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��ரவரஙகபதபரம�ளலரயர அரள�சத ய� �ன�யன

மறதற�னறம தவணட� மனதம ம��ள அரஙகர

கறற�னம தமயத� கழல இல�க கUழ - உறற

��ரம�ல# ப�டம  Uரத த��ணடரடபதப�ட எம

தபரம�லன எபதப�ழதம தபச.

தப�ரள -  எனனலடய மனதம!  ��ரவரஙகத��ல தப�ன தப�னற ம��ளகள�ல 

சழபபடட தப��யதக�ய�லல கணவளரபவனம,  பசககலள தமயத�பட இரந�வனம 

ஆக�ய தப��யதபரம�ள�ன இரணட தப�ரந��ய ��ரவடகள மUத ஆழந� பக�� 

தக�ணடவர,  அந� பக�� தமமபட ��ரம�ல# எனனம ப�ரபந�ம அரள�சத ய�வர, 

உயரந� கலய�� க�ஙகள ந�லறந�வர,  த��ணடரடபதப�ட எனற 

அலழககபபடபவர -  இபபடபபடட எஙகள ஸவ�ம�ய�ன ஆழவ�லர மடடதம நU 

எண��யபட இரபப�ய�க, தவற எந� பரஷ�ரத�மம அவ �யம இலல#.

ப�ளலளத#�கம ஜUயர அரள�சத ய� �ன�யன வய�கய�னம

அவ����லக -  இ��ல மநஸலஸக கற�தத,  பகவதவ�ஷயத��ல வ� �கம�க அடலம 

த ய� ஆழவ�ர ��ரந�மதல� ந�ரந�ர�னஸந��நம பணணமபட த �லலக�றத.

வ�ளககம -  இந�த �ன�யன�ல,  ��ரவரஙகன வ�ஷயம�க பரபந�ம அரள�சத யத, 

�னனலடய வ�கக ம#ம�கதவ அவனகக அடலமய�க ந�னற த��ணடரடப 

தப�டய�ழவ���ன ��ரந�மதல� எபதப�தம  �ந��த�பட இரககம�ற �னத 

மன��றகக கறக�ற�ர.

வய�கய�னம -  (மறதற�னறம தவணட� மனதம)  -  எனற  �நல� மறதற�னற�ன 

��றத�ல#� எனக�றபடதய,  இஙக மறதற�னறம எனற பர�தவ���கள�ன தபலரப 

பறறச த �லலக�ற���ல,  பரஷ�ரத��ந�ரஙகலளப பறறச த �லலக�ற���ல. 

மறதற�னறம தவணட� எனற ப��ய8��ஙகளகக உறபப�க தவதர�னறம தவணட� 



எனக�றத. (மனதம) -  பந�தம�கஙகள இரணடககம தப�தவ�ன மனஸதஸ. அந�ப 

தப�தவ�ன ஆக�ரதல�க கல#தத, அ��ல ஒனலறதய எனறம அனபவ�ககபப�ர.

வ�ளககம - (மறதற�னறம தவணட� மனதம) - நமம�ழவ�ர ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (7-10-

10)  -   �நல� மறதற�னற�ன ��றத�ல#� –  எனற�ர.  அ��வத அரச �வ��ரத��ல 

ஈடபடட நமம�ழவ�ர பரவ�ஸmத�வன�ன ��ரந�மதல�க கறவம வ�ரமப�மல, 

மறதற�னற எனற�ர.  அத தப�னற இவரம,  ஐநத ந�ல#கலளக கறவம 

வ�ரமபவ�லல# (ஐநத ந�ல#கள - பர, வய8, வ�பவ, அந�ரய�ம�, அரசல ); அ�ன�ல 

மறதற�னற எனற�ர.  அடதத அலனதத பரஷ�ரத�மம கழ�ககமபடக கறக�ற�ர. 

இன�லமலய ஏறபடத�வல# பகவத லகஙகரயம மறறம பகவத அனபவதல�யம 

கழ�த��ர.  (மனதம)  -  ஸமஸ�ரபந�ம  மறறம தம�கம ஆக�ய இரணடறகம 

தப�தவ�ன மனதம.  இவவ��ம இரணடறகம தப�தவ�க உளள உனத ந�ல#லய 

ம�றற�கதக�ணட, தம�கம தபறவ�றக�ன வழ�லய ஆர�யவ�ய�க எனற�ர.

வய�கய�னம -  அத�னதனனன�ல (ம��ளரஙகர கறற�னம தமயத� கழலல�ககUழ 

உறற ��ரம�ல# ப�டம  Uரத த��ணடரடபதப�ட எமதபரம�லன எபதப�ழதம தபச) 

எனக�றத.  (ம��ளரஙகர)  -  ம��ள ��ரவரஙகத��தன எனற இவர தபசமபட 

��ரமஙலகய�ழவ�ர கடடன ம��லளய�டட ந�ரப�ககமபடய�ன தக�ய�ல#யலடயவர. 

ஆயதப�னம�ம��ள சழந�ழக�ர த�னனரஙகதம எனற அவர��மம அரள�சத ய��ர. 

��ணதக�ட ம��ளசழ ��ரவரஙகத��ய எனனமபடய�ன அரஙகர.

வ�ளககம -  அத எனன வழ�? ��ரவரஙகன வ�ஷயம�கத ��ரம�ல# எனனம ப�ரபந�ம 

அரள�சத ய� த��ணடரடபதப�ட ஆழவ���ன ��ரந�மதல�க கற�,  அ�ன ம#தம 

தம�கம க�டடம க�ர�ம க�ணப�ய�க எனற�ர. (ம��ளரஙகர) - ��ரம�ல#ய�ல (42) - 

ம��ள ��ரவரஙகத��தன -  எனற கற�யபட,  ��ரமஙலகய�ழவர�ல கடடபபடட ம��ள 

சவர தக�ணதட ந�ரப�ககபபட தவணடய ��ரவரஙகதல�க தக�ணடவன. 

��ரமஙலகய�ழவ�ரம தப��ய��ரதம�ழ�ய�ல (5-4-9)  -  ஆயதப�னம��ள சழந�ழக�ர 

த�னனரஙகதம எனற�ர.  ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (7-2-3)  -  ��ணதக�ட ம��ளசழ 



��ரவரஙகத��ய - எனனமபடய�க உளள அழக�யம�வ�ளன ஸரஙகந��ன.

வய�கய�னம -  (கறற�னம தமயத� கழலல�ககUழ உறற ��ரம�ல# ப�டம)  - 

அ��வத,  ”கறற�னம தமயத� எநல� கழலல� எனற உபகரம�தத,  மலழககனற 

வலரமதனநதம” எனறம, ”வளதவழந�வளம�ட மதலரம�நகரந�னனள,  கவளம�ல 

ய�லன தக�னற கண�லன அரஙகம�ல#,  தளபதத��ணட�ய த��ல Uரத 

த��ணடரடபதப�டத �ல”  எனறம,  அவ��ரதத��தட கட அரஙகம�ல# 

அனஸந��ததத �ல#ககடடறற.  அ��த# த�ஙக�ன மடவ�தற அரச �வ��ரம. 

வ�கரல8கத� ம�ன ��ரவடகலளச த �னனத வ�கர8ததககம உப#க�ம. 

அழக�ய லபமதப�ன இதய���.  தப��யதபரம�ள ��ரவடகலள தஸவ�த�வ�தற, 

கறற�னம தமயத� எநல� கழலல� எனனம ஆக�ரம த��றற�ய�ரககம.  அ��வத 

கனற�னப�ன தப�ன  �றககடடச த ஙகம# அடயம தவதமப� உனகணகள 

 �வந��யல ந��டட�ய நU எமப�ர�ன எனற வடவ�த# த��லட 

தக�ளள#�மபடய�ய�ரககம.  க�வ���த த�னனரஙகம மனன�ய Uர மதச�ன� 

உனலனய�ளஙகனற தமயககச  �றக�த#யடட தய�ரபபடதத�ன எனறம,  க�வ���த 

த�னனரஙகன பணடவன த ய� க��Uலட எனறம�தற படடரப�ர�ன அரள�சத ய�த. 

வணடனஙகள ஆலககஞத �ல# அரஙகத�ரவல�ய�ன க�லபப�ன தப�ன கழல 

எனனககடவ��தற.  ��ரகலககலளக கணடவ�தற,  மலழகனற வலரமதனநதம 

தக�டதயற த ந��மலரகலக எனன#�ய�ரககம.  கனறதமந��க தக�ந�லர க�த�வன 

எனனம ஆயன�ய அனற கனறதம�னதறடத��ன,  அரஙகம�நகரமரந��ன�தற. 

��ரமகமணட#தல�க கணடவ�தற தவணத�யணடவ�யன எனற கவயதஸலவ 

பண��ன ஆக�ரம த��றற�ய�ரககம.  ப�வதரயமம இபபட ஸரவத �ந ஸமரக� 

ஸமரத�ஙகள�ய�ரககம.  தகயத�Uஙகழல��றறம ந�லரதமயத�தம,  நUட#கணட 

��றஙக�ளரவ�ய,  லவயதமழஙகணட�ள ப�ளலளவ�யள,  மறறமணடகணடம�தற. 

வ�ய�லம வய�றற�லம லவத��தற தந�ககவத.

வ�ளககம - (கறற�னம தமயத� கழலல�ககUழ உறற ��ரம�ல# ப�டம) ��ரம�ல#ய�ல 



(9)  -  கறற�னம தமயத� எநல� கழலல� எனற த��டஙக�ன�ர.  ப�சரம 36 ல - 

மலழககனற வலரமதனநதம எனற கற�,  ப�சரம 45 ல -  வளதவழந�வளம�ட 

மதலரம�நகரந�னனள,  கவளம�ல ய�லன தக�னற கண�லன அரஙகம�ல#, 

தளபதத��ணட�ய த��ல Uரத த��ணடரடபதப�டத �ல எனற இவவ��ம 

��ரவரஙகத��ல கணவளரம அழக�யம�வ�ளலன கண�ன�கதவ மன��றதக�ணட 

�னனலடய ப�ரபந�தல� பரத�� த ய��ர. ஸவ னபஷ�த��ல (39) கற�ய - அ��த# 

த�ஙக�ன மடவ�தற அரச �வ��ரம -  எனப�றக ஏறப அரசல ய�ல உளள 

வ�கர8ஙகலள வ�பவ அவ��ரஙகளடன கறவத வழககம அல#வ�?  அடதத 

��ரதமன�ய�ன ஒர உறபப�ன ��ரவடகலளக கற�ல எனபத,  அவனத மழ 

��ரதமன�லயயம கறவத தப�னதற ஆகம.  தப��ய�ழவ�ர (1-2-20)  -  அழக�ய 

லபமதப�ன -  எனனம ப�சரத��ல அவன கறற�னம தமயபபல�க கற�யத க�ணக. 

தப��யதபரம�ள�ன ��ரவடகலள ப�ரககமதப�த -  கறற�னம தமயத� எநல� 

கழலல� -  எனனமபட ம�டகள�ன ப�னதன சறற�ய ��ரவட இததவ எனற 

த��னறம.  தப��ய�ழவ�ர கற�யபட (3-3-4)  -  கனற�னப�ன தப�ன  �றககடடச 

த ஙகம# அடயம தவதமப� உன கணகள  �வந��யல ந��டட�ய நU எமப�ர�ன - 

எனப�றக ஏறப கனறககடடகள�ன ப�னதன த னற கலளபப க�ர�ம�க  �வந� 

��ரவடகளடன கணணம  �வந��� -  எனற தகடகமபடய�க தப��யதபரம�ள 

 யன�ததளள�ன.  தப��ய�ழவ�ர (3-3-2)  -  க�வ���த த�னனரஙகம மனன�ய Uர 

மதச�ன� உனலன இளஙகனற தமயககச  �றக�த#யடட ஒரபபடதத�ன, (2-9-11) - 

க�வ���த த�னனரஙகன பணடவன த ய� க��Uலட -  எனற தப��யதபரம�தள 

கண�ன�க ஆந�லர தமயத��ன எனற கற�ன�ர அல#வ�?  தப��யதபரம�ள�ன 

நUணட ��ரகலககலளக கணடவடன ��ரம�ல#ய�ல (36) - மலழகக அனற வலர மன 

ஏநதம -  எனறம, தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ� (3-5-10) -  தக�டதயற த ந��மலரகலக - 

எனறம கற�யபட கண�ன�ன ��ரககரம�கதவ அல#தவ� த��னறக�றத? 

��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (7-2-8)  -  கனற ஏந��க தக�ந�லர க�த�வன -  எனறம,  தப��ய 

��ரதம�ழ�ய�ல (5-7-9)  -  ஆயன�ய அனற கனறம ஒனற எடத��ன அரஙகம�நகர 



அமரந��தன -  எனறம அரள�சத யயபபடடத க�ணக.  இவனலடய ��ரமகதல�க 

க�ணமதப�த அம#ன���ப�ர�ன�ல (10)  -  தவணத�ய உணட வ�யன -  எனற 

கறபபடடத தப�னற,  அந�க கண�ன இவதன எனபத தவள�பபடம.  இபபடய�க 

இவனத ��ரவடகள,  ��ரககரஙகள மறறம ��ரமகம ஆக�யவறலறக க�ணமதப�த, 

அலனதல�யம கலரதயறறவல# கண�ன இவதன எனபத ப#பபடம. 

��ரவ�யதம�ழ� (6-4-2) - தகயத�Uஙகழல��றறம ந�லரதமயத�தம, ��ரவ�யதம�ழ� (6-

6-3) -  நUட#கணட ��றஙக�ளரவ�ய,  தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ� (1-1-6) -  லவயம ஏழம 

கணட�ள ப�ளலளவ�யள,  அம#ன���ப�ர�ன (6)  -  மறறமணடகணடம -  எனற 

அரள�சத ய�பட அலனதல�யம இவன �னத வ�ய�லம வய�றற�லம லவதத 

அல#தவ� க�கக�ற�ன?

வய�கய�னம -  (கறற�னம தமயத� கழலல�க கUழறற ��ரம�ல# ப�டம)  - 

ஆஸ�ரக�ததககறபப�ய,  அ��ஸm#பம�ன ��ரவடகளகக ஒககமபடய�ன 

அ��த# ஊனற� அடபடட,  அடசடட#�கமந��மம எனனமபட அரஙகம�லககம 

��ரம�ல#லயபப�டத ��ரவடகள�த# சடடம. த யய சடர�ழ�ய�னடகதக சடடதனன 

த �னம�ல# எனனககடவ��தற. (ப�டம  Uர) -  ப�டலக��தன இவரகக ஸய�யதத. 

( Uரதத��ணடரடபதப�ட) -  தளபதத��ணட�ய த��ல Uரத த��ணடரடபதப�டய�தற. 

(த��ணடரடபதப�ட எமதபரம�லன) -  அவரகக அரஙகநகர எமப�ர�ன எனனமபட, 

இ#ஙலகயரதக�ன வழ�ப�டத ய தக�ய�த#ம தபரம�ன நமதபரம�ள�ய�ரபபர, 

இஙக த��ணடரடபதப�ட எமதபரம�ன�ய�ரககம.  ஸலவஷ�வரகளகக 

த ஷப�ர�ன ஆக�ரத��த# நமகக ந��ர�ய�ரபபர. இபபட நமகக ஸவ�ம�ய�னவலர 

எபதப�தமUத� த �ல எனக�றபடதய ஸரவக�#த��லம அனஸந��ததபதப�ர. இத��ல 

கதர�ர ந�ம ஸ�� ஜதபத எனனம அரத�ம த �லலறற.

வ�ளககம -  (கறற�னம தமயத� கழலல�க கUழறற ��ரம�ல# ப�டம)  -  �னலன 

அணடயவரகலளக க�பபதம,  அலனத��றகம அலடவ�றக ம�கவம ச#பம�க 



உளளதம ஆக�ய ��ரவடகள�ல ஈடப�ட தக�ணட, அ��த#தய மனம ஊனற� அடபடட 

ந�றக�ற�ர,  ��ரவ�யதம�ழ� கற�யபட (2-4-11)  -  அடசடட#�கமந��மம -  எனற 

��ரவரஙகத��ல  யன�ததளளவன�ன ��ரவடகள�ல �னனலடய ��ரம�ல#லயச 

சடடன�ர. த �றகள�ல ம�ல# சடடவ�ரகதள� எனற�ல, ம�ல ��ரவந����ய�ல (1) - 

த யய சடர�ழ�ய�ன அடகதக சடடதனன த �ல ம�ல# - எனற�ர அல#வ�? (ப�டம 

 Uர)  -  ப�டவத எனபத� இவர தபறற த லவம ஆனத ( Uரதத��ணடரடபதப�ட)  - 

தளபதத��ணட�ய த��ல  Uரதத��ணடரடபதப�ட எனற இவதர கற�யத க�ணக. 

(த��ணடரடபதப�ட எமதபரம�லன) - க#த கர�ழவ�ரகக தபரம�ள ��ரதம�ழ�ய�ல 

(3-6)  கற�யபட -  அரஙகநகர எமப�ர�ன -  எனபத தப�னற, 

த��ணடரடபதப�டய�ழவ�ரகக ��ரபபளள�தயழச �ய�ல (5)  கற�யத தப�னற - 

இ#ஙலகயரதக�ன வழ�ப�ட த ய தக�ய�ல எமதபரம�ன -  எனற நமதபரம�ள 

ஸவ�ம�ய�க இரபப�ன,  இவரகதக� (��ரவரஙகபதபரம�ளலரயரகக) 

த��ணடரடபதப�டய�ழவ�ர ஸவ�ம�ய�க இரபப�ர.  ந�ம த��ணடரகளககத 

த��ணடர�க உளள��ல,  நமககம ஸவ�ம�ய�க ஆழவ�ர உளள�ர.  இவவ��ம உளள 

ஆழவ�லர,  தப��ய��ரவந���� கறவததப�னற (87)  -  எபதப�தம இத� த �ல - 

எனற எந�கக�#த��லம ஆழவ�ர ��ரந�மதல�தய கறமபட �ன மன��டம 

த �லக�ற�ர.  இ�ன ம#ம -  கதர�ர ந�ம ஸ�� ஜதபத -  ஆ �ரயன�ன ��ரந�மதல� 

எபதப�தம கற�யபட இரககதவணடம - எனபத உ�ரத�பபடடத. 

ப�ளலளத#�கம ஜUயர இயறற�ய �ன�யன வய�கய�னம ஸமபர�ம

ப�ளலளத#�கம ஜUயர ��ரவடகதள  ர�ம



பரமக�ர��கர�ன ஸவ�ம� தப��யவ�ச �ன ப�ளலள அரள�சத ய�

வய�கய�ன அவ����லக

அவ����லக -  ந�தயஸ���கதள�தட�த� பர�ப�� �மகக உணட�ய�ரகக அதல� 
அற�ய�த�,  அந���க�#ம த�8தம ஆதம� எனறம,   ப���� வ�ஷயஙகதள 
தப�கயதமனறம வ�ரமப�,  ஸமஸ�ரத��ல லககழ�ந� ஆழவ�லர,  தப��யதபரம�ள 
�மமலடய ஸவரப ரப க� வ�ப��களகக வ� கம�ன ��ரந�மபரப�வதல� 
ந�ரத8தகம�கக க�டடயரளக கணட,  ��மம அனபவ�தத,  அனபபஷmககலளயம 
அனபவ�பப�ககவம வல#ர�யப தப��யதபரம�லளயம உகபப�ததத �ல#ககடடக�ற�ர.

வ�ளககம -  ந�தயச��கள தப�னற எபதப�தம எமதபரம�னககக லகஙகரயம 
த ய�பட உளள உ��லம இந� ஆழவ�ரகக இரந�தப���லம, அ�லன உ�ர�மல - 
இந� உடத# ஆதம� எனறம,  உ#கவ�ஷயஙகதள இனபம அள�பபலவ எனறம 
இரந��ர.  இ�ன�ல எமதபரம�லன வ�டட வ�#க�,  ஸமஸ�ரத��ல �னத க�#தல�க 
கழ�த�பட இரந��ர. இ�லனக கணட தப�றகக�� தப��யதபரம�ள அவரககத �னத 
ஸவரபம,  ரபம,  ��ரககலய�� க�ஙகள,  ஐசவரயஙகள ஆக�யவறலறக 
க�டடகதக�டககவல# ��ரந�மஙகள�ன தமனலமகலள உ�ரத��ன�ன.  இ�லன - 
ஆழவ�ர �னலன அலடய எந� உப�யமம த யயதவணடய அவ �யம இல#�மல, 
அவ��டம�ரநத எ�லனயம எ��ரப�ரகக�மல த ய��ன.  இ�லனக கணட ஆழவ�ர 
நனற�க அவலன அனபவ�த��ர.  இ�லன அனபவ�கக வ�ரபபம உளளவரகலளயம 
அனபவ�ககமபடச த ய��ர.  இ�ன ம#ம தப��யதபரம�ளம மக�ழமபடச த ய��ர. 
இபபடய�க �னத ப�ரபந�தல� ந�லறவ த ய��ர.

அவ����லக -  ஸமஸ���கள�க�ற�ர -  ஐ8�கத��ல பணயப�பரபம�ன கரமஙகலள 
ஆரஜ�ததம,  ஆமஷம�கத��ல ஸவரககநரகஙகள�த# அ��னலடய ப#�னபவதல�ப 
பண��யம இபபட க��க�ம பண��த ����வ�ர  �#ர�யதத.  அத �னன�லம 
பணயப�பரபம�ன கரமஙகலள ஸவரககநரகஙகள�த# அனபவ�தத, 



கரமத ஷதத��தட பம�ய�த# கரபபவ�ஸம பணணலககக வரம வழ�ய�த# 
இவவ�தம� படம எள�வரலவ தவ��ந�த��த# பஞ �கந�வ�தலயதயனற ஒர 
பரத� த��த# ஓ��லவத�த.  அ��வத ய��ந� �Uரத��த# நரக�னபவம பண�� 
அச �Uரதல� அஙதக தப�கடட,  அநந�ரம பணய �Uரதல�ப ப��கர8�தத 
ஸவரகக�னபவம பண��,  அஙதக அச �Uரதல�ப தப�கடட,  ஸ�கம  �Uரதத��தட 
ந�ர�#மபநம�ன ஆக� த��த# ப��ககககடவன.

வ�ளககம -  ஸமஸ���கள எனன த யக�ற�ரகள?  இந� உ#கத��ல உளளதப�த 
பணயப�வஙகள ந�லறந� கரமஙகலள இயறற�யபட உளளனர. இவறற�ன ப#னகலள 
ஸவரககத��லம நரகத��லம அனபவ�கக�னறனர.  ப�னனர மUணடம இஙக 
வரக�னறனர.  இபபடதய வரவதம தப�வதம�க உளளனர.  இபபடய�க �ஙகள 
பணயப�வ கரமஙகலள ஸவரககத��லம நரகத��லம அனபவ�த� ப�னனர, மU�ம உளள 
கரமப#னடன பம�கக வரக�னறனர.  அவவ��ம ஜUவன மUணடம ஒர கரபபத��ல பக 
�னனலடய பய�தல�த த��டஙக�,  வரம வழ�கள�ல அனபவ�ககம தவ�லனகலள 
 �நத��கய உபந�ஷத��ல உளள பஞ �கன� வ�தலய ம�கவம த�ள�வ�கக கறக�றத. 
நரகத��ல கரமபயலன அனபவ�கக ஜUவனகக ய��ந� �Uரம எனற உடல க�டடக�றத. 
அந�க கரமப#ன மடவகக வந� ப�னனர,  அந�  �Uரதல� அஙதக நUகக�வ�டட, 
பணயப#ன அனபவ�கக வரம ஸவரககத��ல தவற ஒர  �Uரம எடததகதக�ளக�ற�ன. 
பணயப#னகளம கழ�ந� ப�னனர, அந�  �Uரமம வ�டபபடக�றத. ப�னனர சகமம�ன 
 �Uரததடன அந� ஜUவன ப�டபப இல#�� ஆக�யத��ல வ�ழக�ற�ன.

அவ����லக -  ஆ��தயன �ன க�ர�ஙகள�த# 8�மவ�ன�ன 8�மதல� உப���நம 
பண��,  அத��த# ஆக� த��த# மஙக�க க�டகக�ற ஆதம�லவ கர8�தத தமகத��த# 
பகவ�டககடவன.  அஙதக அந� 8�மம வரஷரதப� வரத��ககமளவம க�டநத, 
வரஷ��லரகதள�தட பம�ய�த# ப��ககககடவன.  அந� ஜ#ம ஸஸயததகக 
��ரகம�யப பகமளவ�த# �ததவ�ர� ஸஸயத��த# பகககடவன.  அந� ஸஸயம 
பகவம�ய அநநரதப� ப���ம�ககமளவம அஙதக க�டநத,  அநநம�னத 
பரஷ �Uரத��த# பகநத,  சக#ம�யப ப���ம�ககமளவம த ல# அஙதக க�டநத, 
ஸ���Uபரஷ ஸமதய�கத��த# சக#தவ�ர� ஸத�U �Uரத��த# பகநத, 
பஞ மய�ம�8m��வ�ப பரஷவ தஸ� பவந�� எனக�றபடதய கரபபம�யப 
ப���ம�ககககடவன.  கரபபவ�ஸம பணணமதப�த,  அதயம#கட 



�Uகத��ஷ�#வல�ர ம�தரதப�ஜலந அ����ப�ப�ரதயரத�ம வரத�ம�ந��� தவ�ந 
எனக�றபடதய ம�தரதப�ஜனத��ல அந�ரப�ஙகள�ன கரரதரவயஙகள�த# 
த��ட��லடட ஈயமதப�த# தடய�ந�றகம.

வ�ளககம -  ச��யன �னனலடய தவபபம ம�கந� க��ரகள ம#ம�க,  பன�படரந� 
மல#கள�ல உளள பன�லய எடகக�ற�ன.  பன� படரந� �னத க��ரகள ம#ம�க, 
ஆக�யத��ல மயஙக�க க�டககம ஆதம�லவ எடதத,  மலழநUர ம�கந� தமகத��ல 
லவகக�ற�ன. அந� ஜUவலன பன�கக��ரகள உடதக�ளக�னறன. அலவ மலழததள�ய�க 
ம�றக�னறவலர, ஜUவன தமகககடடத��ல க�டகக�ற�ன. ப�னனர மலழ தபயயமதப�த, 
மலழததள�களடன பம�ய�ல அந� ஜUவன வநத வ�ழக�ற�ன.  அந� மலழநUர�னத 
பய�ரகளகக உ�வமவ��ம�க,  அந�ப பய�ரகள�ன உளதள த லக�னறன.  அபதப�த, 
அந� நUரடன ஜUவனம பய�ரகள�ல நலழக�ற�ன.  அந�ப பய�ர�னத நனக த ழ�தத, 
தநல#�க ம�றமவலர,  ஜUவன அந�ப பய�ரககளதளதய உளள�ன.  அந� தநலல# 
அ�� �ய�கக�ச த �ற�க மன��ன உணணமதப�த,  ஜUவன அந� மன��ன�ன உடலல 
பகநதவ�டக�ற�ன.  அந� மன��ன�ன உடலல சக#ம எனபபடம வ�நதவ�க ம�ற� 
அஙதகதய உளள�ன.  அந� மன��ன ஒர தபணணடன த ரமதப�த,  தவள�பபடம 
வ�நதவடன அந� ஜUவனம தபண��ன உடலல பகநதவ�டக�ற�ன.  ப�னனர 
 �நத��கய உபன�ஷத (5-9-1)  கறவததப�னற -  பஞ மய�ம�8m��வ�ப 
பரஷவ தஸ� பவந�� -  ஐந��வத ஆ8m��ய�க இடபபடம நUர பரஷன எனபபடம - 
எனப�றதகறப,  தபண��ன உடலல பகந� ஜUவன கரபபம�க ம�றக�ற�ன.  அந�க 
கரபபத��ல உளள ஜUவன எவவ��ம தடகக�ற�ன எனபல� வ�ஷணபர��ம (6-5-11) - 
அதயம#கட�Uகத��ஷ�#வல�ர ம�தரதப�ஜலந அ����ப�ப�ரதயரத�ம 
வரத�ம�ந���தவ�ந - பள�பப, தவரபப, க�ரம, சட, உவரபப தப�னறவறறடன கடய 
��ய�ன உ�வ உளதள த லவ��ல ஜUவன தனபம அலடக�ற�ன - எனறத. அ��வத, 
��ய�ன உ�வ�ன�ல, க�யச பபடம ஈயம தப�னற ஜUவன தடகக�ற�ன.

வய�கய�னம -  இந� கத# தத��தட கரபபதமபம�க�ற லபய�த# கடடணட, 
அவயவஙகலள நUடடமடககம�டட�த�,  கத# �நந�ஷகர�ந��ம ஆபதந��� 
ஜடர�நம�தர�தர எனக�றபடதய கத#த ந ஜன�தத,  ப�லய�ல ய�ல 
அச �பரஸரவஙகள�த# க�டநத,  கணடயதந அப�  � க� ப��வரதத� அபயநUசவர 
ஸந�நப�ந���  �8�ரமவ�பதந��� பதரச ய� எனக�றபடதய ��னறவ�டதல�ச 



த �ற��ல,  கடத�வறலறத தலடத�ல த யயம�டட�த�,  ��ரக���களம பர��Uநம�ய, 
இபபட கத#த ந அ��ல  வக�#தல�ப தப�கக�,  ��தன ஒர பரவரத�� பண� 
கமன�னவளவ�த#,  �ஸம�த ப�லதய வ�தவக�தம� யத�� சதரயதஸ ஸ�� 
எனக�றபடதய பகவ�பரவ�ன�க பர�ப�ம�ய�ரகக,  ப�லதய க�Uடநக�ஸக�� எனற 
லல#தய�தட க�#தல�ப தப�கக�,  தய�வந�வஸல�ய�த# நரகத8தவ�ன 
வ�ஷய�ந�ரஙகதள�தட தப�ததப�கக�,  ஜலரய�த# வநத அகபபடட அ க��தய�தட 
க�#தகபதல�ப பண��,  ந�லனவ�னற�தய இரககசத யத� மர�ம பர�பதம�க, 
கத# �ததகர�ந��ம�பதந��� ய�மயக�ஙகர பட� எனக�றபடதய உதகரம� �ல ய�த# 
கத# தல� அனபவ�தத அநந�ரம மரதயபரவ ன�ம.

வ�ளககம -  தமத# கறபபடட ப#வ��ம�ன தனபஙகளடன,  �னனடய ��ய�ன 
கரபபபலபய�ல,  �னனலடய லக க�லகலள நUடடவம மடய�மல,  சரககவம 
மடய�மல �வ�த�பட உளள�ன.  ப�னனர வ�ஷண பர��ம கறவத தப�னற - 
கத# �நந�ஷகர�ந��ம ஆபதந��� ஜடர�நம�தர�தர -  தனபததடன உளள ஜUவன, 
�னத ��ய�ன கரபபத��லரநத ம�கவம  �ரமபபடட தவள�ய�ல வரக�ற�ன - 
எனப�றதகறப தனபததடதனதய ப�றகக�ற�ன.  �னனலடய கழநல�ப பரவத��ல 
ம#மதரஙகள�ல க�டகக�ற�ன.  வ�ஷண பர��ம கறவத தப�னற -  கணடயதந அப� 
 � க� ப��வரதத� அபயநUசவர ஸந�நப�ந���  �8�ரமவ�பதந��� பதரச ய� - 
த �ற�நத தக�ளள அற�ய�மல,  பரணட படககத த���ய�மல,  கள�பபத உணபத 
தப�னற த யலகளகக மறறவரகள ஆல பபட நடபபத எனற உளள�ன - 
எனப�றதகறப பச �கள கடத��ல த �ற�யவம அற�ய�மல,  ��ன கடத� 
தப�ரளகலளத தலடககவம த���ய�மல உளள�ன.  �னனலடய உ�வகக 
மறறவரகலள அணடதய உளள�ன. இபபடய�கத �னனலடய கழநல�ப பரவதல�த 
தனபத��த#தய தப�ககக�ற�ன.  அ�ன ப�னனர,  �னனலடய த யலகலளத ��தன 
கவன�ததக தக�ளளம பரவம அலடக�ற�ன.  அந�ப பரவத��ல வ�ஷண பர��ம 
கறமபட - �ஸம�த ப�லதய வ�தவக�தம� யத�� சதரயதஸ ஸ�� - ப�லய பரவத��ல 
ஆதம�வ�ன உயரவகக�க மயனறபட இரககதவணடம -  எனப�றதகறப பகவத 
வ�ஷயத��ல எபதப�தம ஈடபடடபட இரத�ல தவணடம.  ஆன�ல,  அ�றக ம�ற�க 
வ�ஷண பர��ம கறமபட - ப�லதய க�Uடநக�ஸக�� -  �ற�ய வயல� வ�லளய�டடல 
கழ�கக�னறனர -  எனபத தப�னற வ�லளய�டடத#தய ப�லயப பரவதல�க 
கழ�கக�னறனர.  ப�னனர வரம தய�வன பரவத��ல நரகம த ல#க க�ர�ம�ன 



க�மத��ல ஊற�யபட உளளனர.  ப�னனர க�ழத�னலம வநதவ�ட,  எ�றகம  க�� 
இல#�மல க�#தல�க கடததக�ற�ன.  ப�னனர  �ற�த க�#ம ந�லனவகள �வற�யபட 
உளளதப�த,  மர�ம வநதத ரக�றத.  மர� க�#த��ல வ�ஷண பர��ம கற�யபட - 
கத# �ததகர�ந��ம�பதந��� ய�மயக�ஙகர பட� -  யமத�ரகள�ல படககபபடட, 
தனபம அலடநத,  ம�கந�  �ரமததடன உடல# வ�டட தவள�தயறக�ற�ன - 
எனப�றதகறப உய�ர ப���யமதப�த ம�கந� தனபஙகள அனபவ�த�பட மர�ம 
அலடக�ற�ன.

வய�கய�னம -  இபபட ஸமஸ���களலடய அநரத� பரமபலரகலளக கணட 
ஸmஹர�ம ஸரவப��ந�ம எனக�றபடதய பரமஸmஹரத��ன ஸரதவசவரன 
இவனலடய உஜஜUவந�ரத�ம�க ம�நம பர�Uபம�வ க�ர��தக� ����� எனக�றபடதய 
 �ஸதரதல�க க�டடக தக�டத��ன.  எஙஙதன எனன�ல தவ��ந�த��த# கரம 
பர��நம இதய��� வ�கயஙகள�த#  �� ��Uசவர �தவதரயஙகலளயம ப���யக 
க�டடகதக�டதத,  அந�ரய�ம� பர�ஹம�த��த#,  ஏஷ ஸரவப��ந�ர�தம� எனற 
ஜ�தயந�னககக கணல�க தக�டத��றதப�த#யம, இரடடலறய�த# வ�ளகதகறற�க 
க�டடன�றதப�த#யம,  த �ந�த �நஙகள  �Uரம ஈசவரன  �U�� எனற,  ஈசவரதன�ட 
த �ந�த �நஙகளககளள ஸமபந�தல�க க�டடகதக�டதத,  தவ� ஸmபர�� 
இதய��� வ�கயஙகள�த# த �நனகக அ �தஸமபந�ம கரதம�ப���கதமனற 
க�டடகதக�டதத,  ��� வ�தவ�ந பணயப�தப வ�தய இதய��� வ�கயஙகள�த# 
ஔப���கம�ன அ �தஸமஸரககமறற,  ஒர த� வ�த ஷத��த# ஸ���தப�கயம�ன 
தப�கதல� அனபவ�ககமத ஸவரப�னரபம�ன பரஷ�ரத�தமனற 
க�டடகதக�டதத.

வ�ளககம -  இபபடய�க ஸமஸ�ரத��ல �வ�ககம ஜUவன�ன தனபம கணட,  ஸமத 
பகவத கUல� (5-29)  கறவத தப�னற -  ஸmஹர�ம ஸரவப��ந�ம -  அலனதத 
உய�ரகளககம நணபன -  எனனமபட,  அலனத��றகம உறற நணபன�க உளள 
ஸரதவசவரன,  இவரகள கலரதயரம ம�ரககம�க த யவத எனன? 
ஸரஙகர�ஜஸ�வம (2-1)  கறவத தப�னற -  ம�நம பர�Uபம�வ க�ர��தக� ����� - 
ம�கந� கரல� உளள அவன,   �ஸதரம எனனம வ�ளகலக அள�கக�ற�ன -  எனபத 
தப�னற,   �ஸதரஙகலள அள�கக�ற�ன.  இ�லன எவவ��ம�கச த யக�ற�ன? 



சதவ��ஸவ�ர உபன�ஷத (1-10) - கரம பர��நம - பரகர��தய கரம எனபபடக�றத 
-  எனற கறவத தப�னற,  த �னன-அத �னம-ஈசவரன எனனம மனற 
�தவஙகலளப ப��யலவகக�ற�ன.  அந�ரய�ம� பர�ஹம�த��ன ம#ம ஸmப�# 
உபன�ஷத கறவத தப�னற -  ஏஷ ஸரவப��ந�ர�தம� -  அலனதத ப�ஙகள�ன 
அந�ரய�ம�ய�க உளள�ன -  தப�னற வ��கள ம#ம ப�றவ�ய�கதவ கரடன�க உளள 
ஒரவனககக கணப�ரலவ அள�த�த தப�னறம, இரள சழந� ஓர அலறய�ல வ�ளகக 
ஏறற�யத தப�#வம, த �னமம அத �னமம  �Uரம-இவறற�ன ஆதம� ஈசவரன எனற 
ஈசவரனககம த �ன-அத �னஙகளககம இலடதய உளள த��டரலப க�டடக 
தக�டத��ன.  மணடக உபன�ஷத -  தவ� ஸmபர�� -  அழக�ய இறகலக உலடய - 
எனற உ��ர�ம ம#ம த �னனகக கரமம க�ர�ம�கதவ அத �னஙகளடன 
த��டரப உளள��கக க�டடகதக�டத��ன (இந� உபன�ஷத வ��ய�ல கறபபடம 
கரதத -  இந� உடல எனனம மரத��ல ஈசவரன,  ஜUவன எனனம இர பறலவகள 
அமரநதளளன.  அவறற�ல ஒனற,  இந� உடலன கரமஙகள எனனம பழஙகலள 
உணக�றத.  மறதற�னற உண��மல ப�ரத�பட உளளத -  எனப��கம).  தமலம 
மணடக உபன�ஷத - ��� வ�தவ�ந பணயப�தப வ�தய - பரஹமதல� அற�ந� ஒரவன, 
அந� தநரத��த#தய �னத பணயப�வஙகலள லகவ�டட, பரஹமதல� அலடக�ற�ன - 
எனபத தப�னற வ��கள ம#ம�க,  எலல#யறற க�#ம�க உளள அத �ன த��டரப 
நUஙகபதபறற,  பரமப�த��ல உளள ந�தயஸ���கள அனபவ�ககம இனபஙகலள 
அனபவ�பபத� ஜUவன�ன ஸவரபத��றக ஏறற பரஷ�ரத�ம எனற க�டடக 
தக�டத��ன.

வய�கய�னம -  இபபட ஈசவரன உபக��த�வ�டத��லம ப�பபர�கரயத��த# இதல�க 
லகவ�டட தவ�ப�ஹயர�யம,  இதககளதள பகநத,  �தலரவ தக அப�  ப#� 
 #பபவந�� எனக�றபடதய வ�ளகக�த# வ�டடல எனற  �# ப��ரத�ஙகள 
ந �ததபதப�ம�தப�த#,  தவ� ��தபரயம அற�ய�லமய�த# கதரஷடகள�யம 
ந �ததபதப�க,  ��ம பண��ன தவ�பர��நம அக�ஞ �தகரம�யறலகய�த#, 
ஓல#பபறத��த# த ல#�� த� த��த# எடததவ�டம ர�ஜ�ககலளபதப�த#, ஸமஸ��� 
ஸஜ��Uயன�ய வநத அவ���த�வ�டத��லம,  லவத ந�னலன வல#வ� பழ�தத 
எனக�றபடதய உளள  க��யடஙக பகவநந�நல�ககட#�யம,  8�ரணயர�வ���� 
ரபத��த# எ��ரமபதக�தத ந �ததம இபபட அவ��ரமம க�ரயகரம�க��வ�டத��லம 
உலடயவன உலடலமலய வ�டம�டட��  �ப#த��த# இவரகளலடய 



ஆப�மகயத��த# அவஸரபர�Uகன�ய வரத��கக.

வ�ளககம -  இபபடய�கப ப#வ��ம�க ஈசவரன ம�கந� உ�வ�கள த ய�தப���லம, 
அ�லனத �ஙகள ப�வத��ன க�ர�ம�க உ�ர�மல, தவ�ஙகலள நமப�மல லகவ�டட 
ந�றக�னறனர. வ�ளகக�ல பகநத அழ�நத தப�கம வ�டடல பச �கள தப�னற, இவரகள 
தவ�ஙகளகக �வற�ன தப�ரள கறம ம�ஙகள�ல பகநத,  அழ�நத தப�க�னறனர. 
இபபடய�கத ��ன அள�த� தவ�ஙகள பயனறறப தப�வல� ஈசவரன க�ணக�ற�ன. 
கபபம கடட��  �றறர ரகள�டம ததவரகள� அனபப�யம பயன�லல# எனற�ல, ர�ஜ� 
��தன பலடதயடதத வரவத தப�னற,  ஈசவரன ஸமஸ���கள�ல ஒரவன�க 
அவ���கக�ற�ன.  இபபடய�க அவன அவ���த��லம ��ரச ந�வ�ரத�ம கறவத 
தப�னற (111) -  லவத ந�னலன வல#வ� பழ�தத -  அவன அள�த�  க�� தக�ணடர 
அவலனதய பழ�கக�னறனர.  தமலம 8�ரணயன,  இர�வ�ன தப�னறவரகள அவன 
மUத� தப���டட அழ�நதம தப�க�னறனர. இபபடய�க அவன எடககம அவ��ரஙகளம 
பயன�ல#�மல தப�க�னறன.  ஆன�லம தப�ரள�ன த �ந�கக�ரன,  �னத தப�ரலள 
வ�ட�மல உளளத தப�னற,  இவன இவரகள �ன மUத தக�ளளம ஈடப�டலட 
எ��ரதந�கக�யபட உளள�ன.

வய�கய�னம -  த �நர பககலத# ய�தரச �க ஸmகர�தமனற ஒனற ப�றகக,  அத 
வய�ஜம�க வ�த ஷகட�கம பண�� அத��த# அததவஷம ப�றநத,  அ�டய�கப 
பண��ன வ�த ஷ கட�கத��த# ஆப�மகயம ப�றநத,  அநந�ரம 
 �ஸதரவ�ஸலனய�லம ஆ �ரதய�பத� த��லம ஈசவரன ந�ரப���க த ஷ�தயனறம, 
இவவ�தம� அவனகக அநநய�ர8த ஷதமனறம ய��ஜஞ�நம ப�றநத,  அநந�ரம 
ஸவரப�னரபம�ன பரஷ�ரத�த��த# ர �ப�றககமளவம �னனலடய 
வ�த ஷகட�கத��த# பகர ந�றத��,  பரஷ�ரத� #�பததகக உப�யதமத�� எனற 
பபதலஸ ப�றந�வளவ�த#,   �ஸதரஸத�ம�ன கரம�தயப�யஙகலளக 
க�டடகதக�டதத,  இத தஷகரதமனறம,  வ�ளமப�� ப#பர�தமனறம,  பரம�� 
ஸமப�வலனயளளத�னறம இவறற�ல இழ�ய இற�யத�வரகளகக தவ��ந� �த�ம�ன 
�னனலடய உப�யப�வதல�க க�டடகதக�டகக

வ�ளககம -  ஒர தநரத��ல த �னனகக ய�தரச �க ஸmகர�ம எனற கறபபடம ஒர 
பண��யம ��னகதவ தவள�பபடக�றத.  அ�லனதய �னகக ஏறற  ந�ரபபம�க 
பகவ�ன பயனபடத��க தக�ளக�ற�ன.  அந�ச த �னலன கட�க�தத வ�டக�ற�ன. 



இ�ன�ல பகவ�ன�டம ததவஷம ப�ர�டட�� �னலம அந�ச த �னனகக 
உணட�க�றத. இ�ன ம#ம, மUணடம பகவ�ன அவலனக கட�க�கக�ற�ன. இ�ன�ல 
த �னனகக பகவ�ன�டம அ��க ஈடப�ட ஏறபடடவ�டக�றத.  அ�ன ப�னனர 
 �ஸதரஙகள ம#மம,  ஆ �ரயன�ன உபத� ஙகள ம#மம -  ஈசவரதன 
அலனவரககம இயலப�ன எஜம�னன,  இந� ஆதம� அவனத அடலம -  எனனம 
ஞ�னம உணட�க�றத.  அ�ன ப�னனர அந�ச த �னனகக,  அவனலடய 
ஸவரபத��றக ஏறற��ன லகஙகரய பரஷ�ரத�த��ல ஆழந� ஈடப�ட 
உணட�கமபடய�க,  எமதபரம�ன கட�க�தத வ�டக�ற�ன.  அபதப�த அந�ச 
த �னன -  இந�ப பரஷ�ரத�ல� அலடய எனன உப�யம -  எனற ஆர�யக�ற�ன. 
இபபடபபடட ஆவல அந�ச த �னனகக உணட�னவடன,   �ஸதரஙகள ம#ம�க 
கரமம ம�#�ன தய�கஙகலள ஈசவரன அவனககக க�டடக�ற�ன.  இபபடபபடட 
உப�யஙகள அலனததம ம�கவம கடனம�னலவ,  ப# ப�றவ�கள எடததக கழ�த� 
ப�னனதர ப#ன அள�பபலவ,  ப# இலடயறகளகக உடபடடலவ எனற 
உ�ரததக�ற�ன. இந�க க�ர�ஙகலள அற�ந�வரகளகக�க தவ��ந�ஙகள ம#ம�க, 
��தன தம�கத��றக�ன உப�யம எனற க�டடத �ரக�ற�ன.

வய�கய�னம -  பக��ய�னலடய தஷகரல�தய�ப��� பரபத��ந�ஷட�த8தவ�ன 
ம8�வ�சவ�ஸமம  �#ரககக க�டடலக அ����லகய�த# இ��ல இழ�யக 
க �னவரகளகக,  ஸரவ���க�ரம�ன ய�தரச �க பகவநந�ம ஸஙகUரத�னதம 
த �நரலடய ப�பதல�ப தப�கக� ஸmகர��னக#ம�க,  கரமதய�க���கள�த# 
மடட�ல,  பரபத��ய�த# மடட�ல,  வ�தர���லயபதப�கக� பர�பயதல�க 
தக�டகலகககத ��தன ந�ரவ�8கம��#�மபடய�ன லவபவதல�யலடத��ய�யதத 
��ரந�மத��னலடய லவபவம�ரபபத.  அ�றக பரம��ம ஏத�னன�ல க�ம ஜபந 
மசயத� ஜநதர ஜநமஸமஸ�ரபந�ந�த எனறம,  ய��� பரஹம ஸந��நம எனறம 
உதப�தக�� ப#சர��கள�த# த �லல,  நடதவ ��ரந�மதல�ச த �லலலகய�த#, 
இவவ�ழவ�ர இபபடபபடட ��ரந�மத��த# இழ�ந�வர�லகய�த# அத��ரந�ம 
லவபவதல�ப தபசக�ற�ர இபரபந�த��த#.

வ�ளககம -  பக��தய�கம எனபத கடனம�ன ஒனற�ன  �#ரகக இரககம. 
எமதபரம�தன அலனததம எனனம பரபத��ய�ன அடபபலடய�ன ம8�வ�சவ�ஸம 
எனபத  �#ரகக ம�கவம கடனம�ன��க இரககம.  ஆக பக��,  பரபத�� எனற 



இரணடலம ஈடபடத �யஙகபவரகளகக,  எ�லனயம எ��ரப�ர�மல த யயபபடம 
ந�மஸஙகUரத�னதம பகலடம�கம.  இத ப�வஙகலள நUகக�,  கரமஞ�னபக�� 
தய�கஙகள�ல ஈடபட லவதத,  பரபத��ல ந�றகச த யத வ�டம.  ந�ம அலடய 
ந�லனககம எமதபரம�லன அலடயத �லடய�க உளள ப�வஙகலள நUகக�,  அந� 
எமதபரம�ன எனனம இ#கலகயம ந�மஸஙகUரத�னம அள�ததவ�டம.  இபபடய�க 
இ�ன தபரலம உளளத.  இவவ�� கறவ�றக ஏத�னம ஆ��ரம உளள��?  கUதழ 
உளள வ��கலளக க�ணக:

• வ�ஷண ஸ8ஸரந�மம -  க�ம ஜபந மசயத� ஜநதர ஜநமஸமஸ�ரபந�ந�த - 
எ�லன ஜப�பப�ன ம#ம,  ஜனமம-ஸமஸ�ரம தப�னற பந�ஙகள�லரநத 
வ�டபடக�ற�ன?

• வ�ஷண ஸ8ஸரந�மம -  ய��� பரஹம ஸந��நம -  பழலமய�ன பரஹமதல� 
அலடக�ற�ன

எனற வ�ஷண ஸ8ஸரந�மத��ன த��டககத��லம,  ப#சர��கள�லம கறபபடட, 
இவறறகக இலடய�ல ஸ8ஸரந�மம ஓ�பபடவ��ல,  ��ரந�மத��ன தபரலம 
ப#பபடக�றத.  இந� ஆழவ�ர இபபடபபடட ��ரந�மத��ல ஆழந�வர�லகய�ல, 
அந�த ��ரந�மத��ன தபரலமகலள இந� பரபந�த��த# கறக�ற�ர.

வய�கய�னம - ��ரந�மத��ல இவர இழ�லகககட ஸவ�ஷண�ரமம. அத �னகக வக�� 
ஆர?  சதர��� ஆர?  அத வ�லளந�பட எஙஙதன?  எனற�ல ப�ணடவரகளகக 
இவவரதக ந�ல#நத �ல#மலற த னறவளவ�த#  ��நUகன எனப�தன�ர 
ர�ஜ�வளன�ய,  அவன பகவதவ�ஷயக�ரமளள ஸந��நத��த# 
ப�றந��தன�ரவன�லகய�த# பரமஸதவ�கன�ய,  அப�ஷ�க�ன�னவனதற த��டஙக�ச 
 �ற�யல�ப தப��யத நலய��பட ந�டலட ரக�தத - அதரஷட த ஷம�க இவரகளகக 
நமம�ல த யய#�வத�ன?  -  எனற ஸத �நக பகவ�ன பககலத# த னற - 
த�8தப�ஷ�பரர�ய மல#யடதய ����க�ற ஸமஸ���களகக 
உஜஜUவதந�ப�யம�ய�ரபபத��னற அரள�ச த யயதவணம -  எனற தகடக,  க�#ம 



கலக�#ம�ய�ரந�த,  ப�பபர�சரயத��த# தவதற�னறகக அ��க���கள�லல#, 
ஸரவ���க�ரம�ன பகவநந�ம ஸஙகUரத�னதம ஆதம�ககளகக 
உஜஜUவதந�ப�யம�ய�ரபபத எனற அரள�சத ய��ன.

வ�ளககம -  இந� ஆழவ�ர ��ரந�ம ஸஙகUரத�னத��ல ஈடபடவ�றக வ�ஷண�ரமதம 
க�ர�ம�க இரந�த.  அந�க கரந�ம ய�ர�ல கறபபடடத?  அத ய�ர�ல 
தகடகபபடடத? எவவ��ம அத த��னற�யத? ப�ணடவரகளககப ப�னனர, ந�ல#நத 
�ல#மலறகள கழ�ந�ன.  அபதப�த அந� வம த��ல  ��நUகன எனனம அர ன 
த��னற�ன�ன.  கண�ன�ன த��டரபலடய ப�ணடவ க#த��ல அவன ப�றந���ல, 
ம�கவம ஸ�தவகன�க இரந��ன.  �னத  �றறர ரகள �னலன வ�ட வலலம 
கலறவ�னவரகள�க இரபப�ன,  அவரகலள வரத��மல ஆணட வந��ன.  �னத 
ந�டட மககளகக எனன த யவத எனற தய� �த��ன.  அ�றக�ன வ�லடலய அற�ய 
ஸத �நக மன�வ��டம த னற�ன. அவ��டம -  �ஙகள�ன உடல#ப தபணவ��த#தய 
க�#தல�க கடததம ஸமஸ���களகக உயயம வழ�ய�னத எனன எனற கறதவணடம 
- எனற தகடட�ன. அ�றக அந� மன�வர - இத கலக�#ம�கம, ப�வஙகள அ��கம�க 
உளள��ல,  பரபத�� ம�#�னவறலற இயறறம �க�� ய�ரககம இலல#,  ஆகதவ 
அலனவரககம தப�ரத�ம�க உளளத பகவன ந�ம ஸஙகUரத�னதம ஆகம,  இத 
மடடதம ஜUவ�தம� உயயம வழ�ய�கம - எனற�ர.

வய�கய�னம - அஙக ஸத �நகபகவ�ன வக��,  ��நUகன சதர���. இஙக ஆழவ�ர 
வக��,  தப��யதபரம�ள சதர���.  அஙக அஜஞ�� பரசநம,  இஙக ஜஞ�� பரசநம. 
ஜஞ��ம பரசந வ�ஷயம�வ�தனன எனன�ல க�ம மரஷடம ஸm�வ நம எனக�றபடதய, 
ஆழவ�ர வ�ய�த# ��ரந�ம லவபவதல� அரள�சத யயக தகடலகய�லணட�ன 
ப�U��ய�த#.

வ�ளககம -  வ�ஷண�ரமதல�ப தப�றத�வலரய�ல ஸத �நக மன�வர அ�லனக 
கற�ன�ர,   ��நUகன தகடட�ன.  இஙக ��ரம�ல#லயப தப�றத�வலர ஆழவ�ர 
அரள�சத ய��ர,  தப��யதபரம�ள தகடட�ன.  அந� அர ன �னகக ஞ�னம�ல#�� 
க�ர�த��ன�ல,  அற�ய�லம நUஙகக தகடட�ன,  இஙக அலனததம அற�நததக�ணதட 
தப��யதபரம�ள தகடட�ன.  த���ந� வ�ஷயதல�தய ஏன தகடக தவணடம?  க�ம 
மரஷடம ஸm�வ னம - எத இன�லமய�னத எனற�ல கழநல�கள�ன தபசத  ஆகம - 
எனப�றக ஏறப,  �னனலடய கழநல�ய�ன ஆழவ���ன த �றகள ம#ம�கதவ, 



�னனலடய ��ரந�ம தமனலமகலளக தகடக ஆவல தக�ணட�ன.

வய�கய�னம -  இனனமம இவவ�ழவ�ரகக பகவதவ�ஷயதல� பரக� �பப�கக�ற 
சர��கள�லம தவத��பபரம8�ம பண��ன ��ஷ�கள�லம, அல#�� ஆழவ�ரகள�லம 
தநடவ� �யணட,  எஙஙதனதயனன�ல யத�� வ� இம�ந� ப��ந� இதய��� 
வ�கயஙகள�த# ஜகஜஜநமஸ����#ய த8தவ�ன ஜகதக�ர�வஸதலவச த �லல, 
க�ர�நத ததயய எனக�றபடதய அததவ உப�ஸயதமனற இவவளவ�த# 
ததயயவஸதலவச த �லல,  ஸத பரஹம ஆதம� இதய��� ஸ�ம�நயவ� � 
 ப�ஙகளகக வ�த ஷ�க�ஙலக உணட�லகய�த#,  ஸரஷட வ�கயக�� ஸ�ம�நய 
நய�யத��த#, ஏதக� 8 லவ ந�ர�ய� ஆஸத எனற வ�த ஷ�த�த, இவவளவ�யதத 
சர�� த �லலறற,  தவத��பபரம8�ம பண��ன ��ஷ�கள,  அஜ�யம�தந� ப8m�� 
வ�ஜ�யத� எனக�ற சரதயபபரம8�ம�ன இ��8�ஸபர��மகத��த# 
��ரவவ��ரஙகலள பரக� �பப�த��ரகள,  அ��ல ஸவ�லமUக� பகவ�ன 
ர�ம�வ��ரத��த# மணடன�ன,  ஸபர� ர பகவ�ன கரஷ��வ��ரத��த# 
மணடன�ன,  ஸத �நக பகவ�ன அரச �வ��ர லவபவதல�,  ��மரச தயத ��ம 
பர�தமத ��ம பதஜத ��ம வ� �ந�தயத இதய���கள�த# பரக� �பப�த��ன. 
ஆழவ�ரகள�த# ம�#�ழவ�ரகள தமனலமகக எலல#ய�ன பரதவத��லம, 
நUரலமகதகலல#ய�ன ��ரமல#ய�லம மணடன�ரகள, நமம�ழவ�ரம தப��ய�ழவ�ரம 
கரஷ��வ��ரத��த# ஊனற�ய�ரபப�ரகள,  ��ரமஙலகய�ழவ�ர உகந�ரள�ன 
ந�#ஙகள எல#�வறற�லம மணடன�ர,  அரச �வ��ர ஸ�ம�நயமமனற�கதக 
தப��யதபரம�லளயல#த தவற அற�ய���ரபப�தர�ரவர�யதத இவர.

வ�ளககம - பகவதவ�ஷயஙகலள பரக� ம�க உ#க�னரகக தவள�பபடததம சர��கலள 
வ�ளகக�ய ��ஷ�கள மறறம ஆழவ�ரகள ஆக�தய�லரக க�டடலம,  இந� ஆழவ�ரகக 
அ��கச  �றபப உணட.  எபபட?  ல�த���Uயம -  யத�� வ� இம�ந� ப��ந� -  எந� 
ஒனற�டம�ரநத அலனததம த��னற�னதவ� - எனற, அலனதத தப�ரளகள�ன இரபப 
(ஸ����)  மறறம #யம ஆக�யவறற�ன க�ர�ம�னதம,  இந� உ#க�ன க�ர�ம�னதம 
ஆக�ய பரஹமதல�ப பறற�க கறத த��டஙக�யத, தமலம - க�ர�நத ததயய - அந�க 
க�ர� வஸத மடடதம தய�ன�கக ஏறறத -  எனற, அ�லனதய உப�ஸலனகக ஏறற 
தப�ரள�கக கற�யத. ஸத, பரஹமம, ஆதம� எனனம ப�ஙகள இடட, இந�ப ப�ஙகள 
எ�லனக கற�கக�னறன எனற  நத�கம எழமபடச த ய�த.  இந� ஐயதல� நUககம 



வ��ம�க மத8�பன�ஷத -  ஏதக� 8 லவ ந�ர�ய� ஆஸத -  ந�ர�ய�ன மடடதம 
இரந��ன -  எனற த�ள�வ�கக கற�யத.  இபபடய�க சர��கள மழஙக�ன. 
பரஷஸ�க�த��ல -  அஜ�யம�தந� ப8m�� வ�ஜ�யத� -  ப�றபபறறவன�க 
உளளதப���லம ப#வ�கப ப�றகக�ற�ன -  எனற கற�ய தவ�வ��கக ஏறறபடயளள 
அவனத அவ��ரஙகலள, ப# ��ஷ�களம இ��க� ம மறறம பர��ஙகள�ல வ�ளகக�னர. 
இபபடபபடட ��ஷ�கள�ன ஸவ�லமUக� இர�ம�வ��ரத��லம,  ஸபர� ரர 
கரஷ��வ��ரத��லம ஈடபடடனர. ஸத �நகர வ�ஷண�ரமத��ல - ��ம அரச தயத 
��ம பர�தமத ��ம பதஜத ��ம வ� �ந�தயத -  அ�லன வ�ஙகவம,  அரச �ககவம, 
பஜனம த யயவம,   �ந��ககவம கடவன -  எனற கற�யபட,  அரச �வ��ரத��ன 
தமனலமலய தவள�பபடத��ன�ர.  தமனலமகக எலல#ய�க உளள பரதவதல� 
வ�ளககவதம,  நUரலமகக எலல#ய�க உளள ந�ல#லய வ�ளககவதம ஆக�ய 
��ரமல#ய�ல ம�#�ழவ�ரகள ந�ல#ந�னறனர.  நமம�ழவரம,  தப��ய�ழவ�ரம 
கரஷ��வ��ரத��த#தய ஈடபடட ந�னறனர.  எமதபரம�ன அரசல ய�க 
எஙதகல#�ம உளள�தன� அஙதகல#�ம ��ரமஙலகய�ழவ�ர மனம பற�தக�டத��ர. 
ஆன�ல,  அரச �வ��ரத��த# ம�கவம  �றபபளள தப��யதபரம�ள�டம மடடதம மனம 
பற�தக�டதத, அவலன அல#�த தவற எ�லனயம அற�ய�மல இரககம  �றபப இந� 
ஆழவ�ரகக மடடதம உளளத.

வய�கய�னம - அரச �வ��ர ஸ�ம�நயத��றக�டடல தக�ய�லகக ஏறறதமன எனன�ல, 
க�தவ��ய�னத பரவ�8மம ஏகரபம�ய,  ஸ�#மம அதவ�ய�ரககசத யத� 
�Uரத�வ�த ஷஙகள�த# ரஸவ�த ஷஙகளணட�க�ற�பதப�த#,  தப�கய���� யத��ல 
வந� ஏறறம தவதற�ர இடததகக இலல#,  அல#�����ல இவரகக உணட�ன 
ஏறறமதப�த# பரபந��ந�ரஙகள�றக�டடல இபரபந�ததகக தநடவ� �யணட, 
எஙஙதன எனன�ல நUர�ய ந�#ன�ய எனற த��டஙக�,   �வன�ய அயன�ன�ய எனற 
த �ந�த �நவ� �  ப�ஙகள�த# ஈசவரலனச த �லலக�ற இந� 
ஸ�ம�ந���கரணயததகக,  அனபரதவ கர�ம ஸ�ம�ந���கரணயம எனற 
ந�ரவ8�ககதவணடம அரலமய��ல,  மன�தய ந�னமகதன மககண�பப� எனற 
த��றறக�ற த��மரத�� ஸ�மயதல� ந�ரவ8�ககதவணடம அரலமய��ல,  இனனமம 
 ப�த��ல அரலமய�த# ஸவ�ரத�தல� அற�லககக அரலமபபட தவணட�ல 
த யயம இககலறகள ஒனறம�னற�தக இரகலகயம,  இனனமம -  கடல 
தபர�ழம�ய�ரககசத யத�யம நUரதத�ள�வ�த# �லரத��றறம�தப�த#,   ப�த��ன 



த வவ�ய�த# பரதமயம கனத��ரககச த யத�யம உளள �டஙகத த��றறமபட 
இரகலகயம,  இனனமம பர�வம தப�த#  ப�ம அதயலபம�ய அரத�கர8�ம 
அ����ய�ரத�ல,  இவவ�ரணட கலறயம�னற�கதக ஒர த �னனகக ஜஞ��வயஙகலள 
பரந�  டஙககலள சரஙக பரதய�கவரத�� த யத தக�டத��றதப�த# 
ஸக#�ரத�ஙகளம இபரபந�ததககளதள உணட�லகய�லம 
பரபந��ந�ரஙகள�றக�டடல இபரபந�ததகக தநடவ� � உணட.

வ�ளககம -  ப# அரச �வ��ர ஸ�#ஙகள உளளதப�த,  தப��யதக�ய�லகக மடடம 
உளள  �றபப எனன?  க�தவ��ய�னத ஒதர தவகததடன ஒர ஊரககள 
த லலமதப�த,  கற�பப�டட படததலறய�ல த லவ��ல வ�த ஷம தபறக�றத 
அல#வ�?  இத தப�னற தப��யதக�ய�லல உளள இன�லம எனபத மறற 
��வயத� ஙகள�ல இலல#.  மறற ஆழவ�ரகலளக க�டடலம இவரகக உளள  �றபப 
தப�னற, மறற பரபந�ஙகளகக இல#��  �றபப, இந�ப பரபந�ததகக உணட. அத 
எனன?  ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (6-9-1)  -  நUர�ய ந�#ன�ய எனற த��டஙக�  �வன�ய 
அயன�ன�ய எனற கறமதப�த,  த �ன அத �னஙகலளக கறம த �றகள�ன 
நடவ�ல, அத� தப�னற ஈசவரலனயம த �லலமபட உளளத, த �ன அத �னஙகள�ன 
அந�ரய�ம�ய�க இவன உளள�ன எனற அவறலற மனன�டதட கறமபட உளளத, 
��ரவ�யதம�ழ� (10-10-1) - மன�தய ந�னமகதன மககண�பப� - எனற கறமதப�த 
 ���ர� மககள இ�லன மனற மரத��களம ஒனற என ஆழவ�தர கறக�ற�ர எனற 
கரதத உணட�க� வ�டக�றத,  இ�ன�ல ப# பரம��ஙகலளக தக�ணட,  அந�ப 
ப�சரத��ல மறற இரணட மரத��களடன கறபபடட வ�ஷணலவ ந�ர�ய�ன�ன 
அவ��ரதம எனற ந�ரப�ககபபட தவணடயளளத.  இந� வ�ஷயஙகள�ன 
உடதப�ரளகள ப# ப�மரரகளகக வ�ளஙகவதம  �ரமம�க உளளத.  இவறலறப 
தப�னற கலறகள இந�ப பரபந�ததகக ஏதம இலல#.  கட#�னத ஒர  �# 
இடஙகள�ல ம�கவம ஆழம�க உளளதப���லம,  அந� இடஙகள�ல உளள நUர�னத 
த�ள�வ�க இரந��ன �லர த���வல�க க��#�ம.  இத தப�னற ��ரம�ல#ய�ல 
உளள த �றகள கமபரம�க உளளதப���லம,  அவறற�ன அரத�ஙகள ம�கவம 
எள�லமய�க,  அலனவரம உ�ரமபட உளளன.  தமலம ஓர உ��ர�ம -  பர�வம 
எனபத கறப�றக ம�கவம சரககம�க உளளதப���லம,  அ�ன தப�ரலள உனறவத 
ம�கவம கடனம�க உளளத,  இத� தப�னற ம8�ப�ர�ம ம�கவம தப��ய��க 
உளளதப���லம,  அ�ன �ததவம அற�யக கடனம�க உளளத.  இலவ தப�னற 



சரககம�கவம,  வ���வ�கவம உளளத எனனம த��ஷம இல#�மக ��ரம�ல# 
க��பபடக�றத.  ஒர த �னனகக,  அவன அற�நத தக�ளளதவணடய ப# 
வ�ஷயஙகலள,   �#  �ஸதரஙகள சரககம�கக தக�டபபத தப�னற,  ப# வ�த ஷ 
அரத�ஙகள இந�ப பரபந�த��ல உணட.  தமறகற�ய ப# க�ர�ஙகள�ல இந�ப 
பரபந�ததகக மறற பரபந�ஙகலளக க�டடலம தமனலம ம�கவணட.

ஸவ�ம� தப��யவ�ச �னப�ளலள வய�கய�ன அவ����லக ஸமபர�ம

ஸவ�ம� தப��யவ�ச �னப�ளலள வய�கய�ன த��டககம

1. க�வல இல ப#லன லவததக கல �னலனக கடககப ப�யநத

    ந�வலடட உழ� �ரக�னதற�ம நமன�மர �ல#கள மUத�  

    மவ#க உணட உம�ழந� ம�லவ ந�ன ந�மம கறற

    ஆவலபபலடலம கணட�ய அரஙக ம�நகர உள�தன

தப�ரள -  ��ரவரஙகம எனனம ம�கபதப��ய ��ரநக��ல கணவளரபவதன! 
அழக�யம�வ�ள�!  பரளயத��னதப�த அலனதத உ#கஙகலளயம ��ரவய�றற�த# 
பத��ரம�க லவததக க�தத,  ஸரஷட க�#த��ல அவறலற மUணடம தவள�ய�ல 
லவத�வதன.  அலனத��றகம க�ர�ம�க உளளவதன.  உனனலடய ��ரந�மதல� 
ந�ஙகள கறறளதள�ம எனனம கரவத��ல ந�கழவத எனன?  எஙகள ப#னகள 
ந�ஙகள,  எஙகளத கடடபப�டடல லவகக�மல,  அவறற�ன தப�கக�ல 



அல#யவ�டதட�ம. அ�ன�ல ப�வஙகள சழந�தப���லம, உனனலடய ��ரந�மத��ன 
தமனலமய�ல அவறலற உ�ற�தன�ம.  இந� தவறற�லயக தக�ணட�ட,  யமன�ன 
த�ரகள�ன �ல#கள�ன மUத நடனம�டயபட உளதள�ம.

அவ����லக -  ��ரந�மம யமவசயதல�லயத �வ�ரததத �ரம எனற இ��னலடய 
ப�வநதவதல�யம,  ��ரந�மம கறற�ரலடய ர�ஜக#ம8�தமயதல�யம 
த �லலக�றத.

வ�ளககம - தப��யதபரம�ள�ன ��ரந�மம எனபத யமனகக வ பபடவல�த �வ�ரககம 
எனற கறவ�ன ம#ம அ�ன தமனலமலய வ�ளககக�ற�ர.  தமலம அந�த 
��ரந�மதல�க கறறவரகள அர க#த��ன தபரலமலய ஒத� தபரலம அலடவ�ரகள 
எனறம கறக�ற�ர.

வய�கய�னம -  (க�வலல ப#லன லவதத)  -  க�வலல#��பட இநத��யஙகலள 
லவதத.  அ��க�றத,  தமலத �லலக�ற #�பஙகளகக அனக#ம�கச 
த ய�த��னற�லல# எனலகயம,  அவவளதவயனற�கதக,  நரபச எனனமபடதய 
வ�ஷயபர�வணயஙகள�ல ந�ய��ய�னற�கதக தப�ந�படயம,  வ�8��ஙகலள 
அனஷடத�ல, ந�ஷ�த�ஙகலளக லகவ�ட�ல த யய��வன எனலக. இதகக அடய�கக 
தக�ணட இழ�ந� ஸவ�ஷண�ரமத��லம,  ர�க���ப�ரந�ரஜ�ல� எனற 
அஜ�த�நத��யர�னவரகளககம பகவதபர�பதயப�யதமத எனற�தற தகடடத.  ஆக 
இபபடச த �னன ��ன மல#யடதய ����ந��லம அவன த��ஷஙகலளப தப�கக�, 
தமல த �லலக�ற நனலமகலளக தக�டககமபடய�யததத ��ரந�மத��னலடய 
பரப�வம�ரபபத.  ஒரவன வ�ஷ�ஷடன�ன�ல,  வ�ஷவ�தலயய�ல 
க #ன�ய�ரபப�தன�ரவன -  நU சகதம எணத�ய வ�ரககவம�ம,  கள�ககவம�ம, 
உறஙகவம�ம,  ஸலவரஸஞ �ரம பண�வம அலமயம,  ந�ன அழக���கப தப�கக�த 
�ரக�தறன -  எனனம�தற.  அபபடதயய�யதத ஸமஸ�ர வ�ஷ�ஷடலனக கற�தத 
��ரந�ம பரப�வம�ரபபத.

வ�ளககம -  எந�வ��ம�ன கடடபப�டம இல#��பட ப#னகலள லவதத.  இன� 
வரபதப�கம ப�சரஙகள�ல,  ��ன இவன ம#ம�கப தபறற பயனகளகக உப�யம�க 
எ�லனயம த யயவ�லல# எனற கற உளள�ர, ஸத��தர ரதனம (58) - நரபச - மன�� 



வடவம தக�ணட பச -  எனப�றக ஏறப வ�#ஙககள தப�னற எந�க கடடபப�டம 
இனற� வ�ஷயஙகள�ல ஈடபடம ந�ல#ய�ல உளள��கக கறக�ற�ர,   �ஸதரஙகள 
வ���பபல�ச த யய�மலம,  �டபபல�ச த ய�படயம ��ம இரபப��கக கறக�ற�ர. 
இந�ப பரபந�த��ன கரததகளகக ஆ��ரம�க உளள வ�ஷண�ரமம - 
ர�க���ப�ரந�ரஜ�ல� - தவல#பபட�மல உளள மனம தய�கஙகளகக �க�� தபற��த - 
எனற கற�யத. இ�ன ம#ம - ப#னகள� தவல# இய#�மல உளளவரகள பகவ�லன 
அலடயம உப�யம எனன -  எனற தகடகபபடடத.  இவவ��ம த �னன உ#க 
வ�ஷயஙகள�ல  �ககணட,  அ��த#தய மழக�யபட இரந��லம,  அவனலடய 
த��ஷஙகலள நUகக�,  இந�ப பரபந�த��ல கற உளள ப# நனலமகலளயம 
அள�ககவல# தமனலமகள உளளத தப��யதபரம�ள�ன ��ரந�மம ஆகம.  ஒரவன 
வ�ஷம ந�லறந� பச �ய�ல கடககபபடட�ன எனற லவததக தக�ளதவ�ம.  அவன 
வ�ஷதல�ப தப�ககவல# ஒரவலன அணகமதப�த,  அந� லவத��யன -  உனத 
வ�ரபபபபட நU எணத�ய த�யதத நUர�ட#�ம,  உறஙக#�ம,  எ�லனயம 
அனபவ�கக#�ம,  இந� வ�ஷதல� ந�ன நUகக�வ�டக�தறன -  எனப�ன அல#வ�? 
ஸமஸ�ரம எனனம வ�ஷத��ல படககபபடட ஒரவனகக இந�த ��ரந�மம த யயம 
நனலமயம இத தப�னதற ஆகம.

வய�கய�னம -  லவதத எனக�ற இத,  பத��பரவகம�க அநU��ய�த# மடடபதப�நத�ன 
எனலக.  க�வல இல#��பட எனற�ல  ப�ம வ �ககதம� எனன�ல,  மUம�மஸகர 
 ப�தல� ந�யம�த��க�லம அரத�தல� மகயம�கக தக�ளளம�தப�த#,  இஙகம 
அரத�தக�ரவத��த#  ப�தல� ந�யம�ததச த �லலக�தற�ம.  அஙஙனனற�தய, 
க�வலல ப#லன லவதத எனனவம�ம.  அந�ப பகத��த# இத ஸ��நதக�டய�த# 
பகககடவத.  அ��வத இ�ர வ�ஷயஙகள�த# மணடத ����ந� இநத��யஙகலள, 
��ரந�மதல� அணலடதக�ணட ப#த��த#  �லறய�த# லவத�பட,  அர�ஜகம�யக 
க�டந� க�#ம கறமப த ய��லர,  ர�ஜகUயம�னவ�தற,  ர�ஜ�லவ அணலடதக�ணட 
 �லறய�த# லவககம�தப�த#.  அ�வ� அபர�ப� வ�ஷயஙகள�த# மணடத ����ந� 
இநத��யஙகலள பர�ப� வ�ஷயஙகள�த# மடடதனன எனனவம�ம.  பமஸ�ம 
தரஷட �த� அப8����ம எனனமபடய�ன வ�ஷயம�லகய�த# அபர�ப� 
வ�ஷயஙகள�ல தப�க��பட �னபககலத# ஆகக�க தக�ளளவல# வய�ரவரகக�ன 



வ�ஷயம�தற.

வ�ளககம -  ப�சரத��ல உளள லவதத எனனம ப�ம,  �வற எனற அற�ந�தப���லம 
�வற�ன த யலகள�ல ஈடபடட வந�ல�க கற�யத. க�வலல எனற உளள ப�ம�னத - 
க�வல இல#��பட -  எனற தப�ரள �ரம� எனற தகளவ� எழ#�ம.  மUம�மஸகரகள 
த �லலகக ஏறற வடவம இலல#தயனற�லம,  தப�ரள�ன மகக�யம கர�� ஏறபத 
தப�னற,  ��ரந�மத��ன லவபவம கர�� இஙக இபபடதய தப�ரள தக�ளவ��ல 
�வற�லல#.  இவவ��ம தக�ளள�மல,  ப#னகலளக கடடபப�டடல லவதத -  எனறம 
தப�ரள தக�ளள#�ம.  இவவ��ம தப�ரள தக�ணட�ல -  இவர �னத ப#னகலள 
ஸ��னஙகள த யத கடடபபடத�வ�லல#,  ��ரந�மத��ன ப#ன�ல ஆகம -  என 
எடததக தக�ளளதவணடம.  இ�ன ம#ம -  உ#க வ�ஷயஙகள ப#வறற�லம சறற�த 
����ந� �னத ப#னகலள,  ��ரந�மத��ன உ�வ�யடன தவறற� தக�ணட,   �லறய�ல 
அலடத��ர -  எனற கரதத.  ஒர ந�டடல அர ன இல#��தப�த �வற 
த ய�வரகலள, அர ன மUணடம வந� ப�னனர  �லறய�ல அலடபப�ன. இத தப�னற, 
�வற�ன வ�ஷயஙகள�ல ����ந� �னத இநத��யஙகலள,  பகவத வ�ஷயத��ல 
ஈடபடத��தனன எனற�ர.  இர�ம�ய�ம அதய�தய� க�ணடத��ல -  பமஸ�ம தரஷட 
 �த�� அப8�����ம -  ஆணகள�ன கணகள,   �ந�லன ஆக�யவறலறககட இர�மன 
அபக��த��ன - எனற கறபபடடத அல#வ�? இபபடய�க பகவத வ�ஷயம உயரவ�க 
உளள��ல,  ப#னகள மறற வ�ஷயஙகள�ல அல#தம���மல �டதத,  �ன பககம 
இழபப�றக ஏறறபட பகவத வ�ஷயம உளளத.

வய�கய�னம - (கல �னலனக கடககப ப�யநத) -  அஜ�த�நத��யதவததகக அடய�ன 
ப�பர� �லய வ�ஸலனதய�தட தப�கக�.  �னலன எனறத தரஷடத��ல 
வ�ஷயபர�வணயத8த,  அதரஷடத��ல நரகத8த,  பகவத லவமகயத8த, 
த�8�தம�ப�ம�ந த8த.  இனனமம அநரத�ஙகளகக அடய�ன கனதல� ந�லனதத 
எனலன ந�யம�ததப தப�ந�த �னலனதய,  ந�ன இபதப�த ந�யம�தத�ன எனலக. 
கடகக எனறத அஸபரஷட ஸமஸ�ரகந���த# ஒரவன எனன#�மபடய�ரகலக. 
அ��க�றத வநத கழ�ந�த எனற த��றற��படய�ரகலக.  கல எனறத 



க�#பரம�னதப�த கர�யக பரஷரகள�த# ஒரவன எனற த �ல##�மபடய�ரகலக. 
��ரவட ஸமதர�ர�ம பண��ன�றதப�த# இவர ப�பஸமதரதல�க கடகக 
வல#வர�ன�ர.

வ�ளககம -  (கல �னலனக கடககப ப�யநத)  -  �னனலடய ப#னகலள 
�னவயபபடத��யதப���லம, அவறலற மUணடம ப�வஙகளகக இடடச த ல#ககடய 
ப�வஙகலள நUகக�வ�டதடன எனற�ர.  �னலன எனற ப�ம ம#ம கறபபடவத - 
ப�வஙகள�ன ம#ம உ#க வ�ஷயஙகள�ல ந�டடம ஏறபடக�றத,  நரகதல� 
உணட�ககக�றத,  எமதபரம�ன�டம�ரநத வ�#கச த யக�றத,  உடத# ஆதம� எனற 
எண�ம உணட�கச த யக�றத,  தமலம ப# �Uலமகலள ஏறபடததக�றத - 
எனப��கம.  இ�லனதய �னலன எனற ப�ம ம#ம கற�ன�ர என#�ம.  அல#த 
�னலன எனற ப�ம ம#ம - எனலன இதவலர கடடபபடத�� வந� ப�வஙகலள ந�ன 
இபதப�த கடடபபடத��தனன - எனற கறவ��கவம தக�ளள#�ம. கடகக எனற ப�ம 
ம#ம -  இந� ஆழவ�ர ஒர க�#த��ல ஸமஸ�ரத��ல ஒரவர�க இரந��ர,  இபதப�த 
இலல# - எனற ப#ரம கறமபட உளள ந�ல# கறபபடடத. கல எனற ப�ம ம#ம 
கல க�#ம எனபல�க கறவ�லல# எனகதக�ணட�ல, ��ன ப�வஙகதள இல#�� கர� 
யகதல�ச த ரந�வன எனற தப�ரள வரம�ற கற�ய��கவம தக�ளள#�ம. அனமன 
ம�கவம எள���க கடல#க கடந�த தப�னற,  இவர தப��யதபரம�ள�ன ��ரந�மம 
க�ர�ம�கப ப�வம எனனம கடல# எள���கக கடநத�ன எனற�ர.

வய�கய�னம -  ந�னன�மஙகறற எனற ��ரந�ம லவபவத��த# வந� இதல�த 
�ந�ல#ய�த# வந���கச த �லலவ�தனன எனன�ல,  ��ரந�மததககளளத��ர 
ஸவப�வம�யதத இத.  இர�மடமடடவ�லரபதப�த# மகம த��றற�தம ந�னற 
உபக��கலகய�த#,  இவன ��தன த யததக�ணட�ன�க 
அப�ம�ந�கக#�மபடய�ரககம.  இன�,  ப#ம �னன��லகய�த# ப�யநத எனனத 
�டடலல#.  ��ம த�8 8மஸரஷடர�ய�ரககச த யத�யம,  இதல� கடநத 
எனன#�மபடய�தற தப��யதபரம�ள இவலர வ�ஷயக��த�த.



வ�ளககம -  ந�ன ந�மம கறற எனற ��ரந�மத��ன தபரலமய�ல ப�வம எனனம 
தபரஙகடல#க கடந���கக கற�வ�டட,  ��தன அ�லனக கடந���க ஏன 
கறதவணடம?  இத ��ரந�மத��ன தபரலமய�கம.  வடடல தக�ப�ததக தக�ணட 
 த��ரம ஒனற�ல �ஙகம ப�ளலளகக, அந�ச  த��ர உ��லமய�ளர ம#ம, அவனத ��ய 
உ�வ அள�கக�ற�ள.  இத த���ய�மல,  அந�ப ப�ளலள �னனலடய மயற � 
க�ர�ம�க உ�வ க�டடய��க எணணக�ற�ன.  இத தப�னதற ��ரந�மத��ன 
தமனலமய�ல ஒரவன�ன ப�வஙகள நUஙக�ய�ரகக,  அவன �னனலடய மயற �ய�ல 
நUஙக�ய��க எணணவத இயலதப ஆகம.  அ�ன�ல ��ன ப�வஙகலள ப�யநத 
கடந���கக கறவ��ல �வற�லல#.  இந� உடலடன உளளதப�தம,  ப�வஙகலளக 
கடநத வ�டட��க இவர கறம அளவ�றக, தப��யதபரம�ள இவலர ஆடதக�ணட�ன.

வய�கய�னம - (ந�வலடடழ��ரக�னதற�ம நமன �மர �ல#கள மUத�) - ப�ப ப#தல� 
அனபவ�ககம யமனலடய �ல#ய�லம,  அவன ம��டட �ல#ய�லம அடய�டட 
ஸஞ ��ய� ந�னதற�ம,  நலநத தப�ந� யமபடலர ஒரதபலரய�டடத தலககக�ற�ர 
க�ணம.  ந�வத#� ந�வல எனறம,  அலறதய�வலற எனறம த��றறவரகள மனதன 
ஜய�த�வரகள த �லலம த �லல. மனதப யம���கள தபர தகடக அஞ �க க�டந�வர, 
��ரந�மதல� அணலட தக�ணட ப#த��த# யமன வ� லத# த னற அலற 
கவக�ற�ர இபதப�த.  வ�ல தபர தகடக அஞ �,  சரமலடநத க�டந� ம8�ர�ஜர, 
தபரம�லள அணலட தக�ணட ப#த��த# க�ஷக�ந�� தவ�ரத��த# த னற அலற 
கவ�ன�றதப�த#, அஙக ந�ம�ப#ம, இஙக ந�ம ப#ம.

வ�ளககம - (ந�வல இடட உழ� �ரக�னதற�ம நமர �மர �ல#கள மUத�) - ப�வஙகள�ன 
ப#லன அள�ககவல# யமன�ன �ல#, அவன மலனவ�ய�ன �ல# தப�னறவறற�ல பயம 
இனற� உ#வக�தற�ம.  �னலன தனபத��ல ஆழத�வந� யமத�ரகலள ��ரந�மத��ன 
ம#ம தலககக�ற�ர.  ந�வத#� ந�வல,  அலறதய� அலற எனற தவறற� தபறறவரகள 
த��றறவரகள மனப�கக கறவத வழககம�கம.  மனப யமன�ன தபயலரக 
தகடட�த# அச ம தக�ளளம இவர, இபதப�த அவன படட�த��ன வ� லல ந�னற 
மழஙகக�ற�ர.  வ�லய�ன தபலரக தகடடவடன அச ம தக�ணட,  ஜmரம தக�ளளம 



சக�Uவன,  இர�மலன அணட,  அவன ப#த��த# க�ஷக�ந��வ�றகச த னற 
அலறகவல வ�டத�த தப�னற இவர த யலகயம உளளத.  அஙக ��ரந�மதல�க 
தக�ணட ந�ம�ய�க�ய இர�மன அரக�ல இரந� ப#ம,  இஙக ந�ம�ய�க�ய 
இர�மலனவ�ட உயரந� அவன ��ரந�மம உளள ப#ம.

வய�கய�னம - உழ��ரக�னதற�ம எனறத,  �ம ம�டககதத��றற ந�னற 
ந�ரபயஸஞ �ரம பணணக�றபட.  ப�பததகக நU எழ��லவத� படதட�ல#லயக 
தக�ணடவரவ�லல#ய�க�ல பறபபட�ய எனற�றதப�த# இரகக�ற��யதத. 
உழ��ரக�னதற�ம எனக�ற ப8mவ நத��த#, ��ரந�மம ரஸகக வ�ய�த# படடவ�தற, 
இவர  � ��கம�கப பலனத�பட.  அ�வ�,  இ��ன இயல# அபயஸதத இ��ல 
அததவஷமலடய�லரயம கடடகதக�ளளக�ற�யதத.  ஸமதர#ஙகநம ம�#�க 
#ஙலகய�லணட�ன பர�கரமதமல#�ம ��ரவட��ன ஒரவனதம த ய��ன�ய�ரகக, 
ப�ர�டடலயககணட ப�U��கக தப�ககவட�க மதவநமழ�கக�ற ப#த��த# எல#� 
ம�லகளககம அநவயமணட�ன�றதப�த#,  ஒரத�னகக ர�ஜக#ஸமபந�ம 
உணட�ன�ல அவன பநதககளம,  அவலன எனதனனற�ரம அடஙக 
வ�ழககடவ��தற. அவவளவம இலல#ய�க�ற�னதற பகவதஸமபந�ததகக.

வ�ளககம -  உழ��ரக�னதற�ம எனனம ப�ம�னத,  �னனலடய வலலம 
தவள�பபடமபடய�க,  �ற�தம பயம இனற� த லவல�க கற�யத. யமன�டம - எஙகளத 
ப�வகக�கக அலனதல�யம நU எழ��ய�ரபப�ய,  அவறலற உனகக  �மரத��யம 
இரந��ல எஙகள மனப தக�ணடவ� - எனற கறவ��க உளளத. உழ��ரக�னதற�ம 
எனற பனலமய�ல கறவ�ன ம#ம, ��ரந�மத��ன இன�லமலய இவர ஞற மடஙக�க 
அனபவ�த�ல�க கறக�ற�ர.  அல#த இ��ல இவரடன ப#ரம ஈடபடடனர எனற 
கறவ��கவம தக�ளள#�ம.  அனமன மடடதம கடல#க கடநத த னற,   Uல�லயக 
கணட மக�ழச �ய�ல மதவனதல� அழ�த��ன எனறதப���லம, வ�னரஙகள அலனததம 
த ய���கதவ தக�ளவ�ரகள, ஒரவனகக அர னடன நடப உணட�ன�ல, அவனடன 
த ரநத அவனத பநதககளம நணபரகளம வ�ழவர எனதற தக�ளளதவணடம.  இத 
தப�னதற,  இவர ��ரந�மத��ன தமனலம கறற�ன�ல,  மறறவரகளககம தமனலம 



ஏறபடக�றத எனற கறம அளவ�றக பகவத ஸமபந� தமனலம உளளத.

வய�கய�னம - உழ��ரக�னதற�ம எனற ப#லரயம கடடக தக�ளளம�லகய�த#, 
இவரகளகதகல#�ம ஸஞ �ரஸ�#ம தவணதமனற அவன ப��கரதல�யம 
கடடகதக�ளளக�ற�ர.  த#�கத��த# ப�பம பண��ன�ர �தப#�னபவததகக அஞ �, 
யமன தப��டவ�ர. அவனலடய த#ககன தப��டவ�ர�ய, யமம �ரபபய�ம�,  �தரகப�ம 
�ரபபய�ம� எனற ஆர���ய� ந�றக,  ��ரந�மதல� அணலட தக�ணட ப#த��த# 
அவரகள �ல#ய�த# அடய�டக�தற�ம எனக�ற���தற இவர,  �மலமக கUழ நலந� 
யம���கலள இபதப�த ஒர தபலரய�டடத தலககக�ற�ர க�ணம,  இவர �மகக 
வ�ஜயம�கச த �லலக�ற���த�லன தப�கக�,  அவன��ன �ன �ல#கணடத 
��ரந�மஙகறற�ர ��ரவடகள�த# வ�ஙகதவனற�யதத இரபபத.  பர��மம தய 
அப�கரவந�� த�ஷ�ம அப� நதம� நம எனனககடவ��தற.

வ�ளககம -  உழ��ரக�னதற�ம எனற ப#லரயம த ரததச த �லலக�ற�ர.  ஆக 
அலனவரம உ#வ இடம தவணடம எனப��ல,  நமன�மர எனற யமன�ன 
த�ரகலளயம கற�ன�ர. இந� உ#க�ல ப�வம த ய�வரகள - ப�வஙகள�ன ப#னகக 
அஞ �, �ஙகளத ப�ளலளகளகக யமன�ன தபயலரச சடடவத, அவனலடய க�கலக 
 ��ப�ரககம  �தரகப�ன�ன தபயலரச சடடவத,  யமன �ரபபய�ம�- �தரகப�ன 
�ரபபய�ம� எனற கறவத -  தப�னறவறலற ந�ம க��#�ம.  ஆன�ல ��ரந�மத��ன 
தல� க�ர�ம�க இவர, அவரகள�ன �ல#கள மUத� நடகக�தற�ம எனற�ர. இத�லன 
க�#ம �னலன தனபம த ய� யமலனயம அவன த�ரகலளயம எவவ��ம 
வ�டடக�ற�ர ப�ரஙகள.  இஙக ஆழவ�ர �னனலடய தவறற�ய�க இ�லனக 
கற�யதப���லம,  யமன �னனலடய �ல#ய�னத தப��யதபரம�ள�ன அடய�ரகள�ன 
��ரவடகள�ன கUழ வ�ஙக�யபட உளளல�ப தப����க எணணவ�ன எனபத கரதத. 
வ�ஷண�ரமத��ல - பர��மம தய அப� கரவந�� த�ஷ�ம அப� நதம� நம - ய�ர ஒரவன 
வ�ஷணலவ நமஸக�ரம த யக�ற�தன�,  அவனகக என நமஸக�ரம -  எனற யமன 
கற�ன�ன அல#தவ�?



வய�கய�னம - ஸவபரஷம�வகய ப� 8ஸ�ம பரபர8மநயநர��ம ந 
லவஷ�வ�ந�ம எனறத தகவ#ம த�8தப�ஷ�பரர�ய இரபப�ரகககக�ண ந�ன 
ந�ரவ�8கன�ய�ரபபத,  மறலறபபடதய லவஷ�வரகள எனகக 
ந�ரவ�8கர�யகக�ண இரபபர எனறபட.  ��றமதபனம�ன கணடர இலறஞ �யம 
 �தவர�யப தப�தம�னகதளனற�ன இவரகலளக கணட�ல அனக#வரத��கலளப 
பண�� ��ந�ர�யபதப�ரஙதக�ள எனக�ற�ன.  இபபடத ��னம பயபபடடத �ன 
படலரயம ந�யம�ததகதக�ணடதற யமன�ரபபத.

வ�ளககம -  வ�ஷண பர��ம -  ஸவபரஷம�வகய ப� 8ஸ�ம ... 
பரபர8மநயநர��ம ந லவஷ�வ�ந�ம -  ப� ககய�றறடன ந�றகம �னனலடய 
த�ரகள�டம யமன கறயத,  ந�ன மறறவரகளகக மடடதம பரப ஆதவன, 
லவஷ�வரகளகக அல# -  எனற�ன.  இபபடய�க,  �னனலடய உடல# 
வளரபபவரகளகக மடடதம ��ன எஜம�னன எனறம,  லவஷ�வரகள �னகக 
எஜம�னரகள எனறம யமன கற�யத க�ணக.  ந�னமகன ��ரவந����ய�ல (68)  - 
��றமதபனம�ன கணடர -  எனப��ல -  லவஷ�வரகலளக கணடவடன அவரகளகக 
நமஸக�ரம த யத வ�#கவரகள�க -  எனற யமன கற�ய��க ஆழவ�ர அரள�ச 
த ய�த க�ணக.  இபபடய�க ��னம லவஷ�வரகலளக கணட பயபபடட, 
�னனலடய த�ரகலளயம அவவ��தம இரககமபட ஆல� ப�றபப�ககம ந�ல# 
��ரந�மத��ன தமனலமய�ல வந�த.

வய�கய�னம - த#�கமடஙக யமபடப�ர�ய�ரகக,  “நமனறமர �ல#கள மUத� 
ந�வலடடழ��ரக�னதற�ம” எனலககக வந� �னதனறறதமன எனற தப��யதபரம�ள 
��ரவளளம�க,  (மவ#கணடம�ழந� ம�லவ)  எனக�ற�ர.  பர�த� �கலனப 
பறற�தனன�க�#னதற� அவனகக அஞ தவணடவத;  பரளய�பத��த# 
ஸக#த#�கஙகலளயம ��ரவய�றற�த# லவதத ரக�தத,  அஙக�ரநத 
தநரககண���பட தவள�ந�ட க��ப பறபபடடவ�டட ஜகதக�ர� ப�ன�னவதன; 
பரளய�பத��லம ஸரஷட தவலளய�லம அந� யம���கதள�ட எனதன�ட வ� �யற 
ஸரவ ந�ரவ�8கன�னவனலல#தய�?
 



வ�ளககம  – �னகக யமன�டமம, யமன�ன த�ரகள�டமம எந�ப பயமம இலல# எனற 
ஆழவ�ர கற�யல�க தகடட தப��யதபரம�ள வ�யந��ன.  அவன ஆழவ���டம, “இந� 
உ#க�ல உளளவரகள அலனவரம யமன�ன த�ரகலளப பறற� ந�லனத�வடன அச ம 
தக�ளக�னறனர.  இபபட உளளதப�த நUவ�ர மடடம எவவ��ம -  நமனறமர �ல#கள 
மUத� ந�வலடடழ� �ரக�னதற�ம –  எனற மழஙக�னUர? இவவ��ம கறவ�றக உமகக 
ஏறபடட தமனலம எனன?”,  எனற�ன. (மவ#க உணட உம�ழந� ம�லவ) –  இ�றக 
ஆழவ�ர தப��யதபரம�ள�டம,  “எனகக ஆ�ரவ�க ஒர  ���ர�ம�னவலனப 
பறற�ய�ரந��ல யமனககம,  அவனலடய த�ரகளககம அஞ தவணடம.  ஆன�ல 
ந�ன பறற�யத அபபடபபடடவன அல#தவ!  பரளயத��னதப�த உணட�ன ம�கப 
தப��ய ஆபதத க�#த��ல,  அலனதத உ#கஙகலளயம �னத ��ரவய�றற�ல லவததப 
ப�தக�தத,  அலவ நUணடக�#ம அஙக இரந��ல தநரககத��ல தனபம தக�ளளம 
எனற ப����பபபடட,  ஸரஷட க�#த��ல மUணடம தவள�பபடத��ய உனலன 
அல#தவ� பறற�தனன?  இந� உ#க�ன க�ர�ம�னவதன!  பரளய க�#ம,  ஸரஷட 
க�#ம தப�னற அலனத��லம,  எனலனயம யமன�ன த�ரகலளயம எந�வ��ம�ன 
தவறப�டம இல#�மல க�த�வன அல#தவ�? அலனதல�யம ந�ரவ�கம த யபவன நU 
அல#தவ�?”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம - ”நமலமபபறற� உமகக இந� நனலமதயல#�ம 
உணட�யதத�னக�றUதர�?”  எனன,  உன அரக வந��த#ன.  (ந�னன�மஙகறற 
ஆவலபப) – உன ��ரந�மதல�க கறற ப#தமனன�ல; கரவதமனன�ல. “ந�னன�மம” 
எனறத,  ஓர�ய�ரம�ய உ#தகழள�ககம தபரனதற�;  த�வ�Uலரப தப�த#தய� 
��ரந�மம?  கடடப தப�னனககம ப��பதப�னனககம உளள வ� �தப�ர�த�� 
த�வ�Uரககம ��ரந�மததககம;  மறவலடம பரளய�பத��#னதற� த�வ�Uர எடத�த, 
ஸமஸ�ர பரளயத��ல ந�னறம எடககமதப�த த�வர ��ரந�மம தவணட�தவ�? 
நUளரலவச சறற�க கலடந��ன தபயரனதற த��லநரலகப பறற�க கடததம பலட, 
மநதரம எனன�த��ழ�ந�த –  க�#ந�யமதமனன,  அ��க��� ந�யமதமனன,  இலவ 
த��டககம�னலவ வ�ர�லமகக�க.  இடற�னவன அமதம எனனமதப�த ஒர  டஙக 
தவணட�வ�தற.



வ�ளககம –  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “ஆக,  இத�லகய 
நனலமகள உமகக எனன�ல வ�லளந�த எனற கறக�றUரகள அல#தவ�?”, எனற�ன. 
அ�றக ஆழவ�ர, “உன அரக�ல ந�ன வரவ�லல#தய. எனகக இந� நனலமகள எபபட 
வந�த எனற�ல”,  எனற கறத த��டஙகக�ற�ர.  (ந�னந�மம கறற ஆவலபப)  – 
உமமலடய ��ரந�மதல�க கறற ப#ம ம#ம�கதவ இந� நனலமகலள ந�ன 
தபறதறன.  அல#த ��ரந�மம கறற கரவம என#�ம.  உனத ��ரந�மம உன தப�ல 
அல#. ��ரவ�யதம�ழ� (9-3-1) கறவத தப�னற - ஓர�ய�ரம�ய உ#தகழள�ககம தபர 
–  உனலனப தப�னற ஆய�ரம மடஙக க�ககம ��றன தபறறத அல#தவ�? 
ஆபர�ம�க இல#�மல,  தவறமதன உளள தப�ன தப�னற நUவ�ர உளளUர;  ஆன�ல 
உனத ��ரந�மம அ��நத மக�ழககடய ஆபர�ம தப�னற அல#வ� உளளத? 
ஒவதவ�ர க�#கடடத��லம உணட�கம பரளய ஆபத��லரநத நUவ�ர க�பப�றறக�றUர. 
ஆன�ல உமத ��ரந�மம மUணடம ஸமஸ�ரத��றகத ��ரமப�� அளவ�றகக 
க�பப�றறக�றத�!  இ�லனதய தப�யலகய�ழவ�ர ம�ல ��ரவந����ய�ல (81)  - 
நUளரலவச சறற�க கலடந��ன தபயரனதற த��லநரலகப பறற�க கடததம பலட – 

எனற�ர அல#தவ�?  மநதரம எனற கற�மல ந�மம எனறத ஏன?  மநதரம எனற�ல 
இந�க க�#த��ல��ன உச ��ககதவணடம,  இனனவர��ன உச ��ககதவணடம 
தப�னற வரமபகள உளளன.  இலவ ந�ம  ஙகUரத�னத��றகக க�லடய�த.  �டகக 
வ�ழம ஒரவன “அமம�” எனற அ#ற, வ���மலறகள லவகக இயலதம�?

வய�கய�னம - நஞஜUயர,  “அபரய�ன�யக தக�ணட ��ரந�மம த �ல##�தம�, 
ஆக�த��?”  எனற படடலரக தகடக,  “கஙக� ஸந�நம பண�ப தப�மவனகக 
உவரககழ�ய�த# த��யநத தப�கதவணதம�? தமலணட�ன நனலமகலளப பண��க 
தக�டககவறற�னத கUழளள அசக��லயப தப�ககம�டட�த��?”  எனற 
அரள�சத ய��ர.  வ�ய�த# ��ரந�மம த �லலலககக ஆக�����லல#; 
ம�தரக�தகனககம லக லத��ல அமதம எனன பர�ப�� உணட�ய�தறய�ரபபத. கறற 
எனறத,  ஆ �ரதய�ச �ர��நச �ர� கரமத��த# வந���ய�ரகலக. 
தப��யதபரம�ள த �லலவ�கக,  அநந�ரம த �னனவர�யதத இவர. (கறற) –  எனறத 
ஸ�ரத�ம�கவனற�கதக  ப�ம�தரதல� அபயஸகலக.
 



வ�ளககம –  நஞஜUயர படட��டம,  “தப��யதபரம�ள�ன ��ரந�மதல� நUர�ட�மல 
இரநததக�ணட கற#�ம� அல#த நUர�டய ப�னனதர கறதவணடம�?”,  எனற 
தகடட�ர. இ�றகப படடர, “கஙலகய�ல நUர�டச த லலம ஒரவன, அஙக நUர�டவ�றக 
மனப�க, அரக�ல உளள உபபநUர ந�ரமப�ய களத��ல ம�லல �னலனச சத�ம த யத 
தக�ளளதவணடம� எனன?  ப# நனலமகலள அள�ககவல# ��ரந�மம,  உடலன 
அசத�தல� நUகக�த��?”,  எனற அரள�ச த ய��ர.  ஆக வ�ய�ல ��ரந�மம 
கறவ�றகத �க��ய�ல#��வன எனற ய�ரம க�லடய�த எனபத ப#பபடக�றத. 
�னனலடய ��லயதய அடககம ஒரவன, �னத லக வலககமதப�த, “அமம�”, எனற 
அலழககத �லட இலல#தய!  கறற எனனம ப�ம ம#ம,  �னனலடய ஆ �ரயன 
கற�யல�த ��ன மUணடம கற�யல�ச த �லக�ற�ர.  ஆ �ரயன ய�ர எனற�ல, 
தப��யதபரம�ள கற�யல�,  இவர மUணடம கற�ய��ல,  அவதன இவரத 
ஆ �ரயன�க�ற�ன.  (கறற)  –  ��ரந�மத��ன தப�ரலளக கட அற�யதவணடய 
அவ �யம�லல#, அ�ன ஓல கதக தபரலம உணட எனற�ர.
 

வய�கய�னம  - (ஆவலபபடலம) – லவசரவ�ன எனனம�தப�த#ய�யததத ��ரந�ம 
ஸமபந�த��ல வந� ஐசவரயம.  (கணட�ய)  –  இவவரத�ம உபத� �கக 
தவணடய�ரநதத��? என வடவ�த# த���ய�த��? ரஸ�யந தஸலவ பண��ன�லரயம 
மண ��னற�லரயம வடவ�த# த���ய�த��?  ந�ன பணலடயவதனனற த��றற� 
ந�னற�த��?  மண ��னற உன மகம தப�# இரந�த�� என மகமம? 
(அரஙகம�நகரள�தன)  –  இஙக வநத  �யந�ரள�றற –  ��ரந�மம 
த �ல#வல#�தன�ரவலனக க�லடககவறதற� எனனம நல ய�த#யனதற�; 
ஸதயஸஙகலபர�லகய�த# த�வ�Uரலடய ந�லனவ ஸப#ம�கப தபறற��தற. (ம�நகர) 
–  ர�ஜ� இனன மணடபதத� இரநத ந�லனபப�டட�தனனற�ல ப�னலன அவன 
�னன�லம �வ�ரகக தவ�ண����ய�ரககம�தப�த#,  இஙதகய�ரநத 
வ�ஷயக��த�த�னற�ல இன� த�வர�லம �வ�ரககபதப�தம�?  (ம�நகர)  – 
ஸமஸ���கம�ன தரவயவ8�ரம அறம இடம.

வ�ளககம –  (ஆவலபபலடலம)  –  ��ரந�மத��ன த��டரப க�ர�ம�க இவரகக 
உணட�ன த லவஙகள,  இவர கதபரதன� எனனமபட ஆனத.  (கணட�ய)  – 
தப��யதபரம�ள�டம,  “��ரந�மத��ன த��டரப�ல ந�ன உயரநத�ன எனற கறவம 



தவணடதம�?  எனத த��றறதல�க கணட�ல உனகதக வ�ளஙகவ�லல#ய�?  மரநத 
உணடவரகலளயம, மண ��னறவரகலளயம அவரகளத உடல ம#ம�கதவ அற�ய#�ம 
அல#தவ�?  மணல�த ��னற உனனலடய மகம தப�னற� என மகம உளளத?”, 
எனற�ர.  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  நU இஙக வநத  யன�த�த,  “நமமலடய 
��ரந�மதல�க கறவ�றக ய�தரனம க�டடவ�தன�?”,  எனற எண�த��ல 
அல#தவ�?  நUவ�ர ஸதயஸஙகலபன ஆ�#�ல உமத ஆல  ந�லறதவற�யத (ஆழவ�ர 
ம#ம�க).  (ம�நகர)  –  அர ன �னனலடய அர   லபய�ல அமரந�பட ஓர 
ஆல�ய�டட�ன எனற�ல,  அந� ஆல�லய அவன�லம மUற இய#�த அல#தவ�? 
இத தப�னற,  இந�த ��ரவரஙகத��ல இரந�பட நUவ�ர எனலனப ப�டத� ப�னனர, 
எனலன உமம�லம லகவ�ட இயலதம�?  (ம�நகர)  –  “ந�ன”  எனனம �வற�ன 
எண�ம நUஙகம இடம அல#தவ� இத?
 

வய�கய�னம  - மனப அநU��ய�த# லகவளரநத,  அஸ�ஸயன�ய,  ந�லவ��ரந� 
இடத��த# த னதறறம�டட�த� இரந�வன �னகதக,  ஒர ர�ஜக# 
ஸமபந�மணட�ன�ல,  ஸ�ஸலஸ ம��ய�த� த னதறறலகயம,  அவரகள 
 �ரஸ�வ8�கலகய ம�ய�தறய�ரபபத; அபபடதய மனப யம���களகக அஞ �கக�டநத, 
இடமற�ய�த� தப�ந�வர,  இபதப�த ��ரந�ம ஸமபந�த��த# யம���கள �ல#ய�த# 
அடய�டடத ����யமபடய�ன ர�ஜக#தல�ச த �லலறற�யதத.
 

வ�ளககம  –  ஒரவன �வற�ன த யலகள�த# ஈடபடடவன�க,  கறறவர  லபய�த# 
ந�றகத �க�� அறறவன�க,  ந�னக மன��ரகள ந�றகம இடத��றகச த ல#த 
�யஙகபவன�க இரககக கடம.  அபபடபபடடவனகக,  ர�ஜக#த��ன த��டரப 
க�டடயத எனற�ல, அவன  லபகக�க அஞ �மல, அவரகதள இவலனக கணட �ஙகள 
�ல#வ�ஙகம ந�ல# உணட�கம அல#வ�?  இபபடதய ஆழவ�ரம ப# க�#ம 
யமனகக�க அஞ �, �னகக ஆ�ரவ அள�ககவல# இடம எத எனற எனற த���ய�மல 
ந�னற�ர.  அபபடபபடட ஆழவ�ர,  ��ரந�மத��ன த��டரப�ல,  யமன�ன �ல#ய�த# 
நடககம ந�ல# அலடந��ர.  இ�ன ம#ம ஆழவ�ரககக க�டடய ர�ஜக#ப தபரலம 
கறபபடடத.

2. பசல  ம� மல# தப�ல தமன�ப பவளவ�ய கம#ச த ஙகண



    அசச��! அமரர ஏதற! ஆயர�ம தக�ழநத� எனனம

    இசசலவ �வ�ர ய�ன தப�ய இந��ர த#�கம ஆளம

    அசசலவ தபற�னம தவணதடன அரஙகம� நகரள�தன.

தப�ரள – ��ரவரஙகம எனனம உயரந� ��வயத� த��ல ந�தயம�க வ�ஸம த யயம 
தப��யதபரம�தள!  பசலம ந�லறந� ம�கபதபரம மல# தப�னற ��ரதமன�,  பவளம 
தப�னற  �வந� அழக�ன ��ரஅ�ரம,  ��மலர ம#ர தப�னற  �வநத அழக�க உளள 
��ரககணகள தக�ணடவதன!  உனத அடய�ரகலள எபதப�தம நழவவ�ட��வதன! 
ந�தயஸ���கள�ன �ல#வதன!  ஆயரகள�ன தக�ழநத�!  இபபடய�க உனனலடய 
��ரந�மம எனனம ம�கவம இன���ன சலவலய ந�ன அனபவ�த�பட இஙக உளதளன. 
இந� அனபவதல� வ�டட,  நUணட தரத��ல உளள பரமப�தல� ஆளக�னற ப�வ� 
க�டடன�லம ந�ன அ�லன வ�ரமபம�டதடன.
 

அவ����லக  – ��ரந�மத��னலடய ப�வநதவமம,  அத கறலகய�த# �மககப ப�றந� 
ர�ஜக#மம த �லலறறககUழ;  இ��ல,  ��ரந�மத��னலடய தப�கயல�லயச 
த �லலக�றத.  ஆன�ல ப�னலன,  தப�கயல�லயச த �லல ப�வநதவதல�ச 
த �னன�த#� எனன�ல –  பயம தப�ன�லதற ரஸயல�ய�த# இழ�வத.  ஜவரம 
அநவரத��ய� ந�றக,  ப�ல ரஸககதம�?  மனப ப�பதல�க கட ப��தத 
யமப�ன�ய�ரகக�றவனகக அந� பயம ந�வரத�ம�ன�#ல#த தப�கயல�ய�த# 
தநஞச த ல#���தற.  யநந�ம ஸஙகUரத�நத�� ம8�பய�த வ�தம�கம�பதந��� ந 
ஸம யம நர: எனற ரஷ�கள ��ரந�மம பயந�வரத��கக த8தவ�கச த �லலவ�ரகள. 
ஆழவ�ரகள,  “ப�லழபப�ல தபரம தபயதர தப �”,  எனற தப�கய�� பரகரஷதல�ச 
த �லலவ�ரகள.  இத��ரந�மந��ன பரதய�ஜந�ந�ரபரரகக பரதய�ஜநதல�க 
தக�டககம,  உப�ய�ந�ர ந�ஷடரககப ப�வநம�ய�ரககம;  பரபநநரகக த�8ய�தர� 
த ஷம�ய�ரககம.  மததபபடம தலறய�ல மழகவ�ர மதல�க தக�டததப பழம 
தக�ளளவ�ரகள.  த ழமதத தவணத�றதகனச த னற ம�றவ�ரகள�தற. 
வ�ல#யற�யம த டடகள பககல பகந�வ�தற தபரவ�ல#யன�ம;  த ரககர�ன�ர 
இதல�ப பணட அனபவ�பப�ரகள;  அபபடதய பரதய�ஜந�ந�ரபரரககம உறபப�ய, 



ஸ��ந�ந�ர ந�ஷடரககம உறபப�ய,  பரபநநரகக ஸவயம பரதய�ஜநமம�ய�யதத 
இத��ரந�மம இரபபத.
 

வ�ளககம  –  கடந� ப�சரத��ல,  ��ரந�மத��ன ப�வஙகலள நUககம �னலம,  அ�ன 
ம#ம �னகக உணட�ன ர�ஜக#த��றக ந�கர�னம தமனலம ஆக�யவறலறக 
கற�ன�ர.  இந�ப ப�சரத��ல,  அந�த ��ரந�மத��ல உளள அனபவ�ககத �கந� 
�னலமலயக கறக�ற�ர.  ம�லல ��ரந�மத��றக உளள இன�லமலயக கற�,  அ�ன 
ப�னனர அ�ன தபரலமலயக கற�மல, ஏன வ��ல  ம�றற�க கற�ன�ர எனற தகளவ� 
எழ#�ம.  ஜmரம உளளதப�த,  ப�லன சலவலய அற�ய இய#�த;  அத தப�னற, 
ப�வஙகள ப# த ய� க�ர�த��ன�ல மன��ல யம பயம உணட�க�,  அந�ப பயம 
நUஙக��தப�த ��ரந�மத��ன இன�லமலய அனபவ�கக இய#�த அல#வ�?  வ�ஷண 
�ரமம (43-24) - யநந�ம ஸஙகUரத�நத�� ம8�பய�த வ�தம�கம�பதந��� ந ஸம யம 
நர: -  ய�ரலடய ��ரந�மதல� ஸஙகUரத�னம த ய��ல ம�கவம தப��ய பயமம 
நUஙகபதபறற, வ�ட�ல# க�டடக�றத�� – எனற கறவத தப�னற, ப# மன�வரகளம 
பயதல� நUககம உப�யம�க ��ரந�மதல�தய கற�னர.  இரணட�ம ��ரவந���� (50) - 
ப�லழபப�ல தபரம தபயதர தப � –  கறவத தப�னற,  ஆழவ�ரகளம ��ரந�மத��ன 
இன�லமலயக கற�ன�ரகள.  இவனத ��ரந�மம எனபத மறற பயனகலள 
வ�ரமபபவரகளகக,  அந�ந�ப பயனகலள அள�ககம;  எமதபரம�லன 
வ�ரமபபவரகளகக,  அவலன அலடயத �லடய�க உளள ப�வஙகலள நUகக�வ�டம; 
அவலனதய உப�யம எனற தக�ணடவரகளகக,  �ஙகள உடல#த ��ஙக� ந�றகம 
உப�யம�க இததவ இரககம.  மததக கள�பபவரகள ��ஙகள எடத� மததககலளக 
தக�டதத பழம ம�#�னவறலறப தபறவ�ரகள;  தப��ய��ரதம�ழ�ய�ல (3-8-7)  - 
த ழமதத தவணத�றதகனச த னற – எனபத க�ணக (இத தப�னற ��ரந�மத��ன 
தமனலம அற�ய��வரகள, அ�ன ம#ம அறபப பயலன அலடயதவ எணணவ�ரகள). 
மத��ன வ�ல#லய அற�ந� வ�ய�ப���கள அ�லன நல# வ�ல#கக வ�றப�ரகள (இத 
தப�னற ��ரந�மத��ன தமனலம அற�ந�வரகள,  அ�லனக தக�ணட தம�கம 
தபறவ�ரகள).  அர ரகள மததககலள ம�ல#ய�கக தக�ரதத அ��வ�ரகள (இத 
தப�னற ��ரந�மத��ன ம#ம �ஙகளககப பயனபடம த யல#ச த ய�பட  �#ர 
இரபபர). இத தப�னதற ��ரந�மமம தவற ப#னகலள எணணபவரகளகக அ�லன 



அள�பப��ய,  தம�கம வ�ரமபபவரகளகக அ�லன அள�பப��ய,  பரபனனரகளகக 
ஸவயம ப#ன அள�பப��ய உளளத.
 

அவ����லக  – கUதழ ந�னன�மம கறற எனன� ந�னறUர.  நம தபர த �னன�ரகக ந�ம 
தக�டககக கடவத��ர ந�டணட.  அதல� அவரகள�ல 
தக�ளதள�தமனனதவ�ண��த.  நமம�ல தக�தட�தமனனதவ�ண��த.  அதல�க 
தக�ளளUர எனற தப��யதபரம�ள அரள�சத யய.  ��ரந�மம த �லலம தப�ல� 
ரஸதம�ழ�ய அவவரகதப�ய அனபவ�ககம ரஸம எனகக தவணட� எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “ஆழவ�தர!  கடந� ப�சரத��ன நUவ�ர 
ந�னந�மமகறற எனற கற�னUர.  எனனலடய ��ரந�மதல�க கற�யவரகளகக ந�ன 
பரமப�ம அள�பபத� வழககம�கம.  அவரகள�லம அ�லன தவணட�ம எனற மறகக 
இய#�த.  ந�னம அவரகளகக அ�லன அள�ககம�டதடன எனற கற இய#�த. 
ஆகதவ நUவ�ர அந�த ��ரந�டலட ஏறறக தக�ளவர�க”,  எனற�ன.  உடதன ஆழவ�ர 
தப��யதபரம�ள�டம, “��ரந�மதல�க கறமதப�த உணட�கம ம�கபதப��ய சலவதய 
எனகக ஏறப��க உளளத.  பரமப�ம த னற அனபவ�ககக கடய சலவ எனகக 
தவணட�ம”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  (பசல  ம�மல# தப�ல தமன� பவள வ�யக கம#சத ஙகண அசச�� 
அமரதரதற ஆயர�ம தக�ழநத� எனனம இசசலவ) –  இந� ரஸம�ரந�பட கணடர! 
உமககத��ன பறமதப தப�தவனன தவணடய�ரந�த��? எனக�ற�ர. (பசல  ம�மல# 
தப�ல தமன�)  –  பசல  ந�றதல�யலடத��ய,  ச#�கயம�ய�ரபபத��ர மல# 
தப�த#ய�யததத ��ரதமன� இரபபத.  க��பபகக�ல,  கணணம கள�ரநத தநஞ ம 
கள�ரமபட ச#�கயம�ய�யத��ரபபத.  ��பதரய�தரரலடய ஸக# ��பஙகளம 
கணடதப�த� ஆறமபடய�யததத ��ரதமன� இரபபத.  தநய ��ணஙக�ன�பதப�த# 
அகவ�ய�ல �ண�ள�ய�னலடய த ற�தவல#�ம வடவ�த# க��#�மபட இரகலக. 
ம�மல# எனறத பஜயம�ன மல# எனறபட.  பர�மத��ல சப�சரயம�ய,  ப�னப 
ந�தய�நப�வயம�ய�ரககம ச#�கயல�லயச த �லலக�றத.  மல#ய�னத 



ஸல�ரயததககம ஒபப�ய,  வளரத��ககம ஒபப�ம�த�லனதய�ழ�யத ��ரதமன�ய� 
லணட�ன தப�கய���� யதமல#�ம�லல#தய அதகக.
 

வ�ளககம -  (பசல  ம�மல# தப�ல தமன� பவள வ�யக கம#சத ஙகண அசச�� 
அமரதரதற ஆயர�ம தக�ழநத� எனனம இசசலவ) –  இபபடய�க ப# சலவகள 
உளளல�க கணடரகள�?  ஏத�னம சலவ வ�ரமப� தவற எஙகம த ல#தவணட�ம 
எனனமபட. (பசல  ம�மல# தப�ல தமன�) –  பசல  ந�றம தக�ணட��கவம,   �றந� 
மல# தப�னற உளள��கவம இரககம ��ரதமன�. இ�லனக கணட�ல, க�ணபவரகள 
கணகளம,  தநஞ மம கள�ரமபடச த யவ��க உளளத.  மனற வ��ம�ன 
தனபஙகள�ன ஆதய�தம�கம,  ஆ��ல�வ�கம,  ஆ��தப���கம தப�னற மனற�லம 
ப���ககபபடட மன��ரகள�ன தனபஙகள இந�த ��ரதமன�லயக கணடவடன 
நUஙகமபட உளளத. தநயய�னத உலறநத ந�றபத தப�னற, இவனலடய உளளத��ல 
இரககம �லய க�ம எனபத ��ரதமன�ய�க உலறந�த தப�னறளள வடவம. 
ம�மல# எனற�ல வ�ஙகத�கக மல# எனப��கம. ம�லல எள���க அணடமபடயம, 
ப�னனர ந�தயம�க அனபவ�ககதவணடம எனற எண�ம த��றறவ�ககமபடயம 
உளள��கம.  மல# எனபத தப��ய��க உளளத தப�னற ��ரதமன� தப��யத எனற 
��ரதமன�ய�ன அளவ�றக மடடதம மல# ஒபப�கம அனற�,  இவனத ��ரதமன�ய�ன 
இன�லமகக மல# ஒபப�க�த அல#வ�? அ�றக�க தமலம கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம  – (தமன�) – ஆநந�மய: எனக�ற ஸவரபமம ஆநந���� க�ஙகளமல# 
இவலர உகபப�பபத;  இலவ இரணடம அகவ�ய�த# ஆமபடய�ன இவவடவ�யதத 
இவலர உகபப�பபத.  இச �கர8U��ப�மத��ரத�8:,  கனற�ட தக�ழமக�லதப�ல 
கவலளகளதப�ல கலரகடலதப�ல ந�னற�ட க�மய�லதப�ல ந�றமலடய தநடம�ல 
எனனக கடவ��தற.  கழதத� கடடலளய�க நUலர மகநத தப�கம�டட�த� 
மல#ய�னச �ய�த#  �யந� தமகம தப�#வம,  கண��த# மகநத அனபவ�ககக 
கவலளகள தப�#வம,  அனபவ�தத மடககதவ�ண��லமககக கடல தப�#வம, 
லவத� கண வ�ஙகதவ�ண��லமகக மய�ல��ரள தப�#வம�யதத இத��ரதமன� 
இரபபத.  ஸஞத ��மஞ  ஜநம�ந��ரய� �டதவ�ந பஷ�ம��தய��ப���நதர�நர���ந: 
ஸரஙக��மந� �ய�ரஸந�ரபபரதவ��ததர�  ய�ள��வ  U�ள க�ளதமக:



வ�ளககம –  ல�த���Uய ஆனந�வலல –  ஆனந�மய –  ஆனந�தல�தய ஸவரபம�க 
உலடயவன –  எனற கறவத தப�னற இவனத ஸவரபதம�,  அல#த இவனத 
க�ஙகதள� ஆழவ�ரகக தபரம மக�ழச � ஏறபடததபலவ அல#; இந� இரணலடயம 
(ஸவரபம,  க�ஙகள)  உடதக�ணட இவனத அழக�ன ��ரதமன�தய இவரகக 
மக�ழச � அள�பப��க உளளத.  வ�ஷண பர��ம (6-5-84)  - 

இச �கர8U��ப�மத��ரத�8:  -  �னத வ�ரபபம க�ர�ம�கதவ ப#வ��ம�ன 
��ரதமன�கலள எடததக தக�ளபவன;  தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ� (4-8-9)  -  கனற�ட 
தக�ழமக�லதப�ல கவலளகளதப�ல கலரகடலதப�ல ந�னற�ட க�மய�லதப�ல 
ந�றமலடய தநடம�ல – தப�னற வ��கள�ல இவனத ��ரதமன�ய�ல ப#ரம ஈடபடடத 
த�ள�வ�க�றத.  இவனத ��ரதமன� எபபட உளளத எனற�ல –  கழதத மடடமடட 
நUலர உணட தமகம�னத நகர இய#�மல மல# உச �ய�ல இலளபப�றவத தப�னறம, 

கண��ல கணட அனபவ�ககககடய கவலளகள தப�னறம,  எத�லன இர �த��லம 
இர �தத மடகக இய#�� கடல தப�னறம,  லவத� கணல� எடகக�மல ப�ரதத 
இர �ககககடய மய�ல கடடம தப�னறம – உளளத.  ஸரஙகர�ஜஸ�வத��ல படடர 
(1-82)  -  ஸஞத ��மஞ  ஜநம�ந��ரய� �டதவ�ந பஷ�ம��தய��ப���நதர�நர���ந: 

ஸரஙக��மந� �ய�ரஸந�ரபபரதவ��ததர�  ய�ள��வ  U�ள க�ளதமக:  - 

ஸரஙகந�ச �ய�ர எனனம ம�னனல#க தக�ணடளளத,  �னனலடய 
��ரவ�பர�ஙகள�ல உளள இரத��னக கறகள�ன ம#ம தவள�பபடம ஒள�கக��ரகலள 
இநதரவ�ல தப�னற உலடயத, கரலப எனனம நUர ந�ரமப�ய��க உளளத, ��ரவரஙகம 
எனனம மல# மUத இலளபப�ற�க தக�ணடளளத.  இபபடபபடட மலழகக�# 
தமகம�ன தப��யதபரம�ள என மUதம �னத கரலப எனனம நUலரப தப�ழ�வ�ன�க – 
எனறத க�ணக.

வய�கய�னம  –  (பவளவ�யக கம#ச த ஙகண)  –  ��ரதமன� ஒர தபரஙகடல 
தப�த#ய�ய,  அ��த# தக�ணட மழககம சழ�களதப�த#ய�யதத, 
��வய�வயவஙகள�ரபபத.  ��ரதமன�ககப பரப�கம�ன பவளம படரந��ற 
தப�த#ய�யததத ��ரவ�ரத��ல அழக�ரபபத.  மல#ய�த# பவளம படரந��ற 
தப�த#ய�ரகலக.   நததர��யத��ல கடல தக�ந�ள�த��றதப�த# ஆஸ�மக நதர 
�ர நத��த# வந� அழக ஓ�தமற�னபட.  வ ஸ� ஸ�நதவய�தவ� எனக�றபடதய 
ஆஸ�லர வ�னவக�ற ��ரவ�ரம�ரகக�றபட.



 

வ�ளககம -  (பவளவ�யக கம#ச த ஙகண)  –  இவனத ��ரதமன� ஒர தப��ய கடல 
தப�ல உளளத.  அந�க கடலல அலனவலரயம மழகடககவல# சழ�கள தப�னற 
��ரககணகள ம�#�ன அவயவஙகள (உறபபகள)  உளளன.  மல#ய�ல அழக�கப 
பவளம படநதளளத தப�னற,  இவன ��ரதமன�ய�ல அழக�க ��ரஅ�ரம உளளத. 
 நதரலனக கணடவடன கட#�னத தப����கப தப�ஙக� ந�றகம.  இத தப�னற 
இவனத ��ரமகம�னத,  ஆழவ���ன  நதரன தப�னற மகதல�க கணடவடன, 
அழக�கப ப��லவப தப�ஙக� ந�றக�றத.  இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம -  வ ஸ� 
ஸ�நதவய�தவ� – நலவ�ரதல�கள தக�ணட வ�பஷ�லனத த�றற�ன�ன – எனபத 
தப�னற �னலன, “ந#ம�”, எனற வ� ���பப��க இவன ��ரஅ�ரம உளளத.
 

வய�கய�னம  –  (கம#ச த ஙகண) –  ஜUவந�தரஷடத��த# இத��ரபபவளததககத 
�பப�ன�லரயம அகபபடத��க தக�ளளம கணகள.  வ�ய�ல த �ல#ம�டட�த� 
கலறயம கண��த#ய�தற �ல#ககடடவத.  த#� ந�பய�ம ப�பநந�வ எனக�றபடதய. 
அகவ�ய�ல வ�தஸலய��� க�ஙகளகக பரக� கம�ய�ரகக�றபட. தமனலம, கள�ரத��, 
ந�றறம த��டககம�னவறறகக ஒர தப�லய�மத�லனயல#த அகவ�ய�ல 
�ண�ள�தயல#�ம இலல#தய அதகக.  “வ�கர8ம�லல#,  க�ம�லல#, 
வ�ப��ய�லல# எனக�ற ஸ�நயவ���கள ஸஞ ��கக�ற ஸமஸ�ரத��த# இபபட 
வ�கர8தல� ஆ���த� இவரகள உதத�சயர�கப தபறதற�தம”,  எனற ஜUயர 
அரள�சத யவர.
 

வ�ளககம – அவனத ��ரதமன� எனனம தபரம கடலல வ�ழந�வரகள,  அவனலடய 
��ரஅ�ரம எனனம சழ�ய�ல அகபபட�மல �பப�ன�லம,  அவனத ��ரககணகள 
அவரகலளப ப�டததக தக�ளளம. வ�ய�ல கற� மடகக இய#��வறலறக கணகள�ல 
அல#தவ� கறவர!  இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம -  த#� ந�பய�ம ப�பநந�வ – 
கணகள�ல பரக�ன�ன –  எனபத க�ணக.  மன��ல உளள வ�தஸலயம ம�#�ன 
க�ஙகலள ��ரககணகள அல#தவ� நமகக உ�ரததக�னறன.  தமனலம,  கள�ரச �, 
நறம�ம ம�#�னலவகளககத ��மலர ம#ர ஒபப�க உளளத எனற�லம,  இவனத 
��ரககலய�� க�ஙகளககத ��மலர ஒபப�க�த அனதற�?  ஆலகய�ல கம#ச 
த ஙகண எனற�ர.  “வ�கர8ம�லல#,  க�ம�லல#,  வ�ப��ய�லல# எனற கறம 



ஸ�நயவ���கள இந�ப பம�ய�ல அ��கம உளளனர.  இபபடபபடட இந� உ#கத��ல 
இவவ��ம ��ரதமன�லயப தப��தம தப�றறம ஆழவ�ரகலள ந�ம நமத 
ஸமபர��யத��ன �ல#வரகள�கப தபறதற�தம!”, எனற நஞ Uயர வ�யபப�ர�ம.
 

வய�கய�னம  –  (அசச��)  –  தரஷட�ந�ம�கச த �னன மல#,  பவளம,  ��மலர 
தப�த# ந�ள த ல# ந�ள த ல# த வவ� ம�ற�ல,  ��ன அழ��ல த யய�த� 
ஏகரபம�ய�ரகலக. ஸல�கரபரப�ய எனனககடவ��தற. அ�வ�, இசத வவ� ம�ற�த� 
த ல#தவணதமனற மஙகள� �ஸநம பணணக�ற�தரனறம�ம.  “த வட த வவ� 
��ரகக�பப”  எனனககடவ��தற.  இவவழக�த# அகபபடட�லர ஒரந�ளம 
நழவவ�ட��வன எனறம�ம.
 

வ�ளககம – தமத# கறபபடட உ��ர�ஙகள�ன மல#, பவளம, ��மலர ம�#�னலவ 
ந�டகள த ல#சத ல# அழ�வத அவறற�ன இயலப�கம. ஆன�ல இவன அத தப�னற 
இல#�மல,  எபதப�தம இரபபவன.  வ�ஷணபர��ம (1-2-1)  –  ஸல�கரபரப�ய – 
ஒதர தப�னற ம�ற�மல உளள ��ரதமன�லயக தக�ணடவன –  எனபத க�ணக. 
இபபடபபடட அழக ம�ற�மல எபதப�தம ��கழதவணடம எனற இவர 
வ�ழததவ��கவம தக�ளள#�ம. தப��ய�ழவ�ர - த வட த வவ� ��ரகக�பப – எனற�ர 
அல#தவ�!  இபபடபபடட �னனலடய அழக�ல ஈடபடட ந�றபவரகலள எபதப�தம 
நழவவ�ட��வன எனறம தக�ளளதவணடம.
 

வய�கய�னம  –  (அமரதரதற) –  இவவழலக ஸ���ர நம பணணம தப�க��ககலளச 
த �லலக�றத.  க�#தமல#�ம இலடவ�ட�த� அனபவ�ய� ந�னற�லம எலல# 
க��தவ�ண���பட அவவரக�ய�ரகலக;  “அயரவறமமரரகள அ��ப��” 
எனனககடவ��தற.  அவவநபவம ம�ற�ன�ல மடயமவரகதளனற த��றறலககக�க, 
அநபவத��னலடய அவ�சத �த��த# அமரர எனக�றத.  ஸ�� பசயந�� ஸ�ரய: 
எனனககடவ��தற.
 

வ�ளககம –  (அமரர ஏதற)  –  இபபடபபடட இவனத ��ரதமன� அழலக எபதப�தம 
அனபவ�பபவரகலளக கறக�ற�ர.  ந�தயஸ���கள இவனத அழலக எபதப�தம 



அனபவ�தத வந��லம,  இலடவ�ட�மல அனபவ�த��லம,  இவனத அழக�ன 
எலல#லயக க�� இய#��பட,  அவரகளககம அபப�றபடட உளளவன எனற�ர. 
��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (1-1-1)  –  அயரவறம அமரரகள அ��ப�� –  எனற�ர அல#தவ�? 
ந�தயஸ���கள�கதவ இரந��லம,  இவனத அனபவத��ல ஏத�னம இலடயற 
உணட�ன�ல, அவரகளம ��ழநதவ�டவர எனபல�க கறக�ற�ர. தவ�ம�னத - ஸ�� 
பசயந�� ஸ�ரய: - ந�தயஸ���கள அவலன எபதப�தம ப�ரத�பட உளளனர – எனபத 
க�ணக.
 

வய�கய�னம  –  ஆன�ல ப�ர�டட,  ��ரவட,  ��ரவநந��ழவ�ன தப�லவ�ர 
அனபவ�ககம��ய, அ��கர����க�ரம�ய�ரகக�றத��? எனன�ல (ஆயர�ம தக�ழநத�) – 
தமனலமகக எலல#ய�னவரகளகக ந�ய�மகன�ய�ரககம�தப�த#,  ��ழவகக 
எலல#ய�ன இலடயரககம, பசககளககம ஸm#பன�னபட,  வடவழகம தமனலமயம 
நUரலமயம ஒர பசஙகடட�ய�தற பர�தவம�ரபபத.  (எனனம)  இஸஸவப�வஙகலள 
அனபவ�தத�� உமகக இவவ�ன�லம ப�றந�த எனன�ல;  அஙஙனனற, 
��ரந�மத��னலடய உக��ம�தரத��த# வந� இன�லம.
 

வ�ளககம –  இபபடய�க இவன தப��யப�ர�டட,  ஆ��த ஷன தப�னறவரகள 
அனபவ�ககமபட உளள�தன, இவலன நம தப�னறவரகள�ல அனபவ�கக இயலதம� 
எனற தகளவ�கக வ�லட அள�கக�ற�ர.  (ஆயர�ம தக�ழநத�)  –  தமனலமகக 
எலல#ய�ன ந�தயஸ���கலள ந�யம�பபவன�க இரபபத தப�னற,  எள�லமகக 
எலல#ய�ன ஆயரகள�லம பசககள�லம ந�யம�ககபபடபவன�க,  ம�கவம ச#பன�க 
உளள �னலம. அழக�ன ��ரதமன�, தமனலம, எள�லம தப�னற ப#வம க#ந� கடட 
தப�னற பரமதப�ரள உளள�ன.  (எனனம)  –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, 
“இபபடபபடட எனத ��ரந�மஙகள�ல வ�ளககபபடட க�ஙகலள நUவ�ர அனபவ�த� 
க�ர�த��ல உமகக இனபம உணட�னத��?”,  எனற�ன.  அ�றக ஆழவ�ர, “அபபட 
அல#. உனத ��ரந�மதல�க கற�ய��த#தய இனபம உணட�னத”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம  –  (இசசலவ �வ�ர)  –  இந� ரஸதல� வ�டட.  சலவ =  ரஸம. 
லகபபடடதல� வ�டட.  இவவற சலவகக தவதற�ர சலவ இரந�வ�டம த�டப 



தப�கச த �லலக�ற�தய�?  இவரலடய அறசலவ இரகக�றபட.  ��ரந�மதல� 
உமமலடய ந�கக�த#ய�டடப ப�ர�லமய�தற ந�ன உபத� �கக தவணடக�றத. (ய�ன) – 
��ரந�மம த �லலலகககப ப�ஙக�ன ந�லவயலடய ந�ன.  (ய�ன)  –  ஒர 
த� வ�த ஷதத� தப�ய அனபவ�ககமளவம,  வ�ளமபதல� ஸ8�ய�� 
தவலரலயயலடய ந�ன.  (தப�ய)  –  தக�வ�லகக அ��த��ய�ரகலகயமனற�தய 
தநடஙலக நUடட�ன அததரதமல#�ம தப�ய.  (இந��ரத#�கம)  –  ந�ரவ��லகசவரய 
யக�னலடய த#�கம.  “பரஹதமநதர���  ப�ஙகள பரம�தமவ� கம”  எனக�ற 
தவ��ந�வ�ஸலன த��றற அரள�சத யக�ற�ர.  (ஆளம)  –  ஆணம�னகள வ�கனம 
எனனமபடதய இஷடவ�ந�தய�க�ர8 ம�மபடய�ரகலக. (அசசலவ இசசலவ) –  அத 
சர�� ஸத�ம,  இத பரதயகஸத�ம;  அத தகடட�ர வ�ய தகடடபதப�மத,  இத 
லகபபடடத.
 

வ�ளககம –  லகய�ல க�டடயளள இந� சலவ வ�டதத.  இபபடபபடட அறசலவலய 
வ�டதத,  தவற சலவலய த�டப தப�கமபட கறக�ற�ய�?  இபபடபபடட உனத 
��ரந�மத��ன சலவலய தப��யதபரம�ள�க�ய உனத ந�கக�ல இடடச சலவகக�மல, 
ந�ன அனபவ�தத உனகக உபத� ம த யயமபட ந�ல#லம உளளத.  (ய�ன)  – 
��ரந�மம கறவ�றகத �க�� தபறற ந�கலக உலடய ந�ன.  (ய�ன)  –  பரமப�ம 
த னற�ல இந�ச சலவ க�டடம,  ஆன�ல அதவலர தப�றததக தக�ளள இய#�� 
தவகதல� உலடய ந�ன.  (தப�ய)  –  இந�ப தப��யதக�ய�ல தப�னற அரக�ல 
இல#�மலம,  நUணட தரத��ல உளளதம ஆக�ய பரமப�த��றக உளள தரம எல#�ம 
கடநத த னற.  (இந��ரத#�கம)  –  எலல#ய�ல#�� ஐசவரயம தக�ணட த#�கம. 
இஙக இந��ர எனபத பரமதப�ரலளக கற�ககம. எபபட? “பரஹதமநதர���  ப�ஙகள 
பரம�தமவ� கம” – பரமமன, இந��ரன ம�#�ன ப�ஙகள அவரகள�ன அந�ரய�ம�ய�க 
உளள பரம�தம�லவதய கற�ககம எனனம தவ��ந� கரதல�க கறக�ற�ர. (ஆளம) – 
��ரவ�யதம�ழ� (10-9-6)  –  ஆணம�னகள வ�கனம –  எனனமபட பரமப�ம�னத 
ந�தயஸ���கள�லம மக�� தபறறவரகள�லம ஆளபபடக�றத. (அசசலவ-இசசலவ) – 
தமத# உளள ப#வம சர��கள�ல அற�யபபடக�றத,  தகளவ� ஞ�னம ம#தம 
உ�ரபபடவத; இததவ� பரதயகம�க உளளத, லகய�ல அகபபடமபட உளளத.



வய�கய�னம  –  (தபற�னம தவணதடன)  –  ”க�டடமளவம தவணட�தவனக�றUர; 
க�டடனவ�தற நUதர அ��த# த��ளம�றக�றUர”,  எனன. “தபறற�லம எனகக தவணட�; 
அதல�த �நத ப�ரகக#�க�த�� ந�ன ஆ���ககமபடக க��”,  எனக�ற�ர.  உற�த 
எனன�த��ழ�ந�த. �மம�லம அளவலடய�ர ந�தய�நபவம பணணக�ற வ�ஷயததககக 
கறறம த �னன�ர�வர;  இனனமம அதகக உதகரஷம த �லலக�ற 
பரம��ஙகலளயம அந����த��ர�வர.  ப�ல லகககம பள�ககம எனன�#னதற� 
ப��ஙக தவணடவத;  அத��ன தவணட�தவனப�லரச த யய#�வ��லல#தய. 
ப�தவ� ந�நயதர கச �� எனறவலனச த யய#�வதணதட�?
 

வ�ளககம -  (தபற�னம தவணதடன)  –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “பரமப�ம 
உமககக க�லடககமவலர மடடதம அ�லன நUவ�ர தவணட�ம எனற கறவர.  அத 
க�லடததவ�டட�ல,  மனம ம�ற�வ�டவர”,  எனற�ன.  உடதன ஆழவ�ர, “அத எனககக 
க�லடத��லம மறததவ�டதவன.  நU தவணடம�ன�ல அ�லன எனகக அள�ததப 
ப�ரபப�ய�க,  அபதப�த ந�ன ஏறக�தறன� எனற உ�ர#�ம”,  எனற�ர.  பரமப�ம 
��ழந�த எனற இவர கறவ�லல# – க�ர�ம,  �னலனக க�டடலம ஞ�னம அ��கம 
உளள ந�தயஸ���கள தப�றறம இடம�க பரமப�ம உளளத;  தமலம,  பரமப�ம 
��ழந�த எனற கற�ன�ல,  பரமப�த��ன உயரலவக கறம ப# பரம��ஙகலளயம 
இவர �ளள�யவர ஆக�வ�டவ�ர.  ஆலகய�ல “பரமப�ம தபற�னம தவணதடன”, 
எனற�ர.  “ப�ல க ககம,  பள�ககம”,  எனற கறபவரகள�டம வ��ம த யய#�ம; 
ஆன�ல அந�ப ப�ல தவணட�ம எனற மறபபவரகள�டம அவவ��ம வ��ம த யய 
இயலம? இர�ம�ய�ம உத�ரக�ணடம (40-15) -  ப�தவ� ந�நயதர கச �� – இர�ம�! 
உனன�டம உளள அனப க�ர�ம�க எனத ந�லனவ ஸலவகணடந��ன�டம கடச 
த ல# மறகக�றத – எனற கறபவலன எனன த யய இயலம?
 

வய�கய�னம  –  பரமப�ம தவணட�தவனன இஙகதல�கக நனலமதயத?  எனன. 
(அரஙகம� நகரள�தன)  –  பரமப�த��ல அநபவதல� வ�டட,  இவவழலகயம, 
 U#தல�யம இஙகளள�லர அநபவ�பப�கலககக வநத க�டகக�ற இத தப�ர�த��? 
��ழந��ரகக மகஙதக�டகக�ற நUரலமலய அநபவ�கலககக அஙகளள�ரம இஙதக 
வ�ர� ந�றக, எனலன அஙதக தப�கவ�டத த�டக�றத�ன?
 



வ�ளககம –  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள,  “ஆழவ�தர!  பரமப�தம தவணட�ம 
எனற நUவ�ர மறககம அளவ�றக இந� இடத��ல எனன  �றபப உளளத?”,  எனற�ன. 
(அரஙகம� நகரள�தன)  –  உடதன ஆழவ�ர,  “அழக�யம�வ�ள�!  பரமப�த��ன 
இன�லமலயக லகவ�டட,  உனனலடய இந� அழக மறறம எள�லம ஆக�யவறலற, 
இந� உ#க�ல உளளவரகள அனபவ�ககதவணடம எனற எண�ததடன நU இஙக 
உளள�தய,  இந�ச  �றபப தப���த��?  இவவ��ம எஙகலளப தப�னற 
��ழந�வரகளகக நU இறஙக� வநத,  உனத ��ரதமன� அழலக தவள�பபடததவல�க 
க��,  பரமப�த��ல உளளவரகதள இஙக வரமதப�த,  நU எனலன அஙக 
த லலமபடக கறவத  ��ய�?”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம  –  இத��ல த �லலறற�யதத –  இஙதக இரநத ��ரந�மதல� 
அனபவ�ககம இன�லமககப பரமப��நபவமம ஸதர மனற எனனமபட �மககத 
��ரந�மம ரஸத�படலயச த �லலறற�யதத.
 

வ�ளககம – இந�ப ப�சரம ம#ம கறபபடவத : இஙதகதய இரநததக�ணட இவனத 
��ரந�மதல� அனபவ�ககம இன�லமகக,  பரமப�த��ன அனபவம கட ஈட�க�த 
எனற�ர. இ�ன ம#ம ��ன ��ரந�மத��ல ஈடபடடல�க கற�ன�ர.

3. தவ�நல ப�ர�யம நற மன� ர��ம பகவதரலம

      ப���யம உறஙக�ப தப�கம ந�னற இபப��லனய�ணட

      தபல� ப�#கன அத ஆகம ப��� ப � மபபத தனபம

      ஆ�#�ல ப�றவ� தவணதடன அரஙகம�நகரள�தன
 

தப�ரள –  ��ரவரஙகத��ல  யன�ததளள தப��யதபரம�தள!  தவ�ஙகள கறவத 
தப�னற மன��ரகள�ன  ர� ர ஆயள எனபத நற வரடஙகள ஆகம. இபபடய�க நற 
வயதவலர ஒரவன வ�ழந��ன எனற�லம –  அ��ல ப���ய�ன ஐமபத வரடஙகள 
உறககத��த#தய கழ�நதவ�டம;  மU�ம உளள ஐமபத வரடஙகள –  ஏதம அற�ய�� 
கழநல�ப பரவத��லம, ப�#கப பரவத��லம, உ#க வ�ஷயஙகளல ஈடபடடத ����யம 



வ�லபப பரவத��லம,  தந�யகள�ல படககபபடடம,  உ#க வ�ஷயஙகள கற�த� 
தவ�லனய�லம,  வதய���கத தனபத��லம கழ�ந�படதய இரககம.  எனதவ எனகக 
இன� ஒர ப�றவ� தவணட�ம.
 

அவ����லக – ”உமககப பரமப�ம தவணட�வ�க�ல, தக�ய�த#�தட த��ள�Uணடய�ன 
ஸமஸ�ரத��த# இரநத ��ரந�மதல� அநபவ�யம”,  எனற தப��யதபரம�ள 
அரள�சத யய;  அதல�யம ந�ரப�த�வ�தற ��ரந�மம த �லலலககக 
அவக� ம�ல#��பட த��� பரமபலரதயய�ய�ரந�த;  ஆலகய�த# எனகக அத 
தவணட�தவனன; “��ரந�மம த �லலலககக அவக� ம�ல#��பட ஸமஸ�ரததகக நUர 
த �லலக�ற கலறதயன?”,  எனற தகடடரள;  ஸமஸ�ரத��னலடய த��ஷஙகலள 
உபப���ததக க�டடக�ற�ர.  இத��ல பழக�பதப�ரக�ற ஸமஸ�ர ய�த��லரய�லம 
ஜmகபலஸ ப�றககமபட ��ரந�மம இன�த�னற அமமகத��த# ��ரந�மத��னலடய 
தப�கய�� பரகரஷதல�ச த �லலக�றத.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “உமககப பரமப�ம தவணட�ம எனற 
எண��ன�ல,  நமத ��ரவரஙகத��த#தய எஙக�வத இரநத தக�ணட,  எனத 
��ரந�மதல� அனபவ�கக#�தம”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “நU கறவத தப�னற 
இஙதகதய இரநததக�ணட ��ரந�மதல� அனபவ�த�பட இரகக#�ம எனற மடவ 
த ய��லம,  இஙக ��ரந�மதல�க கற இய#��பட ப# த��ஷஙகள உளளனதவ. 
எனதவ எனகக இந� ஸமஸ�ரம தவணட�ம”,  எனற�ர.  உடதன தப��யதபரம�ள 
வ�யபபடன,  “��ரந�மதல�க கற இய#��பட  �டககம த��ஷஙகள எனற நUவ�ர 
எ�லனக கறக�றUர?”,  எனற தகடட�ன.  இ�றக வ�லடய�க இந�ப ப�சரம ம#ம 
ஸமஸ�ரத��ல உளள த��ஷஙகலள வ�வ��ததக கறக�ற�ர.  ப#க�#ம பழக�ய��க 
இரந��லம, இந� ஸமஸ�ர வ�ழகலக மUத தவறபப ஏறபடமபடய�கத ��ரந�மத��ன 
இன�லம உளளத எனற ��ரந�மத��ன இன�லமலயக கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (தவ�நல ப�ர�யம நற) –  தவ� �ஸதர�வ�தர���ந� எனக�றபடதய 
தவ�ம�க�ற நல.  தவ��கய  �ஸதரம எனனக கடவ��தற.  நல –   �ஸதரம;  அ�வ� 
தவ�ஙகளம,  நலகளம எனனவம�ம;  தவ�ஙகளம,  தவ��ரத� ஜஞ�னமலடய 



பரஷரகளலடய வ நஙகளம.  (ப�ர�யம நற)  –   ��யரலவ பரஷ:  எனற�தற 
த �லலவத;  இ��தற பரம�வ��;  இத��ன ஓல#பபறத��த# தகடடபதப�ம�த�லன. 
பகலககக ஸமப�வலனய�லல#.  அந� நற��ன அளவதக�ல வ� �ய�ல வந� 
ஏறறத��த#  �#ர பககலத# தநடவ� �படடரககம;  அதல� வய�வரத��கக�றத 
மன� ர எனற.  ந ஜ�யத� ம��யத� வ� க�� �நந�யம பதவ� பவ��� வ� ந பய: 
எனக�றபடதய,  கலப���ய�த# த��றற� கலப�ந�த��த# மடவ�ய�ரககம�தற  �#ரகக; 
அஙஙனனற�தய இரகலக.  (��ம)  –  கரபபதம த��டஙக� மர�ததகக 
தய�கயம�ய�ரகக, �மகதக�ர ஜUவநமம ப��கர8மஙக�ண; எனற தகப�கக�ற�ர.
 

வ�ளககம – (தவ�நல ப�ர�யம நற) – மந ஸமர�� - தவ� �ஸதர�வ�தர���ந� – தவ� 
 �ஸதரஙகளகக வ�தர��ம இல#��பட – எனற கறவத தப�ல தவ�ம எனனம நல. 
தவ�  �ஸதரம எனற தக�ளளதவணடம.  நல எனபத இஙக  �ஸதரம எனப��கம. 
அல#த தவ�ஙகளம மறற  �ஸதரஙகளம எனறம தக�ளள#�ம.  இவவ��ம 
தக�ணட�ல நல எனபத தவ�ஙகள�ன ஆழதப�ரலள அற�ந�வரகள�ன 
��ரவ�கககள�க�ய இ��க� ம பர��ஙகள எனப��கம. (ப�ர�யம நற) – யஜmர தவ�ம 
-  ��யரலவ பரஷ: - மன��ன நற ஆணடகள வ�ழவ�ன – எனற கற�யத. இவவ��ம 
நற ஆணடகள எனபத மன��ன வ�ழககடய அ��கபக ஆணடகள எனற 
தக�ளளதவணடம.   �ஸதரஙகள இவவ��ம கற�யளளன எனற�லம,  தபரமப�#�ன 
மன��ரகள நற ஆணடகள வ�ழவ��லல#.  நற எனபத த�வரகளகக அ��கம�க 
உளள��கவம (க�ர�ம அவரகள�ன வரடம நUணட உளள��ல),  மன��ரகளகக 
கலறவ�க உளள��கவம தவறபடடரககம. இவவ��ம ஆயள கலறவ எனற உ�ரத� 
”மன� ர” எனற�ர.  ஸமத பகவத கUல� (2-20) -  ந ஜ�யத� ம��யத� வ� க�� �நந�யம 
பதவ� பவ��� வ� ந பய:  -  ஆதம� ப�றபபதம இலல#,  இறபபதம இலல# – 
எனப�றக ஏறப,  பரமமன உளள�டட த�வரகள�ன ஆயள எனபத கலபத��ன 
த��டககம ம�ல இற��வலர மடடதம ஆகம.  ஆய�னம இந� அளவ�றக ந�ம 
இரபப��லல# எனற உ�ரத�தவ “மன� ர” எனற�ர. (��ம) –  கரபபம த��டஙக�யத 
ம�#�கதவ மர�த��ல அனபவ�ககமபட உளள மன��ரகள,  �ஙகளகக எனற 
வ�ழவல�க க�ணஙகள, இத எனன எனற தகடக�ற�ர.

 



வய�கய�னம – (பகவதரலம) – ம�லத# பகவ���லல#; கரபபத��த# மட�ல, ஜந�ய� 
ந�றக மட�ல,  ப�றநத மட�ல,  ந�லந�ள இரநத மட�ல,  ப�லயத��த# மட�ல, 
த ரகக�த ����யம தய�வநத��த# மட�ல,  ஜலரய�த# மட�#�ய மர�தல� 
ந�ர�ய�கக அ����மபடய�தற இரபபத.  கரபதப வ�லயத� பதய� ஜ�யம�ந: 
அஸ�தம��   ஜ��ம�ததர   ம��யத� ப�#ப�தவ அ�தய�வதந மதயமம வ� வய: 
பர�பத� வ�ரத�தக வ� தரவ�மர��:  எனனக கடவ��தற.  பர���கள �ஙகள 
ஆயஸஸmப தப�க�றபட ஒனலறயதம அற�ய�த�,  உ�ய�ஸ�மயஙகலளக கற�தத 
உகவ� ந�றபரகள.  நந�நதய��� ஆ��ததய நந�நதயஸ�ம�த� ரலவ ஆதமதந� 
ந�வபததயநத� மநஷய� ஜUவ��கயம,  ஜ�யஸவ ம��யஸவ,  ம�னன�ன ந�ல#ய�#, 
வ�ளகள�க� ந�ளகள த ல#. (பகவதரலம) – வரந�� நற வயஸஸmப பகக�ர�க�ல.
 

வ�ளககம – (பகவதரலம) – ப#ரம நற வயல� எடடவ��லல#. கரபபத��த#தய  �#ர 
இறகக�ற�ரகள,  ப�றககமதப�த  �#ர இறகக�ற�ரகள,  ப�றநத மடத�வடன  �#ர 
இறகக�ற�ரகள,  ப�றநத ந�னக ந�டகள வலர வ�ழநத  �#ர இறகக�ற�ரகள,  ப�லயப 
பரவ��த#தய  �#ர இறகக�ற�ரகள,  கரவததடன ����யம வ�லப வய��ல  �#ர 
இறகக�ற�ரகள,  மதலம அலடந� க�#த��ல  �#ர இறகக�ற�ரகள.  ஆக மர�ம 
எபதப�த �Uணடம எனற ந�ர�யம த யவத கடனம�கதவ உளளத. வ�ஷண பர��ம 
- கரபதப வ�லயத� பதய� ஜ�யம�ந: அஸ�தம��   ஜ��ம�ததர   ம��யத� ப�#ப�தவ 
அ�தய�வதந மதயமம வ� வய:  பர�பத� வ�ரத�தக வ� தரவ�மர��:  -  கரபபத��ல 
இறகக�ற�ன,  ப�றககமதப�த இறகக�ற�ன,  ப�றந�வடன இறகக�ற�ன,  ப�#ன�க 
உளளதப�த இறகக�ற�ன, வ�லபப பரவத��லம இறகக�ற�ன, நடவய��த#� அல#த 
மதலமய�த#� எபதப���வத மர�ம உற��தய – எனறத க�ணக. இபபடய�க இந� 
உ#க�ல உளளவரகள,  �ஙகள ஆயள அனற�டம கலறநத வரவல� உ�ர�மல, 
க�ல#பதப�ழ��லம ம�ல#பதப�ழ��லம ஆனந�ததடதனதய உளளனர.  இ�லன 
இர�ம�ய�ம -  நந�நதய��� ஆ��ததய நந�நதயஸ�ம�த� ரலவ ஆதமதந� 
ந�வபததயநத� மநஷய� ஜUவ��கயம –  ச��யன உ��ககம தவலளய�ல இனபம 
அலடக�னறனர,  அஸ�மனம ஆக�ற தவலளய�ல இனபம அலடக�னறனர,  �ஙகள�ன 
வ�ழவ கலறவல� எணணவ��லல# – எனறம,   �நத��கய உபன�ஷத -  ஜ�யஸவ 
ம��யஸவ –  ப�றபப�ய,  இறபப�ய –  எனறம,  ��ரவ�யதம�ழ� (1-2-2)  -  ம�னன�ன 
ந�ல#ய�# – ந�ல#ய�க உளளலவ அல# – எனறம,  ��ரச ந�வ�ரத�ம -  வ�ளகள�க� 



ந�ளகள த ல# – எனறம கற�யத க�ணக. (பகவதரலம) – இ�லனயம மUற� ஒர  �#ர, 
ம�கவம கடலமய�ன வ���மலறகளடன வ�ழநத நற வயத எடடன�லம.
 

வய�கய�னம –  (ப���யமறஙக�ப தப�கம) –  அ��த# த மப��� கடககற�கப ப�ழ�ய 
ந�தலரய�த# கழ�யம.  ப���யமறஙக�ப தப�க�ற க�கக�த#, “��ரந�மம த �ல#ககடவ 
க�#ம வயரத�தம தப�வத�”,  எனற தவறகக�ற�ர�யதத இவர.  ஜத8� ந�தர�ஞ  
�நத�Uஞ  எனற இலளயதபரம�லளபதப�த# இரககவ�தற அடபபத.  ஸ��ம 
கUரத�யந�: எனற ஸரவ க�#மம ��ரந�மம த �ல#வ�தற கணடத.
 

வ�ளககம –  (ப���யம உறஙக�ப தப�கம) –  ப��� வயலல உளள பய�ரகள பச �கள�ல 
வ��வத தப�னற,  உறககத��த#தய நமத ப��� ஆயள க�#ம கழ�நதவ�டக�றத. 
“இவனத ��ரந�மம கறதவணடய ப�றவ�ய�ல,  இவவ��ம�க நமத ஆயள�ல ப��� 
கழ�நதவ�டக�றத�”,  எனற இந�ப ப�றவ�லய தவறகக�ற�ர.  இர�ம�ய�ம -  ஜத8� 
ந�தர�ஞ  �நத�Uஞ  –  இர�மனகக�க உறககம,  த �மபல,  கலளபப ஆக�யவறலற 
இ#டசம�ன லகவ�டட�ன – எனபத தப�னற இரந��ல அல#தவ�  �றபப�னத? 
கUல�ய�ல - ஸ��ம கUரத�யந�: - எனத ��ரந�மஙகலள எபதப�தம கற�யபட – எனற 
கற�யபட அல#வ� இரககதவணடம?
 

வய�கய�னம – (ந�னற��ல ப��லனய�ணட) – த ஷ�த���த# ப��லனநத ஸமவதஸரம 
ப�#ன�யம,  யவ�வ�யம,  வ�ஷயபரவ��ன�யம இஙஙதன கழ�யம.  “ந�னற 
இபப��லனய�ணட”  எனறதப�த த ஷ�த� ந�ள ப��றறஞச ஐமபத ஸமவதஸரம 
எனற�க�றத.  இவன தப�ரபதப�லயப ப���கக�ற க�#தமல#�ம �மகக 
ஒனற�ய�ர�லமய�த#,  “இத”  எனற கmதரம�கப தபசக�ற�ர.  (தபல�)  –  ��ரந�மம 
த �லலலகககம தப�கயல�ய�னற�கதக,  �னனலடய 8���8��ஙகள 
ஜநந�ய�னலடய பததய�Uநம�ய�ரககம அதயந�ல  வம.  (ப�#கன அ��கம)  – 
ப�#ன�க�ற அந� அவஸதல�ய�ம எனறபட.  �Uமபகள த ய��லம 
தப�டயதவ�ண��� பரவம.  இவலன “��ரந�மம த �லலறற�#ன”  எனற 
தவறககதவ�ண��த�. (அ��கம) –  ��நந�ரம�ன அந� அவஸதல�ய�ம எனறபட. 
��நந�ரம தய�வநம வநத பரதவ �தத,  வ�ஷய பரவ�ன�யத ����யம. 



ஜநந�ய�னலடய பததய�Uநம�ன தபல�த�னதம நனற எனனமபடய�யதத இ��ன 
அற�வ தகட இரபபத.
 

வ�ளககம –  (ந�னற அ��ல ப��லனய�ணட)  –  மU�ம உளள ஐமபத ஆணடகள�த# 
ப��லனநத ஆணடகள ஏதம அற�ய�மல உளள ப�#கப பரவத��ல கழ�க�னறன. 
அடத� ப��லனநத ஆணடகள, உ#க வ�ஷயஙகள�ல ��லளத�படத ����க�னற வ�லபப 
பரவத��ல கழ�க�னறன.  “ந�னற இபப��லனய�ணட”  எனற படககமதப�த –  மU�ம 
உளள பதத ஐநதகள�ன ஐமபத ஆணடகள – எனற�க�றத.  இவவ��ம மறறவரகள 
தப����க ம��கக�னற க�#ஙகள அலனததம இவரகக அறபம�னலவய�க உளள��ல, 
“இத”  எனற அஃற�ல�ய�ல கறக�ற�ர.  (தபல�)  –  ��ரந�மஙகலளக கறவல# 
வல#லம இல#�� கழநல�ப பரவம. �னத நனலம �Uலமகளககத �னத ��லயதய 
தக�ணடரககம பரவம.  (ப�#கன அ��கம)  –  ��ழவ�ன ப�#கப பரவம.  ப# 
�Uலமகள த ய��லம கணடததத ��ரத� இய#�� பரவம.  இந�க கழநல� 
எமதபரம�ன�ன ��ரந�மம கறவ�லல# எனற கணடகக இய#�த அல#வ�? 
(அ��கம) –  ப�#கப பரவதல� அடதத உளள வ�லபப பரவம.  ப�#கப பரவதல� 
அடதத வ�லபம வநத பகநத தக�ளக�றத. அபதப�த உ#கவ�ஷயஙகள�ல ����ந�பட 
உளள�ன.  ��லய அணடதய இரந� கழநல�ப பரவதம நல#��க இரநதத எனற 
கறமபடய�க, இந� வ�லபப பரவத��ல அற�வத �டம�றறம ஏறபடக�றத.
 

வய�கய�னம – உளள அற�வ அகரதயகர�ததகக உட#�லகய�த# அந� தய�வநம 
அழ�வ�றக மனதன வய��� வநத லககதக�ளளம.  அதல� தவரம வ�ரகம த�ட 
ஒரபட ப��8��ததக தக�ளளககணட ப � �ல#தயடககம.  ப �ய�வத 
ஸரதவநத��யஙகளம ஸவஸவவ�ஷயஙகள�த# பரவ�ம�லக.  ஆதர�கயம 
ப�றந�வ�தற இநத��யஙகள �ல#தயடதத,  “வ�ஷயஙகலளக க�டட க�டட”  எனற 
நலயத த��டஙகம. “ஐவர ��ல ��ல  வலதத�றறக�னறனர” எனறம, “ஐவர அறததத 
��னற�ட அஞ � ந�னனலடநத�ன”  எனறம த �ல#ககடவ��தற.  க�#ன தக�ணடம, 
பர8�மலஸ பண��யம, தரவய�ரஜநம பணணக�றத – இநத��யஙகள�ல வரம நலவ 
�Uரலககக�தற.  இஙஙதன த ல#� ந�றக,  ஜலர வநத லககதக�ளளம.  ஜலரய�க�றத 
 �#ப தப�ல#�தத��னற�தற. தப�கதப�கயல�ய�னற�கதகய�ரககச த யத�  �பலயம 
அநவரத��ககம�தற.  ”பணட க�மர�னவ�றம”  எனற வரத�கUரத�னம 



பண��ய�க�லம ���பதப�தமனற ப�ரககம.  இவவளவ�த# இடவ�ழந��றதப�த# 
மர�ம வநத உபஸத���ம�ம. (தனபம) – இததவ தககம�ய, ந�ரநவய வ�ந� தத��தட 
�ல#ககடடம.  ப�லதய க�Uடநக�ஸக��:  தய�வதந வ�ஷதய�நமக�:  அஜஞ� 
நயநதய க��ச  வ�ரத�கம ஸமபஸ���ம.
 

வ�ளககம –  வ�லபப பரவத��ன அற�வ எனபத �வற�ன த யலகலளச த யயத 
தணடம வ��ம�க உளள��ல,  அந�ப பரவம கழ�வ�றக மனப�கதவ ப# ப���கள 
வநத படகக�னறன.  இவவ��ம உணட�ன ப��� எனபல� நUககவ�றக தவரகள, 
பத��யம�க உணண�ல ம�#�னவறலறக லககதக�ளவ�றக மனப�க ப � உணட�க� 
வ�டக�றத.  ப � எனபத அந�ந� இநத��யஙகள அந�ந� வ�ஷயஙகள�ல ஈடப�ட 
தக�ணட ����வ��கம.  ப��� நUஙக� உடல ஆதர�கயம தபறற ப�னனர,  இநத��யஙகள 
அலனததம,  “வ�ஷயஙகலளக க�ணப�பப�ய�க”,  எனற நச ��ககம.  இ�லன 
��ரவ�யதம�ழ� (7-1-10)  -  ஐவர ��ல ��ல  வலதத�றறக�னறனர –  எனறம, 
தப��ய��ரதம�ழ� (7-7-7) - ஐவர அறததத ��னற�ட அஞ � ந�னனலடநத�ன – எனறம 
கற�ன அனதற�? க�#ன தக�ளவ�ன ம#மம (க�#ன தக�ளவத எனற�ல – ஒரவர 
மர�பபடகலகய�ல உளளதப�த அவரகக உணட�கம மர�பயம நUஙகவ�றக�க, 
யமன தப�னற �ஙகத��ல ஆக�ய உரவம த யத தவற ஒரவரகக அள�பப�ரகள. 
அபதப�த மர�பயம அந� உரவதல�ப தபறறக தக�ணடவரகளகக த னறவ�டம), 
மறறவரகள�டம தப�ரளகலள அப8��ததம �ஙகளத இநத��ய ப �லய நUகக�க 
தக�ளக�னறனர –  இபபடய�க இநத��யஙகள ம#ம உணட�கம தனபஙகலள நUகக 
மயலக�னறனர. இபபடதய ந�ளகள கழ�ய ஒரந�ள வதய���கம வநதவ�டக�றத. இந� 
வதய���கம எனபத ம�கவம தப�ல#����க உளளத – க�ர�ம, இநத��யஙகள ம#ம 
அனபவ�கக எந�வ��ம�ன த�மபம இல#��தப�தம,  அ��ல ஈடபடமபடத 
தணடக�றத. தப��ய��ரதம�ழ� (1-3-5) - பணட க�மர�னவ�றம – கறவத தப�னற, 
மனனர அனபவ�த� இனபஙகலள வ�ய�ல கற�யபட இரந��வத உய�ர வ�ழதவ�ம 
எனற எண� லவககம.  இபபடய�க உளளதப�த,  அந� ஆல ய�ல இட வ�ழந�த 
தப�னற,  மர�ம உணட�கம.  (தனபம)  –  இத அலனதல�யம க�டடலம தப��ய 
தனபம�கம.  இதவலர இரநத வந� அலனதத உறவகள தப�னறவறறடன�ன 
த��டரபகள அழ�நதவ�டம.  வ�ஷணபர��ம -  ப�லதய க�Uடநக�ஸக��:  தய�வதந 
வ�ஷதய�நமக�:  அஜஞ� நயநதய க��ச  வ�ரத�கம ஸமபஸ���ம –   �ற வய��ல 



வ�லளய�டடப தப�ரடகள�லம,  வ�லப வய��ல உ#க வ�ஷயஙகள�லம 
ஈடபடக�னறனர;  வதய���கத��ல அற�வம ��றனம கலறந�வரகள�க உளளனர – 
எனறத.
 

 வய�கய�னம –  (ஆ�#�ல ப�றவ� தவணதடன) –  ந�ட ப�டத��ரகக ஒழலகக க�டட 
கடடமம ��டரம ம�லம மலடயம�க எழ�� தவறம ப�ழ�கக�க க�டடவ�லரப 
தப�த#,  ��ரந�மம த �லலலககக அவஸரம�ல#��பட உளள ஆயஸஸm பறமதப 
த லலக�றபடலயப தப �,  தப��யதபரம�ளகக வ�ண�பபம த யக�ற�ர.  நUர, 
“அசசலவ தபற�னம தவணதடன”,  “ஆ�#�ல ப�றவ� தவணதடன”  எனற வ�ப�� 
தவயததககம கண�ழ�வ த �ல#� ந�னறUர.  “ந�றப�ய�க�ல ��ரவ�ல�; 
க�டபப�ய�க�ல ��ரவ�ல�” எனப�லரப தப�த# நUர படததக�றத�ன?  நமகக வ�ப�� 
தவயதமயனதற� உளளத எனன;  (அரஙகம� நகரள�தன)  –  வ�ப�� தவயததககம 
பறமப�ய தர�Uய� வ�ப��ய�ன தக�ய�லத# எனகக ஓ��ரபப�டம அ��த��? எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஓர இடதல� வ�ஙக வ�ரமபம ஒரவன அந� இடத��ன பலதவற 
இடஙகலள,  அ�லன வ�றபவ��டம க�ணப�தத,  “இத�� பளளம உளளத,  இத�� 
கனற�க உளளத,  ம�லம  க��யம�க உளளத”,  எனற கலற கணட ப�டபப�ன. 
இ�ன ம#ம ந�#த��ன வ�ல#லயக கலறகக மயலவ�ன.  இத தப�னதற ஆழவ�ரம, 
��ரந�மம கறவ�றகக கலறய�க �னத ஆயள அலனததம உ#க வ�ஷயஙகள�ல 
ஈடபடவல�க கறக�ற�ர.  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, 
“ஆழவ�தர!  பரமப�ம அள�கக�தறன எனற�ல –  அசசலவ தபற�னம தவணதடன – 
எனக�றUர;  ��, இஙதகதய இரபபர எனற�ல - ஆ�#�ல ப�றவ� தவணதடன - எனக�றUர; 
இபபடய�க நமத இரணட வ�ப��களககம ஏத�� க�ர�ம கறக�றUர;  ந�னற�லம 
கடடலள இடதவன,  படததக க�டந��லம கடடலள இடதவன எனற கறபவர 
தப�னற நUவ�ர நடநத தக�ளக�றUதர!  நமம�டம இரணட வ�ப��கள மடடதம உளளன; 
உமகக அள�கக தவற இடம இலல#தய”,  எனற�ன.  (அரஙகம� நகரள�தன)  – 
இ�லனக தகடட ஆழவ�ர  டதடனற,  “உனத இந� இரணட வ�ப��களககம 
தவறபடட��க, மனற�வத இரபப�டம�ன ��ரவரஙகத��த#தய ந�ன இரகக எனகக 
ஓர இடம அள�பபத உனககக கடனம�ன த யத#�?”, எனற�ர.
 



வய�கய�னம – தக�ய�லல வந��ல – அ��ப�லயத��ல அநநபர� நததகக எனற�க�லம 
��ரவடகள�த# தக�ணட பகரவரகள;  க�Uட�வஸல�ய�லம ப�#� அப� க�Uடம�ந�: 
எனக�றபடதய த லவர எழந�ரளமபடலய அநக��ய� ந�றபரகள. பகவன�ன�ல ��ன 
வ�ரமப�ன வ�ஷயஙகலளப பறற உளதள பகக கடவன�ய�ரககம.  தபரம�ளலடய 
வடவழகம,  அஙகதல� ப�வநதவமம வ�ஷய�ந�ரஙகள�ல தவகலகயம அறககம. 
வரத�ன�ய உளளப பகம�டட��வறலறகக,  இவன வ� லத# வநத ந�றபர.  ஆக 
இபபட வ�ஸ�ம�லகய�த# ஸவபநத��லம க�ணபத இவவடதவய�ய�ரககம.  இன� 
த�த � அயம ஸரவக�மதக எனக�றபடதய த� ந��தன எல#� நனலமகலளயம 
பண��க தக�டககவறற; ஆலகய�த# தக�ய�ல வ�ஸம அடககழஞச தபறறச த ல#� 
ந�றகம�தற.
 

வ�ளககம –  ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல,  கழநல�லய அனனபர� னம (ம�ல 
மலறய�க  ��ம ஊடட�ல)  த யயம தப�ரடட தப��யதபரம�ள�ன ��ரவடகள�ல 
தக�ணட வரவ�ரகள.  ப�#கன�க உளளதப�த,  இர�ம�ய�ம -  ப�#� அப� 
க�Uடம�ந�:  -  வ�லளய�டம  �றவரகளடன –  எனனமபட,  நமதபரம�ள 
எழந�ரளமபடய�ன வ�லளய�டலடப தப�லய�கச த யத வ�லளய�டவ�ன. 
வ�லபப பரவத��ன,  ��ன க�� வ�ரமபம தபணல�க க�ணப�றக�கப 
தப��யதக�ய�லககள பகவ�ன.  ப�னனர தப��யதபரம�ள�ன ��ரதமன� அழக, 
��ரவரஙகத��ன வ�லன �Uரககம தமனலம ஆக�யலவ இவனகக உ#க வ�ஷயஙகள�ன 
மUத உளள பறற�ல# நUகக�வ�டம.  இவன தந�ய க�ர�ம�கதவ�,  வதய���கம 
க�ர�ம�கதவ� தக�ய�லககள த னற நமதபரம�லளக க�� இய#�மல 
�வ�ககமதப�தம,  நமதபரம�தள இவன உளள வடடன வ� லகக மனப�க வநத 
ந�றப�ன.  இபபடய�க எபதப�தம நமதபரம�ள�ன  �ந�லனய�கதவ இவன 
உளள��ல,  கனவ�ல க�ணபதம அரஙகன�ன ��ரதமன�தய எனற�க�வ�டம. 
கரடபர��ம -  த�த � அயம ஸரவக�மதக –  இந�த த� ம அலனதத 
வ�ரபபஙகலளயம ந�லறதவறறவ��க உளளத – எனற கறவ�றக ஏறப, ��ரவரஙகம 
அலனதத நனலமகலளயம அள�பப��கதவ உளளத.  ஆக தப��யதக�ய�லல வ �த�ல 
எனபத இவர வ�ரமபம  �றபபகள தக�ணடத எனற�க�றத.
 

4. தம�யத� வலவ�லனயள ந�னற மனற எழதத உலடய தபர�ல



    கத��ர பநதம அனதற பர�ஙக�� கணட தக�ணட�ன

    இத�லன அடயர ஆன�ரகக இரஙகம நம அரஙகன�ய

    ப�த�லனப தபறறம அநத��! ப�றவ�யள ப��ஙகம�தற.
 

தப�ரள –  கதரபநத எனபவன ம�கவம அடரந�தம,  வலலம தக�ணடதம ஆக�ய 
ப�வககடலல ந�னறபட, “தக�வ�ந��” எனனம மனற எழதத ��ரந�மம ஓ��, உயரந� 
க��ய�ன தம�கம தபறற�ன.  இபபடபபடட ப�வம த ய�வரகளககம இரஙக� 
ந�றபவன,  �னத அடய�ரகள�டம ப�ததப ப�டத�வன தப�ல உளளவன ஆக�ய 
தப��யதபரம�லள ந�ம நமகக ஸவ�ம�ய�கக தக�ணடளதள�ம. அ�ன ப�னனரம ப# 
ப�றவ�கள எடதத வரநதவத ஏதன�?
 

அவ����லக –  கUழ மனற ப�டட�லம ஸவ#�பதல�ப தப �,  அநந�ரம ப��தன�ர 
ப�டட�த# பதர�பத� ம பணணக�ற�ர.  ஸவ�நபவதல� வ�டட,  பதர�பத� ம 
பணணலககக த8ததவன எனன�ல – பர�ப�மம�ய ஸm#பமம�ன இவவ�ஷயதல� 
ஸமஸ���கள இழகக�ற இழலவப தப�றககம�டட�லமய�லம இவவ�ஷயந��ன 
ஸ8க���லயப தபறறல#த �ன�யநபவ�கக அ����லகய�லம ஏக:  ஸவ�த ந பஞஜU� 
எனக�றபடதய,  அநப��ம ம ப�றலர அநபவ�பப�த�ல#த ந�றகம�டட�� 
பரகர��ய�லகய�லம பதர�பத� த��த# பரவரத�ர�க�ற�ர.  இ��ல ம�றப�டடல, 
ஸமஸ���கள “ப�ப�கள�ன எஙகளககத ��ரந�மம த �லலலககக 
தய�கயல�யணதட�”  எனன;  “பர�யச �த� ஸ�தயமல#��பட ப�பபரசரன�ன 
கதரபநதவம ��ரந�ம பரப�வத��த# பரமப� பர�ப��லயப பண��னபடலயக 
தகடட�ரகக “அதய�கயன” எனற அக# வ�ரகணதட�?” எனறவ�டத��லம வ�மகர�கக 
கணடவ�தற “இதல�க தகடடலவததம ப�பப#ம�ன ஜநம��� கத# தல� 
அநபவ�பபத�” எனற வ�ஸம��ர�க�ற�ர.
 

வ�ளககம – இதவலர கணட மனற ப�சரஙகள ம#ம�க ��ன அலடந� தபறற�லனக 
கற�ன�ர. அடதத, இந�ப ப�சரம த��டஙக� அடதத வரம ப��தன�ர ப�சரஙகள�ல 
மறறவரகளகக உபத� ம த யயத த��டஙகக�ற�ர.  ��ன எமதபரம�லனத 
த��டரநத அனபவ�பபல� வ�டட,  மறறவரகளகக உபத� ம த யயத 



த��டஙகவ�றக எனன க�ர�ம?  ��ஙகள அலடயதவணடய��கவம,  ம�கவம 
ச#பம�க உளளதம ஆக�ய இந� ம�ரககதல� ஸமஸ���கள இழநத ந�றகம ந�ல#லய 
இவர�ல தப�றததகதக�ளள இய#வ�லல#.  இந� ம�ரககத��ன தமனலமலயக 
க�ணமதப�த,  இ�லன அனபவ�கக ப#��ன தல� த�லவ எனறம,  �ன�தய ந�னற 
அனபவ�கக இய#�த எனறம உ�ரந��ர.  தமலம,  ம8�ப�ர�ம -  ஏக:  ஸவ�த ந 
பஞஜU� –  நல# உ�லவத �ன�ய�க உடதக�ளளக கட�த –  எனறத.  இவர,  ��ன 
அனபவ�ககம உயரந� வஸதலவ மறறவரகள அனபவ�கக�மல இரபபல�ப 
தப�றகக��வர ஆவ�ர.  ஆகதவ மறறவரகளகக எமதபரம�லனக கற�தத உபத� ம 
த யக�ற�ர.  இன�வரம ப��தன�ர ப�சரஙகள�ல ம�ல ப�சரத��ல (��ரம�ல# – 
ந�னக�ம ப�சரம)  ஸமஸ���கள இவ��டம,  “ம�கந� ப�வஙகள த யயம எஙகளகக 
அவனத ��ரந�மதல�க கறம �க�� உணதட�?”,  எனறனர.  அ�றக இவர, 
“பர�யச �த�ம த ய��லம கழ�ய�� ப# ப�வஙகலள கதரபநத எனபவன த ய��ன. 
அபபடபபடட அவனகட எமதபரம�ன�ன ��ரந�மத��ன தமனலம க�ர�ம�கப 
பரமப�ம தபறற�ன எனற �ரம  �ஸதரஙகள கறக�னறன.  இவறலற அற�ந� 
ப�னனரம –  எஙகளககத �க��ய�லல# –  எனற நUஙகள வ�#க� ந�றக#�தம�?”, 
எனற�ர. அ�ன ப�னனரம ஸமஸ���கள ��ரந�மத��ல ஈடபட�மல ந�றபல�க கணட�ர. 
ஆகதவ,  “��ரந�மத��ன தமனலமகலளக தகடட ப�னனரம,  அ�லனக கற�மல, 
ப�வஙகள�ன ப#ன�க�ய ப�றபப-இறபப எனற தனபஙகலள அனபவ�த�பட 
உளளனதர”, எனற வ�யநத ந�றக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (தம�யத� வலவ�லன)  –  ப�பஙகள ம�லகதத “ந�ன மறபட ந�ன 
மறபட”  எனற தமல வ�ழநத தம�யததக தக�ணட க�டகக�றபட.  த�னகடலட ஈ 
தம�யததக தக�ளளம�தப�த# தம�யததக தக�ளளலக.  “தநயககடதல�ப 
பறற�தயறதமறமபகள”  எனனக கடவ��தற.  ம�லகள #ஙலகலய “எனகக எனகக” 
எனனம�தப�த#.  தமரமந�ரம�தர:  அப�,  இஷUகத#மகதந� பதர��ம.  ஜகத 
ஸரஷடய�ல ஈசவரனககணட�ன  க�� தப�ரம த �நனகக ப�பஸரஷடய�லணட�ன 
 க��யம.  (வலவ�லன)  –  ஒர ப�பந��தன க�#�தவமளள�லனயம அநபவ�கக 
தவணடமபடய�தற இ��ன ப#ம�ரபபத.  யத பரஹம கலபந�ய��நபதவ அப�.  ஒர 
ஸரவ க�� தப�கக�ல �வ�ர�ல த யய தவணடமபடய�தற ப�பத��ன கனம�ரபபத.
 



வ�ளககம -  (தம�யத� வலவ�லன)  –  ப�வஙகள�ன கடடம அ��கம�க� இவன மUத 
(இவன எனபத கதரபநத)  வ�ழநத,  “ந�ன மந��,  நU மந��”  எனற கவமபடய�க 
உளள ந�ல#.  த�ன ந�லறந� ஜ�டலய ஈககள தம�யபபத தப�னற இவலனப 
ப�வஙகள தம�யத�பட உளளன.  தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ�ய�ல (5-2-1)  - 
தநயககடதல�ப பறற�தயற தமறமபகள –  எனற�ர அல#தவ�?  வ�னரவரரகள 
இ#ஙலகலய அழ�ககமதப�த, “ந�ன அழ�பதபன ந�ன அழ�பதபன” எனபத தப�னற, 
ப�வஙகள இவலன “ந�ன அழ�பதபன ந�ன அழ�பதபன”  எனறபட இரந�ன. 
வ�ஷண�ரமம -  தமரமந�ரம�தர:  அப� –  தமரமல# மநதர மல# தப�னற 
ப�வககவ�யல –  எனற கறவத தப�ல உளள ப�வமல#ய�னத,   �நத��கய 
உபன�ஷத -  இஷUகத#மகதந� பதர��ம –  �Uய�ல இடபபடட பஞச எவவ��ம 
எ��க�றத�� –  கறவத தப�னற ��ரந�மம எனனம �Uய�ல எ��ககபபடக�னறன.  இந� 
உ#லகப பலடபப��ல ஸரதவசவரனகக எந� அளவ  க�� உளளத��, அந� அளவ�றக 
ஜUவனககப ப�வஙகலளப பலடபப��ல  க�� உளளத எனற கற#�மபட ஜUவன 
உளள�ன.  (வலவ�லன)  –  இவனத ஒதர ஒர ப�வம மடடதம க�#ம எனபத 
உளளவலர அ�ன ப#லன அனபவ�ததக கழ�ககமபட உளளத, ஆக ஒர ப�வத��றக 
மடடதம இத�லன ப#ம உளளத.  ஸலவகணடஸ�வம -  யத பரஹம 
கலபந�ய��நபதவ அப� –  எந�ப ப�வம பல#�ய�ரம பரஹம கலபக�#ஙகள 
அனபவ�த��லம கழ�ய�த�� –  எனறத க�ணக.  எமதபரம�தன இரஙக�,  ”இந�ப 
ப�வஙகலளப தப�ககக�தறன”,  எனற கற� இவலனத �ணடகக�மல �வ�ரத��ல 
மடடதம ப�லழகக இயலம எனனமபடய�க இந�ப ப�வஙகள�ன கனம உளளத.
 

 வய�கய�னம -  (உளந�னற)  –  ஸம�ல�ய�ட�ம��லயப தப�த# ��தன சழததக 
தக�ணட க�டகக�றபட.  நடககடலத# ஒர கmதர ஜநத ந�னற அல#யம�தப�த#, 
அணப��ம��வஸத,  ப�ப ஸமத��ரத��த# ந�னற அல#க�றபட.  “ �ற�யதனலம 
த யவ�லனதய� தப����ல”,  எனனக கடவ��தற.  (ந�னற)  –  ப�பஙகளகக 
இலடய�த��ழ�லக.  ஸரவம ஸத8தம எனனக கடவ��தற.  தநரபப�த# 
க�லப�வ�ன�றதப�த#, ப�பஙகள�த# தவரவ�ழவத�. 
 

வ�ளககம –  ம��� எனனம பச � தப�னற �னலனத��தன ப�வஙகள சழமபடச 
த யத –  ம��� எனனம பச � �னலனத��தன சறற� ஒர கட கடடக தக�ளளம. 



ம��� எனபத பரமமச ���லயயம கற�ககம எனப��ல, ஸம�ததககலள இட�� ம��� 
எனற�ர; பரமமச ��� எனபவன ஸம�ததகலள அகன�ய�ல இடபவன. நடககடலல ஒர 
ம�கச �ற�ய பச �ய�னத அல#கள�ல  �ககணட �வ�பபத தப�னற, அணவ�க�ய இந� 
ஜUவன ப�வம எனனம ஸமத��ரத��ல  �ககணட அல#க�ற�ன. ��ரவ�யதம�ழ� (4-7-1) 
-   �ற�யதனலம த யவ�லனதய� தப����ல –  எனற கற�யத அனதற�?  (ந�னற)  – 
ப�வஙகள ம�க��ய�க உளளல�க கணட, அச ம தக�ணட ப�னவ�ஙக�மல உளள�ன. 
ஸத��தர ரதனம (25)  -  ஸரவம ஸத8தம –  அலனதத தனபஙகலளயம ந�ன 
தப�றததக தக�ளதவன – எனபத தப�ல உளள�ன. 
 

வய�கய�னம -  (மனதறழதத உலடய தபர�ல)  –  மனதறழதல�யலடய 
��ரந�மத��த#.  “தகடம�டர�யதவல#�ம”  இதய���.  ப�பஙகலளப பண��ன 
க�#பபரபபம,  ப�பத��ன பரபபம தப�த#ய�ரகக�றத�� ப�பவ�தம� நம எனன�ல, 
“மனதறழதத”  எனக�றத.  ஓதர� ��ரவகரதம தப�ரம எனலககக�க.  பரகர�� 
பரதயய தய�கத��த# ப�ம�ய�ரகலகயனற�தய மனற அகரம�ய�ரகலக.  “ஓர 
அய��க�U,  ஸ8ஸர�க�U”  எனனமலவதப�த# “மடந���யவ�டவறதற” 
எனற�ரககம�னதற இத.  (தபர�ல)  –  மநதரதமனன�த��ழ�நதத,  “��ஷ�  நத�� 
த�வல�,   க��,  பஜம,  வர�ம,  வ�ந�தய�கம,  தய�நம”  எனனம�தப�த#,   �# 
 டஙககளணட�ய,  அ�� கர����க�ரம� ய�ரகலகயனற�தய ஸரவ���க�ரம�ய,  ஸத�U 
ப�# ஸ�தயம�ய�ரகலக.  இடற�னவன “அமதம”  எனனம�தப�த# இடர வந�தப�த 
ஸரவரககம த �ல# பர�ப��யணட� ய�ரகலக.  இனன ��ரந�மம எனன�த� 
“மனதறழததலடய தபர�ல”  எனறத,  ர � ப�றந�வனற உபத� �கலககக�க 
ஆச ���கக�ற�ர. “மனதறழத�லன” எனற தப��ய�ழவ�ர மலறத��றதப�த#.
 

வ�ளககம - (மனதறழதத உலடய தபர�ல) – மனற எழததககள தக�ணட தக�வ�ந� 
எனனம ��ரந�மம ம#ம�க.  ��ரவ�யதம�ழ� (10-2-1) –  தகடம இடர ஆயதவல#�ம 
தக வ� எனன – எனறத க�ணக. “ப�வஙகலளச த ய� க�#த��ன அளவ, ப�வஙகள�ன 
எண��கலக அளவ ஆக�யவறலறக க�டடலம ப�வஙகலள நUககம இந�த 
��ரந�மத��ன அளவ தப��யத��?”  எனற தகளவ� எழ#�ம.  “ம�கவம தப��யத அல#, 
மனதறஎழதத”,  எனற�ர.  மனற எனககற�யத ஏன எனற�ல,  ஒதர எழதத� 
ப�வஙகலள நUகக�வ�டம எனற உ�ரத�தவ ஆகம.  �ன�த�ன�தய அகரஙகள 



தப�ரள இனற�,  மனற எழததககளம த ரநத ஒர தப�ரள �ரவ��க உளளத. 
அய��க�U எனற பத��ய�ரம எழததடதன� அல#த ஸ8ஸர�க�U எனற ஆய�ரம 
எழததடதன� அல#�மல,  கறவ�றக “எபதப�த கற� மடபதப�ம” எனற எண�ம 
உணட�க�மல ம�கவம எள���கக கறமபட உளளத. (தபர�ல) –  மநதரம எனற ஏன 
கறவ�லல#?  மநதரம தப�னற  �#  டஙககள�ல மடடம கறதவணடம எனற 
கடடபப�ட இனற�,  இ�லனச  �#ர மடடதம கற#�ம எனனம கடடபப�ட இனற�, 
அலனவரககம இ�லனக கறவ�றகத �க�� உணட எனனமபடய�க, 
தபணகளககம  �றவய��னரககம ஏறறபட உளளத. “��ஷ�,   ந�ஸ,  த�வல�,   க��, 
பஜம,  வர�ம,  வ�ந�தய�கம,  தய�நம”  எனப��ன அஙகநய�ஸ,  கரநய�ஸ 
வ���மலறகள இ�றக இலல#.  �டகக� வ�ழந�வன “அமம�”  எனற அலழபப�றக 
எந�க கடடபப�டம இல#��த தப�னற,  தனபம தக�ணட தநரத��ல ய�ரககம 
இந�த ��ரந�மதல� உச ��கக உ��லமயளளத.  இந�த ��ரந�மம இத எனற 
தநரடய�கக கற�மல,  “மனதறழதத”  எனற ஏன மலறமகம�கக கறதவணடம? 
மனதறழதத எனற கறவ�ன ம#ம, “இத ய�லர கற�கக�றத” எனற ஆவல தமலட, 
இ�ன மUத ஆல  ஏறபடம. அவரகளகக  மடடம உபத� ம த யய#�ம எனற எண�� 
இவவ��ம அரள�சத ய��ர.  தப��ய�ழவ�ரம �னத ��ரதம�ழ�ய�ல (4-7-10)  – 
மனதறழதத அ�லன – எனற மலறமகம�கதவ அரள�சத ய��ர அல#தவ�?
 

வய�கய�னம –  (கத��ரபநதம)  –  கத��ய���ம�ம:  இ�� கதரபநத:  பரஹமபநத: 
எனனம�தப�த#.  க�ரத��த# �ணலமகக எலல# ந�#ம�ன இவனம. (அனதற) – நம 
ம�லகள தக�ஷடய�ல ந�லர�ன எனற�றதப�த#,  ��ஷ�கள தக�ஷடய�ல கதரபநத 
எனற�ல த வ� பல�ககமபடய�யதத இரபபத.  ஸநதயகத� பநதத#�தகந �ஸம�ந 
தரவரத� த �ஸ  �ந��ம  க�ர ஸ மந�:  கதரபநத�� �ய�பர:.  (பர�ஙக�� கணட 
தக�ணட�ன) – ப�பவ�தம� னதம ப#ம தப�ந��ரகக, அவவளவனற�கதக ஸவரகக��� 
ப#ஙகள�ன அளவமனற�கதக,  ஐசவரய லகவலயஙகளளவமனற�கதக,  உத�ம 
பரஷ�ரத�தல�க க�டர #ப�த�த.  ஸமஸ���கள�ல கலடய�னவன அஸபரஷட 
ஸமஸ�ர கந�ரலடய அநபவதல�ய�தற தபறறத.  (கணட தக�ணட�ன)  –  எனறத 
இழந�த தபறற�றதப�த#ய�ரகலக.  ��ரந�மம த �னனதககப ப#ன 
தபறற�ன�ய�ரக லகயனற�கதக,  �னனத ��ன தபறற�ன�கவ�யதத இவன 
ந�லனத��ரபபத.  அஜஞ�நத��த# மலறநத க�டந���ய,  பகவத வ�ஷயக�ரத��த# 



அ��ல ந�வரத�� ப�றந��ல,  ஸவரபமம ஸவரப�நரபம�ன வரத�� வ�த ஷமம 
பரக� �ககம�த �லனய�தற. பரக�சயநத� ந ஜநயநத� எனனக கடவ��தற.
 

வ�ளககம -  (கத��ரபநதம)  –  அந��ரகள�ல ��ழந�வன “பரஹமபநத”  எனபத 
தப�னற,  கத��யரகள�ல ��ழந�வன “கதரபநத” எனப��கம.  தக�வ�ந� ��ரந�மம 
கறற��ல இவன தமனலமகக எலல#லய அலடந��ன. (அனதற) –  கரத��ழவ�ன 
�னத ��ரககணகலள இழககக க�ர�ம�ன ந�லர�ன�ன தபயலரக தகடட�த# நமத 
ஆ �ரயரகள தக�ஷடய�ல உளள அலனவரம அவனத தபயலரக தகடக வ�ரமப�மல 
�ஙகள க�தகலள மடக தக�ளவ�ரகள.  இத தப�னதற கதரபநதவ�ன தபயலரக 
தகடட�த# மன�வரகள தக�ஷடய�ல உளள அலனவரம அவனத தபயலரக தகடக 
வ�ரமப�மல �ஙகள க�தகலள மடக தக�ளவ�ரகள.  வ�ஷண�ரமம (97-38)  -  
ஸநதயகத� பநதத#�தகந �ஸம�ந தரவரத� த �ஸ  �ந��ம  க�ர ஸ மந�: 
கதரபநத�� �ய�பர:  -  �னத உறவ�னரகள�ல லகவ�டபபடடவனம,  �வற�ன 
நடதல�ய�ல மனல�ச த லத��யவனம ஆக�ய கதரபநதவ�ன மUத கரல� 
தக�ணடவர�ன மன�வர –  எனறத க�ணக.  (பர�ஙக�� கணட தக�ணட�ன)  – 
��ரந�மத��ன ம#ம அலனததப ப�வஙகளம நUஙகவ�டக�னறன எனபத� தப�தம�ன 
ப#ன�க உளளத.  அ�லனயம கடநத அவனத ��ரந�மம எனபத ஸவரககம 
தப�னறவறற�ன அ��ப��ய�க இரககககடய ஐசவரயம,  ஆதம�லவ அலடயத�கக 
லகவலயம தப�னறவறலறயம அள�ககவல#த.  இவறலறயம கடநத ந�றகம 
தமனலமய�ன பரஷ�ரத�ம�க�ய தம�கதல�ப தபறற�ன.  ஸமஸ�ரத��ல 
உளளவரகள�த# ம�கவம ��ழந�வன�ன கதரபநத,  ஸமஸ�ரத��ல  �கக�மல 
உளளவரகள�ன ந�தயஸ���களககக க�டடம அனபவதல� அலடந��ன. 
(கணடதக�ணட�ன)  –  இதந�ளவலர இழந��ரந� அனபவதல� மUணடம தபறறத 
தப�ல இரந�த.  ��ரந�மத��ன ம#ம ��ன எ�லனயம ப����க அலடயவ�லல# 
எனறம, இத�லன ஆணடகள ��ன தபற தவணடயல�ப தபற�மல, இபதப�த அலவ 
தபறபபடடத எனறம உ�ரந��ன.  இவனத ஸவரபம அற�ய�லமய�ல மலறநத 
க�டந�த.  பகவத கரலப க�ர�ம�க அந� அற�ய�லம நUஙக�யத.  இ�ன�ல �னத 
ஸவரபத��றக ஏறற த ஷதவமம (��ன எமதபரம�னகக அடலம),  லகஙகரயமம 
தவள�பபடடத.  வ�ஷண�ரமம -  பரக�சயநத� ந ஜநயநத� –  ஆதம க�ஙகள 
தவள�பபடக�னறனதவ அல#�மல ப����கத த��னறவ��லல# – எனறத க�ணக.



 

வய�கய�னம -  (இத�லனயடயர�ன�ரகக)  –  கதரபநதவ�னளவ ஆநகலய 
மலடய�ரகக எனன�ல.  “ஈசவரன த ஷ�;  நU த ஷப�ன”  எனற�ல,  அ��ல 
அததவஷமலடய�ரகக எனன�ல;  ப��ம வ�சவஸய,  யஸய�ஸம� எனற  �#ர 
த �னன�ல,  மநஸஸm அ��ரந��ர���ரகலக.  இவவளலவக தக�ணட அடயர�ன�ரகக 
எனன#�தம� எனன�ல – பகவ�ப�பர�யத��த# அரள�ச த யக�ற�ர.  தர� �தர� அப� 
ஸரவ� U எனற த��டஙக�,  ந�ரதத��ஷம வ�த�� �ம ஜநதம பரப�வ�த பரம�தமந: 
எனனககடவ��தற.  “இத�லன”  எனக�ற இத��ன தமரமநதரம 
சமந��றதப�த#ய�யதத இரகக�றத அத�ல#கக. பய�ஷட�ம த� நம உக��ம வ�த�ம 
எனனககடவ��தற.
 

வ�ளககம –  (இத�லன அடயர ஆன�ரகக)  –  கதரபநதவ�ன அளவ�றக�வத 
எமதபரம�ன�டம பறற�ல தக�ணடவரகளகக.  “ஈசவரன உனத எஜம�னன,  நU 
அவனத அடலம” எனற கற�ன�ல தக�பம தக�ளள��வரகளகக. ல�த���Uயம - ப��ம 
வ�சவஸய –  உ#க�றதக ந��ன;  யஜmர –  யஸய�ஸம� –  ய�ரகக ந�ன �� தன� – 
தப�னற வ��கலளக தகடடவடன மனம�னத அ��ர�மல உளளவரகளகக. இத�லனக 
கலறந� அளவ�றக பகவத அனபவம உளளவரகலளய� “அடய�ர ஆன�ரகக” எனபத 
எனற தகளவ� எழ#�ம.  இவரகலளயம அவன அடய�ரகள�கதவ தக�ளக�ற�ன 
எனப��ல அரள�சத ய��ர. தர� �தர� அப� ஸரவ� U – ப# க�#ம ஒரவன �Uயவன�க 
இரந�தப���லம –  எனற த��டஙக�,  ந�ரதத��ஷம வ�த�� �ம ஜநதம பரப�வ�த 
பரம�தமந: -  அவன எமதபரம�லனச  ர�ம அலடந��ல,  அலனதத த��ஷஙகளம 
வ�#க�வ�டம – எனறத க�ணக. “இத�லன” எனப�ன ம#ம,  இபபடபபடடவரகள�ன 
பக�� எனபத� எமதபரம�னககத �னத உளளத��ல தமர மல#,  மநதர மல# 
தப�னறவறலறச சமந� சலம தப�னற கனம�க உளளத. பய�ஷட�ம த� நம உக��ம 
வ�த�ம – நU ம�கவம ம��கக�னற “நம” எனபல� ந�ஙகள அடககடக கறதவ�ம.
 

வய�கய�னம –  (இரஙகம)  –  அததவஷயக�னகக இத பரஷ�ரத�ம�மதப�த, 
ஸவ�ப�வ�க ஸமபந�த��த# இத�ல#ய�ல ஆப�மகயத��த# அவஸரபர�Uகன� 
ய�ரகலகய�தற, தபறக�றத �னலன; இத�ல#ய�லளளத வ�#கக�லம; தபறறகக இத 
எஙஙதன தப�ரம?  அனறUனற கனறககத ��ய�ரஙகம�தப�#,.  ��தன எல#�ம 



த ய��லம ”ஒனறம த ய��த#�ம”  எனனம இரககதமய�யதத உளளத எனறம�ம. 
“உனனடய�ரகக என த யவதனனதறய�ரத�� நU” எனனக கடவ��தற.
 

வ�ளககம –  (இரஙகம)  –தமத# கறபபடடபட ஸரதவசவரன வ�ஷயத��ல ததவஷம 
இல#��வரகளகக க�டடவத “ஸரதவசவரனகக அடலம”  எனனம உயரந� 
பரஷ�ரத�ம�கம. �னனடன த �னரகளகக உளள இயறலகய�ன உறவ க�ர�ம�க 
இவரகள�டம இந�த ததவஷம இல#�லமலய எ��ரப�ரத�பட ஸரதவசவரன 
உளள�ன.  இ�ன க�ர�ம�க த �னரகள அலடவத ஸரதவசவரன எனனம 
பரஷ�ரத�தம ஆகம.  இ�றக�க த �னரகள�டம உளள �னலம ததவஷம இல#�லம 
எனபத� ஆகம.  ஸரதவசவரன எனனம இத�லன தப��ய பரஷ�ரத�தல� 
அலடவ�றக “ததவஷம இனலம”  எனனம  �ற�ய உப�யம மடடம தப�ததம�? 
தப�தம�னத,  க�ர�ம ��ன ஈனற கனறககத ��யபபச இரஙக� ந�றபத தப�னற, 
அடய�ரகளகக எத�லன உ�வ�கள ��ன�கதவ வலய வநத த ய��லம, 
“இவரகளகக ந�ன ஏதம த யயவ�லல#தய”,  எனற வரநதம இயலப தக�ணடவன 
ஸரதவசவரன ஆவ�ன.  இவலனப பறற� நமம�ழவ�ர தப��ய��ரவந����ய�ல (53)  – 
உன அடய�ரகக என த யவன எனதற இரத�� நU – எனற அரள�சத ய��ர அனதற�?
 

வய�கய�னம –  (நம அரஙகன�ய) –  அக�ஞ நர�ன நமகக�கவ�தற தக�ய�லத# வநத 
கண வளரந�ரளக�றத.  பரமப�ம ந�தயரககம,  மக�ரககம.  ��ரபப�றகடல 
மக�பர�யர�ன ஸநக���களககம,  பரஹம���களககம.  அவ��ரஙகள �தக�லநர�ன 
ப�கய���களகக. தக�ய�லல ந�ல# த� க�#ஙகளககப ப�றப�டர�ன ந�ரபப�கயரகக 
மகங தக�டககவ�தற.  ”நம”  எனறத கதரபநததவ�ட ஸதக�த��கள�ன நமககம 
ஸm#பன�ன இடதமனலக.  (ப�த�லன)  –  ப�த�ர�க�ற�ர –  பரவ�வஸல�ய�ல 
ஜஞ�நம�னற�ய�த# தய�ழ�ந��ர.  �னலனயம அற�ய�த�,  ப�றலரயம அற�ய�த� 
இரககமவர எனறம�ம.  அ��க�றத –  தக�ளளமவன  �றலம ப�ரத�ல, 
தக�டகக�றவன தபரலம ப�ரத�ல,  தக�லடய�ன  Uரலம ப�ரத�ல த யய 
அற�ய���ரககமவன எனலக. (தபறறம) – ��ன கலறவ�ளதனய�க�லம கலற �Uரககம 
ரககன�ரந�வ�டதத� த ல#தவணம�தற.  அத தவணட��பட பர�ன�ன ��ன 
“எனலனக தக�ளவ�ரணதட�?” எனற க�டகக�ற இடம.
 



வ�ளககம - (நம அரஙகன�ய) –  எந�வ��ம�ன உப�யமம  �ற�தம இல#�� நமகக�க 
அல#தவ� இவன ��ரவரஙகத��ல கணவளரக�ற�ன.  பரமப�ம எனபத அவன 
ந�தயஸ���களகக�கவம, மக�� தபறறவரகளகக�கவம இரககதடன க�ட � அள�ககம 
இடம�கம.  ��ரப�றகடல எனபத மக�� தபறறவரகளகக ந�கர�ன ஸனகர 
ம�#�னவரகளககம,  பரமமன ம�#�னவரகளககம இரககம தக�ளளம இடம�கம. 
இவனத பலதவற ��ரஅவ��ரஙகள,  அந� அவ��ரஙகள�ன க�#த��ல 
இரந�வரகளகக இரககம தக�ளவ�றக�க ஆகம.  ஆன�ல இந�ப தப��யதக�ய�ல 
எனபத பரமப�ம,  ��ரபப�றகடல ம�#�ன இடஙகளககச த ல# இய#��வரகள, 
வ�பவ அவ��ர க�#த��றகப ப�றபடடவரகள ஆக�யவரகளககத �னத இன�ய 
��ரமகதல�க க�ணப�ககம இடம�க உளளத. “நம” எனற ப�ம இடட�ன க�ர�ம – 
கதரபநதலவப தப�னற நமககம ம�கவம எள�யவன�க உளள ந�ல#. (ப�த�லன) – 
�னத மநல�ய ந�ல# எனனதவனற அற�ய��வரகள ப�த�ரகள ஆவர;  �னலனயம 
 ��வர அற�நத தக�ளள�மல,  மறறவரகலளயம அற�நத தக�ளள�மல இரபபவரகள 
ப�த�ரகள ஆவர;  �னத அடய�ரகள�ன  �றலம,  �னனலடய தமனலம,  ��ன 
அவரகளகக அள�ககம தப�ரள�ன  �றந� பரஷ�ரத�ம எனப��ன தமனலம 
ஆக�யயறலறக க���மல உளள�ன.  (தபறறம)  –  உ#க�ல தப�தவ�க 
கலறயளளவரகள, �ஙகலளக க�பப�றறவல# கலறய�ல#��வன�டம த னற ந�றபத� 
மலறய�கம. ஆன�ல இஙக அபபட அல#�மல, கலறயளள நமலமத த�ட, அலனதத 
வ��த��லம ந�லறவ�க உளளவன, “எனலன ய�ரம வந�லடய ம�டட�ரகள�?”, எனற 
ஏககததடன  யன�ததளள இடம.
 

வய�கய�னம – (அநத�� ப�றவ�யள ப��ஙகம�தற) – ஸm#பம�ன வ�ஷயதல� வ�டடப 
தப�ன�லம�தற,  தப�யப தபறக�ற வ�ஷயம இதத��ட தலயம�ய�ரககம�க�ல; 
ஜநம���கள�த# ��ன அகபபடடக க�டககசத யத� அநதய�நயம வ�வ��ம பண�� 
மடநத தப�வத� எனற தவறகக�ற�ர.  ஒர வ�டகலகப பறற� இரணட ப��ரத�ம 
வ�வ��ம பணணம�தப�த#,  அதயந�8Uநம�ய இரவரககம ப�த�ம தப�ர�� 
வ�ஷயஙகலளப பறற� ஸபரதல� பண��த ����வத�.  (அநத��)  –  ஸரதவசவரனகக 
ஸதக�ஸதபதத��ப��� ஸபர8�வ�ஷயம�ன ஆதமவஸத இபபட படவத� எனற 
�ரம8�ந� கணட�ல ”படகல#,  படகல#”  எனப�தர�ப��� தவறகக�ற�ர. 
பர�ப�மம�ய, ஸm#பமம�ய, ஸm U#மம�ன இவவ�ஷயதல� வ�டட, அபர�ப�மம�ய, 



தர#பமம�ய, தச U#மம�ன வ�ஷயஙகலளப பறற� கத# �ககக கணட�ல, ��ரம�கர�ன 
இவரகளககப தப�றககபதப�தம�?
 

வ�ளககம -  (அநத�� ப�றவ�யள ப��ஙகம�தற)  –  அலடவ�றக ம�கவம எள�ய��க 
உளள இந� வ�ஷயதல�க லகவ�டட,  தவற ஒர வ�ஷயத��ன ப�னதன த னற�லம, 
அந� வ�ஷயம இ�லனவ�டத ��ழவ�க அல#தவ� உளளத?  ப�றபப இறபப எனனம 
சழற �ய�ல உழனறபட,  ஒரவரடன வண வ�வ��ம த ய�பட,  ப�றபப மடநத 
வ�டக�றத� எனற தவறததப தபசக�ற�ர. இந� உ#க�ல இரவர உ#க வ�ஷயஙகலளக 
கற�தத,  எந�ப ப#னம இனற� வ�வ��ம த யவத எனபத,  ப��தல�ப பறற�ய 
இரணட கழககள அடததக தக�ளவத தப�னற ம�கவம அறபம�னத எனற�ர. 
(அநத��)  –  ”ஸரதவசவரன �னத தக�ஸதப ம��லயக கணட எத�லன ஆல  
தக�ளவ�தன�,  அத தப�னற அவன�ல ஆல பபடத�கக��க இந� ஆதம� உளளத. 
ஆய�னம இத இவவ��ம உ#க வ�ஷயஙகள�ல ஈடபடட அழ�க�னறத�”,  எனற 
தவறகக�ற�ர.  அ�ரமம ந�கழவல�க கணட ப#ரம கச ல இடவல�ப தப�னற 
இவரம த யக�ற�ர.  ஜUவ�தம�வ�ல அலடயத�கந�த,  அலடவ�றக ச#பம�க 
உளளத,   �றபப�க உளளத –  இபபட உளள வஸதலவ வ�டதத –  அலடவ�றக 
ஏறற��க இல#��தம,  அலடவ�றகக கடனம�க உளளதம,  ��ழவ�னதம ஆக�ய 
உ#க வ�ஷயஙகலளக லகபப�டதத,  அ�ன�ல தனபம அலடக�னறனர.  இ�லனக 
கணட�ல, �ரமத��ன வழ� ந�றகம ஆழவ�ரகள�ல தப�றததக தக�ளள இயலதம�?
 

5. தபணடர�ல சகஙகள உயபப�ன தப��யத��ர இடமலப பணட 

    உணட இர� க�டககமதப�த உடலகதக கலரநத லநநத

    �ண தழ�ய ம�ல# ம�ரபன �மரகள�யப ப�ட ஆடத

    த��ணட பணட அம�ம உண��த த��ழமபர த �ற உகககம�தற
 

தப�ரள – தபணகள ம#ம�கச சகஙகள தபறவ��க எண��க தக�ணட, ப#வ��ம�ன 
கடனஙகலளயம அனபவ�த�பட உளளனர.  இத�லன தனபஙகலளயம ஏறறக 
தக�ணட,  இரவ தநரத��ல உ�வ உணட,  படகலகய�ல க�டககமதப�த,  �ஙகளத 
உடல#க க�பப�றக எனன த யவத எனற கவல#பபடடபடதய உளளனர. இ�ன�ல 



மனம தந�நத க�டகக�னறனர.  ம�கவம கள�ரந� தள �ம�ல#லய அ��ந� 
��ரவரஙகன�ன அடய�ரகள�க ந�னற தக�ணட, அவனத ��ரககலய�� க�ஙகலள 
வ�ய�ரப ப�ட,  அந� க�ஙகலள எண�� ஆட,  அவனககக லகஙகரயம த யயம 
�னலமலய அலடநத,  அந� அனபவம எனனம அம�ர�ம தபற�மல இவரகள 
உளளனர. இந� அம�ர�தல� வ�டதத இவரகள த �றலற ஏன வ�ரமபக�னறனதர�?
 

அவ����லக –  ”ப�றவ�யள ப��ஙகம�ற”  எனற வ�#க� வ�ஷயதல� வ�டட 
தரவ�ஷயஙகலளப பறற� அநரத�பபடவத�”  எனற தவறத��ர கUழ.  ஏனற�ன? 
தஷ�ட வயஸலகய�ன ஸத�Uகள ஸஞ ��கக�ற ஸமஸ�ரததககப தப�ல#�ஙக 
த �லலவ�தனன?  எனற த#�க�ய��கன பரதயவஸத��னம பண��ன�ன. 
அவன�க�ற�ன –  த�8�����க�ம�ய�ரபப�தன�ர ஆதம�வணதடனறம,  �ரம��ரமங 
களணதடனறம,  பரத#�கமணதடனறம த �லலக�றலவ அஸதயம;  பரதயக�கக�ற 
உடமப தக�ணட அநபவ�கக�ற தரஷட�நபவதம�ழ�ய தவதற�னற�லல# 
எனனமவன.  அவரகலளக கற�தத வ�ஷயஙகள அலப�ஸ��ரதவ�தயதநக 
த��ஷதஷ��ஙகள.  இலவ எல#�ம த �ல#தவணடவத #ப�த��லதற, 
தர�ர��ம�லகய�த# #ப�கலக அ��த எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ம�கவம உயரந� எமதபரம�லனக லகவ�டட,  அறபம�ன வ�ஷயஙகள�ல 
ஈடபடடபட உளளனதர எனற “ப�றவ�யள ப��ஙகம�ற”  எனனம ப�சரம ம#ம�க 
தந�நததக�ணட�ர.  இ�லனக தகடட த#�க�ய�ன,  “உ#க வ�ஷயஙகளகக எனன 
கலற உளளத?  இனபம அள�ககவல# ப��ன�ற வயதப தபணகள ந�லறந� 
ஸமஸ�ரதல� ஏன தறறதவணடம?,  எனற தகடட�ன.  இவனத �ததவம எனன 
எனற�ல –  உடல#க க�டடலம தவறபடட ஆதம� உணட;  �ரமம-அ�ரமம எனபத 
உணட; பரமப�ம எனபத இலல#; கணகள�ல க��பபடம இந� உடல#க தக�ணட, 
இந� உ#க�ல உளளவறலற அனபவ�பபத அல#�மல,  இந� உடல#க லகவ�டட 
அஙக த னற அனபவ�பபத எனபத க�லடய�த –  எனப��கம.  இவனகக ஆழவ�ர, 
“இந� உடல#க தக�ணட தபறககடய ப#னகள ��ழந�லவதய.  அலவ 
ந�ல#ய�ல#�� ப#னகள ஆகம.  அபபடபபடட ப#னகள கட ம�கவம கடனபபடதட 
அலடவ��க உளளத”, எனற ப��ல அள�கக�ற�ர.
 



வய�கய�னம –  (தபணடர�ல சகஙகள உயபப�ன) –  இவனலடய ஸஙகலப வ�கயம; 
அகன�லய அல�நத வ�ட�ய �Uர ந�லனபப�லரப தப�த#யம,  ஆடக�ற ப�மப�ன 
ந�ழலத# ஒதஙக� கத# ம �Uர ந�லனபப�லரப தப�த#யம,  வ�ஷ பக�தல�ப 
பண�� ���கக ந�லனபப�லரப தப�த#யம, தகக ஸ��நதல�ய�தற ஸmகஸ��நம�க நU 
பரம�கக�றத.  “தக�ணட தபணடர”  எனக�றபடதய,  �னனலடய அநநயதவம த��றற, 
“அத தவணம இத தவணம”  எனற தச கஙகலள அதபக�தத அல#ககம 
வ�ஷயம�தற.  இவனலடய தரவயத�ளவம தப�கத�ளவம�தற இவனபககம ஆ��ரம. 
“தபணடர�ல”  எனறத ஜ�தயப�பர�யம�னதப�த,  தரவயத�ளவ�த# க�#தல�யம 
ப��சத ��ததப ப��கர8�பப�ரகள;  தரவயபர��லநகள�லகய�த#,  இவன ந�லனத� 
தப�கரஸம அஙக�லல#;  ப�றர க���ல எள�வரவ;  அதல�த �பப�ன�ன�க�ல தமல 
நரகம.  இதவ�யதத வ�ஷயஸவப�வம�ரபபத.  ஆநந�மய:  எனக�ற வ�ஷயதல� 
#ப�த��ற தப�த#ய�தற இவனகக ஒர ஸத�Uப��ரத�ம #ப�த��ல இரபபத. “சகஙகள” 
எனக�ற ப8mவ நத��த# ஸரவ ரஸஙகளம இவள�த# எனற�ரகலக.  “இவள 
க�லந#த��த# �நமணட�ம;  பகலவய�னவளவ�த# க�மரஸம;  ��நந�ரத��த# 
பதரஸமபதத” எனற�றதப�த#ய�தற இவன அப�ம�ன�த��ரபபத. “உயபப�ன” எனறத, 
இவன இபபட ப���ததப தப�மத��ழ�ய அவவ�ஷயத��ல அநப�வயம�ய�ரபபத��ர 
ரஸம�லல#.  ந�8Uநவ�ஷயம�லகய�த#,  தநடந�ள த னற�லம “இனனத 
அனபவ�தத��ம” எனற பரதயப�ஜலஞ பண�#�வத��னற�லல#; இவனலடய ப��� 
ஸமவ��தமயளளத.  அவரகள தரவயபலரகள�ய அந����த��லம அவவந���தம 
த8தவ�க சரதல� ம�கம இவனகக.
 

வ�ளககம - (தபணடர�ல சகஙகள உயபப�ன) – “தபணகள ம#ம இனபம அனபவ�கக 
தவணடம” எனபத இவனத உற��ய�ன எண�ம�க உளளத.  இத எபபட உளளத 
எனற�ல –  தநரபப�லனக கடடத �ழவ� ��கம �Uரததக தக�ளள எணணவத 
தப�னறம,  ஆடக�ற ப�மப�ன படத��ன ந�ழலல ஒதஙக� கலளபப நUகக எணணவத 
தப�னறம,  வ�ஷம க#ந� த �றலற உணட உய�ரவ�ழ எணணவத தப�னறம 
உளளத.  இ�ன கரதத –  தனபம வ�லளவ�ககவல# வஸதலவ இனபம 
அள�ககவல#��க எணணக�ற�ன –  எனப��கம.  ��ரவ�யதம�ழ� (9-1-1)  -  தக�ணட 
தபணடர –  கறவத தப�னற இவன�டம “அத தவணடம,  இத தவணடம”,  எனற 
இவன�ல எள���ல ஈடட மடய��லவகலளப தபறறத �ரமபட இவலன அஙகம�ஙகம 



அல#ககழ�த�பட உளள தபணகள.  இவன�டம தப�ரள,  தப�கம ஆக�யலவ உளள 
க�#மவலர மடடதம இவன�டம ப��யம உளளத. “தபணடர�ல” எனறத – இந�ப ப�ம 
தவ �கலளயம கற�ககம எனப��ல,  இவன அள�ககம தப�ரளககத �கந� அளவ 
மடடதம அவரகள இனபதல� அள�பப�ரகள – எனற�க�றத. எனதவ இவன வ�ரமபம 
அளவ இனபன அவரகள அள�பப��லல#.  இ�லன மறறவரகள க�� தந��டட�ல 
தபரம அவம�னம�க ஆக�றத.  இந� அவம�னத��லரநத �பப�தத வ�டட�லம, 
நரகத��லரநத �பப இய#�த.  இபபடய�கதவ தபணகள ம#ம உணட�கம இனபம 
உளளத.  ல�த���Uய உபந�ஷத -  ஆநந�மய:  -  எனற கறவத தப�னற,  இவன 
தபணகள ம#ம உணட�கம சகதல� பரம�தம�லவதய தபறற ஆனந�ம எனற 
எணணக�ற�ன. “சகஙகள” எனற பனலமய�ல கற�யத ம#ம “அலனதத சகஙகளம 
இவள ம#தம” எனற எணணக�ற�ன எனற�க�றத. “இவள நம க�ல எடதத லவத� 
தநரம நமகக த லவம உணட�னத;  தப��யவள�ன ப�னனர க�மரஸம அள�பப�ள; 
அ�ன ப�னனர பத��ர த லவம அள�பப�ள”,  எனற எண��யபட உளள�ன. 
“உயபப�ன” எனற கற�யத ம#ம, இவன இபபட எண��யபட உளள�ன எனற�லம, 
அந�ப தபண��டம எந� இனபமம இலல# எனபத� உணலம எனற 
உ�ரத�பபடடத. ப# ந�டகள க�மதல� அனபவ�த��லம, “இத ந�ள வலர இ�லன 
அனபவ�தத��ம” எனற எணணவ�றக ஏதம இலல#. இவன அவரகள�டம அத�லன 
ஈடப�டடடன உளள�ன அனற�,  அவரகள அததப�ல இரபப��லல#.  இவன�டம 
தப�ரள இலல# எனற உ�ரநத இவலன அவம�னம த ய��லம,  அந� 
அவம�னதம இவனகக அவரகள மUத தமலம அ��க க�மம உணட�கக 
க�ர�ம�க�வ�டக�றத.
  

வய�கய�னம -  (தப��யத��ர இடமலப பணட)  –  அத��த#,  க�#ன தக�ணடம, 
பர8�மலஸ பண��யம, தச கம�ன ம8�தககஙகலள ஏற�டடக தக�ளளம. “பணட” 
எனறத கழத��ல பகக வ�தய�டதப�த# �னன�ல கழறறதவ�ண����ரகலக. 
அளவ�றந� ஸmகதல� அனபவ�ககதவணம எனற தக�ல,  அளவ�றந� 
தககதல�ய�யதத ஏற�டடக தக�ளவத.  ஓர அஞஜல உணடறககம�டட�� 
வ�ஷயதல�யனதற பறற�றற.  ஸmஸmகம கரததம எனக�றபடதய ஸ��நதவலளதய 
த��டஙக� ரஸககம வ�ஷயமனதற.  “தயவமல�ப பரக�பபரக� என ம�யபப�றவ� 



மயரவறதத�ன”  எனனக கடவ��தற.  இஙதக ஸ�தய ஸ��நஙகள இரணடம தகக 
ரபம�ய�ரககம.
 

வ�ளககம -  (தப��யத��ர இடமலப பணட)  –  இத�லகய அறபம�ன சகஙகலள 
தபறவ�றக�க க�#�னம தபறறம,  மறறவரகலள வல�ததம,   க�ததகதக�ளள 
இய#�� தனபஙகலளயம ��ஙக�கதக�ணடம இரபப�ன. “பணட” எனற�ல – த �ற 
லவககபபடம ப�லனய�ன கழதத �னத கழத��ல ம�டடக தக�ணட�ல கழறற 
இய#�மல உளளததப�னற இவன ஸமஸ�ரத��ல  �ககவத உளளத.  எலல#யறற 
இனபம அனபவ�ககதவணடம எனற எண��,  எலல#யறற தனபத��ல அல#வ� 
 �கக�க தக�ளக�ற�ன?  ”உனகக ஓர அஞஜல”  எனற கற�வ�டட�ல தப�தம�னத, 
அ�றக�க உரக�வ�டம எமதபரம�லன இவன பறறவ�லல#தய! ஸmஸmகம கரததம – 
எமதபரம�லன அலடவ�றக�கச த யயபபடம ஸ��னஙகள ம�கவம சகம�னலவ 
எனற கறவ�றக ஏறப,  மயற �கலளச த யயதத��டஙக�யவடதனதய ம�கவம 
இர �ககத �கந�பட உளள எமதபரம�ன கற�த� வ�ஷயஙகலள இவன 
பறறவ�லல#தய! ��ரவ�யதம�ழ� (1-7-3) - தயவமல�ப பரக�பபரக� என ம�யபப�றவ� 
மயரவறதத�ன –  எனறத க�ணக.  ஆன�ல தபணகள வ�ஷயதல�ப 
தப�றத�வலரய�ல,  ஸ��னதநரம,  ப#ன அள�ககம தநரம ஆக�ய இரணடதம 
தககதல� அள�பபலவதய ஆகம.
 

வய�கய�னம -  (உணடர�)  –  இர� உணட.  ஜUவ�ககவம அவஸரம�ல#��பட 
பகத#ல#�ம �டடத����தத, அஸ�மய தவலளய�த#ய�யதத ஜUவ�பபத. ம�ல ஸவ �Uர 
ரக�தல�ப பண��க தக�ணட ந�னற,  ப�னலனய�தற வ�ஷய�நபவம பண�ப 
ப�ரபபத.  (க�டககமதப�த)  –  அநந�ரம ஓ��டத��த# வ�ழவ�டலக 
அதபக��ம�ய�ரககம.  அபதப�த  ���#ன�லகய�த# வ�ஷயஙகலள அநஸந��த�ல 
அநபவ�த�ல த யய கமனல#ன. 
 

வ�ளககம –  (உணடர�)  –  உணப�றககக கட தநரம இல#��பட,  ந�ள மழவதம 
ப�தல�த த�ட அல#நத,  இரவப தப�ழ��ல மடடதம உ�வ உணட வ�ழவத. 
ம�லல �னத உடல#க க�பப�றக�க உ�லவ உடதக�ணட, ப�னனர தபணகளடன 



இனபம�க இரபப�றக ந�லனகக�ற�ன.  (க�டககமதப�த)  –  ந�ள மழவதம ப�ம 
த ரபப��த# அல#நத ����நதவ�டட,  அ�ன ப�னனர உடல கலளபபற,  படகலகய�ல 
வ�ழந��ல தப�தம எனற ந�ல# இரககம.  ஆன�ல இவன அ�லன வ�டதத,  இனபம 
ந�ட எணணக�ற�ன.  அந� தநரத��ல இவன உடல �ளரந��ரகக,  இனபஙகலள 
அனபவ�ககதவ�,  அல#த அந� இனபஙகலள எண��ப ப�ரககதவ� கட வலலம 
இல#�மல உளள�ன.
 

வய�கய�னம –  (உடலகதக கலரநத லநநத) –  “ந�லள இவறலற ரக�தத ந�மம 
ஜUவ�தத��ம�ய வ�டவலத#�ம”  எனற  �ந��ய� ந�றகம.  அவ��ர�த��த# 
த�8�����க� ம�ய�ரபபத��ர ஆதமவஸத உணதடனற�ரகக�லதற அதககம ஒரக�ல 
கலரய தவணடவத.   �Uரஸமநந�ரத��ல வகத� பரஷ�ரத�தல� #ப�ககம 
வ�ரதகத��? நரகதல�யம கரபபவ�ஸதல�யம �பபம வ�ரதகத��? எனற கலரயவ�தற 
அடபபத.  அதகக தய�கயல� இல#�லமய�த# த�8��ர�ததகக�கதவ கலரய� 
ந�றகம.  “கலரநத லநநத”  எனறத பகவதக�வ�த�ர�ய�ரபப�ர ”ந�லனத��றம 
த �லலந த��றம தநஞ �டநதகம”  எனற படம�டஙக இதத�8த��த# படம�யதத 
இவன.
 

வ�ளககம -  (உடலகதக கலரநத லநநத) –  படகலகய�ல க�டந� ப�னனரம, “ந�லள 
நமத ப�ளலளகலளக க�பப�றற� எபபட ஜUவ�ககப தப�க�தற�ம”,  எனற 
கவல#பபடடபடதய இரபப�ன. உடல அல#�மல, உடல#வ�டட தவறபடட ஆதம� 
என ஒனற உளளத எனற அற�ந��ன�க�ல,  அ�றக�கவம கவல#பபடவ�ன. 
ஆதம�லவப பறற� இவன அற�ந��ல மடடதம,  ” �Uரம வ�டடப�ன அலடயககடய 
பரஷ�ரத�ம எத,  நரகம பக�மல இரககககடய வழ� எனன,  மUணடம கரபபத��ல 
வ�ழ�மல இரககககடய வழ� எனன”,  எனற ஆர�யககடம.  ஆதம�லவப பறற�ய 
இத�லகய ஞ�னம க�டடவ�றகத �க�� இல#�லமய�ல,  உடல#க கற�தத 
எண��யபட இரகக�ற�ன.  “கலரநத லநநத”  எனற கறவ�ன ம#ம - 
எமதபரம�ன�ன ��ரககலய��க�ஙகலள எண��யபட உளள ஆழவ�ரகள, 
��ரவ�யதம�ழ� (9-6-2) -  ந�லனத��றம த �லலந த��றம தநஞ �டநதகம – எனற 
கறவ�றக ஏறப,  அவனத ��ரககலய�� க�ஙகலள எண��தய உரகவ�ரகள; 



அத தப�னற இவன �னத உடல#க கற�தத எண��யபட உளள�ன –  எனற 
கறபபடடத.
 

வய�கய�னம – (�ணடழ�ய ம�ல# ம�ரபன �மரகள�யப ப�டய�ட) – ஸரதவசவரலன 
அநபவ�தத அ8மநநம8மநநம எனற கள�தத,  த ரககககப தப�ககவ�டடத 
����யககடவ த �நர படம அநரத�தம எனக�ற�ர.  (�ணடழ�ய ம�ல# ம�ரபன)  – 
ஸரதவசவரதவ ஸ� கம�ன ��ரததழ�ய ம�ல#ய�த# அ#ஙகர�ன�னவன. இவரகள 
பறற�ன தர�ர�� வ�ஷயஙகலளப தப�#னற�தய “�ன தவறலமலய மனன�டட 
எனலனப பறறமவலன ரக�ககக கடவன”  எனற �ன�ம�ல#ய�டடக தக�ணடதற 
அவன�ரபபத. அவன ரககன�க��வனறம க�டடவ�ரகக அவவடவம ஒபபலனயதம 
பரதய�ஜநம தப�ரஙக�டர.  (�மரகள�ய)  –  இவவ�ஷயத��ல இவனகக ஸ�தயம 
ஒனற�லல#.  ஸவ�ப�வ�க ஸமபந�ததகக அநம�� பணணம�த�லனதய தவணடவத. 
இவவ�தம�வம ந�ல#ந�னற ஸவரபம இ��தற.  அவலன ப��ம வ�சவஸய எனறம, 
இவலன யஸய�ஸம� எனறம,  ��தஸ�8ம எனறம�தற ந�ரதத��ஷ பரம��ஙகள 
த �லலக�றத.  (�மர)  –  அடய�ர.  கUழசத �னனலவயடஙக இவன��தன ஏற�டடக 
தக�ணடலவய�தற.
 

வ�ளககம -  (�ணடழ�ய ம�ல# ம�ரபன �மரகள�யப ப�டய�ட)  –  ஸரதவசவரலன 
அனபவ�தத,  ல�த���Uயம –  அ8மநநம8மநநம –  ந�ன பரமதப�ரளகக அனனம, 
ந�ன பரமதப�ரளகக அனனம –  எனற கறவத தப�னற மக�ழநத ஆட, 
இபபடபபடட இனபத��ல ��லளககககடய இடம�ன பரமப�த��ல ந�தயஸ���கள 
தப�னற இரகக தவணடயவரகள,  இபபட இந�ப பம�ய�ல தனபத��ல உளளனதர 
எனற வரத�ம தக�ளக�ற�ர. (�ணடழ�ய ம�ல# ம�ரபன) –  இவதன ஸரதவசவரன 
எனற பலற  �றறம ��ரததழ�ய ம�ல#ய�ல அ#ஙக��ககபபடடவன.  எத�லன 
மயற � த ய��லம மனந�லறவ தபற�� தபணகலள அல#தவ� மன��ரகள 
பறறக�னறனர.  இந�ப தபணகள தப�ல அல#�மல,  “�ஙகள�ல ஏதம த யய 
இய#வ�லல#,  �ஙகள�டம எந� உப�யமம இலல# எனற எனலனப 
பறறக�னறவரகலள ந�ன ரக�பதபன”,  எனற க�ணப�கக அல#தவ� அவன தள � 
ம�ல#யடன உளள�ன? ஏத��  �# க�ர�ஙகள�ல அவன க�ககவ�லல# எனற�லம, 
அவலன அலடந��ரகளகக அவனத இந� அழக�ன ��ரதமன�யம,  ஒபபலனயம 



தபற�க அலமயம அல#வ�?  (�மரகள�ய)  –  இவலன அலடவ�றக ம�கவம தப��ய 
ஸ��னஙகள அவ �யம இலல#.  அவனககம நமகக உளள இயறலகய�ன உறவ 
மலறய�ன எஜம�னன –  அடலம எனபல� உ�ரந��த# தப�தம�னத.  இந� 
ஆதம�வகக ந�ல#ய�ன ஸவரபம எனபத அவனகக அடலமய�க உளளத� 
அல#தவ�?  எமதபரம�லன – ப��ம வ�சவஸய – இந� உ#க�ன ந�யகன – எனறம; 
நமலம –  யஸய�ஸம� –  ய�ரகக ந�ன ��ஸதன� –  எனறம,  ��தஸ�8ம –  ந�ன 
��ஸன – எனறம அல#தவ� கறறம இல#�� பரம��ஙகள கறக�னறன? (�மர) – 
அடய�ரகள.  இபபட இனபம�க இரககதவணடய ஜUவன,  தபணகள�ல சகம வரம 
எனற எண��, தனபதல�த ��ன�கதவ அல#தவ� ஏறபடத��க தக�ளக�ற�ன?
 

வய�கய�னம -  (ப�டய�ட)  –  பகவ�நபவ ஜந�� ப�U��ககப தப�கக வட�கப ப�ட, 
அத��ன இரந�வ�டத��லரககதவ�டட�லமய�த# ஆட.  க�யந�� தக �த பர�மந�� 
தக �த நரதயந�� தக �த எனற மதவநத��ல பகக ம�லகளபடய�யத ����யக 
கடவன�தற இவன.  ஒர த� வ�த ஷத��த# த னற�லம,  8� வ8� வ8� வ எனற 
ப�U�� பரகரஷத��த# ப�ட ஸஸமபரமநரத�ம பண��ய�தற ����ந��ரபபத.
 

வ�ளககம –  (ப�டய�ட)  –  எமதபரம�லனக கற�த� அனபவம ஏறபடட,  அ�ன�ல 
உணட�ன ஆனந�ம கழ�யமவ��ம�கப ப�ட,  அவவ��ம ப�டமதப�த ஓ��டத��ல ந�றக 
இய#�மல ஆடயபட.  இர�ம�ய�ம ஸmந�ரக�ணடம -  க�யந�� தக �த பர�மந�� 
தக �த நரதயந�� தக �த –   �#ர ப�டக�னறனர,   �#ர வ�ஙகக�னறனர,   �#ர 
 ���கக�னறனர –  எனறபட,  மதவனத��ல பகந� வ�னரஙகள ந�ல#ய�னத இவன 
ந�ல#யம. பரமப�த��ல - 8� வ8� வ8� வ – எனற மக�ழச � அ��கம�ன ந�ல#ய�ல 
ஸ�மக�னம அல#தவ� பரமப�த��ல ஓ�பபடக�றத? 

 

வய�கய�னம - (த��ணட பணட) –  அடலம பணட. �னகக வகத� த ஷவரத��லய 
ஏற�டடக தக�ணட. “உறம” எனற ஏற�டடக தக�ளளலகயனற�கதக உகநத ஏற�டடக 
தக�ணட. (பணட) – இவவ�தம�வகக ��ஸயதமய�தற ஆபர�ம. தரம Uலரர#ஙகர�: 
எனறத ஆபர�ம�ன�றதப�த#.  நமதபரம�ளககச த ரசந�ரப�ணடயன �மப�ர�ன 
ப�ககமதப�த# இவனகக ��ஸயம�க�ற ஆபர�ம.  அவனககம அத தநஞ �த# 



க�டபபத��னற;  இவனககம இத தநஞ �த# க�டபபத��னற�தற. “இடமலப பணட” 
எனக�றத தப�#னற�தற இத.  அ8ம ஸரவம க��ஷய�ம� வழவ�#�வடலம த யய 
தவணடம ந�ம எனக�ற��தற இத. “பணட” எனக�ற  ப�ம இரணடடத��லம ஒத��ரகக, 
தநடவ� �பட அரத�ம த �லலவ�தனன எனன�ல,  அரத�ப#த��த#;  அபர�ப� 
வ�ஷயத��ல தஸலவலய தஸவ� சவவரத�� எனறம,  பர�ப� வ�ஷயத��ல 
ப�ர�நதரயதல� ப�ர�நதரயம பதர பமஸ எனறம,  ஸ� க�மரத�ம ந தஸவயத� 
எனறம வ�ஷயம தப��த��றதப�த# இஙகம அரத� ப#த��த# தப��ததச 
த �லலக�றத.
 

வ�ளககம -  (த��ணட பணட)  –  எமதபரம�னகக அடலமய�க�.  �னனலடய 
அடலமத�னததகக ஏறற லகஙகரயதல�க லககதக�ணட.  “இபபடய�க 
எமதபரம�னககக லகஙகரயம த யவத நமத கடலம”  எனனம எண�ததடன 
லகஙகரயத��ல ஈடபட�மல,  மனம மக�ழநத ஈடபட தவணடம.  (பணட)  – 
எமதபரம�னகக அடலமய�க இரபபத அல#தவ� ஆதம�வகக ஆபர�ம? 
இர�ம�ய�ம ஸmந�க�ணடம -  தரம Uலரர#ஙகர�:  -  இ#டசம�ன �னலன 
மரவ��ய�ல இர�மனகக மனப�கதவ அ#ஙக�ரம த யத தக�ணட�ன –  எனறத 
க�ணக.  இ#டசம�னகக மரவ�� ஆபர�ம�க இரந�த தப�னற ஆதம�வகக 
அடலமதத��ழ�த# ஆபர�ம�கம.  நமதபரம�ளகக த ரசந�ரப�ணடயன �மப�ர�ன 
அ��வ�த� ப�ககம எபபட ஏறற ஆபர�ம�க உளளத��,  அத தப�னற ஆதம�வகக 
அடலமதத��ழ�த# ஆபர�ம�கம.  நமதபரம�ள தநஞ �த# அந�ப ப�ககம 
எபதப�தம உளளததப�ல, ஆதம�வககம இந� ந�ல# எபதப�தம உளளத. “இடமலப 
பணட”  எனற இடத��ல,  த �றறபப�லன வலளயம  �கக�யத எனற தப�ரள 
கணதட�ம;  அத தப�னற இந� லகஙகரய ந�ல# அல#.  இர�ம�ய�ம அதய�தய� 
க�ணடம -  அ8ம ஸரவம க��ஷய�ம� –  உனகக ந�ன எபதப�தம அலனததக 
லகஙகரயமம த யதவன – எனனமபட இரத�ல தவணடம. ��ரவ�யதம�ழ� (3-3-1) - 
வழவ�#�வடலம த யய தவணடம – எனபத தப�ல இரககதவணடம. “பணட” எனற 
த �லலன தப�ரள ஒனற�கதவ இரகக “இடமலப பணட”, “த��ணட பணட” எனற 
இர இடஙகள�ல,  “பணட” எனற த �லலறக தவவதவற தப�ரள உலரத�த ஏன? 
உ�ரத�பபடம தப�ரள�ன ப#ம க�ர�ம�க இவவ��ம கற#�ம.  மறறவரகளககக 
லகஙகரயம த ய�ல எனபல� மநஸமர�� -  தஸவ� சவவரத�� –  அடலமத�னம 



எனபத ந�யதத��ழ�ல எனற கற�யத;  எமதபரம�னககக லகஙகரயம த ய�ல# 
வ�ஷண�தவம - ப�ர�நதரயம பதர பமஸ – ஒபபறற பரமபரஷன�டம த��ணட த யய 
அலடந�வன�க எனறம,  கரடபர��ம -  ஸ� க�மரத�ம ந தஸவயத� –  அ�லன 
அலடய�மல இரகக எனன க�ர�ம –  எனறம கற�ன.  ஆக எமதபரம�னககக 
லகஙகரயம த ய�ல எனபல� தபரம தபற�கவம,  மறறவரகளகக அடலமத�னம 
த ய�ல# இழ�வ�கவம கற�ன.  இத தப�னதற இஙகம தவவதவற தப�ரள�ல 
“பணட” எனற ப�ம உளளத. 
 

வய�கய�னம –  (அம�மண��)  –  ஸவரப பர�ப�மம�ய,  ந�தய�நப�வயமம�ய 
இரககம அமர�ம�யதத இத. �வ ��ஸய ஸmக ஏக ஸஙக�ந�ம எனறம, �வ ��ஸய 
ம8�ரஸஜஞ:  எனறம த �ல#க கடவ��தற.  (த��ழமபர)  –  இ��னலடய 
தய�கயல�லய அற�ய�த�,  அதப�கயம�ய அபர�ப�ம�ய�ரநதளள கmதர 
வ�ஷயஙகலள வ�ரமபம நU ர. (த��ழமபர) –  �ண��யர.  பர�ப�� இல#�தம இதல� 
இழகக�ற�ரல#ர;  கmதர வ�ஷயஙகளககம இதககம உளள வ� � அற�யம 
த �நரம�ய�ரகக,  தர�ர��ம�ய,  அதப�கயம�ய�ரகக�ற வ�ஷயத��த# மணடப 
பண��றற�தற  �ப#ம (ப�பப#ம).
 

வ�ளககம –  நமத ஆதம�வ�ன இயலப�ன லகஙகரயத�னலமகக ஏறற��கவம, 
எபதப�தம சலவககத �கக��கவம உளள அம�ர�ம�க பகவத லகஙகரயம உளளத. 
ஸத��தர ரதனம (55)  -  �வ ��ஸய ஸmக ஏக ஸஙக�ந�ம –  உனகக 
அடலமபபடடரத�ல எனனம சகம ஒனற�ல மடடதம ஈடபடட உளளவரகள�ன – 
எனறம;  வர�ர�ஜ ஸ�வம (81)  -  �வ ��ஸய ம8�ரஸஜஞ:  -  உனத லகஙகரயம 
எனனம இன�ய அம�ர�தல� –  எனறம கற�யத க�ணக.  (த��ழமபர)  –  இந� 
லகஙகரய அம�ர�த��ன இன�லமலய அற�ய��வரகள,  இன�லம இனற� உளளதம 
ஆதமஸவரபத��றக ஏறபலடய��க இல#��தம ஆக�ய ��ழந� வ�ஷயஙகலள 
வ�ரமபபவரகள. (த��ழமபர) –  ��ழந�வரகள. “இத க�டடவ�றக அ��த” எனப��ல 
இ�லன இவரகள �வ�ரககவ�லல#; உ#க வ�ஷயஙகளககம லகஙகரயத��றகம உளள 
தவறப�டடலன அற�யககடய ஞ�னதல� இவரகள தக�ணடளளதப�தம, 
இன�லமய�ல#��தம க�டடவ�றகக கடனம�க உளளதம ஆக�ய உ#கவ�ஷயஙகள�ல 



இவரகள ந�ல# ந�றக�னறனர.  இ�றகக க�ர�ம,  எலல#யறற க�#ம�கத த��டரம 
வ�லனபபயனகள ஆகம.
 

வய�கய�னம -  (த �றகககம�தற)  –  மண��றக�டடல த �றறகக வ� � அற�நத 
ஜUவ�கக�றபட எஙஙதன?  ந�தயம�ன ஆதமவஸதவகக பகவசத ஷதவதம ��ரகம 
எனறற�ய��வன,  அந�தயம�ன த�8ததககச த �ற ��ரகம எனற அற�நத 
ஜUவ�கக�ற�தன�?  ப�தர���கள ஜUவ�ககக க�ணக�ற வ�ஸலந தக�ணட 
த யக�ற�ன�த�லனய�தற;  வ� � அற�யமவன�க�ல ஆதம�வககம நனலம 
எண��தன�?  ஒனற�த# வ�த ஷ ஜஞ�நமணட�க�ல மறலறய��லம அற�வ 
உணட�க�த��?
 

வ�ளககம -  (த �றகககம�தற)  –  இவவ��ம�க உளள இவரகள,  மண��றகம 
த �றறககம உளள தவறப�டலட மடடம எபபடச  ��ய�க அற�நத தக�ணட, ��ஙகள 
வ�ழவ�றக ஏறறத த �ற என அற�நத,  அ�லன உணக�னறனர?  எபதப�தம உளள 
ஆதம�வகக பகவதலகஙகரயம மடடதம ஆ�ரவ எனற அற�ய�மல உளளவன, 
அழ�யககடய உடலகக த �ற ஆ��ரம�க உளளத எனற எபபட அற�ந��ன? 
இ�லன இவன �னத அற�வ�ல த யயவ�லல#,  �னத மனதன�ரகள இபபடச 
த ய�ல�க கணட ��னம இவவ��ம த யக�ற�ன எனதற தக�ளளதவணடம.  இந� 
அற�வ இவனககம உளளத எனற�ல,  �னத ஆதம�வகக எத நனலம என 
அற�ந��ரபப�ன அல#தவ�? ஒர வ�ஷயத��ல  ��ய�ன ஞ�னம உணட�கம எனற�ல, 
அலனதத வ�ஷயஙகள�லம அத தப�னதற  ��ய�னம ஞ�னம உணட�கம அல#தவ�?
 

6. மறம சவர ம��ள எடதத மறலமகதக தவறலம பணட

    பறம சவர ஓடலட ம�டம பரளமதப�த அற�யம�டடர

    அறம சவர�க� ந�னற அரஙகன�ரகக ஆடத யய�த�



    பறம சவர தக�#ம த யத பள கவவக க�டகக�னறUதர.
 

தப�ரள –  தக�டரம�ன ஸவப�வம எனனம சவலரத �னலனச சறற� அலமததக 
தக�ணட,  அந� உ#க�ன இனபம தபறவ�றக இய#�மல இஙதகதய ஏழலமலயக 
லககதக�ணட ந�றபவரகதள!  ஆதம�வ�ன சவர தப�னற இந� உட#�னத �லர 
எபதப�த வ�ழம எனபல� நUஙகள அற�யம�டடரகள. �ரமம எனபத� �னத இயலப�க 
உலடய தப��யதபரம�ளககக லகஙகரயம த யய�மல, இந� தவள� உடல# நனற�க 
அ#ஙக��ததக தக�ளக�றUரகதள!  இபபடய�க இந� உடல#ப பறலவகள 
தக�ததமபடய�ன ந�ல#லய நUஙகதள த�டக தக�ளக�றUரகள.
 

அவ����லக –  வ�ஷயஙகளகக அலப�ஸ��ரவ��� த��ஷஙகள அதநகமணட�ன�லம, 
எஙகளலடய தய�கததகக த8தவ�கம�டட�த.  ஏகவ�ஷயத��ல பர��நபவம 
தபறற�த#�தமய�க�லம வ�ஷயஙகள அதநகமணட�ன ப�னப ஒனற�ல#�� நனலம 
மறலறய��த# கடடக தக�ணட அநபவ�கக�தற�ம எனன; அபபடதயய�ன�லம அந� 
தப�க����ன ஸ��ரன�கதவணதம?  அவவ�ஷயஙகதள�ப��� தப�க��வம அஸ��ரன 
எனற தப�க��வ�னலடய ந�ல#ய�ல#�லமலயச த �லலக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ”உ#க வ�ஷயஙகளகக அறபம�னலவ ம�#�ன ப#வ�� த��ஷஙகள 
உளளன. ஆன�லம அவறலற எஙகள�ல லகவ�ட இய#வ�லல#. அந� வ�ஷயஙகள�ல 
ஏத�னம ஒனற�ல மடடம�வத மழலமய�ன இனபம க�� இயலம� எனற�ல, 
அதவம இலல#. ஆய�னம ப# வ�ஷயஙகள உணட எனப��ல, ஒனற�ல க�டடபதபற�� 
இனபம,  மறதற�னற�ன ம#ம க�டடபதபறக�தற�ம”,  எனற ந�ம கறவல�க தகடட 
ஆழவ�ர ப��ல �ரக�ற�ர – “நUஙகள கறவத  ��! ஆன�ல அபபடபபடட இனபஙகலள 
அனபவ�ககம நUஙகள ந�ல#ய�க இரககதவணடம அல#தவ�? நUஙகள அனபவ�ககம 
வ�ஷயஙகள எபபட ந�ல#யறறலவ ஆகதம�,  அத தப�னற,  நUஙகளம 
ந�ல#யறறவரகதள ஆவரகள”, எனற நமத ந�ல#யறற �னலமலயக கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (மறம சவர ம��ள எடதத)  –  மறம�க�ற சவலர அர��க எடதத, 
கதர�ரய ஸம��யதல�ய�யததத �னகக அர��க ந�லனத��ரபபத.  அம�ந�த 



வ�தய�தம க�ஙகதளல#�வறறககம�க இவன பககலளளத கதர�ரயதமய�யதத. 
(மறம)  –  அரள�னலமயம,  தக�பமம,  �றகணலமயம�ம.  அ��வத –  இவன 
அ��கரத�ன�ய வரத��ய� ந�னற�ன,  �னகக அனரத�தல�த ��தன சழததக 
தக�ளள� ந�னற�ன எனற ஸததககள, “ஐதய�” எனற �னகக 8��ம ந�லனத��லம, 
�னபககல அணகதவ�ண���பட கரத�ன�ய�ரககம.  ஒர ஸ�தவ�கன �னபககல 
க�டட�லமகக இடம அரண இதவ�தற.  ர�வ�னகக ம��U ன,  ம�லயவ�ன, 
கமபகர�ன,  ஸவ�பஷ��ழவ�ன இவரகதளலத#�ரம 8��ம த �னனவ�டத��ல 
த �னன 8��ம தகள�லமய�த# �னதன�ட த ரந� கமபகர�னம ம��U னம மடநத 
தப�ன�ரகள;  அல#���ர ��ககர�ர�ன�ரகள.  இதவ�தற தஷபரகர��கக 8��ம 
த �னன�ரபடம எள�வரவ.  “ம��ள எடதத”  எனறத –  இந� கதர�ரயம ஸவரப 
பர�ப�ம�ய வந�த��னறனற.  ஒரந�ள வலரய�த# பகவத வ�ஷயக�ரமடய�க 
அழ�வத��னற எனற த��றறலககக�க. வரஸmந�ர பரஹமர�யன த �ழககடய�லடட 
ம��ளதப�த#ய�தற,  இவன ��ன பண��க தக�ளளம அரண வ�ந�  பரயந�ம�ய 
மடயமபட.
 

வ�ளககம –  அறசத யலகக எ��ர�க உளள மறம எனனம சவலரத �னலனச சறற� 
எழபப�கதக�ணட.  �Uயத யலகள�ல கடடதல� அல#வ� இவன �னககக க�வல 
எனற எண��யளள�ன?  அ8ஙக�ரம இல#�� �னலம ம�#�ன �னலமகள 
சழ�மல, �Uயக�ஙகதள இவன பககம உளளன. (மறம) – அரள இல#�லம, தக�பம, 
கரவம.  இவலனக க�ணம நல#வரகள,  “ஐதய� ப�வம!  இவன இத�லன தக�பம 
தக�ணடவன�க உளள�தன!  �னககத��தன �Uலமகலள உணட�கக�க 
தக�ளக�ற�தன!”, எனற இரககம தக�ணட இவனகக நனலம அள�ககவல# உபத� ம 
த யய எணணக�னறனர.  இபபட எண�� அவரகள இவன பககம த னற�லம, 
இவனத தக�பம�னத அவரகலள அணகவ�ட�மல �டதத ந�றகம.  நல#வலன நம 
பககம அணகவ�ட�மல �டபபத தக�பதம ஆகம.  இர�வ�னகக ம��U ன, 
ம�லயவ�ன, கமபகர�ன, ஸவ�பஷ��ழவ�ன எனற ப#ரம நனலம அள�ககமபட 
ப# உபத� ஙகள த ய�னர.  ஆன�லம அவறலற அவன தகடகவ�லல#.  இ�ன�ல 
கமபகர�னம, ம��U னம இறந��ரகள; மறறவரகள இர�வ�ன�ல தரத�பபடடனர. 
அரககரகளகக நனலம அள�ககவல# உபத� ம த யய மறபடபவரகள�ன க�� 
இபபடபபடட அவம�னதம ஆகம. ”ம��ள எடதத” எனற ஏன கறதவணடம? க�ர�ம 



– இந�க தக�பம ம�#�ன �னலமகள இவனகக இயறலகய�கதவ உளளத அல#, 
இவன எபதப�த அரஙகன�ன கரல�கக ஆள�க�ற�தன� அபதப�த அழ�யககடயத 
ஆகம.  இ�லன உ�ரத�தவ “ம��ள எடதத”  எனற கற�ன�ர.  வரஸmந�ர 
பரஹமர�யன எனபவன மறறவரகலளப பலகததக தக�ணட,  �னத ஊர�ன 
த �ழககடய�ல கடடய ம��ள அவலனதய அழ�த�த தப�னற, இவன கடடகதக�ளளம 
இத�லகய சவரகள இவலன அழ�ததவ�டக�னறன.
 

 வய�கய�னம -  இவன இத��ல தபறற பரதய�ஜநம த �லலக�றத.  (மறலமகதக 
தவறலம பணட)  –  இவன�ரந� க�#த��ல த ய� க�ரயம அதரஷடததகக 
����தரயதல�க கடப��த�வ�த�லன.   �Uர��ர�தத��ப��� ஆதம��ர�ம� 
ய�ரபபத��ர நனலமயம தவணதமனற இரந��ன�க�ல,  ஈசவரன அதல�தய 
ந�லனதத ரக�ககம�தற.  ��தஸ�மதய ஸ��த� ஸமரத�� எனக�றபடதய 
ஆததம�ஜஜUவந�ரத�ம�க ஒரக�ல ந�லனத��ன�க�ல,  அ8ம ஸமர�ம� எனற அத 
�னலனதய�னலறயதம தக�ணட மடய நடததம�தற ஈசவரன.   �Uரவ�சத#ஷ 
ஸமநந�ரத��த# அவவரதக ஒர கள�ரந� வ�ழ�ய�ல#��பட பண��க 
தக�ணட�ன�யதத.  இமலமய�த# தவறலமய�க�ல ஆகம�ப�ய�களம�ய 
 �Uரத�ளவம�ய�தற இரபபத.  மறலமய�த# தவறலமய�க�றத –  ந�தயம�ன 
ஆதம�வககப ப�றந���லகய�த# வந� ����தரயமம ந�தயம�தற.  இதகக மனப 
ஒனற�னற�கதகதய�ழ�ந��லம ��ன�லல#தய எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – இவவ��ம�க �Uயவறலறத �னகக அர��க அலமததக தக�ளவ��ல எனன 
தந��டக�றத எனற வ�ளககக�ற�ர.  (மறலமகதக தவறலம பணட)  –  இவன இந� 
உ#க�ல வ�ழமதப�த த ய� இந�ச த யலகள,  மறலமய�ல இவனககப தபறம 
���த��ரதல� உணட�கக�வ�டம.  உடல#ப தப�� வளரபபத தப�னற,  ஆதம�வம 
வளரதவணடம எனற ஆதமநனலமலய ஒரவன ந�லனத��ன எனற�ல, அந� ந�லனவ 
ஒனலறதய க�ர�ம�க லவததக தக�ணட அவலன ஈசவரன க�பப�ன.  வர�8 
 ரமசத#�கம -  ��தஸ�மதய ஸ��த� ஸமரத�� –  ந�ன அவலன ந�லனகக�தறன – 
எனற கறவ�றக ஏறப,  �னத ஆதம� ப�லழபப�றக�க ஈசவரலன ஒரவன 
ந�லனத��ன எனற�ல,  அவன தப�ரடட -  அ8ம ஸமர�ம� –  �னலன அவன 
ந�லனத��ன – எனற க�ர�ம ஒனலறதய தப����கக தக�ணட, அலனதல�யம இந� 



உ#க�லம அந� உ#க�லம அவனத க�ரயஙகள அலனதல�யம �னனலடயத எனற 
எண�� த யத தக�டபப�ன.  ஆன�ல �Uயவறலற அர��க அலமததக தக�ளளம 
ஒரவன,  �னத உடல வ�டடவடன �னலனக கள�ரந� ப�ரலவயடன ப�ரகக ய�ரம 
இல#�மல �வ�பப�ன. இந� உ#க�ல வ�ழமதப�த உணட�கம வறலம எனபத உடல 
நUஙக�யவடன த��ல#நதவ�டம. ஆன�ல, மறலமகக வரவலழததக தக�ணட ஏழலம 
எனபத எபதப�தம உளள ஆதம�வ�றக உணட�ன��ல,  எபதப�தம ந�ல#தத 
ந�னறவ�டம.  அ�ன ப�னனர அந� ந�ல#லய ம�றற�,  ஆதம�வ�றக நனலம 
உணட�ககவல#  ந�ரபபதம அலமய��பட அவன ஆக�வ�டவ�ன. 
 

வய�கய�னம –  (பறஞசவர ஓடலட ம�டம பரளம தப��ற�யம�டடர)  – 
பறஞசவதரனக�றத த�8தல�.  பரஷ�ரதத��பதய�க�ய�க ஈசவரன �ந�  �Uரதல�க 
தக�ணட வ�ஷய�ந�ர பரவ�ம�ககலகய�த# பறஞசவர எனக�றத.  இதல�க 
தக�ணட ஆதம�வகக ஒர நனலம த�டன�ன�க�ல அத��தன உதத�சயம�ம�தற. 
(ஓடலட ம�டம)  –  அபதப�த வ�ழந�த,  இபதப�த வ�ழந�த எனனமபட 
அஸ��ரம�ய�ரகலகய�த# த �லலக�ற�ர. (ஓடலட ம�டம) –  ஓடம படடம தக�ணட 
ஸம���நம பண�� ந�றகதவணடமபடய�ரகலக.  ம�டம எனக�றத ஸமஸ���கள 
அப�பர�யத��த#. 
 

வ�ளககம -  (பறஞசவர ஓடலட ம�டம பரளம தப�த அற�யம�டடர)  –  பறஞசவர 
எனனம ப�ம  �Uரதல�க கற�ககம.  ம�கவம உயரந� பரஷ�ரத�ஙகலள இவன 
அலடயதவணடம எனற க�ர�த��ல ஈசவரன இந�  �Uரம அள�த��ன.  ஆன�ல 
அ�லன உ#கவ�ஷயஙகள�ல ஈடபடததவ��ல,  பறஞசவர எனற�ர.  இந� உடல 
தக�ணட ஆதம�வ�றக நனலம த�ட மயற � த ய��ன எனற�ல,  இந� உடல 
தப�றறத�கக��க�வ�டம. (ஓடலட ம�டம) – ”இபதப�த வ�ழ#�ம, அபதப�த வ�ழ#�ம” 
எனனமபடய�க,  ஸ��ரத�னலம அறற��க உடல உளள��ல ஓடலடவட எனற�ர. 
(ஓடலட ம�டம) –  ஓட,  க�வ தக�ணடரந� கடல  எனற�லம அ�லன வட எனற 
கறவ�ரகள.  அத தப�னற இந� உடல# எணணக�னறனர.  இந� உட#�னத 
ஓடலடவட�க உளளதப�தம,  இ�லன ம�டம�ள�லக எனற ஸமஸ���கள 
எணணக�னறனர, ஆகதவ ம�டம எனற�ர.
 



வய�கய�னம -  நUர 8��ம த �லலக�றத இபதப��னதற�,  கரமத��த# த யக�தற�ம 
எனன.  (பரளமதப��ற�யம�டடர)  –  ஜUவ�ககம க�#ம இனனத�னற 
அற�யம�டடதக�ள.  தகடவ�க�ள.  மர�மனதற� த��ள�Uணடய�க வநத ந�றக�றத, 
கரமத��த# த யக�தற�தமனற ஆற�ய�ரகக#�தம�?  இரககம ந�ள அநயபரர�யக 
தக�ணட உஙகளகக நனலமலயப ப�ரத��லதக�ள.  இன� மர�தவலளய�ல��தன 
 க�ரலலதக�ள.  நUஙகள எனன நனலம த�ட இரக�ற�தக�ள?  இன� 
மடநததப�ம�த�லன ய�க�த� எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஆழவ�ர கற�யல�க தகடட ஸமஸ���கள அவ��டம,  “எஙகளகக எத 
நனலம எனபல� இபதப�த��தன நUஙகள த �லலய�ரகக�றUரகள.  ந�ஙகள 
க�#பதப�கக�ல அவறலறக லககதக�ளக�தற�ம”, எனறனர. இ�லனக தகடட ஆழவ�ர 
கறவத: (பரளமதப�த அற�ய ம�டடர)  –  நUஙகள இந� உ#க�ல எத�லன ந�ளகள 
வ�ழபதப�க�றUரகள எனபல� அற�யம�டடரகள.  மர�ம உஙகள கழதல�ப 
எபதப�தம ப�டத�பட உளளத.  இபபட உளளதப�த நனலமய�ன த யலகலளக 
க�#ம ப�ரததச த யக�தற�ம எனற க�த��ரகக#�ம�?  இத�லன ந�ளகள உ#க 
வ�ஷயஙகள�ல ஈடபட�மல,  உஙகள நனலமகக�ன த யல ஏதம நUஙகள 
த யயவ�லல#.  மர�ம உஙகலளப பறறம க�#த��ல,  அந�ச த யலகலளச த யயம 
 க��லய நUஙகள இழநத ந�றபரகள.  நனலமய�ன த யலகலளச த யயதவணடம 
எனற எண��யபட இரந��ல மடடம,  அவறலறச த யய இயலம�?  அவறலறச 
த யய�மத#தய நUஙகள அழ�யப தப�க�றUரகள.
 

வய�கய�னம –  (அறஞசவர�க�ந�னற) –  �ரமதம பரகர��ய�க ந�றக�றவர.  த#�க�ந�ம 
தவம பதர� �ரம:,  ர�தம� வ�கர8வ�ந �ரம:,  கரஷ�ம �ரமம ஸந��நம 
எனக�றபடதய ஸத� �ரமம�ய�ரகக�ற இரபப பரகர��ய�தற.  உப�தய�தபயததவ�த 
இ8 �வ �ததவம ந த கத�� எனனககடவ��தற.  (ஆக�ந�னற) –  உபய�ந�ரஙகள 
தப�த# ஸ�தயமனற�கதக ஸத�ம�யக தக�ணட  லமநத ந�னறவர.  ஸ�தய 
�ரமஙகளககப ப# தவலளய�ல வந��ல அவன லகப�ரத��ரகக தவணம.  அவன 
�னலனப பறற�ன�ரகக தவதற�னலற அதபக�கக தவணட�தவ.  இன� இவனகக 
தவணடவத இவவர��ல ஒதஙதக�தமனன�லமய�யதத.  பர�க�ரஸ ஸரவ 
வரஷ�Uந�ம எனற இ��த# ஒதஙகதவ�தமனனம கலறவ�ளரகக அர��கச 



த �ல#க கடவ��தற. (ந�னற) – ஆ ய� ய��வ� ர�ம: எனக�றபடதய அவஸபர�Uகன�ய 
ந�றக�றபட.
 

வ�ளககம –  (அறம சவர ஆக� ந�னற) –  �ரமம எனபத� �னத இயலப�கக தக�ணட 
ந�றபவன.  கUதழ உளள ப# வ��கள ம#ம�க �ரமம எனபல�த �னத இயலப�கக 
தக�ணடவன எனபல� அற�ய#�ம:
 

• இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம - த#�க�ந�ம தவம பதர� �ரம: - அலனதத 
உ#கஙகளககம தம#�ன �ரமம�க நUதய உளள�ய.

• இர�ம�ய�ம ஆரணயக�ணடம - ர�தம� வ�கர8வ�ந �ரம: - �ரமதம 
வடதவடத�த தப�னறவன இர�மன.

• ம8�ப�ர�ம - கரஷ�ம �ரமம ஸந��நம – கண�லனதய பலழய �ரமம 
எனற அற�க�னறனர.

 

ஸவ�ம� பர� ரபடடர ஸரஙகர�ஜஸ�வத��ல -  உப�தய�தபயததவ�த இ8 �வ 
�ததவம ந த கத�� – உப�யமம உதபயமம ஆக நU ந�றபத உனத ஸவரபத��ல 
அனற�,  த யறலகய�க அல# – எனற அரள�சத ய�த க�ணக. (ஆக�ந�னற) –  மறற 
த�வல�கள தப�னற ஒர க�#த��ல த��னற�,  மறதற�ர க�#த��ல மலறயம �னலம 
தக�ணடவன அல#ன.  எபதப�தம இரகக�னற உப�யம�க உளளவன.  மறற 
உப�யஙகள எதவம ��ஙகள�கதவ ப#ன அள�பபலவ அல#.  அலவ அலனததம 
அவனத ��ரககரஙகலளதய எ��ரப�ரத�பட உளளன.  ஆன�ல இவலனதய 
உப�யம�கப பறறபவரகள தவற எ�லனயம  �ரந��ரகக தவணடய அவ �யம 
இலல#.  இவனகக தவணடயத,  “ந�ன இவனலடய அலடகக#த��ல 
ஒதஙகம�டதடன”,  எனற இவன�டம ததவஷம ப�ர�டட�மல இரந��த# 
தப�தம�னத.  ம8�ப�ர�ம -  பர�க�ரஸ ஸரவ வரஷ�Uந�ம –  வரஷ�� க#த��ல 
உளள அலனவரககம அர��கக கண�ன உளள�ன – எனபத தப�னற, �ஙகலளக 
க�பப�றற�க தக�ளள இய#�மல இவன�டம பகந�வரகளகக இவன அர��க 



உளள�ன.  (ந�னற)  –  இர�ம�ய�ம அதய�தய�க�ணடம -  ஆ ய� ய��வ� ர�ம:  - 
இர�மன அலழபப�தன� – எனற எண�� ககன கஙலகய�ன கலரய�த#தய இரந�த 
தப�னற, அடய�ரகள அலழபப�ரகதள� எனற எண�� இவன க�தவ��ய�ன கலரய�ல 
அமரந��ன.
 

வய�கய�னம –  (அரஙகன�ரகக)  –  வ�ஷயம தரதமனனம கலறயம�லல# க�டர. 
நமலமக தக�ளளவ�ர�ர எனற க�டகக�றவர�யதத.  (ஆளத யய�த�)  –  இவன 
�ல#ய�ல அநஷட�நம�ல#�� ப�னப ப#த��த# அநவய�ககம�த�லனய�தற.  இவனகக 
ஸவரப பர�ப�ம�ன ப#ம�கச த �லலக�றத அடலமலயய�தற.  இதல�ய�தற இழநத 
தப�ந�த. இவனகக ஓ��டத��லம ப�ர�நதரயம �வ�ர�த. கரமப��நதரயம��ல, ஈசவர 
ப�ர�நதரயம��ல.  அ��ல கரமப�ர�நதரயததகக இல ந��ன வ�ஸலநய�த#,  ஈசவர 
ப�ர�நதரயததகக இல ந��#ன ப�பத��த#. (ஆடத யய�த�) – உண��த� எனற�ற 
தப�த#ய�ரகக�ற��யதத இவரகக.
 

வ�ளககம –  (அரஙகன�ரகக)  –  ந�ம த�டக�னற தப�ரள�னத ம�கவம தரத��ல 
உளளத எனனம ந�ல#யம இலல#.  க�ர�ம,  இந� அரஙகன,  “நமலம ய�தரனம 
வநத அணடவ�ரகள�?”, எனற எண��யபட அல#வ� உளள�ன? (ஆளத யய�த�) – 
த �னன எந�வ��ம�ன அனஷட�னஙகலளயம கலடப�டகக��தப�த,  �னககப 
ப#ம�க உளள லகஙகரயத��த# ஈடபடவத மடடதம தப�தம�னத. 
எமதபரம�னககச த யயம லகஙகரயம எனபத� ஸவரப ப#ன எனற  �ஸதரஙகள 
உலரத�ன.  இவன ப# க�#ம�க இந�க லகஙகரயதல� அல#தவ� இழநதளள�ன? 
இவன ஸமஸ�ரத��ல ஈடபடடளளவலரய�ல அடலமய�க உளளல� ம�றற இய#�த. 
ப#க�#ம�க கரமத��றக அடலமய�க உளள�ன.  எமதபரம�ன�ன கரல�கக 
ப�த��ரமன ப�னனர,  அவனகக அடலமய�க உளள�ன.  ப#க�#ம இவன 
கரமஙகளகக ஏன அடலமய�க இரந��ன எனற�ல,  வ�ஸலன க�ர�ம�க ஆகம. 
எமதபரம�னகக ஏன அடலமபபட�மல இரந��ன எனற�ல,  இவன�டம கவ�நதளள 
ப�வஙகள க�ர�ம�க ஆகம. (ஆடத யய�த�) – ஆழவ�ரகக அரஙகன�ன லகஙகரயம 
எனபத உ�வ உடதக�ளவத தப�# ஆகம. ஆக, லகஙகரயம த யய�மல மன��ரகள 
இரத�ல எனபத அவரகள உண��மல இரபபத தப�ல இவரககத த��னறக�றத.
 



 

 வய�கய�னம –  (பறஞசவர தக�#ஞத யத) –  அஸநதநவ ஸ பவ�� – எனக�றபடதய 
ஆதமஸவரபம அஸத ஸமம�யக க�டகக,  வநத�ற�ய��ன உடமலப 
ஒபப�த��ரகக�ற��தற.  ஆதம�லவ அ#ஙக��கலகய�வத அடலம த யலகய�தற. 
பத�கஙகலள அகவ�ய தபரச �ள� அறததக க�டககத த�ரவப�டலட நலம தரமபம 
லவதத அ#ஙக��ககம�தப�த#ய�யதத உடமலபப தபணலக. (பளகவவ) –  ம�மஸ 
பக�ம பண��த ����யக கடவ பக�களம மநதறக கவவ� ப�னலன கர�க ந 
ம�மஸம எனற தப�கடடபதப�ம.  (க�டகக�னறUதர)  –  வகத� வ�ஷயம 
ஸநந�8��ம�ய�ரகக அஙஙதன அந�ரபபடக�ற�தக�ள எனற தவறகக�ற�ர. பர�நரத�ம 
தப�றககம�டட�லமய�த# த �லலக�ற�ர.  தக�லவ வ�ய�ள�றபடதய அவன 
 �ததமபடய�ன உடமப படமப�தட எனற தவறகக�ற�ர.  இவரகள த ததக க�டககச 
த யத�தய� இவவ�ரதல� த �லலறற எனன�ல :  அஙஙனனற,  இவரகள உணட 
உடததத ����ய� ந�றகச த யத� க�டகக�னறUதர எனக�ற�ர. தநயமஸ�� ப�U #ஙக� எனற 
��ரவட த �லலறற –  ர�வ�ன ஸம8�ஸநஸ�ன�ய�ரககச த யத�ய�தற. 
தரதய��ந���கள ப றகளத��த# படடகக�டகக அவரகலள ஸதவ�வய�ஸபகவ�ன 
கணட,  “ந�ன த �லலறறச த யய�த� படடக க�டகக�ற�தக�தள”,  எனற 
தவறத��றதப�த# தவறகக�ற�ர எனறம�ம.
 

வ�ளககம - (பறஞசவர தக�#ஞத யத) – ல�த���Uய உபந�ஷத - அஸநதநவ ஸ பவ�� – 
பரஹமதல� அற�யவ�லல# எனற�ல அவன ஏதம இல#��வன –  எனற கற�யத. 
இ�னபட,  பரஹமதல�ப பறற� அற�யவ�லல# எனற�ல,  ஆதம�வ�னத அஸத 
தப�ரள�கதவ உளளத,  �னத ஸவரபம க�டடப தபறவ�லல# என#�ம.  இபபட 
உளளதப�த,  கரமம க�ர�ம�க உணட�ன உடல# அழகபடத��க தக�ளக�ற�ன. 
ஆதம�வகக அ#ஙக�ரம த யவத எனற�ல ஸரதவசவரனககக லகஙகரயம த ய�ல 
எனபத� ஆகம.  ஓல#சசவடகள�ன உளதள பகநத அவறலறப தபரச �ள�கள 
கடததக க�ற�ய ப�னனரம, அந� ஓல#சசவடகலளக கவன�கக�மல, அவறலறச சறற� 
ஒர பல#லகலய லவதத,  அ�லனப படட நல தக�ணட கடட,  அ#ஙக�ரம�க 
லவத��ரபப�ரகள. இத தப�னற அல#வ� உடல#ப ப�தக�கக�னறனர? (பள கவவ) 
–  இர�ம�ய�ம கறவத தப�னற –  கர�க ந ம�மஸம –  ம�ம�ஸம உணணம 
பறலவகளம உணப��லல# – எனப�றக ஏறப,  இவரகலளப தப�னறவரகள இறந� 



ப�னனர,  அவரகளத உடல#ப பறலவகள கட உணப��லல#.  பறலவகள கடக 
லகவ�டக�னறன. (க�டகக�னறUதர) – நமகக�க உளள அழக�யம�வ�ளன லககதகடடய 
தரத��ல உளளதப�த,  அவலனக லகவ�டட,  இபபட கழககளம தவறககமபடய�க 
உளளUரகதள எனற ஆழவ�ர தவறகக�ற�ர. இவரகள ��ணட�டவத கணட தப�றததக 
தக�ளள இய#�மல,  இவவ�ற இகழக�ற�ர.  ��ரவ�யதம�ழ� –  தக�லவ வ�ய�ள – 
எனற கறவ�றக ஏறப, ��ரவரஙகன  �றற�க கலளந� ம�ல#கலள வ�ரமப� ந�றபல� 
வ�டதத,  இபபடய�கப பறலவகளம ஒதககமபட உளளனதர எனற�ர.  இவரகலளப 
தப�னறவரகள இறந� ப�னனர� இபபடக கறக�ற�ர எனற�ல – இலல#,  உய�ரடன 
உளளதப�த� கறக�ற�ர;  உ�வ உடதக�ணட,  உலடகள உடத��யபட இவரகள 
நடம�டக தக�ணடளளதப�த�, இபபடய�க ஒர ந�ல# உணட�கப தப�க�றத எனபல� 
அற�ந�வர�கக கறக�ற�ர.  இர�ம�ய�ம -  தநயமஸ�� ப�U #ஙக� –  இர�மலனப 
பலகததக தக�ணட��ல,  இ#ஙலக அஸத தப�ரள�க�வ�டடத –  எனற அனமன 
கற�ன�ன அல#வ�?  இபபட அனமன கற�யத,  இர�வ�ன ஸம8�ஸனத��ல 
இரந�தப�த� ஆகம. த��தய��னன ம�#�னவரகள யத�பம�ய�ல இறநத க�டந�னர. 
அவரகளத உய�ரறற உடலகலளக கணட வய�ஸபகவ�ன, “ந�ன கற�யத தகடக�மல 
இபபடக க�டகக�றUரகதள”,  எனற�ர.  இத தப�னற இவரம இறநத க�டககம 
ஸமஸ���கலளக கறவ��கவம தக�ளள#�ம.
 

7. பல# அறம ஆக� ந�னற பதத��ட  ம�ம எல#�ம

    கல# அற கறற ம�ந�ர க�ணபதர� தகடபதர� ��ம

    �ல# அறபபணடம  �தவன  த��யம க�ணம�ன ஐய�

     �ல#ய�ன�ல இ#ஙலக த றற த�வதன த�வன ஆவ�ன
 

தப�ரள – ப#வலகய�ன உயரந�  �ஸதரஙகலளக கறற, அவறற�ன உணலமகலளத 
த�ள�வ�க அற�நத தக�ணடவரகள,  �வற�ன உபத� ஙகள ந�லறந�லவய�க 
இரககம தப�த�ம மறறம  ம�ம தப�னற ம�ஙகலளக கற�தத,  �ஙகள 
ஈடப�டடடன ஆர�ய மலனவ�ரகதள�?  அவறற�ல கறபபடடல�த �ஙகள 
க�தகள�ல தகடப�ரகதள�? எனத �ல# அறககபபடட�லம, ந�ன இறககம�டதடன. 
இத உணலம எனபல� நUஙகதள க��#�ம.  �னத அமபகள�ல இ#ஙலக 



மழவல�யம வழத��ய��ல உணட�ன தமனலமலய உலடய தப��யதபரம�தள 
அலனவரககம த�வன�க உளள�ன.
 

அவ����லக – ”த��ணட பணட அம�மண��த த��ழமபர” எனறம, “பள கவவக 
க�டகக�னறUதர”  எனறம எஙகலள ந�ந��கக�றத�ன?  ஸமஸ�ர ஸவப�வம இஙஙதன 
இரந�த;  “�ணடழ�ய ம�ல# ம�ரபன”  எனற ஆசரய�Uயன�கச த �னன அவன 
தரஸ�ன�லகய�த# எஙகளககக க�டடவ��த;  இனனமம ஆசரய�பப�ரகக 
வ�#ககடகள ப#வமணட�ய�ரந�த; அந�த �லடலயயம அறதத ஆசரய�Uயலனயம 
க�டடத ��ரம எனன,  “இஙதக வநத அவ���தத,  வ�தர��� ந�ரஸந U#ன�ன 
� ர��தமஜலனதய ஆசரய�ஙதக�ள”, எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – ஸமஸ���கள ஆழவ���டம, “த��ணட பணட அம�மண��த த��ழமபர, 
பள கவவக க�டகக�னறUதர –  எனதறல#�ம எஙகலள நUவ�ர தறறவத ஏன?  இந� 
உ#க�ன இயறலக இபபடய�கதவ அல#வ� உளளத?  �ணடழ�ய ம�ல# ம�ரபன 
எனற தப�றறபபடம அவன,  எஙகள�ல எள���ல அணட இய#�� பரமப�த��ல 
உளள�ன.  ஆகதவ அவலன அலடய இய#வ�லல#.  அபபடயம அவலன அலடய 
மறபடட�ல, எஙகளககப ப# �லடகள உளளன. இந�த �லடகலள வ�#கக�,  அணட 
தவணடய அவலன ந�ஙகள அலடய வழ�லயக க�டடத �ர தவணடம”,  எனற 
தகடடனர.  இ�றக ஆழவ�ர,  “இந� உ#க�ல அவ���தத,  ��ரவரஙகத��ல 
 யன�த�வனம,  அடய�ரகள�ன �லடகலள நUககபவனம ஆக�ய  கரவரத��த 
��ரமகன�ன தப��யதபரம�லளதய நUஙகள அலடந�பட இரஙகள”, எனற�ர.
 

 வய�கய�னம –  (பல#யறம�க� ந�னற பதத��ட  ம�தமல#�ம)  –   தரவ��ம�ன 
தப�த�மம கப�மம ம�#�னலவதயல#�ம. பல#யறம – நU �ரமம. அ��க�றத – 
“ஜஞ�ன வ�ஷயம�ன ப��ரத�ஙகளம ஜஞ�னமதமயளளத,  இ��ல பரம��ம 
பரதயகமம அனம�னமதமயளளத”  எனப�ரம;  “ப��ரத�ஙகள அனதமயஙகள, 
ஜஞ�னதமயளளத”  எனப�ரம;  “அனதமயம�யம ப��ரத�ஙகள�லல#,  தகவ# 
ஜஞ�னதமயளளத” எனப�ரம; ”அந� ஜஞ�னமம�லல#, ஸரவம ஸ�நயம” எனப�ரம, 
“ஸரவதல�யம ஸ�நயதமனன#�தம�,  ஜகதத க�ரய க�ர� ரபத��த# ந�தயம�யம 



அந�தயம�யம ப�நநம�யம அப�நநம�யம ஸதயம�யம அஸதயம�யம இபபட 
அதநக���கம” எனப�ரம, ஆக இபபடச த �லலக�ற நU �ரமம. 
 

வ�ளககம –  (பல# அறம ஆக� ந�னற பதத��ட  ம�ம எல#�ம) –  ந�னக வலகய�க 
உளள தப�த�ம,   ம�ம தப�னற ம�ஙகள.  பல# அறம எனற�ல ��ழவ�ன 
�ரமஙகள. தப�த� ம�த��ல ஒர ப���வ�ன லவப�ஷ�கன, “ஞ�னம, அந� ஞ�னத��ல 
அற�யபபடம தப�ரளகள ஆக�யலவ மடடதம உ#க�ல உளளன.  இஙக பரம��ம 
எனபத ந�ம கணகள�ல க�ணபதம,  அனம�னம�க எடததக தக�ளவதம மடடதம 
ஆகம”,  எனற�ன.  அடத� தப�த� ப���வ�ன தஸ�தர�ந��கன,  “ஞ�னம மடடதம 
உளளத. ஞ�னத��ல அற�யககடய தப�ரளகலள ந�ம அனம�னத��ல அற�க�தற�ம”, 
எனற�ன.  அடத� ப���வ�ன தய�க �ரன,  “ஞ�னம எனபத மடடதம உளளத. 
அனம�னம ம#ம அற�யககடய தப�ரளகள கட இலல#”,  எனற�ன.  அடத� 
ப���வ�ன ம�தயம�கன, “ஞ�னம எனற ஏதம இலல#. அலனததம ஸ�நயதம ஆகம”, 
எனற�ன.   ம�ரகள கறவ��வத,  “அலனதல�யம ஸ�நயம எனற எபபடக 
கற#�ம?  க�ரயம க�ர�ம எனற உளள இந� உ#கம ந�தயம�கவம-அந�தயம�கவம 
உளளத,  தவறப�டகள உளள��கவம தவறப�டகள அறற��வம உளளத, 
உணலமய�ன��கவம உளளத தப�யய�ன��கவம உளளத,  இபபடய�க இந� 
உ#கம ப#வ�ற�க உளளத”,  எனப��கம.  இபபடய�கப ப# ��ழவகலள உலடய 
ம�ஙகள.
 

வய�கய�னம –  (ஆக� ந�னற)  –  தநலலககக கலளதப�த# லவ��க �ரமததகக 
வ�ரத�ம�யப பலழய��யப தப�ரதமனலக.  எல#�ம எனறத ஸ�ஙகயம, 
லவத ஷ�கம,  ப�சப�ம ம�#�னலவ.  இலவ நU �ரமம�னபட எஙஙதனதயனன�ல – 
ஈசவரவ�ப��ய�த# ஒரவலன 8�மஸத��ரககச த �லலக�ற ப�பஙகளகக 
அவ��ய�லல#;  ஈசவரலனயம,  ஈசவர வ�ப��லயயம அஜஞ�ன அஸய�த# 
அழ�ககபப�ரகக�றவரகள�தற; அகணடய கணடந பரவரத���தற அடஙக.
 

வ�ளககம -  (ஆக� ந�னற)  –  தநறபய�ரகளகக கலள உணட�வத தப�னற,  லவ��க 
�ரமஙகளகக இந� ம�ஙகள, ப# க�#ம�கக கலள தப�னற உளளன. “எல#�ம” எனற 



ப�ம ம#ம ஸ�ஙகயம, லவத ஷ�கம, ப�சப�ம தப�னற ப#வம கறபபடடன. இலவ 
நU �ரமம ஆனத எபபட?  ஸரதவசவரவரனகக உலடலமய�க உளள இந� உ#க�ல, 
ஒர மன��லன 8�மலஸ த ய��த# ப# ப�வஙகள வநத த ரக�னறன.  இபபட 
உளளதப�த,  இந� ம�ஙகள ஈசவரலனயம அவனத உலடலமய�ன உ#கஙகலளயம 
அற�ய�லம எனனம வ�ள தக�ணட அழ�கக மயலக�னறன.  இ�லனக க�டடலம 
தப��ய ப�வம எத?  அழ�கக இய#��வறலற அல#வ� இவரகள அழ�கக 
மயலக�னறனர?
 

வய�கய�னம –  (கல#யறககறற ம�ந�ர)  –  சர�� ஸமர�U��8�ஸபர�����கள�ல 
ந�ல# ந�னறவரகள�ய,  தவ���தபரயம லகபபடடவரகள;  அவரகள�க�ற�ர – 
கரத��ழவ�ன தப�லவ���தற. (க�ணபதர� தகடபதர���ன) –  இவறலற தநஞ �த# 
ஆர�ய�ல,  த வ�ய�த# தகடக�ல த யவரகதள�?  ஆழவ�ன இஷடஸத�� 
வ� �கக�றவரகதள�தட இரநத ��ழததவர,  ஆழவ�ர ஆழவ�னககச த �னன 
வ�ரதல�லய அநஸந��பபத.  ப�ஹயகதரஷடகள ஸத�ய� அஸஹயம�லகயம 
பகவதவ�ஷயம ஸத�ய� ��ரகம�ய�ரகலகயம�தற �ர ந ந�ஷலடய�வத.
 

வ�ளககம -  (கல#யறககறற ம�ந�ர)  –  சர��,  ஸமர��,  இ��8�ஸம,  பர��ம 
தப�னறவறலற நனற�கக கறற,  அவறற�ன வழ� நடபபவரகள;  தவ�ஙகள�ல உளள 
கரததககலள நனக அற�ந�வரகள.  இவரகள கரத��ழவ�ன தப�னதற�ர ஆவர. 
(க�ணபதர� தகடபதர���ன) – இவரகள தமத# கறபபடட மறற ம�ஙகலளப பறற�ய 
நலகலளதய� அல#த அவறற�ன கரததககலளதய� �ஙகள மன��ல ஆர�யநத��, 
மறறவரகள கறவல�க தகடதட� ந�றப�ரகள�?  ஒர  மயம கரத��ழவ�ன 
இஷடஸத�� எனனம தவற  மய நல#ப படததவ�டட இல#ம ��ரமப�ன�ர. 
அபதப�த அவரத �நல� ஆழவ�ன�டம, “இ�லனச த யய#�ம�?”,  எனற கற� அவர 
மUத ஸப�� �Uரத�தல�ச த ரத��ர.  இத தப�னற தவ�ஙகளகக வ�தர��ம�க 
உளளவரகள நமககத �Uலம த ய��ல��ன நமம�ல தப�றததக தக�ளள இய#�த 
எனப��லல#;  அவரகள இரநதவரவத� வ�ரமபத�க��த ஆகம.  இத தப�னற 
எமதபரம�ன�ன அடய�ரகள நமகக நனலம த யயதவணடம எனப��லல#; அவரகள 
இரபபத� நமகக நனலமய�கம, நமத �ர னததகக நனலமய�கம.
 



வய�கய�னம -  (�ல#யறபபணடம  �தவன  த��யம க�ணம�ன)  –  ந�ரதத��ஷ 
சர��லய பரம��தமனற�ரககம அளவ�ல#���ரககம “இததவ ஆசரய�Uயவஸத” 
எனனம�டம பரதயகத��த# ஸ���கக�தறன;  அதல�க க�ணஙதக�ள;  மழலவக 
க�யச �,  லகய�த#ய�டட�ல அகந� �ன க�ரயம த யயம�டட�த��ழ�க�றத 
அரத�த��னலடய ஸதயல�ய�த#ய�தற.  அபபடதய எனனலடய  �Uரதல�  �ரசத �ம 
பண��ன�ல,  அ��ன க�ரயம�ன மர�ம�னற�கதக இரந���க�ல � ர��தமஜதன 
ஆசரய�Uயன எனற�ரஙதக�ள;  �ரம�தம� ஸதயஸந�ச  எனக�ற பர��ஜலஞய�த#, 
வரப#த��த# அறககககடவ�ல#�� �ல# அறககக கணதட�ம�தற; அபபடதய, அறற 
�ல# அ��ன க�ரயம�ன மர�ம ப�றவ��படய�தற இவர பர��ஜலஞ.  �ல#யறககச 
த யத�யம மர�ம�னற�கதக ஒழ�யககடதம� எனன�ல,  ( த��யம க�ணம�ன)  – 
பரதயக�ககப பகக�றவறற�த# ஸம ய�கக�றத�ன?  ந�ன பணணக�ற தரஷட 
பரதயகதல�க க�ணஙதக�ள.  (ஐய�)  –  அவரகள இற�ய�த� க�ணலககக�க 
இரகக�ற�ர.
 

வ�ளககம -  (�ல#யறபபணடம  �தவன  த��யம க�ணம�ன)  –  த��ஷஙகள ஏதம 
இல#�� தவ�ஙகலள பரம��ம எனற ஏறறக தக�ணடம,  அந� நமப�கலகய�ல 
உற��யடன இல#��வரகளகக,  “தப��யதபரம�தள அணடந�றக தவணடய 
பரம�தம�”, எனற ந�ன பரதயகம�க உ�ரததக�தறன. அ�லனக கணட ப�றக�வத 
உற��யடன இரஙகள. ஒரவன ��ன கறவத உணலம எனற ந�ரப�பப�றக�க,  மழ 
எனனம இரமப ஆய�தல� �Uய�ல க�ணப�தத,  நனற�க பழககச சதடற�ய அ�லனத 
�னத லகய�ல ப�டதத,  “ந�ன கறவத உணலம”,  எனற ந�ரப�பபத வழககம�கம. 
இத தப�னதற எனத (ஆழவ�ர)  �ல#லய உடலல இரநத தவடடவ�டஙகள,  அ�ன 
ப�னனரம ந�ன மர�ம அலடய�மல இரபதபன,  அ�லனக கணட ப�றக�வத 
� ர�ன�ன ��ரமகன�ன இர�மதன ஸரதவசவரன எனபல� ஏறறக தக�ளளஙகள. 
இர�ம�ய�ம -  �ரம�தம� ஸதயஸந�ச  – இர�மன �ரமவ�ன எனற�ல,  ஸதயத��ன 
வழ� ந�றபவன எனற�ல இநதரஜ�த��ன �ல#லய அறபப�ய�க –  எனற �னத 
அமப�டம இ#டசம�ன கற�யத க�ணக.  இபபடபபடட  ப�ம ம#ம�க,  வரம 
க�ர�ம�க ய�ர�லம அறகக இய#�� �ல#லய இலளயதபரம�ள அறத�த 
கணதட�ம அல#வ�? இத தப�னற ஆழவ���ன  ப�ம எனனதவனற�ல, �னத �ல# 
அறககபபடட ப�னனரம உய�ர தப�க�த எனப��கம.  �ல#லய அறத� ப�னனரம 



உய�ர எபபடப தப�க�மல இரககம எனற தகளவ�கக வ�லட அரள�ச த யக�ற�ர. 
( த��யம க�ணம�ன)  –  ந�ன தநதர உஙகளகக உ�ரத�ப தப�கம ந�கழவ�ன மUத 
 நத�கம எ�றக?  ந�ன த யயபதப�கம க���யதல� உஙகள கணகள�ல கணட 
நUஙகதள த�ள�நத தக�ளளஙகள.  (ஐய�)  –  இ�லனக க���மல அஙக�ரநத நகர 
மறபடபவரகலள ய� �கக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  நUர,  இபபட பரதயயம பண�தவணட�,  பண��ன பர��ஜலஞதய 
அலமயம,  ஆசரய�Uயன இனன�தனனற த �ல##�க�த�� எனன.  ( �ல#ய�ன�ல 
இ#ஙலக த றற த�வதன த�வன�வ�ன)  –  வரம தக�டத� த�வல�கள �ரம 
கல#ய�தம  கரவரத��த ��ரமகன�ய வநத அவ���தத,  லகய�ல வ�ல#�த# 
#ஙலகலய அழ�யச த ய�வதன ஆசரய�Uயன.  த�வல�கள �ஙகள அளவற�ய�த� 
ர�வ�னகக வரஙதக�டதத,  ப�னலன �ஙகள கடய�ரபப இழககமபட அவன�த# 
தநரககணட தப�ககறறவளவ�த# ��ரவடகள�த# வநத வ�ழவ�ரகள;  அதககப 
தப�ககட த யலக ஈசவரனகதக பரம�தற.  பரஹம���கள வரப#த��த# பண கடடன 
#ஙலகலய ஸஙகலபத��#னற�தய லகய�ல வ�ல#�த# அழ�யச த ய�வதன,  உஙகள 
வ�தர���லயயம தப�கக� ரக�ககம எனலக. (த�வதன) –  ர�வ�வ� ஸமநந�ரத��ல 
லகயம வ�லலம�ய ந�னறதப�ல� வரஸய�ல வந� பகலரயலடயவதன 
ஆசரய�Uயன�வ�ன.
 

வ�ளககம –  இ�லனக தகடடவரகள ஆழவ���டம,  “நUஙகள இத�லன கடலமய�ன 
ஸத��யம த யயதவணட�ம.  உஙகளத  ப�தல�க தக�ணதட உஙகலள ந�ஙகள 
நமபக�தற�ம.  இபபடய�க ந�ஙகள அணட ந�றகத �கந�வன ய�ர எனபல�க 
கறதவணடம”, எனறனர. இ�றக அரள�ச த யக�ற�ர. ( �ல#ய�ன�ல இ#ஙலக த றற 
த�வதன த�வன�வ�ன) – இர�வ�னககத �க�� வரஙகள தக�டதத ந�ல#கல#நத 
ந�றகம த�வல�கள அவன�ல தமலம வரந��மல இரபப�றக�க,  பரமப�த��ல 
இரநத இஙக வநத,   கரவரத��த ��ரமகன�ய அவ��ரம த ய��ன;  �னத லகய�ல 
உளள வ�ல ம#ம�க இ#ஙலகலய அழ�த��ன;  இபபடபபடட இர�மதன அணடத 
�கந�வன ஆவ�ன.  �ஙகளகக தநரககடய ப���பப எனனதவனற அற�ய�மல, 
த�வரகள இர�வ�னககப ப# வரஙகலள அள�த�னர.  இ�ன�ல �ஙகள 
இரபப�டஙகலளயம அவன�ல இழநத,  தவற க��ய�ல#�மல எமதபரம�ன�ன 



��ரவடகள�ன வ�ழந�னர.  இவரகலளக க�பப�றறம கடலம எமதபரம�னகக 
உளளத அல#வ�?  பரமமன ம�#�ன த�வரகள �ஙகளத வரப#ம எனப�ன 
ம#ம�கதவ இ#ஙலகலயச சறற� அரண அலமததவ�டடனர.  இபபடபபடட 
இ#ஙலகலய எமதபரம�ன �னத ஸஙகலபம ம#ம�கதவ அழ�த��ரகக#�ம. அபபடச 
த ய��ல,  இ�லனச த ய�த ய�ர எனற உ#கம அற�நத தக�ளள�த எனப�றக�கத 
�னத லகய�ல உளள வ�ல தக�ணட,  அலனவரம க�ணமபடய�க இ#ஙலகலய 
அழ�த��ன. இபபடபபடட அவன, நUஙகள அவலன அலடயத �லடய�க உளளவறலற 
நUகக�,  உஙகலளக க�பப�ன. (த�வதன) – இர�வ�வல� தநரத��ல, லகய�ல வ�லலம 
அமபம�க ந�னற,  ஒபபறற வரனகதக உளள அழகடன ந�னற ஒள�லய உலடய 
இர�மதன, உஙகள�ல அணடத �கந�வன ஆவ�ன.
 

 8. தவறபதப�ட  ம�ர மணடர வ��� இல  �கக�யரகள ந�னப�ல

    தப�றபப அ��யனகள தப �ல தப�வத� தந�ய��க�க

    கற�பப எனகக அலடயம ஆக�ல கடதமல �ல#லய ஆஙதக

    அறபபத� கரமம கணட�ய அரஙகம� நகர உள�தன!
 

தப�ரள –  ��ரவரஙகத��ல  யன�ததளள அழக�ய ம�வ�ள�!  உனலனப பறற�யம 
உனத தபரலமகலளப பறற�யம தகடட, அ�ன�ல மனம எ��நத தவறபப தக�ளக�னற 
 ம�ரகள,  ல வரகள,  உனலனப பறற�க தகடப�றக ப�கயம உணட�க�� 
தப�த�ரகள ம�#�னவரகள உளளனர.  இவரகள உனலனப பறற� எஙகலளப 
தப�னறவரகள�ல தப�றததக தக�ளள இய#��பட தபசவ�ரகள எனற�ல, அந� �Uய 
த �றகள�த#தய அவரகள தந�யவ�யபபடடவரகள தப�னற மடநத வ�டட�ல ந#ம. 
அ�லனயம மUற� அவரகள உய�ரடன இரந��ல எனன நடககம எனற�ல – 
இபபடபபடட �வற�ன த �றகலளக தகடட இய#�� எனககச  ��ய�ன வ�யபப 
க�டடன�ல,  இவவ��ம�க உனலன ந�ந�லன த ய� அவரகள�ன �ல#கலள அறதத 
எ��வத� எனககச  ��ய�ன த ய#�கம.
 

அவ����லக – இபபட லவ��க மரய�ல�கள�ல ந�னற, “� ர��தமஜதன ஆசரய�Uயன” 
எனற த �னனவ�டத��ல,  அஙகதல� க����கயதல� பத�� பண�� ஆசரய�ய�த�, 



ஸமஸ���கள அவ�கர�ர�ய�ரந�படலயக கணட,  “இதககட ப�ஹய �ர ந 
ர �கள�லகய�தற;  ஆன ப�னப இவரகள வதயர”  எனற தப��யதபரம�லளக கற�தத 
அரள�ச த யக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரம ம#ம�க,   ��ய�ன �ரம வழ�ய�னபட ந�னற,  � ர�ன�ன 
பத��ரன�ன இர�மதன அணடத�ககவன எனற கற�ன�ர. இபபடய�க ஆழவ�ர கற�ய 
ப�னனரம இந� உ#க�ல உளள ஸமஸ���கள�ல ப#ரம அவலன அணட,  அவனத 
க�ஙகலள எண��யபட இரபப��லல#. ம�ற�க, �ஙகளத இயலப�ன வ�ழகலகலய 
அவரகள த��டரந�பட உளளல� ஆழவ�ர கணட�ர. �னத மன��ல, “இவரகள இபபட 
��ரந��மல இரபப�றகக க�ர�ம,  இவரகளகக மறற ம�ஙகள�ன மUத 
உணட�க�யளள பறற�த# ஆகம.  இபபடபபடடவரகள தக�ல#பபடவ�றக 
ஏறறவரகள”, எனற தப��யதபரம�ள�டம அரள�ச த யக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (தவறபதப�ட  ம�ர மணடர) – அரத� க�ம ந�பந�நம�கவனற�கதக 
ந�ரந�பந�நம�க பகவததகரஷம தகடடவ�தற  �வத#னற�ரபபரகள.  தவ� 
பர��ப�தய�ய� வரம பகவததகரஷமம,  �தஸம�ர��ந�ந�ரகக�ம�ன 
ஜதய���ஷதட�ம��� 8�மலஸயம,  அம�ரககம ல வரககம அஸஹயம ��ரந�ள�ல 
எழந�ரள� ந�னற�ல ந�னற தக�ளவ�ரம,  “தக�மப��றற”  எனற மடடக 
தக�ளவ�ரம�ய�தற மணட��ரபபத. (மணடர)  எனக�றத ல வலர. “மணடன நUறன” 
எனக�றபடதய அவனலடய வடலவய�தற இவரகளம ���த��ரபபத.   ம�ர�க�ற 
மணடர எனனவம�ம.  (வ���ய�ல  �கக�யரகள)  –  பகவததகரஷதல� அற�நத, 
�தஸம�சரய�தல�ப பண�� அநபவ�கலகககUட�ன ப�கயம�ல#�� தப�த�ர.
 

வ�ளககம -  (தவறபதப�ட  ம�ர மணடர)  –  தப�ரள க�ர�ம,  தபண க�ர�ம 
தப�னற எந�வ��ம�ன க�ர�மம இல#�மல,  எமதபரம�ன�ன தமனலமகலளக 
தகளவ�பபடடவடதனதய ம�கந� தவறபப தக�ணட,  மகம  �வகக இரபபவரகள. 
தவ�ஙகள�ல எமதபரம�ன�ன தமனலமகலள ஓதவல�க கணட தப�றகக�மல 
இரபப�ரகள.  அவனத ஆர��னம�க இயறறபபடம ஜதய���ஷதட�மம ம��#ன 
ய�கஙகள�ல த யயபபடம பச வல�லயக கணட தப�றகக இய#�மல  ம�ரம 



ல வரம இரபப�ரகள.  நமதபரம�ள ��ரவ�ழ� ந�டகள�ல ��ரவ�� வ#ம வரவல�க 
கணட ல வரகள தப�றததக தக�ளள இய#�மல,  அந� வ�� வ#தல�த �லட 
த யயம தப�ரடட,  தகக ம�டடக தக�ணட மடவ�ரகள.  அபபடயம நமதபரம�ள 
எழந�ரள�ன�ல,  அபதப�த ஊ�பபடம ��ரச �னன வ�தயத��ன ஒலலயக தகடட, 
தப�றகக இய#�மல,  சவறற�ல மடடக தக�ளவ�ரகள.  மணடர எனற ல வரகள 
கறபபடடனர.  ��ரச ந�வ�ரத�ம (71) -  மணடன நUறன – எனற கறவ�றக ஏறப, 
அவலனப தப�னதற இவரகளம தம�டலடயடதத ந�றக�னறனர.  மணடர எனபல� 
 ம�ர எனறம தக�ளள#�ம.  (வ���ய�ல  �கக�யரகள)  –  தப��யதபரம�ள�ன 
தமனலமகலள அற�நத தக�ணட,  அவன�டம த னற,  அவலன அனபவ�ககம 
ப�கக�யதல�ப தபற�� தப�த�ரகள.
 

வய�கய�னம –  (ந�னப�ல தப�றபப��யனகள தப �ல)  –  ஸரவஸம�தபரன�ய, 
க����கன�ன உன பககலத# தப�றகக அ��யனவ�ய�ரபபன  �#வறலறச 
த �லலவ�ரகள�க�ல.  ஈசவர ஸதப�வதல�யம �தவ�ப�� ஸதப�வதல�யம இலல# 
த யவ�ரம,  ஒர தகதரஜஞலனப பரத�வல�தயனப�ரம�ன�ல,  லவ��கரககப 
தப�றககப தப�க���தற.  அவரகள த �லலம ப�சரம �ம வ�ய�ல 
த �ல#ம�டட�லமய�த# “தப�றபப��யனகள”  எனக�ற�ர.  ”��ன �Uஙக ந�லனந�” 
எனறம, “அனற�னன��னத ய  �சப�#ன” எனறம�தற இவரகள வ�ரதல� இரபபத. 
“தப �ல” எனறத த வ�தகடகச த �லலவ�ரகள�க�ல எனறபட.
 

வ�ளககம - (ந�னப�ல தப�றபப��யனகள தப �ல) – அலனவ��லம உயரந�வன�கவம, 
 �றந� க�ஙகள தப�ரந��யவரகள�ல  �றந�வன�கவம உளள உனலனக கற�தத, 
உனத அடய�ரகள�ன எஙகள�ல தப�றததக தக�ளள இய#��பட கறவ�ரகள 
எனற�ல;  உனலன ஸரதவசவரன எனற ஒபபக தக�ளள�� ல வரகள,  உனனலடய 
வ�ப��கள அலனததம தப�ரந��� வ��ம எனற கறம  ம�ரகள – இத தப�னற 
த யலகலள லவ��கரகள�ல தப�றததக தக�ளள இய#�த அல#வ�? 
இபபடபபடடவரகள தப��யதபரம�லளக கற�ததக கறம �க�� த �றகலளத �னத 
வ�ய�ல கற இய#�லமய�ல,  “தப�றபப��யனகள –  தப�றததக தக�ளள 
இய#��லவ”  எனற கற�யத க�ணக.  ��ரபப�லவ (25)  -  ��ன �Uஙக ந�லனந� – 
எனறம,  ந�ச �ய�ர ��ரதம�ழ� -  அனற�னன��னத ய  �சப�#ன – எனற கறவ�றக 



ஏறப அல#தவ� இவரகள�ன சடத �றகள உளளன?  தப �ல எனற ப�ம, 
”இபபடபபடட த �றகலள நமத க�தகள�ல வ�ழமபடக கறவ�ரகள எனற�ல”, 
எனனம தப�ரள�ல வநதளளத.
 

வய�கய�னம – ம8�பல ஸபரஹ#���ழவ�ன பககலத# த னற ”எனகக ர�ஜயஸ 
கலறநதவ�ர� ந�னறத;  இதகக அடதயன?”,  எனற தகடக,  “அஸmரரகளகக�க 
த�வரகலள தநரகக�ன�ய;  அவரகள கUர�ப��ய�த# த னற ஆசரய�கக,  அவரகள 
வ�ஜய�ரத�ம�க அ���� வய�றற�த# பகந�ரள�ன�ன. உன ஐசவரயம மடந�த க�ண”, 
எனன,  அவன பகவநந�நல�லயப பண� த வ�பல�ததககக தக�ணட, “தகடவ�ய! 
என மனதன பகவநந�நல�லயப பண��ன�ய. என �ல#லய அறத��ய�க�ல எனகக 
உபக��த���ய�ய�றற.  நU இபபட த �னனதகக�க ர�ஜயபரஷடன�வ�ய”  எனற 
 ப�த��ன. “வ�ரக�ன�னவன ர�ஜயதல� ஒனற�க ந�லனதத இபபட  ப�பப�தனன?”, 
எனற நஞ Uயர படடலரக தகடக,  “ந�லய �ணடகலகய�க�றத,  அத ��னக�ற 
அதமதயதல� வ�#ககலகயனதற�”,  எனற அரள�சத ய��ர.  ர�ஜகம�ரலன 
�ணடகலகய�வத,  ந�னதல�யம தவறற�ல#லயயம வ�#ககலகய�தற.
 

வ�ளககம –  ம8�பல �னனலடய மனதன�ர�ன ஸபரஹ#��ன�டம த னற, 
“எனனலடய அர �ஙகச த லவம த�யநத தக�ணதட த லக�றத. இ�றக�ன க�ர�ம 
எனன?”,  எனற தகடட�ன.  அ�றக ஸபரஹ#��ன அவன�டம,  “அசரரகளகக�க நU 
த�வரகலள ம�கவம தனபம த ய��ய.  அவரகளம ��ரபப�றகடலல த னற 
ஸரதவசவரன�டம மலறய�டடனர. அவரகள தவலலம தப�ரடட, அந� ஸரதவசவரன 
அ����ய�ன ��ரவய�றற�ல வ�மனன�க பகநதவ�டட�ன.  இன� உன த லவம 
அழ�நதவ�டம எனதற தக�ளக”,  எனக கற�ன�ர.  இ�லனக தகடட ம8�பல, 
ஸரதவசவரலனத ��டடத �Uரத��ன. உடதன ஸபரஹ#��ன �னத த வ�கலள மடக 
தக�ணட,  “இததடன நU மடந��ய!  எனகக மனப�கதவ நU எமதபரம�லன 
ந�ந��கக�ற�தய!  இ�லன ந�ன தகடபல� வ�ட,  எனத �ல#லய நU அறத��ரந��ல  
எனககப தபரம உ�வ�ய�க இரந��ரககம.  இபபடய�க நU அவலன ந�ந�லன 
த ய���ல,  உனத ர�ஜயம இழபப�ய�க”,  எனற�ர.  இ�லனக தகடட நஞ Uயர 
படட��டம, “ஸபரஹ#��தன� எ��லம பறற�ல லவகக��வர. இபபடபபடட ஒரவர, 
ர�ஜயதல� ஒர ப#ன எனற எண��  ப�பபத மலறய�?”,  எனற தகடட�ர.  இ�றக 



படடர,  “ந�லயத �ணடகக தவணடம எனற�ல,  அத உணக�னற ம#தல�த �ளள� 
வ�டவத��தன வழ�”,  எனற�ர.   ந�னம மறறம தவறற�ல# ஆக�யவறலற 
வ�#கக�வ�டவத� அர கம�ரலனத �ணடககம வழ�ய�கம.
 

வய�கய�னம –  (தப�வத� தந�ய��க�)  –  ப�ளலள ��ரநலறயரலரயலரப தப�த# 
ஸதவபரசரன�ய�ரந��ன�க�ல,  அவன ந�நல�தய தந�ய�க மடநததப�வத.  அ�வ� 
தகடட�ல தப�றககம�டட��பட அ க�ன�ய�ரந��ன�க�ல அவரகள மகத��த# 
வ�ழ�ய�த� தப�வத எனறம�ம.  கதர�ரயதர ப�Uவ�த�� ந�ந�� வ� அப� பரவரத�த� 
கரத�� �தர ப����வதய� கந�வயம வ� ��: அநய�:
 

வ�ளககம - (தப�வத� தந�ய��க�) – ஒரவனகக ஸதவக�ம மடடதம ந�லறநதளளத 
எனற�ல, எமதபரம�லனக கற�தத ய�ர�வத ந�ந�லன த யவல�க தகடக தநரந��ல, 
ப�ளலள ��ரநலறயர அலரயலரப தப�னற,  எமதபரம�னகக�கத �னத உய�லர 
வ�டடவ�ட தவணடம. அபபடத �னத உய�லர வ�ட  க�� இலல# எனற�ல, அவவ��ம 
ந�ந�லன த யபவரகள�ன மகதல�க க���மல,  அஙக�ரநத அகனற 
த ல#தவணடம.  மநசமர�� -  கதர�ரயதர ப�Uவ�த�� ந�ந�� வ� அப� பரவரத�த� 
கரத�� �தர ப����வதய� கந�வயம வ� ��: அநய�: - எஙக ஆ �ரயலனப பறற�த 
�வற�கக கறபபடக�றத��,  அஙக உளளதப�த க�தகலள மடக தக�ளளதவணடம; 
அந� இடதல� வ�டட வ�லரவ�க அக# தவணடம – எனற கற�யத க�ணக.
 

 வய�கய�னம –  (கற�பதபனககலடயம�க�ல)  –  அஙஙனனற�கதக எ���� ந �ககமபட 
இ#கக வ�யககம�க�ல,  கற�த�ல – ந�லனத��லம,  கரத��ல க�டடலம. (கடதமல) – 
��ன அவன லகய�த# அகபபட��பட எ����லய ந�ரஸததத �பபவல# 
 க��தய�கமணட�க�ல.  (�ல#லய ஆஙதக அறபபத� கரமம)  –  பகவநந�நல� 
பண��ன இடந�னன�த# �ல#லய அறகலகய�தற கரத�வயம.  கரமம எனறத 
அவன க�ரயதமனனவம�ம,  ஸவக�ரயதமனனவம�ம.  ப�னலன,  அவன ந�நல� 
பண�க தகள�த��ழ�ய#�ம.  பகவநந�நல� பண�� அவன �னகக அநரத�தல� 
வ�லளததக தக�ளள�த��ழ�ய#�ம.  அகநUதஷ�மUய 8�மலஸய�ல யஜம�னனககம 
பசவககம ஸவரகக ஸத��யணட�கச த �ல#� ந�னற��தற.  (கணட�ய)  – 



ஸ�ணடக�ரணயத��ல ��ஷ�களகக வ�தர���கள�ன ர�வ����கலள அழ�யசத ய� 
த�வ�Uரகக�தற இத த �னன�ல ஏறவத. (அரஙகம�நகரள�தன) –  தக�ய�லல வநத 
கணவளரந�ரளக�றத அவ��ரத��ல ப�றப�டர�ன�ரலடய வ�தர���கலளப 
தப�ககலககக�கவனதற�? எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – (கற�பப எனகக அலடயம ஆக�ல) – தமத# கற�யபட பகவ�லனப பறற�த 
�வற�கக கறவல�க தகடட அந� இடதல� வ�டட அகனற த ல#தவ�,  அல#த 
வ�ழலவ மடததக தக�ளளதவ� த யய�மல,  அவவ��ம தபசக�னற வ�தர���கலள 
அழ�ககம வ�யபப உணட�க#�ம.  கற�த�ல =  ஒர த யல#ச த யய ந�லனத�ல, 
அவவ��ம த யத மடககச  ��ய�ன வ�யபப அலம�ல.  (கடதமல) –  ��ன எ����ய�ன 
லகய�ல அகபபட��பட, அவலன அழ�ததத �பப�ச த ல#  க�� இரந��ல. (�ல#லய 
ஆஙதக அறபபத� கரமம)  –  அபபடத �பப�ச த லலம ��றன இரந��ல, 
எமதபரம�லன ந�ந�லன த ய�வன�ன �ல#லய,  அவன எந� இடத��ல ந�னற 
அபபடச த ய��தன�,  அஙதகதய அறபபத��ன கரமம ஆகம.  கரமம எனற�ல 
த யவ�றக ஏறற க���யம ஆகம.  இந�ச த யல ம#ம,  அவன தமலம 
எமதபரம�லனக கற�தத ந�ந�லன த யவல� தகடக�மல இரகக மடயம. 
எமதபரம�லன தமலம ந�ந�லன த யத,  தமலம ப�வஙகலள  மப���கக�மல 
அவனம �பப இயலம.  அகநUதஷ�மUய ய�கத��ல பசவல� இரந�தப���லம,  அந�ப 
பசவ�றகம அ�லனக தக�னற யஜம�னனககம ஸவரககம க�டடவத தப�னதற ஆகம. 
(கணட�ய)  –  ஸ�ணடக�ரணயத��ல மன�வரகளககத தனபம உணட�கக�ய 
இர�வ�லன அழ�த� உனன�ல மடடதம இவவ��ம நடகக இயலம.  ஆலகய�ல 
உனன�டம கறக�தறன. (அரஙகம�நகரள�தன) –  இர�ம�வ��ர க�#த��ன ப�னன�ல 
வந�வரகள�ன வ�தர���கலளப தப�ககவ�றக�க அல#வ� நU இந�த ��ரவரஙகப 
தப��யதக�ய�லல கணவளரக�ற�ய?
 

வய�கய�னம –  ஆநர மஸய பர��நர�ய பரம��ரம�கர�ன இவவ�ழவ�ர “வ�ம ஆம” 
எனற வ���பப�தனன?  எனன�ல,  ந 8�மஸய�த ஸரவ� ப��ந� எனன� ந�னற��தற. 
அகநUதஷ�மUய 8�மலஸதப�த# இரபபத��னற�தற இத.  பகவநந�நல� 
பணணவ�ரககம பகவ� ஸ���ர�ர�ய�ரபப�ரககம ப�தயப��க ஸமபந�தமயளளத. 
“எண��� ம�ன�டதல� எண��� தப�த�ல#�ம இன�யவ�தற” எனனககடவ��தற.



 

வ�ளககம –  ம�கந� கரல� உளளவர�கவம,  �ரம வழ�ய�ல நடபபவர�கவம உளள 
த��ணடரடபதப�டய�ழவ�ர இபபடய�க “வ�ம த யயதவணடம”  எனற கறவத 
 ��ய� எனற தகடக#�ம.  தவ�ம -  ந 8�மஸய�த ஸரவ� ப��ந� – எந� உய�லரயம 
தனபறத�க கட�த –  எனற கறக�றத அல#வ�?  ஆன�ல அத� தவ�ம 
அகநUதஷ�மUய ய�கம தப�னறவறற�ல பச ம�#�ன ப#வறற�ன நனலமலயக கரத��ல 
தக�ணட,  வ���வ�#கக அள�த�த அனதற�?  அத தப�#தவ இவரம கறக�ற�ர. 
எமதபரம�லன எபதப�தம ந�ந�லன த ய�பட உளளவரகள,  எமதபரம�லன 
எபதப�தம  �ந�லன த ய�பட இரபபவரகள ஆக�ய இரவரககம எந�வ��ம�ன 
உறவம இரகக இய#�த. வ�தர���மலற மடடதம இரககம. தப��ய ��ரதம�ழ� (11-6-
7) - எண��� ம�ன�டதல� எண��� தப�த�ல#�ம இன�யவ�தற – அவலனப பறற� 
எண���வரகலள ந�ன எண�வ�லல# எனற�ல எனகக இனபம�க உளளத – 
எனறத க�ணக.
 

9. மறறம ஓர த�யவம உணதட ம�� இ#� ம�ன�டஙக�ள

    உறறதப�த அனற� நUஙகள ஒரவன எனற உ�ரம�டடர

    அறறம தமல ஒனற அற�யர அவன அல#�ல த�யவம இலல#

    கறற�னம தமயத� எநல� கழலல� ப��ம�ன நUதர.
 

தப�ரள –  தவ�தவ��ந�ஙகள கறம உணலமலய அற�ய�� மன��ரகதள!  ந�ன 
கறக�னற தப��யதபரம�லளத �வ�ர தவற ஒர த�யவம உளள�த��?  நUஙகள மறற 
த�யவம எனற எந�த த�யவஙகள�டம த னற  ர�ம பகக�னறUரகதள�,  அந�த 
த�யவஙகளகக ஆபதத க�#ம வரமதப�த அல#�மல,  மறற க�#ஙகள�ல இவன 
ஒரவதன ஸரதவசவரன எனற நUஙகள அற�யம�டடரகள.  ம�கவம உயரநத வ�ளஙகம 
இவலன நUஙகள உ�ரம�டடரகள.   ர�ம பகவ�றக அரஙகலனத �வ�ர தவற 
த�யவம ஏதம இலல#.  ஆகதவ,  பசககடடஙகலள தமயதத ந�னறவனம,  எனககத 
�நல� தப�னறவனம ஆக�ய அரஙகன�ன ��ரவடகலளப பறறவரகள�க.
 



அவ����லக –  அவரகள  �ஷடகரல8கக அஞ �,  “இ�ர �ர ந ர �ய�ல 
ஆசரய�ய���ரநத��மலத#�ம.  � ர��தமஜலனய�தற ஆசரய�ககச த �லலறற. 
அவன�க�ற�ன.  வ� லம �லடயம�ய எஙகளககக க�டடதவ�ண����ய�ரப 
ப�தன�ரத�ன.  கடடன�லம வ �ஷட���கள அரதகய�ரநத அதய�கயதர� 
தய�கயதர� எனன� ந�றப�ரகள. ஆலகய�த# பர�வஸதல�தய�ட ர�ம�வ��ரதத��ட 
வ� �ய�லல#.  எஙகள அதய�கயல� ப�ர���தன�ரவன ஆசரய�Uயன�கதவணம. 
அவலனக க�டடத ���Uர”,  எனன. “ஆக�ல தய�கய�தய�கயல� ப�ர�த� ��தன தமல 
வ�ழநத வ�ஷயக��ககம கரஷ�லன ஆசரய�ஙதக�ள”, எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஸமஸ���கள ஆழவ���டம,  “மறற ம�ஙகள�ன மUத உளள பறற�ல 
க�ர�ம�க ந�ஙகள எமதபரம�லன அணடவ�லல# என எண�தவணட�ம.  அத 
தப�னற க�ர�ஙகள�ல ந�ஙகள அவலன அணட�மல இரககவ�லல#.  நUஙகள 
 கரவரத��த ��ரமகன�ன இர�மலனப ப��யமபடக கற�னUரகள.  ஆன�ல 
அரணமலனய�ன வ� ல க�வகள,  அஙகளள க�வலவரரகள எனற க��பபடம 
�லடகள�ல,  அவலன எஙகள�ல அணக இய#�த.  அபபடதய அரக�ல 
த னறவ�டட�லம அஙகளள வ �ஷடர ம�#�னவரகள எஙகலள தய�கயரகள�, 
அதய�கயரகள� எனற ஆர�யநத ப�ரதத �டபப�ரகள.  ஆகதவ பரவ�சத�வலனப 
தப�னற இர�மலன அணகவதம தவறப�ட இல#�� கடனம�ன த யத# ஆகம. 
எஙகலளப பறற� ஆர�ய�மல இரககம ஒரவதன ந�ஙகள  ர�ம அலடயத �கந�வன 
ஆவ�ன.  அபபடபபடட ஒரவலன எஙகளகக நUதர க�ணப�கக தவணடம”,  எனறனர. 
உடதன ஆழவ�ர,  “அபபடதயனற�ல,  எந�வ��ம�ன �க��லயயம க���மல, 
��ன�கதவ ஓடவநத ப�டததக தக�ளளம �னலமயலடய கண�லனப 
பறறவரகள�க”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  (மறறதம�ர த�யவமணதட)  –  ந�ன த �லலக�ற இவலனதய�ழ�ய 
தவதறதய�ர ஆசரய�Uய �ததவமணதட�?  ஈசவதர�8ம எனற�ரபப�ர 
உணட�ன�லம,  ஆசரய�Uயனம�ய,  பர�ப�னம�ய�ரபப�ன தவதற�ரவன இலல#. 
தய தவநயத�வ��பக��:  எனற அநயர�கவ�தற இவன த �லலமதப�தம 
த �லலவத.  (ஓர த�யவம)  –  கடடககடயன�யச  �ற�த தப�ல�ககப தப�லய�ய 
ந�னற ப�னலன வ�தவக�த��ல கழ�கக#�வத��னறம�லல#. (உணதட) –  இவதன�ட 



ஸம�நர�ய�ரபப�ர உணதட� எனற தகடக�ற�ரல#ர.  க�ம தகபம��ல.  ஏழ#கம 
ஈப�வஞத யத அரள�#ள�பப�ர ஆர எனற�ல “அவன”  எனற எ����களகக 
உத�ரம�மபட ஸmபரஸத�ம�ன அரத�ம எனக�ற�ர��ல.  ஸமபர��பநநம�ன 
அரத�தல� ஒரவர�லம இல ய�த��ழ�யதவ�ண����தற.
 

வ�ளககம - (மறறதம�ர த�யவமணதட) –  ந�ன கறக�ற இவலனத �வ�ரதத,   ர�ம 
எனற பகத�கந� �ததவம தவற ஏத�னம உளள��? “ந�தன இலறவன” எனற ப# 
த�யவஙகளம �ஙகலளத ��ஙகதள கற�யபட உளளன.  இரந��லம,   ர�ம 
பகத�கந�வனம,  நமகக இயறலகய�கதவ உறவ�னன�க உளளவனம இவலனத 
�வ�ர தவற ய�ரம இலல#.  கUல�ய�ல (9-23)  -  தய தவநயத�வ��பக��:  -  மறற 
த�வல�கலள – எனற கண�ன �னலனயம மறற த�வல�கலளயம தவறபடத��க 
கறவத தப�னற,  இஙக இவரம கறக�ற�ர. (ஓர த�யவம) –  ம�கந� கடனததடன 
வ�ழகலகலய நடததம ஏலழகலளக கட ந�டடன கடமககள எனற கறவத 
தப�னற,  மறற த�யவஙகள ஏத��  �# க�#கடடத��ல தப�றறபபடட�லம,  மறற 
க�#ஙகள�ல ஏதம இலல# எனதற கழ�ககத�ககவரகள ஆவர. (உணதட) – ”இவனகக 
ந�கர�ன த�யவம உணட�?”,  எனற ஆழவ�ர தகடகவ�லல#. “இவலனத �வ�ர மறற 
ய�ரககம த�யவம எனற அலழககபபடம �க�� கட இலல#”,  எனற கறக�ற�ர. 
��ரவ�யதம�ழ� (2-2-2)  -  ஏழ#கம ஈப�வஞத யத அரள�#ள�பப�ர ஆர –  எனற 
தகடபத தப�னற இவனத வ�தர���கலளக தகடட�ல,  அவரகளம “அவதன” எனற 
ப��ல �ரமபட,  எ����களம ஏறறக தக�ளளம �னலம தக�ணட வ�ஷயம அல#வ� 
இத?  அவதன அலனதல�யம க�பபவன எனற உணலமலய ஏறக இய#�த எனற 
ய�ரம கற மடய�த.
 

 வய�கய�னம –  (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள)  –  த�U��  �� த�U ஸ8ஸர�ணயகந�ம 
த��ம ச  த�வ� நவ  �ஸபரயந எனக�றபடதய ஆர�தயர அதநகர எனனம�டம சர�� 
ஸத�மனதற� எனன.  (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள)  –  தவ��ந� ஜஞ�நம�ல#���ர 
ப�கய8Uந��தற.   தரத8���தர� யதர ஸமப�ம கச ந�� த�லவ,  அ8ம 8� ஸரவ 
யஜஞ�ந�ம தப�க��,  தய யஜந�� ப�தரந த�வ�ந எனக�ற சர�� ஸமர��கள�ல 
ஜஞ�நம�ல#�����தற.  அற�வகக தய�கயல�யளள  ஜநமத��த# ஜந�தத 
அற�வ�னற�கதக இரகக�ற ப�கய8Uநரக�ள. 



ஆனவ�லடதயழனறடரத��றக�ள�ன�ரல#���ர ம�ன�டவரல#தரனற என மனதத� 
லவதத�தன எனறம,  த ஙகணம�ல ந�மம மறந��லர ம�ன�டம� லவதயன எனறம, 
அஸநதநவ ஸ பவ�� எனறம த �ல#க கடவ��தற.  �த ஜஞ�நமஜஞ�நமத�� 
அநயதக�ம எனறம,  ஒணட�மலரய�ள தகளவதன�ரவலனதய தந�ககம�ரவ 
எனறம வகத� வ�ஷயத��ல ஜஞ�நதம ஜஞ�நம�வத; அல#��லவ அஜஞ�நஸம�நம. 
வ�தய�நய�  �லபலநப�ம த ரபபக கத�க கறற ஜஞ�நதத��ப���ய�தற இ�ர 
ஜஞ�நஙகள.
 

வ�ளககம -  (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள) – ஸமஸ���கள ஆழவ���டம, “ரகதவ�ம - த�U�� 
 �� த�U ஸ8ஸர�ணயகந�ம த��ம ச  த�வ� நவ  �ஸபரயந – மவ�ய�ரதத மநநறற 
மபபத��னபத த�வரகள த ரநத அகன�த�வன�ன எனககத த��ணட த ய�னர – 
எனற கற�யத�.  இத தப�னற ஆர���ககபபட தவணடய த�வரகள ப#ர உளளனர 
எனபத தவ�ஙகள�ல உ�ரபபடக�றத அல#வ�?”,  எனற தகடடனர.  அ�றக 
ஆழவ�ர ப��ல கறத த��டஙகக�ற�ர. (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள) –  தவ��ந� ஞ�னம 
எனனம த லவம இல#��வரகதள!  கUதழ உளள ப# வ��கலளப பறற�ய ஞ�னம 
அறறவரகதள!
 

• யஜmரதவ�ம -   தரத8���தர� யதர ஸமப�ம கச ந�� த�லவ –  அலனதத 
த�வல�களம பரம�தம�வ�ன  �Uரம�கதவ உளள��ல,  அவறறககச 
த யயபபடம கரமஙகள தபரலம அலடக�னறன.

• ஸமத பகவத கUல� (9-24) - அ8ம 8� ஸரவ யஜஞ�ந�ம தப�க�� – அலனதத 
யஜஞஙகலளயம அனபவ�பபவன�க ந�தன உளதளன.

• ம8�ப�ர�ம  �ந�� பரவம (355-4)  -  தய யஜந�� ப�தரந த�வ�ந –  ய�ர 
ப�தரககலளயம த�வரகலளயம ஆர���கக�னறனதர�.....அவரகள 
வ�ஷணலவதய ஆர���கக�னறனர.

 

 �றந� அற�வ தபறவ�றக ஏறற மன��பப�றவ�லய அலடநதம,  அத�லகய அற�லவப 
தபற�மல உளள மன��ரகதள!  இபபடய�க எமதபரம�லனப பறற�ய அற�வ 



இல#��வரகலள,  இல#�� தப�ரளகள எனதற கUதழ உளள வ��கள கறக�னறன 
அல#வ�?
 

• தப��ய ��ரதம�ழ� (11-7-9) –  ஆனவ�லட ஏழ அனற அடரத��றக ஆள�ன�ர 
அல#���ர ம�ன�டவர அல#ர எனற என மனதத� லவதத�தன –  ஏழ 
க�லளகலள அடகக�ய கண�னகக வ பபட��வரகலள மன��ரகதள அல#ர 
எனற மடவ த யத�ன.

• இரணட�ம ��ரவந���� (44)  -  த ஙகணம�ல ந�மம மறந��லர ம�ன�டம� 
லவதயன –  ��மலர தப�னற அழக�ன கணகள தக�ணட எமதபரம�லன 
மறந�வரகலள மன��ரகள�கதவ தக�ளளவ�லல#. 

• ல�த���Uய ஆரணயகம -  அஸநதநவ ஸ பவ�� –  பரஹமதல� அற�யவ�லல# 
எனற�ல இல#��வன ஆக�ற�ன. 

• தமலம நமத ஆதம�வ�ன ஸவரபத��றக ஏறறபட பகவத வ�ஷயதல�க கற�த� 
ஞ�னம மடடதம ஞ�னம எனபபடம. மறற அலனதத ஞ�னஙகளம அஞஞ�னம 
எனதற தக�ளளபபடம. இ�லனக கUதழ உளள ப# வ��களம கறக�னறன:

• வ�ஷணபர��ம -  �த ஜஞ�நமஜஞ�நமத�� அநயதக�ம –  த��ஷம அறற 
உயரந� தப�ரள எ�ன�ல அலடயபபடக�றத�� அததவ ஞ�னம ஆகம. 

• ம�ல ��ரவந���� (67)  -  ஒணட�மலரய�ள தகளவதன�ரவலனதய 
தந�ககம�ரவ.

• வ�ஷண பர��ம - வ�தய�நய�  �லபலநப�ம – மறற வ�தலயகள த ரபபககச 
 மம –  எனற கறவ�றக ஏறப,  எமதபரம�லனத �வ�ர உளள மறற 
வ�ஷயஙகள கற�த� ஞ�னம எனபத த ரபபககச  மதம ஆகம. 

வய�கய�னம –  எஙகளகக அற�வ�லல#ய�க�ல அற�ந� நUர அரள�ச த யயம�டடதர� 
எனன.  (உறறதப��னற� நUஙகள ஒரவதனனற�ரம�டடர)  –  ந�ன த �னன�லம, 
பரளயம வநத க�டடனதப�த ஆசரய�Uயர�ன த�வல�களம நUஙகளம ஒர பகவ� ல 
த�டத ����யமனறல#த ஸரவ���கன ஒரவனளன எனற உஙகள தநஞ �ல 
படம�டட�த.  உஙகளகக ஆசரய�Uயர�ன த�வல�கள,  ர�வ���� கணடகர 



லகய�த# தநரககணட கபப�டமனற�தற ரககன ஒரவனணதடனற உஙகள 
தநஞ �த# படவத எனறம�ம.
 

வ�ளககம –  ஆழவ�ர கற�யல�க தகடட ஸமஸ���கள, “எஙகளகக நUஙகள கறவத 
தப�னற அற�வ�லல#.  அ�ன�ல,  பகவத வ�ஷயதல�க கற�தத நனக அற�ந� நUஙகள 
எஙகளகக எடதத உலரகக#�தம”,  எனறனர.  இ�றக ஆழவ�ர ப��ல அள�கக�ற�ர. 
(உறறதப�த அனற� நUஙகள ஒரவன எனற உ�ரம�டடர)  –  ந�ன எத�லன 
கற�ன�லம நUஙகள ஏறறக தக�ளளம�டடரகள.  பரளயம க�#த��ல நUஙகளம, 
உஙகள�ல ஆர���ககபபடட த�வல�களம ஒனற�கச த ரநத எமதபரம�ன�ன 
��ரவ�ய�ல பகம க�#மவலர, ”அலனதல�யம ஆளபவன ஈடல#�� அவன ஒரவதன”, 
எனற உ�ரம�டடரகள.  இ�றக தவற வ��ம�கவம தப�ரள கற#�ம.  உஙகள�ல 
ஆர���ககபபடட த�வல�கள இர�வ�ன தப�னற அசரரகள�ன ப�டய�ல  �ககணட, 
அவலனத �ஙகள உ�வ�கக அலழககமதப�த��ன, உஙகள மன��ல, “ரககன அவன 
ஒரவதன”, எனற த��னறம.
 

வய�கய�னம –  (ஒரவதனனற�ரம�டடர) – த�வ��ந�ரஙகலள ஆர���கக�ற நUஙகள 
ஆபத�ல கலள ஒழ�ந�தப�த அவரகதள�ப��� இவனம ஒரவன எனற பத�� 
பண�ம�டடதக�ள.  அபநர�வரத�� #க�தம�கதல�த �ரம இவன பககல, 
கmதர ப#பர�ர�ன த�வல�கள பககல பண��ன ஆ�ரமனற�கதக இரகக�ற��தற 
ஸமஸ���கள ம��தகட.
 

வ�ளககம –  (ஒரவன எனற உ�ரம�டடர)  –  இவலனத �வ�ர மறற த�வல�கலள 
ஆர���ககம நUஙகள,  உஙகளககம அந�த த�வல�களககம ஆபதத உணட�கம 
க�#ம வரமவலர, அவரகலளப தப�னதற இவனம த�யவம எனற அற�யம�டடரகள. 
இந� உ#க�றக மUணடம ��ரமப�ல அல#�� உயரந� தம�கம அள�ககம இவன�டம, 
அறபம�ன ப#னகலள அள�கக�னற ��ழந� த�வல�கள�டம க�டடம அனலப 
லவகக�மல உளளனதர! எனதன ஒர மடத�னம.
 



வய�கய�னம – (அறறதமத#�னறற�யர) – அறறம = மலறதப�ரள. அற�ய�லமகக அட 
அப���நவரத��கக தமறபட ��தபரயவரத�� அற�க�லதக�ள. வ ஸ�ம வ�சயமத�மம, 
தவல�ச  ஸரலவர8தமவ தவதய:,  ந�ர�ய�பரத�வ��:  எனனக கடவ��தற. 
(அவலனயல#�ல த�யவம�லல#)  –  அவலனதய�ழ�ந� த�வல�களலடய 
ஸதப�வதல� இலல#தயனக�ற�ரல#ர.  ஈசவரனகக பரக�ரம�யக தக�ணட 
அதத�வல�களமளர.  ஆசரய�Uயரல#தரனக�ற�ர.  “அவலன”  எனற எனற 
தமறத �லலக�ற கரஷ�லன ந�லனகக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (அறறம தமல ஒனற அற�யர)  –  அறறம எனற�ல  �ஸதரஙகள�ல 
மலறமகம�கக கறபபடட தப�ரள.  நமத அற�ய�லமகக மகக�யம�ன க�ர�ம எத 
எனற�ல –   �ஸதரஙகள மலறவ�கக கற�யளள தப�ரலள அற�ய�மல, 
தமத#�டடம�க அற�வத� ஆகம. கUதழ உளள ப# வ��களம க�ணக:
 

• ஜ��நத� ஸத��தரம -  வ ஸ�ம வ�சயமத�மம –  அலனதத த �றகள�ல 
கறபபடட தப�ரலளக க�டடலம தம#�ன தப�ரள�க உளள உனலன.

• ஸமத பகவத கUல� (15-15) -  தவல�ச  ஸரலவர8தமவ தவதய: -  அலனதத 
தவ�ஙகள�லம ந�தன அற�யபபடக�தறன.

• ஸமத ப�கவ�ம -  ந�ர�ய�பரத�வ��:  -  தவ�ஙகலள ந�ர�ய�லனக 
கறக�னறன.

(அவலனயல#�ல த�யவம�லல#)  –  இவனலடய த�யவத�னலம தப�னற மறற 
த�வல�களகக த�யவத�னலம இலல#;  மறற த�வல�கள இலல# எனற இவர 
கறவ�லல#.  இவனலடய  �Uரஙகள�க அவரகள உளளனர.  அவரகள அணடத 
�கந�வரகள அல#ர.  அடதத “அவலன”  எனற தமத# கறவளள கரஷ�லன 
எணணக�ற�ர.
 



வய�கய�னம –  ”அவலன”  எனற நUர அரள�சத யக�றவலன இனன�தனனற 
வ�த ஷ�யர, ந�ஙகள�சரய�கக எனன (கறற�னம தமயத� எநல� கழலல�ப ப��ம�ன 
நUதர)  –  எனக�ற�ர.  “கரஷ�ன”  எனன�த� “கறற�னம தமயத�”  எனறத 
த�வ��ந�ரஙகலளப தப�த# தர�ர��னனற�கதக ஸரவஸm#பன எனலககக�க.  பச 
தமயகலக அயரவறமமரரகள��ப��ய�ய�ரந�தத��தட�ககம.  கனற தமயகலகய�த# 
ய�யததத ��ரவளளம உகந��ரபபத.  ஸவரக�த��ல கலறய ந�னற�ர 
பககலத#ய�தற ��ரவளளம மணடய�ரபபத.  “��வத��லம பச ந�லர தமயபபவத��” 
எனக�றபடதய பச தமயகலகய�ல உகபப.  கனறகலள தமயககம�டத��ல 
இன�தகந��ரககம.  கறற – கனற. (எநல�) –  ந�ன அகபபடட தலறய�த# நUஙகளம 
அகபபடப ப�ரஙதக�ள.  (கழலல� ப��ம�னUதர)  –  அசத யலககத த��றற 
கல�ர��ஸயமப�க�:  எனக�றபடதய ந�ன அவன ��ரவடகள�த# வ�ழநத�ன, 
நUஙகளம அபபடதய ஆசரய�யஙதக�ள.  ��ன  �ற�யன�ய ந�னற ந�ல#ய�ல �னலன 
ஆசரய�த��லரப தப�றபப�ககமவலன ஆசரய�யஙதக�ள.  யய��� இநதரதன�தட 
ஏக�ஸநத��லரந�வளவ�த#,  “கரம பம�ய�த# பணயகரததககள�யப தப�ரவ�ர 
ஆதர�?”,  எனன;  அஸதயம த �ல##�க�த�னனம ந�லனவ�த#, “ந�ன வரத��கக�ற 
ந�ள�த# எனலனச த �லலவ�ரகள”,  எனன;  ஏக�ஸநத��லரந�த தப�ற�லமய�த#, 
“ஆதமபர மலஸ பண��ன�ய”,  எனற தவமஸ எனற �ல#கUழபபடத �ளள�ன�ன 
எனற உணட�ய�ரந�த.  “தவத��ப பரம8��ரத�ம�க பரவரத�ம�ன 
ம8�ப�ர�த��ல,  இத எனன தவ��ரத�ம த �லலக�றத எனற கலறபபடடரககம”, 
எனன;  “அவதன ஆசரய�Uயதனனனம இவவரத�ம த �லலக�றத”,  எனற அரள�ச 
த ய��ர.
 

வ�ளககம – ஸமஸ���கள ஆழவ���டம, “நUஙகள அவலன எனற கறக�றUரகள. அவலன 
ய�ர எனற த�ள�வ�கக கற�ன�ல ந�ஙகள அணட#�ம அல#வ�?”, எனறனர. இ�றக 
ஆழவ�ர ப��ல அள�கக�ற�ர. (கறற�னம தமயத� எநல� கழலல�ப ப��ம�ன நUதர) – 
எனற கற�ன�ர.  “கரஷ�ன” எனற தநரடய�கச த �ல#�மல,  “கறற�னம தமயத�” 
எனற ஏன கற�ன�ர?  க�ர�ம –  மறற த�வல�கள தப�னற இவன ஆர��லன 
த யவ�றகக கடலமய�னவன அல#ன,  ம�கவம ச#பம�க இவலன ஆர���கக#�ம – 
எனற உ�ரத�தவ ஆகம.  ந�தயஸ���கள�ன அ��ப��ய�க இவன உளளதப�தம, 
அவரகள �ஙகலளக க�ததக தக�ளளம ��றன பலடத�வரகள எனப��ல,  அவரகள 



மUத அ��கம ஈடபடவ��லல#.  இத தப�னற பசககள �ஙகலளத ��ஙகதள க�ததக 
தக�ளளம ��றன உளள��ல, அவறலறப பறற� இவன கவல#பபடவ��லல#. ஆன�ல, 
�ஙகலளக க�பப�றற�க தக�ளளம ��றன இல#�� கனறககடடகள�டதம இவன 
ம�கந� ப��வடன உளள�ன. ஆக �ஙகலளத ��ஙகதள க�பப�றற�க தக�ளளம ��றன 
இல#��வரகள�டதம இவனககப ப��வ உளளத.  ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (10-3-10)  – 
��வத��லம பச ந�லர தமயபபவத�� – எனற பரமப�த��ல உளளல�க க�டடலம பச 
தமயபப��ல இவனகக மக�ழச � அ��கம –  எனறத க�ணக.  கனறகலள தமயபப��ல 
இவன ம�கவம இனபம�க இரபப�ன. கறற எனற�ல கனற எனப தப�ரள. (எநல�) – 
ந�ன த னற அகபபடடக தக�ணட இந� கரஷ��வ��ரத��ல நUஙகளம அகபபட 
மயற � த யயஙகள. (கழலல� ப��ம�ன நUதர) –  இர�ம�ய�ம – கல�ர��ஸயம 
உப�க�: -  இர�மன�ன க�ஙகளகக அடலமபபடதடன – எனற கறவத தப�னற, 
ந�ன கரஷ�ன�ன த யலகள�ல  �ககணட,  அவன ��ரவடகள�ல வ�ழநத�ன. 
நUஙகளம இத தப�னதற த யயஙகள. �னத அவ��ரத��றக ஏறப, எத�லன ��ழவ�க 
ந�னற�லம,  �னலன அணடயவரகளகக �னலன ஒத� தமனலமகலள அள�ககம 
கண�லனப பறறஙகள.
 

ம8�ப�ர�த��ல ஒர ந�கழச � உளளத – �னத �வப#ம க�ர�ம�க யய��� எனனம 
 கரவரத�� த�வத#�கம த னற, இநதரனககச  மம�ன ஆ னத��ல அமரந��ன. இத 
இநதரனககப தப�றககவ�லல#.  இவலனத �ளள மடவ த ய��ன.  இநதரன 
அவன�டம, “பம�ய�ல அ��கம�ன பண��யம த ய�வர ய�ர?”, எனற�ன. உணலமலயத 
�வ�ர தவற எ�லனயம கறககட�த எனற எண��ய யய��� இநதரன�டம,  “ந�ன 
அஙகளள க�#த��ல எனலன அபபடக கற�ன�ரகள”,  எனற�ன.  இ�லனக தகடட 
இநதரன, “உனத சயதபரலமலயப தப�றற�ய��ல கUதழ வ�ழவ�ய”,  எனற கற�யபட 
அவலனத �ல#கUழ�கப பம�ய�ல �ளள�ன�ன.  படட��டம நஞ Uயர,  “தவ�ஙகள�ன 
ஆழதப�ரலள வ�ளககவல# ம8�ப�ர�த��ல உளள இந� ந�கழவ,  எத�லகய 
தப�ரலள வ�ளககவ��க உளளத.  இ�ன தப�ரலள அற�யதவணடம எனற கலற 
எனகக நUணட ந�டகள�க உளளத”,  எனற�ர.  உடதன படடர,  “இநதரன தப�னற 
த�வல�கள �னகக தமல ய�ரம த லவல� வ�ரமபவ��லல# எனபல� இத 
க�டடக�றத.  இபபடபபடட �னலமயறறவனம,  �னகக ந�கர�க தமனலம அள�ககம 



பணப தக�ணடவனம ஆக�ய எமதபரம�தன அணடத �கந�வன எனபல�யம இத 
க�டடக�றத”, எனற அரள�ச த ய��ர.
 

 வய�கய�னம –  (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள)  –  த�U��  �� த�U ஸ8ஸர�ணயகந�ம 
த��ம ச  த�வ� நவ  �ஸபரயந எனக�றபடதய ஆர�தயர அதநகர எனனம�டம சர�� 
ஸத�மனதற� எனன.  (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள)  –  தவ��ந� ஜஞ�நம�ல#���ர 
ப�கய8Uந��தற.   தரத8���தர� யதர ஸமப�ம கச ந�� த�லவ,  அ8ம 8� ஸரவ 
யஜஞ�ந�ம தப�க��,  தய யஜந�� ப�தரந த�வ�ந எனக�ற சர�� ஸமர��கள�ல 
ஜஞ�நம�ல#�����தற.  அற�வகக தய�கயல�யளள  ஜநமத��த# ஜந�தத 
அற�வ�னற�கதக இரகக�ற ப�கய8Uநரக�ள. 
ஆனவ�லடதயழனறடரத��றக�ள�ன�ரல#���ர ம�ன�டவரல#தரனற என மனதத� 
லவதத�தன எனறம,  த ஙகணம�ல ந�மம மறந��லர ம�ன�டம� லவதயன எனறம, 
அஸநதநவ ஸ பவ�� எனறம த �ல#க கடவ��தற.  �த ஜஞ�நமஜஞ�நமத�� 
அநயதக�ம எனறம,  ஒணட�மலரய�ள தகளவதன�ரவலனதய தந�ககம�ரவ 
எனறம வகத� வ�ஷயத��ல ஜஞ�நதம ஜஞ�நம�வத; அல#��லவ அஜஞ�நஸம�நம. 
வ�தய�நய�  �லபலநப�ம த ரபபக கத�க கறற ஜஞ�நதத��ப���ய�தற இ�ர 
ஜஞ�நஙகள.
 

வ�ளககம -  (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள) – ஸமஸ���கள ஆழவ���டம, “ரகதவ�ம - த�U�� 
 �� த�U ஸ8ஸர�ணயகந�ம த��ம ச  த�வ� நவ  �ஸபரயந – மவ�ய�ரதத மநநறற 
மபபத��னபத த�வரகள த ரநத அகன�த�வன�ன எனககத த��ணட த ய�னர – 
எனற கற�யத�.  இத தப�னற ஆர���ககபபட தவணடய த�வரகள ப#ர உளளனர 
எனபத தவ�ஙகள�ல உ�ரபபடக�றத அல#வ�?”,  எனற தகடடனர.  அ�றக 
ஆழவ�ர ப��ல கறத த��டஙகக�ற�ர. (ம��ய�#� ம�ன�டஙக�ள) –  தவ��ந� ஞ�னம 
எனனம த லவம இல#��வரகதள!  கUதழ உளள ப# வ��கலளப பறற�ய ஞ�னம 
அறறவரகதள!
 



• யஜmரதவ�ம -   தரத8���தர� யதர ஸமப�ம கச ந�� த�லவ –  அலனதத 
த�வல�களம பரம�தம�வ�ன  �Uரம�கதவ உளள��ல,  அவறறககச 
த யயபபடம கரமஙகள தபரலம அலடக�னறன.

• ஸமத பகவத கUல� (9-24) - அ8ம 8� ஸரவ யஜஞ�ந�ம தப�க�� – அலனதத 
யஜஞஙகலளயம அனபவ�பபவன�க ந�தன உளதளன.

• ம8�ப�ர�ம  �ந�� பரவம (355-4)  -  தய யஜந�� ப�தரந த�வ�ந –  ய�ர 
ப�தரககலளயம த�வரகலளயம ஆர���கக�னறனதர�.....அவரகள 
வ�ஷணலவதய ஆர���கக�னறனர.

 

 �றந� அற�வ தபறவ�றக ஏறற மன��பப�றவ�லய அலடநதம,  அத�லகய அற�லவப 
தபற�மல உளள மன��ரகதள!  இபபடய�க எமதபரம�லனப பறற�ய அற�வ 
இல#��வரகலள,  இல#�� தப�ரளகள எனதற கUதழ உளள வ��கள கறக�னறன 
அல#வ�?
 

• தப��ய ��ரதம�ழ� (11-7-9) –  ஆனவ�லட ஏழ அனற அடரத��றக ஆள�ன�ர 
அல#���ர ம�ன�டவர அல#ர எனற என மனதத� லவதத�தன –  ஏழ 
க�லளகலள அடகக�ய கண�னகக வ பபட��வரகலள மன��ரகதள அல#ர 
எனற மடவ த யத�ன.

• இரணட�ம ��ரவந���� (44)  -  த ஙகணம�ல ந�மம மறந��லர ம�ன�டம� 
லவதயன –  ��மலர தப�னற அழக�ன கணகள தக�ணட எமதபரம�லன 
மறந�வரகலள மன��ரகள�கதவ தக�ளளவ�லல#.

• ல�த���Uய ஆரணயகம -  அஸநதநவ ஸ பவ�� –  பரஹமதல� அற�யவ�லல# 
எனற�ல இல#��வன ஆக�ற�ன.

 



தமலம நமத ஆதம�வ�ன ஸவரபத��றக ஏறறபட பகவத வ�ஷயதல�க கற�த� ஞ�னம 
மடடதம ஞ�னம எனபபடம.  மறற அலனதத ஞ�னஙகளம அஞஞ�னம எனதற 
தக�ளளபபடம. இ�லனக கUதழ உளள ப# வ��களம கறக�னறன:
 

• வ�ஷணபர��ம -  �த ஜஞ�நமஜஞ�நமத�� அநயதக�ம –  த��ஷம அறற 
உயரந� தப�ரள எ�ன�ல அலடயபபடக�றத�� அததவ ஞ�னம ஆகம.

• ம�ல ��ரவந���� (67)  -  ஒணட�மலரய�ள தகளவதன�ரவலனதய 
தந�ககம�ரவ.

• வ�ஷண பர��ம - வ�தய�நய�  �லபலநப�ம – மறற வ�தலயகள த ரபபககச 
 மம –  எனற கறவ�றக ஏறப,  எமதபரம�லனத �வ�ர உளள மறற 
வ�ஷயஙகள கற�த� ஞ�னம எனபத த ரபபககச  மதம ஆகம.

 

வய�கய�னம –  எஙகளகக அற�வ�லல#ய�க�ல அற�ந� நUர அரள�ச த யயம�டடதர� 
எனன.  (உறறதப��னற� நUஙகள ஒரவதனனற�ரம�டடர)  –  ந�ன த �னன�லம, 
பரளயம வநத க�டடனதப�த ஆசரய�Uயர�ன த�வல�களம நUஙகளம ஒர பகவ� ல 
த�டத ����யமனறல#த ஸரவ���கன ஒரவனளன எனற உஙகள தநஞ �ல 
படம�டட�த.  உஙகளகக ஆசரய�Uயர�ன த�வல�கள,  ர�வ���� கணடகர 
லகய�த# தநரககணட கபப�டமனற�தற ரககன ஒரவனணதடனற உஙகள 
தநஞ �த# படவத எனறம�ம.
 

வ�ளககம –  ஆழவ�ர கற�யல�க தகடட ஸமஸ���கள, “எஙகளகக நUஙகள கறவத 
தப�னற அற�வ�லல#.  அ�ன�ல,  பகவத வ�ஷயதல�க கற�தத நனக அற�ந� நUஙகள 
எஙகளகக எடதத உலரகக#�தம”,  எனறனர.  இ�றக ஆழவ�ர ப��ல அள�கக�ற�ர. 
(உறறதப�த அனற� நUஙகள ஒரவன எனற உ�ரம�டடர)  –  ந�ன எத�லன 
கற�ன�லம நUஙகள ஏறறக தக�ளளம�டடரகள.  பரளயம க�#த��ல நUஙகளம, 
உஙகள�ல ஆர���ககபபடட த�வல�களம ஒனற�கச த ரநத எமதபரம�ன�ன 
��ரவ�ய�ல பகம க�#மவலர, ”அலனதல�யம ஆளபவன ஈடல#�� அவன ஒரவதன”, 



எனற உ�ரம�டடரகள.  இ�றக தவற வ��ம�கவம தப�ரள கற#�ம.  உஙகள�ல 
ஆர���ககபபடட த�வல�கள இர�வ�ன தப�னற அசரரகள�ன ப�டய�ல  �ககணட, 
அவலனத �ஙகள உ�வ�கக அலழககமதப�த��ன, உஙகள மன��ல, “ரககன அவன 
ஒரவதன”, எனற த��னறம.
 

வய�கய�னம –  (ஒரவதனனற�ரம�டடர) – த�வ��ந�ரஙகலள ஆர���கக�ற நUஙகள 
ஆபத�ல கலள ஒழ�ந�தப�த அவரகதள�ப��� இவனம ஒரவன எனற பத�� 
பண�ம�டடதக�ள.  அபநர�வரத�� #க�தம�கதல�த �ரம இவன பககல, 
கmதர ப#பர�ர�ன த�வல�கள பககல பண��ன ஆ�ரமனற�கதக இரகக�ற��தற 
ஸமஸ���கள ம��தகட.
 

வ�ளககம –  (ஒரவன எனற உ�ரம�டடர)  –  இவலனத �வ�ர மறற த�வல�கலள 
ஆர���ககம நUஙகள,  உஙகளககம அந�த த�வல�களககம ஆபதத உணட�கம 
க�#ம வரமவலர, அவரகலளப தப�னதற இவனம த�யவம எனற அற�யம�டடரகள. 
இந� உ#க�றக மUணடம ��ரமப�ல அல#�� உயரந� தம�கம அள�ககம இவன�டம, 
அறபம�ன ப#னகலள அள�கக�னற ��ழந� த�வல�கள�டம க�டடம அனலப 
லவகக�மல உளளனதர! எனதன ஒர மடத�னம.
 

வய�கய�னம – (அறறதமத#�னறற�யர) – அறறம = மலறதப�ரள. அற�ய�லமகக அட 
அப���நவரத��கக தமறபட ��தபரயவரத�� அற�க�லதக�ள. வ ஸ�ம வ�சயமத�மம, 
தவல�ச  ஸரலவர8தமவ தவதய:,  ந�ர�ய�பரத�வ��:  எனனக கடவ��தற. 
(அவலனயல#�ல த�யவம�லல#)  –  அவலனதய�ழ�ந� த�வல�களலடய 
ஸதப�வதல� இலல#தயனக�ற�ரல#ர.  ஈசவரனகக பரக�ரம�யக தக�ணட 
அதத�வல�களமளர.  ஆசரய�Uயரல#தரனக�ற�ர.  “அவலன”  எனற எனற 
தமறத �லலக�ற கரஷ�லன ந�லனகக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (அறறம தமல ஒனற அற�யர)  –  அறறம எனற�ல  �ஸதரஙகள�ல 
மலறமகம�கக கறபபடட தப�ரள.  நமத அற�ய�லமகக மகக�யம�ன க�ர�ம எத 



எனற�ல –   �ஸதரஙகள மலறவ�கக கற�யளள தப�ரலள அற�ய�மல, 
தமத#�டடம�க அற�வத� ஆகம. கUதழ உளள ப# வ��களம க�ணக:
 

• ஜ��நத� ஸத��தரம -  வ ஸ�ம வ�சயமத�மம –  அலனதத த �றகள�ல 
கறபபடட தப�ரலளக க�டடலம தம#�ன தப�ரள�க உளள உனலன.

• ஸமத பகவத கUல� (15-15) -  தவல�ச  ஸரலவர8தமவ தவதய: -  அலனதத 
தவ�ஙகள�லம ந�தன அற�யபபடக�தறன.

• ஸமத ப�கவ�ம -  ந�ர�ய�பரத�வ��:  -  தவ�ஙகலள ந�ர�ய�லனக 
கறக�னறன.

 

(அவலனயல#�ல த�யவம�லல#)  –  இவனலடய த�யவத�னலம தப�னற மறற 
த�வல�களகக த�யவத�னலம இலல#;  மறற த�வல�கள இலல# எனற இவர 
கறவ�லல#.  இவனலடய  �Uரஙகள�க அவரகள உளளனர.  அவரகள அணடத 
�கந�வரகள அல#ர.  அடதத “அவலன”  எனற தமத# கறவளள கரஷ�லன 
எணணக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  ”அவலன”  எனற நUர அரள�சத யக�றவலன இனன�தனனற 
வ�த ஷ�யர, ந�ஙகள�சரய�கக எனன (கறற�னம தமயத� எநல� கழலல�ப ப��ம�ன 
நUதர)  –  எனக�ற�ர.  “கரஷ�ன”  எனன�த� “கறற�னம தமயத�”  எனறத 
த�வ��ந�ரஙகலளப தப�த# தர�ர��னனற�கதக ஸரவஸm#பன எனலககக�க.  பச 
தமயகலக அயரவறமமரரகள��ப��ய�ய�ரந�தத��தட�ககம.  கனற தமயகலகய�த# 
ய�யததத ��ரவளளம உகந��ரபபத.  ஸவரக�த��ல கலறய ந�னற�ர 
பககலத#ய�தற ��ரவளளம மணடய�ரபபத.  “��வத��லம பச ந�லர தமயபபவத��” 
எனக�றபடதய பச தமயகலகய�ல உகபப.  கனறகலள தமயககம�டத��ல 
இன�தகந��ரககம.  கறற – கனற. (எநல�) –  ந�ன அகபபடட தலறய�த# நUஙகளம 
அகபபடப ப�ரஙதக�ள.  (கழலல� ப��ம�னUதர)  –  அசத யலககத த��றற 
கல�ர��ஸயமப�க�:  எனக�றபடதய ந�ன அவன ��ரவடகள�த# வ�ழநத�ன, 



நUஙகளம அபபடதய ஆசரய�யஙதக�ள.  ��ன  �ற�யன�ய ந�னற ந�ல#ய�ல �னலன 
ஆசரய�த��லரப தப�றபப�ககமவலன ஆசரய�யஙதக�ள.  யய��� இநதரதன�தட 
ஏக�ஸநத��லரந�வளவ�த#,  “கரம பம�ய�த# பணயகரததககள�யப தப�ரவ�ர 
ஆதர�?”,  எனன;  அஸதயம த �ல##�க�த�னனம ந�லனவ�த#, “ந�ன வரத��கக�ற 
ந�ள�த# எனலனச த �லலவ�ரகள”,  எனன;  ஏக�ஸநத��லரந�த தப�ற�லமய�த#, 
“ஆதமபர மலஸ பண��ன�ய”,  எனற தவமஸ எனற �ல#கUழபபடத �ளள�ன�ன 
எனற உணட�ய�ரந�த.  “தவத��ப பரம8��ரத�ம�க பரவரத�ம�ன 
ம8�ப�ர�த��ல,  இத எனன தவ��ரத�ம த �லலக�றத எனற கலறபபடடரககம”, 
எனன;  “அவதன ஆசரய�Uயதனனனம இவவரத�ம த �லலக�றத”,  எனற அரள�ச 
த ய��ர.
 

வ�ளககம – ஸமஸ���கள ஆழவ���டம, “நUஙகள அவலன எனற கறக�றUரகள. அவலன 
ய�ர எனற த�ள�வ�கக கற�ன�ல ந�ஙகள அணட#�ம அல#வ�?”, எனறனர. இ�றக 
ஆழவ�ர ப��ல அள�கக�ற�ர. (கறற�னம தமயத� எநல� கழலல�ப ப��ம�ன நUதர) – 
எனற கற�ன�ர.  “கரஷ�ன” எனற தநரடய�கச த �ல#�மல,  “கறற�னம தமயத�” 
எனற ஏன கற�ன�ர?  க�ர�ம –  மறற த�வல�கள தப�னற இவன ஆர��லன 
த யவ�றகக கடலமய�னவன அல#ன,  ம�கவம ச#பம�க இவலன ஆர���கக#�ம – 
எனற உ�ரத�தவ ஆகம.  ந�தயஸ���கள�ன அ��ப��ய�க இவன உளளதப�தம, 
அவரகள �ஙகலளக க�ததக தக�ளளம ��றன பலடத�வரகள எனப��ல,  அவரகள 
மUத அ��கம ஈடபடவ��லல#.  இத தப�னற பசககள �ஙகலளத ��ஙகதள க�ததக 
தக�ளளம ��றன உளள��ல, அவறலறப பறற� இவன கவல#பபடவ��லல#. ஆன�ல, 
�ஙகலளக க�பப�றற�க தக�ளளம ��றன இல#�� கனறககடடகள�டதம இவன 
ம�கந� ப��வடன உளள�ன. ஆக �ஙகலளத ��ஙகதள க�பப�றற�க தக�ளளம ��றன 
இல#��வரகள�டதம இவனககப ப��வ உளளத.  ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (10-3-10)  – 
��வத��லம பச ந�லர தமயபபவத�� – எனற பரமப�த��ல உளளல�க க�டடலம பச 
தமயபப��ல இவனகக மக�ழச � அ��கம –  எனறத க�ணக.  கனறகலள தமயபப��ல 
இவன ம�கவம இனபம�க இரபப�ன. கறற எனற�ல கனற எனப தப�ரள. (எநல�) – 
ந�ன த னற அகபபடடக தக�ணட இந� கரஷ��வ��ரத��ல நUஙகளம அகபபட 
மயற � த யயஙகள. (கழலல� ப��ம�ன நUதர) –  இர�ம�ய�ம – கல�ர��ஸயம 
உப�க�: -  இர�மன�ன க�ஙகளகக அடலமபபடதடன – எனற கறவத தப�னற, 



ந�ன கரஷ�ன�ன த யலகள�ல  �ககணட,  அவன ��ரவடகள�ல வ�ழநத�ன. 
நUஙகளம இத தப�னதற த யயஙகள. �னத அவ��ரத��றக ஏறப, எத�லன ��ழவ�க 
ந�னற�லம,  �னலன அணடயவரகளகக �னலன ஒத� தமனலமகலள அள�ககம 
கண�லனப பறறஙகள.
 

ம8�ப�ர�த��ல ஒர ந�கழச � உளளத – �னத �வப#ம க�ர�ம�க யய��� எனனம 
 கரவரத�� த�வத#�கம த னற, இநதரனககச  மம�ன ஆ னத��ல அமரந��ன. இத 
இநதரனககப தப�றககவ�லல#.  இவலனத �ளள மடவ த ய��ன.  இநதரன 
அவன�டம, “பம�ய�ல அ��கம�ன பண��யம த ய�வர ய�ர?”, எனற�ன. உணலமலயத 
�வ�ர தவற எ�லனயம கறககட�த எனற எண��ய யய��� இநதரன�டம,  “ந�ன 
அஙகளள க�#த��ல எனலன அபபடக கற�ன�ரகள”,  எனற�ன.  இ�லனக தகடட 
இநதரன, “உனத சயதபரலமலயப தப�றற�ய��ல கUதழ வ�ழவ�ய”,  எனற கற�யபட 
அவலனத �ல#கUழ�கப பம�ய�ல �ளள�ன�ன.  படட��டம நஞ Uயர,  “தவ�ஙகள�ன 
ஆழதப�ரலள வ�ளககவல# ம8�ப�ர�த��ல உளள இந� ந�கழவ,  எத�லகய 
தப�ரலள வ�ளககவ��க உளளத.  இ�ன தப�ரலள அற�யதவணடம எனற கலற 
எனகக நUணட ந�டகள�க உளளத”,  எனற�ர.  உடதன படடர,  “இநதரன தப�னற 
த�வல�கள �னகக தமல ய�ரம த லவல� வ�ரமபவ��லல# எனபல� இத 
க�டடக�றத.  இபபடபபடட �னலமயறறவனம,  �னகக ந�கர�க தமனலம அள�ககம 
பணப தக�ணடவனம ஆக�ய எமதபரம�தன அணடத �கந�வன எனபல�யம இத 
க�டடக�றத”, எனற அரள�ச த ய��ர.
 

 வய�கய�னம –  (அரள �னன�த# க�டடன�ன ��ரவரஙகம)  –   �#ர எஙகளககக 
க�டடதவணதமனனக க�டடலகயனற�கதக,  மல#ககடபபத �Uரத �லரய�த# 
பசசவ�லரபதப�த# �ன த ல#�லமய�த# க�டடன�ன�யதத.  இரந� 
க�ழ�ச Uலரதய�தட ரதநதல�க தக�டபப�லரபதப�த# தக�ய�த#தட கடவ�யதத 
�னலனக க�டடக தக�டத�த. இவரகதள�ட, இவரகள ஆசரய�கக�ற த�வல�கதள�ட 
வ� �யறத �ந��ம ந�ல#லயய�ரநத,  ரகக�தபலகயணட�னவனற 
ந�மற�தய�ம�க தவ�ண��த�னற ரககன�ன ��ன �னலன ஸநந�8��ன�கக� 
லவத��ன.
 



வ�ளககம –  ஒர  �#ர தப��யதபரம�ள�டம, “உனலன எஙகளககக க�ணப�பப�ய�க”, 
எனற வ�ண�பபம கடச த யயவ�லல#.  ��ய�னவள �னத ஸ�னப�ரம நUஙகப 
ப�ல#த �லரய�ல பயசசவல�ப தப�னற,  இவன �னலன மறறவரகளககக 
க�ணப�ததக தக�டககவ�லல# எனற�ல ��ஙக��வன தப�# �னலனக க�டடன�ன. 
உயரந� இரத��னககறகலள,  அலவ உளள மடலடயடன க�ணப�ததக தக�டபபத 
தப�னற,  தப��யதக�ய�லடன த ரததத �னலனக க�ணப�ததக தக�டத��ன. 
ஜUவனகளம,  ஜUவனகள�ல ஆர���ககபபடம த�வல�களம �ஙகளத ந�ல#லய 
உ�ரநத,  �ஙகலளக க�பப�றறம ஒதர ரககன ய�ர எனற அற�ய மலனந�னர. 
அபதப�த,  ��தன ரககன எனற இவரகள அற�ய�மல �டம�றக கட�த எனற 
எண��ய��ல,  �னலனக க�ணப�ததக தக�டககம வலகய�ல ��ரவரஙகத��ல 
 யன�த��ன.
 

வய�கய�னம –  இத��ன ஆரகதகனன�ல (உயபவரகக)  உஜஜUவ�பதப�தமனப� 
தரல#�ரககம ஒககம இத;  இவன ந�ழலல ஒதஙதக�தமனன�லமதய தவணடவத; 
இத உஜஜUவநம�னதவ�ப��� த�வ��ந�ரபஜநமம பந�கம�லகய�த# ஸமஸ�ரத8த 
எனலக.  (உயயம வண�ம)  –  த�வ��ந�ரமகம�க �ச �U��லய ஆர���கலகயம 
உஜஜUவந பரக�ரம�ன�லம அத அ��கர����க�ரம;  தக�ய�ல# வநத ஆசரய�தத 
உஜஜUவ�கலக ஸரவ���க�ரம.
 

வ�ளககம –  இபபடய�க இவன �னலன ய�ரககக க�ணப�த�பட உளள�ன? 
(உயபவரகக)  –  “கலரதயற தவணடம”,  எனற எணணபவரகள அலனவரகக�கவம 
�னலனக க�ணப�ததக தக�டத��ன.  ”இவனத ந�ழலல கட ந�ஙகள ஒதஙக 
ம�டதட�ம”, எனற வ�#க�ச த ல#�மல இரந��த# தப�தம�னத. இவதன ப�லழககம 
வழ� எனப��ல, மறற த�வல�கலள ஆர���பபத எனபத பந�பபடத��வ�டம எனபதம, 
அலவ ஸமஸ�ரத��ல  �ககலவககம க�ர�ம எனபதம வ�ளஙகம. (உயயம வண�ம) 
–  மறற த�வல�கள�ன அந�ரய�ம�ய�க உளள எமதபரம�லன ஆர���த�ல எனற 
எண�ம தக�ணட அந�த த�வல�கலள ஆர���த�ல எனபத  ��ய�ன உப�யம 
எனற�லம, இந� வழ�ய�னத மனற வர�த��னரகளகக மடடதம தப�ரநதம. ஆக� 
அலனவரம வநத கலரதயறம இடம எத எனற�ல ��ரவரஙகதம ஆகம.



வய�கய�னம –  (தகடடதர நமப�மUரக�ள)  –  பகவத வய����க� வ�ஷய #�பத��த# 
பர�ர�ய�ரநதளள நUஙகள இவவரத�தல�க தகடடதக�தள எனக�ற�ர. ஸரதவசவரன 
ஸநந�8��ன�ய�ரகக த�வ��ந�ரஙகலள ஆசரய�தத,  அத��த# பர�ர�ய�ரநதளள 
நUஙகள தகடடதக�தள எனறம�ம.  ஸமஸ���கள ஆலனககபப ஆடவ�லரபதப�த# 
இரகலகய�த# உ�ரத�� தகடடதர எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (தகடடதர நமப�மUரக�ள) – “எமதபரம�லனத �வ�ர மறற வ�ஷயஙகலளப 
பறற�க க�டநத,  அலவ ம#தம உஙகளகக அலனததம க�டடயத எனற எண�ம 
தக�ணடவரகதள!  ந�ன கறம ஆழதப�ரலள இபதப���வத தகடக�றUரகள�?”, 
எனக�ற�ர.  அல#த,  “ஸரதவசவரன�க�ய ஸரஙகந��ன அரக�ல உளளதப�த,  மறற 
த�வல�கலள ஆர��லன த யத,  அவறற�ல அலனததம க�டடய��க 
எணணபவரகதள,  தகளஙகள”,  எனறம தக�ளள#�ம.   தரஙகம வ�லளய�டபவரகள 
தப�னற,  ஸமஸ���கள மறற த�வல�கலள வ�டதத தவற எ��லம கவனம 
த லத��மல உளள��ல “தகடடதர”, எனற அலழகக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (தகரடவ�கனனம ந�றக)  –  கரடவ�8னன�தற ஆசரய�Uயன. 
தப��ய��ரவட கழத��த# நறற��ககவ�ரத�ல,  ��ரவ�ழ�லயச  லய�த� ப�டத�ல, 
ஸ�க�ல#கம�லய எனகதகனன�ல த யயம இவறற�த# ஒனதற அலமயம�தற 
ஸரதவசவரன�லககக.  �ன பககல ஆ �த# மலடய�ர இரந�வ�டதத� தக�டவநத 
க�டடம ப��கரதல�யலடயவன ந�றக.  “ந�றக”  எனக�றத,  ஆ ய� ய��வ� ர�ம: 
எனக�றபடதய அவஸரபர�Uகன�ய ந�றலக.  த�வ��ந�ரஙகள பககல தப�ம�டத��ல 
இவலன அ��கரம�ததப தப�கதவணடமபட இவனலடய பரதய�ஸத��லயச 
த �லலறற�கவம�ம.
 

வ�ளககம – (தகரடவ�கனனம ந�றக) – அணடத�கந� பரமதப�ரள கரடலனத �னத 
வ�கனம�கக தக�ணடவன ஆவ�ன. கரடன�ன கழத��த# வரததடன அமரந��ரத�ல, 
 ககர�ய�தல�  லபபலடய�மல ஏந��யபட இரத�ல,  அலனதத ஐசவரயஙகளககம 
த�வல�ய�ன ம8�#கம�கக ந�யகன�க இரத�ல ஆக�ய மனறம,  ”இவதன 
ஸரதவசவரன”,  எனற உ�ரததவ��கம.  �னன�டம ம�கவம  �ற�ய அனப 



தக�ணடரந��த# தப�தம�னத,  அவரகள�டம �னலனக தக�ணட வநத 
ந�றததக�னற வ�கனம�ன கரடலனக தக�ணடவன. இபபடபபடடவன உஙகள மனப 
ந�றகமதப�த.  ”ந�றக”  எனற�ல இர�ம�ய�ம –  ஆ ய� ய��வ� ர�ம:  -  இர�மன 
எபதப�த அலழபப�தன� –  எனற கறமபட,  “�னலன ய�ரம அலழபப�ரகதள�”, 
எனற தப��யதபரம�ள க�ததக க�டகக�ற�ன எனற கரதத. மறற த�வல�கலள ந�டச 
த லபவரகள இவலனக கடநத� த ல#தவணடமபடய�க,  இவன ம�கவம அரக�ல 
உளள�ன எனறம கற#�ம.
 

வய�கய�னம –  (த டலட�ன மடயகததச த லவம ப�ரத��ரகக�னறUதர)  –  அஸ 
க�ழ�ச Uலரய�த# �நம வ�ஙக இரகக�ற�தக�ள.  அ#கமU பககலத# ஐசவரயதல� 
ஆக�ஙக�த��ரகக�ற�தக�ள.  இ�ர த�வல�கலள ஆசரய�தத தம�கம 
தபறவ�ரகலகய�க�ற இத அஸ பககலத# ஐசவரயம தவணடய�ரகலகய�தற. 
பந�கம�ய கmதரம�ன ப#ஙகலளத �ரம த�வல�கலள ஆசரய�தத,  அபநர�வரத�� 
#க� தம�கதல� #ப�ககபதப�தம�?  அம�லனக கலறதவணடக�றத 
தக�ல#லயக கர��ய�தற.  அபபடதய இவரகள ம��பலப அறகலகய�தற. 
ரஜஸ�ம:பரசரலர ஆசரய�தத ந�தயஸதவஸ�ர தபறம தபறலற எஙஙதன தபறமபட? 
பகவதபரவ�ர�னவரகள த�வ��ந�ரஙகலள தர�Uக��த��தற இரபபத.  ரதரனம 
த�வ�யம தப�க�ந�றக,  பகவத பரவ�ர�ய�ரபப�தர�ரவர அவரகலள அந����ததத 
�ன வஸதரதல�க கத�� ந�னறதல� ந�லனபபத.
 

வ�ளககம –  (த டலட�ன மடயகததச த லவம ப�ரத��ரகக�னறUதர)  – 
மத�வ�ய�டம�ரநத ப�மடலட தபற#�ம எனற எணணக�றUரகதள!  அ#கம�ய�டம 
ஐசவரயதல� வ�ரமப� ந�றக�றUரகதள!  மத�வ�ய�டம த லவம தபற#�ம எனற 
எணண�ல,  மறற த�வல�கலள ம#ம�க தம�கம தபறறவ�ட#�ம எனற 
எணணவத தப�னற��கம.  ஸமஸ�ரத��ல பந�பபடத�வல# மறற த�வல�கலள 
ஆர��லன த யத,  மUணடம ��ரமப�ல எனபத� இல#�� தம�கதல�ப தபற 
இயலதம�?  வஸதரதம இல#�மல அமம�ம�கத ����க�னற ஒரவன�டம,  ”வஸதரம 
தக�ட”,  எனற ய� �பபத,  அவலனக தக�லவத தப�னற��கம.  இத தப�னற மறற 
த�வல�கலளடம தம�கதல� தவணட�ல எனபத அவரகள�ன ம��பலப அழ�பபத 
தப�னற��கம.  ஸதவக�த��ல மடடதம ந�ல#ந�றபவரகள அலடயம தம�கதல�, 



ரஜ-�மஸ க�ஙகள தக�ணட த�வல�கலள ஆர��லன த யத எவவ��ம தபற 
மடயம?  எமதபரம�ன�டம மடடதம ஈடப�ட தக�ணடவரகள மறற த�வல�கலள 
ம��ககம�டட�ரகள.  ரதரனம,  ப�ரவ��யம ஆக�ய ம�ரககம�கச த னறதப�த, 
அவரகலளக கணடதக�ளள�மல,  �னத க�ழ�ந� வஸதரதல�த ��ரமழ�ல ய�ழவ�ர 
ல�ததக தக�ணடரந� ஸமபவம இஙதக  �ந��ககத�ககத.
 

 11. ஒர வ�ல#�ல ஓஙக மநநUர அலடதத உ#கஙகள உயய

      த ரவ�த# அரககர தக�லனச த றற நம த வகன�ர

      மரவ�ய தப��ய தக�ய�ல ம��ள ��ரவரஙகம எனன�

      கரவ�த# ��ரவ�#��Uர க�#தல�க கழ�கக�னறUதர.
 

தப�ரள – மனப ஒர க�#த��ல, லகககக க�லடத� ஒர வ�ல ம#ம�க, அல#கள ஓஙக� 
வசக�னற கடலல ப�#ம ஒனலறக கடடன�ன;  அலனதத உ#கஙகளம 
ப�லழககமபடய�ன ஒர யத�த��ல,  அரககரகள�ன �ல#வன�க�ய இர�வ�லன 
அழ�த��ன.  இபபடய�க நமகக உ�வ�கள த ய� தப��யதபரம�ள ந�தயவ�ஸம 
த யக�னற இடம தப��யதக�ய�ல எனபபடம ��ரவரஙகம ஆகம.  ம��ளகள சழந� 
��ரவரஙகம எனற கற�ன�த# தப�தம�னத,  அ�லனக கடச த யய�மல 
கரபபத��த#தய அவனத கட�கம க�டடபதபற��வரகதள!  ஸரஙகந��லன அணட, 
அவனகதக த��ணட த யத இரககமபடய�ன க�#ஙகலள வ��கக 
கழ�கக�னறUரகதள!
 

அவ����லக –  இபபட தஸ�#பய க�ஷலடலய உபத� �ய� ந�றகச த யத�யம 
அவ�கர�ர�ய�ரகக�ற ஸமஸ���கலளக கற�தத,  ந�ன ஆசரய�Uயன�கச த �னன 
 கரவரத��த ��ரமகன ப�றப�டரககம உ�வலககக�க இஙதக வநத கணவளரந�ரள� 
ந�றக,  ப�கய8�ந�ய�த# ��ரந�மதல�ச த �லலப ப�லழககம�டட�த�,  க�#தல� 
வயரத�தம தப�ககக�ற�தக�தள எனற இனன���க�ற�ர.
 



வ�ளககம –  இவவ��ம எமதபரம�ன �னத தஸ�#பயத��ல எலல#லயக 
க�ணப�த�பட ��ரவரஙகத��ல உளள�ன.  ஆன�ல இபபடபபடட ��ரவரஙகன மUத 
 �ற�தம ஈடப�ட இல#�மல உளள ஸமஸ���கள�டம,  “உஙகலள ந�ன  கரவரத��த 
��ரமகன�ன இர�மலன அணடமபடக கற�தனன.  அவனம,  ��ன அவ��ரம த ய� 
க�#த��றகப ப�னன�ல வநதளள உஙகலளப தப�னதற�ரகளகக உ�வ தவணடம 
எனற எண��,  ��ரவரஙகத��றக வநத கணவளரக�ற�ன.  இபபடய�க உளள 
ஸரஙகந��ன�ன ��ரந�மதல�க கற�ன�த# தப�ததம!  ப�லழததக தக�ளள#�தம! 
இந� தபரம ப�கக�யதல� வ�டதத உஙகள க�#தல� வ��கப தப�ககக�றUரகதள!”, 
எனற வரத�ம�கக கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (ஒர வ�ல#�ல)  –  லககதகடடறதற�ர வ�ல#�த#ய�யததக கடல# 
அலடத�த;  அதகக அடதயனதனனன�ல ஸமதரதல� அரத��தத வழ� தவணடக 
க�டந�வ�டத��த# வநத மகமக�டடறற�லல#;  இத க�ததகக மகஙக�டட 
ம��ய�ரந���லல#;   �பம�நய தஸ�ம�ததர எனக�றபடதய “தக�ணட வ� �ககலன” 
எனற லகய�த# வ�லல# வ�ஙக�,  அவவ�லல எ����கள பககல �ண�ள� 
பண��ன�லம பண��� ஆ Uவ�தஷ�பமம�ன அமபகலள வ�டட�ர.
 

வ�ளககம –  (ஒர வ�ல#�ல)  –  �னத லகககக க�டடய ஒர வ�லல# எடதத கடல# 
அலடத��ன.  வ�ல தக�ணட கடல# அலடத�த எபபட?  அல� கடடம தப�ரடட 
கடல அர லன அலழத�தப�த அவன வரவ�லல#.  இபபடய�க இர�மன�ன உயரந� 
க�த��றக மனப�க கடல அர ன வநத ந�றகவ�லல#.  உடதன இர�ம�ய�ம – 
 �பம�நய தஸ�ம�ததர –  #கம��!  வ�லல#க தக�ணடவ� –  எனற கறமபட, 
”ப�மப�ன வ�ஷம தப�னற அமபகலளக தக�ணட வ�”, எனற கற�, வ�லல#க லகய�ல 
வ�ஙக�ன�ன.  அந� வ�ல எ����கலளக கணட மனம இரஙக� கள�ரந��லம 
கள�ரநதவ�டம எனற எண��, வ�ஷம க#ந� அமபகலளத த��டத��ன.
 

வய�கய�னம –  (ஓஙக மநநUர)  –  கடலனலடய ஸவ�ப�வ�கம�ன தவஷதல�ச 
த �லலக�ற�னற;  லகயம வ�லலம�ய ந�னற வரவலறபலபக கணட,  கUழ 
மணதக�ணட தமல மணத�ற�நத தக�ந�ள�த�படலயச த �லலக�றத.  இத��ன 



ஆரத��கக�ரங கம�னதற;  அமபகக�ரஙகம��தற.  உப�தய�யன லகய�ல கல  கணட 
 �ற பரலஜகள க�லத# வ�ழம�தப�த#,  ��ரவடகளளவம வநத 
தவளளஙதக�த���யதத.  ஸமதரஸய ��:  கரதத�� ர�தம� ரக��ந�த#� ந: 
எனனககடவ��தற.  (அலடதத)  –  ந�லரணட அமப வ�டடவ�தற வநத மகஙக�டட 
மததகடததக தக�டத�வ�தற, அ��ன தமத#ய�யதத அல� கடடறற. ஆலகய�த# 
கல#�#னற அலடத�த,  வ�ல#�ல எனலக.  இஙஙனனற�க�ல இடட இடட 
மல#கதளல#�ம ஆழநத தப�ய அலடத���யத �ல#ககடட�த.
 

வ�ளககம – (ஓஙக மநநUர) – இ�ன ம#ம கடலன இயலப�ன �னலமய�ன அல#கள 
வசவல�க கறவ�லல#. லகயம வ�லலம�க இர�மன வர�தவ ம�க ந�னறல�க கணட 
கடல,  �னத அட மண தமத# வரமபடய�கக க#ஙக�க தக�ந�ள�த� �னலமலயக 
கறக�றத.  இர�மன ஏககததடன கடல அர லன தவணடயதப�த,  அவன இரககம 
தக�ளளவ�லல#.  இர�மன�ன அமலபக கணடவடதன அல#வ� வநத ந�னற�ன? 
பளள�ய�ல ஆ ���யர லகய�ல ப�ரமலப எடத�வடன,  ம��வரகள அச ம தக�ணட 
ஆ ���யர க�லகள�ல வ�ழவத தப�ல, அமலபக கணட இர�மன�ன ��ரவடகள�ல கடல 
அர ன வ�ழந��ன. இர�ம�ய�ம - ஸமதரஸய ��: கரதத�� ர�தம� ரக��ந�த#� ந: 
-  ஸமதரத��ன மUத தக�பம தக�ணட��ல  �வந� கணகலள உலடய இர�மன – 
எனறத க�ணக. (அலடதத) – ந�லரணட அமபகலள இர�மன வ�டடவடன அல#தவ� 
கடல அர ன வநத ந�னற�ன?  அபபடய�க ந�னற அவன மUத அல#வ� ப�#ம 
அலமத��ன?  ஆக கல#�ல கடல# அலடககவ�லல#,  வ�ல#�ல அலடத��ன எனற 
கரதத.  இபபடய�க வ�லலன வலலமலயக க�ணப�ககவ�லல# எனற�ல,  கடலல 
இடட கறகள அலனதத மழக�ய�ரககதம அல#�மல கடல# அலடத��ரகக�த.
 

வய�கய�னம – (உ#கஙகளயய) – ப���ளம, பமயந���க ஸவரககம இவவ#கஙகள 
உயய. ர�வ�னலடய வர ப#த��த# இவவ#கஙகதளல#�ம அழ�ந��தற க�டந�த. ந 
யஷடவயம ந ���வயம ந தப�க�வயம க�ஞ ந எனற யஜஞ���கலள வ�#கக�யம, 
அமப�த# இநதர���கலள ஜய�ததம ப8mமகம�க நலந��ன.  இவலன அழ�த� 
ப�னப�யதத த#�கஙகள ஜUவ�த�த.  அஙஙனனற�தய,  தஸதம தரஷடவ� ஸமதரஸய 
எனக�றபடதய அசத�ர�னவரகளம அதல� �ர �தத சத�ர�மபட “ஒர வ�ல#�த# 
அலடதத” எனற கUதழ தய�ஜ�ககவம�ம.



 

வ�ளககம –  ப���ள த#�கம,  பம�,  அந���கம,  ஸவரககம ஆக�ய ப#வம 
ப�லழககமபடய�க.  இலவ அலனததம இர�வ�ன�ன �வ வலலம க�ர�ம�கவம, 
அவன தபறற வரஙகள�ன வலலம க�ர�ம�கவம ந�ல# இல#�மல இரந�ன. 
வ�ஷண பர��ம  - ந யஷடவயம ந ���வயம ந தப�க�வயம க�ஞ ந –  ய�கம 
த யயககட�த,  ��னம த யயககட�த,  எனலன வ�ட ய�கஙகள�ன தப�க�� தவற 
ய�ரம இலல# –  எனறபட இர�வ�ன,  மறறவரகள�ன ய�கஙகலள அழ�த�பட 
இரந��ன.  இநதரன ம�#�னவரகலள தவனற அடலமபபடத��ன�ன.  இபபடய�கப 
ப#வ��ம�க உ#கஙகலள வ�டடன�ன.  இவலன அழ�த� ப�னனதர உ#கஙகள 
ப�லழத�த எனற கரதத.  தவறவ��ம�கவம தப�ரள தக�ளள#�ம.  இர�ம�ய�ம - 
தஸதம தரஷடவ� ஸமதரஸய – தஸதலவக கணடவடன ப�வம நUஙகம – எனப�றக 
ஏறப,  அசத�ம உளளவரகள தஸதலவக கணடவடதனதய சத�ம அலடவ�ரகள 
எனனம எண�ம க�ர�ம�க அல�கடடன�ன எனறம கற#�ம.
 

 வய�கய�னம -  (த ரவ�த#)  –  ம�ய�மரகதல�க க�டட ர�ஜபதரரகலள அகறற�, 
��றநத க�டந� வ� லத# ந�ய பகரம�தப�த#, �ன�ய�ரபப�த# வநத ப���த� தக�லழப 
லபயல#ப தப�#னற�தய,  பததம பத��க யத�த��த#;  (அரககரதக�லன)  –  ந�ன 
ர�கஸர�ஜன எனற �ன ப��கரதல�ப ப�ரதத அப�ம�ன�த��ரந�வலன,  ��தன 
அ��கரமம பணணமளவனற�தய தரவரககததககலடய ஒதஙக ந�ழ#�ய�ரந�வலன. 
(த றற) – அவன கணமகபதப ப��கரப�லர அழ�தத, பரலஜகலள அழ�தத, �ன �ல# 
�லரய�த# பரளக கண��த# க�ணப���லல#ய�மபடய�ய�ரகக,  ��ன க�ணமபட 
ஓதர� �ல#ய�க அறத��தற அவலன அழ�யச த ய�த.  கச �நஜ�ந�ம�.  (நம 
த வகன�ர)  –  ஈசவரதவத��த# த வகன�ர எனக�ற�ரல#ர;  தஸவகவ� �ய�த#; 
அ��க�றத –  லகய�#கலககக தஸவ�ககமவதனனலக.  அ��க�றத –  ஓரஞஜலககத 
��னளள�லனயம இவலன தஸவ�கலக.  ��ய �ல#யறறத வழத த��டத� 
�ல#வன�தற.  அநநயக��ய�ன நம வ�தர���வரககதல� ப�ர�டடதய�டலட ஸமசத#ஷ 
வ�தர���லயப தப�கக�ன�றதப�த# தப�ககம ஆணப�ளலளதயனன�ல.  எல#�ரககம 
�ஞ ம�ன ப�ர�டடகக உ�வலகய�த# நமகக�வ�ன�ன எனற எல#�ரககம 
த �ல##�மபட இரகலகய�த# “நம த வகன�ர” எனன�ல.  நஞ Uயர இபப�டலடக 
தகடடவனற �மம�த# அநஸந��ததப தப�ர�ந�றக,  ஒர த வகனம ஒர ஸத�Uயம 



வ�வ��ம பண��ளவளவ�த# அவனகக அவள த �னன வ�ரதல�லயக தகடட 
வ�த�ர�ன வ�ரதல�லய அநஸந��பபத. அ��க�றத – ப��ஙக�னவளவ�த# “உனன�ல 
எனலன என த யய#�ம?  ஏலழககம தபல�ககமனதற�  �மந�ன�ர பத��ரம 
கடடறற”,  எனற�ள.  படடலர ஆசரய�த� த �ழ �க�ம��ப பல#வர�யரகக ர�ம 
#கம�கப�� ஸ� எனக�ற சத#�கதல� அரள�சத யத “கடறகலரய�ல தவள�லய 
ந�லனத��ரம”  எனறதல� அநஸந��பபத.  அதல�க கடக தகடடரந� நஞஜUயரம, 
ப�ளலள வ�ழபபலரயரம,  நமப� ஸதக�வரத�ந��ஸரம�க இதககச 
த ரந��ரந�த�னற,  “இல#தல� மறதறனதனஞத ”  எனக�ற ப�டலட 
அநஸந��த��ரகள.  ஆக,  அநநயக��கள�ன நமககத �ஞ ம  கரவரத��த 
��ரமகதனனலக.
 

வ�ளககம – (த ரவ�த#) – ம�லய ம#ம உரவ�ககபபடட ம�ன ஒனலறக க�ணப�தத, 
இர�மலனயம இ#ககவலனயம பர� �ல#ய�ல இரநத அகறற�ன�ன;  ��றந� 
வடடல ந�ய பகவத தப�னற,   U��பப�ர�டட �ன�ய�க உளளதப�த வநத,  அவலள 
இர�மன�டம�ரநத ப���த��ன.  இபபடபபடட தக�லழச த யல தக�ணட இர�வ�ன 
தப�னற அல#�மல,  தநரகக தநர�க ந�னற யத�ம த யத அவலன அழ�த��ன. 
(அரககர தக�லன)  –  “ந�ன அரககரகள�ன அர ன”  எனற கற�யபடயம,  �னககத 
தல�ய�க உளள அரககரகள�ன ப#தல�க கணட கரவம தக�ணடரந�வலன. ��தன 
ஒர தபரம தக�டயவன�க இரபபதடன மடடம அல#�மல,  இத தப�னற �Uய 
த யலகள த யபவரகள அலனவரககம அவரகள ஒதஙக இடம�க இரபபவலன. 
(த றற)  –  அபபடபபடட இர�வ�ன�ன கண மனப�கதவ,  அவனத பலடகலள 
அழ�தத,  அவனத ப�ளலளகலள அழ�தத,  அவனத �ல#கள ஒவதவ�னற�கத 
�ல#ய�ல உரளவல�த அவதன ப�ரககமபடய�கச த யத அல#தவ� அவலன 
மடத��ன?  இர�ம�ய�ம –  கச �நஜ�ந�ம� –  ��ரமப�சத ல,  ந�ன அனம�� 
அள�கக�தறன –  எனறத க�ணக.  (நம த வகன�ர)  –  ஈசவரன�க உளள��ல 
“த வகன�ர”  எனற கறவ�லல#.  நமகக த வகன�க உளள �னலமய�ல ஆகம. 
அ��வத,  ந�ம நமத லககள கவ�தத ஓர அஞஜல த ய��ல தப�தம�னத,  இவன 
அ�றக�க க�#ம மழவதம நமகக�கதவ இரபப�ன. ந�ச �ய�ர ��ரதம�ழ� (5-3) – ��ய 
�ல#யறறறற வழதத��டத� �ல#வன –  எனறத க�ணக.  இர�வ�லன அழ�தத, 
��ன  Uல�யடன த ரவ�றக�ன வ�தர���லய எவவ��ம அழ�த��தன�,  அத� தப�னற, 



தவற பகலடம இல#�� நமத வ�தர���கலளயம தப�ககவ�ன.  அலனவரககம 
பகலடம�க உளள ப�ர�டடலயக க�பப�றற�ய�ன ம#ம,  நமகக உ�வ� த ய��ன 
எனபல�தய “நம த வகன�ர” எனற�ர எனவம கற#�ம.  நஞஜUயர படட��டம இந�ப 
ப�சரத��ன வ�ளககதல� அற�நத தக�ணட ஒர ந�ள�ல,  த லலம வழ�ய�ல ஓர 
அர �ஙக வரனம ஒர தபணணம வ�வ��ம த யத தக�ணடளளல�க கணட�ர. அந� 
வரன தபணல� அசசறத�,  அந�ப தபண,  “உனன�ல எனலன எனன த யய 
இயலம?  ஏலழகக�கவம,  தபல�கக�கவம அல#தவ� நம அர ர ஆட � த யத 
தக�ணடளள�ர”, எனற�ள. இ�லனக தகடட நஞஜUயர தபரம வ�யபப தக�ணட�ர�ம. 
த �ழ  �க�ம��ப பல#வர�யன படடலர அணட ந�னறதப�த,  படடர அவன�டம 
இர�ம�ய�ம –  ர�ம #கம� கப�� ஸ� –  இர�ம இ#ககவரகள�ல க�வல 
த யயபபடடத –  எனனம சத#�கதல� கற�யபட,  ”கடறகலரய�ன ம�லதவள�லய 
எண��யபட இரபப�ய�க”,  எனற அரள�சத ய��ர.  இ�ன உடகரதத –  இர�மன 
க�பப�ன –  எனப��கம.  இ�லனக தகடடக தக�ணடரந� நஞஜUயர,  ப�ளலள 
வ�ழபபலரயர மறறம நமப� ஸதக�வரத�ந ��ஸர ஆக�தய�ர,  இத� கரதல� 
தவள�பபடததம ந�னமகன ��ரவந���� (8)  –  இல# தல� மறதறனதனஞத  – 
ப�சரதல� அரள�சத ய�னர.  ஆகதவ,  தவற பகலடம இல#�� நமகக,   கரவரத��த 
��ரமகன�ம இர�மதன �ஞ ம ஆவ�ன எனற கரதத.
 

வய�கய�னம –  (த வகன�ர மரவ�ய தப��யதக�ய�ல)  –  ர�வ� வ�ம பண�� 
வ�லனயறற ப�னபம அவ��ரத��ல ப�றப�டரககம உ�வலககக�கவ�யததக 
தக�ய�லத# வநத கணவளரந�ரளக�றத.  தரப�ந�ம�கச த �லலறற 
பஜயவ� �யனற,  த வகத��லலறபலபச த �லலறற.  (மரவ�ய)  –  ��ரவளளம 
தப�ரந�� ந�தயவ�ஸம பணணக�ற த� ம.  பர வய8 வ�பவஙகள�ல தக�ய�லல 
தப�ரத�ம த �லலக�றத. (தப��ய தக�ய�ல) – தக�ய�ல பரபலப ந�லனத�னற. ர�ஜ� 
இனனவ�டத��த# இரநத ந�லனபப�டட�தனனற�ல,  ப�னலன அவனறனன�லம 
ம�றற ந�லனபப�டதவ�ண�� ��ரககம த�  தக�ரவதல�ப பறறச த �லலக�றத. 
அ��க�றத,  ஸமஸ���கள க�ரயம ஈடறகலகய�தற.  த�த �யம ஸரவக�மதக, 
வ�ஷத��ர�ய�நம ம8த.
 



வ�ளககம –  (த வகன�ர மரவ�ய தப��யதக�ய�ல)  –  இர�வ� வ�ம மடநத,  இந� 
உ#கதல� வ�லனகள இல#�� ஒனற�கச த ய� ப�னனர,  இர�ம�வ��ரக க�#த��ன 
ப�னதன த��னற�யவரகளககம உ�வம தப�ரடட அல#தவ� இவன இந�ப 
தப��யதக�ய�லல வநத  யன�ததளள�ன?  “ஆர”  எனற ம��ய�ல�யடன கறவத, 
இவனத தமனலமலய உ�ரததவ�றக�க அல#,  இவன நமகக�கச த லவ 
த யவ�றகக தக�ளளம ஆரவதல� உ�ரத�தவ ஆகம.  (மரவ�ய)  –  �னனலடய 
��ரதமன� மடடம அல#�மல,  �னத ��ரவளளம மழவதம�கப தப�ரந��,  ந�ல#ய�க 
வ �கக�னற ��ரவரஙகம.  பர வய8 வ�பவம ஆக�ய அலனத��லம உயரந�பட உளள 
ந�ல#லயக கறக�றத.  (தப��யதக�ய�ல)  –  “தப��ய”  எனற ப�ம தக�ய�ல அளலவ 
மன��ல தக�ணட கறபபடடத அல#.  ஓர அர ன �னத அரணமலனய�ல இரந�பட 
ஓர ஆல� ப�றபப�த��ன எனற�ல,  அ�ன ப�னனர அவன�லம அந� ஆல� ம�றற 
இய#��த ஆகம.  இத தப�னற இஙகளள தப��யதபரம�ள ஸஙகலபம த ய��ன 
எனற�ல (இ�லன “ரஙக ஸஙகலபம”  எனதற கற#�ம),  அவன உடபட ய�ர�லம 
ம�றற இய#�த எனற கரதத.  ஸமஸ���கள�ன வ�ரபபஙகலள ந�லறதவறற�த# 
ஆகம. இ�லன க�ரட பர��ம – த�த �யம ஸரவக�மதக – இந� த� ம அலனதத 
தககஙகலளயம நUககம –  எனறம,  ல#ஙக பர��ம –  வ�ஷத��ர�ய�நம ம8த – 
வ�ஷணவ�ன தப��யதக�ய�ல – எனறம கற�ன. 
 

வய�கய�னம –  (ம��ள ��ரவரஙகம)  –  கணவளரந�ரளக�றவரலடய 
தஸ�கம�ரயதல�க கணட அஞ தவணட��பட ம��லளயலடத��ய�ரகலக. 
இவவஸதவ�ன  Uரலமலய அற�ந��ரககம ��ரமஙலகய�ழவ�ரதப�லவ�ர இடட 
ம��ள�தற.  (எனன�)  –  உடமப தந�வ தவணட�,  ஓரக�� ம�தரதம அலமயம, 
அவரலடய க�த ஷட�ஙகலளப பறற�ன ��ரந�மம தவணட�,  த� ஸபர �ய�ன 
��ரந�மதம அலமயம.  (கரவ�த# ��ரவ�#��Uர)  –  ஸmககரம�ய�ரகக நUஙகள 
அந����கக�றத கரபபத��லம பகவத கட�கம�ல#�லமய�தற. ஜ�யம�நம 8� பரஷம 
யம பசதயத மதஸ��ந: எனக�றபடதய கரபபவ�ஸ ஸமயத��ல �யநUயல�லயக கணட 
கள�ர தந�ககவத��ர தந�ககணட.  அத இவனகக பகவத பர�வணயம�க�ற 
ஸமபததகக அட,  அதவம தபற��வரகள�க�த� நUஙகள எனக�ற�ர.  ”கரவரஙகததட 
க�டநத லக த��ழத�ன கணதடன” எனறம, “கரகதக�டடயடக�டநத லக த��ழத�ன 
கணதடன” எனறம த �ல#க கடவ��தற.



 

வ�ளககம –  (ம��ள ��ரவரஙகம) –  இஙக  யன�ததளள தப��யதபரம�ள�ன ��ரதமன� 
ம�கவம தமனலமய�னத.  இ�லனக கணட,  இவனகக வ�தர���கள�ல ஆபதத 
உணட�கதம� எனற அச ம தக�ளள அவ �யம இல#��பட,  சறற�லம ம��ளகலளக 
தக�ணடரகக�றத.  இவனத தமனலமலய அற�ந� ��ரமஙலகய�ழவ�ர 
தப�னறவரகள�ல அலமககபபடட ம��ள அல#வ�?  (எனன�)  –  அவனத 
கரல�லயப தபற உடல வரத�� ஏதம த யயதவணட�ம;  ஓர உப�யம மடடதம 
தப�தம�னத;  அவனலடய ��ரககலய�� க�ஙகள,  லல#கள ஆக�யவறலறக 
கறம அவனத ��ரந�மஙகலளக கட உலரகக தவணட�ம;  அவனத ��ரதமன�லய 
எபதப�தம த��டடபட உளள “ஸரஙகம”  எனற த �லல#க கற�ன�த# 
தப�தம�னத.  (கரவ�த# ��ரவ�#��Uர)  –  இபபடய�க தப��யதபரம�ள�ன 
கரல�லயப தபறம வழ� ம�கவம எள�ய��க உளளதப�தம,  இ�லனச த யய��த 
ஏன?  க�ர�ம,  கரபபத��ல உளளதப�த பகவத கட�கம க�டடவ�லல# தப�லம. 
ம8�ப�ர�ம - ஜ�யம�நம 8� பரஷம யம பசதயத மதஸ��ந: - ப�றகக�னற ஒரவலன 
எந� மதஸ��னன ப�ரததக தக�ணடளள�தன� –  எனனமபட,  கரபபத��னதப�த� 
 �# ஜUவனகலள,  அவரகளலடய வரத�ம�ன ந�ல#லயக கணட,  எமதபரம�ன 
கள�ரந� ப�ரலவ வசவதணட.  இபபடபபடட கரபப க�#த��ல உணட�கம பகவத 
கட�கம எனபத�,  அந� ஜUவன த��டரநத ந�ல# ந�றக�னற ”பகவ�ன�டம ஈடப�ட” 
எனனம ஐசவரயத��ன அடபபலட ஆகம.  ”அந�க கட�கதல�ப தபற இய#�மல 
தப�யவ�டடரகதள”, எனற வரநதக�ற�ர. இந�க கட�கம கற�தத ம�ல ��ரவந���� 
(6)  -  கரவரஙகததட க�டநத லக த��ழத�ன கணதடன -  எனறம,  இரணட�ம 
��ரவந���� (87)  –  கரகதக�டடயட க�டநத லக த��ழத�ன கணதடன –  எனறம 
கற�யத க�ணக.
 

வய�கய�னம –  (க�#தல�க கழ�கக�னறUதர)  –  வ� �தர� த�8ஸமபத���Uசவர�ய 
ந�தவ��தம எனற பகவத ஸம�சரய����களககக கணட க�#தல� வயரத�தம 
தப�ககக�ற�தக�தள!  க�#கர� ப����மம�ல#�� த� த��ல ந�னறம இஙதக வநத 
க�டகக,  நUஙகள க�#தல� வயரத�தம தப�ககவத�!  ந�தயஸ���கள ந�தய�நபவம 
பண�� ந�றக,  அதல� வ�டட உஙகள அவஸரம ப�ரததக க�டகக,  நUஙகள க�#தல� 
வயரத�தம தப�ககவத�!  ந�தயஸ���களநபவம உஙகளககம தவணதமனற அத 



ஸ�தம�கலககக�க இஙதக  �ரமம த யவ�கலககக வநத க�டகக, நUஙகள அநயபரர�யத 
����க�ற�தக�தள எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (க�#தல�க கழ�கக�னறUதர)  –  வ�ஷண�தவம -  வ� �தர� 
த�8ஸமபத���Uசவர�ய ந�தவ��தம –  வ� �தரம�ன இந� உடல அலமபப 
ஸரதவசவரனகக�கதவ –  எனற கறவ�றக ஏறப,  ஸரஙகந��லன அலடநத, 
அவனகக�கதவ லகஙகரயம த யத கழ�கக தவணடய க�#தல� வ��கக கழ�த�பட 
உளளUரகதள!  க�#த��ல எந�வ��ம�ன ம�றறமம ஏறபடத� இய#�� 
பரமப�த��லரநத வநத,  இந�த ��ரவரஙகத��ல வநத க�டககம இவலன வ�டதத 
க�#தல� வ��ககக�றUரகதள!  ந�தயஸ���கள எபதப�த அஙக இவலன த��த�பட 
இரகக,  அவரகலளப தப�ரடபடத��மல,  நUஙகள எபதப�த அணடவரகதள� எனற 
உஙகலள எ��ரப�ரத�பட  யன�ததளள இவலன ந�ட�மல,  க�#தல� 
வ��ககக�றUரகதள!  ந�தயஸ���கள�ன அனபவதல� நUஙகளம தபறதவணடம எனற 
எண�ததடன,  அ�லன உஙகளகக அள�ககதவணடம எனற  �ந�லனயடன அவன 
இஙக வநத  யன�ததளள�ன.  ஆன�ல நUஙகதள�,  அவலன வ�டதத மறற அலனதத 
வ�ஷயஙகலளயம தபறவ��ல கற�ய�க இரந�பட,  அவறற�ன ப�னதன ����க�றUரகதள 
எனற தவ�லனயடன கறக�ற�ர.
 

 12. நமனம மறக#னம தப  நரக�ல ந�னற�ரகள தகடக

      நரகதம சவரககம ஆகம ந�மஙகள உலடய நமப�

      அவனத ஊர அரஙகம எனன�த அயரதத வழநத அள�ய ம�ந�ர

      கவல#யள படக�னற�ர எனற அ�னகதக கவரக�னதறதன.
 

தப�ரள –  யமனம மதக#ன எனபவனம நரகத��ல ந�னறபட எமதபரம�ன�ன 
��ரந�மம கற�ததப தப �கதக�ணடரந�னர.  அபதப�த நரகத��ல உழனற 
தக�ணடரந�வரகள அ�லனக தகடடனர. இ�ன�ல அந� நரகதம ஸவரககம தப�னற 
ஆக�வ�டடத.  ”இபபடபபடட உயரந� ��ரந�மஙகலளக தக�ணட எமதபரம�ன�ன 
இரபப�டம�னத ��ரவரஙகம”,  எனற மழஙக��பட மககள உளளனதர!  இ�லனக 
கற�மல,  அவலன மறநத,  உ#க வ�ஷயஙகள எனனம கழ�ய�ல வ�ழநத,  தயரத��ல 



சழபபடட உளளனதர! இபபட இவரகள உளளனதர எனற எண��தய ந�ன கவல# 
அலடக�தறன.
 

அவ����லக –  “வ�ய�த# ��ரந�மதல�ச த �ல#ச த �னனUர.  எஙகள ப�பத��த# 
ப8mஜலபம பண� கமர�க� ந�னதற�ம.  ��ரந�மம த �ல#  க�ர�க�ற�த#�ம” 
எனன;  ஆக�ல சரவ�ம�தரத��த# ��ரந�மம உத��ரகதமனற மதகத#�ப�கய�ந 
மகத��த# த �லல,  “இபபடபபடட பரப�வதல�யலடயவன ஊர தக�ய�த#னற 
உஜஜUவ�கக#�ய�ரகக,  தககப�க�கள�வத�!”  எனற இவரகளநரத�தல�ப தப�றகக 
ம�டடக�ற�த#ன” எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஸமஸ���கள ஆழவ���டம,  “எஙகள வ�ய�ல தப��யதபரம�ள�ன 
��ரந�மதல�க கறமபட உலரத�Uரகள.  ஆன�ல,  எஙகளத ப�வஙகள க�ர�ம�க 
எஙகள�ல உ#க வ�ஷயஙகள கற�தத மடடதம தப  மடக�றத, அவனத ��ரந�மதல�க 
கறம ��றன இல#�மல உளதள�ம”,  எனறனர.  இ�லனக தகடட ஆழவ�ர, “கவல# 
தவணட�ம,  அவனத ��ரந�மதல� மறறவரகள கற நUஙகள அ�லனக தகடட�த# 
தப�தம�னத,  உஙகலளக கலரதயறறம”,  எனற�ர.  த��டரநத வ�ஷணபர��த��ல 
உளள மதக#ன எனபவன கற�த�  ���ம கற�,  “இபபடபபடட தமனலமய�ன 
��ரந�மதல�க தக�ணடவன உலறக�னற ஊர�க�ய ��ரவரஙகத��ன தபயலர மடடதம 
கற�ப ப�லழததவ�ட#�தம!  அ�லனயம த யய�மல ஸமஸ�ரத��ன தயரத��ல 
ஆழக�னறனதர!”,  எனற ஸமஸ���கள படக�னற தனபஙகலளக கணட,  “எனன�ல 
தப�றகக இய#வ�லல#தய”, எனற ப#மபக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (நமனம மதக#னம தப )  –  பணட மதக#தனனப�தன�ரவன 
ப�பபரசரன�ய வரத��கக�ற ந�ள�த# ��#த�நலவ ��நம பணணக�ற ஸமயத��த#, 
“கரஷ��ய” எனற தக�டத��ன.  ப�னப அவனலடய மர��ல ய�த# யமபடர வநத 
தநரகக�,  யமன பககலத# தக�ணட த ல#,  யமன��ன இவலன எ��ரதக�ணட 
ஸமப�வ�கக,  “உனனலடய படர எனலன தநரகக�க தக�ணடவர,  நU ஸமபவ�ய� 
ந�னற�ய;  இதகக த8ததவன?”,  எனன;  “உனனலடய பரப�வம அவரகளம 
அற�ந��#ர,  நUயம அற�ந��ல#,  ஒர க�ல ��ரந�மதல�ச த �னன�ய க�ண”,  எனற 



அதல� பரஸமஸகக,  இஙஙதன பரஸக��நபரஸக�ம�ன இதல� நரக�நபவம 
பணணக�றவரகள தகடடவநந�ரம அவவ�டந��தன பர�பய பம�ய�யதத�னற 
த �லலப தப�வத��ர கல�யணட; அதல� இஙதக த �லலக�றத.
 

வ�ளககம – (நமனம மதக#னம தப ) – மனப ஒர க�#த��ல மதக#ன எனற ஒரவன 
வ�ழநத வந��ன.  இவன ம�கந� ப�வஙகள த ய�பட வ�ழந��ன.  ஒரமலற அவன 
�னத ப�வஙகளககப ப��க�ரம த�டம வலகய�ல,  எளள�ன�ல ஆன ஒர பசலவத 
��னம�க அள�த��ன.  அவவ��ம ��னம அள�ககம தநரத��ல,  “கரஷ��ரபப�ம” 
எனற கற�யபட அள�த��ன.  ப�னனர,  அவன மர�ம அலடந�தப�த அஙக வந� 
யமத�ரகள,  அவன�க கடட இழததகதக�ணட யமன�டம ந�றத��னர.  இபபட வந� 
அவலன யமன ஓட வநத வரதவறற�ன.  இ�லனக கணட மதக#ன யமன�டம, 
“உனனலடய த�ரகள எனலனத தனபறத�� அலழதத வந�னர.  ஆன�ல நUதய� 
இபபட வரதவறக�ற�ய.  உனத த யலன க�ர�ம எனன?”,  எனற வ�னவ�ன�ன. 
இ�றக யமன மதக#ன�டம, “உனனலடய தமனலம எனத த�ரகளககத த���ய�த. 
நUதய உனத தபரலமலய அற�ந�வன அல#ன.  மனப ஒர க�#த��ல கண�ன�ன 
��ரந�மதல� நU கற�ய��ல,  உனகக இந� தமனலம உணட�னத”,  எனற�ன. 
இபபடய�க யமன எமதபரம�ன�ன ��ரந�மதல�ப பறற�க கற�ன�ன.  இபபடய�க 
இவரகள இரவரம ��ரந�மத��ன தமனலமலயப தப �யபட ந�னறல�,  நரகத��ன 
உழனற தக�ணடரபபவரகள தகடடக தக�ணடரந�னர.  உடதன அந� இடதம 
ஸவரககம தப�னற��க�,  அவரகளகக இனபம ஏறபடடத.  இந� ந�கழலவ இஙக 
அரள�சத யக�ற�ர.
 

 வய�கய�னம –  (நமனம மதக#னம தப )  –  மதக#பகவ�ன “ஸதக�ரததகக 
த8ததவன?”,  எனற த �ல#,  யமன, “மனதப ��ரந�மம த �னன�யக�ண”,  எனற 
த �னன இவவளதவய�யததப ப�றந�த.  யமன ப�வநம�கத ��ரந�மதல�ச 
த �னன�னமல#ன.  மதக#பகவ�ன தகடக அவனகக உபத� �த��னமல#ன. 
ந�ரக�கலளத �ன லக  லகக நலநத,  இவறறகக இன� தப�ககட ஈத�னற 
த �னன�னமல#ன.  க�ம தவய� ந�ரச �த�� த�வ:  தக வ:  கத# ந� �:  எனற 
அவரகலள கர8�ததச த �னன�னமல#ன.  ��ரந�மம த �னன�தன�ரவன நரகம 
பகக�தனனற �ன ப�ததகக 8�ந� வரக�றத��தவனற த �னன�னத�லன.



 

வ�ளககம - (நமனம மதக#னம தப ) –  ம�க#ன யமன�டம, “நU எனலன வரதவறகக 
க�ர�ம எனன?”,  எனற�ன;  இ�றக யமன,  “நU மனப கரஷ�ன�ன ��ரந�மதல� 
உச ��த��ய”,  எனற�ன.  இவவளவ��ன அஙக நடந� உலரய�டல ஆகம.  யமன 
�னகக ஓர உப�யம எனற எண�� எமதபரம�ன�ன ��ரந�மதல�க கறவ�லல#; 
மதக#ன தகடட அவனகக எமதபரம�ன�ன ��ரந�மதல� உபத� ம த யயவ�லல#; 
நரகத��ல உழலபவரகலளத �னத லக வலகக அடதத, இவரகள இஙக�ரநத பறபபட 
��ரந�மதம வழ� எனற எண�� ��ரந�மதல�க கறவ�லல#;  க�ம தவய� ந�ரச �த�� 
த�வ: தக வ: கத# ந� �: - ப�வ�ய�டம யமன, “அழக�ன கழலகலள உலடய தக வன 
உனன�ல அரச �ககபபடவ�லல#தய�?”,  எனற தகடப�ன�ம,  இத தப�னற 
அவரகலளக தகடகம தநரத��ல ��ரந�மதல�க கறவ�லல#;  “எமதபரம�ன�ன 
��ரந�மதல� உச ��த�வன இஙக வரக�ற�ன. அவலன ந�ம உப �ரம த யயவ�லல# 
எனற�ல நமத யமப�வ�கக ஆபதத”, எனற எண��யத� அஙக ந�கழந�த.
 

வய�கய�னம –  (நரக�ல ந�னற�ரகள தகடக)  –  ப�பம பணணக�ற ஸமயத��த# 
அந�ப�தத மUணட,  பர�யச �த�ம பணணம ஸமயத��ல தகடட�ரமல#ர. 
ப�பத��னலடய ப#�நபவம பணணக�ற ஸமயத��த#ய�யததக தகடடத.  அபதப�த 
��னம ஸம�தப���கள�யக தகடட�ரமல#ர;  பர�ஸஙக�கம�கத ��ரந�மம 
த வ�பபடடவ�த�லன.  ”ப�பம பணணக�ற தவலளய�ல பர�ஸஙக�கம�கவம ஒரத�ர 
��ரந�மம த �லலவ���லல#தய�,  அபதப�த தகள�த��ழ�வ�தனன”,  எனன�ல 
அபதப�த வ�ஷய பர�வணயத��ல வந� த ரகக�த# த வ�பபட�த;  இபதப�த 
தகக�நபவம பணணக�றவளவ�ய “ஆதர�ர நலவ�ரதல� த �லவ�ர?”  எனனம 
�ல ய�லகய�த# த வ�பபடதம.
 

வ�ளககம – (நரக�ல ந�னற�ரகள தகடக) – ப�வம த யயமதப�த வரந��, “இன� ப�வம 
த யவ��லல#”,  எனற உற�� பணட,  �னத ப�வத��றக�ன ப��க�ரம த�டமதப�த 
எமதபரம�ன�ன ��ரந�மதல� இவரகள தகடகவ�லல#.  ம�ற�க,  அந�ப 
ப�வத��றக�ன ப#லன நரகத��ல அனபவ�ககமதப�த அல#தவ� தகடடனர? 
அபதப�தம இவரகள உபத� ம தபறம தவலளய�ல லகய�ல ஸம�ததடன ந�னற 
தகடகதவணடம எனனம மலறயடன தகடகவ�லல#;  ய�தர� இரவர தப �க 



தக�ளவல� மடடதம தகடடனர.  “ப�வம த யயமதப�த எமதபரம�ன�ன ��ரந�மம 
பறற� இவரகள தப வ�லல# எனற�லம,  இத� தப�னற தவற ய�தர� தபசவல� 
அபதப�த இவரகள தகடகவ�லல#தய�?”,  எனற  நத�கம எழ#�ம.  அந� தநரத��ல 
இவரகளகக வ�ஷயஙகள�ன மUத உளள ஈடப�ட க�ர�ம�க,  அவவ��ம ய�ர�வத 
தப �க தக�ணடரந��லம க���ல வ�ழந��ரகக�த.  ஆன�ல அந�ப ப�வத��றக�ன 
ப#லன அனபவ�ககமதப�த,  தயரத��ல ஆழநத,  “ய�ர�வத இந�த தனபத��ல 
இரநத �பப�கக உப�யம கறம�டட�ரகள�”, எனற வரநதமதப�த� க���ல வ�ழம.
 

வய�கய�னம –  (நரகதம சவரககம�கம) –  அந� நரகந��ன தப�க பம�தய�தட�த�த 
ம�ற� ந�லனபப�டம�த�லனய�தற தவணடவத.  வ�பஷ� வ�த�யம 8� #ஙலகச 
வரயம��ம கர�ம எனக�றபடதய ர�வ� ஸமபந�த��த# தஷபரகர��களகக 
ஸ��நம�ன #ஙலகலய ஸ�தவ�கரகக ஸ��நம�கக�க தக�டத��றதப�த#.  இபபட 
நரகந��தன ஸவரககம�மபட பணணக�ற�ன ந�ம�தய�தவனன�ல;  (ந�மஙகள)  – 
��ரந�ம பரப�வத��த# வந���யதத. (ந�மஙகளலடய நமப�)  –  இத��ரந�மஙகலள 
உலடயவன�லகய�த# பஷக#ன�ய�ரககமவன.  எல#� நனலமகளம �னலனப 
பறற�ப தபறதவணடய�ரககம அவனககம எறறதல�ப பண��க 
தக�டககவறற�ய�யதத ��ரந�மம�ரபபத.  த�தவ� ந�மஸ8ஸரவ�ந எனறம, 
தபர�ய�ரம தக�ணடத��ர படலடயன எனறம த �ல#ககடவ��தற.  ந�ர�ன 
�மமனலன நரகமபக�ள ந�ர�ய�  ப� ம�தரம.  (அவனதரரஙகதமனன�த)  – 
இபபடப பர�ன�னவன ந�தயவ�ஸம பணணக�ற த� ம தக�ய�த#னனம 
இவவளவக�டர இவனகக தநரத��. தநரத�� அலபம�ய, ப#ம கனத��ரககசத யத�யம 
இதல�ச த �ல#தவ�டட�� ப�பத��ன கனம�ரந�படதயன.  இபபடத ��ரந�மம 
த �லலவ�ர அரக�ரகக#�க�த�னப�ரம,  அவரகலள ந�டடல ந�னறம தப�கத 
தரததவ�ரம,  ��ரந�மம த �னனததவ த8தவ�க 8�மஸபப�ரம�ய�தற 
ஸமஸ�ரந��ன�ரபபத.  ஒரவனலடய அந��ம ஸமயத��த# ��ரமநதரதல� 
உபத�ஸதத,  இதல�ச த �ல#�தயனன;  அவனம ஆம�க�ல த �லலப ப�ரகக�தறன 
எனற இதல� அதநகரஞத �லல,  அத �னலனச த �ல#�த� த ததபதப�ன�ன. 
இரணடம அகரம ஒத��ரககச த யத� த �ல#தவ�டடறற�லல#ய�தற ப�ப ப#ம.
 



வ�ளககம –  (நரகதம சவரககம�கம)  –  அந� நரகதம இனபதல� அள�கக�னற இடம 
தப�னற ம�ற�யத.  எபபட எனற�ல,  எமதபரம�ன�ன ஸஙகலபத��த# ஆகம. 
இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம -  வ�பஷ� வ�த�யம 8� #ஙலகச வரயம��ம கர�ம – 
இ#ஙலக எனனம த லவம வ�பஷ�னகக உ��ய��க ஆககபபடடத –  எனற 
கறவத தப�னற, இர�வ�ன ஆணடதப�த அலனதத �Uலமகளககம இரபப�டம�க 
இ#ஙலக இரந�த; ஆன�ல வ�பஷ�ன �னத ஆட �ய�ல இ#ஙலகலய ஸ�தககள�ன 
இரபப�டம�க ம�றற�க தக�டத��ன அல#தவ�?  இத தப�னதற,  நரகமம ஆனத. 
இபபடய�க நரகம ஸவரககம�க ம�றறமபடய�க எமதபரம�ன உளள�ன� எனற�ல 
(ந�மஙகள) –  அவன�ல அல#,  அவனலடய ��ரந�மஙகள�ன தமனலமய�ல மடடதம 
இபபட ம�ற�யத.  (ந�மஙகளலடய நமப�)  –  இபபடபபடட ��ரந�மஙகலளக 
தக�ணடவன எனப��ல பர�ம�க உளளவன.  அலனவரம,  அலனதத 
நனலமகலளயம எமதபரம�லன அலடநத தபறதவணடய��க உளளத; 
இபபடபபடட எமதபரம�னககம ஏறறதல� ஏறபடத��க தக�டபப��க,  அவனத 
��ரந�மம அல#தவ� உளளத? ம8�ப�ர�ம – த�தவ� ந�ம ஸ8ஸரவ�ந – ஆய�ரம 
��ரந�மஙகலளக தக�ணட த�வத�வன –  எனறம,  ��ரவ�யதம�ழ� (9-3-1)  – 
தபர�ய�ரம தக�ணடத��ர படலடயன –  எனறம கறவத க�ணக.  தப��ய�ழவ�ர 
��ரதம�ழ� (4-6-1)  -  ந�ர�ன �மமனலன நரகமபக�ள –  எனறம, 
ஸவ�ஷணஸ8ஸரந�மம -  ந�ர�ய�  ப� ம�தரம –  ந�ர�ய�ன எனற த �ல 
தக�ணட மடடதம தவ�லனகள�ல இரநத �பபக�னறனர – எனறம கற�யத க�ணக. 
(அவனத ஊர அரஙகம எனன�த)  –  ”இபபடய�க ப��பர�ம�ன எமதபரம�ன 
எபதப�தம வ �கக�னற த� ம ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�ல”, எனற இவவளவ மடடதம 
இவரகள�ல த �ல#பபட தவணடம. இபபடய�க த யயதவணடயத ம�கவம எள���க, 
ஆன�ல இ�லனக கடக கற இய#�மல இவரகள�ன ப�வஙகள�ன ப#ம உளளத�! 
இபபட இவனத ��ரந�மஙகலளக கறபவரகள�ன அரக�ல இரககககட�த எனற 
ஒதஙகபவரகளம,  இவனத ��ரந�மஙகலளக கறபவரகலள ந�டலடவ�டதட 
வ�ரடடதவணடம எனற எணணபவரகளம,  இவனத ��ரந�மஙகலளக கற�யல�தய 
க�ர�ம�கக க�டடத தனபறததபவரகளம இந� உ#க�ல உளளனதர!  ஒரவன 
மர�ம அலடயம தநரத��ல அவன அரக�ல இரந�வரகள,  அவன�டம ��ரமநதரதல� 
உபத�ஸதத,  அ�லனக கறமபட தவணடனர.  அவனம,  “ஆகடடம ப�ரகக#�ம. 
மடந��ல த �லக�தறன”,  எனற�ன.  இ�லனதய ப#மலற கற�ன�ன அல#�மல, 



��ரமநதரதல�க கற�மத#தய இறந��ன.  அவன கற�ய த �றகளம,  ��ரமநதரமம 
ஒதர அளவ�க உளளதப���லம,  அவனத ப�வஙகள�ன ப#ம அவலனத ��ரமநதரம 
கறவ�டவ�லல#.
 

வய�கய�னம –  (அயரதத வழநத)  –  வகத�வன ��ரந�மதல� வ�ஸம��தத,  வ�ஷய 
பரவ�ர�யகதக�ணட �ல#கUழ�க வ�ழநத, “மறநத�ன உனலன மனனம” எனறம, 
யநம8�ரத�ம க�ம வ�ப� எனறம த �ல#ககடவ��தற.  (அள�யம�ந�ர)  - 
��ரந�மம த �லலலககக தய�கயம�ன ந�ககப பலடத� அரமந� மநஷயர. 
“��மளதர”  எனக�ற ப�டலடயம,  “ந�வ�ய�லணதட”  எனக�ற ப�டலடயம 
த �லலகதக�ளவத.  (கவல#யள படக�னற�ர எனற)  –  தககதத� அகபபடவத� 
எனற. (அ�னகதக கவரக�னதறதன) –  அ�னகதக கத# பபட�ந�னதறன எனக�ற�ர. 
“ஸmகரபம�ன ��ரந�ம ஸபர த��த# ஆநந� ந�ரபபரர�ய�ரகலககக 
தய�கயர�னவரகள தகக ப�க�கள�வத�!”,  எனற�தற இவர கத# பபடக�றத. 
அவ��ர�த��த# எனககக கலர�ல,  எனககம ப�றரககம கலர�ல 
த யயதவ�ண���பட ஸமஸ���கள தககம எனகக ஆறறப தப�க�ற��லல# 
எனக�ற�ர. கவல# – தனபம.
 

வ�ளககம -  (அயரதத வழநத)  –  நமகக இயறலகய�கதவ உறவ�னன�க உளள 
ஸரஙகந��ன�ன ��ரந�மதல� மறந�னர;  உ#கவ�ஷயஙகள�ல ஈடப�ட தக�ணட, 
அவறற�ல �ல#கUழ�க மழக�யளளனர.  இத ம�கபதப��ய தனபம எனபல�, 
தப��ய��ரதம�ழ� (6-2-2)  -  மறநத�ன உனலன மனனம -  எனறம,  க�ரடம - 
யநம8�ரத�ம க�ம வ�ப� –  அவலன ஒர ம8�ரத�ம எண�வ�லல# 
எனற�லம – எனற கற�யத க�ணக. (அள�ய ம�ந�ர) –  ஸரஙகந��ன�ன ��ரந�மம 
கறவ�றக�கத �க��ய�ன ந�கலகப தபறறளள மன��ரகள.  இஙக இரணட�ம 
��ரவந���� (21) – ��மளதர – எனபதம, ம�ல ��ரவந���� (95) – ந�வ�ய�லணதட – 
எனபதம படககத�ககன.  (கவல#யளபடக�னற�ர எனற)  –  இபபட இவரகள 
தககத��ன ப�டய�ல அகபபடக�ற�ரகதள எனற.  (அ�னகதக கவரக�னதறதன)  – 
இ�லனக கணதட ந�ன கவல#பபடக�தறன.  “சகதம வடவ�க அவனத ��ரந�மம 
உளளத.  இ�ன ம#ம�க இவரகள �Uணடபபடட,  ஆநந�ம எனனம கடலல மழக� 
இனபததடன இரகக#�ம.  இபபட இரககம �க�� தபறற இவரகள தனபத��ல 



மழக�னதர!”,  எனற இவர கவல# தக�ளக�ற�ர.  “அ�னகதக”  எனற ப�ம ம#ம - 
�னகக�கக கவல#பபட�ல,  �னககம மறறவரகளககம த ரததக கவல#பபட�ல 
எனற இரணடம த யய�மல,  ஸமஸ���கள படக�னற தயரம எனன�ல ��ஙக 
இய#வ�லல# – எனற உ�ரததக�ற�ர. 
 

13. எற�யம நUர தவற�தக�ள தவல# ம�ந�#தத உய�ரகள எல#�ம

      தவற�தக�ள பநதளப ம�ல# வ�ண�வரதக�லன ஏத�

      அற�வ�#� மன� ர எல#�ம அரஙகம எனற அலழபபர ஆக�ல

      தப�ற�ய�ல வ�ழ நரகம எல#�ம பல எழநத ஒழ�யம அனதற.
 

தப�ரள –  இந� உ#கம�னத அல#கள வசம நUர,  ம�ம�ஸத��ன ந�றறம 
ஆக�யவறறடன கடய கட#�ல சழபபடடளளத.  இபபடபபடட தப��ய உ#க�ல 
உளள மன��ரகள அலனவரம –  ம�கந� நறம�ம,  அழக ஆக�யவறலற உலடய 
தள �ம�ல#லயச சடயளளவனம,  ந�தயஸ���கள�ன ந��னம ஆக�ய 
தப��யதபரம�லளத த��பப�றக�கதவ உணட�ககபபடடனர.  இ�லனச த யய�� 
அற�வறற இவரகள, “��ரவரஙகம”, எனற மடடதம கற�ன�ல தப�தம. இ�ன ம#ம�க, 
ப#னகள�ன ப�டய�ன க�ர�ம�க நரகம தப�னறளள உ#கஙகள அலனததம,  பல 
மலளதத அழ�நதவ�டம அனதற�?
 

 அவ����லக –  ஸமஸ���கலள தந�கக� 8��ம த �லலலக��ன அவரகளகக 
அஸஹயம�மளவ�னவ�தற,  இவரகள தஷபரகர��கதளனற ப�ர�த�,  தரகக��லயப 
ப�ரதத,  ஸவக�ம�க “இவரகள ஸவரபம பகவ�ரத�ம�ய�ரகக�றபடலய அற�ந��#ரக 
தளய�க�லம, ஒரப���ய�#னற�தய வ�ய�த# ��ரவரஙகம எனப�ரகள�க�ல ஸமஸ�ரம 
கரமதபழநத தப�ம�க�த�!” எனக�ற�ர.
 



வ�ளககம –  இபபடய�க ஆழவ�ர ஸமஸ���கலள தந�கக�ப ப#வ��ம�ன நனலம 
பயககம த �றகலளக கற�ன�ர.  ஆன�ல,  அலவ அலனததம ப#னறறப தப�னத. 
ஆய�னம ஆழவ�ர,  இவரகள இத�லன ��ழவ�னவரகள�க உளளனதர எனற 
ஒதகக�மல,  அவரகள�ன இழ�ந� ந�ல#லயக கணட�ர.  �னககளள�க,  “இவரகள�ன 
ஸவரபம எனபத ஸரஙகந��னகக�கதவ உளளத எனபல� அற�ய�மல உளளனர. 
அந� ஞ�னம அவ �யம இலல# எனற�லம, தவற எந�வ��ம�ன வ���யம இல#�மல, 
ம�கவம ச#பம�க �ஙகள வ�ய�ல “��ரவரஙகம” எனற கற�ன�த# தப�தம�ன��கம. 
ஸமஸ�ரத��ல இ�ன�ல பல மலளததப தப�யவ�டதம”, எனற வ�யகக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (எற�யம நUர)  –  எற�ய� ந�னற�ரநதளள நUலரயலடத��ய, 
அஸ���ர�ம�ன கந�தல�யமலடத��ன கட#�ல சழபபடட ம8�பர��வ�ய�லளள 
த �நவரககமடஙகலம.  ”எற�யநUர”  எனறத த��ப�த வ�ப��ய�த# அஸஙக ��ம�க 
இரகலககக தய�கயர�ன த �நர.  “தவளளத��லடபபடட ந��ய�னமதப�ல” 
எனக�றபடதய கmப��ம�ன நUர தவளளததககளதள இரகக�ற ஸஙதக� ம 
த��றறலககக�க. “தவற�தக�ளதவல#” எனறத  �த��ன ��ரததழ�ய�ன ப��மளதல� 
அநபவ�கலககக தய�கயர�ன த �நர ஸமத��ரத��னலடய தரககந�ததகக 
இ#கக�ய�ரகக�ற அநரத�ம த��றறலககக�க.  (ம�ந�#ம)  –  பஞ � ததக�ட 
வ�ஸ�Uரல�ய�ன பர��வ�.  (உய�ரகள)  –  த�8ஸமபந�ம�ன வஸத க�டர எனலக. 
(எல#�ம)  –  ஸவ��நதரயதல�தய மடய நடத�ககடவ��ன த�வவரககதத��ட, 
அவரகளககக கடமககள�ன மநஷய வரககதத��ட வ� �யற ஸக# த �நரம.
 

வ�ளககம – (எற�யம நUர) – அல#கலள வ � எற�க�னற நUலரக தக�ணடதம, மUனகள�ன 
ந�றறம தக�ணடதம ஆக�ய கட#�# சழபபடட பரந� உ#கத��ல உளள உய�ரகள 
அலனததம. “எற�யம நUர” எனப�ன ம#ம பரமப�த��ல ஸமஸ�ர தநரககம இல#�மல 
வ�ழக�னற �க�� தபறற த �னரகள எனற�ர.  தப��ய ��ரதம�ழ� (11-8-5)  - 
தவளளத��லடபபடட ந��ய�னமதப�ல –  எனற கறவத தப�ல,  அல#கள�ல 
தநரககணட நUர தவளளத��ன �வ�கக�னற ந��கள தப�#, ஸமஸ�ரத��ல �வ�பப��கக 
கறக�ற�ர.  “தவற�தக�ள ம�ல#”  எனப�ன ம#ம,  ஸரஙகந��ன�ன இன�லமய�ன 
நறம�ம கமழம தள �ம�ல#ய�ன நறம�தல� அனபவ�ககம �க�� பலடத� 
இவரகள, கடலன மUன ந�றறம தப�னற ஸமஸ�ரத��ன தரந�றறதல� அனபவ�த�பட 



உளளனதர எனக�ற�ர.  (ம�ந�#ம)  –  ஐமபததக�ட தய�ஜலன பரபபளவ தக�ணட 
இந�ப பம�. ஒர தய�ஜலன எனபத 9 ம�ல 13 க�த#�மUடடரகள ஆகம. (உய�ரகள) – 
இந�  �Uர த��டரப நUஙக�ன�ல, ஸரஙகந��ன�ன ஸதக�ஸதபம தப�னற அவனகக 
ம�கவம தநரககம�க இரககவல# �க�� தபறறலவ அல#தவ� இந� ஜUவனகள. இலவ 
இபபட  �கக�க தக�ணடனதவ.  (எல#�ம)  –  இபபட உளளவரகள ய�ர எனற�ல, 
��ஙகள ச�ந��ரம�னவரகள எனற எணணம த�வரகள,  அந� த�வரகளகக அடஙக� 
நடககம மன��ரகள.
 

வய�கய�னம –  (தவற�தக�ள பநதளப ம�ல# வ�ண�வர தக�லன ஏத�)  – 
ப��மளதல�யம த வவ�லயயமலடத��ன ��ரததழ�ய ம�ல#ய�த# 
அ#ஙகர�ன�ய�ரககம இரபபககதத��றற ந�தயஸ���கள ஏததம�தப�த# 
இவரகலளயம ஏத�வ�யததக கணடத.  ஸரஷடஸ�வம வநவ�ஸ�ய எனற 
இலளயதபரம�லளபதப�த#,  ஸமஸ���கலளயம ம�லத# ஸரஷடத�த �னலன 
அநபவ�கலககக�கவ�யதத.
 

வ�ளககம -  (தவற�தக�ள பநதளப ம�ல# வ�ண�வர தக�லன ஏத�)  –   �றந� 
நறம�ம மறறம அழக ஆக�யவறலற உலடய தள �ம�ல#ய�ல தமலம அழகடன 
க��பபடம ஸரஙகந��ன�ன அழக�ல ந�தயஸ���கள த��றறபதப�ய,  அவலன 
வ�ஙக�யபட உளளனர.  இவரகலளப தப�னற,  அவலனத த��த�பட இரபப�றக 
அல#வ� ஸமஸ���கள பலடககபபடடனர?  இர�ம�ய�ம அதய�தய�க�ணடம - 
ஸரஷடஸ�வம வநவ�ஸ�ய –  சம�தலர இ#ககவன�டம,  “நU வனவ�ஸம 
த யவ�றக�கதவ ப�றந�வன”  –  எனற�ள;  ஆக இர�மனடம வனவ�ஸம 
த யவ�றக�கதவ இ#ககவன அவ���த��ன.  இத தப�னற �னனலடய அழலக 
அனபவ�தத த��பப�றக�க அல#தவ� ஸரஙகந��ன அலனதத உய�ரகலளயம 
பலடத��ன?
 

வய�கய�னம – ”இத ஜஞ�நபர��நர தபறம தபற�ய�ரந�த;  அத�லன அற�வ�ல#�� 
கmதர ஸமஸ���களககக க�டடதம�?”,  எனனம  ஙலகய�த# தமல த �லலக�றத. 
(அற�வ�#� மன� தரல#�ம அரஙகதமனறலழபபர�க�ல) – மநஷய ஜநமத��த# ப�றநத 



லவதத,  அற�வ�னற�கதக இரந��ரகள�க�லம;  ��ரவரஙக பர�வணயம தவணட�, 
உக��ம�தரதம அலமயம.  “ஆக�”  எனறத ப�பபரசரரகக இத��னம ஸத��ய�த 
எனலக.  (தப�ற�ய�ல வ�ழ நரகம)  –  இநத��யஙகளககக கடமககள�ய வரத��கக�ற 
ல#�வ�ப��.  எல#� அவஸதல�ய�லம �பப��பட �ன பககலத# அகபபடத��க 
தக�ளளவறற�லகய�த#, “தப�ற�”  எனற இநத��யஙகலளச த �லலக�றத. (நரகம) – 
அவ�தவக�களகக நரகம யமனலடய �ணடல;  அற�வலடய�ரகக நரகம ஸமஸ�ரம. 
“நனறமஞசவன நரகம ந�னலட�ல”  எனனக கடவ��தற.  (எல#�ம 
பலத#ழநத��ழ�யமனதற) – ல#�வ�ப�� கடடடஙகத ��� �யபதப�ம�தற.
 

வ�ளககம – ”இலவ அலனததம ஞ�னம ந�லறந�வரகளகக மடடதம க�டடம தபற�க 
உளளத.  இலவ அற�வ�ல#��,  ��ழவ�ன ஸமஸ���களககக க�டடம�?”,  எனற ஐயம 
எழ#�ம.  இ�றக�ன வ�லடலய அரள�ச த யக�ற�ர.  (அற�வ�#� மன� தரல#�ம 
அரஙகதமனறலழபபர�க�ல)  –  அற�வ தபறககடய மன��ப ப�றவ� எடத� ப�னனரம 
அற�வறதற இரந�னர எனற�லம, ��ரவரஙகத��ன மUத அத�லன ஈடப�ட இல#�மல 
இரந��லம,  “��ரவரஙகம”  எனற கற�ன�த# தப�தம�னத.  “ஆக�ல”  எனற ஏன 
கற�ன�ர எனற�ல,  ப�வஙகள�ல சழந�வரகள இவவ��ம “��ரவரஙகம” எனற கடக 
கற இய#�த எனற கரதத.  (தப�ற�ய�ல வ�ழ நரகம)  –  இநத��யஙகள�ன ப�டய�ல 
 �கக�யளள இந� உ#கதத மககள. அலனதத வ��ஙகள�லம �ஙகள�டம �பப�ச த ல# 
இய#��பட ப#னகள மககலளச  �கக லவபப��ல,  அவறலற “தப�ற�”  எனற�ர. 
(நரகம) – அற�வறறவரகளகக யமத#�கம மடடதம நரகம எனற த��னறம. ஆன�ல, 
அற�வளளவரகளகக இந� ஸமஸ�ரதம நரகம�கத த��னறம. ��ரவ�யதம�ழ� (8-1-9) - 
நனறமஞசவன நரகம ந�னலட�ல -  எனறத க�ணக.  (எல#�ம பலத#ழநத��ழ� 
யமனதற) – “��ரவரஙகம” எனற கற�ன�ல அலனவரம பரமப�ம த னறவ�டவ��ல, 
இந� உ#க�ல உய�ரகள இல#�மல பல மலளததவ�டம அல#வ�?
 

 14. வணடனம மரலம த �ல# மய�லனம ஆலம த �ல#

      தக�ணடல மUத அ�வம த �ல# கய�லனம கவம த �ல#

      அணடரதக�ன அமரம த �ல# அ����ரவரஙகம எனன�

      ம�ணடர ப�யநத உணணம த �றலற வ�#கக� ந�யகக இடம�ன நUதர.



 

தப�ரள –  வணடகள�ன கடடஙகள இன�லமய�க �Uஙக�ரம த ய�பட உளள 
த �ல#கள, மய�லகள அழக�க ஆடயபட உளள த �ல#கள, தமலபககம�க தமகஙகள 
வநத அல�ததக தக�ளளமபடய�க உளள த �ல#கள, கய�லகள “ஸரஙக�” எனற 
கவமபடய�க உளள த �ல#கள,  த�வரகள�ன அ��ப��ய�ன ஸரஙகந��ன வ�ஸம 
த யயமபடய�ன த �ல#கள தக�ணடதம,  இந� உ#க�றதக ஆபர�ம தப�னற 
உளளதம ஆக�ய “��ரவரஙகம”  எனற ��வயத� த��ன தபயலரக கட உச ��கக�� 
மடரகள தமத# வ�ழநத,  அவரகள உணக�னற த �றலற வ�#கக� ந�யகக 
இடவரகள�க.
 

அவ����லக –  ப�றர மகம ப�ரததச த �லலயம, �மம�த# த �லலயம இபபட 8��ம 
த �னனவ�டத��லம அவரகள வ�மகர�லகய�த# அவரகலள தவறதத, 
அவரகதள�டலட ஸ8வ�ஸத��ல வந� கத# ம �Uர,  கரபபர ந�கரதல� வ�ய�த# 
இடவ�லரப தப�த# தக�ய�ல# அனபவ�தத,  “இபபட �ஙகளககச த �ல# 
பர�ப�ம�ய�ரகக இதல� அந����பபத�!”,  எனற அவரகலள உதபக�வ னதல�ப 
பண��,  இவர பதர�பத� �த ந�வரத�ர�க�ற�ர.  இத��ன ஸவ�நபவம�ய�ரகக 
பதர�பத� ம�த �ல#ககடடக�றத;  ஸததககள அநபவ ஜஞ�நம ப�றரககக 
கரத�வயம�கக கடவ��தற.
 

வ�ளககம –  ஸமஸ���களகக நனலம உணட�ககவல# வ�ஷயம கற�தத தநரடய�கக 
கற�ன�ர;  �னககத��தன கற�கதக�ளவத தப�னறம கற�ன�ர.  ஆன�லம அவரகள 
இவர கற�யல� த வ�மடககவ�லல#.  அவரகள எமதபரம�ன�டம ஈடபட�மல 
இரபபல�க கணட தவறபப தக�ணட�ர.  வ�ய�ல உணட�ன க பப நUஙக 
கரபபரககடடலயச த ரததக தக�ளவத தப�னற,  இவரகளகக த யயபபடட 
வ��ன உபத� ம க�ர�ம�க உணட�ன தனபம நUஙக,  ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�ல# அனபவ�தத ந�னற�ர.  தமலம,  “இபபடபபடட உயரந� தக�ய�ல 
இவரகள அனபவ�பப�றக ஏறறபட இரககமதப�த,  இ�ன�ல ஈடபட�மல 
உளளனதர”,  எனற அவரகலள இகழநத கற�ன�ர.  ந�னக�ம ப�சரம த��டஙக� 
மறறவரகளகக�க இதவலர த யத வந� உபத� ஙகலள ந�றததக�ற�ர.  இந�ப 
ப�சரம �னககத��தன கற�கதக�ளவ��க உளளதப���லம,  மறறவரகளகக�கச 



த யயபபடம உபத� ம�கதவ எடககதவணடம.  நல#வரகள�ன அனபவச த �றகள 
அலனவர�லம ப�னபறற ஏறற��கதவ இரககம அல#தவ�?
 

வய�கய�னம – (வணடனம மரலம த �ல#) –  க�ண�கத��ல இழ�வ�ர ��ரள��ரள�க 
இழ�யம�தப�த#,  மத தவளளத��த# வணடகள ��ரள��ரள�கவ�யதத இழ�வத. 
கழதத� கடடலளய�க மதப�நதல�ப பண��,  பகக தரவயம இரந�வ�டத��லரகக 
தவ�டட�லமய�லம, ��ன வ�யவ�டம�டட�லமய�லம ஆளத��லவய� ந�றகம�யதத. 
மக�ர ��ரள��ரள�க பகவ�நபவம பண��,  தப�ககவட�க ஸ�மக�நம பண��க 
கள�ககம�தப�த#,  இவவ��ல ��ரயஙகளஙகடக கள�தத வரத��ககதமனலக. 
(மய�லனம ஆலம த �ல#)  –  வணடகளலடய தவந�லயக தகடடம,  த �ல#ய�ன 
பசலமலயக கணடம,  வரஷ�வ�ல தமகஙகள�க ந�லனதத,  இனம�னம�க 
மய�லகள�னலவ ஸஸமபரமநரத�ம பண��ந�றகம. ஆல�ல – ஆட�லம கள�த�லம. 
(தக�ணடல மUத அ�வம த �ல#)  –  இவறற�னலடய ஆலபலபயம,  த �ல#ப 
பரபலபயம பசலமலயயம கணட,  தமகஙகள�னலவ ஸமதரம�கக தக�ணடபடய� 
ந�றகம. அனற�கதக, தமகப�த�ளவம த ல#த ��ரசத �ல#��ன ஓஙக�ய�ரந�படலயச 
த �லலறற�கவம�ம.  இவவ��ல தப�ழ�லம மயலம�க தப�ழ�#�ய�ரகக�றபட. 
��ரமல#ய�ல தப�ழ�லன இரட �ய�த#,  பககவ�டமம பறபபடட இடமம த���ய�த; 
இவவ��ல தப�ழ�ல வஸதலவ வஸதவந�ரம�க பரம�பப�ககம.  (கய�ல இனம கவம 
த �ல#)  –  கUழச த �னனவறற�ன வய�ப�ரம�னற�கதக,  கய�லனஙகள�னலவ 
இரந�வ�டத��த#ய�ரநத,  ��ந��ம�ரந� பரத� த��ல கள�ரத��ய�த# அநதய�நயம 
அலழய� ந�னறன.
 

வ�ளககம -  (வணடனம மரலம த �ல#)  –  ந��ய�ல நUர�ட வரபவரகள கடடம 
கடடம�க நUர�ட ந�றபத தப�னற,  ��ரவரஙகத��ன த �ல#கள�ல உளள த�ன 
தவளளத��ல வணடகள கடடம கடடம�க சறற�யபட உளளன. கழததமடட அலவ 
த�லனப பரக�, அ�ன க�ர�ம�க இரககம இடத��ல ந�றக மடய�மலம, வ�ரபபபபட 
ஓல  எழபப இய#�மலம, �Uஙக�ரம த ய�பட உளளன. மக�� தபறறவரகள பரமப�ம 
த னற ஸரதவசவரலனக கணடகள�த� ப�னனர,  அ�ன வ�லளவ�க ஸ�மக�னம 
பண�� ந�றப�ரகள.  அத தப�னற,  இஙகளள வணடகள,  அரஙகலனக கணட�ன 
வ�லளவ�க �Uஙக�ரம த ய�பட உளளன.  (மய�லனம ஆலம த �ல#)  –  இஙகளள 



மய�லகள வணடகள�ன �Uஙக�ரதல�க தகடக�னறன,  த �ல#கள�ன பசலமலயக 
க�ணக�னறன.  இவறலறக கணடவடன,  மலழகக�# தமகஙகள வநதவ�டடன எனற 
எண��,  ம�கவம மக�ழவடன கடடம�க ஆட ந�றக�னறன.  ஆல�ல எனற�ல ஆட�ல 
மறறம கள�த�ல.  (தக�ணடல மUத அ�வம த �ல#)  –  வணடகள�ன �Uஙக�ரம, 
மய�லகள�ன ஆடடம, த �ல#கள�ன பசலம ஆக�யவறலற ஒரத ரக கணட தமகஙகள, 
��ரவரஙகதல� தப��ய ஸமதரம�க எண��,  நUர பரகமவ��ம�க த �ல#கலள 
அல�தத ந�றக�னறன.  அல#த தமகக கடடம வலர ஓஙக� ந�றகம த �ல#கள 
எனறம தக�ளள#�ம.  ��ரவ�யதம�ழ� (2-10-3)  –  மயலம�க தப�ழ�ல –  எனற 
��ரம�லரஞ த �ல#லயக கற�யத தப�னற இஙகம உளளத. 
��ரம�லரஞத �ல#ய�ல உளள தப�ழ�லகள�ன அடரத�� க�ர�ம�க பறபபடட 
இடமம,  த னற த ரந� இடமம த���ய�த;  இஙகளள தப�ழ�லகள,  மய�லகளககம 
தமகஙகளககம ஒனலற மறதற�னற�க ந�லனககமபட உளளன எனற�ர.  (கய�ல 
இனம கவம த �ல#)  –  கUதழ கறபபடட வணடகள ம�#�னலவ தப�னற, 
கய�லகளம ��ஙகள இரகக�னற இடதல�வ�டட அக#�மல உளளன. ��ஙகள உளள 
இடத��ன கள�ரச � க�ர�ம�க, ஒனலற மறதற�னற அலழத�பட உளளன.
 

வய�கய�னம – (அணடரதக�ன அமரம த �ல#) – வணட, மய�ல, தக�ணடல, கய�ல 
இவறதற�ப��� இவனம த �ல#பபரபலபயம தப�கயல�யம கணட,  வ�டம�டட�த� 
க�டகக�ற�ன�யதத.  ரகயப�ர�ன ஸமஸ���களகக பர�பயம�னதவ�ப��� 
ரககன�ன ஈசவரனககம பர�பயம�யகக�ணம இதத� ம�ரபபத. (அணடரதக�ன) – 
அணட�ந�ர வரத��கலள ந�ரவ8�கலககக�க எனன�ல;  பர வய8 வ�பவ 
ஸ��நஙகலள வ�ஸம��தத ந�தயவ�ஸம பணணக�ற த� ம எனன�ல. (த �ல# அ�� 
��ரவரஙகம)  –  த �ல#லய ஆபர�ம�கவலடத��ன தக�ய�ல எனன�ல. 
ஸமஸ�ரததகக ஆபர�ம�ன தக�ய�ல எனன�ல. (��ரவரஙகம எனன� ம�ணடர)  – 
அவன �ஙகளகக�க வநத கணவளர�ந�றக,  அவன இரந� த� தல� வ�ய�த# 
த �ல#வஙகட ம�டட�� மரககர;  மரககர�க�ற�ர –  வ�ழகக�டற�ய��வரகள. 
அ��க�றத –  நரகவ�ஸம,  கரபபவ�ஸம ம�#�னலவ ப�ட��லயப ப�டததகதக�ணட 
ந�றக, தகவ#ம த�8தப�ஷ�பரர�ய இரககமவரகள.
 



வ�ளககம -  (அணடரதக�ன அமரம த �ல#) –  ��ரவரஙகத��ல உளள த �ல#ய�ன 
பரபப மறறம இன�லம ஆக�யவறலறக கணட வணடகள, மய�லகள, தமகஙகள மறறம 
கய�லகள ஆக�யலவ அக#�மல ��ரவரஙகத��த#தய வ �கக�னறன.  இத தப�னதற 
அரஙகனம இஙதகதய அக#�மல உளள�ன.  ஸரஙகந��ன�ல க�பப�றறபபடம 
ஸமஸ���களககப பகலடம�க இந� இடம உளளத தப�னதற,  அவரகலளக 
க�கக�னற ஸரஙகந��னககம இந� இடம பகலடம�க உளளத. (அணடரதக�ன) – 
அணடத��ல வ �கக�னற ஸமஸ���கலள ந�யம�பப�றக�க இஙக உளள�ன. பர வய8 
வ�பவ இரபப�டஙகலள மறநதவ�டட, ந�தயவ� ம த யயம இடம இதவ�கம. (த �ல# 
அ�� ��ரவரஙகம) –  த �ல#கலளதய �னத ஆபர�ம�கக தக�ணடத ��ரவரஙகம 
ஆகம.  ஸமஸ�ர மணட#ததகதக ஆபர�ம எனறம தக�ளள#�ம.  (��ரவரஙகம 
எனன� ம�ணடர) –  இவன �ஙகளகக�க இறஙக�வநத இஙக க�டககமதப�த,  இவன 
உளள ��ரவரஙகத��ன தபயலரத �ஙகள வ�ய�ல த �ல#வம ம�டட�� மடரகள. 
மரககர எனற�ல �ஙகளத �றக�# ந�ல#, எ��ரக�# ந�ல# அற�ய��வரகள. அ��வத, 
நரகவ�ஸம,  கரபபவ�ஸம தப�னற தனபஙகள கழதல�ப ப�டத�பட உளளதப�தம 
�ஙகளத உடல#ப தபணவ��த#தய கற�கதக�ள தக�ணடவரகள.
 

வய�கய�னம –  (ப�யநதணணம த �றலற வ�#கக� ந�யகக�டம�ன நUதர)  – 
��ரவரஙகதமனனம�டட�� மரககர�ய�ரபப�ர ஜUவ�கக�றத வழ�யல#�வழ�தய 
அப8��தத ஜUவ�கக�ற�ரகள�த�லன;  அதல� வ�#கக� ந�யகக இடஙதக�ள.  �ஙகலள 
உதத� �தத வநத கணவளரந�ரளக�ற அந� உபக�ரதல� அற�ய�� கர�கநர 
ஜUவ�கக�ற ஜUவனதல� வ�#கக�,  ஒர ந�ள ஒர ப�ட த �ற�டடவன வ� ல#ப பறற�க 
க�டககம அத�லன கர�ஜஞம�ன ந�யகக இடஙதக�ள.  இத��ன தய� ஸ�தபதய� 
அரத�ம���ய ஸ�தபய:  ஸமபரயச �� எனனம ந�ரவ�8கலரக கற�த��தற 
த �லலக�றத.
 

வ�ளககம -  (ப�யநதணணம த �றலற வ�#கக� ந�யகக�டம�ன நUதர)  –  ��ரவரஙகம 
எனற கற�� நனற� தகடடவரகள,  ஸரஙகந��ன�ன த லவஙகலளத ��ரடதய 
வ�ழபவரகள ஆவர.  அபபடய�க உளள அவரகள�ன த �றலறப ப�டஙக� ந�யகக 
இடஙகள எனற கறக�ற�ர.  �ஙகலளக கலரதயறற தவணடம எனற எண�ததடன 
தப��யதக�ய�லல  யன�ததளள ஸரஙகந��ன�ன கரல�லய அற�ய�� நனற� 



தகடடவரகள�ன உ�லவப பற�தத,  ஒரதவலள ஒர ப�ட உ�வ இடட�லம அவன 
வடட வ� லல ந�றகம நனற�யளள ந�யகக இடஙகள எனற�ர.  ய���டம இபபடக 
கறக�ற�ர எனற�ல,  தய� ஸ�தபதய� அரத�ம���ய ஸ�தபய:  ஸமபரயச �� – ய�ர 
ஒரவர �Uயவரகள�டம�ரநத தப�ரலள எடதத நல#வரகள�டம தக�டகக�ற�தர� – 
எனனமபட உளள ��ரமஙலகய�ழவ�லரப தப�னறவரகள�டம கறக�ற�ர.
 

 15. தமயயரகதக தமயயன�கம வ���ய�#� எனலனபதப�#

      தப�யயரகதக தப�யயன�கம படதக�ட உலடய தக�ம�ன

      உயயபதப�ம உ�ரவ�ன�ரகடக ஒரவன எனற உ�ரந� ப�னலன

      ஐயபப�ட அறததத த��னறம அழகனர அரஙகம அனதற.
 

தப�ரள  -  கரடலனக தக�டய�கக தக�ணட எமதபரம�ன,  எனலனப தப�னற ப# 
க�#ம பகவதவ�ஷய ஈடப�ட க�லடகக�மல ஏஙகபவரகளகக �னத ஸவரபதல� 
உளளபட க�டடகதக�டபப�ன.  அவனத �வ�ரந� உ#க வ�ஷயஙகள�ல ஈடப�ட 
தக�ணடவரகளகக �னத ஸவரபதல� மலறததகதக�ளவ�ன.  ப�லழககம வழ� 
அற�யதவணடம எனற அற�வ உணட�க�,  “ஈசவரன ஒரவன உளள�ன”,  எனற 
அற�ந�வரகள�ன ஐயஙகலள நUகக�க க�ட � அள�பப�ன.  இபபடய�க �னத அழக 
ம#ம அலனதத உ#கஙகலளயம அடலமபபடததம அழக�யம�வ�ளன உலறயம 
ஊர�னத ��ரவரஙகம ஆகம.
 

அவ����லக –  ம�ல மனற ப�டட�த# ஸவ#�பதல�ப தப �,  அநந�ரம ப��தன�ர 
ப�டட�த# பதர�பத� ம பண��,  அத�னலன ஸமஸ���கள ஸவக��கக�லமய�த# 
அவரகளபககல ந�னறம க�லவ�ஙக�ன�ர�ய ந�னற�ர கUழ; “இவரகள�ல அநய�மன�ய� 
ரநதளள எனலனப பதர�பத� ம பண� வலத#ன�மபட ஸவவ�ஷயத��ல ஸம ய 
ந�வரத�� ம�#�கப பரமபக�� பரயந�ம�கப ப�றபப�பபத�”,  எனற தப��யதபரம�ள 
�மகக ந�ரத8தகம�கப பண��ன மத8�பக�ரதல� தமல பதத ப�டட�த# அரள�ச 
த யக�ற�ர.  இ��தற கர�ஜஞரலடய ஸவப�வம�ரககமபட.  “எனலனத �Uமனங 
தகடத��ய உனகதகன த யதகன”,  எனன� ந�றப�ரகள�தற.  இபப�டடல அததவஷம 
ப�றந�வளவ�த# �ன படகலளதயல#�ம க�டடக தக�டககதமனற,  ��னம ஒரவன 



உளன எனறற�ந�வளவ�த# ஸம யந�வரத��லயப பண��லவககதமனற, 
இவவரத�தல� எனகக அததவஷம ப�றந�வளவ�த# க�டடத�ர 
அநபவ�ககபதபறதறன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ம�ல மனற ப�சரஙகள ம#ம ��ன தபறற ப#ன எனன எனபல�க 
கற�ன�ர. அ�ன ப�ன உளள ப��தன�ர ப�சரஙகள ம#ம, மறறவரகளகக உபத� ம 
த ய��ர.  அந� உபத� ஙகலள ஸமஸ���கள ஏறறக தக�ளள�மல உளளல�க 
கணட�ர.  இ�ன�ல கடந� ப�சரத��ல அவரகள�டம�ரநத �னத  �நல�லய 
எடததகதக�ணட�ர.  இன�வரம பதத ப�சரஙகள ம#ம, “ஸமஸ���கள�ல ஒரவன�க 
ந�ன உளளதப�தம,  அவரகளகக உபத� ம த யயமபடய�க எனலன ம�றற�ன�ன; 
�னத (தப��யதபரம�ள)  வ�ஷயத��ல எனகக இரந�  நத�கஙகலள நUகக�ன�ன; 
பரமபக�� உணட�வதவலரய�#�ன ப# உ�வ�கலளச த ய��ன”,  எனற 
தப��யதபரம�ள எந�வ��ம�ன க�ர�மம இனற�த �னகக உ�வ� த ய�ல� வ�யநத 
அரளக�ற�ர.  த யநநனற� மறகக�மல உளளவரகள�ன �னலம இபபடய�க அல#வ� 
இரககம? நமம�ழவ�ர (2-7-8) - எனலனத �Uமனங தகடத��ய உனகதகன த யதகன 
–  எனற�ர அல#தவ�?  அததவஷம ப�றந�வடதனதய (அததவஷம எனபத 
எமதபரம�ன நமகக உ�வ மறபடமதப�த,  அ�லனத �டகக�மல ஏறறக 
தக�ளவ��கம.  ஒர  �#ர -  அததவஷம எனபத �னகக�க வ�ழம வ�ழகலகலயத 
�வ�ரதத,  எமதபரம�னகக�கதவ வ�ழ�ல –  எனறம கறவர)  அவன �னத 
தபரலமகலள வ�ளஙகச த யவ�ன எனறம;  அவன உளள�ன எனற 
அற�ந�வடதனதய  நத�கஙகலள நUகக�வ�டவ�ன எனறம;  எனகக அததவஷம 
ப�றந�வடன �னத தபரலமகலள உ�ரத�, ந�ன அவறலற அனபவ�தத�ன எனறம 
இந�ப ப�சரத��ல அரள�சத யக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (தமயயரகதக தமயயன�கம)  –  இஙக தமய எனற த �லலக�றத 
தப�ய �வ�ரந� ம�தரம�ன அததவஷதல�ய�யதத.  இவனபககலளளத 
அததவஷம�ன�லம அவன இவனபககல இரககமபடதயன?  எனன�ல – 
(தமயயன�கம)  –  தமயய�ன ப��ம�றறமலடய�ர ��றத��லரககககடவ படகலளக 
தக�ணட இவனபககலத# இரககம.  அ��க�றத – �னபடகலள அடஙக இவனககக 
க�டடகதக�டககம.  இரணடடத��லம  ப�ம ஒத��ரகக,  இத அரத�ம�க�றபட 



எஙஙதன எனன�ல – க� பரகர�ம�லகய�லம,  ஸமஸ� கலய��க��தமகனகக 
இத ஓதரறறம�கச த �ல#தவ�ண��லமய�லம,  இமம�தரதம பறற� �க 
ரக�கலககக அடய�ன ஸவ�ப�வ�க ஸமபந�மணட�லகய�லம,  அவ�ப� 
ஸமஸ�க�மன�லகய�த# இதகக தமல தவணட��பட ந�ரதபகன�ய�ரகலகய�லம, 
இத��ன ஸமஸ���கள�த#  �#ரகக ஸமப�வ��ம�லகய�லம,  ஈசவரனககக 
கறறம�ல#�லமய�லம,   ப�தல� தநரகக� அரத�ம த �லலக�தற�ம.  இனனமம 
கண�ழ�வறற தமயயர�யப ப��ம�ரவ�ர ந�தய ஸ���கதள ஆலகய�லம,  அந� தமய 
ஸமஸ���களபககல ஸமபவ�ய�லமய�லம,  இன�த��ன ஸமஸ���கள 
பககலளளத��னற�த# தபற�கதவணடய�ரகலகய�லம,  ம�தரப�தவந ஸமபர�ப�ம 
எனக�ற �ரம�கர�8க பரம��தத��ட த ரலகய�லம,  இததவ அரத�ம�க தவணம. 
இந� அததவஷதல� ஸ��நம�ககதவ�ண����தற;  த �நன�லகய�த# இந� ர � 
ஸவரப�ந�ரப�ம�லகய�லம,  அநபவ தவலளய�த# உளளத��னற�லகய�லம 
ஸ��னம�கம�டட�த.
 

வ�ளககம – (தமயயரகதக தமயயன�கம) – இஙக தமய எனற கறவத, தப�ய �வ�ரந� 
அததவஷம�கம.  த �னன�டம உளளத அததவஷதமய�ன�லம,  எமதபரம�ன 
இவன�டம எபபட உளள�ன எனற�ல..  (தமயயன�கம)  –  உணலமய�ன 
அடய�ரகள�டம எபபட இரபப�தன� அத தப�னற அததவஷமலடய இவன�டமம 
இரபப�ன.  �னத ஸவரப,  ரப,  க�,  வ�ப��கலள இவனககம உ�ரத��யபட 
இரபப�ன.  தமய எனனம த �ல இரணட இடஙகள�லம தப�தவ�க இரகக, 
இரதவற தப�ரலள எபபட உலரகக#�ம? இ�றகப ப# க�ர�ஙகள உளளன. இந� 
பரகர�ம (context)  எமதபரம�ன�ன கலய��க�ஙகலளக கறவ��ல இபபட 
இரணட தப�ரள தக�ளள#�ம;  அலனததவ��ம�ன கலய�� க�ஙகளம தக�ணட 
எமதபரம�னகக அததவஷம மடடதம ஒர தபரலம எனற கற இய#�த; 
அததவஷதல� மடடதம தக�ணட த �னலன க�பப�றற�ய�கதவணடம 
எனனமபடய�க எமதபரம�னககம இவனககம இயறலகய�கதவ ஸமபந�ம உணட; 
எமதபரம�ன அலனதத வ�ரபபஙகளம இயலப�கதவ ந�லறயப தபறறவன 
எனப��ல,  த �னன�டம அததவஷத��றக தமல எ�லனயம எ��ரப�ரகக தவணடய 
அவ �யம இலல#; ஸமஸ�ரத��ல உளள ப# ஜUவனகளகக இபபடபபடட அததவஷம 
கட ப�றகக�த,   �#ரகக மடடதம உணட�கம;  அததவஷதல� மடடதம 



லககதக�ணட த �னலனக க�பப�றற�ல எனபத எமதபரம�னககப தபரலமதய 
அல#�மல த��ஷம அல#.  இபபடய�க ப#வ��ம�ன க�ர�ஙகள�ல “தமய”  எனற 
ப�த��றக இரணட தப�ரளகள கறபபடடன.  தமலம த��ஷம இல#�� 
தமயயரகள�க எமதபரம�னககத த��ணட த யபவரகள ந�தயஸ���கள மடடதம 
ஆவர;  இபபடபடட தமயய�ன �னலம ஸமஸ���கள�டம உணட�க இய#�த; 
ஸமஸ���கள�டம உணட�கககடய ஏத�� ஒனற�ல மடடதம தம�கம 
க�லடககமபடய�க இரககதவணடம;  ம�தரப�தவந ஸமபர�ப�ம –  நணபன எனனம 
தவஷத��ல வந��லம லகவ�டம�டதடன – எனற எமதபரம�தன அரள�சத ய��ன. 
ஆகதவ இந�க க�ர�ஙகள�ல அததவஷம எனனம தமய மடடதம 
தக�ணடவரகளகக எமதபரம�ன தமயலய உலடயவன�க உளள�ன எனற தப�ரள 
தக�ளளதவணடம. ஆன�ல அததவஷதல� தம�க ஸ��னம�கக தக�ளள இய#�த. 
�னகக�க வ�ழவல� நUகக� அவனகக�க வ�ழதவணடம எனனம ஆல ,  அற�வளள 
ஒரவன�ன ஸவரபத��த#தய அடஙக�வ�டக�றத.  பரமப�த��ல எமதபரம�லன 
அனபவ�ககமதப�தம இந� எண�ம இரககம. ஆகதவ இத தம�க ஸ��னம�க�த. 

வய�கய�னம –  (தப�யயரகதக தப�யயன�கம)  –  தமயதயனற தப��ட#�வத��ர 
தப�ய இவவ�சரயத��ல இன� உணட�கம�டட�த�னற த��றற�ன�ல,  ப�னலன 
கண�நUதர� தடய�யதத க�ல வ�ஙகவத.  ஸரபப�ஷடலன தநறற�ய�ல 
தக�த��பப�ரத��ல பல ய�லல#ய�க�ல மர�தனனற மUளதம�ப���,  இவனபககல 
உஜஜUவன த8தவ�லல#தயனற ஈடப�டதட�தடய�யதத மUளவத.  “தமயயரகதக” 
எனக�ற அவ��ர�த��த# அததவஷ ம�தரதல�தய த �லலக�றத.  “தப�யயரகதக” 
எனக�ற அவ��ர�ம தமயகக பரஸஙகம�ல#�� தப�யயலரச த �லலக�றத. 
தமயதயனற த �லலக�றத ஸதயதல�. ஸததமனக�றத – பகவதவ�ஷயதல�ப பறற�ன 
அற�லவ.  “தப�ய”  எனற த �லலக�றத –  பகவதவயத��க�ம�ன ப��ரத�ஙகலள 
வ�ஷயக��த� ஜஞ�நதல�.
 

வ�ளககம –  (தப�யயரகதக தப�யயன�கம)  –  தமய எனற கறமபடய�க 
இரபப��கவம,  உணலமய�ல தப�ய எனற கறமபடய�க இரகக�னற அததவஷம 
ஒரவன�டம இன�தமல உணட�க�த எனற எமதபரம�ன அற�க�னற தநரத��ல, ம�கந� 
வரத�ததடன அவலன வ�டட அகனற த லக�ற�ன.  ப�மப�ல தக�த�பபடட 
ஒரவன�ன தநறற�ய�ல தக�த��ப ப�ரதத,  அஙக நU��லல# எனற�ல, “இவன மர�ம 



அலடநதவ�டட�ன”, எனற கறவத வழககம. இத தப�னற தமத# கறபபடடவன�ன 
வ�ஷயத��ல எமதபரம�ன,  “இன� இவலனக கலரதயறற வழ�ய�லல#”,  எனற 
எண��யபட,  உணலமய�ன வரத�ததடன த லக�ற�ன.  “தமயயரகதக”  எனப��ல 
உளள “ஏ” எனனம ஓல , அததவஷதல�க கறக�றத. “தப�யயரகதக” எனப��ல உளள 
“ஏ”  எனனம ஓல ,  உணலம எனற கறவல# தப�ய இல#�� தப�யயரகலளக 
கற�கக�றத.தமய எனபத ஸதயதல�க கற�ககம.  ஸதயம எனற�ல எமதபரம�லனப 
பறற�ய ஞ�னதல�க கற�ககம.  “தப�ய”  எனற�ல எமதபரம�லனத �வ�ரத� உ#க 
வ�ஷயஙகள கற�த� ஞ�னம ஆகம.
 

 வய�கய�னம – தமயயரகதக தமயயன�யப தப�யயரககப தப�யயன�யப தப�ந�லம 
எஙதக கணதட�தமனன�ல –  (எனலனப தப�#)  –  ந�ன தநடந�ள �னபககல 
லவமகயம பண��ப தப�ந�வ�டத��ல எனலனக க�டடம�டட�த� ந�னற�ன;  எனகக 
அததவஷம ப�றந�வளவ�த# தமலவ�ழநத வ�ஷயக��த��ன.  இலவ இரணடம 
எனபககலத# கணதடன. (வ���ய�#�தவனலன) –  அவனலடய  U#ம இதவ�ய�ரகக, 
அந���க�#ம வ�ஷய�ந�ர பரவ�ன�ய பகவதவ�ஷய வ�மகன�யப தப�ந� 
ப�ஹய8Uநதனனற மனப இழந� இழவகக தவறகக�ற�ர.  “பழத� ப# பகலம 
தப�ய�ன”  எனற தபறற தபறற�ற க�டடல இழந� இழதவ தமறபடமபடய�தற 
இவவ�ஷயத��ல லகலவத��ரபட இரபபத.  ந�ந���:  ஸ வதஸலத#�தக 
ஸவ�தம�பதயநம வ�கர8த� எனனககடவ��தற.  இபபட தமயதயனற 
தப��ட#�வத��ர தப�யலயக தக�ணட வ�ஷயக��கக�றவலன ��ன 
ஆள�ல#���தன�ரவதன�தவனன�ல,  (படதக�டய�லடய தக�ம�ன)  –  தமயய�ன 
ப��ம�றறதல�யலடய�ர அதநகரலடய படகலள ஒரவன த யயவல#ன�மபட 
 லமந��ர அதநகலரயலடய�தன�ரவன�யதத.  “தக�ட”  எனற ��ஸஸஸக� 
வ�8நம இதய���களகக உப#க�ம.  ந�வ�ஸ  யய� இதய���.  (தக�ம�ன)  – 
அயரவறமமரர கள��ப��ய�லகய�த# தமன���பலபயலடயன�ய�ரககமவன. 
ஸமபநநர�ய�ரகக மவரகதளய�க�லம �நத#�பத��த# ஒர க�ச வ�ழந�வ�டதத� 
தப�யத த�ட�ந�றபரக ள�யதத, �ந��ம வஸதலவ வ�டம�டட�லமய�த#.
 

வ�ளககம –  தமயயரகக தமயயன�கவம,  தப�யயரகக தப�யயன�கவம எமதபரம�ன 
ந�னறல� எஙக க��#�ம எனற�ல –  (எனலனபதப�#)  –  எனன�டதம க��#�ம 



எனற�ர.  எலல#யறற க�#ம உ#கவ�ஷயஙகள�ல ஈடபடட,  �னன�டம ஈடபட�மல 
தப�யயன�க ந�னதறன;  அவனம தப�யயன�க என அரக�ல வர�மத#தய ந�னற�ன; 
எனகக அததவஷம ப�றந�வடன,  ஓட வநத,  எனலன ஆடதக�ணட�ன.  ஆக 
இரணலடயம எனன�டதம க��#�ம.  (வ���ய�#� எனலன) –  ”இவனலடய எள�லம 
இபபடபபடட��க இரந�தப�த, எலல#யறற க�#ஙகள உ#கவ�ஷயஙகள�ல மடடதம 
ஈடபடட, பகவதவ�ஷயத��ல ஈடபட�மல ந�னற தரப�கய �ல”, எனற ��ன இதவலர 
இழந� தபறலற எண�� வரநதக�ற�ர.  ம�ல ��ரவந����ய�ல (16)  –  பழத� ப# 
பகலம தப�ய�ன –  எனற தபறற தபறற�ன ம#ம க�டடய மக�ழலவக க�டடலம 
எலல#யறற க�#ம இந�ப தபறலற இழந� க�ர�த��ல உணட�கம வரத�தம 
அ��கம�க உளளத எனற�ர.  இர�ம�ய�ம -  ந�ந���:  ஸ வதஸலத#�தக 
ஸவ�தம�பதயநம வ�கர8த� – ய�ர இர�மலனக க�ணப��லல#தய�, ய�லர இர�மன 
க�ணப��லல#தய�,  அவன உ#கத��ர�ல ந�ந��ககபபடடபட வ�ழக�ற�ன –  எனற 
கற�யத க�ணக. இபபடய�க தமய எனற கறமபடய�க உளள தப�யலயக தக�ணட 
த �னரகலள ஆளபவன, �னகக தவற ஆள க�டட�லமய�த# இபபடச த யக�ற�தன� 
எனற�ல –  (படதக�ட உலடய தக�ம�ன) –  தமயய�கதவ லகஙகரயம த யபவரகள 
ப#ர த ரநத த யக�னறவறலற ஒரவதர த யய#�மபடயளள ந�தயஸ���கள 
எண�றற உளளதப�தம,  அததவஷம மடடதம �னலமய�கக தக�ணட எனலன 
எடததக தக�ணட�தன எனற வ�யகக�ற�ர. “தக�ட” எனற�ல ஸத��தர ரதனம (41) – 
��ஸஸஸக� வ�8நம – நணபனம, வ�கனமம – எனப�றதகறப ப#வ��ம�க கரடன 
த யக�னற லகஙகரயஙகள அலனததம கறபபடடன. ஸத��தர ரதனம (40) – ந�வ�ஸ 
 யய� – படகலகய�கவம – எனப�றதகறப ஆ��த ஷன ம�#�ன ப# ந�தயஸ���கள 
த ரநத த யக�னற த யலகலள ஒரவதர த யயமபடய�க அல#தவ� ந�தயஸ���கள 
உளளனர.  (தக�ம�ன)  –  அயரவறம அமரரகள அ��ப��ய�க உளள��ல இபபட 
இரகக�ற�ன.  இத�லன உயரந�வன,  ஒர ஸமஸ���  �ககம�டட�ன� எனற ஏன 
த�டதவணடம?  ப#வ��ம�ன த லவம உளளவரகள,  �ஙகள லகய�ல இரககம ஒர 
க�ச வ�ழந��ல கட,  அந�க க�ச �ஙகளத எனற த�டவ�ரகள.  அத தப�னற, 
ஆதம�ககள இவனத உலடலமய�க இரபப��ல, இவன த�டக�ற�ன.
 

வய�கய�னம –  (உயயபதப�ம�ரவ�ன�ரகடக)  –  கUழ தப�யய�த# வயவஸ�ர�ய 
ந�னற ந�ல#ய�ல ந�னற க�லவ�ஙக�ய ந�ம உஜஜUவ�ககம பரக�ரதமத�� எனனம 



தவள�சத ற�பலப உலடயவரகளகக.  ஈத��ழ�ய மடயபதப�ம உ�ரவம 
உணடதப�த# க�ணம!  பத�� ந� �த பர�சய�� எனனககடவ��தற. 
உயயபதப�ம�ரவ�க�றத –  ய�தரச �கம�க வ�லளந�த��ர ஸmகர�மடய�க, 
“ந�ம�ர?  ந�ம ந�னறந�ல#தயன?”,  எனறம, “தமல நமககப தப�ககடதயத”,  எனறம 
ப�றககம உ�ரவ.  (ஒரவதனனற�ரந� ப�னலன)  –  “ஈசவரனதம�ரவனளன” 
எனனம அற�வ ப�றந� ப�னப.  “தகவ#ம த�8தமயனற உளளத; 
த�8�����க�ம�ய�ரபபத��ர ஆதம�வமணட;  அவனகக ஸவ�ம�ய�ய�ரபப�தன�ர 
ஈசவரனமணட”,  எனனம அற�வலடய�ரகக.  “பஞ வ�ம கன ஆதம�”  எனற�ல 
இல வ�ரணட; “ஷடவ�ம கன ஈசவரன”, எனற�ல இல வ���லல#ய�தற. 
 

வ�ளககம –  (உயயபதப�ம உ�ரவ�ன�ரகடக) – ”எலல#யறற க�#ம�கப தப�யய�ன 
வ�ழகலகய�ல ஈடபடட ந�ல#ய�ல இரநத மUணட ந�ம ப�லழககம வழ� ஏதம 
உளளத��?”,  எனனம எண�ம தமத#�ஙக� ந�றபவரகளகக.  இந� உ�ரவ 
உணட�க�மல இரபபவரகள அலனவரம ��ஙகள மடயபதப�ம எனற எண�ம 
தக�ணடவரகதள ஆவர.  கUல� –  பத�� ந� �த பர�சய�� –  பத�� ந� ம�கமதப�த 
ஸமஸ�ரத��ல அழ�க�ற�ன – எனறத க�ணக.  ப�லழததக தக�ளபவரகள�ன  �ந�லன 
எபபடபபடடத எனற�ல – �றத ய#�க ப�றந� பண��யம க�ர�ம�க, “ந�ம ய�ர? 
நமகக ஏறற ந�ல#லய வ�டதத இபதப�த ம�றபடட ந�ல#ய�ல உளள �னலம எனன? 
இந� ந�ல# நUஙக� நமத ஸவரபத��றக ஏறற �னலமலய தபறம வழ� எனன?”, எனற 
எணணவ��ல உணட�கம அற�தவ ஆகம.  (ஒரவன எனற உ�ரந� ப�னலன)  – 
“ஸரதவசவரன எனற ஒரவன உளள�ன”,  எனற ஞ�னம ப�றந� ப�னனர.  “உடல 
மடடதம இரககவ�லல#;  இந� உடல#க க�டடலம ந�தயம�ன ஆதம� என ஒனற 
உளளத;  அந� ஆதம�வ�ன ஸவ�ம�ய�க இரககம ஸரதவசவரன ஒரவன உணட”, 
எனனம ஞ�னம உளளவரகளகக.  இரபததந�ல அத �னஙகலளக க�டடலம 
ம�றபடட ஆதம� உளள�ன எனற ஏறக�னறனர;  ஆன�ல அவரகள�ல ப#ர, 
ஆதம�லவக க�டடலம உயரந� இரபததஆற�வத �ததவம�க எமதபரம�ன 
உளள�ன எனபல� ஒபபக தக�ளள மறகக�னறனதர!
 

வய�கய�னம –  (ஐயபப�டறததத த��னறம)  –  ஈசவர ஸதப�வதல� இல ய�� 
ந�ள�தற இவனகக ஸம யமளளத.  ��தன பர�பயதனனனம�டத��லம,  ��தன 



வ�தர���லயப தப�ககதமனனம�டத��லம உணட�ன ஸம யஙகலள அறததக 
தக�ணட வநத த��னறம. இவனகக ஸம யந�வரத�� பணணவத எத��த# எனன�ல 
–  (அழகன)  –   �ஷயஸத� அ8ம  ��� ம�ம தவ�ம பரபநநம எனற அரஜmனனகக 
உபத� த��த# ஸம யதல� அறத��ன;  அத�லன அளவ�ல#���ரகக அழக�த# 
ஸம யதல� அறததக தக�ணட வநத த��னறம.  “��ரதமன�யடகளகக”,  எனறம, 
“கணடவ�றற�ல �னத�ய#தகன ந�னற�ன”, எனறம த �லலக�றபடதய கணடதப�த� 
ஸரவ���கவஸத தவனற ந�ர�ய�கக#�மபடய�தற ��ரவடவ��ன�ரபபத. 
(ஊரரஙகமனதற)  –  இவவழக ஒர த� வ�த ஷத��த# தப�ன�#னதற� 
அநபவ�கக#�வத எனன;  அத தவணட�;  ஸமஸ�ரததககளதள தக�ய�லத# 
அநபவ�கக#�தமனக�ற�ர.  “பரமப�ம க#வ�ரகலக நத�ம தக�ய�ல” 
எனனமபடய�யதத தக�ய�லல ந�தயஸநந��� இரபபத.
 

வ�ளககம – (ஐயபப�ட அறததத த��னறம) – ஸரதவசவரன எனற ஒரவன உளள�ன 
எனபல� ஏறக��தப�த�, இவனகக ஐயம உணட�க�றத. ஆன�ல அந� ஐயம நUஙக�ய 
ப�னனர,  “ஈசவரதன அலடயத�ககவன,  ஈசவரதன வ�தர���கலள நUககபவன”,  எனற 
ஐயஙகலள  எமதபரம�ன எ�லனக தக�ணட வ�#ககக�ற�ன? (அழகன) – கUல�ய�ல - 
 �ஷயஸத� அ8ம  ��� ம�ம தவ�ம பரபநநம – உனலனச  ர�ம அலடந� எனலன 
 �ஷயன�க ஏறற ந�யம�பப�ய�க –  எனற ந�னற அரஜmனனகக �னத உபத� ம 
ம#ம�க இந� ஐயஙகலள நUகக�ன�ன.  அரஜmனன அளவ�றக ஞ�னம 
இல#��வரகளகக,  �னத அழலகக க�டட,  அவரகள�ன ஐயஙகலள நUககமபடய�கத 
த��னறவ�ன.  ��ரவ�யதம�ழ� (9-7-3)  –  ��ரதமன�யடகளகக –  எனறம, 
��ரவ�யதம�ழ� (4-5-10)  –  கணடவ�றற�ல �னத�ய#தகன ந�னற�ன –  எனறம 
கறவத தப�#,  இவலனப ப�ரத�வடதனதய “இவதன ஸரதவசவரன”,  எனற 
உற��ய�கக கறமபடய�க எமதபரம�ன�ன அழக உளளத.  (ஊரரஙகமனதற)  – 
”இபபடபபடட அழகடன கடய எமதபரம�லன பரமப�ம த னற�ல அல#தவ� 
அனபவ�கக#�ம”,  எனற  �#ர ஐயம தக�ணட ஆழவ���டம தகடடனர.  அ�றக 
ஆழவ�ர,  “அவ �யம இலல#.  ஸமஸ�ர மணட#த��ல உளள இந�த ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�லத#தய அனபவ�கக#�ம”,  எனற�ர.  பரமப�ம இவன அர  லப 
எனற�ல, ��ரவரஙகம இவன  லப மடநத �ஙகம அரணமலனய�கம.
  



16. ச�ன�யக களவன�க�த தரத�தர�ட இல ந� க�#ம

      ம��ர�ர கயலகண எனனம வல#யளபடட அழநததவலன

      தப�த அதர எனற த �லலப பந��ய�ல பகநத �னப�ல

      ஆ�ரம தபரக லவத� அழகனர அரஙகம அனதற.
 

தப�ரள –  ஈசவரன எனற ய�ரம இலல# எனவம,  ஈசவரனகக உலடலமய�ன 
ஆதம�லவ எனனலடயத எனவம கற�யபட,  உ#கவ�ஷயஙகள�ல மடடதம 
ஈடபடடவரகளடன கடயபட இரநத�ன. தபணகள�ன மUன தப�னற கணகள எனனம 
வல#ய�ல  Uககணட ந�ன ந�னதறன.  அபபடய�க ந�ன மழக�யதப�த, “இஙதக வ�”, 
எனற �ன பககம ��ரவரஙகன அலழத��ன. அவவ��ம அலழதத, எனத தநஞ த��ல 
பகந��ன.  �னத மUத எனத அனப�னத தவளளம தப�னற தபரகலவத��ன. 
இபபடபபடட அழக�ன ��ரதமன� உலடயவன�ன இரபப�டம�னத ��ரவரஙகம 
அல#தவ�?
 

அவ����லக –  பர�பயமம பர�பகமம ��தன எனனம�டத��ல ஸம யதல� அறததத 
�ந��றதப�த# ��நந�ரப�வ�ய�ன ஆ�ரதல�த �ன பககலத# வ�ஷய�நக�ம�கப 
தபரகமபட பண��ன�ன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – ”உப�யமம, அந� உப�யத��ல அலடயபபடம இ#ககம ந�தன” எனனம 
வ�ஷயத��ல உளள  நத�கதல� இவன �Uரத�ல� கடந� ப�சரத��ல அரள�சத ய��ர. 
இபபடய�கச த ய�த தப�னற,  இவன தமலம த ய�த எனனதவனற�ல – ஆ�ரம 
எனற கறபபடம அனலபத �ன மUத ��ரபப�கதக�ணட, அ�றக ஏறற�பதப�ல அந� 
அனப தபரகமபடய�கச த ய��ன எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (ச�ன�ய களவன�க�) – �மமலடய பரவவரத�ம அரள�சத யக�ற�ர. 
ச��வத பசயத��8ரதவம. களவ�வத பரதரவயதல� எனனத�னற�ரகலக; பரம�� 
வ�ஷயம�ன அரத�தல� இலல#தயனலக. இன� க�ஷட�ப8�ரம பண��னவனககம 
ரதந�ப8�ரம பண��னவனககம அப8�ரதம�த��ரகக,  தரவய லவஷமயத��த# 



த��ஷமம தநடவ� �படடரககம.   ணட�ள தரவயதல� அப8��த��ரககம வஸஷட 
தரவயதல� அப8��த��ரககம தரவயம ஒனற�ன�லம ஸவவ�னகளலடய 
லவஷமயத��த# த��ஷம தநடவ� �படடரககம.  இததரவயம ஸதக�ஸதபம 
தப�த# ஈசவரனகக ஸபர8�Uயம�ன ஆதமதரவயம.  உலடயவனம 
ஸரதவசவரன�லகய�த# த��ஷததகக அவ��ய�லல# எனலக.  ஆக,  களவ�க�றத – 
ஈசவர த ஷம�ன ஆதம வஸதலவ எனனத எனற�ரகலக. ச��வத பசயத��8ரதவம, 
அ��வத ஸதவரத� ன�ய�ரபப�தன�ரவன ”பரத ஷம�யகதக�ணட 
ஆதமஸவரபமணட;  த ஷ�ய�ன ஈசவரனமணட;  �ரம��ரமஙகளமணட”,  எனற 
இரந��ல,  “இலவதயல#�ம தப�ய க�ண”,  எனற அவலன வ�பர#மப�தத 
�னபடய�கக�க தக�ளளலக.
 

வ�ளககம –  (ச�ன�ய களவன�க�)  –  ��ன மனப எவவ��ம வ�ழநத�ன எனற 
கறக�ற�ர. சத எனற�ல ஒரவர ப�ரததக தக�ணடரககமதப�த� அவரத தப�ரலள 
அபக��பப��கம.  களவ எனற�ல மறறவரகள�ன தப�ரலளத �னனலடயத எனற 
எணண�ல ஆகம.  பரம��ஙகள ம#ம தவள�பபடம வ�ஷயஙகலள மறபபத சத 
எனறம,  களவ எனற இஙக தக�ளளபபடக�றத.  ஒர சளள�லயத ��ரடயவனககம, 
இரத��னம�ல#லயத ��ரடயவனககம,  ��ரடட எனபத தப�தவ�க இரககம; 
ஆன�ல, இரத��னத��ன தமனலம க�ர�ம�க, கறறம அவனகக அ��கம�க இரககம. 
 ணட�ளன ஒரவன�டம ��ரடபபடட தப�ரளககம,  அந��ன ஒரவன�டம 
��ரடபபடட தப�ரளககம, “��ரடபபடட தப�ரள” ஒனற�கதவ இரந��லம, ��ரடட 
தக�டத�வன�ன தமனலம க�ர�ம�கக கறறமம தவறபடம.  களவ எனபத இஙக 
எமதபரம�ன�ன உலடலமய�ன ஆதம�லவ,  �னனலடய எனற எணண�ல ஆகம. 
ஆதம�வ�னத எமதபரம�ன�ன ஸதக�ஸதபம�� தப�னற அவன�ல வ�ரமபப 
படவ��கம.  இபபடபபடட ஆதம�வ�றக உலடலமய�னவன ஸரதவசவரன 
எனப��ல,  இந�க களவ�ன�ல வ�லளயம ப�வத��றக எலல#ய�லல#.  ஆகதவ களவ 
எனபத –ஈசவரன�ன அடலமய�க உளள ஆதம�லவத �னனலடயத எனற 
எணணவ��கம.  சத எனற�ல –  ஒரவன,  ”எமதபரம�லன எஜம�னன�கக 
தக�ணடத� ஆதம�;  இ�ன எஜம�னன�க ஸரதவசவரதன உளள�ன; �ரமம,  அ�ரமம 
தப�னற தப�ஙகள உணட”,  எனற எண��யபட உளள�ன எனற லவததக 
தக�ளதவ�ம; இபபடபபடடவன�டம த னற, “இத தப�னற எண�ஙகள அலனததம 



தப�ய”,  எனற கற�,  அவன மனல� ம�றற�,  �ஙகள கடடத��ல த ரததக தக�ளவத� 
சத எனபபடம. 
 

வய�கய�னம –  அகவ�ய�ல ந�லனவ இதவ�ன�ல ப�னலன இதகக வரத�கர�ய�ரப 
ப�தர�தடய�தற ஸ8வ�ஸம பணணவத. (தரத�தர�டல ந� க�#ம) – பர�ப�ன�ன 
ஸரதவசவரலன வ�டட அபர�ப�வ�ஷயஙகள�த# அ��பரவ�தர�தட தப�ரந��ப 
தப�ந� க�#ம.  இபபட தப�ரந��பதப�ந� க�#தல� ஸம��கலகயஙகட அஸஹய 
ம�ய�ரகக�ற��யதத இவரகக.  இபபட அநரத�பபடடப தப�ந� க�#ததககத 
த��லகய�லல#க�டர.  ஆதம�வகக ந�ல#ந�னற ஸவரபம லவஷ�வ ஸ8வ�ஸதம 
ய�ய�ரகக,  அநரத�த8தவ�ன ஸவப�வதல� உலடயவரகதள�தட க�#தல�ப 
தப�ககவத�!  ப�கவ� ஸ8வ�ஸம பகவதவ�ஷயதத��தட மடடவ�டதம�ப��� 
வ�ப�U�ரலடய ஸ8வ�ஸமம வ�ஷயபர�வணயதத��தட மடடவ�டம�தற.
 

வ�ளககம – இபபட ஒரவன �னத மனம�ர தமத# கற�ய சல�யம களளத�னதல�யம 
த யக�ற�ன எனற�ல,  அவன அ�லன வளரபபவரகளடன மடடதம அல#வ� 
த ரவ�ன எனபல�க கறக�ற�ர. (தரத�தர�டல ந� க�#ம) – நமகக அலடயபபடம 
இ#கக�க உளள ஸரதவசவரலன வ�டட,  நமத ஆதம�வ�ன ஸவரபத��றக ஏறக�� 
உ#க வ�ஷயஙகள�ல ந�ல#ய�க ந�றபவரகளடன நடபடன வ�ழக�னற க�#ம. 
இபபடய�க �க��வரகளடன த ரநத வ�ழக�னற க�#தல�க கணட�லம இவரகக 
தப�றகக இய#����க உளளத.  இபபடய�கத �க��வரகளடன கழ�ந� க�#த��றக 
அளதவ இலல# எனக�ற�ர.  ஆதம�வ�ன ஸவரபம எனபத லவஷ�வரகளடன 
த ரவத� எனற இரகக,  அ�றக �க��ல� உணட�ககக க�ர�ம�ன ஸவப�வதல�க 
தக�ணடவரகளடன த ரநத�தன எனக�ற�ர. ப�கவ� நடப எனபத பகவதவ�ஷயத��ல 
ஈடபடச த யவத தப�னற,  வ�ப�U�ம�னவரகள�ன நடப உ#க வ�ஷயஙகள�ல 
ஈடபடத�� வ�டம.
 

வய�கய�னம –  (ம��ர�ரகயறகத�னனம வல#யளபடடழநததவலன)  – 
ஸ���Uகளலடய கயலதப�# மக�ம�ய�ரநதளள கண��க�ற வல#ய�த# அகபபடடக 
க�லவ�ஙகம�டட�� எனலன.  ஜ���ம�தரதம பறற� �க தமலவ�ழமத��ழ�ய 



ஜநமவரத�ஙகள ஆர�ய� அற�ய�ன. கண��னலடய ஆகரஷதவதம அற�யம�த�லன. 
அகவ�ய மய�ரககத��ய�ய�ரகக,  இவலனதய�ழ�யத �ஙகளககச த ல#�லம 
த��றறமபடய�யததப ப�ரபபத.  ”கண”  எனற தபர�ய,  வல#ய�ன க�ரயம�யததப 
பலபபத.  இத��னம ம��வல#ய�தற.  கணணககளதள ம��யமணடதற,  அதல�ப 
பறற “வல#” எனக�றத.  பறமப க�லவ�ஙகதவ�ண���பட கணல�கக�டட,  ��ன 
க�டட�த� அக#ந�றகம;  அதககட,  க�டடனவனற அப�ந�தவ தத��தட தப�தக�பக 
ர�ஙகலளக தக�ணடழ�ந� இவன,  �னகக ஸந�நUயஙதக�ணட பறபபட 
தவணடமபடய�ய�தற அ��ன �ணலம இரபபத.  இவன��ன அவ�தவக�ய�லகய�த# 
அகவ�ய ஆர�யம�டட�த� வ�யககலரய�த# அழந�� தந�வபட�ந�றகம.  (வல#யள 
படட அழநததவலன)  –  மUணட க�லவ�ஙகதவ�ண��த;  அத�னன�ல அநப�வய 
தம�னற�லல#;  க�டநத உலழககம�த�லன.  வ�ஷயபர�வணயத��ல ஸத��த�த 
கத# தமய�யவ�டடத.
 

வ�ளககம –  (ம��ர�ர கயலகண எனனம வல#யள படட அழநததவலன)  – 
தபணகள�ன கயலமUன தப�னற அழக�ன கணகள எனனம வல#ய�ல  �கக�க தக�ணட, 
அ��லரநத மUள இய#�மல �வ�ககம எனலன.  தபணவ�ஷயத��ல  �ககம ஒரவன, 
அவள தபண எனபல� மடடதம க�ணப�ன, அல#�மல அவளத ப�றபப, க#ஒழககம 
தப�னறவறலறக க��ம�டட�ன.  அவரகளத கணகள�ன வலலம எபபடபபடடத 
எனற அற�நத தக�ளளஙகள –  �ஙகள மன��ல கரலமய�ன கத�� தப�னற 
தக�டயவரகள�க உளளதப���லம, இவலனப ப���நத �ஙகள�ல உய�ர வ�ழ இய#�த 
எனபத தப�னற மயககம கணப�ரலவ உளளவரகள.  அ�றகப தபயர��ன “கண”, 
ஆன�ல உணலமய�ல அத ஒர வல#ய�ன த யல#ச த யக�றத.  கணணககளதள 
ம�� உளள��ல,  இ�லனக ம��வல# என#�ம.  இவலனத �பப�ககவ�ட�மல �ஙகள 
கணல�க க�ணப�தத,  ��ஙகள இவன�டம  �கக�மல �ளள� ந�னறவ�டவ�ரகள.  ஏன 
இபபட ஒதஙக� ந�றக�ற�ரகள எனற�ல – இவரகள க�லடககமதப�த  ந�னம ம�#�ன 
இனபம அள�ககம தப�ரளகள�ன உ�வ�ய�ல இவரகளடன இனபம�க இரநதவ�டட, 
அந� இனபம ந�லறதவற�யவடன �ண�Uலரத த�டசத னற சத�ம த யத தக�ளள 
எணணம அளதவ அல#தவ�  �றற�னபம உளளத?  இ�லன அவரகள ��ழவ எனற 
அற�ந� க�ர�த��ன�ல,  �ளள�தய ந�றக�ற�ரகள.  இவனகக அந� வ�தவகம இலல# 
எனப��ல,  அவரகள�ன மனம அற�ய�மல,  பறதத��றறம�க�ய கண அழக�ல மயஙக�, 



அ��த# அழந��வ�டக�ற�ன. (வல#யள படட அழநததவலன) – மUணடம அ��லரநத 
மUள இய#�த.  அ��ல அநபவ�தத மக�ழமபடய�ன சகம ஏதம இலல#;  இற��ய�ல 
வரத�தம ம�ஞசம.
 

ம#ம –  இவதவ� வ�ஷயஙகள�ல அகபபடடக க�லவ�ஙகம�டட�த� 
தந�வபடக�றபடலயக கணட தப��யதபரம�ள,  “ஆழவர!  நUர ந�லனத��ரபபத�ன? 
ஆல பபடடரபபத�ன?”,  எனன;  “இபபட எனலன தந�வபடத��ன கணல� ஒர 
��ரம�கன வநத க�டடம�க�ல,  ஆம�தற எனற கண�ழக�ய�லர உகபதபன”,  எனன. 
“கண��ன வ� �யற�ந�Uர”,  எனற ��ரத��லரலய எடததவ�டட ந�னற ��ரமகதல�க 
க�டடன�ர.  உய�ரகதகல#�ம ��ய�யள�கக�னற �ணட�மலரககணகலளக 
க�டடயரள�,  “ஆழவர!  நUர ஆல பபடட கணணலடய�ர இஙதக க�ணம.  இஙதக 
ப��Uர”,  எனன; “இலவ  �# கணகள�ரந�படதயன?”,  எனற ��ம மனப அனபவ�த� 
கணகள�றக�டடல வ�#க�மம�ய,  பர�ப�மம�ய�ரகலகய�த# இவரலடய தநஞச 
வ�ஷய�ந�ரஙகள�ல ந�னறம மUணடத.  ர�ம:  கம#பதர�க:  ஸரவஸததவமதந�8ர: 
ரப��க�ணய ஸமபந�: பரஸ�த�� ஜநக�தமதஜ.
 

வ�ளககம –  இபபடய�க உ#கவ�ஷயஙகள�ல  �ககணட,  அ��லரநத மUள இய#�மல 
ந�னற, தனபத��ல �வ�ககம ஆழவ���டம தப��யதபரம�ள, “ஆழவ�தர! நUவ�ர எ�லன 
எண�� இபபட ஆல யடன உளளUரகள?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “எனத 
ஸவப�வத��றக ஏறப எனலன ஈடபடததக�னற கண�ழக�ல ந�ன மயஙக�க 
க�டகக�தறன.  எனகக நனலம த யய வ�ரமபம ஒரவன,  எனத ஸவரபத��றக ஏறற 
கணகலளக க�டடன�ல,  அ��த# ஈடபடட இவறலற வ�டதவன”,  எனற�ர.  உடதன 
தப��யதபரம�ள, “கண��ன தவறப�டடலன நUவ�ர அற�நதளளUர”,  எனற கற�யபட, 
�ன மனப�க உளள ��லரலய வ�#கக�,  �னத ��ரமகதல�க க�ணப�த��ன. 
தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ� (7-1-9) -  உய�ரகதகல#�ம ��ய�யள�கக�னற �ணட�மலரக 
கண – எனனமபடய�க உளள �னத ��ரககணகலளக க�ணப�தத, “ஆழவ�தர!  நUவ�ர 
க�� ஆல பபடட கணகலள உலடயவலன இஙக க�ணம.  இஙதக எனத 
கணகலளப ப�ரபபர�க”,  எனற�ன.  உடதன ஆழவ�ர,  “ஆக�!  இந�க கண�ழக 
எனதன”,  எனற வ�யநத,  ��ன மனப அனபவ�த�வறலறக க�டடலம 
தவறபடடளளதம,   �றநதம உளள தப��யதபரம�ள�ன கணகலளக கணட,  மறற 



வ�ஷயஙகள�ல இரநதம வ�டபடட�ர.  இர�ம�ய�ம -  ர�ம:  கம#பதர�க: 
ஸரவஸததவமதந�8ர:  ரப��க�ணய ஸமபந�:  பரஸ�த�� ஜநக�தமதஜ –  ��தய 
 Uத�!  இர�மன ��மலர இ�ழகள தப�னற கணகலளக தக�ணடவன; கரஙக தப�னற 
எனலனயம த ரதத அலனதத வ�#ஙககள�ன மனல� அந�க கணகள�ன அழக�த# 
ஈரபபவன;  அழக�ன த��றறம தப�னற த�8க�ஙகளம,  ��க�ணயம ம�#�ன 
ஆதமக�ஙகளம ந�ரமப�யவன – எனறத க�ணக.
 

ம#ம –  (பந��ய�ல பகநத)  –  இவவளவ�த# வ�#ககலகககப ப��கரம�ல#��பட 
ந�லனவகக வ�யத�ல#லயப பறற�ன�ன.  ந�ம பகம�டத��ல இவரகக 
வ�#கக�லமயணட�ய�ரந�த�னற இததவ பறற� �க இவர ��ரவளளத��த# வநத 
பகந��ன எனறம�ம.  பகநத த ய�த�னதனனன�ல (�னப�ல ஆ�ரம தபரகலவத�) 
–  அபர�ப� வ�ஷயத��ல பண��பதப�ந� ஆ�ரம �னபககலத# ஆமபடய�கப 
பண��ன�ன.  ப�ழ�த# ப�யக�ற நUலரப பய���த# தவடடவ�டட�றதப�த# ஆ�ரதல� 
ஸபரதய�ஜநம ஆகக�ன�ன.  (தபரக)  –  “அ�ன�ல தப��ய”  எனனம�தப�த# 
அநப�வயன�ன �னனளவனற�கதக தபரகமபடய�க. (லவத�) –  இதகக அடய�கத 
�ந�ல#ய�ல ஒனறம க���லமய�த# “ஈத��ர �ண�Uரபபந�ல லவத��னத�லன 
க�டர”, எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (பந��ய�ல பகநத) –  ��ன ஆழவ�ர தமல வ�ழம தநரத��ல,  ஆழவ���ன 
தநஞச வ�#க�வ�ட��பட இரபப�றக�க,  அந� தநஞ தல�ப பறற�ன�ன.  அல#த, 
��ன வநத பகந�தப�த,  இவர அ�லன வ�#கக�மல இரந�த கணட,  அ�லனதய 
 �கக�க லவதத,  ஆழவ���ன ��ரவளளத��ல பகந��ன எனறம கற#�ம. 
இவவ��ம�கப பகநத எனன த ய��ன?  (�னப�ல ஆ�ரம தபரகலவத�)  – 
எலல#யறற க�#ம�க உ#க வ�ஷயஙகள�ல த லத�பபடட அனப,  �ன மUத 
��ரமபமபடய�கச த ய��ன. ���ச ந�#த��ல ப�யக�னற நUலரத ��ரபப�, பய�ரந�#த��த# 
ப�யச த யவத தப�னற,  �ன மUத அனலபச த லததமபடச த யத,  அந� நUர 
பயனபடவத தப�னற,  அனலபயம பயனளளத ஆகக�ன�ன.  (தபரக)  – 
��ரவ�யதம�ழ� (10-10-10)  –  அ�ன�ல தப��ய –  எனனமபட,  அனபவ�ககத�கந� 
ஈசவரன�ன �னலனயமவ�ட அந� அனப தப����கப தபரகமபடச த ய��ன. (லவத�) 
– இவவ��ம இவன வநத அரள த ய��ன; ஆன�ல இ�றகக க�ர�ம�கத �னன�டம 



எந� உப�யமம இல#�� க�ர�த��ல, “�ண�Uரபபந�ல லவபபவரகள எ�லனயம 
எ��ரப�ர�மல உளளத தப�னற, இவன என மUத அனப த ய��ன”, எனற�ர.
 

ம#ம –  இபபட ஆ�ரதல�க கலரபரளப பண��ன ப��கரம ஏத�னன�ல, (அழகன) – 
“தபரமரக��ல கடலபலரய வ�லளவ�த� க�ரமரதமன� நஙகண�ன” எனனககடவ��தற. 
பக��வரத�கம�ன கரமஜஞ�ந ஸ��நத��த# ந�றக�ற��யதத இவரகக வடவழக; 
இவரகக ஸம யதல� அறகலகககம,  ஆ�ரதல�ப தபரககலகககம ஸ�மக�� 
ஒனதறதயனற��யதத.  (அழகன)  –  அழலகதய ந�ரபகம�கவலடயவன. 
(ஊரரஙகமனதற)  –  இவர ��ரவளளத��ல பகரலககக 
அவஸரபர�Uகன�ய�ரந�வனர தக�ய�ல எனக�ற�ர.  பரமப�ம க#வ�ரகலக 
எனனமபட ந�தயவ�ஸம பணணக�ற த� ம.  ர � ப�றந�தப�த பகக அநபவ�கக#�ம 
த� ம�தற இத.
 

வ�ளககம –  எ�லனக க�ணப�தத இவவ��ம அனலபப தபரகலவத��ன? (அழகன) – 
��ரவ�யதம�ழ� (5-3-4)  -  தபரமரக��ல கடலபலரய வ�லளவ�த� க�ரமரதமன� 
நஙகண�ன –  எனனமபட �னத அழலகக க�ணப�ததப தபரகலவத��ன. 
தப��யதபரம�ள�ன அழக�னத ஆழவ�ரகக கரமதய�கம மறறம ஜஞ�நதய�கம 
தப�னற ந�னற,  பக��லய வளரத�த.  இவரலடய  நத�கஙகலள �Uரபப�றகம, 
அனலபப தபரககவ�றகம ஸ��னம�க தப��யதபரம�ள�ன அழக ஒனதற இரந�த. 
(அழகன)  –  �னனலடய அழலகதய �னகக #க�ம�க உலடயவன. 
(ஊரரஙகமனதற) – இவரத ��ரவளளத��ல பகநததக�ளள  ��ய�ன தநரம ப�ரத�பட 
உளளவன வ�ழக�னற தப��யதபரம�ள�ன இடம ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�ல எனற�ர. 
பரமப�ம அர   லப தப�னறத�;  இவலனக க��தவணடம எனற ஆல  
த��னற�யவடன த னற க��ககடய இடம இத மடடதம. 
 

 17. வ�ரமப� ந�னற ஏத� ம�டதடன வ��� இத#ன ம�� ஒனற இலல#

      இரமபதப�ல வலய தநஞ ம இலற இலற உரகம வண�ம

      சரமப அமர த �ல# சழந� அரஙகம� தக�ய�ல தக�ணட

      கரமப�லனக கணட தக�ணட என கண��லன கள�ககம�தற.



 

தப�ரள –  அவன மUத ம�க��ய�ன அனப ஏறபடட,  அ�ன�ல அவலனத 
த��ககமபடய�க ந�ன இலல#.  லகலயக கவ�தத வ�ஙக�ல தப�னற 
த யலகலளயம ந�ன த யவ��லல#.  அவலனப பறற�ய ஞ�னமம எனகக இலல#. 
இபபடய�க எனத மனம இரமப தப�னற இரந�த.  இ�லன  �ற�த �ற���க 
உரகமபடச த ய��ன.  ய�ர எனற�ல –  வணடகள தம�யகக�னற த �ல#கள�ல 
சழபபடட ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல  யன�ததளள தப��யதபரம�ள ஆவ�ன. 
கண��த#தய சலவககவல# இன�ய கரமப தப�னற அவலனக கணட,  எனத 
இரணட கணகளம மக�ழம மக�ழவ��ன எனதன!
 

அவ����லக –  கUழ ஆ�ரம தபரக�னபட த �லலறற;  இ��ல,  “அகவ�ய�ல ஆ�ரம 
வ�லளநத பறவ�ய கடடழ�ய�மலரகலகயனற�கதக,   கmர��� கர�ஙகளம 
�னலனக கணட த �நஸம���ய�த# கள�ககமபட பண��ன�ன”, எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரத��ல �னத உளளத��ல அனப தபரகமபடச த ய��ன 
எனற�ர.  இந�ப ப�சரத��ல –  உளளத��ல அனப இரந��லம அந� அனப�னத 
தவள�பபட�மல,  உடல எந�வ��ம�ன ம�றப�டம அலடய�மல இரகக�னற மறற 
ஸமஸ���கலளப தப�னற �னலன வ�டவ�லல#;  எனத அத �னம�ன கண ம�#�ன 
இநத��யஙகளம அவலனக கணடவடன கள�ககமபடச த ய��ன – எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (வ�ரமப� ந�னற ஏத�ம�டதடன) – மதந�வ�கக�யஙகள மனற�னலடய 
பரவவரத�தல� அரள�சத யக�ற�ர.  வ�ஷயம வ�#க�ம�ன�ல அதய��ரதத��தட 
வயவஸ�ன�ய ந�னற ஸத��தரம பண�தவணம�தற;  அத த யயம�டடத#ன. 
தஸ�8ம ஸதத�� ந   ஸ�மரதயவ�ந எனனம�தப�த#,  பகவதவ�ஷயதல�ப 
தப தவனற�ல வ�க�நத��யததகக  க��ய�லல#;  வயத��க� வ�ஷயஙகலளப 
தப தவனற�ல ஆ�ரமமணட�ய  க��யமணட�ய�ரககம.  வ�கவய�ப�ரம 
பறமதபய�ன�லம க�ய�கவய�ப�ரஙகள�ல நமபககல பண��றதறத�னமணதட� 
எனன;  (வ���ய�த#ன)  –  வ�ந�ரவ���தந எனக�றபடதய க�ய�கவய�ப�ரதல�ச 
த �லலக�றத. உனலன உதத� �தத உனபககல அநக#ம�க இதகக மனப லகய�ல 
ஒனறம த ய��த#ன.  ஸ� ஜ�ஹவ� ய� 8��ம ஸத���� எனக�றவ�தவம,  தய� 



�தபஜ�கதர�கதர� எனக�றவ�தவம பறமதப �பப�றற�க�லம தநஞ �த#��ன நமலம 
ந�லனத�ல த ய�Uதர� எனன. (ம��தய�னற�லல#) – உன வ� � அற�ய�த��ழ�ந��ல நU 
ஒரவன உணதடனற�ரககம அற�வஙகட இலல#.  உனலனதய�ழ�ந� ஸக# 
ப��ரத�ஙகள�னலடய ஸவரபஸவப�வஙகலள உளளபட அற�ய கமன�ய�ரபபன. 
உனனளவ�ல வந��ல உனனலடய ஸதப�வத��லம ஜஞ�நம�லல#. அஸதபரஹதம�� 
தவ� த த அஸநதநவ ஸ பவ�� எனனககடவ��தற. வ�தய�நய�  �லபலநப�ம.
 

வ�ளககம –  (வ�ரமப� ந�னற ஏத�ம�டதடன)  –  �னத வ�கக,  த �ல,  த யல மனப 
எவவ�ற இரந�த எனற அரள�சத யக�ற�ர.  ம�கவம தமனலமய�ன ஒனலறக 
கணட�ல,  அ�லன ம�கந� ஆரவததடனம உற��யடனம பகழநத தப � த��கக 
தவணடம அல#தவ�?  ஆன�ல எமதபரம�லனக கற�தத,  அத தப�னற த யய�மல 
இரநத�ன.  வ�ஷணபர��ம -  தஸ�8ம ஸதத�� ந   ஸ�மரதயவ�ந –  த�வதன! 
உனலனத த��ககம ��றன எனகக இலல# – எனற கறவத தப�னற,  அவலனப 
பறற�ப தபசவ�றக ஏறற  க�� இல#�மல வ�கக இநத��யம இரந�த.  ஆன�ல 
அவலனத �வ�ரந� மறற உ#கவ�ஷயஙகள கற�ததப தபசவ�றக,  வ�கக 
இநத��யத��றக  க��யம ஆரவமம இரந�ன.  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, “வ�கக 
தப�ன�ல தப�க�றத.  அத மறறவறலறப பறற�தய தப �யபட இரந��லம,  உமத 
உடல �U��ய�கச த யயககடய நமஸக��த�ல தப�னறவறலறய�வத நமலமக கற�ததச 
த ய�Uதர�?”, எனற ஏதம அற�ய��வன தப�னற வ�னவ�ன�ன. (வ���ய�த#ன) – வ���ர 
வ���தந –  வ��� எனனம த �ல உட#�ல த யயபபடம த யலகலளக கற�ககம – 
எனனமபட,  வ��� எனற ப�ம வ�ஙக�ல தப�னறவறலறக கற�கக�றத.  ஆழவ�ர 
தப��யதபரம�ள�டம,  “உனலனக கற�தத,  உனலன மன��ல லவதத லககபப�ல 
தப�னற எ�லனயம ந�ன த யயவ�லல#”,  எனற�ர.  இ�லனக தகடட 
தப��யதபரம�ள,  “வ�ஷண�ரமம -  ஸ� ஜ�ஹவ� ய� 8��ம ஸத���� –  எத 
ஸ8��லயத த��கக�றத�� அததவ ந�கக எனபபடம -  எனறம,  தய� 
�தபஜ�கதர�கதர� –  எத அவனககப பலஜ த யக�றத��,  அந�க லககதள 
 �றந�லவ – எனறம கறவ�றக ஏறப வ�கக மறறம உடல ஆக�யவறலறக தக�ணட 
நமலமத �வ�ர மறறவறலறப பகழந�Uர எனற�லம,  உமத தநஞ த��#�வத எமலம 
ந�லனத�Uதர�?”,  எனற�ன. (ம��தய�னற�லல#) –  உனத தமனலமலய மடடம அல#, 
நU உளள�ய எனனம ஞ�னம எனகக இலல#. உனலனத �வ�ரந� மறற தப�ரளகள�ன 



ஸவரபஙகலளயம,  ஸவப�வஙகலளயம ம�கந� மயற �யடன அற�யககடயவன�ன 
ந�ன,  உனலனக கற�த� வ�ஷயத��ல,  நU உளள�ய,  எனற ஞ�னம இல#�மத# 
இரநத�ன. ல�த���Uய ஆநந�வலல - அஸதபரஹதம�� தவ� த த அஸநதநவ ஸ பவ�� 
– பரஹமதல� அற�க�ற�ன எனற ஒரவன கறபபடவ�லல# எனற�ல, அவன இரநதம 
இல#��தவ ஆவ�ன –  எனறம,  வ�ஷணபர��ம -  வ�தய�நய�  �லபலநப�ம – 
பரஹமவ�தலயத �வ�ர மறற அலனததம த ரபபககததவ��ல உளள ப�ணடதயம 
தப�னறத� – எனறம கற�யத க�ணக. 
 

வய�கய�னம –  இபபட மதந�வ�கக�யஙகலள அநய��வ�கக�க 
க�ரயஙதக�ணடர�க�ல,  பர��நம�ன மநஸலஸ தமத# ��ரத��க 
தக�ளளக�தற�தமனன (இரமபதப�ல வலய தநஞ ம)  –  த�வ�Uரககத 
��ரத��கதக�ளளலககக தய�கயல�ய�லல#.  இரமப�க�ல அகந�ய�த# ந�யம�ததக 
தக�ளள#�ம; இத ஒரபடய�லம ��ரத�தவ�ண��த எனலக.
 

வ�ளககம – இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, “இபபடய�க நUவ�ர உமத 
மனம,  வ�கக,   �Uரம ஆக�ய மனலறயம உ#கவ�ஷயஙகள�ல ��ரபப�னUர.  இவறற�ல 
மகக�யம�ன��க உளள உமத மனல� நம வ�ஷயம�க ம�றற�க தக�ளக�தற�ம”, 
எனற�ன. (இரமபதப�ல வலய தநஞ ம) – இ�லனக தகடட ஆழவ�ர, “நU ��ரத�� உன 
ப�� தக�ளவ�றக ஏறற �க�� இந� மன��றக இலல#. இந� மனம இரமப தப�னறத 
எனற�லம,  அ�லன உரகக�,  தவணடயபட ம�றற�க தக�ளள#�ம.  ஆன�ல,  இத 
எபபடயம ��ரந��த”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  இதகக மனப பரவ�வஸல�ய�ல ��ம ந�னற ந�ல#லய அரள�ச 
த யக�ற�ர.  இதககதமல அத�ல#ய�ல பரப�வம த �லலக�ற�ர. (இலறய�லறயரகம 
வண�ம) –  இவவனலமதய�தட இத மடநததப�க��பட இபதப�த என மநஸலஸ 
 ���#ம�மபட பண��ன�ன.  கடநஸ�#த��த# வரஷ�த��ல க�டநயமடஙக 
தநக�ழச �கக உறபப�ம�தப�த#,  வ�ஷய�ந�ரத��த# மநஸஸm அ��கடநம�ன�லம 
 ���#ம�மபட வய�ரவரகக�ய�தற பகவதபரப�வம�ரபபத.
 



வ�ளககம –  தமத# உளளதவலர,  ��ன இ�றக மனப இரந� ந�ல#லய அரள�ச 
த ய��ர. இன�, அந� ந�ல#லய ம�றற�ய ஸரஙகந��ன�ன தமனலமலயக கறக�ற�ர. 
(இலற இலற உரகமவண�ம) – இபபடய�க இரமப தப�னற இரந� எனத மனம, 
அபபடதய அழ�நத வ�ட��பட, இபதப�த எனத மனல�ச  �ற�த �ற���க உரகக�ன�ன. 
கடனம�ன �லரய�ல மலழ தபய��ல,  எந� அளவ இறக� ந�னறத�� அந� அளவ�றக 
அந� மண இளக�க தக�டககம.  அத தப�னற,  உ#கவ�ஷயஙகள�ல எனத மனம 
ம�கவம ஈடபடடபட இரந��லம,  அந� மனம உரகமபடய�க,  லவரம தக�ணட 
லவரதல� அறபபத தப�னற தப��யதபரம�ள�ன தமனலம உளளத எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  (சரமபம��தய���) –  உரகக�ன வ�ஷயந��ன இரகக�றபட.  வணடகள 
தப�ரந�� வ�டம�டட�� த �ல#.  ப��மளம படந��றதப�த# �னன�த# 
ப�றந�த�னனமபடய�யதத வணடகள படநதக�டககமபட.  மத ம�ற�லதற அத க�ல 
வ�ஙகவத.  மத ம�றவத த வவ� ம�ற�லதற.  ஆக,  ந�தய வஸந�ம�ன 
த �ல#தயனலக.  த �ல#ய�ன தப�கயல� பர��தயனனமபடய�யதத ஊ��ல 
தப�கயல� இரபபத.  பரமப�தத��ப��� ச#�கயம�ன தக�ய�#�கக தக�ணட�ன. 
(கரமப�லன) –  கரமப எனறத லகத��டட�ல ப�சக ந�ற�த� இரககம தப�கயம�ன 
வஸதலவ.  பர�ப�மம�ய ஸm கமம�ய இரககசத யத�யம தப�கயல�ய�யதத 
ம�கக�ரபபத.  கனனல எனன�த��ழ�ந�த –  ப�கவ�த ஷத��த# ஆககன�ய வந� 
ஸ�ரஸயமல#,  ஸத�� பரயக�ம�ன ஸ�ரஸயதமனலககக�க.  ரதஸ� லவ ஸ: 
எனனககடவ��தற.
 

வ�ளககம –  (சரமபமர த �ல#) – இபபட மனல� உரகக�ன வ�ஷயம எபபடபபடடத 
எனக�ற�ர.  வணடகள தப�ரந�� ந�னற,  வ�ட�மல இரகக�னற த �ல#கள. 
த �ல#கள�ன நறம�ம எபபட த �ல#கலள வ�ட�மல உளளத��,  அத தப�னற, 
இந�ச த �ல#ய�ல ப�றந� வணடகள இ�லன வ�ட�மல படநதக�டகக�னறன. 
த �ல#கள�ல உளள த�ன கலறந��ல அல#தவ� வணடகள அ��லரநத பறபபடம? 
த �ல#ய�ன பதலம ம�ற�மல உளள��ல,  த�னம கலறய�த.  ஆகதவ,  எபதப�தம 
வஸந�க�#ம தப�னதற உளள த �ல#.  த �ல#ய�ன இன�லமலயக கUதழ 
�ளளமபடய�க அல#தவ� ��ரவரஙகத��ன இன�லம உளளத?  பரமப�தல�ப 
தப�னதற  �றந� தக�ய�#�க அல#தவ� தப��யதபரம�ள தக�ணடளள�ன? 



(கரமப�லன)  –  கரபபஞ �ற எனற கற�மல கரமப எனற ஏன கற�ன�ர?   �ற 
தப�னற லகய�ல த��டட�ல, ப�சகக ஏற�மல, இன�லமய�க உளளத எனற�ர. கரமப 
தப�னற இயறலகய�கவம,  எள�லமய�யம உளளதப���லம,  கரமலபக க�டடலம 
இன�ய வஸத.  கனனல எனற கற�மல கரமப எனற ஏன கற�ன�ர?  கறகணட 
தப�னற ப# த யலப�டகளககப ப�னனர த யறலகய�க உணட�ன இன�லம அல#, 
கரமப தப�னற இயறலகய�ன இன�லம எனற�ர.  ல�த���Uய ஆநந�வலல – ரதஸ� 
லவ ஸ: - ரஸ ஸவரபம – எனபத தப�னற ரஸம�க உளளவன அல#தவ�?
 

வய�கய�னம –  (கணடதக�ணட)  –  ”ந���தயடததக தக�ணட”  எனனம�தப�த#, 
கண��த# பரகம கரமப�யதத இத.  த#� ந�பய�ம ப�பநந�வ.  (என கண��லன 
கள�ககம�தற) – நரக�வ8ம�ன வ�ஷயஙகலளக கணட கள�ததபதப�ந� என கணகள 
க�டர இவவ�ஷயதல�க கணட கள�கக�னறன. (இல�) –  கள�பபகக ஒனறகதக�னற 
ஒபப�ம�த�லன தப�கக� தவற உபம�னம�லல#.  மக�ர ஸ���ர னம பண��க 
கள�ககம கள�பபம இககண��த# இபபட கள�கக�ற கள�பபகக ஸதர மனற�தற. 
கர��ப��ய�ன எனலனதய�ழ�யத ��தன கள�ய� ந�னறன.  இநத��யஙகள ஜஞ�� 
பரஸர தவ�ரதமனக�ற அநந�ல# கல#நத த �ந ஸம���ய�த#��தன கள�ய� ந�னறன. 
ர�மம தம அநக�� தரஷட:  கரத��லவதய�ழ�யதவ கர�ஙகளகதக அநவய 
வய��தரகஙகள�த# த �க8ரஷஙகளணட�மபடய�தற வ�ஷய ஸவப�வம�ரபபத.
 

வ�ளககம – (கணடதக�ணட) – “ந��� எடததக தக�ணட” எனபத தப�னற, கணகள�ல 
பரகமபடய�ன கரமப�க அல#தவ� தப��யதபரம�ள உளள�ன?  இர�ம�ய�ம 
யத�க�ணடம -  த#� ந�பய�ம ப�பநந�வ – கணகள�ல பரகமபட – எனறத க�ணக. 
(என கண��லன கள�ககம�தற) –  இதவலர நரகதல� அள�ககவல# வ�ஷயஙகலளக 
கணட மடடதம எனத கணகள மக�ழவ தக�ணடன. ஆன�ல, இனற இந� வஸதலவக 
கணட இனபம அலடக�னறன.  (இல�)  –  இந�க கணகள இபதப�த அலடக�னற 
மக�ழச �கக ஒபப�னத,  ஒர கண மறதற�ர கணணகக ஒபப எனற கறவத �வ�ர 
தவற ஏதம இலல#.  மக�ரகள அவலன எபதப�த கணட கள�பபல� ஒபப�கச 
த �ல##�தம எனற�ல,  அந� மக�ழவ�னத இந�க கணகள தக�ணட பம�ய�ல 
ஏறபடக�னற கள�பபகக ஒபப�னத அல#.  எனத கணகளகக எஜம�னன�க�ய 
எனலனக தகடக�மத# எனத கணகள கள�த�பட உளளன. த �னன�ன ஞ�னம�னத 



தவள�பபடம வழ�கள�க இதத��யஙகள உளளன எனற ந�ல# ம�ற�,  கணகள�னலவ 
��ஙகதள த �னரகள தப�னற அனபவ�கக�னறன. இர�ம�ய�ம அதய�தய�க�ணடம 
-  ர�மம தம அநக�� தரஷட:  -  இர�மலனப ப�ன த��டரநத என ப�ரலவ 
த னறவ�டடத –  எனற � ர�ன கற�யத க�ணக.  ஸரஙகந��லனக கணடவடன, 
கணகளகக எஜம�னன�க�ய த �னன�ன அனம�� இனற�,  கணகள ��ஙகள�கதவ 
கள�பபதம,  அவலனக க����தப�த த �கத��ல மழகவதம நலடதபறமபடய�க 
அல#தவ� தப��யதபரம�ள�ன இன�லம உளளத?
 

 18. இன�த ��லரத ��வல# தம�� எற�யம �ண பரலவ மUத�

      �ன�க�டநத அரச த யயம ��மலரககண�ன எமம�ன

      கன� இரந�லனய த வவ�யக கண�லனக கணட கணகள

      பன� அரமப உ��ரம�த#� எனத யதகன ப�வ�தயதன.
 

தப�ரள – இன�லமய�க எழக�னற அல#கள�ல நUரததள�கள தமத# அடககமபடய�க, 
தமத# ஓஙக� வசக�னற கள�ரந� கடல தப�னற ��ரகக�தவ��ய�ன கலரய�ல, 
�ன�யன�கப தப��யதபரம�ள கணவளரக�ற�ன.  அலனவரத அ8ஙக�ரஙகளம 
நUஙகமபடய�க த ஙதக�ல த லத�� அர �ட � த யபவனம,  ��மலர தப�னற  �வந� 
அழக�ன கணகள தக�ணடவனம, எனனலடய ஸவ�ம�யம, தக�வலவககன� தப�னற 
 �வந� வ�லய உலடயவனம,  தப��யதபரம�ளம ஆக�ய என கண�லன 
க��பதபறற எனத கணகள கள�ரந� ஆனந�ககண�Uர தபரக�யபட உளளன. இந�க 
கண�Uர மலறபப��ல,  அவலன நனற�க ப�ரதத வ�ஙகம ந�ல#லய அலடய�� 
ப�வ�ய�க�ய ந�ன எனன த யவத?
 

அவ����லக –  கணகள�னலடய கள�பபககப தப�ககவட�ன ஆநந��சரககள 
பரவ8�கலகய�த# அத கடய��� வயவ��நம தப�த# அநப�வய வ�ஷயதல� 
மலறய� ந�னறத�னற தவறகக�ற�ர.
 



வ�ளககம –  �னத கணகள அலடந� மக�ழச �ய�ல ஆனந�ககண�Uர தபரகக�றத. 
அத சவர தப�னற கணகள மனப�க ந�னற,  ப�ரலவலய மலறபப��ல, 
அனபவ�ககககடய வ�ஷயம�ன தப��யதபரம�லள மலறகக�றத எனற வரநதக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (இன���லரத ��வல# தம��)  –  ”ஒண ஙகல�வ�ள�ழ�ய�ன” 
எனறவ�டமதப�த# இவவ�டதம�ர கலடககலறத�#�ய இரகக�ற��யதத.  இன���கத 
��லரகள�லணட�ன ��வல#ய�னத ஸபர �கக,  மல#தப�த#  �# தபரந��வல#கள 
வநத மற�நத  �ற ��வல#ய�ய,  தலட கத� உறஙகவ�லரபதப�த# ��ரதமன�லய 
ஸபர �ய� ந�றகம.  அலவ அஙகதல�கக அநக#ம�க ஸமர �ய� ந�றகச த யத�யம, 
அதவம தப�ற�� ��ரதமன�ய�ன தஸ�கம�ரயதல� அநஸந��கலகய�த#,  “தம��” 
எனக�ற�ர�யதத இவர.  “அரககரதக�லனச த றற நமத வகன�ர”  எனற ஆசரய� 
தவலளய�த#  க��லய அரள�சத ய��ர.  இபதப�த தப�கதவலளய�லகய�த# 
தஸ�கம�ரயதல� அநஸந��கக�ற���தற.  (எற�யம �ண பரலவ மUத�)  – 
��லரகக�ளரத��லயயலடத��ய சரம8ரம�ய�ரநதளள ஸமதரத��ன தமத# 
 �யந�ரளம�தப�த# வநத கணவளரந�ரளக�றவதனனன�ல;  அனற�கதக, 
பரபப�லம ஜ#ஸமரத��ய�லம இ�லனதய ஸமதரம�கச த �லலறற�கவம�ம.
 

வ�ளககம –  (இன�த ��லர ��வல# தம��)  –  ��ரவ�யதம�ழ� (8-8-1)  – 
ஒண ஙகல�வ�ள�ழ�ய�ன – எனனம ப�சரத��ல “ ஙக கல�” எனற இரபப�றகப 
ப��#�க “ ஙகல�”  எனற உளளத தப�னற,  இஙக “இன�ய ��லர”  எனற 
இரககதவணடய ப�ம�னத,  கலட � எழதத கலறநத “இன���லர”  எனற உளளத. 
இன�ய��கவம, அல#கள�ல இரநத க�ளமப�யதம ஆக�ய நUரததள�கள த��டமபடய�க. 
மல# தப�னற ஒர  �# நUரததள�கல ம�கவம தப����க வரக�னறன; அலவ உலடநத 
 �ற தள�கள�க த���கக�னறன;  அவறற�ல ��ரகக�லகள ப�டககபபடடவன�க 
தப��யதபரம�ள உறஙகவல�க கறக�ற�ர.  அந� நUரததள�கள,  க�லகலளப 
ப�டததவ�டவத தப�னற தமனலமய�கதவ இவலனத த��டட�லம,  அந� 
தமனலமலயக கடப தப�றகக இய#�� ��ரதமன�லயக தக�ணடவன�க 
தப��யதபரம�ள உளள�ன.  இ�ன�ல “தம��”  எனற கற�ன�ர.  ��ரம�ல# (11)  - 
அரககரதக�லனச த றற நமத வகன�ர –  எனற இவலன அணடம தநரம�க 
இரந��ல,  இவனத  க��லயப பறற�ப தபசக�ற�ர.  இஙக அவலன இனபம�க 



அனபவ�ககம தநரம�க இரபப��ல,  தமனலமலயக கற�ததக கறக�ற�ர.  (எற�யம 
�ண பரலவ மUத�)  –  அல#கள வசவ��க,  கலளபலப நUகக�கதக�ளள 
��ரபப�றகடலனமUத  யன�ததளளத தப�னற,  இஙக க�தவ��ய�ல  யன�ததளள�ன. 
அல#த,  க�தவ��ய�ன பரபபளலவயம,  நU��ன அளலவயம கரத��ல தக�ணட, 
இ�லனதய கடல எனற தக�ளவ��கவம கற#�ம.
 

வய�கய�னம –  (�ன�க�டநத)  –  ந�லனவற�நத ப��ம�றவ�ர ஒரந�ட�கவலடயவன 
க�டர, இஙதக வநத �ன�தய கணவளரந�ரளக�ற�ன. இபபடக கணவளரந�ரள�ந�றக 
ஒர க�ரயமறற அநயபரர�யத ����ய� ந�னற�ரகள�தற ஸmகதம ஸமஸ���கள. 
“�ன�தயன வ�ழம�த#”  எனப�தன�ர �ன�யலனக க�டடதம� எனனம 
நல ய�த#ய�தற �ன�தய வநத கணவளரந�ரளக�றத.  அதககட#�கச த யக�ற 
க�ரயந��ன ஏத�னன�ல (அரச த யயம)  –  அரச த யலகய�வத,  வனன�லம 
அறகலக.  வனன�யம�க�றத அ8ம எனற�ரகலக.  அதல� அறகலகய�வத,  நம: 
எனனப பண��கதக�ளளலக.  நம இததயவ வ���ந:  எனக�றபடதய 
ந�தயஸ���களலடய ய�தலரதய இஙகளள�ரககம ய�தலரய�மபட 
பண��கதக�ளளலக.  இவவனன�யம அறகலகககப ப��கரதமத�னன�ல 
(��மலரககண�ன)  –  லகய�த# பரஹம�ஸதரம�ரகக தவல#தவ�ண��� 
இடம�லல#ய�தற;  அஙகளள�லர தவனற ப��கரதல�க தக�ணட�யதத 
இஙகளள�லரயம தவனறத. “��மலரக கண�லன வ�ணத��ர பரவம �ல#மகலன” 
எனனககடவ��தற.  அவரகளகக தப�தக�பகர�ம�ன இதல�க தக�ணட க�டர 
இஙகளள�ரலடய வ�தர���லயப தப�ககவத.  இபரஹம�ஸதரததகக அகபபடட�ர 
ஆதரனன�ல (எமம�ன)  –  ந�ன த��றற எனலன எழ��க தக�டதத�ன. 
ஸமஸ���களககம இவவரக�ன எனலனத த��றப�த� கணகளகக இன� 
தவல#தவ�ண��� ந�#மணதட�?
 

வ�ளககம –  (�ன� க�டநத)  –  �னனலடய எண�தல� அற�நத த யலபடபவரகள 
ப#ரம ந�லறந� பரமப�தல� உலடயவன அல#தவ� இஙக ��ரவரஙகத��ல �ன�ய�க 
 யன�த�பட உளள�ன?  இபபடய�க இவன இஙக  யன�ததளளதப�த,  ஜUவரகள 
�ஙகளத ஆதம�வ�னத ப�லழபப�றக�ன த யலகள எ�லனயம த யய�மல, 
ஆதம�வ�றக ந� ம ஏறபடத�வல# த யலகலளச த ய�பட,  அ��த#தய சகம 



கணடவரகள�க ����க�னறனதர!  ��ரவ�யதம�ழ� (10-10-1) –  �ன�தயன வ�ழம�த# – 
எனற கறவ�றக ஏறப உளள ஒரவலனக க�டடபதபறதவ�தம� எனற ஆல ய�ல 
அல#தவ� தப��யதபரம�ள �ன�ய�க வநத  யன�ததளள�ன? இபபடய�க ஒரவலனப 
தபறவ�றக�க இவன த யக�னற த யல எனனதவனற�ல (அரச த யயம)  –  அரச 
த ய�ல எனற�ல,  வனன�யம நUககல ஆகம.  வனன�யம எனற�ல –  “ந�ன எனகதக 
உரயவன”  எனற எண�ம ஆகம.  இ�லன நUகக�ல எனற�ல –  “ந�ன எனகக 
உ��யவன அல#ன” எனற எண� லவபப��கம. ம8�ப�ர�ம  �ந�� பரவம – நம இ�� 
ஏவ வ���ந:  -  வ�ய�ல நம:  எனற கற�யபட இரபபர –  எனனமபட ந�தயஸ���கள 
எவவ��ம அ8ஙக�ரம தப�னறலவ அறற உளள�ரகதள� அத தப�னற இஙக 
உளளவரகளம இரககமபட ம�றறவ�றக�க இஙக  யன�ததளள�ன.  இபபடய�க 
அ8ஙக�ரம தப�னறவறலற நUககவ�றக தப��யதபரம�ள�டம எனன  ��னம 
உளளத எனற�ல (��மலரககண�ன)  –  லகய�ல பரஹம�ஸதரம தக�ணட 
தவல#ககடய எ����கள இலல#,  ந�தயஸ���கலள எவவ��ம �னத ��மலர தப�னற 
கணகள�ன அழக�ல தவனற�தன� அத தப�னதற இஙக உளளவரகலளயம 
தவனற�ன.  ��ரவ�யதம�ழ� (2-6-3)  –  ��மலரககண�லன வ�ணத��ர பரவம 
�ல#மகலன – எனறத க�ணக.  அவரகள இவலன அனபவ�பப�றக ஏறறபட உளள 
�னத கணகலளக தக�ணட அல#தவ� இஙக உளளவரகள�ன வ�தர���ய�க உளள 
அ8ஙக�ரம தப�னறவறலற தவலக�ற�ன?  இபபடபபடட பரஹம�ஸதரம தப�னற 
கணகள�ல வழந�வரகள ய�தரனம உணட� எனற�ல (எமம�ன)  –  இந�க 
கணகளககத த��றறப தப�ய,  எனலன ந�தன அவனகக எழ��கதக�டதத�ன. 
ஸமஸ���கள அலனவ��லம இற��ய�க உளள எனலனதய த��றகச த ய� இந�க 
கணகள�க தவறற� தக�ளள இய#��வரகள தவற ய�ர இரகக மடயம?
 

வய�கய�னம –  (கன�ய�ரந�லனய த வவ�ய)  –  அககண��த# ந�ரமமர�ன�ரகக 
அநப�வயம�ன வ�ஷயம�ரகக�றபட.  கணடதப�த� நகர#�ம கன�தப�த#ய�யதத 
��ரவ�ரத��ல தப�கயல� இரபபத.  “இரநத”  எனறத அசத வவ� எனறதம�கக 
ஏகரபம�ய�ரகக�றபட.  ஸல�கரபரப�ய எனனககடவ��தற.  (கண�லன)  – 
தப��யதபரம�லளத ��ரவட த��ழ��ல, ”அவ��ரத��ல ப�றப�டரககம உ�வலககக�க 
கரஷ�ன வநத கணவளரந�ரளக�ற�ன” எனற ஸம��கக#�மபடய�யதத இரபபத. 
“யத �ல�பப�ர�டட ப�ளலள மனம கனற�மல �Uமப�த# லகவளரமபட வளரத� 



தம�சதம�சபதபல#�ம த��றற�ய�ரககம தப��யதபரம�லளக கணட�ல”  எனறம, 
“வ �ஷட���கள�த# ஸm �க��ர�ய வளரநத படந� வ�நயதமல#�ம 
த��றறமபடய�ன  கரவரத��த��ரமகலன ஸம��கக#�மபடய�ய�ரககம 
நமதபரம�லளக கணட�ல” எனறம படடர அரள�சத யவர.
 

வ�ளககம –  (கன�ய�ரந�லனய த வவ�ய)  –  அத�லகய கணகள�ல மமக�ரம 
நUஙகபதபறறவரகள அநபவ�ககத�கந� வ�ஷயம இததவ ஆகம.  ப�ரத�வடன 
சலவகக தவணடம எனனம எண�ம த��னறமபடய�ன பழம தப�னற 
தப��யதபரம�ள�ன ��ரபபவளம இன�லமயடன உளளத.  “கன� அலனய”  எனற 
கற�மல “கன� இரநத அலனய” எனற கறவ��ல, உ#க�ல உளள மறற கன�கலளப 
தப�னற அழ�நதவ�ட�மல எபதப�தம இரபபத எனற கறக�ற�ர.  ஸல�கரபரப�ய 
–  எபதப�த ம�ற�� ரபம தக�ணடவன –  எனறத க�ணக.  (கண�லன)  – 
தப��யதபரம�லள வ�ஙகமதப�த,  “��ன அவ���த� க�#த��றக ப�னனர இந� 
உ#க�ல த��னற�யவரகள �னலனக க�ணமபடய�க கண�ன  யன�ததளள�ன”, 
எனற த��னறவத இயலப�கம.  “ப# கறமபகள த ய��லம கண�லனக 
கணடகக�மல யத �ல� வ�டட��ல ஏற�யளள த ரகக அலனததம 
தவள�பபடமபடய�கக க�டககம தப��யதபரம�ள”  எனறம;  ”வ �ஷடர உளள�டட 
ப#ர�லம நலவழ�படத�பபடடவன�க,  அந� பழககம க�ர�ம�க அடகக 
ஒடககததடன உளள இர�மலன தவள�பபடததமபடய�க ந�றகம நமதபரம�ள”, 
எனறம ஸவ�ம� பர� ரபடடர கறவத க�ணக.
 

வய�கய�னம –  (கணட கணகள)  –  அந���க�#ம இழந� இழவ �Uரக க��பதபறற 
கணகள. (பன�யரமப��ரம�த#�) – கணட அநபவ�ககபதபறற ப�U��ய�த# ஆநந��சர 
பரவ8�ய� ந�னறத.  அநபவஜந�� 8ரஷமடய�க வந���லகய�த# அ�� U�ளம�ய, 
வறத� பயற மலளககமபட இரககம எனலக.  வ�ர8மடய�க வந���க�லதற 
உஷ�ம�ய�ரபபத.  ஆஹ#�� U�தநதர�மப:  எனனககடவ��தற.  (எனத யதகன 
ப�வ�தயதன)  –  கண�நUர அரவ�களதப�த# மலறகலகய�த#,  “என த யதகன” 
எனக�ற�ர.  “தபற�றக��ய வ�ஷயதல�க கணட அநபவ�ககப தபறற�ரகக,  இதகக 
இலடசசவரணட�வத�!  என த யதகன ப�வ�தயன?”,  எனக�ற�ர.  “ஆத#�”  எனறத 
வ�ஷ����� ய ஸ� கம. “அத�ல#ய�ல லவ#கணயதல� அளவபடத�தவ�ண��த. 



அநபவஜந�� 8ரஷதல� அளவபடத�ப தப�க�ற��லல#; என த யதகன ப�வ�தயன”, 
எனக�ற�ர.  ”கண�நUர ஊறற ம�ற��பட தவளளம�யச த லலலகய�த# இதல� 
ம�றற� ஒரக�ல கணட��ய வ�டபதப�க�ற��லல#;  இவவ�ஷயதல� அந���க�#ம 
ப�பத��த# அநபவ�ககபதபறற�த#ன;  இனற கண�நUர மலறகக 
அநபவ�ககபதபறற�த#ன;  என க�ரயம தவளளகதகடம வறடதகடம�யதத”, 
எனக�ற�ர.  அஙஙனனற�தய,  இபதப�த இழவணட�ய “ப�வ�தயன”  எனக�ற�ரல#ர; 
ப�டடகதகடட ஈடபடடப ப�வ�தய தனனப�லரப தப�த# ப�வ�தயதனனக�ற�ர 
எனறம த �லலவரகள.
 

வ�ளககம –  (கணட கணகள)  –  எலல#யறற க�#ம இழந��ரந� ஒனலற மUணடம 
க��பதபறற கணகள.(பன� அரமப உ��ரம�த#�)  –  அபபடபபடட வஸதவ�ன 
தப��யதபரம�லளக கணட அனபவ�த� மக�ழச � க�ர�ம�கக கணகள�ல ஆனந�க 
கண�Uர�னத தவளளம தப�னற தபரக�யத. அவலனக கணட ஆனந�ம க�ர�ம�க 
தவள�பபடட��ல,  அந�க கண�Uர ம�கவம கள�ரச �ய�க இரந�த.  இ�ன கள�ரச � 
க�ர�ம�க, வறத� பயற கட இந� நU��ல பய�ர த ய��ல மலளககககடம எனப��க 
உளளத.  வ�ரக ��பம க�ர�ம�க வரம கண�Uர அல#தவ� சட�க இரககம? 
ஸவ�ஷண�தவம – ஆஹ#�� U�தநதர�மப: - மக�ழவ க�ர�ம�க உணட�ன கள�ரந� 
ஆனந�ககண�Uர –  எனறத க�ணக.  (எனத யதகன ப�வ�தயதன)  –  ஆனந�க 
கண�Uர�னத அரவ� தப�னற தபரக� ப�ரலவலய மலறத�த.  இ�ன�ல,  “எனன 
த யவத?”, எனற�ர. “க�ணப�றக அ����க உளள இந�ப தப��யதபரம�லளக கணட 
ப�னனரம,  இவலன அனபவ�கக இய#�மல,  அவனககம எனத கணகளககம 
இலடதய கடடபபடட சவர தப�னற இந�க கண�Uர உளளத�!  ப�வ�ய�ன ந�ன 
எனன த யதவன?”,  எனக�ற�ர.  “ஆத#�”  எனப�ன ம#ம அ��க வரத�ம 
கறபபடக�றத. “தப��யதபரம�ள�ன பரப�வம எலல#யறற��கம.  ஆகதவ அவலனக 
கணடவடன உணட�கம மக�ழச �லயயம அளவபடத� இய#�த.  எனன த யவத 
எனற த���ய�� ப�வ�ய�க�வ�டதடதன?”,  எனக�ற�ர. “எனத ஆனந�ககண�Uர  றதற 
ந�னற�லம அவலனக க��#�ம எனற�ல,  அ�றகம வழ�ய�னற�,  அவலனக 
க��வ�ட�மல இலடவ�ட�த வரக�றத�.  எலல#யறற க�#ம�க எனத ப�வஙகள 
க�ர�ம�க இவலனக கணட அனபவ�கக இய#வ�லல#; இபதப�த ஆனந�ககண�Uர 
க�ர�ம�க இவலனக கணட அனபவ�கக இய#வ�லல#. இபபட இபதப�த தவளளம 



க�ர�ம�கவம,  அபதப�த பக�� வறட � க�ர�ம�கவம அவலன அனபவ�கக 
இய#�மல தப�னத�!”,  எனக�ற�ர.  தமத# உளளபட தப�ரள கற�மல,  தவற 
வ��ம�கவம உலரகக#�ம.  இன�லமய�ன  ஙகU�க கசத �� ஒனலறக தகடடக 
தக�ணடரபபவரகள, �ஙகலளயம மறநத, “ஆக�! ப�வ�தயன”, எனபத தப�# இவரம 
கறக�ற�ர என#�ம.
 

20. கட��ல  மடலய லவததக க���ல  ப��ம நUடட

      வட��ல  ப�னப க�டடத த�ன��ல  இ#ஙலக தந�கக�க

      கடல ந�றக கடவள எநல� அரவல�த தய�லம ஆகணட

      உடல  எனகக உரகம ஆத#� என த யதகன உ#கத�Uதர
 

தப�ரள –  இந� உ#கத��ல உளளவரகதள!  கடல தப�னற ந�றம தக�ணடவனம, 
எனத ஸவ�ம�யம,  ஸரதவசவரனம ஆக�ய ஸரஙகந��ன -  தமறகத ��ல ய�ல �னத 
��ரமடலய லவத�படயம,  க�ழககத ��ல ய�ல �னத ��ரவடகலள நUடடயபடயம, 
வடககத ��ல ககத �னத ப�னனழலகக க�ணப�த�படயம,  த�றகத ��ல ய�ல உளள 
இ#ஙலகலய அனபடன தந�கக�யபடயம ஆ��த ஷன மUத  யன�ததளள�ன. 
இபபடய�க அவன க�டககம அழலகக கணட எனத  �Uரம உரகக�றத�!  ந�ன எனன 
த யதவன?
 

அவ����லக –   கmர�தயவயவஙகளககப ப�றகக�ற வ�கர��கதளயனற�கதக, 
���சரய�ய�ய அவயவ�ய�ன  �Uரந��ன கடடழ�ய�ந�னறத எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரத��ல கண எனனம உறபப�றக உணட�ன தவறப�டலடக 
கற�ன�ர.  இன� இந�ப ப�சரத��ல,  �னத கண மடடம அல#�மல,  உடல மழவத 
உரகவல�க கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (கட��ல  இதய���)  –  இவலர உரகக�ன ப��கரந��ன�ரகக�றபட. 
பம�லய ஸரஷடத�த பணயப�ப ம�சரஙகலளயம ப�பபரசரஙகள�யம மநஷய ��ரயக 



ஸ��வரஙகள�யம இரநதளள ப��ரத�ஙகள வரத��கலககக�கதவனறம, ஆக� தல� 
ஸரஷடத�த பணய தய�ந�கள�ன த�வல�கள வரத��கலககக�கதவனறம 
ந�லனத��ரபபர.  நடவ�ல ��கககளகக ஒர வ�ந�தய�கம�லல#,  இத வயரத� 
ஸரஷடதய� எனற�ரபபர;  இபதப�த அஙஙனனற,  இதவம ஸபரதய�ஜந 
தமனனம�டமம கணட�ர.  த �நஸரஷட மமகmஸஸரகய� ஆன�றதப�த#யம, 
��கககலள ஸரஷடத�தம த �நரகக ர �ஜநகம�ன ஸவவய�ப�ர�ரத�ம�கக 
கணட��க�த� எனற�ரகக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (கட��ல )  –  இவலர உரகக�ய வ�ஷயம எத எனபல�க கறக�ற�ர. 
பண��யம மறறம ப�வம ஆக�யலவ க#ந� மன��ரகள,  ப�வஙகள மடடதம ம�கந� 
வ�#ஙககள, ஸ��வரம எனற கறபபடம அல ய�� மரஙகள ஆக�யலவ வ�ழவ�றக�க 
பம�லயப பலடத��ன.  பண��யம ந�லறந�வரகள�க த�வரகள வ�ழவ�றக�க 
ஆக�யதல�ப பலடத��ன. இலவ �வ�ர ��ல கலளயம பலடத��ன. தமத# உளளலவ 
தப�னற ��ல கள�ல எந�வ��ம�ன பயனம இலல# எனதற ஆழவ�ர 
எண��ய�ரந��ர.  ஆன�ல,  தப��யதபரம�லளக கணடவடன ��ல களககம பயன 
உளளத எனற உ�ரந��ர.  த �னரகலளப பலடத�த தம�க ஆல  ம�ககவரகலள 
உணட�ககதவ எனபத தப�னற,  த �னரகளகக �னத த யலகள மUத ர � 
உணட�வ�றக�கதவ ��ல கலளப பலடத��ன எனற அற�ந��ர.
 

வய�கய�னம –  (கட��ல  மடலய லவதத)  –  தமல#த��கக ஸபரதய�ஜநம�மபட 
உபயவ�ப��ககம�கச சடன ��ரவப�தஷகதல�யலடத��ன ��ரமடலய லவதத, 
“மடய�தன” எனக�றபடதய த ஷ�தவதல� அநஸந��தத,  அத��கக�க வ�ழமபடய�தற 
��ரமடலய லவத�த.  (க���ல  ப��ம நUடட)  –  “மவ#கம த��ழத�ததஞ 
 Uரடய�ன”  எனக�றபடதய ஸக#த#�கஙகளம வ�ழலககக இழ�யம தலறய�ன 
��ரவடகலள,  கUலழத��கக வ�ழமபடய�க நUடட.  “நUடட”  எனறத எனனளவம வர 
நUடடன ��ரவடகள எனக�ற�ர.  தரதய��ந ஸ��நம இஙஙதன வ�ழநததப�ன�ல 
அரஜmநன இரபப வ�ழசத �ல#தவணட�வ�தற.  “ஆளவந��ர ��ரவட த��ழ 
எழந�ரள�ன�ல ‘தரதய��ந ஸ��நம’  எனற ��ரமடபபககத��ல ஒர பரத� த��ல 
ஒரந�ளம எழந�ரள� இரந�ற�ய�ர;  ��ரவடககக க�ழகக எழந�ரள�ய�ர�� 
பரத� ம�லல#” எனற படடர அரள�சத யவர.



 

வ�ளககம -  (கட��ல  மடலய லவதத)  –  தமறகத ��ல ய�னத பயன 
அலடயமவ��ம�க,  ��தன ல#�வ�ப�� மறறம ந�தயவ�ப�� ஆக�ய இரணடறகம 
�ல#வன எனற உ�ரததம வ��ம�கச சடய ��ரமடலய லவததளள�ன. 
��ரவ�யதம�ழ� (3-1-8)  –  மடய�தன –  எனற கறவத தப�னற,  �னத 
எஜம�னத�னலமலய மனன�டட,  தமறகத ��ல ய�ல உளளவரகள வ�ழமபட 
அல#தவ� அஙக �னத ��ரமடலய லவத��ன.  (க���ல  ப��ம நUடட)  – 
��ரவ�யதம�ழ� (3-1-8)  -  மவ#கம த��ழத�ததஞ  Uரடய�ன –  எனனமபடதய 
அலனதத உ#கஙகளம �ஙகளத வ�ழலவப தபறவ�றக�க வந�லடயம 
��ரவடகலள, க�ழகக�ல உளளவரகள வ�ழமபடய�க நUடடயளள�ன. “நUடட” எனப�ன 
ம#ம,  ��ரவரஙகத��ன க�ழகக�ல உளள �னத ஊர�ன ��ரமணடஙகடவலர �னத 
��ரவடகலள நUடட,  �னலனப ப�டத��ன எனக�ற�ர.  த��தய��னன ந�னற இடம�ன 
��ரமட ��ல தய வ�ழமதப�த,  அரஜmனன ந�னற ��ரவட ��ல லயக கற�ததக 
கறவம தவணடதம�?  “ஆளவந��ர தப��யதபரம�லள தஸவ�கக எழந�ரள�ன�ல, 
‘த��தய��ன�ன இடம’  எனற கற�,  ��ரமடப பககம ந�றகதவ ம�டட�ர. 
��ரவடகளககக க�ழககப பககம அவர எழந�ரள�� இடதம இலல#”, எனற ஸவ�ம� 
பர� ரபடடர அரள�ச த யவ�ர.
 

வய�கய�னம –  (வட��ல  ப�னப க�டட)  –  வடகக ��கக ஆரயபம�ய�லகய�த# 
ஸமஸகர�மர�ர�ய,  ஆழவ�ரகள ஈரசத �லலம நலடய�ட�த� த� ம�லகய�த# 
அத��கலகத ��ரததமதப�த ப�னனழதகல#�ம தவணதமனற�ரந��ர.  பரவ�ஙக���� 
க�பர�ஙகக#8ம எனனககடவ��தற.  (த�ன��ல  இ#ஙலக தந�கக�)  –  இதகக 
மனபதல� ��கககலளக கட�க�த�த அவதவ� த� ஙகள�ன தவறலம �Uரலககக�க; 
இத �ம கலற �Uரலககக�க.  அலவ கரப�க�ரயம;  இத �ன 
த ல#�லமய�த#ய�யதத.  “அனதப�ட த�ன��ல  தந�கக�ப பளள�தக�ளளம” 
எனனககடவ��தற.  ஸவ�பஷ��ழவ�னகக வனன�யமறதத ர�ஜயதல�க தக�டதத 
அவன ஸமரத��லயப ப�ரததக தக�ணட கணவளரந�ரளக�றபடய�யதத.  ம��� 
பரலஜகளகக மல# தக�டதத அவறற�ன மகம#ரத�� க�ணலகககப ப�ஙக�கச 
 �யம�தப�த#.  “த லவ வ�பட�றக தவற�க நல#�லன”  எனனககடவ��தற. 
”வ�பஷ�ன பகரம�க�ல ந�னம என ப��கரமம வ�லடதக�ளளம�த�லன”,  எனற 



ம8�ர�ஜர த �ல#;  அனறUனற கனற�னபககல வ�தஸலயத��த# மனனல�க 
கனலறக தக�மப�லம களமப�லம தக�ளளம ஸmரப�லயபதப�த#,  “ஸப��கரர�ன 
உமலம வ�டதவணடமளவ�லம வ�பஷ�லன வ�தட�ம” எனற���தற; அந� ம8�ர�ஜர 
�மகக ஒர நலவ வரபபககவளவ�த#, க�ம க�ரயம ஸ�ய� மம எனற���தற.
 

வ�ளககம –  (வட��ல  ப�னப க�டட)  –  வடககத ��ல ய�னத ஸமஸகர�ம 
அற�ந�வரகள வ�ழம இடம எனப��ல,  கடனம�ன ஸமஸகர�ம நடம�டம இடம�க 
உளளத.  அஙக ஆழவ�ரகள�ன ஈரசத �ல நடம�ட�� இடம�க உளளத.  இ�ன�ல, 
அந�த ��ல ய�ல உளளவரகலளத ��ரத� எண��ன�ன.  ஆகதவ �னத ப�னனழலக 
அவரகளககக க�ணப�கக�ற�ன.  பரவ�ஙக����க�பர�ஙகக#8ம –  வ�கர8த��ன 
மனனழலகக க�டடலம ப�னனழக அ��கம�க உளள – எனற கறபபடவத க�ணக. 
(த�ன��ல  இ#ஙலக தந�கக�) – இதவலர கறபபடட தமறக, க�ழகக மறறம வடகக 
ஆக�ய ��ல கள�ல �னத அவயவஙகலள லவத�த ஏதனனற�ல,  அந�த ��ல கள�ன 
பயனறற �னலம எனனம கலறப�ட நUஙகவ�றக�க ஆகம;  ஆன�ல த�றகத 
��ல லய தந�கக�த �னத ��ரமகதல� லவத�த ஏதனனற�ல �னத கலற நUஙகதவ 
ஆகம.  அந�த ��ல களககச த ய�லவ �னத கரல�ய�ல த ய�லவ ஆகம; 
ஆன�ல த�ன��ல ககச த ய�த,  ��ன த ல#�லமய�ல (இ#ஙலகககச 
த ல#�லமய�ல)  ஆகம.  தபரம�ள ��ரதம�ழ� (1-10)  -  அனதப�ட த�ன��ல  
தந�கக�ப பளள�தக�ளளம – எனற, �னககப ப���யம�ன வ�பஷ�ன உளள ��ல லய 
தந�கக�யபடதய உளள�ன.  வ�பஷ�ன�ன வ�தர���கலளப தப�கக�,  அவனகக 
அர �ட �லய அள�தத,  அவன  �றபப�க அர �ட � த யவல�ப ப�ரததக தக�ணட, 
மக�ழவடன  யன�ததளள�ன. ��ய ஒரவள �னத ஸ�னத��லரநத லகககழநல�ககப 
ப�ல தக�டத� ப�னனர,  அந�க கழநல�ய�ன ம#ரந� மகதல� தந�ககவ�றக 
வ ��ய�கச  �யநத படத��ரபபத தப�னற,  இவன �னககப ப���யம�னவலனப 
ப�ரத�பட  யன�ததளள�ன.  தப��ய��ரதம�ழ� (6-8-5) -  த லவ வ�பட�றக தவற�க 
நல#�லன –  எனறத க�ணக.  சக�Uவன இர�மன�டம,  “நU வ�பஷ�லனச த ரததக 
தக�ணட�ல, ந�னம எனத பலடகளம உனன�டம�ரநத த னறவ�டதவ�ம”, எனற�ன. 
இ�லனக தகடட இர�மன த ய�த எனன?  அனலறகக ஈனற கனற�டம உளள 
வ�தஸலயம க�ர�ம�க,  இ�றக மனப ஈனற கனலறத �னத தக�மப�லம 
களமப�லம �ளளம பச தப�னற,  இர�மன சக�Uவன�டம,  “பலடயடன உனலன 



வ�டதவணடம எனற ந�ல# வந��லம,  ந�ன வ�பஷ�லனக லகவ�டம�டதடன”, 
எனற�ன. ஆன�ல மனப சக�Uவனகக ஒர ��ழவ உணட�ன�ல - க�ம க�ரயம ஸ�ய� 
மம –   Uல�ய�ல எனகக எனன ப#ன –  எனற�ன அல#தவ�?  இ�ன கரதத – 
சக�Uவலனக க�டடலம வ�பஷ�ன�டம அனப அ��கம எனப��கம. 
 

வய�கய�னம –  (கடலந�றககடவள)  –  ந�தயஸ���களகக ந�தய�க�ஙக��ம�ன 
வடலவலடய பரத�வல� க�டர,  ஒர ஸமஸ���லயக கற�தத ஸ�தபகன�யக 
க�டகக�றத.  கடலதப�த# கணட�ரகக சரம8ரம�ய�யதத வடவ�ரபபத.  கடல 
வர�ததககப தப�லய�ம�த�லனதப�கக�,  அபர�கர� வஸதவகக ஒபப�க 
ம�டட���தற எனலக. (எநல�) –  அவவடலவகக�டட எனலன எழ��கதக�ணட�வன. 
பழஙக��ற கணவ�ரக�றத�ன?  பரகர��வசயன�ய ��ழவகக எலல#ந�#ம�ன 
எனனளவம வரவனதற� தவளளஙதக�த�த.  “நU தனன ந�லறதவ�னறம�த#ன என 
கண ப� ம லவத� பரஞசடரச த ���கதக” எனனககடவ��தற. (அரவல�த தய�லம� 
கணட) –  வ�#க�ம�ன ரதனதல� வ�#க�ம�ன �கடடத# அழத��ன�றதப�த#, 
��ரவநந��ழவ�ன தமத#  �யந�ப�னப�யதத இவவஸத ம8�ரககம�யதத.
 

வ�ளககம –  (கடல ந�றக கடவள)  –  ந�தயஸ���கள எபதப�தம க�ணப�றக 
ஆல பபடக�னற அழலகக தக�ணட ஸரதவசவரன�க�ய தப��யதபரம�ள, 
��ரவரஙகத��த# வநத, “நமலம அனபவ�கக (அல#த ந�ம அனபவ�கக) ஒர ஸமஸ��� 
க�லடககம�டட�தன�?”, எனற எண��யபட  யன�ததளள�ன. கடலதப�னற இவனத 
��ரதமன�ய�னத,  க�ணபவரகள�ன கலளபலப ஆறறமபடய�க உளளத.  கடல 
தப�னற ந�றததடன இவன ��ரதமன� உளளத எனற�லம,  இவனத ��ரதமன� 
அபர�கர� வஸதவ�க உளளத.  (எநல�)  –  இபபடபபடட �னத ��ரதமன�லயக 
க�ணப�தத எனலனத �னகதகன எழ��கதக�ணட�ன.  ப��ய க��ற ஒனற �ய�ர�க 
உளளதப�த,  பலழய க��றலறத தற எடபப�ரகதள�?  இத தப�னற,  ��ழவகக 
எலல#ய�ன எனலன வ பபடத��யதப�த,  பழலமய�ன ந�தயஸ���கலள 
வ பபடத��யளள�ன எனற கறவம தவணடதம�? ��ரவ�யதம�ழ� (3-3-4) - நU தனன 
ந�லறதவ�னறம�த#ன என கண ப� ம லவத� பரஞசடரச த ���கதக –  எனறத 
க�ணக.  (அரவல� தய�லம� கணட)  –  உயரந� இரத��னம ஒனற �ஙகத��த# 
லவததப ப��ககபபடட ப�னனர,  தமலம வ�ல# ம��பபறற��க ஆவத தப�னற, 



உயரந� ஆ��த ஷன மUத  யன�த� ப�னனதர தப��யதபரம�ள�ன அழக தமலம 
அ��கம�க�றத.
 

வய�கய�னம –  (உடத#னககரகம�த#�)  –  ��ரவநந��ழவ�ன தமத# 
கணவளரந�ரளக�றபடலயக கணட த �நன உரகலகயனற�கதக,  ஜடம�ன  �Uரம 
உரக�ந�னறத.  பகவத ஸவரப��தர���நக�Uம எனக�றபடதய ��தர���யகம�ன  �Uரம 
கடடழ�ய�ந�னறத. த�8தய�க�தவ� தஸ� அப� எனக�றபடதய ஜஞ�நஸஙதக� ரம�ன 
 �Uரம அநபவ ஜந�� 8ரஷத��த# அழ�க�ற��தற. கடபபகக ஸமஸ���கள “எஙகளகக 
உடலரகக க�ணக�ற�த#�ம”  எனன;  (எனககரகம�த#)  –  “ஆத#�”  எனறத 
ஆறறபதபரகக�த# அரக கலரகளலடந��ல தந�ககக�றவரகள லகவ�டடக 
கடககந�னற கபப�டம� தப�த# கபப�டக�ற�ர.
 

வ�ளககம -  (உடத#னககரகம�த#�)  –ஆ��த ஷன மUத  யன�ததளள 
ஸரஙகந��லனக கணட ஜUவன உரகவ��ல ஆச ரயம ஏதம இலல#,  ஆன�ல 
ஜடபதப�ரள�ன உடல உரகவத வ�யபதப ஆகம.   ர��க��கதயத��ல -  பகவத 
ஸவரப��தர���நக�Uம – பகவ�ன�ன ஸவரபதல� நமம�டம�ரநத மலறககம பரகர�� 
–  எனபத தப�னற,  அவனத ��ரதமன�லய நமம�டம இரநத மலறககம உடத#, 
இனற அவலனக கணட உரக� ந�னறத.  பரஹமஸ�தரம (3-2-5) -  த�8தய�க�தவ� 
தஸ� அப� –  ஸவரபம மலறவத உடல த��டரப�ல ஆகம –  எனனமபட,  நமகக 
உணட�கம ஞ�னதல� மலறககவல# உட#�னத,  இனற தப��யதபரம�லளக 
கணடவடன உணட�ன ஆனந�ம க�ர�ம�க உரக� அழ�க�றத�!  ஆழவ�ரடன 
தப��யதபரம�ள�டம வந� ஸமஸ���கள,  “எஙகளகக உடல இததப�னற 
உரகவ�லல#தய”,  எனறனர.  அவரகள�டம ஆழவ�ர கறக�ற�ர.  (எனகக 
உரகம�த#�)  –  எனகக உரகக�றத�!  இஙக “ஆத#�”  எனற�ல எனன தப�ரள? 
ஆறற தவளலளதல�க கடநத அககலரககச த னறவரகள,  இககலரய�ல 
உளளவரகலளக லகநUடட அலழபபத தப�னற,  தப��யதபரம�ள எனனம கலரகக 
வரமபட அலழகக�ற�ர.
 



வய�கய�னம – (எனத யதகன உ#கத�Uதர) – தப��யதபரம�ளழலகக கணடலவததக 
கற�யழ�ய�த� பறபபடக�ற ஸமஸ���கலளப ப�ரதத,  “உஙகலளபதப�த# 
���த��ரகலககக ஒர வ�ரக த �ல#வலலதக�தள” எனக�ற�ர.  �மதம�ட ஸஜ��Uயர� 
ய�ரகக�ற ஆழவ�ரகலளக தகடக�ல ஓடலடதய�டதத��தட ஒழகத#�டம� 
ம�த�லனய�தற.  ”எனத யதகன தபரம�தள”  எனற அவர �னலனக தகடக�ல 
�மதமள�லமலய அற�வ�த���ய, அத��த# “எ��ரத�ல# அழ�ந���க�த�” எனற அவர 
தமன���த��ரகககக�ணம��யதத ப#ம.  இவவ�ஷயதல�க கணடலவததக 
கற�யழ�ய�த� இரகக�ற ஸமஸ���கலளப ப�ரதத “உஙகள இறககவ�� 
ப��8�ரத��த# எனககம ஒர  �ற�ஙலக இடவலலதக�தள”, எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – (எனத யதகன உ#கத�Uதர) – தப��யதபரம�ள�ன அழலகக கணடம, அ��ல 
மயஙக�மல த லக�ற ஸமஸ���கள�டம, “ந�னம உஙகலளப தப�னற இவன அழக�ல 
மயஙக� வ�ழ�மல,  உற��ய�க ந�றப�றக ஒர உப�யம கறம�டடரகள�?”,  எனற�ர. 
ஸமஸ���கலள ஏன தகடகதவணடம?  �னலனப தப�னதற உளள மறற 
ஆழவ�ரகலளக தகடக�ற�ர எனற லவததக தக�ளதவ�ம;  அபபட எனற�ல,  ஓடலட 
ஓடததடன த ரந� ஒழகல ஓடம கலர த ர��த தப�னற,  அந� ஆழவ�ரகள இவர 
உரக�மல இரகக வழ� த �ல#ம�டட�ரகள.  இ�லனப தப��யதபரம�ள�டதம, “ந�ன 
எனன த யதவன ஸரஙகந���!”,  எனற தகடக#�ம எனற�ல,  �னத த��லவ�லய 
அவன�டம ஒபபக தக�ணட��க�வ�டம. இ�ன�ல, “எ����ல ந�றபவலன அழ�த� தபரலம 
நமம�டம உளளத”, எனற கரவம தப��யதபரம�ள�டம உணட�க�வ�டம! இ�ன�ல��ன, 
தப��யதபரம�ள�ன அழலகக கணட எந�வ��ம�ன ம�றறமம அலடய�� 
ஸமஸ���கள�டம இவர,  “உஙகள உடல# இறககவ��ம உணட�னத தப�னற, 
எந�வ��ம�ன ம�றப�டம இல#�மல லவபப�றக உ�வம மரநல� எனககம ஒர லக 
அள�ககககட���?”, எனக�ற�ர.
 

 20. ப�யம நUர அரஙகம �னனள ப�மபல�ப பளள� தக�ணட

      ம�யன�ர ��ர நல ம�ரவம மர�க உரவம த��ளம

      தய ��மலரக கணகளம தவர இ�ழப பவளவ�யம

      ஆய Uர மடயம த�சம அடதய�ரகக அக##�தம



 

தப�ரள –  தளள�ப ப�யக�னற தவளளநUர ந�லறந� க�தவ��ய�ல சழபபடடளள 
��ரவரஙகத��ல,  ஆ��த ஷன எனனம படகலக மUத,  வ�யககலவககம த யலகள 
ந�லறந�வன�க�ய ஸரஙகந��ன  யன�ததளள�ன.  ஸரஙகந�ச �ய�ர எனறம 
தப�ரந��யளள அவனத அழக�ன ��ரம�ரப,  மரக�ம�� தப�னற அழக�ய ��ரதமன�, 
அகனற ��ரதத��ளகள, தயலமய�ன ��மலர ம#ர தப�னற அழக�ன நUணட கணகள, 
 �வந� உ�டகள, பவளம தப�னற அழக�ன ��ரவ�ய, நUணடக�#ம�க தமனலமயடன 
கடய ��ரமட –  இலவ அலனததம தக�ணட அவனத ஸவரபம�னத,  இ�லன 
அற�ந� அடய�ரகள�ல இழககத�கதம�?
 

அவ����லக –  “இவவ�ஷயத��ல பர�வணயதல�த �வ�ரதத எஙகலளபதப�த# 
த�8ய�தர�பரர�ய வரத��ககதவ ���கக#�ம”,  எனன;  கணவளரந�ரளக�ற அழலகக 
கணடலவதத “இஸஸமரத��யடஙக எஙகளத”  எனனமபடய�ன 
ஸவரபஜஞ�நமலடய எஙகளகக,  “அ8ம மம”  எனற�ரகக�ற உஙகலளபதப�த# 
அக# வ�ரகணதட� எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – ஸமஸ���கள ஆழவ���டம, “தப��யதபரம�ள வ�ஷயத��ல நUஙகள இத�லன 
ஈடப�ட தக�ளள�மல �வ�ரத��ல,  நUரம உஙகள உடல உரக�மல,  எஙகலளப 
தப�னற ��டம�க இரகக#�ம”,  எனறனர.  உடதன ஆழவ�ர அவரகள�டம,  “இபபட 
இவன அழக�க கணவளரம அழலகக கணட ப�னனரம,  இவன இத தப�னற 
நமகக�கதவ கண வளரக�ற�ன எனற எஙகள ஆதம�வ�ன ஸவரபத��றக ஏறற ஞ�னம 
அலடந� ப�னனரம,  உஙகலளப தப�னற அ8ஙக�ரம மறறம மமக�ரம தக�ணட, 
தப��யதபரம�லளக கணடதக�ளள�மல வ�#க இயலதம�?”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (ப�யநUர அரஙகம)  –  அலடதத ஏறறதவணட�� நUரககப 
பளளந�லய�ன தக�ய�ல.  இத உப#க�ம.  ப�வநம�யம பரஸநநம�யமளள 
ப��ரத�ஙகளககப பளளமலடய�ய�தற தக�ய�லரபபத.  ரம�Uயம பரஸநந�மப 
ஸநமநஷயமதந� ய��:  நUரகக ஸ�தவ�கர ந��ர நம�ய�தற இரபபத.  (�னனள 
ப�மபல�) –  அநநUர உறத��லமககப படத� படகலகய�யததத ��ரவநந��ழவ�ன. 
“தவளலள தவளளத��ன தமத#�ர ப�மலப தமதல�ய�க வ���தத” எனனக கடவ��தற. 



(பளள� தக�ணட ம�யன�ர)  –  கணவளரந�ரளமதப�ல� அழக ஆச ரயம�ய�யதத 
இரபபத.  ஸ மய� தப����:  ஸம�ந ஸmகஸmப�:  பரந�ப:  எனனககடவ��தற.  ந�றறல 
இரந�ல த ய��ர�க�லம அகல#�ஙக�டர!  “ஏர�ரதக�#ந��கழக க�டந��ய”  எனறம, 
“ஆலனய�ல க�டந� க�டகலக கணடடப தபறற�த#ன”  எனறம த �ல#ககடவ��தற. 
ஆலனய�ல க�டகலக – ஆலனதப�த# க�டகலக.
 

வ�ளககம –  (ப�யநUர அரஙகம) –  தப��ய அல� கடட,  அ��ல நUலரத த�கக� லவதத, 
அந� தவகத��ல தமடடறக நUலர ஏறறதவணடய அவ �யம இல#�மல,  பளளம�க 
இரநத எள���க நUலரக தக�ளளம ��ரவரஙகம.  நUர எனற கற�யத நUர தப�னற 
த�ள�வ�கவம,  தயலமய�கவம உளள அலனததப தப�ரளகளககம தக�ளள 
தவணடம.  அலனததம வநத வ�ழம இடம�க உளளத ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�த# 
ஆகம.  இர�ம�ய�ம -  ரம�Uயம பரஸநந�மப ஸநமநஷயமதந� ய��:  -  நல# 
மன��ரகள�ன மனம தப�னற த�ள�ந� நUர –  எனற,  நல#வரகள நU��ன த�ள�வ�றக 
உவலமய�க இரபபர அல#வ�? (�னனள ப�மபல�) –  அபபடபபடட நUர இவனத 
��ரதமன�லய உறத��மல இரபப�றக�க,  அந� நU��ன மUத ஆ��த ஷலனப 
படகலகய�க வ���ததச  யன�ததளள�ன. தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ� (5-1-7) - தவளலள 
தவளளத��ன தமத#�ர ப�மலப தமதல�ய�க வ���தத –  எனறத க�ணக.  (பளள� 
தக�ணட ம�யன�ர) –  யன�ததளளதப���லம, இவனலடய அழக வ�யகக லவகக�றத. 
இர�ம�ய�ம - ஸ மய� தப����: ஸம�ந ஸmகஸmப�: பரந�ப: - சகம�க உறஙக�யபட 
இரந�வரம,  அபதப�தம அழக�க உளளவரம,  எ����கலள வ�டடபவரம ஆக�ய 
இர�மன எனனல எழபபபபடட�ர – எனற  Uல� கற�யத க�ணக. ந�றகமதப�த உளள 
அழக, அமரநதளளதப�த உளள அழக ஆக�யவறலறக கணட�லகட வ�#க இயலம, 
ஆன�ல  யன�ததளள அழலகக கணட வ�#க இய#�த.  ��ரவ�யதம�ழ� (5-8-1)  - 
ஏர�ரதக�#ந��கழக க�டந��ய -  எனறம,  தபரம�ள ��ரதம�ழ� (7-2)  -  ஆலனய�ல 
க�டந� க�டகலக கணடடப தபறற�த#ன –  எனறம கற�யத க�ணக.  ய�லனய�ல 
க�டகலக எனற�ல ய�லன தப�னற க�டகலக.
 

வய�கய�னம –  (��ரநனம�ரவம)  –  ப�ர�டடய�த# வ�#க�ம�ன ம�ரபம. 
ப�ர�டடயலடய த மபஞ �ன சவடகளம,  கழ�த� ம�ல#களம�யக க�டககம�யதத. 
ப�ர�டட “அக#க�லத#ன�லறயம”  எனற ப���யம�டட�� லவ#கணயதல�யலடய 



ம�ரவம எனனவம�ம.  (மரக�வரவம)  –  கணட�ர கணகள�ரமபட நUரதவளளதல�த 
��றநதவ�டட�றதப�த#ய�யதத வடவ இரபபத.  (த��ளம)  –  கUழ�லலவதப�த# 
இட �வபப�ல#�� த��ளம.  அவதவளளத��த# அழநதக�ற�ரககத த�பபம 
தப�த#ய�ரகக�ற த��ளம.
 

வ�ளககம –  (��ரநனம�ரவம)  –  ஸரஙகந�ச �ய�ர வ �பப��ல தமனலம தபறற 
��ரம�ரப.  அவளத ��ரவடகள�ல ப பபடடளள த மபஞசக கழமப இவனத 
��ரம�ரப�ல சவடகள�கவம,  அவள சடககலளந� ம�ல#கள இவன ��ரம�ரப�ல 
உளளதம இவனககச  �றபலப அள�கக�றத.  ��ரவ�யதம�ழ� (6-10-10)  – 
அக#க�லத#ன�லறயம –  எனற ப�ர�டட இவனத ��ரம�ரலப வ�டட எபதப�தம 
ப���ய��  �றபலபயம தக�ணட ம�ரப.  (மரக� உரவம)  –  க�ணபவரகள�ன கணகள 
கள�ரநத ந�றகமபடய�க,  நUர தவளளதல�த ��றநதவ�டடத தப�னற மரக� ந�றம 
தக�ணடவன.  (த��ளம)  –  ம�ரப,  ந�றம ஆக�யவறலறப தப�னற  �றபப�ததக கற 
அவ �யம இல#��பட,  ��ன�கதவ  �றபபலடய த��ளகள.  தமத# கறபபடட ந�றம 
எனற நUர தவளளத��ல  �கக�த �வ�பபவரகள கலரதயறம ஓடம தப�னற உளள 
த��ளகள.
 

வய�கய�னம –  (தய ��மலரக கணகளம)  –  ப�ர�டடதய�ட 8�ரணய���கதள�ட 
வ� �யறக கள�ர தந�ககக�ற ��ரககணகளம.  தந�ககககத தயலமய�வத – 
ந�ரத8தகம�கக கட�க�கலக.  ஸmஹர�ம ஸரவப��ந�ம எனக�றபடதய அநக# 
பர��க# வ�ப�க ர8��ம�ய�யதத தஸ�8�ரத�ம�ரபபத.  த�வ�ந�ம ��நவ�ந�ஞ  
ஸ�ம�நயம��ல�வ�ம எனக�றபடதய ஸமபந�தம�த��யதத இரபபத. இபபடய�ரகக, 
 �# ப��ரத�ஙகளககக கட�கம அநரத�த8தவ�க�றத பரகர�� த��ஷத��த#, 
ஸரவ�நக#ம�ன த�னற#�னத ஒர ப��ரத�த��த# வந��ல 
த �ஷகம�க�ந�னற��தற.  தமனலம,  கள�ரத��,  ந�றறம இவறறககத ��மலர ஒர 
தப�லய�ம�த�லனதப�கக� அகவ�ய�ல �ண�ள�கக தரஷட�ந�ம�கம�டட�த�. 
(தவ���ழப பவள வ�யம)  –   �வந� ��ரவ�ரதல�யம,  பவளமதப�த# இரநதளள 
�ந�பஙக��லயயமலடய வ�யம.  அவ�கயந��ர:  எனக�ற க�மபரயம கல#நத, 
க�டடன�லர ஸ�நதவவ��நம பணணக�ற ��ரபபவளமம;  மரகக��ழதப�#வம 
பரவ�ளமதப�#வமளள ��ரபபவளமம;  ஸவ�பர��தல� அநஸந��ததக க�டட 



அஞ �னவரகளலடய அபர��ததகக தநரத�ரவ தக�டகக ஸம��ம பணணம 
��ரபபவளமம எனலக.
 

வ�ளககம –  (தய ��மலரக கணகளம)  –  ஸரஙகந�ச �ய�ர,  8�ரணயக �ப ஆக�ய 
இரவலரயம க�ணமதப�த, எந�வ��ம�ன தவறப�டம க���மல, இரவலரயம ஒதர 
தப�னற கள�ரமபட கட�க�ககம ��ரககணகள.  ப�ரலவய�ன தயலம எனபத 
எந�வ��ம�ன பயலனயம எ��ரப�ர�மல கட�க�த�ல ஆகம.  கUல�ய�ல -  ஸmஹர�ம 
ஸரவப��ந�ம –  அலனதத உய�ரகள�ன நணபன –  எனற கறவ�றக ஏறறபட, 
�னலன வ�ரமபபவரகள, தவறபபவரகள எனற தவறப�ட க���மல, அலனவரககம 
இவன நணபன�க உளள�ன.  ஜ��நத� ஸத��தரம -  த�வ�ந�ம ��நவ�ந�ஞ  
ஸ�ம�நயம��ல�வ�ம – பக�� உளளவரகளம,  பக�� அறறவரகளககம ஒதர தப�னற 
பறற#�மபட –  எனற கறவ�றக ஏறப,  த�வரகள மறறம அசரரகள ஆக�ய 
இரவரககம ஒத�பட இவன நடப உளளத.இபபட உளளதப�த, ஒர  �#ரகக மடடம 
இவனத கட�கம வ�ப�U�ம�கப தப�வ�றகக க�ர�ம,  அவரகளடம உளள 
த��ஷத��ல ஆகம.  அலனத��றகம நனலமலய அள�கக�னற த�னறல க�றற�னத, 
��மலர ம#லர மடடம உ#ரத��,  அ�றகக தகட உணட�ககக�றத அல#தவ�? 
இவனத ��ரககணகள�ன தமனலம,  கள�ரச �,  நறம�ம ஆக�யவறறகக மடடதம 
��மலர ஒபப�கம,  இவனத கணகள�ல உளள கரல� தவளளத��றகத ��மலர 
ஒபப�க�த. (தவ���ழப பவளவ�ய) –  �வந� உ�டகள, பவளம தப�னற தநரத��ய�ன 
பறகள தக�ணட வ�ய.   �நத��கய உபந�ஷத – அவ�கயந��ர: -  ய���டமம தப �� 
பரமதப�ரள – எனற கறவ�றக வ�தர��ம�கத �னலன அலடந�வரகளகக ஆற�ல 
அள�ககமபடய�ன த �றகலளக கறம ஸரஙகந��ன.  மரஙலகப பவ�ன இ�ழகள 
தப�னறம,  பவளம தப�னறம உளள உ�டகள.  �ஙகளத கறறஙகளகக அஞ �, 
�னன�டம வரவ�றகத �யஙகபவரகலள தந�கக�,  அவரகள�டம,  ”அச ம 
தக�ளளதவணட�ம” எனற பனனலகயடன கடய உ�டகள.
 

வய�கய�னம –  (ஆய Uரமடயம)  –  பணதடய�யச  Uரலமலயயலடத��ன மடயம. 
ஸத�ம�ய ஐசவரயஸ� கம�ன ��ரவப�தஷகமம. இத�லனய�லம�க அவயவத �லப 
த �லலறற.  (த�சம)  –  இத��ல ஸம��யத �லப த �லலக�றத.  (அடயதர�ரகக 
க##�தம)  –  இஸஸமரத��லயக கணட�ல,  ஸவரபஜஞ�நமலடய�ரகக 



அக#பதப�தம�?  இதககப பறமப�ய “ந�ன,  எனனத”  எனற�ரபப�ரககனதற� 
அக##�வத.  “ஆதம?”  எனறத எ����களககதம�கக அக#பதப�க�த�னன 
தவணடமபடய�ய�தற அரத�த��ன தமயபப�டரபபத.  ஆயம தப�னன�ய, 
தப�னன�த#  U��யமட எனனவம�ம.  ஆயம – தப�ன;  ஆயதமனறதல� ஆயதவனற 
கலடககலறத�#�யக க�டகக�றத.
 

வ�ளககம –  (ஆய Uர மடயம)  –  எனறம  Uரலமயடன கடய மடயம.  ஐசவரயத��ன 
தமனலமலய இவனத ��ரமட க�டடக�றத.  இபபடய�க உளள ப#வறற�ன ம#ம 
தப��யதபரம�ள�ன அவயவஙகள�ன அழக கறபபடடத.  (த�சம)  –  இ�ன ம#ம 
��ரதமன� மழவ��ன அழக கறபபடக�றத. (அடயதர�ரகக அக##�தம) –  �ஙகளத 
ஆதம�வ�ன ஸவரப ஞ�னம தபறறவரகள,  தப��யதபரம�ள�ன அழலகக கணட 
ப�னனரம,  அவலன வ�டட அக# மயலவ�ரகதள�?  இ�றக வ�தர��ம�ன,  “ந�ன, 
எனனலடயத”  எனனம அ8ஙக�ரம மறறம மமக�ரம தக�ணடவரகள அல#தவ� 
இவலன வ�டட அக# மயலவ�ரகள? “ஆதம” எனப�ன ம#ம, இவனத வ�தர���களம 
கட இவலன வ�டட எள���ல அக# இய#��பட இவன அழக உளளத எனற�ர. ஆயம 
எனபத �ஙகம எனப தப�ரள தக�ணட, �ஙகத��ல த யயபபடட  U��ய மட என#�ம. 
ஆயம எனபத� ஆய எனக கலறந�த.
      

 21. ப��வ�ன�ல மனம அத ஒனற�ப பவளவ�ய அரஙகன�ரககத

      த��வ�ன�ல வ�ழ ம�டட�த த��லல# தநஞத  நU த �ல#�ய

      அ��ய�ன�ர த மதப�ன�ய அரவலர அலனய தக�ய�ல

      ம��யன�ர க�டந�வ�றலற மனத��ன�ல ந�லனகக#�தம.
 

தப�ரள – பவளம தப�னற அழக�கச  �வந� உ�டகலளக தக�ணட தப��யதபரம�ள 
கற�ததப ப��வடன இரநத,  அவன�ல மடடதம மனதல�ப தப�ரந�லவதத,  தவற 
எ�லனயம கரத��ல தக�ளள�மல,  அவன உளளதப�த அச ம ஏத எனனம 
த��வடன வ�ழ��,  நUணட க�#ம�க அவலன இழந��ரந� எனத தநஞ தம! 
பர�ம�ன அழகடன கடய��ன  �வந� தப�ன தக�ணட இலழககபபடடதம, 
இ�ன�ல தமரமல# தப�னறதம ஆக�ய ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல,  நU#ந�ற 



இரத��னம ஒனற  யன�ததளளத�� எனற எணணமபடய�கச  யன�ததளள 
ஸரஙகந��ன�ன அழலக தநஞ ம தக�ணட அளவ�டடக கற இயலதம�?  எனத 
தநஞ தம! நU கறவ�ய�க.
 

அவ����லக –  “அக#ப தப�க���க�ல,  ப��சத ��தத அநபவ�ககப ப�ரத��த#�?”, 
எனக�ற ��ரவளளதல�க கற�தத,  “இவவ�ஷயத��ல த��வ�ல#�லமய�த# 
அந���க�#ம இழந� அற�வதகடதப�த# இரபப��னற க�ண இபதப�த ப��சத ��தத 
அநபவ�கக#�தமனற க�� �கக�ற இதவம”, எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஆழவ���ன தநஞ ம ஆழவ���டம,  “ஸரஙகந��லன வ�டட அக# 
இய#வ�லல#.  அவனலடய அழலக ந�ம அளவபடத�� அனபவ�கக#�தம”,  எனறத. 
இ�றக ஆழவ�ர அ�ன�டம,  “தநஞ தம!  இந� அழலக அளவபடத�#�ம எனற நU 
கறவத -  எலல#யறற க�#ம இந� அழலக அனபவ�ககம ��றன இல#�� 
க�ர�த��ன�ல, உனத அற�லவ இழநத தபசவத தப�னற உளளத”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (ப��வ�ன�ல மனமத��னற�)  –  ப��வ��க வநத ஒரபபடட;  இ�ர 
வ�ஷயஙகள�ல ந�னறம இவவ�ஷயத��ல மனஸலஸப ப��வ��கதவ�னற�. ஒனறலக – 
ஒரபபடலக.  இ�ர வ�ஷயஙகள�ல தப�ரக�ற தநஞல  அவறற�ன�னறம மUடட பர�ப� 
வ�ஷயத��த# பரவ�ம�ககதவ�தமனனம உததய�கம�தரதமய�யதத இவ 
வ�ஷயததகக தவணடவத.  இஙக மநஸதஸனக�றத மதந�வரத��லய. 
பகவதவய����க� வ�ஷயஙகள�ல ப��வ��ன உணட�ன�லம இரஙகலக ப�ஷ�கம; 
இரககமணட�ன�லம பலபப��லல#;  பகவத வ�ஷயத��ல ந நதமயம எனக�ற 
பர��ஜலஞ கல#யம ம�தரதம அலமயம.  த �நனலடய ஆப�மகயததகக�க 
ஸரஷடயவ��ரஙகலளப பண��ப தப�ந� ஈசவரனகக வ�ஷயக�ர ஸ� கம�தரதம 
அலமயம.  பர��மந�னலனப பண��ன�லம அதவனதற ப#பர�ம.  ஈசவரனலடய 
இரககம�தற. இவன பணணக�ற வய�ப�ரஙகள அஙக பலபபத��னற�னற�தய இரகக, 
அவனலடய இரககததகக த8தவ�னபடதயன எனன�ல,  ஒரத�லன ஒரவன 
லகதய�ஙக,  அ��ல எ����லய ஸபர �பபத��னற�னற�தய இரகக,  உளள�லனயம 
எனலனப ப��பவ�த��ன எனற�ரகலககக த8தவ�க ந�னற��தற;  அவதவ�ப��� 



அஞஜலயம எல#�வறலறயம தக�டதத,  ப�னலனயம ந ஜ�த 8Uயத� எனனமபட 
ப��யவ�ஷயம�ய�தற இரபபத. ஏதக�ப� கரஷ� ஸmகர�: பர��ம:,  அஞஜல: பரம� 
மதர� க�பரம த�வபரஸ���நU.
 

வ�ளககம –  (ப��வ�ன�ல மனம அத ஒனற�) –  ஸரஙகந��லனப ப��நத ந�றதப�ம 
எனனம உற�� தக�ணட.  மறற உ#க வ�ஷயஙகள�ல ����க�னற மனல�, 
அவறற�லரநத ��ரபப� இந� வ�ஷயத��ல ஈடபடத��. ஒனறலக எனற�ல ஒரபபடலக 
எனப��கம.  மறற உ#க வ�ஷயஙகள�ல ����க�னற மனல�,  அவறற�லரநத ��ரபப�, 
நமத ஆதம�வ�ன ஸவரபத��றக ஏறற��ன எமதபரம�ன�டம ந�ல#ந�றதததவ�ம 
எனனம உற��தய இஙக நமகக தவணடம.  மனம எனபத மனத��ன ந�லனகக�னற 
த யல#க கற�பப��கம. அவலனத �வ�ர மறறவரகள�டம ந�ம ப��வ�க ந�னற�லம, 
அவரகள நம மUத இரககம தக�ளவ�ரகள எனற கற இய#�த;  அபபடதய இரககம 
ப�றந��லம,  அந� இரககத��ன ம#ம தப��ய ப#ன ஏதம உணட�கபதப�வ��லல#. 
ஆன�ல ஸரஙகந��ன வ�ஷயத��ல இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம –  ந நதமயம – 
இர�மலனப ப��யம�டதடன –  எனற இர�வ�ன கறவத தப�னற கற�மல, 
ப��ய�மல இரந��லம,  “ப��யம�டதடன”  எனற உற��லய  றற ம�றற�க 
தக�ணட�த# தப�தம�ன��கம.  நமத நனலமகக�கதவ ப# அவ��ரஙகலள 
எலல#யறற க�#ம�கச த யதவரம ஈசவரனகக, நமத ஈடப�டலட உ�ரத��ன�த# 
தப�தம�னத.  அவலனப பர�ம�கப ப��நத ந�னற�லம,  அந�ப ப��வ� நமககப 
ப#ன அள�ககம?  அல#,  ஈசவரன�ன இரககதம ப#ன அள�ககம.  “நமத ப��வ 
ம�#�ன த யலகள ப#ன அள�ககவ�லல# எனற�ல, அந�ச த யலகள அவனகக நம 
மUத இரககம தக�ளவ�றக மடடம எபபடக க�ர�ம�க இயலம?”,  எனற தகளவ� 
எழ#�ம.  ஒரவன ஒரவலன அடபப�றகக லகலய ஓஙகக�ற�ன,  ஆன�ல 
அடககவ�லல# எனற லவததக தக�ளதவ�ம.  ��ன அடககபபடவ�லல# எனற�லம, 
�னலனக கற�ததக லக ஓஙகபபடட க�ர�த��ன�ல,  ��ன அவம�னம அலடநத��ம 
எனற எண� வ�யபப உளளத அல#தவ�? இத தப�னதற ஸரதவசவரலனக கற�தத 
ஒரமலற அஞஜல த ய��த# தப�தம�னத, அ�ன ப�னனர ஸத��தர ரதனம (28) – ந 
ஜ�த 8Uயத� – அவனகக�ன நனலம கலறவ��லல# – எனனம ந�ல# உணட�க�றத. 
ம8�ப�ர�ம  �ந�� பரவம -  ஏதக�ப� கரஷ� ஸmகர�:  பர��ம:  -  கரஷ�லன 
வ�ஙக�யவனககப ப�றபப இலல#, க�ரடபர��ம - அஞஜல: பரம� மதர� க�பரம 



த�வபரஸ���நU – அவலன வ�லரவ�க மக�ழலவககம  ��னம�க அஞஜல உளளத – 
எனற கறவ�றக ஏறப எமதபரம�ன இவலனக கற�தத ப��யம தக�ளவ�றக இததவ 
க�ர�ம�க�றத.
 

வய�கய�னம –  (பவளவ�யரஙகன�ரகக)  –  இவவளவ ஆநகலயமலடய�லர 
மனபதல� இழவகக ஸ�நதவநம பணணம ��ரவ�ரதல� உலடயவரகக. 
(அரஙகன�ரகக)  –  “எபதப�த நமலமக க�டடவத?”,  எனற ந�தயஸநந�8��ர� 
ய�ரகக�றவரகக.  (த��வ�ன�ல வ�ழம�டட�)  –  வடவழக��ன ப��லவயம 
உணட�கக�த த��லவயம உணட�கக�ப ப�னலன அநபவத��த# மடடவ�டம�யதத. 
(பவளவ�யரஙகன�ரகக ப��வ�ன�ல மனமத��னற� த��வ�ன�ல வ�ழம�டட�)  – 
இவவ�ஷயதல� அநபவ�கலககக வயவஸ�யதமய�யதத தவணடவத.  வயவஸ� 
ய�தரத� பரஹமந ந�ஸ��ய�� �தபரம எனற பரஹம பர�பத��ககக கண�ழ�வறற 
ஸ��நம வயவஸ�யஙக�ண எனற உபத� �த��ன�யதத,  �ன ஆ �ரயன�ன 
தவ�வய�ஸன�ற க�டடல அபபரஷ�ரத� ஸ��நத��த# த�ள�வலடய ஜநகன. 
(த��லல# தநஞத )  –  ஓர அதயவஸ�யம�தரத��த# இவவ�ஷயதல� அநபவ�கக 
ம�டட�� இவவ�ழவ,  தநஞத !  உனகக அந���ய�தற.  (நU த �ல#�ய)  – 
இவவ�ஷயதல�ப ப��சத ��தத அநபவ�கக#�தமனற நU��ன த �லலகக���ய.
 

வ�ளககம –  (பவளவ�ய அரஙகன�ரகக)  –  இபபடய�கத �னன�டம ஈடப�டடடன 
உளள ஒரவன க�டடன�ல,  அவன இத�லன ந�டகள �னலன இழந��றக�க, 
அவனகக ஆற�ல கறக�னற பவளம தப�னற  �வந� வ�லய உலடய அரஙகனகக. 
(அரஙகன�ரகக) – “இவனகக நமமUத ஈடப�ட வந�த,  இன� ந�ம இவலன வ�டடத 
�ளள� இரத�ல கட�த”,  எனற எபதப�தம அவன ந�லனவடதனதய ��ரவரஙகத��ல 
 யன�ககம அரஙகனகக. (த��வ�ன�ல வ�ழம�டட�) – இவனத ��ரதமன� அழக�னத 
ஒரவனகக இவன மUத ப��லவயம,  த��லவயம உணட�கக�வ�டம.  அ�ன ப�னனர 
�னலனதய எண�� வ�ழமபடச த யதவ�டம. (பவளவ�யரஙகன�ரகக ப��வ�ன�ல 
மனமத��னற� த��வ�ன�ல வ�ழம�டட�)  –  எலல#யறற க�#ம அரஙகலன 
அனபவ�ககத த��வ இல#�� க�ர�த��ன�ல��ன,  அவலன இழகக�னறனர. 
ம8�ப�ர�த��ல - வயவஸ� ய�தரத� பரஹமந ந�ஸ��ய�� �தபரம – அந��தர! மன 
உற�� இல#�வ�டட�ல பரமதப�ரலள அலடயம�டட�ன –  எனற,  �னத 



ஆ �ரயன�ன தவ�வய�ஸலரக க�டடலம பரமதப�ரலளக கற�த� உற��யலடய 
ஜனகன,  பரமதப�ரலள அலடவ�றக த��வ மடடதம ஸ��னம எனற 
க�ணப�த��ன. (த��லல# தநஞத ) –  இவலனக கற�த� ஓர உற��,  த��வ மடடம 
இல#�� க�ர�த��ன�ல அல#தவ� எனத தநஞ தம! நU இவலன இத�லன க�#ம�க 
இழந��ரந��ய.  (நU த �ல#�ய)  –  இபபடபபடட உயரந� வஸதலவ இத�லன 
க�#ம�க இழநதவ�டட, இபதப�த இவலன எள���க அளவ�டடக கற�வ�ட#�ம எனற 
எந�த த��ச லல கறக�ற�ய.
 

வய�கய�னம –  (அ��ய�தய���)  –  அழக ம�கக�ரபப��ய,  த மதப�னன�ன 
அரவலரயணட –  ம8�தமர;  அதத��ட ஒத��ரநதளள தக�ய�ல.  ஸமஸ�ரததகக 
ஆபர�ம�ய,  �ர நUயம�ய,  ஸ��ரம�ய,  ஸரவ���ரம�ய�ரகலக.  (ம��யன�ர 
க�டந�வ�றலற)  –  அமதமரலவப பலடபடத தலளதத அத வ�மமமபட ஒர 
நU#ரதனதல� அழத��ன�றதப�த#ய�யதத தக�ய�#�ழவ�ரககளதள தப��யதபரம�ள 
கணவளரந�ரளக�றபட.  (க�டந�வ�றலற மனத��ன�ல ந�லனகக#�தம)  – 
கணவளரந�ரளக�ற அழலகக கணட�ல தநஞ �த# ப��சத ��கக#�மபட இரந�த��? 
ஸவரபதல�ப ப��சத ��கக�லம,  ���சரயம�ன கலய�� க�ஙகலளப 
ப��சத ��கக�லம,  வடவழலகப ப��சத ��ககதவ�ண��த�னலக.  ந�லனவககப 
ப��கரம�னதல�தய�ழ�ய தவதற ஒர கர�த��த# ந�லனகக�ல ந�லனககம�த�லன 
க�ணம.
 

வ�ளககம –  (அ�� இதய���)  –  ம�க��ய�ன அழகடன கடய��க.  த மதப�னன�ல 
ஆக�ய அரவலர எனபத ம8�தமர மல#லயக கற�ககம.  அந� தமரமல#லயப 
தப�னறளள ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�ல.  ஸமஸ�ர உ#க�றக ஆபர�ம தப�னறம, 
க�ணப�றக இன�லமலய அள�பப��கவம,  உற��ய�ன��கவம,  அலனதத 
வ�ஷயஙகளககம ஆ��ரம�க உளள��கவம தப��யதக�ய�ல இரகக�றத. (ம��யன�ர 
க�டந�வ�றலற)  –  அபபடபபடட தமரமல#லயத தலளதத,  அபபடத 
தலளககபபடட��ல சறற�லம �டததக க��பபடட தலளககள,  நU# இரத��னக 
கலல#ப ப��த�த தப�னற, ஸரஙகவ�ம�னத��றகள ஸரஙகந��ன  யன�ததளள�ன. 
(க�டந�வ�றலற மனத��ன�ல ந�லனகக#�தம)  –  இபபடய�க அவன  யன�ததளள 
அழக�னத தநஞ த��ன�ல அளவ�ட மடயமபடய�கதவ� உளளத? இலல#. அவனத 



ஸவரபத��ல உளள ��ரககலய�� க�ஙகலள அளவ�ட மடந��லம மடயம, 
ஆன�ல அவனத வடவழலக அளவ�டடக கற இய#�த. ந�லனபபத எனற த யலகக 
ஆ��ரம�க உளள மனம எனனம கரவ� ம#ம அல#�மல,  தவற ஏத�னம உயரந� 
கரவ� தக�ணட அந� வடவழலக ஆர�ய மடய#�ம,  ஆன�ல இத எபபடச  �த��யம 
இலல#தய� அத தப�னதற அவன வடவழலக அளவ�ட மயலவத!
 

22. தப �றதற தப ல அல#�ல தபரலம ஒனற உ�ரல ஆக�த

      ஆச அறற�ர �ஙகடக அல#�ல அற�யல ஆவ�னம அல#ன

      ம�ச அறற�ர மனதத உள�லன வ�ஙக� ந�ம இரபபத அல#�ல

      தப த��ன ஆவத உணதட� தபல� தநஞத  நU த �ல#�ய.
 

தப�ரள –  அற�வறற எனத மனதம!  ஸரஙகந��லனப பறற� தவ�ஙகள தப�னறலவ 
எனன உலரத�னதவ�, அலவ அல#�மல தவற ப��ய��க அவலனப பறற� ந�ம ஏதம 
கற இய#�த.  அவலனத �வ�ர மறற உப�யஙகலள ந�ட�ல எனனம கறறம 
இல#��வரகள �வ�ர மறறவரகளகக அவன அற�ய இய#��வன�கதவ உளள�ன. 
ஆகதவ,  கறறஙகள ஏதம இல#��வரகள�ன மன�� எபதப�தம வ�ஸம த யயம 
அவலன ந�ம அனபவ�த�பட இரகக#�தம �வ�ர,  அவனத தபரலமகலளக கறவம 
இயலதம�? நUதய த �லலவ�ய�க.
 

அவ����லக -  ந�லனககதவ�ண����க�ல வ�யவ�டடப தப �ன�த#� எனன,  மந: 
பரதவ� வ�கத�ர:  அனதற�?  மநஸஸ�த# ப��சத ��ககதவ�ண��� வ�ஷயதல�ப 
ப�சரம�டட மடககபதப�தம�,  தப� #�தமனக�ற அற�வதகடட தநஞத !  த �ல#�ய 
எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – கடந� ப�சரத��ல ஸரஙகந��லன தநஞ த��ல அளவ�டடக கற இய#�த 
எனற�ர.  இ�லனக தகடட ஆழவ���ன மனம அவ��டம,  “எண� இய#�வ�டட�ல 
எனன?  நUவ�ர உமத வ�ய�ல அவலனப பகழநத கற#�தம”,  எனறத.  இ�றக 



ஆழவ�ர,  “ல�த���Uய ஸம8�ல� (7-5-3)  –  மந:  பரதவ� வ�கத�ர:  -  ம�லல மனம, 
ப�னனர வ�கக – எனற கறவ�றக ஏறப, மன��ல எணணவத� வ�கக�க ம�றக�றத. 
இபபட உளளதப�த,  மன��ல ஆர�ய இய#�� ஒனலற எவவ��ம வ�கக�ல கற 
இயலம?  அபபடப தப  இயலம எனற எணணம எனத அற�வதகடட மனதம!  நUதய 
கறவ�ய�க”, எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  உக�� பர�கர� வ�ஷயஙகலளப தபசக�ற��லல#தய� எனன;  அலவ 
ப��ச �நநம�லகய�த#;  இத அப��ச �நநம�லகய�த# தப தவ�ண��த.  ஆன�ல ஸ� 
ஜ�ஹவ� ய� 8��ம ஸத���� எனக�ற வ�ஷயதல�க லகவ�ஙக�ய�ரககமத�லனதய� 
எனன�ல.  (தப �றதற தப #ல#�ல)  –  மனப தவ�ஙகளம லவ��க பரஷரகளம 
தப �பதப�ந�லவ �னலனதய த �னதன�ம�ம�த�லனதப�கக� இவவ�ஷயததகக 
ஸதர ம�க ஒர ப�சரம�டடப தப �த �ல#ககடடதவ�ண��த. 
தப �பதப�ந�லவ��ன எஙஙதன எனன�ல,  நU#த��ய�மதயஸ�� வ�தயலத#தகவ, 
“நU#மணடம�னனனனதமன�”,  அ�ஸபஷபஸஙக� ம,  8�ரணமய:  பரதஷ� தரசயத�, 
ரகம�பம, “கடடலரத� நனதப�ன உன ��ரதமன�தய�ள�தய�வவ�த” இதய���.  இந� 
பர�கர� ப��ரத�ஙகள அபர�கர� வஸதவகக வ�ஸதர ம�தற.  இத�னலனக 
தக�ணடழ�வ�தனன எனன�ல,  அ�Uநத��ய வ�ஷயத��ல இழ�யமதப�த ஒர 
ந��ர நதல�க தக�ணட இழ�ய தவணடலகய�த# த �னனவ�த�லனதய�ழ�ய 
உளளபட த �லலறற�யத �ல#கடட தவ�ண��த.  தவ�ஙகள தப �னபடதய 
தபசமத�லனயல#த நமம�ல ப�சரம�டடப தப �மடய�த.  அலவ 
தப �னபடதயனதனனன�ல,  அபர�பய எனற தபசனவ�த�லன.  அபபடதய 
“தப தவ�ண��த”  எனற தபசமத�லன எனற�கவம�ம.  அதகக 
அடதயனதனனன�ல –  (தபரலம ஒனற உ�ர#�க�த)  –  இனனத தப�த#தயனற 
ஸதர தரஷட�ந�மணட��ல,  ஏவமப�தமனற ப��சத ��த�ல த யயதவ�ண��த, 
இ�ரவ�ஷயஙகள�ல வந��ல உபம�நத�ளவம உபதமயம வரம�டட�த; 
இவவ�ஷயத��த# உபதமயத�ளவம உபம�நம வரம�டட�த.  ஸவரபதமனன, 
க�ஙகதளனன,  வ�கர8தமனன,  வ�ப��தயனன,  இவறற�ல ஒனலறயம ப��சத ��கக 
தவ�ண��த எனலக.
 



வ�ளககம –  ஆழவ���டம,  “வ�ய ம#ம இந� உ#க வ�ஷயஙகலளப பறற�ப 
தபசவ��லல#ய�,  அத தப�னற இந� வஸதலவப பறற�யம தப #�தம”,  எனற 
வ�னவ, ஆழவ�ர, “உ#கவ�ஷயஙகலள எலல#யடன கடயலவ எனப��ல அவறலறப 
பறற�ப தப #�ம,  ஆன�ல இத அபபட அல#,  ஆகதவ இ�லனப பறற�ப தப  
இய#�த”,  எனற�ர.  ”ஆன�ல வ�ஷண�ரமம -  ஸ� ஜ�ஹவ� ய� 8��ம ஸத���� – 
ஸ8��லய எந� ந�கக த��கக�றத�� அததவ ந�கக – எனறத,  நUஙகள கறவல�ப 
ப�ரத��ல இந� வஸதலவப பறற�ப தப �மத#தய இரபபத மலறதய�”,  எனறனர. 
(தப �றதற தப #ல#�ல)  –  மனனர தவ�ஙகளம,  அந� தவ�ஙகலள மடடதம 
பரம��ம�க ஒபபக தக�ளக�றவரகளம இந� வஸதலவப பறற� எனன 
கற�ன�ரகதள� அவறலற ந�ம மUணடம உலரபபத மடடதம ந�ம த யயககடயத, 
அ�லன வ�டதத இந� வஸதலவப பறற� ந�ம ப����க ஏதம கற இய#�த. 
தவ�ஙகலளப பரம��ம�கக தக�ணட லவ��கரகள எவவ��ம தப �னர?  ல�த���Uய 
ந�ர�ய�வலல -  நU#த��ய�மதயஸ�� வ�தயலத#தகவ –  நU#தமகத��ன நடவ�ல 
உளள ம�னனல தப�னற உளளத,  ��ரவ�ரத�ம (29)  -  நU#மணடம�னனனனதமன�, 
ம8�ப�ர�ம  �ந��பரவம –  அ�ஸபஷபஸஙக� ம –  க�ய�மப தப�னற ந�றம 
தக�ணடவன,   �நத��கய உபந�ஷத (1-6-6)  -  8�ரணமய:  பரதஷ� தரசயத� – 
தப�னந�றம�ன அந�ப பரஷன ச��யன நடவ�ல க��பபடக�ற�ன,  மநஸமர�� – 
ரகம�பம –  உரகக�ய �ஙகம தப�னற ந�றம,  ��ரவ�யதம�ழ� (3-1-2)  -  கடடலரத� 
நனதப�ன உன ��ரதமன�தய�ள�தய�வவ�த –  எனற ப#வ�ற கற�னர.  ஆன�ல 
இவரகள கறம வஸத இந� உ#க�ல க��பபட�� தப�ரள�ய�றதற, இவரகள கறம 
உபம�னஙகள அலனததம உ#க�ல உளள தப�ரளகள�க உளளனதவ,  இத�லன 
உயரந� வஸதலவத ��ழந� தப�ரளகளடன ஒபப�ட#�தம� எனற தகளவ� எழ#�ம. 
கண தப�னற ப#னகளககப ப#பபட�� வ�ஷயஙகலளப பறற�க கறமதப�த,  அந� 
வ�ஷயஙகலள உ�ரத� கணகள�ல க�� இயனறவறலறக கற� மடடதம வ�ளகக 
இயலம எனப��க இபபடக கற�ன�ரகள அல#�மல, இ�ன ம#ம அந� வஸதலவக 
கற� மடததவ�ட#�ம எனற கரத��ல அல#. தவ�ஙகள இந� வஸதலவப பறற� எனன 
கற�னதவ� அவறலற ந�ம மUணடம உலரபபத மடடதம ந�ம த யயககடயத, 
அ�லன வ�டதத இந� வஸதலவப பறற� ந�ம ப����க ஏதம கற இய#�த.  அபபட 
தவ�ஙகள எனன கற�ன?  ல�த���Uய ஆநந�வலல –  அபர�பய –  அவலன அற�ய 
இய#�மல வ�ககம மனமம ��ரமப�ன – எனறன. ஆக ந�மம, “இந� வஸதலவப பறற� 



ஏதம தப  மடய�த”  எனற மடடம அ�லனப பறற�ப தப #�தம �வ�ர,  தவற 
எ�லனயம கற இய#�த. இ�றகக க�ர�ம எனன? (தபரலம ஒனற உ�ர#�க�த) 
–  “இந� வஸத இபபடபபடட தப�ரள தப�னற உளள��கம”,  எனற உ��ர�ம 
ம#ம க�ணப�கக இய#�த; “இந� வஸத இபபடபபடடத” எனற கற இய#�த; மறற 
வ�ஷயஙகள�ல உபம�னம அளவ�றக உபதமயம வர�த,  இந� வ�ஷயத��ல உபதமயம 
அளவ�றக உபம�னம வர�த (இ�ன தப�ரள –  ஒரவலன ” �ஙகம தப�னற வரன” 
எனற கறமதப�த, உணலமய�ல  �ஙகத��ன வரத��றக ஒபப�ன வரம நற  �வ�ம 
இரகக�த;  இவன வ�ஷயத��ல “தமகம தப�னற ந�றம”  எனற�ல,  தமகத��ன ந�றம 
இவன அளவ�றக இலல# எனற தக�ளளதவணடம).  இவனலடய ஸவரபம, 
க�ஙகள,  ��ரதமன�,  த லவம தப�னற எ�லனயம அளவ�டடக கற இய#�த 
எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  ஆன�ல இவவஸத ஒரவரககம அற�யதவ�ண��த�� எனன�ல 
(ஆ றற�ர �ஙகடகல#�#ற�ய#�வ�னமல#ன)  –  ஆச கறறம,  ம�ச கறறம.  இன� 
அதல� வ�ஷய வ�ப�கம பண��கதக�ளளம�த�லன. அ��க�றத – உப�ய வ�ஷயம�க 
வரம கறறம;  அ��க�றத –  ப�ர�நதரயததககச த ர��லவ.  அ8ஙக�ர கரபபம�ன 
அத �ந க��ய� #�பஙகலள ஸ��நம�க ந�லனத��ரகலக.  இ�தர�ப�யஙகள 
ப#பர�ம�ம�டத��ல அவனலடய அநகர8ம ப�ரத��ரககதவணம;  ��ன 
உப�யம�ம�டத��ல ஸ8�ய�ந�ர�தபலக இலல#;  இ�தர�ப�யஙகலளவ�டடத 
�னலனதய உப�யம�கப பறற�ன�ரககல#த �னலன உளளபட அற�ய#�ய�ரபப� 
தன�ரவனல#ன.
 

வ�ளககம –  இபபடக கற�ன�ல,  இவலனப பறற� ய�ரம அற�ய இய#�த�� எனற 
தகளவ� எழ#�ம.  இ�றக வ�லட அரள�சத யக�ற�ர. (ஆச அறற�ர �ஙகடக அல#�ல 
அற�யலல ஆவ�னம அல#ன)  –  ஆச எனற�லம,  அடத� வ��ய�ல உளள ம�ச 
எனற�லம “கறறம”  எனற தப�ரள.  ஆன�ல இரணட வ��கள�ல உளள இவறலற 
இரதவற தப�ரள உளள��கக தக�ளளதவணடம,  அ��வத இரதவற கறறஙகள 
எனக தக�ளள தவணடம. ஆச எனற�ல, உப�ய வ�ஷயம�ன கறறம. இ�ன கரதத – 
த �னன எமதபரம�னகக மடடதம வ பபடடவன;  இபபட இரககமதப�த,  ��ன 
எமதபரம�னகக அடலம எனபல� மறநத, அத �னம�ன �னத த யலகதள �னகக 



உப�யம�க உளளன எனற எணண�ல ஆகம.  மறற உப�யஙகள ஒர ப#லன 
அள�பப�றக�க எமதபரம�ன�ன �யலவ எ��ரப�ரககதவணடம, ஆன�ல எமதபரம�ன 
��தன உப�யம�க உளளதப�த எ�லனயம எ��ரப�ரபப��லல#.  மறற உப�யஙகள 
அலனதல�யம �ளள�, இவன மடடதம உப�யம எனற இரபபவரகள அல#�மல, மறற 
ய�ர�லம இவலன உளளத உளளபட அற�ய இய#��பட இரபபவன. 
 

வய�கய�னம –  (ம� றற�ர)  –  இதவதம�ர ம�நஸத��ஷம�ய�றற;  அ��க�றத – 
பர�பய�ப�ஸஙகள�த# பர�பயபத��லயப பண��ய�ரகலக.  அவன �னலனதய பறற� 
ஐசவரய���கலள #ப�ததப தப�க�ந�றபரகள. அஙஙனனற�தய அவன �னலனதய தபற 
தவணதமனற�ரகலக – ம� றலகய�வத. (மனததள�லன) – இபபட எல#�வறலறயம 
வ�டட,  ஸமஸ�ர ந�வரத�� பரவகம�க ஒர த� வ�த ஷத��த# ந�தய�னபவம பண� 
தவணதமனற �னபககலத# ஸரவபரநய�ஸம பண��ய�ரககமவரகளலடய 
தநஞ �த# ந�தயவ�ஸம பணணமவலன;  இவரகள தநஞசககப பறமப, 
க�டட�Uதய�ப���ய�கவ�யதத ந�லனத��ரபபத.  ஜ# ரப��ரத�ஙகள 
ஜ#தல�தய�ழ�ய ���ககம�டட���பதப�த# இவரகள தநஞத �ழ�ந�வ�டத��ல 
���ககம�டட�ன�யதத.  ��ரபப��கள�த# ந�தயவ�ஸம பணணக�றதம ஒர சத� 
ஸவப�வன�னவனலடய ஹர�யதல�க க�� �த��தற.  “எனன�#�� மனதன#�ம” 
எனனககடவ��தற.  (வ�ஙக� ந�ம இரபப�ல#�ல)  –  ஆச���ர தநஞல  வ�டடப 
தப�க��வன�னப�னப,  அவன பககலத# ஸரவபரநய�ஸம பண��ன ந�ம,  அவலன 
அனபவ�தத ���ககமத��ழ�ய தவதற�ர கரதயமணதட� எனக�ற�ர.  வ�ககதமனற 
ஸரவபர�க�ர�நபவததககம உப#க�ம.
 

வ�ளககம –  (ம�ச அறற�ர)  –  ம�ச எனபதம மன��ல உளள த��ஷம ஆய�றற. 
அ��வத,  அலடயத�க��வறலற ப�வஙகள�ன க�ர�ம�க அலடயத�ககலவ எனற 
எணண�ல.  இததவ இஙக கறறம எனபபடடத.  அவலன உப�யம�கப பறற� அவன 
ம#ம தபறம த லவம ஆக�யவறலறப தப��தம எண��மல,  அவன ம#ம�க 
அவலனதய தபற தவணடம எனற எணணபவரகள.  இந� எண�தம ம� றலக 
எனற�ர.  (மனததள�லன) –  இவவ��ம மறற வ�ஷயஙகள அலனதல�யம லகவ�டட, 
ஸமஸ�ர மணட#தல�க கடநத த னற,  பரமப�த��ல உளள ஸரதவசவரலன 
எபதப�தம அனபவ�த�பட இரககதவணடம எனற ஒர  �#ர எண�ககடம; 



இபபடபபடடவரகள �ஙகளத எண�ம ஈதடற,  �ஙகலளக க�பப�றற�க தக�ளள 
�ஙகள�டம எதவம இலல# எனற லகவ���தத,  அவன�டதம அலனததப 
தப�றபபகலளயம ஒபபலடதத இரபப�ரகள.  இபபடபபடடவரகள�ன உளளத��ல 
எபதப�தம வ�ழபவன.  இவரகளத உளளதல� வ�டட மறற இடஙகள�ல வ�ழவத 
எனபத,  ஸரதவசவரனககக க�டடத�U தப�னற தப�றகக இய#�� தனபம�கதவ 
உளளத.  நU��ல வ�ழம உய�ரகள நUலர வ�டடப ப���ந��ல எபபட வ�ழ இய#�மல 
உளளனதவ� அத தப�னற,  இவரகளத உளளதல� வ�டடப ப���ய தநரந��ல,  ��ஙக 
இய#��வன.  இபபடபபடட தயலமய�னவன ஒரவனத உளளத��ல வ�ழதவணடம 
எனற ஆல  க�ர�ம�க அல#தவ� இவன ப# ��வயத� ஙகள�ல உளள�ன? 
��ரச ந�வ�ரத�ம (65) –  எனன�#�� மனதன#�ம – எனறத க�ணக. (வ�ஙக� ந�ம 
இரபபத அல#�ல)  –  �னத அடய�ரகள�ன உளளதல� வ�டடச  �ற�தம அக#�மல 
அவன உளள ப�னனர,  அவன�டம நமத தப�றபபகள அலனதல�யம லவத� ந�ம, 
அவலன அனபவ�தத வ�ழவல�க க�டடலம த யயதவணடயத தவற எனன 
எனக�ற�ர.  வ�ககம எனபத மனம,  த �ல,  த யல ஆக�ய மனற�லம எகக�#த��ல, 
எந� இடத��லம த யயபபடம அனபவஙகலளக கற�ககம.
 

வய�கய�னம –  (தப த��ன�வதணதட�)  –  அவன தபரலமலய அனஸந��த��ல 
ப�சரம�டடப தப #�ய�ரந�த��? (தபல� தநஞத ) –  கmதரவ�ஷயஙகலளப தப �ப 
தப�ந� வ�ஸலனய�த# இவவ�ஷயதல�யம உன ம��தகடட�த# தப #�தமனற� 
ரகக�ற�ய�தற.  (நU த �ல#�ய)  –  என வ�ரதல�தய�ழ�ய இவவ�ஷய 
ஸவப�வம�ரந�படய�த# ப��சத ��ததப தப #�ய�ரந�த��  �ப#ம பணணக�ற 
நU��ன த �லலகக�ண எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (தப த��ன ஆவதணதட�)  –  அவனலடய தபரலமகலள எண��ப 
ப�ரத��ல, அ�றக ஒர ப�சரம இடமபடய�கதவ� உளளத? (தபல� தநஞத ) – மறற 
வ�ஷயஙகலள இத�லன க�#ம�க நU தப �ப பழக�ய��ல, இவலனப பறற�யம எள���கப 
தப �வ�டம�ல எனற அற�வ �டம�ற�ன�ய தப�லம. (நU த �ல#�ய) – எனத த �றகள 
ஒரபறம இரககடடம;  இவனத தபரலமகலளக க�ணமதப�த,  அளவ�டடக 
கற#�மபட உளளத�� எனற ஆல  தக�ணட நUதய,  “கற இய#�த”,  எனற 
கறவ�ய�க.



 

 23. கஙலகய�ல பன��ம�ய க�வ��� நடவ ப�டட

      தப�ஙகநUர பரநத ப�யம பமதப�ழ�ல அரஙகம �னனள

      எஙகள ம�ல இலறவன ஈ ன க�டந�த��ர க�டகலக கணடம

      எஙஙனம மறநத வ�ழதகன ஏலழதயன ஏலழதயதன
 

தப�ரள –  கஙலகலயக க�டடலம தயலமய�ன க�தவ��ய�ன நடவ�ல,  க�தவ��ய�ன 
தவளளநUர�னத  Uர�கப ப�யமபடய�கவம அழக�ன த �ல#கள�ல சழந�படயம 
உளள ஸரஙகத��ன தப��யதக�ய�லல தப��யதபரம�ள  யன�ததளள�ன.  எஙகலளப 
தப�னற அடய�ரகள�டம ம�கவம அனப தக�ணடவன�கவம,  அலனவரககம 
ஸவ�ம�ய�கவம உளள தப��யதபரம�ள�ன ஈடல#��  யனத ��ரகதக�#தல�, 
இதந�ளவலர இந�க க�ட �லய இழந� ஏலழய�ன ந�ன கணதடன.  இபபடய�க 
அவலன அனபவ�ககப தபறற ப�னனரம,  அவலன மறநத,  மறற வ�ஷயஙகள�ல 
ஈடபடட ந�ன எவவ��ம வ�ழதவன? ஏதம த யவத அற�ய�த ந�றக�தறன.
 

அவ����லக –  ந�லனககவம தப வதம�ண����க�ல,  இவவ�ஷயதல� வ�ஸம��தத 
���த��த#�தவனன�ல,  தப��யதபரம�ளலடய க�லடயழக�த# அ��கப#ன�ன ந�ன 
வ�ஸம��தத எஙஙதன ���பதபன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஆழவ���டம,  “அவலன மழவதம�க ந�லனககவம இய#வ�லல#, 
அவலனப பறற� மழவதம�கப தப வம இய#வ�லல# எனக�றUரகள.  அபபடதயன�ல, 
அவலன மறநத இரபபத��தன!”,  எனற  �#ர கற�னர.  இ�றக ஆழவ�ர, 
“தப��யதபரம�ள�ன  யன அழக�ல ம�கந� ஈடப�ட அலடந� ந�ன,  அ�லன மறநத 
எபபட வ�ழ இயலம?”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (கஙலகய�ல பன��ம�ய க�வ���) –  கஙலகய�ற க�டடலம ப�வநம�ன 
க�தவ��.  �ர நUயல�ய�லம,  தப�கயல�ய�லம உணட�ன ஏறறதம�ழ�ய,  தவற 
ப�வநதவத��லம ஏறறதல�யலடத��யதத க�தவ�� இரபபத,  கஙக�ஸ�மயம பர� 



பர�ப�� த�வத�வ பரஸ��ந�த ரஙக�வ�ர��தரதவம���கயஞ �பயவ�பஸ� 
எனக�றபடதய ஏறறமணடதற க�தவ��கக.  கஙலககக ஒர ந�ள�த# 
��ரவடகதள�டலட ஸபர த��ல வந� சத��தய�கம�தற உளளத.  ப�வந�ரத�ம 
ஜட�மததய ���ர  �ரஸ� 8ர:  எனக�றபடதய அசத��லயப தப�ககலககக�க ரதரன 
 �ரஸ� ���கலகய�த# தர�தரதமனற த �லலவத��ர கறறமணட;  அவதன�டலட 
ஸபர மளளத��ர ப��ரத�ஙகள ந�ரம�லயதமனற ��Uயர�ன ல வரககம 
அஸபரசயம�ய�தற இரபபத.  ஆறதப��� லடதய�ன�தற;  ஆலகய�த# ஒர  �கக 
ந�றறமம மய�ரபப�டம உணதட;  அ��ல#��படய�லம,  தப��யதபரம�ள நடதவ 
பளள� தக�ணடரளலகய�லம பன��ம�தற. ஆய�ரககசத யத�யம ��ரவடகதள�டலட 
ஸபர த��த# எஙதகனம பக�லம ப�வநதவம தமறபடடரககம�யதத,  “உனறனட 
த ரதத அரள தபறற�ளனதற”  எனனககடவ��தற.  அபபடபபடட 
��ரவடகலளயலடயவன ��தன வநத படக�ட க�டகக�ற ஏறறமணடதற க�தவ��கக. 
(நடவப�டட) –  நடவ�டதத.  யத �ல�ப ப�ர�டட மடய�த#  �யந��றதப�த#ய�யதத 
க�தவ��ய�ன நடதவ கணவளரந�ரளக�றபட.
 

வ�ளககம –  (கஙலகய�ல பன��ம�ய க�வ���)  –  கஙலகலயக க�டடலம 
தயலமபபடததவ��ல தமனலம தக�ணட க�தவ��.  க�ணபவரகள�ல கலளபலப 
நUககககடய �னலம, இன�லம தப�னற ப#வறற�ல மடடதம க�தவ�� கஙலகலய வ�ட 
உயரந�வள அல#,  கஙலகலயக க�டடலம தயலமலய உணட�ககவ��லம 
தமனலம உலடயவள ஆவ�ள.  ஸரஙகம�8�தமயம -  கஙக�ஸ�மயம பர� பர�ப�� 
த�வத�வ பரஸ��ந�த ரஙக�வ�ர��தரதவம���கயஞ �பயவ�பஸ� – 
ஸரதவசவரன�ன கட�கம க�ர�ம�கக  க�தவ��ய�னவள கஙலகலய ஒத� 
�னலமலய அலடந��ள;  ஆன�ல,  ஸரஙகவ�ம�னம அஙக வந� க�ர�த��ன�ல, 
கஙலகலயக க�டடலம தமனலம தபறற�ள –  எனறத க�ணக.  ஸரதவசவரன 
த��வ�கரமன�க ந�னற ஒர ந�ள மடடதம அவனலடய த��டரப கஙலககக உளளத. 
ஈசவர ஸம8�ல� -  ப�வந�ரத�ம ஜட�மததய ���ர  �ரஸ� 8ர:  -  �னலனத 
தயலமபபடத��க தக�ளவ�றக�க கஙலகலய  �வன �னத  லடய�ல ��ஙக�ன�ன – 
எனற கறவ�றக ஏறப,   �வன �னத ப�வஙகலள நUகக�க தக�ளள �னத �ல#ய�ல 
கஙலகலய லவத��ன. ஆகதவ ரதரத��டரப எனனம த��ஷமம கஙலககக உளளத. 
ரதரன�ன த��டரப தக�ணட அவனத ம�ல# ம�#�னவறலற ”ந�ரம�லயம”  எனற 



அவனத அடய�ரகள�ன ல வரகள கட த��டவ�றகத �க��த எனற 
ஒதககக�ற�ரகள.  ��ரதவழகறற�ரகலக –  ஆறதப��� லடதய�ன –  எனற 
கறவ��ல,  அவனத  லடய�ல �ஙக�ய கஙலககக ஒரவ��ம�ன  �கக ந�றறமம 
மய�ரதத��டரபம உளளத.  இ�லனப தப�னற த��ஷஙகள இல#�லமய�லம, 
தப��யதபரம�ள இவள நடதவ பளள� தக�ணடளள��லம,  கஙலகலயக க�டடலம 
க�தவ��ககப பன��ம உளளத.  ரதரத��டரப இரந��லம,  எமதபரம�ன�ன ��ரவடத 
த��டரப உளள��ல,  கஙலகககத தயலம அ��கம அல#தவ� எனற  நத�கம 
எழ#�ம.  ம�ல ��ரவந���� (97) -  உனறனட த ரதத அரள தபறற�ளனதற – எனற 
பகழந�த க�ணக.  ஆன�ல,  இபபடபபடட உயரந� ��ரவடகலள உலடயவன 
��ன�கதவ வநத  யன�ததளள  �றபப க�தவ��கக மடடதம உணட அல#தவ�? 
(நடவப�டட) – யத �ல�ய�ன மடய�ல எவவ��ம இவன  யன�ததக க�டந��தன�, அத� 
இனபத��ல இஙக க�தவ��ய�ன நடவ�ல கணவளரக�ற�ன.
 

வய�கய�னம –  (தப�ஙகநUர பரநத ப�யம பமதப�ழ�#ரஙகந�னனள)  –  ஜ# 
ஸமரத��ய�த#யம, தக�ய�ல#கக�டடக�தற�தமனக�ற ப�U�� பரகரஷத��த#யம, தப��ய 
க�ளரத��தய�தட வ�ர�ந�றகம.  (பரநத ப�யம)  –  ஒர மலடய�#னற�தய �ன 
அப�ந�தவ தமல#�ம த��றற எஙகதம�ககப ப�ய�ந�றகம.  (பமதப�ழ�ல அரஙகந 
�னனள)  -  ஜ# ஸமரத��ய�த# தப�ழ�லகளம பம�ற�த� த லலம�யதத. 
தப��யதபரம�ளலடய தஸ�கம�ரயததகக அநக#ம�ன ஜ# ஸமரத��லயயம ந�தய 
வஸந�ம�ன தப�ழ�ல#யமலடய சரம8ரம�ன த� ம.  இத��ல தக�ய�லனலடய 
ப�வநதவமம, தப�கயல�யம த �லலறற�யதத.
 

வ�ளககம – (தப�ஙகநUர பரநத ப�யம பமதப�ழ�#ரஙகந�னனள) – �னனலடய நU��ன 
தவளளம க�ர�ம�கவம, தப��யதக�ய�ல# அலடயப தப�க�தற�ம எனனம மக�ழவ�ன 
க�ர�ம�கவம அலனதல�யம அடததக தக�ணட,  தப��ய அல#கள எழமபட 
வரக�ற�ள. (பரநத ப�யம) – மலடய�ல த�கக� லவககபபடட�ன க�ர�ம�கத �னன�ல 
தவளளம ப�ய�மல,  �னத ஆரவம க�ர�ம�கதவ எஙகம ப�யந�பட உளள�ள. 
(பமதப�ழ�ல அரஙகந �னனள)  –  க�தவ��ய�ன தபரகக க�ர�ம�க ஸரஙகத��ன 
த��டடஙகள அலனததம எபதப�தம த ழ�பப�கதவ உளளன.  தப��யதபரம�ள�ன 
தமனலமகக ஏறறபட இவளத நUரபதபரகக உளளத; எனறம வஸந�க�#தம� எனற 



எணணமபடய�ன த �ல#கள உளளன;  ஆக அலனவரத கலளபலபயம 
தப�றறமபடய�க ஸரஙகம உளளத.  இ�ன ம#ம தப��யதக�ய�லன தயலம 
உணட�ககம �னலம மறறம இன�லம ஆக�யலவ கறபபடடன.
 

வய�கய�னம –  (எஙகள ம�ல)  –  ஆச���ர பககல வய�தம�8ம ஒர வடவ 
தக�ணட�றதப�த# இரகலக.  “எஙகள”  எனற �மலமபதப�த# தப��யதபரம�ள 
பககலத# நயஸ�பரர�ய�ரபப�லரயம கடடகதக�ளளக�ற�ர.  தக�ய�லன ப�வநதவ 
தப�கயதவஙகலளக கணட  �யந�ரள�ன�தனனற தபர�ய,  ந�ரப�த��ல ஆச��� 
வய�தம�8தம த8த.  வய�தம�8தமய�ய ஸமபந�ம�னற�கதக இரகலகயனற�தய, 
(இலறவன)  –  இவறலற உலடயவன�ய�ரகலக.  (ஈ ன)  –  உலடயவன�ன�லம 
ந�யம�கக  க�னனற�கதக இரகலகயனற�தய நலவழ� தப�ககலகககம 
கமன�ய�ரகலக.  ஸந�க�ன�ய,  பர�ப�ன�ய,   க�ன�ய�ரககமவதனனலக. 
க�தரயவஸல�லயத �வ�ரதத, ந�தய�நபவம பணணம த� தத�றக தக�ணடதப�க 
ந�லனதத,  வ�தஸலய பதர���ன�ய வநத �னனலடலமலயத �ன கரத��த# 
நடததலககக�கக க�டகக�றபட.
 

வ�ளககம – (எஙகள ம�ல) – அடய�ரகள�டம இவன தக�ணடளள அனப எனபத� ஒர 
தப��ய வடவம தக�ணடத�� எனற எணணமபட இரபபவன.  “எஙகள”  எனப�ன 
ம#ம, �னலனப தப�னதற, �ஙகலளக க�பப�றறம தப�றபலப தப��யதபரம�ள�டம 
ஒபபலடத� அலனவலரயம த ரததக தக�ளக�ற�ர.  தமத#�டடம�கப ப�ரத��ல 
தப��யதக�ய�லன தயலம மறறம இன�லம ஆக�யவறற�ல இஙக வநத இவன 
 யன�த��தன� எனற த��னறம;  ஆன�ல  றற ஆழம�கச  �ந��த��ல,  அடய�ரகள 
மUத தக�ணட அனப க�ர�ம�கதவ இஙக வந��ன எனபல� உ�ர#�ம.  அனப 
மடடம க�ர�ம அல#, அடய�ரகளடன இவனகக இயறலகய�கதவ உறவம உளளத 
அல#தவ�? (இலறவன) – அடய�ரகள அலனவலரயம தக�ணடளளவன�க இரத�ல. 
(ஈ ன) – இவரகலளத �னத உலடலமய�கக தக�ணடதப���லம, இவரகலள அ�டட 
ந�யம�கக மன��ல  க�� இல#�மல,  அனபடன நலவழ�ய�ல நடததமபட தப�றலம 
தக�ணடவன�க உளள�ன.  அடய�ரகள�டம அனப பணடவன�க,  அவரகளகக 
ஸவ�ம�ய�க,  அவரகலள வழ�நடததபவன�க உளள�ன.  �னத அடய�ரகள மனற 
க�ஙகள�ல ஆன உ#கவ�ஷயஙகள�ல ஈடப�டடடன உளளல� நUகக�,  எபதப�தம 



அனபவ�கக#�மபட உளள பரமப�த��றக அவரகலளக தக�ணட த ல# எண��, 
�னத வ�தஸலயம க�த��ல தணடபபடடவன�க ஸரஙகம வநத,  �னத 
உலடலமகள�ன இவரகலளத �னத வ�ரபபபபட,  �னகதக ஆகக�க தக�ளளம 
தப�ரடட  யன�ததளள�ன.
 

வய�கய�னம –  (க�டந�த ஓர க�டகலக)  –  கUழசத �னன ஆதமக�ஙகலள 
வ�ஸம��ததக க�லடயழக�த# அகபபடடபட.  ந�றறல,  இரத�ல த ய��ர�க�ல 
மறகக#�யத��தற.  ந�டடல அழக�யர�ய�ரபப�ரகக ந�றறல இரத�ல த ய�தப�த 
அழக த��றற�,   �யந��ல த��றறவத லவரபயதமய�ய�ரககம;  இவவ�ஷயத��ல 
 �யந�தப���யதத அழக ம�னஙக�ய�ரபபத.  ஸம�ந ஸmகஸmப�:  பரந�ப: 
எனனககடவ��தற.  (ஓர க�டகலக)  –  ஒரகக��தத�� மல#�நத�� 
கணவளரந�ரளக�றத�னற த���ய���ரககம.  இவரகள��ன ந�னற�ன�க�ல 
“ந�ல#ய�ந�னற�ன”  எனப�ரகள;  இரககககணட�ல “ப�ர�ன�ரந�லம க�டடனUர” 
எனபரகள;  �யககணட�ல “க�டந�த��ர க�டகலக” எனபரகள.
 

வ�ளககம – (க�டந�த ஓர க�டகலக) – இபதப�த கறபபடட ஆதமக�ஙகலள மறநத, 
அவன  யன�ததளள அழலகக கணட,  அ��ல மயஙக�ய ந�ல#லயக கறக�ற�ர.  ந�னற 
��ரகதக�#ம�கதவ� அல#த அமரந� ��ரகதக�#ம�கதவ� இரந��ல மறநதவ�ட 
வ�யபபணட.  தப�தவ�க அழக�க உளளவரகள ந�னற�த#�,  அமரந��த#� மடடதம 
அவரகள அழக தவள�பபடம;  அவரகள படககமதப�த அழக�க இரககம�டடனர. 
ஆன�ல தப��யதபரம�லளப தப�றத�வலரய�ல  யன�ததளளதப�த அழக 
தமத#�ஙக� தவள�பபடக�றத.  இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம -  ஸம�ந ஸmகஸmப�: 
பரந�ப:  -  அழக�க உறஙக�க தக�ணடளளவனம,  எ����கலள தவ�லனய�ல 
ஆழததபவனம ஆக�ய இர�மன –  எனறத க�ணக.  (ஓர க�டகலக)  –  இவன ஒர 
பககம�கச  யன�ததளள�ன� அல#த தநர�கச  யன�ததளள�ன� எனற �Uரம�ன�கக 
இய#��பட  யன�ததளள�ன.  ஆழவ�ரகள இவனத எந� ந�ல#ய�ல ஈடபடதட 
உளளனர.  இவன ந�றபத கணட�ல தப��ய��ரதம�ழ� (6-5-9) –  ந�ல#ய� ந�னற�ன – 
எனறம, அமரந�த கணட�ல ��ரவ�யதம�ழ� (6-5-5) – ப�ர�ன இரந�லம க�டடனUர – 
எனறம,   யன�ததளளத கணட�ல ��ரம�ல# (23) –  க�டந�த��ர க�டகலக – எனறம 
கறவர.



 

வய�கய�னம –  (கணடதமஙஙனம மறநத வ�ழதகன)  –  இவவ�ஷயதல�க கணட 
அநபவ�பப�றக மனப�க�ல மறககவம�ம.  கணட அநபவ�த� ப�னப இன�த��ன எந� 
பரக�ரத��த# மறபபத?  (வ�ழதகன)  –  இவவ�ஷயதல� வ�டடபதப�ய ம�ல# 
மககதவ�? அநபவ�த��ல மறககதவ�ண��த; மறந��ல பறமப ���ககதவ�ண��த. 
(ஏலழதயதனலழதயதன)  –  ந�தன� அதயந� ப#ன�ய,  க�டடன�ல அநபவ�கக 
ம�டதடன;  ப���ந��ல ���ககம�டதடன.  (ஏலழதயன ஏலழதயதன)  –  மனப இ�ர 
வ�ஷயஙகள�த# அகபபடட  ���#ன�ய�ரபபன;  இபதப�த பகவதவ�ஷயத��த# 
அகபபடட,  பறமப க�லவ�ஙக ம�டட�த� இரபபன.  அத கரமத��த# வந� 
ல ��லயம; இத வ�ஷயலவ#கணயத��த# வந� ல ��லயம.
 

வ�ளககம –  (கணடம எஙஙனம மறநத வ�ழதகன)  –  இவலனக கணட மன��ல 
அனபவ�கக�மல இரந��ல, இவனத  யனத ��ரகதக�#தல� மறககககடம. ஆன�ல, 
நனற�க அனபவ�த� ப�னனர எபபட மறகக இயலம?  (வ�ழதகன)  –  நல# உ�வ 
தப�னற இவலன வ�டடச த னற, ம�ல# உணதபதன�? அனபவ�த� ப�னனர மறகக 
இய#�த எனறம,  மறநதவ�டட�ல தவற வ�ஷயஙகலளக தக�ணட வ�ழ இய#�த 
எனறம கறக�ற�ர.  (ஏலழதயன ஏலழதயதன)  –  இவலன அனபவ�ககதவணடம 
எனனம தபர�ல  தக�ணட இவன மனப�க வந��லம,  இவலன மழவதம�க 
அனபவ�கக இய#�த; இவலன வ�டடப ப���ந��ல ���கக ம�டட��வன�க உளதளன. 
(ஏலழதயன ஏலழதயதன) –  எலல#யறற க�#ம�க மறற வ�ஷயஙகள�ல  �கக�ய��ல 
�ளரவடன இரநத�ன.  இபதப�த�� தப��யதபரம�ள எனனம வ�ஷயத��ல 
அகபபடடக தக�ணட, இஙக�ரநத மUணட மறற வ�ஷயஙகலள அனபவ�கக இய#�மல 
�ளரவ�க உளதளன. மனப இரந� �ளரச � எலல#யறற கரமத��ல வந�த, இபதப�த 
உளள �ளரச � தப��யதபரம�ள�ன தமனலமய�ல உணட�னத.
 

 24. தவளளநUர பரநத ப�யம வ��� தப�ழ�ல அரஙகம �னனள

      களவன�ர க�டந� ஆறம கம#நன மகமம கணடம

      உளளதம வலலய தப�லம ஒரவன எனற உ�ரம�டட�ய

      களளதம க��ல த யத உன களளதத� கழ�கக�னற�தய.



 

தப�ரள –  அ��கம�ன தவளளதல�க தக�ணட க�தவ�� ந��ய�னத அலனதத 
இடஙகள�லம ப�யமபடய�க உளளதம,  அ��கம�ன பரபபளவ தக�ணட த �ல#கள 
எஙகம உளளதம ஆக�ய ��ரவரஙகத��ல உளள தப��யதக�ய�லல,  க�ணபவரகள 
உளளதல� அபக��ககம களவன�ன ஸரஙகந��ன  யன�ததளள�ன. எனத தநஞ தம! 
இபபடய�க அவன கணவளரக�னற அழலகயம,  ��மலர ம#ர தப�னற அழக�ன 
��ரமகதல�யம கணட ப�னனரம நU இத�லன கடனம�க உளள�தய!  இந� அழக�ய 
ம�வ�ளன,  �னகக ஒபபலமய�க ய�ரம கறமடய��பட உளளவன எனபல� நU 
அற�யவ�லல# தப�லம.  இ�ன�ல��ன,  இவன�டம தப�யய�ன அனப தக�ணடபட 
நடதத, உனத ��ழந� த யலகள�ல ஈடபடக�ற�ய தப�லம.
 

அவ����லக –  “மனத��ன�ல ந�லனகக#�தம”  எனறம,  “தப த��ன�வதணதட�” 
எனறம,  “எஙஙனம மறநத வ�ழதகன”  எனறம,  இவர மறககப பககவ�தற இவலர 
ந�லனபப�கலககக�க இவரபககல �மககணட�ன பதரமதல�க க�டடக கணட, 
“இவவ�ஷயத��ல நமககணட�ன பதரமம அஸதஸமம�ய�ரந��U”  எனறம,  இனனமம 
இவவ�ஷயத��னலடய லவ#கணயதல� அநஸந��ததத �மககப ப�றந� பக�� 
வ�ஷய�நரபம�கப தப�ர�லமய�லம,  அ �தஸமஸரஷடனககப ப�றந� பதரமம 
ப�தத��ப8�னககப ப�றந� த�ள�வதப�த# வ�சவஸககதவ�ண��லமய�லம 
அந�ப�தத,  ��ரவளளதல�க கற�தத,  “உனகக இ�ரவ�ஷயதத��ப��� 
இவவ�ஷயத��லம கரத��ம ஸதந8ம�ய வ�டட��க�த��”,  எனற ��ரவளளதல� 
ந�ந��கக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ��ரம�ல# (21)  -  மனத��ன�ல ந�லனகக#�தம -  எனறம,  (22)  – 
தப த��ன�வதணதட� -  எனறம,  (23)  -  எஙஙனம மறநத வ�ழதகன –  எனறம 
கற�யபட ஆழவ�ர தப��யதபரம�லள மறபப�றக�ன வழ�லயத த�டயபட ந�னற�ர. 
இ�லனக கணட தப��யதபரம�ள,  ஆழவ���டம ��ன தக�ணடளள அளவ கடந� 
க��ல# தவள�பபடத��ன�ன.  இ�லனப ப�ரத� ஆழவ�ர, “இவன நம மUத தக�ணட 
அனலபக க�ணமதப�த,  ந�ன இவன மUத தக�ணட��கக கற�க தக�ளளம 
அனப�னத ம�கவம  �ற�யத�,  அத இல#��த தப�னற அல#தவ� உளளத”,  எனற 
எண��ன�ர.  தமலம இவனத தமனலமலயக கணணறற ஆழவ�ர,  �னககப ப�றந� 



அனப�னத அவனத தமனலமககச  றறம எடட��த எனற அற�ந��ர.  தமலம 
அத �னம�ன இந� உடலடன கடய �னகக அவன மUத உணட�ன பதரலம எனபத, 
லபத��யம ப�டத�வனகக ஏத�� ஒர க�#த��ல ப�றகக�னற த�ள�ந� ந�ல# தப�னற, 
நமப இய#��த எனறம உ�ரந��ர.  ஆகதவ அன��பம க�ர�ம�கத �னத 
உளளத��டம, “உளளதம!  மறற வ�ஷயஙகள�ல நU எவவ��ம உளள�தய� அத தப�னற 
இவலனக கற�ததம நU களளத�னம�ன பதரலமதய தக�ணட�ய தப�லம”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (தவளளநUர பரநத ப�யம) – க�தவ�� ஸஹயதம த��டஙக�க தக�ய�ல# 
தந�கக� வரக�ற��லகய�த#, �ன அப�ந�தவ தமல#�ம த��றறமபட தபரதவளளம�க 
நUலரக தக�ணட வநத  �#ரககக கல# த யத �லகயதவ�ண���பட 
ஸரவத����ககம�கப ப�ய�ந�றகம.  அப�ந�தவ ம மடய�லமய�த# ப�யநத 
�ல#ககடட�த. (வ���தப�ழ�#ரஙகம) – நUர ப�யந� பரபபடஙகலம த �ல#யம வ���நத 
வ�ர�ந�றகம.
 

வ�ளககம –  (தவளளநUர பரநத ப�யம)  –  க�தவ��ய�னத கடக மல#ய�ல 
உறபத��ய�கமதப�த�,  ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�ல# தந�கக� வரவ��ல, 
தப��யதபரம�லளத த��டதவணடம எனனம ஆரவம தமலட ஓட வரக�ற�ள.  �னத 
ஆரவம அலனதல�யம தவளளம�கக தக�ணட, ய�ர�லம �டதத ந�றத� இய#��பட, 
அலனதத ��ல களம பரநத ப�யநத ஓட வரக�ற�ள. இவள தப��யதபரம�ள�ன மUத 
தக�ணடளள ஆல  மடவ�ல#�மல உளள��ல,  இவள ப�யவத ந�றக�த எனப��ல 
“ப�யம”  எனற�ர.  (வ���தப�ழ�ல அரஙகம)  –  க�தவ�� ப�யந�பட உளள அலனதத 
இடஙகள�லம த �ல#கள வ���நத க��பபடக�னறன.
 

வய�கய�னம –  (அரஙகந�னனள களவன�ர)  –  பரமப�த��ல அகரத��மர�ன 
ந�தயஸ���கதள�டலடப ப��ம�றறததககச த வலவ ப��கரம�ன�றதப�த#,  கரத��ம 
ஸமஸ���கலள வ Uக��கலகககச த �ரயம ப��கரம�கவ�யததக தக�ய�லத# வநத 
கணவளரந�ரளக�றத.  நUர வ�யபபம த �ல# வ�யபபம கணட  �யந��ன எனக�ற 
இத வய�ஜயம�ய,  ஸமஸ���களலடய வ Uகர�த��த# ந�லனவ�யதத இரபபத. 
ந�#வரம த னற பகக�ல மறபட த �ரயகந��ய�ய�யதத ��ரமகம�ரபபத. அ��வத: 



ஒர உப���ய�த# �மலம வநத க�டடன�ரலடய ஆதமவஸதலவ அப8��ததச 
 டலடப பலரககளதள இடடக தக�ளவதரனற த��றற�ய�ரககம.  அ��க�றத:  �மகக 
அந�ரஙகம�கக�க தக�ளளலக.  “இனனமம ��ன ஆதம வஸதலவத �னன��க 
அப�ம�ந�ததப தப�ந��ன,  ந�ம இவன அப�ம�ன�த� அதல� மUடதப�ம”  எனற 
ப�ரததத �ம அழலகக க�டட,  ஜ��நத� எனனப பணணமவன�யதத.  அவன��ன 
வஸதலவ இவன தநடந�ளபட அப8��ததபதப�ந�பட.  �னனதல�த ��தன 
தக�ளளலக அப8�ரம�மபடய�தற த �நனலடய ஆதம�ப8�ரம க�ழபதபற�னபட 
ஆதம ஸமரபப�மம ஆதம�ப8�ரம�தற எனனமபடய�ன இவவஸதவ�தற இபபட 
எள�வரவ படடத.  ஆதமஸமரபப�ம�க�றத��ன ம8�பல ��நமதப�த# 
இரபபத��னற�தற.
 

வ�ளககம –  (அரஙகம �னனள)  –  பரமப�த��ல களளத�னம இல#�� 
ந�தயஸ���களடன உளளதப�த அவரகளகக தநரலமய�கதவ �னலனக க�டடக 
தக�டகக�ற�ன.  ஆன�ல களளத�னம ந�லறந� இந� உ#க�ல உளள ஸமஸ���கலள 
ஈரபப�றகத ��ன களளத�னம தக�ணட�ல மடடதம இயலம எனற எண��யவன�க, 
களவன�கக கணவளரக�ற�ன. ”இஙகளள நUர வளதல�யம, த �ல# அழலகயம கணட 
இஙக பளள� தக�ணட�ன”,  எனற க�ணபவரகள ந�லனககமபடய�கச த யதவ�டட, 
இவரகலள வ பபடத�தவ பளள� தக�ணட�ன.  தப��யதபரம�ள�ன அரக�ல த னற 
தந�கக�ன�ல,  களளத�னம உளளல�க க��#�மபட அவன ��ரமகம இரககம. 
ஏத�� ஒர க�ர�த��ல �னன�டம வரபவரகள�ன ஆதம�லவத ��ரட,  �னத 
 டலடபலபககள லவததக தக�ளபவன தப�னதற இரபப�ன. அ��வத, அவரகலளத 
�னகக அந�ரஙகம�க ஆகக�கதக�ளவ�ன.  “இத�லன க�#ம இவன எனனலடய 
ஆதம�லவத �னத எனதற எண��யளள�ன.  இ�லன இவன அற�ய��பட ந�ம 
அபக��ததக தக�ளதவ�ம”,  எனற சழச � த யத �னத அழலகக க�டடக�ற�ன. 
அபதப�த – ஜ��நத� –  இந� ஆதம�லவ தவனறவதன – எனற ந�ம கறமதப�த, 
ஆதம�லவ அபக��கக�ற�ன. தப��யதபரம�ளககச த �ந�ம�ன ஆதம�லவ அல#தவ� 
இந�ச த �னன �னனலடயத எனற அபக��தத லவததளள�ன?  இபபடய�க 
த �னன எலல#யறற க�#ம�க அபக��தத லவததளள��ல,  இந� ஆதம� 
த �னனககச த �ந�ம�னத எனற ந�லனகக#�மபட ஆனத.  அவனத ஆதம�லவ 
“ஆதம ஸமரபப�ம” எனற கறவதம அபக��பபத தப�னதற ஆகம எனனமபடய�க 



அல#தவ� உளளத?  இவனத உ#கஙகலள மUணடம இவனகதக ��னம அள�த� 
ம8�பலய�ன த யலக தப�னற அல#தவ� “ஆதம ஸமரபப�ம” எனபத உளளத?
 

வய�கய�னம - (க�டந�வ�றம) –  வ Uகர�ப��கரந��னம  U#��� க�ஙகள�ன ஆதம 
க�ஙகளமல#;  அவயவத �லபய�ன ரபக�ஙகளமல#;  “க�டந�த��ர க�டகலக” 
எனனம க�லடயழக�யதத. (கம#நனமகமம) – வ�க�ஸம, த வவ�,  கள�ரத��,  ப��மளம 
எனற�றதப�த# த �லலக�றவறலறப பறறத ��ரமகததககத ��மலர ஒர 
தப�லய�கச த �லலம�த�லன தப�கக�,  ஸரவ�� ஸதர மல#�லமய�த#, (நனமகம) 
எனக�ற�ர.  சத�ஸதவம�ய,  ஜதய���ரமயம�ன மகததகக பர�கர�வஸத 
ஸதர ம�கவறதற�?  ஆச��� வ�ஷயத��ல தப�தத யக�ற இமமகததகக 
தரஷட�ந�மணதட�? ஸமஸ�ரததககளதள கள�ரந� மகம இத��னறதம எனக�ற�ர. 
(கணடம உளளதம வலலய தப�லம)  –  கணவளரந�ரளக�ற அழலகக கணட 
லவததம,  தநஞத !  ஒர வ�க�ரம ப�றவ�த� ��ண����ய�ரந��ய!  கUழபப�றந� 
வ�க�ரதமல#�ம வ�ஷய லவ#கணயதல�ப பறற அஸதஸமம�ய�ரகக�ற��யதத 
இவரகக.
 

வ�ளககம –  (க�டந�வ�றம)  –  எனலன வ பபடத��யத அவனத எள�லம ம�#�ன 
ஆதம க�ஙகள அல#,  அவனத அழக�ன அவயவஙகள அல#, (23) –  க�டந�த��ர 
க�டகலக – எனனமபடய�க உளள, அவனத அழக�ன  யனத ��ரகதக�#ம அல#தவ� 
வ பபடத��யத. (கம# நனமகம) –  இவனத ��ரமகத��ன ம#ரச �,  அழக,  கள�ரச �, 
நறம�ம ஆக�ய �னலமகலளத ��மலர தக�ணடளள��ல அ�லன இவனத 
��ரமகததகக ஒபப�கக கற#�ம அல#�மல,  அலனததவ��ஙகள�லம அத 
ஒபப�க�த.  இ�ன�ல நனமகம எனற�ர.  சத�ம�ன ஸதவமயம�கவம,  ஜதய��� 
ரபம�கவம உளள அழக�ய ம�வ�ளன�ன ��ரமகத��றக,  இந� உ#க�ல உளள எந� 
ஒர தப�ரள�வத ஒபப�கதம�?  ச��யலனக கணட�ல ம#ரம ��மலர ம#ர�னத, 
�னகக வ�ரபபம�னவரகலளக கணட�ல ம#ரக�னற இவனத ��ரமகத��றக ஒபப�க 
இயலதம�?ஸமஸ�ர உ#க�ல இவனத ��ரமகம மடடதம கள�ரந� மகம எனக�ற�ர. 
(கணடம உளளதம வலலய தப�லம)  –  எனத தநஞ தம!  அவன கணவளரக�னற 
அழலகக கணட ப�னனரம,  உனன�ல எந�வ��ம�ன ம�றறமம உணட�கவ�லல# 
எனற�ல,  உனத வலலமலய எபபடக கறவத?  இதவலர �னகக உணட�ன 



ம�றறஙகள அலனதத,  தப��யதபரம�ள�ன தமனலமலயக க�ணமதப�த,  ஏதம 
இலல# எனதற இவரககத த��னறக�றத.
 

வய�கய�னம –  இபதப�த எனகக வந� வனலமதயன எனன,  (ஒரவதனனற�ர 
ம�டட�ய) –  அதவ��Uயதனனற உ�ரம�டடக�ற�ல#.  ஒரவதனனற உ�ரபபகக�ல 
அவலன உளளபட உ�ரதவணம.  அபபட உ�ரந��ல,  அத�ல#ய�ல ஆச��� 
வ�தஸலயததகக ஸதர ம�கவம வ�ட�ய ப�றககதவணம;  அத ப�றவ�லமய�த# 
“வலலய” எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஆழவ���டம அவரத உளளம, “அபபட எனகக உளள வனலம எனற எத 
உளளத?”,  எனறத.  இ�றக ஆழவ�ர வ�லட கறக�ற�ர.  (ஒரவன எனற உ�ர 
ம�டட�ய)  –  இவலனப தப�னற தவற ஒரவன இலல# எனபல� உ�ர�மல 
உளள�ய.  இவவ��ம இவன ஒபபறறவன எனற நU உ�ரந��ல,  அவலன உளளத 
உளளபட அற��ல தவணடம.  அ��வத,  அவனலடய தமனலம மறறம அடய�ரகள 
மUத அவன தக�ணடளள பதரலம ஆக�யவறலறத த�ள�வ�க அற��ல தவணடம. அ�ன 
ப�னனர அவன மUத அளவகடந� ஈடப�ட உணட�க தவணடம.  இலவ உனன�டம 
த��னறவ�லல# எனப��ல, “வலலய” எனதறன.
 

வய�கய�னம –  அபபடய�க�ல,  கUழ “கண��லன கள�ககம�தற”  எனறம, 
“பன�யரமப��ரம�த#�”  எனறம,  “உடத#னககரகம�த#�”  எனறம த �லலப 
தப�ந�லவதயல#�ம எனன�யதத�னன�ல;  (களளதம க��ல த யத)  –  உனகக 
பர�கர� வ�ஷயத��ல பண��பதப�ந� பரவ வ� லனய�த# இஙகம அநவரத��ததப 
தப�ந�வ�த�லனதய�ழ�ய,  இவவ�ஷயததகக ஸதர ம�க ஸதந8�த��யலல#தய. 
வ�ஷய�ந�ரஙகள�ல பண��பதப�ந�தம  ப# பக��ய�லகய�த# இஙகம  ப# 
பக��ய�தற பண��றற. (உன களளதத� கழ�கக�னற�தய) – இந� க��த��ம பக��ய�னத 
பணதட உன ப�ழ�ய�தற; இஙகம அத �னலனதய மடய நடத��ன�ய�த�லன தப�கக� 
இவவ�ஷயததகக அநரபமனற�தற உனனலடய பதரமம எனக�ற�ர.
 



வ�ளககம –  அபபட ஈடப�ட உணட�கவ�லல#தயன�ல,  (17)  -  கண��லன 
கள�ககம�தற -  எனறம,  (18)  –  பன�யரமப��ரம�த#� -  எனறம,  (19)  – 
உடத#னககரகம�த#� –  எனறம ஏன கறதவணடம எனப�றக�ன வ�லடலய 
அரள�ச த யக�ற�ர. (களளதம க��ல த யத) – எனத தநஞ தம! நU எலல#யறற க�#ம 
இந� உ#க வ�ஷயஙகள�ல களளத�னம�கதவ ஈடபடடளள�ய.  இத தப�னதற 
தப��யதபரம�லளக கற�ததம களளத�னம�கதவ ஈடபடட�ய.  இவனத தமனலமலய 
அற�நத,  இவன மUத உணலமய�ன பதரலம தக�ளளவ�லல#.  மறற வ�ஷயஙகள�ல 
உனகக உளள களளக க��ல தப�னற அல#தவ� இவன�டமம உளளத?  (உன 
களளதத� கழ�கக�னற�ய)  –  இத�லகய களளத�னம எனபத உனகக எலல#யறற 
க�#ம�க,  உனத சப�வம�கதவ அல#தவ� உளளத?  இவன வ�ஷயத��லம நU அத� 
தப�னற அல#தவ� நடகக�ற�ய?  மறற வ�ஷயஙகள தப�#தவ இவலனயம நU 
எண��ன�ய, ஆக இவலனக கற�த� க��லகக உனத க��ல ஏறறத அல#தவ.
 

25. கள�தத மனற அனல# ஓமபம கற�தக�ள அந��லம �னலன

      ஒள�த��டதடன என கண இலல# ந�ன கண பத�னம அலத#ன

      கள�பபத எனதக�ணட நமப கடலவண�� க�றக�னதறன

      அள�தத எனகக அரள த யகணட�ய அரஙகம�நகரள�தன
 

தப�ரள –  தப��யதபரம�தள!  ஸரஙகந���!  நUர�டய ப�னனர,  மனறவ��ம�ன 
அகன�கலள வளரபப�றக�ன �க��லயக தக�ணடதம,  மநதரம ம�#�னவறற�ல 
த��ஷஙகள வர�மல க�பப�றறவல#தம ஆக�ய பர�ஹம�த �னலமலய ந�ன நUகக�க 
தக�ணடவ�டதடன.  ஆதம�லவப பறற�ய ஞ�னமம எனன�டம இலல#.  உனன�டமம 
எனகக எந�வ��ம�ன பதரலமயம இலல#.  இபபடய�க எந�வ��ம�ன பககப#மம 
இல#�� ந�ன, எ�லனக கணட மக�ழவ தக�ளவத? உயரந� க�ஙகள�ல பர�ம�க 
உளளவதன! கடலதப�னற ந�றமம க�மம தக�ணட அழக�யம�வ�ள�! எனத வ�ய 
வ�டடப ப#மபக�தறதன!  என வ�ஷயதல� நU ஆர�யநத,  எனகக ஏறற �க��கலள 
அலனதல�யம அள�தத, கரல� த யயதவணடம.
 



அவ����லக –  கUழ பகவத வ�ஷயத��ல �மககப ப�றந� ஆ�ரம வ�ஷய�நரபம�கப 
தப�ர�லமய�லம,  அ �தஸமவரககயக�னககப ப�றந���லகய�த# ப�தத��ப 
8�னககப ப�றந� த�ள�வதப�த# வ�சவஸககதவ�ண��லமய�லம,  என 
த யதவ�தமனற ��ரவளளதல�க கற�தத அந�ப�த��ர�ய ந�னற�ர.  “இன� 
அ �தஸமவரககமறற ஒர த�  வ�த ஷத��த# ந�தய�நபவம பணணலககக நம 
லகய�ல ம�ல க�ணக�ற�த#�ம, ந�ம இவவ�ஷயதல� இழநத� தப�ம�த�லனய�க�த�” 
எனற த �க�கக,  “நUர த �க�கக�றத�ன?  அ �தஸமவரககமறற நமலமப தபறலககக 
 �ஸதரஙகள�ல தலரவர��க���க�ரம�யம,  ஸரவ���க�ரம�யம உணட� ஸ��னஙகள 
பரஸத�மனதற�? அவறற�த# ஒனலற அநஷடதத நமலம #ப�ககம�டடதர�?” எனன; 
எனகக அலவதய�னற�லம தய�கயல�தய த��டஙக� இலல#தயனற தமல 
பததபப�டட�த# �மமலடய உப�யசநயல�லய அரள�சத யக�ற�ர.  ஆன�ல 
ப�னலன, கUழ இவரககப ப�றந���கச த �னன ஜஞ�ந பக��கள எனன�யதத எனன�ல 
–  பகவத பரஸ��த��த# ப�றந� தப�தக�பகர�ம�ன ஜஞ�நபக��கள�யதத இஙக 
த �லலறற;  அலவ ஸ��ந தக�டய�ல அந�ரபபவ�ய�த.  அவவநபவம 
க�� �தகமனற�கதக ந�தயம�லகககத �ம லகய�ல ஸ��நம�லல# எனக�ற�ர இஙக. 
இ��ல ம�ல ப�டடத# பரஸத�ம�ய தலரவர��கர�வனரகளகக அ��க�ரம�ன 
கரமஜஞ�நபக��கள�ல எனகதக�ர அநவயம�லல# எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரத��ல தப��யதபரம�ள கற�ததத �னகக உணட�ன பதரலம 
எனபத,  அவன�ல ஏறப�றகத �கக��க இலல# எனப��லம;  அ �த தப�ரள�ன 
ப����மம�கதவ உளள  �Uரததடன கடயவன�க�ய �னகக அந� பதரலம ப�றந�த 
எனபத,  லபத��யம ப�டத� ஒரவனகக ஒரந�ள அந� ந�ல# த�ள�ந��ல நமப 
இய#��த தப�னற உளள��லம,  அடதத எனன த யவத எனற �னத 
��ரவளளதல�க கற�ததக கற�யபட ந�னற�ர.  தமலம,  “அ �த தப�ரள�ன இந� 
 �Uரததடன�ன த��டரப அறநத,  பரமப�ம த னற,  எமதபரம�னலடய ந�தய 
அனபவதல� அலடயலவககம உப�யம ஏதம நமம�டம இலல#.  இத�லகய பகவத 
வ�ஷயதல� ந�ம இழநதவ�டதவ�ம எனதற எணணக�தறன”,  எனற வரந��யபட 
ந�னற�ர.  இ�லனக கணட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “நUவ�ர ஏன 
வரந�தவணடம?  உமமலடய  �Uரம நUஙகபதபறற,  நமமலடய அனபவம 
தபறவ�றக,  மனற வர�த��னரகளம அநஷடககத�ககதம,  அலனவர�லம 



கலடப�டககத�ககதம ஆக�ய உப�யஙகள  �ஸதரஙகள�ல ப# கறபபடடளளனதவ! 
அவறற�ல ஏத�னம ஒனலறக லககதக�ணட நமலம அலடயம�டடதர�?”,  எனற�ன. 
இ�றக ஆழவ�ர,  “அவறலறக கலடபப�டபப�றக�ன �க��கள எனன�டம ஏதம 
இலல#”, எனபல� அடதத உளள பதத ப�சரஙகள�ல கறக�ற�ர. அ��வத, �னன�டம 
உப�யஙகள ஏதம இல#�� ந�ல#லயத த���வ�கக�ற�ர.  ஆன�ல கடந�  �# 
ப�சரஙகள�ல �னன�டம ஞ�னம மறறம பக�� ம�#�னலவ உணட எனற�தர, 
இபதப�த இவவ��ம கறக�ற�தர எனற தகளவ� எழ#�ம.  கடந� ப�சரஙகள 
தப��யதபரம�ள�ன கரல� க�ர�ம�க உணட�ன ஞ�னம மறறம பக��கலளக 
கற�ன�ர.  அவறலறச ஸ��னம�க ஏறக இய#�த.  அத�லகய அனபவஙகள இந�ப 
ப�றவ�யடன மடநதவ�டம,  அலவ ந�தயம�கத �னகக ந�ல#பப�றக ஏறற உப�யம 
ஏதம இலல# எனற இஙக கறக�ற�ர.  இபபடய�க இந� ம�ல ப�சரத��ல,  மனற 
வர�த��னர�ல அநஷடககத�கந� கரமம,  ஞ�னம மறறம பக�� தப�னறலவ 
�னன�டம இலல# எனக�ற�ர.
 

 

வய�கய�னம –  (கள�தத மனற�தய���)  –  ஜநமம�தரதல�தய தக�ணட நU அவறலற 
“அநஷடதத வ�”  எனனம�த�லன தப�கக�,  ஜனமபரபர�� பர�ஹமணயததகக 
அநரபம�ய�ரபபத��ர அநஷட�நம�லல# எனக�ற�ர.  (கள�தத)  –  ந�தய ஸந�நம, 
லநம�த��க ஸந�நம,  பர�யச �த� ஸந�நதமனற ஸந�நம ப8mமகம�ய�ரககம.  ந�தய 
ஸந�நம லநம�த��க ஸந�நத��றக உட#னற;  அந� லநம�த��க ஸந�நம பர�யச �த� 
ஸந�நத��றக உட#னற;  இலவ �ன�த�ன�தய ஸவ�நதரஙகள�கய�தற இரபபத. 
கரம�நஷட�நந��தன�ழ�ய தப�கய��ப��கஙகள எண��பதப�ரத��ன அ����ய�தற 
இரபபத.  (மனறனல#)  –  அகந� எனன�த� “அனல”  எனறத,  ஆர���ய�ந�னற�ல 
அபரய�ப��தய ஸவப�வம�ய�ரககம வ�ஷயதமனற த��றறலககக�க. (மனறனல) – 
ஒனதற தர�ர��நம�ய�ரகக மனலறய�தற வ���த�த.  (ஓமபம)  –   வல#பரலஜககச 
த �றம நUரம மடநததக�ணட ����யம ம���லவபதப�த#,  உம�யம இந�நமம 
தக�ணட ����யதவணடம வ�ஷயதமனலக.
 

வ�ளககம –  (கள�தத மனற அனல#) –  அந��ன எனனம ப�றவ� க�ர�ம�க,   �# 
த யலகலளக கறம  �ஸதரஙகள,  “அவறலற அநஷடதத வரதவணடம”, 



எனக�னறன. ந�ன ப�றந�த ம�#�க அந��ன எனனம �க��கக ஏறப உளள அந�ச 
த யலகள ஏதம த யய�மல வ�டதத�ன.  (கள�தத)  –  நUர�ட�ல எனபத 
மனறவ��ம�னத.  இலவ ந�தயஸந�நம எனனம அனற�ட நUர�ட�ல, 
லநம�த��கஸந�நம எனனம கர8� க�# நUர�ட�ல,  பர�யச �த�ஸந�நம எனனம 
ப�வம க�ர�ம�க நUர�ட�ல தப�னறலவ ஆகம.  இபபடய�கப ப#வ��ம�ன 
நUர�ட�லகள உளளன. இவறற�ல ந�தயஸந�நம எனபத லநம�த��கஸந�நம எனபதடன 
த��டரபலடயத அல#;  அ��வத ந�தயஸந�நம த யதளளதப���லம, 
லநம�த��கஸந�நம த யயம கடட�யம ஏறபடட�ல,  அ�லனயம த யயதவணடம 
எனற கரதத.  இத தப�னற லநம�த��கஸந�நம எனபத பர�யச �த� ஸந�நம 
எனபதடன த��டரபலடயத அல#.  இலவ மனறம ஒனறடன ஒனற த��டரப 
அல#�மல உளளலவ ஆகம.   �ஸதரஙகள�ல கறபபடம மறற கரமஙகலளச த யயம 
�க��லய உணட�ககவல# ந�தயகரமஙகலளச த யவத� அ����க உளளத எனக�ற�ர. 
(மனறனல#)  –  அகன� எனற கற�மல அனல எனற ஏன கறதவணடம?  அனல 
எனற�ல தப�தம எனனம ந�ல# இல#�� ஒனற�கம.  ஆக,  எத�லன ஆர��லன 
த ய��லம, “இந� ஆர��லன தப�தம�னத” எனற கற�மல,  தமலம எ��ரப�ரபபத 
எனபல� உ�ரததக�ற�ர.  மனறவ��ம�ன அகன�கள எனபத க�ர8பதயம, 
ஆ8வநUயம மறறம �க���கன� ஆகம.  (மனற அனல)  –  ஒனலற ஆர���பபத� 
அ����க இரககமதப�த,  �ஸதரஙகள மனலறயம வ���கக�னறன எனற�ர. (ஓமபம) – 
 வல#க கழநல� ஒனறகக�க உ�வம நUரம கடடயபட ஒர ��ய எவவ��ம 
����வ�தள� அத தப�னற இந� அகன�கலள ஆர���கக உம�யம ஸம�ததம தக�ணட 
����யதவணட உளளத எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  (கற�தக�ள)  –  மநதரத#�பம,  க��ய�த#�பம,  தரவயத#�பம, 
க�#தப�ம,  த�வ��வயதயயம எனக�ற இவறற�ல ஒனறணட�ம�க�ல 
ந�ஷப#ம�ய�ரகலகய�த#,  கர�ம ப�லழகக�ல மர�தமனலக.  பண��ன 
அகரதயகர�ஙகலள க�ந��கக வ�ஷயம�கக� ஓரஞஜலய�த# ஸmபரஸநநம�ம 
வ�ஷயமனதற.  (அந��லம)  –  இபபட இரகக�றத�த�னன�ல –  பர�ஹமணயம; 
அத�னலன (ஒள�த��டதடன)  பர�ஹமணய ம�ல#�லம எனனளதவய�யப 
தப�லகயனற�தய,  இவவர�ந��ன �ண��யத எனனமபட பண��தனன. 
வ� �ஷடர�ய�ரபப�லரககணட�ல “இனன�ன அ��க��த� வர�த��த#  �#ரனதற�” 



எனறதக�ணட அவரகளககம அவதயம�மபட ����நத�ன.  இ��தற ந�ன 
கரமதய�கத��ல ந�னற ந�ல#.
 

வ�ளககம –  மநதரத��லன உச ��ககமதப�த உணட�கம �வறகள,  கரமஙகள 
த யயமதப�த உணட�கம �வறகள,  பயனபடததம தப�ரளகள�ல உளள ப�லழகள, 
க�#ம �வற�ச த யவ��ல உணட�கம �வறகள, ஒர த�வல�ய�ன தபயரககப ப��ல 
மறதற�ர த�வல�ய�ன தபயலரக கறவத தப�னறவறற�ல ஏத�னம ஒனற 
ஏறபடட�லம,  கர�ம �பப�ன�ல மர�ம எனனமபட,  த யக�னற அநஷட�னதம 
�வற�வ�டம.  ஆகதவ இலவ,  த ய� �வறகலள அலனதல�யம தப�ககவல# ஓர 
அஞஜல த யவத தப�னறத அல#தவ!  அந� அஞஜலய�னத எமதபரம�லனப 
தப�றககலவதத,  அரளமபடச த யதவ�டம.  (அந��லம)  –  இபபட அஞஜல 
தப�னற உளளத எத எனற�ல,  பர�ஹம�த�னலம எனக�ற�ர.  அந�த �னலம 
எனனவ�னத? (ஒள�த��டதடன) –  இந�த �னலம எனன�டம இல#�மல தப�கமபட 
மடடம ந�ன த யயயவ�லல#,  எனத த யலகள�ல பர�ஹம�ரகள அலனவரம 
��ழந�வரகள எனற ப#ரம கறமபடய�கச த யதவ�டதடன.  ஒர  �#ர 
உணலமய�ன அந��ரகள�க இரககககடம.  ஆன�ல எனத த யல க�ர�ம�க 
அவரகலளயம ஒர  �#ர,  “பர�ஹம�த�னலம அறற இவனத வர�தல�ச 
 �ரந�வரகள��ன அவரகளம”,  எனற கறமபட,  அவரகளககம ��ழச � 
உணட�கமபடய�கத ����நத�ன.  இபபடய�க அல#தவ� ந�ன கரமதய�கம இனற� 
இரநத�ன.
 

வய�கய�னம –  ஆன�ல ஜஞ�நதய�கம�ரந�பட எஙஙதன? எனன�ல; (எனக��லல#) 
–  என வ�ஷயம�க எனகதக�னற�லல#.  ஆதமவ�ஷய ஜஞ�நதமனகக�லல# எனலக. 
கரமதய�கம�லல# எனறதப�த� �தஸ�தயம�ன ஜஞ�நதய�கம�லல# எனனம�டம 
அரத�ஸத�மனதற� எனன�ல;  இஜஜநமத��ல கரமதய�கம பகவம�ய,  அவவளவ�த# 
த�8வ�சத#ஷம ப�றநத அநந�ரஜநமத��ல ஜஞ�நம லநஸரகக�கம�ய�ரககம�தற, 
அதவம இலல# எனலக.
 



வ�ளககம –  ”ஞ�னதய�கம உளள��”,  எனற  �#ர தகடக ஆழவ�ர கறக�ற�ர.  (என 
கண இலல#) –  என வ�ஷயம�க எனகக ஒனறம இலல#.  அ��வத ஆதமவ�ஷயம 
கற�த� ஞ�னம ஏதம எனகக இலல# எனற கரதத. கரமதய�கம இலல# எனற�த#, 
அ�ன வ�லளவ�க உணட�கம ஞ�னதய�கமம இலல# எனபத அற�ந�த�.  அபபட 
உளளதப�த,  �ன�தத ஏன தகடகதவணடம?  இந�ப ப�றவ�ய�ல கரம அநஷட�னம 
இலல# எனற�லம, கடந� ப�றவ�ய�ல கரமதய�கம உணட�க�, அந� தநரத��ல மர�ம 
உணட�க�ய�ரகக#�ம;  அந�க கரமதய�கத��ன ப#ன�க�ய ஞ�னதய�கம அடத� 
ஜனமத��ல லககட வ�யபப உளள��ல இபபட கறபபடடத.  அதவம இலல# 
எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  ஆன�ல பக��தய�கம�ரந�பட எனதனனன�ல;  (ந�னகணம 
பத�னலத#ன)  –  கணட�ரகக ஸபரல8 பண��யல#த ந�றகதவ�ண��� 
ந�னபககல எனகக ஸதந8ம�லல#.  கரமஜஞ�நஙகள இரணடம�லல#ய�ய�ரகக, 
உப�ய ஸ�தயம�ன பக�� இலல#தயனனம�டம த �ல#தவணதம�?  எனன�ல; 
ஜநம�ந�ர ஸ8ஸதரஷm �தப�ஜஞ�ந ஸம���ப�: நர��ம கU�ப�ப�ந�ம கரஷத� 
பக��:  பரஜ�யத� எனக�றபடதய உணட�க#�ம�தற;  அதவம�லல#தயனலக.  அ�வ�, 
கரம ஜஞ�நபக��கள மனலறயம �ன�த�ன�தய உப�யம�கச த �லலவ�ரமணட; 
அந� பரக�ரத��த# த �லலறற�கவம�ம.  கரமல�வ 8� ஸமஸத��ம�ஸ���� 
ஜநக��ய:,  ஸரவம கரம�க�#ம ப�ரத� ஜஞ�தந ப��ஸம�பயத�,  பகதய� தவநநயய� 
எனனக கடவ��தற.  இ��தற கரமஜஞ�நபக��கள�ல ந�ன ந�னற ந�ல#.  மறறம 
இவவ�ஷயத��ல அற�வலடய�ர,  “தந�றற தந�னப�த#ன”  எனறம,  “கறலவகள 
ப�னத னற”  எனறம,  ந �ரமந�ஷதட�ஸம� எனறம,  �ந��ம தவறலமகலளப 
தபறறககட#�க மனன�டடக தக�ணட தப�கக கடவ��ய�தற இரபபத.
 

வ�ளககம – அபபடதயனற�ல பக��தய�கம�வத உணட�? (ந�னகணம பத�னலத#ன) 
–  உனலன ஒரமலற கணடவரகள கட உன மUத ஆல  தக�ளள�மல 
இரககமடய�த.  அபபடபபடட உன மUத எனககச  �ற�தம பதரலம இலல#. 
கரமதய�கம,  ஞ�னதய�கம ஆக�ய இரணடம இலல# எனனமதப�த,  இவறற�ல 
உணட�கம பக��தய�கம இலல# எனபல�த �ன�தய கறதவணடம� எனற 
தகடக#�ம.  இ�றக வ�லட அள�கக�ற�ர.  ஸமர��ய�ல -  ஜநம�ந�ர ஸ8ஸதரஷm 



�தப�ஜஞ�ந ஸம���ப�:  நர��ம கU�ப�ப�ந�ம கரஷத� பக��:  பரஜ�யத� – ப# 
ஆய�ரகக�கக�ன ப�றவ�கள எடதத,  அந�ந� ப�றவ�கள�ல கரமஞ�னதய�கஙகலள 
இயறற�,  �ஙகளத ப�வஙகலள நUகக�க தக�ணடவரகளகக மடடதம கரஷ�ன மUத 
பக�� உணட�கம – எனற கறபபடடத. இ�றக ஏறறபட கடந� ப�றவ�கள�ன ப#ன�ல 
பக�� உணட�க�ய�ரகக#�தம எனற�ல, அதவம �னன�டம இலல# எனக�ற�ர. அல#த 
தவற வ��ம�கவம இ�றகப தப�ரள கற#�ம:  கரமம,  ஞ�னம மறறம பக�� ஆக�ய 
மனறம �ன�த�ன�தய தம�க உப�யம எனற  �#ர கறவர,  இத தப�னற இவரம 
கறவ��கவம தக�ளள#�ம.  இபபடய�க மனறம �ன�த�ன�தய தம�க உப�யம 
எனபல�க கUதழ உளள வ��கள�ல க��#�ம:
 

• கUல� (3-20)  -  கரமல�வ 8� ஸமஸத��ம�ஸ���� ஜநக��ய:  -  ஜனகர 
ம�#�னவரகள �ஙகள கரமஙகள�ல தம�கம தபறறனர.

• கUல� (4-33) - ஸரவம கரம�க�#ம ப�ரத� ஜஞ�தந ப��ஸம�பயத� – அலனததக 
கரமஙகளம, அ�ன ஸ��னஙகளம ஞ�னத��த#தய மடக�னறன.

• கUல� (11-54) - பகதய� தவநநயய� – எ�லனயம எ��ரப�ர�� பக�� ம#ம

இபபடய�க அல#தவ� ந�ன கரமஞ�னபக�� தய�கத��ல ந�னற ந�ல# உளளத? 
��ரவ�யதம�ழ� (5-7-1) -  தந�றற தந�னப�த#ன,  ��ரபப�லவ (28) –  கறலவகள ப�ன 
த னற, ஸத��தர ரதனம (22) -  ந �ரமந�ஷதட�ஸம� – �ரம ம�ரககதல� அற�தயன – 
தப�னற வ��கள�ல �ஙகள�டம லகமம�ல ஏதம இலல# எனபல�தய அவனலடய 
தபற தபறவ�றக வ�யபப�கக கற�யத க�ணக.
 

வய�கய�னம –  தப��யதபரம�ளம �மமலடய கரலபகக இவரகள த �னன 
தவறலமகளம அ����லகய�த#, “தபறறககட#�க ஆழவர!  நUர ந�ரதபகரனதற�?”, 
எனன; (கள�பபத�ன தக�ணட) – கUழ ந�னற ந�ல#ய�ல எனகக அந��பமணட�தய�? 
அ�டய�க ம� ச :  எனறணட�தய�?  எத ஆ#மபநம�கக கள�பபத?  இத��ல, 
அக�ஞ நதனனறபட.  “உமகக அந��பம�லல#ய�க�ல வ�டம�த�லனயனதற�” 
எனன�ல;  “எனபககல லகமம�லலல#ய�ன�ல உனபககலலம�லல#தய�?”, 
எனக�ற�ர.  (நமப)  –  ந�ன உப�ய�ந�ரஙகள�ல தவறலமய�ல பர�ன�னதவ�ப���, 



த�வ�Uர  U#��� க� ப��பர�ரலலதர�?  த�வ�Uரலடய பரத�� 
ஸ8க�ரந�ரதபகமனதற�.  “அற�தவ�னற ம�#��”  எனற அநந�ரம 
“கலறதவ�னறம�ல#�� தக�வ�ந��” எனற�ள�தற.
 

 வ�ளககம –  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “ஆழவர!  இவரகள 
தப�னற �ஙகள�டம ஏதம இலல# எனற கறபவரகளம அ����கதவ உளள�ரகள. 
ஆன�ல எனத கரல�ககக க�ர�ம�ன இத�லகய ந�ல# உமம�டம உளள��ல, 
நUவ�ர தபற தபறவ��ல எந�வ��ம�ன கலறயம இலல#”,  எனற�ன. இ�றக ஆழவ�ர 
ப��ல அள�கக�ற�ர. (கள�பபத�ன தக�ணட) – எந� ஒனலற லவததக தக�ணட ந�னம 
தபற அலடநதவ�டதவன எனற ஏணணவத?  எனன�டம கரமதய�கம தப�னற 
ந�ல#கள ஏதம இலல#தய எனனம சயஅந��பம கட இலல#.  அபபட 
இரந��#�வத நU எனலனப ப�ரதத –  ம�ச :  -  வரத�ம தக�ளள�த� –  எனப�ய. 
ஆன�ல,  அந� ந�ல#யம எனன�டம இலல#.  எனதவ அந��பமம இல#��வன 
எனற�ர. இ�றகப தப��யதபரம�ள, “உமம�டம ஏதம இலல# எனற�ல, உமலம ந�ன 
லகவ�ட தவணடயத மடடதம வழ�”,  எனற�ன.  உடதன ஆழவ�ர,  “எனன�டம��ன 
எதவம இலல# எனதறன. உனன�டம எதவம இலல#தய�”, எனக�ற�ர (நமப) – ந�ன 
மறற உப�யஙகள ஏதம இல#��வதன ஆதவன.  ஆன�ல நUதய�  U#ம ம�#�ன 
எலல#யறற கலய�� க�ஙகள உளளவன அல#தவ�?  ��ரபப�லவய�ல (28)  - 
அற�தவ�னறம�#�� –  எனற �னலனப பறற�க கற�யவடன,  (28)  - 
கலறதவ�னறம�ல#�� தக�வ�ந�� –  எனற அவலனப பறற�க கற�ன�ள.  இத 
தப�னதற இவரம �னத தவறலமலயக கற�யவடன,  அவனத பர�ம�ன 
�னலமலயக கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (கடலவண��)  –  த�வ�Uரலடய  U#���க�பரத��தயல#�ம 
தவணதம�?  வடவழதக அலமய�த�� என தபறறகக?  ஒர கடத#�தட ஸபரதல� 
பண�� ஒர கடல  �யந��றதப�த#ய�தற தப��யதபரம�ள கணவளரந�ரளக�றத. 
“ஐயபப�டறததத த��னறம அழகன”  எனறம,  “ஆ�ரம தபரகலவத� அழகன” 
எனறம இவவடவழதகய�தற இவர பறற� �கச த �லலபதப�ந�த.  இத��ல 
 ரணயதனனறபட.
 



வ�ளககம –  (கடலவண��)  –  எனத தபறறகக உனனலடய  U#ம ம�#�ன 
அலனததக க�ஙகளம பர�ம�க இரககதவணடதம�?  தவணட�ம,  உனத 
அழக�ன ��ரதமன�தய தப�தம�னத.  ஒர கடலடன தப�டட தப�டடகதக�ணட 
மறதற�ர கடல  �யநதளளத தப�னற அல#தவ� தப��யதபரம�ள  யன�ததளள 
அழகளள உளளத?  �னன�டம உப�யம ஏதம இல#�மல,  ��ரம�ல# (15)  - 
ஐயபப�டறததத த��னறம அழகன எனறம, ��ரம�ல# (16) -  ஆ�ரம தபரகலவத� 
அழகன எனறம இவனத அழலக அல#தவ� �னத உப�யம�கக கற�ன�ர? இ�ன�ல 
இவதன  ர�ம அலடயத�ககவன எனற�ர.
 

வய�கய�னம –  உமமலடய தவறலமலயயம,  நமமலடய தப�ஷகலயதல�யம 
அற�ந�Uர�க�ல இ�றக தமறபட உமகக தவணடவத�னதனனன;  (க�றக�னதறன)  – 
அநந�ல#ய�ல��ன ந�றகபதபறதறதன�?  ஸ��ந�நஷட�நம பண��ப ப#ம 
��ழந�த�னற கபப�டவ�லரபதப�த#,  சரவ�கதட�ரம�கக கபப�ட� ந�னதறன. 
ஸவரக�த��ல லகவ�ஙக�,  த�வ�Uர கணவளரந�ரளக�ற அழககக மஙகள� �ஸநம 
பணணலகதய ய�தலரய�க இரகக�தறதன�?  இத��ல பலத���யவ�டடத, 
“ஆ �த# மலடய�ரகக மகஙதக�டககககடவ அவர ஓர ஆச���ன கபப�ட�ந�றக 
அந����தத ந�றபத�”  எனற ந�டட�ர த �லலமபட த�வ�Uரகக ஓர அவதயதல�த 
�நத�ன�த�லனய�தற.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, “நUவ�ர உமம�டம லகமம�ல ஏதம இலல# 
எனபல�யம,  எனன�டம க�ஙகள ப��பர�ம�க உளளன எனபல�யம அற�நதளளUர 
எனற�ல,  இ�றகம தமத# உமககப தபற உணட�க தவற எதவம அவ �யம 
இலல#தய,  தவற எ�லன எ��ரப�ரகக�றUர?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர கறவத, 
(க�றக�னதறன)  –  ந�ன எனத ந�ல#ய�ல அபபடதய இரநத�தன�?  கரமதய�கம 
ம�#�ன ப#வ��ம�ன ஸ��னஙகலள அநஷடத�வரகள,  அ�றக ஏறற ப#ன 
க�டடவ�லல#தய எனனம ஆ�ஙகத��ல உரகக உனலன அலழபபத தப�னற, ந�னம 
தகடபவரகள�ன த வ�கள தனபறமபடய�க அலழகக�தறன.  எனலன ந�தன 
க�பப�றற�க தக�ளள இயலம எனனம  �ந�லன நUஙக� அலழகக�தறன.  நU 
 யன�ததளள அழலக ந�ன பகழநத ப�டவ�றகப ப��#�க,  உ#க�னர உனலனக 
கணட, “ �ற�ய அளதவ பதரலம உளளவரகளககம �னலன எள���கக க�ணப�ததக 



தக�டககககடய தப��யதபரம�ள,  ஓர அடய�ர இத�லன க�றமதப�த கட மகம 
க�ணப�கக�மல உளள�தன”,  எனற இகழநத தபசமபடய�ன ��ழச �லய 
உணட�கக�வ�டதடன.
 

வய�கய�னம –  ”இபபட உமகதக�ர நனலமகளம�லல#ய�க�ல ப�னலன நமலமச 
த யயச த �லலக�றத�ன?”  எனன�ல; (அள�தத�னககரள த ய கணட�ய) –  எனலன 
த�வ�Uரகக கரப� வ�ஷயம�கக� கரலபயம பண�தவணம. அ��வத, அந��பதல�ப 
ப�றபப�ககதவணம எனலக.  ஏனற�ன?  நமகக இஙஙதன அடதய த��டஙக�ச த யய 
தவணடக�ற ந�ரபபந�ந��தனன? எனன�ல; (அரஙகம�நகரள�தன) – �ந��மகதகனன 
ஒர ம�லம இல#���லர ரக�கலககக�கவனதற� இஙக வநத  �யந�ரள�றற. 
கலறவறற�லர ரக�ககபப�ரகக�ல இஙக வரதவணதம�?  அஙதக இரகக 
அலமய�த��?  இஙதக வந�த –  க�லடயழக க�டடயம,  அரச க பர��Uநம�ன 
 U#வதல�லயக க�டடயம ர �தய த��டஙக� உணட�கக� ரக�கலககக�கவனதற�.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “இபபடய�க உமலம ந�ன கலரதயறற 
உமம�டம எந�வ��ம�ன நனலமகளம இலல#.  எனலன எனன த யயமபபடக 
கறக�றUர?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர (அள�தத எனகக அரள த யகணட�ய)  – 
க�ர�தம இல#�மல கரல�லயப தப�ழ�யம நU,  உனனலடய கரல�கக எனலன 
இ#கக�கக�,  என மUத கரல�லயப தப�ழ�யதவணடம.  எனகக அந��பதல�ப 
ப�றககலவதத,  அரளதவணடம.  இ�றகப தப��யதபரம�ள,  “ந�ன ஏன அபபடச 
த யயதவணடம?  இபபடய�க உமகக மழ உ�வ�லயயம த யயதவணடம எனற 
கடட�யம எனகக எனன உளளத?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர 
(அரஙகம�நகரள�தன) – �னன�டம லகமம�ல ஏதம இலல# எனற உனன�டம வநத 
ந�றபவரகலளக க�பப�றறவ�றக�க அல#தவ� நU இந�த ��ரவரஙகத��ல 
 யன�ததளள�ய? எந�வ��ம�ன கலறகளம இல#��வரகலள மடடதம க�பபத எனற 
நU எண��ன�ன,  இ�றக�க இஙதக வந��ரகக தவணட�தம,  பரமப�த��த#தய 
இரந��ரகக#�தம.  நU இஙதக வந�த –  உனனலடய  யன அழலகயம,  அரசல  
வடவம�க  U# க�தல�யம இஙக உளளவரகளககக க�ணப�தத உன மUத ர � 
உணட�கமபடச த யத, அவரகலளக க�பப�றறவ�றக�க அல#தவ�?
 



 

26. தப�த எல#�ம தப�த தக�ணட உன தப�னனட பலனய ம�டதடன

      �Uத இ#� தம�ழ�கள தக�ணட உன ��ரகக�ம த பப ம�டதடன

      க��#�ல தநஞ ம அனப க#ந��தனல அத �னன�த#

      ஏ��த#ன அரஙகரகக எலத# என த யவ�ன த��னற�தனதன.
 

தப�ரள –  தப��யதபரம�தள! ஸரஙகந���!  அழக�ய ம#ரகள தக�ணட உனனலடய 
��மலர தப�னற அழக�ன ��ரவடகள�ல ந�ன எபதப�தம  மரபப�ம த யய  க�� 
இல#��வன�க உளதளன.   �ற�தம த��ஷம இல#�� த �றகள தக�ணட 
உனனலடய ��ரககலய�� க�ஙகலளக கற இய#��வன�க உளதளன. உன மUத 
தக�ளளம க��ல க�ர�ம�கப தபரகம அனப எனபல� எனத உளளத��ல ந�ன 
உணட�ககவ�லல#.  இபபடய�க ��ரவரஙகந��ன�ன உனலன எனத எந� ஓர 
அவயவத��லம அனபவ�கக��வன�கதவ உளதளன.  ஆ8�!  இபபடய�க உனகக 
ந�ன ஏதம த யய�மல ஏன ப�றநத�ன?
 

அவ����லக –  தலரவர��க���க�ரம�ன உப�யஙகள�லல#ய�க�ல ஸரவ���க�ரம�ன 
அரச ந ஸ�வந���கள உமககணதட� எனன�ல, அதவம�லல# எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  ”உமம�டம அந��ர,  கத��யர மறறம 
லவ �யர ஆக�யவரகள அநஷடககவல# கரம,  ஞ�ன,  பக�� தய�கஙகள இலல# 
எனக�றUர.  ஆன�ல,  அலனவர�லம கலடபப�டககவல# அரச லன த ய�ல 
தப�னறலவ உமம�டம இரகக#�தம!  அவறலறக தக�ணட எமலம வழ�பட#�தம!”, 
எனற�ன. இ�றக ஆழவ�ர, “அலவயம எனன�டம இலல#”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (தப�த எல#�ம தப�த தக�ணட உன தப�னனட பலனய ம�டதடன) 
–  அழக�ய த வவ�பபககலளக தக�ணட ஸரவக�#மம உனனலடய 
ஸபர8�Uயம�ன ��ரவடகள�த# பலனயவ�தற அடபபத;  அ��ல 
சரதல�ய�ல#�லமய�த# அனற,   க��தய இலல# எனக�ற�ர.  உனலனதய�ழ�ந� 



வ�ஷயஙகள�த# த யயதவனற�ல சரத�� க��கள இரணடம உணட�ய�ரககம.  தய� 
�தபஜ�கதர� கதர� எனக�றபடதய,  த�வ�Uர ��ரவடகலளதய ஆர���ககககணட 
லககலளக தக�ணட,  அபர�ப�ம�ய,  அநரத��வ8ம�ய�ரககம வ�ஷயஙகலள 
ஆர���ததப தப�நத�ன;  “க�#தமல#�ம ம�டதடன.  ஒரகக�ல வலத#ன”, 
எனக�ற�ரல#ர;  “ஸரவக�#மம ம�டதடன”,  எனக�ற�ர.  ஒர க�#த��ல  க�ன�க�ல 
அத��தன தபறறககபதப�ரமபடய�ய�தற த�வ�Uர பரப�வம�ரபபத.  ஸகரதச ���ம 
தயந எனறம, ஸகரத ஸமரத��ப� தக�வ�ந�: எனறம, ஸகரத�வ பரபநந�ய எனறம 
த �ல#ககடவ��தற.
 

வ�ளககம –  (தப�த எல#�ம தப�த தக�ணட உன தப�னனட பலனய ம�டதடன) – 
அலனவர�லம வ�ரமபககடய��ன அழக�ய உனத ��ரவடகள�ல அழக�ன 
ம#ரகலளக தக�ணட எபதப�தம அ#ஙக��பபத அல#தவ� த யயத�கந� 
த ய#�கம?  ஆன�ல ந�ன அ�லனச த யய�மல இரபபத எனபத,  எனகக அ��ல 
சரதல� இலல# எனபதடன,  எனககச  க��யம இலல# எனப��த#தய ஆகம. 
ஆன�ல இத தப�னற உனலனத �வ�ரத� வ�ஷயஙகள�ல எனகக சரதல�யம உளளத, 
 க��யம உளளத! வ�ஷண�ரமம (1-13) – தய� �தபஜ�கதர� கதர� – எத அவலனப 
பஜ�கக�றத�� அததவ  �றந� லககள –  எனனம பரம��த��றக ஏறப உனத 
��ரவடகலள மடடதம ஆர��லன த யய உளள லககள தக�ணட,  இமலமககம 
மறலமககம �Uலமகலள உணட�ககவல# வ�ஷயஙகலள ஆர��லன த ய�பட 
இரநத�ன.  “ஏத�� ஒர க�#த��ல மடடதம இபபட உளளவன அலத#ன,  எந�க 
க�#த��லம இத தப�னற த யய��வன ஆக�தறன”,  எனற�ர.  ஏத�� ஒர க�#த��ல 
ந�ன உனலன ஆர��லன த ய��லம,  அ�லனதய  �கக�க லவதத, எனககப தபற 
த யவத அல#தவ� உனத �னலமய�க உளளத?  இ�லனக கUதழ உளள வ��கள 
கறக�னறன:
 

• வ�ஷண�ரமம (70-84)  -  ஸகரதச ���ம தயந –  ய�ர� ஒரமலற 8�� எனற 
உச ��ககபபடடத�� 

• ஸகரத ஸமரத��ப� தக�வ�ந�: - தக�வ�ந�ன ஒரமலற எண�பபடட�லம



• இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம (18-33)  -  ஸகரத�வ பரபநந�ய –  ஒரமலற 
எனலனச  ர�ம எனற பகந��லம

வய�கய�னம –  க�ய�கம�ன வய�ப�ரதல�ப பறமதப வ�ந�தய�கம 
தக�ணடதரய�க�லம,  உமமலடய தபசச கறறமறற�ர� ந�னறத;  ஆனப�னப நம 
க�ஙகலளப தப ம�டடதர� எனன;  (�U��#�தம�ழ�கள தக�ணடன 
��ரகக�ஞத பபம�டதடன)  –  தபசச கறறமறற�லம உனனலடய 
கலய��க�ஙகலளப தப தவனற�ல கமன�க�ற�த#ன.  த8யக�யக�ஙகள�ன 
கmதரவ�ஷயஙகலளப தப தவனற�ல வ�ச �யடன�க நறககறப தப வலத#ன;  ஸ� 
ஜ�ஹவ� ய� 8��ம ஸத���� எனக�ற க�ஙகள�ல வந��ல ந�கக பரள�த.  அலவ 
இரணடககம வ�ஷயம பறமதபய�கக�னUர�க�ல தநஞ �த# நமலம 
ஸதந8�ககவலலதரதயனன;  (க��#�ல தநஞ மனப க#ந��த#ன)  –  க��#டய�க 
வரம அனப இதகக மனப தநஞ �ல ஸபர �த���லல#.  அ��க�றத ஸஙக�த 
ஸஞஜ�யத� க�ம: எனக�ற பதரமம பறமதப ஒர வ�ஷயத��ல உணட�க�லதற, அதல� 
அஙகந�னறம மUடடப தப�நத த�வ�Uர பககலத# ஆககதவணடவத.  மனப 
ஸத�Uப��ரத�ஙகள�ல பண��பதப�ந� பதரமம அவரகள பககல அரத����கலள 
அப8��கலககக�க வ�யத�ல#த அவரகதள உதத�சயதரனனம பதரமமம இலல#. 
ஸமரபரவத � வஞ நபர:  எனனககடவ��தற.  பரமஸmஹர�� ப�ந�தவ களததர 
ஸm��நய�ப�தரம�தரபரதயவரகதக  டம��ரபய��� தய�ரத�தரஷ��ம எனனக 
கடவ��தற.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “உட#�ல எனககச த யயதவணடய 
அரச லன ம�#�னவறலற எனககச த யய�மல மறற உ#கவ�ஷயஙகளச த ய�Uர. 
தப�கடடம, உமமலடய வ�கக�னத கறறம இல#�மல உளளத�, அ�லனக தக�ணட 
எனனலடய ��ரககலய�� க�ஙகலளக கற#�தம”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர 
ப��ல அள�கக�ற�ர.  (�U��#�தம�ழ�கள தக�ணடன ��ரகக�ஞத பபம�டதடன)  – 
எனனலடய த �றகள கறறம இல#��லவ எனற�லம உனனலடய ��ரககலய�� 
க�ஙகலளப தபசவ�றகத ��றன இல#��வன�கதவ உளதளன.  ��ழவ�ன 
க�ஙகளககம ��ழவ�ன உ#கவ�ஷயஙகலளப தப த த��டஙக�ன�ல,  எனத 
ந�கக�னத வ�ச � எனனம அ��வ�ள தக�ணட நறககத �ற�த�த தப�னற தபசக�றத. 



ஆன�ல வ�ஷண�ரமம (1-13) - ஸ� ஜ�ஹவ� ய� 8��ம ஸத���� – எத ஸ8��லயத 
த��கக�றத�� அததவ ந�கக – எனப�றக ஏறப உனலனப பகழதவ உளள ந�கக�னத, 
உன வ�ஷயத��ல பரள மறகக�றத.  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, 
“உமத உடலம,  வ�ககம உ#கவ�ஷயஙகள�ன ப�னதன த ல#டடம.  உமமலடய 
தநஞ ம தக�ணட�வத எனன�டம நUவ�ர அனப த லத�#�ம அல#தவ�”,  எனற�ன. 
இ�றக ஆழவ�ர,  (க��#�ல தநஞ மனப க#ந��த#ன)  –  உன வ�ஷயத��ல க��ல 
ம#ம�க உணட�கம அனப எனபத எனத தநஞ த��த# எபதப�தம உணட�னத� 
இலல#.  கUல� (2-62)  -  ஸஙக�த ஸஞஜ�யத� க�ம:  -  வ�ஷயஙகள�ன த��டரப�ல 
க�மம ஏறபடக�றத –  எனப�றக ஏறற�பதப�ல,  உ#கவ�ஷயஙகள�ல உணலமய�ன 
க��ல எனகக உணட�க�ய�ரந��ல,  அந�க க��ல# உன மUத ��ரபப#�ம;  ஆன�ல 
தபணகள ம�#�ன வ�ஷயஙகள�ல எனகக உணலமய�ன பதரலம உணட�கவ�லல#, 
ம�ற�க அவரகள�டம ந�ன க�ணப�த� தப�லய�ன பதரலம எனபத அவரகள�டம 
உளள தப�ரளகலள அபக��கக மடடதம ஆகம, அவரகலள ந�ன தமயய�க வ�ரமப�ய 
க��ல எனனடம இரந���லல#.  ஸத��தர ரதனம (62) -  ஸமரபரவத � வஞ நபர: - 
அனப தக�ணடவரகலள வஞ �பபவன – எனற கறவத தப�னற ந�ன இரநத�ன. 
வ�ஷண பர��ம (3-7-30) -  பரமஸmஹர�� ப�ந�தவ களததர ஸm��நய�ப�தரம�தர 
பரதயவரகதக  டம��ரபய��� தய�ரத�தரஷ��ம – நணபன�டமம, உறவ�னன�டமம, 
மலனவ�டமம,  தபறற ப�ளலளகள�டமம,  ��ய�நல�ய�டமம,  தவல#கக�ரரகள�டமம 
ய�ர ஒரவன தப�ரள�ல  தக�ளக�ற�தன� – எனபத க�ணக.
 

வய�கய�னம –  (அத�னன�த# ஏ��த#ன)  –  மதந�வ�கக�யஙகள ஒரபடடரபப�ர 
தபறம தபறறகக இவறற�த#�னற�க�லம தவணடய�ரகக,  அதவம எனகக�னற�கதக 
இரகலகய�த#,  (ஏ��த#ன)  –  ஏதம�லத#ன.  (அரஙகரகக ஏ��த#ன)  –  ஸmஹர�ம 
ஸரவப��ந�ம எனக�ற தஸ�8�ரத�தல�யம,  ரஜm:  எனக�றபடதய ஆச��� 
வ�ஷயத��ல மதந�வ�கக�யஙகள மனறம த வவ���ய�ரகக�ற ஆரஜவ க�தல�யம 
தகடதட தப�க�தம அநஷட�ந த ஷம�ககலககக�கக தக�ய�லத# ஸநந�8��ர�ன 
த�வ�Uரகக ஒனறம�கப தபறற�த#ன;  ஒர கர�த��லம த�வ�Uலர ஸபர �ககப 
தபறற�த#ன.  (எலத#)  –  எனதன!  அஸநந�8��ர�ய இழநத�னலத#ன; 
பர�ப��ய�லல#ய�ய இழநத�னலத#ன;  த ய� அம த��த# ப�லழப�டககமவர�ய 
இழநத�னலத#ன;  எனன�ழவகக அட ப�பதமய�தற.  ஸதக�ஸதபமதப�த# 



உகபப�ன வஸதக�டர இபபட வயரத�ம�யப தப�யத�த.  அரஙகததலறயம இன 
தல�வறககக�டர ந�ன தரஸ�ன�யதத!  கஷ�யப�நம பணணம�தப�த# 
8��பத��ய�த# தஸவ�கக தவணடம வ�ஷயம�கத��ன இழநத�தன�?  ப�த# 
மரந��ன�றதப�த# �ர நUயர�ன த�வ�Uதர தம�கபர�ர�ய�ரககவனதற� இழந�த.
 

வ�ளககம - (அத�னன�த# ஏ��த#ன) – உனன�டம ஈடபடடளளவரகள �ஙகள மனம, 
வ�கக அல#த உடல ஆக�ய மனற�லனயம உனகதகய�க லவத��ரபபர. இபபடய�க 
உளள மனற�ல ஒனற�வத தபற தபறவ�றக உனன�டம ஈடபடடரககதவணடம. 
எனகக அபபட ஏதம இல#��வன�கதவ உளதளன. (அரஙகரகக ஏ��த#ன) –  கUல� 
(5-29) -  ஸmஹர�ம ஸரவப��ந�ம – அலனதத ஜUவனகளககம நணபன�ன – எனற 
கறவத தப�னற அலனதத உய�ரகளககம நணபன�கவம;  ஸத��தர ரதனம (18) – 
ரஜm: - அடய�ரகளகக வ பபடடவன�க – கறவத தப�னற அடய�ரகள வ�ஷயத��ல 
மனம,  வ�கக,   �Uரம ஆக�யலவ மனறம ஒதர தப�னற இரபபவன�கவம; 
��ரககலய�� க�ஙகலள  �ஸதரஙகள�ல தகடட மடடதம அற�ய�மல,  அவறலற 
தந��த# க��#�மபடய�க நU ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல உளள�ய. எனத எந� ஒர 
கர�த��லம உனலன அனபவ�ககவ�லல#தய! (எலத#) –  எனதன!  நU என அரக�ல 
இல#�� க�ர�த��ல உனலன ந�ன இழககவ�லல#;  நU �க��வன�க உளள��ல 
உனலன இழககவ�லல#;  எனன�டம உளள த��ஷஙகலள ஆர�யபவன எனப��ன 
உனலன ந�ன இழககவ�லல# (அ��வத இத தப�னற த��ஷஙகள ஏதம 
தப��யதபரம�ள�டம இலல# எனற�ர –  அவன அரக�த#தய இரபபவன,  ஏறகத 
�ககவன, கறறஙகலள ஆர�ய�மல ஏறபவன). ஆன�ல உனலன ந�ன இழந�த எனத 
ப�வஙகள�ன க�ர�ம�கதவ ஆகம.  உனத ��ரம�ரப�ல எபதப�தம உளள 
ஸதக�ஸதபம�� தப�னற உனகக மக�ழலவ ஏறபடத�வல# எனத ஆதம�, இபபட 
வ��கபதப�னத�!  தப��ய��ரதம�ழ� (3-7-6) –  அரஙகததலறயம இன தல�வன – 
எனப�றக ஏறப உளள உனன�டம�ரநத ந�ன தவகதரம வ�#க� ந�றக�தறன.  தந�ய 
வ�யபபடட உடலகக நனலம அள�பப��கவம,  வ�யகக க பப�கவம உளள மரநத 
தப�னற நU உளள��ல ந�ன வ�#கக�வ�டதடதன�?  ப�ல மரந��க உளளத தப�னற, 
ம�கவம அழக�ன நUதய தம�கம அள�பபவன�க உளளதப���லம அல#தவ� உனலன 
ந�ன இழநத�ன?
 



வய�கய�னம –  (என த யவ�ன)  –  வ� �தர� த�8ஸமபந�� எனக�றபடதய, 
த�வ�Uரககறபப�க பர�ப�ம�ன ஜநமம�ய�ரகக,  ந�ன ஏதகக�கப ப�றநத�ன.  “என 
த யவ�ன ப�றநத�ன”  எனன�த�,  “த��னற�தனன”  எனக�றத உதப��ஙகளதப�த# 
அநரத� த8தவ�கப ப�றநத�தனனலக.  உதப��ஙகளலடய த��றறந��ன �மககம 
பரதய�ஜநம�னற�கதக ப�றரககம அநரத�ம�ய�தற இரபபத; 
அததப�த#ய�யவ�டட��தற என ஜநமம எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – (என த யவ�ன) – வ�ஷண�தவம – வ� �தர� த�8ஸமபந�� – வ� �தரம�ன 
இந� உட#�னத அவனகதக –  எனனமபட,  உனககக லகஙகரயம த யவ�றக�க 
இந�ப ப�றவ� உளளதப�த,  அ�றக�க இந�ப ப�றவ�லயப பயனபடத��� ந�ன ஏன 
த��னற�தனன?  இஙக “ந�ன ஏன ப�றநத�ன”  எனற கற�மல,  “ந�ன ஏன 
த��னற�தனன”,  எனறத ஏன?  �Uலமகளம,  ப�வஙகளம த��னறவத தப�னற 
�னனலடய ப�றபப�னத �Uலமய�கதவ உளளத எனக�ற�ர.  �Uலமகள த��னறவ��ல 
அவறறககம நனலம இலல#,  மறறவரகளககம நனலம இலல#.  இத தப�னதற 
�னத ப�றவ�யம உளள��கப ப#மபக�ற�ர.
 

 27. கரஙககள மல#லய நககக கள�ததத��ம பரணடடட ஓடத

      �ரஙகநUர அலடககல உறற  #ம இ#� அ��லம தப�த#ன

      மரஙகள தப�ல வலய தநஞ ம வஞ தனன தநஞச �னன�ல

      அரஙகன�ரகக ஆடத யய�த� அள�யதத�ன அயரகக�னதறதன.
 

தப�ரள –  வ�னரஙகள ப�#ம கடடம தப�ரடட மல#கலளத �ளள�கதக�ணட 
வந�ன.  அபதப�த அஙக இரந� அ��லகள கடல நU��த# மழக�,  அஙக கலரய�ல 
இரந� மண��ல பறணட,  அல#களடன தப�ஙகம கடல# அலடபப��ல ஈடபடட 
இரந�ன.  இபபடபபடட களஙகம இல#�� அ��லகள தப�னறம ந�ன இலல#. 
மரஙகள தப�னற எனத மனம கடனம�கதவ உளளத.  எனத ஸவரபத��றக 
வ�தர��ம�ன த யலகள�த#தய ந�ன ஈடபடடளதளன.  ஸரஙகந��னகக உணட�ன 
அலனதத வ��ம�ன லகஙகரயமம த யயம �க��லய ந�ன தபறறளளதப���லம, 
அவனகக அத�லகய லகஙகரயம ஏதம த யய�மல உளதளன.



 

அவ����லக –  மநஷய���க�ரம�னலவ ஒனறம�லல#ய�க�ல,  ��ரவட,  ��ரவனந 
��ழவ�ன ம�#�னவரகள�ல தக�ளளம அடலமலய,   �ஸதர வசயல�யம�னற�கதக 
இரநதளள ��ரயகககலளக தக�ளளவ��க ந�ம வநத அவ���த� க�#த��ல,  ��ரயக 
ஸ�ம�நயத��த# அ��லகள சத�ப�வலனதய�தட பண��ன  �# க�ஞ �தக�ரமணட; 
அத��னணதட�தவனன�ல; அதவம�லல# எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “மன��ரகள�ல த யயககடய நல# 
த யலகள ஏதம உமம�டம இலல# எனக�றUர.  தப�கடடம.  பரமப�த��ல ந�ன 
உளளதப�த எனகக கரடன,  வ�ஷவகதஸநர ம�#�னவரகள த யக�னற 
லகஙகரயஙகலள இந� உ#க�ல உளள வ�#ஙககளம த யயதவணடம எனற 
வ�ரபபம தக�ணதடன. இ�ன�ல இர�மன�க வநத�ன. அபதப�த வ�னரஙகள மடடம 
அல#�த,  அ��லகளம தய ந�ந�லனயடன �ஙகள�ல இயனற லகஙகரயஙகலளச 
த ய�ன. அத தப�னற�வத நUவ�ர த யய#�தம”, எனற�ன. இ�றக ஆழவ�ர, “அதவம 
த யயவ�லல#”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (கரஙககள மல#லய நகக)  –  மல#கள�த# கடல#த 
தரகக�றவ�டத��ல,  மல#களககத த��லகயணட�யகதக�ணட ஸவ�நர 
வரரகளககத த��லகய�ல#�லமய�த#,  ஒர மல#லய அதநகர கடத 
த��டடகதக�ணட வரவ�ரகள�யதத.  ஒர மல# ஒரத�ரககப ப�த�மதப�ர��பட 
தபரம�டககர�ய�ரககச த யத�யம உப�தய�யன கல தப�த# எல#�ரம 
க�ஞ �தக��தத ஸவரபம தபறதவணதமனற�ரககமவரகள�லகய�த# இபபடச 
த யக�ற�ரகள�யதத.  ஸவரப ஜஞ�நமலடய�தர�ட இல#���தர�ட வ� �யறத 
தரமதபழந��டமபடய�தற,  அடலம தக�ளளக�றவர லகயம வ�லலம�ய ந�னற 
ந�ல#��ன. (மல#லய நகக) –  கடலத# தப�கட எனன�த�,  நகக எனறத – ஒர 
��ரளகக ஒர மல# வ�ஷயம�கப தப�ர�லமய�த# தவதறதய�ர ��ரள வநத பறற, 
அவரகள பககலத# நகக�,  இபபட லகதமத# தப�ய�யதத மல# கடலத# பகவத. 
அவக�ஹய�ர�வம ஸவபஸதய எனற தக�ணட,  தபரம�ளகக ஆறற�லம 
கலரபரணட த ல#�ந�றக,  அகக���யததகக தவணடவ�ர பரவரத��ய� 
ந�னற�ரகதளனற ஆற�ய�ரககதவ�ண����தற.  “கடல தரபபணட 



அககலரபபடட��ய வ�டவறதற”  எனனம தவலரய�த# எல#�ரதம�கக 
பரவரத��த��ர�யதத.
 

வ�ளககம -  (கரஙககள மல#லய நகக) –  மல#கலளக தக�ணட கடலன கறகதக 
அலடத�தப�த,  அஙக வ�னரஙகள இரந� எண��கலக அளவ�றக மல#கள 
இலல#. ஆகதவ ஒர மல#லயப ப# வ�னரஙகள த ரநத ஒனற�கத தகக� வந�னர. 
ஒவதவ�ர வ�னரமம ஒர தப��ய மல#லயத �ன�ய�கதவ,  ஒர  �ற கலல#த 
தககவத தப�னற தககம வலலம உலடயத எனற�லம,  �ஙகள எண��கலக 
அளவ மல#கள இல#�� க�ர�த��ல ஒர மல#லயப ப#ரம தகக�னர.  பளள�ய�ல 
ஆ ���யர ஒர ம��வலனப ப�ரமப எடதத வரமபடக கற�ன�ல,  அவர கற�யல�க 
தகடகதவணடம எனற ஆரவம க�ர�ம�கப ப# ம��வரகள த ரநத அந�ச  �ற 
ப�ரமலப தகக� வரவ�ரகள அல#தவ�?  இத� தப�னற இஙகம தக�ளளதவணடம. 
இபபடக லகஙகரயம த யயம பத�� வ�னரஙகளகக வரதம� எனற�ல – லகஙகரயம 
தக�ளளம ஸவ�ம�ய�ன அவன வ�லலம லகயம�க ந�றகம இர�மலனக 
க�ணமதப�த,  ஸவரபஜஞ�னம உளளவரகள மறறம அந� ஞ�னம இல#��வரகள 
எனனம தவறப�ட இல#�மல தரமப தப�னறவரகளம லகஙகரயம த யவ�ரகள. 
(மல#லய நகக) – ”மல#கலளக கடலல தப�ட” எனற கற�மல, “நகக” எனற ஏன 
கறதவணடம? ஒர வ�னரககடடம ஒர மல#லயத தகக�க தக�ணட வரக�னறனர. 
அபதப�த அடத� கடடம அவரகளடம�ரநத அந� மல#லய அபபடதய 
பறறக�னறனர.  ஆக மல#ய�னத ஒர கடடத��லரநத மறதற�ர கடடத��றக 
அபபடதய லககள தமத#தய நகரநத த லவ��ல இந�ப ப�ம இடபபடடத. 
இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம –  அவக�ஹய�ர�வம ஸவபஸதய –  #கம��! 
உனலனக க�ணமதப�த  Uல�ய�ன ந�லனவ உணட�வ��ல,  ந�ன கடலல இறஙக� 
உறஙகப தப�க�தறன –  எனற இர�மன  Uல�ய�ன ப���வ ��ஙக�மல �வ�பபல� 
வ�னரஙகள ப�ரத�னர.  ஆகதவ ம�கந� தவகததடன கடல# அலடககம ப��ய�ல 
ஒவதவ�ரவரம ஈடபடடனர.  அவரகள�ன மன��ல,  “இந�க கடல எபதப�த 
அலடககபபடம? ந�ம எபதப�த அககலரககச த ல#ப தப�க�தற�ம?”, எனற ஆரவம 
ம�க��ய�க இரந���ல, ஒவதவ�ரவரம ஒத� த யல#ச த ய�னர.
 



வய�கய�னம –  (கள�தத இதய���)  –  ஸவ�நரவரரகளலடய தவலர��ன 
அ��லகளககப தப�ந��ர�லமய�த#,  “தபரம�ளகக ஆறற�லம கலரபரள� ந�றக, 
ம�லகளகக இத�லன தமத�னதவல#�ம என��ன?  இரந�படய�ல  டகதகனக 
கட#லடகக�றவரகளகக  க�� இலல#;  ஆன ப�னப,  மல#ய�த# தரபபணட 
பரத� ததகக ம�ல சமககப ப��கரம�லல#ய�தற”,  எனற அ��ல நU��த# பககத 
த��யலகயம,  கலரய�த# ஏற�ன�ல ம�ல த��றறலகயம,  உ�ற�னவ�தற வ�டடக 
கழ�லகயம,  இலவ மனதப லககணடபடய�த#,  இபரக�ரத��த# கடல#த 
தரபதப�தமனற ப�ரததக கடலத# பகக மழகம�யதத. இமமழகக �னன�த# நUர 
சவறம,  ம�லம தக�ணடவர#�தமனற�யதத ந�லனவ.  (��ம)  –  கடலத# நUர 
சவறவதம ம�ல த��றறவதம �மமடமப�னளவ�த# எனறற�ய���யதத அடலமய�ல 
தவலரய�த#.  ��ழவபடட க�ரயமடஙகத �ஙகள�த# �ல#ககடடக�ற��க 
அப�ம�ந�ததத ����க�றபடய�த# “��ம”  எனனவம�ம.  (பரணடடதட�ட)  –  பகக 
மல#களகக தநதர ம�ல பககச த ���நததக�ணட வரக�றபட தப�ர�த�னற 
ப�ரதத,  ம�லத# பரணதட�டத ����ய�ந�றகம�யதத;  உளள ம�லம வழ�ய�த# 
உ��ரமபடய�க ஓட,  இலடய�த# ந�னறவரகள இவறற�ன தவலரலயக கணட, 
“ஏன��ன இத�லன தவகம?”  எனற�ல –  “தபரம�ளககப பக#மத #ஙலகய�ல 
வடககவ� லல வ�டவ�த� ��ய�ரககம;  உஙகளகக தவலரயறற�ரந�Uர” 
எனனம�யதத. ர �ய�னத �ந��மளலவப ப�ரககதவ�டட���தற.
 

வ�ளககம – (கள�தத) – வ�னரஙகள�ன தவகம�னத கடல# அலடககப தப�தம�ன��க 
இலல# எனற அஙக இரந� அ��லகள எண��ன.  அலவ �ஙகளககள, 
“இர�மனககச  Uல�லயப ப���ந� தவ�லன கலரபரணட ந�றக�றத.  இ�லன 
உ�ர�மல இந� வ�னரஙகள தப�றலமய�க ஏன தவல# த யக�னறனர?  தமலம 
இந�க கடல# தவகம�க அலடபப�றகப தப�தம�ன  க�� இவரகள�டம இலல# 
தப�லம.  ஒவதவ�ர மல#களககம இலடதய உளள இலடதவள�கலள அலடகக 
ம�ல த�லவ. அந� ம�ல#க தக�ணட தப�க இவரகள�டம ஆள இலல# தப�லம”, 
எனற தப �க தக�ணடன.  ஆகதவ அந� அ��லகள கடலநU��ல த னற �ஙகளத 
உடலகலள நலனததக தக�ணடன.  அ�ன ப�னனர கலரய�ல அலவ நடககமதப�த, 
அவறற�ன மUத அஙக�ரந� ம�ல ஒடடகதக�ணடத.  அலவ தநர�க மல#கள�ன 
இலடதவள�கள�ல அந� ம�ல#ச த னற உ�ற�ன.  இபபடய�க இலவயம கடல# 



அலடகக உ�வ�ன.  அலவ �ஙகள மன��ல, “இபபடதய த ய��ல,  கடலம வ�லரவ�க 
வறற�வ�டம;  ம�லம தக�ணட வநத த ரத�த தப�னற ஆகம”,  எனற எண��ன. 
(��ம)  –  இத�லன  �ற�ய உடல தக�ணட அ��லகள�ல கடல#யம வறறச த யய 
இய#�த,  இவறற�ல இலடதவள�களம தப���ளவ�ல அலடககபபட�த.  ஆன�லம 
இர�மனககக லகஙகரயம த யய தவணடம எனற தவகம க�ர�ம�க அ��லகள 
இவவ��ம எண��ன எனற கரதத.  வ�னரஙகள த யய இய#�� த யல#த ��ஙகள 
த யவ��க அ��லகள எண��யபட ஓடவ��ல,  “��ம”  எனற ப�தல� இடட�ர. 
(பரணடடட ஓட)  –  மல#களகக அரக�ல உளள ம�லல பரணட,  அ�ன ப�னனர 
நUணட தரம ஓடக�னறன.  இ�ன க�ர�ம,  அ��க தரம த னற�ல அ��கம�ன மண 
�ஙகள மUத ஒடடக தக�ளளம எனற எணணக�னறன தப�லம. இவறற�ன தவகதல�க 
கணட அஙக�ரந� வ�னரஙகள இவறற�டம, “ஏன இத�லன தவகம�க ஓடக�னறUரகள?”, 
எனறனர.  உடதன அந� அ��லகள,  “எமதபரம�ன�ன இர�மனகக பகல 
உ�வ�னத கடல#க கடநத,  இ#ஙலகககச த னற,  அஙகளள வடகக வ� லல 
 மரபப�ககபபட தவணடம எனற ந�ஙகள எண�ம தக�ணடளதள�ம.  இ�றக 
வ�லரவ�கக கடல# அலடகக தவணடம.  ஆன�ல இந� தவகம உஙகள�டம 
இலல#தய”,  எனற கற�யபட ஓடக�னறன.  தப��யதபரம�ள�ன லகஙகரயத��ல 
ஆரவம தக�ளபவரகள,  �ஙகள�ல அந�ச த யலகலளச த யய இயலம� எனற 
ஆர�யநத ப�ரகக மடய�மல, அந� லகஙகரய தவகம �டததவ�டக�றத.
 

வய�கய�னம – (�ரஙகநUர அலடககலறற) –  ��லரலயயலடத��யக க�ளரந��ரநதளள 
கடல# அலடகலகய�த#  லமந�.  (உறற)  –  கடல அலடகக�ற�ரகள ��ஙகள�ய, 
ம�லகளம �ஙகளகக எடததக லகநUடடக�றவரகள�ய�யதத இவறற�னலடய 
அப�ம�நம.  ( #ம�#�வ��லம தப�த#ன)  –  இவறற�னலடய வய�ப�ரம 
அஙகதல�ககக க�ஞ �தக�ரம�யப பலபபத��னற�லல#ய�க�ல அடலமய�க�றபட 
எஙஙதன எனன�ல,  அடலம தக�ளளக�றவனகக இவறற�ன ப�வசத��தய அலமயம 
எனலக.   #ம�#�லமய�வத –  “கடல தரபபணட தபரம�ள 
அககலரபபடட�ர�கவல#தர”  எனக�ற ப�வத��ல பலரயறற�ரகலக.   #ம –   லபப, 
இ#� –  இல#�லம,  ந�னறந�ல# தபர�த� ந�றலக.   �ஸதரவசயல�யம�னற�கதக, 
வர��சரம ந�யமமம�னற�கதக,  8ஸ�ப����� கர�மம�னற�ய�த#ய�ரகக�ற 
��ரயகஸ�ம�நயம�தரம�ன இலவ,  கள�பபத ஓடவத பரளவ��க�ற இவறற�னலடய 



ப�வமம எனகக இலல#தயனற, “கள�தத மனறனல# – ஒள�த��டதடன”, எனக�ற�ர. 
 #ம –  வய�ஜம.  அவ�ப� ஸமஸ� க�மனகக,  எ��ரத�ல#ய�ல ப�வசத��தய�ழ�ய 
அவனகக தவணடவத��னற�லல#;  இவன�ல த யய#�வததம�னற�லல#; 
“நமககளள ஜஞ�ந  க��கலளக தக�ணட பர�னகக ந�தம�னற 
த யலகய�வத�ன?”,  எனற லகவ�ஙகமவரகள ப�கய8Uநர.  “அந�ப பரத����ன 
ந�ம�டடததக�ணட தரப�ன�லகககறபப”  எனற சத�ப�வர�ய 
தமலவ�ழலகககககறபப�ம ப�கயவ�னகளகக.  இபப�வசத����ன ஒரவரககம 
க�லடய�லமய�த# எல#�ரககம த யய#�வத��னதறனனதவ�ண��த.  ஆக 
அ��லகளககளள ஆநகலயமம எனகக�லல# எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (�ரஙகநUர அலடககல உறற)  –  அல#கலளக தக�ணட��கவம, 
தப�ஙகவ��கவம உளள கடல# அலடபப��ல மயனறளள.  (உறற)  –  இந� 
அ��லகள உணலமய�ல ��ஙகதள கடல# அலடககம ப��ய�ல ஈடபடடளள��கவம, 
வ�னரஙகள �ஙகளககத த�லவய�ன கள ம�#�னவறலற எடததக தக�டககம 
ப��ய�டகள எனறம எண��யபட தவல# த யக�னறன.  ( #ம இ#� அ��லம 
தப�த#ன) –  இந� அ��லகள�ன த யயம த யல ம#ம அஙக கடல# அலடத�ல 
எனனம த யலககச  �ற�தம பயன இலல# எனறதப���லம,  இலவ த யபவறலற 
ஏன இர�மன�ன லகஙகரயம�கக தக�ளளதவணடம எனற தகளவ� எழ#�ம. 
லகஙகரயதல�க லககதக�ளளம எமதபரம�ன -  ஒரவன த யயம லகஙகரயதல�க 
க�டடலம,  எந�வ��ம�ன ப#னம எ��ரப�ர�மல லகஙகரயம த யயம எண�தல� 
மடடதம தப����க எடததக தக�ளக�ற�ன.  இததவ  #ம இல#�லம ஆகம. 
அ��லகளகக இந�ச  #ம இல#�லம அபபட எனற�ல – இர�மன ம�கவம வ�லரவ�க 
அககலரககச த ல#தவணடம எனற ஆரவம தமலட த யலகள த யக�னறன 
அல#வ�,  அந� எண�தம ஆகம.   #ம எனபல�ச  லபப எனற தக�ணட,  ந�னற 
ந�ல# ம�ற�மல உளளல�க தக�ளள#�ம.  “இந� அ��லகள மன��ரகள தப�னற 
 �ஸதரஙகலள அற�யககடய ப�றவ� தக�ணடலவ அல#,  வர��சரம �ரமஙகளகக 
உடபடடலவ அல#,  லகஙகரயம த யவ�றக ஏறற லகக�லகலளக தக�ணடலவயம 
அல#.  இத�லன ��ழவ�ன வ�#ஙகப ப�றவ�கள�க இரநதம இலவ கள�தத,  ஓட, 
பரணட இர�மனககக லகஙகரயஙகள த யக�னறன.  இத�லகய த யலகளகட 
எனன�டம இலல#தய”,  எனக�ற�ர.  இ�லன ��ரம�ல# (25) – கள�தத மனறனல# – 



எனப�ன ம#மம,  இந�ப ப�சரம ம#மம தவள�பபடததக�ற�ர.   #ம எனற�ல 
வய�ஜம,  இ�ன ம#ம பயலனக கறக�ற�ர.  �னத அலனதத வ�ரபபஙகளம 
ந�லறதவறப தபறற எமதபரம�ன,  ஜUவன�டம உளள ”பயலன எ��ரப�ர�மல, 
எமதபரம�னகக�கச த யயம லகஙகரயம”  எனற நலத#ண�ம �வ�ர தவற 
எ�லனயம எ��ரப�ரபப��லல#.  எமதபரம�னகக ஜUவன த யயககடய உ�வ� 
எனபத உணலமய�ல ஏதம அவ �யம இலல#.  ஆன�ல,  “எமதபரம�தன� �னகக 
தவணடய அலனதல�யம தக�ணடவன�க உளள�ன.  இபபட உளளதப�த,  நமகக 
உளள அறபம�ன ஞ�னம,  க�� தப�னறவறலறக தக�ணட அவனககப தப����க ந�ம 
எனன த யய இயலம?”,  எனற எண��யபட லகஙகரயம த யய�மல  �#ர 
இரககககடம.  இவரகள அவனககக லகஙகரயம த யயம ப�கக�யதல�ப 
தபற��வரகதள ஆவர.  தமலம  �#ர,  “எமதபரம�ன ப��பர�ம�ன க�ஙகள 
தக�ணடவன எனப��ல,  ந�ம அள�ககம அறபம�னவறலறயம ஏறற மனந�லறவ 
தக�ளவ�ன”, எனற எண�ககடம. இபபடய�க எந�வ��ம�ன ப#னம எ��ரப�ர�மல 
அவனககக லகஙகரயம த யபவரகள ப�கக�யம த ய�வரகள ஆவர.  இபபடய�க 
எந�வ��ம�ன ப#னம கர��மல அவனககக லகஙகரயம த யயம எண�ம ய�ரககம 
அத�லன எள���க உணட�க�த எனப��ல,  அலனவர�லம எள���கக லகஙகரயம 
த யதவ�ட இய#�த.  இபபட ப#ன கர��மல லகஙகரயம த ய� அ��லகளகக 
இரந� ந�ல# கட �னகக இலல#தய எனற வரநதக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (மரஙகளதப�ல வலய தநஞ  வஞ தனன)  –  இவவ�ஷயத��ல �ம 
தநஞ �ல தநக�ழச �ய�ல#��படகக தரஷட�ந�ம த �லலக�ற�ர. “இரமபதப�ல வலய 
தநஞ ம”  எனறவர அதககம அவவரதக ஒர வனலம த �லலவ�றக�க 
“மரஙகளதப�ல வலய தநஞ ம” எனக�ற�ர. அகந�ய�த#ய�டட உரகக� ந�லனத� க�ரயம 
தக�ளள#�ம இரமப;  இதல� தநரபப�லடட�ல க��நததப�ய மனப ந�னற ந�ல#யம 
தகடம�த�லனய�தற.  (வஞ தனன) –  இபபட தநஞச ��ண��ய��க இரககசத யத� 
இத தரவதரவயதம�தவனற த�வ�Uரம பரம�ககமபட ப�வ�ததக க�டட�ந�றபன. 
அகவ�ய�ல ந�லனவ ஒனற�ய�ரகக,  “இவனத�லன பகவதபதரமமலடய���லல#” 
எனற பரம�ககமபட மலறதத வரத��பபன. “இலறய�லறயரகம வண�ம” எனற கUழ 
த �னனதல� அந ய�கக�ற�ர.  (தநஞச �னன�ல அரஙகன�ரகக�டத யய�த�)  – 
அ��லகள பககலலம ப�வசத��தயய�தற உளளத.  அநதநஞல க தக�ணட 



ஸநந�8��ன�ன உன பககலத# அலப�நகலயமம பண��த�,  இந� ப�வசத�� 
ம�தரதல�தய ப��பர� த ஷவரத��ய�யக தக�ளளம பகவ�ப�பர�யத��த# “ஆள 
த யய�த�”  எனக�ற�ர.  (அள�யதத�ன)  –  அ8ம ஸரவம க��ஷய�ம� எனனம 
இலளயதபரம�லளபதப�த#,  ஸரவவ�� லகஙகரயஙகளககம அர8ம�ன அரமந� 
வஸதக�டர இத.  (அயரகக�னதறதன)  –  வ�ஸம��தத அநரத�பபடடபதப�வத�! 
இவவ�ஷயம ஸநந�8��மல#�லமய�த#ய��ல,  இத�ல#ய�ல தய�கயல� 
இல#�லமய�த#ய��#னற�தற;  “மறநத�னனலன மனனம”  எனக�றபடதய 
வ�ஸமர��ய�த#ய�தற அநரத�பபடடத. 
 

வ�ளககம –  (மரஙகள தப�ல வலய தநஞ  வஞ தனன) –  எமதபரம�ன வ�ஷயத��ல 
�னத உளளம�னத ஈடப�ட இல#�மல உளள�றக ஓர உ��ர�ம க�டடக�ற�ர. 
ப�சரம 17 ல,  “இரமப தப�ல வலய தநஞ ம”,  எனற�ர.  இஙக அந� இரமலபக 
க�டடலம வலலமய�னல� உ�ரத�,  “மரஙகள தப�ல வலய தநஞ ம”, 
எனற�ர.இ�ன கரதத எனனதவனற�ல –  இரமலப தநரபப�ல லவதத அடத��ல, 
ந�ம தவணடமபட அத வலளநத தக�டததவ�டம;  ஆன�ல மரதல� தநரபப�ல 
இடட�ல எ�றகம பயன இல#��பட ஆக�வ�டம;  ஆக இந� மரஙகள இரமலபக 
க�டடலம வலயலவ;  இத தப�னற �னத உளளதல�க கறக�ற�ர. (வஞ தனன) – 
இபபட எனத உளளம ம�கவம கடனம�க உளளத.  ஆன�லம தப��யதபரம�ள�ன நU 
இ�லனக கணடவடன, ”இத�லன எள���க உரகம தப�ரள இவனத உளளதல�க 
க�டடலம தவற உளளத��?”,  எனற மயஙகமபடய�க ந�ன உனன�டம தவஷம 
தப�டக�தறன.  எனத உளளத��ல மறற  �ந�லனகள ப#வம இரகக மறறவரகள 
எனலனக க�ணமதப�த,  “இவலனக க�டடலம தப��யதபரம�ள�டம ஈடப�ட 
தக�ணடவரகள தவற ய�ரம இலல#”,  எனற எணணமபடய�க எனத 
எண�ஙகலளப தப�லய�க மலறதத ந�றக�தறன.  ப�சரம 17 ல,  “இலற இலற 
உரகமவண�ம”  எனற கற�யதம தப�லதய எனக�ற�ர.  (தநஞச �னன�ல 
அரஙகன�ரகக�டத யய�த�)  –  �ஙகளத உயரந�  �ந�லன க�ர�ம�க அ��லகள 
எமதபரம�னககப பயன கர��மல லகஙகரயம த ய�ன;  நU எனகக அள�த� 
உளளதல�க தக�ணட,  ம�கவம அரக�ல உளள உனககச  �ற���வத லகஙகரயம 
த யத உனன�டம ஈடபட#�ம,  அ�லனயம ந�ன த யய�மல உளதளன. 
”ஆளத ய�ல”  எனனம ப�ம பர�ம�ன லகஙகரயதல� மடடதம கற�ககம,  இத 



தப�னற  �ற�ய அளவ�#�ன லகஙகரயதல�யம கற�ககதம� எனற  நத�கம எழ#�ம. 
பயன கர��மல த யக�னற லகஙகரயம  �ற�ய அளவ�க இரந��லம,  அந� 
நலத#ண�ம க�ர�ம�க,  அத�லகய லகஙகரயமம பர�ம�னத� எனற 
எமதபரம�ன தக�ளக�ற�ன.  ஆகதவ  �ற�ய லகஙகரயஙகளம இந�ப ப�ம ம#ம 
கறபபட#�ம எனற கரதத. (அள�யதத�ன) – “அ8ம ஸரவம க��ஷய�ம� – இர�ம�! 
உனகக அலனததவ��ம�ன லகஙகரயஙகளம ந�ன த யதவன” எனற #கம�ன 
கறவத தப�னற,  ஸரஙகந��னகக அலனததவ��ம�ன லகஙகரயஙகளம 
த யவ�றக ஏறற �க�� பலடத� ஆதம� அல#தவ� இத?  இபபட வ��க உளளத� 
எனக�ற�ர.  (அயரகக�னதறதன)  –  அரக�ல உளள தப��யதபரம�லள மறநத இபபட 
�க��வறலறச த யக�னதறதன. இபபட தப��யதபரம�ள அரக�ல இரநதம இல#�மல 
உளளவன�க ஆக�வ�டட�ன. இந� ந�ல#, அவனககக லகஙகரயம த யயம �க��லய 
ந�ன இழநத�ன எனப��ல ஆனத எனற�லம,  அ�றக�க ந�ன தப��தம 
வரந�வ�லல#.  ஆன�ல,  தப��ய��ரதம�ழ� (6-2-2)  –  மறநத�ன உனலன மனனம – 
எனப�றக ஏறப அவலன மறநதவ�டட��ல தப��தம வரநதக�தறன.
 

28. உமபர�ல அற�யல ஆக� ஒள� உள�ர ஆலனகக�க�

      த மப#�ல உணட வ�ழம ம�ல#தமல  Uற� வந��ர

      நம பரம ஆயத உணதட ந�யகதள�ம  �றலம ஓர�

      எமப�ர�றக ஆடத யய�த� என த யவ�ன த��னற�தனதன.
 

தப�ரள –  த�வரகள�ல எள���க அற�ய இய#�� �னலம உலடய ஒள�மயம�ன 
பரமப�த��ல வறறளள ஸரஙகந��ன,  கதஜநதர�ழவ�னகக�க  �வந� ம�ம� தல� 
உணட வ�ழக�னற ம�ல# மUத தக�பம தக�ணட வ�லரவ�க களத��ன கலரகக ஓட 
வந��ன.  இபபடய�க அடய�ரகலளக க�கக�னற அவனலடய �னலம உளளதப�த, 
நமலமக க�பப�றற�க தக�ளளம தப�றபப நமகக உணதட�? ந�ய தப�னற ��ழவ�ன 
நமமலடய கறறஙகலள ஆர�ய�மல எமதபரம�ன உளள�ன.  இபபடபபடட 
அவனககக லகஙகரயம த யய�மல ந�ன எ�றக�கப ப�றநத�ன?
 



அவ����லக –  அ��லகள ��ரயகக�யலவதத நமககக க�ஞ �தக��கக உததய�க�த� 
ப�வசத�� உமகக�லல#ய�க�ல, ஸகதஜநதர�ழவ�ன தப�யலகய�த# பகக இடரபடட 
ந�ம த னற �னகக�வக கடவ��க ந�லனத�த��ர ந�லனவணட,  அத��ன 
உமககணதட�தவனன; அதவம�லல# எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரத��ல உளளல�க தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, 
“அ��லகள வ�#ஙககள�க உளளதப���லம,  எனககக லகஙகரயம த யய மயனறன. 
அத�லகய உயரந� எண�ம உமம�டம இலல# எனக�றUர.  தப�கடடம.  ம�ல#ய�ன 
ப�டய�ல  �கக�த தனபத��ல �வ�த� கதஜநதரன,  ந�தன அவனத ரககன எனற 
எண��யபட ந�னற�ன.  அத�லகய ந�லனபப உமம�டம உளளத��?”,  எனற�ன. 
இ�றக ஆழவ�ர, “அத�லகய ந�லனபபம எனன�டம இலல#”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (உமப��தய���)  –  பரஹம���கள அற�யதவ�ண��� ஒள�யணட 
ஸலவகணடம, அதல� வ�ஸஸ��நம�கவலடயவர. அ� ய��: பர���தவ� ஜதய���ர 
�Uபயத�, அதயரகக�ந#�Uப�ம �த ஸ��நம வ�ஷத��ர ம8�தமந: எனனககடவ��தற. 
ஜஞ�ந���கர�ன�லம ஈசவதர�8ம எனற�ரபப�ரகக ந�#மனதற பரமப�ம;  பர�ப�கக 
மடய�லமதய அனற, அற�யவம மடய�த�னலக. யந� த�வ� ந மநதய� ந  �8ம ந   
 ஙகர:  ஜ�நந�� பரதம ஸய �த வ�ஷத��:  பரமம ப�ம.  க#ஙக�பதபரநகரத��த# 
ந�தயஸ���கலள அநபவ�த��ரகக�றவர க�டர ஸமஸ�ரத��த# ஆரத�ரக�ததகக�க 
வந��ர. (ஆலனகக�க�)  –  இபபட கலரபரணட தமனலமலய உலடயவனற�ன ப�ற� 
வநத க�ரயம த ய�த ஒர ப�ர�டட,  ��ரவனந��ழவ�ன தப�லவ�ரகதக�தவனன�ல 
ஒர ��ரயகககக�கக க�டர!  இடரபடட அ��னளதவத,  உ�வ�னவன அளதவத 
எனக�ற�ர. ஆச���ர ஒர�ல#ய�ன�ல �ன தமனலம ப�ரத�ல, அவரகளலடய  �றலம 
ப�ரத�ல த யயமவனனற�கதக,  அவரகள பககல ப�ரபபத அத�ல#ய�ல ஆபததம 
�னதன�டலட ஸமபந�மதமய�யதத.
 

வ�ளககம –  (உமபர�ல இதய���) –  ந�னமகன�லம அற�ய இய#�� ஒள� தக�ணடத 
ஸலவகணடம ஆகம.  அ�லனத �னத இரபப�டம�கக தக�ணடவன.   �நத��கய 
உபந�ஷத (3-3-17) -  அ� ய��:  பர���தவ� ஜதய���ர �Uபயத� – உயரந� இடஙகள�ல 



எந� ஒர உயரந�த ஒள� வசக�றத�� –  எனறத.  ம8�ப�ர�ம ஆரணயக�ணடம - 
அதயரகக�ந#�Uப�ம �த ஸ��நம வ�ஷத��ர ம8�தமந: -  ம8�வ�ஷணவ�ன அந� 
த#�கம ச��யன மறறம அகன�ய�ன ஒள�லயயம வ�ஞ � உளளத –  எனறத.  ம�கந� 
ஞ�னம தக�ணடவரகள�க இரந��லம – ஈசவதர�8ம – ந�தன ஈசவரன – எனனம 
எண�ததடன இரபபவரகளகக அற�ய இய#�மலம, அலடய இய#�மலம பரமப�ம 
உளளத.  வ�ஷணபர��ம (1-9-55)  -  யந� த�வ� ந மநதய� ந  �8ம ந    ஙகர: 
ஜ�நந�� பரதம ஸய �த வ�ஷத��:  பரமம ப�ம – த�வரகள�லம,  மன�வரகள�லம, 
ந�னமகன�க�ய எனன�லம,   ஙகரன�லம அற�ய இய#�� இடம எததவ� அததவ 
வ�ஷணவ�ன பரமப�ம – எனறத. மனற�ம ��ரவந���� (51) – க#ஙக�ப தபரநகரம – 
எனற கறவ�றக ஏறப உளள பரமப�த��ல ந�தயஸ���கலள அனபவ�த�பட 
இரபபவன அல#தவ�,  ஸமஸ�ரத��ல தனபத��ல ந�னற ஒரவலனக க�கக 
ஓடவந��ன? (ஆலனகக�க�) – இபபடய�க தமனலம தப�ரந��ய அவன இவவ��ம ஓட 
வந�த தப��யப�ர�டடக�கவ�,  ஆ��த ஷனகக�கவ�,  அல#த அவரகள 
தப�னறவரகளகக�கவ� எனற�ல இலல#; ஒர வ�#ஙக�றக�க அல#வ� ஓட வந��ன? 
தனபத��ல ந�னற அ�ன ��ழவ எனன, அ�றக�க ஓட வநத உ�வ�ய இவனத தமனலம 
எனன!  �னனலடய அடய�ரகளகக ஏத�னம ஆபதத எனற�ல அவரகளத 
 �றலமலயதய�,  �னனலடய தமனலமலயதய� இவன ப�ரபப��லல#.  அந� 
தநரத��ல அவரகளத ஆபத��ன ந�ல#லயயம,  அவரகளகக �னனடன உளள 
உறவமலறலயயம மடடதம க�ணக�ற�ன.
 

வய�கய�னம –  ஆச���ர  �றலம ப�ர�த��ழ�ந��ல �ன  Uறறததகக தநர 
ந�றகவல#த��னறணதட�?  Uற�வந�த ஆரதமத# எனன�ல. (த மப#�லணட வ�ழம 
ம�ல# தமல)  –  �னன�லம கmதரம�ய�ரபபத��ர நUரபபழலவ பகயம�கக 
தக�ணட,  அத��த# வறற�ரநத�ழ#கம �ன�கதக�லத ல# இரபப�லரபதப�# 
பர�மமநய ம�நம�ய இரபபத��ர நUரபபழலவ இ#கக�ககக�டர வந�த. பர�வதர ம 
 ர�ம வரஜதவம அஸmர�ரத�நம எனக�றபடதய பரஹம���கள தப�ககறற 
 ர�மபக,  8�ரணயர�வ����கலள அழ�யச த யயமவரக�டர ஒர 
கmதரப��ரத�தல� இ#கக�கக தக�ணட அலரகல#யத �ல#கல#ய வந��ர. 
கதர��ம�8�ரயத �Uவரம,  அ� ர�தம� ம8�த�ஜ�:  இதய���பபடதய 
ஆசரயத��லல#��த��னலற ஏற�டடக தக�ணட�யதத வந�த.  �மமளவ�ல ந�தயம 



பர �ந��தம�வ�ய�ரபபர;  ஆச��� ப��பவத��ல வந��ல தக�பஸய வ தமய�வ�ந 
எனக�றபடதய கதர��ம�டட வழகக�ய�ரபபர.  “தக�டயவ�ய வ�#ஙக�னய�ர ம#ஙகக 
தக�ணட  Uறறதம�னறணட”  எனற ஆச���ர �ஙகளககத �ஞ ம�க 
ந�லனத��ரபபத��னற�தற இத. (வந��ர) – இரந�வ�டதத� இரநத ஸஙகலபத��த# 
த யய#�ய�ரகக,  மடவ�ன கலரய�த# அலரகல#யத �ல#கல#ய வந��ர�யதத. 
ஜகதபஸம8�ரம�க�லதற ஸஙகலப த��த# த யய#�வத;  ஆச��� வ�தர���கலள 
அழ�யசத யயம�டததக லகத��டர�யச த யய��வனற  Uறறம ம�றம�டட�;  அறலற 
வரவ �மகக உ�வ�ன�றதப�த# இரகக�ற��யதத இவரகக.  ம�ல#ய�ன வ�ய�ல 
அகபபடட�ர ��ம எனற த��றற�ய�ரககமபடய�க,  “தக�டயவ�ய வ�#ஙக” 
எனற���தற ஒரவர.  ஆச�����த# ஒரவரகக உ�வ�னத �ந��மகக உ�வ�னத�னற 
இர��வனற “நமகக பகவத ஸமபந�ம�லல#” எனற�ரககவ�யதத அடபபத.
 

வ�ளககம –  க�பப�றற வந� அடய�ன�க�ய கதஜநதரன�ன  �றலமலய எமதபரம�ன 
க���மல �வ�ரத��ன எனபத இரககடடம.  ��ன ய�ர மUத தக�பம தக�ணட 
வந��தன�,  அந� எ����ய�வத �னகக தநதர ந�றப�றக வலலம உளளவன� 
எனற�வத ஆர�யந��தன� எனற�ல இலல#.  அபபட ய�ர மUத தக�பம தக�ணட 
வந��ன? (த மப#�ல உணட வ�ழம ம�ல# தமல) – �னலனக க�டடலம ��ழவ�ன 
மUனகலளத �னத உ�வ�கக தக�ணட வ�ழவதம,  ��ரவ�யதம�ழ� (4-5-1)  - 
வறற�ரநத�ழ#கம �ன�கதக�லத ல# – எனற ஆட � த ய�பட உளள எமதபரம�ன 
தப�னற �னககப பர�தவம க�டடயத எனற எண��யபட வ�ழவதம ஆக�ய 
நUரபபழவ�ன ஒர ம�ல# மUத அல#தவ�  Uற� வந��ன? வ�ஷணபர��ம (1-9-35) - 
பர�வதர ம  ர�ம வரஜதவம அஸmர�ரத�நம –  அசரரகள�ன  தரவ�ன 
எமதபரம�லனச  ர�ம அலடயஙகள – எனற கற�ய�றக ஏறப, 8�ரணயன மறறம 
இர�வ�ன தப�னறவரகள�ன தக�டலம ��ஙக�மல ந�னமகன உளள�டட த�வரகள 
எமதபரம�ன�டம  ர�ம அலடந�னர.  அவரகலள அழ�கக எமதபரம�ன 
பறபபடட�ன எனப��ல வ�யபப�லல#.  ஆன�ல,  ஒர அறபம�ன வ�#ஙலகத �னத 
இ#கக�கக தக�ணட இடபப�ல உளள ஆலட நழவ,  அழக�ன �ல#மட கல#ய ஓட 
வந��ன எனபத வ�யபப அல#தவ�?  இர�ம�ய�ம -  கதர��ம�8�ரயத �Uவரம – 
அரககரகலள அழ�பப�றக�க இர�மன தக�பதல� வரவலழததக தக�ணட�ன – 
எனறம, அ� ர�தம� ம8�த�ஜ�: - த�ஜஸ ம�கந� இர�மன இர�வ�ன�ல அடபடட 



அனமலனக கணடவடன இர�வ�ன மUத தக�பம தக�ணட�ன – எனறம கறவத 
க�ணக.  ஆக �னன�டம இல#�� தக�பதல� வரவலழததக தக�ணட�ன. 
இர�ம�ய�ம -  ந�தயம பர �ந��தம� –  எபதப�தம  �ந��லய உலடயவன�கதவ 
இரபப�ன –  எனனமபடய�க உளளவன,  �னனலடய அடய�ரகள�ன வ�ஷயத��ல 
ஏத�னம அப �ரம உணட�ன�ல, தக�பத��ன வ பபடவ�ன. இ�லன இர�ம�ய�ம - 
தக�பஸய வ தமய�வ�ந – எனறத க�ணக.  தப��ய ��ரதம�ழ� (5-8-3) -  தக�டயவ�ய 
வ�#ஙக�னய�ர ம#ஙகக தக�ணட  Uறறதம�னறணட – எனற கறவ�றக ஏறப இந�க 
க�தல� அல#தவ� ��ஙகள  ர�ம பக ஏதவ�னத எனற அடய�ரகள 
எண��யளளனர? (வந��ர) –  ��ன வறறளள இடத��ல இரந�பட �னத ஸஙகலபம 
ம#ம�கதவ அந� ம�ல#லய அழ�த��ரகக#�ம;  ஆய�னம அந�க களத��ன கலரகக 
இடபப�ல உளள ஆலட நழவ, அழக�ன �ல#மட கல#ய ஓட வந��ன. இந� உ#லக 
ஸம8�ரம த யவத எனற�ல ஸஙகலபம ம#ம த யதவ�ட#�ம,  ஆன�ல �னத 
அடய�ர ஒரவனத வ�தர���லய அழ�கக ��ன�கதவ ஓட வநத �னத லகய�ல 
அழ�கக��வலர தக�பம நUஙக�த எனப��ல தநதர வந��ன. அனலறகக ய�லனகக�க 
அவன ஓட வநத உ�வ�யத எனபத �னககச த ய� த யல தப�னற ஆழவ�ரகக 
உளளத.  ��தன ம�ல#ய�ன வ�ய�ல ப�டபடடத தப�னற த��னற�ய��ல��ன 
தப��ய��ரதம�ழ�ய�ல (5-8-3) -  தக�டயவ�ய வ�#ஙக – எனற�ர.  அடய�ர ஒரவரகக 
எமதபரம�ன உ�வ�யத �னகதக எமதபரம�ன உ�வ�ய��க எண�தவணடம;  இந� 
எண�ம ஒரவரகக உணட�கவ�லல#தயனற�ல, “நமகக எமதபரம�ன�ன ஸமபந�ம 
இலல#” எனற மடவ த யதவ�டதவணடம.
 

வய�கய�னம –  (நமபரம�யதணதட)  –  இபபட ஆச��� வ�ஷயத��ல பகப���ய�ய 
ரக�ககமவன�ன ப�னப,  �மமலடய ரக�த��ல நமகதக�ர பரமணதட�?  �ன 
தமனலம ப�ரத�ல, நம  �றலம ப�ரத�ல, நமமலடய ப�பத��ன கனத��த#  Uற�, “ �# 
ந�ள அநபவ�த��ல ப�னப த யக�தற�ம”  எனற ஆற�ய�ரககமவன��#�ய நம 
க���யததகக ந�ம கடதவ�ம�க�தற�தம�?  (ந�யகதள�ம)  –  அவவ�லன 
ஸநக���களலடய ஸ��நத��த#ய�மபடய�தற நமமலடய �ணலம.  ��றந� 
வ� த#ல#�ம நலழந��லம நமலமக தக�ளவ���ல#�� பகலற��லய உலடதய�ம. 
வளரத�வனககம த��டட�ல கள�ககதவணடமபடய�ன �ணலமலயயலடய 
ப��ரத�ம.  ( �றலமதய�ர�தவமப�ர�றக)  –  எத�லனதயனம �ண��தய�ம�ன�லம 



�ணலம ப�ரககக கண��ல#��வரகக.  த��ஷ�ர நத��ல அவ�ஜஞ���வ�ய 
க��ர நத��ல ஸ8ஸர�மசவ�ய�ரபபர.  யஸஸரவஜஞ:  ஸரவவ�த எனற 
ஓ�பபடக�றவனகக அவ�ஜஞ�தரதவம�வத –  இத�ல#ய�ல த��ஷம கணட 
தப�றதத உபக��த��ன�ய�ர� த��ழ�லக.
 

வ�ளககம –  (நம பரம ஆயதணதட)  –  இபபடய�கத �னனலடய அடய�ரகலளக 
க�பப�றறம வ�ஷயத��ல ப�ரபகததடன (அ��வத,  அடய�ரகள�ன வ�தர���லய 
தநதர வநத அழ�பபவன,  உ#க ஸம8�ரம த யயமதப�த இரந� இடத��த#தய 
த ய�ல ம�#�னலவ ப�ரபகம�ன த யலகள அல#தவ�)  எமதபரம�ன 
உளளதப�த,  நமலமக க�பப�றறம தப�றபப�னத நமத லககள�#� உளளத? 
�னனலடய தமனலமலயக க�ணபவன,  நமத ��ழலவக க�ணபவன, “இவன �வற 
த யதளள�ன,   �#ந�ள அனபவ�ககடடம,   றற ��ம�ம த யத க�பப�றறதவ�ம” 
எனற எணணபவன – இபபடய�க எமதபரம�ன இரந��ல நமலம ந�தம க�பப�றற�க 
தக�ளள மயற � த யய#�ம. ஆன�ல அவதன� ��ம��கக�மல வரபவன�க உளள�ன. 
(ந�யகதள�ம)  –  கதஜநதரன�க�ய அந� ய�லனய�னத ஸநகர உளள�டட 
உயரந�வரகலளப தப�னற உளளத எனற கறமபடய�க அல#தவ� நமத ��ழவ 
உளளத?  ��றநத க�டககம வ� ல எ��ல பகந��லம அஙகளளவரகள 
அடததவ�ரடடமபடய�க அல#தவ� நமத ந�ல# உளளத?  வளரத�வன�க 
இரந��லம ந�லய அவன த��டட�ல,  லகலயக கழவதவணடம எனனமபடய�க 
��ழலவ உலடய ந�யகள தப�னறவரகள�க உளதள�ம. ( �றலமதய�ர� எமப�ர�றக) – 
ந�ம எத�லன ��ழந�வரகள�க இரந��லம நமமலடய ��ழச �லயக க�ணப�றகக 
கண��ல#��வரகள�க உளதள�ம.  நமமலடய த��ஷஙகலள அற�ய��வன�ய,  நமத 
 �ற�ய நறக�தல�யம ஆய�ரம�கக க�ணபவன�ய எமதபரம�ன உளள�ன.  மணடக 
உபந�ஷத -  யஸஸரவஜஞ:  ஸரவவ�த –  ய�ர அலனதல�யம அற�க�ற�தன�, 
அலனதல�யம க�ணக�ற�தன� –  எனற கறக�றத.  ஆக அலனதல�யம அற�ந� 
அவன,  நமத த��ஷஙகலள மடடம எபபட அற�ய�மல உளள�ன எனற தகளவ� 
எழ#�ம. நமமலடய த��ஷஙகலளப தப�றததக தக�ணட, அ�ன ம#ம �னனலடய 
தமனலமகலள தவள�பபடத� உ�வ�ன�ன எனற எண��யபட எமதபரம�ன 
உளள�ன எனற கரதத.
 



வய�கய�னம –  (எமப�ர�றக�டத யய�த�) –  த��ஷம ப�ர�த� ஆபதத� த8தவ�க 
ரக�கக�றத வகத� வ�ஷயம�லகய�த#,  வகத� த ஷ�யம�ய உபக�ரகனம�ய 
இரககமவனகக அடலம த யலகய�தற பர�ப�ம;  அத த யய�த�,  எஙகள க�ரயம 
�மகதக பரம�க ஏற�டடகதக�ணட�ல, நமமலடய கர�ஙகளகக ஸவரப�நரபம�ன 
வரத��ய�த# அநவய�கலகய�தற பர�ப�ம.
 

வ�ளககம –  (எமப�ர�றக ஆடத யய�த�)  –  இபபடய�க நமமலடய கறறஙகலள 
ஆர�ய�மல, நமகக உணட�கம ஆபதத ஒனலறதய க�ர�ம�க லவதத நமகக அவன 
உ�வவத ஏன எனற�ல,  நமமலடய இயலப�ன எஜம�னன�க அவன உளள��ல 
ஆகம.  இபபடய�க நமத இயலப�ன எஜம�னன�கவம,  நமகக உ�வபவன�கவம 
அவன உளளதப�த அவனகதக ந�ம லகஙகரயம த ய�பட இரத�ல தவணடம 
அல#தவ�?  ஆன�ல அ�லனச த யய�மல உளதள�தம!  நமத த யலகள 
அலனதல�யம எமதபரம�ன �னத தப�றபப�க ஏறறக தக�ளக�ற�ன, அ�ன ப�னனர 
நமத இநத��யஙகள ம�#�னவறலற நமத ஸவரபத��றக ஏறறபட அவனகதக 
அல#தவ� ஒபபலடககதவணடம? அ�லனச த யய�மல உளதள�தம!
 

வய�கய�னம –  (எனத யவ�ன த��னற�தனதன)  –  வயரத� ஜநம�வ�தனன. 
ஸரஷடஸதவம வநவ�ஸ�ய எனக�றபடதய ஜநமபரதய�ஜநம அடலமய�ன�ல 
அதகக அ #�ன என ஜநமம வயரத�தமய�தற.  “ப�றநத�ன”  எனன�த�, 
“த��னற�தனன” எனறத – அ8ம ஸரவம க��ஷய�ம� எனற இலளயதபரம�ள ப�றவ� 
தப�த#ய�க�லதற ப�றநத�தனனன#�வத;  அ��ல#�லமய�த# “த��னற�தனன” 
எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (எனத யவ�ன த��னற�தனதன)  –  எ�றகம உ�வ�� ப�றவ�லயக 
தக�ணதடன.  இர�ம�ய�ம -  ஸரஷடஸதவம வநவ�ஸ�ய –  வனவ�ஸம 
த யவ�றக�கதவ பலடககபபடடவன –  எனற #கம�ன�டம அவன ��ய 
கறவ�றக ஏறப,  ப�றவ� எடபபத� எமதபரம�னககக லகஙகரயம த யயதவ ஆகம. 
அ�லனச த யய�மல உளள ப�றவ� பயனறறத� ஆகம.  இஙக “ப�றநத�ன”  எனற 
கற�மல,  “த��னற�தனன”  எனற ஏன கற�ன�ர?  #கம�ன –  அ8ம ஸரவம 



க��ஷய�ம� –  இர�ம�!  உனகக அலனததவ��ம�ன லகஙகரயஙகளம த யதவன – 
எனற�ன.  இபபடபபடட எண�ம தக�ணடவன�க இரந��ல “ப�றநத�ன”  எனற 
தக�ரவம�கக கற�கதக�ளள#�ம.  அந� எண�ம இல#�� க�ர�த��ல 
“த��னற�தனன” எனற கற�ன�ர.
 

29. ஊர இத#ன க��� இலல# உறவ மறதற�ரவர இலல#

      ப���ல ந�ன ப��ம#ம பறற�த#ன பரம மரத��

      க�தர�ள� வண�தன கண�தன க�றக�னதறன

      ஆர உளர கலள கண அமம� அரஙகம�நகரள�தன.
 

தப�ரள –  ஸரஙகந���!  நU அனற�டம வ�ஸம த யக�னற ��வயத� ஙகள�ல ந�ன 
ப�றககவ�லல#.  உனகக�கக லகஙகரயம த யயம க���ய�ட � ம�#�னவறலற ந�ன 
தக�ணடவன அல#ன.  உனலனத �வ�ரதத இந� உ#க�ல எனகக உறவ�னரகள 
ய�ரம இலல#.  இந�ப பம�ய�ல ��ககறறவரகள பறறத�கந���க உளள உனத 
��ரவடகலளயம ந�ன பறறவ�லல#.  நUரதக�ணட தமகம தப�னற ந�றமம க�மம 
உலடயவதன!  எள�லம ம�#�னலவயடன கடய கரஷ�தன!  எனத ந�ல# கற�தத 
இபபடக க�றக�தறன.  எனனலடய ஸவ�ம�தய!  தப��யதபரம�தள!  ��ரவரஙகத��ல 
 யன�ததளளவதன! உனலனவ�டட�ல எனலனக க�பப�றறவ�றக ய�ர உளள�ரகள?
 

அவ����லக – ஆலன இடர படடதப�த, அத �னகக�வலககக�க ந�லனத� ந�லனவ 
உமகக�லல#ய�க�ல ஸ �ளகர�மம,  ��ரவதய�தலய,  தக�ய�ல ம�#�க ந�ம 
உகந�ரள�ன ந�#ஙகள�ல ஒரவனகக ஜநம���களணட�ன�ல அவலன நமகக 
ரக�தத� �Uரதவணம.  அஙஙதன இரபபன  �#வணதட�தவனன�ல,  அலவயம 
எனகக�லல# எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, ”கதஜநதரன தனபம அலடந�தப�த ந�ம 
வநத அவலனக க�பப�றற�தன�ம.  இபபட அவலனக க�பப�றற�ய�றகக க�ர�ம, 
எனலனதய அவன உப�யம�க எண��ய�ரந� ந�லனதவ ஆகம.  இபபடபபடட 



ந�லனவ உமகக இலல# எனக�றUர.  தப�கடடம.  ந�ன ம�கவம வ�ரபபததடன 
எழந�ரள�யளள  �ளகர�மம,  அதய�த��,  ��ரவரஙகம ம�#�ன ��வயத� ஙகள�ல 
ப�றந� ஒரவலன,  அந�க க�ர�ம மடடதம லவதத ந�ம க�பப�றறதவ�ம.  உமகக 
அந� ந�ல# உணதட�?”, எனற�ன. இ�றக ஆழவ�ர, ”ந�ன அபபடபபடட இடஙகள�ல 
ப�றககவ�லல#”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (ஊ��த#ன) –  இஙக “ஊர” எனற இவர ந�லனகக�றத ஸ�� பகவத 
ஸநந���யணட�ன ஸ �ளகர�மதமனன,  அவ��ரஸ�#ம�ன ��ரவதய�த��ய��� 
கதளனன,  தக�ய�ல ம�#�ய�ரநதளள ��ரபப��கதளனன,  இவறலறய�யதத.  “ஊர” 
எனக�ற ஸ�ம�நயவ� �  ப�ம இவவ�த ஷஙகலளக க�டடதம�தவனன�ல,  த �ந��த# 
ஒர கற�ச �ய�ல ப�றவ�����லல#ய�தற; அலவ��ன அதரஷட த8ததவனலககக ஒர 
பரம��மம�லல#; இஙக உப�ய சநயல�லயச த �லலபதப�ரக�ற பரகர�தத��ட 
த ர தவணடலகய�த# இச ப�ம இவவ�த ஷஙகலளதய த �லலறற�கக கடவத. 
ந�ம அப�ம�ந�த��ரந� எலல#ககளதள ப�றந��தனனற த�வ�Uரககப பறற�கப 
ப�டகக#�வத��ர த� த��ல ப�றககபதபறற�த#ன.  த� வ�ஸ�ம�தரதம ஆதம 
உத��ரகதமனலககக பரம��தமன எனன�ல,  த�த �யம ஸரவக�மதக,  பவதவ�ஷய 
வ�ஸந:, ��ரயகதய�ந� க��ச �ப� ஸரதவ ர�மமநவர��: எனறம த �ல#க கடவ��தற. 
(க���ய�லல#)  –  அபபட அதத� ஙகள�ல ஜநமம�லல#ய�க�ல,  ஏத�னதம�ர 
உப���ய�த# அவதவ�வ�டஙகள�ல தகதர ஸபர மணட�கககடம,  அத உணதட� 
எனன�ல,  அதவம�லல# எனக�ற�ர.  அ��வத த�8 ய�தர�வ�த ஷம�கத 
��ரபபல#�ணட ப�டலக ம�#�ன ந�ம�த�ஙகள�த# அநவய�த�ல,  “��ரநந�வனம” 
எனற�றதப�த#  �#வணட��ல,  ��நத��லம வ�ல#ய�லமணட�ய அவவ��த# 
த னற க���ய�ள தவணடமபடய�ன ஸபர மணட�ய�ரகலக.
 

வ�ளககம –  இஙக “ஊர” எனற எவறலறக கறக�ற�ர?  எபதப�தம எமதபரம�ன�ன 
த�ஜஸ தவள�பபடமபடய�க உளள  �ளகர�மம (மக��ந�த),  இர�மன�ன ��ரஅவ��ர 
ஸ�#ம�ன அதய�த��,  ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�ல ஆக�யவறலறதய இவர ”ஊர” 
எனற கறக�ற�ர.  “ஊர”  எனனம த �ல,  ��வயத� ஙகலள உ�ரதததம� எனற 
தகளவ� எழ#�ம.  இஙக தம�க உப�யம�க ஓர ஊர உளளல�ப பறற�க கறக�ற�ர. 
ஆகதவ இந�ப ப�ம கற�பப�டட ஊரகலளக கற�ககவ�லல#தயனற�ல,  எந� ஊ��ல 



ப�றந��லம தம�கம க�டடம எனற�க�வ�டம.  ஆன�ல,  இவவ��ம நடகக எந�தவ�ர 
பரம��மம இலல#.  ஆகதவ ஊர எனற ப�ம இத தப�னற ��வயத� ஙகலளக 
கற�பப��கதவ இஙக தக�ளளதவணடம.  இபபடய�க ஒர ��வயத� த��த# ந�ன 
ப�றந�வன எனற�ல அ�லனச  �கக�க லவததகதக�ணதட,  “நமகக ஏறறபடய�க 
உளள ஊ��ல ப�றந��ன”,  எனற எனலன நU கலரதயறற#�ம.  ந�ன அபபடயம 
ப�றககவ�லல#. 
 

ஒர ��வயத� த��ல ப�றத�ல எனபத ஆதம�லவக கலரதயறற�வ�டம எனப�றக�ன 
பரம��ம எனன? க�ரட பர��ம - த�த �யம ஸரவக�மதக – இந� இடம அலனதத 
வ�ரபபஙகலளயம ந�லறதவறறவ��க உளளத,  இர�ம�ய�ம ஆரணயக�ணடம (1-
20) - பவதவ�ஷய வ�ஸந: - உனத ர�ஜயத��ல வ �ககம ந�ஙகள உனன�ல க�ககபபட 
தவணடயவரகள,  இர�ம�ய�ம உத�ரக�ணடம (109-22)  -  ��ரயகதய�ந� க��ச �ப� 
ஸரதவ ர�மமநவர��:  -  வ�#ஙககள உடபட அலனததம இர�மலனப 
ப�னத��டரந�ன –  எனற வ��கள க�ணக.  (க���ய�லல#)  –  தப��யதபரம�ள 
ஆழவ���டம, ” ��, நUவ�ர அத தப�னற ��வயத� ஙகள�ல ப�றககவ�லல#. அத தப�னற 
��வயத� ஙகள�ன த��டரப�வத உமகக உணட�?”,  எனற�ர.  அதவம இலல# 
எனக�ற�ர.  அ��வத – உய�ர வ�ழவ�ன தந�ககம�க உளள ��ரபபல#�ணட ப�ட�ல 
ம�#�ன த யலகள�ல ஈடபட�ல, ��ரநந�வனம அலமதத ம�ல# கடடக தக�டத�ல, 
��னம ம�#�னவறற�ல அந� ஊ��ல க���ய�ட �கலளப தபற�ல 
தப�னறலவய�கம. 
 

வய�கய�னம –  அலவதய�னறம�லல#ய�க�ல அவவ��லளள�தர�தட ஒர தக�ள 
தக�லடய�ல வரம ஸமபந�ம��ல, மநதரஸம பந�ம��ல உணதட�தவனன�ல, (உறவ 
மறதற�ரவ��லல#)  –  இலவய�னற�கதக ஒழ�ந��ல கணபழக� இரபப�தர�ர 
பநதககளணதட� எனன�ல,  அதவம�லல# எனக�ற�ர.  ஆன�ல உமகக வ�ஸதமஙதக 
தயனன,  (ப���ல)  –  ஒர பறற�ச தபற�வ�டல ���ககதவ�ண���பட அநந� கத#  
ப�ஜநம�ன பம�ய�த# வ�ஸம.  க#ஙக�பதபரநக��த# இரகக�தறதன� ந�ரபபரன�ய� 
ரகலககக? ஒரவர கலற எழவர உடகக�ற பயஸ��நத��த#யனதற� எனகக வ�ஸம. 
ஆலகய�ல (ந�னப�� ம#ம பறற�த#ன)  –  ஸரவபரக�ரத��லம பக#றற�ரககப 
பக#�ன உன ��ரவடகள�ல எனகக ஓரநவயம�லல#.  �தமவ  ர�ம க�:  எனற 



பரஹம�ஸதரததகக இ#கக�ன க�கததககஙகட பகலடம�ய�தற த�வ�Uர 
��ரவடகள�ரபபத.  ஆன�ல ப�னலன ஒரவழ�ய�லம உமகதக�ர நனலம 
இலல#ய�க�ல, ப�னலன இழககம�த�லனயனதற� எனன (பரமமரத��) – ஸவக�ம�க 
ஒர உஜஜUவதந�ப�யம�லல# எனதறனத�லன தப�கக� உன பககலலம இலல#தய�? 
ஸரவ���கன�ய,  பரமத ஷ�ய�ய இரககமவனலல#தய�?  த ஷதவ 
பர��ஸமபந��ய�ய�தற த ஷ�தவம இரபபத.  இவன “ஸவ�நததர�8ம”  எனற 
பரம�த�வனறம இவன பரபத��தய�ழ�ய ஸவரபதல� ம�ற�டதவ�ண��த�.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “உமகக ��வயத� ஙகள�ல ப�றபப 
ம�#�னலவ இலல# எனக�றUர.  தப�கடடம.  ஏத�னம ஒர ��வயத� த��ல 
வ �பபவரகளடன தக�டபபத தக�ளவத ம�#�னலவ ம#ம உணட�கம த��டரப, 
மநதரஙகள ம#ம அவரகளடன த��டரப தப�னறலவய�வத உணதட�?”,  எனற�ன. 
இ�றக வ�லட அரள�சத யக�ற�ர.  (உறவ மறதற�ரவ��லல#)  –  ”இலவ ஏதம 
இலல#”,  எனற�ர.  உடதன தப��யதபரம�ள,  “மகம ப�ரததப தபசம உறவ�னரகள 
உணட�?”, எனற�ன. அதவம இலல# எனற�ர. இ�லனக தகடட அழக�யம�வ�ளன, 
“அபபட எனற�ல நUவ�ர வ �ககம இடம��ன எத?”,  எனற�ன. (ப���ல) –  வ �பப�றக 
ஏறற இடம என ஒனற இலல#தயனற�ல,  எலல#யறற தனபஙகலள உணட�ககம 
இந�ப பம�ய�ல வ �பப��கக கறக�ற�ர.  மனற�ம ��ரவந���� (51)  –  க#ஙக�ப 
தபரநகர –  எனற கறமபடய�க உளள பரமப�த��ல இரந��ல எந�வ��ம�ன 
க#ககமம இல#�மல இரகக#�ம.  ந�ன அபபட இலல#தய!  ஒரவன�ன உ�வ 
மறறம உலடலய ஏழ மன��ரகள பற�ததக தக�ளக�னற அவ#ம�ன பம�ய�ல 
அல#தவ� ந�ன உளதளன?  எனதவ,  (ந�னப�� ம#ம பறற�த#ன)  –தவற 
எந�வ��ம�ன க��யம இல#��வரகளகக,  அலனததவ��ஙகள�லம ஏறற பகலடம�க 
உளள உனத ��ரவடகளடன எந�வ��ம�ன த��டரபம இலல#.  இர�ம�ய�ம 
ஸmந�ரக�ணடம (38-33) -  �தமவ  ர�ம க�: -  இர�மலனதய  ர�ம அலடந�த – 
எனற கறவ�றக ஏறப, பரஹம�ஸதரததகக இ#கக�ன அறபம�ன க�கலகககக கட 
பகலடம�க அல#தவ� உனத ��ரவடகள உளளன?  இ�லனக தகடட 
தப��யதபரம�ள, “நUவ�ர கறவத தப�னற தவற எந�வ��ம�ன நனலமயம உமம�டம 
இலல#தயனற�ல, எனலன அலட�ல எனனம க��லய நUவ�ர இழககதவணடம எனதற 
த��னறக�றத�!”, எனற�ன. (பரமமரத��) – எனலனக க�பப�றற�க தக�ளள எனன�டம 



எந�வ��ம�ன வழ�யம இலல# எனற மடடதம கற�தனன. உனன�டம இலல# எனற 
கற�தனன�?  உனன�டம எனலனக க�ககம வழ� உளளத�!  அலனவலரயம 
ந�யம�பபவன�க, அலனவ��ன லகஙகரயம தக�ளளபவன�க உளளவன நU அல#தவ�? 
லகஙகரயம தக�ளள�ல எனனம த��டரப�ன அடபபலட க�ர�ம�க அல#தவ� 
லகஙகரயம தக�ளபவன எனனம ந�ல# உளளத?  ஒர ஜUவன �னலனச 
ச�ந��ரம�னவன எனற எண�ககடம;  ஆன�ல ஜUவன உலடலம எனறம,  அவலன 
உலடயவன எமதபரம�ன எனறம உளள ந�ல# ம�ற�த.
 

வய�கய�னம – ஸவரபதல� அழ�ககதவ�ண����க�ல ஸவரப�நரபம�ன ஸத��கக 
வழ�தயத�னன, (க�தர�ள� வண�தன) – ம�#டய�த# ர �ஜநகம�ய, ர � ப�றந��ரகக 
உப�யமம�யனதற� உன வடவழக�ரபபத.  (கண�தன)  –  வடவழகணட�ன�லம 
உததஙக �தவமனதற� எனனதவ�ண���பட தஸ�#பய��� கலய�� 
க�யக�னலல#தய�?  பரமத ஷ�ய�ய,  வ�#க� வ�கரத8�தப�ன�ய, 
தஸ�#பய��� கலய�� க�யக�ன�ய�ரகக�ற நU இரகக, எனகக இழககதவணதம�? 
வகத� த ஷ�ய�வத,  த ஷ�தவ ஸமபந�ம�லல#ய�க�லம வ�டதவ�ண��� 
வடவழலக உலடயன�வத,  இலவய�ரணடம இலல#ய�க�லம வ�டதவ�ண��� 
நUரலமயலட யன�வத எஙகதள�தட க#நத ப��ம�றலக.  இபபடபபடட 
த�வ�UரளளUர�க எனகக ஓ��ழவணதட�?  (க�றக�னதறன)  –  த�வ�Uரலடய இந� 
லவ#கணயஙகலள அநஸந��தத,  ஸ��ந�நஷட�நம பண��,  ப#ம ��ழந��லரப 
தப�த# கபப�ட� ந�னதறன.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�L  ஆழவ���டம,  ”இயலப�கதவ நUவ�ர எனத அடலம 
எனபல� ம�றற இய#�த எனக�றUர.  அபபடதயனற�ல,  அந�க அடலமத�னம 
தவள�பபடமபடய�க ந�ல# உமகக உணட�க நUவ�ர த யவத எனன?”,  எனற�ன. 
(க�தர�ள� வண�தன)  –  உனலனப ப�ரத�வடதனதய உன மUத ர � உணட�க�, 
அபபட ர � உணட�னவடன அவரகளகக உப�யம�க அல#தவ� உனத அழக 
உளளத? (கண�தன) –  இபபடய�க உனத வடவழக உளளத எனற�லம,  அ�லன 
லகய�ல தக�ளள இய#�த எனற எணணவ�றக வ�யபப அள�கக�மல,  எள�லம 
ம�#�ன ��ரககலய�� க�ஙகலள தவள�பபடத��யபட,  பரமப�தல� வ�டதத 
இஙதக அல#தவ� நU வந��ய?  இபபட அலனவ��டமம லகஙகரயம 



தக�ளபவன�கவம,  அலனதல�யமவ�ட தமனலமய�ன வஸதவ�கவம,  எள�லம 
ம�#�ன க�ஙகள�ன இரபப�டம�கவம நU உளளதப�த,  ந�ன அலடய உளள 
தபற�ன உனலன இழபதபதன�?  எனத ஸவரபத��றக ஏறற எஜம�னன�க நU 
உளள�ய;  அபபட எஜம�னன�க இலல#தயனற�லம �வ�ரகக இய#�� வடவழலக 
உலடயவன�க நU உளள�ய;  இந� இரணடம இலல#தயனற�லம எள�லம ம�#�ன 
உயரந� க�ஙகள ம#ம எஙகள�ல �ளள இய#��வன�க நU உளள�ய. இபபடய�க நU 
உளளதப�த,  ஸரஙகந���,  எனகக எனன கலற உளளத?  (க�றக�னதறன)  – 
இபபடய�க உளள உனத தமனலமகலள எண��யபட, பக�� ம�#�ன ஸ��னஙகலள 
அநஷடதத, ப#ன ��ம�ம�கக க�டடபவரகள அலழபபத தப�னற ந�ன உளதளன. 
 

வய�கய�னம –  (ஆரளர கலளகண)  –  ந�ன இபபட கபப�ட�ந�றக த�வ�Uர 
ஆற�ய�ரகக�றத த�வ�Uலரதய�ழ�ய தவற ஆர ரககர�க?  ந�ன எனகக 
ரககன�கதவ�?  எனனளவம பகரந�ல#�� ப�றர எனகக ரககர�கதவ�? (அமம�) – 
உலடலம ந �த��ல இழவ உலடயவன�னதற�?  (அரஙகம� நகரள�தன)  – 
உலடயவன�ன�லம ஸநந�8��னல#தனனற��ன ஆற�ய�ரகக� தறதன�? 
“ஸமஸ�ரத��ல நமலமப தபறதவணதமனற கபப�டவ�ரமணதட�?”  எனனம 
நல ய�த#யனதற� தக�ய�லத# வநத கணவளரந�ரளக�றத.
 

வ�ளககம – (ஆரளர கலளகண) – ந�ன இத�லன அலழததம நU எனலனக க�கக�மல 
உளளத ஏன? உனலனத �வ�ர தவற ய�தரனம எனலனக க�பப�றறவ�ரகள எனற 
நU எண��யளள�தய�?  அல#த எந�வ��ம�ன ஆறறலம இல#�� ந�தன எனலனக 
க�ததக தக�ளள இயலதம�?  “நமம�டம ஏதம இலல#”  எனற ந�ன அற�நத 
தக�ணடத தப�னற ஒர  �#ர அற�ய�மல இரககககடம,  அவரகள�ல எனலனக 
க�கக இயலதம�? (அமம�)  –  உனகக உலடலமய�க உளள எனலன நU இழந��ல 
நஷடம ய�ரகக?  உனகக அல#தவ�?  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  “இவன எனகக 
உலடயவன,  ஆன�லம எனத அரக�ல இலல#”  எனற பரமப�த��ல இரந��ல 
எனலனக கற�தத நU எண��க தக�ளள#�ம.  ஆன�ல நU அத�லன த��ல#வ�ல 
இலல#தய!  “இந� உ#க�ல ய�தரனம நமலம ஆல யடன வநத ஏறப�ரகதள�?”, 
எனற ஆரவமடன ��ரவரஙகம தப��ய தக�ய�லல அல#தவ� கணவளரக�ற�ய?
 



30. மனத��ல ஓர தயலம இலல# வ�ய�ல ஓர இனத �ல இலல#

       �னத��ன�ல த றறம தந�கக�த �U வ�ள� வ�ள�வன வ�ள�

      பனததழ�ய ம�ல#ய�தன தப�னன�சழ ��ரவரஙக�

      எனகக இன�க க�� என த �ல#�ய எனலன ஆளலடய தக�தவ
 

தப�ரள –  எபதப�தம ப����கதவ உளள ��ரததழ�ய ம�ல# அ��ந�வதன! 
க�தவ��ய�ல சழபபடட ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல உலறபவதன! எனலன உனத 
லகஙகரயத��ல ஈடபடத��க தக�ணட எனத ஸவ�ம�தய! எனத மன��ல  �ற�ய அளவ�ல 
கட தயலம இலல#.  வ�ய�ன ம#ம�க இன�ய த �லத#� அல#த பயன�ன 
த �லத#� வரவ�லல#.  எந�வ��ம�ன பயனம இல#�மல தக�பததடன ப�ரத�பட, 
தநரபபப தப�னற சடக�னற த �றகலளதய வ � ந�றக�தறன.  இபபடபடட ந�ன 
உனலன அலடந� ப�னனர எனன க�� எனபல�க கறவ�ய�க.
 

அவ����லக –  பரஸத�ம�ன கரம�தயப�யஙகள�லல#;  ஸத�Uஸ�தர���க�ரம�ன 
தய�ந ஸஙகUரத�ந���களம�லல#;  அ��லகளககணட�ன ப�வ சத��யம�லல#; 
ஆலன இடரபடடதப�த ந�லனத� ந�லனவம�லல#;  பணயத�  வ�ஸத��ல வரம 
நனலமயம�லல# எனற�ர கUழ அஞசப�டட�த#. 
“இநநனலமதய�னறம�லல#ய�க�லம உமமலடய பககல �Uலமகள�லல#ய�க�ல 
உமம�ல வரம இழவ�ல#�லமய�த# உமலம அஙகUக��தத உமமலடய க�ரயஙகளம 
த யக�தற�ம. அத இரந�படதயன?” எனற தப��யதபரம�ள தகடடரள; “நனலமகள 
ஒனறம�ல#��தவ�ப��� �Uலமகதளனகக�ல #����லல#”  எனக�ற�ர தமல 
அஞசப�டட�த#.  அ��ல இபப�டடல ஆநகலய� ப�வதல� அநப�ஷ�ததகதக�ணட 
�மமலடய பரஸமரததயஸ8தவம�க�ற அந�தம க�தல�ப தபசக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கரம ஞ�ன பக�� தய�கஙகள எனனம உப�யஙகள �னன�டம இலல# 
எனற�ர (ப�சரம 25).  தபணகளம சத��ரரகளம கட ப�னபறற#�ம எனனமபடய�ன 
தய�னம மறறம ��ரந�ம ஸஙகUரத�னம தப�னறலவயம �னன�டம எனற�ர (ப�சரம 
26).  இர�மனகக�க உ�வ�ய அ��லகள�டம க��பபடட நலத#ண�ம �னன�டம 
இலல# எனற�ர (ப�சரம 27).  கதஜநதரன ஆபத��ல  �கக�ய க�#த��ல அவனகக 



இரந� ந�லனவ கட �னன�டம இலல# எனற�ர (ப�சரம 28).  ��வயத� த��ல 
வ �பப��ல உணட�கம நனலமயம ஏதம இலல# எனற�ர (ப�சரம 29). இபபடய�கத 
�னன�டம நனலமய�ன த யலகள ஏதம இலல# எனற கடந� ஐநத ப�சரஙகள�ல 
கற�ன�ர.  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “உமம�டம நனலமகள 
ஏதம இலல# எனக�றUர.  தப�கடடம.  உமம�டம �Uலமகள ஏதம இலல# எனற�ல, 
உமம�ல எனகக எந�வ��ம�ன �Uஙகம தநர�த எனபல�க கரத��ல தக�ணட உமகக 
தவணடயல� ந�ம அள�கக�தற�ம.  உமம�டம �Uலமகள ஏதம இலல# அல#தவ�?”, 
எனற தகடட�ன. இ�றக ஆழவ�ர, “எனன�டம நனலமகள ஏதம இல#��த தப�னற, 
எனன�டம உளள �Uலமகள உ#கத��த#தய இலல#”,  எனற அடத� ஐநத 
ப�சரஙகள�ல கறக�ற�ர.  ம�லல இந�ப ப�சரத��ல அனக#ன�க உளள 
அடபபலடத �க��தய �னன�டம இலல# எனற கற�,  மறறவரகள�ன ஏறறதல�க 
கணட தப�ற�லம தக�ளளம �Uயக�ம உளளல�க கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (மனத��த#�ர தயலமய�லல#) – மநஸ� த வ�சதத�ந எனறம, தய த 
ஜஞ�நவ��:  சத� த �ஸ:  எனறம மநசசத��லயப தபறறககப ப��கரம�கச த �ல#க 
கடவ��தற;  அந� சத�� எனகக�லல# எனக�ற�ர.  ஓர தயலமய�லல# எனறத – க�ம 
கதர�� த#�ப பய ததவஷ���கள�ல ஒனற கலறநத,  அ��ல சத�ன�கப தபறற�த#ன. 
கலஷம க��� �தகம�க இலல#ய�கவம தபறற�த#ன. (வ�ய�த#�ர இனத �லலல#) – 
மநசசத�� இலல#ய�ன�ல வ�ய�ல ப��யவ நஙகள ��னணதட�தவனன�ல, 
அதவம�லல# எனக�ற�ர.  ஓர இனத �ல#�வத –  இதகக மனப ஒரவலரக கள�ர 
“ஏன” எனறற�தயன.  கள�ர “ஏன” எனற�ர ��றத��லம அநக#ம�க ஒர மறம�றறம 
த �லலயம அற�தயன.  ”தநடஞத �#�ல மறத� நU தனன”  எனக�றபடதய.  அப�ம� 
வ�ஷயஙகலள உகககமதப�தம சரவ�கடகம�ய�யதத இரபபத.  ஆக இவவ�ரணட 
ப�த��லம கUழ அஞச ப�டட�லம த �னன அரத�தல� அநப�ஷ�த��ர�யதத.
 

வ�ளககம -  (மனத��த#�ர தயலமய�லல#)  –  மநஸ� த வ�சதத�ந –  தயலமய�ன 
மன��ல மடடதம அற�யபபடக�ற�ன –  எனறம,  தய த ஜஞ�நவ��:  சத� த �ஸ:  - 
அவரகள தயலமய�ன மனம தக�ணடவரகள�க உ#கம அலனதல�யம ஞ�னமயம 
எனற அற�பவரகள�க –  எனறம கறவ�றக ஏறப தயலமய�ன மனம எனபத� 
பரம�தமஞ�னம அலடவ�றக�ன வழ� எனறதப���லம,  எனகக அந� மனததயலம 



இலல#. “தயலம இலல#” எனற�ல – க�மம,  கதர��ம,  தபர�ல ,  பயம,  வ�தர��ம 
ம�#�னவறற�ல ஒனற�வத கலறநத,  அ�ன ம#ம�க உணட�கம மனததயலமயம 
இலல# – எனப��கம. ஏத�� ஒர தநரம மனம தயலமய�க இரநத, மUணடம களஙகம 
அலடக�ற�� எனற�ல,  அபபடயம இலல#,  எபதப�தம தயலம இலல# எனற�ர. 
(வ�ய�த#�ர இனத �லலல#)  –  மன��ல தயலம இலல# எனற�லம,  கறம 
த �றகள�#�வத இன�லம உணட� எனற�ல,  அதவம இலல# எனக�ற�ர.  “ஓர 
இனத �ல”  எனற�ல –  ந�ன�கச த னற ய�லரயம ந#ம வ� ���த�த இலல#, 
ய�ர�வத எனன�டம வநத ந#ம வ� ���த��லம அவரகளககப ப��ல அள�த�தம 
இலல# –  எனற தப�ரள.  தப��ய��ரதம�ழ� (1-6-5)  -  தநடஞத �#�ல மறத� 
நU தனன –  எனறத க�ணக.  எனகக வ�ரபபம�ன தபணகளடன உளளதப�தம, 
அவரகளத த வ�கள சடமபடய�ன த �றகலளதய கறதவன எனக�ற�ர. இபபடய�கக 
கடந� ஐநத ப�சரஙகள�ல கறபபடடவறலறச சரககம�க அரள�சத ய��ர.
 

வய�கய�னம –  ( �னத��ன�ல த றறம தந�கக�)  –  இலவய�ல#�லமதயயனற�கதக 
பரஸமரத�� கணட�ல ந�ரந�பந�நம�க அவரகளகக அநரத�ஙகலளதய த�ட�ந�றபன. 
தநஞ �ல தக�பத��த#  �தரவம த��றறப ப�ர�ந�றபன.  த றறம –  தக�பம,   �னம 
எனறம தக�பம. ம�கக தக�பத��த# ஒர�ளதம�ரதந�ககம தநர�கவ�யதத ப�ரபபத. 
(�Uவ�ள�வ�ள�வன)  –  தந�கதகயனற�தய வ�யவ�டட�ல தகடட�ரகக தநரபலப 
வழ�யவ�டட�றதப�த#ய�ய,  கட பற�யமபடய�கவ�யதத வ�யவ�டவத.  (வ�ள�)  – 
இத�ல#�ம த யக�றத��ன ஒரக�ல#கக தவறற�ல# தபறபப�ரககதவ� எனன�ல, 
இத��தன பரதய�ஜநம�ய�ரபபன.  பரதய�ஜநததகதக�ர பரதய�ஜநம 
தவணட�வ�தற.  ஸ�தவ�கர,  பரபரதய�ஜநதல�தய பரதய�ஜநம�க 
ந�லனத��ரககம�தப�த# பர�நரத�தல�தய பரதய�ஜநம�க ந�லனத��ரபபன. 
உமமலடயபட இதவ�க�ல நமலம ந�ரபபந��கக�றத�னதனனன.  (பனததழ�ய 
ம�ல#ய�தன)  –  �ம �ணலம ப�ரதத அக#தவ�ண���பட “அதபக�ம�தரதம 
த8தவ�க ரக�ககககடதவ�ம”  எனற ரக��ரமத��த# �Uஷ�ததத 
�ன�ம�ல#ய�டடனதற� த�வ�U��ரகக�றத; பர�ப��ய�லம தப�கயல�ய�லம எனன�ல 
உனலன வ�டபதப�தம�?  �னன�#த��றதப�த# த வவ� தபறமபடய�ன ��ரததழ�ய 
ம�ல#லயயலடயவதன (தப�னன� சழ ��ரவரஙக�)  –  ரககன�ய தரவ�ர�த� 
ஸநந�8��ன�கவம தபறதறன.  எத�லனதயனம �ண��யரககம 



ஆசரய�ககமபடயனதற� த�வ�Uர தக�ய�லத# வநத கண வளரந�ரளக�றத.  இடட 
��ரததழ�யம�ல#ககப பறம�ல#தப�த#ய�யதத ��ரபதப�னன� தய�டலடச 
த ரத��ய�ரகக�றபட.
 

வ�ளககம -  ( �னத��ன�ல த றறம தந�கக�)  –  மன��ல தயலம இனலம,  வ�ய�ல 
இன�லமய�ன த �றகள இனலம தப�னற த��ஷஙகள மடடம அல#;  ஒரவரத 
தபரலமகலளக க�ணமதப�த அவரகள மUத தப�ற�லம தக�ணட,  அவரகளககத 
�Uலமகலளச த யய மலனதவன.  தநஞ �ல உளள தக�பம க�ர�ம�க அவரகலள 
எ��பபத தப�னற க�ணதபன.  த றறம எனற�ல தக�பம,   �னம எனற�ல எபதப�தம 
தக�பம,  ஆக ம�கந� தக�பத��ல எ����ல உளளவர வ�ழமபடய�கப ப�ரபதபன. 
(�Uவ�ள�வ�ள�வன) –  ப�ரலவ மடடம இபபட இரபப��லல#;  வ�ய ��றநத தப �ன�ல, 
அசத �றகலளக தகடபவரகள�ன க�தகள�ல தநரபலப அளள�கதக�டடமபடய�கவம, 
அவரகள அழ�நத தப�கமபடய�கவம உளள த �றகள. (வ�ள�) -  இபபடச த யவத 
ஒர தவலளகக தவறற�ல# வ�ஙக உ�வம எனற ஏத�னம பயலனக கரத��ல 
தக�ணதட� எனற�ல, அபபடயம இலல#; இபபடய�க அவரகலளத ��டடவத� பயன 
எனற இரபதபன எனக�ற�ர.  இபபடய�க அவரகலள வ�டடவத� பயன�க 
உளளதப�த,  அ�றக ஒர பயன அவ �யம இலல# அல#தவ�?  நல#வரகலள 
மறறவரகளககக க�டடம பயலனதய �ஙகள பயன�க எணணவத தப�னற, 
மறறவரகள�ன தனபதம எனத பயன�கக தக�ணதடன எனற�ர.  இ�லனக தகடட 
தப��யதபரம�ள,  ”உமம�டம இத�லன �Uலமகள உளளதப�த,  எனலன உமகக 
உ�வமபடக கடட�யபபடததவ��ல எந�வ��ம�ன பயனம இலல#”, எனற�ன. இ�றக 
ப��ல கறக�ற�ர.  (பனததழ�ய ம�ல#ய�தன)  –  எஙகலளப தப�னறவரகள�ன 
��ழலவக கணட எஙகலளக லகவ�டட அகனற த ல# இய#��பட, “இவரகள நமலம 
ந�டவத ஒனலறதய கரத��ல தக�ணட இவரகலளக க�பப�றற�தய �Uரதவணடம” 
எனற எஙகலளக க�பப��ல நU உற��ய�க உளள�ய அல#தவ�?  இ�லன 
தவள�பபடத� அல#தவ� நU ��ரததழ�ய ம�ல# அ��நதளள�ய? எனகக இயலப�ன 
ஸவ�ம�ய�க உளள உனத இன�லமலயக கணட ப�னனரம எனன�ல உனலன வ�டட 
அக# இயலதம�? ந�#த��ல இரந��ல எவவ��ம பசலம ம�ற�மல தள � இரககதம� 
அத தப�னதற உனன�டம உளளதப�தம அலவ பசலமய�க உளளன.  இபபடபபடட 
ம�ல# அ��ந� ஸரஙகந���! (தப�னன� சழ ��ரவரஙக�) – க�பப�றறபவர அரக�ல 



இல#�மல தரம�க இரந��ல பயன இலல# எனபல�க கரத��ல தக�ணட நU, எனகக 
அரக�ல இரககமபடய�ன ந�ல#லயயம தபறறளதளன.  எத�லன ��ழவடன 
கடயவர�க இரந��லம,  அவரகளம எள���க வநத அணடமபடய�க அல#தவ� நU 
தப��யதக�ய�லல கணவளரக�ற�ய? ��ரததழ�ய ம�ல# மUத மறதற�ர ம�ல# இடடத 
தப�னற க�தவ�� உளளத.
 

வய�கய�னம –  (எனகக)  –  கUதழ �ணலமலய உபப���த����தற.  இபபட 
த��ஷபரசரன�ன எனகக.  (இன�)  –  என த��ஷதல� அநஸந��தத,  ந�ன எனகக 
ரககன�லக �வ�ரநத,  த�வ�Uர பககலத# நயஸ�பரன�ன ப�னப.  (க��தயன 
த �ல#�ய)  –  தப�ககட த �ல#�ய.  தப�ககடயறச சழததக தக�ணடலவதத 
அவலனச “த �ல#�ய”  எனனமபடய�தற பர�ப��ய�ல ஊறறம�ரபபத.  “நUர தப�ககட 
த �லத#னற தப���க நமககச த �ல#தவணடக�றத�ன?”  எனன�ல 
(எனலனய�ளலடய தக�தவ) – இத�ல#ய�ல த ஷதவமம அத�ல#ய�ல த ஷ�தவமம 
வயவஸ���ம�யனதற� இரபபத;  தவற இதககக கடவ�ர�ர?  இத ஆரலடய 
வஸதவ�ய தந�வபடக�றத?
 

வ�ளககம -  (எனகக)  –  இதவலர �னத ��ழவகலளக கற�ன�ர.  இபபடய�கப 
ப#வ��ம�ன த��ஷஙகள உளள எனகக. (இன�) – எனனலடய ��ழவகள க�ர�ம�க 
ந�ன எனலனக க�பப�றற�க தக�ளள இய#�த எனற உ�ரநத,  எனலனக 
க�பப�றறம தப�றபலப உனன�டம அள�த� ப�னனர. (க��தயன த �ல#�ய) –  ந�ன 
ப�லழகக வழ� கறவ�ய�க.  ப�லழககச  �ற�தம வழ�தய இல#��பட ப#வ��ம�ன 
�Uலமகலளச த ய� ப�னனரம,  அவன�டம த னற,  “எனகக வழ� கறவ�ய”  எனற 
தகடக#�மபடய�க அல#தவ� அவன உளள�ன?  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள, 
”நமம�டம வநத நU ப�லழகக வழ� தகடடவடன உனகக அ�லனக கறதவணடம எனற 
நமமக எனன கடட�யம உளளத?”,  எனற�ன. இ�றக ஆழவ�ர, (எனலனய�ளலடய 
தக�தவ) – ந�ன உனத அடலம எனபதம, நU எனத எஜம�னன எனபதம எபதப�தம 
ம�ற�மல உளளத அல#தவ�?  எனலனக க�பப�றக உனலனவ�டட�ல ய�ர 
உளள�ர?  இபபடய�க தவ�லனபபடம இந� ஆதம� ய�ரலடயத,  உனனலடயத 
அனதற�?
 



 31. �வததள�ர �மம�ல அலத#ன �னம பலடத����ல உளதளன

      உவத�நUர தப�# எனறன உறறவரகக ஒனறம அலத#ன

      தவரத� த வவ�ய�ன�ரகதக தவகக அறத த�� ன�தனன

      அவத�தம ப�றவ� �ந��ய அரஙகம� நகரள�தன
 

தப�ரள –  ��ரவரஙகத��ல கணவளரபவதன!  அழக�யம�வ�ள�!  �வஙகள ப# 
இயறற�யவரகள�ன கடடத��ல ந�ன இலல#.  ம�கந� த லவம பலடத�வரகள�ன 
கடடத��லம ந�ன இலல#.  உபபத�ண�Uர தப�னற எனத உறவ�னரகளகக ந�ன 
எந�வ��ம�ன பயனம இல#��வன ஆதவன.   �வந� உ�டகலளக தக�ணட 
தபணகளலடய உறவகளம அறகமபடய�ன களவன�க உளதளன. இபபடய�க ந�ன 
வ��கப தப�கமபடய�க ஒர ப�றவ� �ந��தய!
 

அவ����லக –   �ஸத�Uயம�ய தம�க�ரத�ம�ன வ�8��ஙகள�ல எனகக ஓர 
அநவயம�லல# எனறUர;  ஸவரகக ப#�ரத�ம�கவ��ல,  வ�பர#மபகர�ய தரஷட 
ப#�ரத�ம�கவ��ல,  ஸத கரம���கலளப பண��ப தப�ந�Uர�க�ல அவறற�ல 
உப���கலளப தப�கக� நனலமய�ல மடடக�தற�ம;  அலவ��னணதட�தவனன�ல – 
அலவதய�னறம�லல#;  ஸவபர�ப��ககப ப��கரம�க த�வ�Uர �ந� ஜநமதல�,  வ�ஷய 
பரவ�ன�ய பரததவஷத��த# வ�ந� த8தவ�கத �ந�Uர�கக தக�ணதடன எனக�ற�ர. 
ஆன�ல கUழ�ல ப�டதட�ட இதகக ஸஙக��தயன எனன�ல;  பரஸமரததய 
ஸ8தவதமயனற�கதக,  வ�ஷய�ந�ர பர�வணயத��த# என பநத ஜநஙகளககம 
அ #�தனன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, ”தம�கம தபறவ�றக�க  �ஸதரஙகள�ல 
வ���ககபபடட உப�யஙகள�ன ஒனறகட உமம�டம இலல# எனக�றUர.  தப�கடடம. 
ஸவரககதல� அலட�ல, ப�ம பற�த�ல தப�னறவறறகக�க தவ�ஙகள�ல கறபபடம 
ய�கஙகலளய�வத நUவ�ர இயறற�ய�ரந��ல கறஙகள. அவறற�ல ந�றகம உமமலடய 
எண�தல� ம�றற�,  நUவ�ர தம�கம அலடயம நனலமகலள ந�ன த யக�தறன. 
அபபட ஏ��வத உணட�?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “அபபட ஏதம இலல#. 
உனலன அலடவ�றக�க நU இந�ப ப�றவ�லய அள�த��ய.  ஆன�ல ந�தன� இ�லன 



உ#க வ�ஷயஙகள�ல ஈடபடத��,  அலனவ��டமம தவறபலபக க�டடயபட 
வ�ழக�தறன,  ஆக நU �ந� இந�ப ப�றவ� அழ�வ�றதக அள�த���க எண�� 
வ�ழக�தறன”,  எனற�ர.  கடந� ப�சரத��றகம இ�றகம எனன த��டரப உளளத? 
கடந� ப�சரத��ல மறறவரகள அலடக�னற தபரலமலயப தப�றகக இய#��வன 
எனற�ர,  இஙக உ#கவ�ஷயஙகள�ல ஈடபடடபட உளள��ல உறவ�னரகளககம 
ஆக��வன�க�வ�டட��கக கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (�வததள�ர �மம�த#ன) – யஜதஞந ��தநந �பஸ� அந� தகந எனற 
�பஸலஸ தம�க�ரத�ம�க வ���த���தற.  மமகmககள�யத �பஸலஸ 
அநஷடத����ல கடட�கப தபற�லமயனற�கதக ஸவரகக��� பரதய�ஜந�ந�ரபரர�ய 
அத�னலனதய தபணவ�ரமணட;  அவரகளககம கடட�கப தபறற�த#ன.  இலவ 
இத�லனய�ம�னற�ய�த# ஒழ�ந��ல ஒர �பஸலஸ ஆரமப�தத அ��ல லவகலயத��த# 
பர�யச �த��கள�ன�ர �ஙகள�ல��ன கடபதபறதறதன�? ஆக, �பஸஸபர மலடய�ர 
ஒரவ��லம கடபதபறற�த#ன எனக�ற�ர.  (�னம பலடத����#லத#ன)  –  அரத� 
#�பதல�யம பரஷ�ரத� ஸ��நம�கச த �ல#க கடவத வ�#க� வ�ஷயத��ல 
வயவ�ககமனற.  யஜதஞந ��தநந எனறம,  யஜதஞ� ��நம �பசல வ ப�வந�ந� 
எனறம,  �த��நம ஸ�தவ�கம ஸமர�ம எனறம த �ல#ககடவ��தற.  யய�கய�  
வ��ய� பஹவநநம பர�பநய�த எனற ஸத வ�ஷயத��த# வயவ�ககமனற 
தரவய�ரஜநததகக பரக�ர ந�ய��ய�லல# எனறம த �லலறற�தற.  இமமகத��த# 
தரவய�ரஜநம பணணவ���ல கடடலத#ன.  ��ரமஙலகய�ழவ�ர தப�லவ�ர 
அநஷடபபதம த ய��ரகள�தற.  இலவய�னற�கதகதய�ழ�ந��லம,  யதத 
பரதயபக�ர�ரத�ம ப#மத��சய வ� பந:  எனக�ற ர�ஜஸ ��நம��ல, 
அஸதகர�மவஜஞ��ம எனக�ற ��மஸ ��நம��ல,  கய�தயரத� ��நம��ல இலவ 
உணதட�தவனன�ல,  அலவதய�னறம�லல# எனக�ற�ர.  இலவ இரணடம 
இல#���ரம பநதககளககறபப�ய இரபபரகள�தற,  அ��ரந�படதயனதனனன�ல 
(உவத�நUர தப�# எனறனறறவரகதக�னறமலத#ன)  –  உவரநUலர மகத��த# 
ஏற�டடகதக�ணட�ல அத கணவ�ழ�ககதவ�ண���பட க��ககம�தப�த#,  எனலன 
தநரமகம ப�ரககதவ�ண���படய�யதத ந�ன அவரகள ��றத��ல வரத��த�பட. 
அவரஜநUய பநதககள என மகதத� வ�ழ�த��ல அறலறகக 
ஜUவ�ககம�டட��படய�யதத அவரகளகக அவதயப�ன�ய வரத��த�பட. அவரகளகக 



அப��யதம பணணலகய�த# ப��யவ�ஷயம�கவம தபறற�த#ன.  அவரகளகக 
அ8��தமணணலகய�த# 8�ல�ஷ�ய�கவம தபறற�த#ன.  எனககம அநரத�ஙகலள 
வ�லளததகதக�ளளலகய�த# �னககத ��னளன எனனமளவம தபறற�த#ன. 
அவரகளகக அவதயப�ன�தய தப�தனன.
 

வ�ளககம -  (�வததள�ர �மம�த#ன) –  பர8த உபந�ஷத -  யஜதஞந ��தநந �பஸ� 
அந� தகந –  பரம�தம�லவ யஜஞம,  ��னம,  �வம தப�னறலவ ம#ம க�� 
வ�ரமபக�றனர –  எனற தம�க உப�யம�கதவ �வதல� தவ�ஙகள மழஙக�ன. 
தம�கதல� வ�ரமப�த �வம த யபவரகள�ன கடடத��ல த ர�மல உளளத��ட, 
ஸவரககம உளள�டட ப#னகலள வ�ரமப�த �வம த யபவரகள�ன கடடத��லம 
த ர�மல உளதளன.  இத மடடம அல#.  ஏத�� ஒர �வம த யயத த��டஙக�,  அத 
�லடபடட�ன க�ர�ம�க பர�யச �த�ம த ய�பட உளளவரகள�ன கடடத��லம 
த ர�மல உளதளன.  ஆக எந�வ��ம�ன �வஙகள இயறறபவரகள�க இரந��லம 
அவரகளடன த ர�மல உளதளன எனக�ற�ர.  (�னம பலடத����#லத#ன)  –  நல# 
வ�ஷயத��றக�கப ப�தல�ச த #வ�டமதப�த,  அந�ப ப�தல� த#�கUகம�கக 
கற�மல,  பரஷ�ரத� ஸ��னம�கக கறவர.  இ�லனக கUதழ உளள ப# வ��கள�ல 
க��#�ம:
 

• பர8த உபந�ஷத - யஜதஞந ��தநந – யஜஞத��லம, ��னத��லம

• கUல� (18-5)  -  யஜதஞ� ��நம �பசல வ ப�வந�ந� –  யஜஞமம,  ��னமம, 
�வமம தயலமபபடத�வல#லவ

• கUல� (17-20)  -  �த��நம ஸ�தவ�கம ஸமர�ம –  அந� ��னம ஸ�தவ�கம 
எனபபடக�றத

 

ல�த���Uய உபந�ஷத - யய�கய�  வ��ய� பஹவநநம பர�பநய�த – ஏத�� ஒர வழ�ய�ல 
அ��கம�க ஈடடககடவன – எனற,  நல# வ�ஷயஙகளகக�கச த #வ�டம ப�தல�த 
�வற�ன வழ�கள�லம ஈடட#�ம எனறத.  இபபடய�கப ப�தல� ஈடடபவரகள�ன 
கடடத��லம ந�ன இலல#.  ��ரமஙலகய�ழவ�ர தப�னதற�ர இபபட அல#தவ� 
த ய�னர?  இபபடய�க �வம மறறம ��னம ஆக�ய இரணடம இலல# எனற�லம: 



கUல� (17-21)  -  யதத பரதயபக�ர�ரத�ம ப#மத��சய வ� பந:  -  ப�ர�� உபக�ரதல� 
எ��ரப�ரததம,  ப#லன எ��ரப�ரததம அள�ககபபடக�றத – எனனமபடய�ன ர�ஜஸ 
��னம அல#த கUல� (17-22)  –  அஸதகர�மவஜஞ��ம –  அஸத ப�தரஙகளகக 
அள�ககபபடம ��னம –  எனனமபடய�ன ��மஸ ��னம அல#த “இவர தப��ய 
வளளல”  எனற தபயர தபறவ�றக�கச த யயபபடம ��னம ஆக�ய இலவய�வத 
உணட� எனற�ல, அலவயம �மம�டம இலல# எனக�ற�ர. 
 

இலவ இரணடம இலல# எனற�ல,  உறவ�னரகளகக உ�வ�ய�கவ�வத ஒர  �#ர 
இரபப�ரகள. அபபடய�வத உணட� எனற�ல இலல# எனக�ற�ர. (உவத�நUர தப�# 
எனறனறறவரகதக�னறமலத#ன)  –  உபபநUலர எடதத மகம கழவ�ன�ல,  அத 
கணகலளத ��றககவ�ட�மல த யவத தப�னற,  எனத உறவ�னரகள எனலன 
தநரககதநர க�� இய#��படய�க அவரகளகக கறறதம த ய�பட வ�ழநத�ன. 
இ�லனயம மUற� எந� உறவ�னர�வத எனலனப ப�ரததவ�டட�ல, அவரகள அனலறய 
��னம ந�மம��ய�க வ�ழஇய#��பட அவரகளககத �Uலம த ய�பட உளதளன. 
அவரகளககப ப�டகக�� வ�ஷயஙகலள மடடதம ந�ன த ய�பட உளள��ல, 
அவரகள�ன ப��யத��றகம ஆள�கவ�லல#.  அவரகளககத �Uலமகலளச  ��ய�ன 
��டடம தப�டடச த யத�ன.  எனககம ந�ன �Uலமகலளதய த யததக�ணட��ல என 
ஒரவனகக�வத ந�ன உறவ�னன�க உளதளதன� எனற�ல,  அதவம இலல#. 
அவரகளகக உ�வ��வன�க ஆதனன.
 

வய�கய�னம –  பநதககளகக ஆக��வரகளம �ந��மகக அப�மல�கள�ன 
ஸத�Uகளகக ஆய�ரபப�ரகதள,  அத இரந�படதயன,  எனன�ல (தவரத� இதய���) – 
அகவ�ய�ல அந�தம க�ஙகலள மலறதத அ�ரத��ன பழபலபகக�டட அகபபடத��க 
தக�ளளமவரகள�யதத;  இவனம உளவ�ய�ல �ணலமயற�ய�ன;  �னதன�ட 
அவரகளகதக�ர பந�ம�ல#�லமயமற�ய�ன;  இவனம அவவ�ரத��ன பழபபகக 
அவவரகதப�கம�டட�த� அகபபடம�யதத;  அகவ�ய�ல அந�தம க�ஙகலள 
மலறகலகககம,  பறமபளள�தர�ட இவனககணட�ன தவகலக அறகலகககம 
அ�ரத��ன பழபதபய�தத அவரகளககப ப��கரம.  பறமபளள ஸக# பநதககலளயம 
வ�டடப பறற�னவரகளககம தரபபரன�யத �ல#ககடடதனன. அ��க�றத – அவரகள 
பககலலம அபக�ரகன�யப தப�ந�வன�லகய�த# அவரகளககம அவதன�டலட 



ஸமபந�ம அறதவணதமனற�ரகலக. த�� ன – களளன. த�ந  �ஸமயவம�ந��: எனற 
“நU ன�ன ர�வ�னககம ஆக���தன�ரவன”  எனற அவன த �னன�றதப�த#, 
“�ணலமகதகலல#ய�ன ஸ���Uகளககம�க�த� அவரகள�த# ப8�ஷக��ககபபடதடன 
ந�தன�ரவன” எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  ”உறவ�னரகளகக ஒரவன ஆக��வன�க 
இரந��லம,  �னனலடய மன��றகப ப�டத�ம�ன தபணகளகக�வத 
ப��யம�னவன�க இரபப�ன.  நUவ�ர அத தப�னற�வத உளளUரகள�?”,  எனற தகடக 
வ�லட அள�கக�ற�ர.  (தவரத�)  –  �ஙகளத உளளத��ல மலறநத க�டககம 
�Uயக�ஙகலளக க�ணப�கக�மல,   �வந� உ�டகலளக க�ணப�தத 
வ பபடத��கதக�ளள மயலவ�ரகள.  இவனம அவரகள�ன உளளத��ல இரககம 
கறறஙகலள அற�யம�டட�ன.  �னன�டம அவரகளகக உணலமய�ன அனப ஏதம 
இலல# எனபல�யம உ�ரம�டட�ன.  அவரகளத உ�டகள�ன அழக�ன ப�னதன 
ஏத�னம ஆபதத உளள�� எனற ஆர�ய�மல,   �கக�கதக�ளவ�ன.  �ஙகளத 
உளளத��ல உளள கறறஙகலள மலறபப�றகம,  இவலன இவனத 
உறவ�னரகள�டம�ரநத ப���பப�றகம அவரகளத வ�யழலகதய கரவ�ய�கப 
பயனபடததவ�ரகள.  இபபடய�க எனத அலனதத உறவ�னரகலளயம ய�ரகக�க 
வ�டடப பறற�தனதன� அந�ப தபணகலளயம ந�ன �ளள�தனன.  அ��வத, 
அவரகளககம ந�ன �Uலம த ய� க�ர�த��ன�ல,  “இவனடன�ன த��டரலப ந�ம 
அறததக தக�ளளதவணடம”,  எனற அவரகள மடவத யயமபடய�க எனத த யலக 
இரந�த.  த�� ன எனற�ல களளன எனற தப�ரள.  இர�ம�ய�ம –  த�ந 
 �ஸமயவம�ந��:  -  இர�வ�ன�லம அவம��ககபபடடவன –  எனற ”ம�கவம 
��ழந�வன�ன இர�வ�னககம ந�ன ஆக��வன�க�வ�டதடன”  என வ�பஷ�ன 
கற�ன�ன.  இத� தப�னற,  “��ழவகள�ன எலல#ய�க உளள தபணகளககம ந�ன 
தவணட��வன�க�, அவரகள�லம ஒதககபபடதடன”, எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  ஆனப�னப (அவத�தம ப�றவ� �ந��ய) –  த�வ�Uர எனகக ஜநமதல� 
வயரத�தம �ந�ரள�னUர�யப பலத�த.  �மமலடய கரமமடய�க வந� அநரத�தல� 
அத�ல#ய�த# ஏற�டவ�தனனதனனன�ல,  கரமஸவரபதல�யம ஸவஸவரபதல�யம 
உளளபட அற�ந�வர�லகய�த# அரள�சத யக�ற�ர.  கரமம�வத –  ஈசவர 



ஹர�யத��த# ந�கர8 ரதப� ந�னற பலபபத��னற.  ஸக#பரவரத�� 
ந�வரத��களம ஈசவர��Uநம�மபடய�யதத ஸவரபம�ரபபத,  கரமதல�ப 
தப�றதத��தமனனப தப�மத��னற.  ���ம� பத��தய�கம �ம எனக�றபடதய பத�� 
பர��நம பண�� நலவழ� தப�ககம�டத��ல ந�வ�ரக��லல#;  ஆக இவவளவ உ�ரந� 
இவரககச த �ல##�ம�தற.  க��றற�ல வ�ழந� பரலஜலயக கணட ��ய 
தப �த�ய�ரந��ல “��ய �ளள�ன�ள”  எனனக கடவ��தற.  (அரஙகம�நகரள�தன)  – 
 �ஸதரஙகள�த# மUடகதவ�ண���பட கரமபர�நதரர�ய வ�ஷய�ந�ர 
பரவ�ர�ய�ரபப�லர,  அழக�லம  U#த��லம மUடலககக�கவனதற� தக�ய�லத# 
வநத கணவளரந�ரளக�றத.
 

வ�ளககம –  (அவத�தம ப�றவ� �ந��ய)  –  இபபடய�கப ப# தக��ஙகள�ல 
ஆர�யமதப�த,  நU எனகக அள�த� இந�ப ப�றவ�ய�னத பயனறறப தப�யவ�டடத 
எனதற கற#�ம.  இஙக ஒர தகளவ� எழ#�ம – �னனலடய மறப�றவ� கரமஙகள�ன 
க�ர�ம�க வந� ��ழலவ,  அவன அள�த���க இவர எபபடக கற#�ம?  கரமத��ன 
ஸவரபம எனன,  �னனலடய ஸவரபம எனன எனபல� உளளத உளளபட இவர 
அற�ந�வர எனப��ல இவவ��ம கற�ன�ர.  கரமம எனபத – ஜUவனத ஸவரபத��றக 
ஏறற பயலன அலடய இய#��பட ஈசவரன த யக�னற �லடகதள ஆகம.  ஜUவன�ல 
ஏறகபபடககடயத,  �ளளபபட தவணடயத எனற உளள அலனததம ஈசவரனகக 
வ பபடடலவ எனற கற#�மபடய�க ஜUவன�ன ஸவரபம உளளத.  எமதபரம�ன 
ஜUவலனப ப�ரதத,  “ந�ன உனலனப தப�றதத�ன”  எனற கற�ன�ல,  அந� 
தந�டய�த#தய கரமம அக#ககடய��கம.  கUல� (10-10) -  ���ம� பத��தய�கம �ம – 
எனலன அலடவ�றக�ன தய�கதல� ந�தன அள�கக�தறன – எனற கறவ�றக ஏறப, 
ஜUவனகக நல# பத�� உணட�கக�,  இவலன நல# வழ�ய�ல அலழததச 
த ல#தவணடம எனற ஈசவரன எண��வ�டட�ன எனற�ல, அவலனத �டகக ய�ரம 
இலல#.  இ�லன இவர அற�ந�வர எனப��ல,  “வ��ன ப�றவ�லய அள�த��ய” 
எனற�ர. �னத கழநல�க க��ர��ல வ�ழக�னறதப�த அ�லன அ�ன ��ய தவடகலக 
ப�ரததக தக�ணடரந��ல,  “��ய கலழநல�லயக க��றற�ல �ளள�ன�ள”,  எனற 
கறவ�ரகள அல#வ�?  அத தப�னதற இஙக இவர கறக�ற�ர. 
(அரஙகம�நகரள�தன)  –   �ஸதரஙகள�ல ��ரத� இய#��பட,  கரமஙகள�ன 
வ பபடட,  அத இடடச த லக�னற ”உ#கவ�ஷயஙகலள அனபவ�த�ல”  எனனம 



ப�ல�ய�ல ஒரவன த ல#ககடம.  இபபடபபடடவரகலளத �னத அழக�லம, 
எலளலமய�லம மUடட, �னத லகஙகரயத��ல ஈடபடத��க தக�ளவ�றக�க அல#தவ� 
இவன ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல கணவளரக�ற�ன?
 

 32. ஆரதத வணட அ#மபம த �ல# அ�� ��ரவரஙகம �னனள 

       க�ரத��ரள அலனய தமன� கண�தன உனலனக க�ணம

       ம�ரககம ஒனற அற�யம�டட� மன� ��ல த�� ன�ய

       மரககதனன வநத ந�னதறன மரககதனன மரககதனதன
 

தப�ரள –  வணடகள ஓய�மல �Uஙக�ரம த ய�பட உளள த �ல#கள�ல 
சழபபடடதம, இந� உ#க�றதக ஆபர�ம தப�னற வ�ளஙகவதம ஆக�ய ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�லல நUர தக�ணட தமகம தப�னற ந�றத��லம க�த��லம ஒத� 
��ரதமன� தக�ணட தப��யதபரம�தள!  உனலன அலடவ�றக�ன உப�யம ஏதம 
அற�ய�� மன��ரகள�ல ந�ன ம�னலமய�க உளதளன. உனனலடய ஆதம�லவ எனத 
எனற களவ த யபவன�க உளதளன.  ப�டத�வறலற வ�ட�� மடன�க உளதளன. 
இபபடய�க உளள ந�ன எனத ��ழலமலய எண��ப ப�ர�மல உன மனப�க வநத 
ந�னதறதன! எனத மரககத�னம��ன எத�லகயத!
 

அவ����லக –  நம பககல வ�மகர�ன ஸமஸ���களககஙகட ஆக��பட வரத��த� நUர 
நமபககல வந�படதயனன�ல;  பர��பநநக���கள�ய�ரபப�ர த யயமவறறகக ஓர 
அலடவணதட�? என தம�ரகயத��த# வநத�ன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “நமம�டம ஈடபட�மல ப#ர உளளனர. 
அவரகளககம நUவ�ர ஆக��வர�க உளளUர.  இபபட உளளதப�த,  நமம�டம இபதப�த 
எபபட வந�Uர?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  ”அழக�யம�வ�ள�!  மரககரகள 
�ஙகளககத த��னற�யபட த யவ�ரகள. இபபட ந�ன உளளதப�த, ந�ன உனன�டம 
வந�ல� ஆர�ய இயலதம�? எனனலடய மரககத�னத��ல வநத�ன”, எனக�ற�ர.
 



வய�கய�னம –  (ஆரததவணட#மபம த �ல#) –  ��ரசத �ல#ய�ல மதலவப ப�நம 
பண�� இழ�ந� வணடகள�னலவ,  அப�ந�தவ த��த# ப��சத ��த��ழ�ய அற�ய�த� 
இழ�நத கழதத� கடடலளய�கப பரக�,  பகக மத இரந� இடத��லரகக 
தவ�டட�லமய�த# ஆரததக தக�ளள�ந�றகம.  மக�ர பகவ�நபவஜந�� 
8ரஷததககப தப�ககவட�க ஸ�மக�நம பணணம�தப�த#, ஒர த�  வ�த ஷத��த# 
பகவ�ந பவத��த# மக�ரககப ப�றககம வ�க�ரம ��ரயகககளககம 
ப�றககமபடய�ய�யதத தக�ய�லன தய�கயல� இரபபத.  க�யந�� தக �த பர�மந�� 
தக �த நரதயந�� தக �த எனற மதவநமழ�த� ம�லகள 8ரஷததககப தப�ககவ�டடப 
ப�டவ�ர, ஆடவ�ர, ஒரவலரதய�ரவர தப�கடவ�ர ஆன�ரகள�தற. இவர �மமலடய 
ஸதல�யண ட�லகககக கபப�டக�ற�ர.  இலவ ப�U��ககப தப�ககவட�கக 
கபப�டக�னறன.  (வணட#மபம த �ல#)  –  மதப�நம பண� இழ�ந� வணடகள 
மதவ�ன ம�க��ய�த#,  பரளயத��ல அகபபடட அல#க�ற ம�ரககணதடயலனப 
தப�த#யம,  க�ண�கத��ல அகபபடட ��ரசத �ல#தப�த#யம, 
அல#ய�ந�றகம�யதத. அ#மபல – �ளமபல.

வ�ளககம -  (ஆரததவணட#மபம த �ல#)  –  ��ரவரஙகத��ல உளள த �ல#கள�ல 
அமரநத மதலவப பரக தவணடம எனற வரம வணடகள, மதலவப பரகதவணடம 
எனற ஆரவம க�ர�ம�க, அளவடன பரகதவணடம எனற உ�ர�மல, கழததமடட 
மதலவப பரகக�னறன. இ�ன க�ர�ம�க ஓர இடத��ல இரகக இய#�மல �Uஙக�ரம 
த ய�பட அஙகம இஙகம பறந�பட உளளன.  பரமப�த��ல உளள எமதபரம�லனக 
க�ணம மக�ரகள �ஙகளகக உணட�ன தபர�னந�ம க�ர�ம�க ஸ�மக�னம 
த யவத தப�னற இந� வணடகள�ன த யலக உளளத. பரமப�ம அளவ�றகச த னற 
மக�ரகளககக க�டடம ஆனந�ம எனபத,  அறபவ�#ஙககளககம இஙதகதய 
க�டடமபடய�க தப��யதக�ய�லன இன�லம உளளத.  இர�ம�ய�ம சந�ரக�ணடம - 
க�யந�� தக �த பர�மந�� தக �த நரதயந�� தக �த –  �# வ�னரரகள ப�டக�ற�ரகள, 
 �#ர வ�ஙக�யபட உளளனர,   �#ர ஆடக�ற�ரகள –  எனற கறமபடய�க 
மதவனதல� அழ�த� வ�னர வரரகள�ல  �#ர ஆனந�ம க�ர�ம�க ப�டவ�ரகள, 
ஆடவ�ரகள, ஒரவலர ஒரவர சமந�பட ஓடவ�ரகள. இந� வ�னர வரரகள அலடந� 
ஆனந�தல� இஙகளள வணடகள தபறறன.  ஆழவ�ர அரஙகலன அலழபபத 
�னனலடய இரபலப ந�ல#ந�றத� ஆகம,  வணடகள அரஙகலன அலழபபத 
ஆனந�ம க�ர�ம�க ஆகம. (வணட#மபம த �ல#) – பரளய க�#த��ல அகபபடடக 



தக�ணட ம�ரககணதடய ம8��ஷ� தப�னறம,  ஆறற�ன தவளளத��ல அகபபடட 
��ரசத �ல# தப�னறம மதலவப பரக�ன வணடகள மதவ�ன ம�க��ய�ல 
அல#க�னறன. 
 

வய�கய�னம –  (அ����ரவரஙகம �னனள)  –  ஸமஸ�ரததகக ஆபர�ம 
தப�த#ய�யதத தக�ய�லரபபத.  ல#�வ�ப��கக ந�யகதன�ரவன ணதடய�க�லம 
தக�ய�லத# வநத ஸநந�8��னல#��தப�த ��லகடட�� ஸத�Uகள தப�த#ய�யதத 
ல#�வ�ப�� இரபபத. (த �ல#ய�� ��ரவரஙகம) – த �ல#லய ஆபர�ம�கவலடய 
தக�ய�த#னனவம�ம.  (க�ரத��ரள அலனய தமன�)  –  மத தவளளதல�க கணட 
கடத#னற பரக�,  தநக�ழநத தப�கம�டட�த� அலவ உளதள பகநத  �யந��ற 
தப�த#ய�யதத தப��யதபரம�ள கணவளரந�ரளக�றபட.  வடவ�ன கறபப�லம, 
கள�ரத��ய�லம,  பதர�பக�ரதம ஸவப�வம�ய�ரகலகய�லம,  �னகதகனன 
ஒனறலவய�லமய�லம தமகதல� ஒரவலகககப தப�லய�கச 
த �லலமபடய�ய�யதத வடவ�ரபபத. “த��கக தமகபபலகழ�ஙகள” எனற வடவகக 
ஸம�ரகம�க தமக ஸம8ஙகலளச த �ல#க கடவ��தற.  (கண�தன)  – 
தமகத��றக�டடல வய�வரத�� த �லலக�றத.  கடகக ந�னற ஜ#தல� 
உபக��ககம��தற தமகம,  ஸஜ��Uயன�ய வநத க�டடத �னலனய�யதத உபக��பபத. 
தப��யதபரம�லளக கணட�ல யத �ல�ப ப�ர�டட லவத� தவணத�லயக 
களவகணட அமத த யத மல#யடதய ����நத வளரந� த ரககத 
த��றற�ய�யத��ரபபத.  தக�ணடல வண�லனக தக�வ#ன�ய தவணத�யணட 
வ�யன எனனககடவ��தற.
 

வ�ளககம –  (அ����ரவரஙகம �னனள)  –  ஸமஸ�ர உ#க�றக ஆபர�ம தப�னற 
��ரவரஙகம தப��யதக�ய�ல உளளத.  இந� உ#க�றக ந�யகன�க எமதபரம�ன 
உளளதப���லம, அவன ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல வநத, அலனவரககம அரக�ல 
உளளவன�க இலல#தயனற�ல,  இந� உ#கம ��ல கடட�� தபணகள தப�னற 
உளளத.  (த �ல#ய�� ��ரவரஙகம)  –  த �ல#லய ஆபர�ம�கக தக�ணட 
��ரவரஙகம எனறம கற#�ம.  (க�ரத��ரள அலனய தமன�)  –  தப��யதபரம�ள�ன 
 யனத ��ரதமன� எபபட உளளத எனற�ல,  த �ல#கள�ல உளள மதலவக கணட 
தமகஙகள,  “இலவ கடல தப�லம”,  எனற எண�� தப��யதக�ய�லகக வநத, 



கழததமடட மதலவப பரக�வ�டட,  தமத# த ல# இய#�மல தக�ய�லன உளதளதய 
க�டந�னதவ� எனற கறமபடய�க உளளத.  கறலமய�ன ந�றத��லம, 
கள�ரச �ய�லம,  பர��ப#ன எ��ரப�ர�மல உ�வக�னற �னலமய�லம,  �னகதகனற 
ஏதம லவததக தக�ளள�� க�ர�த��லம தமகககடடஙகள ஓரளவ 
தப��யதபரம�ள�ன ��ரதமன�கக ஒபபலம கற#�மபட உளளன.  ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல 
(8-5-8)  –  த��கக தமகபபலகழ�ஙகள –  எனற தமகஙகலளக கணட�ல இவனத 
��ரதமன�ய�ன ந�றம ந�லனவ�ல த��னறவ��க ஆழவ�ர அரள�யத க�ணக. 
(கண�தன)  –  தமகதல�க க�டடலம தப��யதபரம�ளகக உளள தமனலம 
கறபபடடத. ம�கவம எடட�� உயரத��ல ந�னறபட மடடதம உ�வவத தமகம ஆகம. 
ஆன�ல ��ழந�வரகளடன ப�றநத,  அவரகள அரக�ல ந�னற,  �னலனதய அள�பபத 
தப��யதபரம�ள மடடதம. தப��யதபரம�லளக க�ணமதப�த, யத �ல� லவத��ரந� 
தவணத�லயக களவ த யத, உணட, எஙகம சறற�த ����ந� த ரகலகக க��#�ம. 
இ�லன அம#ன���ப�ர�ன�ல (10)  -  தக�ணடல வண�லனக தக�வ#ன�ய 
தவணத�யணட வ�யன – எனற�ர அல#தவ�?
 

வய�கய�னம –  (உனலனக க�ணம ம�ரககதம�னறற�யம�டட�)  –  உனலனப 
தபறலகககறபப�க நU உபத� �தத லவத� ம�ரககமணட – வழ�, அ��க�றத உப�யம. 
அலவய�க�றன கரமதய�கம,  �தஸ�தயம�ன ஜஞ�நதய�கம,  உபயஸ�தயம�ன 
பக��தய�கம,  அவ��ரர8ஸயம,  பரதஷ�த�மவ�தலய,  அநக�ம�ன ��ரந�ம 
ஸஙகUரத�நம,  பணயதகதரவ�ஸம இபபட த �நதப�தத��ப��� தப�ரம�தற 
உப�யதப�மம.  இவறற�த# ஒனலற அநஷடகக ம�டட�லமதயயனற�கதக அற�யவம 
ம�டட��வன�யதத.  (மன� ��ல)  –  அற�வகக அலடவ�ல#�� ��ரயகதய�ந�ய�ய 
இழககவம�ம�தற.  அற�லககக தய�கயம�ன மநஷய ஜநமதல�ப தபறறலவத��தற 
இழகக�றத.  (த�� ன�ய)  –  அவரகள ��ஙகள ந�தயஸ���கள தக�டய�த#ய�மபட 
அவரகளகக தய�ஜயன�ன கரத��மன,  ��ரயகஜநமம�ய அதய�கயதனனற 
ஆற�ய�ரகக�தறனலத#ன,  மநஷய ஜநமத��லளள பரதய�ஜநம தபறற�த#ன. 
ம�நஷயம பர�பய. உபயவ�#க�ன�தனன எனக�ற�ர. த��ச – களவ.
 

வ�ளககம -  (உனலனக க�ணம ம�ரககதம�னறற�யம�டட�)  –  உனலன ந�ஙகள 
அலடவ�றக�க நU கUல�ய�ல உபத� �த� ம�ரககஙகள ப# உணட.  அலவய�வன – 



கரமதய�கம,  கரமதய�கம ம#ம உணட�கம ஞ�னதய�கம,  கரமதய�கம மறறம 
ஞ�னதய�கம ம#ம உணட�கம பக��தய�கம,  உனத ��ரஅவ��ர ர8ஸயம, 
பரதஷ�த�ம வ�தலய,  மறற  �ஸதரஙகள�ல பகழபபடம ��ரந�ம ஸஙகUரத�னம, 
��வயத� த��ல வ �த�ல –  தப�னற ப#வம உணட.  இபபடய�க த �னரகள கலர 
ஏறவ�றக அவரவரகளகக ஏறறபட ப# உப�யஙகள உளளன.  ஆன�ல இவறற�ல 
ஒனலறக கட ந�ன ப�னபறறவ�லல#.  அவறலறப பறற� ந�ன அற�யவம இலல#. 
(மன� ��ல)  –  ந�ன வ�#ஙக�கப ப�றந��ரந��ல இவறலற அற�ய�மல உளள�றகக 
க�ர�ம கற#�ம.  ஆன�ல இவறலறப பறற�ய ஞ�னம அலடவ�றக ஏறற 
மன��ன�கப ப�றந�தப���லம அல#தவ� ந�ன இவறலற அற�யவ�லல#? (த�� ன�ய) 
– எனனடன ஒபப தந�கக�ன�ல  ���ர� மன��ரகள கட ந�தயச��கதள ஆவர எனற 
கற#�மபட அவரகள�லம லகவ�டவ�றக ஏறற களவன ந�ன.  வ�#ஙக�கப ப�றவ� 
எடத��ரந��ல அற�நத தக�ளளம �க�� இலல# எனற ஆற�ல அலடய#�ம; 
ஆன�ல மன��ன�கப ப�றவ� எடததளளதப�த அல#தவ� அ�ன பயலன அலடய�மல 
உளதளன? 
 

வய�கய�னம – இபபடய�ரகக�ற நUர எனபககல வரவ�தனனதனனன�ல (மரககதனன 
வநத ந�னதறன) –  என �ணலம ப�ர�த� மரககன�லகய�த# வநததக�ட ந�னதறன. 
என �ணலமயமற�நத உன லவ#கணயதல�யமற�நதலவதத அதய�கயன எனற 
அக#வ�தற அடபபத.  அதல�ச த யய�த� வநத தக�டந�னதறன.  �ண�Uர கடகக�ற 
ஊறற�த# நஞல ய�டவ�லரபதப�த#,  வ�#க�தப�கயம�ன வ�ஷயதல�க க�டட 
அழ�தத�தனனக�ற�ர. 
 

வ�ளககம – தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, “நUவ�ர இபபடபபடடவர எனற�ல எனன�டம 
ஏன வரதவணடம?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர ப��ல அள�கக�ற�ர.  (மரககதனன 
வநத ந�னதறன)  –  எனனலடய ��ழவ எத�லகயத எனபல� ந�ன அற�ய��வன 
எனப��ல உன மனப�க வநத ந�னதறன. எனனலடய ��ழச �, உனனலடய தமனலம 
ஆக�ய இரணலடயம ந�ன அற�நத தக�ணட, உனலன அணகம �க�� தக�ணடவன 
அலத#ன எனற உ�ரநத தக�ணட உனலனவ�டட அகனற த லவத அல#தவ� 
உகந�த? அ�லனச த யய�மல உனன�டம த��வடன வநத�ன. ஊ��ல உளள கடநUர 



ந�ல#ய�ல வ�ஷதல�க க#பபத தப�னற,  நல#வரகளகக இன�லம அள�ககம 
வ�ஷயம�க உளள உனலன அணடதனன. 
 

வய�கய�னம –  கண�ன எனறத அஙகதல�கக ஆக�����லல#ய�தற.  அதல�தய 
பறற� வநத ந�னதறன.  (மரககதனன மரககதனதன)  –  இத��ர தம�ரகயதம 
எனக�ற�ர.  வபலஸய�ல இரணட �ல#யம அநஸந��தத அத�ல#கக வந� 
அவதயதல�ப ப�ரததம, �மமலடய �ணலமலயப ப�ரததம அரள�சத யக�ற�ர.
 

வ�ளககம – ”கண�ன” எனற கறவ�ன ம#ம அவனகக ஆக��வரகள என ய�ரம 
இலல# எனபத தவள�பபடக�றத. (மரககதனன மரககதனதன) –  இத அற�வ�னலம 
எனக�ற�ர.  அல#த,  ��ன தப��யதபரம�ள�டம த னற��ல அவனகக உணட�ன 
�Uஙலகயம, �னனலடய ��ழலவயம ப�ரதத இரமலற ”மரககதனன” எனற�ர.
 

33. தமய எல#�ம தப�க வ�டட வ���கழ#���ல படடப

      தப�ய எல#�ம தப���நத தக�ணட தப�டகதனன வநத ந�னதறன

      ஐயதன அரஙகதன உன அரள எனனம ஆல  �னன�ல

      தப�யயதனன வநத ந�னதறன தப�யயதனன தப�யயதனதன
 

தப�ரள –  எனனலடய ஸவ�ம�தய!  ஸரஙகந���!  தமயய�க உளள அலனதல�யம 
லகவ�டட,  வ���ந� கந�ல#க தக�ணட தபணகள�ன ம�யவல#ய�ல அகபபடடக 
தக�ணட,  ப#வ��ம�ன தப�யகலள எனனளதள தக�ணட,  தவற தப�கக�டம 
இல#�மல ந�ன உளதளன.  உனனலடய கரலப எனப�ன மUத,  உனனலடய 
கரல� க�ர�ம�க எனகக ஆல  உணட�னத.  இ�ன�ல உன மனப�க வநத 
ந�னதறன. 
 

அவ����லக –  இபபட நனலமகளம�லல#,  �Uலமகள�லம கலறவ�லல#,  ந�ன 
இஙகதல�கக ஆக���தன�ரவதனனக�ற�ர அநந�ரம. கUழபப�டதட�ட இபப�டடகக 
ஸஙக��தயனதனனன�ல,  “மரககதனன வநத ந�னதறன”  எனறUர,  அந� தம�ரகயம 



ஹர�யத��த# படடச த �லலக�றUதர� எனன�ல, அதவம தப�யதயனக�ற�ர. “ஆன�ல 
நமலமக க�டடலககதக�ர உப�யம�லல#ய�க�ல தமல தப�கதகன?”,  எனற தகடக, 
“த�வ�Uர ��ரவடகதள�டலட ஸமபந�மம கரலபயதம�ழ�ய தவறணதட�?”,  எனற 
 ரதம�ப�யம�ன கரலபலய தவள�ய�டக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந�  �# ப�சரஙகள�ல �னன�டம எந�வ��ம�ன நனலமகளம இலல#, 
�Uலமகளககம �னன�டம கலறவ இலல# எனற�ர.  கடந� ப�சரததடன இந�ப 
ப�சரத��றகத த��டரப எனன எனற�ல, தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, “நUவ�ர உமலம 
மரககதனன வநத ந�னதறன எனற கற�னUர.  உமமலடய அந� மரககத�னதல� 
நUவ�ர உமத தநஞ த��ல உ�ரநத தக�ணட, மனபபரவம�க அபபடக கற�னUரகள�?”, 
எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “அபபட இலல#.  ந�ன கற�யதம தப�யதய”,  எனற�ர. 
உடதன தப��யதபரம�ள,  “அபபட எனற�ல எனலன வநத அலடவ�றக உமம�டம 
எந�வ��ம�ன உப�யமம இலல# எனற�க�றத. ப�னனர உமலம ந�ன எவவ��ம கலர 
ஏறறவத?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “அழக�யம�வ�ள�!  உனனலடய 
��ரவடகள�ன த��டரப மறறம கரலப ஆக�யலவ �வ�ர எனகக தவற உப�யம 
உளளத��?”, எனக�ற�ர. இ�ன ம#ம இற��ய�ன உப�யம�க உளள ஸரஙகந��ன�ன 
கரலப எனபல� தவள�ய�டக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (தமயதயல#�ம) –  தமயய�க�றத ப�8��ம�ய,  ய��ரத�ம�ய�ரககம 
அரத�ம�யதத.  கUழசத �னன நனலமகதளல#�வறறககம பர�ம �ல#ய�யதத 
ஸதயந��ன�ரபபத.  ஸதயம#ம��ம ஸரவம எனனககடவ��தற.  ஜநம வரத�த��ல 
கலறய ந�னற லக �கன,  “பகவத வ�ஷயத��ல அவக�8�த����ல தப�ய த �ல#க 
கடவ���லல#க�ண”  எனற �னலன பக�கக ந�லனத� பரஹமர�கஸலனக 
கற�ததச த �னன�ன�தற,  பகவதவ�ஷயத��த# ந�#ட வர ந�றலகய�த#. (எல#�ம) – 
இலவ��ன ப#வலகய�யதத இரபபத.  மநஸஸ�ல ந�லனபபத தமயய�ய, 
அதத��தட த ரச த �லலவதம தமயய�ய,  த யவதம தமயய�ய�ரகலக. 
பநதவ�ய�ரபப�தன�ரவனகக தமயலயச த �லல,  பறமபளள�ரகக 
அஸதயன�ய�ரககவம கடம�தற,  அதவம�லல#.  இலவதயல#�ம ந�ன�ரகக�ற 
ந�டடலம நலடய�ட��பட வ�ஸலநதய�தட தப�கவ�டதடன எனக�ற�ர.  �னதன�தட 
ப��ம�ற�ன�ர பககலத# தமயய�ரககம�க�ல �ன பககலத# வநத தப� �யக 



கடதமனற அவரகள பககலலம தமய நலடய�ட��பட பண��தனன,  ஸமஸ���கள 
அஜஞர�லகய�த# தப�யதய�டம த லலம;  தமயதக�ணதட நடககதவணடமபட 
ஸரவஜஞர�ன த�வ�Uர ��ரவடகள�த#ய�தற அஸதயன�யதத.
 

வ�ளககம –  (தமய எல#�ம) –  தமய எனற�ல மறற உய�ரகளகக நனலம அள�பப��க 
இரககதவணடம,  உளளல� உளளபடப தப தவணடம.  கடந�  �# ப�சரஙகள�ல 
�னன�டம ப#வ��ம�ன நனலமகள இலல# எனற�ர,  அலவ அலனத��றகம 
ஆ��ரம�க உளளத ஸதயதம ஆகம. லக �க ம�8�தமயம – ஸதயம#ம��ம ஸரவம – 
இந� உ#கம அலனததம ஸதயத��ல ஆனத –  எனறத க�ணக.  ப�றபப�ல 
 ணட�ளன�க�ய நமப�டவ�ன �னலன உண� வ�ரமப�ய பரஹமரகஸஸடம, 
“எமதபரம�ன�டம ஈடப�ட தக�ணட ய�ரம தப�ய உலரககம�டடனர”,  எனற�ன. 
இவன எமதபரம�ன�டம  �ற�த� ஈடப�ட தக�ணடவன�க உளளதப���லம 
இபபடய�க உலரத��ன (இ�லனப பறற�ய வ���லவ அடதயன�ன லக �க பர��ம 
நல# www.namperumal.com  எனனம இல�ய�ளத��லரநத download  த யத 
படககவம).  (எல#�ம)  –  இந� ஸதயம எனபத ப#வலகய�க இரககம.  மன��ல 
ந�லனபபதம ஸதயம�க,  அ�லனச த �றகள�ல கறவதம ஸதயம�க,  அ�லனச 
த யலல த யவத ஸதயம�க உளள �னலம.   �#ர உறவ�னரகள�டம உணலமலயக 
கற�வ�டட மறறவரகள�டம தப�ய கறவ�ரகள.  ��ன அபபடயம இலல# எனக�ற�ர. 
இபபடய�க உளள ப#வலகய�ன ஸதயஙகள அலனததம ��ன இரககம ��ல  
லவததம ந�றக இய#�மல ஓடமபடச த யத�ன எனக�ற�ர. �னனடன ய�தரனம வநத 
தப �ன�லம,  அவரகள பககம உளள உணலம எனபத �னன�டம வநதவ�டம எனற 
எண��,  அவரகள�டமம உணலம �ஙக��வ�ற வ�ரடடய��க உலரகக�ற�ர.  ஆன�ல 
ஸமஸ���கள அற�வறறவரகள எனப��ல அவரகள�டம தப�யலய மடடதம உலரதத 
எனத ந�டகலளக கழ�கக#�ம,  ஆன�ல அலனததம அற�ந� உனன�டம 
(தப��யதபரம�ள)  தமயதய கறதவணடம எனபல� அற�ந�தப�தம உனன�டமம 
தப�யதய கற�தனன எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  நUர இபபட தமயலய தநர�கப தப�கடலககக வ�ஸலந பண��றற 
எஙதக எனன�ல,  (வ���கழ#���லபடட)  –  உன தக�ஷடககப தப�ய ஆக���ப 
தப�த#ய�தற அவரகள தக�ஷடகக தமய ஆக��பட.  ஸதயன�ய�ரககமவனகக 



ஸத�Uகதள�ட ஒர க�க�#மம ஸமஸரககம அ����ய�யதத இரபபத. 
(வ���கழ#���ல) – மய�ர மடத��ரகக�ல “இத��ர மய�ரமடதய! ம�ல# சறற�ன வ�ரதக!” 
எனற அ��த# வ�த�ன�ய�ரககம;  வ���த��ரகக�ல “ஓ ழகக�க மய�லர வ���ததப 
தப�கடடனபடதயன!” எனற அ��த# வ�த�ன�ய�ரககம. “எனலன லநவ�ககம” எனற 
பகவதவ�ஷயத��ல ஸ�தவ�கர படமத�ல#�ம படம�யதத.  (படட)  –  வல#ய�த# 
அகபபடட  �# ப��ரத�ஙகலளபதப�த# �னன�ல மUளதவ�ண���பட அகபபடலக. 
ஆ �ரதய�பத� த��த# வகத� வ�ஷயத��ல பன�ய�ரஙகழலகலளக கண��த# 
க���ந�றக, தநஞச ஸத�U பககலத#ய�மபடய�தற அ��ல அகபப�டரபபத.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “இபபடய�க உணலம எனபல� 
மறற�லம�கக லகவ�டவ�றக நUவ�ர எஙதக பழக�க தக�ணடர?”,  எனற வ�யநத 
தகடட�ன.  இ�றக வ�லட அள�கக�ற�ர.  (வ���கழ#���லபடட)  –  உனனடன 
த ரந�வரகளககப தப�ய எனற�ல ஆக��த தப�னற, தமய எனற�ல ஆக��படயளள 
தபணகள�டம கறதறன எனக�ற�ர.  உணலமலய மடடதம தபசம ஒரவன�ல 
தபணகளடன தந�டபதப�ழதம த ரநத இரத�ல ம�கவம கடனம அல#தவ�? 
(வ���கழ#���ல) –  அந�ப தபணகள �ஙகள �ல#மடலய மடந��ரந��ரகள எனற�ல, 
“ஆக�!  இந�க கந�ல எத�லன அழக�க உளளத!  இ��ல உளள ம#ரகள எத�லன 
அழக�க உளளத!”,  எனற அ��த#தய ஈடப�டடடன இரபப�ன.  அவரகள 
�ல#மடலய வ���தத வ�டடரந��ல, “வ���ததவ�டட இந�க கந�லன அழக உளளபட 
எனதன!”, எனற அ��ல ஈடப�டடடன இரபப�ன. ��ரவ�யதம�ழ� (5-10-2) – எனலன 
லநவ�ககம –  எனற கறவ�றக ஏறப எமதபரம�ன�டம ஈடபடட ஸ�தவ�கரகள 
அவன�ல மயஙக� ந�றபத தப�னற இவனத த யலக தபணகலளப தப�றதத உளளத. 
(படட) – வல#ய�ல  �கக�கதக�ணட மUனகள�ல எவவ��ம �ஙகள மயற �ய�ல �பப�கக 
இய#�த�� அத தப�னற இவன  �கக�க தக�ணட�ன.  ஆ �ரயன�ன உபத� ம 
ம#ம�க எமதபரம�ன�ன ��ரதமன�ய�ன மனப�க இவன ந�றகமதப�தம,  இவனத 
உளளம�னத தபணகள�டம இரபப��க�ய அளவ�றக இவன அவரகள�டம 
 �ககணட�ன. 
 

வய�கய�னம –  (தப�யதயல#�ம தப���நததக�ணட)  –  தமயலய கடநUர 
வழ�த��றதப�த# தப�யகலளக கடப��தத�ன. பகவதவ�ஷய ஸமஸரககம தப�யயலர 



தமயயர�ககம�தப�த#ய�யதத இவவ�ஷயம ஸதயலர அஸதயர�ககமபட. (எல#�ம) 
–  தமயககச த �னனலவகதளல#�ம இதககம உணடதற.  “தப�ய”  எனற 
தபரதபறறலவ எல#�வறலறயம �மதம�தட த ரததகதக�ணட�ர�யதத. 
(தப���நததக�ணதட)  –  அவறற�ல ஒனறம �மதம�தட த ரததகதக�ணட�ர�யதத. 
(தப���நததக�ணட) – அவறற�ல ஒனறம த �ர��பட தப���நததக�ணதடன. ந�டட�ர 
�ந��ம அப�ம� வ�ஷயஙகளககக க�ரத��லககக ஒர தப�ய த �ல#தவணடன�ல, 
அவரகளம என பககலத# வநத தகடடபதப�மபட தப���நததக�ணதடன. 
எடடபப��யம கடடன�ர�யதத.  (தப�டகதனன வநதந�னதறன)  –  எனலன 
அநஸந��த��ல “தமயயரனதற அஙகதல�கக ஆவ�ர”  எனற மUளவ�தற அடபபத; 
பண�லறயன�லகய�த# ந�ர#ஜஜன�ய வநத தக�டந�னதறன.  (ந�னதறன)  – 
ஸ��ந�நஷட�நம பண�� ப#ததகக அவஸரபர�Uகர�ய ந�றப�லரபதப�த# வநத 
ந�னதறன. (தப�டகதனன) – தப�டகலம பண�லற க��ஸ�நயல�.
 

வ�ளககம -  (தப�யதயல#�ம தப���நததக�ணட)  –  உணலம தபசவல� மறநதம 
த யய�மல வ�டடத தப�னற,  தப�யகலள மடடதம தப �யபட உளதளன. 
எமதபரம�னடன த ரத�� உளளவரகலள அந�த த��டரப�னத அவரகள தப�ய 
தபசபவரகள�க இரந��லம உணலமதய தபசமபடய�க ம�றற�வ�டம.  ஆன�ல, 
தபணகளடன தக�ளளம த��டரப�னத உணலமலய மடடதம தபசபவரகலளயம 
தப�ய கறபவரகள�க ம�றற�வ�டம.  (எல#�ம)  –  தமய தப�னதற தப�யயம 
ப#வலகபபடம.  இந� உ#க�னர�ல “தப�ய” எனற கறபபடம அலனதல�யம இவர 
�னபககம த ரதத லவததகதக�ணட�ர.  (தப���நததக�ணதட)  –  தப�யகள�ன 
வ��ஙகள�ல எந�வ��ம�ன தப�யயம �னலன வ�டடத �பப�ச த னறவ�ட��பட 
ப�ரததக தக�ணட��கக கறக�ற�ர.  உ#க�ல உளளவரகள �ஙகளலடய 
ப��யம�னவரகள�டம எபதப���வத ஒர தப�யலயச த �ல# தவணடய ந�ல# 
உணட�ன�ல,  அவரகள �னன�டம வநத தகடடச த லலமபடய�க தப�யகள 
அலனதல�யம �னன�டம தம�த�ம�க லவததளள��கக கறக�ற�ர.  (தப�டகதனன 
வநதந�னதறன)  –  எனனலடய ந�ல#லய ஆர�யமதப�த,  “உணலம தபசபவரகள 
மடடதம எமதபரம�லன அணட#�ம”, எனற எமதபரம�லன வ�டட அக#ச த லவத� 
ந#ம�கம.  ஆன�ல ந�ன அ�லனச த யய�மல,  எந�வ��ம�ன தவடகமம இனற� 
தப��யதபரம�ள மனப�க ந�றக�தறன.  (ந�னதறன)  –  ப#வ��ம�ன ஸ��னஙகலளக 



கலடப�டபபவரகள ப#னகக�க தப��யதபரம�ள மனப�க ந�றபத தப�னற, 
எந�வ��ம�ன ஸ��னஙகலளயம இயறற�� ந�ன அவன மனப�க ந�னதறன. 
(தப�டகதனன) – தப�டகலம எனற�ல க��யறற ந�ல#.
 

வய�கய�னம –  “இபபடபபடட நUர  ம�ம�தயதப�ர த ரம நமபககலத# 
வரவ�தனன?  வ���கழ#�ரபககல தப�கUர”  எனன,  (ஐயதன)  –  எனன�ல 
அழ�ததகதக�ளளதவ�ண��� ந�ரப���க ஸமபந�மடய�க வநத�ன; எத�லனதயனம 
அநU��ய�த# லகவளரந� பரலஜகளககம ம���ப���ககள�ரககம�டத��ல, 
ப�றரக����பட பழககலடய�த# வநத பகர#�மபடய�தற பர�ப��ய�ரபபத. 
(அரஙகதன) – நமலம “ந�ரப���க பநத” எனற அற�ந�த  �ஸதரவ�ஸலநய�த#தய�, 
ஆ �ரதய�பத� த ��த#தய�தவனன,  அவறற�#னற.  தக�ய�லத# வநத 
கணவளரந�ரள க�றபடலயக கணட அற�நத�ன. ந�தயவ�ப��ய�லரபலபக க�றகலடக 
தக�ணட,  அநப�ம�ம�ன ஸமஸ�ரத��த# ஸமஸ���களலடய உஜஜUவனதம 
பரதய�ஜனம�கக கணவளரந�ரளக�றபடய�த#,  இஜஜநதககள�ல த�வ�Uர 
��ரவடகளகக ஆக�����லல# எனனம�டதல�யம இகக�லட��தன 
உபத� �கக�ற��லல#தய�?
 

வ�ளககம –  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “இபபடபபடட ��ழந� 
ந�ல#ய�ல உளள நUவ�ர,  அலனதத ப#னகலளயம  மந�ல#ய�ல லவததளளவரகள�ல 
அலடயபபடம நமம�டம ஏன வரதவணடம? நUவ�ர வ�ரமபம வ���ந� கந�ல தக�ணட 
தபணகள�டதம த ல# தவணடயத��தன?”,  எனற�ர.  இ�றக ஆழவ�ர ப��ல 
அள�கக�ற�ர. (ஐயதன) –  எனன�ல அழ�ததகதக�ளள இய#���பட இயறலகய�கதவ 
எனகக உனனடன த��டரப உளளத�,  அ�ன�ல வநத�ன.  ப# �க�� த யலகலளச 
த ய�தப���லம ��ய�நல�யரகலளக க�� ப�னவ� ல வழ�ய�க,  மறறவரகள 
க����பட வரவத இயலபனதற�? (அரஙகதன) – இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள 
ஆழவ���டம, “நUவ�ர நமலம உமத இயறலகய�ன உறவ�னன எனக�றUர. இ�லன நUவ�ர 
அற�நததக�ணடத  �ஸதரஙகள ம#ம� அல#த ஆ �ரயன�ன உபத� த��#�?”, 
எனற வ�னவ�ன�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “இலவ இரணட�லம அல#. 
அழக�யம�வ�ள�!  நU தப��யதக�ய�லல  யன�ததளளல�க கணட ந�ன அற�நத 
தக�ணதடன.  பரமப�த��ல உனலன தப�றற�க தக�ணட�டயபட இரபபர;  ஆய�னம 



அ�லனப தப��தம எண��மல,  தவறகக�னறவரகளம உளள இடம�ன 
ஸமஸ���கள�ன பம�ய�ல, இவரகலளக கலரதயறறவத� தபற�க எண�� அல#தவ� நU 
இஙதக கணவளரக�ற�ய?  இ�ன ம#ம இந� ஸமஸ���கள�ல உனகக ஆக��வரகள 
எனற ய�ரம இலல# எனபல� உனனலடய இந�  யனகதக�#ம அல#தவ� 
உலரகக�றத?
 

வய�கய�னம –  நமபககலத# வநத நUர தக�ளளபபகக�ற க�ரயதமன எனன, 
(உனனரதளனனம ஆல �னன�ல வநத ந�னதறன)  –  த�வ�Uர கரலபய�ன பககல 
எனககணட�ன நல ய�த# வநத�ன. �ந��லம மடயசசழததக தக�ணடவரகளககம 
த�வ�Uர கரலபய�ல நல பண�#�மபடய�தற த�வ�Uர கரலபய�ரபபத. 
பரஹம�ஸதரத��த# அழ�யச த யய த�வ�Uர உததய�க�த� �ல ய�லம க�கததககம 
��ரவடகள�த# பகர#�மபடய�தற த�வ�Uர கரலப இரபபத.  வ��ர8மப� க�கதஸ�: 
கரபய� பரயப�#யத எனனககடவ��தற.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “நUவ�ர நமம�டம வநத எனன தபறப 
தப�க�றUர?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர வ�லட அள�கக�ற�ர.  (உனனரதளனனம 
ஆல �னன�ல வநத ந�னதறன) –  உனனலடய கரலபலயப தபறதவணடம எனற 
எனகக உணட�ன ஆல  க�ர�ம�கதவ உனன�டம வநத�ன.  ஒரவன ��ன 
அழ�நததப�கம அளவ�றக�ன �Uலமலயத �னககத��தன வரவலழததக 
தக�ணட�லம,  அவன கட தப��யதபரம�ள�ன கரல�லயப தபறதவணடம எனற 
ஆல பபடம அளவ�றக அல#தவ� உனனலடய கரல� உளளத?  பரஹம�ஸதரம 
தக�ணட நU க�க�ஸmரலன அழ�கக மறபடடதப�தம,  அவன உனனலடய 
��ரவடகள�ல வநத  ர�ம பகமபடய�க அல#தவ� உனனலடய கரல� உளளத? 
இர�ம�ய�ம ஸmந�ரக�ணடம (38-35)  -  வ��ர8மப� க�கதஸ�:  கரபய� 
பரயப�#யத –   ர�ம அலடந� க�க�ஸmரலன இர�மன �னத கரலபய�ல 
க�பப�றற�ன�ன – எனறத க�ணக.
 

வய�கய�னம –  “உமமலடய பககல நனலமகள�ல#�லமயம அற�நத, 
�Uலமகளணதடனனம�டமம அற�நத,  நமதம�டலட ஸமபந�மம அற�நத 



வந�Uரலலதர�?  அ��க���கள�ல இபபடபபடட உமலமயனதற� ந�ம த�டய�ரகக�றத. 
இத��ன தமயதய�?”  எனன,  (தப�யயதனன)  –  ந�ரப�த�வ�டத��ல இதவம 
தப�யய�ய�ரந�த�னக�ற�ர.  ஸவ�ஸஸரவஜஞர�ன த�வ�Uர ஸநந���ய�த# 
தமயதயனற த �ல##�வத எனபககலணதட� எனக�ற�ர.  (தப�யயதனன)  – 
“�Uலமகள எனகக�ல#��ன இலல#” எனற த �னன இவவ�ரதல�கள அ8மஸமய 
பர���ந�ம�#ய:  எனனம இவவ�ரதல�,  இவவ��க�ரததகக த�வ�Uர ஸநந���ய�ல 
வ�ல#த லலம வ�ரதல�தயனற த �னதனன�த�லன;  என �ணலம என தநஞ �ல 
படடச த �னதனனலத#ன.  (தப�யயதனதன)  –  ஸவ�ஸஸரவஜஞர�ன த�வ�Uர 
இபதப�ய �னலன தமயதயனற பரம�ககமபடயனதற� ந�ன தப�ய த �னனபட. ��ம 
கUழ “ஆ�ரம தபரகலவத� அழகன”  எனறம,  “கண��லன கள�ககம�தற”  எனறம, 
“பன�யரமப��ரம�த#�” எனறம, “உடத#னககரகம�த#�” எனறம த �னன தப�ய 
ம�ல#கலள அநஸந��தத தப�யயதனன தப�யயதனதன எனக�ற�ர.  தமயதக�ணட 
ப��ம�றதவணடம த�வ�Uர ��ரவடகள�த# எத�லன தப�யத �னதனன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “உமம�டம  �ற��ளவம நல#த யலகள 
எனபத இலல# எனபல�யம, �Uலமகள மடடதம உணட எனபல�யம நUவ�ர அற�ந�Uர. 
தமலம உமககம நமககம உளள உறலவ அற�நத தக�ணட எமம�டம வநதளளUர. 
உமலமப தப�னற அ��க���கலளத த�டயபடதய இஙக ந�ம கணவளரக�தற�ம. 
இவவ��ம நUவ�ர நமலம ந�ட வந�த உணலம��தன?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர 
வ�லட �ரக�ற�ர.  (தப�யயதனன)  –  நனற�க ஆர�யநத ப�ரத��ல இவவ��ம ��ன 
வந�தம தப�யதய எனக�ற�ர. அலனதல�யம உளளத உளளபட அற�நதளள உனகக 
மனப�க தமய எனற கற�கதக�ளளமபட எனன�டம ஏ��வத ஒனற�வத உணதட�? 
இலல# எனக�ற�ர.  (தப�யயதனன)  –  “எனன�டம �Uலமகள எனப��ல இல#��த� 
க�லடய�த”  எனற ந�ன கற�யத ஏன எனற�ல,  அ8�ரபதநய ஸம8�ல� - 
அ8மஸமய பர���ந�ம�#ய: - ந�ன கறறஙகளகக இரபப�டம�க உளதளன – எனற 
கறவ�றக ஏறப,  உன மனப�க உலரககமதப�த அ�றக�ன ப#ன உணட எனற 
 �ஸதரஙகள கறவ��ல கற�தனன.  எனனலடய ��ழச �லய ந�ன உ�ரந� 
க�ர�த��ல அவவ��ம கறவ�லல#.  (தப�யயதனதன)  –  அலனதல�யம 
அற�ந�வன�க�ய நU கட ந�ன உலரத�ல� தமய எனற எண�� மயஙகமபடய�க 



அல#தவ� ந�ன தப�யகலள உலரதத�ன?  இதவலரத ��ன த��டத� தப�ய 
ம�ல#கலளக கறக�ற�ர:
 

• ��ரம�ல# (16) - ஆ�ரம தபரகலவத� அழகன

• ��ரம�ல# (17) - கண��லன கள�ககம�தற

• ��ரம�ல# (18) – பன�யரமப��ரம�த#�

• ��ரம�ல# (19) – உடத#னககரகம�த#�
 

தமத# கற�ய அலனததம தப�ய எனபல� உ�ரததமவ��ம�க “தப�யயதனன 
தப�யயதனதன”  எனக�ற�ர.  உணலமலய மடடதம கற�யபட வநதவ�ழ தவணடய 
உனத ��ரவடகள�ன கUதழ எத�லன தப�யகலள உலரததளதளன எனற வ�யகக�ற�ர.
 

 34. உளளதத� உலறயம ம�ல# உளளவ�ன உ�ரவ ஒனற இல#�க

      களளதத�ன ந�னம த��ணட�யத த��ணடகதக தக�#ம பணட

      உளளவ�ர உளள�றற எல#�ம உடன இரநத அற��� எனற

      தவளக�பதப�ய எனனளதள ந�ன வ�#வறச  ���த��டதடதன.
 

தப�ரள –  எனனலடய உளளத��ல எபதப�தம ந�ல#ய�க ந�றக�னற 
தப��யதபரம�ள�ன உனலன ஆர��லன த யவ�றக ஏறற ஞ�னம எனககச  �ற�தம 
இலல#.  ஆன�ல இபபடபபடட ந�ன மறறவரகளடன த ரநத தக�ணட உனககத 
த��ணட த யக�னற தவஷம பணட ந�றக�தறன.  இபபடய�க உன மனப�க 
ந�றபவரகள�ன  �ந�லன மழவதம நU அற�வ�ய எனற த���ந� ந�ன,  எனத தவஷம 
க�ர�ம�க தவடகம அலடநத, உனலன வ�டட அகனற த னற, எனத வ�#� எலமப 
ஒடநத தப�கமபடய�கச  ���தத�ன.
 

அவ����லக – “ஜஞ�ந பரஸர தவ�ரம�ன மநஸஸத# ந�தயவ�ஸம பணணமவன�ய, 
நம கறறஙகலள தநர�க அற�யம ஸரவஜஞன�ன இவலனப தப�யயன�ன ந�ன க�டட 



அவதயதல� வ�லளதத எனன க���யம த யத�ன”,  எனற #ஜஜ�தத, “இ��ற க�டடல 
நம கறறம அற�லககக ஜஞ�னம�னற�கதக இரகக�ற ஸமஸ���கதள�தட 
மடநததப�லகதய நனற”  எனற தப��யதபரம�ள ��ரவடகள�த# நல யறற 
அகலக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஆழவ�ர �னத மன��ல,  “ஞ�னம தவள�பபடம இடம�ன மன��ல 
எபதப�தம இவன வ �கக�ற�ன.  இபபட இரபப��ல நமத கறறஙகள எனன 
எனபல�த ��ன�கதவ தநரடய�க இவன அற�நததக�ளக�ற�ன. இவவ��ம அலனததம 
அற�ந�வன�க�ய இவலன,  தப�யகலள மடடதம அற�பவன�க�ய ந�ன அணக�தனன. 
இ�ன�ல இவனககத த��ஷம வ�லளயமபடய�க அல#தவ� ந�ன த யத�ன?”, எனற 
தவடகம தக�ணட�ர.  தமலம,  “இபபட ந�ன இவனககத த��ஷஙகலள 
உணட�ககவல� வ�டதத,  �மமலடய கறறஙகள எனன எனபல� அற�வ�றக�ன 
ஞ�னம இனற� இரககம ஸமஸ���களடன த ரநத ந�னற அற�வத�  �றந�த”,  எனற 
எண��யபட தப��யதபரம�ள ��ரவடகள�த# த ரக�னற ஆல லயத �வ�ரததச 
த லக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (உளளதத�)  –  ந�லனவகக வ�யத�ல#ய�ன தநஞ �த# 
இரககமவன�யதத.  பறமபளள�தன�ரவன�க�லதற கண��ல கணடதகக 
அவவரக அற�ய�ன எனற�ரகக#�வத.  (உலறயம)  –  ஸ��ஸநந�8��ன�ய�ரகலக 
தப�ககப பக��யணட�க�லதற தப�னதப���க மல#யடதய நடகக#�வத. (ம�ல#) – 
ஸரவ���கலன.  ஆதம� உளதள வரத��ய� ந�றகசத யத� ஸரவதல�யம 
அற�யம�டட�ன;  ஆக� ம வய�ப�ய� ந�றகசத யத� வய�பயதல�க கற�தத அதகக 
ந�யநதரல�ய�லல#;  இவன ஸரவஜஞன�ய ஸரவந�யந��வ�ய�ரககம.  (உளளவ�ன 
உ�ரவ)  –  நமமளதள வரத��ய�ந�னற�ன எனற அநஸந��கலகககUட�ன 
ஜஞ�நம�லல#.  (உ�ரதவ�னற�ல#�)  –  ஆதமஜஞ�னமணட�க�லதற பகவத 
ஜஞ�நமணட�வத.
 

வ�ளககம –  (உளளதத�)  –  எண�ஙகள வ�லளக�னற இடம�ன தநஞ த��ல 
இரபபவன�க தப��யதபரம�ள உளள�ன.  இவன தவள�ய�ல இரபபவன எனற�ல, 



கண��றகப ப#பபட�� உளளத��ல இரபபல� இவன அற�யம�டட�ன என#�ம. 
ஆன�ல உளதளதய இரபப��ல அலனதல�யம அற�க�ற�ன. (உலறயம) –  தநஞல  
வ�டட  றறம அக#��பட எபதப�த வ�ழபவன.   �# தந�டகள�வத இவன 
அஙக�ரநத அகனற�ன எனற�ல,  அபதப�த நமத வ�ரபபபபட நடநத தக�ளள#�ம, 
அதவம இய#��பட எபதப�தம உளளவன.  (ம�ல#)  –  அலனதல�க க�டடலம 
உயரந�வலன.   �Uரத��றகளதளதய ஆதம� உளளதப���லம,  அந� ஆதம� உளதள 
இரகக�னற அலனதல�யம அற�யம�டட�ன;  ஆக�யம எஙகம பரவ�யளளதப�தம, 
அந�ப தப�ரளகள அலனதல�யம அ�ன�ல ந�யம�கக இய#�த. இவலன அலனததம 
அற�ந�வன�க,  அலனதல�யம ந�யம�பபவன�க உளள�ன. (உளளவ�ன உ�ரவ) – 
நமககளதளதய அவன அந�ரய�ம�ய�க எபதப�தம உளள�ன எனற அற�வ�றக�ன 
ஞ�னம நமம�டம இலல#. (உ�ரவ ஒனற இல#�) –  ஆதம�லவப பறற�ய ஞ�னம 
ஏறபடட�ல அல#தவ� எமதபரம�லனப பறற�ய ஞ�னம உணட�கம?  ஆதம�லவப 
பறற�ய ஞ�னதம நமகக இலல#தய!
 

வய�கய�னம –  (களளதத�ன)  –  ஜஞ�ந8Uநதனனற எனலன ந�டட�ர அற�ய�மல 
பகடட மலறததபதப�நத�ன.  நமகதக�ர ஆதம க�ம�லல#தயனற த �லலமதப�த 
என அந�ர�தம� அற�ய இலல# எனபன;  அத��த# அவரகளம,  இவனகக 
ஆதமவ�ஷய ஜஞ�நமம பரம�தம வ�ஷய ஜஞ�நமம உணதடனற 
ந�லனத��ரககமபடய�க அவரகலளயம மலறததபதப�நத�ன.  அடய�ல 
அந�தமக�மணட�ய�ரககவ�தற இலல#தயனபத,  அககளவகக உனலனயம 
தபரந�ல#ய�க ந�றத��க களவ கணட தப�நத�ன.  (ந�னம த��ணட�ய)  –  ஒர 
நனலமயம�னற�கதக இரகக�ற ந�னம,  ஆதமகத��தப�ர அ��க��ககம உனனலடய 
அடலமய�த# அநவய�ய�ந�னதறன.  ஆர த யயக கடவ அடலமய�த# ஆர 
அநவய�கக�ற�ர?   ணட�ளன தவ��தயயநதல� அ��க��த��ல ந�டட�ர 
கர8�பப�ரகதளனற,  ஸவ�தம�பதயநம வ�கர8த� எனற ��னம 
அரவரத��ரககம�தற;  அபபடதய படக�ற�ர.  (த��ணடகதக தக�#ம பணட)  – 
உனலனக களவகணட வ�டம�னற�கதக,  ஸ�தவ�கர  �ரஸ�வ8�ககமபட ரப 
ந�மஙகலள ���ததபதப�நத�ன.  பரபபம�றத ��ரந�மதல� இடவத, 
ஸபஞ �ய�ஙகலள ���பபத,  அஹரதயம�கத ��ரந�மதல�ச த �லலவத,  உன 
தப�கயல�லயச த �லலவத,  யம���கள �ல#ய�ல என க�ல எனப��ய, 



ந�னதம�ரவன�ய பதர�பத� ம பணணவ��ய,  எத�லனத யத�ன,  எத�லன 
ஜலப�தத�ன எனக�ற�ர.  (உளளவ�ரளள�றதறல#�மடன�ரந�ற���தயனற)  – 
ந�லனவகக வ�யத�ல#லயப பறற�ய�ரகலகய�த# அநஸந��பப�ர 
அநஸந��ககமத�ல#�வறலறயம கடவ�ரநத அற��� எனற.  ஏதக� அ8மஸமU��   
மநயதஸ தவம இதய���.  ஸரவஜஞன�ய ஸரவந�யந��வ�ய�ரகக�ற நU உடதன 
இரககதவ ந�ன இவவம�க கதத�ல#�ம அடதத�ன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (களளதத�ன)  –  ந�ன அற�வ�ல#��வன எனற மறறவரகள அற�நத 
தக�ளள இய#��பட அலனததம த���ந�வன தப�னற தவள�தவடம பணதடன. 
அற�வறறவரகள�டம ந�ன தபசமதப�த,  “எனககளதள இரகக�னற தப��யதபரம�ள 
 �ட �ய�க எனன�டம �Uய க�ஙகள எதவம இலல#”,  எனற கறதவன. 
அற�வளளவரகள�டம ந�ன தபசமதப�த,  “எனககளதள இரகக�னற தப��யதபரம�ள 
 �ட �ய�க எனன�டம நல# க�ஙகள எதவம இலல#”, எனற கறதவன. இபபடய�க 
ந�ன தபசவல�க கணட ப#ரம,  “இவனகக ஆதம�லவப பறற�ய ஞ�னமம, 
பரம�தம�லவப பறற�ய ஞ�னமம ம�க��ய�கதவ உளளன”, எனற வ�யககம அளவ�றக 
அவரகலள ஏம�றற�யபட உளதளன.  எனனலடய ப�றபப�லரநத� எனன�டம �Uய 
க�ஙகள மடடதம ந�லறந��ரகக,  நU ப�ரததக தக�ணடரககமதப�த�,  அவரகலள 
இபபட ஏம�றறக�தறன.  (ந�னம த��ணட�ய)  –  எந�வ��ம�ன நல# த யலகளம 
இல#�� ந�ன,  ஆதமக�ஙகள ந�ரமப�யவரகள மடடதம த யவ��க�ய உனனலடய 
லகஙகரயம எனபல�ச த யய மறபடக�தறன.  ய�ரகக மடடதம உ��லம உளள 
லகஙகரயஙகலள ய�ர த யவத எனற ஆர�யவ�லல#.   ணட�ளன ஒரவன தவ� 
அதயயனம த யய மறபடட�ல,  க�ணபவரகள இகழவ�ரகள எனற கர��, 
ஸவ�தம�பதயநம வ�கர8த� –  அவனத ஆதம�தவ அவலன தறறம – 
எனனமபடய�க,  �னலனத��தன தந�நத தக�ளவ�ன அல#தவ�?  இபபடதய 
இவரம இஙக கற�யபட உளள�ர.  (த��ணடகதக தக�#ம பணட) –  உனனலடய 
வ�ஷயத��ல இபபடய�க தவஷம இடவத மடடம அல#�மல,  ஸதவ க�ஙகள 
தக�ணட ப#ரம எனலனத �ஙகள �ல#ய�ல தகக� லவததக தக�ளளமபடய�க ந�ன 
தபயர லவததக தக�ணடளதளன.  பனன�ர ��ரமண இடடக தக�ளள�ல, 
பஞ �ய�ஙகலள தப�ற�ததக தக�ளள�ல,  மனம ஒபபக கற�மல தவள�தவஷத��ன 
தப�ரடட உனனலடய ��ரந�மம கற�ல, உனனலடய இன�லமலய ந�ன மடடதம 



உ�ரந�த தப�னற உலரத�ல,  யமன ஆக�யவரகள�ன �ல#கள�ன என க�லகலள 
லவககம அளவ�றக ந�ன உயரந�வன எனற கற�ல,  மறறவரகளகக உபத� ம 
த ய�ல – இபபடய�க எத�லன �Uய த யலகலளச த யத�ன,  எத�லன உளற�தனன 
எனக�ற�ர.  (உளளவ�ன உளள�றற எல#�ம உடன இரநத அற��� எனற)  – 
ந�லனவகள�ன ப�றபப�டம�க உளளத��த#தய நU உளள��ல,  ந�லனபபலவ 
அலனதல�யம உடதனதய அற�க�ற�ய எனற த�ள�நத�ன.  ஏதக� அ8மஸமU��   
மநயதஸ தவம –  கந�ல# தஷயந�ன�டம, “ர�ஜன! ந�ன மடடதம உளதளன எனற 
நU ந�லனகக�ற�ய. ஆன�ல உனத இ�யத��ல உளள எமதபரம�லன நU அற�யவ�லல# – 
எனறத க�ணக. அலனதல�யம அற�ந�வன�க, அலனதல�யம ந�யம�பபவன�க உளள 
நU எனனடன தநரககம�க உளளதப���லம,  ந�ன இத தப�னற அமம�க 
கததகலளச த யத�ன.
 

வய�கய�னம –  (தவளக�பதப�ய)  –  �மமலடய கரத��மதவதல�யம,  அவனலடய 
ஸரவஜஞதவதல�யம,  அவனலடய ஸநந���லயயம அநஸந��தத 
#ஜஜ�வ�ஷடர�ன�ர.  (தப�ய)  –  ஸநந���ய�த# #ஜஜ�ததக கவ�ழ�ல#ய�டட 
ந�றகம�டட�லமய�த# கடககப தப�ந��ர.  அவன�ல#�� இடம த�டப தப�க�ற���தற 
இவர. ப�ஹயவ�ஷயஙகள�த# #ஜஜ�த��ல அஙகந�னறம அத இல#�� இடம த�டப 
தப�வதர.  அவவ�ஸலநய�த# தப�க�ற�ர�யதத இஙகம.  (எனனளதள)  – 
இவவரத�த��ல ஸமஸ���கள இவரககக கடடல#ரகள;  தப��யதபரம�ள 
பககலந�னறம அகனற�ர�ய ந�னற�ர;  அவர ஸநந���யணட�ன�லம அவர இதககக 
கடடல#ர;  இன� இவர �மம�த#  ���ககமத�லனய�தற;  �மமலடய 
அப8�ஸயல�ககத ��தம ஸ8 க���ய�மத�லனய�தற. (வ�#வறச  ���த��டதடதன) – 
வ�#�ககள ஒடயமபட  ���த��ர�யதத.  அப8�ஸயல�கக அவ��யணட�ன�லதற 
 ���பபகக அவ��யணட�வத. அக# ந�லனத�வர�லகய�த#, �Uபப�யவ�ர, தவறற�ல# 
��னற பசசடத �Uபப�யம�தப�த#  ���கக�ற�யதத.  அரஜmநன இவவ�ஷயத��ல நல  
க�டகலகய�த# த �க�ததக லகவ�ஙக�ன�ன;  இவர நல யற நUஙகக�ற�ர�லகய�த# 
 ���ததக லகவ�ஙகக�ற�ர.
 

வ�ளககம -  (தவளக�பதப�ய)  –  �னனலடய கபடத�னலம,  அவனத அலனதல�யம 
அற�ந� �னலம,  அவன �னகக ம�கவம அரக�ல �னத உளளத��த#தய இரககம 



ந�ல# ஆக�யவறலற எண�� தவடகம தக�ணட�ர.  (தப�ய) –  இபபடய�க தவடகம 
தக�ணட க�ர�த��ன�ல, தப��யதபரம�ள ��ரமனப�க ந�றக இய#����ல, அவலன 
வ�டட அகனற�ர.  ஒர  �# வ�ஷயஙகலள கற�தத தவடகம தக�ணட�ல,  அந� 
வ�ஷயஙகள இல#�� இடஙகலளத த�டபதப�வத வழககம அல#தவ�? இத தப�னற 
இவரம தப��யதபரம�ள இல#�� இடம�கத த�டச த லக�ற�ர.  (எனனளதள)  – 
இபபடய�க இவர �னலன உ�ரநத  ���பப�ன க�ர�ம�க,  இவரடன மறற 
ஸமஸ���கள த ரநத  ���கக ம�டடனர; தப��யதபரம�லள வ�டட அகனற த னற��க 
இவர எண��க தக�ணட��ல,  அவனம இவரடன த ரநத  ���ககம�டட�ன;  அவன 
மனப�க ந�னறபடதய  ���த��லம,  அவன த ரநத  ���ககம�டட�ன.  ஆகதவ இவர 
�னககத��தன  ���ககமபடய�க ஆனத.  �னனலடய  ���ககத�கக ந�ல#லய இவர 
உ�ரந� க�ர�த��ன�ல,  த ரநத  ���பபவரகள ய�ரம இனற�,  இவர  ���பப�றக 
இவதர தல�ய�க ந�னற�ர. (வ�#வறச  ���த��டதடதன) – வ�#�வ�ல உளள எலமபகள 
உலடநத தப�கமபடய�கச  ���த��ர.  இவரலடய கபடத�னஙகளகக ஓர நலல# 
இரந��ல அல#தவ� இவரத  ���பபகக ஓர எலல# இரககம?  �Uககள�கக 
எணணபவரகள தவறற�ல# ��னற,  ம#ரகலளச சடத �Uககள�பபத வழககம.  இத 
தப�னற தப��யதபரம�லள வ�டட அக# ந�லனககம இவர,   ���கக�ற�ர.  கரஷ�ன 
கற�ய உப�யஙகள ப#வறலறயம தகடட அரஜmனன,  அவறற�ன கடனதல� எண�� 
த �கம தக�ணட�ன.  ஆன�லம,  கரஷ�ன �னகக உ�வவ�ன எனற எண�ம 
தக�ணட க�ர�த��ன�ல, ஆல  வ�#க�மல த �கததடன ப�னவ�ஙக�ன�ன. இவதர�, 
தப��யதபரம�லள வ�டட அக#தவணடம எனற எண�ம தக�ணட��ல மக�ழவடன 
 ���த�பட ப�னவ�ஙகக�ற�ர.
 

35. ��வ� அனற உ#கம எல#�ம �ல# வ�ள�கதக�ணட எந��ய

      த வ�தயன உனலன அல#�ல  �கதகனச த ஙகண ம�த#

      ஆவ�தய அமத� என�ன ஆரய�ர அலனய எந��ய

      ப�வ�தயன உனலன அல#�ல ப�வ�தயன ப�வ�தயதன.
 

தப�ரள –  மனப ஒர க�#ம பலச கரவரத��டம உ#கம அலனததம  �கக�யதப�த, 
அலவ அலனதல�யம கடநத த னற,  அலனவ��ன �ல#கள�லம ��ரவடகள 



படமபடய�க ந�னற அளந� எனத �நல�தய!  உனலனத �வ�ர தவற எந� ஒர 
வஸதலவயம ந�ன வ�ஙகம�டதடன.   �வந� கணகள தக�ணட அழக�யம�வ�ள�! 
எனத உய�தர!  எனகக எனறம அம�ர�ம தப�னறவதன!  எனனலடய உய���ன 
ஆதம�வ�க உளளவதன!  தபரம ப�வ�ய�க�ய ந�ன உனலனத �வ�ர தவற ய�லரயம 
எண�ம�டதடன. 
 

அவ����லக –  இவர இபபட லகவ�ஙக�னவ�தற தப��யதபரம�ள,  “இவலர 
இழநத��ம�க�த�” எனற தந�நத, “ஆழவர!  நUர அக#ந�லனத�தகக த8ததவன?” 
எனற தகடடரள,  “ஸரவஜஞர�ன த�வ�Uர ��ரமனதப கரத��மஙகலளச த �லல, 
உமலமக க�டட அவதய�வ8ன�வ��றக�டடல என அகவ�ய அற�ய�� 
ஸமஸ���களககம ந�னம�ய�ரககப ப�ரதத�ன”  எனன;  “நUர க�டடன பரதய�ஜநம 
அழக�த, ந�ம த��ஷத��ல அவ�ஜஞ���, அவரகள த��ஷத��ல ஸரவஜஞர, ந�ம க� 
ஸரவஜஞர.  ஆலகய�த# நம வ� ல ஸரவ���க�ரஙக�ணம”,  எனன;  “இத 
உக��ம�தரதமதய�?  அநஷட�னமம உணதட�?”  எனன;  தலரவ�கரம�ப��நம 
தகடடற�யதர�?  வஸஷட  ணட�ள வ�ப�கமற எல#�ர �ல#ய�லம நம க�ல 
தப�ரந��னபட அற�யதர�?” எனற  U#���கயதல�யம �ன த ல#�லமலயயம க�டட 
ஸம���நம பண�, ஸம�8��ர�க�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரத��ல ஆழவ�ர தப��யதபரம�லள வ�டட அக# மலனவத 
பறற�க கறபபடடத.  இவர இபபடத �னலன வ�டட அக# மலனவல�க கணட 
தப��யதபரம�ள, “இவலர ந�ம இழநத ந�றதப�தம�?”,  எனற வரத�ம தக�ணட�ன. 
உடதன அவன ஆழவ���டம, “ஆழவ�தர!  நUவ�ர நமலம வ�டட அக# எணணவ�றக 
எனன க�ர�ம?’,  எனற�ன.  உடதன ஆழவ�ர,  “தப��யதபரம�தள!  அலனததம 
அற�ந�வன�க உளள உன மனப�க ந�னற,  ப#வ��ம�ன தப�யகலள உலரதத, 
உனககத ��ழவகலள த�டத�ர ந�ன வ�ரமபவ�லல#.  ஆகதவ எனத உளளத��ல 
எனன இரகக�றத எனற அற�ய�மல உளள ஸமஸ���களடதனதய ந�ன இனபம�க 
இரபபத எனற மடவத யத�ன”,  எனற�ர.  இ�லனக ஏடட தப��யதபரம�ள, “நUவ�ர 
அலடந� நமத நனலமகலள அற�வதர�? ந�ம ய�ரலடய த��ஷதல�யம க�ணப�றக 
அற�ய��வன,  ஆன�ல ஸமஸ���கள அலனவரத த��ஷஙகலளயம அற�ந�வரகள; 
ந�ம உம தப�னறவரகள�ன க�ஙகலள நனக அற�தவ�ம; ஆலகய�ல நமம�டம வநத 



ந�றபத� உம தப�னறவரகளகக ஏறறத”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர,  “நU இபபடக 
கறவத தபச ளவ�ல மடடம��ன�? அல#த தவற எஙக�வத உனத த யலக ம#ம 
இ�லன உ�ரத��யளள�ய�?”,  எனற�ர.  உடதன தப��யதபரம�ள, “த��வ�கரமலனப 
பறற� நUவ�ர அற�யவ�லல#தய�?  உயரந�வரகள த��டஙக�  ணட�ளரகள �ல#கள 
உடபட அலனவ��ன �ல#கள மUதம எந�வ��ம�ன தவறப�டம க���மல ந�ம நமத 
��ரவடலய லவதத��தம!  அ�லன அற�யவ�லல#தய�?”,  எனற�ன.  இபபடய�கத 
�னத எள�லமலய தவள�பபடத��,  ஆழவ�ர �னலன வ�டட அகனற�ன �னன�ல 
அ�லனத ��ஙக இய#�த எனபல�யம உ�ரதத ஆழவ�லரச ஸம���னம 
த யக�ற�ன. ஆழவ�ரம ஸம���னம ஆக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (��வ�)  உஙகள �ல#ய�த# ந�ம க�ல# லவககபபக� 
ந�னதற�தமனன�ல;  தரம�ந வ�ஸலநய�த# ஸமவ��ய�த� ஆல�ய�டவரகள�தற; 
“��ரவ�ல� ந�னன�ல�”  எனற ஸ�தவ�கர ��ரவடகலள #ப�கலககலக 
மறககதவ�ண���பட இடம ஆல�லய,  ��ரவடகலளக க�டட�லமகக 
இரவரகள�யதத,  இவரகள அற�ய��பட அந�ய�தஸந எல#�ர �ல#ய�லம 
��ரவடகள பட வளரந��ன.  ��வ�ல –  கடத�ல.  (அனற)  –  ம8�பலய�த# 
அபஹர�ம�ய,  �னனலடய த ஷ�தவமம,  ஸமஸ���களலடய த ஷதவமம 
அழ�நதக�டந� அனற.  (உ#கதமல#�ம)  –  ம8�பலய�ல அபஹர�ம�ன 
அளவனற�தய பரஹமத#�க பரயந�ம�க ஸக#த#�கஙகலளயம,  வஸஷட  ணட�ள 
வ�ப�கமற எல#�ர �ல#ய�லம ��ரவடகள படமபட வளரந�பட. 
(�ல#வ�ள�கதக�ணட)  –  ரகயத��னலடய அளவல#வ�யதத ரககனலடய 
ப���பப.  அதயத��ஷடத� �ஙக#ம எனனககடவ��தற.  (எந��ய)  – 
“அமரரத னன�பபவ�லன”  எனற ந�தயஸ���கள  �ரஸ�வ8�ககம ��ரவடகலள 
வ�மகர�ன ஸமஸ���கள �ல#ய�த# லவகலககக த8ததவன எனன�ல;  அவரஜநUய 
ஸமபந�தமனக�ற�ர.  �ம �ல#ய�லம ��ரவடகலள லவகலகய�ன�த# “எந��ய” 
எனக�ற�ர. உறஙகக�ற பரலஜலயக கடடகதக�ணட க�டககம ��லயபதப�த#, அனற 
�ன தபற�கவ�தற ரக�த�த.  அனறற�ய�� கலற�Uர மலறயற�ந� இனற உபக�ர 
ஸமர��ய�த# “எந��ய”  எனக�ற�ர.  ஸமஸ���கள இனறம அற�ந��#ரகதள; 
அவரகளககம�கத ��ம உககக�ற���தற.
 



வ�ளககம – (��வ�) – த��வ�கரமன�க ந�னறதப�த ஸமஸ���கள�டம, “உஙகள �ல#ய�ல 
ந�ன ��ரவடலய லவககபதப�க�தறன”,  எனற கற�ய ப�னனர லவத��ரந��ல, 
எலல#யறற க�#ம�க ந�லறநதளள அ8ஙக�ரம ம�#�னலவ க�ர�ம�க இவரகள, 
“அவவ��ம லவககதவணட�ம”, எனற கடடலள இடடரபப�ரகள. ��ரவ�யதம�ழ� (10-
10-2)  -  ��ரவ�ல� ந�னன�ல� –  எனற கறவத தப�னற நல#வரகள இவனத 
��ரவடகலளப தபறவ�றக�க எவவ��ம மறகக இய#�� ஆல� இடவ�ரகதள� அத 
தப�னற இவரகள �டபப�றக ஆல� இடவ�ரகள. எனதவ��ன ய�ரம அற�ய��பட, 
எந�வ��ம�ன தபரமயற �யம எடகக�மல,  ம�கவம ச#பம�க,  அலனவ��ன 
�ல#கள�லம ��ரவடகள படமபடய�க வளரந��ன.  ��வ�ல எனற�ல கடநத 
வளர�ல.  (அனற)  –  ம8�பல ம#ம�க இந� உ#கஙகலள அலனததம 
அபக��ககபபடட��ல,  �னனலடய எஜம�னத�னலம,  ஸமஸ���கள�ன த��ணட 
ப��யம �னலம ஆக�யலவ அழ�நத க��பபடட அனற.  (உ#கம எல#�ம)  – 
ம8�பலய�ல அபக��ககபபடட மனற உ#கஙகள மடடம அல#�மல, பரஹமத#�கம 
மடய உளள அலனதத உ#கஙகலளயம அளநத.  எபபட அளந��ன எனற�ல, 
உயரந�வரகள ��ழந�வரகள எனனம தவறப�ட க���மல,  அலனவ��ன 
�ல#கள�லம �னத ��ரவடகள படமபடய�க வளரந��ன. (�ல#வ�ள�கதக�ணட) – 
க�ககபபடம தப�ரளகள�ன அளலவக க�டடலம,  அவறலறக க�பபவன�ன ப���பப 
அ��கம. பரஷஸ�க�ம – அதயத��ஷடத� �ஙக#ம – அலனதத ��ல கள�லம சழநத 
எஙகம வய�ப�தத –  எனறத க�ணக.  (எந��ய)  –  ��ரககறந��ணடகத��ல (6) 
அமரரத னன�பபவ�லன எனற கறமபட ந�தயஸ���கள இவனத ��ரவடகலளத 
�ஙகள �ல#ய�ல ��ஙகக�னறனர;  அபபடபடட ��ரவடகலள  றறம ஈடப�ட 
இல#�� ஸமஸ���கள �ல# ஏன லவககதவணடம எனற�ல,  எமதபரம�ன�ல வ�ட 
இய#�� ஸமபந�தம க�ர�ம எனக�ற�ர.  �னனலடய �ல#ய�லம அவன 
��ரவடகலள லவத� க�ர�த��ன�ல “எந��ய”  எனற�ர.  உறஙகம �னத 
கழநல�லயத ��ய�னவள கடடக தக�ணட உறஙகவத தப�னற,  ”இந� 
ஸமஸ���கலளக க�பபத நமத தபற” எனற எண�� அல#தவ� அனற ��ரவடகள�ல 
அல�ததக க�த��ன?  அனற அவனககம �னககம இலடதய உளள உறவமலற 
அற�ய�� கலற இரந�த;  இனற அககலற �Uரந�த;  அ�றக நனற� த லததம 
வ��ம�க,  ”எந��ய”  எனற�ர.  ஆன�ல ஸமஸ���கள இனனமம இவனடன�ன அந� 
உறலவ அற�யவ�லல#. ஆகதவ அவரகளககம த ரதத ��ன வ�யநத கறக�ற�ர.



 

வய�கய�னம –  (த வ�தயனனலனயல#�ல) –  இபபடபபடட நமலம வ�டடப பறமதப 
தப�க ந�லனபப�தனன எனன,  உனனலடய நUரலம அற�ய�த� ந�லனதத�னத�லன; 
உனலன வ�டடப பறமதப தப�தகன எனக�ற�ர. உனலன இழந��ல ந�னம ப�றரம�தற 
உளளத; இரணடலம அநவய�ககப ப�ரத��த#ன. அலவ இரணடம�தற பர�வத��லம 
மதயம ப�த��லம த �லலக�றத.  த ஷதவ வ�ஸலநய�த# பறமபதப�ன�லம 
தஸவ�ககமத�லனய�யதத இவர.  இத எத�லன கள�கக ந�றகம எனன. ( �கதகன) – 
இத எல#�க கள�ககம ந�றகம.  ய�வ��தமப�வ�.  ஸரதவசவரலனக கற�தத ம� ச : 
எனக�ற�ர இவர.
 

வ�ளககம –  (த வ�தயன உனலன அல#�ல)  –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம, 
“இபபடய�ன �னலம உளள நமலம வ�டட நUவ�ர அக# எணணவத ஏன?”, எனற�ன. 
இ�றக ஆழவ�ர,  “உனனலடய எள�லமலய அற�ய�� ந�ன உனலன வ�டட அக# 
எண��தனன.  இ�லன இபதப�த அற�ந� க�ர�த��ன�ல,  உனலன வ�டட இன� 
அக# மறபடம�டதடன”,  எனற�ர.  உனலன வ�டட ந�ன த னற�ல எனலன ந�தன 
ப�ரததக தக�ளளம ��றன உளளவன�க இரககதவணடம அல#த எனலனக 
க�பப�றறம மறறவரகளகக அடலமய�க இரத�ல தவணடம.  இந� இரணடம 
�னகக வர�த எனக�ற�ர.  ��ரமநதரத��ல பர�வத��ன ம#ம மறறவரகளகக 
அடலமய�க இரத�லம,  நடபப�ம ம#ம �னககத ��தன அடலமய�க உளளதம 
அல#தவ� நUககபபடக�றத? எமதபரம�னகக மடடதம அடலமபபடடரத�ல எனபத 
இவரகக இயலப�னத ஆலகய�த# மறறலவகலளக கற�ததக கறமதப�தம, 
“தஸவ�கக” எனற கறக�ற�ர.  இ�லனக தகடட தப��யதபரம�ள, “உமமலடய இந� 
ந�ல# எத�லன ந�டகள நUடககம?”, எனற�ர. இ�றக வ�லட அள�கக�ற�ர. ( �கதகன) – 
அலனததக க�#த��லம ந�ல#ய�கதவ இரபதபன.  எனத ஆதம� உளளவலர 
எனக�ற�ர. ஸரதவசவரலனப ப�ரதத, கUல�ய�ல அவன கற�ய த �றகள�ன – ம� ச : - 
வரந��த� – எனற கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (த ஙகணம�த#) – இத ஸவப�வக�நமனற, ��தக�லந வ�த ஷ�ம. 
இவர “ �கதகன” எனறவ�தற, ��ரவளளம இவர பககலத# பரஸநநம�ய, இவர பககல 
வய�தம�8ம உளளடஙக�லமய�த# கணவழ�தய பறபபடட பரக� �கக�றபட. 



(த ஙகணம�த#)  –  வய�தம�8த��த# க�ற�ச  �வந� கணகலள உலடயவதன! 
ஸவ�பஷ��ழவ�லனக கற�தத ம8�ர�ஜர,  வதய��ம எனறதப�த தபரம�ள 
��ரவளளமழ�ந��றதப�த#ய�யதத,  இவர “வ�#வறச  ���த��டதடன”  எனறதப�த 
தப��யதபரம�ள ��ரவளளம அழ�ந�பட;  ப�னப ��ரவட வ�ரதல�ய�த# அ� ர�ம: 
பரஸநந�தம� எனற தபரம�ள உளர�ன�றதப�த#ய�யதத,  இவர “ �கதகன” எனற 
ப�னப தப��யதபரம�ள உளர�னபட. ��ரவட அவ��ரத��த# ம� ச :  எனற�ன; இவர 
அரச �வ��ரத��த# ம� ச :  எனக�ற�ர. (த ஙகணம�த#) –  என ஸவரப #�பததகக 
மகம ம#ரமபட வய�மக�ர�ன த�வ�Uலரதய�ழ�ய பறமப எஙதக தப�தவன?
 

வ�ளககம –  (த ஙகணம�த#) –  இந�ப ப�ம�னத அழக�யம�வ�ளன�ன கணகளகக 
இயலப�கதவ உளள  �வந� �னலமலயக கறவ�லல#.  ஆழவ�ர “ �கதகன”  எனற 
கற�யவடன,  தப��யதபரம�ள�ன தநஞ ம மழவதம பயம நUஙக� ஆழவ���ன பககம 
��ரமப�யத.  ஆழவ���ன மUத உணட�ன க��#�னத அழக�யம�வ�ளன�ன 
உளளத��ன உளதள படட லவகக இய#��பட, அவன கணகள வழ�தய அந�க க��ல 
தவள�பபடடல� இந�ப ப�ம கறக�றத.  (த ஙகணம�த#)  –  தபரஙக��லன 
வ�லளவ�க ம�கவம  �வந� கணகள தக�ணடவதன!  சக�Uவன இர�மன�டம 
வ�பஷ�லனக கற�ததக கறமதப�த –  வதய��ம –  அழ�ககதவணடம –  எனற�ன. 
இ�லனக தகடட இர�மன�ன ��ரவளளம தந�றஙக�யத.  இத தப�னற ஆழவ�ர, 
“வ�#வறச  ���த��டதடன”  எனனமதப�த தப��யதபரம�ள�ன ��ரவளளம 
தந�றஙக�யத.  அ�ன ப�னனர அனமன,  “வ�பஷ�லனச த ரகக#�ம”,  எனற 
கற�யவடன -  அ� ர�ம:  பரஸநந�தம� –  இர�மன�ன ��ரமகம ம#ரந�த.  இத� 
தப�னற ஆழவ�ர “ �கதகன” எனறவடன, தப��யதபரம�ள�ன உளளம த�ள�நத மகம 
ம#ரந�த.  இர�ம�வ��ரத��ன தப�த அனமன இர�மன�டம,  “வரந�தவணட�ம”, 
எனற�ன;  ஆழவ�ர அரச �வ��ரத��ல தப��யதபரம�ள�டம,  “வரந�தவணட�ம”, 
எனக�ற�ர.  (த ஙகணம�த#)  –  எனலன அலடந��ல உனனலடய ��ரமகம 
ம#ரக�றத. இபபடய�க என மUத ம�ற�� க��ல தக�ணட உனலன வ�டட ந�ன எஙதக 
த லதவன?
 

வய�கய�னம –  அவவளதவதய�?  (ஆவ�தய)  –  என பர��லனவ�டடப பறமதப 
தப�கதவ�?  இவரகக ஒரவ�யவ�த ஷமனற பர��ன;  “என ��ரமகளத ர 



ம�ரவதனதயனனம எனனலடய�வ�தயனனம”  எனக�றபடதய ஒரம�தநஙக�ணம 
இவரகக பர��ன.  (அமத�)  –  ��ரகம�தரதமய�ய�ரகலகயனற�கதக ந�ர�� ய 
தப�கயமம�ய,   �வ�மல க�ககம மரந��ய�ரககமவனலல#தய�?  அவவளதவதய�? 
(எனன�ரய�ரலனய) – என ஆதம�வனதற� நU;  ஆதம�லவவ�டட  �Uரததககப பறமதப 
தப�ககணதட�? (எந��ய) – அதய�கயதனனற அக#பபகக எனலன ந �ய��பட மUடட 
என ஸவ�ம�யலல#தய�? வதஸ#லனவ�டடப பறமதப தப�கதவ�? பர��ன வ�டடப 
பறமதப தப�கதவ�? தப�கயவஸதலவ வ�டடப பறமதப தப�கதவ�? எனலன நலவழ� 
தப�ககவ�த� ஸவ�ம�லய வ�டடப பறமதப தப�கதவ�? எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  அத மடடம அல#,  ஆழவ�ர த��டரக�ற�ர.  (ஆவ�தய)  –  எனனலடய 
பர��ன�கதவ உளள அழக�யம�வ�ள�!  உனலன வ�டட ந�ன எஙதக த லதவன? 
வ�யவ�ன ஒர ந�ல#லய இவர �னனலடய பர��ன�க எணணவ��லல#; 
��ரவ�யதம�ழ� (7-2-9)  -  என ��ரமகளத ர ம�ரவதனதயனனம எனனலடய�வ� 
தயனனம –  எனற கறவத தப�னற தப��யதபரம�லளதய �னத பர��ன�க 
எணணபவர இவர;  அவதன இவரகக உய�ர.  (அமத�)  –  எனலனத ��ஙகம எனத 
பர��ன�ய இரபபத மடடம அல#�மல, எலல#ய�ல#�� இன�லம தக�ணடவன�க, 
எனத ஆதம�லவச  �கவ�ட�மல க�பப�றறம மரந��கவம உளள�ய.  அத மடடம 
அல#.  (என ஆரய�ர அலனய)  –  எனத ஆதம�வ�க நU அல#தவ� உளள�ய? 
ஆதம�வ�ன உனலன நUஙக�  �Uரம�ன ந�ன வ�ழ வழ� உளளத��? (எந��ய) – ”ந�ன 
அதய�கயன”  எனற எண�� உனலன வ�டட அக#ப ப�ரதத�ன,  ஆன�ல ந�ன 
உனலனவ�டட அகனற த னற அழ�நதவ�ட��பட மUடடக தக�ணட எனத ஸவ�ம� 
அல#தவ� நU?  வ�தஸலயம தக�ணட பசலவ வ�டடக கனற அக##�தம�? 
பர��லன வ�டட உடல அக##�தம�?  இன�லம அள�ககவல# வஸதலவ வ�டட 
அக##�தம�?  எனலன நல#வழ�ய�ல ஈடபடத��ய எனத ஸவ�ம�ய�ன 
தப��யதபரம�லள வ�டட அக##�தம�? அபபட அக# வழ� உளளத�� எனக�ற�ர. 
 

வய�கய�னம – வ�ரதல�கள அழக�ய��ய�ரந�த; கUதழ “ஐயதன! அரஙகதன!” எனறம, 
“எனலனய�ளலடய தக�தவ!”  எனறம அபததய� த �னனலவ தப�#னற�தற எனன, 
(ப�வ�தயனனலனயல#�ல)  –  உனலனதய�ழ�யப பறமப ஒரவலர தநஞ �லம 
ந�லனதயன.  (ப�வ�தயன ப�வ�தயதன)  –  ப�பபரசரம�ன ஸமஸ���கலள 



வ�டம�டட�த� எல#�ர �ல#ய�லம ��ரவடகலள லவத� உனகக அதய�கயதனனற 
அக# ந�லனத�தகக த8த என ப�பதமய�தற. (ப�வ�தயன) –  கறறம க��ம�டட�� 
வளதவதய�?  உதபக�த� ஸமஸ���கலளயம உதபக�கக ம�டட�� உனலன அக# 
ந�லனத�தகக த8த என ப�பபரசரயதமயனதற�.  எனலனக தக�ணட அகனற என 
ஸதல�லய அழ�யபபககவளதவதய�?  எல#�ரககம ஸத��த8தவ�ன உனலனயம 
அழ�தத,  உனலனதய�ழ�ந� எல#�ரலடய ஸதல�லயயம ந �பப�கலகககக க�டர 
ந�ன ந�லனத�த எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – இ�லனக தகடட அழக�யம�வ�ளன ஆழவ���டம, “நUவ�ர கறம த �றகள 
ம�கவம நனற�கதவ உளளத.  ‘ஐயதன அரஙகதன’  எனறம,  ‘எனலன ஆளலடய 
தக�தவ’ எனறம கUதழ கற�ய ப�னனர,  �ற�த தநரம கழ�தத அலனததம தப�ய எனறUர. 
இத தப�னற த �றகள��தன� இபதப�த நUவ�ர கற�யத?”, எனற�ன. இ�றக ஆழவ�ர 
வ�லட �ரக�ற�ர.  (ப�வ�தயன உனலன அல#�ல)  –  உனலனத �வ�ர இன� தவற 
ய�லரயம மன��லம எண�ம�டதடன.  (ப�வ�தயன ப�வ�தயதன)  –  ப�வஙகள�ன 
இரபப�டம�ன ஸமஸ���கலளக லகவ�ட�மல,  அவரகள அலனவரத �ல#கள�லம 
��ரவடகலள லவத� உன ��ரமனப�க ந�ன ந�னற தக�ணட, “ந�ன அதய�கயன”, 
எனற எண�� உனலனவ�டட அக# மறபடட�றகக க�ர�ம எனத ப�வஙகதள 
அல#தவ�?  (ப�வ�தயன)  –  அடய�ரகள�ன கறறஙகலளக க���மல இரபபத��ட 
மடடம நU ந�றப��லல#,  உனன�டம ஈடப�ட இல#�� ஸமஸ���கலளக கட நU 
தவறபப��லல#.  இபபடபபடட உனலன வ�டடம ந�ன அக# மறபடட�றகக 
க�ர�ம எனத ப�வஙகதள அல#தவ�?  அல#த ப�வ�தயன ப�வ�தயதன எனப��ல 
உளள ம�ல “ப�வம”  எனற ப�த��றகப தப��யதபரம�லள வ�டட அகனற த னற 
�னலனத��தன அழ�ததக தக�ளளம அளவ�றகப ப�வம எனற தப�ரள 
தக�ளள#�ம;  இரணட�வத “ப�வம”  எனற ப�த��றக -  அலனவரககம இரபலப 
அள�கக�னற தப��யதபரம�லளயம அழ�தத,  அலனவலரயம அழ�பப�றக�கத ��ன 
அக# மறபடட��கவம,  அ�றகக க�ர�ம�ன ப�வம எனறம கற�ய��கவம 
தக�ளள#�ம.
 

 36. மலழகக அனற வலர மன ஏநதம லமந�தன மதர ஆதற



      உலழககனதற தப�# தந�ககம உலடயவர வல#யள படட

      உலழகக�னதறறக எனலன தந�கக�த ஒழ�வத� உனலன அனதற

      அலழகக�னதறன ஆ��மரத�� அரஙகம� நகரள�தன
 

தப�ரள –  மனப ஒர க�#த��ல இநதரன�ல தப�ழ�யபபடட கலமலழய�லரநத 
ஆயரகலளக க�பப�றக�க தக�வரத�ன மல#லய,  அவரகள�ன தனபத��றக 
மனப�கதவ எடதத ந�னறவதன!  ம�கவம இன�லமய�ன வழ�கக ந�கர�னவதன! 
ம�னகடடய�ன கணகள தப�னற கணகலளக தக�ணட தபணகள�ன ப�ரலவ எனனம 
வல#ய�ல அகபபடடத �வ�ககம எனலன நU ஆற�#�கக க���மல இரபபத உனகக 
ஏறகதம�?  அலனத��றகம க�ர�ம�னவதன!  ��ரவரஙகத��ல கணவளரபவதன! 
உனலன அல#தவ� ந�ன அலழத�பட உளதளன!
 

அவ����லக –  அதய�கயதனனற அக#��பட �ன நUரலமலயக க�டடச த ரவ�டடக 
தக�ணட�தனனற�ர கUழ�றப�டடல.  இ��ல �மமலடய அதய�கயல� கழ�ந�வ�தற 
பர�பயத��ல தவலர ம�கக,  தய�கயலரக தக�ணடதப�ய அடலம தக�ளளம 
த� தத�றக தக�டதப�கதவணடய�ரந��ர.  அத த யயக கணட#ர.  அதகக அட 
இவலர அக#�தம த ரவ�டலகககத ��ன படட ப�டற�யமவன�லகய�த# ஆமமறறப 
ப � ம�கதவணதமனற தப ���ரந��ன;  வ�ஷயஙகள நலடய�டக�ற த� த��லரநத 
கத# பபடதட தப�ம�த�லனய�க�த� எனற பர�பயத��ல தவலரய�லம, வ�தர���ய�ல 
அர �ய�லம�க,  தப��யதபரம�ள கணவளரந�ரள அ����மபடய�கவம, 
தகடட�தரலத#�ரம நUர�மபடய�கவம தபரம�டற த யத கபப�டக�ற�ர.
 

வ�ளககம – ”ந�ன தப��யதபரம�ள�டம த ல#த �க�� இல#��வன” எனற அவலன 
வ�டடச த ல# ஆழவ�ர மயனறதப�த,  அவவ��ம த யயவ�ட�மல,  �னத நUரலமக 
க�தல�க க�ணப�ததத �னனடன அல�ததக தக�ணட�ன எனற கடந� 
ப�சரத��ல கற�ன�ர.  இபபடய�கத ��ன அவன அரக�ல இரகக �க�� இல#��வன 
எனற எண��ய ந�ல# ம�ற�ய ப�னனர, அழக�யம�வ�ளலன அலடயதவணடம எனற 
தவகம இவரகக அ��கம�னத.  இ�ன�ல ஆழவ�ர எண��யத எனன?  இபபடய�க 
அவலன அலடயதவணடம எனனம ஆரவம தக�ணடவரகலள அலழததச த னற, 



அவரகலளத �னத லகஙகரயத��ல ஈடபடத��க தக�ளளம இடம�ன பரமப�த��றக 
அவன �னலன உடதன தக�ணட த ல#தவணடம எனற வ�ரமப�ன�ர.  ஆன�ல 
தப��யதபரம�தள� அ�லனச த யயவ�லல#. க�ர�ம – இவர �னலனவ�டட அகனற 
த னறவ�ட�மல �னனடதன த ரததக தக�ளவ�றக ��ன எனன ப�டபடதட�ம 
எனற அவனகக அல#தவ� த���யம?  ஆலகய�ல,  இவரககத �னலன 
அலடயதவணடம எனற ப �ய�னத தமலம அ��க��ககதவணடம எனற 
எண��யவன�க,  தப �மல இரந��ன.  இவன ஏதம த யய�மல இரந�ல�க கணட 
ஆழவ�ர, “உ#கவ�ஷயஙகள�ன ப�டய�னத தமத#�ஙக� ந�றக�னற இந� உ#க�ல ந�ம 
இரந��ல அ��கம�ன தனபம அனபவ�கக தந��டதம!”,  எனற எண��க க#ஙக�ன�ர. 
இ�ன�ல அவலன அலடயதவணடம எனற ஆரவம க�ர�ம�கவம,  �னத 
ஆதம�வ�றக வ�தர���ய�க உளள வ�ஷயஙகள மUத உளள தவறபப க�ர�ம�கவம 
இவர த யவத எனனதவனற�ல –  அழக�யம�வ�ளன ந�மம��ய�கச  யன�கக 
இய#��படயம, ய�ர தகடட�லம அவரகள உரகமபடய�கவம உரத� கரல தக�ணட 
ப#மபக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (மலழகக)  –  மலழதயனற�லம ஆலனதயனற�லம 
வயவஸ���ம�ய�யதத இவரகள தக�ஷடய�ரபபத.  இபதப�த தக�வரத�தந�த 
�ர�தல�ச த �லலவ�தனனதனனன�ல,  அவலனப பறற�த �ம தகக ந�வரத��லயப 
பண��க தக�ளள ந�லனத�வர�லகய�த# அவனலடய ஆபதஸகதவதல� அரள�ச 
த யக�ற�ர. ப �த�வரகள, “ Uம�தன! என ப �லயப தப�ககதவணம”, எனனம�தப�த# 
“ஆபதஸகதன! என தகக ந�வரத��லயப பண��த �ரதவணம” எனக�ற�ர. (அனற) – 
தக�தக�பஜநஸஙக#ம�Uவ�ரத�ம எனக�றபடதய கனறகளம, பசககளம, இலடயரம 
நடஙக�ன அனற.  அனறம இனறதமய�யதத ஆபதத.  அனற கலவரஷதத 
அகபபடட�லர ரக�த��றதப�த# இனற தகக வரஷதத� அகபபடட எனலன 
ரக�ககதவணம.  கலவரஷதத� தந�வபடதவணதம� ரக�ககமதப�த? 
தககவரஷதத� தந�வபடட�லர ரக�கக#�க�த��?  ஒரவர�க தந�வபடத#� 
ரக�கக#�வத. அவவர�கபபடட தந�லவ ஒரவன படட�ல ரக�கக#�க�த��?
 

வ�ளககம –  (மலழகக)  –  ஆழவ�ரகள�ன த �றகள�ல “மலழ”  எனற�ல இநதரன 
தபயவ�த� கலமலழ எனபல�யம, “ஆலன” எனற�ல கதஜநதரலனயம கற�ககம. இஙக 



தக�வரத�ன மல#லய உயரத��ய ந�கழலவ ஏன கறதவணடம?  தப��யதபரம�லள 
அணட ந�னற �னனலடய தனபதல�ப தப�கக�கதக�ளள ஆழவ�ர எணணக�ற�ர, 
இ�ன�ல அவலன அணட ந�னற ஆயரகள �ஙகளத தனபதல�ப தப�கக�க தக�ணட 
ந�கழலவ இஙக கறக�ற�ர.  ப �யடன உளளவரகள, “த லவம பலடத�வதன!  எனத 
ப �லய நUககதவணடம”,  எனற மறறவரகள வடடல ந�றபத தப�னற இவர 
தப��யதபரம�ள�டம, “ஆபதத க�#த��ல தல� ந�றபவதன! எனககளள தனபஙகலள 
நUகக�த �ரதவணடம”,  எனக�ற�ர. (அனற) –  வ�ஷணபர��ம –  தக�தக�பஜநஸஙக# 
ம�Uவ�ரத�ம –  தக�க#ம மழவத வரத�ம தக�ணடதப�த –  எனப�றக ஏறப 
கனறகள,  பசககள,  இலடயரகள ஆக�ய அலனவரம நடஙக�யபட ந�னற ந�ள�ல. 
அவரகளகக அனற உணட�ன ஆபதத தப�னற அல#தவ� இனற இவரகக 
உணட�ன தயம?  அனற கலமலழய�ல தனபத��ல �வ�த�வரகலளக க�பப�றற�யத 
தப�னற,  இனற தனபம எனனம மலழய�ல வரநதம எனலனக க�ககதவணடம.  நU 
எனலனக க�கக தவணடம எனற�ல ந�ன கலமலழய�ல��ன தனபம 
தக�ளளதவணடதம�?  தனபஙகதள மலழய�கப தப�ழ�யமதப�த அவரகலளக 
க�பப�றறககட�த��?  ஓர ஊ��ல உளள அலனவரம த ரநத தனபத��ல 
ந�னற�ல��ன நU க�பப�றறவ�தய�?  அனற தக�க#த��ல உளளவரகள� அலனவரம 
த ரநத அனபவ�த� தயரஙகள அலனதல�யம இனற ந�ன ஒரவன�க 
அனபவ�ககமதப�த எனலன நU க�பப�றறககட�த��?
 

வய�கய�னம –  (வலர)  –  இநதரன ஏவ ஸமவரத�கதமகக�ம வரஷ�கக 
உததய�க�த�வ�தற,  ��ரவ�ழ�லய ந�லனகக அவஸரம�ல#�லமய�த# லககதகடட 
றதற�ர மல#லயதயடதத ரக�த��ன�யதத.  இத��ல இனனதல�ப ப��கரம�கக 
தக�ணட இனனதல� ரக�ககதவணதமனனம ந�ய��ய�லல# எனலக.  எனனலடய 
ரக�ததககப ப��கரம உ�வப ப�ரத��ரகக தவணதமனனம 
கலறய�லல#தயனலக.  (மன)  –  மலழய�த# பசககள தந�வபடவ�றக மனதன, 
ஏறகதவ ரக�த�பட.  ப8m�� ஸந�� தகக வரஷ��� எனக�றபடதய தககவரஷத��ல 
தந�வபடடக கபப�டவம தப ���ரபபத�. (ஏநதம) – ஏழ ��ரநகதரத��த# மல#லய 
எடத�வ�டத��ல ஒர பமபநல� எடத��றதப�த# வரத�மறற�ரந�பட. 
ரக��ரமத��ல உனகக வரத�மணட�யத��ன இழகக�தறதன�?  த ஷப�ர 
சடடநனம�ல#கள ஏந��ன�ற தப�த#ய�யதத த ஷ� மல#தயந��னபட. (லமந�தன) 



–  மல#லய அந�ய�தஸந எடகலககக உட#�ன தபரம�டகலக உலடயவதன! 
“லமந�ன” எனற ப�#ன�ய, இதல� ரக�ககபதபறற ப��யத��த# இளக�ப ப��த�பட 
எனறம�ம.  �ந��ம ஜUவநம தபறறவ�தற இளக�பப��ககமத�லனய�தற. 
ஸவரப�நரபம�கவ�தற ஜUவநம�ரபபத.  உன தபறறகக ந�ன கபப�டதவணடவத� 
எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (வலர) – இநதரன�ல ஏவபபடட தமகககடடஙகள பரளயக�#ம தப�னற 
மலழலயக தக�டடத த��டஙக�ன.  அபதப�த எமதபரம�ன  கர�ய�ம எடதத 
இநதரலனத �ணடகக மறபடவ�லல#,  �னத  �ற�ய ��ரககரஙகளகக எடடய 
தக�வரத�ன மல#லய எடதத ஆயரகலள க�பப�றற�ன�ன.  இ�ன ம#ம 
உ�ரபபடவத எனனதவனற�ல,  “இந�ப தப�ரலளக க�பப�றறவ�றக இந�ப 
தப�ரலளத��ன பயனபடத�தவணடம”  எனற வ���மலறகள எமதபரம�னகக 
இலல# எனப��கம.  ஆகதவ எனலன அவன க�பப�றக ஏத�� ஒர கற�பப�டட 
ஆய�ம இல#�மல உளள�ன எனனம கலற கற இய#�த. (மன) –  அந� மலழய�ல 
பசககள தனபம தக�ளவ�றக மனப�கதவ இவன க�பப�றற�ன�ன.  ஸத��தரரதனம 
(49)  -  ப8m�� ஸந�� தகக வரஷ��� –  ப#வ��ம�ன இலடவ�ட�� தனபஙகலள 
அள�பப��ன ஸமஸ�ர மலழ – எனற கறவ�றக ஏறப,  தனபம எனனம மலழய�ல 
ந�ன  �கக�த �வ�ககமதப�த ஏதம த யய�மல இரபபத�.  (ஏநதம)  –  ஏழ வய��ல 
உயரந� தக�வரத�ன மல#லய எடத�தப�தம,  ஏத�� ஒர ம#ர�ல ஆக�ய பநல� 
எடத�வன தப�னற த �ரவ�னற� ந�னற�ன.  ஆன�ல எனத ப�வஙகள க�ர�ம�க 
எனலன நU க�பப�றற�ன�ல உனககச த �ரவ உணட�கம தப�லம,  இ�ன�ல��ன 
ந�ன க�பப�றறபபட�மல உளதளதன�?  இவனககச சடட இவனத அடய�ரகள 
ம#ரம�ல#கலள எடதத ந�றபத தப�னற,  இவன அவரகலளக க�பப�றற மல#லய 
உயரத�� ந�னற�ன.  (லமந�தன)  –  மல#லய எள���க எடபப�றக ஏறற��ன 
வலலமய�னவதன!  அல#த “லமந�ன” எனற த �லலககப ப�#கன எனற தப�ரள 
தக�ளள#�ம,  அ��வத �னலன அணடயவரகலளக க�பப�றற�ய க�ர�த��ன�ல 
மக�ழச � அலடநத அ�ன�ல வயத கலறந�வன தப�னற ந�னற�ன எனற தப�ரள. 
�ஙகளத வ�ரபபம ந�லறதவற�யவடன வயத கலறந�வரகள தப�னற ஆவல�க 
க��#�ம.  அவரவரகள�ன ஸவரபத��றக ஏறப வ�ரபபமம அலடய வ�ரமபம 
தப�ரளம ம�றபடம அல#தவ�?  உனத ஸவரபத��றக ஏறப எனலனக க�பபத 



எனனம த யல உனத வ�ரபபம�க இரத�ல தவணடம, நU அ�லனச த யத உனகக 
மக�ழச �லய உணட�வ�றக ந�ன உனலன அலழகக தவணடய��க உளளத�!
 

வய�கய�னம –  (மதரவ�தற) –  ரககனனற�தய பககன�ன�லம வ�ட#�தய� உன 
வடவ�ரபபத?  (மதரவ�தற)  –  ஸமதரம எனன�த� ஆற எனப�தனனதனனன�ல, 
கட#�ன�ல வ�ந�தய�க தய�கயமனற�கதக இரககம; இத வ�ட�யத��ரககக கள�த�ல, 
மகத��த# இறடடகதக�ளள�ல, ப�நம பணண�ல த யய#�ய�ரககம, வ�ட�ய�ல#�� 
தப�தம அழகலகக கழறற�க தக�ளள#�ய�ரககம.  கட#�ன�ல இவன�ரந�வ�டத��ல 
ஓட�த,  இத இவன�ரந�வ�டதத� வரலகய�லம;  க�ண�கதமடத��ல நடவளள 
அல�கலள மற�ததகதக�ணட வரம�தப�த# இவவ�றம அதய�கய��ந 
ஸந��நத��ல இடட அல�கலளயம மற�ததக தக�ணட வரம�யதத.  ந�னற�ர 
ந�னறவ�டஙகள�த# உபஜUவ�கக#�மபடய�தற இரபபத. பரமப�த��ல ந�னறம தப�நத 
இலடசத ��ய�த# வநத ப�றந�படலய ந�லனகக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  (மதரவ�தற) –  அலனவலரயம க�பப�றறபவன�க நU இல#�மல, 
அலனவலரயம வ�ழஙகபவன�க இரந��லம உனலனக லகவ�ட இய#�மல 
அல#தவ� உனத அழக உளளத? (மதரவ�தற) – “ஸமத��ரம” எனற கற�மல “ஆற” 
எனற ஏன அளவபடத�தவணடம? கடல நUர�னத உபப�க உளள��ல அத எந� ஒர 
த யலககம பயனபட�மல இரககம.  ஆன�ல ஆறற நUர�னத தவபபத��ல 
வரநதபவரகளகக நUர�ட உ�வம,  மகதல�க கழவ உ�வம,  கடககப பயனபடம, 
தவபபம இல#��தப�தம அழகலக நUகக உ�வம.  தமலம கட#�னத ஒரவன உளள 
இடம த�ட வரவ��லல#.  ஆற�னத ஒரவன உளள இடம த�ட வரம.  ஆற�னத 
தவளளபதபரகக உணட�ன�ல எவவ��ம நடவ�ல உளள அல�கலள மற�ததக 
தக�ணட ஓடவரதம� அத தப�னற தப��யதபரம�ள எனனம இந� ஆற�னத, “��ன 
அதய�கயன”  எனற ஆழவ�ர இடடகதக�ணட அல�கலள மற�ததகதக�ணட 
ஆழவ���டம ஓடவரவ��க உளளத.  �னலன உபதய�க�பபவன உளள இடம த�ட 
ஆற வரவத தப�னற,  எமதபரம�ன வரக�ற�ன.  பரமப�தல� வ�டதத,  �னலன 
வ�ரமபம ஆயரகள�ன நடவ�ல வநத அவ���த� நUரலமலயக கறக�ற�ர.
 



வய�கய�னம –  இநதரனடய�க மலழய�ல வந� ஆபதல�ப தப�கக�தன�ம அனற; 
இனற உமகக ஆபததகக அடதயன எனன. (உலழககனற�தய���) –  ஸத�Uகளலடய 
தந�கக�க�ற வல#ய�த# அகபபடட தந�வபடக�றவனனதற� ந�ன.  மக�ம�ன 
ம�ன�னலடய வ�ழ�தப�த#,  அகவ�ய�ல ஒனறம�னற�கதகய�ரகக,  அஹர�யம�க 
அநநய பரதய�ஜலநகலளபதப�த# �ஙகள த ல#�லம த��றற 
தந�ககக�றவரகளலடய தந�கக�க�ற வல#ய�த# அகபபடடத தடகக�ற எனலன. 
உலழ –  ம�ன.  வல#ய�க�றத அகபபடத��க தக�ளளவறற�ய,  க�லவ�ஙக�ப 
தப�கதவ�ண���பட பணணம��ய,  அத�னன�ல பரதய�ஜனமனற�கதக 
இரககம��தற.  பகவதவ�ஷயத��ல தப�க�தம தவககலககக தவணடவதணட�ய, 
அத�னன�த# தப�கயல�ய�னற�கதக இரகலக.
 

வ�ளககம –  தப��யதபரம�ள ஆழவ���டம,  “இநதரன ம#ம�க உணட�ன மலழய�ன 
க�ர�ம�க வந� ஆபதல� மனப ந�ம நUகக�தன�ம. இனற உமகக ஆபதத எனக�றUர. 
இ�றகக க�ர�ம எனன?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர வ�லட அள�கக�ற�ர. 
(உலழககனற�தய���)  –  தபணகள�ன ப�ரலவ எனனம வல#ய�ல  �கக�கதக�ணட 
தனபத��ல ந�றபவன அல#தவ� ந�ன?  ம�னகடடய�ன கணகள தப�னற அழக�ன 
கணகலளக தக�ணட தபணகள�ன ப�ரலவ எனனம வல#ய�ல  �கக�த �வ�கக�னதறன. 
அவரகளலடய ப�ரலவ எபபடபபடடத எனற�ல,  இ�யத��லரநத அனப 
தவள�பபட�மல,  எனலன வ�டட�ல தவற க�� அறறவரகள தப�னற,  தவடம 
பணடவரகள�க உளளனர. உலழ எனற�ல ம�ன ஆகம. வல# எனற�ல வ�#ஙககலள 
அகபபடததவ��கவம,  அ��ல  �கக�க தக�ணட�ல �பபவ�றக அ����கவம 
உளள��கம.  தமலம  �கக�க தக�ணட உய�ரககத �னன�டம அள�பப�றக 
எந�வ��ம�ன பயனம இல#�மலம உளளத.  தபணகள�ன வல# எனபத நமலம 
பகவத வ�ஷயத��ல ஈடபட வ�ட�மல �டபபதம,  �னன�ல ஏதம பயன இல#�மலம 
உளள��கம.
 

வய�கய�னம –  (எனலன)  –  பசககலளப தப�#னற�கதக தந�வபடவதம த யத, 
தந�வபடதடதனனற அற�வதம த யத,  ரகக�தபலகயலடதயன�ய,  ரககன 
நUதய எனற�ரகக�ற எனலன.  (தந�கக�த��ழ�வத�)  –  கல#�ல வந� ஆபததககக 
கல#�த# தந�கக�ன�ய;  கண��த# வந� ஆபதல�க கண��த# 



தந�ககதவணட�தவ�?  எனலன ரக�ககமதப�த மல#லய எடககதவணதம�? 
கள�ரதந�ககமத�லனயனதற� த யய தவணடவத.  தந�ககதவணதமனன�த�, 
“தந�கக�த��ழ�வத�”  எனற க�#�யகக�ற���தற ஸமபந�த��லம,  நUரலமய�ல 
ஊறறத��லம,   U#த��லம.  இவர இபபட க�#�யததச த �னன ப�னபம, “இவர ந�ம 
க�டடக தக�ளள அதய�கயதனனற அக#ககடம,  ஆமமறக�டர”  எனற தப �த� 
க�டந��ர.  வய��� கரஸ�ம�ன பரலஜகள வய��� �ல# �யநத த �றத �தறனற 
கபப�டபபகக�ல தவந���தன ��யகக உகபப�ம�தப�த# இவர கபபட �னலனதய 
தகடடகதக�ணட க�டந��ர.  (உனலனயனதற அலழகக�னதறன)  தவதற ஒர 
க�பரஷன வ� லத#தய� ந�ன கபப�டக�றத. ரகயம த�டடம�ய�ரகக�ற த�வ�Uலர 
ரகக�தபலக உலடதயன�யக தக�ணட கபப�ட�ந�றக, 
த வ�பட�த��தழ�லகககப பறமப அநயபரல�தயன?  ஜகத வய�ப�ரமம 
ம�ரத�மனதற�?
 

வ�ளககம –  (எனலன) –  உனன�ல க�பப�றறபபடட பசககள தப�னற அல#�மல, 
ம�கந� தனபதல� அலடநத�ன,  இபபடய�க தபரநதனபத��ல ந�ன உளதளன 
எனபல�யம அற�நத�ன,  எனலனக க�ககக கடயவன நU மடடதம எனற உளதளன. 
இபபடய�க ப#வறலறயம ந�ன அற�யமபடச த யத,  உனன�டம எனலனக க�கக 
தவணடம எனற ந�ன தவணட ந�றகமபடய�க நU த ய��ய.  இபபடய�க ந�னற 
எனலன. (தந�கக�த��ழ�வத�) –  கலமலழ ம#ம வந� ஆபதல� நUகக கல#�ல ஆன 
தக�வரத�ன மல#லய நU தந�கக�ன�ய.  இனற எனககக கணகள�ல வந� ஆபதத 
நUஙகமவ��ம�க நU எனலனக கண��த# ப�ரககதவணட�தம�? எனலனக க�பப�றக 
நU மல#லய எடககம அவ �யம இலல#.  எனனலடய உளளம கள�ரமபட நU 
தந�கக�ன�த# தப�தம�னத.  “எனலனக க��தவணடம” எனற தப��யதபரம�லள 
தவணட�மல, “தந�கக�மல உளள�தய” எனற வரத�ம தக�ணட ஏன கறதவணடம? 
இ�ன க�ர�ம – அழக�யம�வ�ளனடன �னகக உளள உறவ,  அவனத நUரலமய�ல 
உளள உற��,  அவனலடய எள�லம ஆக�யவறற�ல ஆகம.  இபபடய�க ஆழவ�ர 
ப#மப�ய ப�னனரம தப��யதபரம�ள �னத மன��ல, “இபதப�த இவலர ந�ம அணட 
எடததகதக�ணட�ல,  உடதனதய ��ன அதய�கயன எனற கற� வ�#க�வ�ட#�ம. 
ஆகதவ இவரகக நமலம அணடம தவகம அ��க��த� ப�னனர நமலம இவரகக 
அள�கக#�ம”,  எனற தப �மல இரந��ன.  உடலந�ல# கனற�ய�ரந� கழநல�கள, 



தந�ய நUஙக�ய ப�னனர “த �ற த �ற”  எனற தகடட�ல,  அந� ஓல தய ��யகக 
இன�லம அள�பபத தப�னற,  ஆழவ���ன அலழத�ல#தய தகடடபட இவன 
 யன�ததக க�டந��ன.  (உனலனயனதற அலழகக�னதறன)  –  ய�ர�வத ��ழந� 
ஒரவன�ன வ�ய�லல ந�னற தக�ணட� ந�ன அலழகக�தறன? ”ந�ம த னற க�பப�றற 
ய�தரனம உளளனர�”  எனற எஙகம த�டக�னற உனலன,  “எனலனக 
க�ககதவணடம”  எனற ந�ன அலழகக�தறதன!  எனத கககரல உனத த வ�கள�ல 
வ�ழவ�லல#தய�?  இ�லன வ�டதத தவற ஏத�னம த யல உனகக உளளத��? 
“உ#லகக க�ததக தக�ணடரநத�ன” எனற நU  ம���னம கற மடய��பட,  அந�ச 
த யலம எனகக�கச த யயதவணடய��க அல#தவ� உளளத?
 

வய�கய�னம –  நUர அலழககஙக�டடல அபதப�த� உமமலடய க�ரயம த யய 
தவணடக�ற த�லவதயன எனன. (ஆ��மரத��) – இத உரம�யநத க�டந� க�#த��த# 
அதபக�ந�ரதபகம�க,  ப8m ஸய�ம எனக�ற ஸஙகலபத��த# இவறலற 
உணட�கக�ன உனகக இ��னலடய ரக�ம பணணலக பரமனதற�?  தபறற�ரகக 
ரக�கலகயம பரமனதற�. எஙதகனம இடற�லம “அமதம” எனன பர�ப��ய�லல#தய�?
 

வ�ளககம –  ஆழவ���ன ப#மபல#க தகடட அழக�யம�வ�ளன,  “நUவ�ர எமலம 
அலழத� உடதனதய உமமலடய த யல# ந�ம ந�லறதவறற தவணடம எனனம 
கடட�யம நமகக எனன உளளத?”,  எனற�ன.  இ�றக ஆழவ�ர வ�லட அள�கக�ற�ர. 
(ஆ��மரத��) –  பரளய க�#த��ல இஙகளள அலனததம உரதத���ய�மல ஒனறடன 
ஒனற க#நத ந�னறன. அபதப�த  �நத��கய உபந�ஷத – ப8m ஸய�ம – ப#வ�கக 
கடதவன –  எனனமபட ஸஙகலபம த யத இலவ அலனதல�யம பலடத��ய. 
இபபடய�கப பலடத� இவறலறக க�பப�றறம தப�றபபம உனகக அல#தவ� 
உளளத?  கழநல�கலளக க�ககம தப�றபப தபறறவரகளகக அல#தவ� உளளத? 
�டகக� வ�ழந��லம “அமம�” எனற அல#தவ� அலழபபர?
 

வய�கய�னம –  எனனலடய ரக�ததகக ஜகதஸரஷய���கள த�டப பழஙக��ற 
கணவ�ரக�றத�ன? (அரஙகம�நகரள�தன) –  பரமப�தல� வ�டடக தக�ய�லத# கண 
வளரந�ரளக�றத எனனலடய ரக�ம பண�வல#வ�க�ல இகக�லடகக தவதற 



பரதய�ஜநமணதட�?  கரம�நக#ம�க ஸமஸ���கலள ரக�கலககக வநத க�டகக 
தவணதம�?  (அரஙகம�நகரள�தன உனலனயனதற அலழகக�னதறன)  –  ந�ன 
ஏத�னம பரமப�தத� வநத கபப�டதடதன�?  ர � ப�றகக வநத க�டகக�றவ�டத��த# 
ர � ப�றந��ர இழநததப�கதவ�?  இவர இபபட கபப�டப தப��யதபரம�ள 
ஆற�ய�ரபப�தனனதனனன�ல,  பரமப�த��லளள�ர தப�கத��த# கபப�டக 
தகடடற�வர.  ஸமஸ���கள வ�ஷய#�பத��த# கபப�டக தகடடற�வர.  �மமலடய 
கரஷ�ப#ம�ன கபபட தகடடற�ய�லமய�த# தப �த� க�டந��ர.
 

வ�ளககம – பலழய க��றலறத தற எடபபத தப�னற எனலனக க�பப�றற உ#க�ன 
ஸரஷட க�#தல�த த�டப தப�கதவணடதம�?  (அரஙகம�நகரள�தன)  – 
பரமப�தல� வ�டதத ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல வநத நU கணவளரவ�றக 
”எனலனக க�பப�றற�ல”  எனபத க�ர�ம அல# எனற�ல,  நU இஙக வநத 
கணவளரவ�றக தவற எனன பயன உளளத?  பண��யப�வ ப#னகள�ன 
அடபபலடய�ல ஸமஸ���கலளக க�பப�றறப தப�க�ற�ய எனற�ல,  அஙதகதய 
இரந��ரகக#�தம, இஙக வரதவணடய அவ �யம இலல#தய! (அரஙகம�நகரள�தன 
உனலனயனதற அலழகக�னதறன)  –  ந�ன உனலன பரமப�த��ல வநத அலழகக 
ஏறறவன அல#ன.  எனகக உன மUத ஆல லய உணட�ககவ�றக�க இஙக வநத நU 
 யன�தத,  எனகக உன மUத ர �லயயம அள�த� ப�னனர,  அ�லன ந�ன இழபபத 
 ��தய�?  இபபடய�க இவர அலழத� ப�னனரம அழக�யம�வ�ளன ஏதம தப �மல 
இரபபத ஏன எனற தகளவ� எழ#�ம.  பரமப�த��ல உளளவரகள �னலன எவவ��ம 
அனபவ�தத அலழபபர எனபல� இவன அற�வ�ன, �ஙகளத உ#க�யல ப#னகலளப 
தபறவ�றக�க ஸமஸ���கள எவவ��ம �னலன அலழபபர எனபல� இவன அற�வ�ன. 
ஆழவ���ன அலழத�ல எனபத இலவ இரணடம அல#.  ஆழவ�லரத �னன�டம 
த ரததக தக�ளவ�றக எலல#யறற க�#ம�க இவன மயற �த��ன,  இவனத 
மயற �கள இபதப�த��ன பலத�த. ஆகதவ ஆழவ�ர �னலன எவவ��ம அலழபப�ர 
எனற இதவலர இவன அற�ய�மல இரந� க�ர�த��ல,  அவரத அலழத�ல# 
அற�யமவ��ம�க,  அவலரக கககரல இடலவதத இவன தப �மல க�டந��ன எனற 
கரதத.
 



37. த�ள�வ�#�க க#ஙகல நUரசழ ��ரவரஙகததள ஓஙகம

      ஒள� உள�ர ��தம அனதற �நல�யம ��யம ஆவ�ர

      எள�யத��ர அரளம அனதற என ��றதத எமப�ர�ன�ர

      அள�யன நம லபயல எனன�ர அமம ஓ தக�டயவ�தற
 

தப�ரள –  எபதப�தம தப�ஙக�ப ப�யவ��ல த�ள�வ�க இல#�மல,  க#ஙக�யபடதய 
உளள நUலரக தக�ணட��ன க�தவ�� ந��ய�ல சழபபடடபட ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�ல உளளத.  அந�க தக�ய�த# பரக� ம அலடயமபடய�க ஒள�யடன 
கடயவன�க அழக�யம�வ�ளன உளள�ன.  அபபடபபடட அவதன நமககத 
�நல�யம ��யம�க உளள�ன.  இவன என தப�ரடட த யயதவணடயத ம�கவம 
எள���னத.  அத எனன?  எனகக அலனததம�க உளள அவன எனலனக கற�தத, 
“நமத லபயல இவன.  நமத கரல�கக ஏறபலடயவன”,  எனற கறதவணடம. 
ஆன�ல அ�லனச த யய�மல உளள�தன!  இவனத மனம எத�லன தக�டய��க 
உளளத?
 

அவ����லக – இபபடக கபப�டச த யத�யம தப��யதபரம�ள இரஙக� ம� ச : எனனக 
க���லமய�த# �மலமதய�ழ�ய தவதற எனகதக�ர பநதககளணட�ய 
இரகக�ற�தர�?  பரதய�ஜந�ந�ரபரன�ய பந�கம�ய�ரநதளள பரஷ�ரத�தல� 
அதபக�கக�ற�தனனற�ரகக�ற�தர�?  நமமலடயவதனனற அஙகUக��கக ந�ன 
ப�லழபதபன�ன�ல, இத�லனயம த யய�த� ஆரத�தவந� தகடடக கணணறஙகமபட, 
அமதம!  இவர ��ரவளளம இபதப�த இஙஙதன தக�டய��யத��க�த� எனற 
இனன���க�ற�ர.
 

வ�ளககம –  இபபடய�கப ப#வ��ம�க ஆழவ�ர கககரல இடடதப�தம 
அழக�யம�வ�ளன இரககம தக�ணட, “வரத�ம தக�ளள�த�”,  எனற கறவ�லல#. 
ஆகதவ ஆழவ�ர �னத மன��ல,  “அவலனத �வ�ர எனகக ஆற�#�கப ப# 
உறவ�னரகள உணட எனற கர�� அவன தப �மல உளள�தன�?  ஸமஸ�ரத��ல 
ஈடபட லவகக�னற ப# வ�ஷயஙகலள ந�ன வ�ரமபக�தறன எனற எணணக�ற�தன�? 
‘இவன நமமலடயவன’  எனற எனலன ஏறறகதக�ணட�ல தப�தம�னத,  ந�ன 



ப�லழபதபதன!  அ�லனச த யய�மல,  எனனலடய ப#மபலகலளக தகடடபட 
கணவளரக�ற�தன!  இவனத மனம இத�லன தக�டய��க ம�ற�யத�!  அமமமம�!”, 
எனற எணணக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (த�ள�வ�#�கக#ஙகல)  –  ஊறறம�ற�த த�ள�லககக 
அவக� ம�ல#��பட தமனதமலம தபரகலகய�த# க#ககம ம�ற���யதத.  இவலரப 
தப�த#ய�யதத ஆறம. பர�பத��கக மனப த �கத��த# க#ஙக�ய�ரபபர; க�டடன�ல 
பதரமத��த# க#ஙக�ய�ரபபர;  ஆறம தக�ய�லகக தமறக தப��யதபரம�லளப 
க��பபக� ந�னதற�தமனனம 8ரஷத��த# க#ஙக�வரம;  தக�ய�லககக க�ழககப 
படட�ல ப���நததப�க�ற த �கத��த# க#ஙக�பதப�ம.  தக�ய�#ரக வழ�தப�வ���ல 
த �ந�த �ந வ�ப�கம�லல# தப�த# க�ணம க#ககததகக.  (நUரசழ)  –  ”அ�ன�ல 
தப��ய எனனவ�வறச சழந��ய”  எனற தப��யதபரம�ள 
எனனளவ�லரககம�தப�த#ய�யதத தக�ய�ல# வ�ள�ககல# தக�ணடரககமபட. 
தக��ப�� இதய���.  ரதநகம�ன கUர�ப�� �மபபன�ர;  ந�ன இவவ�டத��ல ஜநநU; 
ஸ�க�ல#கம� தபண;  ம�வ�ளபப�ளலள ஸரவ த#�தக�த�ர�ன 
அழக�யம�வ�ளபதபரம�ள;  இதகக ஸதர ம�க அஙகம�� த யய#�வத�த�னற 
வ� ���ததகதக�ணட வரக�ற�பதப�த#ய�யதத ஆற தபரக�,  மத�கஜமதப�த# 
ப�சக�ப ப�றக�லதத வரக�றபட.  (��ரவரஙகதததள�ஙகதம�ள�யளர)  – 
ஆறறபதபரகலக நUகக�த �லரகணட உளபக அ����ம�தப�த#ய�யதத 
தப��யதபரம�ள த�ஜஸலஸ நUகக�ப பகக அதகக ஆசரயம�ன வடவழக க�� 
அ����ய�ரகக�றபட.  பரமப�த��த#�ள� பகலவ�ளகக எனனமபடய�யதத. 
அந�க�ரத��ல �Uபமதப�த# கலறவ�ளர�ன ஸமஸ���களகக உ�வபதபறற ப�னப 
ஒள� ம�கக�ரகக�றபட.  (ஓஙகதம�ள�)  –  ந�தயஸ���கள நடதவய�ரகக�றதப�த, 
ஆ��தயரகள நடதவ ஆ��தயன இரககம�தப�த#ய�யதத இரபபத.  இஙக ஆரத�ர 
ம�கவமணட�லகய�த# �தரக�ம பண�� ஒள�யம ம�க� ந�றகமத�லன.
 

வ�ளககம – (த�ள�வ�#�க க#ஙகல) – க�தவ�� ந��ய�ல நU��ன தவகத��ல  றற ம�றப�ட 
உணட�ன�ல த�ள�வ�க இரகக வ�யபபளளத.  ஆன�ல அவவ��ம த�ள�வ�றக 
 றறம இடம அள�கக�மல நUர தபரக�யபட உளள��ல எபதப�தம க#ஙக�யபடதய 
உளளத.  ஆழவ�லரப தப�னதற ந��யம க#ஙக�யபட உளளத.  அழக�யம�வ�லள 



அலடவ�றக மனப�க “அவலன இனனமம அலடயவ�லல#தய”  எனற வரத�ம 
தக�ணடபட இரபப�ர;  அவலன அலடந� ப�னனர அவன மUத க��ல தக�ணட 
க#ககததடன இரபப�ர.  இத தப�னதற க�தவ�� ந��ய�னத ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�லன தமறகத ��ல ய�ல இரநத ஓட வரமதப�த, 
“அழக�யம�வ�ளலனக க��பதப�க�தற�ம”  எனற ஆனந�ம க�ர�ம�க தவகம�க 
வரம;  தப��யதக�ய�லன க�ழககத ��ல ககச த னற ப�னனர “இவலன வ�டடப 
ப���யபதப�க�தற�தம”  எனற த �கம க�ர�ம�க க#ஙக�யபடச த லலம.  ஆகதவ, 
தப��யதக�ய�லன அரக�ல த லலமதப�த க#ககததடன த லவ�றகச த �னம 
மறறம அத �னம எனனம தவறப�ட இலல# எனற�க�றத.  (நUரசழ)  – 
��ரவ�யதம�ழ� (10-10-10)  -  அ�ன�ல தப��ய எனனவ�வறச சழந��ய – 
எனனமபடய�க தப��யதபரம�ள ஆழவ�ரகள�டம தக�ணட பதரலமய�ல அவரகலளச 
சழந�பட உளளத தப�னற,  இந�க க�தவ�� அவலனச சழநத ஓடக�றத.  ஸவ�ம� 
பர� ரபடட��ன ஸரஙகர�ஜஸ�வம (1-21)  –  தக��ப��:  -  எனனம சத#�கம இஙக 
தக�ளக (கற�பப:  இ�லன அடதயன�ன இல�ய�ளத��ல தபற#�ம).  அந�ச 
சத#�கத��ல இவவ��ம கறக�ற�ர:  இரத��னஙகள ப# ந�லறந� ��ரபப�றகடல 
தபண��ன �நல�,  ந�ன (க�தவ��)  தபண��ன ��ய,  தபண ய�ர எனற�ல 
ஸரஙகந�ச �ய�ர;  இவளத ம�பப�ளலள ய�ர எனற�ல அலனவலரயம வ�ட 
 �றந�வன�ன அழக�யம�வ�ளபதபரம�ள – எனற கற�யத க�ணக.  இஙக தபறற 
தபண��றகம ம�பப�ளலளககம  Uர�க எனன த யவத எனற எண��யபட, 
க#ஙக�யபட,  ம�ம தக�ணட ய�லன தப�னற �யஙக�த �டம�ற� க�தவ�� வரக�ற�ள 
எனற�ர. (��ரவரஙகததள ஓஙகம ஒள�யள�ர) – க�தவ��ய�ன தவளளபதபரகலக நUகக�, 
அ�ன �லரலயக க�ணபத அ����க உளளத தப�னற,  தப��யதபரம�ள�ன ஒள�லய 
நUகக� அவன  யன�ததளள இரபப�டத��ன வடவழலகக க�ணப�றக அ����க உளளத. 
இவன ��ரவரஙகத��ல வநத  யன�த� ப�னனர, பரமப�த��ல உளள ஒள�ய�னத பகல 
ஒள� தப�னற கலறநததப�னத.  இரள�ல உளள �Uபம ம�கவம பரக� ம�க உளளத 
தப�னற,  ஞ�னம அறற ஸமஸ���களகக மத��ய�ல உ�வக�னற இவனத ஒள� இஙக 
வந� ப�னனர தமலம ஓஙக�யத.  (ஓஙகம ஒள�)  –  ந�தயஸ���கள�ன நடவ�ல இவன 
உளளதப�த,  ச��யனகளகக நடவ�ல மறறதம�ர ச��யன உளள அளதவ இவனத 
ஒள� இரந�த.  ஆன�ல இஙக வரத�ம தக�ணடவரகள ப# உளள��ல அவரகளகக 
உ�வமதப�த இவனத ஒள� பனமடஙக�னத.



 

வய�கய�னம – (ஒள�யள�ர ��தமயனதற �நல�யம ��யம�வ�ர) – அவ��ர�த��த# 
ம��� ப��� எனற த��டஙக�,  ந�ர�ய�:  எனக�ற தப�தவ�#னற.  வய8�வஸல�, 
வ�பவ�வஸல� எனக�ற வ�த ஷஙகள�லமனற.  இன� எனககத �நல�யம ��யம�வ�ர 
தப��யதபரம�தள எனக�ற�ர.  �மலமதய�ழ�ய வயகதயந�ரத��த#யம ஒர 
பந�மணதடனற ஆற�ய�ரக�ற�தர�?  ஸரதவஷ�தமவ த#�க�ந�ம இதய���. 
இசத#�கந��ன �ரமபதர���கள வநவ�ஸம பணணக�ற ஆபத�ல ய�த# கரஷ�னம 
ஸதயப�லமப ப�ர�டடயம எழந�ரள, அதல�கதகடட ஸபர� ர��� ம8ரஷ�கள வநத 
ம�ரககணதடய பகவ�லனக கணட தபதர�#ககம�கவ�ரகக;  �ரமபதரன, 
“இவவ�பததகக ஆசவ�ஸ த8தவ�க எனகதக�ர நலவ�ரதல� அரள�சத யய 
தவணம”,  எனற ��ஷ�கலளக தகடக;  அவரகள த �னனலவ அடஙகப பரவபக�தத 
ஸம�ரககணதடய பகவ�ன எழந��ரநத த �னன��ய�ரககம.  ப�னப  Uர�மப 
ப�ளலளயலடய ஆபத�ல ய�த# படடர அரள�சத ய���ய�ரககம.  (�நல�யம 
��யம�வ�ர) – ப��யததககம கடவர, 8��ததககம கடவர.
 

வ�ளககம - (ஒள�யள�ர ��தமயனதற �நல�யம ��யம�வ�ர) –  இஙக “��தம” மறறம 
“அனதற” எனப��ல உளள ஏவக�ரம ம#ம எனன கறக�ற�ர?  ஸmப�# உபந�ஷத – 
ம��� ப��� – எனற த��டஙக�,  ந�ர�ய�: -  ந�ர�ய�தன ��யம �நல�யம – எனற 
கறவத தப�னற தப�தவ�க அல# எனக�ற�ர;  வய8ம மறறம வ�பவம தப�னற 
தப�தவ�க அல# எனக�ற�ர;  இவறற�லம ம�றபடட தப��யதபரம�ள மடடதம 
�னககத �நல�யம ��யம�க உளள�ன எனற உ�ரததக�ற�ர. இபபடய�க இவலனத 
�வ�ர தவற உறவ�னரகள ய�ரம இல#��தப�த, தவற ய�தரனம எனகக உளள�ரகள 
எனற இவன எணணவ��ல,  ஏதம தப �மல  யன�ததளள�தன�?  ம8�ப�ர�ம 
ஆரணயக�ணடத��ல உளள -  ஸரதவஷ�தமவ த#�க�ந�ம –  அலனதத உ#க�றகம 
�நல�யம ��யம இவதன –  எனனம சத#�கம இஙக தக�ளளதவணடம.  இந� 
சத#�கம ம�ரககணதடய ம8��ஷ� அரள�யத ஆகம.  இந� சத#�கம ப�றந� ந�கழவ 
எனன?  ப�ணடவரகள வனவ�ஸம த யயமதப�த அவரகலளக க�ணப�றக�க 
கரஷ�னம ஸதயப�ம�வம எழந�ரள�னர.  இ�லனக தகளவ�பபடட பர� ரர 
உளள�டட ப# ம8��ஷ�கள ம�ரககணதடய ம8��ஷ�லய மனன�றத�� அஙக  லபய�ல 
வறற�ரந�னர.  அபதப�த �ரமன அந� ம8��ஷ�கள�டம,  “இந� ஆபததகக�#ம 



எனகக நUஙகவ�றகக க�ர�ம�க ஒர வழ�லய நUஙகள உலரககதவணடம”,  எனற 
தவணடன�ன.  அவரகள ப#வ��ம�ன ம�ரககஙகலள உலரத�னர.  இவரகள கற�ய 
அலனதல�யம மறதத,  ம�ரககணதடய ம8��ஷ� தமத# உளள சத#�கதல� 
உலரதத,  ந�ர�ய�லனப பறறவத� ம�ரககம எனற�ர.  இந� சத#�கதல� ஸவ�ம� 
பர� ரபடடர �னத  தக��ரர�ன  Uர�மபப�ளலளய�ன ஆபததகக�#த��ல உலரத��ர 
எனற ஐ��8ம.  (�நல�யம ��யம�வ�ர)  –  ��ய தப�னற நமகக இன�லமய�க 
உளளல�யம,  �நல� தப�னற நமகக நனலமலய அள�பபல�யம ப�ரததபப�ரததச 
த யபவன அழக�யம�வ�ளன மடடதம எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (எள�யத��ரரளமனதற என��றதத)  –  என வ�ஷயத��ல 
மல#லயதயடதத ரக�ககதவணதம�?  உமலமதய�ழ�ய தவதறதய�ர 
பரதய�ஜநதல�க க�� �தத�ன�ய அதல�க தக�டததவ�டக�தற�தமனற 
ஆற�ய�ரகக�றUதர�?  ஸவ�பஷ����கள ரக�மதப�த# வ�லலம தக�லம எடதத 
ரக�ககதவணடத��ன�ரகக�றUதர�? கள�ர ஒர கட�கஙக�டர என வ�ஷயத��ல பண� 
தவணடவத.  (எமப�ர�ன�ர)  –  எனகக உபக�ரகர�னவர.  இனன���க�ற �ல ய�லம 
உபக�ரகதனனப�தனன எனன�ல,  த ய� அம தல� இலல# 
த யயமவரல#�லமய�த# அதல� மனன�டக�ற�ர.  அடய�த# மலறலய உ�ரத��, 
அதககதமத# பர�பயபர�பகஙகள ��தம எனனம�டதல� உ�ரத��,  இபதப�தம நம 
கபபட தகடக வநத ஸநந�8��ர�ய�ரகக�ற ஆக�ரமணடதற.
 

வ�ளககம -  (எள�யத��ர அரளமனதற என��றதத)  –  எனனலடய வ�ஷயத��ல, 
எனலனக க�பப�றற தக�வரத�ன மல#லய எடபபத தப�னற கடனம�ன த யலகள 
ஏத அவ �யம இலல#தய!  உனலனத �வ�ர ந�ன தவற எ��வத பயலன தவணட 
ந�றக�தறன எனற எண��,  அ�லனக தக�டததவ�ட#�ம என ந�லனததக தக�ணட, 
தப �மல உளள�தய�? வ�பஷ�லனக க�பப��றக�க வ�லல#யம, ப�ணடவரகலளக 
க�பப�றகத த�தர�டடம கச �லயயம எடததக க�பபத தப�னற இவலனக 
க�பப�றற தவணடம� என ந�லனததக தக�ணட,  தப �மல உளள�தய�?  எனத 
வ�ஷயத��ல நU அத தப�னற எ�லனயம த யயதவணட�ம,  எனலன ஒரமலற 
நனற�க தந�கக�ன�த# தப�தம�னத.  (எமப�ர�ன�ர)  –  எனகக அலனதத 
உ�வ�கலளயம த யபவன.   றற மனனர இவன �னலனப ப�ரககதவ� தப தவ� 



த யயவ�லல# எனற�ர,  ஆன�ல இஙக �னகக உ�வபவன எனக�ற�ர,  இத ஏன? 
�னகக அழக�யம�வ�ளன இதவலர த ய� உ�வ�கலள மறநதவ�டட,  “ஏதம 
த யயவ�லல#”, எனற கறபவர அல#ர இவர. ஆகதவ அ�லனக கறக�ற�ர. அபபட 
எனன த ய��ன?  �னககம இவரககம உளள உறவமலறலய ம�லல 
உ�ரத��ன�ன;  அலடயதவணடய இ#ககம,  அந� இ#கலக அலடயலவககம 
உப�யமம ��தன எனற உ�ரத��ன�ன;  இபதப�த இவர அலழககமதப�த 
ஓடவரவ�றக எள���க, ம�கவம அரக�ல, ��ரவரஙகத��ல வநத கணவளரக�ற�ன.
 

வய�கய�னம –  (அள�யன நம லபயத#னன�ர)  –  “அள�”  எனற �ண�ள�.  “இவன 
நமகக நல#ன,  நமமலடய லபயல”  எனற ஒர வ�ரதல� அரள�சத யயக 
தகடகவ�யதத இவர ஆல பபடக�றத;  “ஆழவர”  எனனமத இவரகக 
அஸஹயம�யதத. த ஷப�ர�ன ந�ம இவவரத�ஙகலள ந�லனத��ரகக அலமய�த��? 
அவன த �ல#தவணதம� எனன�ல,  அததப�ர�த.  த ஷ�ய�னவனம இதகக 
தமத#ழத��டமனற�யதத த ஷதவம ந�ல# ந�னற�வத.  ம�கக�லநமப�,  “நமம��� 
��ரமக�ழம�ல# ம�ரவனககத ��ற”,  எனற���தற.  “ப�ளலளபப�ளலளய�ழவ�ன 
வ�ய�த# ‘�மப� அபப�ளலளய�ழவ�ன நமம���’ எனனபதபறதறன”, எனற���தற.
 

வ�ளககம -  (அள�யன நம லபயத#னன�ர)  –  “அள�”  எனற�ல கரல� எனப��கம. 
அழக�யம�வ�ளன �னலனக கற�தத,  “இவன நமகக ம�கவம தவணடயவன. 
நமமலடய கரல�கக இ#கக�க வல#வன”,  எனற கறதவணடம என 
ஆல பபடக�ற�ர.  ஆன�ல அழக�யம�வ�ளதன� இவலர “ஆழவர”  எனற 
அலழகக�ற�ன. இபபட இவன அலழபபல� இவர�ல தப�றகக இய#வ�லல#. இஙக 
ஒர தகளவ� எழ#�ம. அவனலடய அடலமகள�க உளள ந�ம அவனலடய கரல�கக 
இ#கக�தவ�ம எனபல� ந�தம எண��க தக�ணட�ல தப���த��?  இபபட அவன 
எண�தவணடதம�?  இ�றக வ�லட –  ந�ம எணணவத மடடம தப���த.  நமலம 
அடலமகள�கக தக�ணடவனம அபபடதய எண�� நமலம அலழத��ல மடடதம 
அடலம�னம எனபத ந�ல#ந�றகம எனக�ற�ர.  ம�கக�லநமப�ய�ன ��ரம�ள�லக 
வ� லத# அவரத  Uடர�ன ��ரமக�ழம�ல# ம�ரவன வநத அலழத��ர.  அபதப�த 
ம�கக�லநமப�, ”��ரமக�ழம�ல# ம�ரவனககக க�லவத ��ற”,  எனற கற�மல, “நம 
ப�ளலளய�ன ��ரமக�ழம�ல# ம�ரவனககக க�லவத ��ற”,  எனற�ர.  இத தப�னதற 



அபப�ளலளய�ழவ�ன, “ப�ளலளபப�ளலளய�ழவ�ன �னனலடய ��ரவ�ய�ல எனலன 
‘�மப� அபப�ளலளய�ழவ�ன நம ப�ளலள’ எனற கறம தபற தபறதறன”,  எனப�ர. 
இத தப�னற அழக�யம�வ�ளன �னலன அலழககதவணடம எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (அமம ஓ தக�டயவ�தற)  –  ஆரத�தவந� தகடட�ல எழந��ரகக 
தவணட�தவ�?  ஆரத�தவந� தகடடம இவர கணணறஙகவத�!  இவர ��ரவளளம 
இஙஙதன தக�ட��யத��க�த�! அமதம! இவர ஸவப�வம�ரந�படதயன எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – (அமம ஓ தக�டயவ�தற) – ஆழந� வரத�ம தக�ணட ஒரவன�ன கககரல 
தகடடவடன எழநத ஓட வரதவணட�தம�?  அ�லனக தகடடம இவன எழ�மல 
உறஙகபவன தப�னற உளள�தன!  இவனத மனம இத�லன தக�டய��க 
ம�ற�வ�டடத�!  அமமமம�!  இவனத ஸவப�வம எத�லன தக�டய��க உளளத! 
எனக�ற�ர.
 

 38. தமமதப�ரள தப�கவ�டட தமயமலமலய ம�கவ�ரநத

      ஆம ப��ச அற�நத தக�ணட ஐமப#ன அகதத அடகக�க

      க�மப அற �ல#  �லரதத உன கலடத�ல#ய�ல இரநத வ�ழம

      த �மபலர உகத�� தப�லம சழபனல அரஙகத��தன.
 

தப�ரள –  க�தவ��ய�ல சழபபடட தப��யதக�ய�லல கணவளரபவதன! 
அழக�யம�வ�ள�!  தமனலமகலள அள�பபத தப�னற மயஙக லவககம இந� உ#க 
வ�ஷயஙகலள அவறற�ன வ� லனயடன லகவ�டடம,  ஆதமஸவரபதல� உளளத 
உளளபட நனக அற�நதம, இபபடய�க ஆதம�வ�ன ஸவரபதல� அற�ந��ன ப#ன�க 
உளள உனனலடய லகஙகரயம எனபல� உ�ரநதம,  ஐநத ப#னகலள 
தமயவ�ட�மல அடகக� லவததம,  மறற உப�யஙகள�ல உளள பறற�லகலள நUகக�யம, 
�ஙகள�டம உளள அலனததவ��ம�ன ப�ரஙகலள நUகக�யம,  உனனலடய தக�ய�லன 
��ரவ�ய�லல க�வல ப��ந�படயம  �#ர வ�ழக�னறனர. இபபடய�க �ஙகலளப பறற�ய 



வ�ஷயத��ல த �மபலடன உளள அவரகலளக கணட நU ம�கவம மக�ழக�ற�ய 
அல#தவ�?
 

அவ����லக –  ம8�ப�ர�ததககச  ரமசத#�கம தப�த#ய�யதத இபரபந�ததகக 
இபப�டட.  ம8�ப�ர�ம�க�றத –  ம��மந��நம�வ�தய தயந�தஸ� சர��ஸ�கர�த 
ஜகத����ய ஜந�த�� ம8�ப�ர�  நதரம�:  எனக�றபடதய சர�� ஸ�ரம�யதத 
ம8�ப�ர�ம;  ஸரதவசவரன கUர�ப��லயக கலடநத த�வரகளகக அமர�தல�க 
தக�டத��ன;  ஸதவ�வய�ஸபகவ�ன சர�� ஸ�கரதல�க கலடநத 
ஸரவ�ஹ#��கரம�ன ம8�ப�ர�தல� ஸமஸ���களகக ஆததம�ஜஜUவந 
த8தவ�கக தக�டத��ன.  த�வரகளகக ஈசவரன தக�டத� அமர�ம பந�கம; 
ஸதவ�வய�ஸ பகவ�ன ஸமஸ���களககக தக�டத� ம8�ப�ர�ம ஸமஸ�ர 
வ�தம� கம�தற;  அம ம8�ப�ர�ந��ன தக�த�னனமபடய�யதத ஸகUல�;  அ��ல 
ஸ�ரம�யதத  ரமசத#�கம.  இத த �லலலககக�கக கUழடஙகச த �லலறற; 
இதககதமல இ�ம த� ந��பஸக�ய எனற த��டஙக� இந�ச  ரமசத#�கத��னலடய 
தக�ரவதல�ச த �லலக�றத.  அபபடதய இபப�டட அவ���கலககக�கவ�யதத 
இபரபந�ம அவ���த�த.  இதககதமத# பரபந� த ஷமம இபப�டடல த �லலக�ற 
அரத�த��ல ந�ஷடர�ய�ரபப�ரலடய ஏறறம த �லலக�றத.  ஆக,  ம8�ப�ர�ஸ�ரம 
 ரமசத#�கம ஆன�றதப�த# இபரபந�ஸ�ரம இபப�டட.  இத��ன தவயத��னலடய 
அரத�தல�ச த �லலக�றத.  தவயத��ல பர�பகம மனன�ய பர�பயம ப�னன�ய�ரகக, 
இ��ல பர�பயம மனன�ய பர�பகம ப�னன�ய�ரபப�தனன எனன�ல; 
வயதபத��தவலளய�ல பர�பயம மனன�ய  பர�பகம ப�னன�ய�ரககக கடவ��தற. 
ஸவரகக க�தம� ஜதய���ஷதட�தமந யதஜ� எனற�தற வயதபத��தவலளய�லரபபத; 
அநஷட�நதவலளய�த# ஜதய���ஷதட�ம�நஷட�ந பரவகம�கவ�தற ஸவரககஸத��. 
பர�பக ந�ஷலடய�த#ய�தற பர�பய ஸத��.  அபபடதய இபப�டடல 
வயதபத��தவலளய�ய தவயம அநஷட�நதவலளய�ய�ரகக�றத.  அ��ல 
பரவப�கத�ளவ�த# அநஸந��த��ர நமம�ழவ�ர;  உத�ரப�கதல� அநஸந��த��ள 
ஆணட�ள;  அவவ�ரணலடயம த ர அநஸந��த��ர இவவ�ழவ�தரய�யதத. 
இபப�டடககக கUழபப�டதட�தட ஸஙக��தயனதனனன�ல,  “அள�யன நமலபயல 
எனன�ர அமமதவ� தக�டயவ�தற”  எனற க�#�யதத வ�ரதல� த �னனவ�தற, 
“வ�ஷய�ந�ர பர�வணயகரம�ன ஸமஸ�ரத��த#,  வகத� பரஷ�ரத�தல� 



அதபக�கலகயம,  �தஸத��கக நம லகப�ரத��ரகலகயம,  அதககதமத# வ�ளமபம 
தப�ற�த� க�#�யகலகயம,  ஆக இவவளவ பகரந�றப�லரப தபறதவ�தம!”  எனற 
தப��யதபரம�ள ��ரவளளம பரஸநநம�ய,  ��ரவளளத��ல 8ரஷமடஙகலம 
��ரமகத��த# த��றறமபடய�ய�ரகக,  “த�வ�Uலரக க�டட த�வ�Uர பககலத# 
நயஸ�பரர�யத �ந��மலடய 8��த��ல லகவ�ஙக�ய�ரபப�லரக கணட�ல 
இஙஙதனதய� த�வ�Uர ��ரவளளமகந��ரபபத?”  எனற தப��யதபரம�ள 
��ரமகதல�ப ப�ரதத வ�ண�பபம த யக�ற�ர.   ரமசத#�கம பரபத��லய 
வ���கக�ற��ய�ரககம;  அ��ல ர �யலடய�ரலடய அநஸந��நம�ய�ரககம தவயம; 
தயவந�ஷடர பககல ஈசவரனககணட�ன உகபலபச த �லலக�றத இபப�டட.
 

வ�ளககம –  ம8�ப�ர�த��ன  ரமசத#�கம�க ஸமத பகவதகUல� அலமநதளளத 
தப�னற,  இந�ப ப�ரபந�ததகக இந�ப ப�சரம அலமநதளளத.  பர��ஙகள�ல - 
ம��மந��நம�வ�தய தயந�தஸ� சர��ஸ�கர�த ஜகத����ய ஜந�த�� ம8�ப�ர� 
 நதரம�: -  எந� ஒர வய�ஸர�ல சர�� எனனம கடல#,  பத�� எனனம மதத ம#ம 
கலடநத, ம8�ப�ர�ம எனற  நதரன, உ#க�ன நனலமகக�க உரவ�ககபபடடத�� – 
எனற கறவ�றக ஏறப தவ�ஙகள�ன ஸ�ரம�க ம8�ப�ர�ம உளளத. 
��ரபப�றகடல#க கலடநத,  த�வரகளகக ஸரதவசவரன அம�ர�ம அள�த��ன; 
தவ�ஙகள எனனம கடல#க கலடந� வய�ஸ ம8��ஷ�, அலனவரககம மக�ழச �லய 
அள�ககவல#தம,  ஆதம�வ�னத ப�லழககவல# க�ர�ம�க உளளதம ஆக�ய 
ம8�ப�ர�தல� ஸமஸ���களகக அள�த��ர.  ஸரதவசவரன த�வரகளகக அள�த� 
அம�ர�ம�னத,  அவரகலள தமலம பந�பபடத�� இறவ�லம அள�பப��கம;  ஆன�ல 
வய�ஸபகவ�ன ஸமஸ���களகக அள�த� ம8�ப�ர�ம அவரகலள 
ஸமஸ�ரத��லரநத கலரதயறற�, தம�கம அள�ககவல#��கம. ம8�ப�ர�ம எனபத 
 �ற இல#��  கலக எனனமபடய�க ஸமத பகவதகUல� உளளத,  அந� கUல�ய�ன 
ஸ�ரம�க உளளத அ�ன  ரமசத#�கம ஆகம.  இந�ச  ரமசத#�கம கறவ�றக�க, 
அ�றக�ன �க��கலள உணட�ககம தப�ரடட,  அ�ன மனப�கப ப#வறலறக 
கற�ன�ன.   ரமசத#�கத��றகப ப�னனர (18-67) -  இ�ம த� ந��பஸக�ய – உனகக 
உலரககபபடட இந�  �ஸதரம – எனற த��டஙக�,   ரமசத#�கத��ன தபரலமகலள 
உலரத��ன.  அத தப�னதற,  இந�ச  ரமசத#�கம உணட�கதவணடம எனற 
க�ர�த��ன�த#தய ��ரம�ல# உணட�னத என#�ம. இந�ப ப�சரத��றகப ப�னனர 



உளள ப�சரஙகள�ல,  இந�ப ப�சரம கறம ஆழதப�ரள�ல மனல�ச த லத��யபட 
உளளவரகள�ன தமனலம உலரககபபடக�றத.  ஆகதவ ம8�ப�ர�த��றக 
 ரமசத#�கம எவவ��ம ஸ�ரம�க உளளத�� அத தப�னற,  இந�ப ப�ரபந�த��றக 
இந�ப ப�சரம ஸ�ரம�க உளளத.  இந�ப ப�சரம தயவ மந��ரத��ன தப�ரலளயம 
வ�ளககவ��க உளளத.  ஆன�ல தயவ மந��ரத��ல உப�யம எனபத ம�லலம, 
உதபயம எனபத அ�ன ப�னனரம கறபபடடத.  இந�ப ப�சரத��ல ம�ல இரணட 
வ��கள�ல உதபயமம,  அடத� இரணட வ��கள�ல உப�யமம உலரககபபடடளளத 
ஏன?  எந� ஒர ப#னககம வயதபத��தவலள மறறம அநஷட�னதவலள எனற 
இரணடம உளளத.  இவறற�ல வயதபத��தவலள எனபத,  அந�ப பயன எனன 
எனபல� அற�நத தக�ளளம ந�ல#ய�கம.  அ�ன ப�னனர அந�ப பயலன 
அலடவ�றக�ன உப�யதல�க லககதக�ளளம தவலளய�னத அநஷட�னதவலள 
எனப��கம.  ஆகதவ வயதபத��தவலளய�ல உதபயம மனனரம,  உப�யம ப�னனரம 
அல#தவ� உளளத?  ல�த���Uயம -  ஸவரகக க�தம� ஜதய���ஷதட�தமந யதஜ� – 
ஸவரககம அலடய ஆல  உளளவன,  ஜதய���ஷதட�மம த யவ�ன�க –  எனற 
உளளத க�ணக.  இ�ன ம#ம,  ஸவரககம எனனம பயலன உ�ரததவ��ல,  இந� 
வ��ய�னத வயதபத��தவலளய�ல உளளத.  த��டரநத அநஷட�நதவலளய�னதப�த 
ஜதய���ஷதட�மம இயறறபபடடவடன அல#தவ� ஸவரககம க�டடம?  ஆக, 
அநஷட�னதவலளய�ல உப�யம�ன (பர�பகம)  ஜதய���ஷதட�மம எனபல� 
இயறற�யவடன,  உதபயம�ன (பர�பயம)  ஸவரககம க�டடம.  இ�ன ம#ம வயதபத�� 
மறறம அநஷட�னதவலளகள�ல பர�பயம மறறம பர�பகஙகள ம�ற�வரம எனபத 
த�ள�வ.  இஙக ம�லல கறபபடம பர�பயதல� அலடவ�றக�ன உப�யம�க 
அநஷட�னம�க�ய தவயம உளளத. தவயம அநஷட�னதவலளய�ல உளள��ல, அ��ல 
உப�யம ம�லலம உதபயம இற��ய�லம உளளத. தவயத��ன ம�ல ப�கத��னலடய 
ஆழதப�ரலள நமம�ழவ�ர அரள�சத ய��ர (��ரவ�யதம�ழ�:  6-10-10).  தவயத��ன 
இரணட�ம ப�கத��னலடய ஆழதப�ரலள ஆணட�ள அரள�சத ய��ள (��ரபப�லவ: 
29).  ஆன�ல இந� இரணலடயம ஒனற�க ஒதர ப�சரத��ல இந� ஆழவ�ர மடடதம 
அரள�சத ய��ர. இந�ப ப�சரத��றகம கடந� ப�சரத��றகம உளள த��டரப எனன? 
கடந� ப�சரத��ல -  அள�யன நமலபயல எனன�ர அமமதவ� தக�டயவ�தற – எனற 
ஆழவ�ர கற�யல�க தகடட தப��யதபரம�ள �னத மன��ல, “இந� ஸமஸ�ரம எனபத 
நமலமத �வ�ர மறற வ�ஷயஙகள�ல மடடதம ஈடப�டடலன வளரபப��க உளளத. 



இ��ல உளள இவதர� �னனலடய ஸவரபத��றக ஏறற பரஷ�ரத�ம�ன நமமலடய 
லகஙகரயதல�தய வ�ரமப� ந�றக�ற�ர.  அந�க லகஙகரயம லககடவ�றகத �னத 
மயற � ஏதம இல#�மல,  அ�றகம நமலமதய எ��ரப�ரகக�ற�ர.  இ�லனயம கடநத 
லகஙகரயம க�டடவ�றகத ��ம�ம ஆவல�யம இவர�ல தப�றகக இய#�மல ம�கவம 
வரந��யபட உளள�ர.  இபபடபபடட தமனலமகள தக�ணட இவலர ந�ம 
அலடநத��தம!”,  எனற ம�கவம மக�ழந��ன.  �னனலடய இந� மக�ழச � மழவதம 
�னத ��ரமகத��ல தவள�பபடத��யவன�க ஆழவ�ர மனப�க இரந��ன.  இ�லனக 
கணட ஆழவ�ர, “அழக�யம�வ�ள�!  நமதபரம�தள!  உனலன அலடநத,  �ஙகலளக 
க�பப�றறம தப�றபலப உனன�டதம ஒபபலடதத, �ஙகலளத ��ஙகதள க�பப�றற�க 
தக�ளளம தப�றபப�லரநத ஒதஙக�யவரகலளக கணட இபபடய� மக�ழவ�ய?”, 
எனற தப��யதபரம�ள ��ரமகதல� தந�கக� இந�ப ப�சரதல� வ�ண�பப�கக�ற�ர. 
 ரமசத#�கம எனபத பரபத��லய வ���பப��க உளளத;  அந� பரபத��ய�ல ஆல  
தக�ணடவரகள எபதப�தம கறவ��க தவயம உளளத;  அந� தவயத��ல 
ஈடபடடவரகள�டம தப��யதபரம�ளகக உளள மக�ழலவ இந�ப ப�சரம கறக�றத.
 

வய�கய�னம –  (தமமதப�ரள)  –  இதகக மனறபட ந�ரவ�8ம.  தமத#ழந� 
தப�ரதளனறம, தமவ�ன தப�ரதளனறம, தமமப�டலட வ�லளககம தப�ரதளனறம. 
தமத#ழலகய�வத – கரமமடய�க வநத�ற�ய�ய, பகவதஜஞ�னம ப�றந�வ�தற மறநத 
தப�ம��ய�ரகலக;  இதல� தப�கயதமனற ப���தத இழ�ந�வனகக ஆப��பர�U��ய�ல 
ஒனற தப�த# த��றற�,  ந�ரப�த��ல அநப�வயம�ய�ரபபத��னறம�னற�கதக 
இரகலக எனறம�ம. தமவ�ன தப�ரள எனறத – தரதயய� எனக�றபடதய த �நன�ல 
ப���ககதவ�ண���படய�ரகலக.  “த�தவ�8ம மநஷதய�8ம”  எனற உடமலபத 
��ன�க ந�லனத��ரககமபடய�தற இதத��டலடப தப�ரத�ம�ரபபத;  அதல�ச 
த �லலறற�கவம�ம.  தமமப�டலட வ�லளகலகய�வத –  �னலனப பறற�ன�லர 
ஸரவஜஞ�மர�க அப�ம�ந�த��ரககமபட பண�வறற�லக. தப�ரள எனற ப��ரத�ம. 
அ��க�றத த�8ம.  இத��ன த�8�நபந��ய�ன பர�கர� ப��ரத�ஙகளககம 
உப#க�ம.  (தப�கவ�டட)  –  வ�ஸலனதய�தட வ�டதடனலக.   �Uரகள�ல அலவ 
தஷகரம�லகய�த# பரகர��பர�கர�ஙகள அபரஷ�ரத�ம எனக�ற 
ஜஞ�நதல�யலடய ன�லகயல#த பகரவ�டட�ன இவன�க�லதற இவன�ல 
தப�கவ�ட#�வத;  மம ம�ய� தரதயய� எனக�றபடதய ஈசவரன பந��த� பந�தல� 



இவன�ல தப�ககதவ�ண����தற.  அந�தமநய�தம பத��ரய� எனக�ற 
சத#�கத��னபடதய த�8த��ல ஆதமபத��லயயம,  த�8�நபந��ய�ன பர�கர� 
ப��ரத�ஙகள�ல மம�� பத��லயயம,  த�8�����க�ம�ன ஆதம�வ�ல ஸவ�நதர 
பத��லயயம �வ�ரலக. அளவலடயர�ன ஸநக���களககம த யய#�வத இவவளதவ. 
இரணட மரம கட ந�னற�ல ஒனலற தவடட ந�லனத�வன ஒர மரத��த# தக�த��ப 
தபரஙக�யதல�ய�ட அத படடந�றகம�தப�த#, இபர��பத�� ம�தரத��த# இத வ�டம. 
“தமயமலமலய ம�கவ�ரநத ஆம ப�� ற�நததக�ணட”  எனற தமலம ஜஞ�ந 
பரகர�ம�லகய�த#,  “தப�கவ�டட”  எனற பரகர� ப#த��த# ஜஞ�நதல�ச 
த �லலறற�கககடவத.
 

வ�ளககம -  (தமமதப�ரள)  –  இ�றக மனறவ��ம�ன தப�ரள உலரகக#�ம. 
அலவய�வன -  தமத#ழந� தப�ரள,  தமவ�ன தப�ரள மறறம தமமப�டலட 
வ�லளககம தப�ரள எனப��கம. தமத#ழந� தப�ரள எனற�ல – கரமத��ன த��டரப 
க�ர�ம�க உணட�ன��ய,  எமதபரம�லனப பறற�ய ஜஞ�னம உணட�னவடன 
கழ�நதவ�டவ��கம.  இந� உடல# இன�லமய�னத எனற எண��,  உடல#க 
தக�ணட சகஙகலள அனபவ�ககம ஒரவன,  ”தமத#�டடம�கப ப�ரத��ல சகம 
அள�பப��க உளளத,  ஆன�ல ஆர�யந��ல இன�லம ஏதம இலல#”,  எனற 
உ�ரவ��ல இந� உடல# தமத#ழந� தப�ரள எனற��கக கற#�ம.  தமவ�ன 
தப�ரள எனற�ல – கUல�ய�ல (7-14) - தரதயய� – கடபப�றக அ��த – எனப�றக ஏறப 
த �னன�ல ப���கக இய#��பட ஜUவனடன ஒடடயளள உடல#க கற�ககம.  இந� 
ஒடட�ல எபபட உளளத எனற�ல, “ந�தன த�வன,  ந�தன மன��ன” எனற த �ந�ம 
தக�ணட�டமபட அல#தவ� உளளத? தமமப�டலட வ�லளககம தப�ரள எனற�ல – 
”��ஙகள அலனத��லம  �றந�வரகள”  எனற உ�ரலவத �ஙகலள ந�ட 
வரபவரகள�டம உணட�ககமபட த யயவல# உட#�கம.  இஙக தப�ரள எனற�ல 
 �Uரம ஆகம.  இ�ன ம#ம  �Uரம மடடம அல#�மல,   �Uரததடன த��டரபலடய 
உ#கவ�ஷயஙகள அலனததம கறபபடக�னறன.  (தப�கவ�டட)  –  அலனதல�யம 
அவறற�ன வ�ஸலனயடன லகவ�டட.   �Uரம உளளவலரய�ல இலவ எ�லனயம வ�ட 
இய#�த.  ஆகதவ இஙக ”வ�டவத”  எனப�ன ம#ம,  ” �Uரம மறறம அ�னடன 
த ரந�லவ அலனததம பரஷ�ரத�ஙகள அல#”,  எனற ஜஞ�னம தபற�த# 
உ�ரத�பபடடத. இந� உடலடன உளள த��டரலப உணட�கக�யவன அ��ல உளள 



ஜUவன எனற�ல மடடதம உடலடன கடய த��டரலபக லகவ�ட இயலம அல#தவ�? 
ஆன�ல அந�த த��டரலப உணட�கக�யவன அவன அல#தவ! கUல�ய�ல (7-14) - மம 
ம�ய� தரதயய� –  எனனலடய ம�லய எனபத கடகக அ��யத – எனற கற�யபட, 
ஈசவரன உணட�க�ய  �Uரபந�ம எனபல� ஜUவன�ல லகவ�ட இய#�த அல#தவ�? 
ஆகதவ “தப�கவ�டட”  எனப�ன ம#ம உ�ரத�பபடடத எனனதவனற�ல: 
வ�ஷணபர��ம - அந�தமநய�தம பத��ரய� – ��ன அல#��  �Uரதல�தய ��ன எனற 
எணணம பத�� –  எனப�றக ஏறப உடல#தய ஆதம� எனற எணணம பத��, 
உடலடன த��டரபலடய வ�ஷயஙகள அலனததம �னனலடயத எனற எணணம 
பத��,  உடல#க க�டடலம தவறபடட ஆதம� ச�ந��ரம�னத எனற எணணம பத�� 
ஆக�யவறலற நUகக�த# ஆகம.  ம�கந� ஜஞ�னம உளள ஸனகர உளள�டட ப#ரம 
இ�லன மடடதம த யய இயலம.  இரணட மரஙகள ஒனறடன ஒனற இல�நத 
ந�றகமதப�த, அவறற�ல ஒனலற மடடதம தவடடவ�றக ஒரவன வரக�ற�ன; அவன 
தவடடதவணடய மரத��ல தப��ய க�யம ஒனலற உணட�கக�ன�ல,  அத மடடதம 
படடபதப�கம.  இத தப�னற ப�ல�நத ந�றகம ஆதம� மறறம  �Uரம ஆக�யவறற�ல 
தமத# கற�யபடயளள பத��கலள நUகக�ன�ல,  உட#�னத ��ன�கதவ கழ�நதவ�டம. 
“தமயமலமலய ம�கவ�ரநத ஆம ப�� ற�நததக�ணட”  எனற த��டரநத 
ஜஞ�நதல�ப பறற�க கறவ��ல,  “தப�கவ�டட”  எனற ப�ம ம#ம ஜஞ�நதல�க 
கற�ன�ர எனதற தக�ளளதவணடம.
 

வய�கய�னம –  (தமயமலமலய ம�கவ�ரநத) –  தமயதயனக�றத ஆதம�லவ. “தமய” 
எனன ஆதம�லவக க�டடதம�தவனன�ல, ஸதயஞ �நர�ஞ  ஸதயம அபவத எனக�ற 
சர��ச �லயய�த# அரள�சத யக�ற�ர.  ஸதய ப�ம அஸதய�த வய�வரத��லயச 
த �லலக�ற�னற;  ஆதமஸவரபத��ன ந�தயல�லயச த �லலக�றத.  “தமயமலம” 
எனதற�ர மழசத �ல#�ய,  பரதயக வ�ஷயதல�ச த �லலக�றத;  “லகமலம, 
தப�யமலம” எனனம�தப�த#. ஆக “தமயமலம” எனற தமயய�ன �னலம எனறபட. 
(ம�கவ�ரநத)  –  “த�8தம ஆதம�”  எனற�ரககம த#�க�ய��கனளவனற�கதக, 
“த�8�����க�ம�ய ந�தயம�ய�ரககம ஆதம�”  எனனம மUம�மஸகனளவனற�கதக, 
“ஜஞ�நம ஆகநதகம”  எனனம லவத ஷ�கனளவனற�கதக,  ஸவயமபரக� ம�ய, 
ந�தயம�ய, ஜஞ�நக�கம�ய, அணப��ம��ம�ய, ஈசவரனகக அநநய�ர8த ஷம�ய, 



அத��ன ��Uயத ஷதவ பரயந�ம�க உ�ரலக.  அ��வத –  ஆதம�லவ உளளபட 
உ�ரலக.
 

வ�ளககம -  (தமயமலமலய ம�கவ�ரநத)  –  “தமய”  எனப�ன ம#ம ஆதம� 
கறபபடடத. “தமய” எனற ப�ம ஆதம�லவ எபபட உ�ரததவ��கம எனற தகளவ� 
எழ#�ம.  ல�த���Uயம -  ஸதயஞ �நர�ஞ  ஸதயம அபவத –  ஸதயம எனபபடம 
த �னம, அஸதயம எனபபடம அத �னம – எனற சர�� வ��கக ஏறப அரள�சத ய��ர. 
இஙகளள ஸதயம எனற ப�ம அஸத தப�ரலளக க�டடலம தவறபடட தப�ரலளக 
கறவ�ல#;  ஆதம�வ�ன ந�த��யத�னலமலய உரபப��கம.  ”தமயமலம”  எனபத 
மழசத �ல#�கத �னககத��தன பரக� ம�க உளள ஆதம�லவக கற�த�த. 
“லகமலம,  தப�யமலம”  எனற கறவத தப�னற “தமயமலம”  எனற�ர.  ஆகதவ 
“தமயமலம”  எனற�ல தமயய�ன �னலம எனற கரதத.  (ம�க உ�ரநத)  –  “இந� 
உடத# ஆதம�”  எனற கறம த#�க�ய�ன தப�னற அல#�மல,  “உடல#வ�ட 
தவறபடட ஆதம� ந�த��யம�னத, ச�ந��ரம�னத” எனற கறம மUம�மஸகன தப�னற 
அல#�மல,  “ஆதம�லவப பறற�ய அற�தவ தம�கம”  எனற கறம லவத ஷ�கன 
தப�னற அல#�மல ஆதம�லவ உளளத உளளபட அற�நததக�ணட.  அ��வத – 
ஆதம� ��தன பரக� �பபவன,  ந�த��யம�னவன,  ஞ�னம எனபல�க க�ம�கக 
தக�ணடவன,  அண அளவ�ன ரபம தக�ணடவன,  ஈசவரனகக மடடதம 
வ பபடடவன, ஈசவரன�ன அடய�ரகளகக வ பபடடவன எனற அற�வ��கம.
 

வய�கய�னம –  (ஆமப�� ற�நத தக�ணட) –  பரகர�� பர�கர�ஙகள தய�ஜயம எனற 
அற�நத,  ஆதம�லவ உளளபட உ�ரந��ல ப�னலன,  ஆமப�� �வத 
லகஙகரயதமய�யதத.  ஆமப��ச –  வரத��ககமபட அற�நத.  ஆதம�ப�ம�ந�ந 
ரபம�கவ�யதத வரத�� த8தககள��ன இரபபத.  �னலனத ��ரயகக�க 
அப�ம�ந�த�தப�த தர� ஸம8ம�யதத வரத�� த8தவ�கககடவத; 
“மநஷதய�8ம”  எனற அப�ம�ந�த�தப�த அநநம வரத�� த8தவ�கககடவத; 
“த�தவ�8ம”  எனறதப�த அமர�ம வரத�� த8தவ�கககடவத;  “��தஸ�8ம” 
எனறதப�த லகஙகரயதம வரத�� த8தவ�கககடவத;  பரகர��பர�கர�ஙகள�ல 
ஸஙதக� மதப�ய ஸவரபதல� உளளபடயற�ந��ல ஸ8ஜ லகஙகரயதமய�தற 
வரத�� த8தவ�வத.  (அற�நததக�ணட)  –  “ந���தயடததகதக�ணட” 



எனனம�தப�த#,  பரகர�� பர�கர�ஙகள தய�ஜயம எனக�ற ஜஞ�நமம,  ஆதம� 
பகவதபர�நதரதமனக�ற ஜஞ�நமம,  பர�பயம லகஙகரயம எனக�ற ஜஞ�நமம�தற 
த �நனகக தவணடவத;  வ�டவ�கலகயம பறறவ�கலகயம உப�யப�ன�ன ஈசவரன 
கரதயம�தற.  “தமமதப�ரள,  தமயமலம,  ஆமப��ச”  எனக�ற இலவ அவதவ� 
ப��ரத�ஙகளகக வ� கமனற�கதகய�ரகக �த�த ஸவப�வவ� �ய�ன  ப�ஙகள�த#, 
மலறதத அரள�சத யக�ற�ர அரத� தக�ரவத��த#. 
 

வ�ளககம -  (ஆமப�� ற�நத தக�ணட)  –  பரகர�� த��டரப�ன வ�லளவ�ன  �Uரமம, 
அ�னடன த ரந� அலனததம லகவ�டபபட தவணடயலவ எனற அற�நததக�ணட, 
ஆதம�லவப பறற� உளளத உளளபட அற�நததக�ணட,  அ�ன ப�னனர உணட�கம 
ஆமப��ச எனபத ஈசவரனககச த யயம லகஙகரயஙகதள ஆகம.  �னனலடய 
ஆதம�லவ ஒரவன எபபட ந�லனகக�ற�தன� அபபடதய அவனகக வளரச �ககக 
க�ர�ம�ன ஆமப��ச அலமக�றத.  ஓர ஆதம� வ�#ஙக�ன  �Uரத��ல உளள��ல,  ��ன 
அந� வ�#ஙக எனற எணணமதப�த, அந� வ�#ஙக�றக ஏறற உ�வ�க உளள ஏத�� 
ஒர தப�ரதள ஆமப�� �க�றத.  “ந�ன மன��ன” எனற ஆதம� எண��ன�ல,  த �ற 
ம�#�னலவ வளரச �ககக க�ர�ம�ன ஆமப�� �க�னறன.  “ந�ன த�வன”  எனற 
எண��ன�ல,  அம�ர�ம எனபத வளரச �ககக க�ர�ம�ன ஆமப�� �க�றத.  “ந�ன 
எமதபரம�ன�ன ��ஸன”  எனற எண��ன�ல,  லகஙகரயம எனபத வளரச �ககக 
க�ர�ம�ன ஆமப�� �க�றத.  பரகர�� த��டரப�ன வ�லளவ�ன  �Uரம மறறம 
அ�னடன த ரந� அலனததடன�ன த��டரப உளள��ல அற�வ�னத சரஙக�ய 
ந�ல#ய�த#தய உளளத.  அந�ச சரககம நUஙக�,  ஆதம�வ�ன ஸவரபதல� உளளத 
உளளபட அற�யமதப�த,  ஆதம�வ�ன இயலப�க உளள லகஙகரயம எனபத� 
வளரச �ககக க�ர�ம�ன ஆமப�� �க�றத. (அற�நததக�ணட) – “பல�யல# எடததக 
தக�ணட ப�னனர”  எனற கறவத தப�னற இந� ஞ�னத��ன தமனலமலயக 
கறக�ற�ர.   �Uரம தப�னறலவ லகவ�டத�ககலவ எனனம ஞ�னம,  ஆதம�வ�னத 
எமதபரம�னகக மடடதம வ பபடடத எனனம ஞ�னம,  �னனலடய பர�பயம 
எனபத லகஙகரயம எனனம ஞ�னம ஆக�யலவ மடடதம த �னனகக 
இரககதவணடயத ஆகம. ஒர த �னலன பந�ஙகள�லரநத வ�டவ�பபதம, �னலனப 
பறறமபடச த யவதம உப�யம�க உளள ஸரதவசவரன�ன த யத# அல#தவ�? 
“தமமதப�ரள” எனபத  �Uரம எனபல�யம, “தமயமலம” எனபத ஆதம� எனபல�யம, 



“ஆமப��ச” எனபத லகஙகரயம எனபல�யம தநரடய�கக கற�ககவ�லல# எனற�லம 
அவறற�ன �னலமகள அந�ப ப�ஙகள�ல உளளல� மலறமகம�க உ�ரததக�ற�ர. 
இத ஏன எனற�ல, இந�ப ப�ஙகள�ன ம#ம உ�ரத�பபடம அரத�ஙகள�ன தமனலம 
க�ர�ம�க ஆகம.
 

வய�கய�னம – (ஐமப#னகத�டகக�) – இநத��யஙகலளத �னனளதளய�மபட பண��. 
அ��வத,  �ன வ த��த#ய�மபட பணணலக.  “தமமதப�ரள தப�கவ�டட”  எனக�ற 
ம�ல வ�ரதல�ய�த# தப�ய�ரகக,  “ஐமப#னகத�டகக�”  எனக�றத கUழசத �னன 
லகஙகரயத��த# “மதம�ம”  எனக�ற பத��லயத �வ�ரலக.  லகஙகரயத��லம ந�யம�கக 
தவணடவன  �#வணட; அவறலறய�யதத இஙகச த �லலக�றத. �னகக இன���கப 
பணணம லகஙகரயமம அபரஷ�ரத�ம;  �னககம அவனககம இன���கப பணணம 
லகஙகரயமம அபரஷ�ரத�ம;  அவனகதக பரதய�ஜநம�கப பணணமததவ 
பரஷ�ரத�ம.  “�னகதகய�க எலனகதக�ளளமUத�”  எனறம,  “ரமம��� வதந தரய:” 
எனறம த �ல#ககடவ��தற.  ஆக இவவளவ�ல,  உத�ரகணட�ரத�ம�ன பர�பயம 
த �லலறற�யவ�டடத.  “தமமதப�ரள தப�கவ�டட”  எனறம,  “ஐமப#னகத�டகக�”  
எனறம நமச ப��ரத�ம த �ல#பபடடத. “தமயமலமலய ம�கவ�ரநத” எனக�ற இத, 
ந�ர�ய� ப�த��ல ந�ர ப��ரத�ம த �லலறற�ய,  அந� த ஷதவததகக பர�� 
ஸமபந��லயதய�ழ�ய ஸ����ய�ல#�லமய�த# த ஷ�தவம ஆரத�ம�கச 
த �லலறற�யதத.  “ஆமப�� ற�நத தக�ணட”  எனற  தரத��ய�#ரத�ம 
த �லலறற�யதத.  “உ�ரநத”  எனற தக�ணட ஜஞ�தரதவபரம�கச 
த �லலலகய�த# பர�வ�ரத�ம த �லலறற�யதத.
 

வ�ளககம -  (ஐமப#னகத�டகக�)  –  இநத��யஙகலளத �னனளதளதய இரககமபடச 
த யத. அ��வத, �னனலடய வ த��த# அலவ உளளததப�ல த யத. “தமமதப�ரள 
தப�கவ�டட”  எனக�ற ம�ல வ�ரதல� ம#ம�கதவ  �Uரததடன இல�ந� 
இநத��யஙகள�ன வ பபட�லம கற�ய�க�வ�டடத�,  இஙக மUணடம ஏன 
கறதவணடம?  ”ஐமப#னகத�டகக�”  எனப�ன ம#ம தமத# கறபபடட 
எமதபரம�னககச த யயம லகஙகரயஙகள�ல “இந�க லகஙகரயம ம#ம எனகக 
மக�ழச � உணட�க�றத”  எனற  �ந�லனலய நUககவத பறற�தய கறபபடக�றத. 
லகஙகரயம எனப��லம  �# வ���மலறகள உளளன.  அவறலற இஙக கறக�ற�ர. 



�னகக இன�லமய�க உளளத எனப�றக�கச த யயபபடம லகஙகரயம,  �னககம 
அவனககம  இன�லமய�க உளளத எனப�றக�கச த யயபபடம லகஙகரயம ஆக�ய 
இரணடதம பரஷ�ரத�ஙகள ஆக�த. லகஙகரயம எனபத ஸரதவசவரனகக மடடதம 
உகபலப உணட�ககதவணடம.  அவனலடய பயனலடய��க இரபபத மடடதம 
பரஷ�ரத�ம�ன லகஙகரயம�கம.  இ�லனத ��ரவ�யதம�ழ�ய�ல (2-9-4)  - 
�னகதகய�க எலனகதக�ளளமUத� –  எனப��லம,  இர�ம�ய�ம -  ரமம��� வதந 
தரய:  -  மவரம வனத��ல இனபததடன வ�ழந�னர –  எனப��லம க�ணக.  ஆக 
இதவலர தவயத��ன உத�ரகணடத��ன தப�ரள�ன பர�பயம கறபபடடத.  தமலம 
இஙக ��ரவஷட�கரம கறபபடடல�யம க�ணதப�ம.  “தமமதப�ரள தப�கவ�டட” 
எனறம,  “ஐமப#னகத�டகக�”  எனறம கற�ய�ன ம#ம ��ரவஷட�கரத��ன “நம:” 
எனப�ன தப�ரள கறபபடடத.  “தமயமலமலய ம�கவ�ரநத”  எனப�ன ம#ம 
“ந�ர�ய�”  எனப��ல உளள “ந�ர”  எனப�ன தப�ரள கறபபடடத.  இத�லகய 
அடலமத�னம எனபத எமதபரம�லன மனன�டதட லககடவ��ல,  அவனலடய 
எஜம�னத�னலமயம இ��ல உ�ரத�பபடடத.  “ஆமப�� ற�நத தக�ணட”  எனப�ன 
ம#ம ”ஆய”  எனப�ன ந�னக�ம தவறறலமய�ன தப�ரள உ�ரத�பபடடத. 
“உ�ரநத”  எனற அற�பவன�க�ய ஜUவன கறபபடவ��ல,  ஜUவலனயம கறக�னற 
பர�வம உ�ரத�பபடடத.
 

வய�கய�னம –  இபப�டடல கலறயம பரவ�ரத�த��ல த �லலக�ற பர�பகதவதல�ச 
த �லலக�றத.  (க�மபறத �ல# �லரதத)  –  க�மபற =  உப�ய�ந�ரஙகள�ல 
�னககணட�ன த��றறற,  �ல# �லரதத =  �ன �ல#ய�லணட�ன த���ஙகலளப 
தப�கக�.  �ன �ல#ய�ல க�டந� ஸ��ந�ந�ரஙகள�ன த��றலற அறதத எனறபட. 
�ல#மய�ர�க�றத��ன அப�ம�நத8தவ�தற.  தக�மறறவர �ணடககம�டத��ல 
�ல#லயச  �லரகக�றத அப�ம�னதல�ப தப�ககக�றபடய�யதத.  ஏக�ந��ய�யம 
ஸநய�ஸய�யம வபநம பணணக�றத �ன அப�ம�நதல�த ��தன தப�ககக�றபடய�தற. 
�ணடமகத��த# ப�றர அப�ம�னதல�ப தப�ககவதம இமமகத��த#; 
ஸவ�ப�ம�னதல�ப தப�ககவதம இமமகத��த#ய�தற.  ஆக,  அ8ஙக�ர கரபபம�ன 
உப�ய�ந�ர ப��தய�கதல�ச த �னனபட.  உப�ய�ந�ர ப��தய�க பரவகம�கவ�தற 
ஸதத��ப�ய ப��கர8ம�ரபபத.  “க�மபறத �ல# �லரதத”  எனறவ�தம அரத� 
தக�ரவத��த# மலறதத அரள�சத யக�ற�ர.  இவதரயனற,  அரத� தக�ரவத��த# 



சர��யம தவ� ஸmபர�� இதய���கள�த# அரத�ஙகலள மலறததச த �லலம;  அந� 
சர��ச  �லயய�த# அரள�சத யக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  இன�வரம இரணட வ��கள ம#ம தவயத��ன பரவகணடத��ல 
உலரககபபடட பர�பகம கறபபடக�றத. (க�மபறத �ல# �லரதத) – க�மபற எனற�ல 
”மறற உப�யஙகள�ல ��ன தக�ணடரந� அலனதத த��டரபகளம நUஙகமபடய�க” 
எனற தப�ரள.  �ல# �லரதத எனற�ல “�னத �ல#ய�ல ப�ரம�கக 
தக�ணடரபபலவ.  �னத �ல#ய�ல தக�ணடளள மறற ஸ��னஙகள எனபவறற�ன 
அலனதத த��டரபகளம நUஙகமபடய�க” எனற தப�ரள. �ல#மட எனபத �னலன 
உயரந�வன எனற க�டடகதக�ளவ�றகக க�ர�ம ஆகம.  ஒரவலனத 
�ணடககமதப�த அவனத �ல#மடலயச  �லரத�ல எனபத இந� எண�தல� 
அழ�பப�றதக ஆகம.  ஏக�ந��களம,  ஸநநய�ஸகளம �ஙகள �ல#மடலயச 
 �லரததக தக�ளள�ல எனபத �ஙகளகக இந� எண�ம உணட�க�மல இரககதவ 
ஆகம.  ஆக இந�ச த ய#�ல �னனலடய அப�ம�னமம,  மறறவரகள�ன அப�ம�னமம 
நUஙகவத க��#�ம.  ஆக,  “ந�ன உப�யஙகலளக லககதக�ளக�தறன”  எனற 
அ8ஙக�ரம உணட�வ�றகக க�ர�ம�ன மறற உப�யஙகலளக லகவ�ட�ல பறற� 
உலரத��ர.  இபபட மறற உப�யஙகலள அடயடன லகவ�டட ப�னனர அல#தவ� 
ஸதத��ப�யம�ன ஈசவரலன உப�யம�கக லககதக�ளளதவணடம? இந� அரத�ஙகள 
ம�கவம உயரந�லவ எனப��ல,  இவறற�ன கமபரம கர�� ”க�மபறத �ல# �லரதத” 
எனற மலறமகம�க இவறலற உலரத��ர.  இவர மடடம இவவ��ம மலறமகம�க 
உலரபபவர இலல#.  உபந�ஷததம –  தவ� ஸmபர�� –  அழக�ன  �றககலளக 
தக�ணட – எனப�ன ம#ம மலறவ�கதவ தப�ரலள உலரபப��க உளளத (இ�லன 
��ரம�ல# வய�கய�ன பரதவ த��ல க�ணக).  அந� சர�� தப�னற இவரம 
மலறமகம�க இவறலற உலரத��ர.
 

வய�கய�னம – (உனகலடத�ல#ய�லரநத) – உன �ல#ககலடதயனறபட.  ரத�� 
எனக�ற ஸ��நத��த# “கலடத�ல#”  எனக�ற�ர.  ஸவந�கரஷதல� அநஸந��ததத 
��ரவடகள�த# க�டடம�டட�லமய�லம,  ஸமஸ�ரத��ன �ணலமலய அநஸந��ததப 
பறமப தப�கம�டட�லமய�லம,  ��ரவ� ல#ப பறறக�ற�ர.  ��ரககண� 
மஙலகய�ணட�ன,  ஒர ஸமஸ���,  �ன வ� ல#ப பறற�க க�டந�த��ர ந�லய 



நலந�வலன தவடடத ��னம கத��க தக�ணடபடலயக கணட,  “ஒர 
த�8�தம�ப�ம�ந�யளவ இதவ�ன�ல,  பரம த �னன யம���கள லகய�ல நமலம 
வ�டடகதக�ட�ன” எனற ��ரவ� ல#ப பறற�க க�டந��ன�தற. (இரநத) – வ�ஷய�ந�ர 
பர�வணயத��த# பரகபரதகனற ����ந�வன,  மரகக#ததகக நஙகரம வ�ழவ�டட�ற 
தப�த# அ� தஸ�பயஙகத�� பவ�� எனற,  அபய ஸ��நதல�ப பறற� 
ந�ரபபயன�ய�ரந�பட.  (வ�ழம)  –  உப�யமம ஈசவரதனய�ன�ல தப�கம�தற 
ப�னபளளத.  “இரநத வ�ழம”  எனற அவவ�ரபபத��தன வ�ழச �ய�ன இரபப 
எனறம�ம.  (த �மபலர உகத��தப�லம)  –  உன பககலத# நயஸ�பரர�ய 
ஸவ8��த��ல த �மப�னவரகலளக கணட�ல உனககத ��ரவளளம இஙஙதன 
உகந��க�த� இரபபத?  “வ�ழம த �மபர”  எனற தகடம த �மபலர 
வய�வரத��கக�றத எனறம�ம.  அ��க�றத –   �ஸதரத��ல ந�ஸ��கர�யக 
கரத�வயஙகலள வ�டலகயனற�கதக,  ஆஸ��கய���தரகத��த# ந�ரதபதக�ப�யதல� 
ஸவக��தத, பகவ�நபவதம ய�தலரய�ய ஸவ8��த��ல த �மப�ய�ரகலக. (தப�லம) – 
ந�தயஸ���கலள உகககம�தப�த# த �மபலர உகத��. (சழபன#ரஙகத��தன) – இத 
நUர அற�ந�பட எஙஙதனதயனன�ல, தக�ய�லத# வநத கணவளரந�ரளக�ற இத��தன 
அற�வ�கக�ற��லல#தய�?  நUர வ�யபலபயம,  ந�ழல வ�யபலபயம பறறக 
கணவளரந�ரளக�ற�தரனற தபர�ய,  “ஒர த �மபலரக க�லடககதம�?”  எனனம 
நல ய�த#ய�தற த�வ�Uர த �மப�த� கணவளரந�ரளக�றத.  ”க�மபறத 
�ல# �லரதத”  எனறவ�டம உப�ய ஸவக�ரததகக அஙகம�ன உப�ய�ந�ர 
ப��தய�கதல�ச த �லலக�றத.  “சழபன#ரஙகத��தன –  உன கலடத�ல#”  எனற 
ந�ர�ய�  ப��ரத�ம�ன  U#���கலள ந�லனகக�றத. 
 

வ�ளககம – (உனகலடத�ல#ய�லரநத) – உன �ல#ககலட எனற தக�ளளதவணடம. 
தவயத��ல உளள  ரத�� எனற ப�ம ��ரவடகலள உ�ரததவ��ல, “�ல#ககலட” 
எனக�ற�ர.  �னனலடய இழ�ந� ந�ல#லய எண�� எமதபரம�ன�ன ��ரவடகள�ன 
அரக�ல இவர த ல#�மல உளள��லம,  ஸமஸ�ரத��ன ��ழலவக கணட இவர 
அவலன வ�டட மறற வ�ஷயஙகள�னப�ல த ல#�மல உளள��லம,  அவனலடய 
��ரவ� ல#ப பறறக�ற�ர.  ��ரககண�மஙலகய�ணட�ன ஒர ந�கழலவக கணட�ர. 
ஒர ந�லய வளரதத வரம ஒரவன, �னனலடய ந�லய தனபறத��ய மறதற�ரவலன 
தக�ல# த யதவ�டட, �னலனத ��தன கத��க தக�ணட இறந�ல�க கணட�ர. �னத 



மன��ல, “ �Uரதம ஆதம� எனற எணணம ஒர ஸமஸ���கக மறதற�ர உய���ன மUத 
இத�லன ஈடம�ட இரந��ல,  பரம�தம�வ�றக எத�லன ப� ம நம மUத இரககம? 
இபபட உளளதப�த நமலம ஒரதப�தம யமன உளள�டடவரகள�டம அவன க�டடக 
தக�டகக ம�டட�ன”,  எனற மடவ த ய��ர.  உடதன �னனலடய��ன 
அலனதல�யம வ�டட,  ஸரதவசவரன�ன தக�ய�ல �ல#வ� லத# எபதப�தம 
க�டந��ர. (இரநத) –  உ#க வ�ஷயஙகள�ல உளள ஈடப�ட க�ர�ம�க பரபர எனற 
����ந� ஒரவன,  கபபல ஒனற நஙகரம வ பபடட�ல எவவ��ம ஒதர இடத��ல 
அல ய�மல ந�றகதம� அத தப�னற,  ல�த���Uயம -  அ� தஸ�பயஙகத�� பவ�� – 
அவன ஸமஸ�ர பயம நUஙகப தபறக�ற�ன –  எனப�றக ஏறப,  �னகக அபயம 
அள�ககம இடம�ன எமதபரம�லனப பறற�ய ப�னனர ஸமஸ�ர பயம நUஙக� ந�றப�ன. 
(வ�ழம) –  எமதபரம�லன அலடய உ�வம உப�யம எனபதம எமதபரம�ன�கதவ 
உளளதப�த,  தவற ஏதம மயற �கக�மல அவலன அனபவ�பபத மடடதம 
வ�ழகலகய�க இரககம அல#தவ�?  ”இரநத வ�ழம”  எனப�ன ம#ம அவலன 
உப�யம�கக தக�ளவத� வ�ழகலக எனற�ர. (த �மபலர உகத��தப�லம) – �ஙகலளக 
க�பப�றறம மழபதப�றபலபயம உனன�டம ஒபபலடததவ�டட, �ஙகளத வ�ழகலக 
எனபல�ப பறற�ச  �ற�தம கவல# தக�ளள�மல த �மபலடன உளளவரகலளக 
க�ணமதப�த உனனலடய ��ரவளளம இத�லன மக�ழவ� அலடயம?  “வ�ழம 
த �மபர”  எனற�ல –  �னகக�க வ�ழவ��ல த �மபல# உலடயவரகள தகடம 
த �மபரகள ஆவர; எமதபரம�னகக�க மடடதம வ�ழநத, அ�ன�ல �ஙகலளப பறற�க 
கவல#பபட�மல த �மபல#க தக�ணடவரகள வ�ழம த �மபர ஆவர.  இவரகள 
 �ஸதரஙகள�ன மUத நமப�கலக இல#�மல அவறற�ல வ���ககபபடட கரமஙகலள 
இயறற�மல இரபப��லல#;  ம�ற�க,  ம�கவம  �றந� ஆஸ��கரகள�ன இவரகள 
�ஙகள�டம எ�லனயம எ��ரப�ர�மல உளள உப�யம�ன எமதபரம�லன மடடதம 
பறற�யவரகள�க,  அவலன அனபவ�பபத மடடதம �ஙகள கரமம�க,  �ஙகளத 
வ�ழலவப பறற�ய கவல#  �ற�தம இல#�� த �மதபற�கள�க இரபப�ரகள. (தப�லம) 
–  ந�தயஸ���கலளக கணட�ல எத�லன மக�ழவ தக�ளவ�தய� அத தப�னற இந�ச 
த �மதபற�கலளக கணட�ல மக�ழவ�ய தப�லம. (சழபன#ரஙகத��தன) – இ�லன நU 
எபபட உ�ரததக�ற�ய எனற�ல,  ��ரவரஙகத��ல கணவளரவத ம#தம அனதற�? 
தப��யதபரம�ள  யன�ததளள வ��தல�க க�ணமதப�த, “இவன இஙகளள க�தவ�� 
நUரகக�கவம,  அடரந� த �ல#ய�ன ந�ழலகக�கவம  யன�ததளள�ன தப�லம”, 



எனதற எணணவர. ஆன�ல அவதன� �னத மன��ல, “இத தப�னற �னலனப பறற�க 
கவல#பபட�மல, நமகக�க வ�ழம த �மதபற� ஒரவன�வத  �ககம�டட�ன�?”, எனற 
எண��யபட ம�கந� ஆல யடன கணவளரக�ற�ன. இபபடய�க ஒரவலனத �னனடன 
இல�பப��ல இவன  றறம த �மபல தக�ளவ��லல#.  ”க�மபறத �ல# �லரதத” 
எனப�ன ம#ம உப�யம�ன எமதபரம�லனப பறறவ�றக அஙகம�க உளள ”மறற 
உப�யஙகலளக லகவ�ட�ல”  எனபத கறபபடக�றத.  “சழபன#ரஙகத��தன –  உன 
கலடத�ல#”  எனப�ன ம#ம ந�ர�ய� எனப�ன ஆழதப�ரள�ன தஸ� Uலயம 
தப�னறலவ உ�ரத�பபடடன.
 

வய�கய�னம –  ப�ர�டட ஸவரப ந�ரபக �ரமம�லகய�லம,  ந�ர�ய�  ப�த��ல 
அந�ரபல�ய�லகய�லம,  “உன”  எனக�ற இ��த# #கமUஸமபந�ம அநஸநத�யம. 
“கலடத�ல#” எனறத “ ரத��” எனறபட. “இரநத வ�ழம” எனற க��ய� ப�த��த# 
உப�ய�தயவஸ�யதல�யம,  அத��தன தப�கரபம�ய�ரகக�றபடயம த �லலறற. 
“த �மபலர”  எனற பரபததய எனக�ற உத�மன�த# ஆக�ப�ன�ன அ��க���லயச 
த �லலக�றத.
 

வ�ளககம – தப��யப�ர�டடய�னவள ஸவரப ந�ரபக �ரமம�க உளள��லம, ந�ர�ய� 
எனற ப�த��ன உளதள இரபபவள�க உளள��லம,  “உன”  எனற ப�ம ம#ம 
ம8�#கம�ய�ன ஸமபந�ம உ�ரத�பபடடத. ”கலடத�ல#” எனனம ப�ம ம#ம 
“ ரத��” எனபத கறபபடடத. “இரநத வ�ழம” எனப�ன ம#ம – பரபததய எனற 
ப�ம ம#ம க�ணப�ககபபடம ”எமதபரம�தன உப�யம” எனனம மன உற�� மறறம 
அந� உற��ய�ன ந�ல#தய இனபம�க உளள ந�ல#யம உ�ரத�பபடடத.  பரபததய 
எனப�ன ம#ம கறபபடம பரபனன அ��க���ய�ன �க��ய�னத “த �மபலர” எனப�ன 
ம#ம உ�ரத�பபடடத.
 

 39. அடலமய�ல கடலம இல#� அயல  தபதப��ம���ல

      கடலமய�ல கலடலம படட ககக��ல ப�றபபதரலம

      மடய�ன�ல தளபம லவத��ய தம�யகழறக அனப த யயம

      அடயலர உகத�� தப�லம அரஙகம�நகரள�தன.



 

தப�ரள –  ஸரதவசவரன எனபல� உ�ரததமவ��ம�க ��ரமடய�ல ��ரததழ�ய 
ம�ல# தக�ணடவதன! ��ரவரஙகத��ல கணவளரம அழக�யம�வ�ள�!  உனனலடய 
லகஙகரயஙகள�ல  றறம ஈடப�ட இல#�மல,  அடலமத�னம எனப�றக ம�றபடட, 
ந�னக தவ�ஙகலள மடடம ஓ��யபட  �#ர இரககககடம.  இபபடபபடடவரகலளக 
க�டடலம, �ஙகளத ப�றபப�ன�ல ம�கவம ��ழந�  ணட�ளரகலள வ�ட ��ழந� ப�றவ� 
தக�ணடவரகள உனனலடய ��ரவடகள�ல ஆழந� பதரலமயடன த யயம 
லகஙகரயஙகலள ஏறற, இவரகலளக கணட அல#தவ� நU மக�ழக�ற�ய!
 

அவ����லக –  அடலம த��டஙக� தமல ஆற ப�டடம இந� ஜஞ�நமலடய�ரலடய 
ர�ஜக#ம த �லலக�றத.  இவரலடய பய�லஞசடதர�ள� தநடம�றகடலம 
இரகக�றபட.  ஜநம வரத� ஸவப�வஙகள�ல கலறய ந�னற�ரகதளய�க�லம அவரகள 
இந� ஜஞ�நமலடய�ரகள�க�ல உதத�சயர எனக�ற�ர. இபப�டட�ல எத�லனதயனம 
�ண��ய ஜநமஙகள�த# ப�றந�வரகதளய�க�லம,  இந� ஜஞ�நத��த# 
ந�ஷலடயலடய�ரகள�க�ல ��ரததழ�தய�ப��� ஈசவரனகக  �ரஸ�வ8�ககபபடவர 
எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம – ”அடலம” எனற த��டஙகம இந�ப ப�சரம த��டககம�க உளள அடத� 
ஆற ப�சரஙகள ம#ம,  கடந� ப�சரத��ல வ�ளககபபடட ஞ�னம அலடந�வரகள�ன 
ஏறறதல�க கறக�ற�ர.  இவரகலளப தப�னற அடய�ரகள�ன தமனலமலய 
��ரவ�யதம�ழ�ய�ல –  பய�லஞசடதர�ள�,  தநடம�றகடலம ம�#�ன ப�சரஙகள�ல 
ஸவ�ம� நமம�ழவ�ர அரள�சத ய��ர. இபபடபபடடவரகள �ஙகளத ப�றவ�,  ஒழககம 
ம�#�ன ப#வறற�ல ��ழந�வரகள எனற�லம,  தமத# கறபபடட ப�சரத��ல உளள 
ஞ�னம தபறற�ரகதளனற�ல,  அவரகதள நமம�ல அணடத�கந�வரகள எனக�ற�ர. 
ஒரவன எத�லன ��ழவ�ன ப�றவ�ய�ல ப�றந��ரந��லம, கடந� ப�சரத��ல கறபபடட 
அற�லவப தபறற�ன எனற�ல,  அவன ��ரததழ�ய தப�னற, ஸரஙகந��ன�ல �னத 
�ல#ய�ல லவததக தக�ணட�டபபடவ�ன எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (அடலமய�ல கடலமய�ல#�)  –  லகஙகரயம நமககக கரத�வயம 
எனற�ரககமவரகளனற�கதகய�ரகலக.  லகஙகரயம�க�றத ஸ8ஜம;  அத��ழ�யச 



த ல#���ரகலகய�யதத பர�ப�ம;  அ��னற�கதக இரககமவரகள.  (அயல 
 தபதப��ம���ல)  –  அடலமகக அ #�ன  தரதவ��கள�ய�ரபப���றக�டடல. 
தவ��தயயனம பணணக�றதகக பரதய�ஜநம ஈசவரலன உளளபட அற�லகயம, 
�னலன உளளபட அற�லகயம,  லகஙகரயம ஸவரப�நரபம�ன பரஷ�ரத�தமனற 
அற�லகயம�யதத.  அய#�லகய�வத இந� ஜஞ�நததககட#�க தவ��தயயனம 
பணணக�தற�தமனற அற�ய���ரகலக.  அதயயன ப#ம அரத�ஜஞ�நதமனற 
அற�ய��வரகள  தரதவ��கள�ன�லம ந�ஷபரதய�ஜநம எனலக.  வ�ஷணபக�� 
வ�8Uதந� யஸஸரவ �ஸதர�ரத� தவதயப� பர�ஹமணயம �ஸய ந பதவத 
�ஸதய�தபத��ர ந�ரபய��ம எனனககடவ��தற. ய: பதர: ப��ரம ததவஷட இதய���.
 

வ�ளககம -  (அடலமய�ல கடலமய�ல#�)  –  லகஙகரயம எனபத நமககச 
த யயத�கக��க உளளத எனனம  �ந�லன அறறவரகள.  லகஙகரயம எனபத 
ஆதம�வகக இயலப�ன ஒனற�கம.  இத�லகய லகஙகரயம எனபத இல#�மல வ�ழ 
இய#�த எனற  �ந�லன இரத�ல தவணடம.  இந�ச  �ந�லன இல#�மல 
உளளவரகள. (அயல  தபதப��ம���ல) – ”எமதபரம�னகக அடலம” எனப��லரநத 
ம�றபடட  �ந�லன தக�ணட ந�னக தவ�ஙகலள அற�ந�வரகலளவ�ட.  தவ� 
அதயயனம த யவ�ன ப#ன எனனதவனற�ல ஸரதவசவரலன உளளத உளளபட 
அற�நத தக�ளள�ல,  �னலன உளளத உளளபட அற�நத தக�ளள�ல,  லகஙகரயம 
எனபத மடடதம ஆதம�வ�ன ஸவரபத��றக ஏறற பரஷ�ரத�ம என  அற�நத 
தக�ளள�ல ஆக�யலவதய ஆகம.  அய#�லக எனற�ல,  இந� ஞ�னம 
தபறவ�றக�கதவ ந�ம தவ� அதயயனம த யக�தற�ம எனற அற�ய�மல 
இரபப��கம.  தவ� அதயயனம த யவ�ன ப#ன தவ�ஙகள�ல உலரககபபடம 
இத�லகய ஆழதப�ரலள அற�வத� எனற அற�ய�மல உளளவரகள,  ந�னக 
தவ�ஙகலள அற�ந�வரகள எனற�லம,  அவரகள�ல எந�வ��ம�ன பயனம ய�ரககம 
இலல#.  ப�ததம�த�ர ஸம8�ல� -  வ�ஷணபக�� வ�8Uதந� யஸஸரவ �ஸதர�ரத� 
தவதயப� பர�ஹமணயம �ஸய ந பதவத �ஸதய�தபத��ர ந�ரபய��ம –  அலனதத 
 �ஸதரஙகலள அவறற�ன தப�ரளடன ஒரவன அற�ந��ரந��லம,  அவனகக 
வ�ஷணவ�டம பக�� இலல#தயன�ல,  அவனகக அந��தவம இலல#;  அவனலடய 
ப�றபதப  நத�கத��றக உ��யத – எனறத க�ணக. தமலம பரஹம�ணட பர��ம - ய: 



பதர:  ப��ரம ததவஷட –  ய�ர வ�ஷணலவத ததவஷ�கக�ற�தன� அவன 
 ணட�ளனககப ப�றந�வன – எனறத.
 

வய�கய�னம – இன�, இவரகள�றக�டடல ஈசவரனகக உதகரஷடலரச த �லலக�றத 
தமல.  (கடலமய�ல கலடலம படட ககக��ல ப�றபபதரலம)  –  தவ�வ�8��ஙகலள 
அநஷடய�தம,  ந�ஷ�த�ஙகலள அநஷடததம தப�ரலகய�த# ந�8Uந ஜநமஙகள�த# 
ப�றந�வரகதளய�க�லம,  கககர�க�ற�ர;   ணட�ள��லம �ண��யர  �#ர. 
“ப�றபபதரலம”  எனக�றத பகவதஜஞ�நததகக ஜனமஙகளலடய 
உதகரஷ�பகரஷஙகள�ல ந�ய��ய�லல#. ஸரவதர கல தரசயநத� எனக�றபடதய, இந� 
ஜஞ�நம எல#� ஜநமஙகள�லம ஸமபவ�ககம எனலக. தவத��ப பரம8��ரத�ம�க 
அவ���த� ஸர�ம�ய�த��ல க�டடத# ����வ�ர  �# தவடலரயம, 
தவடவ�ச �கலளயம,  கரஙககலளயம,  ர�கஸலரயம;  ம8�ப�ர�த��ல வ�தர 
�ரமவய�����கலளயம,  ப� � ஙகலளயம,  இலடயலரயம,  இலடச �கலளயம 
கணதட�ம�தற.  “ப�மபல�தமல பளள� தக�ணடரளம  U�லனதய த��ழவ�ர 
வ�ணணள���லம  U��யதர”  எனக�றபடதய,  ந�தயஸ���கள�றக�டடலம இஙதக வநத 
ஈசவரன ஆரஜ�த�வரகள�லகய�த# இவரகள  U��யர எனலக.  அல#�� 
தப�னன�றக�டடல தவ�கபதப�னனகக ஏறறமணடதற.
 

வ�ளககம –  அடதத,  தமத# கறபபடடவரகலளக க�டடலம அழக�யம�வ�ளன�ல 
உயரந�வரகள எனற தக�ணட�டபபடபவரகலளப பறற�க கறத த��டஙகக�ற�ர. 
(கடலமய�ல கலடலம படட ககக��ல ப�றபபதரலம)  –  தவ�ஙகள�ல 
வ���ககபபடபவறலறக கலடப�டகக�மலம,  தவ�ஙகள�ல �டககபபடடவறலறச 
த ய�படயம இரககம க�ர�த��ல ஒர  �#ர ம�கவம ��ழவ�ன ப�றவ�கலள 
அலடந��ரககககடம.   ணட�ளரகலளக க�டடலம ம�கவம ��ழவ�ன ப�றவ� 
தக�ணடவரகள கககர எனபபடக�ற�ரகள.  “ப�றபபதரலம”  எனற ஏன கற�ன�ர? 
கடந� ப�சரத��ல கறபபடட ஞ�னம அலடவ�றக ஒரவனத ப�றபப�ன உயரவ 
மறறம ��ழவ அவ �யம இலல# எனபல� உ�ரத�தவ ஆகம.  இர�ம�ய�ம 
ஆரணயக�ணடம -  ஸரவதர கல தரசயநத� –   ர�ம அலடயத�ககவரகள 
அலனததப ப�றவ�கள�லம க��பபடக�னறனர – எனற கறவத தப�னற, இத�லகய 
ஞ�னம எனபத அலனததவ��ம�ன ப�றவ�கள�லம உணட�கம.  இர�ம�ய�த��ல – 



க�டடல ����க�னற தவடரகள, தவடவ�ச �கள, கரஙககள, அரககரகள தப�னற ப#ரம 
இந� ஞ�னம தபறறவரகள�க இரந�ல�க க��#�ம.  ம8�ப�ர�த��ல –  வ�தரர, 
�ரமவய��ன, ப# ப� �சகள, இலடயரகள, இலடச �கள தப�னற ப#ரம இந� ஞ�னம 
தபறறவரகள�க இரந�ல�க க��#�ம.  ��ரவ�ரத�ம (79)  -  ப�மபல�தமல பளள� 
தக�ணடரளம  U�லனதய த��ழவ�ர வ�ணணள���லம  U��யதர –  எனற கறவத 
தப�னற,  அழக�யம�வ�ளன இஙக வநத இவரகலளத ��ரத��த �ன ப��ய�ல 
ஈடபடத��க தக�ணட��ல,  இவரகள ந�தயஸ���கலளக க�டடலம உயரந�வரகதள 
எனக�ற�ர.  �னனலடய த��ட�ல ம#தம மறறவறலறயம தப�னன�ககம 
தவ�கபதப�ன எனபத மறற தப�னலனக க�டடலம  �றந�த அல#தவ�?
 

வய�கய�னம –  (மடய�ன�ல தளபம லவத��ய)  –  ��ரததழ�தய�ப��� 
 �ரஸ�வ8�ககமவரகதளனலக. ��ரததழ�யம�ல# ஸரதவசவரததகக ஸ� கம�ன�ற 
தப�த# இவரகள�த# உனனலடய ஸரதவசவரதவம ந�றம தபறம எனனவம�ம. 
(தம�யகழறக அனப த யயம) – “ஐமப#னகத�டகக�” எனக�றபடதய உன உகபபககப 
பறமப�னவறலறப தப�கடட “உன த வவட த வவ� ��ரகக�பப”  எனற 
��ரவடகளககப ப��யமததவ ய�தலரய�ய,  அதல�தய பர�பயம�க 
ந�லனத��ரககமவரகள.  (அடயலர)  –  கUழ உதபதயதல�ச த �லலறற�ய,  இத��ல 
உப�யதல�ச த �லலக�றத.  “த �மபர”  எனக�றபடதய ஸவரபதல� உளளபட 
உ�ரநத ஸவரக�த��ல அநவயம�னற�கதக இரககமவரகள.  (அடயர)  – 
அடய�லளள�ர.  உகபபதம ��ரவடகதளய�ய,  ��ரகமம ��ரவடகதளய�ய�ரகலக. 
“ந�ழலமட��றம�தன�ம”  எனனககடவ��தற.  (உகத�� தப�லம)  – 
இபபடய�ரககமவரகலள உகத��.  இதககப பறமப�ன  தரதவ��கலளகக�டடல 
இவரகலளதயய�தற த�வ�Uர உகந��ரபபத.  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  ந�8Uன 
ஜநம�ககள�ய உனகக நல#ர�ய�ரபப�ரகக மகஙதக�டகலககக�கவனதற� இஙக 
வநத கணவளரந�ரளக�றத.  உதகரஷடரகக மகஙதக�டககம�டத��ல 
பரமப�த��த#ய�ரகக அலமய�த��?
 

வ�ளககம -  (மடய�ன�ல தளபம லவத��ய)  –  இபபடபபடட ஞ�னம உளளவரகள, 
அழக�யம�வ�ளன�ல �னனலடய �ல#ய�ல,  தள �லயப தப�னற லவததக 
தக�ணட�டத�ககவரகள எனற கரதத.  �ல#ய�ல தள �லய அ��ந��ரபபத எனபத 



ஸரதவசவரததகக அலடய�ளம ஆகம.  இத தப�னற இவரகள ம#ம�க உனத 
ஸரதவசவரதவம தமலம வலபதபறக�றத.  (தம�யகழறக அனப த யயம)  –  கடந� 
ப�சரத��ல “ஐமப#னகத�டகக�”  எனற கறவத தப�னற உனனலடய மக�ழச �கக 
வ�தர��ம�க உளள �ஙகளத இனபஙகள அலனதல�யம வ�#கக�; ��ரபபல#�ணட (1) 
-  உன த வவட த வவ� ��ரகக�பப –  எனற கறவத தப�னற உனத 
��ரவடகளககப பல#�ணட கறவத� �ஙகள தப�ழததப�கக எனற தக�ணட; 
இத�லகய வ�ழகலகதய �ஙகளத கற�கதக�ள எனற இரபபவரகள.  (அடயலர)  – 
இதவலர உதபயதல�க கற�ன�ர,  இன� உப�யதல�க கறக�ற�ர.  கடந� ப�சரத��ல 
”த �மபர”  எனற கறவ�றக ஏறப,  �ஙகளத ஆதம�வ�ன ஸவரபம எனபத 
அழக�யம�வ�ளனகக மடடதம அடலம எனபல� உளளத உளளபட அற�நத, 
�ஙகலளக க�பப�றற அழக�யம�வ�ளன உளள�ன எனற  �ந�லனயடன, �ஙகலளக 
க�பப�றற�க தக�ளளத ��ஙகள�கதவ எந�வ��ம�ன மயற �யம எடகக எண�ம 
இல#�மல உளளவரகள.  (அடயர)  –  அடய�ல உளளவரகள.  இவரகள மக�ழவத 
அழக�யம�வ�ளன�ன ��ரவடகலளக கணட மடடதம அல#�மல, இவரகளத வ�ழவம 
அவனத ��ரவடகள�கதவ உளளன.  இ�லன தப��ய��ரவந���� (31)  - 
ந�ழலமட��றம�தன�ம – எனறத க�ணக. (உகத��தப�லம) – இபபட உளளவரகலளக 
கணட நU மக�ழக�ற�ய.  இவவ��ம�ன அற�வ�ல#��வரகள ந�னக தவ�ஙகலள 
அற�ந�வரகள�க இரந��லம அவரகலள ஒதகக�,  ��ழந�வரகள�க இவரகள�டம 
அல#தவ� நU அனபடன உளள�ய?  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  ��ழவ�ன ப�றவ� 
எடத�தப���லம,  உனன�டம ம�கந� அனபம ப��வம தக�ணடபட உளளவரகளகக 
உனத அழலகக க�ணப�கக அல#தவ� நU இந�த ��ரவரஙகத��ல கணவளரக�ற�ய? 
உயரந�வரகளகக மடடதம உனத அழலக நU க�ணப�பபவன எனற�ல 
பரமப�த��த#தய நU இரந��ரககம�டட�தய�?
 

40. ��ரமற ம�ரவ ந�னலனச  �நல�யள ��கழ லவதத

      மரவ�ய மனத�ர�க�ல ம�ந�#தத உய�ரகதளல#�ம

      தவரவ உறக தக�னற சடடடட ஈடடய வ�லனயதரலம

      அரவ�லனப பயன அத தயய�ர அரஙகம� நகரள�தன
 



தப�ரள – ஸரஙகந�ச �ய�லரயம, ஸவதஸம எனனம மறலவயம பரந� ��ரம�ரப�ல 
தக�ணடவதன!  அழக�யம�வ�ள�!  பரந� இந� உ#க�ல உளள உய�ரகள 
நடஙகமபடய�கப ப#வறலறயம தக�னறபடயம,  �Uய�ன�ல தக�ளத��யபடயம  �#ர 
இரககககடம.  இபபடய�கப ப�வஙகள ஈடடய இவரகள உனலனத �ஙகள 
உளளத��ல உப�யம�க லவதத,  நUதய உதபயமம ஆவ�ய எனனம உற��யடன 
இரந��ல,  ��ஙகள ஈடடய ப�வஙகள க�ர�ம�க உணட�கம ப#னகலள 
அனபவ�ககம�டடனர.
 

அவ����லக –  ஜநமத��ல வந� �ணலமயனற�கதக எத�லனதயனம �ண��ய 
வரத�மலடய�ரம,  தமமதப�ரள�ல த �னன ஜஞ�நத��த# ந�ஷடர�க�ல, 
அவரகளகக அந�க கரமப#ம அநபவ�ககதவணட� எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ஒரவனத ப�றவ� க�ர�ம�க உணட�கம ��ழலவக கற�ன�ர.  அந�த 
��ழவ அல#�மல,  �ஙகளத த யலகள க�ர�ம�கச  �#ர ��ழநத தப�கககடம. 
அபபடபபடடவரகளம கடந� ப�சரத��ல உலரககபபடட ஞ�னத�ப தபறறனர 
எனற�ல,  �ஙகளத ��ழவ�ன த யலகள�ல உணட�கம ப#னகலள அனபவ�கக 
தவணட�ம எனக�ற�ர.
 

 

வய�கய�னம –  (��ரமறம�ரவ)  –  ��ரலவயம மறலவயம ம�ரவ�த# உலடயவதன! 
ஸய:ப��ய�ன ஸரதவசவரதன!  ஸவதஸவக�:  எனக�ற ஸரதவசவரதவ  �ஹநம�தற. 
ப�ர�டட ��ரம�ரப�த# எழந�ரள�ய�ரகக�ற இரபலப அநஸந��கக�ற���தற 
வ�தஸலயம த��றறலககக�க.  “அ#ரதமல மஙலகயலறம�ரப�”  எனறம,  “ந�னவ# 
ம�ரப�ன�ல வ�ழக�னற மஙலகயம” எனறம�தற இவரகள வ�ரதல� இரபபத. இத��ன 
தமமதப�ரள�ல மலறத� #கமUஸமபந�தல� அ��ல ந�ஷலடயலடயவரகளலடய 
லவபவம த �லலக�ற இடத��ல தவள�ய�டக�ற�ர.  உப�தய�தபயஙகள இரணடககம 
அவள ஸமபந�தம தவணம எனனம�டம த��றறக�றத. 
 



வ�ளககம - (��ரமறம�ரவ) – ஸரஙகந�ச �ய�லரயம, ஸவதஸம எனனம மறலவயம 
பரந� ��ரம�ரப�ல தக�ணடவதன!  ஸரஙகந�ச �ய�லரத ��ரம�ரப�த# தக�ணட 
அலடய�ளம க�ர�ம�க ஸரதவசவரன நUதய எனபல� உ�ரததபவதன! 
இர�ம�ய�ம -  ஸவதஸவக�:  -  ஸவதஸம எனனம மறலவ எபதப�தம 
தக�ணடவன – எனப�றக ஏறப இலவதய இவன ஸரதவசவரன எனற உ�ரததம 
அலடய�ளஙகள ஆகம.  தக�டலமய�ன ப�வஙகள த ய�வரகலளயம மனன�ககம 
வ�தஸலயதல� உ�ரததவ�றக�க ஸரஙகந�ச �ய���ன இரபலபக கறக�ற�ர. இவர 
தப�னற ஆழவ�ரகள�ன த �றகள ��ரவ�யதம�ழ� (6-10-10)  -  அ#ரதமல 
மஙலகயலறம�ரப�, ��ரபபல#�ணட (2) - ந�னவ# ம�ரப�ன�ல வ�ழக�னற மஙலகயம – 
எனபத அல#தவ�?  கடந� ப�சரத��ல ப�ர�டடய�ன த��டரப எனபத மலறவ�க 
உளளத.  அந�ப ப�சரத��ன ஆழதப�ரள�ல எபதப�தம �ஙகளத மனல� 
லவத��ரபபவரகள�ன தமனலமலயக கறம இந�ப ப�சரத��ல, அந� மலறதப�ரலள 
உ�ரததக�ற�ர.  இ�ன ம#ம உப�யம மறறம உதபயம ஆக�ய இரணடம லககட 
ஸரஙகந�ச �ய���ன த��டரப தவணடம எனபத தவள�பபடக�றத.
 

வய�கய�னம –  (ந�னலனச  �நல�யள ��கழ லவதத)  –  ஸய:ப��ய�ன உனலன 
உப�ய�ந�ரஙகள க# �தம தநஞ �த# வ�ளஙகமபடய�க அதயவஸதத. ஸம�ல� ப��� 
ஸ�வ�த�� ப���ய�க இவன �ல#ய�லம  �ற�த ஸ8க�ரமணட�க�ல,  அவனலடய 
உப�யப�வம ��கழ�த� மழஙகதமனலக.  ரக�பப�கலகககப ப�ர�டடயம, 
ரக�கலககக ஈசவரனம,  இபபட அற�நத த��லகககத ��னம,  அற�வ�கலககக 
ஆ �ரயனதம�ழ�ய தவதற�னற தவணட���ரகலக.  “லவதத”  எனற 
இமம�தநத��னலடய பவயல�லயச த �லலறற�கவம�ம.
 

வ�ளககம - (ந�னலனச  �நல�யள ��கழ லவதத) – �ஙகளத மன��ல தவற உப�யஙகள 
எ�லனயம தக�ளள�மல,  ஸரஙகந�ச �ய���ன ந�யகன�ன உனலன மடடதம 
ந�ல#ய�க ந�றத��. த8�மத��னதப�த ஸம�தத இட�ல, க�யத�� எனற தப�றறபபடம 
ஸ�வ�த�U மநதரம உச ��த�ல ஆக�ய இரணடம அவ �யம�கம.  ஆன�ல இஙக அத 
தப�னற,  அழக�யம�வ�ளனடன தவற உப�யஙகலளயம தக�ணட�ல,  அவனத 
உப�யம�க உளள �னலம தவள�பபட�மல,  மழஙக�வ�டம.  நமலம அவன க�பப�றற 
தவணடம எனற தணடக�னற ஸரஙகந�ச �ய�ர,  அவள�ல தணடபபடட நமலமக 



க�ககம அழக�யம�வ�ளன,  இபபடய�க அவதன உப�யமம உதபயமம எனற 
அற�க�னற ��ன (ஆழவ�ர),  இபபடய�ன ஆழதப�ரலளத �னகக உபத� �த� 
ஆ �ரயன ஆக�யலவ �வ�ர தவற எ�லனயம தவணட�மல இரபபல�க கறக�ற�ர. 
“லவதத”  எனப�ன ம#ம,  “இபபடய�க நமலம இவன எபதப�தம தநஞ த��ல 
தக�ணடபட உளள�தன”  எனபல� மடடதம க�ர�ம�கக தக�ணட,  ஒரவனத 
உளளத��ல எபதப�தம வறறளள இந�த ��ரவரஙகத ��வய�மப��ய�ன 
“அடய�ரகளகக வ பபடட” �னலமலயக க�டடக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (மரவ�ய மனத�ர�க�ல)  –  இவவம ம உதபய�தயவஸ�யதல�ச 
த �லலக�றத.  பரதய�ஜந�ந�ரஙகலள வ�டட ஸய:ப��தய பரமபரதய�ஜநதமனற 
அதயவஸத��ரபப�ர�க�ல;  “ஆக�ல”  எனற இத பர�பக வ�ஷயம�கவம�ம,  பர�பய 
வ�ஷயம�கவம�ம,  இதத��வ ஒர த �நனககக க�டடவத��னறனற எனனம�டம 
த��றறலககக�க. 
 

வ�ளககம - (மரவ�ய மனத�ர�க�ல) – இந�ப ப�ஙகள உதபயம�ன அழக�யம�வ�ளன 
மUத தக�ணட உற��லய உ�ரததக�றத.  மறற அலனதத பயனகலளயம லகவ�டட, 
ஸரஙகந� �ய���ன ந�யகன�ன அழக�யம�வ�ளலன மடடதம �ஙகளத பயன எனற 
 �#ர வ�ழககடம.  இபபட உளளனர எனற�ல;  “ஆக�ல”  எனப�ன ம#ம 
அழக�யம�வ�ளதன உப�யம எனற உற��, அவதன உப�யம எனற உற�� ஆக�யலவ 
ஒர மன��னகக உணட�வத ம�கவம கடனம எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (ம�ந�#தத உய�ரகதளல#�ம தவரவ உறகதக�னற) – ஒர ஜநதலவ 
8�மஸககமதப�த,  ஜகத�லடய நடஙகமபடய�கவ�யதத நலவத.  இத��ல, 
இவனகக 8�மலஸய�லணட�ன ர � த �னனபட.  (சடடடட)  –   ஸதர���கள�ல 
நலயமளவனற�கதக,  பர��தன�தட �க�ம�கக�.  (ஈடடய வ�லனயதரலம)  – 
இமம8�ப��கஙகலள பரஷ�ரத� ர �யலடய�ர அவதவ� பரஷ�ரத�ஙகலள 
ஆ���ககம�தப�த#ய�யதத இவன ��ன ஏற�டடகதக�ளவத. ஜஞ�நம ப�றந�வனகக 
இத ஸமபவ�ய�லமய�த# பரவவரத�தல�ச த �லலக�றத.  ஜநம�ந�ர 
ஸ8ஸதரஷm,  ப8�ந�ம ஜநமந�மநத�,  அதநகஜநமஸமஸத�:  எனலகய�த# 



இவன�ல இத மனப த யயககட�த; கடறதறய�க�லம. (அரவ�லனபபயனதயய�ர) 
–  ��ஙகள த�டறற ஜUவ�ககபதபற�ரகள.  கடலககத த��டத� அமலப 
மரக�ந��ரத��த# வ�டட�றதப�த# அ லப�ளநத�ற�டமத�லன.  தவ�ஷந�: 
ப�பகரதய�ம எனனககடவ��தற.  அஙஙனனற�கதக,  கர�ன வ�டட 
ஸரபப �ரஸஸmபதப�த# கU கதத��தட தப�ககதமனன�ல;  அஙஙனனற�தய 
பக�த�ன வ�டட  க��லய ம�ரப�த# ஏறற�பதப�த# ��ன அநபவ�த�ல. தப�றதத�ன 
எனன�ல த யயமத�லன. அவன ஸரவப�தபபதய� தம�கய�ஷய�ம� எனன� ந�றக, 
இவரகளகக அநபவ�கக வ�ரகணதட�?
 

வ�ளககம –  (ம�ந�#தத உய�ரகதளல#�ம தவரவ உறகதக�னற) –இவன அலனதத 
உய�ரகலளயம தக�ல#வ�லல#;  ஆன�ல ஓர உய�லரக தக�லலமதப�த� அ�லனக 
கணட உ#க�ல உளள உய�ரகள அலனததம நடஙகமபடய�க இவனத த யலன 
தக�டலம உளளத எனற கரதத.  இ�ன ம#ம இவனகக உய�ரகலள வல�பப��ல 
உளள ர � உ�ரத�பபடக�றத. (சடடடட) –  இவன தக�லவத எபபடதயனற�ல ஓர 
அமலபத த��டதத ஒர தந�டய�ல தக�னற வ�ட�மல,  உய�ரடன எ��தத  �தரவல� 
த யத தக�லவ��கம.  (ஈடடய வ�லனயதரலம)  –  ஓர உயரந� பரஷ�ரத�தல� 
அலடய வ�ரமபபவரகள,  அ�லன அலடய எத�லன ஈடப�ட தக�ளவ�ரகதள� அத 
தப�னற இவன இந� ம8�ப�வஙகலளச  மப���பப��ல ர � தக�ளக�ற�ன.  கடந� 
ப�சரத��ல கறபபடட ஞ�னம உணட�ன ப�னனர இத�லகய த யலகளம எண�மம 
உணட�க வ�யபப�லல# எனப��ல,  அந� ஞ�னம உணட�வ�றக மனப�க உளள 
ந�ல# கறபபடக�றத.  #கவத��ஸமர�� – ஜநம�ந�ர ஸ8ஸதரஷm – ப# ஜனமஙகள 
கழ�ந� ப�னனதர கரஷ�ன மUத பக�� உணட�கம – எனறம, கUல� (7-19) - ப8�ந�ம 
ஜநமந�மநத� –  ப# பண��யம�ன ப�றவ�கள எடத� ப�னனர எனலன 
உப�ஸகக�ற�ன – எனறம,  கUல� (6-54)  -  அதநகஜநமஸமஸத�: -  ப# ப�றவ�கள�ல 
நழவ வ�டட தய�கம லககடபதபறற – எனறம கறவத தப�னற, கடந� ப�சரத��ல 
கறபபடட ஞ�னம எனபத இவனகக மறப�றவ�கள�ல உணட�வ��லல#. இ�லனயம 
கடந� எமதபரம�ன�ன கரல� க�ர�ம�க இந� ஞ�னம கடன�ல, 
(அரவ�லனபபயனதயய�ர) – ��ஙகள ம�கவம தனபபபடட ஈடடய அந� ப�வஙகள�ன 
ப#னகலள அனபவ�ககம�டடனர.  கடல மUத த��டத� அமலப,  கட#ர ன  ர�ம 
அலடந� க�ர�த��ன�ல,  அவன மUத த��டகக�மல அவனத வ�தர���கள மUத 



இர�மன ஏவ�ன�ன.  அத தப�னற,  இவரகளத ப�வபபயனகலள இவரகளத 
வ�தர���கள�டம எமதபரம�ன �ளளக�ற�ன.   �டய�யந �லக -  தவ�ஷந�: 
ப�பகரதய�ம – வ�தர���கள ப�வஙகலள அலடக�னறனர – எனறத க�ணக. இபபடக 
தக�ளள�மல தவற வ��ம�கவம கற#�ம.  அரஜmனன மUத கர�ன ஏவ�ய 
ந�க�ஸதரதல� அரஜmனன�ன �ல#லயத ��கக�மல க�Uடதல� மடடதம ��ககமபடச 
த ய�த தப�னற,  இவரகள�ன �ல#கக வந� ஆபததககலளத �ல#பப�லகயடன 
த லலமபடச த யக�ற�ன என#�ம.  இபபடயம தக�ளள�மல தவற வ��ம�கவம 
கற#�ம.  அரஜmனன மUத பக�த�ன வ�டட  க��லயத �னத ��ரம�ரப�த# ��ஙக�க 
தக�ணடத தப�னற,  இவரகள�ன ப�வபபயனகலளத ��தன ஏறற அனபவ�ககவம 
த யவ�ன எனற தக�ளள#�ம.  அவரகள�ன ப�வஙகலளப தப�றகக�ற�ன.  இவன 
கUல�ய�ல (18-66) - ஸரவப�தபபதய� தம�கய�ஷய�ம� – உனத ப�வஙகலள – எனற 
கற�ய ப�னனரம, இவரகலள அ�லன அனபவ�பப�றக ஏத�னம வழ� உணதட�?
 

வய�கய�னம –  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  இலவதயல#�ம அவ��ர 
ஸமயஙகள�த#யனதற� எனனதவ�ண���பட அவ��ரத��ல ப�றப�டரகக�கவனதற� 
தக�ய�லத# வநத கணவளரந�ரளக�றத.  இத��ன ஈசவரன 
ஆல பபடதடதப�மத�லனதய�ழ�ய இவவ��க���களகக இத ஸமபவ�ய�த; 
பர�ம���கம�ன பணயதல�யம “ப��கம”  எனற�ரகக�றவரகள ப�பத��த# 
இழ�வ�ரகதள�?  ம�ரப�த#ய�ரநத ந கச �நந�பரதய��� எனனம அவள��தன கலற 
த �னன�லம “த ய��தரல நனற த ய��ர” எனனம அவனம எனன�, ப�பஙகள�த# 
இழ�வ�ரகதள�? வ�யகலரயர ந�லனககவம ந�#மனதறனலக.
 

வ�ளககம -  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  இபபடய�க தமத# கறபபடட அலனததம 
இர�மன�கவம கரஷ�ன�கவம அவ��ரம த ய�தப�த மடடதம தப�லம எனற கற 
இய#��பட,  அந� அவ��ர க�#ஙகள�ல இல#�� நமலமப தப�னறவரகளம அந�ச 
த யலகலள உ�ரமபடச த யவ�றக�க அல#தவ� அழக�யம�வ�ளன ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�லல கணவளரக�ற�ன?  “இவரகலளயம க�பப�றற�தன�ம”  எனனம 
தபரலம �னகக உணட�கதவணடம எனற அழக�யம�வ�ளன வ�ரபபம மடடதம 
தக�ளள#�ம;  உணலமய�ல இவன வநத க�பப�றறம அளவ�றக,  கடந� ப�சரத��ல 
கறபபடட ஞ�னம தபறறவரகளகக உணட�வ��லல#.  கவனம இல#�மல த யயம 



பண��யஙகலளக கட தம�கதல�த �டககவல#த எனப��ல ப�வம என 
ந�லனபபவரகள,  ப�வஙகலளத த�டச த னற த யவ�ரகதள�?  இவனலடய 
��ரம�ரப�த# உளள ஸரஙகந�ச �ய�ர இர�ம�ய�ம - ந கச �நந�பரதய��� – �வறகள 
த யய��வரகள ய�ரம இலல# –  எனற கறபவள�க இரந��லம,  ஒர  �# 
தநரஙகள�ல அவள ய�ர மUத�னம கறறம கற#�ம.  அவவ��ம ஸரஙகந�ச �ய�தர 
கறறம கற�ன�லம,  தப��ய�ழவ�ர ��ரதம�ழ� (4-9-2) –  என அடய�ர அத த யய�ர 
த ய��தரல நனற த ய��ர –  எனற இவன உலரபப�ன.  இபபடக தக�ணட�ல, 
“எபதப�தம இவரகள ப�வஙகலளதய த யவ�ரகதள”  எனற ஒர  �#ர தகலய�க 
உலரககககடம.  அபபட எண��மல,  அவனகக வ பபடடவரகள ப�வஙகள 
த யயம�டடனர எனற தக�ளளதவணடம.
 

41. வ�ன உள�ர அற�யல ஆக� வ�னவ� எனபர ஆக�ல

      த�ன உ#�ம தளபம�ல# த னன�ய� எனபர ஆக�ல

      ஊனம ஆய�னகள த யயம ஊன க�ரகரகதளனம

      தப�னகம த ய� த டம �ரவதரல பன��ம அனதற.
 

தப�ரள –  ஒர  �#ர ம�கவம அறபம�ன த யலகலளச த யபவரகள�க இரகக#�ம; 
அல#த மறறவரகள ம#ம�க இழ�ந� த யலகலளச த யவ�பபவரகள�க இரகக#�ம. 
இபபடபபடடவரகள�க இரந��லம அவரகள, “வ�ணண#க�ல உளள த�வரகள�லம 
அற�ய இய#��பட உளளவதன!”  எனறம,  “த�ன தப�ழ�க�னற தள � ம�ல#லயத 
��ரமடய�ல தக�ணடவதன!”  எனறம கறக�ற�ரகள என லவததகதக�ளதவ�ம. 
அபபடபபடடவரகள ��ஙகள உணட ப�னனர அள�ககம பரஸ��ஙகலள அள�த��ல, 
அலவ ம�கவம பன��ம�னலவ ஆகம.
 

அவ����லக –  இவரகளகக ஜநமவரத�ஙகள�ல வரம கலறய�ல#�லமதயயனற, 
�ஙகதள�ட ஸமபந��த� ஸமஸ���களம �ஙகள அஙகUக�ரத��த# 
ப��சத�ர�மபடய�ன உதகரஷதல� உலடயவரகள எனக�ற�ர.
 



வ�ளககம –  கடந� இர ப�சரஙகள ம#ம�க இபபடபபடடவரகளகக �ஙகளலடய 
ப�றவ� அல#த ஒழககம க�ர�ம�கக கலற ஏதம உணட�க�த எனற�ர.  இந�ப 
ப�சரம ம#ம�க,  “கலற உணட�க�மல தப�வத மடடம அல#.  �ஙகளடன 
த ரநதளள மறறவரகளம தயலம தபறமபடய�ன தமனலம தக�ணடவரகள”, எனற 
அரள�சத யக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (வ�ன உள�ர அற�யல ஆக� வ�னவ�)  –  பரஹம���கள�ல 
தரஜதஞயம�ன பரமப�தத� ந�தயவ�ஸம பணணமவதன!  “ஆக�”  எனக�றத 
 ணட�ளன அகந�த8�தரத��த# பகர#�க�த�னனம�தப�த# ந�தஷ�தல�ச 
த �லலறற�கவம�ம.  பர��த# உயரவ�ரந��தரனன� பரமப� ந�#யலன 
அற�ய#�தம�?  மநஷயரகள�றக�டடல வய�வரத��யணதடனன� அததக�ணட 
அஙதக த ல##�தம�?  அக�ஞ ந:  அநநயக��:  எனற�ரபப�ர அற�யமதல�, 
ஈசவதர�8ம எனற�ரபப�ரககற�ய#�தம�?  ஆ றற�ர 
�ஙகடகல#�#ற�ய#�வ�னமல#ன எனனக கடவ��தற.  நUஞ வல#வதன�ட, 
நUஞ ம�டட��வதன�ட வ� �யறக கடல# நUஞ தவ�ண����பதப�த#,   க�தன�ட 
அ க�தன�ட வ� �ய�னற�கதக அஸ�தயம�ய�யதத பகவத வ�ஷயம�ரபபத. 
அநநயஸ�ததய எனனககடவ��தற.  அஸபரஷட ஸமஸ�ரகந�ன�ய 
சத�ஸதவமயம�ன வ�கர8தல�யலடயன� ய�ரகக�றவனலடய தபரலமலயப 
ப�ரத��லம அவதன உப�யம�கதவணம;  க�தரயவசயன�ன இவன  �றலமலயப 
ப�ரத��லம அவதன உப�யம�கதவணம;  ஸவரக�த��ல பர�ப��ய�ல#�� 
ஸவஸவரபதல� அநஸந��த��லம அவதன உப�யம�கதவணம. (எனபர�க�ல)  மந: 
பரதவ� வ�கத�ர:  எனக�றபடதய உளவ�ய�ல அநஸந��நம வழ�நத த �லலம 
த �லல#யலடயர�லக.  இத��ல பர�ரத�ந�ம���:   ர��க��:  எனக�றபடதய உப�ய 
பர�ரத�லநலயச த �லலக�றத.  (ஆக�ல)  –  ஸவஸ�மரதயதல� வ�டலகய�லளள 
அரலம த �லலக�றத.
 

வ�ளககம -  (வ�ன உள�ர அற�யல ஆக� வ�னவ�)  –  ந�னமகன உளள�டட 
த�வரகள�லம அற�ய இய#�� பரமப�த��ல எபதப�தம வ�ழபவதன!  “ஆக�” 
எனப�ன ம#ம கறபபடவத:  அகன�த8�தரம த யயம இடஙகள�ல  ணட�ளன 
எவவ��ம நலழயககட�த�� அத தப�னற, ந�னமகன உளள�டட த�வரகளம பகவத 



கட�த எனபத� ஆகம. �லரலயக க�டடலம  றதற உயரம�ன பர��ல இரபப��ல 
மடடம வ�ண��ல உளள அலனதல�யம எவவ��ம க�� இய#�த��,  அத தப�னற 
இவரகள வ�ண��ல இரந��லம பரமப�த��ல உளள அவலனக க�� இய#�த. 
மன��ரகலளக க�டடலம  றதற தமனலம தக�ணடவரகள எனற�லம,  த�வரகள�ல 
அந� தமனலம க�ர��ம�க மடடதம பரமப�ம த ல# இய#�த.  ஸத��தரரதனம - 
அக�ஞ ந:  அநநயக��:  -  எனலனக க�பப�றற�க தக�ளள எனன�டம எந�வ��ம�ன 
ஒனறம இலல#,  உனலன வ�டட�ல தவற ய�ரம எனலனக க�பப�றற இலல# – 
எனற  �ந�லன தக�ணடவரகள மடடதம பரமப�ம த னற,  அ�லன அற�ய#�ம. 
இ�லன வ�டதத – ஈசவதர�8ம – ந�தன ஈசவரன – எனற எணணபவரகள�ல க�� 
இயலதம�?  நUச ல த���ந� ஒரவன,  நUச ல த���ய�� ஒரவன எனற தவறப�ட 
இல#�மல,  ய�ர�லம நUந��தய கடல#க கடகக இய#�த.  இத� தப�னற  க�� 
தக�ணட த�வரகள தப�னறவரகள,  க�� ஏதம இல#�� மன��ரகள எனற தவறப�ட 
இல#�மல,  ய�ர�லம �ஙகளத மயற �ய�ல மடடதம எமதபரம�லனக க�� 
இய#��பட அவன உளள�ன. அநநயஸ�ததய – தவற எ�லனயம ந�ட�மல – எனற 
கறவத க�ணக.  ஸமஸ�ரத��ன தரந�றறம இல#��வன�க,  சத�ஸதவமயம�ன 
��ரதமன� தக�ணடவன�க உளள அழக�யம�வ�ளன�ன தபரலமக க�ணமதப�த 
அவதன உப�யம எனபல� உ�ர#�ம.  ஸதவம,  ரஜஸ,  �மஸ எனனம மனற 
க�ஙகள�ல  �லறபபடடளள நமத ��ழலவக க�ணமதப�தம அவதன உப�யம 
எனபல� உ�ர#�ம.  �னலனக க�பப�றற�க தக�ளள ��றன இல#�மல,  நமத 
ப�தக�பப�றக�க மறறவரகலளதய  �ரநத ந�றகம நமமலடய ஸவரபதல�க 
க�ணமதப�தம அவதன உப�யம எனபல� உ�ர#�ம. (எனபர�க�ல) – ல�த���Uயம - 
மந: பரதவ� வ�கத�ர: -  ம�லல மனமம ப�னனர வ�ககம – எனப�றக ஏறப ஆழந� 
உளளத��ல அவலனதய உப�யம எனற எண��ன�ல மடடதம அந� எண�ம 
த �ல#�க தவள�வரக�றத.  அ8�ரபதநயஸம8�ல� -  பர�ரத�ந�ம���:   ர��க��:  - 
வ�ண�பப�ககம பத��தய  ர��க�� –  எனப�றக ஏறப,  அவலனதய உப�யம�கக 
தக�ணடவரகள இவரகள எனபத த�ள�வ�க�றத. (ஆக�ல) – �னனலடய ��றலமய�ல 
�னலனக க�பப�றற�க தக�ளள இயலம எனனம எண�தல�க லகவ�ட�ல ம�கவம 
கடனம�னத எனக�ற�ர.
 



வய�கய�னம –  (த�ன உ#�ம தளபம�ல# த னன�ய�)  –  கUழ உப�ய�ம ம 
த �லலறற�ய,  இஙக உதபய�ம தல�ச த �லலக�றத.  மதபரசரம�ன ��ரததழ�ய 
ம�ல#ய�த# அ#ஙகர�ம�ன ��ரமடலயயலடயவதன!  ஸரவ���கன�ய,  ந�ர�� ய 
தப�கயன�ய அ� ஏவ பரமபர�பயதனனலக.  (எனபர�க�ல)  –  இத��லம பர�பய 
பர�ரத�லனலயச த �லலக�றத.  (ஆக�ல)  –  பரதய�ஜநதமனற ந�லனகலகய�லளள 
அரலம த �லலக�றத. ஸ ம8�தம� ஸmதர#ப: எனனககடவ��தற.
 

வ�ளககம - (த�ன உ#�ம தளபம�ல# த னன�ய�) – கடந� பத��ய�ல இவதன உப�யம 
எனபல�க தக�ணடவரகள என உ�ரத��ன�ர.  இந�ப பத��ய�ல இவனத உஏயம�க 
இரககம �னலமலய உ�ரந�வரகள எனக�ற�ர.  த�ன ந�லறந� தள � ம�ல#ய�ல 
அ#ஙக��ககபபடட ��ரமடலயக தக�ணட அழக�யம�வ�ள�!  அலனவரககம 
எஜம�னன�க,  அலனவரககம இன�லமய�னவன�க,  ம�கவம உயரந� இ#கக�க 
உளளவன�க இரபபவன எனற�ர.  (எனபர�க�ல)  –  இ�ன ம#ம அலடயபபடம 
இ#கக கற�த� வ�ண�பபத��லனக கறக�ற�ர.  (ஆக�ல)  –  மறற வ�ஷயஙகலளக 
லகவ�டட அழக�யம�வ�ளன மடடதம அலடயத�கக ப#ன எனற இரபபத ம�கவம 
கடனம எனக�ற�ர.  கUல�ய�ல -  ஸ ம8�தம� ஸmதர#ப: -  இபபடபபடட ம8�தம� 
க�லடபபத ம�கவம கடனம – எனற ��தன கற�ன�ன அல#தவ�?
 

வய�கய�னம –  (ஊனம�ய�னகள த யயம)  –  வய�ற வளரகலககக�கப பர8�மலஸ 
பணணமவரகள;  மதயர�த��ய�ல ம�மஸ�ரத��கள�ய வரவ�ரணட�க�ல,  8�மஸய 
ப��ரத�தல� பர��ன தப�க�மல பந��தத ம�மஸதல� அறததக தக�டககமவரகள, 
ஆநர மஸயபர��நர ப�றரகக�கத �ஙகளலடய ம�மஸதல� அறததக 
தக�டபப�ரகள;  அதகக எ��ரத�டட இத.  (ஊனக�ரகரகள)  –  ��ஙகள 
தக�லலமளவனற�கதக ப�றலர இடவ�ததக தக�லலவ�ககமவரகள,  ஜஞ�நம 
ப�றபப�றக மனபதல� வரத��ந�ம த �லலக�றத. (ஏலம) – மனப த யய�லம இந� 
ஜஞ�நம ப�றந� ப�னப ஸமபவ�ய�த;  ப�றரலடய ஆரத��க���ல தம�8�கக�ல 
தம�8�ககமத�லன.  ஸரபப�ஸயத��த# அகபபடட மணடகத��னலடய 
ஆரத��லயகதகடட,  “இத ஆரற�நத வ�டவ�ககக கபப�டக�றத?”,  எனற ஆழவ�ன 
தம�8�த��ன;  இபபடபபடட இவன பர8�மலஸய�த# இழ�ந��ன�க�ல ஈசவரன 
பணணக�ற 8�மலஸதய�ப��� 8��ரபம�ய�யதத இரபபத.  (தப�னகம)  –  பகவத 



வ�ஷயத��ல த �லலதம� ப���ய�க�லம த �ல#தவணதம;  அ��லம கலறயச 
த �ல#தவ�ண��த� (த ய� த டம) – தவ�Uய பகத��ஜஜ��த ஷதப�ஜ�ந� எனறம, 
“க#த�தணட”  எனறம த �லலக�றபடதய அமதத யத லகவ�ஙக�ன க#த��ல 
பரஸ��ம.  (�ரவதரல)  –  பகவதபரஸ��மதப�த# பரதய�ஜந�ந�ரபரரககம 
தப�தவ�ய�ரககம�னதற இத;  அ#பய#�பம க�டடறற�க�ல.  ஒரந�ள படடர 
பரஸநநர�ய ஜUயரகக இடட பரஸ��தல� ந�லனபபத. (பன��மனதற) –  த� �ந�தர 
க�#�ந�தர த�8�ந�தரயனற�தய ஸபர தவ��ய�ய இரமப தப�னன�ம�தப�த# 
அபதப�த� ப��சத�ம.  �தச �ஷடம ஸmப�வநம பகவத பரஸ��ம ப�வநம;  இத 
ஸmப�வநம.
 

வ�ளககம -  (ஊனம�ய�னகள த யயம)  –  �ஙகளத வய�றலற வளரபப�றக�க மறற 
உய�ரகலள வல�பபவரகள.  நட இரவ�ல ம�ம�ஸம தவணடம எனறம �ஙகலள ந�ட 
வரபவரகளகக�க,  ஆட ம�#�னலவகலள உய�ர தப�க�மல கடட லவதத, 
அவறலறச  �ற�த �ற���க அறததக தக�டபபவரகள. ம�கவம இரககம தக�ணடவரகள 
மறறவரகளகக�கத �ஙகளத உடல#தய அறததக தக�டபப�ரகள;  இவரகள 
அவரகளகக மர��க உளளவரகள ஆவர. (ஊனக�ரகரகள) –  ��ஙகள மடடம இத 
தப�னற தக�டய த யலகலளச த யய�மல,  மறறவரகலளயம இத தப�னற த யய 
லவபபவரகள.  ஸரதவசவரலனப பறற�ய ஞ�னம ப�றபப�றக மனப�க இரககம 
ந�ல#லய இஙக கற�ன�ர. (ஏலம) –  இத தப�னற த யலகலள ஞ�னம ப�றபப�றக 
மனப த ய��ரகள எனற�லம,  ஞ�னம ப�றந� ப�னனர த யயம�டட�ரகள. 
மறறவரகள�ன தனபதல�க கணட�ல, ��ஙகள தனபம தக�ளவ�ரகள. ந�கம ஒனற�ன 
வ�ய�ல அகபபடட �வலள ஒனற அ#றவத கணட கரத��ழவ�ன,  “ய�ர �னலன 
வ�டவ�பப�ரகள எனற எண�� இத அ#றக�றத��?”,  எனற வரத�ம தக�ணட 
மயககம அலடந�ல� இஙக எண�தவணடம.  இபபடபபடடவரகள ஏத�னம 
ஜUவனகக 8�மலஸ த ய��லம,  ஈசவரன த யயம ஜUவ8�மலஸ நனலமகக�கதவ 
எனபத தப�னற,  இவரகள த யயம 8�மலஸயம நனலமய�த#தய மடயம. 
(தப�னகம)  –  எமதபரம�லன வ�ட இவரகள  �றந�வரகள எனப��ல,  அவனககம 
“அமத” எனற த �லவத தப�னற இவரகளகக “தப�னகம” எனற�ர. (த ய� த டம) – 
ஸத��தர ரதனம -  தவ�Uய பகத��ஜஜ��த ஷதப�ஜ�ந� –  உனத உணட மUந� 
பரஸ��தல� உணபவர –  எனறம,  ��ரபபல#�ணட –  க#த�தணட –  எனறம 



கறவ�றக ஏறப,  ��ஙகள உணட ப�னனர இல#ய�ல மU�ம உளள பரஸ��ம. 
(�ரவதரல)  –  மறற ப#னகலள வ�ரமபபவரகளககம பகவதபரஸ��ம க�டடவ�டம; 
ஆன�ல அத தப�னற�ல# இத.  இத க�டடவத ம�கவம அ����கம.  ஒரந�ள ஸவ�ம� 
பர� ரபடடர ��ன உணட மU�தல� நஞ Uயரகக அள�த�லம எண�தவணடம. 
(பன��மனதற)  –  கற�பப�டட இடத��த#�,  க�#த��த#�,  ப�றபப�த#� தயலம 
அள�கக�னற ந�ல# இல#�மல, இரமலபத �ஙகம�ககம ஸபர தவ�� எனனம கள�லக 
தப�னற, இந� மU�தல� உணடவடன தயலமய�ககவல#த. �தச �ஷடம ஸmப�வநம 
– ந�ர�ய�ன�டம பக�� தக�ணடவன உணட மUந� உ�வ தயலமய�னத – எனறத 
க�ணக.  ஈசவரன�ன பரஸ��ம தயலமய�னத,  அவனத அடய�ரகள�ன பரஸ��ம 
ம�கவம தயலமய�னத.
 

 42. பழத இ#� ஒழகல ஆறறப ப#  தபதப��ம�ரகள

      இழ�க#த�வரகதளலம எம அடய�ரகள�க�ல

      த��ழம�னUர தக�டம�ன தக�ணம�ன எனற ந�னதன�டம ஒகக

      வழ�பட அரள�ன�யதப�ல ம��ள ��ரவரஙகத��தன.
 

தப�ரள –  அழக�யம�வ�ள�!  ”ந�னமகன த��டககம�க உஙகள வலர த��டரநத 
வரக�னற பரமபலரய�ல எந�வ��ம�ன த��ஷஙகளம இல#�� ந�னக தவ�ஙகலளயம 
அதயயனம த யக�னறவரகதள!  எமகக அடலமத�னம த யக�னறவரகள ம�கவம 
��ழந� க#த��ல ப�றந�வரகள�க இரந��லம நUஙகள அவரகலள வ�ஙகதவணடம. 
உஙகளத ஞ�னதல� அவரகளகக உபத� �கக தவணடம.  அவரகள�டம நUஙகள ப# 
வ�த ஷஙகலளக தகடட அற�ய#�ம”,  எனற அரள�சத ய��ய.  தமலம,  அவரகலள 
உனககச  மம�க ஆர���ககமபடக கற�ன�ய அல#தவ�?
 

அவ����லக –  ஜநம வரத����கள�ல கலறயந�னற இந� ஜஞ�நமலடயவரகள,  இந� 
ஜஞ�னவ�தரர�ய ஜனமவரத����கள�ல உயரந�வரகளகக ஸரதவசவரதன�ப��� 
பஜயர�ய ஜஞ�ந ��ன பர��கர8 ஸமவயவ8�ரஙகளககம அர8ர�வர எனக�ற�ர.
 



வ�ளககம –  �ஙகளத ப�றபப மறறம நடதல� ஆக�யவறற�ல ��ழந�வரகள�க 
இரந��லம ப�சரம 38-இல கறபபடட ஆழதப�ரலள அற�ந�வரகள,  இத�லகய 
ஞ�னம இல#�மல உயரந� ப�றவ� மறறம நடதல� தக�ணடவரகள�ல 
ஸரதவசவரனகக ந�கர�க லவதத பஜ�ககபபட தவணடயவரகள எனக�ற�ர.  தமலம 
�ஙகள�டம ஞ�னதல� அள�பபத,  �ஙகள�டம�ரநத ஞ�னதல�ப தபறவத தப�னற 
த யலகளககம �க��ய�னவரகள எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (பழ��#� ஒழக#�றற)  –  பரஹம� த��டஙக�த �ஙகளளவம வர 
தநடக�பதப�ரக�ற வம பரவ�8த��த# ஒர த��ஷம�னற�கதகய�ரககமவரகள. 
அ��க�றத,  உதபத��கள�த#ய��ல,  ஆ �ர���கள�த#ய��ல,  ஒரவலகய�லம 
பர�ஹமணய பரசய��ய�னற�கதகய�ரகலக.  (ப# தபதப��ம�ரகள)  –  இவவம த��ல 
 தரதவ��கள�ய�ரபப�ர அதநகதரனலக.   தரதவ�� ரஷய:  எனக�றபடதய ��ஷ� 
ஸமர�ய�ரகலக. “ தபதப��ம�ரகள” எனற ஸமதப��லந.  ஒழகல – தநடலம,  ஆற – 
வழ�.  (இழ�க#த�வரகதளலம) –  இ��ல கUழபபடட��லல#தயனனம ந�8Uந க#த��ல 
ப�றந�வரகதளய�க�லம.  (ஏலம)  –  ப8�ந�ம ஜநமந�மநத� எனக�றபடதய அதநக 
பணய ஜநமஙகள�னலடய அவஸ�நத��த# ஸவரபஜஞ�நம ப�றககதமனற 
த �லலலகய�த# ஜஞ�ந���கர�ய�ரபப�ரகக ந�8Uந ஜநமம கட�த;  வ�தர �ரம 
வய�����கலளபதப�த# கடறதறய�க�லம.  (எமமடய�ரகள�க�ல)  –  எனதன�டலட 
அஸ���ர� பந�தல� அற�நத,  ஜஞ�ந�நக#ம�ன ஸவ� �ரதல� உலடயர�க�ல. 
லகஙகரயதம எல#� நனலமகளம�க ந�லனத��ரககமவரகள�ய, ஈசவரனம “இவரகள 
��றத��ல ந�தம இவரகளகக உப�தய�தபயஙகளம எல#�வறவம”  எனற 
ந�லனத��ரககபபடமவரகள.
 

வ�ளககம -  (பழ��#� ஒழக#�றற) –  ந�னமகன த��டககம�கத �ஙகள வலரயளள 
நUணட பரமபலரய�ல ஒரவரகட த��ஷம உளளவரகள எனற கற இய#��பட 
உளளவரகள.  அ��வத ப�றபப,  ஒழககம தப�னற எந� ஒனற�லம பர�ஹமணயம 
வ�#க�மல உளளவரகள.  (ப# தபதப��ம�ரகள)  –  இபபடய�க உளள பரமபலரய�ல 
ந�னக தவ�ஙகலளயம அதயயனம த யபவரகள ப#ர உளளனர எனற கரதத. 
 தரதவ�� ரஷய: -  ��ஷ�கள ந�னக தவ�ஙகளம அதயயனம த யபவரகள – எனற 
கறவ�றக ஏறப இவரகள ��ஷ�களகக  மம�க உளளவரகள.  ஒழகல எனற�ல 



தநடலம, ஆற எனற�ல ம�ரககம எனற தப�ரள. (இழ�க#த�வரகதளலம) – ஒர  �#ர 
“இ�லனக க�டடலம ��ழந� ப�றவ�தய இரககமடய�த”  எனற கறமபடய�ன 
��ழந� ப�றவ�ய�ல ப�றந��லம. (ஏலம) – கUல� (7-19) - ப8�ந�ம ஜநமந�மநத� – ப# 
ப�றவ�களககப ப�னனதர – எனற கறவ�றக ஏறப பண��யம ந�லறந� ப# ப�றவ�கள 
எடத� ப�னனர மடடதம ஒரவனககத �னத ஸவரப ஞ�னம ப�றககம.  ஆகதவ 
ப�சரம 38-இல கறபபடட ஞ�னம தக�ணடவரகளககத ��ழந� ப�றவ� அலமய�த. 
ஆய�னம ஒர  �#ரகக வ�தரன, �ரமவய��ன தப�னறவரகள தப�னற ��ழந� ப�றவ� 
அலமநதவ�டட�லம. (எமமடய�ரகள�க�ல) –  எனனடன�ன உறவமலறலய அற�நத 
தக�ணட,  அத�லகய ஞ�னத��றக ஏறறபட வ�ழநத,  எனககச த யயம லகஙகரயம 
மடடதம �ஙகளத வ�ழவ�ன அலனதத நனலம எனற எண��யபட இரககககடம. 
இவரகள வ�ஷயத��ல அழக�யம�வ�ளன,  “இவரகலளப தப�றத�வலர ந�தம 
இவரகளகக உப�யம�கவம,  உதபயம�கவம இரபதப�ம”,  எனற எணணமபடய�க 
உளளவரகள.
 

வய�கய�னம –  (த��ழம�ன நUர)  –  நUஙகள த��ழஙகள.  ஏ� ஏவ ஸ��ம �ம: 
எனக�றபடதய உஙகளலடய வ�தய�வரத�ஙகளம,  ஜநதம�தகரஷஙகளம,  ம� 
த8தவ�லகயனற�தய �ம த8ததவனற�ரககம நUஙகள அவரகள க�லத# 
வ�ழஙதக�ள.  க�த#ஷவப�   ஸரதவஷm இதய���கள�ல த �லலக�றபடதய பகவத 
பரஸ��தம�ழ�ந� ஸ��ந�ந�ரஙகள பயஸ��நதமனற�ரககம நUஙகள அவரகலள 
ஆர���யஙதக�ள.  பரஸபர நU ப�லவ:  எனக�றபடதய ஸவரப பர�ப�ம�ன 
நU ப�வம�னத அவரகளகக ஸவரப ஸத�ம;  உஙகளகக தரம�நத��த# தஷகரம; 
அவரகலளத த��ழதவ உஙகள ஸமஸ�ர பஜம�ன தரம�னம தப�ம;  ந�8Uந 
ஜநமத��த# ப�றந�வன பர�ஹம�னகக ரககன�க எஙதக கணதட�தமனன�ல 
லக �க ஸமபந�ம பர�ஹமணய பரசய��ய�த# வந� பரஹமர�கஸதவதல� 
பர�ஹம�னககப தப�கக�க தக�டககக கணதட�ம�தற.  (தக�டம�ன தக�ணம�ன)  – 
அவரகள உஙகள பககல ஒர ஜஞ�ந�தபலக பண��ல,  நUஙகள ஆ���ததச 
த �லலஙதக�ள;  அவரகள பகவத ஜஞ�நதல� உஙகளகக பரஸ���கக�ல தகடட 
கர��ரத�ர�கஙதக�ள.  ஜ��� ந�பந�நம�ன ஸமபந�ம தப�த#ய��ல,  க� 
ந�பந�நம�ன ஸமபந�ம தப�த#ய��ல;  நUர தமத#ழத��ன ஸமபந�ம�னற�தற 
இவரகதள�ட பணணம ஸமபந�ம; இத ய�வ��தமப�வ�ய�ன ஸமபந�ம�தற.



 

வ�ளககம -  (த��ழம�ன நUர)  –  நUஙகள த��ழவரகள�க.  ஏ� ஏவ ஸ��ம �ம:  - 
அடககம�க உளள�றகக க�ர�ம – எனற கறவத தப�னற, உஙகளத கலவ�, ப�றபப 
மறறம ஒழககம ம#ம�க வரம தமனலம தப�னறலவ உஙகளத கரவத��றகக 
க�ர�ம�க�வ�டக கட�த;  இலவ உஙகளத அடககத��றகக க�ர�ம�க 
தவணடதமனற�ல நUஙகள எமத அடய�ரகள�ன க�லகள�ல வ�ழவரகள�க.  ஜ��நத� 
ஸத��தரம -  க�த#ஷவப�   ஸரதவஷm – அலனதத க�#ஙகள�லம – எனற கறம 
வ��கள�னபட,  அழக�யம�வ�ளன�ன கரலப மடடதம அபயம அள�பப��கம;  மறற 
அலனதத உப�யஙகளம அச தல�தய வ�லளவ�ககம எனற அற�நத நUஙகள 
அவரகலள ஆர���பபரகள�க.  ஸலவகணடஸ�வம -  பரஸபர நU ப�லவ:  - 
ஒரவரகதக�ரவர அடலமகள�க இரபபல� வ�ரமபபவரகள –  எனற கறவத 
தப�னற,  ஆதமஸவரபத��றக இயலப�ன அடலமத�னம எனபத அவரகளகக 
இயலப�கதவ உளளத;  ஆன�ல உஙகளகக உஙகள ப�றவ� ம�#�னவறற�ன 
க�ர�ம�க அத�லகய அடலமத�னம பறற�ய  �ந�லன கட உணட�வத கடனதம 
ஆகம.  நUஙகள அவரகலளச த னற த��ழ��ல,  உஙகளத ப�றபப�த# உணட�க�னற 
கரவம உளள�டடலவ வ�#க�வ�டம. ��ழந� ப�றவ�ய�ல ப�றந� ஒரவன அந��னனகக 
ப�தக�பப அள�பபவன�க உளள ந�ல#லய எஙதக க��#�ம எனனம தகளவ� 
எழககடம.  லக �கபர��த��ல க��#�ம.  அந��ன ஒரவன�ன அந��த�னலம 
வ�#க�ய��ல உணட�ன பரஹமரகஸ எனனம �னலம,  நமப�டவ�ன எனனம 
��ழந� ப�றவ� தக�ணடவன�ல நUஙக�யல�க க��#�ம.  (தக�டம�ன தக�ணம�ன)  – 
அபபடபபடடவரகள உஙகள�டம�ரநத ஞ�னம தபறதவணடம எனற வந��ல 
அவரகளகக ஞ�னம அள�பபரகள�க.  அவரகள உஙகளகக எமதபரம�லனப பறற�க 
கற வந��ல,  அ�லனக தகடட தபற தபறஙகள.  ஒத� ப�றபப ம#ம மடடதம 
ஒரவரகதக�ரவர ஞ�னம தப�னறவறலறப ப��ம�ற�ல,  ஒத� க�ஙகள ம#ம 
மடடதம ஒரவரகதக�ரவர ஞ�னம தப�னறவறலறப ப��ம�ற�ல ஆக�யலவ நUர மUத 
எழ��ய எழததககள தப�னற ந�ல#யறறலவ ஆகம.  ப�சரம 38-இல கறபபடட 
ஞ�னம தக�ணடவரகளடன தக�ளளம த��டரப எனபத இத தப�னற�ல#,  இந� 
 �Uரம வ�ழந� ப�னனரம த��டரவ��க அலமயம. 
 



வய�கய�னம –  (எனற ந�னதன�டதம�கக வழ�பட அரள�ன�யதப�ல)  –  இபபசரம 
ப#பர�ர�ன த�வ�Uதர அரள�சத ய� ப�னப இ��த#�ர ஸம யமணதட�?  (எனற 
ந�னதன�டதம�கக வழ�பட) –  எனகக தமல பஜய��ல#�லமய�த# எனம�தரம�க�லம 
அவரகலள ஆர���தத நலவழ� தப�ஙதக�ள. (அரள�ன�ய) – பக��ரஷடவ��� 8� ஏஷ� 
யஸம�ந மத#ச  அப� வரத�த� ஸ வ�பதரநததர� மந�:  ஸம�ந ஸ ய��:  ஸ   பணட�: 
�ஸலம த�யம �த�� கர�ஹயம ஸ   பஜதய� ய�� 8� அ8ம எனக�றபடதய. 
(அரள�ன�ய) –  இந� ர8ஸயம த�வ�Uர கரலபய�த# அரள�சத ய�வ�த�லனய�தற. 
“ப �தத நலக�யலரபபர �ம த�வ�யரகதக”  எனற பகவத ஸமபந� யக�ரலடய 
ப�வநதவம ந�தயஸ���களம �ந��மலடய அப�ம� வ�ஷயஙகளகக ஸரவஸவ��நம 
பண��ன�ரகள�ய உபத� �ககமத�லனய�தற.  (தப�ல)  –  அததப�த#, 
��ரமகபப�சரம வர�8 ந�யன�ரத;  படதயடத��ர இவவ�ழவ�ர.  ��ரமகபப�சரம 
தகடடரள� அதல� அரத� க��ய�க���ய�கக�ன�ர தப��யதபரம�ள. 
தகடடரளலகய�வத அகஸதயலனக தக�ணட தபரம�ள ஸர�ம�ய�ம 
தகடடரள�ன�றதப�த#.  (ம��ள ��ரவரஙகத��தன)  –  உபத� ம�தரதமய�யப 
தப�க�தம,  தக�ய�லத# வநத த#�கஸ�ரஙக ம8�மன�கள �ல#ய�த# 
��ரபப���ழவ�லர லவதத இவவரத�தல� வய�ப��ததக க�டடறற�லதர�? (ம��ள 
��ரவரஙகத��தன)  –  தக�ய�லல ம��லளக கடகக�#னதற� த�வ�Uர க�டடன 
இமமரய�ல�லடக கடகக#�வத.
 

வ�ளககம - (எனற ந�னதன�டதம�கக வழ�பட அரள�ன�யதப�ல) – அழக�யம�வ�ள�! 
தம�கதல� அள�ககவல# நUதய இந�ப ப�சரத��ன தப�ரலள இதவலர அரள�ச 
த ய� ப�னனர தவற எனன ஐயம உளளத? (எனற ந�னதன�டதம�கக வழ�பட)  – 
எனகக தமல வழ�படத�ககவர ய�ரம இலல#.  ஆகதவ எனலன வ�ஙகவ��கதவ 
எண�� அவரகலள ஆர��லன த யத,  நலவழ�ய�ல த லலஙகள.  (அரள�ன�ய)  – 
கரடபர��த��ல -  பக��ரஷடவ��� 8� ஏஷ� யஸம�ந மத#ச  அப� வரத�த� ஸ 
வ�பதரநததர� மந�: ஸம�ந ஸ ய��: ஸ   பணட�: �ஸலம த�யம �த�� கர�ஹயம ஸ 
  பஜதய� ய�� 8� அ8ம –  எனன�டம எடடவ��ம�ன பக�� ய���டம உளளத�� 
அவன ம�த#ச ன�க இரந��லம அந��ரகலளக க�டடலம உயரந�வன, மன�வன, 
த லவம பலடத�வன,  பணட�ன;  அவன�டம�ரநத ஞ�னம தபற இயலம;  எனலனப 
தப�னதற அவனம வ�ஙகத�ககவன –  எனறத க�ணக.  (அரள�ன�ய)  – 



இபபடபபடட உயரந� ர8ஸயதல� உனத கரல�ய�ல நU எஙகளகக 
அரள�சத ய��ய அல#தவ�?  ��ரவ�யதம�ழ� (7-10-11) -  ப �தத நலக�யலரபபர �ம 
த�வ�யரகதக – எனனமபட அழக�யம�வ�ளன�ன அடய�ரகள கற�தத ந�தயஸ���கள 
�ஙகளத தல�வ�களகக ம�கவம அ����ன உபத� ம தப�னற உலரபபர. (தப�ல) – 
இந�ப தப�ரலள ம�லல அரள�சத ய�வன வர�8ன;  அ�லனத �னத ப�சரம 
ம#ம இவவ�ழவ�ர அரள�சத ய��ர;  இந�ப ப�சரதல�த �ன ��ரமனதப ஆழவ�ர 
வ�ண�பப�கக,  இ�லனப தப��யதபரம�ள நடத��க க�டடன�ன.  அகஸதயன ம#ம 
இர�மன இர�ம�ய�ம தகடடத தப�னற,  இஙக ��ன உலரத�வறலற ஆழவ�ர 
ம#ம�க அழக�யம�வ�ளன தகடட உகந��ன.  (ம��ள ��ரவரஙகத��தன)  –  ��ன 
கற�யல� தவறம உபத� ம எனற ய�ரம எண��வ�டககட�த எனற,  ��ரவரஙகம 
தப��யதக�ய�லல உயரந� மன�வர�ன த#�க �ரஙகன எனபவலரத 
��ரபப���ழவ�லரத த��ள�த# தகக� வரசத யத,  த யலகய�லம உ�ரத��ன�ன. 
(ம��ள ��ரவரஙகத��தன)  –  உனத ��ரகதக�ய�லன ம��லளத ��ணட இயனற�ல 
அல#தவ�, நU உலரத� இந� உபத� தல� மUற இயலம?
 

43. அமர ஓர அஙகம ஆறம தவ�ம ஓர ந�னகம ஓ��த

      �மரகள�ல �ல#வர�ய  ��� அந��ரகதளலம

      நமரகலளப பழ�பபர�க�ல தந�டபபத��ர அளவ�ல ஆஙதக

      அவரகள��ம பல#யரதப�லம அரஙகம� நகரள�தன
 

தப�ரள –  ��ரவரஙகத��ல கணவளரம அழக�யம�வ�ள�!  ந�க��ல#�� ஆற தவ� 
அஙகஙகள ( Uக�,  வய�கர�ம,   ந�ஸ,  ந�ரக�ம,  ஜதய���ஷம மறறம கலபம)  , 
ந�னக தவ�ஙகள ஆக�யலவ நனற�க மன��ல ந�ல# ந�றகமபடய�க அதயயனம 
த ய�வரகள�க, உனத அடய�ரகள�ல மனன�ல#ய�க இரககககடய அந��ரகள�க 
 �#ர இரககககடம.  ஆய�னம உனத அடய�ரகலள அவரகலளத தஷ�த��ரகள 
எனற�ல, அந� தந�டய�த#தய அவரகள  ணட�ளரகள�க� வ�டக�னறனர.
 

அவ����லக –  கUழச த �னன ஜநமவரத����களகக தமத# ஜஞ�ந���கரம�ன 
இவரகள,  ஜநமவரத����கள�னற�கதக இந� ஜஞ�நமலடயர�னவரகலள,  பகவத 



பரஸ��த��த# வந� லவ#கணயதல� பத��பண��த�,  கரம ந�பந�நம�ன 
ஜநம�தயபகரஷதல�தய பத�� பண��த ��ழ ந�லனத��ரகள�க�ல அந� க�த��த# 
அவரகள��ன  ணட�ளர எனக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  கடந� ப�சரத��ல கறபபடட ப�றவ� மறறம ஒழககம க�ர�ம�க மடடம 
அல#�மல ஒர  �#ரகக அவரகள�ன ஞ�னம க�ர�ம�கவம தமனலம உணட�க#�ம. 
இபபடபபடடவரகள - ப�றவ� மறறம ஒழககம க�ர�ம�க உணட�ன தமனலம இனற� 
ஞ�னத��ல தமனலம தபறற அரஙகன அடய�ரகலள,  அரஙகன�ன கட�கம 
க�ர�ம�க அவரகளகக உணட�ன தமனலமலய உ�ர�மல,  கரமம க�ர�ம�க 
அவரகளகக உணட�ன ப�றவ� ம�#�னவறலறக க�ர�ம க�டட,  அவரகலளத 
��ழந�வரகள எனற ஒதகக�ன�ல – அந� தந�டய�த#தய  ணட�ளரகள ஆக�னறனர 
எனக�ற�ர.
 

வய�கய�னம – (அமரதவ�ரஙகம�றம) – அதவ��Uயம�ன ஷடகஙகலளயம, அழக���கப 
ப�டஙகலளயம ���தத,  அரத�தல�யம ���ககமவரகள�லக.  அஙகஙகளகக 
அதவ��Uயம�வத –  ஓரஙகத��த# ஜஞ�நம கலறவற உணட�ன�ல,  த#�கத��ர 
அவலன ஸரவஜஞதனனற த �லலமபடய�ரகலக.   Uஷ�ய�ம வர� �க� இதய���. 
(தவ�தம�ர ந�னகம)  –  தவ�ஙகளகக அதவ��Uயதவம –  தப�ரதஷய 
 ப�ஙகள�றக�டடல வய�வரத��ய��ல;  �ன�த�ன�தய வ�ந�தய�க தப�த��ல வந� 
வய�வரத��ய��ல.  (ஓ��)  –  அஙகஙகதள�ட தவ�ஙகதள�ட வ� �யற 
ஆ �ரதய�ச �ர��நச �ர� மகத��த# கர8�கலக.  இபபடகள�த# 
எமதபரம�லன உளளபட அற�யமவரகள�லக.  (�மரகள�ல �ல#வர�ய)  – 
ஜஞ�ந�நக#ம�க பகவத வ�ஷயத��ல ஸமபந�மலடய���ல அகதரஸரர�ய�ரகலக. 
( ���யந��ரகள)  –  கUழசத �னனலவ கத��ய லவசயரகளககம தப�தவ�தற; 
அவவளவனற�கதக ஜ�தய�பர�ஹம�ர�ய�ரகலக.
 

வ�ளககம - (அமரதவ�ரஙகம�றம) – இரணட�வத எனற ஏதம இல#�மல உளள ஆற 
தவ� அஙகஙகலள அவறற�ன தப�ரளடன மன��ல ந�ல#ந�றத�வல#வரகள. 
இவறற�ன ஒபபறற �னலம,  இரணட�வத ஏதம இலல# எனற தக�ணட�டம 



தமனலம எனற�ல எனன?  இந� ஆற அஙகஙகள�ல ஏத�னம ஒனற�ல ஒரவனகக 
மழலமய�ன ஞ�னம இரந��லகட அவன அலனததம அற�ந�வன எனற உ#க�னர 
அவலனக தக�ணட�டமபடய�க உளள ந�ல#லம.  ஸரஙகர�ஜஸ�வத��ல (2-18)  - 
 Uஷ�ய�ம வர� �க� –  Uலக உளள�டட ஆற அஙகஙகளடன கடய தவ�ஙகள 
உனலனதய த�டக�னறன –  எனற ஸவ�ம� பர� ரபடடர அரள�யத க�ணக. 
(தவ�தம�ர ந�னகம) – தவ�ஙகளகக “இலவ தப�னற இரணட�வத ஏதம இலல#” 
எனற தக�ணட�டம தமனலம எனற�ல எனன? மன��ன�ல இயறறபபடம நலகள�ல 
தப�தவ�கதவ க��பபடம த �றப�லழ,  தப�ரள ப�லழ ம�#�ன த��ஷஙகள 
இல#�மல உளள �னலமய�கம.  அல#த தவ� மநதரஙகள வ���வ�கயம, 
மநதரவ�கயம எனற �ன�த�ன�தய ப���ததக கறபபடடல�யம தக�ளள#�ம.  (ஓ��) – 
ஆற அஙகஙகளடன கடய ந�னக தவ�ஙகலளயம ஆ �ரயன கறககற அ�லன 
மUணடம மUணடம ஒபபவ�தத,  மன��ல ந�ல# ந�றதத�ல.  இ�ன ம#ம�க 
எமதபரம�லன உளளத உளளபட அற�பவரகள.  (�மரகள�ல �ல#வர�ய)  – 
இபபடய�கக க�டடய ஞ�னத��ன ப#ன�க எமதபரம�லன உளளத உளளபட 
அற�நத,  அவனத அடய�ரகள�ல ம�னலமய�னவரகள�க இரபபவரகள. 
( ���யந��ரகள) –  தவ�ம ஓத�ல,  அடய�ரகள�ல ம�னலமய�க இரத�ல தப�னற 
தபரலமகள அந��ரகளகக மடடம அல#, கத��யரகள மறறம லவ �யரகள ஆக�ய 
இரவரககம தப�தவ�னத. ஆகதவ இலவ மடடம அல#�மல, ப�றபப�லம தபரலம 
தபறற அந��ர எனக�ற�ர. 
 

வய�கய�னம –  (ஏலம)  –  கUழசத �னனலவ ஒரவரககம ஸத��ககம�ல#; 
ஸத��ககதமய�க�லம லவஷ�வ ந�நல�ய�ல வந��ல,  இலவதயல#�ம 
அஸதஸமதமனலக.  தரம�தந�ப8�ரகக அப �ர த8தவம�ய,  இலவய�ல#���ர 
�ல#தமல க�லடடத ����லகககட#�ம�த�லனய�தற.
 

வ�ளககம –  (ஏலம)  –  தமத# கறபபடட தமனலமகள அலனததம ஒரவ��டம 
ஒனற�கப தப�தவ�கக கடய�ரகக�த.  அபபடதய ய���டம�வத கடய�ரந��ல, 
அவரகள ஸலவஷ�வரகலள ந�ந��த��ல,  அந�ப தபரலமகள அலனததம 
அகனறவ�டம எனக�ற�ர.  �ஙகலளப பறற�தய உயரவ�க எணணபவரகள�டம இந�ப 
தபரலமகள இரந��ல, அவரகள த யக�னற ப�கவ� அப �ரத��றக இபதபரலமகதள 



க�ர�ம�க� வ�டக�னறன.  இந�ப தபரலமகள இல#��வரகள,  ��ஙகள அந��ரகள 
எனற கரவததடன �ஙகள �ல# தமல க�ல# லவததக தக�ணட நடபப�றகக 
க�ர�ம�க�னறன.
 

வய�கய�னம –  (நமரகலள)  –  �மரகள�ல �ல#வர�ன நமரகலள;  �மரகள – 
ந�தயஸ���கள. “வ�ணணள���லம  U��யதர”, ”உண��டடத த� னதற”, மண��டடல 
த�ச.  உண��ட –  பரமப�ம.  (நமரகலள)  –  த�வ�Uரப�ம�நததககளதள அடஙக� 
பர�பய பர�பகஙகள த�வ�Uதரதயனற அதயவஸதத,  “உலடயவதன உலடலமகக 
ந�ரவ�8கன,  உலடலமலய வ�ந�தய�கம தக�ளளவ�னம அவதன” 
எனற�ரககமவரகலள.  (பழ�பபர�க�ல)  –  பகவதபரப�வதல� அ8ஙக�ரத��த# 
வ�ஸம��தத,  அவரகளலடய ஜநமம�தரதல�தய பத�� பண��த �ஙகள�றக�டடல 
கலறய ந�லனபபர�க�ல.  பழ�பப�க�றத –  கறறம.  அ��க�றத –  பகவ�ப �ரஙகள�ல 
�ல#ய�ன அப �ரம.  உகந�ரள�ன ந�#ஙகள�ல தரவயம�தரதல�தய பத�� பண��க 
கலறய ந�லனககம�தப�த#,  லவஷ�வரகள ஜநமம�தரதல�தய பத�� பண��க 
கலறய ந�லனகலக.  (பழ�பபர�க�ல)  –  தக�ணட�டலகதயய�யதத பர�ப�ம. 
அ8ஙக�ரம�க�ற ம #கதனற� பரம�த�தப���தற அவரகலளக கலறய ந�லனபபத. 
இபபட கடறற�க�ல.
 

வ�ளககம -  (நமரகலள)  –  ந�தயஸ���களககம �ல#வரகள�க வ�ளஙகம உனத 
அடய�ரகலள. ��ரவ�ரத�ம (79) - வ�ணணள���லம  U��யதர, தப��ய��ரவந���� (79) - 
உண��டடத த� னதற – எனற கறமபடய�க ந�தயஸ���கலளவ�ட உயரந�வரகள 
எனற தக�ணட�டபபடம அரஙகன�ன அடய�ரகள.  உண��ட எனற�ல பரமப�ம. 
அஙகளள ந�தயஸ���கலளக க�டடலம இந�ப பம�ய�ல உளள அரஙகன�ன 
அடய�ரகளகக த�ஜஸ அ��கம எனற கரதத.  (நமரகலள)  –  அழக�யம�வ�ள�! 
உனன�ல,  “இவரகள எனனலடயவரகள”  எனற தக�ணட�டபபடபவரகள;  “நமகக 
உப�யமம,  தபறம அரஙகன மடடதம”  எனற  �ந�லனயடன உளளவரகள;  ”நமலம 
உலடலமய�கக தக�ணடளளவன அரஙகதன ஆவ�ன.  நமலம ஆளவத அரஙகதன 
அவ�ன.  நமலமக க�பப�றறம தப�றபலப நமகக இலல#,  அரஙகனகதக உளளத”, 
எனற எண��யபட உளளவரகள. (பழ�பபர�க�ல) – இவரகளகக உனன�ல உணட�ன 
தமனலமலயத �ஙகளத அ8ஙக�ரம க�ர�ம�க  �#ர �ளளககடம.  அவரகளத 



ப�றபப, ஒழககம ஆக�யலவ க�ர�ம�க, அவரகலளத �ஙகலளக க�டடலம ��ழவ�க 
எண�ககடம.  பழ�பப எனற�ல கறறம.  இவரகள த யயம இந� ப�கவ� அப �ரம 
எனபத எமதபரம�னகக எ��ர�க இயறறம கறறஙகள�ல ம�கவம தக�டய��கம. 
லவஷ�வரகள�ன ப�றபலப மடடதம லவததகதக�ணட அவரகலளத ��ழவ�க 
ந�லனத�ல எனபத,  எமதபரம�ன மக�ழவடன எழந�ரள�யளள ��வயத� த��ல 
க��பபடம அரச � ரபஙகலள, “இலவ தவறம உத#�கதம”  எனற எணணவ�றக 
ஒபப�கம என  �ஸதரஙகள கறக�னறன (எமதபரம�ன�ன அரசல லய உத#�கம� 
எனற ஆர�யவதம ��ய�ன தய�ன�லய ஆர�யவதம ஒனதற எனவம  �ஸதரஙகள 
ஓதக�னறன).  (பழ�பபர�க�ல)  –  அரஙகன�ன அடய�ரகலளத �ல#தமல ஏறற�க 
தக�ணட�டவத� ஏறற த ய#�கம.  ம #கன எனற�ல ஒர தபலயக கற�ககம.  ஆக 
அடய�ரகலளக தக�ணட�ட�மல,  அ8ஙக�ரம எனனம தபய ப�டதத மயககம 
தக�ளளமதப�த அல#தவ� ��ழவ�கத �ளளககடம?  இபபடத �ளள�ன�ரகள 
எனற�ல…
 

வய�கய�னம –  (தந�டபபத��ரளவ�#�ஙதக) –  க�#�ந�தர த� �ந�தர த�8�ந�தர 
அனற. அந� க�த��த# அவவ�டத��த#. “பன��மனதற” எனற நனலமதப�த# �Uலம 
வரம�டத��லம வ�ளமபம�லல#.  (அவரகள ��ம பல#யர தப�லம)  – 
அதத�8தத��தட  ணட�ளர�வரகள. த�� ஙகவகக பர�ஹம�  �பத��த# கழத��ல 
வர ஙக�ல ��தன வ�ர�ன�றதப�த#,  இவனககம ம�ரவ�லடட பணல��தன 
வ�ர�யவ�டம.  (��ம பல#யர)  –  கUழசத �னன ஜநம���கள�ல உதகரஷஙகள 
அப�ம�னத8தவ�லகய�த# அலவ��தன இவரகளகக அநரத�த8தவ�யவ�டடத. 
ஜ��� ணட�ளனகக ஒர க�#த��த# லவஷ�வன�லககக அ��க�ரமணட.  இவன 
உயர ஏற�த �கர வ�ழந�வன�லகய�லம,  ப�கவ��ப �ரம�க�ற ம8�ப�பதல�ப 
பண��னவன� லகய�லம,  அவன�லம �ண��ய கரம ணட�ளன�தற. 
ப�ளலளபப�ளலளய�ழவ�னகக ஆதம8��ம த �னன ஸமநந�ரத��த# ஆழவ�ன 
ப��த� வ�ரதல�லய ஸம��பபத.
 

வ�ளககம -  (தந�டபபத��ரளவ�#�ஙதக)  –  அபபடப பழ�பபவரகள  றற க�#ம 
ப�னனதர�,  தவற ஓர இடத��த#தய� அல#த தவற ஓர உடல எடத� ப�னனதர� 
இ�றக�ன ப#லன அனபவ�பப��லல#.  ப�னனர எபதப�த அனபவ�பபர?  பழ�த� 



தந�டய�த#தய அனபவ�பபர,  அந� இடத��த#தய அனபவ�பபர.  ��ரம�ல# (41)  – 
பன��மனதற –  எனப��ல கற�யபட அரஙகன அடய�ரகள�டம பழகவ��ல நனலம 
எத�லன வ�லரவ�க ஓடவரதம�,  அத� தவகத��ல அவரகலள பழ�பப��ல �Uலமயம 
ஓடவரம.  (அவரகள ��ம பல#யர தப�லம)  –  அவரகள ��ஙகள உளள அந�ப 
ப�றவ�ய�த#தய  ணட�ளரகள ஆக�வ�டக�னறனர.  ���� ஙகவ�றக ��ஷ� பத��ரரகள�ன 
 �பம க�ர�ம�க எவவ��ம கழத��ல அ��ந� வர ஙக�லதய வ�#ஙக தப�னற 
ஆனத��,  அபபடதய இவரகளகக அவரகளலடய பணத# வ�#ஙக�க�வ�டம. (��ம 
பல#யர)  –  கUதழ கற�யபட ப�றவ�,  ஒழககம,  ஞ�னம ம�#�னவறற�ல எததலன 
தபரலம தபறறவரகள�க உளளதப���லம,  அந�ப தபரலமகதள அவரகளத 
அ8ஙக�ரத��றகக க�ர�ம�க�,  அலவதய இவரகளகக ம�கந� �Uலமலய 
உணட�ககக க�ர�ம�க�னறன.  ப�றபப�ல ஒரவன  ணட�ளன�க இரந��லம, 
அரஙகன�ன கட�கம க�ர�ம�க அவன ஒர க�#த��ல லவஷ�வன�க ம�றவ�றக 
வ�யபப உணட.  ஆன�ல அரஙகன�ன அடய�ரகலளப பழ�பபவன �னத 
தபரலமகள�ல உயரந��லம ஒர தந�டய�ல அ�ளப���ளத��ல வ�ழவ��லம, ப�கவ� 
அப �ரம எனனம ம8�ப�வதல�ச த ய���லம, ப�றவ� க�ர�ம�க வரம  ணட�ளப 
ப�றவ�லயக க�டடலம ��ழந� கரம  ணட�ளன ஆக�ற�ன. 
 

கற�பப –  வய�கய�னத��ல உளள ப�ளலளபப�ளலளய�ழவ�ன ந�கழவ: 
ப�ளலளபப�ளலளய�ழவ�ன �னத தபரலமகள க�ர�ம�க மறறவரகலளத ��ழவ�க 
எண�� ப�கவ� அப �ரம த யவல�க கரத��ழவ�ன கணணறற�ர. அவ��டம, “நUவ�ர 
இன� ப�கவ� அப �ரம த யவ��லல# எனக லகய�ல அடததச  த��யம 
த யயதவணடம”,  எனற  த��யம வ�ஙக�க தக�ணட�ர.  ப�னனர ஒரந�ள 
ப�ளலளபப�ளலளய�ழவ�ன �னத பழககம க�ர�ம�க ஒர ப�கவ� அப �ரம 
த யதவ�டட�ர.  உடதன அ�லன உ�ரநத,  கரத��ழவ�லனக க�� தவடகம 
தக�ணட, அவ��டம த ல#�மல இரந��ர. ஆழவ�ன இவரத வடடறக வநத க�ர�ம 
அற�ந� ப�னனர அவ��டம,  “மன��ல த ய� அப �ரதல� உ�ரந�வடதனதய 
அரஙகன மனன�பப�ன.  அப �ரம த ய��ல �ணடலன உணட�கம என உட#�ல 
நUவ�ர அப �ரம த யயம�டடர.  உமத த �றகலள மடடம பத��ரம�கப ப�தக�தத 
அ�ன�ல அப �ரம ப��ய�மல இரபபரகள�க”, எனற�ர.
 



வய�கய�னம –  (அரஙகம�நகரள�தன)  –  ந கம�ம� க�� ந எனற த�வ�Uரகக�தற 
ப�கவ��ப �ரத��ன �ணலம த���வத.  கரமதய�க�தயப�ய ந�ஷடரகக ஸவக�ம�ன 
உப�ய�ந�ரஙகள�ல நயந���தரகஙகலளப பறற� இரகக#�ம;  பகவத 
ஸமபந�ஙதக�ணட தபறவ�ரகக�ற பரபநநனகக ப�கவ��ப �ரம�க�றத பகவத 
ஸமபந�தல� அறககம��லகய�த# தபறவ�ரக�லல#.  தபறலககக அவரகள 
ஸமபந�தம அலமக�ற�பதப�த# இழகலகககம அப �ரதம அலமயம;  ஆலகய�த#, 
பரபநநனகக பயபபடட தந�ககதவணடவத த�வ��ந�ர ஸபர மம, 
ப�கவ��ப �ரமம.  பகவத வ�ஷயத��ல ஓர ஆநகலயம பண�தவணடவ��லல#. 
இலவய�னற�தய ஒழ�ந�வனகக ஈசவரன ஸm#பன�ம. 
 

வ�ளககம - (அரஙகம�நகரள�தன) – வர�8பர��த��ல - ந கம�ம� க�� ந – எனத 
அடய�ரகலள ந�ந��பபவரகலள ந�ன ஒரதப�தம தப�றககம�டதடன – எனற கற�ய 
உனகக அல#தவ� ப�கவ� அப �ரத��ன ��ழவ எனன எனபத வ�ளஙகம? 
கரமதய�கம தப�னற மறற உப�யஙகலளக லககதக�ணட எமதபரம�லன அலடய 
மயலபவரகள அந� தய�கத��லரநத �வறககடம,  ஆய�னம �கந� பர�யச �த�ம 
ம#ம அவறலற மUணடம த��டர#�ம. ஆன�ல ப�கவ� அப �ரம த ய�வனகக அந� 
அப �ரம எனபத எமதபரம�ன�ன த��டரலபதய அறததவ�டம எனப��ல,  மUணடம 
அவன எமதபரம�லன அலடய வழ�தய இல#�மல தப�யவ�டம.  அரஙகலன 
அலடவ�றக அவனத அடய�ரகள�ன த��டரதப வழ�வகபபத தப�னற,  அவரகலள 
ந�ந��பப�ன ம#தம அவனத த��டரப இல#�மல தப�யவ�டம. ஆகதவ அரஙகன�டம 
 ர�ம எனற பகந� ஒரவன த யயதவணடயத –  மறற த�யவஙகள�ல த��டரப 
இல#�மல இரத�ல,  அரஙகன அடய�ரகலள அவம��கக�மல இரத�ல –  எனபத� 
ஆகம. ஒரவன அரஙகனகக�க தவற எதவம த யய�மல இரபப�னம, இந� இரணட 
கறறஙகலளச த யய�மல இரந��த# தப�தம�னத, அவரகள�டம அரஙகன எள���க 
வ பபடவ�ன எனற கரதத.
 

 44. தபண உ#�ம  லடய�ன�னம ப�ரமனம உனலனக க�ணப�ன

      எண��#� ஊழ� ஊழ� �வஞத ய��ர தவளக� ந�றப

      வ�ணணள�ர வ�யபப வநத ஆலனகக அனற அரலள ஈந�



      கணணற� உனலன எனதன� கலளக��க கரதம�தற.
 

தப�ரள –  அழக�யம�வ�ள�!  கஙலகலயத �னத �ல#ய�ல தக�ணடளள  லட மட 
உலடய  �வனம,  ந�னமகனம உனலனக க�ணப�றக�க எலல#யறற க�#ஙகள 
�வம த ய�பட இரந�னர.  ஆய�னம உனலனக க�� இய#வ�லல# எனப��ல 
தவடகம தக�ணட �ல#  �யதத ந�னறனர.  இபபட உளளதப�த நU த ய� த யல 
எனன?  ம�ல#ய�ன வ�ய�ல அகபபடட கதஜநதரலனக க�பப�றக�க,  ந�தயஸ���கள 
உளள�டடவரகளம வ�யநத ந�றகமபடய�க,  ஓட வநத அந� ய�லனகக உனத 
கரல�லய அள�த��ய.  கணகள இல#�� நU அலனவரககம �ஞ ம அள�பபவன 
எனற கறவத எபபட?
 

அவ����லக –  கUழ பர��ப���த� அரத�ஙகள ஸமபவ�ககதமனனம�டம, 
பரஹம���களககம தர#பம�ன தபறலற ��ரயக ஜ���ய�த# ப�றந��தன�ரவன தபறற 
ப�னப த �ல#தவணதம� எனற அநய�பத� த��த# ஸவ#�பதல�ச த �லலத 
�ல#ககடடக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  ப�கவ�ரகலளப பறற� இதவலர கறபபடட அலனததம தப�ரத�தம 
எனபல� ஓர உ��ர�ம ம#ம கறக�ற�ர.  ந�னமகன உளள�டடவரகள கட 
தபறவ�றக ம�கவம அ����க உளள தபறலற,  வ�#ஙக�கப ப�றந� ப�கவ�ன�ன 
கதஜநதரன தபறற�ன எனப�ன ம#ம உ�ரத��ன�ர.  இபபடய�கத ��ன தபறற 
தபறலறயம கறக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (தபணண#�ம  லடய�ன�லம)  –  கஙலகய�னவள உளதள 
ஸஞ ��ககமபடய�ன ஜலடலயயலடயவன. “கஙலகலய ஜலட தமத# அடகக�தனன” 
எனனம ப�ட�லரக தக�ணட ஸரதவசவரலனக க��#�தம�? “ஆற லடக கரந��ன” 
இதய���.  (ப�ரமனம)  –  அவனககஙகட ஜநகன�ய.  பரஹம� பரஹமவ���ம வர: 
எனக�றபடதய இபப�லளள�ரககப பளள� உப�தய�யர�ஙக�டடல இவவற�வ 
தக�ணட எமதபரம�லன அற�யபதப�தம�? �னன�த# ஸரஷடர�னவரகலளத ��ன 
ப��சத ��ககமத�லனதய�ழ�ய அப��ச �ந�ன�னவலனப ப��சத ��ககபதப�தம�? 



கடககம#ததளள�ரநதம க�ணக�#�ன கண�னடக கம#ந�னலன அயன எனனக 
கடவ��தற. (உனலனகக�ணப�ன) –  யத�� வ�த � ந�வரத�நத� எனக�றபடதய உன 
க�ஙகள�த# ஒனலற அவ�� க��ம�டட�� உனலனக க�ணலககக�க. 
ந�தயஸ���கள ந�தய�நபவம பண�� ந�னற�லம எலல# க��ம�டட�� உனலன. 
ந�ரவதய:  பர:  பர�பத�:  எனனககடவ��தற.  ப�றர�ல அற�யதவ�ண��� 
அளதவயனற�தய,  உனன�லம உனலன எலல# க��தவ�ண��� உனலன. 
�னககம �ன �னலம அற�வ��ய�ன எனனககடவ��தற.  (க�ணப�ன)  – 
க��பதபறற�ல ப�னலனயனதற� பரதய�ஜநத��னரக த லலவத. ��தன �னலனக 
கணணகக வ�ஷயம�கக�க க�டடமனற�தற க��#�வத.  அல#த 
ஸவஸ�மரதயத��த# க�ணம வ�ஷயமனதற. ந  கmஷ� பசய�� கச லநநம எனறம, 
ந ம�மஸ  கmரப� வகத� �ம எனறம,  ந ம�மஸ  கmஷ� தரஷடம பரஹம 
ப�ஸஸ  கயத� எனறம த �ல#ககடவ��தற.
 

வ�ளககம - (தபணண#�ம  லடய�ன�லம) – கஙலக எனனம தபண �னத ஜலடய�ன 
உளதள ஸஞ �ரம த யயமபடய�ன பரந� ஜலடலயக தக�ணட  �வன. 
“கஙலகலயதய எனத ஜலடககளதள அடகக�வ�டதடன”,  எனனம தபரலம ஒனலற 
மடடதம லவததக தக�ணட ஸரதவசவரலன எள���கக க�� இயலதம�? ந�னமகன 
��ரவந���� (4) -  ஆற லடக கரந��ன – எனறத க�ணக. (ப�ரமனம) –  இபபடபடட 
 �வனககத �நல�ய�ன ந�னமகனம.  இர�ம�ய�ம யத�க�ணடம -  பரஹம� 
பரஹமவ���ம வர:  -  பரஹமதல� அற�ந� ஞ�ன�கள�ல  �றந�வன�ன ந�னமகன – 
எனற கறமபடய�க இந� உ#க�ல உளள அலனவரககம ஆ ���யர தப�னற அற�வ 
பகடடம ந�ல#ய�ல ந�னமகன இரந��லம,  அந� அற�வ தக�ணட மடடதம 
எமதபரம�லன அற�ய இயலதம�?  �னன�ல பலடககபபடட உய�ரகலள அற�நத 
தக�ளள#�தம அனற�,  அளவ�ட இய#�� எமதபரம�லன அற�ய இயலதம�?  ம�ல 
��ரவந���� (56) - கடககம#ததளள�ரநதம க�ணக�#�ன கண�னடக கம#ந�னலன 
அயன –  எனறத க�ணக.  (உனலனகக�ணப�ன)  –  யத�� வ�த � ந�வரத�நத� – 
அவலனக க�� இய#�மல வ�ககம மனமம ��ரமபக�னறன – எனற தவ�ஙகள ஓ��ன 
அல#தவ�? ஆக தவ�ஙகள�ல கட உனத ஒர க�தல�ய�வத மழலமய�க அற�நத 
தக�ளள இய#�த.  இபபடபபடட தபரலம தக�ணட உனலனக க�ணப�றக�க. 
உனலன எபதப�தம ந�தயஸ���கள அனபவ�த�பட இரந��லம,  உனத எலல# 



எனபல� அற�ய இய#��பட உளள உனலன.  வ�ஷணபர��ம -  ந�ரவதய:  பர: 
பர�பத�: - த��ஷம அறறவன, உயரந�வன, அலடய அ��யவன – எனறத அல#தவ�? 
மறறவரகள உனத மழலமய�ன �னலமலய அற�வத இரககடடம,  உனன�த#தய 
உனத எலல# க�� இய#��பட அல#தவ� நU உளள�ய?  ��ரவ�யதம�ழ� (8-4-6) - 
�னககம �ன �னலம அற�வ��ய�ன – எனறத க�ணக. (க�ணப�ன) – இவலனக கணட 
ப�னனர அல#தவ� இவன�டம ஏத�� ஒனலறக தகடடப தபற இயலம?  ��ன�கதவ 
��ரவளளம தக�ணட,  “எனலன இவனகக உ�ரதததவ�ம”  எனற 
அழக�யம�வ�ளன மடவ த ய��ல மடடதம அவலனக க�� இயலம,  நமத 
மயற �ய�ல இய#�த. கUதழ உளள வ��கள க�ணக:
 

• ல�த���Uயம -  ந  கmஷ� பசய�� கச லநநம –  ய�ரம இவலனக கண��ல 
க�ணப��லல#.

• ந ம�மஸ  கmரப� வகத� �ம – ம�ம� த��ல ஆன இந�க கண அவலனக 
க�� இய#�த.

• வ�ஷண�ரமம -  ந ம�மஸ  கmஷ� தரஷடம பரஹம ப�ஸஸ  கயத� – 
பரஹமம எனபபடம அவன ம�ம� த��ல ஆன இந�க கண தக�ணட க�� 
மடய��வன

 

வய�கய�னம –  (எண��#�வழ�யழ� �வஞத ய��ர தவளக� ந�றப)  –  தநடஙக�#ம 
�பஸஸm பண�� “ந�ம ஆரற�யத �பஸஸm பணணக�தற�ம”  எனற #ஜஜ�ததக 
லகவ�ஙக� ந�றக.  ப�றர �ஙகலளக கற�ததப பணணம �பஸஸmககப ப#ம 
தக�டககமவரகள�தற இவலன தந�கக�த �பஸஸm பணணக�ற�ரகள.  யக தக�ட 
ஸ8ஸர��� எனனககடவ��தற.  (தவளக� ந�றப)  –  “ம�ல#ய�ன வ�ய�த# வ�ழ�த� 
�பஸஸத# இழ�நத எனன க���யம த யத��ம?”  எனற #ஜஜ�தத ந�றலக. 
பரம�ப�ம�பநத�� மநஸ� அ �ந�யத 8��ம எனக�றபடதய ஆபதல� மனன�ட�த� 
�பஸஸத# இழ�நத எனன க���யம த யத��தமனற #ஜஜ�தத ந�றக.
 

 வ�ளககம - (எண��#�வழ�யழ� �வஞத ய��ர தவளக� ந�றப) –  ப# க�#ஙகள �வம 
ப��நத ந�னற, ப�னனர ஒரந�ள, “ந�ம ய�லரக கற�தத �வம இயறறக�தற�ம?”, எனற 



தவடகம தக�ணட �வதல�க லகவ�டட ந�றக.  ���ர� மன��ரகள ய�லரக கற�ததத 
�வம இயறறக�னறனதர� அந� ந�னமகன உளள�டடவரகள,  அந�த �வஙகளகக�ன 
ப#ன அள�ககம தப�ரடட,  அந�ப ப#ன அள�ககம ��றலனத ��ஙகள தபறம 
தப�ரடட எமதபரம�லன தந�கக� அல#தவ� �வம த யக�னறனர?  ம8�ப�ர�ம 
 ப�பரவம -  யக தக�ட ஸ8ஸர��� –  தக�ட யகஙகள ந�னமகன ந�ர�ய�லன 
தந�கக�த �வம ப��ந��ன –  எனறத.  (தவளக� ந�றப)  –  எமதபரம�ன ம�ல#ய�ன 
ப�டய�ல  �கக�ய ய�லனகக�க ஓடவந�த கணட இவரகள, ”ந�மம ம�ல#ய�ன வ�ய�ல 
 �கக�ய�ரந��ல இவலனக கணடரகக#�தம,  வ��கத �வம ப��நத க�#தல� 
வ��கக�தன�தம”,  எனற தவடகபபடடனர.  வ�ஷண�ரமம -  பரம�ப�ம�பநத�� 
மநஸ� அ �ந�யத 8��ம – அந� கதஜநதரன �னத மன��ல ஸ8��லய தய�ன�த��ன 
–  எனற கறவ�றக ஏறப,  ஆபதல� எ��ரதந�கக� அவன�டம  ர�ம எனற பக�மல, 
வ��கத �வம ப��நத எனன  ���தத��ம எனற தவடகபபடடனர. 
 

வய�கய�னம – (வ�ணணள�ர வ�யபப வநத) – ந�தயஸ���கள, “பரஹம���கள இபபடப 
பட�ந�றக,  அவரகலளயம எஙகலளயம அந����தத ஒர ��ரயகக�ன க�றகலடய�த# 
அலரகல#யத �ல#கல#ய வநத வ�ழவத�! எத��றம! எத��றம!” எனற வ�ஸமயபபட. 
(வநத) –  அவன இடரபபடட மடவ�ன கலரய�த# வநத. “த னற”  எனன�த� “வநத” 
எனறத, ஆலனகக�வ�னத �ம தபற�ய�ரகக�றபட. (ஆலனகக) – பரஹம���களலடய 
ஜநதம�தகரஷதல�ய��ல,  இவனலடய ஜநம�பகரஷதல�ய��ல,  இவறலறதய� 
னலறயம ப�ர�த� ஆபதல�ப ப�ரதத ரக�த�பட. (அனற) – ஸவப#மறறவனற. கஜ 
ஆகரஷத� �Uதர எனற த னற க�#த��ல இவதன�ட பரஹம���கதள�ட வ� �ய�லல#. 
அனற ஒர ம�ல#ய�ன லகய�த# அகபபடட ஆலனகக அரலள ஈந��ய;  இனற 
அஞச ம�ல#ய�ன லகய�த# அகபபடட எனகக அரள�ய.  ஆலன ஆய�ரம 
ஸமவதஸரம தந�வபடடத;  ந�ன அந���க�#ம தந�வபடதடன.  அவன அகபபடடத 
மடவ�த#; ந�ன அகபபடடத ஸமஸ�ர�ர�வத��த#ய�தற.
 

வ�ளககம -  (வ�ணணள�ர வ�யபப வநத) –  இவன ஓடவந�த கணட ந�தயஸ���கள, 
“ந�னமகன ம�#�தன�ர இவலனக க�� இத�லன ப�டபடமதப�த, அவரகலளயம 
எஙகலளயம இவன தப�ரடபடத��மல வ�#கக�,  ஒர வ�#ஙக�ன க�லத# �ல#மட 
பறகக இடபப�ல உளள ப��மபரம நழவ இத�லன தவகம�க ஓட வ�ழக�ற�தன! 



இவனத �னலம எத�லகயத!  இவனத எள�லம எத�லகயத!”,  எனற வ�யநத ந�றக. 
(வநத) – கதஜநதரன ம�ல#ய�ன ப�டய�ல  �கக�த தனபம அலடந� மடவ�ன கலரகக 
வநத.  இஙக “த னற”  எனற கற�மல “வநத”  எனற ஏன கறதவணடம?  அந� 
ய�லனகக உ�வ� த ய�ல� ��ன தபறற தபற�க எமதபரம�ன எண��ய��ல ஆகம. 
(ஆலனகக)  –  ந�னமகன உளள�டடவரகள�ன உயரப�றபலப தந�ககவ�லல#, 
கதஜநதரன�ன வ�#ககப ப�றவ�லய தந�ககவ�லல#;  இவறலற ஆர�ய�மல ”�னத 
அடய�ர ஒரவரகக ஆபதத க�#ம” எனற ஒனலற மடடதம இவன கணணறற வநத 
க�பப�றற�ன�ன. (அனற) – �னலனக க�பப�றற�க தக�ளள �னன�டம தப���ய ப#ம 
இல#�மல கதஜநதரன ந�னற அனற.  வ�ஷண�ரமம -  கஜ ஆகரஷத� �Uதர – 
கதஜநதரன கலரகக இழகக –  எனனமபட அந� ய�லன �னலனத ��தன 
க�பப�றற�க தக�ளள மயனற த யலககம, �னகக நனலமலயப தபறவ�றக�க �வம 
ப��ந� ந�னமகன தப�னறவரகளககம எந�வ��ம�ன தவறப�டம இலல#. 
அழக�யம�வ�ள�! மனப ஒர ம�ல#ய�ன வ�ய�ல அகபபடட ய�லனகக நU கரல� 
ப��ந��ய;  ஐநத ப#னகள எனனம ஐநத ம�ல#கள�ன வ�ய�ல  �கக�த �வ�ககம 
எனககக கரல� ப��வ�ய�க. அந� ய�லன ஆய�ரம ஆணடகள மடடதம ம�ல#ய�ன 
வ�ய�ல  �கக�த �வ�த�த;  ந�ன எலல#யறற க�#ம இவறற�ன ப�டய�ல தனபததடன 
உளதளன;  அந� ய�லன ஒர  �ற�ய களத��ல மடடதம அகபபடடத;  ந�தன� 
ம�கபதப��ய ஸமஸ�ரம எனனம கடலல  �கக�கதக�ணதடன.
 

வய�கய�னம – (அரலளயந�) –  அரளலகய�வத ம�ல#ய�ன வ�ய�ன�னறம மUடட, 
அவனலடய தந�ந� க�ல#த ��ரகலககள�த# �டவ�யரள� ஆசவஸபப�தத,  அவன 
லகய�ல பலவத �ன ��ரவடகள�த# இடவ�ததகதக�ளளலக;  அபபட எனலனயம 
வ�ஷய�ந�ரஙகள�ன�னறம மUடட இழந� க�#ததககம ஸ�நதவநம பண��ய�தற 
அடலமய�த# மடடவத.  (கணணற�)  –  அவன உபக��த� �ல ய�த#,  “கணணற�” 
எனக�றத ப�U�� �ல#மணலடய�டடச த �லலவத வ�ரதல�.  ஸவ#�பத��ல 
ஸவயதநத��ல #ப�கக இழ�வ�லரப ப�ர�த�,  அக�ஞ நர பககலத# மழ 
தந�கக�ய�ரகக�ற இத எனன சலனயலடலம!  எனன பமஸதவம! 
ஸவஸ�மரதயதல�ப தப�கடடத �ஙகள தவறலமலய மனன�டட உனலனக க�லத# 
வ�ழவ�டடக தக�ளளம�டட�த� ஜகதத இழபபத�! (உனலனதயனதன� கலளக��க 
கரதம�தற)  –  ஆச��� பகப���ய�ன உனலன ஜகததககப தப�தவ�ன 



ரககதனனற த �லலமவரகள ம��தகடர எனக�ற�ர.  த�வ�ந�ம ��நவ�ந�ஞ  
ஸ�ம�நயம�� ல�லவ�ம எனக�ற ஸமபந�ம க�டககச  �#ரகக�கச  �#லர அழ�கக�ற 
இவலன ஸரவ ரககதனனற ந�லனகக#�தம�?
 

வ�ளககம -  (அரலளயந�)  –  இஙக அரள�ல எனற�ல எனன?  கதஜநதரலன 
ம�ல#ய�ன வ�ய�லரநத க�பப�றற�யதடன இவன ந�றகவ�லல#;  அவனலடய 
தனபம அலடந� க�ல#த �னத ��ரவடகள�ல தமல# வரடன�ன,  அவனகக 
ஆற�ல அள�த��ன, அவன �னத த��கலகய�ல வ�ட�மல லவத��ரந� ம#லரத �னத 
��ரவடகள�த# த ரததக தக�ணட�ன.  இபபடய�க இவன எனலனயம உ#க 
வ�ஷயஙகள�ல இரநத மUடகபதப�க�ற�ன;  இவலன அலடய�மல இரந� க�#தல� 
எண�� ந�ன த �கம தக�ளளமதப�த,  எனகக ஆற�ல அள�தத,  எனலனத �னத 
லகஙகரயத��த# ஈடபடத� உளள�ன.  (கணணற�)  –  அவன நமகக இபபட 
உ�வமதப�தம,  “கணகள இல#��வன”  எனற ஏன கறதவணடம?  அவன த ய� 
நனலம க�ர�ம�க மக�ழச � �ல#கக ஏற�,  த �றகள ��றம�ற�க வந�ன.  �ஙகளத 
நனலமகக�கத ��ஙகதள மயலபவரகலள ஒதகக�, �ஙகலளக க�பப�றறம மயற �ய�ல 
ஈடபட�மல ந�றபவரகலள ஆ���பபத எனன �னலமதய�?  இத உனத ஆணலமலய 
அல#தவ� க�டடக�றத?  �ஙகலளத ��ஙகதள க�பப�றற�க தக�ளளம மயற �ய�ல 
ஈடபட�மல, உனலனச  ர�ம அலடந��ல, நU அவரகள க�லத# வ�ழவ�ய எனபல� 
இந� உ#கம அற�ய�மல உனலன எள���க இழகக�றத�!  (உனலனதயனதன� 
கலளக��க கரதம�தற)  –  உனலனச  ர�ம எனற பகந�வரகலள மடடதம 
க�பப�றறம உனலன,  “இந� உ#க�றக இவதன தப�தவ�ன ரககன”  எனற 
கறபவரகள அற�வறறவரகதள ஆவர. ஜ��நத� ஸத��தரம - த�வ�ந�ம ��நவ�ந�ஞ  
ஸ�ம�நயம�� ல�லவ�ம –  வ�ஷண பக�� தக�ணடவரகளககம,  பக�� 
அறறவரகளககம ஒதர தப�னற பறற�க தக�ளளமபடய�க உளள ��ரவட – 
எனப�றக ஏறப அலனவரககம இவன ஸமபந�ம எனபத தப�தவ�னத அல#தவ�? 
இபபட உளளதப�த,  கதஜநதரன தப�னறவரகளகக�க மறறவரகலள அழ�ககம 
இவலன “அலனதல�யம க�பபவன” எனற கற#�தம�?
 

 45. வளதவழம �வள ம�ட மதலரம� நகரம �னனள



      கவளம�ல ய�லன தக�னற கண�லன அரஙகம�ல#த

      தளவத த��ணட�ய த��ல Uரத த��ணடரடபதப�ட த �ல

      இலளய பன கவ�ல�தயலம எமப�ர�றக�ன�யவ�தற.
 

தப�ரள –  அழகளளதம,  தவணலமய�ன ந�றம தக�ணடதம ஆக�ய ம�டஙகள 
தக�ணடதம தபரலம ந�லறந�தம ஆக�ய வடமதர� நகரத��ல ம�ம ஊடடவல# 
உ�லவக தக�ணட��ன ம�கபதப��ய ய�லனய�க�ய கவ#ய�படம எனற ய�லன 
கண�ன�ய வந� ��ரவரஙகன அழ�த��ன.  அத�லகய அழக�யம�வ�ளலனக 
கற�தத,  ��ரததழ�ய லகஙகரயம த யதவரம த��ணடரடபதப�டய�ழவ�ர அரள�ய 
இந�ப ப�சரஙகள த �றசலவ மறறம தப�ரடசலவ ஆக�யவறற�ல த��ஷஙகளடன 
கடய�ரந��லம, எனனலடய நமதபரம�ளகக இன�லமய�க எவவ��ம உளளத��?
 

அவ����லக –  ந�கமத��ல கவ#ய�படதல�ப தப�கக�ன�றதப�#,  �மமலடய 
பர��பந�கதல�ப தப�கக�னபடலயச த �லலப தப��யதபரம�ளலடய ப�U��தய 
�மகக பரதய�ஜநதமனற மடகக�ற�ர.
 

வ�ளககம –  இற��ய�க,  அழக�யம�வ�ளன எவவ��ம கவல#�படம எனனம 
ய�லனலய அழ�த��தன� அததப�னற,  ��ன (ஆழவ�ர)  அவலன அலடவ�றகத 
�லடய�க இரந� ப�வஙகலளயம அழ�த��ன எனற கற�, அந� அழக�யம�வ�ளன�ன 
மக�ழச �தய �னககப ப#ன எனற கற� மடகக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (வளதவழம �வளம�ட)  –  அழக ம�கக�ரபப��ய,  தவளள�ய�த# 
த ய��றதப�த# அ���வளம�ன ம�டஙகலளயலடத��ய�ரகலக.  ��ரவவ���த�வனற 
தக�டககபதபற�� இழவ �Uரக�ற�ர.  வ�லவ�ழவகக�கக கமஸன தக�டத�படலயச 
த �லலறற�கவம�ம.  வளம –  அழக,  எழச � –  ம�க��.  (மதலரம�நகரந�னனள)  – 
பர�மத��ல வ�மந�சரமம�ய,  ப�னப ஸ தரகந�ழவ�ன பலடவடத யத,  ப�னப 
கரஷ�ன ��ரவவ��ரம பணணலகய�லணட�ன தபரலமலயச த �லலக�றத. 
இபபட பகவதஸமபந�ம ம�ற�� த� ம�லக;  லவகந�ம�நக��ற க�டடல இத 
வய�வரத�ம. (கவளம�ல ய�லன தக�னற கண�லன) – கவளம தக�ணடரபப��யப 



தபரத��ரநதளள ஆலனலயக தக�னற கரஷ�லன.  “களபம�ல”  எனற 
ப�டம�னதப�த,  “களபம”  எனற ஒர பரவத��ல தபரத� ஆலனதயனறபட.  கUதழ 
“ஆலனககனறரலளயந�”  எனற�ர;  இஙதக “ய�லன தக�னற”  எனக�ற�ர;  இத��ல 
த�வ�ந�ம ��நவ�ந�ஞ  எனறத அழ�த�த;  அஙகளள�ர வ�தர���கலளப தப�கக�த 
�னலன அனபவ�பப�த��றதப�#,  இவர �மமலடய பர��பந�கஙகலளப தப�கக�த 
�மலம அநபவ�பப�த�பட.  (கண�லன)  –  ��ரவவ���த�வனற ஒள�ததபதப�ன 
ஊ��த# கணக�� வநத வ�தர���லய அழ�யசத ய� ஏறறதல� அநபவ�கக�ற�ர. 
(அரஙகம�ல#) – அவ��ரததககப ப�றப�டர�ன �மமலடய வ�தர���லயப தப�கக�றற 
தக�ய�லத# வந��யதத.  (ம�ல#)  –  ஆச���வ�ஷயத��ல தபரம ப�த�ர�னவலர. 
வ�தர��� ந�ரஸநமம �தபரவகம�ன ஸவ�நபவமம �னதபற�ய�ரகலக.
 

வ�ளககம -  (வளதவழம �வளம�ட)  –  அழக ம�கநதளள��ய.  தவளள�ய�ல 
த யயபபடடத��  எனற ஐயம தக�ளளமபடய�க தவணலமய�ன ம�ட 
ம�ள�லககளடன இரத�ல.  கரஷ�ன அவ���த�தப�த மதர� நகரம 
அ#ஙக��ககபபடவ�லல#; அந�க கலற �Uரமபடய�க இஙக இவர �னத த �றகள�ல 
அ#ஙக��கக�ற�ர.  அல#த வ�லவ�ழ�வ�ன தப�ரடட கமஸன அந� நகரதல� 
அ#ஙக��த�லம கற�ன�ர எனறம தக�ளள#�ம.  வளம =  அழக,  எழச � =  ம�கநத. 
(மதலரம�நகரந�னனள)  –  மதர� நகரத��ல எமதபரம�ன வ�மனன�க ம�லல 
ந�னற�ன;  ப�னனர இத  தரகனன�ன �ல#நகர�க வ�ளஙக�யத;  அடதத இஙக 
கரஷ�ன அவ���த��ன;  இபபடய�க தபரலம தபறற நகரம ஆகம.  இபபடய�க 
பகவதஸமபந�ம வ�ட�மல த��டரம நகரம மதர� ஆகம.  இத லவகந�தல�க 
க�டடலம ஏறறம தக�ணடத ஆகம.  (கவளம�ல ய�லன தக�னற கண�லன)  – 
கவளம எனனமபடய�ன ம�ம ஊடடவல# உ�லவக தக�ணடளளதம, 
தபரததளளதம ஆக�ய ய�லனக தக�னற கரஷ�லன. “களபம�ல” எனற த ரததப 
படத��ல,  “களபம”  எனனம ஒர பரவத��ல தபரத� ய�லன எனற தக�ளள#�ம. 
கடந� ப�சரத��ல – ஆலனககனறரலளயந� – எனற�ர;  இஙக – ய�லன தக�னற – 
எனக�ற�ர;  இ�ன ம#ம -  த�வ�ந�ம ��நவ�ந�ஞ  –  த�வரகள,  அசரரகள 
ஆக�யவரகளககப தப�தவ�னவன –  எனற கரததகக  �# வ���வ�#கக உணட 
எனபத கறபபடடத.  மதர�வ�ல உளளவரகள �னலன அலடயமபடய�க 
அவரகளலடய வ�தர���கலள அழ�த�த தப�னற,  அவலன அலடயத �லடய�க 



உளள �னத ப�வஙகலள அழக�யம�வ�ளன வ�#கக�,  �னலன அனபவ�ககமபடச 
த ய��ன எனக�ற�ர. (கண�லன) –  அவ���த� க�#த��ல,  ஒதர இரவ�ல ய�ரலடய 
கணகள�லம  �கக�மல ஒள�நத த னறவன,  மUணடம �னத நகரத��றகத 
��ரமபமதப�த,  அலனவரம க�ணமபடய�க வநத,  வ�தர���லய அழ�த��ன எனற 
தபரலமய�கக கறக�ற�ர.  (அரஙகம�ல#)  –  அந� அவ��ர க�#த��றகப ப�னனர 
ப�றந� �னத வ�தர���கலளத ��ரவரஙகம தப��யதக�ய�லல அரஙகன�கக 
கணவளரந�ரள� ந�னற தப�கக�ன�ன.  (ம�ல#)  –  �னத அடய�ரகள வ�ஷயத��ல 
ப�ததப ப�டத�வன தப�னற உளள அழக�யம�வ�ளலன.  �னத அடய�ரகள�ன 
வ�தர���கலள வ�#கக�லம,  அவரகலள �னலன அனபவ�ககமபடய�கச த ய�லம 
�னனலடய தபற எனதற எணணபவன.
 

வய�கய�னம –  (தளபதத��ணட�ய)  ��ரததழ�ய�ழவ�ரகக அடலம த யயமவர; 
பரஷ�ரத�த��ன  ரம�வ��ய�த# ந�னறவர.  இத��ன லவஷ�வரகளகதகல#�ம 
��ரள அடலம த ய�படய�யதத.  “தளபதத��ணட�ய”  எனலகய�த# அப �ரம 
�டட�� லகஙகரயதமனலக.  “த��லடதய�த� தளபமம கலடயம தப�லநத 
த��னற�ய த��ள த��ணடரடபதப�ட”  எனனககடவ��தற.  (த��ல Uர)  – 
ஸவ�ப�வ�கம�ன பகவசத ஷதவத��ன ஸலமய�த# ந�னறவர.  உன 
லகஙகரயத��னலடய தமத#லல# ஸலவஷ�வ லகஙகரயம�தற. 
(த��ணடரடபதப�ட த �ல) – இத��ல “த��ணடரடபதப�ட” எனற தபலரயலடயவர. 
இவரகக ஜஞ�ந�நந�ஙகளனற க�ணம ந�ரபகம.  “அடபதப�ட”  எனலகய�த#, 
“த��ணடர த��ணடர த��ணடர த��ணடன  டதக�பன”  எனற�றதப�# 
இரகக�ற��யதத. (இலளய பன கவ�ல�தயலம) –  ப�த��ல இளலமயம, கவ�தவத��ல 
கறறமமணதடய�க�லம; இள �ய, பலலய கவ�தயய�க�லம.
 

வ�ளககம -  (தளபதத��ணட�ய)  -  ��ரததழ�ய�ழவ�ரகக அடலம த யபவர. 
பரஷ�ரத�த��ன கலரய�க�ய ப�கவ� லகஙகரயத��ல ந�றபவர.  இ�ன ம#ம 
ஸலவஷ�வரகளகக எல#�ம அடலமத�னம த ய� ந�ல# க�டடக�றத. 
“தளபதத��ணட�ய”  எனப�ன ம#ம அப �ரம தநரநதவ�ட இய#�� தள � 
லகஙகரயம எனறபட.  ��ரபபளள�தயழச �ய�ல -  த��லடதய�த� தளபமம கலடயம 
தப�லநத த��னற�ய த��ள த��ணடரடபதப�ட –  எனற இவதர அரள�சத ய��ர 



அல#வ�?  (த��ல Uர)  –  �னத ஆதம�வ�றக இயலப�க உளள��ன பகவத 
லகஙகரயத��ன எலல#ய�ன ப�கவ� லகஙகரயத��ல ந�னறவர.  இவனலடய 
லகஙகரயத��ன எலல# எனபத ஸலவஷ�வரகளககச த யயம லகஙகரயம ஆகம. 
(த��ணடரடபதப�ட த �ல)  –  இந�க லகஙகரயம க�ர�ம�கதவ 
”த��ணடரடபதப�ட”  எனனம ��ரந�மம தக�ணடவர.  இ�ன ம#ம இவரகக 
ஞ�னமம ஆனந�மம இயலப�னத அல#,  ப�கவ� லகஙகரயதம இயலப�னத 
எனற�க�றத.  “அடபதப�ட”  எனப�ன ம#ம,  ��ரவ�யதம�ழ� (7-1-11)  -  த��ணடர 
த��ணடர த��ணடர த��ணடன  டதக�பன – கற�யத தப�னற��க�றத. (இலளய 
பன கவ�ல�தயலம) – த �றகள�ன அனபவம எனபத  றறம இல#�� இளலமத�னம, 
கவ�ல�கள�ல த��ஷஙகள எனற இந�ப ப�சரஙகள�ல ப# உளளதப���லம;  இபபட 
இலல#தயனற�லம �னலனத ��ழததக�ற�ர.
 

வய�கய�னம –  (எமப�ர�றக�ன�யவ�தற)  எமப�ர�னகக இன���ய�ரககம�தற.  க�ம 
மரஷடம ஸm�நவ நம எனக�றபடதய தப��யதபரம�ள இதல� உகந�படதயன 
எனக�ற�ர.  பரலஜகளலடய மழல#சத �லல �மபபன�ரகக இன���ய�ரககம�தற. 
பர8ரஷய�ஷய�ம� ஸந�� ஜUவ��:  எனக�றபடதய இவவகபபத��தன பரஷ�ரத�ம. 
இவன ஸதல� தபறலகய�வத அவன ப�U��ககக லகத��டம�னம�லக.  இபரபந�ம 
கறற�ரககப ப#ம த �ல#�த��ழ�ந�த –  இவவகபபத��தன அவரகளககப 
ப#ம�லகய�த#.  இவவ�ழவ�லர உகந��றதப�த# இபரபந�ம கறற�லரயம 
தப��யதபரம�ள உகந�ரளவதரனலக.  ப�Uயத� ஸ��ம ர�ம:  எனற ஸர�ம�ய�ம 
கறற�ரலடய ப#மதப�த#ய�யதத இபரபந�ம கறற�ரலடய ப#மம.
 

வ�ளககம -  (எமப�ர�றக�ன�யவ�தற)  –  அழக�யம�வ�ளனகக ம�கவம இன�லமய�க 
இரககம.  க�ம மரஷடம ஸm�நவ நம –  எந�ச த �றகள ம�கவம இன�லமய�க 
இரககம,  கழநல�கள�ன மழல#சத �லத# –  எனப�றக ஏறப,  இந�ப ப�சரஙகள 
அழக�யம�வ�ளனகக இன�லமய�க இரந���ல எனன வ�யபப உளளத?  �னத 
கழநல�ய�ன மழல#சத �ல ஒர �நல�கக இன�லமய�க இரககம அல#தவ�? 
ஸத��தரரதனம -  பர8ரஷய�ஷய�ம� ஸந�� ஜUவ��: -  ந�தயம�ன உனத லகஙகரயம 
ம#ம உனலன மக�ழமபடச த யத – எனற கறவத தப�னற, அழக�யம�வ�ளன�ன 
மக�ழவ அல#தவ� உயரந� பரஷ�ரத�ம?  அவனலடய மக�ழச �ககக க�ர�ம�க 



இரபப�ன ம#ம அல#தவ� த �னன �னத வ�ழகலகலய அலடக�ற�ன?  மறற 
ப�ரபந�கள�ல உளளத தப�னற,  இற��ய�ல இந�ப ப�ரபந�ம கறற�ன ப#ன ஏன 
கறபபடவ�லல# எனற தகடக#�ம.  இந�ப ப�ரபந�ம ம#ம அழக�யம�வ�ளன 
அலடயம மக�ழச �தய இந�ப ப�ரபந�ம கறற�ன ப#ன எனக�ற�ர.  இந� ஆழவ�லரக 
கணடவடன ��ரவரஙகனகக எத�லன மக�ழச � உணட�கதம� அத�லன மக�ழச �, 
இந�ப ப�ரபந�ம கறற�லரக க�ணமதப�த ��ரவரஙகனகக உணட�கம. 
இர�ம�ய�ம -  ப�Uயத� ஸ��ம ர�ம:  -  இர�ம�ய�ம கறறவரகள�டம இர�மன 
ப��யம�க உளள�ன –  எனற இர�ம�ய�ம கறறவரகளகக உணட�கம ப#ன 
கறவத தப�னற,  இந�த ��ரம�ல#லயக கறறவரகள�டம அழக�யம�வ�ளன�க�ய 
தப��யதபரம�ள ப��யம�க உளள�ன எனபத� ப#ன�கம.
 

த��ணடரடபதப�டய�ழவ�ர அரள�சத ய� ��ரம�ல# ஸமபர�ம
 

ஸவ�ம� தப��யவ�ச �னப�ளலள அரள�சத ய� ��ரம�ல# வய�கய�னம 
ஸமபர�ம

 

 

�னலனத �வ�ர மறற எவலரயம ப�ட�மல ந�னற 
த��ணடரடபதப�டய�ழவ�லர இறகப பறற�ய ��ரவரஙகன ��ரவடகதள 

 ர�ம
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ஸவ�ம� தப��யவ�ச �னப�ளலள ��ரவடகதள  ர�ம
 


