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அனபபார்ந்த நணபர்களே,

ஆன்மீ்க ள்தடல் க்கபாணட அனைவரும் ஒரு கபபாதுவபாை குறிகள்கபானே 
க்கபாணடுளேைர, அது சுய-்தனன்்பாறற்பாகும். பல ஆன்மீ்க பபான்த்களும் 
ஒரு குருனவ சபார்ந்திருபபன்த பபாி்நதுனைக்கினறை, ஆைபால் இனைமும் 
நபாம் ளவகறபாருவனை சபார்நள்த இருபப்தபால் ்தனன்்பாறறம் எனபது 
இயலபா்த்தபா்க ஆ்கிறது. ‘நபான கசயலபாறற ளவணடும்’ எனறு, நபாம் சுய்பா்க 
கபபாறுபளபறகும்ளபபாது ்ட்டுள் ்தனன்்பாறறம் சபாத்திய்பா்கிறது. 
்கடவுனே சபார்ந்திருபபதுகூட, ‘கபபாறுபனப ்றறவர்மீது சு்ததுவது’ 
எனறபா்கிறது. 

எைது குருனவளயபா அல்லது ளவறு யபானைளயபா. எைது பபாிணபா் வேர்சசிககு 
அல்லது ்தனன்்பாறறத்திறகு கபபாறுபபபாேியபா்க நிறுத்தினவககும்ளபபாது, 
்தனன்்பாறறம் நி்கழபாது. இ்தற்கபாை ்கபாைணம் எேின்யபாைது. ்கடவுளும் 
குருவும் ள்தனவயபாைவறனற ஏற்கைளவ கசய்துவிட்டைர. இபளபபாது, 
ஒரு ஆரவலர எனற முனறயில், எைது இ்தயத்தில் வின்த்கள வடிவில் 
க்கபாடுக்கபபட்டுளேனவ எனை எை உணர்நது, அ்ந்த வின்த்கனே 
அனடயபாேம் ்கணடுக்கபாணடு, அனவ துேிரதது ்தனழதள்தபாங்க அனு்்திக்க 
ளவணடியது என ளவனலயபாகும். ஒருவன்கயில் ்கர்பாவின மூல்பா்க ந்து 
வி்தினய நபாம்்தபான உருவபாக்கிகக்கபாணளடபாம் எனபது உணன் எனற 
ளபபா்திலும் - வி்தினய சபார்ந்திருபபது அன்தவிட பயைறற்தபாகும்.

ந்து ்தனன்்பாறறத்தில் ்ிகு்ந்த ஆரவம் க்கபாணடு, (குறிபபபா்க இ்ந்திய 
பபாைம்பபாியத்தில்) ஆன்மீ்கம் எனபது ்கர்பா, ஞபாைம் ்றறும் பக்தி ளயபா்கம் 
குறிதது ளபசு்கினறது – அ்தபாவது கசயலபாறறுவது, அறி்நதுக்கபாளவது  
்றறும் பக்தி கசலுததுவது. ‘ஹபாரட்ஃபுல்கைஸ்’ வழியபாைது, 

 அன்பின் வழியில் 
முன்்னேறுதல்

நம்ப்க்பாை யபாத்தினை:
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உணன்யில் அ்ந்த  மூனறின ஒரு அழ்கிய சங்க்்பாகும். இபபடிபபட்ட 
பபான்தயில் பயணிககும்ளபபாதுகூட, வழியில் பல இடரகுழி்கள 
இருபபன்த ்கவைிக்கிளறபாம், ஏகைைில் ்கர்பா ்றறும் ஞபாைம் சபார்ந்த 
அணுகுமுனற்களுககு அ்தி்கபபடியபாை முக்கியததுவதன்த நபாம் 
ளசரததுகக்கபாள்கினளறபாம். அனவ ்ின்கபபடுத்தபபடும்ளபபாது, பபான்தயின 
சூட்சு் ்தனன்ககு ்பாறபா்க ்தி்கழ்கினறை.

ஆன்மீ்க உயர்ட்டங்கேில் இரு்நது வீழ்சசியுறறு பிைம்்-ைபாட்சஸர்கேபா்க 
ஆை பிைபா்ணர்கள குறிதது நமீங்கள ள்களவிபட்டிருக்கக கூடும், ள்லும் 
்ி்க உயர்ந்த ்ட்டங்கேில் இரு்நது வீழ்சசியுறும் ளயபா்கி்கள, ளயபா்க-
பிைஷட்ட ஆ்கினறைர. அவர்கேது ளயபா்க யபாத்தினை எணணறற 
்கபாைணங்கேபால் முழுன்கபறபா்ல் இருக்கினறது. ஞபாைி்களும், ்கர் 
ளயபா்கி்களும் வீழ்சசியுறக கூடும், ஆைபால் ஒரு பக்தன வீழ்சசியுறற்தபா்க 
நமீங்கள ள்களவிபட்டதுணடபா? ஒரு பக்தன, இனறவைின ்கவைிபபில் 
இருபப்தைபால், பக்தி-பிைஷட்ட எனற ப்தம்கூட இரு்ந்திட வபாய்பபில்னல. 
சைணபா்க்தி அனட்ந்த எவனையும், அ்தபாவது ்தவிரக்க இயலபா்த வியபளபபாடு 
உணன்யபா்க சைணனட்ந்தவனை இனறவன பபாது்கபாபபபார. நபாம்  
்கர்தபா (கசய்பவர) எை ்பாறும்ளபபாது ்ட்டுள் பிை்சசினை்கள 
ஆைம்ப்பா்கினறை. எ்ந்த ஒரு பக்தரும் ஆன்மீ்க வீழ்சசினய இதுவனை 
அனுபவித்தது ்கினடயபாது; அது ஒருளபபாதும் நி்கழ முடியபாது. அவவபாறு 
நி்கழவ்தபா்க ள்தபானறிைபால், உணன்யபாை பக்தி அல்லது சைணபா்க்தி 
இனன்னயளய அது குறிக்கிறது.

சரணாகதி அடைநத எவடரயும், அதாவது தவிர்கக இயலாத 
வியப்பாடு உணடமையாக சரணடைநதவடர இடைவன் 
பாதுகாபபார. நாம் கரதா (சசயபவர) எனே மைாறும்்பாது 
மைட்டு்மை பிரச்சிடனேகள் ஆரம்பமைாகின்ைனே. எநத ஒரு ப்கதரும் 
ஆன்மீக வீழ்ச்சிடய இதுவடர அனுபவிததது கிடையாது; அது 
ஒரு்பாதும் நிகழ முடியாது.

மு்தனமு்தலில் நபான ச்கஜ ்பாரக்கத்திறகு அறிமு்க்பாைளபபாது, எைது 
பிபாிகசபடர, சள்கபா்தபாி ்திகைௌப்தி, “நமீங்கள ஏன ்தியபாைம் கசய்ய ளவணடும் 
எை விரும்பு்கிறமீர்கள?” எை அடிபபனடயபாை ஒரு ள்களவினய எனைிடம் 
ள்கட்டபார.  
“நபான ்கடவுனே ள்தடிகக்கபாணடிருக்கிளறன” எை ப்திலேிதள்தன.

இனறு, எைது கசபா்ந்த நம்பிகன்க்கள சிலவறனறப பறறி, நபான ஆழ்நது 
சி்ந்திககும்ளபபாது, விஷயங்கனே ளவறுபட்ட வி்தத்தில் புபாி்நதுக்கபாள்கிளறன, 
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முனைர எவவேவு ்தவறபாை புபாி்தலுடன இரு்நள்தன எனபன்த 
உணர்கிளறன. நம்்ில் பலரும் ்கடவுனே ள்தடிகக்கபாணடிருபப்தபா்க 
கூறுவது, நன்கபபிறகுபாிய்தபா்க இபளபபாது என ்கபாது்கேில் ஒலிக்கினறது. 
சிறிய விஷயங்கள ்கண்களுககு புலபபடபா்ல் ளபபா்கலபாம், ஆைபால் 
அனைதன்தயும் சூழ்நதுளே ஒரு ஜமீவனை எவவபாறு நபாம் ்கவைிக்கபா்ல் 
்தவறவிடக கூடும்? அள்தளநைத்தில், எல்லபா இடங்கேிலும் நினற்ந்திருககும் 
ஒனனற நபாம் ்கபாணப்தில்னல, ஒரு ்மீன அ்தன வபாழநபாள முழுவதும் 
இருக்கினற சமுத்திைதன்த பறறி ஏதும் அறியபா்திருபபன்த ளபபானறது 
இது. இ்தறகு ்பாறபா்க, ்கடவுனே பபாி்பாணங்களுககு உட்பட்ட அை்ந்தம் 
எை நபாம் ்கறபனை கசய்துக்கபாணடு குழபப்னட்கிளறபாம். ஏகைைில் 
கநடு்நக்தபானலவில் உளே ஜமீவி்தத்தின இரு எல்னல்கனேயும் நபாம் 
ஒருளபபாதும் ்கணடதும் இல்னல, அறி்நதுக்கபாளேவும் முடியபாது. க்தய்வீ்கம், 
அ்தன எல்னலயறற நினல்கேில் அன்தவிட அ்தி்கபபடியபா்க, ்கண்களுககு 
புலபபடபா்த ்தனன்னய ஏற்கிறது.

நபான அவனை ள்தட க்தபாடங்கிைபாலும், அவைது ்தைபபிலிரு்நது ஏ்தபாவது  
ஒரு ்ட்டத்தில் ள்தடு்தல் இல்லபா்ல், வைம்பிறகு உட்பட்ட எைது 
உணர்ந்தறியும் ்திறனை க்கபாணடு, அை்ந்ததன்த நபான எவவபாறு  
உணர்ந்தறிவது? அை்ந்தம் எனபது ்கிை்கித்தலுககு அபபபாறபட்டது – அது 
்ி்க்ச சிறியன்தவிட சிறிய்தபா, ்ி்கப கபபாியன்தவிட கபபாிய்தபா எனபன்த 
எவவபாறு அே்ந்தறிவது? இன்தவிட ்றறுக்பாரு சிை்ம் எழு்கிறது, ஏகைைில் 
்கடிைத்தனன்யபால் ஒருளபபாதும் சூட்சு்த்தின ்்திபனப அறிய இயலபாது.

எைளவ, கபரு்்திபபும் பிைம்்ிபபும் க்கபாணடு சைணபா்க்தி அனடவள்த ஒளை 
வழி:

वो दिल कहा ंसे लाऊं, जो तझु ेपहचाने!

அவனை அனடயபாேம் ்கபாணககூடிய வன்கயில் இ்தயதன்த எவவபாறு 
்தயபார கசய்வது?

முதன்முதலில் நாம் அவரிைம் இருநது 
எவவாறு பிரிந்தாம், அதன் சபாருட்்ை 

அவடர ்தடுவதறகானே அவசியம் தற்பாது 
ஏறபட்டுள்்ளது? இழநத சதாைரடப புதுபபிதது்க 

சகாள்்ள, பிரிடவ ஏறபடுததிய காரணிகட்ள நாம் 
கணைறிநது, அவறடை நீ்கக ்வணடும். நம்பகமைானே 

யாததிடரயின் துவ்ககம் அது்வ.
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இனவ அனைத்திறகும் அபபபாறபட்டு, நபாம் ்தமீரவு ்கபாணளவணடிய ஒரு 
அடிபபனடயபாை பு்திர உளேது. மு்தனமு்தலில் நபாம் அவபாிடம் இரு்நது 
எவவபாறு பிபாி்நள்தபாம், அ்தன கபபாருட்ளட அவனை ள்தடுவ்தற்கபாை  
அவசியம் ்தறளபபாது ஏறபட்டுளேது? இழ்ந்த க்தபாடரனப புதுபபிததுக 
க்கபாளே, பிபாினவ ஏறபடுத்திய ்கபாைணி்கனே நபாம் ்கணடறி்நது, அவறனற 
நமீக்க ளவணடும். நம்ப்க்பாை யபாத்தினையின துவக்கம் அதுளவ.

்தவழ்ந்தபாடும் அனல்கனே ைசித்தபடி ்கடற்கனையில் நமீங்கள இருபப்தபா்க 
எணணிகக்கபாளளுங்கள. ஆைபால் சமுத்திைத்தின ஆழத்தில் உளே நமீனை 
உங்கேபால் ்கபாண இயலபாது, ஏகைைில் ள்றபைபபின அனல்கனே 
்ட்டுள் நமீங்கள ்கபாண முடி்கினறது. அனல்களும், “சமுத்திைம் எஙள்க?”  
எை ள்கட்ட வணணம் உளேை. அவறறின ள்தடலில் அனவயும் 
அன்்தியினறி இருக்கினறை. அனவ நி்தபாை்னட்நது, முடிவனடயும் 
அத்தருணள், ள்றபைபபின அனல்கள சமுத்திைததுடன ஒனறபா்கி, அஙகு 
க்தேிவும் ஏறபடு்கிறது.

அனல்கள, அ்தன பிறபபிடம் சமுத்திைள் எனபன்த ்ற்நதுவிட்டை – 
அனவ அங்கிரு்நது ள்தபானறி, பின அஙள்களய ஐக்கியம் அனட்கினறை.  
அனல்களும் சமுத்திைமும் ஒனறபா்க ஆவ்தறகு, அனவ நி்தபாைிதது,  
முடிவனட்நது, சலை்றற்தபா்க ஆ்களவணடும். ்ைணள் உ்சசக்கட்ட 
முடிவனட்தலபாகும். எைளவ, ்ைணத்தின பணபு்கனே உட்்கிை்கிதது, அவறனற 
பபாவனை கசய்ய முடி்ந்தபால், இற்ந்தவரளபபால் வபாழவது எனறபாகும்ளபபாது, 
ந்து இ்தயங்கேில் ஏறபுத்தனன் ்தபாைபா்க பிறககும். அபளபபாது, மூல 
சமுத்திைததுடன ஒனறபாகும் சுப ்தருணம் துவங்கககூடும், அது மூலமு்தல் 
ச்பா்தி நினலயுடன ஒத்திருககும் நினலயபாகும். கபௌ்தமீ்க ்ைணம் பிை்சசினைககு 
்தமீரவபா்கபாது. உணன்யில், பிை்சசினை ந்து சூட்சு் சபாமீைங்கேபால் மூடபபட்டு 
நமீடித்திருககும். அள்தபாடு பிறபபு இறபபு எனும் சுழறசி எல்னலயறற வி்தத்தில் 
க்தபாடரும். 

மைரணததின் பணபுகட்ள உட்கிரகிதது, அவறடை 
பாவடனே சசயய முடிநதால், இைநதவர்பால் 
வாழ்வது என்ைாகும்்பாது, நமைது இதயஙகளில் 
ஏறபுததன்டமை தானோக பிை்ககும். அப்பாது, 
மூல சமுததிரததுைன் ஒன்ைாகும் சுப தருணம் 
துவஙக்ககூடும், அது மூலமுதல் சமைாதி நிடலயுைன் 
ஒததிரு்ககும் நிடலயாகும்.
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அனபிறகுபாியவர்மீது க்கபாணட அனபபால், ்தனனை மூழ்கடிததுகக்கபாணடு 
முடிவுறுவள்த, பக்தி எைபபடும். க்தேிவபா்க கூறுவக்தைில், நம்ன்ளய நபாம் 
்கட்நதுகசல்லும்ளபபாது ்தமீரவு ்கபாணபபடு்கிறது.

जब मैं था तब हरि नही,ं अब हरि है मैं नाही । 
सब अधँियािा ममट गया, िीपक िेखा माही । ।

‘நபான’ இரு்ந்தளபபாது அவர இல்னல,  
இபளபபாது அவர ‘இருகன்கயில்’ ‘நபான’ இல்னல. 
உளமு்க்பா்க ஒேினயக [கவேி்சசம்] ்கணடளபபாது,  
எல்லபா இருளும் [்பானய்கள] ்னற்ந்தை.

‘நபான’ எனும் ்பானயளய இருேபா்க இரு்நதுக்கபாணடு, நபாம் இனறவனை 
்தபாிசிபபன்த ்தடுக்கிறது. இ்தயத்தில் அவர இருககும்ளபபாது, அஙகு ஒேி 
்ட்டுள் உளேது, இருள எனும் ந்து பிைசனைம் ்கபாணபா்ல் ளபபா்கினறது.

விழிபபுணரவின இறு்தி எல்னலயில் முழுன்யபாை க்தய்வீ்க்யம் உளேது. 
உணரவுறுநினலயின ்்கபா சமுத்திைத்தில், விழிபபுணரவின உயைதன்தயும் 
ஆழதன்தயும் ்கணடறிய ளவணடும். இ்ந்த அேவு நபாம் புபாி்நதுக்கபாணடபால், 
அனபிறகுபாிய பபாபூஜி அவர்கேின ஊடுருவும் ள்களவியின அரத்ததன்த 
உணரளவபாம். “இ்ந்த உணரவுறுநினலககு உறுதுனணபுபாிவது எது?” நபாம் 
அனனபயும் ள்னன்யபாைன்தயும் நிைபா்கபாிககும்ளபபாது ்ட்டுள், ந்து 
கசபா்ந்த ஜமீவி்தத்தின உ்சசதன்தயும் ஆழதன்தயும் பறறிய க்தபானலளநபாகன்க 
நபாம் ்தவறவிடு்கிளறபாம். இது குறு்கிய அேளவ விழிபபுணரவு 
க்கபாணடவர்கேபா்க நம்ன் விட்டுவிடு்கிறது. 

உளமு்க ்தினசக்கபாட்டினய இழ்நதுவிட்ட அல்லது உளமு்க 
்தினசக்கபாட்டியபாைது க்தய்வீ்கத்திறகு முறறிலும் எ்திைபாை ்தினசயில் 

ப்கதி, அன்பிறகுரியவர மீதானே தீவிர அன்பு, 
உணரச்சிகளின் ஏறை இை்கக அடலகட்ள 

சீரடமைதது, இருததல், மைாறைமைடைதல் என்படத 
சதயவீகததின் ஒருடமைததன்டமை எனே ஒ்ர சீராக 

மைாறறுகிைது. அதறகு மைாைாக, அன்பிறகுரியவர 
பறறிய விழிபபுணரவிலிருநது விலகிச்சசல்வ்த 

வலிடயயும் ்வதடனேடயயும் சகாணடுவருகிைது.
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குவிக்கபபட்டுளே ஒருவனைவிட ஏழன்யபாைவர, (து்சசம், ்ிகு்ந்த 
துயைமும் ்தைின்யும் பனடத்தவர, முக்கியததுவ்றறவர) எை எவரும் 
இல்னல. பக்தி, அனபிறகுபாியவர ்மீ்தபாை ்தமீவிை அனபு, உணர்சசி்கேின 
ஏறற இறக்க அனல்கனே சமீைன்தது, இருத்தல், ்பாறற்னட்தல் எனபன்த 
க்தய்வீ்கத்தின ஒருன்த்தனன் எை ஒளை சமீைபா்க ்பாறறு்கிறது. அ்தறகு 
்பாறபா்க, அனபிறகுபாியவர பறறிய விழிபபுணரவிலிரு்நது வில்கி்சகசல்வள்த 
வலினயயும் ளவ்தனைனயயும் க்கபாணடுவரு்கிறது.

சு்த்ந்திைதன்த ளநபாக்கிப பீடுநனட

்பானய ஸ்்தி்தி்கள 
(ஐ்நது வட்டங்கள)

அ்கங்கபாை நினல்கள 
(ப்திகைபாரு வட்டங்கள)

ன்ய ்ணடலம் 
(ஏழு பிை்கபாச வட்டங்கள)

ன்யம்
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யூ்த பபாைம்பபாியத்தில், வழிபடு்தலுககுபாிய ஒனறிலிரு்நது வில்கி்சகசல்வது 
எனபன்த பபாவம் எனப்தற்கபாை விேக்க்பா்க, ்ி்கககுறிபபபா்க 
க்தபாிவிக்கபபட்டுளேது. பபாபூஜி கூறியபடி, நனறியுணரவறறு இருபபள்த 
பபாவ்பாகும். துல்லிய்பா்க கூறுவக்தைில், நபாம் நனறியறறவர்கேபா்க 
ஆகும்ளபபாது உணன்யபாை உறவுமுனறயில் வில்கனல ஏறபடுததும் 
பல்ளவறு ்கினே்கள உ்திக்கினறை. நனறியுணரவறறு இருபபது வில்கி்ச 
கசல்வ்தின க்தபாடக்க்பாகும்; ஆன்கயபால், அது பபாவ்சகசயலபாகும். அனபு 
இபளபபாது இல்லபா்ல் ளபபா்கினறது, எைளவ உறவுமுனற முடிவனட்கினறது. 
உறவுமுனறனய முடிததுவிட்டு நமீங்கள எஙள்க கசல்லபளபபா்கிறமீர்கள? ஒரு 
அனலயிடம், “அனபபாை வலின்்ிக்க அனலளய, இ்ந்த சமுத்திைதன்தவிட்டு 
நமீ எஙகு கசல்வபாய்?” எை ள்கட்ப்தபா்க எணணிபபபாருங்கள.

இ்ந்த ்கணளணபாட்டத்தில், ந்து விழிபபுணரனவ உல்கபாய்த 
உனடன்்களுடன நபாம் அனடயபாேபபடுத்திக க்கபாளளும் எ்ந்த 
வில்கலபாயினும், உடல், ்ைம், புத்திகூரன் ்றறும் அ்கங்கபாைம்  
அனைததும், ன்யத்திலிரு்நது, வபாழவின மூல ஆ்தபாைத்திலிரு்நது, 
ஆத்ன எனப்திலிரு்நது வில்கி்சகசல்வது்தபான. இது ்பானய ்றறும் 
அ்கங்கபாைததுடன இருத்தல் எை அனடயபாேம் ்கணடறியும் வி்த்பா்க,  
பபாபூஜி எேின்யபாக்கியுளே அழன்க நபாம் ்கபாண்கிளறபாம்.

அன்த 23 சக்கைங்கள க்கபாணட சபாஙக்கிய வடிவிலபாை வனைபபட்பா்க 
உருவ்கபபடுத்தி ்கபாட்டியுளேபார. அ்ந்த வனைபபடத்தில், ்பானயயின 
வட்டங்கள 5 ்ட்டுள், அ்கங்கபாைத்திறகு 11 வட்டங்கள. அ்தன அரத்தம், 
அ்கங்கபாைம்்தபான நம்ன் ன்யத்திலிரு்நது விலக்கி, சுறகறல்னலனய  
ளநபாக்கி இட்டு்சகசல்்கிறது. ்பானயனயவிட அ்கங்கபாைள் அ்தி்க 
வீபாியம் க்கபாணடு பபான்தனய ்தடுக்கினறது. இது ஒருவன்கயபாை ்பாயத 
ள்தபாறற்பாகும்.

மைாயத ்தாறைம், அறியாடமை, இருள் மைறறும் 
விழிபபுணரவறை நிடல ஆகியவறறின் 

நிழலின்கீழ் வாழும் வாழ்்கடக, நரகததில் 
வாழ்வடதப ்பான்ைதாகும். அ்த்நரததில், 
சதளிவு, கபைமைறை தன்டமை மைறறும் மைகிழ்ச்சி 

நிடைநத நிடல, இவறறுைன் வாழும் 
வாழ்்கடக, சசார்கக வாழ்்கடகயாகும். இது்வ 
ப்கதியின் அழகும், அதன் வழிததைததில் அது 

தூணடிவிடுபடவகளும் ஆகும்.
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ப்தஞசலி முைிவர இ்தனை பிைபானத்தி ்தரஷன எனறனழக்கிறபார, 
்கருதன்த ்தவறபா்க புபாி்நதுக்கபாளவது எனறு இ்தறகு கபபாருள. உல்கபாய்த 
கபபாருட்்கனே ளச்கபாிததுக க்கபாளவ்தறகு நபான எ்திைபாைவன அல்ல.  
ஆைபால், கவேிபபுற வேன் ்றறும் உனடன்்களுடன நம்ன் 
அனடயபாேபபடுத்தி க்கபாளவது உளமு்க ்தபாிதை்த (்தபாித்திைம், துரபபபாக்கிய 
ஏழன்நினல) எனப்தின பிை்திபலிபபபாகும். அத்தன்கய கசல்வம், ்பாயத 
ள்தபாறறம் அல்லது பபாது்கபாபபினன் எை கபபாருளபடும் பிைபானத்தி  
எனபன்த உருவபாககு்கினறது. இ்ந்த அனடயபாேங்கேபால் ஏறபட்ட 
கபபாய்ன்யின ்கமீழ, வபாழகன்க ்கட்நது கசல்்கினறது. நம்்ில் ்ி்க்ச 
சிற்ந்தவரகூட, இ்ந்த உணன்னய உணர்ந்தறிய முடியபாது. 

ப்கதி என்பதறகு விழிபபுணரவின் ஒளி்யாடு, 
வாழ்்கடகயில் அடனேதது எதிரமைடைகட்ளயும் 
எதிரசகாள்ளும் முழுடமையானே அறிதலுைன், 
ஏறறு்கசகாள்ளும் மைனேபபான்டமையுைன் 
வாழ்்கடகடய நைததிச் சசல்வது எனேவும் 
சபாருள்படும். தியானேம் என்பது மைனேம் 
சாரநத சசயல்பாடு மைட்டும் அல்ல, மைனேடதயும் 
உைடலயும் கைநத ஒரு விஷயமைாகும். பலர 
அவரக்ளது தியானேம், பல்்வறு கவனேச் 
சிைதல்க்ளால் அடி்ககடி தைம் புரள்வதாக புகார 
சசயகின்ைனேர, ஆனோல் ப்கதியுைன் சசயயபபடும் 
தியானேம், ‘புலபபைாத ஒன்டை’ மிக துல்லியமைாக 
உணரநதறிய சசயகிைது, ஏசனேனில், அறிவாறைல் 
மைறறும் மைனே கி்ளரச்சிடய எழுபபும் எநதசவாரு 
தூணடுதல்களில் இருநதும் மைனேம் விடுபட்டுள்்ளது.

்பாயத ள்தபாறறம், அறியபான், இருள ்றறும் விழிபபுணரவறற நினல 
ஆ்கியவறறின நிழலின்கமீழ வபாழும் வபாழகன்க, நை்கத்தில் வபாழவன்தப 
ளபபானற்தபாகும். அள்தளநைத்தில், க்தேிவு, ்கபட்றற ்தனன் 
்றறும் ்்கிழ்சசி நினற்ந்த நினல, இவறறுடன வபாழும் வபாழகன்க, 
கசபாரக்க வபாழகன்கயபாகும். இதுளவ பக்தியின அழகும், அ்தன 
வழித்தடத்தில் அது தூணடிவிடுபனவ்களும் ஆகும். இருளநினற்ந்த 
வபாழகன்கமுனறனய வபாழவ்தில், நபாம் உணன்யில் சலிபபனடயும் நபாேில்,  
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“இைிள்ல், உளமு்கத ்தனன்ககு உ்தவிபுபாி்கினற ஒரு வபாழகன்க 
முனறனயளய நபான ஏறறுகக்கபாளேபளபபா்கிளறன” எை ்ிகு்ந்த  
விைக்தியுடன க்தபாிவிபளபபாம்.

சமுத்திைத்தின ள்றபைபபில் அனல்கள முடிவிறகு வருவ்தற்கபாை  
க்தபாடக்கம் அதுளவ. அனைதது வன்கயபாை ள்கபாபாிகன்க்கனேயும் 
பூரத்திகசய்வ்தற்கபாை அனறபாட முயறசி்கேபால் எழும் ச்சசைவு்கள ஒருவன்க 
்தபஸ் அல்லது ்தவ்பா்க ்பாறககூடும். அது ்தவ்பா்க ்பாறும்ளபபாது,  
நி்சசய்பா்க ந்து ்கடன்்கனே நினறளவறறுவது எனப்திலிரு்நது 
அனபிறகுபாியவபாின கபபாருட்டு ந்து ்கடன்்கனே அனபுடன 
நினறளவறறுவன்த ளநபாக்கி முனளைறும். பினைர அள்த பயணபபபான்த 
்கனறபடியபா்த பக்தியபா்க மு்திர்சசி கபறககூடும்.

பக்தி எனப்தறகு விழிபபுணரவின ஒேிளயபாடு, வபாழகன்கயில் அனைதது 
எ்திர்னற்கனேயும் எ்திரக்கபாளளும் முழுன்யபாை அறி்தலுடன, 
ஏறறுகக்கபாளளும் ்ைபபபானன்யுடன வபாழகன்கனய நடத்தி்ச கசல்வது 
எைவும் கபபாருளபடும். ்தியபாைம் எனபது ்ைம் சபார்ந்த கசயல்பபாடு 
்ட்டும் அல்ல, ்ைன்தயும் உடனலயும் ்கட்ந்த ஒரு விஷய்பாகும். பலர 
அவர்கேது ்தியபாைம், பல்ளவறு ்கவை்ச சிற்தல்்கேபால் அடிக்கடி ்தடம் 
புைளவ்தபா்க பு்கபார கசய்்கினறைர, ஆைபால் பக்தியுடன கசய்யபபடும் 
்தியபாைம், ‘புலபபடபா்த ஒனனற’ ்ி்க துல்லிய்பா்க உணர்ந்தறிய  
கசய்்கிறது, ஏகைைில், அறிவபாறறல் ்றறும் ்ை ்கிேர்சசினய எழுபபும் 
எ்ந்தகவபாரு தூணடு்தல்்கேில் இரு்நதும் ்ைம் விடுபட்டுளேது. ்கவை்ச 
சி்தறல்்கள எனபது பல வன்கயபாை ்ைம் சபார்ந்த வில்கல்்கேின இறு்தி 
வினேவபாகும். இ்ந்த ்ைம் சபார்ந்த வில்கல்்கள ந்து சுய வனையனற்கேின 
வினேவபாகும், இவறனற சம்ஸ்்கபாைங்கள என்கிளறபாம்.

சம்ஸ்்கபாைங்கனே க்ல்ல க்ல்ல விடுவிததுகக்கபாணடு, ்ைன்த 
பயிறறுவிபபது, பல ச்ந்தரபபங்கேில் ்தபா்்த்பா்க நனடகபறும் 
கசயறபபாடபாகும். சம்ஸ்்கபாைங்கள உளமு்க விபாிவனட்தலுககு க்ல்ல 
வழிவிடும்ளபபாது உளமு்க சூழளலபாடு நம்ன் அனுசபாிததுக க்கபாளவ்தறகு, 

ப்கதியால் ஆ்ககிரமி்ககபபட்ை ஒருவர, 
இடைவன்மீது முழு பறறுறுதி சகாணடு, தனேது 

நம்பி்கடகடய இடைவன்மீது டவபபார. இததடகய 
இைம்சபயரபபு உன்னேதமைானேதாகவும் உயரவடையச் 
சசயவதாகவும் இரு்ககும். ப்கதனின் நம்பி்கடகயில் 
ஒரு்பாதும் பின்னேடைவு இரு்ககாது, எப்பாதும் 

முன்்னேறைம்தான்.
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அ்திபபடியபாை ளநைதன்த எடுததுகக்கபாள்கிளறபாம். அ்தன பிறள்க நபாம் 
வலினய கபபாறுததுகக்கபாளவ்தறகு ்ட்டு்ல்லபா்ல், ்்கிழ்சசினய 
ஏறறுகக்கபாளேவ்தறகும் ந்ககு வைம்பு்கள உளேை எனபன்த 
உணர்கிளறபாம். 

ந்து பயிறசிமுனறனயயும் ்றறும் அ்ந்த பயிறசிமுனறனய அேித்தவனையும் 
குறிதது, உறசபா்கம்நினற்ந்த அல்லது துக்கம்நினற்ந்த நினலககு நபாம் 
வருவ்தில், இயல்பபா்களவ சிக்கல்்களும் ளசரக்கபபடு்கினறை. ந்து 
விருபபங்கள நினறளவறறபபட்டு க்கபாணடிருககும் வனை, நபாம் அ்தி்க 
பறறுறு்தினய வேரததுக்கபாள்கிளறபாம். ஏ்தபாவது ஒரு விருபபம், ஒரு 
குறிபபிட்ட ்கபாலத்திறகு ்கபாத்திருபபு பட்டியலில் இடம்கபறறிருக்க 
ளநரும் அத்தருணம், நிறுவைத்தில் அல்லது பயிறசிமுனறயில் அல்லது  
குருவிடத்தில் அவநம்பிகன்க க்கபாளே க்தபாடஙகு்கிளறபாம். இன்த ஒவகவபாரு 
நபாளும் நபான பபாரக்கிளறன. உ்தபாைண்பா்க, சபா்த்கர ஒருவர, “்தபாஜி, எைது 
உளநினல ்ி்க நனறபா்க இருக்கிறது. என ்்களுககு உங்கள ஆசியுடன 
்தறளபபாது ்திரு்ணம் நி்கழ்நதுவிட்டது, இைி நபான கசய்யளவணடியது 

எதுவு்ில்னல. எைககு  எ்ந்த ்கவனல்களும் இல்லபா்த்தபால், வபாழநபாள 
முழுவதும் உங்களுககு ளசனவ கசய்ய முடிவு கசய்துளளேன” எை 
எழு்தியிரு்ந்தபார. சில வபாைங்களுககுபின, அள்த நபர பு்கபாரக்தபாிவிதது, 
பபாைபட்ச்பா்க நட்நதுக்கபாளவ்தபா்க என்மீது குறறம் சபாட்டிைபார! இன்த 
க்தேிவுபடுத்திகக்கபாளவ்தற்கபாை ்கபாைணங்கனே நபான விசபாபாித்தளபபாது, 
அவர, “நமீங்கள என ்னைவிககு உடல்நல்றறு இரு்ந்தளபபாது  
உ்தவவில்னல. ்தறளபபாது அவள இல்னல. என முழு இ்தயதன்தயும்க்கபாணடு 
உங்கனே பிைபாரத்திதள்தன, ஆைபால் எனை நட்ந்தது பபாருங்கள. இபளபபாது 
நம்பிகன்க இழ்நதுவிட்ளடன, எைளவ ்தியபாைம் கசய்ய முடியவில்னல. 

நமைது எல்லா பயிறசிகளும், இதயதடத மைரியாடத்ககு 
உரியதாக, அரபபணிபபு சகாணைதாக, சரணாகதி 
அடைநததாக தயார சசயவதறகாக்வ உள்்ளது. 
சவறறிைம் சகாணை இதயததின் இநத தயார 
நிடல்ய, ஆதிபரம்சபாருட்ள கவரநதிழு்ககின்ைது. 
இறுதிகட்ைம், உச்ச்ககட்ைநிடல என்பது 
சதயவீகததின் இர்ககததாலும் கருடணயாலும்தான் 
நிகழ்கிைது, நாம் தயாராகவும் ஆயததமைாகவும் 
இருபபதால் அல்ல. 
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இஙகு பபாபூஜி இரு்ந்திரு்ந்தபால் நனறபா்க இரு்ந்திருககும். அவர நி்சசயம் என 
்னைவினய குணபபடுத்தி இருபபபார”  எை அபபட்ட்பா்க கூறிைபார.

அனறபாடம் இபபடிபபட்ட ்தபாககு்தல்்கனே சபாட்சியபா்க பபாரனவயிடுவ்தபால், 
நபாை்த பக்தி சூத்திைத்தின (54வது ஸ்ளலபா்கம்) விளவ்கதன்த நபாம்  
உணன்யபா்க பபாைபாட்ட முடி்கினறது:

गुण-िदहतं कामना-िदहतं प्रततक्षण-वि्धमानं, 
अतवच्छिनं् सूक्ष्मतिं अनुभव-रूपम ्।  
(नाििभक्तिसूत्ाणण ५४) 

கபௌ்தமீ்கம் சபார்ந்த பணபு்களும், புலன சபார்ந்த விருபபங்களும் 
இல்லபா்ல் இருபபள்த பக்தி. அது எனகறனறும் அ்தி்கபாிதது, ்ி்க 
சூட்சு்்பாை்தபா்கி, அனுபவிதது உணைககூடிய்தபா்கிறது. 

உணன்யபாை பக்தி, கவகு்்தி இல்லபா்த்தபாலும் அல்லது கூடு்தல் கவகு்்தி 
்கினடக்கபா்த்தபாலும் ்தடு்பாறறம் அனடயபாது. எல்லபா ச்ந்தரபபங்கேிலும் 
அது அ்தி்கபாிததுகக்கபாணளட இருககும். உங்கள வபாழகன்க 
துனணயுடனும் குழ்நன்த்களுடனும் நமீங்கள ்்கிழ்சசியபா்க இருபபன்த 
அது ்தடுக்கபாது. அத்தன்கய ஒரு பக்தனை விபபாமீ்தம் ்தபாககும்ளபபாது, அவர 
அன்த ்கருனணயுடனும் நனறியுணரவுடனும் ஏறறுகக்கபாளவபார. பக்தி 
ஒருளபபாதும் நிப்ந்தனை்களுடன இருக்கபாது. அது, ்ைம் ்றறும் இ்தயம், 
்தரக்கம் ்றறும் உணரவு்கள - இைணனடயும் ்கட்ந்த ஒனறு. தூய்ன்யபாை 
உணரவுறுநினலனய அனடவ்தறகு - வபாழகன்கககு ்்திபபூட்டுவ்தில் 
அ்திமுக்கிய்பாை ்தபாக்கதன்த ஏறபடுததும் ஒளை ்கபாைணி, பக்தியபாகும். 

ஒரு பக்தைின முனனுபாின் அனபபாகும். அனபு எனறபால் க்கபாடுபபது 
எை கபபாருளபடும். இைக்கம் எனபதும் க்கபாடுபபள்தயபாகும். அ்தறகு 
்பாறபா்க, ளபைபாரவம் எனபது பறிததுகக்கபாளவதும், ்றறவர்கனே 
பயனபடுத்திகக்கபாளவது்பாகும். இைக்கம் க்கபாணட இ்தயம் ்கபாத்திருக்கத 
க்தபாி்ந்தது, ஆைபால் ளபைபாரவம் க்கபாணட ்ைி்தருககு இ்ந்த ்கபாத்திருத்தனல 
கபபாறுக்க முடியபாது. எைளவ, நித்திய்பாை ஒரு விஷயதன்தப பறறிய ஒரு 
க்தேிவபாை முடிவிறகு நபாம் வைமுடியும். அது ்கலி யு்க்பா்க இருபபினும் 
அல்லது சத்திய யு்க்பா்க இருபபினும் – ்ி்த்ிஞசிய ளபைபாரவம் 
க்கபாணடிருககும் ஒருவருககு ்தன்மீள்த நம்பிகன்க இருக்கபாது. அனபு 
க்ல்ல க்ல்ல அ்தி்கபாிதது வரும் ஒருவருககு, நம்பிகன்க க்கபாளவ்தில் 
உறு்தி இருக்கபாது. சிலளநைம் ்தன்மீது நம்பிகன்கயும், சிலளநைம் பிறர்மீது 
நம்பிகன்கயும் க்கபாளவபார. (இ்தறகு சிலளநைம் ்தனனை நம்பபா்லும், 
சிலளநைம் பிறனை நம்பபா்லும் இருபபது எைவும் கபபாருளபடும்.) பக்தியபால் 
ஆக்கிை்ிக்கபபட்ட ஒருவர, இனறவன ்மீது முழு பறறுறு்தி க்கபாணடு, 
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்தைது நம்பிகன்கனய இனறவன்மீது னவபபபார. இத்தன்கய இடம்கபயரபபு 
உனை்த்பாை்தபா்கவும் உயரவனடய்ச கசய்வ்தபா்கவும் இருககும். பக்தைின 
நம்பிகன்கயில் ஒருளபபாதும் பினைனடவு இருக்கபாது, எபளபபாதும் 
முனளைறறம்்தபான. 

ஒருமுனற, பபாபூஜி எேின்யபாை அருட்கசய்்தி ஒனனற 1981ம் ஆணடு 
அ்க்்தபாபபாத ந்கபாில் க்தபாிவித்தபார. அவர குஷபால்பபாய் பளடல் அவர்களுடன 
க்தன ஆபபாிக்கபா கசல்லும்ளபபாது எங்களுடன இைணடு இைவு்கள ்ட்டுள் 
்தங்கிைபார. அ்ந்த எேின்யபாை அருட்கசய்்தி இனைமும் என கசவி்கேில் 
ஒலிக்கினறது.

िाहें तलब में ऐसे बख़ेबि हो गए,  
मंज़िल पे आके मंज़िल को ढंूढत ेहैं।  

்தங்கேது ள்தடலில் அவர்கள ்தடு்பாறறம் க்கபாணடிரு்ந்திரு்ந்த்தபால், 
இலகன்க வ்ந்தனட்ந்த பினபும், அன்த ள்தடிகக்கபாணடிரு்ந்தபார்கள!

அ்ந்த வபாரதன்த்கனே ள்கட்டு நபான அ்தி்க ்்கிழ்சசியுறறு 
பைவசம் அனட்நள்தன. நபாம் இலகன்க அனட்நதுவிட்ட்தபா்க அது  
உறு்தியேிக்கினறது! ஒரு பக்தனுககு உணன்யில் பபான்தளய இலக்கபா்க 
ஆ்கககூடும், இது நி்சசய்பா்க அவைது அருள ்றறும் ்கருனணயின 
வினேவபாகும். இல்னலகயைில், ந்து ்தைபபிலிரு்நது நபாம் என்தயும் 
கசய்்திருக்களவ முடியபாது.

்கடவுள ்றறும் குருனவ பறறி எனை கசபால்வது? ்கடவுள என்தயபாவது 
ளவணடும் எை ள்கபாபாிைபால், அவரும் யபாச்களை. அவனை ந்து ்ட்டத்திறகு  
நபாம் க்கபாணடுவை முடியபாது. எ்திர்னற்கனே ்கட்நது, வபாழ்நதும் 
இற்ந்த நினலயில் இரு்நதுக்கபாணடு, ஆ்தி பைம்கபபாருளுடன ஐக்கியமும் 
அனட்நதுளே ஒரு குருநபா்தர, ்தைது சமீடர்கள ்தனனை வழிபடுவன்த 
அனு்்திபபபாைபா? சுய-முக்கியததுவள்பா, பு்களழபா அல்லது விேம்பைள்பா 
ளவணடுக்ை அவர நபாடி்ச கசல்ல்பாட்டபார. ஒருளவனே, ்தகு்திவபாய்்ந்த 
குருநபா்தபாின இத்தன்கய பணபு்கனே ்ை்தில் னவததுகக்கபாளவது, 
்தவறபாை இடத்தில் சிக்கித ்தவிபப்தில் இரு்நது நம்ன் ்கபாககும். பக்தர்கள 
எனற முனறயில், ந்து அனபிறகும், நபாம் வணஙகுவ்தறகும், ்கவைம் 
கசலுததுவ்தறகும் ்தகு்திவபாய்்ந்தவைபா்க யபானை ்கணடறி்நதுளளேபாள்பா 
அவருடன ஒத்த்திர்ந்திட நபாம் ்கறறுகக்கபாளே ளவணடும்.

ந்து சுய முயறசி்கேபால் நபாம் என்த அனட்ந்திரு்ந்தபாலும், ்கடவுேபால் 
வழங்கபபட்ட அனபேிபபு்களுடன ஒபபிடுன்கயில், அது 
எபளபபாதும் து்சச்பாை்தபா்களவ ள்தபானறும். பல ஆணடு்கேபா்க நபாம் 
்கடு்ந்தவமும், அரபபணிபபுடன பயிறசியும் ள்றக்கபாணடிரு்ந்தபாலும்,  
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ஆ்திபைம்கபபாருள ந்து இ்தயத்தில் முழுன்யபா்க இறங்களவணடும் எை 
ள்கபாபாிகன்க னவக்க முடியபாது. ந்து எல்லபா பயிறசி்களும், இ்தயதன்த 
்பாியபான்தககு உபாிய்தபா்க, அரபபணிபபு க்கபாணட்தபா்க, சைணபா்க்தி 
அனட்ந்த்தபா்க ்தயபார கசய்வ்தற்கபா்களவ உளேது. கவறறிடம் க்கபாணட 
இ்தயத்தின இ்ந்த ்தயபார நினலளய, ஆ்திபைம்கபபாருனே ்கவர்ந்திழுக்கினறது. 
இறு்தி்கட்டம், உ்சசக்கட்டநினல எனபது க்தய்வீ்கத்தின இைக்கத்தபாலும் 
்கருனணயபாலும்்தபான நி்கழ்கிறது, நபாம் ்தயபாைபா்கவும் ஆயத்த்பா்கவும் 
இருபப்தபால் அல்ல. ப்கவத ்கமீன்தயின, அத்தியபாயம் 2, ஸ்ளலபா்கம் 47,  
அ்தன பிைசித்தி கபறற வபாி்கள க்தபாிவிககும் விளவ்கதன்த இஙகு நபாம் 
பபாைபாட்ட முடி்கினறது.

कम्धण्वेाधिकािस् ेमा फलेषु किाचन ।  
मा कम्धफलहतेुभु्धमा्ध त ेसंगोऽस्त्वकम्धणण ॥

உைது ்கடன்னய கசய்வ்தறகு உைககு அ்தி்கபாைம் உளேது, 
ஆைபால் அ்தன பலன்கள உைககு உபாியது அல்ல. 
உைது கசயல்்கேின வினேவு்களுககு நமீளய ்கபாைணம் எை 
ஒருளபபாதும் எணணபாள்த, அள்தபாடு உைது ்கடன்னய 
கசய்யபா்லிருக்க ஒருளபபாதும் பறறுக்கபாளேபாள்த.

இ்தயபூரவ்பாை பிைபாரத்தனை்களுடன,

்கம்ளலஷ

4 ஜூனல 2021
்கபானஹபா சபா்ந்தி வபாைம்

பூஜயஸ்ரீ சபாபாிஜி ்்கைபாஜ அவர்கேின
94வது பிற்ந்த நபாள ஆணடுவிழபானவ முனைிட்டு வழங்கபபட்டது

24 ஜூனல 2021

advancing in love


