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ரத்தின வேலு 

27.6.13 

நமக்குத் தெரிந்ெது -குறைவு 

நமக்குத் தெரியாெது - அெிகம் 

கண் பஶர்வல தோன்ய வல் லவ தெஶஷயும் நவைதொவமஷல் தொப்பது அடி தெஶஷயும். பஶர்வலக்கு 

அப்பஶற்பட்ைது தொப்பது வல் தோலஶஷம் வல், லஶனதலரஷஷல் தோன்ய யட்சம் வல். னஷென் தையன்கரஶல் 

தசல்படுகஷமஶன். தையன்கள் சஷமஷவல. னஷென் தசய்ெ தையேஸ்ககஶப்தைம், தையேலஷளதம் பஶர்வலவயும் 

எரஷவயும் தொடிலஷன்மஷ லரர்த்து லஷட்ைன. இவமலன் சஷயஷ்டிஶன உயகம் தபஶஷெஷதம் தபஶஷது. 

இதுலவ லஶழ்லஷல் நஶம் ய்ெஷ தநம்பர் யட்சம், ககஶடிஶகும். நம்பஶல் வெ ய்ெ தொடியும் த்ெவன 

இயக்கதொண்டு ன அமஷவுக்கும், கற்பவனக்கும் ட்ைஶது. தபஶயப்பஶன னஷென் ெஷமவஶக கலவய தசய்து 

அெஷர்ஷ்ைஶக அலன் ஆயுரஷல் சஶெஷத்ெது தசஶத்து, வீடு, நஷயம், பணம், பெலஷ ஆகஷவல தபஶஷது. அவெ 

உயகஷயள்ர தசஶத்து நஷயம் பெலஷயுைன் எப்பஷை தொடியுஶ? ெஷதௌபெஷ உடுத்ெஷஷயந்ெ தைைவல சஷமஷது. 

கஷயஷ்ண பஶத்ஶ தகஶடுத்ெ பஶஷசு தபஶஷது. 

 சஷமஷவெ finite னவும் தபஶஷவெ infinite னவும் கூமயஶம். எய ககஶடு கபஶட்ைஶல் அது பத்து 

அங்குயதொள்ர சஷமஷது. அவெ இயதொவனகரஷயம் நஸட்டினஶல் தொடிலஷல்வய. தொடிலற்ம அனந்ெஶகும். அது 

அங்குயம், அடிவக் கைந்ெ வல் கணக்கஶக நஸயோம். நஶம் கபஶடும் ககஶடு சஷமஷது. ககஶடு தபஶஷது. 

லஶழ்க்வக கநஶய், லயே, கலவய, கலெவன, தகஶடுவ ன்ம சஷயவகவரயுவைது. இலற்வமக் கைந்து, 

இலற்வமத் ெலஷர்த்து, உைல்நயம், சந்கெஶளம், இன்பம், ஆனந்ெம் ஏரவு நஶம் அதபலஷத்துள்கரஶம். 

இலற்மஷற்கு ெஷஶன அரலஷமந்ெ ஆனந்ெம் உண்டு. கலவயவ நஷவனப்பெஷல்வய. நஷவனத்ெஶல் ஆனந்ெத்வெ 

நஷவனப்கபன் ன தொடிவு தசய்து தொடிவல அதொல்படுத்ெஷலர் தலகு சஸக்கஷம் இவ்லரவு ஆனந்ெம் ங்கஷயந்து 

லந்ெது ன ஆச்சஶஷப்படுலஶர். கசஶகக உயலஶனலர் உண்டு. அலர் கசஶகத்வெ மப்பது கடினம். தபஶங்கஷ 

லயம் சந்கெஶளதொள்ரலவக் கண்டு கசஶகத்வெ மந்து அலர் கபஶயேயக்க தொன்மஶல் சந்கெஶளம் ஏரவு 

உள்கர லயம். லவ சந்ெஷத்ெஶயம் நம்ஶல் அலர் ப்படி சந்கெஶளப்பை தொடியும் ன அலர் ெஸலஷஶக 

நஷவனக்கப் பஷன்மஶல் சஷமஷது கஶயத்ெஷல் இவ்லரவு சந்கெஶளதொம் ன்தள்கர தைவெந்து கஷைந்ெெஶ ன 

லஷக்கும்படி அவயஅவயஶக தலள்ரஶக சந்கெஶளம் தபயகும். பஶெஷ அவெ வெயர் கயவணக்கு 

எப்பஷடுகஷமஶர். தைண்ணஷலஶரர் தைகய்க்கு எப்பஷடுகஷமஶர். தபண்தணஶரஷஷன் தபயவக்கு எப்பஷடுகஷமஶர். 

னஷென் அமஷந்ெ இன்பம் – சஷமஷது. 

உயகம் தபற்யள்ர ஆனந்ெம் – தபஶஷது. 

அதஶஷக்கஶலஷல் இயதய ஆண்டிற்கு தொன் பய பகுெஷகரஷல் எய க்கர் லஷவய எய ைஶயர். அெற்கு ம்பது 

ஆண்டு தொன் சஷய பகுெஷகரஷல் நஷயம் இனஶஶகக் தகஶடுத்ெனர். எயலயக்கு தற்ய அயபது க்கர் இனஶம் 

உண்டு. நஷயம் லறங்கும் லஷறஶலஷல் கயந்ெலர் தபற்மனர். அென் தொன் அது தொன்தெற்ய இயபது க்கஶகவும் 

அமதற்ய நஶற்பது க்கஶகவும் லறங்கப்பட்ைது. அமதற்ய நஶற்பது க்கர் ன்பது எய சது வல். 

அெற்கும் தொந்ெஷ நஶட்கரஷல் குடிகம லந்ெலர் பந்ெ நஷயப்பப்வபக் கண்ைனர். நஷர்ஶதஷ்ஶன இைம். 

கெவலப்பட்ைவெப் தபமயஶம். டுத்துக் தகஶள்ரயஶம் ன்பது நஷவய. இண்ைவ யட்சம் க்கர் ஸ்கைட் 

அப்படி ற்பட்ைலற்யள் என்ய. நஷயம் அதஶஷக்கஶலஷல் அந்ெ நஶரஷல் அரலஷன்மஷ இனஶஶகக் கஷவைத்ெது. 

இன்ய அவெலஷை அெஷக ெஷப்தைள்ர ஶர்க்கட் உயக தொய்லதும் லயக்கும் இனஶஶகக் கஶத்துள்ரது. 
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ஷல்கல, நஷயூஸ் கபப்பர் தொெல் இன்ய தசல் கபஶன் லவ உயக ஶர்க்கட் தெஶறஷயெஷபர்கவர லகலற்கஷமது. 

இவல ஜை உயகம். அன்வன லஶய்ம் உயகம் சூட்சு உயகம். அெதள் பஷபஞ்சக அைங்கும். இன்ைர்தநட் 

இன்ய கல்லஷ தபயம் தொவமவ கனகலகஶகப் தபயக்கஷயுள்ரது. எய ஆண்டு கல்லஷவ அவ ஆண்டியம் 

எய ஶெத்ெஷயம் தபயம் லசெஷகள் ய்ந்ென. ஆர்லதொம், உவறப்தைம், ெஷமவயும், இயட்சஷதொதொள்ரலர் இன்ய 

ந்ெ பட்ைத்வெயும் டுக்கயஶம். ந்ெ நஶட்டுப் பட்ைத்வெயும் தபமயஶம். வ்லரவு உர்ந்ெ படிப்வபயும் 

தபமயஶம்.  

னஷெ தொற்சஷ -சஷமஷது. 

உயகம் ெயம் லஶய்ப்தை - தபஶஷது. 

உயகம் ற்பட்ை நஶரஶக இது உண்வ. கற்மது வகம்ண் அரவு. இன்ய அது தபஶஷ உண்வ. 

அன்வனஷைம் து லந்ெஶயம் அது ஆனந்ெஶகும். இன்ய உயகம் பகலஶவன சஷமஷெரகல அமஷயும். ம்பது 

ஆண்டில் உயகஷல் தொக்கஷஶன அவனலயம் பகலஶவன அமஷலஶர்கள் ன அன்வன 1972 இல் கூமஷனஶர். 

அது பயேக்கும் கநம் லயகஷமது. நஶம் ன்பது நம் னம். னம் தையன் லறஷ தலரஷஷயம், அமஷவு தோயம் 

உள்கரயும் தசல்படுகஷமது. இவல சஷய கயலஷகள். தபஶஷெஶக சஶெஷக்க தொடிஶது. சஶெஷக்கக் கூடிகெ 

தபஶஷது. சஶெஷக்கும் துவம உயகரவு தபஶஷது. தபஶஷது சஷமஷது ன்பது தைம அம்சஶனஶயம், அது நம் 

னப்கபஶக்கஶல் நஷவயநஷயத்ெக் கூடிது. 

 கஷஶத்து நஶட்ைஶவ எய சஷய சஶம்ஶஜ்ம். அக்குடும்பங்கரஷல் பஷமந்ெலர்க்கு அென் தசல்லஶக்கு, 

அெஷகஶம் தைஶஷயும். அச பெலஷஷல் இஶணுல அெஷகஶதொம், நஷர்லஶகதொம் தொக்கஷஶனவல. கஜஶனஶ அலர்கள் 

வகஷல். அெஷகஶம் கநடிஶகச் தசல்யம். பணம் அெஷகஶத்வெ வமதொகஶகச் தசயத்தும். அெஷகஶம் கலய 

தசல்லஶக்கு கலய. 1639 இல் ஆங்கஷகயர் தசன்வன லந்ெனர். பஷதஞ்சுக்கஶர் அந்ெ சம் 

தைதுவலஷயேயந்ெனர். ஆங்கஷகயர் இந்ெஷஶலஷல் தொெயேல் லந்து ெங்கஷது சூத். தய அல்யது தற்ய ம்பது 

ஆண்டிற்குதொன் கபஶர்ச்சுக்கஸஸிர் தகஶச்சஷ லந்து லஷட்ைனர். லஶணஷகம் இலர்கவரக் தகஶண்டு லந்ெது. 

அலர்கட்கு தொக்கஷ கநஶக்கம் லஶணஷகம், தபஶயள் ஈட்டுலது. ைச்சு லஷஶபஶஶஷகள் இந்கெஶகனளஷஶ, 

ெஷழ்நஶடு, ஆந்ெஷஶ, லங்கஶரத்ெஷல் லந்து ெங்கஷனர். தொகயஶ சஶம்ஶஜ்ம் அறஷயும் கஶயம். அந்நஷ 

லஷஶபஶம் நஶட்டில் கஶயொன்யம் கநம். இந்ெ கநம் இந்ெஷ சஶஷத்ெஷத்வெப் படித்ெலர் தபஶன்தம், 

தபஶயயோம், தசல்லதொம், தசல்லஶக்கும், சர்க்கஶர் அெஷகஶதொம், லஷஶபஶ உஶஷவயும் ஶர் வகஷல் ப்படி 

ெலழ்ந்ெது ன அமஷலஶர். தஶகயஶ அசர்கட்கு துபஶஷ் (தஶறஷ தபர்ப்பலர்) ன்ய லந்ெது கஶஷ்ஸர் 

பண்டிட் குடும்பம் கநயலஷன் குடும்பம். ஆனந்ெங்கம் பஷள்வர தைதுவலஷல் துபஶஷ். இலர்கட்கு அந்நஷ 

ஆட்சஷயுைன் தஶறஷத் தெஶைர்தை, லஷஶபஶத் தெஶைர்தை, நஷர்லஶகத் தெஶைர்தை, இஶணுலத் தெஶைர்தைள்ர 

இைங்கரஷல் அெஷகஶம் குலஷந்ெது. குலஷந்ெது அறஷந்ெது. தசன்வன நகம் அப்படி ற்பட்ைகெ. கல்கத்ெஶ 

நஶட்டின் ெவயநகஶனதும் அவ்லறஷக. 1911 தொெல் அது தைல்யேவச் கசர்ந்ெது. 

அன்ய கபஶக்குலத்து குெஷவ சலஶஶஷ. பணம் தபஶன் நஶணம். அெஷகஶஶஷ ன்பலர் அெஷகஶ பெலஷக்கு 

அயகஷயள்ரலர். தபஶஷ, சஷமஷ கலவயக்கஶர்கள். தபஶஷலஶ, தசல்லம் பவைத்ெலஶ, அமஷவுள்ரலஶ, 

நஶணதொள்ரலஶ ன்பதெல்யஶம் தொக்கஷம். ஆனஶல் வ்லரவு தநயக்கஶனலர் ன்பகெ ஷக தொக்கஷம். 

தநயக்கம் தபற்யத் ெயம். ெஷமவ தபற்மவெ அதபலஷக்க உெவும். கநர்வயுள்ரலவ ெஷமவ பயேக்கும். 

கநர்வஶன ெஷமவ தநடுநஶள் லயம். அது பண்தை. க்ஷத்ெஷஶஷதக்கு அசஷல் பலர், லஶணஷகம் 

தசய்பலதக்கு பணம் பலர் ெயம். லஷலசஶஷக்கு நஷயம் தசஶத்து பலர். கல்லஷ, ஞஶனம், ஆெலஶல் தபமயஶம். 

உஶஷவயுைன் தபம தொடிஶது. சுஶர் தற்ய ம்பது ஆண்டிற்கு தொன் கல்லஷஶல் அசஷயவை நஷர்லஶகப் 
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பலவ படித்ெலன் தபயம் லஶய்ப்தை ICS தோயம் ற்பட்ைது. அது IAS ஆக தெஶைர்கஷமது. இதெல்யஶம் உயகம் 

அதபலஷத்ெது. அமஷந்ெது. அலற்யள் தொென்வஶனவல 

 ஆெஷநஶரஷல் இஶணுல தசல்லஶக்கு. 

 பஷன்னர் அப்பலர் பணத்வெ சுற்மஷ லரர்ந்ெது. 

 கல்லஷக்குஶஷ லஶய்ப்தை அென்பஷன் ற்பட்ைது. 

 இன்ய பத்ெஷஶஷவக உயகம், அசஷயக்கு அது கபஶய் நஷவயக்கஷமது. 

இன்வம அசஷவய ெவயநகஶஷயேயந்து கலனஷப்பலர் அமஷயும் உயகம் இது. இென் தொன் லயம் நஷகஶகஶது. 

இவல ல்யஶத் துவமகயோம் கைல் கபஶன்மது. பஶக்கஷஸ்ெஶன் கபஶன்ம நஶடுகரஷல் பலர் வகஶமஷ 

பஶஷலர்த்ெவனஶல் ல்யஶ சட்ைங்கவரயும், ெர் நஷஶங்கவரயும் தைமக்கணஷத்து அெர்த்வெ ஆட்சஷஷல் 

நஷவயநஷயத்ெ தொல்கஷன்மனர். யஞ்சம் தபயகஷ சர்க்கஶவ லஷை அெஷக லயவுள்ரெஶக நம் நஶட்டில் ஶயகஷமது.  

பவற நஷர்லஶகதொம், தைது ஊறயம் கசர்ந்து தைெஷ நஷவயவ power structure ற்படுகஷமது. இவலதல்யஶம் 

பம்பவஶக லயபவல. 1900 க்குப் பஷன் கலய எய நஷவய சஷமஷது  சஷமஷெஶக லரர்ந்து லந்து unofficial power 

structure சர்க்கஶயக்குப் தைமம்பஶக சதோகத்ெஷல் தசல்லஶக்குள்ர ‘ஸ்ெஶபனஶக’ லரர்ந்து இன்ய கண்ணுக்குத் 

தெஶஷஶல் நஷவய தபற்யள்ரது. 

 இது சதொத்ெஷம் கபஶன்மது. இென் வம் .நஶ. தலரஷநஶட்டு தூெர் உயகம் இென் அங்கம். சர்லகெச 

ஸ்ெஶபனங்கள் ILO தொெல் FAO லவ உயலஶகஷன்மன. இவல கசவல ஸ்ெஶபனங்கள். யட்சஷ ஸ்ெஶபனங்கள் 

லந்ென. ஶல் தசஶவசட்டி யண்ைனஷயம், Red Cross International உயதகங்கும் ற்பையஶஷற்ய. ஶல் 

ஸ்வீடிஷ் அகஶைஷ கநஶபல் பஶஷசு தகஶடுத்துப் பஷபயஶஷற்ய. World Academy அப்படி அயபது ஆண்டிற்கு 

தொன் ற்பட்ைகெ. 2000க்கு கற்பட்ை இது கபஶன்ம NGOக்கள் இன்ய சர்க்கஶர் சஶர்பஷல்யஶல் 

தசல்படுகஷமது. Pugwash, Club of Rome கபஶன்ம தைகழ் தபற்ம ஸ்ெஶபனங்கள் ஶரம். நவைதொவமஷல் 

இவல தபயக்கஶனவலக. தசல்பை ஆம்பஷத்ெஶல் (International Physicians Association for Nuclear 

Weapons)கபஶய அலற்மஷன் பலர் தலரஷப்படும். குல் உயதகங்கும் ககட்கும். அவல சஶெஷக்கும் 

ெஷமவயுவைவல. உயக சர்க்கஶர் அரவும் சஶெஷக்கும். சஷய சம் சர்க்கஶர்கரஶல் தொடிஶெவெயும் சஶெஷக்கும். 

 கஶட்ைஶஷ, Lion Club சஷய அரலஷல் தசல்படும். அவல சர்லகெச ஸ்ெஶபனங்கள். ஶகஷயஷ்ண ைம், 

கபஶப்பஶண்ைலர், ஸ்ரீ அலஷந்ெ ஆசஷம் கபஶன்மவல ெ சஶர்பஶக ற்பட்ை ஆன்ஸக ஸ்ெஶபனங்கள். இது 

கபஶன்ய தொப்பத்து என்பது தலரஷநஶட்டு ஸ்ெஶபனங்கள் அயபது யட்சம் ககஶடி யபஶவ நம் நஶட்டு கசவல 

ஸ்ெஶபனங்கட்கு தகஶடுக்க தபயதொற்சஷ தசய்கஷமஶர்கள். உள்யௌஶஷயம் தசல்படும் அசஷல்லஶெஷ, தபஶதுநய 

ஊறஷன், சர்ச் பஶெஷஶஷஶர் ஶரஶன தசல்லஶக்குள்ரலர். அலர்கயோக்குப் பஷன்னணஷஷல் கைல் கபஶய 

யட்சக்கணக்கஶன ககஶடிகள் தைள்லவெ சஷயக அமஷலஶர்கள். 

 பணம் தசல்யம். அமஷவு அவெலஷை அெஷகஶக தசல்யம் ன்பவெ உயகம் இதுலவ ந்ெ நஶட்டியம் 

நவைதொவமஷல் அமஷலஷல்வய. கநர்வக்கு அவெலஷை தசல்லஶக்குண்டு ன்பவெ அமஷந்ெலர் 

உயகஷயேயப்பெஶகத் தெஶஷலஷல்வய. ஆன்ஸக ஞஶனம் கநர்வஶன ெஷமவ தபற்மஷயந்ெஶல் 

இவலவனத்வெயும் கைந்ெ பலர் தபயம் ன்பது பகலஶன், அன்வன தகஶள்வக. அமஷந்ெலர் ஶர், 

தசல்படுத்துலஶர் உண்ைஶ னக் கஶண்பது பயன் ெயம். 

அன்பன் அமஷந்ெது பஷஶர்த்ெவன பயேப்பது. 

அன்வன அயரஷது அலன் இயட்சஷதல்யஶம் பயேப்பது. 

அன்பர் கண்டுதகஶண்ைது – கடுகரவு. 

அன்பர் அமஷ கலண்டிது – அன்வனஷன் கயவணக் கைல் கபஶன்மது. 
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இலற்வமதல்யஶம் கைந்ெ லஶழ்லஷன் உண்வகவர உயகம் அமஷயும். இந்ெஷஶ தய ஆண்டுகட்கு தொன் 

அலற்மஶல் லஶழ்ந்ெது இன்ய நஶட்டின் நஷவனலஷயேல்வய. ெஷயலள்யோலர் கூமஷனஶர். நஶட்டுப் பறதஶறஷகள் 

லயேயுயத்ெஷக் கூயகஷன்மன. நவைதொவம அலற்வம நவைதொவமஷல் கயதுலெஷல்வய. து கெவலஶனஶயம் 

க்கள் சர்க்கஶவ ெஷர்பஶர்க்கஷமஶர்கள். சர்க்கஶர் ஷன்சஶம் இயலசஶகத் ெயகஷமது. Gas சவல் ஶஷ லஶயு 

யேலஶகத் ெயகஷமது. வறகயோக்கு வன இயலசஶக பட்ைஶ ெயகஷமது. கல்லஷ இயலசம். வஶயந்து 

பணக்கஶ நஶடுகரஷல் தொெல் இண்டு இைங்கரஷல் இயந்து லயகஷமது. சர்க்கஶர் ைவுன் பஸ்வழ இயலசஶக்க 

நஷவனத்ெனர். எய ஊஶஷல் கசஶெவன தசய்ெனர். தகஶஞ்ச நஶள் இயலச பஷஶணம் நைந்ெது. லறக்கத்வெ லஷை 

ட்டு ைங்கு பஷஶணம் தபயகஷது. உயகஷல் ந்ெ நஶட்டியம் லயம் லஶஷவத் ெஶகன உள்ரபடி 

தசயத்துலெஷல்வய. இதெல்யஶம்  

நஶம் அமஷலது – சஷமஷது. 

னஷென், குடும்பம், உவறப்தை, ெஷமவ, கநர்வ, பண்தை, ஆன்ஸக தெரஷவுள்ர கஜஶெஷவ எயலர் 

பஶஶட்டினஶல், அலயக்கு தசல்லஶக்கு, பலர், பணம், பஷபயம், லசெஷ, சர்க்கஶகஶ, உயககஶ தகஶடுக்க 

தொடிஶெ அரவுக்குப் தபயகும். இண்டு ககஶடி தசஶத்ெஷல்யஶெ இைங்கவரத் கெடி தய ககஶடி, ஆஷம் 

ககஶடி, இயட்சம் ககஶடி, உயக அசஷல் பலர் கெடி லயம் னத் தெஶஷஶது. 

 நஶம் அமஷஶெது – தபஶஷது. 

கல்லஷ பள்ரஷஷல் தபயலது. கல்யொஶஷ உர்நஷவயக் கல்லஷவத் ெயகஷமது. அமஷலஶரஷ அரவு கைந்து 

படிக்கஷமஶன். அதபலசஶயே கஶண்பதெல்யஶம் கல்லஷஷன் கயலஷஶகுஶய பயன் தபயகஷமஶன். உயகம் தய 

ஆண்டிற்கு தொன் இயந்ெவெலஷை தய ைங்கு கல்லஷ தபற்யள்ரது. இயதய ஆண்டிற்கு தொன்னஷயந்ெவெ லஷை 

ஆஷஶஷைங்கு கல்லஷ தபற்யள்ரது. கஶவயஷல் ய்ந்ெவுைன் கபப்பர் படிக்கஷகமஶம். தையேலஷளன், 

கடிகஶ தசய்ெஷ தசஶல்கஷமது. லஶ இெழ், ஶெ இெழ், கணக்கஷன்மஷ பவுகஷன்மன. படிப்பலர் ஶரம். 

படித்ெலர் பஷமஶஷைம் கூயலது அவெலஷை அெஷகம். 1770 தொெல் கவயக்கரஞ்சஷம் ற்பட்ைது. இன்ய உயகஷல் 

பஷபயஶக தொப்பது தொெல் தொந்தய லவ கவயக்கரஞ்சஷங்கள் ற்பட்டுள்ரன. இன்ைர்தநட் லந்ெது. 

இலற்வம ல்யஶம் கைந்து தசல்படுகஷமது. நஶயோக்கு நஶள் பவுகஷமது. அரவு கைந்து லஷஶஷலவைகஷமது.  

கவயக்கரஞ்சஷங்கரஷல் கபஶசஷஶஷர்ககர ய்ெ தொடியும். இன்ய லயம் ய்ெயஶம். ய்த்ெஷன் ெம் குவம 

தொடிஶெ ற்பஶடுண்டு. லயம் ய்ெயஶம். ெலமஷயந்ெஶல் லயம் ெஷயத்ெயஶம். Wikipedia லந்து லஷட்ைது. 

பஷஶஷட்ைஶனஷக்கஶலஷல் ஆய யட்சம் கட்டுவகள் உண்டு. லஷக்கஷப்தேடிஶலஷல் தொப்பத்து ந்து யட்சம் 

கட்டுவகள் லந்து லஷட்ைன. லரர்ச்சஷ 1,2,4,8,16,32 ன லரர்ச்சஷ லரர்கஷமது. 

இதுலவ தபற்மது – சஷமஷது. 

இனஷ லயலது – தபஶஷெஷனஷதம் தபஶஷது. 

இது physical plane நஶம் லஶய்ம் ஜை உயகஷல், நவைதொவம ெஶர்த்ெம். இங்கஷயஶந்ெஷல், அதஶஷக்கஶலஷல் 

இல்பஶக க்கள் தபஶய் தசஶல்லெஷல்வய. நம் நஶட்டில் ககஶர்ட்டில் ‘சஶட்சஷ’ தசஶல்லகெ தெஶறஷயஶக எயலவ 

க்கள் உயலஶகஷயுள்ரனர். ந்ெக் ககஶர்ட்டியம் எய நஶள் கலனஷத்ெஶல் தொக்கஷஶன லஷளங்கரஷல் 

தசரகஶஷஷல்யஶலஷட்ைஶல் லக்கஸகயஶ கட்சஷக்கஶகனஶ உண்வ தசஶல்ய ஶட்ைஶன். சுஶர் 100% தபஶய் 

நைஶடுகஷமது. இங்கஷயஶந்ெஷல் ககஶர்ட்டில் சத்ெஷம் தசய்ெலர் தபஶய் தசஶன்னஶல் இயபது லயளம் தஜஷல். 

அந்ெ சட்ைம் நம்தோயக்கு லந்ெஶல் க்கள் தபஶய் தசஶல்லது குவமயுஶ னக் கூம தொடிஶது. ககஶர்ட்டில் எய 

தபஶய்யும் தசஶல்ய தொடிஶது. ெஷஶஷ ெண்ைவன தபற்யக் தகஶடுப்பஶன்.  
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தபஶய் சம்பஶெஷப்பது – சஷமஷது. 

தய் சம்பஶெஷப்பது – தபஶஷது 

ன உயகம் அமஷலஷல்வய. 

ெவயப்தை ரஷவஶனது ன்ய கெஶன்யம். எய தபஶயரஷன் உர்வு தலரஷ லயலது பய கஶணங்கரஶல். 

அலற்யள் என்ய தெய்ல ஸ்பர்சம். நஶம் அவெ அன்வனஷன் ஸ்பர்சம் ன அமஷகலஶம். ரஷவஶன 

ெவயப்தை அன்வன ஜஸலஷத்வெ டுத்துக் கூம தொன்மஶல் பஷபஞ்சத்வெக் கைந்ெ பஷம்கயஶகப் பஷசஷத்ெஷ 

(transcendent) தபயம். அன்வன அயள் தசல்படும் தபஶய்து தபயம்பஶயம் அன்பன் ன நஷவய, 

சூழ்நஷவயவ எட்டிக தசல்படுலஶர். இயந்ெஶயம் எய தைது தயகு இல்யஶரஷயக்கஶது. அது கபஶன்ம 

ெத்துலம் 

இதுலவ உயகஷயேல்யஶெ அம்சம் என்ய பயனஷல் தெஶஷயும். 

பஶெ த்னம் இது லவ அயபத்து தோன்ய லயளங்கரஷல் பஷபயத்வெக் கைந்ெ தபஶஷ ஆத்ஶக்கயோக்கு 

லஷகலஸ்லய்ஶ, பகலன் ெஶஸ் கபஶன்மலர்க்கக தகஶடுக்கப்பட்ைது. பஶைகர், நடிகர், கவயஞர் லயம் 

தபமலஷல்வய. M.S.சுப்தையக்ஷ்ஷ அன்வனவ ெஶஷசஷத்ெலர். ஆசஷத்ெஷல் ெங்கஷ ெஷயைப் குஶஶஷைம் ஸஶ பஜன் 

கற்யக் தகஶண்ைலர். ஆசஷ ெஷகட்ைஶஷல் பஶடிஷயக்கஷமஶர். அலர் பஶெ த்ெஷனம் தபற்மது அது கபஶய. அது 

லவ இல்யஶெ பறக்கம் அது. சுப்தையக்ஷ்ஷவக் கயெஷனஶல் அது லஷரங்கும். அன்வனவ கயெஷனஶல் 

ெவயப்பஷன் கஷவ அெஷல் தலரஷஶலது தெஶஷயும். பஷச்சஷவன ெஸயலது சஷமஷது. அன்வனஷன் ஸ்பர்சம் 

தபஶஷது னப் தைஶஷயும். அன்வனவ ெஶஷசஷத்ெலர்கள் ஆஷஶஷம் கபர். அன்வனவ அமஷந்ெலர் 

யட்கசஶபயட்சம். பகலஶதம் அன்வனயும் ெஷஶன இய லஷளங்கவர ற்மனர். பஷபயம் தபயம் 

பஷசஶத்வெ லஷயக்கஷனர். ெகுெஷயுள்ர ஆத்ஶக்கவர லஷயம்பஷ கலண்டினர். அன்னஶர் லஶழ்லஷல் அலற்யள் 

தசல்படுலது நம்பஷக்வகவக் கைந்ெது. பயவன நஶம் அரலஷல் கயதுகஷகமஶம். சஷயஷ்டிஷல் த்ெவன 

அம்சங்கள் உண்கைஶ அத்ெவன அம்சங்கயோம் அன்வன அரஷக்கும் பயனஷல் உண்டு. 

சஷமஷது தபஶஷது னஷல் குன்ய சஷமஷது, வய தபஶஷது. துவ சஷமஷது தசன்வன தபஶஷது. தொெல் ஶர்க் 

ண்பது ஆனஶல் இண்ைஶம் ஶர்க் ய்பத்து ட்டு. தொெல் ஶர்க் தய இண்ைஶம் ஶர்க் இயபத்து ட்டு 

ன்ம நஷவய அஶஷது. ஆனஶல் உண்டு. கஶங்கஷஸ் ெவயலர்கரஷல் கநய தொென்வஶனலர் னஷல் இண்ைஶம் 

நஷவயஷல் லவக் குமஷப்பஷட்ைஶயம் அது கபஶயேயக்கும். எயேஷன் கலகதொம் எரஷஷன் கலகதொம் 

அப்படிப்பட்ைவல. சூஶஷன் தூம். நட்சத்ெஷம் தலகு தூம் ன்பதும் அது கபஶய. 

உயகம் ெயம் பயன்கவர – சஷமஷது ன்யம்  

அன்வனஷன் அயள் லம் – தபஶஷது 

னவும் கூயம்தபஶய்து லஷத்ெஷஶசம் ஶரஶக இயக்கும். அதுகல உண்வ. எத்துப்பஶர்க்கக்கூடிெல்ய. 

உயகஷல் அனந்ெம். அட்ச பஶத்ெஷம், கஶகெத, கற்பக லஷயக்ஷம் ன்பவல தபயம் கயத்துக்கள். அனந்ெம் 

ன பகலஶன் கூயலது உயகமஷயும் அனந்ெத்வெக் கடுகஶவும், அவெ வயஶகவும் ஶற்யம். உயகஷல் 

கஶயம், இைம் உண்டு, ெஷமவயுண்டு, குணஷயக்கஷமது. ஜைம், சூட்சும் உண்டு. உள்கர, தலரஷக 

ன்பவல உண்டு. பகலஶன் கூயம் ஆனந்ெம் infinity of infinities உயகஷயள்ர ல்யஶ அம்சங்கயோம் 

அனந்ெஶகும் நஷவய. 

அனந்ெம் தபஶஷது. 

பகலஶன் கூயம் அனந்ெம் – பஷம்ஶண்ைஶனது. 
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இன்ய நஷயத்ெஷல் 50,000 யபஶய் சம்பஶெஷக்கஷமஶர்கள். யட்ச யபஶயும் சம்பஶெஷக்கஷமஶர்கள். 1965 இல் தொெல் 

வை நஞ்வச தோன்ய கபஶகம் பஷஶகும் னஷல் ஆஷம் யபஶய் நஷக யஶபம் ெஶது. 400 யபஶய் ெஶள் 

சஶசஶஷஶகப் தபமயஶம். 60 யபஶய் க்கஶஷல் சம்பஶெஷக்கும் பஷவ அரவு கைந்து லஷஞ்ஞஶன தொவமப்படி 

கலனஷத்ெஶல் 1000 யபஶய் ெயம் ன அன்பர் நஷவனத்ெதபஶய்து அலர் ென் ண்ணத்வெ தசல்படுத்துதொன் 

ற்தமஶயலர் அவெச் தசய்து 1700 யபஶய் தபற்மஶர். இது லஶழ்க்வகஷல் அெஷசம், ஆச்சஶஷம். அன்வன 

தசல்பட்ை லஷெம் கலய. அலர்கட்கு உஶஷ பஶணஷது. தைெஷவெ உற்பத்ெஷ தசய்லது அன்வன ஜஸலஷம் new 

creation. அன்பர் கற்தகஶண்ை தொற்சஷக்கு அப்பகுெஷகரஷல் ற்கனகல 50,000 யபஶய் பயன் தபயம் 

ல்யேவக கெஶட்ைங்கள் நஷவமந்ெஷயந்ென. அெஷயேயந்து தபயம் லஶசவன ெஷலஷம், தசன்ட் தசய்யும் தெஶறஷல் 

தனஶலஷல் குடிவசத் தெஶறஷயஶக சஷயர் நைத்துகஷமஶர்கள். அென் லயஶனம் அன்வம லஷவயஷல் ஆய யட்ச 

யபஶய். 

உயகம் அமஷயும் தபஶஷென் பயன் – சஷமஷது. 

அன்வன ெக் கூடி சஷமஷென் பயதம் – தபஶஷது. 

கல்லஷத்துவம அஶஷஸ்ைஶட்டில் தொெல் ஸ்ழல் லவ லந்ெ அத்ெவன தபஶஷலர்கயோம் தொக்கஷஶகக் கயெஷ 

லஷலஶஷத்ெ துவம. கைந்ெ தய ஆண்ைஶக தொவமகள் ஶமஷ ஶண்ட்டிதசஶஶஷ தொவம லஷவரஶட்டு தொவம னப் 

பஷபயஶஷற்ய. இன்ய லவ 52 தைெஷ தொவமகள் ற்பட்டுள்ரது. கஷரன்கைஶன் தொவமவ தொெல் ஆண்டு 

(PKG) ட்டும் நஶம் நம் பள்ரஷஷல் பஷன்பற்யகஷகமஶம். குறந்வெகட்டு சந்கெஶளம். பயன் அெஷகம். தபற்கமஶர் 

பஷஶஷப்படுகஷன்மனர். பள்ரஷ அம்தொவமஶல் பஷபயஶஷற்ய. னப்பஶைம் தசய்லது நஷவனலஶல் சஶெஷப்பது. 

படித்துப் தைஶஷந்து தகஶள்லது அமஷலஶல் சஷந்ெவனஶல் சஶெஷப்பது. அதஶஷக்கஶலஷல் இவெப் பஷன்பற்யலெஶல் 

உயகஷன் ல்யஶ நஶடுகரஷயேயந்தும் ஶணலர்கள் பத்து யட்சக்கணக்கஶக அங்கு லந்து பஷல்கஷன்மனர். அடுத்ெ 

கட்ைம் ஆர்லஶகப் பஷல்லது. ல்யஶ லல்யனர்கயோம் அமஷயும் தொவம. அரவு கைந்து பயன் ெயலது. 

ஆர்லத்வெ சஷயலர்கட்கு ற்படுத்தும் தொவமவ லயம் அமஷலஷல்வய. அது ெஶகன ல கலண்டும். ெஶகன 

லயபலர்கள் கவெஶகஷமஶர்கள். அடுத்ெ கட்ைம் அன்வன தொவம. இவெ உபநஷளெம் அமஷயும். வெ 

அமஷந்ெஶல் ல்யஶலற்வமயும் அமஷ தொடியுகஶ அெற்குப் பஷம்ம் னப் தபர். அந்ெ ஞஶனதொள்ரலர் பஷம் 

ஶஷளஷ. அவெப் தபயம் ஆர்லம் ஆத்ஶலஷன் ஆர்லம். லரயம் ஆத்ஶலஷன் ஆர்லம். அவெத் ெயலது தபஶஷ 

தல். அது The Life Divine. நஶன் ய்ெஷ Outline இல் அென் சஶயண்டு. அது virtual university   தோயம் 

உயகத்ெஷற்குக் கஷவைத்ெஶல் literacy ன்பது பட்ைப்படிப்பஶகும். 

நஶம் தபஶஷ லஷளங்கவரக் கலனஷப்கபஶம். சஷமஷ லஷளங்கவரக் கலனஷப்பெஷல்வய. ஏர் 

அவமஷயேயக்கும்தபஶய்து அப்தபஶஷ ஜன்னல் தபயம் தலரஷச்சம் ெயலது கண்ணஷல் பைஶது. அது ெயம் 

தசய்ெஷ கலய. அவ்லவமஷல் அவ்தலஶரஷ தலள்ரத்ெஷல் நஷவமந்ெலர் எயலர் தோயம் இவமலன் ஆத்ஶவுள் 

தவறலஶன் ன்பது தெஶஷ நஶரஶகும். தெஶஷஶயம் கபஶகும். 

உமக்கம், லஷறஷப்வபக் கைந்ெ ஜஸலன் உண்டு. அது தெஶஷ ெலம் பயேக்க கலண்டும். அலர்கள் தூங்கும்தபஶய்து 

உைல் தூங்கும். ஜஸலன் லஷறஷத்ெஷயக்கும். அன்வன அவெ consciousness, லஷறஷப்கபஶடுள்ர உமக்கம் ன்பஶர். 

உமக்கத்ெஷல் நம் ஜஸலன் உைகயஶடு என்மஷ ென்வன மப்பவெப் கபஶல் லஷறஷப்பஷல் அெற்கடுத்ெ நஷவயஷயள்ர 

தபஶஷ ஜஸலன் லஶழ்வு உையைன் என்மஶல் லஷறஷத்ெஷயப்பது தண கஶகம். அந்நஷவயக்குஶஷ ஜஸலன் 

எயலர்க்கு எய நஶள் லஷறஷக்கும் னஷல், அெற்குஶஷ சூழ்நஷவயவ பந்ெ தலரஷ, எரஷதலள்ரம் தொன்கூட்டி 

அமஷலஷக்கும். 

உமக்கத்ெஷல் லஷறஷத்ெ தபஶஷ ஜஸலன் - சஷமஷது. 

லஷறஷப்பஷல் லஷறஷப்பஶன ஜஸலன் - தபஶஷது. 
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தௌனத்ெஷன் நஷவயகள் பய.  தௌனம் தபஶஷது. பகலஶன் கூயம் தௌனம் தௌனத்ெஷன் பஷன்னஶல் உள்ர 

தௌனம். அக்ஷ பஷம்த்ெஷன் தௌனம் அவனலயம் அமஷலது. தண பஷம்த்ெஷன் னம் பகலஶன் கூயம் 

தௌனம். ண கஶஷளஷ ஆஸ்த்ெஷயேயந்து லந்ெ தௌனஷ சஶது பகலஶவன ெஶஷசஷக்கப் கபஶன தபஶய்து அலர் 

அவமஷல் அவெக் கண்ைஶர். இங்ககக இயப்பலர், பகலஶதைகனக இயப்பலர்கட்கு அது லறக்கஶகஷ 

லஷடுலெஶல் தெஶஷலெஷல்வய. 

ணஶஸ்சஷ தௌனம் - ஜஸலஶத் தௌனம் 

ஸ்ரீ அலஷந்ெஶஸ் தௌனம் - பஶத் தௌனம். 

தபஶதுலஶகப் பள்ரஷக்கூைம், கல்யொஶஷகரஷல் தைத்ெஷசஶயே ஶணலர்கள் சஷமப்பஶகப் படிப்பஶர்கள். இந்ெ 

தற்மஶண்டில் கல் நஶடுகரஷல் பள்ரஷ ென் கற்பஷக்கும் தொவமஶல் அவனலவயும் சஷமப்பஶன ஶணலனஶக 

ஶற்ம கலண்டும் ன்ம தகஶள்வகஶல் படிப்பஷன் ெத்வெ உர்த்ெஷ லஷட்ைனர். தொற்கஶயத்ெஷல் நம் நஶட்டில் 

வறஶகப் பஷமப்பது ெவயலஷெஷ. கல் நஶடுகரஷல் வறஶகப் பஷமப்பது ெவயலஷெஷ னக் கூம ஶட்ைஶர்கள். 

வற வறஶக இமப்பஶன் ன்பது சட்ைம். அதஶஷக்கஶ ற்பட்ை பஷன், பஷதஞ்சு, ஷ் தைட்சஷகட்குப் பஷன் 

ழ்வ ன்பது சதோகம் ற்படுத்ெஷது. அவெ அறஷக்க கலண்டும் ன்மனர். அதஶஷக்கஶலஷற்கு தசன்மலர் 

கஶப்பஶலஷல் பஷமயக்கஶக உவறத்ெனர். அதஶஷக்கஶலஷல் பஷதைக்கரஷல்வய. நஷயம் லயக்கும் தசஶந்ெஷல்வய. 

பஷஶஷட்ைலன் பயவன அதபலஷக்கஷமஶன். எயலதவை உவறப்தை பஷமயக்குப் கபஶகஶது. னகல ழ்வ 

ரஷெஷல் அறஷந்து லஷட்ைது. இந்ெஷஶலஷல் ழ்வக்கு கயம் எய கஶணம். அது ஜஶெஷ. ெவயலஷெஷ. 

சுெந்ெஷத்ெஷற்குப் பஷன் ெஶன் ஜஶெஷ பஷன்னணஷக்குப் கபஶய் வறக்கு உஶஷவயும் உஷயம் லந்ெது. பசுவப் 

தைட்சஷஷல் லஷலசஶஷ லஷறஷப்பவைந்ெஶன். நஶன் வறஶகப் பஷமந்து வறஶக இமக்கப் கபஶலெஷல்வய. 

னக்கு உர்ந்ெ லஶழ்வு கலண்டும். படிப்தை கலண்டும். நவீன சஶெனங்கள் கெவல ன லஷறஷத்துக் 

தகஶண்ைஶன். 

சுெந்ெஷம் தகஶடுத்ெது - சஷமஷது. 

பசுவப் தைட்சஷ அரஷத்ெது - தபஶஷது.  

தோை நம்பஷக்வகவ அமஷலஶக உயகம் கயெஷ நஶட்கள் உண்டு. அமஷவு ற்படும் தொன் லஶழ்வு நஷம்ெஷஶக 

இயப்பது அலசஷம் ன்பெஶல் அமஷவு அவெதஶட்டி ய்ந்ெது. லஶழ்க்வகவ நஷம்ெஷஶக லஶழ்லது ன்பது 

அமஷவு ன நஷவனத்ெெஶல் கஶப்பஷர் சர்ச்சுக்கு அடிவஶனர். இந்ெஷர் கர்ம், ெவயலஷெஷக்கு 

அடிவஶனர். 

தோை நம்பஷக்வக அரஷத்ெ லஶழ்வு - சஷமஷது. 

ன லரர்ச்சஷ ெந்ெ லஶழ்வு - தபஶஷது. 

இலற்யெகை ல்யஶ நஶடுகரஷயம், ல்யஶ தற்மஶண்டுகரஷயம் கல்லஷஷன் பங்கு தபஶஷெஶஷற்ய. ஆெஷகஶயம் 

தெஶட்டு கல்லஷஷயந்ெது. அசகுஶர்கள் கல்லஷ பஷன்மனர். தசல்லர் வீட்டு சஷயலர்கள் பஷன்மனர். பெலஷ, 

நஷர்லஶகம், அசஷல் அலர்கரஷைஷயந்ெது. கல்லஷ 1800க்குப் பஷன் அவனலயக்கும் உண்டு ன எவ்தலஶய 

நஶைஶகப் பல ஆம்பஷத்ெது. வசனஶ ட்டும் 2000 ஆண்ைஶகக் கல்லஷவ கபஶற்மஷ கல்லஷ கற்மலர்கவரப் 

பெலஷஷயேயத்ெஷது. பறம்தபயம் நஶகஶஸகங்கள் கஷப்து, கஸஶஸஸ், பஶசஸகம், அட்யஶண்ைஶ, ஶன் ஆகஷ 

நஶகஶஸகங்கள் கஶஶதைஶஷ கபஶல் அறஷந்ெனர். வசனஶவும், இந்ெஷஶவும் அறஷலஷல்வய. கல்லஷ வசனஶ 

அறஷலவெத் ெடுத்ெது. ஆன்ஸகம் இந்ெஷவலக் கஶப்பஶற்மஷது. 
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கல்லஷ ெயம் பஶதுகஶப்தை - சஷமஷது. 

ஆன்ஸகம் ெயம் பஶதுகஶப்தை - தபஶஷது. 

னஷென் னத்ெஶல் உயவக அமஷகஷமஶன். ஆன்ஸகம் ஆன்ஶலஷல் உயவக அமஷயும். னம் ஜை உயவக 

அமஷயும். ஆன்ஶ சூட்சு உயவக அமஷயும். லஶன சஶஸ்த்ெஷத்வெ அமஷலஶல் ய்ெ தொடிஶது. 

நட்சத்ெஷங்கயோக்கும் னஷெ லஶழ்வுக்கும் தெஶைர்தைண்டு ன னம் அமஷஶது, ற்கஶது. அது சூட்சு அமஷவு. 

ெஶன் நட்ை த்வெ எயலர் தலட்டினஶல் நட்ைலதக்கு உஷர் கபஶகஷமது னக் கஶட்டில் லஶழ்பலன் 

அமஷலஶன். ஜஶெகம், கஜஶஸ்ம் வககவக ல்யஶ நஶடுகரஷயம் உண்டு. இந்ெஷ சஶஸ்த்ெஷம் சக்ெஷ லஶய்ந்ெது. 

அவெ ய்ெஷலர் ஶஷளஷ. அமஷலஶல் லகுக்கக் கூடி சஶஸ்த்ெஷல்ய அது. தலள்ரஷக் கஷறவஷல் 

பஷமந்ெலதவை அம்சம், அஷ்ைஷஷல் பஷமந்ெலன் அம்சம் அமஷவுக்தகட்ைஶது. ஜஶெகம் தபஶஷ சஶஸ்த்ெஷம். 

அது தசஶல்லது சஶஷ. உயகம் ஶயம்தபஶய்து க்கள் னநஷவய ஶயகஷமது. Consciousness rises. எய 

கஶயத்ெஷல் ய்ெஷ சஶத்ெஷம் அந்ெ கஶயத்ெஷற்குப் தபஶயந்துலது கபஶல் க்கள் னநஷவய, லஶழ்வு நஷவய 

ஶமஷ பஷன் தபஶயந்ெஶது. தபஶயந்ெ கலண்டுஶனஶல் இன்ய அந்ெ சஶத்ெஷம் ய்ெ கலண்டும். 

அதஶஷக்கஶலஷல் பய லவகஶக அது கபஶல் ய்துகஷமஶர்கள். துவும் நம் பவற சஶத்ெஷம் கபஶல் 

தொய்வஶக சஶஷ லஶது. 

ஜஶெகம் கூயலது சஶஷ - சஷமஷது. 

அன்வன கூயலது சஶஷ - தபஶஷது. 

எய கஜஶஸ்ர் ெஷனதொம் லயம் ஏட்ையேல் பறக்கஶன சர்லர் வகவ ெற்தசயஶகப் பஶர்த்ெஶர். “உன் வக 

அெஷர்ஷ்ைஶன வக. ன்னஷைம் கஶட்டு. நஶன் லஷபம் தசஶல்கஷகமன்” ன்மஶர். அலன் லஷபம் அமஷந்ெலன். 

“அெஷர்ஷ்ைம் னக்கு லந்ெஶல் இண்டு இட்யேக்குப் பெஷயஶக நஶய இட்யே கஷவைக்கும்” ன்மஶன். அெஷர்ஷ்ைம், 

படிப்தை, ெஶஷத்ெஷம், உத்ெஷகஶகம் கஶயத்வெப் தபஶயத்து ஶயம். னஷெதக்ககற்மலஶய ென்வன ஶற்மஷ 

அவத்துக் தகஶள்யோம் ன்பது லஷகலகம். அலதக்கு அந்ெ லஷகலகம் உண்டு. அந்ெ நஶரஷல் பணக்கஶவன 

இயட்சஶெஷபெஷ ன்பஶர்கள். ககஶடீஸ்லன்  பய ஊர்கரஷல்  இயக்க ஶட்ைஶர்கள். இந்ெ நஶரஷல் ைவுனஷல் எய 

வீடியந்ெஶல் அலன் ககஶடீஸ்லனஶகஷ லஷடுகஷமஶன். தய ககஶடிக்குக் குவமந்ெ தசல்லம் இன்வம 

நகங்கரஷல் டுபைஶது. அதஶஷக்கஶலஷல் super rich ன்பலர் $ 25 ஷல்யேன் உவைலர். அது 125 ககஶடி 

யபஶஶகும். அடி ட்ைம் ப்படிஷயந்ெஶயம்  உர்நஷவயஷல் நஶட்டில் பண நஷவய தலகுலஶக உர்ந்து 

லஷட்ைது. இது கஶயம் ெயலது. 

னஷெ உவறப்தை ெயலது - சஷமஷது. 

கஶயம் ெயலது - தபஶஷது. 

கல் நஶடுகரஷல் ஷல்யேன் கபஶய் பஷல்யேன் லந்ெது. இப்தபஶய்து அசு சம்பந்ெஶக டிஶஷல்யேன் 

அடிபடுகஷமது. எய ஷல்யேன் ைஶயர் ன்பது ந்து ககஶடி. எய பஷல்யேன் ைஶயர் 5000 ககஶடி. எய 

டிஶஷல்யேன் ைஶயர் ன்பது 40 இயட்சம் ககஶடி யபஶய். 

லஷலசஶம் நஷயத்ெஶல் தகஶடுத்ெது - சஷமஷது. 

லஷஶபஶம் ஶர்க்கட்ைஶல் தகஶடுப்பது - தபஶஷது. 

Internet, Web லந்ெபஷன் ஶர்க்கட் கம்ப்யூட்ையக்கு லந்து லஷட்ைது. அதஶஷக்க ஜனஶெஷபெஷ யக்க்ஷதக்கு 

நஶய பஷல்யேன் ைஶயர் தசயலஶனெஶகக் கணக்கு. க்கரஶட்சஷ ஶர்க்கட் ெயம் பணம் தோயம் பணத்ெஷன் ஆட்சஷ 
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(plutocracy) ஶக ஶயகஷமது. இது லயக்கும் நல்யெல்ய. நஸடிக்கஶது. நஶகஶஸகத்ெஷன் வம் னஷென். 

பணஷல்வய. னஷென் லஶழ்வு வஶகஶல் நஶகஶஸகம் நஸடிக்கஶது. 

பணம் தகஶடுப்பது - சஷமஷது. 

னஷென் ெயலது - தபஶஷது 

ன்ம ஞஶனம் ற்பட்டு, ற்பட்ைவெ ற்ய உயகம் தசல்பை கலண்டும் ன்பது இன்வம இயட்சஷம். 

இவெ உயகுக்கு டுத்துச் தசஶல்லது நம் கைவ. ற்பது க்கள் கைவ. அமஷலஷற் சஷமந்ெலர் ற்மஶல் 

அவனலயம் ற்பஶர்கள். 

                                                                            = தோயம்   ெஷய. கர்கஶகஷ  அலர்கள்.  

                                                                            தசஶற்தபஶறஷலஶக லறங்கஷலர் ெஷய. த்ெஷனகலய அலர்கள். 

                                                                             கெெஷ. 1.06.14 

 

 

 

 


