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September 2,’14 

தாம் க்குக் கற்றுத் ரும் தணுக்காண உண்மகள்

ிாசர் ழுிது காதாம். இினில்னாது உனகினில்மன. கிருஷ்ாாம் 
சசய்து சிஷ் தரிதானணம். அம ிமநவற்நிது துஷ்ட ிக்ஹம்.  இது 
இிகாசம். இந்தல் க்குத் ருதம தணுக்காண உண்மகள். அில் 
பனாணது பன்மாணது. கிருஷ்ன் சசய்ம ாம் சசய் படிாது. 
சசால்னிமச் சசய் வண்டும்.  இன் மடபமந டீ்டில் ாம் சசய்து 
குடும்தம். தாம் தடித்ால் கனகம் ரும்.  தடித்ால் கனகத்ம ழுப்தக்கூடி 
தல் உனகில் உள்ப அமணத்மபம் உட்சகாண்டது ன்தது தட்தம்.  உனகுக்குக் 
கட்டுப்தட்ட உத் புருணால் மணிின் கற்மதக் காப்தாற்ந படிாது. 
அமத் சய்ம் ான் காப்தாற்றும் ன்ந சூட்சுத்ம தணுக்காக உர்த்தும் 
தல் தாம். தா பத்ம் குருவேத்ித்ில் சற்நி சதற்நது. அது சூட்சுாக 
சற்நி சதற்ந வம் ிசௌதி ாணம் காப்தாற்நப்தட்ட சமத.  சூரின் ன்ந 
கடவுளுக்கு பணிர் ந் ாண ந்ித்ால் சதற்ந திள்மபம கன்ணிால் 
காப்தாற்ந படிாது. உனகம் ிரும் ன்ந ஸ்ாதணத்ம ற்தது சூரிமண 
ற்தம ிட பக்கிம் ன்தது வதருண்ம. சூரி புத்ினும் 
வவாட்டிபுத்ிணாணால் உனகம் ற்காது ாாரும் ற்க ாட்டாள் ர்பம் 
அனுக்குக் மக சகாடுக்காது. திநந்வுடன் கழுமாக கத்ி துரிவாணன் 
ீமின் ிருவுரும் இருபின் இன்நிமா சய்ம். அவண ஆரிப்தான்
அந்ங்க ண்தணாான்.  உண்மகள் சதரிம. ஆத்ாம உனகில் 
சபிப்தடுத்துதம. ஆணால் அம சூட்சுாகவ சபிப்தடும். அம அநி 
ணின் தணுக்கம் சதற்நணாக இருக்க வண்டும். கற்புமட மணி மக் 
கனந் வி. துசௌதிம அம்ணாக வகாில் கட்டி க்கள் ிதடுது வதால் 
இாமண கிருஷ்மண ிாகம பருகமண ிதடில்மன. அள் ிதாடு 
காமன சருப்பு சுடால் காப்தாற்றும். ஆச்சாரிர் அமணத்தும் அநிந்ர். 
கர்மண “ா, குந்ி புத்ா ” ண அர் வற்நசதாழுது கர்ன் 
ஆச்சரிப்தட்டான். உனகம் அநிா உண்மம அநில்ன ஞாணம் சதற்நர் 
ஆச்சாரிர். அருக்கும் அாணம் உண்டு. தி ாங்கும் ணப்தான்மபண்டு. 
தி ாங்க சதம் சசய்ார். சசய் சதம் ிமநவறும். அாணப்தடுத்ி 
ண்தமண கட்டி இழுத்து  அர் சிஷ்ணால் படிபம். இத்மணபம் அர் 
குந்மக்குப் தால் ாது . ஞாணம் சசல்ம் ஈட்டாது ன்தது சூட்சு ஞாணம். 
அஸ்த்ான் இநந்ான் ன்ந சதாய் வசிின் உண்மம அநி அருமட 
சதரி ஞாணம் வதாாது ன்தது உண்ம. ாணத்மக் காக்க சதண் அனறுகிநாள். 
சதண் தான்வநா சதண்களுடன் திநந்ீர் ணக் வகட்ட கற்புக்கசிின் கற்மதக் 
காக்க பன் துவாருமட ஞாணபம் திஷ்ருமட திம்ச்சரிபம் 
உாது ன்ந உண்மம தாம் க்குக் கற்றுத் ருகிநது. ருணால் 
படிாம தஷீ்ர் துவாால் படிாம இன்று அன்தணால் ிமநவற்ந 
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படிபம் ன்தது அன்மண சூல் தணுக்காக க்குக் கூறுது. ரிிகள் 
அிிகபாக ந்தின் சசய்நிா துசௌதி கிருஷ்மண அமக்கிநாள். 
ாம்தம் த்ினிருந்து ிழுந்மக் கண்ட கிருஷ்ன் ஆதத்ம உர்ந்து 
அமக்கால் ருகிநான். அன்மண சசல்தடும் மக வறு.  ிரி 10 

ஆண்டிற்குப் தின் சதாய் வகஸ் வதாடப்  வதாம பழுதும் பநிடிக்க ாிவ 

அநிா பக்கி ஸ்ாவஜூம (document) அன்மண அனுிபித்ம ிரி 
மக நி ாிக்கு அனுப்தி fileகபில் மத்து அனுப்தச் சசால்கிநார். ாி 
வகட்தம ிர் க்கீல் ன் திாில் ழுிக் வகட்கிநார்.  ஜட்ஜ் அந் 
டாக்குசண்மட ணப்தாடம் சசய்து வகார்ட்டில் 3 பமந கூநி “இதுவ  Beauty 

Landன் constitution ” ன்நார். இது ன்ண தாதுகாப்பு ? இம ந் சூட்சும் ந் 
தணுக்கத்ால் அநி படிபம். க்கரில் அன் ஞ்மச 400 ரூதாய் ரும் ாபில் 
புஞ்மச 1000 ரும் ன்தம அன்மண ிரூதித்ார். அன் தின் குடிமசத் 
சாினால் எரு க்கர் 64,000 ரூதாய் 1970இல் சம்தாிக்க துவுில்னாருக்கு 
200 க்கர் ினம் ாங்க தார்ட்ணம அன்மண அபித்ார் . காதாம் பிர்ஷ்டிர்
கிருஷ் தாத்ா ிசௌதி துவார் கூறும் உண்மகள் உனகில் சதரிம. 
இந்ி ஆன்ீகம் ி வசநதுவும் அநிா ஞாணம் ாழ்ின் சூட்சுாண 
தணுக்கங்கள். ாம் இன்று ம் ாழ்ில் சசய்க் கூடிது ன்ண? 

 

அன்தர்கள் தாத்மப் தடித்ால் Life Response ம தன வகாங்கபில் அநினாம். 
இண்டாாக சூட்சு வனாகம். சூட்சு ஞாணம். சூட்சு சூசகங்கமப அநினாம். 
பக்கிாக அன்மண கூநிற்மநபம் அன்மண  ம் ாழ்ில் சசல்தட்ட 
மககமபபம் பூாக அநி அற்நின் சூட்சு தணுக்கங்கமப பழுதும் 
அநினாம். தன ஆண்டுகபாக எரு திச்சிமணிருக்கும். அது  ிாிாகவும் 
இருக்கும். அது diabetics ணக்சகாள்வாம். அவ அன்தாணால் வா எரு 
மகில் ணம் ிாிம ற்றுக் சகாண்டால் அது இருப்தம அர் அநிார். 
ிசௌதிின் ாங்கணி கூறுது:  ணம் ற்தம அநிால் ாலும் ீர்க்க 
படிா திச்சிமண ீரும். த்ினிருந்து ிழுந் தம் ீண்டும் 
த்மமடபம் ண ணம் தார்த் திநகும் ம்தாது. Diabetics ித்ில் ணம் 
ாலுவதர் ம்புமவ ம்பும். எரு அசரிக்கருக்கு Diabetics ந்து. டாக்டரிடம் 
வதாணார். ருந்ாலும் குப்தடுத்னாம். உாலும் குப்தடுத்னாம் ன்நார். 
ந்ர் உம ற்நார். Diabeticsமப் தற்நி ாபாண புத்கங்கள் 
ந்துள்பண. Sugar 1300க்கு ந்து க்கம் வதாட்டு வகாாினிருந்ர் 3 ாம் 
ஆஸ்தத்ிரிினிருந்து சபி  ந்து சசாந்ாக தல்வறு தரிவசாமண சசய்து 
ருந்ினிருந்தும் ிாிினிருந்தும் உால் ான் ிந்ாகக் குாணம 
புத்காக ழுிபள்பார். இந் அசரிக்கர் அந் புத்கத்மப் தடித்ார். தின்நார். 
Diabetics குாிற்று. சசாந்ாக வசாமணகள் சசய்ார். பூ கும் சதற்நார். 
இன்று 15 ருாக சுகாக இருக்கிநார். இது வதான்ந தல்கமபப் 
தில்ாலும் உவ குப்தடுத்தும் ன்று அநிாலும் ஆபர்வம் சித் 
பமநகமப அநிால் ணம் சதற்ந ம்திக்மக ஆட்டம் காணும். ணம் அமசந்து 
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சகாடுத்ால் 3 ாள் திார்த்மண குப்தடுத்தும். இந் ிிக்கு ினக்கு : 
சரிந்வா சரிாவனா சருங்கிர் ிாிம திரித்ால் ற்நர்க்கு இந் 
பமநவா ந் பமநவா தனிக்காது. அர்கட்கு ருந்து அசிம். அருக்கும் 
தகாணிடம் ிில்னானில்மன. அது கடிணம். சதாறுப்தற்நர் சதாறுப்மத 
ற்தது அநிணீம். உர்ந் தக்ிில் அம ற்தது “ன்ணால் படிாம 
ற்தாகும்”. துவும் படிபம் ன்நாலும் அற்குரி பமநால் படிபம்.  
பமநம அடாக ினக்குதர் திச்சிமணம அடுத்ர் ற்தது சரிில்மன.

அர் திர்ச்சிமணம அவ ீர்க்க வண்டும் ன்தது சரி. அம ீநி 
திரித்ால் எருர் அடுத்ருக்காக ஆிம் சசய் படிபம். அது திரிம் தாசம்
தவாதகாம். அற்கும் ல்மனபண்டு. எருருக்காக அடுத்ர் தடிக்க படிாது
சாப்திட படிாது ருந்து சாப்திட படிாது exercise சசய் படிாது
வற்சசான்ணது இத்மனப்தில் ருாகும். இற்கும் ிில்னானில்மன 
ன்வநன். அர் ீதுள்ப தாசத்ினிருந்து ினகி சசய்பம் சர்ப்தம் அர் ணம் 
ாநி ிமனம ாநி ாவண ருந்து சாப்திட exercise சசய் சாப்திட தடிக்க 
ஆம்திப்தார். இது மனமப் திட்டுது. சடுாபாக இற்கு ான் கூறும் 
உாம் என்றுண்டு. ாம் சசன்மணிலும் அண்ன் அசரிக்காிலுிருந்ால் 
அர் தாஸ்வதார்ட்மடப் புதுப்திக்க அர் அம அனுப்தானிருந்ால் ாம் வதாய் 
அம ாங்கி னாம். இது படிபம் ன்நாலும் அர்த்ற்ந வமன சசய்து 
சரிில்மன. எரு பமந சசய்ால் தன பமநபம் அமவ சசய் படிாது. 
உரித் ாமப்த வசாம்வதநி கம  உற்தத்ிாணது அப்தடிவ. அசில்ாி 
ன் கன் B.L. தரிட்மசக்கு தடிக்கில்மனசண வகள்ிப்வதப்தம ாங்கிக் 
சகாடுத்ார்! அன் சதினாணான்! கப்தணார் வகட்டற்கு கன் “ான் வகள்ிப் 
வதப்தம ன்ண சசய் ிமடசழுி வதப்தர் அர் ணக்குத்  ில்மனவ” 
ன்நான். இம வதாகா ஊருக்கு ி வகட்தாகும். ிிினக்மக ாபம் 
ினக்குவாம்.

தாம் சூட்சும் தணுக்கம்.

து சூட்சும் ந் தணுக்கத்ால் ாம் அமநினாம். கர்ன் குந்ி புத்ின் 
ன்தம ரும் கூநால் அநிபம் ஞாணம் உள்ப ஆச்சாரிருக்கு 1)

குந்மக்குப் தால் சதறும் ிநணில்மன 2) அஸ்த்ான் 
உிவாடிருக்கும்சதாழுது அன் இநந்ான் ணக் வகட்ட சசால் சதாய்சணத் 
சரிில்மன.

பனில் கூநிது சசல்த்ின் சூட்சும். இண்டாது கூநிது ஞாணம் 
பழுமபமடல்ன ன்தது.  துருதமண ஆச்சாரிர் சிஷ்ன் வாற்கடித்து 
கட்டிப்வதாட்டு அர் கானடிில் வதாட்டது ில்ித்ம சகாடுத் தர். ிரிம 
சல்லும் ிநம. சசல்ம் சபகத்ிற்குரி தர். ிரிம சல்து ணிப்தட்ட 
சார்த்ிம். தம் சம்தாிப்தது ணிப்தட்டல்ன. எருர் சசல்த்ம உற்தத்ி 
சசய் படிாது. எருால் சல் திரிட படிபம். ா ம்தம் திரிடனாம். 
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தனரும் இமந்து எரும எருர் சூட்சுாக ம்தி அன் சிம்தனாக ழுது 
தம். தனாலும் உற்தத்ி சசய்ப்தட்ட தம் ணிப்தட்டர் கற்ந ித்மக்குக் 
கட்டுப்தடாது ன்தது சூட்சும். ஆச்சாரிருமட ித்ம கர்த்ிற்குக் 
கட்டுப்தட்டால் அஸ்த்ான் சசய்ி புனப்தடாது.  அன்மண கர்த்மக் 
கட்டுப்தடுத்துார். சசல்ம் ஈட்டுார்.

இனக்கி ம் ஈடுதாடுடன் தில்தர்க்வக சரிபம்.  ஏட்டபம் மடபாகப் 
தடிப்தர் கண்ில் தடாது. ாம் கருதுதம ஆன்ீக சூட்சுங்கள். தாம் கூறும் 
ந் ிகழ்ச்சிிலும் அந்தணுக்கங்கள் இல்னானில்மன. அிகதட்ச பக்கித்தும் 
உள்பம திருந்ாணம். உனகில் இந்ிாில் ி ங்கும் ஆன்ீகம் 
பில்மன. உனகம் பழுதும் தி ங்கள் ஆன்ீக அடிப்தமடில் 
திமல்ன. எரு கானுமட ஆன் ிிப்மத உனகம் ற்தால் பர்ந்து 
 ிதாடு. இந்ிாில்  ிதாடும் குடும்த ாழ்வும் அசிலும் சதாது 
ாழ்வும் ஆன்ீக அடிப்தமடில் ஸ்ாதிக்கப்தட்டம. ஆசிங்கபில் ாழ்ந் 
ரிிகள் உனக ாழ்வுக்கு ிகாட்டிாணார்கள். அன் தணுக்கங்கள் பழுதும் 
தாத்ிலுள்பண. சதாதுாக ாம் அமநிவாம். குநிப்தாக அநி ஞாணம் 
வண்டும். தகான் ஸ்ரீ அிந்ர் அரித்தின் ஆன்ீகம் தரிா பர்ச்சி 
சதற்று சத்ி ஜீிாகும் கானம் திநந்து.  அது புது ஆன்ீக பகம். அருக்கு 
பல் சித்ி சஜினிலும் அடுத்து புதுமில் கிமடத்ண. 1956இல் அர் 
இனட்சிம் புிில் பூர்த்ிாகி ிட்டது.

அன்மண ாழ்ின் தன ஆிம் ிகழ்ச்சிகமப ாம் அநிவாம். அர் 
வகாட்தாடுகமப அமணத்மபம் ாநிவாம்.  தாத்ின்  சூட்சுங்கமப 
அநிார் அன்மணம அநிால் அன் பனம் சபிாக அநினாம்.   
13 ாட்கபில்  13 ஆண்டு படிந்ம தாத்ா கூநிசதாழுது ர்புத்ிால் 

அம ற்க படிில்மன. அன் சூட்சும் : கானம் ிமனாணல்ன. கானம் 
ணின் ிர்ிப்தது. பிர்ஷ்டிர் ற்காால் 13 ஆண்டு அஞ்ஞா  ாசிருக்க 
வண்டி ந்து. ற்கா ணிருண்டு. சூட்சுத்மநிாருண்டு. அருமப 
ற்காருண்டு. தாம் சூட்சுத்மக் காட்டும் ஊட்டாது. அன்மணின் 
சூட்சுத்ம அநிார் ற்காம அன்மண மகிடுில்மன. சூமன ாற்நி 
அநிபம்தடி சசய்ார். திநர் பனம் அந் அனுதத்மத் ருார். அப்தடி ணம் 
ாநி ற்நம அருள் ற்கும். அருள் வதருபாகப் தனிக்கும். சதாய்ில் ஊநி 
அருமப அடாக றுத்ால் அருள் சசல்தட்டு தனித்தின் இருமப ற்று 
டந்ால் அருள் தனிக்காது ஆணால் ினகாது. மட ினகிவுடன் தனிக்கும். 
தனிக்கத் நாது. அருள் அடுத் மனபமந ம காத்ிருக்கும். அன் திநகும் 
தனிக்கும். ர்புத்ிர் றுத்ால் ினகி அருள் ீண்டும் அர் ாழ்ில் ந்து 
தனிக்கில்மன. எவ பமந ரிசணம் சசய்ர் அந் ஆண்டில் அர் சம்தபம் 
வதான 10 டங்கு சம்தாித்தின் குர்க்காக இருமப ாடி அிந்ார். அர் 
அிந்தின் அர் ரிசணம் சதற்ந அருள் அடுத் மனபமநில் 1000 டங்கு 
தனித்து. இது தாம் அன்தர்க்குக் கூறுது.
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ிசௌதி சும்த்ில் ஜாசந்ன் ப்சதண்ம கடத்ிச் சசல்னக் காத்ிருந் 
சசய்ி தாத்ாவுக்கு ந்து. அனுக்கு ச்சரிக்மக சசய் ிரும்திணார். 
வதாணர் ன் ஆபங்கமப அன் தாசமநக்கு சபிவ மத்துிட்டுப் வதாணார். 
ிரிம ிர்சகாள்ளும்சதாழுது ன் னிமம ம்தால் சசல்தடுது 
அன்மண சக்ி சசல்தட உவும்.  தாத்ில் அமப் தாத்ா ட்டும் 
சசய்னாம். ல்வனாரும் சசய் படிாது. சட்டம் உண்டு. அந் ாபில் அது 
தனிக்க எருர் தாத்ாாக இருக்க வண்டும். அன்மண தக்ர்கள் 
அமணருக்கும் அந் சட்டம் சசல்லும்.  திதஞ்சத்ில் உள்ப சய்கீ சக்ிகமப 
தாம் சுட்டிக்காட்டுகிநது. அது வதால் தாம் காட்டத் நி தர் சட்டம்
சூட்சுில்மன. அன்மண அது வதான்ந அமணத்மபம் அன்தர்கள் ாழ்ில் 
சசல்தடச் சசய்கிநார். திார்த்மணாலும் அம அன்தர்கள் சதநனாம். 
திார்த்ிக்காருக்கும் சூனாய் ாட்டின் சட்டாக புது ாழ்ின் சதானிாக 
அம ழுந்து ாவண சசல்தடும். பத்த்ிற்கு தனி வண்டும் ன்தது திதஞ்ச 
சட்டம். தாப் வதாருக்கு அான் தனிிடப்தட்டான். சட்டம் உண்டு கானம் 
ாநிணால் அருள் உனகில் சசல்தட்டால் அன்மணவ அாாக இருந்து 
காரிங்கமப டத்ிணால் தனி ிர்க்கப்தடும். அமபம் சசய்தின் மிகர் 
வத்ம ாற்நிமத்ால் ஆசி ாினில் ஏர் சாகர் ஆகஸ்ட் 15, 1947 
அன்று கத்ிால் குத்ிக் சகால்னப்தட்டார்.

சய்ாணாலும் ணிப் திநி டுத்தின் ணி சட்டத்ிற்கு உட்தட வண்டும் 
ன்தது உண்ம. சூரி புத்ினும் வவாட்டி கணாகவ டத்ப்தடுான் ன்தது 
கர்ன் ாழ்வு கூறுது. அன்மண சூனின் கிமம ஆழ்ந்து பூாக 
உர்ந்ர்கள் தாம் கூறும் உண்மினிருந்து இரு ிங்கமப அநினாம். 
1) கர்த்ம ீந படிாது வதால் கானத்ின் — சபகத்ின் — சட்டத்ம ீந 
ணிணால் படிாது 2) ாழ்ின் கடுமம கானம் தாத்ில் காட்டும 
ன்குர்ந்ர் அம ீறும் சக்ிமபமட அன்மண அருபின் கிமம 
அநினாம். Prince and the Pauper  இல் “உமட ன்ண சசய்பம் உள்பவ பக்கிம்” 
ணக் கூநி அண்மணம ிட்டு சபிவநி இாஜகுான் உமட ட்டுவ 
பக்கிம் ணக்  கண்டான். தன்நிம அன் ிருடில்மன. அற்காக அன்  
தூக்கு ண்டமணம ிர்வாக்கிணான். ஏாண்டு சிமநாசம் கிமடத்து. 
சஜிலுக்கும் திநகு வதாணான். சாட்மடடிபம் ங்கப்தட்டது. இாஜகுான் 
ன்தது அண்மணில் உண்ம. சபிில் ிருடணின் கன் ன்தது ட்டுவ 
உண்ம ண எரு 10 (அல்னது) 15 ாபில் ட்ர்ட் புரிந்து சகாண்டான். அச 
ாழ்ம ிட்டு பிில் சபிவநனாம். ீண்டும் உள்வப  படிாது ன்தது 
உண்ம. கானம் கர்ம் சபகம் எரு கட்டுக்வகாப்பு. அனுள் உள்பமான் 
அன் தாதுகாப்புண்டு. சபிில் ந்ால் அது இல்மன . ணி ாழ்வுக்கு 
புநத்வாற்நம் ட்டுவ பக்கிம் ன்தது கர்ன் ாழ்ில் சபிப்தடுது 
வதருண்மாணாலும் அன்மண எபிக்கு அக்கட்டுக்வகாப்மத ிட்டு எரும 
சபிில் டுத்து அருக்வக உரிம — அன்மண அருக்குக் சகாடுத்ம —
அனுதிக்க உவும். ிதுன் ிவகத்ிற்குப் வதர் வதாணன். ிாசருக்குப் 
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திநந்ன். அர் ிவகபம் ிாசர் ஆன்ீகபம் “ாழ்ில்” சசல்னாது. ர்ம்
சத்ிம் ிாத்மக் காக்கும் வம் ந்ால் அர் உள்ப இடவ வதசும். 
ற்நம அமணத்தும் சறும் வதச்சு. தஷீ்ர் திாகன். திம்ச்சாரி. திம்த்ம 
ங்குதன் திம்ச்சாரி.  அது ஆன்ீக உண்ம.  ாழ்ில் 
ிருாகாமண “திம்ச்சாரி” ன்தர். தஷீ்ர் ாழ்வு தூய்மாணவ
ஆணால் அது திம்ச்சரிம் அர் ணம் ற்நல்ன. அவ ிரும்தி ற்ந 
ில்ன. சூழ்ிமனின் ிர்ப்தந்த்ால் ணத்மக் கட்டுப்தாட்டில் சகாண்டு 
ந்ார். னி சசய்பம் கட்டுப்தாடு ன்பமநாகும் ன்தது ஆன்ீக சட்டம். 
கட்டுப்தாடு கடுமாணால் தாாபத்ில் ழும் ன்பமநபம் கடுமாகும் 
ன்தது ாழ்மபம் த்மபம் கடந் ஆன்ீக உண்ம. அவ்வுண்மின் புந 
உரும் அம்புப்தடுக்மக. உடல் சதற்ந வமண. உடனின்தம் உிருக்குரிது 
இல்பு. குடும்தஸ்ன் அனுதிப்தது. தஸ்ி ன் வதா  தனத்ால் உடல் ாடும் 
இன்தத்ம ஆன்ா அநிபம் இன்தாக ாற்றுகிநது. தஷீ்ர் த்ம 
வற்சகாள்பில்மன. றுத் சுதாத்ம ாற்ந பனில்மன. கப்தணாருக்குக் 
சகாடுத் ாக்மகக் காப்தாற்றும் ித்ம வற்சகாண்டார். சுதாத்ின் ன்ம 
ித்ின் சக்ிம ீநக்கூடிது ன்ந அடிப்தமட உண்ம அருக்கு 
அம்புப்தடுக்மகில் உடல் வமணமக் சகாடுத்து. இற்மக ிிகமப 
ஏபவு ீநனாம் ீறுற்கு பமநபண்டு. தஷீ்ர் அம்பமநம ற்கில்மன. 
ிிம ீந பன்நார். புநாழ்ின் புணின் ன்று சதர் ந்து. ஆணால் 
ிசௌதிமக் காக்கும் ிநன் சதநில்மன. தாத்ாின் தூம ற்கும்தடி 
துரிவாணனுக்குக் கூந படிில்மன. “சசஞ்வசாற்றுக் கடன் ” ண ன் 
ிமனமம அநிந்ார். “வசாறு” ன்தது சசல்ம் ருது. ‘ஆன்ீகம்’ ‘ிம்’ 
திம்ச்சரிம் சதம் தூய்ம ஆகி அமணத்மபம் சசல்ம் ீநிது. ஆன்ீக 
ாழ்ின் அடிப்தமடக்கு சசல்ம் பக்கிம் ண தகான் கூறுின் சதாருமப 
இன் பனம் தாம் டுத்துக்காட்டுகிநது. பழும ழும்சதாழுது தகுிாணாலும் 
அன் குமந ன்மண னிபறுத்தும். இதும ா “குமந” பழுமம 
ாடும்சதாழுது ழுந்து குல் சகாடுத்து “ாணிருக்கிவநன் ன்மணப் புநக்கிக்க 
படிாது” ணக் கூறுகிநது.

12 ஆண்டு ணாசம் படிந்தின் ஏாண்டு அஞ்ஞா ாசம் உண்டு. இன் 
பக்கித்தும் உனகம் அநிபம். ஆன்ீக உண்ம வதருண்மமக் கடந் சதரி 
சத்ிம். ாபமடில் அது தடிப்தடிாக இநங்கி ரும் ாறும் உருாறும்
ிருவுருாற்நபம் சதறும் வதாலும். ிழ் தண்தில் சதண் ீமண ிரும்தி 
ப்தாள். ீன் ன்தன் வதாரில் ிரிம சல்தன். புநபதுகு காட்டான். 
உிம ிட ீத்ம பக்கிாகக் கருதுதன் . ீன் சூன் ீன் ன்தம 
உனக ாழ்வு உிமக் காப்தாற்றும் ாழ்ாக இருந் ாபில் ஊருக்கு 
பக்கிாணர்கள். சிறுதமடமத் மனம ாங்கி சதரும்தமடமத் ாக்க 
பமணது வதார்க்கபத் ர்ப்தடி அநிணீம். சதரும் ீணாண சர்ச்சில் அது 
வதான்ந வம் சமடது அநிவுமடம ண பன்வணார்கமபச் சான்று கூநிப் 
வதசுகிநார். ீம் ழுந்ால் அது வதார் வஜஸ் சதற்நாகும் . இாதிான் 
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ிதீமண வாக்கி “வவஜாாய் ிரில் ிற்தன் ார் ?” ணக் 
வகட்டசதாழுது அவண இான் ண அநிந்ார். வஜஸ் அநிவுச்சுடர். மரிம் 
சசல்தடுபன் வள்ித்ீாக ழும். அது மனனுக்கு ட்டும் உவும் 
சுடாணால் அன் சிநந் வதார் ீணாகனாம். அமண சுற்நிபள்ப 10 அல்னது 100 
வதம அச்சுடர் சூழுாணால் அனுமட ீத்ால் அத்மண வதரும் 
வதாரிடுார்கள். ஜார்ஜ் ாிங்டன் கூறுது “ீர்கட்கு சாப்தாடு துி சசருப்மத 
ிட பக்கிம் வதாரில் சற்நி ”. எருர் ீம் ிரில் உள்ப 10 அல்னது  
15 வதம ிண்டு ஏடச்சசால்லும். ீனுமட ீம் ிரிின் சஞ்சில் தத்ம 
ழுப்பும். சப்வதானின் வதார்க்கபத்ில் ீர்கமப உற்சாகப்தடுத்ிணால் அப்தமட 
ஊமவ சல்லும் உனகத்மவ சல்லும். இந்ி வசமணகள் வசமணத் 
மனர் ீதுள்ப தாசத்ால் வதாரிடுதம. ஆங்கிவன ீர்கள் இாணு சட்டம் 
அநிந்ர் அன் ிட்டப்தடி சசல்தடுதர்கள். மனர் — General — இநந்ாலும் 
இாணும் கமனாது. இந்ி ப்தமட மனர் இநந்ால் கமந்து மநபம். 
சர்ச்சில் ீம் இங்கினாந்து க்கமபவ ட்டி ழுப்திது. வதார்க்கபம் அன்நாட 
ாழ்ிலும் உண்டு.  பின் சதரி காரிம் சசய்பம் வம் உண்டு. 
ல்வனாரும் அநிந் காரித்ம எருர் சசய்ால் அது ர் கண்ிலும் தடாது. 
க்கு சசல்லும். க்கத்ிற்கு ாநாணது அமணர் கண்ிலும் தடும். ாட்டில் 
அஞ்ஞா ாசம் ன்ந சதரு சநி கண் ிருஷ்டி ண ங்குகிநது. ர் 
கண்ிலும் தடால் டப்தவ டக்கும். எருர் கண்ில் தட்டாலும் உிர் 
வதாகும். கண் ன்தது தார்மல்ன. ண்ம் ீண்டுது கண்தடுது. 
ண்சல்னாம் சகட்ட ண்ம். ம் சசல் ீது ம் ண்ம் தட்டாலும் — 
ீண்டிணாலும் —  அது று  காரிம் சகடுமக் கானாம். “ணக்வக 
சதாறுக்கில்மன” ன்கிவநாம். இது திதஞ்ச சட்டம். ினக்வகில்னா ிி. 
இன் ரூதங்கள் ஆிம். ம்ர்கட்கு ல்னா ரூதங்களும் சரிபம். குநிப்தாக 
அற்நின் நாண அம்சம் சரிபம். சிறு குந்மக்கு ிருஷ்டிப்சதாட்டு பல் 
புி கட்டடத்ிற்கு கட்டும் பூசிக்காய் ம உள்ப அம்சங்கள் ஆிம். இன் 
ல்ன அம்சம் உர்ந் அம்சம். அமநிந்து சசல்தட வண்டுாணால் அது 
வதான்ந சதருங்காரிங்கபில் ஈடுதட்டர் சாிக்க வண்டுாணால் இந் அஞ்ஞா  
ாசத்ின் ிதங்கள் எவ்சான்றும் எரு கம சசால்லும். இம ன்கு 
அநிந்ர் உனகில் சாிக்க படிாது இல்மன.

கானம் கர்ம் சபகம் ஊர் தனர் ிருஷ்டிின் ல்னா அம்சங்களும் தாத்ில் 
ாபாக ருகிநது. துர்ாசர் பணிர். தாத்ா சய்ம். பணிமக் கடந் 
ரிி வாகிமக் கடந் ிமன சய் ிமன. கிருஷ் தாத்ாவுக்கு துர்ாசர் 
ம் சகாடுத்ார். “உன் உடனில் ங்கும் காம் தடாது ன்நார் ”. திர் 
திவற்கப் வதாகும்சதாழுதும் எரு டிமர் காம ஏட்ட வண்டும். 
தாத்ாவுக்கும் ம் ரும் ிநன் பணிர்குண்டு திர் தாண்டி ந்சதாழுது 
க்காண கர்ணர் டிமம ிட்டு ல்ன டிமர் எரும ஏட்டச் 
சசான்ணார்கள். கார் டிமர் ரும் கானத்ில் பன் ந்ிரிாணார். கார் 
டிமாணாலும் திருக்கு சசய்பம் சர்ஸீ் தித்ிாண தக்கும் 
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உமடாணால் ( Perfection) சிநப்பு சதறுால் சாினின் சிநப்பு ிமனக்கு 
சிநப்தபிக்கும். இது ாழ்ின் சட்டம். தாம் பழுதும் உனகினுள்ப ல்னா 
ாழ்ின் சட்டங்கமபபம் கூறுது. ‘ாள் சசய்ம ல்னர் சசய் ாட்டார் ’. 
Virgin Moment ன்தது தகான் சசால்.  சறும் ாமப ‘ாபா’க்குது தித்ிம். 
தக்கும் சிநப்பு. சகாவன் துரிவாணனுக்கு அன் சற்நி சதறும் ாமபக் 
குநித்துக் சகாடுத்ான். இது சதருந்ன்ம ிரிக்கும் சாஸ்த்ிம் சரிாகப் 
சசால்னப்தட வண்டும் ன்தது சாஸ்த்ிம் ிமனம ீநி ிட்டது. தாத்ா 
சசல்தட்டார். ிமனம ாநிது. சா ஸ்த்ிம் சாஸ்ிவாக்ாகப் தின்தற்நப்தட 
வண்டும் ணில் சத்ில் அது ாநிவும் உவும். இது கானத்ின் கும். 
இம கானத்துள் ாழ்தர் ரும் அருமட சதரும் ிநமாலும் துவும் 
சசய் படிாது. கானம் காரித்ம ீநிப்வதாணால் சய்ம் தும  
சசய்ானன்நி ிில்மன. அன்தர்கட்கு அத்சய்ாக அன்மண அருள் சூனில் 
காத்ிருக்கிநது. தாத்ில் இது வதான்ந ல்னா கட்டங்களும் ஆதத்ம ினக்கத் 
வமப்தடுகிநது. அன்தன் ஆதத்ம அநிான். வடிப் வதாணால் ஆதத்துண்டு. 
அன்தனுக்கு இவ வதால் அருள் சசல்தடும் வம் ல்னாம் அற்புாண வம். 
அிகதட்ச ாய்ப்மத சாிக்கும் வம். திரிடம் சந்ித்துப் வதச படிா 
ணிமண அருள் திம ிிக்கும் ிமனக்கு உர்த்தும் ாய்ப்பு அது. ஊர் 
எருனுக்கு ிரிாணால் அன் அிான். அன் மாணால் அிப்தட்டு 
அிான். ாழ்ில் values தண்புகள் உண்டு. அம சான்வநாருக்குரிம.  
அற்மந ற்தர் சான்வநாாார். சான்வநார் ணாலும் கணிலும்
கற்தமணிலும் குமநநிார். Dr. ார்ன் ன்தருமட ிமன அது வதான்நது. 

£150 சம்தாிக்கும் டாக்டர் அர். அரிடம் £3,00,000 சசாத்ம டிஸ்டிாகக் 
சகாடுத்து “அடுத் ான்கு ருத்ில் உமடன் இநந்து ிட்டால் இந் சசாத்து 
உங்கள் அண்ார் களுக்குமடது ” ணக் கூநிதின் அன் திமக்க ணா 
திம்தித்ணம் சசய்ார். அன் இநந்து ிட்டான் ிரிாண “ஊர்” ஏாண்டாக 
சசய்பம் அன ஆர்ப்தாட்டம் மனகீவ ாநி அிக்க ிரும்தி சதண்ம 
அகு சய்ாக ற்நணர். தாம் கூறுது என்று இண்டல்ன. ஏாிம்.
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