வாமி விேவகான த 
சிகாேகா ெசாெபாழிக
1. வரேவ மெமாழி
ெசடப 11, 1893
அெம க சேகாத கேள,
கேள சேகாதரகேள!
சேகாதரகேள!
இப# இத# கனி த உ&க வரேவ
மெமாழி'ற இேபா) உ&க # நிகிேற. எ
இதய.தி/ மகி01சி ெபா&கிற). அதைன ெவளியிட
வா.ைதக இ/ைல. உலக.தி மிகபழைம வா4 த
)றவிய பரபைரயி ெபயரா/ உ&க5 நறி
'கிேற. அைன.) மத&களின அைனயி ெபயரா/
நறி 'கிேற. ப/ேவ இன&கைள6 பி கைள6
சா த ேகா7கணகான இ ) ெப9மகளி ெபயரா/ நறி
'கிேற.
இ த ேமைடயி/ அம )ள ேப1சாளக5 சில
கீ 0.திைச நா;களிலி9 ) வ )ள பிரதிநிதிகைள பறி
றிபி;ேபா), 'ேவ சமய ெநறிகைள ெவகாத
ப<பிைன பல நா;க5 எ;.)1 ெசற ெப9ைம,
ெதாைலவி=ள நா;களிலி9 ) வ )ள இவகைள.தா
சா9' எ உ&க5 'றினாக. அவக5 எ
நறி. பிற சமய ெகாைககைள ெவகாம/ மதி.த/,
அவைற எதி இறி ஏ ெகா5த/, ஆகிய இ9
ப<கைள உலக.தி க@7ய மத.ைத1 சா தவ நா
எபதி/ ெப9ைம அைடகிேற. எைத6 ெவகாம/
மதிக ேவ<; எA ெகாைகைய நா&க நவேதா;,
எ/லா மத&க5 உ<ைம எ ஒ ெகாள
ெச4கிேறா.
உலகி=ள அைன.) நா;களா= அைன.)

மத&களா= ெகா;ைம ப;.தப@டவக5, நா@ைட
வி@; விர@7 அ7க ப@டவக5 கலிட அளி.த
நா@ைட1 ேச தவ நா எபதி/ ெப9ைம ப;கிேற.
ேராமானிய  ெகா;ைமயா/, த&க தி9ேகாயி/ சிைத )
சீரழி த அேத வ9ட ெதனி தியாவி வ ) எ&களிட
தCசமைட த அ த கலபற இDேர/ மரபினக5 எCசி
நிறவகைள மனமார. தEவி. ெகா<டவக நா&க
எ 'றி ெகாவதி/ ெப9ைம ப;கிேற. ெப9ைமமிக
ெசாராD7 ய மத.தின / எCசியி9 ேதா9 அைடகல
அளி.), இA ேபணி கா.) வ9கிற சமய.ைத1
சா தவ எபதி/ ெப9ைம ெகாகிேற.
எ அ9ைம1 சேகாதரகேள! பிைள ப9வ.திலி9 ேத
நா பா7 பயி வ9வ), ேகா7கணகான மகளா/
நா ேதா இ ெதாட ) ஓதப@; வ9வ)மான
பாடலி ஒ9 சில வ கைள இ&, உ&க # றிபிட
வி9கிேற:
எ&ெக&ேகா ேதாகிற ஓைடெய/லா
இதியிேல கடலி/ ெச
ச&கமா பாைமயிைன ேபாலேகா
பிப தைம யாேல
)&கமி ெநறி பலவா4 ேநரா6
வைளவா6 ேதாறி னா=
அ& அைவதா எெப9ம! ஈறி/ உைன
அைடகிற ஆேற யேறா!
இ)வைர நட )ள மாநா;களி/, மிக மிக1 சிற ததாக
க9த '7ய இ த ேபரைவ, கீ ைதயி/ உபேதசிக ப@;ள
பி வ9 அதமான ஓ உ<ைமைய உலக.தி
பிரகடன ெச4)ள) எபைத றிபிட வி9கிேற:
'யா எ த வழியாக எனிட வர #யறா=, நா
அவகைள அைடகிேற. ஒIெவா9வ9 ஒIெவா9

வழிகளி/ எைன அைடய #ய/கிறாக. அைவ எ/லா
இதியி/ எைனேய அைடகிறன.'
பி விைனவாத, அள மீ றிய மதப, இவறா/
உ<டான மதெவறி, இைவ இ த அழகிய உலைக ெந;நாளாக
இக பறி6ளன. அைவ இ த Kமிைய நிரபி6ளன.
உலைக ர.த ெவள.தி/ மீ <; மீ <; L0க7.),
நாகMக.ைத அழி.), எ.தைனேயா நா;கைள நிைலைலய1
ெச4)வி@டன. அ த ெகா7ய அரக.தனமான ெசய/க
இ/லாதி9 தா/ மனித ச#தாய இறி9பைத விட
பலமட& உயநிைல எ4தியி9!
அவறி அழி கால வ ) வி@ட). இ காைலயி/
இ த ேபரைவயி ஆரப.ைத றிபிட #ழ&கிய மணி,
மத ெவறிக5, வாளா= ேபனாவா= நைடெபகிற
ெகா;ைமக5, ஒேர றிேகாைள அைடய ப/ேவ
வழிகளி/ ெச ெகா<79 மகளிைடேய நில
இரகமற உண1சிக5 சா மணியா எ நா
திடமாக நகிேற.
2. நா ஏ ஒ.) ேபாவதி/ைல?
ெசடப 15, 1893
ஒ9 சி கைத ெசா/ல ேபாகிேற. இேபா) ேபசிய
சிற த ேப1சாள, 'நாஒ9வைர ெயா9வ Nவைத நி.த
ேவ<;' எ 'றியைத ேக@Oக. இIவள
ேவபா;க இ9பதகாக அவ வ9.தப@டா. இ த
ேவபா;க5 காரண என எபைத விளக ஒ9
கைத ெசா/ல ேவ<; எ நிைனகிேற.
ஒ9 கிணறி/ தவைள ஒ வா0 த). நீ<ட காலமாக
அ& அ) வசி.) வ த). அ&ேகேய பிற ) அ&ேகேய
வள த அ த. தவைள சினC சிறிய). அ) க<கைள

இழ ) வி@டதா, இ/ைலயா எ ெசா/வத,
ந/லேவைளயாக அ&ேக ப ணாமவாதிக யா9 இ/ைல.
ந கைதகாக, அத க<க இ9 தன எேற ைவ.)
ெகாேவா. அ த. தவைள நாேதா நீ லி9 ) E
K1சிகைள6 கி9மிகைள6 மிக பாக அகறி1
.த ப;.திய). அ த1 , ந தகால கி9மி
ஆரா41சியாளக5 இ9 தா/ அ) அவக5 ெப9ைம
த9 விஷயமா. அIவாேற வா0 ததா/ அ த. தவைள
சிறி) ப9.) வி@ட).
ஒ9 நா கடலி/ வா0 ) வ த தவைளெயா அ&
வ ) அ த கிணறி/ விE )வி@ட).
'நீ எ&கி9 ) வ9கிறா4?'
'கடலிலி9 )'
'கடலா? அ) எIவள ெப ய)? என) கிணறள
ெப யதாயி9மா?' எ 'றி, ஒ9 பக.திலி9 )
எதிபக.தி. தாவி தி.த) கிண. தவைள.
'ந<பா, இ த1 சின கிணேறா; எப7 கடைல ஒபிட
#76?' எ ேக@ட) கட/ தவைள.
கிண. தவைள மப76 ஒ9 திதி.), 'உன) கட/
இIவள ெப தா4 இ9ேமா?' எ ேக@ட).
'ேச1ேச! என #@டாதன! கடைல உ கிணேறா;
ஒபி;வதா?'
'நீ என ெசானா= ச , எ கிணைற விட எ)
ெப தாக இ9க #7யா). க<7பாக, இைதவிட ெப தாக
எ) இ9க #7யா). இவ ெபா4ய, இவைன ெவளிேய
விர@;&க!' எ க.திய) கிண. தவைள.

கால காலமாக இ9 ) வ9 கRட இ) தா. நா
இ ). நா எ சிறிய கிணறி இ9 ) ெகா<; எ
சி கிண தா #Eலக எ நிைனகிேற.
கிறிDதவ தன) மதமாகிய சி கிணறி அம )
ெகா<;, த கிணதா #Eலக எ நிைனகிறா
அIவாேற #கமதியA த சி கிணறி/ உ@கா )
ெகா<;, அ) தா #Eலக எ நிைனகிறா. நம)
இ த சிறிய உலகி எ/ைலகைள. தக.ெதறிய,
அெம ககளாகிய நீ&க எ;.)ெகா<79 ெப ய
#யசிகாக நா உ&க5 நறி ெச=.த ேவ<;.
வ9&கால.தி/, உ&க வி9ப நிைறேவற இைறவ அ9
 வா எ நகிேற.
3. இ ) மத
ெசடப 19, 1893 இ/ வாசிகப@ட)
வரலாறி #ப@ட கால.திேலேய ேதாறி, இ
நிைல.) நி மத&க L. அைவ இ ) மத,
ெசாராD7 ய மத, Sத மத ஆ. அைவ அைன.) பல
க;ைமயான அதி1சிக5 உ@ப@;, இ
நிைல.தி9பதி வாயிலாக த&க உ வலிைமைய
நிTபிகிறன.
Sத மத கிறிDதவ மத.ைத. தAட இைண.)
ெகாள. தவறிய) ம@;மிறி, அைன.ைத6 ெவறி
ெகா<ட) தனிலி9 ) ேதாறிய)மான கிறிDதவ
மத.தா/, பிற த இட.திலி9 ேத விர@7 அ7கப@;வி@ட).
இ த&க ெப9ைம ய மத.ைத நிைன ப;.த ஒ9
சில பாசிக ம@;ேம வா0 ) வ9கிறாக.
இ திய ம<ணி/ ஒற பி ஒறாக எ.தைனேயா
கிைளமத&க உ<டாயின.ேவத ெநறியி அ7.தள.ைதேய
அைவ உ=கிவி; ேபால. ேதாறிய). ஆனா/,

பய&கரமான நில ந;க ஏப@டா/, எப7 கடலான)
சிறி) ேநர பிேனாகி1 ெச, பின ஆயிர மட&
சீற.)ட ெப9கி வ ) அைன.ைத6 வைள.)
ெகாகிறேதா, அ) ேபால, எ/லா கிைள மத&க5 ஆரப
ஆரவார ஓ4 த) மிகெப யதான தா4மத.தா/ கவ )
இEகப@;, அதA இர<டற கல ) வி@டன.
அறிவியலி இைறய க<; பி7க எ த
ேவதநாத.தி எதிெராலிக ேபா உளனேவா, அ த
ேவதா த த.)வ.தி மிக உய த ஆமீ க ேகா@பா;க
#த/ ப/ேவ ராண கைதக ெகா<ட மிக1 சாதாரண
உ9வ வழிபா@; க9.)க, ெபௗ.தகளி Vயவாத,
சமணகளி நா.திக வாத, ஆகிய அைன.தி இ )
சமய.தி/ இட உள). அப7யானா/ ஒெகா
மிக ேவப@; நி இைவ அைன.) ஒ ேச9
ெபா)ைமய எ&ேக இ9கிற), எற ேகவி எEகிற).
ஒ ேசரேவ #7யாத) ேபா/ ேதாகிற இைவ
அைன.) ஒ9&கிைணவதகான அ7.தள எ&கி9கிற)?
இ த ேகவி. தா நா விைட 'ற #யலேபாகிேற.
ெத4வக
ீ ெவளிபாடான (Revelation) ேவத&களிலி9 )
இ )க த&க மத.ைத ெபளன. ேவத&க5.
)வக# #7 இ/ைல எப) அவக '. ஒ9
W=. )வகேமா #7ேவா இ/லாதி9மா, அ) அப.த
எ உ&க5. ேதா. ஆனா/ ேவத&க எ
றிபிடப;வ) W/க அ. ெவIேவ மகளா/,
ெவIேவ கால&களி/ திர@7 ைவகப@ட, ஆமீ க
விதிகளி க9Xலேம ேவத&க. வியீ விதி, அ)
க<டறியப; #னேர இ9 த), மனித இன #Eவ)
அைத மற ) வி@டா= அ) இ9. அIவாேற ஆமீ க
உலகி விதிக5. ஓ ஆமா இேனா
ஆமா, தனிப@ட ஆமாக5 அைன.)
ஆமாகளி த ைத இைடேய உள தாமீ க, ஆமீ க,

நீதி ெநறி உறக, அைவ க<; பி7க ப;வத
#ன9 இ9 தன. நா அவைற மற தா= இ9.
இ த விதிகைள க<டறி தவக

ஷிக எனப@டன.

Kரண.)வ அைட தவக எ அவகைள நா&க
ேபாகிேறா. அவக5 மிக1 சிற த சில ெப<க
எபைத 'வதி/ ெப9மகி01சி அைடகிேற.
இ த விதிக, அைவ விதிகளாதலா/, #7வி/லாம/
இ9கலா. ஆனா/ ெதாடக இ9 தி9க ேவ<;ேம
எ 'றலா. பைட, ெதாடக# #7 இ/லாத)
எ ேவத&க ேபாதிகிறன. பிரபCச சதியி ெமா.த
அள எ ஒேர அளவி/ தா இ9கிறெத
விCஞான நிTபி.தி9பதாக1 ெசா/லப;கிற).
அப7யானா/, பிரபCச.தி/ ஒேம இ9 திராத ஒ9 கால
இ9 தி9மானா/ இேபா) காணப; சதி அைன.)
எ&கி9 த)? அ) கடளிட ஒ;க நிைலயி/இ9 த)
எ சில 'கிறாக. அப7யானா/ கட, சில கால
ஒ;க நிைலயி= சில கால இயக நிைலயி=
இ9கிறா எறாகிற). அதாவ), கட மாற'7ய
தைமய. மாற'7ய ெபா9 '@; ெபா9ளாக.
தானி9க ேவ<;. எ/லா '@; ெபா9க5 அழி
எA மாதைல அைட ேத தீரேவ<;. எனேவ, கட
இற ) வி;வா எறாகிற). இ) அப.த. ஆைகயா/
பைட இ/லாதி9 த கால ஒ9 ேபா) இ9 ததி/ைல.
இைத ஓ உவைமயா/ விளக நிைனகிேற. பைட.
ெதாழி=, பைடபவA, ெதாடக# #7 இ/லா)
சமNர.தி/ ஓ;கிற இர<; இைணேகா;க. கட
எேபா) ெசய/ப@;ெகா<79 பரெபா9. அவர)
சதியா/ ஒE&கற நிைலயிலி9 ) (Chaos) பல ஒE&
#ைறக (Systems) ஒற பி ஒறாக. ேதாகிறன,

சிறி) கால ெசய/ப;கிறன, பின அழி ) வி;கிறன.
இைதேய அ தண1 சிவ தின# ஓ)கிறா: 'பைழய
க/ப&களி/ இ9 த V யகைள6 ச திரகைள6 ேபாேற
V யைன6 ச திரைன6 கட பைட.தா.' இ) தகால
அறிவிய= ெபா9 தியதாக உள).
இ& நா நிகிேற. க<கைள L7ெகா<;, 'நா, நா,
நா' எ எைன பறி நிைன.தா/ எA என
ேதாகிற)? உடைல பறிய எ<ணதா. அப7யானா/
சட ெபா9களி ெமா.த உ9வ தானா நா? 'இ/ைல'
எகிறன ேவத&க. நா உடலி/ உைறகிற ஆமா.
நா அழிய மா@ேட. நா இ த உடலி/ இ9கிேற. இ)
வ0
ீ ) வி;. ஆனா/ நா வா0 ) ெகா<ேட இ9ேப.
நா #ன# வா0 ) ெகா<;தா இ9 ேத. ஆமா
பைடகப@டத. பைடகப@டதாயி அ) பல
ெபா9களி ேசைகயா. அப7யானா/ வ9&கால.தி/
அ) க<7பாக அழி ) ேபாக ேவ<;. எனேவ, ஆமா
பைடகப@டதானா/ அ) இறக ேவ<;.
சில பிறேபாேத இப.தி/ பிறகிறாக. உட/
வள.ேதா; வனேபா; மனவலிைமேயா;, ேதைவக
அைன.) நிைறேவற ெப வா0கிறாக. சில
)யர.திேலேய பிறகிறாக. சில #டமாக
ெநா<7யாக இ9கிறாக. சில #@டாகளாகேவ
வா0 ), வா0ைக #Eவைத6 ஏேதா இEபறி
நிைலயிேலேயகட.)கிறாக.
அவக அைனவ9 பைடக ப@டவக எறா/,
ேநைம6 க9ைண6 உள கட, ஒ9வைர இப.தி/
திைளபவராக இெனா9வைர. )ப.தி/
உழ/பவராக ஏ பைடக ேவ<;? அவ ஏ அ.தைன
ேவபா; கா@டேவ<;? இ த பிறவியி/
)பப;பவக அ;.த பிறவியி/ இப அைடவாக

எ 'வ) ெபா9 தா). ேநைம6 க9ைண6
ெகா<ட கடளி ஆ@சியி/ ஏ ஒ9வ )ய9ற ேவ<;?
ஆகேவ, பைடபாளராகிய கட ஒ9வ இ9கிறா எ
ெகாவ) இ த #ர<பா@ைட. ெதளி ப;.தவி/ைல.
மாறாக, எ/லா வ/லைம6 வா4 த ஒ9வ 
ெகா;&ேகாைமையேய கா@;கிற). அப7யானா/, ஒ9வ
மகி0வதேகா )யர.தி/ உழ/வதேகா உ ய காரண&க,
அவ பிறபத #ேப இ9 தி9க ேவ<;. அைவேய
அவன) #பிறபி விைனக. ஒ9வAைடய உட/,
உள ஆகியவறி இய/க பரபைரயாக வ9வ)
எ காரண கா@டப;கிற) அ/லவா?
வா0ைகயி/ இர<; இைண ேகா;க உளன - ஒ
மன.ைத பறிய). இெனா சடெபா9ைள பறிய).
சட ெபா95 அத மாற&க5 ம@;ேம நம)
இேபாைதய நிைலைய விளகி வி; எறா/ ஆமா எற
ஒ இ9கிற) எ ெகாள ேவ<7ய அவசிய
இ/ைல. ஆனா/ சட.திலி9 ) எ<ண ேதாறிய) எ
நிTபிக #7யா). த.)வப7, ஒேர ஒ9 ெபா9தா
இ9க #76மானா/ ஆமா ஒேற ஒதா இ9க
ேவ<; எபைத ேபால ப.தறி ெபா9 தியேத.
ஆனா/ இைவ எ) இேபா) நம அவசியமி/ைல.
பரபைரயி Lல உட/க சில இய/கைள
ெபகிறன எபைத நா மக #7யா). ஆனா/
றிபி@ட மன றிபி@ட விதமாக1 ெசய/ப;வத
ஆதாரமாக இ9கிற ஒ9 Nல உ9வ.ைதேய இ த
இய/க றிகிறன. இனி, ஆமா கட தகால
விைளகளி காரணமாக1 சில றிபி@ட இய/க
ஏப;கிறன. றிபி@ட இய/க5ட '7ய ஆமா, ண
ஒைம விதிக5 (Laws of Affinity)இண&க எ த உடலி/

பிற தா/ அ த இய/கைள ெவளிப;.த #76ேமா, அ த
உடலி/ பிறகிற). இ) அறிவிய= ஏைடய).
ஏெனனி/, அறிவிய/ எைத6 பழக.ைத ெகா<ேட விளக
வி9கிற). பழகேமா எைத6 தி9ப. தி9ப1
ெச4வதா/ தா உ<டாகிற). ஆகேவ திதாக பிற த ஓ
ஆமாவி இய/கைள விளவத, அ) அ த1
ெசயைல. தி9ப. தி9ப1 ெச4தி9க ேவ<; எ
ஆகிற). அ த இய/க இ த பிறவியி/ ெபறப@டைவ
அ/லன. ஆதலா/ அைவ # ைதய பிறகளிலி9 )
வ தி9க ேவ<;.
இெனா9 க9.) இ9கிற). இைவெய/லா
ச ெயேற ைவ.) ெகாேவா, ஆனா/ ஏ என
#பிறவிைய பறிய எ) நிைனவி/ இ/ைல? இைத
எளிதி/ விளக #76. இேபா) நா ஆ&கில ேபசி
ெகா<79கிேற. இ) எ தா4ெமாழி அ/ல. உ<ைமயி/,
எ தா4ெமாழி1 ெசாக எ) எ உண. தள.தி/
இேபா) இ/ைல. ஆனா/ ேபவத1 சிறி) #யறா/
ேபா), அைவ விைர ) வ )வி;. மனகடலி ேமபர
ம@;ேம உண பதி, மன.தி ஆழ.தி/ தா
அAபவ&க அைன.) திர<; கிடகிறன எபைதேய
இ) கா@;கிற). #ய=&க, ேபாரா;&க, அைவ ேமேல
வ9. #பிறவிைய6 நீ&கஅறிய #76.
இ) ேநரான, நிTபிகபட '7ய சா. நிTபிகப;வ)
தா ஒ9 ெகாைக ச ெயபத1 சா. உலகி
ஷிக வி; அைற'வ/ இ)ேவ: 'நிைன கடலி
ஆழ.ைத கிளறிவி; ரகசிய.ைத நா&க க<;
பி7.)ேளா. #ய=&க, #யறா/ நீ&க5 நி1சயமாக
#பிறவியி நிைனகைள #Eைமயாக ெபவக!'
ீ
தா ஓ ஆமா எபைத இ ) நகிறா. ஆமாைவ
வா ெவ@ட #7யா). ெந9 எ க #7யா), நீ கைரக

#7யா). கா உல.த #7யா). ஒIேவா ஆமா
ெற/ைலயி/லாத, ஆனா/ உடைல ைமயமாக ெகா<ட
ஒ9 வ@ட. இ த ைமய ஓ உடலிலி9 ) மேறா
உட= மாறி1 ெச/வேத மரண எ இ ) நகிறா.
சடெபா9ளி நியதிக5 ஆமா க@;ப@டத/ல. அ)
இய/பாகேவ த திரமான), தைளக அற), வர அற),
னிதமான), N4ைமயான), #Eைமயான). எப7ேயா அ),
தா சட.)ட க@;ப@டதாக தைன கா<கிற).
எனேவ தைன1 சடமாகேவ க9)கிற).
த திரமான, நிைறவான, N4ைமயான ஆமா ஏ
இIவா சட.தி அ7ைமயாக இ9க ேவ<; எப)
அ;.த ேகவி. #Eைமயான ஆமா, தா #Eைமயற)
எற நபிைகயி/ எIவா மய&கிவிட #76? இ.தைகய
ேகவி இ& இடமி/ைல எ 'றி, இ )க இைத.
த@7 கழிபதாக1 ெசா/லப;கிற). சில
சி ைதைனயாளக, #Eைம நிைல1 ச கீ ேழ
இ9கிற, ஆனா/ #Eைம ெபறாத பல ெத4வ&கைள
'றி, ெப ய ெப ய ெசாகளா/ இைடெவளிைய நிரப
#யசி ெச4வத Lல இத விைட காண
வி9கிறாக. ஆனா/ ெப ய ெசாகைள 'வ)
விளகமாகி விடா). ேகவி அப7ேயதா இ9கிற).
#Eைமயான ஒ #Eைம நிைலயிலி9 ) எப7 கீ ேழ
வர#76? N4ைமயான) #Eைமயான)மான ெபா9
த இய/ைப எப7 அ]வளேவA
மாறிெகாள#76?

இ ) ேநைமயானவ. அவ தகவாத ெச4)
தபிக வி9பவி/ைல. ேகவிைய ஆ<ைம6ட எதி
ெகா5 )ணி அவA உ<;. அவன) பதி/ இ)தா:
'என. ெத யா). #Eைமயான ஆமா, தா

#Eைமயற) எ, சட.)ட இைணகப@;, அதனா/
பாதிகப;கிற) எ ஏ தைன பறி
நிைனகஆரபி.த) எ என. ெத யா).' உ<ைம
எனேவா அ)தா. ஒIெவா9வ9 தைன உடலாக
நிைன.) ெகா<79ப) உ<ைமதா. தா உட/ என
எ<ணி ெகாவ) ஏ எபைத விளக எ த இ )
#ய/வதி/ைல. அ) கடளி தி9ள எ பதி/
அளிப) விளகமாகா). 'என. ெத யா)' எ இ )
'கிறாேன அத ேம/ எ) ெசா/ல #7யா).
ஆகேவ, மனித ஆமா நிைலயான). அழிவற),
நிைறவான), எ/ைலயற). மரண எப) ஓ உடலினி
மேறா உட= இட ெபயதேல ஆ. கட தகால
விைனகளா/ நிக0கால தீமானிகப;கிற). எதிகால
நிக0கால.தா/ நிணயிகப;கிற). பிற பி பிற,
இற பி இற, எ ஆமா ேம/ நிைல
உய ேதா அ/ல) கீ 0 நிைல. தா0 ேதா ெச
ெகா<79.
இ& மெறா9 ேகவி எEகிற). Vறாவளியி/ சிகி, ஒ9
கண கட/ அைலயி ^ைர நிைற த உ1சி. தளப@;,
அ;.த கணேம, 'ஆ' ெவ வாைய பிள ) ெகா<79
பள.தி/ வ0.தப@;,
ீ
ந/விைன தீ விைனகளி
ஆதிக.தி/ ேம= கீ Eமாக உ9<; உழ
ெகா<79 ஒ9 சி படகா மனித? க;C சீற#
ப;ேவக# தணியாத தைம6 ெகா<ட காரண கா ய
எA நீேரா@ட.தி/ அகப@;, அழி ) ேபாகிற, சதியற,
உதவியற ெபா9ளா மனித? இ/ைல, விதைவயி
க<ணைர
ீ
க<;, அனாைதயி அEரைல ேக@;,
ச நிகாம/, தா ெச/= வழியி=ள அைன.ைத6
நகி ெகா<; உ9<; ஓ; காரண எA சகர.தி
அ7யி/ எறியப@ட Eைவ ேபாறவனா மனித?

இைத நிைன ேபா) ெநC தளகிற). ஆனா/ இ)
தா இயைகயி நியதி. நபிைக இழ த ெநCசி
அ7.தள.திலி9 ) 'நபிைகேய கிைடயாதா? தபிக வழிேய
கிைடயாதா' எற ர/ எE ) ேமேல ெசற). அ த ர/
க9ைண. தி99வி அ யாசன.ைத அைட த).
அ&கி9 ) நபிைக6 ஆத=அளி ெசாக கீ ேழ
வ தன. அைவ ஒ9 ேவத #னிவைர கிள ெதழ1 ெச4ய,
அவ எE ) நி உலேகாைர பா.) கபீர ெதானி6ட
பிவ9 ெச4திைய #ழ&கினா: 'ஓ அழயாத ேப ப.தி
ழ ைதகேள! ேக5&க. உய உலக&களி/ வா0பவகேள!
நீ&க5 ேக5&க5. அைன.) இ9ைள6, அைன.)
மாையைய6 கட ) ஆதி #E#தைல நா க<;
வி@ேட. அவைர அறி தா/தா நீ&க மீ <;
இறபிலி9 ) காபாற ப;வக.'
ீ
'அழியாத ேப ப.தி ழ ைதகேள!' ஆ, ஆ! எIவள
இனிைமயான, எIவள நபிைக ஊ@; ெபய! அ9ைம
சேகாதரகேள! அ த இனிய ெபயரா/ உ&கைள நா அைழக
அAமதி தா9&க. அழியாத ேப ப.தி வா கேள!ஆ,
உ&கைள பாவிக எ அைழக இ ) மகிறா. நா
ஆ<டவனி ழ ைதக, அழியாத ேப ப.தி
ப&தாரக, னிதமானவக, Kரணக. ைவய.) வாE
ெத4வ&கேள! நீ&க பாவிகளா? மனிதகைள அப71
ெசா/வ) பாவ. மனித இய/ேக அ) அழியாத கள&க.
சி&க&கேள, வ
ீ ெகா<; எE&க. நீ&க ஆ;க எகிற
மாையைய உதறி. த5&க. நீ&க அழியாத ஆமாக,
த திரமான, ெத4வகமான,
ீ
நிர தரமான ஆமாக! நீ&க
சடெபா9 அ/ல, நீ&க உட/ அ/ல, சடெபா9 உ&க
பணியா, நீ&க சடெபா9ளி பணியாள அ/ல.

இரகமற விதிகளி ஒ9 பய&கர. ெதாதிைய ேவத&க

'றவி/ைல, காரணகா ய எA எ/ைலயற சிைற1
சாைலைய அறிவிகவி/ைல. ஆனா/ இ த
விதிக5ெக/லா #7வி/, சட சதி ஆகியவறி
ஒIெவா9 சி பதியி உ5 ற# ஒ9வ
இ9கிறா. 'அவன) க@டைளயா/ தா கா வகிற),
ீ
ெந9 எ கிற), வான ெபாழிகிற), உலகி/ மரண
நைடேபா;கிற)' எ'கிறன.
அவன) இய/தா என?

அவ எ& நிைற தவ,

னிதமானவ, உ9வறவ, எ/லா வ/லவ,
ெப9&க9ைணயாள. 'அபA நீ, அைன6 நீ, அைடய
ந<பA நீ, ஆற/ அைன.தி ேதாற# நீ, எம
வலிைம த த9வா4! வன.தி ைமைய. தா&பவேன,
இ த வா0ைகயி ைமைய. தா&க நீ எனஅ9
ெச4வா4!'- ேவத #னிவக இIவா பா7ன. அவைன
எப7 வண&வ)? அபினா/, இைமயி= மைமயி=
உள எைத6 விட அதிக அ உ யவனாக அவைன
வழிபட ேவ<;. ேவத&க #ழ&வ) இ த அ
ெநறிையேய. கடளி அவதார எ இ )க நபி
ேபா `கி9Rண அைத எப7 வள.தா, மக5
ேபாதி.தா எ பாேபா.
மனித இIலகி/ தாமைர இைலைய ேபால வாழ
ேவ<; எ `கி9Rண ெசானா. அ) த<ண ீ /
வளகிற). ஆனா/ த<ணரா/
ீ
நைனவதி/ைல. அ) ேபால
மனித இ த உலகி/ வாழ ேவ<; - இதய.ைத
இைறவபா/ ைவ.) ைககளா/ ேவைல ெச4ய ேவ<;.
இIலக நைம அ/ல) மலக நைம க9தி,
இைறவனிட அ ெச=.)வ) ந/ல) தா. ஆனா/
அகாகேவ அவைன அ ெச4வ) சிற த).
'எெப9மாேன, என1 ெச/வேமா, பிைளகேளா, க/விேயா
ேவ<டா. உன)தி9ள அ)வானா/ நா மீ <;

மீ <; பிறக. தயாராக இ9கிேற. ஆனா/ நா பல
க9தா) உனிட அ ெகாள, தனலமிறி
அகாகேவ அ ெச4ய அ9 ெச4' எகிற) ஒ9
பிர.தைன.
`கி9Rண  சீடக5 ஒ9வ, பாரத.தி அைறய
சகரவ.தியாக விள&கிய 6திR7ர. அவ பைகவகளா/
நா@7லி9 ) விர@டப@;, மைனவி6ட இமயமைல
கா@7/ வசிக ேந த). ஒ9நா அரசி 6திR7ர ட,
'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@சியளிகிற)! நா இதைன
ேநசிகிேற. இ) என ஒ த9வதி/ைல. அழ
கபீர# நிைற தவறி/ உள.ைத பறிெகா;ப) எ
இய/. அதனா/ நா அதைன வி9கிேற. அ) ேபாலேவ
இைறவைன நா ேநசிகிேற. அவேர அைன.) அழகி
கபீர.தி Lலகாரண. அ ெச=.தபடேவ<7யவ
அவ ஒ9வேர. அவைர ேநசிப) எ இய/. ஆதலா/ நா
அவைர ேநசிகிேற. நா எ) ேக@கவி/ைல. அவ
வி9ப ேபா/ எைன எ& ேவ<;மானா=
ைவக@;. அகாகேவ அவ ட நா அ ெச=.த
ேவ<;. அைப விைல ேபச எனா/#7யா)' எறா.
ஆமா ெத4வகமான),
ீ
ஆனா/ சடெபா9ளி க@;
அகப@; ெகா<79கிற) எ ேவத&க 'கிறன.
இ த க@; அவிE ேபா) ஆமா நிைறநிைலைய
அைடகிற). அ த நிைல #தி. #தி எப) வி;தைல
எற ெசா/லா/ அைழகப;கிற). வி;தைல-நிைறறாத
நிைலயிலி9 ) வி;தைல, மரண.திலி9 )
)ப.திலி9 ) வி;தைல.
கடளி க9ைணயா/ தா இ த க@; அவிE. அ த

க9ைண Nயவக5. தா கி@;. எனேவ, அவன)
க9ைணைய ெபவத. N4ைம அவசிய எறாகிற).
அ த க9ைண எப71 ெசய/ப;கிற)? Nய உள.தி/
அவ தைன ெவளிப;.)கிறா, ஆ, Nயவக5
மாசறவக5 இ த பிறவியிேலேய கடைள
கா<கிறன. அேபா) தா இதய ேகாண/க
ேநராகிறன, ச ேதக&க அக/கிறன. காரணகா ய எற
பய&கர விதி அவகைள அ]வதி/ைல.
இ)தா இ ) மத.தி ைமய#, அத #கியமான
அ7பைட க9.) ஆ.
இ ), வா.ைதகளி= ெகாைககளி= வாழ
வி9பவி/ைல. ல வயப@டசாதாரண வா0வி
அபாப@ட வா0க உ<; எறா/, அவ அவைற
ேந9 ேந காண வி9கிறா. சடெபா9 அ/லாத
ஆமா எற ஒ அவA இ9மானா/ அதனிட
ேநேர ெச/ல வி9கிறா. க9ைணேய வ7வான, எ&
நிைற த இைறவ ஒ9வ இ9பாரானா/ அவைர ேநேர
காண விைழகிறா. அவஅவைர காண ேவ<;. அ)தா
அவன) எ/லா ச ேதக&கைள6 அக. ஆமா
இ9கிற), கட இ9கிறா எபத ஓ இ ) ஞானி
ெகா;க '7யசிற த சா, 'நா ஆமாைவ
க<;வி@ேட' எ அவ 'வ) தா. நிைற நிைல
அ) தா ஒேர நியதி. இ ) மத எப) ஏேதா ஒ9
ேகா@பா@ைடேயா ெகாைகையேயா நவதகான
ேபாரா@ட&களி= #யசிகளி= அட&கி விடா). ெவ
நபிைக அ/ல, உணதேல; உண ) அ)வாக ஆதேல இ )
மத.
இைடவிடாத #யசியி Lல நிைற நிைல ெபவ)
ெத4வதைம அைடவ) ெத4வ.ைதஅ]வ) அவைன

கா<ப)ேம அவகள) ெநறியி ஒேர ேநாகமா.
ெத4வ.ைத அ]கி, அவைன க<;, வானி/ உைற6
த ைதைய ேபால நிைற நிைல அைடவ) தா இ )களி
மத. நிைற நிைல ெப ஒ9வ என ஆகிறா? அவ
எ/ைலயற, #Eைமயான ேபரான த ெப9கி/ திைள.)
வா0கிறா. ேப ப ெபற எதைன அைடய ேவ<;ேமா, அ த
ஆ<டவைன அைட ), அவAட ேபரான த.தி/
திைளகிறா.
இ)வைரயி/ எ/லா இ )க5 ஒ.) ேபாகிறன.
இ தியாவி=ள அைன.) சமய பி கைள1
சா தவக5 இ) தா ெபா)வாக உள மத. நிைற
நிைல எப) எ/ைலயற). எ/ைலயற) இர<டாகேவா,
Lறாகேவா இ9க #7யா). அத ண&க இ9க
#7யா). அ) தனிப@ட ஆளாக இ9க #7யா).எனேவ
ஆமா நிைற நிைலைய6 எ/ைலயற நிைலைய6
அைட6ேபா) பிரம.)ட ஒறாகிேய தீர ேவ<;. அ)
இைறவைன நிைறநிைலயாக, ஒேர உ<ைமயாக, தாேனயாக,
தன) இய/பாக, இ9கிற ஒ9வ ம@;மாக, தனியறி
வ7வாக, ேபரான த வ7வாக உணகிற). தனி. தைமைய
இழ ), ஒ9 க@ைடைய ேபாேறா, க/ைல ேபாேறா
ஆகிவி;வ) தா இ த நிைல எெற/லா ப7கிேறா.
'காய படாதவ தா தEைப க<; நைகபா'.
நா 'கிேற, அ) அமாதி

அ/ல. இ த1 சிறிய

உடலி உணைவ அAபவிப) இபமானா/, இர<;
உட/களி உணைவ அAபவிப) இA அதிக
இபமா. உட/களி எ<ணிைக ெப9கெப9க
இப.தி அள ெப9கிற). இதியாக, பிரபCச
உணவாக மா ேபா) நம) றிேகாளாகிய எ/ைலயற
இப கி@;கிற).
எ/ைலயற, பிரபCச தEவிய அ த தனி.தைமைய

ெபற ேவ<;மானா/, )ப நிைற த இ த உடசிைற
எA தனி.தைம அகல ேவ<;. நா உயி9ட
ஒ ேபா) தா மரண அகல #76. இப.)ட
ஒேபா) தா )ப அகல #76, அறிட ஒ
ேபா) தா பிைழக அகல #76. இ)தா அறிவிய=
ெபா9 )கிற #7. உடைல1 சா த தனி.தைம
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 இெனா9 பாகமான ஆமா
அ.ைவத (ஒ9ைம), எற #7. தா
வரேவ<7யி9கிற).
ஒ9ைம நிைலைய க<; பி7ப) தா அறிவிய/.
#Eைமயான ஒ9ைம நிைல கி@7ய) அறிவிய/ ேமேல
ெச/லாம/ நிவி;. ஏெனனி/ அ) த றிேகாைள
எ@7 வி@ட). அ) ேபாலேவ, எ த Lல ெபா9ளிலி9 )
எ/லா ெபா9க5 பைடக ப;கிறனேவா, அைத க<;
பி7.த பின ேவதியிய/ #ேனற #7யா). எ த
Lலசதியிலி9 ) எ/லா சதிக5 ெவளி ப;கிறனேவா,
அைதக<டறி த) இயபிய/ நிவி;. மரண
நிைற த இ த பிரபCச.தி/, மரண.ைத கட ) நி
ஒேர உயிைர க<;பி7.த), மாறி ெகா<ேடயி9
உலகி/ மாறாத ஒேர அ7பைடயான அவைன க<;
பி7.த), எ த ஓ ஆமாவிலி9 ) பிற ஆமாக
ெவளிப;வ) ேபா மாையயா/ ேதாகிறேதா அ த
ஆமாைவ க<;பி7.த), சமய விCஞான
Kரணமாகிவி;.
அறிவிய/ அைன.) கைடசியி/ இ த #7வி. தா
வ தாக ேவ<;. ஒ;&கி இ9பைவ ெவளிப;கிறனேவ
தவிர பைட எபதி/ைல எப) தா இைறய
அறிவியலி '. தா ப/லா<;களாக இதய.தி/

ைவ.) ேபாறி வ த உ<ைம, இA ஆற/ மிக
ெமாழியி/, தகால அறிவிய/#7களி
ஆதாரவிளக&க5ட க@டபட ேபாகிற) எபைத
அறி ) இ ) ெப9மகி01சிையேய அைடகிறா.
த.)வ நா@ட.திலி9 ) இேபா) நா சாதாரண மகளி
மத.தி வ9ேவா, பலெத4வ வழிபா; (Polytheism)
இ தியாவி/ இ/ைல எபைத #தலிேலேய
ெசா/லிவி;கிேற. ஆலய&களி/ வழிப;பவக,
அ&கி9கிற தி99வ&கைள, ெத4வ.தி எ/லா
ண&க5-எ& நிைற ததைம உ@பட.தா இ9பதாக 'றிவழி ப;வைத அ9கிலி9 ) கவனி.தா/
அறியலா. அ) பல ெத4வவழிபாடாகா). பலெத4வ&க5
ஒ9வைர ஆற/ மிகவராக க9தி, அவைர வழிப;கிற
ேகா@பா; (Henotheism) எ இதைன விளக #7யா).
'ேராஜா மலைர எ த ெபய @; அைழ.தா= அேதநமண
தா கமE'. ெபயக விளக&களாக மா@டா.
நா சிவனாயி9 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
விகரக.ைத எ ைக.த7யா/ ஓ&கி அ7.தா/ அ) எைன
என ெச4)வி;?' எ ேக@டா.அதைன ேக@;
ெகா<79 தவக5 ஒ9வ ச தாமதியாம/, 'உ&க
ஆ<டவைர நா ஏசினா/ அவ எைன என ெச4வா?'
எேக@டா, 'இற த) நீ த<7க ப;வா4' எ
பதிலளி.தா பாதி . 'அப7ேய எ&க விகிரக# நீ
இற த) உைம. த<7' எ தி9பி1 ெசானா
அ த இ )!
பழ.ைத ெகா<; மர அறியப;கிற). உ9வ

வழிபா@7ன எ 'றப;கிறவக5, ஒEக.தி=
ஆமீ க.தி= பதியி= ஈ7ைணய விள&பவகைள
நா கா]ேபா), 'பாவ.திலி9 ) னித பிறமா?' எ
எைன நாேன ேக@;ெகாகிேற.
Lடநபிைக, மனிதனி ெப9 பைகவதா. ஆனா/,
மதெவறி அைத விட ேமாசமான). கிறிDதவ ஏ
ச1சி ேபாகிறா? சி=ைவ ஏ னிதமான)? பிரா.தைன
ெச46ேபா) #க ஏ வாைன ேநாக ேவ<;?
க.ேதாலிக ச1களி/ ஏ அ.தைன உ9வ&க
இ9கிறன? பிரா@டDட7ன பிராதைன ெச46ேபா)
அவக உள&களி/ ஏ அ.தைன உ9வ&க உளன?
எ சேகாதரகேள, வாசிகாம/ உயி வாழ #7யாத)
ேபால, உள.தி/ ஓ உ9வ. ேதாறமிறி, நா எதைன6
நிைன.) பாக #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), ஒ9ற1 சின.ைத பய
ப;.)கிறா. தா வழிப; பரெபா9ளி மீ ) சி ைதைய
பதிய1 ெச4வத அ) உதகிற) எ அவ 'வா.
அ த உ9வ கட அ/ல, அ) எ& நிைற த) அ/ல
எ உ&கைள ேபால அவA ெத 6. 'எ&
நிைற த)' எ ெசா/= ேபா) ெப தாக என தா


) ெகாள#76?அ) ஒ9 ெசா/, சின ம@;ேம.

இைறவA பர இ9க #76மா, என? 'எ&
நிைற தவ' எ நா தி9ப. தி9ப1 ெசா/=ேபா),
மிCசி ேபானா/, வி

த வாைன6 பர த ெவளிைய6

நிைனகலா, அIவளதா.
எ/ைலயற) எற க9.ைத நீலவானி அ/ல) கடலி
ேதாற.)ட ெதாட ப;.திேய பாக ேவ<76ள).
மன அைம விதி அIவா தா ெசய/ ப;கிற). அIவாேற

னித எறா/ ச1, பளிவாச/ அ/ல) சி=ைவ ேபாற
உ9வ&க5ட இைண.) பாப)தா இய/பான).
இ )க5 N4ைம, உ<ைம, எ&நிைற த நிைல
ஆகியைவ பறிய க9.)கைள ப/ேவ
உ9வ&க5டA,ேதாற&க5டA ெதாட ப;.தி
உளன. ஆனா/ ஒ9 வி.தியாச. சில ச1சி
உ9வவழிபா@;ட த&க வா0ைக #Eவைத6
இைண.) ெகா<;, அத ேம/ வளராம/ நி
வி;கிறாக. அவகைள ெபா.தவைர, மத எறா/ சில
ேகா@பா;கைள ஒெகாவ), பிற9 உதவி ெச4வ)
எபைவ ம@;தா. இ )வி சமயேமா ெத4வ.ைத
ேநர7யாக உணவ). ெத4வ.ைத உண ), மனித
ெத4வமாக ேவ<;. தி99வ&க, ேகாவி/க, ச1க,
W/க இைவ எ/லா ஆமீ க வா0ைகயி ழ ைத
ப9வ.தி/ இ9 மனிதA உதவிக, ஆதார&க.
ஆனா/ அவ இA ேமேல ேமேல #ேனற ேவ<;.
அவ எ&ேம நி விட'டா). 'ற வழிபா;
சடெபா9 வழிபா; கீ 0நிைல ஆ. ேம/நிைல வர
#ய, மன.தா/ பிரா.தைன ெச4த/, அ;.த உயநிைல.
ஆ<டவைன உணவ)தா அைன.தி= ேமலான நிைல'.
எ சாDதிர&க 'கிறன. அேத உதிபா;
ெகா<டவ, விகரக.தி #னா/ #ழ தாளி@; ெகா<;
'வைத ேக5&க : 'அவைன V யA விவ க
#7யா), வி<மீ களா= மினலா= உண )ைரக
#7யா), தீ6 அவைன. ேத )ைரகா), அைவ அைன.)
அவனா/தா ஒளிகிறன.'

இ ) யா9ைடய விகிரக.ைத6 இழி ப;.தி
ேபவதி/ைல; எ த வழிபா@ைட6 பாவ எ
'வதி/ைல. அ) வா0ைகயி இறியைமயாத ப7

எஅவ ஏ ெகாகிறா. 'ழ ைத, மனிதனி த ைத.'
ழ ைத ப9வ பாவமான), அ/ல) வாலிப ப9வ
பாவமான) எ வயதானவ ெசா/வ) ச யாமா?
ஒ9 விகிரக.தி Lலமாக. தன) ெத4வக
ீ இய/ைப
ஒ9வ உணர #76 எறா/, அைதபாவ எ 'வ)
ச யா? இ/ைல, அ த நிைலைய கட த பிற அவேர அைத
பிைழ எ 'றலாமா? இ )வி ெகாைகப7, மனித
பிைழயிலி9ந) உ<ைம1 ெச/லவி/ைல, உ<ைமயி/
இ9 ) உ<ைம, அதாவ) கீ 0நிைல உ<ைமயிலி9 )
ேம/ நிைல உ<ைம பயணம ெச4கிறா. அவைன
ெபா.தவைர, மிக தா0 த ஆவி வழிபா@7லி9 )
அ.ைவத வைர எ/லாேம பர ெபா9ைள உணவதகாக
ஆமா ெச46 #யசிக. ஒIெவா அ) ேதாறிய
இட.ைத6 Vழைல6 ெபா.த), ஒIெவா
#ேனற.தி ஒ9 ப7ைய றிகிற). ஒIேவா
ஆமா ேமேல ேமேல பற ) ெச/= ஓ இள
ப9 ைத ேபாற). அ) உயர1 ெச/ல1ெச/ல ேமேம=
வ=ைவ ெப, கைடசியி/ ஒளிமிக V யைன அைடகிற).
ேவைமயி/ ஒைம தா இயைகயி நியதி. அைத
இ ) உண )ளா. பிற மத&க எ/லா சில
ேகா@பா;கைள நிணயி.) அவைற1 ச#தாய ஏ
ெகா5மா க@டாய ப;.)கிறன. ஒேர ஒ9 ச@ைடைய
ைவ.) ெகா<;,ச#தாய.தி=ள ஜா, ஜா, ெஹறி
எ/லா9 அ த ஒ9 ச@ைட ெபா9 த ேவ<; எ
'கிறன. ஜாAேகா, ெஹறிேகா ச@ைட ெபா9 தா
வி@டா/ அவக உடலி/ அணிய1 ச@ைடயிறிதா இ9க
ேவ<;.
சா ெபா9க Lலேம எ/ைலயற இைறவைன
உணரேவா, நிைனகேவா ேபசேவா #76. தி99வ&க5
சி=ைவக5 பிைறக5 ெவ சின&கேள, ஆமீ க

க9.)கைள மா@7 ைவபத பயப; #ைனகேள
எபைத இ )க க<; பி7.)ளன. இ த உதவி
எ/ேலா9 ேதைவ எப) அ/ல.ஆனா/, ேதைவ
படாதவக, அ) தவ எ 'ற உ ைமயி/ைல. இ )
சமய.தி/ அ) க@டாய# அ.
ஒ நா ெசா/லேவ<;. இ தியாவி/ உ9வ வழிபா;
எப) பய&கரமான ஒற/ல. விைல மகளிைர உ9வா
இட# அ/ல. உய த ஆமீ க உ<ைமகைள 

)

ெகாவத, பவ படாதவகளி #யசி தா உ9வ
வழிபா;. இ )களிட தவக உ<;, சில ேவைளகளி/
விதி விலக5 உ<;. ஆனா/ ஒைற கவனி6&க.
அவக த&க உட/கைள வ9.தி ெகாவாகேள தவிர,
அ;.தவனி கE.ைத அக மா@டாக, இ )
மதெவறிய தைன தீயி/ ெகா5.தி ெகாவாேனயறி
பிறைரய/ல. Vனியகா க ெகா5.தப@டத எப7
கிறிDதவ மத ெபாபி/ைலேயா, அேத ேபா இத
இ ) மத ெபாப/ல.
இ )வி, உலகி எ/லா மத&க5, பலவித
நிைலகளி= ச தப&களி= உள ப/ேவ ஆ<க5
ெப<க5 ஒேர இலைக ேநாகி1 ெச4கிற பயணதா.
சாதாரண உலகிய/ மனிதனிட கடைள ெவளிபட1
ெச4வ)தா எ/லா மத&களி ேநாக#மா. அவக
அைனவ9 எE1சிைய ஊ@;பவ ஒேர கட தா.
அப7யானா/ இ.தைன மாபா;க எ/லா ெவளி.
ேதாறேம எகிறா இ ). ெவIேவ V0நிைலக5
ப/ேவ இய/க5 ஏப தைன மாறி
அைம.)ெகா5 ஒேர உ<ைமயி/ இ9 ) தா இ த
மாபா;க எEகிறன.
ஒேர ஒளிதா ப/ேவ வ<ண க<ணா7களி Lல

பல நிற&களி/ வ9கிற). நைம மாறி அைம.) ெகாள
இ த ேவபா;க அவசிய. ஆனா/, எ/லாவறி
ைமய.தி= அேத உ<ைமதா ஆ@சி  கிற).
கி9Rணாவதார.தி ேபா) இ )க5 பகவா, '#.)
மாைலயி=ள #.)கைள ேகாகிற W/ ேபால நா
எ/லா மத&களி= இ9கிேற. மகளின.ைத உய.தி
னிதப;.) அசாதாரணமான N4ைம6 அசாதாரணமான
ஆற= எ&ெக/லா காணப;கிறனேவா அ&ெக/லா
நா இ9கிேற எ அறி' எ ெசானா. அத பல
என? இ )க ம@;ேம காபாறப;வாக, மறவக
காபாற பட மா@டாக எ சமDகி9த த.)வ
இலகிய.தி/ எ&காவ) 'றப@79கிறதா எ க<;
பி7ப7 நா உலக.தி1 சவா/ வி;கிேற. 'நம)
ஜாதி ேகா@பா;க5 அபா/ 'ட நிைற நிைல
ெபறவகைள கா<கிேறா' எகிறா வியாச.
இெனா: 'அைன.) எ<ண&களி= கடைளேய
ைமயமாக ெகா<ட இ ), எப7 Vயவாத ேப
ெபள.தகைள6, நா.திகவாத ேப சமணகைள6
நவா?' ெபள.தகேளா, சமணகேளா கடைள நபி
வா0வதி/ைல. ஆனா/ மனிதைன ெத4வமாக ேவ<;
எA எ/லா மத&க5ைடய ைமய க9.)
இ9கிறேத, அ)தா அவக5ைடய மத&களி #E
ேநாகமா. அவக த ைதைய பா.ததி/ைல. ஆனா/
மகைன பா.)ளாக. மகைன பா.தவ த ைதைய6
பா.)ளா. சேகாதரகேள! இ ) சமய க9.)களி
9க இ) தா. த தி@ட&கைள எ/லா நிைறேவற
இ ) தவறியி9கலா. ஆனா/ எறாவ) உலக தEவிய
மத (Universal Religion) எற ஒ உ9வாக ேவ<;மானா/,
அ) இட.தா= கால.தா= எ/ைல ப;.தபடாததாக
இ9கேவ<;. அ த மத யாைர பறி பிரசார
ெச4கிறேதா, அ த கடைள ேபா அ) எ/ைலயறதாக

இ9க ேவ<;. V ய, த ஒளிகிரண&கைள எ/லா
மீ ) சமமாக வவ)
ீ
ேபா அ) கி9Rண பதக,
கிறிD) பதக, ஞானிக, பாவிக, எ/ேலாைர6 சமமாக
எ<ண ேவ<;. அ) பிராமண மதமாகேவா ெபள.த
மதமாகேவா கிறிDதவ மதமாகேவா #கமதிய மதமாகேவா
இ9காம/, இவறி ஒ@; ெமா.தமாக இ9ப)ட,
இA வள1சியைடய எ/ைலயற இட உளதாக இ9க
ேவ<;. வில&கின&கைள ேபால உள கா@; மிரா<7
மகளிலி9 ), இவ9 மனிதரா எ ச#தாய
பயபதி6ட வண&கி நி அள அறிவா= இதய
ப<பா= உய ), மனித இய/ ேமேலா&கி விள&
சாேறா வைர, எ/ேலா9 இடமளி.), த அளவற
கர&களா/ எ/ேலாைர6 தEவி ெகா5 பர த
மனபாைம உளதாக இ9க ேவ<;. அ த மத.தி/
பிற மத.தினைர. ).த=, அவகளிட சகி.
தைமய நட ) ெகா5த= இ9கா). அ) ஆ<,
ெப< எ/லா ட# ெத4வ.தைம இ9பைத ஏ
ெகா5. மனித இன த உ<ைமயான ெத4வக.
ீ
தைமைய உணவத உதவி ெச4வேத அத ேநாகமாக
இ9. அத #E ஆற= அதேக பயப;.
அ.தைகய மத.ைத அளி6&க, எ/லா நா;க5
உ&கைள பிப. அேசாக  சைப ெபள.த மத
சைபயாக இ9 த). அபர) சைப இைத விட1 ச உய த
ேநாக ெகா<டதாக இ9 தா= வ@;
ீ
சைபயாகேவ
இ9 த). கட அைன.) மத&களி= இ9கிறா எ
உலக அைன.தி #ழக ெச4ய அெம கா
ஒ. தா ெகா;.) ைவ.தி9 த).
இ )க5 பிரமாவாக, ெசாராD7ரக5
அஹுரா-மDதாவாக, ெபள.தக5 .தராக,
Sதக5 ெஜேஹாவாவாக, கிறிDதவக5
பரம<டல.தி/ இ9 பிதாவாக இ9கிற

ஆ<டவ உ&க உனதமான ேநாக நிைறேவற
உ&க5 வலிைம அளிபானாக! வி<மீ  கிழகிேல
எE ) ேம ேநாகி ேநராக1 ெசற). சிலேவைளகளி/
ம&கலாக, சிலெபாE) ஒளிமிகதாக உலக.ைத1
றிய). இேபா) கிழ. திைசயிேல சாேபா
நதிகைரயினி/ #ைனவிட ஆயிர மட& ஒளி6ட
மப76 உதயமாகி ெகா<79கிற).
த திர.தி தாயகமாகிய ெகாலபியாேவ, நீ வா0க!
அயலா  இர.த.தி/ ைகயிைன. ேதா4காம/, அயலாைர
ெகாைளய7ப) தா பணகார ஆக  வழி எ
க<; பி7காத உன. தா சமரச ெகா7 பி7.), நாக க
பைடயி #னணியி/ ெவறி நைட ேபா; ெப9 ேப
ெகா;.) ைவ.தி9 த).
4. மத இ தியாவி அவசர. ேதைவய
ெசடப 20, 1893
ந/ல விமசன&கைள ஏக கிறிDதவக எேபா)
தயாராக இ9க ேவ<;. நா 'றேபா சிறிய
விமசன&கைள நீ&க ெபா9@ப;.த மா@Oக எ
நிைனகிேற. அCஞானிகளி ஆமாகைள
காபாவத, சமய பிரசாரககைள அA
கிறிDதவகளாகிய நீ&க அவகள) உட/கைள
ப@7னியிலி9 ) காபாற ஏ #யலவி/ைல? க;ைமயான
பCச&களி ேபா) இ தியாவி/ ஆயிரகணகாேனா
இற தன. இ9 ) கிறிDதவகளாகிய நீ&க ஒ
ெச4யவி/ைல.
இ தியா #Eவதி= ச1கைள க@;கிறீக. கீ 0.திைச
நா;களி அவசர. ேதைவ மத அ. ேதைவயான மத
அவகளிட உள). இ தியாவி/ அவதிப@;
ெகா<79 ல@சகணகான மக ெதா<ைட வற

'ரலி;வ) உணகாக. தா. அவக உண
ேக@கிறாக, நா ககைள ெகா;கிேறா. பசியா/ வா;
மக5 மத பிரசார ெச4வ) அவகைள
அவமதிபதா. பசியா/ )7பவA த.)வ ேபாதைன
ெச4வ) அவைன அவமதிபதா.
இ தியாவி/ பண.திகாக1 சமய பிரசார ெச4பவைர1
ஜாதிைய வி@; விலகி, #க.தி/ காறி.)வாக.
வைமயி/ வா; எ&க மக5 உதவி ேகா
இ&வ ேத. கிறிD)வ நா@7/ கிறிDதவகளிடமி9 ),
பிற மத.தின9காக உதவிகிைடப) எIவள க7னமான)
எபைத நறாக உண ) வி@ேட.
5. .த மத இ ) மத.தி நிைற
ெசடப 26, 1893
நா ெபள.த அ/ல எபைத நீ&க
ேகவிப@79பீக. ஆனா= நா ஒ9 ெபள.த.
சீனா ஜபாA இல&ைக6 அ த மகானி
உபேதச&கைள பிபகிறன. இ தியாேவா அவைர
கடளி அவதார எ ேபாறி வண&கிற). நா
ெபள.த மத.ைத விமசிக ேபாவதாக1 ச #
'றினாக. அத ெபா9ைள நீ&க ச யாக 

)

ெகாள ேவ<;. கடளி அவதார என'றி நா
வழிப;பவைர நாேன விமசிப) எப) எனா/ நிைன.)
'ட பாக #7யாத ஒ. ஆனா/ .த ெப9மாைன
அவர) சீடக ச யாக 

) ெகாளவி/ைல எப) தா

எ&க க9.). இ ) மத.தி (நா இ ) மதம
எனறிபி;வ) ேவத மத.ைத. தா) இ நாளி/
ெபள.தமத எ 'றப;கிறேத அத உற, Sத
மத.தி கிறிDதவ மத.தி உள உறதா.
ஏ கிறிD) ஒ9 Sத. சாகிய #னிவ ஓ இ ).

Sதக கிறிD)ைவ ஒ)கி. தளிய) ம@;மிறி,
அவைர1 சி=ைவயி= அைற தாக. இ )க சாகிய
#னிவைர கட எ ஏ வண&கிறாக.
இ )களாகிய நா&க எ;.) 'ற வி9, தகால
ெபள.த மத.தி .தபகவானி உ<ைம
உபேதச.திஉள #கியமான ேவபா; எனெவறா/,
சாகிய #னிவ எைத6 திதாக உபேதசிக வரவி/ைல
எப) தா. அவ9 ஏநாதைர ேபா, நிைற ெச4யேவ
வ தா, அழிக வரவி/ைல.
ஏநாத விஷய.தி/, பைழய மகளாகிய Sதக தா
அவைர1 ச யாக 

)ெகாளவி/ைல. .த விஷய.தி/,

அவைர பிபறியவகேள அவர) உபேதச&களி க9.ைத
உணரவி/ைல. பைழய ஏபா; நிைற ெச4யப;வைத
Sதக 

) ெகாளாத) ேபா, இ ) மத உ<ைமக

நிைற ெச4யப;வைத ெபள.தக அறி )
ெகாளவி/ைல. மீ <; ெசா/கிேற: சாகிய #னிவ
இ )மத ெகாைககைள அழிக வரவி/ைல. ஆனா/ இ )
மத.தி நிைற, அத ச யான #7. அத ச யான
வள1சி எ/லா அவேர.
இ ) மத இ9 பாக&களாக பி

) உள). ஒ கம

கா<ட, மெறா ஞான கா<ட. ஞான கா<ட.ைத.
)றவிக சிறபாக க9)கிறன. இதி/ ஜாதி கிைடயா).
மிக உய த ஜாதிைய1 ேச தவ9 மிக. தா0 த ஜாதியி/
பிற தவ9 )றவியாகலா. அேபா) அ த இர<;
ஜாதிக5 சமமாகி வி;கிறன.

மத.தி ஜாதியி/ைல. ஜாதி எப)ெவ ச#தாய
ஏபா;. சாகிய #னிவேர ஒ9 )றவி தா. ேவத&களி/
மைற ) கிட த உ<ைமகைள ெவளி ெகாண ) அவைற
உலக #Eவத தாராள மன.)ட பரவ1 ெச4த

ெப9ைம உ யவ அவ. உலக.திேலேய #த #தலாக
சமய பிரசார.ைத1 ெசய/ப;.தியவ, ஏ, மதமாற எற
க9.ைத உ9வாகியவேர அவதா.
எ/லா ட#, றிபாக, பாமரகளிட# ஏைழ
எளியவ ட#, ஆ1ச யப; வைகயி/ ப  கா@7ய
ெப9 கE உ யவ அவ. அவர) சீடக5 சில
பிராமணக. .த உபேதச ெச4த கால.தி/, சமDகி9த
ேப1 ெமாழியாக இ/ைல. ப<7தகளி W/களி/ ம@;ேம
அ த ெமாழி இ9 த). .த  பிராமண1 சீடக5 சில,
அவர) உபேதச&கைள சமDகி9த.தி/ ெமாழிெபயக
வி9பின. அத அவ, 'நா ஏைழக5காக வா0பவ,
மக5காக வா0பவ. எைன மகளி ெமாழியிேலேய
ேபச வி;&க' எ தி@டவ@டமாக 'றிவி@டா. அதனா/
தா இறள, அவர) ேபாதைனகளி/ ெப9 பதி,
அ நாைளய ேப1 ெமாழியிேலேய உள).
த.)வ சாDதிர.தி நிைல எனவாக இ9க@;,
ெம4Cஞான நிைல எனவாக இ9க@;, உலக.தி/
மரண எற ஒ உளவைரயி/, மனித இதய.தி/
பலவன
ீ
எ) இ9 வைரயி/, மனிதனி பலவன
ீ
காரணமாக,அவ இதய.திலி9 ) எE 'ர/ இ9
வைர, கட மீ ) நபிைகஇ9 ேத தீ9.
த.)வ சாDதிர.ைத ெபா.தவைர, .த ேதவ  சீடக
நிைலயான மைலேபாற ேவத&கேளா; ேமாதி பா.தாக.
ஆனா/ அவைற அழிக #7யவி/ைல. மெறா9 ற
அவக ஆ<, ெப<, அைனவ9 பாச.ேதா; பறி
ெகா<79 த அழிவற இைறவைன நா@7னி எ;.)1
ெச வி@டாக. அத பய, ெபள.தமத இ தியாவி/
இயைக மரண எ4திய). அ) பிற த நா@7ேலேய,
ெபள.த எ 'றிெகாள ஒ9வ 'ட இ இ/ைல.

அேத ேவைளயி/, பிராமண ச#தாய.தி1 சில இழக
ஏப@டன. சீதி9.) ஆவ, எ/லா ட# வியக.தக
வைகயி/ ப  இரக# கா@ட/, பவமா4
மாறியைமம 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 பறி, ஒ9 கிேரக வரலா ஆசி ய, 'ெபா4
ெசா/= இ )ைவேயா, கபிழ த இ ) ெப<ைணேயா நா
பாகவி/ைல' எ 'கிறா.
.த மதமிறி இ ) மத வாழ #7யா). அIவாேற இ )
மதமிறி .த மத# வாழ #7யா). பி வி காரணமாக
என ேந தெத பா9&க! பிராமணகளி ^<ணறி,
த.)வ ஞான#மிறி ெபள.தக நிைல.) வாழ #7யா).
ெபள.தகளி இதயமிறி பிராமணக5 வாழ #7யா).
ெபள.தக5 பிராமணக5 பி

த)தா இ தியாவி

வ01சி
ீ
காரண. அதனா/ தா இ தியா #ப) ேகா7
பி1ைசகாரகளி இ9பிடமாகி வி@ட). கட த ஆயிர
ஆ<;களாக நா; பி7பவகளி அ7ைமயாக இ9கிற).
ஆகேவ பிராமணனி அதமான ^<ணறிைவ6, .த 
இதய, உய த உள, வியபி ய மனிதாபிமான
இவைற6 ஒ ேசேபாமாக!

6. நிைற நா உைர
ெசடப 27, 1893
சவசமய ேபரைவ சிறபாக நிைற வி@ட). இைத
உ9வாக #யசி ெச4தவக5 இைறவ )ைண நி,
அவக5ைடய தனலமற உைழபி ெவறி வாைக
V@76ளா.
இ த அதமான கனைவ, #தலி/ க<;, பிற அைத

நனவாகிய, பர த இதய#, உ<ைமயி/ ப ெகா<ட
உ.தமக5 எ நறி, எ மீ ) ஒ9 மி.த அ
கா@7யதகாக, சமய&க5 இைடேய நிலகிற
அதி9திைய. தணிபதகாக 'றப@ட க9.)கைள
பாரா@7யதகாக அறி சா த சைபயின9 எநறி.
இ த இனிைசயி/ அIவேபா) சில அபவர&க ேக@டன.
அவக5 எ சிறபான நறி. ஏெனனி/ அவக த&க
மாப@ட ஒலியா/, இனிைசைய ேம= இனிைம ஆகின.
சமய ஒ9ைம பா@7 ய ெபா) நிைலகள பறி திக
ேபசப@ட). இைத பறி எெசா த ேகா@பா@ைட
இேபா) நா ெசா/ல வி9பவி/ைல. ஆனா/ இ த
ஒ9ைமபா; ஏதாவ) ஒ9மத.தி ெவறியா=, மற
மத&களி அழிவா= கி@; எ இ&ள யாேரA
நபினா/, அவ ட நா, 'சேகாதரா! உன) நபிைக வ<'
ீ
எ ெசா/லி ெகாகிேற. கிறிDதவ இ )வாகி விட
ேவ<; எப) எ எ<ணமா? கட த;பாராக! இ/ைல,
இ )ேவா ெபள.தேரா கிறிDதவராக ேவ<;ெமன
எ<]கிேறனா? கட த;பாராக!
விைத தைரயி/ ஊறப@;, ம<] கா நீ9
அைத1 றி ேபாடப;கிறன. விைத ம<ணாகேவா,
காறாகேவா, நீராகேவா ஆகிவி;கிறதா? இ/ைல. அ)
ெச7யாகிற). தன) வள1சி விதி ஏப அ) வளகிற).
காைற6 ம<ைண6 நீைர6 தனதாகி ெகா<;,
தன ேவ<7ய ச.) ெபா9ளாக மாறி, ஒ9ெச7யாக
வளகிற). 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 மற மத&களி ந/ல
அச&கைள. தனதாகி ெகா<;, த தனி.தைமைய
பா)கா.) ெகா<;, த வள1சி விதியி ப7
வளரேவ<;.

இ த சவசமயேபரைவ உலக.தி எைதயாவ)
எ;.)கா@76ள) எறா/ அ) இ)தா: னித,
N4ைம, க9ைண இைவ உலகி எ த ஒ9 பி ைடயதி
தனி1 ெசா.) அ/ல எபைத6, மிக1சிற த ஒIெவா9
சமயபி  ப<ள ஆ<கைள6 ெப<கைள6
ேதாவி.) இ9கிற) எபைத6 நிTபி.)ள). இ த
சா@சிய&க5 #, த மத ம@; தா தனி.)
வாE, மற மத&கஅழி )வி; எ யாராவ) கன
கா<பாகளானா/ அவகைள றி.) நா எ இதய
ஆழ.திலி9 ) ப1சாதாப ப;வ)ட, இனி ஒIெவா9
மத.தி ெகா7யி=, 'உதவி ெச4, ச<ைட ேபாடாேத',
'ஒப;.), அழிகாேத', 'சமரச# சா த# ேவ<;,
ேவபா; ேவ<டா' எ எEதப; எஅவ91
@7கா@ட வி9கிேற.
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