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Pilgrims walk through the magniﬁcent
corridors of the ancient Ramanathaswamy
Siva Temple in Rameswaram, India
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�கம்

நாத சம்ப�ரதாயம் ேகாய�ல் வழிபாட்ைட டாக ைவத்�, �ண்ட�ேயாக உத்ேவகத்தால்
அத்ைவத

வரவாதத்த�ன் அ�ப்பைடய�ல், வ�வான �� ச�

ப�ரகாசமிட்�, ஆன்மாைவக் க�ளர்ந்ெதழச் ெசய்�ம் ஞான�ல்களின் வழிகாட்�தேலா�,
ஆன்மப் பய�ற்ச�யா�ம் தவத்தா�ம் ஞானவ�ழிப்பைடயச் ெசய்� நம்�ள் ஆழத்த�ல்
இ�க்�ம் ெதய்வத் தன்ைமைய ெவளிப்ப�த்த��ள்ள�.

ச

வைன அைட�ம் வழி என்ற இைளேயார்க�க்கான இந்த
சமய வ�னா-வ�ைட �த்தகத்த�ற்� உங்கைள வரேவற்க�ேறாம்.
வண்ணமயமான இந்த �த்தகத்ைத நீங்கள் ரச�ப்பீர்கள்
என்� எத�ர்பார்க்க�ேறாம். இப்�த்தகம் என் ��நாதர் எ�த�ய
ச�வெப�மா�டன் ஒ� த��நடனம், ச�வெப�மா�டன் வாழ்தல்,
ச�வெப�மா�டன் க்க�யமாதல் ஆக�ய �ப்ெப�ம் �� ேபாதைனத்
ெதா�த�கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. ச�வைன அைட�ம் வழி
என்ற இப்�த்தகம் �த்த ைசவச�த்தாந்தம் என்ற நம� ைசவ சமயத்த�ன்
எல்லா �க்க�ய ேபாதைனகைள�ம் வழங்�க�ற�. இைளேயார்கைள
மனத�ல் ைவத்� இப்�த்தகம் எ�தப்பட்��ப்ப��ம், �ப்ெப�ம் ��
ேபாதைனத் ெதா�த�களின் ��க்கத்ைத அற�ய வ��ம்�ம் யார்க்�ம்
இ� ெபா�ந்�ம். இைறவைன�ம் ெதய்வங்கைள�ம் �ற�ப்ப��ம்ேபா�
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ய �ைறய�ல் ஞானப்

��ேத

அவர்கள் �ற��ணங்க�க்� அப்பாற்பட்டவர்கள் என்பதால், ஆங்க�ல
ெமாழிய�ல் �ற�ப்ப��வ�ேபால் அவர் ,, அவ�ைடய� என்ற
பதங்கள் ஆண்பாைலக் �ற�ப்ப��வ�ேபால் மிகத் தயக்க�டேனேய
இைறவைன�ம் ெதய்வங்கைள�ம் �ற�ப்ப��ம்ேபா� அந்த பதங்கைள
உபேயாக�த்�ள்ேளாம் என்பைத கவனத்த�ல் ெகாள்ளேவண்�ம்.
ை
க
க்�: ஒ� ைசவ இந்� அற�யேவண்�ய மிக
�க்க�யமான வ�ஷயங்கைள இப்�த்தகத்த�ன் அ�பத்� எட்�
அத்த�யாயங்க�ம் உள்ளடக்க��ள்ளன. ஒவ்ெவா� அத்த�யாய�ம்
மிக ��க்கமாக ஒன்� அல்ல� இரண்� பக்கங்கள் மட்�ேம
என்றா�ம் அத�கமான தகவல்கைள உள்ளடக்க��ள்ள�. ச�வெப�மான்,
கேணசப்ெப�மான், ��கப்ெப�மான், ேதவர்கள் (வ�ண்ணவர்கள்)
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தத்�வங்கைளப் பற்ற� ெதளிவான வ�ளக்கம் ஏற்ப�ம். வாழ்ைவப்
பற்ற� ஓர் ஆழமான வ�ரிவான கண்ேணாட்டம் க�ைடக்�ம்.
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ச ரிய க
க்�: இப்�த்தகம் 10 வய�க்�ம் ேமற்பட்ட
இைளேயார்க�க்� எ�தப்பட்ட�. பாடங்களி�ள்ள எல்லா
வார்த்ைதகைள�ம் உங்கள் மாணவர்கள் �ரிந்�ெகாள்�மா�
ஆச�ரியர்களான நீங்கள் உ�த�ப்ப�த்த�க்ெகாள்ளேவண்�ம். அதனால்
அந்த வார்த்ைதகளின் ெபா�ள் ெதளிவாக அவர்கள் மனத�ல் பத�வா�ம்.
உங்களிடம் ேகள்வ�கள் ேகட்க அவர்க�க்� ஊக்கம் ெகா�ங்கள்.

பற்ற�ய ேகள்வ�க�க்� தக்க பத�ல்கைள�ம், நம் வாழ்வ�ல் எவ்வா�
அவர்கள் உதவ ���ம் என்�ம், ேகாய�ல் வழிபா�, �ட்� வழிபா� �லம்
நாம் எப்ப� அவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ள���ம் என்�ம் அற�ந்�
ெகாள்ளலாம். கர்மவ�ைன, தர்மம், ம�ப�றப்� ேபான்றைவக�க்� மிகத்
ெதளிவான வ�ளக்கத்ைத நீங்கள் காணலாம். ஜபம், த�யானம் மற்�ம்
உ�த�ெமாழிகள் உங்கள் வாழ்க்ைகைய எப்ப� ேமம்ப�த்த உத�க�ன்றன
என்ற வ�ளக்கங்கைள�ம் காணலாம். உங்களின் மிக �க்க�யமான
இலட்ச�யங்கைள அைடய எப்ப� வாழ்க்ைகைய ச�றப்பான �ைறய�ல்
நடத்தலாம் என்�ம் நீங்கள் இத�ல் கற்�க்ெகாள்ளலாம். �ட்� வாழ்வ�ன்
உட்பார்ைவ, மற்றவர்கேளா� �ரிந்�ணர்�டன் நடந்�ெகாள்�தல்,
ப�றசமய சக�ப்�, ைசவ உண� உண்�தல், �ற்�ச்�ழைல மத�த்தல்
ேபான்ற ெசய்த�கள் இந்த அத்த�யாயங்களில் அடங்க��ள்ளன. இறப்�,
மரணித்தல், ம�ப�றவ�, பாவம் தீைம ேபான்ற க�னமான தத்�வார்த்த
அங்கங்கைள�ம் அைவ வ�வாத�க்க�ன்றன. ��க்கமான இக்கட்�ைரகைள
உள்வாங்க�க்ெகாள்வதன்�லம் நம் சம்ப�ரதாயங்கள், நம்ப�க்ைககள்,
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ப ே ா க
க்�: இ� உங்கள் ப�ள்ைளகள் ேமற்ெகாள்�ம்
மிக �க்க�யமான கல்வ�யாக இ�க்கலாம். இ� இந்� சமயத்த�ன்
மிகப் பழம் ப�ரிவான ைசவ சமயத்ைதப் பற்ற�ய�. �ற�ப்பாக
ைசவ ச�த்தாந்தத்ைதப்பற்ற�ய கல்வ�யா�ம். ச�ல ெபற்ேறார்கள்
ப�ள்ைளக�க்� சமயக் கல்வ� �க்க�யமல்ல என்�ம், அவர்கள் பள்ளிப்
பாடங்களில் மட்�ேம கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம் என்�ம் நம்�க�ன்றனர்.
இத�ல் வ�ேவகம் என்னெவன்றால் இரண்ைட�ேம கற்�க்ெகாள்வ�தான்
ச�றப்�. இங்� வ�ளக்கப்ப�ம் இந்� மதத்த�ன் ைசவ சமயம் பல
நைட�ைற வழக்கங்கைள வ�ளக்�க�ற�. பள்ளிப்பாடங்களில் உங்கள்
ப�ள்ைளகள் ச�றப்பாக வ�ளங்க�ட அைவ உத�ம். ேம�ம் உங்கள்
ப�ள்ைளகள் �ைறந்த மன உைளச்ச�டன், சமச்சீ ரான மக�ழ்ச்ச�யான
வாழ்க்ைக வாழ்வதற்�ம் �த�ர்ச்ச�யான உற�கைள உ�வாக்க�ம்
அ� உத�க�ற�. உங்கள் ப�ள்ைளகள் பய��ம் ச�வைன அைட�ம் வழி
என்ற இப்பாடங்களில் நீங்கள் ஆர்வம்காட்� அைனத்� பாடங்கைள�ம்
ப��ங்கள். உங்கள் ப�ள்ைளய�ன் ஆன்மா மற்�ம் மனசாட்ச�ையப்பற்ற�ய
கல்வ�ெயன்� இந்த சமயப்பாடப் �த்தகத்ைதக் க��ங்கள். நம்
சமயத்ைதப் �ரிந்�ெகாள்�ம் ஓர் ஆன்மீகப் பய�ற்ச�யாக�ம் அதைன
வாழ்வ�ல் த�ந்த அற�� வ�ளக்கத்ேதா� கைடப்ப��த்� அதன்
ஞானத்ைத�ம் �ண்ணற�ைவ�ம் வாழ்வ�ன் சவால்கைள எத�ர்ெகாள்ள
தயார் ப�த்�ம் பய�ற்ச�யாக�ம் இதைன எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
உங்கள் ப�ள்ைளகைள ஊக்கப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் ப�ள்ைளகளின்
பாடங்களில் உதவ� ெசய்�ங்கள். அப்ப�ச் ெசய்�ம்ேபா� உங்க�க்ேக
ெதரியாத பல ேகள்வ�க�க்� வ�ைடகள் அங்ேக க�ைடக்கலாம்.

சற்�� ேபாத�நாத ேவலன்�வாமி
1 3வ� ஜகதாச்சாரியர் நந்த�நாத சம்ப�ரதாயம் ைகலாச பரம்பைர
��மகாசன்னிதானம்
காவாய் ஆதீனம், ஹாவாய், அெமரிக்கா
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பா�

டக்கம்

த �யாயம்

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
8

அற��கம்
நான் யார், நான் எங்க��ந்� வந்ேதன்
நான் எங்� ெசல்க�ேறன் என் பாைத யா�
வாழ்வ�ன் ��வான �ற�க்ேகாள் என்ன
சமயம் என்றால் என்ன
இந்�சமயம் என்றால் என்ன
இந்�மதம் ஒ� சமயமா அல்ல� ஒ� வாழ்க்ைக �ைறயா
இந்� சமயத்த�ன் �க்க�யப் ப�ரி�கள் யாைவ
ைசவ இந்�சமயம் என்றால் என்ன
ைசவ ச�த்தாந்தம் என்றால் என்ன
அத்ைவத ஸ்வரவாதம் என்றால் என்ன
ச�வன் என்பவர் யார்
ச�வனின் �ன்� பரி�ரண ந�ைலகள் யாைவ

பக்கம்

4
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

கட�ைள நாம் எப்ப� காண���ம்
ச�வனின் பாரம்பரிய த��ேமனிகள் யாைவ
ச�வநடனத்த�ன் ெபா�ள் என்ன
நமச�வாய மந்த�ரம் என்றால் என்ன
ைசவ சமயத்த�ன் நம்ப�க்ைககள் யாைவ
நம� நம்ப�க்ைக உ�த�ெமாழி என்ப� என்ன
ைசவர்களின் வாழ்க்ைக இயல்�கள் என்ன
நம� �னித ஞான�ல்கள் யாைவ
�ன்� உலகங்கள் யாைவ
நம� ஆன்மாவ�ன் இயல்� யா�
நாம் ஏன் ச�வைனப்ேபால் அைனத்�ம்
அற�யாமல் இ�க்க�ேறாம்
ஆன்மாக்க�ம் உலக�ம் உண்ைமய�ல்
நன்ைமயானைவயா

பக்கம்

36
38
40
42
44
48
50
52
54
56
58
60
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38.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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53.
54.

த �யாயம்

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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அப்ப�யானால் தீங்�, நரகம், பாவம் எப்ப�
கேணசப்ெப�மான் யார்
��கப்ெப�மான் யார்
பக்த� என்றால் என்ன
ேதவர்கள் என்பவர்கள் யார்
இைறவைன அைடய நான்� மார்க்கங்கள் யாைவ
வ�ைன என்றால் என்ன
தர்மம் என்றால் என்ன
ம�ப�றவ� என்றால் என்ன
மரணத்�க்� நாம் எப்ப� தயாராக�ேறாம்
ஏன் சற்�� மிக �க்க�யம்
நம� �� பரம்பைர யா�
இரண்� பாைதகள் யாைவ

பக்கம்

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

55.
56.
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நம� சமயத்த�ன் ஆண் ெபண் மகான்கள் யார்
நம� தமிழ் சமயக்�ரவர்கள் நால்வர் யார்
நம� நன்ெனற� ேகாட்பா�கள் யாைவ
நம� ந்� �லக் கடைமகள் யாைவ
உ�த�ெமாழிைய நாம் எப்ப� உபேயாக�ப்ப�
சாதனா என்றால் என்ன
ேயாகம் என்றால் என்ன
ஜபம் என்றால் என்ன
த�யானம் என்றால் என்ன
நாம் த�யானம் ெசய்வ� எப்ப�
அக�ம்ைசைய ஏன் நாம் கைடப்ப��க்க�ேறாம்
நாம் ஏன் ைசவ உணைவ உண்பவர்களாக இ�க்க�ேறாம்
நாம் �ற்�ச்�ழைல எப்ப� நடத்�க�ேறாம்
நல்லெதா� இல்லம் என்ப� என்ன
வ��ந்த�னர்கைள வரேவற்ப� எப்ப�
�ட்� �ைஜ அைறய�ல் வழிப�வ� எப்ப�
நாம் ெநற்ற�ய�ல் அணியக்��ய ைசவ சமய
ச�ன்னங்கள் யாைவ
நன்னடத்ைத என்ப� என்ன
இந்��ைறப்ப� வாழ்த்�கள் ��வ� எப்ப�
மற்றவர்கேளா� இணங்க�ப்ேபாவ� எப்ப�
ஆன்மீக நண்பர்களின் மத�ப்� என்ன
கர்மேயாகம் கைடப்ப��ப்ப� எப்ப�
ேகாய��ன் ேநாக்கம் என்ன
நாம் ேகாய��க்� ெசல்வ� எப்ப�
நாம் ேகாய�ைல பலப்ப�த்�வ� எப்ப�
நம் வழிபாட்� �ைற என்ன
த��வ�ழாக்கைள நாம் எப்ப� ெகாண்டா�க�ேறாம்
நாம் யாத்த�ைர ேமற்ெகாள்வ� எப்ப�
நாம் ஏன் ஒ� கலாச்சாரக் கைலைய கற்கேவண்�ம்
நாம் ஓர் உ�த�யான ைசவ இந்�வாக இ�ப்ப� எப்ப�
மற்ற சமய நம்ப�க்ைககைள நாம் எப்ப� காண்க�ேறாம்
இலவச ேமற்ேகாள் பத�ப்�க்கள்
ஹட ேயாகம்
அ�ஞ்ெசாற்கள்
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ன் யார் நான்

எங்க��ந்� வந்ேதன்
என்� உண்ைமைய
(ெமய்ப்ெபா�ைள) ேத�ேவார்
ேகட்க�ன்றனர். �ற�ப்ப�ட்ட ெபய�டன்
�ற�ப்ப�ட்ட இடத்த�ல் ப�றந்தவன்
என்பைதவ�ட தாம் உயர்ந்த
இன்ெனா� நபர் என்� உள்
ர
அவர்க�க்�த் ெதரி�ம். உடம்ைபவ�ட,
மனைதவ�ட, உணர்�கைளவ�ட
அவர்கள் உயர்வானவர்கள் என்�
உணர்க�றார்கள். ப�றப்�க்� �ன் நான்
இ�ந்ேதனா இறப்�க்�ப்ப�ன்�ம்
நான் இ�ப்ேபனா என்� அவர்கள்
அற�ந்�ெகாள்ள வ��ம்�க�ன்றனர்.
இதற்� இந்� சமயத்த�ல் வ�ைட
இ�க்க�ற�. நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம்
ஒ� �னித பயணத்ைத
ேமற்ெகாண்��க்�ம் ெதய்�க ஆத்மா
என்� இதற்� ைசவ இந்� சமயத்த�ல்
பத�லளிக்கப்பட்��க்க�ற�. பற்பல
ப�றவ�களில், பற்பல உடல்களில்,
பற்பல �ண இயல்�கேளா�
வாழ்ந்�வந்த��க்�ம் அழிவற்ற
ேசாத� உடேல நாம். ��ேதவர்
வ�ளக்க�ய��ப்பதாவ� ேபாத�ய
அ�பவம் ெபற்ற�டன் ஆத்மா பாசத்
தைளய���ந்� இயற்ைகயாகேவ வ��பட
வ�ைழக�ற�. அ�ேவ உண்ைமைய
நா�ேவார் �தன்�த�ல் ஆன்மீக
பாைதய�ல் கால�ெய�த்� ைவக்�ம்
உலக�ன் ஓர் அற்�தச் ெசயைல
ெதாடக்க� ைவக்க�ற�. அ�வைர
அந்த ஆத்மா ப�றந்� வாழ்ந்� இறந்�
எல்லாப் ப�றவ�களி�ம் ஆத்மீக
பரிணாமம் அைடந்� வந்த��ந்தா�ம்,
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ேத

அச்ெசயல்கள் உள்மன�க்�த்
ெதரியாமேல மைற�கமாக நடந்�ள்ள�.
இப்ேபா� �யந�ைன�டன் கட�ைள
அற�ந்�ெகாள்ள வ�ைழக�ற�.

ா
யா

தீய���ந்� தீப்ெபாற�
க�ளம்�வ�ேபால் நம் ஆத்மாைவ
ச�வெப�மான் தன்னிடமி�ந்�
பைடத்தார். தீப்ெபாற��ம் தீ�ம்ேபால
நா�ம் �லப்ெபா�ளான
ச�வைனப்ேபால் ஒன்றாக�ம் ேவறாக�ம்
இ�க்க�ேறாம். எண்�தற்� எட்டாத
ப�ரம்மாண்டமான அண்டங்களில் அவரின்
வ�யாபகத்�க்�ள், எல்ைலயற்ற அவர�
பைடப்�க்�ள் நாம் வாழ்க�ேறாம்.
ச�வெப�மாேன பறைவகள், மீன்கள்,
வ�லங்�களில் உய�ர்ச்சக்த�யாக
இ�க்க�றார். நாம் கண்� அ�பவ�க்�ம்
எல்லா உய�ர்களி�ம் அவ�ைடய
சக்த�ேய பாய்ந்� பரவ� வ�ளங்�க�ற�.
நம� ேவத ரிஷ�கள் இைறவேன நம�
உய�ரின் உய�ராக இ�க்க�றார் என்�
உ�த�யாய் அ�ளிய��க்க�ன்றனர். நாம்
எல்ேலா�ம் ச�வெப�மானின் அழக�ய
�ழந்ைதகள். இக்கணம் நம்�ள்ேள ெவ�
ஆழத்த�ல் அவேரா� நாம் ஒன்றாகேவ
இ�க்க�ேறாம். நாம் இைறவனிடமி�ந்�
வந்ேதாம், இைறவனிடேம வாழ்க�ேறாம்,
இைறவனிடேம �ரண க்க�யம்
அைடய பரிணாமம் அைடந்�
வ�க�ேறாம். நம் ஒவ்ெவா�வைர�ம்
இைறவன் ��ைமயாகேவ
பைடத்தார். எனி�ம் நாேம நம்�ள்ேள
அப்�ரணத்ைதக் கண்�ப��த்�
�ரணத்�வம் அைடயேவண்�ம்.
எல்லா உய�ர்களிடத்�ம் எல்லா

shutterstock

1

ஓர் இளம் ெபண் வாழ்வ�ன் ஒ� �க்க�யமான ேகள்வ�ையத் தனக்�ள் ேகட்க�றாள்.
அக்ேகள்வ�க்கான வ�ைட க�ைடக்க வாழ்நாள் ���ம் ஆகலாம் என்றா�ம் அந்த
வ�ைட அப்ெபண்�க்�ம் மற்றவர்க்�ம் மிக �க்க�யமான ஓர் கண்�ப��ப்பா�ம்.

மனிதர்களிடத்�ம் ச�வனின்
உய�ர்ச்சக்த�ையக் காண்பதன்�லம்
ச�வனின் ெசயைல நாம் காண்க�ேறாம்.
கட�ளின் அ�ேக ெந�ங்�வதன்�லம்

நாம் நம� அழிவற்ற ஆன்மாவ�ன்
அ�ேக ெந�ங்�க�ேறாம். யா�ம்
ச�வம் யாவற்ற��ம் ச�வம்.

��ேத
: நாம் ச�வனிடமி�ந்� வந்ேதாம் என்� ெதரிந்த�ம், ச�வனிடேம மீண்�ம்
ேபா�ம் பாைத ெதளிவாக வ�ளக்கப்பட்��க்க�ற�. நாம் ச�வனிடமி�ந்� வந்ேதாம்
ச�வனிடம் வாழ்க�ேறாம் ச�வனிடேம த��ம்ப�ச் ெசல்க�ேறாம் என்� அற�வத�ேல
பாத� �த்தத்ைத ெவன்றவர்களாக�ேறாம். இைத இவ்வள� ெதரிந்� ெகாண்டாேல
ேபா�ம் பாைத ெதளிவாவ�டன் மீண்�ம் நாம் வந்த அந்த �லத்�க்ேக, அந்த
இைறவனிடேம, ஆத்மா�க்ேக த��ம்ப�ச்ெசல்ல நம்ைமத் �ண்�வ��க�ற�.
13

ா

எ

�

ச

க �ே

ா

ழ்க்ைகய�டம் ஒ�
ேநாக்கம் உள்ள�.
நம்�ள்ேள இ�க்�ம்
ெதய்�கத் தன்ைமைய மலரச் ெசய்�
�த�ர்ச்ச�யைடயேவ நாம் இப்ப�றவ�ைய
இந்த �ல ேதகத்த�ல் எ�த்த��க்க�ேறாம்.
பல ப�றவ�களாக நடந்�ெகாண்��க்�ம்
இந்த �த�ர்ச்ச�ப் படலத்த�ல் இப் ப�றவ�
என்ப� இன்ெனா� அத்த�யாயேம.
எல்லா ஆன்மாக்க�ம் இேத ஆன்மப்
பயணத்ைதத்தான் ேமற்ெகாள்க�ன்றன.
நம் ஆன்மாவ�ன்
ைமயக்க�ப்ப�த�யான ஆன்மச்சாரம்
இன்�ம் என்�ம் ச�வெப�மாேனா�
ஒன்றாகேவ இ�க்க�ற�. எனி�ம் நம�
ஆன்ம உடல் இன்�ம் �த�ர்ச்ச�யைடந்�
ெகாண்ேட வ�க�ற�. ஒ� ச�� வ�ைதேய
ெபரிய ஓக் மரமாக (இ� ஒ�வைக
மரம்) வளர்க�ற�. அ�ேபால் நா�ம்
நம� மனம், உடல், உணர்ச்ச�கைளக்
கட்�ப்ப�த்�வதன் �லம் வளர்க�ேறாம்.
நாம் எவ்வள�க்� எவ்வள� த�டமாக
வளர்ச்ச� அைடக�ேறாேமா அவ்வள�க்�
அவ்வள� நாம் ச�வத்ைத உணர���ம்.
�த�ல் �ன்பத்த�னால் நமக்� பாத�ப்�
ஏற்ப�க�ற�. அ� மீண்�ம் வாராமல்
இ�க்க கற்�க்ெகாள்க�ேறாம். பயத்ைத
பயமின்ைமயாக மாற்�க�ேறாம்.
ேகாபத்ைத அன்பாக மாற்�க�ேறாம்.
சர்ச்ைசைய அைமத�யாக மாற்�க�ேறாம்.
அதன்ப�ற� நாம் ேசைவயாற்ற
பழ�க�ேறாம். தன்னலமற்ற ேசைவேய
ஆன்மீக �யற்ச�ய�ன் ஆரம்பமா�ம்.
தன்னலமற்ற ேசைவ ஆற்�வதன் �லம்
நாம் ஆண்டவனின் ேபரன்ைப ஆழமாகப்
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�ரிந்�ெகாள்க�ேறாம். அதன்ப�ன் நாம்
வா�ம் இவ்�லக�ம் நாம் சந்த�க்�ம்
மக்க�ம் நா�ம் ச�வேன தவ�ர
ேவற�ல்ைல என்� உணர்க�ேறாம்.
இ�த�யாக நாம் மிக ஆழ்ந�ைலய�ல்
த�யானம் ெசய்யப் பழ�க�ேறாம். மனைத
அைமத�யாக்க� நமக்�ள்ேள சாந்த�ைய�ம்
ெம னத்ைத�ம் காண்க�ேறாம். நம�
�ய ெசா பம் ஆன்மா என்�ம் அ�
சாட்ச�யாக இ�ந்� ெகாண்��க்க�ற�
என்�ம் �ரிந்�ெகாண்�,
த�ைரப்படத்த�ல் ஒ� ந�கைனப்
பார்க்�ம் காட்ச�ையப்ேபால், எல்லா
அ�பவங்க�ம் கடந்� ேபாவைத நாம்
பார்த்�க் ெகாண்��க்க�ேறாம். இந்த
பய�ற்ச�ய�னால் நாம் நமக்�ள்ேளேய
இைறவைனக் காண்க�ேறாம். இந்த
பரிணாமப் பயணத்த�ன் ��வ�ல்
எவ்வ�த ேவ�பா�மின்ற� இைறவேனா�
��ைமயாக ஒன்ற�த்� வ��க�ேறாம்.
இந்தப் பழங்கால ஆன்மீக �யற்ச�ைய
சன்மார்க்கம் உண்ைம வழி என்�
அைழக்க�ேறாம். ேசைவ, வழிபா�,
ேயாகம், ஞானம் என்பேத அதன் பாைத.
ஒ� ரய�ல்வண்� ரய�ல்தடத்த�ேலேய
ெசன்� ேபா�ம் இடத்ைதச் ேசர்வ�ேபால்,
சன்மார்க்கத்ைதப் ப�ன்பற்ற� வாழ்வதன்
�லம் ப�றவ�த்தைளய���ந்�

��ேத
: நாம் அைனத்�ப்
ெபா�ள்களி�ம் ந�ைறந்ெதா��ம்
இறப்பற்ற வ�ழிப்�ணர்�ம் சக்த��ம்
ஆேவாம். நம்�ள் மிக ஆழத்த�ல் இக்கணம்
நாம் �ரணமானவர்களாக இ�க்க�ேறாம்.
இைதக் கண்�ப��த்� �ரண�டன்
வாழ்ந்� ��ைமயைடய ேவண்�வேத.

shutterstock
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ஒ� க�ராமத்த�ல் ைசக்க�ேளாட்�ய ஒ�வர் எல்ைலையத் தாண்� ெதரியாத
ப�த�க்�ள் ெசன்றதால் ந�ன்�, ப�ரிக�ன்ற இரண்� பாைதய�ல் எத�ல்
ெசல்வ� என த�ைச காட்�ய�ல் பார்க்க�றார். அத�ல் ஓம் என்ற ச�ன்னம்
தர்ம வழிேய �ன் ெசல்ல ேவண்�ய வழி என்� காட்�க�ற�.
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ட�ைளத் ெதரிந்� ெகாள்வேத
வாழ்வ�ன் உயர்ந்த �ற�க்ேகாள்.
அ�ேவ ஆன்மீக வாழ்ைவப்
ப�ன்பற்ற�ச் ெசன்ற பக்�வ ஆன்மாக்கள்
அைடந்த பாைதயா�ம். ஒவ்ெவா�
ஆண்�ம் எவெரஸ்ட் மைல�கட்ைட
கட்ெடா�ங்�மிக்க மைலேயற�கள்
மட்�ேம அைடவைதப்ேபால், மிகச்ச�ல
�த�ர்ந்த ஆன்மாக்கேள வாழ்க்ைகய�ன்
உயர்ந்த �ற�க்ேகாைள இவ்வாழ்வ�ல்
அைடக�ன்றனர். ஏெனனில் எல்லா
ஆன்மாக்க�ம் ஒேர ேநரத்த�ல்
பைடக்கப் ப�வத�ல்ைல. பழம்
ஆன்மாக்கள் என்�ம் இளம் ஆன்மாக்கள்
என்�ம் உள்ளன. பல ப�றவ�கள்
எ�த்�வந்ததால் பழம் ஆன்மாக்கள்
பக்�வம் அைடந்தைவகளாக�ன்றன.
வாழ்வ�ன் பல �கங்கைள�ம், எல்லா
�க்கங்கைள�ம் அ�பவ�த்� எண்ணற்ற
சவால்கைள�ம் அைவ சந்த�த்�
வ�ட்டன. இந்த வழி�ைற அவர்கைள
த�டமாக்�க�ற�. ஒ� மைல�கட்ைட
அைடய தயாராக�வ�ட்ட மைலேயற�ய�ன்
வ�ைமையப்ேபால் ச�வெப�மாேனா�
ஒன்றாக�வ�ட தயாராக�வ��க�ன்றனர்.
பக்�வம் அைடய அைடய
நாம் அன்�ள்ளங் ெகாண்டவராக,
தாராள �ண�ைடயவராக
�ரிந்�ணர்�ைடயவராக,
உண்ைமயாளராக ஆக�ேறாம்.
ஒ�காலத்த�ல் நம்ைம
ஆட்�ப்பைடத்த ேகாபம், பயம்,
ெபாறாைம ேபான்ற �ணங்கள்
நம்ைம கட்�ப்ப�த்�வத�ல்ைல.
நாம் அற��மிக்கவர்களாக�ம்
ேநசமிக்கவர்களாக�ம் ஆக�ேறாம்.
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இந்த பக்�வத்ைத அைடந்த�ம் நாம்
வாழ்வ�ன் உண்ைம ேநாக்கத்ைத
ேநாக்க� �ன்ேன�க�ேறாம். கைடச�ய�ல்
நமக்� உலக அ�பவங்கள் இனி
ேதைவப்ப�வத�ல்ைல என்பதால்
நாம் மீண்�ம் இவ்�லக�ல் ப�றக்கத்
ேதைவய�ல்ைல. அதற்�ப் பத�லாக நாம்
�ண்ணிய உடம்ப�ல் வ�ண்�லக�ல்
ெதாடர்ந்� பரிணாமம் அைடந்�ெகாண்�
மனித ேநயத்�க்� ேசைவ ெசய்க�ேறாம்.
மீண்�ம் ப�றப்ெப�த்தல் என்ற
�ழற்ச�ய���ந்� ெவற்ற�கரமாக
ெவளியாவைதத்தான் ேமாட்சம்
என்க�ேறாம். ேமாட்சம் என்றால் �தந்த�ரம்,
வ��வ�த்தல் அல்ல� வ��தைல
என்� ெபா�ள். ஆனால் ேமாட்சம்
அைடவதற்� �ன், ராஜேயாகத்த�ன்
உயரிய ேநாக்கமான ஆத்ம ஞானத்ைத
(தன்ைன அற�தல்) கட�ள் தரிசனத்ைதக்
கட்டாயம் அ�பவ�க்கேவண்�ம்.
ஆத்ம ஞானத்த�ற்�ப்ப�ற� நீங்கள்
ஏேதா ஓரிடத்த�ல் இ�க்�ம் ஒ�
மனிதன் என்� உங்கைளக்
காணமாட் ர்கள். அதற்�ப்பத�லாக
உள்�கமாக ேநாக்க�னால்
நீங்கள் ச�வைனக் காண்க�றீர்கள்.
மற்றவர்கைள ேநாக்க�னா�ம்
ச�வைனேய காண்க�றீர்கள்.
எல்லா ஆன்மாக்க�ம் ேமாட்சம்
அைட�ம் என்றா�ம் இப்ப�றவ�ய�ல்
ஒ�ச�ல உய�ர்கேள ேமாட்சம்
அைடக�ன்றன. இந்�க்க�க்� இ�
ெதரி�ம் என்பதால் இப்ப�றவ�தான்
கைடச�ப்ப�றவ� என்� அவர்கள்
எண்ணிக்ெகாள்வத�ல்ைல. ெதாண்�,
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ஒ� சாதகன் �ரியன் அஸ்தமிக்�ம் அந்த�ேவைளய�ல் த�ட�ல் தன்
ைககைள வ�ரித்� ஆனந்தமாய் ந�ற்க�றான். மத�மயங்�ம் அந்த
அழக�ய ேநரத்த�ல் அவன் அ�பவ�க்�ம் அந்த ஆனந்தத்ைத மனத்த�ன்
உள்ெளாளி ஆனந்தத்ேதா� ஒப்ப��ம்ேபா� அ� மிகமிகச் ச�ற�யேத.
வழிபா� மற்�ம் ேயாகத்த�ன்
�லம் �ரணப்ப�வதற்� அவர்கள்
�யன்றா�ம், வாழ்வ�ன் இதர �ன்�
ேநாக்கங்களான அறம், ெபா�ள், இன்பம்
என்பனவற்ைற �ர்த்த�யாக்க ேம�ம்
�ன்ேனற�ச் ெசல்ல ேவண்��ள்ள�
என்� அவர்க�க்�த் ெதரி�ம்.
ேமாட்சம்�ட நம்�ைடய இ�த� பாைத
அல்ல. ம�ப�றப்� �ழ���ந்�
வ��தைல அைடந்த�ம், இைறவேனா�
��ைமயாக க்க�யமா�ம்வைர

ஆன்ம உடல் ெதாடர்ந்� உள்�லக�ல்
பரிணாமமைடந்� ெகாண்��க்க�ற�.
சீ வன் ச�வனாக�ன்ற�. இந்த இைண�
வ� வக�ரஷம் எனப்ப�க�ற�. எண்ணற்ற
ஆன்மாக்களால் கைடப்ப��க்கப்பட்ட இந்த
ெதான்ைம பாைதய�ல் இ�க்�ம்ேபா�,
உள்ள� உள்ளப� இ�ந்�ெகாண்�
யா�ம் சரியாகேவ இ�க்க�ன்ற�
என்ற �ய உணர்� க�ட்�க�ற�.

��ேத
: ஒவ்ெவா� ஆன்மா�ம் காலமற்ற, உ�வமற்ற, பரெவளி
கடந்த தன் �ய கட�ள்தன்ைமைய, ச�வத்தன்ைமைய, ���தற்
ெபா�ைள, பரச�வத்ைதக் கண்�ணர்ந்� ெகாள்க�ற�
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சமயம் எ

மயம் என்ப� இைற,
உய�ர், உலகம் பற்ற�ய ஒ�
நம்ப�க்ைக �ைற. சரித்த�ரம்
���ம் பார்க்�ம்ேபா� உலக���ம்
இ�க்�ம் உண்ைமையத் ேத�ேவார்
உலகப் ெபா�ள்களின் இயல்ைபத்
ெதரிந்�ெகாள்ள �யன்�ள்ளனர்.
மனத�ன் மர்மங்கள் பற்ற��ம்,
பரம்ெபா�ள் பற்ற��ம், வாழ்வ�ன்
ேநாக்கம் பற்ற��ம் அற�ந்�ெகாள்ள
ெபரி�ம் �யன்றனர். �ன்பத்த�ற்�க்
காரணம் என்ன, அதைனப் ேபாக்�ம்
வழி என்ன என்�ம் �ரியாமல்
�ழம்ப�னர். நன்ைம தீைம என்றால்
என்ன, தர்மம் அதர்மம் என்றால்
என்ன என்�ம் ஆராய்ந்தனர்.
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ஞானசாத்த�ரம் என்ற சமய �ல்கள்
உள்ளன. இந்� சமயத்த�ன்
�தன்ைமயான ஞானசாத்த�ர �ல்
ேவதங்கேள. �த்தர்க�க்� தம்மபதம்
என்ற ��ம், க�ற�ஸ்தவர்க�க்�
ைபப��ம் �ஸ்�ம்க�க்� �ர்ரா�ம்
உள்ளன. வாழ்க்ைகைய எப்ப� வாழ்வ�,
நாம் இறக்�ம்ேபா� என்ன ேநர்க�ற�
என்ற வ�சயங்கைள சமய சாத்த�ர
�ல்க�ம் சரித்த�ரத்த�ல் வாழ்ந்த
சமய ஞானிகளின் ேபாதைனக�ம்
ெதளிவாக காட்�க�ன்றன.

ஒவ்ெவா� சமய�ம் வழிபாட்�த்
தலங்கைள�ம், சமய��மார்கைள�ம்
சமய சடங்�கைள�ம்
ெகாண்��க்க�ன்றன. எல்லா
சமய�ம் ஒன்றல்ல. ஒவ்ெவா�வரின்
ெமய்ப்ெபா�ைளத் ேத�ம் இந்த
நம்ப�க்ைகக�ம் வழிபாட்�
ஆராய்ச்ச� பல தத்�வ ச�ந்தைனகைள
�ைறக�ம் எப்ேபா�ம் ெபரிய அளவ�ல்
உ�வாக்க�ய��க்க�ன்ற�. கட�ள்
ேவ�ப�க�ன்றன. உலக��ள்ள
நம்ப�க்ைக அல்ல� கட�ள்
ெபரிய சமயங்களில் இந்� சமயம்,
எ�ந்த�ளிய��ப்பைத ஏற்க�ன்ற
ைஜனசமயம், �த்தசமயம், சீ க்க�ய
அைமப்�கைள சமயங்கள் அல்ல�
மதநம்ப�க்ைககள் என்� அைழக்க�ேறாம். சமயம் ஆக�யைவ க�ழக்கத்த�ய
நா�களில் ேதான்ற�ய சமயங்களாம்.
இன்� உலக�ல் பன்னிரண்�க்�ம்
ஜ டாய�சம், ெஜாெராஸ்ட்ரியனிசம்,
ேமலான ெபரிய சமயங்க�ம்
க�ற�ஸ்�வ மதம், இஸ்லாமிய மத�ம்
�ற்�க்கணக்கான ச�ற�ய சமயங்க�ம்
ேமற்� நா�களில் ேதான்ற�யைவ.
உள்ளன. உலக�ன் 40 ேகா� மக்கள்
க�ழக்� நா�களில் ேதான்ற�ய
ெதாைகய�ல், 00 ேகா� மக்கள் ஏதாவ�
சமயங்க�க்�ம் ேமற்� நா�களில்
ஒ� சமயத்ைதப் ப�ன்பற்�க�ன்றனர்.
க�ற�ஸ்�வம், இஸ்லாம், இந்�சமயம், சீ ன ேதான்ற�ய சமயங்க�க்�ம் மிகப்ெபரிய
வ�த்த�யாசங்கள் இ�க்க�ன்றன.
நாட்�ப்�ற சமயம், �த்த சமயம் ஆக�ய
க�ழக்க�ல் ேதான்ற�ய சமயங்கள்
இைவ ந்�ேம ெபரிய சமயங்களா�ம்.
பல பாரம்பரிய கலாச்சாரங்கள் பழங்கால இைறவ�ம் உய��ம் ஒன்� என்ற
ஒ�ைம ெகாள்ைகைய�ம் மன�க்�ள்
நம்ப�க்ைககைளக் ெகாண்�ள்ளன.
உள்�கமாக ேநாக்க�ச் ெசல்�ம்
ேநாக்கத்ைத�ம் அ�ப்பைடயாகக்
ெப�ம்பாலான சமயங்களில்
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�த்தக அலமாரிய�ல் கைலக்களஞ்ச�யம் இ�க்க�ற�. ஒவ்ெவா�
�த்தக�ம் ஒ� ெபரிய சமயத்ைதப்பற்ற� வ�ளக்�க�ற�. அவற்ைறப்
�ரட்�ப்பார்க்�ம்ேபா� சாதாரண தைலப்�களின்கீழ் எவ்வள� ெபரிய
��க்கமான வ�ஷயங்கள் உள்ளன என்� அற�யப்ப�க�ற�.
ெகாண்��க்க�ன்றன. ேமற்� நாட்�
சமயங்கள் இைற�ம் உய��ம் ேவ�
என்ற இ�ைம ெகாள்ைகைய�ம்
ெவளிேநாக்� பார்ைவைய�ம்
ெகாண்�ள்ளன. க�ழக்கத்த�ய சமயங்கள்
எல்லா ெபா�ள்களி�ம் இைறவைனக்
காண்பேதா� யாவற்ைற�ம்
�னிதமாகக் க��க�ன்றனர். ேமைல
நாட்� சமயங்கேளா இைறவன்
யாவற்ற��ம் ந�ைறந்�ள்ளான் என்பைத
ஏற்�க்ெகாள்வத�ல்ைல என்ப�டன் எ�

�னிதமான� எ� �னிதமற்ற� என்�
அ�த்தமாக ப�ரித்�க் காட்�க�ற�.
கர்மவ�ைன, ம�ப�றவ�, ேமாட்சம்
என்ற ெகாள்ைககைள க�ழக்கத்த�ய
மதங்கள் உ�த�யாக நம்�க�ன்றன.
அேதேவைளய�ல் ேமற்� நாட்�
சமயங்கள் ஆன்மா�க்� ஒேர ப�றவ�தான்
என்�ம் அதற்ேகற்ற ெவ�மத��ம்
தண்டைன�ம் க�ைடக்�ம் என்�ம்
உ�த�யாக நம்ப�க்ைக ைவத்�ள்ளன.

��ேத
: ��ல�க்க�ைடேய உள்ள ெதாடர்�தான் சமயம்.
இந்த உள்�லகங்கேளா� நாம் தனிப்பட்ட �ைறய�ல் எப்ப�
ெதாடர்� ெகாள்ள���ம் என்பேத ேகாய�ல் வழிபா�.
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ந்த�யாவ�ன் பண்ைடய சமயம்
இந்�சமயம். இன்� உலகம்
���ம் �� ேகா� மக்கள்
இதைனப் ப�ன்பற்�க�ன்றனர். யாரா�ம்
ேதாற்�வ�க்கப்படாமல், இந்த�யா
நாகரீ கம் அைடந்த ஆய�ரக்கணக்கான
ஆண்�க�க்� �ன்ேப இந்� சமயம்
சனாதன தர்மம் அநாத� உண்ைம
என்ற ெபயரில் வழங்க� வரலாய�ற்�.
அ� ேவதத்ைத�ம் இதர ஞானசாத்த�ர
�ல்கைள�ம் அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட�. அத�ல் நான்� நம்ப�க்ைககள்
ந�நாயகமாக வ�ளங்�க�ன்றன. �தல்
நம்ப�க்ைகயான� சர்வ வல்லைம
பைடத்த கட�ள் ஒ�வேர அவேர
இந்தப் ப�ரபஞ்சத்ைதப் பைடத்�
அதன் ���ம் வ�யாப�த்த��க்க�றார் .
அவேர அைனத்த��ம் அைனத்�மாக
இ�க்க�றார். இரண்டாம் நம்ப�க்ைக
காரண காரியம், வ�ைன எத�ர்வ�ைன
என்ற கர்ம வ�ைனக்ெகாள்ைகய�ன்மீ�
நம்ப�க்ைக. �ன்றாவதாக தர்மம்
என்ற ெதய்�க ஒ�ங்� ந�யத�யால்,
அறெநற�யால், கடைமயால் இந்த
அண்டம் ஆளப்ப�க�ற� என்ற
நம்ப�க்ைக. நான்காவதாக இந்�க்கள்
ம�ப�றவ� (Reincarnation) என்ற
ப�றப்�, இறப்�, ம�ப�றப்� (Rebirth)
என்ற இயற்ைக நைட�ைறய�ல்
நம்ப�க்ைக ைவத்த��க்க�றார்கள்.
இந்நான்� நம்ப�க்ைகக�ம்
மிக�ம் �க்க�யம் என்றா�ம் இந்�
சமயத்த�ல் ஆன்மீக பாைதய�ல்
ேம�ம் �ன்ேனற�ச்ெசல்ல ெவ�ம்
நம்ப�க்ைககள் மட்�ேம ேபாதா�.
ஆன்மீக �ன்ேனற்றத்�க்� நம் ெசயல்
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நடவ�க்ைகக�ம் நடத்ைத�ேம
�க்க�ய அம்சமாக வ�ளங்�க�ற�.
ேகாய�ல் வழிபா�, த�யானம், ேயாகம்,
த��த்தல யாத்த�ைர, பக்த�ப் பாடல்கள்
�லம் இந்�க்கள் கட�ைள�ம்,
ஆத்மஞானத்ைத�ம் தம்�ள் அ�பவ�க்க
வ�ைழக�ன்றனர். ச�றந்த இல்லற
வாழ்க்ைக �ைற�ம் கால வரம்பற்ற
பாரம்பரிய கலாச்சாரத்ைத�ம்
அவர்கள் ெகாண்�ள்ளனர். அவர்கள்
ஞான��ைவ�ம், ஞானிகைள�ம்
�னிவர்கைள�ம் ேபாற்�க�ன்றனர்.
பரம்ெபா��க்� உதவ�யாக இ�க்�ம்
பல ெதய்வங்கைள அவர்கள்
வணங்�க�ன்றனர். சனாதன தர்மத்த�ன்
�ன்� �ண்களாக ஞானசாத்த�ர
�ல்கள், ேகாய�ல்கள் மற்�ம்
ஞான��க்கள் வ�ளங்�க�ன்றனர்.
இந்� சமயத்த�ன் பழம் நம்ப�க்ைககள்
இன்� ஆலமரத்த�ன் பல க�ைளகள்ேபால்
பல்ேவ� வ�வங்களாக வ�ளங்க�
வ�க�ன்றன. அதன் �க்க�ய நான்�
க�ைளகள் அல்ல� சமயப் ப�ரி�களாவன
ைசவம், ைவ ணவம், சாக்தம் மற்�ம்
ஸ்மார்த்த சமயம். ஒவ்ெவா� ப�ரி�ம்
பலப்பல �� பரம்பைரகைள�ம்,
சமய ஆச்சாரியர்கைள�ம், ேகாய�ல்
��க்கைள�ம், �னித ஞான
இலக்க�யத்ைத�ம், �றவ�கள்
ச�கத்ைத�ம், பாடசாைலகைள�ம்,
யாத்த�ைர ைமயங்கைள�ம்,
பல்லாய�ரக்கணக்கான ேகாய�ல்கைள�ம்
ெகாண்��க்க�ன்றன. இந்�
சமயத்�க்ெகன்� ஓா அத�கார
ைமயம் இல்ைலெயன்பதால்,
இந்த நான்� ப�ரி�க�ம் இந்�
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லங்கா யாழ்ப்பாணத்த��ள்ள �கழ்ெபற்ற நல்
ர் ேகாய�ைல
வலம் வ�ம் மாெப�ம் தங்கத் ேதைரச் �ற்ற� லட்சக்கணக்கான
��க பக்தர்கள் �ழ்ந்த��க்க�ன்றனர். இத்தைகய த��வ�ழாக்கள்
இந்� சமயத்த�ன் �க்க�ய அங்கமாக வ�ளங்�க�ன்றன.
சமயத்த�ன் ெபா�வான வ�ரிந்த
வரலாற்ைற�ம், கலாச்சாரத்ைத�ம்
நம்ப�க்ைககைள�ம் பக�ர்ந்�ெகாண்�

தனித்தனி சமயமாக �தந்த�ரமாக
இயங்க�க் ெகாண்��க்க�ன்றன.

��ேத
: இந்� சமயம் ஒ� மைறஞானமிக்க (mystical) சமயம்.
பக்தர்கள் தமக்�ள்ேள �யமாக அனாத� உண்ைமகைள அ�பவ�க்க
வழிகாட்�ம் அ�, கட��ம் மனித�ம் என்ெறன்�ம் ஒன்ேற
என்ற �ய உணர்வ�ன் உச்சத்ைத இ�த�ய�ல் அைடக�ற�.
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சமயம் ஒ� மதமா
ஒ� ா க்ைக �ை யா

ந்� மதம் ஒ� சமயமா�ம் அ�
ஒ� வாழ்க்ைக �ைற�மா�ம்.
இவ்வ�ரண்� க�த்�க்க�ம்
உண்ைமேய. மிக�ம் உயரிய ஆன்மீக
வாழ்� �ைறையப் ெபற்�ள்ள அ�,
சமயம் என்ற ெசால்�க்� �ரண
வ�ளக்கத்ைதப் ெபற்�ள்ள�. சமயம்
என்ற ெசால்�க்� �ற�ப்ப�ட்ட ஒ�
நம்ப�க்ைக�ம் வழிபாட்� �ைற�ம்
என்� ெபா�ள்ப�ம். அச்ெசால்
ெர�ஜிேயாெனம் (religionem)
என்ற லத்தீன் ெசால்���ந்�
வந்த�. அதற்� �னிதமானைத
மத�க்க ேவண்�ம், ெதய்வங்கைளப்
ேபாற்றேவண்�ம் என்� ெபா�ள்ப�ம்.
அவ்வா� பார்க்�ம்ேபா� இந்�
சமயம் அவ்வ�ளக்கத்�க்�ேமல் அத�க
த�த�பைடத்�ள்ள� எனலாம். இதர
பல சமயங்கைளப்ேபால் அ� உலக�யல்
வாழ்� என்�ம் ஆன்மீக வாழ்� என்�ம்
வாழ்க்ைகைய இ� ��வங்களாகப்
ப�ரிக்கவ�ல்ைல. பக்த�மிக்க
இந்�க்க�க்� வாழ்க்ைகய�ன்
அைனத்�ேம ஆன்மீகம்தான்
வாழ்வ�ன் அன்றாட நடவ�க்ைககள்
அைனத்�ேம நாம் கைடப்ப��க்�ம்
சமய ெநற�களின் ஓர் அங்கேம.
இன்ைறய உலக�ல் சமயம் என்ற ெசால்
மிக�ம் சக்த�வாய்ந்த ஓர் ெசால்லா�ம்.
இந்த�யாவ�ன் ெதான்ைமயான சமய
நம்ப�க்ைகைய வ�வரிக்க அச்ெசால்ைல
நாம் �தந்த�ரமாக உபேயாக�க்க
ேவண்�ம். இதன் ெதாடர்ப�ல்
இந்�சமயம் என்ற ெசால்ைல நாம்
பார்க்�ம்ேபா� அச்ெசால்தான்
சனாதன சமயத்ைத உலகத்த�ற்�
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அற��கப்ப�த்த� ச�றப்ப�த்�ள்ள�.
பல �ற்றாண்�களாக இந்�
சமயம் ேமைல நாட்�னரால் சரியாகப்
�ரிந்� ெகாள்ளப்படாமல் தவறாக
இழி�ப�த்தப்பட்�வந்த�. ஆனால்
அந்ந�ைல இப்ேபா� மாற�வ�ட்ட�. 21ம்
�ற்றாண்�ல் அ�ெய�த்� ைவக்�ம்
இந்� சமயம் இப்��லக�ன் மிக�ம்
கா�ண்யமிக்க, ஞானாத�சயமான,
ஞான�க்த� அ��ம் சமயமாக
அங்கீகாரம் ெபற்�ள்ள�. சமயப்
ேபாராட்டங்க�ம் ெவற�த்தன�ம்
ெகாண்ட இக்காலத்�க்� இந்�
சமயம் ேபாத�க்�ம் அைமத��ம்,
தீங்க�ைழயாைம�ம், த�றந்த
மனப்பான்ைம�ம் மிகமிக
அவச�யமாகத் ேதைவப்ப�க�ன்ற�.
இந்� சமயத்த�ன் அற�வ�யலான
ேயாகம், வாஸ்�, ேசாத�டம்,
ஆ�ர்ேவதம் ஆக�யன ச�றப்பான
மத�ப்ைபப்ெபற்� ேபாற்றப்ப�வ�ேபால்,
இம்மத�ப்பீ�க�ம் மத�க்கப்ப�க�ன்றன.
இந்� சமயம் என்ற ெசால்ைல
நீக்க�வ�ட்� ெவ�ம் வாழ்க்ைக�ைற
என்�மட்�ம் ெகாள்ேவாமானால், உலக�ல்
மிக உயர்வாகப் ேபாற்றப்ப�ம் இந்�
சமயத்ைத அதன் உயர் பீடத்த���ந்�
அதன் உயரிய த�த�ய���ந்�
அகற்ற�யவர்களாேவாம். அப்ப� நாம்
ஒ�ேபா�ம் ெசய்யக்�டா�. இந்�
என்ற �ைடய�ன்கீழ் நம் ��ம்பத்த�ன்
எல்லா நம்ப�க்ைகக�ம் ஒன்ற�ைணந்�
இதர மதங்க�க்� அளிக்கப்ப�ம்
அேத பா�காப்�க்கள் பலவற்ைற
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ச�கப்� ஆைட தரித்த ஒ� ெபண் தனியாக வழிப�க�றாள். ச�கப்� நகம்
ெகாண்ட இன்ெனா� ெபண் ேதாழிய�ன் ைகய�ல் வைரக�றாள். �த�ர்
ேபாட்�ய�ல் எல்லா ப�த�க�ம் ேதைவ என்ப�ேபால், இந்�சமய
��ைமக்� சமய�ம் கலாச்சார�ம் அவச�யம் ேதைவ.

நா�ம் அ�பவ�க்க�ேறாம். ஒேர
�ர�ல் கண்ணியமாக ெசய்த�
ந��வனங்க�க்�ம், அர�க்�ம்,
கல்வ� வாரியங்க�க்�ம், த�ட்டமி�ம்
இலாகாக்க�க்�ம் நம்மால் ச�றப்பாக
�ரல்ெகா�க்க இய�ம். தம் மத
நம்ப�க்ைககள்மிமீ இந்�க்க�க்�
ேம�ம் நம்ப�க்ைக வளர்ந்� ெகாண்�
வ�வ�டன், நான் ஓர் இந்� என்�

ெப�ைம�டன் அற�வ�க்க�ன்றனர்.
உலக�ன் பல பல்கைலக்கழகங்களில்
இந்�க்கள் இதர மதத்த�னேரா�
சரிசமமாக ெப�ைமேயா� ந�ற்க�ன்றனர்.
இந்� சமயம் என்ற ெபயைர நாம்
எ�த்�வ�ட்டால் அ� சாத்த�யமாகா�.
சமயம் என்ற ெசால்ைல�ம் நாம்
அகற்ற�வ�ட்டால் அ� சாத்த�யமாகா�

��ேத
: தர்மம் என்றால் �ண்ணியம், ஒ�க்கெநற�, நன்னடத்ைத,
சமயக் கடைம மற்�ம் ஞானிய�ன் வாழ்க்ைக வழி�ைறக�மாம்.
23
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ந்� சமயத்த�ன் �க்க�யப்
ப�ரி�களாக ைசவ சமயம்,
ைவணவ சமயம், சாக்த
சமயம் மற்�ம் ஸ்மார்த்த சமயம்
ஆக�யைவ வ�ளங்�க�ன்றன.
இரண்� �ற்றாண்�களாக ேமைல
நாட்�னர் இந்த�யாவ�ன் சமய
நம்ப�க்ைகைய �ரிந்�ெகாள்ள
க�ைமயாக �யன்�ள்ளனர். அதன்
நம்ப�க்ைகக�ம், ெசயல்பாட்�
�ைறக�ம், வழிப� �ைறக�ம்
மிக�ம் பரந்�வ�ரிந்ததாக�ம்
மா�பட்�ம் இ�ப்பைதக்கண்� அதைன
��ைமயாகத் அற�ந்�ெகாள்ளேவா
அல்ல� வ�வரிக்கேவா அவர்களால்
இயலவ�ல்ைல.
இந்த�யாவ�ன் சனாதன தர்மம் அல்ல�
அனாத� சமயம் என்ப� நான்� �க்க�யப்
ப�ரி�கைளக் ெகாண்ட சமயம் என்பைத
அவர்கள் உணரவ�ல்ைல. உதாரணமாக
அவர்கள் பல ெதய்வங்கைளக் கண்�
இந்�க்க�க்� சர்வசக்த� வாய்ந்த
சர்ேவஸ்வரக் கட�ள் ஒ�வர் இல்ைல
என்� தவறாக கல்வ�மான்கள்
எ�த�ைவத்தனர். உண்ைமய�ல்
அைனத்� இந்�க்க�ம் சர்வசக்த�
பைடத்த ஒேர கட�ைள பல ெபயர்களில்
வழிப�க�ன்றனர். ைவணவர்க�க்�
வ� �ேவ கட�ள். ைசவர்க�க்�
ச�வெப�மாேன கட�ள். சாக்தர்க�க்�
சக்த�ேதவ�ேய ெப�ங்கட�ள். மிக�ம்
�தந்த�ரமாக வழிப�ம் ஸ்மார்த்த
இந்�க்க�க்� எந்த ெதய்வம்
என்ற ேதர்� அவர்களின் ெசாந்த
வ��ப்பத்�க்� வ�டப்பட்�ள்ள�.
24

இவ்ேவ�பா�கள் �வ�ய�யல் அைமப்�
ரீ த�யாக�ம் ெமாழிவாரியாக�ம்
ெவவ்ேவ� இடங்களில் ஏற்பட்டன.
ஒவ்ெவா� ப�ரி�க்�ம் ெசாந்த
நம்ப�க்ைக�ம், ஞானசாத்த�ர �ல்க�ம்,
மதாச்சாரியர்க�ம், சந்ந�யாச
பாரம்பரிய�ம் உண்�. ஒவ்ெவா�
ப�ரி�ம் ெசாந்த ேகாய�ல்கள், சமய
வ�ழாக்கள் வழிபாட்� �ைறகைள
ைவத்�ள்ளனர். ச�லர் பக்த�
மார்க்கத்த��ம், ேகாய�ல் வழிபாட்��ம்
அத�க கவனம் ெச�த்�க�ன்றனர். ேவ�
ச�லர் ேயாகத்ைத�ம், மந்த�ரத்ைத�ம்,
ஞானசாத்த�ரம் வாச�ப்பைத�ம்
வ���த்�க�ன்றனர். ஒவ்ெவா�
ப�ரி�ம் லட்ேசாப லட்ச பக்தர்கைளக்
ெகாண்��க்க�ன்ற�. நான்�
ப�ரி�க�ம் ேவதத்ைத ப�ரமாணமாக
ஏற்�க் ெகாள்வ�டன் கர்மவ�ைன,
தர்மம் மற்�ம் ம�ப�றவ� ஆக�ய
அ�ப்பைடக் ெகாள்ைககைள�ம்
ஏற்�க் ெகாள்க�ன்றனர். அவர்களின்
கலாச்சார�ம் பாரம்பரிய�ம்
ஒன்றாக இ�க்க�ன்றன.
ெப�ம்பாலான இந்�க்கள் தம்
ெபற்ேறார்க�ம் தாத்தா பாட்�க�ம்
ப�ன்பற்ற�ய சம்ப�ரதாயத்ைதேய
ப�ன்பற்�க�ன்றனர். ைசவ சமயத்ைதச்
ேசர்ந்த நாம் எல்லா இந்� சமயப்
ப�ரி�கைள�ம் மத�க்க�ேறாம்.
எப்ெபா�தாவ� இதர இந்� சமயப்
ப�ரிவ�னரின் ேகாய�ல்க�க்�ம்
ெசல்க�ேறாம். அவர்கள் ெகாண்டா�ம்
வ�ழாக்களில் கலந்� ெகாண்�
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நான்� ைககள் ஒற்�ைமயாய் ப�ைணந்த��க்க�ன்றன. அைவ இந்�
சமயத்த�ன் நான்� ெபரிய ப�ரி�கைளக் காட்�க�ன்றன. ெவவ்ேவ�
என்றா�ம் பலவைகய�ல் ஒ�ைம கா�ம் அைவ தர்மத்�க்காக
பணியாற்�க�ன்றன ைசவம், ைவணவம், சாக்தம், ஸ்மார்த்தம்

அவர்களின் சமயாச்சாரியர்கைள�ம்
ெகளரவ�க்க�ேறாம். என்றா�ம் நாம்

நம� ைசவ ெகாள்ைகய�ல் மிக�ம்
உ�த�யாக இ�க்க�ேறாம்.

��ேத
: நம� ப�ன்னண� எப்ப� இ�ந்தா�ம், நாம் நம� ப�ரிவ�ன்
ேவைர�ம் சம்ப�ரதாயத்ைத�ம் ந�ைலந��த்த�, நமக்�ள் இ�க்�ம்
ேவ�பா�கைளக் காப்பாற்ற�, அதற்�ள்ேளேய வ�வாக வளர ேவண்�ம்.
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லக�ன் மிகப் பழைமயான
மதம் ைசவ சமயம்.
க�ைணமிக்க
ச�வெப�மாைன வணங்�ம் இச்சமயம்
ச�றந்த ஒ�க்கங்கைள�ம், உயர்ந்த
தத்�வ ஞானத்ைத�ம், ��ைவ�ம்
ைமயப்ப�த்த�, பக்த� மற்�ம்
ராஜேயாக ெநற�கைள�ம் வ���த்த�
நமக்�ள்ேள ச�வேனா� ஒன்றாவைத
வ���த்�க�ற�. ைசவசமயம்
ெதான்ைமயான�, ெதாடக்கம் இல்லாத�.
உண்ைமய�ல் கால வரம்பற்ற�. தற்ேபா�
இந்� சமயம் என்ற ெபயரில் பல பன்�க
சமயங்களின் ேதாற்றத்த�ற்� அ�ேவ
ஆணிேவர். ச�வ வழிபாட்�ன் �லத்ைத
ஆராய்ச்ச� ெசய்�ம் கல்வ�யற�ஞர்கள்
அதன் ேதாற்றத்ைத 8000 ஆண்�க�க்�
�ன்னர் நாகரீ க வளர்ச்ச� அைடந்த��ந்த
ச�ந்�ெவளி நாகரீ க காலத்�க்� இட்�ச்
ெசல்க�றார்கள். ஆனால் ைசவசமயம்
இல்லாத காலேம இல்ைல என்�
�னித �ல்கள் ��க�ன்றன. ைசவ
சமயத்த�ல் தத்�வ ஞானம், பாரம்பரியம்
இவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�
ஆ� உட்ப�ரி�கள் உள்ளன. அைவ ைசவ
ச�ந்தாந்தம், கா மீர் ைசவம், பா�பத
ைசவம், �ரைசவம், ச�வ அத்ைவதம்,
ச�த்த ச�த்தாந்தம் ஆக�யன. அைவ
தத்�வ ஞான ரீ த�யாக�ம், சரித்த�ர
ரீ த�யாக�ம், ெமாழிவாரியாக�ம்,
�வ�யைமப்� ரீ த�யாக�ம் பல வைககளில்
ேவ�ப�க�ன்றன. எனி�ம் ஒத்த
நம்ப�க்ைககைள�ம் வழிபாட்�
�ைறகைள�ம் மிகப்ெபரிய அளவ�ல்
அைவ பக�ர்ந்�ெகாள்க�ன்றன. அந்த
ஆ� ப�ரிவ�ன�ம் ேவதங்கைள�ம்
ைசவ ஆகமங்கைள�ம் பக�ர்ந்�
26
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ெகாள்க�ன்றனர். ஆ� ப�ரிவ�ன�ம்
ச�வெப�மாைன சர்வசக்த�
பைடத்த சர்ேவஸ்வரனாக ஏற்�க்
ெகாள்வ�டன், அவைர உள்ந�ன்�
உைறபவராக�ம் எல்ைல
கடந்தவராக�ம், இ ட ெதய்வமாக
வழிபடப்ப�பவராக�ம், த�யானத்த�ன்
�லம் அவர் எல்லா வ�வங்கைள�ம்
கடந்த ���தற் ெபா�ளாக�ம்
பரம்ெபா�ளாக�ம் ெமய்�ணர்�
ெபற்� உணர்க�ன்றனர். எல்லாப்
ப�ரிவ�ன�ம் ப�ன்வ�ம் �தன்ைமயான
ஆகம ேகாட்பா�கைள ஏற்க�ன்றனர்
1) ச�வெப�மானின் ம்ெப�ம்
சக்த�கள் (ஆக்கல், காத்தல்,
அழித்தல், மைறத்தல், அ�ளல்)
2) பத�, ப�, பாசம் எ�ம் �ப்ெபா�ள்கள்
(இைற, உய�ர், தைள) இ�ப்ப�ன்
�லப்ெபா�ளாக இ�க்க�ன்றன
3) �ம்மலங்கள் அல்ல� தைளகள்
(ஆணவம், கன்மம், மாைய)
4) ச�வனின் த�ரிசக்த�கள் இச்சா, க�ரியா,
ஞானசக்த� (வ��ப்பம், ெசயல், ஞானம்)
) 3 தத்�வங்கள் அல்ல�
ேதாற்றத்த�ன் ப�ரி�கள்
) சற்��வ�ன் அவச�ய�ம்
தீக்ைகய�ன் அவச�ய�ம்
) மந்த�ரத்த�ன் சக்த�
8) சரிைய, க�ரிைய, ேயாகம், ஞானம்
என்ற நால்வைக ஆன்மீகப் ப�கள்
(ெதாண்�, பக்த�, சங்கமம், ஞானம்)

shutterstock
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ச�வெப�மான் இமய மைலய�ல் �ற்ற��க்க�றார். இ� ந்� �கங்கள் பத்�
ைககள் உள்ள சதாச�வ த��ேமனி. அந்த ந்� �கங்கள் ஆக்கல், காத்தல்,
அழித்தல், அ�ளல், மைறத்தல் ஆக�ய அவரின் ந்தாற்றல்கைளக் காட்�க�ற�

��ேத
: உலக�ன் மிகச் ச�றந்த மதம் ைசவ சமயம். நாம் ைசவர்களாக
இ�ப்பதற்� மிக�ம் ெப�ைமப் ப�வேதா� அத�ா ட�ம் ெசய்த��க்க�ேறாம்.
இவ்�லக�ேலேய மிக�ம் ெதான்ைம வாய்ந்த கலாச்சாரத்ைத அ�
ெகாண்��க்க�ற�. ஆழமிக்க ஞானசாத்த�ரங்கைள அ� ெகாண்�ள்ள�.
ஆன்மாைவத் தட்�ெய�ப்�ம் �னித மந்த�ர �ேலாகங்கள் அத�ல் உள்ளன. ந�கரற்ற
ேயாக த�யான ஒ�ங்��ைறகைள அ� ெபற்ற��க்க�ற�. உண்ைமய�ேலேய
�னிதமிக்க ப�ரமிக்�ம் ேகாய�ல்க�ம் அத�ல் உள்ளன. பக்த�மிக்க ஞானிக�ம்
�னிதமிக்க ஆண், ெபண் சா�க்க�ம் அச்சமயத்த�ல் உள்ளனர்.
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வ ச�த்தாந்தம்
என்பேத இந்�
சமயத்த�ல்
நாம் ப�ன்பற்�ம் சமயத்த�ன் ெபயர்.
ஆ� சமயப் ப�ரி�களில் இ�ேவ
இன்� உலக�ல் மிக அத�கமாக
ப�ன்பற்றப்ப�ம் உய�ேராட்டமிக்க
மிகப் பழைமயான சமயம். இச்சமயம்
ேகா�க்கணக்கான பக்தர்கைளக்
ெகாண்�ள்ள�. ஆய�ரமாய�ரம் வழிப�ம்
ேகாய�ல்கைள�ம், உய�ேரா��க்�ம் பல
�றவ�கள் சந்ந�யாச பரம்பைரகைள�ம்
அ� ெகாண்��க்க�ன்ற�. ஒ� காலத்த�ல்
இந்த�யா ���ம் ைசவ ச�த்தாந்தம்
மிக�ம் �கழ்ெபற்ற��ந்த�. இன்�
அச்சமயம் தமிழ் பாரம்பரிய�ைடய
ெதன்னிந்த�யாவ��ம்,
லங்கா,
மேலச�யா மற்�ம் இதர இடங்களி�ம்
மிக வ�வாக ேவ ன்ற� இ�க்க�ற�.
உண்ைமய�ல் ச�ல ேநரங்களில்
இ� தமிழ் ைசவசமயம் என்ேற
�ற�ப்ப�டப்ப�க�ன்ற�.

ா

எ

ன

அைழக்கப் ப�க�ற�. இரண்� சமயப்
ப�ரிவ�ன�ம் ச�வேன எல்லாம் என்�ம்
அவரிடமி�ந்� ெவளிப்ப�ம் ெதய்�க
ஆற்றேல சக்த� என்�ம் அச்சக்த�ைய
அவரிடமி�ந்� ப�ரிக்க இயலா�
என்�ம் ஏற்�க் ெகாள்க�ன்றனர்.
ேகாய�ல்களில் ச�வ�ம் சக்த��ம்
ேவ� ேவறாக ெதய்�கத் தம்பத�களாக
�ற்ற��ப்பைதக் காண்க�ேறாம்.
ஆனால் உண்ைமய�ல் அவர்கள்
இ�வ�ம் ஒ�வேர. தம்ைமப் பைடத்த
ச�வ�க்� கணபத��ம் ��க�ம்
ேசைவ ெசய்வதால் அவர்கைள�ம்
நாம் ெப�மானாக வணங்�க�ேறாம்.

ஓம் நமச�வாய என்ற �னித
மந்த�ரத்ைத நாம் உச்சரிக்க�ேறாம்.
உ�த்த�ராக்க மணி�ம் �னித
த��நீற்ைற�ம் நாம் அணிக�ேறாம். ைசவ
ஆசாரியர்கள் பலைர�ம் நாம் வணங்க�
ேபாற்�க�ேறாம். உய��டன் வா�ம்
ஒ� சற்�� (��) அவச�யம் என நாம்
நம்�க�ேறாம். �னித ச�வ�ங்கத்ைத
(�ங்கம்) ெநஞ்சார வணங்�க�ன்ேறாம்,
ைசவ ச�த்தாந்தம் என்றால் ைசவ
ப�ற ச�வ அ�யார்கேளா�
சமயத்த�ன் இ�த�யான ��ந்த ���
உறவா�க�ேறாம் (சங்கம்)). ெப�ைமமிக்க
என்� ெபா�ள்ப�ம். இன்� ைசவ
பல ேகாய�ல்கைள நாம் பக்த�ேயா�
ச�த்தாந்தத்த�ல் இரண்� �க்க�யப்
ப�ரி�கள் உள்ளன. ஒன்� பத�, ப�, பாசம் வணங்�க�ேறாம் (வழிபா�). இந்த
��, �ங்க, சங்கம, வழிபா� என்ற
என்ற �ப்ெபா�ள்க�ம் தனித்தனிப்
ெபா�ள்கள் என்�ம் அைவ என்ெறன்�ம் நான்� ெநற��ைறக�ம் ைசவ
அனாத� என்ற ெமய்கண்டாரின் தத்�வக் ச�த்தாந்தத்த�ன் அ�ப்பைடக் ேகாட்பா�
ெகாள்ைகையக் ெகாண்ட�. மற்ெறான்� என பழங்கால தமிழ், சமஸ்க��த
ஆன்மா�ம் கட��ம் இ�த�ய�ல் ஒன்ேற இலக்க�யங்களில் காணப்ப�க�ன்ற�.
என்� வ���த்த�க் ��ம் த���லரின்
அத்�வ�தக் ேகாட்பா�. நாம் த���லரின்
சம்ப�ரதாயத்ைதப் ப�ன்பற்�க�ேறாம். அ�
�த்த ைசவ ச�த்தாந்தம் என்� �ற�ப்பாக
28
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ைசவ ச�த்தாந்தத்த�ன் இதயமாக இ�ப்ப� அன்ேப. தன் பைடப்�க்�ம்
நாம் அவர்மீ� ெச�த்�வ�ம் ச�வனின் அன்ேப. இங்ேக 1 வய�
மார்க்கண்ேடயன் தன் பலம் ���ம் ெகாண்� ச�வ�ங்கத்ைத
வ�டாமல் கட்�ப்ப��த்ததால் மரணத்த���ந்� தப்�க�றான்.

��ேத
: இந்த �மிய�ல் மற்ற சமயங்கைளவ�ட ைசவ சமயத்த�ல்,
ச�றப்பாக ைசவ ச�த்தாந்தத்த�ல் உள்ள மர�ம் தத்�வக் க�த்�க்க�ம்
மனித �லத்த�ன் மீண்ெட�ம் எத�ர்பார்ப்பான ேநர� ஆன்மீக வ�ழிப்ைப�ம்
ஞானமைடந்த வாழ்ைவ�ம் ��தலாகேவ தர இயல்க�ற�.

29

ை

த

ர

த்ைவத
வரவாதம்
என்ப� அத்ைவதம் மற்�ம்
வரவாதம் ஆக�ய இரண்�
ெகாள்ைகக�ம் கலந்த தத்�வமா�ம்.
அத்ைவதம் என்ப� உண்ைமப்ெபா�ள்
ஒன்ேற அைனத்�மாய் ந�ற்க�ற�
என்ற ச�த்தாந்தமா�ம். எல்லாேம
வரன்தான் என்ற க�த்ைத அ�
ெகாண்��க்க�ற�.
வரவாதம்
என்ப� இைறவன் அன்பானவராக,
தனிப்ெப�ந்ெதய்வமாக பைடப்பவராக
இ�க்க�றார் என்ற நம்ப�க்ைகயா�ம்.
இவ்வ�ரண்�ம் ெப�ம்பாலான இந்த�ய
தத்�வங்களில் ஒ� நாணயத்த�ன்
இரண்� பக்கங்களாக இ�க்க�ன்றன.
நம� ைசவ ச�த்தாந்த தத்�வம்
என்ப� அத்ைவத இைறக்ெகாள்ைக
வைகையச் ேசர்ந்த�. நாம் இைறவைன
வரனாக�ம், இ�க்க�ன்ற
எல்லாவற்ற��ம் அவேர சாராம்சமாக
உய�ர்நா�யாக இ�க்க�றார் என்�ம்,
அவேர ���தற் ெபா�ளாக பரச�வமாக
எல்லா வ�வங்கைள�ம் கடந்�
ந�ற்க�றார் என்�ம் காண்க�ேறாம். நம�
வரவாதம் அ�சரிக்�ம் �ைறகளில்
கட�ைள�ம் ெதய்வங்கைள�ம் நாம்
மி�ந்த பக்த�ேயா�ம் அ� பணிந்�ம்
வணங்�க�ேறாம். நம� அத்ைவதம்
அ�சரிக்�ம் �ைறகளில் ஆத்மாவ�ன்
சார�ம் இைறவனின் சார�ம் ஒேர
மாத�ரி என்பதால், அ�ேவ ப�ரபஞ்சம்
���ம் இ�க்க�ற� என்பதால், நம�
ஆத்ம சாராம்சத்ைத அ�பவ�க்க
ஆழ்ந�ைலய�ல் த�யானம் ெசய்க�ேறாம்.
ச�வெப�மா�க்� அத்ைவத அம்ச�ம்
வரவாத அம்ச�ம் உண்�. நம�
30
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ா

எ

ன

இந்த இ�வழி வழிபாட்�ன்�லம்
நாம் இரண்�க்�ம் மத�ப்�
ெகா�த்� அ�ேக நா�க�ேறாம்.
��ைமயான �ரணமான
மார்க்கத்�க்� அத்ைவத�ம்
வரவாத�ம் ேதைவப்ப�க�ன்ற�.
அத்ைவதத்த�ன் எத�ர்ப்பதம் �ைவதம்.
அ� கட��ம் பைடப்�ம் ெவவ்ேவ�
உண்ைமப்ெபா�ள்கள் என்�
ேபாத�க்க�ன்ற�. பாைன ெசய்�ம்
ஒ� �யவைனப்ேபால் கட�ள்
களிமண்ணில் அதாவ� அனாத�யாய்
உள்ள மாையையக் ெகாண்� இந்தப்
ப�ரபஞ்சத்ைதப் பைடத்தார் என்�ம், அ�
கட�ளின் ஓர் அங்கம் அல்ல என்�ம்
�ைவத�கள் நம்�க�ன்றனர். ஆனால்
அத்ைவத ைசவ சமயம் எல்லாேம
ச�வெப�மான் எல்லாவற்ற��ம்
ச�வெப�மான் என்�ம், �யவ�ம்,
களிமண்�ம், ெசய்யப்ப�ம்
பாைன�ம் அைனத்�ம் அவேர என்�ம்
��க�ற�. அத்ைவத சமயத்த�ன்
ச�ல ப�ரி�கள்
வரவாதத்ைத
அவ்வளவாக உள்ளடக்கவ�ல்ைல. நம�
ப�ரிவ�ல் அைத உள்ளடங்க��ள்ள�.
நாம் ச�வெப�மாைன அன்�க்
கட�ளாக பரேம வரராக, ச�வேன
ஆக்கல் காத்தல் அழித்தல் ெசய்பவராக,
ச�வன் நம்மி��ந்� ேவறாக தம்
பைடப்�க்கைள ேநச�ப்ப�ேபால்
நம்ைம�ம் ேநச�ப்பவராக
வணங்�க�ேறாம். அ�ேவ
வரவாதப் ப�த�. என்றா�ம்
ச�வெப�மான் நம்மி��ந்�
ேவறாக இல்ைலெயன்�ம் நாம்
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நம� நம்ப�க்ைகேபால இந்த ச�கப்� பந்�ம் வ�ேநாதமான�தான். அதன்மீ�
ைசவ சமயத்த�ன் ச�ன்னம் உள்ள�. அதன்மீ�ள்ள �ன்� பட்ைடக�ம் வ��த�
என்ற த��நீற்றால் �சப்பட்� சந்தனம் �ச� ந�ேவ ச�கப்� ெபாட்�ம் உள்ள�.
நம்�க�ேறாம். அவர் பராசக்த�யாக �ய
ெமய்�ணர்வாக எல்லா வ�வங்களி�ம்
ந�ன்� ���தற்ெபா�ளாக

பரச�வமாக நம்�ள்ேள இ�க்க�றார்.
அ�ேவ அத்ைவதப் ப�த�.

��ேத
: அத்ைவத�கள் மைல�ச்ச�ப் பார்ைவய�ல் எல்லாப் ெபா�ள்களி�ம்
ஒேர உண்ைமப் ெபா�ைளக் காண்க�ன்றனர். �ைவத�கேளா மைலய�வாரத்த�ல்
இ�ந்�ெகாண்� கட�ைள�ம் உய�ைர�ம் உலகத்ைத�ம் தனித்தனிப்
ெபா�ளாக அனாத�யாய் ப�ரிந்த��ப்பதாகக் காண்க�ன்றனர். இந்த இ�
க�த்�க்கைள�ம் இைணப்பதாக அத்ைவத
வரவாதம் வ�ளங்�க�ற�.
31

ச

ச

ப�மா

வெப�மாேன இப்ப�ரபஞ்சத்த�ன்
சர்வசக்த� பைடத்த
சர்ேவ வரன். அைனத்�ம்
அவேர அைனத்த��ம் அவேர, பைடப்�ம்
அவேர பைடக்க�ன்றவ�ம் அவேர,
ஒேர ேநரத்த�ல் உள்�ம் �ற�ம்
அைனத்ைத�ம் கடந்� இ�ப்பவ�ம்
அவேர. ச�வெப�மா�க்� �வ�த
இயல்�கள் உண்�. அவரின் அத�உயர்ந்த
உண்ைம இயல்� யாெதனில் அவர்
காலத்ைத�ம் வ�வத்ைத�ம் கடந்தவர்.
அவரின் இரண்டாவ� இயல்� யாெதனில்
அவரின் அ�ள்மனம் இங்�ம் அங்�ம்
எங்�ம் வ�யாப�த்த��க்க�ன்ற�. அவரின்
�ன்றாம் இயல்� யாெதனில் அவேர
தனிப்ெப�ங் கட�ளாக�ம் காலத்ைத�ம்
வ�வத்ைத�ம் பைடப்பவராக�ம்
அவற்ற�ன் �லப்ெபா�ளாக�ம்
இ�க்க�றார். மிக�ம் ஆழ்ந்த
த�யானத்த�ல் மட்�ேம கட�ளின்
உண்ைம இயல்ைப�ம் மர்மங்கைள�ம்
��ைமயாக அற�ய இய�ம்.

யா

த��நடனமா� காக்க�ன்றார். இ�த�ய�ல்
அவேர தன் பைடப்ைப மீண்�ம்
தன்�ள் ஒ�க்க�க் ெகாள்க�றார். அவர்
இதைன ேகாடா�ேகா� ஆண்�களாக
�ழன்� ெகாண்��க்�ம் கால
�ழற்ச�ய�ல் ெதாழிற்ப�த்�க�றார்.
ப�ற� ம�ப��ம் வ�ம் ெப�ங் கால
�ழற்ச�ய�ல் அவர் மீண்�ம் பைடக்க�றார்.
ச�வேன நம்ைமப்ேபான்ற தனிப்பட்ட
உய�ர்கைள�ம் பைடக்க�றார். அவரின்
நான்காவ� ந்தாவ� சக்த�களான
மைறத்தல் மற்�ம் அ�ளல் சக்த�களால்
நம� பரிணாம வளர்ச்ச�ைய ஒ�
தந்ைத �ழந்ைதைய காப்ப�ேபால்
காத்� வழிகாட்�க�றார்.

அன்� ெபாழி�ம் இந்தப்
ெப�ங்கட�ைள நாம் யாண்�ம்
வணங்க� வழிபடேவண்�ம். அவைரக்
கண்� நாம் பயப்படக்�டா�. அவர்
நம� ஆத்மாவ�ன் ஆத்மா. நம்
�ச்ைசவ�ட மிக�ம் அ�க�ல் இ�க்க�றார்.
��நாதர் நமக்� ேபாத�த்த��ப்பதாவ�
அவரின் இயல்� அன்�. அவைர
ச�வன் என்றால் மங்கலகரமானவர்,
பக்த��டன் வணங்க�னால் அன்�
அ�ள்ந�ைறந்தவர், க�ைணமிக்கவர்
என்றால் என்ன என்� ெதரிவேதா�
என்� ெபா�ள்ப�ம். ச�வன் என்ற
ப�றரிடம் அன்பாக இ�ப்ேபாம். நமக்�
சர்ேவ வரைனேய பல சமயங்கள்
ேமேல இ�க்�ம் �ரியன் ச�வேன,
பல்லாண்�களாக பல நாமங்களில்
வழிபட்� ஆய�ரக் கணக்கான ஆண்�கள் ந�லத்ைதக் �ளிர்வ�க்�ம் காற்�ம்
ச�வேன, ம்�தங்க�ம் ச�வேன, நம்
�ரிந்� ெகாள்ள �யன்� வ�க�ன்றனர்.
மனத���க்�ம் எண்ண�ம் ச�வேன, நம்
ச�வெப�மா�க்� ந்� சக்த�கள்
உடம்ப���க்�ம் உள்ெளாளி�ம் ச�வேன,
உள்ளன ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல்
உய��ள்ள ெபா�ள்களி�ம் உய�ரற்ற
எ�ம் சக்த�க�டன் மைறத்தல், அ�ளல்
சடப்ெபா�ள்களில் இ�ப்பவ�ம் ச�வேன.
என்ற இ� அ�ட்சக்த�க�ம் உள்ளன.
��லகங்கைள�ம் அவர் தன்னி��ந்� அற��க்�ம் அப்பால் ஆண் ெபண்
பைடத்�, அம்��லகங்களின் ஒவ்ெவா� �ற�க�க்�ம் அப்பால் உள்ள அவர்
மரணமற்றவராக ��ல�க்�ம் அப்பால்
அ�வ��ம் ஒவ்ெவா� கண�ம்
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இந்த ேகரள �வர் ச�த்த�ரம் ச�வனின் ஆண் பாத� ெபண் பாத� என்ற
அர்த்தநாரீ ஸ்வர உ�வத்ைத அழகாக ச�த்தரிக்க�ற�. ச�வ�ம் சக்த��ம்
ப�ரிக்க ��யாத ஒ� ெதய்�கம் என்� ச�வ பக்தர்கள் நம்�க�ன்றனர்.
இ�க்க�ன்றார், என்றா�ம் ஆன்மாவ��ம்

உடனாகக் கலந்த��க்க�றார்.

��ேத
: கட�ளிடம் அன்� ெகாள்வ� என்ப� கட�ைள அற�ந்�
ெகாள்வ�. கட�ைள அற�ந்� ெகாள்வ� என்ப� அவர் உங்கள் மீ� காட்�ம்
அன்ைப உணர்ந்� ெகாள்வ�. க�ைணமிக்க அக்கட�ளின் ேசாத�மிக்க
உ�ைவ ஞானத�ரி �ய�ல் காணலாம். நம்ைமப் ேபான்ற ச�ற்�ய�ர்கைள�ம்
அண்ட சராசரங்கைள�ம் அவர் க�ைணேயா� காக்க�ன்றார்.
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வெப�மானின் �ன்� மாசற்ற
ந�ைலகைள அதாவ�
���தற்ெபா�ள், ெதய்�க
மனம் மற்�ம் ஆத� ஆன்மா என்ற
�ன்� ந�ைலகைள வர்ணிக்க
��ேதவர் பரி�ரணம் என்ற ெசால்ைல
உபேயாக�த்த��க்க�றார். பக்தர்கள்
ச�வெப�மாைன ேம�ம் ��ைமயாக
அற�ந்�ெகாள்ள�ம், ஒவ்ெவா� �ரண
ந�ைலைய�ம் வழிபா� �லமாக�ம்
த�யானம் �லமாக�ம் மனைத
ஒ�ைமப்ப�த்த� அற�ந்�ெகாள்ள
உதவ ��ேதவர் ச�வெப�மாைன
இவ்வா� வ�வரித்த��க்க�றார்.

ச�வெப�மான் தன் உ�ைவப்ேபாலேவ
உய�ர்கைள இயல்பாகப் பைடப்பதால்,
இந்த �ன்� பரி�ரண ந�ைலக�ம்
நமக்�ம் ெபா�ந்�ம். �தலாவ�
�ரணத்�வம் ���தற் ெபா�ளான
பரச�வம் என்ப� அந்தராத்மாவ�ன்
உள்ளார்ந்த சாரமா�ம். அந்தராத்மா
என்றால் என்ன ��ேதவர் இதைன
அ� மன�க்� அப்பா�ம், எண்ணம்
�ல�ணர்� மன�ணர்�க்� அப்பா�ம்
காலம் உ�வம் பரெவளிக்�ம்
அப்பா�ம் இ�ப்ப�. என்�
வ�ளக்�க�றார். இரண்டாவ� �ரண
ந�ைலயான ச�வெப�மானின் அகண்ட
ெதய்�க மனம், சச்ச�தானந்தம்
அல்ல� பராசக்த� என்�ம் நம�
ெமய்ஞ்ஞான மனமா�ம். அ� ெதய்�க
ஒளியாக�ம் அன்பாக�ம் சக்த�யாக�ம்
அற�வாக�ம் �டர்வ��க�ன்ற�. நாம்
த�யானத்த�ல் ெவ� ஆழத்த�ல் உள்ேள
அந்ந�ைலையத் ெதா�ம்ேபா�
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அைனத்�ப் ெபா�ள்களி�ம் �ய
ெமய்ஞ்ஞான உணர்வாக நாம் பரவ�ப்
பாய்வைத உணர்க�ேறாம். நான்
என்ற தன்�ணர்� நம்மிடமி�ந்�
கைரந்�ேபாய் எல்ைலயற்ற
அன்�ணர்ைவ�ம் ேபரின்பத்ைத�ம்
அ�பவ�க்க�ேறாம். ச�வெப�மானின்
�ன்றாம் �ரணமான� ஆக்கப்படாத
ஆத� ஆன்மா, பரேம வரர் எனப்ப�வ�
கட�ளின் ��ைமயாக வ�ளங்�க�ற�.
அவேர இப்ப�ரபஞ்சத்ைத ஆ�க�றார்,
நம� ஆன்மாைவ�ம் உலக��ள்ள
அைனத்ைத�ம் அவேர பைடக்க�றார்.
கட�ைள அன்�டன் ேநச�ப்ப� என்ப�
கட�ைளத் ெதரிந்� ெகாள்வதா�ம்.
கட�ைளத் ெதரிந்� ெகாள்வ� என்ப�
அவர் உங்கள் மீ�ள்ள அன்ைப உணர்ந்�
ெகாள்வதா�ம். பரேம வரரின்
ஒளி�டம்ைப நாம் ஞானப் பார்ைவய�ல்
பார்க்க இய�ம். அ� நம� ெசாந்த
ஆன்ம உடம்ைபப் ேபான்� அேத
மாத�ரி வ�வைமப்ப�ல் இ�க்�ம்.
ஆனால் நம� ஆன்ம உடல் இன்�ம்
�த�ச்ச�யைடயாமல் இ�ப்பதால் அ�
ஒளி�ன்ற� இ�க்�ம். இைறவன் ஆத�
ஆன்மாவாக தனியம்சமாக நாதனாக�ம்
பைடப்பவனாக�ம் இ�க்�ம் தன்ைமைய
பல வ�வங்களாய் ச�த்தரிக்கப்பட்�ள்ள�
ைசவர்கள் நடராஜர் வ�வமாக�ம்,
ைவணவர்கள் வ� � வ�வமாக�ம்,
சாக்தர்கள் ேதவ� வ�வமாக�ம்
ச�த்தரித்�ள்ளனர். ச�வெப�மானின்
�ன்� �ரணத்�வத்ைதப்
�ரிந்�ெகாள்ள ஒ� ��ைமயான
மாம்பழத்ைத எ�த்�க்ெகாள்�ங்கள்.

ம்

பராசக்தி
பரமே

்
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ச�வெப�மா�க்� �ன்� பரி�ரண ந�ைலகள் உண்�. அ� இங்ேக
ஒ� �� வட்டமாய் காணப்ப�க�ற�. ச�வ�ங்கேம அவரின் யா�ம்
கடந்த ந�ைல. நடராஜரின் நடனேம அவரின் பைடப்�. பராசக்த�ேய
யாவற்ற��ம் ந�ைறந்� ந�ற்�ம் அ��ணர்� சக்த�யா�ம்.

ேமேல ேதால் இ�க்க�ற�, அ�ய�ல்
கனி இ�க்க�ற�, உள்ேள ெகாட்ைட
இ�க்க�ற�. இ�ப்ப��ம் அ�
ஒ� ��ப் பழமாக இ�க்க�ற�.

ேதால்ப�த�ேய ச�வனின் உடம்�
என்றால், கனியாக இ�ப்ப� அவர�
சச்ச�தானந்த மனம், ெகாட்ைடப் ப�த�ேய
அவரின் உள்ளார்ந்த சாரமா�ம்.

��ேத
: மகாேதவரான ச�வெப�மான் உ�வமாக�ம் அ�வமாக�ம்
இ�க்க�றார். அவர் உள்ளார்ந்த �ய உணர்வ�னர் அல்ல� �ய வ�வ�னர்.
தனிப்ெப�ங்கட�ளான அவர் பல பங்களாகத் தன்ைன ெவளிப்ப�த்த�க்
காட்�க�றார். யாவர்க்�ம் அன்னியமான அவர் எல்லா வ�வங்க�க்�ம்
அப்பால் எல்லாம் கடந்த ���தற்ெபா�ளாக இ�க்க�றார். ச�வெப�மாைன
நாம் �ன்� �ரணத்�வ ந�ைலகளில் அதாவ� இரண்� ந�ைலகளில்
உ�வமாக�ம் ஒ� ந�ைலய�ல் அ�வமாக�ம் அற�க�ேறாம்.
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வெப�மாைன நாம்
அற�ந்�ெகாள்ள ���ம்
என்�ம், இங்ேகேய
இப்ெபா�ேத நாம் அவைர அ�பவ�த்�
உணர ���ம் என்�ம் ைசவ சமயம்
நமக்� ேபாத�க்க�ற�. இ� ெவ�ம்
நம்ப�க்ைக அல்ல. யாவற்ற��ம்
கட�ைளக் காண்பீர். நீங்கள் கட�ளிடம்
இ�க்க�றீர்கள். கட�ள் உங்களில்
இ�க்க�றார். எல்ேலாரிட�ம் கட�ள்
இ�க்க�றார். அங்ேக இைறவைனக்
கா�ங்கள், என்� சற்��
ேயாகஸ்வாமி பைறசாற்ற�ய��க்க�றார்.

எல்லாவற்ற��ம் எல்லாப் ெபா�ள்
உள்ேள�ம் ச�வெப�மாைனக்
காண மிக�ம் ஆழ்ந்� த�யானம்
ெசய்ய ேவண்�ம். அவர் ஒவ்ெவா�
ஆன்மாவ�ன் ஆன்மாவாக இ�க்க�றார்.
நீங்கள் அகக் கண்ைணத் த�றந்�
பார்த்தால் அவர் மற்றவர்களிடம்
இ�ப்பைத�ம், உலக�ல் அவர்
உலகமாக இ�ப்பைத�ம் காணலாம்
என்� ��ேதவர் ேபாத�த்த��க்க�றார்.
ெதாடக்கமாக, கட�ைளக் காண மிக
எளிைமயான வழி யாெதனில் அவைர
ெபரிய மகான்களிடத்த�ல் கா�தலாம்.
மகான்களின் ஆன்மீக ஒளிவட்டம் நம்ைம
உயர்ைலக்� உயர்த்�வைத உணரலாம்.
ப�றர் கண்களில் காண��யாத
ஒளிப்ப�ரகாசத்ைத அவர்களின்
கண்களில் காணலாம். அவர்களின்
ெவ�ம் வார்த்ைத ஒ�ேய நம்ைம ேம�ம்
ஆன்மீகத்த�ல் �பட ஊக்�வ�க்�ம்.
கட�ைளக் கா�ம் இன்ெனா�
வழி யாெதனில் இன்ெனா�வரின்
கண்கைள ஆழமாக ேநாக்�தல்.
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அவரின் �ணாத�சயங்க�க்�
அப்பால் பார்த்�, அவரின் அற�வ�ன்
ஆழத்த�ற்�ம் ேமலாகச் ெசன்� அங்ேக
�ய உய�ர்ச் சக்த�யாக இ�க்�ம்
கட�ைளக் கா�ங்கள். இப்ப�ப்
பார்க்�ம் வழக்கம் மனிதர்கேளா� மட்�ம்
ந�ன்�வ�டக் �டா�. மரங்கள் பறைவகள்
வ�லங்�களிடம் அந்த உய�ர்ச் சக்த�ையக்
காணலாம். இப்ப�ச் ெசய்�ம்ேபா�
கட�ேள நம் உய�ராக இ�க்க�றார் என்�
அற�ந்� ெகாள்க�றீர்கள். கட�ேள எல்லா
உய�ர்களி�ம் உய�ராக இ�க்க�றார்.
இப்ப� உய��ள்ள அைனத்த��ம் உய�ர்
சக்த� இ�ப்பைத உணர்வ� கட�ள்
அங்ேக இ�ப்பைத உணர்வதாம்.
ப��கதாரண்ய உபந�டதம், யார்
ஒ�வன் உய�ரின் உய�ராக, கண்ணின்
கண்ணாக, காத�ன் காதாக, மனத�ன்
மனதாகக் கட�ள் இ�க்க�றார் என்�
அற�க�றாேனா, அவேன காரணம்
அைனத்�க்�ம் காரணமாக வ�ளங்�ம்
ெமய்ப்ெபா�ைள ��ைமயாக
அற�க�றான், என்� வ�ளக்�க�ற�.
கட�ைளக் காண ேவண்�ய �ன்றாவ�
இடம் இந்�க் ேகாய�லா�ம். மிக
சக்த� வாய்ந்த ேகாய�ல்களில் அங்ேக
ப�ரத� ைடப் பண்ணப்பட்��க்�ம்
�ர்த்த�ய�ன் ப�ரசன்னத்ைத உணர���ம்
என்பேதா� �ைசய�ன்ேபா�
அம்�ர்த்த�ய�ன் த��ேமனிைய�ம் ஒ�
ெநா� காண���ம். ஞானக்காட்ச�
காணக்��ய உங்களின் �ன்றாம்
கண்ணால் நீங்கள் இதைனக் காணலாம்.
மகான்கள் ஞானிகள் மட்�மின்ற�
பல�ம் கட�ளின் தரிசனத்ைத
ஞானப்பார்ைவய�ல் பார்த்�ள்ளனர்.
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மைறஞானிக�ம் சாதாரண மக்க�ம் ச�வெப�மாைன த�யானத்த��ம்,
கனவ��ம், ேகாய�ல் க�வைறய��ம் கண்�ள்ளனர். நம� �ன்றாவ�
கண்ேண அந்த �ட்�ம ெமய்ெபா�ைளக் காண்க�ற�.

��ேத
: இன்ெனா�வைரப்பற்ற� நீங்கள் மக�ழ்ச்ச� அைடயவ�ல்ைலெயன்றால்
ஒ� �ன்னைக உத�ர்த்�வ�ட்�, ச�வெப�மாேன உன்ைன இந்தக் ேகாலத்த��ம்
பார்ப்ப� �கமாகத்தான் இ�க்க�ற� என்� உங்க�க்�ள் ெசால்�க்
ெகாள்�ங்கள். ஆண்டவைன ேநச�க்�ம் ஆன்மா�க்� வ�லங்�கள்,
ப�ச்ைசக்காரர்கள், இளவரச�கள், அரச�யல்வாத�கள், நண்பர்கள், எத�ரிகள்,
மகான்கள், ஞானிகள், �றவ�கள் அைனவ�ேம ச�வெப�மான்தான்.
ஒ� �ன்னைக�டன் அவன் தனக்�ள் எண்ணிக் ெகாள்க�றான்,
ச�வெப�மாேன. எத்தைனேயா பங்களில் இ�க்�ம் உன்ைன இப்ப�
இன்ெனா� வ�வத்த�ல் காண எவ்வள� இனிைமயாக இ�க்க�ற� .
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ல்லா உ�வங்க�ம்
ச�வனின் உ�வங்கேள.
மிக�ம் �னிதமான ச�ல
த����வங்கைள பாரம்பரியம்
நமக்� வழங்க�ய��க்க�ற�. உலக�ன்
க�ட்டத்தட்ட எல்லா ச�வாலயங்களி�ம்
ச�வனின் அ�வேமனிையக் �ற�க்�ம்
ச�வ�ங்கம் உள்ள�. அ� வட்டவ�வான
ஒ� ஆ�ைடயார் ேமல் �ட்ைட வ�வ�ல்
�ற்ற��க்�ம் ஒ� எளிைமயான
கல்லா�ம். உேலாகத்த�ேலா அல்ல�
ஸ்ப�கக் கல்�ேலா ச�வ�ங்கத்ைத
உ�வ�க்கலாம். ச�வ�ங்கத்ைத
வணங்�ம்ேபா� நாம் கட�ைள
பரச�வமாகப் ேபாற்ற� வணங்�க�ேறாம்.
அதன் எளிைமயான வ�வம்
வ�வரிக்க இயலாத இைறவனின்
���தற்ெபா�ைள இயம்�க�ற�.
ெபண் வ�வாக அல்ல� சக்த� பமாய்
வ�ளங்�ம் அவரின் எந்த உ�வத்ைத�ம்
நாம் வணங்�ம்ேபா� அைனத்த��ம்
ச�வனின் அன்� வ�ளங்�வதாக நாம்
ச�வைனப் ேபாற்ற� வழிப�க�ேறாம்.
பாத� ஆணாக�ம் பாத�-ெபண்ணாக�ம்
வ�ளங்�ம் ச�வனின் அர்த்தநாரீ ஸ்வரர்
த����வம் மிக�ம் ச�றப்பாக இைத
எ�த்�க் காட்�க�ற�. ச�வைன�ம்
சக்த�ைய�ம் ப�ரிக்க ��யா� என்பைத
அ� நமக்� ந�ைன ட்�க�ற�.
இந்தப் ப�ரபஞ்சத்ைத இயக்க�க்
ெகாண்� ெதய்�க நடனம்
ஆ�க்ெகாண்��க்�ம் ஆனந்த
நடராஜைர வணங்�ம்ேபா� நாம்
இைறவைன ஆத� ஆன்மாவாக எல்லா
உய�ர்கைள�ம் உலகங்கைள�ம்
38

பாரம்பர ிய
யாை

பைடக்க�ன்ற கட�ளாக நாம் ேபாற்ற�
வணங்�க�ேறாம். தீ வட்டத்த�ன்
ந�ேவ த��வாச்ச�ய�ல் ச�வெப�மான்
ஆ�க�ன்ற அந்த (நடராஜர்) த����வம்
உலக�ல் மிக�ம் ப�ரச�த்த� ெபற்றதா�ம்.
எனேவ ச�வனின் �ன்� �ரண
ந�ைலகைள நாம் �ன்� த��ேமனிகளாக
வழிப�க�ேறாம். என்றா�ம் அவரின்
த����வங்கள் ��வற்றைவ.
உபந�டதங்களில் ேபசப்ப�ம்
ெம ன�� தட்ச�ணா�ர்த்த��ம் அவேர.
பாத� ச�வனாக பாத� வ� �வாக
அரி-அரன் என்� ப�ற ஞான�ல்கள்
�ற�ப்ப��க�ன்றன. இத்த����வம்
இந்� சமயத்த�ன் இ� ெப�ம்
கட�ளர்களின் ஒற்�ைமைய�ம்
ேவ�பாடற்ற தன்ைமைய�ம்
எ�த்�க்காட்�க�ற�. ைசவ ஆகமங்கள்
ச�வனின்
ந்� �கங்கைளக் காட்�
பஞ்ச ப�ரம்மாவாக ச�வனின் ந்�
ஆற்றல்கைளக் �ற�ப்ப��க�ற�.
�ம்�ைனயாக இ�க்�ம் த�ரி�ல�ம்
ச�வனாக வழிபடப்ப�க�ற�. அன்�
ஞானம் ெசயல் ஆக�ய �ன்ைற அ�
காட்�க�ற�. எங்�ம் த��ேமனி எங்�ம்
ச�வசக்த�..எங்�ம் த��நட்டம் என்�
த��மந்த�ரம் நமக்� ந�ைன ட்�க�ற�.
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ஒ� காட்�ல் ஆலமரத்த�ன்கீழ் ச�வன் அமர்ந்�ள்ளார். இ� அவரின்
சத்ேயாஜாத வ�வம். வ�ைரவாய் ப�றப்ப�த்தல் என்ப� அதன் ெபா�ள்.
பைடக்�ம் ஆற்றைல அ� �ற�க்க�ற�. இ� ைககள் அ�ள்க�ன்றன. ஒ�
ைகய�ல் ஜபமாைல. இன்ெனா� ைகய�ல் �னிதச் �வ� உள்ள�.

��ேத
: நமக்� ெவ� ெந�க்கத்த�ல் ச�வெப�மான் இ�க்க�றார். அவர்
எங்ேக வாழ்க�றார் அவர் காரண உலகமாக�ய �ன்றாம் உலக�ல் வாழ்க�றார்.
இவ்��வ�ல் அவர் ேபச�ம் ந�ைனக்க�ம் அன்� ெச�த்த�ம் நம�
ேவண்�தல்கைளப் ெபற�ம் நம� கர்மவ�ைனகைள வழிநடத்த�ம் ���ம்.
ெபரிய எண்ணிக்ைகெகாண்ட ேதவர்�ட்டத்ைத அவர் வழிநடத்�க�றார்.
இந்த உலகம் ���ம், பால்ெவளி அைனத்த��ம், ப�ரபஞ்சம் �ற்ற��ம்
ச�வனின் ஆைணைய இத்ேதவர்கள் ந�ைறேவற்ற� ைவக்க�ன்றனர்.
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டராஜர் வ�வம் என்ப�
ச�வெப�மான் ஆனந்தத்
தாண்டவ ேகாலத்த�ல்
த��நடனமா�வைத ச�த்தரிக்க�ற�.
அத்த��நடனம் ஆக்கல், காத்தல்,
அழித்தல் ெதாழில்கள் நம் ஒவ்ெவா�வர்
உள்ேள�ம், ப�ரபஞ்சத்த��ள்ள
ஒவ்ெவா� அ�வ��ம் ஒவ்ெவா�
கண�ம் இைடயறா� நடந்�
ெகாண்��ப்பைதக் காட்�க�ற�.
நடராஜர் வ�வத்த�ல் ெபா�ள்
பத�ந்த அைடயாளக் �ற� �கள் பல
உள்ளன. அவற்�ள் மிக �க்க�யமான�
அவரின் ம்ெப�ம் சக்த�கைளக்
�ற�ப்பனவாம். ஆக்கல் சக்த�ைய
(ச�� �) அவர் ப�ன்னால் இ�க்�ம்
வல� ைக காட்�க�ற�. அந்தக் ைக
ஒ� டம�கத்ைத ஏந்த�ந�ற்க�ற�. அதன்
நாத ஒ�ேய ச�� �ய�ன் ெதாடக்கம்
என்பைதக் காட்�க�ற�. அவர் �ன்னால்
இ�க்�ம் வல� கரம் அஞ்சற்க என்�
��ம் அபயகரம். காத்தல் (ஸ்த�த�)
சக்த�ையக் �ற�க்க�ற�. அவரின் ப�ன்
இட�கரம் தீைய ஏந்த�ய��க்க�ற�. அ�
அழித்தல் சக்த�ையக் �ற�க்�ம் அக்னி
ெதய்வத்ைதக் காட்�க�ற�. அவரின்
வல� கால் ஒ� ச�ற�ய உ�வம் ெகாண்ட
மனிதன்மீ� ஊன்ற�ய��க்க�ற�. அ�ேவ
ஆணவத்ைதக் �ற�க்�ம் அபஸ்மரன்.
(�யலகன்). அ� மறத� மற்�ம்
கவனமின்ைம ையக் காட்�க�ற�.
இ� மைறக்�ம் சக்த�ைய (த�ேராபவம்)
�ற�க்க�ற�. இதனால் ஆன்மா
இைறவனிடமி�ந்� தன்ைன ேவறாகக்
காண்க�ற�. ச�வெப�மானின் �ன்
40
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இட�கரம் யாைனத் �த�க்ைகையப்ேபால்
நீண்� �க்க�ய பாதத்ைதக் காட்�க்
ெகாண்��க்க�ற�. இ� அ�க்க�ரகம்
என்�ம் த��வ�ட்சக்த�ையக் �ற�க்க�ற�.
இச்சக்த�யால் ஆன்மா இைறவேனா�
ஒன்றாவைத உணர்க�ற�.
�ன்றாம் கண் எனப்ப�ம்
அவரின் ெநற்ற�க்கண் கடந்தகாலம்,
ந�கழ்காலம், எத�ர்காலம் ஆக�ய
அைனத்ைத�ம் காண்க�ற�. பல
த�ைசகளி�ம் பரவ�ந�ற்�ம் அவர�
தைலவ�ரிேகாலம் அவரின் த��நடனம்
எவ்வள� சக்த� வாய்ந்த� என்பைதக்
காட்�க�ற� என்றா�ம் ச�வெப�மான்
அைமத�யாக�ம் ந�தானமாக�ம்
ஆ�க�றார் என்பைதக் காட்�க�ற�.
த��வாச� எனப்ப�ம் ெந�ப்�
வட்டம் ப�ரபஞ்ச உணர்ைவ�ம்,
அத்த��ச்சைபய�ேல ச�வெப�மான்
ஆ�வைத�ம் காட்�க�ற�. இட�
காத�ல் இ�க்�ம் ேதா� ெபண்
தன்ைமைய�ம், வலக்காத��ள்ள ேதா�
ஆண் தன்ைமைய�ம் �ற�க்க�ற�.
இைறவன் ஆ�மாகப் ெபண்�மாக
இ�க்க�றார் என்பைத நமக்�
ந�ைன ட்�க�ற�. த��வாச�ய�ன்ேமல்
மகாகாலம் என்�ம் காலேதவன்
இ�க்க�றார். ச�வனின் இன்ெனா�
வ�வமான அவர் காலத்ைத உ�வாக்க�,
அைத�ம் கடந்�ந�ன்�, காலத்ைத
வ��ங்க� ந�ற்க�றார். ச�வெப�மானின்
த��ேமனிையச் �ற்ற�ய��க்�ம்
பாம்� �ண்ட� சக்த�ைய அதாவ�
நம� ���த்தண்�ல் �ற்ற��க்�ம்
ஆன்மீக சக்த�ைய �ற�க்க�ற�.
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ப�ரபஞ்ச நடனமி�ம் ச�வநடராஜரின் அழக�ய ெவண்கல ச�ைல இ�.
இவ்வ�வம் �கழ்ெபற்ற ச�தம்பரம் ேகாய��ல் வணங்கப்ப�க�ற�. இ�
ப�ரபஞ்சத்த�ன் ைமயம். எல்ேலார் இதயத்த��ம் இ�க்க�ற�.

��ேத
: ப�ரபஞ்ச நடனம் இந்�க்களின் க�த்தான உள்ெபா�ைள
உணர்த்�க�ற�. அவர் வல� கரத்த�ன் டம�கத்த���ந்� �றப்ப�ம்
ஓைசயான� இ� ஆரம்பம் என்பைத அற�வ�க்க�ற�. அவர் இட� கரத்த�ல்
அைனத்ைத�ம் வ��ங்க�வ��ம் தீச்�டர் இ�க்க�ற�. இ� ��� என்பைத
அற�வ�க்க�ற�, அ�ேவ ஒ� �� ஆரம்பத்ைதத் ெதாடக்க� ைவக்க�ற�.
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மச�வாய மந்த�ரம் ைசவசமய
மந்த�ரங்க�ள் மிக�ம்
�கழ்ெபற்ற மந்த�ரமா�ம்.
லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அதைன
த�ன�ம் உ�ேவற்�க�ன்றனர். நமச�வாய
என்றால் ச�வ�க்� வணக்கம் என்�
ெபா�ள்ப�ம். இம்மந்த�ரம் யஜ ர்
ேவதத்த�ல் ச�வெப�மாைனப் ேபாற்�ம்
�கழ்ெபற்ற
�த்த�ர மந்த�ரப் ப�த�ய�ல்
காணப்ப�க�ற�. இதைன பஞ்சாக்கரம்
அல்ல� ந்ெத�த்� மந்த�ரம் என்�
��வர். ஒவ்ெவா� எ�த்�ம் ெபா�ள்
ந�ைறந்த�. என்ற எ�த்� ச�வனின்
மைறத்தல் ஆற்றைல�ம், ம என்ற
எ�த்� உலைக�ம் காட்�க�ற�. ச
என்ற எ�த்� ச�வைன�ம்,
என்ற
எ�த்� அவரின் அ�ட்சக்த�ைய�ம்,
ய என்ற எ�த்� உய�ைர�ம்
�ற�க்�ம். ந்� எ�த்�க்கள் பஞ்ச
�தங்கைள�ம் �ற�க்�ம். ந என்ற
எ�த்� ந�லம். ம என்ப� நீர், ச� என்ப�
ெந�ப்�, வ என்ப� காற்�, ய என்ப�
ஆகாயம் அல்ல� ெவட்டெவளி.
இம்மந்த�ரம் வாயால்
அல்ல� மனத்�ள் பலதடைவ
ெசப�க்கப்ப�வதால், நீக்கமற
எங்�ம் ந�ைறந்� ��வற்ற��க்�ம்
ச�வெப�மான் மீ� மனைத
ஒ�ந�ைலப்ப�க�ற�. ஒவ்ெவா�வ�ம்
இதைன �தந்த�ரமாகப் பா�யா�
ெசப�க்க�ன்றனர். எனி�ம்
இம்மந்த�ரத்ைத ஒ� ��
அ�ள்வாராய�ன் அ� மிக�ம்
சக்த�வாய்ந்த மந்த�ரமாக�ற�.
இம்மந்த�ரத்ைத தீட்ைச என்ற மந்த�ர
சடங்� �லம் ெப�வதற்� �ன்னர்
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ஒ�வைர ��வானவர் �ற�ப்ப�ட்ட
காலம்வைர (���ல) பாடத்ைதப் ப�க்கச்
ெசால்வார். ேகாய��ல் அக்னி ஓமம்
வார்த்� இந்த தீட்சா சடங்� காரியம்
நைடெப�ம். ��வானவர் சீ டனின்
வல� காத�ல் இம்மந்த�ரத்ைத ெம�வாக
உச்சரித்� அைத எப்ப� எப்ேபா�
ெசப�க்க ேவண்�ம் என்� உத்தர�கள்
ப�றப்ப�ப்பார். பாரம்பரியமாக
அம்மந்த�ரத்ைத 108 தடைவ உத்த�ராட்ச
மாைலய�ல் உ�ட்� த�ன�ம் ெசப�க்க
ேவண்�ம். இதைன ெஜபேயாகம் என்�
அைழப்பர். சரியாக ெசய்ேதாமானால்
அ� மனைத அைமத�ப் ப�த்த� ஆன்மீக
அற��ம் மேனாசக்த��ம் ஏற்ப�த்த�த்
த�க�ற�. ச�வெப�மா�க்� மிக
அ�க்கமாக இ�க்க�ம் உலகலாவ�ய
ச�வபக்தர்களின் அரவைணப்ப��ம்
இ�க்�ம்ப� ெசய்க�ற�.
��ேதவர் அற���த்த�ய��ப்பதாவ�
வாழ்க்ைகய�ல் க டம் அல்ல�
ெந�க்க� ஏற்ப�ம்ேபா� ச�வச�வ
என்ேறா அல்ல� ஓம் ச�வாய
என்ேறா அல்ல� நமச�வாய என்ேறா
�ற�க்ெகாள்�ங்கள். அைனத்ைத�ம்
மானசீ கமாக அவரின் (ச�வனின்)
பாதத்த�ல் ைவத்�வ��ங்கள்.

Namah Sivaya
shutterstock
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நமச�வாய மந்த�ரம் இந்�க்களின் எல்லா மந்த�ரங்கைள�ம்வ�ட
�னிதமான மந்த�ரம். பக்தர்கள் இதைன பக்த��டன் பா�க�ன்றனர்.
ேயாக�கள் �ைககளில் ெஜப�க்க�ன்றனர். ேமேல அம்மந்த�ரம் தமிழ்,
ஆங்க�லம், ேதவநாக�ரி ஆக�ய �ம்ெமாழிகளில் எ�தப்பட்�ள்ள�.

��ேத
: என் சற்��நாதர் உதட்��ட�ந்� நமச�வாய என்ற
மந்த�ரத்ைதக் கற்ேறன். அம்மந்த�ரம் என் வாழ்க்ைகக்� ந�நாயகமாக�ம்
உற்றபலமாக�ம் இ�ந்�ெகாண்�, வ�த�ைய �ர்த்த�பண்ணி�ள்ள�.
நமச�வாய மந்த�ரத்த�ன் ரகச�யம் என்னெவன்றால் அைத சரியானவர்
வாய���ந்� சரியான ேநரத்த�ல் ேகட்கேவண்�ம். அப்ேபா�தான், அப்ேபா�
மட்�ம்தான் அ� உங்க�க்� மிக�ம் சக்த�வாய்ந்த மந்த�ரமா�ம்.
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யாை

வ்ெவா� சமயத்த�ற்�ம் அதன்
�க்க�ய நம்ப�க்ைககைள
உள்ளடக்க�ய ஒ�
ேகாட்பா� ெதா�ப்� இ�க்�ம். அ�
அவரவர் சமயங்களின் தத்�வக்
ேகாட்பா�களின் ��க்கத்ைதக்
ெகாண்��க்�ம். ச��வர்கள்
இச்சமயக் ேகாட்பா� ெதா�ப்ைப
இளம் வயத�ேலேய பய�ல்க�ன்றனர்.
இக்ேகாட்பாட்� ெதா�ப்ைபப்
ப�த்� �ரிந்� ெகாள்வத�ன்�லம்
அதன் அ�ப்பைட க�த்�க்கைள
நாம் ஒேர மாத�ரியாக நம�
பாரம்பரியத்ைத ப�ற சமயத்தவ க்�
ெதளிவாக வ�ளக்க ���ம்.

கண்�ப��த்�வ�டலாம். அந்நம்ப�க்ைககள்
சரியானைவயாக இ�ந்தால் அவரின்
ெசய்ைககள் ப�ற�க்� நன்ைமகள்
ெகாண்�வ�ம். ஆண்டவன்
மீ�ள்ள நம்ப�க்ைகதான் அைனத்�
உய�ர்களி
�ம் அன்�ச் சக்த�யாகப்
பாய்ந்� ந�ற்க�ற� என்பைத
ச�ந்த�த்�ப் பா�ங்கள். அ�ேவ
மரியாைத, இரக்கம், க�ைண ஆக�ய
ேபாக்ைக உ�வாக்�க�ற�. அதற்�
எத�ராக தீய சக்த�ய��ம், அழி�
சக்த�ய��ம் ெகாண்ட நம்ப�க்ைக நாம்
தீயவர்களாகக் க��பவர்க�க்ேக
தீைம�ம் காயங்க�ம் ஏற்ப�ம்
ேபாக்ைக ஏற்ப�த்த�த் த�க�ற�.

அ�த்த பக்கத்த�ல் இ�க்�ம்
பன்னிரண்� நம்ப�க்ைகக�ம்
ஆ� சமயங்களில் ஒன்றான ைசவ
சமயத்த�ன் �க்க�ய நம்ப�க்ைககைளக்
ெகாண்�ள்ள�. இைற, உய�ர்,
உலகம், தீைம, அன்� என்� இன்�ம்
பலவற்ைற அ� ெகாண்�ள்ள�. உலக
சமயங்க�க்க�ைடேய நம்ப�க்ைககள்
ெப�மளவ�ல் ேவ�ப�க�ன்றன. நம�
நம்ப�க்ைககள் நம� �ண இயல்ைப
உ�வாக்�க�ன்றன. நம� �ண
இயல்�கள் நம� ெசய்ைககைளப்
பாத�க்க�ன்றன. எனேவ நாம் என்ன
நம்ப�க்ைக ெகாண்�ள்ேளாேமா அ�
நம� வாழ்ைவ ெச�க்க� நம�
கலாச்சாரத்ைத ெதளிவாக்க� நம�
எத�ர்காலத்ைத உ�வாக்�க�ற�.
ஒ�வரின் ெசய்ைகைய அவர்
தம்மீ�ம், ப�றர்மீ�ம், தன்ைனச்�ற்ற�
இ�ப்ேபார்மீ�ம் ெகாண்�ள்ள
நம்ப�க்ைகைய ைவத்ேத ஆராய்ந்�

நம்ப�க்ைகய�ன் சக்த�ைய ��ேதவர்
வ�ளக்க�க் �ற�ய��க்க�றார் மனித
மனம் ஒ� கம்ப் ட்டர் மாத�ரிேயதான்
(ெசயல்ப�க�ற�). உள்ேள அ�ப்பப்ப�ம்
கட்டைளகேள நம்ப�க்ைக எனலாம்.
அவற்ற�ன் ெசயலாக்கேம �ணநலன்கள்.
இவ்வ�ரண்ைட�ம் ஊ��வ�ச் ெசல்�ம்
அற�� அல்ல� �ண்�வ�ைச அதன்
உற்பத்த�ைய அல்ல� காரியத்ைத
ந�ர்ணய�க்க�ற�. க�வ�ல் ெதாடங்க�
ஆழ்மனத�ல் தாய் தந்ைதயர் வ�ைதக்�ம்
நம்ப�க்ைககைள �ழந்ைதகள்
அப்ப�ேய க�ரக�த்�க் ெகாண்�
அ�ப்பைட �ணநலன்கைளக் கற்�க்
ெகாள்க�ன்றனர். ஒ� (கம்ப் ட்டர்)
�ெராக்ராமர் �த�ய ம�ைவ (�தன்�ைற)
தயார் ெசய்�ம்ேபா� �ற�ச்ெசால்ைல
(code) உபேயாக�ப்ப�ேபால்
இ� �தல் ப�யா�ம்.
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இந்த பன்னிரண்� சமயக்

shutterstock

17 ைச

பக்தர்கள் அன்ேபா� �, பழங்க�டன் ச�வைன அ��க�ன்றனர். மற்றவர்கள்
ேகாரிக்ைககைள�ம் ேவண்�தல்கைள�ம் �ன்ைவத்� ஆசீ ர்வாதம்
வழிகாட்டைல ேவண்�க�ன்றனர். மன�வந்� கட�ைள அ�க�னால்
மனந�ைற�, மனமக�ழ்ச்ச�, ெசல்வம் க�ட்�ம் என்� பக்தர்கள் நம்�க�ன்றனர்.
ேகாட்பா�கைள�ம் ஞாபகப்
ப�த்த�க் ெகாள்�ங்கள். இவற்ைற
ஞாபகப்ப�த்த�க் ெகாள்வதன்
�லம் நீங்கள் ைசவசமயத்த�ன்

ெகாள்ைககளான பக்த�, பணி�,
வன்�ைற இல்லாைம, இரக்கம்,
ேசைவ ஆக�யவைவ ந�ைலெபற்ற�ட
உதவ� ெசய்யலாம்.

��ேத
: வரலாற்� ரீ த�யாக ேநாக்க�னால் தாய்நாட்ைட வ�ட்� சமயங்கள்
��ெபய�ம்ேபா� சமயக் ேகாட்பா�கள் உ�வாக��ள்ளன. அ�வைர
நம்ப�க்ைககள் கலாச்சாரத்த�ல் ஊற�க்க�டந்� �ழந்ைதகள் வளரவளர இயல்பாகேவ
கற்ப�க்கப்பட்ட�. சமயக் ேகாட்பா� என்ப� ெமாத்தமான பல வ�சயங்கைள வ�கட்�
எளிதாய் ந�ைன� ைவத்�ெகாள்�ம் நம்ப�க்ைக ெதாடர் வாசகங்களாம்.
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: ச�வன�யார்கள்

அைனவ�ம் ச�வெப�மாேன கட�ள் என்�ம்
அவரின் ���தற்ெபா�ளான பரச�வம்
காலம், உ�வம், இடம் ஆக�யவற்ைறக்
கடந்� ந�ற்க�ற� என்�ம் நம்�க�ன்றனர்.
அ� இ�வல்ல. அ� அ�வல்ல என்�
ேயாக�கள் ெம

னமாக வ�யக்க�ன்றனர்.

ஆம் அத்தைகய அற�ெயாணா
கட�ள்தான் ச�வெப�மான். ஓம்.
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: ச�வன�யார்கள்
அைனவ�ம் ச�வெப�மாேன கட�ள்
என்�ம் அவரின் உள்ளார்ந்த இயல்பான
அன்ேப பராசக்த� என்�ம் அ�ேவ
ஆதாரத்தளமாக �லப்ெபா�ளாக
அல்ல� �ய ெமய்�ணர்வாக அைனத்�
வ�வங்க
�ம் சக்த�யாக, உள்ெபா�ளாக,
அற�வாக, ேபரின்பமாகப் பரவ� ந�ற்க�ற�
என்�ம் நம்�க�ன்றனர். ஓம்.

3

. கட ை
ர
எ
ம்
எ
ா
ை
ம் பைட ப
எ ப ம் �
: ச�வன�யார்கள்
அைனவ�ம் ச�வெப�மாேன கட�ள்
என்�ம் அவரின் உள்ளார்ந்த இயல்�
பரமான்மா என்�ம், அவர் ேதவேதவ
மகாேதவர் பரேம வரர் என்�ம் அவேர
ேவத ஆகமங்கைள அ�ளியவர் என்�ம்,
ெபா�ள்கள் அைனத்ைத�ம் அவேர
பைடக்க�றார், காக்க�றார், அழிக்க�றார்
என்�ம் நம்�க�ன்றனர். ஓம்.

4

. யாைன �க
த� �
:
ச�வன�யார்கள் அைனவ�ம் எந்த
வழிபாட்ைட�ம் அல்ல� எக்காரியத்ைத�ம்
ெதாடங்�வதற்��ன் ச�வசக்த�
ைமந்தனான மகாேதவர் கேணசப்
ெப�மாைன வணங்க ேவண்�ம் என்�
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நம்�க�ன்றனர். அவரின் ஆட்ச� இரக்கமிக்க�,
அவரின் சட்டநீத� ேநர்ைமயான�.
ந�யாயேம அவரின் மனம். ஓம்.

5

. கா
�

த�ேகய

��க

த�

: ச�வன�யார்கள் அைனவ�ம்

ம�பிறப்�

ச�வசக்த� ைமந்தன் மகாேதவர்
கார்த்த�ேகயைன (��கைன) நம்�க�ன்றனர்.

ேயாகம
்

அவரின் த��க்ைக ேவல் அற�யாைம என்�ம்
தைளைய நீக்�க�ன்ற�. பத்மாசனத்த�ல்
( அமர்ந்த��க்�ம்) ேயாக�கள் ��கைன
வணங்�க�ன்றனர். மனம் அடங்க�ப்
ேபாவதால் அ� அைமத�யாக�ற�. ஓம்.

ர்ம

6

மா
பைட
ம் கட
ட
த
ஒ
ைம ம் �
:
நம் ஒவ்ெவா�வரின் ஆன்மா�ம்
ச�வெப�மானால் பைடக்கப்ப�க�ன்ற�
என்�ம் அ� ச�வெப�மாைன ஒத்த��க்க�ற�
என்�ம் இந்த ஒற்�ைமைய எல்லா
ஆன்மாக்க�ம் ச�வெப�மானின் அ�ளால்
ஆணவம், கன்மம், மாைய ஆக�ய தைளகள்
நீங்க�யப�ன் ��ைமயாய் உணர���ம்
என்�ம் நம்�க�ன்றனர். ஓம்.

.

7

. ப�ைமயான
ிய
கார
க க ி
�
�
:ச�வன�யார்கள் அைனவ�ம் �ன்�
உலகங்கள் இ�ப்பதாக நம்�க�ன்றனர்.
ஆன்மாக்கள் �ல உடம்ெப�க்�ம்
ப�ைம உலகத்ைத�ம், ஆன்மாக்கள்
�ண்ணிய உடம்ெப�க்�ம் �ண்ணிய
(�க்�ம) ேலாகத்ைத�ம், அன்மாக்கள்
�யஞ்ேசாத�யாய் இ�க்�ம் காரண
ேலாகத்ைத�ம் அவர்கள் நம்�க�ன்றனர். ஓம்.

8

. க மம் சம்சாரம் ம
ம் ம
ம்
ப க்காம
தை யைட
�
: ச�வன�யார்கள் அைனவ�ம்
வ�ைனக் ெகாள்ைகைய நம்�க�ன்றனர்.
ஒ�வர் ஏற்ப�த்த�ய எல்லா வ�ைனகளின்
பலைன�ம் ஒ�வர் அ�பவ�த்ேத
ஆகேவண்�ம் என்�ம், எல்லா வ�ைனக�ம்
தீர்ந்� ேமாட்சம் என்�ம் வ��தைல

்

்ைச

ம

அகிம

த

சாதனா

shutterstock

ைச சமய த� �
ஒ� ேகா பா

அைட�ம்வைர, ஒவ்ெவா� ஆன்மா�ம்
ெதாடர்ந்� ம�ப�றவ�கள் எ�க்க�ன்றன
என்�ம் நம்�க�ன்றனர். ஓம்.

அவர்கள் இரக்கமிக்கவர்களாக
இ�க்க�ன்றனர். எல்லாம் ச�வ ச�த்தம்.ஓம்.

9

11

10

12

தீைம�ம் இல்ைல என்� ெதரிந்�ெகாண்�

சரியான ேநரத்த�ல் ேகட்பேத. ஓம்.

. மன த
� ேன ச்
ச
ம் ா �
க �
:
ச�வன�யார்கள் அைனவ�ம் ஞானம்
என்�ம் ேபரற�ைவ ெவளிப்ப�த்த சரிைய
என்�ம் ெசந்ெநற� வாழ்வ�ய�ம், க�ரிைய
என்�ம் ஆலய வழிபா�ம், ேயாகம்
என்ற பரச�வ ந�ைலக்� இட்�ச்ெசல்�ம்
உய�ர்வா�ம் ��வ�ன் அ��ம், மிக�ம்
அவச�யம் என நம்�க�ன்றனர்.

.எ
ாேம
எ ப
�
: ச�வன�யார்கள்
அைனவ�ம் உள்ளார்ந்த தீைம
இல்ைலெயன்� நம்�க�ன்றனர்.
அற�யாைமய�னால் தீைமக்�த் ேதாற்�வாய்
இ�க்க�ற� என்� ேதான்ற�னா�ம்
தீைமக்� (உண்ைமய�ல்) ேதாற்�வாய்
இல்ைல. கைடச�ய�ல் நன்ைம�ம் இல்ைல

.
ய
ிபா
�
ான
ே ாக்கம் �
: ��லகங்களின்
ஒ�சார்ந்த நல்�ணக்க உறேவ சமயம்
என்�ம், ஆலய வழிபாட்�ன்�லம்
இந்த நல்�ணக்கத்ைத உ�வாக்க
���ம் என்�ம், ��லக�ல் வா�ம்
உய�ரினங்கள் அைனத்�ம் ஆலயத்த�ல்
ஒன்�க்ெகான்� ெதாடர்� ெகாள்ள
இய�ம் என்�ம் ச�வன�யார்கள்
அைனவ�ம் நம்�க�ன்றனர். ஓம்.
. ப சா சரம் ம த�ரம் �
:
ச�வன�யார்கள் அைனவ�ம்
�னிதமான நமச�வாய என்ற பஞ்சாட்சர
மந்த�ரத்ைத, ந்ெத�த்� மந்த�ரத்ைத,
ைசவ சமயத்த�ன் மிக�ம் உன்னதமான
�க்க�யமான மந்த�ரம் என்� நம்�க�ன்றனர்.
நமச�வாய மந்த�ரத்த�ன் ரகச�யம் யாெதனில்
அதைன சரியான (��வ�ன்) உதட்���ந்�
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ம

ம்ப க்ைக

ச

வெப�மாேன உள்ளார்ந்த
அன்�, யா�ம் கடந்த
பரம்ெபா�ள். இ�ேவ
ஆங்க�லத்த�ல் நம� உ�த�ெமாழி. இந்த
உ�த�ெமாழி ைசவ இந்� சமயத்த�ன்
நம்ப�க்ைககைள�ம் ெகாள்ைககைள�ம்
��க்க�க் காட்�க�ற�. உள்ளார்ந்த
என்றால் எங்�ம் எப்ேபா�ம் இ�ப்ப�.
யா�ம் கடந்த என்றால் அப்பால் என்�
ெபா�ள்ப�ம். இந்த உ�த�ெமாழிைய
நாம் வ���த்த� மீண்�ம் மீண்�ம்
ெசால்�ம்ேபா� கட�ள் ெவளிப்ப�ம்
ெபா�ளாக�ம் ெவளிப்படாத
ெபா�ளாக�ம் இ�க்க�றார் என்�
வ���த்�க�ேறாம். அவர் உலக�ல்
எங்�ம் வ�யாப�த்த��ப்பேதா� அதைனக்
கடந்�ம் இ�க்க�றார். தன்னிைலய�ல்
ெதய்�க அன்பாக�ம் தன்னிைலக்�
அப்பால் பரம்ெபா�ளாக�ம் இ�க்க�றார்.
நாம் ச�வெப�மாேன உள்ளார்ந்த அன்�,
யா�ம் கடந்த பரம்ெபா�ள் என்�
உறங்கப் ேபா�ம்ேபா�ம், உறங்க�
வ�ழித்ெத�ம்ேபா�ம் மீண்�ம் மீண்�ம்
ெசால்க�ேறாம். இந்த வாசகெமாழி
நம்ைம ச�வன் அ�க�ல் இட்�ச்
ெசல்க�ற�. அந்த நாள் ச�றப்பாக
வ�ளங்க நம்ைமத் தயார் ப�த்�க�ற�.
இ�ேவ தமிழில் அன்ேப
ச�வமயம், சத்த�யேம பரச�வம்
என்றைழக்கப்ப�க�ற�. சமஸ்க��த
ெமாழிய�ல் இதைன ப�ேரைமவ
ச�வமய, சத்யேமவ பரச�வ என்பர்.
ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ல் இைத �� ச�வா
எஸ்ட் ஆேமார் ஓம்னிப�ரசண்ட் எட்
ரிய�ட்ெட �ராெசண்டண்ட் என்பர்.
நாம் நம� உ�த�ெமாழிைய மந்த�ரம்
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த � மா

ிஎ

ன

ேபால் 108 தடைவ ெஜப�க்கலாம்.
108 தடைவ எ�தலாம். அல்ல�
இதைன ஆத்மசாதனா பய�ற்ச�ேபால்
1008 தடைவ எ�தலாம்.
இந்த உ�த�ெமாழிைய த��ம்பத்
த��ம்பக் ��வதன்�லம் நம�
சமயத்த�ன் ��வான உண்ைமகைள
நாம் மனத�ல் ஆழமாகப்
பத��ெசய்க�ேறாம். இப்பத��கள் நாம்
கவைலயைடக�ன்றேபா�, உலகவாழ்வ�ல்
த�ைளத்த��க்�ம்ேபா� அல்ல�
பீத�யைடந்த��க்�ம்ேபா� நமக்�
ஊக்கம் அளிக்க�ன்றன. கட�ளின்
உள்ளார்ந்த அன்� நம்ைமப் பா�காத்�
வழிகாட்�க�ன்ற� என்பைத அ�
ந�ைன ட்�க�ற�. நாள் ���ம்
அ� நம� மனைத உயர்ந�ைலக்�
ெகாண்�ெசன்� ேதைவயான நல்ல
எண்ணங்கைள ச�ந்த�க்கச்ெசய்�
தீங்ேக�ம் நடவாமல் நம்ைமக் காக்க�ற�.
இந்த உ�த�ெமாழிைய த��ம்பத் த��ம்பச்
ெசால்வதால் ச�வ உணர்�க்� நம்ைம
இட்�ச் ெசல்க�ற�. மற்ற மதங்களி�ம்
உ�த�ெமாழிகள் உள்ளன. உதாரணமாக
க�ற�ஸ்�வர்கள் அேபாசல் க�ரீ ட் (Apostle’s
Creed) என்�ம் �ஸ்�ம்கள் ஷாஹாடா.
(Shahada) என்�ம் சமயக் ேகாட்பா�கள்
ைவத்�ள்ளனர். ச�வன�யார்கள்
தங்களின் உ�த�ெமாழிைய ச�றந்த
ெசல்வமாக மத�த்�த் தனியாகேவா
அல்ல� ��வாகேவா த��ம்பத்
த��ம்ப ெஜப�க்க�றார்கள்.

English

God Siva is Immanent Love
and Transcendent Reality

Tamil

Anbe Sivamayam,
Satyame Parasivam

Tamil
Script
Sanskrit

shutterstock

18

Premaiva Sivamaya,
Satyam eva Parashivah

Sanskrit
Script
இங்� நம� உ�த�ெமாழி ஆங்க�லம், தமிழ், சமஸ்க��த ெமாழிகளில்
எ�தப்ப�ள்ள�. இந்த எளிய வாசகம் பலந�ைல உண்ைமகைள ெகாண்�ள்ள�.
�ரிந்�ணர்� என்ற பா�ன் தய�ரி��ந்� கைடந்ெத�க்கப்பட்ட ெநய் அ�.

��ேத
: ைசவசமயம் என்ற �னித ப�வ�டமி�ந்� ச�வெப�மாேன உள்ளார்ந்த
அன்� யா�ம் கடந்த பரம்ெபா�ள் என்ற பா�ைனக் கறந்�, தய�ராக்க�,
ெவண்ெணய் கைடந்�, அத���ந்� ச�ல அ�ம் ெநய்த் �ளிைய எ�க்க�ன்றனர்.
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சமய க ி
ா க்ைக�ை

எ

ல்ேலா�ம் வாழ்க்ைகய�ல்
ஒேர ெபா�ைளத்தான்
நா�க�றார்கள். மக�ழ்ச்ச�யாக
பா�காப்பாக வாழ அன்�க்�
உரியவர்களாக, பாராட்�க்�ரியவர்களாக,
பைடப்�த்த�றன் மிக்கவர்களாக,
பயன்மிக்கவர்களாக இ�க்க
வ��ம்�க�ன்றனர். மனிதர்களின்
இவ்ேவண்�ேகாைள ந�ைறேவற்ற ைசவ
சமயத்த�ல் ஆழமான ெமன்ைமயான
கலாச்சாரம் உண்�. உலகத்ைதப்
�ரிந்�ெகாள்ள�ம் இவ்�லக�ல் நாம்
வக�க்�ம் பங்� �ற�த்�ம் அற�ய
உத�ம்ெபா�ட்� அச்சமயத்த�ல்
அத�கமான ேபாதைனகள் உள்ளன.
ஆன்மீக வாழ்�க்� மிக அவச�யமான
ேமன்ைமயான �ணநலன்கைளப்
ேப�வதற்� அதாவ�
ெபா�ைமேயா�ம், க�ைணேயா�ம்,
சக�ப்�த்தன்ைமேயா�ம், பணிவாக,
க�ம் உைழப்பாளியாக, பக்த�மிக்கவராக
இ�ப்பதற்� அ� உத�க�ற�.

ைசவ சமயம் �ட்ைட�ம்
ேகாய�ைல�ம் ைமயப்ப�த்த�ேய
இ�க்க�ற�. �றவற வாழ்ேவ அதன்
ைமய�ம் சக்த��ம். இல்லற வாழ்�
பலமிக்க� மத�க்கத்தக்க�. தா�ம்
தகப்ப�ம் �ழந்ைதய�ன் �தல்
��வாம். ைசவ சமயத்த�ல் கைல�ம்
கட்�டக்கைலப் ெபாக்க�ஷ�ம்
உள்ளன. சங்கீதம், ஓவ�யம், நாட்�யம்,
நாடகம் என்� அழக�ய பரம்பைர
அத�ல் உண்�. தத்�வ �ரங்க�ம்
அற��க் களஞ்ச�ய�ம் அச்சமயத்த�ல்
உண்�. �ைசக் காரிய ேசைவகைள
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ைசவக் ேகாய�ல்கள் அ�த�ன�ம்
வழங்�க�ன்றன. பக்தர்கள் ஆண்டவனின்
அ�காண்ைமய�ல் இ�க்க�ம்
அைமத�ைய அ�பவ�க்�ம் �னிதத்
தலமாக�ம் அைவ வ�ளங்�க�ன்றன.
த��வ�ழாக்கள் என்றால் அ�
��ம்பத்�க்ேக ��கலமான நாட்கள்.
சமயஞான �ல்கள் நம்ைம நாம்
அற�ய�ம், ெசம்ைமயான வாழ்�
வாழ்வதற்�ம் கட�ள்மீ� பக்த�
ெச�த்�வதற்�ம் உதவ� ெசய்க�ன்றன.
நம� மகான்கள் (ரிஷ�கள், �னிவர்கள்,
ச�த்தர்கள்) நமக்� ேயாகம் மற்�ம்
வழிபாட்� �ைறகைள ேபாத�க்க�ன்றனர்.
நாம் ெசய்�ம் ஒவ்ெவா� ெசயைல�ம்
ஊக்கப்ப�த்த� நமக்� ஆன்மீகப் பாடமாக
ஒ�க்கமாக அ�த�னம் ெசய்ய ேவண்�ய
ஆத்ம சாதைனகைள வழங்�க�றார்கள்.
�லன் �கர்ச்ச�கைளக் கட்�ப்ப�த்த� �ய
மக�ழ்வான வாழ்� வாழ இந்த ஆத்ம
சாதைனகள் நமக்� உத�க�ன்ற�. ைசவ
இந்�க்க�க்� வாழ்வ�ன் அைனத்�ம்
�னிதேம. வாழ்வ�ன் அைனத்�ம்
சமயேம. ஆகேவ அவர்க�க்� ைசவ
கைலகள் �னிதமானைவ ைசவ சங்கீதம்
ெதய்�கமானைவ ைசவர்கள் ெசய்�ம்
ெதாழில்கள் அவர்களின் ஜீவாதாரம்
மற்�மில்லாமல் அ� மனித �லத்�க்�ம்
ஆண்டவ�க்�ம் அவர்கள் ஆற்�ம்
ஒ� ேசைவ. ஒ� ைசவ இந்�வாக
நீங்கள் இ�ப்பதற்� ந�ைறய பாக்க�யம்
ெசய்த��க்க�றீர்கள். ைசவ சமயத்�க்காக
ைதரியமாக எ�ந்� ந�ல்�ங்கள்.
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ைச

இங்� தா�ம் தந்ைத�ம் ஒ� தட்�ல் அகல் வ�ளக்�கைள ஏற்ற�ைவத்�, தம்
ப�ள்ளக�க்� இ�ைள நீக்�ம் தீபத்த�ன் ெபா�ைள கற்ப�க்க�ன்றனர். இதற்�
�ன் அந்த நால்வ�ம் அழக�ய மலர் இதழ்களால் ேகாலம் வைரந்�ள்ளனர்.

��ேத
: ைசவ சமயத்த�ன் மாட்ச��ம் அழ�ம் அதன் கலாச்சார வழக்கத்த��ம்,
ப�ரபஞ்சத்த�ல் மனிதனின் இடம் எ� என்ற ஞானக் க�த்த��ம், ஆழமான
ஞானமர்மமிக்க ேகாய�ல் அைமப்ப��ம் ச�த்தேயாகத்த��ம் காணப்ப�க�ன்றன.
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ன ித ே

தசா த �ர

தங்க�ம் ஆகமங்க�ேம
நம� �னித சாத்த�ர
�ல்கள். இம்மாெப�ம்
சமய �ல் ேசகரிப்� ��த�
(ேகட்கப்பட்ட�) என்றைழக்கப்ப�க�ற�.
அதாவ� அைவ இைறவனால் இந்த�ய
ரிஷ�க�க்� நீண்ட நீண்ட காலத்�க்�
�ன் அ�ளப்பட்டைவ. ேவதங்கள்
பற்ற� �றேவண்�மானால் அைவ
000 ஆண்�க�க்� �ன்னேர
இ�ந்த��க்கலாம். பல �ற்றாண்�கள்
ேவதங்கள் மனப்பாடமாக
வாய்வழியாகேவ ஓதப்பட்�, ப�ற�தான்
சமஸ்க��த ெமாழிய�ல் இ�த�யாக
எ�தப்பட்டன. ரிக், சாம, யஜ ர்,
அதர்வம் என நான்� ேவதங்கள்
உள்ளன. ஒவ்ெவா� ேவத�ம் ேதாத்த�ர
�ேலாகங்கள், சமயச் சடங்�கள்,
ெபா�ள் வ�ளக்கம் மற்�ம் தத்�வங்கள்
என (நான்காக) ப�ரிக்கப்பட்டன.
ேகாய�ல் வழிபாட்�ன்ேபா�
ஓதப்ப�ம் ெப�ம்பான்ைமயான
மந்த�ரங்கள் ேவதங்களி�ள்ள
மந்த�ரங்களா�ம். உபந�டதங்கேள
ேவதங்களின் மிக�ம் �கழ்வாய்ந்த
ஞானப்�த�ர்மிக்கப் ப�த�யா�ம்.

க

யாை

ஆக�யவைவ �ற�த்� வ�ளக்�க�ன்றன.
த�யானம், ைசவ சமய தத்�வம்
�ற�த்�ம் அைவ ேபாத�க்க�ன்றன.
ேவதங்கள் பல ெமாழிகளில்
ெவளிய�டப்பட்�ள்ளன என்றா�ம்
ஆகமங்கள் இன்�ம் பரவலாக
அற�யப்படாமேல இ�க்க�ன்றன.

ேவதங்கள், ஆகமங்கைளத் தவ�ர்த்�
ைசவ ச�த்தாந்தத்த�ல் ஆய�ரக்கணக்கான
�னித �ல்க�ம் ேதாத்த�ரப் பாடல்க�ம்
உள்ளன. அைவ ெப�ம்பா�ம்
வழி�லாக (�ைண�லாக) க�தப்ப�ம்
ஸ்மி�த�கள். தமிழில் எ�தப்பட்டைவ.
ைசவ சமயாச்சாரியர்கள் பலரால்
பாடப்பட்ட பன்னிரண்� த���ைறகள்
மிகப் �கழ்வாய்ந்த வழி�லாம்.
அவற்ற�ல் மிக�ம் �க்க�யம் வாய்ந்த�
த���லர் அ�ளிய த��மந்த�ரமா�ம்.
த���லர் ரிஷ�யால் ேயாகெநற�ய�ல்
அ�ளப்பட்ட இந்��ன் 304
பாடல்களில் ைசவக் ெகாள்ைககள்
பத�� ெசய்யப்பட்�ள்ளன. ச�த்தாந்த
ேவதாந்த க�த்�க்கைள சமரசப்ப�த்த�ய
ெப�ைமக்காக த��மந்த�ரம் மிக�ம்
ேபாற்றப்ப�க�ற�. இன்ெனா�
�க்க�யமான ஸ்மி�த� த��வள்�வரால்
அ�ளப்பட்ட த��க்�றள் �ல்.
ஆகமங்க�ம் 2000 ஆண்�க�க்�
இத�ல் 1330 �றட்பாக்கள் உள்ளன.
�ன்� ேதான்ற�யைவ. அைவ�ம்
உலக�ன் மிக உயர்ந்த அற�ல்களில்
சமஸ்க��த ெமாழிய�ல் உள்ளன.
ஒன்றான த��க்�றள், தமிழக
இந்� சமயத்த�ன் (எல்லா) �க்க�ய
நீத�மன்றங்களில் சத்த�யப் ப�ரமாண
ெபரிய ப�ரி�க�க்�ம் தனித்தனிேய
�லாகப் பயன்ப�த்தப்ப�க�ற�.
ஆகமங்கள் உள்ளன. ைசவ ச�த்தாந்த
ஆகமங்கள் 28 உள்ளன. ஒவ்ெவான்ற��ம் நா�ம் நம� சற்��க்களால்
அ�ளப்பட்ட �த்தகங்கைள சாத்த�ர
நான்� ப�ரி�கள். ஆகமங்கள் ேகாய�ல்
�ல்களாகக் க��க�ேறாம்.
வைரபடம் மற்�ம் கட்�மானம்,
அன்றாட வழிபா�, த��வ�ழாக்கள்
52
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ஓர் இந்� பக்தர் ைகய�ல் ஒ� க�ழிந்த �ேலாக �த்தகத்ைத ைவத்�ள்ளார்.
ஆய�ரக்கணக்கான �ைற அச்�ேலாகங்கைள ெஜப�த்�ள்ளார் என்�
அ� �ற�க்க�ற�. அவர் �ன்ேனய��க்�ம் �ஜிக்கப்பட்ட நீர் ந�ைறந்த ஒ�
ெசப்�க் �டம் மலர்கள் மாவ�ைலகளால் அலங்கரிக்கப்பட்�ள்ள�.

��ேத
: ஏதாவ� ஒ� அ�த்தமான ேகள்வ�க்� பத�ல் ெதரிய வ��ம்ப�னால்
நீங்கள் உங்க�க்�ள்ேளேய அந்த பத�ைலக் கண்�ப��க்கலாம். அல்ல�
நம� ேவதசாத்த�ர �ல்களில் அல்ல� ஞானசாத்த�ரங்களில் காணலாம்.
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ன்� உலகங்கள் உள்ளன.
�தலாவதாக �ேலாகம்
எனப்ப�ம் �ல ப� உலகம்.
இ�ேவ நாம் கண்களால் கா�ம் உலகம்.
ைககளால் ெதாட்� உணரக்��ய
உலகம். இந்த இகேலாகத்த�ல்தான் நாம்
நம� ப� உடம்ப�ல் அ�பங்கைளப்
ெபற்�, வ�ைனகளாற்ற� (நல்வ�ைன
தீவ�ைன) வாழ்வ�ன் வ��ப்பங்கைள�ம்
கடைமகைள�ம் ந�ைறேவற்�க�ேறாம்.
இரண்டாவதாக �ண்�லகம் (�க்�ம)
எனப்ப�ம் இரண்�க்�மிைடேய
இ�க்�ம் அந்தர்ேலாகம். இந்த உலகம்
�லஉலகத்�க்�ள்ேள இ�க்க�ற�.
நம� எண்ணங்க�ம் உணர்�க�ம்
இந்த உள்�லக�ன் ஒ� ப�த�யாக
இ�ப்பதால் நாம் நன�ந�ைலய�ல்
இ�க்�ம்ேபா�ம் இந்த �ண்�லகத்த�ல்
ெசயல்ப�க�ேறாம். உறங்�ம்ேபா� நாம்
இந்த �லேதகத்ைதவ�ட்� ெவளிேயற�
அந்த உள்�லக�ல் �� தன்�ணர்ேவா�
இ�க்க�ேறாம். கன� காண்பைதத் தவ�ர
நாம் நம� சற்�� கற்ப�க்�ம் வ�ப்ப��ம்
உள்�லக�ல் கலந்�ெகாள்க�ேறாம்.

பன யாை
இ�தான் ச�வெப�மா�ம் ச�வ�க்�
உதவ� ெசய்�ம் ெதய்வங்களான
கேணசப்ெப�மான் ��கப்ெப�மான்
ேபான்ேறார் வா�ம் இடமா�ம்.
இவ்வ�டத்த�ல் ஆன்மீகத்த�ல் மிக�ம்
உயர்ந�ைலயைடந்த ஆன்மாக்கள்
தம் ஒளிமிக்க ஆன்ம உட�ல்
வச�க்க�ன்றனர். நமக்�ள்ேள ஒளிைய
தரிச�க்�ம்ேபா� அல்ல� பளீ ெரன்�
உள்�ணர்� ஏற்ப�ம்ேபா� நாம்
ச�வேலாகத்ைத அ�பவ�க்க�ேறாம்.

கட�ைள�ம் ெதய்வங்கள�ம் நாம்
எவ்வ�டத்த��ம் வணங்கலாம் என்றா�ம்
ேகாய��ல் வழிப�வ�தான் ச�றந்த�.
ஏெனனில் ��லகங்க�ம் ஒன்றாக
சந்த�க்�ம் ச�றந்த ெதய்�க இடமாக
ேகாய�ைல அைமத்�ள்ளனர். நாம்
வ�ழிப்�ந�ைலய�ல் இ�க்�ம்ேபா�
உள்�லகங்கைளக் காண்பேதா
அல்ல� உணர்வேதா இல்ைல. நாம்
ப�ரத்த�ேயக கண்ணா�ெகாண்� எப்ப�
இ�ட்�ல் பார்க்க�ேறாேமா அ�ேபால்
இைறவைன�ம் ெதய்வங்கைள�ம்
ேதவேதவைதகள் இ�ப்பைத�ம்
அந்தர்ேலாகம் எனப்ப�ம் உள்�லக�ல் உள்ளப� நாம் உணர்வதற்� ேகாய�ல்
வழிெசய்க�ற�. இைறவைன
பல ப�த�கள் உள்ளன. அ�ரர்கள்
நாம் �ைஜ�லம் வழிப�ம்ேபா�
அரக்கர்கள் வா�ம் �ன்பமி�ந்த
மந்த�ரம் ஓத�, ஊ�பத்த� ெகா�த்த�,
நரகேலாகத்த���ந்�, ேதவர்க�ம்
மணிய�த்�, தீபம் காட்� மலர்களால்
ேதவைதக�ம் வா�ம் மிக�ம் உயர்ந்த
ேலாகமான ேதவேலாக�ம் இ�க்க�ன்றன. வழிப�க�ேறாம். இந்த �ைசகாரியம்
நம்ைம இைறவ�க்� அ�க�ல் நாம்
நம� �ல உடம்� இறந்த�ம் நாம்
நம்ப�க்ைகேயா� வழிப�ம் கட��க்�
அந்தர்ேலாகத்த�ல் �க்�ம உடம்ப�ல்
அ�க�ல் அைழத்�ச் ெசல்க�ற�.
வாழ்க�ேறாம். �ன்றாவ� உலகமான�
காரண உலகம். இ�தான் ஒளிந�ைறந்த
அ�ள் உலகமான ச�வேலாகம்.
இ�ேவ மிக�ம் உயர்ந்த உலகம்.
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இங்ேக �தல் உலகமான ெபா�ள் உலகம் இயற்ைகயாக வ�லங்�களாகக்
காட்டப்பட்�ள்ள�. இரண்டாம் உலகமான உயர் �க்�ம உலகம்
சந்த�ரேனா� நட்சத்த�ரங்கேளா� ஒ� ேதவைத�ம் இ�ப்பதாக
காட்�க�ற�. �ன்றாம் உலகம் ச�வன் வா�ம் உலகமா�ம்.

��ேத
: ��லகங்களின் ஒ�ங்க�ைணந்த இணக்கச் ெசயல்�ைறேய
சமயம் என்�ம், அந்த இணக்கத்ைத எல்லா ��லக வாச�க�ம்
ெதாடர்� ெகாள்ளக்��ய ேகாய�ல் வழிபாட்�ன்�லம் ஏற்ப�த்த���ம்
என்�ம் ச�வன�யார்கள் எல்ேலா�ம் நம்�க�ன்றனர்.
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ஒளியால் ந�ரப்பப்பட்ட ஒ� ப�ளாஸ்�க்
உடம்�ேபால் ஆன்ம�டல் ேதான்�க�ற�.
ப�ளாஸ்�க் மனித ெபாம்ைமய�ல் ைககள்,
கால்கள், உடம்�, தைல ப�த�கைள
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ந�ேயான் வ�ளக்ைகப்ேபால் ���ம்
ஊ��வ�ப் பார்க்கக்��ய வைகய�ல்
பார்த்த��ப்பீர்கள். அந்த ெபாம்ைமய�ன்
ஒ� ப�த�ய�ல் வ�ளக்� ெவளிச்சத்ைதக்
காட்�னால் அப்ப�த� ஒளியால்
ப�ரகாச�க்�ம். அேதேபால்தான் உங்களின்
ஆன்ம உட�ம் காணப்ப�க�ற�.
நம� ஆன்ம உடல் ஆேணா ெபண்ேணா
அல்ல. அ� மரணமைடவத�ல்ைல.
நம� �க்�ம உடல்களில் ெமாத்தம் 21
சக்கரங்கள் வண்ணமய சக்த�பீடங்களாக
�ழன்�ெகாண்��க்க�ன்றன. நம�
கால்களில் கீழ்ந�ைலச் சக்கரங்களாக
பயம், ேகாபம் ேபான்ற கீழ்ந�ைல
இச்சா�ணர்�கள் �ற்ற��க்க�ன்றன.
இைடந�ைலச் சக்கரங்கள் ஏ�, அைவ
��கந்தண்�ல் �ற்ற��க்க�ன்றன.
உயர்ந�ைல சக்கரங்கள் ஏ�ம்
தைலக்� ேமேல உள்ளன. அவற்ைற
ெமய்ஞ்ஞானம் அைடந்தப�றேக
அைடய���ம். நம்�ள்ேள�ம்
நம்ைமச்�ற்ற��ம் ஒளிவட்டம் உள்ள�.
நம� எண்ண உணர்�க�க்� ஏற்ப
அதன் வர்ணம் மா�ம். நமக்� மீண்�ம்
ம�ப�றப்� இல்லாமல் ேபானா�ம்,
நம் ஆன்ம உடம்� உள்�லகங்களான
�வர்ேலாகங்களில் ெதாடர்ந்�
பரிணமித்�க் ெகாண்��க்�ம். நாம்
இந்த உடம்ேபா மனேமா அல்ல�
உணர்ச்ச�கேளா அல்ல. நாம்
என்�மி�க்�ம் ஆன்மா. அ� ஒளிமிக்க
ஆன்ம உடைலக் ெகாண்��க்க�ற�.
அதன் சாராம்சமாக �ய ெமய்�ணர்�ம்
���தல் உண்ைம�ம் இ�க்க�ன்றன.

ajna chakra, divine sight

vishuddha chakra, divine love

anahata chakra,
direct cognition

manipura chakra,
willpower
svadhishthana
chakra, reason
muladhara
chakra,
memory
shutterstock

ம� ஆன்மா அழிவற்ற ஆன்மீகப்
ெபா�ளாம். �ய ெமய்�ணர்�ம்
���தற்ெபா��ேம
ஆன்மாவ�ன் சாரமா�ம். இந்த சாரம்
பரி�ரணமான�, என்��ள்ள�,
பைடக்கப்படாத�. ஓர் ஒளி��ம்
வ�ளக்ைக ந்� ெவவ்ேவ� வர்ண
�ணிகளால் ேபார்த்த�ய��ப்பதாகக்
கற்பைன ெசய்�ெகாள்�ங்கள்.
இைவதான் நம� ந்� உடல்கள்
அல்ல� ேகாசங்கள். நம� ப��டம்ேப
(�ல�டம்�) ேதால் மற்�ம் எ�ம்ப�லான
ெவளி�டம்�. இவ்�லக�ல் வாழ்வதற்�
இந்த ேதா�டம்� அவச�யம். இந்தத்
ேதா�டம்�க்� உள்ேள ப�ராண�டம்�
உள்ள�. இதன் ப�ராணசக்த�ேய
நம� உடம்�க்�ள் உலா�க�ற�.
அதன்ப�ற� �ண்ணிய அல்ல�
�க்�ம உடம்� உள்ள�. இ�ேவ
நம� சாதாரண எண்ணங்கள்,
வ��ப்பங்கள், மனஉணர்�கைளக்
ெகாண்��க்க�ன்ற�. அ�த்ததாக �த்த�
அல்ல� அற�� �லங்�ம் உடம்�. அ�
உயர்ந்த மேனா�த்த� மண்டலத்த�ல்
ெசயல்ப�க�ற�. இ�த�யாக இ�ப்ப�
ஆன்ம உடம்�. இந்த ஆன்ம�டம்�தான்
ஒவ்ெவா� ப�றவ�யாய் பரிணாமம்
கண்�, மீண்�ம் மீண்�ம் �த�ய ெவளி
ேகாசங்கேளா� ப�றக்க�ற�. ப��டம்�
( ேதா�டம்�) ெசத்� அழிந்தா�ம் இந்த
ஆன்ம�டல் சாகாமல் இ�க்�ம். இதைன
��ேதவர் இவ்வா� வ�ளக்�க�றார்

ஒ� காலத்த�ல் நட்சத்த�ர �களாக இ�ந்த உட�ல் நாம் வச�க்க�ேறாம்.
ஆனால் நம் ஆன்மா ஒளிமிக்கதா�ம். உணர்�களின் வாய�ல்களாக
சக்கரங்கள் வ�ளங்�க�ன்றன. ந�ேவ உள்ள சக்கரங்கள் ���த்தண்�ல்
இ�க்க�ன்றன. ஆகக் கீேழ�ள்ள ஏ�ம் கால்கள் பாதங்களில் உள்ளன.

��ேத
: உங்கைளப் பற்ற�ய எண்ணங்கைளத் �ரட்�ப் ேபா�ங்கள். நீங்கள்
காலமற்ற, காரணமற்ற, பரெவளியற்ற இடத்த���ந்� ெவளிவந்ததாக
உண�ங்கள். �த்தப் ப�ரகாசமான ஒளி�டம்ைப, ஆன்ம உடைலக் கற்பைன
ெசய்�ெகாள்�ங்கள். அ�ேவ நான். அ�ேவ சாட்ச�யாய் இ�ப்பவர்.
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ரி�ரணப் ெபா�ேள
ச�வெப�மான். ஒவ்ெவா�
ஆன்மா�ம் உள்
ர இந்தப்
பரி�ரணத்ைதப் பக�ர்ந்� ெகாள்க�ன்றன.
என்றா�ம் �றத்ேத பக்�வப்படாமேல
இ�க்க�ன்றன. ச�வெப�மாைன ஒ�
ஓக் மரம் என்�ம் ஆன்மாைவ அதன்
வ�ைதெயன்�ம் அந்த வ�ைத ஒ�நாள்
ஒ� ெபரிய மரமாக உ�ெவ�க்�ம்
என்�ம் எண்ணிக்ெகாள்�ங்கள்.
ச�வனின் மைறக்�ம் சக்த�யான
த�ேராதனா சக்த� ஆன்மாவ�ன்
அைனத்� அற��ம் சக்த�ைய�ம்
மைறக்க�ன்ற�. இச்சக்த� க�ைணமிக்க
அ�ட்சக்த�யா�ம். நாம் அ�பவக் கல்வ�
கற்�க்ெகாள்ள�ம் பக்�வப்பட�ம்
அச்சக்த� நம்ைமக் கட்�ப்ப�த்த�
பா�காக்க�ற�. இந்த அ�ட்சக்த�
�ன்� ப�த�களாக இ�க்க�ற�.
�தலாவதாக நாம் எல்ைலயற்றவர்கள்
என்பைத மறந்�ேபா�ம்ப�
ஆணவம் மைறத்�வ��க�ற�.
ஆணவேம ஆன்மாைவக் ��க்க�
இைறவனிடமி�ந்� ேவறாக ப�ரித்�க்
காட்�க�ற�. மைறக்�ம் இச்சக்த�ய�னால்
நா�ம் இைறவ�ம் ஒன்ேற என்பைத�ம்
நா�ம் ெதய்�கமான ஆன்மா
என்பைத�ம் உணராமல் இக்�ற�ப்ப�ட்ட
வாழ்க்ைகய�ன் இன்ப �ன்பங்களில்
��ைமயாக உழழ்க�ேறாம்.
இரண்டாவதாக மாைய என்�ம்
இவ்�லகம். இங்� நாம் ேபாத�ய
உலக அ�பவம் ெப�வதற்� நமக்�
அளப்பற�ய வாய்ப்�கள் வழங்�க�ன்ற�.
ச�வெப�மானின் இந்த அ�ட்ெகாைட
நாம் அ�பவம் ெப�க�ன்ற தளமாக
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வ�ளங்�க�ற�. �ன்றாவதாக கர்மம்
என்�ம் காரண காரியம் என்ற
வ�ைனக்ெகாள்ைகயான� நம் வாழ்க்ைக
நாடகத்த�ன் நடத்�னராக வ�ளங்�க�ற�.
ஆணவம், கன்மம், மாைய என்ற
இம்�ன்�ம் பாசம் அல்ல� தைள
என்றைழக்கப்ப�க�ற�. இக்க�த்ைத
ஓர் இைடய�ம் அவனின் ப�க்�ட்ட�ம்
என்ற பழங்கால ஒப்பீட்ைட ைவத்�
வ�ளக்கலாம். இைடயேன பத� என்�ம்
ச�வெப�மான். ப�க்�ட்டேம ப� என்�ம்
ஆன்மாக்கள் (அல்ல� உய�ர்கள்).
ப�க்கள் க�த்த�ல் கட்�ய��க்�ம் கய�ேற
பாசம் என்�ம் கய��. இக்கய�ற்ற�னால்
பாசத்த���ந்� ப�க்கைள பத�யானவர்
வழிநடத்�க�றார். இக்கய�ற்ைறப்
ப��த்�க்ெகாண்� ப�க்�ட்டத்ைத
இைடயன் கட்�ய��த்� கட்�ப்ப�த்த�
பா�காக்க�றான். அ�ேபாலேவ
ச�வெப�மா�ம் ஆணவம், கன்மம்,
மாைய என்ற �ம்மலங்களால்
ஆன்மாக்கைளப் பா�காத்�
வழிகாட்�க�றார். பல ப�றவ�கள் எ�த்�
இம்�ம்மலங்களின் ஆத�க்க சக்த�ய�ன்
கீழ் நம� ஆன்மா பக்�வமைடவேதா�
அம்�ன்� மலங்களின் ப��க�ம்
தளரத் ெதாடங்�க�ன்றன. தக்க
காலம் கனிந்த�ம் அ�க்க�ரஹம்
என்�ம் அ�ட்சக்த�ைய ச�வெப�மான்
அ�ள்க�றார். இ�த�ய�ல் ஆன்மா
ச�வெப�மாைன அற�ந்�ெகாள்ள
வ�ைழக�ற�. அப்ேபா� நம் வாழ்வ�ல்
ஒ� சற்�� ேதான்ற� நமக்�
ேம�ம் ஆத்மசாதைனகள் வழங்க�
நாம் ேம�ம் பரிணாமத்த�ல் உயர
உத�க�றார். கைடச�யாக அவன்
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நம்ைமக் கட்�ய��க்�ம் ஆணவம், கன்மம், மாைய என்ற �ம்மலங்க�ம் ெபரிய
சங்க�� ப�ைணப்பாக காட்டப்பட்�ள்ள�. என்�ம் மாற�க்ெகாண்��க்�ம்
இந்த உலகத்�ட�ம், நம� ெதய்�க அைடயாளத்ைத மைறக்�ம்
அற�யாைம�ட�ம் இைவ நம்ைம வ�யக்கைவக்க�ற�.
அ�ளாேல ச�வ�க்�ம் தனக்��ள்ள
உண்ைம அைடயாளத்ைத ஆன்மா
உணர்ந்�ெகாள்க�ற�. த��மந்த�ரம்
வ�ளக்�வதாவ� தன்ைன யற�ந்�

ச�வ�டன் தானாக மன்� மலங்�ணம்
மா�ம் ப�றப்ப�ம் ப�ன்ன� சன்�த்த�
சன்மார்க்கப் ேபெராளி நன்ன�
ஞானத்� �த்த�ைர நண்�ேம.

��ேத
: மாைய என்ப� வ�ப்பைற. கன்மேம ஆச�ரியர். ஆணவேம
மாணவர்களின் அற�யாைம. ஆணவம், கன்மம்,, மாைய என்ற �ன்�
தைளகைள�ம் நாம் பக்�வப்பட்�க்ெகாண்� ேபா�ம்ேபா� நம்ைமப்
பா�காத்� நமக்� உதவ�ெசய்ய ச�வெப�மான் வழங்க��ள்ளார். இ�ப்ப��ம்
ச�வெப�மானின் யா�ம் ஆற��ம் ேபராற்றைல த�யானத்த�ல் �பட்�ள்ேளார்
தமக்�ள்ேளேபாய் �யத்ைதத் ெதா�ம்ேபா� ெகாஞ்சேநரம் அ�பவ�க்கலாம்.
59

ய�ர்களின் (ஆன்மாக்கள்)
உட்தன்ைம ெதய்�கமான�
என்பதால் எல்லா
உய�ர்க�ம் அ�ப்பைடய�ல் நல்லைவேய.
ஓவ்ெவா� உய��ம் ச�வெப�மானால்
தன்னிடமி�ந்� பைடக்கப்பட்ட�.
�ய அன்ேப ச�வெப�மானின்
இயல்பா�ம். எனேவ நன்ைமகள்,
இரக்க �ணம், �ரிந்�ணர்�, மக�ழ்ச்ச�
ஆக�யன ஆன்மாவ�ன் இயல்பான
�ணங்களாம். ஞான�ம் �ய அற��ம்
ஆன்மாவ�ன் உள்ளார்ந்த இயல்�கள்.
இந்த உலக�ம் இைறவனின் மாசற்ற
பைடப்பா�ம். அைனத்�ேம சரியான
�ைறய�ல் சமச்சீ ரான �ைறய�ல்
இயங்க� வ�க�ற�. கட�ள் எல்லா
இடத்த��ம் எல்லாவற்ற��ம் இ�ப்பதால்
தீைமக்� அங்ேக இடமில்ைல. தீைமைய
கட��க்� எத�ரான ஒ� சக்த�யாகேவ
நாம் எப்ேபா�ம் பார்க்க�ேறாம்.
என்றா�ம் எல்லா சக்த�க�ம் கட�ளின்
சக்த�கேள என்�ம், அைவ கீழ்த்தரமான
�ன்��த்தக்��ய ெசயல்களாக
இ�ந்தா�ம் �ட அைவ கட�ளின்
சக்த�கேள என்�ம் நமக்�த் ெதரி�ம்.
இைத ச�லேவைளகளில் �ரிந்�
ெகாள்வ� ச�ரமம். ஒ�வ�க்ெகா�வர்
�ன்��த்த� ப�ரச்ைனகைள
உ�வாக்�வைதக் கா�ம்ேபா� இதைன
நம்மால் �ரிந்�ெகாள்ள இயலா�.
இதைன ஆழமாகப் பார்க்�ம்ேபா�
தீைமக்�ம் வாழ்வ�ல் ஓர் ேநாக்கம் உண்�.
ஆம்வாழ்வ�ல் தீைமகள் நடப்ப� உண்�
என்றா�ம் சான்ேறார்கள் அதற்காகக்
கட�ைள �ைறச்ெசால்வத�ல்ைல.
நாேம உ�வாக்க�ய தீவ�ைனதான் தீைம
வ�வ�ல் வந்த��க்க�ற� என்�ம், அைவ
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நாம் பாடம் கற்�க் ெகாள்வதற்�ம்
த��ந்த� பக்�வப்ப�வதற்�ம் உதவ�
�ரி�ம் க�ைமயான வாழ்க்ைகப்
பாடங்கள் என்�ம் நமக்�த் ெதரி�ம்.
இ�ைமேய உலக�ன் இயல்�.
ஒவ்ெவான்�க்�ம் எத�ர்�றத்ைத அ�
ெகாண்�ள்ள�. இன்பம் �ன்பம்,
நன்ைம தீைம, அன்� ெவ�ப்� என்�
இ�ைமயாகேவ உள்ள�. �ன்பத்ைத
�ற்ற��ம் தவ�ர்க்க இயலா�. அ�
மா�ட வாழ்வ�ன் இயற்ைகயான
ப�த�. ஆன்மாவ�ன் ஆன்மீக
வளர்ச்ச�க்� அ� மிக�ம் உத�க�ற�.
இவ்�ண்ைமைய உணர்ந்த அற�வ�ற்
ச�றந்த ெபரிேயார்கள் �ழற்காற்�,
ந�லந�க்கம், ெவள்ளப்ெப�க்�, பஞ்சம்,
ேபார், ேநாய் அல்ல� ��ம்பத்த�ல்
ேபரிடர் என்� எப்ப�ப்பட்ட �யரங்கள்
எங்க��ந்� எப்ப� வந்தா�ம்
அவற்ைற ஏற்�க்ெகாள்க�ன்றனர்.
அத் �யரங்கள் மிக �க்க�யமான
பாடத்ைத நமக்� உணர்த்�க�ன்றன.
இந்த உலக�ல் உண்ைமயான
இன்பத்ைதேயா வ��தைலையேயா நாம்
காண��யா� என்�ம், உலக இன்பம்
�ன்பத்த�ற்� வழிவ�க்�ம் என்�ம்
நாம் ஏற்�க்ெகாள்க�ேறாம். இதைனக்
கற்�க்ெகாண்டப�ன் �யரங்கைளப்
�ரிந்�ணர்ேவா� ஏற்�க்ெகாள்வ�
எப்ப� என்ற பாடத்ைத ெசால்�க்
ெகா�க்கக்��ய ஒ� சற்��ைவ
பக்தர்கள் நா�க�ன்றனர். இந்த அழக�ய
உலகம் மிகப்ெப�ங்ெகாைட வள்ளலான
கட�ளால் பைடக்கப்பட்ட�. இங்�
வ�ைனப்பயன்கைள எத�ர்ெகாண்�
அறச்ெசயல்களாற்ற� தன்�ைனப்ேபா�

shutterstock
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சந்த�ர�ம் சனிக�ரக�ம் ப�ன்�லத்த�ல் இ�க்க நம� நீலக் க�ரகம் �மி
வான்ெவளிய�ல் பறந்� ெசல்க�ற�. வ�ண்ெவளிய���ந்� த��ம்�ம்
வ�ண்ெவளி �ரர்கள் தம் ெபா� அ�பவத்ைத ப�ரமிப்�, அழ�,
ேநாக்கம் மற்�ம் �ரண வ�வைமப்� என்� வ�வரிக்க�ன்றனர்.

நாம் வாழேவண்�ம் என்பேத அவரின்
ெப�ேநாக்கமா�ம். நாம் இவ்�லைகப்
பார்த்� ந�ந்த�ப்பேதா அல்ல�

பயங்ெகாள்ளேவா �டா�. வாழ்க்ைக
என்ப� இன்பமாக வாழ்வதற்ேக.

��ேத
: இ�ேவ என� அற��ைர �த�ல் இவ்�லகம் மிக�ம் அற்�தமான
உலகம் என்ற எண்ணத்ைத ஏற்ப�த்த�க் ெகாள்�ங்கள். இவ்�லக�ல் ஒ� �ைற�ம்
இல்ைல என்� உண�ங்கள். உலக�ல் இ�க்�ம் ஒவ்ெவா� ஆ�ம் ெபண்�ம்
எைத எப்ப� கட்டாயம் ெசய்ய ேவண்�ேமா அப்ப�ேய சரியாகச் ெசய்க�றார்கள்.
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ைசவர்களாக�ய நாம் உலக�ல்
தீைமக்�ம் நன்ைமக்�மிைடேய ெபரிய
ேவ�பா�கைளக் காண்பத�ல்ைல.
மாறாக, எல்லா மனிதர்க�க்�ம்
வ�லங்�ணர்� (இச்சா�ணர்�),
அற��ணர்�, ஆன்மீக�ணர்� என்�
�வ�த இயல்�கள் இ�ப்பைத நாம்
அற�க�ேறாம். வ�லங்�ணர்� என்ப�
�றத்ேத இ�க்�ம் நான், என�,
என்�ைடய� என்ற கீழ்ைமயான
வ�லங்� மன இயல்பா�ம். இக்�ணம்
ேமேலாங்க� ஆத�க்கம் ெச�த்�ம்ேபா�
மக்கள் ேகாபம், பயம், ேபராைச,
ெபாறாைம, �ண்ப�த்�தல்
ேபான்றவற்ற�ற்� ஆளாக�றார்கள்.
அற�வார்ந்த இயல்� என்ப� ஆன்மாவ�ன்
மனத்ெதாடர்பான அம்சமா�ம்.
இக்�ணம் ஆ�ம்ேபா� மக்கள்
த�மிர்ப��த்தவர்களாக�ம் ேமாத�க்�ம்
வாத��வதற்�ம் வாய்ப்�ள்ளவர்களாக
பாவம் என்ப� தர்மச்ெசயல்கைள
ஆக�றார்கள். ஆன்மீக�ணர்� அல்ல�
மீ�ம் கீழ்ைமயான வ�லங்�மனம்
ெமய்�ணர்� ெகாண்ட ஆன்மாக்களின்
மற்�ம் அற��சார்ந்த மன இயல்ேபா�
இயல்� கா�ண்யம், எத�ர்கால ேநாக்�,
சம்பந்தப்பட்ட�. பாவ காரியத்தால்
அடக்கம், அைமத�, �ரிந்�ணர்�
மனிதனின் உண்ைமயான இயல்�
ஆக�ய நற்�ணங்களின் �லாதாரமாக
மா�ப�வேதா அல்ல� ெகட்ட
இ�க்க�ன்ற�. பக்�வப்படாத
ெசயல்கள் ஆன்மாைவ என்ெறன்�ம்
இளம் ஆன்மாக்களின் இச்சாமனம்
நரகத்த�ல் தள்ளிவ��வேதா அல்ல�
(வ�லங்�மனம்) அத�க ேவகம்
அைடத்�வ��வேதா இல்ைல. எனி�ம்
ெகாண்ட�. அதைன அடக்க�யாளக்��ய
பாவச்ெசயல்கள் உண்ைமயானைவ
�த்த� இன்�ம் வளராமல்
என்பதால் அைத ெசய்வைத நாம்
இ�க்க�ற�. அற்பத்தனத்ைத�ம்
தவ�ர்க்கேவண்�ம். ஏெனனில்
ெபால்லாத்தனத்ைத�ம் ப�றரிடம்
கர்மவ�ைனக் ெகாள்ைகய�ன்கீழ் அைவ
கா�ம்ேபா�, நாம் மக்களிட�ள்ள
�ன்ப அ�பவங்களாக மீண்�ம்
நம்மிடேம த��ம்ப�வ�ம். ெகட்டெசயல்கள் �க்�ண இயல்�கைள�ம் ந�ைனவ�ல்
ந��த்த� இக்கீழ்ைமயான இச்சாமன
ெசய்த��ந்தால் அவற்ைற நாம் சாதனா
இயல்ப�ல் உழல்ேவார்கைளக்
பய�ற்ச�, வழிபா� மற்�ம் ப�ராயச்ச�த்த
கண்� வ�ரக்கம் காட்�க�ேறாம்.
வ�ரத�லம் ந�வர்த்த� ெசய்யலாம்.

க உயர்ந்த ேநாக்க�ல் பார்த்தால்
நன்ைமேயா தீைமேயா
இல்ைல. நன்ைமக்� எத�ர்
சக்த�யாக இைறவன் தீைமையப்
பைடக்கவ�ல்ைல. இைறவன்
உய�ர்க�க்� அறவ�ைனைய�ம் (தர்மம்),
கன்மத்ைத�ம் (வ�ைன) அளித்� இந்த
ெபரிய அ�பவக் கட�ல் வ��ப்பம்ேபால
ெசயல்ப�வதற்� �தந்த�ரத்ைத�ம்
அளித்த��க்க�றார். நாம் அ�பவக்
கல்வ� கற்�க்ெகாள்ள�ம் பரிணாம
வளர்ச்ச� ெபற�ம் கட�ள் நமக்களித்த
அ�ட்ப�ரசாதம் இ�. என்ெறன்�ம்
அழியாத நரகேமா அல்ல� சாத்தாேனா
இல்ைல. ஆனா�ம் தவறான வழிகளில்
ச�ந்த�த்� ெசயல்ப�பவர்க�க்�
நரகமான மனேவதைனக�ம்
�ன்பப் ப�றப்�க்க�ம் உண்�.

பா�ய��ள்ள ஒ� ேகாய��ன் �ைழவாய�ைல இந்த பயங்கரக் �ரங்� காவல்
காக்க�ற�. ேகாய��ல் �ைழயக் �டாதவர்கைள இ� மிரட்�வ��க�ற�.
இ� பயங்கரமான� என்றா�ம், பாவ �ண்ணியத்ைதப்ேபால்,
மனநீத�ல் �ய்ைமயானவர்கள் இதற்� பயப்ப�வத�ல்ைல.
தாேம உ�வாக்க�ய வ�ைனய�ன்
காரணமாக அவ்வ�ைனப்பயைன
அ�பவ�த்� அவர்கள் ெதாடர்ந்�
பரிணாம வளர்ச்ச� அைடவார்கள்

என்� நாம் ெதரிந்�ெகாள்க�ேறாம்.
உள்ளார்ந்த தீைம என்� ஒன்ற�ல்ைல
என்�ம் உணர்ந்�ெகாள்க�ேறாம்.

��ேத
: இந்� சமயம் மிக�ம் ��கலமான சமயம். பல்ேவ� ேமற்� நாட்�
நம்ப�க்ைககளில் ந�ல�ம் மனத்தைடகைளெயல்லாம் உைடத்ெதற�ந்�வ�ட்�
�தந்த�ரமாக இ�க்க�ற�. பழிவாங்�ம் கட�ள் இ�க்க�றார் என்ற
நம்ப�க்ைகய���ந்� அச்சமயம் வ��பட்��க்க�ற�. என்�ேம நரகத்�ன்பந்தான்
(வ�ேமாசனேம இல்ைல) என்ற அப�ப்ப�ராயத்த���ந்�ம் அ� வ��பட்�ள்ள�.
�லப் பாவம் என்ற நம்ப�க்ைகய���ந்�ம் அ� வ��பட்��க்க�ற�.
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ைன �கங்ெகாண்ட
கேணசப் ெப�மான்
கைலக�க்�ம்
வ�ஞ்ஞானத்�க்�ம் �ரவலராக�ம்,
தைடக�க்ெகல்லாம் அத�பத�யாக�ம்,
தர்மத்த�ன் காவலராக�ம்
இ�க்க�றார். எந்த ெதய்வத்ைத�ம்
வணங்�வதற்��ன் ச�வனின்
மகனான இவைரத்தான் ச�வெப�மான்
உட்பட �த�ல் வழிப�க�றார்கள்.
கேணசரின் வாகனம் �ஷ�கம் என்�ம்
எ�. கட�ளால் மனத�ன் எல்லா
ப�த�க்�ம் ெசல்ல ���ம் என்பைத
இச்ச�ன்னம் �ற�க்க�ற�. இதைன
��ேதவர், இவரின் பக்தர்கள் ��,
ெதாழிற்சாைலகள், பணிமைனகள்,
ம�த்�வமைனகள், மார்க்ெகட்�கள்,
வ�ண்ணில் �ற்ற�ப்பறந்�ெகாண்ேடா
அல்ல� �ட்�த் ேதாட்டத்த�ல்
மண்ைணப் �ரட்�க்ெகாண்ேடா
இ�ந்தா�ம் எங்க��ந்தா�ம்
கேணசப்ெப�மான் அங்ேக இ�ப்பார்,
என்� கற்�த் தந்�ள்ளார்.
எந்தெவா� �� காரியத்ைதத்
ெதாடங்�ம் �ன்னர் நாம் அவைர
வணங்�க�ேறாம். ேசாதைன
எ�தப்ேபானா�ம் சரி அல்ல� எந்த
கல்
ரிய�ல் ேசரலாம் ேபான்ற �க்க�ய
���கைள எ�க்�ம் �ன்ன�ம்
சரி, கணபத�ையத்தான் �த�ல்
வணங்�க�ேறாம். நமக்� கேணசரின்
அ�ளாச� ேவண்�ம் என்க�றேபா�
நாம் ேகாய��ல் அவரின் �ைசய�ல்
கலந்�ெகாள்க�ேறாம் அல்ல�
�ட்�ேலேய அவைர வணங்க� ேவண்�க்
ெகாள்க�ேறாம். அவைர ஒ� நல்ல
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நண்பராகப் பாவ�த்�ப் பழகலாம்.
அவேரா� ெதாடர்�ெகாள்ள அவரின்
யாைனத் த����வத்ைத மனத�ல்
ந�ைலந��த்�ங்கள். மன�க்�ள் அவரின்
கண்கைளப் பா�ங்கள். உங்களின்
�ைறகைள அல்ல� ேகள்வ�கைள
அவரின் வல� காத�ல் எ�த்�ச்
ெசால்�ங்கள். ��ந்த�ம் கண்கைளத்
த�றக்க�ம். மிக�ம் �ட்�மமான
மைற�கமான �ைறய�ல் அவரின்
வழிகாட்�தல் வ�ம். அ�த்த ஒ�
வாரத்�க்� மிக�ம் கவனமாக ஏதாவ�
அற��ற�கள் ெதன்ப�க�ன்றனவா என்�
பா�ங்கள். உங்கள் ஆச�ரியர், ெபற்ேறார்
அல்ல� நண்பர் இவர்களிடமி�ந்�
ஏதாவ� ஒ� பரிந்�ைரேயா அல்ல�
சாதாரண க�த்ேதா த� ெரன்�
உங்களின் அகக்கண்ைணத் த�றந்�
நீங்கள் என்ன ெசய்யேவண்�ம்
என்பைதத் ெதளிவாக்�ம்.
கேணசப்ெப�மானின் சக்த� மிக�ம்
ெமன்ைமயான இதமான சக்த�யா�ம்.
அச்சக்த�ேயா� ஏற்ப�ம் �ண்ணிய
சந்த�ப்��ட நம்ைம கணபத� வச�க்�ம்
�லாதார சக்கரத்த�ற்� அதாவ�
ந�ைன�கள் பத�வா�ம் இடத்�க்�
இட்�ச்ெசன்� ப�பலமான பா�காப்�
உணர்ைவ நமக்� ஏற்ப�த்த�த்
த�க�ற�. இந்த அ�ட்சக்த�யான�
நம்ைம ெபாறாைம, அச்சம், ஆத்த�ரம்
ேபான்ற �லாதாரத்த�ற்�ம் கீேழ�ள்ள
ஏ� சக்கர உணர்� ந�ைலகளில்
அ�ந்தவ�டாமல் நம்ைம அதற்�ம் ேமேல
ைவத்�க் காக்க�ற�. பரம்ெபா�ளான
ச�வெப�மாேன கேணசப்ெப�மாைன�ம்,
��கப்ெப�மாைன�ம் இதர எல்லா
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�கழ்ெபற்ற கேணச�ர்த்த�ேய இந்�க்களால் எப்ேபா�ம் �த�ல் வணங்கப்
ப�ம் ெதய்வமா�ம். இங்� அவர் �ன்� ��ள்களாகப் ப�த்த��க்�ம்
ெபரிய பாம்ப�ன்மீ� அமர்ந்த��க்க�றார். அவரின் ைககளில் ஒ�ந்த ெகாம்�ம்,
த�ரி�ல�ம், தாமைர ெமாட்�ம் இனிப்�ப் ெபா�ள்க�ம் உள்ளன.
இந்� ெதய்வங்கைள�ம் பைடத்தார்.
அவர்க�ம் நம்ைமப்ேபான்ற
ஆன்மாக்கேள. என்றா�ம் அவர்கள்
மிக�ம் உயர்ந்த பரிணாம வளர்ச்ச�
ெபற்ற��ப்பதால் இைறவேனா�
ஒன்ற�ைணந்த��க்�ம் பாக்க�யம்
ெபற்ற��க்க�றார்கள். மிகப் பழைமயான
பரிபக்�வமைடந்த ஆன்மாக்களான

அவர்கள் ெபரிய கணங்களாக
ச�வேலாகத்த�ல்வாழ்க�றார்கள். ஆண்
ெதய்வம் அல்ல� ெபண் ெதய்வம் என்�
ெபா�வாக அவர்கள் அைழக்கப்பட்டா�ம்
உண்ைமய�ல் அவர்கள்
�ணங்�ற�க�க்� அப்பாற்பட்டவர்கள்.

��ேத
: க�ரகக்ேகாளங்கைள�ம், அண்டேபரண்டங்கைள�ம் ஆட்ச�ெசய்�ம்
ஆ�னராக கேணசப்ெப�மான் பைடக்கப்பட்டார். அவரின் ேபரற��
எல்ைலயற்ற�. அவரின் நீத��ைற ேநர்ைமயான� . தைடக�க்ெகல்லாம்
(வ�க்னங்கள்) அத�பத�யான இவர் ��ைமயற்ற ெகாள்ைக�டன் நாம்
வாழ்வத���ந்�ம் அல்ல� ேதைவயற்ற ேவண்�தைலக் ேகட்பதனின்�ம்
அல்ல� நன்� ச�ந்த�க்கப்படாத ஒ� காரியம் ெதாடங்�வத���ந்�ம்
நம்ைமத் த�த்� நமக்�த் �ன்பம் ேநராமல் காக்க�றார்.
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கம் மற்�ம் சமயம்
ஆக�யவற்ற�ன்
கட�ேள
��கப்ெப�மான். இவர் ச�வனின்
இரண்டாவ� மகனாவார். ச�வனின்
ெநற்ற�க்கண்ணி��ந்�
உத�த்தவர். இவரின் மின்னியல்சக்த�
ஆன்மாக்களிடம் ஆன்மீக ெமய்யற�ைவத்
தட்�ெய�ப்ப� ச�வனின் த��வ�க்�
�ன்ேனறச் ெசய்க�ற�. கார்த்த�ேகயன்,
�மரன், ஸ்கந்தன், சண்�கநாதன்,
�ப்ப�ரமணியன் என்� பல ெபயர்களில்
அைழக்கப்ப�ம் இவைர இந்�க்கள்
மட்�மின்ற� ெக தம �த்தைர
வழிப�ேவா�ம் சீ னா, ஜப்பான்
மற்�ம் இதர நா�களில் உள்ேளா�ம்
வணங்�க�றார்கள். மணிப்�ரக
சக்கரத்த�ல் ச�கப்� சாய�ல் கம்பீரமாக
�ற்ற��க்�ம் இவர், நாம் சாதனா
�ல�ம் ேயாகா �ல�ம் உயர்ந�ைல
ச�த்த உணர்ைவ எட்�ம்ேபா�
மனித�லத்ைத ஆசீ ர்வத�த்� நம்�ைடய
மன ைவராக்க�யத்ைத ேம�ம்
வ�ப்ப�த்�க�றார். பற்ற�ன்ைமைய�ம்
மனைவராக்க�யத்ைத�ம்
மனத்த��ப்த�ைய�ம் ஏற்ப�த்த�
நம� த�யானத்ைத அவரின் அ�ளாச�
வ�ப்ப�த்�க�ற�. ��கப்ெப�மான்
ைகய�ல் ேவல் அல்ல� ட்�ைய
ஏந்த�ய��க்க�றார். அ� இ�ைள�ம்
அற�யாைமைய�ம் அழிக்�ம் சக்த�ையக்
�ற�க்க�ற�. அரசர்களாக �ற்ற��க்�ம்
அரசாட்ச�ய�ன் ப�ன்னால் (தற்காலத்த�ல்
மக்கைள ஆட்ச� ெசய்�ம் எந்தெவா�
அரசாங்க�ம் உட்பட) அத�காரப் பீடமாக
அவேர இ�ந்�, நீத�வ�வா ஆட்ச��ம்
அைமத��ம் ந�ைலெபற உ�த�ெசய்க�றார்.
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ைசவத்தமிழர்கள் ��கைன மிக�ம்
ேநச�க்க�றார்கள். அவர்களின்
கலாச்சாரத்ைத�ம் சரித்த�ரத்ைத�ம்
அவேர வழிநடத்�க�றார் என்� அவர்கள்
நம்�க�ன்றனர். பக்தர்கள் தங்களின்
உடைல�ம் மனைத�ம் �ணமாக்க
��கைன நா�வேதா� வாழ்வ�ல்
சவால்கைள எத�ர்ேநாக்�ம் ஆற்றைல�ம்
ெபற அவைர நா�க�ன்றனர். அவ�க்�
�ங்க�ல் கா�ம் �ன்�க�ம் மிக�ம்
ப��த்தைவ. கர்வமிக்க அழக�ய மய�ேல
அவரின் வாகனம். ��கப்ெப�மாேனா�
ெதாடர்� ஏற்ப�த்த�ெகாள்�ம்ேபா�
அவர் மிகப்ெபரிய சக்த�ைய
அ�ப்�வதால் நம்மிடம் மிகப் ெபரிய
மா�தல் ஏற்ப�ம், எனேவ அதற்�த்
தயாராக இ�க்க ேவண்�ம்.
ப�ராயச்ச�த்த வ�ரதம் ேமற்ெகாள்ள�ம்,
ைதப்�ச த�னத்த�ல் காவ� எ�க்க�ம்
நம்ைம அவர் ஊக்�வ�க்க�றார்.
ஏெனனில் வ�ரதங்கள் நம் வ�ைனகைள
ெமன்ைமயாக்க� நம் மனைதத்
�ய்ைமப்ப�த்�க�ற�. ��கனின்
அ�ளாச� நமக்�க் க�ைடக்�ம்ேபா�
நாம் ேம�ம் நல்ல மனிதர்களாக�ம்,
இரக்கமிக்கவர்களாக�ம், அத�க
ஒ�க்கம் ஆன்மீகம் உைடயவர்களாக�ம்
மா�க�ேறாம். பல அ�ளாளர்க�ம்
பக்தர்க�ம் ��கனின் தரிசனத்ைத�ம்
ெதய்வங்களின் ஞானக்காட்ச�கைள�ம்
கண்��க்க�றார்கள். என்றா�ம் நாம்
கண்ைண��னா�ம் எப்ப� �ரியக்
கத�ரின் ெவப்பத்ைத உணர��க�றேதா,
அ�ேபால் ��க�ம் ெதய்வங்க�ம்
இ�ப்பைத நாம் உணர���ம்.
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ேகாலாலம்��க்� அ�ேக பத்�மைல �ைழவாய��ல் 140 அ� உயர ��கன்
ச�ைல ைகய�ல் ேவ�ட�ம் க�த்த�ல் தங்க மாைல�ட�ம் ந�ற்க�ற�.
மேலச�யாவாழ் இந்�க்கள் ச�வனின் ைமந்தைன அத�கம் வணங்�க�ன்றனர்.

��ேத
: ப�ரபஞ்சத்த�ன் மர்மங்கைள அவ�ழ்க்க ேவண்�ெமன்றால்
��கப்ெப�மாைன வணங்�ங்கள். நீங்கள் ஓர் ஆன்மீகவாத�யாக
��கைன வணங்�ங்கள். உங்க�க்� ைசவ சமயத்ைத ேம�ம் ேபாத�த்�
ச�வெப�மானின் கரங்களில் உங்கைளத் தவழவ�ட ��கைன வணங்�ங்கள்.
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க்த� என்றால் கட�ள்மீ�ம்,
ெதய்வங்கள்மீ�ம்,
��நாதர்மீ�ம் ெச�த்�ம்
அன்பா�ம். இந்த பக்த�ைய
ெவளிப்ப�த்�ம் பக்த�ேயாகம்
என்ற வழி�ைற எல்லா இந்�சமய
பரம்பைரய��ம் மிக ஆழமாக
ேவ ன்ற�ய��க்க�ற�. நம� இல்லத்த�ன்
�ைசயைறய�ல் அல்ல� ேகாய��ல்
வழிப�ம்ேபா� அல்ல� த��த்தல
யாத்த�ைர ெசல்�ம்ேபா� நாம் பக்த�ைய
ெவளிப்ப�த்�க�ேறாம். அத�கமான
பக்த�ைய ெவளிப்ப�த்�ம்ேபா�
அ� இன்�ம் மிக ஆழமாக நம்�ள்
வளர்க�ற�. பக்த�ப் பாடல்கள் அல்ல�
பஜைனப் பாடல்கைளப் பா�ம்ேபா�
இந்த பக்த��ணர்� நம்மிடம் ஏற்ப�க�ற�.
ெபரிய மகான்கள் மற்�ம் சற்��நாதரின்
கைதகைளக் ேகட்�ம்ேபா�ம்
பக்த�ப் பரவசம் அைடக�ேறாம்.

எ

ன

ெந�க்கமான நட்� ேபான்றதல்ல. ைசவ
ச�த்தாந்தத்த�ல் சரிைய ப�த�ய���ந்�
இந்த பக்த�ப்பாைத ெதாடங்�க�ற�.
ேசைவயாற்�தல் அல்ல� கர்மேயாகம்
�லம் நாம் �த�ல் ெதய்வங்கைள
அற�ந்�ெகாண்� அவர்க�டன் ஒ�
நல்�றைவ ஏற்ப�த்த�க்ெகாள்க�ேறாம்.
அதன்ப�ற� பக்த� இயற்ைகயாகேவ
அ�பவ�க்கப்ப�க�ற�. இ�
க�ரிைய ந�ைலயா�ம். நம� இயல்�
ெமன்ைமயானதாக, தளர்�மிக்கதாக
த��ப்த��ள்ளதாக மா�க�ற�.
��ேதவர் இதைன, எல்லாம் ச�வன்
ெசயல் என்ற ச�ந்தைன மன�க்�ள்
வ�ம்ேபா� அ�தான் பக்த�ேயாகப்
பலன்களில் �தலாவ� பலன்,
என்� வ�ளக்கமளித்�ள்ளார்.

கட�ள்மீ�ம் ெதய்வங்கள் மீ�ம்
ெகாண்��க்�ம் ெந�க்கமான அன்பான
பக்த��ற� நமக்� வாழ்க்ைகய�ல்
ஒ� உ�த�யான ந�ைலத்தன்ைமைய
ைசவ ச�த்தாந்தத்த��ம் பக்த�ேயாகம்
எல்ைல மீறவ�ல்ைல. அ� ெவ�ம் ஆரம்ப அளித்� த�யானத்த�ல் ெவற்ற�யைடய�ம்
வழிவ�க்க�ற�. ஏதாவ�
ந�ைலய�ல் இ�ப்ேபா�க்� மட்�மல்ல.
��நாதர் ெசால்�ய��ப்ப�ேபால், �ய ப�ரச்ச�ைனகள் அல்ல� எத�ர்மைறயான
கர்மவ�ைனகள் எ�மானால் அைவ
பக்த� ேயாகம் இப்பாைதய�ன் ஆரம்ப
தீர்வதற்� அவற்ைற ெதய்வத்த�ன்
ந�ைலய�ல், இைடந�ைலய�ல், இ�த�
ந�ைலய��ம் காணப்ப�க�ற�. அன்பான கால�ய�ல் பக்தர்கள் வ�ட்�வ�டலாம்.
அந்த கர்மவ�ைனகள் தீர்ந்த�ம்
பக்த�ைய�ம் பாராட்�தைல�ம் நாம்
பக்தன் தன் பக்த�ைய ேயாகவழிய�ல்
தட்�ெய�ப்�ம்ேபா� கட�ளின் அ�ள்
உள்�கமாகத் த��ப்ப� ஆழ்ந�ைல
�ழ்ச்ச�க்� நாம் ஆளாக�ேறாம். ��
த�யானத்�க்� ெசல்ல ��க�ற�.
மீ�ம் நாம் பக்த�ையக்காட்� அவரின்
ஆச�ைய�ம் அ�ைள�ம் அ�பவமாகப்
ெப�க�ேறாம். ஆழ்ந்த பக்த� என்ப�
ெதய்வத்த�ன்மீ� நாம் காட்�ம்
அைமத�யான அற�வார்ந்த அன்பா�ம்.
அ� நல்ல நண்பர்க�க்க�ைடேய ஏற்ப�ம்
68
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இந்த�யாவ�ன் ஒ� சாைலேயாரக் ேகாய��ல் ஒ� பக்ைத ச�வெப�மாைன
வணங்க� தனக்� வழிகாட்ட�ம் ஆசீ ர்வாதம் வழங்க�ம் ேவண்�க�றார்.
ைகய�ல் த�ரி�லம் ஏந்த�ய��க்�ம் அந்த �ர்த்த�க்� பக்த��டன்
பட்�த்�ணியா�ம் மலர்களா�ம் அலங்காரம் ெசய்யப்பட்�ள்ள�.

��ேத
: பக்த� ேயாகத்த�ல் மிக�ம் ெபரிய தைடக்கல்லாக இ�ப்ப�
சந்ேதகத்ைதக் க�ளப்�ம் �ற்றங்�ைறகளக் கண்�ப��க்�ம் ப�த்தற�� மனமா�ம்.
சந்ேதக�ம் உண்ைமைய ம�க்�ம் ேபாக்�ம் இதயத்ைத இ�கச்ெசய்�
மனைதக் ��க்க�வ��க�ற�. பக்த�ய�ன் சக்த��ம் அன்ப�ன் ஆற்ற�ம் உங்கள்
உடம்ப�ல் ஓ�ம்ேபா� த�யானம் எளிைமயாகக் ைக��க�ற�. �ன்�ட்�ேய
ெசய்யக்��ய வ�த��ைறகைளக்�ட கைடப்ப��க்கத் ேதைவய�ல்ைல.
ஏெனனில் நீங்கள் உயர் சக்கரத்த�ல் இயங்க�க் ெகாண்��க்க�றீர்கள்.
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�ேதவர்
எ�த�ய��ப்பதாவ�
சமயம் என்ப�
��லகங்கைள�ம் ஒன்றாகக் ெகாண்�
வ�வதா�ம். அதாவ� ேம�லக�ல்
இ�க்�ம் உலக�ன் ஒவ்ெவா� சமயத்த�ன்
��மார்கள், ேதவ�தர்கள், ேதவர்கள்,
ெதய்வங்கள், அ�ளாளர்கள், ஞானிகள்
ஆக�ேயார், ப��டம்� இல்லாமல்
(�க்�ம உடம்ப�ல்) உள்�லக�ல்
வாழ்ந்�ெகாண்� தங்களின் சமயப்
ப�ரிவ�னரின் அன்பர்க�க்�ம்
��ம்பத்த�ன�க்�ம் வழிகாட்�,
வழிநடத்த�, உதவ��ரிந்�, பா�காத்�,
அ�ள்மைழ ெபாழிந்� அவர்கைள
ஊக்�வ�த்� ெகாண்��க்க�ன்றனர்.
ைசவர்களாக�ய நீங்கள் ��லக��ம்
உ�ப்ப�னர்கள் உள்ள ெபரிய உலகக்
��ம்பத்த�ன் அங்கத்த�னர்களாக
இ�க்க�றீர்கள். ேதவர்கள் என்ேபார்
இரண்டாவ� உலகம் எனப்ப�ம்
ேம�லக�ல், அந்தர்ேலாகத்த�ல், ஒளி
உடம்ப�ல் வா�ம் ஆன்மாக்களாவர்.
கட��க்�ம் ெதய்வங்க�க்�ம்
உதவ��ரிவேத அவர்களின் பணி.
பக்தர்களின் ேவண்�தல்கைள
ந�ைறேவற்ற� ைவப்ப�ம் அவர்கள்
பணிகளில் ஒன்�. இன்ெனா�
பணி என்னெவன்றால் �த�தாக
இறந்தவர்கைள உள்�லக�ல் வரேவற்�
�ல�டம்ப�ல்லாத அவர்க�க்� �க்�ம
உடம்ப�ல் �த�ய ேலாகத்த�ல் எப்ப�
வாழ்வ� என்� கற்�க்ெகா�ப்பதா�ம்.
ஒவ்ெவா� இந்��க்�ம் ஒ� காவல்
ேதவைத உண்�. �ழந்ைத ப�றந்�
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ெபயர் ைவக்�ம் சடங்க�ன்ேபா� இந்தக்
காவல் ேதவைத ந�யமிக்கப்ப�க�ற�
அல்ல� ஒ�வர் இந்�சமயத்த�ல்
வாழ்வ�ன் ப�ற்ப�த�ய�ல் கால�
எ�த்�ைவக்�ம்ேபா� ந�யமனம்
ஆக�ற�. ச�ல ேதவைதகள் பல
தைல�ைறயாக ஒ� தனிப்பட்ட
நபேரா� அல்ல� ��ம்பத்ேதா�
உற�ெகாண்��க்க�றார்கள். ஒவ்ெவா�
��ம்பத்�க்�ம் பல காவல் ேதவைதகள்
உண்�. அவர்கள் �ட்ைட ஆசீ ர்வத�த்�
அங்� ஆன்மீக அத�ர்வைலகைள பலமாக
ைவத்த��க்க�றார்கள். ச�ல ேவைளகளில்
ேகாய���ள்ள ேதவைதகள் �ட்�ல்
நடக்�ம் �ைசய�னால் கவரப்பட்�
�ட்�க்� வந்�வ��வ�ண்�. ேம�ம்
ச�ல ேதவைதகள் நாம் ஆண்�ேதா�ம்
�ரத்த�ல் இ�க்�ம் த��த்தலத்�க்�
யாத்த�ைர ேமற்ெகாண்� ��
த��ம்�ம்ேபா� நமக்� பல வைகய��ம்
உதவ��ரிய நம்�டன் வந்�வ��வ�ண்�.
�ட்�ல் ஒ�ங்காக �ைசேயா சாதனாேவா
நடக்கவ�ல்ைலெயன்றால் அவ்�ட்�ன்
அத�ர்வைல சக்த� �ைறந்� அந்த
ேதவைதகள் �ட்ைடவ�ட்� ெம�வாக
ெவளிேயற�வ��க�ன்றன. ேதவர்கள்
நம்ைம�ம் நம� �ட்ைட�ம்
அைமத�யாகக் காவல் �ரிக�ன்றனர்.
அவர்கைளப் பார்ப்ப� அரி�. என்றா�ம்
�ட்�ல் நடக்�ம் �பந�கழ்ச்ச�கள் மற்�ம்
அங்� ந�ல�ம் இணக்கத்ைத ைவத்�
ேதவர்கள் இ�ப்பைத உணர ���ம்.
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ச�ங்கப்�ர் மாரியம்மன் ேகாய�ல் ேகா�ரத்த�ல் பக்தர்களின்
ச�ைலக�ம் வாகனத்�டன் ��ய ெதய்வத் த����வச் ச�ைலக�ம்
வ�வைமக்கப் பட்�ள்ள�. இந்த�யாவ�ன் ச�ற்ப�கள் ப�ளாஸ்டர்
�ைதகளில் ச�ைல வ�த்� அவற்�க்� வர்ணம் �ச��ள்ளனர்.

��ேத
: வா�லக�ல் வா�ம் இக்காவல் ேதவர்கைள நீங்கள் சாதாரண
கண்ணால் பார்க்க இயலா�. ஆனால் �ன்றாம் கண் எனப்ப�ம் ஞானக்கண்ைண
உபேயாக�க்கத்ெதரிந்தவர்க�க்� அவர்கள் ெதன்ப�க�றார்கள். என்றா�ம்
அவர்கள் இ�ப்பைத நீங்கள் �ட்�ல் உணர���ம். அவர்கள் உங்கைளச்�ற்ற�
இ�க்க�ன்றனர். உங்க�க்� உதவ�ெசய்க�ன்றனர். உங்க�க்� வாழ்வ�ல் வழிகாட்ட
அவர்கள் நம் சமயத்த�ன் ெப�ந்ெதய்வங்கேளா� ெதாடர்� ெகாள்க�றார்கள்.
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ன்மாைவ ச�வெப�மான்
பைடத்தேபா� அ�
இளம் ஆன்மாவாக�ம்
பக்�வப்படாம�ம் இ�ந்த�. அ�
பலப�றவ�கள் எ�த்� �த�ர்ச்ச� ெபற்�
பக்�வப்ப�ம் �ைறயான� நான்�
ப��ைறகளில் நடக்க�ற�. ஒ�
தாமைரப்� எப்ப� வளர்ச்ச�யைடக�றேதா
அ�ேபாலேவ இ��ம் நடக்க�ற�.
�த�ல் அ� �ளத்த���க்�ம்
ேசற்�க்�ள் ேவர்கைள அ�ப்�க�ற�.
ப�ற� அதன் தண்� மற்�ம்
இைலகைள நீரின் ேமல்ந�ைலக்�
அ�ப்�க�ற�. இ�த�யாக �� �ரிய
ஒளிய�ல் அ� �வாக மலர்க�ற�.
கடந்� வந்த ஒவ்ெவா� ப��ம்
அத்தாமைர மலர் மலர்வதற்�
உ��ைணயாக இ�ந்�ள்ள�.
இப்ப�த்தான் ச�வெப�மானின் அ�ள்
நம்ைம�ம் வழிநடத்�க�ற�.

யாை

சரிைய, க�ரிைய, ேயாகம், ஞானம்
என்�ம் நான்� ப�கள். சரிைய
என்ப� நன்னடத்ைத, பணிவான
ெதாண்�, த��க்ேகாய��க்�ச் ெசல்வ�,
அங்�ள்ள த��ப்பணிக�க்� உதவ�
ெசய்வ�மா�ம். இச்ைசமனத்ைத அடக்க�
ேமலான நற்�ணங்கைள வளர்ப்பேத
இதன் �தன்ைமயான ேநாக்கம். க�ரிைய
என்ப� �ட்�ல் ெசய்�ம் �ைச மற்�ம்
ேகாய�ல் வழிபா� �லம் கட�ள்
மீ� பக்த��ம் அன்�ம் ெச�த்�ம்
ப��ைறயா�ம். ேயாகம் என்ப� ஒ�
��வ�ன் பார்ைவய�ன்கீழ் த�யானத்த�ல்
�ப�வ�ம் மனைத உள்�கமாகத்
த��ப்ப க�ம் �யற்ச�ய�ல் �ப�ம்
ப�ந�ைலயா�ம். இந்த ப�ந�ைலய�ல்
ேகாய�ல் ஒ� �னித இடமாக மாற�
ஆழ்த�யானத்�க்� இடங்ெகா�க்க�ற�.
இவ்வ�டத்த�ல் ச�வனின் மைறக்�ம்
சக்த�யான� (த�ேராதன சக்த�) ச�வனின்
அ��ம்சக்த�க்� வழிவ��க�ற�.

கர்மவ�ைன என்�ம் ெதய்�க
ஞானம் என்ப� ெமய்ப்ெபா�ள்
வ�ைனக் ேகாட்பாட்�ன்கீழ் நாம் பாடம்
உணர்ந்த ப�ந�ைல. இத�ல்
பய�ன்� �த�ர்ச்ச�ெபற்� அ�பவம்
ஆன்மாவான� தன்ைன�ம் ேகாய�ல்
அைடந்த�ம் ஞான ஒளிைய ேநாக்க�
ெதய்வத்ைத�ம் ஒன்றாகேவ காண்க�ற�.
நம்ைம அ� நகர்த்�க�ற�. ஒவ்ெவா�
இந்தப் ப��ைறகள் ஒவ்ெவா�
ப�ய��ம் ஆன்மா �ன்ேனற�ச்
ெசல்�ம்ேபா� அதன் இச்ைசமன ஆட்டம் ப�றவ�ய��ம் அ�பவ�க்கப்ப�க�ன்றன.
ச��வர்களாக இ�க்�ம் நாம்
�ைறக�ற�. ஆன்மீக இயல்� இன்�ம்
யாமம் ந�யமத்த�ல் ��க்கமாகச்
அத�கமாக வளர்க�ற�. ச�வெப�மான்
ெசால்�ய��ப்ப�ேபால் நன்னடத்ைதப்
ெதாடர்ந்� ஆன்மாக்கைளப் பைடத்�க்
பழ�க�ேறாம். ப�ற� நமக்� வழிபாட்�
ெகாண்ேடய��க்க�றார் என்பதால்
�ைறகள் ெசால்�த்தரப்ப�க�ன்றன.
எந்ேநரத்த��ம் இந்ந�ல�லக�ல் இளம்
கட�ைள�ம் ெதய்வங்கைள�ம்
ஆன்மாக்க�ம், வா�ப ஆன்மாக்க�ம்,
சற்��ைவ�ம் மனம் உ��ம்ப�
பழம் ஆன்மாக்க�ம் இ�ந்�ெகாண்ேட
எப்ப� வணங்�வ� என்� நமக்�
இ�க்க�ன்றனர். ஆன்மாக்கைளப்
ெசால்�த்தரப்ப�க�ன்ற�. அ�த்�
பக்�வப்ப�த்�ம் அந்த ப��ைறகேள
72

shutterstock

30

ஒன்றன்ப�ன் ஒன்றாக�ள்ள இந்த நான்� கற்க�ம் நாம் ப�ன்பற்�ம்
ெநற�ையக் �ற�க்க�ன்றன. கற்கைள ப�ன்ேனவ�ட்�வ�ட்� தாண்�ச்
ெசல்�ம் இவைரப்ேபால நா�ம் இல்லாமல், ஒவ்ெவா� ப��ம்
நமக்�த் ேதைவ �க்க�யம் என்� தாண்� �ன்ேன ெசல்ேவாம்.
உண்ைம ஞானம் அைட�ம்
ேநாக்க�ல் நாம் த�யானம் ெசய்யப்
பழ�க�ேறாம். இந்த நான்� ப�க�ம்
ஒன்�க்� இன்ெனான்� மாற்�வழி
என்ற�ல்லாமல் அைவ சன்மார்க்கம்
என்ற ஒேர பாைதய�ல் ஒன்றன்ப�ன்
ஒன்றாக �ைறயாக �ன்ேனற�ச்
ெசல்�ம் வழி�ைறகளா�ம். அல்ல�
ஆன்மாவான� �தல் ப�ய���ந்�

அ�த்த ப�க்� ெசல்�ம்ேபா�
�தல்ெநற�ைய வ�ட்�வ��வத�ல்ைல.
எனேவ ஞானப்ப�ந�ைலய�ல்
பக்�வப்பட்ட ஆன்மாவான� மி�ந்த
ஞானத்ேதா�ம், ேயாகத்ேதா�ம்,
பக்த�ேயா�ம் ஒ�க்கசீ லராக�ம்
இ�க்�ம். ஆகப் ெபரிய ேயாக�கள்�ட
இன்�ம் ச�வைன அன்ேபா�
வணங்க�க் ெகாண்��க்க�ன்றனர்.

��ேத
: ச�லர் ேயாகப்ப�ய�ல் இ�ந்�ெகாண்� கட�ைள வணங்கத்
ேதைவய�ல்ைல என்�ம், ெதாண்�ெசய்யத் ேதைவய�ல்ைல என்�ம்
ேயாகம் மட்�ேம ெசய்தால் ேபா�ம் என்� ந�ைனக்க�ன்றனர். ஆனால்
நம� ைசவச�த்தாந்த தத்�வத்த�ல் ேயாகப்ப�ய��ம் ஞானப்ப�ய��ம்
இ�ப்ேபார் கட�ைள சந்ேதாஷத்ேதா� வணங்�க�ன்றனர். த��த்ெதாண்ைட
சந்ேதாஷத்ேதா� ெசய்க�ன்றனர். அைவ உங்க�க்� மிக�ம்
ப�ரியமானைவ உங்கள் வாழ்வ�ன் �க்க�யமான அங்கமா�ம்
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வெப�மான் இந்த
ப�ரபஞ்சத்ைதப் பைடத்�
அத�ள் எ�ந்த�ளிய��க்க�றார்.
அற�வதற்� அரிதான நம� ப�ரபஞ்சத்த�ல்
இைறவனின் பல ச�றப்� வ�த�க�ம்
ஒ�ங்� �ைறக�ம் ெசயல்ப�க�ன்றன.
ஒ� ெபா�ள் ஆகாயத்த���ந்�
�மிய�ன்ேமல் வ��வைத �வ� ர்ப்�
சக்த� என்க�ேறாம். அேதேபால எண்ணம்,
வாக்�, ெசயலால் ஆற்றப்ப�ம்
ெசய�க்� எத�ர்வ�ைள�கைள
ந�ர்ணய�க்�ம் சட்டவ�த�ைய
கர்மவ�ைனக்ெகாள்ைக என்க�ேறாம்.
அ� தானாகேவ ெசயல்ப�ம் ெதய்�க
நீத�யா�ம். இந்த ெதய்�க சட்டத்த�ன்கீழ்
நாம் எைத வ�ைதக்க�ேறாேமா அைத
அ�வைட ெசய்க�ேறாம். ெசய்க�ன்ற
ெசய�ம் அச்ெசய�னால் ஏற்ப�ம்
பய�ம் இவ்வ�ரண்ைட�ம் நாம்
கர்மவ�ைன என்க�ேறாம்.

ா

எ

ன

ெசய்வ� என்ப� �ைவமிக்க மாமரத்ைத
நட்�ைவப்ப� ேபான்ற�. கர்மவ�ைனக்
ெகாள்ைகைய �ரிந்�ெகாள்வதால் நாம்
வ�ேவகமாக ெசயலாற்ற�, ஆக்ககரமான
எத�ர்காலத்ைத உ�வாக்�ம் ஆற்றைலப்
ெப�க�ேறாம். நீங்கேளதான் உங்களின்
வ�த�ைய எ��க�றீர்கள். வாழ்க்ைகக்
கப்ப�ன் தைலவன் நீங்கேள, என்�
��ேதவர் அ�ளிய��க்க�றார்.
கர்மவ�ைன என்ப� வ�த�க்கப்பட்ட
வ�த�யல்ல என்ப�தான் அவரின்
க�த்�. அதைன ெவல்ல ���ம்.

ஒ�வர் ஆற்�ம் ெசயல்களினால்
ஏற்ப�ம் வ�ைள�கைளப்
�ரிந்�ெகாள்வதால் அவர்கள்
வ�ைரவ�ல் அல்ல� வாழ்வ�ன்
ப�ற்ப�த�ய�ல் தீைம ெசய்வத���ந்�
வ�லக�ய��க்க�றார்கள். இதைனேய
நாம் கர்மவ�ைனப்பயேன நம� ஆசான்
என்� வழங்�க�ேறாம். நம� நடத்ைதைய
இன்�ம் ஒ�ங்� ப�த்த�க்ெகாள்ள
கர்மவ�ைனகள் �வைகப்ப�ம்.
அ� கற்�க்ெகா�க்க�ற�.
(�தலாவ�) �ற்ப�றவ�ய�ல் ஆற்ற�ய
க�ைமயான தீவ�ைனகள்�ட நாம்
கர்மவ�ைனகள் (இரண்டாவ�)
பக்�வப்பட உத�க�ன்றன. அற�வற்ற
நாம் இப்ப�றவ�ய�ல் அ�பவ�க்கக்
ெசயல்களினால் �ன்பமிக்க
ெகாண்�வ�ம் கர்மவ�ைனகள்
பலன்கைளேய ெப�க�ேறாம்
(�ன்றாவ�) நாம் இப்ெபா�� ஆற்�ம்
ெசயல்களால் உண்டா�ம் கர்மவ�ைனகள். என்� கற்�க்ெகாள்க�ேறாம்.
கர்மவ�ைனக்ெகாள்ைகைய நாம்
நன்ைம தரக்��ய நல்ெலண்ணங்கள்,
எவ்வள�தான் �ரிந்�ெகாண்டா�ம்
ெசாற்கள், ெசயல்கள் ஆக�யன
அதைன ைதரியமாக எத�ர்ெகாள்வ�
நமக்� எத�ர்காலத்த�ல் நல்வ�ைனப்
என்ப� ஒ� ெபரிய சவாேல.
பயன்கைளக் ெகாண்�வ�க�ன்றன.
நம� ஆணவம் இைடய�ல் வந்�
�ன்��த்தக்��ய ெசயல்கள் நமக்�
��க்க��க�ற�. நம� உணர்ச்ச�கள்
தீவ�ைனப்பயன்கைள த��ப்ப�க்
�ண்டப்ப�க�ன்றன. நாம் ச�ந்த�க்காமேல
ெகாண்� வ�க�ன்றன. தீைம
பத�ல� ெகா�த்�வ��க�ேறாம்.
ெசய்வ� என்ப� நச்�க் ெகா�ைய
அத்தைகய �ைறபா�கைள நாம்
நட்�ைவப்ப� ேபான்ற�. நன்ைம
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ப�ரபஞ்ச வ�ைனக் ெகாள்ைக ந�யத�ய�ன்ப� நம� எண்ணங்கள், ெசாற்கள் மற்�ம்
ெசயல்கள் �மராங்க் க�வ�ையப்ேபால் நம்மிடேம மீண்�ம் இப்ப�றவ�ய�ேலா
அல்ல� அ�த்த�த்த ப�றவ�களிேலா எப்ேபா�ம் த��ம்ப� வ�க�ன்றன. இப்ேபா�
மக்கள் ெசால்வ�ேபால் எ� �றப்பட்�ப் ேபாக�றேதா, அ�ேவ �ற்ற� வ�க�ற�
இயமம், ந�யமம் ேகாட்பா�கைளக்
கைடப்ப��ப்பதன்�லம்
த��த்த�க்ெகாள்ளலாம். கர்மவ�ைனய�ன்
வ�ைள�கைள நாம் ச�ல வழிகளில்
ெமன்ைமப்ப�த்த�க் (�ைறத்�)
ெகாள்ளலாம் அதாவ� கர்மவ�ைனைய
எத�ர்க்காமல் அப்ப�ேய ஏற்�க்ெகாள்வ�.
கர்மவ�ைனபயைன நாம் ப�ராயச்ச�த்தம்
ெசய்வ� �லமாக�ம், நாம் ஆற்ற�ய

தீவ�ைனக்� டாக நல்வ�ைன
ஆற்�வ� �லமாக�ம் மற்�ம்
��வ�ன் அ�ள், கட�ளின் அ�ள்
ஆக�யவற்ைற ேவண்�வதன் �லம்
�ைறக்கலாம். கர்மவ�ைனக்ெகாள்ைக
தனிப்பட்ட நபர்க�க்� மட்�மல்ல,
��க்க�க்�ம், ச�கங்க�க்�ம்,
நா�க�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

��ேத
: ச�வன�யார்கள் எல்லா அ�பவங்கைள�ம் அைவ
எவ்வள� க�ைமயாக இ�ந்தா�ம் தாேம உ�வாக்க�ய கர்மவ�ைன
என்� எவ்வ�த �ைற�ம் ெசால்லாமல் ஏற்�க்ெகாள்க�றார்கள்.
எ� எப்ப�ேயா அைத அப்ப�ேய ஏற்�க்ெகாண்� ைதரியமாக
அதைன த�ர்ெகாள்�ம் சரணாகத�ேய அவர்களின் சக்த�.
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ட�ள் ப�ரபஞ்சத்ைதப்
பைடக்க�ன்றேபா�
பைடப்�க்கைளக்
கவனிப்பதற்காக ஒ�ங்� வ�த�கைள�ம்
ந�யத�கைள�ம் ஏற்ப�த்த� ைவக்க�றார்.
தர்மம் என்ப� உலகத் ேதாற்றத்த�ன்
ஒவ்ெவா� ப�ந�ைலய��ம் ந�ல�ம்
ெதய்�க சட்டமா�ம். அதாவ� ப�ரபஞ்ச
ந�யத�கைள ந�ைலந��த்�வத���ந்�,
சமயம் நன்ெனற�சார்ந்த வ�த�கள்வைர
ந�ல�ம் வ�த�க�க்� ஒப்ப நம்ைம
இணக்கத்ேதா� ப�ைணத்�
ைவக்�ம் ெதய்�க சட்டமா�ம். அ�
நன்ைமயாற்�தல், நன்ெனற�
ஒ�கல், கடைமைய ஆற்�த�மாம்.
அ�ேவ நம்ைம வ��தைலக்�
இட்�ச்ெசல்�ம் பாைத.

உலகத் ேதாற்றத்த�ன் நான்�
ப�ந�ைலகளில் தர்மம் ெசயல்ப�க�ற�.
அதாவ� ப�ரபஞ்ச ந�ைலய�ல்,
மா�டந�ைலய�ல், ச�க ந�ைலய�ல்
மற்�ம் தனிநபர் ந�ைலய�ல்
தர்மம் ெசயல்ப�க�ற�. ப�ரபஞ்ச
தர்மவ�த�யான� �ைண அ�த்�கள்
(subatomic quantums) �தல் பால்ெவளி
மண்டலக் �ட்டங்கள் வைர�ள்ள
இயற்ைக உலைக ஆள்க�ற�. ச�க
தர்மம் ச�தாயத்ைதக் காக்க�ற�.
மா�டதர்மம் வாழ்வ�ன் நான்�
ெநற�க�க்� வழிகாட்�க�ற�. தனிநபர்
தர்மம் உங்கள் வாழ்வ�ன் ெசாந்த
வ�வைமப்பா�ம். �ற்ப�றவ�ய�ல்
நீங்கள் ஆற்ற�ய வ�ைனகள் அந்த
வ�வைமப்ைப ந�ர்ணய�ப்பேதா� இதர
�ன்� தர்மங்களின் தாக்கங்க�ம்
அதைன ந�ர்ணய�க்க�ற�.
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உங்களின் தனிப்பட்ட தர்மம் யா�
என்� கண்�ப��க்க�ம் அைதப்
�ரிந்�ெகாள்ள�ம் ச�றந்த வழி
என்னெவன்றால் நீங்கள் கணபத�ைய
வணங்�வேத யா�ம். நம� �ற்ப�றவ�
வ�ைனகைள அவர் அற�வார்
என்பதால் வாழ்க்ைகய�ன் சரியான
பாைதைய அவரால் காட்ட���ம்.
��நாதர் அ�ளியதாவ� இந்த வ�ேசட
ெநற�ையக் கைடப்ப��ப்பதன்�லம்
அதாவ� ஞான��, அற�வார்ந்த
ெபரிேயார்கள் மற்�ம் நம� ெசாந்த
ஆன்மாவ�ன் �ரல் இவர்கள் காட்�ம்
ெநற�ையக் கைடப்ப��ப்பதன்�லம்
நாம் நம்ேமா�ம் உலகத்ேதா�ம்
த��ப்த� அைடந்தவர்களாக�ம் அைமத�
அைடந்தவர்களாக�ம் ஆக�ேறாம்.
வாழ்வ�ன் ஒவ்ெவா� ப�ய��ம்
நாம் ஒ�கேவண்�ய தர்மம்
என்னெவன்றால் நன்ெனற�ப்
பாைதையக் கைடப்ப��ப்பதா�ம்.
இைளஞர்களாக�ய உங்களின் ெபரிய
தர்மம் என்னெவன்றால் ஒ� நல்ல
மாணவராக�ம், நல்ல மகன் அல்ல�
மகளாக�ம் இ�ப்பேத. ெபற்ேறார்களின்
தர்மம் என்னெவன்றால் உங்கைளக்
காப்பாற்�வேத. ஆச�ரியர்களின்
தர்மம் யாெதனில் உங்க�க்�
கல்வ�ையக் கற்�க்ெகா�ப்பேத.
ேபா ஸ்காரரின் தர்மம் என்னெவன்றால்
உங்கைளப் பா�காப்பேத. நீங்கள்
ெபரியவர்களான�ம் இல்லற வாழ்வ�ல்
�ைழந்த�டன் உங்கள் ��ம்பத்ைதப்
ேபணிக்காத்� வளர்ப்ப� உங்களின்
தர்மமா�ம். ப�ற� வாழ்வ�ன்
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தர்மம் என்ப� நம� சமய நம்ப�க்ைகய�ல் மிக�ம் அழகான ஆழமான ஒன்�. அதன்
ெபா�ள் இங்� காட்டப்பட்�ள்ள�. மைல உச்ச�க்� ஏற நண்ப�க்� உத�வ�ேபால்,
நம� கடைம ப�றர்க்� பணிெசய்வ�ம் ேவண்�ேவார்க்� உதவ� ெசய்வ�ேம.
ப�ற்ப�த�ய�ல் �த�யவரான நீங்கள்
இைளய தைல�ைறய�ன�க்�
வழிகாட்�வ� உங்களின் தர்மமா�ம்.
தர்மம் என்ப� ரய�ல் தண்டவாளம்
ேபால் என்�ம், தண்டவாளத்த�ல் ரய�ல்
எப்ப� ேபா�ம் இடத்ைத அைடக�றேதா
அ�ேபால் நா�ம் நம� தர்மெநற�ய�ல்

ந�ன்� அைடயேவண்�ய இலக்ைக
அைடயேவண்�ம் என்� ேயாக�வாமி
அ�ளிய��க்க�றார். தர்மெநற� மிக�ம்
�க்க�யமான ெநற� என்பதால் சமஸ்க��த
ெமாழிய�ல் இந்� சமயத்�க்� சனாதன
தர்மம் அல்ல� அனாத� வழி என்பதா�ம்.

��ேத
: தர்மம் என்ற ெசால் மிக�ம் ஆழமான� பல ெபா�ள்கைள
அ� உள்ளடக்க�ய��க்க�ற� ச�வைன அைட�ம் வழி, பக்த�மயம், நன்ைம,
கடைம, கடப்பா�, என்� பல ெபா�ள்கள் உள்ளன . பண்ைடக் கால
தர்மெநற�ையக் கைடப்ப��ப்பதன்�லம், நாம் இந்த எல்லா �ன்பங்கைள�ம்,
மனவ�கைள�ம் த�த்� நம்மிடம் ஆக்ககரமான பைடப்�த்த�றன் மிக்க
உற்பத்த�த்த�றன்மிக்க தன்�ணர்ைவ உ�வாக்க� ச�வெப�மானின்
த��வ�க�க்� மிக மிக அ�க�ல் நம்ைம ெகாண்�ேபாய் ேசர்க்க�ேறாம்.
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�ப�றப்� என்றால் ப�றப்�,
இறப்�, மீண்�ம் ப�றத்தல்
என்ற �ழற்ச�யா�ம்.
ஒவ்ெவா� ஆன்மா�க்�ம் உலக�ல்
பல ப�றப்�க்கள் உண்�. ஒவ்ெவா�
ப�றவ�ய��ம் வாழ்ந்� இறக்�ம்ேபா�
நாம் இந்த உடம்ைப வ��க�ேறாம். ஆனால்
உள்ளி�க்�ம் உய�ர் அல்ல� ஆன்மா
என்�ேம இறப்பத�ல்ைல. நாம் உடம்ைப
வ�ட்�வ�ட்� �க்�ம உட�ல் (�ண்ணிய
உட�ல்) எப்ேபா�ம்ேபால் ந�ைனந்�
ெகாண்�ம் உணர்ந்�ெகாண்�ம்
ெசயலாற்ற�க்ெகாண்�ம் இ�க்க�ேறாம்.
�ங்�ம்ேபா�ம் இேதேபால்தான்
உடம்ைபவ�ட்� ெவளிேய�க�ேறாம்.
ஒவ்ெவா� �ைற�ம்
�ங்க�ெய�ம்ேபா� நாம் மீண்�ம் நம்
உடம்�க்ேக த��ம்ப�வ��க�ேறாம்.
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காரணமாகேவா மீண்�ம் இறந்�
ேபாக�ேறாம். நாம் மீண்�ம் இந்த
உடம்ைப வ�ட்� ெவளிேயற� �ண்ணிய
உட�ல் ெதாடர்ந்� வச�க்க�ேறாம்.
இப்ப� பலதடைவ மீண்�ம் மீண்�ம்
நடக்க�ற�. ச�ல ப�றப்�க்களில்
நாம் ஆணாகப் ப�றக்க�ேறாம். ச�ல
ப�றப்�க்களில் ெபண்ணாகப்
ப�றக்க�ேறாம். நாம் இப்ப�றவ�ய�ல் எப்ப�
வாழ்க�ேறாம் என்பைதப் ெபா�த்ேத
நம� அ�த்த ப�றப்� எப்ப� இ�க்�ம்
என்ப� ந�ர்ணய�க்கப்ப�க�ற�.

ம�ப�றப்� என்ப� ஒ� ெபரிய
பள்ளிக்�டம் ேபான்ற�. ஒவ்ெவா�
ப�றப்�ம் ஒ� பள்ளியைற ேபான்ற�.
வாழ்க்ைக என்�ம் இப்பள்ளிய�ல் யார்
ப�த்� வளர்க�றார்கள் நீங்கள்தான்.
ப�க்க�றீர்கள். அழிவ�ல்லாத உங்கள்
ஆன்மாதான் ப�க்க�ற�. பல ப�றவ�கள்
ஆனால் மரணத்த�ன்ேபா� நாம்
நீங்கள் வாழ்ந்�வ�ட் ர்கள். ஆன்மாவ�ன்
மீண்�ம் உடம்�க்�த் த��ம்ப�
ெந�ம்பயணத்த�ல் ஒவ்ெவா�
வ�வத�ல்ைல. நாம் இந்த �ேலாகத்ைத
வ�ட்� ெவளிேயற� உள்�லக ேலாகத்த�ல் ப�றவ��ம் ஒ� �ன்ேனற்றப்ப�யா�ம்.
வாழ்க்ைகய�ன் ேதைவயான எல்லா
ந�ைன�ணர்ேவா� வாழ்க�ேறாம்.
பாடங்கைள�ம் ப�த்���ந்த�ம்,
ச�லகாலம் கழித்� நாம் மீண்�ம் �த�ய
உங்கள் ஆன்மா பக்�வமைடந்த�ம்,
தாய் தந்ைதக்� �த�ய �ழந்ைதயாக
எல்லா வ�ைனக�ம் தீர்ந்���ந்த�ம்,
�த�ய ெபய�டன் �த�ய எத�ர்காலத்�டன்
ெமய்ஞானம் (ஆன்ம தரிசனம்)
ப�றக்க�ேறாம். நாம் இவ்�ல�க்�
அைடந்த�ம் நீங்கள் மீண்�ம்
மீண்�ம் த��ம்ப�வந்� �த�ய உட�ல்
ப�றக்கத் ேதைவய�ல்ைல. அ�ேவ
ப�றப்பைதேய ம�ப�றப்� ( reincarnation)
என்க�ேறாம். �ற்ப�றவ�ய�ன் ஞாபகம் நாம் வ��தைல அல்ல� ேமாட்சம். ஓர்
ஆன்மா பாக்க�ய�ல்லாமல் அைனத்�
�ழந்ைதயாய் இ�க்�ம்ேபா� ேதய்ந்�
ஆன்மாக்களின் கத� அ�ேவ.
மறந்�ேபாய்வ��க�ற�. என்றா�ம்
வளர்ந்�வ�ட்ட ச�லேப க்� அந்த
ஞாபகம் இ�க்கலாம். கைடச�யாக நாம்
ேநாய�ன் காரணமாகேவா, வேயாத�கம்
காரணமாகேவா அல்ல� வ�பத்�
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ஆன்மா அழிவத�ல்ைல. ஓர் உடம்ப���ந்� இன்ெனா� உடம்�க்� அ�
வண்ணத்�ப் �ச்ச�ேபால் ெசல்க�ற�. அதன் ெவளி உ�வம் �ட்ைடய�ல்
ெதாடங்க�, ப�ன்� ��வாக� �ச்ச�யாய் உ�ெவ�த்� மா�க�ற�.
ஒவ்ெவா� �த�ய உட��ம் உய��டன் இ�ப்ப� அேத �ச்ச�தான்.

��ேத
: மரண பயத்ைதப் ேபாக்�ம் காரணியாக இந்�சமயத்த�ல்
ம�ப�றப்� ெகாள்ைக காலங்காலமாக இ�ந்� வ�க�ற�. நாம் வச�க்�ம்
இந்த உடம்� நாமல்ல. அழிவற்ற ஆன்மா நாம். சம்சாரம் என்�ம் பரிணாமப்
பயணத்த�ல் அ� பல உடல்களில் வாழ்ந்�ள்ள�. மரணத்த�ற்�ப் ப�ற�
நாம் கண்�க்�ப் �லப்படாத �ண்�லக�ல் ெதாடர்ந்� வாழ்ந்�ெகாண்�
அ�த்த ப�றவ�ெய�க்�ம்வைர �ன்னர் �மிய�ல் நாம் ெசய்த �ண்ணிய
பாவங்க�க்� ஏற்ப இன்ப �ன்பங்கைள இங்� அ�பவ�க்க�ேறாம்.
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ம� ரிஷ�க�ம்
ஞானசாத்த�ரங்க�ம் மரணம்
என்ப� ஓ� ந�ைலய���ந்�
இன்ெனா� ந�ைலக்� கடந்�ெசல்�ம்
ஒ� ேபரின்பமான ஒளி�ழ்ந்த ந�கழ்�
என்�ம் அ� சட்ைட மாற்�வ�ேபால்
எளிைமயான�ம் இயல்பான�ம் என்�ம்
நமக்� உ�த�யளித்த��க்க�ன்றனர்.
அ� பயப்படக்��ய அள�க்� ஒ�
பயங்கரமான அ�பவம் அல்ல.
உண்ைமய�ல் பழங்கால ஞானிகள்
மரணத்ைத மனிதனின் மிக உன்னத
அ�பவமாக வ�வரித்�ள்ளனர்.
நம� ஆன்மா இறப்பத�ல்ைல. உடல்
மட்�ேம இறக்க�ற�. மரணத்ைதப்
பற்ற� நாம் கவைலயைடவத�ல்ைல.
அல்ல� அைத எத�ர்ேநாக்க�க்
காத்த��ப்ப�மில்ைல. வாழ்�, மரணம்,
மரணத்த�ற்�ப்ப�ன்�ள்ள வாழ்�
இைவெயல்லாம் இைறவேனா�
நாம் ��ைமயாக ஒன்� ேச�ம் ஒ�
வழி என்� நமக்�த் ெதரி�ம்.

தயாராக �ே ாம்

க�த்�ேபதம் ஏ�மி�ந்தால்
அதைனப்ேபாக்க�க் ெகாள்ள�ம்,
கடந்தகால சண்ைட சச்சர�கைள�ம்
மறந்� மன்னிக்க�ம் ெசய்க�ேறாம்.
இதனால் நாம் �ற்ற உணர்வ���ந்�
வ��பட்� கவைலயைடயாமல்
ப�ன்வ�ம் ப�றவ�க�க்� இந்த
வ�ைனப்பயன்கைள (கர்மாக்கைள)
எ�த்�ச் ெசல்லாமல் இ�க்க�ேறாம்.
நம்�ைடய ெசாத்� �கங்கைள�ம்
ஏற்பாட்�க் கடைமகைள�ம் உய��ல்
நாம் எ�த�ைவக்க�ேறாம். ேவ�
ஒ�வரிடம் இக்கடைமகைள நாம்
ஒப்பைடப்பத�ல்ைல. ப�ற� த�யானம்
ெஜபம் மற்�ம் �னிதேபாதைனகள்
வழியாக நாம் கட�ளிடம்
ச�ந்தைனையத் த��ப்�க�ேறாம்.

பல இந்�க்கள் தங்களின் இ�த�
மகாபயணத்ைத (இறப்�) ��க்க
�னித தலங்க�க்�ச் ெசல்க�ன்றனர்.
இந்த�யாவ��ள்ள வாராணாச� இதற்�
மிக�ம் �கழ்ெபற்ற இடமா�ம். இறக்�ம்
மரணம் என்ப� இந்த உலகத்த���ந்� ேநரத்த�ல் நாம் �ய�ணர்ேவா�ம் மனம்
�த்தமாக�ம் இ�ப்ப� நல்ல�. ஆகேவ
�ண்ணிய உல�க்� வ�ைரவாக கடந்�
உடம்� உய�ேரா� இ�க்க ம�ந்�
ெசல்வ� அதாவ� கத�வழியாக
மாத்த�ைரகள் உட்ெகாள்வைத�ம்
ஓர் அைறய���ந்� ெவளிேயற�
இதர �ரதீர �யற்ச�கைள�ம் ஆகக்
இன்ெனா� அைறக்�ள் �ைழவ�
�ைறவாகக் �ைறத்�வ�ட ேவண்�ம்.
ேபாலா�ம். அப்ப� ஒ�ேவைள
இ�த�காலம் ெந�ங்க�வ�ட்டால் அப்ப�
நாம் வ�ைரவ�ல் சாகப்ேபாக�ேறாம்
ஒ�ேவைள ம�த்�வமைனய�ல்
என்� ெதரிந்�ெகாள்�ம் பாக்க�யம்
இ�ந்தால் �ட்�ற்�த் த��ம்ப�ப்ேபாய்
ெபற்ற��ந்தால் நாம் நம்�ைடய
அன்�சார்ந்தவர்கேளா� இ�க்க
கடைமகைளெயல்லாம் ெசய்���த்�
ேவண்�ம். இ�த��ச்� வ��ம்
மனத�ல் எ��ேமய�ல்லாமல்
ேநரத்த�ல் நமக்�ள்ேள இ�க்�ம் ஆத்ம
ெவ�ம் சாதனாபய�ற்ச� மட்�ேம
கட�ைள நா� நம� மந்த�ரத்த�ன்மீ�
ேமற்ெகாள்க� ேறாம். நாம்
கவனத்ைத ைவக்க�ேறாம்.
த��ந்த�யவராய் மற்றவர்கேளா�
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��காட்�ல் தகனக் காட்ச�ைய ஒ� ஓவ�யர் தீட்��ள்ளார். சவத்ைத
�த்தப்ப�த்த�, ெவள்ைளத் �ணிய�ல் �ற்ற�யப�ன், அ�க்க� ைவத்த��க்�ம்
வ�ற�க் கட்ைடகள்மீ� க�டத்த� ைவப்பார்கள். அவ்வ�டம் இயல்பாகேவ
ேசாகம் �ழ்ந்த��ப்ப��ம் பயப்படத் ேதைவய�ல்ைல
அவ்ேவைள ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள்
வ�ழித்த��ந்� ப�ரார்த்தைனகள்
ேமற்ெகாள்வர். மரணமைட�ம்ேபா�
ச�வெப�மானின் அ�ைள ேவண்�,
உச்சந்தைலய���க்�ம் சகஸ்ரார

சக்கரத்த�ன் வழியாக உய�ர்ப�ரி�ம்ப�
�யன்� வ��தைல நா� ெவட்டெவளி
ெவளிச்சத்த�ல் ��ந்� அப்பா�க்�ம்
அப்பால் ெசல்க�ேறாம்.

��ேத
: மரணம் மட்�ேம வ�ைய தரா�. மரணம் ேபரின்பமான�.
இதற்� அற��ைர ஏ�ம் உங்க�க்�த் ேதைவய�ல்ைல. என்ன
நடக்கப்ேபாக�ற� என்� உள்�ணர்வாக உங்க�க்�த் ெதரி�ம்.
மரணம் ஒ� த�யானம் ேபான்ற�, ஒ� சமாத� ேபான்ற�
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மயமைலைய ஏற வ��ம்�ம்
ஒ�வர் ெசர்பா எ�ம்
மைலேய�ம் வழிகாட்�ைய
தம் பக்கத்த�ல் ைவத்�க்ெகாள்வேத
�த்த�சா�த்தனம். ஏெனனில் நீங்கள்
ேபாகப்ேபா�ம் அந்த இடத்த�ற்� அவர்
ஏற்கனேவ ெசன்ற அ�பவம் உள்ளவராக
இ�ப்பார். அ�ேபாலேவ நாம் ஆன்மீக
வழிய�ல் ெசல்�ம்ேபா� ஞானமைடந்த,
உண்ைமப்ெபா�ைள தரிச�த்த அந்த
உண்ைமப்ெபா��க்� நம்ைம
இட்�ச் ெசல்லக்��ய ஒ� சற்��
�ைணய�ல்லாமல் ெசல்லக்�டா�. ��
என்ற வார்த்ைதக்� ஆச�ரியர் என்�
ெபா�ள். கல்வ� கற்ப�க்�ம் எவைர�ம்
நீங்கள் �� என்� அைழக்கலாம். நடன
��, சங்கீத �� அல்ல� வ�ப்ப�ல்
பாடம் கற்ப�க்�ம் ஆச�ரிய�ம் �� என்�
அைழக்கப்படலாம். எந்தெவா� கல்வ�
கற்றா�ம் ஒ� ஆச�ரியர் �க்க�யம்.
ஏெனனில் நம்�ைடய பல�னம் நமக்�த்
ெதரியா�. ஆனால் ஒ� ைகேதர்ந்த
ஆச�ரியரால் அந்தக் �ைறைய
எளித�ல் கண்�ப��க்க ���ம்.
உங்கள் தா�ம் தந்ைத�ம்தான்
உங்களின் �தல் ��. பல
இந்�க்க�க்� சத் அல்ல�
உண்ைமைய ேபாத�க்கக்��ய சற்��
இ�க்க�றார்கள். சற்�� என்பவர் ஒ�
பக்�வப்பட்ட ஆன்மா இைறவைன
தரிச�த்தவர். இைறவழிய�ல் ப�றைர�ம்
�ட்�ச்ெசல்லக்��யவர். ச�வெப�மான்
நம� ஒவ்ெவா�வர் கண்களி�ம்
ஒளி�ச�க்ெகாண்� நம் ஒவ்ெவா�வர்
உள்ேள�ம் இ�க்க�றார் என்றா�ம்,
ஒ� சற்�� பரி�த்தமானவராக�ம்
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ஞானமைடந்தவராக�ம் இ�ப்பதால்
அவரிடம் ப�ரகாசமாக ஒளி��க�றார்.
எனேவ நாம் சற்��ைவ ச�வனாகேவ
பாவ�த்� வணங்�க�ேறாம்.
சற்��வானவர் ��ேநர�ம்
சமயவாழ்வ�ல் �பட்� ைசவசமயத்ைத
ந�ைலநாட்� ச�வன�யார்க�க்�
உத�க�றார். அவர் ெவ�மேன
வாழ்ந்� ெகாண்��ப்பதா�ம்
உல�க்� அைமத�ைய�ம்
ஆச�ைய�ம் ெகாண்�வ�க�றார்.
ஒ� சற்�� என்பவர் என்�ேம ஒ�
சந்ந�யாச�யாகேவ இ�ப்பார். அவர்
த��மணம் ஆகாதவராக�ம் எல்லா
உைடைமகைள�ம் ைகவ�ட்டவராக�ம்,
தனிப்பட்ட வாழ்ைவ�ம், ��ம்ப
வாழ்ைவ�ம், நண்பர்கைள�ம்
�றந்தவராக�ம் இ�ப்பார். தன்
��வ�டமி�ந்� ெப�வதற்� அரிய
தீட்ைச ெப�வதால் ஆக உயர்ந்த ஆன்மீக
ஞானத்ைத�ம் அத�கார ஆற்றைல�ம்
ெப�க�றார். இ�ேவ ச�வெப�மானின்
அ��ம் சக்த�, அவர் ெதாழிற்ப�த்�ம்
அ�க்க�ரக சக்த�. உங்கள் ��ம்பத்�க்�
வழிகாட்ட ஒ� சற்�� இ�ந்தால் நீங்கள்
ஒ� ெபரியஅத� டசா�. உங்கள்
ெபற்ேறார்க�க்� அவர் வ�ேவகமான
�ைறய�ல் அற��ைர வழங்க�
��ம்பத்ைத வ�வாக�ம் இணக்க
உணர்ேவா�ம் ஆன்மீகத் ��ப்ேபா�ம்
ைவத்த��க்க ���ம். அவைரத்
ெதரிந்� ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள்.
அவரிடம் உைரயா� ேகள்வ�கைளக்
ேக�ங்கள். தன� ஞானத்ைத அவர்
பக�ர்ந்� ெகாள்வார் கட��க்� அ�ேக
ெந�ங்க�ச்ெசல்ல அவர் உத�வார்
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பா�ய��ள்ள ஒ� ெசழிப்பான ஆச�ரமத்த�ல் உண்ைமையத் ேத�யைல�ம்
ஒ�வர் � பழங்க�டன் ஞானமைடந்த ஒ� ��ைவ அ��க�றார். உண்ைமையத்
ேத�ம் அவர் ஒ� ஆன்மீக வழிகாட்�ய�ன் அவச�யத்ைத அற�ந்�ள்ளார்

��ேத
: ஆன்மீகப் பாைதய�ல் ஒ� சற்�� என்பவர் அ�யார்களின் ஆன்மீக
வழிகாட்��ம் ஞானாச�ரிய�ம் நண்ப�ம் ஒ� �ைண�ம் ஆவார். சமயத்த�ன் ெமாத்த
உ�வமாக இ�க்�ம் அவரால் அ�யார்கள் எந்ந�ைலய�ல் எங்ேக இ�க்க�றார்கள்
என்பைத�ம் அவர்களின் அ�த்தகட்ட நடவ�க்ைகைய�ம் கவனிக்க இய�ம்.
மனம் தந்த�ரேவைல ெசய்�ம் என்பதா�ம் ஆணவம் �யமாக ஆட்ெகாள்�ம்
ஒ� க�வ� என்பதா�ம் ஒ� சற்�� ேதைவப்ப�க�றார். அவேர ஊக்க�ட்�
உதவ�ெசய்� வழிகாட்� சீ டைர தன்�ள் ஆத்மஞானம் அைடய �ண்�க�றார்
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லந்ெதாடங்க�ய �தல்
ச�வெப�மானின்
த��வ�ட்சக்த�ைய
ஞானஒளி ெபற்ற சற்��க்கள்
தம் ைகய�ல் ஏந்த� வந்�ள்ளனர்.
அத்த��வ�ட்சக்த�யான�
ஒளிக்கத�ர்�ச்� ேபான்� ப�ரகாசமாக
ஒளி�ம் ஆன்மீக சக்த�யாம். இந்த
அ�ட்சக்த�ைய ஞானாச�ரியர்கள்
பலர் பல உத்தம ஆன்மாக்கைள
(சீ டர்கைள) பய�ற்�வ�த்�
அவர்க�க்� அ�ளி�ள்ளனர். இப்ப�
ஆய�ரக்கணக்கான ஆண்�கள் மீண்�ம்
மீண்�ம் இந்ந�கழ்�கள் நைடெபற்றதால்,
பல ��மார்களின் ேபரில்
சங்க��த்ெதாடர்கள் உ�வாக�, (��)
பரம்பைரகள் ேதான்ற�ன. அவ்வைகய�ல்
ேதான்ற�ய நம� ��பரம்பைரய�ன்
ெபயர் ைகலாச பரம்பைர என்ப�.
அப்ப�ெயன்றால் நம� ��பரம்பைர
ச�வெப�மான் இமயத்த���க்�ம்
ைகலாச மைலய���ந்� வந்ததா�ம்.
ஆய�ரக்கணக்கான ஆண்�க�க்� �ன்
இப்பரம்பைர ெதாடங்க�ய�. சரித்த�ரக்
�ற�ப்�ப்ப� நம� பரம்பைரய�ன் �தல்
ஞான�� நந்த�நாத மகரிஷ�யா�ம்
(க�� 2 0). அவர் தன� அ�ட்சக்த�ைய
த��மந்த�ரம் என்ற ேயாகசாத்த�ரத்ைத
இயற்ற�ய த���லர் ரிஷ�க்�
வழங்க� அ�ளினார். அவ�க்�ப்
ப�ற� 1 0க்�ம் ேமற்பட்ட ரிஷ�கள்
ச�வெப�மானின் அந்த அ�ட்சக்த�ைய
ெதாடர்ந்� ேமற்ெகாண்�வந்தனர்
என்றா�ம் அவர்களின் ெபயர்கள் கால
ெவள்ளத்த�ல் மைறந்�ேபாய�ன.
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1 ம் �ற்றாண்�ல்
இமயமைலய���ந்� நம�
பரம்பைரையச் ேசர்ந்த ெபயர் ெதரியாத
ஒ� ேயாக� ெதன் இந்த�யாவ���க்�ம்
ெபங்க
�க்�ப் பயணமானார்.
அங்� கைடய�ட்�வாமி (1804-18 1)
என்பவ�க்� தாம் ெதாடர்ச்ச�யாய்
ெகாண்�வந்த அ�ட்சக்த�ைய வழங்க�,
ைசவம் தைழத்ேதாங்க அவைர
இலங்ைகக்� அ�ப்ப� ைவத்தார்.
அவர் ெசல்லப்பா�வாமி
என்ற ஞானிக்� (1840-1 1 )
அச்சக்த�ைய அ�ளினார். அவர்
அந்த அ�ள்ஞானசக்த�ைய
சற்�� ேயாக�வாமிக்� (18 21 4) அ�ளிச்ெசய்தார். ப�ற�
1 4 ம் ஆண்� ��ேதவர் ச�வாய
�ப்ப�ர�னிய�வாமிக்� (1 2 -2001)
அந்த அ�ட்சக்த�ைய ேயாக�வாமிகள்
அ�ளிச்ெசய்தார். ��ேதவர்
ைசவசமயத்ைத ேமற்� நாட்�க்�க்
ெகாண்�வந்� 1 0 ம் ஆண்�ல்
ஹாவாய்த் தீ�களில் ஒன்றான
காவாய் என்ற தீவ�ல் காவாய்
ஆதீனம் என்ற தன� மடத்ைதத்
ெதாடங்க�னார். ப�ற� அவர் 2001ம்
ஆண்�ல் ேபாத�நாத ேவலன்�வாமிக்�
தீட்ைசயளித்� தன� அ�த்த வாரிசாக
ந�யமித்தார். �ன்�றப்பட்ட எல்லா
��மார்களின் த��வ�ட்சக்த�க�ம்
அைவ ெதாடர்ச்ச�யாய் வ�வதற்�
உ��ைணயாக இ�ந்த
ேதவ�ட்டங்களின் ஆச��ம்
இப்ேபா�ள்ள ஞானசற்��வ�டம்
உைறந்�ள்ள�.

shutterstock
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வழிவழியாய் வந்த��க்�ம் ��பரம்பைரைய அரவைணத்� ��ேதவர் தம்
ைககைள அகல வ�ரிக்க�றார் (இடமி�ந்� வலம்) நந்த�நாத மகரிஷ�, த���லர்,
இமயமைல ரிஷ�, கைடய�ற்�வாமி, ெசல்லப்பா�வாமி, ேயாக�வாமி

��ேத
: இந்�க் ேகாய�ல்கள் இந்� சமயத்ைத உலகம் ���ம் ந�ைலநாட்�
வ�க�ன்றன. ஞானசாத்த�ரங்கள் நாம் ெசல்லக்��ய ெசல்லேவண்�ய பாைதைய
நமக்� எப்ேபா�ம் ஞாபகப்ப�த்த�னா�ம், ஒ� சற்��வ�ன் அ�ளால்தான்
உற்சாக உணர்ைவ�ம் சக்த�ைய�ம் ெதாடர்ந்� ந�ைலநாட்டக்��ய உணர்ைவப்
ெபற�ம், உங்கள் வாழ்வ�ல் அைவ நடந்ேதற� ேகாய�ைல அர்த்த�ள்ள தலமாக�ம்
ஞானசாத்த�ரங்கள் ெசால்வ� உண்ைமேய என்பைத�ம் உங்களின் ெசாந்தப்
பார்ைவயால், ெசாந்த �ன்றாம் கண் பார்ைவயால் பார்க்க இய�ம்
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�றவ�கள் ேவ� வாழ்ைவப்
ப�ன்பற்�க�ன்றனர். மைனவ� மக்கள்
என்ற வாழ்ைவ வ��த்� உலகத்ைதேய
தம் ��ம்பமாக அவர்கள் ஏற்�க்
ெகாள்க�ன்றனர். அவர்க�க்�
இரண்� இலட்ச�யங்கள் உண்�
மா�ட ச�தாயத்�க்� ேசைவ
ெசய்வ� இைறஞானம் அைடவ�.
ெபயைர�ம் �கைழ�ம் அவர்கள்
�றந்�வ��க�ன்றனர். அவர்களின்
த��மணமான தம்பத�க�க்� ெப�ம்
�� கவன�ம் வழிபா�, த�யானம்,
கடைமகள் உள்ளன. ��ம்பத்ைத
ேயாகத்த�ல் இ�க்க�ற�. அ�
உ�வாக்க� அைத இ�வ�ம் ஒன்றாக
அவர்கைளத் �ய்ைமயானவர்களாக�ம்
நடத்�க�ன்றனர். தம் ப�ள்ைளகைள
வ�ேவக�களா�ம் ஆக்�க�ற�. இல்லற
ஆன்மீகத்த��ம் கல்வ�ய��ம்
வாழ்வ�ல் இ�ப்பவைர அவர்கள்
ச�றந்தவர்களாக, நாட்�க்� நல்ல
உற்சாக�ட்� ேமல்ந�ைலக்�
��மக்களாக வளர்த்ெத�க்க�ன்றனர்.
உயர்த்�க�ன்றனர். ச�ல �றவ�கள்
இளம் வயத�ன�க்�ம்
�ற்ற�த் த�ரிவர் அல்ல� தனியாக
�த�ேயார்க�க்�ம் �றவ�கள்
வாழ்வர். மற்றவர்கள் �றவ�கள்
ச�கத்�க்�ம் அவர்கள் ஆதர�
நல்�க�ன்றனர். த��க்�றள் ��க்கமாகக் மடத்த�ல் ேசர்ந்� ெகாள்க�ன்றனர். ச�ல
�றவ�கள் அற்�தமான ஆச�ரியர்களாக
��வதாவ� �றந்தார்க்�ம் �வ்வா
தவர்க்�ம் இறந்தார்க்�ம் இல்வாழ்வான் வ�ளங்�க�ன்றனர். ச�லர் �வாமிகளாக
பல சீ டர்கேளா� வாழ்க�ன்றனர்.
என்பான் �ைண. (�றள் 42).
இன்�ம் ச�லர் எந்த சத்த�மின்ற�
சா�க்களாக வாழ்க�ன்றனர். ைசவ
(ெபா�ள் வ�ளக்கம் �ன்ேனார்கள்,
சமயத்த�ல் ஆண்கேள ெப�ம்பா�ம்
ெதய்வம், வ��ந்த�னர், �ற்றத்தார்,
�றவ�களாக இ�க்க�ன்றனர்.
தான் என்ற வைர�ம் அறெநற�
என்றா�ம் மகளிர்க�க்�ம் �றவ�கள்
தவறாமல் ேபாற்�தல் இல்லறத்தானின்
சம்ப�ரதாயங்கள் உண்�. �ற�
ச�றந்த கடைமயா�ம்.)
வாழ்க்ைக என்ப� த��மணம் ெசய்யாமல்
ப�ரம்மச்சாரியாகேவ இ�ப்ேபன்
இல்லற வாழ்� த��மணச் சடங்க�ல்
என்�ம் இைறவன், ெதய்வங்கள்,
ெதாடங்�க�ற�. அங்� ��மணத்
�� ஆக�ேயா�டன் பக்த�ேயா�
தம்பத�கள் ஒ�வ�க்ெகா�வர்
இ�ப்ேபன் என்ற சத்த�ய வாக்ேகா�
உண்ைமயாக நடந்� ெகாள்வதாக�ம்
ெதாடங்�க�ற�. ெப�ம்பாலான இந்�த்
இ�த�வைர வாழ்வ�ல் தர்மத்ைதக்
�றவ�கள் ஆரஞ்� வர்ண ேமலாைடைய
கைடப்ப��ப்பதாக�ம் வாக்��த�
அணிக�ன்றனர். ேவ� ச�லர்
எ�த்�க் ெகாள்க�ன்றனர்.
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ந்� ச�தாயத்த�ல் இ�
வைகயான வாழ்க்ைகைய
நாம் வா�ப வயத�ல்
வாழலாம். அதைன இரண்� பாைதகள்
(ெநற�கள்) என்� அைழக்க�ேறாம்.
ெப�ம்பாேலார் இல்லற வாழ்ைவ
(இல்லற ெநற�) ப�ன்பற்�வர். மிகச்
ச�லேர �ற� வாழ்ைவப் ப�ன்பற்�வர்

�ம்பாய�ல் �வாமி ச�ன்மயானந்தா ந��வ�ய ஆச�ரமத்த�ல் �வாமிக�ம் பக்தர்க�ம்
�ைட�ழ �வாமி ேதேஜாமயானந்தா அமர்ந்த��க்க�றார். ��வ�ன் பணிைய
ந�ைறேவற்ற ��ம்பங்க�ம் �வாமிக�ம் ஒ�ேசர ேசைவயாற்�க�ன்றனர்

ெவள்ைள அல்ல� மஞ்சள் ஆைடைய
அணிக�ன்றனர். ச�லர் தைலைய
ெமாட்ைடய�த்�க் ெகாள்க�ன்றனர்.
ேம�ம் ச�லர் நீண்ட தைல���ம்
தா��ம் ைவத்�க் ெகாள்க�ன்றனர்.
இந்த இரண்� ெநற�கைள�ம்
த��க்�றள் உயர்வாகப் ேப�க�ற�.
இ�ைம வைகெதரிந்� ண்�அறம்

�ண்டார் ெப�ைம ப�றங்க�ற்�
உல�. (�றள் 23) அறெனனப் பட்டேத
இல்வாழ்க்ைக அ �ம் ப�றன்பழிப்ப�
இல்லாய�ன் நன்�. (�றள் 4 )
இத�ல் �க்க�யமான� யாெதனில்
உங்கள் பாைதைய கவனமாகத்
ேதர்ந்ெத�த்� அைத உண்ைம�டன்
ப�ன்பற்ற ேவண்�ம் என்பேத.

��ேத
: ஒவ்ெவா� இைளஞ�ம் இல்லறம் அல்ல� �றவறம் இந்த இரண்�
பாைதய�ல் ஒன்ைற ேதர்ந்ெத�க்க ேவண்�ம்..அந்தத் ேதர்� அவ�ைடயதாக
மட்�ேம, அவ�ைடயதாக மட்�ேம இ�க்கேவண்�ம். இப்ப�றப்ப�ல் அவரின்
கர்மவ�ைனக்ேகற்ப அவர் ஆன்மா எப்ப� வாழப்ேபாக�ற� என்ற ேதர்� அவ�ைடய�
மட்�ேமயா�ம். வா�ப வாழ்வ�ன் ெபா�ப்ைப ஏற்க இந்த இரண்� பாைதய�ல்
ஒன்ைற ஏற்�க்ெகாள்ள ைதரியம் ேவண்�ம். ெபரிய ைதரியம் ேவண்�ம்
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வ சமயத்த�ல்
பல ஆண்
மகான்க�ம்
ெபண் மகான்க�ம் உள்ளனர்.
அைனவ�ேம ச�வெப�மான், ��கன்
மற்�ம் கேணசரின் தீவ�ர பக்தர்கள்.
உய��டன் வா�ம் அவர்களின்
ப�றந்த நாைள அல்ல� ெஜயந்த�ைய
நாம் (���ைச)வ�ழாவாகக்
ெகாண்டா�க�ேறாம். இவ்�லைகவ�ட்�ப்
ப�ரிந்தவர்க�க்� அவர்கள் உய�ர்நீத்த
நாைள அல்ல� மகாசமாத� அைடந்த
த�னத்ைத �த�ய ப�றந்த நாளாக நாம்
ெகாண்டா�க�ேறாம். சமயஞானிகளின்
பக்த��ர்வமான வாழ்க்ைக அைமத�,
பணி�, �ய்ைம ஆக�யவற்ைறப்
ப�ரத�ப�க்க�ற�. �னிவர்கள் என்ேபார்
�றத்ேத சாதாரணமாகத் ேதான்�ம்
மகா ஆத்மாக்களாவர். சற்��க்கள்
என்ேபார் ப�றைர�ம் ஞானவழிய�ல்
இட்�ச்ெசல்�ம் ெமய்ஞ்ஞானமைடந்த
மகான்கள். ஆண் மகான்க�ம், ெபண்
மகான்க�ம், த��மணமானவர்க�ம்,
��மார்க�ம், சா�க்க�ம், �வாமிக�ம்
சரித்த�ரம் ���ம் ெந�க்க�யான
ேநரங்களில் ைசவ சமயத்�க்காகக்
�ரல் ெகா�த்� பக்கபலமாக
ந�ன்ற��க்க�றார்கள். பலேபர் பல �த�ய
இடங்க�க்� பரவலாகச் ெசன்� ைசவ
சமய அற�ைவ�ம் கலாச்சாரத்ைத�ம்
பரப்ப�ய��க்க�ன்றனர். ச�லர்
த�யான�ம் ேயாக�ம் ெசய்�ெகாண்�
தனிைமய�ல் வா�ம் ச�த்தர்களாக
இ�ந்தனர். ேம�ம் ச�லர் ஞானசாத்த�ர
�ல்கைள இயற்ற�னர் அல்ல�
கட�ள்மீ� நாம் இன்� பா�ம் அழக�ய
(ேதவாரப்) பாடல்கைளப் பா�னர்.
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நம� பரம்பைர 2000
ஆண்�க�க்��ன் கா மீர்
ேதசத்த���ந்� வந்த நந்த�நாதர்
மகரிஷ� என்ற மகா ேயாக�ய�டமி�ந்�
ெதாடங்க�ய�. அவரின் சீ டர்
�ந்தரநாதர் ப�ன்னர் த���ல ரிஷ�
என்� அைழக்கப்பட்டவர். அவர் கால்
நைடயாகேவ ைசவ சமயத்ைத ேபாத�க்க
ெதன் இந்த�யா�க்�ச் ெசன்றார்.
நம� ��மார்களில் பலர் அவைரப்
ப�ன்பற்ற� வந்தவர்கேள. இதற்க�ைடேய
மச்ேசந்த�ரநாத�ம் அவரின் சீ டர்
ேகார
நாத�ம் ெதாடங்க�ய
இன்ெனா� ப�ரி�ம் ைசவ சமய
சம்ப�ரதாயத்த�ல் அடங்�ம். அவர்கள்
ஹடேயாகம் என்ற நாத ைசவசமயத்ைத
மத்த�ய இந்த�யா ���ம் ேநபாள
நாட்��ம் பரப்ப�னார்கள். ெபண்
ஞானிகளில் க�ந் தவச�யான
காைரக்கால் அம்ைமயாைர�ம்
அன்பான
ைவயாைர�ம் நாம்
ேசர்க்கலாம்.
ைவயாரின்
ெசய்�ள்கைள பள்ளி மாணவர்கள்
சமயம் மற்�ம் நன்னடத்ைத பய�லக்
கற்க�றார்கள். ைசவ ஞானிகளிேலேய
மிக�ம் �கழ்ெபற்றவர்கள் தமிழ்
சமயக் �ரவர்கள் என்றைழக்கப்ப�ம்
நால்வர் ஆவர். (த��ஞானசம்பந்தர்,
த��நா�க்கரசர், �ந்தர�ர்த்த�,
மாணிக்கவாசகர்). இவர்கேள
பன்னிரண்� �ற்றாண்�க�க்�
�ன் தமிழ் நாட்�ல் ைசவ சமயத்ைத
வ�வாக ந�ைலந��த்த�யவர்கள்.

shutterstock
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ெசல்லாச்ச�யம்மா
லங்காவ�ல் வாழ்ந்த ஒ� ஞானப் ெபண்மணி.
ேயாக�வாமியால் ெபரி�ம் அன்�ெசய்� மத�க்கப்பட்டவர். தன்
ஆச�ரமத்�க்� வ�ம் எல்லா பக்தர்க�க்�ம் அந்த ஞானப் ெபண்மணி
ஆன்மீக ஆதர� ெகா�த்�ேபால், ேயாக�வாமி�ம் ைமல் கணக்க�ல்
நடந்� அவ�க்� ேசா� சைமத்� உண ட்� ஆதரித்தார்.

��ேத
: உலக வாழ்ைவத் �றப்ப� உங்களின் தர்மமாக இல்லாமல்
இ�க்கலாம் என்றா�ம் மகான்கள் எப்ப� வாழேவண்�ம் என்� ந�ைனத்தார்கள்,
எப்ப� வாழ்க்ைகைய எத�ர்ெகாண்டார்கள் என்பைத ஊன்ற� கவனித்�
ப�த்�க் ெகாள்வதால் ெப�ம் நன்ைம அைடயலாம். அவர்களின் அ�பவ
உதாரணத்ைத நீங்கள் உங்கள் வாழ்வ�னிைடேய பயன்ப�த்தலாம்.
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ல்வர் என்ேபார் �மார்
1200 ஆண்�க�க்��ன்
தமிழ் நாட்�ல் வாழ்ந்த
நான்� ைசவக் �ரவர்கள் (ைசவசமய
ஞானிகள்) ஆவர். ஒவ்ெவா�வ�ம்
ேதவார பக்த�ப் பாடல்கைளப் பா�னர்.
இன்�ம் அைவ த��க்ேகாய�ல்களி�ம்
சத்சங்கங்களி�ம் (த��க்�ட்டம்)
பாடப்ப�க�ன்றன. அப்பர், �ந்தரர்,
சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் என்பவர்கேள
அந்நால்வர் ெப�மக்களாவர்.
இந்நால்வைர�ம் தமிழ் அ�யார்கள்
மிக�ம் ஆழ்ந்� ேபாற்�க�ன்றனர்.

பா�க்ெகாண்� பயணம் ேமற்ெகாண்டவர்.
தம் 1 வயத�ல் ெபற்ேறார்கள் அவ�க்�த்
த��மண ஏற்பா�கள் ெசய்தனர்.
என்றா�ம் அப்ப� நடக்கக்�டாெதன்�
இ�ந்த�. ச�வெப�மான்மீ�
அவ�க்� அதீத பக்த� இ�ந்ததால்
த��மணம் நடந்ேத�வதற்� �ன்ேப
அவர் ச�தம்பரத்�க்� அ�ேக�ள்ள
த��நல்
ர் ச�வெப�மான் �ல
சந்ந�த�ய�ல் மைறந்�ேபானார், அதன்ப�ன்
அவைரக் காணவ�ல்ைல. இம்�ன்�
�ரவர்களின் த��ப்பாடல்கைளத்தான்
நாம் ேதவாரம் என்� வழங்�க�ேறாம்.

அப்பர் என்� அைழக்கப்ப�ம்
த��நா�க்கர� �வாமிகள் ஒவ்ெவா�
த��க்ேகாய�ல்களாகச் ெசன்�
ச�வெப�மாைன வணங்க� மக�ழ்ந்தார்.
ேகாய��ன் நைடபாைதகைளக்
�ட்� கற்கள் ம�ந்த வளாகத்த�ல்
மண்�க்க�டக்�ம் �ற்கைள அகற்ற�
பணிகளிேலேய மிக�ம் பணிவான
(உழவாரப்) பணிைய ெசய்தார். �ந்தரர்
ெப�மான் ச�வெப�மாைன ேநர�யாக
தரிச�த்� பல அற்�த ைலகள தம்
வாழ்வ�ல் ெசய்�காட்�யவர். தனக்�ம் தன்
��ம்பத்�க்�ம் அ�க்க� இைறவனிடம்
கா�ம் உண�ம் ேகட்� வ�ண்ணப்ப�த்தவர்.
அவ�ைடய ேவண்�தல்கள் எப்ெபா��ம்
ந�ைறேவற்றப்பட்டன. �ன்றாவ�
தமிழ்ச்சமய ஞானியான சம்பந்தர் தம்
�ன்� வயத�ேலேய ச�வெப�மாைன
தரிச�க்�ம் பாக்க�யம் ெபற்� உடேன �தல்
பாடைலப் பா� அ�ள் ெபற்றவர். தமிழ்
நா� ���ம் ச�வைனப் ேபாற்ற� ேதவாரப்
பாடல்கள் பா�க்ெகாண்�, �த்தவரான
அப்பர் ெப�மாேனா�ம் ச�ல ேவைளகளில்

நான்காம் சமயக் �ரவரான
மாணிக்கவாசகர் ம�ைரைய ஆண்ட
பாண்�ய மன்னனின் �தலைமச்சராக
இ�ந்தார். ஒ�நாள் ஒ� ��ந்த
மரத்த�ன்கீழ் ச�வ ெப�மான் அமர்ந்�
அவ�க்�க் காட்ச� ெகா�க்க அப்ேபாேத
ச�வஞானம் அைடந்தார். அதன்ப�ன்
அவர் அரசமாளிைகைய வ�ட்�
ெவளிேயற� பல இடங்க�க்�ச். ெசன்�
ச�வன் மீ� பல பக்த�ப் பாடல்கள் பா�
த��ப்ெப�ந்�ைறய�ல் ச�வெப�மா�க்�
ஒ� ஆலயம் எ�ப்ப�னார். அவ�ைடய
பாடல்கள் நமச�வாய மந்த�ரத்த�ன்
�க்க�யத்�வத்ைத வ���த்�வேதா�,
பற்ற�த்தைல ேமம்ப�த்த�ம்,
ச�வெப�மானிடத்த�ல் அன்ைப
வளர்க்க�ம் வ���த்�க�ற�.
ெநஞ்ைச உ�க்�ம் அவரின் பாடல்கள்
அவர் இயற்ற�ய த��வாசகம் மற்�ம்,
த��க்ேகாைவயார் ஆக�ய இரண்�
பைடப்�க்களில் காணலாம்.

90

shutterstock

39

நாயன்மார்கள் என்றைழக்கப்ப�ம் ைசவக்�ரவர்கள் நால்வ�ம் ப�ன்�லத்த�ல்
ேகாய�ல் ெதரிய ந�ற்க�ன்றனர். ைசவ உலகம் க�ைமயான ேசாதைனகள்
எத�ர்ேநாக்க�ய காலத்த�ல் இந்நால்வர்களின் ேதவாரப் பாடல்க�ம், எ�த்�க்க�ம்
அவர்களின் பக்த�ப் பரவச வாழ்�ம் ைசவ மக்கைள உற்சாகப்ப�த்த�ய�.
இடமி�ந்� வலமாக சம்பந்தர், அப்பர், �ந்தரர், மாணிக்கவாசகர்

��ேத
: ச�வெப�மான் நம்�ள்ேள இ�ப்பதாக�ம், நாம்
ச�வெப�மா�க்�ள் இ�ப்பதாக�ம் நம� சமயக் �ரவர்கள் பா�க்
காட்��ள்ளனர். அ� ெதரிந்த�ம் நமக்�ள் இ�க்�ம் பயம், கவைல,
யம் ஆக�யன என்ெறன்�ம் நம� மனத���ந்� நீங்க�வ��க�ற�.
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யமம், ந�யமம் என்பேத இந்�
சமயத்த�ன் நன்ெனற�க்
ேகாட்பா�கள். பத்� இயமங்கள்
அல்ல� ெசய்யத் தகாதைவ கைளக்
கைடப்ப��ப்பதன்�லம் நம� இச்ைச மன
இயல்� (வ�லங்� மனம்) கட்�ப்பாட்�ல்
வ�க�ற�. பத்� ந�யமங்கள் அல்ல�
ெசய்ய ேவண்�யைவ கைளப்
ப�ன்பற்�வதன்�லம் சமய �ப�ம்
கலாச்சார �பா�ம் ேம�ம் அத�கரித்�
நம� ஆன்மாவ�ன் �யத் தன்ைம�ம்
ெவளிப்ப�க�ற�. இயமம் ந�யமங்கள்
நம� ேயாக வாழ்ைவ வ�ப்ப�த்த
அ�ப்பைடகைள வழங்�வ�டன், ச�வைன
அைட�ம் பாைதய�ல் அைவ நம்ைம
ஒவ்ெவா� நா�ம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம்
ஊன்ற� ந�ைலெபறச் ெசய்க�ற�.
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க�ம்ைச: �ன்��த்தாைம. உம�

ெசயலாேலா அல்ல� வாக்காேலா
அல்ல� எண்ணத்தாேலா கனவ��ம்�ட
ப�ற�க்� நாம் தீங்க�ைழத்தல்
�டா�. யாைர�ம் பய��த்தாமல்,
யா�க்�ம் வ�ேயா காயேமா
ஏற்ப�த்தாமல் ஓர் அன்பான வாழ்க்ைக
வா�ங்கள். ஒவ்ெவா�வரிடத்த��ம்
இைறவைனக் கா�ங்கள். ைசவ
உணைவ உண்�ங்கள்.
2. ச த�யம்: உண்ைம. உண்ைமயான,
அன்பான, நன்ைமயான, அவச�யமான
வ�ஷயத்ைத மட்�ேம ேப�ங்கள்.
ெகா�த்த வாக்��த�கைளக்
காப்பாற்�ங்கள். ��ம்பம் அல்ல�
92

க

யாை

நண்பர்களிடம் ரகச�யத்ைத
மைறக்காதீர்கள். கலந்�ைரயா�ம்ேபா�
சரியாக�ம் மனந்த�றந்�ம் ேப�ங்கள்.
ப�றைர ஏமாற்றாதீர்கள். உங்கள்
ேதால்வ�கைள ஒப்�க்ெகாள்�ங்கள்.
ரகச�யமாக க��க��ப்பேதா,
ப�ன்னால் ேப�வேதா அல்ல�
ெபாய் ெசால்�வேதா �டா�.
3.
ேதயம்: த��டாைம.
த��டக்�டா�. ஆைசகைளக்
கட்�ப்ப�த்த� ��ம்ப வ�மானத்�க்�
ஏற்றப� வா�ங்கள். மற்றவர்
ெபா�ள்மீ� ஆைசப்படக்�டா�.
ப�றரிடம் இரவல் வாங்க�ய ெபா�ள்கைள
தவறாகப் பயன்ப�த்தக்�டா�.
�தாடக்�டா�. ப�றரிடம் வாங்க�ய
கடைனேயா த��ப்ப�க் ெகா�க்காமல்
இ�க்கக்�டா�. அ�மத�ய�ன்ற�
ஒப்�த�ன்ற� ப�றரின் ெபயைரேயா,
ெசாற்கைளேயா, வளத்ைதேயா அல்ல�
உரிைமையேயா உபேயாக�க்கக்�டா�.
4. ப ரம்மச்சரியம்: ெதய்�க நடத்ைத.
த��மணம் ஆவதற்��ன் ஆைசகைள
அடக்க� பா�யல் உறைவ த��மணம்
ஆ�ம்வைர பா�காக்க ேவண்�ம்.
த��மணத்�க்��ன் பா�யல் சக்த�ைய
கல்வ� கற்பதற்�ம், த��மணத்�க்�ப்ப�ன்
��ம்ப ெவற்ற�க்�ம் பயன்ப�த்�ங்கள்.
மிதமாக உைட��த்த� மிதமாக ேப�ங்கள்.
�யவர்களின் நட்ைப நா�ங்கள்.
காமப் படங்கள் மற்�ம் வன்�ைறப்
படங்கைள ெதாைலக்காட்ச�ய�ல்,
த�ைரப்படங்களில், சஞ்ச�ைககளில்,
கணினிகளில் பார்ப்பைத தவ�ர்க்க�ம்.
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ஒ�வர் ெசய்யக்�டாத பத்� இயம ெநற�கைள�ம், ெசய்யேவண்�ய பத்� ந�யம
ெநற�கைள�ம் ஆச�ரியர் வ�ப்� க�ம்பலைகய�ல் எ�த��ள்ளார். இைவ இரண்�ம்
இந்� சமயத்த�ன் �க்க�ய நன்ெனற�க் ேகாட்பா�களாக வ�ளங்�க�ன்றன

5.
ாமா: ெபா�ைம. மக்களின்
சக�க்க��யா தன்ைமையக் கட்�ப்ப�த்த�
�ழ்ந�ைலைய ெபா�க்க��யாத
தன்ைமைய�ம் கட்�ப்ப�த்த ேவண்�ம்.
எைத�ம் ஏற்�க் ெகாள்�ங்கள்.
அவசரப்பட ேவண்டாம். மற்றவர்கள்
உங்களின் ேபாக்�க்� இணங்க�
நடக்க ேவண்�ெமன்� வற்��த்தாமல்
அவர்களின் இயல்�ப்ப� நடக்க
வ��ங்கள். ப�றரிடம் ேப�ம்ேபா�
வாக்� வாதம் ெசய்யாமல், ��க்ேக
ேபசாமல் அல்ல� நீங்கள் ஒ�வேர
ேபச்ைச ஆக்க�ரமிக்காமல் இ�க்க�ம்.

�ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபரியவர்களிடம்
மிக்க ெபா�ைமயாக இ�ங்கள்.
க டமான ேநரங்களி�ம் ந�தானம்
தவறாமல் இ�க்க ேவண்�ம்.
6. த�ரித�: உ�த�யாக இ�த்தல்.
பயம், ��ெவ�க்க ��யாைம,
அ�க்க� மா�ந்தன்ைம ஆக�யவற்ைற
ேபாக்க�வ��ங்கள். கவனத்ைத
ச�தறவ�டாமல் எைத ெசய்யேவண்�ேமா
அந்தக் காரியத்ைத ெசய்வத�ல்
கண்�ங் க�த்�மாக இ�ங்கள்.
உங்கள் ���களில் உ�த�யாக
இ�ங்கள். உங்கள் லட்ச�யத்ைத
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7. தைய: இரக்கம். எல்லா
உய�ர்கள்மீ�ம் இ�க்�ம் ெகா ரமான
மனிதாபமற்ற உணர்�கைள
ெவல்�ங்கள். எல்லா இடங்களி�ம்
இைறவைனக் கா�ங்கள். மக்களிட�ம்,
வ�லங்�களிட�ம், தாவரங்களிட�ம்,
�மாேதவ�ய�ட�ம் க�ைணேயா�
இ�ங்கள். உண்ைமயாக தவற்ைற
உணர்ந்� மன்னிப்� ேகட்டவைர
மன்னித்�வ��ங்கள். �ன்பத்தால்
�வண்� ேபாய��ப்ேபாரின் ேதைவக்�
க�ைண காட்�வைத ஊக்�வ��ங்கள்.
பல�னமாக இ�ப்பவர்கள், ஏைழகள்,
�த�ேயார்கள் மற்�ம் வ�யால்
�ன்பப்ப�ேவா�க்� உதவ� ெசய்�ங்கள்.
��ம்பத்த�ல் ந�ல�ம் ச�த்த�ரவைதைய�ம்,
ப�ற இடத்த�ல் நடக்�ம் ெகா ரங்கைள�ம்
எத�ர்த்� ந�ல்�ங்கள்.
8.
ா: ேநர்ைம, ஒளி�
மைறவ�ன்ற� இ�த்தல். ேமாச�
ெசய்வைத�ம் தவறான ெசயல்களில்
�ப�வைத�ம் வ�ட்�வ��ங்கள்.
உங்கள் நாட்�ன் சட்டத்ைத�ம் ச�தாய
ஒ�க்கத்ைத�ம் மத�த்� நடந்�
ெகாள்�ங்கள். லஞ்சம் ெகா�ப்பேதா
அல்ல� வாங்கேவா �டா�. யாைர�ம்
ஏமாற்றேவா �ேராகம் பண்ணேவா
�டா�. உங்க�க்� நீங்கேள
ேநர்ைமயாக இ�ங்கள். ப�றர்மீ� �ற்றம்
�மத்தாமல் உங்களின் �ைறகைள
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எத�ர்ெகாண்� ஏற்�க் ெகாள்�ங்கள்.
எப்ேபா�ம் ேநர்ைமயாக இ�ங்கள்.
9. மிதாகாரம்: ந�த்தரமாக
உண� உட்ெகாள்ளல். அத�கமாக
சாப்ப�டக்�டா�. மாமிசம், மீன்,
நத்ைத, ேகாழி அல்ல� �ட்ைட
சாப்ப�டக்�டா�. �த�தாக ெசய்த,
உடம்�க்� சத்தான ��ைமயான
ைசவ உணைவ உண்� மக��ங்கள்.
ெநா�க்�த் தீனிகைள�ம், ெவள்ைள
சீ னி, ெவள்ைள அரிச�, ெவள்ைள மா�
ேபான்ற �த்த�கரிக்கப்பட்ட உண�ப்
ெபா�ள்கைள தவ�ர்க்க�ம். �ற�த்த
ேநரத்த�ல் பச�ெய�க்�ம்ேபா� மட்�ேம
சாப்ப�ட ேவண்�ம். ெதாந்தரவான
�ழ்ந�ைலய�ல் அல்ல� மனங்�ழம்ப�ய
ந�ைலய�ல் சாப்ப�டக்�டா�.
10. ச ச்சம்: �ய்ைம. மனம், ெமய்,
ெமாழிய�ல் �ய்ைமயற்ற ந�ைலைய
தவ�ர்க்க�ம். �த்தமான ஆேராக்க�யமான
ேதகத்ைத ைவத்த��ங்கள்.
�ட்ைட�ம் பணிய�டத்ைத�ம்
�ப்ைபக்�ளமின்ற� �ய்ைமயாக
ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள். அறவழிய�ல்
ெசல்�ங்கள். நல்ேலார்கேளா�
உறவா�ங்கள். க�ைமயான
ெசாற்கைளேயா கீழ்த்தரமான
ெசாற்கைளேயா ெசால்லக்�டா�.

கைட ப
ேகா பா

க்க ே
யப
க
�யம க

1.
ரி: மனவ�த்தம்.
தன்னடக்கத்�டன் இ�க்க�ம். தவேற�ம்
ெசய்�வ�ட்டால் அதற்காக ெவட்கப்பட
ேவண்�ம். உங்களின் தவ� எ� என்�
உணர்ந்�, அைத ஒப்�க்ெகாண்�,
மன்னிப்�க்ேகட்� அதைன த��த்த�க்
ெகாள்ள�ம். நல்ல �ைறந�ைறகைள
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அைடய ப�ரார்த்தைன ெசய்� ேநாக்கம்,
த�ட்டம், வ�டா�யற்ச� மற்�ம் ஊக்கம்
ஆக�யவற்�டன் அைட�ங்கள். �கார்
ெசய்யாமல் சாக்� ேபாக்� ெசால்லாமல்
இ�ங்கள். மேனா உ�த�ைய�ம்
ைதரியத்ைத�ம் உைழக்�ம்
த�றைன�ம் வளர்த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
தைடகைள ெவல்�ங்கள்.

வரேவற்க�ம். �ங்கப் ேபாவதற்��ன்
எல்லா சண்ைட சச்சர�கைள�ம்
தீர்த்�க்ெகாள்ள�ம். ெசாந்தக்
�ைறகைளத் ேத�க் கண்�ப��த்�
அதைனக் கைளந்ெதற�ய�ம்.
தற்�கழ்ச்ச� ேவண்டாம். ெச�க்காக
நடந்�ெகாள்வத���ந்�ம் ெபாய்யாக
ந�ப்பத���ந்�ம் வ�லக� ந�ல்�ங்கள்.
2. ச ேதா
: த��ப்த�. வாழ்வ�ல்
மக�ழ்ச்ச�ைய�ம் அைமத�ைய�ம்
நா�ங்கள். சந்ேதாஷமாக
ச�ரித்�க்ெகாண்ேட இ�ந்�
மற்றவர்கைள�ம் அவ்வாேற

மக�ழ்ச்ச��றச் ெசய்�ங்கள். உங்களின்
உடல் நலம், நண்பர்கள், ைவத்த��க்�ம்
உைடைமக�க்காக நன்ற�ெசால்�
வா�ங்கள். இல்லாதைவக்காக
�ைறபட்�க்ெகாள்ள ேவண்டாம்.
எல்லாம் கடந்த உங்களின்
உண்ைமத்தன்ைமைய அைடயாளம்
கா�ங்கள். எல்லாம் கடந்�ந�ற்�ம்
இக்கணத்த�ல் வாழ்ந்�ெகாண்�
ஆன்மீக வளர்ச்ச�க்காக பா�ப�ங்கள்.
3. தானம்: ெகா�த்தல். வ�மானத்த�ல்
பத்� சத�தம் ேகாய��க்ேகா,
ஆச�ரமத்�க்ேகா அல்ல� ஆன்மீக
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ப�ன்பற்�ங்கள். ப�ற வழிகைள ஆராய்ச்ச�
ெசய்� காலத்ைத �ண�க்க ேவண்டாம்.
ஞானிய�டமி�ந்� சீ டைன அைடயக்��ய
அந்த எ�ச்ச�மி� பாடங்கைள�ம்
உபேதசங்கைள�ம் ேக�ங்கள்.

7. மத�: அற�ெவ�ச்ச�. உங்கள்
சற்��வ�ன் வழிகாட்�தேலா� ஆன்மீக
ைவராக்க�யத்ைத�ம் அற�ைவ�ம்
4.
கா: நம்ப�க்ைக.
ெப�க்க�க் ெகாள்�ளங்கள்.
இைறவன்மீ�ம், ெதய்வங்கள்மீ�ம்,
கட�ைளப்பற்ற� அற�ந்�ெகாள்ள�ம்.
��மீ�ம், ெமய்ஞானத்�க்�
உங்களில் இ�க்�ம் ேஜாத�ைய
இட்�ச்ெசல்�ம் மார்க்கத்த�ன்மீ�ம்
உ�த�யாக நம்ப�க்ைக ைவ�ங்கள். ஞான எ�ப்��ம் �யற்ச� ெசய்�ங்கள்.
சாத்த�ரங்கைள�ம் சம்ப�ரதாயங்கைள�ம் ஒவ்ெவா� அ�பவத்த��ம்
ெபாத�ந்�ள்ள வாழ்க்ைகப் பாடத்ைத
நம்�ங்கள். உங்களின் ஞான
ெதரிந்�ெகாண்� வாழ்க்ைகைய�ம்
பரம்பைரக்� வ��வாசமாக இ�ங்கள்.
உங்கைள�ம் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்.
��ேவா� ஒ�ைம�டன் இ�ங்கள்.
த�யானத்த�ன்�லம் உள்�ணர்ைவ
உங்களின் சமயநம்ப�க்ைகைய
வளர்த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
சீ ர்�ைலக்க �யல்பவர்கேளா�ேளா�
நட்� ெகாள்ளேவண்டாம்.
8.
ரதம்: �னித சத்த�ய வாக்�கள்.
நம்ப�க்ைகைய ேம�ம் வளர்ப்பதற்�
சமய சத்த�ய வாக்�கள், வழி�ைறகள்,
பக்த�ைய�ம் சாதைனகைள�ம்
ந�யமங்கைள ேமற்ெகாண்�
ேமற்ெகாள்�ங்கள். யத்ைத�ம்
ந�ைறேவற்ற� ைவ�ங்கள். அைவ
நம்ப�க்ைகய�ன்ைமைய�ம் தவ�ர்க்க�ம்.
உங்கள் ஆன்மாேவா�, ச�தாயத்ேதா�,
கட�ேளா�, ெதய்வங்கேளா�,
5.
ர
ானா:
வரைன
வணங்�தல். அ�த�ன�ம் இைறவைன ��ேவா� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஆன்மீக
ஒப்பந்தங்களா�ம். காலா காலத்�க்�
வணங்க� த�யானம் ெசய்�ங்கள்.
உண்ணா வ�ரதம் இ�ங்கள். ஒவ்ெவா�
�ட்��ள்ள �ைஜயைறய�ல் �வாமிக்�
ஆண்�ம் யாத்த�ைர ேமற்ெகாள்�ங்கள்.
பழம், �க்கள் அல்ல� ைநேவத்த�யம்
ைவ�ங்கள். எளிைமயான �ைஜ ெசய்யக் உங்களின் சத்த�ய வாக்�கள் எ�வாக
இ�ந்தா�ம் சரி, அ� உங்களின் கற்�,
கற்�க் ெகாள்�ங்கள். �ட்ைட வ�ட்�க்
க�ளம்�ம்ேபா�ம், த��ம்�ம்ேபா�ம் �ைஜ த��மணம், சந்ந�யாசம், ேபாைதயற்ற
வாழ்�, காணிக்ைக ெகா�த்தல், ��
அைறக்�ப் ேபாய்வ�ட்� வா�ங்கள்.
பரம்பைரக்� வ��வாசமாக இ�த்தல்,
6. ச தா த சர
: ஞான
ைசவ உணைவேய உண்�தல்
சாத்த�ரங்கைளக் ேகட்டல். உங்கள்
அல்ல� �ைகப்ப��ப்பைத ைகவ��தல்
��. சார்ந்த ஞானிகளின்
என்� எைதப்பற்ற� சத்த�யம்
ேபாதைனகைளப் ப��ங்கள். அவர்களின் ெசய்த��ந்தா�ம் சரி அைத மீறாமல்
அ�ள்ெமாழிகைளக் ேக�ங்கள்.
மிக உ�த�யாகக் கைடப்ப���ங்கள்.
ஒ� ஞான ��ைவக் கவனமாகத்
ேதர்ந்ெத�த்� அவர் வழிையப்
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அைமப்�க்க�க்ேகா தானம்
ெகா�ங்கள். ேதைவப்ப�ேவா�க்�
உண�ம் ெபா��ம் அளி�ங்கள்.
உங்களின் ேநரத்ைத�ம்
த�றைமைய�ம் இலவசமாக பக�ர்ந்�
ெகாள்�ங்கள். வ��ந்த�னர்கைள
ெதய்வமாக நடத்�ங்கள்.

9.
பம்: ெஜப�த்தல் உங்கள்
�� ெசான்னப� உங்கள் �னித
மந்த�ரத்ைத த�ன�ம் ெஜப��ங்கள்.
�த�ல் �ளித்�வ�ட்� மனைத
அைமத�யாக்க� உங்களின் மந்த�ர
ெஜபத்த�ல் �� கவனத்ைத�ம்
ெச�த்த� அம்மந்த�ரம் உங்கள் மனைத
ஒ��கப்ப�த்த� �ய்ைமயாக்க�
உங்களின் மன�ணர்ைவ ேமேலாங்கச்
ெசய்�ங்கள். உங்கள் உணர்ச்ச�கைள�ம்
நத�ெயன ெபாங்க�வ�ம் எண்ண
எ�ச்ச�கைள�ம் அந்த மந்த�ர ெஜபம்
ஒ�க்க�வ�ட அ�மத��ங்கள்.

10. தப : தவம். அ�க்க� தவம்,
க�ைமயான ஒ�க்கங்கள், ப�ராயச்ச�த்தம்,
த�யாகச் ெசயல்கள் ஆக�யவற்ைற
கைடப்ப���ங்கள். தவ� ெசய்�வ�ட்டால்
அதற்� ப�ராயச்ச�த்தமாக 108 தடைவ
கீேழ வ��ந்� வணங்�தல் அல்ல�
உண்ணாவ�ரதம் இ�ந்� அந்த பாவச்
ெசய�க்� பரிகாரம் ேத�ங்கள்.
வ��ப்பமான உங்கள் உைடைமகள், பணம்
அல்ல� ேநரத்ைதக் ெகா�த்�வ�ட்�, �ய
ேவண்டாைம ேமற்ெகாள்�ங்கள்.

��ேத
: இயமம் ந�யமங்கைளக் கைடப்ப��ப்பதால் நாம் நம� தன்�ணர்�
ந�ைலைய அன்�, இரக்கம், அற��, ஆனந்தம் ஆக�ய உயர் சக்கரங்க�க்� உயர்த்த�,
இயல்பாகேவ ேதவர்கள், மகாேதவர்களின் ெதய்�க சக்த�ைய எ�ப்ப� வ��க�ேறாம்
97

ம

�

க் கடைமக

�ேதவர் எல்லா
இந்�க்க�க்�ம் ந்�
அ�ட்டானங்கைள (அன்றாட
கடைமகைள) பரிந்�ைரத்த��க்க�றார்.
அைவ வழிபா�, த��வ�ழாக்கள்,
யாத்த�ைர, தர்மம் மற்�ம் வாழ்வ�யல்
சடங்�கள் ஆக�யன. சமஸ்க��தத்த�ல்
இதைன பஞ்ச ந�த்ய கர்மங்கள் என்பர்.
�தலாவ�ம் �தன்ைமயான�ம்
உபாசனா என்�ம் த�னசரி வழிபா�.
இ�ேவ சமய வாழ்வ�ன் க��லம்,
ஆண்டவன் மீ�ம் ெதய்வங்கள் மீ�ம்
அன்ைப ெபாழியச் ெசய்�ம் ஆன்மாவ�ன்
இயல்பான ெசயலா�ம். அ�த்த�
உற்சவம் என்�ம் த��வ�ழாக்கைளக்
ெகாண்டா�வ�. அத்த��நாட்களில்தான்
ெதய்வங்களின் அ�ட்சக்த� மிக
அத�கமாக ெவளிப்ப�க�ன்ற�.
ச�வெப�மா�க்�ம், கேணச�க்�ம்,
��க�க்�ம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம்
நடக்�ம் �க்க�ய ெப�நாட்களில்
த��வ�ழா ெகாண்டா�ம்ேபா� நாம்
��ம்பத்ேதா�ம் ச�கத்ேதா�ம்
ஒன்ற�ைணந்� வ�ழா
சடங்�களி�ம் அன்னதானத்த��ம்
கலந்� ெகாள்க�ேறாம்.

வட இந்த�யாவ�ல் இந்�க்க�க்�
த�ங்கட்க�ழைம �னித த�னமா�ம்.
அேதேபால் ெதன்னிந்த�யாவ�ல்
ெவள்ளிக்க�ழைம �னித நாளா�ம்.
இந்நாளில் நாம் ேகாய��க்�ச்
ெசன்� வணங்க� வழிபட்�
வ�வ�டன், �ட்ைட �த்தப்ப�த்த�
�ைஜ அைறைய அலங்கரித்�,
வழிபாட்��ம், ெஜபத்த��ம்,
ஞானசாத்த�ரங்கைளப் ப�ப்பத��ம்
98

யாை

��தல் ேநரம் �ப�க�ேறாம்.
இந்நாள் நமக்� ஓய்� நாள் அல்ல.
வழக்கமாக ெசய்�ம் கடைமகைளச்
ெசய்க�ேறாம். நம� �ன்றாவ�
கடைம தீர்த்தயாத்த�ைர என்�ம்
�னிதயாத்த�ைரயா�ம். ஆண்�க்� ஒ�
�ைறயாவ� ஒ� �னித தலத்�க்�
நாம் ச�றப்� யாத்த�ைரப் பயணம்
ேமற்ெகாள்க�ேறாம். இப்ப� ெசய்வதால்
நாம் நம� அன்றாட வாழ்வ���ந்�
��வ�ம் வ�லக�, நம� ச�ந்தைனைய
கட�ள் மீ�ம், ெதய்வங்கள் மீ�ம் ��
மீ�ம் ��மனதாக ைவக்க�ேறாம்.
இம்�ன்�வைக வழிபாட்�
�ைறக�ம் அதாவ� த�னசரி
�ைஜ, த��வ�ழாக்கள் மற்�ம்
யாத்த�ைர ெசல்வ� நம்�ைடய
இயல்பான ெவளித்ேதாற்றத்த�ன்
உள்�கமான பரி�ரணத்ைத
ெவளிக்ெகாண்�வர உத�க�ற�.
நம� நான்காவ� கடைம தர்மம்
என்க�ன்ற கடைம�ம் நன்னடத்ைத�ம்
ெகாண்ட தன்னலமற்ற வாழ்க்ைக.
இங்� இயம ந�யம வ�த�கள்தான்
நமக்� வழிகாட்�யாக இ�க்க�றன.
தர்மம் என்ப� ெபற்ேறார்களிட�ம்,
ெபரியவர்களிட�ம், ஆச�ரியர்களிட�ம்,
�வாமிகளிட�ம் மரியாைதேயா�
இ�ப்ப� என்பதா�ம். நம� ந்தாவ�
கடைம சம்ஸ்காரம் என்�ம் வாழ்வ�யல்
சடங்� காரியங்களா�ம். தனி
நபர் ரீ த�ய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்
இச் சடங்�கள் ப�றப்ப���ந்�
இறப்�வைர நம� வாழ்வ�ன் �க்க�ய
காலக்கட்டத்த�ல் நடக்�ம் பல ந�கழ்�கள்
�னிதமாகக் ெகாண்டாடப்ப�க�ன்றன.
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நாம் கைடப்ப��க்க ேவண்�ய அ�ப்பைட சமய ஒ�க்க வ�த�கள்
எளிைமயாக வண்ணத் தாள்களில் எ�த�க் காட்டப்பட்�ள்ள�. அவற்ைறப்
ப�ன்பற்�வதால் நாம் பலமிக்க, பா�காப்�மிக்க, ெபா�ப்�ள்ள,
சக�ப்�த்தன்ைம�ள்ள, பாரம்பரியமிக்க நல்ல ��மகனாக ஆக�ேறாம்
�தலாவ� �க்க�ய சம்ஸ்காரம்
( சடங்�) என்னெவன்றால் ெபயர்
�ட்� வ�ழா. அேதேபால் �தல் �ைற
அ��ட்டல் (அன்னப்ப�ராசனம்),
கா� �த்�தல், ஏ� ெதாடக்�தல்
(அட்சரராரம்பம்) ேபான்� இன்�ம்
பல உள்ளன. வா�ப வயத�ன�க்�
மிக �க்க�யமான சடங்� த��மண

சடங்கா�ம். உய�ர் நீத்தேபா� மச்
சடங்க�ன்�லம் ஆன்மா உடம்ப���ந்�
வ��வ�க்கப்ப�க�ற�. �க்க�யமான
காலக்கட்டத்த�ல் ந�ைறேவற்றப்ப�ம்
சடங்�களால் ேதவர்கள், ெதய்வங்கள்,
ச�தாயம், க�ராமம், ��ம்பம்
மற்�ம் நண்பர்கள் ஆக�ேயாரின்
ச�றப்� ஆச�ையப் ெப�க�ேறாம்.

��ேத
: அன்றாட ஆன்மீக சாதைனகைளச் ெசய்தல், நல்லவர்கேளா�
ேசர்ந்த��த்தல், த��த்தலங்க�க்� யாத்த�ைர ேமற்ெகாள்ளல், மற்றவர்களின்
ேதைவகைளப் �ர்த்த� ெசய்தல் ஆக�யைவ நம்�ள் உயர்சக்த�ைய
எ�ப்ப�, மனைத உபேயாகமிக்க எண்ணங்களில் த��ப்ப�, ெதால்ைல
ெகா�க்�ம் �த�ய கர்மவ�ைனகள் ெசய்வத���ந்� த�க்க�ன்றன
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�த�ெமாழி என்ப� நம�
வாழ்வ�ல் நன்ைமயான
மாற்றங்கைளக் ெகாண்�
வ�வதற்காக மீண்�ம் மீண்�ம்
உச்சரிக்கப்ப�ம் ஆக்ககரமான சங்கல்பம்
அல்ல� வ���த்தலா�ம். த��ம்ப
த��ம்ப அச்ெசாற்கைளச் ெசால்வதன்
�லம் அதன் ெபா�ளில் கவனம்
ைவத்� நாம் வ��ம்�ம் பலைனக்
கற்பைன ெசய்� உணர்�மயமாகக்
கலக்கச் ெசய்க�ேறாம். உங்களின்
ெசாற்க�க்�ம் கற்பைனக்�ம்
உணர்�க்�ம் சக்த� உண்�. உங்கள்
உள்மனைத அைவ கவர்க�ன்றன.
ஆக்ககரமாக, நன்ைம தரக்��யதாக,
பைடப்�த்த�றன்மிக்கதாக இ�க்�ம்ேபா�
அைவ உங்கைள ேம�ம் த�டப்ப�த்த�
உங்களின் எல்லா ெசயல்கைள�ம்
ெவற்ற�யைடயச் ெசய்க�ன்றன.
நாம் வ��ம்�ம் பயைனயைடய
உ�த�ெமாழிகளின் ெசாற்கள் சரியான
�ைறய�ல் இ�க்க ேவண்�ம். இைதச்
சாதைனப் பய�ற்ச�யாக எப்ப� ெசய்ய
ேவண்�ெமன்றால் ஒவ்ெவா� நா�ம்
��ந்தால் ஒேர ேநரத்த�ல் ஒன்�
அல்ல� இரண்� ந�மிடங்கள் த��ம்பத்
த��ம்ப உங்க�க்�ள் உச்சரிக்க
ேவண்�ம். ெம னமாக உச்சரிப்ப�
நல்ல� என்றா�ம் உரக்கச் ெசால்வ�
இன்�ம் ச�றந்த�. உதாரணத்�க்�
என்னால் ���ம். நான் ெசய்ேவன்.
த�ட்டமிட்டப� என்னால் ெசய்���க்க
���ம். இப்ப� ஒவ்ெவா� நா�ம்
த��ம்பத் த��ம்ப ெசால்�க்ெகாள்வதால்
உங்கள் மனத�ல் நம்ப�க்ைக�ணர்�
பத�வாக� உங்களின் மன��த�ைய
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ேம�ம் அத�கரிக்க�ற�. ஆனால் ெவ�ம்
ெசாற்கைள மட்�ம் ெசான்னால் ேபாதா�.
என்னால் ���ம், நான் ெசய்ேவன்.
என்னால் ெசய்���க்க ���ம்
என்பைத உள்ளப� உண்ைமயாகேவ
நீங்கள் உணர்வாக உணரேவண்�ம்.
உண்ைமயாகேவ உங்கள் லட்ச�யம்
ந�ைறேவற�வ�ட்டால் எப்ப�ய��க்�ம்
என்� கற்பைன ெசய்� பா�ங்கள்.
கடந்த காலத்த�ல் நீங்கள் ஏேத�ம்
ெவற்ற�யைடந்த��ந்தால் அந்த ெவற்ற�
உணர்ைவ மீண்�ம் நீங்கள் ந�ைனத்�ப்
பார்ப்ப� உங்க�க்� உத�ம்.
ஆக்ககரமான உ�த�ெமாழிகள்
வாழ்க்ைகைய நீங்கள் நம்ப�க்ைக�டன்
எத�ர்ேநாக்க உத�ம். எத�ர்மைறயான
எண்ணங்கள் எத�ர்மைறயான
வ�ைள�கைளேய ஏற்ப�த்�ம்.
பலேபர் என்னால் ��யா�,
நான் ெசய்யமாட்ேடன். என்னால்
இயலா�, என்� ந�ைனக்க�றார்கள்.
அதனால்தான் அவர்கள் கண்�ப்பாக
ேதால்வ�யைடக�ன்றனர். ஏன் ஏெனனில்
ேதால்வ�யைடயேவ அவர்கள் மனத�ல்
பத�� பண்ணிய��க்க�றார்கள்.
உ�த�ெமாழிகள் ேதால்வ�ைய மாற்ற�
ெவற்ற�க்� வழிவ�க்க�ன்றன. உங்கள்
லட்ச�யத்ைத உங்களால் ெதளிவாகப்
பார்க்க��ந்� அைத எட்�ப்ப��ப்பைத
உணர��க�ற�. இதனால் ெவற்ற�
இயல்பாகேவ ப�ன்ெதாடர்க�ற�.
��ேதவரின் ப�ற உ�த�ெமாழிகளாவன
நான் இப்ேபா�, இக்கணம், நன்றாகேவ
இ�க்க�ேறன். என் எல்லா ேதைவக�ம்
எப்ேபா�ம் �ர்த்த�யா�ம்.
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த � மா ிகை
ாம் எ
பேயாக �க்க �ே ாம்

உடன்மைற (positive) மற்�ம் எத�ர்மைற ( negative) ஆற்றல்கள் என்� இரண்�
ந�ைலகள் உண்�. இடப்�ற�ள்ள இைளஞன் மனச்ேசார்�டன் எத�ர்மைற
வாக்க�யங்கைள ெசால்�க் ெகாண்��க்க�றான். வலப்�றம் உள்ளவன்
உடன்மைற வாக்க�யத்த�ன் ஆற்றைல உணர்ந்� ெகாள்க�றான்.
நான் சந்த�க்�ம் எந்த சவால்க�க்�ம்
நான் ந�கரானவன். உ�த�ெமாழிகள்
ஆக்ககரமான �யக்ெகாள்ைகைய
உ�வாக்�க�ன்றன. நீங்கள்
த�த�யானவர், ஒ� ச�றப்பான
வாழ்�க்� த�த�யானவர், அைதயைடய
��ைமயாக உங்களால் இய�ம் என்�

உங்க�க்� ெதரி�ம் என்ப�தான் அ�.
இத்தைகய ஆக்ககரமான ச�ந்தைன
ைவத்த��ப்ப� �லம், நம்�ள்ேள
இ�க்�ம் ஆன்மீக இயல்�டன் நம்ைம
அைடயாளங்கண்�, நாம் �ரணமான
வழிய�ல் ெசல்�ம் ஒ� ெதய்�க மனிதன்
என்� உண்ைமய�ல் உணர ைவக்க�ற�.

��ேத
: உ�த�ெமாழி எ�க்�ம் அத�ர்�ந�ைலக்�ச் ெசல்�ங்கள். இ� மிக
வ�வான உணர்ைவ�ம் உள்மனத�ல் ஆழமான பத�ைவ�ம் ஏற்ப�த்�க�ற�.
ஒவ்ெவா� வார்த்ைத�ம் ச�ல அத�ர்வைலகைளக் ெகாண்��க்க�ற�.
கற்பைனையவ�ட உண்ைமயாக உணர்வ� மிக�ம் உயர்ந்த�
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சாதனா எ

ம்�ள் �ன்� பரிமாணங்கள்
இ�க்க�ன்றன
�லப்பரிமாணம், உணர்ச்ச�
அற��ப் பரிமாணம் மற்�ம்
ஆன்மீகப் பரிமாணம். இம்�ன்�ேம
ச�றந்த ஆேராக்க�யத்�க்காக
கவனிக்கப்பட ேவண்�யைவ. நம�
�லத்த�ேரகம் உடற்பய�ற்ச�ய�னால்
வ�வைடக�ற�. கல்வ� கற்பதனா�ம்
தன்ெனா�க்கத்த�னா�ம் நம�
உணர்ச்ச� அல்ல� �ைளத்த�றன்
வ�ரிவைடந்� ஊக்கம் ெப�க�ற�.
சாதனா என்�ம் ஆன்மீகப் பய�ற்ச�ய�ல்
அவகாசம் எ�த்� ேபாத�ய அ�பவம்
ெபற்� நம� ஆன்மீக இயல்ைப
வளர்த்�க் ெகாள்க�ேறாம். நாம்
ெப�ம்பா�ம் ெவளிவ�வகாரங்களிேலேய
மி�ந்த ேநரத்ைத ெசலவழிப்பதால்
நம்�ள் இ�க்�ம் அந்த ஆழ்ந்த
ஆனந்தமிக்க உண்ைம இயல்ைப
உணர்வத�ல்ைல. இப்ப� உண்ைம
இயல்ைப உணராமேலேய
ஒவ்ெவா� ப�றப்பாக ெப�ம்பாேலார்
ேபாய்க்ெகாண்��க்க�ன்றனர்.
உய�ர்வ��ம் த�வாய�ல் மட்�ேம
உயர் உண்ைமகைளப் பற்ற�
ச�ந்த�க்கத் ெதாடங்�க�ன்றனர்.
நாம் நம� ஆன்மீக இயல்ைப
வளர்த்�க்ெகாள்ள ேபாத�ய கால
அவகாசம் எ�த்�க்ெகாண்� சமய
ஒ�க்க ந�யத�கைள அல்ல� ஆன்மீகப்
பய�ற்ச�ய�ைன அன்றாடம் ஒ�
கடைமயாகச் ெசய்வ� ச�றப்பா�ம். இந்த
அைமத�மிக்க ேவைளய�ல் மட்�ேம நாம்
ஆன்மீகத்த�ல் �ன்ேனற�ச் ெசல்�ம்
வாழ்வ�ன் உள்ேநாக்கத்த�ல் கவனத்ைதக்
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�வ�க்க�ேறாம். �ைஜ ெசய்வ�, ஜபம்
ெசய்வ�, ஞானசாத்த�ரங்கைளப்
ப�ப்ப�, ஹடேயாகம் மற்�ம் த�யானம்
ெசய்வ� இைவ அைனத்�ேம
ஆன்மீக சாதனாக்கள்தான். ஒ�
ச�ல சாதனாக்கள் அதாவ�
யாத்த�ைரக்�ச் ெசல்வ� ேபான்ற
சாதனாக்கள் ஆண்�க்� ஒ��ைற
மட்�ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�க�ற�.
ச�ல சாதனாக்கள் ��வ�ன்
உத்தர�ப்ப� ஒ��ைற மட்�ேம
ெசய்யக்��யதாக இ�க்�ம்.
மிக�ம் ப�ரச�த்த�ப்ெபற்ற ஒ� சாதனா
என்னெவன்றால் ஒவ்ெவா� நா�ம்
ம் என்ற மந்த�ரத்ைத 108 தடைவ
உச்சரிப்பதா�ம். இந்த 10 ந�மிட சாதைன
பரபரப்�மிக்க இக்கால உலக�ல் மிக�ம்
ப�ரபல்யமாக வ�ளங்�க�ற�. பரபரப்�
மிக்க வாழ்க்ைக வாழ்பவர்கள் இத்தைகய
அைமத�யான ேநரங்கைள தரக்�ைறவாக
மத�த்� அதன் பயன்கைள�ம்
சீ ர்�க்க� பார்க்காமல் இ�க்க�ன்றனர்.
ஆன்மீக சாதைன மன உ�த�ைய
வளர்க்க�ற�. நம்�ைடய நம்ப�க்ைக
வ��வாசத்ைத�ம். கட�ள், ெதய்வங்கள்
மற்�ம் �� மீ�ள்ள நம்ப�க்ைக
வ��வாசத்ைத�ம் வளர்க்க�ற�. அ�
நம� உள்�ணர்ைவ�ம் அற��த்
த�றைன�ம் பயன்ப�த்த� ெமய்ஞ்ஞான
உணர்ைவ�ம், ஆன்மாவ�ன்
உள்ளார்ந்த த�றத்ைத�ம் அைடவதற்�
வழிவ�க்க�ற�. சாதனா �லம் உடற்
சக்த�ைய�ம் நரம்� மண்டலத்ைத�ம் நாம்
கட்�ப்ப�த்தக் கற்�க் ெகாள்க�ேறாம்.
�வாசத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�வதன்�லம்
நாம் அைத உணர���ம். நம� மன�ம்

shutterstock

43

மனைத அைமத�ப்ப�த்த�ம் வாழ்�க்� வழிகாட்ட�ம் இந்� சமயம் நமக்� பல
வழி�ைறகைள வழங்க��ள்ள�. இங்ேக இளம் ெபண்கள் தம் �� அளித்த
மந்த�ரத்ைத ெஜபமாைலய�ல் ெஜப�த்�க்ெகாண்� த�யானம் ெசய்க�ன்றனர்.

அைமத�யைடக�ற�. நாம் சாதனாைவ
�ட்�ல், காட்�ல், ஓ�ம் நத�க்கைரய�ல்,
நாம் வ��ம்�ம் மரத்த�ய�ல், ேகாய��ல்,
���லத்த�ல் அல்ல� �ய அைமத�யான
�ழ்ந�ைலய�ல் பய�ற்ச� பண்ணலாம்.
என்� ��ேதவர் �ற�ப்ப�ட்�ள்ளார்.

ேயாக�வாமி தம் சீ டர்கைள சமய
வழிக்� இட்�ச் ெசல்�ம் சாதனா
மார்க்கத்ைத வாழ்க்ைக ���ம்
ெதாடர்ந்� கைடப்ப��க்�ம்ப�
ேகட்�க் ெகாண்�ள்ளார்.

��ேத
: ெதாடர்ச்ச�யான �ன்ேனற்றத்�க்� சாதனாைவ தவறாமல்
ெதாடர்ந்� ஒவ்ெவா� நா�ம் �ற�ப்ப�ட்ட ேநரத்த�ல், ��ந்தால்
வ��யற் காைலய�ல் �ரிேயாதயத்�க்��ன் ெசய்யேவண்�ம்.
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ல்லாம் கடந்த உணர்ேவா�
அல்ல� ெதய்�க உணர்ேவா�
தனிெயா�வரின்
தன்�ணர்ைவ ஒன்�கலக்கச் ெசய்�ம்
ஒ� வழி�ைறதான் இந்� சமயம்
காட்�ம் ேயாகம். ேயாகம் என்றால்
ஒன்ற�ைணவ� என்� ெபா�ள்ப�ம்.
இரண்டாய�ரம் ஆண்�க�க்�
�ன்னால் ேயாகம் என்றால் என்ன என்�
பதஞ்ச� �னிவர் தம� ேயாக�த்த�ரம்
என்ற �த்தகத்த�ல் வ�ளக்க��ள்ளார்.
எட்� அங்கங்கள் அல்ல� ப�கைளக்
ெகாண்ட த�யான�ைற என்� அவர்
வ�ளக்க��ள்ளார். அதனால்தான் அ�
ஆ டாங்க ேயாகம் (எட்� ந�ைலகள்)
என்� அைழக்கப்ப�க�ற�. ராஜேயாகம்
என்�ம் அ� அைழக்கப்ப�க�ற�.
மனத�ன் ெசயல்கைளக் ஒ�க்க�
ைவத்தல் என்� பதஞ்ச�
அதற்� ெபா�ள் ��க�றார்.
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நம� ப��க்�ள் ெகாண்�வ�ம் �வாச
�ைறகளின் அற�வ�யலா�ம். ந்தாவ�
அங்கம் ப�ரத்த�யாகாரம் என்ப�.
�லன்களி��ந்�, உணர்ச்ச�களி��ந்�,
எண்ணங்களி��ந்� நம�
ந�ைன�ணர்ைவ மீட்�க்ெகாள்�ம்
பய�ற்ச��ைற இ�. ஓர் ஆைம
தன்ைனத் தற்காத்�க்ெகாள்ள எப்ப�
தன் தைலைய�ம் கால்கைள�ம்
ஓட்�க்�ள்ேள இ�த்�க் ெகாள்க�றேதா,
அ�ேபால ேயாக�யானவன் தன்
ந�ைன�ணர்ைவ ெவளி�லக���ந்�
மீட்�க்ெகாண்�, எல்ைலயற்ற
அந்த உலைக அவன் தன்�ள்ேள
கண்�ெகாண்� ஆனந்த�க்க�றான்.

ஆறாம் ப� என்னெவன்றால் தாரைண
என்�ம் ஆழ்ந்த கவனம். எண்ணத்ைத
அங்�ம் இங்�ம் ஓடவ�டாமல் ஒேர
ெபா�ள்மீ� அல்ல� எண்ணத்த�ன்மீ�
ச�ந்தைனையக் �வ�ப்ப�. ஏழாம் ப�
த�யானா என்ப�. இ�ேவ உண்ைம
இயமங்கள், ந�யமங்கள் ஆக�யன
�த�ரண்� ப�களாம். த�யானத்த�ல் நாம் த�யானம். ��ேதவர் இதைன,
அைமத�யான வ�ழிப்� ந�ைலய�ல்
ெவற்ற�யைடய கைடப்ப��க்கேவண்�ய
சக்த�வாய்ந்த மனங்�வ�ந்த ந�ைலய�ல்
வ�த��ைறகைள இைவ ெதளிவாக
�த்தம் �� அற��ம் உள்�ணர்�ம்
வ�ளக்�க�ன்றன. �ன்றாவ� அங்கம்
தன்�ணர்வ�ல் �ழ்க�ன்ற ந�ைல,
ஆசனம எனப்ப�ம் அம�ம்�ைற.
என்� வ�வரித்த��க்க�ன்றார். ஒ� நல்ல
அதாவ� நீண்ட ேநரம் ஆடாமல்
த�யானம் நமக்� நம்ைமப்பற்ற��ம்
அைசயாமல் வசத�யாக அமர்ந்த��க்�ம்
உலகத்ைதப் பற்ற��ம் ஒ� �த�ய
�ைற. இதைன ஹடேயாகம்
வ�ஷயத்ைத அற�வ�க்க�ற�. எட்டாவ�
என்ற ேயாகாசனங்களின் வழி
ப� சமாத�யா�ம். இ�ேவ இ�த� ந�ைல.
அைடயப்ப�க�ன்ற�. அைவ உடம்ப�ன்
த�யானம் ெசய்பவ�ம் ெசய்யப்ப�ம்
சக்த�ைய�ம் மனத�ன் சக்த�ைய�ம்
ெபா��ம் ஒன்ேற என்ற ந�ைலைய
சரிசமப்ப�த்த� உடல் நலத்ைத�ம் �ய
அைடவேத த�யானத்த�ன் இலக்�.
அைமத�ைய�ம் ேப�க�ற�. நான்காம்
கால ெவள்ளத்த�ல் ேயாகத்த�ல்
அங்கம் ப�ராணாயாமம் என்�ம் �வாசப்
ந��ணத்�வ க�ைளகள் உ�வாய�ற்�.
பய�ற்ச�. ப�ராணன் என்ற �ண்சக்த�ைய
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ஓர் ஆலமரத்த�ன் கீழ் பதஞ்ச� �னிவர் ந்� தைல நாகத்த�ன்மீ� அமர்ந்�ள்ளார்.
அந்த நாகம் நம் ���த்தண்��ள்ள �ண்ட�னி சக்த�ையக் �ற�க்க�ற�. ஆத்ம
சாதகர்கள் ஆழ்ந்த த�யானம் ெசய்�ம் ேயாகவழிைய அவர் கற்�த் தந்த��க்க�றார்.

உதாரணத்�க்�, க�ரியா ேயாகம்
�ச்ைசக் கட்�ப்ப�த்�வத��ம்,
மந்த�ரம், �த்த�ைரகளி�ம் �க்க�ய
கவனம் ெச�த்�க�ற�. கர்ம ேயாகம்
ேவைலைய ெதய்வம் என்� உ�மாற்றம்

ெசய்� ெசயல்ப�க�ற�. பக்த�ேயாகம்
பக்த�யால் இைறவைனச் ேசரைவக்க�ற�.
ச�லவைக ஹடேயாகங்களில் உடம்ைப
�ரணமாக ைவத்�க்ெகாள்வேத
ேநாக்கமாக இ�க்க�ற�.

��ேத
: நீங்கள் அைசயாமல் அமர்ந்� �வாச�த்�க் ெகாண்��ந்தீர்களானால் .
தன்�ணர்� ��க�ய எண்ணத்�க்�ள்ளி�ந்� கட்டவ�ழ்ந்�, பல்லாய�ரக்கணக்கான
ஆண்�கள் சீ ர்�ைலயாமல் அைமத��ம் ேபரானந்த�ம் ��ெகாண்��க்�ம் அந்த
உள்மனத�ன் ஆழத்�க்� மிகத் ��ப்�டன் �தந்த�ரமாகச் ெசன்ற��க�ற�.
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ந்த�ரம் என்ப� �னித
சமஸ்க��த ெசால் அல்ல�
ெசாற்ெறாடரா�ம். ஒ�வரின்
மந்த�ரத்ைத ெஜபமாைலய�ல்
எண்ணிக்ெகாண்� ெஜப�ப்பத்ைத
ெஜபம் அல்ல� மந்த�ர ேயாகம்
என்� அைழக்க�ேறாம். இப்ப�ப்பட்ட
அத�சய மந்த�ர உச்சாடனத்ைத
மனத�ேலா அல்ல� உரக்கமாகேவா
உச்சரிக்�ம்ேபா� ஆன்மீக
உ�த�ெமாழியாக ெசயல்பட்�
கட��க்� அ�க�ல் இட்�ச் ெசல்க�ற�.
எல்லாவற்�டன் �ய இணக்கத்�டன்
இ�க்க அ� உத�க�ற�. பல
மந்த�ரங்கள் இ�க்க�ன்றன. ஒவ்ெவா�
மந்த�ர�ம் கட�ைள அல்ல� ஒ�
ெதய்வத்ைத ேபாற்ற� ெசய்க�ற�.
ம்
கம் கணபதேய நமஹ என்ப� கேணச
மந்த�ரங்களில் ஒன்�. ேதவர்களின்
தைலவேன ேபாற்ற� என்பேத அதன்
ெபா�ளா�ம். ஓம் சரவணபவ
என்ப� ��கனின் ச�றப்� மந்த�ரம்.
சலனமற்ற அைமத�யான ெபாய்ைக
என்� மனைத அ� வ�வரிக்க�ற�.
யாவற்�க்�ம் ேமலான மகா ைசவ
மந்த�ரம் யஜ ர் ேவதத்த�ன் ந�ேவ
காணப்ப�ம் நமச�வாய மந்த�ரமா�ம்.
ச�வெப�மா�க்� வணக்கம் என்பேத
அதன் ெபா�ளா�ம். ந-ம-ச�-வா-ய என்�
ந்ெத�த்�க்கள் இ�ப்பதால் பஞ்சாட்சர
மந்த�ரம் அல்ல�
ந்ெத�த்� மந்த�ரம்
என்� அ� அைழக்கப்ப�க�ற�.
இைளஞர்களான உங்கள்
ேநாக்கங்களில் ஒன்� ஒ�
��வ�டமி�ந்� நமச�வாய மந்த�ர
தீட்ைசப் ெப�வதற்� உங்கைள நீங்கள்
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தயார் ப�த்த�க் ெகாள்ளேவண்�ம்.
இம்மந்த�ரம் உங்க�க்� ச�றப்பான
சக்த�ையத் த�ம். மந்த�ர தீட்ைச சடங்�
��ந்த�ம் ஒவ்ெவா� நா�ம் 108 தடைவ
ெஜப�க்க ேவண்�ம். ஓம் நமச�வாய
மந்த�ரத்ைத நீங்கள் உச்சரிக்க உச்சரிக்க
ேகா�க்கணக்கான ச�வ அ�யார்கேளா�
உங்க�க்� ெதாடர்� ஏற்ப�ம். ஓம்
நமச�வாய மந்த�ரம் உங்களின்
ஆன்மா�க்� சக்த� ஊட்�க�ற�.
அற�ைவக் �ர்ைமயாக்க� இச்ைச
மனத்ைத மட்�ப்ப�த்�க�ற�. நமச�வாய
மந்த�ர தீட்ைச ெப�ம்வைர நீங்கள்
ம்
சரவணபவ மந்த�ரத்ைத ெஜப�க்கலாம்.
இனி ெஜபம் ெசய்வ� எப்ப�
என்பைதப் பார்ப்ேபாம். 108 மணிகள்
ெகாண்ட ஒ� ெஜபமாைலைய வல�
ைகய�ல் ஏந்த� அைமத�யாக அமர்ந்�
ெகாள்�ங்கள். மந்த�ரத்ைத மனத�ேலா
அல்ல� வாய�ல் ����த்ேதா
த��ம்ப த��ம்ப உச்சரி�ங்கள். ஒவ்ெவா�
தடைவ�ம் ெசால்�ம்ேபா� வல� ைகப்
ெப�வ�ரலால் ந�வ�ர�ன்ேமல் ஒ�
மணிைய உ�ட்�ங்கள். உங்க�க்�
உபேதச�த்தப� மந்த�ர ஒ�ய��ம்
அதன் அர்த்தத்த��ம் கவனம்
ைவ�ங்கள். மனைத அைலபாய
வ�டேவண்டாம். நீங்கள் ெஜப�க்�ம்ேபா�
ேதவர்கள் உங்கள்மீ� அ�ள்
ஒளிைய அ�ப்�வார்கள். ெஜபத்ைத
ேகாய��ல் ெசய்�ங்கள். �ட்� �ைச
அைறய�ல் ெசய்�ங்கள். உங்க�க்�
வ��ப்பமான மரத்�க்� அ�ய�ல்,
நத�கைரேயாரத்த�ல் அல்ல� ஒ�
மைறவான �ைகய�ல் ெசய்�ங்கள்.
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ஒ� �த்ராட்ச மாைலைய தம் ெப�வ�ர�க்�ம் ந�வ�ர�க்�மிைடேய
ஏந்த�க்ெகாண்� ஒ� பக்தர் அைமத�யாக காட்�ல் அமர்ந்�ள்ளார்.
அவர் ஓம் நமச�வாய மந்த�ரத்ைத 108 தடைவ ெஜபமாைலய�ல்
எண்ணிக்ெகாண்ேட ெஜபம் ெசய்க�றார்.

��ேத
: ெஜபத்ைத �ைறயாகச் ெசய்பவ�க்� தனக்� என்ன ெதரி�ம்
என்பைத உணர்ந்� ெகாள்வான். ெஜபம் உள்மனைதத் த�றந்� �ற�ப்ப�ட்ட
சக்கரத்த�ன்மீ� சக்த�ையக் �வ�க்க�ற�. அங்ேகதான் நா� மண்டலத்த�ன்
மேனா உணர்�க் ெகாத்த�ல் தன்�ணர்� அடங்க�க்க�டக்க�ற�
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�ைற உள்ேள இ�த்� ஒன்ப�
யானம் என்ப� மனம், உடல்,
உணர்ச்ச�கைள அைமத�ப்ப�த்த� �ைற ெவளிேய வ�டேவண்�ம். நம�
உணர்ச்ச�க�ம் எண்ணங்க�ம்
நம்�ள்ேள ஆழமாகச்
�ச்ேசா� ப�ைணக்கப்பட்�ள்ள�.
ெசல்�ம் ேயாகப்பய�ற்ச�யா�ம். நாம்
�ச்ைச நாம் கட்�ப்ப�த்த�னால் நம�
உட்கார்ந்� ஒ� வ�ஷயத்ைதப்பற்ற�
எண்ணங்க�ம் உணர்ச்ச�க�ம்
சாதாரணமாக ச�ந்தைன ெசய்�
தானாகேவ அைமத�யைடக�ன்றன.
ெகாண்��ப்பைதவ�ட இ� இன்�ம்
நம� உடம்� அைசயாமல் இ�ந்� நம�
உயர்வான�. இ� கண்கைள
மன�ம் உணர்ச்ச�க�ம் அைமத�யாக
ெவ�மேன ��க்ெகாண்� ஒன்�ேம
இ�க்�ம்ேபா�, நமக்�ள்ேள ஆழ்ந்த
ெசய்யாமல் இ�ப்பதல்ல. மனைதக்
அைமத�ைய�ம் �� அற�ைவ�ம்
�வ�த்� ஒ�ந�ைலப்ப�த்த� அைத
உணர��க�ற�. நமக்�ள் இ�க்�ம்
அப்ப�ேய ந�ைலநாட்� இ�க்�ம்ேபா�
ஆன்மீக சக்த�ைய நாம் உணர்ந்�
த�யானம் ைக��க�ற�. அ�
அைமத�யான, வ�ழிப்�மிக்க சக்த�வாய்ந்த ெகாள்க�ேறாம். நம� சமயத்ைத
அற�ந்�ெகாள்ள�ம், வாழ்வ�ன்
ந�ைலயா�ம். ெவளிேய உள்ள ஒ�
ப�ரச்ைனகைளத் தீர்க்க�ம், ச�றப்பான
ெபா�ளில் அல்ல� மன�ள்ேள ஒ�
மனிதராக வாழ�ம் நாம் அச்சக்த�ைய
எண்ணத்த�ன்மீ� ஒ�ைமேயா�
உபேயாக�த்�க் ெகாள்ளலாம்.
கவனத்ைத ெச�த்�ம்ேபா�
�த�ய �த�ய அற��ச் ச�ந்தைனகள்
த�யானம் என்ப� வ�ழிப்�ணர்ைவப்
உமக்�ள்ேள உத�க்க�ன்றன.
பற்ற�ய கல்வ�யா�ம். எனேவ
அ� உங்கைளப் பற்ற��ம் இந்த
நாம் �த�ல் ெசய்யேவண்�ய�
ப�ரபஞ்சத்ைதப் பற்ற�ய கல்வ��மா�ம்.
என்னெவனில் ச�ல ந�மிடங்க�க்�
ெதாடர்ந்� பய�ற்ச� ெசய்வதன் �லம்
�ம்மா உட்கார்ந்த��த்தல். அதன்ப�ன்
ஆழ் த�யானத்�க்� அ� வழித�றக்�ம்.
உட்கா�ம் ேநரத்ைத ��தலாக்க� பத்�
ஆழ்த�யானத்த�ல் மிக�ம் உயர்ந்த
அல்ல� பத�ைனந்� ந�மிடங்க�க்�
தன்�ணர்ைவ (ெமய்�ணர்ைவ)
அைசயாமல் வசத�யாக உட்கார
���ம்வைர உட்கார்ந்� பழகேவண்�ம். அ�பவ�ப்பீர்கள். உங்கள் ஆன்மாவ�ன்
�ய ெவள்ெளாளிைய�ம் காண்பீார்கள்.
இப்ப� இ�ப� ந�மிடங்கள்வைர ஒ�
வ�ரைலக்�ட அைசக்காமல் அைமத�யாக த�யானம் ெசய்யப் பழக�னால் உங்கள்
வாழ்� �ைவ மி�ந்� இ�க்�ம்.
உட்கார ���ம்ேபா�, உங்களின்
மன அ�த்தம் இ�க்கா�. அத�க
ெதய்�க மனம் தன்ைன ெவளிப்ப�த்த
ஆரம்ப�க்�ம். அ� உங்களின் ஆழ்மனத�ல் உய�ேராட்டத்�ட�ம் வ�ழிப்ேபா�ம்
மீண்�ம் ��ப் பத��கைள பத��பண்ணி எக்கால�ம் வ�ளங்க�ந�ற்�ம்
இக்கணத்த�ல் வாழ இய�ம். உங்களின்
உங்களின் ெகட்ட பழக்கங்கைளக்�ட
எண்ணங்கள் �ய்ைமயாக இ�க்�ம்.
மாற்ற�யைமக்க இய�ம். இரண்டாவ�
சந்ேதாஷ உணர்ேவா� இ�ப்பீர்கள்.
�ைற என்னெவன்றால் �ைறயாக
�வாச�ப்ப�. �ச்ைச ெம�வாக ஒன்ப�

இந்த இளம்ெபண் ஒ� பாய�ல் அமர்ந்� கண்கைள ��க்ெகாண்�
காலங்காலமாய் கைடப்ப��த்�வ�ம் த�யானப் பய�ற்ச�ய�ன் �லம்
மனத்ைத அைமத�ப்ப�த்த �யல்க�றார். இத�ல் அவள் ெவற்ற� ெபற்றால்
மனைத�ம் கடந்� ெசன்� ந�ரந்தர அைமத�ைய அ�பவ�க்க ���ம்

��ேத
: மனைத ெமாத்தமாகப் பார்க்�ம்ேபா� ெமய்ெபா�ைளத்
ேத�ேவா�க்� நம்ப�க்ைகத் த�க�ற�. தான் ேவெறா� ெபா�ள்
என்�ம் மனைத பார்த்�க் ெகாண்��க்�ம் ஒ� சாட்ச� என்பதால் தான்
மனதாக இ�க்க ��யா� என்�ம் நம்�க�றான். ப�ற� ெமய்ஞ்ஞான
ந�ைலய�ல் மனம் �ய்ைமயாக இ�க்க�ற� என்� உணர்க�ேறாம்.
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ாம் த �யானம்

த�

ச

யானம் என்ப� ஒ� நீண்ட
பயணம். மன�க்�ள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ஒ�
யாத்த�ைர, என்� ��ேதவர்
�ற�ய��க்க�றார். த�யானம் ஒ�வர்
வாழ்க்ைகைய ��கலமாக�ம்,
பைடப்�த்தன்ைம மிக்கதாக�ம், ஆழ்ந்த
அற��மிக்கவராக�ம் ஆக்�ம் என்�
அவ�க்�த் ெதரி�ம். இத்தைகய
பழங்கால வழக்கத்ைதப் பற்ற� அவர்
மிகத் ெதளிவாக கற்ப�த்�ள்ளார்.
�த�ல் நாம் ஒ�ங்காக ஒவ்ெவா�
நா�ம் த�யானம் ெசய்யேவண்�ம்
என்� அவர் �ற��ள்ளார். அதற்�ச்
ச�றந்த ேநரம் அத�காைல ேநரம். அதற்�த்
த�ந்த இடம் �த்தமான ெதாந்தரவற்ற
அைமத�யான இடம். நம் வாழ்க்ைகய�ன்
ஒ� அங்கமாக ஒவ்ெவா� நா�ம்
த�யானத்ைத ஆக்க�க் ெகாண்டால் அ�
நம� கர்மவ�ைனைய சமப்ப�த்த�, மன
அைமத�ைய ஏற்ப�த்த� ெவளி உலகத்ைத
நம� பார்ைவய�ல் ைவக்க�ற�. ��ேதவர்
கற்�த் தந்ததாவ� த�யானம் ெசய்ய
ச�றந்த ேநரம் �ரியன் உத�ப்பதற்�ம்
மைறவதற்�ம் �ன்ேன�ள்ள ேநரம்.
ெதாடக்கமாக நீங்கள் த�யானம் ெசய்�ம்
ேநரம் பத்� ந�மிடங்களி��ந்� �ப்ப�
ந�மிடங்கள்வைர இ�க்க ேவண்�ம்.
�ச்�ப்பய�ற்ச� (ப�ராணாயாமம்)
மிக�ம் �க்க�யம். �த�ல்
உங்கள் மனத�ல் எண்ணங்கள்
அைலபாய்வைத உணர்�ர்கள்.
�ச்ைசக் கட்�ப்ப�த்�வதன்�லம்
எண்ணங்கள் அடங்க�,
தன்�ணர்வான� ச�ந்தைனயற்ற
ஆனால் உணர்�ள்ள மனத�ன் ஓர்
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இடத்த�ல்ேபாய் ஒ�ங்�க�ற�.
��ேதவர் நமக்� த�யானத்�க்� �ன்
ெசய்யேவண்�ய �ன்ேனற்பா�கள்
என்ற வழிகாட்��ைறையக்
ெகா�த்த��க்க�ன்றார். அைவ நம�
மனைத அைமத�யாக்க� தன்�ணர்ைவ
உள்�கமாகத் த��ம்பச் ெசய்�ம்
ப�ராணாயாமப் பய�ற்ச�க�ம்
மனப்பய�ற்ச�க�மா�ம். அேதேபால்
அப்பய�ற்ச�ைய த��ப்ப� தைலகீழாகச்
ெசய்�ம்ேபா� நாம் சாதாரண
வ�ழிப்�ந�ைலக்� த��ம்ப� வ��ேவாம்.
நீங்கள் உள்�கமாக மன�க்�ள் ேபா�ம்
ேநரம் நீங்கள் ஒ�க்க�ய ேநரத்த�ல்
�ன்ற�ல் ஒ� ப�த�யாக இ�க்க
ேவண்�ம். த�யானம் ெசய்ய எ�க்�ம்
உண்ைமயான ேநரம் பாத�யாக�ம்,
த�யானத்த���ந்� ெவளிேயற ஆற�ல்
ஒ� ப�த�யாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.

த�யான

க்�

ச

ம் �ை

1.
சனம்: உங்களால் ���மானால்
தைரய�ல் �� பத்மாசனத்த�ல் அல்ல�
அைர பத்மாசனமிட்� அமர�ம்.
உங்கள் ைககைள ெதாைடமீ�
ைவத்�, இட� ைகேமல் வல�
ைகைய ைவத்�, இரண்� ெப�வ�ரல்
�னிகள் ஒன்ைற ஒன்� ேலசாக
ெதாட்�க்ெகாள்�மா� ைவத்�க்
ெகாள்ள�ம். அல்ல� ஒ� ெமத்ைதமீேதா
அல்ல� கால்கள் மண்�ய�ட்ேடா
அல்ல� ஒ� நாற்கா�மீேதா நீங்கள்
அமர்ந்� ெகாள்ளலாம். ேதால்கைள
ப�ன்ேன நகர்த்த� ��கந்தண்ைட
ேநராக ைவத்�, அத�ல் தைலைய�ம்
ேநராக ைவத்�க்ெகாள்ள�ம். நீங்கள்

shutterstock
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த�யானம் ெசய்�ம் ஓர் ச��வன் கம்ேபா�யாவ��ள்ள ஒ� ேகாய��ல்
ஓர் அைமத�யான இடத்ைதக் கண்�வ�ட்டான். ேகாய�ல் வாய��ள்ள இ�
வாய�ற்காவலர்க�ம் ேவண்டாதவர்கைள ந��த்த� த�ப்ப�ேபால், அவ�ைடய
உ�த�யான மனம் ேவண்டாத எண்ணங்கைளத் த�த்� ந��த்�க�ற�.
சமந�ைலய�ல் ெதளிவாக வசத�யாக
அமர்ந்� இ�க்கேவண்�ம்.
2. ட
ம்: உ ணத்ைத
உங்கள் உடம்ப�ல், தைலய�ல், ெநஞ்ச�ல்,
கால்களில் உண�ங்கள். உங்கள்
ேதால்களி��ந்� ெவளிேய�ம்
உ ணக் கத�ர்கைள உண�ங்கள்.

3.
ாசம்: வாய்வழி �வாச�க்காமல்
�க்கால் �வாச�க்க ேவண்�ம்.
ெநஞ்��ட்�க்� கீேழ�ம் வய�ற்�க்�
ேமேல��ள்ள டயா க�ராம்
(Diaphragam) என்ற சவ்��லம் �வாச�க்க
ேவண்�ம். �வாச�க்�ம்ேபா� உங்கள்
வய�� உள்ேள�ம் ெவளிேய�ம்
வரேவண்�ம். உங்கள் ெநஞ்ைச
வ�ரித்�ம் ��க்க��ம் �வாச�க்கக்�டா�.

111

4. ய சக்த�: அ�த்ததாக உங்கள்
உடம்ப�ன் நரம்� மண்டலத்ைத
உண�ங்கள். உங்கள் �கம்,
ைககள், கால்களில் ஓ�ம்
�ண்ணிய நரம்� மண்டலத்ைத
உண�ங்கள். அந்த �ண்ணிய
நரம்� மண்டலத்�ேட உய�ர்ச்சக்த�
ஆற்றல் ஓ�வைத உண�ங்கள்.
5. � க த
சக்த�:
இப்ெபா�� ��கந்தண்ைட ேலசாக
அைச�ங்கள். த�யானம் ெசய்�ம்ேபா�
இப்ெபா�� மட்�ேம நீங்கள்
உடம்ைப அைசக்க ���ம். இப்ப�
ெசய்வதால் ��கந்தண்�ல் உங்கள்
மனம் �வ��ம் என்ப�டன் அங்�
பா�ம் சக்த�ைய�ம் உணர���ம்.
��கந்தண்ைடத் தவ�ர ேவ� எங்�ம்
உங்களின் கவனம் ெசல்லாமல்
இ�க்க �யற்ச�க்க ேவண்�ம்.
6.
ி
த : உடம்ப���ந்�
சக்த�ைய உள்ேள இ�ங்கள். �தல்
�ச்ைச உள்ேள இ�க்�ம்ேபா�
இட� கால் ���ம் ெப�வ�ரல்வைர
உண�ங்கள். �ச்ைச ெவளிேய
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வ��ம்ேபா� அந்த கா���ந்�
சக்த�ைய இ�த்� ��கந்தண்�க்�ள்
அ�ப்�ங்கள். இேதேபால் வல�
கா�க்�ம், இரண்� ைகக�க்�ம்
ெசய்தப�ன் கைடச�யாக
உடம்�க்�ம் ெசய்�ங்கள்.
7.
ய
ி
: இந்ந�ைலய�ல்,
உங்கள் உடைலப்பற்ற� ச�ற�தள�
உணர்� இ�க்க ேவண்�ம். இப்ெபா��
நீங்கள் உணர்ேவா� இ�க்க�றீர்கள்
என்� உண�ங்கள், ப�ற� அந்த
உணர்ைவத் தவ�ர ேவ� எைதப்பற்ற��ம்
உணரக்�டா�. இந்ந�ைலய�ேலேய
எவ்வள� ேநரம் இ�க்க ���ேமா
அவ்வள� ேநரம் இ�க்க�ம்.

�ம்ப ய ஒ�
த�யானம் ச

பா�
க

ி

ம

க ி
த�யானம்: தளர்வான
உட�ட�ம் அைமத�யான மனத்�ட�ம்
இ�க்�ம் நீங்கள், அன்ைறய நாளின்மீ�
மனம் �வ�க்க தயாராக� வ�ட் ர்கள்.
அ� நீங்கள் தீர்க்க �ய�ம் ஒ�
ப�ரச்ைனயாக இ�க்கலாம்.அல்ல�
ச�ந்த�த்�க் ெகாண்��க்�ம் ஒ� ��வாக
இ�க்கலாம் அல்ல� உங்க�க்�ப்
ப��த்த ஏேதாெவா� வ�ஷயமாக
இ�க்கலாம். ஆனால் இந்த ேநரம் நீங்கள்
ந�ைனத்� ெசயல்படக்��ய ேநரமல்ல
அதாவ� ஒ� ந�ைனப்ப���ந்�
இன்ெனா� ந�ைனப்�க்� தா�ம்
ேநரமல்ல. மாறாக ஒ� ப�ரச்ச�ைனய�ன்
மீ� ெபா�வாக மனைத ஒ��கப்ப�த்த�,
அவ்வ�ஷயத்ைதப்பற்ற� ஏேத�ம் ஒ�
�� ேயாசைன அல்ல� �� க�த்�
ேதான்�ம்வைர காத்த��ப்பதா�ம்.
எனேவ ந�ைனப்பைத வ�ட்�வ�ட்�,
மனைத ெவ�ைமயாக்க� ஒ� ��
உள்�ணர்� ேதான்�ம்வைர

shutterstock

அப்ப� �வாச�த்தால் மனம் அைமத�
அைடய ச�ரமமாக இ�க்�ம். �ச்ைச
உள்ேள இ�க்�ம்ேபா� ஒன்ப�
எண்ணிக்ைக மனத�ல் எண்ணிக்
ெகாண்�, ஒ� எண்ணிக்ைக �ச்ைச
அடக்க�க் ெகாள்ளேவண்�ம். ப�ற�
�ச்ைச ெவளிேய வ��ம்ேபா�
மீண்�ம் ஒன்ப� எண்ணிக்ைக
எண்ணி, உடம்ைப ேலசாக ��க்க�க்
ெகாள்ளேவண்�ம். ஒ� எண்ணிக்ைக
�ச்ைச அடக்க�க் ெகாள்ளேவண்�ம்.
இைதச் ெசய்� பழக �த�ல் ந்�
அல்ல� ஆ� எண்ணிக்ைக மட்�ேம
உங்க�க்� �லபமாக இ�க்கலாம்..
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காத்த��ங்கள். மனம் ெவ�ைமயாய்
இ�க்�ேபா� அந்த உள்�ணர்�
ேதான்�ம். இப்ப� நீங்கள்
ெமய்ஞ்ஞான அற�ைவத் ெதாடலாம்.

ெவ�ம் ஒளி (ெவளிச்சம்) மட்�ேம
எஞ்ச�ய��க்�ம். அந்த ஒளிய�ன்
மீ� மனைத ெச�த்�ங்கள்.

னித ஒ : நாதம் ேதனீ க்கள் �ட்டம்
எ�ப்�ம்
என்�ம் நாத சப்தம்
ைக ச
ான
தைலய��ள் எப்ேபா�ம் ஒ�த்�க்
ம த�யானம்
ெகாண்��ப்பைதக் ேக�ங்கள்.
ச
க
ெப�ம்பா�ம் �த�ல் ஒ� காத�ல்
ச ைசத ய ப சத
ர:
மட்�ம் இந்த நாதம் ேகட்�ம். ப�ற�
த�யானத்த�ல் ந�ச்சயம் வல்லைம
இரண்டாம் காத��ம் ேகட்�ம். இப்ப�
ெபற்�வ�ட்டால், நீங்கள் இந்த உயர்ந�ைல இரண்� கா�களி�ம் ஒ�க்�ம்
த�யான�ைறைய பய�ற்ச� ெசய்யலாம்.
நாதத்ைத சமப்ப�த்த� தைலய�ன் ந�ேவ
வைக ச�வ உணர்வ�ன்மீ� ஒன்றன்
ஒ�க்�ம்ப� �யற்ச�க்க ேவண்�ம்.
ப�ன் ஒன்றாக மனைதக் �வ�யச்
ெசய்யச்ெசய்வேத இதன் �ைறயா�ம்.
த�யானைத
ிேய �த

ப கை
ம் ப
ேனாக்க�ச்
ச த : த�யானம் ெசய்� ��த்த�ம்
ேமல்ந�ைலய���ந்� கீழ் இறங்க�
ஆரம்ப ந�ைலக்�ச் ெசல்லேவண்�ம்.
��கந்தண்ைட உணர்ந்� சக்த�யான�
அங்க��ந்� உட�ன் எல்லா ப�த�க்�ம்
பரவ�ச் ெசல்வைத உண�ங்கள்.
எ �ம்
யாப த��க்�ம் சக்த�:
ப�ற� உட�ன் நரம்� மண்டலத்ைத
சக்த� உங்கள் உட�க்�ள்ேள
உணர்ந்�, �வாசத்ைத உண�ங்கள்.
இயங்�க�ன்ற உய�ர்ச்சக்த�ைய
இ�த�யாக உட�ன் ெவப்பத்ைத
உண�ங்கள். இேத ப�ரபஞ்ச சக்த�ைய
உணர்ந்� நீங்கள் அமர்ந்த�ப்பைத
ஒவ்ெவா� உய�ரி�ம் காண �ய�ங்கள். உண�ங்கள். கண்கைளத் த�றந்�
ஓம் என்ற ப�ரணவத்ைத �ன்��ைற
னித
ம்: தரிசனம். ஒ� நடராஜ
உச்சரிக்க�ம். த�யானம் �ற்� ெபற்ற�.
�ர்த்த� அல்ல� ச�வ�ங்கம் அல்ல�
ஒவ்ெவா� தடைவ�ம் நாம் மன�க்�ள்
சற்��வ�ன் �னித உ�வத்ைத
உள்ேநாக்க� ெசல்�ம்ேபா� நம� வாழ்�
உங்கள் மனத�ல் ந��த்த� அ�ேவ
ெசம்ைம��க�ற�. நீங்கள் த�யானம்
ச�வேப�மான் என்ற உன்னத
ெசய்யாமல் இ�ந்தால் மட்�ேம அ�
உணர்ைவப் ெபற �ய�ங்கள்.
ெகட்ட த�யானம் என்� க�தப்ப�ம்
ேசாத�: ேஜாத� ஒ� ெதாைலக்காட்ச�த் என்� ��ேதவர் ��க�றார்.
த�ைரையப் பார்ப்ப�ேபால் உங்கள்
மன�க்�ள்ேள பார்க்க�ம். அ�த்ததாக
த�ைரய��ள்ள படங்கைள�ம்
எண்ணங்கைள�ம் நீக்க�வ��ங்கள்.
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ய க்கா
: ப�ராணன். மனைத ேமேல
இ�க்�ம் �ச்ச��ம் கீேழவ��ம் �ச்ச�ல்
மட்�ேம ைவ�ங்கள். அந்தப் ப�ராணைன
ச�வெப�மானின் ச�த்தமாக, ப�ரபஞ்ச
நா�யாய் ெசயல்ப�க�ன்ற ெதய்�க
ச�த்தமாக உங்கள் உட�ல் உண�ங்கள்.

��ேத
: உங்கள் த�யான வ�சாரைண ��வத��ம் மனம் அைசவேதய�ல்ைல
என்ற ெகாள்ைகைய ெகட்�யாகப் ப��த்�க் ெகாள்�ங்கள். மனத�ல் எண்ணங்கள்
ந�ைல�த்த�தான் இ�க்க�ன்றன. தன்�ணர்� மட்�ேம நகர்ந்� ெகாண்��க்க�ற�.
இவ்�லகத்த�ன் ஒ� �தந்த�ரக் ��மகன் எப்ப� ஒவ்ெவா� நாடாக, ஒவ்ெவா�
நகரமாக எங்ேக�ம் ��ெகாள்ளாமல் பயணம் ெசய்க�றாேனா அப்ப�, தன்�ணர்�
ஒ� எண்ணத்த���ந்� இன்ெனா� எண்ணத்�க்� நகர்ந்� ெசல்க�ற�.
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ா

ம் ைசவ இந்�க்கள். இந்த
அ�ப்பைட ெகாள்ைக
நம்ைம இயல்பாகேவ
அக�ம்ைச அல்ல� இன்னா ெசய்யாைம
என்ற ெகாள்ைகையக் கைடப்ப��க்க
உற்சாகப்ப�த்�க�ற�. எல்லா
இடத்த��ம் நாம் இைறவைனக்
காண்பதால் நாம் எல்லா உய�ர்களிடத்�ம்
ஆழ்ந்த ெந�க்கத்ைத�ம்
பாசத்ைத�ம் உணர்க�ேறாம். அன்�
காட்� மத�க்க�ன்ற எைத�ம் நாம்
ஒ�க்கா�ம் �ன்��த்�வத�ல்ைல.
எல்லா மனிதரிடத்�ம், எல்லா
உய�ரினங்களிடத்�ம், எல்லா
ெபா�ள்களிடத்�ம் இைறவன்
இ�க்க�றார் என்� அற�ந்த��ப்பதால்
மி�ந்த சக�ப்�த்தன்ைமைய�ம்
ஏற்�க்ெகாள்�ம் தன்ைமைய�ம்
அளிக்க�ற�. ச�லர் ெகட்டவர்கள்
அதனால் அவர்கள் ெகட்டவர்களாகேவ
நடத்தப்படேவண்�ம் என்ற எண்ணத்ைத
நாம் ஏற்�க் ெகாள்வத�ல்ைல. ச�லர்
ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்க�ன்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் உள்�க்�ள்ேள
ெதய்�கமானவர்கள். பரிணாம
வளர்ச்ச�ய�ல் அவர்கள் மிக�ம்
க டமான ப�த�ைய அ�பவ�த்�க்
ெகாண்��க்க�ன்றனர்.
அக�ம்ைச ெகாள்ைகய�ல்
இரண்டாவதாக இ�ப்ப� கர்மவ�ைனக்
ெகாள்ைகயா�ம். யா�க்காவ�
நாம் தீங்� ெசய்தால் அ� ஒ�நாள்
மீண்�ம் நம்மிடேம த��ம்ப�வ�ம் என்�
நமக்�த் ெதரி�ம். இந்த அ�ப்பைட
உண்ைமைய அற�ந்� ைவத்�ள்ள
நாம் ��மனதாக அக�ம்ைசையக்
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கைடப்ப��க்க�ேறாம். யா�க்�ம் உடலால்
மட்�மல்லாமல், ெசால்லா�ம் மனதா�ம்
தீங்க�ைழப்பைத தவ�ர்க்க�ேறாம்.
இப்ப�ப்பட்ட ெமன்ைமயான தன்ைம
ப�றைர மத�க்க�ம் பாராட்ட�ம்
ெசய்க�ற�. அக�ம்ைச என்ப� ஆன்மீக
உணர்வ�ன் பைடப்பா�ம். ப�ற�க்�
தீங்க�ைழக்�ம் தன்ைமயான�
அச்சத்தா�ம், ேகாபம், ேபராைச,
ெபாறாைம மற்�ம் ெவ�த்தல் ஆக�ய
கீழான இச்ைசமன உணர்வ���ந்�
எ�க�ற�. நல்ல� ெகட்ட�, என�
உன� என்� ப�ரித்தா�ம் ேபாக்ைக
அ� அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்��க்க�ற�.
ஆனால் நாம் அைத எத�ர்ப்பத�ல்ைல.
நமக்� ஏற்ப�ம் தீைம நாேம
வ�ைளவ�த்த வ�ைன என்� ஏற்�க்
ெகாள்வேத வ�ேவகம். அதைனப்
�ரிந்�ணர்ேவா�ம் மன்னிக்�ம்
தன்ைமேயா�ம் எத�ர்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
எத�ர்த்� ந�ன்றால் வ�ைனைய ேம�ம்
ெப�க்க�யவர்களாேவாம். ஆனா�ம்
அக�ம்ைச என்றால் அைமத�யாக இ�ப்ப�
என்� அர்த்தமல்ல. நம� உய�ைர
அல்ல� மற்றவரின் உய�ைரக் காப்பாற்ற
நாம் தற்காத்�க் ெகாள்ளலாம். அல்ல�
அ�மத� ெபற்�ள்ள ேபா சாரிடம்
வ�க்கட்டாயத்ைதப் ப�ரேயாக�க்க
வ�ட்�வ�டலாம். ேதச மக்கைளக்
காப்பாற்�ம் ேநாக்க�ல் ரா�வ பலத்ைத
நாம் ஆதரிக்க�ேறாம். ச�தாயத்ைத�ம்
அரசாங்கத்ைத�ம் மாற்ற�யைமப்பத��ம்
�த்தாக்கம் ெப�வத��ம் அக�ம்ைச ஒ�
வ�ைமயான க�வ�யாக வ�ளங்�க�ற�.
இைத ஒத்�ைழயா இயக்கத்த�ன்�லம்
மகாத்மா காந்த� ெசய்�காட்�னார்கள்.
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48

க �ம்ைசைய ாம்
கைட ப க்க �ே ாம்

இந்த�யா, ராஜஸ்தானி�ள்ள பாத்ேமடா ப� காப்பகத்த�ல் ஓர் ச��வன் தாய்ப்ப�
பார்த்�க் ெகாண்��க்க கன்�க்�ட்�ைய அன்�டன் தடவ�க் ெகா�க்க�றான்.
இந்தக் கன்�க்�ட்�க்� அவன் ஏ�ம் தீங்� வ�ைளவ�க்கமாட்டான் என்ப�ேபால்,
நா�ம் மனிதர்கள் உட்பட எந்த உய��க்�ம் தீங்� வ�ைளவ�க்கக்�டா�.
சண்ைடய�ன்ற� வன்�ைறய�ன்ற�
இந்த�யா�க்� அ� �தந்த�ரம் வாங்க�க்
ெகா�த்த�. அக�ம்ைசைய மகாவ�ரதம்,
மகாசங்கல்பம் என்�ம் அைழப்பர்.

இ�ேவ இயமங்கள் ந�யமங்கள்
யாவற்ற��ம் மிக�ம் �க்க�யமான
ஒ�க்கமாகக் க�தப்ப�க�ற�.

��ேத
: மிக�ம் ேமாசமான வன்�ைறையப் பற்ற�த்தான் அக�ம்ைச
ேப�க�ற� என்� நாம் ெதரிந்� ெகாள்வ� நல்ல� என்றா�ம்,
மிக�ம் �ண்ணிய ெகா ரத்ைத�ம் சாதாரண �ன்��த்தைல�ம்
த�ப்ப� வைர அக�ம்ைச ஆழமாகப் ேபாக�ற�.
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த

ர்மம், கன்மம், தன்�ணர்�ந�ைல,
ஆேராக்க�யம் மற்�ம் �ற்�ச்�ழல்
ஆக�ய ந்� காரணங்க�க்காக
ைசவ உண� பழக்கத்ைத மக்கள்
கைடப்ப��க்க�ன்றனர். �தலாவதாக,
நம்�ய�ர் ப�ைழக்க ப�ற உய�ர்கைள
நாம் ெகால்லக்�டா� என்� தர்மம்
உைரக்க�ற�. இரண்டாவதாக
மாமிசம் உண்பவர்கள் மைற�கமாக
வ�லங்க�னத்த�ற்� எத�ராக வன்�ைறய�ல்
�ப�க�ன்றனர். இ� எத�ர்மைறயான
கர்மவ�ைனைய ஏற்ப�த்த�
எத�ர்காலத்த�ல் �ன்பம் அ�பவ�க்க
ைவக்க�ற�. �ன்றாவதாக மாமிசம்
உண்பதால் நம� தன்�ணர்வ�ல்
ஏற்ப�ம் தாக்கங்கள். வ�லங்�களின்
உய�ர் பற�ேபா�ம்ேபா� ஏற்ப�ம்
வ�, பயங்கரம், ச�த்ரவைத ஆக�யன
அவ்�ய�ர்களின் சைதய�ல் ேவத�யல்
ரீ த�யாக பத�ந்� வ��க�ற�. அந்த
வ�லங்�களின் மாமிசத்ைத நாம்
உண்�ம்ேபா� அந்த வ�லங்�
அ�பவ�த்த அந்த ேவதைன
உணர்�க�ம் நம்�ள்ேள ெசன்�
நம் தன்�ணர்ைவ எத�ர்மைறயாகத்
தாக்�க�ற�. நான்காவ� காரணம்
உடல் நலம் ெதாடர்�ைடய�. �ற்�ேநாய்
உட்பட இன்�ம் பல ேநாய்க�க்�
மாமிசம் உண்�தேல காரணம் என்�
ெதாடர்� ப�த்தப்பட்�ள்ள�.
மனிதர்கள் மாமிசம் உண்பதற்�
எவ்வ�தமான உடற்சத்� காரணங்க�ம்
இல்ைல. ைசவ உணேவ அ�ப்பைடய�ல்
நல்ல ஆேராக்க�யமான உண�
என்� ந�ன ஆராய்ச்ச�கள்
உ�த�ப்ப�த்த��ள்ளன. ந்தாம்
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காரணம் மனிதர்களின் ேதைவக்�
மாமிசத்ைத வ�னிேயாகம் ெசய்�ம்
ெபரிய ெதாழில் ந��வனங்களால்
�ற்�ப்�றச்�ழ�க்� தீங்� ஏற்ப�க�ற�.
ப�வந�ைல மாற்றத்�க்�ம், கா�கைள
அழிப்பதற்�ம், ேமல் அ�க்� மண்
இழப்ப�ற்�ம், உய�ரினங்கள் �ற்றாக
அழிவதற்�ம் அ� பங்காற்�க�ற�.
மா�கள், பன்ற�கள், ேகாழிகள்
வளர்ப்பதற்� இப்ேபா� ெசலவ�டப்ப�ம்
பணத்ைத காய்கற� உண�கள்
உற்பத்த�ெசய்ய ெசலவ�ட்டால் அ�
உலக அளவ�ல் பச�ையத் தீர்க்க�ம் உலக
ெவப்பத்ைதக் �ைறக்க�ம் ெசய்�ம்.
இன்� ைசவ உண� உண்�வ�
உலக இயக்கமாக�வ�ட்ட�. எல்லா
மதங்களி�ம் ைசவ உண�க்காரர்கள்
உள்ளனர். அேதேபால் எம்மதத்த��ம்
இல்லாதவர்கள்�ட ைசவ
உண�க்காரர்களாக உள்ளனர்.
அெமரிக்கர்களில் �ன்� சதவ�க�தம்
ைசவ உண�க்காரர்களாக
இ�க்க�ன்றனர். அவற்ற�ல் எட்�
சத�தம் இைளேயார்கள். ப�ரிட்டன்
நாட்�ல் 1 சதவ�க�தம் இைளேயார்கள்
தங்கைள ைசவ உண�க்காரர்கள் என்�
ப�ரகடனப்ப�த்த�க் ெகாள்க�ன்றனர்.
உலகத்த�ேலேய அத�கமான ைசவ
உண�க்காரர்கைளக்ெகாண்ட
நா� இந்த�யாதான். அந்நாட்�
மக்கள்ெதாைகய�ன் 30 சதவ�க�தம்
அதாவ� 0 ேகா� ( 00 மில்�யன்)
மக்கள் ைசவ உணைவ மட்�ேம
உண்பவர்களாக உள்ளனர். ைசவ உண�
என்ப� மனிதனின் இயற்ைகயான
ெக ரவமான உண� என்� நம�
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ஒ� ெராட்�ய�ன்மீ� ெவண்ெணய் உ��க�ற�. அைதச் �ற்ற��ம் �ைவயான
ரச�ம், ெகாண்ைடக்கடைலக் கற��ம், ேசாயா ேதா �ம், மீ வைகக�ம்,
பச்ைச காய்கற�க�ம் உள்ளன. இத்தைகய ைசவ உண�வைக நம் உட�க்�
ஆேராக்க�யமான� மட்�மில்லாமல் இந்த உலகத்�க்ேக நல்ல�.
ஞானிகள் ப�ரகடனப்ப�த்த��ள்ளனர்.
நம� சமயத்ைத தமிழில் ைசவம்
என்� அைழக்க�ேறாம். ைசவம்

என்பதற்� இன்ெனா� ெபா�ள்
ைசவ உண� என்பதாம்.

��ேத
: ைசவ உண� உண்�தல் என்ப� ப�ற உய�ர்க�க்� இயற்ைகயாகேவ
மிகக் �ைறந்த அளவ�ல் �ன்பம் இைழத்� வாழ்வதா�ம். என� ம்ப�
வ�ட ஆன்மீக அ�பவத்த�ல் கண்ட� என்னெவன்றால் ைசவம் அல்லாத
��ம்பக்காரர்கைளவ�ட ைசவ உண�க்கார ��ம்பத்தார் ெசாற்ப ப�ரச்
ச�ைனகைளேய சந்த�க்க�ன்றனர் என்� ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிய வந்�ள்ள�.
119

ம

ாம் எ

ா

னிதன் இயற்ைகக்�ப்
�றம்பானவன் அல்ல என்�
இந்� சம்ப�ரதாயம் �ரிந்�
ைவத்த��க்க�ற�. நம்ைமச் �ற்ற��ள்ள
பஞ்ச�தங்கேளா� நாம் ஆன்மிக
ரீ த�யாக�ம், மேனாதத்�வ ரீ த�யாக�ம்,
உடல் ரீ த�யாக�ம் சம்பந்தப்பட்�ள்ேளாம்
என்�ம் அ� வ�ளக்�க�ற�. எங்�ம்
எத��ம் ெதய்�கம் இடம்ெபற்�ள்ளதால்
உய�ர்கள்மீ� இந்�க்கள் ஆழமான
மத�ப்� ைவத்த��க்க�றார்கள். இந்தப்
ப�ரபஞ்ச வைலய�ல் ந�லம், நீர்,
ெந�ப்�, காற்�, ஆகாயம் ஆக�ய
இயற்ைகய�ன் ெப�ம் சக்த�க�டன்,
ெச�கள் மரங்கள் வ�லங்�கள்
ஆக�யவற்ைற உள்ளடக்க�ய இதர உய�ர்
வர்க்கங்களா�ம் ஒன்�க்ெகான்�
ெதாடர்பால் ப�ன்னப்பட்��க்க�ேறாம்
என்� நாம் அற�ந்� ைவத்த��க்க�ேறாம்.
நம� சமய சாத்த�ரங்களில் மிக�ம்
உள்ளன்ேபா� ெதய்வமாக நாம்
ேபாற்�ம் �மாேதவ� என்�ம் இந்த
�மி, ேகா�க்கணக்கான ஆண்�கள்
மனித இனத்ைதக் காத்� வளர்த்�
பரிணமித்� வந்�ள்ள�. ஆனால்
உலக�ன் ெபரிய மக்கட்ெதாைக�ம்,
ெதாழிற்�ைறக�ம், வாகனங்க�ம்,
மனித வாழ்வ�ய�ம் �ற்�ச்�ழ�க்�
ெப�ம் ேசதத்ைத ஏற்ப�த்�க�ன்றன.
உலகக் ��ம்பத்த�ல் ஆற�ல் ஒ� ப�த�
என்ற வைகய�ல் இந்�க்கள் ெப�ம்
அ�த்தம் ெகா�க்க இய�ம். �மிக்�ம்
�ற்�ச்�ழ�க்�ம் பாத�ப்� ஏற்படாமல்
நட்�றவாக வாழ�ம், தனிப்பட்ட ரீ த�ய�ல்
அத�கம் ெசலவழிக்காமல் வாழ�ம்,
மின்சக்த� ேபான்றவற்ற�ன் பயன்பாட்ைட
�ைறத்�க்ெகாள்ள�ம், மாற்�
120

ை
மத �க்க �ே ாம்
சக்த�கைள பயன்ப�த்த�ம், ந�ைலயான
உண� உற்பத்த�ைய�ம், ைசவ உணைவ
உட்ெகாள்ளச் ெசய்வத��ம் நாம்
�ன்ேனா�யாக ெசயல்பட ேவண்�ம்.
மண், நீர், காற்� �தல் பல்ேவ�
வைகயான வ�லங்க�னங்கள்வைர,
�மிய�ன் அைனத்�வைக இயற்ைக
வளங்க�ம் பா�காக்கப்படேவண்�ம்.
இைத அைடவதற்� உலக�ன் எல்லா
வளங்கைள�ம் நாம் �ண�க்காமல்
�ைறவாக உபேயாக�க்க ேவண்�ம்.
அதன் கனிம வளங்கைள�ம், நீர்,
எண்ெணய் அல்ல� மண் வளங்கைள�ம்
நாம் ேதைவக்� அத�கமாக பயன்ப�த்த�
�ண�க்கக்�டா�. நம� இந்த நீல
�மிக் க�ரகத்ைத மா� ப�த்�வைதத்
தவ�ர்க்க�ேறாம். பல வைகயான அரிய
தாவரங்கைள�ம் வ�லங்க�னங்கைள�ம்
நாம் பா�காக்கப் பணியாற்ற
ேவண்�ம். வனவ�லங்�களின்
பதப்ப�த்தப்பட்ட ேதால்கள், தந்தங்கள்
அல்ல� ஊர்வன ப�ராணிகளின்
ேதால்கைள நாம் வாங்�வத�ல்ைல
பயன்ப�த்�வ�மில்ைல. காக�தம்,
கண்ணா�ப் ெபா�ள்கள், உேலாகம்
மற்�ம் ப�ளாஸ்�க் ெபா�ள்கைள நாம்
ம��ழற்ச� ெசய்க�ேறாம். �ைறவான
சக்த�ைய பயன்ப�த்�ம் வாகன
ஊர்த�கைள உபேயாக�க்க�ேறாம்.
மரங்கைள ந�க�ேறாம். உணைவ
�ண�ப்பத�ல்ைல. இப்ப�யாக நாம்
இந்த �மிைய�ம் அத�ல் வா�ம்
எல்லா உய�ர்கைள�ம் மத�ப்பதன்
�லம் நாம் இந்�வ�ன் அ�ப்பைட
ெகாள்ைககைள ெவளிப்ப�த்�க�ேறாம்.
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நாம் இந்த உலகத்ைத ஓர் அழகான க�ரகமாக�ம், தாயாக�ம், வாழ்க்ைக
ஜீவ�தமாக�ம், என்�ம் நம்ைம காப்பாற்ற� வளமளிக்�ம் உலகமாக�ம்
பார்க்க�ேறாம். இந்த �மி ெதய்வத்ைத நாம் �மாேதவ� என்றைழக்க�ேறாம்.
இந்த �மிைய நாம் எல்லா வைகய��ம் பா�காக்க�ேறாம்

��ேத
: மனிதைனப் பற்ற��ம் இயற்ைகையப் பற்ற��ம் இந்� சமயம்
ஒ�மித்த பார்ைவைய ைவத்�ள்ள�. அத�ல் மரியாைத�ம் மத�ப்�ம் உள்ளேத
தவ�ர ஆ�ைமேயா அல்ல� ெபா�ப்ப�ன்ைமேயா இல்ைல. உய�ரினங்கைளத்
தாங்�ம் இந்த �மித்தாய் ேவதக் க�த்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட� .
இந்�க்கள் இந்த �மிக் க�ரகத்த�ற்� வ��ந்தாளியாக வந்தவர்கள் என்�ம்
இயற்ைகமீ� ெபா�ப்�ம் கடைம�ம் இ�க்க�ற� என்�ம் உணர்க�ன்றனர்.
அப்ெபா�ப்ைப �ர்த்த� ெசய்த�ம் அக் கடைம�ம் சமந�ைலய�ல் �ர்த்த�யாக�ற�.
இயற்ைகய�டமி�ந்� வந்த இந்த மானிட உடல் இயற்ைகக்ேக த��ம்ப�ப் ேபாக�ற�.
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� ச�றந்த ந�ைறவான இல்லம்
என்ப� மி�ந்த ர்ப்�
சக்த��ம் நல்�ணக்க�ம்
ெகாண்ட �டா�ம். அவ்� ட்ைட வ�ட்�
ெவளிேய�வ� என்ப� ச�ரமமான
காரியம். உண்ைமயான ஒ� �ட்�ல்
��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் அன்�, க�ைண,
பக�ர்ந்� ெகாள்�தல், பாராட்�ைரத்தல்
ேபான்ற இயல்�கேளா� மக�ழ்ச்ச��டன்
வாழ்க�றார்கள். ஒ�வ�க்ெகா�வர்
உதவ� நல்க� �ைணயாக இ�க்க�றார்கள்.
இந்த இடம் தன்னலமற்ற� ஆனால்
ஒற்�ைம உணர்�மிக்க இடம். அங்�
ஒவ்ெவா�வரிட�ம் கலந்�றவாட
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ேநரம் இ�க்க�ற�
�ட்ைட ஒ� அன்� இல்லமாக மாற்�வ�
ெபற்ேறார்களின் கடைமயா�ம்.
ஒ�வ�க்ெகா�வர் அன்� பாராட்�
ப�ள்ைளகளிடம் அன்� காட்�க�றர்கள்.
�ைச அைறய�ல் வழிப�வத��ம்
அவர்கள் �ப�க�றார்கள். இ� �ட்�ல்
நல்ல ஆன்மீக அத�ர்வைலகைள
உ�வாக்க� �ட்ைட ேகாய�ல் ேபான்ற
�ழ்ந�ைலய�ல் ைவக்க�ற�. �ட்�ல்
ெதய்வங்கள் வணங்கப்ப�க�ன்றனர்.
ேதவேதவைதகைள�ம், காவல்
ேதவர்கைள�ம், �ன்ேனார்கைள�ம்
ெக ரவ�த்� நாம் �ட்�க்�ள்
அைழக்க�ேறாம். ஒவ்ெவா�
அைற�ம் ப��த்தமாக பளிச்ெசன்�
ைவத்�க்ெகாள்ளப்ப�க�ன்ற�.
ஒவ்ெவா� நா�ம் �ைசயைறய�ல் �ைச
நடக்க�ற�. இயன்றவைர எல்ேலா�ம்
உணைவ ஒன்றாகேவ உண்க�ன்றனர்.
உண�க்��ன் உண� மந்த�ரத்ைத
(அன்ன�ர்ேண) ெசால்க�ன்றனர்.
இந்� பண்�ைககைள ��ம்ப
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உ�ப்ப�னர்கள் அைனவ�ம் �ட்�ல்
ஒற்�ைமயாகக் ெகாண்டா�க�ன்றனர்.
ேதவார த��வாசகப் பாடல்கைளப் பா�,
பாரம்பரிய இைசகைள�ம் ேகட்க�ன்றனர்.
ைசவ ச�த்த�ர ேவைலப்பா�க�ம்
கைலப்ெபா�ள்க�ம் �ட்�ன்
அைறகைள அலங்கரிக்க�ன்றன.
இைவயைனத்�ம் ஒ� பா�காப்பான
��ைமயான �ட்�ச் �ழைல
ஏற்ப�த்�க�ற�. க�ைமயான
ெவளி�லகச் �ழைலவ�ட்� ஒா
அைமத�யான �க�டமாக அ�
வ�ளங்�க�ற�. இணக்கத்ேதா�
வாழ்வ�தான் இங்� தாரக மந்த�ரம்.
அந்த நல்�ணக்கம் �ைலயாதவா�
��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் கவனமாக நடந்�
ெகாள்க�ன்றனர். அவர்க�க்க�ைடேய
ஒ�மித்த க�த்�க்� இடங்ெகா�த்�,
வாய்த் தகராற்ைற�ம் க�ம்
ெசாற்கைள�ம் தவ�ர்க்க�ன்றனர்.
எல்லா க�த்� ேவ�பா�க�ம் �ங்கப்
ேபா��ன் தீர்த்� ைவக்கப்ப�க�ன்றன.
வ��ந்த�னர்கள் கட�ளாகப்
பாவ�க்கப்ப�க�ன்றனர். வ��ந்ேதாம்பல்
தாராள மன�டன் ெசய்யப்ப�க�ன்ற�.
�ட்ைட நன்� ேபணி கட்�க்ேகாப்�ட�ம்
உ�த��ட�ம் ைவத்த��ப்பதற்�
ப�ள்ைளகள் உதவலாம். காைலய�ல் �ட்�
�ைசய��ம் ஆண்�ேதா�ம் நடக்�ம்
த��வ�ழா ெகாண்டாட்டத்த��ம் அவர்கள்
உதவலாம். வாரம் ஒ��ைற ��ம்ப
ந�கழ்ச்ச�யாக மாைல ேவைள ��ம்ப
ஒற்�ைம ேநரம் என்பைத ��ேதவர்
பரிந்�ைரக்க�றார். அன்� மாைல ��ம்ப
உ�ப்ப�னர்கள் ஒன்றாக �ட்�ல் அமர்ந்�
இர� உண� உண்க�ன்றனர் த�ட்டங்கள்
தீட்�க�ன்றனர் வ�ைளயா�க�ன்றனர்
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�ேட நம� ேகாட்ைட. அ� நமக்� பா�காப்� அளித்� நம் ��ம்பத்ைத�ம் ஒன்றாக
ப�ைணத்� ைவக்க�ற�. இங்� தாேய சக்த�. தந்ைதேய ச�வன். ப�ள்ைளகேள
ேதவர்கள். நா�ம் நா�ம் அன்ப�ல் ப�ைணந்� அைனவ�ம் வ�வாக வளர்க�ன்றனர்
வ��ப்பமானவற்ைற பக�ர்ந்�
ெகாள்க�ன்றனர் ஒ�வ�க்ெகா�வர்
பாராட்�க்ெகாள்க�ன்றனர்
ெதாைலக்காட்ச�ைய ��வ�ட்�,, �ஜிட்டல்

க�வ�கைள அைடத்�வ�ட்�,, மனைத
த�ைச த��ப்�ம் எல்லாவற்ைற�ம்
மறந்�, ��ம்ப ஒற்�ைம நாளில்
மக�ழ்ச்ச�ய�ல் �ழ்க�ய��க்க�ன்றனர்.

��ேத
: எந்த �ட்�ல் �த்தம் ஒ�ங்� ேபணப்ப�க�றேதா, காைல உண�ம், மத�ய
உண�ம், இர� உண�ம் ஒ�ங்காக பரிமா
ப க� ேதா, காைல வழிபா� பக்த�ப்
ெப�க்�ட�ம் மரியாைத�ட�ம் நடக்க�றேதா, ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் ஒன்றாக
வச�த்�, ஒன்றாக உணவ�ந்த�, ஒன்றாகப் ேபச� மக�ழ்ந்�, ஒன்றாக வழிபாட்�ல்
�ப�க�றார்கேளா, அந்த �ட்�ல் ேதவ ேதவைதகள் வந்� ��ய��க்க இய�ம்
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லக அளவ�ல்
மிகத் தாரளமான
வ��ந்ேதாம்ப�க்�
இந்�க்க�ம் அவர்களின் இல்லங்க�ம்
ெபயர் ெபற்�ள்ளன. வ��ந்த�னர்கைள
கட�ளாகேவ நடத்�வ� இந்�க்களின்
பழக்கமா�ம். பரபப்பான இன்ைறய
நாகரீ க �ழ்ந�ைலய�ல்�ட
வ��ந்த�னர்கள் (�ட்�க்� வந்�)
நம் ேவைலையக் ெக�க்க�றார்கள்
என்� எண்ணக்�டா�. எவ்வள�
�க்க�யமான ேவைல என்றா�ம்
அைத ேபாட்�வ�ட்� வந்தவர்கைள
நாம் வரேவற்� உபசரிக்க ேவண்�ம்.
நம்ைம யா�ம் வரேவற்காமல் ேபானால்
நமக்� எப்ப� இ�க்�ேமா அப்ப� அந்த
உணர்� அவர்க�க்�ம் ஏற்படாமல்
இ�க்�மா� பார்த்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம். �ன்�ட்�ேய அற�வ�க்காமல்
வ��ந்த�னர்கள் �ட்�க்� வந்�வ�ட்டா�ம்,
அவர்கைள ��ம்ப சக�தமாக வாச�ல்
ந�ன்� வரேவற்க ேவண்�ம். தாராளமாக
ேநரம் ஒ�க்க� அவர்களிடம் கனிவாக
உைரயாட ேவண்�ம். நம் உபசரிப்ப�ல்
அவர்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் ச�றப்�
வ��ந்த�னர் என்� உணர ேவண்�ம்.
இ�ேவ நம� �ராதன �னித
கடைமயா�ம். த��க்�றள் ��வதாவ�
இ�ந்ேதாம்ப� இல்வாழ்வ ெதல்லாம்
வ��ந்ேதாம்ப� ேவளாண்ைம
ெசய்தற் ெபா�ட்�. (�றள் 81) ( நாம்
ெசல்வம் ேசர்த்� இல்வாழ்க்ைக
நடத்�வெதல்லாம் வ��ந்த�னர்கைளப்
ேபாற்ற� உபசரிக்கேவ. )
ெசல்வ��ந்� ஓம்ப� வ�வ��ந்�
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பார்த்த��ப்பான் நல்வ��ந்�
வானத் தவர்க்�. (�றள் 8 ) ( வந்த
வ��ந்த�னர்கைள வரேவற்� உபசரித்�
இனி வ�ம் வ��ந்த�னர்கைள
எத�ர்பார்த்� காத்த��ப்பான்.
அப்ப�ப்பட்டவைன வா�லக�ம்
மிக�ம் வரேவற்க�ன்ற�. )
வந்த��க்�ம் வ��ந்த�னர்கைள நாம்
ெவளிேய ெசன்� வரேவற்�, உள்ேள
அைழத்� அமர இ�க்ைக�ம் அ�ந்த
நீ�ம் அளிக்க ேவண்�ம் என்�ம்,
அவர்கள்�ன் ஒ� வ�ளக்ேகற்ற�
ைவத்� உண�ம் இ�ப்ப�ட�ம் வழங்க
ேவண்�ெமன்�ம் இந்� சாத்த�ரங்கள்
நல்ல இல்லறத்தாைனப் பற்ற�
��க�ன்றன. ப�ற� அவர்க�க்�
வ��ப்பமான வ�ஷயங்கைளப் பற்ற�
அவர்க�டன் நட்பாக உைரயாட
ேவண்�ம். மிக�ம் வசத� �ைறந்த
இல்லறத்தான் �ட வ��ந்த�னர்க�க்�
உண�ம் நீ�ம் அளிக்கத் தவ�வத�ல்ைல.
�ைறந்த பட்சம் உட்கா�வதற்� ஒ�
பா�ம் ��க்க ஒ� �வைள நீ�ம்
அளிக்க ேவண்�ய� அவச�யம்.
�ட்�ற்� ஒ� �னித மகான் வ�க�றார்
என்றால் இன்�ம் ��தல் கவனம்
ெச�த்த� பல நாட்க�க்� �ன்ேப
�ட்ைட �த்தப்ப�த்�வத��ம்,
அலங்கரிப்பத��ம், மாைல கட்�வத��ம்,
பரி�ப்ெபா�ைளத் தயார்ப�த்�வத��ம்
தயாராக இ�க்க�ன்றனர்.
வ��ந்த�னர்கள் த��ம்ப�ப் ேபா�ம்ேபா�
அவர்க�க்� நல்வாழ்த்�க்கள்�ற�
அன்பளிப்�கள் வழங்க ேவண்�ம். அ�
ச�ன்ன மிட்டாயாக�ம் இ�க்கலாம்.
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� த �ன கை
ாம் எ ப
ரே
க �ே ாம்

�ட்�க்� வந்�ள்ள வ��ந்த�னர்கைள ஒ� ��ம்பம் ஆரஞ்�ப் பழரசம்
அளித்�, �ட்�ல் தயாரித்த பலகாரங்க�டன் �கமலர்ச்ச��டன்
உபசரிக்க�ன்றனர். �ட்�க்� வ�ம் ஒவ்ெவா� வ��ந்த�ன�ம் நமக்�
வ��ந்ேதாம்பல் ெசய்ய ெபற்ற வரமா�ம். இ� �க்க�யக் கடைமயா�ம்.
ப�ற� அவர்கேளா� அவர்களின்
வாகனம் வைர ெசன்� இ�கரங்�ப்ப�
வணங்க�, வழிய�ப்ப�ய�ம் அவர்கள்

கண்ணி��ந்� மைற�ம் வைரப்
பார்த்�க் ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.

��ேத
: �ைணய���ந்� �றப்ப�ம் நாதம்ேபால வ��ந்த�னர்கைள
உபசரிக்�ம் தன்ைம ச�வன�யார்களிடமி�ந்� ெவளிப்ப�க�ற�. வ��ந்த�னர்கள்
கட�ளாகேவ பாவ�க்கப்ப�க�றார்கள். நண்பர்கள், உறவ�னர்கள், வழிய�ற்
சந்த�த்தவர்கள், �ன்ப�ன் ெதரியாதவர்கள்�ட, என்�ேம வற்றாத மாளாத
நம்�ைடய உபசரிப்ைபக்கண்� அன்�க்� அ�ைமயாக�ன்றனர்.
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ை
பேயாக � ப

ட்��ள்ள �ைஜயைற
ஒ� ��ம்பத்த�ன்
ேகாய�லா�ம். அ� �ட்�ன்
இதயமா�ம். நாம் கட�ேளா�ம்
ெதய்வங்கேளா�ம் ேதவர்கேளா�ம்
ெந�க்கமாக இ�க்க அந்த �னித
இடத்�க்� ெசல்க�ேறாம். நம�
சமயத்ைத உண்ைமயாக கைடப்ப��க்க
வ��ம்�ம் அற�வார்ந்த இந்�க்கள்
�ைஜ அைறக்ெகன்� �ட்�ல் ஒ�
தனி அைற ஒ�க்�க�றார்கள். ��க்க
��க்க �ைஜக்ெகன்ேற இந்த அைற
உபேயாகம் காண்க�ற�. ஒ� ேகாய�ல்
ேபான்ற �ழ�ல் அ� உபேயாக�க்கப்
ப�க�ற�. மைறவாக இ�க்�ம் ஒ�
ச�ன்ன இடேமா அல்ல� ச�ற�ய �த்தக
அ�க்ேகா ஒ� ெதய்�க இ�ப்ப�டத்ைத
உ�வாக்க ேபா�மானதாக இ�க்கா�
என்� அவர்க�க்�த் ெதரி�ம்.

ைவப்ப� ேபான்ற கடைமகைளச்
ெசய்யலாம். சமஸ்க��த மந்த�ரங்கைளக்
கற்�க்ெகாண்� ெபற்ேறார்கேளா�
ேசர்ந்� மந்த�ரங்கைள ெசால்லலாம்.
�ட்�ேல �ைஜ அைற மட்�ேம மிக�ம்
அழகான அைறயாக இ�க்க ேவண்�ம்.
அந்த அைறையச் �ற்ற��ம் உங்கள் ��
பரம்பைரய�ன் படங்கள் அலங்கரிக்கப்
பட்��க்கேவண்�ம். �ைஜ அைறய�ல்
ச�வெப�மான், கேணசப் ெப�மான்,
��கப்ெப�மான் த����வ ேமனிகள்
இ�க்கேவண்�ம். எண்ெணய்
வ�ளக்�கள், ஊ�பத்த�கள், மணி,
தாம்பாளத் தட்�கள், �க்�ைடகள்
இ�க்கேவண்�ம். ஒவ்ெவா� தடைவ�ம்
ேகாய��க்�ச் ெசன்� வந்த�ம், �ைஜ
அைறக்�ச் ெசன்� வ�ளக்ேகற்ற�
ைவக்கேவண்�ம். இ� ேகாய��டன்
ெதாடர்ைப ஏற்ப�த்த�க் ெகா�க்க�ற�.

வ�ேஷசமான இந்த �ைஜ
அைறய�ல்தான் ஒவ்ெவா� நா�ம்
காைலய�ல் �ைஜ ெசய்ய�ம்,
ஞானசாத்த�ரங்கள் ப�க்க�ம், த�யானம்
ெசய்ய�ம், பஜைன ெசய்ய�ம்,
ெஜபம் ெசய்ய�ம் மற்�ம் இதர
சாதனா பய�ற்ச� ெசய்ய�ம் ஒன்றாகக்
��ம்பத்தார் ��க�ன்றனர். த��நாள்
காலங்களில் இன்�ம் ��தல் ேநரம்
இதற்காக இங்� ஒ�க்�க�ன்றனர்.
வா�பர்களாக இ�க்�ம் நீங்கள்
�ைஜ அைறய�ல் உதவ�கள் ெசய்�
அைத உங்களின் ச�றப்� இடமாக
மாற்ற�க் ெகாள்ளலாம். த�னசரி
வழிபாட்�க்� �ன் �ந்ேதாட்டத்த�ல்
�க்கள் பற�ப்ப�, ப�ரசாதம் தயாரிப்ப�,
�ைஜப் ெபா�ள்கைள எ�த்�

�ைஜ அைற �ய்ைமயாக இ�ந்தால்
பலப்பல ேதவைதக�ம், உங்களின்
ெசாந்த காவல் ேதவைதக�ம்,
அங்ேக வந்� ��ய��ப்பார்கள்.
��ேதவர் �ற�ய��ப்பதாவ�
கண்�க்�த் ெதன்படாத இந்த
ந�ரந்தர வ��ந்தாளிக�க்� ஒ�
தனியைற ஒ�க்கப்ப�க�ற�. அந்தத்
தனியைறய�ல் ��ம்பேம ��ந்�
அமர்க�றார்கள். பவ�த்த�ரமான இந்த
ேதவர்கேளா� அவர்களால் உள்
ர
ெதாடர்� ெகாள்ள இய�ம். இந்த
ேதவர்கள் ��ம்பத்ைத தைல�ைற
தைல�ைறயாகக் காப்பாற்றக்
கடைமப்பட்டவர்கள். ஒளிமயமான
இந்த ேதவர்கள் உங்க�க்�
அ�ள்�ரிந்� உங்கைளக் காக்க�றார்கள்.
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வ�மரிைசயான ஒ� காைல �ைச சடங்ைகச் ெசய்ய ஒ� யாகக்
�ண்டத்த�ன்�ன் ஒ� ��ம்பம் �ைசயைறய�ல் அமர்ந்�ள்ள�.
அவர்கள் ஒன்றாக மந்த�ரம் ஓத�, ைநேவத்த�யம் அளித்�, கட�ளிடம்
ப�ரார்த்தைன ெசய்� தம் சாதைனகைள ேமற்ெகாள்க�ன்றனர்.

உங்கள் �ட்ைடப் பா�காப்பாக�ம்
அைமத�யாக�ம் ைவத்த��க்க�றார்கள்.
கட��க்ெகன்� ஒ� �ட்ைட நாம்
நம� �ட்�ல் ஏற்ப�த்த�க் ெகா�த்தால்
அக்��ம்பத்த�ல் மக�ழ்ச்ச� எளிதாக

ந�ல�க�ற�. ஒ�வேரா� ஒ�வர்
நன்றாகப் பழக�ம் ேநச�க்க�ம்
எளிதாக�ற�. ச�வெப�மான் நம்ைமக்
காப்பாற்ற�க் ெகாண்��க்க�றார்
என்பைத�ம் நாம் எளிதாக உணர���ம்.

��ேத
: �ைஜ அைறேய ஒவ்ெவா� ைசவ இல்லத்தாரின் ைமயம்.
ப�ரத்த�ேயகமான அந்த அைறய�ல் ேகாய�ல் ேபான்ற �ழ்ந�ைலைய ஏற்ப�த்த� அங்�
�ைஜ ெசய்ய�ம், ஞானசாத்த�ரங்கள் ப�க்க�ம், சாதனா ெசய்ய�ம், த�யானம்
ெசய்ய�ம், பஜைனப் பாட�ம், ெஜபம் ெசய்ய�ம் பயன்ப�த்தப் ப�க�ற�.
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ம் ெநற்ற�ய�ல் இ�க�ன்ற
ச�ன்னங்கள் இந்�க்களின்
அர்த்தமிக்க கலாச்சார
மற்�ம் ஆன்மீகப் பழக்கமா�ம். ச�கப்�
அல்ல� க�ப்� ெபாட்�, ெவண்
பட்ைட மற்�ம் சந்தனச் சாந்த�ல்
ச�ன்னமாக ெநற்ற�ய�ல் அணிக�ேறாம்.
ெப�ம்பாலான ச�ன்னங்கள் சமயப்
ப�ரிைவச் சார்ந்தைவ. நாம் எந்த இந்�
சம்ப�ரதாயத்ைதப் ப�ன்பற்�க�ேறாம்
என்� உலகத்�க்� அைவ எ�த்�ச்
ெசால்க�ன்றன. த��மாைல
வணங்�ேவார் ெப�ம்பாேலார்
த��மண்ணில் வடகைல ெதன்கைலைய
ெநற்ற�ய�ல் அணிவர். ைசவர்கள்
த��நீ� என்�ம் வ��த�ைய ெநற்ற�ய�ல்
ெவண்ைமயாக �ன்� பட்ைடயாக
அணிந்த��ப்பர். இச்ச�ன்னத்ைத
த���ண்டரம் என்�ம் அைழப்பர்.

க

ிக �
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ெநற்ற� ந��க்�க்கீழ் ஒ� த�லகம்
ைவக்கப்ப�க�ற�. இந்த�ய�ல் இ�
ப�ந்த� என்�ம் தமிழில் ெபாட்� என்�ம்
அைழக்கப்ப�க�ற�. இதைன இந்�
சமயத்த�ன் அைனத்� ப�ரிவ�ன�ம்
உபேயாக�க்க�ன்றனர். �ன்றாம் கண்
என்� அைழக்கப்ப�ம் இந்த ஆன்மீகக்
கண்ைண அல்ல� ஞானக்கண்ைணக்
ெகாண்�தான் நாம் வாழ்க்ைகையப்
பார்க்கேவண்�ம், சாதாரணக்
கண்ணால் அல்ல என்� நமக்� அ�
ந�ைன ட்�க�ற�. ச�கப்� ெபாட்�
ைவத்த��க்�ம் ெபண் த��மணமானவர்
என்பைதக் �ற�க்�ம். க�ப்� ெபாட்�,
�ற�ப்பாக �ழந்ைதக்� ைவத்த��க்�ம்
ெபாட்�, அதன் பா�காப்�க்காக
கவசமாக ைவக்கப்ப�க�ற�.

ைசவத் த��க்ேகாய�ல்களில் �ைஜ
��ந்த�ம் வ��த�, சந்தனம், �ங்�மம்
வழங்கப்ப�ம். இம்�ன்ைற�ம்
இவ்வழக்கங்களின் ப�ன்னால்
ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் அணிக�ன்றனர்.
ஆழமான �ட்�மஞான
ஆண்கைளவ�ட ெபண்கள்
வ�ளக்கங்கள் உள்ளன. த��நீற்ைற
ெகாஞ்சமாகேவ ெநற்ற�ய�ல் வ��த�
உள்�லக���க்�ம் ேதவர்களால்,
இ�க�ன்றனர். இந்�வ�ன் �ட்�ற்�
�ற�ப்பாக, �ைஜ ேநரத்த�ன்ேபா�
பார்க்க ���ம். அதன்�லம் அவர்களால் ெசல்�ம் வ��ந்தாளிக�க்�
வாச�ேலேய ெபாட்� ைவக்கப்ப�ம்.
ேம�ம் நமக்� ச�றப்பாக உதவ
��க�ற�. த��நீ� என்ப� �ய்ைமையக் ெநற்ற�ய�ல் சமயச் ச�ன்னம் அணிவத�ல்
நாம் ெப�ைம ெகாள்க�ேறாம். அ�
�ற�ப்பேதா� ஆணவம், கன்மம், மாைய
நம்ைம பக்த�மிக்க இந்� என்�
ஆக�ய �ம்மலங்கைள எரிப்பைத�ம்
அைடயாளம் காட்�க�ற�.
�ற�க்க�ற�. அைத அணிவதால்
ச�வெப�மானின் அ��ம் பா�காப்�ம்
நமக்�க் க�ைடக்க�ற�. நம� உடல்
ந�ைலயற்ற� என்�ம் காலந்தாழ்த்தாமல்
சீ க்க�ரேம இைறவனின் அ�ைள நாட
ேவண்�ம் என்�ம் த��நீ� நமக்�
ந�ைன ட்� ஊக்கம் ெகா�க்க�ற�.
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தன் மகளின் ெநற்ற�ய�ல் ஒ� தாய் பாரம்பரியச் ச�ன்னமாக ெபாட்� ைவக்க�றார்.
சமயப் ப�ரிைவக் காட்�ம் த�லகம் என்ப� அழகான அர்த்த�ள்ள அைடயாளமா�ம்.
இட��றம் கீழ்ப�த�ய�ல் ெபாட்�டன் ��ய த�ரி�ண்டரத்ைதக் காணலாம்.

��ேத
: நாம் இந்த சமயத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் என்� ேதவர்களின்
கவனத்ைத ர்க்க �ய வ��த�ைய அணிக�ேறாம். எங்க�க்� உங்களின்
உதவ��ம் ஆச��ம் ேவண்�ம் என்� ெசால்�ம் வைகய�ல் வ��த� ச�ன்னம்
ெசயல்ப�க�ற�. த��நீற்ைறக் காண்பதன்�லம் உங்களின் �கத்ைத ேதவர்களால்
அைடயாளம் காண���ம் .ெநற்ற�ய�ல் அணிந்த��க்�ம் ெபாட்� ஒ�வைர
இந்� என்� அைடயாளம் காட்�க�ற�. ெபாட்� ைவப்பதற்� �ட்�ம ஞான
வ�ளக்கம் உண்�. ஞானக்கண் என்ற �ன்றாம் கண்ைண அ� �ற�க்க�ற�.
சாதாரண கண்கள் காண��யாதைத இந்த ஞானக்கண் கா�ம்.
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ன்னடத்ைத என்ப� சரியான
எண்ணம், சரியான ெசால்,
சரியான ெசயல் என்பதா�ம்.
சரியான என்றால் தர்மத்ேதா�ம்
�ய ஆன்ம இயல்ேபா�ம்
ஒத்�ப்ேபாவ� என்� ெபா�ள்ப�ம்.
எல்லா உய�ர்க�ம் ஓர் அற்�தமான
பயணம் ேமற்ெகாண்��க்�ம்
ெதய்�க ஆன்மாக்கள் என்�ம்,
அப்பயணத்த�ன்ேபா� நாம் பல
பாடங்கைளப் ப�த்�க்ெகாள்க�ேறாம்
என்ற உயர்ந்த அற�ைவ நம� சமயம்
நமக்� ஊட்�க�ற�. ஒவ்ெவா�வ�ம்
ெவளித்ேதாற்றத்த�ல் �ரணமாக
இல்லாவ���ம் நாம் சந்த�க்�ம்
அவர்களிடம் ஒளி��ம் அழக�ய
ஆன்மாைவக் காண்க�ேறாம். அவர்களிடம்
உள்ள ந�ைறகைளக்கண்� �ைறகைள
�றக்கணிக்க�ேறாம். நம்மால்
இயன்றவைர ப�ற�க்� உதவ� நல்க
�ைனக�ேறாம். அவர்களின் �ைறகைளச்
ெசால்லாமல் மனைத ேநாக�க்காமல்
அவர்கைள உயர்ந�ைலக்� உயர்த்த
எப்ேபா�ம் வ�ைழக�ேறாம். �த�ல்
நாேம ஒ� நல்ல உதாரணமாக இ�ந்�
யா�ம் நம்ைம �றக்கணிக்காமல்
நம்ைம வ��ம்�பவர்களாக
இ�க்க �யற்ச�க்க�ேறாம்.
அன்�, ெபா�ைம, க�ைண ஆக�ய
அழக�ய �ணங்கைள ெவளிக்காட்ட
�ைனவ� நமக்� சாதானா
பய�ற்ச�யா�ம். நம்மி�ம் வய�
�ைறவானவர்கைள நாம் அரவைணத்�
வழிகாட்� உற்சாக�ட்�க�ேறாம்..
ெபரியவர்கைள மத�த்�
அவர்களிடமி�ந்� நாம் ஆவ�டன்
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கற்�க்ெகாள்ள வ�ைழக�ேறாம். நம்ேமா�
ெந�க்கமானவர்கைள நாம் மாமி
மாமா அல்ல� அண்ணன் என்�
மரியாைதச் ெசாற்களால் அைழக்க�ேறாம்.
மற்றவர்கைள நாம் நமஸ்ேத, வணக்கம்
அல்ல� ஓம் ச�வாய என்� வணக்கம்
ெசால்க�ேறாம். ெபரியவர்கைள எத�ர்த்�
ேப�வேதா அல்ல� ெபரியவர்கள்
ேபச�க்ெகாண்��க்�ம்ேபா�
இைடமற�ப்பேதா �டா� என்ற இரண்�
வழக்கத்ைத�ம் நாம் ப�ன்பற்�க�ேறாம்.
நன்னடத்ைதக்� அ�ப்பைடயாக
உள்ளைவ �யத்தன்ைம, பக்த�, பணி�,
ெதாண் ழியம் ஆக�ய நான்�ேம.
ப�றைரக் க�ைணக் கண்ேணா� பார்த்�
ெசயல்ப�ம்ேபா� எண்ணத்த��ம்,
ெசால்��ம், ெசய��ம் நாம்
�யதன்ைமைய வளர்த்�க்
ெகாள்க�ேறாம். வழிபா�, தன்னலமற்ற
ேசைவயாற்�தல், ேநர்ைமயாளராக,
நம்ப�க்ைகக்� உரியவராக இ�த்தல்
�லம் நாம் பக்த�ைய வளர்த்�க்
ெகாள்க�ேறாம். பணிவான தன்ைமைய
நாம் ஒ� �ழ்ந�ைலய�ல் ெபா�ைமையக்
காட்�வதன் �ல�ம், மக்களிடம்
சக�ப்�த்தன்ைம காட்�வதன்
�ல�ம் வளர்த்�க்ெகாள்க�ேறாம்.
பச�த்தவர்க�க்�ம் ேநாயாளிக�க்�ம்
�டற்றவர்க�க்�ம்,
வயதானவர்க�க்�ம்,
த�க்கற்றவர்க�க்�ம் உதவ�யளிப்பதன்
�லம் நாம் ெதாண்� மனப்பான்ைமைய
வளர்த்�க்ெகாள்க�ேறாம். நம�
மனசாட்ச�ேய நமக்� நன்னடத்ைதைய
�த�ல் ேபாத�க்�ம் ஆசான்.
அ�ேவ நம் ஆன்மாவ�ன் �ரலா�ம்.
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தம் ச�கத்த�ல் ேதைவப்ப�ம் மக்க�க்� ஓர் இளம் ேசவக� பந்த�ய�ல் உண�
பரிமா�க�றார். மக்க�க்� எப்ப�ெயல்லாம் உதவ��ம் ேசைவ�ம் ெசய்� அவர்கைள
உயர்த்தலாம் என்� நண்பர்க�டன்�� அ�க்க� ஆேலாசைன ெசய்வாள்.
எ� நல்ல� எ� ெகட்ட� என்�
அற�ந்�ெகாள்ள நாம் கட�ைளேயா,
சற்��ைவேயா அ�கலாம். அல்ல�
�வாமிையேயா, சமய சாத்த�ர

�ல்கைளேயா, ெபரிேயார்கைளேயா,
��ம்பத்தாைரேயா, நம்ப�க்ைகக்�ரிய
நண்பர்கைளேயா அ�கலாம்.

��ேத
: ஒ� இந்�வானவன் பணிைவ வளர்த்�, அகந்ைதைய ஒ�க்க�ைவத்�,
உதவ� நல்�வத�ல் ஆர்வங்காட்�, எதற்�ம் தைடயாய் ந�ற்காமல், ப�றரிடம்
நல்லைதேய கண்� �ற்றங்கைள மறந்�வ��க�ன்றான். உண்ைமயான பக்தன்
என்� அைழத்�க்ெகாள்ள நாேம நமக்�ள்ளாக�ம் நம� �ற்றத்தாரிட�ம்
நன்னடத்ைதேயா� நடந்�ெகாள்வைதத் தவ�ர ேவ� வழிய�ல்ைல.
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ந்�க்கள் நமஸ்ேத (அல்ல�
நமஸ்கார்) என்� வாழ்த்�
��வர். இரண்� ைககைள�ம்
ஒன்றாகக் ெநஞ்ச�ல் �வ�த்�
தைலைய சற்� தாழ்த்த� நமஸ்ேத
என்� ��வர். அ� வாய்வழி
வாழ்த்தாக�ம் ைசைகயாக�ம் ஒ�
மந்த�ரமாக�ம் �த்த�ைரயாக�ம்
இ�க்க�ற�. வணங்�வ�ேபால்
ைவத்த��க்�ம் அந்த ைககளின்
ந�ைலக்� அஞ்ச� என்� ெபயர். அஞ்ச்
என்பத�ன் ேவர்ச்ெசால்லான அ�
அணிவ�ப்ப�, ெக ரவ�ப்ப� அல்ல�
ெகாண்டா�வ� என்� ெபா�ள்ப�ம்.
நம� ைசவ ச�கத்த�ல் நா�ம் �வ�ந்த
கரங்களால் வணக்கம், நமச�வாய
அல்ல� ஓம் ச�வாய என்க�ேறாம்.
அவற்ற�ன் ெபா�ள் ஒன்�தான்.

ப
எ

ா

உம்ைமப் பணிக�ேறாம் என்� அர்த்தம்.
நமஸ்ேத என்� வணக்கம் ��தல்
எல்லா இடத்த��ம் நாம் சந்த�க்�ம்
எல்லா மனிதர்களிட�ம் கட�ைளக்
காண���ம் என்ற க�த்த�ைன நமக்�
ெமல்ல ந�ைன ட்�க�ற�. அதாவ�
நம்மி�வரிடத்�ம் ெதய்வத்ைதக்
காண்க�ேறன் என்பதால் நான்
பணிந்� வணங்�க�ேறன். இந்த
ச�ன்ன சந்த�ப்ப�ல்�ட �னிதத்�வைத
நான் ஏற்க�ேறன். நம்�ள்ளி�க்�ம்
ஆன்மீகத்த���ந்� மனிதனின்
சாதாரண ெலளகீகத்ைத என்னால்
ப�ரிக்க இயலவ�ல்ைல, என்�
அைமத�யாகக் ��வதா�ம்.

இந்த அற்�தமான பழங்கால
வழக்கம் நம� இதயத்ைதத் த�றந்�
ஒ�வரிட�ள்ள நற்பண்�கைளக் காணச்
இரண்� ைககைள�ம் ஒன்றாகக்
ெசால்க�ற�. அவைர அன்�ட�ம்
�வ�ப்ப� இரண்� ப�ரபஞ்சங்க�ம்
மரியாைத�ட�ம் நடத்த நாம்
ஒன்றாவைதக் �ற�க்க�ற�. ஆவ�ைய�ம் ந�ைனக்க�ேறாம். கட�ளாக மத�க்�ம்
ெபா�ைள�ம் ஒன்�ப�த்�வ� அல்ல� எவைர�ம் நாம் தவறாக மீற� நடத்தேவா
சீ வான்மா பரமாத்மாைவ சந்த�ப்பதா�ம். அல்ல� பைகக்கேவா நமக்� மிகக்
வல� ைக உயர் இயல்ைப அல்ல�
க�னம். ப�ரியாவ�ைடய�ன்ேபா�ம்
நம்�ள் இ�க்�ம் ெதய்�க இயல்ைபக்
நாம் நமஸ்ேத எனக் �றலாம்.
�ற�க்க�ற� என்�ம் இட� ைக கீழான
இன்�ம் ேமலான வாழ்த்��ைற
உலக இயல்ைபக் �ற�க்க�ற� என்�ம்
இ� ைகவ�ரல்கைள�ம் ெநற்ற�க்கண்
��வர். சமஸ்க��தத்த�ல் நமஸ்
இ�க்�ம் ��வ மத்த�ய�ல் ைவத்�
என்றால் �னிதல், கீழ்ப்பணிதல்,
வணங்�வதா�ம். �ன்றாவ�
பக்த��டன் வணக்கம் ெச�த்�தல்
வைகயான நமஸ்ேத தைலக்� ேமேல
என்� ெபா�ள்ப�ம். அ� ாம் என்ற
ைககைள உயர்த்த� ெசய்வதா�ம்.
இத்தைகய வணக்கம் கட��க்�ம்
ேவர்ச்ெசால்���ந்� வந்த�. அதற்�
�னிதமிக்க சற்��க்க�க்� மட்�ேம
�னிதல், கீழ்�னிதல், பணி�டன்
ெசய்யக்��ய�.
தஞ்சமைடந்� அைமத�யாய் இ�த்தல்
என்� ெபா�ள். ேத என்றால் உம்மிடம்.
எனேவ நமஸ்ேத என்றால் நான்
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ஒ� ��ேயா உைரயாடல் ந�கழ்ச்ச�வழி �ரத்த�ல் இ�க்�ம் சக ஊழியர்கேளா�
நான்� வணிக பங்�தாரர்கள் வரேவற்� நல்�க�ன்றனர். தாம் வணக்கம்
ெசால்�ம் நபர்களிடம் இ�க்�ம் ெதய்வத் தன்ைமைய மத�த்� இந்�க்கள்
தம் இரண்� உள்ளங்ைககைள�ம் அ�த்த� வணங்�க�ன்றனர். அத்தைகய
ெசய்ைக ஹேலா, ெசன்� வா�ங்கள் என்ற �ற�ப்ைப�ம் உள்ளடக்�ம்.

��ேத
: அந்த �த்த�ைர அஞ்ச� எனப்ப�ம். அ� ெதய்வத்�க்�, �னித
மகா�க்�, நண்ப�க்� அல்ல� இைடய�ல் சந்த�த்த நப�க்காகக் காட்டப்ப�ம்
ெதய்�க ைசைகயா�ம். இரண்� கரங்கைள�ம் �வ�க்�ம்ேபா� உடம்ப�ன் வல�
�றத்�டன் இட� �றத்ைத இைணத்�, நா� நரம்�களில் ஓ�ம் சக்த�ைய சமந�ைலக்�
ெகாண்�வந்� ���ைன உணர்�க்�ள் ��ந்�, வணங்�பவரின் �ன்றாம்
கண்ைணத்த�றந்�, வணங்கப்ப�பவரின் உள்ேள கட�ைள வணங்கச் ெசய்க�ற�.
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ந்�க் கலாச்சாரத்த�ல் ��ம்ப�ம்
ச�தாய�ம் மிக�ம் �க்க�யம்
என்பேதா� யாவற்ற�ற்�ம்
ேமலாக மனித உற�கள் ெவ�வாக
மத�க்கப்ப�க�ன்றன. ஒவ்ெவா�
நா�ம் நாம் ப�ற�க்� நன்ைம
ெசய்ய�ம், கற்�க்ெகாள்ள�ம், உதவ�
ெசய்ய�ம், ேமேல உயர்த்த� வ�ட�ம்
பல வாய்ப்�க்கள் க�ைடக்க�ன்றன.
பலேபர் ப�றேரா� இணங்க�ப்ேபாக
��யாமல் ச�ரமப்ப�க�ன்றனர்.
அவர்கள் எப்ேபா�ம் ஏதாவ� வாதம்
�ரிந்� ெகாண்�ம் க�ைமயான
உணர்�கைள மனத�ல் ேதக்க�
ைவத்�ெகாண்�ம் இ�க்க�ன்றனர்,
ப�ற�டன் இணக்கமான உறைவ
ந�ைலநாட்�க்ெகாள்ள ேவண்�ெமனில்,
�த�ல் நாம் நமக்�ள்ேள அைமத�யாக
இ�க்க ேவண்�ம். அப்ப� இ�ந்தால்
வாழ்க்ைக அளிக்�ம் எல்லா
வாய்ப்�க்கைள�ம் நாம் பயன்ப�த்த�க்
ெகாள்ளலாம். நாம் சங்கடத்த�ல்
அல்ல� கவைலய�ல் இ�ந்தால் நாம்
ச�றப்பாக ெசயல்பட இயலா�.

எ ப

ஆக�யவற்ற�ல் க�ைணேயா�ம்
உணர்�ப்�ர்வமாக�ம் இ�க்க�ேறாம்.
ப�றர் நம்ைம எப்ப� நடத்த ேவண்�ம்
என்� எத�ர்பார்க்க�றீர்கேளா அப்ப�ேய
நாம் ப�றைர�ம் நடத்த ேவண்�ம்.
அவர்களின் நற்பண்�கைள�ம்
நற்பணிகைள�ம் நாம் ேபாற்�க�ேறாம்.
நாம் வ�வாதத்த�ல் �ப�தேலா அல்ல�
ேகாபமான க�ஞ்ெசாற்கைளக்
��வேதா இல்ைல. அப்ப�க்
��வதால் அங்� இ�ப்ேபாரின்
சாந்த�ையக் �ைலப்பேதா�
மனைத�ம் ேநாக�க்க�ேறாம்.
த��க்�றள் ��வதாவ�
தீய�னால் �ட்ட�ண் உள்ளா�ம்
ஆறாேத நாவ�னால் �ட்ட வ� (�றள்
12 ). (ெதளி�ைர) (தீய�னால் �ட்ட
�ண் ஆற�வ��ம். ஆனால் நாவ�னால்
ெசான்ன ��ெசால் ஆறா�)

ஒ�வ�டன் அப�ப்ப�ராய ேபதம்
இ�ப்ப�ன் அைத அவ�டன் ேபச�த் தீர்த்�,
மன்னிப்� ேகட்ேடா, மன்னித்� வ�ட்ேடா
இரவ�ல்உறங்கப் ேபா��ன் தீர்த்�க்
ெகாள்ளேவண்�ம். எல்ேலாரிட�ம்
சாந்த� என்� சமஸ்க��தத்த�ல்
நல்�ணக்கத்�டன் வா�ம்ேபா�
வழங்கப்ப�ம் மன அைமத�யான�
நாம் வாழ்வ�ல் ேம�ம் மச்ழ்ச�யாக
ெபான்ைனவ�ட ேமலான� என்பதால்
வாழ்வ�டன் ��ப்�மிக்க மனிதர்களாக
நம� இந்� கலாச்சாரம் அைதப்
பா�காக்க பல வழிகைளக் காட்��ள்ள�. இ�க்க�ேறாம். நம்�ைடய மிக
ெந�ங்க�ய உறவ�னர்க�டன் நாம்
வழிபா�, ெதாண்� மற்�ம் ேயாகம்
ஆக�யன �ன்� வழிகளா�ம். ��ேதவர் இணங்க�ப் ேபாவ� மிக�ம் �க்க�யம்.
இணக்க�ணர்� �ட்�ல் ெதாடங்க�
இன்ெனா� வழிைய�ம் ேசர்த்�ள்ளார்.
வாழ்வ�ன் எல்லா ப�த�க்�ம் �டர்வ�ட்�
அதாவ� ப�ற�ைடய உணர்�கைளப்
ஒவ்ெவா� உறவ��ம் ஒளிைய�ம்
�ண்ப�த்தாமல் இ�க்�ம் பரிசீ லைன
அன்ைப�ம் நல்�ணக்கத்ைத�ம்
என்ற வழிைய�ம் காட்��ள்ளார்.
ெகாண்� வ�க�ற�.
நாம் நம� எண்ணம், ெசால், ெசயல்
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இந்த�யாவ�ன் ேகரளா மாந�லத்த�ல் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் பட�ப்
ேபாட்� நடக்�ம். வாழ்க்ைகய�ன் மற்ற வ�ஷயங்களில் உைழப்ைபப்
ேபா�வ�ேபால, ��க்களில் உள்ளவர்க�ம் தனிப்பட்ட ரீ த�ய�ல்
த�டமாக இ�க்க�ம் ��வாக ஒன்றாக ெசயல்பட்� தம் ேநாக்கத்ைத
ந�ைறேவற்ற�ம் க�ைமயாக பய�ற்ச� ேமற்ெகாள்க�ன்றனர்

��ேத
: இராஜதந்த�ரம் என்ப�ம் ஒ� வைக அன்ேப. சக மனிதர்கள் யாைர�ம்
ேநாக�க்காமல் ெவ�ப்�, ேகாபம் ஆக�ய உணர்ச்ச�கைள ஒ�க்க� ஒ�வைக
இணக்கத்ைத அ� ஏற்ப�த்த�த் த�க�ற�. இைவ அற�வாளித்தனத்த�ன் பலன்கள்.
ேமதாவ�த்தனம் உ�த�யாக� அற��க்ேகாசம் உண்டாகப்ெபற்ற�ம் கீழ்ந�ைலய��ள்ள
உணர்�கைள கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட ந�ைன�கள்�லம், கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட
�த்த�ய�ன்�லம், மற்�ம் கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட ைவராக்க�யத்த�ன்�லம் அதாவ�
இயற்ைகைய ஆளக்��ய இம்�ன்� ��கைள�ம் அடக்க இய�ம்.
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வ இந்�க்களாக�ய
நமக்� இந்த
வாழ்க்ைக மிக�ம்
மக�ைம வாய்ந்த� என்�ம், அதற்காக
ஒவ்ெவா� நா�ம் ஒவ்ெவா� கண�ம்
நாம் நன்ற��டன் இ�க்க�ேறாம் என்ப�ம்
நமக்�த் ெதரி�ம். இவ்வாழ்க்ைக
நமக்� க�ைடத்த ஒ� வரம் என்�
எண்ணி நாம் நம்மால் இயன்றவைர
ெசவ்வேன ெசயலாற்ற�, நம் �ணத்ைத
ேம�ம் நல்வழிப்ப�த்த�, ப�றர்க்�
ேசைவயாற்ற� ஆன்மீக வாழ்�
வாழ்க�ேறாம். வாழ்க்ைகய�ன் ேநாக்கம்
அற�ந்� நாம் தர்மத்ைத உ�த�யாகக்
கைடப்ப��க்க�ேறாம். ஒ� ெந�ந்�ர
ஓட்டக்காரைனப்ேபால் ஓட்டத்ைத
��க்க நாம் கட்டாயம் இலக்ைக ேநாக்க�
ஓ�க்ெகாண்ேட இ�க்க ேவண்�ம்.
அ�ேபால் நல்ல ஆன்மீக நண்பர்களின்
நட்� நம்ைம ஆன்மீக பாைதய�ல்
ைவத்த��க்�ம். ெலளகீக வாழ்க்ைகய�ல்
உழ�ம் மக்கேளா� நாம் ேசர்ந்தால்
நாம் நம� வழிய���ந்� வ�லக�ப்ேபாக
ேநரலாம். த��க்�றள் உைரப்பதாவ�.
ந�லத்த�யல்பால் நீர்த�ரிந் தற்றா�ம்
மாந்தர்க்� இனத்த�யல்ப தா�ம்
அற��. (�றள் 4 2) (ெதளி�ைர நீர்
எந்த ந�லத்த�ல் ேசர்ந்த��க்க�றேதா
அந்த ந�லத்த�ன் ந�றம், �ைவையப்
ெப�வ�ேபால், மனிதர்களின் �ண�ம்
அற��ம் அவர்கள் சார்ந்த��க்�ம்
இனத்ைதப் ெபா�த்ேத அைம�ம்.)
நல்ல இந்�க்களாக இ�க்�ம்
நண்பர்கள் எப்ேபா�ம் உங்க�க்�ப்
ெபரி�ம் உத�வார்கள். ேநர்ைமயற்ற
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அற்ப மனிதேரா� நட்� ைவத்தால் அ�
உங்கைள ெதால்ைலய�ல் மாட்�வ��ம்.
நன்றாகப் ப�ப்பவன், க�ைண
ெகாண்டவன், எப்ெபா�ம் உதவ�
ெசய்பவன் இப்ப�ப்பட்டவேனா�
நீங்கள் நட்� ெகாண்டால், அவ�ைடய
நற்�ணங்கள் உங்க�க்� உற்சாக�ட்�
உங்கைள உயர்வ�க்�ம். ச�லர்
சமயத்ைதக் ேக� ெசய்வர் அல்ல�
��ம்� ெசய்வர். சட்டம் வழங்க��ள்ள
அத�காரத்ைத எத�ர்ப்பார்கள்.
அவர்க�க்ெகல்லாம் வாழ்க்ைகய�ன்
உண்ைம ேநாக்கம் என்ன என்�
ெதரியா�. ேநரத்ைத �ண�த்�
மற்றவர்கைளப் �ண்ப�த்�க�ன்றனர்.
அற�வான ஆச�ரியர்கள் நம்ைம
எல்ேலாரிட�ம் நன்� பழகச்
ெசான்னா�ம், யார் நம� �ணங்கைள
ேமம்ப�த்த�, எத�ர்காலத்�க்� நல்ல
வ�த்த��க�றார்கேளா அவர்கேளா�
மட்�ம் ெந�க்கமான நட்� ைவத்த��க்க
ேவண்�ம் என்� அற���த்�க�றார்கள்.
த��க்�றள் ��வதாவ�
மனந்�ய்ைம ெசய்வ�ைன �ய்ைம
இரண்�ம் இனந்�ய்ைம �வா வ�ம்.
(�றள் 4 ) (ெதளி�ைர மனத்த�ன்
�ய்ைம, ெசய்�ம் ெசய�ன் �ய்ைம
ஆக�ய இவ்வ�ரண்�ம் ேசர்ந்த இனத்த�ன்
�ய்ைமையப் ெபா�த்ேத ஏற்ப�ம்.)
ஒேர எண்ணம், ஒேர ேநாக்கத்�டன்
ெசயல்ப�ம் ஒ� சத்சங்க ��வ�ன்
(அ�யார் �ட்டம்) அங்கமாக
இைண�ம்ேபா� சமய வாழ்வ�ல் நாம்
ப�ன்பற்�ம் வழி எளிைமயாக�ற�.
அப்ப�ப்பட்ட உற��ைற நம் சாதானைவ
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ஆன்ைலனில் பத�ேவற்றம் ெசய்ய ந்� நண்பர்கள் ஒன்றாக
�யபடம் (ெசல் ப�) எ�த்�க் ெகாள்க�ன்றனர். நண்பர்கள் �க்க�யேம.
நண்பர்கைளப் ெப�க்�வ�ம் �க்க�யேம. நம் வாழ்வ�ன் லட்ச�யத்ைத�ம்
ேநாக்கத்ைத�ம் அவர்கள் ஊக்கப்ப�த்�வார்கள். நம்ைம மக�ழ்ச்ச�ப்ப�த்த�
ெவளி�லக எத�ர்மைற சக்த�ய���ந்� நம்ைம த�க்க�ன்றனர்.

ேம�ம் வ�ப்ப�த்த �ைண
ந�ற்க�ற�. �க்க�யமாக நாம் வாழ்வ�ல்
ச�ரமங்கைள எத�ர்ேநாக்�ம்ேபா�
சத்சங்கம் நமக்� �ைணயாக�ற�.

��ேதவர் அ�க்க� இப்ப� ��வார்
தனி நப�க்� �� உதவ� ெசய்க�ற�.
���க்� தனிநபர் உதவ� ெசய்க�றார்.

��ேத
: ஒத்த பாைதய�ல் இ�ப்பவேரா� நட்� ெகாள்�ங்கள்.
ஒ�ங்கானவர்கேளா�ம் ஆக்க ச�ந்தைன உள்ளவர்கேளா�ம் இ�ங்கள்.
உங்களின் உள்�க ஆன்மீக வளர்ச்ச�க்� ெதாடர்ேப இல்லாத, உங்களின்
ெசய்ைகைய �ற்றம்��ம் எத�ர்மைற ச�ந்தைனயாளேரா�ம் �கார்
�ற�க்ெகாண்��க்�ம் மக்கேளா�ம் ேசர ேவண்டாம்.
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ர்மேயாகம் என்ப�
தன்னலமற்ற ெதாண்�
அல்ல� ேசைவ. இ�
ெப�ம்பா�ம் ேகாய��ல் ஆற்றப்ப
�க�ன்ற தன்னார்வ ேசைவயா�ம்.
ேகாய�ல் பராமரிப்�க்�ம் அங்�
நைடெப�ம் ந�கழ்ச்ச�க�க்�ம் அ�ப்பைட
உதவ�கள் ெசய்தல்-அதாவ�. ெவண்கல
ெபா�ள்கைள �த்தமாக வ�ளக்�தல்,
ெதாைலேபச� அைழப்�க்க�க்�
பத�லளித்தல், �மாைல கட்�தல்
மற்�ம் �ைஜக்� தயார் பண்�தல்
ேபான்ற ேசைவகைள ெசய்வதா�ம்.
இப்பணிவான ெதாண்� நற்�ணங்கைள
வளர்க்க�ற�. நல்லைதேய ெசய்ய
எ�க்கப்ப�ம் இவ்வாறான
�யற்ச�கைள ேம�ம் பல இடங்க�க்�
வ�ரி�ப�த்தலாம். ேவைலெசய்�ம் இடம்,
�� ேபான்ற இடங்களி�ம் சத்தமின்ற�
உளப்�ர்வமாக எவ்வ�தப் �கா�ம் இன்ற�
நன்ற�ையக்�ட எத�ர்பாராமல் ேசைவ
ெசய்யலாம். இத்தைகய ேசைவகள்
மைற�கமான அ�ைளப் ெப�க�ன்றன.

பரந்த பார்ைவய�ல் கர்ம ேயாகம்
என்ப� ஆன்மீகச் ெசயேல.
அ� ஒவ்ெவா� ெசயைல�ம்
தன்�ணர்ேவா�, தன்னலமின்ற�, மிகச்
ச�றப்பாக ெதய்வத்�க்� அர்ப்பணமாக
ெசய்யப்ப�ம் ேசைவயா�ம். சற்��
ேயாக�வாமி எந்த ேவைலைய நீங்கள்
ெசய்வதாக இ�ந்தா�ம் அவ்ேவைலைய
ச�றப்பாகச் ெசய்�ங்கள். அ�ேவ ஒ�
ேயாகம் என்� �ற��ள்ளார். இத்தைகய
உணர்ேவா� ஆற்�ம் ேசைவக�ம்
ஒ�வைக வழிபாடா�ம். அன்றாடம் நாம்
ஆற்றக்��ய சாதாரணக் கடைமக�ம்
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நம� ஆன்மீக �ன்ேனற்றத்�க்�
வழிவ�க்�ம் சக்த� வாய்ந்த
சாதைனயாக�ற�. இந்த ேயாகம் நம்
கவனத்ைத ஓரிடத்த�ல் �வ�க்க�ம்
பலன் மிக்கதாக�ம் ந�ைறவானதாக�ம்
ஆக்�க�ற�. ேவைலக்�ம் சமய
வாழ்�க்�மிைடேய இ�க்�ம் ஒ�வைக
ேபா�யான ப�ரிவ�ைனைய அ�
ேபாக்க�வ��க�ற�. இ� �ற�த்� �வாமி
வ�ேவகானந்தர் �ற�ப்ப��ம்ேபா�,
நீங்கள் ஒ� காரியம் ஆற்�ம்ேபா�
ேவ� எைத�ம் ச�ந்த�க்காமல் அைத ஒ�
வழிபாடாக, மிக�ம் உயர்ந்த வழிபாடாக
ஆற்�ங்கள். உங்கள் �� வாழ்ைவ�ம்
தற்சமயத்�க்� அதற்காகேவ
அர்ப்பணி�ங்கள், என்� �ற��ள்ளார்.
ேவைலைய வழிபாடாக்க� ெவற்ற�ெபற
இேதா ச�ல �க்க�ய ஆேலாசைனகள்
1) உங்கள் ேவைலைய ெதாடங்�வதற்�
�ன் கேணசப் ெப�மாைன
ேவண்�க் ெகாள்�ங்கள்
2) பலைன எத�ர்பாராமல் தன்னலமின்ற�
ெசய்�ங்கள். ேசைவ ெசய்வத��ம்,
உதவ� �ரிவத��ம், ெகா�ப்பத��ம்
கவனம் ெச�த்�ங்கள்.
3) க�ைமயாக உைழ�ங்கள்.
ஒத்த�ப்ேபா�தல், ேசார்� ஆக�ய
தன்ைமகைள�ம் �ழப்பம்
சந்ேதகத்ைத�ம் ேபாக்�ங்கள்.
4) ப�றேரா� இணக்கத்ைதப் ேப�ங்கள்.
) எ�த்த �யற்ச�ய�ல் மக�ழ்சச்ச�யாக
இ�ங்கள். அவசர அவசரமாக
ெசய்ய ேவண்�யத�ல்ைல.
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க ம ேயாக ைத
ாம் எ ப கைட ப க்க �ே ாம்

இந்த�யாவ�ல் சா�க்க�க்�ம் யாத்ரீ கர்க�க்�ம் இரண்� ெதாண்டர்கள்
மத�ய உண� பரிமா�க�ன்றனர். மற்ற ெதாண்டர்கள் ப�ன்னால் சைமயல்
அைறய�ல் காைல ���ம் உண� தயாரித்� உதவ�னர். ப�ற�க்� தன்னலமற்ற
உதவ� ெசய்�ம் இச்ேசைவ கர்மேயாகத்த�ன் ஒ� ப�த�யா�ம்.
) நீங்கள் ெசய்த அப்பணிைய ஒ�
ந�ைறவான காணிக்ைகயாக்க�
மி�ந்த ேநர்த்த��டன் ��த்�க்
காட்�ங்கள். ப�ற� ந�தானித்�

நீங்கள் ெசய்த பணிைய மீண்�ம் ஒ�
மீள்பார்ைவ ெசய்� அைத இன்�ம்
ஒ�ப� ச�றப்பாக ெசய்�ங்கள்.

��ேத
: இவ்வாரம் ெவளிேய ெசன்� உங்களின் கனிவான எண்ணத்த�ல்
ஒளிபடரச்ெசய்� அந்த எண்ணத்ைத ெசய��வம் ெபறச்ெசய்� யாராவ�
ஒ�வ�வ�க்� ஒ� நன்ைம ெசய்�ங்கள். அவர்களின் பாரம் �ைறய
ெகாஞ்சம் உதவ� ெசய்யலாம். அதனால் நீங்கள் அற�யாமேலேய உங்கைளக்
�ைடந்� ெகாண்��ந்த ப�ரச்ச�ைன�ம் தீர்ந்� ேபாகலாம். ப�றர்க்� உதவ�
ெசய்வதன்�லம் உங்கள் ெசாந்த மனக் கண்ணா�ய�ல் ஒட்�ய��க்�ம்
அ�க்ைக நீக்�க�றீர்கள். இைத நாம் கர்ம ேயாகம் என்க�ேறாம்
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இ� ேதைவயற்ற அத�ர்வைலகைளத்
ய�ல் என்ற
த�த்�, வ�ண்�லகங்களின் வாசத்ைத
இடத்த�ல்தான் நாம்
மட்�ம் அ�மத�த்� உ�த�யாக
வழிபா� ெசய்�
தக்க ைவத்�க் ெகாள்க�ற�.
இைறவேனா�ம் ெதய்வங்கேளா�ம்
ெதாடர்� ெகாள்க�ேறாம். இங்ேக
இைறவ�ைடய இந்த இல்லத்ைத
பக்தர்கள் உற்சாகமைடந்� ஆக்ககரமான
நீங்கள் ெந�ங்�ம்ேபா� அதன்
ந�ைறவான வாழ்�க்� ேதைவயான
ஆன்மீக அத�ர்வைலகைள உங்களால்
உதவ�கள் ெப�க�றார்கள். ேகாய�ல்கள்
உணர���ம். உள்ேள �ைழந்த�ம் ஓேர
�ன்� காரணங்க�க்காக �னிதமாகக்
அைமத� உங்கைள �ழ்ந்� ெகாள்க�ற�.
க�தப்ப�க�ன்றன. �த�ல் அைவ
இங்ேக உங்களின் ேவண்�தைல
�ட்�மஞான அ�ப்பைடய�ல்
ேதவர்க�ம் ெதய்வங்க�ம் எளிதாக
கட்டப்ப�க�ன்றன இரண்டாவதாக
ேகட்க���ம். இங்� பழைமமிக்க
மிக�ம் சக்த�வாய்ந்த மந்த�ர �ஜா
ேவதம் ஓதப்ப�க�ன்ற�. பாரம்பரிய
க�ரிையகளால் �ம்பாப�ேஷகம்
க�ரிையகள் ெதரிந்ேத ந�கழ்த்தப்
ெசய்யப்ப�க�ன்றன �ன்றாவதாக
ப�க�ன்றன. இவ்வ�டத்த�ல் ��கலமான
ெதாடர்ந்� த�ன�ம் நடக்�ம் ந�த்த�ய
த��வ�ழாக்கள் ெகாண்டாடப்ப�க�ன்றன.
�ஜா காரியங்களால் ஒ� �னிதமான
க�ைமயான யாத்த�ைரகள் �ர்த்த�
சக்த� அைல அங்ேக உ�வாக�ற�.
ெசய்யப்ப�க�ன்றன. �ைஜய�ன்
உச்சக் கட்டத்த�ல் ஆலயமணிய�ன்
கம்பீரமான நம� ைசவ
ஒ��ம் சங்க�ன் ஓைச�ம் கலந்�
ேகாய�ல்கைளப்ேபால் ச�றந்தைவ
உக்க�ரமாக ஒ�க்�ம்ேபா�, ேகாய��ல்
உலக�ல் ேவ� எங்�ம் இல்ைல. ச�ல
ப�ரத�ட்ைட பண்ணப்பட்�ள்ள ச�ைல
ேகாய�ல்கள் ஆய�ரக்கணக்கான
�லம் அல்ல� வ�க்க�ரக �ர்த்த� �லம்
ஆண்�க�க்�ம் ேமலான பழைம
அவ்வ�டம் வழிப�ம் ெதய்வம் தன்
வாய்ந்தைவ. ஆகம வ�த�கைள மிக�ம்
அ�ட்சக்த� கத�ர்கைள அ�ப்�க�ற�.
கண்�ப்�டன் ப�ன்பற்ற� �னிதத்த��ம்
இந்த அ�ட்சக்த� உங்கள் உடம்ப�ன்
�னிதனான இைறவன் அங்�
ஒளிவட்டத்த�ல் பரவ� உங்கள் மனக்
வாசம் ெசய்ய ஒ� த�ந்த இடத்ைத
கவைலைய அகற்ற�ம், �ழப்பத்ைத
உ�வாக்�க�றார்கள். ேதவர்க�ம்
தீர்த்� ைவக்க�ம் மற்�ம் �க்கத்ைத
ெதய்வங்க�ம் மனிதர்க�ம்
ேபாக்க�ம் ெசய்க�ற�. பக்தர்கள்
அக்ேகாய�ைல ந�ர்மாணித்� அவ்வ�டம்
ேகாய�ைலவ�ட்� ெவளிேய�ம்ேபா�
வழிபாட்�க்� மட்�ேம என்பைத உ�த�
உற்சாக உணர்ேவா�ம் மனச்�ைம
ெசய்க�றார்கள். பல ஆண்�க�க்�ப்
�ைறந்ததாக�ம் உணர்க�ன்றனர்.
ப�ற� சக்த�ப் ப�ரவாகம் ெப�க�
அக்ேகாய�ைலச் �ற்ற� கண்�க்�ப்
ேகாய��ல் உள்ள வ�க்க�ரகம் அல்ல�
�லப்படாத ஒ� கண்ணா� ேபான்ற
கற்ச�ைல ெவ�ம் கட�ள் ச�ன்னங்கள்
பா�காப்� வைளயம் உ�வாக�ன்ற�.
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இந்த�யாவ�ன் ஒ� �ைலய�ல் அைமந்த��க்�ம் ���ம் க�ங்கல்லாலான
ஒ� ச�வன் ேகாய�ைல யாத்ரீ கர்கள் அைடந்�வ�ட்டனர். இவ்வ�டத்ைத
அவர்கள் ச�வெப�மானின் இல்லம் என்� நம்�க�ன்றனர். இத்தைகய
�னித இடத்த�ல் அவர்கள் ச�வனின் ெதய்�க அன்ைப�ம் ெதய்�க
ஒளிைய�ம் அ�க�ல் ெகாண்�வந்த��க்க�ன்றனர்.
அல்ல என்� ��ேதவர் ச�வாய
�ப்ப�ர�னிய�வாமிகள் வ�ளக்க��ள்ளார்.
அங்� ெதன்ப�ம் உ�வம் இப்�ேலாக
உ�வைமப்பா�ம். இதன்�லேம
கட�ள் அன்� காட்�, சக்த� ட்�,
அ�ள் ெவள்ளத்ைத இவ்�ல�க்�
ெப�க�ேயாடச் ெசய்க�றார். ேகாய�ல்
க�ரிையகளின்ேபா� இவ்வ�க்க�ர

உ�வங்கைள இைறவன் தற்கா�கமாக
உபேயாக�க்க�றார். ெதய்வங்கள்
உண்ைமய�ல் இ�க்க�ன்றன என்�
ெதளி� ெபற்ற�ம் இைறவன் இல்லமான
ேகாய�ல் உண்ைமய�ல் நமக்� �னித
இடமாக� அவரின் அ�ைளப் ெபறேவ
நாம் ேகாய��க்�ச் ெசல்க�ேறாம்
என்� அற�ந்� ெகாள்க�ேறாம்.

��ேத
: ச�வன் ஆலயமான� ச�வெப�மா�க்�ம் உலக
மக்க�க்�மிைடேய ெசய்�ெகாண்ட ஒ� உடன்ப�க்ைகயாக�ம்,
அவ்வ�டம் ��லக வாச�க�ம் சந்த�க்�ம் இடமாக�ம் ெதாடர்�கள்
ஏற்ப�த்த�க்ெகாள்ளக்��ய ஓர் இடமாக�ம் த�கழ்க�ற�.
141

ேகாய

க்�

ாம் எ ப

க

ட�ேளா� ெந�ங்க�
இ�ப்பதற்� நாம்
ேகாய��க்�ச் ெசல்க�ேறாம்.
ச�வெப�மான் எல்லா இடத்த��ம்
வ�யாப�த்த��ந்தா�ம், �னிதமான
ேகாய��ல்தான் அவரின்
சாந்ந�த்த�யத்ைத உணர��க�ற�.
ச�வெப�மானின் பார்ைவக்�ம்,
ேதவர்களின் பார்ைவக்�ம் நாம்
ெதன்ப�ேவாம் என்பதால் நாம்
ச�றப்பாகத் ேதாற்றமளிக்க ேவண்�ம்.
ேகாய��க்�ப் ேபா��ன் �ளித்�வ�ட்�,
�த்தமான பாரம்பரிய ஆைடகைள
அணிக�ேறாம். அர்ச்சைன �ைஜப்
ெபா�ள்களாக பழம், பால், வாசைன
ஊ�பத்த�கள் அல்ல� அழக�ய
�மாைலகள் எ�த்�ச் ெசல்க�ேறாம்.
நாம் மன�வந்� ெகா�க்க�ன்ற ஒ�
ெசயல் கட�ளின் அ�ளாச�ையப்
ெபற �ைணெசய்க�ற�.
ேகாய��க்� ெவளிேய நாம்
காலணிகைளக் கழற்ற�ைவத்�வ�ட்�
கால், ைக, வாையக் க��க�ேறாம்.
ப�ற� கணபத� சன்னத�க்�ச் ெசன்�
அவைர வணங்க� ஆச�ெப�க�ேறாம்.
அ�த்தப�யாக ேகாய�ைலச் �ற்ற�
அல்ல� உட்ப�ரகாரத்ைதச் �ற்ற�
வலப்�றமாக வ�ம்ேபா� ஒவ்ெவா�
ெதய்வத்ைத�ம் வணங்க�க் ெகாண்�
வ�க�ேறாம். அப்ேபா� �ைஜ ேநரமாக
இ�ந்தால் ஆலய ��க்கள் ெசய்�ம்
�ைஜைய அைமத�யாக அமர்ந்�
கண்� தரிச�க்க ேவண்�ம். மந்த�ர
உச்சாடத்த�னா�ம், �த்த�ைரகளா�ம்,
எ�ந்த�ளிச் ெசய்வதா�ம், அர்ச்சைனப்
ெபா�ள்களா�ம் ��க்கள் தன்ைன
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�ய்ைமப்ப�த்த�க் ெகாண்�, ஒ�
அரசைர வரேவற்ப�ேபால் ெதய்வத்�க்�
ச�றப்� ெசய்க�றார். இைறவைன
எ�ந்த��மா� அைழத்� எல்ேலார்
மீ�ம் அ�ள்மைழ ெபாழியச் ெசய்�மா�
ேவண்�க�றார். �ைஜ நடக்�ம்ேபா�
நாம் மனைத இங்�ம் அங்�ம்
அைலயவ�டாமல் வழிபாட்�ல் மட்�ம்
��க் கவனத்ைத�ம் ெச�த்�க�ேறாம்.
ெகாஞ்ச காலம் ெசன்ற�ம் ��க்கள்
உச்சரிக்�ம் மந்த�ரத்த�ன் ெபா��ம்
க�ரிையகளின் உட்ெபா��ம் நமக்�
வ�ளங்�வதால் மன�க்�ள்ேளேய
அவற்ைற ப�ன்பற்ற� ெசால்�க்
ெகாள்க�ேறாம். ஆரத்த� எ�த்� ��ந்த�ம்
கீேழ வ��ந்� வணங்க� தீபத்ைத ெதாட்�
வணங்�க�ேறாம். வல� ைகய�ல் வ��த�,
தீர்த்தம், சந்தனம், �ங்�மம் வாங்க�க்
ெகாள்க�ேறாம். ப�ற� அைமத�யாக
ஓர் இடத்த�ல் அமர்ந்� த�யானம்
ெசய்க�ேறாம் அல்ல� அங்ேக ��ம்
அ�ள்மைழய�ல் நைனக�ேறாம். ெஜபம்
ெசய்வதற்�ம் இ� உகந்த ேநரேம.
ேகாய��ல் வழிபா� பல வ�வ�ல்
இ�க்�ம். பக்த� மைழய�ல் நைனந்�
ெகாண்��ப்பவர்க�ம் உண்�.
இைறவேனா� ெதாடர்� ெகாள்ள
வணங்க�க்ெகாண்� தம்ைம
ெமய்மறந்த��ப்ேபா�ம் உண்�. எைதேயா
பற�ெகா�த்�வ�ட்ட ஒன்�க்காக ஆ�தல்
ேத�ேவா�ம் உண்�. பக்த�ப்பரவசமாக
ேதவாரம் பா�க்ெகாண்��ப்பவர்க�ம்
அங்� உண்�. மந்த�ரங்கைள
ெஜப�த்�க்ெகாண்��ப்ேபா�ம்,
உலைக வ�ட்�ப் ேபானவர்க�க்காக
ப�ரார்த்தைன ெசய்ேவா�ம் உண்�.
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ஒ� ச�வ பக்தர் தன் ேபத்த�ைய
லங்கா, ெகா�ம்�வ��ள்ள
ெபான்னம்பல
வாேனஸ்வரர் ேகாய��க்� அைழத்�ச் ெசல்க�றார். �னித ேகாய��ல் கைடப்ப��க்க
ேவண்�ய அர்த்த�ள்ள வ�த��ைறகைள அவர் தன் ேபத்த�க்� வ�ளக்க�க் காட்�வார்.
�ட்ைட அைடந்த�ம் �னிதமான
நம் �ைஜ அைறக்�ள் ேகாய��ள்ள
ேதவேதவைதகைள கவர்ந்த��க்க
�ைஜயைற வ�ளக்ைக ஏற்ற�
ைவக்க�ேறாம். �ைஜக�ம் க�ரிையக�ம்
நம்ைம ஒ� கணம் ந��த்த� ந�தானிக்க
ைவத்�, நமக்�ள்ேள பயணிக்க
ைவத்� ெல கீக வாழ்க்ைக தவ�ர
அதற்�ம் ேமலான வாழ்வ�ல் கவனம்
ைவக்கச் ெசய்க�ற�. �ைஜ என்ப�
அற்�தங்கள் ந�ைறந்த கனிவான உறைவ

ஏற்ப�த்�ம் �னிதத் ெதாடர்பா�ம்.
�ைஜய�ன் ம�க்க��யாத அம்சம்
பக்த�யா�ம். ெநஞ்ச�ல் உண்ைமயான
அன்� இல்ைலெயனில் ெவளிப்�ற
ேவஷெமல்லாம் அர்த்தமற்றைவேய.
ஆனால் உண்ைமயான பக்த��டன்
ஆற்�ம் ச�ற�ய அங்க அைச�ம்
�னித சடங்காக�ற�.

��ேத
: நம� சமயத்த�ன்ப� உலக��ள்ள அைனத்� ேகாய�ல் ெதய்வ
பீடங்களி�ம் கட�ள் மற்�ம் ெதய்வங்களின் சாந்ந�த்யம் உள்ள�. இத்தைகய
�னித இடங்களில் ேதவர்களின் வாச�ம் ெதய்வங்களின் வாச�ம் இ�க்�ம்.
இங்� நீங்கள் �ைழ�ம்ேபா� அங்�ள்ள பவ�த்த�ரத்ைத உணர ���ம்.
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ய�ல் என்ப�
கட��ம்
ெதய்வங்க�ம்
வா�ம் இல்லம் என்� ெதய்வாதீனமாக
நாம் அற�ந்� ைவத்த��ப்பதா�ம்,
அவர்கள் நம்�ைடய ெந�ங்க�ய
நண்பர்கள் என்பதா�ம் நாம்
ேகாய��க்� அ�க்க� ெசல்க�ேறாம். இ�
உங்களின் ஆன்மீக வாழ்ைவ பலப்ப�த்த�
ேகாய��ன் மத�ப்�க்�ரியேதார்
அங்கமாக�ம் ச�கத்த�ன் ஓர்
அங்கமாக�ம் ஆக்�க�ற�. இ�
ேகாய�ைல வ�ப்ப�த்�ம் �தல்
வழியா�ம். ேகாய��க்� நாம்
அ�க்க�ச் ெசல்லச்ெசல்ல அங்�ள்ள
ஆன்மீக அத�ர்வைலகைள உண�ம்
பக்�வம் ெப�க�ேறாம். நம்�ள்
அன்� அல்ல� பக்த� வளர வளர
ெதய்வங்களின் அ�ள் நம்ைம
இரக்க�ள்ளவராக�ம், ஒத்�ைழப்�
நல்கக்��யவராக�ம், ேநரத்ைத
தாராளமாக ஒ�க்கக்��யவராக�ம்
பண்ப�த்�க�ற�. ேகாய�ைல
வ�வாக்க� ேசைவயாற்�ம்
இரண்டாவ� வழி யாெதனில் அங்�
நடக்�ம் ந�கழ்ச்ச�களில் பங்ேகற்�
அழகாக வரேவற்�ம் வைகய�ல்
அங்ேக கடைமகைள ஆற்ற உதவ�
ெசய்வதா�ம். இ� நம� சக்த�ைய
உயர்த்த� ப�ற பக்தர்க�டன் ெந�க்கமான
உறைவ ஏற்ப�த்த� த�க�ற�.

ம்

பரிமாற வ��ம்பலாம். ேகாய��க்�
வ�ம் பக்தர்கைள வரேவற்கலாம்
ந�கழ்ச்ச� ஏற்பா� ெசய்யலாம், மாைலகள்
கட்டலாம், த��வ�ளக்�கைள வ�ளக்க�
�த்தப்ப�த்தலாம் அல்ல� கார்
ந��த்�மிடத்த�ல் கார்கைள ந��த்த
உதவலாம். சத்சங்கம், த��வ�ழாக்களில்
பாட்�ப்பா� ஆ� மக�ழலாம்.
க�தங்கைள அ�ப்ப உதவலாம்
அல்ல� ேகாய�ல் இைணயதளத்த�ல்
உதவலாம். ஆண்�ேதா�ம் நடக்�ம்
வ�ழா காலங்களில் உத�வதற்�
ந�ைறய வாய்ப்�க்கள் இ�க்க�ன்றன.
வ�ழா ேபான்ற த��நாட்களில்
ெதய்வத்த�ன் அ�ட்சக்த� மிக�ம்
அத�கமாக இ�க்�ம்ேபா� நாம்
ேகாய��க்�ச் ெசன்� ெதய்வத்த�ன்
அ��க்� பாத்த�ரமாக�ேறாம்.

இந்�வ�ன் ஆன்மீக வாழ்வ�ன்
ைமயமாக ேகாய�ல் வ�ளங்�க�ற�.
ைசவர்கள் ஒ�நாள் பயணத்�க்�ம்
�ைறவான �ரத்த�ல் இ�க்�ம்
ஆலயத்�க்� அ�க�ல் வாழ்வேத
மிக�ம் �க்க�யம் என்� க��க�றார்கள்.
எனேவ உலக�ன் எப்ப�த�ய�ல்
வாழ்ந்தா�ம் அங்ேக ஒ� ேகாய�ைலக்
கட்�க�ேறாம். ேகாய�ல் கட்ட உதவ�
ெசய்வதால் இப்ப�றவ�ய��ம் அ�த்த
ப�றவ�ய��ம் நமக்� �ண்ணியம்
க�ட்�க�ற�. அ� அ�த்த தைல�ைறக்�
நாம் அளிக்�ம் ஓர் அன்பளிப்பா�ம்.
ேசைவய�ல் பல ரகம் உண்�. ேகாய�ைல ஆன்மீக வாழ்வ�ல் ஒவ்ெவா� ப�ய�ல்
இ�க்�ம் ஆ�க்�ம் ெபண்�க்�ம்
அலங்கரித்� �ைஜக்� ேதைவயான
ஆலய வழிபா� அவச�யமா�ம். சரிைய,
ெபா�ட்கைள எ�த்� ைவத்� ஆலய
க�ரிைய, ேயாகம், ஞானம் என்�
��க்க�க்� உதவலாம். ப�ரசாதம்
ஆன்மீகப் ப�ய�ல் நாம் �ன்ேனற
சைமக்க உதவ�ெசய்� பக்தர்க�க்�
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தராபாத்த�ல் ேகால்ெகாண்டா ேகாட்ைடய�ல் நைடெப�ம் ேபானா�
ஆண்�வ�ழாவ�ல் இரண்� ெபண்மணிகள் மைலக் ேகாய��க்� ெசல்�ம்
எல்லா ப�க்கட்�க�க்�ம் �ங்�மப்ெபாட்� இ�க�றார்கள். இந்�
ேகாய�ல்கள் வ�யக்கத்தக்க பக்த�ைய ெவளிப்ப�த்�க�ன்றன.
�ன்ேனற ேகாய�ல் வழிபாட்�ன்
ெபா��ம் அ�பவ�ம் ஆழமாக

வ�ரிக�ற�. ேகாய�ல் வழிபாட்ைட நாம்
ஒ�நா�ம் ைகவ�ட்� வ��வத�ல்ைல.

��ேத
: இந்� சமயத்த�ல் ெதய்வங்கள் உய�ர் வாழ்க�ன்ற ச�ந்த�க்க�ன்ற
சக்த�வாய்ந்த உய�ர்கள் என்�ம், அவர்கள் இவ்�லக��ள்ேள உள்�லக�ல்
�ண்�லக�ல் இன்ெனா� ேலாகத்த�ல் வாழ்க�றார்கள் என்�ம், கண்�க்�த்
ெதரிக�ன்ற இந்த ப��லகத்ைதவ�ட இன்ெனா� ெபரிய ப��லகம்
இ�க்க�ன்ற� என்�ம் நம்�க�ன்றனர். ேகாய�ல் வழிபாட்�ன் �லம்
��லகங்க�ம் ஒன்�க்ெகான்� த�றந்� ெகாள்க�ன்றன என்பேதா�,
அவ்�லக��ள்ேளார் ஒ�வ�க்ெகா�வர் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் ��க�ற�.
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வெப�மா�ம் ெதய்வங்க�ம்
நம் �ச்ைசவ�ட மிக அ�க�ல்
உள்ளனர். நம� ைக
கால்கைள வ�ட மிக அ�க�ல் உள்ளனர்.
அவர்கைள வணங்�வ� என்ப�
அவர்கேளா� நாம் ெதாடர்� ெகாள்�ம்
ஒ� வழி�ைறயா�ம். கட�ைள
வணங்�வதற்� ச�வெப�மானின்
�கத்ைத அல்ல� ஒ� ெதய்வத்த�ன்
�கத்ைத கற்பைன ெசய்�
ெகாள்�ங்கள். மனத்ைத அத�ல்
�வ�யவ�ட்� உம� ப�ரார்த்தைனைய
மன�க்�ள் �ற� அதைன தைலய�ன்
ேமல் வழியாக அ�ப்�ங்கள்.
நீங்கள் எங்� ேவண்�மானா�ம்
வணங்கலாம். ஆனால் உள்�லக
வாச�க�க்� (ேதவர்க�க்�)
உங்களின் ப�ரார்த்தைனக் �ரல்
�னிதமான ஒ� ேகாய��ல் அல்ல�
�ட்�ன் �ைஜ அைறய�ல்தான்
மிகத் ெதளிவாகக் ேகட்�ம். எல்லா
ப�ரார்த்தைனகைள�ம்வ�ட மிகப்ெபரிய
ஒ� ப�ரார்த்தைன யாெதனில் நம�
வாழ்�க்� அைனத்� ெசல்வங்கைள�ம்
வழங்க�ய��க்�ம் ச�வெப�மா�க்�
நன்ற� ெசால்வதா�ம். பல ேவைளகளில்
பக்தர்கள் ஏதாவ� உதவ� ேகட்�
ேவண்�க் ெகாள்வர். அவர்களின்
ேவண்�தல்க�க்� ெதய்வங்கள்
பத�ல் அளிப்பர். பக்தர்களின் மன�
அைமத�ெப�வதற்� ஆச�வழங்க�
உங்கள் ஒளி�டம்ைப�ம் (aura)
�த்தப்ப�த்�வார்கள். ச�லேவைளகளில்
இ� மட்�ேம ேபா�மான�. ப�ப்ப�ல்
உதவ� ேகட்� நீங்கள் கேணசப்
ெப�மாைன வணங்�வதாக
ைவத்�க் ெகாள்ேவாம். மகாேதவரான
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கேணசப் ெப�மானின் அ�ட்கடாட்சம்
உங்க�க்� க�ைடத்த�டன் ப�ப்�
சம்பந்தமான வ�ளக்கம் ெதளிவாக�
அத�ல் ஆர்வ�ம் ஏற்ப�க�ற�.
எளிைமயாக அப்பாடத்ைத உள்வாங்க�
ேசாதைனய�ல் ெவற்ற� ெப�க�றீர்கள்.
உங்களின் ச�ல ப�ரார்த்தைனகைள
ச�றந்த �ைறய�ல் எப்ப�
ந�ைறேவற்றலாம் என்� உதவ�ெசய்ய
ஒ� ேதவைத ந�யமிக்கப்படலாம்.
உங்க�க்� உதவ�க்கரம் நீட்ட�ம்
வழிகாட்ட�ம் எப்ேபா�ம் கட��ம்
அவரின் ேதவேதவைதக�ம் உங்கள்
காவல் ேதவைத�ம் தயாராக
இ�க்க�றார்கள் என்ற வ�ஷயம்
நமக்� மனந�ைறைவத் அளிக்க�ற�.
இந்த வரத்ைத நீங்கள் சமய வாழ்�
வாழ்வதா�ம் ெதாடர்ந்� சாதனாைவ
வ�டாமல் ெசய்வதா�ம் ெப�க�றீர்கள்.
ச�ல ேகாய�ல்கள் உதாரணத்�க்�
ஹாவாய��ள்ள கட�ள் ேகாய�ல்
பக்தர்கள் எ�த�க் ெகா�க்�ம்
ப�ரார்த்தைனகைள ஏற்�க் ெகாள்க�ற�.
அைத அங்ேக எரித்த�டன் ேதவர்கள்
ப�த்� நடவ�க்ைக எ�க்க அைவ
�க்�ம வ�வ�ல் ேதவேலாகத்த�ல்
ேசர்ப்ப�க்கப்ப�க�ற�. உதவ� ேகட்பதற்�
�ன் நாம் நம� ெசாந்த அற�ைவ�ம்
ஆற்றைல�ம் ��ந்தவைர உபேயாக�க்க
�யல்க�ேறாம். நாம் ப�ரார்த்தைன
ெசய்�ம்ேபா� நமக்� என்ன ேதைவ
எ� நல்ல� என்� கட��க்�ம்
ெதய்வங்க�க்�ம் நன்றாகேவ
ெதரி�ம் என்� எப்ேபா�ம் ந�ைனவ�ல்
ைவத்த��க்க�ேறாம். எந்த வாழ்க்ைகப்
பாடம், எந்த அ�பவம் நமக்� ச�றப்பாக
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�ைஜய�ன் இ�த� ஆரத்த�க்�ப்ப�ன், ேகாய�ல் ��க்கள் தீபத் தட்�டன் பக்தர்கள்
ந�ேவ ெசல்க�றார் பக்தர்கைள அ�க�ய�ம் அவர்கள் இைறவனின் அ�ட்சக்த�யாக
வ�ளங்�ம் ஆரத்த� தீபத்ைத ஆவ�டன் ெதாட்� வணங்�க�ன்றனர்.
�ன்ேனற்றம் அளிக்�ம் என்�
அவர்க�க்� நம்ைம வ�ட அத�கமாகேவ
ெதரி�ம். நம� ப�ரார்த்தைனக�க்�

ந�ச்சயம் பலன் உண்�. அைவ
எத�ர்பார்த்தப� இல்ைலெயன்றா�ம்
நாம் அப்பலைன ஏற்�க் ெகாள்க�ேறாம்.

��ேத
: ச�வாலயத்த�ல் வழிப�ம் பக்தர்கள் ெம�வாக ெதய்வங்களின் ெதய்�க
உலகங்களில் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்�, எண்ணிலடங்கா ேதவர்களிடமி�ந்�
ஓரிரண்� ேதவைதகள் நம்ைமப் ப�ன் ெதாடர்ந்� �ட்�க்� வ�வர். இந்த
காவல் ேதவர்க�க்�த்தான் �த�ல் நம்�ைடய ப�ரார்த்தைனகள் �னித
அக்னிய�ல் எரிக்கப்பட்� ேதவேலாகத்�க்� மா�ம்ேபா� க�ைடக்க�ற�.
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ாக்கை
கா
டா க �ே ாம்

ந்� சமயம் இயல்பாகேவ
ெகாண்டாட்டம் ந�ைறந்த
சமயம். உலக வாழ்ைவ
ெகாஞ்சம் ஒ�க்க�ைவத்�வ�ட்�
வ�ழாக்காலத்த�ல் இைறவேனா�
சற்� ெந�ங்க�ய��ப்பைத �க்க�யம்
என இந்�க்கள் க��க�ன்றனர்.
��ம்பத்ேதா�ம், நண்பர்கேளா�ம்,
அண்ைட�ட்�க் காரர்கேளா�ம்,
அற��கம் இல்லாதவர்கேளா�ம்
ேசர்ந்� உணவ�ந்த� உல்லாசமாக
இ�ந்� இல்லச்�ழைல�ம் மனைத�ம்
அவ்ேவைள ��ப்ப�க்க�ன்றனர்.
இதர சமயங்கைளவ�ட இந்� சமய
த��வ�ழாக்கள் வ�தவ�தமாக�ம்
இதயத்ைத ர்ப்பதாக�ம் இ�க்க�ன்றன.
இவ்வ�ழாக் காலங்கள் �ட்�மஞானம்
ந�ைறந்தைவ என்�ம், அப்ேபா�
இைறசக்த��ம் ெதய்வசக்த��ம் உலக�ல்
இறங்க� நம் ஆன்மாக்க�க்�ப் �த்�ய�ர்
ஊட்�ம் என்�ம், கர்மவ�ைனகைள
ெவ�வாகக் �ைறக்�ம் என்�ம், நம்
��ம்பங்கைள ஆசீ ர்வத�க்�ம் என்�ம்
ஆழ்ந்த பக்தர்க�க்�த் ெதரி�ம்.
எனி�ம் த��வ�ழாக்கள் இைதவ�ட
அத�கமாகேவ பலன் த�க�ன்றன.
சமயத்ைத வளர்ப்பதற்�ம் அவ்வப்ேபா�
ச�கத்த�ல் ஆர்வத்ைத தட்�ெய�ப்ப�
பக்த�ையக் ெகா�ந்ெதரியச் ெசய்ய�ம்
த��வ�ழாக்கள் அவச�யம். இந்�க்கள்
ஒ�வைரெயா�வர் சந்த�த்�
சமய உணர்ைவ�ம் வாழ்வ�ன்
அ�பவங்கைள�ம் பக�ர்ந்� மக�ழ�ம்
அைவ ஒ� ெபா�வான ஆன்மீகப்
பீடமாக வ�ளங்�க�ன்றன.
ஒவ்ெவா� த��வ�ழா�க்�ம் �ன்னர்
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வ�ரதம் ப��ப்ப�ம், ஞானசாத்த�ரம்
ப�ப்ப�ம், �னித யாத்த�ைர
ேமற்ெகாள்வ�ம், உண்ணாவ�ரதம்
இ�ப்ப�ம் �ன்ேனற்பாடாக
கைடப்ப��க்க�ன்றனர். இப்ப�ப்பட்ட
ஆழ்ந்த பக்த�ேய பக்தர்கைள
ெதய்வங்க�க்� மிக அ�க�ல்
�ட்�ச்ெசன்� ஆன்மவழிய�ல் அவர்கைள
நடக்க ைவக்க�ற�. ஒவ்ெவா� வ�ழா�ம்
ெதாடங்�ம்ேபா� ஒட்�ெமாத்தமாகச்
ெசய்யப்ப�ம் வழிபா� ஒ�
�ட்� சடங்காக மா�தலைடந்�
லட்சக் கணக்கான மக்கள் தங்கள்
இ�ப்ப�டத்�க்� கைலவ�வாகச்
ெசல்க�ன்றனர். ஒவ்ெவா� த��வ�ழா�ம்
அதன் தன்ைமக்� ஏற்ப தனிச்ச�றப்பாக
மறக்க ��யாத வ�ழாவாக வ�ளங்�க�ற�.
எனேவ இைசெயா�க�ம், வாசைனத்
த�ரவ�யங்க�ம், வண்ணமய
அலங்காரங்க�ம் �ைவபட சைமக்கப்பட்ட
பலவ�தமான அன்னதான உண�க�ம்
இந்�க்களின் நம்ப�க்ைகைய
ந�ைன ட்�க�ன்றன. �னித மந்த�ர
உச்சாடனங்க�ம் ஞானிகளின்
ஆன்மீக ெசாற்ெபாழி�க�ம்,
ெமல்�ைசயால் இைறவைன
வாழ்த்�ம் பஜைனப் பாடல்க�ம்
மனைத�ம் உணர்ச்ச�கைள�ம்
ெசாக்க ைவக்க�ன்றன. ஒ� த��வ�ழா
எவ்வா� ெகாண்டாடப்ப�க�ற�
என்பைத ஒவ்ெவா� இந்த�ய க�ராம�ம்
உலகளவ�ல் பரவ�ய��க்�ம் இந்த�ய
ச�கங்க�ம் ந�ர்ணய�க்க�ன்றன. தம�
பண்பாட்�க் ��கைள ச��ச�� அளவ�ல்
பங்களிப்பதால் எண்ணிக்ைகயற்ற
ேவ�பா�க�டன் த��வ�ழாக்கள்
ெகாண்டாடப்ப�க�ன்றன. அண்ைமய
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மக�ழ்ச்ச��ம் ெகாண்டாட்ட�ம் ந�ைறந்த ேஹா� பண்�ைகய�ல் ஒ�
உவைகமிக்க பக்ைத ஒ�வ�க்� வண்ணப்ெபா� �வ�வ�டப்பட்�ள்ள�.
இத்தைகய பண்�ைககள் மக்கைள ஒன்ற�ைணத்� பண்�ைகய�ல்
கலந்�ெகாள்�ம் அைனவரின் உற்சாகத்ைத�ம் �க்க�வ��க�ற�.
காலமாக இந்த�யா�க்� ெவளிேய
ெப�க�வ�ம் இந்த�யர்களின்
எண்ணிக்ைகய�னால் த��வ�ழாக்கள்
அைனத்�லக ரீ த�ய�ல் �த�ய
பரிமாணத்ைத எட்�ய��க்க�ன்றன.

ஓா இந்� த��வ�ழாைவவ�ட எ�
அத�க மக�ழ் ட்�வதாக�ம்,
உய�ேராட்டமாக�ம் உணர்�மயமாக�ம்
இ�ந்� அேதேவைள பக்த��ட�ம்
சடங்�ப்�ர்வமாக�ம் இ�க்க ���ம்

��ேத
: இைறவேனா�ம் ெதய்வங்கேளா�ம் ச�கத்ேதா�ம்
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் சாதனா ெசய்யக்��ய வ�ேசஷ த�னங்களாக�ம்
த��வ�ழாக்கள் வ�ளங்�க�ன்றன. ஒவ்ெவா� ெபரிய த��வ�ழா நடக்�ம்ேபா�
மற்�ம் ெதய்வ சக்த� மிக அத�கமாய் வ�ளங்�ம்ேபா�, நாம் வ�ழாவ�ல்
கலந்� ெகாள்ள�ம் �ரத்த�ல் இ�க்�ம் ேகாய��க்� ஆண்� ேதா�ம்
யாத்த�ைர ெசய்வதற்�ம் ெபரி�ம் �யற்ச� ேமற்ெகாள்க�ேறாம்.
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ண்�ேதா�ம் யாத்த�ைரக்�
ேபா�ம் �ன்னர் நாம் நம்ைம
அகத்த��ம் �றத்த��ம்
தயார்ப�த்த�க் ெகாள்க�ேறாம். �த�ல்
நாம் எங்ேக ேபாகப் ேபாக�ேறாம், எப்ப�ப்
ேபாகப் ேபாக�ேறாம், எவ்வள� நாள்
�ட்ைட வ�ட்�ச் ெசல்லவ��க்க�ேறாம்
என்� ��ெவ�க்க ேவண்�ம்.
ஆன்மீக உணர்ைவத் �ண்�ம் ஒ�
த��க்ேகாய�ைல நாம் ேதர்ந்ெத�க்க
ேவண்�ம். அ� உஜ்ஜய�னில் இ�க்�ம்
மிக�ம் �கழ்வாய்ந்த மகாகாளீ ஸ்வரர்
ேகாய�லாக இ�க்கலாம். அல்ல�
வாரனாச�ய�ல் இ�க்�ம் காச� வ��வநாதர்
ேகாய�லாக இ�க்கலாம். இரண்�ேம
மாநகர் மத்த�ய�ல் அைமந்�ள்ளைவ.
அல்ல� ெதன்னிந்த�யக் ேகா�ய�ல்
பாவம் ேபாக்�ம் க�ண�கள் அைமந்த
ராேமஸ்வரக் ேகாய�லாக இ�க்கலாம்.
அல்ல� மிக�ம் ச�ரமப்பட்� ேபாகக்��ய
ேநப்பாளில் இ�க்�ம் த��க்கய�லாய
மைலயாக இ�க்கலாம் அல்ல�
கா மீரில் இ�க்�ம் அமர்னாத்
�ைகயாக இ�க்கலாம். வ��ம்ப�னால்
ேராப்பா, அ மரிக்க நா�கள்,
மேலச�யா அல்ல� ஆஸ்த�ேர�யா
ேபான்ற நா�களில் உள்ள ஒ� �னிதத்
தலத்ைத�ம் நாம் ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.
ப�ற� நாம் �ட்�ல் இ�க்கமாட்ேடாம்
என்பதால் நம� ேதைவகைளப்
�ர்த்த� ெசய்ய த�ந்த ஏற்பா�கைளச்
ெசய்க�ேறாம். இ� நம் மனத்ைத
யாத்த�ைரமீ� மட்�ம் பத�ய ைவக்க
உத�ம். அக�கமாக�ம் நாம் மனத்ைத
தயார் ப�த்த�க்ெகாள்க�ேறாம்.
யாத்த�ைரக்�ப் �றப்ப��ன்
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ச�ல பக்தர்கள் ஒ� ேவைள உண�
மட்�ேம உட்ெகாள்ேவாம் என ஒ�
வாரேமா அல்ல� ஒ� மாதேமா வ�ரதம்
கைடப்ப��ப்பர். மற்�ம் ச�லர் ��தல்
சாதனாக்கள் ெசய்� த�ன�ம்
ேகாய��க்�ச் ெசன்� வ�வர். பயணம்
ெசல்�ம் யாவ�ம் தத்தம் சற்��வ�டம்
ஆசீ ர்வாதம் ெப�க�ன்றனர். நாம்
யாத்த�ைர ெசல்�ம் த��த்தலத்ைத
அைடந்த�ம் ���ச்சாக வழிபாட்�ல்
�ப�வ�டன் இய�மானால் எல்லா
�ைசகளி�ம் கலந்� ெகாள்க�ேறாம்.
அதன்ப�ன் ஆழமாக த�யானிக்க�ேறாம்.
நம� அக்கைறகள், கவைலகள்,
எத�ர்பார்ப்�கள், கன�கள்
அைனத்ைத�ம் ெதய்வத்த�ன் கால�ய�ல்
ைவத்�வ��க�ேறாம். நாம் �ட்�க்�த்
த��ம்�ம்ேபா� உற்சாகத்ேதா�ம்
மனந�ைறேவா�ம் த��ம்�க�ேறாம்.
இ�ேவ உண்ைமயான யாத்த�ைர.
எல்லாப் ப�ரச்ச�ைனகளி��ந்�ம்
வ��பட ஓய்வாக வ��ப்ப�ல் ெசல்ல
ேவண்�ய ேதைவ இந்�க்களாக�ய
நமக்� இல்ைல. ந�த்தரமான
�ரிதமற்ற வாழ்க்ைகனய நாம்
வாழ்க�ேறாம். நம� ப�ரச்ச�ைனகைள�ம்
ப�ரார்த்தைனகைள�ம் இைறவன்
த��வ�க்� எ�த்�ச் ெசல்�ம் ஒ�
வ�ேஷசமான நம்ப�க்ைக ட்�ம் த�னமாக
நாம் யாத்த�ைரையப் பார்க்க�ேறாம்.
யாத்த�ைரய�ல் நாம் ெப�ம் அ�ளாச�
நமக்� �த்�� ட்� நம� அன்றாட
வாழ்ைவ ேம�ம் ச�றப்பாக நடத்த
உத�ம் என்� நமக்� வ�ளங்�க�ற�.
ெதய்வத்�டன் மன�க்க�ைசந்த
�ைறய�ல் உறவாட�ம், யாத்த�ைர
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இந்த�யாவ�ன் கர்நாடகா மாந�லத்த�ல் ��ேட வரா என்ற இடத்த�ல்
கடற்கைரேயாரம் �ற்ற��க்�ம் உலக�ன் இரண்டாவ� ச�வன் ச�ைலைய
அ�க�ல் காண யாத்ரீ கர்கள் ப�ேயற�ச் ெசல்க�ன்றனர். ஏற�ச்ெசல்�ம்
ஒவ்ெவா� ப��ம் அவர்கைள ச�வ�க்� அ�ேக ெகாண்� ெசல்க�ற�
தலத்த�ல் ெதய்வத்ைதேய ேநரில்
தரிச�க்�ம் வாய்ப்பாக�ம் நாம்
யாத்த�ைரைய ேநாக்�க�ேறாம்.

இத்தைகய ஆன்மிக த�ணங்கள்
ப�ன்வ�ம் பல ஆண்�களில் நமக்�ள்ேள
வளர்ந்� ெகாண்� வ�ம்.

��ேத
: ெவவ்ேவ� ேகாய�ல்கள் ெவவ்ேவ� ப�ரார்த்தைனகைள அதாவ�
பண உதவ� ேகட்�ம் ப�ரார்த்தைன அல்ல� நல்ல வாழ்க்ைக �ைண ேகட்�
அல்ல� ேநாய் அகலக் ேகட்� அல்ல� உயர் ஆன்மஞானக் �ழந்ைதகைள
வளர்க்�ம் ெபா�ப்� ேகட்� அல்ல� ேயாகப் பய�ற்ச�ய�ல் உதவ� ேகட்�
அல்ல� பக்த�ைய�ம் அன்ைப�ம் ெப�க்க உதவ� ேகட்�ம் இப்ப� பல்ேவ�
ப�ரார்த்தைனகைள பல்ேவ� ேகாய�ல்கள் ந�ைறேவற்ற� �கழ்ெப�க�ன்றன.
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� ச�றந்த பாடகர் பா�ம்ேபா�
அல்ல� வாத்த�யக்
கைலஞர் இைசையக்
ேகட்�ம்ேபா� அல்ல� ஒ� ைகேதர்ந்த
நாட்�யமணிய�ன் நடனத்ைதப்
பார்க்�ம்ேபா� ெப�ம் மக�ழ்ச்ச�
ஏற்ப�க�ற�. அேதேபால் ஒ� ச�வ
பக்தரின் அழக�ய ஓவ�யத்ைதக்
கா�ம்ேபா� நமக்� உற்சாகம்
ஏற்ப�க�ற�. நயமாக ஒ�வர் கைத
ெசால்�ம்ேபா� அ� நம்ைமக்
கவர்ந்�வ��க�ற�. ஒவ்ெவா� இைச�ம்
ஒவ்ெவா� ஓவ�ய�ம் ஒவ்ெவா�
பைடப்�ம் அைத அ�பவ�க்�ம்
ஒவ்ெவா� பக்த�க்�ம் ெகா�க்கப்பட்ட
வரமா�ம். ஏதாவ� ஒ� ைசவக்
கைலைய அதாவ� சங்கீதேமா,
நாடகேமா, நாட்�யேமா அல்ல� ஒ�
இைசக்க�வ�ையேயா ச�றப்பாகக்
கற்�த் ேத�மா� தம� பக்தர்கைள
��ேதவர் ஊக்�வ�த்�ள்ளார். இதற்�
சரியான ப�வம் �ழந்ைத ப�வம்தான்.
அ�மட்�மில்லாமல் பாைன வைனதல்,
ைதயல், ைத்தற�, ஓவ�யம், ோட்டேவைல,
ெராட்� ��தல், கட்டடக் கைல ேபான்�
ைககளால் பைடக்கப்ப�ம் கைலகைளக்
கற்பத�ல் ஏற்ப�ம் நன்ைமகைள
��ேதவர் பாராட்�ய��க்க�றார்.
இத்த�றைமகள் அைனத்�ம்
��ம்பத்�க்�ம் ச�கத்�க்�ம்
நற்பலன்கைளக் ெகாண்�வ�ம்.
நாம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் பலப்பல
ேதர்�ரிைமகள் உண்�. நீங்கள்
பாரம்பரிய நடனம் கற்கலாம். அல்ல�
வாய்ப்பாட்�, �ைண, �ல்லாங்�ழல்,
மி�தங்கம் ேபான்ற இைசக்
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கைலகைளக் கற்கலாம். அல்ல�
சமஸ்க��த உச்சாடனேமா காவ�யமாய்
கைத ெசால்�ம் கைலையேயா
கற்கலாம். மாைல கட்�வத�ல், கவ�ைத
இயற்�வத�ல், ச�ைல வ�ப்பத�ல்
அல்ல� தச்� ேவைல ெசய்வத�ல்
நீங்கள் ச�றந்தவராகத் த�கழலாம்.
ைகயால் ேகாலம் ேபாடலாம் அலங்காரம்
ெசய்யலாம். சைமயல் கைலய�ல்
ச�றந்தவராக� த��வ�ழாக்க�க்�
�ைவயான ப�ரசாதம் சைமத்�க்
ெகா�க்கலாம். ஒ� கைலைய அல்ல�
ைகத்த�றைனக் கற்�க்ெகாள்ள க�ன
உைழப்�ம் மன��த��ம் அர்ப்பணிப்�ம்
அவச�யம். இந்த ஆற்றல் சக்த�கைள
நீங்கள் ெசய்�ம் எல்லா பணிய��ம்
பயன்ப�த்தலாம். ஒவ்ெவா� கைல�ம்
அல்ல� ைகத்த�ற�ம் உங்கள்
நண்பர்கைள, ��ம்பத்ைத, ச�கத்ைத
தட்�ெய�ப்ப� �த�ய வழிவ�க்க�ற�.
இக்கலாச்சார பைடப்�க்கள்
உங்க�க்�ம் மனந�ைற ட்�வதாக
இ�க்க�ன்ற�. ஒ� த�றன்மிக்க மனிதராக
நீங்கள் ஆக�றீர்கள். ஒ� கைலைய
நீங்கள் த�றம்பட கற்�க் ெகாண்டால்
அக்கைலைய ப�ற�க்�ம் கற்�த்
தர���ம். இந்� பாரம்பரியத்த�ல் 4
கைலகள் உள்ளன. ைசவ தர்ம சாத்த�ரம்
என்ற தம் �த்தகத்த�ல் ��ேதவர்
ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம்
தனித்தனியாக இரண்� வ�தமான
கைலப் பட்�யைலக் காட்��ள்ளார்.
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ஒ� கை ைய ாம்
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பட்டாைட உ�த்த�க்ெகாண்� பரதநாட்�யம் ஆ�ம் ஓர் இளம் நங்ைக
ெதய்வத்ைத ேநாக்க� பாவைன காட்�க�றார். அந்நங்ைகய�ன் ஆண்�க்
கணக்கான க�ம் உைழப்�ம் �ய ஒ�க்க�ம் வாழ்நாள் ���ம்
ந�ைலக்கக்��ய நளினத்ைத�ம் பவ�த்த�ரத்ைத�ம் ெகாண்� வந்�ள்ள�.

��ேத
: ஓர் இந்�வானவன் சமயஞ்சார்ந்த கைலகள்�லம் வாழ்வ�ன் எல்லா
அம்சங்க�ம் ெவளிப்ப�வைதக் கண்� மக�ழ்ச்ச�யைடக�றான். ெதய்வங்கள்,
ேதவர்கள் மற்�ம் நம் சமயக் �றவர்களின் ஓவ�யங்கள், வண்ணப்�ச்�க்கள்,
ச�ைலகள் அைனத்�ம் இந்�க்களின் சமய ஓவ�யமா�ம். இைச பக்த�மயமான�
அ� உடம்ப��ள்ள உயர் சக்கர நாதங்களின் ெவளிப்பா� ெதய்வக் �ரல்களின்
எத�ெரா� நடனமான� ெதய்வங்களின் நடமாட்டத்ைத ப�ரத�ப�க்க�ன்ற�.
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மக்கேளா� ஒ�வ�க்ெகா�வர் உறவா�
வாழ்க�ேறாம். உங்களிடம் இந்� சமய
நம்ப�க்ைகையப் பற்ற� ேகள்வ�கள்
ேகட்கப்படலாம். ேகள்வ� ேகட்�ம் ச�லர்
யாெதா� மதத்ைத�ம் ேசராதவராக
இ�க்கலாம். ேம�ம் ச�லர் சமயத்ைத
உதற�வ�ட்� வ�ஞ்ஞானத்த�ேலேய
வாழ்வ�ன் எல்லா வ�ைடக�ம் உள்ளன
என்� நம்�க�ன்றவராக இ�க்கலாம்.

ம்�ைடய சமய நம்ப�க்ைகைய
ேதர்�ெசய்� ஏற்�க்ெகாண்டப�ன்
அச்சமய வழிைய நன்� கற்�,
அைத மனப்�ர்வமாக வாழ்வ�ல்
கைடப்ப��த்�, நம்ப�க்ைக மிக்க ஒ�
ச�கத்ைத உ�வாக்க�ம், நமக்�ப் ப�ன்
வ�ம் அ�த்த தைல�ைறய�ன�க்�
அைத உய�ேராட்டத்�டன் ஒப்பைடக்க
ேவண்�ம் என்ப�ம் நம� ஆன்மிகக்
கடைமயாக�ற�, என்� ��ேதவர்
ேபாத�த்த��க்க�றார். உ�த�ெகாண்ட
இந்�க்களாக இ�க்க ேவண்�ெமனில்
�த�ல் நம� சமயத்ைத நன்�
ப�த்�த் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அப்ப�ெயன்றால் நம் சமயத்
தத்�வைத�ம், பண்பாட்ைட�ம்
�ட்�ம ஞானவ�ஷயங்கைள�ம்
நன்� �ரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.
இரண்டாவதாக கற்றைத நம் வாழ்வ�ல்
��ைமயாய்க் கைடப்ப��க்க
ேவண்�ம். அப்ப�ெயனில் உ�த�யான
�பா� இ�க்க ேவண்�ம் நற்�ணம்
ெகாண்��க்க ேவண்�ம் கற்ற
ேகாட்பா�கைள வாழ்வ�ல் ெசயல்�ைறப்
ப�த்த ேவண்�ம். நமக்� இ� ைசவத்
தமிழர்களின் நைட உைட பாவைனகைள,
மனப்பான்ைமைய, பண்ைட பழக்க
வழக்கங்கைள, வழிப�ம் �ைறகைள,
உைடகள் மற்�ம் �ய்ைமயான
ைசவத் தமிழர்களின் கலாச்சாரத்ைதக்
கைடப்ப��ப்பதா�ம். �ன்றாவ�
யாெதனில் நாம் ப�ன்பற்�ம் சமயத்ைத
அ�த்த தைல�ைறய�ன�க்�
எ�த்�ச் ெசல்வ�.

நீங்கள் ப�க்கைள வணங்�க�றீர்களா
என்ற ேகள்வ� உங்களிடம் ேகட்கப்படலாம்.
ஏன் அத்தைன இந்�க் கட�ள்கள்
ஏன்
ெநற்ற�ய�ல் ெபாட்� ைவக்க�றீர்கள்
இப்ப�ெயல்லாம் ேகட்கப்ப�ம்
ேகள்வ�க�க்� தக்க வ�ைடகைளக்
ேத�க் கண்�ப��த்� தயாராக
இ�க்க ேவண்�ம். ைதரியமாக�ம்
கனிேவா�ம் பத�ல் அளி�ங்கள்.
நம� சமயத்ைத அவர் உண்ைமய�ல்
ெதரிந்�ெகாள்ள வ��ம்�க�றார்
என்� க�த்�க் ெகாள்�ங்கள். ச�லர்
உங்கைள வம்�க்� இ�ப்பார்கள்
அல்ல� அவர்களின் வழிக்� உங்கைள
இ�ப்பார்கள். அப்ப� நடக்�ம் என்�
உங்கள் மனத�ல் பட்டால் உடேன
ஒ� ச�ரிப்ைப உத�ர்த்�வ�ட்� அந்த
வ�வாதத்த���ந்� வ�லக� ந�ல்�ங்கள்.
நீங்கள் உம� சமய நம்ப�க்ைகைய
வ�ப்ப�ேலா அல்ல� ெபா�
ேமைடய�ேலா பக�ர்ந்� ெகாள்ளலாம்.
ெமாத்தத்த�ல் நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம்
நல்ல இந்�வாகத் த�கழ்ந்� இந்�
சமயத்�க்காக ேதாள் ெகா�ப்ேபாம்.

பலதரப்பட்ட ச�தாயத்த�ல் நாம்
ெவவ்ேவ� ப�ன்னணிையக் ெகாண்ட

��ேதவர் தம� �ப்ெப�ம்
ெதா�த�யான ��ேபாதைன
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எனக்�
ச்சமி ை
எ
எ ேபா ம்
சா
க .
�வாமி வ�ேவகானந்தர் (18 3-1 02) ைககைள கட்�க்ெகாண்�,
அைமத�யான �கத்�டன் ஆனால் தீர்க்கமான பார்ைவ�டன் ந�ன்�
ெகாண்��க்க�றார். மானிடர்களிடம் அவர் ச�ங்கமாக�ம், இந்�
சமயத்ைத ைதரியமாக தற்காப்பவராக�ம் ஓர் சீ ர்த��த்தவாத�யாக�ம்
வ�ளங்க�னார். அவரின் ெபான்ெமாழிகள் நமக்�ம் அவ்வாறான
ைதரியம் ேவண்�ெமன உற்சாக�ட்�க�ன்றன

�ல்களில் ச�வேனா� ஒ� த��நடனம்,
ச�வேனா� வாழ்தல், ச�வேனா�
க்க�யமைடதல் ஆக�ய �ல்களில்
நமக்� ேபா�மான வழிகைளக்
காட்��ள்ளார். இந்த �ல்களில்
�ற�ப்ப�டப்பட்�ள்ள தத்�வம், கலாச்சாரம்,

ேயாகா ேபான்றவற்ைற ஆ�தமாக
உபேயாக�த்� நாம் நம� ைசவ சமயத்ைத
தற்காக்கலாம், வ�ளக்கமளிக்கலாம்,
பா�காக்கலாம், அழியாமல்
காப்பாற்றலாம், வ�ளம்பரப்ப�த்தலாம்.

��ேத
: எல்லா இனத்ைதச் சார்ந்த, எல்லா நா�கைளச் சார்ந்த, எல்லா
கலாச்சாரம் சார்ந்த, எல்லா ப�ரிைவ�ம் சார்ந்த இந்� மக்கள் அைனவ�ம்
ஒன்றாக எ�ந்� ந�ன்� தாங்கள் ெப�ைம வாய்ந்த சமயத்த�ன் அசராத
பக்தர்கள் என்� உலக மக்க�க்� எ�த்�ச் ெசால்�ம் ேநரம் வந்�வ�ட்ட�.
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ம்ப க்ைகைய
ே ாக்�க �ே ாம்

ழ்ந்த பக்த� ெகாண்ட
இந்�க்கள் தம�
சாதனாக்களில் உ�த�யாக
ந�ன்� தம் சமய நம்ப�க்ைகைய மிக
உயரிய பீடத்த�ல் ைவக்க�ன்றனர்.
��ேதவர் நம் சமயத்ைத உலக�ேலேய
மிகச் ச�றந்த சமயம் என்� மிகத்
�ணிவாகக் �ற�ய��க்க�றார்.
அதன் சீ ரிய கலாச்சார�ம் ஆழமிக்க
தத்�வ�ம், ெப�ங்ேகா�ரக்
ேகாய�ல்க�ம் ேயாகப் பய�ற்ச�க�ம்
இன்�ம் �� ப�றவ�கள் எ�த்தா�ம்
நம்மால் ஆராய்ந்� அ�பவ�த்�
��க்க ��யா�. இந்� சமயத்த�ல்
இ�தான் ஒேர வழி என்ற ெகாள்ைக
க�ைடயா�. இ�ப்ப��ம் இந்த அனாத�
ெநற��ைற எல்லா சமயங்களி�ம்
ப�ரத�ப�ப்பைதக் காணலாம். எல்லா
சமயங்கைள�ம் நாம் மி�ந்த
சக�ப்�த்தன்ைமேயா�ம் அன்ேபா�ம்
பார்க்க�ேறாம். அேத ேநரத்த�ல் எல்லா
சமய�ம் ஒன்றல்ல என்�ம் நமக்�த்
ெதரி�ம். ஒவ்ெவா� சமயத்�க்�ம்
தனித்�வமான நம்ப�க்ைகக�ம்,
வழிபாட்� �ைறக�ம், ஞான�ல்க�ம்
இ�க்க�ன்றன. அேதேவைள
ஒவ்ெவா� சமயக் ெகாள்ைகக�ம்
ஒன்ேறா� ஒன்� �ரண்ப�க�ன்றன.
என்றா�ம் சமயங்க�க்க�ைடேய இந்த
வ�த்த�யாசங்கள் பதட்டம் உ�வாவதற்�ம்,
சக�க்க��யாத �ழ்ந�ைலக்�ம்
ஒ�க்கா�ம் காரணமாகக் �டா�.
ைசவர்கள் ேவெறா� சமய
நம்ப�க்ைகக்� அல்ல� இயக்கங்களின்
வழிபாட்� �ைறக�க்� தடம்
மாற�ப்ேபாகாமல், தம� சமய
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நம்ப�க்ைகய�ல் உண்ைமயாக�ம்
உ�த�யாக�ம் ந�ற்க�ன்றனர். நம� சமய
நம்ப�க்ைகைய நாம் காக்க�ன்ேறாம்.
ப�ற சமய வழி�ைறகளின்
கவர்ச்ச�ைய நாம் தவ�ர்க்க�ேறாம். நம�
சமயவழிய�ல் நாம் த��ப்த�யைடந்�
மற்றவர்கைள. அவர்களின் ெசாந்த
வழிையப் ப�ன்பற்ற�ம் அைதக்
காக்க�ம் ஊக்�வ�க்க�ேறாம். ஒ�
சமயத்த�ன் மீ�ம், நம்ப�க்ைகய�ன்
மீ�ம், ேபாதைனய�ன்மீ�ம் அதன்
கலாச்சார வரத்த�ன் மீ�ம் மா�படாத
மனம் ைவத்� வ��வாசம் காட்�ம்ேபா�
அதற்� மி�ந்த வ�ைம உண்�.
ப�ற மதத்த�னைர நாம் நம�
சமயத்�க்� மதம் மாற்�வத�ல்ைல
என்றா�ம் உண்ைம�டன் ஞான
தாகத்�டன் வ�ேவாைர நாம் ஆதரித்�
ஏற்�க் ெகாள்க�ேறாம். ஆபத்�க்
காலத்த�ல் அல்ல� பல�னமாக
இ�க்�ம் காலத்த�ல் இந்�க்கைள
இந்� சமயத்த���ந்� ப�ற மதத்�க்�
��க்� வழிய�ல் இ�த்�ச் ெசல்�ம்
ப�ற மதத்தவரின் �யற்ச�கைள நாம்
பலமாக எத�ர்க்க�ேறாம். இைத ��க்கமாக
��ேதவர் இப்ப�க் �ற��ள்ளார் எல்லா
சமய சம்ப�ரதாயத்ைத�ம் அத��ள்ள
மக்கைள�ம் நாம் மத�க்க�ேறாம். நல்ல
��மக்க�ம் ந�ைலயான ச�தாய�ம்
��வாக இ�க்�ம் சமயவாத�களால்
உ�வாக்கப்ப�க�றன. இ�ப்ப��ம்
ைசவர்கள் தம� சமயத்ைத தற்காத்�
தம� வழி�ைறகைள த��ப்த��டன்
ப�ன்பற்ற�, ப�ற சமயக் கவர்ச்ச�கைள
பழைமயாக இ�ப்ப��ம் ��ைமயாக
இ�ப்ப��ம் தவ�ர்க்க�ன்றனர்.
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இங்ேக உலகம் ஒன்ப� ெபரிய சமயச் ச�ன்னங்களால் வட்டமாக �ழப்பட்�ள்ள�.
ேம�ம் இ�ேபால் �ற்�க் கணக்கானைவ உள்ளன. மனித�லத்த�ன்
நம்ப�க்ைககைள�ம் நம்ப�க்ைக அற்றைவகைள�ம் இந்�க்கள் �ரிந்�
ெகாள்வத��ம் ஏற்�க் ெகாள்வத��ம் தனித்�வத்�டன் வ�ளங்�க�ன்றனர்.

��ேத
: இந்�க்களாக இ�ப்பவர்க�க்� ஒ� மன வளம் உள்ள�.
எல்லா சமய மக்கைள�ம் அவர்கள் �ரிந்�ெகாள்ள�ம், ஒப்�க்ெகாள்ள�ம்,
ஏற்�க்ெகாள்ள�ம் அன்� ெச�த்த�ம் ெசய்�, தம் மனத்த�ல்
அவர்கள் மிக நல்ல சமய மக்கள் என்� பத��ம் ெசய்க�ன்றனர்
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Free Resource Materials
Today at Kauai Aadheenam, TAKA, is our monastery’s daily chronicle of
activities in words, pictures, sounds and videos. If you want to follow our
temple progress, see who’s visiting or just check in on what’s happening,
go to: www.gurudeva.org/taka/.
Browse through our audio library of over 800 talks given by Gurudeva and Bodhinatha. Listen to talks on family, personal transformation,
yoga, spiritual practices, relationships and more. Go to: www.
himalayanacademy.com/audio/talks. For our small video library, go to:
www.himalayanacademy.com/resources/video/. For our Podcasts, go to:
www.himalayanacademy.com/audio/podcasts/.
On our publication resource page, you will find Gurudeva’s legacy of
spiritual teachings, 3,000 pages of the Master Course trilogy, three decades of our international magazine, children’s courses, the Vedas and
more. Go to: www.himalayanacademy.com/resources/. All of our publications are available there, to read or download for free. The following
might be of particular interest: 14 Questions, My Friend Lord Ganesha,
Home Puja, Hatha Yoga, Four Facts, Nine Beliefs, Four Denominations,
What Is Hinduism?, History of Hindu India, Ten Tales (I & II), Growing
Up Hindu, Life Skills for Hindu Teens, Character Building Workbook.

The following free e-mail resources are available at:
www.himalayanacademy.com/email-news/.
❖ The Master Course Daily Lesson
❖ Inspiring Daily Verses from the Vedas,
mankind’s most ancient scripture
❖ Verses from the Tirukural, one of Hinduism’s
greatest ethical scriptures
❖ Hindu Press International, a daily news summary for
journalists, educators, researchers, writers, religious
leaders and interested Hindus worldwide
❖ Kauai’s Hindu Monastery Monthly Newsletter
❖ Hindu Heritage Endowment News
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ஹடேயாகம்
ஹடேயாகம் என்ப� நம�
உடைலக் ைகயா�ம் ஒ�
�ைறயா�ம். மனைத�ம்
நா�நரம்� மண்டலத்ைத�ம் அ�
சாந்தப்ப�த்த� அைமத�யாக்�ம்.
அ� த�யானத்த�ற்� ஒ�வைர
தயார்ப�த்�ம் ஒ� �க்க�ய
வழியா�ம். ஹடேயாகம் என்ப�
என்ப� உடம்ைப �ற�ப்ப�ட்ட
ந�ைலகளில் ைவத்� உடம்ப�ன்
நா� நரம்�களில் ஓ�ம் உய�ர்
சக்த�ைய மிகச் சீ ராக ைவக்�ம்
ஒ� ேகாட்பாட்ைட அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட�. அ� ஒ� வய�ன்
தந்த�க் கம்ப�ைய ��க்ேகற்ற�
சரியான �ர கத�ய�ல் ைவப்ப�
ேபாலா�ம். வய�ைன
சரிெசய்தால் ஒவ்ெவா�
கம்ப�ய���ந்�ம் சீ ரான நாதம்
�றப்பட்� ஒன்�க்ெகான்�
ஒத்த ஒ�ய�ல் ஒ�க்�ம்.

�ைறைய அளிக்க�ன்றன. ஒ�
நல்ல ஆழ்ந்த த�யானம் ெசய்ய
நீங்கள் தயாரா�ம்ேபா� இந்த
ஆசனங்கேள உங்க�க்�த்
ேதைவப்ப�ம். ச�றந்த பலன்கள்
க�ைடக்க ேவண்�ெமனில் ஒ�
ேதர்ச்ச� ெபற்ற ேயாகா ஆச�ரியரால்
இந்த ஆசனங்கள் ேநர�யாகக்
கற்�க் ெகா�க்கப்பட ேவண்�ம்.
இங்� ெகா�க்கப்பட்��க்�ம்
ெசய்�ைறக�ம் வ�ளக்கப்
படங்க�ம் ெவ�ம் அ�ப்பைடகேள.
ேம�ம் ெதளிவான உயர்ந�ைல
ஆசனங்க�க்� ஒ� அங்கீகாரம்
ெபற்ற ேயாகப் பய�ற்ச� ைமயத்ைத
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

ஆசனங்கள் ெசய்வதால் தைச
த��க்கள் நீட்�க்கப்பட்�, ��க்ேகற�
உ�த�ெப�வ�டன் உ�ப்�க்கள்
மசாஜ் ெசய்யப்ப�க�ன்றன.
நா�நரம்�கைள அ�
�ண்�வ��வ�டன் இடகைல
இந்த அத்த�யாயத்த�ல் �ல��ல்
ப�ங்கைல நா�கைள சமந�ைலய�ல்
உள்ளப� 24 ஆசனங்க�க்கான
ைவக்க�ற�. �ற்�க்�ம் ேமற்பட்ட
வ�ளக்கப் படங்க�ம்
ஆசனங்கள் இ�ப்ப��ம் இங்�
ெசய்�ைறக�ம் தரப்பட்�ள்ளன.
�ற�ப்ப�டப்பட்�ள்ள 24 ஆசனங்கள்
�ம்�ன்� ஆசனப் ப�த�களாக
உங்கள் உடம்ப�ல் எல்லா �க்க�ய
எட்� ப�த�களில் தரப்பட்�ள்ள�.
உ�ப்�க்கைள�ம் இயக்�க�ற�.
க�ைமயான ேம�ம் பல
ஒவ்ெவா� ேயாகாசன�ம் �கமான
ஆசன �ைறகள் இ�ப்ப��ம்
ந�ைலய�ல் 30 �தல் 120 வ�னா�கள்
இங்� காட்டப்பட்��க்�ம் 24
வைர உடம்ைப வ�த்தாமல்
ஆசனங்க�ம் எளிைமயான
ெசய்ய ேவண்�ம். ��ைமயான
வைகய�ல் த�ன�ம் பய�ற்ச�
ெசய்யக்��யதாக நல்ல சமச்சீ ரான நீட்ட�ம் தளர்� ந�ைல�ம்
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ெம�வாக ெவளிேய வ�ட்� ஒ�
எண்ணிக்ைக ந��த்த ேவண்�ம்.
(��ந்தால் ம�ரா எனப்ப�ம்
இ�தய ��ப்ைபக் கணக்க��ம்
�ைறய��ம் ெசய்யலாம்).
�வாசத்ைத ஆழமாக ��ைமயாக
(வய�ற்ற���ந்�) உள்ேள இ�க்க
ேவண்�ம். ெகாஞ்சமாக ெநஞ்ைச
வ�ரித்� �வாச�க்கக் �டா�.
ப�ராணாயாமத்த�ன் �ன்�
ப�த�களான �ச்ைச உள்ேள
இ�த்தல், �ச்ைச அடக்�தல்,
�ச்ைச ெவளிேயற்�தைல
சரியாகச் ெசய்தால் ப�ராணைன
சரியாக இயக்க� உடம்ைப�ம்
மனைத�ம் அைமத�ப்ப�த்த�
சாந்தமாக்�க�ற�.

ஏற்ப�ம்ேபா� உடம்ப��ம்
மற்�ம் மேனா நா�நரம்�
மண்டலங்களில் �ண்ைமயான
�ண்டல் ஏற்படத் ெதாடங்�க�ற�.
த�ன�ம் இந்த ஆசனங்கைள
தனிைமய�ல் உங்கள் ெசாந்த
அைறய�ல் (உங்கள் உலக
வ�ஷயங்கைளப் பற்ற� ) கவைலப்
படாமல் ெசய்� பழ�ங்கள்.
உண�க்�ப் ப�ன்னர் ஆசனங்கைள
ெசய்யக்�டா�. ச�ல ஆசனங்கைள
நீங்கள் ேபாட ��யாவ�ட்டாேலா
அல்ல� சரியாகச் ெசய்ய
��யாவ�ட்டாேலா அைதப் பற்ற�
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கவைலப் படாதீர்கள். உங்களால்
��ந்தவைர ெசய்�ங்கள்.
ேபாட்� ேபாட்�க்ெகாண்�
ெசய்ய வ�ைழயாமல் உங்களால்
��ந்த அள� ெகாஞ்சங்
ெகாஞ்சமாக �ன்ேன�ங்கள்.
பய�ற்ச� ெசய்ய ெசய்ய உங்கள்
உடம்� ெமன்ைமயாவைத
உணர்�ர்கள். அ� உங்களின்
மன� இள�வைத�ம்
வ�ழிப்�டன் இ�ப்பைத�ம்
உள்மனத�ன் அ�த்தத்த���ந்�
வ��தைலயாக�க்
ெகாண்��ப்பைத�ம் காட்�க�ற�.

ஹடேயாகத்தால் உட�ன்
இ�க்கங்கள் நீங்�ம்ேபா�, மேனா
உணர்� ெதாடர்பான பதட்டங்க�ம்
தானாகேவ நீங்�க�ன்றன. இந்த
அற்�தமான ரகச�யத்ைத நீங்கள்
அன்றாட வாழ்வ�ல் க�வ�யாகப்
பயன்ப�த்தலாம். உங்கள்
மனத���ந்� எண்ணங்கைள�ம்
�வாசத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�வதன்
பதட்டங்கைள�ம் அகற்ற�
�லம் நாம் எண்ணத்ைத�ம்
வ��ப�ங்கள். அதனால்
ப�ராணன் என்�ம் உய�ர்ச்
சக்த�ைய�ம் கட்�ப்ப�த்�க�ேறாம். நீங்கள் அத�க வ�ழிப்ேபா�ம்,
ேயாக�கள் இதைன ப�ராணாயாமம் உய�ேராட்டத்�ட�ம் ெதளிவாக�ம்
என்� அைழக்க�ன்றனர். இங்�ள்ள இ�ப்பீர்கள். இந்த ஹடேயாக
ஆசனங்க�க்� மிக எளிைமயான ஆசனங்கைளச் ெசய்�
பழ�ம்ேபா� உங்கள் ேவைல
ப�ராணாயாமம் தரப்பட்�ள்ள�.
பற்ற�ய எண்ணங்கள், ��ம்பம்,
�ச்ைச (ஒன்� இரண்� என்�
எண்ணிக் ெகாண்ேட) ஒன்ப�வைர நண்பர்கள், ப�ரச்ச�ைனகள்,
சவால்கள் ேபான்ற எல்லா
எண்ணி ��க்�ம்வைர உள்ேள
எண்ணங்கைள�ம் மனைத
இ�த்�, ஒ� எண்ணிக்ைக
வ�ட்� அகற்ற� வ��ங்கள். சாந்த�
ந��த்த�, ஒன்ப�வைர
சாந்த� சாந்த�. உங்க�க்�ள்
எண்ணிக்ெகாண்ேட �ச்ைச
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வர்ணத்ைதத்தான் நீங்கள்
அந்த ஆசனம் ெசய்�ம்ேபா�
கற்பைன ெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ம். மன�க்�ள்ேள
அந்த வர்ணத்ைத உடம்�
���ம்- தைலய���ந்� கால்
கட்ைட வ�ரல்வைர - பர�வதாக
கற்பைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.
அல்ல� ெவட்ட ெவளிய�ல்
அந்தரத்த�ல் ந�ற்பதாக�ம் அந்த
ஆசனத்�க்கான �ற�ப்ப�ட்ட
வர்ணம் உடல் ���ம் எல்லா
த�ைசகளி�ம் பரவ�ய��ப்பதாக
கற்பைன ெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ம். உடம்ப�ேலா மனத�ேலா
இ�க்கம் ஏற்பட்டால் �ச்ைச
ெவளிவ��ம்ேபா� அ��ம்
ேசர்ந்� ெவளிேய�வதாக
ந�ைனத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
இ�த�யாக த�யானத்த�ல்
இறங்�ங்கள். சம்ப�ரதாயப்ப�
ேயாகாப்ப�யாசம் ெசய்ய ச�றந்த
ேநரமாக வ��யற்காைல, நண்பகல்,
மாைல (�ரியன் மைற�ம்ேவைல)
என்� ந�யமிக்கப் பட்�ள்ள�.
ஆகக் �ைறச்சலாக 12 ந�மிடங்கள்
மட்�ேம இதற்� ேதைவப்ப�ம்.

��ைமயாக அைமத�யாக
இ�ந்� இந்த அற்�தக் கைலைய
��ைமயாய் அ�பவ��ங்கள்.
ஒவ்ெவா� ேயாகாப்ப�யாச
ஆசனங்கைளச் ெசய்�ம்ேபா�
உங்கள் உள்�ம் ெவளி�ம்
இ�க்�ம் நா�நரம்�
மண்டலத்த���ந்� எ�ம்
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உய�ர்சக்த� ெபாங்க� வ�வைத
உணர �ய�ங்கள். இந்த உயர்
உணர்வ�ைன அைட�ம்ேபா�
�ச்ைச ெவளிேயவ�ட்�
நளினத்�டன் அ�த்த
ஆசனத்�க்� ெசல்�ங்கள். இந்த
24 ேயாகாப்ப�யாச ஆசனங்க�ம்
ஒ� நாட்�ய நடனம் ேபாலா�ம்.
ஒ� அப�னயத்த���ந்�

இன்ெனான்�க்� பவ்வ�யமாக
மாற� நளினம் ேசர்ப்ப�தான்
இதன் �க்க�ய அம்சம்.
ஒவ்ெவா� ப�த�ய��ம் மனைத
அைமத�ப்ப�த்த�ம் மன ச�க�ச்ைச
ெபற�ம் வர்ண த�யானம்
தரப்பட்�ள்ள�. ஒவ்ெவா�
படத்த��ம் காட்��ள்ளப�
ப�ன்பக்கச் �வரி�ள்ள

ஒ� �க்க�யமான எச்சரிக்ைக:
க�த்� அல்ல� ���வ�
ப�ரச்ச�ைன உள்ள தனிநபர்கள்
��கந்தண்�க்� அ�த்தம்
ெகா�க்�ம் தைலகீழாய் ந�ற்�ம்
ச�ரசாசனம், ேதாளில் ந�ற்�ம்
சர்வாங்காசனம் ேபான்ற
ஆசனங்கள் ெசய்வைதத்
தவ�ர்க்க ேவண்�ம்.
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ப�த� 1
1. வல� காைல மடக்க� ப�ன்னால்
ெதாைடக்க�ேக ப�ட்டத்த�ன் இ�க்க�ல்
ெசா�க� ைவக்க�ம். இ ட� காைல
மடக்க� அ�வய�ற்�க்� �ன்ேன
ெகாண்�வர�ம்.ைககைள �ழங்கால்
மீ� ைவத்� ெப� வ�ர�ம் �ட்� வ�ர�ம்
ெதாட்�க்ெகாண்��க்க ைகவ�ரல்கள்
ேமேல ேநாக்க�யப� ஆகாச �த்த�ைரய�ல்
இ�க்க ேவண்�ம். உடற்சக்த�ய�ன்
உைறவ�டமான ���த் தண்ைட
ேநராக ந�மிர்த்த� தைல ேநராக அத�ல்
இ�க்�ம்ப� அமர ேவண்�ம்.

ப�த� 2
கால்கைள�ம் தைரய�ேலேய
��ைமயாக ைவத்த��க்க�ம்.
இந்த �தல் அங்கத்த�ல் நல்ல
மாணிக்க ச�வப்� வர்ணத்ைத
உம் உடல் பலத்�க்காக மனத�ல்
கற்பைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.

2

2. அ�த்ததாக கால்கைள
மாற்ற� உட்கார�ம்.
3. �ன்றாவ� ஆசனத்த�ல் வல�
காைல மடக்க� அ�வய�� அ�ேக
ைவக்க�ம். அதன் �ன்ேன இட�
காைல மடக்க� வல� கால்பாத�ன்ேன
இட� கால் பாதம் இ�க்�ம்ப� மடக்க�
ைவக்க�ம். இ� ச�த்தாசனத்த�ன்
இன்ெனா� வைகயான ஆசனம். இரண்�

a r t by a . m a n i v e l
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4. �தல் ப�த�ய�ல் ெசய்த
ஆசனத்த���ந்� இட� காைல
ேநராக நீட்� �ன்ேன �னிந்�
இரண்� ைககளின் ெப�வ�ரல்
ஆட்காட்� வ�ரல்களால் இட�கால்
பாதத்ைத ெகட்�யாகப் ப��க்க�ம்.
இ� ஜ�ச�ரசாசனம் தைல�தல்
�ழங்கால்வைர உள்ள ஆசனம்.
இந்த ஆசனத்த�ல் இல�வாக
இ�ந்�ெகாண்� தைலைய
ெம�ெம�வாக கீேழ இறக்க�
�ழங்காைலத் ெதாட�ம். ��ைமயாய்
தளர்வாக இ�க்�ம்ேபா� உங்கள்
ைககள் தைரமீ�ம் உடம்ப�ன்
ேமற்ப�த� கால்களி�ம் இ�க்�ம்.

ைகெப�வ�ரல்களா�ம் �ட்�
வ�ரல்களா�ம் இ�க்க ப��க்க�ம்.
தைலைய ெம�வாக �ழங்கா�ல்
�ழ்த்த� ைவக்க�ம். பய�ற்ச� ெசய்ய
ெசய்ய ைக க��ட்� தைரய�ல்
இறங்க�வ��ம். இந்த அங்கத்த�ல் �ய
தன்னலமற்ற ேசைவக்காக ேமரிேகால்ட்
ஆரஞ்� (marigold orange) வர்ணத்ைத
மனக்கற்பைனய�ல் ஏற்�ங்கள்.
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5. இந்த ஆசன �ைறைய அ�த்ததாக
வல� கா�க்�ம் ெசய்க.
6. ப�ற� இரண்� கால்கைள�ம்
நீட்� (ெகாஞ்சம் வைளந்தா�ம்
பரவாய�ல்ைல) �ன்பக்கம்
வைள�ம் பச்ச�ேமாஸ்தானத்�க்�
ேபாக�ம். கால் ெப�வ�ரல்கைள
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ப�த� 4

ப�த� 3
7. தைரய�ல் ப�த்� ேமேல
பார்த்�க்ெகாண்� கால்கைள ேமேல
எ�ப்ப�. ைககைள இ�ப்ப�ல் ைவத்�
தாங்க�க் ெகாண்� உடம்ைப ேமேல
�க்க� ேதா�க்� ேநராக ைவக்க�ம்.
இ�ேவ சர்வாங்காசனம். ��கந்தண்ைட
ேநராக ைவத்� கால்கைள ஒன்றாக
ைவத்� தைரக்� ெசங்�த்தாக
உடம்ைப ேநராக ைவக்க�ம்.
8. அப்ப� ைவத்�க்ெகாண்� இ�
கால்கைள�ம் தைலக்� ப�ன்னால்
கால்ெப�வ�ரல்கள் தைரைய ெதா�ம்ப�
இறக்க�ம். ப�ற� ைககைள கீேழ
இறக்க� உள்ளங்ைககைள கீழ்ேநாக்க�
ைவக்க�ம். இ�ேவ ஹலாசானம்.
9. இந்த ப�த�ய�ன் ஆசனத்ைத
சவாசனத்ேதா� (சவம்ேபால் க�டப்ப�)

7

��க்க�ம். அதாவ� கால்கைள
�ன்ேன த��ப்ப� ெகாண்�வந்�
ைககைள பக்கவாட்��ம்
உள்ளங்ைககள் கீழ்ேநாக்க��ம்
இ�க்க ேவண்�ம். ஒவ்ெவா�
தைச�ம் தளர்வாக �கமாக
இ�க்க�ற�. இந்த �ன்றாம்
ப�த�ய�ல் �ய கல்வ� அற��க்காக
�ரிய மஞ்சள் (sun-gold yellow)
ந�றத்ைத மனத�ல் கற்பைன
ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.

8

10. �ட்� ேபாட்� கால்கைள
பக்கவாட்�ல் பரப்ப� க�க்கால்க�க்�
இைடேய அமர்ந்� ைககைள
�ழங்கால்களில் ைவத்�
உள்ளங்ைககைள கீழ்ேநாக்க�
ைவக்க�ம். இ� �ர ஆசனம்
என்�ம் �ராசனம்.

�ழங்கால்க�க்க�ைடேய ப�ட்ட�ம்
தைரய�ல் இ�க்க ேவண்�ம். இப்ப�த�
ஆசனங்களில் மரகதப் பச்ைச
ந�றத்ைத உடல்நலத்�க்காக�ம்
மன�ணர்� நலத்�க்காக�ம்
மனக்கண்ணில் காணேவண்�ம்.

11. �ட்�ேபாட்� அமர்ந்� ெகாண்ேட
ப�ன்னால் ெம�வாக வைளந்�
தைலய�னால் தைரைய ெதாட�ம்.
இ�ேவ பரியாங்காசனம். ைககைள
ெநஞ்ச�ன்ேமல் ஒன்றாக ைவக்க�ம்.
12. உய�ர்சக்த� சரிசமமாகப்
பரவ� ந�ற்�ம்ேபா� உடம்ைப
(��ந்தால் ைககளின் உதவ�ய�ன்ற�)
ேமேல ெகாண்�வந்� ெநற்ற�
தைரய�ல் ெதா�ம்ப� �னிய�ம்.
உள்ளங்ைககள் தைல பக்கமாக�ம்,
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ப�த� 5
13. உடம்ைப ேமேல எ�ப்ப� �ச்ைச
உள்ேள இ�த்� ெம�வாக உடம்ைப
ப�ன்பக்கம் வைளக்க�ம். ைககைள
ேநராக தாங்க� பாம்� ந�ற்ப�ேபால
�ஜங்காசனத்த�ல் இ�க்க�ம்.
இரண்� அல்ல� �ன்��ைற
�ச்�வ��ம்வைர ந�ன்�, உடம்ைப
கீேழ அழகாக தாழ்த்த�ம்.
14. கால்கைள ப�ன்னால் மடக்க�
ைககைள ப�ன்னால் நீட்�
க�க்கால்கைளப் ப��த்�க்
ெகாள்�ங்கள். �ச்ைச உள்வாங்க�க்
ெகாண்� கால்கைள ேமேல
இ�த்� தைலைய�ம் உடம்ைப�ம்
வ�ல்ைலப் ேபான்� வைளக்க�ம்.
இ�ேவ த�ராசனம். ேமேல�ம்
ப�ன்னா�ம் பார்க்க�ம். இரண்�
அல்ல� �ன்� �ற்� �வாச�த்தப�ன்
அேத ந�ைலய�ல் இ�க்க�ம்.காைல
வ��ம்ேபா� �ச்ைச ெவளிேய வ�ட்�
உடம்ைப கீேழ இறக்�ங்கள்.

ப�த� 6
15. �ட்�ேபாட்� அமர்ந்� ப�ட்டங்கள்
க�க்கா�ல் ைவத்� பஞ்சாங்க
ப�ராணாமாசனா ெசய்�ம்ேபா�
ெநற்ற�ைய தைரய�ல் ைவத்�
ைககைள �ன்ேன ைவத்�
உள்ளங்ைககள் கீழ்ேநாக்க� இ�க்க
ேவண்�ம். இப்ப�த�ய�ல் ெவளிர் நீல
ந�றத்ைத (royal blue) மன அைமத�க்காக
கற்பைன ெசய்�ெகாள்�ங்கள்.
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16. �ன் ெசய்த ஆசனத்�க்�ப் ப�ற�
ைகவ�ரல்கைளப் ப�ன்னிக்ெகாண்�
ைககைள �க்ேகாணம்ேபால்
தைரய�ல் ஊன்ற� தைலைய
ைவத்� உடம்ைப ெம�வாக
ேமேல எ�ப்ப� �ழங்கால்கைள
மடங்க�ேய ைவக்க�ம். சற்�
ெபா�த்� கால்கைள ெமல்ல ேநராக
ெசங்�த்தாக ந��த்த�ம். இ�ேவ
தைலகீழ் ந�ற்�ம் சலம்ப ச�ரசாசனம்.
உடம்ப�ன் பாரத்ைத தைலய�ல்
ைவக்காமல் ைககளில் ைவக்க�ம்.
17. தயாராக இ�ந்த�ம் உடம்ைப
வைளத்� �ழங்கால்கைள உள்ேள
மடக்க� ைவத்� இ�ப்ைப வைளத்�
�னிந்� ரத்த ஓட்டம் சமந�ைல ெபற
இந்ந�ைலய�ல் 8 �ற்� �ச்�வாங்க�
வ��ம்வைர இ�க்க�ம்.

18. ெம�வாக எ�ந்� இ�ப்பள�
ேநராக இ�ந்� ைககைள
�ழங்கால்களில் ைவத்�
உள்ளங்ைககைள கீழ்ேநாக்க�
ைவக்க�ம். தைலைய சற்� கீேழ
சாய்த்� ெதாண்ைடப் ப�த�ைய
அைடத்� பந்தம் ெசய்தப�ன் க�த்ைத
ேநராக ந�மிர்த்த�ம். ஆன்மீக
ஞானத்�க்காக ஊதா (purple)
வர்ணம் உடல் ���ம் பர�வதாக
கற்பைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.
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ப�த� 7

ப�த� 8

19. இட� இ�ப்� ப�த�ய�ல் அமர்ந்�
வல�காைலத் �க்க� இட� �ழங்கா�ல்
ைவக்க�ம். வைளந்த��க்�ம் வல�
கா�ன் இடெவளிக்�ள் இட� ைகைய
�ைழக்க�ம். வல� ைகைய ���ப்
ப�ன்னால் இ�ந்� இட� ைகைய
ப��க்க�ம் (அல்ல� �லபமாக இட�
ைகயால் வல� �ழங்காைல ப��க்க�ம்).
��கந்தண்ைட ��மானவைர ேநராக
ைவக்க�ம். இ�ேவ ��கந்தண்ைட
��க்�ம் மத்ஸ்ேயந்த�ராசனம்.
ெம�வாக தைலைய இட��றம்
த��ப்ப� ஒவ்ெவா� தடைவ�ம் �ச்ைச
உள்ேள இ�க்�ம்ேபா� உடம்ைப
��க்க� �ச்ைச ெவளியாக்�ம்ேபா�
வல��றம் த��ம்ப ேவண்�ம்.

க�� ேபான்ற பட்டேகாணாசனம்.
�ழங்கால்கைள தைரய�ல்
ைவக்க�ம். இப்பய�ற்ச�
���ம் ெதய்�கப்
பார்ைவயால் கர்மவ�ைனகைள
�ய்ைமயாக்க ேலவண்டர்
(ெலெவண்ெடர்) என்�ம்
பச்ைச நீலம் கலந்த வர்ணத்ைத
மனக்கண்ணால் காண�ம்.
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20. அ�த்த பக்கத்�க்�ம் இேத
மாத�ரி ஆசனம் ெசய்ய�ம்.
21. இ�த�யாக இரண்� கால்
பாதங்கைள�ம் ஒன்� ேசர்த்� இரண்�
ைககளா�ம் ப��த்�க்ெகாள்ள�ம். இ�
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22. வல� காைல நீட்ட�ம். இட�
காைலத்�க்க� வல� ெதாைடமீ�
ைவத்�க் ெகாள்ள�ம். �ன்�க்�
�ன்ேனற� வல� காைல
ைகப்ெப�வ�ரலா�ம் �ட்� வ�ரலா�ம்
ப��த்�க் ெகாள்ள�ம். இ� தைல�ழங்கால் சம்பந்தப்பட்ட ஆசனத்த�ன்
இன்ெனா� வைகயான ஜ� ச�ராசனம்.
23. இேத மாத�ரி இட� கா�க்�ம்
ெசய்ய�ம். இங்� வல� கால்
இட�கால்மீ� இ�க்கேவண்�ம்.
24. கைடச�யாக, தாமைரப்� ஆசனமான
பத்மாசனத்த�ல் அமரேவண்�ம்.
வல�கால் இட� ெதாைடமீ�
ஏற்கனேவ இ�க்க�ற�. இந்த
ஆசனத்ைத �ர்த்த� ெசய்ய கவனமாக
இட� காைல வல� ெதாைடமீ�
ைவக்க�ம். ��கந்தண்� ேநராக
இ�க்கேவண்�ம். ைககைள ம�ய�ல்
ைவத்� உள்ளங்ைககைள வ�ரித்�
வல� ைகைய ேமேல ைவத்�
ெப�வ�ரல்கள் ெதாட்�க்ெகாண்�

த�யான �த்த�ைரய�ல் அமர
ேவண்�ம். ப�றவ�ய���ந்�
வ��தைல என்ற ேமாட்சம்
அைடய ெவண்ைம ந�றத்ைத
த�யானம் ெசய்�ங்கள்.
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பா�
க�ம்ைச: இன்னா ெசய்யாைம. எந்த
உய�ர்க்�ம் அல்ல� �ற்�ச்�ழ�க்�ம்
மனதா�ம், ெசால்லா�ம், ெசயலா�ம்,
கனவ��ம் �ட �ன்��த்தாைம அல்ல�
இழப்� ஏற்பட ெசய்யாைம.
ை தம்: பத�ப்ெபா�ள் அல்ல�
உள்ெபா�ள் ஒன்ேற. அ�ேவ
அைனத்�மாய் இ�க்க�ற� என்ற
ேகாட்பா�.
ை த
ர ாதம்: உள்ெபா�ள்
ஒன்ேற அ�ேவ அைனத்�மாய்
இரண்டற்றதாய் வ�ளங்�க�ற� என்ற
ேகாட்பாட்ைட உைடய� அத்ைவதம்.
வரவாதம் என்ப� இைறவன்
சத்த�யமாய் உணர்�ள்ளவராய்
பரம்ெபா�ளாய் வ�ளங்�க�றார்
என்ற நம்ப�க்ைக ெகாண்ட�.
அத்ைவத
வரவாதம் இரண்�
ெகாள்ைககைள�ம் இைணக்க�ற�.
சமஸ்க��தத்த�ல் இைத அத்ைவத
வரவாதம் என்பர்.
ச
� த�ைர: மரியாைத,
வரேவற்ைபக் �ற�க்�ம் இ�
கரங்கைள�ம் ஒன்றாக ெநஞ்ச�ல்
�ப்ப�ைவக்�ம் ஒ� பாவைன.
த ே ாகம்: உள்�லகம் அல்ல�
இைடய��ள்ள உலகம். ஆங்க�லத்த�ல்
subtle (�ண்ணிய) or astral plane (�க்�ம
உலகம்) என்பர். காரண உலக�ற்�ம்
ப� உலக�ற்�ம் இைடய��ள்ள ேலாகம்.
ம�ப�றப்ெப�க்�ம்வைர ஆன்மாக்கள்
தம் �க்�ம உடல்களில் ெசயற்ப�ம்
இடமாம். ப��டல் இன்ைமயால்
இன்ெனா� ப�றப்ெப�க்�ம்வைர
இங்� �க்�மமாய் வாழ்வதற்� உதவ�
ெசய்யப்ப�க�ற�. உறக்கத்த�ன்ேபா�ம்
ஆன்மா �க்�ம ந�ைலய�ல்
ெசயல்ப�க�ற�.
க்க�ரகம்: ச�வன் அ�ட்ெசய்�ம்
தன்ைம பக்�வப்பட்ட ஆன்மாவ�ன்
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டக்கம்
ஆணவம் கன்மம் மாையையய���ந்�
வ��வ�ப்ப�.
ப : தந்ைத. த��நா�க்கரசர், ைசவத்
தமிழ்க் �ரவர் நால்வரில் ஒ�வர்.
ா
த
ய
: மனித மனத்த�ன்
இயல்�கள். எண்ண�ம், ப�ரித்தற�ய�ம்,
ஆய்� ெசய்ய�ம், ப�த்தற�ய�ம்,
த�ட்டங்கள் தீட்ட�ம் உரிய ஆற்றல்.
� : கட�ள் உள்ளன்ேபா�
வழங்�ம் அ�ட்சக்த�. ச�வனின்
அ�ள் இ�வைகப்ப�ம். மைறக்�ம்
சக்த� அல்ல� த�ேராதன சக்த�. இ�
ஆன்மாைவ ஆணவம், கன்மம், மாைய
என்ற �ம்மலங்களால் கட்�க�ற�.
இப்ப� ேவண்�ெமன்ேற ஆன்மாவ�ன்
உணர்�ந�ைலைய கட்�ப்ப�த்�வதால்
ஆன்மா வளர்ச்ச�யைடந்� உலக
அ�பவத்தால் பக்�வப்பட ��க�ற�.
அ��ம் சக்த� அல்ல� அ�க்க�ரக சக்த�
என்ப� ச�வனின் அ�ள்ஞானசக்த�.
இதன்�லம் பக்�வப்பட்ட ஆன்மா
மலக்கட்���ந்� வ��பட்� இ�த�ய�ல்
��ேப� அல்ல� ேமாட்சத்ைத
அைடக�ற�.
டா க ேயாகம்: ேயாக �த்த�ரத்த�ல்
�ற��ள்ள எட்� அங்கங்கள் ெகாண்ட
ேயாகம். இயமம், ந�யமம், ஆசனம்,
ப�ராணாயாமம், ப�ரத்த�யாகாரம்,
தாரைண, த�யானம், சமாத�. ஒன்றன் ப�ன்
ஒன்றாக வளர்ச்ச� ெபற்� �ன்ேன�வ�.

கமம்: அ�ளப்பட்ட ஞான �ல்களின்
ெப�ந் ெதா�ப்�. சமஸ்க��த ெமாழிய�ல்
எ�தப்பட்�ள்ளைவ. ேகாய�ல்
க�ரிையகள், கட்�மானம், தத்�வம்,
ேயாகம் ஆக�யவற்ைற வ�ளக்�பைவ.
ைசவம், சாக்தம், ைவணவ மதங்கள்
ஒவ்ெவான்�க்�ம் ெசாந்த ஆகமங்கள்
உண்�.
: இலங்ைகய�ன் வட
மாந�லத்த�ல் இ�க்�ம் ஒ� ச�ற�ய

க�ராமம். இங்�தான் சற்�� ச�வாய
�ப்ப�ர�னிய�வாமி ஆன்மீக சாதனாவ�ல்
�பட்� 1 40ம் ஆண்� ப�ற்ப�த�ய�ல்
ஆச�ரமம் ஒன்ைற அைமத்தார்.
ம்: தான் தனிபட்டவன்
என்ற எண்ணம், கட�ள், உலகம்
ஆக�யவற்�க்�ம் ேவறான�. ஆணவம்
என்ப� ச�வெப�மானின் மைறக்�ம்
அ�ட்சக்த�ய�ல் ஓர் அங்கம்.
ர த�: ெதய்வத்த�ன்�ன்ேன �ைசய�ன்
உச்ச கட்டத்த�ன்ேபா� காட்டப்ப�ம்
தீபாராதைன.
மா: மா�டர் உட�ல் இ�க்�ம் உய�ர்.
இ� உடல், மனம், உணர்வ���ந்�
ேவ�ப�க�ன்ற�. சமஸ்க��தத்த�ல்
ஆத்மன் அல்ல� ��ஷன் எனப்ப�ம்
இந்த ஆன்மா�க்� இரண்� அம்சங்கள்
உண்� ஆன்ம உ� அல்ல� உடம்�.
இ� பல ெஜன்மங்களாக (பரிணமித்�)
பரேம வர�டன் �ரண ஒ�ைம�டன்
பக்�வமைடக�ற�. இரண்டாவ�
ஆன்மாவ�ன் சாரம் இ� பராசக்த��ட�ம்
பராச�வ�ட�ம் �ரணமாய் இ�க்க�ற�.
த�
மா
மா :
பைடக்கப்படாத, �ல�தல், �ரண
ஆன்மா. பரேம வரர். தனிப்ெப�ங்
கட�ளாக பைடக்�ம்அம்சமாய்
தன்னி��ந்� உள்ப�ரபஞ்சம்
மற்�ம் ெவளிப�ரபஞ்சத்ைத�ம்,
அைனத்�த் தனி ஆன்மாக்கைள�ம்
ெவளிப்ப�த்�க�றார். ஒவ்ெவா�
ஆன்மாக்களின் சாராம்ச�ம் இைறவன்
சாரம்சமாக சச்ச�தானந்தமாக�ம்
பராச�வமாக�ம் இ�க்க�ன்ற�.
சனம்: பல எண்ணிக்ைக ெகாண்ட
ஹடேயாகத்த�ன் ேயாகாப்ப�யாச
�ைறகள். ஒவ்ெவா� ஆசன�ம்
ஒவ்ெவா� �ற�ப்ப�ட்ட பலைனத் த�ம்.
சன க : இந்த ஆசனங்கள் மனத�ன்
சக்த�ைய�ம் உடற் சக்த�ைய�ம்
சமந�ைலப் ப�த்த� உடல் நலத்ைத�ம்
மன அைமத�ைய�ம் அத�கரிக்க�ற�.
ஆசனம் என்ப� அட்டாங்க ேயாகத்த�ல்
�ன்றவதா�ம். ��ேதவரின்
24 ஆசனங்கைள�ம் �ைறயாக
ெசய்�ம்ேபா� பதட்டத்ைத ேபாக்க�

மனைத�ம் உடைல�ம் த�யானத்�க்�
தயார் ப�த்�க�ற�.
ச ரமம்: ஒ� �� அல்ல� இந்� �றவ�
தங்�மிடம்.

மயமை ரி
: கய�லாய பரம்பைரய�ல்
�த�ல் அற�யப்பட்ட ச�த்தர்.
கைடய�ற்�வாமிய�ன் ��.
ை
ேகாய : அெமரிக்கா,
ஹாவாய��ள்ள காவாய் தீவ�ல்
அைமந்த��க்�ம் ேசாழர் கால
வ�வைமப்ப�ல் அைமந்�ள்ள ஒ� ச�வன்
ஆலயம். ���ம் ைகயாேல க�ங்கல்�ல்
ெச�க்க� ேமைலநாட்�ல் கட்டப்பட்ட ஒேர
ேகாய�ல். பாரம்பரிய இந்� மடாலயத்த�ன்
ந�ேவ �ற்ற��க்�ம் இக்ேகாய�ல்
இந்த�யாவ�ன் பழங்கால மடங்கைள�ம்
ஆதீனங்கைள�ம் ந�ைன ட்�க�ற�.
யாத்த�ைரத் த��த்தலமாக�ம், சாதானா
ெசய்வதற்�ம், ஆன்மீகத்ைத ��ப்ப�க்�ம்
தலமாக�ம் இைறவன் ேகாய�ல்
வ�ளங்�க�ற�.
யமம்: நம� கீழ்�ணங்கைளக்
கட்�ப்ப�த்�ம் ஒ�க்கக் கட்�ப்பா�கள்.
ாம்: அேரப�யாவ�ல் க�ப�
2 ம் ஆண்� வாக்க�ல் �கம்ம�
நப�யால் ேதாற்�வ�க்கப்பட்ட சமயம்.
இச்சமயத்த�ன் �தன்ைம ஞானசாத்த�ர
�ல் த��க்�ர்ஆன் ஆ�ம்.
: இந்� சமய நம்ப�க்ைககைளப்
ப�ன்பற்�பவர்.
சமயம்: இந்த�ய நாட்�ன் சமயம்
மற்�ம் கலாச்சார �ைற. இன்�
100 ேகா� மக்களால், ெப�ம்பா�ம்
இந்த�யாவ��ம், இன்�ம் பல
நா�களி�ம் ப�ன்பற்றப்ப�க�ன்ற�.
சனாதன தர்மம் அனாத� தர்மம்
என்�ம் ைவதீக தர்மம் ேவத தர்மம்
என்�ம் அைழக்கப்ப�ம். உலக�ன்
மிகப் பழைமயான சமயம். �ைவதம்,
அத்ைவதம் என பல்வைகப்பட்ட
தத்�வங்கைள உள்ளடக்க�ய�. பல
நம்ப�க்ைககைளக் ெகாண்ட ��ம்பம்
என்றா�ம் நான்� �தன்ைம
ப�ரி�கைளக் ெகாண்�ள்ள� அைவ

175

ைசவம், ைவணவம், சாக்தம், ஸ்மார்த்தம்
என்பன.
ர ாதம் Theism : கட�ள்
உண்ைமயாக உணர்�ள்ளவராய்,
தனிப்ெப�ம் ���தற் ெபா�ளாக
இப்ப�ரபஞ்சத்ைதப் பைடப்பவராக,
ஆள்பவராக இ�க்க�றார் என்ற ெகாள்ைக.
பல்ேவ�பட்ட வ�வரங்க�க்க�ைடேய பல
ெதய்வங்கைள வணங்�ம் நம்ப�க்ைக
உள்ள�.

ய
: இந்த�யா மத்த�ய
ப�ரேதசத்த���க்�ம் ஒ� ெபரிய நகர்.
இ� ெதான்ைம வாய்ந்த மகாகாேல வர்
ச�வன் ேகாய�ல் இ�க்�ம் இடம். ைசவ
சமயத்த�ன் பாரம்பரிய �னித தலம்.
ப �டத க : ேவதங்களின்
நான்காவ� மற்�ம் இ�த�ப்
ப�த�. ேவதமந்த�ரங்களின் தத்�வ
வ�ளக்கத்ைத�ம், இைற உய�ர் உலக
இயல்ைப�ம், ம�ப�றவ�, கர்மவ�ைன,
ேமாட்சமைட�ம் ேகாட்பாட்ைட�ம்
அ� வ�வரிக்க�ற�. வ�ரிவான
வ�ளக்கங்களின் ெதா�ப்ேப
உபந�டதங்கள். ேவதாந்தத்த�ன்
அ�ப்பைடயாக இைவ வ�ளங்�க�ன்றன.
இந்த தத்�வ ச�ந்தைனகள்
இந்த�யாைவ ஆய�ரக்கணக்கான
ஆண்�கள் ஆக்க�ரமித்�
வ�க�ன்றன.1 �தல் 1 வைர�ள்ள
உபந�டதங்கேள �தன்ைமயான
அல்ல� அ�ப்பைடயானைவ என்�
க�தப்ப�க�ன்றன.
பாசனா: அ�க�ல் அமர்வ�. த�ன�ம்
தவறாமல் கட�ைள வழிப�வ�
அல்ல� கட�ள்மீ� ஆழ்ந்த ச�ந்தைன
ெசய்வ�. சமய வாழ்வ�ன் க�ைமயம்
இ�. ஆன்மாவ�ன் இயல்� கட�ள்மீ�ம்
ெதய்வங்களின்மீ�ம் வற்றாத பக்த�
ெச�த்�வதா�ம். இந்� சமயத்த�ன்
ந்� �க்க�ய கடைமகளில் (பஞ்சந�த்ய
கர்மங்கள்) இ� ஒன்�.
ச ம்: த��வ�ழா. சமய வ�ழா
அல்ல� த��நாள். ஒவ்ெவா� ஆண்�ம்
�ட்��ம் ேகாய���ம் நடக்�ம்
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த��வ�ழாக்கைள�ம் இ� உள்ளடக்�ம்.
இந்� சமயத்த�ன் ந்� �க்க�ய
கடைமகளில் (பஞ்சந�த்ய கர்மா) இ��ம்
ஒன்�.
� த�ரா சம்: (�த்ராட்சம்)
ச�வ�க்�ரிய �னிதமான ச�கப்� ந�ற
ெகாட்ைடமணி. ச�வன�யார்களால்
அணியப்ப�வ�. ெஜபமாைலய��ம்
ேகார்க்கப்ப�வ�.
த� மா ி: நம� வாழ்வ�ல் �ற�ப்ப�ட்ட
�ன்ேனற்றகரமான மாற்றம் ெகாண்�வர
நம� மனத�ல் பத�ேவற்றம் ெசய்ய
நாம் ஒ�ங்� �ைறயாக உச்சரிக்�ம்
உடன்மைறயான ப�ரகடனம் அல்ல�
சங்கல்பம்.

ஒ
ஒ ி டம் Aura : உடம்�க்�ள்�ம்
உடம்ைபச் �ற்ற��ம் ஒளிர்க�ன்ற
�ண்ணிய கத�ர் �ச்�. ஒளிபைடத்த
வண்ணமயமான �ண்ணிய சக்த�,
�ன்ற���ந்� ஏ� அ�வைர
நீ�ம். ஒளி�டம்ப�ன் வர்ணம் தன்
�ணர்�ந�ைலக்�ம், மேனா ந�ைலக்�ம்,
எண்ணங்கள், உணர்ச்ச�க�க்�
தக்கப��ம் மா�ம். ேமலான நல்ல
எண்ண உணர்�கள் ெவளிச்சமான
இதழ்கைள உ�வாக்�ம். கீழான
எத�ர்மைற உணர்�கள் இ�ளான
வர்ணத்ைதக் காட்�ம். ச�ல ந��ணர்களால்
ஒளி�டம்ைபக் காண ���ம்.
ஒ ச : இந்த�யா ஒரிசா மாந�லத்த�ன்
ஒ�வைக நடனம்.
மம்: கட�ைள�ம் ெதய்வங்கைள�ம்
ேவதம் உைரத்தப� ெந�ப்ப�ல்
(அக்னிய�ல் ) ெசய்யப்ப�ம் ெதான்ைம
வழிபா�.
ம்: ஒ� �னித மந்த�ரம் அல்ல� ஒ�.
இ� பல ஞான சாத்த�ரங்களி�ம், மந்த�ர
உச்சாடனங்களி�ம் �த�ல் இ�ப்ப�.
இந்தப் ப�ரணவ ஒ�ய���ந்�தான்
எல்லா ேதாற்றங்க�ம் உண்டாய�ன.
ம் கம் க
பதேய ம: கணபத�க்�
வணக்கம். கணபத�க்கான �னித
மந்த�ரம்.

ஒ ை யா : தமிழ் நாட்�ல் வாழ்ந்த
ஒ� ஞானி (க�.�.200). வ�நாயகர்,
��கன் மீ� மி�ந்த பக்த� ெகாண்டவர்.
நன்ெனற�கைள ெசய்�ளாக�ம்
பாடலாக�ம் பா��ள்ளார். இன்�ம்
அவரின் ஆத்த�ச்�� ேபான்ற
�த்தகங்கைள பள்ளிய�ல் மாணவர்கள்
பய�ல்க�றார்கள்.

கைடய
ாமி: ெசல்லப்பா
�வாமிய�ன் (1820-18 ) ��. ைசவ
சமயத்ைத ேபாத�க்க இவர் இந்த�யா
ெபங்க
ரி��ந்�,
லங்கா
யாழ்ப்பாணத்�க்� வந்தார்.
கை க : கலாச்சார வாழ்�க்�ரிய
கைலக�ம் த�றன்க�ம். பா�வ�,
நடனமா�வ�, மாைல கட்�தல்
ேபான்றைவ. இந்� பாரம்பரியத்த�ல் 4
பண்பாட்�க் கைலகள் உள்ளன.
க
பத�: கணங்களின் தைலவர்.
க மம்
ைன : 1) ெசயல் அல்ல�
கேணசப் ெப�மானின் (வ�னாயகர்)
காரியம் 2) காரண காரிய ெகாள்ைக
இன்ெனா� ெபயர்.
3) ெசய்தவ�க்ேக வ�ைனப்பயன்கள்
க
க : ச�வ�க்� உதவ�ெசய்�ம்
சீ க்க�ரமாகேவா தமதமாகேவா த��ம்�ம்.
ேதவகணங்கள்.
தன்னலமான ெவ�க்கத்தக்க ெசயல்கள்
கே
ச : இந்� சமயத்த�ன் ஒவ்ெவா�
�ன்பமளிக்�ம். இரக்க�ள்ள ெசயல்கள்
ப�ரிவ�ன�ம் ேபாற்�ம் யாைன
அன்பான பலன்கள் த�க�ன்றன.
�கங்ெகாண்ட ெதய்வம், ஒ� மகாேதவர்.
ெவளி உலக�ல் �வ� ர்ப்� சக்த�
தைடக�க்ெகல்லாம் அத�பத�
எப்ப� ெசயல்ப�க�ன்றேதா அப்ப�ேய
(வ�க்ேனஸ்வரர்). ெப�ம் ஞானத்த�ற்காக
கர்மவ�ைன�ம் உள்�லக ப�ரபஞ்சத்த�ல்
இவர் ேபாற்றப்ப�க�றார் என்ப�டன்,
ெசயல்ப�க�ன்ற�.
ஒவ்ெவா� ஆன்மாவ�ன் கர்மவ�ைன
க ம ேயாகம்: ஆன்மீக மலர்ச்ச�க்காக
�ட்�மத்ைத�ம் தர்ம வழிய�ைன�ம்
ெசய்யப்ப�ம் தன்னலமற்ற ேசைவ.
ெவற்ற�ெப�ம் வழிய�ைன�ம் இவர்
சரிைய வழிய�ல் கர்மேயாகம் என்�ம்
அற�ந்� ைவத்த��க்க�றார் என்பதால்
ேசைவ �க்க�யப் ப�த�யா�ம்.
எக்காரிய�ம் ெசய்வதற்��ன் இவைர
கய ை மை : (ைகைல மைல)
ேபாற்ற� வணங்�க�ன்றனர். இவர்
ச�வெப�மா�க்�ரிய �னித இமயமைல.
�லாதார சக்கரத்த�ல் அமர்ந்�ள்ளார்.
காைரக்கா
ம்ைமயா : ம்
எளிதாய் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.
�ற்றாண்�ல் வாழ்ந்த ெபண் ைசவ
கே
சச
த�: ஆகஸ்� ெசப்டம்பர்
நாயன்மார். �ட்�ம ஞானப்பாடல்கள்
மாதத்த�ல் 10 நாள் ெகாண்டாடப்ப�ம்
அ�ளிச்ெசய்வத�ல் ெப�ம்
கேணசப் ெப�மானின் ப�றந்த த�ன
வல்லவராக�ம் ேயாக�னியாக�ம்
வ�ழா. கைடச� நாளான கேணச வ�சர்ஜன
வ�ளங்க�னார். இவர் அ�ளிச்ெசய்த
நாளில் கேணச உ�வ ெபாம்ைமைய
�க்க�யப் பாடல்கள் (பத�ெனாராம் )
�ன்றாம் உலக�ல் ேபாய் ேசர்வதற்�
த���ைறய�ல் இடம் ெபற்�ள்ளன.
நீரில் கைரத்� வ��க�ன்றனர்.
கா
த�ேகய : ��கப் ெப�மானின்
க
சய
மதம்: க�.ப�. 00ம் ஆண்�
பல ெபயர்களில் ஒன்�. கார்த்த�ைக
வாக்க�ல் சீ னாவ�ல் வாழ்ந்த கன்�ச�யஸ்
நட்சத்த�ரக் �ழந்ைத என்�ம்
என்பவரின் தத்�வ நன்ெனற�க்
ெபா�ள்ப�ம்.
ெகாள்ைக.
காச : வாரணாச�ய�ன் இன்ெனா� ெபயர்.
கட
: பரம்ெபா�ளான ச�வெப�மான்.
காச
ாத : இந்த�யா
ப�ரபஞ்சத்ைத�ம் அத��ள்ள
வாரணாச�ய��ள்ள மிகப் �கழ் ெபற்ற
எல்ேலாைர�ம் யாவற்ைற�ம் பைடப்பவர்.
ச�வன் ஆலயம்.
கட�ள் என்ற இச்ெசால் ச�வனால்
கா ா
மடா யம்: அேமரிக்கா
பைடக்கப்பட்ட கேணசப் ெப�மாைன�ம்
ஹாவாய�ல் சற்�� ச�வாய
��கப் ெப�மாைன�ம் �ற�க்�ம்.

க
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�ப்ப�ர�னிய�வாமிகளால் ந��வப்பட்ட
காவாய்ஆதீனம் மடாலயம் ேகாய�ல்.
கா
: ��க�க்� வ�ழா
ெகாண்டா�ம்ேபா� அலங்கரிக்கப்பட்ட
வைளவான ஒ� மரப்பலைகய�ன்
இ� ம�ங்க��ம் பால் �டங்கள்
ஏந்த� ேகாய��க்� ேதாளில் �மந்�
ெசல்லக்��ய�.
கா
ேத
க : ப�றக்�ம்ேபா�
ஒ�வ�க்� உதவ�யாளராக
ந�யமிக்கப்ப�ம் உள்�லக வாச�கள்.
ஒவ்ெவா� ��ம்பத்�க்�ம்
உதவ�ெசய்ய�ம், �ட்ைட ஆசீ ர்வத�க்க�ம்
மற்�ம் ஆன்மீக அைலகைள வ�வாக
ைவத்�க்ெகாள்ள�ம் காவல்
ெதய்வங்கள் உண்�.
க�ரியா பாதம்: சமயக் க�ரிைய அல்ல�
வழிபாட்� மார்க்கம். பக்த� மார்க்கத்த�ல்
ஆன்மீக மலர்ச்ச�ய�ன் இரண்டாம்
ப�ந�ைல. �ைஜ ெசய்வதன்�லம் மற்�ம்
ஒ�ங்கான சாதனா ெசய்வதன்�லம்
பக்த�ைய வளர்ப்ப�. க�ரியா பாதத்த�ன்
�தன்ைமயான ெசயல்�ைற த�ன�ம்
�ைஜ ெசய்வ�.
க�
மதம்: ஏ� க�ற�ஸ்�வ�ன்
ேபாதைனைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட
ஒ� சமயம். இவர்களின் ஞானசாத்த�ர
�ல் ைபப�ள் ஆ�ம்.
��: எந்தெவா� பாடத்ைத�ம் அதாவ�
சங்கீதம், நாட்�யம்,ச�ைலவ�ப்� அல்ல�
�க்க�யமாக சமயத்ைத ேபாத�க்�ம் ஒ�
ஆச�ரியரின் அல்ல� வழிநடத்�னரின்
ெதாழிற்ெபயர். ெதளிவாக வ�ளங்க
�ற்ேசற்க்ைகயாய் பயன்ப�த்தப்ப�ம்,
உ-ம் ��ம்ப ��-�ல��, �ைண
ஆச�ரியர்-�ணா��, ஆன்மீக ��-சற்��.
�� பரம்பைர: வரிைசக் க�ரமமாய்
வ�ம் ��மார்கள். ஒவ்ெவா�வ�ம்
அ�த்தவ�க்� தீட்ைச�லம் ஆன்மீக
சக்த�ைய இறக்�வர்.
�� ை : ��ைவ த��வ� வழிபா�
ெசய்� வணங்க�, அன்� காணிக்ைக
அளித்தல்
��
ிைம: ஒ�வரின் ���க்�
மரியாைத ெசய்�ம் வ�ழா. இவ்வ�ழா
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ஜ ைல மாதம் ��மத� நாளில்
ஆண்�ேதா�ம் நடக்�ம்.
��ேத
: சீ டர்கள் தம் ��ைவ
அன்ேபா�ம் மரியாைதேயா�ம்
அைழக்�ம் ெசால். இப்�த்தகத்த�ல்
இச்ெசால் சற்�� ச�வாய
�ப்ப��னிய�வாமிகைளக் �ற�க்�ம்.
�ம்பேம ா: நான்� �ண்ணிய
தலங்களில்-ப�ரயாக் (அலாகாபாத்),
நாச�க், ஹரித்�வார், உஜ்ஜய�ன்
ஆக�ய இடங்களில் 12 ஆண்�க�க்�
ஒ��ைற �ழல்�ைறய�ல் இந்�க்கள்
(ஆன்மீக சந்த�ப்பாக) ஒன்� ��க�ன்ற
ந�கழ்�. ேசாத�ட கணக்�ப்ப� சரியான
நாட்கள் �ற�ப்ப�டப்ப�க�ன்ற�
என்றா�ம் சரியாக 12 ஆண்�க�க்�
ஒ��ைற நடப்பத�ல்ைல. வ�ழா
���ம்வைர ப�ரயாக்க�ல் மட்�ம் 12 ேகா�
மக்கள் ��க�ன்றனர். ஒேர நாளில்
மட்�ம் 3 ேகா� மக்கள் ��க�ன்றனர்.
இ�ேவ உலக�ல் ஒ� ந�கழ்�க்காக ஒன்�
��ம் ஆகப் ெபரிய மனித �ட்டம்.
�ம்பா
ா ேகாய :
லங்கா
ஆலெவட்�ய�ல் அைமந்த��க்�ம் ஒ�
சக்த� வாய்ந்த கேணசர் ஆலயம்.
� �மம்: ெநற்ற�ய�ல் அணியப்ப�ம்
ச�வப்� வர்ண ெபா�. �ம்�ம் என்�
இந்த�ய��ம், �ங்�மம் என்� தமிழி�ம்,
�ம்�மா என்� சமஸ்க��தத்த��ம்
அைழக்கப்ப�க�ற�.
�
ட னி: ��ண்� க�டப்பவள்
பாம்� சக்த�. ஒவ்ெவா�வ�ைடய
���த்தண்�ன் கீழ் �த�ல் பாம்�ேபால்
��ண்�க�டக்�ம் ப�ரபஞ்ச சக்த�,
இ�த�ய�ல் ேயாகசக்த�ய�ல் ஒவ்ெவா�
சக்கரத்ைத�ம் எ�ப்ப�வ��க�ற�.
�
ட னி ேயாகா: பாம்� சக்த�ைய
ஒன்ற�ைணப்ப�. உயர் த�யானப்
பய�ற்ச� மற்�ம் சாதனா �ைறகள்.
ராஜேயாகத்த�ன் ஒ� ப�த�. இதன்�லம்
�ண்ட�னி சக்த�ைய எ�ப்ப�
அச்சக்த�ைய ���த்தண்� வழிேய
ேமேல சகஸ்ரார சக்கரத்�க்� ெகாண்�
ெசல்வ�. மிக உயரிய பார்ைவய�ல்,
இந்த ேயாகம் சாதனா பய�ற்ச�யா�ம்
மற்�ம் தவத்த�னா�ம் அைடக�ன்ற

நற்பலனா�ம். அன்ற� இப்பலன் க�ம்
�யற்ச�ய�னாேலா அல்ல� கற்பதனாேலா
அைடவதன்�.
ேகர ா: இந்த�யாவ�ன் ெதன்ேமற்�க்
கைரேயார மாந�லம்.
ைக ாச பரம்பைர: சற்�� ேபாத�நாதர்,
அவரின் ��ேதவர் மற்�ம் அவ�க்�ம்
�ன் ேதான்ற�ய எல்லா ��மார்களின்
ஆன்மீக பரம்பைர. நந்த�நாத
சம்ப�ரதாயத்த�ன் ஓர் அங்கம்.
ேகா ம்: தைரய�ல் வைரயப்ப�ம்
இந்�க்களின் பாரம்பரிய அலங்காரம்.
வ�ழாக்காலம் த��மண வ�ழாவ�ன்ேபா�
அ�த�ன�ம் �ட்� �ன்வாச�ல்
வைரயப்ப�வ�. மா� அல்ல� வண்ண
அரிச� மாவ�ல், தானியவைகயால்
அல்ல� மலர் இதழ்களால் ேகாலங்கள்
ச�ல நாட்க�க்� என்ேற ேபாடப்ப�ம்.
ேகாலங்கள் எளிைமயான அல்ல�
��க்கமான அலங்கார வ�வைமப்ப�ல்
இ�க்கலாம்.
ேகாய : இந்�க்கள் வழிப�ம்
இடம். கட�ளின் �ேலாக இல்லம்.
சமஸ்க��தத்த�ல் இதைன மந்த�ரா
(இந்த�ய�ல் மந்த�ர்) ேதவாலயா, ச�வாலயா,
ேகாய�ல் (தமிழ்) என்றைழக்க�ன்றனர்.
ேகார
ாத : வட இந்த�யா, ேநப்பாளில்
க�ப� 0ம் ஆண்� வாக்க�ல் வாழ்ந்த
ஒ� ெபரிய ைசவ ��. ஆத�நாதர்
பரப்பைரய�ன் ச�த்தேயாக ��வாக�ம்
ச�த்த ச�த்தாந்தத்த�ன் மிக �க்க�யமான
��வாக�ம் வ�ளங்க�னார்.

ச
சக்த�: ஆற்றல், சக்த� ச�வனின் ஆற்றைல
அல்ல� சக்த�ைய சர்வ வல்லைம
பைடத்த ெபண் கட�ளாக (சக்த�யாக)
சாக்தர்கள் வணங்�க�ன்றனர். ைசவ
சமயத்த�ல் இச்சக்த� ஆண் ெபண் உட்பட
யாவற்ைற�ம் உள்ளடக்க�ய ச�வனின்
அம்சமாகேவ க�தப்ப�க�ற�.
சக்கர க : நம் உள்�டம்ப�ல் இ�க்�ம்
சக்த� ைமயங்கள், உணர்�ப் பீடங்கள்.
வண்ணமயமான பல இதழ் ெகாண்ட
�ழல் சக்கரங்களாக அல்ல� தாமைர
இதழ்களாக ஏ� �தன்ைமச் சக்கரங்கள்

மேனாவ�யல் ரீ த�ய�ல் காணப்ப�க�ன்றன.
அைவ ��கந்தண்�ன் அ�ய���ந்�
தைலய�ன் கபாலம்வைர
�ற்ற��க்க�னறன. கண்�க்�ப்
�லப்படாத ேம�ம் ஏ� கீழ்ந�ைல
சக்கரங்கள் கால்களி�ம் பாதங்களி�ம்
இ�க்க�ன்றன. அைவ கீழ்ைம
உணர்�களான ெபாறாைம, ெவ�ப்�,
மனம் ெபா��தல், �ற்ற�ணர்�,
ேசாகம் ேபான்றவற்ற�ன் இ�ப்ப�டம்.
அைவ கீ�லக நரகேலாகம் அல்ல�
பாதாள ேலாகமா�ம். தைலக்�
ேமேல ஆக உயர்ந்த ஏ� சக்கரங்கள்
உள்ளன. ஞானமைடத்தப�ன் அவற்ைற
அைடயலாம்.
ச
�க ாத : ஆ��கம் ெகாண்ட
ெப�மான். ��கப் ெப�மானின் பல
ெபயர்களில் ஒன்�.
சமாத�: த�யானம் ெசய்பவ�ம் த�யானம்
ெசய்யப்ப�ம் ெபா��ம் ஒன்ேற
என்ற ேயாகத்த�ன் இலக்�. இத�ல்
சவ�கல்ப சமாத� என்ப� ஒ� ெபா�ளின்
சாராம்சத்�டன் ஒன்றாவ� அல்ல�
�ய ெமய்�ணர்�டன் ஒன்றாவ�.
ந�ர்வ�கல்ப சமாத� என்ப� அைனத்�
உணர்�கைள�ம் கடந்� ந�ற்�ம்
ஞாேனாதயம் அல்ல� ெமய்�ணர்�.
சம்ப த : ஏழாம் �ற்றாண்�ல்
வாழ்ந்த ஞானக்�ழந்ைத. �ழந்ைதப்
ப�வத்த�ேலேய ச�வெப�மைனப்
ேபாற்ற� ஆய�ரக்கணக்கான ேதவாரப்
பாடல்கைளப் பா�யவர். தமிழ் ைசவக்
�ரவர்கள் நால்வரில் ஒ�வர்.
சம்ஹாரம்: ச�வெப�மானின் ப�ரபஞ்ச
ஆற்றலான அழிக்�ம் சக்த� அல்ல�
ஒ�க்�ம் சக்த�
சம்சாரம்: ப�றப்�, இறப்�, மீண்�ம்
ப�றவ�ெய�த்தல் என்ற ப�றவ�ச்�ழற்ச�.
வ�ரிவாகக் �ற�ன் சம்சாரம் என்ற
ெசால் அ�பவத்�க்�ட்பட்ட
உலகம், ஓரிடம்வ�ட்� இன்ெனா�
இடத்�க்� இடம்ெபயர்தல் அதாவ�
ந�ைலயற்ற�மாய் மாற்றமைடயக்
��ய�மாய் இ�ப்பைத சம்சாரம் என்�
�ற�ப்ப�டப்ப�க�ற�.

179

சம் காரம்: வாழ்க்ைகய�ன் �க்க�ய
காலக்கட்டங்களில் ெசய்யப்ப�ம் சடங்�
காரியங்கள் ெபயரி�ம்ேபா�, �தல்
அ��ட்�ம்ேபா�, கா��த்�ம்ேபா�,
ஏ� ெதாடங்�ம்ேபா�, �ப்பைட�ம்ேபா�,
மணமா�ம்ேபா�, இறந்தேபா�ம்
ெசய்யப்ப�வ�. இச்ெசால் உள்மனத�ல்
ஆழப்பத�வான ந�ைன�ப் பத��கைள�ம்
�ற�க்�ம்.
ச கம்: சமயக் �ட்டம், அங்கத்த�னர்கள்
�ற�ப்பாக, சமயக் காரணங்க�க்�
��வாக ஒன்� ��தல்.
ச மா க்கம்: உண்ைம ெநற�.
மேனாவ�யல் ேதடல்கள் அல்ல�
ச�த்த�கள் ெபற வழிமாற�ப் ேபாகாமல்,
இ�த� இலக்கான ெமய்ஞ்ஞானம்
அைடவதற்� இட்�ச் ெசல்�ம் ேநர்
ஆன்மீகப் பாைத.
சனாதன த மம்: அனாத� சமயம்
அல்ல� என்�மி�க்�ம் மார்க்கம் இந்�
சமயத்த�ன் பாரம்பரிய ெபயர்.
ச
�யாச : ஒ� இந்�த் �றவ�.
த��மணமாகாதவர், ப�ரம்மச்சாரி,
�வாமி. ��ம்பம் உடைமகள், ேவைல
ஆக�யவற்ைறத் �றந்�வ�ட்�
எந்த கவனக்�ைற�ம் ஏற்படாமல்
கட��க்ெகன்ேற சமய வாழ்�க்�
வந்தவர். இன்ெனா� சந்ந�யாச�
ச�றப்பாக ஒ� சற்��வால், தீட்ைச
அளிக்கப்பட்ட்ட�ம் ஒ�வர் சந்ந�யாச�
ஆக�றார். ெபண் சந்ந�யாச�னி
சம க��தம்: (இைறவனால்) அ�ளப்பட்ட
இந்� சாத்த�ரங்களான ��த�கள்
(ேவதங்கள், ஆகமங்கள்) உட்பட
ஆய�ரக்கணக்கான எ�த்�ச் �வ�கள்
எ�தப்பட்ட இந்த�யாவ�ன் ெதான்ைம
ெமாழி.
ச ேதா
ம்: ந�ைற�த் தன்ைம.
இ�ப்பைதக் ெகாண்� மக�ழ்ச்ச�யாக
வா�தல்.
சர
ப : ஆன்மீக தாகத்த�ன்
காவலனான கார்த்த�ேகயப் ெப�மாைன
(��கைன) எ�ந்த�ளச் ெசய்�ம்
மந்த�ரம். மனைத ஓா அைமத�யான
சலனமற்ற ெபாய்ைகயாக அ�
வ�வரிக்க�ற�.
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சரிைய பாதம்: நன்ெனற�ப் ப�.
மனிதனின் ஆன்மீக மலர்ச்ச�ய�ன்
�தல் ப�. அறவழிய�ல் வாழக்
கற்�க்ெகாண்�, கர்ம ேயாக வழிய�ல்
தன்னலமற்ற ேசைவ ெசய்தல். ேகாய�ைல
�ய்ைமப்ப�த்�தல், வ�ளக்ேகற்�தல்,
�ைஜக்� �க்கள் பற�த்தல் ேபான்றைவ
பாரம்பரிய சரிைய ெநற�ய�ல் அடங்�வன.
சரிைய வழிய�ல் ஆற்றப்ப�ம் வழிபா�
ெப�ம்பா�ம் �ற�கமா�ம்.
ச ��: கட�ளிடம் மிக ெந�ங்க�
இ�ப்பவ�ம் மற்றவர்கைள சரியான
பாைதய�ல் இட்�ச் ெசல்லக்
��யவ�மான ஒ� ெப�ம் சமயாச�ரியர்.
ச ாய
ப ர�னிய
ாமி: கய�லாய
பரம்பைர நந்த�நாத சம்ப�ரதாயத்த�ன்
சற்�� (1 2 -2001). இவ�க்� 1 4 ம்
ஆண்� ேயாக�வாமி ஓங்க� ��க�ல்
பலமான ஓர் அைறவ�ட்� தீட்ைச
வழங்க�னார். இவ�க்�ப்ப�ன் சற்��
ேபாத�நாத ேவலன்�வாமி தற்ேபா�
இப்பீடத்த�ல் அமர்ந்த��க்க�றார். சற்��
ச�வாய �ப்ப�ர�னிய�வாமி எ�த�ய
�ப்ெப�ம் ��ேபாதைன ெதா�ப்ப�ன்
க�த்�க்கைளேய இப்�த்தகம்
உள்ளடக்க�ய��க்க�ற�.
ச ச கம்: ஒ� �னிதமான ஒன்��டல்.
ேகாய�ல் வழிபா� தவ�ர சமயக் கல்வ�
பய�ல பக்தர்கள் ஒன்���ம் �ட்டம்.
சாதனா: (சாதைன) �ைஜ, ேயாகம்,
த�யானம், ெஜபம், ேநான்�, தவம் ேபான்ற
சமயம் மற்�ம் ஆன்மீக ஒ�க்கங்கள்.
சாதனா மா க்கம்: தீவ�ர �யற்ச�, ஆன்மீக
ஒ�க்கம் மற்�ம் ெதாடர்ச்ச�யான
உள்�க உ�மாற்றம் ஏற்ப�த்�ம் வழி.
இதற்� �ரணாக வ�ளங்�வ� ெவ�ம்
தத்�வார்த்த ேபச்�ம் ஏட்�ப்ப�ப்�ம்.
சா : இைறவைனத் ேத�வத�ல்
அர்ப்பணிப்� ெகாண்ட ஒ� �னித மகான்.
சா தா : ப�சா�. தீைமய�ன்
எ�த்�க்காட்�. இ� க�ற�ஸ்�வ
மத�ம் ப�ற மதத்தவர்க�ம்
�ன்ைவக்�ம் நம்ப�க்ைக. கட�ளின்
வ��ப்பத்ைத எத�ர்க்�ம் இத்தீயசக்த�
ஆன்மாக்கைள�ம் தீச்ெசய�க்�
�ண்�வ��க�ற�. (ஆனால்)

இந்�சமயத்த�ல் அைனத்�ேம கட�ளின்
ெவளிப்பா� என்� ேநாக்கப்ப�க�ற�.
நம� அற�யாைம�ம், பய�ம்,
ஆைசக�ம் நம்ைம தீச்ெசய�க்� இட்�ச்
ெசல்லலாம் என்றா�ம் (இந்�சமயத்த�ல்)
சாத்தான் என்பத�ல்ைல.
சாக்த க : இந்� சமயத்த�ன் நான்�
ப�ரி�களில் ஒன்றான சக்த�ைய
(���தற் கட�ளாக) வணங்�பவர்கள்.
சாக்தம்: ெதய்�க மாதாைவ
���தற்ெபா�ளாக வணங்�ேவாரின்
சமயம். இந்� சமயத்த�ன் நான்�
ப�ரி�களில் ஒன்�.
சா த�ர க : அத�காரப்�ர்வமான
சமயம் சார்ந்த அல்ல� தத்�வார்த்த
ஏ�கள். இச்ெசால் �த்தகம் அல்ல�
ேபாதைனகள் என்பைதக் �ற�க்�ம்.
ச�
: ச�வெப�மானின் ந்�
சக்த�களில் ஒன்றான ஆக்�ம் சக்த�
அல்ல� (பைடப்ைப ) ெவளிப்ப�த்�ம்
சக்த�.
ச தம்பரம்: �கழ்ெபற்ற த�ல்ைல ச�தம்பர
நடராஜர் ேகாய�ல் (ச�தம்பரம் ேகாய�ல்)
இ�க்�ம் ஒ� ெதன்னிந்த�ய நகரம்.
ச த : ச�த்த�களைடந்த ஒ� ேயாக�.
மகத்தான ஆன்மீக ச�த்த�கள் அல்ல�
ஆற்றல்கள் ெபற்றவர்.
ச
: மங்கலகரமானவன் ,
அ�ளாளன் , க�ைணயாளன்.
ைசவசமயத்த�ல் வழிபடப்ப�ம்
பரம்ெபா�ள். ச�வேன அைனத்�மாய்
அைனத்த��ள்�ம் ஒேர ேநரத்த�ல்
பைடப்பவரா�ம், பைடப்பாக�ம்
உள்ளார்ந்�ம் எல்லாம் கடந்�ம்
இ�க்க�றார். அவர் ஒ�வேர எனி�ம்
அவைர �ன்� பரி�ரண ந�ைலகளில்,
அதாவ� பரேம வரராக (ஆத�ஆன்மா),
பராசக்த�யாக (�ய உணர்�) மற்�ம்
பராச�வமாக (���தற் ெபா�ள்)
அவைரத் ெதளிவாக உணர்ந்�
ெகாள்ளலாம்.
ச ைசத ய ப சத த�ரம்:
அ�க்க�க்கான வ�த ச�வ
உணர்வ�ன்மீ� ஒன்றன்ப�ன் ஒன்றாக
மனைதக் �வ�யச் ெசய்தல் ப�ராணன்,
எங்�ம் பரவ�ந�ற்�ம் சக்த�, �னித

த����வம், உள்ெளாளி மற்�ம் �னித
நாதம்.
ச
கம்: ச�வனின் அைடயாளம்
அல்ல� �ற�. க�ட்டத்தட்ட எல்லா
ச�வாலயங்களி�ம் காணப்ப�ம்
இவ்வ�வம் வட்ட வ�வ ஆதார
பீடத்த�ன் ேமல் நீள்வட்ட கல்லாக
அமர்த்த�ய��க்�ம். இ� எல்லா
வ�வங்கைள�ம் எல்லா �ணங்கைள�ம்
கடந்த பராச�வமாக,இ�த� உண்ைமப்
ெபா�ளாகக் காட்�ம் மிக�ம்
ெதான்ைமயான ச�வ�ங்கச் ச�ன்னம்.
ச ே ாகம்: �ன்றாம் உல�. ச�வ�ம்,
ெதய்வங்க�ம், அத� பக்�வப்பட்ட
ஆன்மாக்க�ம் இ�க்�மிடம்.
ச�வேலாகேம வ�ண்ணவர் உலகங்களில்
ஆக உயர்வான அல்ல� மிக�ம்
ந�ர்மலமான ேலாகம்.
சக்க�ய சமயம்: �� நானக்
என்பவரால் 00 ஆண்�க�க்� �ன்
ேதாற்�வ�க்கப்பட்ட சமயம். சீ ர்த��த்த
நம்ப�க்ைக ெகாண்ட இச்சமயம்
�ர்த்த� (ச�ைல) வழிபாட்ைட�ம்
சாத�ப் ப�ரிவைனைய�ம் ஏற்�க்
ெகாள்ளவ�ல்ைல. ஆத�க�ராந்தம்
என்ப� இவர்களின் �னித�லா�ம்.
பஞ்சாப்ப��ள்ள அம்ரித்சர் ேகாய�ல்
இவர்களின் ைமயமா�ம். சீ க் என்றால்
ச� யன் என்� பஞ்சாப� ெமாழிய�ல்
அர்த்தம்.
�த�: (�னிவர்களால்) ேகட்கப்பட்டைவ.
இந்� சமயத்த�ல் ��த� என்ப�
அ�ளப்பட்ட சாத்த�ரங்களான
ேவதங்கைள�ம் ஆகமங்கைள�ம்
�ற�க்�ம்.
த ைச ச தா தம்: மிகப்
பழைமயான ைசவச�த்தாந்த தத்�வமான
நந்த�நாத மகரிஷ�ய�ன் அத்ைவத
வரவாதம். ேவதங்கள் மற்�ம்
ைசவ ச�த்தாந்த ஆகமங்கைளத் தவ�ர,
இதர சாத்த�ர �ல்களாக த��மந்த�ரம்,
த���ைறகள் மற்�ம் த��க்�றள்
ஆக�யன அடங்�ம்.
தர ாத : த��மந்த�ரத்ைத இயற்ற�ய
ரிஷ� த���லரின் இயற்ெபயர்.
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தர : தமிழ் ைசவக்�ரவர் நால்வரில்
ஒ�வர். இவர் 8ம் �ற்றாண்�ல்
வாழ்ந்தவர்.
ப ரம
ியம்: ��கனின் பல
நாமங்களில் இ��ம் ஒன்�. அதன்
ெபா�ள் மிக பயபக்த��ள்ளவன்
மகான்க�க்� மிக�ம் ெந�க்கமானவன்.
ாமி: �ற்�ந் �றந்த ஓர் இந்� �றவ�.
பார்க்க சந்ந�யாச�
ம
ானி mystic : ஆழ்ந்த த�யானம்
அல்ல� அ�ள்ந�ைலய�ல் இைறவேனா�
இைணவதற்� ஆன்மீக ெநற�கைளப்
ப�ன்பற்�ம் ஒ�வர்.
ம
ானம் mysticism : ஆன்மீகம்.
தனிப்பட்ட ஆன்மீக சமய அ�பவங்கைள
ப�ன்பற்�தல்.
ச
ப
ாமி: இலங்ைக,
யாழ்ப்பாணத்த�ல் வாழ்ந்த ஒ� சற்��
(1840-1 1 ). ேயாக�வாமிய�ன் சற்��
ஆவார். ேயாக�வாமி ப�ன்னர் சற்��
ச�வாய �ப்ப�ர�னிய�வாமிக்�
��வானார்.
ேசை : எவ்வ�த ப�ரத� பலைன�ம்
எத�ர்பாராமல் ெசய்யப்ப�ம்
உதவ�கரமான ெதாண் ழியப் பணி,
கர்மேயாகம்.
ைச
கம க : ைசவ சமயத்�க்காக
அ�ளப்பட்ட �னித சாத்த�ரங்கள்.
ேவதங்க�க்� �ைணயாக
வ�ளங்�பைவ. கட�ள் உண்ெட�ம்
ெகாள்ைகைய வ���த்�வன.
ச�வெப�மாைன சர்வ வல்லைம
பைடத்தவராக�ம், உள்ளார்ந்தவராக�ம்
யா�ம் கடந்தவராக�ம் அைடயாளம்
காண்க�ன்றன. 28 ைசவ ச�த்தாந்த
ஆகமங்க�ம், 4 கா மீர் ைசவ
ஆகமங்க�ம் உள்ளன.
ைச ச தா தம்: ைசவ சமயத்த�ன்
��ந்த ���. 28 ைசவ ச�த்தாந்த
ஆகமங்களின் தத்�வங்கைள
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.
ைசவ ச�த்தாந்த�க�க்� ச�வேன
அைனத்�மாய் �ன்� �ரண
ந�ைலகளில் வ�ளங்�க�றார்.
பரேம வரராக�ம் (பைடக்க�ன்ற
தனிப்ெப�ம் கட�ள்), பராசக்த�யாக�ம்
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(அைனத்� ேதாற்றத்�க்�ம் ஆதார
சக்த�யாக) மற்�ம் பராச�வமாக�ம்
(அைனத்�ம் கடந்த ���தற்
பரம்ெபா�ளாக) வ�ளங்�க�றார்.
உய�ர்க�ம் உலக�ம் சாராம்சத்த�ல்
ச�வைனப்ேபால் ஒேரமாத�ரி
இ�ப்ப��ம் உய�ர்கள் இன்�ம்
பரிணமித்�க் ெகாண்��ப்பதால் அைவ
ச�வனிடமி�ந்� ேவ�ப�க�ன்றன.
இ�வைர ெதரிந்தத�ல் �த்த ைசவ
ச�த்தாந்த மரப�ல் கா மீைரச் ேசர்ந்த
நந்த�நாதர் மகரிஷ�ேய �தல் ��
ஆவார் (க�.�.2 0). வரலாற்ற�ன்
மத்த�மப் ப�த�ய�ல் அேகாரச�வம்
மற்�ம் ெமய்கண்டார் ஆக�ேயாரின்
ேபாதைனகளால் �வ�த ேகாட்பாட்�டன்
ைசவ ச�த்தாந்தம் ேதான்ற�ற்�.
ைச ம்: ைசவ சமயத்த�ன் தமிழ் வார்த்ைத.
மரக்கற� உண� என்�ம் ெபா�ள்ப�ம்.
ைச சமயம்: ச�வெப�மாேன சர்வ
வல்லைம பைடத்த இைறவெனன
வழிப�பவர்களின் சமயம். இ�ேவ இந்�
சமயத்த�ன் ெபரிய நான்� ப�ரி�களில்
(ைசவம், ைவணவம், சாக்தம், ஸ்மார்த்தம்)
ஆகப் பழைமயான�.
ைச
க : ைசவ சமயத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள் அல்ல�
ப�ன்பற்�ேவார்கள். இன்� உலக�ல்
இவர்களின் எண்ணிக்ைக 40 ேகா�
ஆ�ம்.

ான பாதம்: ஞான ந�ைல. மனித
பரிணாமத்த�ல் நான்காம் ந�ைல. சரிைய
க�ரிைய ேயாக ப�ந�ைலகளில் ��ைம
ெபற்ற�ம் அைடக�ன்ற ந�ைல.

த
த

ைன
த
ம
ானமைடத :
தன்�ணர்�க்�ம் அப்பால் ெசன்�
ேநர�யாக ஆத்மஞானம், பராச�வத்ைத
தரிச�த்தல். இ� ேயாகத்த�ன் உச்சம்.
எந்தெவா� வாழ்நாளி�ம் மிகச் ச�லேர
இந்ந�ைலைய அைடவர் என்றா�ம்

எல்லா ஆன்மாக்க�க்�ம் இந்த
பாக்க�யம் ஊழிக்காலத்த�ல் உண்�.
தப : தம்ைமத் �ய்ைமப்ப�த்�வதற்காக
க�ம் ஒ�க்கம், தவம், த�யாகம் ெசய்தல்.
தபஸ் என்ற ெசால்�க்� உ ணம் ��
என்� ெபா�ள்.
த ச : மிக�ம் ஒ�க்கமான தவ வாழ்ைவ
ேமற்ெகாள்பவர். சமயத்த�ன் இலக்ைக
அைடய �க இன்பத்ைத நீக்க� வாழ்பவர்.
தமி : தமிழர்களின் ெதான்ைம வாய்ந்த
த�ராவ�ட ெமாழி. 0 ேகா� தமிழின
மக்களால் ேபசப்ப�க�ன்ற ெமாழி.
தமி
ா : ெதன்னிந்த�ய மாந�லங்களில்
ஒன்�.
தை : பாசம். கட்�.
தா
ட ம்: ச�றந்த நடனம். ஆண்களால்
உக்க�ரமாக ஆடப்ப�ம் நடனம்.
ச�வப�ரானின் ஆனந்த நடனேம
�ன்மாத�ரி நடனம்.
த�யானம்: அைமத�யாக அமர்ந்�
�ச்ைசக் கட்�ப்ப�த்த� எண்ண
அைலகைள ந��த்த� மனத�ன் உள்ேள
பயணிப்பதா�ம். த�யானம் �லம்
நாம் �த�ய அற�ைவக் கட்டவ�ழ்கலாம்.
தன்�ணர்ைவ ஆய்� ெசய்யலாம்.
த� கம்: இந்�க்கள் தம் ெநற்ற�ய�ல்
அணிந்�ெகாள்�ம் ஓர் அைடயாளம்.
இதைன த��மண், த��நீ�,
சாம்பல் அல்ல� சந்தனச் சாந்த�ல்
இட்�க்ெகாள்வர். அவர்கள் எந்த சமயப்
ப�ரிைவச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பைத அ�
எ�த்�க்காட்�ம். ைசவர்கள் த�ரி�ண்டரம்
என்ற தங்களின் த�லகத்ைத த��நீற்ற�ல்
�ன்� பட்ைடயாகப் �ச� �ன்றாம் கண்
இ�க்�ம் ��வெநற்ற� ந�ேவ ெபாட்�
இட்�க்ெகாள்வர்.
த��க்ேகாை யா : மாணிக்கவாசகரின்
400 பக்த� ெசாட்�ம் பாடல்கள். இ��ம்
மாணிக்கவாசகர் அ�ளிய இன்ெனா�
பைடப்பான த��வாசக�ம் எட்டாம்
த���ைறயாக ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�.
ெநஞ்ைச உ�க்�ம் இப்பாடல்கள்
ச�வெப�மான் மீ�ள்ள எல்ைலயற்ற
பக்த�ைய�ம், த��க்காட்ச�
அ�பவத்ைத�ம், ெமய்ஞானமைடய

ேவண்�ம் என்ற தவ�ப்ைப�ம்
காட்�க�ற�.
த��க்�
: �மார் க�.�.200
ஆண்�வாக்க�ல் த��வள்�வ
�னிவரால் எ�தப்பட்ட அறெநற�
�ற�த்த அற்�த பைடப்�. மிக�ம்
��க�ய வரிகளில் 14 சீ ர்களில் ஓர்
அத�காரத்�க்� 10 �றள்களாக ெமாத்தம்
133 அத�காரங்கைள த��வள்�வர்
எ�த��ள்ளார். இத�ல் கட�ள் பற்ற��ம்,
நன்ெனற�, உற�கள், மனித வ�ைம
பல�னம், அரச�யல் என்� இன்�ம்
பல ெபா�ள்கைளப் பற்ற� பா��ள்ளார்.
உலக�ன் �தன்�தலான அற �லான
த��க்�றைள ம�க்�லத்த�ன்
ைபப�ள் என்� எ�த்�க் ெகாள்ளலாம்.
இந்த அற�ல்மீ� ெதன்னிந்த�ய
நீத�மன்றங்களில் சத்த�யப் ப�ரமாணம்
ெசய்க�றார்கள்.
த��ம த�ரம்: த��ெமாழிகள். �மார்
க�.ப�.200 ஆண்�வாக்க�ல் த���லர்
ரிஷ�யால் அ�ளப்பட்ட நந்த�நாத
சம்ப�ரதாயத்த�ன் மிகப்பழைமயான
தமிழ் சாத்த�ரம். பத்தாம் த���ைறயாக
ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. பல மைறெபா�ள்
வ�ஷயங்கைள உள்ளடக்க�ய��க்�ம்
ெபாக்க�ஷமாக இ�ப்பேதா�, 28 ைசவ
ச�ந்தாந்த ஆகமங்கைள�ம் இந்�ல்
உள்ளடக்க��ள்ள�. த��மந்த�ர �ல்
ச�த்தாந்த ேவதாந்த க�த்�க்கைள
ஒ�ங்க�ைணக்�ம் �லாக ெப�ம்
மத�ப்�டன் த�கழ்க�ற�.
த��
: நந்த�நாத சம்ப�ரதாயத்த�ன்
ஆத���மார்கள் வரிைசய�ல் இவர்
�தலாமானவர். நந்த�நாதரின் சீ டர்.
இவர் �மார் க�.�.200ம் ஆண்�வாக்க�ல்
வாழ்ந்� த��மந்த�ரத்ைத ெசய்த�ளினார்.
த���ை : ச�வெப�மாைனப் ேபாற்ற�
ெதன்னிந்த�ய நாயன்மார்கள் ம்
�ற்றாண்� �தல் 11ம் �ற்றாண்�வைர
பா�ய ஆய�ரக்கணக்கான பாடல்களின்
12 ெதா�ப்�கள். தமிழ் ைசவ ச�த்தாந்த
சாத்த�ரங்களில் மிக�ம் �க்க�யமானைவ.
�தல் �ன்� த���ைறகள்
த��ஞானசம்பந்தர் (க�.ப�. 00) பா�ய
ேதவாரப் பாடல்கள் ஆ�ம். 4�தல் ம்
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த���ைறகள் சம்பந்தர் காலத்த�ல்
வாழ்ந்த த��நா�க்கர� �வாமிகளால்
அ�ளப்பட்ட ேதவாரங்கள் ஆ�ம். ஏழாம்
த���ைற �ந்தர�ர்த்த� நாயன்மாரால்
(க�.ப�.800) பாடப்ெபற்ற ேதவாரப்
பாடல்கைள உள்ளடக்க��ள்ள�. இந்த
ஏ� த���ைறகளின் பாடல்கைளேய
நாம் ேதவாரம் என்க�ேறாம். இனி 8ம்
த���ைறய�ல் மாணிக்கவாசகர் ( ம்
�ற்றாண்�) அ�ளிய த��வாசக�ம்,
த��க்ேகாைவயா�ம் இடம்
ெபற்�ள்ளன. அ�த்� ம் த���ைறய�ல்
த��வ�ைசப்பா�ம், த��ப்பல்லாண்�ம்
இடம்ெபற்�ள்ளன. இைவ ஒன்ப� ேபர்
அ�ளியைவ. பத்தாம் த���ைறயாக
த���ல நாயனாரின் (க�.�.200)
த��மந்த�ரம் இடம் ெபற்�ள்ள�. 11ம்
த���ைறய�ல் நக்கீரர், நம்ப�யாண்டார்
நம்ப� உட்பட 10ேபர் அ�ளிய பாடல்கள்
இடம்ெப�க�ன்றன. இ�த�யாக
12ம் த���ைறயாக ேசக்க�ழார் (11ம்
�ற்றாண்�) பா�ய 3 நாயன்மார்களின்
வாழ்க்ைக வரலாறாக ெபரிய�ராணம்
இடம்ெபற்�ள்ள�.
த�� ா க்கரச : நாயன்மார் நால்வரில்
ஒ�வர். அப்பர் (அப்பா) என்�ம்
அைழக்கப்ப�வார்.
த��
: த��க்�றைள வழங்க�ய
ெதன்னிந்த�ய ெநசவாள �னிவர். (க�.
�.200).
த�� ாசகம்: மாணிக்கவாசகப் ெப�மான்
(க�.ப�.8 0) அ�ளிய தமிழ் சாத்த�ர
�ல். மிக�ம் அழக�ய பக்த�ப் பரவசப்
பாடல்கைளக்ெகாண்ட இத்தமிழ்
�ல் மிக�ம் உன்னத பைடப்பாகக்
க�தப்ப�க�ற�. ெமாத்தம் 8
பாடல்கைளக் ெகாண்ட இந்��ல்
ஆன்மீக வாழ்வ�ன் எல்லா ப�ந�ைலக�ம்
வ�வரிக்கப்பட்�ள்ளன. சந்ேதகம்,
க�ந்�யரி��ந்� ச�வெப�மான்மீ�
�� நம்ப�க்ைக ைவப்ப� �தல்,
ெலளகீக உலக வாழ்வ���ந்� ��ச� ய உற�வைர, ம�ப�றவ�ய���ந்�
வ��தைலயாவ� பற்ற��ம் த��வாசகம்
வ�வரிக்க�ற�. இத�ல் மாணிக்கவாசகரின்
ெசாந்த வாழ்க்ைக வரலா�ம்

184

�றப்பட்�ள்ள�. பாண்�ய மன்ன�க்�
அவர் எப்ப� �தன் மந்த�ரியாக இ�ந்�
ப�ன்னர் ��ந்த மரத்த�ன்கீழ் ச�வேன
��வாக வந்� அ�ட்காட்ச� ெகா�த்தப�ன்
உலைகேய �றந்த ந�கழ்�ம் பத��
ெசய்யப்பட்�ள்ள�.
த�� ாச : ச�வநடராஜர் �ர்த்த�ைய
�ற்ற�ய��க்�ம் ெந�ப்� வைளயம்,
ப�ரபஞ்ச உணர்ைவக் �ற�ப்ப�.
த�ரி
டரம்: ைசவர்கள் ெநற்ற�ய�ல்
த��நீற்றால் தரிக்�ம் அைடயாளக் �ற�.
த��நீற்றால் �ன்� வரிகள் இடப்ப�ம்.
ஆணவம், கன்மம்,மாைய ஆக�ய
�ம்மலங்கைள�ம் எரித்�வ��வ�
இதன் ெபா�ள். �ன்றாம் கண்
இ�க்�மிடத்த�ல் ஒ� ெபாட்� அல்ல�
ப�ந்த� ைவத்�க்ெகாள்வர். வ��த�ைய
ெபண்கள் அத�கமாக ��வத�ல்ைல.
த��நீ� என்ப� நம� உடம்�
ந�ைலயற்ற� என்பைத ந�ைன ட்�
ஆன்மீகத்த�ல் உயர்ந�ைலயைடய
பா�படேவண்�யைத�ம் இைறவனிடம்
ெந�ங்க ேவண்�ய அவசரத்ைத�ம்
காட்�க�ற�.
த�ரி
ம்: ச�வெப�மான் ைகய�ல்
ஏந்த�ய��க்�ம் �ன்� �ரிய �ைனகள்
ெகாண்ட ட்�. ச�வனின் �ன்�
சக்த�களின் இயல்ைப அதாவ� இச்சா
சக்த� (ஆைச, வ��ப்பம், அன்�), க�ரியா
சக்த� (ெசயல்) மற்�ம் ஞானசக்த�
(ஞானம்) ஆக�யவற்ைறக் �ற�க்க�ற�.
த�ேராதனம்: மைறத்தல்.
ச�வெப�மானின் த�ேராதன சக்த� என்ற
இச்சக்த�தான் ஆணவம், கன்மம், மாைய
ஆக�ய �ம்மலங்கைள�ம் ஆன்மாேவா�
ப�ணிக்க�ற�. ஒ� �ற�க்ேகா�டன்
தன்�ணர்� ந�ைலைய கட்�ப்ப�த்�ம்
இச்ெசய்ைக ஆன்மாைவ உலக
அ�பவம் ெபற ைவத்� வளரச்ெசய்�
பக்�வமைடய ைவக்க�ற�.
த
த யா த�ைர: யாத்த�ைர
ேபாவ�. இந்� சமயத்த�ன் ந்�
�க்க�ய கடைமகளில் (பஞ்சந�த்ய
கர்மம்) இ� ஒன்�. யாத்த�ைர
ேபாவதற்� �ன் ேநான்ப��ந்�,
ப�ரம்மச்சரியம் கைடப்ப��ப்பர். தீர்த்த

யாத்த�ைர த�ணேம ஒ�க்கத்ைத
தீவ�ரமாகக் கைடப்ப��க்க�ம், மனைத
�ய்ைமப்ப�த்த�க் ெகாள்ள�ம்
கவனத்ைத ஆன்மீகத்த�ல் ெச�த்த�ம்
உகந்த ேநரம்.
க மடம்: �றவ�க�க்கான
ஆச�ரமம் அல்ல� மடம், ெப�ம்பா�ம்
ஒ� சற்��வ�ன் வழிநடத்த�ல் நடப்ப�.
: ஒ� சந்ந�யாச� அல்ல�
சந்ந�யாச�னி. தவ வாழ்க்ைக வா�ம்
த��மணமாகாத ஒ� ஆண் அல்ல�
ெபண்.
தாைம: சமஸ்க��தத்த�ல்
அக�ம்ைச. வாக்�, மனம், ெமய்யால்
ப�றைர �ன்��த்தைலத் தவ�ர்த்தல்.
ப ரப சம்: ெவளிப்பட்�ள்ள ப�ைம
ப�ரபஞ்சம். பார்க்க �ண் ப�ரபஞ்சம்.
த
க : ஆன்மாக்களின் பரிணாம
வளர்ச்ச�ய�ல் நமக்� உத�வ�
ேபான்ற ெப�ம் ப�ரபஞ்சப் பணிகைள
ேமற்ெகாள்ள ச�வெப�மானால்
பைடக்கப்பட்ட கேணசப் ெப�மான்,
��கப் ெப�மான் ேபான்ற அத�
பக்�வப்பட்ட உய�ர்கள்.

மச ாய: ச�வ�க்�
ேபாற்ற�. ைசவர்களின் �தன்ைம
மந்த�ரம். பஞ்சாட்சரம் அல்ல�
அஞ்ெச�த்� மந்த�ரம். ந ச�வனின்
மைறக்�ம் சக்த�. ம உலகம் ச� ச�வன்
வா அ��ம் சக்த� ய ஆன்மா.
ம காரம்: மரியாைத கலந்த
வணக்கம். இந்�க்கள் மிக அத�கமாக
பயன்ப�த்�ம் வாய்ெமாழி வாழ்த்�. நாம்
இச்ெசால்ைல ெசால்�ம்ேபா� இரண்�
உள்ளங்ைககைள�ம் ெநஞ்ச�ேல அல்ல�
ெநற்ற� உயேர ைவத்� தைலைய சற்�
தாழ்த்த� ெசால்�க�ேறாம். ேகாய�ல்
ெதய்வத்த�ன் �ன்னிைலய�ேலா, ஒ�
மகா�க்ேகா, ஒ� நண்ப�க்ேகா
அல்ல� வழிய�ல் சந்த�த்த ஒ�வ�க்ேகா
கண்ப�க்கப்ப�ம் பக்த�கலந்த ஒ� ைசைக
ெமாழி.
த� ாத : ைகலாச பரம்பைர நந்த�நாத
சம்ப�ரதாயத்த�ன் (ெதரிந்த) �தல்

��. �மார் க�.ப�. 2 0 ஆண்� வாக்க�ல்
வாழ்ந்தவர்.
டரா
: ப�ரபஞ்சத்த�ல் நடனமா�ம்
கட�ளாக ச�வெப�மான். இ�
கட�ள் உ�ெவ�த்�ள்ள ந�ைல.
ச�வனின் நடனம் ப�ரபஞ்சம் ���ம்
எல்ேலா�ள்�ம் சீ ராக தாள
கத�ய�ல் நைடெப�வ�. அைச�ம்
ெபா��ம் அைசயாப் ெபா��ம்
இவர் த��ேமனி�ள் ��த்�க்
ெகாண்��க்க�ற�. நடன�ம்
நடனமி�ேவா�ம் ஒன்ேற. அவன�ளன்ற�
ஓர் அ��ம் அைசயா�. எனேவ
ச�வனின் இந்த அற்�த நடனக் ேகாலம்
அைனத்ைத�ம் ஒன்ற�ைணக்க�ற�.
ாதம்: ஒ�. ெமய்ப்ெபா�ளியல்ப�
அனாத� ந�ைலய�ன் ெமல்�ய
�ட்�மமான ஒ�. த�யானம் ெசய்ேவார்
நாதத்த�ன் ஒ� பமாக
என்ற
ஒ�ைய தமக்�ள்ேள ேகட்க�ன்றனர்.
ாத சம்ப ரதாயம்: ைசவ ேபாதைனகளில்
மிக�ம் பழைமயான ேபாதைன. இத�ல்
நந்த�நாத சம்ப�ரதாயம் என்ப� ஒ�
க�ைள.
ா
: நான்� �ரவர்கள். மிக�ம்
உயர்வாகப் ேபாற்றப்ப�ம் தமிழ் ைசவ
சமய ஞானிகளான அப்பர், �ந்தரர்,
ஞானம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர்.
�யமம்: நம� ஆன்மீக இயல்ைப
ெசழிக்கசெசய்�ம் நன்ெனற� வழிகள்,
அ டாங்க ேயாகத்த�ல் ந�யமம்
இரண்டாம் அங்கமா�ம்.
ப ரப சம்: (microcosm) ச�ற�ய
உலகம் அல்ல� �ட்�ப் ப�ரபஞ்சம் இந்த
உள்�லக���ந்�தான் ப��லகம்
ெவளிப்ப�க�ன்ற�.
ட : �க்�ம ேதகம்.
அந்தர்ேலாகம் அல்ல� �ண்�லக�ல்
ஆன்மா ெசயல்ப�வதற்� ஏ�வாக
எ�த்�க்ெகாள்�ம் �லமற்ற �க்�ம
உடம்� அல்ல� வாகனம்.
கம்: (ேலாகம்) அந்தர்ேலாகம்
அல்ல� இரண்டாம் உலகம். �க்�ம
ேலாகம். நாம் வா�ம் இவ்�லக�ற்�ம்
காரண உலக�ற்�ம் இைடப்பட்ட
ேலாகம் இ�. �ங்�ம்ேபா�ம்
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ம�ப�றவ�ெய�ப்பதற்� இைடப்பட்ட
காலத்த��ம் ஆன்மா இவ்வ�டத்த�ல்
ெசாற்பகாலம் வாசம் ெசய்�ம்.இந்த
ேலாகங்கள் பல அ�க்�கைளக்
ெகாண்டைவ. ேதவேலாகத்த���ந்�
(ேதவர்கள் வா�மிடம்) நரகேலாகம்வைர
(அ�ரர்கள் வா�மிடம்) உள்ள�.
ம�ப�றவ�கள் எ�ப்பதற்க�ைடய�ல் நாம்
இந்த �ண்�லக�ல்தான் ��ைமயாய்
வாழ்க�ேறாம். இந்�ண்�ல�க்�ம்
நம் உணர்�க�க்�ம் ெதாடர்� உண்�.
பார்க்க அந்தர்ேலாகம்

ப
ப
ேக
ப
மை : மேலச�யாவ�ல்
ேகாலாலம்��க்� ெவளிேய
ப�ரச�த்த�ெபற்ற ஒ� �ைக. ஆகப்ெபரிய
இந்த �ைகய�ல் ஒ� ��கன் ேகாய�ல்
உள்ள�. ேமேல �ைகக்�ச் ெசல்�ம் 2 2
ப�க்கட்�களின் ஓரமாக 140 அ� ��கன்
ச�ைல �ற்ற��க்க�ற�.
பக்த�: சமய �பா�
பக்த� ேயாகம்: இதயத்ைத த�றந்�
அன்ைப ெப�க்க� கட�ள் அ�ைளப்
ெப�வதற்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்
ஆன்மீகப் பய� ற்ச�கள், வழிபா�,
ப�ரார்த்தைன, ெஜபம் மற்�ம் பா�தல்.
இப்ப�ப்பட்ட பக்த�யான� கட�ள் மீேதா
ெதய்வங்கள் மீேதா, சற்��வ�ன்மீேதா
இ�க்கலாம்.
ப ைன ப
: ஆன்மீகப் பாடல்.
தனிப்பட்டவரால் அல்ல� ��வாகப்
பாடப்ப�ம் பக்த�ப் பாடல்கள், �த�கள்,
மந்த�ர உச்சாடனங்கள்.
ப னிமை : ெதன்னிந்த�யா, தமிழ்
நாட்��ள்ள �கழ்மிக்க ெபரிய ��கன்
ேகாய�ைலக் ெகாண்��க்�ம் இடம்.
ப சப ரம்மா: ந்� �கங்கள் ெகாண்ட
ச�வனின் த����வம். அவரின் ந்�
சக்த�கைளக் �ற�க்�ம். (ஆக்கல், காத்தல்,
அழித்தல், அ�ளல், மைறத்தல்).
ப சா சரம் ப சாக்கரம் :
ந்ெத�த்� மந்த�ரம். நமச�வாய. ைசவ
சமயத்த�ன் �தன்ைமயான மந்த�ரம்.
ப ச � ய க ம க : இந்�க்கள்
கைடப்ப��க்க ேவண்�ய ந்� �க்க�யக்
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கடைமகள். 1) வழிபா� (உபாசனம்) 2)
த��வ�ழாக்கள் (உற்சவங்கள்)
3) த��த்தல யாத்த�ைர (தீர்த்தயாத்த�ைர)
4) அறவழி (தர்மம்)
) சடங்�கள் (சம்ஸ்காரங்கள்).
ப
�மிட
மக பய ச : இ�
மாணவ வாழ்க்ைக ேபால் அவசர கத�ய�ல்
உள்ளவர்கள் ஆன்மீக ஒ�க்கங்கைள
தம் வாழ்வ�ல் கைடப்ப��க்�ம்ப� சற்��
ேபாத�நாதரால் வ�வைமக்கப்பட்ட
அன்றாட வ�ைர� ஆன்மீகப் பய�ற்ச�.
இப்பய�ற்ச�ய�ல் நான்� பாகங்கள் உண்�.
வழிபா�, உள்ேநாக்க� மனைத த��ப்�தல்,
உ�த�ெமாழி, பாடம் ப�த்தல்.
பரேம
ர : �ல ஆன்மா, சர்வசக்த�
பைடத்த மகாேதவன், ச�வசக்த�.
இைறவனின் தனிப்ெப�ம்
�ரணத்�வம். அவேர ெசயலாற்�க�றார்,
த���ள்ளங்ெகாள்க�றார்,
ஆசீ ர்வத�க்க�றார், தரிசனம் ெகா�க்க�றார்,
வழிகாட்�க�றார், பைடக்க�றார்,
காக்க�றார், ஒ�க்க�க்ெகாள்க�றார்,
மைறக்க�றார், அ�ெளாளி வழங்�க�றார்.
பரம்பைர: வழிவழியாய் வந்தவர்கள்
(��மார்கள்). தீட்ைச �லம்
ஆன்மீக சக்த�ைய ஒ�வரிடமி�ந்�
இன்ெனா�வ�க்�க் ெகா�ப்ப�.
பராசக்த�: சர்வ சக்த� ஆத�
சக்த� உலகத்த�ல் யாவற்�க்�ம்
�லப்ெபா�ளாக�ம் எங்�ம்
ந�ைறந்த��க்�ம் கட�ளின்
தன்னிைலயற்ற �ய உணர்�.
சச்ச�தானந்தம் என்�ம் அ�
அைழக்கப்ப�ம்.
பராச ம்: தான் கட�ள். ச�வனின் �தல்
�ரணத்�வம். காலம், உ�வம், ெவளி
ஆக�யவற்ைறக் கடந்த ���தல்
உண்ைம.
ப : இந்� சமய தத்�வத்த�ல் ப� என்ப�
உய�ர் அல்ல� ஆன்மாைவக் �ற�க்�ம்.
உய�ேரா��க்�ம் யாவற்ைற�ம், மனிதன்
உட்பட, அ� �ற�க்க�ற�. ப� என்றால்
ஒ� மி�கம் என்�ம் ெபா�ள்ப�ம்.
ப பத� ாத : (ப�க்களின் அத�பத�)
ச�வெப�மா�க்காக ேநப்பாளத்த�ல்
கட்டப்பட்ட மிக�க்க�யமான ேகாய�ல்.

பத� ப
பாசம்: இைற, உய�ர், தைள
(உலகம்) என்ற �ம்மல தத்�வம்.
தைலவன், ப�, கய�� என்� ேநர்ெபா�ள்
உண்�.
பாத க : (மார்க்கங்கள்) ஆன்மா
பக்�மைடய சரிைய, க�ரிைய, ேயாகம்,
ஞானம் ஆக�ய ப��ைறய�ல் �ன்ேனற
ேவண்�ய நான்� மார்க்கங்கள்.
பாசம்: உலக�ன் ேதான்ற�ய எல்லா
ெபா�ள்க�ம் ேதான்றாப் ெபா�ள்க�ம்.
ஆன்மாவ�ன் �ம்மல பந்தங்களான
ஆணவம், கன்மம், மாைய.ஆன்மாைவக்
கட்�வ� அல்ல� கட்�ப்ப�த்�வ�.
பா ம்: ெதய்வ நீத�யான தர்மத்ைத
மனமற�ந்� மீ�தல். பாவச் ெசயல்கள்
�ன்ப கர்மப் பயைனக் ெகா�த்�
ஆன்மாைவ அ�பவப் பாடம் ப�த்�
பரிணமிக்கச் ெசய்க�ற�.
ப
: (இந்த�) ெநற்ற�ய�ன் இ�
��வங்க�க்க�ைடேய இடப்ப�ம் ெபாட்�.
ஒ�வர் இந்� என்� காட்�ம் அைடயாளம்.
சமஸ்க��தத்த�ல் இதைன ப�ண்� என்பர்,
தமிழில் ெபாட்� எனப்ப�ம்.
ப ரசாதம்: கட�ள், ெதய்வங்கள், ���க்�
அர்ப்பணம் ெசய்யப்பட்ட உண� அல்ல�
ப�றேரா� பக�ாந்� ெகாள்�ம் உணவ�ன்
ஒ� ப�த�.
ப ர த�யாகாரம்: ெவளி�லக���ந்�
அதாவ� பஞ்ச �லன்களி��ந்�,
மன�ணர்ச்ச�ய���ந்�,
அற��ணர்ச்ச�ய���ந்�
வ�ழிப்�ணர்ைவ மீட்�க்ெகாள்�தல். இ�
அ டாங்க ேயாகத்த�ன் ந்தாவ� ப�த�.
ப ரப சம்: ���ம் ெகாண்ட
��ைமயான இணக்கமான பைடப்�.
ப ராயச்ச தம்: ெசய்த பாங்கைள க��ம்
ெசயல்.
ப ரா
: உய�ர்ச்சக்த�. மனித உட�ல்
இயங்�ம் ப�ராண ஆற்றல் அல்ல�
உய�ர்ச்சக்த�ைய இ� �ற�ப்ப�ட்டா�ம்
ப�ரபஞ்சத்ைத இயக்�ம் ஆற்றல் அல்ல�
சக்த�ைய�ம் �ற�க்�ம்.
ப ரா
யாமம்: �வாசப் பய�ற்ச�ய�ன்
�லம் �ண்சக்த�யான ப�ராணசக்த�ைய
கட்�ப்ப�த்�ம் பய�ற்ச� ��க்கம்.
ப�ராணயாமம் மனைத அைமத�ப்ப�த்த�

ஆண் ெபண் சக்த�ைய (இடகைல
ப�ங்கைல) சமப்ப�த்�க�ற�. இ�
அ டாங்க ேயாகத்த�ல் நான்காவ� ப�த�.
த மதம்: ச�த்தார்த்த ெகளதம �த்தரின்
(க�.�. 24- 44) ேபாதைனகைள
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இந்�
சமயத்த���ந்� க�ைளயாக எ�ந்த
ஒ� சமயம். ஆைச,ெவ�ப்�, மாைய
ஆக�யைவகளி��ந்� இம்மதத்ைதச்
சார்ந்ேதார் வ��பட வ�ைழக�ன்றனர்.
நான்� உண்ைமகைள உணர்ந்�
எட்� ெநற��ைறகைள�ம் ப�ன்பற்ற�
ஞானமைடய �ைனக�ன்றனர். தம்ம பதம்
என்ற �ேல இவர்களின் ப�ரதம சாத்த�ர
�ல்.
ை : இந்�க்கள் வழிப�ம் �ைற,
க�ரியா சடங்�. இ� ந�மணப்�ைக
காட்�தல், நீர் வார்த்தல், ைநேவத்த�யம்
(உண�) பைடத்தல், �க்கள் அர்ச்சைன,
த��வ�ளக்� ஏற்�தல், சமஸ்க��த
ஸ்ேலாகங்கள் உச்சரித்தல், மணிய�த்தல்
ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்�ம். இைவ
யா�ம் வழிப�ம் கட�ேளா� ெதாடர்�
ஏற்ப�த்த உத�க�ன்றன.
ே ாகம்: ம்�லன்களா�ம் நம்மால்
அற�யப்ப�ம் இப்ப��லகம். இங்�தான்
நாம் நம� உட�ல் இயங்�க�ேறாம்.
�தல் உலகம்.
மி ேத : �மி ெதய்வம். இந்�
சாத்த�ரங்களில் �மிைய ெதய்வமாக
மத�த்� இடப்பட்ட ெபயர்.
ர
ம்
: ந�ர்மலமான
�ணம், பரிமானம், அல்ல� அம்சம்
ெகாண்��ப்ப�. ச�வெப�மானின்
�ன்� �ரணத்�வங்கைள வ�ணிக்க
பயன்ப�த்தப்ப�ம் பதம். �தல்
�ரணம் ச�வெப�மாேன பராச�வமாக
அைனத்ைத�ம் கடந்� இ�க்க�றார்
என்றா�ம் அைனத்�க்�ம் அவேர
ந�ைலக்களமாக இ�க்க�றார். இரண்டாம்
�ரணம் ச�வேன யாவற்ற��ம்
உள்
ர �ய உணர்வாக (பராசக்த�)
பரிணமித்த��க்க�றார். �ன்றாம் �ரணம்
ச�வெப�மான் ஆத�யான்மாவாக
அைனத்ைத�ம் பைடக்�ம்
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பரேம வரனாக தனிப்ெப�ம் உ�வாய்
வ�ளங்�க�றார்.
ப க
�: ெதன்னிந்த�ய மாந�லமான
கர்னாடகத்த�ல் இ�க்�ம் ஒ�
மாநகரம். இதற்��ன் ெபங்க
ர்
என்றைழக்கப்பட்ட�.
பா
: இந்� என்பதற்� அைடயாளமாக
ெநற்ற�ய�ல் இட்�க்ெகாள்�ம் ஒ�
ச�ன்னம் (ப�ந்த� என்�ம் அைழப்பர்).
�ங்�மம் அல்ல� சந்தனத்த�ல் அணிவர்.
த��மணமாகாத ெபண்கள், வ�தைவகள்
க�ப்� ெபாட்� அணிவர்.
ேபாக ரி
: இந்த�யாவ�ன் தமிழ் நாட்�ல்
பழனிமைலக் �ைக ஒன்ற�ல் க�ந்தவம்
�ரிந்த ெப�ம் ைசவ ச�த்தர். இன்றள�ம்
வழிபடப்ப�ம் நவபாஷான (��கன்)
ச�ைலைய வ�த்த ெப�ைம இவ�க்�
உண்�.
ேபாத� ாத ே
ாமி ச ��:
ச�வாய �ப்ப�ர�னிய�வாமிக்�ப் ப�ற�
ைகலாச பரம்பைரய�ன் இன்ைறய ��.

ம
மகரி
: மகா தரிச� ஒ� ெபரிய சமய
ஞானிக்�ரிய பட்டப் ெபயர்.
மகாகாே
ர : இந்த�யாவ�ல் மத்த�ய
ப�ரேதசத்த�ல் உஜ்ஜய�ன் என்ற இடத்த�ல்
�ற்ற��க்�ம் பழம்ெப�ம் ச�வன் ஆலயம்.
மகாச ரா த�ரி: ஆண்�ன்
ஆகப்ெபரிய ச�வத்த��வ�ழா. ப�ப்ரவரிமார்ச் மாதத்த�ல் ப�ரதைம த�த�க்�
�ன்னிரவ�ல் ேகாண்டாடப்ப�வ�
உண்ணாவ�ரதமி�ந்�ம் இர�
���ம் கண் வ�ழித்த��ந்�ம்,
மந்த�ரம் ெஜப�த்�ம், ப�ரார்த்தைன
ெசய்�ம், த�யானம் ெசய்�ம், ச�வைன
�லக் கட�ளாக�ம் அைனத்த�ன்
ஆதாரமாக�ம் ேபாற்ற� வணங்�வர்.
மகாேத
: ஒளிபைடத்தவர் கட�ள்.
ச�வெப�மாைனக் �ற�ப்ப��ம்
வழிபாட்�ச் ெசால். இச்ெசால்
மிக�ம் உயர் பரிணாம வளர்ச்ச�
ெபற்றவர்க�க்�ம் -அதாவ�
ஆன்மாக்களின் பரிணாம வளர்ச்ச�க்�
உதவ� ெசய்வ ச�வெப�மானால்
பைடக்கப்பட்ட கேணசப் ெப�மான்,
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��கப் ெப�மான் ேபான்றவர்க�க்�ம்
பயன்ப�த்தப்ப�க�ற�.
மதக் ேகா பா : ஒ� சமயத்த�ன்
அ�ப்பைட நம்ப�க்ைககைள வ�ளக்கமாகக்
காட்�ம் அத�கார ப�ரகடனம். (சாசனம்)
ம ைர: ெதன்னிந்த�யா தமிழ் நாட்��ள்ள
ஒ� மாநகர். ெப�ைமமிக்க மீனாட்ச��ந்தேரஸ்வரர் ேகாய�ல் இங்�தான்
இ�க்க�ற�.
ம
க : கழி�கள். ஆன்மாவ�ன்
உண்ைமயான ெதய்�க இயல்ைப
அற�யவ�டாமல் அற�ைவக் �ைறக்�ம்
ஆணவம், கன்மம், மாைய என்ற
�ம்மலங்கைள (பாசம்) �ற�க்�ம் ைசவ
சமயத்த�ன் �க்க�யமான வார்த்ைத.
ம த�ரம்: �ைஜ ெசய்ய, ெஜப�க்க அல்ல�
உண�க்��ன், �ட்டத்�க்��ன்
ஆசீ ர்வத�க்க ெசால்லப்ப�ம் ேவத
சாத்த�ரத்த��ள்ள சமஸ்க��த ெசால்,
ெசாற்ெறாடர் அல்ல� வாக்க�யம்.
ம த�ரேயாகம்: ஆன்மீக மலர்ச்ச�க்காக
ெசய்யப்ப�ம் ெஜபம், மந்த�ர உச்சாடனம்.
பார்க்க ெஜபம்
மச்ேச த�ர ாத : ம் �ற்றாண்�ல்
வாழ்ந்த �கழ்மிக்க நாத ��.
ேநப்பாளத்த�ன் ச�த்த �ரவலர்.
ம ப
: உடம்ப�ல் மீண்�ம்
��தல். ஆன்மா தன் பரிணாமத்ைதத்
ெதாடர மீண்�ம் இவ்�லக�ல்
ப�றப்ெப�த்தல். சமஸ்க��தத்த�ல்
�னர்ெஜன்மம் என்றைழக்கப்ப�க�ற�.
�க்�ம உலக���ந்� இச்�ழற்ச�
மீண்�ம் மீண்�ம் நடக்க�ற�. பார்க்க
அந்தர்ேலாகம்
மாை : மணிகளால் ேகார்க்கப்பட்ட�.
�னித ப�ரார்த்தைன, மந்த�ர ெஜபம்
ெசய்வதற்காக �த்த�ராட்சம், �ளச�,
சந்தனம் அல்ல� ஸ்ப�க மணிகளில்
கட்டப்பட்ட மாைல �மாைல.
மா
ிக்க ாசக : வரலாற்ற�ன்
இைடக்காலத்த�ல் (க�.ப�.8 0) ைசவ
சமய ம�மலர்ச்ச� ஏற்ப�த்த�ய தமிழ்
சமயக் �ரவர். தைலைம அைமச்சர்
பதவ�ைய உதற�வ�ட்� �றவறம்
ேமற்ெகாண்டவர். ைசவ ச�த்தாந்தத்த�ல்
இவ�ைடய த��வாசகம் பக்த�

இலக்க�யத்த�ன் மணி��யா�ம். அத�ல்
அவ�ைடய அ�ள் ஏக்கத்ைத�ம்,
ஆன்மீக சவால்கைள�ம், ேயாக
அ�பவங்கைள�ம் பக�ர்ந்�ள்ளார்.
இவ�ைடய த��வாசக�ம்,
த��க்ேகாைவயா�ம் எட்டாம்
த���ைறய�ல் இடம்ெபற்�ள்ளன.
மாைய: உலகத் ேதாற்றத்�க்�
ச�வனிடமி�ந்� ெவளிப்பட்ட ெபா�ள்
என்பதால் அைனத்� பைடப்�க்க�ம்
மாைய என்ேற ெகாள்ளப்ப�க�ற�
ப�ரபஞ்சத்த�ன் பைடக்�ம் சக்த�யாய்
ெவளிப்ப�ம் தத்�வமான இ�
யாண்�ம் ஆக்கல், காத்தல், ஒ�க்�ம்
ெதாழிைல ெசய்� ெகாண்��க்க�ற�.
மாைய ெகாள்ைக இந்�சமயத்த�ல்
�க்க�யமான� என்றா�ம் அ� ெபாய்த்
ேதாற்றம் என்� தவறாக ெமாழியாக்கம்
ெசய்யப்பட்�ள்ள�.
� த�ைரக : �ைஜ, நடனம் மற்�ம்
ேயாகாவ�ல் ச�ல சக்த�கைள அல்ல�
ஆற்றல்கைள எ�ப்ப அல்ல�
ெபா�ள்ெபாத�ந்த ெசய்த�ைய ெசால்ல
உபேயாக�க்கப்ப�ம் �ட்�ம ைசைககள்.
�ம்ைப: மகாரா �ரா மாந�லத்த��ள்ள
ஒ� ெபரிய மாநகரம். �ன்� பம்பாய்
என்றைழக்கப்பட்ட�.
��க : ச�வெப�மானின் இரண்டாவ�
மகன். கணபத�ய�ன் தம்ப�. இந்த�யாவ�ன்
எல்லா ப�த�களி�ம் மற்�ம் உலகம்
���ம் வணங்கப்ப�ம் ஒ� மகாேதவர்.
இவர் ேயாகத்�க்�ம் ஆன்மீக
�ன்ேனற்றத்�க்�ம் அத�பத�. இ�ைள
நீக்க� அற�யாைமையப் ேபாக்�ம்
அைடயாளமாக ைகய�ல் ஞானசக்த�ேவல்
ஏந்த�ய��க்க�றார்.
க க : இ�ப்ப�ன் �ன்�
பரிமாணங்கள் �ேலாகம் �மி
உலகம் ப� உலகம். 2) அந்தர்ேலாகம்
உள்�லகம் அல்ல� இைடப்பட்ட உலகம்
�ண்ணிய அல்ல� �க்�ம உலகம்.
3) ச�வேலாகம் ச�வனின் உலகம்
ெதய்வங்க�ம் (மகாேதவர்கள்) மிக�ம்
பக்�வமைடந்த ஆன்மாக்க�ம் இ�க்�ம்
உலகம், காரண உலகம்.

ாதார சக்கரம்: ���த்தண்�ன் கீழ்
இ�க்�ம் ந�ைன�த் த�ற�க்�ள்ள
சக்கரம். கணபத�ய�ன் இ�ப்ப�டம்.
ஆன்மீக வாழ்க்ைகய�ன் ஆரம்பம்.
த�: �ைஜய�ல் ைவக்கப்பட்�
வழிபடப்ப�ம் கட�ளின் த����வம்
அல்ல� படம். கல்லால் அல்ல�
உேலாகத்தால் அல்ல� மரத்தால்
�ர்த்த�கள் ெசய்யப்ப�க�ன்றன.
கம்: கேணசரின் எ� வாகனம்.இ�
மி�த�ைய�ம் எத்த�ைசக்�ம் அவரின்
அ�ள் ெசல்வைத�ம் காட்�க�ற�.
ம க
டா : 13 ம் �ற்றாண்�ல்
வாழ்ந்த �ைவத ப�ரிைவச் சார்ந்த ைசவ
ச�த்தாந்த சமய அற�ஞர். ெமய்கண்ட
சம்ப�ரதாயத்ைத உ�வாக்க�யவர்.
ம
ான மனம் (superconscious mind):
ஒளிமனம். ஆன்மாவ�ன் �ற்��ணர்ந்த
அற��. ஆக உயர்ந்த உன்னத
உணர்�ந�ைல.
ேமை
க ாச்சாரம் : ேராப்பா
அல்ல� வட அெமரிக்காைவ �லமாகக்
ெகாண்ட ச�ந்தைன, சம்ப�ரதாயம் அல்ல�
பழக்கவழக்கத்ைதக் �ற�க்க�ற�.
ேமா சம்: வ��தைல. ப�றப்� இறப்�
என்ற �ழ��ந்� ஆன்மா வ��ப�வ�.
இ� அைனத்� தர்மங்க�ம்
ெசய்���த்�, கர்மவ�ைனகள் தீர்ந்தப�ன்
ெமய்ஞ்ஞானம் அைடந்த�ம் நடப்ப�.
ப�ற� ஆன்மா உள்�லக�ல் தன்
பரிணாமத்ைதத் ெதாடர்க�ற�.

ய
ய
ே தம்: நால் ேவதங்களில்
�ன்றாவ�. இவ்ேவதத்த�ன் சம்ஹ�ைத
ப�த�ய�ன் ச�றப்பாக ெதா�க்கப்பட்ட
மந்த�ரங்கள் யக்ஞம் அல்ல� ஓமம்
எ�ம் அக்னிகாரிய சடங்�களில்
ஓதப்ப�க�ன்ற�.
லங்காவ�ன்
யா
பா
ம் Jaffna :
வடக்ேக இ�க்�ம் மாநகரம். இந்நகரம்
�ற்ற��க்�ம் தீபகற்பத்த�ன் ெபயர்.
ேயாகம்: ெதய்�க உணர்ைவப்
ெப�வதற்� ேயாக�களால் ெசய்யப்ப�ம்
த�யானம், ப�ராணாயாமம், ெஜபம், உடம்�
ைககளால் ெசய்யப்ப�ம் ேயாகாசனங்கள்
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ேபான்ற பல ெசய்�ைறகள். ச�லர்
இவ்வார்த்ைதயால் ஹடேயாகத்ைதக்
�ற�ப்ப��வர். பார்க்க அ டாங்க ேயாகம்
ேயாகபாதம்: இைண�ம் ந�ைல.
மனித மலர்ச்ச�ய�ல் �ன்றாம் ந�ைல.
சரிைய ப�ய��ம் க�ரிைய ப�ய��ம்
��ைமயைடந்தப�ன் ஒ� சற்��வ�ன்
வழிகாட்�தேலா� ஆன்மாவான�
உள்�க (அக�க) வழிபாட்�ற்�ம்
ராஜேயாகத்த�ற்�ம் த��ம்�க�ற�.
ஆத்மஞானம் அைடவேத இலக்� என்�
சாதனா ெசய்வதற்�ம் க�ம் �யற்ச�ய�ல்
�ப�வதற்�ம் இ� சரியான ேநரம்.
ேயாக�: ேயாக ெநற�ய�ல் ெவற்ற�யைடந்த
ஒ�வர். ெபண் ேயாக�னி
ேயாக
த�ரம்: ைசவ நாத ச�த்தர்
பதஞ்ச� �னிவரால் (க�.�. 200)
அ�ளப்பட்ட அ டாங்க ேயாகத்த�ன்
�தன்ைமயான �ல்.
ேயாக
ாமி ச ��: இலங்ைகய�ன்
ெபரி�ம் மத�க்கத்தக்க ஞான��
(18 2-1 4). சற்�� ச�வாய
�ப்ப�ர�னி�வாமிய�ன் �ன்ேனா� (��).
ேயாக�னி: ெபண் ேயாக�.

ர
ரா ேயாகம்: அ டாங்க ேயாகம்
என்� பதஞ்ச� ேயாக�த்த�ரத்த�ல்
�ற�ப்ப�ட்�ள்ளப��ம், ேயாக
உபந�டதம், த��மந்த�ரம் ஆக�ய
�ல்களில் உள்ளப��ம் ஒ�வர்
ெமய்ஞானமைடவதற்� உத�ம் எட்�
வைகயான ேயாகப்ப��ைறகள்.
ராேம
ரம்: ராமரால் ப�ரத�ட்ைட
ெசய்யப்பட்ட ெதான்ைமயான
ராமநாத�வாமி ச�வன் ஆலயம்
இ�க்�ம் ஒ� பட்டணம். இந்த�யாவ�ன்
ெதன்ேகா�ய�ல் உள்ள�.
ரி
: தரிச�ப்பவர். ஞாேனாதயம்
(ெமய்ஞானம்) அைடந்தவர்க�க்காக
உபேயாக�க்கப்ப�ம் ஒ� ெசால்.
இ� மானத காட்ச�ைய�ம் தரிசன
ஞானத்ைத�ம் வ���த்�க�ற�.

கம்: ச�வ�ங்கம். பார்க்க ச�வ�ங்கம்
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�
ப ரி ைன : ஒேர மதத்த�ல்
ப�ரிந்த��க்�ம் ப�ரிவ�னர்.
�
ாதம்: சமயப் ப�ரிவ�னர்கள்
சம்பந்தமான�.
ிபா : சடங்��லம் வணங்�தல்,
பக்த� ெசய்தல், ப�ன்பற்�தல். ெதய்வத்
தன்ைமைய பல �ைறகள்�லம் வழிகள்
�லம் ேபாற்ற� வணங்�தல்.
க்கம்: வாழ்த்� ெசால்�தல்.
இத்தமிழ்ச்ெசால்�ன் ெபா�ள் நமஸ்ேத
என்� ��வ� வணக்கம் ெசால்வதற்�
சமம். ெப�மத�ப்� , மரியாைத
வழிபட்� பணிதல்
ாகனம்: ெதய்வத்த�ன் வாகனம்.
ஒவ்ெவா� இந்� ெதய்வ�ம்
ஒ� வாகனமாக வ�லங்�
அல்ல� பறைவ�டன் ெதாடர்�
ப�த்தப்பட்�ள்ள�. ெதய்வங்கள்
இவற்ைற தம� வாகனமாக
பயன்ப�த்�க�ன்றனர். இ�
�ற�ப்ப�ட்ட ெதய்வத்த�ன் இயல்ைப�ம்
ெசயல்�ைறைய�ம் காட்�க�ற�.
ச�வெப�மானின் காைள வாகனம்
வ�ைமைய�ம் ஆற்றைல�ம்
�ற�க்க�ற� ��கனின் மய�ல் வாகனம்
அழைக�ம் அரசைர�ம் �ற�க்க�ற�
கணபத�ய�ன் �ஷ�க வாகனம்
வளைமைய�ம் எங்�ம் ெசல்லக்��ய
த�றைமைய�ம் �ற�க்க�ற�.
ாரானாச : வட இந்த�யாவ�ன் ஒ� நகர்.
ைசவர்களின் மிகப் �னிதமான உலக�ன்
மிகப் பழைமயான நகரங்களில் ஒன்�.
வட மாந�லமான உத்தரப் ப�ரேதசத்த�ல்
கங்ைக நத�ேயாரம் அைமந்த��க்�ம்
இந்நகர் பனாரஸ் என்�ம் காச� என்�ம்
அைழக்கப்ப�க�ற�. இந்�க்கள் காச�ய�ல்
இறப்பைத ெப�ம் பாக்க�யமாகக்
க��க�ன்றனர். காச�ய�ல் இறந்தால்
�க்த� என்� நம்�க�ன்றனர். �கழ்ெபற்ற
காச� வ��வநாதர் ச�வன் ேகாய�ல்
இங்�தான் இ�க்க�ற�.
ா
: வா�மிடம். வாஸ்�
கைல என்ப� வாஸ்� சாஸ்த�ரம்
என்ற சமஸ்க��த ��ல் உள்ளப�

��ய��க்�ம் �ைற அல்ல�
கட்டடக்கைல என்ப�. வாஸ்�
சாஸ்த�ரத்த�ன் வ�த��ைறகைள
�� அல்ல� கட்டடம் கட்�ம்ேபா�
இயற்ைகேயா� இையந்� கட்�தல்.
ஸ்தபத்யேவதம் என்ற ��ன் ஒ�
ப�த�ேய இந்த வாஸ்� கைல என்�
நம்பப்ப�க�ற�.
�மன
ய
: உடம்�, கீழ்ைம
மனம் ஆக�யவற்ற���ந்� �றப்ப�ம்
�ண்டல் உணர்�கள் தன்ைனக்
காத்தல், இனவ��த்த�, பச�, தாகம்,
ேபராைச, ெவ�ப்�, ேகாபம், பயம், ஆைச,
ெபாறாைம ேபான்றைவ.
த�: ைசவர்கள் �னிதம்
எனக்ெகாள்�ம் த��நீ�. பால்,
ெநய், ேதன் ேபான்ற இன்�ம் ப�ற
ெபா�ள்கேளா� ேசர்த்� ப� சாணத்ைத
எரித்� ெசய்யப்ப�வ�. ெநற்ற�ய�ல்
�ச�க்ெகாள்ளப்ப�வ�. �னிதத்ைத�ம்
�ய்ைமைய�ம் எ�த்�க்காட்�வ�.
பார்க்க த�ரி�ண்டரம்.
: யா�ம் பரந்த. இந்�
சமயத்த�ன் ஒ� ப�ரிவான ைவணவ
சமயத்த�னரின் பரம்ெபா�ள்.
ேப : இறப்� ப�றப்� �ழற்ச�ய���ந்�
வ��தைல ெப�வதா�ம்.
பார்க்க ேமாட்சம்
ி ப ம் சக்த�: உங்களால்
பார்க்கக்��ய உணரக்��ய கட�ள்
சக்த�
ே த க : ரிஷ�களால் அ�ளப்பட்ட
இந்� சமயத்த�ன் அத�காரப்�ர்வ
ஞானசாத்த�ரம். ேவதங்க�ம்
ஆகமங்க�ம் ��த� அல்ல�
ேகட்கப்பட்ட� என்றைழக்கப்ப�க�ன்றன.
பல ஞானசாத்த�ரங்களின் ெதா�ப்ேப
ேவதங்கள். அதாவ� ரிக்,யஜ ர், சாம,
அதர்வ என்� நான்� ேவதங்களாக
ெதா�க்கப்பட்�ள்ளன. இதன்
ெமாத்த மந்த�ர �ேலாகங்கள் ஒ�
லட்சத்�க்�ம் ேமல். இன்�ம் பல
�ேலாகங்கள் ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன.
�மித்தாைய மத�ப்பத���ந்�
உயர்ஞான தத்�வம்வைர ேவதங்கள்
ேபாத�க்க�ன்றன. ஒவ்ெவா� ேவத�ம்

நான்� ப�ரி�களாகப் ப�ரிக்கப்பட்�ள்ள�.
சம்ஹ�ைதகள் (மந்த�ரத் ெதா�ப்�க்கள்),
ப�ராமணம் (�சகர்களின் சடங்��ைற
வழிகாட்�), ஆரண்யகம் (காட்�ல் வா�ம்
�னிவர்களின் ேபாதைனகள்) மற்�ம்
உபந�டதங்கள் (ஞாேனாபேதசங்கள்).
க�.�.4000 ஆண்�க�க்� �ன்ேப
ேவதத்த�ன் மிகப் பழைமயான ப�த�கள்
ேபாத�க்கப்பட்�ள்ள�. வாய்வழியாகேவ
ஆய�ரக்கணக்கான ஆண்�கள்
ேபாத�க்கப்பட்�, ப�ன்னர் அண்ைமய
ஆண்�களில் சமஸ்க��தத்த�ல்
எ�த்�வ�வ�ல் வ�க்கப்பட்� உலக�ன்
மிகமிகப் பழைமயான ஞானசாத்த�ர
�லாக வ�ளங்�க�ற�.
ை
ம்: வ� �ைவ பரம்ெபா�ளாக
வணங்�ேவாரின் சமயம். இந்�
சமயத்த�ன் நான்� ப�ரி�களில் ஒன்�.
ை
க : ைவணவ சமயத்ைத
ப�ன்பற்�ேவார்கள்.

பம்: ஒ� மந்த�ரத்ைத அல்ல� �னித
ஒ�ைய மன ஒ�ைம�டன் த��ம்பத்
த��ம்ப உச்சரிப்ப�. ைகய�ல் ஒ�
ெஜபமாைல�டன் ெமளனமாகேவா
அல்ல� உரக்கேவா மாைலைய உ�ட்�
எண்ணிெகாண்� ெசய்வ�. இதைன
ெஜபேயாகம் அல்ல� மந்த�ரேயாகம்
என்பர்.
ய த�: ப�றந்த நாள். ஒ�வ�ைடய
(ஞான) �� ப�றந்த நாைள �� ெஜயந்த�
என்பர்.
ே ாத�: ஒளி, �டர், ெவளிச்சம். த�யானம்
ெசய்�ம்ேபா� மனத�ல் ெதரி�ம்
உள்ெளாளி. இ� ச�வ உணர்வ�ன் ஒ�
வ�வம்.
ே ாத�டம்: இந்� ேசாத�டம்.
�ண்ணில் த�ரி�ம் ேகாள்கைள�ம்
நட்சத்த�ரங்கைள�ம் அ�ப்பைடயாக
ைவத்� ந�கழ்�கைள�ம்,
�ழ்ந�ைலகைள�ம், �ணக்��கைள�ம்,
��ர்த்த ேவைளைய�ம் ந�ர்ணயம்
ெசய்க�ன்ற கணிப்� அல்ல� ெசய்�ைற.
ை ன மதம்: அக�ம்ைசைய
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட, ஆனால்
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ேவதத்த�ற்� ேவற்றான ெதான்ைம
வாய்ந்த சமயம். மகா�ரர் என்ற
�கழ்ெபற்ற ைஜன மத �� 00ம் ஆண்�
வாக்க�ல் வாழ்ந்�ள்ளார்.

மா
தம்: இந்�சமயப் ப�ரி� நான்க�ல்
ஒ� ப�ரிவ�னர். இப்ெபயர் சார்�
ேவதங்களான (ஸ்மிரித�) இராமாயணம்,
(பகவத்கீைத உள்ளடக்க�ய) மகாபாரதம்,
�ராணங்கள், தர்ம சாத்த�ரங்களின்
அ�ப்பைடய�ல் வந்த�. ேவத ப�ராமண
மரபாக க�.�. 00ம் ஆண்�களில்
இப்பழைமயான ஸ்மார்த்த சமயம்
ேதான்ற�ய�. ம் �ற்றாண்� �தல்
�கழ்ெபற்ற ஆத�சங்கரரின் அத்ைவத
ேவதாந்த ேபாதைனகளால் மிக�ம்
கவரப்பட்� வழிநடத்தப்பட்ட�.
ஸ்மார்த்தர்கள் எல்லா கட�ள்க�ம்
பரம்ெபா�ளின் வ�வங்கேள என்�
எல்லா கட�ள்கைள�ம் வழிப�வர்.
வ�ப்� வாதத்ைத ஆதரிப்பத�ல்ைல.
ஆன்மீக அத�கார வழிகாட்ட�க்�
ஸ்மார்த்தர்கள் சங்கரரால் இந்த�யா
���ம் ந��வப்பட்ட சங்கர மடங்கைள
அ��க�ன்றனர். இத்தைகய
பத்� மடங்கைள �றவ�கேள
ந�ர்வக�க்க�ன்றனர்.
மிரித�: ந�ைனவ�ல்
ைவத்�க்ெகாள்ளப்பட்ட� மர�.
மனிதனின் உள்�ணர்வ��ம்
அ�பவத்த��ம் அகழ்ந்ெத�த்த இந்�
சமயத்த�ன் ெவளிப்ப�த்தப்படாத ஆனால்
மிக�ம் மத�க்கப்ப�ம் சார்� (இரண்டாம்
ந�ைல) சாத்த�ரங்கள். ஸ்மிரித�கள்
மதச்சார்பற்ற வ�ஷயங்கைள�ம் ஆன்மீக
மர�ச் ெசய்த�கைள�ம் உைரக்க�ற�.
1) இச்ெசால் ச�ல பழங்கால சமஸ்க��த
�வ�களான ேவதாங்கங்கள்,
உபேவதங்கள், இத�காசங்கள் மற்�ம்
�ராணங்கள் �த�ய ெதா�ப்�க்கைளக்
�ற�க்க�ற�
2) ஒ� �ற�ப்ப�ட்ட ப�ரிவ�னர் அல்ல�
சம்ப�ரதாயத்த�னர் �னிதமாக ேபாற்�ம்
எந்த ஸ்மி�த�ைய�ம் அல்ல�
��த�ைய�ம் (ெவளிப்பட்ட சாத்த�ரம்)
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ெபா�ப்பைடயாக �ற�க்க�ற�.
எந்த ஸ்மிரித�ைய ேதர்ந்ெத�ப்ப�
என்ற வ��ப்பம் ஒவ்ெவா� மதப்
ப�ரிவ�ன�க்�ம் பரம்பைரக்�ம்
ேவ�ப�க�ற�.
த�த�: காத்தல். ச�வெப�மானின்
சக்த�களில் ஒன்�.

ந்�

ஹ
ஹரிஹர : ச�வ�ம் வ� ��ம் ஒன்ேற,
இரண்டன்� என்� வ�ளக்க�க்காட்�ம்
�கழ்ெபற்ற பாரம்பரிய பாத� ச�வன் பாத�
வ� � த����வேமனி. ஹரி என்றால்
வ� �க்�ரிய ெபயர். ஹரன் என்றால்
ச�வ�க்�ரிய ெபயர்.
ஹடேயாகம்: (ேயாகாப்ப�யாச) ஆசன
�ைறகள். மனம் சம்பந்தப்பட்ட
பய�ற்ச�கள். அ டாங்கேயாகத்த�ன்
�ன்றாம் ப�த�. மனைத�ம் உடைல�ம்
அைமத�ப்ப�த்த� த�யானத்�க்�
தயார் ப�த்�க�ற�. உட�க்�ம்
உடல்நலத்�க்காக�ம் ெசய்யப்ப�வ�
என்�ம் ஹடேயாகத்ைத சமயத்த�ல்
�ற�ப்ப��வர்.

� த�ரம்: (மந்த�ரப் பாடல்) அளவற்ற
சக்த�கைளப் ப�ரேயாக�ப்பவ�க்�. �தல்
�ன்� ேவதங்களின் ந�ேவ இ�க்�ம்
ஒப்ப�லா ச�றந்த ேவத மந்த�ரம். ச�வைன
ஒ�க்�ம் கட�ளாகப் ேபாற்ற� ெசய்வ�.
உலகம் ����ள்ள ச�வாலயங்களில்
அ�க்க� ஓதப்ப�ம் மந்த�ரம். இந்த நீண்ட
மந்த�ரத்த�ன் ந�ேவதான் நமச�வாய
என்ற மந்த�ரம் �தன்�தலாக வ�க�ற�.
கா: இந்த�யாவ�ன் ெதன்�ைனக்�
அப்பால் இ�க்�ம் தீ�. �ன்� இந்நா�
ச�ேலான் என்� அைழக்கப்பட்ட�.
லட்சக்கணக்கான ைசவத் தமிழர்கள்
இங்� ெப�ம்பா�ம் க�ழக்க��ம்
வடக்க��ம் வாழ்க�ன்றனர்.

