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உ�ைம
இ�த ைகேய� Creative Commons License வழ�க�ப�டதா��. அதன��பைட�� எவ��
இதைன ���த� ெச�� ேம�ப���� ெகா�ளலா�.
��ம��ர� பாட�க� 1 – 150 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License

You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or
format
Adapt — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the
license terms.
Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to
the license, and indicate if changes were made. You may do so in
any reasonable manner, but not in any way that suggests the
licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms
ortechnological measures that legally restrict others from doing
anything the license permits.
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அ��க�
��ம��ர� எ��� ��, ���லரா� த��� அ�ள�ப�ட �வஆகம�
ஆ��. ைசவ� ���ைறக�� வ�ைச��, ��ம��ர� ப�தாவ�
���ைறயாக வ��ற�. ஒ�ப� த��ர�களாக வ��க�ப�ட இ���
�வா�ர� பாட�கைள� ெகா�ட�.
��ம��ர� ப��� �ரபாவ��� ஆர���தா��, அ��� உபேதச�,
த��வ�, ேயாக�, �யான�, ச�கர�, ஞான� எ�� பல �ஷய�கைள� ப��
ேப��ற�. ���ல� ேயாக� ப��� த�� �த� �வார�யமான நைட. அைவ
ெவ�� ���ர�களாக இ�லாம�, ப��பவ�க��� உ�சாக� த�� �தமாக
அத� பல�கைள�� ேச��ேத ெசா��றா�. உதாரண���� �ராணாயாம�
ப��ய பாட�க��, இைத� ெச�தா� மன� ேலசா��, க���லாமேலேய
ேபாைத உ�டா��, ��� நட�க� ெச��� எ�� ஒ� உ�ேவக�ைத
கல�ேத த��றா�.
ேவ�ய�க� ச�தமாக ம��ர� ெசா��� �த�ைத ெம�தாக ��ட� ெச��
உைரயா��ய�க��� த�ம ச�கட�ைத உ�டா���றா� ���ல�.
�வ�ராண��� ெசா�ல�ப�� த�க� ேவ��ைய� ப�� அவ� ெசா�வ�,
இ�ேபா� உ�ள ந�ன ��மா�க� �ட ெதாட� தய��� �ஷய�. த�க�
ேவ�� என� ெசா�ல�ப�வ� ஆ�, ெப� உற� எ��றா� ���ல�.
அ�த உற� �வைன �ைன�� இ��க ேவ��� எ��ற� அவர�
உபேதச�. இ� ப�� ேப�வத�� ��னா� �ற� மைனைய பா��க� �டா�,
ெபா� மக��ட� ெச�ல��டா� ேபா�ற இயம�க� உ��. தா�ப��ய
உற� எ�ப� காம��லாம� கட�ைள �ைன�� இ��தா� அ��� ஒ�
ேயாகேம எ�ப� ���ல�� உபேதச� ���க�.
இ�த �த� ெதா���� ��ம��ர��� �த� ��� ஐ�ப� பாட�க�,
�ள�க�ைர�ட� உ�ளன. �க உய��த �ஷய�க��, மைறெபா��க��
ெகா�ட ஒ� ஆகம ���� உைர எ��� த�� என�� இ�ைல.
���ல�� பாட�க� த�� �ய�ைப ந�ப�க�ட� ப���� ெகா�ள
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�����ேற�. இ�த ����� ேநா�க�, ந�ப�க�ைடேய ��ம��ர�
பாட�க�� ேம� ஒ� ஆ�வ�ைத ���வேத ஆ��. இ�� உ�ள
�ள�க�ைரக�, பாட�கைள ���� ெகா�வத�கான ஒ� ��ன வ�கா��
ம��ேம. ந�ப�க� பாட� ���த �ற�, �ள�க�ைரைய ��� ���
பாடைல ம��� ���� ப���� பா��க�. உ�க� வா��
அ�பவ�����, ஆ��க ஈ�பா����� ஏ�ப பல �ஷய�க� ��ய வ��.
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பா�ர�
கட�� வா���
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1
��ம��ர� – கட�� வா���
ஒ�றவ� தாேன இர�டவ� இ�ன��
��றன� ����� நா��ண�� தா�ஐ��
ெவ�றன� ஆ� ���தன� ஏ��ப��
ெச�றன� தா��� தா�உண�� ெத�ேட.
ஒ�� அவ� தாேன
இர�� அவ� இ�ன��
����� ��றா�
நா�� உண��தா�
ஐ�� ெவ�றா�
ஆ�� ���தா�
ஏ� உ�ப�� ெச�றா�
எ��� உண�����தா�.
�ள�க�:
இ�த உலக� ��வைத�� ஒ� ெமா�த ெபா�ளாக� பா��தா� அ�
�வெப�மாேன! அவ� �வ�, ச�� என இ�வரா� ��� அ�� ���றா�.
நா� அவ�, அவ�, அ� என எைவெய�லா� ������ேறாேமா அைவ
அைன���� உ�ரா� ��பவ�. அற�, ெபா��, இ�ப�, �� எ��
நா�ைக�� உண��தவ�, நம�� உண���பவ�. ெம�, வா�, க�, ���,
ெச� ஆ�ய ஐ�� ெபா�கைள�� ெவ�ல உத�பவ�. �லாதார�,
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�வா��டான�, ம��ரக�, அநாகத�, ����, ஆ�ைஞ ஆ�ய ஆ�
ஆதார�க��� ������பவ�. எழாவ� இடமான சக�ரதள���
�ள��பவ�. �ல�, ��, கா��, �, ஆகாய�, ��ய�, ச��ர�, ஆ�மா
ஆ�ய எ��� ெபா��க��� கல����பவ�. அ�த �வெப�மாைன நா�
வண���ேற�.
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இ���� ம��� ��த�
ேபா��ைச�� இ���� ம��� ��தைன
நா��ைச� ��ந�ல மா���� நாதைன
ேம��ைச� ��ெத� �ைச�ெகா� ேவ�தனா�
���ைத� தாைனயா� ���� ேறேன.
�ள�க�:
ந� உ��� இ�ைமயா� �ைல�� ���� ��தைன, நா�� �ைசக����
தைலவைன, பராச���� நாதைன, ெத� �ைச�� உ�ள இயமைன
உைத�தவ�� ஆன �வெப�மாைன� ேபா��� �க��� நா�
பா���ேறேன!
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பரமைன அ�� ��ேபா�
ஒ�க�� றாைன உல��� ேதவ�க�
ந�கென�� ஏ���� நாதைன நா�ெதா��
ப�க�� றா�அ� யாத பரமைன�
������ உ��யா� ேபா��ெச� ேவேன.
�ள�க�:
உல�� உ��க� அைன���� உடனா� ��� பர� இ��பவைன,
அ�வ�ற ேதவ�களா� ‘���� �ற�தவ�’ என வா��த�ப�� அ�த
இைறவைன, நா�ேதா�� ப�க��� இ��பவ� �ட உணர ��யாத
�வெப�மாைன அ�� ��� நா� �ன�� வ�ப�ேவேன!
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4
உ��� உ�ேர!
அக�ட� தா�ெம�ைய அ�ட�� ��ைத�
�க�ட�� எ�றைன� ேபாத�� டாைன�
பக�ட� ��இர ��ப�� ேத��
இக�ட� ேதஇ�� ����� ேறேன.
�ள�க�:
உல�� அைன�� உ��க���� ெம��ெபா�ளா� இ��பவைன, இ�த
உல�� பைட���� ��தாக இ��பவைன, த��ட� அைட�கலமா� ேசர
எ�ைன அ�ம��தவைன, பக�� இர�� ப��� வண�� எ� அ�யாைம
��க� ெப�ேறேன.
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தன�� ஒ� உவைம இ�லாதவ�
�வெனா�ஒ� ��ெத�வ� ேத��� இ�ைல
அவெனா�ஒ� பா� இ�� யாவ�� இ�ைல
�வன� கட�த�� ெபா�ெனா� ����
தவன� சைட��� தாமைர யாேன.
�ள�க�:
�வெப�மாைன� ேபா� ஒ� ெத�வ�ைத உலகெம��� ேத�னா�� பா��க
��யா�. அ�ெப�மா��� உவைமயா� ம�த�க� யாைர�� ஒ��ட
��யா�. அ�த� �வெப�மா� இ�த உலக�ைத�� கட�� ���
ெபா�ெனா�யா� ����றா�. ெச��றமான சைட �� ெகா�ட
தாமைரயா� அவ�.
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அவன�� எ����ைல!
அவைன ஒ�ய அமர�� இ�ைல
அவன��� ெச��� அ��தவ� இ�ைல
அவன�� �வரா� ஆவெதா� ��ைல
அவன�� ஊ��� மா� அ�ேயேன.
�ள�க�:
�வைன �ட ேம�ைமயான ேதவ� யா�� இ�ைல. �வைன ேநா���
ெச�ய�ப�� தவ�ைத �ட �ற�த தவ� ேவ� இ�ைல. �வன�� இ�லாம�
பைட�த�, கா�த�, அ��த� ஆ�ய ெதா��க� இ�ைல. �வ� இ�லாம�
��� அைட�� வ�ைய நா� அ�ேயேன!
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ஒ��ட ��யாத கட�� �வ�!
��ைனஒ� பா��ள �வ���� ��தவ�
த�ைனஒ� பா�ஒ��� இ�லா� தைலமக�
த�ைனஅ� பாெய�� அ�ப� மா�ள�
ெபா�ைனஒ� பா��ற ேபாதக� தாேன.
�ள�க�:
பைட�ெப�லா� ேதா��வத�� ��ேப உ�ள பழைமயானவ�
�வெப�மா�. அவ� அய�, அ�, அர� ஆ�ய �வ���� ��தவ�.
த�ைன எதேனா�� ஒ��ட ��யாத த���வ��க தைலமக� அவ�.
த�ைன அ�பா எ�� அைழ�பா��� அ�ப�மா� உ�ளவ�. அவ�
ெபா�ைன� ேபா�ற ஒ�மயமான உபேதச�கைள� த�பவ�.
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ேச��� ந�ல�
���� ெவ�ய� �ன��� த��ய�
ஆ��� ஈச� அ�ள� வா��ைல
ேச��� ந�ல� அ�ய�ந� அ�ப����
தா��� ந�ல� தா�சைட ேயாேன.
�ள�க�:
தா��த சைட ெகா�ட �வெப�மா� �ைய �ட ெவ�பமானவ�, த��ைர
�ட ����தவ�. ஆனா�� ஈச�� அ�ைள அ��� ெகா�பவ� இ��
யா�� இ�ைல. அ�த �வ� �ழ�ைதைய �ட ந�லவ�, தாைய �ட
அ�பானவ�. அவ� அ�யவ�� ப�க��� எ�ேபா�� �ைணயாக
இ��பா�.
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9
தன�ேகா� தைலவ� இ�லாதவ�
ெபா�னா� �����ட ெபா�சைட ெய�ன�
��னா� �ற�க இ��தவ� ேப�ந��
எ�னா� ெதாழ�ப�� எ�இைற ம�றவ�
த�னா� ெதாழ�ப� வா��ைல தாேன.
�ள�க�:
எ�னா� வண�க�ப�� இைறவ�� ேப� ந��. அ��ைறவ�
ெபா�னாேல ��ன�ப�ட சைடைய ��னா� உைடயவ�. நா� வண���
அ�த �வனா� வண�க�பட���ய ெத�வ� எ�� உல�� எ���
�ைடயா�.
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எ�லா� �வேன!
தாேன இ��ல� தா���� ணா�����
தாேன ���அ�� ஞா��� ��க��
தாேன மைழெபா� ைதய� மா�����
தாேன தடவைர த�கட லாேம.
�ள�க�:
இ�த ெப�ய �ல�பர�பா�ய உலைக தா��யவா� வானமாக ��ப�
�வெப�மாேன! ��� �யாக இ��பவ� அவேன! ��ய�� அவேன!
ச��ர�� அவேன! மைழைய ெபா��� தா�� அவேன! ெப�ய மைல��
அவேன! ����த கட�� அவேன!
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�ய���� பல��
அய�� �ைட��எ� ஆ�ைய ேநா���
இய�� ெப��ெத�வ� யா�ெமா� ��ைல
�ய�� �ய�� ���� ம� றா�ேக
ெபய�� மைழ��� ேப�ந�� தாேன.
�ள�க�:
இ�த உல�� பழைமைய ஆரா��� பா��தா�, எ� �வெப�மா���
�கரான ேவ� ஒ� ெப��ெத�வ�ைத ெதாைல��� பா��க ��ய��ைல,
அ���� பா��க ��ய��ைல. ந��ைடய �ய���� அவேன, ந�
�ய���� பய�� அவேன, ம��� மைழ ெபா��� ேமக�� அவேன.
அவ� ெபய� ந�� ஆ��.
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ெந���க�ைண �ற�த� ��றமா?
க��த லா�ஒ� காத�� ��க��
எ��� ேதவ� இற�தா� என�பல�
ம��� வா�க�� வா�� வா�க��
அ�ண� இவ� எ��அ�ய� லா�கேள.
�ள�க�:
ெந��� க�ைண உைடய �வெப�மா� அ�� பா��� ��ற ேபா�,
எ���லாத ேதவ�க� அ���லாத அமர வா�� ெப�றா�க�. ம���
வா�பவ�க�� ���� வா�பவ�க�� �வெப�மாைன அ�ண�
இவ� எ�� ெத���ெகா�ளாம� ெந��க�ணா� �ைறய ேப� இற��
��டதாக ெசா��றா�க�. அவ�க� அ�யாைமைய எ�ன ெசா�வ�?
�வெப�மா� ெந��� க�ைண� �ற�ததா� �ைறய ேதவ�க� இற��
��டதாக �ைன��ேறா�. அவ�க� இற�க��ைல, அ���லாத அமர
வா�ேவ ெப�றா�க�.
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�� அள�தா� த�ைன ேம� அள�தா� இ�ைல
ம�ணள� தா�மல ேரா��த� ேதவ�க�
எ�ணள� ��ன� �ைன��லா� ஈசைன
��ணள� தா�த�ைன ேமலள� தா��ைல
க�ணள� ெத��� கட���� றாேன.
�ள�க�:
ம�ணள�த ��மா�, தாமைர மல�� ������� �ரம� �தலான
ேதவ�க�� இ��� ஈச�� பர�� �������� த�ைமைய ��ைமயாக
அ�����க��ைல. �வெப�மா� ��ணள��� �������றா�,
அவ��� ேமலானவ� யா�� �ைடயா�. அவ� ந� க�ணா� பா��க
���த இடெம�லா� உ�ளா�, ந� பா�ைவ�� அ�பா�� இ���றா�.
ஈச� இ�லாத இட� எ�� உல�� எ��ேம இ�ைல.
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�ர�� ���றா� ஈச�
கட���� றா�கம ல�மல ரா�
கட���� றா�கட� வ�ண�எ� மாய�
கட���� றா�அவ��� அ��ற� ஈச�
கட���� றா�எ��� க���� றாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� �வா��டான��� �ள��� நா��கைன� கட��
�ள���றா�. ம���ரக��� �ள��� ��மாைல� கட���ளா�.
அவ��� அ��ற� அநாகத� ச�கர��� �ள��� உ���ரைன�
கட���ளா�. இைவ எ�லாவ�ைற�� கட�� �ர�� ேம� ���
யாவ�ைற�� கவ��தவா� உ�ளா�.
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ஆ��� அவேன! ���� அவேன!
ஆ�� மா�அர னா�உட ����ற
ேவ�� மா�����ஆ���இ�� தா�அ��
ேசா�� மா����� காதேதா� த�ைம��
��� மா���த மா��� றாேன.
�ள�க�:
இ�த உலைக பைட�தவ� அவேன! அ��பவ�� அவேன! அ�த
�வெப�மா� �ற����� இற����� இைடேய இ�த உடைல இய���
ேவ�யா� ���� பர� உ�ளா�. �ைறயாத த�ைம�ைடய அ��ேசா�யா�
இ��பவ�� அவேன. அவ� எ��� அ�யாத த�ைம�ட� ��� ��
வழ���றா�.
ஆ��� அவேன! ���� அவேன! இர����� இைடேய இய�க��
அவேன!

25

16
வா��த� பாக�
ேகா� �லா�ய ெகா�ைற� �ழ�சைட
மா� �லா�ய வா��த� பாகைன
யா� �லா� அமர�� ேதவ��
ேகா� �லா�� �ண�ப�� வாேர.
�ள�க�:
ந�� ���த�ப�ட ���ட ���� ெகா�ைற மலைர அ�����பவ�
�வெப�மா�. அவ� ஒ� �ள��� ெந���ைடய உைமய�ைமைய� த�
பா�யாக� ெகா�டவ�. அமர�� ேதவ�க�� தா� ����யைத அைடய,
த� ��ற�கைள� கைள��, ந��ண�கைள� ப��� �வெப�மாைன நா�
இ��பா�க�.
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ஈச� உற��� ஈ� இைண எ����ைல!
காய� இர��� கல�� ெகா�����
மாய� க��� ய���� அ�வ�
ேதச� கல�ெதா� ேதவென� ெற����
ஈச� உற�� ெக���ைல தாேன.
�ள�க�:
நாெம�லா� ப��ட�, ���ட� ஆ�ய இர�� ��களா� ஆனவ�க�.
மாைய�� ெதாட��ைடய ���ட�� வாசைன ��������. அ�த
���ட�� மன�ைத ெச��� ந��ைடய ஒேர ெத�வமான ஈச�ட�
ெதாட�� ெகா�ேவா�. ஈச� உற��� ஈ� இைண எ����ைல.

27

18
நா�� �ேபர� ஆகலா�!
அ�ப� ெச�� அளைக ேவ�தைன
��ப� ெச�த �ைறதவ� ேநா��
அ�ப� ஆத��� ஆ�கம� ஆ���
இ�ப� ெகா�எ�ற எ�ெப� மாேன.
�ள�க�:
அளகா�� ேவ�தனான �ேபர� வட �ைச��� தைலவனாக��,
ெச�வ���� அ�ப�யாக�� காரண�, அவ� �வெப�மாைன ேநா���
ெச�த �ைற�த தவ�. அ�த தவ�ைத நா�� வட�ைச ேநா�� ெச�ேவா�.
அ�ப�� ெச�ேவாைர ‘�ேபர� ேபா� ��� தைலவ� ஆவா�’ எ�ற
ெசா�ன எ� �வெப�மாைன வண���ேற�.
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ெம��தவ� ெச�பவ�ட� வ�� அம�வா� �வ�
இ�ப� ஏல� கம�ெபா�� ஏ��
��ப� ெச�தவ� �த� வாள�
��ப� ெச�தவ� ெம��தவ� ேநா��
அ�ப� யாக அம��� றாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� ஏல� ேபா�ற வாசைன கம�� எ� உலக�கைள�
பைட�தவ�. அவ�ைற அ��பவ�� அவேன! �ைற�ச��ரைன
அ������� அவ�, அைன��� அ��த �த�வாள�. அவ� த�ைன
ேநா�� ெம��தவ� ெச�பவ�� மன�ைத� த� இ���டமாக� ெகா��
அ��பவ�.
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இ��� �ழ�க�� ஈச� உ�வ�
���� �ற�ைப�� ��ேன பைட�த
அ�க� உைற�� அறென� நா��
இ��� �ழ�க�� ஈச� உ�வ�
க�மல�� ��ற மைலய� தாேன.
�ள�க�:
நா� க��� உ��பத�� ��ேப, ந� �ற�ைப�� இற�ைப�� வைரயைற
ெச�தவ� �வெப�மா�. அ�ெப�மா� வ���� அறெந�ைய நா�
இ��ேபா�. அ�வ�ைய நா� இ��ேபா��� இ��� �ழ�க�� �ட ஈச��
உ�வமாகேவ ேதா���. ெதாட��� அ�வ�ைய நா� இ��தா� வாசைன
மல�க� �ைற�த மைலத�� வ���� ஈசைன� காணலா�.
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கான� க�� கதற� �ள�தவ�
வான� ெப��ெகா�ட� மாலய� வானவ�
ஊன� �ற� ஒ���� ஒ�வைன�
கான� க�� கதற� �ள�தன�
ேகாைன� �க��� �ட� மாேம.
�ள�க�:
வான��� உ�ள ேமக� ேபா�ற க�ய �ற� ெகா�ட ��மா�, �ரம�
ம��� ேதவ�க�� இ��த �ற�ைய ���யவ� �வெப�மா�.
அ�ெப�மா� கா��யாைன ேபா�ற ந� ஆணவ�ைத� கத��ப�
�ள�தவ�. அ�தைலவைன� ேபா��� �க�����தா�, அவ�ட�
இர�டற� கல����� ேப��ப� ெபறலா�.

31

22
�ைனயாதவ���� அ��பவ�!
மன��� எ���ற மாயந� நாட�
�ைன�த� அ�வ� எ���தா� �ைன��ல�
என��இைற அ��ல� எ�ப� இைறவ�
�ைழ�க�� றா�ப�க� ேப��� றாேன.
�ள�க�:
மன��� ேதா��� மாய நாடனான �வெப�மா� நா� மன���
�ைன�பைத அ�வா� எ�பைத யா�� �ைன��� பா��ப��ைல. �ல�
இைறவ� த��ட� அ�பா� இ�ைல எ�� ெசா��வா�, ஆனா�
இைறவ� த� ஆ�ைம����� த�ப �ைன�பவ���� அ�� ெச��றா�.
இைறவ� த�ைன �ைனயாதவைர�� கா�� ����றா�.
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அ��� பக�� அ����றா�
வ�லவ� வ���� இைற�ைட வாரண�
��ெலன ����த ���� ஈசைன
இ�ெலன ேவ�டா இைறயவ� த��த�
அ��� பக�� அ���� றாேன.
�ள�க�:
எ�லா� வ�ல ஆ�ற� உைடயவ� ந� �வெப�மா�. கட�� ந�ேவ
அ���ைய ����, கட� �ைர எ�ைல �றாம� ���� ைவ�பவ� அவ�.
அ�ப��ப�ட ந� இைறவைன இ�ைல எ�� ெசா�� ம��கா��க�, அவ�
இர�� பக�� எ�லா உ��க���� அ�� ெச�தவா� இ���றா�.
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ந� ெச�வெம�லா� �வன��ேக!
ேபா��ைச� ���க�� ���� த�அ�
ேத���� எ��� �வன�� ேகெச�வ�
ஆ��ய ெத�� மய��ற ��ைதைய
மா���� றா�வ� ம���� றாேன.
�ள�க�:
��தனான அ�த �வெப�மா�� ��வ�ைய �க��� ேபா��� பா�ேவா�.
மய��� �ட��� ந� ��ைதைய மா�� ந��ைடய ெச�வெம�லா�
�வன��ேக உ�யதா�� என ெத�� ெப�ேவா�. அ�ப� ெத��
ெப�றவ�ட��� �வ� �ைலயா� �ள��வா�.
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��ஞக�!
�ற��� ��ஞக� ேபர� ளாள�
இற��� யாவ���� இ�ப� அ���
�ற��� த�ைன� ெதா��� ெதா�தா�
மற��� மாயா ���த�� ஆேம.
�ள�க�:
ேபர�� த�� �வெப�மா� �ற��, இற�� இ�லாதவ�. ��ஞக� எ��
அைழ�க�ப�பவ�. ெதாட��� யாவ���� இ�ப� அ��� அவைன�
ெதா�ேவா�. ெதா�தா� அ�த �வ� ந�ைம மறவாம� �ைன�� ந��டய
மன மய�க�ைத அக��வா�.
வ�ளலா� இராம��க அ�க� ��ஞக� எ��� ெபய� ப�� இ�ப��
ெசா��றா� – “��ஞக� ேப� ெம��ன��� ந��ைச” எ���, அ�த ெபய�
ஒ�யாத நா�ைய “ந��ைச ேதாயாத நா���ைள” எ�� ����றா�.
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பட��� ��றா� பாரக� எ���
ெதாட����� றாைன� ெதா��� ெதா�தா�
பட����� றா�ப� பாரக ����
கட���� றா�கம ல�மல� ேமேல
உட���� தா�அ�� ���ய மாேம.
�ள�க�:
ந�ைம� ெதாட��� ���� �வெப�மாைன வண��ேவா�. அவ� உல��
அைன���� பர� உ�ளா�. இ�த உலைக� கட��� அவ� இ���றா�.
நம� சக�ரதள ஆ�ர� இத� தாமைர மல�ேல வாச� ெச��றா�. அ�த
�வெப�மாைன வண�� இ��தா�, அவன� ��வ�ைய அைட�� ேப�
ெபறலா�.
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தாமைர �க�தா�
ச�� என�த�க தாமைர வா��க��
அ�த�� ஈச� அ��நம� ேகெய��
ந��ைய நா�� வண�க� ப��அவ�
���� ��ேள ������ றாேன.
�ள�க�:
‘எ�ைன ேநராக� பா�’ எ�� ஈ����ப�யான தாமைர ேபா�ற �க�
ெகா�டவ� ஈச�. ����லாத ஈச� அ�� நம�ேக எ�� நா�ேதா��
ந��ைய வண���ேறா�. அ�ப� வண�க�ப�� அவ� ந� மன����
���� ��றாேன.
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வண�� ��றா��� வ���ைண அவேன
இண���� றா� எ��� ஆ��� றா��
�ண���� றா����� னா��� றா��
உண���� றா�அம ராப� நாத�
வண���� றா��ேக வ���ைண யாேம.
�ள�க�:
எ�லா உ��க���� இண�கமா� இ���றா� �வெப�மா�. அவ�
இ�லாத இட� எ�� எ��� இ�ைல. உல�� அைன��� ெபா��க���
���யவா� �ர� உ�ளா�. இற�தகால�, எ��கால� எ�லா� அவேன.
ேதவ� உல�� தைலவனான அவ� தன�ெக�� எ�த ெசய�� இ�லாம�
இ���றா�. அவ� த�ைன வண�� வ�ப�பவ��� வ���ைணயாக
வ�வா�.
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நாண மா�ேட� த���ெகா�ள!
காண�� லா�அ� ேய��உற�ஆ�ள�
நாண�� ேல�உ�ைன நா�த� ��ெகாள�
ேகாண�� லாத �ண�த� யா�மன��
ஆ�ய� ஆ� அம����� றாேன.
�ள�க�:
�வெப�மாேன! � நா�க� க�களா� பா����ப� ��ப� இ�ைல. என��
உ�ைனய�� ேவ� உற� யா�� இ�ைல. நா� உ�ைன த��� ெகா�ள
ெவ�க�பட மா�ேட�. மா�பா� இ�லாத மன� உைடய அ�யவ� மன���
ஆழ� ப��தவனா� அம������றா�.
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ப�ைவ அைழ��� க��
வா���� அைழ��� மைழேபா� இைறவ��
தா��� அைழ���ெகா� எ�� தய��வா�
ஆ���� அைழ�� ம�ேபா�எ� ந��ைய
நா���� அைழ�ப� ஞான� க��ேய.
�ள�க�:
வான������ தாேன மைழ ெப�வ� ேபால இைறவ�� தாேன வ��
அ�� ெச�ய��� எ�� தய�� �ல� அைழ�க மா�டா�. க�� த� தா��
ப�ைவ அைழ�ப� ேபா� நா� எ� �வெப�மாைன அைழ��ேற�, ஞான�
ெப�வத�காகேவ.
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க�ணக�ேத ��� காத��ேதேன!
ம�ணக� தா�ஒ��� வானக� தா�ஒ���
��ணக� தா�ஒ��� ேவதக� தா�ஒ���
ப�ணக�� இ��ைச பாட�� றா��ேக
க�ணக� ேத��� காத�� ேதேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� அவரவ� த�ைம�� ஏ�றவா� ெவ��ப�� அ��வா�.
ம��ல�� வா�� ம�த�க��� ம�த வ����, வா�ல�� உ�ள
ேதவ�க��� ேதவ வ����, ��� அைட�தவ�க��� �� ேப�
த�பவனாக��, ���கைள ����யவ�க��� ��தனாக��
�ள���றா�. அவ� இ�ய பாட�க�� இ��ைசயாக�� �ள���றா�.
அ�ெப�மா�� அ�� ெப�� அ���� ��ேறேன!
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ந� தைலவ�
ேதவ� �ரா�ந� �ரா��ைச ப�ைத��
ேம� �ரா��� ��ல ேகைழ��
தா� �ரா�த�ைம தான� வா��ைல
பா� �ரா�அ�� பாட� மாேம.
�ள�க�:
ேதவ�க�� தைலவனான அவ�, நம��� தைலவ� ஆனவ�. அவ�
ப�� �ைசக��� �ர� இ��பா�. ��வான �ரா� �ழ�ப�ட ஏ�
உலக�க��� பர� இ���� அ�த தைலவ�� த�ைமைய நா� அ���
ெகா�ள��ைல. எ��� �யா������� தைலவனான அ�த
�வெப�மா�� அ�� த�ைமைய பாடலாக பா� வண��ேவா�.
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��க�னா� ம��� ஆகா�!
ப�பல வாய� ப��இ� �லக�
��பல ெச�ெதா��� ெம��ைம உணரா�
��பல ேதா��ர� ெசா�ல வ�லா��
ம��ல� ெந���� வா��� றாேர.
�ள�க�:
இ�த ப�ைடய உல��, இ�வைர பல கட��க�� ெபய�� பல �த
��கைள ஏ�ப����� யா�� உ�ைம ஞான�ைத அ�ய��ைல. கட�ைள
����� பல பாட�க� பாட வ�லவ�க� �ட உ�ைமயான ஞான�
இ�லாதவரா�, உ�ள��� அைம� இ�லாம� வா���றா�க�.
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ஆ�ர நாம�க� வா�க
சா�� கம�� கவ��� க�த�ேபா�
ேவ�த� அமர��� அ��ய ெம��ெந�
ஆ��த �டர�ன ஆ�ர நாம��
ேபா��� இ���� �க��� ேறேன.
�ள�க�:
ேவ�தனான �வெப�மா� ேதவ�க��� அ��ய ெம�ெந�, கலைவயான
மண� ெகா�ட க���ைய� ேபா�ற�. �ைற�த �ட� ேபா�ற ஆ�ர� �வ
நாம�கைள நா� ஓ� இட��� இ���� ேபா�� �க�ேவா�. நட���
ேபா�� �க��� ெகா�ேட நட�ேபா�.
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எ� வ� – த� வ�
ஆ��� லாவ� யா�� இைறவைன�
ேபா���� ேபா��� �க��� �க�����
ேம��ைச� ���ழ� ���ைச எ�ெடா�
மா��வ� அ�ப� ஆ�ட� மாேம.
�ள�க�:
�வெப�மா� தன�ெகன த� வ� உைடயவ�. அ�ெப�மாைன�
ேபா��ேவா�, ேபா��� �க�ேவா�. அ�வா� �க��தா� அ�த ஈச�
ேம�லக�ைத��, �ல�ல�� உ�ள எ��� �ைசகைள�� நம��
அ��வா�. அவ�ைற ந� ���ப�ப� ஆளலா�.
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�த�வ�
அ�பைன ந��ைய ஆரா அ��ைன
ஒ��� வ�ளைல ஊ� �த�வைன
எ�ப� சா��� ஏ���� ஏ��னா�
அ�ப� �ச� அ��ெபற லாேம.
�ள�க�:
எ� அ�பைன, ந��ைய, ெத��டாத அ�த� ேபா�றவைன, ஒ�� இ�லாத
வ�ளைல, இ�த உல�� �த�வைன எ�த எ��பா���� இ�லாம�
வ�ப�ேவா�. அ�ப� வண��னா� அ�த ஈச�� அ�ைள� ப�சாக
ெபறலா�.
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வா�� ���� ��க�
நா���� ேற��வ� நா�ெதா�� ந��ைய�
தா���� றா�தழ� தா�ஒ��� ேம�ய�
வா���� றா�ம� ேபா�உட� உ��வ��
ஊ���� றா�ேக உ�����ற வாேற.
�ள�க�:
நா�ேதா�� �ைலயா� ��� வ�ப�ேவ� எ� இைறவைன. அ�த
இைறவ� எ��� ெந��ைப� ேபா�ற ெவ��ச�ைடயவ�. வா�� ����
�ல�ைன� ேபால எ� உட��� வ�� ெபா��� ����றா�, நா�
உ�������மா�.
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�த��வைத �ட மா�ேட�
�த�ெறா� ேய�ெப� யா�அ� யாைன�
�த�ெறா� ேய��ற வாஉ� வாைன�
�த�ெறா� ேய�எ�க� ேப�ந�� த�ைன�
�த�ெறா� ேய�ெப� ைம�தவ� தாேன.
�ள�க�:
ெப�யவ�, அ�யவனான �வெப�மாைன� ப�� �த��வைத ���த
மா�ேட�.
�ற���லாத உ�வ� ெகா�ட அவைன� ப�� �த��வைத ���த
மா�ேட�.
�க� ெப�ற எ�க� ந��ைய� ப�� �த��வைத ���த மா�ேட�.
எ�ைன� ெப�ைம ெச�தவனான அவைன� ப�� �த��வைத ���த
மா�ேட�.
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�வ� நம�� ந�ப�
வா��தவ� லா�மன� ���� ேசா�ைய�
���தைன அ�ேக �ைள���ற ேதவைன
ஏ���� எ�ெப� மா�எ��இைற����
ஆ�த� ெச� �ச� அ��ெபற லாேம.
�ள�க�:
�வெப�மா� த�ைன வண�� வா��த வ�லவ�� மன��� அ���
ேபெரா�யா� ேதா��வா�. ��த ���தமானவைன, அ�த ���த�க�ேல
�ைள���ற ஈசைன ����� எ�ெப�மாேன எ�� வண���� ந��
ெகா�� அ�த ஈச�� அ�ள� ெபறலா�!
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�வ� பா�ைவ����� ஓ� ஒ�ய ேவ�டா�
�ைற��அைட� �ச� �ைரகழ� நா��
�ைற��அைட ெச�ெபா�� ேந�ஒ� ஒ���
மைற�சட� ெச�யா� வா��தவ� லா����
�ற�சட� ெச�வா� ������ றாேன.
�ள�க�:
�வெப�மாைன� தா�ைம�ட� வண�� அவ� ��வ�ைய நா� இ��ேபா�.
�வ� ��வ� ெச�ெபா��� ஒ�ைய� ேபா�� �ரகாசமா� இ����. நா�
அவ�ட� இ��� ஓ� ஒ�ய �ைன�காம� வண�����தா�, அ�த ஈச�
�ற�க��காம� ந��� ���� ��பா�.
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ந�� உ�ட �வெப�மா�
�ன�ெச�த ந���ட ேதவ� �ராைன�
�ன�ெச�த ெந��ைட ேபா�றவ� லா����
கன�ெச�த வா��த� பாக�� அ�ேக
இன�ெச�த மா�ேபா� இண���� றாேன.
�ள�க�:
���பா�கட�� �� எ��த ந��ைன உ�� ேதவ�கைள� கா�தவ�
�வெப�மா�. நா� ந� மன�ைத ���� ப�ப��� அ�கட�ைள
வண��ேவா�. ஒ�யான ெந���ைடய உைமயாைள த��ைடய ஒ�
பாகமா�� ெகா�� ெப�ைம ெச�த �வெப�மா�, ந��ட� ெப� மாைன�
க�ட ஆ� மாைன� ேபால �� ��றாேன!
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ேவயன ேதா��� ேவ�த�
ேபா�அர� த�ைன� �க�வா� ெப�வ�
நாயக னா��� ெச�த� ேவந���
மாயக� ���� வரவ�ல ரா���
ேவயன ேதா��� ேவ�ெதா��� தாேன.
�ள�க�:
�வெப�மாைன ����� ெச�� �க�வா� ெப�வ�, நா� எ���
அக�கார� அ��� �வேபாத� அைட�� வரமா��. மாையக�� ���
த��ட� வராதவ�க����, ���� ேபா�ற ேதா� உைடய உைம��
கணவனான �வெப�மா� வ�� அ��வா�.
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��வ� சரண�
அரன� ெசா�� அர�� அ��
பரன� நா�ேய பா��ப நா��
உர�அ� ெச��அ�� ஓ��கவ� லா���
�ர�அ� ெச�� �ைற���� றாேன.
�ள�க�:
�வ� அ�ைய� ேபா��ேவா�. அவ� அ�� �ைட�க ேவ��ெம��
அர�� அ�ேவா�. அவ� ��வ�ையேய �ன�� �ைன����ேபா�. மன
உ���ட� �வ� ��வ��� �ைன�� ஒ��� இ��க வ�லவ��� அவ�
அ� எ��� ெந��� வ�வா�. ந��ைடேய �ைற�� ��பா�.
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�வன� ேபா��!
ேபா��எ� பா�அம ர��� த�அ�
ேபா��எ� பா�அ� ர��� த�அ�
ேபா��எ� பா�ம� த��� த�அ�
ேபா��எ� அ��� ெபா�யைவ� ேதேன.
�ள�க�:
ேதவ�க� �வெப�மா� ��வ�ைய� ேபா�� வண���றா�க�.
அ�ர�க��, ம�த�க�� அ�வாேற வண��றா�க�. நா��
அ�ெப�மாைன� ேபா�� எ� அ���� ஒ�ர� ெச�ேதேன.
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எ�லா� ���ப�ேய!
��வ� அ�ல�இ� ேவைல உலக�
��வ� இ�ப� ���த�� இ�ைல
��வ� ��த�� ேசா�� �ரா��
ப�வ� கா��� பகலவ னாேம.
�ள�க�:
கடலா� �ழ�ப�ட இ��லக� இைறவ� ���தப� அ�லாம� ேவ� எ�ப�
இய�க ����? ���� வ��� வ�த இ�ப� ��ற��லாத�. நா�ேதா��
அ�த ேசா� வ�வான �வைன ���ேபா�. அவ� �� ேப� அைட�� வ�
கா��� ��ய� ஆவா�.
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வ�ண வ�ணமா� �வெப�மா�
அ��வ� ணாஅர ேன�வ ேனஎ��
��ைதெச� வ�ண� ���த� யா�ெதாழ
���வ� ணா�த� வாபர ேனஎ��
��� வ�ண�எ� மன���� தாேன.
�ள�க�:
“அ�� ேநர வான�ைத� ேபா�ற �வ�த ேம�ைய உைடயவேன, அரேன,
�வேன” எ�� ப�ப�ட அ�யா�க� ��தைன ெச�� ெதா�வா�க�. நா�
அ�த �வெப�மாைன “பழைமயானவேன, எ��� �ைற������
�த�வேன” எ�� ெதா�ேவா�. ஞான வ�வான அவ� ந� மன� ��வா�.
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பைன மர��� ேம� ஒ� ப���
மைன�� இ��தவ� மாதவ� ஒ�ப�
�ைன�� இ��தவ� ேநச��� ��ப�
பைன�� இ��த ப��த� ேபால
�ைனயாத வ����ைல ��இ�ப� தாேன.
�ள�க�:
இ�லற��� இ��தப� ஈசைன வ�ப�� வ�பவ� ெப��தவ� ெச�பவ���
ஒ�பாவ�. அ�ெப�மா� த� உ�ள��� எ��த�� இ��பைத
உண�����பவ� அ��ைடயவரா� இ��ப�. பைன மர��� ேம�
அம������� ப���, அ�த மர��� உ�ள பன� பழ�ைத� ப��
�ைனயாம� உண��காக ��ற�� வ��. அ� ேபாலேவ �ல� த���ேள
இ���� ஈசைன� ப��ய �ைன��லாம� இ�ப�ைத ெவ�ேய
ேத��றா�க�. அவ�க��� உ�ைமயான இ�ப� �ைட�கா�.
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அைணயா �ள�� அவ�
அ�யா� பர�� அமர� �ராைன
��யா� வண�� �த�வைன ����
ப�யா� அ��� பர�பர� எ�ைத
��யா �ள�ெக�� ேம��� ேறேன.
�ள�க�:
அ�யா� வண��� ேதவ�க�� தைலவ� �வெப�மா�. அ�த �த�வைன
�ைன�� தைலயா� வண��ேவ�. இ�த உலக�தாைர அ��� எ�
த�ைதயான ���த� கட�� அவைன அைணயாத �ள�கா� �ைன��,
அவ�ட� ெபா��� ��ேறேன!
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�யான�தா� �ற�� ெப��கட� ��தலா�
நைரப� பாச�� நாதைன உ��
உைரப� பாச�� ஒ��கவ� லா����
�ைரப� பாவ� ெச��கட� ����
கைரப� பாச� கட�� எ�த லாேம.
�ள�க�:
ந��ைடய ஆ�மா ம��� ஆ�மாைவ க������� தைள ஆ�யவ���
தைலவனான �வெப�மாைன �ைன����ேபா�. மன�, உட� ம���
ஆ�மா ஆ�யவ�ைற ஒ��ேக இ��க� ெச��� வ�லவ�க�, அைலக�
�ைற�த பாவ�கடைல ��� ��� எ�� கைரைய அைடயலா�.
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ஆ�ேவ� பா�ேவ�
��வ� ெந��ைட ைவ�ப� �ரா�எ��
பா�வ� ப�மல� ��� ப�����
றா�வ� ஆ� அமர��� ரா�எ��
நா�வ� நா�இ� ற�வ� தாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா�� ��வ�� ெப�ற மாைலைய ��� ெகா�ேவ�. அவ�
�ைனைவ ெந��ைடேய ைவ��� ெகா�ேவ�. ெப�மாேன எ�� ேபா���
பாட�க� பா�ேவ�. பல வைகயான மல�களா� அ����� வண��
ஆன�த��� ஆ�ேவ�. ஆ�யப� அ�த ெப�மாைனேய நா�ேவ�. நா�
இ�� அ�வ� இ�தாேன!
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ேவத� �ற��
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ேவத��� �ற��
ேவத�ைத ��ட அற��ைல ேவத���
ஓத� த��அற� எ�லா� உளத��க
வாத�ைத ��� ம�ஞ� வள��ற
ேவத�ைத ஓ�ேய ��ெப� றா�கேள.
�ள�க�:
ேவத��� �ற�படாம� ��ப�ட அற� எ��� இ�ைல. ப��� உணர
ேவ��ய அற� எ�லாேம ேவத��� உ�ளன. அ�ஞ�க� ��
வா��வாத�ைத ��� ெபா�� வள� ���த ேவத�ைத ஓ� ���
ெப�றா�க�.
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ெபா�� உண��� ேவத� ஓ�ேவா�!
ேவத� உைர�தா�� ேவ�ய� ஆ�ல�
ேவத� உைர�தா�� ேவதா �ள��ட
ேவத� உைர�தா�� ேவ�ய� ேவ���கா�
ேவத� உைர�தா�� ெம��ெபா�� கா�டேவ.
�ள�க�:
ேவத�ைத அத� ெபா�� உணராம�, ஓைசயள�� ஓ�பவ� எ�லா�
ேவ�ய� ஆக மா�டா�. ேவத� இைறவனா� ெகா��க�ப�ட� காரண�
�ர�ம� ெபா�ைள உணர��, அ�தண� ெச��� ேவ���காக��.
நாெம�லா� ெம�� ெபா�ைள உண��� ெகா�வத�காகேவ ேவத�
உைர�க�ப�ட�!
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உ���� உண�� அவேன
இ���உ� வா�எ�� ேவத��� உ�ேள
உ���உண� வா�ண� ேவத��� ஓ��
ெவ���உ� வா�ய ேவ�ய� ெசா���
க���உ� வா���ற க�ண�� ஆேம.
�ள�க�:
க��ர ஒ��ட� ேவ�ய� ெசா��� அழ�ய ேவத��� ம��ர வ�வமாக��,
மனைத உ���� உண�வாக��, அ�த ேவத��� ���ய
க��ெபா�ளாக�� இ��பவ� ��க�கைள உைடய �வேன ஆ�
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��ெந� எ�ப� �வைன ம��ேம �ைன����ப�!
��ெந� யாவ� ��த�� த���
ெப�ெந� யாய �ராைன �ைன��
��ெந� யா��வ மா�ெந� ���
ஒ�ெந� ஒ�றாக ேவதா�த� ஓ�ேம.
�ள�க�:
��ெந� எ�� ெசா�ல�ப�� ெத��க ெந� எ�ப� அ��, அ�யாைம
ஆ�யவ���� அ�பா�ப�ட�. அ� ெப�ெந��� ெச�ல �வெப�மா�
ஒ�வைன ம��� �ைன����தா� ேபா�மான�. ���னா�
உண��த�ப�வ�, �வேனா� ெபா�������� அ��ைல ப��யேத ஆ��.
ேவத� ெசா��� வ��� அ�ேவ!
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ேவத��� ஆ� அ�க�க�
ஆற�க மா�வ�� மாமைற ஓ�ைய�
�ற�க மாக� �ண�ப�� வா��ைல
ேவற�க மாக �ைள�ெச�� அ��ற�
ேபற�க மாக� ெப����� றாேர.
�ள�க�:
ஆ� அ�க�க� உைடய ேவத�ைத அ��யவ� �வெப�மா�.
அ�ெப�மாைன ந��� ஒ� அ�கமாக உண��� நா� வ�பட��ைல.
அவைன ந��� ேவறாகேவ �ைன�� இ�த� �ற�� பயைன அைடய
ம���ேறா�, வ�� �ற�க�� எ���ைகைய ெப����ேறா�.

66

56
�ரத� அவ�ய�
பா��� ஒ��� பர��� க�ைகய�
ஆ��� அறாத அவ��� மா�டாதா�
ேவ�� ���பா� �ரத�� லாதவ�
ஈ��� இட�ெச�� இகல�உ� றாேர.
�ள�க�:
பா���, இைச��, பர�� ஆ�� ேபா� மக�� ஆ�ட�� ��காத இ�த
உல��, அவ��� மா��� ெகா�ளாதவ�க� உ��. அவ�க� ேவ��
ெச��� ���ப� ெகா�டவரா� இ��ப�. அ�ப� உ�� இ�லாதவ� அ�ப
பய�கைள அ�ப���� இட� ேத�� ெச�� ��க�� மா���
ெகா�டாேர.
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ஆகம�க� இ�ப�ெத��
அ�சன ேம� அ�ைவேயா� பாக�த�
அ�ெசா ��ப�� ���ள ஆகம�
அ�ச� ��� அ�ப�� அ�வ��
அ�சா �க��� அ��ெபா�� ேக�டேத.
�ள�க�:
க�ைம �ற� ெகா�ட உைமய�ைமைய த��ைடய ஒ� பாகமாக�
ெகா�டவ� �வெப�மா�. அ�த �வெப�மா� அ�� ெச�த ஆகம�க�
ெமா�த� இ�ப�� எ��. ஈச��� ெமா�த� ஐ�� �க�க� உ��.
ஐ�தாவ� �க�, ஈசான �க� எ�� ெசா�ல�ப��. இ�ப�� எ��
ஆகம�கைள�� அ�� ெச�த�, உ�� ேநா�� இ���� அ�த ஐ�தாவ�
�க� ஆ��. அ�த ஆகம�கைள ேநர�யாக� ேக�க� ெப�றவ�க�
அ�ப�� ஆ� ேப�.
இ�ப�ெத�� ஆகம�க� – கா�க�, ேயாகச�, ���ய�, காரண�,அ�த�,
��த�, ���ம�, சக��ர�, அ��மா�, ���ர ேபத�, �சய�, ��வாச�,
�வாய��வ�, ஆ��ேனய�, �ர�, இெரௗரவ�, ம�ட�, �மல�,
ச��ரஞான�, �க��ப�, �ேரா� �த�, இல�த�, ��த�, ச�தான�,
ச�ேவா�த�, பாரேம�வர�, �ரண�, வா�ள�.
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அ�ண� அ��ய �வாகம�க�
அ�ண� அ�ளா� அ��� �வாகம�
எ��� இ�ப�ெத� ேகா�� றா�ர�
��ணவ� ஈச� ���ப� உைர�தன�
எ���� ற�ெபா�� ஏ��வ� நாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� அ��ய ஆகம�க� எ���ைக�� இ�ப�ெத�� ஆ��.
ஆனா� அ�� உ�ள ெபா��க� இ�ப�ெத� ேகா� �றா�ர�, அதாவ�
அ�த ஆகம�க� அள��லாத ெபா�� உைடயைவயா��. ேதவ�களா�
ெப�ைமயாக ெசா�ல�ப�ட அ�த ஆகம�க�� ெபா�� உண��� ந�
�வெப�மாைன வண��ேவா�.
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ப�ென�� ெமா�க� அ��த ப��த�
ப��த� ஆவா� ப�ென��� பாைட��
க�டவ� ��� க��த� வா�எ�க
ப��த� த�க� ப�ென��� பாைட��
அ�ட �தலா� அற�ெசா�ன வாேற.
�ள�க�:
ப��த� எ�பவ� ப�ென�� ெமா�க��� �ற�ப���ள ஆகம�க��
ெபா�� ெத��தவராக இ��க ேவ���. ப�ென�� ெமா�க���
ப��த�க� எ��ய ெபா��, அ�ட�க��� �த�வனான
�வெப�மானா� எ�ன ெபா��� உபேத��க� ப�டேதா அ�வாேற இ��க
ேவ���.
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அ�பவ� அவ�ய�!
அ�ண� அ�ளா� அ����� யாகம�
���� அமர� தம��� �ள�க�
ெத��� எ�ப� ேகா�� றா�ர�
எ���� ��ேம� எ��த� ஆ�ேம.
�ள�க�:
�வெப�மா� அ��ய ெத��க ஆகம�க� ���� வா�� ேதவ�க��
���� ெகா�ள அ�தான ெபா��க� உைடயைவ. அவ�ைற எ���
பா��தா� எ�ப� ேகா� �றா�ர� வ��. அ�ெபா��கைள அ���
ெகா�டா�� அைவ அ�பவ��� வரா ��டா�, அைவெய�லா� �� ேம�
எ�த�ப�ட எ��� ேபா� பய�படாம� ேபா��.
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ஆகம�க�� அ�வா� �ள��பவ�
பரனா� பராபர� கா�� உல��
தரனா�� �வத�ம� தாேனெசா� கால�
தரனா� அமர�க� அ����� ந��
உரனா� ஆகம� ஓ���� றாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� ஆகம�க�� �லமாக பர�ெபா�ைள� கா�� அ��னா�.
அவேன இ�த உலைக� தா�� ��� �வத�ம�ைத ேபா���றா�.
ேதவ�களா� வண�� வ�பட�ப�� அ�த ந��ெப�மா� ஆகம�க��
அ�வா� �ள���றா�.
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ஒ�ப� ஆகம�க� ���யமானைவ
�வமா� பர���� ச�� சதா�வ�
உவமா மேகச� உ���ர ேதவ�
தவமா� �ர�ச� த���தா� ெப�ற
நவஆ கமெம�க� ந��ெப� றாேன.
�ள�க�:
இ�ப�ெத�� ஆகம�க�� ஒ�ப� ஆகம�க� ���யமானைவ. அவ�ைற
�வமான பர�ெபா��ட� இ��� ச���� சதா�வ��, உ�ள���� உக�த
மேகச�, உ���ர�, தவ� ெச�த ��மா�, நா��க� ஆ�ேயா� ெப�றா�க�.
இவ�கேளா� ந��ய�ெப�மா��, அ�த ஒ�ப� ஆகம�கைள� தா�
ெப��, நம�� உைர�தா�.
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ந��ய� ெப�மா� ெசா�ன ஒ�ப� ஆகம�க�
ெப�றந� ஆகம� காரண� கா�க�
உ�றந� �ர� உய����ய� வா�ள�
ம�ற� �யாமள� ஆ��கா ேலா�தர�
��றந� ���ர� ெசா�� ம�டேம.
�ள�க�:
இ�ப�ெத�� ஆகம�க�� ஒ�ப� ஆகம�க� ���யமானைவகாக
ந��ய� ெப�மானா� உைர�க�ப�டைவ. அைவ 1. காரண�, 2. கா�க�, 3.
�ர�, 4. ���ய�, 5. வா�ள�, 6. யாமள�, 7. காேலா�தர�, 8. ���ர�, 9
ம�ட�.
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ஊ��கால�
மா��� ேகாைட�� வா�ப� ��க���
ஏ��� ��ற�� இைள���ற கால��
ஆ�ய ��த� ��உட ேனெசா��
கா�ைக யா���� க�ைணெச� தாேன.
�ள�க�:
ஊ��கால��� மைழ�கால�, ேகாைட�கால� எ�லாேம ��� ேபா�,
எ��� ஒேர ப� மயமாக இ��த�. ஏ�க�� எ�லா� �� ஓடாம� ���
��ட�. அ�த ஊ��கால��� �வெப�மா� ஆகம�கைள அ�ைன
பராச���� சம���த���� த���� அ��னா�.
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ெச�வைத ���� ெச�க
அ�ண� அ�ளா� அ��� �வாகம�
எ��� ேகா� ெதா����� ஆ���
அ�ண� அைற�த அ��அ� யா���
எ��� ேகா��� ��ேம� எ��ேத.
�ள�க�:
�வெப�மா�� அ�ளா� ெசா�ல�ப�ட ஆகம�க� எ���ைக��
ேகா��கண��� இ����. அ�த இைறவ� அ��ய உ�ைம� ெபா�ைள
���� ெகா�ளா��டா� அ�த எ��லட�கா ேகா� ஆகம�க�� ��
ேம� எ��ய� ேபாலா��.
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ப�த�க����� ��ப�� �ைற
அ����ற வா�� அ�க�� மா��
���டைல� ப���� ேபா��ற வா��
த���ெசா� வடெசா� எ��இ� �ர���
உண���� அவைன உணர� மாேம.
�ள�க�:
�வெப�மா� ப�த�க����� ப�ைற ���� �ைறைய��, இைறவ��
��வ��� ப�� ைவ��� �த�ைத�� ஆகம�க�� �லமாக நம��
அ��னா�. ேம�� அ�வாகம�க� க� இைம�த� ஒ��� உ��
ேபா��ற �ைறைய�� ெசா��� த���றன. த�� ெமா� ம��� வடெமா�
ஆ�யவ��� உ�ள இ�த ஆகம�க� �லமாக நா� இைறவைன
உணரலா�.
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ந�� அ�� ெப�ற எ�� ேப�
ந�� அ��ெப�ற நாதைர நா���
ந��க� நா�வ� �வேயாக மா��
ம�� ெதா�த பத�ச� �யா�ரம�
எ��வ� எ�ேனா ெட�ம� மாேம.
�ள�க�:
ந�� ெப�மா� அ�� ெப�ற ��நாத�க� யா� யாெர�லா� எ��
பா��தா� சனக�, சன�தன�, சனாதன�, சன��மார� ஆ�ய நா�வ�.
இவ�க�ட� �வேயாக ��வ�, பத�ச�, �யா��ரம�, ���ல� ஆ�ய
நா�வ�ட� ேச��� ெமா�த� எ�� ேப�மா��.
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�ரேதாஷ நாயக�!
ந�� அ�ளாேல நாதனா� ேப�ெப�ேறா�
ந�� அ�ளாேல �லைன நா�ேனா�
ந�� அ�ளாவ ெத�ெச�� நா����
ந�� வ�கா�ட நா��� ேதேன.
�ள�க�:
ந�� ெப�மா�� அ�ளாேல ஆ��ய� என� ேப� ெப�ேறா�. ந����
அ�ளாேல �லனா�ய �வெப�மாைன நா�ேனா�. இ�த உல���
ந���� அ��னா� ெச�ய ��யாத கா�ய� எ�ன உ�ள�? அ�த
ெப�மா�� வ�கா��த��ப� நா� இ����ேற�.

80

69
���ல�ட� உபேதச� ெப�ற ஏ� ேப�
ம��ர� ெப�ற வ��ைற மாலா�க�
இ��ர� ேசாம� �ரம� உ���ர�
க���� காலா�� க�ச மைலயேனா�
இ�த எ�வ�� எ�வ� யாேம.
�ள�க�:
���ல�ட� ��ம��ர�ைத உபேதசமாக� ெப�றவ�க� ஏ� ேப�. 1.
மாலா�க�, 2. இ��ர�, 3. ேசாம�, 4. �ரம�, 5. உ���ர�, 6. காலா��, 7.
க�சமைலய�.
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ேம�ைம ெப�ற ��நாத�க�
நா�வ�� நா� �ைச�ெகா�� நாத�க�
நா�வ�� நானா �த�ெபா�� ைக�ெகா��
நா�வ�� யா�ெப�ற ெத�லா� ெப�ெகன
நா�வ�� ேதவரா� நாத� ஆனா�கேள.
�ள�க�:
ந�� ெப�மா�� அ�� ெப�ற ��நாத�களான சனக�, சன�தன�,
சனாதன�, சன��மார� ஆ�ய நா�வ�� நா�� �ைசக��� ஒ�வராக�
ெச�� தா� ெப�ற அ�பவ�கைள எ�லா� ம�றவ�க��� எ����
ெசா�னா�க�. த��ைடய ஆ��க அ�பவ�கைள �ற��� ப���ததா�
ேம�ைமயானவ� ஆனா�க�.
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�வெப�மா�ட� உபேதச� ெப�றவ�க�
ெமா��த� �வ���� நா�வ���� ஈச�
ஒ��த ெப�ைம இற��� �ற���
ெச���ட� ��ெறா� யா�ய ேதவ�
க��த ெப�ைமைய� கா�ட� லாேன.
�ள�க�:
�ற��, இற�� ஆ�ய இர��ேம இ�லாத ெப�ைம உைடயவ�
�வெப�மா�. அவ� தன� கட�த கால� ெப�ைமைய ெவ�ேய கா���
ெகா�வ��ைல. ச��ர�, ��ய�, அ��� ஆ�ய ��� வ�வாக�� உ�ள
�வெப�மா� �வேயாக ��வ�, பத�ச�, �யா��ரபாத� ஆ�ய
�வ����, சனக�, சன�தன�, சனாதன�, சன��மார� ஆ�ய நா�வ����
உபேதச� அ��னா�.
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மைழ ெப�தா�� கடைம தவற��டா�
எ����� ெப���� எ��� �ைச��
ெச��த� �யம�க� ெச���� எ�ற�ண�
ெகா��த� பவள� ���சைட ேயாேட
அ���ய நா�வ��� அ����� தாேன.
�ள�க�:
த� ����த சைட�� பவள� ����ள �வெப�மா�, �ைற�த அ��
த�பவ�. அ�த �வெப�மா� த��ட� ���த அ�� ைவ������ சனக�,
சன�தன�, சனாதன�, சன��மார� ஆ�ய நா�வ���� ெச�த உபேதச�
எ�னெவ�றா� எ��� �ைச��� ெப�ய மைழ ெப�தா�� �யம�கைள�
தவறாம� ெச�ய ேவ��� எ�பேத!
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��ம��ர� எ��� ஆகம�
ந�� ��வ� நா�தைல ேம�ெகா��
����� உ�ேள �க�ெப�� ேபா��ெச�
த�� ம��ைன அரன� நா�ெதா��
��ைதெச� தாகம� ெச�ப�� ேறேன.
�ள�க�:
எ� ��நாதரான ந�� ெப�மா�� ��வ�கைள எ� தைல ேம�ெகா��
����� ���� வண���ேற�. மாைல� ச��ரைன த� தைல�� ����ள
�வெப�மா�� ��வ�கைள நா�ேதா�� �ைன�� �யான� ெச�� இ�த�
��ம��ர� எ��� ஆகம�ைத ெசா�ல� ெதாட���ேற� என ���ல�
ெசா��றா�.
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�� பார�ப�ய�
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���ல� வரலா�

87

74
த����� க�ட ���ல�
ெச��� �வாகம� எ���அ� ேப�ெப���
அ�ப� ந��� அ��ந�� தா�ெப���
த��லா ம��� த������ க�ட��
ஒ��� எ�ேகா� �க��� ேதேன.
�ள�க�:
���ல� ெசா��றா� – ”நா� ெசா��� இ�த ��ம��ர�, �வாகம�
எ��� ேப� ெப�ற�. இ�த ஆகம�ைத என�� அ��ய ந�� ெப�மா��
��வ�ைய நா� அைடய� ெப�ேற�. ��ைலய�பல��� அ�த
�வெப�மா�� ஒ�ப�ற நடன�ைத க�ட�� ஒ�பள�� ஏ� ேகா� �க�
வா�����ேத�”.
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அ��தவ� ெச��
இ��தவ� காரண� ேக�� �ரேன
ெபா���ய ெச�வ� �வனா ப�யா�
அ��தவ� ெச��ைய� ேச�� த�ேய�
ப���ட� வ�தன� ப��� னாேல.
�ள�க�:
ஏ� ஆதார�க��� நா� ெபா������� தவ� ெச�ய� காரணமாக
இ��த� எ�ன ெத��மா இ��ரேன? எ�லா உலக�க���� தைல�யான
அ��தவ� ெச��ைய அ��ட� ேச��� வ�ேத� ப���னாேல!
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க��� கால��� அளவான உண� ந�ல�
சதா�வ� த��வ� ��த�� ேவத�
�தாச� யா��� ேத��ற கால�
இதாச� யா��� ேத�மன� ���
உதாச� யா�டேன உண�� ேதாமா�.
�ள�க�:
சதா�வ� அ��ய த��வ�, ��த�� ெமா�க�, ேவத�க� ஆ�யவ�ைற
க��� கால��� அள�ட� உண� ெகா����ேத�. �காசன��� இ���
மன� ெத�� ெப�ேற�. அதனா� எ� மன� அ�த த��வ�கைள�
�ற�க��க��ைல, அவ�ைற ந�� க�� நா� ெபா�� உண��ேத�.
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���ல� ெத�னக����� வ�த காரண�
மாலா�க ேனஇ�� யா�வ�த காரண�
�லா�க ேம�ய� ேந�ைழ யாெளா�
�லா�க மாக ெமா��த �������
�லா�க ேவத�ைத� ெச�பவ� ேதேன.
�ள�க�:
���ல� த� மாணவ�க�� ஒ�வரான மால�கைன� பா��� ெசா��றா�
– “மாலா�கேன! நா� இ�த ெத��ைச�� வ�த காரண� எ�ன ெத��மா?
�ல �ற ேம��� �ற�த அ�கைள�� உைடய உைமய�ைம��
�வெப�மா� �த��தலாக ெசா�ன அ�த ஒ��க�ைத ேபா����
�வாகம�ைத எ��� ெசா�ல வ�ேத�”.
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�வான�தவ��!
ேந�ைழ யாவா� �ர�ச யான�த�
ேப�ைட யாெள� �ற�ப��� ஆ�டவ�
��ைட யா��வ� ஆவ� த��ைற
��ைட யா�பத� ேச����� ேதேன.
�ள�க�:
�ற�த நைககைள அ����ள ச��, �வான�தவ�� எ�ற ெபய�
ெகா�டவ�. எ�ைலய�ற �ற�ைப� ெகா�ட அவ� எ� �ற�ைப� ேபா��
ஆ�ெகா�டா�. �வெப�மா� எ��த����ள ��வாவ��ைற எ���
���தல�ைத� தனதாக உைடயவ�. அ�த ச���� ��வ�ைய
ேச�����ேதேன!
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��வாவ��ைற
ேச����� ேத��வ ம�ைகத� ப�கைன�
ேச����� ேத��வ� ஆவ� த��ைற
ேச����� ேத��வ ேபா��� �ழ��
ேச����� ேத��வ� நாம�க� ஓ�ேய.
�ள�க�:
ச��ைய தனெதா� பாகமாக� ெகா���ள �வெப�மாைன� ேச���
வ�ப����ேத�. �வெப�மாைன நா� ேச��த இட� ��வாவ��ைற.
அ�ேக �வ அ�� எ�� �ழ�� த�����ேத�, �வ நாம�க� ஓ�யப�ேய!
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ந���� ��வ� �ழ�
இ��ேத� இ�காய�ேத எ��� ேகா�
இ��ேத� இரா�பக� அ�ற இட�ேத
இ��ேத� இைமயவ� ஏ��� பத�ேத
இ��ேத� எ�ந�� இைணய�� �ேழ.
�ள�க�:
���ல� ெசா��றா� “நா� இ�த ேயாக �ைல�� எ���லாத ேகா�
வ�ட�க� இ���ேற�. இர�� பக�� இ�லாத �ரகாச ெவ��ேல
இ���ேற�. ேதவ�க� எ�லா� ����� இட��� இ���ேற�. எ�
ந��ய�ெப�மா�� ��வ� �ழ�� எ�ேபா�� இ���ேற�.”
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எ�ைன ந�றாக இைறவ� பைட�தன�
��ைன�� ெற�ேன �ற� ெப�வ�
��ைனந� றாக �ய�தவ� ெச��ல�
எ�ைனந� றாக இைறவ� பைட�தன�
த�ைனந� றாக� த��ெச�� மாேற.
�ள�க�:
���ல� ந�ைம� ேக��றா� “��ைதய �ற�க�� ந�றாக �ய�� தவ�
ெச����தா� இ�ப� �ற�க� எ�����க ேவ��ய��ைலேய?”
த��ைடய �ற� ப��� ெசா��றா� “எ�ைன ந�றாக இைறவ�
பைட�����றா�, தா� அ��ய ஆகம�கைள த��� ��ம��ரமாக�
த�� அள��. எ� �ற� �� ேபாக��ைல”.

95

82
ஞான� தைல�
ஞான� தைல�த� ந�� நக����
ஊன�� ஒ�ப� ேகா� �க�த��
ஞான�பா லா�� நாதைன அ�����
நா�� இ��ேத�ந� ேபா��� �ேழ.
�ள�க�:
ஞான� தைல�யா� ச���ட� �வெப�மா� வ���� ஊ���� ெச�ேற�.
அ�ேக ஒ�ப� ேகா� �க�க� �ைம எ��� ஏ�படாத �ைல�� இ��ேத�.
ஞான� பா���� அ�த �வெப�மாைன வண�� அ�த அ�� �ழ�� நா�
த�� இ��ேத�.
இ�வாறாக ���ல� த�ைன� ப��� ெசா��றா�.
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�வ��!
ெச���ற வாற� �வ�� ��தச�
ெவ���ற ஞான�� ��ேகா� ��வரா��
ப���ற ேதவ� அ�ர�நர� த�பா�
ஒ���ற வா�வ� ��வ� ேதேன.
�ள�க�:
�வ��யா�ய நா� ேயாகவ��� ெச���ற ேபா� பா��த கா�� இ� –
���யான எ���ைக�� ேதவ�க�, அ�ர�க�, ம�த�க� எ�லா�
காமைன ெவ�ற ஞான� ��க ��வ�களாக மா�னா�க�. அவ�கைள
எ�லா� வா�லக� ெந��� வ�வைத� பா��� வ�ேத�.
இ�வா� ���ல� ெசா��றா�.
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ேவத��� ெசா��� ெபா���
��த��� உ�ேள �ற���ற ��க��
உ�தம மாகேவ ஓ�ய ேவத���
ஒ�த உடைல�� உ���ற உ�ப��
அ�த� என��இ�� அ�ளா� அ��தேத.
�ள�க�:
���ல� ெசா��றா� “ந� உ�ள��� �ற�� �ள��� ��க�� �க�
�ற�த� �வெப�மா� அ��ய ேவதமா��. அ�த �வெப�மா�, ேவத���
உடலாக இ���� ெசா�கைள��, அ�த ெசா�க���� உ�ப��யா��
ெபா�ைள�� என�� உண��� அ�� ெச�தா�”.
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யா� ெப�ற இ�ப�!
யா�ெப�ற இ�ப� ெப�கஇ� ைவயக�
வா�ப�� ��ற மைற�ெபா�� ெசா����
ஊ�ப�� ��ற உண��� ம��ர�
தா�ப�ற� ப�ற� தைல�ப�� தாேன.
�ள�க�:
���ல� ெசா��றா� “ஆ��க அ�பவ��� நா� ெப�ற இ�ப�ைத
எ�லா� இ�த உலக��� உ�ள எ�லா ம�க�� ெபற���. ��ைண�
தா�� ���ற ேவத�ெபா�ளான �வெப�மாைன� ப��� ெசா��ேற�
ேக��க�. அ�த �வெப�மா� ந� உடைல� தா�� ���றா�, உண����க
ம��ர வ���. நா� அைத உணர �ய�� ேபா� அவ� ெவ��ப��
அ��வா� ”.
��ைண� தா�� ��ப�� �வ�தா�, இ�த உடைல� தா�� ��ப���வ�
தா�.
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ம��ரமாைல!
�ற��� நாதைன� ேப�ந�� த�ைன�
�ற�ெபா� வானவ� ெச��ைக ���
மற��ல� ெந���� ம��ர மாைல
தா�ப�ற� ப�ற� தைல�ப�� தாேன.
�ள�க�:
இ�த உல�� உ�ள எ�லா உ��க����, �ற�� இ��ப� ேபா�, இற��
எ�ப�� ஒ� நா� உ��. �வெப�மா� இ�த �ற��, இற���ெக�லா�
அ�பா�ப�டவ�. ந�� எ�ற ���ெபய� ெகா�ட அ�த �வெப�மாைன
வா�ல�� உ�ள ேதவ�கெள�லா� வண��, இ�த ம��ரமாைலைய
மன�பாடமாக� ெசா�வா�க�. ��க�� ������ ��ம��ர� எ��
அைழ�க�ப�� இ�த ம��ரமாைலைய அத� �ைவய��� ப���� பய�
ெப��க�.
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த��� சா��ர�
அ��� காைமைவ� தா�ட� ைவ�தா�
எ��� காைமைவ� தா�உல� ஏைழ��
த��� காைமைவ� தா� த��� சா��ர�
ெபா��� காைமைவ� தா�ெபா�� தா�ேம.
�ள�க�:
இைறவ� இ�த உட�� அ��ைய அளேவா� ைவ�தா�. கட���
அ��ைய ைவ��, கட� �� ெபா�� உலைக அ��� �டாம� கா�தா�.
�வா�ர� பாட�க���� இ�த ��ம��ர� எ��� த��� சா��ர�ைத
ைவ�தா�. எ�லா ெபா��� இ�த சா��ர��� அட���ப�� ெச�தா�.
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ெபா� ெசா�ன �ரம�
அ��� கா�பா� அய�மா� இ�வ�
ப�க� �ல����� பா��ைச� ��
அ�க� �ேல� எ�� அ��த� ெசா�ல
��க�ேட� எ�� அய� ெபா�ெமா�� தாேன.
�ள�க�:
�ரம�� ��மா�� �வெப�மா�� ��வ�ைய�� ����ைய�� காண
�ய�றன�. �வ�� த�ைமைய அவ�களா� அ�ய ��ய��ைல.
வா�ல�� இ�வ�� ���� ச���தன�, ��மா� ‘எ�னா�
�வெப�மா�� ��வ�ைய� காண ��ய��ைல’ எ�� உ�ைமைய�
ெசா�னா�. �ரம� ‘நா� �வெப�மா�� ����ைய� க�ேட�’ எ��
ெபா� ெசா�னா�.
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த�பர�� க�பைன இ�த உலக�
ெப�ற�� மா�� ம��� ��வ�ற
த�பர� க�பைன யா�� சராசர��
அ�ற�� ந�� அ�ேய� �ர����
ந�பத �ம�� தாென�க� ந��ேய.
�ள�க�:
காைள, மா�, ம� ஆ�யவ�ைற� த��ட� எ�ேபா�� ெகா������
�வெப�மா�� க�பைனயாக அைம�த� இ�த உலக�. அ�த �வெப�மா�
என�� இ�த க�பைனயான உலக��� ���ள ப��ைன ���, எ�
தைல�� �� த� ��வ�ைய ைவ�� அ��னா�.
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��ம��ர��� �ள�க�ப�� ெபா��க�
ேஞய�ைத ஞான�ைத ஞா�� வ��ைன
மாய�ைத மாமாைய த��� வ��பைர
ஆய�ைத ய��வ� த�ைன யாேகாசர
�ய�ைத ���� �ள���� ேடேன.
�ள�க�:
��ம��ர� எ��� இ���� �ள�க�ப�பைவ – அ�ய�ப�� ெபா��
(பர�ெபா��), அ��� ெகா�ள உத�� ஞான�, அ��� ெகா�பவ��
த�ைம (�வா�மா), மாைய, மாைய�� �ள��� ச��க�� ��ட�, அ�த
ச��க�� �ள��� �வ�, வா��, மன� ஆ�யவ���� எ�டாத அ�த
�வெப�மாேன அைன����� ��தாக இ���� த�ைம ஆ�யைவயா��.
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��ம��ர� – �வெப�மா�� உபேதச�
�ள��� பரமா�� ெம��ஞான� ேசா�
அள��� ெப�ைமய� ஆன�த ந��
�ள�க�� ஆன�த� ��த�ெசா� ேபா��
வள��� க�ைல வ���வ� ேதேன.
�ள�க�:
இத�� ��ைதய பாட�� ���ல�, ��ம��ர��� �ள�க�ப�ட
ெபா��கைள� ப��� ெசா�����தா�. இ�த� பாட�� அவ� ெசா�வ�
“இ�த� ��ம��ர ��� உ�ள ெபா�ெள�லா� ேமலான ெம��ஞான�
ேசா�யா�ய �வெப�மா�� உபேதச�களா��. அ�த ஆன�த ந��
ெப�மா�, அள��லாத ெப�ைமகைள உைடயவ�. த� �ைல��
அைசயா����� அ�த ஆன�த� ��த�� ஆைண��ப�, அ�த� �ற�த
���க�லாய மைல�� இ��� நா� இ�� வ�ேத�”.
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எ�லா� ந�� அ�ளாேல!
ந�� அ�ளாேல �லைன நா����
ந�� அ�ளாேல சதா�வ� ஆ�ேன�
ந�� அ�ளா� ெம�ஞான��� ந��ேன�
ந�� அ�ளாேல நா��� ேதேன.
�ள�க�:
ந�� அ�ளாேல �ல�� உடைல� ப�� ��ேற�. ந�� அ�ளாேல
ஆகம�ைத பா�� �ைலைய அைட�ேத�. ந�� அ�ளாேல ெம��ஞான�
�ைட�க� ெப�ேற�. ந�� அ�ளாேல ெம�ஞான��� �ைலயாக
இ��ேதேன.

106

93
��யகைல ம��� ச��ரகைல
இ���� இ���� எ��� ேகா�
அ����ற �ல��� அ�ேக இ����
அ��க�� ேசாம�� ஆரழ� �ச
உ���ய ேராம� ஒ���� தாேன.
�ள�க�:
ேவத��� எ���லாத ம��ர�க� உ�ளன. ��யகைல ம���
ச��ரகைல ஆ�யவ�ைற ச�யான �ைற�� க���ப��� ப��� ெச���
ேபா�, �லாதார��� உ�ள ��ட�� எ��� அ�ய ெந��� ���
வள��. அ�ேபா� ேவத��� உ�ள அ�த எ���லாத ம��ர�க�
ெவ��ப��. அ��ைல�� உ���� ெபா�ெனா� ேபா�ற �ரண�க� ஒ�
��வைத உணரலா�.
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இய�பான ேசா� வ�வ�
�த���� ேறென��� ேப�ந�� த�ைன
இய��வ� ெந�ச�� இர�� பக��
�ய��வ� ஓ�ெகா� வ�ண�எ� மாைன
இய��க� ேசா� இைறவ� மாேம.
�ள�க�:
நா� �ன�� ந�� எ��� ெபய�ைடய இைறவ�� �கைழ� ெசா���
ெகா�ேட இ���ேற�. இர�� பக�� அ�ெப�மாைன எ� மன���
ைவ�� �யா���ேற�. உய��த ஒ� வ�வமான அ�த இைறவைன அைடய
ெதாட��� �ய��ேற�. �வெப�மா�� அ�த ேசா� வ�வ� இய�பாகேவ
�க�வதா��.
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அைவயட�க�
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அ�ண�� ெப�ைம!
ஆர� வா� எ�க� அ�ண� ெப�ைமைய
யார� வா�இ�த அகல�� �ள��
ேபர� யாத ெப���ட� ஒ�ற��
ேவர� யாைம �ள���� ேறேன.
�ள�க�:
யா���� ெத��� எ�க� �வெப�மா�� ெப�ைம ��வ��? அ�த
ெப�மா�� பர�ைப அ��தவ� யா�� இ�ைல! தன�ெகன ெபய��
உ�வ�� இ�லாத ெப���ட� எ�க� �வெப�மா�. அ�த ெப���ட��
ேவ� யாரா�� அ�ய ��யாத�.
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���ல�� அைவயட�க�
பாடவ� லா�ெந� பாட அ��ேல�
ஆடவ� லா�ெந� ஆட அ��ேல�
நாடவ� லா�ெந� நாட அ��ேல�
ேதடவ� லா�ெந� ேதட�� ேலேன.
�ள�க�:
�வெப�மா�� �கைழ� பா�பவ� வ��ேல ெச��, அவ�கைள� ேபா�
பா�� வ�ைய அ�யாம� உ�ேள�. ப���னாேல அவ�க� ஆ�வைத�
ேபால நா� ஆட��ைல. ேயாக��னா� இைறவைன நா�பவ� வ���
ெச�� நா�� வ�ைய அ�யாம� உ�ேள�. ஞான� ேத�பவ� வ���
ெச�� ஞான� அைட�� வ��� அ�யாம� உ�ேள�.
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��ம��ர� பா�வதா� ஈசைன உணரலா�
ம��ய வா�ெமா� யா�� ம��தவ�
இ��ைச உ�ேள எ���ற ஈசைன�
��ைன உலக� பைட�த �ரம��
உ��� அவைன உணர� மாேம.
�ள�க�:
த�ைனேய �ைன�� பா�பவ�� இ��ைச�� உ�ேள ஈச�
எ��த��வா�. ��னா� ���� உலைக� பைட�த �ரம��,
�வெப�மா�� ��வ�ைய� ெபறேவ �யா��� �ய��றா�. இ�த
��ம��ர� எ��� ஆகம�ைத� பா�வதா� அ�த ஈசைன உணரலா�.
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��ம��ர� �வெப�மானா� உபேத��க�ப�ட�
த��வ ஞான� உைர�த� தா�வைர
����� இ��த ��வ�� ேதவ��
இ��ட� ேவறா இ��� ��ெச��
ப��ைம யா�இ� பயன� யாேர.
�ள�க�:
இ�த ��ம��ர��� உ�ள த��வ ஞான�க� எ�லா� �வெப�மானா�
க�லாய மைலய�வார��� உபேத��க�ப�டைவ. இைத உண���
ெகா�ளாம�, இ�த ��ம��ர�ைத ஓ�பவ�க� (அவ�க� ��� ேவ��
தவ� ெச��� ��வரானா��, ேதவரானா��) இ�த �ைல� ப��பதனா�
�ைட�க� ��ய ��� பலைன� ெபறமா�டா�க�.
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��ம��ர� ெதாைக� �ற��
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�ன�� காைல�� ��ம��ர� ப��ேபா�
�ல� உைரெச�த �வா �ர�த��
ஞால� அ�யேவ ந�� அ�ள�
காைல எ��� க��த�� ேதா���
ஞால� தைலவைன ந��வ� அ�ேற.
�ள�க�:
இ�த உலக ம�க� யாவ�� ெத��� ெகா�வத�காக, ந�� ெப�மா��
அ��னா� பாட�ப�ட�, ���ல�� �வா�ர� பாட�க� ெகா�ட
��ம��ர�. இ�த� ��ம��ர�ைத �ன�� காைல ேநர���, அ��த�
���� ப��� வ�தா�, உலக�தைலவனான �வெப�மாைன அைடயலா�.
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��ம��ர� அைனவ���� ெபா�வான�
ைவ�த ப�ேச வைகவைக ந����
��� ���� �வா �ர��ேல
���ெச� ��வ�� �வா �ர�ெபா�
ைவ�த �ற��� த��ைவ தாேன.
�ள�க�:
ஒ�ப� த��ர�க� ெகா�ட இ�த ��ம��ர� எ��� ந���� ப��
எ�னெவ�றா�, இ�த ��� உ�ள �வா�ர� பாட�கைள� ப��பத�
�ல� ��� �ைலைய அைடயலா�. அ����வமாக� ெசா�ல�ப�ட இ�த
�வா�ர� பாட�க�� அைனவ���� ெபா�வானதா��, ப��பவ���
ந�ைம த�வ�மா��.
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��மட வரலா�
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ச�மா��க� ேபா��த �த�ைமயான மட�
வ�த மட�ஏ�� ம���ச� மா��க���
��� உ����ற �ல� மட�வைர
த��ர� ஒ�ப� சா��� வா�ர�
��தர ஆகம� ெசா�ெமா�� தாேன.
�ள�க�:
உல�� ச�மா��க� �ைலெப�� ெபா��� வ�த மட�க�� எ���ைக
ஏ� ஆ��. அவ��� �த�ைமயான மட�ைத ேதா����தவ� ���ல�.
அவரா� உைர�க�ப�ட� தா� ஒ�ப� த��ர�க�� �வா�ர�
பாட�கைள� ெகா�ட இ�த ��ம��ர� எ��� அழ�ய ஆகம� ஆ��.
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�ற�� �� இ�லாத ��த�க�
கல�த�� காலா�க� த�பால ேகார�
நல�த� மா�ைக� ேதவ�நா தா�த�
�ல�ெகா� பரமான� த�ேபாக ேதவ�
�ல��க� �ல� �ராமய� ேதாேர.
�ள�க�:
�வ அ��� கல������ காலா�க�, அேகார�, ந�ைம த�� மா�ைக�
ேதவ�, நாதா�த�, அ�வா��த பரமான�த�, ேபாக ேதவ�, �ைல�த �க�
உைடய ���ல� – இ�த எ�வ�� �ற���� இ�லாத ��த�க�.
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தள��ல� ச�கர�!
அள�� இளைம�� அ�த�� ஈ��
அள�ய� கால�� நா�� உண��
தள��ல� ச�கர� த�ன� யா�ெசா�
அள�� ெப�ைம அ�யய� காேம.
�ள�க�:
�வெப�மானா� பைட�க�ப�ட இ�த உலக� எ�ேபா�� இளைமயான�,
அழ��ள�, ஒ� எ�ைல��� இ���ற�. இ�த உல�� ெமா�த கால�ைத�
கண��ட ��யாத�. இைதெய�லா� உண��தா� அ�த ச�கர� ேசா�ேவ
இ�லாதவ� எ�ப� ����. அ�யா�க� ெசா� அள�� �ரமைன��
��மாைல�� ேச��ேத �க��றா�க�, ஆனா� எ�லா ெப�ைம��
�வெப�மாைனேய ேசர ேவ���.

121

104
�வ�� ஒ�வேர!
ஆ�� �ரா�� அ�ம� வ�ண��
ஆ�� கமல�� அல��ைச யா��
ேசா���� ���� ெதாட����� ஒ�ெறனா�
ேப�� �லக� �ண���� றா�கேள.
�ள�க�:
ஆ���ரானான �வ�, அழ�ய ம�வ�ணனா�ய ��மா�, தாமைர
மல�� எ��த��� �ரம� – இவ�க� �வ�� அ��த�, கா�த�,
பைட�த� ஆ�ய தம� ெதா��க�னா� ேவ�ப��� ேதா���றா�க�.
ஆனா� ஆரா��� பா��தா� இ�த �வ�� ஒ�வேர எ�ப� ����. இ�த
உலக�தா� உ�ைம ��யாம�, இவ�க� ெவ�ேவறானவ�க� எ��
�ைன�� தம��� �ண�� ���றா�கேள!
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�� ���தவ� �� அ��தா�கேள
ஈச� இ���� இ��ைன�� அ��ற�
�ச� உல�� ெப��ெத�வ� ஆன�
�ச� அ�இ� எ�பா� �ைன��லா�
�� ���தவ� �ர�� தா�கேள.
�ள�க�:
ஈச� ந��ைன, ��ைன ஆ�ய இ� �ைனக��� அ�பா�ப�டவ�.
தாமைர ெமா�� ேபா�ற அ�த �வெப�மா� உல�� ெப��ெத�வ�
ஆவா�. ெத�வ �ைன���லாத �ச�க� அ� இ� எ�� �த��வா�க�.
மன� ��ைம உைடயவ�க� இைறவ�� ேவைர அ��தா�கேள!
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ச�கர� எ�றா� �க� த�பவ�
�வ��த� �வேரா� ஐவ� �ற�த
அைவ�த� ஆ�ர�� ஒ�ேறா� ஒ� றா��
அைவ�த� ����� நாத�� ஓ�க�
சைவ�த� ச�கர� த�ெபய� தாேன.
�ள�க�:
இ�த� பாட�, �ள�க� ���� ெகா�ள க�னமாக உ�ள�.
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�வ�� உற�ன�
பய�அ��� அ�வ� எ��� அள��
அயெனா� மா�நம�� அ��ய� இ�ைல
நயன�க� ���ைட ந�� தமரா�
வயன� ெப���அ� வானவ ராேல.
�ள�க�:
ப�த�க� அைட�� பயைன எ��� பா���� ேபா�, �ரம�� ��மா��
�வெப�மா��� ேவறானவ�க� இ�ைல. அவ�க� ��� க�கைள
உைடய �வன� உற�ன�கேள ஆவ�. அதனா� அவ�கைள�� வண��
நா� பய� ெபறலா�.
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���ல��� �வெப�மா�� க�டைள
ஓல�க� ���த உல��� ேதவ�க�
பாெலா�த ேம� ப��த� ேய� ெதாழ
மா���� ஆ�� �ரம��� ஒ���
ஞால�� ந�ம� ந���எ� றாேன.
�ள�க�:
அ���லாத த�ைம ெகா�ட ேதவ�க� �ைற�த ���சைப��, பா�
ேபா�ற ேம� ெகா�ட அ�த �வெப�மாைன� ப��� வண��ேன�.
அ�த �வெப�மா� “� ��மா���� �ரம���� ஒ�பாவா�! ம��ல��
உ�ள ம�க��ெக�லா� எ� ��வ��� �ற�ைப எ���� ெசா�!”
எ�றா�.
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வாச� ெச��றா�… வாசைன பர���றா�…
வானவ� எ��� ம�த�இவ� எ���
ேதனம� ெகா�ைற� �வன�� அ�ல�
தானம��� ஓ�� த��ெத�வ� ம���ைல
ஊனம�� ேதாைர உண�வ� தாேன.
�ள�க�:
ம�த�களா�ய ந� அைனவ�� உட���, ேத� �ைற�த ெகா�ைற மல�
அ��த �வெப�மா� அம������றா�. வா�ல�� உ�ள ேதவ�க��
உட��� அ�த �வெப�மா� வாச� ெச��றா�. ந��ைடய �ற�� பய�
எ�ெவ�றா�, ந� உட�� மண� பர�� வாச� ெச��� அ�த
�வெப�மாைன உண�வ� தா�.
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ேசா���� கட��
ேசா��த ேபெரா� ���ஐ�� என��ற
ஆ��க� ஆவ� அ��ல� ஆத�க�
���க� ஈச� ெந�மா� அயென��
ேப�� தவைர� �த���� றாேர.
�ள�க�:
�ரம�, ��மா�, உ���ர� எ��� �வராக��, �ரம�, ��மா�,
உ���ர�, மேக�ர�, சதா�வ� எ��� ஐவராக�� �ள��வ�
ஆ��கட�ளான �வெப�மாேன ஆ��. அவ� ஒ� ��� ேபெரா��
�டராக உ�ளா�. �ட�க� �ரம�, ��மா�, உ���ர� ஆ�ேயாைர
ெவ�ேவறானவராக எ�� ேப���� �த���றா�க�.
இ�ேக ‘ேசா��த’ எ�ப� ‘ஒ� ����ற’ எ��ற ெபா��� வ��ற�..
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அவரவ� த�ைம�� ஏ�ப கா�� த�வா�
பர��ேல ஒ�றா� உ� ளா���ற மா�
வர���� மாயவ னா�அய னா��
தர���� தா�பல த�ைமய னா��
கர���� ��� க��ெச� தாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� ந��ைடய உடலாக��, உ�ராக�� �ள���றா�. ந��ேல
கல������ ேமலானவ� அவ�. அ�த �வேன, வர� த�� ��மாலாக��,
�ரமனாக�� �ள���றா�. ப�த�க� ஒ�ெவா�வ�� தர���ேக�ப பல
த�ைமக�� கா�� த��றா�. யா���� �ள�காதவா� மைற�� ���
அ��த� ெதா�� ெச��� உ���ர�� அவேன!
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எ� ஒ�ெவா� அைச��� �வ� இ���றா�
தாெனா� �� சதா�வ� எ��ைற
வாெனா� �� ம���� அ��ளா�
ேகாெனா� ��ட� உ��� ������ற
தாெனா� �� சலமய னாேம.
�ள�க�:
எ� இைறவனான சதா�வ� உல�� உ�ள எ�லா� ெபா���� தா� ஒ�
அ�கமாக �ள���றா�. வா�ல��� தா� ஒ� அ�கமாக
எ�லாவ���� கல�����றா�. எ� தைலவனான அவ� எ� உட��
உ�ராக கல����� எ� ஒ�ெவா� அைச��� அவ� �ள��றா�.
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�த� த��ர�
உபேதச�
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�வெப�மா� ந� ��ற�கைள ����றா�
����� இ��� �ைன��டா� ெம��ெகா��
த���ற தாைள� தைல�காவ� ��ைவ��
உ���� உ���ேயா� ஒ��லா ஆன�த�
க���� கா��� க��ப�� தாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� த��ைடய ேமலான �ைல�� இ��� இற�� வ��,
ந��ைடய �ைனகைள எ�லா� ����� �தமாக �����யான த�
��வ�கைள நம��� �ற�த பா�காவலாக� த��றா�. அவ� ந� உட��
உ�ேள��, உ��� உ�ேள�� ��� ஒ�ப�ற ஆன�த�ைத நம��� கா��,
ந� ��ற�கைள எ�லா� ��� அ�� ெச�தா�.
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ப���ேல பவள� ப��தா�
க��ப�� தா�எ�க� க��த� ந��
க��ப�� தா�அ�� க���� ����
க��ப� காத க�ெரா� கா���
ப���� பவள� ப��தா� ப�ேய.
�ள�க�:
ெந���க�ைண உைடய எ�க� ந�� ெப�மா�, எ��ைடய ஆணவ�,
க�ம�, மாைய ஆ�ய ��ற�கைள ��� அ��னா�. ேம�� மா� வ��
ப�யா வ�ண� எ���ேள அ�� க�ைண ���க� ெச��, மா��லாத
ஆ�ம ஒ�ைய� கா�� அ��னா�. எ� �வெப�மா�� இ�த� ெசய�,
ப���ேல பவள� ப��த� ேபா�ற� ஆ��.
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ப�, ப�, பாச�
ப�ப� பாச� என�பக� ����
ப��ைன� ேபா�ப� பாச� அனா�
ப��ைன� ெச�ற� கா�ப� பாச�
ப�ய� ��ப� பாச� �� லாேவ.
�ள�க�:
�வ�, �வ�, தைள என� �ற�ப�� ���� �வைன� ேபாலேவ �வனா�ய
உ���, தைளயா�ய ப��� �க�� ெதா�ைமயானைவ. �வ�� தைள��
�வைன அ�கா�. �வ� ந� �வைன அ�� வ�� ேபா�, ப�� என�ப��
தைள ந�ைம ��� ��� ���.
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கட�� இ��� எ�� ��ய�
ேவ�� எ��கன� ேபாேலஇ� ெம�ெய��
ேகா� ���� ��ெகா�ட ேகா�ந��
தா��� ��மல� மா��� தயாஎ���
ேதாயம தா� எ�� ��ய னாேம.
�ள�க�:
����� மைற������ �ைய� ேபா��, தைலவனான ந�� ெப�மா� ந�
உட� எ�� ேகா��� �� ெகா���ளா�. ஒ� தா� த��ைடய
�ழ�ைத�� அ��� �ர ���க ைவ�பைத� ேபால, அ�த �வெப�மா�
ந��ைடய ��மல�களான ஆணவ�, க�ம�, மாைய ஆ�யவ�ைற ���
அ���றா�. அவ� கட�� இ��� உ��� எ�� ��ய� ேபா�றவ�
ஆவா�.
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�வ� பா�ைவ ப�டா� ேபா��
��ய கா�த�� ��ப��� ேபாலேவ
��ய கா�த� ��ப�ைச� ���டா
��ய� ச��� ���� மா�ேபா�
ஆ�ய� ேதா�ற�� அ�ற மல�கேள.
�ள�க�:
ந��ைடய �வ��, அைத� �����ள ��மலமா�ய ப���, ��ய கா�த�
க���, அைத� �����ள ப��� ேபா�றைவ ஆ��. ��ய கா�த� க�
த�ைன �����ள ப�ைச� �டா�. ஆனா� ��ய ஒ� அ�த� க���
ேம� ப�� ேபா�, அ�த� க� த�ைன� �����ள ப�ைச� ��� எ���
���. அ� ேபால �வெப�மா� ந��ைடய ��வாக� கா�� த�� ேபா�,
ந��ைடய ப�� ந�ைம ��� ��� ���.
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ந� ப��வ� அ��� அ��வா�
மல�க�ஐ� தாெமன மா�� அ���
��ய தல�க�ஐ� தான� சதா�வ மான
�ல�கைள� தா�அ� ெபா���� ந��
நல�கைள� தா�உ� நய�தா� அ��ேத.
�ள�க�:
ஐ�� தல�கைள� ெகா�ட ந� சதா�வ�, ந��ைடய ஐ�� �தமான
அ���கைள�� ��� அ���றா�. ��ற�பல��� ஆ�� அ�த ந��
ெப�மா�, ந� மன� ெவ�ேய ேவ�டாவத�ைற ேநா��� ெச�லாதவா�
கா��றா�. ந� உ�ேள உ��� உ�ரா� எ��த��, ந� ப��வ� அ���
அ�� ெச��றா�.
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��பர� ந�வ� கா��வா�!
அ��ஐ� �ல�ட ேனநா� றதா�
ெந�ய� யா��ற ��ஆழ� ேபால
அ��அ� ��ேள அ��த� ேபால�
��ய� ��பா� ��பர னாேம.
�ள�க�:
ஒ�வ� ஆழ� ெத�யாம� ெவ�ள��� ���� த��பைத� ேபால,
ந��ைடய அ�� ஐ��ல�க�� ���� ெகா�� மய�� ���ற�.
ந��ைடய ��நாதனான �வெப�மா� நம�� ெத�வான வ� கா��வா�.
அ�ேபா� ந��ைடய ��ற�� ேபர��ட� ெச�� கல�த� ேபா� ஆ��.
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வ��க�ப�� ��ைனக�
ஆேம� பா��� �����ற அ�ன�ேபா�
தாேம த�ம��� த�ன� த���த�
�ேம� ப�கர ண�க�� உ�றன
தாேம� �ற�ெப� சா��த�� தாேம.
�ள�க�:
ந��ைடய ெசய�க�� ��ைனக� �ைறய கல���ளன. ப��பா��
கல���ள �ைர� ����� அ�ன� பறைவைய� ேபால, ந� �வெப�மா�
�த�பர��� உ�ள கனகசைப�� த��ைடய ஒ���லாத நடன��னா�
ந��ைடய �ய �ைனகைள� ���� ���றா�. ந��ைடய �ற��க����
காரணமான �ய �ைனக�, ��� வ��க�ப�ட ����களா� ����றன.
வ��க�ப�ட ����க� �ைள�கா�, அ� ேபால நம�� ம��ற� எ�ப�
இரா�.
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�வேயா�ய�!
��ைத� ெக��� �யா��ர� ேத�க�
��த� ��ய� �ற�� �ட�கற
ஒ��� �ல��� ஒ�றா� உட�ெபா�
ெச��� ���பா� �வேயா� யா�கேள.
�ள�க�:
��ைதய பாட�� ெசா�ல�ப�ட� ேபால, �ற�க���� காரணமான
��ைனக� அ�ய� ெப�றவ�க� ேமலான �ைலைய அைட�� ��தமான
ஆ�மா ஆவா�க�. அ�த �வேயா�ய�க�, �ல�க�� உ��� ஒ�றாக
உ�ள உட� ெகா����தா��, �ல�க�� வ��� மன� ெச�லா�
இ��பா�க�. அதாவ� உட�ட� இ���� ேபாேத ெச�தவைர� ேபால
இ��பா�க�.
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�வேயாக�!
�வேயாக மாவ� ��த�� ெத��
தவேயாக� ������ த�ெனா� தானா�
அவேயாக� சாரா� அவ�ப� ேபாக
நவேயாக� ந�� நம�க�� தாேன.
�ள�க�:
�வேயாக�ைத ����ேவா� இைறவ� அ��� ெபா�� எ�பைத��, இ�த
உலக� அ�வ�ற ெபா�� எ�பைத�� �ேவக�தா� ���� ெகா�ள
ேவ���. �ைம அ���� வ�க�� ெச�லாம�, தவேயாக� ெச��
வ�தா� �வ ஒ�ைய உ�ேள உணரலா�. அ�த ந�� ெப�மா�, த��ைடய
��ைட நா� அைட��ப�யாக, ��ைமயான ேயாக�ைத நம�� அ��தா�.
அ�த ேயாக வ��� ெச�� நா� �� ேப� அைடயலா�.
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ேதவ�க�� அ�யாத இ�ப உலக�
அ��தா� உலெக��� தானான உ�ைம
அ��தா� அமர� அ�யா உலக�
அ��தா� ��ம��� ஆ�� ���தா�
அ��தா� ேப��ப�� அ��ெவ� தாேன.
�ள�க�:
�வெப�மா� இ�த உலக� ��வ�� தாேன �ைற���ள உ�ைமைய
நம�� உண��� அ��னா�. ேதவ�க�� அ�யாத இ�ப உலைக நம���
த�தா�. �த�பர� கனக சைப�� நடன� ெச��� த� ��வ�ைய நா�
வண�க அ��தா�. எ�லாவ����� ேமலாக இ�பமயமான அ��ெவ�
ஒ�� நம�ெக�லா� த�தாேன!
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�வ��த� ஆகலா�!
ெவ��� ெவ�ேபா� �ர�ய வா��
அ��� அ�ேபா� அட��ய வா��
ஒ��� ஒ�ேபா� ஒ���ய வா��
ெத��� அவேர �வ ��த� தாேம.
�ள�க�:
�வெப�மா�� ��வ�ைய வண�க� ெப�றவ�க�� மனெவ� அ�த
�வ�� அ�� ெவ��� கல�� ���. அ�த �வன�யா�� அ��
�வெப�மா�� ேபர��ேல க���� ����. ��ெறா�யா�ய அ�யா��
அ�� ேபெரா�யா�ய �வஅ���� ஒ��� ���. இைதெய�லா�
உண��� ெத��தவ�க� �வ��த� ஆவா�க�.
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��த�க� �வேலாக�ைத இ�ேகேய கா�பா�க�!
��த� �வேலாக� இ�ேக த���ேதா�
ச�த�� ச�த ����த� ��ெகா�ேடா�
��த� �மல� �ராமய� ��பர
��த�த� ��� �த���ப� தாேற.
�ள�க�:
உட� இ���� ேபாேத �வேலாக�ைத இ�ேக க�டவ�க� ��த�
ஆவா�க�. அவ�க� ச�த�கைள��, ச�த�க�� ��ைவ�� த���ேள
கா�பா�க�, அதாவ� ச�த�கைள� கட�� அைம�யான �ைலைய
அைடவா�க�. அவ�க� எ��� அ���லாதவராக, ��ற��லாத
�யவராக, ேநா� ஏ�� இ�லாதவராக, ெதாட��� ��� ��� �ைலைய
அைடவா�க�. அவ�க� ����� வ�யாக உ�ள� ��ப�தா� த��வ�க�
ஆ��.
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�வ� த�� ப�� – ெத��!
��ப�� ஆ�� ப���� ஏ�யா�
ஒ��லா ஆன�த� ��ெளா� ����
ெச�ப அ�ய �வ�க�� தா�ெத���
அ�ப� சாக அம����� தாேர.
�ள�க�:
��த�க� ஆகம�களா� �ற�ப�� ��ப�தா� த��வ�கைள ஏ�யாக�
ெகா��, ஒ���லாத �வான�த�ைத� த�� ஒ��� ��வா�க�. அ�ேக
வா��ைதகளா� ெசா�ல ��யாத ெப�ைம�ைடய �வ�ைத த����,
த��ைடய உ�ைம �ைலைய ெத��� உண�வா�க�. அ�த� ெத��
தா� அவ�க� ெப�� ப�� ஆ��.

145

127
எ�லாவ���� �வ�� ெசயைல� காணலா�!
இ��தா� �வமா� எ��� தாமா�
இ��தா� �வ�ெசய� யாைவ�� ேநா��
இ��தா� ��கால�� இய�ைப� ���த��
இ��தா� இழ�வ�� எ��ய ேசா�ேப.
�ள�க�:
��த�க� �வ�� த�ைம ெப�� தாேம �வமா� இ��தா�க�. அவ�க�
தா� எ����தா�� அ�த �வ�� த�ைம மாறாம� இ��தா�க�.
அவ�க� த�ைன� ��� �க�� அைன�� �ஷய�க��� �வ��
ெசயைல� க�� �ய�பா�க�. அவ�க� ��கால��� இய�ைப உண���,
கட�த கால�ைத� ப���� எ�� கால�ைத� ப���� எ�த� கவைல��
இ�லாம� ‘எ�லா� �வ� ெசய�’ எ�� இ��பா�க�.
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ேவத��னா�� எ�ட ��யாத �ைல
ேசா�ப� இ��ப� ��த ெவ��ேல
ேசா�ப� �ட�ப�� ��த ெவ��ேல
ேசா�ப� உண�� ��� ����ட�
ேசா�ப� க� டா�அ� ����க� ��கேம.
�ள�க�:
தன�ெக�� எ�த ெசய�� இ�லாம� இ���� ��த�கைள� ேசா�ப�
எ��றா� ���ல�. அவ�க� ��தமான ெவ��ேல ேப��ப�ைத
அ�ப���, த��ைல மற�� அ�ேகேய �ட�பா�க�. அ�த ேப��ப �ைல,
ேவத��னா�� எ�ட ��யாத�. அ�த ேப��ப �ைல��, அவ�க�
ேவத�கைள� �ட மற�� ��வா�க�. அவ�க���� ெத�வெத�லா�
�வமா�ய ேப��ப� ம��ேம.
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அ�த ேப��ப �ைலைய �ள�க ��யா�
����க� டா��வ ேலாக�� த���ேள
����க� டா��வ ேயாக�� த���ேள
����க� டா��வ ேபாக�� த���ேள
����க� டா��ைல ெசா�வெத� வாேற.
�ள�க�:
ேயாக �ைல�� உ�ள ��த�க� �வேலாக�ைத த���ேள கா��றா�க�.
அ�ேக அவ�க� தா� �வேனா� ெபா��� இ��பைத உண��றா�க�.
�வ�ேதா� ெபா��� இ���, ேப��ப�மான �வேபாக�ைத
அ�ப���றா�க�. அ�த இ�ப �ைல, அ�ப��தவ�க��� ம��� தா�
ெத���. அைத� ெசா��னாேலா எ���னாேல �ள�க ��யா�.
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�வைன� காண �ேஷச ஆ�ம அ��
ேதைவ��ைல!
எ�வா� கா�பா� அ�� தன�ெக�ைல
அ�வா� அ��ெச�வ� ஆ�அர� தா��
ஒ�வாத ம��� உைமகாண ஆ���
ெச�வா�� ெச�ய ெச���ட� மா��கேம.
�ள�க�:
ப�த�க� ஒ�ெவா�வ��, தம� அ��� எ�ைல�ேக�ப தன��� ெத��த
�ைற�� �வெப�மாைன அ���றா�க�. அ�த� �வெப�மா��
ப�த�க� த�ைன எ�ப� அ���றா�கேளா, அ�த வ��ேலேய
அவ�க��� அ�� ெச��றா�. அ�த� பழைமயான �வ� ஒ���லாத
சைப�ேல உைமய�ைம காண நடன� ெச�பவ�. அ�த நடன��� ேபா�,
�வெப�மா� ெச�வான�ைத �ட� �வ�த ஒ� ��� மா��கமாக�
�க��றா�.
�வைன அ��வத�ெக�� �ேஷசமான அ�ெவ�லா� ேதைவ��ைல.
அவரவ� அ��� எ�ைல அ���, �வ� அத�ேக�றப� த�ைன� கா���
ெகா�வா�.
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மா��க���ேள மரகத ேசா�
மா��க� ��ேள மரகத� ேசா�யா�
மா��க� ��ேள மரகத மாடமா�
ஆ��ெபா� ம��� ஆ�� �����ைத�
ேப�� ெதா�ெத�ன ேப�ெப� றாேர.
�ள�க�:
��தமான த�க��னா� ஆன அ�பல��� உைமய�ைம�ட� �வெப�மா�
ஆ��ற ���, மா��க� ேபா�ற �வ�த ஒ���� மரகத� ேபா�ற
ப�ைச ஒ� கல�த� ேபால��, மா��க மா�ைக���ேள மரகத மாட�
காண�ப�வ� ேபால�� இ���ற�. அ�ப��ப�ட �����ைத� க��
வண��� வர�ைத ெப�றவ�க� �வ ேயா�ய�.
�வ�� �ற� ெச�ைமயானதாக��, ச���� �ற� ப�ைமயாக��
இ��பதா�, மா��க���ேள மரகத ேசா�யா� என ���ல� பா���ளா�.

150

132
�வேயா�ய� அைட�� ேப�
ெப�றா� உல�� ��யா� ெப�ெந�
ெப�றா� உல�� �றவா� ெப��பய�
ெப�றா� அ�ம��� ��யா� ெப��ேப�
ெப�றா� உல�ட� ேபசா� ெப�ைமேய.
�ள�க�:
�வேயா�ய� �வ உலைக ��� ��காத மன �ைலைய அைடவா�க�.
அதனா� அவ�க��� �றவாைம எ��ற ெப�� பய� வ�� ேச��. அ�த
ேயா�ய� �வெப�மா� �����தா�� அ�பல�ைத ��� ��யாத
ெப��ேப� அைடவா�க�. �வ உல�� �ைள������ அவ�க� உலக
�ஷய�கைள� ப�� ேபச மா�டா�க�.
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ஒ�ைம�� ஆைம ேபால!
ெப�ைம ��ைம அ��ெத� �ரா�ேபா�
அ�ைம எ�ைம அ��த� வா�ஆ�
ஒ�ைம�� ஆைமேபா� உ�ஐ�� அட��
இ�ைம�� ேக���� தா��ைர அ�ேற.
�ள�க�:
�வெப�மா� ப�த�களா�ய ந� ெப�ைமகைள��, ��ைமகைள�� அ���
ெகா�வ�� வ�லவ�. ெப�ைம உைடய��� எ�தாக� கா�� த��றா�,
��ைம உைடயவ��� அ�தாக� கா�� த��றா�. உட� உ����கைள தன�
ஓ����� அட��� ெகா��� ஆைம ேபால, ஐ�� �ல�கைள��
உ�ளட�� இ��பவ�க�, இ�த உல���, ம� உல��� இ�ப� அைட��,
��றம�றவ�களாக இ��பா�க�.

152

135
நம�� ேவ� ேபா��ட� �ைடயா�
ச�த�த� ஐ��� த�வ�� தா�சா��
������ ��த�� ேச��ட� ேவ��ேடா
��த ெவ��� �ட�� �ட�ேச��
அ�த� இ���� தா��ெகா� அ��ேல.
�ள�க�:
ப�ச �த�களா� ஆன ந��ைடய உட�, ஐ�� த�மா��ைரகளான �ைவ,
ஒ�, ஊ�, ஓைச, நா�ற� ஆ�யவ�ைற� சா�������றன. ஆனா� நம�
ஆ�மா��� பரமா�மாவான �வைன ��டா� ேச��ட� ேவ� ஏ�?
��தமான பரெவ��� ந��ைடய ஆ�மா எ��� �ட�, ேபெரா�யா�ய
அ�த �வைன� ேச��. இைத� ���� ெகா��, அ�த �வன� அ��கட��
நா� கல����ேபா�.
ந��ைடய உட� த��ைடய �லமான ஐ��த�கைள� சா������ற�. அ�
ேபால ந��ைடய ஆ�மா, த��ைடய �லமான பரமா�மாைவ சா��ற�.
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உபேதச� ெபற ெத��த மன� அவ�ய�
�ைரஅ�ற பா��� ெந�கல� தா�ேபா�
�ைரஅ�ற ��ைதந� ஆ�ய� ெச���
உைரய�� உண�ேவா� உட���� ஒ��தா�
கைரய�ற ேசா� கல�தச� தாேம.
�ள�க�:
��ற� இ�லாத பா�� ெந� கல����பைத� ேபால, அைலய�ற மன���,
��வா�ய ஆ��ய� ெசா��� உபேதச� ேபத��லாம� �ைற�� ����.
ேப�ச�ற ம�ன �ைல�� நா� அைத உணரலா�. உபேதச� ெபா�ைள
உண��ேதா��� உட�� இ�� அ��தா��, கைரய�ற ேசா�யா�
ெம��ெபா��� கல�� �டலா�.
�ழ�ப� இ�லாத ெத��த மன��� ���� உபேதச� ந�றாக ப���.
உபேதச� ெபா�ைள ந�� உண��தவ�க� த� வா�நா� இ����
ெம��ெபா�ளா� �வேசா�ேயா� கல�� ��வா�க�.
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நாெம�லா� உ�� ெபா�ைமக�
அ���� ��ைம ஆ��த� ெவ�ைமயா�
உ�ெபன� ேப��ெப�� உ��ெச�த அ���
அ���� ��ய ெதா�றா� மா�ேபா�
ெச���� �வ� �வ��� அட��ேம.
�ள�க�:
கட� ��� உ�ள உ��� த�ைம ��ய�� ெவ�ப��னா� உ�� எ��ற
ெபய��ள உ�வ� ெப��ற�. அ�த உ�� ம�ப��� ��� கல��� ேபா�
�ேரா� �ராக மா� ���. அ� ேபாலேவ ந��ைடய �வ�� �வ����
இ��� உ�வ� ெப�� வ���ள�. நம� ஆ�� ���� ேபா�, நா�
ம�ப��� �வ���� கல�� ��ேவா�.
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��வ�ைய உ��யாக� ப��ேவா�
அட��ேப� அ�ட�� அ�அ�ட� ெச�ற��
இட�ெகா�ட� இ�ைல இ�வ�� ேவ��ேடா
கட�ெதா�� ��ற உ���கைர கா��
�ட�ெபற ��றா� ��வ� தாேன.
�ள�க�:
�� அ�வா�ய நா�, பைட�� அைன�ைத�� த���ேள ெகா���ள
அ�த �வெப�மா�� ��வ�ைய� க�டா��, அ�ேக �ைல ெகா��
த��வ��ைல. நம�� அவ� ��வ�ைய ��டா� ேவ� ேபா��ட� ஏ�?
த� உட�� ���� உ�� கைட�யாக� ேச�� இட� எ�ெவ�� உண���
ெகா�பவ�க�, இைறவ�� ��வ�ைய உ��யாக� ப��� ெகா�வா�க�.
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�வேலாக� அவ� ��வ���
��வ� ேய�வ மாவ� ேத��
��வ� ேய�வ ேலாக��� ����
��வ� ேயெச� க�ய� ெச���
��வ� ேயத�ச� உ�ெத� வா��ேக.
�ள�க�:
ஆரா��� பா��தா�, �வ�� ��வ�ேய �வ� எ�ப� நம��� ����.
இ��� ெகா�ச� ������ பா��தா� ��வ�ேய �வேலாக� எ�ப��
����. ெசா�ல� ேபானா� ��வ�ேய ேமா�ச�����ய வ�யா��. உ�ள�
ெத��தவ��� �வ�� ��வ�ேய �க� இட� ஆ��.
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��ேவ சரண�
ெத�� ���� ��ேம� கா�ட�
ெத�� ���� ��நாம� ெச�ப�
ெத�� ���� ��வா��ைத ேக�ட�
ெத�� ���� ����த� தாேன.
�ள�க�:
��ைவ ேந�� பா��தா� நம�� மன��� ெத�� உ�டா��. ����
ெபயைர உ�ச��தா�� ெத�� உ�டா��. �� ெசா��� வா��ைதக�
ெத�� தர���யைவ. ���� உ�வ�ைத �ைன��� பா��தா� �ட
ெத�� �ைட���.
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�ல�க� எ�லா� ந� வசமா��
தாேன �ல�ஐ��� த�வச� ஆ���
தாேன �ல�ஐ��� த�வச� ேபா���
தாேன �ல�ஐ��� த��� மைடமா��
தாேன த���எ� �ரா�தைன� ச���ேத.
�ள�க�:
ந� தைலவனான �வெப�மாைன ���ப�ேதா� ச���தா�, �ல�க�
ஐ��� ந� வச� ஆ����. ஆைச�� வச� இ��� �ல�க� ��ப��
உ��கமாக� �����.
�ல�கைள அட�க ெரா�ப க�ட�பட ேவ��ய��ைல. �வெப�மா��
த�சன� �ைட�தா� அெத�லா� தாேன நட���.
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��வ� ஞான�
ச��� ப�ந�� த���� தா�ைண
���� ப�ந�� ெச�ய ��ேம�
வ��� ப�ந�� நாம�எ� வா�ைமயா�
������ ��ப� ந��ெபா� பாதேம.
�ள�க�:
நா� எ�ேபா�� ேச�����ப� ந��ய�ெப�மா�� ��வ�ைய. எ�
�ைன�� எ�ேபா�� இ��ப� அ�ெப�மா�� ��ேம�. நா�
வண��வ��, ெபய� ெசா��� ���ப�� ந���� ��நாம�ைத. எ�
அ��� �ைல�� ��ப� ந���� ��வ� ப��ய ஞானேம!
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ஞான� த�� ந��!
ேபாத� த��எ�க� ���ய ந��ைய�
ேபாத� த��ைவ��� ���ய� ஆ�னா�
நாத� நட�தா� நயன� க��ர
ேவத� ����ட� ேபாயைட�தா� ��ேண.
�ள�க�:
ஞான�ைத த�� ���ய வ�வான எ�க� ந��ய� ெப�மாைன �����
ைவ�� வ�ப�வ� ���ய� ஆ�ன�. அவ� த� வா�நா� ���த ��ன�
��ைண அைட�� நாதனான �வெப�மா�� நடன�ைத க���ர�
க�� ம����, அ� ெப�மாைன ேநா�� ேவத� �����வா�.
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��ட ம�பா��ரமாக இ��ேபா�!
ம�ெணா�� க��� இ�வைக� பா��ர�
��ெண�� இ��த� ��ைன� ேச��த�
����� ����� ���ம� ணானா�ேபா�
எ���ற மா�த� இற���ற வாேற.
�ள�க�:
ஒேர ம��னா� ெச�ய�ப�ட இ� வைக� பா��ர�கைள நா� பா��கலா�.
ஒ�� ��னா� ந�� �ட�ப�� வ�ைமயாக இ����. இ�ெனா��
�ட�படாத பா��ர�, இ� மைழ ெப��� ேபா� கைர�� ���� ம�ணா�
���. இ�ப��தா� எ���லாத ம�க� ப��வ�படாம�
இற���றா�க�.
�ட�ப�ட ம� பா��ர� மைழ�� கைர�� �டாம� வ�ைமயா� இ��ப�
ேபா� ஆ��க��� ப��வ�ப�டவ�க��� ���� �ற�� �ைடயா�.
ப�ைச ம�ணா� ப��வ��லாதவ�க� ���� �ற���� ஆளாவா�க�.
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யா�ைக �ைலயாைம
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தவ�� ஞான�� �ைண வ��
ப�ட�ெப� �ைர பழ� ���த�கா�
உ�ட அ� ெப���� ம�க�� ��ெசலா�
ெகா�ட �ரத�� ஞான�� அ�ல�
ம�� அவ�ட� வ�நட வாேத.
�ள�க�:
ஒ� ���ப�தைலவ� த� ������ ேதைவயான ெபா��கைள
வா���த��, த� மைன� ம��� ��ைளக�ட� அ�ேபா� இ���றா�.
ஆ�� ���� அவ� இற�� ேபா�� ேபா�, அவ� யா��காக
உைழ�தாேனா, அ�த மைன��� ��ைளக�� அவ�ட� ெச�ல��யா�.
வா�நா�� அவ� ெச�த தவ��, ெப�ற ஞான�� ம��ேம அவ����
�ைணயாக வ��. ேவ� எ��� அவ�ட� ெச�ல ��யா�.
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இற�தா� மற�� ��வா�க�
ஊெரலா� �� ஒ��க அ�����
ேப�ைன ���� �ணெம�� ேப����
�ைரய� கா��ைட� ெகா��ேபா�� �����
���� ��� �ைன�ெபா�� தா�கேள.
�ள�க�:
ஒ�வ� த� வா�நா� ���� இற�த�ட� அவ�� உ�றா�� உற�ன��
�� ஓல��� அ�வா�க�. இற�தவ�� ெபய� ��� �ண� எ��
ஆ����. இற�த அவ� உடைல ��ெச�யான ��வைள �ைற�த
��கா��� ைவ�� எ��� ���, ���� ���� ���பா�க�. ���
நா�க���� �ற� அவைர மற�� ��வா�க�. இ� ம�த�� �பாவ�.
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���த உ�� ���� உட�� �க ��யா�
கா�� இர�� �க�டல� ஒ��ள
பா�� ப��க� ��ப� �ர��ள
ேம�ள �ைர ���� ���தா���
ேபா��� �ள� �க அ� யாேத.
�ள�க�:
இர�� கா�க��, அத�� ேமேல ஒ� ����த���, அத� ப�க���
ப����� ேபா�ற ��ப��ர�� �லா எ���கைள�� ெகா�ட�
ந��ைடய உட�. நா� இற�த �� ந� உட�� �ைரயா�ய ேதா�,
எ���கைள ��� ������. அத� �ற� ந��ைடய உ�� இ�த
உட���� ���ப� �க ��யா�.
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இ��� கட�� கா�ைக�� உண�
��ைக �ைள�த� ெச��ைன ����ற
ஆ�ைக ���த� அல� ப��த�
����� ைகைவ�� ����� ெகா��ேபா��
கா�ைக� ��ப� கா��ய வாேற.
�ள�க�:
ந��ைடய �ைனக���� காரணமான இ�த உட�, கப� �தலான
ேநா�கைள� ெகா�ட�. இ�த உட� ந� உ�ைர ���� ���த ��,
எ���க� எ�லா� வ��ழ�� அ��� த�ைம ெப�����. இற�தவ��
���� ைக ைவ��� பா��� இற�ைப உ�� ெச�வா�க�. �ற� உடைல
��யா� �� ��கா����� ெகா�� ேபா�, கா�ைக�� உண� ைவ��
���, இ���கட� ெச�வா�க�.
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உ�லாச வா�� �ைல�கா�
அட�ப�� ைவ�தா� அ��ைல உ�டா�
மட�ெகா� யாெரா� ம�தண� ெகா�டா�
இட�ப�க ேமஇைற ெநா�த� எ�றா�
�ட�க� ப��தா� �ட�ெதா�� தாேர.
�ள�க�:
ந�ல ��யாக உண�ைன சைம�� உ�டா�. ெகா� ேபா�ற அழகான
ெப�க�ட� உற� ெகா�டா�. இட�ப�க� வ���ற� எ��
ெசா��யவாேர ப��தா�. அ�ப�ேய இற�� ��டா�.
�கவா�யான அவ� ந�ல வைக வைகயான சா�பா�, அழகான ெப�க�
எ�� வா��ைகைய அ�ேலேய ெசல� ெச�தா�. ���� ஒ�நா� ெந��
வ� எ�� ப��தா�. ப��தவ� ப��தவ�தா�, அ�ப�ேய ெச�� ேபானா�.
வா��� �ைல��ைமைய ���� ெகா�� இளைம�ேலேய இைறவைன
நா�ேவா�.

168

149
ெச�வா�ெக�லா� ெச��ப� ஆகா�
ம�ற�ேத ந�� மாட� எ��த�
ம�ற�ேத ந�� ��ைகெப� ேற�னா�
ம�ற�ேத ந�� ��ேகா� வழ��னா�
ெச�ற�தா எ�ன� ����ல� தாேன.
�ள�க�:
ஒ� �ற�த ஆ�மகைன ந�� எ�� ெசா�வா�க�. அ�ப��ப�ட ந��
ஒ�வ� ஊ�� ந�ல வச�யான மா�ைக க�� வா��� வ�தா�. அவ�
ஊேர பா��� �ய���ப� ப�ல��� ஏ�� ெச�றா�. ஊ��
உ�ளவ�க��� எ�லா� ��தாைடகைள� தானமாக வழ��னா�.
அ�வள� ெச�வா�காக இ��த அ�த ந�� ஒ�நா� ��ெரன இற��
ேபானா�. அவ�ைடய ��ைளகெள�லா� அ�பா என� �� அைழ�தன�,
ஆனா� அவ� ���� வர��ைல.

169

150
��கா��� பாச�ைத�� ேச��� எ��பா�க�
வாச�� ேப� மண��ண��� அ�ப�
ேநச� ெத��� �ைன�ெபா� வா���ைன
ஆச�� ேம�ைவ�� அைமய அ�����
பாச��� ���� ப�ய�� னா�கேள.
�ள�க�:
ஒ� தைலவ�� தைல���, மாத�� ெகா� எ�� அைழ�க�ப��
���க��� ெகா��� �� அம��� ேப�� பழ�னா�க�. �ற� ஒ�நா�
��மண� ெச�� ெகா�டா�க�. வ�ட�க� ெச�ல� ெச�ல, அவ�க���
இைடேய இ��த உற� ெத��ட ஆர���த�. வயதான கால��� ஒ�நா�
அ�த� தைலவ� இற�� ேபானா�. அவைன பாைட�� ைவ��� ேபா�
அவ� மைன��� உற�க�� அ�� �ல��னா�க�. ஆனா� ��கா���
ைவ�� அவைன எ���� ேபா�, அவ� ேம� இ��த பாச�ைத�� ேச���
எ��� ��டா�க�. �ற� அவைன ெத�வமாக �ைன�� பைடய�
இ�டா�க�.
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