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மூயம்  ஸ்ரீ கர்யோகி அவர்கள்  

ச ோற்சபோழிவு  ஆற்மிவர் திரு. நோகோஜன் அவர்கள்  

இடம் அம்பத்தூர் திோன மம்  

யததி 2.03.14  

14.10.13 

இந்றரறல் ஆன்லகம் வபறப்தடும் இடங்கள்  

சந்ணண்வய் வசய்யும் கம்தணறறலியந்ண யம் ந்ப் வதரயளுக்கும் சந்ண ரசனணறயக்கும். 

சந்ண ம் ன்னண வட்டும் ககரடரரறனயும் க்கச் வசய்யும் ன்ய ரகூர் கூயகறநரர் .இந்றர 

ஆன்லக ரடு. இங்குள்ப ண், னன, ற, லர், ரம், க்கள், ரழ்க்னக, வசல்கள், ண்ங்கள், 

உர்ச்சறகள், றயப்புகள், வயப்புகள் ஆகற அனணத்ணம் ஆன்லக ம் நரல் உண்டு.  அண 

அறலறரக வபறப்தடுண வதண்றன் கற்தறல். ணகரதறறன் ரணத்னயும் , சத்றரன் 

உறனயும் கரப்தரற்நறண. கரனத்ன பரறணற கதரல் றயத்ல்னண. தகரணேனட 

‘சரறத்றரற’னண அறத்ண அனண எபறரண புயணரக ரற்நறணரள். டிகரல் அவரறக்கரறற்கு 

ந்வதரளண “இங்கு சுந்றத்ன ன்ணரல் உ படிகறநண ” ன்நரர். றரணம் இந்ற ல்னனயுள் 

ணனந்ன அநறர அவரறக்க தறரற உடல் சரந்னடனக் கண்டரர். றரண ஏட்டி 

றரணம் இந்ற ல்னனக்குள் ந்ண றட்டன எலிவதயக்கறறல் அநறறத்ரர். இந்றரறற்கு ந்ண 

சறன ரள் அல்னண தன ரம் ங்கற ஆங்கறகனர் , அவரறக்கர் அனணயம் வதயம் சரனண 

புரறந்ர்கள்.சலத கரனத்ண அணேதம் ஸ்டீவ் ஜரப் , ட்ரட்கறப்லிங் கரதல் தரறசு வதற்நரர். ரக்கக 

இந்றரறல் தறநந்ர். வதரற ளத்ரபரணரர். சர்கச அங்கறல் கனன வசய்தரறல் ரண 

தபறச்வசண வசல்தடுரரணரல் , அன றசரரறத்ரல் ரன் தங்கபரகறல் என்நன 

யடறயந்கன். தறநகு World Bank Vice President ஆகணன் ன் தரர். அர் இன்ய Club of Rome 

CEOஆக இயக்கறநரர். Sheldrakeஉனகப் புகழ் ரய்ந் றஞ்ஞரணற. இர் க்கள் , றனங்குகளுனட 

உர்ச்சறன ஆரய்கறநரர். எய ள வதரற றஞ்ஞரணறகனப டி.றறல் என்நரகப் கதட்டி கண்டணர். 

அயள் இயம் என்ய. இயடன் கதட்டிபறத் வடன்ணட்  ன்தர் வல்டிகக் கூயன 

றயதறத்ண றட்டரல் அர் டரர்றணேம் றயூட்டணேம் இனந் புகழ் வதயரர் ன்நரர். அர் 

இந்றரறல் என்நன ஆண்டியந்ரர். ஸ்ரீ அறந்ரஸ்ம் ந்ண The Life Divine ரங்கறப் கதரணரர். 

இந்ணெனன இண்டு தக்கம் தடித்ரல் ணக்கம் யகறநண ன்நரர்.  

இன்ய அவரறக்க தடிப்புள்பர் தறஸிணஸ் , அசறலில் ணனந்ரல் , உடகண உச்சகட்டத்ன ட்டி 

றடுகறநரர். அ வரறக்கப் தட்டத்றற்கு இந்றரறலுள்ப ரறரன அண. அண அனணயம் அநறர். 

இந்றர ந்ரல் ரழ்க்னக உர்ன Beetles கதரன்நரறல் கண்டரலும் அண , கண்றகனர, 

ணத்றகனர தடுறல்னன.  

இந்ற ண்ன றறத் அன்ணற ரட்டரர்  

 ரழ்றல் சறநப்புப் வதநத் யறல்னன.  

சறய றல் றன்ஸ்டன் சர்ச்சறல் தங்களூரறல் இரணு ஆபீசரக இயந்ரர். சறன ஆண்டுகட்குப் தறன் 

அர் ரய்ரடு றயம்தறணரர். சர்ச்சறல் சறய றல் வதயம் புகழ் வதற்நர்.  அன இந்ற 

னஸ்ரரக றணம் வசய் சர்க்கரர் எய சம் கயறண ன்தண வசய்ற. வௌண்ட் கதட்டன் 

1921 இல் Prince of Wales உடன் இந்றர ந்ர் , தறற்கரனத்றல் வதயம் புகழ் வதற்நரர். ண 
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கறயஸ்ணறன் ரழ்றல் தறவணட்டு ஆண்டுகள் றற்யள்பண. அக்கரனத்றல் அர் இந்றர 

ந்றயந்ரர் ண ஏர் வசய்றயுண்டு. அனத் லறரக யப்தர் ரபம். ஆங்கறகனர் ஆட்சறறல் 

கனடசற ன அர்கனப கச தக் வீரகசத்ணடன் றர்த்ர் ரட்டிர். ‘சறங்க ரட்டிர் கறன 

வகரண்டு கசத்ணந்ம் தரறசபறப்கதரம் ’ ன்நரன் தரற. சறரஜறறன் வீம் சரகமம் கதர் கதரணண. 

வல்லிங்டன் ஆங்கறன பதறரகப் கதரரறட்டரர். அர் வப்கதரலினண வன்நர். இங்கறனரந்ண 

தறரணர். அர்னரந்றல் தறநப்தண ரழ்ந் இணரகக் கயப்தடுரல் ன் தறநப்னதக் குநறப்தறட 

வல்லிங்டன் வட்கப்தட்டரர். 

வட்கப்தடும் றனனறல் வபறப்தடும் வீம்  

உனகத் னனனனஇரணுத்றலும்அசறலிலும் 

ட்ட உற ஆசலர்ரம் வசய்ண இந்ற ஆன்லகம். எய கரற்கரனண கசரறறலியந்ண ந்ண கனன 

வசய்னண சந்றக்கப் தப்தட்டயக்கு தத்ண கதர் ம்தண கதர் ணெய கதன னத்ண கனன 

ரங்கவும், ங்கும் என்தண றக்கு கனனக்கு யதர்கள் அரறடம் கரனன ந்ன றக்கு ந்ண 

கனன வசய்யும் றநனன அபறப்தண ஆன்லகம். அணவும் அன்னணறன் ஆன்லகச் சூல். தரங்க் 

அறகரரறகள் ர் ஸ்கடட் , Beauty Land றல் றனம் அர்த்ற்ந கனனகபறல் அணரசறரகப் 

தம் வசனவு வசய்ரகக் கயறணர். தறப்ரற இயதரம் கற ஸ்கடட்டிற்கு ந் வஜண்ட் 

ஏரறடத்றல் றன்ய கரடரண றனத்னக் கண்ணுற்நரர். ரம் இநங்கற கனன தறத்றக்கரத்ணம் 

ன்ய உர்த் றயம்தறணரர். “இந் தப்தறல் ம்தண க்கன கரடு வட்டி , றனத்ன சரக்கற , 

ப்பு அனத்ண , றனரகப் தறரறடும் றனரக ஆய ர கரனத்றல் ரற்ந படியுர ? அனச் வசய் 

தறன் வ்பவு தபம் னரம் ” ன்நரர். தறப்ரற இயதத்ண என்ய ரறசண ரள். அன் பன்ணரள் 

தரங்க் அறகரரறகள் யண க்கம். ப்ல் இயதத்ண ரலு அடுத் ரறசண ரள். ப்ல் இயதத்ண 

பன்நறல் அயதண ரள் கறத்ண அக அறகரரற ந்ரர். தறப்ரற இயதரம் கற ரம் கதசற 

இடத்னக் கர ந்ரர். அர் கூநறண ம்தண க்கர். வகரடுத் கரனம் ணெற்யண்தண ரட்கள். 

அயதண ரபறல் ணெற்ய ம்தண க்கர் அர் கூநறண கதரல் கரடு அறந்ண , தள்பம் கடு றற , ப்புப் 

கதரட்டு தறரறடும் றனரக அண ரநறனக் கண்டு தறறத்ரர். இண ம்தண க்கயக்கு கலுறயக்கும் 

ன்நரர். த்னண க்கர் ணக் ககட்டரர். ணெற்ய ம்தண க்கர் ண அநறந்ண றந்ரர். இன 

சரறத்ண ஆன்லகச் சூல். கற்வசரன்ண சரகர் வசய் சரனணறண. ஆன்லகம் அற்பும் வசய்யும். 

ஆன்லகம் வபறப்தடுண ணறல் ன்ண ? கரப்தற ஸ்டரரங்கரக இயக்கறநண ணறல் தரல் சுத்ரணண 

ண்லர் கனப்தறல்னரண , சறன வபறப்தடுத்ணகறநண. சூடரக யகறநண கரப்தற ணறல் ( interest) 

கணரக கரப்தற வகரடுப்தன அநறகறகநரம். இனக் கடந் அம்சம் என்யண்டு. கரப்தறன 

சரப்தறட்டவுடன் இண கதரல் இணன ரன் கரப்தற சரப்தறட்டறல்னன ன்ய யசற ஆச்சரறத்ன 

றனபறப்தண கரப்தற கதரட்டர் ன்னண சரப்தறடுதடுன் ஆத்ரறல் இனந்ண கரப்தற கதரட்டரர்  

ணப் வதரயள். அண ஆன்லகம் வபறப்தடுண. கரத்ர கரந்றறன் குல் இந்றரறன் பனன 

படுக்குகபறவபல்னரம் ககட்டு , ககட்டர் வீய வகரண்டு ளண , அர் அனந கூலில் ஆன்லகம் 

வபறப்தடுரகும். சர்க்கரர் ( conscription) கட்டரரக இரணு கசனனக் ககரரற உத்வு 

தறநப்தறத்ரல், இனபஞர்கனப கதரலீஸ் கதரய் தறடித்ண  கண்டும். சர்ச்சறலுனட அனப்னத ற்ய 

இரணு ஆபீசறல் இனபஞர் கூட்டரக யண அர் அனப்தறல் ஆன்லகம் வபறப்தடுண. தர 

த்ணம் தறர்கட்கும் , C.V.ரன்,றஸ்கஸ்ய்ர, கதரன்ந தறதனஸ்ர்கட்கும் இணன 

வகரடுக்கப்தட்டண. இப்வதரளண தரடகறரண ம்.ஸ்.சுப்புனட்சுறக்கு அபறக்கப்தட்டரல் , அண 
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தரடங்கபறல் ஆன்லகம் வபறப்தடுகறநண ணப் வதரயள்.  எய தறரர்த்னண வதரற கயத்ண. வதயம் 

வசல் அற்புங்கனப றகழ்த்ணண ( Savitri) தறரர்த்னணறல் ஆன்லகம் வபறப்தடுகறநண. றனத்ன 

சரற தரரறத்ரல் உளண , ய கதரட்டு தறரறட்டரல், அறகப் தனன் கசூனரகக் கறனடப்தண உனப்பு 

தனணறல் வபறப்தடுனக் கரட்டும். புஞ்னச றனத்றல் உளண , ய றட்டு, தறரறட்ட வதரளண, ண்லர் 

கறனடப்தண றனம் ம் உண்னக்கு ஆன்லகத்ன வபறப்தடுத்ணகறநண.  

   உனகத்றல் அனணத்ண வசல்களும்  

   ஆன்லக வபறப்தரடரண வசல்கபரணரலும் ரம்  

சறனற்னந ட்டும் அப்தடிக் கயணகறகநரம். றரணம் , பூனஜ, றம், கரன்பு, கரறக்னகன ணறன் 

ஆன்லகச் வசல்கபரகக் கயணகறநரன். அன் கதசுண , உடுப்தண, உண்தண அப்தடித் வரறறல்னன. 

உடல் ணேம் வய்த்றற்குச் வசய்யும் பூனஜ உண்தண ன்ந றபக்கம் ஆன்ர இல்னர 

இடறல்னன,வசலில்னனன ணக் கரட்டும்.  யரற ,யரற ன்நர ள் அன்னண ணறல் அண அள் அதக் 

குல் ட்டுல்ன , ஆதத்றல் ஆத்ரன ட்டி ஆத்ர ளப்தற குல் ணகறல் பர்ந்ண. தத் தரர் 

கங்னகன சங்கர் அனப்தறற்ககற்த தத்த்றல் கரல் னத்ணக் கடந்ரர். ம்தரம் னலில் புத்ர் 

யண அர் ஆத்ர தணற யனக் குநறக்கும். கல் ரட்டரயக்கு ஆன்லகம் உண்டு. ஆன்லக 

ம்தறக்னகயுண்டு. Saints கரன்கள் லும்னத கடற்கனக்குக் வகரண்டு ந்வதரளண தன ரபரக 

றர்தரர்த் கரற்வநளண ஆன்லகச் வசல். ரரறஸ் குட்வன் யத்ணத்ரல் குரகறல்னன. 

ஆன் தனத்ரல் குரணரர். Life ஆசறரறர் வதன்சறலீன் ரக்கரல் இநந்ண வகரண்டியந் சம் , 

“ரன் இநக்க யக்கறகநன் ” ன்ய அர் டுத் படிவு ணம் கண்டல்ன , ஆத்ர கண்டண. அணவும் 

சத்ற ஜலறம் உனகறல் ந்தறன் ன்தரல் , அர் ஆத்ரறன் குனனக் ககட்டு ஆண்டன் 

தறலியத்ரன். தத்ண தறள்னபகள் உள்ப வீட்டில் பத்ன் SSLC வதறல், அடுத்ன் இன்டர் லடிட் 

தரஸ், அடுத்ன் என்தரம் குப்புடணேம் , அடுத்ன் ஆநரம் குப்புடணேம் , அடுத்ன் பன்நரம் 

குப்புடணேம், அடுத்ன் SSLC வதறனரகறயும் , கனடசற னதன் ந்ரம் குப்புடணேம் , அற்கு 

பந்னன் ட்டரம் குப்புடணேம் தடிப்னத படித்வதரளண அற்கு பன் னதன் SSLC தரஸ் 

வசய்ண,B.Sc. (Agri.)படித்ண, ஆபீசரகற, வரறனறதரகற, தன ஆறம் ககரடி சம்தரறத்ண , ஆசறரறர் 

றநனரனல்ன, அறர்ஷ்டசரண வசனல்ன , னதணேனட ஆத்ர அன்னண அயனப ற்ய 

ன்நறயுடணேம், உண்னரண சரகறரல் ற்நண ணப் வதரயள். 

ஆன்ர வபறப்தட்டரல் சரப்தரடு அறர்ரகும். னணற வய்ரரள். குந்ன வகரண்டரடுபன் 

வய்ரக ரயம் , கம் வய்வீக கரகும் , இடம் புணற ஸ்னரகும் , ண்தர் தக்ரரர்கள். 

ணற குய ஜகத்குய ஆரர். இந்றர தரம் ன்ந ரடு ன்ய ட்டுன்நற , அகறன உனக ஆன்லக 

ஸ்னரகும். 

ஆன்லகத்னத் கடி இந்றர யதர்கள் இந்றன ரடுறல்னன ன்ய தகரன் கூயகறநரர். 

ஆன்லகம் இந்றரறலியக்கறநண , இந்றரறடறல்னன ன்தண கரசனணக்குரற றம்.  எய 

இனட்சறத்ன ரட்டில் தப்த ஏர் ஸ்ரதணம் ற்தட்டரல் அந் ஸ்ரதணம் அந் இனட்சறம் அற 

கனன வசய்யும்.  Organisation kills the ideal. கறயஸ்த்ண தரறரறரரறடம் ஏர் க்குண்டு. கணேம் , 

னணறயும் உனரவும்வதரளண னணற “My dear I have stumbled on an ideal” ன்நரர். கன் 
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தறனரக “Don’t worry, we shall organise it” ன்நரர் ன்தண அவ்க்கு. ரன் ஏர் இனட்சறத்றன் லண 

இடநற றளந்கன் ன்ந னணறக்கு கனனறல்னன , ரம் அன ஸ்ரதணரக்குகரம் ன்ய தறல் 

கூயம் கன் ஸ்ரதணரணரல் னட்சறம் அறயும் ன்கறநரர். தல்கனனக்ககங்கள் , றகணரதர 

ஆசறம், கரந்ற சரரண ஸ்ரதணம் கதரன்ந இடங்கபறல் அர்கள் இனட்சறத்ன அநற ஆறம் 

றகளுண்டு. அங்குள்பர் யம் அனக் கயணறல்னன ன்தண வடுரனப அணேதம். Arnold 

J.Toynbee ன்தர் தறதன சரறத்ற ஆசறரறர். அர் ஆரய்ச்சறக்கு 1945 இல் $17000 வகரடுத்ண. 

அர் ஆரய்ச்சறன படித்ண தத்ண ரல்யூம் ளறணரர். உனகம் அன sage ஞரணறவணக் கயறண. 

தன சர்க்கரர்கள் அன ரடி ஆகனரசனண ககட்டரர்கள். Philosophy of History.பன் பனரக 

சரறத்றத்றன் த்ணத்ன அர் ஆரய்ந்ரர். அர் 1956 இல் இந்றர ந்ரர். அண்ரனனப் 

தல்கனனக் ககத்றல் கதயன ஆற்நறணரர். ஸ்ரீ அறந்ரஸ்ம் ந்ரர். ண வசரனமட்டி அன்தர் 

இனண்டன் கதரண வதரளண அண ஆரய்ச்சற றனனத்றற்குப் கதரணரர். அங்கறயந் தறபகர் 

ஆச்சரறப்தட்டு “லங்கள் Toynbee ளறற்னநப் தடித்றயக்கறநலர்கபர ? இங்கு யம் அர் 

ளறற்னநப் தடிப்தறல்னன ” ன்நரர். ஆன்லகம் இந்ற ண்றல் , இந்றர் சூலில் 

அதரறறரக இயக்கறநண. அன இந்றர் அநறறல்னன. அர்கட்கு அவரறக்கர பக்கறம். 

அவரறக்கர் ககஷ் கரகறன ற்நரல் அன்தறன் இந்றர் அன ற்தரர்கள். இந்ற 

ணப்தரன்ன அவரறக்க ரழ்னப் தரரட்டுகறநண. அனப் தறன்தற்நப் தரடுதடுகறநண. இந்றரறல் 

ளந்னரறணேம் அவரறக்கர் தரரட்டிணரல் ரன் அன் பக்கறத்ணம் ம்ர்க்குத் வரறயும். 

இந்றரன ஆப ந் தறரறட்டன் உனவகங்கும் சரம்ரஜ்ம் றயறணர். சூரறன் தறரறட்டிஷ் 

சரம்ரஜ்த்றல் அஸ்ணரறல்னன ணப் வதர் ரங்கறணர். தறரறட்டணேக்கு பல் உனக சர்க்கரர் 

றயவும் ரய்ப்தறயந்ண ன்ய தகரன் கூநறணரர். அண இந்ற ஆன்லகப் வதயன. னசணர 1962 இல் 

இந்றரனத் ரக்கறண. அன்னண அத்ரக்குலுக்கு பன் கல்கத்ர வீறகபறல் சலணர்கனபப் தரர்த்ண 

இந்றன ச்சரறத்ரர். இந்றர் ச்சரறக்னகனப் தரரட்டறல்னனவன்ந வதரளண அன்னண 

சலணரக்கரர்கனப றயம்தறப் கதரகச் வசரன்ணரர். அர் கூநறன ற்ய சலணரக்கரர்கள் றயம்தறப் 

கதரணரர்கள்.இந்ற ஆன்லகம் அனத் லண்டிண. 1972 இல் றக்மன் ந்ரர். னசணர அவரறக்க 

ரர்க்கட்டரறற்ய. அவரறக்கர னசணர ரர்க்கட்டரறற்ய. இன்ய இச்னசணர அவரறக்கரறன் வரத் 

யரணத்ன கடக்கும் றனனறல் உள்பணர். 1945இல் ஜப்தரன் கதரன இந்றல்னனக்குக் 

வகரண்டு ந்ண. இந்ற ஆன்லகப் ஸ்தர்சறக்கப்தட்டண. அவரறக்கரறற்கு அடுத்தடிரக உனகறல் 

வதரற யரணபள்ப ரடரக ஜப்தரன் ரநறண.  

    ஆன்லகம் ஆரக ணறனணத் றயவுயரற்யம். 

சறங்கப்பூர் சறய ரடு. 272 சண னல் தப்புள்பண. 14 னல் லபம் , 26 னல் அகனம். வசன்னணன 

றட சறய இடம். புணன ரறனம் அபவுள்பண. அன்ய இந்ற குற்நரபறகள் சறங்கப்பூன றர்ரம் 

வசய்ணர். இன்ய அன் Per Capita GDP USA க்கு சரக சறன ஆண்டுகள் உர்ந்றயந்ண. யரனந்த் 

அவரறக்கரவுக்கு அடுத் தக்கர ரடு. அர்கள் வசன்னணறல் இன்ய ரஜரஜற யரல் , ககரட்னட 

ன்நனக்கப்தடும் கட்டிடங்கனபக் கட்டி ர்த்கம் வசய்ணர். இந்ற ஆத்ரவுடன் வரடர்பு 

வகரண்டரல் இன்ய வசல்ம் வதயத் ரடரகறநண. தறரன்ஸ் புணன , சந்ற ரகூர் , ரகற, ணரம் 

ன்ந இடங்கபறல் அசரண்டணர். அண 1639இல் ற்தட்டண. 1789இல் தறரன்ஸ் கரப்தரன 

ஆண்டண. இன்ய உனவகங்கும் அநறவு , றஞ்ஞரணம், இனக்கறம், சறற்தம், க்கபரட்சற, ஏறம் ண 
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ங்குதன கறரலஸில் உற்தத்றரணன. அத்னணனயும் கறரலஸ் வதர்றர பனம் 

இந்றரறலியந்ண வதற்நன. உனகறல் Law சட்டம் ண உனவுண Roman Law கரரபுரற 

கறரலஸிலியந்ண வதற்ந ஞரணத்ன சட்டரக டித்வடுத்ண வதயம் சரம்ரஜ்த்ன றயற ணெய 

ஆண்டுகள் ஆட்சற வசய்ண. ம்தர் ண உனகறல் ங்குண Arabic numerals. அன இந்றரறல் 

உற்தத்றரணன. 

அர்னரந்ண கரரபுரற இங்கறனரந்ன ஆட்சற வசய் கரனத்றல் சுந்றரக இயந்ண. கர 

சரம்ரஜ்ம் சட்டத்ரல் ரழ்ன உர்த்றண. இங்கறனரந்ணம், ஸ்கரட்னரண்டும் அப்தடி ரகரலகம் 

ய்றண. அர்னரந்ண அப்தனனணப் வதநறல்னன. 1000ADபல் இங்கறனரந்ண சுந்ற ரடரக 

ரநறவதரளண ரகரலகபள்பரக அனந்ண. அர்னரந்ண தறன்ங்கற ரடரறற்ய. இங்கறனரந்றல் 

அர்னரந்ண க்கனப எணக்கப்தட்டர் , ரழ்த்ப்தட்டரக டத்றணர். இங்கறனரந்றன் ஆட்சறக்குள் 

அர்னரந்ண ந்ண. 1700க்குப் தறன் இங்கறனரந்ண றரதரத்ரல் பம் வதயந்ற ரடரகற , 

கரனணறகனப உனட ரடரகற , கரப்தரறல் வசல்ரக்குள்ப பக்கறரடரக ரநறண. அர்னரந்ண 

யனயும் சறயனயும் வதற்ய ககலிக்குரறரகக் கயப்தட்ட கம் இங்கறனரந்ண தறரடஸ்டண்டு 

ரடரகவும் அர்னரந்ண கத்கரலிக்க க்கனபயுனடரகவுரக ரநறண. தறரரண தறன் ரன் 

அர்னரந்றன் தறநந்ன் ணக் கூந வல்லிங்டன் வட்கப்தடுபவுக்கு அர்னரந்ண கரசரண 

றனனறலியந்ண.1920இல்வன் அர்னரந்ண சுந்றம் வதற்ந தறன் ணேம் Home rule இக்கம் ந்ணம் 

EU அனயும்வதரளண அர்னரந்ண EUறல் கனடசற ரடரகக இயந்ண. அர்னரந்றல் தறநந் 

ரரயக்கும் ஸ்கரட்னரண்டில் தறநந் கப்தணரயக்கும் தறநந்ர் 1970இல் ஆசறம் ந்ரர். அன 

1967இல் இந்றரவுக்கு அனத்ர் ன் பலீடு பப்தண டங்கு வதயகறரல் அன இங்கு 

அனத்ரர். அர் ந்ண ண்தன சந்றத் அன்ய ண்தர் றரனரகற ஊன றட்டுக் கறபம்பும் 

றனனறலியந்ரர். அர் பனம் இந் அவரறக்கர் கவநரய அன்தயக்கு அநறபகரணரர். ஜணரற 19ம் 

கற அநறபகரணர் வதரற வசரத்ண ஜணரற 26இல் அர் னகன றட்டுப் கதரறற்ய. 1990இல் 

கலிகதரர்ணறரறல் எய கம்தணறறல் கனன வசய் இர் ஆம்தறத்ண அக்கம்தணறன படி 

றட்டரர்கள். அடுத் ஆண்டு Toranto றல் ஏர் கம்தணறறல் கனனன ற்யக் வகரண்டரர். ஏரண்டில் 

அண றரனரறற்ய. அர்னரந்ண தஞ்சத்றல் அடிதட்டரல் ரலு ககரடி க்கள் அங்கறயந்ண 

வபறரட்டிற்குப் கதரணரர்கள்.  இன்ய ரற்தண இனட்சம் கதர் அர்னரந்ண ஜணத்வரனக.அர்னரந்ண 

தஞ்சத்றற்கும், யனக்கும், ழ்னக்கும், ரறத்றத்றற்கும் கதர் கதரண ஊர். அர் 1970 பல் 2000 

ன புணனறலியந்ரர். 2000இல் அர்னரந்ண இங்கறனரந்ன றட அறக யரணபள்ப ரடரக 

ரநறண. இண இந்ற ஆன்லக சறநப்பு , பத்றன. இர் ககணஜ்வண்ட் கன்மல்ட்டண்டரக 

1986இல் றணபம் $1000 சம்தரறத்ரர். 1988இல் அண $2000டரனரறற்ய. இன்ய அத்வரறனனக் 

னகறட்டு டரக்ஸி டினரக றணபம் $100சம்தரறக்கறநரர். ரறத்றத்றன் சறன்ணரணர் ம்தறக்னக 

பனம் இந்ற ஆன்லகம் அர் ரட்னடக தக்கர ரடரக ரற்நறண. 

1921இல் ட்ர்ட் இபசணரக இந்றர ந்வதரளண அன ரடு தகறஷ்கரம் வசய்ண 

கயப்புக்வகரடி கரட்டி றயம்த கதரகச் வசரல்லிற்ய. 1938இல் அர் இங்கறனரந்ண ன்ணரண வதரளண 

அவரறக்க றரக த்ண வசய் சறம்சன் ன்தன க்க அர் படிவு வசய்ரல் , தட்டத்னத் 

ணநந்ரர். ஆன்லகம் யத்ன சறம்ரசணம் ற்கறல்னன. கற.தற. 324இல் அவனக்மரண்டர் இந்றர 
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லண தனடவடுத்ரர். தனடவடுப்தரல் கறரலஸ் இந்றரறன் ஆன்லகச் சூனரல் லண்டப்தட்ட ண. 

கறரலஸின் ஞரணம் கரப்தர பளணம் 1500க்குப் தறன் தறண. இன்ய உனகம் ஞரணம் ண அநறண 

கறரலஸ் இந்றரறலியந்ண வதற்ந ‘ஆன்லக’ ஞரணம். வன்ணறந்றர பளணம் தரனநரனரணண. 

ளதண அடிக்கு கல் தரனந ரன் ங்கும் கரப்தடும். அன்தர் றசரம் வசய்யுறடத்றல் அநணெய 

அடி ன லயற்யள்பண. கங்னக சவபறறல் ஆறத்ண ணெய அடி ஆம் ன தரனநறல்னன. லர் 

பம் வஞ்சறன் உர்ச்சறனப் தறறதலிக்கறநண. உர்ச்சற ஆன்லகத்ன பறறல் ற்கும். 

இண்டரம் உனகப் கதரயக்குச் வசன்ந ஷ் வீன் றயம்த ந் வதரளண ன் னணற ணக்கு 

றஸ்ரசரக இயந்ன றனணத்ண உள்பம் பூரறத்ரன். அன் பவண்தரன ஆங்கறனத்றல் தடித்ண 

ந்றறன் கற்பு , றஸ்ரசம், சத்றம், தறரறத்ன ன் னணறறல் கண்டு அனக் வகரண்டரட 

பவண்தரன ஷ் வரறறல் வதர்த்ண ளறணரன். வதண்றன் கற்பு ஆன்லக ரழ்ன 

அளுக்குத் யகறநண. கற்புக்கசறக்கு அள் கற்பு கரட்சம் வதற்யத் யகறநண. கற்பு வதண்னறன் 

ஆன்லகச் சறன்ணம்.வதன்ணட் ந் றர்ப்தந்பறல்னர கம் ன் களுக்கரக வசனன ரன் ற்க 

படிவு வசய்ண அயனட வதய வநற. கற்பு வதண்றற்குக் கண் கதரன்ந வதயவநற. 

உனகறல் ண டக்க கண்டுரணரலும் அண பலில் ஆசறத்றல் டக்க கண்டும் ன்நரர் அன்னண. 

இன்ய இந்றர உனகறல் ஸ்ரீ அறந் ஆஸ்ரகறறட்டண. இந்ற சுந்றபம் , தசுனப் புட்சறயும் 

உனகறல் தறண. 1947க்குப் தறன் இந்றன் றறத்ணக் வகரண்டு ஆர்ப்தரட்டம் , அட்டகரசம் வசய்ரன். 

உனகக றறத்ணக் வகரண்டு ணற சபகத்ன டுத்வநறயும் யறப்தற இக்கத்ன 

அவரறக்கரறல்உற்தத்ற வசய்ண . அன் சறகம் டரம் பீட்டர்ஸ் , தத்றல் தறல்ககட்மூம் , ஸ்டீவ் 

ஜரபும் ளந்ணர். இந்ற சுபீட்சம் றரறன பர்ந்ண. கூலி 15 னதசரறலியந்ண எய யதரரறற்ய. 

உனகத்றல் வசல்ம் வகரறத்ண. இன்ய அந் கூலி 600 யதரய். அவரறக்க டரக்ஸிடினர் றணபம் 

Rs.12,000 சம்தரறக்கறநரன். இந்ற குற்நரபறகள் கட்டி சறங்கப்பூர் அவரறக்க வசல் றனனன 

ட்டித் வரட்டண. இந்ற ண் என்யதட அன்ணறனண இற்னக னத்ண. 1881இல் 

இந்றரறன் ல்னரப் தகுறகளும் என்யதட்டண. அவரறக்க ரறனங்கள் ம்தத்றண்டு இனயும் 

பற்சறன றர்த்ண வன் ரறனங்கள் கதரரறட்டு அடினகனப வசரத்ரகப் வதயம் உரறனன 

றனனரட்ட றயம்தறணர். அடினறன் சுந்றபம் , ம்தத்றண்டு ரறன எற்யனயும் எக 

சட்டத்ரல் றனநகநறண. இந்ற ண் என்யதட்டரல் உனக எற்யனக்கு அண றத்ண. தன 

ணெற்நரண்டுகபரக கதரர்ரண கரப்தர 1945க்குப் தறன் றனக்கரற, இயம்புக்கரக என்யதட றயம்தற, 

வகரஞ்சம் வகரஞ்சரக EUன அவரறக்க உரத்ன தறன்தற்நற ளப்தவும் , USSR வகரஞ்சம் 

வகரஞ்சரக சரறவும் 1990இல் ல்னசுகள் கதரரட்டரண cold war சூரறனணக் கண்ட தணறகதரன 

னநந்ண. வடன்ன் னநந்ண, 

    இன்டர்வட் உனக க்கற கயறரக  

      ளந்ண. 

தசுனப் புட்சறறல் இந்றன் றறப்புயம் அநறகுநறகள் வன்தட்டண. Micro credit வதண்கட்கு சறய 

கடணேற யம் வதயம் பற்சற தங்கபரகறல் வற்நற வதற்ய யூணமூக்கு கரதல் தரறசு வதற்யக் 

வகரடுத்ண. Prosperity 2000 இந்றரறல் எய ககரடி கனன ரய்ப்னத ளப்தனரம் ண ICPF பனம் 

சர்க்கரயக்கு 1992இல் கூநறன சர்க்கரர் ற்நண. 2000இல் அன 150 ரட்டங்கபறல் கசரனண 

வசய்ணர். இன்ய ரடு பளணம் அண வசல்தடுகறநண. உனகம் கனனறல்னரத் றண்டரட்டத்ன 
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அநற அயம் வதயம் பற்சறனக் னகக்வகரண்டு அன் அஸ்றரரண economicsனஇன்ய  

புணககரத்றல்ஆர பற்தட்டரல் 1929பல் உனனக னக்கும் வதரயபரர வயக்கடியும் , 

கனனறல்னரத் றண்டரட்டபம் அடிகரடு எறயும் றனன உயரகற றட்டண. அன 

றயவுயரற்நனடந்ண புணப்வதரயபரர அடிப்தனடறல் உனகம் புணனரக உயரகும் றனன 

கரப்தரறல் ளகறநண. 

ரய்ப்புகள் அதரறறரக றனநந் அவரறக்க ரட்டிணர் இந்றர ந்ண ங்கள் ரட்டிலில்னர 

வரறல் ரய்ப்பு இந்றரறல் இயப்தனக் கரண்கறன்நணர். இயதண இனட்சம் வசனரறரகும் 

அவரறக்க கம்தணறக்கு ரற்தண இனட்சம் யரணபம் ண்ணூய ககரடி வரறல் ரய்ப்னதயும் 

இந்றர அபறப்தண றர்சணம். உனவகங்கறயந்ணம் ண்தண இனட்சம் இனபஞர்கள் அவரறக்கரவுக்குப் 

தடிக்க யம் இந்ரபறல் அவரறக்கர் இந்றரறல் ந்ண உனகறலில்னர ஞரணம் வதயண  

    இந்ற ஆன்லகம் அவரறக்க ஞரணரக வபறப்தடுறடம். 

ஆன்லகம் ரழ்றன் அடிப்தனட, றத்ண. இந்ற ஆன்லகம் உனக சுபீட்சத்றன் உறர் ரடி. ஞரணம் 

ன்தண வசல்றநன். கரரறத்ன படிக்கும் றநன , றங்கனப அநறந்ண படிக்கும் றன 

குக்கும் அநறவு, அற்னநக் கடந் எய தறச்சறனணன ஆறகரடுஅந்ரய் அனசற ஆரய்ந்ண அன் 

சரத்ன ணறல் ற்ய கண்டி படின ணம் அநறயுரணரல் உனகறல் கரரறம் படியும் ன்தண 

ஆன்லகச் சட்டம். 20,000 அணு ஆயுங்கள் அப்தடி அறக்கப்தட்டண. பல் கூட்டம் கதரடுற்கு 

தத்ண ரள் பன்பு அண படிந்ண றட்டரல் ஆன்லகம் அதரறறரகப் வதரயபலட்டும். 

உடல் உனக்கறநண. உனப்தரல் உர்ந் உத்யண்டு. உனப்பு உறர் ர உவும். உறரல் 

உனப்தண ஊனக் கூட்டி ரழ்ண. அண றரதரம். வீடு கட்ட வசரத்ண சம்தரறக்க றரதரம் 

உவும். அநறவும் உனக்கும். னடபனநறல் அநறரபற யனறல் ரடி வசல்ன அண்டி ரழ்ந் 

கரனம் 1900 ன. ணநற ரழ்ன வயத்ண எணக்கற கரட்டில் ம் புரறந்ரலும் அனணத் கடி 

அணேக்கு கண்டி உவு யம். “இயக்குறடம் கடி ன் தசறக்கு உயக்கபடன் வகரண்டு ந்ரல் 

உண்கதன்” ன்தண சற கூநற வதயம் வசரல். ம் ரழ்ன றனக்கற வதரளணம் அண ம் வதற்ந 

லின. 

பூ கரகம் ரழ்னப் புணறரக ற்நண. தகரன் புணன ந்வதரளண புரற ந்ர் த 

உற வசய் பன் ந்ரர். இப்கதரன கன பூர்த்றரகறநண. ற்சம் கனறல்னன ன்நரர். 

தரறனப் தரர்த் தகரன் அர் minus இல் ரப் தறன்நர் ன்நரர். தகரனணச் சுற்நற பலில் 

ந்ண கதயம் , தறநகு தறனணந்ண கதயம் உள்ப றனனறல் அன்னண ந்ரர். சறபுஞ்சறறலும் 

கணக்குனநரல் அறச்சரட்டத்ரல் ண்லர்ப் தஞ்சம் யம். தகரணேக்கும் தக்கஷ்டம் 

கரகத்ன ற்கர ற்நரல் ற்தட்டண. ன்நரலும் சட்டம் சட்டக. றபகரய் ற்நல் சரப்தறட்ட 

யரள் இண்டரறம் யதரய் ந்ண உடகண வசனரறற்ய. தகரணேனட புத்கங்களுள் உள்ப 

தத்ன கசர்த்ண ண்ற வதரளண பரறம் யதரறயந்ண. அயக்குப் தக்கஷ்டம் ந் 

ரபறல் ரடனக பப்தத்ற ந்ண யதரய் வகரடுத்ரர். இன்ய அந் வீட்டிற்கு ரடனக பப்தத்ற 

ந்ரறம் யதரய்.  

தக்கஷ்டம்தகரணேக்கறல்னன. அநறவு அர்த்பள்பரணரல் , ரழ்ன றட்டு றனகரறட்டரல் , 

கரறனரல் கதரல் ணறன் சம்தரறப்தரன். ந்ண யதரறல் பறன் எய ரம் குடும்தம் டத்ற 

ரபறல் எய ரபறல் இனட்சத்னச் சம்தரறத்ரர் கரறனரல் கய. இன்ய அண கதரன்ந க்கலல்கட்கு 

எய ரனபக்கு தத்ண இனட்ச யதரய் ஃபீஸ்.  
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    அநறறன் உனப்புக்கு ஆறம் டங்கு லினயுண்டு. 

டரம் பீட்டர்ஸ்க்கு 1990இல் றணபம் $20,000 பீஸ். இன்ய $80,000. 

    ஆத்ர அநறனக் கடந்ண. அன் உனப்பு அற்பும். 

ஆன்லகம் றறத்ண ரழ்ன ற்நரல் எயர் யரணம் ஊனக தரணகரக்கும்.Education is the yoga 

of society. கல்ற சபகத்றன் கரகம். இன்ய கல்றன ரடும் தள்பறகள் 

ஆறக்கக்கரகசம்தரறக்கறல்னன. ககரடிக்கக்கரக சம்தரறக்கறநரர்கள். எய ல்ன சறநற 

தள்பறறல் ணெய ரர்கபறயந்ரல் றரரண பனநறல் அப்தள்பற ஸ்ரதகயக்கு ஆண்டிற்கு தத்ண 

ககரடி தம் ஈட்டும். இண ஆன்லகம் வதற்ந றநன். கல்றத் ணனநறல் வபறப்தடுண. ல்னரத் 

ணனநகபறலும் ஆன்லகம் வசல்ரகவும் , தறதனரகவும், றயரகவும், றறப்தரகவும், 

றயறயப்தரகவும், சுயசுயப்தரகவும் பனணந்ண றனந்ண ளன் ஊற்ய இந்றர.  

    இந்றர ணறல் அண ஆன்லகம்.  

    ஆன்லகம் ன்நரல் அண இந்றர. 

இந்றரவுக்கு ந்ர் அர்கள் அநறந்ரலும் அநறரறட்டரலும் ஆன்லகப் தன் வதயகறநரர். அண 

ப்வதரளண வபறப்தடும் , ப்தடி வபறப்தடும் ன்தண அர் குறகசத்னப் வதரயத்ண. 

ரஜஸ்ரணறல் ள யறயந்ர் தத்ண றல் ரய் ரடரண அவரறக்கர றயம்தற றயம் வசய்ண 

கதன், கதத்றகனபப் வதற்ய ண்தத்ண ட்டரம் றல் இந்றரறல் ஆன்லக ரழ்வு ரளம் 

வதண்றறன் கப்தணரன அண வரண்ணூய றல் சந்றத்ரர்.  

இயயம் இனதறரறர இயணயங்கபரணரர்கள்.  

இணன ரங்கள் அநறர கதரணந்ம் கடந் 

பன்ய ஆண்டுகபரக இனடறடரண ரங்கள் அணேதறக்கறகநரம். 

தம் ரபரண பறகரர் ரழ்வு.  

We are in heaven Super heaven all the time. 

சந்கரம் வதரங்கற ளண ண்தத்ண ட்டு ன  

அநறர புண அணேதம். 

உனவகங்கும் தறரம் வசய்யும் உடல் னம்.  

உனகம் இன்தம் வதந றனயும் உள்ப னம்.  

ணற ரழ்வு - ஆண், வதண் உநவு - இந் அபவு இணறக்கும் ண 

ண்தத்ண ட்டு ண ன வரண்ணூய ண ன 

ககள்றப்தட்டறல்னன. 

இண இந்றரறல் அப்வதண்ற ள ஆண்டியந்ன் தனன்.அர் இயபனந இந்றர 

ந்றயக்கறநரர். அர் வதண் ஆன்லகச் சூலில் இந்றரறல் ரற்தத்ண இண்டு ஆண்டுகபரக 

இயப்தரல் ற்தட்ட ரழ்றன் தனன். 
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