
 

�வாமி விேவகான�த��வாமி விேவகான�த��வாமி விேவகான�த��வாமி விேவகான�த� 
சிகாேகா ெசா�ெபாழி�க� 

 

1. வரேவ���� ம�ெமாழி 
ெச�ட�ப� 11, 1893 

 

அெம�க சேகாதகேளஅெம�க சேகாதகேளஅெம�க சேகாதகேளஅெம�க சேகாதகேள, சேகாதர�கேளசேகாதர�கேளசேகாதர�கேளசேகாதர�கேள!!!! 
 

     இ�ப#� இத#� கனி�த உ&க� வரேவ���� 
ம�ெமாழி'ற இ�ேபா) உ&க� #� நி�கிேற�. எ� 
இதய.தி/ மகி01சி ெபா&�கிற). அதைன ெவளியிட 
வா�.ைதக� இ/ைல. உலக.தி� மிக�பழைம வா4�த 
)றவிய� பர�பைரயி� ெபயரா/ உ&க5�� ந�றி 
'�கிேற�. அைன.) மத&களின அ�ைனயி� ெபயரா/ 
ந�றி '�கிேற�. ப/ேவ� இன&கைள6� பி�கைள6� 
சா��த ேகா7�கண�கான இ�)� ெப9ம�களி� ெபயரா/ ந�றி 
'�கிேற�.  
 

     இ�த ேமைடயி/ அம��)�ள ேப1சாள�க5� சில� 
கீ0.திைச நா;களிலி9�) வ�)�ள பிரதிநிதிகைள� ப�றி� 
�றி�பி;�ேபா), 'ேவ�� சமய ெநறிகைள ெவ��காத 
ப<பிைன� பல நா;க5�� எ;.)1 ெச�ற ெப9ைம, 
ெதாைலவி=�ள நா;களிலி9�) வ�)�ள இவ�கைள.தா� 

சா9�' எ�� உ&க5��� 'றினா�க�. அவ�க5��� எ� 
ந�றி. பிற சமய� ெகா�ைககைள ெவ��காம/ மதி.த/, 
அவ�ைற எதி��� இ�றி ஏ��� ெகா�5த/, ஆகிய இ9 
ப<�கைள உலக.தி��� �க@7ய மத.ைத1 சா��தவ� நா� 
எ�பதி/ ெப9ைம அைடகிேற�. எைத6� ெவ��காம/ 
மதி�க ேவ<;� எ�A� ெகா�ைகைய நா&க� ந��வேதா;, 
எ/லா மத&க5� உ<ைம எ�� ஒ��� ெகா�ள�� 
ெச4கிேறா�. 
 

     உலகி=�ள அைன.) நா;களா=� அைன.) 



மத&களா=� ெகா;ைம� ப;.த�ப@டவ�க5���, நா@ைட 
வி@; விர@7 அ7�க� ப@டவ�க5��� �கலிட� அளி.த 
நா@ைட1 ேச��தவ� நா� எ�பதி/ ெப9ைம� ப;கிேற�. 
ேராமானிய� ெகா;ைமயா/, த&க� தி9�ேகாயி/ சிைத�) 
சீரழி�த அேத வ9ட� ெத�னி�தியாவி�� வ�) எ&களிட� 
தCசமைட�த அ�த� கல�ப�ற இDேர/ மரபின�க5� எCசி 
நி�றவ�கைள மனமார. தEவி. ெகா<டவ�க� நா&க� 
எ�� 'றி� ெகா�வதி/ ெப9ைம� ப;கிேற�. ெப9ைமமி�க 
ெசாராD7ய மத.தின/ எCசியி9�ேதா9�� அைட�கல� 
அளி.), இ�A� ேபணி� கா.) வ9கி�ற சமய.ைத1 
சா��தவ� எ�பதி/ ெப9ைம ெகா�கிேற�. 
 

     எ� அ9ைம1 சேகாதர�கேள! பி�ைள� ப9வ.திலி9�ேத 
நா� பா7� பயி�� வ9வ)�, ேகா7�கண�கான ம�களா/ 
நா� ேதா�� இ��� ெதாட��) ஓத�ப@; வ9வ)மான 
பாடலி� ஒ9 சில வகைள இ&�, உ&க� #� �றி�பிட 
வி9��கிேற�: 

     எ&ெக&ேகா ேதா��கி�ற ஓைடெய/லா� 
          இ�தியிேல கடலி/ ெச�� 
     ச&கமா� பா�ைமயிைன� ேபா��லேகா� 
          பி�ப��� த�ைம யாேல 
     )&கமி� ெநறி பலவா4 ேநரா6� 
          வைளவா6� ேதா�றி னா=� 
     அ&� அைவதா� எ�ெப9ம! ஈ�றி/ உைன 

     அைடகி�ற ஆேற ய�ேறா! 

     இ)வைர நட�)�ள மாநா;களி/, மிக மிக1 சிற�ததாக� 
க9த� '7ய இ�த� ேபரைவ, கீைதயி/ உபேதசி�க� ப@;�ள 
பி� வ9� அ��தமான ஓ� உ<ைமைய உலக.தி��� 
பிரகடன� ெச4)�ள) எ�பைத� �றி�பிட வி9��கிேற�: 
'யா� எ�த வழியாக எ�னிட� வர #ய�றா=�, நா� 
அவ�கைள அைடகிேற�. ஒIெவா9வ9� ஒIெவா9 



வழிகளி/ எ�ைன அைடய #ய/கிறா�க�. அைவ எ/லா� 
இ�தியி/ எ�ைனேய அைடகி�றன.' 
 

     பிவிைனவாத�, அள��� மீறிய மத�ப��, இவ�றா/ 
உ<டான மதெவறி, இைவ இ�த அழகிய உலைக ெந;நாளாக 
இ�க� ப�றி6�ளன. அைவ இ�த Kமிைய நிர�பி6�ளன. 
உலைக ர.த ெவ�ள.தி/ மீ<;� மீ<;� L0க7.), 
நாகMக.ைத அழி.), எ.தைனேயா நா;கைள நிைல�ைலய1 
ெச4)வி@டன. அ�த� ெகா7ய அர�க.தனமான ெசய/க� 
இ/லாதி9�தா/ மனித ச#தாய� இ�றி9�பைத விட� 
பலமட&� உய�நிைல எ4தியி9���! 
 

     அவ�றி�� அழி� கால� வ�) வி@ட). இ�� காைலயி/ 
இ�த� ேபரைவயி� ஆர�ப.ைத� �றி�பிட #ழ&கிய மணி, 
மத ெவறிக5���, வாளா=� ேபனாவா=� நைடெப�கி�ற 
ெகா;ைமக5���, ஒேர �றி�ேகாைள அைடய ப/ேவ� 
வழிகளி/ ெச�� ெகா<79��� ம�களிைடேய நில�� 
இர�கம�ற உண�1சிக5��� சா� மணியா�� எ�� நா� 
திடமாக ந��கிேற�. 

 

2. நா� ஏ� ஒ.)� ேபாவதி/ைல? 
ெச�ட�ப� 15, 1893 

 

     ஒ9 சி� கைத ெசா/ல� ேபாகிேற�. இ�ேபா) ேபசிய 
சிற�த ேப1சாள�, 'நா�ஒ9வைர ெயா9வ� N��வைத நி�.த 
ேவ<;�' எ�� 'றியைத� ேக@O�க�. இIவள� 
ேவ�பா;க� இ9�பத�காக அவ� வ9.த�ப@டா�. இ�த 
ேவ�பா;க5��� காரண� எ�ன எ�பைத விள�க ஒ9 
கைத ெசா/ல ேவ<;� எ�� நிைன�கிேற�. 
 

     ஒ9 கிண�றி/ தவைள ஒ�� வா0�த). நீ<ட காலமாக 
அ&� அ) வசி.) வ�த). அ&ேகேய பிற�) அ&ேகேய 
வள��த அ�த. தவைள சி�னC சிறிய). அ) க<கைள 



இழ�) வி@டதா, இ/ைலயா எ�� ெசா/வத��, 
ந/லேவைளயாக அ&ேக பணாமவாதிக� யா9� இ/ைல. 
ந� கைத�காக, அத��� க<க� இ9�தன எ�ேற ைவ.)� 
ெகா�ேவா�. அ�த. தவைள நா�ேதா�� நீலி9�) �E 
K1சிகைள6� கி9மிகைள6� மிக�� �����பாக அக�றி1 
�.த� ப;.திய). அ�த1 ������, ந� த�கால� கி9மி 
ஆரா41சியாள�க5�� இ9�தா/ அ) அவ�க5��� ெப9ைம 
த9� விஷயமா��. அIவாேற வா0�ததா/ அ�த. தவைள 
சிறி) ப9.)� வி@ட). 
 

     ஒ9 நா� கடலி/ வா0�) வ�த தவைளெயா�� அ&� 
வ�) அ�த� கிண�றி/ விE�)வி@ட). 
 

     'நீ எ&கி9�) வ9கிறா4?' 
 

     'கடலிலி9�)' 
 

     'கடலா? அ) எIவள� ெபய)? என) கிண�றள� 
ெபயதாயி9��மா?' எ�� 'றி, ஒ9 ப�க.திலி9�) 
எதி��ப�க.தி��. தாவி� �தி.த) கிண��. தவைள. 
 

     'ந<பா, இ�த1 சி�ன� கிண�ேறா; எ�ப7� கடைல ஒ�பிட 
#76�?' எ�� ேக@ட) கட/ தவைள.  
 

     கிண��. தவைள ம�ப76� ஒ9 �தி�தி.), 'உன) கட/ 
இIவள� ெபதா4 இ9��ேமா?' எ�� ேக@ட). 
 

     'ேச1ேச! எ�ன #@டா�தன�! கடைல உ� கிண�ேறா; 
ஒ�பி;வதா?' 
 

     'நீ எ�ன ெசா�னா=� ச, எ� கிண�ைற விட எ)�� 
ெபதாக இ9�க #7யா). க<7�பாக, இைதவிட� ெபதாக 
எ)�� இ9�க #7யா). இவ� ெபா4ய�, இவைன ெவளிேய 
விர@;&க�!' எ�� க.திய) கிண��. தவைள. 
 



     கால� காலமாக இ9�) வ9� கRட� இ) தா�. நா� 
இ�). நா� எ� சிறிய கிண�றி��� இ9�) ெகா<; எ� 
சி� கிண� தா� #E�லக� எ�� நிைன�கிேற�. 
கிறிDதவ� தன) மதமாகிய சி� கிண�றி��� அம��) 
ெகா<;, த� கிண�தா� #E�லக� எ�� நிைன�கிறா� 
அIவாேற #க�மதியA� த� சி� கிண�றி/ உ@கா��) 
ெகா<;, அ) தா� #E�லக� எ�� நிைன�கிறா�. நம) 
இ�த சிறிய உலகி� எ/ைலகைள. தக�.ெதறிய, 
அெம�க�களாகிய நீ&க� எ;.)�ெகா<79��� ெபய 
#ய�சி�காக நா� உ&க5�� ந�றி ெச=.த ேவ<;�. 
வ9&கால.தி/, உ&க� வி9�ப� நிைறேவற இைறவ� அ9� 
�வா� எ�� ந��கிேற�. 

 

3. இ�) மத� 
ெச�ட�ப� 19, 1893 இ/ வாசி�க�ப@ட) 

 

     வரலா�றி�� #�ப@ட கால.திேலேய ேதா�றி, இ��� 
நிைல.) நி��� மத&க� L��. அைவ இ�) மத�, 
ெசாராD7ய மத�, Sத மத� ஆ��. அைவ அைன.)� பல 
க;ைமயான அதி�1சிக5�� உ@ப@;�, இ��� 
நிைல.தி9�பதி� வாயிலாக த&க� உ� வலிைமைய 
நிTபி�கி�றன. 
 

     Sத மத� கிறிDதவ மத.ைத. த�Aட� இைண.)� 
ெகா�ள. தவறிய) ம@;மி�றி, அைன.ைத6� ெவ�றி 
ெகா<ட)� த�னிலி9�) ேதா�றிய)மான கிறிDதவ 
மத.தா/, பிற�த இட.திலி9�ேத விர@7 அ7�க�ப@;வி@ட). 
இ�� த&க� ெப9ைம��ய மத.ைத நிைன� ப;.த ஒ9 
சில பா�சிக� ம@;ேம வா0�) வ9கிறா�க�.  
 

     இ�திய ம<ணி/ ஒ�ற� பி� ஒ�றாக எ.தைனேயா 
கிைளமத&க� உ<டாயின.ேவத ெநறியி� அ7.தள.ைதேய 
அைவ உ=�கிவி;� ேபால. ேதா�றிய). ஆனா/, 



பய&கரமான நில ந;�க� ஏ�ப@டா/, எ�ப7� கடலான) 
சிறி) ேநர� பி�ேனா�கி1 ெச��, பி�ன� ஆயிர� மட&� 
சீ�ற.)ட� ெப9கி வ�) அைன.ைத6� வைள.)� 
ெகா�கிறேதா, அ) ேபால, எ/லா கிைள மத&க5� ஆர�ப 
ஆரவார� ஓ4�த)� மிக�ெபயதான தா4மத.தா/ கவ��) 
இE�க�ப@;, அதA� இர<டற� கல�) வி@டன. 
 

     அறிவியலி� இ�ைறய க<; பி7��க� எ�த 
ேவதநாத.தி� எதிெராலிக� ேபா�� உ�ளனேவா, அ�த 
ேவதா�த த.)வ.தி� மிக உய��த ஆ�மீக� ேகா@பா;க� 
#த/ ப/ேவ� �ராண� கைதக� ெகா<ட மிக1 சாதாரண 
உ9வ வழிபா@;� க9.)க�, ெபௗ.த�களி� V�யவாத�, 
சமண�களி� நா.திக வாத�, ஆகிய அைன.தி��� இ�) 
சமய.தி/ இட� உ�ள). அ�ப7யானா/ ஒ���ெகா�� 
மிக�� ேவ�ப@; நி��� இைவ அைன.)� ஒ�� ேச9� 
ெபா)ைமய� எ&ேக இ9�கிற), எ�ற ேக�வி எEகிற). 
ஒ�� ேசரேவ #7யாத) ேபா/ ேதா��கி�ற இைவ 
அைன.)� ஒ9&கிைணவத�கான அ7.தள� எ&கி9�கிற)? 
இ�த� ேக�வி��. தா� நா� விைட 'ற #யல�ேபாகிேற�. 
 

     ெத4வகீ ெவளி�பாடான (Revelation) ேவத&களிலி9�) 
இ�)�க� த&க� மத.ைத� ெப���ளன�. ேவத&க5��. 
)வ�க#� #7�� இ/ைல எ�ப) அவ�க� '��. ஒ9 
W=��. )வ�கேமா #7ேவா இ/லாதி9��மா, அ) அப.த� 
எ�� உ&க5��. ேதா���. ஆனா/ ேவத&க� எ�� 
�றி�பிட�ப;வ) W/க� அ��. ெவIேவ� ம�களா/, 
ெவIேவ� கால&களி/ திர@7 ைவ�க�ப@ட, ஆ�மீக 
விதிகளி� க9Xலேம ேவத&க�. �விய�ீ�� விதி, அ) 
க<டறிய�ப;� #�னேர இ9�த), மனித இன� #Eவ)� 
அைத மற�) வி@டா=� அ) இ9���. அIவாேற ஆ�மீக 
உலகி� விதிக5�. ஓ� ஆ�மா���� இ�ேனா� 
ஆ�மா����, தனி�ப@ட ஆ�மா�க5��� அைன.) 
ஆ�மா�களி� த�ைத��� இைடேய உ�ள தா�மீக, ஆ�மீக, 



நீதி ெநறி உற�க�, அைவ க<; பி7�க� ப;வத�� 
#�ன9� இ9�தன. நா� அவ�ைற மற�தா=� இ9���. 
 

     இ�த விதிகைள� க<டறி�தவ�க� ஷிக� என�ப@டன�. 
Kரண.)வ� அைட�தவ�க� எ�� அவ�கைள நா&க� 
ேபா��கிேறா�. அவ�க5� மிக1 சிற�த சில� ெப<க� 
எ�பைத� '�வதி/ ெப9மகி01சி அைடகிேற�. 

 

     இ�த விதிக�, அைவ விதிகளாதலா/, #7வி/லாம/ 
இ9�கலா�. ஆனா/ ெதாட�க� இ9�தி9�க ேவ<;ேம 
எ�� 'றலா�. பைட��, ெதாட�க#� #7�� இ/லாத) 
எ�� ேவத&க� ேபாதி�கி�றன. பிரபCச ச�தியி� ெமா.த 
அள� எ��� ஒேர அளவி/ தா� இ9�கிறெத�� 
விCஞான� நிTபி.தி9�பதாக1 ெசா/ல�ப;கிற). 
அ�ப7யானா/, பிரபCச.தி/ ஒ��ேம இ9�திராத ஒ9 கால� 
இ9�தி9��மானா/ இ�ேபா) காண�ப;� ச�தி அைன.)� 
எ&கி9�த)? அ) கட�ளிட� ஒ;�க நிைலயி/இ9�த) 
எ�� சில� '�கிறா�க�. அ�ப7யானா/ கட��, சில கால� 
ஒ;�க நிைலயி=� சில கால� இய�க நிைலயி=� 
இ9�கிறா� எ�றாகிற). அதாவ), கட�� மாற�'7ய 
த�ைமய�. மாற�'7ய ெபா9� '@;� ெபா9ளாக. 
தானி9�க ேவ<;�. எ/லா '@;� ெபா9�க5� அழி� 
எ�A� மா�தைல அைட�ேத தீரேவ<;�. எனேவ, கட�� 
இற�) வி;வா� எ�றாகிற). இ) அப.த�. ஆைகயா/ 
பைட�� இ/லாதி9�த கால� ஒ9 ேபா)� இ9�ததி/ைல. 
 

     இைத ஓ� உவைமயா/ விள�க நிைன�கிேற�. பைட��. 
ெதாழி=�, பைட�பவA�, ெதாட�க#� #7�� இ/லா) 
சமNர.தி/ ஓ;கி�ற இர<; இைணேகா;க�. கட�� 
எ�ேபா)� ெசய/ப@;�ெகா<79��� பர�ெபா9�. அவர) 
ச�தியா/ ஒE&க�ற நிைலயிலி9�) (Chaos) பல ஒE&� 
#ைறக� (Systems) ஒ�ற� பி� ஒ�றாக. ேதா��கி�றன, 



சிறி) கால� ெசய/ப;கி�றன, பி�ன� அழி�) வி;கி�றன. 
இைதேய அ�தண1 சி�வ� தின#� ஓ)கிறா�: 'பைழய 
க/ப&களி/ இ9�த Vய�கைள6� ச�திர�கைள6� ேபா�ேற 
Vயைன6� ச�திரைன6� கட�� பைட.தா�.' இ) த�கால 
அறிவிய=��� ெபா9�தியதாக உ�ள). 
 

     இ&� நா� நி�கிேற�. க<கைள L7�ெகா<;, 'நா�, நா�, 

நா�' எ�� எ�ைன� ப�றி நிைன.தா/ எ�A� எ�ன 
ேதா��கிற)? உடைல� ப�றிய எ<ண�தா�. அ�ப7யானா/ 
சட� ெபா9�களி� ெமா.த உ9வ� தானா நா�? 'இ/ைல' 
எ�கி�றன ேவத&க�. நா� உடலி/ உைறகி�ற ஆ�மா. 
நா� அழிய மா@ேட�. நா� இ�த உடலி/ இ9�கிேற�. இ) 
வ0ீ�) வி;�. ஆனா/ நா� வா0�) ெகா<ேட இ9�ேப�. 
நா� #�ன#� வா0�) ெகா<;தா� இ9�ேத�. ஆ�மா 
பைட�க�ப@டத��. பைட�க�ப@டதாயி� அ) பல 
ெபா9�களி� ேச��ைகயா��. அ�ப7யானா/ வ9&கால.தி/ 
அ) க<7�பாக அழி�) ேபாக ேவ<;�. எனேவ, ஆ�மா 
பைட�க�ப@டதானா/ அ) இற�க ேவ<;�. 
 

     சில� பிற���ேபாேத இ�ப.தி/ பிற�கிறா�க�. உட/ 
வள.ேதா;� வன�ேபா;� மனவலிைமேயா;�, ேதைவக� 
அைன.)� நிைறேவற� ெப�� வா0கிறா�க�. சில� 
)யர.திேலேய பிற�கிறா�க�. சில� #டமாக�� 
ெநா<7யாக�� இ9�கிறா�க�. சில� #@டா�களாகேவ 
வா0�), வா0�ைக #Eவைத6� ஏேதா இEபறி 
நிைலயிேலேயகட.)கிறா�க�. 
 

     அவ�க� அைனவ9� பைட�க� ப@டவ�க� எ�றா/, 
ேந�ைம6� க9ைண6� உ�ள கட��, ஒ9வைர இ�ப.தி/ 
திைள�பவராக�� இ�ெனா9வைர. )�ப.தி/ 
உழ/பவராக�� ஏ� பைட�க ேவ<;�? அவ� ஏ� அ.தைன 

ேவ�பா; கா@டேவ<;�? இ�த� பிறவியி/ 
)�ப�ப;பவ�க� அ;.த பிறவியி/ இ�ப� அைடவா�க� 



எ�� '�வ)� ெபா9�தா). ேந�ைம6� க9ைண6� 
ெகா<ட கட�ளி� ஆ@சியி/ ஏ� ஒ9வ� )ய9ற ேவ<;�? 
 

     ஆகேவ, பைட�பாளராகிய கட�� ஒ9வ� இ9�கிறா� எ�� 
ெகா�வ) இ�த #ர<பா@ைட. ெதளி� ப;.தவி/ைல. 
மாறாக, எ/லா வ/லைம6� வா4�த ஒ9வ� 
ெகா;&ேகா�ைமையேய கா@;கிற). அ�ப7யானா/, ஒ9வ� 
மகி0வத�ேகா )யர.தி/ உழ/வத�ேகா உய காரண&க�, 
அவ� பிற�பத�� #�ேப இ9�தி9�க ேவ<;�. அைவேய 
அவன) #�பிற�பி� விைனக�. ஒ9வAைடய உட/, 
உ�ள� ஆகியவ�றி� இய/�க� பர�பைரயாக வ9வ) 
எ�� காரண� கா@ட�ப;கிற) அ/லவா? 

 

     வா0�ைகயி/ இர<; இைண ேகா;க� உ�ளன - ஒ�� 
மன.ைத� ப�றிய). இ�ெனா�� சட�ெபா9ைள� ப�றிய). 
சட� ெபா95� அத� மா�ற&க5� ம@;ேம நம) 
இ�ேபாைதய நிைலைய விள�கி வி;� எ�றா/ ஆ�மா எ�ற 
ஒ�� இ9�கிற) எ�� ெகா�ள ேவ<7ய அவசிய� 
இ/ைல. ஆனா/ சட.திலி9�) எ<ண� ேதா�றிய) எ�� 
நிTபி�க #7யா). த.)வ�ப7, ஒேர ஒ9 ெபா9�தா� 
இ9�க #76மானா/ ஆ�மா ஒ�ேற ஒ��தா� இ9�க 
ேவ<;� எ�பைத� ேபால ப�.தறி���� ெபா9�தியேத. 
ஆனா/ இைவ எ)�� இ�ேபா) நம�� அவசியமி/ைல. 
 

     பர�பைரயி� Lல� உட/க� சில இய/�கைள� 
ெப�கி�றன எ�பைத நா� ம��க #7யா). ஆனா/ 
�றி�பி@ட மன� �றி�பி@ட விதமாக1 ெசய/ப;வத�� 
ஆதாரமாக இ9�கி�ற ஒ9 Nல உ9வ.ைதேய இ�த 
இய/�க� �றி�கி�றன. இனி, ஆ�மா���� கட�தகால 
விைள�களி� காரணமாக1 சில �றி�பி@ட இய/�க� 
ஏ�ப;கி�றன. �றி�பி@ட இய/�க5ட� '7ய ஆ�மா, �ண 
ஒ��ைம விதிக5�� (Laws of Affinity)இண&க எ�த உடலி/ 



பிற�தா/ அ�த இய/�கைள ெவளி�ப;.த #76ேமா, அ�த 
உடலி/ பிற�கிற). இ) அறிவிய=�� ஏ��ைடய). 
ஏெனனி/, அறிவிய/ எைத6� பழ�க.ைத� ெகா<ேட விள�க 
வி9��கிற). பழ�கேமா எைத6� தி9�ப. தி9�ப1 
ெச4வதா/ தா� உ<டாகிற). ஆகேவ �திதாக� பிற�த ஓ� 
ஆ�மாவி� இய/�கைள விள��வத��, அ) அ�த1 
ெசயைல. தி9�ப. தி9�ப1 ெச4தி9�க ேவ<;� எ�� 
ஆகிற). அ�த இய/�க� இ�த� பிறவியி/ ெபற�ப@டைவ 
அ/லன. ஆதலா/ அைவ #�ைதய பிற��களிலி9�) 
வ�தி9�க ேவ<;�. 
 

     இ�ெனா9 க9.)� இ9�கிற). இைவெய/லா� 
செய�ேற ைவ.)� ெகா�ேவா�, ஆனா/ ஏ� என�� 
#�பிறவிைய� ப�றிய எ)�� நிைனவி/ இ/ைல? இைத 
எளிதி/ விள�க #76�. இ�ேபா) நா� ஆ&கில� ேபசி� 
ெகா<79�கிேற�. இ) எ� தா4ெமாழி அ/ல. உ<ைமயி/, 
எ� தா4ெமாழி1 ெசா�க� எ)�� எ� உண��. தள.தி/ 
இ�ேபா) இ/ைல. ஆனா/ ேப�வத��1 சிறி) #ய�றா/ 
ேபா)�, அைவ விைர�) வ�)வி;�. மன�கடலி� ேம�பர�� 
ம@;ேம உண��� ப�தி, மன.தி� ஆழ.தி/ தா� 
அAபவ&க� அைன.)� திர<; கிட�கி�றன எ�பைதேய 
இ) கா@;கிற). #ய=&க�, ேபாரா;&க�, அைவ ேமேல 
வ9�. #�பிறவிைய6� நீ&க�அறிய #76�. 
 

     இ) ேநரான, நிTபி�க�பட� '7ய சா��. நிTபி�க�ப;வ) 
தா� ஒ9 ெகா�ைக செய�பத��1 சா��. உலகி�� 
ஷிக� வி;��� அைற'வ/ இ)ேவ: 'நிைன�� கடலி� 
ஆழ.ைத� கிளறிவி;� ரகசிய.ைத நா&க� க<; 
பி7.)�ேளா�. #ய=&க�, #ய�றா/ நீ&க5� நி1சயமாக 
#�பிறவியி� நிைன�கைள #Eைமயாக� ெப�வ�ீக�!' 
 

     தா� ஓ� ஆ�மா எ�பைத இ�) ந��கிறா�. ஆ�மாைவ 
வா� ெவ@ட #7யா). ெந9�� எ�க #7யா), நீ� கைர�க 



#7யா). கா�� உல�.த #7யா). ஒIேவா� ஆ�மா�� 
��ெற/ைலயி/லாத, ஆனா/ உடைல ைமயமாக� ெகா<ட 
ஒ9 வ@ட�. இ�த ைமய� ஓ� உடலிலி9�) ம�ேறா� 
உட=�� மாறி1 ெச/வேத மரண� எ�� இ�) ந��கிறா�. 
சட�ெபா9ளி� நியதிக5��� ஆ�மா க@;�ப@டத/ல. அ) 
இய/பாகேவ �த�திரமான), தைளக� அ�ற), வர�� அ�ற), 
�னிதமான), N4ைமயான), #Eைமயான). எ�ப7ேயா அ), 
தா� சட.)ட� க@;�ப@டதாக த�ைன� கா<கி�ற). 
எனேவ த�ைன1 சடமாகேவ க9)கிற). 
 

     �த�திரமான, நிைறவான, N4ைமயான ஆ�மா ஏ� 
இIவா� சட.தி�� அ7ைமயாக இ9�க ேவ<;� எ�ப) 
அ;.த ேக�வி. #Eைமயான ஆ�மா, தா� #Eைமய�ற) 
எ�ற ந�பி�ைகயி/ எIவா� மய&கிவிட #76�? இ.தைகய 
ேக�வி�� இ&� இடமி/ைல எ�� 'றி, இ�)�க� இைத. 
த@7� கழி�பதாக1 ெசா/ல�ப;கிற). சில 
சி�ைதைனயாள�க�, #Eைம நிைல��1 ச��� கீேழ 
இ9�கி�ற, ஆனா/ #Eைம ெபறாத பல ெத4வ&கைள� 
'றி, ெபய ெபய ெசா�களா/ இைடெவளிைய நிர�ப 
#ய�சி ெச4வத� Lல� இத�� விைட காண 
வி9��கிறா�க�. ஆனா/ ெபய ெசா�கைள� '�வ) 
விள�கமாகி விடா). ேக�வி அ�ப7ேயதா� இ9�கிற). 
#Eைமயான ஒ�� #Eைம நிைலயிலி9�) எ�ப7� கீேழ 
வர#76�? N4ைமயான)� #Eைமயான)மான ெபா9� 
த� இய/ைப எ�ப7 அ]வளேவA� 
மா�றி�ெகா�ள#76�? 

 

     இ�) ேந�ைமயானவ�. அவ� �த��கவாத� ெச4) 
த�பி�க வி9�பவி/ைல. ேக�விைய ஆ<ைம6ட� எதி� 
ெகா�5� )ணி� அவA�� உ<;. அவன) பதி/ இ)தா�: 
'என��. ெதயா). #Eைமயான ஆ�மா, தா� 



#Eைமய�ற) எ���, சட.)ட� இைண�க�ப@;, அதனா/ 
பாதி�க�ப;கிற) எ��� ஏ� த�ைன� ப�றி 
நிைன�கஆர�பி.த) எ�� என��. ெதயா).' உ<ைம 
எ�னேவா அ)தா�. ஒIெவா9வ9� த�ைன உடலாக 
நிைன.)� ெகா<79�ப) உ<ைமதா�. தா� உட/ என 
எ<ணி� ெகா�வ) ஏ� எ�பைத விள�க எ�த இ�)�� 
#ய/வதி/ைல. அ) கட�ளி� தி9�ள� எ�� பதி/ 
அளி�ப) விள�கமாகா). 'என��. ெதயா)' எ�� இ�) 
'�கிறாேன அத�� ேம/ எ)�� ெசா/ல #7யா). 
 

     ஆகேவ, மனித ஆ�மா நிைலயான). அழிவ�ற), 
நிைறவான), எ/ைலய�ற). மரண� எ�ப) ஓ� உடலினி�� 
ம�ேறா� உட=�� இட� ெபய�தேல ஆ��. கட�தகால 
விைனகளா/ நிக0கால� தீ�மானி�க�ப;கிற). எதி�கால� 
நிக0கால.தா/ நி�ணயி�க�ப;கிற). பிற����� பி� பிற��, 
இற����� பி� இற��, எ�� ஆ�மா ேம/ நிைல�� 
உய��ேதா அ/ல) கீ0 நிைல��. தா0�ேதா ெச�� 
ெகா<79���.  
 

     இ&� ம�ெறா9 ேக�வி எEகிற). Vறாவளியி/ சி�கி, ஒ9 
கண� கட/ அைலயி� ^ைர நிைற�த உ1சி��. த�ள�ப@;, 
அ;.த கணேம, 'ஆ' ெவ�� வாைய� பிள�) ெகா<79��� 
ப�ள.தி/ வ0ீ.த�ப@;, ந/விைன தீ விைனகளி� 
ஆதி�க.தி/ ேம=� கீEமாக உ9<; உழ�� 
ெகா<79��� ஒ9 சி� படகா மனித�? க;C சீ�ற#� 
ப;ேவக#� தணியாத த�ைம6� ெகா<ட காரண காய� 
எ�A� நீேரா@ட.தி/ அக�ப@;, அழி�) ேபாகி�ற, ச�திய�ற, 
உதவிய�ற ெபா9ளா மனித�? இ/ைல, விதைவயி� 
க<ணைீர� க<;�, அனாைதயி� அE�ரைல� ேக@;�, 
ச��� நி�காம/, தா� ெச/=� வழியி=�ள அைன.ைத6� 
ந��கி� ெகா<; உ9<; ஓ;� காரண� எ�A� ச�கர.தி� 
அ7யி/ எறிய�ப@ட �Eைவ� ேபா�றவனா மனித�? 

 



     இைத நிைன��� ேபா) ெநC� தள���கிற). ஆனா/ இ) 
தா� இய�ைகயி� நியதி. ந�பி�ைக இழ�த ெநCசி� 
அ7.தள.திலி9�) 'ந�பி�ைகேய கிைடயாதா? த�பி�க வழிேய 
கிைடயாதா' எ�ற �ர/ எE�) ேமேல ெச�ற). அ�த� �ர/ 
க9ைண. தி9�9வி� அயாசன.ைத அைட�த). 
அ&கி9�) ந�பி�ைக6� ஆ�த=�அளி��� ெசா�க� கீேழ 
வ�தன. அைவ ஒ9 ேவத #னிவைர� கிள��ெதழ1 ெச4ய, 
அவ� எE�) நி�� உலேகாைர� பா�.) க�பரீ ெதானி6ட� 
பி�வ9� ெச4திைய #ழ&கினா�: 'ஓ அழயாத ேப�ப.தி� 
�ழ�ைதகேள! ேக5&க�. உய� உலக&களி/ வா0பவ�கேள! 
நீ&க5� ேக5&க5�. அைன.) இ9ைள6�, அைன.) 
மாையைய6� கட�) ஆதி #E#தைல நா� க<; 
வி@ேட�. அவைர அறி�தா/தா� நீ&க� மீ<;� 
இற�பிலி9�) கா�பா�ற� ப;வ�ீக�.' 
 

     'அழியாத ேப�ப.தி� �ழ�ைதகேள!' ஆ, ஆ! எIவள� 
இனிைமயான, எIவள� ந�பி�ைக ஊ@;� ெபய�! அ9ைம 
சேகாதர�கேள! அ�த இனிய ெபயரா/ உ&கைள நா� அைழ�க 
அAமதி தா9&க�. அழியாத ேப�ப.தி� வா�கேள!ஆ�, 
உ&கைள� பாவிக� எ�� அைழ�க இ�) ம��கிறா�. நா� 
ஆ<டவனி� �ழ�ைதக�, அழியாத ேப�ப.தி� 
ப&�தார�க�, �னிதமானவ�க�, Kரண�க�. ைவய.)� வாE� 
ெத4வ&கேள! நீ&க� பாவிகளா? மனித�கைள அ�ப71 
ெசா/வ) பாவ�. மனித இய/��ேக அ) அழியாத கள&க�. 
சி&க&கேள, வ�ீ ெகா<; எE&க�. நீ&க� ஆ;க� எ�கிற 
மாையைய உதறி. த�5&க�. நீ&க� அழியாத ஆ�மா�க�, 
�த�திரமான, ெத4வகீமான, நிர�தரமான ஆ�மா�க�! நீ&க� 
சட�ெபா9� அ/ல, நீ&க� உட/ அ/ல, சட�ெபா9� உ&க� 
பணியா�, நீ&க� சட�ெபா9ளி� பணியாள� அ/ல.  

 

     இர�கம�ற விதிகளி� ஒ9 பய&கர. ெதா�திைய ேவத&க� 



'றவி/ைல, காரணகாய� எ�A� எ/ைலய�ற சிைற1 
சாைலைய அறிவி�கவி/ைல. ஆனா/ இ�த 
விதிக5�ெக/லா� #7வி/, சட� ச�தி ஆகியவ�றி� 
ஒIெவா9 சி� ப�தியி� உ�5� �ற#� ஒ9வ� 
இ9�கிறா�. 'அவன) க@டைளயா/ தா� கா�� வ�ீகிற), 
ெந9�� எகிற), வான� ெபாழிகிற), உலகி/ மரண� 
நைடேபா;கிற)' எ��'�கி�றன. 
 

     அவன) இய/�தா� எ�ன?      அவ� எ&�� நிைற�தவ�, 

�னிதமானவ�, உ9வ�றவ�, எ/லா� வ/லவ�, 

ெப9&க9ைணயாள�. 'அ�பA� நீ, அ�ைன6� நீ, அ��ைடய 
ந<பA� நீ, ஆ�ற/ அைன.தி� ேதா�ற#� நீ, எம�� 
வலிைம த�த9�வா4! �வன.தி� �ைமைய. தா&�பவேன, 

இ�த வா0�ைகயி� �ைமைய. தா&க நீ என��அ9� 
ெச4வா4!'- ேவத #னிவ�க� இIவா� பா7ன�. அவைன 
எ�ப7 வண&�வ)? அ�பினா/, இ�ைமயி=� ம�ைமயி=� 
உ�ள எைத6� விட அதிக அ���� உயவனாக அவைன 
வழிபட ேவ<;�. ேவத&க� #ழ&�வ)� இ�த அ�� 
ெநறிையேய. கட�ளி� அவதார� எ�� இ�)�க� ந�பி� 
ேபா��� `கி9Rண� அைத எ�ப7 வள�.தா�, ம�க5�� 
ேபாதி.தா� எ�� பா��ேபா�.  
 

     மனித� இI�லகி/ தாமைர இைலைய� ேபால வாழ 
ேவ<;� எ�� `கி9Rண� ெசா�னா�. அ) த<ணீ/ 
வள�கிற). ஆனா/ த<ணரீா/ நைனவதி/ைல. அ) ேபால 
மனித� இ�த உலகி/ வாழ ேவ<;� - இதய.ைத 
இைறவ�பா/ ைவ.) ைககளா/ ேவைல ெச4ய ேவ<;�. 
 

     இI�லக ந�ைம அ/ல) ம��லக ந�ைம க9தி, 
இைறவனிட� அ�� ெச=.)வ) ந/ல) தா�. ஆனா/ 
அ���காகேவ அவைன அ�� ெச4வ) சிற�த). 
'எ�ெப9மாேன, என��1 ெச/வேமா, பி�ைளகேளா, க/விேயா 
ேவ<டா�. உன)தி9��ள� அ)வானா/ நா� மீ<;� 



மீ<;� பிற�க. தயாராக இ9�கிேற�. ஆனா/ நா� பல� 
க9தா) உ�னிட� அ�� ெகா�ள��, த�னலமி�றி 
அ���காகேவ அ�� ெச4ய�� அ9� ெச4' எ�கிற) ஒ9 
பிர�.தைன. 
 

     `கி9Rண� சீட�க5� ஒ9வ�, பாரத.தி� அ�ைறய 
ச�கரவ�.தியாக விள&கிய 6திR7ர�. அவ� பைகவ�களா/ 
நா@7லி9�) விர@ட�ப@;, மைனவி6ட� இமயமைல� 
கா@7/ வசி�க ேந��த). ஒ9நா� அரசி 6திR7ரட�, 
'அற.தி/ மிக1 சிற�) விள&�� உ&க5��� ஏ� )�ப� 
வர ேவ<;�?' எ�� ேக@டா�. அத�� 6திR7ர�, 'ேதவி, 
இேதா, இ�த இமய மைலைய� பா� எIவள� எழிேலா;� 
மா@சிைமேயா;� கா@சியளி�கிற)! நா� இதைன 
ேநசி�கிேற�. இ) என�� ஒ��� த9வதி/ைல. அழ�� 
க�பரீ#� நிைற�தவ�றி/ உ�ள.ைத� பறிெகா;�ப) எ� 
இய/�. அதனா/ நா� அதைன வி9��கிேற�. அ) ேபாலேவ 
இைறவைன நா� ேநசி�கிேற�. அவேர அைன.) அழகி��� 
க�பரீ.தி��� Lலகாரண�. அ�� ெச=.த�படேவ<7யவ� 
அவ� ஒ9வேர. அவைர ேநசி�ப) எ� இய/�. ஆதலா/ நா� 
அவைர ேநசி�கிேற�. நா� எ)�� ேக@கவி/ைல. அவ� 
வி9�ப� ேபா/ எ�ைன எ&� ேவ<;மானா=� 
ைவ�க@;�. அ���காகேவ அவட� நா� அ�� ெச=.த 
ேவ<;�. அ�ைப விைல ேபச எ�னா/#7யா)' எ�றா�. 
 

     ஆ�மா ெத4வகீமான), ஆனா/ சட�ெபா9ளி� க@;��� 
அக�ப@;� ெகா<79�கிற) எ�� ேவத&க� '�கி�றன. 
இ�த� க@; அவிE� ேபா) ஆ�மா நிைறநிைலைய 
அைடகிற). அ�த நிைல #�தி. #�தி எ�ப) வி;தைல 
எ�ற ெசா/லா/ அைழ�க�ப;கிற). வி;தைல-நிைற�றாத 
நிைலயிலி9�) வி;தைல, மரண.திலி9�)� 
)�ப.திலி9�)� வி;தைல. 
 

     கட�ளி� க9ைணயா/ தா� இ�த� க@; அவிE�. அ�த� 



க9ைண Nயவ�க5��. தா� கி@;�. எனேவ, அவன) 
க9ைணைய� ெப�வத��. N4ைம அவசிய� எ�றாகிற). 
அ�த� க9ைண எ�ப71 ெசய/ப;கிற)? Nய உ�ள.தி/ 
அவ� த�ைன ெவளி�ப;.)கிறா�, ஆ�, Nயவ�க5� 
மாச�றவ�க5� இ�த� பிறவியிேலேய கட�ைள� 
கா<கி�றன�. அ�ேபா) தா� இதய� ேகாண/க� 
ேநராகி�றன, ச�ேதக&க� அக/கி�றன. காரணகாய� எ�ற 
பய&கர விதி அவ�கைள அ]�வதி/ைல.  

 

     இ)தா� இ�) மத.தி� ைமய#�, அத� #�கியமான 
அ7�பைட� க9.)� ஆ��. 
 

     இ�), வா�.ைதகளி=� ெகா�ைககளி=� வாழ 
வி9�பவி/ைல. �ல� வய�ப@டசாதாரண வா0வி�� 
அ�பா�ப@ட வா0�க� உ<; எ�றா/, அவ� அவ�ைற 
ேந9�� ேந� காண வி9��கிறா�. சட�ெபா9� அ/லாத 
ஆ�மா எ�ற ஒ�� அவA� இ9��மானா/ அதனிட� 
ேநேர ெச/ல வி9��கிறா�. க9ைணேய வ7வான, எ&�� 
நிைற�த இைறவ� ஒ9வ� இ9�பாரானா/ அவைர ேநேர 
காண விைழகிறா�. அவ�அவைர� காண ேவ<;�. அ)தா� 
அவன) எ/லா ச�ேதக&கைள6� அக���. ஆ�மா 
இ9�கிற), கட�� இ9�கிறா� எ�பத�� ஓ� இ�) ஞானி 
ெகா;�க� '7யசிற�த சா��, 'நா� ஆ�மாைவ 
க<;வி@ேட�' எ�� அவ� '�வ) தா�. நிைற நிைல�� 
அ) தா� ஒேர நியதி. இ�) மத� எ�ப) ஏேதா ஒ9 
ேகா@பா@ைடேயா ெகா�ைகையேயா ந��வத�கான 
ேபாரா@ட&களி=� #ய�சிகளி=� அட&கி விடா). ெவ�� 
ந�பி�ைக அ/ல, உண�தேல; உண��) அ)வாக ஆதேல இ�) 
மத�. 
 

     இைடவிடாத #ய�சியி� Lல� நிைற நிைல ெப�வ)� 
ெத4வத�ைம அைடவ)� ெத4வ.ைதஅ]�வ)� அவைன� 



கா<ப)ேம அவ�கள) ெநறியி� ஒேர ேநா�கமா��. 
ெத4வ.ைத அ]கி, அவைன� க<;, வானி/ உைற6� 
த�ைதைய� ேபால நிைற நிைல அைடவ)� தா� இ�)�களி� 
மத�. நிைற நிைல ெப�� ஒ9வ� எ�ன ஆகிறா�? அவ� 
எ/ைலய�ற, #Eைமயான ேபரான�த� ெப9�கி/ திைள.) 
வா0கிறா�. ேப�ப� ெபற எதைன அைடய ேவ<;ேமா, அ�த 
ஆ<டவைன அைட�), அவAட� ேபரான�த.தி/ 
திைள�கிறா�. 
 

     இ)வைரயி/ எ/லா இ�)�க5� ஒ.)� ேபாகி�றன�. 
இ�தியாவி=�ள அைன.) சமய� பி�கைள1 
சா��தவ�க5��� இ) தா� ெபா)வாக உ�ள மத�. நிைற 
நிைல எ�ப) எ/ைலய�ற). எ/ைலய�ற) இர<டாகேவா, 
L�றாகேவா இ9�க #7யா). அத�� �ண&க� இ9�க 
#7யா). அ) தனி�ப@ட ஆளாக இ9�க #7யா).எனேவ 
ஆ�மா நிைற நிைலைய6� எ/ைலய�ற நிைலைய6� 
அைட6�ேபா) பிர�ம.)ட� ஒ�றாகிேய தீர ேவ<;�. அ) 
இைறவைன நிைறநிைலயாக, ஒேர உ<ைமயாக, தாேனயாக, 
தன) இய/பாக, இ9�கி�ற ஒ9வ� ம@;மாக, தனியறி� 
வ7வாக, ேபரான�த வ7வாக உண�கிற). தனி. த�ைமைய 
இழ�), ஒ9 க@ைடைய� ேபா�ேறா, க/ைல� ேபா�ேறா 
ஆகிவி;வ) தா� இ�த நிைல எ�ெற/லா� ப7�கிேறா�. 
'காய� படாதவ� தா� தE�ைப� க<; நைக�பா�'. 

 

     நா� '�கிேற�, அ) அ�மாதி அ/ல. இ�த1 சிறிய 
உடலி� உண�ைவ அAபவி�ப) இ�பமானா/, இர<; 
உட/களி� உண�ைவ அAபவி�ப) இ�A� அதிக 
இ�பமா��. உட/களி� எ<ணி�ைக ெப9க�ெப9க 
இ�ப.தி� அள�� ெப9�கிற). இ�தியாக, பிரபCச 
உண�வாக மா�� ேபா) நம) �றி�ேகாளாகிய எ/ைலய�ற 
இ�ப� கி@;கிற). 
 

     எ/ைலய�ற, பிரபCச� தEவிய அ�த தனி.த�ைமைய� 



ெபற ேவ<;மானா/, )�ப� நிைற�த இ�த உட�சிைற 
எ�A� தனி.த�ைம அகல ேவ<;�. நா� உயி9ட� 
ஒ��� ேபா) தா� மரண� அகல #76�. இ�ப.)ட� 
ஒ���ேபா) தா� )�ப� அகல #76�, அறி�ட� ஒ��� 
ேபா) தா� பிைழக� அகல #76�. இ)தா� அறிவிய=��� 
ெபா9�)கி�ற #7�. உடைல1 சா��த தனி.த�ைம 
ஒ9மாைய. இைடெவளிய��� பர�) நி��� சட� 
ெபா9ளாகிய கடலி/, ெதாட��) மாறி� ெகா<ேட ெச/=� 
ஒ9 சிறிய ெபா9� தா� எ� உட/ எ�� அறிவிய/ 
நிTபி.) வி@ட). எனேவ எ� இ�ெனா9 பாகமான ஆ�மா 
அ.ைவத� (ஒ9ைம), எ�ற #7���. தா� 

வரேவ<7யி9�கிற). 
 

     ஒ9ைம நிைலைய� க<; பி7�ப) தா� அறிவிய/. 
#Eைமயான ஒ9ைம நிைல கி@7ய)� அறிவிய/ ேமேல 
ெச/லாம/ நி��வி;�. ஏெனனி/ அ) த� �றி�ேகாைள 
எ@7 வி@ட). அ) ேபாலேவ, எ�த Lல� ெபா9ளிலி9�) 
எ/லா ெபா9�க5� பைட�க� ப;கி�றனேவா, அைத� க<; 
பி7.த பி�ன� ேவதியிய/ #�ேனற #7யா). எ�த 
Lலச�தியிலி9�) எ/லா ச�திக5� ெவளி� ப;கி�றனேவா, 
அைத�க<டறி�த)� இய�பிய/ நி��வி;�. மரண� 
நிைற�த இ�த� பிரபCச.தி/, மரண.ைத� கட�) நி��� 
ஒேர உயிைர� க<;பி7.த)�, மாறி� ெகா<ேடயி9��� 
உலகி/ மாறாத ஒேர அ7�பைடயான அவைன� க<; 
பி7.த)�, எ�த ஓ� ஆ�மாவிலி9�) பிற ஆ�மா�க� 
ெவளி�ப;வ) ேபா�� மாையயா/ ேதா��கிறேதா அ�த 
ஆ�மாைவ� க<;பி7.த)�, சமய விCஞான� 
Kரணமாகிவி;�. 
 

     அறிவிய/ அைன.)� கைடசியி/ இ�த #7வி��. தா� 
வ�தாக ேவ<;�. ஒ;&கி இ9�பைவ ெவளி�ப;கி�றனேவ 
தவிர பைட�� எ�பதி/ைல எ�ப) தா� இ�ைறய 
அறிவியலி� '��. தா� ப/லா<;களாக இதய.தி/ 



ைவ.)� ேபா�றி வ�த உ<ைம, இ�A� ஆ�ற/ மி�க 
ெமாழியி/, த�கால அறிவிய/#7�களி� 
ஆதாரவிள�க&க5ட� �க@ட�பட� ேபாகி�ற) எ�பைத 
அறி�) இ�) ெப9மகி01சிையேய அைடகிறா�. 

 

     த.)வ நா@ட.திலி9�) இ�ேபா) நா� சாதாரண ம�களி� 
மத.தி�� வ9ேவா�, பலெத4வ வழிபா; (Polytheism) 
இ�தியாவி/ இ/ைல எ�பைத #தலிேலேய 
ெசா/லிவி;கிேற�. ஆலய&களி/ வழிப;பவ�க�, 
அ&கி9�கி�ற தி9�9வ&கைள, ெத4வ.தி� எ/லா 
�ண&க5�-எ&�� நிைற�தத�ைம உ@பட.தா� - 
இ9�பதாக� 'றிவழி ப;வைத அ9கிலி9�) கவனி.தா/ 
அறியலா�. அ) பல ெத4வவழிபாடாகா). பலெத4வ&க5� 
ஒ9வைர ஆ�ற/ மி�கவராக� க9தி, அவைர வழிப;கி�ற 
ேகா@பா; (Henotheism) எ��� இதைன விள�க #7யா). 
'ேராஜா மலைர எ�த� ெபய@; அைழ.தா=� அேதந�மண� 
தா� கமE�'. ெபய�க� விள�க&களாக மா@டா. 
 

     நா� சி�வனாயி9�த ேபா), கிறிDதவ பாதி ஒ9வ�, ஒ9 
'@ட.தி/ பிரசார� ெச4) ெகா<79�த நிக01சி எ� 
நிைனவி�� வ9கிற). பல �ைவயான ெச4திகைள1 
ெசா/லி� ெகா<ேட வ�த அவ� இைடயி/, 'நா� உ&க� 
வி�கரக.ைத எ� ைக.த7யா/ ஓ&கி அ7.தா/ அ) எ�ைன 
எ�ன ெச4)வி;�?' எ�� ேக@டா�.அதைன� ேக@;� 
ெகா<79�தவ�க5� ஒ9வ� ச��� தாமதியாம/, 'உ&க� 
ஆ<டவைர நா� ஏசினா/ அவ� எ�ைன எ�ன ெச4வா�?' 
எ��ேக@டா�, 'இற�த)� நீ த<7�க� ப;வா4' எ�� 
பதிலளி.தா� பாதி. 'அ�ப7ேய எ&க� வி�கிரக#� நீ� 
இற�த)� உ�ைம. த<7���' எ�� தி9�பி1 ெசா�னா� 
அ�த இ�)! 
 

     பழ.ைத� ெகா<; மர� அறிய�ப;கிற). உ9வ 



வழிபா@7ன� எ�� 'ற�ப;கிறவ�க5�, ஒE�க.தி=� 
ஆ�மீக.தி=� ப�தியி=� ஈ7ைணய�� விள&�பவ�கைள 
நா� கா]�ேபா), 'பாவ.திலி9�) �னித� பிற��மா?' எ�� 
எ�ைன நாேன ேக@;�ெகா�கிேற�. 
 

     Lடந�பி�ைக, மனிதனி� ெப9� பைகவ�தா�. ஆனா/, 
மதெவறி அைத விட ேமாசமான). கிறிDதவ� ஏ� 
ச�1சி��� ேபாகிறா�? சி=ைவ ஏ� �னிதமான)? பிரா�.தைன 
ெச46�ேபா) #க� ஏ� வாைன ேநா�க ேவ<;�? 
க.ேதாலி�க ச�1�களி/ ஏ� அ.தைன உ9வ&க� 
இ9�கி�றன? பிரா@டDட�7ன� பிரா�தைன ெச46�ேபா) 
அவ�க� உ�ள&களி/ ஏ� அ.தைன உ9வ&க� உ�ளன? 

 

     எ� சேகாதர�கேள, �வாசி�காம/ உயி� வாழ #7யாத) 
ேபால, உ�ள.தி/ ஓ� உ9வ. ேதா�றமி�றி, நா� எதைன6� 
நிைன.)� பா��க #7யா). இைண�� விதியி� ப7 (Law of 
Association) ெவளி உ9வ� உ� உ9வ.ைத6�, உ� உ9வ� 
ெவளி உ9வ.ைத6� நிைன� ப;.)கிற). அதனா/ தா� 
இ�) வழிப;�ேபா), ஒ9�ற1 சி�ன.ைத� பய� 
ப;.)கிறா�. தா� வழிப;� பர�ெபா9ளி� மீ) சி�ைதைய� 
பதிய1 ெச4வத�� அ) உத�கிற) எ�� அவ� '�வா�. 
அ�த உ9வ� கட�� அ/ல, அ) எ&�� நிைற�த) அ/ல 
எ�� உ&கைள� ேபால அவA��� ெத6�. 'எ&�� 
நிைற�த)' எ�� ெசா/=� ேபா) ெபதாக எ�ன தா� 
��) ெகா�ள#76�?அ) ஒ9 ெசா/, சி�ன� ம@;ேம. 
இைறவA��� பர�� இ9�க #76மா, எ�ன? 'எ&�� 
நிைற�தவ�' எ�� நா� தி9�ப. தி9�ப1 ெசா/=�ேபா), 
மிCசி� ேபானா/, வி�த வாைன6� பர�த ெவளிைய6� 
நிைன�கலா�, அIவள�தா�. 
 

     எ/ைலய�ற) எ�ற க9.ைத நீலவானி� அ/ல) கடலி� 

ேதா�ற.)ட� ெதாட�� ப;.திேய பா��க ேவ<76�ள). 
மன அைம�� விதி அIவா� தா� ெசய/ ப;கிற). அIவாேற 



�னித� எ�றா/ ச�1, ப�ளிவாச/ அ/ல) சி=ைவ ேபா�ற 
உ9வ&க5ட� இைண.)� பா��ப)தா� இய/பான). 
இ�)�க5� N4ைம, உ<ைம, எ&��நிைற�த நிைல 
ஆகியைவ ப�றிய க9.)�கைள ப/ேவ� 
உ9வ&க5டA�,ேதா�ற&க5டA� ெதாட�� ப;.தி 
உ�ளன�. ஆனா/ ஒ9 வி.தியாச�. சில� ச�1சி� 
உ9வவழிபா@;ட� த&க� வா0�ைக #Eவைத6� 
இைண.)� ெகா<;, அத�� ேம/ வளராம/ நி�� 
வி;கிறா�க�. அவ�கைள� ெபா�.தவைர, மத� எ�றா/ சில 
ேகா@பா;கைள ஒ��ெகா�வ), பிற9�� உதவி ெச4வ) 
எ�பைவ ம@;�தா�. இ�)வி� சமயேமா ெத4வ.ைத 
ேநர7யாக உண�வ). ெத4வ.ைத உண��), மனித� 
ெத4வமாக ேவ<;�. தி9�9வ&க�, ேகாவி/க�, ச�1�க�, 
W/க� இைவ எ/லா� ஆ�மீக வா0�ைகயி� �ழ�ைத� 
ப9வ.தி/ இ9��� மனிதA�� உதவிக�, ஆதார&க�. 
ஆனா/ அவ� இ�A� ேமேல ேமேல #�ேனற ேவ<;�. 
 

     அவ� எ&�ேம நி�� விட�'டா). '�ற வழிபா;� 
சட�ெபா9� வழிபா;� கீ0நிைல ஆ��. ேம/நிைல�� வர 
#ய��, மன.தா/ பிரா�.தைன ெச4த/, அ;.த உய�நிைல. 
ஆ<டவைன உண�வ)தா� அைன.தி=� ேமலான நிைல'. 
எ�� சாDதிர&க� '�கி�றன. அேத உ�தி�பா; 
ெகா<டவ�, வி�கரக.தி� #�னா/ #ழ�தாளி@;� ெகா<; 
'�வைத� ேக5&க� : 'அவைன VயA� விவ�க 
#7யா), வி<மீ�களா=� மி�னலா=� உண��)ைர�க 
#7யா), தீ6� அவைன. ேத��)ைர�கா), அைவ அைன.)� 
அவனா/தா� ஒளி�கி�றன.' 

 

     இ�) யா9ைடய வி�கிரக.ைத6� இழி� ப;.தி� 
ேப�வதி/ைல; எ�த வழிபா@ைட6� பாவ� எ�� 

'�வதி/ைல. அ) வா0�ைகயி� இ�றியைமயாத ப7 



எ��அவ� ஏ��� ெகா�கிறா�. '�ழ�ைத, மனிதனி� த�ைத.' 
�ழ�ைத� ப9வ� பாவமான), அ/ல) வாலிப� ப9வ� 
பாவமான) எ�� வயதானவ� ெசா/வ) சயா�மா? 
 

     ஒ9 வி�கிரக.தி� Lலமாக. தன) ெத4வகீ இய/ைப 
ஒ9வ� உணர #76� எ�றா/, அைத�பாவ� எ�� '�வ) 
சயா? இ/ைல, அ�த நிைலைய� கட�த பிற� அவேர அைத� 
பிைழ எ�� 'றலாமா? இ�)வி� ெகா�ைக�ப7, மனித� 
பிைழயிலி9ந) உ<ைம��1 ெச/லவி/ைல, உ<ைமயி/ 
இ9�) உ<ைம��, அதாவ) கீ0நிைல உ<ைமயிலி9�) 
ேம/ நிைல உ<ைம��� பயணம ெச4கிறா�. அவைன� 
ெபா�.தவைர, மிக�� தா0�த ஆவி வழிபா@7லி9�) 
அ.ைவத� வைர எ/லாேம பர� ெபா9ைள உண�வத�காக 
ஆ�மா ெச46� #ய�சிக�. ஒIெவா��� அ) ேதா�றிய 
இட.ைத6� Vழைல6� ெபா�.த), ஒIெவா��� 
#�ேன�ற.தி� ஒ9 ப7ைய� �றி�கிற). ஒIேவா� 
ஆ�மா�� ேமேல ேமேல பற�) ெச/=� ஓ� இள� 
ப9�ைத� ேபா�ற). அ) உயர1 ெச/ல1ெச/ல ேம�ேம=� 
வ=ைவ� ெப��, கைடசியி/ ஒளிமி�க Vயைன அைடகிற). 
 

     ேவ��ைமயி/ ஒ��ைம தா� இய�ைகயி� நியதி. அைத 
இ�) உண��)�ளா�. பிற மத&க� எ/லா� சில 
ேகா@பா;கைள நி�ணயி.) அவ�ைற1 ச#தாய� ஏ��� 
ெகா�5மா� க@டாய� ப;.)கி�றன. ஒேர ஒ9 ச@ைடைய 
ைவ.)� ெகா<;,ச#தாய.தி=�ள ஜா�, ஜா�, ெஹ�றி 
எ/லா9��� அ�த ஒ9 ச@ைட ெபா9�த ேவ<;� எ�� 
'�கி�றன. ஜாA�ேகா, ெஹ�றி�ேகா ச@ைட ெபா9�தா 
வி@டா/ அவ�க� உடலி/ அணிய1 ச@ைடயி�றிதா� இ9�க 
ேவ<;�. 
 

     சா��� ெபா9�க� Lலேம எ/ைலய�ற இைறவைன 
உணரேவா, நிைன�கேவா ேபசேவா #76�. தி9�9வ&க5� 
சி=ைவக5� பிைறக5� ெவ�� சி�ன&கேள, ஆ�மீக� 



க9.)�கைள மா@7 ைவ�பத��� பய�ப;� #ைனகேள 
எ�பைத இ�)�க� க<; பி7.)�ளன�. இ�த உதவி 
எ/ேலா9��� ேதைவ எ�ப) அ/ல.ஆனா/, ேதைவ� 
படாதவ�க�, அ) தவ� எ�� 'ற உைமயி/ைல. இ�) 
சமய.தி/ அ) க@டாய#� அ��. 
 

     ஒ�� நா� ெசா/லேவ<;�. இ�தியாவி/ உ9வ வழிபா; 
எ�ப) பய&கரமான ஒ�ற/ல. விைல மகளிைர உ9வா��� 
இட#� அ/ல. உய��த ஆ�மீக உ<ைமகைள� ��) 
ெகா�வத��, ப��வ� படாதவ�களி� #ய�சி தா� உ9வ 
வழிபா;. இ�)�களிட� தவ�க� உ<;, சில ேவைளகளி/ 
விதி வில��க5� உ<;. ஆனா/ ஒ�ைற� கவனி6&க�. 
அவ�க� த&க� உட/கைள வ9.தி� ெகா�வா�கேள தவிர, 
அ;.தவனி� கE.ைத அ��க மா@டா�க�, இ�) 
மதெவறிய� த�ைன தீயி/ ெகா5.தி� ெகா�வாேனய�றி 
பிறைரய/ல. Vனிய�காக� ெகா5.த�ப@டத�� எ�ப7� 
கிறிDதவ மத� ெபா��பி/ைலேயா, அேத ேபா�� இத�� 
இ�) மத� ெபா��ப/ல. 
 

     இ�)வி��, உலகி� எ/லா மத&க5�, பலவித 
நிைலகளி=� ச�த�ப&களி=� உ�ள ப/ேவ� ஆ<க5� 
ெப<க5� ஒேர இல�ைக ேநா�கி1 ெச4கி�ற பயண�தா�. 
சாதாரண உலகிய/ மனிதனிட� கட�ைள ெவளி�பட1 
ெச4வ)தா� எ/லா மத&களி� ேநா�க#மா��. அவ�க� 
அைனவ9��� எE1சிைய ஊ@;பவ� ஒேர கட�� தா�. 
அ�ப7யானா/ இ.தைன மா�பா;க� எ/லா� ெவளி. 
ேதா�றேம எ�கிறா� இ�). ெவIேவ� V0நிைலக5��� 
ப/ேவ� இய/�க5��� ஏ�ப த�ைன மா�றி 
அைம.)�ெகா�5� ஒேர உ<ைமயி/ இ9�) தா� இ�த 
மா�பா;க� எEகி�றன.  

 

     ஒேர ஒளிதா� ப/ேவ� வ<ண� க<ணா7களி� Lல� 



பல நிற&களி/ வ9கிற). ந�ைம மா�றி அைம.)� ெகா�ள 
இ�த ேவ�பா;க� அவசிய�. ஆனா/, எ/லாவ�றி� 
ைமய.தி=� அேத உ<ைமதா� ஆ@சி �கிற). 
கி9Rணாவதார.தி� ேபா) இ�)�க5�� பகவா�, '#.) 
மாைலயி=�ள #.)�கைள� ேகா�கி�ற W/ ேபால நா� 
எ/லா மத&களி=� இ9�கிேற�. ம�களின.ைத உய�.தி� 
�னித�ப;.)� அசாதாரணமான N4ைம6� அசாதாரணமான 
ஆ�ற=� எ&ெக/லா� காண�ப;கி�றனேவா அ&ெக/லா� 
நா� இ9�கிேற� எ�� அறி' எ�� ெசா�னா�. அத� பல� 
எ�ன? இ�)�க� ம@;ேம கா�பா�ற�ப;வா�க�, ம�றவ�க� 
கா�பா�ற� பட மா@டா�க� எ�� சமDகி9த த.)வ 
இல�கிய.தி/ எ&காவ) 'ற�ப@79�கிறதா எ�� க<; 
பி7���ப7 நா� உலக.தி��1 சவா/ வி;கிேற�. 'நம) 
ஜாதி��� ேகா@பா;க5��� அ�பா/ 'ட நிைற நிைல 
ெப�றவ�கைள� கா<கிேறா�' எ�கிறா� வியாச�. 
 

     இ�ெனா��: 'அைன.) எ<ண&களி=� கட�ைளேய 
ைமயமாக� ெகா<ட இ�), எ�ப7 V�யவாத� ேப�� 
ெபள.த�கைள6�, நா.திகவாத� ேப�� சமண�கைள6� 
ந��வா�?' ெபள.த�கேளா, சமண�கேளா கட�ைள ந�பி 
வா0வதி/ைல. ஆனா/ மனிதைன ெத4வமா�க ேவ<;� 
எ�A� எ/லா மத&க5ைடய�� ைமய� க9.) 
இ9�கிறேத, அ)தா� அவ�க5ைடய மத&களி� #E 
ேநா�கமா��. அவ�க� த�ைதைய� பா�.ததி/ைல. ஆனா/ 
மகைன� பா�.)�ளா�க�. மகைன� பா�.தவ� த�ைதைய6� 
பா�.)�ளா�. சேகாதர�கேள! இ�) சமய� க9.)�களி� 
�9�க� இ) தா�. த� தி@ட&கைள எ/லா� நிைறேவ�ற 
இ�) தவறியி9�கலா�. ஆனா/ எ�றாவ) உலக� தEவிய 
மத� (Universal Religion) எ�ற ஒ�� உ9வாக ேவ<;மானா/, 
அ) இட.தா=� கால.தா=� எ/ைல� ப;.த�படாததாக 
இ9�கேவ<;�. அ�த மத� யாைர� ப�றி� பிரசார� 
ெச4கிறேதா, அ�த� கட�ைள� ேபா�� அ) எ/ைலய�றதாக 



இ9�க ேவ<;�. Vய�, த� ஒளி�கிரண&கைள எ/லா� 
மீ)� சமமாக வ�ீவ) ேபா�� அ) கி9Rண ப�த�க�, 
கிறிD) ப�த�க�, ஞானிக�, பாவிக�, எ/ேலாைர6� சமமாக 
எ<ண ேவ<;�. அ) பிராமண மதமாகேவா ெபள.த 
மதமாகேவா கிறிDதவ மதமாகேவா #க�மதிய மதமாகேவா 
இ9�காம/, இவ�றி� ஒ@; ெமா.தமாக இ9�ப)ட�, 

இ�A� வள�1சியைடய எ/ைலய�ற இட� உ�ளதாக இ9�க 
ேவ<;�. வில&கின&கைள� ேபால உ�ள கா@; மிரா<7 
ம�களிலி9�), இவ9� மனிதரா எ�� ச#தாய� 
பயப�தி6ட� வண&கி நி��� அள��� அறிவா=� இதய� 
ப<பா=� உய��), மனித இய/��� ேமேலா&கி விள&�� 
சா�ேறா� வைர, எ/ேலா9��� இடமளி.), த� அளவ�ற 
கர&களா/ எ/ேலாைர6� தEவி� ெகா�5� பர�த 
மன�பா�ைம உ�ளதாக இ9�க ேவ<;�. அ�த மத.தி/ 
பிற மத.தினைர. )���.த=�, அவ�களிட� சகி��. 
த�ைமய�� நட�) ெகா�5த=� இ9�கா). அ) ஆ<, 

ெப< எ/லாட#� ெத4வ.த�ைம இ9�பைத ஏ��� 
ெகா�5�. மனித இன� த� உ<ைமயான ெத4வகீ. 
த�ைமைய உண�வத�� உதவி ெச4வேத அத� ேநா�கமாக 
இ9���. அத� #E ஆ�ற=� அத�ேக பய�ப;�. 
 

     அ.தைகய மத.ைத அளி6&க�, எ/லா நா;க5� 
உ&கைள� பி�ப���. அேசாக� சைப ெபள.த மத 
சைபயாக இ9�த). அ�பர) சைப இைத விட1 ச�� உய��த 
ேநா�க� ெகா<டதாக இ9�தா=� வ@ீ; சைபயாகேவ 
இ9�த). கட�� அைன.) மத&களி=� இ9�கிறா� எ�� 
உலக� அைன.தி��� #ழ�க� ெச4ய அெம�கா 
ஒ����. தா� ெகா;.) ைவ.தி9�த). 
 

     இ�)�க5�� பிர�மாவாக��, ெசாராD7ர�க5�� 
அஹுரா-மDதாவாக��, ெபள.த�க5�� �.தராக��, 
Sத�க5�� ெஜேஹாவாவாக��, கிறிDதவ�க5�� 
பரம<டல.தி/ இ9��� பிதாவாக�� இ9�கி�ற 



ஆ<டவ� உ&க� உ�னதமான ேநா�க� நிைறேவற 
உ&க5�� வலிைம அளி�பானாக! வி<மீ� கிழ�கிேல 
எE�) ேம�� ேநா�கி ேநராக1 ெச�ற). சிலேவைளகளி/ 
ம&கலாக��, சிலெபாE) ஒளிமி�கதாக�� உலக.ைத1 
��றிய). இ�ேபா) கிழ��. திைசயிேல சா�ேபா 
நதி�கைரயினி/ #�ைனவிட ஆயிர� மட&� ஒளி6ட� 
ம�ப76� உதயமாகி� ெகா<79�கிற).  
 

     �த�திர.தி� தாயகமாகிய ெகால�பியாேவ, நீ வா0க! 
அயலா� இர.த.தி/ ைகயிைன. ேதா4�காம/, அயலாைர� 
ெகா�ைளய7�ப) தா� பண�கார� ஆக� ���� வழி எ�� 
க<; பி7�காத உன��. தா� சமரச� ெகா7 பி7.), நாகக� 
பைடயி� #�னணியி/ ெவ�றி நைட ேபா;� ெப9� ேப� 
ெகா;.) ைவ.தி9�த).  

 

4. மத� இ�தியாவி� அவசர. ேதைவய�� 
ெச�ட�ப� 20, 1893  

 

     ந/ல விம�சன&கைள ஏ�க கிறிDதவ�க� எ�ேபா)� 
தயாராக இ9�க ேவ<;�. நா� 'ற�ேபா�� சிறிய 
விம�சன&கைள நீ&க� ெபா9@ப;.த மா@O�க� எ�� 
நிைன�கிேற�. அCஞானிகளி� ஆ�மா�கைள� 
கா�பா��வத��, சமய� பிரசாரக�கைள அA��� 
கிறிDதவ�களாகிய நீ&க� அவ�கள) உட/கைள� 
ப@7னியிலி9�) கா�பா�ற ஏ� #யலவி/ைல? க;ைமயான 

பCச&களி� ேபா) இ�தியாவி/ ஆயிர�கண�காேனா� 
இற�தன�. இ9�)� கிறிDதவ�களாகிய நீ&க� ஒ��� 
ெச4யவி/ைல. 
 

     இ�தியா #Eவதி=� ச�1�கைள� க@;கிற�ீக�. கீ0.திைச 
நா;களி� அவசர. ேதைவ மத� அ��. ேதைவயான மத� 
அவ�களிட� உ�ள). இ�தியாவி/ அவதி�ப@;� 
ெகா<79��� ல@ச�கண�கான ம�க� ெதா<ைட வ�ற� 



'��ரலி;வ) உண��காக. தா�. அவ�க� உண� 
ேக@கிறா�க�, நா� க�கைள� ெகா;�கிேறா�. பசியா/ வா;� 
ம�க5�� மத� பிரசார� ெச4வ) அவ�கைள 
அவமதி�பதா��. பசியா/ )7�பவA�� த.)வ ேபாதைன 

ெச4வ) அவைன அவமதி�பதா��. 
 

     இ�தியாவி/ பண.தி�காக1 சமய� பிரசார� ெச4பவைர1 
ஜாதிைய வி@; வில�கி, #க.தி/ காறி.)��வா�க�. 
வ�ைமயி/ வா;� எ&க� ம�க5�� உதவி ேகா 
இ&�வ�ேத�. கிறிD)வ நா@7/ கிறிDதவ�களிடமி9�), 
பிற மத.தின9�காக உதவிகிைட�ப) எIவள� க7னமான) 
எ�பைத ந�றாக உண��) வி@ேட�.  

 

5. �.த மத� இ�) மத.தி� நிைற� 
ெச�ட�ப� 26, 1893  

 

     நா� ெபள.த� அ/ல எ�பைத நீ&க� 
ேக�வி�ப@79�ப�ீக�. ஆனா=� நா� ஒ9 ெபள.த�. 
சீனா�� ஜ�பாA� இல&ைக6� அ�த மகானி� 
உபேதச&கைள� பி�ப��கி�றன. இ�தியாேவா அவைர� 
கட�ளி� அவதார� எ�� ேபா�றி வண&�கிற). நா� 
ெபள.த மத.ைத விம�சி�க� ேபாவதாக1 ச�� #� 
'றினா�க�. அத� ெபா9ைள நீ&க� சயாக� ��) 
ெகா�ள ேவ<;�. கட�ளி� அவதார� என�'றி நா� 
வழிப;பவைர நாேன விம�சி�ப) எ�ப) எ�னா/ நிைன.)� 
'ட பா��க #7யாத ஒ��. ஆனா/ �.த� ெப9மாைன 
அவர) சீட�க� சயாக� ��) ெகா�ளவி/ைல எ�ப) தா� 
எ&க� க9.). இ�) மத.தி��� (நா� இ�) மதம 
என��றி�பி;வ) ேவத மத.ைத. தா�) இ�நாளி/ 
ெபள.தமத� எ�� 'ற�ப;கிறேத அத��� உற�, Sத 
மத.தி��� கிறிDதவ மத.தி��� உ�ள உற�தா�. 
 

     ஏ� கிறிD) ஒ9 Sத�. சா�கிய #னிவ� ஓ� இ�). 



Sத�க� கிறிD)ைவ ஒ)�கி. த�ளிய) ம@;மி�றி, 
அவைர1 சி=ைவயி=� அைற�தா�க�. இ�)�க� சா�கிய 
#னிவைர� கட�� எ�� ஏ�� வண&�கிறா�க�. 
இ�)�களாகிய நா&க� எ;.)� 'ற வி9���, த�கால 
ெபள.த மத.தி��� �.தபகவானி� உ<ைம 
உபேதச.தி���உ�ள #�கியமான ேவ�பா; எ�னெவ�றா/, 
சா�கிய #னிவ� எைத6� �திதாக உபேதசி�க வரவி/ைல 
எ�ப) தா�. அவ9� ஏ�நாதைர� ேபா��, நிைற� ெச4யேவ 
வ�தா�, அழி�க வரவி/ைல. 
 

     ஏ�நாத� விஷய.தி/, பைழய ம�களாகிய Sத�க� தா� 
அவைர1 சயாக� ��)ெகா�ளவி/ைல. �.த� விஷய.தி/, 
அவைர� பி�ப�றியவ�கேள அவர) உபேதச&களி� க9.ைத 
உணரவி/ைல. பைழய ஏ�பா; நிைற� ெச4ய�ப;வைத 
Sத�க� ��) ெகா�ளாத) ேபா��, இ�) மத உ<ைமக� 
நிைற� ெச4ய�ப;வைத ெபள.த�க� அறி�) 
ெகா�ளவி/ைல. மீ<;� ெசா/கிேற�: சா�கிய #னிவ� 
இ�)மத� ெகா�ைககைள அழி�க வரவி/ைல. ஆனா/ இ�) 
மத.தி� நிைற�, அத� சயான #7�. அத� சயான 

வள�1சி எ/லா� அவேர. 
 

     இ�) மத� இ9 பாக&களாக� பி�) உ�ள). ஒ�� க�ம 
கா<ட�, ம�ெறா�� ஞான கா<ட�. ஞான கா<ட.ைத. 
)றவிக� சிற�பாக� க9)கி�றன�. இதி/ ஜாதி கிைடயா). 
மிக உய��த ஜாதிைய1 ேச��தவ9� மிக. தா0�த ஜாதியி/ 
பிற�தவ9� )றவியாகலா�. அ�ேபா) அ�த இர<; 
ஜாதிக5� சமமாகி வி;கி�றன. 

 

     மத.தி�� ஜாதியி/ைல. ஜாதி எ�ப)ெவ�� ச#தாய 
ஏ�பா;. சா�கிய #னிவேர ஒ9 )றவி தா�. ேவத&களி/ 
மைற�) கிட�த உ<ைமகைள ெவளி� ெகாண��) அவ�ைற 
உலக� #Eவத��� தாராள மன.)ட� பரவ1 ெச4த 



ெப9ைம�� உயவ� அவ�. உலக.திேலேய #த� #தலாக 
சமய� பிரசார.ைத1 ெசய/ப;.தியவ�, ஏ�, மதமா�ற� எ�ற 
க9.ைத உ9வா�கியவேர அவ�தா�. 
 

     எ/லாட#�, �றி�பாக, பாமர�களிட#� ஏைழ 
எளியவட#�, ஆ1சய�ப;� வைகயி/ ப� கா@7ய 
ெப9� �கE�� உயவ� அவ�. அவர) சீட�க5� சில� 
பிராமண�க�. �.த� உபேதச� ெச4த கால.தி/, சமDகி9த� 
ேப1� ெமாழியாக இ/ைல. ப<7த�களி� W/களி/ ம@;ேம 
அ�த ெமாழி இ9�த). �.த� பிராமண1 சீட�க5� சில�, 
அவர) உபேதச&கைள சமDகி9த.தி/ ெமாழிெபய��க 
வி9�பின�. அத�� அவ�, 'நா� ஏைழக5�காக வா0பவ�, 

ம�க5�காக வா0பவ�. எ�ைன ம�களி� ெமாழியிேலேய 
ேபச வி;&க�' எ�� தி@டவ@டமாக� 'றிவி@டா�. அதனா/ 
தா� இ�றள��, அவர) ேபாதைனகளி/ ெப9� ப�தி, 
அ�நாைளய ேப1� ெமாழியிேலேய உ�ள). 
 

     த.)வ சாDதிர.தி� நிைல எ�னவாக�� இ9�க@;�, 
ெம4Cஞான நிைல எ�னவாக�� இ9�க@;�, உலக.தி/ 
மரண� எ�ற ஒ�� உ�ளவைரயி/, மனித இதய.தி/ 
பலவனீ� எ��) இ9��� வைரயி/, மனிதனி� பலவனீ� 
காரணமாக,அவ� இதய.திலி9�) எE� '��ர/ இ9��� 
வைர, கட�� மீ) ந�பி�ைகஇ9�ேத தீ9�. 
 

     த.)வ சாDதிர.ைத� ெபா�.தவைர, �.த ேதவ� சீட�க� 
நிைலயான மைலேபா�ற ேவத&கேளா; ேமாதி� பா�.தா�க�. 
ஆனா/ அவ�ைற அழி�க #7யவி/ைல. ம�ெறா9 �ற� 
அவ�க� ஆ<, ெப<, அைனவ9� பாச.ேதா; ப�றி� 
ெகா<79�த அழிவ�ற இைறவைன நா@7னி�� எ;.)1 
ெச�� வி@டா�க�. அத� பய�, ெபள.தமத� இ�தியாவி/ 
இய�ைக மரண� எ4திய). அ) பிற�த நா@7ேலேய, 
ெபள.த� எ�� 'றி�ெகா�ள ஒ9வ� 'ட இ�� இ/ைல. 
 



     அேத ேவைளயி/, பிராமண ச#தாய.தி��1 சில இழ��க� 
ஏ�ப@டன. சீ�தி9.)� ஆ�வ�, எ/லாட#� விய�க.த�க 
வைகயி/ ப�� இர�க#� கா@ட/, ப��வமா4 
மா�றியைம��ம இ&கித� பா&� #தலிய ெபள.த� 
ப<�கைள பிராமண ச#தாய� இழ�த). இ�த� ப<�க� தா� 
இ�தியாைவ� ெப9ைம6ற1 ெச4தி9�த). அ�நாைளய 
இ�தியாைவ� ப�றி, ஒ9 கிேர�க வரலா�� ஆசிய�, 'ெபா4 
ெசா/=� இ�)ைவேயா, க�பிழ�த இ�)� ெப<ைணேயா நா� 
பா��கவி/ைல' எ�� '�கிறா�. 
 

     �.த மதமி�றி இ�) மத� வாழ #7யா). அIவாேற இ�) 
மதமி�றி �.த மத#� வாழ #7யா). பிவி� காரணமாக 
எ�ன ேந��தெத�� பா9&க�! பிராமண�களி� ^<ணறி��, 
த.)வ ஞான#மி�றி ெபள.த�க� நிைல.) வாழ #7யா). 
ெபள.த�களி� இதயமி�றி பிராமண�க5� வாழ #7யா). 
ெபள.த�க5� பிராமண�க5� பி�த)தா� இ�தியாவி� 
வ0ீ1சி��� காரண�. அதனா/ தா� இ�தியா #�ப) ேகா7 
பி1ைச�கார�களி� இ9�பிடமாகி வி@ட). கட�த ஆயிர� 
ஆ<;களாக நா; பி7�பவ�களி� அ7ைமயாக இ9�கிற). 
ஆகேவ பிராமணனி� அ��தமான ^<ணறிைவ6�, �.த� 
இதய�, உய��த உ�ள�, விய�பி��ய மனிதாபிமான� 
இவ�ைற6� ஒ�� ேச��ேபாமாக!  

 

6. நிைற� நா� உைர 
ெச�ட�ப� 27, 1893 

 

     ச�வசமய� ேபரைவ சிற�பாக நிைற��� வி@ட). இைத 
உ9வா�க #ய�சி ெச4தவ�க5�� இைறவ� )ைண நி��, 
அவ�க5ைடய த�னலம�ற உைழ�பி�� ெவ�றி வாைக 
V@76�ளா�. 
 

     இ�த அ��தமான கனைவ, #தலி/ க<;, பிற� அைத 



நனவா�கிய, பர�த இதய#�, உ<ைமயி/ ப��� ெகா<ட 
உ.தம�க5�� எ� ந�றி, எ� மீ) ஒ9 மி.த அ�� 
கா@7யத�காக��, சமய&க5�� இைடேய நில�கி�ற 
அதி9�திைய. தணி�பத�காக� 'ற�ப@ட க9.)�கைள� 
பாரா@7யத�காக�� அறி� சா��த சைபயின9�� எ�ந�றி. 
இ�த இ�னிைசயி/ அIவ�ேபா) சில அப�வர&க� ேக@டன. 
அவ�க5�� எ� சிற�பான ந�றி. ஏெனனி/ அவ�க� த&க� 
மா�ப@ட ஒலியா/, இ�னிைசைய ேம=� இனிைம ஆ�கின�. 
 

     சமய ஒ9ைம� பா@7��ய ெபா) நிைல�கள� ப�றி திக� 
ேபச�ப@ட). இைத� ப�றி எ�ெசா�த� ேகா@பா@ைட 
இ�ேபா) நா� ெசா/ல வி9�பவி/ைல. ஆனா/ இ�த 
ஒ9ைம�பா; ஏதாவ) ஒ9மத.தி� ெவ�றியா=�, ம�ற 
மத&களி� அழிவா=� கி@;� எ�� இ&��ள யாேரA� 
ந�பினா/, அவட� நா�, 'சேகாதரா! உன) ந�பி�ைக வ<ீ' 

எ�� ெசா/லி� ெகா�கிேற�. கிறிDதவ� இ�)வாகி விட 
ேவ<;� எ�ப) எ� எ<ணமா? கட�� த;�பாராக! இ/ைல, 
இ�)ேவா ெபள.தேரா கிறிDதவராக ேவ<;ெமன 
எ<]கிேறனா? கட�� த;�பாராக! 
 

     விைத தைரயி/ ஊ�ற�ப@;, ம<]� கா��� நீ9� 
அைத1 ��றி ேபாட�ப;கி�றன. விைத ம<ணாகேவா, 
கா�றாகேவா, நீராகேவா ஆகிவி;கிறதா? இ/ைல. அ) 
ெச7யாகிற). தன) வள�1சி விதி�� ஏ�ப அ) வள�கிற). 
கா�ைற6� ம<ைண6� நீைர6� தனதா�கி� ெகா<;, 
தன�� ேவ<7ய ச.)� ெபா9ளாக மா�றி, ஒ9ெச7யாக 
வள�கிற). மத.தி� நிைல6� இ)ேவ. கிறிDதவ� 
இ�)வாகேவா ெபள.தராகேவா மாற ேவ<7யதி/ைல. 
அ/ல) இ�), ெபள.தராகேவா கிறிDதவராகேவா மாற 
ேவ<7ய) இ/ைல. ஒIெவா9வ9� ம�ற மத&களி� ந/ல 
அ�ச&கைள. தனதா�கி� ெகா<;, த� தனி.த�ைமைய� 
பா)கா.)� ெகா<;, த� வள�1சி விதியி� ப7 
வளரேவ<;�. 



 

     இ�த ச�வசமய�ேபரைவ உலக.தி�� எைதயாவ) 
எ;.)�கா@76�ள) எ�றா/ அ) இ)தா�: �னித�, 
N4ைம, க9ைண இைவ உலகி� எ�த ஒ9 பி�ைடயதி� 
தனி1 ெசா.) அ/ல எ�பைத6�, மிக1சிற�த ஒIெவா9 
சமய�பி�� ப<��ள ஆ<கைள6� ெப<கைள6� 
ேதா��வி.) இ9�கிற) எ�பைத6� நிTபி.)�ள). இ�த 
சா@சிய&க5�� #��, த� மத� ம@;� தா� தனி.) 
வாE�, ம�ற மத&க�அழி�)வி;� எ�� யாராவ) கன� 
கா<பா�களானா/ அவ�கைள� �றி.) நா� எ� இதய 
ஆழ.திலி9�) ப1சாதாப� ப;வ)ட�, இனி ஒIெவா9 
மத.தி� ெகா7யி=�, 'உதவி ெச4, ச<ைட ேபாடாேத', 
'ஒ��ப;.), அழி�காேத', 'சமரச#� சா�த#� ேவ<;�, 
ேவ�பா; ேவ<டா�' எ�� எEத�ப;� எ��அவ9��1 
�@7�கா@ட வி9��கிேற�.  
 

 

--  

விேவகான�த� 


