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மகவவர

நம �ன�த வரககததகக, மவதறஙக�லம க�ண மடய�த 
அளவகக எலல� வ�த��ன மதவவய�ன ஞ�னஙகளம இநத�ய�வ�ன 
மவத நலகள�ல அடஙக�யளளன. இவவலகதத�ல இத வவரய�லம 
ந�ம  அற�நத அததவன வவகய�ன ஞ�னஙகளககம இநத �கதத�ன 
நலகமள ஆத�ரஙகள�க இரபபவத ந�ம க�ணக�மற�ம. அவவ 
ஜ1வ�த��ககள எபமப�தம மதடக தக�ணடரககம பமல�க இநத���ய 
சகஙகள, ம��டசம தபற மவணடய வழ�கள �றறம ப��சதத��ன 
பகத�யடன ஆணடவனககத தத�ணட தசயயம வழ�கள இபபட 
அததவன வ�த��ன மகளவ�களககம பத�ல அள�கக�னறன. பகவ�ன�ன 
உரவ�றற ந�வல, அவரத ஆன�1க தச�ரபஙகள, �றறம அவரத 
வ�தம வ�த��ன சகத�கள அவனதவதயம பறற� அவவ நனற�க 
வ�வ��கக�னறன. அவனததக க�லஙகளககம அபப�ல படட, மதலம 
மடவ�றற இநத ஞ�னஙகள, எநத வ�த��ன ��றறம��னற� ��சறற 
ந�வலய�ல பகவ�ன�ட��ரநமத தத�டஙக�, பரமபவர பரமபவரய�க 
ஆசச���ய�ரகள�ன வழ�ய�க உவடய�த சஙக�லத தத�டர மப�ல 
தத�னற தத�டமட வநதளளன.

இநத மவத நலகள�ல ந�ம ந�த எநத வ�த��ன 
சழந�வலகளககம மடவ�ன பத�லகள இரபபவதக கற�பப�கக 
க�ணல�ம. ந�ககப பர��னநததத�ன ம�ல உளள ஆவசகவள 
ந�வறமவறறத தகக வழ�மவறகவளக க�டட கவடச�ய�ல த�ரபத�ப 
படததக�னறன.  தறமப�வதய நவன உலகதத�ல �ககள மவதவன, 
களபபம, சணவட சசசரவகள, தக�டவ�ய�ன உறவகள, பமல�க 
ஆவசகள (�ணண�வச, தப�னன�வச, தபணண�வச மப�னறவவ) 
�றறம ஏ��றறஙகள�ல தயரததடன வ�ழக�ற�ரகள. இரநத�லம, 
தபரம ப�னவ� ய�னவரகள இபபடப படடத தயர வ�ழகவகவய, 
தவ�ரகக மடய�த உணவ�கள அவவ எனறம உணரக�னறனர. 
உணவ�ய�கமவ ஒர உதத���ன இலகவக அவடய மவணடம எனற 
நம ஒவதவ�ரவரககம த�கம உளளத. ஆன�ல பவலக சகஙகவள 
அனபவ�ககத தடககம கடடக கடஙக�த நம இநத���யஙகளம ந�த 
ஆழ��ன அற�ய�வ�யம நமவ�த தவற�ன ப�வதய�ல இழததச 
தசனற வ�டக�னறன!
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மனனவர

இநதச ச�ற பததகதத�ன கற�கமக�ள ��கவம �கதத�னத. இநத 
உலகதத �ககள ஆனநதம தபறவதறக�கப ப�னபறறம மனற வழ� 
மவறகவளப பறற� ��கச சரகக��க வ�வ��பபமத அத. நம��ல அமநக 
��னவரகள அநத ஆனநததவதத தஙகள மனப�க மந��மலமய க�ணப 
படம ஜடவலகப தப�ரடகள�ன மல��க அவடய வ�வழ க�னறனர. 
அவவ�ற அவரகள தஙகள உடலன இநத���யஙகள தததம உ��வ� 
யடன மகடகம அததவன சகஙகவளயம ரச�ககப ப�டபடக�ற�ரகள. 

இனனம ச�லமர� ஜடவலக சமபநதப படட அததவன 
வ�த��ன இநத���ய சகஙகவளயம பறககண�தத வ�டட, தன உள 
ஆத��வ�டம க�ணபபடம அவ�த�ய�ல சரணவடநத வ�டக�னறனர. 
ஆன�ல ��கவம அபரவ��கப ப�னபறறப படம ஒர மனற�வத வழ� 
யம உளளத. அத ��கவம உதத���ன ஆன�1கதத�ல வ�ழ�ப பவடநத 
ஜ1வன மதரந ததடபபத. அநத வழ� பகவ�னககம ஜ1வ�த ��ககளகக 
��வடய�ல உளள ந�ரநதர��ன உறவவப பதபப�கக�றத. அத �டடம� 
உணவ� ய�ன ந�ரநதர��ன மபர�னநததவத வழஙகக�றத. 

அடதத வரம ச�ற கவத இநத மனற வ�த��ன கற�கமக�ள 
கவள வ�வ��கக உதவம. ஆன�ல எவவ�ற ஒர வழககற�ஞர மவற 
ய�கச சடடஙகவளத தகநத பலகவலககழகம மலம பய�னற ப�னனர 
அவத எவவ�ற பயன படததக�ற�மர�, அமத மப�ல தகநத பரமபவர 
வழ�ய�க மவறய�க வரம இநத வழ�மவறகவளக கறற அதன ப�ன 
அவறவறச ச��ய�கச தசயல படததவத அவச�ய��கம. 
 

தபபரவ��, 16, 2011
ந�தய�னநத தரமய�தச� 
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1. கடவவள ந1 எனககக க�டட மடய�� ?

இநத�ய�வ�ல ஒர ச�யம ஒர மபரரசன கடவவளக க�ண 
மவணடம எனற ��கவம ஆவசப படட�ன. அவன தன ப�ரத� 
�நத���வய அவழதத இரணட மகளவ�கள மகடட�ன. "ந1 எனககக 
கடவவளக க�டட மவணடம. அவர இபமப�த எனன தசயத 
தக�ணடரகக�ற�ர எனபவதயம ததள�வ�க தச�லல மவணடம" எனற 
மகடட�ன. ப�ரத� �நத��� ��கவம ஞ�னம ந�வறநதவர�க 
இரநத�ரநதம ��கவம ச��ய�ன பத�வலக தக�டகக இயல�தத�ல, 
அவர மனற ந�டகள அவத� மகடட�ர. அரசன அதறகச சம�த�த 
த�லம தகநத பத�வல அள�கக இயலவ�லவலதயனற�ல ப�ரத� 
�நத���ய�ன ம�ல உளள நமப�கவக ப�த�ககபபடம எனற 
எசச��கவகயம அள�தத�ன. 

ப�ரத� �நத��� தன வடவட அவடநததம அரசன�ன 
மகளவ�ககத தகநத பத�வல அள�பபதறக�க தனன�ட��ரநத அததவன 
நலகவளயம பரடட ��கப தபரம ஆர�யசச� தசயத�ர. இரணட 
ந�டகள மழவத��க ஆர�யசச� தசயதம அவர�ல தகநத பத�ல 
எவதயம�க கணட ப�டகக இயலவ�லவல. மனற�ம ந�ள, தன தப��ய 
நலக அவறய�ல உடக�ரநத மவற வழ�ய�னற�த தனனள அழ 
ஆரமப�தத�ர.  அபமப�த தன ஐநத வயத ச�றவன இவதக கணட 
ஆசச��யப படட, "தநவதமய, ந1ஙகள ஏன இபபடக கவவலயடன 
இரகக�ற1ரகள?" எனற மகடட�ன. 

"�கமன, அரசன மகடட ஒர மகளவ�கக எனன�ல தகநத 
பத�வலக கணட ப�டகக இயலவ�லவல. அதன�ல என பதவ�வயமய 
ந�ன இழகக மவணட வரம" எனற தநவத பத�லள�தத�ர. 

"அத எனன மகளவ� தநவதமய?" எனற ச�றவன மகடட�ன.

"ஓ, அத ஒர ��க ��கக கடன��ன மகளவ�. உன ச�றறற�வகக 
அத வ�ளஙக�த. ந1 கவவலபபட�மத" எனற ச�றவவனப மப�கச 
தச�னன�ர.
 

ஆன�ல அநதச ச�றவன ப�டவ�தம ப�டததக மகடடத�ல 
அநதப ப�ரத� �நத��� அரசன�ன மகளவ�கவளப பறற�க கற�ன�ர: 
"அரசனககக கடவவளப ப�ரகக மவணட��ம. ம�லம கடவள 

6



இபமப�த எனன தசயத தக�ணடரகக�ற�ர எனறம தத��ய 
மவணட��ம. ந�ன அததவன நலகவளயம ஆர�யசச� தசயத 
வ�டமடன. இநதக மகளவ�ககத தகநத பத�வல எனன�ல கணட 
ப�டககமவ இயலவ�லவல."

இவதக மகடட ச�றவன இன�வ�ய�கச ச���ததவ�மற, 
"தநவதமய! இத ��கவம எள�த�ன மகளவ�! ந1ஙகள ந�வள அரச 
சவபககச தசலலம மப�த அரசன�டம இநதக மகளவ� ��கவம 
எள�த�னத எனறம இதறக உஙகள ச�ற வபயன கட பத�ல 
அள�பப�ன எனறம கறஙகள. கடவள இபமப�த எனன தசயத 
தக�ணடரகக�ற�ர எனபவதயம அவன கறவ�ன எனற 
தச�லலஙகள" எனற பத�லள�தத�ன. இவதக மகடட ப�ரத� �நத��� 
தன ச�றவவன நமப�கவகய�னற� ப��த�ப��கப ப�ரதத�ர. ஆன�ல 
அவமன�, "தநவதமய, ந1ஙகள கவவலவய வ�டட வ�டஙகள. ந�ன 
உஙகவளக கணடபப�க வ�ழ வ�ட ��டமடன. உறத�ய�க நமபஙகள" 
எனற ஆறதல கற�ன�ன. 

மவற எநத வழ�யம� இலல�தத�ல ப�ரத� �நத��� அதறகச 
சம�த�தத�ர. அடதத ந�ள க�வலய�ல இரவரம அரச சவபககச 
தசனறனர. அரசன ப�ரத� �நத���வய அவழதத, "என அரவ� ப�ரத� 
�நத���மய! ந1வ�ர எனகக இபமப�த கடவவளக க�டட அவர 
இபமப�த எனன தசயத தக�ணடரகக�ற�ர எனற கற மடய��?" 
எனற மகடட�ர. 

அதறகப ப�ரத� �நத���, "ஓ �த�பப�றக��ய அரசமன, இநதக 
மகளவ� ��க ��க எள�த�னத�ல ந�ன எனனவடய இவளய 
வ�நதவனக கடடக தக�ணட வநதளமளன. அவமன உஙகள 
மகளவ�ககப பத�வல அள�தத வ�டவ�ன" எனற த�ழவ�யடன 
கற�ன�ர. 

இநதப பத�வல சறறம எத�ரப�ரகக�த அரசன ஒர கணம 
ஆசச��யபபடட�லம அவன அநத ச�றவவன மந�கக�, "ஓ ச�றவமன, 
ந1 எனககக கடவவளக க�டட மடய��, �றறம அவர இபமப�த 
எனன தசயத தக�ணடரகக�ற�ர எனபவதயம கற மடய��?" எனற 
மகடட�ன. 

அதறக அநதச ச�றவன, "�த�பப�றக��ய அரசமன! அதறக 
மதல�வத�க ஒர ப�வனய�ல தக�ஞசம ப�ல மவணடம" எனற 
மகடட�ன. 

ச�றவன�ன மவணடமக�ள�ன�ல அரசன ச�ற�த சநமதகப 
படட�லம கவடச�ய�ல அவன மகடடவதக தக�ணட வரச தசயத�ன. 
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ப�னனர அநதச ச�றவன அரசன�டம, "என அனப��கக 
அரசமன, இநதப ப�லனள தவணதணய உளளத�?" எனற மகடட�ன. 

அரசன ச�ற�த மநரம மய�ச�ததப ப�னனர, "ஆ��ம, 
கணடபப�க இநதப ப�லல தவணதணய உளளத!" எனற 
பத�லள�தத�ன. 

அரசன�ன பத�வலக மகடட ச�றவன உடமன, "�த�பபகக��ய 
அரசமன,  அவத எனககத தயவ தசயத க�டடஙகள" எனற 
வ�டகதகனறக மகடட�ன. 

ச�றவன�ன மகளவ�வய எத�ரப�ரகக�த அரசன ச��ள�தத�ன, 
"ஆம... இநதப ப�லல தவணதணய உளளத. ஆன�ல மதலல அவதக 
கவடய மவணடம. அபமப�த த�ன ந�ம தவணதணவயப ப�ரகக 
மடயம!"

"ச��ய�கச தச�னன1ரகள!", ச�றவன தத�டரநத�ன, "அமத 
மப�ல த�ன கடவவளக க�ண மவணட��ன�ல அதறக ஒர வழ� 
மவற உளளத. அநத ஆன�1க வழ�மவறவய ஒரவன ப�னபறறம 
மப�த நம மனன�ல கடவள கணடபப�கத தத��க�ற�ர. அபபடபபடட 
வழ�மவறகவள ந�ம ப�னபறறவ�லவலதயனற�ல நம��ல அவவரக 
க�ண மடய�த. ப�வல ந�ம கவடவத வவரய�லம தவணதணய 
அத�ல எவவ�ற �வறநதளளமத�, அமத மப�ல த�ன கடவளம 
�வறநத�ரகக�ற�ர!"

அழக�ன தததவம ந�வறநத இநதப பத�வலக மகடட அரசன 
��கவம த�ரபத�யவடநத�ன. ப�னனர அவன ச�றவவன மந�கக� 
இரணட�வத மகளவ�வயயம மகடட�ன, "ச��, இன�, அநதக கடவள 
இபமப�த எனன தசயத தக�ணடரகக�ற�ர எனற தச�ல."

"ச�� கறக�மறன..." ச�றவன தத�டரநத�ன, "ந1ஙகள இநத 
ஆன�1க சமபநத��ன மகளவ�வய ஒர ச�ஷயன எபபடத தன 
கரவ�ட��ரநதக மகடடத தத��நத தக�ளள மவணடம�� அபபடத 
த�ன தத��நத தக�ளள மடயம. ஆன�ல இஙமக ந1ஙகள 
அ��யவணய�லம ந�ன தவரய�ல�லல�வ� உடக�ரநத�ரகக�மற�ம. 
தகக மவறய�ன பட ந�ன உயரநத இடதத�லம ந1ஙகள த�ழநத 
இடதத�லம இரநத த�ன இவதக மகடட அற�நத தக�ளள 
மவணடம." 

இவதக மகடட அரசன, ச�றவன�ன பத�லலரநத ந�ய�யதவத 
அற�நத ச�றவவன அ��யவணய�ல இரதத� வ�டட, த�ன தவரய�ல 
உடக�ரநத தக�ணட�ன. 
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அ��யவணய�ல உடக�ரநத�ரநத ச�றவன பத�லள�தத�ன, 
"இபமப�த கடவள இவதத த�ன தசயத தக�ணடரகக�ற�ர. ச�ல 
ச�யம அவர ஆணடவய அரசன�கவம �றற ச�யம அரசவன 
ஆணடய�கவம ஆககக�ற�ர. ஒவதவ�ர ஜ1வன�ன கர�ஙகவளப 
தப�றதத அவர இவவ�ற தசயக�ற�ர. ச�ல ச�யம ந�ம அறப��னப 
ப�றவ�கவள எடகக�மற�ம. ச�ல ச�யம ந�ம ��கநத உயரநத 
ந�வலய�லளள ப�றவ�கவள எடகக�மற�ம ..." ச�றவன�ன இநதப 
பத�வலக மகடட அரசன ��கவம த�ரபத�யம �க�ழசச�யம அவடநத�ன. 
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இநத உணவ�கவள அவனதத �ககளம அற�ய மவணடம எனற 
ப�ரகடனம தசயதத �டட��னற�, ப�ரத� �நத���ககம அவரத 
பதத�ச�லததன��ன வ�நதனககம தபரம தவக �த�கவளயம 
அள�தத�ன.   

2. மநசதவதயம ப�சதவதயம எஙமக வவகக 
மவணடம ?

ம�றகணட கவதய�ல கற�பப�டபபடடவதப மப�ல எநத ஒர 
கற�கமக�வள ந�ம அவடய மவணட��ன�லம அதறக�ன வழ� 
மவறவயக கவடப ப�டகக மவணடயத அவச�யம. ஆன�ல எநத வழ� 
மவறவய ந�ம உணவ�ய�ல ப�னபறற மவணடம எனபவத எபபட 
அற�நத தக�ளவத? 

நம வ�ழகவக மழவதம வ�தம வ�த��ன அற�வவரகவள ந�ம 
மகடடப ப�னபறற�ய�ரகக�மற�ம. சமத�ய வழககஙகள, தச�நத 
ந�டடச சடடஙகள, நம நமப�கவககள, ப�டததஙகள, த�ய 
தநவதயரகள�ன அற�வவரகள, �றறம நணபரகள�ன அழததஙகள 
இவவ அவனததம நமவ� அடகக� ஆளக�னறன. படககம இளம 
பரவதத�ல நம ஆச���யரகள நமவ� வழ� நடதத�ன�ரகள. எததவனமய� 
நலகள�ல எழதபபடட ஞ�னஙகவளயம சமத�ய வழககஙகவளயம 
ந�ம ப�னபறற மயறச� தசயக�மற�ம. ஆன�ல அவறவற ந�ம 
உத�ச1னம தசயத, நம �னம மப�ன வழ�ய�ல வ�ழநமத���ன�ல 
இர�ஜ�ஙகம நமவ�ச சம�� வ�டவத�லவல. தகக தணடவனவய 
அனபவ�கக மநரக�றத. 

ந�ம அவனவரம சதநத�ர��ன ஜ1வ�த��ககள. ஆன�ல ந�ம 
நம மநசதவதயம ப�சதவதயம எஙமக வவகக மவணடத�னபத�ல 
��கவம கவன��க இரகக மவணடம. 

இநத வ�ஷயதத�ல மடவ�கக கறப மப�ன�ல, ப��சதத��ன 
��ரககஙகவளப மப�த�பபதம, ��கவம உயரநத ந�வலய�லளள 
பரமபவரய�லரநத வரவத��ன ஞ�ன ச�ஸத�ரஙகவள �டடம� ந�ம 
ப�னபறற மவணடம. அவவ �டடம த�ன ந�கக உயரநத 
ப��சதத��ன ஆன�1க ந�வலவய அள�ககம. எததவனமய� தததவ 
வ�த�கள பவலக வ�ழகவகய�ல உணட�கம கஷடஙகவளத 
த1ரபபதறக�க க�லம க�ல��க எததவனமய� வழ� மவறகவளக 
கற�யளளனர. ஆன�ல இத வவரய�லம அவவ எவறற�லம கட 
இநத�ய�வ�ன மவத க�ல நலகள�ல கற�ய�ரபபத மப�ல ச��ய�ன 
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வழ�கவளக க�ணமவ இயல�த. ��ற�க, உலகதத�ல இத வவரய�லம 
உத�தத எநத ஒர தததவமம மவத க�ல நலகள�ன மவ��லரநமதக 
க�ளமப�ய�ரபபவத ந�ம ததள�வ�கக க�ணல�ம. மவத நலகள இநத 
உலகதத�மலமய மதன மதலல மத�னற�ய பவழய த��ழ�கள�ல 
ஒனற�ன ச�ஸக�ரததத�ல எழதப படடவவ. மவத நலகள 
அவனததககம மலம பர� இவறவமன. அவவ இவறவன�ட��ரநத 
மத�னற� ஆத� க�லம தத�டட பரமபவர பரமபவரய�கக மக�டக 
கணகக�ன வரடஙகள�க ��கக கவன��கத தவலமவற 
தவலமவறய�க வநதளளன. இநத ச�ஸத�ரஙகவள ந�ம ஆர�யநத 
ப�ரதத�ல �ன�த வரககததகக வ�தம வ�த��ன கற�கமக�ளகள 
இரபபவதயம, அவவ அவனதத�லம ஒமர ஒர கற�கமக�ள �டடம 
ச�கர��க இரபபவதயம க�ணல�ம. 
 

மவத ச�ஸத�ரஙகள, அவனதத ஜ1வர�ச�களம வ�தத�ய�ச��ன 
மனற வ�த��ன வழ�கள�ல ஏத�வத ஒனவறப ப�ரத���கத 
தஙகளகக தத��நமத� தத��ய��மல� ப�ன பறறக�ற�ரகள எனற 
கறக�றத. அவவ ய�வவ? 

(1) அமநக��னவரகள, இநதப பதவலகதத இனபஙகவளத தஙகள 
இநத���யஙகள மல��க அனபவ�தத �க�ழசச�ய�க இரகக 
வ�வழக�னறனர. இத�ல அவரகளத �னமம பதத�யம மழவத��க 
ஈடபடக�னறன. இபபடப படடப பதவலக இனபஙகவளச 
சக�பபவதமய "பகத�" எனற ச�ஸக�ரததத�ல அவழககப படக�றத.
 
(2) இனனம ச�லர, இநதப பதவலக இனபஙகள மகவம அறப��னவவ 
எனறம, அவவ உணவ�ய�மலமயத தனபஙகள ந�வறநதத எனறம 
உணரநத, அவறவற தவறததவ�ற, தஙகள ஆத��வ�மலமய 
இனபதவதக க�ண வ�ரமபக�னறனர. அவவ�ற அவரகள ப�ரம� 
ம��டசதவத ந�டக�னறனர. இதறக "மகத�" எனற தபயர. 

(3) ஆன�ல ��கச தச�றப��னவரகமள�, தஙகவளப பர� 
இவறவனகமகப ப��சதத��ன அனப மசவவகக�க அரபபண�கக 
ஆவசப படக�னறனர. இபபட இவறவனககப ப�சமடன மசவவ 
தசயவவத "பகத�" எனற அவழகக�மற�ம. "பகத� மய�க�" எனற�ல 
நமவ�ப ப��சதத அனப மசவவய�ல பர� இவறவனடன இவணபபத 
எனற அரததம.

ம�றகணட மனற வழ�கவளயம ந�ம நனற�க ஆர�யநத 
ப�ரதத�ல, ஒவதவ�ர ஜ1வனம இவறற�ல ஏத�வத ஒர ப�வதய�ல 
தஙகவள ப�ரத���க ஈடபடததவவதத ததள�வ�கக க�ணல�ம. 
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3. பவலக சகஙகள உணவ�ய�ன 
ஆனநததவத அள�கக மடய�� ?

இநத ஜடவலக ஐஸவரயஙகள�ன�ல இனபம தபற 
ஆவசபபடவத, மதல�வதம ��கவம ப�ரச�தத��ன ஒனறம ஆகம. 
மவத நலகள�லம இவதமய த�ன மதல�வத�கக கற�பப�டப 
படடளளத. ந�ம ஐஸவரயஙகவளயம பகழகவளயம சமப�த�தமத�, 
அலலத நம இநத���யஙகள�ல சகஙகவள அனபவ�தமத�, இநத 
உலகதத�ல இனப��க வ�ழ ஆவசப படக�மற�ம. இபபட ஆவசபபடம 
எவர�லம, இநதத தறக�லக இனபஙகவள அனபவ�கக மடயம. 
மவணடய அளவ ஆவசயம அதறக�ன மயறச�யம இரநத�ல 
ஒரவன�ல கணடபப�க அவத அவடய மடயம. இத�ல சநமதகம� 
இலவல. 

மவத நலகள�ல இதறக மவணடய வழ�மவறகள ததள�வ�கக 
தக�டககபபடடளளன. ஆவசகவள தயலல�ம ந�வரதத� தசயயம 
"கலப வ�ரக" �ரதவதப மப�ல, இவவ மவத நலகள�ன ஒர 
ப�க��கக தக�டககப படடளளன. அத�ல பதவலகதத�ல க�வடககம 
அததவன வ�த��ன சகஙகவளப பறற�யம எழதபபடடளளன. 
அவறற�ல கற�பப�டபபட�த எநத வ�த��ன பவலக இனபதவதயம 
தவள�மய ந�ம க�ணமவ மடய�த. 

அத �டட�லல��ல நம பவலகத த�றகம ம�ல�க இரககம 
சவரகக மல�கம �றறம சதத�ய மல�கம வவரய�ல�ன அவனதத 
மல�கஙகள�லம உளள சக மப�கஙகவளப பறற�யம மவத நலகலல 
எழதபபடடளளன. ஆன�ல அமத ச�யம அநத உயரநத மல�கஙகளம 
கட ப�றபப இறபபககள�லரநத வ�ட படடதலல எனபவதயம, 
அஙமகயளள ஜ1வ�த��ககளம கட பமல�கததககத த�ரமபவம வர 
மவணடம எனபவதப பறற�யம எழதபபடடளளத. 

இநத உலகதத�ல, தபரமப�ல�ன �ககளகக ஆன�1க 
உலகதவதப பறற�யம அநத உலகஙகள�லளள உயரநத ந�வலகவளப 
பறற�யம தத��ய��லரபபத ��கவம மவதவனகக��ய ஒனற. அவரகள 
தஙகள �னதவதயம பதத�வயயம, பதவலக இனபஙகவள சக�பப 
தறக�க �டடம� உபமய�க�கக�ற�ரகள. �னம, கணகள, ந�கக, 
க�தகள, வய�ற �றறம பணர இநத���ய உறபபககள வழ�ய�க 
இநத���ய சகஙகவள மழககவம த�ண�ககம வ�மற த�ன இநதப 
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பவலகமம பவடககப படடளளத. உலக�ல தபரம ப�னவ�ய�ன 
ஜனஙகள�ன �னஙகள இநத அறப��ன ஜடவலக இனபஙகவள 
ரச�பபத�ல �டடம� ஈடபடடளளன. ஆன�ல அமத ச�யம எததவன 
மபரகள இத�ல தவறற� தபறறளளனர? எலல� மநரமம ஆனநத��க 
இரககம ஒரவவர ந1ஙகள கற மடய��? 

ச�லர எபமப�தம பவலகக கஷடஙகவளமய அனபவ�க 
க�ற�ரகள. அவரகள எள�ய வ�ழகவகவய ஓடடவதறக�கத மதவவப 
படம தவறம உணவ, தண�, �றறம தஙகம இடததகமகத தததள�கக 
ி�ற�ரகள. அவரகளகக ஒர தர�டடத தணமட கட ஆனநததவத 
அள�கக�றத. ஆன�ல அமத அளவ ஆனநதம த�ன ஒர தசலவநதர 
தனகக ஒர பத�ய படக வ�ஙகவத�ல க�வடகக�றத. பணகக�ரனம 
ஏவழயம ஒமர படதவதத த�ன தன தடலவ�ஷன�ல ப�ரகக�ற�ன. 
கவடச�ய�கப ப�ரதமத���ன�ல ஒர தசலவநத��ன ஆனநதம ஒர 
ஏவழய�ன ஆனநததவத வ�ட ஒனறம தப��தலல. ஆன�ல ந�ம இத�ல 
எநத ந�வலய�ல இரநத�லம ச��, நம ஆனநததவத இனனமம அத�கப 
படதத மவணடம எனமற எபமப�தம எணணக�மற�ம. ந�ககக 
க�வடததவறவற வவததக தக�ணட ந�ம ஒர மப�தம த�ரபத�ய�க 
இரபபத�லவல. அதறகக க�ரணம எனனதவனற�ல, நம �னம, உடல, 
இநத���யஙகவள ஒரமப�தம த�ரபத�பபடததமவ மடய�த. 
ஏதனனற�ல அவவ ந�தத�ய��னவவ அலல. அவவ அழ�நத மப�கக 
கடயவவகள. ந�த உணவ�ய�ன தச�ரபம ஜ1வ�த��. நம 
ஜ1வ�த�� ந�ரநதர��னத�ல அத நமவ� ஆழ��க இழதத ஆன�1க 
உலகததடன தத�டரப வவபபதறக�க ஆவசபபடக�றத. அநத 
ஆன�1க உலகதத�ல �டடம� ந�ம உணவ�ய�ன, ந�ரநதர��ன 
�க�ழசச�வய அவடய மடயம. 

4. பவலக மப�கஙகள உயரநதவவ அலல

ச�லர தனனவடய அத�ரஷடவச��க, இநதப பவலக வ�ழகவக 
ய�ன கற�கமக�வளப பறற�யம, அவதத தகக வவகய�ல வ�ளகக�க 
தக�டககம மவறய�ன கரககவளப பறற�யம மதட வ�ச�ரம தசய 
க�ற�ரகள. ஜ1வ வ�ழகவகய�ன ஆழநத தததவஙகவளப பறற� உப 
மதச�ககம கரவவயம மதரநததடததக தக�ளக�ற�ரகள. அபமப�த 
அவரகள பகவத க1வதய�ல "உணவ�ய�மலமய பதத�ச�லய�ன எவனம 
தனபஙகளககக க�ரணஙகள�க இரககம பவலக இநத���ய 
சகஙகள�ல ஈடபடவத�லவல. ஓ கநத�ய�ன வ�நதமன! அநத 
சகஙகளகக ஆரமபமம மடவம உணட. எனமவ பதத�ச�ல அவறற�ல 
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இனபம தயபபத�லவல.." எனற இபபட வரம சமல�கஙகவளயம 
க�ணக�ற�ரகள. 

பவலக இனபஙகள உணவ�ய�ன ந�ரநதர��ன ஆனநததவத 
ஒரமப�தம அள�கக மடய�த எனபவத உணவ�ய�க ந�ம உணரம 
மப�த நம இதயதவத இநத���ய மவடவகய�லரநத இழததக 
தக�ணட சதநத�ரம தபறக�மற�ம. ப�னனர இனப தனபஙகள ந�வறநத 
இநதப பமல�க வ�ழகவகய�லரநத ம��டசம தபறவதறக�க ஆவசப 
படக�மற�ம. இவவலக�ல எநத ஒர தசயலககம ஒர பத�ல வ�வளவ 
உணட. இவத ந�ம ஒர கடக�ரதத�ல அஙகம இஙக��க ஊஞசல 
மப�ல ஆடம ஊசல கணடலரநத க�ணக�மற�ம. அமத மப�ல 
இனபமம தனபமம. ந�கக இனபம�� தனபம�� மந��டவததலல�ம 
ஒர தறக�லக ந�வலமய. ஏதனனற�ல அவவ ச1கக�ரம� ��ற� 
வ�டக�றத. இமத மப�ல த�ன ஒர ச�ற கழநவதயம. தறமப�த ��கவம 
�க�ழசச�ய�க வ�வளய�டக தக�ணடரகக�றத. ஆன�ல அடதத ந���டம 
அத அழக�றத. 

ந�ம தறமப�த இனப��க இரகக�மற�ம எனற வவததக 
தக�ளளஙகள. ஆன�ல ச1கக�ரதத�ல அநத இனபம மப�யத தனபம 
வநத மசரக�றத. இவவயவனதவதயம ந�ம ப�ரககம மப�த, 
ம��டசம ஒனமற ந�ம க�டட மவணடய கற�கமக�ள எனற உறத� 
தக�ளக�மற�ம.  அத�டட��னற�, இநதப பவல அனபவ வ�ழகவக 
ந�ரநதர��ன ஆனநததவதத தரவத�லவல எனறம, அத நமவ�க 
கடடப மப�டட வ�டக�றத எனறம உணரக�மற�ம. 

எவவதயலல�ம கவடச�ய�ல அழ�நத மப�ய வ�டக�றமத� 
அவவ அவனததம� பவலகப தப�ரடகள. அத ஆன�1கப 
தப�ரடகள அலல. பவலக வ�ழகவக அலப��ன, ச�றற�னபதவத 
�டடம� வழஙகக�றத. மவத ச�ஸத�ரஙகள ந�ம அவனவரம 
ந�ரநதர�றற இநத உடலகள அலலதவனறம ந�ம எலமல�ரம� 
ஜ1வ�த��ககள எனறம பவற ச�றறக�னறன. இவவ அவனதவத 
வயயம த�ணடயவவ ஜ1வ�த��ககள எனறம கறக�னறன. ந�ம 
அவனவரம இநத உடலகள�ல தறக�லக��க வ�ழம ஜ1வ�த��ககள. 
எனமவ இநதத தறக�லக ச�றற�னபஙகள ந�கக ஒரமப�தம 
உணவ�ய�ன ஆனநததவத அள�ககமவ மடய�த.

ந�ம இவறவற அலச�ப ப�ரககம மப�த, நம அற�வ அத�க��க 
க�றத. கவடச�ய�ல, ந�ம எதறக�க ந�ரநதர�றற அறப இனபதத�றக�க 
இபபட ஓட மவணடம எனற பதத�ச�லததன��க ந�வனகக�மற�ம. 
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5. ம��டசதத�ன  வழ�

ஏன ந�ம எவரம� இறபபதறக வ�ரமபவத�லவல? இவதப 
பறற� ஒர மன�வர அழக�கக கற�ன�ர: "இநத உலகதத�ல நமவ�ச 
சறற�லமளள எததவன எததவனமய� ஜ1வர�ச�கள, �ன�தரகள, 
�ரஙகள, வ�லஙககள மதல�க அவனததம த�னமம இறநத 
தக�ணமடய�ரகக�னறன. ஆன�ல ந�ம��, ந�கக �டடம ச�வ வர�த 
எனற எணண�க தக�ணடரகக�மற�ம."

ஜ1வ�த��ககள�ன ந�ம, இயறவகய�கமவ ந�ரநதர��னவரகள 
எனறம, எனமவ ந�ம ச�வத�லவல எனறம மவத ச�ஸத�ரஙகள 
கறக�னறன. அத �டட��னற�, ஜ1வ�த��ககள ஆனநத �ய��னவவ 
எனறம அமத க�ரணதத�ல த�ன நம �னம எபமப�தம நம 
உ��வ�ய�ன தச�நதச தச�தத�ன மப��னபதவத அவடவதறக�க 
எபமப�தம ஏஙகக�றத எனறம அநத மவத நலகள கறக�னறன.

ஜ1வ�த��வ�ன இயறவகய�ன கணம, ந�ரநதர��க ந�கழ 
க�லதத�ல எநத வ�த��ன பவலக ஆவசகள��னற� மறக�லம 
வரஙக�லம எனற எதவ��னற�  எபமப�தம மபர�னநதமடன 
இரபபமத. ஆன�ல அடகக மடய�த �னம மநர எத�ர�னவறவற 
வ�ரமபக�றத. அத எபமப�தம அவ�த�ய�னற�, அளவக கடஙக�த 
ஆவசகளடன, எபபட ந�ம வரஙக�லதத�லம ஆனநத��க இரகக 
மவணடம எனற அதறக�க மவணடய அததவனத த�டடஙகவளயம 
த1டடக�றத. ந�சசய��க இநதப பவல இனப தனபஙகவள எற�நத 
வ�டட ம��டச ந�வலவய அவடய வ�ரமபவத ஒர ச��ய�ன மடமவ. 
இவவ�ற ம��டசதவத அவடய மவணட வ�தம வ�த��ன 
ச�தனஙகவள நம��ல பலரம தசயத வரக�னறனர. 

அறப��ன பவலக சகஙகவள நம இநத���யஙகள மல��க 
அனபவ�பபவத வ�ட, ப�றபப இறபபகள�லரநத வ�டபடட ம��டசம 
தபறவதறக�க மயலவத ��க ��கச ச�றநதத. பமல�க இனபஙகவள 
அனபவ�கக மவணடம எனற ஆவசய�லரநத வ�டபட மவணடயத 
ஒவதவ�ர ஜ1வ�த��வ�ன கடவ�. இவத ஒரவன க1ழவரம ந�னக 
வ�த�கவளக கவடபப�டதத அவடயல�ம. 

1. மதலல ந�ம, எவவ ந�ரநதர��னவவ எனறம எவவ 
ந�ரநதர�றறவவ எனறம தன பதத�ய�ன மலம வ�வ�த�தத 
அற�நத தக�ளள மவணடம.

2. ப�னனர இநதப பவலக �றறம தச�ரகக இனபஙகவள 
தவறதத வ�லகக மவணடம. இவவயவனதவதயம மவத 
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நலகள ந�ரநதர�றறவவ எனற கறக�னறன. 
3. �னதவதயம இநத���யஙகவளயம அடகக மவணடம. 
4. ம��டசம தபறவவதக கற�கமக�ள�கக தக�ணட அநத 

ஆவசவய கவன��க ம�னம�லம வளரகக மவணடம. 

மனன�ல ந�ம கற�பப�டட பட, மவத ச�ஸத�ரஙகள ந�ம 
வ�ரமப�யவத தயலல�ம வழஙகம கலப வ�ரகஙகள�கம. அவவ நம 
வ�ழகவகய�ன வ�தம வ�த��ன கற�கமக�ளகவளயம அவறவற 
அவடய ந�ம எநத வ�த��ன ச�தகஙகவள எலல�ம தசயய மவணடம 
எனறம ததள�வ�க வ�வ��கக�னறன. 

ம��டசம எனற�ல எனன? ஜ1வ�த�� தன ப��சதத��ன 
ஆன�1க ந�வலவய, த�ன�க உணரவவதமய ம��டசம எனக�மற�ம. 
அபபட ம��டசம தபறற ஒவதவ�ர ஜ1வ�த��வம சய��கமவத 
த�ரபத�யவடநத மப��னபததடன வறற�ரககம. பவலக சகஙகள 
எத�லம வ�ரபப��னற� தன உளள�னபதத�மலமய  ரச�தத ஆனநதமடன 
வ�ளஙகம. 

அநத ம��டச ந�வல எபபடய�ரககம எனபவத ஒர ச�ற 
பமல�க சமபநத��ன உத�ரணம வழ�ய�க ந�ம அற�நத தக�ளளல�ம. 
உத�ரண��க, இபமப�த ந�ம ��கவம த�ரபத�ய�ன அளவ ரச�ய�ன 
உணவப பத�ரததஙகவளச ச�பப�டடளமள�ம எனற வவததக 
தக�ளமவ�ம. அபபடமய ந�ம ஒர தசளக��ய��ன படகவகய�லம 
ச�யநத தக�ணட கடமபதத�ரகளடன �க�ழசச�ய�கப தப�ழத 
மப�கக�க தக�ணடரகக�மற�ம. அபமப�த நம அததவன இநத���யங 
களம த�ரபத�யடன உளளன. அவவ�ற அவனதத இநத���யஙகளம 
த�ரபத�ய�க இரபபத�ல ந�ம கடநத க�லதவதயம வரஙக�லதவதயம 
மழவத��க �றநத ந�கழ க�லதத�ல �டடம� உளமள�ம. ந�ம கடநத 
க�லதத�ல நடநத எவதப பறற�யம ந�வனபபதம இலவல, வரஙக�ல 
�க�ழசச�கக�க மவணடயத த�டடஙகள எவதப பறற� எணணவதம 
இலவல. ��ற�க ந�ம இநதப பவலகத தனபஙகள�லரநத வ�டபடட, 
தறமப�வதய ந�கழ க�லதத�ல மழவத��கத த�வளதத வ�டக�மற�ம. 
அபமப�த, எபதப�ழதம சத� எணணஙகவள உணட பணண� 
நம��டம வ�ட��ல எவதய�வவதக மகடட அடம ப�டககம நம �னம 
அசச�யம ச�ல ந���டஙகள தஙக� வ�டக�றத. அநத ந�வலய�ல ந�ம 
நமவ� சநமத�ஷததடன க�ணக�மற�ம. அநத ந�வலய�ல ந�கக எநத 
வ�த��ன ஆவசயம இரபபத�லவலய�தல�ல அத ஒர ம��டச 
�வடநத ந�வலவயப மப�ல உளளத. அநதச ச�யதத�ல ந�ம 
மழவத��க த�ரபத�யவடநத ந�வலய�ல இரபபத�ல ந�ம ந�கழ 
க�லதத�ல �டடலம உளமள�ம. இநத உலகதத�ல இவவதயலல�ம 
கண மநரததககள ��ற�  வ�டவத�ல இநத உத�ரணம ��கச 
ச��ய�னதலல. ஆன�ல இத ம��டச ந�வலவய ஒரவ�ற வ�ளகக 
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மயலக�றத.  உணவ�ய�ல ப�கக�யம தசயத ம��டச�வடநத 
ஜ1வ�த��ககள தப��ய அளவ�ல ஆனநதம தபறவ�ரகள. அத 
�டட�லல��ல அநத ஆனநதம ந�ரநதர��க ந1டககம 
மபர�னநத��கம. 

6. க�லதவத வ�ச�ரம தசயமவ�ம  

இநத உலகதத�ல, க�லம மனற வ�தஙகள�க இயஙகக�றத: 
கடநத க�லம, ந�கழக�லம, வரஙக�லம எனபவவ அவவ. தப�தவ�க 
ந�ம ந�கழ க�லதத�ல த�வளதத�ரகக மடவத�லவல. க�ரணம ந�ம 
எபமப�தம ந�த தசயலகள�ல ஒனற� ய�ரகக மவணடயளளத. ம�லம 
அவவ அமநக��கத தனபஙகள�கத த�ன இரககம. அத �டட�ல 
ல��ல ந�கக எபமப�தம �றறவரகள�மல� அலலத இயறவக �றறம 
ச1மத�ஷணஙகள�மல� ந�த �னஙகள�மல� தத�டரநத தனபஙகள 
த�ன வநத மசரக�னறன. ந�ம ந�கழக�லம மழவதம நம வரங 
க�லதத�ல �க�ழசச�ய�க இரகக மவணடம எனற ஒமர எணணததடன 
எபமப�தம மவணடயத த�டடஙகவள இவடவ�ட��ல த1டடக 
தக�ணடரகக�மற�ம. ந�கக இநத ந�கழ க�லதத�ல ஒர மப�தம 
�க�ழசச�ய�க இரகக மடவத�லவல. ஆன�ல வரஙக�லம �க�ழசச�ய�க 
இரககம எனற நமபக�மற�ம. இபபடய�கக க�லம த�ன தசனற 
தக�ணடரகக�றமத தவ�ர நம �க�ழசச�ய�ன வரஙக�லம வரவமத 
ய�லவல. 

நம �னம எபமப�தம எவவ�ற இநத உலகதத ந�லவரங 
கவளயம ஐஸவரயஙகவளயம ந�கக ச�தக��கப பயன படததல�ம 
எனபத�மலமய மழககவம ஈடபடடளளத. நம �னம எபமப�தம 
ஆனநத��க இரகக ஆவசபபடக�றத. ந�ம ஒவதவ�ரவரம� 
�க�ழசச�ய�க இரகக வ�ரமபக�மற�ம. இத நம இயறவக. நம வ�ழ 
ந�டகள மழவதம, ஒவதவ�ர கணமம ந�ம ஆனநத��க இரகக 
மவணடம எனற ஒமர கற�கமக�வளக தக�ணட, தடஙகல�க வரம 
கஷடஙகவளத த1ரபபதறக�கச தசயலல இறஙக�யளமள�ம. இதமவ 
நம ஒர மடமவய�லல�த தனபம! 

பதமல�கததடன சமபநதபபடட நம �னததககம நம 
ஜ1வ�த��ககம ந�வறய வ�தத�ய�சஙகள உளளன. பதவலக 
அனபவதவத ஜ1வ�த��வகக எடததச தசலலம ஒர கரவ�மய ந�த 
�னம. ஜ1வ�த��மவ� எபமப�தம ஆனநத �ய��னத. அதறக எநத 
வ�த��ன ஆவசகளம க�வடய�த. ஆன�ல �னம�� மநர எத�ர�னத. 
எபமப�தம அளவறற ஆவசகவளயவடயத. ந�ம இநத உலகதத�ல நம 
�னததடன ஒனற� அதன மல��க ஆனநததவதப தபற வ�ரமபவத�ல 
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த�ல ந�ம நம ஆவசகள ந�வ�ரதத�ப பட��ல ஏ��னற மப�யக�மற�ம. 
அவவ�ற ந�ம தககஙகவள அனபவ�ககம மப�த, ந�ம அத�ரஷட 
ச�லய�க இரநத�ல, இதறகம ம�ல�ன ஒர உணவ� இரகக 
மவணடம எனபவத உணரநத அவத ந�டமவ�ம. அபமப�த ந�ம 
நம��ன உளள�மலமய த�ரமப�, ஜ1வ�த��வ�ன ப�ரக�சதவத 
மந�ககக�மற�ம. 

7. ம��டசததககம  அபப�ல

ஆன�ல இபமப�த ஒர மபரத�சய��ன இனதன�ர ��கவம 
�கதத�ன தததவதவதயம க�ணக�மற�ம. மவத ச�ஸத�ரஙகள இபபடப 
தபரம ஆனநததவத ந�ரநதர��க அள�ககம ம��டசதவத வ�டவம 
ம�ல�ன இனதன�ர ஆன�1க ந�வலயம இரகக�றத எனற கறக�றத! 
அத இநத பத உலகஙகவளயம ம��டச ந�வலவயயம கடத த�ணட 
ம��ல�க வ�ளஙகக�றத. உணவ�ய�மலமயக கறப மப�ன�ல 
தனபஙகள�லரநத தபப�பபதறக�க ம��டசதவத ந�டவத ஒர 
வவகய�ல உணவ�ய�ன ம��டசம� அலல. அத ஒர க1ழததர��ன 
ம��டச ந�வலமய! 

உணவ�ய�ன ம��டசம எனன? ஒர ஜ1வ�த�� பர� 
இவறவன�டம� தத�டரப வவதத அனபச மசவவகள தசயயம 
ப�கக�யதவதப தபறவமத அத.  நம ம��டச ந�வல நமவ� 
இவறவன�ன ஒர அனபச மசவகன�க ஆககவதறகப பத�ல�க, அத 
நமவ� தவறம ச�த�ரண ஜ1வன�க �டடம தசயத�ல, ந�ம நம 
உணவ�ய�ன பர� கற�கமக�வள அவடயவ�லவல எனற தப�ரள. 
இவதமய "உரவ�றற ம��டசம", அலலத "ப�ரம�  ம��டசம" 
(அலலத "ந�ரவ�ணம" ) எனற அவழபபர. இத நம பர� கற�கமக�ள 
அலல. 

தவற�மன பதவலகத தனபஙகவள எற�நத வ�டட ம��டசம 
அவடவத பர� ம��டசதத�ன ஒர க1ழத தர��ன ந�வலமய ய�கம. 
உணவ�ய�ன பர��னநதம ந�ம நம பர� இவறவன�டம அனப 
தசலதத� அவரககச மசவவ தசயவமத! உரவ�றற ம��டச��ன 
ந�ரவ�ண ந�வலய�ல ந�ம தபறம ஆனநதம தச�றபம�. ஏதனனற�ல 
அஙமக ஜ1வ�த�� தனனடன உளள சய ஆனநததவத �டடம� 
தபறக�றத. இநத உணவ� ஒர வவகய�ல ஒர பத�ர�கமவ 
இரககல�ம. இஙமக இனதன�ரவ��ன இனபதவதயம மசரகக 
மவணடம எனற எணணமவ வ�லவல. எனமவ இநத சய நல ந�வலய�ல 
ந�ம நம ஜ1வ�த��வ�ன ஆனநததவத �டடம த�ன அனபவ�கக�மற�ம. 
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அளவறற ஆனநத ச�கர��ன பர� இவறவன�டம இன�ய அனப 
தசலதத�, பரஸபரம அனபகவளப ப����ற� அனபவ�ககம எலவலயறற 
அநத பர� ஆனநததவத ந�ம அவடயவ�லவல!

பர� இவறவன�டம அனப�ன உறவ வவதத அதன�ல 
க�வடககப படம ஆனநதம� உணவ�ய�ல ப��சதத��ன, எநத 
வ�த��ன கலபபடமம அறற மபர�னநதம. இநத உலகதத�ல ந�ம 
கடடணடரககம அததவன வ�த��ன உறவகவளப பறற�யம 
மக�டககணகக�ன ப�டலகள இரகக�னறன. ஆன�ல இநதப 
ப�டலகள�ல வ�வ��ககபபடடரககம ந�ரநதர�றற உறவகளம 
�க�ழசச�யம ��கவம அலப��னவவமய. அபபடமய அநத உறவகள 
��கவம பல��னத�க இரநத�லம, ச�வ வரம மப�த எலல�ம அழ�நத 
வ�டக�னறன. ஆன�ல நம ஜ1வ�த��மவ�, ந�ரநதர��க எனதறனறம 
ந�வலதத ந�றகம அநத உனனத��ன அனப ந�வறநத "உறவவப" 
தபறவதறக�கதத�ன எனதறனறம ஏஙகக�றத. 

அனப�ன உறவ எனற மபசம மப�த அஙமக இரணட 
மபரகள மதவவப படக�ற�ரகள. "அனப" எனற ஆஙக�லதத�ல கறம 
மப�த அத வ�வனச தச�லல�கவம வரல�ம, அலலத தப�ரள 
தச�லல�கவம வரல�ம. பத உலகதத�லளள தனபஙகவள வ�டடத 
தபப�தத  அதன�ல வரம இனபதவத ஜ1வ�த�� அனபவ�பபவத ஒர 
வவகய�ன இனபம. ஆன�ல அவத வ�டவம ம�ல�ன ஆனநதம அநத 
ஜ1வ�த�� உணவ�ய�ல வ�ழ�தததழநத தனககம தன பரஸபர 
அனப�ன கற�கமக�ள�ன பர� இவறவனகக��வடய�ல உளள 
ந�ரநதர��ன உறவவப பதபப�ககம மப�த வரவமத. இநத வவகய�ன 
மபர�னநதததகக எநத வ�த��ன எலவலகமள� கடடப ப�டகமள� 
க�வடய�த. அத ஆழம� க�ண மடய�த மடவறற ஆனநத ச�கரம!

8. உணவ�ய�ன அனப எனற�ல எனன?

ந�ரணய�கக மடய�த க�லத தவககதத�லரநமத ஜ1வ�த�� 
ப��சதத��ன அனவபத மதடப ப��த�ப��கக கதற�க தக�ணமட 
ய�ரகக�றத. இநத அணட சர�சரஙகள�லம ��கவம சகத� வ�யநத 
ஒனற உணதடனற�ல அத ப��சதத��ன அனப ஒனமற ஆகம. அவத 
ரச�பபதறக�க ந�ம ஒவதவ�ரவரம ஏஙகக�மற�ம. அவத ந�ம 
தவற�மன தறக�லக��க �டடம ச�ல ச�யஙகள�ல ரச�தத�ல மப�தம 
எனறலல��ல சத� எபமப�தம� இவடவ�ட��ல தத�டரநத ரச�கக 
ஆவசப படக�மற�ம. உணவ�ய�ல அதமவ நம ப�றபப��வ�யம ஆகம. 
இநத அடபபவடய�னத மதவவய�ன பரஸபர அனபப ப����றறம 
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ந�ககக க�டடம மப�த த�ன�கமவ ந�ம உணவ�ய�ல உய�ரளள 
அரததமளள வ�ழகவகவய உணரக�மற�ம. ப��சதத அனப�ன சகத�வய 
நம��ல அளவ�டமவ இயல�த. ந�வனததக கடப ப�ரகக மடய�த 
அளவ அத சகத� வ�யநதத. இநத உலகதத�லம அனமப எஙகம 
வ�ய�ப�தத�ரபபவத ந�ம கணகட�கக க�ணக�மற�ம. ந�ம ப��சதத 
அனப�ன ப�டபப�றகள வரமமப�த �றற எலல�வறவறயம �றநத 
வ�டக�மற�ம, தறநத வ�டக�மற�ம. ம�லம, ஒரவன ப��சதத அனப�ன 
அடபபவடவயப பறற� மகளவ�கள எழபப�ன�மல�, சவ�ல 
வ�டட�மல�, அவன மத�றற வ�டவத ��க ந�சசயம. ஏதனனற�ல 
ப��சதத��ன அனபகக ம�ல�க மவதறதவம க�வடயமவ க�வடய�த. 

ந�ரவ�ண அலலத உரவ�றற ம��டசதத�ன�ல க�வடககம 
ஆனநததத�றகம, பர� இவறவன�டம பகத� தக�ளளம மப�த 
க�வடககம ஆனநததத�றகம உளள வ�தத�ய�சம இநதப ப��சதத��ன 
அனமப த�ன! ம�லம, அனப எனற வ�ரதவதவயப ப�ரககம மப�த, 
அநத அனவப வவகக இனதன�ரவரம மதவவ எனபவதயம 
உணரததக�றத. உரவ�றற ப�ரம� ம��டசதத�ன�ல க�வடககம 
ஆனநதம தவற�மன நம பதவலக தனபஙகள �வறவத�ல வரம 
தவறம தனப�றற ந�வலமய த�ன. அத உலக ஆவசகள�லரநத 
வ�டதவலவய அள�தத அவ�த�வயயம ந�ம�த�வயயம வழஙகவத�ல 
அத ந�கக ஆனநதம மப�ல தத��க�றத. ஆன�ல உணவ�ய�ல அத 
ஆனநதம அலல. ம�லம இநத ம��டச ந�வலககம அனபககம எநத 
வ�த��ன சமபநதமம க�வடய�த. இநதப ப�ரம� ம��டசதத�ல 
இதயதவத தநக�ழ வவககம இத��ன அனபப ப����றறஙகளகக 
இடம�ய�லவல. ஆன�ல பகத�ய�ன�ல �டடம த�ன எனறம 
ந�தத�ய��க வ�ளஙகம ஜ1வ�த��வககம பர� இவறவனகக ��வடய�ல 
�க� உதத���ன ப��சதத அனப உணட�க மடயம. 

எணண�கவகயறறப ப�றவ�ய�ன�ல, இவறவன�ன சகத�கவள 
ந�ம நம சய நலத மதவவகளகக�க �டடம� உபமய�கப படதத� 
இநதப பதவலகஙகள�ல கடடணட, இவறவன�ன அழக�ன ஆனநத 
�ய��ன உணவ� தச�ரபதவத அற�ய��மலமய மப�ய�ரகக�மற�ம. 
இதறகக க�ரணம ந�ம எபமப�தம நம தபரவ�கக�கவம நம சகத�க 
க�கவம� வ�ழநத வரக�மற�ம. பதவலக ��வயய�ன�ல ஆசச��யத 
த�லம ஆசச��ய��ன, அழககள�லம அழக�ன �கதத�ன இவறவவனப 
பறற இயல��ல உளமள�ம. இநதப தபரம தரத�ரஷட��ன ந�வலய 
ி�ன�ல ஜ1வனகள இவறவன�டம பகத� தசலததவதறகப பத�ல�க 
மழகக ந�தத�க வடவ��ன உரவ�றற ப�ரம�ம எனற தக�ளவகவய 
மந�கக� ஓடக�னறனர. அவரகள ஆன�1க உரவதத�லரககம பர� 
இவறவன�ட��ரநத எஙதகஙகம வ�ய�ப�தத�ரககம ப��சதத அனவபப 
பயம ந�வறநத ஒனற�கமவ ஆகக� வ�டக�னறனர. அநதப பயதத�ன�ல 
ப�ரம� ம��டசதத�ல பகநத தனவனமய ந�ரவ�ண��கக� ��யதத 
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உரவ �றறவரகள�க ஆக� வ�டக�னறனர. ஆன�ல பர� உணவ�வய 
உணவ�ய�கத மதடம எவவனயம இவவ�ற தத�டரநத ஏ��றற 
மடய�த. இபமப�த�லவல தயனற�லம எபமப�த�வத அவன 
கணடபப�க பர� உணவ�வய உணரம மப�த, ப��சதத��ன 
அனவபப பர� இவறவன�டம தக�ளளம �கதத�ன இநதப ப�மர� 
பகத� ந�வலய�ன உணவ�வயப பறற� ந�சசய��க அற�வ�ன!

9. ப��சதத��ன  ஆன�1க அனப வழ�

இவறவன�டம பகத� தசலதத�, அனபச மசவவகள தசயத 
வரம பகத� மய�கதவதப பறற� மவத நலகள�ல ததள�வ�க எழதப 
படடளளன. ஜ1வ�த��ககள எவவ�ற தஙகவள இவறவன�டம 
தத�டரப தக�ளள வவதத, அனபடன மசவகஙகள ப��நத தஙகள 
இதயஙகள கள�ர ஆனநதம அவடயல�ம எனபவதப பறற� �க� 
மன�வரகள நனற�க அற�நத�ரநத�ரகள. ந�ம மனப கணட கவதய�ல, 
ப�லனள தவணவணவயக க�ண மடக�றத� எனற அநதச ச�றவன 
�னனவனக மகடட�ன. அதறக �னனன, "ஆம, ஆன�ல ந�ம 
கவடநத�ல �டடம� அவதப ப�ரகக மடயம" எனற பத�லள�தத�ன. 

எனமவ இவறவவனக க�ண மவணட��ன�ல மவணடய 
வ�த�மவறகவளப ப�னபறற� நடகக மவணடம. அநத வ�த� மவறகவள 
மவத க�ல �க� மன�வரகள வ�வர��க எழத�யளளனர. ந�ம 
அவறவறப ப�னபறற� நடககம மப�த ந�ககம இவறவனககம 
இவடய�லளள ந�ரநதர��ன பரஸபர அனபத தத�டரப தவள�ப 
படக�றத. ஆன�ல இவதக கவடப ப�டககவ�லவலய�ன�ல அநதத 
தத�டரப ஒரமப�தம தவள�பபடவத�லவல. ம�லம இநதப பன�த��ன 
வ�த�மவறகவள ந�ம நம தச�நத மயறச�ய�ன�லம சகத�ய�ன�லம 
கவடப ப�டகக இயல�த. இநத உலகதத�றகம அபப�ல படட சகத� 
அதறகத மதவவ. ஆன�1க உலகதத�லரநத இவறவன�ன கரவணயம 
தயவம அதறகத மதவவ. இநதச சகத�வய ந�ம எஙக�ரநத எவவ�ற 
தபறல�ம? 

10. சகத�வய ந�ம எஙக�ரநத தபறல�ம ?

�கதத�ன சதத பகத� மய�கதத�ல தசலல மவணட��ன�ல 
மதல�வத�க அநத ��ரககதத�ல வ�ழநத தக�ணடரககம ஒர 
பகத��ட��ரநத ஞ�னம, ஆதரவ �றறம பகக பலமம ந�ககத மதவவ. 

21



ஆழ��ன க�ணறறககள வ�ழநத ஒரவவன தவள�மயக தக�ணட வர 
மவணட��ன�ல, அத தவள�மய ந�லதத�ல உறத�ய�க ந�னற தக�ணட 
கய�றவற இறகக� உதவ� தசயயம ஒரவர�ல �டடம த�ன மடயம. 
அமத மப�ல, நம தறமப�வதய தகக கர��ன ந�வலய�லரநத 
வ�டதவலக க�வடகக மவணட��ன�ல, வ�ழகவகய�ல அவனதவதயம 
உணவ�ய�க உணரநத ஒர �க�ன�ன உதவ� கணடபப�கத மதவவ. 
உணவ�ய�மலமய கறப மப�ன�ல இவதத தவ�ர மவற எநத வழ�யம� 
க�வடய�த. 

எனமவ அபபடப படட ஒரவவரக கணட ப�டபபத�ல ந�ம 
��கப தபரம மகக�யததவதவத அள�கக மவணடம. அபபடப படட 
ஆவச நம தநஞச�ல ��கத த1ரகக��கத மத�னறம மப�த கணடபப�க 
இவறவன�ன ப�ரத� ந�த� ச1கக�ரதத�மலமய நம��டம வரவ�ர. ஆன�ல 
ஒமர ஒர ந�பநதவன. ந�ம அநத �க�வனச சநத�பபதறக�க மபர�ரவம 
வவதத�ரகக மவணடம. அவவளவ த�ன, ப�னனர இவறவன�ன 
கரவணய�ன�ல அநத �க�ன நமவ�ச ச��ய�ன வழ�ய�ல நடதத�க 
தக�ணட மப�வ�ர. 

11. அனபம உறவகளம

மவத ச�ஸத�ரஙகள பர� இவறவன�ன பன�த ந��ஙகள 
அவனதத�லம "க�ரஷண�" எனற ந��ம� ��கவம தவல ச�றநதத 
எனற கறக�னறன. ச�ஸக�ரததத�ல "க�ரஷண�" எனற�ல ��கவம 
கவரசச�கர��னவர எனற தப�ரள. எனமவ இநதச ச�ஸக�ரதப 
தபயர இவறவன�ன கணதவதப பறற� ��க ஆழ��கக க�டடக�றத. 
தன அவனதத ஆன�1க உலகஙகளககம ம�ல�ன, அழககதகலல�ம 
ம�ல�ன அழகளள உனனத��ன மக�மல�க ப�ரநத�வனதத�ல அவர 
எணணறற உறவ�னரகவளயம சக�ககவளயம தக�ணட ஆனநத��க 
வ�சம தசயத வரக�ற�ர. அவமர பர� உணவ�யம பர� 
இவறவன��க�. தனனடன வ�ழநதம, மசவவகள ப��நதம வரம 
எணணறற ஜ1வனகளடம அவர அளவறற அனவபப ப����ற�க 
தக�ணடரகக�ற�ர. 

அவரம அவரத சக�ககளம உறவ�னரகளம பரஸபர 
அனவபப ப����ற�யவ�ற ந�கழததம அததவன அறபதஙகள�ன 
லவலகளம எவரவடய இதயதவதயம �னதவதயம கவரநத இழதத 
ஆனநததத�ல ஆழதத� வ�டம. இபபட அவரகள நடததம எணணறற 
லவலகவள �க� மன�வரகள தஙகள த1ரகக த��சனம வழ�ய�க 
மநரடய�கமவக கணட எழத� வவததளளனர. அவவ ஸ க�ரஷணரம 
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அவரத தநரஙக�ய பகதரகளம எவவ�ற ப��சதத��ன அனப�ன�ல 
கடடப படடளளனர எனபவதத ததள�வ�க வ�ளககக�னறன. 

நம ந�ரநதர��ன வட எத? அத ஸ க�ரஷணர இரககம 
�கதத�ன ஆன�1க உலகம�! அஙமக �டடம த�ன ந�ம ��கவம உசச 
ந�வலய�ன �றறம ��கவம சகத� வ�யநத அனபப ப�வணபவபக க�ண 
மடயம. நம உணவ�ய�ன ஆனநத தச�ரபதவத உணரநத பர� 
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மபர�னநதததடன ந�ரநதர��க இரகக மடயம. ��ற�க, ப�ரம� 
ம��டசதவத வ�ரமபம ஜ1வ�த��மவ�, த�மன க�ரஷணர�க ஆக 
மவணடம எனற ஆவசபபடக�னறன. ஆன�ல அத ச�தத�ய��னதலல. 
எபபட ந�ன உஙகள�க ஆக மடய�மத�, ந1ஙகள ந�ன�க ஆக 
மடய�மத� அமத மப�ல த�ன இத. ந�ம ஒரமப�தம அளவ�லல�த 
ப�ரம��ணடஙகவளச ச�ரஷட தசயயம இவறவவனப மப�ல ஆகமவ 
மடய�த. 

ப�ரம� ம��டசம "தனனலதவத" அடபபவடய�கக 
தக�ணடத. அத�ல எநத வ�த��ன பரஸபர அனபப ப����றறம�க 
க�வடய�த. அத ��கவம அலப��னத. ��ற�க, ந�ம நமவ� ஸ 
க�ரஷணரகக�கமவ அரபபணம தசயத அவரகக அனபச மசவவகள 
தசயத வ�ழ வ�ரமபம மப�த, அதன�ல க�வடககம இனபம�� 
எலவலயறறத. உணவ�ய�மலமய, எநத வ�த ஆன�1க ச�தகஙகளம 
ந�ககம ஸ க�ரஷணரககம இவடய�ல உளள பரஸபர��ன அனபப 
ப�வணபவபப பத�பப�பபவத �டடம� கற�கமக�ள�கக தக�ணடரகக 
மவணடம. அவவ நம ஜ1வ�த��வ�ன ந�ரநதர��ன இயறவகக 
கணதவதக க�டடவத�க இரகக மவணடம.

ஸ க�ரஷணவரப பறற�ப ப�ற��ட��ரநத, கற�பப�க அவரத 
தநரஙக�ய பகதரகள�ட��ரநத மகடடம, படததம வநத�ல ந�ககம 
க�ரஷணரககம தநரகக��ன தத�டரப உணட�வவத உணரமவ�ம. 
ஸ க�ரஷண��ன பகதரகளகக அவரவடய �கதத�ன கணஙகளம, 
லவலகளம நனற�கத தத��யம. ந�ம இவவ�ற நம வ�ழ ந�டகவள 
ஸ க�ரஷண மசவவய�மலமய அரபபண�ககம மப�த ப�னனர ந�ம நம 
உடவல வ�டடச தசலலம மப�த அவ��டம� தசனற வ�டமவ�ம!

12. த�ய�ன�பபத  எபபட

ந�ம இபமப�த வ�ழநத வரம கல க�லதத�ல ஒர தபரம 
�க�வ� உளளத. எனன அத? ந�ம இவறவன�ன ந��ஙகவளத 
தத�டரநத தஜப�தத வநத�மல மப�தம. அத ந�ககம அவரககமளள 
உறவவத தலகக� வ�டம! இவறவன�ன ந�� தஜபம நம உணவ�ய�ன 
தச�ரபதவதத தலகக� ந�ககப மபர�னநததவத அள�ககம. இமயச 
க�ற�ஸத கட "ந1ர உம ந��ஙகளடன �க�வ�ய�க இரகக�ற1ர" எனற 
த�ன அவரத வழ�ப�டவட ஆரமப�தத�ர. ஸ க�ரஷணர தன ந��ங 
கள�ல எலல� சகத�கவளயம வவததளள�ர. அதன�ல ந�ம அவறவற 
தஜப�ககம மப�த ந�ககம ஸ க�ரஷணரககம இவடய�ல மளள 
ஆனநத��ன உறவ தவள�பபடக�றத. ஸ க�ரஷண��ன பன�த 

24



ந��ஙகவள தஜப�பபத ஒர �கததவ�ன ஆன�1க ச�தகம. ந�ம 
அவறவற எநத அளவகக உறத�ய�க தஜப�கக�மற�ம�� அநத 
அளவகக அதன சகத� தவள�பபடக�றத. ப�னனர படபபடய�க அத நம 
ச�தததவதத தயவ�ப படததக�றத. 

உணவ�ய�மலமய, இநத ந�� தஜபதவத �டடம தசயமத ம�ற 
கறபபடட மனற கற�கமக�ளகள�ல எநதக கற�கமக�வளயம அவடய 
மடயம. ந�ம தச�லவத�ல உஙகளகக நமப�கவகய�லவல தயனற�ல 
ந1ஙகமள மச�தவன தசயத அதன பயனகவளக கணட தக�ளளஙகள. 
இவறவன�ன �கதத�ன ந��ஙகவள தஜபம தசயமத நமவ� ந�ரநதர 
��க இவறவனடன ஐகக�யப படதத�வ�டல�ம. இநத தஜபஙகள�ல 
எலல�வறற�லம ம�ல�ன தஜபம� �க��நத�ரம எனற 
கறபபடக�னறத. அத எனன?

ஹமர க�ரஷண�, ஹமர க�ரஷண�
க�ரஷண� க�ரஷண�, ஹமர ஹமர
ஹமர ர��� ஹமர ர���
ர��� ர��� ஹமர ஹமர

இநத �க� �நத�ரதவத ந�ம தத�டரநத தஜப�ககம மப�த ந�ம 
��கவம உயரநத ஒர ஆன�1க ந�வலவயக கணடபப�க உணரமவ�ம. 
இநத �நத�ரதவத ந�ம எஙமகயம எபமப�தம தஜப�ககல�ம 
எனற�லம, அவதக கவனததடன ஆழநத தஜப�ககம மப�த அதன 
பலன ச1கக�ர��கவம அத�க��கவம க�வடகக�றத. நமவ� எபமப�தம 
ஆனநத��க இரகக வவககம. இவறறடன ஸ க�ரஷணரடன 
மனப�கமவ உறவவ வளரததளள அனபப பகதரகள�ன அற�வவர 
களம, அவரகளவடய ஆச�களம �றறம ச�ஸத�ர ஞ�னஙகளம 
க�வடதத�ல இநத தஜபம நமவ� ச1கக�ர��கமவ ப�மர� அனப 
ச�கரததககக தக�ணட தசனற வ�டம. 

பர� இவறவனகக எததவன எததவனமய� ந��ஙகள 
உளளன. தஜமஹ�வ�, அலல�, பதத�, யஹதவஹ, ர���, க�ரஷண� 
எனபவவ அவவகள�ல ச�ல. ஆன�ல மவத ச�ஸத�ரஙகள,  இநத 
அவனதத ந��ஙகள�லம  "ர���, க�ரஷண�" எனற ந��ஙகள ��க ��க 
சகத�யம பன�தமம வ�யநதவவகள எனற கறக�னறன. அவவமய 
எலல�வறற�லம ம�ல�ன பலவனயம அள�ககம. 
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13. மடவ�ன உணவ�

ஜ1வ�த��வ�ன அடததள��ன இயறவக ஆனநத��க 
இரபபமத! நம வ�ழகவகய�ன ஒமர கற�கமக�ளம இலடச�யமம 
எபமப�தம ஆனநத��க இரகக மவணடம எனபமத. அநத 
ஆனநததவத அவடய ந�ம க1ழவரம மனற வழ�கள�ல ஒனவறக 
வகய�ளக�மற�ம. 

(1) நம உடலலளள இநத���யஙகள�ன மலம ந�ரநதர�றற இநதப 
பதவலக இனபஙகவளச சக�கக�மற�ம.

(2) பதவலக இனப தனபஙகவளயம இநத���ய சகஙகவளயம 
எற�நத வ�டட நம ஆத��வ�ன இயறவகய�ன இனபதவதச 
சக�கக�மற�ம. இநதச சகதவத ந�த ஆத��வ�ன சஷ� 
இநத���யம மல��க ரச�கக�மற�ம. 

(3) ந�ம பர� இவறவன�ன ஸ க�ரஷணரகக அனபச 
மசவகன�கச மசவகம ப��நத, நம இயறவகய�ன ந�தத�ய 
ஆத� இநத���யஙகள மலம உணவ�ய�ன மபர�னநததவதப 
தபறக�மற�ம. 

இவவகள  தன�ததன�ய�க ஒமர இலடச�யதத�ல மப�ய மடவ 
த�லவல. மதல இரணட வவககளம நம பதவலக சமபநதப படட 
இநத���யஙகவளச ச�ரநதவவ. ம�லம, இரணட�வத வவகய�ன 
ப�ரம� ம��டசம, ஆணடவனககச மசவவ தசயயம இனபததககக 
தக�ணட தசலவத�லவல. ஆன�ல மனற�வத வவகமய� ��கவம 
�கதத�னத. அத ப��சதத��ன எநத வ�த��னக கலபபடமம இலல�த 
அனவப ஜ1வ�த�� "ஸ க�ரஷண��டம �டடம�" வவதத 
உணவ�ய�ன மபர�னநதததடன இரபபத. 

மதல வவகய�ன பவலக இனபதவத, இரணட�வத வவக 
ய�ன ப�ரம� ம��டச இனபததடன ஒபப�டடப ப�ரககம மப�த, 
பவலக இனபம �க� அலப��கத தத��யம.  ஆன�ல ப�ரம� ம��டச 
இனபதவத, மனற�வத வவகய�ன  க�ரஷண பகத� மசவவய�ன 
இனபததடன ஒபப�டம மப�த, ப�ரம� ம��டசம ஒபப�டககடத தகத� 
ய�லல��ல மப�ய வ�டக�றத! அவவளவ �க�வ�ய�னத க�ரஷண 
பகத� மசவவ! ஸ க�ரஷணரடன ஜ1வ�த��ககள பரஸபர 
ப�மரவ�ய�ல கடடணட சக�ககம ஆனநததவத ஒரமப�தம அளவ�ட 
இயல�த! ம�லம அநத ஆனநதம எபமப�தம கடக தக�ணமட 
தசலவத. வரமப எதவம� இலல�தத. ப�ரம� ம��டசம அலப 
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தச�ய�க� வ�டக�றத.  இநத �கதத�ன உணவ�வய உணவ�ய�மலமய 
மந��ல த�வளததக தக�ணடரககம ஒர ஜ1வன�ல �டடம த�ன ப��நத 
தக�ளள மடயம.  

இநத ��கச ச�ற பததகதத�ல சரகக��கக கறபபடடளளவவ, 
இநத�ய�வ�ன மவத ச�ஸத�ரஙகள�ல கறபபடடளள கடல மப�னற 
ஞ�னக களஞச�யஙகள�லரநத எடககப படட ��க ��கச ச�ற 
ப�கம�ய�கம. அவதயம இஙமக ��கவம சரகக��க எள�த�ன 
வ�ரதவதகள�ல தக�டததளமள�ம. இவத ந1ஙகள படதத அதன மலம 
உஙகளககப பர� இவறவன�ன ஸ க�ரஷணரகக அனப மசவகம 
தசயய மவணடம எனற ஆவச உணட�க�ன�ல மப�தம. அதமவ இநத 
பததகதத�ன ��கப தபரம தவறற�ய�கம!

இவதப பறற� உஙகளகக ம�லம அத�க��க அற�ய மவணடம 
எனற ஆவல மத�னற�ன�ல ஹமர க�ரஷண பகத� இயககம பறபல 
த��ழ�கள�லம ப�ரச��தத�ரககம நலகவளப படகக��ற மவணடக 
தக�ளக�மற�ம. அவவ இபமப�த எஙகம க�வடகக�னறன. ந1ஙகள 
அவறற�ல வ�ரபபம வவதத�மல மப�தம, அவவ த�ன�கமவ ��ய� 
வ�தவத மப�ல உஙகள வககள�ல வநத க�வடதத வ�டம!

ஹமர க�ரஷண�!

-ந�வறநதத-  
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