
இதயபூர்வமாக

அன்பார்ந்த நண்ர்களே,

சத்ர்்தி சிவபாஜியின குரு, சுவபாமி ்ரபாம்தபாசர அவர்கள், இ்ரபாமபாயண 
்க்தபா்கபாலடளச்ம் ஆற்றுவபார எனறும், அபள்பாது ஹனுமளே மபாறுளவடத்தில் 
்கல்நதுக்கபாணடு அ்தனே ள்கட்க வினையும் அேவிற்கு க்தய்வீ்கமபாே வி்தத்தில் 
விவபாிப்பார எனறும் கசபால்லப்டு்கிறது. அவவபாறபாே நி்கழ்வு்கள் ஒனறில், சீ்தபா 
ள்தவினய சினற்ிடிதது மனறதது னவத்த ்ினேர, ஹனுமன மு்தல்முனறயபா்க 
சீன்தனய ்கணணுற்ற ்தருணதன்தயும், அபள்பாது கவள்னே நிற மலர்கேபால் 
சூைப்டட ்ரபாவணேின ள்தபாடடத்தில் அவள் அமர்ந்திருப்ன்தயும் ்ரபாம்தபாசர 
விேக்கிகக்கபாணடிரு்ந்தபார.

்கன்தனய ள்கடடுகக்கபாணடிரு்ந்த ஹனுமன, ஆழ்்ந்திரு்ந்த நினலயில் இரு்நது 
்திடுக்கிடடு எழு்ந்தபார. ்தேது மபாறுளவடதன்த ்கனலதது, எழு்நது நினறு, “ஐயபா 
உங்கள் ்கபாலடளச்ங்கனே மிகு்ந்த ம்கிழ்்சசியுடன ள்கடடு வரு்கிளறன. ஏகேேில் 
என ்ி்ரபுனவப ்ற்றிய ்கன்தனய ள்கட்ன்தவிட ளவறு எதுவும் எனனே 
ம்கிழ்விக்கபாது. இருப்ினும் நீங்கள் கூறிய ஒரு விவ்ரம் ்தவறபாேது என்ன்த 
வருத்தததுடன க்தபாிவிததுகக்கபாள்்கிளறன. நீங்கள் விேக்கிய்டி, ்ரபாவணேின 
ள்தபாடடத்தில் இரு்ந்த மலர்கள் கவள்னே நிறமனறு, அனவ சிவபபு நிறம். நபாளே 
அங்கிரு்நது, எேது ்கண்கேபால் அவற்னற ் பாரத்தனமயபால், இ்ந்த உணனமனய 
நபான நன்கறிளவன” எனறு கூறிேபார.

்ரபாம்தபாசபாின ்கபாலடளச்த்தின அைகு எனேகவேில், க்தய்வீ்க ்தபாிசேம் 
அவருககு அருேப்டடிரு்ந்தது. ் லர கசய்வன்தப ள்பானறு, இ்ரபாமபாயணதன்த 

உணர்நதறிதல்
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நபாம் கமய்னய கமய்யபா்க ்கபாண 
இயலபா்த்தற்்கபாே ்கபா்ரணம், ்தவறபாே 

சி்ந்தனேனயயும், சபாியற்ற புபாி்தனலயும் 
ஏற்்டுதது்கினற, உள்ேபார்ந்த சுனம்கேபா்க 
உள்ே — நமது சம்்ஸ்கபா்ரங்களே ஆகும்.

அவர கவறுமளே மீணடும் எடுததுன்ரக்கவில்னல; ்்கவத ்கீன்தயில் சஞசயன 
இரு்ந்தன்தபள்பானறு, அவள்ர முனேினறு அன்த ்தபாிசிதது, ்ினேர அவர 
்பாரத்தன்த விவபாித்தபார. அப்டிப்டட அவ்ரது உணர்ந்தறியும் ்திறனமீது 
க்ற்றிரு்ந்த நம்்ிகன்கயபால், அ்ந்த மலர்கள் நி்சசயமபா்க கவள்னே நிறத்தில்்தபான 
இரு்ந்தே எனறும், ஹனுமன இ்ந்த விவ்ரதன்த ்தவறபா்க நினேவில் க்கபாணடிருக்கக 
கூடும் எனறும் ஹனுமேிடம் ்ரபாம்தபாசர விேக்கமேித்தபார.

“அப்டியபாேபால் இ்ந்த விஷயதன்த ்ரபாம்ி்ரபாேிடம் க்கபாணடு கசல்லலபாம்”, எே 
ஹனுமன உறு்தியபா்க க்தபாிவித்த்தபால், அவபாிடம் வின்ர்நது கசனறேர.

்ரபாம்ி்ரபான, அவர்கள் இருவ்ரது ்கருதன்தயும் ள்கடட்ின, “நபான அ்சசமயம் 
அங்கிருக்கவில்னல. எேளவ உங்கேது ்ி்ர்சசினேனய எனேபால் ்தீரக்க 
இயலபாது” எனறபார.

்ரபாமபாின ்ி்ரசனேத்தில் இரு்நது வில்கிய அவர்கள், “அனனே சீன்தயிடம் 
கசனறு ள்கடள்பாம். அ்ந்த மலர்கள் சிவபபு நிறத்தில் இரு்ந்தே என்ன்த அவள் 
உறு்திப்டுத்த இயலும்” எனறு ஹனுமன கூறிேபார.
சீன்தயிடம் விஷயதன்த எடுததுன்ரத்தேர. அவள், “்ரபாம்தபாசர உணனமனய்தபான 
ள்சு்கிறபார. அ்ந்த மலர்கள் கவணனம நிறத்தில்்தபான இரு்ந்தே. அனவ சிவபபு 
நிறத்தில் இல்னல” எனறபாள்.

“அது எப்டி சபாத்தியமபாகும்” எே ஹனுமன ்தின்கபபுற்றபார. “எேது ்கண்கேபால் 
நபான ்கணட அ்ந்த மலர்கள் சிவபபு நிறத்தில்்தபான இரு்ந்தே” எனறபார.

“ஆம், நீ அம்மலர்கனே சிவப்பா்களவ ்கணடபாய், ஏகேேில் நபான ்ரபாவணேின 
ன்க்தியபா்க இரு்ந்தன்த அபள்பாது்தபான நீ அறி்ந்த்தபால் உன ்பாரனவ 
்கடுஙள்கபா்த்தபால் மனறக்கப்டடு இரு்ந்தே. எேளவ்தபான கவள்னே நிற 
மலர்கனே நீ சிவப்பா்க ்கணடபாய்”, எனறு சீன்த விேக்கிேபாள்.
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ளச்கபாிக்கப்டட இ்ந்த உணர்சசிபூரவ 
நினேவு்கள், நி்கழ்வு்கனே நபாம் 

புபாி்நதுக்கபாள்ளும் வி்ததன்த 
இபள்பாது வன்ரயறுக்கினறே. இது, 

வணணம் பூசப்டட ்கணணபாடி 
வில்னல்கள் வைியபா்க உலன்க 

்பாரப்்தற்கு ஈடபாகும்.

்கணடு, அ்தனே ள்ய் எே எணணககூடும், ் ினேர அவர ஒரு ்கயிற்னற ்கணடு, 
்பாம்பு எே ்தவறபா்க எணணுவபார. அள்தள்பானறு ளவகறபாரு ந்ர, அவ்ரது 
ளமலபாேருடன நள்ேி்ரவு வன்ர ன்கள்சியில் ள்சிகக்கபாணடிருப்ன்த ்பாரத்த 
அவ்ரது மனேவி, அவர நம்்ிகன்க துள்ரபா்கம் கசய்வ்தபா்க முடிகவடுக்கலபாம். 
இ்ரணடு விஷயங்கேிலும், சூழ்நினலயின நி்தரசேதன்தக ்கபாணபாமல், ்தவறபாே 
சி்ந்தனே எனும் சல்லனட்கள் வைியபா்க உணர்ந்தறியப்டு்கிறது. இ்ரணடு 
ச்ந்தரப்ங்களும் அறியபா்த விஷயங்கனே க்கபாணளட க்தபாடஙகு்கினறே, அறியபா்த 
ஒேியின மூலஆ்தபா்ரம், அனடயபாேம் அறியப்டபா்த ்கயிறு, க்தபானலள்சியில் 
அறி்ந்திடபா்த ந்ர. ஒவகவபாரு ்தருணமும் நபாம் அறி்ந்தி்ரபா்த விஷயங்கனே 
எ்திரக்கபாள்்கிளறபாம். ஆேபால் அது க்பாய்த ள்தபாற்றம் வேரவ்தற்கு, இடமேிக்க 
ளவணடிய அவசியமில்னல.

இ்ந்த மபானய ள்தபானறுவ்தற்்கபாே ்கபா்ரணதன்த ் பாபூஜி ம்க்ரபாஜ் ்கணடறி்நதுள்ேபார. 
நபாம் கமய்னய கமய்யபா்க ்கபாண இயலபா்த்தற்்கபாே ்கபா்ரணம், ்தவறபாே 
சி்ந்தனேனயயும், சபாியற்ற புபாி்தனலயும் ஏற்்டுதது்கினற, உள்ேபார்ந்த சுனம்கேபா்க 
உள்ே — நமது சம்்ஸ்கபா்ரங்களே ஆகும்.

ஹனுமன மிகு்ந்த சிேம் க்கபாணடிரு்ந்த்தபால், ள்கபா்ம் அவ்ரது ்பாரனவனய 
மபாற்றியனமததுவிடடது. கவணனமயபாே மலர்கள்கூட எபாியூடடுவ்தபா்க 
ள்தபானறியது. ்தற்்கபாலி்கமபா்க, மபானய, க்பாய்தள்தபாற்றம் எனற நினலககுள் 
அவர ்ி்ரளவசித்திரு்ந்தபார. ஆன்கயபால் கமய்னய க்பாய் எேவும், க்பாய்னய 
கமய் எேவும் உணர்ந்தபார. அது சபாியற்ற சி்ந்தனேயபால் உருவபாே, ்தவறபா்க 
புபாி்நதுக்கபாள்ளும் நினலயபாகும்.

அ்சசததுடன ்யணம் கசய்யும் ஒருவர, இ்ரவில் ்தேியபா்க நட்நதுகசல்வ்தபா்க 
னவததுகக்கபாள்ளவபாம். சினேஞசிறு மினமிேிப பூ்சசு இருேில் ் ற்நது கசல்வன்த 
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சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் என்னவ உணர்சசிபூரவ ்தபாக்கதன்த ஏற்்டுததும் அனு்வங்கேின 
்்திவு்கேபாகும். அனவ நமது உணரவுறுநினலயின மீது ்டி்நது, ஆழ்மே்தில் 
்தங்கி நமது வபாழ்கன்கயில் ஆைமபாே ்தபாககு்தனல ஏற்்டுத்தி, ்தற்ள்பான்தய 
நி்தரசேதன்த, ்கட்ந்த ்கபால அனு்வங்கள் எனனும் ்கணணபாடி வில்னலனயக 
க்கபாணடு ்கபாண்ச கசய்்கிறது. நமது ் னைய உணர்சசி்களும், எணண வடிவங்களும், 
்தற்ள்பான்தய நி்தரசேத்தின மீது ளமகலழு்ந்தவபாறு ்திணிக்கப்டுவ்தபால், 
அ்தன வினேவபா்க ் பா்ர்டசமபா்க நட்நதுக்கபாள்்கிளறபாம். ளச்கபாிக்கப்டட இ்ந்த 
உணர்சசிபூரவ நினேவு்கள், நி்கழ்வு்கனே நபாம் புபாி்நதுக்கபாள்ளும் வி்ததன்த 
இபள்பாது வன்ரயறுக்கினறே. இது, வணணம் பூசப்டட ்கணணபாடி வில்னல்கள் 
வைியபா்க உலன்க ்பாரப்்தற்கு ஈடபாகும்.

விசபாரட ஆஃப ஓ்ஸ எனற ்தின்ரப்டம் என நினேவிற்கு வரு்கிறது, அ்தில் ஓ்ஸ 
ந்கபாில் உள்ே அனேததும், ம்ர்க்தப ் ்சனச நிறத்தில் இருப்்தபா்க நம்்ப்டு்கிறது, 
ஆேபால் அது மபாயதள்தபாற்றம் மடடுளம. ஓ்ஸ ந்க்ரமும், மற்ற ந்க்ரங்கனேப 
ள்பானறது்தபான. ்சுனமயபாே மபாயதள்தபாற்றம் நினலத்திருப்்தற்்கபா்க, 
அ்நந்கபாில் வசிககும் ஒவகவபாருவபாிடமும் ்்சனச நிற வில்னல்கனே க்கபாணட 
மூககுக்கணணபாடி க்கபாடுக்கப்டடிரு்ந்தது, அனேவரும் அக்கணணபாடினய 
எ்நளந்ரமும் அணி்ந்திருக்க ளவணடும் எே எ்திர்பாரக்கப்டடது. அ்ந்த வணணம் 
பூசப்டட வில்னல்கள், அ்நந்க்ர வபாசி்களுககு ் ்சனச நிறத்தில் ந்க்ரம் இருப்ன்த 
ள்பானறக்தபாரு க்பாய்யபாே ்்தினவ உருவபாக்கியது.

அது ஒரு ்கற்்னே ்கன்த, ஆேபால் நமது நிஜ வபாழ்கன்க ்கபாடசி்களும் அவவபாளற 
்திபாிக்கப்டு்கினறே. நமது வபாழ்கன்கயில் நபாம் எ்திரக்கபாள்ளும் ் பா்ர்டசங்கள் 
மி்க ளமபாசமபாேனவ, ஏகேேில் ஓ்ஸ ந்க்ர குடிமக்களுககு க்பாய்தள்தபாற்றதன்த 
அேித்த ஒற்னற ்கணணபாடி்கனேப ள்பால அல்லபாமல், நமது உணர்ந்தறியும் ்திறன 

உணனமயபாே ்பா்ர்டசமற்ற ்பாரனவ, 
உணர்சசிபூரவ மடடத்தில் அரத்ததன்த 
புபாி்நதுக்கபாள்வள்தபா அல்லது ம்திபபீடு 

கசய்வள்தபா இனறி, கூடடபாமலும் அல்லது 
குனறக்கபாமலும், உள்ேன்த உள்ே்டி ்கபாண்கிறது. 

எல்லபா வடி்கடடி்களும் அ்கனற ்ினேர ்கபாடசி 
கவேிப்டும், நமது சபா்ஸ்தி்ரங்கள் இ்ந்த தூய 

்கபாடசினயளய ்தபாிசேம் எே குறிப்ிடு்கினறே.
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்ல்ளவறு வடி்கடடி்கேபால் மனறக்கப்டடு இருக்கினறே. ஒற்னற ்கணணபாடினய 
எேி்தில் நீக்க முடியும், ஆேபால் நம்முள் ஆைமபா்க ்்தி்ந்த வடி்கடடி்கனே, நமது 
ஆனமபாவபாேது உணரவுறுநினலயுடன ளசரதது, ஒரு வபாழ்கன்கயில் இரு்நது 
அடுத்த வபாழ்கன்கககு சும்நது கசல்்கினறது. நபாம் அணி்நதுள்ே “்கணணபாடி்கள்” 
ஒள்ர ஒரு நிறம் உனடய்தல்ல, அ்தன வில்னலயில் ் ல வணணங்கள் ் டி்நதுள்ேே, 
அனவ ்கிடடத்தடட ஒேி ஊடுருவ முடியபா்த்தபா்க மபாறிவிடடே. அன்தவிட, 
அ்ந்த வடி்கடடி்கள் முனஅறிகுறி ஏதுமினறி சடகடனறு கவேிப்டு்கினறே. 
கமய்னம எனும் ஒேி நமது உணரவுறுநினலயில் நுனைய முடியபாமல் ்தனட 
கசய்யப்டும்ள்பாது, நபாம் இருேில், ஒருவன்கயபாே ந்ர்கத்தில் வபாழ்்கிளறபாம்.

சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் நம்னம ் பா்ர்டசததுடன உணர்ந்தறிய்ச கசய்து, விஷயங்கனே 
நல்லது அல்லது க்கடடது எே ம்திபபீடு கசய்்திட நம்னம தூணடு்கினறே. 
குறிப்ிடட சில விஷயங்களே அை்கபாேனவ, மற்றனவ அை்கற்றனவ எனறும், 
சில விஷயங்களே புேி்தமபாேனவ, மற்றனவ புேி்தமற்றனவ எனறும் 
்தீமபாேிக்கிளறபாம். புேி்தத்தனனமயும், அைகும் எல்லபா இடங்கேிலும் இருக்கிறது 
எனற உணனமனய மற்நதுவிடு்கிளறபாம். ம்திபபீடு என்து, ்பாரப்வபாின 
்கணளணபாடடதன்த க்பாறுதள்த உள்ேது. அ்தனே நபாம் கமய்னமயின மீது 
சுமத்த முயல்்கிளறபாம். உணனமயபாே ்பா்ர்டசமற்ற ்பாரனவ, உணர்சசிபூரவ 
மடடத்தில் அரத்ததன்த புபாி்நதுக்கபாள்வள்தபா அல்லது ம்திபபீடு கசய்வள்தபா இனறி, 
கூடடபாமலும் அல்லது குனறக்கபாமலும், உள்ேன்த உள்ே்டி ்கபாண்கிறது. எல்லபா 
வடி்கடடி்களும் அ்கனற ் ினேர ்கபாடசி கவேிப்டும், நமது சபா்ஸ்தி்ரங்கள் இ்ந்த 
தூய ்கபாடசினயளய ்தபாிசேம் எே குறிப்ிடு்கினறே.

்லர ்தபாிசேம் என்ன்த ஒரு புேி்தன்ர ்கணளந்ரம் ்கபாண்து எனற வன்ரயனறககு 
உட்டட வி்தத்தில் புபாி்நதுனவததுள்ேேர. ஆேபால் ஸ்ரீ்கிருஷணர வபாழ்்ந்த 
்கபாலத்தில் அவன்ர ்லர ்கணடள்பாதும், ஒருவரும் அவர யபார என்ன்த 
்கபாணவில்னல. எேளவ, உணனமயபாே அரத்தத்தில் அவ்ரது ்தபாிசேதன்த 
க்ற்றவர யபார? இது ்பாபூஜியின ளமற்ள்கபானே எேககு நினேவூடடு்கினறது: 
“்லர எனனே ்கபாண வரு்கினறேர, ஆேபால் எவரும் உணனமயில் எனனே 
்கபாண்்தில்னல”.

உணனமயபாே உயர சுயத்தின 
்தபாிசேதன்த க்ற, அ்கங்கபா்ரத்தபால் 

ளச்கபாிதது னவக்கப்டடுள்ே 
க்பாய்யபாே அனடயபாேங்கனே நபாம் 

விடடுவிட ளவணடும். 
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்லர ஸ்ரீ்கிருஷணன்ர கவறுத்தேர. ஒருசிலர மடடுளம அவன்ர ளநசித்தேர. 
துபாிளயபா்தேன அவன்ர கவறும் மபாயபாவி எனறனைதது, அவன்ர குனறவபா்க 
ம்திப்ிடடபான. அரஜஜுேன அவன்ர ்ரசித்தபான, ஆேபால் அவன்ர ஒரு நண்ன 
எனற வன்ரயனறககுள் ்பாரத்தபான. ஸ்ரீ்கிருஷணர ளமல் அேவிடற்்கபாிய 
அனன்யும் ள்பாற்று்தனலயும் க்கபாணட ்ரபா்தபாவும், அவர அ்கிலம் ஆள்்வர எே 
அவ்ரது முழு ஆற்றனலயும் அறி்நதுண்ரவில்னல. அவன்ர ்கணட ஒவகவபாருவரும் 
கவவளவறபாே உணர்தனல க்கபாணடிரு்ந்தேர. முழுனமயபாே சத்தியதன்த யபாரும் 
்கபாணவில்னல.

ஏகேேில் ஒவகவபாருவரும் ்தேிததுவமபாேவர்கள். இவவுல்கில் உள்ே 
்ல ள்கபாடிக்கணக்கபாே மக்கேில், எத்தனே எத்தனே ்்திவு்கனே நபாம் 
ஒடடுகமபாத்தமபா்க க்கபாணடிருக்கிளறபாம், பூமியில் நமககு ்்கிர்ந்தேிக்கப்டட 
்தருணத்தில் எவவேவு வன்ரயனற்கனே க்கபாணடுள்ளேபாம், ளமலும் 
எவவேவு ்தேிமேி்த ்கணளணபாடடங்கள் உள்ேே என்ன்த ்கற்்னேகசய்து 
்பாருங்கள். க்பாதுவபா்க, இ்தன வினேவபா்க ஒததுபள்பா்கபா்த நினலயும், 
ஒற்றுனமயினனமயும்்தபான ஏற்்டும்.

நபாம் எபள்பாதுளம இப்டிப்டடவர்கள் அல்ல. க்தபாடக்கத்தில், ஒவகவபாரு 
உணரவுறுநினலயும் ஒள்ர மபா்திபாியபா்களவ இரு்ந்தது. கமய்னமயின தூய ்கபாடசி 
க்பாதுவபா்க நினலக்கபாணடிரு்ந்தது. சபாியற்ற சி்ந்தனேயபால் ளவறு்பாடு்கள் 
உருவபா்க ஆ்ரம்்ித்தே, ்ினேர நமது ்தேிப்டட சிறு உல்கங்கனே நபாம் 
உருவபாக்கத க்தபாடங்கிளேபாம். நபாம் உருவபாக்கிய அ்சசிறு உல்கங்கனே, ் பாபூஜி, 
்தீவு்கள் எே குறிப்ிடடபார. அனவ ஒவகவபானறும் மற்கறபானறிடமிரு்நது 
வில்கிளய இருககும், ஒற்றுனமயிலிரு்நது வில்கி, ்தேித்தனனமனய ளநபாக்கி, 
்தேினமப்டுத்தப்டடு, அ்கங்கபா்ரத்தின வைிநடதது்தலபால் ஜீவித்திருககும்.

்தேிந்பாின வி்தி எனற ம்ரங்கள், சம்்ஸ்கபா்ர 
வின்த்கேிலிரு்நது, அ்கங்கபா்ரம் எனும் 
மணணில் ளவரவிடடு வேர்கினறே. 
நமது சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் நம் இ்தயத்தின 

உள்ளுணரவினே உருவபாககு்கினறே, 
அ்தனே நினறளவற்றும் வி்தமபா்க மேம் 

கசயலபாற்று்கினறது. 
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அ்கங்கபா்ரம், அ்தன உணனமயபாே இயல்்ில், சுயநலதன்த னமயமபா்க க்கபாணடது, 
அ்தன ஜீவி்ததன்தளய அது நபாடிகக்கபாணடிருககும். அ்கங்கபா்ரத்தின மி்கபக்பாிய 
்யம் அ்தன அனடயபாேம் அைிக்கப்டு்தளல ஆகும். அ்தன ்கணளணபாடடத்தில், 
அ்கங்கபா்ரத்தின அைினவவிட க்ௌ்தீ்க ம்ரணம் ளமலபாேது. அ்தன இருபன் 
க்தபாடர்நது ்தக்கனவததுக க்கபாள்வ்தில் முழு ்கவேமபா்க இரு்நது, ்தபான 
இனனும் நீடிப்ன்த உறு்திப்டுத்திகக்கபாள்ே, ஒரு நினலக்கணணபாடியில் 
்பாரததுகக்கபாணடு இருப்ன்தள்பால், அ்கங்கபா்ரம் எபள்பாதும் அ்தனேக ்கபாண 
விரும்பு்கிறது.

அ்தற்க்கே உருவம் இல்லபா்தள்பாது அ்கங்கபா்ரம் எவவபாறு அ்தனேக 
்கபாணும்? இ்தற்்கபாே ்்தில், அறி்நதுக்கபாணட க்பாருட்களுடன அது ்தனனே 
அனடயபாேப்டுத்திக க்கபாள்ளும். அது அறி்நது க்கபாள்்வருககு கவேிபபுற 
விஷயத்திலும், உண்ரக கூடிய்திலும் உள்ேது. கவேிபபுறமபா்க உள்ே 
ஒனனற சுடடிக்கபாடடி, “நபான அது ்தபான”, எனறு உறு்தியேிதது, அது ்திருப்தி 
அனட்நதுவிடும். இவவன்கயில், அது மேதுடன, உடலுடன அல்லது மேி்த 
அனமப்ிற்கு கவேியில்கூட, உ்தபா்ரணமபா்க ்கலபா்சசபா்ரம், கமபாைி, சுனவ, 
உனடனம ள்பானறனவ்களுடன ்தனனே அனடயபாேப்டுத்திக க்கபாள்ளும்.

்பாபூஜி ஒருமுனற ்கடி்தம் ஒனறிககு ்்தில் எழுதுன்கயில் இவவபாறு எழு்திேபார: 
“மஹபாபுருஷர்கேின (ஞபாேி்கள்) ்தபாிசேதன்த நீங்கள் க்ற நினேப்து 
நல்லது்தபான. உங்கள் சுயத்தின ்தபாிசேதன்த க்ற முயற்சிப்து அன்தவிட 
சிற்ந்த்தபாகும்”. உணனமயபாே உயர சுயத்தின ்தபாிசேதன்த க்ற, அ்கங்கபா்ரத்தபால் 
ளச்கபாிதது னவக்கப்டடுள்ே க்பாய்யபாே அனடயபாேங்கனே நபாம் விடடுவிட 
ளவணடும். ஆேபால் அ்கங்கபா்ரம் அ்தன க்பாய்யபாே அனடயபாேங்கனே 
மி்க அழுத்தமபா்க ்ற்றிகக்கபாணடுள்ேது. அனவ அ்சசுறுத்தப்டும்ள்பாது, 

மே்தின கசயல்்பாடு்கள் வருத்தி 
எேப்டு்கினறே. நமது வருத்தி, 

ப்ரவருத்தி எேப்டுவன்த, அ்தபாவது 
மளேபா்பாவங்கனே இயககு்கினறது. 

வருத்தி, ப்ரவருத்தி, இனவ இ்ரணடும் 
ஒனறினண்நது ப்ரகரு்தி - அ்தபாவது நமது 
இயல்ன் வடிவனமக்கினறே. இ்தற்கு 

மூனறு குணங்கேின (சதவ, ்ரஜ்ஸ, ்தம்ஸ) 
்ணபு்கள் ்யன்டுத்தப்டு்கினறே.
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அது ஆகள்ரபாஷமபா்க எ்திரக்கக கூடும். உங்கேின ஒரு ்கு்தியபா்க நீங்கள் 
்கரு்திகக்கபாணடிருககும் ஏள்தனும் ஒரு விஷயம் — உங்கேது ம்தம், நபாடு, சமூ்கம், 
குடும்்ம் ள்பானறனவ, விமரசிக்கப்டும்ள்பாது, நீங்கள் எவவபாறு உணரவீர்கள் 
எே உங்கனேளய ள்கடடுகக்கபாள்ளுங்கள். அ்ந்த உணரவின வலினமயபாேது, 
அ்கங்கபா்ரத்தின அனடயபாேங்கள் ்தீவி்ரமனட்நது இருப்ன்த அறிவ்தற்்கபாே ஒரு 
குறிப்பாகும். அ்கங்கபா்ரத்தின அனடயபாேங்கள், உணனமயபாே அனடயபாேதன்த 
மனறககும் ்தின்ர்கேபாகும். 

்ிடிவபா்தமபாே அ்கங்கபா்ரங்களே ஒற்றுனமனய அைிப்னவ்கேபாகும். ஒரு 
குழுவில் ்ணியபாற்றும்ள்பாது, மற்றவர்கள் உங்கேிடமிரு்நது ளவறு்டட ஒரு 
வி்தத்தில் ஒனனற கசய்ய விரும்்லபாம். உங்கேது சுய ்கருததுக்கனே நீங்கள் 
மி்கவும் ் ற்றிகக்கபாணடிரு்ந்தபால், மற்றவர்கேிடமிரு்நது வரும் ஆக்கபபூரவமபாே 
ஆளலபாசனே்கள் கூட, ்தேிப்டட அ்சசுறுத்தல்்கேபா்கத ள்தபானறும். குழுவில் உள்ே 
ஒவகவபாருவரும் “என வைி அல்லது உயரவபாே வைி” எனற ் பாணினய ் ின்ற்றி 
ளவனலகசய்வ்தபா்க எணணிப்பாருங்கள். அ்தன வினேவு எவவபாறு இருககும் 
எே எணணிப்பாருங்கள். நபாம் வனே்நது க்கபாடுதது, அ்கங்கபா்ர ளமபா்தல்்கனே 
்தவிரககும்ள்பாது, மபாறு்டட ்கணளணபாடடங்கள் ஆள்ரபாக்கியமபாேனவயபா்க 
இருககும்.

அ்கங்கபா்ரம் நினற்ந்த ்பாணியில் ்ணியபாற்றுவது, நம்னம க்தய்வீ்க ஆற்றல் 
்பாய்வ்தற்்கபாே வைித்தடமபா்க மபாற்றியனமக்கினற மபா்ஸடபாின ்ணிககு 
்தனடயபா்க விேஙகும். க்தய்வீ்க ஆற்றலின ் ி்ரவபா்கம் நம்முள் ஒருவி்த எ்திரபன் 
ச்ந்திககும்ள்பாது, சஞசலம் ஏற்்டு்கினறது. ்தியபாேத்தினள்பாது “சடகடே ஏற்்டும் 
உடல் நடுக்கம்”, உடலனமப்ில் நி்கழ்்கினற எ்திரப்ின ஒரு அறிகுறியபாகும்.

அ்கங்கபா்ரமும் சம்்ஸ்கபா்ரமும் இனண்நள்த கசயல்்டு்னவ. நபாம் உணர்சசிபூரவமபா்க 
எ்திரவினே ஆற்றும்ள்பாது சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் உருவபாகும். நபாம் எ்திரவினே 
ஆற்றுவ்தற்கு ்கபா்ரணமபாே மூலககூறு நமது அ்கங்கபா்ரம்்தபான, அதுளவ சம்்ஸ்கபா்ரம் 
உருவபாவன்த தூணடு்கிறது. அ்கங்கபா்ரம் ஏன எ்திரவினே ஆற்று்கிறது? அன்த 
அனடயபாேப்டுததும் விஷயங்கேில் ஒனறு ளமம்்டுத்தப்டும்ள்பாள்தபா அல்லது 

அ்கங்கபா்ரத்தின அனடயபாேங்கள், உணனமயபாே 
அனடயபாேதன்த மனறககும் ்தின்ர்கேபாகும். 
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அ்சசுறுத்தப்டும்ள்பாள்தபா, அது எ்திரவினே ஆற்று்கிறது. இ்ந்த எ்திர்சகசயல் 
விருப்ம் அல்லது விருப்மினனம எே ஏள்தபா ஒரு வடிவில் கவேிப்டும். அ்ந்த 
எ்திர்சகசயலபால் உருவபாகும் ளநரமனற அல்லது எ்திரமனற உணர்சசி, ் ினேர 
ஒரு ்்திவபா்க மபாறு்கிறது.

உறுதுனணபுபாியும் வி்தமபா்க, அ்கங்கபா்ரம் அனடயபாேப்டுத்திக க்கபாணட 
விஷயங்கனே, சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் நிரணயிக்கினறே. அ்கங்கபா்ரமும் சம்்ஸ்கபா்ரமும், 
்ினேர, மபானயயின ள்தபாற்றத்திற்கு இனண-்கபா்ரணி்கேபா்க ஆ்கினறே. 
அ்தனமூலம் நமது உணர்ந்தறியும் ்திறன வடி்கடடப்டடு, கமய்னம மீ்தபாே 
நமது ்கபாடசி ்திபாிததுவிடப்டு்கிறது.

்தேிந்பாின வி்தி எனற ம்ரங்கள், சம்்ஸ்கபா்ர வின்த்கேிலிரு்நது, அ்கங்கபா்ரம் எனும் 
மணணில் ளவரவிடடு வேர்கினறே. நமது சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் நம் இ்தயத்தின 
உள்ளுணரவினே உருவபாககு்கினறே, அ்தனே நினறளவற்றும் வி்தமபா்க 
மேம் கசயலபாற்று்கினறது. மே்தின கசயல்்பாடு்கள் வருத்தி எேப்டு்கினறே. 
நமது வருத்தி, ப்ரவருத்தி எேப்டுவன்த, அ்தபாவது மளேபா்பாவங்கனே  
இயககு்கினறது. வருத்தி, ப்ரவருத்தி, இனவ இ்ரணடும் ஒனறினண்நது  
ப்ரகரு்தி — அ்தபாவது நமது இயல்ன் வடிவனமக்கினறே. இ்தற்கு மூனறு 
குணங்கேின (சதவ, ்ரஜ்ஸ, ்தம்ஸ) ்ணபு்கள் ்யன்டுத்தப்டு்கினறே.

நமது இயல்்ின ்ணபு்கனே க்பாறுத்தவன்ர, குறிப்ிடட கசயல்்பாடு்கனே 
நபாம் மீணடும் மீணடும் கசய்்கிளறபாம். உணவுப ்ிபாியர உணவு விடு்தி்களுககு 
கசனறுக்கபாணடிருப்பார. நீர சறுககு வினேயபாடு்வர அனல்கனே நபாடி்ச 
கசல்வபார. சிேிமபா ்ித்தன ்தின்ரப்டங்களுககு கசனறுக்கபாணடிருப்பார. 
ஒவகவபாரு ந்பாின இயல்்ிற்கு ஏற்றவபாறு, அத்தன்கய கசயல்்பாடு்கள், 
குறிப்ிடட சம்்ஸ்கபா்ர வன்க்கனே ளச்கபாிததுகக்கபாள்ே துனணபுபாி்கினறே. ஒரு 
்ிறவியிலிரு்நது அடுத்த ்ிறவி வன்ர, ஓயபா்த கசயல்்பாடும், சம்்ஸ்கபா்ரங்கேின 
குவியலும், நமது இயல்ன் க்பாிதும் வன்ரயறுக்கினறே. இன்தளய நபாம் ப்ரபா்ரப்த 
(வி்தி) எே அறி்கினளறபாம்.

சம்்ஸ்கபா்ரங்கனே உருவபாக்கிக க்கபாள்ேபாமல், 
உனே்தமபாே கசயல்்பாடு்கனே ளமற்க்கபாள்ே 

அனும்திக்கினற ஒரு வபாழ்கன்கமுனறனய, 
நபாம் அனமததுகக்கபாணடு உயரவனடவ்தற்கு 

ள்தனவப்டும் உள்மு்க ்யிற்சினய,  
ச்கஜ மபாரக்கம் நமககு அேிக்கினறது.  
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நமது ்தேிப்டட வி்தியின ் னடப்பாேி்கள் நபாம் ்தபான. இருப்ினும், க்தய்வீ்க வி்தி 
எனற ஒனறும் உள்ேது – ்தேிப்டடமுனறயில் நபாம் உருவபாக்கி னவததுள்ே நமது 
உலன்க நபாம் முடிவிற்கு க்கபாணடுவ்நது, நமது சுய ் ி்ரேயதன்த கசயல்்டுத்திக 
க்கபாணட ்ினேள்ர, அ்ந்த வி்தினயப ்ற்றி நபாம் உண்ரமுடியும்.

இ்ந்த ளநபாக்கத்திற்்கபா்களவ ம்கபாிஷி ் ்தஞசலி, ளயபா்க மபாரக்கதன்த வைங்கியுள்ேபார. 
அ்தனமூலம் வருத்தி எேப்டும் எணண அனல்கனே, நபாம் ்தவிரக்க இயலும். 
இல்னலகயேில் அனவ நமது வி்தினய வடிவனமதது, மபானய எனும் சுைலில் 
சிக்க னவதது, அ்திளலளய நபாம் உைனறுக்கபாணடிருக்க கசய்துவிடும். இள்த 
ளநபாக்கத்திற்்கபா்களவ, பூஜ்ய ்பாபூஜி அவர்கள், நமது மே்திலுள்ே எணண 
அனல்கனே நீடிக்க்ச கசய்யும் சம்்ஸ்கபா்ரங்கனே நீககுவ்தற்்கபாே வைிமுனற்கனே 
நமககு ்த்ந்தருேியுள்ேபார. எணண அனல்கனேத ்தடுப்து எே க்பாருள்்டும், 
சித்த வருத்தி நிள்ரபா்த, என்து ஒருவன்கயில் ளயபா்க நினலயபாகும். எணண 
அனல்கனே ஆ்தபாிப்து ஒருள்பாதும் நமககு உ்தவபாது. எேளவ அது ளயபா்கபா 
அல்ல, அ-ளயபாகய, அ்தபாவது உ்தவபா்தது.

து்ர்திரஷடவசமபா்க, அ்கங்கபா்ரத்தின மளேபா்பாவம் யபாக்தேில், அ்தன 
உருவபாக்கதன்த ்பாது்கபாதது, வருத்தி, ப்ரவருத்தி, ப்ரகரு்தி மற்றும் ப்ரபா்ரப்த 
ஆ்கியவற்றுடன அனடயபாேப்டுத்திக க்கபாள்வது்தபான. இது மபாற்றதன்த 
சபாத்தியமற்ற்தபா்க ஆககு்கிறது. அன்ிற்குபாிய சபாபாிஜி அவர்கேின கூற்றுப்டி, 
“ஒரு முடடபாள், ்தவறபாே கசயனல கசய்துமுடித்த ்ினேள்ர, ஒருளவனே 
அ்தனே உண்ரககூடும்; ஒரு புத்திசபாலி ஒனனற கசய்்கினறள்பாள்த அவேது 
்தவனற உணர்கிறபான; ஒரு ஞபாேி முனே்தபா்க ்தவறு்கனே அறி்நது, அவற்னற 
்தவிரக்கிறபார”, எே கூறுவது வைக்கம்.

அப்டியபாேபால், ்தேது ்தவறு்கனே ்கணட ்ினனும், ்தபான கசய்்தள்த சபாி எே 
்ிடிவபா்தமபா்க நட்நதுக்கபாள்ளும் ஒரு ந்ன்ர எனேகவனறு வன்கப்டுததுவது? 

உணர்சசிபூரவ க்கபா்ந்தேிபபு எற்்டும்ள்பாதும் 
்பா்திக்கப்டபாமல் இரு்ந்திட, மே்திற்கும் 

இ்தயத்திற்கும் ஒரு மனைஅங்கியபா்க இரு்நது 
உ்தவககூடியது எது? அது, இனறவேின 
மீ்தபாே அன்ில் முழுவதும் நனே்நதுள்ே 

‘நினலயபாே நினேவு’ எனற ளமல்அங்கி்தபான.
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அப்டிப்டட ந்ர எவவபாறு ்தனனமமபாற்றம் அனடய முடியும்? ்தேது 
உருவபாக்கங்கேில் முனேபபுடன இருககும் ஒரு ந்ர, எவவபாறு சுய ் ி்ரேயதன்த 
கசயல்்டுத்த இயலும்? இது, கசம்ன் ்தங்கமபா்க மபாற்றுவன்தப ள்பானறது, அது 
ஒருள்பாதும் நடக்கபாது அல்லவபா? நம்னமளய மபாற்றிகக்கபாள்வ்தில் நபாம் ஏன 
வருத்தத்திற்குபாிய வன்கயில் ள்தபால்வி அனட்கிளறபாம் என்ன்த இது விேககுவ்தபா்க 
உள்ேது. ் பாபூஜி அவர்கேின, 23 வடடங்கள் க்கபாணட வன்ர்டத்தில், அ்கங்கபா்ர 
வடடங்கள், ஏன மபானய ்ஸ்தி்தி்களுககு உறுதுனணயபா்க உள்ேே என்ன்தயும் 
இது விேககு்கினறது.

சம்்ஸ்கபா்ரங்கனே உருவபாக்கிக க்கபாள்ேபாமல், உனே்தமபாே கசயல்்பாடு்கனே 
ளமற்க்கபாள்ே அனும்திக்கினற ஒரு வபாழ்கன்கமுனறனய, நபாம் அனமததுகக்கபாணடு 
உயரவனடவ்தற்கு ள்தனவப்டும் உள்மு்க ்யிற்சினய, ச்கஜ மபாரக்கம் நமககு 
அேிக்கினறது. சம்்ஸ்கபா்ரங்கேின சுனமனய நீககுவது எேி்தபாேது. ஒவகவபாரு 
நபாளும் நபாம் ளசரததுகக்கபாணட சம்்ஸ்கபா்ரங்கள், மபானலளந்ர சுத்தி்கபாிப்ில் 
நீக்கப்டு்கினறே. இ்ந்த ் ிறவியில் ளசரததுக க்கபாணட ்கட்ந்த்கபால சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் 
்தேிஅமரவு்கேின ள்பாது ்ிபாிகசபட்ரபால் நீக்கப்டு்கினறே. முற்்ிறவி்கேில் 
இரு்நது வ்ந்த சம்்ஸ்கபா்ரங்கள், ் ணடபா்ரபா எேப்டும் ் ிற்ந்தநபாள் விைபாக்கேிலும், 
கூடடு சதசங்கங்கேிலும், மபா்ஸடபாின க்ௌ்தீ்க ் ி்ரசனேத்தில் நபாம் அவருடன 
இருககும்ள்பாதும், ளமலும், ஒரு அபயபாசி ்க்தியுடன இரு்நது லயபாவ்ஸ்தபா 
எனனும் ஆழ்்நதுள்பாகும் நினலனய அனடயும்ள்பாதும், எ்ந்த ்தருணத்திலும் 
நீக்கப்டும்.
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பூஜ்யஸ்ரீ ்பாபூஜி ம்க்ரபாஜ் அவர்கேின 
123வது ்ிற்ந்தநபாள் ஆணடு விைபா

29, 30 ஏப்ரல் மற்றும் 1 ளம 2022

சம்்ஸ்கபா்ரங்கள் உருவபாவன்த ்தடுப்து்தபான க்ரும் சவபாலபா்கிறது. இ்ந்த உல்கில் 
நபாம் வபாழ்்நதுக்கபாணளட ் ்திவு்கனே ்தவிரப்து என்து, நிலக்கபாி சு்ரங்கத்தில் 
இரு்நதுக்கபாணடு ்கனற ஏற்்டபாமல் ்தவிரப்ன்தப ள்பானறது அல்லது புயல் 
மனையில் நட்நதுக்கபாணடு ஈ்ரமபா்கபாமல் இருப்ன்தப ள்பானறது. மனைனய 
நபாம் ்தவிரக்க முடியபாது, ஆேபால் நீரபு்கபா மனைஅங்கினய அணி்நதுக்கபாணடு, 
ஈ்ரமபா்கபாமல் நம்னம ்பாது்கபாததுக க்கபாள்ேலபாம். உணர்சசிபூரவ க்கபா்ந்தேிபபு 
எற்்டும்ள்பாதும் ்பா்திக்கப்டபாமல் இரு்ந்திட, மே்திற்கும் இ்தயத்திற்கும் ஒரு 
மனைஅங்கியபா்க இரு்நது உ்தவககூடியது எது? அது, இனறவேின மீ்தபாே 
அன்ில் முழுவதும் நனே்நதுள்ே ‘நினலயபாே நினேவு’ எனற ளமல்அங்கி்தபான.

நினலயபாே நினேவு என்து ்தேி்சசிறபபு க்கபாணட ஒரு வடி்கடடியபாகும். 
அது, ் ்திவு்கள் நமது உணரவுறுநினலனய ்கனறப்டுததும் முன்பா்க அவற்னற 
நீக்கிவிடும். நினலயபாே நினேவின ‘்ணிவு’ எனற ் பாது்கபாப்பாே ளமற்கூனற, 
அ்கங்கபா்ரதன்த வடி்கடடிவிடும். ் பா்ர்டசத்தின வினேவு்கேில் இரு்நது நம்னம 
்த்தி்ரமபா்க வைிநடததும். இ்தேபால் க்தய்வீ்க இலககு நமது ் பாரனவயில் க்தேிவபா்க 
நினலத்திருககும். நமது உணர்ந்தறியும் ்திறன, நம்னம ்னடத்தவருக்கபாே 
அன்ில் இ்தயபூரவமபா்க ஆழ்்நது இருககும்ள்பாது, உல்கபாய்த விஷயங்களும், 
க்பாய்த ள்தபாற்றங்களும் கூட க்தய்வீ்கமபா்கவும், அசபா்தபா்ரணமபாே்தபா்கவும் மபாறும். 
மூலஆ்தபா்ரமும், அ்திலிரு்நது கவேிப்டும் விஷயமும் ஒனளற்தபான என்்தபால், 
்கடவுள் க்தய்வீ்கமபாேவர எேில், அவ்ரது ்னடபபும் க்தய்வீ்கமபாேது்தபான. 
இவவபாறு அனேததுளம க்தய்வீ்கமபா்கிறது.

அனபுடனும் மபாியபான்தயுடனும்,
்கம்ளலஷ


