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ஸ்ரீ அரவிந்தrன் ஆன்மீக சிந்தைனகள் - பாகம் 2 

 
 

பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு தாய் ெமாழி ெதrயாது. 7 வயது முதல் 21 வயது வைர இங்கிலாந்தில் பயின்றவ . 

ேபச்சும், உைடயும், உணவும் 7 வயதிற்கு முன்னும் ஆங்கிேலயருைடயது. அவ  கைடசி வருஷம் படிக்கும்ெபாழுது 

கனவில் ேதான்றிய சன்னியாசி சூலத்ைதக் ெகாடுத்தா . இதுவைர புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்திய பண்பு 

தைலதூக்கியது. சுதந்திரம் தாகமாயிற்று. தாரக மந்திரமாகவும் ஆயிற்று. ெபற்றது முழுைமயாக கிருஸ்துவக் 

கல்வி, ைபபிள், கிேரக்க, லத்தின் தத்துவங்கள், கைதகள். பேராடாவில் ஆசிrய  ேவைல ெசய்து, வங்காளம் வந்து 

பத்திrைக நடத்தி,  சுதந்திரம் ெபற ேயாகம் ெசய்து,  ெபரு ேயாகங்கைள சிறு முயற்சியால் பூ த்தி ெசய்து, 

சூட்சுமத்தில் சுதந்திரம் ெபற்றைத அறியாமல், அசrrயால் பணிக்கப்பட்டு புதுைவ வந்து அவ  எழுத நிைனக்கும் 

முன் எழுதியைவ ஆன்மீக சிந்தைனகள். இந்திய மரபில் எழுதுவதில்ைல,  ெசால்வதுண்டு. எழுதும் 

கருவிகளில்லாத காலத்தில் எழுந்த ஞானம் காவியம்,  ெசய்யுளாகி மந்திர ஸ்ேலாகமாக ஒலித்தன. பகவான் 

கண்டது தrசனம். அ ஜூனன் ெபற்ற விஸ்வரூப தrசனத்ைதக் கடந்த தைமயற்ற முழு சத்திய ஜவிய தrசனம். 

அது மரைப அடிப்பைடயாகக் கடந்தது. முக்கியமாக இைறவைனப் ேபால் மனிதனும், வாழ்வும் அனந்தமானைவ 

என்பது. உலகம் அற்புதமான அதிசயம். காண்பவ  ஆச்சrயப்படுவ . ஆத்மாைவ அறியும் மனிதன் அதற்கு 

விடுதைலைய — ேமாட்சத்ைத — நாடுகிறான். பகவான் கண்டது பிரபஞ்சத்ைதயும் அைதக் கடந்த பிரம்மத்ைதயும் 

உட்ெகாண்ட ஆத்மா. மனித ஆத்மா அதனுள் ஓ  அணு. நாம் சச்சிதானந்தம் என அறிவேத நம் முழு ஆத்மாவின் 

பகுதி. அது தான் ெபற்ற அைசயாத ஆனந்தத்ைத (Bliss) உலகுக்கு வழங்கி ேபரானந்தத்ைத எழுப்ப (Delight) 

முயல்கிறது. ஒரு மனிதனுைடய ேயாகம் அைத சாதிக்கும். அதன் மூலம் பிரபஞ்ச ஆனந்தம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் 

கிைடக்கும். இது ஆன்மீகப் புரட்சி. இந்த சித்திைய பகவான் சுருக்கமாக எழுத முயன்று எழுந்தைவ 500  +  47 

ஆன்மீக சிந்தைனகள். அன்ைன Agendaவில் இவற்றிற்கு விளக்கம் எழுதியிருக்கிறா . தான் ெபற்ற கல்வி 

முழுவதும் கிருஸ்துவக் கல்வியானதால் அைதக் கடந்து வர ஆன்மீக சிந்தைனகள் பகவானுக்குப் பயன்பட்டன 

என்று அன்ைன கூறுகிறா . நாமறிந்த காலம்,  அனந்தம்,  பிரம்மம் ஆகியவற்ைறக் கடந்த பிரம்மம்,  அனந்தம், 

காலமுண்டு என்பைவ இதன் சாராம்சம். ஆதி மனிதன் நம் இன்ைறய அறிைவப் ெபற்றிருந்தான் என பகவான் 

கண்டா . பம்பாயில் பால்கனியில் நின்றிருந்தெபாழுது உலக நிகழ்ச்சிகள் சினிமா படம் ேபால கண்முன் 

விrவைதக் கண்டவ  அது பிரபஞ்ச நிகழ்ச்சிகள் என்றிருந்தாலும் இந்தியா திரும்பி வந்தெபாழுது ஆங்கிேலயன் 

ஆளும் வ க்கம் என்பதால் அவைன மக்கள் நடமாடும் ெதய்வமாகக் கருதுவைதக் கண்டா . 

இங்கிலாந்திலிருக்கும் ெபாழுது பகவான் பலதரப்பட்ட மக்கைள அறிவா . இங்கு வந்தெபாழுது அேத தரமான 

மக்கைளக் காணும்ெபாழுது அவ கள் அடிப்பைடயில் உய ந்தவெரனக் கண்டா . மனிதைன மனிதனாக்குவது 

நாணயம்,  ேந ைம,  பிrயம்,  நல்ெலண்ணம், உள்ளத்தூய்ைம, உrைமைய விட்டுக் ெகாடுப்பது, ஆபத்தில் உதவுவது. 

இவற்ைற மனிதத்தன்ைமெயனக் கூறுகிேறாம். இைவ எந்த நாட்டிலும் இருக்கும், இல்லாமலிருக்காது. நாகrகமான 

நாடுகளில் அதிகமாக இருக்கும். நாகrகமற்ற நாடுகளில் குைறவாக இருக்கும். பல நிைலகளில் அவற்ைற 

ஒப்பிட்டுப் பா த்தால் இந்திய  எல்லா நிைலகளிலும் உய ந்தவ  எனக் கண்டா . பிrட்டன் நாளுக்கு நாள் 

நாகrகம் வள ந்த நாடு. இந்தியா நாகrகத்தின் உச்சிைய அைடந்து அங்கு அபrமிதமாக அது ெபருகி பிறகு 

அழிந்த நாடு. இது பகவானுக்கு முக்கியமாகப்பட்டது. வில்லியம் ஆ ச்ச  ெப னாட் ஷாவுடன் ெநருங்கி ேவைல 

ெசய்தவ . இலக்கிய விம சனம் அவ  துைற. இந்திய கைல, ஓவியம், சிற்பம் ேபான்றவற்ைற அவ  விம சனம் 

ெசய்து எழுதிய நூல் பிரபலமாயிற்று. அது விஷயத்ைத அறிய முடியாதவ  எழுதிய அ த்தமற்ற நூல். 

இந்தியாவில் காளி என்பது சிவெபருமானின் ெபண் அம்சம். இந்து மதம் சனாதன த மம் என்பதால் எல்லா நிைல 

மக்களும் வணங்கும் காளியாக காளிைய நாம் நூறு அம்சஙகளில் ஏற்கிேறாம். காளிைய இரத்தம் அருந்தும் 

ேபயாக ஆ ச்ச  புrந்து ெகாண்டு, அது ேபால் ஓவியம், சிற்பத்ைதப் புrந்து எழுதிய விம சனம் பிரபலமானெபாழுது 

பகவான் அதற்கு பதில் எழுதினா . காரசாரமாக எழுத ஆரம்பித்து காரத்ைத நக்கி சாரத்ைத விம சனம் ெசய்து 

ெவளியிட்டா . பிற்காலத்தில் ஆ ச்சருக்குப் பதில் எழுதியேத தனக்கு சrயில்ைல. விம சனத்தின் ஆ ச்சைர 

விலக்கி ெவளியிட விரும்பினா . இங்கிலாந்தும் இந்தியாவும் எதிரானைவ. அவ கள் ெபற்ற பாண்டித்தியம் 

ெபrயது, சிறு பிள்ைளத்தனமானது. ஏன் ெபண்கள் ெபாட்ைட ெநற்றியிலிடுகிறா கள் என்று ேகட்ட ஆங்கிேலயன் 

ெபற்ற பதில் அது ைமயமான இடம். அப்படியானால் ஏன் மூக்கு நுனியில் ெபாட்டிடக்கூடாது என்று அவன் 

ேகட்டான். புருவமத்தி ஆஞ்ஞா சக்கரம். அது சிவெபருமானின் ெநற்றிக்கண். ெபாட்டு மஞ்சளிலிருந்து ெசய்யும் 

குங்குமத்தாலானது. மஞ்சள் சூட்சுமப் ெபாருள். அதனால் குங்குமம் புருவ மத்தியிலிட்டால்,    ெபண்கட்கு புத்தி 
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தட்சண்யமாக எழும். இவற்ைற அறியாதவ க்குக் கூறினால் புrயாது. அவ களிடம் இவற்ைறப் ேபசக்கூடாது. இது 

எங்கள் வழக்கம் எனக் கூறி முடிக்க ேவண்டும். எந்த ெபrய கருத்ைதயும் ஆங்கிேலய  அறிய முடியவில்ைல. 

எவைரயும் தாக்கிப் ேபசும் பழக்கம் பகவானுக்குக் கிைடயாது. எவ  கூறுவைதயும் தவறு,  ெபாய் எனக் கூற 

மாட்டா . உங்கள் நம்பிக்ைகக்கு அது ெபாருந்தும். பகுத்தறிவு ஏற்பது எனக்குப் ெபாருந்தும் என்பா . தான் ெபற்ற 

கல்வியின் அடிப்பைட அறிவுக்குப் ெபாருத்தமானதல்ல. இந்தியாவில் கல்வி,  அறிவு ஞானம் எனப்படுவது. 

ஞானத்தின் அடிப்பைடைய மரபு அறியும். பகவான் அைதயும் கடந்தவ , தான் கண்ட ஞானத்தின் அடிப்பைடயில் 

அறிவு விளங்க கிருஸ்துவக் கல்வியின் அடிப்பைடகள் ேபாக ேவண்டும் எனக் கண்டவ  கண்டைவ பல. 

விவசாயிைய மூடநம்பிக்ைகயுள்ளவன் என விஞ்ஞானி நிைனத்தால் அேத அடிப்பைடயில் விஞ்ஞானியின் 

நம்பிக்ைகைய ெபrய மூடநம்பிக்ைக எனக் கண்டா . கற்பு சிறந்தது என உலகமறியும். கற்ைபக் கடந்த 

தூய்ைமையயுைடய ஆத்மா ெபறும் ஆனந்தத்ைத அறியும் திறனற்ற உலகத்திற்கு எப்படி பிருந்தாவனத்தின் 

ெபருைமையக் கூற முடியும் என வியந்தா . கற்பைன, அறிைவ விட உய ந்தது. கற்பைன ரூபம் ெபற்றால் அது 

உலகில் நின்று நிைலக்கும். இைத hallucination ஆவிவுருவம் என உலகமறியும். அறிவின் சிகரத்ைதக் கடந்த 

கற்பைனயின் சூட்சும ரூப சிருஷ்டிைய உலகம் நம்பவில்ைல எனவும் கண்டா . இது ேபான்ற நம்பிக்ைக 

அவநம்பிக்ைக. அது கிருஸ்துவக் கல்வியாய் தன்னுள்ளிருப்பைதக் கண்டு அவற்ைறக் கைளந்ெதறிய கருவியாக 

எழுதப்பட்டைவ ஆன்மீக சிந்தைனகள். சத்பிேரைம வாரம் இருமுைற 2 மணிேநரம் சந்தித்துப் ேபசியைவ  13 

Volumes. அதில் முக்கிய பங்கு ஆன்மீக சிந்தைனகட்குrய விளக்கம். ஐவைரக் கலந்த ேதவியின் கற்பு ெதய்வக 

அம்சமுைடயது என பாமர மனிதனுக்கு எப்படிக் கூற முடியும். ெநற்றி ேவ ைவ நிலத்தில் விழ ேவைல ெசய்து 10 

ரூபாய் சம்பாதிக்கும் ேநரத்தில் பாங்கில் உட்கா ந்து எழுதினால் 100 ரூபாய் சம்பாதிப்பைத உலைக ஏமாற்றுவது 

எனப் பாமர மக்கள் நிைனக்கிறா கள். அெமrக்க ஜனாதிபதியும் நிைனத்தா . அறிவு ெபருகினால் வருமானம் 

ெபருகும் என்பைதப் பிற்காலம் அறிந்து இன்ைறய உலக வாழ்விற்குப் பணத்ைத அடிப்பைடயாக்கியைத 

அன்று மனிதனுக்குப் புrயும் வைகயில் கூறும் ெமாழி அன்றும்,  ஏன் இன்றும் உற்பத்தியாகவில்ைல. ஆன்மீக 

சிந்தைனகள் ஆன்மாைவ சித்திக்க ைவக்கக்கூடியது என்பைத நைடமுைற அனுபவமாக்கலாம். மனம் ஏற்கும் 

வாதமாக்க இயலாது என்பது பகவான் கண்ட உண்ைம.  

 

(1)  “இைவ ஆவிவுருவம் என்றன . அைதப் பற்றி ஆராய்ந்ேதன். அைவ அகவுண வில் ைசத்திய புருஷனின் 

உருவகம். புற உலகில் காண இயலாது. நான் அைமதியுற்று மனித அறிவின் ஆச்சrயத்ைத வியந்ேதன்.” 

 

வாழ்வு ஒரு வைகயில் எளிதானது,  முைறயானது,  எளிய முைற எழில்மிகு ஏற்றமுைடயது. எனினும் அது 

தைலகீேழ மாறித் ேதான்ற வல்லது. மாறித் ேதான்றிய ேநரம் விபrதமான எண்ணம் எழும். கற்பைன வாழ்ைவ 

ெகடுப்பதாகத் ேதான்றும் ேநரம் பயம் எழுந்து கற்பைனேய தவறு எனத் ேதான்றும். கல்வி சிறந்தது. கல்வியால் 

மாணவன் சிறந்த இைளஞனாகிறான் எனக் கல்லூrக்கு அனுப்பிய தகப்பனா  கல்வியால் மகனுக்குத் தன்னிடம் 

மrயாைத குைறகிறது,  ெகட்ட பழக்கங்கள் வருகின்றன எனக் கண்டு கல்வி ெபறுவைத நிறுத்துகிறா . பல 

ஆண்டுகட்குப் பின் கல்வியால் ஒரு சில மாணவ கள் ெகட்டழிவதால் கல்விேய தவறு என ஊரும் உலகமும் 

நிைனக்கவில்ைலெயனக் கண்டபின் ஒரு சிறு குைறயுள்ள ெபரு நிைறைவ மனிதன் ஏற்கிறான். இது ெநருப்பு 

விஷயத்திலும்,  ஆடுமாடு விஷயத்திலும்,  புதிய கருவிகள் — கத்தி ேபான்றைவ —  விஷயத்திலும்,  ெவளியூ  

பிரயாணம்,  சம்பந்த விஷயத்திலும் ஆரம்ப கால பயம் பிற்காலத்தில் விலகியது. ஆன்மீகத்தில் கற்பைன 

கலங்கைர விளக்காக இன்று அைமகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் அதனால் எழும் சில ஆபத்ைதக் கண்டு மக்கள் 

பயந்து விலகினா கள். ஆசனம் ெசய்வது ெபrய ஆன்மீக இலட்சியம். அதனால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் ஏராளம். 

கண்பா ைவ ேபாகும்,  காச ேநாய் வரும். உடல் ேகாணலாக மாறி அேத நிைலயில் நின்று விடும். குருவின் 

பா ைவயில் ெசய்தால் ஆபத்து குைறவு என அறிய ெநடுநாளாயிற்று. புதிய நல்லது சிறு ெகடுதல்களுடன் 

வரும். அதற்காக அைத ஆரம்பத்தில் உலகம் விலக்கும். விமான,  ரயில் பிரயாணம்,  ெபண்கள் படிப்பு,  ேவைல, 

கல்லூrப் படிப்பு,  அரசியல் ேசைவ,  வியாபாரம்,  கைல,  அரசனுைடய நட்பு,  ேபா  என எல்லாத் துைறகளும் 

மனிதைன உய த்துபைவ. எதிலும் ஆபத்துண்டு. அது சிறியதாகேவா, ெபrயதாகேவா இருக்கும். அதற்கு மனிதன் 

பயந்து விலகுவான். பயப்படாதவன் ெவற்றி ெபற்றால் ெபrய ஆத்மாவாவான்.  ெஷ லக் ேஹாம்ஸ் துப்பறிபவன். 

அவன் அத்ெதாழிலில் சிறந்தவன். அது தரும் பிரபலம் ெபrயது. ெஷ லக்  ேஹாம்ஸ்க்கு  ெசாந்த 

வருமானமிருந்தது. அவன் வருமானத்திற்காக ெதாழில் ெசய்யவில்ைல. ெதாழில் தரும் ஆனந்த அனுபவத்திற்காக 

துப்பறிந்தான். ேபாlஸ்கார கள் அவன் திறைமக்கு முன் எதுவுமற்றவ . பல சமயம் அவன் உதவிைய 

நாடினா கள். உதவினாலும் தன் ெபய  ெவளிவராமல் பா த்துக் ெகாண்டான். ஆனால் குற்றவாளி ெபரும் 

பணக்காரனானால்,  துப்பறிபவன் உயி  ேபாகும். குற்றவாளிைய துப்பறியும் ெதாழில் எதிrயாக்குவதால் எந்த 
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ேநரமும் இது உயிருக்கு ஆபத்து. ேபாlஸ் நிைலயும் அதுேவ. என்றாலும் அவ கள் துப்பாக்கி, அதிகாரம், உதவும். 

சட்டம் அவ கள் கட்சி. துப்பறிபவனுக்கு துப்பறிய அதிகாரமில்ைல. உடுப்பில்ைல,  துப்பாக்கியுமில்ைல. இந்த 

நிைலயில் எதிrகள் ஏற்படுவது ேபராபத்து. ஆபத்து ஆனந்தம் தருவதால் துப்பறிபவனுக்கு உற்சாகம் எழுகிறது. 

அைனவரும் விலக்கும் ஆபத்து ைதrயஸ்தனுக்கு அற்புதமான வாய்ப்பு. வடு பற்றி எrயும் ெபாழுது உள்ேள 

மாட்டிக் ெகாண்ட குழந்ைதையக் காப்பாற்ற முடியாத ேநரம் ைதrய மிக்கவன் நுைழந்து காப்பாற்றப் 

பிrயப்படுகிறான். அதனால் வரும் ஆபத்து அவனுக்குப் ெபாருட்டில்ைல. ஐேராப்பிய பிரபு அழகு மிக்கவன். 

இங்கிலாந்தில் வந்து பிரபலமாக வாழ்கிறான். இவைன எந்தப் ெபண்ணும் அைடய உயி  விடுவாள். இவன் 

ெபண்ைண ஏற்று சில நாள் அனுபவித்து, அவைள அவமானப்படுத்தி, ெகாடுைமப்படுத்தி, சின்னாபின்னமாக்கி அவள் 

ேபாட்ேடாவுடன் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எழுதி ‘நான் அழித்த ெபண் மக்கள்’ என ஒரு ஆல்பம் தயாrத்தான். 

அழைகக் கண்டு மயங்கும் ெபண்ணிற்கு அறிவு இருக்காது. இங்கிலாந்து அரசனுக்கு ேவண்டிய ெஜனரல் மகள் 

அழகி,  இனியவள்,  ெதய்வக மனமுைடயவள். துரதி ஷ்டவசமாக இப்பிரபுவின் மீது ‘காதல்’ ெகாண்டாள். 

தகப்பனாரும்,  அரசனும் துடிக்கிறா கள். ஆைச வயப்பட்டவள் ஆைசைய அன்பு எனக் ெகாண்டு ஆனந்தமாக 

இருக்கிறாள். ெஷ லக் ேஹாம்ஸ் உதவிைய நாடுகிறா கள். அவள் பிரபுைவ சந்திக்கிறாள். பிரபு உயிருக்கு 

ஆபத்து என எச்சrக்கிறாள். ஆட்கைள அனுப்பி ெஷ லக் ேஹாம்ைஸ தாக்குகிறாள். நல்ல காrயத்தில் ஆபத்தும் 

பாதிக்காது,  அடிபடுவைதத் தடுக்க முடியாது. ெஷ லக் ேஹாம்ஸ் அந்த ஆல்பத்ைதத் திருடி விட்டான். அேத 

சமயம் பிரபுவால் அழிந்த ெபண் அவன் முகத்தில் அக்னிதிராவகத்ைத வசுகிறாள். அவனழகு விகாரமாயிற்று. 

ஆல்பம் ெபண்ைணக் காப்பாற்றியது. ெஷ லக் ேஹாம்ஸ் ெவற்றிையக் ெகாண்டாடி அரசன் பதக்கம் 

தருகிறான். பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ண lைலகைள உலகம் ஏற்காது,   பாவெமனக் கருதும். அவ்வானந்தம் 

கற்பைனயின் சிகரம். கலியுகத்திலும் ஒரு துளி (token ஆக) பலித்ததின் சின்னம். அது ஆரம்பித்தது கற்பைனயில், 

அடுத்த கட்டத்தில் கற்பைன சூட்சும உலகில் உருவம் ெபற்று நிரந்தரமாகத் தங்குவது அது ஆவி உருவம். இைவ 

ஆன்மீக சித்தியின் ஆரம்ப நிைலகள் என உபநிஷதம் கூறுகிறது. எதி காலத்தில் மனிதன் தன் கற்பைனயால் 

உடலுள்ள மனிதைன உருவகப்படுத்த முடியும் எனக் கூறுகிறது. இன்று சூட்சும உலகில் மட்டும் ெசய்ய 

முடிகிறது. எது எதி கால ெபாக்கிஷேமா — கற்பைன,  ஆவி உருவம் — அைத மக்கள் விலக்க நிைனப்பது, 

பகவானுக்கு ஆச்சrயம் தருகிறது. 

 

(2)   “இைறவன் என் கண்கைளத் திறந்தா . தாழ்ந்த மனிதனின்  உன்னத குணங்கைளக் கண்ேடன். 

ெவறுப்புக்குrயவrன் கவ ச்சிையக் கண்ேடன். ஊனமுற்றவrன் சிறப்ைபயும் விகாரமானவrன் அழைகயும் 

கண்ேடன்.” 

 

உலகம் உய ந்தது,  உன்னதமானது,  ெபருைமயுைடயது,  ெபருந்தன்ைமயின் உைறவிடம்,  ஹாஸ்ய உண ச்சி 

ததும்பியது என பகவான் கூறுகிறா . இைத நாம் மரபில் அறியவில்ைல. மரபு கூறுவது எதிரானது. 

உய ந்தைவயும் உன்னதமானைவயும் நாம் காண முடியாது என்பதால்,  அவற்றிற்குத் திைர ஏற்பட்டது. 

திறைமயுள்ளவன் ெபாருளட்டுவான். ஈட்டிய ெபாருைள பாதுகாப்பது கடினம். உடனுள்ளவ  அைத எடுத்துக் 

ெகாள்வா . ஒருவன் ஈட்டிய தனம் அவனுைடயது. அைத நான் ேகட்கக்கூடாது என்ற உண வு வர நாளாகும். 

அதுவைர ெபாருள் ஈட்டினால்,  ெபாருளுக்கு ஆபத்து, அைதப் ெபற்றவனுக்கு ஆபத்து. ஆரம்ப நாட்களில் தவட்டி 

ெகாள்ைளக்காரனுைடய மனப்பான்ைமேய மக்களுக்கிருந்தது. எவrடமும் எது இருந்தாலும் அபகrப்பேத 

மனநிைல. ஈட்டிய ெபாருைள மைறத்து ைவக்க ேவண்டும். எனேவ புைதயல் ஏற்பட்டது. மண்ணில் புைதப்பேத 

மைறப்பது. புைதத்த இடம் ெதrயாமலிருக்க அதன் மீது ெசடிைய நடுவா கள். பிற  அறியாமலும் புைதத்தவன் 

அறியவும்,  ெபாருள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் முள் ெசடிைய புைதயல் மீது நடுவா கள். உலகம் அற்புதத்ைதச் 

சிருஷ்டித்து அைத அனுபவிக்கும் ேநரம் வரும் வைர அைத மைறக்க முயன்றது சிருஷ்டி. அதனால் “கண்” 

திறந்தவுடன் விகாரம் அழகாகத் ெதrகிறது. சிருஷ்டி மைறக்கும் வழி பா ப்பவனின் பா ைவைய மாற்றுவது. 

அழகான ெபாருைள விகாரமாகத் ேதான்றச் ெசய்வது. பஞ்சம் வந்தெபாழுது தானியத்ைத மைறப்பது அவசியம். 

சுவற்றில் தானியத்ைத மண்ணுடன் கலந்து பூசிவிட்டால் ெதrயாது. ேதய்த்து எடுப்பது கrப்பு நாளில் ஏற்பட்ட 

பழக்கம். அழகான ெபண்கைள அந்தப்புரம் ேதடும். அரசனுைடய ெதாந்தரவு ெபrயது. வடக்ேகயிருந்து பதீாம்பரம் 

ெகாண்டு வந்தவன் அரண்மைனக்கு விற்கச் ெசன்றான். ேசாழன் விைலையக் ேகட்டு திடுக்கிட்டு வாங்க 

மறுத்தான். அவன் மந்திr சைடயப்ப வள்ளல். அவ  அரசன் தரமறுத்த விைலையக் ெகாடுத்து வாங்கினா . 

ேசாழனுக்குக் ேகாபம் வந்து விட்டது. வர கைள அனுப்பி சைடயப்ப வள்ளல் — மந்திr — வட்டில் உள்ள பணத்ைத 

எடுத்துக் ெகாண்டான். அதிகாரம் உள்ள அளவிற்ேக அனுபவிக்க முடியும். சிருஷ்டி அற்புதம் எனினும் அைத 

அைனவரும் அனுபவிக்கும் அறிவும், வலிைமயும் வரும் வைர அைதப் பாதுகாக்க ெசய்த ஏற்பாடு விகாரம், கடுைம, 
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ெகாடுைம. ஔைவக்கு சித்தி கிைடத்தது. அவள் கவியானாள். அவள் ெபண். அந்த நாட்களில் ெபண் படி 

தாண்டினால் பாதுகாப்பில்ைல. இன்று நம்மூrல் ெபண்கள் மாைல 8 அல்லது 9 மணி வைர ெவளியில் ேபாவைத 

மைலயாளிகள் கண்டு வியந்து மகிழ்கிறா கள். ேசர நன்னாட்டிளம் ெபண்கள் மாைல 6 மணிக்கு ேமல் ெவளியில் 

இன்றும் ேபாகும் பாதுகாப்பில்ைல. அழகுக்குப் பாதுகாப்பு ேவண்டும். ெபாருளுக்கு,  பணம்,  முத்து,  ைவரத்திற்குப் 

பாதுகாப்பு ேவண்டும்,  மனிதன் சிருஷ்டியின் ேபரழைக அனுபவிக்க அஞ்ஞானத்ைதக் கடந்து ஞானம் ெபற 

ேவண்டும். காட்ைட “சாவித்திr” மரகதப்பச்ைச என வ ணிக்கிறது. எளிய மனிதன் காண்பது காடு. “சாவித்திr” 

கண்டது இந்திர ேலாகம். சிறு குழந்ைதக்குப் பாதுகாப்பு ேதைவ. வயதானவ கட்கும் பாதுகாப்பு ேதைவ. 

ெவள்ளிப்பாத்திரம் புழங்குமிடங்களில் எளிய ேவைலக்கார கைள அைமக்க முடியாது.  நாட்டுக் ேகாட்ைட 

ெசட்டியா  ெசல்வம் பைடத்தவ . அவ கள் வடுகள் ேகாட்ைட ேபான்றிருக்கும். சுவற்றில் சந்து ெபாந்து இருக்காது. 

கன்னக்ேகால் மரபு வழங்கும் நாடு அது. இன்று பணம் பாங்குக்குப் ேபாவதால் அப்பயமில்ைல. 9 வயதில் 

விேவகானந்தைரக் கண்ட பரமஹம்ஸ  அவ  சிவெபருமான் அவதாரம் என அறிந்தா . அது மற்றவ க்குத் 

ெதrவதில்ைல. ெதrயாதது பாதுகாப்பு. இந்தியா ெசல்வம் மிக்க நாடானதால்,  முஸ்lம்களும்,  ஆங்கிேலயரும் 

பைடெயடுத்து வந்தன . ெசல்வமிருப்பதால் பாதுகாப்பு ேதைவ. பாதுகாப்பு இல்ைலெயனில் நாடு அடிைமயாகும். 

பகவான் சந்திர நாகூrலிருந்து புதுைவக்குக் கிளம்பி வந்து விட்டபின் CID ஒரு நாள் கழித்து ேதடின . ெமடிக்கல் 

ச ட்டிபிேகட் வாங்கிய டாக்டrடமும், டிக்கட் ெபற்றவrடமும் விசாrத்தன . டாக்ட  “இருவ  வந்தன . அவருள் 

ஒருவ  நல்ல இங்கீlஷ் ேபசினா ” என்றவுடன் CIDக்குப் புrந்து விட்டது. தைலைம ஆபத்து ெதளிவான 

ஆங்கிலம் காட்டிக் ெகாடுத்து விட்டது. அதற்குள் பகவான் கப்பேலறி விட்டா . 

 

(3)  “நான் எைதச் சrெயன நிைனத்து ெசயல்பட்ேடேனா, அது சrவரவில்ைல. எனேவ உலைக வழி நடத்தும் 

விேவகிெயன ஒருவrல்ைல. நடப்பைவ தற்ெசயலாக நடக்கின்றன. காரண காrயம் என்பது த ம 

நியாயமற்ற முரட்டுத்தனமாகும்.” 

 

உலகம் தட்ைடெயன நிைனத்தெபாழுது உருண்ைடெயன விஞ்ஞானி கூறி அதற்குrய காரணங்கைளக் கூறினான். 

விஞ்ஞானி கூறுவைத நாம் ஏற்கலாம்,  மறுக்கலாம். நாேம உலகம் உருண்ைடெயன அறியும் திறன் 

நமக்கில்ைல. ராக்ெகட்டில் வானெவளியில் ேபானெபாழுது உலகம் உருண்ைடெயனக் கண்டன . உலகம் எப்படி 

நடக்கிறது என அறிய, அறிபவ  மனம் உலகத்ைதக் கடந்த நிைலயில் ெசயல்பட ேவண்டும். எளிய மனிதன் தன் 

குடும்ப வாழ்ைவேய அறிய முடியாதவன். உலகம் எப்படி இயங்குகிறது என அவனுக்குப் புrயுமாறு கூறும் 

தத்துவம் இதுவைர எழவில்ைல. கைதகைளக் கூறலாம். அவன் அைத ஏற்க ேவண்டும்,  முடியாவிட்டால் 

பலனில்ைல. நமது பரம்பைரயில்,  “சாஸ்திரம் ெபாய்யானால் சந்திர கிரஹணத்ைதப் பா ” என்பா கள். 

சாஸ்த்திரப்படி கிரஹணம்  நிமிஷம் தவறாமல் வருகிறது எனில் சாஸ்த்திரம் ெமய்ெயனக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

Book II ⁄ 1 ம் அத்தியாயத்தில் ேமற்கூறிய கருத்திற்கு பதில் கூறுகிறா . உலகம் இைறவனால் பைடக்கப்பட்டது 

என்பைத மாற்றி இைறவேன உலகமானான் என்று ெகாண்டால் உலகம் தற்ெசயலாய் ெசயல்படவில்ைல,  ஓ  

சட்டப்படி ெசயல்படுகிறது என விளக்கிக் கூறுகிறா . அவனன்றி ஓரணுவும் அைசயாது காண் என்பது மரபு 

ெபற்ற ஞானம். பகவான் கூறுவது : எந்த அணுவும் எல்லா அணுவுடனும், எல்லா அனந்தத்துடனும் ேநரடியாக 

இைணந்திருப்பதால் — integral, ஒன்றி இைணந்திருப்பதால் — எதுவும் எல்லாவற்ைறயும் எப்படியும் அைசக்க 

வல்லது. மனிதன் இந்த முழு இைணப்ைப அறியாமல், நடப்பைவ தற்ெசயலாய் நடக்கின்றன என நிைனக்கிறான். 

மனிதனுைடய பா ைவ பகுதி. இைறவனுைடய ெசயல் முழுைமயானது. ஓ  ெபrய விழாவில் ஆயிரமாயிரம் 

விளக்குகள் எrந்தால் எல்லா விளக்குகட்கும் உrய தனி சுவிட்ச் உண்டு. விழாப்பந்தலுக்கு வரும் கரண்ட் எல்லா 

விளக்குகைளயும் எrய ைவக்கிறது. உலக நிகழ்ச்சிகள் பல்ேவறு ேகாணங்களில் இைணந்துள்ளன என்றாலும் 

எல்லா நிகழ்ச்சிகட்கும் உrய ஒேர ெதாட பும் உண்டு. அவற்ைற 3 அடுக்கடுக்கான ெதாட புகளாக நாம் 

அறியலாம். பரமாத்மாவும் பாதாளமும் உள்ளது ஒரு ெதாட பு;  ஆத்மாவும் ஜடமும் அடுத்தது. முடிவாக 

இைறவனும் இயற்ைகயும். இைத நாட்டிலும்,  நம் வாழ்விலும் காணலாம். “உங்கள் திருமணம் கலப்புத் 

திருமணமா?” என்ற ேகள்வி 40 மணி ேநரம் தமிழ் நாட்டில் கரண்ட்ைட நிறுத்தியது. மூன்றைர இலட்ச 

திட்டத்திற்கு முதlடு இட்ட திட்டம் இரண்டு ேகாடி உதவி ெபறுவது ஜடமும் ஆன்மாவும் ெசயல்படுவது. 

முடிவானது இைறவனும் இயற்ைகயும் ேகாபம் எழுந்தால் இயற்ைக பூகம்பமாக, புயலாக ெவடிப்பது அந்த நிைல 

பrணாமம். நாம் ேமற்ெகாள்ளும் ெசயல் எந்த நிைலக்குrயது, நம் முயற்சி எத்தைகயது, சம ப்பணம் எப்படி இங்கு 

ெசயல்படும் என அறிவது நம் ெசயைல நாமறிவதாகும். தடம் மாறிச் ெசல்வைத சம ப்பணம் தைட ெசய்தால் 

உலகம் ெசயல்படுவைதயும் அதில் நாம் கலந்து ெகாள்வைதயும் காணலாம். இது தற்ெசயலல்ல,  இந்நிைல 

சட்டத்திற்குட்பட்டதால் இப்படி என் சம ப்பணத்திற்குக் கட்டுப்படுகிறது என அறியலாம். கண்மூடி ெசயல்படுபவ  
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நல்லது வந்தாலும் எப்படிெயன அறியா . ெகட்டது வந்தாலும் புrந்து ெகாள்ள மாட்டா . அவ  புrந்து 

ெகாள்ளாவிட்டாலும் கண் திறந்து பா ப்பவருக்கு ெதளிவாகப் ெதrயும். எது சட்டம், எது சக்தி, எது எப்படி 

ெசயல்படுகிறது என்பது ெதட்டத்ெதளிவாகத் ெதrயும்.  தகப்பனாருக்கு அடங்கிய மகன் இளம் ெபண்ைண 

ச ச்சில் நிச்சயம் ெசய்தால்,  ேயாகிக்கு மட்டுமல்ல, அங்குள்ள அைனவருக்கும் இந்த நிச்சயம் ெசல்லாது. முடிவு 

தகப்பனா  ைகயில் உள்ளது. தகப்பனா  ஒத்துக் ெகாண்டால் நடக்கும்,  ஒத்துக் ெகாள்ளாவிட்டால்,  மகனுக்கு 

நிச்சயத்ைதக் காப்பாற்றும் திறனில்ைல. இந்த மகனால் தகப்பனா  காலத்திற்குப் பின்னும் அவைர மீறி 

ெசயல்படும் திறன் இல்ைல. அவேர ெசய்தாலும் வாழ்வு அச்ெசயைல ரத்து ெசய்யும் எனக் காண்பவ  அறிவ . 

ெசால்பவ , காrயம், ேநரம், உத்தரவு தருபவ , ஏற்க ேவண்டிய உலகம் இவற்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட ெசயல்கள் உண்டு. 

இவற்றுள் ஒரு அம்சத்திற்குக் கட்டுப்பட்ட ெசயலுண்டு. சில அம்சங்கட்குக் கட்டுப்பட்ட ெசயலுண்டு. பல 

அம்சங்கட்குட்பட்டைவ, எந்த அம்சத்தாலும் கட்டுப்படாதது எனவும் ெசயல்கைள அன்ப கள் கண்டுள்ளன . 

இைவயைனத்ைதயும் மீறி தாேன தன்ைனப் பூ த்தி ெசய்து ெகாள்ளும் ெசயல் எழுந்து ெசயல்பட்டால், தைடயாக 

இருக்க ேவண்டிய ஒவ்ெவாரு அம்சமும் திருவுருமாறி உதவுவைதக் காணலாம். இந்திய சுதந்திரம் 1942 இல் 

கிrப்ஸ் மிஷினிலும், 1946 இல் காபினட் மிஷினிலும், 1947 இல்  ெமௗண்ேபட்டனிடமும், காந்திஜ, ஜின்னா, அகிம்ைச, 

வங்காளப் பஞ்சம்,  1946 இல் எழுந்த ேநரடிப் ேபாராட்டம், ஒரு ேகாடி மக்கள் இடம் ெபய ந்தது ெடல்லி அழியும் 

நிைலைய எட்டியது எல்லாவற்ைறயும் மீறி சத்திய ஜவிய சக்தியால் நிைறேவறியைத பகுதி பகுதியாகப் பல 

இடங்களில் எழுதியுள்ேளன். தற்ெசயல் என்பேதயில்ைல. எல்லாம் இைறவன் ெசயல் என்பைத II ⁄ 1ம் 

அத்தியாயம் விளக்குகிறது. 

 

(4)  “அதன் காலத்தில் எந்த எண்ணங்களும் அவற்றின் எதிரானைவயும் உண்ைமேயா அைவேய உண்ைம. 

எதி ப்ைப ஏற்காதைவ ஆபத்தான ெபாய்ைம.” 

 

என் மதம் எல்ேலா க்கும் உண்ைம என்பது ேவறு என் மதம் எனக்கு உண்ைம என்பது ேபால் உன் மதம் உனக்கு 

உண்ைம என்பது முழு உண்ைம. ஆணுக்கு வருமானத்தில் ெபண் அடிைம எனில் குடும்ப நி வாகத்தில் 

ெபண்ணுக்கு ஆண் அடிைம என்பது முழு உண்ைம. ேபா  வரன் ேபாைர ெவன்று ஊைரக் காப்பாற்றினால் 

அதிகாரம் முழுவதும் ேபா த்தைலவனுக்குப் ேபாகும் என்பது பகுதியான உண்ைம. ேபா  நடந்து உற்பத்தி ெபருக்கி 

உணவளித்த மக்களுக்கும் ேபா  ெவற்றியில் பங்குண்டு என்பது முழு உண்ைம. சமூகம் ஞானத்ைத உற்பத்தி 

ெசய்கிறது,  ேபாைர ெவல்கிறது,  உணைவ உற்பத்தி ெசய்கிறது,  ஞானி,  வரன்,  விவசாயிக்குrய ேசைவைய 

மற்றவ கள் ெசய்வதால் ெவற்றியின் முழுைம முழு சமூகத்திற்குைடயது. ஞானத்ைத விளக்குவது ஞானியின் 

பங்கு. ஆனால் ஞானம் அைனவருக்கும் உrைம உைடயது. ேபாrல் ெவல்பவன் வரன். ஆனால் ெவற்றியில் 

அைனவருக்கும் பங்குண்டு. உணைவ உற்பத்தி ெசய்பவன் விவசாயி. உணவு அைனவருக்கும் உrயது. 

ேசைவையச் ெசய்பவ  பல . ஆனால் ேசைவ அைனவருக்கும் உrயது. ஞானத்ைதக் கண்டவனுக்கு மட்டும் 

ஞானம் உrயது. ேபாrன் ெவற்றி வரனுக்கு மட்டும் உrயது. உணைவ உற்பத்தி ெசய்தவன் மட்டும் உண்ணலாம். 

ேசைவ ெசய்பவனுக்கு மட்டும் உrயது என்பைவ பகவான் கூற்றுப்படி ஆபத்தான ெபாய்களாகும். பகுதியான 

உண்ைமகள் புரட்சிைய எழுப்பும். பகுதியான உண்ைமகள் அழிந்து முழு உண்ைமெயழும். பிெரஞ்சு,  ரஷ்ய, 

அெமrக்க புரட்சிகள் அப்படி எழுந்தைவ. வட இந்தியாவில் அரச பதவி க்ஷத்திrயrடேம இருந்தது.  

ெதன்னிந்தியாவில் இப்பகுதியான உண்ைமகள் அழிய முயன்று அரச பதவி ெவள்ளாளrடம் வந்தது. மன்னராட்சி 

ேபாய் மக்களாட்சி வந்தபின் ஞானம் என்ற கல்வி அைனவருக்கும் உrயதாகி விட்டது. ேபாrல் வரனாக எல்லா 

மக்களும் ேசரும் நி ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. உணைவ உற்பத்தி ெசய்தவன் மட்டுேம உண்டால், நாட்டில் பஞ்சம் எழும். 

ேசைவ அைனவருக்குமில்லாவிட்டால் ேசைவ ெசய்பவன் பட்டினி கிடப்பான். ேசைவ ெசய்பவனுக்கும் கல்வி 

வந்து 200 ஆண்டுகளாகின்றன. நாட்டிற்கு ஆபத்து எனில் வட்டிற்கு ஒரு ஆள் ேபாrல் ேசர ேவண்டும். நி ப்பந்தம் 

அதிகமானால் 18 வயதிற்கு ேமற்பட்ட எல்லா ஆண்களும் ேபா  முைனக்கு வர ேவண்டும். ேபாrன் அளவு 

ெபrயதானால் உற்பத்தி பல மடங்கு ெபருக்காமல் ேபாைர ெவல்ல முடியாது. கப்பல் கட்டுவைத ேபா க்காலத்தில் 

துrதப்படுத்த முைனந்த ெபாழுது ஆபத்தான குறுகிய இடங்களில் நடந்து ெசய்ய ேவண்டிய ேவைலகட்கு 

ெநடுநாள் பயிற்சி அளிக்க ேவண்டிய அவசியம் எழுந்தது. நடனமாடுபவ  அைனவைரயும் அந்த ேவைலக்குக் 

கட்டாயப்படுத்தி எடுத்துக் ெகாண்டன . பிரான்சில் பிரபுக்கள் இதரருடன் பழகுவேதயில்ைல. இங்கிலாந்து 

பிரபுக்கள் கிrக்கட் விைளயாட ேவைலயாட்கைளச் ேச த்துக் ெகாள்வா கள். பிrவிைன பிரான்சில் அதிகம். 

இங்கிலாந்தில் வியாபாரம் ெபருகியதால் பிrவிைன சற்று குைறந்து காணப்பட்டது. அதனால் பிெரஞ்சுப் புரட்சி 

இங்கிலாந்தில் பரவவில்ைல என்பது சில வரலாற்று அறிஞ  கூறுவது. 
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(5)   “த க்கம் சத்தியத்தின் பரம எதிr. புண்ணியம் என்பதற்கு எதிr “நான் ெசய்வெதல்லாம் சr” என்பது. தன் 

குைறைய ஒருவரால் காண முடியாது. மற்றவ களால் அவ கள் குைறையக் காண இயலாது.” 

 

ஆன்மீக தத்துவம் உலகில் ஓருடல்,  ஓ  உயி ,  ஓ  மனமுண்டு எனக் கூறுகிறது. அந்த ஒன்று பலவாகத் 

ேதான்றுகிறது. ஒவ்ெவாரு ஆத்மாவும் இதர ஆத்மாக்களுடன் இைணந்து பிரபஞ்ச ஆத்மாவாவது ஆன்மீக 

அவசியம். த க்கம் என்பது சிறியது விளங்க ஏற்பட்டது. த க்கம் அைத வலியுறுத்தினால் குத க்கமாகும் என்பைத 

காக்காய் கறுப்பாக இருப்பதால் கறுப்பானெதல்லாம் காக்காய் எனத் த க்கம் கூறக்கூடாது என்ற உதாரணத்தின் 

மூலம் விளக்குவா கள். அகந்ைத சிறியைத வளர உதவியது. அதன் கருவி பகுத்தறிவு,  த க்கம்,  அைவ ெசய்த 

ேசைவ ெபrயது. பகுத்தறிவும் த க்கமுமில்லாமல் உலகம் இந்த அளவு முன்ேனறியிருக்க முடியாது. கட்ைட 

வண்டிேய வாழ்வில் ெபrய சாதனம். காசிக்குப் ேபாவதற்கும் கடல் கடந்து ேபாகவும் கட்ைட வண்டிையப் 

பயன்படுத்த வற்புறுத்தினால் முன்ேனற்றம் தைடபடும். ஆயிரக்கணக்கான அணுகுண்டு உற்பத்தி ெசய்தது. த க்கம். 

அது அ த்தமற்றது எனக் கூறத் ேதைவயில்ைல. உடல் எப்படி ஏற்பட்டது எனக் கூற வந்த பகவான் மனத்ைத 

பிrவிைனயால் ஐக்கியத்ைத நிைலநிறுத்தும் கருவி என வ ணிக்கிறா . அத்தத்துவம் பல கட்டங்கைளக் கடந்து 

உடலில் முடிகிறது என்கிறா . பூத உடலழிந்து சூட்சும உடல் ஏற்பட்டு புன ெஜன்மம் வந்த பிறேக காயகல்பம் 

சூட்சுமத்தில் பூரணம் ெபறும் என்றா . எதற்கும் அளவுண்டு என்பதால் த க்கத்திற்கும் அளவுண்டு. 1965 இல் 

வடநாட்டா  “இது இந்தியா. எங்கள் ெமாழி இந்தி,  இதுேவ ெமஜாrட்டி ேபசும் ெமாழி. அதனால் அைனவரும் 

ஹந்திைய ராஷ்ட்ர பாஷாவாக ஏற்க ேவண்டும்” என்றன . த க்கம் குத க்கமான ெபாழுது,  நாடு பத்து 

துண்டாகப் பிrயும் நிைல எழுகிறது. குத க்கம் பகுதியான மக்களுக்கிருந்தாலும் நாட்டிற்கு logic of the infinite 

அனந்த த க்கம் புrந்ததால் இைணந்த நாடு பிrவைதத் தடுக்க முடிந்தது. 1862 இல் அெமrக்காவில் இது எழுந்து 

ேபாrட்டு அடங்கிற்று. இன்று அய லாந்து, ஸ்காட்லண்டில் எழுகிறது. ஒரு புறம் 27 நாடுகள் ஒன்று ேச ந்து EU 

ஏற்படுகிறது. மறுபுறம் USSR 17 துண்டுகளாகப் பிrகிறது. பிrந்தவ  ெநருக்கமாகச் ேச வது ெபrய சட்டம். 

 

(6)   “இைறவன் அடிக்கடி அவன் ேவைலகளில் தவறுகிறான். இைறவனுக்கும் அவன் ராஜ்ஜியத்திற்கும் 

எல்ைலயில்ைல என இது காட்டுகிறது.” 

 

அெமrக்க  குப்ைபத் ெதாட்டியில் ேபாடும் உணவு ஏராளம். ஒரு நாடு பிைழக்கும் அளவு அவ கள் உணைவ 

விரயம் ெசய்கிறா கள். மைழ குைறந்த நாடு அெமrக்கா. மக்கட் ெதாைகயும் குைறவு. விைளநிலம் புன்ெசய் 

ஆனாலும் இந்தியா ேபால் 3 மடங்கு பரந்தது. விைளக்கும் முைறகள் நம் நாட்ைடப் ேபால் பன்மடங்கு அதிகம். 

நிலத்ைத பயிrடாமலிருக்க மானியம் தருகிறது ச க்கா . எந்த நாட்டு உணவுப் பஞ்சத்ைதயும் இன்று 

ேபாக்குவது USA. ெஜ மனிக்கு வந்த அெமrக்க  ேஹாட்டலில் சாப்பிட்டபின் tips ெகாடுக்க ச வருக்கு $ 25,000 

ெகாடுத்தா . அளவு ெபருகி அபrமிதெமழுந்தால் எதற்கு எைத எந்த அளவு ெசலவு ெசய்வது என்ற கட்டுப்பாடு 

விலகுகிறது. தண்ண  வறண்ட பகுதியிலிருந்து ஒருவ  காவிrப் பாய்ச்சலுள்ள ஊrல் திருமணம் ெசய்து 

ெகாண்டா . அவ  நண்ப கள் திருமணத்திற்கு வந்தவ கள் திருமணத்ைத மறந்து “நம்மூrல் தண்ணருக்கு 

திண்டாட்டம். இங்கு ெகாண்டாட்டம்” என்று திருமணத்ைத விம சனம் ெசய்தன . சுபடீ்சம் அபrமிதமாகும். 

அபrமிதம் சுபடீ்சமாகும். 12 வயது ைபயன் சினிமா பா க்க தகப்பனாைரப் பணம் ேகட்டான். தகப்பனா  ரூபாய் 500 

ெகாடுத்தா . அது அபrமிதமா, அறிவனமா என்பைத விட அதுேவ உண்ைம. மனிதன் பஞ்சம்,  பற்றாக்குைறைய 

அறிவான். அவன் பற்றாக்குைறைய அறியுமிடத்திலும்,  இைறவன் அபrமிதத்ைதக் காண்கிறான். ஒேர 

கூைடயிலிருந்து வந்தவ கட்ெகல்லாம் மீன் எடுத்துக் ெகாடுப்பது இைறவனுைடய அபrமிதம். காமேதனுவும், 

கற்பக விருட்சமும் கட்டுக்கைதகளில்ைல. ெகாஞ்ச நாள் முன் உலகத்து ெசல்வத்ைத $ 16  டிrல்லியன் டால  

எனக் கணக்கிட்டன . இன்று அதுேவ $ 226  டிrல்லியன் எனக் கூறுகிறா கள். டிrல்லியன் டால  என்பது 40 

இலட்சம் ேகாடி ரூபாய். 1956  இல் சத்திய ஜவியம் வந்தபின் ெசல்வம் தாேன ெபருகிறது. ஆபஸீில் ேவைல 

ெசய்பவரும் ஒன்று,  இரண்டு,  மூன்று வடுகள் வாங்குகிறா கள். Internet இல் Wikipedia வுக்கு நளம் உண்டா, 

அளவுண்டா, அைத எடுக்க ேநரம் ேதைவயா? நளம் வள கிறது, ேநரம் குைறகிறது. இது Cyberspace ஒரு வைகயில் 

சூட்சுமமானது. Subtleக்கு எல்ைலயுண்டா? இைறவனுைடய நிைலைய சில அம்சங்களில் மனிதனும் ெபறும் நிைல 

1956க்குப் பின் வந்து விட்டது. ெகாடுைமயால் உலகம் நிைறந்தது என்பது மாறி ெகாடுைம அழிகிறது. ெகாடுைம 

திருவுருமாறி நன்ைமயாகிறது என்ற நிைல ஏற்படுவதும் அளவு எல்ைலயற்று வள வதின் அம்சமாகும். 
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