரமயணதத�ல, ப��ன ஒர�வரவயனறம, பகதர �ள�ன 
��ரபபதத�றகத தகநத�ற நர(�மம அ�ரதரம, கரம அ�தரம, 
�மன அ�தரம, ஹயக"� அ�தரம - இபபடப பறபல அ�தரங 
�ள�ல வதனற��றர எனற எழதபபடடளளத. ப��னல அவந� 
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��தமன உர�ங�ள�ல வதனற மடயம. (�லர, ப��னகக 
�ட�வமய�லவலவயனறம, இநத உல�தத�லரநத எ�ர கபப�ட 
டலம அ�ர�ளவடய கற�பபன ��ரபபததகக ஏறறற வபல 
அ�ர இநத உல�தத�ல வதனற��றர எனறம வ(ல�ர�ள. 
ஆனல இத (�யலல. அ�ரவடய அவனதத �ட�ங�ளம 
ந�ஜமனவ�, ந�தத�யமனவ�. ப��ன�ன எநத ஒர �ட�தத�ன 
வபயரல ஒர பகதன கபப�ட��றவன அநத �ட�ம அ�னககத 
வதறறம அள�க��றத. எலல (ஸத�ரங�ளம இவதவய தன 
கற��னறன. ப��ன�ன எநத �ட�தத�லம ஒர கவறயவம 
��வடயத. 

(�ல பகதர�ள ப��வன "ஓம நரயணய நமஹ" எனறம 
"ஓம நவம ப��வத �சவத�ய" எனறம மநத�ரங�வள வஜப�தத 
ஸ இலகசம� பத� நரயணவர �ழ�பட��னறனர. இவதவய தர� 
ம�ரஜவம வ(யத, வமட(மம வபறறர. (�லர ந�தவப 
மணடலதத�ல ஓம �ரஹய நமஹ எனற வஜப�தத �ர� ப��வன 
�ழ�பட��றர�ள. மறறம (�லர ஓம நர(�மஹய நமஹ எனற நர(�மம 
வத�வர �ழ�பட��றர�ள. இநத பகதர�ள அவன�ரம ப�னனர 
வ�கநதததககச வ(லலம வபத அஙவ� தன�பபடட பகத��வள 
அவட��னறனர. அஙவ� ஸமன நரயணர எவ�ற வதனற��றர? 
ஒர இடதத�ல அ�ரத நர(�மம ரபதத�லம இனவனர இடதத�ல 
அ�ரத �ர� ரபதத�லம வதனற��றர. உல�தத�ல எநதப ப�தத�ல 
எபபடபபடட ரபம வதவ�வய அஙவ�லலம அ�ர அநதநத 
ரபதத�ல �ர��றர. உதரணம�, ஸ ��ரஷணர �ரம வபத அ�ர 
நநத நநதனன�, வ�ய�ல பலலஙகழலடன வதனற��றர. அநத 
ரபதவத அ�ர மறறவ� மடடர. அ�ர அவத ரபதத�வலவய தன 
இரபபர. ஆனல அ�ர தன இரணடநதரமன லவல�வள 
��வஷஷமன  ��ததத�ல ந��ழதத��றர. அ�ர வ�ப�யர�ளடன ரஸ 
லவல�ள ப��த, நநத ம�ரஜ��ன வடடல கழநவதய� 
��வளயட�த - இவ� அவனததம ந�ரநதரமனவ�. ஆனல 
�மஸவனக வ�லலதல வபனற�றவற அ�ர வ�ஞ(ம மறறலம. 
�மஸவனக வ�ல�தறகப பத�ல� அ�ர ஜரஸநதவனவய வ�ற 
யவரயவமக வ�லலலம. அவ�ப வபதளள வதவ��ளககத 
தகநத�ற அ�ர தன இரணடநதர லவல�வள மறறலம. ஆனல 
அ�ரத ந�தத�யமன லவல�ள மற�த�லவல. 

ஸமன நரயணவர �ழ�படப�ர�ள வ�கநதததககச 
வ(ல�ர�ள. ஆனல வ�கநததத�ன எநதப பகத�கக அ�ர�ள 
வ(ல��றர�ள?  ஸ இலகசம� நரயணர �(�ககம கற�பபன 
பகத�வய அ�ர�ள அவட��றர�ள. அவதவபல நர(�மம மநத�ரதவத 
வஜப�ககம பகதர�ள வ�கநததத�ல எஙவ� நர(�மம வத��ன 
பஜவன�ள நவடவபற��றவத அஙவ� தன வ(ல�ர�ள. அ�ர�ள 
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ரமவரவய நரயணவரவய பரக� மடடர�ள. நர(�மம, 
�ர�, கரம இ�ர�வளலலம லவல�ள�ல ��தத�ய(மன�ர�ள, 
ஆனல ததத�தத�ல ��தத�ய(ம�லலத�ர�ள. 

இநத�ர வல�தத�ல �மன வத�ர அ�தரம எடபபதறக 
மனனல, நனக �ரங�ளடன கடய ��ஷண��ன ஒர 
��வஷஷமன உர�தவத இநத�ர வல� வத�ர�ள �ழ�படட �நதனர. 
ப�னனர எழநத ��வஷஷமன (மப�தத�னல, �மன வத�ர 
வதனற�, பல ம�ரஜ��டம�ரநத அவனதவதயம ப�டங��க 
வ�ணடர. வத�ர�ள�ன தயரன அத�த� (�ல த�ங�ள வமற 
வ�ணடதல தன அ�ர அபவபத வதனற�னர. எனவ� �மன 
வத�ர, வ(ரக� வல�தத�ல எபவபதம உவறநத�ரககம நனக 
�ரங�ள வ�ணட ��ஷணவ� ��டவம ��தத�ய(மன லவல�வள 
நடதத�னர. ஆனல ததத� "த�ய�ல அ�ர�ள இர�ரம ஒனவற. 
�மன வத�ர ��ஷண��லரநத (�ற�த ��தத�ய(ப படட�ரம கட. 
ஏவனனறல �மன வத��டம (�ற�த �படமம ஆனல �வட(�ய�ல 
��வஷஷமன �ரவணவய �ழஙகம கணமம உளளத. வ�ள�ய�ல 
பரககம வபத அஙவ� த�ரடட நடபபத வபல வதனற�னலம 
உளவள ம�கநத �ரவணயம பகத �த(லயதவம (தன பகதர�ள�டம 
��வஷஷமன ப(ம)  ந�வறநதளளத. அ�ர தன பகதர�ள�ன 
ம��வம�வள அத���க� வ�ததர. பல ம�ரஜவ�க 
�ஷடங�ளககள (�க� வ�தத அ�ரத வபயர அழ�யமல உல��ல 
எபவபதம ��ளங� வ�ததர. �மன வத�ர வதனற��லவல 
வயனறல பல ம�ரஜவ�ப பறற� யரககத தன வத�யம? 
எனவ� �மன வத�ர அ�வரக �ஷடங�ளககள (�க� வ�ததர. 
தன பகதர�வளப பத�பபதற�� அ�ர ஒர அழ�ன உர�தத�ல 
�நதர. 

வமவலழநத ��ய�ப பரககம வபத அ�ர அசரர�வள 
ஏமறற�, வத�ர�வளப பத�க� �நதத வபல வத�யலம. ஆனல 
உணவம அத�லல. அ�ர இரணட பக�ங�ளககம நனவம பயக� 
வ�ததர. உணவமய�ல, அ�ர வத�ர�வள ��டவம பல ம�ரஜ 
வகவ� அத��மன �ரவணவய �ழங��யளளர. வத�ர�ளகக 
��வஷஷமன எநதப பயனம இலவல. ஆனல பல ம�ரஜவகக 
அத ��வடததத. பல ம�ரஜ��டம�ரநத பதவல� இனபங�வளச 
சவ�க� வ�ககம ஆவ(�வளப ப�டங��க வ�ணட அ�ரககப 
பகத�வய �ழங��னர. ஆனல அ�ர வத�ர�ள�டம இரநத அவ�ற 
பற�க���லவல. மற� அ�ர�ள ச�வப�ங�ள�ல மழ� உத��ய� 
அ�ர�ளத வத(ங�ள அவனதவதயம ம"டடக வ�டததர. எனவ�, 
அ�ர உணவமய�ல ய�டம �ரவணவய �ழங��யளளர? ஆனல 
நவம இநத�ரன �ழ�பட�த வபல, "ஓ, ப�ரப, தயவ வ(யத எங�ள 
இநத��ய ச� வப�ங�வள மடடம பற�தத ��டத"ர! இவ�ற 
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�ரவண வ(யத எங�ள �ழ நட�வளயம அத��மககவர. என 
ம�ன, ம�ள, வ(ல�ம, மவன�� - இவ��வள தயவ வ(யத எடதத 
��டத"ர. நன பஜவன வ(யவ�ன. ஆனல அ�ர�ளம எனனடன 
எபவபதம இரக�டடம" எனற �ழ�பட ��ரமப��வறம. 

ஆனல (�லவர, "ப�ரப! தயவ வ(யத எனன�டம�ரநத 
எலல�றவறயம பற�ததக வ�ணட எனகக உமத �மலப 
பதங�ள�ன வமல ப�சததமன பகத�வயத தரம!" எனற 
வ�ணட��னறனர. இ�றற�ல எத (�யனத? உனனவடய இர 
�ரங�ள�லம இவ�ற இரணட லடடக�வளக வ�டதத�ரநதல ந" 
இரணவடயம வ�டபய, அலலத ஒனவற மடடம வ�டபய? 
ப��ன உனன�டம, "(�, ந" இநத��ய ச� வப�ங�வளயம எடததக 
வ�ள, எனன�டம ப�சததமன பகத�வயயம வ�ததகவ�ள" எனற 
கற� இரணவடயம உன �ரங�ள�ல வ�ததல ந" ச� வப�ங�வளத 
தன எடததக வ�ள�ய! பகத�வய எடக� மடடய. உனகக 
உணவமய�வலவய ப�வரம  பகத�ய�ல அவ�ளவ தரம ��ரபபம 
இரநதல ச� வப�ங�வள அனப��க�த தடககம மன ந�வலவய 
�ணடபப� ��டட ��ட வ�ணடம. இலல��டடல நம பகத�ய�ல 
�ளங�மம ஏமறறமம வ(ரநத ��டம. ஆனல உல�தத�ல �ழம 99 
(தவதமன வபர�ளம, "எங�ள ச� வப�ங�ள நனற� இரக� 
வ�ணடம. எங�ள கடமபங�ள நனற� இரக� வ�ணடம. எங�ள 
வ(ல�ம, சவ�யன உணவ�ள எலலம நனற� இரக� வ�ணடம. 
எங�ள வதழ�ல, ��யபரங�ள அவனததம நனற� நடக� 
வ�ணடம. இவ�யவனததடன நங�ள உமககப பகத� 
வ(லததவ�ம" எனற வ�ணட��னறனர. அதறக ப�ரபவ�, "(�" 
எனற கற�க வ�ணட அ�ர�ளகக வ�றம '(தரணமன' பகத�வய 
மடடவம �ழங�� அ�ர�வள ச� வப�ங�ள�ல வதடர ��ட��றர. 

உல�ங�வளப ப�பலககம வபறபவபப ப��ன 
வத�ர�ள�டம ��டட ��ட��றர. ஆனல இநத உல�ங�வள 
தற�ல�மனவ�, அழ�யக கடயவ�. வத�ர�ள�டம அ�ர, "ந"ங�ள 
எனகக இநதச வ(வ��வளச வ(யயங�ள" எனற கற� அ�ர�ளககப 
பத���வளக வ�டக��றர. ஆனல (�ல வத�ர�வள, "நன 
இபவபத இநத மவல�ங�ளககம அத�பத�ய�� ��டவடன. ப�ரப 
எனகக இநதப வபரம பத��வய அள�ததளளர. நன இபவபத 
இநதப ப�ரமமணடததகவ� தவல�ன" எனற எணண� ��ட��றர�ள. 
உணவமய�ல இநத ��தமன பத���ள பகத�கக எத�ரனவ��ள 
எனபவத அ�ர�ள ப�யத�ர�ள�ய�ரக��றர�ள. எனவ� �மன 
வத�ர இபபடப படட தணடதவல இநத�ரன�ன வ��ள�ல வ�தத 
��டட, அவத (மயம பல ம�ரஜ��டம�ரநத இவத தணடதல 
�வளப ப�டங��க வ�ணட அ�ரககப ப�சததமன பகத�வய 
�ழங��னர. இவ�ற �மனவத�ர பல ம�ரஜவகக 
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உணவமய�வலவய ��வஷஷமன �ரவணவயக �டடய�ரபபவத 
அவந�மன மக�ள அற�ய மடடர�ள. 

ஆனல இபபடப படட அ�தரங�வள எடததக வ�ணட 
ம��வம அழ�ன லவல�வள ஸமன நரயணர ஒரவபதம ப�ய 
மடடர. அவத வபல ச�ரக� வல�தத�ல உவறநத�ரககம நனக 
�ரங�ள வ�ணட ��ஷணவம வ(யய மடடர. �மன வத�ர 
ஏமறற�யவதப வபல நரயணர ஏமறற மடடர. அ�ர ந�ச(யம� 
ப�வரவமவய �ழஙக�ர. ஆனல அ�ர தமவம ஏமறறக�ரன 
எனற மறற�ர�ள எணண�தறக �ழ� ��ட மடடர. (தரண 
மக�வள, �மன வத�ர ஏமறற�னர எனவற எணண��றர�ள. 
அ�ர மதலல மனறட ந�லம வ�டட, ப�ன ம��வம வப�ய உர�தவத 
எடதத அவனதவதயம த�ரட எடததக வ�ணடர எனற 
கற�ர�ள. �மன வத�ர இவ�ற பல ��தமன த�ர��வளயடல 
�வளப ப��ர, ஆனல ஸமன நரயணர அவ�ற வ(யய 
மடடர. இவத வபல தன ஸ ரமர மறறம அவனதத 
அ�தரங�ள�லம தன�பபடட தனவம�ள அவமநதளளன. அ�ர�ள 
அவனததம ததத�தத�ல ஒனவறவயனறலம, லவல�ள, ரஸ, 
மறறம தங�ள பகதர�ளடன நடததம ��வஷஷமன பகத�ப 
ப�மறறங�ள�ளல ��தத�ய(ங�ள உளளன. 

ப�ரமம வத��ன இரணட ஐமபத ஐமபத �ரடங�ளம 
வ(னற ப�ன ம� ப�ரளயம நவடவபற��றத எனற (ஸத�ரங�ள 
கற��னறன. ப�ரமமவடன இயறவ�யம வ(ரநத �ரவபத� (ய� 
��ஷண��டம �லநத ��ட��றர�ள. அதன ப�ன �ரவபத� (ய� 
��ஷணவம மவறநத அ�ர �ரவணத�(ய� ��ஷண��டம �லநத 
��ட��றர. அபவபத எணணறற ஜ"�தமக�ளம ��ஷண��ன 
உடலல �லநத ��ட��னறன. வமலம, மகத� வபறற ஜ"�தமக�ள 
ப�ரமமவத�ரடன வ�கநததவத அவட��னறனர. மறற 
ஜ"�தமக�வள த�ரமபவம ப�ற�� (�ரதத�ல நவழநத மய��ன 
(க�ரதத�ல மடடக வ�ள��றர�ள. அபவபத ப��ன�ன ம"ன 
அ�தரம ("க��ரவமத வதனற��றத. 

மரக�ணவடய �ஷ� வ�க �லம�த த�ம வ(யத 
வ�ணடரநதர. ஒர நள அ�ர �ஙவ�ய�ல கள�ததக 
வ�ணடரககம வபத ஒர (�ற ம"ன அ�ரத �மணடலதத�னள 
பகநதத. அ�ர அவதத தன வடடகக எடததச வ(னறர. ப�னனர 
அநத ம"ன அ��டம, "ம� �ஷ�வய, நன உமத �மணடலதத�னள 
�நவதன. ஆனல இஙவ� எனகக இடம வபத��லவல. தயவ வ(யத 
எனவன ந�வறய தணண"ர இரககம ஒர வப�ய இடதத�ல ��ட 
வ�ணடம" எனற வ�டடக வ�ணடத. 
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மரக�ணவடய �ஷ� அநத ம"வனப பரதத வபத அத 
உணவமய�வலவய வப�த� �ளரநத�ரநதத. எனவ� அ�ர அவத ஒர 
(�ற களதத�ல வ�ணட ��டடர. ஆனல ("க��ரவம அத அ�ரத 
�ன��ல வதனற�, "ம� �ஷ�வய, நன இபவபத இனனமம 
வப�யத� �ளரநத ��டவடன. இநதக களதத�லம இன� எனனல 
�(�க� மடயத" எனற கற�யத. மரக�ணவடய �ஷ� அநத ம"வனத 
தக��க வ�ணட ஒர ஆறற�ல ��டடர. ஆனல அநத ம"ன 
த�ரமபவம அ�ரத �ன��ல வதனற�, "எனனல இநத ஆறற�லம 
இன�வமல �(�க� மடயத. தயவ வ(யத எனவனக �டலல வ�ணட 
வபய ��ட வ�ணடம" எனற வ�டடக வ�ணடத. 

தனத வய� �லவமய�னல மரக�ணவடய �ஷ�  அநதப 
வப�ய ம"வனக �டலகக மறற�னர. அதன ப�ன ஒர �ன��ல ப�ரமம 
வத��ன இர��ல நடபபவதப வபனற ஒர ப�ரளயம நடக� 
��ரபபவத அற�நதர. ப�ரமம��ன நற �ரடங�ளககப ப�ன 
�ர�த ம� ப�ரளயம. ஆனல ப�ரமம��ன இர��ல �ர�வத ந�தயப 
ப�ரளயம எனற கறலம. 

அநத ம"ன அ��டம, "�டல ந"ர மடடம உயரநத வ�ணவட 
வபகம. அபவபத நன �ரவ�ன. ந" இநத உல�தத�ல உளள 
அவனதத ��வத�வளயம - த�ரங�ள�ன ��வத�ள, மமபழ ��வத, 
�டக ��வத இபபட எலல�றவறயம வ(��.  பறவ��ள, ம�ர�ங�ள 
இபபட அவனதத ஜ"�ர(��வளயம இரணட இரணட�ச வ(ரதத, 
ஒர வப�ய �லவமயன பட��னள வ�. நன �வலய�ல 
�ரமவபத அநதப படவ� என வமல �டட ��ட" எனற கற�யத. 

இரவ�ட இர�� மரக�ணவடய �ஷ� எலல�றவறயம 
வ(��ததர. ஒர ம��வம பலம �யநத படவ�யம உணட பணண� 
அவதக �டட பலமன �ய�வறயம தயர வ(யத, எலல ��வத 
�வளயம ஜ"�ர(��வளயம பட��னள அவடததர. அ�ர தயரன 
வபத அணட (ர(ரமம ந"�ல மழ��க வ�ணடரபபவதக �ணடர. 
அ�ரல வ�ற எவதயவமப பரக� இயல��லவல. ந"ர வமத�� 
வமவலழமப�, உயரமன இடங�வளயம ந�ரபப�க வ�ணடரநதத. 
இபவபத அநத ம"ன ம��வம ப�ரமமணடமன அள��ல வப�யத��, 
அதறக இரணட வ�மப�ளம மவளதத�ரநதன. "உன படவ� என 
வ�மப�ள�ல �டட" எனற அநத ம"ன �டடவளய�டடத. அநத 
உததர��ன பட மரக�ணவடய �ஷ�யம �டடனர. ப�ரமமணடமன 
அள�ன அநத ம"வன, படவ� அஙகம�ஙகம� எஙவ�லலவம 
இழததச வ(னறத. அநதப ப�ரளயம ப�ரமம��ன ஒர இரவவ�வள 
மழ�தம நடநதத. மரக�ணவடய �ஷ� அநதப ப�ரளய �லம 
மழ�தம எவதயம உணணவ� அரநதவ� இலவல. அ�ரல 
ஓயவ�டபபதறகம எநத இடதவதயம �ண மடய��லவல. "இத 
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எனன �ழகவ�?" எனற ந�வனததக ��வலபபடடர. 

�வட(�ய� அ�ர�ள ப�ரயக��ல �நத வ(ரநதர�ள. அஙவ� 
அ�ர ஒர ஆல மரதவத மடடம �ணடர. வ�ற எதவவமய�லவல. 
அநத மரதத�ன உச(தத�ல ஒவர ஒர இவல இரநதத. அதன வமல 
�த(ய� ��ஷண தன �ல ��ரவல �ய�ல வ�ததச சபப�ய�ற 
உறங��க வ�ணடரககம லவலவயக �ணடர. மரக�ணவடய 
�ஷ�வய அநத ��ஷண ரபம �ரவணயடன பரதத ஆறதல கற�, 
வ�ணடய (கத�வய �ழங��யத.  உணண�தறகம அரநத�தறகம 
�(த��ள அள�தத, "இவ�வயலலம இனனம (�ல நட�ள�ல மடநத 
��டம. அதன ப�ன ந"��ர த�ரமபவம ஒர ப�ரஜபத�ய� ஆவர. ப�ரமம 
வத�ர த�ரமபவம பவடபபத வதழ�வல ஆரமப�பபர" எனற கற�யத. 

இத ஒர ம"ன அ�தரம. இநத ம"ன அ�தரம வ�கநததத�ல 
உளளத. உல�தத�ல எபவபவதலலம வதவ�வய அபவபவதலலம 
அ�ர �ர��றர. அ�ரத ததத�ம ஸமன நரயண�டம�ரநத 
வ�றலல. அ�ர�ளத லவல�ள வ�வவ�றனவ�, ஆனல 
ததத�தத�ல அவனததம ஒனவறயகம. 

இனவனர ம"ன அ�தரம வ�தங�வளப பத�ததத. ஒர 
(மயம, அசரர�ள வ�தங�வளத த�ரட அ�றவறப ப�ரளய �ல 
(மதத�ரதத�னள எற�நத ��டடதல வ�தங�ள மவறநத ��டடன. 
அழ�ககம மனபபனவம அசரர�ள�ன கணம. நம இபவபதம வ�த 
(ஸத�ரங�வளலலம வமத�� அழ��வதக �ண��வறம. ஜனங�ள 
அ�றவற மத�க� ��லவலயனல எனன ஆகம? அவ��ள வமத�� 
மவறநத வபகம. வ�தங�ள இரக�த. ஸமத ப��ததவதக �ண 
மடயத. இபபட அவனதத (ஸத�ரங�ளம மழ�தம� மவறநத 
வபகம. ப�ரநத�னம, மதர வபனற பணண�யத தலங�ள�ல பகத� 
ந�வல�ள மற���டம. ப�னனர மன�தர�ளம மற� ��ட�ர�ள. 
அ�ர�ள (தக�வளயம மன��ர�வளயம மத�க� மடடர�ள. 
ப��த �"வதவயயம ஸமத ப��ததவதயம மத�க� மடடர�ள. 
இவ�ற, வ�தங�ள மவறநத வபனதல அ�றவறப பத�க� 
இனவனர ம"ன அ�தரம வதனற�யத. 

அநத ம"ன அ�தரம (தய ��ரத மன��வரக �பபறற�யத. 
அ�ர அபவபத தவமதரஷட�தவதப பட �ழ�படடக 
வ�ணடரநதர. தனனடன எலல�றவறயம எடததக வ�ணட 
�டலனள ம��வம ந"ணட �லங�ள �(�தத �நதர. வ�தங�ள, 
(ஸத�ரங�ள அவனததம அ�ரத இதயதத�ல இரநதன. த�ரமபவம 
ப�ரளயம நடநதத. ப�னனர நனக த�வ(�ள�லம பவடபபக�ள 
ஆரமப�ததன. எனவ� வ�கநததத�ல ஒர ம"ன அ�தரமலல, பறபல 
ம"ன�தரங�ள உளளன. அஙவ� ��தம ��தமன பகத��ள   ��தம 
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��தமன பகதர�ளககத தகநத�ற அவமநதளளன. (தய��ரத 
மன���ன �ழ� படடகக�நத ப��ன�ன வ(ரபம இநத ம"ன 
அ�தரவமயகம. 

இவத வபல தன கரம அ�தரம. பற�டவலக �வடயம 
வபத அசரர�ளம வத�ர�ளம வ(ரநத, அத�ல வ�ள��ரம 
த�ர��யங�வளப ப��ரநத வ�ளள (மமத�ததனர. ப�ரமமவத��ன 
மலம ��ஷண (�ல உபவத(ங�வளக வ�டதத�ரநதர. இலல��டல 
பற�டலலரநத எதவவம வதனற�ய�ரக�த. அ�ர�ள அவன�ரம 
பற�டவலக �வடய மடவ வ(யத மநதர மவலவய மதத� நட��ல 
வ�ணட வ�ததனர. ஆனல அவதத தஙக�தறக எநத ��தமன 
அடததளமம இலலததல அத உடவன மழ��யத. அ�ர�ள, "இத 
ம��வம �டனமன வ�வல. இவத நம எபபடக �டலன 
உளள�லரநத வமவல தக� மடயம? இவத அடய�ல தஙகம 
அடததளம எஙவ� ��வடககம?" எனற எணண�னர�ள. 

எனவ� அ�ர�ள ��ஷணவ� �ழ�படடர�ள. அ�ர 
ஆவமய�ன �ட�தவத எடதத கரம அ�தரம�த வதனற�னர. 
"உங�ள�ன நலனக�� நன இநத ஆவம �ட�தவத எடததளவளன. 
என வமல அநத மவலவய ந�றதத�, �ச�� எனற பமவபக �ய�ற�ச 
சறற� இநதப பற�டவலக �வடயங�ள" எனற அற�வவர கற�னர. 

வத�ர�ளம அசரர�ளம மநதர மவலவயப பற�டலன 
அடய�ல ஆவமய� ந�னற�ரநத ��ஷண��ன வமல வ�தத, 
பமப�ள�ன அர(னன �ச��ய�னல அவதச சறற�க �டடனர�ள. 
ஒர பக�தத�ல அதன �யப ப�மம மற பக�தத�ல அதன �ல 
ப�மம அவமநதன. அபவபத வத�ர�ள அசரர�ள�டம,"நங�ள 
உங�வள ��டவம மதத�ர�ளனதலதவலப பக�தவத  நங�ள 
எடக��வறம. நங�ள உங�வள ��டவம மத�பப�ல உயரநத�ர�ள" 
எனற �த�ததனர. 

அதறக அசரர�வள, "இலலவ� இலவல. நங�ள 
உங�ளகக எநத ��தமன மத�பபம வ�டக� மடவடம. நங�ள 
தன தவலப பக�தவதப ப�டபவபம. �ல பக�ம �"ழத தனமனத. 
நங�ள அவத எடக� மடவடம" எனற மற�தம வ(யதனர. 
வத�ர�ள�ன பதத�(லததனமன த�டடதவத அற�யத அசரர�ள 
தவலப பக�தவதவய ப�ட�தம�க வ�டடனர. ஆனல வத�ர�ள 
��டடக வ�டக�மல, "ந"ங�ள எங�ளவடய (�ற (வ�தரர�ள. 
அத�த�ய�ன பதல�ர�ள. எனவ� �வடயம வபத எனனவ�லலம 
மதலல �ர��றவத அவ��ள எங�ளககச வ(நதம. ப�னனல 
�ரபவ��வள ந"ங�ள எடததக வ�ளளங�ள. அத மடடமலல, 
நங�ள உங�ளகக மதத�ர�ளனதல �ச��ய�ன தவலப 
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பக�தவதவய எடபவபம" எனற இனனமம ப�ட�தம�க 
கற�னர�ள. 

ஆனல அசரர�வள, "இலலவ�ய�லவல! அபபட ஒரவபதம 
நடக�த. நங�ள தன உங�வள ��டவம உயரநத�ர�ள. நங�ள 
உங�ளகக இவளய�ர�ள? அத எனன? நங�ள தன 
உயரநத�ர�ள. நங�ள தன �ச��ய�ன தவலப பகத�வய 
எடபவபம" எனற அடம ப�டததனர.

உணவமய�ல வத�ர�ள �ச��ய�ன �ல பக�தவதவய எடக� 
மடவ�டதத�ரநதனர. ஏவனனறல �வடயம வபத �ச��ய�ன ("றம 
(ததததடன அதன �ய�லரநத வ�டய ஆல�ல ��ஷம 
வ�ள�பபடம எனபத வத�ர�ளகக நனற� வத�யம. ஆனல அநத 
அசரர�வள இவத அற�யத�ரநதனர. அ�ர�ள பயநத வ(னற 
�ச��ய�ன தவலப ப�தவதப ப�டததக வ�ணடனர. ப�னனர இர 
பக�மம �டம பலதவதக வ�டததக �வடயம வபத �ச��ய�ன 
�ய�லரநத ஆல�ல ��ஷம வ�ள�வய �நததல அத அசரர�வள 
எ�ததத.  "ஓ! வத�ர�ள நமவம த�டடம�டட ஏமறற�யளளனர! இன� 
அ�ர�ள எனன வ(ல��றர�வள அதறக எத�ர� நம வ(யய 
வ�ணடம" எனற அசரர�ள எணண�னர�ள. 

பற �டவலக �வடயம வபத மதலல ஆல�ல ��ஷமம 
ப�ன இலகசம� வத��யம வ�ள�பபடடர�ள. அதன ப�ன அம�ரதம 
வ�ள��நதத. அதன ப�ன தன�நத�யம, வ�ளவள யவனயம, 
கத�வரயம இவ�ற பறபல அத�(யமன த�ர��யங�ள வ�ள� �நதன. 
இலகசம� வத�� வ�ள�வய �நத வபத, "நன யவரத த�ரமணம 
வ(யய?" எனற (�நத�ததள.  யவரப பரததலம அ�ர�ள�டம 
ந�வறயவம கவற�வளவயக �ணடள. ப�ரமமவ�க கட வ�ணடம 
எனற அவன�வரயம ஒதக��னள. �வட(�ய�ல அஙவ� ��ஷண 
வதனற�னர. இலகசம� வத�� ��ஷண��ன �ழதத�ல மவலவய 
அண���தத அ�வர மணம  வ(யத வ�ணடள. 

இவ�ற ப�ரமமணடம� பற�டவலக �வடநத 
வ�ணடரககம வபத கரம வத�வர அவதத தன மத��ல அவத 
ஒர (�ற வ(ற� வபல உணரநதர. அவ�ளவ வப�ய மவலயல 
�வடநதம அத அ�ரத மத��ல ஒர (�ற உர(ல வபலவ� வத�நதத! 
அபவபத அ�ர ச�(�ககம வபத �டலல ஏறற இறக�ங�ள 
ஏறபடடன. (�லர �டலன ஏறற இறக�ங�ள (நத�ரனல 
ஏறபட�த�க கற�ர�ள. ஆனல (ஸத�ரங�ள கற�த தன (�.

இனவனர கரம அ�தரம வ�வறர ய�தத�ல ஒர 
மன�நதர  (மயதத�ல பம�வய ஆதரம�த தஙக�தற�� 
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ஏறபடடத. இவ� இரணட கரம அ�தரங�ளம வ�வவ�றனவ�. 

இன� �ர� அ�தரதவதப பறற�ப பரபவபம. ப�ரமம வத�ர 
தன பவடபபத வதழ�வல ஆரமப�பபதறக மனனல எஙகம ந"ரல 
ந�ரமபபபடடரநதத. ப�னனர, தன தபச ப�ய வ�ணடம எனற கறம 
ஒர (தததவதக வ�டடர. ப�னனர ஸமன நரயணவரச (நத�தத 
அ��டம�ரநத ஸமத ப��ததத�ன (தர சவல�ங�வளக வ�டடப 
பவடபபத வதழ�லககத வதவ�யன பலங�வளப வபறறர. ஆனல 
அபவபத பம� தணண"ரககள மழ�தம� மழ�பபடடக ��டநதத. 
எனவ� �ர� வத�ர மதலல ப�ரமம��ன ந(�த த�ரம �ழ�ய� 
(�ற உர�தத�ல வ�ள�பபடடர. ப�னனர அ�ர இரணட மடஙக 
வப�யத�வம ப�ன வமனவமலம வப�யத�� (�ற�த தரம வ(னறதம 
ம��ப வப�ய ப�ரமமணடமன உர�தவத எடதத �னம மழ�தம 
அவடததக வ�ணடர. தன ந"ளமன மனபற�வளயம நனக 
�ல�வளயம �"வழ வநக��ய�ற வநர� (மதத�ரதத�ல கத�ததர. 
அத�லரநத எழநத அவல�ள ப�ரமம வல�ம �வரய�லம வ(னற 
எலல ��டங�ள�லம பயநதன. �ர� வத�ர ரஸதலதவத அவடநத 
அங��ரநத பம�வயத தன இரணட மன-பற�ளக��வடய�ல வ�ததப 
ப�டதத�ற வ�ள�வய வ�ணட �நதர. இத  ஒர �ர� அ�தரம. 

இனவனர �ர� அ�தரமம உளளத. இநத �ர�ர 
ரஸதலதவத அவடயம வபத அஙவ� ஹ�ரணயக ஷ தயர�க 
�ததக வ�ணடரநதன. ஹ�ரணயக ஷ தனனடன (� ந��ரன 
பலததடன யததம வ(யய ஒர�வரத வதடக வ�ணடரநதன. 
அபவபத அ�ன நரத மன���டம தன எஙவ� அபபட ஒர�வரக 
�ண மடயம எனற வ�டடன. அதறக நரதர �ரண வத��டம 
வபயக வ�டகமற கற�னர. �ரண வத�ன, "ஆம, ந" ஒர 
(�யன�வரக �ணபய. அ�ர உனவனப வபடப வபடய� 
அவரதத ��ட�ர" எனறன. 
"அத யர அ�ன?"
"��ஷண."
"��ஷணவ� நன எஙவ� �ணலம."
"அ�ர எங��லம இரக��றர. ஆனல ந" அ�வரக �ண 
வ�ணடமனல அத ம��வம �டனம. ந" அ�வரச (நத�ககம வபத 
அ�ர உன அ�ங�ரதவத அழ�தத ��ட�ர".

ம� ப�ரளயதத�ன வபத ரஸதலதத�றகச வ(னறல அஙவ� 
��ஷணவ�ச (நத�க�லம எனபவத அற�நத ஹ�ரணயக ஷ அஙவ� 
மன கடடவய வபயக �தத�ரநதன.  வ�க நட�ள� ந"�ல 
மழ��ய�ரநதன. �வட(�ய�ல அஙவ� �ர� வபரமன வதனற� 
மழ��ய�ரநத பம�வயத தன மன-பற�ளக��வடய�ல ப�டதத�ற ஒர 
யவன எவ�ற ஒர (�ற மலவர அலக��த தககவம அதவபல 
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தக�� பம�வய ந"�ன வ�ள�ய�ல ��டடர. ப�னனர அ�ர ஹ�ரணயக 
ஷவடன யததம ப�ய த�ரமப�னர. அ�ர�ள இர�ரம 
ஆய�ரக�ணக�ன �ரடங�ள� யததம வ(யத �வட(�ய�ல �ர� 
வபரமன தன �தயதததல ஹ�ரணயக ஷவ� அடததக வ�னற 
அ�னத அ�ங�ரதவதயம அழ�தத ப�ன மவறநத வபய ��டடர. 
இவ� இரணடம வ�ற வ�றன �ர� அ�தரங�ள. ஒனற 
வ�ளவள ந�றம, மறவறனற �றபப ந�றம.
 

இனவனர �ர� அ�தரம யகஞ �ர� வபரமன�ர. 
அ�ரத ஒவவ�ர மய�ர நளங�ள�லம இலட(க �ணக�ன 
ப�ரமமணடங�ள அடங��யளளன. அ�ர யகஞ பலன�வள ஏறறக 
வ�ளள��றர. அ�ரத �ரவணய�னல பம� வத�� பரணங�வளக 
வ�டடள. அவதவய ��யஸ வத�ர எழத� வ�ததர. எனவ� 
இத�லரநத பரணங�ள ந�தத�யமனவ��ள எனற வத���றத. 
பம�ய�ன பரபப ம��வம �டனமனத� இரநததல மக�ளல 
���(யம எதவம வ(யயமடய��லவல எனற பகதர�ள வ�ணட 
னர�ள. பம�ய�னல ந"வரத வதக�� வ�க� மடய��லவல, மக�ள 
தன�யங�ள�லலமல உய�ர �ழ மடய��லவல. எனவ� யகஞ 
�ர�ர �ரவண வ�ணட தன பலமன மன பற�ளல மவல 
�வளவயலலம வழதத�, மணவண ம�ரத�� ஆக��னர. �டடப 
பனற�ய�ன இயறவ�யன கணம, தன இர மன-பற�வளக வ�ணட 
பம�வயத வதணட�த. அதன ப�ன பம�ய�ன வமறபரபப உழத 
வ�ததத வபல ஆ��யத. அபவபத பம� ஒர வபண பனற� உர�ம 
எடததத. அ�ளத வபயர தத� வத��. அ�ள பவத��ய�ன ஒர (கத�. 
��ஷண��ன பனற� அ�தரமம பவத��ய�ன பனற� அ�தரமம 
வ(ரநத அ�ர�ளககப ப�றநத�வன நர�சரன. அ�னகக மதல�த 
தத�-நநதனன எனற வபயர இரநதத. ஆனல ப�னனர வ�டட 
வ(ரகவ�ய�னல அ�ன அசர கணதவதப வபறறன. எபபட ஒர�ன 
ஒர (தவடன வ(ரநதல நலல�ன� ஆ��றவன அவத வபல 
ஒர�ன ஒர தஷடனடன வ(ரம வபத வ�டடப வப��றன. 
நமம�டன எதவம எழதபபடத ஒர வ�றம ���தம இரநதல அத�ல 
நலலவதயம எழதலம வ�டடவதயம எழதலம. நம இதயம 
அவ�ற ஒர வ�றம ���தம வபனறத. ஒர�ன ஒர (த��ன 
வ(ரகவ� ��வடக�ப வபறறல அநத (த அ�ன�டம எதவம 
வப(��லவலயனலம கட, (த��ன பக�தத�ல இரநதவல 
வபதம, �றவறப வபல தன� அ��டம�ரநத �ழகவ�ககத 
வதவ�யன எலல நலன�ளம �நத வ(ரம. ஒர (த��ன பக�தத�ல 
வபய வ�றமவன உட�ரநத�ரநதவல வபதம, அ�ரவடய 
சததமன எணணங�ள நமம�டம பகநத அவ� நமவமப 
பன�தபபடததம. 

ஊத�தத� நனற� மணததடன எ�யம வபத அத�லரநத 
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�டட �டடங�ள�ப பவ� ��ளமப��றத. ஆனல �றற எதவம 
இலவலவயனறல அவ� எஙவ�யம வ(லலம? வ(லலத. ஆனல 
அத �றற�ன உத��யல எஙகம பர��, ஆய�ரக �ணக�ன�ர�ள�ன 
மக��னள நவழயம. எபவபதம வதயவ� எணணங�வளவயத 
தனனள வ�ணடளள ஒர பகதன பஜவன வ(ய��றன எனற 
வ�ததக வ�ளவ�ம. அ�ன�டம�ரநத இவத வபல மங�ள�ரமன 
பகத� அவல�ள எழமபமல இரககம? �ணடபப� எழமப� 
அவன�வரயம அத ��ரம. அ�ஸத�ய மன���ன ஆஸரமதத�ல 
அ�ரத வதயவ�ததனவமய�னல பமப�ளம �"��ளம, பல�ளம, 
மன�ளம எநத ��தமன பவ�யவம இனற� அவமத�ய� �ழநதன. 
ந" ஒர வ�டட�னடன வ(ரநதல அ�னத வ�டட கணங�ள 
உனககம �நத அவ� உனவன அழ�தத ��டம. ஆனல ஒர 
(த��ன வ(ரகவ�ய�ல அ�ர உனன�டம எதவவம வப(��லவல 
வயனறலம கட அ�ரத எணணங�ள உனவனத தயவமப 
படததம. ஒர�ன வ�ணடம எனவற வ�ணடம எனவற 
எபபடயன எணணததடன ச�யன�ன மன வபய உட�ரநதலம 
ச�ய வ�ள�ச(ம அ�ன வமல �ணடபப� ��ழம. அவத வபல தன 
ஒர (த��ன இயறவ�யம. தன� அதன நனவம�ள �நத வ(ரம. 
அநத (த வப(மல இரநதலம கட, அ�ர பக�ம உட�ரநதல ந" 
உடனடய�ச சததமவட�ய. அ�ரத ப�பகத� வமத�� உனககம 
�நத வ(ரம. ஆனல ஒர�ன (த��ன பக�தத�ல உட�ரநத�ரநதம 
அ�னத மனந�வல மற��லவலவயனறல அ�ன வ�டட 
வ(ரகவ�ய�ல ம��வம அத��ம� ஈடபடட, அ�னம அ�ர�வளப 
வபல ம��வம வ�டட ��டடன எனற அற�நத வ�ளள வ�ணடம. 
வ�டட வ(ரகவ� எனபத எனன? ஒர�ன வ�டய இதயததடன 
வ�ணடவமனவற த"ய வ(யல�வளச வ(ய�த. இத எலல�றற�லம 
வம(மனத. அபபடபபடட ஒர�னடன ந" வ(ரநதல அ�னவடய 
வ(ல�கக உனவனப பலம�ப பத�ககம. வ�டய இதயம வ�ணட 
எ�ரடனம ந" வ(ரவத. (தக�ள�ன வ(ரகவ�ய�ல எபவபதம இர. 

நம இரணட ��தமன த�ரடர�வள எடததக வ�ளவ�ம. 
ஒர த�ரடன வ�ள�ய�லளள�ன. அ�ன நமத பணம, �ட�ரம, 
�வனலப வபடட, இத அத எனற எலல�றவறயம த�ரடக 
வ�ணட வபய ��டடன எனற வ�ததக வ�ளவ�ம. 
இனவனர�ன நம வப�ல ம��வம ப(ம வ�ததக வ�ணட, "என 
நணபவன! ந" பஜவன எதவம வ(யய வ�ணடம. உன அரவமயன 
�ழகவ�வய எங�ளடன �ள�தத ந" எபவபதம ம��ழச(�ய� இர. 
���வத�ள�லம படல�ள�லம ம��வம அழ��ப படப படட �தல 
மறறம ப(ங�வள நங�ள உங�ள�டம �டட��வறம. ந" அநதப 
ப(தத�ல ப��வனவய மறநத ��டலம" எனற அற�வவர 
கற��றன எனற வ�ததக வ�ளளங�ள. மதல�த த�ரடவன நம 
பணதவதயம (�ல உல�ப வபரட�வளயம மடடவமத த�ரடக 
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வ�ணட வ(ல��றன. இ�ர�ள இர��லம எ�ன ம��வம 
ஆபததன�ன? ப��ன�டம பகத� வ(லதத அ�(�யம�லவல எனற 
கறப�வன ம��வம ஆபததன�ன! மதல த�ரடவன நமம�டம�ரநத 
நம வபரட�வள மடடவம த�ரடய�ரக��றன. ஆனல நம பகத� 
நமம�டவமயளளத. அவத அ�ன த�ரட��லவல. ஒர�வ�ய�ல அ�ன 
(நம உல� வபரட�வளத த�ரடயதல) நமகக நணபன�வம 
ஆ��றன. ஆனல பகத�ய�ன வமல நமகக இரககம ஆ�வல ஒர�ன 
த�ரடனல அ�ன நமகக ம��ப வப�ய எத�� ஆ��றன. அ�வன 
நணபன எனற உவடய�ல �நத�ரககம எத�� எனவற அவழக� 
வ�ணடம. 

வ(ரகவ�வய ஒர�ன�ன இதயதத�ல பகத�வயக வ�டக��றத. 
அதவ� ஒர�ன�டம�ரநத பகத�வய அழ�க�வம வ(ய��றத. 
வ(ரகவ�வய நமவம இநத உல��ல �டடப வபடவம மகத�வய 
அள�க�வம �ரணம. நம எ�ர�ள�டம வ(ரகவ� வ�ததளவளவம 
அ�ர�ளவடய கணங�வள நமககம �ரமனதல, வ�டட 
வ(ரகவ�வய நமத இதயதத�ன மதல எத��. வ�டட வ(ரகவ�ய�னல 
ப��னககம பம� வத��ககம ப�றநத ம�ன கட வ�டட ��டடன. 
யரவடய வ(ரகவ�வய அ�ன வ�தத�ரநதன? த�வயதனன, 
(கன�, �மஸன, ஜரஸநதன - இவ�ற யவரலலம ஸ 
��ரஷணரககப பவ�யள��ள�வம நதத��ர�ள�வம இரநதர 
�வள அ�ர�ள அவன��டமம வ(ரகவ� வ�ததக வ�ணட 
ப��னககத வதலவல�வளக வ�டததன. எனவ� தன 
அ�னகக நர�சரன எனற வபயர �நதத. 

(ஸத�ரங�ள�ல வமததம ஐநத ��தமன �ர� 
அ�தரங�ள கறபபடடளளன. அவ�யவனததம வ�கநத 
வல�தத�ல உளளன. உல�ங�ள�ல எஙக அ�ர�ள வதவ�வய 
அஙவ�லலம அ�ர�ள வதனற� தன பகதர�ளககம அவத 
உர�தத�ல �ட(�யள�க��றர�ள. ப�னனர அநதப பகதர�ள மகத� 
யவடயம வபத அ�ர�ள வ�கநதததககச வ(னற ப��னகக 
வநரடய�ச வ(வ� வ(ய�ர�ள. 

இதவபல நர(�மம வத�ரம பறபல அ�தரங�ள�ல 
வதனற�யளளர. அ�றற�ல ஒர அ�தரவம ஹ�ரணய�(�பபவ�க 
வ�னற ப�ர�லதவனக �பபறற�யத. இனவனனற "மதர (கர 
ப�ரமடட" எனற அ�தரம. மதர (கர எனறல உல� நனவம 
�ளககத த"ஙக ��வள��ககம மதக�ள எனற அரததம. அ�ர�ளத 
�லவம வமவலஙகம வபத நர(�மம ப��ன வதனற� அ�ர�வள 
அடகக��றர. இனவனர அ�தரம பவன �ட�தத�ல �நத பறபல 
த�ர��வளயடல�வள ந��ழதத�யத. அதவம அரக�ர�வள அடக�� 
பகதர�வளக �ததத.
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வதனன�நத�ய��ல ஜ"யர நர(�மம எனறம பன நர(�மம 
எனறம இரணட நர(�மம மரதத��ள உளளனர. அவ� இரணடம 
தன�ததன�யன அ�தரங�ள. வ�ற வ�ற �லபதத�ல வதனற�ய 
�ர�ள. அ�ர�ளவடய லவல�ள�லம பல ��தத�ய(ங�ள உணட. 
ஒர வத(தத�ல ஒர (மயம வப�ய �டடப பனற� ஒனற �ழநத 
�நதத. அநத வத(தவதச சறற�லம மவல�ளம �ட�ளம� 
இரநதன. அஙவ� ஒர வபரம பகதர ���(ய�ய� �ழநத �நதர. 
அ�ர வ(ளதவதப பய��டடரநதர. ஒவவ�ர இரவம இநதக 
�டடப பனற� �நத அ�ரத வ(ளங�வளச (பப�டடச வ(தங�ள 
வ(யத ��டடப வப�த �ழக�ம. தன ந�லமம பய�ர�ளம இபபட 
அழ���றவத எனற அநத பகதரகக ம��வம �ரததம. எனவ� அ�ர ஒர 
(�ற ��ல கடவ(வய உயரம� ந�லதத�ன நடபப�தத�ல �டட 
அத�லரநத இர��ல இவதக �ண�ண�ததர. எத�ர பரததத வபல 
அநதக �டடப பனற� �நத பய�ர�வள எலலம வ(தம வ(யதத. 
இவதக �ணட ���(ய� தன வ�ய�ல ஒர �மவப எடததக வ�ணட, 
��ல கடவ(ய�லரநத �"வழ இறங�� அநதப பனற�வயத தரதத�னர. 
அநத பனற� ஓட, அதன ப�னனல அநத பகதரம ஓடனர. (�ற�த தரம 
வ(னறதம அநதப பனற� (��தத�ற ந�னற வ�ணட, தன நர(�மம 
ரபதவதக �ணப�ததத. "நன உனகக என �ரவணயடன த�(னம 
வ�டக� வ�ணடம எனபதற��த தன இவ�ற வ(யவதன. இன� ந" 
எனகக வ(ளங�வளப பவடக� வ�ணடம. அத எனகக ம��வம 
ப��யமனத. நன உன இதயதத�ல இரககம எலல ஆவ(�வளயம 
ந���ரதத� வ(ய��வறன. ந" இஙகளள மனனன�டம வ(னற வ(ல�ங 
�வளக வ�டட அவதக வ�ணட எனகக ஒர வ�ய�வல, (மப 
பக�ள ந�வறநதளள இநத மவலய�ன உச(�ய�ல �டட�ய�" எனற 
கற� மவறநதர. 

நர(�மமர� இரநதலம �டடப பனற�ய�ன உர�தவத 
அ�ர எடததர. இனறம அநதக வ�ய�லல ஒவவ�ர அக ஷய- 
தரத"ய நட�ள�லம நர(�மம மரதத�வயச (நதனங�ளல 
அலங��தத அ�வரப பனற� ரபதத�ல வதனற வ�க��றர�ள. 
இவ�ளவ தன - அ�ர ஒர �ரடதத�ல ஒவர ஒர நள தன இபபடப 
பனற� ரபதத�ல த�(னம அள�க��றர. இத ஜ"யர நர(�மம. அ�ர ஒர 
கற�பப�டட �லபதத�ல வதனற�ய�ர. இதனல (�ல இடங�ள�ல 
நர(�மமவரயம �ர�வரயம வ(ரதத ஒனற�வம �ழ�பட��றர�ள. 

இவதவபல, (ஸத�ரங�ள�ல ஹயக"�, ஹமஸ வபனற 
அ�தரங�ளககம இரணட, நனக அலலத ஐநத ��தமன 
அ�தரங�ள கற�பப�டபபடடளளன. ஆனல அ�ர�ள அவன��ன 
ததத�மம ஒனவற. தங�ள பகதர�ள�ன பகத�ப ப�ங�ளககத 
தகநத�ற  அ�ர�ள�டம�ரநத ��தம ��தமன வ(வ��வளப வபறற 
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பகதர�வள ம��ழ��பபதற�� அ�ர�ள வ�கநததத�ல 
வறற�ரக��னறனர. 

வ�கநததத�ல வ�பகம�டம நரதர, "இஙவ� பகதர�ள 
பரசரம, நர(�மம, �மன மறறம பறபல அ�தரங�ளககப 
பவஜ வ(ய��றர�ள.  ஒர பகதன மதலல ஒர மரதத�ககப பவஜ 
வ(யத ��டட, ப�னனர அநத மரதத�வய ��டட ��டட இனவனர 
மரதத�வய �ழ�பட�த�ல எநத ��தமன கறறமம ��வடயத. ந"யம 
உன �ழ நட�ள�ல ப��ன�ன எததவன எததவனவய 
அ�தரங�வள �ழ�படடளளய. எனவ� ஒர பகதன தன வ(நத 
ந�ஷதவ�ப வபறதத இஙவ�யம அஙவ�யம வ(லலலம. 
ஏவனனறல ப��ன ஒர�வர. நன ஏன இவதக கற��வறன 
எனறல, உனகக இஙகப ப�டபபத� எனககத வத�ய��லவல. ந" 
இஙவ� வ�கநததத�ல இரநதலம கட உன உள வ(ரபம ஒர 
வ�ப�� இரநதல, ந" எபவபதம வ�பவலத தன �ழ�பட 
��ரமப�ய. எனவ� ந" இஙக ம��ழச(�ய� இலவல. இத�ல எநத 
��தமன கறறமம இலவல. இத ம��வம ஆழமனத. இவ� எநத 
(ஸத�ரதத�லம எழதப பட��லவல. ஆனல நன உன நடத 
தடபவபப பரதத உனனவடய அத�ரபத�ககக �ரணம எனன 
வ�னபவதக �ணட ப�டதத ��டவடன. இஙவ� ஸ இலகசம� வத�� 
வ�ற எ�வரயம ப��ன�ன பதங�வளப ப�டதத ��ட 
அனமத�பபவள? வ�ற எ�ரம அ�ரகக உணவ �வ��வள ஊடட 
��ட�வள? மடடவ� மடடள. ஸ இலகசம�, "இத மழக�வம 
என �டவம" எனற எணண��றள. ந" தரதத�ல ந�னற வ�ணட உன 
�ணக�ங�வள மடடவம ப��னககச வ(லதத மடயம. இஙவ� 
பகதர எ�ர�த, ப�ர�லதன நர(�மம வத��ன மடய�ல உட�ரநதத 
வபல ஸமன நரயண�ன மடய�ல வபய உட�ர �ரமப�னல 
அதறக இலகசம� வத�� அனமத� வ�டக�வ� மடடள. 

"எனவ� ந" இங��ரநத உன பயணதவதத வதடர வ�ணடம. 
ந" ��தத�ய(ம ��தத�ய(மன பறபல லவல�வளயம ம��வம 
வநரங��ய பகத� ரஸங�வளயம அனப��க�ப வப��றய. நன 
உனகக ��ளங�க கற�யத வபல, மதலல ந" ப��ன�ன அவனதத 
ரபங�ளம ததத�தத�ல ஒனவற எனபவத அற�நத வ�ளள 
வ�ணடம. எனவ� ஒர அ�தரதவத ��டட ��டட இனவனர 
அ�தரதவத வநக��ச வ(ல�த�ல எநத ��தமன கறறமம இலவல. 
ஏவனனறல அவ� அவனததம ஒனவற தன. அ�ர�ள தங�ள 
பகதர�ள�ன ��தம ��தமன பகத� ப�ங�ளககத தகநத�ற 
��தத�யன ரபங�ள�ல வதனற��றர�ள" எனற நரதர கற�னர.
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அதத�யயம - 6

ப��ன�ன அ�தரங�ள அவனததம ஒவர ��தமன 
கணங�வளக வ�ணடவ�. ஒர த"பதத�லரநத நம எததவன 
த"பங�வள உணட பணண�னலம அவ� அவனததம கணதத�ல ஒவர 
மத��ய�வ� இரக��னறன. அ�றற�ல எத மலம, எவ� 
இரணடநதரமனவ� எனற நமமல கறவ� மடயத. 

ஏதச ( வரநத - ��ப�வன அ� ஹநதர 
ஹரத�ரப �தஸன அனபதம அஸத�
ஸ ப�ரமமண த�ர�த� பவர( 
ப�ர(த �ரவ�ச மய ப�ரம�த�

நரதர, "ப�ரமம ப�ரநத�னதத�லரநத மட வமயககம 
(�ற�ர�வளயம �னற�வளயம த�ரடயவபத, அ�சரன எனற 
அரக�வனக வ�னற ஸ ��ரஷணர, தன ஒர�ர� இரநத வபதம 
கட, எவ�ற பறபல வ(ரபங�ள�ல வதறறவமடததர எனபவத 
அனப�தத�ல வந�ல �ணடர. நனம கட மனனல த�ரவ�கக 
வ(னற�ரநத வபத இவத வந�ல �ணடளவளன" எனற கற��றர. 

ப�ரநத�னதத�ல வ�ப�யர�ள மறறம வ�பர�ள�ன தய 
தநவத�ள அவன�ரம ஸ ��ரஷண�ன வ�ளவள அழவ�யம 
அ�ரத நயனமன வபசவ(யம மனதவத அளளம இன�வமயன 
சப�தவதயம �ணட, தங�ளகக ஸ ��ரஷணர ம�ன� 
�ரமடடன எனற ஏங��னர�ள. அவத வபல, தங�ள �னற 
�ளககப பலடடம பசக�ளம, "ஸ ��ரஷணர (�ல (மயங�ள�ல 
எங�ள மடக�ள�லரநத தன �யவலவய வநரடய�ப பவலக 
கடக��றர. அ�ர எங�ளககக �னற�ள�ப ப�றநத எங�ள பவலக 
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கடததல எவ�ளவ நனற� இரககம!" எனற ஏங��க ��டநதன. 

ப�ரஜ மணடலதத�ல எததவன எததவனவய பசக�ள உளளன. 
அவத வபல எததவன எததவனவய தய மர�ளம உளளனர. 
அததவன வபரம ��ரஷணர தனகக ம�ன�ப ப�றக� மடடன, 
அவ�ற தங�ள தயப ப(ங�வள அ�ரகக அள�க� மடவடம 
எனற ஏங��னர�ள.  ஸ ��ரஷணர தங�ள வட�ள�ல 
வ�ணவணவயத த�ரடம வபத இரபபவத ��டவம அ�ர மட 
வமயதத ��டட (யங�லம வட த�ரமபம வபத தன இநத 
ஆவ(�ள அத��ம� இரநதன. அபவபத யவ(த தன தயப ப(ம 
வபங�� �ழ�ய ஸ ��ரஷண�ன ம�தவதத தவடககம வபத மறற 
தயமர�ளம பசக�ளம ��ரஷணவரத தன ம�ன�ப வபற ஏஙக 
�ர�ள. அ�ர�ள தங�ளவடய வ(நதக கழநவத�வள ��டட ��டட 
மதன மதல�க ��ரஷணவரத தன பரக� அடங�த ஆ�லடன 
ஓட �ர�ர�ள. அதன ப�னனர தன தங�ள வ(நதக கழநவத�வள 
மட�ள�ல எடதத வ�ததக வ�ணட ம�ங�வளத தவடதத தங�ள 
ப(ங�வளக �டட�ர�ள. 

��ரஷணர அ�ர�ள அவன�ரவடய ஆவ(�வளயம 
அற��ர. எபபட அ�ர அற��ர? ஸமத ப��ததத�ல, அ�ர தன 
த�ர��வளயடல�ள�ல மழ�தம� மழ��க வ�ப�யர�ளடன 
லவல�ள ப�யம வபத எலல�றவறயவம அ�ர மறநத ��ட��றர 
எனற �ர��றத. "நன எஙவ�ய�ரக��வறன?" எனற வ�டபர. 
அபவபத எலல ��தமன நஷட லபங�ளம மறநத வப��னறன. 
அபவபத ஏத�த எத���ள அ�வரத தக��னல எனன ஆகம? 
அ�சரன அலலத ப�சரன வபனற அசரர�ள �ரலம. ஆனல 
எலலவம அ�ரகக மறநத ��டம. வடட வ�வல�ள, அரநத�த, 
உணபத, கள�பபத எலலவம மறநத வபய ��டம. அ�ர 
வ�ப�யர�ள�ன ப�வரவமய�ல மழ�தம� மழ�� ��ட�தல 
எலல�றவறயம மறநத ��ட�ர. எவதப பறற�யவம ஞப�ம 
இரக�த. அ�ரத தயமர�ள, நணபர�ள அவன�ரடன 
வ�ததளள ப(ங�ளம கட மறக�ப படட ��ட��னறன. 

இவதப பறற� ஸ ��ஸ�நத (க�ர�ரதத� தககர ஒர 
வ�ள�� வ�ட��றர: "பகதர�ள��ய ந"ங�ள ��ரஷண�டம 
வதழ��ற"ர�ள: "ஓ ��ரஷண (நத�ர!  எனககத தயவ வ(யத உமத 
�மலப பதங�வளக  �டட வ�ணடம" எனற �தற� அழ��ற"ர�ள. 
ஆனல அபவபத உங�ள ப�ரரததவனவய யர வ�ட��றர? 
��ரஷணவர எலல�றவறயம மறநத ��டடர. அபபட அ�ர 
எலல�றவறயம மறநத ��டம வபத "(ர�ஞத" எனற 
மறற�ர�ள�ன இதயதவத அற�யம (கத� கவறநத ��ட��றத. (ர� 
ஞத எனபத அ�ரத ஐஸ�ரயதத�ன ஒர அம(மகம.  
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"இவ�ற (�ல (மயங�ள�ல அ�ர வ�ப�யர�ள�ன 
�ல�வளப ப�டததக வ�ஞசம வபதம, (�ல (மயங�ள�ல 
அ�ர�ளககச வ(��ம வ(யயம வபதம, மறற (மயங�ள�ல 
வ�ப�யர�ள�ன வ(��ங�வள ஏறறக வ�ளளம வபதம அ�ர 
அ�றற�ல தனவன மறநத ஈடபட�தல அ�வரச சறற�லமளள 
அவனதவதயம அ�ர மறநத ��ட��றர. (ர� ஞத அவனததம வ� 
��டபபட��னறன. ஆற ��தமன ஐஸ�ரயங�ளம மறக�பபடட 
��ட��னறன. அபபடவயனறல உங�ளவடய ப�ரரததவனவயக 
வ�ட� யர தன இரக��றர? 

"எலல�றவறயம அற��த ஐஸ�ரயதத�ன ஒர அம(ம. 
எனவ� இநதச (மயதத�ல (ர� ஞத வதனற�னல அ�ரத மதரய 
ப�ம பத�க�ப படம. எனவ� அநத (மயதத�ல யர உங�ள 
ப�ரரததவனவயக வ�ட�ப வப��றர? இத ஒர வப�ய ப�ரச(�வன. 
நவம ப�ரததவன வ(ய��வறம. ஆனல அத அரததம�லலமல 
அலல� வபய ��ட��றத? உங�ள ப�ரததவனவயக வ�டபதறக 
யரவமய�லவலவயனறல ந�ச(யம� அத அரததமறறத�� 
��ட��றத. 

"பரமதம ��ரஷண�ன ஒர அம(ம. அ�ர எஙகம ந�வறநத 
பர�� (ட(�ய� எபவபதம இரக��றர. அ�ரக��த நம 
ப�ரரததவன�ள வத�யம? அபபடவய அ�ரகக நம ப�ரரததவன 
வத�நதலம, நம வநரடய� வ���நதவக�லல� ப�ரரததவன 
வ(ய��வறம? அத பரமதமவககத வத�நத எனன ப�ரவயஜனம? 
நவம ஒர அர(வனப ப�ரரதத�க��வறம. ஆனல அவத வ�றமவன 
��லள� மடடம வ�டடல அதனல எனன ப�ரவயஜனம? அத�ல 
நம த�ரபத�ப படவ� மடவடம. அதனல எனன? நமத 
ப�ரரததவன வநரடய�க ��ரஷண�டம வப�த?  அவ� 
��ரஷண�ன �த�ல வ�ட���லவலவயனறல, நம �தற�த 
எவதயம  யரவம வ�ட�மடய��லவல எனறலலவ� ஆ�� 
��ட��றத? யரவம அவதக வ�ட� மடய��லவலவயனறல, ப�ன யர 
தன அவதக வ�டட ஏத�த ந���ரதத� வ(யய இயலம? ஒர கழநவத 
ப(� தங�மல பலக�� அழ��றத. ஆனல அவத எ�ரவம 
வ�ட���லவலவயனறல அநத கழநவத எனன வ(யயம? நம 
அழவ�யம இவத வபல தன?... ஆனல ந"ங�ள எநத ��தக 
��வலயம பட வ�ணடய அ�(�யவமய�லவல. ��ரஷணர அவதக 
�ணடபப� வ�டபர!" 

நம, "அவதபபட மடயம? அ�ரல அவ�ற  நம 
ப�ரரததவனவயயம வ�ட� மடநதல அத ஐஸ�ரய அலல�?" 
எனற ந�வனக�லம. ��ரஷண�டம இரணட ��தமன கணங�ள 
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உளளன. ஒனற மகத, இனவனனற (ர�ஞஞ. மகத எனறல 
எனன அரததம? ப�வரவமய�ல �டடணட எதவவம வத�யதத வபல 

இரததல. யவ(த ��ரஷண�ன �த�வளப ப�டதத�ற, "ந" 
அநத மவலய�ல வபய, நன இன� த�ரடவ� மடவடன எனற 
வதபபக �ரணம வபட!"  எனற தணடவனக வ�டககம வபத 
��ரஷணரம அபபடவய வ(ய�ன. வமலம வ�ய�ல ஒர �மவப 
எடததக வ�ணட, "இனற ந" அடபடமல தபப�க�வ� மடடய" 
எனற யவ(த ��ரஷணவன உறககம வபத, ��ரஷணவன தன 
�ண�ள�ல �ணண"ரடன, "அமம, எனவன அடக�வத!" எனற 
அழ�ன. இத தன மகதத-அத�த உணரச(�யல மழ�தம� 
ஈடபடட மறற எலல�றவறயம மறநத ��டதல. ��ரஷணவனக 
�ணடல எநத பயமவம பயபபடம. ஆனல யவ(த��ன �மபகக 
மன ��ரஷணன பயநத நடஙக�ன! உணவமய�ல யவ(த 
��ரஷணவன அடபபத�லவல - பயமறததவ� வ(ய�ள. இரநதலம 
பயதத�னல �ண�ள�லரநத �ணண"ர �ழ�ய அழ�ன. இஙவ� 
��ரஷணன உணவமய�வலவய அழ��றன? இலவல அழ�த வபல 
நடக��றன? (தரண மக�ள, "ஓ, ப��ன எஙவ� அழ�ர? அ�ர 
ஒரவபதம அழவ� மடடர? அ�ர எவதக �ணட பயபபட 
வ�ணடம?" எனற கற�ர�ள. ஆனல ஒர ப�வரம பகதன எனன 
கற�ன? " ஓ, அ�ர உணவமய�வலவய அழ��றர!" எனற.  இத 
தன மகதத.

ஜர(நதன, பததன, அ�சர, ப�சர, �மஸ, அலலத 
நர�சர இபபட யர �நதலம ��ரஷணன (�ற பல�ன� 
இரநதலம அ�ர�வள எள�த�க வ�னற ��ட��றன. இத (ர� 
(கத�மதத - எலல (கத��ளம ந�வறநத கணம. எனவ� ப��ன ஒர 
பக�ம எலல�றவறயம அற�நத வ�ணடரககம வபத, இனவனர 
பக�ம தன லவல�ள�ல மழ�� எலல�றவறயம மறநதம ��ட��றர. 
ஒவர வநரதத�ல இபபட இரணட ��தமன கணங�ள ப��னகக 
உளளன. உதரணம�, ஒர (மயம உதத�வ�க கபப�ட��றர. 
"உதத�! இனற ஒர வப�ய ப�ரச(�வன வதனற�யளளத. அதறக 
ந"தன ஒர �ழ� கற வ�ணடம" எனற வ�ட��றர. 
"எனன ப�ரச(�வன?"
"இனற ஹஸத�னபரதத�லரநத ரஜ சய யகஞததகக அவழபப 
�நதளளத. அத நவள ஆரமப�க��றத. ஆனல எத�ர பக�தத�ல 
ஜர(நதன ம��ப வப�ய எத��ய� நமவமத தக� ஆயததம��றன. 
எனவ� அ�வனயம வ�லல வ�ணடம. நம இநத இரணவடயம 
வ(யய வ�ணடம. ஆனல எவ�ற இவ� இரணவடயம ஒவர வநரம 
வ(யய மடயம எனற தன ப�ய��லவல. ந" ஒர 
பதத�(லததனமன�ன, ம��வம அற�வக கரவமயளள�ன. வமலம ந" 
என மநத�� மடடம�னற� என வநரங��ய நணபனம கட. நன எனன 
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வ(யய வ�ணடவமனற ந" ஆவல(வன வ�ட. நன ரஜசய 
யகஞததக��ப பணட�ர�ள�டம வப��, இலவல ஜர(நதவனக 
வ�லலச வ(லல வ�ணடம?" 

உதத� வய(�ததன. "இவதப பர! எலலம அற�நத, எலல 
(கத��வளயம வபறற சயம ப��வன எனன�டம ஆவல(வனக 
வ�ட��றர! பரககம வபத அ�ர எனகக ம�யவத வ�டக� 
வ�ணடவமனபதற��க வ�டபத�த வத�ய��லவல. அ�ர உணவம 
ய�வலவய வ�ட��றர. ஒர அர(ன தன மநத��ய�டம வ�றம ��த� 
மவறக��க வ�டபத வபல இத வத�ய��லவல. அ�ர 
உணவமய�வலவய அநத ��த� மவறவயப ப�னபறற�தற��க 
வ�ட��றர, இலவல உணவமய�வலவயக வ�ட��றர?"

ப�னனர உதத� பத�ல கற�னன. "ப�ரவப! நம ஹஸத�ன 
ப�கக ரஜ சய யகஞததககச வ(ல�த தன (�வயனற எனககத 
வதனற��றத. ஏவனனறல அஙவ� நம இரணவடயம ஒவர 
வநரதத�ல மடதத ��டலம. ரஜசய யகஞதத�ல எபபடயம ஒர 
கத�வரவய எலல வத(ததககம அனபப�ர�ள. எநத மனனர�ள 
(�ல ��டட கத�வரவயக �டட வ�க��றர�வள அ�ர�வளத 
தங�ளம அரசனனம ப�ன வ(னற அடக�லம. தயவ வ(யத 
பமவனயம உங�ளடன கடடச வ(லலங�ள. அநதக கத�வர 
எபபடயம ம�த நடட மனனனன ஜர(நதவனயம (நத�ககம. 
அபவபத தங�ள ஜர(நதவனக வ�லலலம. இவ�ற வ(யதல, 
தங�ள ரஜசய யகஞதவதயம மடதத ��டலம, ஜர(நதவனயம 
வ�னற ��டலம."

இவதக வ�டட ��ரஷண ப��ன உதத���ன மத��ல 
தடடக வ�டததர. அ�ரகக இநத ஆவல(வன ம��வம 
ப�டதத�ரநதத. ��ரஷண ப��னல வ(நதம� மடவ� எடக� 
மடய��லவல. ஆனல அ�ரத மநத�� உதத� வ�டதத 
ஆவல(வனவயக வ�டட ம��வம ம��ழச(�யவடநதர. 

எனவ� ப��ன�டம "மகத" வம "(ர�ஞஞ" எனற இரணட 
கணங�ளம ஒவர (மயதத�ல உளளன. இத ஒர கறறம அலல. மற� 
இத நமமல ப�நத வ�ளள மடயத ப��ன�ன ஒர (கத�. வ�தநத 
சதத�ரதத�ல ஒனறக வ�னற மரணபடன கணங�ள கட 
��ரஷண�டம எவ�ற ப�ணக�ம�னற� இணக�ம� அவமநதளளன 
எனற கற�பப�டபபடடளளத: "��ரதத தரமம தஸம�ன ந (�தரம". ஸ 
��ரஷண�டம மகததவம (ர�ஞஞதவம ஒவர வநரதத�ல வபயக 
வ�ணடரக��னறன. இத�ல எநத ��தமன கறறமம இலவல. ஆனல 
மறற�ர�ள�டம இத (தத�ய ம�த. ஒர ஜ"�தம தனன�டம இநத 
கணம உளளத எனற கற�னல அ�ர�ள ஏமறறக�ரர�ள எனற 
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அரததம. 

ஸ ��ரஷணர இவ�ற (ர�ஞஞர� இரக��றர: ரஸ 
லல ஆரமப�ககம வபத அ�ர எணணறற வ�ப�யர�வளப 
பரக��றர. அ�ர�ள அவன�ரவம, "��ரஷணர எனனடன மடடவம 
ஆட�ர. அ�ர எனவனத த�ரபத�ப படதத�ர. நன ம��வம 
பக��ய(லயவ�ன!" எனற ஆவ(பபட��றர�ள. ��ரஷணர 
அ�ர�ள�ன ஆவ(�வள நனற� அற���றர. எனவ� அ�ர ரஸ லல 
நடனதத�ல ஒவவ�ர இரணட வ�ப�யர�ளககம�வடய�ல அ�ர 
வத�யமற ஆட அ�ர�ளத ஆவ(�வளவயலலம த�ரபத�ப 
படதத�னர. இத தன (ர�ஞஞத. இபபடபபடட (ர�ஞஞதவ� 
ரம�டவம, நரயண�டவம �ண மடயத. 
இவ�வயலல�றறககம�வடய�ல ஸமத� ரத�� ரஸ லல 
நடனதத�லரநத மவறநத ��ட��றள. 

ஸ ��ரஷணர வய(�ததப பரக��றர, "ஸ ரத ரண� 
எஙவ� வபய ��டடள?" அ�ரககத வத�ய��லவல. தன 
(ர�ஞஞ�� இரநதலம கட அ�ர ம��வம ��வலபபடட ஸ 
ரத ரண�க�� அழ��றர. ஸ ரமச(நத�ரர எவ�ற ("த 
வத��க�� அழதவர அவத வபல இஙக ஸ ��ரஷணர ஸரத 
ரண�க�� அழ��றர. ப�னனர அ�ர�ள த�ரமபவம வ(ரம வபத 
ஸ ��ரஷணர ஸமத� ரத ரண�ககச வ(நதம�� ��ட��றர. 
ரதரண� ��ரஷண�டம, "இனற தங�ள தன எனத தவலமடவய 
அலங��க� வ�ணடம"  எனற கற��றள. ஸ ��ரஷணவர ஒர 
மலவரக வ�ய�ல எடததக வ�ணட ரத ரண�ய�ன ப�னனல 
வதடர��றர. ஆனல ரத ரண�வய, "எனனல இன� நடக� 
இயலத" எனற கற��றள. ஸ ��ரஷணர ரத ரண�வயத தன 
வதள�ள�ல தக��க வ�ணட சமநத வ(ல��றர. இவ�யவனததம 
மகதத ஆகம. இதவ� ரஸ மறறம ப��தத ததத�ங�ள�ன 
(��ரமகம. 

�யதன வ�ப�யர�வள ��ரஷணன தங�ள வ(நத ம�ன� 
�ரமடடன எனற ஏங��னர�ள. பசக�வள ��ரஷணன தங�ள 
�னற�ப ப�றக� மடடன எனற ஏங��னர�ள. ஒவர ஒர தய�ன 
பவலக கடததல அத தன �ய�றவற ந�ரபப மடயத எனபவதக 
��ரஷணன உணர��றன. அவத வபல ஒவர ஒர வ�ப�ய�ன ப�வரவம 
மடடம அ�ரககப வபதத! வ�டக�ணக�னக வ�ப�யர�ள 
அ�ரககத வதவ�. வ�டக�ணக�ன தயமர�ள�ன ப(ங�ள 
தனத �ய�றவற ந�ரபப வ�ணடம எனற ஆவ(பபடடர. எனவ� ஒர 
நள அ�ர ந�வனததர, "இனற நன ப�ரஜ��ல வ�டக�ணக�ன 
தயமர�வளப வபறவ�ன. வ�டக �ணக�ன வ�ப�யர�வளத 
த�ரமணம வ(யவ�ன. வ�டக �ணக�னப பசக�ளகக �னறவ�ன. 

85



ஆனல இவத நன எபபடச வ(யவ�ன? அநதரயம�ய�டம வதடரப 
வ�ணட நன இவதச வ(யயலம. ஆனல இவத இநத நர 
லவலககத தகநத�ற இநத மன�த ரபதத�ல ந��ழதத�த ம��வம 
�டனமன ��யம." 

எனவ� அ�ர ப�ரமம வத�ரககக கழபபமன மனந�வலவய 
உணட பணண�னர. அ�ரத இதயதத�ல வதவ�யன உநததவல 
உணட பணண� தனன�டம �ரத தணடனர. ��ரஷணன 
அ�சரவனக வ�னறவதக �ணட ப�ரமம வத�ர ஆச(�யபபடடர. " 
இத எனவன அத�(யம� உளளத!  இநதப பச(�ளம மட வமயககம 
பல�னல ஒர அசரவனக வ�னறத மடடம�னற� அ�னகக 
வமட(தவதயம கட எபபட வ�டக� மடநதத?"

இவ�ற இனனமம எததவனவய லவல�வளப பரக� 
வ�ணடவமனற ப�ரமமவத�ர ��ரஷண�டம  வ�ணடய�ரக�லம. 
"ப�ரவப! நன இபபட இனனமம ந�வறய லவல�வளப பரக� 
��ரமப��வறன. தயவ வ(யத எனன�டம �ரவண வ�ணட வமலம 
உம த�ர��வளயடல�வள நன �ண அரள ப�ய வ�ணடம" எனற 
வ�டடரக�லம. இத ஒர (தரணமன ப�ரரததவன தன. எனவ� 
ஸ ��ரஷணர இவத ம��வம எள�த�வ� ந�வறவ�றற�ய�ரக�லம. 
ஆனல ப�ரமமவ� இவதக வ�ட���லவல. மற�, "(� (�! 
நன�வ� அ�ரத லவல�வளப பரக�ப வப��வறன" எனற 
ந�வனததர. 

உங�ளககப ப�டததவ�னவற அவடய வ�ணடமனல ஒர 
��ததத�ல அவதப பறற�த வத�நத�ர�ள�டம வ�ட�லம. இனவனர 
��ததத�ல தன� எ�ர�த �நத நமம�டம �நத கற�த �வரக 
�தத�ரக�லம. ஒர�ன தன� அற�நத வ�ளள வ�ணடம எனற 
��ரபபதவதத த��ரதத, "நன உணவமய�வலவய தகத� உளள�ன 
ஆனல அ�வர எனனடம �நத கறடடம" எனற �தத�ரக�லம. 
ஆனல ப�ரமமவத�வர, "ஓ, நன அ�ரத லவலய�ல தடங�வல 
ஏறபடதத�ப பரக� வ�ணடம" எனற எணண�னர. அ�ரகக இபபட 
ஒர ஆவ( எவ�ற �நதத? ஒவவ�ர��ன இதயதத�லம வ(தய 
கர�� வறற�ரககம ப��ன இபபடப படட எணணங�வளத 
வதனற வ�க��றர. எனவ� அ�ர ப�ரமம��ன இதயதத�ல தன 
த�ர��வளயடல�ளககத தடங�லன வ(யவலச வ(ய�தற��த 
தணட, தன நர லவலய�ன மலம�வ� அ�ரத ��ரபபங�ள 
அவனதவதயம �ச(�தம� மடதத ��ட��றர.

ஸ ��ரஷணர அ�சரவனக வ�னற அ�னகக மகத� 
யள�தத அவத நள (யங�லம அ�ர தன (�  வதழர�ளடன 
ப(�யற�தற�� அமரநத அவன�ரடன (பப�ட ஆரமப�ததர. 
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அ�ர�ள அவன�ரம ம�கநத உற(�ததடனம வநரங��ய 
ப(ததடனம (��தத�றம ��வளயடய�றம உணவ�ப ப(�ததக 
வ�ணடரநதனர. இவதக ��ன�ததக வ�ணடரநத ப�ரமம வத�ர, 
"இத தன (�யன தரணம!" எனற உணரநதர. அபவபத 
பசங�னற�ள வதடரநத நடநத வ(னற வ�ணடரநதன. வய� 
மவயய�ன வ(யலல அவ� தரதத�ல ம��வம பசவ(யன பற�ள 
இரபபத� எணண� வமனவமலம தரதத�ல �டடககள வ(னற 
��டடன. ஆனல (�க�வள வதடரநத (பப�டடக 
வ�ணடரநதனர. அ�ர�ளகக பசங�னற�ள ம��வம தரதத�ல 
வ(னற ��டடவதப பறற�த வத�ய��லவல. அபவபத ப�ரமம வத�ர 
�னறக�ள அவனதவதயம த�ரடனர. (�லர அ�ர அ�றவறத தன 
ப�ரமம வல�ததககக வ�ணட வ(னறர எனறம மற (�லர 
அ�றவறக வ��ரததன மவலய�னள மவறதத வ�ததர எனறம 
கற��றர�ள. வ��ரததன மவல ம��வம வப�யத. அத�ல ந�வறய 
கவ��ள இரநதன. 

த�டவரனற (�ற�ர�ள அவன�ரம தங�ள �னற�வளக 
�ண மடயமல, "நம �னற�ள எஙவ� வபய ��டடன?" எனற 
வ�டடனர. அதறக ஸ ��ரஷணர, "நன வபய அ�றவற இஙவ�த 
த�ரமபவம வ�ணட �ர��வறன. நன வபய என பலலஙகழவல 
ஊத�னவல வபதம - அவனததக �னற�ளம தன� இஙவ� �நத 
��டம. ந"ங�ள வதடரநத (பப�டங�ள. நன வப��வறன" எனற 
கற� நடநதர. 

ஸ ��ரஷணர ஏன அபபடச வ(யதர? ப�ரமமவத�வர ஏமற 
வ�தத அவத (மயம தன அததவனக �னறக�ள�வம மட 
வமயககம (�ற�ர�ள�வம ரபம எடக� வ�ணடவமனற த�டடததல 
அபபடச வ(யதர. அ�ர ப�ரமமவத�ர ��ரமப�யத வபல 
நடபபதற�� அநதச (�ற�ர�ள�டம�ரநத (றற ப��நத வ(லலவ� 
அவ�ற வ(யதர. இவதக �ணட ப�ரமமவத�ர, "ஓ,  நன எனன 
நடக� வ�ணடவமனற ந�வனதவதவன, (�ய� அதவ� நடக��றத! 
நன இநத (�ற�ர�ள அவன�வரயம ��ரஷண�ன பரவ�ய�ல 
இரநத அபபல எடததச வ(லல வ�ணடம எனற ந�வனதவதன. இத 
தன (�யன தரணம! ��ரஷணவர தன� தரதத�ல வப��றர" 
எனற ம��ழநதர. ��ரஷணர அங��ரநத தரதத�ல வ(னறர. அ�ர 
எபபடச வ(னறர? எநத ��தமன ��னமம�லலத ஒர மட 
வமயககம (�ற�வனப வபல, வ��ள�ல (ததவதயம தய�வரயம 
அளள�க வ�ணட �னற�வளத வதடக வ�ணட வ(னறர. வதடத 
வதடப பரததம �னற�வளக �ண மடயததல அ�ர, "இநத 
�னற�ள அவனததம எஙவ� வ(னற ��டடன?" எனற எணண�னர. 
இத மகதத. 
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வ�ஞ( வநரம அவலநத வ�ணட �னற�வளக �ண 
மடயத ஸ ��ரஷணர த�ரமபவம அ�ர�ள அவன�ரம உட�ரநத 
(பப�டட இடததகக �நதர. ஆனல இபவபவத அ�ரத 
(�க�வளயம கடக �வணம!  ப�ரமமவத�ர அ�ர�ள 
அவன�வரயம எடததச வ(னற மவலய�ன கவ��ளககள மவறதத 
வ�தத ��டடர. உணவமய�வலவய ��ரஷணர இவதப பறற� 
எதவவம அற�ய��லவல! அஙகவமஙகம�த வதடப பரததர. 
(�ற�ர�வளயம �ண��லவல, �னற�வளயம �ண��லவல. தன 
வ��ள�ல இனனமம (பப�டமல ம"தமன (தம இரநதத. அ�ரத 
ம�ம ��வலய�னல �ட ஆரமப�ததத. வநஞ(�ல பயம கட 
வ�ணடத. "இன� நன அ�ர�ளவடய தயமர�ளகக எனன பத�ல 
கறவ�ன? எலல �னற�ளம வதவலநத ��டடன. (�ற�ர�வளயம 
�ண��லவல. நன ப�ரஜ��ல உளள தயமர�ளகக எனன 
பத�வலக கறவ�ன?" எனற அங�லயக� ஆரமப�ததர. அ�ரத 
அங�ங�ள அவனததம பழத�ய�னல படநத�ரநதன. ம�ம 
��வலய�னலம, ப(�ய�னலம த�தத�னலம ம��வம �ட 
ய�ரநதத. அபவபத (ர�ஞஞத அஙவ� இலவல. 

(�ற�த வநரம �ழ�தத வய� மய, "ஓ, நன இபவபத இஙவ� 
வ�ஞ(ம வ(வ� வ(யத உத�� ப�ய வ�ணடம" எனற  ந�வனததள. 
வய� மய வதனற�ய ப�ன ��ரஷணர, "ஓ! ஆமம. இநத (மப� 
சழந�வல�ள அவனததம வய�மவயய�னல, ப�ரஜ �(��ள�ன 
ஆவ(�வளப பரதத� வ(ய�தற�� உணட பணணப படடளளத" 
எனற வய(�ததர. அதன ப�ன ��ரஷணர, தன�வ� அததவன 
(�ற�ர�ள�வம அததவனக �னறக�ள�வம உர�ம எடததர. 
அததவன (�ற�ர�ளககம தன வ��ளவலவய உணவ ஊடட ஒனற 
வ(ர அமரநத வ�ணட ஆனநதம� இரநதர�ள. மனனர எவ�ற 
அ�ர�ள (��தத�றம ��வளயடய �றம உணவ� உணடம 
அரநத�யம கத�லம� இரநதர�வள அவ�வற தன 
இரநதர�ள.  (யங�லம ஆனதம அ�ர�ள அவன�ரம தங�ள 
வட�ளககத த�ரமப�னர�ள. எலலத தயமர�ளம, "ஆஹ! என 
ம�ன வட த�ரமப� �நத ��டடன" எனற ந�வனதத ம��ழநதனர. 
ஆனல மனவபலலம அ�ர�ள மதல�த ��ரஷண�டம வ(னற 
தன ப(ங�வளக வ�டட அவணததக வ�ணட அதன ப�ன தன 
தங�ள வ(நதக கழநவத�வளக ��ன�பபத �ழக�ம. ஆனல அனற 
அ�ர�ள தங�ள கழநவத�வள மடடவம ப(ததடன ��ன�ததனர. 
��ரஷணவரப பறற� அ�ர�ள மறநவத வபனர�ள. யவ(த 
மடடவம ��ரஷணவரக ��ன�ததள. மறற அவன�ரம தங�ள 
வ(நதக கழநவத�வள மடடவம ��ன�ததனர. அத மடடமலலமல 
பசக�ளம தங�ள பச(�ளம �னற�வளக வ�ஞ(மம ��ன�க�மல, 
�டடல வமயநத ��டட �நத �யதன �னற�வள மடடவம 
��ன�ததன. அ�றற�றக மடடவம தங�ள மடக�ள�லரநத பவலக 
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கடக�க வ�டதத ம��வம ப(ததடன நக��னல நக��க 
வ�டததன. ஆனல பச(�ளம �னறக�ளகவ� அவ�ற ப(தவத 
அவ� �டட��லவல. 

(�ல நட�ளககப ப�ன, இநத ��(�தத�ரதவதக �ணட பல வத� 
ப�ரப, "இத எனன? வ��ரததன��லரநத �னற�ள வமயநத ��டட 
�ர��னறன. இநதப பசக�ள தன பச(�ளம �னற�வளக 
��ன�க�மல, அநத �யதன �னற�வள ஏன அவ�ளவ ப(ததடன 
��ன�க��னறன? ஏன இபபட? வமலம ப�ரஜ��லளள தயமர�ள 
மதல�த ��ரஷணவரக ��ன�தத ப�னனர தன தங�ள 
கழநவத�வளக ��ன�பபத �ழக�ம. ஆனல இபவபத அ�ர�ள 
��ரஷணவரக ��ன�க�மல தங�ள கழநவத�வள ஏன மதலல 
��ன�க��றர�ள? இத ஏன? எனன நடநதத? ஏன இபபட?" எனற 
எணண� ஆச(�யபபடடர. 

��ரஷணவர அததவன (�ற�ர�ள� உர�ம எடதத�ரநததல 
அ�ர இவ�ற அவன��டமம�ரநத ப(தவதப  வபறறர. 
ப�ரஜ��ல �(�தத அததவனத தயமர�ளம, பசக�ளம ��ரஷணர 
தங�ள ம�ன�வம �னற�வம ப�றக� வ�ணடவமனற ஆவ(ப 
படடவத, அ�ர த�ரபத�ப படதத�, வ�டக�ணக�ன தயமர�ள�ன 
ப(தவத அ�ர வபறறக வ�ணடர. அத மடடமலலமல அவத 
�ரடதத�ல வ�டக�ணக�ன இளம வ�ப�யர�வளயம த�ரமணம 
வ(யத வ�ணடர. ப�ரநத�னதத�லரநத அததவன (�றம��வளயம 
தன வ�வவ�ற பல� உர�தத�ல மணநத வ�ணட தன 
கற�கவ�ள�வள ந�வறவ�றற�க வ�ணடர.  

இவ�ற எலல�றவறயம வ(வ�வன வ(யத ப�னனர இநத 
லவலவய மடபபதற�� அ�ர பலவத� ப�ரபவககத தணடதவல 
உணட பணண�னர. இலல��டல இவதப பறற� பலவத� ப�ரபவகக 
எதவவம வத�யமல வபய�ரககம. பலவத�ர ��ரஷண�டம, "என 
அனப (வ�தரவன! இவத எனனல ப�நத வ�ளளவ� 
மடய��லவல. இத யரவடய மவய? இத வத�ர�ள�ன மவயய? 
அலலத ம�மவயய?  யரவடய மவய இத? இத ந�ச(யம� 
எனனவடய மவய அலல. வத�ர�ள�ன மவயவய நன இலக�� 
அற�நத ��டவ�ன" எனற வ�டடர.  "ஓ! ��ரஷணன அததவன 
(�ற�ர�ள�வம �னற�ள�வம உர�ம எடததளளன? 
ஏனஅபபடச வ(யய வ�ணடம?" ��ரஷண�டம வமலம வ�டடர, 
"என அனப (வ�தரவன, இத எனன? இனற �வரககம எனனல 
இவத அற�நத வ�ளள மடய��லவல. ஆனல இனற நன ஒபபறற 
ஒனவறக �ண��வறன. ந" ஏன இபபட இததவனச (�ற�ர�ள�வம 
�னற�ள�வம வதனற�னய? இத எனன?"  இவதக வ�டட 
��ரஷணர (��ததர. அததவன ஜனங�ள�ன ஆவ(�வளயம த�ரபத�ப 
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படததவம, அவத (மயம ப�ரமம வத�வரக கழபபதத�ல ஆழததவம தன 
வ(நத வய� மய��னல ��ரஷணர இநத அறபத லவலவய 
ந��ழதத�னர. 

அபவபத ப�ரமமவத�ர தன வ(நத வல�தத�லரநத 
��வலயடன த�ரமப� �நதர. தனத வல�தத�ல அ�ரகக இன� எநத 
இடமவம ��வடயத எனபவதக �ணடப�ன வ�ற �ழ�ய�னற� 
ப�ரஜவககத த�ரமப� �நதர. ஸ ��ரஷணவர ஹ�ரணய�ரபப 
ப�ரமம�� உர�ம வ�ணட ப�ரமம வத��ன வல�தத�ல அமரநத 
��டடர. வமலம அ�ர அஙகளள �ய�ற ��லன�டம, "யர�த 
எனவனப வபல உர�ம வ�ணட ப�ரமமவத�ர எனற கற�க 
வ�ணட இஙவ� �நதல ந" அ�வர உளவள ��டவத!" எனற 
உததரவம இடடரநதர. 

ப�ரமம வத�ர (�ற�ர�வளயம �னற�வளயம த�ரட�தற�� 
�நத அ�ர ப�னனர ப�ரமமவல�ம வ(னற உடவன த�ரமப� 
�ர�தறகம இவடய�ல ஒர மழ �ரடம பவல�தத�ல ஆ��ய�ரநதத. 
ப�ரமம வத�ரகக ஒர ந�ம�டம நமகக ஆற மதங�ள. அ�ர தன 
ப�ரமம வல�ததககச வ(னற வபத அஙவ� �ய�ற��லன, "யர 
ந"ர? எங�ள ததத�ன ப�ரமமவத�ர இஙவ�ய�ரக��றர. அ�ர, 
இஙவ� வ�ற எநத நனக தவல�ள உளள ப�ரமம �நதலம 
உளவள ��டக கடத எனற உததர��டடளளர. எனவ� ந"ர உளவள 
வ(லல மடயத. வ�ள�வய ந�லலம! ந"ர மய உணட பணண�ய 
ப�ரமம��த தன இரக� வ�ணடம" எனற தடதத ��டடன. 

ப�ரமமவத�ர வய(�ததர, "ஓ! ��ரஷணர இஙகம �நத 
��டடர? நன அ�ரத பதங�ள�ல எவ�ளவ வப�ய அபரததவத 
உணட பணண� ��டவடன. நன உடவன பவல�ததககச வ(லல 
வ�ணடம." அ�ர பவல�ததககத த�ரமப� �ரம வபத இனவனர 
ஆற மதங�ள ஆனத. இவ�ற வமதததத�ல பவல�தத�ல ஒர 
�ரடம �ழ�நதத. 

ஏதச ( ��ரநத-��ப�வன அ� ஹநதர 
ஹரத�ரப-�த(ன அனபதம அஸத� ஸப�ரமமண

                                               (ப�ர�த ப��தமரதம 2.4.164)

மட வமயககம (�ற�ர�வளயம �னற�வளயம த�ரடய 
ப�னனர ப�ரமம வத�ர ��ரஷணர எவ�ற தன ஒனற� இரநதலம 
அவத (மயம எவ�ற வ�டக�ணக�ன உர�ங�ள�ல ஒவர 
வநரதத�ல இரக��றர எனபவத ப�ரமம உணரநதர. "ஏவ� பஹ\ 
ஸயம: ��ரஷணர ஒர�வர. ஆனல அ�ர எணணறற�ர�வம 
வதனற��றர. இபபட அ�ர எணண�றற�ர� இரநதலம அ�ர 
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ஒர�ர�வ� இரக��றர! மதலல ப�ரமமவத�ர பரததர, "இஙவ� 
��ரஷணர தன வ�ய�ல (ததவத வ�ததக வ�ணட, நன ஒர 
�ரடததகக மனனர �ரமவபத, தன (�க�ளடனம �னற 
�ளடனம எபபட இரநதவர அவத மத�� தன இபவபதம 
பரக��வறன. இ�ர�ள அவன�ரம நன த�ரடச வ(னற அவத 
(�ற�ர�ளம �னற�ளம, இலவல வ�றனவ��ள? ஒரவ�வள 
தன வ(நத மய (கத�ய�னல ��ரஷணர நன கவ��ள�ல மவறதத 
வ�தத�ரநதவ��வளவயலலம த�ரமபவம வ�ணட �நத 
��டடர? இ�ர�ள எலவலரம யர? உணவம எத வபல எத?" 

தன (நவத�தவதத த"ரபபதற�� வ��ரததன மவலய�ன 
கவ��ளககச வ(னற பரததர. அஙவ� அ�ர�ள, தன ப�ரமம 
வல�ததககச வ(ல�தறக மனனர எபபட வய� ந�தவரய�ல 
வ�க�ப படடரநதர�வள அவத வபல அஙக தங��க 
வ�ணடரநதனர. த�ரமபவம ��ரஷண�டம �நத பரததர. அஙவ� 
அவத (�ற�ர�ளம �னற�ளம இரநதனர! ப�ரமம வத�ர இனனமம 
வய(�ததர, "நன இஙக �ரம வபத அ�ர (�ற�ர�வளயம 
�னற�வளயம இஙவ� வ�ணட �நத ��டட, ப�ன நன 
வ��ரததனவககச வ(லலம வபத அவன�வரயம த�ரமபவம 
அஙவ� வ�ணட �ர��றர வபலம."

ப�ரமமவத�ர தன (கத�ய�னல, இரணட தவல�ள�ல உளள 
நனக �ண�ளல வ��ரததன கவ��வளயம, தன மறற இரணட 
தவல�ள�லளள நனக �ண�ளல ��ரஷணர இரநத இடதவதயம 
ஒவர வநரதத�ல பரததர. அ�ரல நமபவ� மடய��லவல. எநத 
(�ற�ர�ளம �னற�ளம கவ��ளககள தங��க வ�ணடரநதர 
�வள அவத (�ற�ர�ளம �னற�ளம தன ��ரஷண�டமம 
உட�ரநத வ�ணட உணவ உடவ�ணடம அரநத�யம லவலய�ல 
மழ��ய�ரநதனர. 

(�ற�த வநரதத�ல அநதக �ட(� மழ�தம� மவறநத, 
ஒவவ�ர (�ற�னம �னறம நனக �ரங�ள வ�ணட நரயண 
உர�ங�ள�த வதனற�ன. அத மடடமலல.  ஒவவ�ர ப�ரமமண 
டதத�லம எணண�லடங�த மன�தர�வள அ�ர �ணடர. 
எததவனவய ப�ரமமக�ளம, (ங�ரர�ளம, வத�ர�ளம, ��லஙக 
�ளம, த�ரங�ளம ந�வறநத அவ� �ணபபடடன. நனக �ரங�ள 
வ�ணட அநத நரயண ரபங�ளம ஸ ��ரஷணரகக �நதனம 
வ(லதத�யம �"ரததனங�ளல படயம தத�ததக வ�ணடரநதன. 

நனக �ரங�ளடன வதனற�ய ஒவவ�ர நரயண ரபமம 
கணங�ள�ல மல நரயணவர மழ�தம ஒதத�ரநதன. அவன�ரம 
(ச(�தனநதம�த வதனற�னர�ள. ஆற ��தமன ம��வம�வள 
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மழ�தம�ப வபறற�ரநதனர. அ�ர�ள அவன�ரம (ர�-
அநதரயம�ய�, ப��ன�ன அறபத கணங�வளயம 
வ�ணடரநதனர. ஸ ��ரஷணரகக மடடம இனனமம நனக 
கணங�ள அத��ம. இவ�ற நனக �ரங�ள வ�ணட நரயண 
ரபதவதப வபறற ஒவவ�ர (�ற�ர�ள�டம வபரவ��ள, �மப�ள, 
பலலஙகழல�ள, ஊத வ�மப�ள மறறம ��தம ��தமன 
வபரட�ளம இரநதன. இவதக �ணட ப�ரமமவத�ர, ஆச(�யம 
தங� மடயமல பறபல �நதனங�வளயம ப�ரரததவன�வளயம 
கற�த தத�க� ஆரமப�ததர. "ஓ ப��ன! மதல�த உமவமத 
தன�ய� ஒர�ர�க �டடன"ர. ப�னனர எலல (�ற�ர�ளம 
�னற�ளம ப��ன தன எனற �டடன"ர. �வட(�ய� எலலவம 
ப��ன எனற �டடன"ர. ப��ன�னற� எதவவம இரக� மடயத. 
ஜ"�தமக�ள இரக� மடயத, பவல� �ஸதக�ள எதவவம இரக� 
மடயத. ஆனல அவத (மயம எலலம வநரடய� ப��னம 
இலவல. ஆனல நன அவனதத (�ற�ர�வளயம �னற�வளயம 
உம வ(ரபம�வ�க �ண��வறன. அவன�ரம ப��ன�ன 
கணங�வளப வபறறளளனர. அ�றறள ஒனற இனவனனவற ��ட 
உயரநதவத தழநதவத எனற வபதம எதவவமய�லவல. அதன ப�ன 
நன த�ரமபவம பரககம வபத அநத அவனதத உர�ங�ளம 
மவறநத ��டடன. ந"��ர, ஸ ��ரஷணர மடடவம இரக��ற"ர."

ஸ ��ரஷண�ன இநத லவலவயக �ணட ப�ரமமவத�ர, "ஓ 
ப��ன! உமமவடய அ(�நதய (கத�ய�ன ம��வம�வள யரல தன 
����க� மடயம?" என ��யநதர. 

ஜனநத ஏ� ஜனநத 
��ம பககதய ந வம ப�ரவப
மனவஸ �பவஷ �சவ(
வ�ப�ம த� வ� - (ரஹ ---(ஸமத ப��தம 10.14. 38)

"ப��வனயம, அ�ரத ம��வம�வளயம பறற� ஒர�ன தனககத 
வத�யம எனற கற�னல - உணவமய�ல அ�னகக எதவவம 
வத�யத. இனற �வரய�லம நனம அவ�வற ந�வனதவதன. 
ஆனல உணவமய�ல எனனல உம ம��வம�வளப பறற� ����க� 
இயலத" எனற ஆச(�யததடன �ணங��னர. 

உணவமய�ல, ப�ரமம வத�வரனன? ஸ ��ரஷணரல கட 
அ�ரத ம��வம�வள ����க� இயலத. அ�ரல அ�ரத நமம, 
கணங�ள, ரபம இ�றற�ன ம��வம�ள�ன ஆழதவதக �ண மடயத. 
அ�ர அநத ஆழதவதக �ணவ� தன ஸமத� ரத����ன 
ந�றதவதயம பகத� ப�ங�வளயம வ�ணட ஸ வ(தனய ம�ப 
ி�ரப��த வதனற�னர. அபபடயம கட அ�ரல அநத 
ஆழங�வளக �ணட வ�ளள இயல��லவல. இவ�ற ஸ ��ரஷணர 
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எ�ரலம அற�ய மடயத�ர. அ�ர ஒனற� இரநதலம பறபல 
ரபங�ள�ல வதனற��றர. ஒவர (மயதத�ல அ�ர மகத-��வம 
(ர�ஞஞ-��வம இரக��றர. ஒனறகக ஒனற மரணனவ��ள 
கட அ��டம ஒறறவமய�க �ணப பட��னறன. ஆனல இவத 
ந"ங�ள தரக� "த�ய�ப ப�நத வ�ளள மயலத"ர�ள. ஒர�ன ஸ 
��ரஷண�டம மழ�தம� (ரணவடநத�ரநதல மடடவம ஒரவ�வள 
அ�னல அ�ரவடய ம��வம�வளப பறற� (�ற�த அற�ய மடயலம. 
ந"ங�ள அ�ரககச வ(வ� வ(ய�வதப பறற� மடடவம எணணங�ள. 
மற� அ�ரத ம��வம�வள அளக�வ� எணணததல 
மத�பப�டவ� ப�ரய(பபடடல அத அபச(ரதத�ல வ�ணட தன 
மடயம. எனவ� தன ப�ரமமவத�ர, "ப�ரவப, உமத ம��வம�ள�ன 
ஆழங�வள எனனல �ணட ப�டக�வ� இயலத. உமத மய 
(கத�ய�னல உணட பணணபபடட உல�ங�ள அவனததம ஒர �னவ 
வபல வதனற��றத" எனற கற��றர. 

உல�ங�ள அவனததம ஒர �னவ வபல வதனற��றத எனற 
உ�வமவய நம எவ�ற ப�நத வ�ளவ�ம? இநத 
உதரணதத�லரநத ��தம ��தமன அரததங�வள எடக�லம. 
ஆனல நம இவதச (�ய�ப ப�நத வ�ளள வ�ணடம: இத�ல 
இரணட உணவம�ள அடங��யளளன. மதல�த, நம 
தக�தத�லரநத ��ழ�ககம வபத நம �ன��ல �ணடவ� 
அவனததம ந�ஜமலல எனற அற���வறம. ஒர�ன தன �ன��ல 
பலவயனற தகக�த�க �ணம வபத அ�ன ம��வம பயநத 
தடக��றன. ஆனல அ�ன ��ழ�ககம வபத அநதக 
�ஷடதத�லரநத �பபறறப படட ��ட��றன. ஒர மன�தன தன 
�ன��ல ஒர வபரம த"யககள மடடக வ�ணட எ�நத வ�தவனப 
பட�த�க �ண��றன. ஆனல அ�ன �ன��லரநத ��ழ�ககம 
வபத அவ�வயலலம உணவமய�வலவய வபய எனபவத 
உணர��றன. அவதவபல இநத உல�ததடன நம வ�தத�ரககம 
(மபநதங�ள அவனததம வ�றம வபய! உணவமயலல. உல� 
மவயய�ல (�க�� நம இத என �ண�ன, இத என (வ�தரன, இத 
என நணபன, இத என வ(ல�ம, இத என வ(தத எனவறலலம 
உ�வம வ�ணடட��வறம. இவ� அவனததம நம �னவ 
�ணபவதப வபனறவத.

அபபடவயனறல இநத ச�யன, (நத�ரன, அவனததவம 
கடப வபயயனவ��ள? இநத உல�வம வபயய? எனத உடலம 
வபயய? மவயய�டம நமகக இரககம (மபநதமம வபயய? 
இலவல! அபபடவயனறல எனன? இவ�யவனததம 
தற�ல�மனவ�. ந�ரநதரமனவ�யலல. இத அத�லளள 
இரணட�த அரததம. இநத உல�ம உணவம தன - ஆனல அத 
தற�ல�மனத. வபயயனதலல. ஆனல இநத உல�தத�ல �ன��ல 
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ந��ழ�த வபல நம உணட பணணம (மபநதங�ள - இத என 
தயர, இத என த�பபனர, இத என மமனர, இத என மம�யர, 
இத என மவன��, இநதச வ(தத அவனததம எனனவடயத, 
ப�னனர அத என ம�ன�ளககச வ(லலம - எனற இவ�யவனததம 
வபய.  அவத (மயம, ச�யன, (நத�ரன, நட(தத�ரங�ள, ப��ன, 
அ�ரத லவல�ள, நம இநத உல� ��ஷயங�ள�ல �டடணட 
அதனல வ�தவனபபடதல - இவ�யவனததம உணவமயனவ�. 
நம இவத (ஸத�ரங�ள�லரநத ம��வம வதள���ப ப�நத வ�ளள 
வ�ணடம. அவ� கரவ� வபயவயனற கற��லவல. அ�வர ஏவத 
நம �ன��ல �ணபத வபல உணவமயலல எனற கற��லவல. அத 
வபயய� இரநதல ப�ன நமமல எவ�ற அ��டம�ரநத 
பணண�யங�வள நம �ழகவ�ய�ல வபற மடயம? நம 
இவ��வளவயலலம வபய எனற ஒரவபதம எணணக கடத. 

ஆனல மய�த��ளம அதவ�த �த��ளம எலலவம 
வபயவயனற �த�பபர�ள: ப�ரமம (தயம வஜ�ம ம�தய - எனற. 
அபபடயனல ஏன அ�ர�ள உபவத(�க��றர�ள? உதரணம�, 
மமவபய�ல அ�ர�ள ஜனங�ள�டம�ரநத ந�வறய பணங�வளச 
வ(��தத ஆஸரமம �டட�வத நம பரக��வறம. ஆனல எலலவம 
வபயயனவ�வயனறல ப�ன அ�ர�ள ஏன இ�றவறவயலலம 
வ(ய��றர�ள? அ�ர�ள எததவனவய (�ஸயர�வளயம 
(�ஸவய�வளயம வ(ரக��றர�ள. இவ�வயலலம எதற��? 
இவ�வயலலம வபலததனம? உபவய�ம�லலதவ��ள? 
எலலவம வபயவயனற கற�த த�றனத. நம இவதப பறற�ச 
(�ய� அற�நத�ரக� வ�ணடம: இநத உல�ம உணவம, ஆனல 
தற�ல�மனத. அத�ல நம உணட பணணம (மபநதங�ள 
அவனததம �னவ�ப வபனறவ�. 

ப��ன�ன ம��வம�ள அள�றறவ�. அ�றற�ன ஆழதவத 
எ�ரல தன அற�ய மடயம? ப�ரமம வத�ரல மடய��லவல, 
பலவத� ப�ரப��னல மடய��லவல, வ��லம ��ரஷணரல கட 
அற�ய மடய��லவல. எனவ� ப��ன�ன ம��வம�வள எநதக 
�ரணம வ�ணடம தரக� "த�ய�ல அற�ய மயலத"ர�ள. அ�ரககச 
வ(வ� வ(யயம வபத அ�றவறச (�ற�த அற�ய மடயம. எனவ� நம 
பகத�வய எவ�ற அவடயலம எனபதறக மடடவம ப�ரய(பபட 
வ�ணடம. 

ப�ரமம வம�ன லவலவய ��ரஷணர ந��ழதத�யதறகக 
�ரணம ப�ரமமவத�வரக கழபபதத�ல ஆழதத வ�ணடம எனபவத. 
ப�ரமம தன �ழகவ�ய�ன நட��ல இவ�ற (�ல (மயங�ள�ல 
கழமப�த �ழக�ம. இத நமம நம �ழகவ�ய�ல தறவபத 
அற���லலமல இரபபவதப வபல. ப�னனர நம ஒர கர��ன 
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அனக��ர�ததல பகத�ய�ல உற(�ம வபறற, நம (நவத�ங�ள 
த"ரக�பபட��னறன. இவதவபல தன ஒர (மயம ப�ரமமவம தனவன 
இநதப ப�ரமமணடதத�ன அத�பத�ய� எணண�க �ர�மவடநத, 
த�ர�ப�ய�ல ஸ ��ரஷணவரச (நத�க�ச வ(னறர. 
த�ரவ�ய�ன �ய�வல அவடநத அஙகளள �ய�ற ��லன�டம, 
"நன ��ரஷணவரச (நத�க� �நத�ரக��வறன" எனற கற�னர. 
அவதக வ�டட �ய�ற��லன ஸ ��ரஷண�டம வ(னற, "ப�ரமம 
எனற ஒர�ர தங�வளப பரக� �நத�ரக��றர" எனற கற�னன. 

அதறக ஸ ��ரஷணர, "ந" வபய அ�ர எநத ப�ரமம 
எனபவதக வ�டடக வ�ணட �" எனற வ�ட� அனபப�னர. 
�ய�ற ���ன த�ரமபவம ப�ரமம��டம வ(னற, "ந"ங�ள எநத 
ப�ரமம?" எனற வ�டடன.  "நன நனக தவல�ள வ�ணட 
ப�ரமம. எலவலரககவம நன தன ததத!" எனற ப�ரமம 
பத�லள�ததர. 

�ய�ற ��லன ஸ ��ரஷண�டம த�ரமபவம வ(னற 
ப�ரமம கற�யவத அபபடவய ஒபப�ததர. ஸ ��ரஷணர (��ததக 
வ�ணவட வய(�ததர, "நன இ�ரகக இநத ஒர (�ற பத��வயக 
வ�டததளவளன. ஆனல இ�ரகக அதனல எவ�ளவ வப�ய 
�ர�ம ப�டததளளத பரங�ள!"  எனற. எனவ� �ய�ற��லன�டம, 
"(�,வபய அ�வரக கபப�ட" எனற உததர��டடர. 

ப�ரமம சதரம (வபய�னள நவழநதர. சதரம (வபய�ன ஒர 
வப�ய ம��வம எனனவ�னறல அதனள எததவனக வ�டக 
�ணக�ன�ர�ள நவழநதலம அ�ர�ள அவன�ரககம அத 
இடமள�ககம. வதவ�ககத தகநதற வபல வப�த� ���யவ� 
(�ற�த�ச சரங�வ� வ(யயம. வ�ன�ற �லதத�ல இதம�வம, கள�ர 
�லதத�ல வ�தவ�தபப�வம இரககம. ஒர�ன எபபட 
��ரபபபபட��றவன அவ�வற அத ஆ����டம. ப�ரமம அதனள 
நவழநத அநத ம��ப வப�ய ரஜ (ப��ன நட��ல ஸ ��ரஷணர 
உட�ரநத�ரநதவதப பரததர. வமலம அஙவ�க வ�டக�ணக�ன 
ப�ரமமக�ளம �நத�ரநதவதக �ணடர. அ�ர�ள�ல ம��வம 
(�ற�தன�வர எடட தவல�ளடன கடய ஒர ப�ரமம. அ�ர மறற 
எலல ப�ரமமக�ளககம ப�னனல உட�ரநத�ரநதர. மன 
��வ(ய�ல ஆய�ரக�ணக�ன தவல�ள வ�ணட ப�ரமமக�ள 
உட�ரநத�ரநதனர. அ�ர�ளவடய ��"டங�ள அவனததம மழக� 
மழக� ��வல மத�க� மடயத மண��ளல ஆக�ப படடரநதன. 
அ�ர�ள ஸ ��ரஷணரககத தங�ள (�ரங�வளத தழதத� �ணக�ம 
வ(லததம வபத, அநதக ��"டங�ள ஒனறக வ�னற வமத�யதல 
உணடன (பதங�ள நனக த�வ(�ள�லம எத�வரலததன. வமலம 
அஙவ� (�ல ப�ரமமக�ள பத�னற தவல�ளடனம, (�ல ப�ரமமக�ள 
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அறபதத நனக தவல�ளடனம - இவ�ற எலல ப�ரமமக�ளம 
தனவன��ட ம�� ம��ப வப�ய�ர�ள�த வதனற�னர�ள. இவதக 
�ணட ப�ரமம��ன �ர�ம அழ�நதத. வநர� ஸ ��ரஷண�டம 
வ(னற (ஷடங�ம� ��ழநத நமஸ�ரம வ(யதர. ப�னனர 
எழநத பரககம வபத எலல ப�ரமமக�ளம மவறநத ��டடனர. 
ஸ ��ரஷணர மடடம (��தத�ற உட�ரநத�ரநதர. இவ�ற ஸ 
��ரஷண�ன ம��வம�ள அள��லலதவ�! வ�பகமவரப வபல 
யர�த வ�கணட வல�ததககச வ(னறல அ�ர�ள அஙவ� 
இபபட ஒனறலல, ப��ன�ன எலல அ�தரங�ளவம இவ�ற 
எலவலயறற ம��வம�ளடன இரபபவத அற��ர�ள. 
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அதத�யயம - 7

ப�ரமம வ�ப�  (�ற�ர�வளயம த�ரடய ப�னனர, ஸ 
��ரஷணர, தவன அநத (�ற�ர�ள�வம �னற�ள�வம உர�ம 
வ�ணட, ஒவவ�ர (�ற�ர�ள�ன தன�ததன�யன கணங�வளயம 
வ�ணடரநதவத ப�ரமம உணரநதர. வமலம அ�வர 
அ�ர�ளவடய �மப�ள�வம வபரவ��ள�வம மறறம 
��த��தமன வபரட�ள�வம ரபம எடததர. அவ� எதவவம ஸ 
��ரஷண�டம�ரநத வ�றனதலல. இவதப ப�ரமம வத�வர வந�ல 
உணரநதர. 

தர��ததரகய ஹ� ஸ (கத�ர
அதபத பரவமஸ�"
��நதவ அஸவயக �நத - பகவதஷ\
கதம ��ஞ(�ன ந த�ஷடத� --- ( ப�ர�த ப��தமரதம 2.4.165)

"ப��ன�ன (கத��ள வபரம அத�(யம�வம அற�ய மடயதவ� 
�ளம� இரநதலம அ�ரத பரம பகதர�ளகக அவ� இர�(�ய 
மனவ��ளலல." ஆனல அ�ர�ள ப��ன�ன எலல உர�ங 
�ள�டமம ஒவர மத��யன பகத� ப�தவத வ�பபத�லவல. அபபட 
வ�ததல அ�ர�ளல பகத� ப�தத�ன உயரநத ந�வல�வள அவடய 
மடயத. நம ஸ ��ரஷணவர தன� உர�ம எடதத �மப�வளயம 
கட ஸ ��ரஷணர�வ� பரபவபம? அவ�வற தன அ�ர 
ரம(நத�ரர�வம நரயணர�வம நர(�மமர�வம �மனர�வம 
வதனற�ய�ரக��றர. எனவ� ஒர (தரண (மந�வல மன�தவன, 
அ�ர�ள அவன�வரயம (மம�வ�க �ரத�ன. உதரணம� இத 
எலல தள(� இவல�ளம (மம எனற கற�த வபல. (�ல இவல�ள 
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(�ற�த�வம (�ல இவல�ள வப�த�வம, (�ல ஓடவடயடனம, (�ல 
உலரநதம, மறறம (�ல இவல�ள நவனநதம, இனனமம (�ல 
இவல�ள நனற�ப பகக�ம �ரதத�வம இரக�லம. ஆனல 
அவ� அவனததம ஒர �வ�ய�ல (மவம. அவத வபல தன ஒர (ம 
ந�வலயன மன�தன, "எங�ளகக எலல வ�ஷண�ர�ளம ஒனற 
தன. அ�ர�ள�ல யர உததம ப��த, யர மதத�யம ப��த, யர 
�ன�ஷத எனவறலலம பரக� மடவடம. அ�ர�ள அவன�ரவம 
வ�ஷண�ர�ள எனபவத மடடவம நங�ள பரபவபம. அ�ர�ள 
அவன�ரம ���த தண�வய உடதத�க வ�ணட த�ல�தவதயம 
இடடக வ�ணட ஹ� நமதவத வஜப�ததக வ�ணடரக��றர�ள. 
எங�ளகக அ�ர�ள அவன�ரவம ப��ன�ன ப�ரத� ந�த��ள!" எனற 
கற�ன. 

இபபடத தன (�லர வபச�ர�ள. ஆனல ப��த-பகத�ய�ல 
இபபடபபடட (�(மமன மனபபனவம இரநதல அத நலலதலல. 
பகத�ய�ல ஒர பகதனகக ஒவர ஒர மரதத�ய�ல தன அவ�ளவ பகத� 
ப�ங�ளம இரக� வ�ணடம. ��ரஷணர, ரமர, நர(�மமர, 
நரயணர - இபபட அவன�ரவம ஒனற� இரபப�னம, அ�ன ஒர 
கற�பப�டட இஷட வத�வதய�ல மழக� மழக�ப பகத� வ�ணடரக� 
வ�ணடம. அபபடயனல அ�னத பஜன மழவமய�� ந�வறவ 
வபறம. மற�, அ�ன எலல மரதத��ளவம ஒனறதன எனற 
ந�வனததல, ததத�தத�ல அத (�ய�த வதனற�னலம உப(வன 
அலலத �ழ�பட ��ஷயதத�ல பரககம வபத அநத மனபபனவம 
(�ல கவற�வளவயக வ�ணடளளத. 

உதரணம�, ��ரஷணன ஒவவ�ர வட�ள�லம த�ரடக 
வ�ணட வபய�வளயம கற�க வ�ணட த����றன. தய யவ(த, 
"ஏ!, ந" மறற வட�ள�ல த�ரட��றய?" எனற வ�ட��றள. 

அதறகக ��ரஷணவன, "அமம, எநத வநரதத�ல இவத நன 
வ(யத�ரக� மடயம. ��டயற�லம எழநததம ந" எனவன மட�வள 
வமயபபதற��க �டடகக அனபப� ��ட��றய. நள மழ�தம 
அ�றவற வமயததக வ�ணட, ப�னனர (யங�லம மடடவம 
அ�றவற வடடககக கடடக வ�ணட �ர��வறன. அதன ப�ன நன 
உனன�டம இரக��வறன. ந"வய வ(ல. நன எநத வநரதத�ல எவதத 
த�ரட மடயம?"

ஆனல உணவமய�ல அ�ன த�ரட��றன. இத தன 
மகதத. ப��ன�ன இநத உனனதமன கணதவத பகதர�ள ம��வம 
��ரமப��றர�ள. ஆனல ந�ர��வஷஷ �த��வள இவத ஒர 
கவறய�க �ரத�ர�ள. அ�ர�ள இவத ஒரவபதம ப�நத 
வ�ளள மடயததல அவத ஒர கவறய�வ� எணண��றர�ள. 
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ப��ன�ன இபபடபபடட, பறபல �ணணங�ள ந�வறநத அறபதக 
கணங�வள ஒர (ம ந�வல மன�தனல ஒரவபதம அற�நத வ�ளள 
மடயத.  

(மந�வலவம எனறல எனன? உதரணம� ஒர ந"த�மனற 
�ழகக ஒர (தவககம த�ரடனககம இவடய�ல நடக��றத எனற 
எடததக வ�ளவ�ம. அஙவ� ஒர (ம ந�வலயன மன�தன, 
"எங�ளகக இரணட வபரம (மம" எனவற கற�ன. இனவனர 
உதரணம அவயதத�ய வ���ல ����ரம. இரம�ன வமல பகத� 
வ�ணடளள ஒர�ன எனன ��வல வ�டதத�த வ���வலத 
த�ரமபவம �டட வ�ணடம எனபன.  ஆனல ஒர (ம ந�வலய�ல 
உளள�வன, "நணபவன, ஏன ந"ங�ள இபபட ஒர�ரகவ�ர�ர 
(ணவட வ(யத வ�ணட உங�வளவயக வ�ல��ற"ர�ள? இஙவ� 
வ���வல அலலத மசத�வய எத இரநதல எனன? எபபடயம 
�ழ�பட நடநத வ�ணட தவன இரக��றத? இதற��ப வபய ஏன 
(ணவட வ(ய��ற"ர�ள? இர�ரககம நடந�வலய� இஙவ� ஒர தய-
வ(ய ந�வலயம ஒனவறக �டடனல அத ம��வம நனற" எனற 
கற�ன. 

எங��லம, எபவபதம, நம இபபட நட��ல ஒர (ம 
ந�வலய� ந�றகம மன�தர�வளக �ணலம. ஆனல பகத� 
ரஜஜ�யதத�ல இபபடபபடட நடந�லவம அடவயட வ�ணடபபடத 
ஒனறகம. தன�பபடட மழவமயன (�ரதவத பகத�ய�ன ஒர 
��வஷஷமன ஒர கணம. எனவ� தன ��ரஷண�டம வ�தத�ரககம 
(மபநததத�ல ஒர வபதம நம (ம ந�லவமய�ல இரக�க கடத. 
(மந�லவம எனபத ப�ரமமததகக உ�நதத. எனவ� அத ப�ரமம 
�த��ளகக ம��வம வபரநதம. யர�த ஒர�ன (மந�வல தன 
ஸ ��ரஷண�ன கணம எனற �த�ததல அ�ன �ணடபப� (ம 
ந�வலய�த�வயனற அற�நத வ�ளள வ�ணடம. பணட�ர�ளககம 
த�வயதனனககம இவடவய நடநத ம�பரதப வப�ல ஸ 
��ரஷணர பதத�(லததனததலம ஏமறற�யம தன தனத 
பகதர�ளன பணட�ர�ள�டம வ(ரநத வ�ணடர. ஒர�ன 
ச�யவன (மந�லவமயனத எனற கறலம. ஆனல அத தன 
எத��ல ந�றப�னகக மடடவம வ�ள�ச(தவதக வ�டக��றத. 
வடடனள உட�ரநத�ரககம இனவனர�னகக அத 
வ�ள�ச(தவதக வ�டபபத�லவல. அபபடயனல எஙவ� அதன 
(மந�லவம? ப��னம இவத வபல தன. 

ஒர வடடல எஜமனன எவ�ற அவமத�ய� 
உட�ரநத�ரபபவன அவத வபல தன ஸ ��ரஷணரம 
உட�ரநத�ரக��றர. ஒவவ�ர தவறககம அ�ர தன�ததன�ய� 
அத�பத��வள ந�யம�தத அ�ர�ள�டம, "ந"ங�ள ஒவவ�ர�ரம 
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உங�ள வ�வல�வளச வ(யயங�ள" எனற உததர��டடரக��றர. 
அ�ர வ�றமவன உட�ரநத வ�ணட அவமத�ய� 
அவனதவதவயயம வமறபரவ� வ(யத வ�ணடரக��றர. 
இதவபல ஸ ��ரஷணர தனன�டம அததவன (கத��ள இரநதலம 
அ�ர மறற�ர�வளயம சயம� வ(வ� வ(யய ��ட��றர. 
ப�ரமமணடங�வள இவ�ற அ�ரத வமறபரவ�ய�ல ந�ர���ககம 
(கத��ள அ�றவற எநத ��தமன கழபபங�ளம�னற�க ��ன�ததக 
வ�ள��னறன. அவ��ளககள இத�வரய�ல எநதக கழபபமம 
�நததம�லவல, இன� �ரபவப�தம�லவல. அ�ரத (கத��ள�ன 
ம��வம�ள அபபடபபடடவ�!

��ரஷணன எவதவய த�ரடய�ரக��றன. அநத வ(யத�வய 
யவ(த அற�நததம வ�பபபடடள. பரபப�ரமமம வட�ள�ல 
த�ரடயம அஙகளள பணடங�வள உவடததம�ரக��றன. எனவ� 
அ�வனத தணடக� வ�ணடம. ஆனல அ�னத உடவல ம��வம 
ம�ரத�னதல யவ(த ஒரவபதம ��ரஷணவன அடக�வ� 
மடடள. ஆனல அ�ன எபபடயம ஒர படம படக� வ�ணடம 
எனற ந�வனதத உரலல ��ரஷணவனக �டடப வபடப வபனள. 
ஒர �ய�வற வ��ள�ல எடததக வ�ணட ��ரஷணவனக �டட 
ஆரமப�ததள. ஆனல அத இரணட ��ரல வத�யளவககக 
�டவடய� இரநதத. அ�ள வமலம ந�வறயக �ய�ற�வளக 
வ�ரததக வ�ணட ��ரஷணவன இனனமம �டட மயனறள. 
எததவன எததவன �ய�ற�வளச வ(ரததக �டடயம அத இரணட 
��ரல வத�யளவககக கவற��வ� இரநதத. ��டமல வதடரநத 
�வலய�ல பதத மண� �வரய�லம மயற(� வ(யதப பரதத ��டடள. 
எததவனக �ய�ற�ளல �டடனலம அவ� இரணட ��ரல 
வத�யளவககக கவற��வ�ய�ரநதத. அபவபத யவ(த ம��வம 
ஆச(�யமவடநதள. ஆனல வ�ப�யர�வள ம��ழச(� அவடநதனர. 
அ�ர�ள மதலல யவ(த��டம மவறய�டட ��ரஷணனககத 
தணடவன �ங��க வ�டக� ஆவ(பபடடரநதலம, இபவபத 
அ�ர�ள யவ(தவ� வநக��க வ��வளக வ�டடச (��ததக 
வ�ணட, "ஓ யவ(த! பர, உனனல அ�வனக �டடப படததவ� 
மடயத! அ�வன எபபட ந" �டட மடயம?" எனற ப��(�ததனர. 
வமலம அ�ர�ளம ப�ரஜ மழ�தமளள அததவன �ய�ற�வளயம 
வ�ணட �நத யவ(த��டம வ�டததனர. அ�றறலம 
��ரஷணவனக �டட மடய��லவல. எபவபதம அத இரணட ��ரல 
வத�யள��ல கவற��வ� இரநதத. யவ(தவ� எலலக 
�ய�ற�வளயம வ(ரததக �டடனள. ��ரஷணன�ன இவடவய, 
அலலத அவரய�ல �டடய�ரநத ஆபரணங�வள வ�ஞ(மம 
வப�த�வம�லவல. அபபடவயனறல இத எனன?
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ப��ன�ன அ(�நத�ய (கத� வபரமபலம எதவம வ(யயமல 
தக�தத�வலவய தன இரககம. ஆனல அத எபவபத வ(வ� 
வ(யயலம எனற �ததக வ�ணவடய�ரககம. (�லர வ�வல 
எதவம�னற� எஜமன எபவபத வ�வல வ�டபபர எனற �ததக 
��டபபத வபல ப��ன�ன வ�டக �ணக�ன (கத��ள அ�ரத 
�டடவளக��க �ததக ��டககம. 
 
ஆனல இத நம மறற�ர�ளகக வ�வல வ�டபபத வபல அலல. 
ப��ன எனன வ(யய வ�ணடவமனற தன மனத�ல ந�வனததவல 
வபதம, அவத வநரதத�ல அத உடனடய� நடநத ��ட��றத. இஙவ� 
ஸ ��ரஷணன, "இனற என அமம எனவனக �டடப வபட��றள. 
ஆனல வ�ள�வய பசக�ள அவனததம என த�(னததக��க 
�ததக ��டக��னறன. நன �ர�த �வர அவ� பவலக �றக�வம 
��டத. �னற�ளம எனக��க  �ததக ��டக��னறன. இன� 
("க��ரவம என (�க�ளம �நத ��ட�ர�ள. எனனல வ�ள�வய 
வபய அ�ர�ளடன ��வளயட மடயத. எனவ� இனற நன 
ம��வம ��வலய�ல தன இரபவபன" எனற ந�வனததன. 

மட வமயககம தன (� பல�ர�ள இ�றவற வயலலம 
�ணடனர. "இனற உன அமம உனககச (�யன படம படபப�த 
தர�ள" எனற கற�க வ�ணடனர. அனற ��ரஷணனடன தங�ளல 
��வளயட மடயத எனற ம��வம �ரததபபடடலம, அவத (மயம 
தங�ள ப��யமன ��ரஷணவனப பரக� மடநததல ம��ழச(� 
வ�ணடனர. அபவபத ��ரஷணனகக வ�றம மனறவர �யத�ள 
தன ஆ��ய�ரநதத. எனவ� மறற (�ற�ர�ள அபவபத மனவற 
அலலத இரணவட �யத�ள தன இரபபர�ள. ஆனல அ�ர�ள 
அவன�ரம ��ரஷணவனப பரதததம அள��லல ம��ழச(� 
யவடநதனர. ஆனல அவத (மயம, "ஓ, இனற ��ரஷணன�ன அமம 
அ�வனக �டடப வபடடரபபதல நமவமட அ�ன இனவறகக 
��வளயட �ர மடயவத" எனற அங�லயததக வ�ணடனர. 

இத மகதத - (ர�ஞஞத அலல. இவத வ(ரப (கத�வய 
வய� மய எனற அவழக�ப பட��றத. ��ரஷணர தனத இவத 
வய� மய (கத�ய�னல தன எததவனவயததவனவய லவல�வள 
ந��ழதத��றர. இவத வய� மய, அபவபத ��ரஷணரககச வ(வ� 
வ(யய (நதரபபம �நதளளவத அற�நதவடன, வதவ�யன 
��யதத�ல இறங��னள. "��ரஷண�ன �ய�றவற யரலம �டட 
மடய��லவலவயனறல அ�ன வ�ள�வய ��வளயடப வபய 
��ட�ன" எனற எணண�னள. எனவ� எவ�ளவ ந"ளமன 
�ய�றறல �டடயம அத இரணட ��ரல வத�யளவககக கவற��வ� 
ய�ரநதத. இத மடயதவ�னற. ஆனல அ�ரத வ(ரப (கத� 
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ய�னல இத (தத�யம�� ப��ன�ன லவல�ள வ(வ�வன 
நடக��னறன. 

ப��ன�ன த�(னம யரககக ��வடக� வ�ணடம, யரககக 
��வடக�க கடத எனபத வய� மயவகக எபபடத வத���றத. 
வய� மயவ� ஒர�ன த�ரபத�யவடய வ�ததல அ�னகக ஸ 
��ரஷண�ன த�(னம ��வடக��றத. அ�ள 
த�ரபத�பபட��லவலயனல அ�னகக ஸ ��ரஷண�ன த�(னம 
��வடபபத�லவல. இநத வய� மய தன அ�ரத அவனதத 
லவல�ளககம மல �ரணம. இவத வய� மய��ன மல �ரணம 
ஸமத� ரத ரண�யகம. இவத (கத� தன த�ரவ�ய�ல (தயபம, 
ரகம�ண� வபனற�ர�ள�வம, வ�கநததத�ல இலகசம��ள�வம, 
மறற வத� வல�ங�ள�ல ப��ன�ன தவண���ள�வம 
இரக��றர�ள. வத� வல�ங�ள�ல அ�ள (ஞ(ல (ந�ரநதர 
ந�வலயறற) இலகசம�ய�வம, வ�கநததத�ல அ(ஞ(ல (ந�வலயன) 
இலகசம�ய�வம உளளள. அ�ர�ள அவன�ரம ஸமத� 
ரதரண�ய�ன ப�ரத� ப�மபமன உர�ங�ளகம.    

பவல�தத�ல (ஞ(ல இலகசம� இரக��றள. இஙவ� அ�ளகக 
ஏன இநதப வபயர �நதத? �ரணம, வ(ல�ம எபவபதம ஒவர 
ய�டதத�ல இரபபத�லவல. அத இனற ஒர�ன�டமம நவள 
இனவனர�ன�டமம இரககம. அ�ள எபவபதம ஒர �ண�ன�டம 
இரபபத�லவல. எபவபதம நனக த�வ(�ள�லம அவலநத 
வ�ணவடய�ரபபள. அ�ள யர? ந�ரநதர இலகசம�( பமவத��, 
ஸவத��, ந"ளவத��) ய�ன ப�ரத� ப�மபம. இவத வபல தர�(��நத�ய 
�(�ன�, �ங�ள�, (மணட) வம அநத (கத�ய�ன ந�ழவல தன. அவ� 
அவன�ரவம ந�ரநதர இலகசம�ய�ன ப�ரத� ப�மபங�ள. ஸ இரம 
(நத�ர�ன லவல�ள நடநத வபத இலஙவ�ய�லம இலங��ன�ய� 
இரநத�ள இவத இலகசம�ய�ன ந�ழவலயகம. இலஙவ�ய�லளள 
அசரர�ள அவன�ரம இநத (ஞ(லமன இலகசம�வயவய �ணங�� 
னர�ள. ப�னனர அஙவ� ஹனமன வ(னற தக��ய வபத அ�ள 
மனங�லங��, "வ�க ("க��ரவம இ�ன இர�ணவனக வ�னற 
��ட�ன. இநதக கரஙக ந�ச(யம� நம அவன�வரயம வ�னற 
��டம" எனற எணண� இலஙவ�வய ��டவட ஓட ��டடள.   

எனவ� இநத உல�தத�ல இலகசம� ம��வம (ஞ(லம 
உளள�ள. ஒவர இடதத�ல ந�ரநதரம� இரபபத�லவல. (�ல வப�ய 
வ(ல�நதர�ள தங�ளககப ப�ன வ(ல�ங�ள அவனததம தன 
கழநவத�ள�டம தங��ய�ரககம எனற ந�வனபபர�ள. ஆனல 
உணவமய�ல அத அ�ர�ளத கடமபதத�ல தன தங��ய�ரககம எனற 
எநத ��தமன உததர�தமம ��வடயத. ஆனல பகத� �ட�ம� 
பகத� வத��ய� ப��ன�டம எபவபதம உவறநதளள இலகசம� 
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ந�ரநதரம� இரபப�ள. இநத இலகசம� எஙவ�ய�ரநதலம அ�ள 
ந�ரநதரம� இரபபள. அ�வள யர�த அ�மத�ததல மடடவம 
அங��ரநத ��லவ�ள. இலல��டல அ�ள ந�ரநதரம� இரபப�ள. 
ஆனல அநத பகத� வத��வய எள�த�ல ��வடபபத�லவல. ��வடபபத 
ம�� ம�� அபர�ம. எனவ�தன அபபடப படட ப��ன�ன பர 
(கத�வயத தரக� "த�ய�ல அற�நத வ�ளள இயல�த�லவல. 
வ(வ��ள வ(யத மடடவம அற�ய மடயம. நமககப ப��ன�ன 
கற�பப�டட ஒவர ஒர வ(ரபதத�ல மடடம மழ�தமன இணக�ம 
ஏறபடடல மடடவம பகத� உணடகம. அவ�ற மழவமய� 
ப�ணக�ம�லவலவயனறல பகத� உணட�த�லவல. 

உங�ளகக ஒரவ�வள ஸரமவரயம, ("த வத��வயயம, 
அவத (மயதத�ல ஸ ரத ரண�வயயம ஸ ��ரஷணவரயம, மறறம 
(நத�ர�ள�வயயம ��ரஷணவரயம இபபட அவன�வரயம பஜவன 
வ(யய வ�ணடம எனற ஆ�ல உணட�லம. இவத நம ததத� 
"த�ய�ப பரககம வபத எலலம (�ய�த வதனறலம. அத 
மடடமலல இதனல ந"ங�ள வ�கநததவதக கட அவடயலம. 
ஆனல உங�ளகக ஒர கற�பப�டட ரபதத�ல ந�ஷத �ர��லவல 
வயனறல அஙவ� ரஸ �ர�த�லவல. ரஸ �ர��லவலவயனறல 
அஙவ� ஆனநதம இலவல. 

ப�ர�த ப��தமரத��ல,  2.4.165 ஆம சவல�தத�ல 
பரவமஸ�� எனற �ரதவத �ர��றத. பரவமஸ�� தன அ(�நத�ய 
(கத�. இநதச (கத�வய ஒரவபதம அற���னவல தரக�தத�னவல 
அற�ய இயலத. அ�ள இவ� எலல�றவறயம �டநத�ள. அநத 
(கத�ய�ன த�(னம நமகக எபவபத ��வடக��றத? நம மழவமய�ப 
பஜவனய�ல ஈடபடடல மடடவம அத (தத�யம��றத. 
ப�ரநத�னததக வ�ப�யர�ள�டம�ரநத ர�ன� பகத� ம�� ம�� 
அபர�ம. அத ��வடபபத ம�� ம��க �டனமன ஒனற. ஆனல, 
��வடபபத ம�� ம�� அ�த� இரநதலம அவத அவட�த (தத�யம. 
(�ல (மயங�ள�ல இநத உல�தத�வலவய �"ழவமயன ஒனற, 
அத�ரஷட�(ம� ப��ன�ன வ(வ�ய�ல ஈடபடடல அத 
ம�ததனத� ஆ�� ��ட��றத. 

��க"த�தம வரஜ-�தப�ர இதம ( ��ஷவண
ஸரததன ��வத அனஷரணயத அத �ரணவயத யஹ
பகத�ம பரம ப��த� ப�ரதத�லபய �மம 
ஹரட வர�ம ஆஷவ அபஹ�வனத� அ(�வரண த"ரஹ

                                                                      (ஸமத ப��தம 10.33.39)

"எ�வனர�ன நமப�கவ�யடன ஸ ��ரஷணர ப�ரநத�னததக 
வ�ப�யர�ளடன ந��ழதத�ய வதயவ� லவல�வளக வ�ட�வ� 
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கறவ� வ(ய��றவன அ�னககக �மம வபனற ஆவ(�ள 
இதயதத�லரநத ந"ங�ப வபறற வ�க ("க��ரவம சதத பகத� 
��வடக��றத."

ஸமத ப��ததத�ல �ரம இநதச சவல�ததகக ஸ 
��ஸ�நத (க�ர�ரதத� தககர அள�தத ��ளக�வவர ம��வம 
அழ�னத. (�லர மதல�த தங�ள அனரததங�ள, வ�டட வ(யல�ள 
அவனதவதயம ந���ரதத� வ(யத ��டடப ப�னனர தங�ள சயமன 
நறவ(யல�ள மலம ப�சததம� மற�, அதன ப�ன மடடவம பஜவன 
ய�ல ஈடபட வ�ணடம எனற கற�த  நவ�க�த தக� ஒர ��ஷயம. 
மதல�த மனதவத ஒனற படதத�, ப�ன இதயதவதத தயவம வ(யத, 
ப�ன பஜவன�ள வ(யத, அதன ப�னனர பகத� �ரம? இலலவ� 
இலவல. இபபட ஒரவபதம நடக�த. ந"ங�ள உங�ள மனவத ஒர 
ந�வலய�ல ஈடபடதத எததவனவய வ�டக�ணக�ன ப�ற���ள�ல 
மயற(� வ(யதலம அநத மனம ஒர ந�வலபபடம எனற எநத 
��தமன உததர�தமம ��வடயத.   ��ஸ�ம�தத�ரர மறறம 
வ(ளப� வபனற எததவனவய வபரம வபரம �ஷ��ள கடக 
�ஷடபபடடர�ள எனறல, நம நம வ(நத மயற(�ய�னல வ�டக 
�ணக�ன ப�றபப�ள�லம கட அத (தத�யம� மடயத. 
வ�றமவன ந" அததவனக வ�டக�ணக�ன ப�றபபக�ள�லம �ததக 
வ�ணவட தன இரபபய. எதவவம நடக�த. அத ஒர�ன நத� 
வயனவறத தணட�தறக அதன தணண"ர அவனததம �றற�த 
�வர�க �ததக ��டபபவதப வபனறத. எனவ� ந" எபவபத எபபட 
இரநதலம - ஒர த�ரடன�வ�, அவயக��யன�வ�, இலவல 
சததமன�ன�வ� - எபபடய�ரநதலம இபவபவத ��ரஷண 
பஜவனவயயம  ஹ� நம வஜபதவதயம உடனடய� ஆரமப�க� 
வ�ணடம. ப�னனர பகத� தன�வ� மறற அவனதவதயம பரததக 
வ�ளளம. 

இநத உல�தத�ல �ண�வனவய ��டட ��டட 
இனவனர��டம அனப வ(லதததவலப வபல வம(மன 
ஒழக�ம வ�டட வ�வறர வ(யல ��வடயவ� ��வடயத. ஆனல 
அவதவய ஸ ��ரஷணரக��ச வ(யயம வபத அத ஒழக�ம வ�டட 
வ(யல�த. ஏன அபபட? �ரணம எனனவ�னறல ஸ ��ரஷணர 
மடடவம அவன�ரககம பரஷர.  ப�ரநத�னததக வ�ப�யர�ள 
இநத உல�தத�லம பரவல�தத�லம ஸ ��ரஷண�ன வமல 
வ�தத�ரககம பகத� ப�தத�றக வமல� இனவனர பகத�வய 
��வடயத. ஸமத  ப��ததத�ன பததம �ணடதவதப படககம 
(�லர, "வஹ! இத ஒர (தரண உல� �ழகவ�க �வத. மவற 
ம�ம�வம, ஏமறற�யம வ�ப�யர�ள ஸ ��ரஷண�டம உறவ 
வ�ததத�னல வ�ப�யர�வள ஏன ம��வம உததமமன�ர�ள எனற 
கற மடயம?" எனற வ�டபர�ள. 
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அ�ர�ள உணவமய�வலவய ம��வம உததமமன�ர�ள. 
அதனல தன எலவலரம ப�னபறறத தக� ம��ப வபரம உததமர 
�ளன நரதர, உதத�, நனக கமரர�ள அவன�ரவம வ�ப�யர 
�ள�ன பதங�வளத தங�ள இதயதத�ல வ�ததத த�யனம 
வ(ய��றர�ள. அபபடபபடட வ�ப�யர�ள�ன பகத� ப�தவத 
அவடநத ஒர சதத பகதன - ��க"த�தம வரஜ �தப�ர: அ�னல ஸ 
��ரஷண�ன லவல�ள�லம நவழய மடயம. 

ஸ ��ரஷணர ப�ரஜ வ�ப�யர�ளடன ந��ழதத�ய லவல�வள 
ஒர�ன நமப�கவ�யடன 'அனஷரணயத': ப��த ததத�தவத 
அற�நத ஒர ப�சததமன ர(�� வ�ஷண� கரவ� ஏறறக வ�ணட - 
அதன ப�ன அ��டம�ரநத இவட��டமல உபவத(ங�வளக வ�டகம 
வபத பரணமன பகத� ப�ம உணடகம. இதவ� எலல�றற�லம 
வமலன பகத� ப�ம. அத நமம�ல உணட�� அள��லல 
ஆனநததவதக வ�டககம. 'அன�ரணவயத' எனறல அத ஒர��ட 
ம�ரநத இனவனர�ரககம �ழங�ப பட��றத எனற வபரள. ஸ 
��யஸ வத�ர எவ�ற ஸல ச� வத� வ�ஸ�ம�கக �ழங�� 
னவர அவதவய ப�னனர ச�வத� வ�ஸ�ம� ப"க ஷ�த ம�ரஜ 
வகக �ழங��னர. வமலம ச�வத� வ�ஸ�ம� வபத�ததவதவய 
ப�னனர ஸல சத வ�ஸ�ம� ம� மன��ர�ள�ன (வபய�ல 
வபத�ததர. இவ�ற ஒர�ர வபத�பபவத இனவனர�ர ஆழநத 
நமப�கவ�யடன வ�டகம வபத எனன ஆ��றத? பகத� பரம ப��த�: 
இஙவ� பரம எனறல ஸ ��ரஷணர. ந"ங�ள எலலத ததத�ங 
�ள�லம வமலன பகத�வய, ��ரஷண பகத�வயப வபறவர�ள. அநத 
பகத� ம��வம உரக�மடன ப�னனர �ளரநத "ப�ரத�லபய �மம 
ஹரத-வர�ம ஆஷ\": ந"ங�ள ப�ரஜ வ�ப�யர�ள�ன ப�வரவமவயயம 
வபறவர�ள. அவதப வபறம வபத எனன  நடககம? இதயதத�லளள 
வநய வ�வரட ப�டங�ப படம. அத எனன வநய? நம பதத�வயவய 
மவறக� வ�ககம, ஒர ஆணககம வபணணககம இவடய�ல 
உணடகம �மவம அநத வநய. அத �"ழப ப�றபபக�ளன 
ம�ர�ங�ள, பறவ��ள அவனததககம கடப வபரடடதவத உணட 
பணண��றத எனறல மன�தர�வள எஙவ� ��டட வ�ககம?

இநதக �மம இனனம எததவனவய ��தங�ள�ல ரபம 
எடக��றத. நம ந�வனக��வறம, "நன தன இனபம ச��பப�ன. 
நன தன எஜமன" எனற! அத மடடமலல. உணவ, தண�மண��ள 
இபபட ம��வம (தரண ��ஷயங�ள�ல கட நம நம வ(நத 
இனபததக�� ஆவ(ப பட�தம �மவம. இவ�ற �மம, ம��வம 
நடபமன ரபதத�லரநத வப�ய அளவ �வர எததவனவய 
�வ��ள� உளளன. ஆனல ப�ரநத�னக வ�ப�யர�ள ஸ 
��ரஷண�டம வ�ணடரநத ப�வரவமவயப பறற�க வ�டகம வபத, 

105



உல� ஆவ(�ள�ல நமவமப ப�ற��கக வமல ப�ற��ய� அததவன 
ப�ற���ள�லம �டடப வபடம இநத வநய நம இதயதத�லரநத 
வ�வரட ப�டங�ப பட��றத. அதன ப�ன நமமல வ�டக �ணக�ன 
ப�ற���ள�லம கட நமத சய மயற(��ளல அவடய மடயமலரநத 
ப�வரவம வமத�� �ர��றத. பரங�ள! இநத உல�தத�ல எநத ஒர 
ஒழக�ம வ�டட ��ஷயதவதயம ப��ன�டம வ(லததம வபத 
எபபட அத ப�சததம�� ��ட��றத!

எனவ� ��ஸ� நத (க�ர�ரதத�, "உனனவடய வ�டட 
கணங�வளத தரததவ�, உன மனவத ஒரந�வலபபடததவ�, உன 
�மங�வள எற�யவ�, உனனவடய சய மயற(��ள உத�த. 
வ�டக �ணக�ன ப�றபப�ள�லம கட அத இயலத. ந" எநத ��தக 
��வலயம�னற� ஒனவற ஒனவற மடடம வ(ய: (�ர�ணம, �"ரததனம 
மறறம ஸமரணதத�ன மலம ப��த பகத�ய�ல ஈடபட. ஸ 
��ரஷண�ன லவல�ள எததவன எததவனவய உளளன. ஆனல 
அவ� அவனதத�லம, வ�ப�யர�ளடன  அ�ர ந��ழதத�ய ரஸ லல 
வபனறவ��வளப பறற�யவ��வள ம��வம உததமமனவ�. 
அ�றற�ல ஒர�ன மழ�� இரவம ப�லம ஆழநத�ரபபனனல 
அ�னகக வ�ற எதறகவம வநரம இரக�த. ப�ன அ�ன எபபட எநத 
��தமன ப�ச வ(யல�ள�லம ஈடபட மடயம? அ�வன த"ர-
தனனவடய பதத�, (�நதவன அவனதவதயம ந�வலப படதத�ய�ன" 
எனற கற��றர. 

வத ஷம (தத யகதனம
பஜதம ப"த� பர��ம
ததம� பதத� வய�மதம
வயன மம உபயநத�வத (ப��த �"வத 10.10)

"எ�வனர�ன எனகக ம��வம வநரவமய� அனபடன 
வ(வ� ப���றவன, அ�னகக எனவன எபபட அவட�த எனற 
ஞனதவத நவன �ழஙக��வறன."

இநத சவல�தத�ல "பதத�" எனறல ப��வனப வபற 
வ�ணடய அற�வ எனற வபரள. இத�ல மழக�வம �ரவணவய நம 
�ணலம. ஒர இடதத�ல ஸ ��ஸ�நத (க�ர�ரதத� கற��றர: "ஓ 
��ரஷண! ந"ர ம��வம �ரவணயவடய�ர. வமலம ந"வர "ததம� பதத� 
வய�ம" எனறம கற�ய�ரக��ற"ர. ஆனல ந"ர எனன�டம, "உனகக 
எநத பதத�வய�ம வ�ணடம எனற வ�ட�லம. அரஜ\னனகக 
�ழங��ய பதத� வய�ம எங�ளகக வ�ணடம. அத அரஜ\னனகக 
உ�நதத� இரக�லம. அவத ��ரமபப�ர�ளககம இத (�ய� 
இரக�லம. ஆனல எங�ளகக, ந"ர எவ�ற உமவமவய மறநத, 
கழமப� வ�ப�யர�ளடன லவல�ள ப�நத�ரநதவதப பறற� அற�ய 
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வ�ககம அநதப பதத� வய�தவதக வ�டக� வ�ணடம. அதறகச 
வ(வ� வ(யயம வபத ஒர�ன தனவன மழ�தம� மறநத 
��ட��றன. எநதப பதத� ஒர�வன வ�ப�யர�ள�ன பண�ப 
வபண�ள� ஆக�� எலல�றவறயம மறக� வ�ககவம எனகக 
அநதப பதத� தன வ�ணடம. அவ�ற எலல�றவறயம மறநத 
உமகக மடடவம வ(வ� வ(யப�ர�ள�டம ந"ர (தரண மன�தர 
வபலவ� உறவ வ�ள��ற"ர! எனவ� எனன�டம �ரவண வ�ணட 
அநத ��தமன பதத� வய�தவத �ழஙகவர. அபபடபபடட ஒர 
த"ரன� இரபபவத என ஆவ(. இபபடபபடட பதத�ய�னல உமம�டம 
�ர�வதவய எங�ளகக அரள வ�ணடம". இவ�ற ��ஸ�நத 
(க�ர�ரதத� ��ணணபப�தத ப�ரரததவன�ள ம�� ம�� அழ�னவ�. 
இவத ��டவம உயரநத ஒர ப�ரரததவனவய வ�ற எ�ரலம 
�ழங�வ� மடயத. 

எனவ� தன அ�ர அபபடக கற��றர, "என நணபர�வள, 
அபபடப படட (தனவ� ந"ங�ள வ(யய வ�ணடம. அவத (மயம 
வதடரநத, "ஓ ��ரஷண, நன ஒர ம��ப வப�ய த�ரடன, வப�ய 
அவயக��யன..." எனறம ப�ரரதத�க�க கடத. அ�ரத ம�ததன 
லவல�ள�ல ம��வம ஆழநத ஊற�ய�ரக� வ�ணடம. மற�, "நன 
இதறக தகத�யறற�ன, நன இதறக தகத�யறற�ன" எனற (மந�வல 
�த��வளப வபலம ஆ�க கடத. உதரணம� உனகக ர(கலல 
��ல ம��ப வபரம ஆவ( எனற வ�ததக வ�ளவ�ம. ஆனல உன 
வபய�வல பணம எதவவமய�லவல. ஆனல உனகக ர(கலல��ன 
வமல ம��வம ஆவ(ய�ரபபதல அவத எபபடய�த ப�டங��வய, 
�ளவ வ(யவத, எநத ��ததத�ல�த ந" எடதத ��ட�ய. இவதவபல 
தன நமகக பகத�வய அவடயவம வபரவ( இரக� வ�ணடம. நம 
ப��ன�டம, பகத�ய�ன வமல இபபடபபடட வபரவ(வயக 
வ�டததக �ரவண வ(யய வ�ணடவமனற ப�ரரதத�க� வ�ணடம. 
எனவ� இநத ��ளக�தத�ன (ரம எனனவ�னறல நமகக வ�ணடம 
எனற வ�டகம பதத�வய�ம உணவமய�வலவய வய�மய��ன 
�ரவணவயவய!

ப��ன�ன இநத வய� மய (கத� தன தர��த தரகய- 
அற�ய மடயத, தரக�ங�ளககம �தங�ளககம அபபல உளளத. 
ஆனல நம, "பலர இவதப வபறறளளனர. எனவ� நமம அவதக 
�ணடபப�ப வபற வ�ணடம. அ�ர�ளகக ஏன அத வ�டக�ப 
படடத? ��ல� மங�ள ம��வம வம(மன கணங�வளப வபறற�ர, 
வ�டட வ(யல�வளச வ(யத�ர. ஆனல அ�ரகக ஏன ��வடததத? 
எனத எணணங�வள சததமனத. நன எவதயம த�ரடயவத, 
எஙகம வபய வப(�யவத இலவல. அபபடயனல எனகக ஏன பகத� 
��வடக�க கடத?" எனற ஒரவபதம ந�வனக�க கடத. மற�, 
"எபவபத எனககப பகத� ��வடககம? அவத நன எபபடப 
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வபறவ�ன?" எனற தன ந�வனக� வ�ணடம. இத தர��ததரகய. 

இவத வய� மவயய�ன அறபதமன வ(யல�ளல மடடவம 
ப��ன எணணறற உர�ங�ள�ல வதனற��றர. ப��ன நர 
நரயண உர�தத�ல வதனறம வபத அ�ர எபவபதம 
த�யனதத�ல மழ��ய�ரபபர. அத ஒர ந�வல. 

ஸ ரமர வ(ரபதத�ல அ�ர ஒர தன�பபடடக கணதத�ல 
வதனற��றர. இவ�ற அ�ரத ஒவவ�ர உர�தத�லம 
பரவமஸ��யன வய� மவயய�ன (கத�ய�னல தன�ததன�யன 
கணங�ள�ல வதனற��றர. பரவமஸ�ர�டம�ரநத �நதத 
பரவமஸ��. "இநதவ அஸவயக �நத பகவதச, கதம ��ஞ(�ன ந  
த�ஷடத�": இவ�யவனததம யரலம அற�ய மடயததத� 
இரநதலம, ப��ன�ன சதத பகதர�ளகக இநத ர�(�யங�ள 
அவனததம வத�யததலல. யரவடய �ரவணய�னல நம 
மழவமயன பகத�வய அவடய மடயம? வய� மய��டம�ரநத 
தன நம பகத�வய உணவமய�வலவய (�யன �ழ�ய�ல அற�நத 
வ�ளள மடயம. இலல��டல எ�ரலம இவத அற�நத வ�ளள 
இயலத. 

நம பகத� (ஸத�ரங�ள�லளள எநத ஒர �வதய�லரநவத 
சவல�தத�லரநவத அதன ஆழநத உள அரதததவத ம��வம 
வதள��� அற�நத வ�ளள மயல வ�ணடம. நம எநத ஒர 
லவலய�லம அதன ப�னனல உளள ��ஷயங�வளக வ�ஞ(ம�த 
வத�நத�ரநதல நம இதயதத�ல பர�(ம உணட�� அத 
வபரனநததவதக வ�டககம. இலல��டடல நம ப��ன�ன 
லவல�வள ஆய�ரக �ணக�ன �ரடங�ள படததலம வ�டடலம 
அவ� ந�ச(யம� சகரத�வய அள�ததலம, நமமல அ�ரத 
லவல�ள�ல மழ�தம� நவழய மடயத. ஆனல ம��வம 
(�ரதவதயம நமப�கவ�யம வ�ணட ஒர வ�ஷண��டம�ரநத 
ப��ன�ன லவல�வளக வ�டகம வபத நமககம அநத லவல�ள�ல 
நவழய வ�ணடம எனற ஆவ( உணடகம. நரதர வ�பகம�டம, 
"வ�வல�ததககச வ(லல வ�ணடமனல ந" இவதவயலலம 
�ணடபப�த வத�நத�ரக� வ�ணடம. அபபடயனல தன 
உனனல அஙக ஏத�த வ(யய மடயம. இலல��டடல ந"யம 
இஙவ� வ�கநததத�ல (�க��க வ�ணட, நனக கமரர�வளப வபல 
அவ�பவபத நரயண�ன த�(னதவதப வபறற, 
�ணக�ங�வளயம வ(லதத� ��டடப ப�னனர தன வ(நத 
இரபப�டதத�றக த�ரமபவம வ(னற ��ட�த வபல ஆ�� ��டம" 
எனற கற�னர. 

இன� நம அடதத சவல�தவதப பரபவபம: 
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பதன"-(ஹஸவரர ய�பத பரண"தம
தரவயம ஷ பஙகவத ப��ன யவத�ஹ
பஷயநத� தன� அதர யத ப�ரத�ஸ�ம
ஆவதள மமததத தத ஏ� வம அதத�  

                                                             (ப�ர�த ப��தமரத 2.4.166)

"ப��ன ஸ ��ரஷணர ஒவர வநரதத�ல அ�ரத எலல இரண��ளம 
பவடதத உணவப பதரததங�வளயம, ஒவவ�ர இரண�யம தன 
பவடதத உணவ�வய மதலல உணடத வபல வத�யமற 
(பப�டடர."

இஙவ� நரதர, ஒர (மயம த�ரவ�ககச வ(னற�ரநத வபத 
அஙவ� அ�ர �ணட ஒர லவலவயப பறற�க கற��றர. த�ரவ� 
ய�ல ��ரஷணரகக ரகம�ண� வத�� மதல ஆய�ரக �ணக�ன 
இரண��ள இரநதனர. அவன�ரம ��ரஷணரகக ��தம ��தமன 
உணவ �வ��வளச (வமதத, தங�ள (வமததவதவய ��ரஷணர 
ம��வம அழ��வம சவ�ய�வம உளளத எனற உணட ம��ழ 
வ�ணடம என ஆவ(பபடடனர. அ�ர�ள அவன�ரம ��ரஷணவரத 
தங�ள அரணமவனகக அவழததனர. யரவடய அரணமவனகக 
அ�ர மதலல �ர��றர எனபவதயம ��ன�ததக வ�ணடரநதனர. 
இரண��ள அவன�ரம மனனவமவய ��ரஷணரகக அவழபப 
��டடரநதனர. ��ரஷணர தன ரஜ (வபய�லரநத நரதரடன 
வ�ள�வய �நதர. எநத இரண�ய�ன அரணமவனய�னள அ�ர 
மதல�த வ(னற உணவப பதரததங �வள ப(�க��றவர அநத 
இரண� ம��வம உயரநத�ள, ம��வம அத�ரஷட(ல எனபத 
அவன�ரககம வத�யம. இரஜ (ப��லரநத ��ரஷணர வ�ள�வய 
�ர�வதக �ணடதம ஒவவ�ர இரண�யம தததம அரணமவன 
ய�லரநத வ�ள�வய �நத �(லல ஆ�லடன �ததக 
வ�ணடரநதனர. நரதர ந�வனததக வ�ணடரநதர, "யரவடய 
அரணமவனகக ��ரஷணர மதலல வப�ப வப��றர?" எனற. 

அபவபத ��ரஷணர எததவன இரண��ள இரநதர�வள 
அததவன எணண�கவ�யன உர�ங�வள ஒவர வநரதத�ல எடததக 
வ�ணட ஒவவ�ர இரண�ய�ன அரணமவனககளளம நவழநதர. 
அவத வபல நரதரம அததவன உர�ங�ள எடததக வ�ணட 
��ரஷணவரப ப�ன வதடரநதர. இவ�ற பறபல உர�ங�வள சதத 
பகதர�ளலம எடக� மடயம. அபபட பகதர�ளல பறபல 
உர�ங�வள எடக� மடயவதனற ஒரவபதம ந�வனக�த"ர�ள. 
ஸமத� ரத�� ஒனவற. ஆனல ஸ ��ரஷணர ஸமன 
நரயணர�த வதனறம வபத அங�வ� இலகசம�ய�த 
வதனற��றள. அ�ர �மனர�த வதனறம வபத அஙவ�யம 
�மன�ன இலகசம�ய�த வதனற��றள. ஆனல ஸ வ(தனய 
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ம�ப�ரப�� அ�ர �ரம வபத ஸ ��ஷண ப��ய��வம ஸ 
இலகசம� ப��ய��வம வதனற��றள. இவ�ற, எஙவ�லலம 
��ரஷண�ன லவல�ள நடக��றவத அஙவ�லலம த�றமல 
வதனற�ள. (த(��ர (ங�ரர� �ரம வபத அஙவ� பர�த� 
வத��ய�த வதனற��றள. இவத வபல தன ர(�� பகதர�ளம. (�ல 
பகதர�ள ஒவர ஒர லவலய�ல மடடவம த�ரபத�யவட��றர�ள. மறறம 
(�ல பகதர�வள பறபல உர�ங�வள எடததக வ�ணட ப��ன�ன 
அததவன லவல�ள�லம �லநத வ�ணட ஆனநதமவட��றர�ள. 
அ�ர�ள ஒவர ஒர லவலய�ல மடடம �லநத வ�ள�த�ல த�ரபத� 
யவடய மடடர�ள. அபபடபபடட�வர நரதர. ர(�� பகதர�வள 
நம எபவபத அ�ர�ள எஙவ�ய�ரக��றர�ள எனற அற�யவ� 
மடயத. உதரணம� நரதர ஸ நரயண�டமம இரக��றர. 
அவத (மயம அவர ஸ ரம�டமம இரக��றர. ஆனல ஸ ரம�டம 
வ(லலம நரதரம ஸ ��ரஷண�டம வ(லலம நரதரம வ�வவ�ற 
உர�ங�ள. அவ��ள ததத� "த��ள ஒனவற. ஆனல பகத� 
ப�தத�ல ��தத�ய(மனவ�. ஒவவ�ர நரத ரபததககம தன�த 
தன�யன ஸதய�-ப�(ந�ரநதரமன பகத� உணரச(��ள) உணட. ஸ 
��ரஷணர ஒர வபதம ப�ரநத�னதவத ��டடச வ(ல�வதய�லவல 
எனபத வபல தன பகதர�ளம. வ�ப�யர�ள ப�ரநத�னதவத 
��டட வ�ற எஙவ�யம வப� மடடர�ள. அ�ர�ள அபபடப 
வபனல அத அ�ர�ளவடய மறற வ(ரபங�வள. இவதவபல தன 
ப�ரநத�னததக வ�பர�ளம. 

நரதர இவ�ற ப�ரநத�னதத�ல நவழயம வபத அ�ர 
"மதமங�ல" ஆ�த வதனற��றர. வ��ரததனதத�லளள கசம 
(வர�ர��ன பக�தத�லளள நரத கணடதத�ல அ�ர ஏன த�ம�ரநத 
�ழ�பட வ(யத �ர��றர? அ�ரத ஆவ(�ள மழ�தம�ப 
பரதத�யவட��லவல. "ஓ ��ரஷண, நன உமமடன (கய 
(வதழவம) ர(ம எபபடபபடட ர(�வய உவடயத எனபவதப 
பரதவதன. �தஸலய ர(தவதயம பரதத ��டவடன. தஸய 
ப�தவதயம பரதத ��டவடன. ப�ரப, இன� எனன ம�ஞ(�யளளத?" 
அ�ரகக இனனமம ம�ஞ(�ய�ரபபவதயம ர(�க� வ�ணடம எனற 
ஆ�ல. ஆனல அ�ர இனவனர கற�பப�டட �வ�யன ரபம 
எடக�மல அத மடயத. 

எனவ� நரதர, ��ரஷணர த�ரவ�ய�ல சதரம 
(வபய�லரநத வ�ள�ய�ல �ரம வபத, தனம அ�வரத  வதடரநத 
வ(னறத�க கற��ரர. அததவன இரண��ளம ��ரஷணரக�� 
��தம ��தமன உணவ �வ��வளத தய�தத வ�ததக வ�ணடக 
�தத�ரநத வபத அ�ர ஆய�ரக �ணக�ன வ(ரபங�வள எடததக 
வ�ணட ஒவவ�ர இரண�ய�ன அரணமவனய�லம நவழநதர. 
வமலம ஒவர ��தமன உணரச(�யடன ஒவர வநரதத�ல அததவன 
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இரண��ள�ன பவடபபக�வளயம ��ரமப�ச (பப�டடர. (�லர 
த�ரவ�ய�ல ��ரஷணர ஒவர ஒர உர�தத�ல தன இரநதர 
எனறம அ�ர ஒர அரணமவனய�லரநத இனவனர அரணமவனகக 
ம��வம வ��ம�ச வ(ல�தல அ�ர ஒவர வநரதத�ல பறபல ரபதத�ல 
இரபபத வபல வத���றத எனறம கற��றர�ள. ஆனல 
��ரஷணர அபபடச வ(யத�ரநதல, நரதரல அவ�ற வ(யய 
மடநத�ரக�த. அ�ர�ள, ஒர மண�ததள�வய எபபட இலட(க 
�ணக�ன ப�ங�ள�ப ப��க�லவம அநத அளவ வ��தத�ல அ�ர 
வ(னறர எனற கற��றர�ள. இத அ�ர ப�ரநத�னதத�ல மத�ய 
லவல�ள�ன வபத வ(ய�த. ஆனல த�ரவ�ய�லளள ஐஸ�ரய 
லவலய�ல அ�ர அததவன ரபங�வளயம ஒவர (மயதத�ல எடததர. 
ப�ரஜ��ல அ�ர அவ�ற பறபல ரபங�வள எடபபத�லவல. ஒவர 
உர�தத�ல தன இரக��றர. த�ரவ�ய�ல ��ரஷணர ஒவர 
வநரதத�ல அததவன ரபங�ள எடததவதக �ணட நரதர ஆச(�யப 
படவ�ய�லவல. ப�ன எபவபத அ�ர ஆச(�யமவடநதர? 
��ரஷண�ன மதரய லவலவய�க �ணட வபத! ந�வனக� மடயத 
அளவ வ��தத�ல அ�ர ஒவவ�ர வ�ப�ய�டமம,  தன�ததன�ய� 
ஆட�த வபல வதறறம வ�டதத�ற, வ�டக�ணக�ன 
வ�ப�யர�ள�ன இவடய�ல ஒவர வநரம வதனற�ய�ற ஆடனர. 
ஒவவ�ர  வ�ப�யம, "ஓ, ��ரஷணர எனன�டம மடடவம மழ�தம� 
இழக�பபடடளளர. எலவலவர ��டவம அ�ர எனவன மடடவம 
வமல� வந(�க��றர" எனற எணண�னர�ள.  
 

நரதர அடததத� �"ழ�ரம சவல�தவதக கற��றர: 

க�(�த வ�ஷவ  அப� ஜ"வ�ஷ\
தத தச (கத� ப�ரவ�ஷதஹ
தஸய வ�ஷ�தர ஏ
வத அப� தத�ன மத யதவதஹ�

"ப��ன�ன (கத� ஒர ஜ"�தம��ல நவழயம வபத அத (கத�ய 
வ�ஷ அ�தரம எனற அற�யப பட��றத." 

ப��ன�ன எநத ��தமன தன�பபடட (கத�யம ஒர 
ஜ"�தம��னள நவழயம வபத, அவத (கத�ய வ�ஷ அ�தரம 
எனற கற��வறம. (கத�ய வ�ஷ அ�தரதத�ன அரததம இத தன: 
"ப��ன, தன வ(நதமன ப��தத-(கத�வய ஒர�ன�ன வமல 
வ(லதத��றர. எலலச (கத��ளம ந�வறநத�ர ப��ன. ஆனல 
ப��தத எனபத அநத (கத�ய�ன ஒர வ(ரபவம. ப��னகவ� 
எணணக �டங�ன கணங�ள உளளன. இநதச (கத�வய அவ� 
அவனதவதயம வதனற வ�க��றத. ப��ன�ன பரஷததனவம, 
�ரவண, ஞனம, மழவமயன ஆற ��தங�ளன ஐஸ�ரயங�ள 
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அவனததம இநதச (கத�ய�னல தன உணடக�ப படடளளன. ��� 
ரஜ�ன வ��ரததன மவலவய உணவமய�ல தக��ய�ர யர? 
அ�ரத (கத�வய. அநதச (கத�ய�லவலவயல ப��ன�ன எநத ��தமன 
வ(யல�ளவம நடக� மடயத. ஆனல அவத (மயம நம (கத�யம 
(கத�மனம வ�வவ�ற எனறம ந�வனக�க கடத. 
அவ� இரணடம ஒனவற தன. 

எ��டவமலலம ப��ன�ன (கத� நவழநதளளவத அ�ர�ள 
அவன�ர�வளயம நம எவ�ற அ�ரத அ�தரங�ளகக மத�பபக 
வ�டபவபவம, அவத வபல மத�க� வ�ணடம. நரதர, பரச ரமர, 
�ப�ல வத�ர அவன�ரககம நம மத�பபக வ�டக� வ�ணடம. 
ஏவனனறல அ�ர�ள அவன��டமம ப��ன�ன (கத� 
அவமநதளளத. கரவ�னபத யர? கரக�ள�ல ��தத�ய(ங�ள 
உணட. ஆனல அ�ர�ள ப��ன�ன ஞன அ�தரம�வ�, பகத� 
அ�தரம�வ� அலலத ப�வரம அ�தரம�வ� இரபபர�ள. 

(க(த த�தவ�ன (மஸத (ஸதவரர 
உகதஸ தத பவயத ஏ� (தப�ஹ
��நத ப�ரவப யஹ ப�ய ஏ� தஸய 
�நவத கவர ஸ (ரணர ��நதம (ஸ கர�ஷட�ம #7) 

"நம ப��னகக எவ�ளவ தரம மத�பபக வ�டபவபவம அநத 
அளவககக கரவககம மத�பபக வ�டக� வ�ணடம. ஏவனனறல 
ப��ன�ன ம��வம அநதரங�மன வ(��ர தன கர வத�ர. இத 
அவனதத (ஸத�ரங�ள�ல மடடம�னற� எலல (மப�ரதயதத�லம 
வதடரநத ப�னப�றற� �ரம உணவம. அபபடப படட கரவகக நன 
என (�ரங�வளத தழதத� அ�ரத �மலப பதங�ளகக �நதனம 
வ(ய��வறன."

ஒர வ�ஷண�ர நமககப பகத�வய �ழங��னல நம அ�வர 
எபபட அவழபவபம. அ��டம நம எநத ��தமன உணரச(��வள 
வ�தத�ரபவபம? அ�ர நமகக (�க ஷ உபவத(ங�வள �ழஙக��றர. 
அ�ர நம �த�ல மநத�ரங�வள ஓத��லவல வயனறலம அ�ர 
நமககப பகத�வய �ழஙக��றர. அ�ர நமகக யரலம (தரணம� 
அள�க� மடயத ����க�வ� இயலத ஒனவறக வ�டக��றர. ஸல 
ரக நத தஸ வ�ஸ�ம�கக மதல�த� ஸல எத-நநதன எனற 
ஆச(ரய த"க வஷவய �ழங��னர. ஆனல அ�ரககப ப�னனர 
ஸல ரப வ�ஸ�ம� �ழங��யவ��வளக  கவறநதவ��ள எனற 
கற மடயம? ப��ன�ன (கத�வய கர��டம உளளத. எனவ� நம 
அ�வரப ப��வனப வபல ந�வனதத ம�யவத அள�க� வ�ணடம. 
வ(லலப வபனல நம ப��வன ��டவம கரவககத தன அத�� 
ம�யவத வ�டக� வ�ணடம. ஏவனனறல அ�ரத �ரவணய�னல 

112



தன நம ப��வனப ப�நத வ�ளள மட��றத. நமககப 
ப��வனப பறற� வநரடய� எநத ��தமன ஞனமம ��வடயத. 
ஸ வ(தனய ம�ப�ரப ம��வம �ரவணயளள�ர. ஆனல நமகக 
அ�வர உணவமய�வலவய வத�யம எனற ஒர வபதம நமமல கற 
மடயத. இவத வபல தன பகத� ��வனததககர, ��ஸ�நத 
(க�ர�ரதத� தககர, ரபவ�ஸ�ம� அவன�ரம. அ�ர�ள ம��வம 
�ரவணயளள�ர�ள எனறம, அ�ர�ளவடய உததமமன ந�வல 
ய�லரநத நமககக ��ரவப�வளச வ(யய மடயம எனறம 
வ�ள��பபடடளவளம. ஆனல நமகக நம கரவ�த�ரடன 
வநரடயன வதடரப இரபபதல, அ�வர நமகக வ�ணடய எநத 
��தமன ��வஷஷ �ரவண�வளயம �ழங� மடயம. அ�ர நமவம 
பகத�ய�ல இழதத நமகக பவல இனபங�வளச சவ�க� வ�ணட 
வமனற ஆவ(�வளக ��ளள� எடதத வ(� ��ட��றர. எனவ� நம 
எததவன எததவனப ப�ற�� எடததலம அ�ரகக நம �டன 
படவடதன இரபவபம!
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அதத�யயம - 8

ப��ன ஒர�ர� இரநதலம  எவ�ற அ�ர பறபல 
அ�தரங�ள�த வதனற��றர எனபவதயம, அவத வபல அ�ரத 
பர (கத� ஒனற�ய�ரநதலம  எவ�ற அ�ள பறபல அ�தரங 
�ள�ல வதனற��றள எனபவதயம நரத மன��ர வ�ப கமரகக 
����ததளளர. பர (கத�ய�ன ��தம ��தமன வ(யல�ளககத 
தகநத�ற அ�ளகக ��தம ��தமன வபயர�ள உளளன. இவத (கத� 
தன த�ர�ப�ய�லம வ�கநததத�லம நரயண�ன ��தம 
��தமன அ�தரங�ளடன வதனற��றள. 

(�ல (ஸத�ரங�ள�ல, ஒர பகதன ஐஸ�ரயதத�ன வத�வத 
யன இலகசம� வத��ய�ன அனக��ர�தவத ��ரமப மடடன எனற 
எழதப படடளளத. ஆனல இத ஸமன நரயண�ன ஸம� 
இலகசம�வயப பறற�யலல எனபவத நம அற�நத வ�ளள வ�ணடம. 
ம� இலடசம� ந�ரநதரம�லலத எஙகம அவலயம (ஞ(ல இலகசம� 
அலல. ம� இலகசம� ந�ரநதரம� எனறம ஸமன நரயணரககச 
வ(வ� வ(யத வ�ணடரக��றள. 

பற�டவலக �வடநத வபத வதனற�ய�வள (ஞ(ல 
இலகசம� ஆ�ள. அவனதத பணங�ள, வ(ல�ங�ள எலல 
�றறககம அத�பத�யன இநத (ஞ(ல இலகசம�ய�ன அனக��ர�த 
வதத தன பகதன நடமடடன. அ�ள�வ� பகதனககச வ(வ� 
வ(யய வ�ணட �நதலம கட, அநதப பகதன அ�ளகக ஒர 
நமஸ�ரம வ(லதத� ��டட ��ல��  ஓட ��ட�ன. ப��னகக 
ஆரமப ந�வலய�லளள ஒர பத பகதன கட (ஞ(ல இலகசம�வய 
��டவம ப��யமன�ன எனறல மத�ரநத பகதர�வளப பறற�க கற 
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வ�ணடயவதய�லவல. ஸ ��ரஷணர கற��றர: 
ந தத வம ப��யததம
ஆதம வயன�ர ந (ங�ரஹ
ந ( (ங�ர(வண ந ஸ�ர
வந�தம ( யத ப�ன (ஸமத ப��தம 11.14.15)

"என அரவம உதத�! எனககப ப�ரமமவ�, (��வன, 
(ங�ரஷணவர, வ(ல�ங�ளகக அத�பத�யன இலகசம� வத��வய, 
நவன கட உனவன ��டவம ப��யமன�ர�ள அலல."

இத�ல கற�பப�டபபடடரககம இலகசம�, (ஞ(ல 
இலகசம�வயக கற�ககம. இநதச சவல�தவத வ�கநததத�ல ஸமன 
நரயண�ன பக�தத�ல எபவபதம இரநத வ(வ� வ(யத �ரம 
ம� இலகசம� வத�� வ�டடல எனன வ(ய�ள? எனவ� இநதச 
சவல�ம ம� இலகசம�வயக கற�பபத� எடததக வ�ளளக 
கடத. இவத ப�ரக��ன ம�ள�த வதனற�ய அநத (ஞ(ல 
இலகசம�வயக கற�பபத�க வ�ளளலம. (ஸத�ரங�ள�ல இவ�ற 
கற�பப�டபபடடளளவ��ள�ன உணவமயன அரததங�வள ஒர 
மவறயன கர பரமபவரய�ன �ழ�ய�க வ�டட ஒர வ�ஷண�ரல 
மடடம தன அற�ய இயலம. இலல��டடல அ�ர�ள தபபன 
அரததங�வள எடதத ��ட�ர�ள. (�லர இநத இலகசம� ஸமத� 
ரத��வ�க கற�பபத�க கட அரததம எடதத ��ட�ர�ள. 
அபபடவயனறல இஙவ� ரத��வ� ��டவம வமல� இனவனர 
பகதன(உதத�) உளளர எனற ஆ�� ��டம. உதத�வ� ஒர 
வ�ப�ய�ன �லடத த(� தன தவலய�ல பட�தற�� ஆவ(ப 
பட��றர. எனவ� அவனதத இலகசம��ளககம மலமன ஸமத� 
ரத��வ� ��டவம இனவனர�ர வமல� இரக��றர எனற 
த�றன அரதததவத அத வ�டததக  வ�டதத ��டம!  எனவ� 
இஙவ� எநத இலகசம�வயக கற�பப�டபபடடளளத எனபத�ல ��னம 
வ(லதத வ�ணடம. நம நமத (�நதநதங�வள ம��வம நனற� 
அற�நத�ரக� வ�ணடம. அத எபவபதம வ�ஷண�ர�ள�ன 
கடடதத�ல �லநத �ழம வபத தன நமககக ��வடக��றத. மற� 
அஙகம�ஙகம�ரநத அரததங�வளக கடடனல அத அனரததம�வ� 
ஆ�� ��டம. 

இநதச சவல�தத�ல கற�பப�டபபடடரககம இலகசம� யர? 
அன�ம (�தத� அள�பப�ளம, ப�ரமமவககச வ(ல�ங�வளக 
வ�டபப�ளம, எலலத வத�ர�ளககம வத�வத�ளககம 
ஐஸ�ரயங�வள �ழஙகம இலகசம�.  பற�டவலக �வடயம வபத 
வதனற�ய (ஞ(ல இலகசம� அ�ள. பத பகதர�ள கட அ�வள 
��டவம வமலன�ர�ள எனறல மத�ரநத பகதர�வளப பறற�க கற 
வ�ணடய அ�(�யவமய�லவல. பகதர�ள, மகத�யவடநத�ர�ள, 
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மகத�யவடய ��ரமபப�ர�ள - இ�ர�ள யரவம வ(ல�ததகக 
அத�பத�யன (ஞ(ல இலகசம�வய �ணங� மடடர�ள. இநதச 
சவல�ம எபவபதம ப��ன�ன பதங�ள�ல வ(வ��ள ப�யம ம� 
இலகசம�வயக கற�க���லவல. எநத ��தமன அவல பயதலம�னற� 
எபவபதம ந�ரநதரம�ப ப��ன�ன இதயதத�ல இரககம ம� 
இலடசம� ப��னகக ம�� ம��ப ப��யமன�ள. 
 

எநத பகதனம ம� இலகசம�ய�டம ��தத�ய(ம� இரக� 
மடடர�ள. ஆனல, அவனதத அ�தரங�ளககம மலமன ஸ 
��ரஷணர, மறறம அ�ரத ம��வம வநரங��ய ஸமத� ரத����ன 
அனக��ர�ங�வள ஒர பகதன ��ரமபம வபத, அ�ன ம� 
இலகசம�கக வ�றம �ணக�ங�வள மடடம வ(லதத�க வ�ள�ன. 
அ�ளத அனக��ர�ததக�� ய(�க� மடடன. அ�ர�ள வநரடய� 
ஸமத� ரத����டவம ய(�பபர�ள. 

இவத நம ஒர�வர அ�மத�பபத வபல ஒர வபதம 
எடததக வ�ளளக கடத. ஒர வ�ஷண�வர அ�மத�பபதறக 
எஙகவம இடம ��வடயத. வமலம ஒர ர(�� மறறம ததத�ங�வள 
நனற� அற�நத ஒர தத�ஞ( வ�ஷண�ரகக நம உயரநத 
ம�யவத�வள அள�க� வ�ணடம. அவத (மயம மறற வ�ஷண�ர 
�வள அ�மத�க� வ�ணடம எனற வபரளலல. அபபடச வ(யதல 
அத அபரத�ம�� ��டம. ஆனல அவத (மயம ஸ ��ரஷண�ன ர(�� 
தத�ஞ( வ�ஷண��ன பதங�ள�ல அபரதம எதவம ��வள��தத 
��டமல ம��க ��னம� இரக� வ�ணடம. நம மழ இதயதத�னல 
அ�ரககச வ(வ� வ(யய வ�ணடம. 

உதரணம� ஒர வப�ய உத(�ம நடக��றத எனற வ�ததக 
வ�ளவ�ம. அஙவ� நறறக�ணக�ன பகதர�ள கடயளளனர. 
அ�ர�ள�ல (�லர உததம அத����ள, (�லர மதத�யம அத����ள, 
(�லர �ன�ஷத அத����ள எனற வ�ததக வ�ளவ�ம. அ�ர�ள�ல 
ர�ன� மறறம ரபன� பகத��ள�ல (�றநத�ர�ள இரநதல 
அ�ர�ளகக ம��வம (�றநத �வ�ய�ல ம�யவத வ(லதத வ�ணடம. 
ஆனல அவதப பதத�(லத தனம�ச வ(யய வ�ணடம.  இலல 
��டடல (தரண மக�ள நம �ன�ஷத, மதத�யம அத��� �ள�டம 
��தத�ய(ம� இரக��வறம எனற எணண� ��ட�ர�ள.  

மனற ��தமன பகதர�ளககம நம தகநத�ற ம�யவத 
அள�க� வ�ணடம. ஆனல அவதப பதத�(லததனம� அள�க� 
வ�ணடம.  ஸல ரப வ�ஸ�ம� எழத�ய�ரபபவதப வபல 
அ�ர�ளத ந�வல�ளககத தகநத�ற நம ம�யவத�வள அள�க� 
வ�ணடம. 
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��ரஷவணத� யஸய ��� தம மனஸத� வயத
த"க ஷஸத� வ(த ப�ரணத�ப�ஸ ( பஜநதம ஈஸம
ஸ\ஸரஷய பஜன ��ஞஞம அனனயம அனய
ந�நதத� ஷ\னய ஹரதம ஈபஸத (ங� லபதய              

                                                                                 (உபவத(மரத #5)

உததம வ�ஷண�ர�ளகக அனபடன வ(வ� வ(யய 
வ�ணடம. அ�ர எபவபதம ந�ரநதரமன பகத�ய�ல ஈடபடடளளதல, 
எ�வரயம ஏளனம வ(யய மடடர. அ�ர இனபதத�லம தனபத 
த�லம எபவபதம த�ரபத�யடன இரபபர.  ஸ ��ரஷணரகக 
உஜ�ல ர( ப�ததடன எபவபதம வ(வ� வ(யப�ர. எனவ� நம 
அ��டம ��வஷஷமன ப�தவத வ�ததக வ�ளள வ�ணடம. 
அவத (மயம நம எ�வரயம அ�மத�க�வம கடத. ஒர பகதவன 
நம ��ணடல வ(யத வ�ணட, இனவனர பகதன�டம மவற 
வ�டடன நடநத வ�ணட, இனனம ஒர பகதவன நம அ�ம�யவத 
வ(யத வ�ணடம - இபபடபபடட மனந�வலயடன ஒரவபதம 
இரக�க கடத. எலவலரககம தகநத ம�யவதவய அள�க� 
வ�ணடம. ஆனல உயரநத ந�வலய�லளள ர(�� வ�ஷண�ர�ளகக 
ம��வம  அனபடன வ(வ� ப�ய வ�ணடம. 

வய� மயவகக எததவனவய ��தமன வ(ரபங�ள 
உளளன. நம அவ� எ�றறககம அபரததவத ��வள��க�க 
கடத. அ�ர�ள அவன�ரவம ப��ன�ன (கத�யனதல தகநத 
ம�யவதவய அள�க� வ�ணடம. ஆனல அவத (மயம அ�ர�ள�டம 
எநத ��தமன வ�டக�ல �ங�ல�வளயம வ�ததக வ�ளளக 
கடத. வ�ணடமனல அ�ர�ள�டம ஒனவற வயனவறக 
வ�ட�லம: "தயவ வ(யத இனபங�வளச ச��க� வ�ணடம எனற 
ஆவ(வய எனன�டம�ரநத ஒழ�க� அனக��ர�ம வ(யய வ�ணடம" 
எனற வ�ட�லம. இலல��டடல ��யபரம வபனற மனந�வல 
நமவம வமனவமலம உல� ச�ங�ங�வளச சவ�பபத�வலவய 
ஈடபடதத� ��டம. அத மடடவம நமகக அ�ர�ள�டமளள ஒவர 
ப�ரரததவன. ஆனல ம��வம �ழ�படத தகநத வத�வத�ளன 
வ�ப�யர�ள�டவம, அ�ர�வள நம ப�னபறற� அவனதத ��தமன 
வ(வ��வளயம அ�ர�ளககச வ(யய வ�ணடம. 

ப��ன�ன (கத�, (�ல இடங�ள�ல "ம� ��பத�" எனறம, 
மறறம (�ல இடங�ள�ல வய� மய எனறம இனனமம (�ல 
இடங�ள�ல ஆதம மய எனறம அவழக�ப பட��றத. ஸப��த 
�"வதய�ல (4.6)  (மப�ம� ஆதம மயய - "நன எனனவடய 
அநதரங� (கத�ய�னல அ�தரம எடக��வறன" எனற �ண��வறம.  
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ஆதம மய எனறல எனன அரததம? ப��ன�ன (கத�, தன 
இயறவ�யன ரபதத�ல இரபபவத அத கற�க��றத. இநத ஆதம 
மய எஙவ�ய�ரநத �ர��றத? அதன ஆத� மலம எத? ஸமத� 
ரத��! இநதச (கத�ய�ன மலம�த தன (ச(�தனநதம� இரககம 
ப��ன�ன அறபத லவல�ள அவனததம நடக��றத. இநத வய� 
மய (கத� ந�தயமனத, (தத�யமனத, மதலம மடவம�லலத 
அனத�யனத, அள�றறத. அ�ள ஸ ��ரஷணரடன வ(ரநத 
ப�றநதள. அபபடயனல அ�வள எபபட மதலம மடவமறற 
அனத� எனற கற மடயம? அ�ள, தன ப�றபபதறக மனனல 
பலவத� ப�ரபவ� வத���ய�ன ஏழ�த கழநவதய�த வதனறமற 
வ(யத, ப�னனர யவ(த��ன �ய�றற�ல தன�வ�க கழநவதய�த 
வதனற�னள. எனவ� அ�ள ப�றபபதறக மனப�வ� பறபல 
வ(யல�வளச வ(யத�ள. எனவ� அ�ள ந�தத�யமன�ள. அ�ளகக 
அதனல (னதன" எனறம ஒர வபயர. 

இவத வய�மய தன ஸ ��ரஷண�ன பகதர�ள அவடயம 
பஜனனநததவத அத���க�வம வ�க��றள. இவத வய� மய 
தன ஹலத�ன� மறறம (ம��த எனற (கத��ள�ன (ரதத�னல ஒர 
பகதவனப படபபடய� (�ரதவத, ப�, ப�வரவம எனற பகத�ய�ன 
வமல ந�வல�ளகக உயரதத� �வட(�ய�ல ம� ப� �வரககம 
வ�ணட �நத வ(ரதத ��ட��றள! அ�ள பகதர�வள இவ�ற 
தய பலடட �ளரபபத வபல பல ��தங�ள�லம �ளரக��றள. 
ப�ன, (த�ங�ள�ன மலம�ப ப�பரண ந�வலவய அவடநத 
ஆதமவ� ஒர வ�ப�ய�ன �ரபபதத�ல வதனற வ�க��றள. அவத 
வய� மய தன (நத�பன� மன���ன தயர�, வபளரண ம(� 
எனற வபய�ல, நநத ��ரமதத�ல �(�க��றள. அ�ள ஒர பகதனகக 
ஊக�தவத அள�தவத, அலலத தவன வநரடய� ஈடபடவட அநதப 
பகதன�ன பகத� ர(தவத �ளரக��றள. அ�வள தன யவ(த��ன 
�த(லய ர(தவத �ளரபப�ள, மட வமயககம வ�ப�ச (�ற�ர� 
ளகக (கய ர(தவத �ளரபப�ள, தஸய ர(தத�ல உளள�ர �ளகக 
தஸய ர(தவதயம �ளரபப�ள. இவ�ற அ�ள ஒவவ�ர 
ஜ"�னககம பகத� ர(தவத அத���க� வ�க��றள. ��த ��தமன 
பஜனனநததத�ன தய அ�ள. அ�ளத பத�பப�ல ஒர�ன 
இலவலவயனறல, பகத� ப�ம �ளர மடயத. 

இவத வய� மயதன ப��ன�ன பல ��தமன அ�தரங 
�ளககம மல �ரணம. அ�வள ப��னகக வ�ணடய �ஸத�ரங�ள, 
ரபம, அண�மண��ள மறறம லவல�ள அவனதவதயவம தயர 
வ(ய��றள. ஒர (மயம ஸ ��ரஷணர தன பலலஙகழவல ஊத�ய 
வபத வ�ப�யர�ள அவன�ர�ளம ஆபரணங�வளத த�றன 
இடங�ள�ல அண�நத வ�ணட �நதனர. மறறம (�ல வ�ப�யர�ள 
அலங�ரங�ள எஙவ� வதவ�ய�லவலவய அஙவ� அலங�ரம 
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வ(யத�ரநதனர. இவ�ற அ�ர�ள அவன�ரம ��தத�ய(மன 
அலங�ரங�ளடன �நதர�ள. இ�றவற வயலலம ந��ழ வ�ததத 
யர? வய� மய. அ�ர�ள இவ�ற (�யன இடதத�ல (�ய�லலத 
அலங�ரதவதயம, (�ய�லலத இடதத�ல (�யன அலங�ரங 
�வளயம வ(யத�ரநததல அ�ர�ளத அழக வ�டக�ணக�ன அளவ 
ம�வ�ப படடக �ணபபடடத! இதறகக �ரணம வய� மயவ� 
தன. உதரணம� ஒர வ�ப� தன �ல வ�லச�வளத தன 
�ழதத�லம, தன �ழததண��வளக �ல�ள�லம அண�நதல அத 
எபபடய�ரககம? இபபட ஸ ��ரஷண�டம அ�ள வ(லலம வபத 
ஸ ��ரஷணர எனன கற�ர?  "ஓ, ந" உன அண�மண��வள ம��வம 
அழ�� அண�நத�ரக��றய!" எனபர! இபவபத கறங�ள: இத 
எவ�ளவ மத�பவப உணட பணண��றத? இதறவ�லலம �ரணம 
வய� மயவ� தன. 

ப��ன�ன இநத (கத� ஒர தர��தரகய - நமமல ப�நத 
வ�ளள மடயதத. இவத வய� மவயய�ன மலம�த தன ஸ 
��ரஷணர பகதர�வள அவணததக வ�ளளம அவனததச 
வ(யல�ளம நவட வபற��னறன. அஙவ� தன அ�ர தனத மகதத 
எனற உணரச(� �யபபடட தனவனவய மறககம ந�வலய�ல 
மழக��றர. இவத வபல தன யவ(த��ன மகததவம ப��ன�ன 
��தம ��தமன அறபத லவல�ளம. ப��வனயம அ�ரத 
பகதர�வளயம ம��ழ��பபதற��வ� அ�ள மதலலரநவத இபபடச 
வ(ய��றள. ஆனல அ�ள தன இனவனர வ(ரபமன மஹ 
மவயய�னல அசரர�வள அடக��யம, ஜ"�ன�வளப பநததத�ல 
(�க�வம வ�க��றள. 

�சவத�ர ஸ ��ரஷணவர மதர��லரநத வ�ணட �நத, 
பத�ல� யவ(த��ன கழநவதயன வய� மயவ� யவ(த��ன 
�டடலலரநத எடததச வ(னறர. �சவத��ன வ��ள�ல அ�ள 
இரககம �வர வய� மய��வ� இரநதள. ஆனல �மஸன�ன 
(�வறககள நவழநத, ப�னனர �மஸன அ�வளக வ�லல மயனற 
வபத தன மஹ மய லவல�வள ஆரமப�ததள. வய� மய (கத� 
மவறநத வ�ணடத. வய� மய ப�னனல மவறநத வ�ணட 
ப��ன�ன லவல�ளகக உத�� வ(யதள. அ�ள எபவபத தன 
ந�ழல வபனற வ(ரபமன மஹ மவயய� மற�னள எனபவத 
எ�ரலம அற�ய மடய��லவல. அதனல பலரகக வய� மயவம 
மஹ மயவம ஒனவற எனற வதனறம. ஆனல அவ� ஒனறலல. 
அ�ள (�வறககள �நத ப�ன �மஸன வ��ள�ல தக��ய வபத 
எடடக �ரங�ள வ�ணட தர���த வதனற�னள. �மஸன பத�யம 
ஆச(�யமம வ�ணட, "ஓ! ந" நன �ணஙகம வத��!" எனறன. 
ஆனல அ�ள எபவபத தன வய� மய ரபதத�லரநத மஹ 
மய�� மற�னள, எவ�ற அவதயம இவதயம வ(யதள எனபத 
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அவனததம தர��தரகய - எ�ரலம அற�ய மடயத வ�னற. 

ஆனல நமககத வதவ�யன அளவ (�ரதவத ஏறபடட, 
ப�னனர நம இ�றவறக வ�ட�வ� படக�வ� வ(யதல நமமல 
வ�ஞ(ம அதன உணவம�வளப ப�நத வ�ளள மடயம. நம 
(ஸத�ரங�ள�ல கற�ய�ரபபவத எநத ��தமன தரக�மம�னற� ஏறறக 
வ�ளள வ�ணடம. இநத உல�தத�ல அவந�மன�ர�ள வ�டபர�ள: 
"யவ(த��டம�ரநத �நத ஒவர கழநவத மதலல வய� மய 
��வம, ப�னனர இஙக �நத ப�ன மஹ மயய�வம எபபட மற 
மடயம?" எனற. இவதவயலலம யரல ப�நத வ�ளள மடயம? 
நமமல இவத எபபடப ப�நத வ�ள�த? இ�றவற, ஆனம"� 
அற���லலமல உல� (மபநதங�ள�ல ஊற� அதன மலம தன 
அற�வ�ச வ(லதத� தரக�ம வ(யப�ர�ள�டம நம ����க�க கடத. 
தன இதயங�ள�ல (�ரதவத இலலத�ர�ளல இவதப ப�ய இயலத. 

ப��ன�ன (கத� ந�தத�யமனத, அனத�யனத, 
(தத�யமனத, அனநதமனத, ����க� மடயதத. அதன 
வ(ரபதவதச (தரண மக�ள எ�ரலம அற�ய இயலத. அவத 
ஒர உயரநத ஆனம"� ந�வலய�லளள, மகத� வபறற ஒர ம�தம 
��னல மடடவம (�ற�த ����க� மடயம. மறற�ர�ளல அவத 
ஒரவபதம ����க� மடயத. நம இநத உடல அலல எனபத 
நமககத வத�யம. இலட(க �ணக�ன தடவ��ள இவத நம 
மறற�ர�ளகக உபவத(�ததம இரக��வறம. ஆனல ப�னனர 
ஏத�த ஒர இநத��ய ச� ��ஷயதத�ல ஈடபடம வபத அவத மறநத 
��ட��வறம. நம இநத உடல அலல எனற உணவமவய ஒர (�ற 
மண�ததள� வநரம மறநதவல வபதம, நமத கற�கவ�ள மவறநவத 
வபகம!  இத மகத� வபறற ம�வபரம மன��ரன  நரதரககக கட 
ஏறபடடத. இரமயணதத�ல இரமச (நத�ர�ன அ�தரததகக 
நரதர �ரணம எனற கற�ர�ள (நரதர ஒர (மயம ஒர 
இள�ர(�வய சயம�ரதத�ல மணம வ(யய வ�ணட  ஸ ��ஷண��டம 
வபய தனகக ஹ�ய�ன ம�ம வ�ணடவமனற வ�ட�, ப�னனர 
தனககக கரஙக ம�தவதக வ�டதத ��ஷணவ� அ�ர (ப�தத �வத 
இஙவ� கற�பப�டபபடடளளத). ஒர�ன ஒர நய வப(வகக 
ஆவ(பபடடவல வபதம. அத அ�வன உல� (ம(ரதத�ல ஆழதத� 
��டம. நம நம பஜவனய�ல ம��வம பலம� இரக� வ�ணடம. 
ம�கநத அடக�ததடன நம பஜன (த�தவதச வ(யய வ�ணடம. 
அதறக இநத வய� மய��ன அரள ஜ"�தம��ன இதயததககக 
��வடக� வ�ணடம. அபவபத தனனள பகத� வதனற� ப�னனர 
(�ய� (�ர�ணம, �"ரததனம வபனறவ��வளச வ(யய இயலம. இத 
எபபட நடக��றத? ஹலத�ன� (கத�, (ம��த (கத� எனற இநத இர 
(கத��ள�ன �டட(ங�ளல ஒர ஜ"�ன�ன இதயதத�ல பகத� 
உணட��றத. இத ��சதத (த� எனற அவழக�ப பட��றத. இத 
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வய� மய��ன வ(யல. அ�ள ப��னகக வ�கநததத�லம, 
அதறக வமல த�ர���லம, அதறக வமல மதர��லம, 
எலல�றறககம வமல� ப�ரநத�னதத�லம வ(வ� வ(ய��றள. 

பகத�ய�ல ��தத�ய(ங�ள உளளன. அவத வபல பகத� 
ர(தத�லம ��தத�ய(ங�ள உளளன. பகத�ய�லளள ��தத�ய(ங�ள 
எனன? அவ�, (தன பகத�, ப� பகத�, வ�தத� பகத�, ர�ன� பகத� 
எனற பறபல�னவ��ள. வமலம அவ��ளககள ந�ஷத, ஆ(கத�, 
ப� எனற ந�வல�ள உளளன. ஒர ந�தத�ய (�தத, அலலத (தன 
(�தத பகதன�டம ஸவநஹ, மன, பரணய, ர�, அனர� ப�, 
மறறமத இரணடலல. அத ஒர மன ப�வம. ஆனல அவத 
அறபதத நனக ��தங�ள�வ�, ஒனபத �வ��ள�வ�, ஐநவத 
அலலத மனற �வ��ள�வ� வ�ள�ப பரவ�ய�ல ப��தத 
வ�ததளளனர. அவத வபல பகத� ரஸமம ஒனவற. அத பறபல 
வ��ள அலல. ஆனல ஒர (த�ன�ன கற�பப�டட வ(யல�ளல அத 
��தத�ய(மனவ��ள வபல வ�ள�ய�ல வத���றத. (�ரங�ர ரஸ 
எனபத மதரய ரஸதத�ன ஒர மழத வதறறம. அத�லரநத 
�தஸலய, (கய, மறறம தஸய ப�ங�ள ��வ(ய�த வதனற 
��னறன. ப��ன ஒர�வர. இரணடலல. ஆனல ஒர�ன�ன 
பகத�ய�ன ந�வல, ஞனம இவ��வளப வபறதத ப�ரமமம�வம, 
பரமதம��வம, ப��ன�வம, ��ரஷணர மறறம எததவனவய 
��தம ��தமன உர�ங�ள�ல வதனற��றர. இரபபத ஒவர (நத�ரன. 
ஆனல அவத நமத வ�ணப பரவ��ளன த��த"ய, தரவயத(", 
பஞ(ம� எனற இபபடப பரககம வபத அத ��தத�ய(ம�த 
வத���றத. ஆனல (நத�ரவன மற�த�லவல. ஒவர (நத�ரன தன. 
ஆனல நம பரவ� தன ��தத�ய(ம. எனவ� தன (�ல இர��ல 
அத அம�ஸவயய�வம, மறற இர��ல பரண�ம��வம 
வதனற��றத. இவதவபல தன பகதர�ள�ன (த�ங�வளப 
வபறதத ப��ன ��தத�ய(ம�த வதனற��றர.  பகதர�ள�ன 
(த�ங�வளப வபறதத ப��ன�ன (கத�யம இபபடததன 
�ணபபட��றள. அவ�யவனததம அ�ளத ��தம ��தமனத 
வதகபபக�ள. எனவ� வய� மயவகக எததவனவய மநத�ரங�ள 
உளளன.  

ஸ வபளரண மஸயஸ (ரணர��நதம
�நவத (த பகத� ��தன வஹதம
ஸ ��ரஷண லலபத� தரங� மகனம
யஸய மனஹ (ர� ந�வஸ��தயஹ

"நன ப��ன�ன வய� மய (கத�யன வபளரணம(� வத��ய�ன 
�மலப பதங�ள�ல �நதனம வ(லதத��வறன. அ�ள ஸ ரத��ன 
பதங�ள�லம ஸ ��ரஷண�ன பதங�ள�லம ப�வரம பகத� உணட�� 
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�ளர வ�க��றள. அ�ளத மனம எபவபதம ஸ ��ரஷணரவடய 
லல (மதத�ரதத�ல மழ�� இரக��றத."

�டயய�ன� மஹ மவய
மஹ வய��வன அத"ஸ��
நநத வ�ப சதம வத��
பத�ம வம கர வத நமஹ (ஸமத ப��தம10.22.4)

வ�ப�யர�ள வய� மவயவய இநத மநத�ரததல தன 
�ழ�படடர�ள. "ஓ, �டயயன� வத��! ந" ப��ன�ன உததமமன 
அநதரங� (கத�. எலல (�தத��வளயம வபறற�ள. எலல�றவறயம 
ஆளப�ள. தயவ வ(யத நநத ம�ரஜ��ன பதத�ரவன எங�ள 
�ண�ன� ஆக� வ�ணடம. நங�ள உனவன �ணஙக��வறம" 
எனற.

எனவ�, ப��ன�ன எலல ��தமன லவல�வளயம உணட 
பணண�த வய� மவயயகம. அ�ளவடய ம��வம�வள 
(தரணமன�ர�ளல ����க� மடயவதனறலம பகதர�ள 
அவத அற��ர�ள. அ�ர�ளல ����க� மடயம. ப��ன�ன 
ம��வம�வள (தரணமன�ர�ளல எவ�ற ����க� மடயவத 
அவத வபல தன அ�ரத (கத��வளயம ����க� மடயத. ஆனல 
அவ��ள�ல (�ல�றவற பகதர�ள அற�ய மட�தல அ�ர�ள அவத 
����ததம�ரக��றர�ள. ச� வத� வ�ஸ�ம�, ��யஸர, பர(ரர, 
நரதர, ரப வ�ஸ�ம�, (னதன வ�ஸ�ம� - இபபட ந�வறய 
ஆச(�யர�ள அவத ����ததளளனர. 

ஸ பரபர வயஹ (கத� வயஹ
பர (கத�ர ந��தயவத
ப�ரவபஹ ஸ�ப��க�" ஸ ஹ�
கயத பரகரத�ர இத� அப� (ப�ர�த ப��தமரதம 2.4.178)

"ப��ன�ன (கத��வள இரணட ��தங�ள�ப ப��க�லம. ஒனற 
உயரநதத, இனவனனற தழநதத. அ�ரத அநதரங� (கத�யன 
வய� மய உயரநத�ள. ஏவனனறல அ�ள ப��ன�ன 
இயறவ�யன (கத�. (�ல இடங�ள�ல அ�வளப ப�ரகரத� எனறம 
அவழபபர�ள."

இநத வய� மவயவயயம, மய (கத�வயயம (மஹ மய) 
மவறவய பர(கத�வயனறம அபர (கத�வயனறம அவழக��னறனர. 
இவ�ற இரணட வ(ரபங�ள�ல �ண��றர�ள. ஆனல 
உணவமய�ல இர�ரம ஒனவற. ஒனற பர, இனவனனற அதன 
ந�ழல - அபர. ந�ழல எனறல எனன அரததம? அ(லலரநத 
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வ�ற�லலமலம ஆனல அவத (மயம அ(வலப வபல வ(யல�வளச 
வ(யயமலம இரபபவத ந�ழல. ஆனல அத எநத ��தமன 
வ(யவலயவம வ(யயமலரககம ஒர மரதத�ன ந�ழவலப வபலம 
அலல. நமத ந�ழலம ஒனறம வ(ய�த�லவல. ஆனல ப��ன�ன 
ந�ழல வ(யலறறதலல. வ�வல���ல ஸ ��ரஷண�ன ரஸ 
லவல�ள, ��ரஷண�ன ப�றபப, பகதர�ள�ன வ(வ��ள, அ�ரத 
ஆபரணங�ள, வ�ப�யர�ளவடய ஆபரணங�ள, மரங�ள, வ(ட 
வ�ட�ள - அததவனயம வய� மய உணட பணண�யவ��ள. 
அவ� அவனததம ந�தத�யமனவ�, உணவமயனவ��ள. 
அபபடவயனறல அபர (கத�ய�ன வ�வல எனன? இநத (கத�வய 
பதவல� இயறவ�ய�� (�ல�றவறப வபயய�வம (�ல�றவற 
ந�ரநதரம�லலதவ��ள�வம �டட��றள. (�ல உணவமயன 
வ��ள. (�ல வபயயனவ��ள. நம மனனல ����ததத வபல 
இநத உல�தத�ல நம  வ�தத�ரககம அவனதத  உறவ�ளம 
வபயயனவ�. ஆனல உல�ங�ள�ல வதனறம அவனததப 
வபரட�ளம உணவமயனவ� - ஆனல அவ� 
ந�ரநதரம�லலதவ��ள. 

�டலலரககம (�பப��ள உணவமயனவ�, வ�ளள� 
உவல�மம உணவமயனவ�. அவத (மயம அநதச (�பப��வள 
வ�ளள� உவல�ம எனற எணண�த அ(தயம - வபயயனத. 
இநதச (�பப��ள அவனததம வ�ளள�வயப வபல ம�னன��னறன. 
இவ� இரணடம உணவமயனவ�. இவதப பரபப�னம உணவம. 
இநத மனறம உணவமயனவ��ள. ஆனல (�பப�வய 
வ�ளள�வயனற ந�வனபபத உணவமயலல. அவத வபல தன ஒர 
�ய�ற, ஒர பமப, அ�றவறப பரபப�ன - இநத மனறம 
உணவம�ள. ஆனல �ய�றவறப பமப�க �ணபத உணவமயலல. 
இர��ல நம தன�ய� நடநத வ�ணடரககம வபத நம ஒர 
�ய�றற�ன வமல ம�த�க�லம. அத (�ற�த �டனம�த 
வதனற�தலம, நம �வலச சறற�தலம நம பயநத, "அயவய, 
பமப! பமப!" எனற அலற� ��ட��வறம. ப�ன நம ஒர ��ளக��னல 
அவதப பரககம வபத நமத பயம வபய ��ட��றத. நமவம ஒர 
பமப �டதத ��டடத, நம இன� இறநத வபவ�ம எனற 
எணண�வனம. ஆனல (�ற�த வ�ள�ச(ம �நததம அநத அற�யவம 
��ல�� ��டடத. 

நம அவன�ரம (நவத�ம�லலமல உணவம�வள. ஆனல 
"நன இநத உடல" எனற ந�வனபபத அற�யவம. அவத வபல, 
"இவ� அவனததம எனககச வ(நதம" எனற ந�வனபபதம 
அற�யவமவய. "எனனவடயத" எனறல எனன?  அதறகப பத�ல�, 
"நன ஸ ��ரஷணரககச வ(நதமன�ன. நன அ�ரத வ(��ன" 
எனற (�நதவன�ள (�யனவ�. எலல�றவறயம நம ஸ 
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��ரஷண�ன வ(வ�கக மடடவம உபவய�ப படதத வ�ணடம எனற 
எணண வ�ணடம. ஆனல நவம "நன அவ��ள�ன எஜமன" 
எனற எணண��வறம. இவத எணணதத�ன �ரணததல தன 
எவ�ளவ� (ணவட�ளம யததங�ளம நடநத வ�ணடரக��னறன. 
(தக�ள தங�ளகக எதவவம வ(நதமலல எனற எணண��றர�ள. 
ஆனல அ�ர�ளககம ஏத�த ஒர வபரள அ�(�யம�த 
வதவ�பபடடல உடவன அவதப வபற�தற�� மறற�ர�ளடன 
(ணவட ப�டக��றர�ள. 

எனவ� மய (கத� ம��வம ��(�தத�ரமனத. இநத ஒவர 
(கத�ய�ன வ�ள�க கணம ஜ"�தமக�வள, தங�வளப பறற�யம 
சறற�யளளவ��வளப பறற�யம த�ற� எணண வ�தத, அ�ர�வள 
அற�யவமய�னல �டடப வபடடளளத. ஆனல இநத ஒவர 
(கத�ய�ன உள கணமன வய� மயவ� ஜ"�தமக�ள�ன உள 
அற�வ� ஒள�ர வ�க��றள. ப��வனப பறற�யம அ�ர வமல 
வ(லதத வ�ணடய பகத�வயப பறற�யம அற�ய வ�க��றள. நம 
மஹ மய��டம ஒரவ�வள இபபடப ப�ரரததவன வ(யயலம, "ஓ, 
மஹ மய, தயவ வ(யத எங�ளககக �ரவண வ(ய. நங�ள 
உனனவடய மவயய�ல தறவபத வ�ஞ(ம (�க��யளவளம. ஆனல 
ந" எங�ளகக ஸ ��ரஷண�ன பதங�ள�ல பகத� �ரமற அரள 
ப�ய வ�ணடம" எனற. �மகய வத��வயனற இவத மஹ மய 
தன வ�ப கம�டம உணவமய�வலவயக �ரவண வ�ணட 
வ�பல மநத�ரதவத அனபடன உபவத(�ததள. தன மஹ மய��ன 
வ(ரபதவதக �டடனலம கட, அ�ள வய� மய��ன 
வ(யவலப ப�நதள. (தரணம� வய� மய தன பகதர�ளககச 
(த�ம� அரள ப��த �ழக�ம. ஆனல ஒர�ன உணவமய�வலவய 
வ�ணடம வபத மஹ மயவம கட இபபடக �ரவண வ(யயலம. 
இலல��டடல உல� ஆவ(ய�ல பநதப படட ஜ"�ன�வள அ�ள 
ஏமறற� ��ட�ள. ஸ ஹ� தஸ தககர��டம மதலல எநத மய 
வத�� ஒர ��வல மத� �நதள? மஹ மய! ஆனல ப�னனர 
அ�ள ஒர பகவதய� மற�யதம அ�ளத வ(யல�ள அவனததம 
வய� மய��ன வ(யல�ள� மற�ன. இவ� எலல�றற�லம�ரநத, 
நம நமகக ஸ வ(தனய ம�ப�ரப அள�தத அ(�நதய-வபதவபத 
எனற (�ததநததத�ன பட, இநத இரணட ��தமன மய (கத��ள�ன 
ஒறறவம�வளயம ��தத�ய(ங�வளயம �ண வ�ணடம.  

ஜ"�தமவ�யம (�ல (மயம பர (கத� எனற அவழக�� 
றர�ள. ப��த �"வதய�ல ஒர சவல�ம �ர��றத: 

அபவரயம இதஸ தவ அனயம
பரகரத�ம ��தத� வம பரம
ஜ"� பததம மஹ பவஹ
யவயதம தரயவத ஜ�த --- (ப��த �"வத 7.5)

124



"ஓ பஜ பலகரம ந�வறநத அரஜ\ன!  இவ��வளத த��ர, 
எனனவடய இனவனர ம�ததன (கத�யன ஜ"�தமக�ளம 
உளளன. அவ�, �"ழத தரமன பதவல� இயறவ�ய�ன வபரட�வள 
��டமல அனப��க��னறன." 

ப��ன�ன அம(மன ப�ரகரத� (இயறவ�) எததவனயளளன? 
ஒனவற ஒனற. ப��ன இநதப ப�ரகரத�யன "ஸ�ப��"" கக 
பர(கத� எனற வபரள. ஆனல "ப�ரகரத�" எனற கறம வபத அத 
எடட ��தமன ஜடப வபரட�ளல உணடக�ப படட இநதப 
பதவல�ங�வளச (�ரஷடககம தழநத ந�வலய�லரககம இயறவ�ச 
(கத� எனற அற���வறம. நம "மய" எனற வ(லலம வபத அத 
"ஆதம மய" எனற உள (கத�வயவயக கற�க��றத. இவதப 
வபத��ப பலரம அற�ய மடடர�ள. எனவ� தன வபரம பலம 
இநத உல�ங�வள அ�ர�ள மய எனற ந�வனக��றர�ள. இநத 
மஹ மய எனற ந�ழல வபனற (கத�ய�ன வ(யல�ள அவனததம 
ஒனற�வல வபயய� இரககம, அலலத ந�ரநதரமறறவ��ள� 
இரககம. ஆனல வய� மய��ன அவனததச வ(யல�ளம 
ந�ஜமனவ�, ந�ரநதரமனவ�. 

இபபட, இநத உடல�வள தங�ள எனற ஜ"�தமக�வள 
எணண வ�தத அற�யவமய�ல அ�ர�வளச (�க� வ�தத�ரககம 
மஹ மய எஙவ� இரக��றள? எடட ��தமன பத 
�ஸதக�ளலன வபரவ��ளல (ப��, ந"ர, த", �ய, ஆ�யம, 
மனம, பதத�, அ�ங�ரம)  உணடன அணட (ர(ரங�ள எங��லம 
அ�ள இரக��றள. அ�ளத ந�றம சததமன �றபப. அ�ள ம��வம 
அழ�� அஙவ�லலம இரக��றள. அவத இடதத�ல தன மனப 
வ�ப கமவரயம  அ�ள (நத�ததள. வ�ய�ல (�ல வ�கமத� 
வபரட�ளடன அ�ள வ�ப கமவர அண��, "உனகக 
எனனவ�னன வ�ணடம எனற வ�ள. உனககப பகத� வ�ணடம? 
அபபடவயனறல நன உனககப பகத�வயக வ�டக��வறன. உனகக 
உல� இனபங�வள அனப��க� ஆவ(ய? அபபடயனல  நன 
உனகக உல� ச�ங�ள அததவனவயயம வ�டக��வறன. நன 
ப��ன�ன (வ�த�யனதல உனககப பகத� உளள�ட எனன 
வ�ணடமனலம வ�டக��வறன. உனகக எனன வ�ணடவம 
அ�றவற நன அள�க��வறன" எனற கற�னள. 

அநத மஹ மய��ன அனக��ர�ததல வ�பகமர 
அங��ரநத வ�ள�பபடடத த�ரமபவம பவல�ததககத த�ரமப�னர. 
நம நம சய மயற(�ய�னல ஒரவபதம மவயய�லரநத ம"ள 
மடயத. எவ�ளவ மயனறலம நம வமனவமலம அத�ல 
அத��ம�த தன (�க��க வ�ளவ�ம. எனவ� தன நம எபவபதம 
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வ�ஷண�ர�ள, கர மறறம ப��னவடய �ரவண�ள�ல தஞ(ம 
அவடய வ�ணடம. மவயய�லரநத நவம நம வ(நத மயற(�யல 
வ�ள��ர மயலக கடத. 

அடதத, நரதர வ�ப கம�டம, "இஙவ�, வ�கநததத�ல ந" 
எததவனவய அ�தரங�வளக �ணபய. அவ��ள "வயஷட" 
எனறம "(மஷட" எனறம இரணட ��தங�ளன அ�தரங�ள� 
உளளன. (மஷட அ�தரம யர? ஸ ��ரஷணர. நம அவன�ரம 
வயஷட ஜ"�தமக�ள. ஆனல ஹ�ரணய�ரப ப�ரமமவ� (மஷட 
ஜ"�. ப��ன�ன அ�தரங�ள கரம, �ரஹ, நர(�மம, பரச 
ரம, �மன எனற இபபட எததவன வயததவனவய உளளன. 
ஆனல ஸ ��ரஷணவர அவ�ற அ�தரம� ந�வனக�த"ர�ள. 
ஸ ��ரஷணர தன (மஷட - மல ��வத, எலல அ�தரங�ளககம 
மல வ�ர. இநத மல ��வதய�லரநத தன அததவன வ(ரபங�ளம 
வதனற�யளளன. நம பவல�தத�ல ஒர மஙவ�டவடய�லரநத 
மங�னற தன மவளககம, அத�லரநத வ�மவப அலலத �வழக 
�னவற, வ�யய மரவமத வதனறத. ஆனல ஸ ��ரஷணர 
அபபடயலல. அ��டம�ரநத தன அததவன ��வத�ளவம 
உணட��னறன. அபபடப படட ஒர அத�(யமன ம�ததன ��வத 
தன ஸ ��ரஷணர. ஸ ��ரஷணர, தன அ(�நதய (கத�ய�ன மலம� 
அததவன அ�தரங�ள�வம வதனற��றர. இத ஸ ��ரஷணவரத 
த��ர வ�ற எ�ரலம மடயத. ஸமன நரயணர கட அ�தரம 
எடக�லம. ஆனல அ�ர ஸ ��ரஷணர ந��ழதத�யத வபனற 
அறபதமன பறபல லவல�வள ந��ழதத மடடர. ஸ ��ரஷணர 
எலல அ�தரங�ளககம மல �ரணமன அ�த�. அ�ர சயம 
ப��ன� அ�தரம எடககம வபத எணணறற அறபதமன 
லவல�வள ந��ழதத��றர.  வமலம, ஸமன நரயண�டம இலலத 
நனக மதரய கணங�ள ஸ ��ரஷண�டம அத��ம� உளளன. 

இவ�வயலல�றவறயம நரதர வ�பகமரகக ����ததக 
வ�ணடரக��றர: "ந" அபபடப படட லவல�ள�வலலலம �லர 
வ�ணடவமனற ஆவ(பபட��றய. ஆனல ந" அ�றவற இஙவ� 
வ�கநததத�ல எபபடப வபற மடயம?" ப�ன நரதர வ�ப கம�டம 
இர�(�யம� ம��வம தழநத (தததத�ல கற��றர: "�மன 
அ�தரம, ��ஷண��ன அ�தரங�ள, மன�நதர அ�தரங�ள, 
(கத�யவ�ஷ அ�தரங�ள, லல�தரங�ள, ஸமன நரயணர 
ப�யம அததவன லவல�ள - இவ�யவனதவதயம ��ரஷணர 
எள�த�ச வ(யத ��ட�ர! வ�ற எ�ரலம இபபட அவனதவதயம 
வ(யய மடயத. இத தன ��ரஷண�ன ��வஷஷ கணமம, ��வஷஷ 
ம��வமயம!" 
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ப��ன எனற வ(லலகக எனன வபரள? "ப�" எனறல 
ஐஸ�ரயங�ள அலலத ம��வம�ள எனற அரததம. ஆற �வ�யன 
ம��வம�ளம மழ�தம�ப வபறறளள�ர.  "�ன" எனறல 
உவடய�ர எனற வபரள. இநத உல�தத�ல எததவனவய 
மன�தர�ள (�ல ஐஸ�ரயங�வளப வபறறளளனர. ஆனல 
அவனததச வ(ல�ங�வளயம ம��வம ந�வறநத அள��ல 
வபறறளள�ர�ள ஸமன நரயணரம அ�ரத அ�தரங�ள 
மடடவமயகம. ஆனல இநத ஐஸ�ரயங�ளம ம��வம�ளம எஙவ� 
அத��ம� அவமநதளளன? அத த�ர� ��ரஷண�டமம மதரப� 
��ரஷண�டமவம. வமலம அவ� எஙவ� ப� பரணம� 
அவமநதளளன? ப�ரஜ நநத நநதன�டம மடடவம. அஙக தன 
ப�பரணமன ஐஸ�ரயதவதயம, வரயதவதயம, ம��வம�வளயம, 
அழவ�யம ஞனதவதயம, வ�ரகயதவதயம நம �ண மடயம. 

ஐஸ�ரயஸய (ம ��ர�ஸய
வரயஸய ய((ஹ ஷ"யஹ
ஞன வ�ரகய வயஸ (ப� 
ஷணணம ப� இத�ங�ன -- (��ஷண பரணம 6.5.74)

இநத ஐஸ�ரயங�ள அவனததம ஸமன நரயண�டமம 
அ�ரத அ�தரங�ள�டமம அவமநதளளன. �மன வத��ன 
ஐஸ�ரயம எனன? அ�ர (�ற உர�ம�த வதனற�னர. ஆனல 
உல�தவத அளககம வபத ம��ப வபரம உர�வமடததத தன மனற 
அட�ளல அணட (ர(ரங�வளயம அளநதர. இத ஐஸ�ரயம. ஸ 
இரமச (நத�ரர தன �னரங�ளடன இலஙவ�வயத தக�� 
இர�ணன�ன தவலவய வ�டடனர. ஆனல ஒவவ�ர வ�டடய 
தவலககப பத�ல இனவனர தவல வதனற�யத. ஒவவ�ர மவற 
தவலவய வ�டடம வபதம இனவனனற மவளததத. �வட(�ய�ல 
பததத தவல�வளயம ஒவர வநரதத�ல வ�டடனல தன அ�ன (� 
மடயம எனற த�டடததல இர�ணன வ�லலபபடடன. இத 
ஐஸ�ரயம. இவத வபல மறற அவனதத அ�தரங�ளம இபபடப 
படட ஐஸ�ரயங�வளக வ�ணடவ��ள. ஆனல ஸ ��ரஷண�ன 
ஐஸ�ரயங�ள ம��வம ��வஷஷமனவ��ள. அ�ர (�ற கழநவதய� 
இரககம வபவத பததன��ன மரப�தத�லரநத பவல உற�நத 
அரநத�னர. அ�ர எவ�ற இவதவயலலம வ(யதர எனபத 
யரகக வமத வத�யத. அ�ளத மரப�ங�வள ��டமல 
�வட(�ய�ல அ�ளத உய�வரவய உற�நத ��டடர. அபவபத அ�ர 
ந�வனததக வ�ணடர: "எ�வரர�ர ப�ரநத�னததகக �நதலம 
அ�ர�வள நன ��ட மடவடன. அ�ள ப�ரஜ மணடலதத�ன 
எலவல�வளத தணட உளவள �நத�ள. நன அ�வளத த�ரமப�ப 
வப� வ�க� மடவடன" எனற. 
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இத ஐஸ�ரயம. ஸ ��ரஷண�டம எலல ஐஸ�ரயங�ளம 
(��ரங�ள� அவமநதளளன. ஸ ரம�டம வ�ஞ(ம வ�ரகயம 
உளளத. அ�ர தன நடவட ��டடர. ஆனல ("த வத��வய 
��ட��லவல. �டடகக ("த வத��வயயம அவழததக வ�ணட தன 
வ(னறர. ஆனல ஸ ��ரஷண�ன வ�ரக��யவம அள�றறத. 
இலட(க �ணக�ன வ�ப�யர�ளடன ம��வம அழ�ன சததமன 
இடதத�ல, இதமன �றற வ(, நய�னம நய���ளம வ(ரநத 
ம��ழநத�ரநத வ�வளய�ல கட த�டவரனற அ�ர மவறநத ��டடர. 
அபபடபபடட வ�ரகயம அ�ரகக இரக��றத. தன வ(நதக 
�ண�ளல ஐநநறற அறபத இலட(ம யத�ர�ள �மப�வளயம 
தட�வளயம தக��க வ�ணட ஒர�ரகவ�ர�ர (ணவட வ(யத 
அவன�ரம இறநத வ�ணடரபபவத எநத ��தமன (ஞ(லமம 
இலலமல அவமத�ய�ப பரததக வ�ணடரநதர! அத மடடமலல. 
தன வ(நத ம�வன அத�ல வ�லலப பட��றன. இரநதம கட அ�ர 
எநத ��தமன ம��ழச(�வய ��வலவய இனற� ஒர�வரயம கடக 
�பபறறமல, தன �லன வமல �வலப வபடடக வ�ணட 
அவமத�ய� உட�ரநத எலல�றவறயம பரததக வ�ணட தன 
இரநதர. ஏன? அநதச (ணவட�ளம யத�ர�ள மடநத வழ�த 
அவனததம இநத�ர ஜலம வபனற வ�றம மய ஜலம தன 
எனபத அ�ரகக நனற�த வத�யம. எனவ� ஆற ��தமன 
ஐஸ�ரயங�ளம ஸ ��ரஷண�டம (��ரங�ள� அவமநதளளன.

ஏவத (மஸ �லஹ பமஸஹ
��ரஷணஸ த ப��ன ஸ�யம (ஸமத ப��தம 1.3.28)

"இநத அவனதத அ�தரங�ளம, ஒனற�வல மழவமயன 
அம(ங�ள, அலலத பரஷ அ�தரங�ள�ன மழவமயன அம(ங�ள. 
ஆனல ஸ ��ரஷணவர சயமன ப��ன."

நரதர வ�ப கமர�டம கற��றர: "சயமன மல 
ப��னன ஸ ��ரஷணரவடய லவல�ள அறபதமனவ�, அ�ரத 
அனப அறபதமனத, அ�ரத ப�வரவம அறபதமனத, அ�ரத 
(�க�ள அறபதமன�ர�ள. எ�வரர�ர இநத லவல�வளக வ�டட 
அதன (�ற�தளவ ர(�வய அற�நதவல வபதம, அ�ரல ப�ன 
வ�கநததத�ல �(�க�ப ப�டக�த!"
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அதத�யயம - 9

வ�பகமரகக வ�கநததத�ல அவ�ள��த த�ரபத�ப 
பட��லவல. ஆனல அநத வ�கநததவத அவடய அவனதத 
ஜ"�ன�ளம எவ�ளவ தரம ஆவ(பபட��னறன! அஙவ� ம�� ம�� 
அழ�ன உததம பகத� ந�ரமப�யளளத. வ�கநததவத அவட�த 
வ(லலவ�ணணத அளவ �டனமனத. வ�பகமர வ�கநததத�ல 
நவழநத வபத ஸமன நரயணர தனககச (மரம வசம அழ�ன 
வ(வ�வயக வ�டததர. அத மடடமலல. (�ல (மயங�ள�ல வ�பல 
ரபதவத எடததக வ�ணட, மட�வள வ�பகமரடன வமயக�ச 
வ(னற லவல�வளயம நடதத�னர. அபபடய�ரநதம கட 
வ�பகமரகக வ�கநததத�ல ம��ழச(�ய�லலமல இரநதத. 

எனககத வத�நத பஹ�ல �ழநத ஒர�ன தன (�ற 
கழநவதப பர�தத�லரநவத ப�ரநத�னததககச வ(னற அஙவ� 
�(�க� வ�ணடவமனற ஆவ(பபடடன. அ�ன, "நன எபவபத 
ப�ரநத�னததககச வ(லவ�ன? எபவபத நன யமவனய�ல 
கள�பவபன? அஙகளள கஞ(க �ட�ள�ல நன எபவபத உரணட 
பரளவ�ன. அஙகளள ரத கணடததககம (�யம கணடததககம 
நன எபவபத வ(லவ�ன" எனற எபவபதம அங�லயததக 
வ�ணவடய�ரபபன. ப�னனர வ�க �லங�ள �ழ�தத ப�ரநத 
�னததககச வ(லலம அ�ய �யபப அ�னககக ��வடததத. 
எலல�றவறயம ��டட ��டடப ப�ரநத�னதத�ல �நத தங��னன. 
மதலல அ�ன உணரச(� �(ங�ளல ம��வம உநதப படட, 
ப�ரநத�னதத�ன நனக த�வ(�ள�லம எலல இடங�ளககம 
வ(னற அஙகளள த(��வளத தன உடமப எங��லம ப(�க 
வ�ணடன. ஆனல வ�ஞ( நட�ள �ழ�தத ஆச(�யமன ��ஷயம 
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நடநதத. அ�னத "�யச(ல" வமத��க கவறநதத. இத ஒர 
வ�ற�க �யச(ல தன, இலவலய? "நன ப�ரநத�னததககச 
வ(லவ�ன. நன வ��ரததனததககச வ(லவ�ன. நன ரத 
கணடததககச வ(லவ�ன" எனற மதன மதலல அ�னத �யச(ல 
வமனவமலம கடயத. எனவ� அ�ன எலல�றவறயவம ��டட 
��டடப ப�ரநத�னததககச வ(னறன. அஙவ� ஸ ��ரஷணர 
லவல�ள ப�நத அததவன பணண�யத தலங�ளககம, ஒனற, 
இரணட, மனற, நனக, பதத, இரபத, இரபதத ஐநத - இபபட 
எததவனவய வ�ய�ல�ளகக அ�ன த�னமம வ(னறன. ஒவவ�ர 
நளம ப�க��ரமம வ(யதன. (�ல (மயங�ள�ல ஒவர நள�ல இரணட 
அலலத மனற ப�க��ரமங�வளக கடச வ(யதன. தன உடல 
�லவமய�னல அ�னல எனனவ�லலம வ(யய மடநதவத, 
அததவனவயயம வ(யதன. ஆனல (�ல �லங�ளககப ப�ன அநதக 
�யச(ல இறங��யத. அதன ப�ன அ�ன எநத ��தமன ப�க��ரமமம 
வ(யய��லவல. எநதக வ�ய�ல�ளககம வ(லல��லவல. எலலம 
ந�னற ��டடன. 

(�லர ப�ரநத�னததகக �ர��றர�ள. எதவவம ப�யமல, 
"ஓ! ஒனற இரணட ப�ற���ள�ல நன வ(யத (த�ங�வள இபவபத 
ப�ரநத�னததகக �ரக கடய பக��யதவத அள�ததளளத" எனற 
கற��றர�ள. ஆனல இனனம (�லர ப�ரநத�னததகக �நத 
அஙவ� மழக� மழக�ப ப�வரம ர(தவத உணர��றர�ள. (�ற�த 
�லம தங��னலம கட அ�ர�ள அஙவ� பகத� ப�தத�ல 
ம�தக��றர�ள. ஆனல பத�த� �ரம மறற�ர�ள, தனனள பகத� 
இனனமம �ளரததல ப�ரநத�னதத�லளள த(��ள�லம 
�ற�ள�லம எனன தன �ண�ர�ள? அஙக பரககம அததவனயம 
அ�ர�ளகக மன வ�தவனவயத தன வ�டககம. அ�ர�ளககக 
��வடககம ப�ரநத�ன த�(னம இத தன. 

ஆனல வ�கநததத�ல வ�பகம�ன மனம 
வ�தவனபபடடதன �ரணம வ�ற. தன மனதத�ல அடக�வ�ணண 
ஆவ( ஒனற இரநதத. ம��வம பலமன ஆனம"�ப ப�வரவம 
ஒர�னகக ஏறபடடல இபபடப படட ஆவ(வயத தன அத உணட 
பணணம. ஆனல அத எபபட �நதத? வ�டக�ன �ரடங�ள 
அ�ர பகத� (த�ங�வளச வ(யத�ரநதர. ப�ரமம வல�ம மறறம 
எததவனவய வல�ங�ளககத த�ரமபத த�ரமபச வ(னற �நத�ர. 
இபபடய�க வ�டக �ணக�ன �ரடங�ள வ(னற�ரநதன. அ�ரத 
ஆவ( ஒவர ஒர நள�ல வதனற�யதலல. ப�ரமமவத�ர (த�ம 
வ(ய�த வபல, வ�பல மநத�ரததல வதடரநத பஜவன 
வ(யததல �நததவத அநத ஆவ(! நம (மப�ரதயதத�ல வ�டக�ப 
படம மநத�ரங�ள�ல ஒர மநத�ரம இத. 
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(மயச (டஙக�ளடனம பறபல ��த� மவற�ளடனம ப�ன 
பறறபபடம "வ�தத�-பகத�ய�ன" ஒர ம�� உனனதமன (��ரம 
வ�கநததவத அவட�வத. நமத எநத (ஸத�ரங�ள�லம அவதப 
பறற�க கவற��க கறபபடவ�ய�லவல. ஸமத ப��ததத�ல 
மதலலரநத ஒனபத �ணடங�ள �வரய�லம அவதவய தன 
எலல�றற�லம வமலன இலக��க கற�பப�டபபடடளளத. 
அஜம�ல எஙவ� வ(னறர? ப�ர�லத ம�ரஜ எஙவ� வ(னறர? 
வ�கநதததகவ�. வமலம தர� ம�ரஜ எஙவ� வ(னறர? 
வ�கநததத�ன ஒர ���நத ப�மன தர� வல�ததககச வ(னறர. 
எனவ�, பகத�ய�னல அவடயப படம ம�� உயரநத இடவம 
வ�கநதமகம. அவத ��டவம வமலன இடம ��வடயத. ஆனல 
(ஸத�ரங�ள�ல ஒனற�ரணட இடங�ள�ல மடடவம கற�பப�டப 
படடளள வ�வல� ப�ரநத�னதவதப பறற�யம அதன உணவம 
�வளப பறற�யம (தரண மக�ள எ�ரககவமத வத�யத. 
எ�வனர�னல (ஸத�ரங�ள�ன மடவ�வளப ப�ழ�நத எடக� 
மடயவம அ�னல மடடவம இவத அற�ய மடயம. வ�வற�ரலம 
மடயத. வ�வல�ப ப�ரநத�னதவத அவட�வதனபத ம�� ம�� 
அபர�ம. அத (தத�யம�த எனவற கற���டலம. ஆனல 
வ�பகமரகவ� அஙவ� வ(னற வ�பலவரப பரக� வ�ணட 
வமனறம, எநத ��தமன ��த�யம�லலத - �ட�ளம இலலத 
கத�வரவயப வபல - மழச சதநத�ரமன ��ரஷண பகத�க�� அ�ரத 
இதயம ஏங��யத. 

��த��ள எதவம�லலத மழ சதநத�ரமன ��ரஷண பகத� 
எனறல எனன? ஸமத� ரத��வ�யம தன கழம�லளள 
வ�ப�யர�வளயம அ�ர�ளவடய கடமபததர வட�ள�ல அவடதத 
வ�தத�ரநதனர. "ந"ங�ள ��ரஷணவரச (நத�க�ச வ(னறல, 
�டவமயனத தணடவன�வளக வ�டபவபம. உங�ள வ(நதக 
�ண�ரககச வ(வ� வ(யயங�ள. இலவலவயல உங�ளவடய வ�டட 
கணதவத ஊர ஊர�ச வ(லல அ�மனதவத �ங��க வ�டதத 
��டவ�ம" எனற பய மறதத�னர�ள. உல�தத�ன வபசச�ளககப 
பயநதம, தரமதவத ��டடத த�றக கடத எனற பயபபடம, 
ஒழங�� உல� ��த�பபட பகத�வயக �வடபப�டபபத ஒர ம��ச 
(தரணமன ப�வரவம. ஆனல வ�ப�யர�வள எலல ��தமன 
��த��வளயம ம"ற�, தங�ளவடய �ண�ர�வளயம எற�நத ��டட 
��ரஷணவரச (நத�க�ச வ(னறனர. அ�ர�ளவடய ப�வரவமவய எநத 
��தமன தரமங�ளம �டடப படதத இயலத. மற�, அவ�ற 
�டடப படததம வபத அ�ர�ளவடய ப�வரவம இனனமம 
அத���ததத. ��ரஷணப ப�வரவமவயச வ(த�பபதற�� எததவன 
எததவனவய தடங�ல�ள �ரம. ஆனல ��ரஷணவரக �ண 
வ�ணடம எனற ப�வரவம, அநதத தடங�ல�வளயம தணட வ�பபத 
மடடம�னற�, ப�வரவமவய இனனமம அத���க�வ� வ�ககம. எனவ� 
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தன தடங�ல�ள வ�டக�பபடடன. ஆனல ��ரஷணவரச (நத�க� 
வ�ணடம எனற ஆ�ல இனனமம அத���க�த தன வ(யதத. 
அ�ர�ள �வட(�ய�ல ��ரஷணவரச (நத�ததனர. ஆனல ஐஸ�ரய 
பகத� ப�தத�ல இபபடபபடட ப�வரவமகக இடம�லவல. ப��ன 
ஐஸ�ரயங�ளடன பரம இவற�ன�த வதனறம வபத அ�ர 
சதநத�ரம�ப வபண�ளடனம வபச�வதவய, த�ரமணம�த இளம 
�னன�யர�வள வநரங�வ� மடடர. உதரணம� ஸ இரமச 
(நத�ரர த�ரமணம�த எநதப வபணண�ன ம�தவதக கடப பரக� 
மடடர. (னன�ய(ம எடதத ப�னனர ஸ வ(தனய ம�ப�ரப 
அவ�ற வ(ய�ர? அ�ர வபண�ள�ன �ல ந�ங�வளக கடப 
பரக� மடடர? அபபடவயனறல எனனவ�னன நவ��வள 
அ�ர�ள �ழதத�லம வ��ள�லம அண�நதளளனர எனற பரபபவதப 
பறற� ந�வனக�வ� மடயத. அவ�ற ப��ன ஐஸ�ரய 
ப�ததடன வதனறம வபத அ�ர கச(ததடனம, தரமதவத 
எபவபதம �க� வ�ணடம எனற எணணததடனவம இரபபர. 

எஙவ�லலம இபபடபபடட மனப ப�ம உளளவத 
அஙவ�லலம ப�வரவம அடக�ப படட ��ட��றத. ஆனல இத 
உணவமய�ல ஒர�ன �ழ�படம இவற�ன�ன இயறவ�யன 
சப�தத�னல அவமயப பட��றத. மறற�ர�ளல உணடக�ப படம 
எநத ��தமனத தடங�ல�ளம உணவமயன ப�வரம பகத�வயத 
தடக� இயலத. அபபடபபடடத தடங�ல�வளவயக வ�ப 
கம�டமம வ�க�பபடடத. வ�கநத �(��ள வ�பகமவர 
ஏளனம வ(யதனர. "ந"ர எபவபதம வ�பல, வ�பல, ��ரஷண 
எனவற கற��ற"ர. ஒர (�ற மங��ல �மவபப ப�டததக வ�ணட 
வ�ப�யர�ளடன ��ரஷணர ரஸ நடனம வ(யதத�க கற��ற"ர. 
ஆனல இத ஒர ம��ப வப�ய அ�மனமன வ(யல! ஸ நரயணர 
இவத ஒர வபதம வ(யய மடடர" எனற கற� நவ�ததனர. ஆனல 
உணவமய�ல இநத ஏளனம ஒர தடங�வல அலல. அபபடவயனறல 
வ�பகமர ஏன வ�கநததத�ல த�ரபத�யவடயமல இரநதர? நரதர 
அதன �ரணதவதக கற�னர: "ஸமன நரயண�ன வ(ரபதத�ல, 
ப��ன ந" ��ரமபம ப�வரவமவய வ�ள�பபடதத மடடர. அ�ர ஒர 
வபதம அவத அள�க� மடடர. இஙவ� உனனல அ��டம மனம 
த�றநத சதநத�ரம�ச (��ததப பழ� மடயத. எனவ� உன 
ப�வரவமகக இநத வ�கநதம ஒர தடங�வலயகம."

நரதர மதல�த வ�ப கமவர வ�கநததத�ல (�ற�த �லம 
தங� வ�ததத�ன �ரணவம இநதத ததத�ங�வள அ�ர நனற� 
அற�ய வ�ணடம எனபவத. நரயணரகக வமததம அறபத 
கணங�ள. எலல வத�ர�வளயம ��ட அ�ரகக ஐநத கணங�ள 
அத��ம. அநத ஐநத�ல மதலனத: "ஹத� - �த� - தயக" - தனனல 
வ�லலபபடம அரக�ர�ளகக அ�ர ம��வம உயரநத ஸதனதவதக 

132



வ�டக��றர. இரணட�த: "ஐஸ�ரய" - எலல ��தமன 
ஐஸ�ரயங�வளயம (��ரம வபல வபறற�ர. மனற�த, அ�ர தன 
எலல ��தமன அ�தரங�ள�ன மல ��வத. நன��த, அ�ர 
மகத�யவடநத ஜ"�ன�வளக கடக ��ரநத இழபப�ர. ஐநத�த, 
அ�ர எபவபதவம ந�ரநதரம�, வ�டக�ணக�ன அவனதத 
ப�ரமமணடங�ள�லம ��யப�தத�ரக��றர. எனவ� நரயணரம, 
ப��ன�வம எலல அ�தரங�ளககம ��வத வபனற "அ�த�" 
ய�வம இரக��றர. ஆனல நம ��ரஷணவரயம "அ�த�" எனற 
அற���வறம. அபபடவயனறல இர�ரககம எனன ��தத�ய(ம? நம 
நரயணர அ�தரம� �ர�த�லவல எனற கறம வபத அதன 
அரததம எனனவ�னறல, அ�ர வ�கநததத�ல வறற�ரககம சயமன 
நரயண ரபதத�ல இநதப பவல�ங�ளகக �ர�த�லவல எனபவத. 
ஹயக"� வபனற ��த ��தமன அ�தரங�ள அ��டம�ரநத 
�ர��னறன. ஆனல நரயணர� - (ஙக, (க�ரம, �தயதம, 
தமவர மலர இவ��வள ஏநத� நனக �ரங�ளடனம வ�Gஸதபத 
தடனம வதனற�தறகப பத�ல� அ�ர ��தத�ய(மன ரபதத�ல 
(�லரகக ம�ன�வம, (�லரககக �ண�ன�வம, (�லரககச 
(வ�தரர�வம, (�லரகக நணபன�வம வதனற� அநத 
ஸதனங�ள�லரநத ��தம ��தமன லவல�வள ந��ழதத��றர. 
ஆனல ��ரஷணர? அ�ர தன ப�ரநத�னததடன, மல சயமன 
ரபதத�வலவய வதனற��றர. பலலஙகழல ஊத�, தன 
வ�ப�யர�ளடன லவல�ள ப���றர. இவ�ற ��ரஷணர தன 
இரபப�டமன ப�ரநத�னம, தன (�க�ள - அவன�வரயம 
தனனடன வ�ணட மல உர�தத�ல �ர��றர(அவ�ற �ரம 
வபத அவனதத ��ஷண ரபங�ளம அ�ரடன அடங�� வ(ரநத 
�ர��னறன). 

பத� நதத�ல நர-நரயணர�த வதனற�ய�ரககம 
நரயணர வ�கநததத�ல வ�கநத - ஆத�பத�ய� வறற�ரககம 
நரயண�டம�ரநத வ�ற படட�ர. வமலம வ�கநத நரயணர 
�மன நரயணர�த வதனற�ய வபத, அ�ர வ�கநததத�ல 
வ�கநத - ஆத�பத�ய�வ� வறற�ரநதர. ஆத� வ(ஷன�ன வமல 
படதத�ரககம �ரவணத (ய� ��ஷணவம நரயணவர. ஆனல 
அ�ரத வ(ரபமம வ(யல�ளம ��தத�ய(மனவ�. வ�கநததத�ல 
இரககம மல நரயண�ன வ(ரபமம வ(யல�ளம இநதப 
பவல�ங�ளகக �ர�த�லவல. எனவ� தன, நரயணரககச 
சயமன அ�தரம ��வடயத எனற கறபபடடளளத. ஆனல 
��ரஷணவர தன சய ��வஷர ரபததடன, தன (�க�ள, தன 
லவல�ள, தன உவற��டம, ரதகணடம, ஷ�யம கணடம, ��� ரஜ 
வ��ரததனம, நநத ��ரமம, பரஸன, இபபட அறபதத நனக 
(தர வமல�ளல ஆன ப�ரஜ மணடலததடன வதனற��றர. இத 
அ�ரத ��வஷஷமன ஒர கணம. ஆனல நரயணர இபபடச 
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வ(ய�த�லவல. இத, அ�தரங�ள அவனததககம மல �ரண 
அ�த�யன ��ரஷண�ன ஒர தன�ச (�றபபன கணமகம. அ�ர 
வ�வல�தத�ல எவ�ற இரக��றவர அவத வபல தன இஙகம 
வதனற��றர. 

ப��னககப பறபல வ(ரபங�ள உளளன. அவ� 
அவனததவம ஹத�-�த�-தயக. அபபடவயனறல எனன வபரள? 
அ�ரல வ�லலபபடம அசரர�ள ம��வம உயரநத ஆனம"� 
வல�தவத அவட��னறனர. இரமச (நத�ரர, நர(�மமர, �ர�ர, பரச 
ரமர - இ�ர�ள அவன�ரம ஹத�-�த�-தயக. எநத ��தமன 
வத�ர�ளககம இலலத ஐநத கணங�வள அ�ர�ள மழ அள��ல 
வபறறளளர�ள. நரயணர மறறம அ�ரத அ�தரங�ள�ல இநதக 
கணங�ள பரணம� அவமநதளளன. ஆனல அவ� ��ரஷண�டம 
பரணதம� (ப� பரணம�) அவமநதளளன. நரயண�டம 
ஆரமப�தத நர(�மமர �வரய�லமளள அ�தரங�ள ஒர�வர �தம 
வ(யயம வபத எநத ��தமன வல�தவத அ�ர�ள அவட��றர�ள? 
சதலம, ச�ரக�ம, ப�ரமம வல�ம - இபபடப பறபல இடங�வள 
அ�ர�ள அவட��றர�ள. (�லர மகத�வயயம வபற��றர�ள. 

எநவதநத ��தங�ள�ல அ�ர�ள ப��வன வநரஙக 
��றர�வள அ�றற�றகத தக��ற பலன�வளப வபற��றர�ள. 
உதரணம� இரம லவலய�ன வபத (ரபங� �ஷ� எனற ப�ரமம-
ததத�தவத �ழ�படம ஒர வபரம �ஷ� இரநதர. அ�ர இரமச 
(நத�ர�ன �ரவ�வயப பறற�க வ�டடரநதர. உர�றற ப�ரமமவம 
ரமச (நத�ர�ன ரபதத�ல �ர��றத எனற எணண�க வ�ணட அ�ர 
�தத�ரததர. (�ல �லங�ள அ�ர �தத�ரநத ப�னனர இரமச 
(நத�ரர வதனற� (ரபங� �ஷ�ககத த�(னம வ�டததர. அபவபத 
அநத �ஷ�, ம��ழச(�யடன "ப�ரவப, எனககப ப�டததமன 
வல�தவதத தயவ வ(யத அள�க� வ�ணடம" எனற வ�ணடக 
வ�ணடர. ப�னனர அ��டம�ரநத ஒர ப�ர�(மன ஒள� 
வ�ள�பபடட இரமச (நத�ர�ன உடலல �லநதத. (ரபங� �ஷ� மகத� 
வபறறர. எவ�ளவ தர அத�ரஷடம இத! இரமச (நத�ரவர வநர�த 
வதனற�ய�ரககம வபத அ��டம வ�றம மகத�வயக 
வ�டடரக��றர! எனவ� இரமர மகத�வய அள�பபர. அத 
மடடமலல, எததவனவய �வ�யன அ�தரங�ளல மகத�வய 
அள�க� இயலம. ஆனல ப��னகக எத���ள�த 
வதனறப�ர�ளகக அநத அ�தரங�ள ப�வரம பகத�வய ஒரவபதம 
அள�பபத�லவல. 

உணவமயன மகத� எனபத எனன? ஸமத ப��ததத�ன 
பட, "வ(ரவபன வய�ஸத�த�ஹ�: " எநத ��தமன வமக ஷம 
ப��னககப பதவ(வ� வ(யயம பக��யதவத அள�க��றவத 
அதவ� எலல�றற�லம வமலன வமக ஷம. ஆனல அநத ��தமன 
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வமக ஷதவத இநத அ�தரங�ள அள�பபத�லவல. கற�பப� 
அரக�ர�வளக வ�னற அ�ர�ளகக வமட(தவத அள�ககம 
அ�தரங�ள இபபடபபடடப பக��யதவதக வ�டபபத�லவல. 
ஆனல ��ரஷணர எபபட? அ�ர அரக�ர�வளக வ�னற  தன 
��ரவலச வ(டக�� எபபடபபடட வமட(தவத அ�ர அள�ததர? 
ப�வரவம! நர(�மமர ஹ�ரணய�(�பபவ�க வ�னறர. �ர�ர 
ஹ�ரணயக ஷவனக வ�னறர. ஆனல இநத அரக�ர�ள எ�ரம 
அநதப ப�ற��ய�வலவய வமட(தவத அவடய��லவல. ஆனல 
��ரஷணர, தன வ�னற அரக�ர�ள அவன�ரககம அபவபவத 
வமட(ம அள�ததத மடடம�னற� (�லரககக ��ரஷணப ப�வரவமவய 
யம கட அள�ததர. உதரணம�, பததன எனற அரக�� 
��ரஷணன�ன தய� வ�ஷம வ�ணட ��ரஷணவரக வ�லல 
�நதள. அ�ளகக ��ரஷணர, ப�ரஜ��ல தன தய� �ரம அரம 
பக��யதவத அள�ததர. ப�ரஜ��ல அ�ள வநரடயனத தயர� 
�ர��லவல. வ�வல�தத�ல ��ரஷணரககப பலடடம ஒர 
�யதன வ�ப�ய� ஆனள. ஆனல யவ(தவககச (மமன�ள� 
ஆ���லவல. அ�ள வ�வல�தத�ல ஒர பண�ப வபணண�ச 
வ(னறள. இபபடப படட பக��யங�வள ��ரஷணவரத த��ர வ�ற 
எநத அ�தரங�ளலம அள�க� மடயத. 

ப��னல வ�லலபபடம அரக�ர�ளககப வபத�� 
(தரணமன வல�ங�வள அள�க�பபடம. அபபடவயனறல 
��ரஷணர அ�ர�ளகக வமட(ம அள�க� மடடர எனற 
ந�வனக�த"ர�ள. அ�ர வமட(தவதயம வ�டக��றர. ஆனல தன 
பகதர�ளகவ� ��ரஷண ப�வரவமவயக வ�டக��றர. (�தத�ர வ�த 
ம�ரஜ வமட(தவதக  வ�ட���லவல. அ�ர �"ழ �ரமற 
ப�ரரதத�ததர: 

ந ந�ப ப�ரஷதம ந ( பரவமஷதயம
ந (ர� வபG/னமம ந ர(த�பதயம
ந வய� (�தத�ர அபனர ப�ம �
(மஞஜஸ த� ��ரஹயய �ஙக வஷ 

                                                                   (ஸமத ப��தம 6.11.25)

"ஓ ப��ன! நன தர�வல�ததகவ� ப�ரமம வல�ததகவ� 
ஆவ(பபட��லவல. நன மதத�ய மறறம பதள வல�ங�வள 
எலலம ஆள வ�ணடம எனறம ஆவ(ப பட��லவல. நன எநத 
��தமன வய� (�தத��ளககம ஆவ(பபட��லவல. மட��லலத 
ப�றபப இறபப�ள�ல தளளம (ம(ர (�ரதத�லரநத ��டதவல 
அவடய வ�ககம வமட(ததககம நன ஆவ(பபட��லவல. 
இவ�வயலலம எனவன உமம�டம�ரநத ப��ககமனல அவ� 
எதவம எனகக வ�ணடவ� வ�ணடம."
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ப�ர�லத ம�ரஜவகக நர(�மம ப��ன வமட(தவதக 
வ�டக� ��ரமப�னர. ஆனல ப�ர�லத ம�ரஜவ� அவத 
��ரமப��லவல. பகதர�ள இபபடத தன வமட(தவத ��ரமபமல 
இரபபர�ள. ஆனல எ�ர�த வமட(தவத ��ரமப�னல அ�ர 
அவத அ�ர�ளகக �ழஙக��றர.  ப��ன தனன�டம ப�வரவமக 
��ப ப�ரரதத�ககம பகதர�ளகக ப�வரவமவய அள�க��றர. 
உதரணம� ஜன�ப�ய�லரநத ரஜ கம��ள அவ�வற 
வ�டடனர. அ�ர�ள இரமச (நத�ரர தங�வளயம த�ரமணம வ(யத 
வ�ளள வ�ணடம எனற ��ரமப�னர�ள. அ�ர�ளககப ப��ன 
தகநத �ழ�வயக �டடனர. "இபவபத எனனல ஒவர ஒர 
மவன��வய மடடவம த�ரமணம வ(யய மடயம. எனவ� ந"ங�ள 
அவன�ரம ��ரஷண லவலய�ன (மயம வ�ப�யர�ள�ன �ய�றற�ல 
ப�றபபர�ள. அபவபத உங�ள ஆவ(�ள ந��ரதத� வ(யயப படம" 
எனற கற�னர. இவத வபல தணட�ரணய��லரநத ம��ஷ��ளம 
மதலல வ�கலதத�ல வ�ப�யர�ள�ன �ய�றற�ல ப�றக� 
வ�ணடய�ரநதத. அ�ர�வள உடனடய� வநர�க வ�வல�ததகக 
அனபப� வ�க���லவல. ஏவனனறல அ�ர�ளககக வ�ப� 
வ(ரபம இனனமம வ�ள�பபட��லவல. எனவ� அ�ர�ள மதலல 
ப�ரஜ��ல (�ற�த �லம �ழநத ப�னனர மடடவம அத 
(தத�யமனத. 

(டடங�வள எலலம மவறய�க �றற �ழக�ற�ஞன� 
ஒர�ன படடம வபறறதம அ�னல உடனடய� ஒர ந"த�பத�ய� 
மடயம?  அ�ன மதலல இனவனர ந"த�பத�ய�டம (�ற�த �லம 
பய�ற(� எடதத ப�னனர மடடவம அவ�ற ஆ� மடயம. அவத வபல 
தன அ�ர�ள மதலல இநதப பவல��லளள ப�ரஜ��ல ப�றநத 
அஙவ� வநரடயன பய�ற(�வய எடததக வ�ளள வ�ணடம. 
உதரணம� எநத ��தமன (மயல�வளவய, பதத�ரங�வளக 
�ழவதல, உணவ�வளப ப�மறதல வபனற எவதயவம வத�யத 
ஒர த�ரமணமன இளம வபண த�னமம தன மம�ய�டம �வ( 
�வளவயக வ�ட� வ�ணட �ரம. ஆனல அஙகளள�ர�ள அ�ளகக 
அவ�வயலல�றவறயம �றறக வ�டபபர�ள. அ�ளத மம�யர, 
"என மரம�வள, இனற எனகக உடமப (�ய�லவல. எனவ� இனற ந" 
தன (வமயல அவனதவதயம வ(யய வ�ணடம. வமலம ந" 
பதத�ரங�வளயம �ழ��, வடவடயம வபரக��ச சததம வ(ய. நன 
இனற ஓயவ�டக� வ�ணடம. ந" வரடடவய இபபடச வ(ய...." எனற 
கற�ள. இபபடப பதத�(லததனம� அ�ர�ள அ�ளகக வநரடப 
பய�ற(�வய அள�பபர�ள. இவத வபல வ�ப�ய� வ(��ம வ(யய 
��ரமபப�ர�ள எஙவ� வபய பய�ற(� வபற�ர�ள? வ�கலப 
ப�ரஜ��ல ப��ன அ�த�தத லவல�ள ப�யம வபத தன அத 
(தத�யமகம. வ�ற எஙவ�யம இத (தத�யம�த. ந�தத�ய (�தத 
பகவத�ளன வ�ப�யர�ள�டம வநரடயன பய�ற(�வயச (�ல �லம 
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வபறற எலல�றவறயம அற���றர�ள. மற�, அ�ர�வள வநர� 
வ�வல�வகக அனபப� வ�ததல வ�ப� வ(ரபம இனனமம 
மழவமய� வ�ள�பபடடரக�த. எனவ� தன ப�ரஜ��ல 
மதல�த ப�றபபத ம��வம அ�(�யம. தஸய ப�வம, (கய 
ப�வம, �தஸலய ப�வம இலவல மதரய ப�வம - 
அவனததககம மதல�த ப�ரஜ��ல ப�றநத அஙவ� பய�ற(� வபற 
வ�ணடம. 

அடதத நரதர வ�ப கமரகக இநதச சவல�தவதக கற��றர:

தர தமயம த �லபவயத
ஸ� ஸ� வ(�ன (ரதஹ
தத தத ரஸ ஸஜத"ய
ச� வ�ச (�த�ய வபக ஷய (ப�ர�த ப��தம 2.4.193)

� ி�ரஷணர, தன (�க�ள மறறம அ�ரககச வ(��ம 
ப�ப�ர�ள அவன�ரவம தன�யன ��வஷஷ கணங�வளக 
வ�ணட�ர�ள. ஆபத �ம, ஆதமரம எனற ந�வலய�ல 
இரபப�ர�ள�ல ��ரஷணர மண� மகடம வபனற�ர. அ�ர சததமன 
வ�ளவள ந�றமன (ஙவ�ப வபனற�ர. அபபடபபடட வ�ளவள 
யன (ங��ன வமல ஒர இளம (��பப ந�றமன மலவரனவற 
வ�ததல அதன தன�க கணங�ள அழ��க �ட(�யள�ககம. இபபட 
எநத ந�றமன மலரம அத�ல ம�� அழ��க �ட(�யள�ககம. 
��ரஷண�டம அவடக�லம அவடயம (�க�ள ஒர கற�பப�டட தன�ப 
படட ��ததத�ல (மபநதப படடரபபர�ள. அவ�ற அ�ர�ள எநத 
��தமன ரஸ ப�ததடன (மபநதம வ�க��றர�வள அவத வபல 
அ�ர�ளவடய வ(வ��வளக ��ரஷணர ஏறறக வ�ள��றர. 

உதரணம�, வ�கநததத�ல �ரஹ ப��னககச வ(வ� 
நடக��றத. அஙவ� அ�ரத ஆவ(�ள த�ரபத� வ(யயப பட��னறன. 
ஆனல �ரஹ ப��னகக, ப�ர��ரதத�ய�ன எடட�த 
வபரவ�ய�ல இனனவமர வ(ரபம உளளத. அஙவ� அ�ர ஒர 
��வஷஷமன ம��வம அழ�ன உர�தத�ல வ�டக �ணக�ன 
ஜ"�தமக�ள�ன வ(வ��வள ஏறறக வ�ணடரக��றர. ஸ ரமச 
(நத�ரரகக ஒனவற இரணவட ந�தத�ய (�க�ள மடடம 
இரக��றர�ள? அ�ரககக வ�டக �ணக�ன�ர�ள உளளனர. 
(�லர (க��ய ரஸ ப�ததடனம ஆனல அவன�மன�ர�ள தஸய 
ரஸ ப�ததடனம வ(வ� வ(ய��றர�ள. �மன வத�ரகக 
எததவன வ(��ர�ள உளளனர? வ�டக வ�டக �ணக��ல. எனவ� 
ஸ ��ரஷணவர இவ� எலவலரககவம மலம. மறற அவனதத 
வ(ரபங�ளம அ�ரத அ�தரங�ள. ஜ"�தமக�ள அ�ரத 
வ(��ர�ள. ஆனல (�ல ஜ"�தமக�ள ஸ ��ரஷண�ன 
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அ�தரங�ளககச வ(��ம வ(ய��றர�ள, மறற ஜ"�தமக�ள 
வநரடய� எலவலரககம மலமன ��ரஷணரகவ� வ(��ம 
ப���றர�ள. ��ரஷணர ஏன இபபட (�லவர ஏமறற��றர? 
ப�ரஜ��ன பகத� ரஸம ம�� ம�� அழ�னத. அத�லம மதரய ரஸவம 
எலல�றற�லம ம��வம உயரநதத. அபபடயனல ஏன அ�ர மதரய 
ரஸ ப�தவத எலவலரககவம வ�டக���லவல?

அத ஒவவ�ர ஜ"�தம��ன தன�பபடட ர(�வயப 
வபறததத. அ�ர (�ல ஜ"�ன�ளகக வ�றம மகத�வய மடடவம 
வ�டக�லம. அநத ஜ"�ன, "��ரஷணர எனன�டம ம��வம �ரவண 
�டடய�ரக��றர. இவத ��டவம உயரநதத எதவவம ��வடயத!" 
எனற எணண��றத. உதரணம�, ஹனமன ப��னககத 
தநவதய� மற� வ(��ம ப�ய (மமத�பபர? ந�ச(யம� மடடர. 
அவத வபல தன, �ரஹ ப��னககச வ(வ� வ(யத 
வ�ணடரககம ஜ"�தமக�ளம அ�ர�ளத வ(வ��ள�ல 
மழ�தம�த த�ரபத�ய� உளளனர. இபபட, ப��ன�ன எநத 
அ�தரங�ளககச வ(வ� வ(யயம ஒவவ�ர ஜ"�தமவம 
அ�ர�ளககப ப��ன அள�தத பத��வய ம�� ம�� உயரநதத எனற 
எணண��றத. வ�ப கமர நரயண வல�தத�ல அள�றற பகதர�ள 
இரபபவதக �ணடர. அ�ர�ள அவன�ரம எபவபதம ம��வம 
ஆனநதம� இரநதனர. அவயதத�ய��ல ஸ ரமச (நத�ரர தனத 
பகதர�ள�டம ம��வம ப(ததடன இரநதர. ஆனல வ�ப கமர 
அவயதத�யவககச வ(னறல அ�ர அஙவ� ம��ழச(�ய� 
இரபபர? அ�ர அவயதத�ய ப�ய�ல பசக�வளப பரபபர? ஒர 
வ�வள அஙக �ழம ப�ரமணர�ள �ழ�படடக�� வ�ணட 
பசக�வள வ�தத�ரக�லம. ஆனல அஙவ� ப�ரநத�னதவதப 
வபல பசக�வள வமயக�ச வ(ல�த�லவல. அஙவ� எலலத 
த�கக�ள�லம யகஞக�ளம வ(வ��ளம மவறபபட ஒழங�� நவட 
வபற��னறன. அஙவ� ஒர பச வமயககம பலன வ(னறல அஙவ� 
வதனறம பவ� மணடலங�வளப பரதத  ப�த��க�வ� தன 
வ(ய�ன. அஙக அ�ன எநத ��ததத�லம ம��ழச(�யடன இரக� 
மடடன. வ�ப கம�ன இதயதத�ல இரநத இபபடபபடட 
உணரச(��ள அவனதவதயம நரதர அவமத�யடன அற�நத 
வ�ணடர.
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அதத�யயம - 10

(�ல (மயங�ள�ல ஒர (த�னல கட தனனவடய 
இதயதவதப பறற� அற�ய மட�த�லவல. ஒர ��யத�யஸதனல 
தனனவடய ��யத� எனனவ�னபவதக �ணட ப�டக� மடயதத 
வபல, ஒர �லவமயறற (த�னல தனனவடய சய பகத�-
ப�ங�வளக �ணட ப�டக� மட�த�லவல. ஆனல ஒர த�றவம 
�யநத மரதத�ர, நடத தடபபக�ள மறறம உடமப�லளள 
வதறறங�ள அவனதவதவயயம பரதத ��டட, ஒர�னககக 
கற�பப� எனன ��யத� உளளத எனற �ணடப�டதத ��ட�ர. 
அ�ர அநத ��யத�ய�ன மல �ரணதவதயம கடக �ணட ப�டதத 
��ட�ர. அத வ�றம �யச(ல� இரநதலம கட, �யச(லக�ன 
வநரடயன மரநவதக வ�டபபதறகப பத�ல� அநதக �யச(லன 
மல �ரணம� இரககம ��யத�கக மரநவதக வ�டபபர. ஒர 
(தரண மன�தனல அபபடபபடட மரதத�வரப வபல நடக� 
மடயத. மவறயன தகத�யம அனப�மம வபறற ஒர மரதத�ரல 
மடடம தன (�யன மரதத�தவத உபவய�ப படதத மடயம. 

அவத வபல நமகக நம பஜவனய�ல (�ல (மயம வ�றபப 
ஏறபடலம. அபபடபபடட தரபபக��யம (�ல (மயங�ள�ல �ரம. 
அபவபத பஜவனய�ல உய�வரவய வ�ததத த�வளதத�ரககம 
பகதர�ளல நம இதயங�ள�ன உளவளப பவதநத ��டககம 
��ஷயங�வள வ�ள�வய வ�ணட �ர மடயம. அ�ர�ள நம பல 
வனங�ள, அனரததங�ள எலலம எனனவ�னறம அவ� எங��ரநத 
�ர��னறன எனபவதயம அற�நத, அ�றவற எவ�ற நம மல 
வ��லரநத ��ளள� எற�ய வ�ணடம எனபவதயம கட நமககக கற� 
உத�� ப��ர�ள. அ�ர�ள, "ந" ஹ� �வத�வளக வ�ள. அதறக 
மனனல உன கரவத��டம ஆழநத நமப�கவ� வ�தத அ�ரகக 
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வ(��ம வ(ய" எனற கற�ர�ள. அதறக நம, "நன எனனல 
மடநத �வரய�லம வ(வ� வ(ய��வறன. ஆனல என மனம 
ந�வலய�னற� ஓட��றத. நன அவத எபபட அடகக�த" எனற 
வ�ட�லம. அதறக அ�ர�ள, "உனனல கரவத��ன ��ரவபய 
ி�னல �ணடபப� அவத அடக� மடயம.  நமப�கவ�யய இர" 
எனறம அற�வவர �ழஙக�ர�ள. 

எனவ� தன (�ஸயனல கட தன வ(நத 
இரதயதத�லரபபவதக �ண மடயத�றவற, கரவத�ர பதத� 
(லததனம� அற�நத ��ட��றர. வ�பகமர, "இநத 
வ�கணடதவத ��டவம உயரநத இனவனர இடம ��வடயத 
எனற எனககத வத�நதம கட, ஏன இஙக என இதயதத�ல 
த�ரபத�ய�லவல" எனற வ�ட� ஆவ(ப படடர. ஆனல தன கச( 
சப�ததல அபபடக வ�ட� மடய��லவல. 

ஆனல எலல ��தமன ஆனம"� மரதத�ர�ள�வலலலம 
மண� மகடமன நரதர, வ�பகம�ன ��யத� எனனவ�னபவதக 
�ணட ப�டதத ��டடர. வமலம வ�பகமர தன ��யத� 
உணவமய�ல எனனவ�னற அற�யமல வ�டகம வ�ள���ளகக 
��தம ��தமன ந�வல�ள�ல நரதர பத�ல�வளக கறலம. அ�ர 
(தன எனறம (�தத எனறம ��தம ��தமன ஆனம"� ந�வல�வளப 
பறற� ��ளக�லம. ஆனல இ�றவற ஒர அனப�ம�லலத ஜ"�ன 
வ�டட, அநத உபவத(ங�ளககச (�யன மக��யதத�தவதக 
வ�டக���லவலயனல ஒனற இரணட அலல வ�டக �ணக�ன 
ப�ற���ள எடததம கட ஹ� பகத� �ர�த�லவல. எனவ� 
வ�பகம�ன அநதரங� ஆவ(�வள அற�நத, அ�ரத ��வலய�ன 
உணவமயன �ரணங�வளயம அற�நத, எவ�ற நம பஜவன 
வ(யய வ�ணடம எனபவதயம உபவத(�க��றர. மதல�த� நம நம 
மனவத அ�ரத �ழ�ய�ல வ(லதத வ�ணடம. அ�ர வ�ப கம�டம 
எனனவ�னன கவற�வளக �ணட ப�டக��றவர அவ� அவனததம 
நமம�டமம உளளன. மதலல நம அ�றவற நம மழ மயற(�யல 
�வழநத எற�ய வ�ணடம. அதன ப�னனர மடடவம நமமல 
பஜவனய�ல ஈடபட மடயம. உணவமயன பஜவன அபவபத தன 
வ�ள�பபடம. 

வ�கநத �ஸவன வஹ வயவத
வ�(�த வ� ந�தய பரஷ தஹ
பவர ��ரஷணஸய கரபய
(தய�த வ�மம ஆ�ததஹ (ப�ர�த ப��தமரதம )

வ�கநத �(��ள�ல (�லர ந�தத�ய (�ததர�ள, இனனம (�லர 
(தன (�ததர�ள. ந�தத�ய (�ததர�ள ஆத� மதலலரநவத ப��ன�ன 
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(�க�ள� உளள�ர�ள. ஆனல (தன (�ததர�வள, தங�ளவடய 
(த�ங�ளலம ப��ன�ன �ரவணய�னலம மகத� ந�வலவய 
அவடநத வ�கநதததகக �நத�ர�ள. பகதர�ள�ன வ(வ��ள�ல 
பறபல தரங�ள உளளன. (�லர எபவபதம ப��ன�ன பக�தத�வலவய 
இரநத (மரம வச�த வபனற வ(வ��வளப ப���னறனர.  மறறம 
(�லவர, ப��ன�டம�ரநத தரதத�ல இரநத�ற வ(வ��வளச 
வ(ய��னறனர. உதரணம�, �ஷ�ஷட �ஷ� அவயதத�ய��லரநத 
ஸ இரமச (நத�ரரகக வ(��ம ப���றர. அ�ரத வ(வ� எபவபதம 
இரமச (நத�ரரகக "மங�ளம ப�த" எனற கற�க வ�ணடரபபவத. 
வமலம அ�ர எவ�ற ய�ங�வளச வ(யய வ�ணடம எனபத 
வபனற அற�வவர�வளயம அவ�ப வபத அள�க��றர. இவத வபல 
ஸ இலடசமணனம வ�ணடய வ(��ங�வளப ப���றர. ஒர (மயம 
இரமச (நத�ரர எஙவ� வ(னற�ரநத வபத இலடசமணன ந�ஷத 
ரஜ எனப�ரடன அமரநத ஸ இரமச (நத�ர�ன �லயண 
கணங�வளப பட ம��ழநதர. அபவபத ந�ஷத ரஜ அள��லலத 
பகத� ப�தத�னல பழ�ங��த மவடநத வபனர. இரவம ப�லம 
இலடசமணன இரமச (நத�ரரககப பண���வட�ள வ(ய�ர. இவத 
வபல தன ஹனமனம. ஆனல ஸ ("த வத��யர இரமச 
(நத�ரரககப பண� ��வட�ள வ(யயம வபத மறற அவன�ரம 
வ�ள�வய அனபபப படட ��ட�ர�ள. இநத ��த�வய எலவலரம 
அன(�பபர�ள. இபபடய� வ(��ங�ள�ல ��தம ��தமன 
ந�வல�ள உளளன. 

ஆனல இநத ��தமன ��தத�ய(ங�ளல அஙவ� எநத 
��தமன அபரதங�ளம ��வள�த�லவல. "இநத வ(வ� தன 
உயரநதத, அநத வ(வ� தழநதத" எனற பகபட�ள எதவம 
��வடயத. வ�கநததத�ல எலல ��தமன வ(��ர�ளககம தததம 
கற�பப�டட தனவம�ள உணட. உதரணம�, அஙவ�யம (மயல�ள 
உணட. ஸ ரமச(நத�ர�ன தயரன வ�Gஸலய, ஸ 
இலகசமணன�ன தவண��யன ஊரம�ள, மறறம ("த வத��யர 
அவன�ரம ஸ ரமரககச (வமயல�ள வ(ய��றர�ள. ஆனல 
அ�ர�வள வ�றம (வமயல�ரர�ள எனற எணண��றர�ள? 
இலலவ�ய�லவல. (வமயலம ஒர அரச(வனவய. எநத வ(வ�வயயம 
உயரநதத எனவற தழநதத எனவற எணணத"ர�ள. இலல 
��டடல அஙவ� கழபபம தன ஏறபடம. மறற�ர�வள வ�றம 
"(வமயல�ரர" தவன எனறம தனவன ம��வம மக��யமன 
�ர�வம �ரத வ�தத அத ம��வம கழபபதவத உணட பணண� 
��டம. அஙவ� வ(��ங�ள�ல ��தத�ய(ங�ள இரநதலம, அவ� 
எலல�றற�லம ப�வரவம உளளத. ஒர வ�வள (�ல ��தமன 
பஜவனய�ல அத��மன ப�வரவம இரக�லம, மறறவ��ள�ல (றற 
கவறநத ப�வரவம இரக�லம. ஆனல ந" வ�கநததவத அவடநத 
��டடல அஙவ� ஒவவ�ர��ன வ(வ�யம ப�வரவமயடன ம��வம 
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அறபதம� இரபபவதக �ணபய. இநத ��ஷயதவத நம நனற�ப 
ப�நத வ�ளள வ�ணடம. எனவ� வ�கநததத�ல ��தம ��தமன 
தன�ச (�றபப�ள எங��லம �ணபபடடலம அவ��ள�ல எதவவம 
தழநத ந�வல�ள ��வடயத. 

ஹனமன, ஜமப�ன, சக"�ன, அங�தன மறறம 
அவன�ரம ஸ ரமச(நத�ர�ன ரஜ அப�வஸ�ததகக வ(ரநத 
�நத�ரநதனர. அ�ர�ள ஒவவ�ர��ன வ(வ��வளயம 
அள��லலத ப�வரவமயடன வபறறக வ�ணட அவன�ரககம ஸ 
ரமர ப��ய ��வட அள�ததக வ�ணடரநதர. அ�ர சக"�வன 
அவழதத, ம��வம அழ�ன மண�க �ற�ளல வ(யயபபடட ஒர 
மவலவய �ழதத�ல அண��ததக �டடப ப�டததத தழ��ய�ற, "ஓ 
சக"�! நன உனகக எனவறனறம �டவமப படடளவளன. ந" 
மடடம ("த வத��வயத வதடச வ(லல��லவல வயனறல நம 
வ�றற�யவடநத�ரக�வ� மடயத. எனவ� ந" இநத இரஜஜ�யத 
த�வலவய தங��, உனனவடய வ(வ��ய�ன பயன�வள 
அனப��பபய�. (�ல (மயங�ள�ல ந" எனவன �நத பரக�க 
கபப�டவ�ன. மறற (மயங�ள�ல நவன உனவன �நத பரபவபன" 
எனற கற�னர. 

ஸ ரமர இபபட ஒவவ�ர�ரககம ��வடயனபப�ய வபத 
எலவலரவடய �ண�ள�லம �ணண"ர ததமப�யத. அ�ர ஒவவ�ர 
�வரயம கபப�டட, அ�ர�ள�டம தன�த தன�ய�ச (நத�ததப வப(�, 
தண� மண��ள ஆபரணங�வளலலம வ�க மத��ள� அள�தத 
அனபப�னர. ஆனல அங�தவன எஙவ�வய ஒழ�நத வ�ணடன. 
'எஙவ� ஒழ�நத�ரக��றன. ஏன இபபட ஒழ�நத வ�ளள வ�ணடம' 
எனற ரமர வய(�ததர. ஆனல அங�தவன, "எனவன அ�ர 
கபப�டடல நன வபயத தன ஆ� வ�ணடம. ஆனல அ�வர 
��டடப வப�ப வப�வத இலவல!" எனற எணண�க வ�ணட 
ரநதன.  

ஸரமர அவன�வரயம ��வடயள�தத அனபப� மடநதம 
கட அங�தன ஒழ�நவத தன இரநதன. "அங�தன எஙவ�?" எனற 
வ�டடர. அங�தவன ஹனமன�ன ப�னனல ர�(�யம� ஒழ�நத 
வ�ணடரநதன. ரமர ந�ச(யம� ஹனமவனக கபப�டட அனபப 
மடடர எனற அங�தனகக நனற�த வத�யம. ரமர 
எலவலவரயம கபப�டடர. ஆனல ஹனமவன மடடம அ�ர 
கபப�டவ� இலவல. ஏன? சக"�னகவ� மவன��யம கழநவத�ளம 
இரநதனர. எனவ� அ�ர, "ந" அ�ர�ள�டம வ(ல" எனற உததர 
��டடர. அங�தனககத தயர இரநதள. ஆனல ஹனமவன 
எலல�றவறயம ��டட ��டட �நத�ர. உங�ளககப ப���றத இத? 
மறற�ர�ள அவன�ரம தன அனவப வ�ற இடங�ள�லம 
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வ�தத�ரநதனர. அதனடன அ�ர�ள ஸ ரம�டமம பகத�வய 
வ�தத�ரநதனர. ஆனல ஹனமவன ஒவர ஒர இடதத�ல மடடவம 
மழவமய�ப பகத�வய வ�தத�ரநதர. தன மழச வ(வ�வயயம ஸ 
ரம�ன பதங�ளகக மடடவம அரபபண�தத�ரநதர. தனகவ�னற 
ஒர (�ற கடவ( கட ��வடயத. மறற அவன�ர�ளககம கடமபம, 
இரஜஜ�யம, �டடடங�ள, ஊ�ல வ(ல�கக - இபபட அவனததம 
இரநதன. ஜமப�னகக ��நத�ய(ல மவலய�ல கவ� இரநதத. 
எனவ� ஸ ரமர ஜமப�ன�டம, "ந" தயவ வ(யத அஙவ� வப. உன 
மவன�� அஙவ�ய�ரக��றள" எனற கற�னர. ஆனல அ�ர 
ஹனமன�டமம, "ந" இன� வப" எனற கற�ய�ரநதல ஹனமன 
எனன வ(லலய�ரபபர? "ப�ரவப, நன எஙவ� வபவ�ன. நன 
எனகவ�னற ஒர (�ற கடவ( கடக �டட��லவல. தங�ள தன 
எனககத தயம தநவதயம. எலலவம எனககத தங�ள தன. 
உங�ளத பதங�ள தன எனனவடய ஒவர கடவ(. உங�வளத த��ர 
எனகக வ�ற எதவவம ��வடயத" எனற கற�ய�ரபபர. 

எனவ� ஸ ரமச (நத�ர ப��ன ஹனமவன ஒர 
"அ��ஞ(ன" ��க �ணடர. மறற�ர�வள அ�ர அவ�ற 
பரக���லவல. எனவ� நமகக ஸ ��ரஷணவரத த��ர இனவனர 
��டம பஜவனய�ல ஈடபட இரநதல, "(�, ந" வப" எனற கற� 
நமவம நம எங��ரநத �நவதவம அஙவ�வய அனபப� வ�தத 
��ட�ர. உதரணம�, தனன�டம �நத ப�ரமணப வபண�வளத 
த�ரமபவம வட வ(லல வ�ததர. ஏன? அ�ர�ளகக அஙவ� வட�ள, 
�ண�னமர�ள, ம�ன�ள, ம�ள�ள எலவலரம இரநதனர. 
வ�ப�யர�ள (�லரககம �ண�னமர�ளம ம�ன�ளம ம�ள�ளம 
இரநதர�ள. ஆனல அ�ர�ள ஸ ��ரஷணவரச (நத�தததம 
அ�ர�ளவடய பநத ப(ங�ள அவனததம தங�ள இதயங�ள�லரநத 
மழ�தம� அறதத எற�யபபடடன. எனவ� நம  "அ��ஞ(ன" �� 
இரககம வபத நமககத தய மறறம எ�ர வமலம எநத ��தமன 
(மபநதங�ளம ��வடயத. எனவ� நமவம ஸ ��ரஷணர த�ரபப� 
அனபப மடயத. 

பஜனனநத (மவய அப�
வபதஹ �ஸ(�த பர�லபவத 
பஹயநத�ண பவ�ன
தர பரஸ� ஸததன�ன --- (ப�ர�த ப��த )

"ப��னககச வ(வ� வ(ய�த�ல �ரம ஆனநதம அ�ரவடய 
அவனதத ��தமன பகதர�ளககம (மவம. ஆனல (�லர, 
ப��னடன வநரக�ம� வ(வ� வ(யயம பகதர�ள�ன ஆனநதமம 
அ�ரககத தரதத�லரநத வ(வ� வ(யயம பகதர�ள�ன ஆனநதமம 
��தத�ய(மனவ� எனபர�ள."
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ஒர �ன�ஷத அத��� பஜவனய�ல ஈடபடம வபத, "ஓ, 
எனவனப வபல எ�ரம ��வடயத. நன எனத பஜவனய�லரநத 
அள��லலத ஆனநததவதப வபற��வறன. நன ம��வம நனற� 
ய�ரக��வறன" எனற எணண�ன. அஙவ� ம�ரதங�தவத �(�ககம 
இனவனர பகதவன, "நன இநத ம�ரதங�தவத �(�ககம வபத 
எவ�ளவ அழ�ன நதம �ர��றத. நன இவத நன�� 
�(�க��வறன" எனற ந�வனபபன. இவத வபல தன (�ங��வயத 
தடடம இனவனர பகதனம ந�வனபபன. அஙவ� படம பகதனம 
இவத வபல எலலம வ(ரநத ம��வம ஆனநதம� இரபபவத 
உணர�ன. ஆனல இஙவ� உயரவ தழவ�வள நம ��ன�ததல, 
தன�த தன�ய� ம�ரதங�தவதயம (�ங��வயயம மடடம �(�ததல 
அத மழவமயன �"ரததவன அலல எனற அற�வ�ம. ஏன நம 
(�ங��வய �(�க��வறம? இரவம ப�லம ஒர�ன ��டமல 
தங�ததல வமரவ�றற�ய (�ங��வயயம ம�ரதங�தவதயம ம�� ம�� 
அறபதம� �(�ததக வ�ணடரக�லம. அவத (மயம இனவனர 
இடதத�ல தன�வமய� ஒர�ன ம�ரதங�வம (�ங��வய இலலமல 
உட�ரநத வ�ணட நமங�வள வஜப�ததக வ�ணடரக��றன. 

கரவத�! ��ரப ப�நத த�ய வ�வர எய� தவஸ
தரனவப� அத� ஹ"ன
(�ல (ஹவன பல த�ய வ�வர
ந�ஜ மவன ஸபரஹ ஹ"ன
(�வல (மமன வ��வத (�த�
வதவஹ நத! ஜதஜத 
தவப வத வ�வப ஹ� நம சவ�
அபரத ஹவப ஹத --- ((ரண�த�)

"கரவத�! தயவ வ(யத உம �ரவணய�ல ஒர (�ற தள�வய இநதச 
வ(��னகக அள�க� வ�ணடம. அத எனவன ஒர தரமவப ��டவம 
�"ழ� எணண வ�ககம. எநத ��தமன தனபங�வளயம தஙகம 
(கத�வய அள�க� வ�ணடம. என வபயர, ப�ழ அவனதத 
ஆவ(�வளயம ஒழ�க� வ�ணடம. நன எபவபத எலல ஜ"�ன 
�ளககம மவறய� மத�பப அள�க��வறவன, அபவபத தன என 
அபரதங�ள அவனததம ந�றகம. அதன ப�ன எனனல ஹ� 
நமதவத ம��வம ஆனநதம�ப பட மடயம." 

இவ�ற ம��வம ஆழநத உணரவடன அநத பகதன பட 
��றன. உடல நடக�மணட�, �ண�ள�லரநத �ணண"ர 
தவரய�ப பய��றத. இஙவ�, ம�ரதங�தவதயம (�ங��வயயம 
�(�ககம பகதர�ள�ன ஆனநதததககம, தன�ய� அமரநத இவ�ற 
பகத� உணரச(�ய�ல உர��ப படம பகதன�ன ஆனநதததககம 
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��தத�ய(ம உளளத எனற நம பரக� வ�ணடம. உணவமய�ல 
��தத�ய(ம உளளத. தன�ய� அமரநத நமங�வள வஜப�ககம 
பகதன ப��த உணவமயன �"ரததவன. ஆனல ம�ரதங�தவதயம 
(�ங��வயயம ம��வம அழ�� மறற பகதன �(�ததலம கட 
அ�றற�ல இபபடப படட பகத� ரஸ உணரச(��ள இலவல. அத 
மழ�தம� வ�றனத. எனவ� �"ரததவனய�ல பகத� ப� 
உணரச(��ள ம��வம மக��யமனவ�. வமலம, இவ�ற பஜவனய�ல 
உயரவ தழவ இரபபத வபல அரச(வனய�லம ஏறறத தழவ 
உளளத. ஒர�ன சததமன பகத�யடன அரச(வன வ(ய��றன. 
இனவனர�ன அபபடபபடட உணர��லலமல அரச(வன 
வ(ய��றன. இனவனர�வன வ�ஷண�ர�வள இழ�யமற வப(�க 
வ�ணட ��க��ர�ததகக அரச(வன வ(ய��றன. இவ�வயலலம 
ஒனறகம? இலலவ�ய�லவல!

ஆனம"� உல�தத�லம இவத வபல ப��னககச வ(வ��ள 
வ(ய�த�ல பகதர�ள�டம உயரவ தழவ�ள உளளன. ஒர பகதன 
பக�வளப பற�ததக வ�ணட �ர��றன. இனவனர பகதன 
அ�றவற மவலய�த வதடக��றன. இனவனர பகதன 
வநவ�தத�யங�வளச (வமயல வ(ய��றன. இனவனர பகதன 
அவதப பவடக��றன. இவ�ற அஙவ� உயரவ தழவ உளளத. 
(�லர ப��னககப பக�தத�ல ந�னற வ(வ� வ(ய��றர�ள. 
மறற�ர�வள தரதத�லரநத வ(வ� ப���றர�ள. ப��ன�ன 
பக�தத�லரநத வ(வ� வ(யயம பகதன, தரதத�லரநத வ(வ� 
வ(யயம பகதவனத தழ�� ந�வனததல அத த�ற. ஒர பகதன 
எநத ��தமன பகத� ப�ததடன வ(வ� வ(ய��றன எனபவத 
மக��யம. 

ஸ வ(தனய ம�ப�ரப��ன வ(��ன� வ���நத தஸ, ஸ 
வ(ரப தவமதவரயம ஸ ரமனநதவரயம வ�றம தரதத�ல 
ந�னற வ(��ம வ(யயம பகதர�ள� எணணலம. இ�ர�ள �நத (�ல 
ந�ம�டங�வள ஒர மண� வநரவம வ(தனய ம�ப�ரபவடன வப(� 
அ�வர அழ வ�தத ��ட��னறனர எனற எணணலம. வ���நத 
தஸவ� வ(தனய ம�ப�ரப��ன �ணண"வரத தவடதத ��ட�ர. 
ஆனல அ�ர�ள த�ரமபத த�ரமப �நத ம�ப�ரபவ� வமன வமலம 
அழ வ�தத ��ட�ர�ள. எனவ� வ���நத தஸ, "இ�ர�ள ஏன 
த�ரமபத த�ரமப �நத ம�ப�ரபவ� அழ வ�க��னறனர" எனற 
எணணலம. 

வ���நத தஸ ம�ப�ரப��டம, "ஓ ப�ரப, தயவ வ(யத 
அழத"ர�ள" எனற எபவபதம கற�ர. ஆனல வ(ரப தவமதர 
த�ரமபவம �நத ம�ப�ரபவ� அழ வ�தத ��ட�ர. அபவபத 
வ���நத தஸ எனன ந�வனபபர? எனவ�, வநரங�� வ(��ம 
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வ(யயம வ(��ன உயரநத�ன எனற கற மடயத. இஙவ�, ம� 
ப�ரபவககத தரதத�லரநத வ(��ம வ(யத�ர�ள உயரநத�ர�ள� 
இரக��றர�ள. நம இபபட எலல�றவறயம ஆரயநத உணர 
வ�ணடம. எவ�ளவ தரதத�லரநத நம வ(��ம ப���வறம எனபத 
மக��யமனதலல. மற�, நமத இதயம எவ�ளவ பக�தத�ல அலலத 
தரதத�ல உளளத எனபவத மக��யம. அவ�ற நம இதயதத�ல 
அள�றற அனபடன ஸ ஹ�ககம, கரவககம, வ�ஷண�ர�ளககம 
ப�யம வ(வ� தன ம�� ம�� உயரநதத. 

(னத கமரர�ளன நனக கமரர�ளம வ�கநததவத 
அவடநத வபத, �ய�ற��லர�ளன வஜயவம ��ஜயவம தங�ள 
�மப�வள உயரதத�ய�ற, "ந"ங�ள இஙவ� நவழய மடயத" எனற 
தடததர�ள. தங�ள இர�ரவம அஙக எஜமனர�ள எனற 
எணணததடன அ�ர�ள நனக கமரர�வளயம உளவள ��டமல 
தடதத ��டடனர. எவ�ளவ தர இடதத�லரநத இநத நனக 
கமரர�ளம �நத�ரக��றர�ள எனபவதயம, அ�ர�ளகக எபவபத 
ப��ன ஓயவ�டபபர எனபவதலலம வத�யத எனற இநத 
�ய�ற ��லர�ளககப ப�ய வ�ணடம? ஆனல அநத நனக 
கமரர�ளகவ� எலலவம வத�யம. அவனதவதயம வத�யம 
(கத�ய�ரநதம அ�ர�ள கபப�ய �ரங�ளடனம அடக�மடனம 
�நத�ரநதனர. வஜயவககம ��ஜயவககம, ப��ன�ன வமல (னத 
கமரர�ளகக எவ�ளவ தரம ப�வரம பகத� இரநதத எனபத 
வத�யவ�ய�லவல. இபபட, தரதத�ல இரநதம ப��ன�ன வமல 
ம�கநத பகத� வ�தத�ரபபவத நம (�ல (மயங�ள�ல மடடம 
பரக��வறம? இலவல. மற�, இத தன வபரம பனவமயன 
(மயங�ள�ல நடக��றத. 

ப��ன அலலத கரவத��ன பக�தத�லரநத வ(வ� 
வ(யப�ர�ளல தரதத�லரநத வ(வ� வ(யயம பகதர�ள�ன பகத� 
ப�ங�வள அற�ய மட�த�லவல. எனவ� நமவம நம உயர�� 
எணண�த�ல ம��வம ஜக��ரவதய� இரக� வ�ணடம. 
வஜயவககம ��ஜயவககம நடநத வபரம தரபபக��யதவத நம 
ஞப�தத�ல வ�ணட தறவபரவம வ�ளளமல அடக�ததடன 
நடநத வ�ளள வ�ணடம. வபத�� இபபடபபடட உபவத(ங�வள 
(தன பகத� ந�வலய�லரககம ஒர (த�னககத தன வபத�பபர�ள. 
ஆனல இநத ந�வல ஒர பகதன பரண ந�வலய�ல இரககம வபத 
கட வநர �யபபளளத. இநதச (மப�ம வ�கநததத�ல வ�தத 
நடநதவதனறலம அத ஒர (த�னககப படம �றப�பபதற�� 
ந��ழததபபடடவத. எநத ��தமன சழ ந�வலய�லம கட நம 
வ�ஷண�ர�வள அ�மத�பபவத அ�ர�வளப பறற� அ�தற�ள 
வபச�வத கடத. 
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ஸ ��ரஷணரகக எததவன வயததவனவய ந�ரநதரமன 
வநரங��ய (�க�ள உளளனர. அ�ர�ள ஒவவ�ர�ரககம தன�த 
தன�யன (�றபபக கணங�ள உளளன. வமலம ப��ன�ன பறபல 
அ�தரங�ளககம மல �ரணங�ள� ��ளஙகம அ�ரத 
வ(ரபங�ளம ந�வறய உளளன. அ�ர�ளம தன�த தன�ய� 
வநரங��ய (�க�வளயம பகதர�வளயம வ�ணடளளனர. ஆனல 
ஸ ��ரஷண�ன (�க�ளம பகதர�ளம ம��வம (�றநத�ர�ள. 
அ�ர�ள நர(�மமர மறறம அவனதத அ�தரங�ள�ன பகதர�வளயம 
��ட ம��வம வமலன�ர�ள. மறற அ�தரங�ள�ன பகதர�ள 
அவன�ரம எபவபதம கபப�ய �ரங�ளடனம அடக�ததடனம 
வ(வ� ப��ர�ள. ஆனல ��ரஷண பகதர�ள அபபடயலல. 
அ�ர�ள ��ரஷண�டம (�ல (மயம (ணவட ப�டததம, (�ல 
(மயங�ள�ல வ�பம வ�ணட (ச(ரவ வ(யதம ம��வம வநரக�ம� 
இரபபர�ள. அபபடபபடட பகத� ப�ததடன வ(வ� வ(ய�தல 
இ�ர�ள எலவலவர ��டவம ம��வம உயரநத�ர�ள. 

�தநத� வ�(�த ப��ன ஹ� ��ரஷணஹ
ச (ச (�த ஆனநத �வனக� மரதத�ஹ�
( யத பரம ப�ரமம பர த (ரவ�
தத பரஷத ப�ரமம மய ��மகதஹ -- (ப�ர�த ப��த)

(�லர ஸ ��ரஷணரம அ�ரத அ�தரங�ளம தங�ள ரஸ 
மறறம (கத��ள�னல ��தத�ய(ப படடலம, ததத�தத�ல அவ� 
அவனததவம ஒனற தன எனற கற�ர�ள. அத (� தன. 
அ�ர�ளவடய (�க�ளககத தன�த தன�யன (�றபப�ள உளளன. 
ஆனல நம அ�ர�ள�ல (�லவரக கவறநத�ர� எணண மடயம? 
ஒர வபதம அவ�ற ந�வனக�த"ர�ள. அ�ர�ள ந�தத�ய 
(�தத��வ� (தன (�தத பகதர�ள�வ� இரநதலம அ�ர�ள 
அவன�ரவம பரணம� ந�ரநதர மகத�யவடநத�ர�ள எனற 
கறபபடடளளத. (�லர ஸ ��ரஷணவரப பரப ப�ரமமம எனற 
கற��றர�ள. 

ஈஸ�ர பரம ��ரஷண
(ச(�தனநத ��கரஹ
அனத�ர ஆத�ர வ���நத 
(ர� �ரண �ரணம -- (ப�ரமம (மஹ�த)

அ�ர�ள ��ரஷணவரப பரப ப�ரமமம எனறம அ�ரத ந�தத�ய 
(�க�வளப ப�ரமம வ(ரபம எனறம கற��றர�ள. இவ�ற 
(ஸத�ரங�ள�ல (�ல இடங�ள�ல கறபபடடளளத. இத ஒர �வ�ய�ல 
தபபலல. ப�ரமமனநதம எனறல எனன? ஜ"�தம��ன ஆனநதம 
ப�ரமமனநதம எனற அவழக�ப பட��றத. எனவ� ஜ"�தமக�ள 
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ப�ரமமம எனற அவழக�பபட��றத. ஆனல இஙவ� 
ஜ"�தமக�வளப பரபப�ரமமம எனற அவழக���லவல. பரபப�ரமமம 
��ரஷண. ப�ரமமமம பரப ப�ரமமமம ஒனற தன எனற நம எடக� 
மடவடம. அவ��வளத தன�த தன�ய�வ� எடததக வ�ளவ�ம. 
ஜ"�தமக�வள நம "த வஸ அஸம� தவஸ அஸம�" எனற தன 
வ�ளவ�ம. (ஸத�ரங�ள�ல "ப�ரமம ஏ�ம ப�த�" எனற கற�பப�டப 
படடளளத. ப��த �"வதய�ல "��ஸவத தத அனநதரம" எனற 
�ர��றத. இவத வபல தன ஸமத ப��ததத�லம சவல�ங�ள�ல 
கறபபடடளளத. வஜ�னனத ப�ய�ல (ர� வபளம படட(ரய 
ப�ரமம �ததவதக �டவமய� வ�றததர. ஆனல எலல ��தமன 
ப�ரமம வமட(மம வ�றக�த தக�தலல. ப��ன�ன �மலப 
பதங�ளககச வ(வ� வ(ய�வதயம மகத� எனற வபரள 
வ�ளளலம. ஆனல (ர� வபGம மகத� எனற �ரதவதவயவய 
இழ���க �ரத� வ�றததர. அவத வபல ஜ"�தமக�வளப ப�ரமமம 
எனற கற�வதயம அறவ� வ�றததர. 

பரஷடம மவயதம ப��ன தர தவல
த�ஷதநத� யஹ ஸ பரத�ம ம� ப�ரவப
தஹ (ச(�த ஆனநத �னஸ தய மத
ந"லத� நதஹ பரவஷததவம யத

ஏவ� அப� ப��ன (னடர
(ச (�த ஆனநத ��க��ரஹ
கரபய ததர ததரஸவத
தததட ரவபண லலய           (ப�ர�த ப��த)

இநத உல�தத�ல ப��னகக ஏரளமன ��க��ர�ங�ள 
உளளன. ப�ய�ல வஜ�னனதர, பலவத�ர மறறம சபதர; ஸ 
ரங�தத�ல அரங� நதர; இபபடப பறபல இடங�ள�ல அ�ர�வள 
�ழ�பட��றர�ள. அஙவ� ப�ர(தம (�ய� வ�நவத வ��மவல 
இரநதலம கட அவதப பறற�க ��வலபபடமல ஏறறக 
வ�ள�ர�ள. இநத ��க��ர�ங�ள  அவனததம உல� மக�ளககக 
�ரவணயடன த�(னம அள�பபதற�� அவமக�பபடடவ�. எனவ� 
வ�ப கமர, "ப�ரவப, இநத உல�தத�ல ஸ வஜ�னனதர, ஸ 
அரங� நதர இபபட ந�வறய ��க��ர�ங�ள உளளன. அ�ர�வள 
நன எநவதநத மவற�ள�ல �ணங�� ம�யவத அள�க� வ�ணடம? 
அவ� எலலவம (த (�த ஆனநத �ட�ங�ள? இ�ர�ளகக நன 
பஜவன வ(யதல அத ப��னககப பவஜ வ(ய�தறகச (மம?" 
எனற வ�டடர. 

இநத உல�தத�ல ஏரளமன ��க��ர�ங�ள உளளன. அவ� 
அவனததம (த (�த ஆனநதங�வள. பகதர�ளககக �ரவண 
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வ(ய�தற��ப ப��ன எததவன வயததவனவய �ட�ங�ள�ல 
வதனற��றர. ஆனல நமமல ப��னகக வநரடய�ச வ(வ� 
வ(யய மட�த�லவல. நம, இலகசம� வத��யர ஸ மன 
நரயணரககச வ(வ� வ(ய�த வபவல, அலலத வ�ப�யர�ள 
ஸ ��ரஷணரககச வ(வ� வ(ய�த வபவல, அலலத ப�ர�லத 
ம�ரஜ ஸ நர(�மம ப��னககச வ(வ� வ(ய�த வபவல 
வநரடய�ச வ(��ம வ(யதல எனன ஆகம?  (�ற�த வநரதத�வலவய 
நம, "ப�ரவப, ந"ங�ள ஓயவ எடக� வ�ணடய வநரம தணட ��டடத. 
பத� இரவ வநரமம நன எநத ��தமன தக�மம இலலமல 
இரக��வறன. எனககத தக�ம �ர��றத" எனற கறவ�ம. எனவ� 
ப��ன, "(� (�. ந" வபய தஙக" எனபர. ப�ன நம தங�ச வ(லல 
வ�ணடம. ��க��ர�ங�ள வப(�னல எனன ஆகம? "என �ல�வளப 
ப�டதத ��ட. ந" (வமதத வநவ�தத�யம (�ய� இலவல. ந" இபபடச 
(வமக� வ�ணடம"  எனற ��க��ர�ங�ள தங�ள ஆவ(�வள 
வ�ள�ய�டடல நம வ�க ("க��ரவம இலக�� வ(ரநத வபய 
��டவ�ம. 

நம நமத ஆவ(ககத தகநதற வபல வ(வ� வ(யய 
��ரமப��வறம. நமமல நமத கர வத�ரகவ� அ�ரத ஆவ(ய�ன பட 
வ(வ� வ(யய இயல��லவல எனறல ப�ன எவ�ற ப��னகக 
வநரடய�ச வ(வ� வ(யய மடயம? ப��ன நமவம வநரடய�த தன 
மனனல அவழதத, "ந" எனகக இநதச வ(வ�வயச வ(ய" எனற 
வ�டடல நமமல அவதச வ(யய மடயம? ப��ன நமம�டம எதவம 
எபவபதம வ�டடக வ�ணடரநதல அவ� அவனதவதயம நமமல 
வ(யத வ�டக� மடயம? நமமல மடயத. எனவ� தன 
��க��ர�ம எதவவம வப(மல அவமத�ய� இரக��றத. நம எநத 
��தமன வ(வ� வ(யதலம ��க��ர�ம அவமத�ய�வ� இரக��றத. 
எனவ� பகதர�ளககக �ரவணவய �ழஙக�தற�� ப��ன 
இபபட ��தம ��தமன �ட�ங�ள�ல வதனற�யளளர. மவயய�ல 
��ழநத ��டககம இநத ந�வலய�ல நமமல வ�ற எநத ��ததத�லம 
வ(வ� வ(யய மடயத எனபவத அ�ர நனற� அற�நத�ரபபதல 
தன ��க��ர�ம� நமகக வதனற�, வப(மல நம அள�ககம 
�ழ�பட�வள ஏறறக வ�ள��றர. இநதக �ரணததக��த தன 
அ�ர இநத ��க��ர�ங�ள�த வதனற�யளளர. 

ஜ"�தமக�ளகக ��தம ��தமன ர(��ள உளளன. 
ஜ"�தமக�ள தததம ர(��ளககத தகநத�ற ப�யம வ(��ங�வள 
ஏறறக வ�ள�தற�� ��தத�ய(மன உர�ங�வள ப��ன 
எடததளளர. (�லர தஸய ப�ததடனம, (�லர (க��ய 
ப�ததடனம, மறறம (�லர �தஸலய ப�ததடனம வ(வ� 
வ(ய��றர�ள. ஸ ��ரஷணர ஏன லடட வ�பல�த 
வதனற��றர? �ரணம எததவனவய வபர அ�வரத தததம 
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வமநதன�க வ�ணட �ழ�படலம. ஒர வபண நனற� �யத��, 
தன கழநவத�ள அவன�ரம �ளரநத வப�ய�ர�ள� ஆ��ய 
ப�னனரம கட,  வபறவறர எனற ஸதனதத�லரநத வ(வ� வ(யய 
வ�ணடம எனற ஆவ( உளளத. வபண�ள கற�பப�த தங�ள 
�ண�ர�வள ��டவம கழநவத�வளத தன அத��ம�க 
��ன�பபர�ள. அதனல (�ல (மயங�ள�ல தங�ள �ண�ர�வளவய 
மறநத ��ட�ர�ள. அத மடடமலலமல, �ண�ர�வளயம கட 
கழநவத�ளகக வ(வ� வ(யய ஏ�� ��ட�ர�ள. ஒர மவன�� தன 
�ண�ன�டம, "எனனடன �நத வ�ஞ(ம கழநவத�ளகக உத�� 
வ(யயங�ள. இநத கழநவதவய வ�ஞ(ம ப�டததக வ�ளளங�ள. 
அநதப பவல இஙவ� வ�ணட �ரங�ள. கழநவதகக உடமப 
(�ய�லவல. மரதத��டம எடததச வ(லலங�ள. கழநவதவயப 
பளள�க கடதத�ல வ�ணட ��டட ��டட �ரங�ள" எனவறலலம 
கற�ள. கழநவத�ளககச வ(வ� ப��த �தஸலய ப�. எனவ� 
அ�ர�ளகக ��ரஷணர லடட வ�பல�த வதனற��றர. 

இவத வபல மறற�ர�ளககம அ�ர ��தத�ய(மன 
உர�ங�ள�ல வதனற��றர. ஆனல எலல ��க��ர�ங�ளவம 
ந�ரநதரமன வ��ள. தன பகதர�ள�டம�ரநத வ(வ��வளப 
வபற�தற�� ��ரஷணர ��தம ��தமன ��க��ர�ங�ள�த 
வதனற��றர. ��க��ர�ங�ள�த வதனறம வபத அ�ர 
வபச�த�லவல. அ�ர வப(�னல நமமல வ(வ� வ(யய இயலத. நட 
இர��ல கள�ர உணட��, அ�ர நமம�டம இரணவட மனவற மண� 
ஆ��ய�ரககம அத��வல வ�வளய�ல வ(வ� எதவம வ�டடல 
வ(��வன நனற�த தங��க வ�ணட இரபபன. அபவபத 
இபபட அ�ர தன ஆவ(�வள வ�ள�பபடதத�னல எனன ஆகம? 
எனவ� அ�ர எதவவம வப(மல நமத வ(வ��வள ஏறறக 
வ�ணடரக��றர. 

ஆனல அவத (மயம, '��க��ர�ங�ளகக எதவவம வத�யத; 
எனவ� தன அவ� எதவவம வப(மல இரக��னறன' எனற 
எணண�னல அத அபரதம�� ��டம! ��க��ர�ம வப(வ� ந�ரவ� 
வ(யயமலரநதலம எலல�றவறயம அ�ர பரக��றர. நம எவத 
எபபடச வ(ய��வறம எனபவத உணவமய� அற��ர. அ�றற�ன 
ப�ரத� பலவனயம நம தன ஏறறம ஆ� வ�ணடம. எனவ� 
தககரஜ�ய�ன மனனல நம �ல�வள ந"டடவ�, அள��னற�ப 
வப(வ�, மறற�ர�ள�டம வ�பபபட�வத, மறற�ர�ள�ன வமல 
வதவ�ய�னற� அனப �டட�வத கடத. தககரஜ�ய�ன மனனல 
வ�ற எ�ரககம �ணக�ங�வளச வ(லதத�வத, (ததம�ப 
வபச�வத கடத. இ�றற�ல நம ம�� ம�� ஜக��ரவதய� இரக� 
வ�ணடம. பவஜ அவறய�ல வ�ததச (ணவட ப�டபபவத, 
தரக�ங�ள  அலலத கவற�ள கற�வத, அசததமன மனததடன 
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பஜ� பவஜ வ(ய�வத - இவ�வயலலம அபரதங�வள 
��வள��ககம. ஆனல தககரஜ�வய அவமத�ய� இரக��றர. 
நவம அ�ர எவதயவம பரக���லவல எனற ந�வனக��வறம. 
ஆனல தககரஜ� ம��வம �ரவணயளள�ர. (�ல (மயங�ள�ல தன 
பகதர�ள�ன கவற�வள மறநத ��ட��றர. 

ஒர�ன மறற ��தங�ளன (த�ங�வள ��டட ��டட 
��க��ர� மரதத�கக அரச(வன வ(யத �ழ�பட நடதத�னல அத 
அ�னகக ம��வம நனவம பயககம. ஆனல வ�ப கமர, பவஜ 
�ழ�பட�ளகவ�லலம மல அத�பத�யன நரத�டம, "ப�ரவப, 
(ஸத�ரங�ள�ல (�ல இடங�ள�ல, ��க��ர�ங�ளகக அரச(வன 
வ(யயம (�லர, பகதர�வள அ�மத�பபவதப பறற�யம 
எழதபபடடளளவத" எனற வ�டடர. 

அரச(யம ஏ� ஹரவய
பஜம யஹ சரததவய ஹவத 
ந தத - பக வதஷ\ (ன வய ஷ\
ஸ பகதஹ பரகரதஹ ஸம�ரததஹ.... (ஸமத ப��தம )

"ஒர பகதன  ��க��ர� �ட�மன ப��னககக வ�ய�லல ம��வம 
ம�யவதயடனம நமப�கவ�யடனம �ழ�படடலம அ�ன 
பகதர�வள அ�மத�ததல அ�வன வலள��ய பகதன எனவற அற�ய 
வ�ணடம. அ�ன எலல பகதர�ள�லம �"ழததரமன�ன." 

வய மம ஸரவ�ஷ\ பதவதஷ\
ஸநதம ஆதமனம ஈஸ�ரம
ஹ�த �ரச(ம பஜவத வமளதயத 
பஸமன� ஏ� ஜ\வஹத� ஸஹ ... (ஸமத ப��தம) 

"ஒர�ன வ�ய�லல ��க��ர� �ழ�பட வ(யத �நதலம, ப��ன�ன 
�ட�மன பரமதம அவனதத ஜ"�தமக�ள�ன இதயங�ள�லம 
வறற�ரக��றர எனபவத அற�யமலரநதல அ�ன மடடள. 
அ�வன, வநயவய வணக�ப கபவபய�ல ��டட ஆ�மம வ(யயம 
ஒர�வனப வபல �ரத வ�ணடம. 

ஒவவ�ர ஜ"�தம��ன இதயதத�லம ஸ ��ரஷணர 
வறற�ரக��றர. ப��ன இலலத ஜ"�தம ��வடயவ� ��வடயத. 
ஆனல நரத மன��ர தவன எழத�ய பஞ( ரதர எனற பகத� 
சதத�ரம மறறம பறபல (ஸத�ரங�ள�ல, ��க��ர�ங�வளக 
வ�ய�ல�ள�ல �ழ�படப�ர�ள (�லர மறற ஜ"�ன�வள அ�மத�ததம, 
வ�ஷண�ர�வள ந�நத�ததம பவஜ�வள நடதத�வதப பறற� எழதப 
படடளளத. அ�ர�ள ம�� ம��க �ணடபபன�ர�ள. உதரணம� 
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ஒர மமபழதவதத த�றதல� வ�ணடத இடதத�ல வ�தத�ரந 
தவல, மறற�ர�ள எ�ரம அவதக �ணட அவத ர(�க� வ�ணடம 
எனற ஆவ( வ�ணடவல அவதப பவஜகக உபவய�ப படததக 
கடவதனற உடவன தர எற�நத ��ட�ர�ள. அரச(வனகக 
வநவ�தத�யம (வமககம வபத ம�தத�ல தண�யல �டடக 
வ�ள�ர�ள. மவ ப�வ(யம வபத எதவவம வப( மடடர�ள. 
இவ�ற எலல ��த�மவற�வளயம த�றமல �வடப 
ப�டக��றர�ள. ஆனல பகதர�வள அ�ர�ள அ�மத�க��றர�ள. 
பகதர�வள வமல ஜத� �"ழ ஜத� எனற ப��க��றர�ள. இபபடப 
படட�ர�ள ��க��ர�ங�ளககப பவடபபவதத தன வநயவய 
கபவபய�ல இட�தறக ஒபப�டப படடளளத. ஸமத ப��ததத�ல 
வமலம �ர��றத: 

அஹம உச(�ச(�ர தரவவய
���யவயத பனனயனவ�
வந� தஸவய அரச(�தவத அரச(யம
பத ��ரம�மன�னஹ ...  (ஸமத ப��தம)

�ப�லவத�ர கற��றர, "ஓ கறறமறற அனவனவய, ஒர�ன என 
��க��ர�தவத மவற த�றமல ��தம ��தமன வபரட�ளடன 
வ(வ�வன �ழ�பபடடலம கட, அவனதத ஜ"� ர(��ள�லம நன 
உவறநத�ரக��வறன எனபவத அ�ன அற�யத�ன� இரநதல 
அ�னத �ழ�படடல நன த�ரபத�ப பட�த�லவல."

அவனதத ஜ"�தமக�ளம ப��ன�ன இரபப�டம. இஙவ� 
கற�பப�ப பகதர�ளக��ப வப(பபடடளளத. ப��னகக 
மழக�வம பஜவன வ(யயம எ�னம மறற ஜ"�தமக�வள 
ஒரவபதம அ�மத�க�க கடத. நம மறற�ர�வள வயலலம 
ந�நதவன வ(யத வ�ணட அவத (மயம அரச(வனவயயம ம�� 
அழ��ச வ(ய��வறம. நம வ�ஷண�ர�ளககச வ(லதத 
வ�ணடய அததவன ம�யவத�வளயம அள�ததலம கட ப��ன 
த�ரபத�ப பட�த�லவல. ஏவனனறல நம "எலல" ஜ"�ன�ளககம 
ம�யவத அள�க�ததல அத�ல இனனமம அபரதம இரக�த தன 
வ(ய��றத. ப�ரதத�ம-மநத-பதத�னம: அறப பதத�யளள�ர�ள 
இபபடபபடட அரச(ன பவஜவய வ(ய��றர�ள. 

அரசவய ��ஷணவ (�ல-த"ர கர ஷ\
நரமதத�ர வ�ஷணவ� ஜத� பதத�
��ஷவணர� வ�ஷண�னம �லமல 
மதவன பத த"ரதத அமப பதத�ஹ�

(�லர ப��ன ��க��ர�தத�லம இரக��றர எனற 
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நமப��றர�ள. ஆம, அவனதத �ஸதக�ள�லம ப��ன உளளர. 
(�ல�றற�ல உயரநத அள��லம (�ல�றற�ல கவறநத அள��லம 
உளளர. ஆனல ��க��ர� (�வல '(க(த ப��ன' எனபவத 
அ�ர�ள நமப�த�லவல. �லய�ன உக��ரதவதத தரதத�ல தரததம 
ப��ன�ன (ரணமரததவதச (தரணமன ந"ர எனறம அ�ர�ள 
எணண��றர�ள. அத மடடமலலமல, அரச(வனய�ன ஒவர 
வநக�மன ��க��ர�ங�வள, (�ல�றவற இரணடநதரப பள�ஙகக 
�ற�ளல வ(யயப படடத�வம, மறறம (�ல�றவற மதல தரப 
பள�ஙகக �ற�ளல வ(யயபபடடத�வம கட கற��னறனர. "ஓ, 
வ��ரததன�ல இரககம ��க��ர�ம ம��வம அழ�� உளளத. 
ஆனல ப�ரநத�னதத�லளள வ�ய�ல�ள�ல இரககம ��க��ர�ங�ள 
பரக� அவ�ளவ அழ�� இலவல. இஙவ� ��ரஷண�ன மகக 
வ�ஞ(ம வநர� உளளத. �ண�ள வ�ஞ(ம அ�லம� உளளன. 
இத ம��வம நனற� உளளத" எனற எணண�ர�ள. இபபட 
ந�வனககம ஜனங�ள�டம�ரநத ப��ன ஒரவபதம பவஜவய 
ஏறறக வ�ள�த�லவல. 

மறறம அ�ர�ள, வ�ஷண�ர�ள�ன �லடத த(�வயச 
(தரணமனத� ந�வனக��னறனர. அ�ர�ளவடய �ல�வளக 
�ழ��ய ந"வரயம (தரணமன ந"ர எனவற ந�வனக��னறனர. 
பணண�யத தலங�ள�லம அஙவ�யளளப பணண�ய த"ரததங�ள�லம 
ந�வறநத நமப�கவ� இரநதலம வ�ஷண�ர�ள�ன (ரணமரத��ல 
அ�ர�ளகக அநத அளவ நமப�கவ� இரபபத�லவல. வதவலயம 
இரதததவதயம வ�ணட அழ�வ� வநக��ச வ(னற வ�ணடரககம 
உடமப�ல அ�ர�ள நமப�கவ�வய வ�ததளளனர. ஒவவ�ர 
��தமன உடமப�ன உளளம ஆதம உளளத. ஆனல அநத ஆதம 
ப��ன�ன ஒர அம(ம எனபவத அற�யமல இரக��றர�ள. இநத 
ஆதம ஒர பத உடலனள �டடணட ��டக��றத எனபத 
மக��யமலல. ஆதம��ன இயறவ�யன வ(ரபம ப��ன�ன 
வ(��ன! எனவ� ஒவவ�ர ஆதமவககம ம�யவத அள�க� 
வ�ணடம. ம�யவத�ள தகத�வயப வபறதத ��தம ��தமன 
�வ��ள�ல அள�க�ப பட��னறன. 

எனவ� நம யரகக எநத ��தமன ம�யவத�வள அள�க� 
வ�ணடம எனறம அற�நத�ரக� வ�ணடம. அவ�ற தகநத�ற 
ம�யவதவய ஒர�ன அள�க� ��லவல வயனறல எனன ஆகம? "ஸ 
ஏ� வ�- �ரஹ" (ஸமத ப��தம 10.84.13) . வ� எனறல ம�ர�ம. 
�ரஹ  எனறல �ழவத.  இஙவ� "வ�" எனறல பச எனற அரததம 
எடக�க கடத. பச பன�தமனத. இஙவ� அரததம எனனவ�னறல 
அ�ன ��லஙவ� ��டவம உயரநத�னலல எனறம, �ழவதவய 
��டவம மடடள எனறம கறபபடடளளத. 
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எனவ� வ�பகமர நரத மன���டம, "ப�ரவப, ஏன இபபட 
(ஸத�ரங��ள�ல எழதபபடடளளன? தயவ வ(யத இவத எனகக 
��ளக� வ�ணடம. ��க��ர�ங�வள �ழ�பட வ(யப�ர�ள (�லவர 
இவ�ற �"ழததரம�க கற�க�ப படடளளத. ஆனல அரச(வன 
வ(யப�ர�ள ம��வம அத�ரஷடமன�ர�ள எனறம தங�ள 
கற�ன"ர�ள"  எனற வ�டடர. 

இவத ஒர (தரணமன மன�தன (�ய�ப வபரததம 
வ(யத அற�ய மடயத. வ��லம ஒர ஆரமப ந�வலய�லரககம 
மதத�யம அத���யல கட இவத இணக�ம�ப வபரதத� அற�ய 
மடயத. (ஸத�ரங�வள ம��வம நனற� அற�நத, கரவத��ன 
�ரவணவயப வபறற ஒர நட அலலத உயரநத ந�வலய�லரககம 
மதத�யம அத���யல மடடவம இவத உணவமய�ல உணர மடயம. 
இவத, ஆ�ம பவஜ மவற�ளகவ�லலம மல அத�பத�யன�ரம, 
பவஜ மவற�வளவயலலம உபவத(�பப�ரம, ஒர உயரநத 
கர��வம ��ளஙகம நரத மன��வரத த��ர வ�ற யர தன 
இநதத ததத�தவத அத��ம� அற�நத�ரக� மடயம? 
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அதத�யயம - 11

அரச(ன பவஜவயப பறற�க வ�பகமர வ�டடத�ல நரத 
மன��ர வபரனநதம அவடநத உடவன வ�பகமவரத தழ�� 
அவணததக வ�ணடர. ஏன அ�ர �டடப ப�டதத அவணததர? 
இநத ��ஷயதத�ல நமககம (�ல (நவத�ங�ள உளளன. உங�ள�டம 
ஒர�ர, "ஓ, இநத ��க��ர�ம உணவமயன பள�ஙகக �லலனல 
வ(யதத அலலத வபலயன பள�ங�?" எனற வ�டடல ந"ங�ள 
அநத நப�டம ம��ழவ வ�ணட தழ�� அவணபபர�ள? மற�, 
"இநத மன�தவனப பரபபவத வப�ய ப�ம" எனற எணணவர�ள. 
ஆனல வ�கநததத�ல அபபடபபடட (நவத�ங�ளகக இடவம 
��வடயத. அஙவ� இபபடபபடட (ரசவ(�வள �ரத எனபதல 
வ�பகமர இபபட ஒர வ(நத ��னவ�க வ�ட� வ�ணடயவத 
ய�லவல. ஆனல பகத� (த�ங�ள�ன ��த��வளக �வடபப�டததச 
வ(லலம நமக��வ� அ�ர இநத ��னவ�க வ�டடர. அ�ரகக 
உணவமய�ல (நவத�ம எதவம�லவல. ஆனல நமம�டம (நவத�ம 
உளளத. எனவ� அ�ர நமத நனவமக��வ� இவதக வ�டடர. 
வ�பகமர இபபட ஒர ��னவ� மறற�ர�ளக��க வ�டடவத 
நரதர உணரநததல தன அ�ர ம��வம ம��ழச(� வ�ணட 
வ�பகமவரத தழ��க வ�ணட, ப�ன வமத��ப பத�வல அள�க� 
ஆரமப�ததர. 

நரதர கற�னர, "��க��ர�ம வநரடய� (ட(த ப��வன 
தன. அரங�நதர ��க��ர�ம, பநதர ப�லளள ��டடலன ��க��ர�ம, 
வ�ங�வடஸ�ர�ன ��க��ர�ம, ப�ய�லளள ஜ�னனதர, 
மயப�லளள ��க��ர�ங�ள, ப�ரநத�னதத�லரககம ஸ 
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��க��ர�ங�ளன வ���நத, வ�ப� நத மறறம மதன வம�ன - 
இபபட அவனததம வநரடய� ப��வன தன. (�ல (மயங�ள�ல 
இநத ��க��ர�ங�ள, "என மக��ன ஒர பக�தத�ல ஒர (�ற த�ரம 
உளளத. அத�ல எனகக ஒர ஆபரணதவதப வபட. ந" எனகக 
வநவ�தத�யம ஊடடய ப�ன எனவனக வ�ஞ(ம வ�ள�வயத தக��க 
வ�ணட வ(ல. நன எஙகவம வப� மடயமல இரக��வறன" 
எனவறலலம வ�டகம. ஆனல அநத பகதவன, "��க��ர�ம வப(வ� 
ந�ரவ� வ(யயத. அபபடவயனறல ஏன இபபடப வபச��றத? 
��க��ர�தத�னல வப( மடயமனல ப�ன ஏன அதனல ந�ர 
மடயத? எனவ� நன ��வலபபடவ�த வதவ�ய�லவல" எனற 
ந�வனபபன. இபபடப படட லவல�வள ��க��ர�ங�ள ந�ஜம�வ�ச 
வ(யதளளன. (�ல (மயங�ள�ல அத ஆபரணங�ள வ�ணடவமனற 
வ�டகம. மறறம (�ல (மயங�ள�ல அவ� இர��ல பகதர�ள�ன 
�ன��ல �நத அ�ர�ளடன வபசம. ஜ�னனத ப�ய�ல (�ல 
(மயங�ள�ல �"த வ���நத �"ரததவன�ள நடககம வபத, தன 
தண��வளயம ��ழ�ததக வ�ணட ��க��ர�ங�ள ஓட வ�ள�ய�ல �நத 
�"ரததவனய�ல வ(ரநத வ�ளளம. இவ�வயலலம (தரணமன 
��ஷயங�ள? எனவ� ஒர�ன ��க��ர�ங�வளப பறற� வ�றம 
(தரணமன ஜனங�ள அற�நத வ�ணடரபபவத எலலம 
��டவடற�ய வ�ணடம. ��க��ர�ங�ள வநரடய� ப��வன தன! 

"மறறம, "இநத ��க��ர�ம பவழயத" அலலத "இநத 
��க��ர�ம பத�யத", அலலத "இவத நங�ள�வ� உணட 
பணண�வனம" எனற வ(ல�த�ல எவ�ளவ உணவமயளளத? 
வ��ரததனதத�லரநத ���ரஜவ�க வ�ணட �நவத அலலத 
(லக ��ரமச (�வலவய வ�ற எஙவ�ய�ம�ரநத வ�ணட �நவத 
ப��வன நம அநத �ட�தத�ல �ழ�படலம. அலலத நம நம 
வடடவலவய உவல�ங�ளல மரதத�வய உணட பணண�, அநத 
மரதத�வய �ழ�படம வபத இதயதத�ல ம�கநத ஆனநதம 
உணட��றத. இவ�ற ஒர�ன ��க��ர� �ழ�படவட ம��வம 
நமப�கவ�யடன வ(யத அதன ப�ன �ரணஸரம தரமதவத ��டடல 
கட எநதக வ�டதலம இலவல. நம வ�றம (தரண மக�ள 
��க��ர� �ழ�படவடப பறற� ந�வனபபத வபல ஒர வபதம 
ந�வனக�க கடத. ஏவனனறல ��க��ரம ப��வன தன. 

பங��-ப�ஹ� எனற (ப�ரநத�னதத�லரககம) 
��க��ர�தவத எ�ரவம உணட பணண��லவல. தன�வ� 
உணட��ய ��க��ர�ம அத. மறறவ��ள பகதர�ளல உணட 
பணணப படடவ�. ஸல (னதன வ�ஸ�ம� மதன வம�ன 
��க��ர�தவத உணட பணண�னர, ஸல ரப வ�ஸ�ம� 
வ���நதஜ�வயயம தவமதரவரயம உணட பணண�னர, ஸ மத 
பணடதர எனப�ர வ�ப�நதவத உணட பணண�னர. இவ�ற (�ல 
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��க��ர�ங�ள தன�வம மறறவ� ம�வபரம பகதர�ளலம 
உணடக�ப படடவ�. இவதப பறற�ய ��ஷயதத�ல எநத ஒர 
(நவத�மம இலவல. ஆனல ம��வம (�ரதவதயடன ந"யம எங��ரநதம 
��க��ர�தவதக வ�ணட �நத அவத மவறயன மநத�ரங�ளலம 
அப�வஷ�ங�ளலம ஸதபனம வ(யத �ழ�படடல உனககம ம�� 
உயரநத பகத� உணடகம. இநத மவறய�ல எநத ��தமனக கறறமம 
��வடயத. 

ந பத�தயத� வதஷஹ ஸயத
கண ஏ� ம�ன மதஹ
வ(வ�ததம மத பகத�ஹ�
பலம ய பரமம மஹத --- (ப�ர�த ப��த 2.4.209)

பவஜ �ழ�படடல ஒர வபரம ம��வம உளளத. இநத 
வ(வ�ய�ன மலம ஒர�ன உச( ந�வலயன பகத�வய அவடய 
மடயம. ஒர�ன ப��த - பகத�வயப வபற வ�ணட 
உணவமய�வலவய ம��வம (�ரதவதய�ன �ரணம� தன ��த�க�ப 
படட �ரணஸரம தரமதவதயம கட ��டட ��டடப பவஜய�ல 
ஈடபடட, ப�னனர இநதப ப�ற��ய�ல அநதப பஜவனயம பகத�யம 
ந�னற ��டடலம கட அ�னகக எனன நஷடம? பத�ல� அ�ன தன 
�ரணஸரம தரமங�வள �ழநள மழ�தம�க �வடப 
ப�டததலம, ப��னகக பஜவன எதவவம வ(யயமலரநதல 
அ�ன எனன இலபதவதப வபற��றன? �ழநள மழ�தம அ�ன 
�ரணஸரம தரமங�ளன தய தநவதவயப வபணதல, 
கடமபததககம கரவககம வ(வ� வ(யதல, தன தரமங�ள 
தக�வண�ள வ�டததல, பன�த த"ரததங�ள�ல கள�ததல இபபட 
எலல�றவறயம வ(வ�வன வ(யதலம கட, அ�ன பஜவனய�ல 
ஈடபட��லவலவயனறல எனன இலபம? ஹ�ச(நத�ர ம�ரஜ, 
ம��ப வபரம ம�ன�ளன ��ஸ�ம�தத�ர மன���ன வ(ரகவ�யல 
ம�� உயரநத பகதன�� �ழகவ�வயப ப�ரவஜனமக��னன. 
பத�ல� அ�ன தனத �ரணஸரம தரமங�வள மடடம �வடப 
ப�டதத�ரநதல அதன மலம� எநத ��தமன இலபமம 
��வடதத�ரக�த. 

ஒர�ன, தகநத பகக� ந�வலகக �ர�தறக மனப�வ� 
ப�ரமமச(ரயதத�ல இறங��க �வட(�ய�ல வ�றற�யவடய��லலமல 
வபனலம கட அ�னகக எநத ��தமன நஷடமம ��வடயத. 
ஏன? தன அடதத ப�ற��ய�ல இபவபத எஙவ� ��டடரநதவன 
அத�லரநத ஆரமப�தத வமன வமல� வ�றற�வய வநக��ச 
வ(ல�ன. இத, நம பளள�க கடதத�ல ஒர ந�வலவய மடதத ப�ன 
இனவனர பளள�ககச வ(னற வமல� இனனமம படபபவதப 
வபனறத. 
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எ�வனர�ன ப��னககப பவஜ வ(யத பஜவன�ள 
ப�நத, ஹ� நமங�வள வஜப�க��றவன அ�னத �ரணஸரமம 
பதவல� வதடரப�ளம தணடக�ப பட��னறன. இவத ���யவலப - 
அலலத �ரமங�ளறற ந�வல எனற அவழக��னறனர. (தரணம� 
ஒர�ன தனனவடய உல�க �டவம�வளச வ(யயமல வபனல 
இலட(க �ணக�ன ம� �ஷ��வளக வ�ணட மதச (டஙக�ள 
பணண�னல மடடவம அநதக கறறங�ளககப ப��ரம ��வடககம. 
ஆனல பஜவன �ழ�படடல நவழநத ஒர பகதன இபபடப படடப 
ப��ரங�ள எவதயவம வ(யயத வதவ�ய�லவல. இவத நம ம��வம 
மக��யம�ப ப�நத வ�ளள வ�ணடம: ஒர�ன தன சய நலதத�ன 
�ரணம� தன உல�க �டவம�வள ��டட ��டடல அ�னகக 
ஐநத ��தமன �டன�ள �நத ��ட��னறன - வத�ர�ளககக �டன, 
�ஷ��ளககக �டன, மனவனர�ளககக �டன, கடமபததககக 
�டன, மறற அவனதத ஜ"� ர(��ளககம �டன - இபபட அவனததம 
�நத ��ட��னறன. 

ஒர ம�னகக எநத ��தமன �டவம�ள உளளன? அ�ன 
எவ�ற தன மனவனர�ள�ன �டவனத த"ரக��றன? தன தநவத 
அ�வன எவ�ற �ளரதத இநத உல�தத�ல �ழ�தறகத 
தகத�வயயம அள�ததவர அவத வபல தனம த�ரமணம வ(யத, 
கழநவத�வளயம வபறற அ�ர�வளயம இநத உல�தத�ல 
�ழ�தறக வ�ணடய அததவனவயயம வ(யத ப�னனவர அ�னத 
மனவனரகக உளள �டன அவடக�ப பட��றத. எனவ� அ�ன 
த�ரமணம வ(யய��டடல இநதக �டன அவட படத. இன� ஒர 
ம�ள எவ�ற தன �டன�வள அவடக��றள? தன தயர எவ�ற 
வ(வ��ள வ(யதவள அவத வபல வ(வ� வ(ய�தன மலம �டன 
அவடக�ப பட��றத. தன தயர தனவன �ளரதத, தன 
�ண�னககம வ(வ� வ(யத கழநவத�வளயம வபறற அ�ர�வள 
�யத �ரம �வர �ளரதத ��ட�த வபல அ�ளம வ(யதல �டன 
த"ரக�ப படட ��ட��றத. இவத வபல தன வத�ர�ள மறறம 
அவன�ரககமளள �டன�ளம.  ஒர�னத மவன��, "வபங�ள, 
வபய பஜவன வ(யயங�ள" எனற வ(லலத�வர ஒர�ன 
வடவடத தறநத ப��னககப பஜவன வ(யய மடயத. 

இரநதலம கட, ஸ வ(தனய ம�ப�ரப இநத (ஸத�ர 
��த��ள அவனதவதயம பறக�ண�தத ��டட வடவடத தறநதர. தன 
�யதன தயரகக எநத ��தமன �(த��வளயம வ(யயமவலவய 
எலலக �டவம�வளயம ��டட எற�நத ��டட தற�றம ப�நதர. 
அ�ர எலல ��தமன (ஸத�ர ��த��வளயம எதற��த தறநதர? 
வ���நதவககச வ(வ� வ(ய�தற�� அ�ர அவ�ற வ(யதர. 
எனவ� ஒர�ன இவ�ற எலல�றவறயம ��டட ��டம வபத அத 
"���ய வலப" எனற அவழக�ப பட��றத. 
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(ஸத�ர ��த��ள�ன பட ஒர�ன மதலல ப�ரமமச(�ய�வம, 
ப�னனர ��ர�ஸத��வம அதன ப�ன �னபப�ரஸத��வம அதன 
ப�ன �வட(�ய�ல (னன�ய(�ய�வம ஆ� வ�ணடம. ஆனல (�லர 
ப�ரமமச(ரய ந�வலய�லரநத வநர� (னன�ய(ததககச வ(னற 
��ட�தல அ�ர�ளகக மநவதவயர�ள�ன �டன தன வமல �நத 
��ழ��றத. ஆனல அ�ர�ள ஸ மகநதவககப பஜவன 
வ(ய�தற�� இவ�ற வ(யததல எநத ��தமன ப��ரமம வ(யய 
வ�ணடயத�லவல. ஆனல ப��த பஜவன அலலத வ�ற எநத 
��தமன �ரணததக��வம இபபடச வ(யதல, ந"ளமன தட�வள 
வ�ததக வ�ணடத தவல�ள�ல வ�ணவட�வளயம மடததக 
வ�ணட வ�றம பவல மடடவம உணட �ழம மபபத இலட(ம 
ப�ரமணர�வளக வ�ணட ப��ரங�ள வ(யய வ�ணடம. ப�லலம 
இர��லம அ�ர�ள வதடரநத "ஓம ஸ�ஹ, ஓம ஸ�ஹ" எனற 
வதடரநத கற�க வ�ணவடய�ரக� வ�ணடம. இபபடபபடடப 
ப��ரங�வள அ�ர�ள (�ய�ச வ(யய��லவலவயனறல ப��ன 
அ�ர�வளத தணடதத ��ட�ர. ஆனல அவத (மயம, தன உல�க 
�டவம�ள அவனதவதயம எற�நத ��டடப ப��னகக பஜவன 
வ(யயம பகதர�ள எநத ��தமன ப��ரங�வளயம வ(யயத 
வதவ�ய�லவல. 

பகத�ய�ல வமததம 64 �வ��ள உளளன. இத�ல ஒர�ன ஒவர 
ஒர �வ�யன பகத�வய மடடம (�ய�க �வடப ப�டதத அத�ல 
மழ��னவல வபதம. அ�ன எநத ��தமன ப��ரங�வளயம வ(யய 
வ�ணடயத�லவல. ஆனல ஒர ��ஷயதத�ல மடடம ம��வம ��னம� 
இரக� வ�ணடம: ப��னககப பவஜ வ(ய�த�ல மழ��ய�ரநதலம, 
அலலத ஹ� நமங�வள ஆழநத வஜப�ததக வ�ணடரநதலம, ஒர 
உததம வ�ஷண� பகதரகக மடடம எநத ��தமன அபரததவதயம 
ஒர வபதம ��வள��தத ��டக கடத. இநத ��ஷயதத�ல நம 
ம��வம ஜக��ரவதய� இரக� வ�ணடம. வ�ற எநத ��தமன 
அபரததவதயம ��ரஷணர வபறததக வ�ள�ர. ஆனல இவத 
மடடம அ�ர ஒரவபதம வபறததக வ�ளள மடடர. 

த�த �ரமண� கரவத
ந ந�ர ��தவயத ய�த
மத �த ஸர�ணவதள �
ஸரதத ய�ன ன ஜயவத --- (ப�ர�த ப��த 11.20.9)

ஒர�ன தனககத தறககம பகக�ம �ரம �வர மடடவம 
�ரமவய�தவதக �வடப ப�டக� வ�ணடம. அ�ன அநதப 
பகக�ததகக �ரம வபத உல�ப பறறக�ள அவனததவம 
தயரங�ள தன எனற ப�யம. அபவபத அ�ன, "நன ஒர ஆதம 
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ததத�ம" எனற உணர�தல �ரம வய� �ழ��வளக �வடபப�டக� 
வ�ணடயத�லவல. அ�ன ப�ன ஞன மரக�தவதக �வடப 
ப�டக�லம. அதன ப�னனர (�ர�ணம, �"ரததனம, ஸமரணம, பத 
வ(�னம மறறம ப�ற மவற�ளல பகத� உணட��றத. அபவபதம 
அ�ன �ரம வய�தவதக �வடப ப�டக� வ�ணடய அ�(�யம 
��வடயத. 

உதரணம� இரவநத�ர நத தககர பளள�ய�வல 
�லல�ய�வல படததத�லவல. வடடல இரநத படதத�ர. மதலல 
அ�ரககத தன வபறவறர�ள படபப�ததர�ள. அதன ப�னனர ஒர 
ஆ(��யர �நத வடடல �றப�ததர. தன மநவதய வஜனமங�ள�ல 
வ(ரநத�ரநத அற��ல ("க��ரம�வ� ம��வம வமலன ந�வலவய 
அவடநதர. பளள�ப படபப வதவ�வயய�லலமல வபனத. அவத 
வபல தன ஸ ��ரஷண�ன நமங�வள வஜப�பபத�லம 
வ�டபத�லம இதயங�வளக வ�டதத  பகதர�ள �ரம வய�தவதப 
ப�னபறற வ�ணடய அ�(�யம�லவல. அ�ர�ள ஒர வ�வள ஏத�த 
�ரம வ(யல�வளச வ(யதலம அவத மறற�ர�ள�ன நனவமக��வ� 
தன வ(ய�ர�ள. தனக��ச வ(யய மடடர�ள. எஙவ�லலம 
பகத�ய�ன வமல நமப�கவ� உளளவத அஙவ�லலம �ரமங�ள 
வதவ�ய�லவல. �ரம வய�தவதப ப�ன பறற மனஸம�ரத�, அரதத 
(மஹ�த, யகஞ�க��ய�ன நல�ள இபபட ந�வறய (ஸத�ரங�ள 
உளளன. வமலம பறபல (மதயங�ள�ல இத�ல ��தம ��தமன பழக� 
�ழக�ங�ளம உளளன. இவ� அவனததம பஜவன �ழ�படடல 
ஈடபடடளள�ர�ளககத வதவ�யறறவ�. அநதச (த�ன இ�றவறப 
ப�னபறற�னலம ப�னபறறமலரநதலம எலலம ஒனற தன. 

(�லர ப��த �"வதய�ல �ரம "(ர� தரமன ப�தயஜய மம 
ஏ�ம (ரணம வரஜ" எனற சவல�ததகக, "எலல ��தமன உல� 
(மபநதங�வளயம ��டட ��டடக �ரமவய�தவதக �வடப ப�டதத 
என அவடக�லதத�ல �நத ��ட" எனற வபரள எடபபர�ள. 
ஆனல நம வ�ஸ�ம��ள எனன கற��றர�ள? உல� 
(மபநதங�வளயம "�ரமங�வளயம" ��டட ��ட எனற 
உபவத(�க��றர�ள. இபபட நம எலல ஆச(�யர�ளம வ(யதத 
வபல எததவனவய பகதர�ளம வ(யதளளர�ள. ப��ன�டம 
(ரண�த� அவடநத ஜ"�ன� ஸ ரகநத தஸ வ�ஸ�ம� வடவட 
��டடத தற�றம வ(னறர. அ�ர ஏத�த �ரம (த�ங�ள�ல 
ஈடபடடர? பகத� ரஸதவதப பறற� அற�யத அற���ல�ள மடடவம 
�ரம வய�தவதக �வடப ப�டபபர�ள. பகத�ய�ன இயறவ�யன 
உணவம�வள அற�நத எ�ரவம �ரம வய�தவதப ப�ன பறறவ� 
மடடர�ள. (�ல (மயம ப��ன (�ல �ரமங�வளச வ(ய��றர. 
அவ� இநத உல�தத�ன நலனக��ச வ(யயப படபவ�. இவத வபல 
தன மன��ர�ளம பகதர�ளம வ(ய��றர�ள. அவ� உல� 
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நலன�ளக�� மடடம�ச வ(யயப படபவ�. 

யத யத ஆச(ரத� ஸவரஷதஸ
தத தத ஏவ�தவர ஜனஹ
( யத பரமணம கரதவத
வல�ஸ தத அன�ரததவத --- (ப��த �"வத 3.21) 

"(தரண மக�ள, உததம பரஷர�ள வ(ய�வதப வபல வ(யய 
மயல��னறனர. உததம பரஷர�ள உணடக��ய ��த� மவற�வள 
ஒவவ�ர�ரம ப�னபறற��னறனர."

�ரம வய�ம எனறல எனன? நம நம சய ம��ழச(�க��ச 
வ(யயம எநதக ��யமம மட��ல தனபதவதவய அள�க��றத. 
உதரணம� ஒர�ன, "நன ��க��ர�ததகக இநத அரச(வனவயச 
வ(ய��வறன. அதனல எலவலரம எனவனப ப�ழ�ர�ள. அதனல 
நன வமனவமலம வ(ல�ங�வளப வபறவ�ன" எனற எணண� பவஜ 
வ(ய��றன எனற வ�ததக வ�ளவ�ம. இநதப பவஜ வ�றம �ரம 
வய�வம. ப��னகக ப��ன�ன ம��ழச(�க��ப ப��த தன 
சததமன பகத�. வமட(ம அவட�தற��ப ப�பவ� ஞன வய�ம. 
"ப��ன இதனல ம��ழச(� அவட�ர" எனற எணணததடன 
வ(யயம பவஜவய அ�ர எபவபதம ஏறறக வ�ள�ர. 

மற�, " ப��ன என வ(வ�ய�னல ம��ழநத எனகக 
மவன��, �ண�ன, ம�ன, ம�ள, வ(ல�ம அவனதவதயம 
�ழஙக�ர" எனற எணணததடன வ(யயம பவஜ �ரம வய�தவதச 
(ரநதத. ஆனல ஒரவ�வள (�ற கறறங�ள இரநதலம கட 
ப��ன�ன ம��ழச(�வய மடடவம கற�கவ�ள�க வ�ணட வ(யயம 
பவஜவய உணவமயன பவஜ. அவத ப��ன ம��ழவ�ட ஏறறக 
வ�ள�ர. 

அடதத நரதர இநதச சவல�தவதக கற��றர:

(�தத�ஹ� ஸயத ப��த தரஷடய
தரண (மமனனத அப�
(கரத உச(ரணன நம
பஸஸய ஸர�ணத தத --- (ப�ர�த ப��த 2.4.210) 

ஒர�ன ப��த-பகத�யடன (ப��ன எஙகம 
ந�வறநத�ரக��றர எனற உணரவடன) ஒர (�ற தரமபககம கட 
�நதனம வ(லதத�னவல, அலலத அநதத தரமபகக ம��வம பகத� 
உணரவடன எவதயம பவடதத ம�கநத ம�யவத வ�டததலம, 
அநதச வ(யல அ�னகக வ�ணடய�றவறவயலலம அள�ததப 
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ப�பரணமன ந�வலவயயம வ�டககம. அஜம�ல, தன ம�ன�ன 
வபயவர(நரயண) ந�வனதததல தனககத வத�யமவலவய 
ஆனம"� உல�தவத அவடநதர. ஆமம, தனககத வத�யமவல தன. 
நம நம கடமபதத�லளள எ�ரக��த ரத தஸ எனவற, 
��ரஷண தஸ எனவற, மதன வம�னன எனவற 
வபய�டடரநதல எனன ஆகம? அ�ர�வள நம (சதத நமததடன 
அவழக�மல) நம ஆபஷவடன அவழததல கட ம��ப வபரம 
பயன ��வடககம. இவ�ற ஒர�ன ப��த-பதத�யடன ஒர 
தரமபககக கட ம�யவத அள�க�லம எனற கற��றர. ஏன? 
�ரணம இநத உல�தத�ல ப��னககச (மபநதம�லலத எநத ஒர 
வபரளவம ��வடயத.  அபபட ஏத�த உளளத? 
இலலவ�ய�லவல. அவனதத �ஸதக�ளவம ப��ன வறற�ரககம 
இடங�ள. 

நம ஒர �ழவதய�லம கட ப��ன இரக��றர எனற 
எணண�னல, அநத எணணதத�ன �ரணம� அடததப ப�ற��ய�ல ஒர 
�ழவதய�ப ப�றபவபம? இலவல. அத அபபடயலல. எஙவ� ஒர 
இடதத�ல ஒர �ழவதய�ன வநறற�ய�ல த�ல� ம�டட அதன �ழதத�ல 
தளஸ மவலவயயம அண���தத அவத �ணங�த ஜனங�ளகக 
பகத� �ரவ� �ரத எனற எழதப படடரநதத. (�லர அநதக 
�ழவதகக �நதனம வ(லதத�னர. ஆம, ஒர�ன இவ�ற எஙகம 
ப��ன வறற�ரக��றர எனற உணர�த�ல த�வறய�லவல. ஆனல 
அநதக �ழவதவய ஒர�ன ப��ன எனற ந�வனததல அத 
�லபபடமன பதத�! ப�ர�லத ம�ரஜ எலல�றற�றகம �நதனம 
வ(லதத�னர. பறவ��ள, ம�ர�ங�ள, பச(��ள, தரமப இபபட 
அவனததககம. ஏன? ப��ன�லலமல அவ� எதவவம இரக� 
மடயத எனற அற�நத�ரநததல தன. ஆனல அ�ர அநதப 
வபரட�ள எலலவம ப��ன தன எனற ந�வனக���லவல. 

உதரணம� நம ஒர மய�ல பல ஒனற பழத�ய�ல ��ழநத 
அத மறற�ர�ளல ம�த�க�ப பட�வதப பரக��வறம எனற 
வ�ததக வ�ளவ�ம. அபவபத நம உடவன எனன வ(யவ�ம? 
உடவன அவத எடதத ந"�னல சததப படதத�, நம தவலய�ல அவதத 
வதடட �ழ�படட ஒர சததமன இடதத�ல வ�பவபம. ஏன? "இத 
��ரஷணர" எனற �ரணதத�னல? இலவல. அத ��ரஷணரகக 
ம��வம ப�டததமனத, அவத அ�ர தன தவலய�ல அண�நத�ரக��றர 
எனற �ரணதத�னல. இதவ� ப��த-பதத� எனபத. இவ�ற 
இபபடபபடட உணரவ�ளடன ஒர�ன ஒர தரமபககக கட 
�நதனமம ம�யவதயம அள�ததல அ�னகக ப��த-பதத� 
��வடக� ம��வம உத��யய�ரககம. அபபடயனல நம 
வநரடய�ப ப��ன�ன ��க��ர�ததகவ� �நதனம வ(லதத�னல 
எவ�ளவ வபரம பலன ��வடககம எனபவத ந�வனததப பரங�ள! 
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ந�ர மடயத ஜ"�தமக�ள, மறறம அவனதத �ஸதக�ளம 
கட ப��ன�ன (கத�ய�ன ப�ணமங�வளயகம. எனவ�, ப�ர�லத 
ம�ரஜ வ(யதவதப வபல அவ��ளகவ�லலம �நதனம 
வ(ய�த�ல த�வறய�லவல. எலலம ப��ன�ன அம(ங�வள. இவத 
நம (�ய� அற�நத�ரக� வ�ணடம. நம ஒர தரமவபவய மறறப 
வபரட�வளவய ப��த-பதத�யடன பரககம வபவத பரண 
ந�வலவய அவட��வறம எனறல ப��ன ஸ ��க��ர�தவத 
வநரடய� ந�வனககம வபத எபபடப படட உயரநத பலன�ள 
நமககக ��வடககம? எனவ� நம வ�ய�லல ��க��ர�ங�வள 
�ழ�பட�த, அலலத நம வட�ள�ல ��க��ர�ங�வள அக��ன� 
வஹமங�ளடனம அப�வஷ�ங�ளடனம வ�த மநத�ரங�ளடனம 
ஸதப�தத அ�றவற �ழ�பட�த வபனற வ(யல�வள எபபட நம 
(�யலல எனற கற மடயம? இத�ல எநத ��தமன கறறமம 
��வடயத. எனவ� தன ��க��ர� மரதத� பவஜ மவற�வளப பறற� 
(ஸத�ரங�ள�ல எழதபபடடளளன. இன�, (�ல கற�பப�டட பவஜ 
மவற�ள�ன கவற�வளப பறற� ஏன (ஸத�ரங�ள�ல எழதப 
படடளளன எனபவத நரதர ��ளகக��றர.

�டப� ��ரஷண ப�ரதத�மர (ன�தம
ந (மபவ�த ��ரஷண ப வரஷவ அனதர
�வதத வ(த �ரஹ� அப� தத ��ஷகத�வத
��ரணத� ந�ஸ தத அம" ஸத�நத� அத 

                                                                       --(ப�ர�த ப��த 2.4.212)

ஒர�ன உணவமய�வலவய ஒர பகதன� இரநதல - 
வ��லம, ததத�ங�வளச (�ய� அற�யத �ன�ஷத அத���ய� 
இரநதலம கட ஆனல ��க��ர� பவஜய�ல ஈடபடடரநதல - 
அ�ன எநத ஒர வ�ஷண�வரயம அ�மத�க� மடடன, ஒர பகதன 
பவல� பநதங�ள�ல ஈடபடடரநதலம கட அ�ன ஒர பகதவன. 
இலவலய? அ�ன ஒர வபதம வ�ஷண�ர�வள அ�மத�க� 
மடடன. மற�, அ�ன ஒர வ�ஷண�வரப பரதததம �நதனம 
வ(லதத�, "தயவ வ(யத நம தககரஜ�வயத த�(னம வ(யயங�ள. 
அ�ரத ப�ர(ததவத எடததக வ�ளளங�ள" எனற கற�ர. வ�ற 
எதவம அ�ர வ(யய மடடர. ஆனல ஒர�ன ஒர வ�ஷண�வர 
அ�மத�ததல அ�ன ஒர �ன�ஷத அத��� ந�வலய�ல கட இலவல 
எனபவதப ப�நத வ�ளள வ�ணடம. இஙவ�, ஒர பகதன 
உணவமய�வலவய ��க��ர� அரச(வன வ(யத வ�ணடரநதல 
அ�னல எநத ஒர வ�ஷண�வரயம அ�மத�க� மடயத எனற 
நரதர கற��றர. ஒர பத�ய பகதவன, அலலத �ன�ஷத அத��� 
ந�வலய�லளள பகதன கட அபபடச வ(யய மடடன. 
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அபபடபபடட ஒர சழந�வல ஒர (மயம �நதத. ஒர பகதன 
தன ஆ(னதத�ல அமரநத அரச(ன �ழ�பட வ(யய ஆரமப�ககம 
வபத ஒர உயரநத ந�வலய�லரநத ஒர வ�ஷண�ர அஙவ� �நதர. 
ஆனல பஜ�யன பகதனல உடனடய� எழநத ம�யவத 
வ(லதத இயல��லவல. அபபடபபடட சழந�வல�ள�ல 
வ�ஷண�ர�ள ம��வம �ரவணயளள�ர�ள. அ�ர�ள, 
"இலவலய�லவல, ந" உன பவஜ வ(வ�வயச வ(ய" எனற தன 
கற�ர�ள. அநதப பஜ� பவஜய�ல மழ�தம� ஆழநத 
ஈடபடடரநததல �நத வ�ஷண�வரக �ண��லவல. இநத 
சழந�வல�ள�ல வ�ஷண�ர�ள இனனமம அத��ம�க 
�ரவணயளள�ர�ள. எநத ��தமன கவறவயயம அ�ர�ள இஙவ� 
�ணபத�லவல. மற� அநத வ�ஷண�ர அவத ஒர கவறய� 
எடததக வ�ணடல அ�ர உணவமய�ல ஒர வ�ஷண�வர அலல. 
ஆனல இபபடபபடட சழந�வல�ள�ல அபரதங�ள ந��ழ�தறக 
�யபப உளளத. பலவத� ப�ரப(பலரமர) ஒர (மயம 
வரமஹரஷன�ன (வபய�ல நவழநத வபத வரமஹரஷன எழநத 
பலவத� ப�ரபவகக எநத ��தமன ம�யவதவயயம வ�டக�மல 
உட�ரநத�ரநதன. அ�ன எநத ��தமன வ(வ�ய�லம அபவபத 
மழ��ய�ரக�வம�லவல. "நன தன எலவலரலம �ழ�படப 
படப�ன" எனற அ�ங�ரததடன உட�ரநத�ரநதன. எனவ� தன 
அ�ன பலவத� ப�ரபவகக ம�யவத அள�க���லவல. இவதக �ணட 
பலவத�ர அ�வன �தம வ(யதர. 

எனவ� ஒர பகதன தன பவஜய�வல �ழ�படடவல 
மழ�தம� மழ��ய�ரககம வபத, ஒர வ�ஷண�ர �நதவத 
அற�யமல ஆழம� மழ��ய�ரநதல தனவன 
உப(�க���லவலவயவயனற அநத வ�ஷண�ர ஒரவபதம 
ந�வனக� மடடர. மற� அவத அநத பகதன�ன உயரநத கணம� 
எணண� ம��ழ�ர. அ�ர�ள அவத ஒர  கவறய�வ�க �ரத 
மடடர�ள. ஆனல ஒர�ன ஒர வ�ஷண�ர �நத�ரக��றர 
எனபவத அற�நதம, அ�ர மக��யமன�ரலல எனற எணணததடன 
அ�வர அலட(�யப படதத�னல அத ஒர அபரதம�� ��டம. 
அபவபத அ�ன �ழ�படம ��க��ர�மம பவஜவய ஏறறக 
வ�ள�த�லவல. 

நம ஒர வப�ய ��ழவக�� இலட(க �ணக�ன ரபவயச 
வ(ல�ள�தத ஒர மதம மழ�தம அதற�� வ�ணடய 
அவனதவதயம (� பணண�த�ல சறசறபபடன ஈடபட��வறம. 
அஙவ� �ரம ஆய�ரக�ணக�ன ஜனங�ளககப ப�ர(தம 
�ழஙக�தற�� மமமரமன வ�வல�ள�ல இறங�� வ�ணடய�றவற 
எலலம தயர வ(ய��வறம. வ�ணடய ம�ன(ர ��ளகக�வளயம 
அலங�ரங�வளயம வ(ய��வறம. ஆனல இவ� அவனததச 
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வ(யல�ளம நமத ப�ழ�ன வமலன ஆவ(ய�ன �ரணம�ச வ(யயப 
படடல அநதப பவஜய�ல எநத ��தமன ப�ரவயஜனமம இலவல. 
அவத ��க��ர�ம ஏறறக வ�ள�த�லவல. இநதப வப�ய பவஜவய 
நடதத�தல நமகக இநத உல�தத�ல ப�ழ ம��வம வபரகம எனற 
எணணததடன நடததம பவஜவயத தககரஜ� ஒரவபதம ஏறறக 
வ�ள�த�லவல.

ஆனல ஒர�ன ஒர (�ற பவஜவய ம��வம எள�வமய�, 
ஆனல உணவமய�வலவய அவத ஸ ��ரஷண�ன ம��ழச(�கக 
மடடம�ச வ(யயம வபத அவத அ�ர ஏறறக வ�ள��றர. ஆனல 
சததமறற மனதடன ஒர�ன பவஜ வ(யயம வபத அ�ர அவத 
ஏறறக வ�ள�த�லவல. எனவ� நம பவஜ வ(யயம வபத நம 
இதயங�ள�ல (�யன பகத� ப�ம இரக� வ�ணடம. இவத வபல 
தன நம அ�ரத பன�த நமங�வள வஜப�ககம வபதம இரக� 
வ�ணடம. நம ஒர�வர, "ஏ, ந" இஙவ� �!" எனற அவழபபவதப 
வபல ஸ ��ரஷணவரயம அவழததல அவத அ�ர வ�டபர? 
அ�வர நம (�யன பகத� ப�ம எதவம�னற�க கபப�டம வபத 
அ�ர அவதக வ�ட�வ� மடடர. ஆனல நம அ�வர, "தயவ 
வ(யத இநத வநவ�தத�யதவத ந"ங�ள ப(�க� வ�ணடம" எனற 
பகத�யடன அவழததல அ�ர �ணடபப� �ர�ர. மற�, நம 
பவஜ தமதம��றத எனற �ரணததடன, ம��வம அ�(ரததடன, 
"ஓம ��ரஷணய நமஹ" எனறக கபப�டடல அ�ர �ர�ர? 
இதயதத�ல பகத� ப� உணரச(�யடன நம பவடககம வபத 
மடடவம அ�ர அவத ஏறறக வ�ள��றர. இலவலவயல அ�ரககப 
ப(�யம �ர�த�லவல, நம பவஜவயயம ஏறறக வ�ள�த�லவல. நம 
பகத�ய�ன எநத ஒர அங�தவதப ப�னபறற�னலம, இவத ம��ச 
(�ய� அற�நத�ரக� வ�ணடம. ம��வம (�ரதவதயடன 
வநவ�தத�யங�வளத தயர வ(ய��வறம. ஆனல நம (�யன பகத� 
ப�ததடன அ�வர ம��ழ��பபதற�� அ�றவறப பவடக���லவல 
வயனறல அவதத தககரஜ� ஏறறக வ�ள�த�லவல. ஏவனனறல 
அத அ�ரககத வதவ�ய�லவல. ப��னககப ப�வரவமய�ல மடடம 
தன ப(� உணடகம! இவ�வயலல�றவறயம நம அற�நத, ஹ� 
நம �"ரததனம, (�ர�ணம, ஸமரணம, �நதனம இபபட அவனதத�லம 
ப�வரவமயடன ஈடபட வ�ணடம. அபபடயனல ப��ன 
�ணடபப� நம பவடபபவத ஏறறக வ�ள�ர. 

ந" ம��வம த�றவம �யநத �தத�யக�ரர�ளடன 
இன�வமயன ர�தத�ல ஒர �"ரததவனவயப படலம. அதன தளம, 
சரத� அவனததம அ�ர�ள அற�நத (�ய� �(�தத எலல 
ஜனங�வளயம அத ஆழம� ஈரக�லம. ஆனல அவதக 
��ரஷண�ன ம��ழச(�க�� மடடம�னற� படனல அநதக 
�"ரததவனய�ன ஒவர பலன அஙகளள ஜனங�வள ம��ழச(�ப 
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படதத�வத. ப��ன�ன ம��ழச(�க�� அவதப பட��லவல 
வயனறல அஙவ� உட�ரநத�ரபப�ர�ளககம, படப�ர�ளககம, 
�தத�யங�வள �(�பப�ர�ளககம எநத ��தமன ப�ரவயஜனமம 
இலவல. இத ஒர எள�தன ததத�மலல. ஒர�ன தனத அவனததச 
வ(யல�வளயம ப��வனத த�ரபத�ப படததம ஒவர �ரணததக 
��ச வ(யயம வபத மடடவம அத சதத பகத� எனற அவழக�ப 
பட��றத. 

நம இபவபத �லய�தத�ல வமனவமலம பகம வபத இவ� 
எநத அளவ வம(ம� உளளன எனபவதப பரக�லம. (�லர வ�ய�ல 
��க��ர�ததககச வ(நதமன வ(ததக�வளத த�ரட��றர�ள. 
அ�ர�ள, "நன மக��யமன�ன" எனறம, "நன தன எஜமன" 
எனறம எணண�க வ�ணவட பவஜவய நடதத��னறனர. இநதக 
�ரணங�ளல ப�னனர அ�ர�ள (ணவட (ச(ரவ�ள�ல ஈடபடடச 
(�ல (மயங�ள�ல இரததம (�நத� வ�வல�ள கட நடக��னறன. 
அ�ர�ள தகத�யளள ஒர��டம அநத வ(வ�வய ஒபபவடபப 
த�லவல. அ�ர�ள�ன இதயங�ள�ல மறற�ர�ள�டம கதரக�ம பணண 
வ�ககம வ�டட கணம உளளத. வமலம அ�ர�ள�டம ம�கநத அளவ 
வ(ல�ங�ளம, ப�ழம, ந�வறய (�ஸயர�ளம இரபபதலம தங�ள 
வபரவம�ள அத���பபதலலம மறற பகதர�வள எபவபதம 
இழ��� நடதத��னறனர.  இபபடபபடட�ர�ளகக பவஜய�னல 
உணடகம பலன�ளன, ப��ன�ன வமல பகத�, ப��ன�ன 
த�(னம, மறறம உததமமன வ�கநததவத அவடதல இவ� 
எதவவம ��வடக�த எனற (ஸத�ரங�ள கற��னறன. 

நரத மன��ர ஒர (மயம ப��ன�டம, "ப�ரவப, பகதர�வள 
ம�கநத அள�ன ஜனங�ள மத�க�மலரபபவத நன �ண��வறன. 
ஏன இபபட? அ�ர�ள பகதர�வள மத�க� வ�ணடம" எனற 
வ�டடர. 

அதறகப ப��ன, "பகதர�வளனன, அ�ர�ள எனவனவய 
மத�பபத�லவல!" எனற பத�லள�ததர. வமலம இவத வநரட 
ந�ரபணம�க �டட�தற�� வ�ணட, "நன ஒனவற உனககக 
�டட��வறன. நவள ஒர வப�ய பநதர((தக�ளகக இல�( 
உணவ அள�ககம ��ழ) நடக���ரக��றத. அநத ��ழவகக நவன 
வநரடய�ச வ(லல��ரக��வறன. ந" அஙவ� எனகக எபபடபபடட 
ம�யவத அள�க��றர�ள எனற வந�வலவய பரததத வத�நத 
வ�ள" எனற கற�னர. 

பநதரவககப ப��வன வநரடய�ச வ(னறர. அத ஒர 
வப�ய ��ழ. அவழக�பபடட ஒவவ�ர�ரககம மனனவம 
("டடக�ள அனபபபபடடரநதன. ("டடக�ளடன �நத�ரநத 
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மக��யமன�ர�ள அவன�ரம உளவள வ(னறனர. அபவபத 
அஙவ� ஒர �யத மத�ரநத �றபப ந�றமன ஒர (தவம நவழய 
மயனறர. அ�ர பல நட�ள�ச (பப�டததல �ய�ற மதவ�த 
வதட�த வபனற ஒடட, ம��வம வமலநத வதறறதத�ல 
ப(�யற�தற��ப ப�சவ(க�� �நத�ரநதர. "ஐய, நன நனக 
நட�ள� எதவவம (பப�ட��லவல. தயவ வ(யத எனவனயம 
உளவள ��ட வ�ணடம" எனற வ�ஞ(�க வ�டடர. உளவள 
நவழ�தறக வமத�� மயனறர. ஆனல �ய�ற��லவன, 
"உனன�டம ("டட உளளத? இலவல?" எனற வ�டடத தடதத 
ந�றதத�னன.

�வட(�ய�ல வ�ற �ழ�ய�னற� அநத ப�சவ(க�ரன 
�ய�ற��லவனத தளள�க வ�ணட உளவள பகநதர. �ய�ற 
��லன வ�பம வ�ணட அ�னத எஜமன�டம ப�ர வ(யதன. 
ஆனல அநத �யதன மன�தர எவதயவமக �ணட வ�ளளமல 
உளவள வ(னறர.  (பப�ட இவலவயனவறக வ�ய�ல எடததக 
வ�ணட ப�னனல �வட(� ��வ(ய�ல உட�ரநதர. அபவபத 
அஙகளள எஜமன மத�ய�வர வநக�� �நத, "எஙவ� உன ("டட? 
இவத ஏன ந" மத�க� மடவடன என��றய? இ�வனப ப�டதத 
வ�ள�வய தளளங�ள" எனற �தத�னன. 

அநத ப�சவ(க�ரன ந�ரததல, நனக அலலத ஐநத 
வபர�ள �நத அ�வரப பல�நதததடன இழதத �(லன வ�ள�வய 
எற�நத ��டடக �தவ�யம படடக வ�ணடர�ள. இவதவயலலம 
நரதர பரததக வ�ணவடய�ரநதர. "ப�ரப! நன இபவபத 
வந�வலவயக �ண��வறன. ந"ங�ள (�ரமததடன உளவள பகநத, 
(பப�ட�தற�� இவலவயயம எடததக வ�ணட ப�ன ��வ(ய�ல 
உட�ரநத ப�னனரம, (ணவட வ(யத வ�ள�வய தளள� 
��டடர�வள!" எனற ��யநத வபனர. 

நம இவ�ற ஒர�வர இழ��� நடததக கடத. இத�ல 
ந"ங�ள ��னம� இரக� வ�ணடம. எ�வரர�ர உங�ள�டம 
�நதலம �ணடபப� ஏத�த வ�டக� வ�ணடம. �ர�த 
ப��ன�வம கட இரக�லம! அ�ர ஒர மய�த�ய�ன 
ரபதத�லம கட �ரலம. அ�ரகக ஏத�த வ�டதத ம�யவத 
அள�க� வ�ணடம. இலல��டடல அத ஒர கவரதம�� ��டம. ஒர 
(த நமம�டம �நதல அ�ரகக ம�யவத அள�க� வ�ணடம. 
எலவல�ன இதயங�ள�லம ப��ன வறற�ரக��றர எனபவத 
உணரநத அவன�ரககம ம�யவத வ(லதத� இன�வமயன 
�ரதவத�வளப வப( வ�ணடம. ப��த-பகத� ம��வம அழ�ன 
ததத�தவத அடபபவடயக வ�ணட அவமக�ப படடளளத. நம 
இ�றறகக மத�பபள�க���லவலயனல அத ஒர கறறம� நமம�டம 
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�நத ��டம. நம ��க��ர�ததககச (�யன பகத� ப�ததடன வ(வ� 
வ(யத, அவன�ரககம மத�பவபயம அள�க� வ�ணடம. வ�பகமர 
ப�ரயக-கககச  வ(னற வபத அஙவ� ��தம ��தமன ய�ங�ள 
நடநத வ�ணடரநதவதப பரததர. அஙவ� எலல ஜனங�ளககம, 
வ��லம ��ங�ள, கரஙக�ளககம கடப ப�ர(தம �ழங�பபடடன. 

நரதர இஙவ� "அ��தஷ" எனற �ரதவதவய 
உபவய��தத�ரக��றர. "��தஷ" எனறல ததத� ஞன� எனற 
வபரள. "அ��தஷ" எனறல ஒனறம வத�யத மடடள எனற 
அரததம. ஒர மடடள�டம�ரநத ப��ன பவஜவய ஏறறக 
வ�ள�த�லவல. ஆனல ஒர�னகக அற���லலமலரநதம கட 
ஆனல ப��ன�டம நமப�கவ�ய�ரநதல அ�ன�டம�ரநத பவஜவய 
ஏறறக வ�ள��றர. இஙவ� ��தஷ, அ��தஷ எனபதறக 
வ�தங�வளப படதத�வன படக�த�வன எனற வபரளலல. 
ஒர�ன வ�தங�வளயம மறற (ஸத�ரங�வளயம படதத�ரநதலம 
கட மடடள� இரக�லம. ப��த �"வத, ப��தம, இரமயணம 
மறறம பரணங�ள அவனதவதயம நனற�ப படதத�ரநதம கட 
ஒர�ன ��க��ர�ங�ள�ல நமப�கவ� எதவம�லலம�லரக�லம. 
அபபடய�ரநதல அ�ன மடடள�ள கடடதத�ல தன இரக��றன 
எனற அரததம. 

ஒர நள ஒர பகதன நமத வ�ய�லகக (மத) �நத 
��க��ர�ங�ளகக மனனல அமரநத வ�ணட ��க��ர�ங�வள 
அவரமண� வநரம�க கரநத ��டமல பரததக வ�ணடரநதர. 
அவத நங�ள பரதததம அ�ரகக எவ�ளவ வப�ய அள��ல பகத� 
ப�ம இரக��றத எனற ஆச(�யப படடப வபவனம. 
��க��ர�ங�வள ந"ணட வநரம கரவமய�ப பரதத ப�னனர அ�ர 
பக�தத�லரநத ஒர�வரக கபப�டட, "இநத மரதத� எஙவ�ய�ரநத 
�நதத? இத�ல ஒர கவறயளளத" எனற கற�னர. இத அ��தஷ. 
இநத மன�தன நம (மப�ரதயதத�ல கவறநதத நறபத அலலத 
ஐமபத �ரடங�ள இரநத�ரநதலம கட அ�ர அ��தஷ - �� 
இரக��றர.
 

அ��தஷ- �� இரககம எ�ரம வ�ஷண�ர�ளகவ� 
மறற�ர�ளகவ� ம�யவத எதவம அள�க� மடடர�ள. இபபடப 
படட�ர�ள�டம�ரநத ப��ன ஒர வபதம பவஜவய ஏறறக 
வ�ளளவ� மடடர. ஆனல அவத (மயம ஒர�ன 
அற���லலமலரநதம ஆனல இதயதத�ல �ளங�ம�னற�ய�ரநதல 
அ�னத பவஜவயப ப��ன ஏறறக வ�ள��றர. ஏவனனறல 
இ�ன�டம அபரதம�லவல. அரச(வன �ழ�படடல மதல�த 
�ர�த எனன? வநவ�தத�யங�வளப பவடததல. அடததத? வநய 
��ளகக. அதன ப�னனர? வ�ளவளயன (ங��ன�ல ஸநன ந"ர. அதன 
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ப�னனர தண��ளம (ரணமரதவம (மரமம �ர��னறன. ஆனல 
ஒர பகதன இநத ��வ(வயப ப�னபறறமல பவஜ வ(யதல அவத 
��க��ர�ம மறக�� வ(ய��றத? அநதப பவஜவயப ப��ன 
ஏறறததன வ�ள��றர. ஆனல ஒர�ன பத�னற �வ�யன 
வநவ�தத�யங�வளப பவடததம நமப�கவ� எதவம�னற� பவஜ 
வ(யயம வபத எனன ஆ��றத?  ஜனங�ள �நத �ண�கவ��ள�ப 
பணங�வளக வ�டக��றர�ள. அ�றவறப பஜ�யம �ங��க 
வ�ணட இநத �ரம நம மபபத ரபய (மபத�தவதம, அடதத 
�ரமம நமகக மபபத ரபய ��வடககம எனற ந�வன��ல பவஜ 
வ(யதல அ�ர�ள அபரதங�வளவய ��வழ��க��றர�ள. 

அபபடபபடட�ர�ள�டம�ரநத ப��ன ஒரவபதம 
பவஜவய ஏறபத�லவல. ஆனல அற���லலமலரநதம �ளங�மறற 
இதயம வ�ணட ஒர�ன வ(லததம பவஜவய அ�ர ஏறறக 
வ�ள��றர. அ�ன வ�ஞ(ம சய நல ஆவ(�ள உளள "(�ம" 
கணததடன இரநதலம கட அ�ர பவஜவய ஏறறக வ�ள��றர. 
ஒர "(�ம" கண மன�தன நமப�கவ�யடன ப��வன �ழ�படம 
வபத, ந"ணட �லததககப ப�னனர ப��வன அ�னககப பகத�வய 
அள�தத ��ட��றர. ஏவனனறல அ�ன எநத ��தமன 
அபரததவதவய, மறற�ர�வளப பறற� அ�தற�ள வபச�வதவய, 
ப�ற ஜ"�ன�ளககத தனபங�ள வ�டபபவதவய - இபபட எநத 
��தமன வ�டட வ(யல�வளயம வ(ய�த�லவல. எனவ� ப��ன 
ம��வம வப�ய �ரவணவய �ழஙக��றர. ஆனல ஒர�ன 
மறற�ர�ள�டம வம(ம� நடநத வ�ணடல அ�னகக இலட(க 
�ணக�னப ப�றபபக�ள�லம கட பகத� ��வடபபத�லவல. 

ஒர�ன தனகக இயறவ�ய� மடநத�வர எலல�றவறயம 
ப��ன�ன வ(வ�க��வ� உபவய�பபடதத வ�ணடம. அபவபத 
ப��ன த�ரபத�யவட��றர, கரவத�ர த�ரபத�யவட��றர, எலல 
வ�ஷண�ர�ளம த�ரபத�யவட��றர�ள. எலலவம (�ய� ஆ�� 
��ட��றத! நம எவதயம நமத ம��ழச(�க��ச வ(யயமல 
கரவத��ன ம��ழச(�க�� மடடவம அவனதவதயம வ(யய 
வ�ணடம எனபவத நனற� ஞப�தத�ல வ�ததக வ�ளளங�ள. 
அபவபத தன எலலம (�ய� ஆ��னறன.

இநத ��ஷயம ம��வம மக��யமனத - கற�பப� ஒர (த�ன 
இவதக �ணடபப�க வ�ட� வ�ணடம. நம பகத� ரஸதவதப 
பறற�யம லவல�வளப பறற�யமன இன�ய �வத�வளக வ�டபதறக 
ம��வம ஆர�ம� இரக�லம. ஆனல இபபடபபடட 
��ஷயங�வளக வ�ட� ஆ�லலலமலரக�லம. இவ� (த�தத�ன 
ஆண�வ�ர எனபவத நனக அற�நத வ�ளள வ�ணடம. ஏவனனறல 
நம அபரதங�வள ��வழ��ககம வபத பகத�ய�ன �ழ�ய�லரநத 
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��ல�� ��ட��வறம. அபபடயனல நம �ழகவ� பயனறறப வபய 
��டம. ஆனல பத�ல� நமத இதயங�வள ப��ன�ன 
��க��ர�தத�றகம, வ�ஷண�ர�ளககம, கரவத�ரககம (�யன 
�ழ�ய�ல வ(வ� வ(ய�தற��த தயர வ(யதல நமத (தன ம�கநத 
வ�றற�யவடயம.
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அதத�யயம - 12

நம எபவபத ஹ� �வத�வளக வ�டடலம அ�றவற நம 
மழ இதயதவதயம வ�டததக வ�ட� வ�ணடம. அத மடடமலல, 
அ�றவற எபவபதம நம இதயதத�ல பதத�ரம� வ�ததம வ�ளள 
வ�ணடம. இலல��டடல நம �த அ�றவறக வ�டடலம அத 
இதயதத�டம கறத. அபபட நம ஒரவபதம இரக�க கடத. நம 
�த�ளககள வ(லலம ஹ� �வத�ள நம இதயதத�றகள பகநத 
அவ� நம நடபப�லம எபவபதம ஞப�ததகக �ர வ�ணடம. 
அபவபத தன நம வ�டடத�ன பலன ��வடககம. நமமல ஹ� 
�வத�வளச (�ய�க வ�ட� மடயமலரநதவல அலலத அ�றவற 
நம இதயங�ள�ல வ�க� மடயமவல இரநதல, அவ��வளக 
வ�டபதல உணடகம ஆனம"�ப வபரவ(�ள நம எததவனப 
ப�ற���ள எடததலம �ர�த�லவல. 

ஸ பகத� (�நதநத (ரஸ�த� ப�ரபபத இநத உல�ம 
மழ�தம கவற�ளல ந�ரமபப படடளளத எனற கற�னர. நம 
உடல கவற பட�வளக வ�ணடத. இபபட அவனததவமக கவற 
பட�ள உளளத�த தன அவமநதளளன. ஆனல நம இநத 
உல�தத�ல எததவனவய �ஷடங�ளடன  தறவபத �ழநதலம, 
இத�ல எததவனவய கவற�ள�ரநதலம நம கற�கவ�ள ஒரவபதம 
இநதக கவற�வளத த"ரபபத�ல இரக�க கடத. அதறக ஒரவபதம 
நம மயற(� வ(யயக கடத. இநதக கவற�ள இபவபத மடடமலல, 
வ�டக�ணக�ன �ரடங�ளககப ப�னனம கட �ணடபப� 
இரக�வ� வ(யயம. மன�தப ப�ற��ய�ன உணவமயன �ரணதவத 
நம இநதப ப�ற��ய�வலவய உணர வ�ணடம. நம �ழகவ�ய�ன 

171



கற�கவ�ள எனன? நம அதறக எனன வ(யய வ�ணடம? இநத 
மன�தப ப�ற�� ம��வம அ�தனத. இநத மன�தப ப�ற��ய�னல மடடம 
தன நம ப��வனச (நத�க� மடயம. எனவ� நம �ணடபப� 
இநதப ப�ற��ய�வலவய அவதப வபற மயற(� வ(யய வ�ணடம. நம 
நறபத �யத ஆ�தறக மனப�வ� இநதக கற�கவ�வள உறத�ப 
படதத�க வ�ளள வ�ணடம. �ரணம நமகக நறபத �யத ஆன 
ப�னனர �ழ��ல பத�த� எவதயம வ(ய�தறக ஆ�லம பலமம 
கனற�ப வபய ��ட��றத. நம (�ல (மயங�ள�ல நம மனவத ஏத�த 
பத ��ஷயங�ள�ல ஈடபடதத�தறகப ப�ரயவ(ப படவ�ம. ஆனல 
அநத ஆ�லம உறத�யம �லப வபக��ல கவறநத, ப�னனர ந�னற 
வபய ��ட��றத. த�ரமப அத �ர�த�லவல. வ�க (�லர தங�ள 
நறபத �யதககப ப�னனர �ழகவ�ய�ல பத�ய த�ரபபதவத உணட 
பணண�ய�ரநதலம வபத�� இத எலவலரககம (தத�யப 
பட�த�லவல. அ�ர�ள தங�ள பழக� �ழக�ங�வளத தன 
ப�னபறற�ர�ள. எனவ� ந"ங�ள இபவபத எநத ந�வலய�லரந
தலம இநதச (�ற �யத�லரநவத �ழகவ�ய�ன உணவமயன 
கற�கவ�ளகவ�றற பவத�வளப ப�னபறறத வதடங�� ��ட 
வ�ணடம. அதன பலன�ள உடனடய�வ� வ�க �லம �ழ�தவத 
�நத வ(ரம. அத ஒர தன� ��ஷயம. ஆனல உனத தறவபவதய 
�யத ம��வம மக��யமனத. எனவ� ஒர�ன நறபத �யத 
ஆ�தறக மனப�வ� மன�தப ப�ற��ய�ன கற�கவ�ள�ல 
வ(லல�தற�� உறத� எடததக வ�ளள வ�ணடம. இலல��டல, 
ப�னனர ஐமபத �யதகம. அபவபத இவ�வயலலம ம��வம 
தமதம�� ��டம. அபவபத ஒரவ�வள நம எனன வ(யய 
வ�ணடம எனபவதக வ�ட�லம. ஆனல அத�ல உறத�ய� ந�னற 
வ(ய�தற�ன �லவம இரபபத�லவல. 

வ�பகம�ன வபய�ல �ரம "கமர" எனறல எனன 
வபரள? அ�ர ம��வம (�ற ப�ரயதத�வலவய தன கரவ�ச 
(நத�ததர. அதன ப�ன இலட(க �ணக�ன �ரடங�ளககப ப�னனர 
ப��ன �ரவணவயப வபறம வபத கட அ�ர கமரன�த தன 
இரநதர. தன கரவ�ச (நத�தத நள�லரநவத அ�ர (�ததநதங�வள 
அற�யம பக��யதவதப வபறற அ�றற�ல உறத�ய� இரநதர. தன 
வ�பல மநத�ரதவத வஜப�பபவத ஒரவபதம ��ட��லவல. எஙவ� 
வ(னறலம அநத உறத�யன பவதவய ஒரவபதம மறற�யவத 
ய�லவல. நம இநத உதரணதவதப ப�னபறற வ�ணடம. அவ�ற 
நம (�யன பவதய�ல உறத�ய� இரநதல ஸ ��ரஷணவர நம 
கரவத�ர�வ�, அலலத ஒர வ�ஷண� ரபதத�வல, ஒர (�க ஷ 
கர��வ�, மறற ரபங�ள�வல �நத நம (த�ங�ங�ளகக 
வ�ணடய உத��வய அள�பபர. நரத மன��வர வ�பகம�டம 
அனபப�யத யர? அ�ர வ�கநததத�ல நரத மன��வரச (நத�ததர. 
இவத வபல ஒவவ�ர��ன இதயதத�லம அநதரம�ய� வறற�ரககம 
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ப��ன �ழகவ�ய�ன கற�கவ�வள அவட�தற�� உத�� 
வ(ய��றர. ஒர�ர ப��வன அவட�த எபபடவயனபவத 
உபவத(�ததல அ��டம கர��ன அவடயளம உளளத எனற 
அரததம. இவத �ரணதத�ற��த தன நரத மன��ர உல�ங�ள 
எங��லம சறற�த த����றர. அபபடப படட ஒர�வர ந"ங�ள 
(நத�ககம வபத, அ�ர �ழ�ய�ப ப��ன உத��வய �ழஙக��றர. 

ஜ�த கர�ன ப��ன ஒர தநவதவயப வபனற�ர. அவத 
வபல த"க ஷ கரவம ஒர தநவதவயப வபல தன. ஆனல ஒர 
தநவத தன ம�ள�டம அ�ள தன �ண�னகக எவ�ற வ(வ� வ(யய 
வ�ணடம எனபவதப பறற�க கற மடடர. அ�ள தன �ண�ன�டம 
தன�ய� இரககம வபத எவ�ற நடநத வ�ளள வ�ணடம 
எனபவத அ�ர வ(லலக வ�டக� மடடர. அவத அ�ளத தயர 
கடச வ(லலக வ�டக� மடடள. அபபடவயனறல இவத 
வயலலம வ(லலக வ�டபபத யர? அ�ளத வநரங��ய வதழ� 
தன இவதவயலலம வ(லலக வ�டபபள. 

இவத உதரணம தன ஸ ��ரஷண (நத�ரரககம நடநதத. 
ஸ நநத பப தன வ(நதத தநவதய�ய�ரநதலம, கடவ� 
ஒனற� �ழநத நநத பப��ன இவளய (வ�தரனன 
சனநத��டம தன ��ரஷணர ம�� வநரங��ய (�வன�ம 
வ�தத�ரநதர. (ஸத�ரங�ள�வலலலம ஸ ��ரஷணர சனநத��டம 
தன அத��மன வநரக�ம வ�தத�ரநதர எனற எழதபபடடளளத. 
சனநத, ��ரஷணவர ��ட வ�ஞ(ம தன �யத அத��ம� 
இரநதலம, அ�ர நநத ம�ரஜ��ன �வட(�ச (வ�தரன. எனவ� 
��ரஷணரகக சனநதவம நநத பபவம வநரங��ய�ர�ள. 
சனநதவம ��ரஷணரம எவதப பறற�யம (ணவட ப�டபபதறவ� 
�கக �தம வ(ய�தறவ� தயங� மடடர�ள. ஆனல ��ரஷணர, 
தன தநவதவய எதற����த (மமத�க� வ�க� வ�ணடமனல 
வநரடய� சனநத��டம தன வப�ர. சனநத எபபடய�த நநத 
பபவ�ச (மமத�க� வ�தத ��ட�ர. சனநதவம ��ரஷண�டம 
ம��வம வநரக�மன அனப வ�தத�ரநதர. 

ஒர தநவதவயப வபல ப��னம வ�ஞ(ம�த தன 
அற�வவர�வள அள�பபர. ஆனல அற�வவர�வள �ழஙக�த 
ந�ச(யம. தன இனவனர ரபம மலம�வ�, அலலத அ�ரககப 
ப��யமன இனவனர�வர அனபப�வய, வ�ணடய அற�வவர�வள 
�ழங�� ��ட�ர. ஒர (�க ஷ கர��ன ரபதத�ல எலல�றவறயம 
உபவத(�க��றர. வ�பகம�ன (�க ஷ கர�ன வஜயநத 
உபவத(�க�தவ��வளக கட (�க ஷ கர�ன நரத மன��ர 
வ�பகமரகக உபவத(�ததர. ஸ வ(தனய (�தமரத மறறம 
மக��யமன (ஸத�ரங�ள�ல  த"க ஷ கர��ன ம��வம�வளப பறற� 
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எநத அளவ ����க�ப படடளளவத அவத அளவகக (�க ஷ கர��ன 
ம��வம�வளப பறற�யம ����க�ப படடளளத. 

��ரஷண�ன ப��ய பகதர�ள தங�ளத ப�வரவமய�னல 
��பரலமப-ப� எனற ப��வணரவ வ�ணட ��வலய�ல தன 
எபவபதம இரபபர�ள. இநத ம��வம ��வஷஷமன ஒர பகத� 
ந�வலவய ஒர ப�வரம பகதன மடடவம அற��ன. மறற�ர�ளல 
அவத அற�நத வ�ளளவம மடயத. அபபடவய அ�ர�ள, வந�ல 
�ணடல கட, அ�ர�ள பயநத வப�தறகத தன �யபப உளளத. 
ஒர (மயம, வஜ�னனத ப�ய�ல ஸ வ(தனய ம�ப�ரப அஙகளள 
(மதத�ரதவத யமன நத� எனற எணண�க வ�ணட அதனள கத�தத 
��டடர. ஒர ம"ன�ன பட��ல வ(னற ம"ன ப�டபபதற��க �டலல 
���தத �வலய�ல அ�ரத உடல (�க��க வ�ணடத. அ�ரத உடவல 
பறபல நட�ள� எதவவம உணணத��ன உடவலப வபல 
பலவனமனத�வம எள�த�ல உவடநத ��ட�வதப வபலவம 
�ணப படடத. அநத ம"ன�ன �வலவயப ப�னனர இழககம வபத, 
அத ம��வம �னமனத� இரநததல, "ஓ, நன இனற ம��வம 
வப�ய ம"வனப ப�டதத�ரக��வறன" எனற ம��வம ம��ழச(� 
யவடநதன. �வலவய இழததத தன பட��ல வபடடக வ�ணடக 
�வரவய அவடநதன. அபவபத தன அ�ன �வலய�னள உறறப 
பரததன. மன�த உடவலக �ணடதம பயதத�னல அலற�னன. 
"எனவன இத! ஒர இறநத உடல என �வலய�ல (�க��யத!" எனற 
அங�லயததன. ஸ வ(தனய ம�ப�ரப��ன உடவலத வதடடப 
பரததன. அவ�ளவ தன! அநத ம"ன�ன வமல ப�வரவம பகநதத. 
ஆனல அத எனனவ�னற அற�யததல ஏவத வபய ப�(ச 
தனவனப ப�டததக வ�ணடத எனற எணண�னன. வநஞ(�ல வபரம 
பயம ப�டததத! அநத இடதவத ��டட, �வலவயயம எற�நத ��டட 
வ�க வ��ம� ஓட ஆரமப�ததன. 

அபவபத (ம"பதத�ல ஸ வ(ரப தவமதரர, ஸ ரய 
ரமனநதர, ஸ ந�தயனநத ப�ரப, ஸ அதவ�த ஆச(�யர மறறம 
அவனததப பகதர�ளம ஸ வ(தனய ம� ப�ரபவ�த வதட �நத 
வ�ணடரநதனர. ப�ததப ப�டதத�வனப வபல (��ததம, ஆடயம, 
படயம, "ஹ�! ஹ�!" எனற அழவ�யடன க��க வ�ணடம ஓடக 
வ�ணடரநத ம"ன�வனக �ணடனர. 

"எனன நடநதத?" எனற வ(ரப தவமதரர அநத 
ம"ன�ன�டம வ�டடர.

"ஓ! எனவன ஒர வபய ப�டததக வ�ணட ��டடத!" எனற 
ம"ன�ன பத�லள�ததன.
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அநத ம"ன�ன�ன ந�வலவய வ(ரப தவமதர உடவனவய 
அற�நத வ�ணடர. "இநதப வபவய எபபடத தரதத�த எனற 
எனககத வத�யம. அதறக வ�ணடய மநத�ரம எனன�டம உளளத" 
எனற கற�ய�ற ம"ன�வனச (�ல மவற �னனதத�ல அவறநத�ற 
ஒர மநத�ரதவத உச(�ததர. வமத�� அநத ம"ன�ன தன சய 
ந�வலகக �நதன. ப�ன வ(ரப தவமதர, "என நணபவன, அநதப 
வபவய எஙவ� பரததய எனற வ(லல மடயம?" எனற வ�டடர. 

இனனமம பயதத�லரநத ம"ன�ன, "நன தரதத�லரநத தன 
அவதக �டடவ�ன. அதன பக�தத�ல நன வப�வ� மடவடன" 
எனறன. 

"(�, �டட" எனறர வ(ரப தவமதர. 

(�ற�த தரம நடநத ப�ன தரதத�ல ந�னற வ�ணட அநத ம"ன�ன 
�டடனன. ஒர கழநவத, ப�றபபதறக மனனல எவ�ற பநத 
வபல சரணட தய�ன �ய�றற�றகள படதத�ரககவம அவ�ற 
வ(தனய ம�ப�ரப �வலய�னள சறற�ய�ரநதர. அ�ரத உடமப�ல 
உளள மடடக�ள அததவனயம ப��நத மழ உடமபம இள�� ந"ணட 
�ணபபடடத. வ(ரப தவமதர ம"ன�ன�டம, "(� ... ந" இன� 
வப�லம. இநதப வபய இன� உனவன ஒரவபதம வதநதரவ 
வ(யயத" எனற கற� அ�வன அனபப�னர. கடய�ரநத பகதர�ள 
அவன�ரம ம�ப�ரபவ� �வலய�லரநத வ�ள�வய எடததக 
�டற�வர மணலல  ��டதத�, உடவல நனற�க �ழ��னர�ள. 
அ�வரச சறற� ந�னற �"ரததவன�வளப பட ஆரமப�ததனர. ப�னனர 
ஸ வ(தனய ம�ப�ரப வமத��த தன சய உணரவககத 
த�ரமப�னர. 

இஙவ�, ம�ப�ரப��ன ந�வலவயக �ணட ம"ன�ன அ�வர 
ஏவத வபய ப�டதத�ரக��றத எனற ந�வனததன. இவத வபல ஒர 
(தரண மன�தன இபபடப படட ம��வம உச( ந�வலய�லளள 
பகத�வயப பரததல அ�ன உணவமய�வலவய தனககப பகத� 
வ�ணடவமனற ந�வனபபன? ஆனல இவத ப�வரம பகதர�ள 
நனற� அற��ர�ள. அ�ர�ள, "ஓ! இபபடபபடட (மத� ந�வலய�ல 
நன எபவபத ��ரஷணவரப பரபவபன? இநத மத��யன 
(நதரபபம எனகக எபவபத ��வடககம?" எனற ஏஙக�ர�ள! 

��ரஷணவர அவட�தற�� ஒர உணவமயன பகதவன, 
அ�வரப ப��நத�ரபபதல உணடகம அள��லலத ��வலய�ல 
தன எபவபதம �ணபபட�ன.  அநதக ��வல எவ�ளவ தரம 
இரககம? இநத உல�தத�லளள ��வலவயக வ�டக�ணக��ல 
வபரக��னல எபபடய�ரககம? அவ�ளவ தரம ��வலய� 
இரககம. இபபடத தன ஒர பகதன�ன உணரவம இரக� வ�ணடம. 
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அ�னல ஒரவபதம �ரதவத�ளல அவத �ரண�க�வ� மடயத. 
ப��னல கட இவத ����க� மடயத. இநத ந�வலய�லரககம 
எ�ரலம அவத �ரதவத�ளல கறவ� மடயத. ப�வரம பகதன�ன 
ந�வலவயயம அவடயளங�வளயம எநத (ஸத�ரதத�லம இத 
�வரய�ல மழ�தம� ����க�பபடடவதய�லவல. ஸமத 
ப��ததத�ல, வ�ப�யர�ள எவ�ற வபதத�யம ப�டதத�ர�ள 
வபலம கட வ�ற�ய�ல இரபப�ர�வளப வபலம உணர��லலமல 
வப(�க வ�ணடனர எனபவதப பறற�யம ம��வம வ(றபம� எழதப 
படடளளத. அவதப பறற� ����� எழதப பட��லவல. ஏவனனறல 
அவத எ�ரலம ����க� இயலத. ஆனல நம ஒனவறவயனவற 
நனற�ப ப�நத வ�ளள வ�ணடம: ஸமத� ரத�� மறறம 
வ�ப�யர�ள ஸ ��ரஷணவரப ப��நத வபத ஏறபடட தயரம ஒர 
வபரனநததத�ன வதறறவம எனபவத அற�ய வ�ணடம. அநதத தயரம 
ம� வபரம ஆனநததத�ன உச( ந�வலயகம. 

உதரணம�, ம��வம உஷணமன (மயங�ள�ல மவழய�னல 
ஒர (�ல தளள��ள ��ழம வபத அத நமகக ம��வம ஆனநதம� 
இரக��றத. �ரதத�வ� மதம ஆரமப�தத இதம�க கள�ர 
ஆரமப�ககம வபத அத நமகக ம��வம நனற� இரக��றத. எனவ� 
இதமன கள�ர நமகக ம��ழச(�வயக வ�டக��றத. ஆனல ம��வம 
கள�ர��, இரவ�லலம பன�க �டட�ள ப�டககம அளவககக கள�ரம 
வபத அத நமகக நனற�ய�லவல. இஙவ� உஷணமம கள�ரம வநர 
எத�ரனவ��ள� இரநதலம, நம ஒர பன�க �டடவயக வ�ய�ல 
வ�ததப ப�டதத�ரநதல அத நம வ�ய�ல எ�யம உணரவ� 
ஏறபடதத��றத. கள��ன ஒர அறறதத�ன வதறறவம எ�யம தனவம. 

இவத வபல, பகத� உல�தத�ல ஒர பகதனககக ��ரஷணப 
ப�வரவம ம��வம வபர�� அவ� �டடயகம வபத, அ�ன 
��பரலமப எனற ந�வலவய அவட��றன. அபவபத அத 
அள��லலத ��வலவயக வ�டபபத வபல வதனறம. ஆனல 
அத உணவமய�ல ��வல இலவல. அத ஆனநததத�ன (��ரம! 
நமமல இவத ��ளக� மட�த�லவல. அபவபத எநத ��தமன 
அவடயளங�ள உணடகம எனபவதயம எ�ரலம ����க� 
இயலத. �மபர��ல ஸ வ(தனய ம�ப�ரப அவடபடடரநத வபத, 
அ�ர ச��ல தன ம�தவதத வதயககம வபத ஸமத� ரதரண�ய�ன 
எநத ��தமன பகத� ப�ம அ��டம இரநதத? ஸமத� ரத���ல 
உணரபபடட  அவத பகத� ப�ம ஸ வ(தனய ம�ப�ரப�ல உணரப 
படடவதப பறற� எஙவ� ����க�ப படடளளத? எஙகவமய�லவல. 
எனவ� இவத ஸ�ஸமவ�தய தஸ எனற அவழக��றர�ள. 
அத�த இவத ஒர�ர வநரடய� மடடவம உணரநத அற�ய மடயம. 
எ�ரலம இவத ����க� மடயத. நம ��ரஷணவரச (நத�பபதல 
உணடகம வபரனநதமன அள��லல இனப உணரச(�வய நமமல 
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எ�ரககம ����க� மடயத. 

எனவ� நரதர வ�பகம�டம, "என அனப நணபவன, ஸ 
��ரஷணவரச (நத�க� வ�ணடம எனற வபரவ( உனத மநத�ரத 
த�னல உனன�டம எழநதளளத. இத ஸ�ஸமவ�தய தஸ. 
உனவனக ��வலககள ஆக��ய�ரககம இநத ��ஷயதவத எனனல 
மழ�தம� உனககப ப�யமபட ��ளக� மடயவதனறலம நன 
வ(றபம� ��ளக� மயல��வறன. ப�வரவமய�ன இயறவ� 
அபபடபபடடத. உனத உள வ(ரபதத�ன ஆவ(யன ப�வரவமவய 
இஙவ� ந" த�ரபத�பபடதத மடயத. உன வ(ரபம (க��ய ப�தவதச 
வ(ரநதத. அதறகம வமல� "��ஸரமப - (க��ய ப�"வம உளளத. 
இநத ��ஸரமப-(க��ய ப�வ� (�தத வல�தத�லரநத (த(�� 
வல�ம மறறம வமலன வ�கநதம, அவயதத�ய, மதர அலலத 
த�ர� அஙக எஙவ�யவமக �ண மடயத. இநத இடங�ள�ல 
உனனல ��டட மடயத. அத ப�ரஜ��ல மடடம தன �ணப 
பட��றத" எனற கற�னர.

இபபடக கற�ய ப�ன, நரதர அஙவ� சறற�லம 
வநடடம�டடர. அபவபத இலடசம� வத��வய, ஸமன 
நரயண�ன ந�தத�ய வ(��ர�வள எ�ரம பக�தத�ல இலவல. 
எனவ� இநத உவரயடவல வ�ற எ�ரம வ�ட���லவல எனபவத 
உறத�ப படதத�க வ�ணடர. ஒர கற�பப�டட பகத� ப�தத�லரககம 
ஒர��டம அவத ��டவம உயரநத இனவனர பகத� ப�தவதப 
பறற�க கற�னல, "ஓ, இ�ர ப��வனப பறற�த த�ற�க கற��றர" 
எனற தன எணண�ர. எனவ� தன எலவலரம இபபடபபடட 
��ஷயங�வள அற��த (�யலல. அதனல தன நரதர சறற�லம 
பரதத அஙவ� ஸ இலகசம� வத��ய�ன வ(��ர�வள, 
வநரங��ய�ர�வள, �ரடன மறறம எ�ர�த பக�தத�ல 
உளளர�ள எனற வநடடம�டடர. எ�ரம�லவல எனபவத அற�நத 
வ�ணட வமலம வதடரநத வப( ஆரமப�ததர. "உனனள அள�றற 
பகத� உளளத. உனனல வ(ரக� வப�ங�வளவய, மகத�வயவய 
ம��வம எள�த� அவடய மடயம. உனகக வ�கநததத�லரககம 
ப�வரவமவயயம ம�� எள�த� அவடய மடயம. ஆனல ஸ 
ரத��டமம ஸ ��ரஷண�டமம ந" பகத�வய நட��றய.  இத 
ம��வம �டனமனத மடடமலல, ம��வம அ�தனத. கற�பப�டட 
(த�ங�வளச வ(யத வ(ரக� வல�ங�ள, மகத� மடடம�னற� 
வ�கநததவதக கட ஒர�ன அவடய மடயம. ஞன வய�தவத 
ஒர�ன �வடப ப�டதத எள�த� மகத�வய அவடய மடயம. �ரம 
வய�தவதக �வடபப�டதத ஒர�ன எள�த�ச ச�ரக� வல�ங�வள 
அவடய மடயம. ஆனல வ�டக �ணக�ன மயற(��ள வ(யதலம 
கட ஒர�னல பகத�வய அவடய மடயத. உனத வ(நத 
மயற(�ய�னல அவத ஒர வபதம அவடயவ� மடயத. 
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அபபடவயனறல அவத எபபடப வபற�த? ஸ ரத��டமம ஸ 
��ரஷண�டமம மழ�தம� ஒர�ன (ரணவடநத அ�ர�ள�ன 
�ரவணக�� ய(�ததல மடடம ஒரவ�வள அத ��வடக�லம. 
நமத மயற(�வய ஒனவற ஒனற தன: நம ப�ரரதத�க�லம. நமத 
ப�ரரததவன எனன?  மழ�தம� நம ஆதமவ�வய அ�ர�ள�டம 
(மரபப�க� வ�ணடம. இத தன நம ஒவர ப�ரரததவன. ப�வரவமவய 
நம வ(நத மயற(��ளல அவடய மயலலம? அத �ணடபப� 
மடயத ஒர ��யம. ந" ஆவ(பபட�த ம�� ம�� அபர�மனத. 
அவத அவடய மடயம, ஆனல ம�� ம��க �டனமனத."

�த(�த ஏ� �ஸவம(�த 
தத-ஏ�ரதத-ஸபர��வத
தம ததயத ப��ன பகத�ம 
வல� பகயய த"மவத ---(ப�ர�த ப��த 2.4.233)

ஒர�ன ப�ரஜப ப�வரவமய�ன ம"த ஆவ(பபடடல, தனனள 
அதன வமல உணவமயன வபரவ( எழமப� �நதல மடடவம அத 
��வடக�ப படம. இநதப வபரவ( �ர��லவலவயனறல ஒர வபதம 
அத ��வடபபத�லவல. ஒர�ன ஒர வபரள�ன ம"த ம��வம அத��ம� 
ஆவ(பபடம வபத அ�ன லஞ(ம வ�டதவத அலலத �ளவ 
வ(யவத, ஏமறற�வய, (ணவட வ(யவத கட அவத எபபடயம 
வபற�தறக மயல�ன. இபபடப படட வபரவ(வய ப�வரம பகத�கக 
மல �ரணமகம. அபபடபபடட வதயவ�மன வபரவ(, ப��வன 
அலலத அ�ரத ர(�� ப�வரம பகதர�வள நமம�டம �ரவண 
வ�ணடல மடடவம அத உணடகம. எ��டம ��வஷஷமன 
ஆ�ல இரக��றவத அ�ரகக மடடவம ��ரஷணர எலல�றற�லம 
வமலன வபக��ஷங�வள �ழஙக�ர. தகத�ய�லலத�ர�ளகக 
அ�ர அவத �ழங� மடடர. 

இநதத வதயவ�ப வபரவ( எபபடவயலலம �ட�ங�ள 
எடக��னறன? "நன, சபல ��ரஷணரககச வ(வ� வ(யதவதப 
வபல வ(யய வ�ணடம, அலலத மதமங�ல, ஸதம மறறமளள 
வ�பர�வளப வபல வ(வ� வ(யய வ�ணடம" எனற எணண 
வ�க��றத. ஸ தம ��ரஷணரககச வ(வ� வ(ய�தறகம சபல 
வ(வ� வ(ய�தறகம ஏத�த ��தத�ய(ங�ள உளளத? ம��ப வப�ய 
��தத�ய(ங�ள இரக�லம! ஸ தமகக சபவல ��டவம 
அத��ம�க ��ரஷண�டம வநரக�ம இரக�லம. ஆனல இஙவ� 
ஒர ��தத�ய(தவத நம ��ன�க� வ�ணடம: ஸ தம ஸமத� 
ரத����ன தமப�. எனவ� ஸ தம��டம ��ரஷணர மனநத�றநதபட 
நடப வ�க� மடயத. ஏவனனறல ஸமத� ரத ரண�ககத வத�யக 
கடத எனற மவறதத வ�தத�ரககம இர�(�யங�ளம ஸதம 
�ழ�ய�ப வபய ��டம (நதரபபம உளளத. ஆனல சபலடம 
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��ரஷணர எநத ��தமன ��ஷயங�வளயம (ஙவ�ஜம�லலமல 
இதயதவதத த�றநத சதநத�ரம�ப வப(லம. ��ரஷணரககம 
சபலககம�வடய�ல எநத தரமம ��வடயத. இபபட, 
வ�பர�ளக��வடய�லம (�ல ��தத�ய(ங�ள உளளன. வ�பகமர 
சபவலப வபல ஆ� வ�ணடம எனற வபரவ(ப பட��றர. தன 
சபவலப வபல எபவபதம ��ரஷண�ன அர��ல இரநத 
பசக�வள வமயக�ச வ(லல வ�ணடம எனற ஆவ(ப பட��றர. 

உதரணம�,  ��ரஷணர (�நதமண��வள ��ந�வய�ம 
வ(ய��றர எனற வ�ததக வ�ளவ�ம. அ�ர யரகவ�லலம 
அ�றவற ��ந�வய�ம வ(ய�ர? எ�வரலலம அவதப வபற�தறகத 
தகத� வபறற�ர�வள அ�ர�ளகக மடடவம ��ந�வய�ம வ(ய�ர. 
ஆனல அவதப வபறத தகத�யறற�ர ஒர�ர �நதல அ�ரகக 
எனன �ழஙக�ர? (�நதமண�ககப பத�ல� ஒர வபலயன 
ஆனல (�நதமண�வய ��டவம பளபளககம ஒர �லவலத தன 
வ�டபபர. எ��டம ம��வம அள�றற ��வஷஷமன ஆவ( 
இரக��றவத அ�ரகக  மடடவம உயரநத�றறவ��வள அள�பபர. 
எனவ� தன அ�ர நரத மன��வரக வ�பகம�டம அனபப�, 
"வபய வபரவ(வய இனனமம அத���க� வ�" எனற 
�டடவளய�டடர. ஆனல வ�றமவன (�ற �லம மடடம இபபடப 
வபரவ( இரநதல அத வபதத. அநதப வபரவ( ஒர படரம 
வ�டவயப வபனறத. அதறக ந" தணண"ர ��டடப பத�பப 
அள�க� வ�ணடம. அபபடயனல அத வமல� �ளரநத 
ப�ரநத�னம �வரககம வ(னற ��டம! 

��ரஷணர ஒர�ன�டம எவ�ற வபரவ(வய �ளரக��றர? 
ஒர தடவ� நரத மன��ர மநத�ரதவத வஜப�ததக வ�ணடரநதர. 
வதடரநத இவட��டமல அ�ர வஜப�தததல வ(ரப (�தத�வய 
அவடநதர. நனக �ரங�ளடன ம��வம அழ�ன உர�ம ஒனற தன 
மனனல வதனற�, ப�னனர அத உடவன மவறநத ��டடத. இதனல 
அ�ரகக இபவபத எவ�ளவ தரம வபரவ( கடயத? அ�ர �தற�க 
�தற� அழ ஆரமப�ததர. ப�னனர ஆ�யதத�ல அ("�ய�, "ஒவர 
ப�ற��ய�ல இத ��வடக�த. இநத உடல மலம� எனன�டம வநரடத 
வதடரப வ�க� மடயத. இபவபத ந" வ(ரப-(�தத�ய�ல தன 
இரபபய. உடல உர�ம மறத. ப�னனர உன அடதத ப�ற��ய�ல 
இநத உர�தவத ��டட ��டட �ஸத-(�தத�வய அவடநத எனன�டம 
ந�ரநதரம� �நத வ(ரநத ��ட�ய" எனற கற�யத. 

எனவ� மதலல (�க ஷ கர, ப�ன (�க ஷ கர, அதன ப�னனர 
ப��வன கர�� �நத நம வபரவ(வய அத��ப படதத��றர. இத 
�வரய�லம வ�பகம�ன வபரவ( அ�வர வ�கநதம �வரககம 
வ�ணட வ(னறளளத. ஆனல இபவபத வபரவ(வய இனனமம 
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அத���க� வ�பபதற�� நரத மன��ர �நதளளர. இவ�ற 
வபரவ(வயக கடடக கடட �வட(�ய�க ��ரஷணர 
எலல�றறககம வமலன வபக��ஷதவதவயக வ�டதத ��ட�ர. 
ஆனல அத உணவமய�ல எ�ரகக மழவமய�ப வபரவ( 
உளளவத அ�ரகக மடடவம வ�டக�ப பட��றத. 

ஒர �டமங�ய எவ�ற படபபடய� மமபழம� 
ஆ��றவத அவத வபல தன ப�வரம பகத�யம படபபடய�ப பகக�ப 
பட��றத. (�ல மமபழங�ள ம��வம இன�பப�வம மணமளளவ� 
�ள�வம நனற� உளளன. அ�றவற நம (�ற�த ர(� பரததவல 
வபதம. ப�னனர அவத மழ�தம (பப�டம �வர ந�றததவ� 
மடவடம. த�ரமபத த�ரமப அநத மமபழதவத �ய�ல வபடடச 
சவ�ததக வ�ணவடய�ரபவபம. அத�ல �வட(� வ(டட ர(ம 
இரககம �வரய�லம அவத எற�யவ� மடவடம. 

இபபடப படட மழக� மழக�ப ப�வரவமவய அதன பழதத 
ந�வலய�ல இரபபவத எஙவ�க �ணவபம? ப�ரஜ �(��ள�டம நம 
(மபநதம வ�ணடல மடடம இவத நம �ணலம! எனவ� 
��ரஷண�ன ந�தத�ய-(�தத (�க�ளடன வநரக�ம வ�தத�ரநதல 
இவத நம அ�ர�ள�டம ப�பரணம�க �ணலம. வ�ற எ��டமம 
�ண மடயத. வ�பகம�ன ஆவ( வ�கநததத�ல இரநத வபத 
அத மழவமயவடய��லவல. அத இனனமம பழக�மவலவயத தன 
இரநதத. பழக���லவல எனறல எனன அரததம? (�ல (மயங�ள�ல 
மங�யம மஞ(ள ந�றததடன இரககம. ஆனல உளவளக 
�டனம�வம ர(ம எதவம�லலமலம�ரககம. அவதப ப�ழ�நதல எநத 
ர(மம �ர�த�லவல. 

எனவ�, ஒர��ன ப�வரம பகத� மழ�தம�ப பழககம வபத 
எ�ரலம அநதத ததத�தவத ����க�வ� மடயத எனற நரதர 
கற��றர. ஏன? ஸமத� ரத����னல கட அவத ����க� 
மடயத. உணவமய�வலவய ஒவர ஒர�ர இவதப பறற� ����க� 
இயலவமனறல அத ஸமத� ரத����த தன இரக� மடயம. 

ஸமத� ரத�� எபவபதம மழ�தம� இநத ரஸ ப�தத�ல 
மழ��ய�ரநதலம கட அவத ஸமத� ரத ரண�ய�னல ����க� 
மடயத. ஆனல தரதத�லரககம மறற�ர�ளல ம��ச (�ற�தள��ல 
இவத ����க� மடயம. ஒர�ன பகத� ர(தத�னள மழ��ய�ரககம 
வபத அ�னல எபபட அவதப பறற�ப வப( மடயம? அ�னல 
எவதயவம வப( மடயத. ஸ வ(தனய ம�ப�ரப��ன ப�வரம 
ப�ங�வள ����ககம எநத ஒர (ஸத�ரதத�லம ��வடயத. 
ம�ப�ரபவம கட ப�வரவமவயப பறற�ப வப(�யத� நம �ண 
மடயத. ஒர (�ல இடங�ள�ல வ(ரப தவமதர தன ���வத 
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�ள�லம, ரப வ�ஸ�ம� (�ற�தள��லம இவதப பறற�க 
கற�பப�டடளளனர. அ�றவற ரப வ�ஸ�ம�ய�டமம ரகநத 
வ�ஸ�ம�ய�டமம�ரநதக வ�டட, ��ரஷண தஸ ���ரஜ 
வ�ஸ�ம� வ�ஞ(ம எழத�யளளர.  ஆனல அ�ரல மழ�தம� 
����க� மடய��லவல. 

எனவ�, நரதர கற��றர: "ப�வரவமவயப பறற� நன எனன 
கறவ�ன? அதன (�ல அவடயளங�வள மடடம தன நமமல வப( 
மடயம. ஆனல அவதக வ�டகம ஜனங�ள�ல வபரம 
பனவமவயரம தபப�வ�ப ப�நத வ�ள��றர�ள. நம (�ல 
(மயம, "ஐவய! ரத�� ��ரஷண�ன ப����னல தட தடததச (வம 
ந�வலய�ல இரக��றள. வ�தவனய�ல �தற� அழ��றள. ப�ம இநத 
ஏவழப வபண உணர��னற�வயப வபய ��டடள. வ�க வநரம� 
எநத ��தமன உணரச(�யம இலலமல இரநதள. �ண�ள�லரநத 
பயநத �ணண"�ல அ�ளத ஆவட�வளலலம நவனநத ��டடன. 
��ரஷண�ன பதங�ள படநத�ரநத பழத� மணவண எடததத தன 
படவ� மறறம அவனதத ஆவட�ள�லம வதயததள. ��ரஷண 
ரக�� அ�ள அழத �ணண"ரலம, ��ரஷண�ன பத த(��ளலம 
ரத����ன ஆவட�ள அவனததம அழக���ன. ஆனல அ�றவற 
அ�ள மறற மறததள. ��ரஷணரக�� அழத �ணண"ரலம 
��ரஷண�ன பதத த(��ளலம அழக�வடநத ஆவட�வளத த��ர 
வ�வறநத ஆவட�வளயம உடக�வ� மடவடன எனற உறத�ய� 
இரக��றள" எனற ��வலயடன கற�வதக வ�டவபம. ஆனல 
இவதக வ�டகம வபரம பலன ஜனங�ள, "ஐவய! இத எனவன 
வப�ய வ�தவன!" எனற தன ந�வனபபர�ள.  

உதத� ��ரஷணர வ�டதத ததச வ(யத��வளக வ�ணட 
ப�ரநத�னதத�றக �நத வபத ப�ரஜ �(��ள�ன ந�வலவயக �ணட 
ம��வம ஆச(�யப படடர. "எனவன இத! நம ப�ரஜ �(��ளககக 
��ரஷண�டம ம��வம ஆழநத அனப உணட எனற வ�ள��ப 
படடரக��வறம. ஆனல அ�ர�ள அவன�ரம இநத அளவகக 
வ�தவனய�ல வ�க நட�ள� இரநத�ரக��றர�வள! தயர 
யவ(த இஙவ� இறநத வ�ணடரக��றர�ள!" ஆனல 
ரத��வ�, நநத பபவ� அலலத மத யவ(தவ� ப�ரநத 
�னதவத ��டட வ�வறஙகம வ(ல�ர�ள? எநத ஒர வ�ப�ய�த 
ப�ரநத�னதவத ��டட ��டடப வப�தணட? இலலவ�ய�லவல. 
உதத���னல மழ�தம�ப ப�ய மடயத ஒர ஆனநததவத 
அ�ர�ள உணர��றர�ள. எனவ� ஸமத� ரத����ன வடவடத 
தறறத தவடககம ஒர வ�வலக�� கட உதத�வ� ��ட உயரநத 
ந�வலய�ல உளள�ள. அநத மத��யன உச(மன ப�வரம ப�ங�வள 
உதத���னல அவடய மடயத. அவனததக வ�ப�யர�ளம 
அழ��றர�ள. அ�ர�ளகக வ�வலக���ள ஆறதல கற��றர�ள. 
இபபடபபடட வ�தவனய�லம அ�ர�ள ப�ரநத�னதவத ��டட 

181



வ�வறஙகம வ(லல மடவடன என��றர�ள. ப�னனர, உதத� 
ப�ரநத�னதவத ��டடச வ(லலம வபத கட வ�ப�யர�ள�ன 
உயரநத ப�தவத மழ�தம� அற�ய மடயமல தன இரநதர. 

ப�வரவமய�ன மத�ரநத ந�வலய�ல �ணபபடம அவடயளங 
�வளப பறற� எ�ரலம வப( இயலத. அபபடவயனறல அவதப 
பறற� எவ�ற (ஸத�ரங�ள�ல எழத மடயம? அபபடத தன 
ஒரவ�வள எழத மடநதலம கட அதன ��வளவ எனன ஆகம? 
ஸமத ப��ததத�ல ஸ ரதவம, ஸ ��ரஷணரம (நத�ததவதப 
பறற� ம�� ம��ச வ(றபம�த தன எழதப படடளளத. ஆனல 
இவதப படககம ஜனங�ள ப��ததத�ல ஆரயப பட மடயத (�ல 
த"ய வ(யல�வளப பறற� எழதப படடளளத எனற கற��றர�ள. 
இபபட ந�வறய வபர�ள கற�யளளனர. 

இபபடப படட ஜனங�ளல ஸமத ப��ததவத எபபடப 
ப�நத வ�ளள மடயம? ம��வம (�ற�தள�� ����ககம வபவத 
அ�ர�ள ப��ததவத ஒர த"ய வபரள�க �ரத��னறனர. 
அபபடவயனறல அத��ம� ����தத�ரநதல எனன ஆகம? ஆனல 
ஸமத ப��தம இலவலயனல பகதர�ளல தங�ள உய�ர�வள 
உடல�ள�ல வ�தத�ரக� மடயத. ஏவனனறல ஸமத ப��தம 
அவ�ளவ தரம மக��யமனத, வநரக�மனத. ந"ங�ள ஒர இஞ(�த 
தணவட ஒர கரங��டம வ�டததல அத எனன வ(யயம? ஒர 
மவறப பரதத ��டட, ப�ன அவதத தரதத�ல எற�நத ��டம. 
ஜ"ரணததககம உடல நலதத�றகம இஞ(� ம��வம நலலத எனபத 
கரஙக�ளகக எபபடத வத�யம? எனவ� உயரநத ந�வலயன பகத� 
ப�ங�வளப பறற� அற���ல�ளகக ����க�க கடத. இ�றவறப 
பறற� ரகம�ண� வத��கவ� (தயபம வத��கவ�க கடச வ(லலப 
பட��லவல. அபபடயனல எபபட நம மறற�ர�ளககக கற 
மடயம? 

ஆனல இஙவ� இனனமம ஒர மக��யமன ��ஷயம 
உளளத. ப�வரம ப�தவத வந�ல தவன உணரநத ஒர "ஸ�ஸம 
வ�தய தஸ" ந�வலய�லரககம ஒர ர(�� பகதர கட இவதப பறற� 
����க� மடடர எனறலம, மறற�ர�ள�டம அநதப ப�வரவம 
வதனறம வபத அவத அவடயளம �ணட வ�ள�ர. ஸ வ(தனய 
ம�ப�ரப��ன ப�வரம ந�வலவய, வ(ரப தவமதரவ�த த��ர 
வ�வற�ரலம அற�ய இயல��லவல. ஆனல அ�ர அற�நத�ரநதம 
அவதப பறற�ப வப(வ�ய�லவல. ஸ வ(தனய ம�ப�ரப ஸ 
ஜ�னனத�ன ரததத�ன மனனல தழதழககம கரலல �"ழக 
�ணட�ற படனர.

182



யஹ வ�ளமர-ஹரஹ ஸ ஏ� ஹ� �ரஸ வத ஏ� வ(தர க ஷபஸ 
வத �னம"லத மலத� சரபயஹ பவரளததஹ �டமபன�லஹ
ஸ வ(�ஸம� ததப� ததர சரத ��யபர லல ��வதள
வர� வரதஸ வ�தஸ தர தவல வ(தஹ ஸமத�நதவத 
                                                                                     --- (பதய�ள" 382)

"இளம பர�தத�ல என வநஞவ(க ��ரநத த�ரடய  அவத �தலன 
தன இபவபதம இஙவ� என நய�ன. அவத (�தத�வர மத ந�ல 
வ�ள� ந�வறநத இரவ�ள தன இநத இரவ�ளம. மலத� மலர�வள 
�ரட, அ�றற�ன நற மணங�வளச சமநத வ�ணட, �டமப 
�னதத�ல வ(�ய அவத இதமன �றவற தன இதவம. நனம அவத 
�தல தன. ஆனல இஙவ� என இதயம த�ரபத�ய� இலவல. நன 
அநத வர� நத�க�வரய�ல வ�தஸ மரதத�ன அடய�ல என 
நய�னடன த�ரமபவம வ(லல ஆவ(பபட��வறன."

ஸ வ(தனய ம�ப�ரப இநதச சவல�தவதக கற�ய வபத 
வ(ரப தவமதர உடவன அதன வபரவள அற�நத வ�ணடர. 
ரப வ�ஸ�ம�யம அதன வபரவள அற�நத  வ�ணடரநதர 
எனபத ப�னனர வ�ள�பபடடத. அ�ர ஒர பவன ஓவலச ("டடல 
�"ழ�ரம சவல�தவத எழத�த தன கடவ(ய�ன உள கவரய�ல வ(ர�� 
வ�தத�ரநதர. 

ப�யஹ வஸ யம ��ரஷணஹ ஸஹ(� கரகவ(தர ம�லதஸ
ததஹம ஸ ரததத இதம உபவயஹ ஸங�ம-சக�ம
ததப� அநதஹ-வ�லன மதர மரள" பஞ(ம ஜ\வஷ
மவன வம �லநத"-பலன-��ப�நய ஸபரஹயத� ---- (பதய�ள� 383)

"என ப��ய நணபவன, நன இஙவ� கரகவ(தர��ல என �தலனன 
ஸ ��ரஷணவரத த�ரமபவம (நத�தவதன. அவத ரத தன நன. 
நம இஙவ� ஒர�ரகவ�ர�ர (நத�பபத�ல அள��லலத ஆனநதம 
அவட��வறம. இரநதலம நம யமவன நத�த த"ரதத�லளள 
�னங�ள�ன மரங�ளக�டய�ல த�ரமபவம வ(லல வ�ணடம எனற 
ஆவ(பபட��வறன. அஙவ� ஐநத�த உச( ஸதய�ய�ல மதரமன 
மரள�ய�ல தங�ள படம �னதவத நன த�ரமபவம வ�ட� 
வ�ணடம."

வ(தனய ம�ப�ரபவம வ(ரப தவமதரவம தங�ள 
இர�ர மடடவம இநதப ப�வரம ந�வலவய உணரநதத� 
ந�வனதத�ரநதனர. ஆனல இநதப பவன ஓவலச ("டடல ரப 
வ�ஸ�ம� எழத�ய�ரநதவதக �ணட ப�னனர, ரப வ�ஸ�ம�யம 
இவதப ப�நத�ரக��றர எனற அற�நதனர. இத தன "ஸ�ஸமவ�தய 
தஸ"!
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எனவ� நரத மன��ர வ�பகம�டம, "ந" ப�ரஜ��ல 
ந�ரநதரம� �ழப�ர. இநத வ�கநததத�ல �ழப�ர அலல! 
இபவபத அநத மமபழம பழதத ��டடத. வ�ஞ(ம நறமணமம 
கட அத�லரநத �ர ஆரமப�தத ��டடத. இனனம (�ல நட�ள�ல 
அத நனற�வ�ப பழதத ��டம. அவத சவ�பப�ர இத நனற�ப 
பழதத�ரபபவதயம அத�லரநத நறமணம �ர�வதயம, இபவபத 
உளவள ர(ம உணட��ய�ரபபவதயம �ணட ஆ�லடன ப(�தத 
ம��ழ�ர. அநத வ�வள இபவபத �நத ��டடத. ஆம, ந" 
ப�ரஜவககச வ(னற அஙவ� உன ஆவ(�ள அவனததம 
பரதத�யகம (மயம ம��ச (ம"பதத�வலவய �நத ��டடத!" எனற 
கற�னர. 

                                             --- ந�வறநதத ---
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