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ல�ய�� கடைம�� 

 

மன�த�, ஜ	வேகா�களான அேனக �ராண� வ��க�க���� த�ைனேய 

உய��தவனாக கா�கிறா�.  மன�தைன #$%��பதி' எ)வர*+ 

,�கிய-வ+ ைவ-தி$�கிறா� எ�. ஏ0ப1கிற2.  ஆனா' இ�த 

ஜ	வ)ேர%டனாகிய மன�த�, த�*ைடய ல7ய-ைத அறி�2 அத0கான 

கடைமைய எ�ெபா92 ெச;ய- ெதாட��கிறாேனா, அ�ெபா9ேத 

உ�ைமய�' )ேர%ட-வ+ ஸி-தி�கிற2.  இ�ைறய உலக� ேபா�ைக=+ 

#திதிைய=+ ேநா���கா', அ?வ�த+ ல7யமறி�2 அத0கான 

ஸாதன�கைள) ெச;2 கடைமைய� கா�ப0ற ,� வ$பவ�க� ெவ� 

சிலேர; இ'ைல எனேவ ெசா'லலா+.  ஜன�கள�' ெப$+பேலா�, 

 மன�தன�� ல7ய,+ கடைம=+ எ�ன  எ�பைதேய அறி�தாA'ைல; 

அ�ப� அறிய வ�$+Bவ2மி'ைல. 

 

 B-திமானான B$ஷ� ெச;யேவ��ய2 எ�ன?  சா#திர�கைள� 

க0றறிய ,�யாத அச�த� வ�ஷய-தி' சா#திர�க� ெதA�த 

,,Eு�கள�டமி$�ேதா, த�ம அத�ம ஞான-ைதயைட�2 

த�மசரைணய�லி$�ேபா�கள�டேமா ேகHடறித' ேவ�1+.  பEபாதம0ற 

அ�தரா-மாைவ�ெகா�1 ப�-தறிய ேவ�1ெம�.+ ெசா'ல�ப1கிற2.  
த	வ�ர வ�சார-தா' அ�தரா-மாவ�� அப��ப�ராயேமா, அ'ல2 B-திய�� 

நி�ணயேமா, ச-ய+, அஹி+ைச ,தலிய ஸாமா�ய த�ம�கள�ேலா 

ஈ1பட)ெச;=+.  B-தி நி�ணய+ கிH�ன ப�ற�+ அ�த��கார+ 

ெச;யாவ��' அவ�க� த�க� அழிைவ) தா�கேள ேத��ெகா�கிறா�க�.  

ஆகேவ ந'ல வ�ஷய-ைதயறி�2 அைத அ*%��காம' ேபானாL+, 

ெகHடைத அறி�2 அைத வ�டாம' ேபானாL+, அவ� அேதாகதிைய- 

தா� அைடகிறா�. 

 

 ராக+ எ�றா' வ�ஷய-தி' ஆைச; அ�த ஆைச கிHடாதளவ�' 

-ேவஷமாக �ரதிபலி�கிற2.  நம�� அ�ப��பHட ராக-ேவஷ�க�, ேசாக 

ேமாஹ�க� ஏ0ப1கி�றன.  காரண+ யா2?  ஸாதாரணமாக 

�ரார�த-தினா' ஏ0ப1கிற2 எ�. ஜன�க� எ�Mவா�க�.  ஆனா' 

அ�ப�ய'ல.  இைவ அ�ஞான-தா' உ�டாகி�றன.  ராக-ேவஷேம ேசாக 



 

பய-தி� காரண+;  �ேலச-ைத� ெகா1�க�N�ய2.  அவ�-ையயா' 
ஏ0ப1வ2.  அவ�-ையய�� நாச-தாேலேய இைவகெள'லா+ 

நாசமைடகி�றன.  அவ�-ைய எ�ப2 அறியா-த�ைம அ'ல2 அ�ஞான+ 

என�ப1+.  தன�ரா�திேயா, ந%டேமா, வ�யாதிேயா, Oகேமா, ப�ற�B-

இற�ேபா இைவக��ெக'லா+ �ரா�த+ காரண+. ஆனா' சி�ைத, பய+, 

ேசாக+, ேமாஹ+ ,தலியவ0றி0� அ�ஞானேம காரண+.  Pல�ஞான+ 

நிவ�$-தியானா' இைவக��� இ$�ப�டமி'ைல எ�. O$திேய 

ெசா'கிற2. 

 

 त�ऽ कॊ मॊहः, कः शॊकः ऎक�वमनुपँयतः                                                                              I 

हष�शॊकौ जहाित II 
 

 அ�ஞான-தி0� நாச,�டா�க மா��கெம�ன?  ஸ+ய� ஞான-தி� 

உதய-தா' அ�ஞான+ நசி��+.  அ�த ஞான-ைத நா+ ஸாதன�கைள) 

ெச;2 அைடய ,யலேவ�1+.  ஞான+ ஏ0பHட ப�ற� அ�ஞான-தி� 

ேச%ைட இ$�க,�யா2.  இத0� ,�ேனா�க� அ*%�-2 வ�த 

சா#திர அப��ராய�கள�' ந+ப��ைக B-தி=ட� இற�கேவ�1+. 

 

 ெபAய வ�$�தி' நா+ சா�ப�ட உHகா$கிேறா+.  ஏராள ெசலவ�' 

ந'ல $சியான பEண�க� பAமா.கிறா�க�.  மி��த ஆவLட� QராR+ 

சா�ப�ட ய-தன���+ ஸமய-தி' ஓ� ந�ப� " பEண-தி' வ�ஷ+ 

கல�தி$�கிற2; சா�ப�ட�Nடா2" எ�. ெதAவ��கிறா�.  எ�ன ஆகிற2?  

இைத� ேகHட மா-திர-திேலேய வாய�L�ளைத- 2�Bகிேறா+;  வய�0றி' 

ெச�றைவகைள வா�தி ெச;2 ெவள��ப1-த ,யLகிேறா+.  ஆகேவ 

பEண-தி' வ�ஷ-தி*ைடய அறிR ஏ0பHடRட� பதா�-த+ எ?வளR 

$சியாக இ$�த ேபாதிL+ அைத நா+ சா�ப�ட ,�வ$வதி'ைல.  ஏ�?  

ந�பன�� வா�-ைதய�' அ?வளR ந+ப��ைக.  அவ� எ2 ெசா�னாேனா, 

அைத உ�ைமயாகேவ ஸAயாக-தா� ெசா'லிய�$�பா� எ�ற Q�ண 

ந+ப��ைக. 

 

 ஸ+ஸாரேபாக-திL+ இேத நிைலைமதா�.  நா+ சா#திர-தி'- 

மஹா B$ஷ�க�ைடய வா�கி' ந+ப��ைக ைவ-தா' இ�த ேபாக�கள�' 

மன+ வரா2.  ஸகல ேபாக�க�+ இ�திAய வ�ஷய�கள�� ேச��ைகயா' 

ஏ0பHடைவ.  �ரைமய�னா' ஸுக Uபமாக� காண�பHடாL+ 

ஸ�ேதகமி�றி- 2�க-ைத உ�1ப�ண� N�யைவ.  ப�ற�B-இற�ைப� 

ெகா�ட எ'லாவ0றிL+ இ+மாதிAதா�.  B-திமா�க� ஈ1ப1வதி'ைல 

எ�. கீதாசா�ய� ெசா'லி=�ளா�. 



 

  

இ?வளR அறி�2+, மன�த� இைவகள�' மனைத) ெசL-தினா' 

அவ� ெபAய ,Hடா�.  வ�ஷ-தி*ைடய ேச%ைடேயா உடேன 

ஏ0ப1கிற2.  இதனாேலா ஒ$ ெக1தL+ காண�படவ�'ைல எ�. 

ெசா'ல�N1+.  வ�ஷ-தி' பல வைக உ�1.  சில ெகாXச+ ெகாXசமாக 

ேவைலெச;ய ஆர+ப���+.  கைடசிய�' அத*ைடய �ண+ மிக 

பய�கரமாக இ$��+.  இ�திAய வ�ஷய ேபாக,+ ேம0ெசா�ன மாதிA 

ஆர+ப-தி' $சி=�ளதா=+, கால�ரம-தி' ெகாXச+ ெகாXசமாக மாறி� 

கைடசிய�' பய�கரமாகR�ள வ�ஷ-தி0ெகா�பான2.  ராஜஸ 

வ�ஷயஸுக-ைத�ப0றி கீைதய�' பகவா� ெசா'L+ேபா2 இைதேய 

ெதAவ��கிறா�: 

 

 �वषयॆ��ियसंयॊगा!"दमॆ अमतृॊपामं I 

प'रणामॆ �वषिमव त�सुखं राजसं ःमतंृ     II 
 

 எ�த ஸுக+ இ�திAய வ�ஷய ேச��ைககள�லி$�2 ஏ0ப1கிறேதா, 

அ2 ேபாககால-தி' அமி�த-2�� ஸமானமாக வ�ள�கினாL+, ,�வ�' 

வ�ஷ-தி0� ஸமானேம.  அ�த ஸுக+ ஸா-வ�கம'ல, ராஜஸ ஸுக+. 

 

 ஆகேவ நாெம'ேலா$+ அேனக வ�ஷ�க� சா�ப�ட�பH�$�கிேறா+.  

இத0� எ�ன உபாய+?  பல உ�1.  சா�ப�Hட வ�ஷ-ைத 

ெவள��கிள�ப�N1+ அ'ல2 ஜ	ரண��க ெச;யR+ N1+.  ஆனா' 

,தலி' வா#தவமாக இ2 வ�ஷ+தா� எ�ற ந+ப��ைக ேவ�1+.  

பகவா*ைடய வசன�கள�' ந+ப��ைக ைவ-2 �ர-யE-தி' ஸுக+ 

ேபால� காண�பHடாL+ அ�திம-தி' 2�க-ைதேய அள��கவ'ல 

வ�ஷெம�. மதி�கேவ�1+. 

 

 ேகHகிேறா+; ப��கிேறா+; ஆனாL+ ந+ப��ைக ஏ0ப1கிறதி'ைல.  

அ�யாச-தாL+, ைவரா�ய-தாL+ மனைச� கH1�ப1-தி, Q�ண 

ந+ப��ைக ஏ0பHட ப�ற� உபாய+ ெச;யாமலி$�பானா?  ந+ப��ைகேய 

இ)சாதன-தி0� ஆதார Qமி.  ேமL+ வ�ஷ-தி0ெகா�பான வ�ஷய 

ேபாக�கைள- தாமதி�காம' தியாக+ ெச;ய ேவ�1+.  ஏெனன�' வ�ஷ+ 

அதிக+ ஏறிவ�1மாகி' சிகி)ைச க%டமாகிவ�1+.  எ2வைர சZர-தி' 

�ராண� இ$�கிறேதா, அத0�� உபாய-ைத- ேதட ேவ�1+.  மரண+ 

எ�ெபா92 வ$கிறெத�. யா� அறிவா�?  அதிேல ப��B 

பா�-2�ெகா�ேவா+ எ�. அசHைடயாக இ$-த' Nடா2. 

 



  

பரமா-ம �ரா�திேய ந+,ைடய லEியமாக� ெகா�ளேவ�1+. 
ஸகல சா#திர�க�ைடய தா-ப�ய+ அ2தா�.  ஒள�க� க�ட 

உ�ைம=+ அ2 தா�.  பரமா-மாேவ ஒ� உ�னத ஸுக+.  சா)வதமான 

சா�திய�*ைடய இ$�ப�டமா�+.  எ'லாவ0றி0�+ ேமலான 

அைடய�N�ய உ-தமமான வ#2.  அ�த உ-தம ல7யமான பரமா-ம 

பாவ-ைத அைடய இைடவ�டாம' ,யLவேத ம*%ய ஜ	வ*ைடய 

கடைமைய� கா�பா0.வதா�+.  இ�த� கடைமைய ரEி�பதி' தியாக+ 

ெச;ய ேவ�1+.  தியாக-தி0�- தயாராக ேவ��ய2தா�.  ப�ற�, 

"பரமா-மாைவ அைடய ,�=+.  ேமL+ அவைர அைடவ2 மிகR+ 

ஸுலப+" எ�கிற2 சா#திர+.  பரமா-மாைவ அைடவத0� மிகR+ 

பா-ர+ ேயா�ய� எ�ற ந+ப��ைக=+ ைவ�க ேவ�1+.  எ?வளேவா 

ேயான�கள�லி$�2 எ�ெபா92 ம*%ய சZர-ைத� பகவா� அ$ள�னாேரா 

அ�ெபா9ேத நா+ பா-திர+ எ�ப2 ஸி-தமாகிற2.  பகவா� நம�� 

,�திய�*ைடய �ரயாண சீH1 ெகா1-தி$�கிறா� எ�ேற 

ெசா'லேவ�1+.  அதாவ2 உ-தமமான ல7யமாகிய ,�தி�� 

அதிகாAயாக) ெச;தி$�கிறா�. 

 

  எ�ைன அைடயாம', ல7ய-தி' இ$�2 ந9வ�, ெகா1-தி$�கிற 
உய��த ஜ�மாைவ ?ய�-தமா�கி, பாபாசார-தினா' �Uர க�மா�கைள) 

ெச;கிறவ�கைள ம.ப�=+ கீ[�பHட (தா[-த�பHட) ப�றவ�கள�' அ��க� 

த��கிேற�  எ�. கீைதய�' ெசா'லி=�ளா�.  ேமL+ ,�தி�� 

அதிகார-ைத அைட�2 வ�2�ள ஜ	வ� எ�ெபா92 பகவாைன மற�2, 

பாப+ ெச;கிறாேனா, ம.ப�=+ நரக-ைத அைடவத0� அ$கைதயாக 

ஆகிறாேனா அ�ெபா92 பகவா� 2�க-ைத ெவள��ப1-தி�ெகா�ேட, 

"பா�! இவைன, நா� எ�ைன அைடய�N�ய அதிகார-ைத� 

ெகா1-த*�ப�ேன�; ஆனா' இவ� இ�. த�ைன நரக-தி0� 

அ*�B+ப�யான ஏ0பாHைட) ெச;2ெகா�1�ளா�.  இைதவ�ட அதிக+ 

வ$�த�N�ய வ�ஷய+ எ2?" எ�. பகவா� ெசா'கிறா�. 

 

 ஒ$ தி$ட� மிகR+ ேபா�கிA.  அ��க� ெஜய�L��) 

ெச�றி$�கிறா�.  அவ*�� ரா_யாதிகார-தி' ஏதாவ2 

ெகா1�க,�=மா?  அவைன ம.ப�=+ ம.ப�=+ ெஜய�L��-தா� 

அ*�ப ேவ�1+ எ�. ஸ��கா� ெசா'வ2 எ?வளR ெபா$-தமாக 

இ$�கிற2.  ஒ$ அரஸ �மார*��, அரச� இற�த காரண-தினா' 

ரா_யபார-ைத ஸ��கா� பா�-2�ெகா�1 ேமஜரானRட� ஒ�Bவ��கிற2.  
ப�தாவ�� ரா_யமானதினா' Q�ண பா-யமி$�தாL+, அரச�மார� ெகHட 

ஸ�க-தினா', ெகHட ெசய'கள�' ஈ1பHடவனானா', 

ரா_யாதிகார-திலி$�2 த�ள�பH1, அ-2டன�'லாம' த�டைன��+  



 

உ�ப1-தி அ*பவ��க) ெச;கிற2 ேபா'தா� உ-தமமான ம*%ய 
ஜ�மாைவ அைட�த ந+,ைடய கதி=+. 

 

 க$ணாநிதியான பகவான�� ஆ�ைஞைய அல7ய+ ெச;2, அவA� 

க$ைண�� பா-திரமாகாம', வா[நாைள� பாழா�கி, ந'ல ஸ�த��ப-ைத 

வ 	ணாக இழ�2வ�1கிேறா+.  இ2ேவ ந+மிட,�ள தவ..  பகவான�� 

ஆ�ைஞ எ�ன?  சீ�கிர+ வ�ழி-2�ெகா�; கால-தி' ந+ப��ைகைவ-2 

வ�ஷயேபாக-தி' ச0.+ மாH��ெகா�ள�Nடா2.  சZர+ எ�ெபா92+ 

நி-யமாக இ$�பத'ல, எ�ைன மற�2 வ�H1, ஸுக-தி� லவேலச�Nட 

அைடய� N1ெம�. நிைன�ப2 தவ..  பரமான�த Uபமான ,�தி 

எ�*+ ைகவ'யஸுக-ைத அைடயேவ��ேய வ�ேசஷ க$ைண=ட� 

உன�� இ�த ம*%ய சZர-ைத=+, எ�ைன அைட=+ உபாய-ைத� 

ேபாதி�க சா#திர�கைள=+ த�2 உதவ�ய�$�கிேற�.  உன2 ல7ய 

Uபமான எ�ைன அைட�2 பய� அைடவா;" எ�. ஆ�ஞாப�-2�ளா�.  

அ2ேவ நம2 ல7யமாக இ$�கேவ�1+.  அவ� ஆ�ைஞ�ப� நட�பேத 

நம2 கடைமயா�+. 

 

             

         ( ந�றி:  காமேகா� ) 
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ராஜ#தான�' காXசி ஜக-�$ a ஆசா�ய�க� வ�ஜயயா-திைர 

 

 B%கர-திலி$�2 ஜூ� P�றா+ ேததி கிள+ப� அ_மc� ரா+வா; 

��- ம�திA' இர�1 தின�க�+ (4, 5 ேததிக�), ப�ற� N�ரா, 

கி%�க�, பாHட�, 11, கேடேதா, ஸுராணா, இ?வ�ட�க��� வ�ஜய+ 

ெச;2 ெகா�1 ஆ�கா�ேக Qைஜகைள ,�-2� ெகா�1 ஜ;�Bைர 9-+ 

ேததி அைட�தா�க�.  அ��  11-ஆ+ ேததி வைர த�கி ப�ற� ஸுராணா 

ப�+ (  Surana Farm), ப�$, கேடாதா, 11, பாHட� எ�ற ஊ�க��� 

ம.,ைற வ�ஜயமாகி  15-ஆ+ ேததி B%கர ேE-திர-ைத ேச��தா�க�.  

அ�� 15-ஆ+ ேததி ப�ர+ம��ட காH�' a ஆதிச�கர பகவ-பாத�, 

�ரதி%ைட ெச;தா�க�.  அ�கி$�2 உதய�B�, அ+பாஜி எ�ற ,�கிய 

ஊ�க��� வ�ஜயமாகி வ�யாஸ Qைஜைய அஹமதாபா-தி' 

நட-2கிறா�க�. 
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