இn# சமயt()* ஓr அ.µகm
ச)*2 ேபா(நாத ேவல:;வா<கll
>ŋகll ெப2ைமBட: சµதாயk EFடŋகGl பைடkக வlல ஓr
அIpபைடc ;2kகtைத எŋகll ஆNOயr வழŋ*Q:றாr
ேம#கt&ய நா*க+l வா.m இn2kகll 5ல ேவைளக+l தm சமயtைத
;ளk< ெசா#ெபா?வா#ற கlAB, பll+kCட வEpபைற, சமய
கலn2ைரயாடl HகIJ ம#Km ஏM <Ns2வ சrcRகSkEk Cட
அைழkகpப*<Mறனr. 5லr தமkE அtதைகய ;ளkகம+kEm அளJ
தE& இlைல எனk கN& எMXடm µைறZ[* உllளனr. ஆக
அtதைகய ^ழlக+l, அ&காரp_rவமான, ெவKm கl; ேநாk<lல ாத,
µM`ைர ஒMK இn2 சமயt&#Et ேதைவ எMப2 ெத+வா<Mற 2.
இ nத ஆ 5 B ய r b ட tைத ( இ n2 ச ம ய m எMறாl எMன? எMற
ctதகt&dNn2 எ*kகpப[ட2) நம2 நmπkைகZM ஓr அகgட
RNkகமாகt தயாBt2 உllேளM. இ&dNn2 இn2 சமயtைத அhpபைட
i&Zl ம#றவrகSkE µைறயாக எ*t2c ெசாlல உத;யாZNkEm.
இதனாl பழŋகைதகSm ெபாytதகவlகSm lŋ<ய ஓr இn2சமய அmJ
<ைடkEm.
lŋகll ‘இn2 சமயm எMறாl எMன?’ எMK Cகl (google) ெசMK
ேதhனாl, ஏறkEைறய 39,000 ப&lகll <ைடkEm. ெபNmபாலானைவ
அMXயrக+M ைகவBைச; பல எ&rpபாளrக+M தைல5றnத பைடpபாக
இ N kEm . அ mJ p_ rவமா ன ைவ n க k E ைறJ ; அ & o m E ைறJ
அ & கா ர p_ rவ மா ன ைவ . E K < ய ே ந ாk E ை ட ய , வ ழ k E c சா r c
cBn2ணrைவk கடnத ப&lகll அB2. ேகll;Zனாl ேதாMKm பரnத
அளJ சnேதகtைதt qrkEm ;ைடகll nகJm ப#றாkEைற. இnதk
காரணŋகSkகாேவ, இn2 சமயt2kE ஓr அmµகm த;rkகµhயாத
ேதைவயா<;[ட2.
இn2sm *ேட (Hinduism Today) இத?M sதாபகரா<ய ச#EN 5வாய
RpπரµXயRவாnகll (1927-2001), இMைறய உல<M அைனt2
மதŋகSm, உll+Nnேதா ெவ+ZdNnே தா, எ&r ேநாkEm சவாlகைள
நME cBn&Nnதாr. ஒvெவாN மதµm தனkெகன ஓr ஆMsக l& tl,
ம kக S kE c ச ட ŋ E , ப ா ர m ப B ய µ ை ற க ll ெ கா g * - ஒ N
தைலµைறZdNn2 ம#ெறாN தைலµைறkE வழŋகpப[*- உயrnத
உணrJ HைலகSடM ெதாடrைப HைலHKt&, இதனாl மXதைன
கடJSடM ெதாடrcப*t&, கலாசார-பாரmபBய µ.Hைறைவ வாழ
ைவpபதாக எ . & ைவt2llளாr . பாச tேதா* E N ேத வ r எ MK
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அைழkகpப[ட அவr, இnதt ெதாடrc ஒN தைலµைற தவmனாom, ஒN
ம த m H ர n த ர ம ா க k க ா ண ா ம l ே பா y , u R ப h n த வ ர ல ா # K ,
அகIவாராyc5, மXத-ஆராyc5 tலகŋக+l மk<p ேபாக;டpப*m
எனk கg*llளாr. தாM மனதார ;Nmπ ய மதtைதk காkக அவr க*m
5ரtைத எ*t2llளாr. “ஒN காலt&M பாπேலாXய, எ<p&ய, அsெடk,
மாயாM, 5வpπn& ய அlல2 ஹவாZய πராதன சமயŋகll எŋேக
ேபாZன?” என அவr ேவhkைகயா கk ேக[ப2g*. அவ#mM nகk
Eைறவானேத எw5xllளன. 5ல காலŋகSkE µMனr, உலக மkகll
ெதாைகZM ஆml ஒN பŋகான மXத இனt&M மதm, ெபNmபாom
இn&யா;l வாIபவrக+M மதm, ஒN πldயM மkகll ெகாgடா*m
இn2 சமயt&#Em இேத க&தாM என 5லராl அwசpப[*m, பலராl
எ&rpபாrkகpப[*m இNnத2. மத i& ஆk<ரnpc ம#Km µ.அ?pc
வரலாK பழைமயான பல மதŋகைளt 2ைடt2 ஒ?tத ேபா&om இn2
மதm ம[*m அைத எ&rெகாg* இM`m வாIn2 ெகாg* இNpப2
தXt2வமான2.
µரgபாடாகேவ, இnதp cXத மதm 1000 ஆg*களாக பைடெய*pcகll,
^ ைற யா ட lக ll , க g y h ஆ & k க m ஆ < ய வ # ை ற அ M X ய
ஆk<ரnpபாளrக+டm இNn2 எ&rெகாg* தாkEpπhtதாom 20-ஆm
t#றாghl மதcசாrπMைம ம#Km ெபாNll-உலக கவrc5 ேபாMற
^[Rமமான சk&கைளc சn&kகt தllளpப[* உllள2. <Ns2வp
πரcசாரm, 16ஆவ2 t#றாg* இேயRZ[ சமய பரpபாளrகளாl &Bt2k
Cறpப[*, 19-ஆm t#றாg* πB[hz அரசாl வo{[டpப[* ,
இ Mை ற ய ேம # க t & ய ம # K m இ n & ய த க வ l ச ாத ன ŋ க ள ா l
µMென*kகpப[*, பல காலமாக nE வdnkக அhகைளt தாŋ<,
அhைமxg* ெகௗரவnlலா ஓr இn2 அைடயாளtைதk கg*llள2.
ஏைனய Rயமாgc நmπkைககைளt தாIt& n&tத l, அவ#ைற
yடநmπkைக nkகc சடŋE என u#Kதl, ெவ#K உNவ வ?பா*,
த#காலt&#E ஒvவாத பழைம, பgைடய வழkகm, கணk<lலாத ெபாyt
ெதyவŋகll எனk CKவேத ஒN சாதாரண <Ns2வt தn&ரm.
இn&யா;M கm}Xs[/மதcசாrப#ற ஊடகŋகll ஜாqய µைறேக*m,
ேமாசமான சµதாயc €ர?Jகைள வdxKt& xm, இn2 எனk CKm
எதைனxm அhpபைடவா தm, q;ரவாதm, வEpcவாதm என µt&ைர
Et2<Mறன.
ஆனாl, கடnத இNப2 ஆg*க+l ஓr எ&rபாரா இn2 எ.c5 _nZM
எlலா பாகŋக+om ெவht2llள2. 5ல ேவைளக+l இn2kக +M
cலmெபயrJ, இn&யா;M c&ய ெகௗரவm ம#Km ெசlவாkேக இத#Ek
காரணm. த#கால தைலµைறZனr அதM ெபாk<ஷŋகைளk கg*
உllளதாom, அதM காலt&#ேக#ற பயMபா[ைட அmnததாom, இn2
2/16

மதm 21-ஆm t#றாgh`ll ஊkகµllள ஒN சk&யாக νைழn2
உ llள2 . த ன 2 த வ K க ை ளt & N t & k ெ க ாg * m , ப ல t ைத
உ#சாக pப * t& k ெகாg* m , இ n2 ச ம ய m h ƒ [டl ( d i g i t a l )
உலகt&#Ec ெசl<Mற2. தைலவrகll µMேனாk< அh ைவk<Mறனr.
πllைளகll பll+kCடŋக+l இM`m 5றpபாகc ெசயlபடJm,
பலMnkக வாIkைக வாழJm ெப#ேறாrகll தm சமயt&M 5றnதைத
வழŋக µய#5 ெசy<Mறனr. உலக அள;l ஆZரkகணk<l ேகாZlகll
எ.mc<Mறன. சyகŋகll தm ெதyவ yrt&கைள ைவt2, பாBs,
ெபrdM, ெடாெராMேடா, 5[X ஆ<ய நகrக+l ஊrவலm வN<Mறனr;
இn2 &N; ழா kக ைளp ெப N m அ ள ; l ெகாgடா* < Mறன r .
அ*tதவrகll தmைம ;t&யாசமாக Hைனpபாrகேளா, “கா[*வா5”
எMபாrகேளா எMற கவைலேய இlைல. மத ேவ#Kைம இMm ேயாகா
அைனவராom பயMப*tதpப *<Mற2. ெசாlவMைம nkக ேபcசாளrகll
ஒN πldயM இn2kகைளp πர&H&t2 அைனt2 லக சமாதான
மா நா * க + o m , ச rவ ம த k C [ ட ŋ க + o m , இ n 2 உ B ை ம
கலn2ைரயாடlக+om கலn2 ெகாll<Mறனr. ேமlHைலpபll+ ம#Km
பlகைலkகழக இn2 மாணவrகll தm பாரmபBயt&#ேக &Nmπc
ெசl<Mறனr. தm ெப#ேறாr ெசாMனதாl அlலாமl, தm உllளாrnத
ேதைவையp _rt& ெசyவத#காக, தŋகll வாIkைகைய ேமmப*tத,
ஆtமா;M அ ைழpைபp _ rt& ெச yய, ேகாZ lக + l இ N kEm
ெதyவŋகைள நா*<Mறனr. இvவாK எnதk க[டt&om நம2 மதtைத
;ளk<k Cற ேவgh இNkEமாZM, „Iகgடவ#ைற வழŋE<Mேறாm.

பல நmπkைககll ஒேர ெபயBM „I
இn2 சமயm c&யவrகSkE c&ராக இNpபதM µk<யk காரணm அதM
பரnத தMைமேய ஆEm. இn2 மதm ஓr ஒ#ைறp பாரmபBயm அlல.
;ஷயŋக+l ஒேர ஓr இn2k கNt2 எMறெவாN Hைல <ைடயா2.
ஆMsக சmபnதமான ;ஷயŋகைள வைரயKkக ஒேர ஓr அ&காரp_rவt
தைலவr <ைடயா2. 5ல வழkEcச ாrc πBJகll உllளன. அவ#Kll
நாME ெபBயைவ, ைவணவm, ைசவm, சாkதm, sமாrtதm. ேமom,
க ண k< ட µ h யா த ச mπ ர த ா ய ŋ க ll E N ப ா ர m ப B ய ŋ க ள ா க
ெவ+ pப* tத pப * < Mற ன . ஒ vெவாMK m µ . c R த n&ர t2ட M
அ&காரt&l தMXைறJ ெகாg* உllளன. Hஜ வழk<l CmM, இnத
ெபNm மதtைத பtதாZரm சமயŋகll சமாதானt2 டM, இn2 மதm /
சனாதன தrமm எMற ஒேர EைடZM „I ஒMK Chயதாக வைரயKt2m
cBn2m ெகாllளலாm. இnத பரnத பாŋைக ேநாkகt தவKவ2 ஒ[*
ெமாtத மதtைதேய தவறானk கgேணா[டt&l பாrkக எ*t2 ைவkEm
µத l அ h . ெபா2 ; l ெபN mபாலான ஆ Msக பார mபB ய ŋகll
எ+தானதாக, ஒNŋ<ைணkகpப[*, ஐயnMm இNk<Mறன.
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ெதாMைம ம[*nMm தt2வŋகll, அழEnkக கைல ம#Km க[*மானm,
மkக+M ெந<IJ ஆ<ய ஆழமான CKகll எlலாm இNn2m இn2 மதm
ஒN c&ராகேவ உllள2. &Bkகpப[ட கNt2 kகll வ?nேதா*வதாl,
ெச?pcnkக க[டைமpc, ேநrt&, ஆMsக பBRகைள அll+t தNm
இmமதm „I HைலkEt தllளpப[* உllள2. ஏேதா பாmபா[h C[டm,
மா[* வ?பா*, ஆ† ப*kைக ேயா<க+M ைநயாgh சmேமளனt&#E
ச#ேற ேமmப[ட, தாInத இடt&ேலேய ைவt2 பாrkகpப*<Mற2.
நlல ேவைளயா க, இn2 சமயt&M அகலtைத அmய இய#ைகயான,
Rலபமான வ? ஒMK உllள2. ெத+வாக வ?கா[*m எg†லடŋக ா
உZrவா.m ENமாrகll, ஆ5Bயrகll, பghதrகll மt&Zl ஓr ஆசாM
ேத rnெத* kக pப [* , அ வ B M ேபாத ைனக ைளp ப Z MK, அ வ B M
சmπராதாயtைதt த.;, அnl& ெநmகைளxm ஒ.kகtைதxm €டM
ஒNவM ஏ#Kk ெகாllவேத அ2. இvவாேற நைடµைறZl மத நmπkைக
ேபணpப*<Mற2. cXத ஆgகSm ெபgகSm, இல[சkகணk<l
ENமாrகளாகJm, மத பா2காவலrகளாகJm, நmπkைக nkகவrகSkEt
ug*ேகாலாகJm இNk<Mறனr.

நாME அhpபைடk ேகா[பா*கll
Rலபமான ஓr ஒ[*ெமாtதp பாrைவ ேவg*mகாl, (nக எ+ைமயாகk
Cற ேவghM ) ெபN வா B யான இ n2kக ll நாME அ h pப ைட
நmπkைககைளp ப<rn2k ெகாll<Mறனr: கrமm, மKπற;, எŋEm
தŋEm ெதy‡கm ம#Km தrமm. இnத நாME நmπkைக ேகா[பா[ை ட
πMப#m வா.m ஒNவைர நாm இn2 என அைழkக µhxm.
கrமm: ேநrpெபாNll அhpபைடZl கrமm “காBயm” அlல2 “ெசயl” என
ெபாNllப*m. ;ளkகமாகk CmM அ2 காரண-காBய ெபா2k ேகா[பா*,
;ைன-;ைனpபயM, இ2ேவ அைனt2 ேதா#றtைதxm ஆS<Mற2.
எvவாK c;ˆrpc சk& ெபௗqக ச[ட;&யாக உllளேதா, அpபhேய
மனt&M இய#ைகயான ச[ட;&யாக கrமm உllள2. கrமm ;& அlல,
ஏ ென X l ம X த M R ய µ ய # 5 ய ா l த ன 2 அ ை ட J H ை ல ை ய
உNவாkE<MறாM. நlலைத ;ைதtதாl நlல2 <[*m, qயைத
;ைதtதாl qய2 <ைடkEm என ேவதŋகll ெசாl<Mறன. கrமm நம2
இnதp πற; ம#Km கடnத கால πற;கSைடய ஒ[* ெமாtத
ெசயlகSm அவ#mனாl உNவான பலாபலMகைளxm Emk<Mற2,
இதனாேலேய நம2 எ&rகாலm HrணZkகpப*<Mற2. நம2 அ`பவµm,
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அதைன நா m எ& rேநாkEm ; த µ m , க rம m அ ? J ேவைலைய c
ெசy<Mறதா அlல2 உத;kகரm l[*<Mறதா எMபைதk கா[*<Mற2.
கrமtைத ெவ#m ெகாllள அmவாrnத ெசயlகSm உணrc5 வசpபடாத
எ&rc ெசயlகSm ேதைவ. எlலா ;ைனகSm உடேன &Nmπ
வNவ&lைல. 5ல ேசnkகpப[*, எ&rபாராத வ?க+l இnத πற;Zேலா
அ*tதp πற;Zேலா &Nmπ வNm. ேவதŋகll இvவாK ;ளkE<Mறன,
“ஒNவM தாM ெசyவ2 ேபாலேவ ஆ<MறாM. நlல காBயtதாl ஒNவM
நlலவM ஆ<MறாM. qயவ#mனாl qயவனா<MறாM.” (ய‰r ேவதm,
πBஹதரMயக உபHஷதm 4.4.5)
மKπற;: cனrஜMமm எனpப*m மKπற;, இய#ைகயான πறpc, இறpc
ம#Km sg*ெமாN πறpc எMற HகIவாEm. இறpπM ேபா2, நாm இnதp
_த உடைல உதm;[*, ^kEம உடlக+l இNnத வாK, sg*m ஒN
πறpckEll νைழxm µM, உll உலகŋக+l ெதாடrn2 பBணாமm
அைட<Mேறாm. சாைவpப#mய பயtைத lkEவதாl, பல காலமாக
மKπற; ேகா[பா* இn2kக+ைடேய nகpெபKm ஆKதl Cறாக
இNn2 வN<Mற2. நாm வா.m உடl நாm அlல, மாறாக அனா&யான
ஆtமா. அ2 பBணாம வளrc5Zl, சmசாரt& l பல உடlக+l
வாIn2llள2. இறpckEp πM, பாrைவkE உ[படாத உலகŋக+l நாm
ெதாடrn2 இ N nத வா K , உ ல க t&l ெசyத காB ய ŋகS kக ாக
Rகtைதேயா 2kகtைதேயா அ`ப;t2, sg*m ஒN _தJடl ெகாgட
πற;kகாக காt&Npேபாm. கடnத πற;க+l நாm ெசyத காBயŋகll
அ*tதp πற;ZM Hைலைம ம#Km மனpபாŋEகளாக உNவா<Mறன.
கrமm qrkகpப[*, கடJll அmயpப[*, ேமா[சm அைடயpப*வதM
;ைளவாக மKπற; lŋE<Mற2. “மரணt&#E p πM, தாM ெசyத
காBயŋக+M ν[பp ப&Jகைள மன&l தாŋ<யவாK, ஆtமா அ*tத
உலEkEc ெசl<Mற2. அத#கான பலMகைள அ`ப;tதp πறE, காBய
உலகமான இŋE sg*m வN<Mற2. ஆக, இcைச உllளவ`kE
மKπற; வாypc உg*.” (ய‰rேவதm, πBஹதரMயக உபHஷதm 4.4.6)
எŋEm தŋEm ெதy‡கm: பல சமய நmπkைகக+M E*mபமா தலாl,
இn2 ம தm ப ல த ர pப[ட ேகாண ŋக+ l ெதy‡க tைதp பாrkக
µைன<Mற2. இNpπ`m எlலா இn2Jm உபHஷதŋக+l Cறpப[*
இNk<Mற அnத ஓr, எŋEm தŋ<ZNkEm உcசp ெபாNll ஒMைறேய
வணŋE<Mறனr. qrkக உgைமp ெபாNளாக ேநாk<M, கடJll
ேதா#றnMm, மா#றnMm, கடnத HைலZl, காலm அகMK, உNவm
அகMK, ெவ+ lŋ<, Rயmcவா க உllளாr. uய உணrவாக இNpபதாl,
கடJll ஆ&yல ேதா#றp ெபாNll, uய அMc, ம#Km ஒ+யா<,
அைனt2t ேதா#றŋக+om வ?nேதாh, சrவ காலŋக+om, சrவ
இடŋக+om ஆ&யnதnlலாத ேபரmவாளனாக, சk&யாக H#<Mறாr.
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yல ஆtமனாதலாl, கடJll நம2 தXpப [ட ெதyவமா<, yMK
உலகŋக+M ஆதாரமா<, நmைம காkEm, வளrkEm, வ?கா[*m அpபMஅmைம ஆ< உllளாr. நm வாIkைகZl கடJ+M அNைள ேவg*m
அேத ேவைள, நாm அவM/அவll நம2 ஆtமா;M சாரm எMபைதxm, நம2
உZBM உZr எMபைதxm அmn2 உllேளாm. ஒvெவாN இn2p
பாரmபBயµm, ஏைனய ெதyவŋகll அlல2 மகாேதவrகll கடJளாl
பைடkகpப[* அவNkேக ப† ெசy2 வணŋEவதாக நmc<Mறன.
ேவதŋகll இvவாK அm;k<Mறன, “எg†லடŋகா ேதா#றŋகைள
உைடய கடJளா <ய அவன2 ம<ைமயாேல அைனt2m Hைலk<MறனஅŠ;`m νg†யவனாக இNpπ`m அைனt2kEm பைடpபாளனா<,
தM பைடpπ l எMKm வாI<MறாM. அMேப ஆ<ய இkகடJைளk
காgபவrkE Hைலtத அைம& உg*. அைனt2kEm தைலவனா<ய
அவM, அைனt&M மt&Zom மைறn&Nk<MறாM, கால உலைக
கgகா†k<MறாM.” (<Nzண ய‰r ேவதm, sேவதsவதர உபHஷதm
4.14-15)
தrமm: கடJll πரபwசtை தp பைடtதேபா2, அத#E ஒN ெநmையxm,
ேதா#றtைத ஆS<Mற ச[டŋகைளxm வழŋ<xllளாr. தrமm எMப2
கடJ+M ெதy‡கc ச[டm. இ2 ேதா#றt&M அைனt2 ம[டt&om
‡#mNn2, πரபwச Hய& µதl சமய ம#Km நMெனm ;&கll வைர
நmைம அcச[டt2டM Ryகமா க இNkக ைவk<Mற2. ஆtமாJடM
ெதாடrc ப*t2mேபா2, தrமm ஆMsக வளrc5kE nக ேதா2வான
நடtைத, €ரான நMனடtைத என ெபாNளா<Mற2. அ2ேவ கடJll ப#K,
ேகா[பா[*p பZ#5கll, கடைம ம#Km க[டாயm ஆEm. தrமtைதp
πMப#KைகZl, நாm πரபwசtைத ப#mZNk<Mற, வ?கா[*<Mற
உgைமxடM ஒt2 வாI<Mேறாm, ஆக இய#ைகZேலேய கடJSடM
ெநNkகt&l உllேளாm. ெதy‡கc ச[டt2kE எ&ரான2 அதrமm. ஒN
;ைதkE வழkகமான வளrc5 எpபhேயா அ2 ேபாலேவ மXத`kE தrமm
- அதாவ2 இய#ைகt தMைம ம#Km Emkே காைளp பhpபhயா க
Hைறேவ#Kதl ஆEm. &NkEறll (31-32) இvவாK HைனJKt2<Mற2,
“வா` ல< M „ rt&ையx m , ம gŠ ல < M ெசlவtைதx m த rமm
வழŋE<Mற2. அைத;ட பய`llள ேவK எ2 உllள2? தrமtைத ;ட
பBச+kEm ஒMKnlைல, அைதk கg*ெகாllளாதைத ;ட அ?J ேவK
இlைல.”
இn2 மதt&M தXtத ம&pc இnநா+l.
இn2kகSm இn2 அlலாதவrகSm இn2 மதt&M தMைமையk க#K
உணர நlல காரணŋகll உllளன. பரnத _ேகாள ம#Km கலாசா ரk
CKகll கgடŋகைள xm, மkகைளxm, மதŋகைளxm πBt&Nnதாom,
6/16

வரவர அவ#Kk<ைடZl உறJகll ஏ#ப[* , உலகm ஒMKடM ஒMK
ேமMேமom ெநNŋ< வN<Mற2. ெதாைலtெதாடrc, இைணயm,
;யாபாரm, பயணŋகll ம#Km உலகளா;ய Ehமா#றm ஆ<யன
µMனா+l uரமாZNnதவrகைள, ;Npபnlலா;[டாom, த#ேபா2
அkகm பkகt2 ‡[*kகாரrகளாகc ெசy2 ;[ட2.
பhpபhயாக பMைமpபாŋE ெபN<வNm உல<l, ஒNவr ம#ெறாNவNடM
Ryகமாக இNkக ேவg*மாZM, _nZM மkகll தம2 சக அgைட சyக
மதŋகll, கலாசாரŋகll, கNt2kகll ம#Km உணrJகைள அmn2,
பாரா[*வ2 nக µk<யமா<ற2. இv;ஷயt&l, சனாதன தrமm,
தM`ைடய மாgcைடய சமரசp ேபாk<னாom, சrவ ;யாபகk கடJll
ெகாllைகZனாom உலகt&#E Hைறயேவ வழŋக µhxm. இn&யாைவt
த;ர உலகt&M எnத ஓr இடt&om, மதŋகll ெநNkக மாகJm
RyகமாகJm வாIn2 வளrnததாகt ெதBய;lைல. உல<l உllள எlலா
µk<ய மதŋகSkE m ஆZரkகணkகான ஆg*களாக இn&யா ஒN
‡டாக இNn2 இNk<Mற2. }தrகll, பாr5 சமயtதவr, ^ஃπகll,
ெபௗtதrகll, <Ns2வrகll, நாt&கrகll எனp பலNkE இn&யா
அைடkகலm வழŋ<xllள2. இMK tK nldய`kE ேமl இn&யrகll
µsŒmகளாக இNk<Mறனr, இைத ெபNmபாMைம இn2 சyகt&னr
ெபN மன2 ட M ஏ #K llள ன r . இ tதைக ய ந [cற J , எ lலா u ய
மதŋகSkEm வழŋகpப*m ஆInத மBயாைதZM காரணமாகேவ
HகI<Mற2. இpபழkகm “ஏகm சt அேனகp பnதா”, “உgைம ஒMேற,
வ?கll ேவKேவறா னைவ” எMற வழkE வாசகtைத ெமypπk<Mற2.
ெபௗtதm, €k<யm, சமணm ேபாMறவ#ைற ஈMK, ஏைனய மதŋகSkE
தாராள பா2காpc ெகா*kE m, இn2 ேதசt&டm இNn2 எMன க#Kk
ெகாllளலா m? இ n& யா; M அ ச l ச ம ய m ஒ N < ைடkகத #க B ய
கgேணா[டtைதxm, அைம&, பEtதmJ, ெசயlப*tதவlல பாைத
ஆ<யவ#ைறk ெகா*t2, நாm உலைகp cBn2 ெகாllளc ெசy<ற2.
தXpப[ட மXதM ஆMsக உllேநாkE ெபறJm, நம2 சyகt&M
ஆMsக வளrc5kE உn2m உலகேநாkE kE ஓr அBcRவhயாEm
ஆ#றைலk ெகாg*llள2.
இn2 மதm தன2 ேபாதைனகSm பZ#5கSm காலtதாl 8,000 ஆg*
ம#Km அத#E ேமom வழkகt&l உllளெதனp ெபNைம ெகாll<Mற 2.
இtதE கால சBt&ரm ம#ற பல மதŋகைளk Ellளமாk< ;[ட2.
உgைமZl, இn2 மதm ேதாMmய Empπ[ட காலm சBt&ரt&l
< ைட யா2 . க ா ல m ே தாM m ய ெ பா . ே த அ 2 2 வ ŋ < ய த ாக k
Cறpப*<Mற2. ம#ற மதŋக+M ஒpb[* வயைத அ.t&c ெசாld,
இn2 மதt&M ெதாMைமையk கா[*mப[சt&l, ‘ேவத அ`பவm’ எMற
tdM ஆ5Bயரா<ய ரyமM பXkகr nக அmJp_rவமாக, ஒvெவாN 100
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ஆg*கால சBt&ரtை த மXத`ைடய
ஒN வாIkைக ஆgடாகp
πர&H&k<றாr. இvவாK பாrk<M, €k<யm, nக இளைமயான மதm
ஐn2 வய2. இsலாm ஒN ப&Mமவய2, ப&னாME வய2. <Ns2வ
மதt&#E வய2 இNப2. ெபௗtதm, தேவாZசm ம#Km காM_5யXசm
ஆ<யைவ இNபt2 ஐn2 வய2. சமணm µpபt2 ஏ. வய2 ஆடவr. இn2
மதt&#E, πறnத ேத& ெதBயாமl, Eைறnத ப[ச வய2 எgப2
ஆg*கll - இpc; ஆMsக வாIkைகZM ெவllைளtதாh தாtதா.
இnத அசாதாரணமான பாரmபBயt&M மkகll அதைன சனாதன தrமm,
“அனா& நmπkைக” அlல2 “அனா& ெநm” என Empπ*<Mறனr.
த Mை னc ச ா rnத n l d ய M க ண k கான ஒ v ெவா N ம X த X M
பŋக+pைபxm காலŋகாலமாகt தM`ll ஏ#K, சமயm, சyகm,
ெபாNளாதாரm, இலk<யm, கைல, க[டட;யl என ெச?pcnkக
;யkகtதE கலாசார ெசாtைத உலEkE அ2 அ+k<ற2. இதனாl,
ஆcசBயt2kE இடnlலாமl, தM மkகளாl ஒN மதமாக இMm,
வாIkைக ெநmயாக, மXத கலாசார, ஆMsக அhpபைட சt2c சாராக
ேநாkகpப*<Mற2. இn2kகSkE, இn2 மதேம அனா& உgைமகll,
இய#ைக ேகா[பா*கll என ெபாN[க+M அைமpைப ஆகc சBயான,
சாt&யnkக வைகZl உணrt2<Mற2. அவrகSkE இn2 மதm
π ரபwச t2 ட M க ல n2 H MK, க லாcசார ம #Km வ ள ைமkE
அhpபைடயா<Mற2. இnத மாgcnE மதtைதp cBn2k ெகாllவதாl,
அைனt2 மkகSm மXத இனt&M மத ஊ#ைறxm, சாரtைதxm ஆIn2
உணர µhxm. அனா& பாைதZM nகp பழைம எ*t2 kகா[* ஏைனய
சமய நmπkைகக+om πர&பdkகpப*வைத கg* உணரµhxm.
860 nldயM இn2kகll இn&யா;M 85 சத‡த மkகll ெதாைக யாக
வாIn2m, பல nldயM கணkகாணவrகll உல<M எlலா yைலக+om
வாI<Mறனr. இ2 உலகt&ollள ஒvெவாN நா[* மkகைளxm,
இனtைதxm, Ehகைளxm ெகாgடதாEm. ஐk<ய அெமBkகா;l ம[*m
2.4 nldயM இn2kகll உllளனr, இ&l ஏறkEைறய yMml இNவr
ெத#E ஆ5யrகளாகJm, ஏைனேயாr ம#ற ேதசt2 மkகSமாவr.
இn2 மைறt[கll
எlலா ெபBய மதŋகSm ஒN Empπ[ட cXத tdM ேபாதைனகைள
அhpபைடயாக k ெகாg*llளன . உ தா ரணt& #E < N s2வ t2kE
ைபπSm, இsலாt2kE Eரா`m உllளன. ;யkகtதEவைகZl
அ&கமான மைற tlகைள இn2 மதm ெபNைமxடM ெகாg*llள 2.
உgைமயாகk CmM மXத`kE ெதBnத nகp ெபBய மைறtl
ெப[டகm இn2 சமயt&`ைடயேத. அ&உயr cXதµm ம&pcm
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உைடயைவ ேவதŋகSm ஆகமŋகSm. இைவ இரg*m RN&ZM
(ெச;ம*kகpப[ட) ெபNm ஆழமான tlகll, கடJளாேலேய ஞானm
ெப #ற µ X வ rக S k E ப ல ஆ Z ர m ஆ g * க S k E µ Mன ே ர
ெவ+pப*tதpப[டன. ேவதŋகll ெபா2மைற எனJm, ஆகமŋகll
Empπ[ட/5றpc மைற எனJm ெசாlலpப*<Mற2. ஆகமŋகll ேநரhயாக
வ?பா[* ;&கll, ேயாகŋகll, மn&ரm, தn&ரŋகll, ேகாZl க[*மானm
ஆ<யன ப#m νŠkகமாகp ேபR<Mறன. ேவதŋக+M nகJm பரவலாக
அmயpப[ட பE& உபHஷதm ஆEm, இ&dNnேத மதt&M அhpபைடk
ேகா[பா* <ைடk<Mற2.
இரgடாm ப[ச மைறtlகll, smB& (Hைன;l ெகாllளpப[ட2)
ஆEm, சBசம பலt2டM, அ&க πரபலµடM உllளன. இ&l அ&க
அள;l ெகாgடாடpப*பைவ இ&காசŋகSm (கா;யm ம#Km வரலாK Empபாக இராமாயணm ம#Km மகாபாரதm) cராணŋகSm (cXத வரலாK
ம#Km பழŋகைதகll) ஆEm. nகp πர5t& ெப#ற பகவt „ைத
மகாபாரதt&M ஒN பE&யாEm. ேவத கைலகSm ;wஞானµm
(ஆxrேவதm, வான;யl, நா[hயm, இைச, க[டட;யl, அரசா[5,
வாIkைக கடைம, ச[டm) ேவதாŋகm ம#Km உபேவதm எMற ெதாEpπl
E;n2llளன. ேமom, காலm காலமாக கடJைள அmnத ஞாXகll தtதm
அ`பவŋகைளp ப<rn2 ெகாllள Hைறய tlகைள ெவ+kெகாணrn2,
ேயாகt&M அ&சயŋகைளxm, உllளm உNkEm பk& ம#Km ஞானp
ப&க ŋக ைளx m வ ழ ŋ<x llள ன r . த #கால ஞா X க S m கால q த
உ gைம க ைள s g * m ெ ச ாl d , ஆ t மாk க ை ள இ ை ற வ X ட m
ெநNkகமாகk ெகாg* ெசMK ெகாghNpபதா l, இn2 மைறtl
பைடpc இnநாll வைரxm ெதாடN<Mற2.
இn2 ம ைறtlக ைள வா Iநாll வ ? கா[hயாக J m ஆ K த லாக J m
த.;ZNkEm ெசயl ஒNவr இn2 எMபத#E ெத+வான அmEm.
அைனt2 பாரmபBயŋகSm ேவதŋகைள ஏ#KkெகாghNkEm அேத
ேவைளZl, ஒvெவாMKm தன2 µk<ய அ&காரp_rவ மைறtlகைள
வைரய K kக ேவ ெச y< Mறன . ேமo m , ஒ vெவாN ப kதN m , த ன2
பாரmபBயt&l உllள மைறtlக+l தனkEp πhtதைதc Rதn&ரp
ேப ாkE ட M ே த r nெத * t 2 , π M ப # ற ல ா m . ஒ N ே வ ை ள அ 2
உபHஷதŋக+M ெதாEpc, பகவt „ைத, &Nமn&ரm அlல2 தM ெசாnத
EN ; M ப ைடpபாக இ N kகலாm . இ tதE R த n&ர மா ன ேநாkE,
பலவைகpப[ட மைறtl அŠEµைற இn2 மதt&M தXtதMைம
ஆEm. இŋE மைறtlகSkE உllள இடm ம#ற மதŋக+l உllள2
ேபாl ஆகா2. உgைமயா ன ஆMsக µMேன#றm ேவg*மாZM,
மைறtlக+M ேபாதைனகைள ெவKமேன பht2 ;[*, πரcசாரm
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ெசyதாl ம[*m ேபாதா2. அவ#ைற ஒNவM தM`ைடய ெசாnதமானதாக
வாIn2m அ`ப;kகJm ேவg*m.
கடJ+M தMைம
இn2 மதtைதp ப#mய ;ளkகŋகll 5ல, இn2kக ll ஒேர ஓr உcசp
பரmெபாNைள நmபாமl, பல உcசt ெதyவŋகைள வணŋEவதாக
தவறாகk CK<Mறன. வழkகமாக, இnதt தவறான கNt2 காணpப*m
எ*t2kகா[* ஒMK, இn2kகll µmyrt& வ?பா* ெசyவதாகc
ெசாlவதாEm, πரmமM-பைடpபவr, ;zŠ-காpபவr, 5வM-அ?pபவr.
ஓr இn2JkE, இmyMKm ஒேர ஒN பரmெபாN+M தMைமயாEm. பல
ெதyவŋகll காணpப*வதாl, ஒN ேவைள ெவ+ ஆll ஒNவNkE, இmமதm
பlெதyவk (polytheism) ெகாllைகயாகk கNதpபடலாm - இ2ேவ nகp
ெபBய ஒN EைறயாகJm- பலெதyவ உKpπயm ஒN நாகiகnlலாத
ெபாyயாகJm R[டpப*<Mற 2. ஆனாl, எnத இn2ைவk ேக[டாom,
அவM ஒேர பரmெபாNைள வணŋEவதாகேவ CKவாM. ஒN <Ns2வM,
}தM, µsŒm ம#Km அைனt2 ெபNm சமய நmπkைகவா&கll ேபாலேவ
இ2Jm அைமn2llள 2. அவM ைசவனா<l, பரmெபாNைளc 5வM
எM<றாM. சாkத இn2 ேத;ைய இK&p ெபாNளாகk காg<MறாM.
sமாrtத இn2 பல ெதyவk க[டைமpπdNn2 ஒNவைரt ேதrnெத*t2
தன2 உcச ெதyவமாக வணŋE<MறாM. ைவzணவ இn2, ;zŠ
அlல2 அவNைடய _ேலாக அவதாரŋகைள, Empபாக <Nzணr அlல2
இராமைர வணŋE<MறாM.
ஆக, எlலா இn2kகSm Empπ[ட ஒN கNtைத ம[*ேம நmc<Mறனr
என அK&யாகk Cறµhயா2. 5ல இn2kகll அNவமான உgைம
பரmெபாNைள, கடnத ெபாNைள, ம[*ேம ஏ#<Mறனr; ம#றவr
உNவமான ெதyவமாக, பைடpபாளராக ஏ#<Mறனr. 5லr கடJைள
ஆணாகJm, 5லr ெபgணாகJm, ேமom 5லr பாl CKகll சட
சmபnதமாதலாl, பால#றp ெபாNளாக பாrk<Mறனr. இnதc Rதn&ரm,
கடJைளk கN2வத#காக உllள nகc ெச?pபான வளnkக cBn2ணrJ
என நாm Cறலாm. அைனt2 உgைமயான ஆMsக பாைதகSm - “கடJll
ம[*ேம உllளாr” எMற µhJk ெகாllைகயா ன அtைவதm, “எMK நாM
அவXM அNைளpெபKேவM?” எMK ேக[Em 2ைவதm ெகாllைகxm இn2kகளாl ஏ#Kk ெகாllளpப[* இNk<Mற2. ஒvெவாN ஆtமாJm
தனkE உBtதான வ?Zl, பk&, தவm, &யானm, ேயாகm அlல2
தMனலம#ற ேசைவ yலமாக இைதc ெசyயலாm.
கடJll க#பைனkE k Cட எ[டாதவாK கடn2m, சrவ ;யாπயாக
அைனt2llSm ஊ*N; உllளாr. அவேர பைடpபவ`m அவர2 பைடpcm
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ஆ<Mறாr. uரமான உயரt&dNn2 ஆ[5ெசyயாமl, nக ஒ[hZNn2,
அைனt2llSm அதM சாரமாகேவ அமrn2llளாr. பைடpπM எnத ஒN
yைலZom கடJll தŋகாத இடnlைல. எ[டாத ந[சt&ரtைத ;ட
எ[டா ெதாைல;om, நம2 ycைசk கா[hom ெநNkகமாகJm
இNkEm தMைமயாளேன அவr. கடJSைடய இNpc எnத ஒN
ெபாN+dNn2m lkகpப*மானாl, அpெபாNll இNkகா2.
ெபNmபாom cறkக†kகpப*m ஒN µk<ய கNt2, ஒேர ஓr உcசp
பரmெபாNll இNpைப ஏ#ப2 ஏைனய ெதyவŋகll இNpபைத மKpபதாக
ஆகா2. <Ns2வ மதt&l அŋ„கBkகpப[ட கடJ+M அNேக வா.m
ெசெரp ம#Km ெசNπm ேதவைதகll (மXத ம#Km ;லŋE உNவகm
உைடயைவ) ேபாMேற இn2kகSm பரmெபாNளாl உNவாkகpப[*,
அவைரேய வ?ப[* அவNkேக ெதாg* ெசyxm மகா ேதவrகைள
வணŋE < Mற ன r . ஒ vெவாN பா ர mபB ய µ m ப ர mெபாN ைளx m
அpபாரmபBயt&M ேதவா& ேதவr &NkC[டtைதxm வ?ப*<Mற2.
யாைன µகm ெகாgட கேணசp ெபNமா M nகp πரபலm ம[*nMm
எlலா இn2kக ளாom, வழkEcசாrc ேபதnMm வ?பட ப*<Mறாr.
வdைம , ேயாக m , ப h pc, க ைல , இ ைச, ெசlவm , க லாcசார m
எMபனவ#KkE ஒN ேதவேரா அlல2 ேத;ேயா உllளனr. 5K
ெதyவŋகSm, <ராம ேதவைதகll, பா2காpc, ஆேராk<யm ம#Km
5றpபான அKவைட ேபாMற _ேலாக / ெலௗ„க ;ஷயŋகSkகாக ேவgh
அைழkகpப*<Mறனr.

ஆtமா;M தMைம
ஆtமாைவp ப#m இn2 சமயm எMன ெசாl<Mற2? “நாM யாr?” “நாM
எŋ<Nn2 வnேதM?” ம#Km “நாM எŋேக ேபா<MேறM?” எMற
ேகll;கSkE ப&ல+kகJm, தMைனேய அmவத#E ேதைவயான
த;rkகµhயாத உn2சk&, அைனt2p ெபNm மதm ம#Km தt2வp
பll+க+ M ைம ய மாக இ N n2llள2 . ஆ tமாைவ p ப #mய இ n2
ேபாதைனகll தt2வாrtதமாக ஆழமாக இNpப2 ம[*மMm, ஆழமான
ெசயlµைறkEm ஒt2 பயன+k<Mற2. உடl, மனm, உணrc5கll
ம#Km அmJ, எதைன நாெமMK Hனk<ேற ாேமா, எைவ HைலZlலாமl,
Eைறxைடயதாக, க[*pப[* இNk<Mறனேவா, அவ#ைற ;டJm
மகtதான ஒMேற நாm. நம2 உgைமயான ெசா•பm நம2 இறpc-πறpc
அ mயாத ஆ tமாேவ, அ னா& , ப B _ ரண m , எlைலய #ற உ llசார m ,
πர கா5 kE m ஒ + யாl ஆ ன u ய ெபாN ll ம X த k க gகளா l
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காணpபடாத2m, ெபௗqக உல<l வாழt ேதைவயான கN;களா<ய
ஐmெபாmகளாl அmயpபடாத2 ஆEm.
ந ம2 அ m J , ம னt&ட m , அ Mc உ [பட ந ம 2 அ ைனt2 உ ய r
காBயŋகSkEm ஆtமாேவ yலm ஆEm. அ2 ஆŠமlல ெபgŠமlல.
ஆtமா;M சாரm, எ2 பைடkகpபட;lைலேய ா, அ2 சrவt&om சதா
உll•ர ஊ*N;ZNkEm அMc ம#Km கடnதHைல ெமypெபாNll, இ2
கடJSடM µ.2m ஒt2, அனா&யாக கடJSடM ஒMறாகேவ
இNk<Mற2. “ஆtமா ஓr உடdl πறn2 வளN<Mற2, வாழ உணJ
உg*, கனJகைளxm ஆைசகைளxm Rமk<Mற2. πறE µMனா+l
ெசyத காBயŋகSkE ஏ#ப ேவK உடlக+l sg*m πறpெப*k<Mற2.
ஆtமா;M தE& அதM எ&rகால உடைல, உயrJ அlல2 தாIJ, கனm
அlல2 இலE என HrணZk<Mற2” எMK ேவதŋகll ;ளkE<Mறன.
எlலாt ேதா#றŋக+om ெதy‡கm உllளதாக ேவதŋகll ேபா&k<Mறன.
நம2 உgைமயான, ஆMsக சாரm, கடJll ேபாலேவ , அனா&யான2,
ேபரானnதm ெபாNn&ய2, மŋகலமான2, ஞானRவ•பm, அழEHரmπய2.
கடJைளxm ஆtமாைவxm இைணpப2 ேயாகm. நாm உலகt&l
ெபNmப E & ேநர tைத அ ழ E , க l; ம #Km ஆ ன nத t2kகாக c
ெசல;*<Mேறாm. நம2 ஆைசkEk காரணமா<ய இpெபாNll யாJm
நம2 ஆtமா;M தMைமயாக நமkE உllேள ஏ#கனேவ இNpப2
ெதBயாமேலேய இ2 HகI<Mற2. நம2 கவனtைத உll•ராக, வ?பா*
ம#Km &யானt&M yலm &Npcm ப[சt&l, நம2 உgைம ஆMsக
இயlc ட M அ ைட யாள m கா Š m கால t&l , உ ல க t&M ம கா
ெச lவ ŋக ைள x m எ & r ெகா ll ள k C h ய , அ ள p π ட µ h ய ா த
உllெபாk<ஷŋகைள நmமாl கg*πhkக இயom.
இn2 மதm ஒN மைறெமyைம மதமாEm. பkதைன Rயமாகேவ உll•ரான
உgைமp ெபாNைள அ`ப;kக வ?கா[h, இK&Zl உணrJHைலZM
உc5 ைய அ ைடx m ேபா2 , ம X த ` m க ட J S m ஒ Mேற எ ன k
ெகாll<Mற2. ெதy‡க ஆtமாkகளாக நாm யாவNm மKπற; yலm
பBணாnt2 வNm இkகாலt&om Cட, கடJSடM ஐk<யமாகேவ
உllேளாm. நாm πறpc இறpc அ#ற ஆtமாkகளாக, உலக அ`பவŋகைள
νகrn2, _ேலாக வாIkைக எ`m பll+Zl, வாIn2m வளrn2m
வN<Mேறாm, பல πறpcக+l வாIn2m ;[ேடாm. இைத அmவ2
πMப#KபவrகSkE ஒN கவைலய#றt தMைமையk ெகா*k<Mற2,
சாைவpப#mய பயtைதxm, ந*kகtைதxm lkE<Mற2. ஒN நாt&கவா&
நmcவ2 ேபால இறpc தன2 இNpπM இK&ெயMK ஓr இn2
Hைனpப&lைல. ேமom, அவM தன2 வாIkைக இnத ஒேர ஒN
வாypcதாM, 5றpபாக வாIபவrகSkE அனா& Rவrkகµm, அvவாK
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இயலாதவrகSkE Hரnதர நரகµm என பாrpப&lைல. ஓr இn2JkE
இறpc, இvJல<dNn2 அ*tத உல<#கான ெபாNllெபா&nத ஒN cலm
ெபயrவாக, nகJm உயrவான அ`பவமா<Mற2. இஃ2 ஏக காலt&l ஒN
µhJm, c&ய ெதாடkகµm ஆEm.
மனைத ெந < ழ ைவkEm ந ம 2 R ய த Mைமைய ம ைறt lகll
பைறசா#mனாom, ெபNmபாலான ஆtமாkகll இதைன அmயாமl
இNk<Mறன. இnத அmயாைம அlல2 “மைறtதl” இn2 சமயt&l
கடJll தாேன &[டn[* உZrக+M அmைவk EKk< ைவkEm
ெசயலாகp பாrkகpப*<Mற2, இதனாl நமkE ஆtம வளrc5 ஏ#ப*m.
இnதk EK<யp பாrைவxm, ஆணவµm ேசrnேத, உலகtைதxm அ&l
நம2 இடtைதxm, நைடµைற-மXத ேகாணt& l பாrkக ைவk<Mற2.
இ n2 ப ா rைவ Z l , வ ா I kைக Z M இ K & ே நாk க m ே மா [ ச m ,
மKπறpπdNn2 ;*தைல எMபேத. _ேலாக கrமŋகll qrn2m, தrமm
5றpபாக ேம#ெகாllளpப[*m, கடJll µ.ைமயாக அmயpப[*m ;[டாl
ேமா[சm <[*m. அைனt2 ஆtமாkகSm, ஒMK தவறாமl, nக உயrnத
ஆMsக Hைலகைள அைடயேவ ;&kகpப[* இNk<Mறன, ஆனாl இnத
πற;Zேல நடn2 qர ேவg*m எMற க[டாயm இlைல. இn2kகll
இதைன cBn2 , இ2தாM கைட5 வாIkைக எMற மயkகm இMm
இNpபr. ஆழமான அ`_&கைள ேநாk<xm, அைடn2m, வாIkைகZM
ம#ற yMK இலkEகளான தrமm, ெசlவm, இMபm ஆ<யவ#ைற Hைற
ெசyயt ேதைவ இNpபைதxm அmn2llளனr.
ெபNmபாலான ஆπரகாnய மதŋகll நmcவ2 ேபாலேவ 5ல இn2
பாரmப Bய ŋக + l , ேமா[சt& #Ep π Mன r ஆ tமா; M µ h J ,
Rவrkகt&l கடJSடM அனா&யாகJm ேபரானnதtைத νகNவதாகJm
இNkEm என கNதpப*<Mற2. இ2 கடJ+M அNளாl <ைடkகpப*m
ஒN ;த ;ேமாcசனm. ம#ற இn2 பாரmப Bயŋக+l, ஆtமா;M µhJ,
கடJSடM பB_ரண ஐk<யm, அதாவ2 ஒMK ம[*ேம உllள Hைல எனk
ெகாllளpப*<Mற2.
உல<M தMைம
இn2 பாrைவZl, நம2 எ&rகாலm உNவகpப *tதpப[*m, ஆைசகll
Hைறேவ#றpப[*m, ஆtமா µ&rc5 அைடxm இடமாகJm, உலகm
இNk<Mற2. மாைய எனpப*m இnத உலகm இlைலேயl, அ`பவt&M
yலமாக ஆtமா வளrc5 அைடய µhயா2. உல<l இNkEm நாm
அmயாைமZdNn2 ஞானt&#Em, இN+dNn2 ஒ+kEm, சாJ
உணr;dNn2 இறpπறpப#ற தMைமkEm வளr<Mேறாm. உலகm யாJm
ஓr ஆ5ரமm, நாm அைனவNm அ&l ஆMsக வளrc5 அைட<Mேறாm.
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கடJ+M பைடpபா<ய இvJலகt&டm நாm அMc ெசotத ேவg*m.
உலைக Hn&t2, பயn2, ெவKt2 இNpபவrகll அைனt&M உllளாrnத
நMைமைய cBn2 ெகாllள;lைல. உலகm ஒN ம<ைம ெபாNn&ய இடm,
பயpபட ேவghய&lைல. “கடJ+M ம<ைமZனாl இpπரபwசtைதxm,
_nZl வாIவன, ஊrவன அைனtைதxm பாr. Hரnதரம#ற ைத ;[*,
அனா&Zl ம<Ic5ையk காg” என ேவதŋகll அmJKt2<Mறன.
வழkகமாக, உலகk கl; ஏ*க+l இn2 சமயm உலகtைத ஒ2kEm ஒN
நmπkைகயா க , த வ றாக k கா [டpப* < Mற2 . இ nதk க N t2
&†kகpப[ட2, த#கால ேம#கt&ய பt&Bkைகயாளrகll ெசyவ2
ேபாலேவ, 1 9 - ஆ m t #றாg* ேம#கt& ய ேதச t2 „ ைழேதச p
πரcசாBகll தாm µதl µைறயாக இn&யா;l பய†kEm ேபா2,
தாŋகll கgட nக ;t&யாசமான, ;ேனாதமானவ#ைற அmkைகZ*m
ெபா.2 HகInத2. நாகiகம#ற தாகk காணpப[*, உலைகt 2றkEm
ேயா<கll, Eைகக+l தwசm ெப#K, cலM உணrc5கைள மKt2, ஆக
ெமாtதt&l உலகtைதt 2றnத இயlc, nகJm <ளrc5}[*m
;Npபமா<, EK<ய கl;மாMக+M கgக+l, உலகlrpc இn2
சமயt&M ஒ[* ெமாtத Eணm எMK பாrkகpப[ட2. இn2 மதt&M
சாரமா<ய, காலtதாl அ?யாத 2றவறm, <Ns2வ ம#Km ctதமத
உலகt 2றJt தMைமைய ;ட அ&க ;t&யாசm ெகாgடதlல.
இmமதŋகSm ஆMsக ேநாkEkகாக உலைக ;[* ஒ2ŋ<ZNkEm
ஆg, ெபg 2ற;கைளk ெகாg*llளன.
yMK உலகŋகll உllளதாக இn2 மைற tlகll CK<Mறன: _ேலாகm,
^kEம ேலாகm, ம#Km காரணேலாகm. _ேலாகm ஜடpெபாN[களாl
ஆன தளமாEm, இŋேக ஐn2 cலMகைள k ெகாgேட ;ஷயŋகll
அmயpப*<Mறன. அ&க மா#றŋகSkE ஆளா<, அ&க Hரnதரம#ற,
ெபB2m அடŋகokE உ[ப[ட இடமாக _ேலாகm இNk<Mற2. ^kEம
ேலாகm, எgண-உணrc5 தளமாEm. நாm இŋேக எgணŋகளா om,
உணrc5களாom ஈ*ப*<Mேறாm, ukகt&om, இறpπM πறEm
µ.ைமயாக இடm ெகாll<ேறாm. ^kEம ேலாகm _ேலாகt&M உllேள
இNk<Mற2. ^kEம உலகt&M nக ஆழt&l, ேதா#றt&M yலமாக,
காரணேலாகm 2ht2k ெகாghNk<Mற2. இ2ேவ ேமMைம உணrJ
உலகமா<, ெதyவŋகSm ெபB2m µ&rnத ஆtமாkகSm வா.m
இடமா<Mற2, இv;டtைத ேயாக மாrkகm ம#Km ேகாZl வ?பா[*
yலm அைடயலாm.
உலகtைதxm, அ&l இNkEm அைனtைதxm கடJll பைடtததாக
இn2kகll நmc<Mறனr. பாrைவkE உ[ப[ட ெபௗqகp πரபwசm,
பாrkகµhயாத ஆMsக πரபwசm ஆ<யவ#mM ஒvெவாN அŠைவxm,
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ஒvெவாN கணµm, கடJேள பைடt2m காt2m வN<Mறாr. அைனt2m
அவNllேள இNk<Mறன, அவேர அைனt2llSm இNk<Mறாr. அவேர
காலtைதx m , c ; ˆ rpைபx m , ப ர n2 ; B nத ஆ கா ச tைதx m ,
எg†லடŋகா ந[சt&ரŋகைளxm பைடtதாr. பைடpc எMப2
πB ெதாN ெபாN ைள உ N வாkEவ 2 அ lலாம l , த MXட n N nேத
ெவ+pப*t2தl ஆEm. அவr பைடk<Mறாr, ெதாடrnதா#ேபாl தன2
பைடpct ேதா#றŋகைள காt2, sg*m அவ#ைறt தMXடேம இ.t2k
ெகாll<Mறாr. பைடtதl, காtதl, அ?tதl யாJm µh;lலாத ஒN
Rழ#5 எM<Mற2 இn2 மதm. ஒvெவாN Rழ#5ZM பைடpc ம#Km
காpc பE& ஏறtதாழ 309 &BldயM ஆg*கll Hைலt2, ஈ#ml மகா
πரளயm ஏ#ப*m. மகா πரளயt&M ேபா2, அனt2t ேதா#றµm -காலm,
இடm, தX உணrJHைல, அைனt2 உலகŋகll, அவ#mM வாIவனகடJSkEll உllவாŋகpப*m, அைனt2m தM yலt&டm &Nmcm
கா Bயm , 5 ல ேவைள க + l ஆ K க ட o kE t & N mcவ 2 ேபால
கNதpப*<Mற2. அpேபா2 தாேன sg*m ஒN பைடpைப ெவ+pப*t2m
வைர கடJll ம[*ேம Hைலt&Npபாr.
நைடµைறZl இn2 சமயm
இn2 மதtைத yMK ugகll Hைலெபறc ெசy<Mறன: ேகாZl
வ?பா*, மைறtlகll, EN-5zய வழkகm. இவ#ைற ஒ[hேய அைனt2
ஆMsக பZ#5கSm Rழl<Mறன. ேவg*தl, &யானm, ேகாZdom
‡ [h o m வ ? பா* , ம ைறtl க l;, ம n&ர உ cசாட ன m , c X த
யாt&ைரகll, தவm, தMனலம#ற ேசைவ, தாராளk ெகாைட, ெநmயான
வாIkைக ம#Km பல ேயாகp பZ#5கll. ;ழாkகSm இைறவாIt2p
பாடlகSm 2hpcnkக நடவhkைககளாEm.
இn2 வாIkைகZl ேகாZlகll ஒN ைமய இடtைத வ<k<Mறன. 5mய
<ராமk ேகாZேலா, Cட ேகாcர ஆலயŋகேளா, அைவ கடJ+M cXத
இlலமாகk கNதpப*<Mறன. ஒN ேகாZdl, இn2kகll கடJ+டm
ெநNŋ<c ெசMK, உலகt&dNn2 அைடkகலm ேத*<Mறனr.
கடJ+M அNll எlலா இடŋக+om ஊ*N; H#π`m, இtதE cXத
இடŋக+l அ2 nகc Rலபமாக உணரpப*<Mற2. uyைமc ெசாmnத
இvவாறான ^ழdl, yMK உலகŋகSm (_ேலாகm, ^kEம ேலாகm,
காரண ேலாகm) அ&க _ரணt2 டM சn&k<Mறன. ஆைகயாl பkதrகll
க ட J ll , க ட J ள rக ll ம # K m ே த வ ை த க S ட M R y க t ைத
H ைல நா [* < Mற ன r . ப ா ர m ப B ய k ே கா Z l க ll 5 ற p பாக p
cXதtதMைம}[டpப[*, ஆMsக சk& க&rகைளk ெகாg*, ெதy‡க
உலகŋகSடM Ht&யt ெதாடrcடM உllளன.
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ேகாZl சடŋEகll அlல2 _ைச, இn2 _சகrகளாl ெசyயpப*mேபா2,
ம†ஒdtதl, ஆரt& கா[*தl, கா†kைக ெசot2தl, மn&ர
உcசBpc yலm ேதவைதகைளxm ெதyவŋகைளxm அைழpபதாl அtதE
ெதyவŋகll ஆŋேக வn2 பkதrகைள ஆ€rவ&t2 உத;xm cB<Mறனr.
_ைஜZM ேபா2, Rய வ?பாடான2 ஒN ேவைள வாI;M µk<ய
HகIJகைளk ெகாgடாh, மBயாைத ெசotத, நMm Cற, πராயc5tதm
ெசyய, E#றtைத ஒpckெகாllள, ேவg*தlகைள பயபk&ேயா*
µMைவkக , அ lல2 ேம Mஉண rJ ஆ ழ t&ைன ேநாkEவ த #காக
இNkகலாm. கl அlல2 உேலாகtதாl ஆன ெதyவ yrtதŋகll ெவKm
அைடயாளŋகll அlல; அைவ ெவ#K 5ைலகll அlல, அmyrtதŋகll
yலமாக ெதy‡க அMcm, சk&xm, ஆ€rவாதµm ேதவேலாகt&dNn2
_ேலாகt&#E ெபNkெக*t2 ஓ*<Mறன. பk&nkக இn2kகll
இ my rt த ŋக ைள அ n த nத ெ த y வ t & M _ ே லாக உ ட ல ாக k
ெகாll< Mற ன r , அ nத ெதyவm _ ைஜZ M ேபா2 அ ŋேக வ n2,
அmyrtத&l உணrJடM அமrn2, பkதrக+M எgணŋகைளxm,
உணrc5க ைள x m ெத B n2 ெகாllவ2 ட M , _ சாB உ ேலாக / க l
yrtதtைதt ெதா*வைதk Cட உணrவைதxm பkதrகll அmவr.

_சகrகSkE ைமய µk<யt2வµm மBயாைதxm உllள2. ஒvெவாN
ேகாZom தனkெகன _சகrகைளk ெகாg*llள2. 5ல ேகாZlகll ஒேர
ஒNவைர Hயntதாom, ஏைனயைவ ெபBய _சகr E*mபtைதேய ெகாg*
அŋ<NkEm பல சMX&கைளk கவXt2m, ;Bவான ;ழாkகைளxm
ெகாgடா*<Mறன. ெபNmபாலனவrகSkE 5Kவய2 µதேல _ைஜ
µைறக+l 5றpபாகp பZ#5 அ+kகpப*<Mற2. கடJ+M இnத மkகll
கghpபாக மதt&M ெமyஞான அmJm, மதt தMைமகைளxm µ.2மாக
உணrn2m, சடŋE வ?பா[h#Et ேதைவயான t#Kkகணkகான
மn&ரŋகைளp பZMKm இNkக ேவg*m. ெபா2வாக _சாBகll
பkதrக+M தXpப[ட πரcசைனக+l தைலZ*வ&lைல. அவrகll
கடJ +M ெதாgடனாக , க ட J + M இ lல tைத க வ X t2, அ 2
சmபnதமான காBயŋக+l ஈ*ப*வதாl, பkத`kEm கடJSkEm
இைடேய H#ப2 இlைல. உt&ேயாகk கடைமZdNkEm ெபNmபாலான
_சகrகll &Nமணமானவrகll, அவBM உத;யாளr ேவg*மானாl
& Nமணமாகாத இ ைளஞ னாக ேவா, ம ைன; ைய இ ழ nத வ ராக ேவா
இNkகலாm.
ேகாZl ஆMsக வாIkைகZM ந*நாயகமா தலாl, அதM அNேக
வ5pபைத இ n2 kக ll µ k<ய மாக k க N 2 < Mறன r . ெத yவt&M
இlலமா<ய இŋEதாM, ஒN பkதM ெதy‡கt2டM தன2 உறைவ
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வளrt2k ெகாll<MறாM. lgட காலm ;ல<ZNkக ;Nmபாததாl,
வாரm ஒN µைற அŋE ெசMKm, ஒvெவாN µk<ய ;ழா;om கலn2
ெகாg*m, ஆg*kெகாNµைற uரt&dNkEm ஒN ேகாZokE
யாt& ைர ெசMK 5 ற pc ஆ € rவாத ŋக ைள p ெப#Km , அ Mறாட
வாIkைகZl இNn2 ஒN த#காdக ;*pைபxm ெபK<Mறனr.
ஓr இn2JkE வாI;l வdxKtதpப*வ2 ஆMsக வளrc5ேய ஆEm.
இ ஃ 2 ஏை ன ய E * m ப ம # K m ெ த ா ? l i & க ட ை ம க ை ள x m
Emkேகாllகைளxm ஏக காலt&l அைடnதவாேற HகI<Mற2. ;ைல
உயrnத ஒMறா<ய வாIkைகZl, எpெபா.2m இnத உgைமZl
நMறாக &ைளt&Nnதவாேற µMேன#ற t&#Et ேதைவயான, பறn2
ேபா<Mற வாypcக ைள p ப ய Mப* t&k ெகாgேட, உ llளாrnத
மா#றŋகைள உgடாk<k ெகாg*, அவM தன2 சமய நmπkைகைய
வாI;M ஒvெவாN 2ைறZom பயMப*t& வNவதாl, அவ`kEc
ெசyxm ெதா?l வ?பா* ஆ<Mற2.
இn2 மதt&M ஆMsக ைமயm அதM cXத ஆgகSm ெபgகSm nldயM கணkகான சா2kகll, ேயா<கll, Rவாnகll, ைவரா<கll,
ச#ENமாrகll - தŋகll வாIkைகைய µ.ேநரc ேசைவ, பk&, ம#Km
கடJைள அmவத#காக அrpப†t2k ெகாg*, சனாதன தrமt&M
அனா& உgைமகைளp பைற சா#mk ெகாghNpபவrகll. அMறாட
வாIkைகZl, ஏM ஒN ேவைள தrமt&M எnதெவாN பE&xm ஓr
ஆMsக ஆ5Bயr, ச#ENைவ, ேபாMற µk<யt2வm ெபற;lைல.
நmπkைக உllளவrகSkE இtதE cXத ஆgகSm ெபgகSm உZr
வா . m
ஆ Ms க
ஆ#றலாE m .
ந mπைக} [hக ளா க J m ,
;ளkகம+pபவrகளாகJm, ெநNŋ<ய வ?கா[hயாக, தாேன கடJைள
அmnத HைலZl, ஏைனயவrகைளk கடJll உணrJkE ெகாg*வNm
வlலைம உllளவrகளாக இNk<Mறனr. ஒN பாrைவ, ெதாடl, ஏM ஓr
எgணm Cட, அtதE ெபNைம வாynத ஆtமாkக+டm இNn2
வNமா<l, அைத ஓr ஆ€rவாதமாக இn2kகll நmc<Mறனr. இதனாl
Rயமாக ஆகா;[டாom Cட, ஆtம பBணாம வளrc5kE உத;xm
ஆIம ன R t&க B pc y ல m வா Ikைக µ ைறக + l மா#றŋக S m
ஏ#ப*<Mறன. ேமom அtதைகய ஆtமா;M சk& ேபா2மளJ உK&யாy
இNkEŋகாl, ம#Km தாM அவNடM ேபா2மான அளJ ஒt2pேபாEm
ேபா2, &யானm ெசyயt ேதைவயான சk& <ைடpபதாகJm இn2kகll
நmc<Mறனr.
அைனt2 இn2 சyகŋக+om பkதrக+M ஆMsகp பZ#5கைளxm
வளrc5ையxm கgகா†kEm ENமாrகll இNk<Mறனr. அvவாறான
ஆசாMகll, ஆணா<`m ெபgணா<`m சமமாக ம&kகpப*<Mறனr.
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ெவE 5 ல ம த ŋக+ lதாM ெபgகll அ tத E உ ய rம& pckE m
மBயாைதkEm, உBய அமrJகSkEm அ`ம&kகp ப*<Mறனr.
தrமtைதp πMப#m, ேகா[பா*nkக, ஆkEm&றM வாynத வாIkைக
வாழ
ேவg*m எMற ஆழமான இcைச இn2 வாIkைகp பாைதZl
காணpப* < Mற 2 . π Mப #K ப வ rக+ ைட ேய உ gைமயாZ N pப2 ,
;Rவாசm, மனHைறJ ேபாMற ந#பgcகll ;ைதkகpப*<Mறன, ம#Km
ேபராைச, காம ெவm, ேகாபm ேபாMறைவ த;rkகpபட ேவghயைவ .
தrமt&M ஆதாரm அ<mைச, அதாவ2 அைனt2 உZrகSkEm qŋE
ெசyயாைம. தrமtைத ெவ+pப*t& ய ேவத B‘கll, நம2 R#Kc
^ழoடM Ryகமாக இNpப2, மkக+ைடேய அைம& Hைலpப2, நmµll
கNைண Hைறவ2 அ<mைசயாேல எMK பைறசா#m னr. பk&nE
πMப#Kனr ைசவ உணவராy இNn2m, R#Kc ^ழைலp பா2காkகJm
;Nmcவr. ம#ற எlலா மதŋக+l இNkEm மkகSm R#Kc^ழைலp
ப#m கவனm ெகாg*, எ&rகால தைலµைற ZனNkகாக அதைன
µைறயாகp பா2காkக ;Nmc<Mறனr. இn2kகSm இnத பB;l பŋE
ெகாg*, தmைமc R#mZNkEm உலைகk கடJ+M பைடpபாக
ம&k< Mறன r . இ n2 பா ர mபB ய ŋக ll எ pேபா2 m இ ய #ைகையp
ேபா#mxm, பா2காt2m வn2llளன. அவrகll இய#ைகZேலேய _nZM
பlவ ைகkE m , வ ள ŋகS kEm பா 2 காpc வ ழ ŋக காB ய மா #m,
காkகpப[ட, Hைலtத R#Kc ^ழைலp ெபற Emkேகாளாxllளனr.
கடJSkEm, மXதEலt2kEm ஆன தMனலம#ற காBயm, ேசைவெயன
அmயpப*<Mற2. இ2 ஆணவtைத ெமMைமயாk<, ெதy‡கt&டm
ெசlom ஒN கN;யாக பயMப*tதpப*<Mற2. தானm, மXதாπமான
காBயŋகll பலவ#mM yலமாக ெவ+pப*tதpப*<Mற2, Empபாக
அ*tதவNkE உணவ+kEm அMனதானm.
இn2kகll πBJசாrc அைடயாளŋகைள, &லகm எனpப*வ2, தm
ெந#mZl cXத 5Mனŋகளாக அ†n2, தm பாரmபBய வழkகtைத
கா[*வr. இறnத உடைல cைதpபைத ;ட தகனேம ;Nmபpப*<Mற2,
இதனாl ஆtமா அvJடl க[hdNn2 nக €k<ரt&l ;*ப[*, தன2
பBணாம வளrc5Zl ெதாடர உnதpப*<Mற2.

ஒNேவைள இn2 மதt&M nகJm ctெத.c5}[*m பாŋE எMன எ`m
ேகll; எ.nதாl, அதM &றnத 5nதைனxm Rதn&ரp ேபாkைக
ஊ kE ; pப 2 ேம எ ன ல ா m . ம ை ற t l க S m , E N ம ா r க S m
πMப#Kபவrகைள உgைமையp ப#m ேகll; ேக[கJm ஆராயJm
ஊkE;k<Mறனr. வ?பா[*, ம#Km &யான மாrkகŋகைள ஆIn2,
18/16

ஆyn2, ேநBைடயாகேவ ெதy‡கtைத அ`ப;kக மkகll ஊkE;kகp
ப*<Mறனr. இnத &றnத மனpபாŋேக, ேவ#Kk கலாசாரm, மதm,
பாrைவk ேகாண ŋக ll ஆ < ய வ #Kட M இ n2 ம த m ெகாg*llள
சமரசt&M ஆ†ேவr, வழkகமாக இnத வாசகt&l ெவ+pப*<Mற2,
“ஏகm சt ;pரா பEத வதn&,” ெபாNll “உgைம ஒMேற, ஞாXகll அைத
ெவvேவK வைகZl ;ளkEவr.” ஓr இn2 தன2 பாைதைய Rதn&ரமாகt
ேதrnெத*kகJm, ெதy‡கtைத அŠEm µைறைய HrணZkகJm, தன2
வா Iநா + l
ேதைவkேக#ப
மா#றŋகைள
ெசyயJ m
அ`ம&kகpப[*llள2. மத எ&rpck ெகாllைக எMேறா மதHnதைன
எMற ஒMேறா இn2 மதt&l இlைல. இn2 மதt&M இய#ைகயாகேவ
உllளடkEm தMைம ஓŋ<ZNpபதாl, ெவmtதனm, அhpபைடவாதm
அlல2 EK<ய மனpபாMை ம ஆ<யன இn2 மதt&l பரJவத#கான
இடm nகk Eைறேவ . இதனாl nகcசBயாகேவ இn2 மதm ஒN
பரnதெவ+ெயனk Cறpப*<Mற2, EK<அைடப[ட இடமlல.
πரபல தt2வவா&xm இn&யா ;M EhயரRt தைலவராகJm 1962 µதl
1967 வைர இNnத டாkடr எs. இராதா<NzணM, தன2 ‘இn2;M
பாrைவZl வாIkைக’ எMப&l RNŋகc ெசாlவதாவ2: “பlேவK
ெபயrகll அத#E ெகா*kகpப [டாom இn2 அŋ„கBpப2 ஒேர ஓr
உcசp ெபாNll, ஆMமாைவtதாM. உலகமாக இlலா;[டாom கடJll
உலகt&lதாM இNk<Mறாr. ெவKm ெபா.2 ேபாkகாக உZைர
அlல2 உணrைவp பைடpப2 என இlலாமl, சதா கணµm ெதா?l
cB<Mறாr. இய#ைக ம#Km இய#ைக கடnத2 எ`m இNைம <ைடயா2.
qŋE, தவKகll, அவல[சணm ஆ<யன உcசm அlல. எnத ஒN கNt2m
µ.t தவK ஆகா2, எnத மXத`m qrkகமாக qயவனா< க*ைமயாகt
தghkகtதkகவனlல. நரகm ஒMK இlைல, அpபh இNnதாl கடJll
இlலாத ஓBடm இNpபெத னp ெபாNளாEm. கடJ+M அMைப smயைவ
பாவமாEm. கrம ;ைன ச[டm ெசாlவதாவ2, தXமXத வாIkைக ஒேர
தவைணயlலாமl, ெதாடr HகIc5. ஒேர ெதாடrnத நகr;l Rவrkகµm
நரகµm உயrnத அlல2 தாInத தளŋகளாEm. ஒvெவாN வைகxm
தனkெகன உ llள த Mைமையp π Mப#ற ேவ gh உ llள2 . நாm
இNpபதாகk Cறpப*m வாIkைக HைலZl நம2 ெபாKpைப நாm ஆ#ற
ேவg*m. இn2 மதm உK& ெகாllவ2 யாெதXl, மத அ`பவŋக+l cற
ெதyவ ெவ+pபா* Hcசயm ேவKப*m, அைனt2 நmπkை க வைககSm
ஏ#Kk ெகாllளpப*m, ஒேர Emைய ேநாk< ஒvெவாNவ`m தM`ைடய
பாைதZl வ?கா[டpப *<MறாM. இைவேய இn2 மதt&M 5ல ைமயp
பgc kC K க ll . இ வ #றாlதாM இ n2 ம த m இ MKm வா In2
ெகாghNk<Mற2.”
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