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வாழ்க்கை பிரச்ி்ைகைளு்ககைாை

ஒரு தீர்வு

அனபார்்நத நணபர்கைளே,

இறுதிப் பரம்பாருளுடன ஐ்ககைியம அ்டவளத ளயாகைாவின ளநா்ககைமாகும. இ்நத 
லட்ியதளதாடு நம்ம முழுவதும ஒருஙகைி்ைதது்க ் கைாளவளத நம்ககைாை ் வாலாகும. 

நிர்வாகை து்ையில் முனளைாடியாை, அனபு ் ளகைாதரர் இ்்க அடிஸஸ், நமது குைி்களகைா்ே 
எவவாறு அ்டயலாம எை ்்ய்மு்ை விே்ககைம தரும ஒரு எேிய விகைித மு்ை்ய 
வழஙகைியுளோர். இ்நத மு்ை நிறுவைஙகைளு்ககைாகை ஏறபடுததப்படடது எைினும ஆனமீகை 
பா்தயில் ் வறைிகைரமாகை இல்க்கை எடடவிருமபும அப்யா்ிகைோகைிய நம்ககும ் பாரு்நதும.

அ்நத விகைிதமு்ை பினவருமாறு:

்வேிப்புை “ஒருஙகைி்ைப்பு” 

உளமுகை “ஒருஙகைி்ைப்பின்ம”} }f
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்கைஜ மார்்ககை பாரமபாியததில், ஆனமீகை பயைத்த, ஒரு உளமுகை 
யாததி்ர்ய நாம ளமற்கைாளகைிளைாம. அதில் நமது இருப்பில் உளே, 

முனளைைிச்்ல்வதறகைாை மூனறு படிநி்லகைளுடன ்தாடர்பு்டய  பதிமூனறு 
்்ககைரஙகைேின ஊளட நாம பயைி்ககைிளைாம. அ்வ இதய மணடலம (பிணட 

பிரளத்ம), மை மணடலம மறறும ்மய மணடலம எைப்படுகைினைை. 
இ்நத மணடலஙகைேின வழிளய பயைிதது நாம வேர்ச்ி அ்டயுமளபாது, 

ஒருஙகைி்ைப்பு அதிகைமாவ்த உைர்கைிளைாம. மாைாகை, நாம வீழச்ியுறைால், 
ஒருஙகைி்ைப்பின்ம அதிகைாி்ககும எனபளத அதன வி்ேவாகும.

இ்நத விகைித மு்ையில் கைீழப் பகுதி நிறுவைததின உளமுகை ஒருஙகைி்ைப்பின்ம, 
அதன முரணபாடு மறறும ஒததி்்யா்ம்ய குைி்ககைிைது. விகைிதததின ளமல் பகுதி, 
நிறுவைததின உண்மயாை ளநா்ககைத்த அல்லது குைி்களகைா்ே ஒருஙகைி்ைப்பதில் 
உளே ்வறைி்ய குைி்ககைிைது. ்வறைி எனபது உளமுகை ஒருஙகைி்ைப்பின்மயின 
விகைிதாச்ாரததிறகு எதிர்ம்ையாகை ்தாடர்பு்டயது.

உதாரைததிறகு, ஒரு வாகைைததின இய்நதிரம 100 குதி்ரததிைன அேவிறகு ஆறை்ல 
(brake horsepower - bhp) அதன ்்ககைரஙகைளு்ககு வழஙகுகைிைது, ஆைால் உண்மயில் 
எவவேவு ஆறைல் அதன ்்ககைரஙகை்ே ்்னை்டகைினைது? அது முழு்மயாகை 
வ்நத்டவதில்்ல. அவறைில் ்ிைிது உராய்விலும, ஊடுருவல் இழப்புகைேிலும 
விரயமாகைினைை. இ்நத இழப்புகைளு்ககு பின, மீதமுளே ஆறைல் மடடுளம ்்ககைரஙகை்ே 
வ்நத்டகைினைது. ஒரு வாகைைம நனைாகை பராமாி்ககைப்படடிரு்நதால், ்ிைிதேவு ஆறைல் 
மடடுளம விரயமாகைிைது. இதைால் அதிகை ஆறைல் ் ்ககைரஙகை்ே ் ்னை்டயும. இவவாறு 
அ்நத வாகைைததின பயனபாடு இனனும ்ிைப்பாகை நி்ைளவறுகைிைது.

ஒரு நிறுவைததின வ்ரயறு்ககைப்படட திைன கைைி்ககை்ககூடிய விகைிதததில் உளேது. 
முதலில் நிறுவைததிறகுள உளே முரணபாடுகைள மறறும திைைின்மகைள ளபானை 
ஒருஙகைி்ைப்பின்மகைோல் ஆறைல் விரயமாகைிைது. உடபுை கைடட்மப்பிறகு  
அதிகைப்படியாை ஆறைல் அர்ப்பைி்ககைப்படுவதால், நிறுவைததின குைி்களகைா்ே 
அ்டவதறகு கு்ை்நத அேவு ஆறைளல கைி்ட்ககைப்்பறுகைிைது.

ஆனமீகை ஆர்வலர்கைள எனை மு்ையில் இது நம்ககும ் பாரு்நதும. நமது உளமுகை குழப்பஙகைள 
மறறும ஒருஙகைி்ைப்பின்மகைளு்ககு அதிகை அேவு மு்ககைியததுவம அேி்ககுமளபாது, நமது 
உண்மயாை லட்ியததுடன கு்ை்நத அேளவ நமமால் ஒருஙகைி்ைய முடிகைிைது. ் கைஜ 
மார்்ககைம, இ்நத பிரச்ி்ை்ககைாை தீர்்வ அேி்ககைிைது. ்கைஜ மார்்ககை பாரமபாியததில், 
ஆனமீகை பயைத்த, ஒரு உளமுகை யாததி்ர்ய நாம ளமற்கைாளகைிளைாம. அதில் நமது 
இருப்பில் உளே, முனளைைிச்்ல்வதறகைாை மூனறு படிநி்லகைளுடன ்தாடர்பு்டய  
பதிமூனறு ்்ககைரஙகைேின ஊளட நாம பயைி்ககைிளைாம. அ்வ இதய மணடலம 
(பிணட பிரளத்ம), மை மணடலம மறறும ்மய மணடலம எைப்படுகைினைை. இ்நத 
மணடலஙகைேின வழிளய பயைிதது நாம வேர்ச்ி அ்டயுமளபாது, ஒருஙகைி்ைப்பு 
அதிகைமாவ்த உைர்கைிளைாம. மாைாகை, நாம வீழச்ியுறைால், ஒருஙகைி்ைப்பின்ம 
அதிகைாி்ககும எனபளத அதன வி்ேவாகும.
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இதய மணடலததின 5 ‘C’ மறறும 5 ‘D’

இதய மணடலமாைது, மார்பு மறறும கைழுததுப் பகுதியில் அ்ம்நதுளே, ஐ்நது ் ்ககைரஙகை்ே 
உளேட்ககைியது. இ்நத ஒவ்வாரு ்்ககைரமும, பஞ் பூதஙகைள எைப்படும இயற்கையின 
இனைிய்மயாத ஐ்நது மூல்ககூறுகைேின பிரததிளயகைமாை பிர்னைததின அடிப்ப்டயில் 
அைியப்படுகைினைை.

்்ககைரம 1
நிலம 

(ப்ாிதவி)

்்ககைரம 2
ஆகைாயம 
(ஆகைாஷ)

்்ககைரம 3 
்நருப்பு 
(அ்கைி)

்்ககைரம 4
நீர்  

(ஜல்)

்்ககைரம 5 
கைாறறு 
(வாயு)
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அ்நத பஞ் பூதஙகைேின அடிப்ப்டயில், ்்ககைரஙகைள ஒவ்வானறும அதறளகை உாிய 
தைிததுவம ்கைாணட இ்ையாை எதி்ரதிர் பணபுகை்ே ்பறறுளேை.

திருப்தி 
(Contentment)

்ாந்தம் 
(Calm)

இர்ககைம 
(Compassion)

துைிவு 
(Courage)

்தேிவு 
(Clarity)

அதிருப்தி 
(Discontentment)

குழப்பம 
(Disturbance)

விரகை்தி  
(Displeasure)

பினை்டவு 
(Discouragement)

மருட்ி 
(Delusion)

்கை்கைரம்  1

்கை்கைரம்  2

்கை்கைரம்  3

்கை்கைரம்  4

்கை்கைரம்  5
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படததில் குைிப்பிடப்படடுளே ஆஙகைில வார்த்தகைேில், ளநர்ம்ையாை பணபுகைள 
அ்ைததும C எனை எழுத்த்க ்கைாணடும, எதிர்ம்ையாை பணபுகைள அ்ைததும D 
எனை எழுத்த்க ் கைாணடும ் தாடஙகைியுளேை எனப்த நீஙகைள கைாைலாம. இ்நத ஐ்நது 
Cs மறறும Ds ளநர்ம்ை மறறும எதிர்ம்ைகைளு்ககைி்டளய, அடி்ககைடி ஊ்லாடும நி்லயில் 
நாம மீணடும மீணடும ் ்ல்கைிளைாம. எைளவ, ் மநி்லயறை மறறும ஒருஙகைி்ைப்பறை 
நி்லயில் நாம இரு்ககைிளைாம.

நமது உளநி்ல ் பருமபாலும Cs மறறும Ds -கைேின கைல்வயாகை உளேது. ஒரு மடடததில் 
நாம குழப்பம அ்ட்நதிரு்நதாலும, ளவ்ைாரு மடடததில் திருப்தியுடன இரு்ககைலாம. 
உண்மயில், நமது உளோர்்நத நி்லகைள ்ி்ககைல் நி்ை்நததாகை இரு்ககை்ககூடும.

்்ககைரஙகைேின ் ்யல்பாட்ட நிர்ையிப்பது எது? எதுவும குறு்ககைிடாதளபாது, ் ்ககைரஙகைள 
இயல்பாகைளவ ஒருஙகைி்ைப்்ப ளநா்ககைி வி்ழகைினைை. ஒருஙகைி்ைப்பறை நி்ல 
பல்ளவறு கைாரைஙகைோல் ஏறபடுகைினைை. பிரதாை கைாரைமாகை இருப்பது ் மஸ்கைாரஙகைள 
உருவாவதுதான.

்மஸ்கைாரஙகைள எனபது நமது உைர்வுறுநி்லயில் ஆழமாகை படி்நதுளே கைட்நதகைால 
நிகைழவுகைேின பதிவுகைோகும. ஒரு பதிவு எனபது, கைட்நதகைால நிகைழவின நி்ை்வ 
மடடுமல்ல, அதனுடன ் தாடர்பு்டய உைர்ச்ி்யயும உளேட்ககைி உளேது. தற்மயம 
நிகைழகைினை ஒரு விஷயம நமமுள ்மஸ்கைாரமாகை பதி்நதுளே கைட்நதகைால நிகைழ்வ 
ஒததிரு்ககுமளபாது, அது அ்நத ்மஸ்கைாரம முதனமுதலாகை உருவாைளபாது இரு்நத 
உைர்ச்ி்ய விடுவி்ககும. கைட்நதகைால நிகைழ்வப் பறைி நாம உைர்வுடன நி்ைவு 
கூர்்நதாலும இல்லாவிடினும, புலப்படாத மடடததில் இது நிகைழும. தறளபா்தய 
சூழநி்லகைேின மீது கைட்நதகைால உைர்ச்ிகை்ே நாம திைி்ககைிளைாம. அ்நத கைட்நதகைால 
உைர்ச்ிகைள, நம்ம ஒருத்லபட்மாகை ்ி்நதி்ககை ்வதது, தறளபா்தய தருைத்த 
தவைாகை புாி்நது்கைாளே ்்ய்கைிைது. ்ாதாரைமாகை, கைட்நதகைாலததில் நாம விருமபிய 
அல்லது விருமபாத விஷயஙகைேின அடிப்ப்டயில், தறளபாது நிகைழபவற்ை விருமபுவதறகு 
அல்லது விருப்பமில்லாமல் இருப்பதறகு, ்மஸ்கைாரஙகைள நம்ம தூணடிவிடுகைினைை.        

கைட்நதகைாலததில் நாம விருமபிய அல்லது விருமபாத விஷயஙகைேின 
அடிப்ப்டயில், தறளபாது நிகைழபவற்ை விருமபுவதறகு அல்லது 

விருப்பமில்லாமல் இருப்பதறகு, ்மஸ்கைாரஙகைள நம்ம தூணடிவிடுகைினைை.

ளமலும, ் மஸ்கைாரஙகைள தமஸ், ரஜஸ் அல்லது ் ாதவி்க எை எதுவாகைவும இரு்ககைலாம. தம, 
ரஜ் மறறும ்த ஆகைிய்வ, இயற்கையின மூனறு குைஙகைள அல்லது பணபுகைள ஆகும. 
குைஙகைள எனைால் எனை? உைர்திை்ை கைட்நத இயல்பு அதாவது பிர்கருதி, குைிப்பிடட 
அதிர்வுறு நி்லயில் அதிர்்நது, உைர்வுறுநி்ல்ய மறறும அதன விாிவா்ககைத்த 
தீர்மாைி்ககைினைை. இயற்கையின மூனறு முதன்மயாை அதிர்வுறு நி்லகைள தம, 
ரஜ் மறறும ்த குைஙகைோகும. இ்நத மூனறு அதிர்வுகைளும உைர்வுறுநி்லயின 
்வேிப்பாட்ட மாறைிய்மதது, அத்ை தமஸ், ரஜஸ் அல்லது ் ாதவி்க எை ஆ்ககுகைினைை.  
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பூஜ்ய லாலாஜி மகைராஜ், உைர்வுறுநி்லயின மீது குைஙகைேின தா்ககைத்த விே்ககுகைிைார்:

“தம எனபது அைியா்ம, ள்ாமபல், ்்யலறை தன்ம, கைடிைததன்ம, 
குழப்பம ளபானைவற்ை்க குைி்ககைிைது. இ்வய்ைததும அடிததேம 
அல்லது ஆதாரம எனை அர்ததத்த்க குைி்ககைினைை. ரஜ் எனபது 
இ்டப்படட அல்லது ்மய நி்ல்ய்க குைி்ககைிைது. அதன இயல்பு 
ளபாராடடம, ்ஞ்லம, ்ி்நதிததல் மறறும இதுளபானை பலவாகும. அது 
எப்ளபாதும இ்டப்படட பகுதி்ய்க குைி்ககைிைது. ்த எனபது மகைிழச்ி, 
ஏறபு்ட்ம, ஆர்வம, உயர்வுநி்ல, சூடசுமம, புைிதததன்ம மறறும 
மகைததுவம ஆகைியவற்ை்க குைி்ககைிைது. இதுதான உச்நி்லயாகும. இ்நதப் 
பிரளயாகைளம எப்ளபாதும ஏறறு்க ்கைாளேப்படடு வ்நதுளேது.”

இ்நத மூனறு குைஙகைேிைால் ஏறபடும நமது விருப்பதளதர்வுகைள மறறும ் வறுப்புைர்வுகைேின 
வி்ேவாகை, அதறகு தகு்நத ் மஸ்கைாரஙகை்ே ள்கைாிதது்க்கைாணடு, தமஸ், ரஜஸ் மறறும 
்ாதவீகை மளைாபாவஙகை்ே நாம வேர்தது்க்கைாளே வழிவகு்ககைினைை. 

ஒரு ்மஸ்கைாரம ்்யல்வடிவம ்பறுமளபாது, இதய மணடலததின ்்ககைரஙகைோல் 
அ்ம்ககைப்படட கைேததில், ் றறு ளநர்ம்ையாை அல்லது எதிர்ம்ையாை உைர்ச்ி்ய 
அது ஏறபடுததும. உதாரைததிறகு, ்மஸ்கைாரததின அடிப்ப்டயிலாை ஒரு விருப்பம 
நி்ைளவறுமளபாது, முதல் ் ்ககைரம திருப்தியில் அதிர்வுறும. இருப்பினும, அ்நத விருப்பம 
நி்ைளவைாமல் இரு்ககுமளபாது, அளத ்்ககைரம அதிருப்தியால் அதிர்வுறும. மாைாகை, 
்வறுப்புைர்்வ தூணடும ஒன்ை எதிர்்கைாளளுமளபாது, குைிப்பிடட அேவு அதிருப்தி 
ஏறபடும.

்மஸ்கைாரததின அடிப்ப்டயிலாை ஒரு விருப்பம ்ிைிது கைாலததிறகு நி்ைவ்டயாமல் 
இரு்ககுமளபாது, அதிருப்தி வேரும. இறுதியில், இரணடாவது ்்ககைரமும ்மர்ம 
அ்டயப்்பறறு, அதன ்ா்நத நி்லயிலிரு்நது குழப்பமாகை மாறைம ்பறும. இ்நத 
குழப்பம ளமலும வேர்ச்ி அ்ட்நது, மூனைாவது ் ்ககைரததில் விர்கதியாகைவும, நானகைாவது 
்்ககைரததில் பினை்டவாகைவும மாறும. அடுதத கைடடமாகை ்ி்நதி்ககும மு்ையாைது 
மா்யயில் ் ி்ககைி, ஐ்நதாவது ் ்ககைரததின தன்ம தகைர்்ககைப்படுவ்த குைி்ககும விதமாகை, 
தவைாை புாிதலு்ககு வழிவகு்ககைிைது.

ளநர்ம்ை பணபுகை்ே குைி்ககும Cs மறறும எதிர்ம்ை பணபுகை்ே குைி்ககும Ds 
ஆகைிய்வ, ஒரு குைிப்பிடட இல்க்கை அ்டவதில் ்வறைி்ய குைி்ககும விதமாகை  
பைியாறறுகைினைை. அ்நத இல்ககு, ்மஸ்கைாரததின அடிப்ப்டயில் – ஒரு விருப்பமாகை 

குைஙகைள எனைால் எனை? உைர்திை்ை கைட்நத இயல்பு அதாவது பிர்கருதி, 
குைிப்பிடட அதிர்வுறு நி்லயில் அதிர்்நது, உைர்வுறுநி்ல்ய மறறும அதன 

விாிவா்ககைத்த தீர்மாைி்ககைினைை. இயற்கையின மூனறு முதன்மயாை 
அதிர்வுறு நி்லகைள தம, ரஜ் மறறும ்த குைஙகைோகும. இ்நத மூனறு 

அதிர்வுகைளும உைர்வுறுநி்லயின ்வேிப்பாட்ட மாறைிய்மதது, அத்ை 
தமஸ், ரஜஸ் அல்லது ்ாதவி்க எை ஆ்ககுகைினைை. 
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அல்லது ்வறுப்புைர்வாகை இரு்ககுமளபாது, அ்நத விருப்பம அல்லது ்வறுப்புைர்வு, 
அ்டவ்த அல்லது அ்டயாத்த ்பாறுதது நாம Cs அல்லது Ds எை குைிப்பிடும 
பணபுகை்ே அ்டயப்்பறுகைிளைாம. உண்மயில், ்மஸ்கைாரஙகைள கைைிைியில் உளே 
்வரஸ்கை்ே ளபானை்வ. அ்வ ்்ககைர அ்மப்புகைேில் தா்ககைத்த ஏறபடுததி, 
அவறைின ்்யல்பாட்ட தன கைடடுப்பாடடில் ்கைாணடுவருகைினைை. ்மஸ்கைாரஙகைள 
கைடடுப்பாடடில் இரு்ககுமளபாது, C-நி்ல பணபுகை்ே உைர்வதறகு, அ்நத ் மஸ்கைாரஙகைள 
நி்ைவ்டவ்த ்ார்்நதிரு்ககைிளைாம. இல்்ல்யைில், நாம D-நி்லகைேின துயாில் 
்ி்ககைி்க்கைாளகைிளைாம.

நி்ைளவறுவது எனபது, குைிப்பிடட சூழநி்லகை்ே ்ார்்நதிருப்பதால், அது 
தறகைாலிகைமாைதாகை, உண்மயறைதாகை இரு்ககும. உண்மயாை நி்ைளவறைததில், 
நி்ைவ்டதல் அல்லது நி்ைவ்டயாமல் இருததல் குைிதத எல்லா கைருததுகை்ேயும 
ஒருவர் இயல்பாகைளவ மை்நதுவிடுகைிைார். அதறகு பதிலாகை, C’s மறறும D’s நி்லகைளு்ககு 
இ்டளய, கு்ை்நதபட் மாறுபாடு மடடுளம இரு்ககும வ்கையில், இலகுததன்ம்ய 
த்ககை்வதது்க ்கைாளவார். இதுளவ ஆறைல்வாய்்நத, ்மனபடட நி்லயாகும. இது, 
ஊ்லாடும மைி்க குணடு, படிப்படியாகை அதன பயைப்பா்தயின ்மயப் புளேியில் 
நி்ல்கைாணடு, எ்நத ப்ககைமும ்்ல்லாமல் ஓய்வு அ்ட்நது நிறப்தப் ளபானைதாகும.

அனபிறகுாிய பாபூஜி, இ்நத ் மனபடட நி்ல்ய, “இதுவும அதுவும ம்ை்நதுவிடடை”, 
எனறு ஒரு ்்ாற்ைாடாில் விவாி்ககைிைார். இதன அர்ததம, துவ்நதஙகைள எைப்படும 
இரட்டததன்ம எனை ஊ்்ல ஒருவர் கைட்நதுவிடடார் எனபதாகும. “இதுவும அதுவும 
ம்ை்நதபின”, இரணடும ஒனளை எனைாகும விதததில், இரட்டததன்ம்ககு இ்டளய 
மாைி்க்கைாணளட இரு்ககும நி்ல மிகைவும குறுகைிவிடுகைிைது. எைளவ இ்நத நி்ல, 
அவய்கதகைதி, அதாவது “ளவறுபடுதத இயலாத நி்ல” எைப்படுகைிைது. வய்கத எனைால் 
“்வேிப்படுததப்படடது” எனபதாகும, எைளவ அவய்கத எனைால் “்வேிப்படுததப்படாதது” 
எனபதாகைிைது. துவ்நதஙகைள அல்லது ளநர்மாைாை்வ ் வேிப்படுததப்படாமல் இருப்பதால், 
அ்வ ம்ை்நதுவிடடை எனைாகைாது. துவ்நதஙகைள இரு்நதளபாதும, ்வேிப்படாமல் 
இரு்ககைினைை. ளத்வயாைளபாது அ்வ ் வேிப்பட்க கூடும எைவும இதறகு ் பாருள 
்கைாளேலாம - அவவாறுதான நிகைழகைினைை. ்ிைப்பாை தருைஙகைேில் ளத்வ்களகைறப 
அ்வ ் வேிப்படும. நம்ககு வழிகைாடடுவளத அவறைின ் வேிப்பாடடிறகு மு்ககைியமாை 
கைாரைமாகும – Cs மறறும Ds  பணபுகைள ் வேிப்படடு நம்ம ஊ்ககுவி்ககைவும, அல்லது 
அதறகு மாைாகை நம்ம எச்ாி்ககைவும ்்ய்கைினைை.

்வவளவறு ் ்ககைரஙகைேில் ஏறபடும அதிர்வுகைள தைிச்ிைப்பு்டய்வயாகை அ்மகைினைை. 
உதாரைததிறகு, நமது குழ்ந்தகைள, வாழ்க்கைத து்ை அல்லது ் கை பைியாேர்கைளுடன 

நி்ைளவறுவது எனபது, குைிப்பிடட சூழநி்லகை்ே ்ார்்நதிருப்பதால், 
அது தறகைாலிகைமாைதாகை உண்மயறைதாகை இரு்ககும. உண்மயாை 

நி்ைளவறைததில், நி்ைவ்டதல் அல்லது நி்ைவ்டயாமல் இருததல் குைிதத 
எல்லா கைருததுகை்ேயும ஒருவர் இயல்பாகைளவ மை்நதுவிடுகைிைார். அதறகு பதிலாகை, 

C’s மறறும D’s நி்லகைளு்ககு இ்டளய, கு்ை்நதபட் மாறுபாடு மடடுளம 
இரு்ககும வ்கையில், இலகுததன்ம்ய த்ககை்வதது்க ்கைாளவார். 
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இரு்ககுமளபாது ஏறபடும உைர்வு. நமது குழ்ந்தகைளுடன இரு்ககுமளபாது, நாம உைரும 
்்ௌகைாியமும அ்ாதாரை அ்மதியும மிகைவும தைிததுவம வாய்்நதது. உஙகைேது மகைன 
உஙகைள மடியில் அமர்்நதிருப்பதாகை ஒரு கைைம எணைி்க்கைாணடு, உஙகைள இதயததின 
உளோர்்நத அதிர்வு மு்ை்ய கைவைியுஙகைள. உஙகைள குழ்ந்த ் பாம்ம ளவணடு்மை்க 
ளகைடடு பிடிவாதமாகை அழுதாலும, அல்லது பிறகைாலததில் கைடடுப்படாத இ்ேஞைாகை 
இருப்பினும, அவன உஙகைள அருகைில் வ்நது அமருமளபாது, உஙகைள இதயததின அதிர்வு 
மு்ை்ய கைவைியுஙகைள. உஙகைளு்ககு இ்டளயயாை உைவுமு்ை எவவேவு ்ி்ககைல் 
நி்ை்நததாகை இருப்பினும, அவர்கைளுடன அ்மதியாகை அமர்்நதிருப்பது, ஆனமாவுடன 
்தாடர்பு்டய இரணடாவது ் ்ககைரததில் குைிப்பிடட அதிர்வு மு்ை்ய உருவா்ககுவதில் 
நி்ைவ்டகைிைது. இதறகு முதன்மயாை கைாரைம, நமது அனபு குழ்ந்தயின ஆனமா 
நமமீது கைவைம ்்லுததி, நம்ம ்பறளைாராகை ளதர்்ந்தடுததுளேது. கைருவுறுவதறகு 
நீணட கைாலம முனளப, குைிப்பிடட விதததில் ஒததி்்வுடன இரு்நதுளேது.

்ில ளநரஙகைேில், நமது உைவுமு்ை குைிதது எ்நத பிடிப்பும இல்லாதபடி, “எை்ககு ஏன 
இப்படி்யாரு பிள்ே!” எனறு நாம கூச்லிடும அேவிறகு அ்நத பி்ைப்பு கைடிைமாைதாகை 
ஆகை்ககூடும. இருப்பினும, அளத பி்ைப்பு அபாிமிதமாை உற்ாகைத்த தருவதாகைவும, 
அ்மதி்ய நி்லநாடடுவதாகைவும இரு்ககை்ககூடும. இ்நத இரணடு ்்நதர்ப்பஙகைேிலும, 
இரணடாவது ்்ககைரததில் ஏறபடும அதிர்வுகைள பல்ளவறு அனுபவஙகை்ே 
்வேிப்படுததுவதாகை அ்மயும. ஆதம ்்ககைரததில் அதிர்வுகைள ஏறபடுமளபாது, நாம 
அ்மதி்ய உைர்்நதால், ஒரு குைிப்பிடட அேவு ஆதம இை்ககைம அ்டயப்படடுளேது 
எை ஊகைிதது்க ் கைாளேலாம. அ்நத ளநரததில், இரணடாவது ் ்ககைரததில் லகுததன்ம்ய 
அல்லது ்மன்மயாை உைர்்வ ்பறுகைிளைாம. அ்மதி்ய உைருமளபாது, 
மூனைாவது ்்ககைரததில் அதிர்வுகை்ே நாம உைர்்நது, பாரததன்ம்ய உைராமல், 
கை்ர்நதுளபாவதுளபால் இரு்நதால், இ்நத உைவு ஆதமார்ததமாைது எனறு நமபி்க்கையுடன 
ளமலும ஊகைி்ககைலாம. இதயம ்ம நி்லயில், பளுவினைி, விாிவ்ட்நது, இலகுவாகை, 
உற்ாகைமாகை இருப்பது, ளமலும உறுதியேிப்பதாகும. நமது பாிைாம வேர்ச்ி்ககு 
நன்ம பய்ககும விதமாகை ஏதாவது நிகைழப்ளபாகைினைது எனுமளபாது இவவாறு நிகைழும. 
அதைால்தான நமது மாஸ்டர்கைள ளபானை மகைததுவமாைவர்கைேின அருகைா்மயில் 
இரு்ககுமளபாது அேவறை உற்ாகைத்த உைர்கைிளைாம. அப்படிப்படட அைிகுைிகைோல், 
நல்லிை்ககைமாை உைவுமு்ை மலர்்நது கைைியும எை நாம நமபகைமாை முடிவிறகு வரலாம. 
மாைாகை, மூனைாவது ்்ககைரததில் பாரததன்ம்யயும, முதல் ்்ககைரததிலும ்ிைிதேவு 
பாரததன்ம்ய உைர்்நதால், இ்நத உைவுமு்ை பயனதராது எனப்த உறுதிபட 
அைி்நது்கைாளளுஙகைள.

வாழ்க்கை்ககைாை முடிவுகை்ே எடுப்பதறகு முனபு, உஙகைள ் மாதத அ்மப்பும இரு ் பாிய 
ம்லகைளு்ககு இ்டளய ்நாறு்ககைப்படுவதுளபால் நீஙகைள உைர்ககூடும. அவவாறு 
தகைர்தது எைியப்படுவதாகை உைருமளபாது, நீஙகைள எ்த ்்ய்ய வி்ழ்நதாலும அ்த 

“இதுவும அதுவும ம்ை்நதபின”, இரணடும ஒனளை எனைாகும விதததில், 
இரட்டததன்ம்ககு இ்டளய மாைி்க்கைாணளட இரு்ககும நி்ல மிகைவும 

குறுகைிவிடுகைிைது. எைளவ இ்நத நி்ல, அவய்கதகைதி,  
அதாவது “ளவறுபடுதத இயலாத நி்ல” எைப்படுகைிைது.



9 / 12

விடடுவிடுஙகைள. ளமலும, ஒரு நபாின பிர்னைததால் உஙகைேது அ்மதி கு்ல்நது, 
இரணடாவது ் ்ககைரததில் பாரததன்ம்ய உைர்்நதால், அ்நத குைிப்பிடட உைவுமு்ை்ய 
ஒது்ககைளவணடும எனப்த அைி்நது்கைாளளுஙகைள.

Cs மறறும Ds பணபுகைள, இரணடுளம கைவைி்ககைப்பட ளவணடிய்வ ஆகும. உதாரைமாகை, 
நானகைாவது ்்ககைரததில் துைிவின்ம்ய உைருமளபாது, நீஙகைள ்்ய்ய நி்ை்ககும 
்்ய்ல தவிர்்ககை ளவணடும எனபதறகு இது ஒரு மு்ககைியமாை அைிகுைியாகை இரு்ககைலாம. 
எப்ளபாதும நீஙகைள துைிவுடன இருப்பதாகை ் வதது்க்கைாளளுஙகைள. எதறகு துைிவுடன 
இரு்ககை ளவணடும எனறு நீஙகைள ளகைடகைலாம. உயிரு்ககு ஆபததாை ்்ய்ல ்்ய்யத 
துைிவதால் எனை பயன? ்ிலளநரம, ஐ்நதாவது ்்ககைரம ்தேிவில்லாமல் இரு்ககைலாம. 
இ்நத ் தேி்வ ் வதது்க்கைாணடு நான எனை ் ்ய்யப்ளபாகைிளைன, எை உஙகைேிடளம 
நீஙகைள ளகைடடு்க்கைாளேலாம. உஙகைள இதயததின உளளநா்ககைம எனை? அ்நத ் தேி்வ 
்கைாணடு தவைாை ஒன்ை நீஙகைள ்்ய்வதாகை இரு்நதால், அத்தேிவு இல்லாமல் 
இருப்பதறகு கைடவுளு்ககு நனைி கூறுஙகைள.

மை மணடலததின “அவர் மறறும நான” எனபதன ்பாருள
இதய மணடலததில் ஐ்நது இரு்மததன்மகைள உளேை (ஐ்நது ் ்ககைரஙகைள ஒவ்வானைிலும 
ஓர் இரு்மததன்ம), மை மணடலததில் ஒனளை ஒனறுதான: அவர் மறறும நான, 
அதாவது இ்ைவனும நானும எனறு ்பாருளபடும. நான எனும உைர்வு அதிகைமாகை  நான எனும உைர்வு அதிகைமாகை 
இரு்ககுமளபாது, அவர் எனபது கு்ைவாகைளவ உளேது. நான கு்ைவாகை இரு்க்கையில், இரு்ககுமளபாது, அவர் எனபது கு்ைவாகைளவ உளேது. நான கு்ைவாகை இரு்க்கையில், 
அவர் ளமளலாஙகைி இருப்பார். அவர் ளமளலாஙகைி இருப்பார்.  மை மணடலததில் நீஙகைள கைறறு்க்கைாளவது எனை்வைில், 
உஙகை்ே அகைறைிவிடடு உஙகைள வாழ்க்கையில் அவர் மடடும ஆட்ி ்்லுததுவ்த 
உறுதி்்ய்து ்கைாளவதுதான.

பாபூஜி, தைது ் கைா்ககைேில் ஒருவரு்ககு எழுதிய கைடிதம ஒனைில், “அவரது நி்ைவினைி இழ்நத 
ஒரு ் நாடிகூட வருததததிறகுாியது” எனறு ் தாிவிததுளோர். இது யூத மதததின, பாவம 
அல்லது ஹட எனை ் கைாள்கை்ய நி்ைவுபடுததுவதாகை உளேது. மூலஆதாரததில் இரு்நது 
விலகைிச்்ல்வது, அதாவது வழிதவைிச ்்ல்வது எனறு ்பாருளபடும. இது, உஙகைேது 
்கைளப்ி்ய ‘ஏளராப்ளலன ளமாட’ எனனும பயனபாடடு மு்ையில் ் வததுவிடுவதறகு 
ஒப்பாகும. ்மி்க்ஞ இரு்நதளபாதும, அத்ை நீஙகைள த்ட்்ய்து உளேீர்கைள. 
அவவாளை, ்தய்வீகை ்மி்க்ஞ எை நாம அ்ழ்ககைினை ஒனறு, எப்ளபாதும உளேது. 
அத்ை ்பறறு்க்கைாளே நாம தயாராகை இருப்பதுதான ளத்வப்படுகைிைது. அவ்ர 
நி்ைவுகூைாமல் இரு்நத தருைஙகைளு்ககு வரு்நதுவது எைில், கைல்ககைததுடன அல்லது 
குறை உைர்வுடன, வருததததுடன இருப்பது எனறு ்பாருளபடாது. மூலஆதாரததிறகு 
மீணடும ்்ல்ல உறுதியுடன தீர்மாைிப்பளத வரு்நதுவதன ளநா்ககைமாகும.   

நான எனும உைர்வு அதிகைமாகை இரு்ககுமளபாது, அவர் எனபது 
கு்ைவாகைளவ உளேது. நான கு்ைவாகை இரு்க்கையில், அவர் ளமளலாஙகைி 
இருப்பார்.  மை மணடலததில் நீஙகைள கைறறு்க்கைாளவது எனை்வைில், 

உஙகை்ே அகைறைிவிடடு உஙகைள வாழ்க்கையில் அவர் மடடும  
ஆட்ி ்்லுததுவ்த உறுதி்்ய்து ்கைாளவதுதான.
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்பௌதீகை மடடததில், புலன ் ார்்நத உைர்வுகைோல், கைாம உைர்வுகைேின அடிப்ப்டயில் 
அனபு ்வேிப்படுகைினைது. ப்டப்பின ்பாருள ்ார்்நத பணபாகை உளே, தம 
எனை குைததுடன நம்ம அ்டயாேப்படுததி்க ்கைாளவதால், அ்நத மடடததில் 
நி்ைளவறைமஅ்டவ்த நாம நாடுகைிளைாம. இது தமஸ் எனை குைததின இயல்பாகும. 
உடல் ்ார்்நத இனபஙகைள ஒருளபாதும இதயத்த திருப்தி அ்டயச ்்ய்யாது. 
உண்மயில், கைாம உைர்வு நி்ைளவைிய பினைர், இதயததின நி்ைவு குனைிய 
நி்லயாைது, இருவரு்ககைி்டளய ்பரும இ்ட்வேி்ய வி்ேவி்ககும, இதைால் 
வருததம ஏறபடுகைிைது.

மளைா மடடததில், அனபாைது ‘ப்ளரம’ எைப்படும உைர்ச்ிபூர்வ அனபாகை 
்வேிப்படுகைிைது. ரஜஸ் எனை குைததுடன நம்ம அ்டயாேப்படுததி்க ் கைாளவதால், 
அதிகைப்படியாகை மாை்ககூடிய மை மறறும உைர்ச்ி ் ார்்நத மடடததில், நி்ைளவறைத்தயும 
அதறகுாிய மடடததில் நாடுகைிளைாம. இருப்பினும, ரஜஸ் குைததின உளோர்்நத பணபாை 
நி்லயறை தன்மயின கைாரைமாகை, நி்ைளவறைம எனபதும நழுவுவதாகை உளேது. ரஜ் 
குைம ஏறபடுததும நி்லயறை தன்மயால், ப்ளரம எைப்படும அனபு நிச்யமறைதாகை, 
உைவுமு்ை்ய ்தாடர்்நது மறுபாி்ீல்ை ்்ய்வதாகை, கைட்நதகைால நிகைழவுகை்ேயும, 
எதிர்கைால ்ாததிய்ககூறுகை்ேயும எணைி்க்கைாணடு இருப்பதாகைளவ உளேது. அனபு 
(ப்ளரம) எனும ் ாமராஜ்ஜியததில் நி்ைளவறைம எனபது ஒருளபாதும பாதுகைாப்பாைதல்ல, 
அது எப்ளபாதும முரணபாடுகைள நி்ை்நததாகைளவ உளேது.

ஆனமீகை மடடததில், அனபு எனபது ப்கதியாகை, ் தய்வீகைததுடன அதிஉனைத பறறுதலாகை 
உயர்வ்டய்க கூடும. அது ்ளதாகுை, அதாவது ்தய்வீகை பணபுகைளு்ககு அல்லது 
குைஙகைளு்ககு அப்பாறபடடு முனளைறுவதறகைாை நிப்நத்ை்ககு உடபடடது. 
ஸ்ரீகைிருஷைர், ப்கதி எனபது குைஙகைளு்ககு அப்பாறபடடது எனறு கூைியுளோர். 
பணபுகைேில் மயஙகைி இரு்ககுமளபாது, கைடவு்ே உண்மயாை விதததில் நாம 
அணுகைமுடியாது.  

உருவம மறறும பணபின மீது நாம ்கைாணடுளே பறைி்ை விடடுவிடுமளபாதுதான, 
உருவமறை (நிராகைார்), பணபுகைேறை (நிர்குை) ் தய்வீகைத்த நாம எதிர்்கைாளே முடியும. 
உதாரைமாகை, அ்மதி அல்லது பிரமமவிதயா (்தய்வீகை ஞாைம) உடபட, ்ாதவீகை 
பணபுகைேில் விருப்பம்கைாணடு நாம கைடவு்ே அணுகைிைாலும, இறுதிப் பரம்பாருளுடன 
நாம ் கைாணடுளே உைவுமு்ையில் கைேஙகைம ஏறபடும. அ்நத ஒளர்யாரு விருப்பததிைாலும, 
உைவுமு்ையாைது, ்கைாடு்ககைல்-வாஙகைல் எனை பாிவர்தத்ை்ய ்கைாணடதாகைிைது. 
முைிவர் அஷடவ்கராின அைிவு்ர்ய நாம பினபறைி, விருப்பஙகை்ே விஷம எை 
கைருதிைால், ஒரு துேி விஷமும புைிதமாை உைவுமு்ையில் கைலப்படத்த ஏறபடுததி, 
ப்கதியாகை கைைிவதறகு இ்டயூறு வி்ேவி்ககும எனப்த நாம உைர்ளவாம.

குருவின மை்க கைருவ்ையில், ப்கதி தா்ககைத்த ஏறபடுததும. ப்கதியாைது அனபு 
நி்ை்நததாகை, மாியா்த்ககுாியதாகை, நனைியுைர்வுடன நி்ல்பறைிரு்ககுமளபாது, 
ஒரு புதிய ்ததுவம – ஆனமீகை ்ததுவம – ஒேி உலகைில் பிை்ககைினைது. அது உஙகைேது 
சுய ் ததுவமதான. எவவாறு ளவ்ைாருவரது ப்கதி்ய நீஙகைள நகைல் எடு்ககை இயலாளதா, 
அ்தப்ளபானறு இ்தயும நீஙகைள சுவீகைாி்ககை முடியாது. 
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அப்படிப்படட ்தய்வீகை ்ததுவத்த – உஙகைேது சுய ்தய்வீகைத்த ்பறுவதறகு, 
அ்ைவரும முனளைை ளவணடும, இது அ்ைவரு்ககும ்ாததியளம. மாஸ்டர் அவரது 
மை்க கைருவ்ையில் ஒரு அப்யா்ி்ய த்ககை்வதது்க ்கைாளவதறகு ளத்வப்படும 
முனநிப்நத்ை எனை்வைில், அனபு, ளபாறறுதல் மறறும மாியா்த ் ்லுததுவதுதான; 
அப்யா்ி, ளவ்ை்தயும பிரதிபலைாகை அ்டயும எணைமினைி, அனபின ்பாருடடு 
அனபு ்்லுததவும, ளபாறறுதலின ்பாருடடு ளபாறைவும, மாியா்தயின ்பாருடடு 
மாியா்த ்்லுததவும ளவணடும. சுய விருப்பளமா, ஆ்்ளயா இரு்ககை்ககூடாது, 
்நடுஙகைாலமாகை நி்ைளவைாமல் இரு்ககும ஒனறு நி்ைளவறும எனை எதிர்்பார்ப்ளபா 
அல்லது ளகைாாி்க்கைளயா இரு்ககை்க கூடாது.

குருவின மை்க கைருவ்ையில், ப்கதி தா்ககைத்த ஏறபடுததும. ப்கதியாைது 
அனபு நி்ை்நததாகை, மாியா்த்ககுாியதாகை, நனைியுைர்வுடன 

நி்ல்பறைிரு்ககுமளபாது, ஒரு புதிய ்ததுவம – ஆனமீகை ்ததுவம –  
ஒேி உலகைில் பிை்ககைினைது. அது உஙகைேது சுய ்ததுவமதான.



பூஜ்ய ஸ்ரீ ்ாாிஜி மகைராஜ் அவர்கைேின 
95வது பிை்நதநாள ஆணடு விழாவில் அருேப்படடது
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ஒரு ப்கதன எனபவர் பாதிப்பிறகு ஆோவ்த மகைிழச்ியுடன ளதர்்ந்தடுதது, எ்தப் 
பறைியும கைவ்ல ்கைாளோத ்ரைாகைதி நி்ை்நத நி்லயில் வாழ்க்கை்ய நடததிச 
்்ல்வார். ் ரைாகைதியில், அனபு இரு்ககும, ஆைால் அனபு குைிதத எ்நத கைருததும இரு்ககைாது, 
மாியா்த இரு்ககும, ஆைால் ‘நான மாியா்த ்்லுததுகைிளைன’ எனை கைருதது எதுவும 
இரு்ககைாது, நனைியுைர்வு இரு்ககும, ஆைால் ‘நான நனைியுைர்வுடன இரு்ககைிளைன’ 
எனை கைருதது கை்ர்நதுவிடும. ் ரைாகைதி பறைிய கைருததுகூட இல்லாதிரு்ககும, ஏ்ைைில் 
்கைாடூரமாை அகைஙகைாரம பூரைமாகை ஒடு்ககைப்படடுவிடடது. ஒரு மரம வேர்வதறகு, அதன 
வி்த ம்ைய ளவணடும. அ்தளபானறு, ஆனமீகை ் ததுவம பிைப்்படு்ககை, ‘நான’ எனபது 
ம்ைய ளவணடும. அதறகு பிைகு, பாபூஜி மகைராஜ் அவர்கைேின நி்ல்ய நாம அணுகை 
முடியும – சூடசுமமாகைவும, எ்தயும யார்மீதும சுமததாமலும, அவ்ர சுறைி விஷயஙகைள 
தாைாகை ந்ட்பறும.

உளமுகை ஒருஙகைி்ைப்பின்ம எனும நி்ல்ய நாம ் ில ளநரஙகைேில் நமமுள கைாணபதறகு 
- நமது உைர்்நதைியும திை்ை மூடிம்ை்ககைினை எணைறை ்மஸ்கைாரஙகைள, நமது 
இயல்பிறகு ்ாயம தீடடும மூனறு குைஙகைள மறறும பிணட பிரளத்ததில் உளே 
இரு்மததன்மகைள - ஆகைியவறைின ்்யல்பாடடில் எழும ்ி்ககைல்கைளே கைாரைமாகும. 
இ்நத ்ி்ககைல்கைளு்ககு ஒரு தீர்வு உளேது. அது ‘அவர் மறறும நான’ எனை எேி்மயாை 
இரு்மததன்ம ஆகும. கைீழமடட இயல்்ப கை்ரததுவிடுவதன மூலம, அவரது உயர் 
இயல்பு ளம்லழும, அதனபின ‘அவர் மறறும நான’ எனை இரு்மததன்ம, இறுதியில் 
‘அவர்’ எனை ஒரு்மயாகை மாறைம ்பறும.

பூஜ்ய லாலாஜி மகைராஜ் குைிப்பிடடுளேபடி: “கைடவுள, உஙகைள இதயததில் தன்ை 
ம்ைதது்க்கைாணடு, உஙகை்ே ்வேிப்படுததியுளோர். நீஙகைள உஙகை்ே 
ம்ைதது்க்கைாணடு, அவ்ர ் வேிப்படுததுஙகைள! இதுளவ உண்மயாை பயிற்ியாகும.”

அனபுடனும மாியா்தயுடனும,
கைமளலஷ


