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பன்னுக்ஷ 

 
இந்த புத்தகத்தத் ஸதளகுக்கும் 2016-ம் ஆண்ைள இவ்ஹயனில், ஸ்ரீ 
ிபபுளதள இம்நண்ணுகழல் நண ஜை ளர்யனிழபேந்ண நந்ண 39 ஆண்டுகள் 
கைந்ண யிட்ை. 
 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் இம்நண்ணில் இபேந்த கைசழ 12 ஆண்டுகில், அயபண 
தழவ்னநள யமழகளட்டுதழளல் லஹப கழபேஷ்ண இனக்கம் ஸபேம் 
நகத்ணயத்ஹதளடு யிரிந்ண, உகத்தழன் ஆறுகண்ைங்கலக்கும் பயி, 
அதழர்ஷ்ையசநள ஆத்நளக்க ஈர்த்ண, இய ஸசன்ைபம் 
ஹநன்நனள ளதனின் இறுதழப் னணத்தழற்கு அயர்க ஆனத்தப்டுத்தழனண. 
 

அப்ஹளண அவ்யினக்கத்தழன் ரிசுத்தம் நறுக்கபடினளத யண்ணம் ஒங்கழனிபேந்தண 
உண்நஸனன்ளலும், இவ்இனக்கழத்தழல் எந்தயித ிபச்சகலம் 
இல்ஸனன்று ஸசளல்யதற்கழல். அனுயநற் க்தர்கள்,  ழகிலும் 
தயறுகள் புரிந்த ஹளதழலும், தண ஸதய்யகீ யழநனளல் ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கள் இந்த அகழ உக இனக்கத்த ஸளறுநபைன் கயித்ண 
யமழைத்தழனஹதளடு தண சவைர்கள் க்குயநையற்கள னிற்சழன இைனளண 
யமங்கழ யந்தளர். 
 

அயர் ம்பைன் இபேந்த கைசழ களத்தழல், அயபண சவைர்கிைம் அயர் பன் 
யத்த பக்கழன ஹகளரிக்ககில் ன்று: 

 

‚ளன் இந்த ஜை உை யிட்டுப் ிரிந்த  ிகு தளங்கள் தங்கலக்குள் 
ற்றுநனளக த்ணமத்ணச் ஸசனல்டுயதன் யளனிளக என் நீண தளங்கள் 
யத்ணள் உண்நனள அன்பு ஸயிக்களட்ைப்டும்‛ 
 

‚அத்ண கழகலம் தங்கலைன சுன அைனளத்ணைனும், 
த்ணமப்புைனும், ஆச்சாரிக்ஷ க்ஷாக க்ஷத்தும் தசல்தடவண்டும்  
என்ஹத என்னுைன யிபேப்நளகும். இவ்யகனில் ளம் உகம் பழுயணம் 
எத்த நனங்கள் ஹயண்டுநளளலும் தழக்களம்.‛ 

--- கவர்த்தளந்தளவுக்கு ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் கடிதம், ிப்பயரி 11, 1967,  

றளன் ிபளன்சழஸ்ஹகள, கழஹளர்ினள, அஸநரிக்கள.  

 

ஸ்தளக ஆச்சளரினபள ஸ்ரீ ிபபுளதளய நனநளக யப்ஸதன்ளல், அயரின் 
ஹளதக நனநளக யப்ஸதன்று ஸளபேள். அவ்யகனில் நட்டுஹந 
ம்நளல் த்ணமப்புைன் ன்றுக்கூடி இந்த கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கத்த 
பன்ஹற்ப் ளதனில் இட்டுச் ஸசல் படிபம். 
 
நளளக ம் இனக்கத்தழன் கைந்த 39 ஆண்டு களச் சரித்தழபத்தழல் ளம், நபபு நீழன 
ஸசனல்கள், ஹநளசடி, ம்ிக்க ணஹபளகம், யிபக்தழ, ிவுகள், ஸளளந நற்றும் 
யன்ப ஸசனல்கள் யற் கண்ணுற்ஹளம். இந்ழனில், இயற்றுக்கள  
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களபணங்க கண்ைழந்ண, அயற்ழற்கள தீர்ய ஸசனல்டுத்ணயண 
இன்ழனநனளதளகும். 
 

‚இந்த உகத்தழல் உள் எந்த அந்ழன சக்தழனளலும் நண இனக்கத்தழன் 
யர்ச்சழனத் தடுத்ண ழறுத்த படினளண; நளளக இத உள்ிபேந்ண நட்டுஹந 
அமழக்க படிபம்.‛ என்று ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் கூழனண ஹளஹய, நண 
இனக்கத்தழன் அமழவு அயபேைன கட்ைக நீழன ஹளஹத ஆபம்ித்தண. 
 

ணெழல் பத்ணக்கள் ஹகளர்க்கப்ட்டுள்ண ஹள, நண இனக்கம் ஸ்ரீ ிபபுளதரின் 
உஹதசங்களல் தளங்கப்ட்டுள்ண. அயரின் ஹளதக ழபளகரித்தளல், 
அக்கனிறு அறுந்ண அமகழன நள  சழதந்ண யிடும். ணபதழஷ்ையசநளக, ஸ்ரீ 
ிபபுளதளயின் நவுக்குப்ின் அயபண உஹதசங்கள், குழப்ளக தீைனின் 
யிரனத்தழல் ல்ஹயறு யகனிலும் நளற்ப்ட்டு இவ்யினக்கத்தழன் யர்ச்சழன 
சழதத்தண.  

 
இப்புத்தகத்தழன் ஹளக்கங்கள் ின்யபேநளறு:  
 

1. ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் நவுக்குப்ின் தீை எவ்யளறு 
யமங்கப்ைஹயண்டும் என்ண குழத்த இறுதழக் கட்ைனக் கற்ழதல். 

 

2. அயபண உஹதசங்க சளத்தழப நற்றும் யபளற்று ஆதளபங்கின் 

யளனிளக ழபேித்தல். 
 
3. நண அகழ உக கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கழத்தழலுள் ிபச்சகின் 

ஆணிஹயர், அயற்ளல் ஏற்ட்ை ளதழப்புகள் நற்றும் அயற்ழற்கள தீர்ய 
யிக்கும் யிதநளக சளத்தழபக் குழப்புக யமங்குதல். 

 

இந்ணெல், பழுக்க பழுக்க ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் அதழகளபப்பூர்யநள ஆயணங்கள், 
கயத்கவத, ஸ்ரீநத் ளகயதம் நற்றும் இதப சளத்தழப ணெல்கின் நீதள அயபண 
உபகிழபேந்ண எடுக்கப்ட்ை  ஹநற்ஹகளள்கள் ஆகழனயற் அடிப்ைனளகக் 
ஸகளண்டுள்ண. ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் புிதப் ணிக்கும், அயபண உண்ந 
யிசுயளசழ க்தர்கலக்கும் ஸசய்பம் பே ஹசயனளகக் கபேதழஹன இந்ணெ 
ஸதளகுக்க பனற்சழத்ணள்ஹளம். 
 

‚நித இத்தழன் பக்கழனப்ணி எல்ளஹபபம் பழுபைற்கைவு ழப்ண, 
அயபண க்தர்களயண, பநபுபேர கயள யமழட்டு அயபேக்கு அடிணியண 
ஹளன்யனளகும். இயின் அதழகளபம் ஸற்ப் ிபதழழதழனள ஆச்சளரினர் 
இந்ஸழக ழறுவுகழளர். ஆளல் அயர் நபம் ஸளழுண இயஸனல்ளம் 
நீண்டும் தகவழ் நளற்நைகழன். ஆினும் ஆச்சாரிாரின் ிக்ஷநாண 
சடீர்கள் ங்கள் குருின் கட்டக்ஷபகக்ஷப பக்ஷநாகப் தின்தற்றுின் பனம் 
இச்சூழ்ிக்ஷனக்ஷ ாற்ந பல்கின்நணர்.” 
 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 4.28.48-ன் ஸளபேலப 
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ஸ்ரீ கழபேஷ்ணள நந்தழர், சழங்கப்பூர் நனத்தழன் தயர் நற்றும் அகழ உக ஸ்ரீ 
கழபேஷ்ணள நந்தழர் குழுநத்தழன் பத்த ஆஹளசகபேநள ஸ்ரீநளன் சுந்தர் ஹகளளல் 
ிபபு அயர்கலக்கு எங்கலைன சழப்ள ன்ழகத் ஸதரியித்ணக் 
ஸகளள்கழஹளம். அயர் தண யளழ்க்கனில், ளற்ணக்கும் ஹநற்ட்ை ஆண்டுகளக 
ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் ஹசயனில் நநள ஈடுட்டு யபேயஹதளடு நட்டுநல்ளண, 
அனுதழபம் ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் தழவ்ன ணெல்க நழக உன்ிப்ளக டித்ண 
யபேயபளயளர். 
 

குழப்ளக கைந்த சழ ஆண்டுகளக ஸ்ரீநத் கயத் கவத, ஸ்ரீநத் ளகயதம் ஹளன்  
ஸ்ரீ ிபபுளதரின் புத்தகங்கிழபேந்ண தீை ப குழத்த  
ஆதளபங்கஸனல்ளம் தழபட்டி, அயற்க் ஸகளண்டு அயரின் ன்நக்களக 
அயர் ஒர் ஸதளகுப் தனளரிக்க எண்ணிளர். அணநட்டுநல்ளண, அயர் ஸ்ரீ 
ிபபுளதளய நனநளகக் ஸகளண்ை பன ஆதரிக்கும் க்தர்கலக்கு 
தீயிபநளக ஆதபயிப்ஹதளடு நட்டுநல்ளநல், அயர்கஹளடு ன்ழணந்ண 
ற்றுநனளக இந்த கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கத்த பன்ஹற்ழச் ஸசல்  அனபளண 
ணினளற்ழ யபேகழளர். 
 

இந்ணெழல் உள் ஆயணங்கள் நற்றும் சளத்தழப ஆதளபங்கள் தற்ஹளதக்குப் 
ஹளணநளய. தீைனக் குழத்த இவ்யமக்க ஹநலும் ஆதரிக்கும் 
ஆயணங்கள் ிற்களத்தழல் கண்ைழனப்டுநளளல், அய ின்யபேம்  
ஸயினடீுகில் ஹசர்த்ணக்ஸகளள்ப்டும். அணஹளஹய தகுதழ யளய்ந்த யளதங்கள் 
ஏஹதனும் யபேங்களத்தழல் ஹதளன்ழளல், அயகலம் ஹசர்த்ணக்ஸகளள்ப்டும். 
இவ்யகனில் நளற்ங்கள் ஸசய்னப்டும் அந்ணெல் அச்சநனத்தழல் புணப்தழப்ளக 
ஸயினிைப்டும். தற்ஹளதக்கு இந்த ஸயினடீு “1977க்குப் திநகாண கீ்ஷை 
பக்ஷநகள்”, தழப்பு 1.0 என்று அமக்கப்டுகழண. 

 

தங்கள் ஹசயனில், 
ஸ்ரீ கழபேஷ்ணள நந்தழர் குழு 
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2.3.4: ‚ஆளல் ஸ்ரீ ிபபுளதள பன்பு இவ்யளறு கூழபள்ளஹப!?‛                   35 

2.4: ஸ்ரீ ிபபுளதள இஸ்களன்-க்கு சழைள குபேயள அல்ண தீைள குபேயள?           39 

 

அத்ிாம் 3: ிக்ஷச ாற்நம் – சாத்ி ஆய்வு                    40 

 
3.1: தழச நளற்ம் - களபணங்கள்                                             41 
3.2: தழச நளழச் ஸசன்யர்கள் நற்றும் அயர்க ின்ற்றுயர்கின் கதழ    43 
3.3: இந்ழன சவர் தழபேத்ணயண எவ்யளறு?                                  46                                
3.4: கபேத்ண ஹயற்றுந ஸகளண்ையப கனளலம் ப                     48 
 
படிவுக்ஷ                                                             50                                                              
 
ிற்ஹசர்க்க அ: ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் உனில் அழயிப்புப் த்தபம் (நறுதழப்பு)    53 
ிற்ஹசர்க்க ஆ: தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழனின் யளக்குபம்             60 
                 டிசம்ர் 3, 1980  
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அநிபகம் 

 
ஸதய்யத்தழபே அ.ச. க்தழஹயதளந்த ஸ்யளநழ ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் தண 
பந்தன ஆச்சளரினர்கிைம் யிசுயளசகநளக இபேந்ண கழபேஷ்ண உணர்ய 
அதனுைத் ணன யடியில் ிபச்சளபம் ஸசய்த சக்தழ யளய்ந்த ஆச்சளரினளர் ஆயளர். 
அதன் களபணநளகஹய அயர் கழபேஷ்ண உணர்வுப் ிபச்சளபத்த 
பன்ஸப்ஹளணநழல்ளத அயில் இட்டுச்ஸசன்ளர். கழபேஷ்ணபேைன தழபேளநம் 
இவ்வுகழல் உள் எல்ள கழபளநங்கிலும், கபங்கிலும் ழக்குஸநன் 
ஸ்ரீநளன் சதன்ன நலளிபபுயின் ஐணெறு யபேை தீர்க்கதரிசத்த ஸ்ரீ 
ிபபுளதள அயர்கள் தி பளகச் ஸசய்ண களட்டிளர். இதச் சளதழப்தற்கு 
அயர் எந்த பே புண பக்தழனபம் உபேயளக்கயில்; நளளக சவைப் 
பம்பனின் பம் யந்த நபுகஹன ின்ற்ழளர். ‚நளற்ம் ஸசய்யண 
என்ண அஹனளக்கழனத்தம்‛ என்று ிபபுளதர் எப்ஹளணம் கூறுயளர். 
 
ஆனினும், சதன்ன நலளிபபுயின் இந்த இனக்கத்த இக்களகட்ைத்தழல் 
பற்ஸகளண்டு ஸசல் தநண ஆன்நழக ஞளத்தக் ஸகளண்டு 
இக்களகட்ைத்தழற்ஹகற்  ஆன்நழகநளத் தழபேத்தங்க ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கள் ஹநற்ஸகளண்ைளர். ஆனினும் இந்த தழவ்னநளத் தழபேத்தங்க ளம் சவைப் 
பம்பக்கு பபணள தழபேத்தங்கலைன் ப்ிட்டு குமப்ிக்ஸகளள்க் கூைளண. 
இவ்யிதத்தழல் ஸசய்னப்ட்ை பே நளற்ஹந பே ளக்கு குந்தட்சம் 
அறுத்ண ளன்கு ப ஜம் ஸசய்ன ஹயண்டும் என்தற்கு தழளக  தழளறு 
ப ஜிக்க ஹயண்டுஸநன்தளகும். இன்ஸளன்று, ‘ரித்யிக்’ பனில் தீை 
அிக்கப்டுயண. 
 

தீை என்ண பே தகுதழ யளய்ந்த குபேயின் யமழகளட்டுதழன் கவழ் பேயர் இந்த 
நித யளழ்யில் தண ஆன்நழக யளழ்க்கனத் ணயங்குயற்கள நழக 
பக்கழனநள சவர்தழபேத்த பனளகும்.  

 

ப்பம்ஹ்நளண்ை ப்பநழஹத ஹகளஹ ளக்னயளன் ஜயீ 
குபே-க்பேஷ்ண-ப்பசளஹத ளன க்தழ-தள-ஜீ 

 

‚தண கர்நத்தழஹகற் அத்ண ஜயீபளசழகலம் இந்த ிபஞ்சம் பழுயணம் 

தழரிந்ணஸகளண்டுள். ... அந்ண தழரிந்ண ஸகளண்டுள் ஹகளடிக்கணக்கள 
ஜயீபளசழகலள் ிக அிர்ஷ்டசானிாண ஒரு ஜீாத்ாவுக்கு, கழபேஷ்ணரின் 
கபேணனிளல் பேத் தகுதழ யளய்ந்த அங்கவகரிக்கப்ட்ை ஆன்நழக குபேவுைள 
உவுக் கழைக்கழன்ண. குரு ற்றும் கிருஷ்து கருக்ஷிணால் அயபேக்கு 

தக்ி எனும் தகாடிக்காண ிக்ஷ கிக்ஷடக்கின்நது.‛ 

- சதன்ன சரிதளம்பேதம், நத்தழன லீ 19.151 
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குபேயிற்கள தத்ணயம் எப்ஹளணஹந ன்ஸனும்ஹளதழலும், சளத்தழபத்தழன்டி 
குபேக்கள் ளன்கு யகனளகப் ிரிக்கடுயர். இயர்கள் அயபேஹந பே 
ந்தப்ட்ை ஆன்நள, கயளன் ஸ்ரீ  கழபேஷ்ணரின் ளதத்த அைன உதவுகழன்ர். 

1. ர்த்-ப்ர்க குரு – ஆன்நழக யளழ்க்கனப் ற்ழ பதன்பதழல் 
ஹளதழக்கும் குபே 

2. ைீா-குரு – சளத்தழப யிதழப்டி தீை அிக்கும் குபே. அயஹப எல்ஹளபண 
இதனத்தழலும் இபேக்கும் சத்ன குபேயின் ஸயிப்ளடு ஆயளர். பேயபேக்கு 
பே தீைள குபே நட்டுஹந இபேக்கபடிபம். 

3. சிைா-குரு – தீைள குபேயின் உஹதசத்தழற்ஹகற் பேயபண ஆன்நழக 
பன்ஹத்தழற்கு யமழ களட்டும் குபே. பேயபேக்கு  சழைள-குபேக்கள் 
இபேக்க படிபம். 

4. க்ஷசத் குரு – எல்ளபண இதனத்தழலும் பநளத்நளயளக இபேந்ண ஸகளண்டு, 
எல்ஹளபபம் யமழ ைத்ணம் தநனள ஆன்நழக குபே. 

சத்ன குபே பழுபதற்கைவுின்  யிரியளக்கநளக எல்ஹளபண இதனத்தழலும் 
இபேக்கும் பநளத்நள ஆயளர். நற் பன்று யகனள குபேக்கலள் சழைள-
குபேவும், யர்த்ந-ப்பதர்ரக குபேவும் தீைள குபேயின் கட்ைனின் ஹரில் 
கழபேஷ்ண உணர்யப் ிபச்சளபம் ஸசய்யதழல் தத்தநண கைநனச் பனளகச் 
ஸசய்கழன்ர். அயர்கள் ணன  க்தர்களகஹயள, ணன க்தபல்ளதயர்களகஹயள 
இபேக்களம். ஆளல் தீைள குபேப் தயிக்கள ஸளறுப்புகள் அதழகநளக 
இபேப்தளல், அந்ழன அைன பேயர் ணன க்தபளக இபேப்ணைன், அயபண 
குபேயளல் அங்கவகரிக்கப்ட்ையபளகவும் இபேக்கஹயண்டும்.  

இந்த தழவ்னநள இனக்கத்தழன் யர்ச்சழ தைனற்று ஸசமழக்க, ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கள், அயர் தநண உை ிரிந்த ிகும் சவைர்க ஏற்தற்களக, ரித்யிக் 
எப் ஸளபேள்டும் தநண ிபதழழதழகள் பம் புதழன க்தர்கலக்கு 
தீட்சனிக்கும் பன ஏற்டுத்தழளர். 

ஆளல் இன்னக் களகட்ைத்தழல் ரித்யிக்  எனும் இந்த யளர்த்தஹன 
இஸ்களன்-ல் ஸளறுத்ணக் ஸகளள் படினளத ன்ளகழயிட்ைண. அயர்கள் அந்த 
யளர்த்தனஹன அசுபத்தநளண எ  என்னும் யகனில் நளற்ழயிட்ைர். 
தன் ரித்யிக் பபைன் ஸதளைர்புடுத்தழஸகளள்லம் அயபபம் அயர்கள் 
நழக ஹநளசநளக் குற்யளினளகஹய கபேதப்டுகழன்ர். ஆளல், குழப்ளக, ஸ்ரீ 
ிபபுளதள அயர்கிைம் அயர் தண உை யிட்டு ீங்கழன ிகு எவ்யளறு 
தீை அிக்கப்ைஹயண்டும் என்ண குழத்ண யிள எழுப்ப்ட்ைஹளண அயர் 
னன்டுத்தழன யளர்த்த ரித்யிக்  என்தளகும். 
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மத்ஸ்ரூதா: எங்கண அடுத்த ஹகள்யி என்ஸயில், எிர்கானத்ில், 
குழப்ளக ீங்கள் எங்கக்ஷப ிட்டு க்ஷநந்திநகு, எவ்யளறு கீ்ஷை 
அிப்ப்ைஹயண்டும் என்ண குழத்ததளகும். பதல் நற்றும் இபண்ைளம் தீை 
எவ்யளறு அிக்கப்ைஹயண்டுஸந அழந்ண ஸகளள் ளங்கள் யிமகழஹளம்.  

ஸ்ரீன திபுதாா: ஆம். ளன் உங்கில் சழப ரிந்ணபப்ஹன். இதற்குப்ிகு 
ளன் உங்கில் சழப  ிபதழழதழத்ணய ஆச்சளரினபளக ழனநழப்ஹன்.  

ான கிருஷ்ா: அண ரித்யிக் ஆச்சளரினளர் என்று அமக்கப்டுநள? 

ஸ்ரீன திபுதாா: ரித்ிக். ஆம்!! 

- ஸ்ரீ ிபபுளதர் அனில் கந்ணபனளைல்,   ஹந 28, 1977. 

இந்த ரித்யிக் தீை ப என்ண ஏஹதள பே சழ யிபக்தழனைந்த 
க்தர்களல் உபேயளக்கப்ட்ை கற்னள பனல். ஆளல், இந்த 
பனளண ம் எல்ஹளபண ன்நக்களகவும், ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்களல் 
நழகக் கபேணபைன் அிக்கப்ட்ை அங்கவகரிக்கப்ட்ை ன்ளகும்.  
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அத்ிாம் 1: ஆ ஆாங்கள் 
 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் இஸ்களன் ழர்யளகம் சம்ந்தப்ட்ை அத்ண 
யிரனங்கலக்கும், தநண கபேத்ண ஸதியளக யிங்கும் யகனில்  பனள 
ஆயணங்க ஸயினிட்டிபேந்தளர்.   

இஸ்களின் நறுக்கபடினளத, அதழகளபப்பூர்யநள ஆயணங்கபம், ழ 
ளைளப் தழவுகபம் ஸகளண்டு ளம் இந்தப் குதழனில், ஸ்ரீ 
ிபபுளதளயினுைன நவுக்குப் ிகள தீை பக்கள அயபண 
ஹளக்கம் என் என்தக் களண்ஹளம். 

இந்தப் குதழனில் ளம் கவழ்கண்ை பன்று ஆயணங்கக் குழத்ண ஆய்ஹயளம். 

1. ஹந 28, 1977 உபனளைழன் ழளைள (எழுத்ணப் டியம்) 

2. ஜஷ 9, 1977 - உத்தபவுக் கடிதம் 

3. ஸ்ரீ ிபபுளதரின் உனில் - ஜஷன் 5, 1977 

 

1.1 :  “ிண ஒனி ாடா” – ஓர் ஆய்வு 
ஹந 28, 1977-ல் ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கிைம் ஹபடினளகக் ஹகட்கப்ட்ை பே 
ஹகள்யிபைன் ளம் இப்குதழனத் ஸதளைங்குஹயளம். ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் 
தநக்குப் ிகள ஆன்நழக யளரிச இந்த ழ ளைளயில் உள் 
கந்ணபனளைல் பநளக ழனநழத்ததளக அயபளல் அங்கவகரிக்கைளத இஸ்களன் 
குபேக்கள் கூறுகழன்ர். ஆகஹய இந்த ழ ளைளய அயர்கள் ‚ழனந ழ 
ளைள‛ என்றும் அமக்கழளர்கள். ளம் இந்தக் கந்ணபனளைல் குழத்ண இப்ஹளண 
களண்ஹளம்.  

__________________________________________________________________________________________ 

அக்ஷநக் கனந்துக்ஷாடல் -  ிருந்ாணம், வ 28, 1977 
1. மத்ஸ்ரூதா: எங்கண அடுத்த ஹகள்யி என்ஸயில், எிர்கானத்ில், 

குநிப்தாக ீங்கள் எங்கக்ஷப ிட்டு க்ஷநந்திநகு, எவ்ாறு கீ்ஷை 
அபிப்தப்தடவண்டும் என்ண குழத்ததளகும். பதல் நற்றும் இபண்ைளம் 
தீை எவ்யளறு அிக்கப்ைஹயண்டுஸந அழந்ண ஸகளள் ளங்கள் 
யிமகழஹளம்.  

2. ஸ்ரீன திபுதாா: ஆம். ளன் உங்கில் சழப ரிந்ணபப்ஹன். 
இதற்குப்ிகு ளன் உங்கில் சழப  ிபதழழதழத்ணய ஆச்சளரினபளக 
ழனநழப்ஹன்.  

3. ான கிருஷ்ா: அண ரித்யிக் ஆச்சளரினளர் என்று அமக்கப்டுநள? 

4. ஸ்ரீன திபுதாா: ரித்யிக். ஆம்!! 
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5. மத்ஸ்ரூதா: தீை அிப்யபண உவு என்? நற்றும்... 
6. ஸ்ரீன திபுதாா: அயஹப குபே... அயஹப குபே... 
7. மத்ஸ்ரூதா: ஆளல் அயர் உநண ிபதழழதழனளகச் ஸசனல்டுகழளர்.  

8. ஸ்ரீன திபுதாா: ஆம். அணஹய சம்ிபளனம். ஏஸன்ளல் ளன் இபேக்கும் 
ஹளண  ஹயறு பேயர் குபேயளக படினளண. ஆகஹய, எண ிபதழழதழனளகஹய 
ஸசனல்ைஹயண்டும். எண கட்ைனின் ஹரில்.. ஆநளப அஞ்ஞளன குபே 
லள (எண கட்ைனின் ஹரில் குபேயளகுங்கள் – ஸ்ரீநளன் சதன்ன 
நலளிபபு – சதன்ன சரிதளம்பேதம்). ஆளல் எண கட்ைனின் ஹரில். 

9. மத்ஸ்ரூதா: அப்டிஸனன்ளல் அயர்கள் உங்கண சவைர்களகக் 
கபேதப்ை ஹயண்டுநள? 

10. ஸ்ரீன திபுதாா: ஆம். அயர்கள் சவைர்கஹ.. ஆளல் னளர்... 
11. ான கிருஷ்ா: இல். அயர் என் ஹகட்கழளஸபன்ளல், இந்த 

ரித்யிக் ஆச்சளரினர்கள் உங்கள் சளர்ளக தீை அிக்கழளர்கள். அயர்கள் 
னளபேைன சவைர்கள்? 

12. ஸ்ரீன திபுதாா: அயர்கள் அயபேைன சவைர்கஹ.  

13. ான கிருஷ்ா: அயர்கள் அயபேைன சவைர்கஹ. 
14. ஸ்ரீன திபுதாா: னளர் தீை அிக்கழளர்கள்... அயபண பந சவைர் (Grand 

disciple) 
15. மத்ஸ்ரூதா: எங்கண அடுத்த ஹகள்யி... 
16. ஸ்ரீன திபுதாா: ளன் உங்கலக்குக் கட்ைனிடும் ஹளண ீங்கள் 

குபேயளகளம். அயர் யமக்கநள குபேயளகழளர். அவ்யஹய. ின்ர் அந்த 
சவைர் எண சழஷ்னரின் சழஷ்னர் ஆகழளர்.  

ஆய்வு 

இந்தக் கந்ணபனளைல் பதன்பதழல் ம்ந சழழண நக்கயப்தப் 
ஹளல் ஹதளன்ளம். ளம் இப்ஹளண இதன் சரினளக் கண்ஹணளட்ைத்தப் 
ஸறுயதற்களக இத ழனளனநள குப்ளய்வு  ஸசய்ஹயளம். ளம் வ்ஸயளபே 
யரினளக இத ஆய்ஹயளம். 

1. மத்ஸ்ரூதா: எங்கண அடுத்த ஹகள்யி என்ஸயில், எதழர்களத்தழல், 
குழப்ளக ீங்கள் எங்க யிட்டு நந்திகு, எவ்யளறு தீை 
அிப்ப்ைஹயண்டும் என்ண குழத்ததளகும். பதல் நற்றும் இபண்ைளம் 
தீை எவ்யளறு அிக்கப்ைஹயண்டுஸந அழந்ண ஸகளள் ளங்கள் 
யிமகழஹளம்.  

2. ஸ்ரீன திபுதாா: ஆம். ளன் உங்கில் சழப ரிந்ணபப்ஹன். 
இதற்குப்ிகு ளன் உங்கில் சழப  ிபதழழதழத்ணய ஆச்சளரினபளக 
ழனநழப்ஹன்.  

3. ான கிருஷ்ா: அண ரித்யிக் ஆச்சளரினர் என்று அமக்கப்டுநள? 

4. ஸ்ரீன திபுதாா: ரித்யிக். ஆம்!! 
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இங்ஹக பதல் யரினில் (#1) ஹபடினளஸதளபே ஹகள்யி ஹகட்கப்ட்டுள்ண. அதற்கு 
ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கலம் இபண்ைளம் யரினிலும் (#2), ளன்களம் யரினிலும் (#4), 
தளம் இங்ஹக பே ரித்யிக்கக் குழப்தளகத் ஸதியளகக் கூறுகழளர். இந்தக் 
கந்ணபனளைல், இதற்குப் ிகு சழழண குமப்நளதளகத் ஹதளன்ழளலும், ஸ்ரீ 
ிபபுளதள அயர்கள் இங்ஹகஹன எந்த யிதநள குமப்த்தழற்கும் இைநழன்ழ ‚ரித்யிக்‛ 
என்றுத் ஸதியளகக் கூறுகழளர்.  

ரித்யிக் என் ஸசளல் பம் இங்ஹக ஸசளல்ப்ட்ை ஸளபேள் என்? ஸ்ரீ 
ிபபுளதரின் புத்தகங்கில் இந்த யளர்த்த தழஹழு ஸயவ்ஹயறு இைங்கில் 
னன்டுத்தப்ட்டுள்ண. ஆளல், அத்ண இைங்கிலும் இதன் ஸளபேள் 
‚பூசளரி‛  எனும் ன்ஹனளகும். நற்யரின் சளர்ளக பே சைங்கழ ஸசய்யர் 
பூசளரி ஆயளர். அயபேைன ஹய  அந்த சைங்கழச் ஸசய்யண 
நட்டுஹநனளகும். நழக அதழக அயிளத் தகுதழபம், ஸளறுப்பும் 
ஸகளண்டிபேக்கஹயண்டின ஆச்சளரினளர் (அல்ண) குபேயிழபேந்ண இந்த பூசளரி 
(ரித்யிக்) ஹயறுட்ையர். 

கயளன் கழபேஷ்ணபேைனத் ணன க்தபளக இபேப்ணம், சவைபேைன 
அழனளநன அமழக்கும் யகனில் தழவ்ன ஞளத்த அிப்ணம் ஒர் 
ஆச்சளரினரின் கைநனளகும். ஸ்ரீ ஹபளத்தந தளற தளகூபர் கூழன டி ‚சக்கு 
தள தழ ஸஜய் ஜன்ஹந ஜன்ஹந ிபபு ஸசய்‛, பே சவைர் தண குபேய தண 
ழத்தழனநள எஜநளபளக யமழடுகழளர். ஆளல், பே ரித்யிக்  இந்த ழன 
ஸற்யழல். 

5. மத்ஸ்ரூதா: தீை அிப்யபண உவு என்? நற்றும்... 
6. ஸ்ரீன திபுதாா: அயஹப குபே... அயஹப குபே... 

இங்ஹக ஐந்தளயண யரினில் (#5) றத்ஸ்யபைள ரித்யிக்-க்கும், தீை 
ஸறுயபேக்குநள உயக் குழத்ண ஹகட்கும் ஹளதழலும், அந்தக் ஹகள்யின 
அயர் சரினளக அநக்கயில். அயர் தீை அிப்யபேக்கும், தீை ஸறும் 
சவைபேக்குநள உயக் குழத்ணக் ஹகட்ைளர். இங்ஹக தீை அிப்யபேம், 
குபேவும் ஸ்ரீ ிபபுளதஹப என்த ளம் நழகவும் ஸதியளகத் ஸதரிந்ண 
ஸகளள்ஹயண்டும். ரித்யிக் என்யர் குபே அல்; ஸயறும் ிபதழழதழஹன. ஆகஹய 
ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் ஆளயண யரினில் (#6) தீை அிப்யஹப அந்தப் புண 
சவைபேக்கு குபே என்று கூறுகழளர்.  
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7. மத்ஸ்ரூதா: ஆளல் அயர் உநண ிபதழழதழனளகச் ஸசனல்டுகழளர்.  

8. ஸ்ரீன திபுதாா: ஆம். அணஹய சம்ிபளனம். ஏஸன்ளல் ளன் இபேக்கும் 
ஹளண ஹயஸளபேயர் குபேயளக படினளண. ஆகஹய, எண ிபதழழதழனளகஹய 
ஸசனல்ைஹயண்டும். எண கட்ைனின் ஹரில்.. ஆநளப அஞ்ஞளன குபே 
லள (எண கட்ைனின் ஹரில் குபேயளகுங்கள், ஸ்ரீநளன் சதன்ன 
நலளிபபு – சதன்ன சரிதளம்பேதம்). ஆளல் எண கட்ைனின் ஹரில்... 

இங்ஹக ஏமளயண யரினில் (#7) றத்ஸ்யபைள தளன் புரிந்ண ஸகளண்ைதத் 
ஸதிவுடுத்தழக்ஸகளள்கழளர். பேயபண குபே உனிஹபளடு இபேக்கும் ஹளண அயபண 
சவைர் குபேயளயண ழுக்கநல் எ எட்ைளயண யரினில் ஸ்ரீ ிபபுளதர் 
ஸதிவுத்ணகழளர். பே ரித்யிக் தண குபேயின் நயிளஹ குபேயளக 
ஆயதழல், நளளக ிபபுளதரின் கட்ைனின் ஹரிஹஹன பே ரித்யிக் 
குபேயளக படிபம் என்று அயர் உைஹ கூறுகழளர். எணது கட்டக்ஷபின் வதரில்.. 
இங்ஹக ஸ்ரீ ிபபுளதர் எதழர்களத்தக் குழத்ண ஹசுகழளர் என்ண 
ஸதியளகழண. அயர் இங்ஹக னளபபம் குபேயளக ழனநம் ஸசய்னயில், 
நளளக எதழர்களத்தக் குழத்ஹத ஹசுகழளர். ஆகஹய இந்த ழளைளய 
‚ழனந ழ ளைள‛ என்று அமக்கபடினளண.  

9. மத்ஸ்ரூதா: அப்டிஸனன்ளல் அயர்கள் உங்கண சவைர்களகக் 
கபேதப்ை ஹயண்டுநள? 

10. ஸ்ரீன திபுதாா: அயர்கள் சவைர்கஹ... ஆளல் னளர்... 
11. ான கிருஷ்ா: இல். அயர் என் ஹகட்கழளஸபன்ளல், இந்த 

ரித்யிக் ஆச்சளரினர்கள் உங்கள் சளர்ளக க்தர்கலக்கு தீை 
அிக்கழளர்கள். அயர்கள் னளபேைன சவைர்கள்? 

12. ஸ்ரீன திபுதாா: அயர்கள் அயபேைன சவைர்கஹ.  

13. ான கிருஷ்ா: அயர்கள் அயபேைன சவைர்கஹ. 
14. ஸ்ரீன திபுதாா: னளர் தீை அிக்கழளர்கள்.. அயபண பந சவைர்கள் (Grand 

disciple) 
15. மத்ஸ்ரூதா: எங்கண அடுத்த ஹகள்யி... 
16. ஸ்ரீன திபுதாா: ளன் உங்கலக்குக் கட்ைனிடும் ஹளண ீங்கள் 

குபேயளகளம். அயர் யமக்கநள குபேயளகழளர். அவ்யஹய. ின்ர் அந்த 
சவைர் எண சவைரின் சவைபளகழளர்.  

த்தளயண யரின (#10) ஆபளபம் ஹளண ஸ்ரீ ிபபுளதர் றத்ஸ்யபைள-யின் 
ஹகள்யினப் புரிந்ண ஸகளள்ளதண ஹளத் ஸதரிகழண. ஆகஹய தழஸளன்ளயண 
(#11) யரினில் தநள கழபேஷ்ணள அயபண ஹகள்யினத் ஸதியளக்குகழளர். 
ன்ிபண்ைளம்(#12)  யரினபம், தழளன்களயண யரினபம் (#14) ஹசர்த்தளல் 
ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன யிைத் ஸதியளகும். அதளயண ார் கீ்ஷை 
அபிக்கிநார்கவபா அது சடீவ அயர் என்று ஸ்ரீ ிபபுளதர்  கூறுகழளர். 
அயபண ரித்யிக் ிபதழழதழகின் பநளக அந்த சைங்கழல், அயஹப தீை 
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அிப்தளல் ஸ்ரீ ிபபுளதஹப அந்த சவைபேக்குக் குபேயளயளர். ஆளல் இங்ஹக 
ிபபுளதரின் தழலுக்கு டுயில், அதளயண தழபன்ளம் யரினில் (#13), தநள 
கழபேஷ்ணள, ஸ்ரீ ிபபுளதரின் கபேத்த யழபறுத்ணகழளர். ஆகஹய ஸ்ரீ 
ிபபுளதரின் தழல் இபண்டு யரிகில் ிரிந்தழபேப்தளகத் ஹதளன்றுகழண.  

ஆளல் இங்ஹக, தழளன்களம் யரினில் (#14) ஸ்ரீ ிபபுளதர் தநண பந சவைர் 
என் யளர்த்தனப் னன்டுத்ணகழளர். ின்ர் றத்ஸ்யபைள தழந்தளம் 
(#15) யரினில் ஹயஸளபே ஹகள்யிக் ஹகட்க பகழளர். ஆளல் ஸ்ரீ ிபபுளதர் 
இைநழத்ண தளம் கட்ைனிடும் ஹளஹத, பேயர் குபேயளக படிபம் என்றும்  
ின்ர் அந்த சவைபண சவைர் தநக்கு பந சவைபளக படிபம் என்றும் தளம் 
தழளன்களம் யரினில் (#14) கூழன கபேத்தத் ஸதியளக்குகழளர். ின்ர் அயர், 
பேயர் குபேயளயற்கு ஸ்ரீ ிபபுளதரின் கட்ைக்களகக் களத்தழபேக்க 
ஹயண்டுஸநன்று கூபேயஹதளைல்நளல், அந்தக் கட்ைப் ஸற் குபேய 
‚யமக்கநள குபே‛ என்றும் அமக்கழளர். ஆகஹய இந்தக் கந்ணபனளைல் 
ைந்தஹளண னளபேக்கும் குபேயளக ஆயதற்குக் கட்ைனிக்கப்ையில் 
என்ண ஸதியளகழண. ஆகஹய இண ன்றும் அயர்கள் அமப்ண ஹள 
‚ழனந ழளைள‛ அல்.  

1.2 : அிகாப்பூர்ாண திிிிக்கபின் (ரித்ிக்) 
ிணம்  

இஸ்களனுைன எதழர்களத்த ஸ்ரீ ிபபுளதர் அயர்கள், இந்தக் குமப்நளக் 
கந்ணபனளைலுைன் (ஹந 28,1977) களற்ழல் க்கயிையில். நளளக இண 
சம்ந்தநள ஸதியள எழுத்ணப்பூர்யநள ஆணக்கடிதத்த உகழல் உள் 
அத்ண இஸ்களன் நனத்தழற்கும் அனுப்ி யத்ண, தண ஹளக்கத்தத் 
ஸதிவுடுத்தழளர். ளம் இப்ஹளண ஜஷ 9, 1977-ல் ஸ்ரீ ிபபுளதர் அயர்கள் 
அனுப்ின ஆணக்கடிதத்த ஆய்ஹயளம்.   

இந்தக் கடிதத்தழன் ிபதழ இத்ணைன் இணக்கப்ட்டுள்ண. அண ஆங்கழத்தழல் 
உள் களபணத்தளல் அதனுைன ஸநளமழஸனர்ப் ளம் இங்ஹக 
இணத்ணள்ஹளம். ஆளல் அந்த கழன் இறுதழனில், ளம் பக்கழனநளக ஸ்ரீ 
ிபபுளதரின் கஸனளப்த்தபம், அயபண அப்ஹளதன ஸசனளர் தநள 
கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ அயர்கலைன ஸகளஸனளப்த்தபம் களணஹயண்டும். 
இந்த இபண்டு கஸனளப்ங்கலைன் இந்த ஆயணம் சட்ைப்பூர்யநளகழண. ஆகஹய 
இஸ்களன் ழர்யளகம் இந்தக் கட்ைன எந்த ஹகள்யிக்கும் இைநழன்ழ 
ஏற்றுக்ஸகளள் ஹயண்டும். 
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 ஜூக்ஷன 9, 1977 கடிம் (ிில்)  

இஸ்களன் 

அகழ உக கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கம் 

ஸ்தளக ஆச்சளரினர்: அ.ச. க்தழஹயதளந்த சுயளநழ ிபபுளதள 

 

ஜஷ 9, 1977 

அத்ண ஆட்சழ குழு ஆணனத்தழன் (GBC) உறுப்ிர்கலக்கும், ஆன 
ழர்யளகழகலக்கும் 

 

அன்புள் நகளபளஜளக்கஹ, ிபபுக்கஹ, 

எண ணியள யணக்கங்க உங்கள் தளநபப் ளதங்கில் 
ஏற்றுக்ஸகளள்லங்கள். சழ களங்கலக்கு பன் ஆட்சழ குழு ஆணனத்தழன் 

உறுப்ிர்கள், ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன் யிபேந்தளயத்தழல் இபேந்தஹளண 
இஸ்களில் பதல் நற்றும் இபண்ைளம் தீை அிப்தற்களக தநண 
சவைர்கில் சழப அயர் ஆச்சர்னரின் ிபதழழதழனளக ழனநழப்தளகக் (ரித்தழக்)  
கூழனிபேந்தளர். ஸ்ரீ ிபபுளதர் அயர்கள் இண சம்ந்தநளக இணயப 
ின்யபேம் 11 ஹப ழனநம் ஸசய்ணள்ளர்.  

அபேட்தழபே கவர்தளந்த ஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே றத்ஸ்யபை தளஸ் ஹகளஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே ஸஜனதளக ஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே ஹ்பேதனளந்த ஹகளஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே யளந்த ஹகளஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே லம்றத்ணத ஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே பளஹநஸ்யப ஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே லரிஹகச ஸ்யளநழ 

அபேட்தழபே கயளன் தளஸ் அதழகளரி 

அபேட்தழபே ஸஜனதீர்த்த தளஸ் அதழகளரி 

கைந்த களத்தழல் ஆன ழர்யளகழகள், பே குழப்ிட்ை க்தபேக்கு தீை 
அிக்கப் ரிந்ணபத்ண ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கலக்குக் கடிதம் எழுதழ யந்தர். 
இந்தப் தழஹளறுப் ிபதழழதழக்க ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் 
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ழனநழத்ணள்தளல், இப்ஹளதழழபேந்ண ஆன ழர்யளகழகள் இயர்கலள் 
தங்கலக்கு அபேகழல் உள்ப் ிபதழழதழக்கு பதல் நற்றும் இபண்ைளம் 
தீைகள தநண ரிந்ணபக் கடிதத்த அனுப்ளம். அந்தப் ரிந்ணபன 
ஆபளய்ந்த ின், ஸ்ரீ ிபபுளதர் ஏற்கஹய ஸசய்த யண்ணம், அந்த சவைப 
ஆன்நழகப் ஸனர் அித்ணம், இபண்ைளம் தீைனளக இபேக்கும் ட்சத்தழல் 
பூணூழல் களனத்ரி நந்தழபம் ஸஜித்ணம், ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன 
தீைனிக்கப்ட்ை சவைபளக அந்தப் ிபதழழதழ ஏற்களம். அந்தப் புதழதளக 
தீை ஸற் சவைர் ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன சவைபளயளர்;அந்த தழஹளறு பத்த 
க்தர்கலம் அயபேைனப் ிபதழழதழகளயர். அந்தப் ிபதழழதழகிைநழபேந்ண 
ஆன்நழகப் ஸனர் அல்ண களனத்ரி நந்தழபம் ஸஜிக்கப்ட்ை பூணூல் அைங்கழன 
கடிதத்தப் ஸற் ின், அந்த ஆன ழர்யளகழ யமக்கம் ஹள ஆனத்தழல் 
அக்ி ஹலளநம் ஸசய்ன ஹயண்டும். ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் சவைர்கின் ஸனர் 
ஸகளண்ை புத்தகத்தழல் ஹசர்க்கப்டுயதற்களக, ஸ்ரீ ிபபுளதப குபேயளக ஏற் 
அந்த சவைபண ஸனப ிபதழழதழ அனுப்ி யக்க ஹயண்டும்.  

 

இதப் ஸபேம் ீங்கள் ல்ளஹபளக்கழனத்ணைன் இபேப்ரீ்களக!!! 

 

உங்கள் ஹசயகன்,  

(அசல் ஆயணத்தழல் கஸனளப்ம் உள்ண) 

தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ 

ஸ்ரீ ிபபுளதரின் ஸசனளர் 

 

அங்கவகரிக்கப்ட்ைண 

 

(அசல் ஆயணத்தழல் ஸ்ரீ ிபபுளதரின் கஸனளப்ம் உள்ண) 

 

ஜூக்ஷன 9, 1977 கடிம் – ஆய்வு 

 

1. இண இங்ஹக ஸதள்த் ஸதியளக உறுதழனளகழண. ஸ்ரீ ிபபுளதரின் ழர்யளக 
ப இணஹய ஆகும். நழக பக்கழனநள உத்தபவுகள் அத்ணம் உகழல் 
உள் அத்ண நனங்கலக்கும் எழுத்ணப் பூர்யநளகத் 
ஸதரியிக்கப்ட்ை;  குமப்ங்க யியிக்கும் திப்ட்ை 
அக்கந்ணபனளைல்கள் பம் அல்.  
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2. ஸ்ரீ ிபபுளதர் அயர்கள், யிபேந்தளயத்தழல், ஆட்சழக் குழு ஆணன 
உறுப்ிர்கலைன் தகுந்த தீை ப குழத்ணக் கந்ணபனளடினதப் 
ற்ழ, தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ அயர்கள் இக்கடிதத்தழன் பதல் 
த்தழனில் கூறுயத ளம் கயிக்க ஹயண்டும். இண ஹந 28, 1977–ல் ைந்த 
கந்ணபனளைக் குழத்ததளகும். ஆகஹய அந்தக்கந்ணபனளைலுக்கு 
ளம் அித்தத் ஸதியள யிக்கத்தப் டித்த ிகும், உங்கலக்கு 
அதழல் ஏஹதனும் சந்ஹதகஹநள, குமப்ஹநள இபேந்தளல், இக்கடிதத்தப் 
டிப்தன் பம் அந்தக் கந்ணபனளைழன் ஸளபே ீங்கள் 
ஸதியளக்கழக்ஸகளள்ளம். இக்கடிதம் ஹபடினளக அந்தக் 
கந்ணபனளைக் குழக்கழண.   

 

3. அண நட்டுநல்ளண, ஹந 28-ல் ைந்த அந்தக் கந்ணபனளைல் எவ்யளறு 
ஆபம்ிக்கப்ட்ைஸதன்தபம் ளம் ழவுகூ ஹயண்டும். 
‚எிர்கானத்ில், குநிப்தாக ீங்கள் எங்கக்ஷப ிட்டு க்ஷநந்திநகு‛ 
என் யளக்கழனத்த ழவு கூறுங்கள். ஆகஹய இந்த ட்டு ஸநளத்த 
யியளதபஹந ஸ்ரீ ிபபுளதரின் பூத உைல் நவுக்கு அப்ளற்ட்ை 
களத்தக் குழத்தண என்ண உள்ங்க ஸல்ழக்கிப் ஹளத் 
ஸதியளகத் ஸதரிகழண. ஆகஹய இந்தக் கடிதத்த டிக்கும் ஹளண, ளம் 
இத ழயில் ஸகளள்லதல் அயசழனம். 
 

4. ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள், தநண ஆச்சரினப் ிபதழழதழனளகழன ‚ரித்தழக்‛ - ஐ  
(ரித்யிக் என்தன் ஸங்களழ உச்சரிப்பு) ழனநழக்கப் ஹளகழளர் என்று 
இக்கடிதம் ணயக்கப்டுகழண. இங்ஹக அயர் னளபபம் குபேயளக ழனநம் 
ஸசய்னயில் என்ண ஸதியளகழண. இத யிைத் ஸதியளக ஸ்ரீ 
ிபபுளதர் தண கபேத்தக் கூழனிபேக்க படினளண. 
 

5. அடுத்ததளக, ஸ்ரீ ிபபுளதர் இந்த தழஹளபே ஹபபம் குபேயளக 
ழனநழக்கயில் என்தத் ஸதிவுடுத்ணம் யகனில், இக்கடிதத்தழல் 
அந்த தழஹளபே ர்கலம் ரித்யிக்-களக ஸசனல்டுயளர்கள் எக் 
கூப்ட்டுள்ண.  

 

6. இக்கடிதத்தழல், தழஹளபே ிபதழழதழக்கின் ஸனர்கள் அைங்கழனப் குதழனின் 
கவஹம அடுத்த பக்கழனநளத் தகயல் உள்ண. ‚இப்வதாினிருந்து‛ எனும் 
அவ்யளர்த்த இண குழத்த அடுத்த உத்தபவு யபேம்யப இணக் 
களயபனற் உத்தபவு என்தக் குழக்கழண. ஆளல், ஸ்ரீ ிபபுளதர் 
தண நவுக்குப் ிகு இந்தப் தழஹளபே ஹபேம் தளளகஹய 
குபேயளகழயிடுயளர்கள் என்ண ஹளன் உத்தபய எங்ஹகபம் 
அிக்கயில். ஹநலும், ளம் ‚இப்ஹளதழழபேந்ண‛ எனும் இந்த 
யளர்த்தன ஹந 28-ல் ைந்த கந்ணபனளைழல் றத்ஸ்யபைள 
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நகளபளஜள குழப்ிட்ை “எிர்கானத்ில், குநிப்தாக ீங்கள் எங்கக்ஷப 
ிட்டு க்ஷநந்திநகு” என் ஸளபேள்டும்டிப் புரிந்ணஸகளள் ஹயண்டும். 
 

7. அடுத்ததளக, ஆன ழர்யளகழகள், ங்களுக்கு அருகில் உள்ப 
திிிிகளுள் ஒருருக்கு  தீைக்கள ரிந்ணபன 
அனுப்ியக்கஹயண்டும் எக் குழப்ிைப்ட்டுள்ண. அருகில் என் 
யளர்த்த ழர்யளக யசதழக்கு ஏணயளக இபேக்கும் யண்ணத்தழல் 
னன்டுத்தப்ட்டுள்ண; நளளக இதற்கும் ம்ிக்கனின் 
அைப்ைனிள குபே-சழஷ்ன உவுக்கும் எந்தஸயளபேத் ஸதளைர்புநழல். 
ிற்ஹசர்க்க ஆ-ல் உள்டி, தநள கழபேஷ்ண நகளபளஜள 1980-ல் அித்த 
யளக்குபத்தழல் அயர் இக்கபேத்தத் தளஹந ின்யபேநளறு யிக்குகழளர். 
 

‚அபேகழல் எனும் இவ்யளர்த்த இங்ஹக நழக பக்கழனநளதளகும். 
ஏஸன்ளல் தீை என்ண யசதழனனப் ஸளறுத்ததல்; நளளக 
பேயபண நத் தழபேப்தழனப் ஸளறுத்தண. நக்கு னளர் நீண பூபண 
ம்ிக்க இபேக்கழஹதள, ளம் அயபஹன குபேயளக ஏற்றுக்ஸகளள்ஹயளம். 
ஆளல் இங்ஹக ிபதழழதழக்கின் பம் தீை அிக்கப்ட்ைதளல், 
அபேகழல் என் யளர்த்த னன்டுத்தப்ட்டுள்ண. ஸ்ரீ ிபபுளதர் 
இதத் ஸதியளகக் கூழபள்ளர். அயர் சழ க்தர்கின் ஸனர்க 
அழயித்தழபேந்தளர். அயர்கலம் உகம் பழுயணம் பயினிபேந்தர். ஆகஹய 
அயர் ‘உங்கலக்கு அபேகழலுள் பேயப அணுகுங்கள்; அயர் உங்கண 
ரிந்ணபன ரிசவழப்ளர் என்று கூழளர். ின்ர், எண சளர்ளக, அயர் 
உங்கலக்கு தீை அிப்ளர்‛ 
 

8. கடிதத்தழன் அடுத்தப் த்தழனில் ஸ்ரீ ிபபுளதர், தநண ரித்யிக் 
ிபதழழதழக்க ழனநம் ஸசய்ன யிமந்தணம், அயஹப இந்த இனக்கத்தழன் 
தீைள குபே என்ணம் ஸதியளகும் யகனில் கவழ்கண்ை யளக்கழனங்கக் 
கூழபள்ளர்.  

அ. ‚.... ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன தீைனிக்கப்ட்ை சவைபளக அந்தப் 
ிபதழழதழ ஏற்களம்‛ 
ஆ. ‚அந்தப் புதழதளக தீை ஸற் சவைர் ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன 
சவைபளயளர்.‛ 
இ. ‚....ஸ்ரீ ிபபுளதப குபேயளக ஏற் அந்த சவைபண ஸனப 
ிபதழழதழ அனுப்ி யக்க ஹயண்டும்.‛ 
ஈ. ஸ்ரீ ிபபுளதளயக் குபேயளக ஏற்  சவைர்கின் ஸனர் ஸகளண்ை 
புத்தகத்தழல் ஹசர்க்கப்டுயதற்களக..‛ 
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9. இந்தப் தழஹளபே ஹபேம் இந்த ிஹகள அல்ண தநண ழனிழபேந்ண 
யழீ்ந்த ிஹகள என்யளகும் எனும் ஹகள்யி ம்பள் எமளம். அதற்குத் 
“வக்ஷக்வகற்த, ற்நர்களும் திிிிக்கபாகச் வசர்க்கப்தடனாம்” 
எ ஸ்ரீ ிபபுளதர் கூழனதளக தநள கழபேஷ்ண நகளபளலள தநண 
யளக்குபத்தழல் கூறுகழளர்.  

ஸ்ரீ ிபபுளதர் ரித்யிக் ிபழதழத்ணய பன ழறுயிளர் என்தற்கும், 
அயஹப இந்த இனக்கத்தழன் யபேங்கள சவைர்கள் அயபேக்கும் குபே 
என்தற்கும், இக்கடிதம் பே ஆணித்தபநள ஆதளபம் ஆகும். 

1.3 : ஸ்ரீன திபுதாாின் உில் அநிக்க்ஷக -  ஓர் ஆய்வு 
ஸ்ரீ ிபபுளதரின் உனில் இதற்கு நற்றுஸநளபே ஆதளபநளக உள்ண. அயபண 
உனில் நழகவும் ஸரினதளக இபேப்தளல் பழு உனிபம் களட்டுயற்கு 
தழளக ஸ்ரீ ிபபுளதஹப இவ்யினக்கத்தழன் தீைள குபே எனும் உண்நன 
ழறுய உதவும் குதழன நட்டும் கவஹம குழப்ிட்டுள்ஹளம். பழு உனிபம் 
டிக்க யிபேம்புயர்கள் ிற்ஹசர்க்க அ –ஐப் ளர்க்கவும்.  

1. ஆட்சி குழு ஆக்ஷவ (GBC – Governing Body Commission) ஒட்டு 
தாத் அகின உனகக் கிருஷ் தக்ி இக்கத்ின் (இஸ்கான்) உச்ச 
கட்ட  ிர்ாக அக்ஷப்தாகும்.  

a. இப்ஹளண ளம் அ எனும் ர் பே ஆன ழர்யளகழ என்றும், ஆ 
எனும் ர் அந்த ஆனம் அநந்ணள்ப் குதழனின் ஆட்சழ குழு 
ஆணனப் ிபதழழதழ என்றும், இ என்யர் அந்த ஆன 
ழர்யளகழனின் குபே என்றும் ஸகளள்ஹயளநளக. இப்ஹளண ஆ எனும் 
ரின் ஆஹளசபம், இ என்ரின் ஆஹளசபம் த்ணப் 
ஹளகளத பே சூமழல், உண்நனள சவைஸபன் பனில் ர் 
அ, தநண குபேயளகழன ர் இ அயர்கண ஆஹளசனஹன 
ஏற்ளர். ஆளல் இண ஸ்ரீ ிபபுளதரின் ஆணக்ஸகதழபளண. 
ஏஸன்ளல் ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் ஆட்சழ குழு ஆணனஹந 
உச்சகட்ை  ழர்யளக அதழகளபம் ஸற்ஸதன்றும், அதத் தயிப 
ஹயறு எயபேநழல் என்றும் கூழபள்ளர்.  

 

b. ளம் இப்ஹளண இஸ்களில் ின்ற்ப்டும் தீை பன 
கபேத்தழல் ஸகளள்லம் ஹளண, இந்த சூமழல் பேயர் தநண 
குபேயஹனள அல்ண ஸ்ரீ ிபபுளதளயஹனள ழந்தழக்கும் 
சூமலுக்கு யந்தநளகத் தள்ப்டுகழளர். ஆளல் பேயர் ஸ்ரீ 
ிபபுளதர் ரிந்ணபத்த ரித்யிக் எனும் ிபதழழதழத்ணய தீை 
பனப் ின்ற்றும் ஹளண எந்த பபண்ளடும் இல்.  

 



21 

 

2. எல்னா ஆனங்களுவ இஸ்காணின் தசாத்ாகும். அக்ஷ பன்று 
ிர்ாக இக்குணர்கபால் ிர்கிக்கப்தடவண்டும். ிர்ாக 
பக்ஷநாணது இப்வதாதுள்பதடிவ டக்கவண்டும். இக்ஷண ாற்நம் 
தசய் எந் அசிபில்க்ஷன.  

a. குபே எனும் பே ப அழபகம் ஸசய்யஸதன்ண பே ஸரின 
நளற்நளகும். அண ிபபுளதரின் கட்ைக்கு எதழபளண.  

b. இந்த அங்கவகரிக்கைளத நளற்த்தளல் க்குநழல்ளத  
குபேநளர்கள் தநண சவைர்கக் கட்டுப்டுத்தழ, அயர்கள் ஆன 
ழர்யளகத்ணக் கட்டுைளத யண்ணம் ஸசய்ணள்ர். இவ்யகனில் 
இஸ்களன் தண யபளற்ழல் ற் ழர்யளகப் ிபச்சக 
சந்தழத்ணள்ண. இக்களபணத்தளல் ஆன ழர்யளகம் இக்கட்ைள 
சூழ்ழக்குத் தள்ப்டுகழன்ண.  

c. ஹநலும், அத்தகன நளற்ம் 1975-ல் ைந்த ஆட்சழ குழு ஆணன 

சந்தழப்ின் ழநழைளந்தழப அழக்கனில் குழப்ிைப்ட்டுள் ‚ஆட்சழ 
குழு ஆணனம்‛ என்தற்கள யபனனிழபேந்ண 
பபண்ட்ைதளகும். 
 

‚ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் ஸ்தளகபளகவும், உச்சகட்ை  
அதழகளரினளகவும் இபேந்ண ழர்யகழத்ண யபேம் அகழ உக 
கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கத்த  (இஸ்களன்) ழர்யகழக்கவும், 
யமழைத்தழச் ஸசல்வும் அயரின் அங்கவகளபம் ஸற் ‚ஆட்சழ குழு 
ஆணனம்‛ அயபளல் உபேயளக்கப்டுகழண. ஆட்சழ குழு 
ஆணனம், அயபண தழவ்ன உஹதசங்க தண ஆதளபநளக 
ஏற்ணைன், அண எல்ளயகனிலும் அயபண கபேணனச் 
சளர்ந்ண இபேப்தபம் ஆஹநளதழக்கழண.  ஸ்ரீன திபுதார் 
அபித் ிவ் உதவசங்கக்ஷப தசல்தடுத்துக்ஷத் ி 
ஆட்சி குழு ஆக்ஷத்ிற்க்கு வறு எந்க்  
கடக்ஷபில்க்ஷன. அணநட்டுநல்ளநல் அயபண ஹளதக 
ளணகளத்ண, அத அதன் ணன யடியில் உகம் பழுயணம் 
பப்புயணம் அதன் ஹளக்கநளகும்.‛  

 

- ‚ஆட்சழ குழு ஆணனத்தழன்” யபன, தீர்நளம் 1, ஆட்சழ குழு 
ஆணன ழநழைளந்தழப அழக்க, 1975 

 

3. இந்த உனிழன் பன்ளயண குதழனில் (Point 3), இந்தழனளயிலுள் அத்ண 
ஸசளத்ணக்கலம் பன்று ழர்யளக இனக்குர்களல் ழர்யகழக்கப்டுஸநன்றும், 
அந்த ஸசளத்ணக்கின் யியபபம், அதன் ழர்யளக இனக்குர்கின் 
ஸனர்கலம் ஸகளடுக்கப்ட்டுள். ஸ்ரீ ிபபுளதர் கூறுகழளர்: “இந் 
ிர்ாக இக்குணர்கள் து ாழ்ாள் பழுற்குாக 
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ிிக்கப்தடுகின்நணர். ிர்ாக இக்குணர்கபின் வா அல்னது 
த்து கடக்ஷக்ஷச் தசய்படிா சூவனா உருாணால் 
எஞ்சிபள்ப ிர்ாக இக்குணால்/ இக்குணர்கபால், புி ிர்ாக 
இக்குணவா/இக்குணர்கவபா ிிக்கப்தடனாம். ஆணால், அந் 
ிர்ாக இக்குணர் எணது புத்கங்கபில் ான் கூநிபள்பதடி, 
இஸ்காணது அக்ஷணத்து ிிபக்ஷநகக்ஷபபம் தின்தற்றும் எணது  கீ்ஷை 
ததற்ந சடீாக இருக்கவண்டும். அணநட்டுநல்ளண அந்த ழர்யளக 
இனக்குர்கின் எண்ணிக்க, பன்றுக்குக் குயளகஹயள, ஐந்ணக்கு 
அதழகநளகஹயள இபேக்கக்கூைளண.‛ 
a. ஸ்ரீ ிபபுளதரிைம் ஹபடினளகத் தீை யளங்கழன பே சவைர் 2050-ம் 

ஆண்டு அயில் இபேப்தற்கள யளய்ப்ில். அந்த சூழ்ழனில் 
இனக்கத்தழன் ஸசளத்ணக்கலக்கு னளர் ழர்யளகழனளக படிபம்? இதற்கள 
ஹப பே யமழ யபேங்களத்தழல் அத்ண சவைர்கலஹந, ஸ்ரீ 
ிபபுளதள அயர்கள் ஏற்டுத்தழன, ரித்யிக் பனிள ிபழதழத்ணய 
பனில் தீை ஸறுயஹதனளகும்.  

b. 1977, ஜஷன் 2-ம் ஹததழ கழரிபளஜ ஸ்யளநழ இந்த உனிழன் யபய ஸ்ரீ 
ிபபுளதரிைம் டித்தக் களட்டின ஹளண, அந்த யபயில் இபேந்த 
யளர்த்த ‚ஒரு ீக்ஷை ததற்ந சடீர்‛ என்தளகும். ஆளல் இறுதழ 
உனில் ஆயணத்தழல் இைம்ஸற்ழபேந்த யளர்த்த “எணது ீக்ஷை 
ததற்ந சடீர்” என்தளகும். இதன் பம் இந்த நளற்ம் ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்களஹ ஏற்டுத்தப்ட்ைண என்ணத் ஸதியளகழண.  

ஸ்ரீ ிபபுளதரின் உனிழன் ஹளக்கபம், ஜஷ 7, 1977 உத்தபவுக் கடிதத்தழன் 
ஹளக்கபம், ஹந 28, 1977 கந்ணபனளைழன் ஹளக்கபம் ன்ளக இபேப்த 
ளம் இங்ஹக ஸதியளகக் களணபடிகழன்ண. ரித்யிக் ிபதழழதழத்ணய தீை 
பனஹன அயர் ஏற்டுத்தழளர் என்ணம், அம்பனின் பம் அயர் தநண 
உைல் நவுக்குப் ிகும் இஸ்களன் இனக்கத்தழன் தீைள குபேயளக 
யிங்குகழளர் என்ணம் இங்ஹக ஸதள்த் ஸதியளக யிக்கப்ட்டுள்ண.  
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1.4 : ான கிருஷ் வகாஸ்ாிின் பக்கி 
ாக்குபனங்கள் (ஜூக்ஷன 9, 1977 ஆக்ஷக் கடிம் 

எழுத்ாபர்) 
 

1. 1977, ஏப்பல் 22-ம் ஹததழ, தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ ஸ்ரீ ிபபுளதரிைம் 
‚ளன் என்பம், உங்கண நற் சவைர்கபம் ஆய்ந்த ஹளண, ளங்கள் 
அயபேஹந ந்தப்ட்ை ஆன்நளக்கள் என்ணத் ஸதியளகத் ஸதரிகழண. 
ஆகஹய எங்கள் னளபேக்கும் குபேயளகும் தகுதழ இல்.‛ என்று கூழளர். 

2. 1980, டிசம்ர் 3-ம் ஹததழ, தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ தண 
யளக்குபத்தழல் ின்யபேநளறுக் கூறுகழளர்: ‚உண்க்ஷாக, ஸ்ரீன 
திபுதார் ாக்ஷபவ குருாக ிிக்கில்க்ஷன. [...] அர் திவணாரு 
ரித்ிக் திிிிக்கக்ஷப ட்டுவ ிித்ார். அயர் அந்தப் 
ிபதழழதழக்க குபேயளக ழனநழக்கயில். ிபதழழதழகள் ழனநத்த, 
குபே ழனநநளக நளற்ழனதன் பம் ளனும், நற் ஆட்சழ குழு ஆணன 

உறுப்ிர்கலம் இந்த இனக்கத்தழற்கு நளஸபேம் ளதகத்த கைந்த பன்று 
ஆண்டுகளகச் ஸசய்ணயிட்ஹைளம்.‛ ளம் இங்ஹக இந்த யளக்குபத்தழன் பே 
சழறு குதழனப் ற்ழ நட்டுஹந ளர்த்ஹதளம். பழு யளக்குபபம் இந்த 
ணெழன் ிற்ச்ஹசர்க்க ஆ - ஆக இணக்கப்ட்ைண. ீங்கள் அந்த 
யளக்குபத்த பழுயணம் டித்தளல் அதழல் தநள கழபேஷ்ண 
ஹகளஸ்யளநழ, ஸ்ரீ ிபபுளதள னளபபம் குபேயளக ழனநழக்கயில் என் 
கபேத்த யழபறுத்ணயண    ஸதியளகும்.  
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அத்ிாம் 2: த்து ரீிில் ஆாங்கள் 
 

இணயப எவ்யித சந்ஹதகத்தழற்கும் இைநிக்களத யகனில் ல்ஹயறு  
சட்ைப்பூர்யநள த்தழபங்கள் நற்றும் அதழகளபப்பூர்யநள ழளைள எழுத்ணப் 
டியங்கபம் ளம் ஆபளய்ந்ஹதளம். இப்ஸளழுண, குபே-தத்ணயத்தழன் ழனநத்த 
சளத்தழப நற்றும் தத்ணய ரீதழனளக களண்ஹளம். அதன்பநளக, னளர் பேயர் 
உண்நனள குபேயளக யிங்க படிபம், னளபேக்கு அதற்கள தகுதழ இல் 
நற்றும் 1977-க்கு ின் இஸ்களன்-இல் தீை ஸதளைர்ள ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் 
கட்ைக ஸதியளக புரிந்ணக்ஸகளள்ஹயளம்.  

 
2.1 : கீ்ஷை என்தன் க்ஷக்ஷந 

 
‚தீைள‛ எனும் சநஸ்கழபேதச் ஸசளல் ‘தழ’ நற்றும் ‘ை’ என் இபே எழுத்ணக்கின் 
கய. ‘தழ’ என்ண தழவ்ன-ஞளத்தபம், ‘ை’ என்ண ையதழ அதளயண ளய 
யிவுக அமழப்ண என்றும் ஸளபேள்டும். (ஸ்ரீநத் ளகயதம் 4.24.61 நற்றும் 
சதன்ன சரிதளம்பேதம் அன்த்ன லீள 3.62-யில் ஸ்ரீ ிபபுளதர் 
ஸநளமழப்ஸனர்த்தடி). ஆகஹய, தீை என்ண தழவ்ன ஞளத்த அித்ண அதன் 
பம் ளய யிவுக அமழப்ஸதன்று ஸளபேள். ின்யபேம் ஸ்ஹளகங்கள் 
‘தீைள’ எனும் ஸசளல்ழன் ஹநற்கூழன ஸளபேச் சுட்டிக்களட்டுகழன். 
 

தழவ்னம் ஞளம் னஹதள தத்னளத் கூர்னளத் ளஸ்ன றங்ைனம் 
தஸ்நளத் தீஹைதழ றள ப்ஹபளக்தள ஹதறழகஸ் தத்ய-ஹகளயித 

 
‚தீை என்ண பேயன் தண ஆன்நழக தழவ்ன ஞளத்த எழுப்ி தண ளய 
யிவுக அமழக்கும் ஸசனல்பனளகும். ஹயதங்க ன்கு கற்ழந்த பே 

ஹயத யிற்ன்னுக்கு இந்த தீைனின் ஸளபேள் இணஹய என்று புரிபம்.‛ 

- ஸ்ரீ ஜயீ ஹகளஸ்யளநழனின் க்தழ சந்தர்ம் - 283 (சதன்ன சரிதளம்பேதம் 
நத்ன லீ 15.108-ல் ஹநற்ஹகளள் களட்ைப்ட்ைடி) 

 
தத்யித்தழ ப்பணிளஹத ரிப்பஷ்ஹ ஹறயனள 

உஹதக்ஷ்னந்தழ ஹத க்ஞளம் க்ஞளிஸ் தத்த்ய-தர்ரழ: 
 

“ஆன்நீக குபேய அணுகழ உண்நன அழன பனற்சழ ஸசய். அைக்கத்ணைன் 
அயரிைம் ஹகள்யிகள் ஹகட்டு அயபேக்குத் ஸதளண்டு ஸசய். உண்நனக் 
கண்ையர்கள ன்னுர்வு ததற்ந ஆத்ாக்கள் உணக்கு ஞாணத்க்ஷ அபிக்க 
படிபம்.‛ 

- கயத் கவத உண்நபபேயில் 4.34 
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னததளம்றழ றநழத்ஹதள (அ)க்ிர் ஸ்ந-றளத் குபேஹத (அ)ர்ஜஶ 
க்ஞளளக்ி: றர்ய-கர்நளணி ஸ்ந-றளத் குபேஹத ததள 

 
‚ஸகளழுந்ணயிட்டு எரிபம் ஸபேப்பு யிக சளம்ளக்குயதப் ஹள, அர்ஜஶள, 
ஞாண தருப்தாணது ஜடச் தசல்கபின் ிக்ஷபவுகக்ஷப எல்னாம் சாம்தனாக்கி 
ிடுகின்நது.‛  

- கயத் கவத உண்நபபேயில் 4.37 
 

ஒம் அக்ஞள - தழநழபளந்த ஸ்ன க்ஞளளஞ்ஜ - ரளகனள 
சைஶர் உன்நீழதம் ஹன தஸ்ந ஸ்ரீ - குபஹய ந: 

 

‚ளன் அநிாக்ஷின் இருபில் ிந்தயன், எண கண்க ஞாண ஒபிால் 
ிநந் எணது ஆன்ீக குருிற்கு எண யணக்கங்கச் சநர்ிக்கழஹன்.‛ 

— கயத் கவத உண்நபபேயில் (அழபகம்) 
 

சக்கு-தளன் தழஹள ஸஜய், ஜன்ஹந ஜன்ஹந ிபபு ஹசய் 
தழவ்ன ஞளன் ஹ்ர்ஹதப்ஹபளகளசழஹதள 

ிஹபந-க்தழ ஜளலள ஹலளய்ஹத, அயித்னள யிளற ஜளஹத 
 

‚எக்கு ஞளக் கண்ண ரிசளகக் ஸகளடுத்த அயஹப எண ியிஹதளறும் 
குபேயளயளர். அயரின் கபேணனளல் தளன் தய்கீ அநிாணது 
இத்ினிருந்து தபிப்தட்டிருக்கிநது, அது அநிாக்ஷக்ஷ அித்து ிஹபந 
க்தழனக் ஸகளடுக்கழண.‛ 

— ஹபளத்தந தளற தளக்கூபரின் ஸ்ரீ குபேயந்தம், த்தழ 3  
 

ஆக, தன்னழந்த பே குபேயிைநழபேந்ண சவைன் தழவ்ன ஞளத்த ஸபேம்ஹளஹத 
தீை என்ண ழகழ்யணைன், பேயனுைன ளய யிவுகலம் 
ழர்பநளகழண. தீைனின் ஹளண ழகழும் ஸனர் சூட்டும் சைங்கு பே 
அத்தழனளயசழனநள சம்ிபதளனநளளலும் கூை, அத குபேயின் சளர்ில் ி 
ரித்யிக்- கள்(ிபதழழதழகள்) ைத்தழ யக்களம். இஸ்களன்-இல் உள் அத்ண 
க்தர்கலஹந ஸ்ரீ ிபபுளதள எழுதழன புத்தகங்கின் யளனிளகஹய தழவ்ன 
ஞளத்த ஸறுகழன்ர். ஆகஹய ஸ்ரீ ிபபுளதளஹய ம் அயபேக்கும் தீைள 
குபே ஆகழளர்.      

 
 

2.2 : ார் ைீா குருாக இருக்க படிபம்? 
 
பேயர் தீை யமங்கும் ஆன்நீக குபேயளகத் தழகழ்யதற்கு ின்யபேம் இபண்டு 
ழந்தகள் உள்: 

1. பதளம் தப க்தின் குணங்கக் ஸகளண்டிபேக்க ஹயண்டும் 
2. பேயர் தநண ஆன்நீக குபேயளல் அங்கவகரிக்கப்ட்டிபேக்க ஹயண்டும் 
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பேயர் ணன க்தபளக யிங்குயஹத குபேயளக ஆயதற்கு அடிப்ைத் தகுதழ 
ஆகும். ஆளல் அதளல் நட்டுஹந அயர் பே தீைள குபேயளக ஆகழயிை 
படினளண. அயபண குபே அயபேக்கு அதழகளபம் யமங்கழளல் நட்டுஹந, அயர் 
ைபனில் தீைள குபேயளக ஆகபடிபம். ஆகஹய பேயர் குபேயளயதற்கு 
அயபேைன குபே கட்ைனிட்டிபேந்தளல், அயர் பே ணன க்தர் என்ண 
ஸதியளக அழனப்டும். ஏஸில், ணன க்தளய் யிங்குயஹத குபேயளயதற்கு 
அடிப்ைத் தகுதழனளகும். இத்தகுதழன ற்ழ ளம் இப்ஸளழுண தத்ணய நற்றும் 
சளத்தழப ரீதழனளக அசழ ஆபளய்ஹயளம். இதற்கு ளம் ஹயத இக்கழனங்கில் உள் 
யரிகள் நற்றும் ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் ஹநற்ஹகளள்கப் ளர்ப்ஹளம். 

 

2.2.1: ைீா குருவுக்காண குி 
 
பே பதளம் தப க்தஹப அங்கவகரிக்கப்ட்ை ஆன்நீக குபே ஆயளர். க்தர்கள் 
பன்று தபநளகப் ிரிக்கப்டுகழன்ர். அயற்ழல் ஆன்நீக குபே பதளம் தபத்த 
சளர்ந்தழபேத்தல் அயசழனம். பதளம் தப க்தரின் குணங்க ளம் கவழ்கண்ையளறு 
அழனளம்: 
 

 

றர்ய-பூஹதரஶ ன: ஸ்ஹனத் கயத்-ளயம் ஆத்ந: 
பூதளி கயதழ ஆத்நி ஏர ளகயஹதளத்தந: 

 
ஸ்ரீ லயிர் கூழளர்: ‚நழகவும் பன்ஹற்நைந்த க்தன், எல்ள 
ஆத்நளக்கலக்கும் ஆத்நளயளகழன பநபுபேரர் அத்தழலும் இபேப்தப் 
ளர்க்கழளன். இதன்யியளக அயன் அத்தபம் பநபுபேரபேைன் 
சம்ந்தப்டிபேப்தளகஹய ளர்த்ண, அத்ணம் கயளிஹஹன என்றும் 
உகழன் என்தப் புரிந்ண ஸகளள்கழளன்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.2.45 

 
 

றர்ய-பூத-ஸ்தம் ஆத்நளம் றர்ய-பூதளி சளத்நி 
ஈைஹத ஹனளக-பக்தளத்நள றர்யத்ப றந-தர்ர: 

 
“உண்நனள ஹனளகழ, என் எல்ள உனிர்கிலும், என்ில் எல்ள 
உனிர்கபம் களண்கழளன். உண்நனில், தன்னுணர்வுைனயன் பந 
புபேரபள என்ஹன எங்கும் களண்கழளன்.” 

—  கயத் கவத 6.29 

 

“ம்ிக்கனின் யர்ச்சழனப் ஸளறுத்தயபனில், க்தழத் ஸதளண்டின் 
சளத்தழபங்க ன்ளக அழந்தயன் தழைநள ம்ிக்கன அைகழளன். அயன் 
பதல் ழ க்தன் என்று அமக்கப்டுகழளன். இபண்ைளம் யகுப்ிர், க்தழ 
சளத்தழபங்கப் புரிந்ணஸகளள்யதழல் அவ்யவு ஹதளயிட்ைளலும், கழபேஷ்ணபேக்குத் 
ஸதளண்டு ஸசய்யஹத (கழபேஷ்ண க்தழஹன) சழந்தண என்னும் கபேத்தழல் 
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இனற்கனளகஹய உறுதழனள ம்ிக்கபைன் ஸசனல்டுயர். இயர்கள் பன்ளம் 
யகுப்ிபயிை உனர்ந்தயர்கள். பன்ளம் யகுப்ிரிைம் சளத்தழபங்கின் க்குய 
ஞளஹநள, ல் ம்ிக்கஹனள இல், ஆளல் க்தர்கின் சங்கத்தழளலும் 
எிநனள நதழளலும் க்தழத் ஸதளண்டிப் ின்ற் பனற்சழ 
ஸசய்கழன்ர். கிருஷ் தக்ிில் பன்நாம் ிக்ஷனில் இருப்தன், 

ழீ்ச்சிக்ஷடற்கு ாய்ப்புள்பது, ஆணால் இண்டாம் ிக்ஷனில் இருப்தன் 
ழீ்ச்சிக்ஷடில்க்ஷன, பல் ிக்ஷன கிருஷ் தக்ன் ழீ்ச்சிக்ஷடற்காண 
ாய்ப்வத இல்க்ஷன.‛ 

— கயத் கவத9.3, ஸளபேலப 

 

பே உண்நனள குபே எக்களத்தழலும் தன்னுைன க்தழத் தத்தழழபேந்ண 
யழுயி யழீ்ச்சழனைந்ண, க்தழ சளபளத, ளயகபநள அல்ண ஸௌதழக 
ஸசனல்கில் ஈடுடுயதழல்.   

 “ஹச்சழன் ணண்டுதல், நதழன் ஹகளரிக்ககள், ஹகளத்தழன் ஸசனல்கள் நற்றும் 
ளக்கு, யனிறு, ளலுறுப்பு ஆகழனயற்ழன் ணண்டுதல்க ஸளறுத்ணக் 

ஸகளள்க்கூடின ழதள புத்தழபள் பேயர் உக பழுயதழலும் யளஹசள-ஹயகம் 
நற: க்ஹபளத–ஹயகம் 

ஜழஹ்யள–ஹயகம் உதஹபளஸ்த–ஹயகம் 
ஏதளன் ஹயகளன் ஹனள யிரஹலத தீப 

றர்யளம் அநீளம் ப்பேதழயமீ் ற சழஷ்னளத் 
 

சவைர்க ஏற்கும் தகுதழ யளய்ந்தயபளயளர்.” 
— ஸ்ரீ உஹதசளநழபேதம் 1 (Nectar of Instruction 1) 

 
நலள-ளகயத-ஸ்ஹபஷ்ஹைள 

ப்பளஹ்நளஹள ய குபைர் ந்பேளம் 
 

“குபேயளளர் க்தழ ஹசயனின் நழக உனர்ந்த தத்தழல் இபேத்தல் அயசழனம். 
பன்று தபநள க்தர்கள் இபேந்தளலும் கூை பதளம் தப க்தர் நட்டுஹந 
குபேயளக ஏற்க்கப்ை ஹயண்டும். பதளம் தப க்தர் எல்ள யகனள 
நக்கலக்கும் ஆன்நழக குபேயளயளர்.  

- த்ந புபளணம் (சதன்ன சரிதளம்பேதம், நத்ன லீள 24.330-ன் ஸளபேலப) 
 

‚பேயர் நழகவும் உனர்ந்த தநளகழன நலள-ளகயத ழன அைபம் ஹளண, 
அயப குபேயளக ஏற்று, பதற்கைவுளகழன லரிக்கு இணனளக யமழை 
ஹயண்டும். அப்ஹர்ட்ை ர் நட்டுஹந குபேப் தயின அைனத் தகுதழனளயர்.‛ 

- சதன்ன சரிதளம்பேதம், நத்ன லீள 24.330-ன் ஸளபேலப 

 

“யிபேப்ப்ட்ை ஆத்நளக்க யணயத்தழற்கு நளற்றும் தழக் ஸகளண்டு 
உத்தந அதழகளரினள யஷ்ணயபக் கண்டு ஸகளள்ளம் என்று ஸ்ரீ 
க்தழயிஹளத தளகுபர் குழப்புத் தபேகழளர். உத் அிகாரிின் ிக்ஷனக்ஷ 
அக்ஷடற்கு பன் ஒருர் ஆன்ீக குருாகக் கூடாது. பதி 
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யஷ்ணயஹபள அல்ண இைழ யஷ்ணயஹபள, அஹத ழனில் 
உள்யர்க சவைர்களக ஏற்றுக் ஸகளள்ளம். ஆளல் அத்தகன சவைர்கள் 
அயபண குபள் யமழ ைத்ணகனளல் யளழ்யின் படியள குழக்ஹகள 
அையதழல் பன்ஹ படினளண. எணவ ஒரு சடீன் ஆன்ீக குருாக ஓர் 
உத் அிகாரிக்ஷ ஏற்றுக் தகாள்ில் கணபடன் இருக்க வண்டும்.” 
 

- ஸ்ரீ உஹதசளநழபேதம் 5 ஸளபேலப (Nectar of Instruction) 
 

2.2.2: ைீா குருிற்காண அங்கீகாம் 
 
ஆன்நீக குபே என்யர் பே பதளம் தப க்தபளக இபேக்க ஹயண்டுஸநன் 
ஹளதழலும், எல்ள பதளம் தப க்தபேம் இனல்ளகஹய ஆன்நீக குபேயளகழ 
யிடுகழளர் என்று ஸளபேள் ஸகளள் படினளண. அயர் ‚அங்கவகரிக்கடுதல்‛  எனும் 
இபண்ைளம் தகுதழனபம் ஸற்ழபேக்க ஹயண்டும். ஹயத யபளற்ழல் 
ஹதளன்ழபள் எத்தஹனள ணன க்தர்கள், ஆன்நீக குபேயளகழயிையில். ஆக, 
ணன க்தன் என் ழபம், ஆன்நீக குபே என் ழபம் ன்ளகழ யிைளண. 
ஆளல் பன்பு கூழனண ஹளஹய, பே உண்நனள குபே, ணன க்தளக 
யிங்குதல் அயசழனம். 
  
‚ட்டு ஸநளத்தத்தழல் அயர் பே பக்தழ ஸற் ஆன்நள இல்ளத களபணத்தளல் 
கழபேஷ்ண உணர்வுக்கு னளபேக்கும் தீை அிக்கத் தகுதழ இல்ளதயர் என்த 
ீங்கள் புரிந்ண ஸகளள்ஹயண்டும். அற்கு உர் அிகாரிகபிடிருந்து ஒருர் 
ஆன்ிக ஆசிர்ாம் ததற்நிருக்க வண்டும்.‛ 

- ஜளர்தபேக்கு ஸ்ரீ ிபபுளதள எழுதழன கடிதம், ஏப்பல் 26,1968 
-  

‚சவைப் பம்பனில் யந்ண அயபண பந்க்ஷ ஆன்ிக குருிணால் 
அங்கீகரிக்கப்தட்ட ஆன்ிக குருிடம் பேயன் தீை ஸறுதல் ஹயண்டும். 
இணஹய ‘தீைள யிதளம்’ என்மக்கப்டுகழண.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 4.8.54-ன் ஸளபேலப 
 
இந்ி தர்: ீங்கள் எப்ஹளதழபேந்ண இந்த கழபேஷ்ண உணர்வு இனக்கத்தழன் 
ஆன்நழகத் தயபளரீ்கள்?  
...... 
திபுதாா: எணது குரு எணக்குக் கட்டக்ஷபிட்ட வதாது. இணஹய குபே-பம்ப 
இந்தழன ர்: உங்கள் குபே... 
திபுதாா: புரிந்ண ஸகளள் பனற்சழ ஸசய்பங்கள். அயசபப்ைளதீபகள். பே குபே, 
தண குபேயளல் கட்ைனிைப்டும்ஹளண தளன் குபேயளகழளர். அவ்யவு தளன். 
அப்டினில் என்ளல் னளபேம் குபேயளக படினளண.  

- கயத்-கவத 7.2 யகுப்ின் ஹகள்யி தழல் ஹபத்தழன் ஹளண, அக்ஹைளர் 
28,1975, ஹபளி, ஸகன்னள  

-  
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2.3 : குரு தம்தக்ஷ புிர் 
 
ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் ரித்யிக் தீை ப யமக்கத்தழற்கு நளளதளக 
ஹதளன்ழளலும் கூை, அண பற்ழலும்  சளத்தழபங்கின் படிவுகள்  நற்றும் சவைப்  
பம்பனின் நபபுகலக்கு உட்ட்ைதளகஹய இபேப்த இந்த அத்தழனளனத்தழல் தீப 
ஆய்ஹயளம். 
 

 
2.3.1: சடீர்கக்ஷப ஏற்க ைீா குரு பூ உடலுடன் இருக்க 

வண்டுா? 
 
ஸ்ரீ ிபபுளதளவுக்குப் ிகு சவைப்பம்ப இல்ளத சூழ்ழ ரித்யிக்-தீை 
பன ின்ற்றுஹயளபளல் உபேயளக்கப்ட்ைண எனும் கபேத்ண சழ 
சநனங்கில் சழபளல் எழுப்ப்டுகழண. ஆகஹய, உைல் ஸகளண்டு உனிர் யளழும் 
பேயப ஸகளண்ஹை சவைப்பம்பன இைனளண ஸதளைர்ச்சழ ஸசய்னபடிபம் 
என்றும் அயர்கள் கபேணகழன்ர். அண நட்டுநல்ளநல், ஹபடினளக ஸக்கூடின 
யமழக்களட்டுதல் ஹள, புத்தகம் பநளகப் ஸ இனளண என்றும் 
எண்ணுகழன்ர். சவைர்க ஏற்கஹயள அல்ண தழவ்ன ஞளத்த யமங்கஹயள, 
பே குபேயளயர் இவ்வுகழல் பூத உைற்ஸகளண்டு உனிர்த்தழபேத்தல் அயசழனநள? 
இக்ஹகள்யிக்கள தழ சரினள கண்ஹணளட்ைத்தழல் அழன ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் 
ஹநற்ஹகளள்கள் நற்றும் சளத்தழபச் சளன்ளதளபங்க இி ளடுஹயளம்.  
 
துத்ிமா: ஆன்நழக குபேயின்ழ, ஏசு கழழஸ்ணயின் யளர்த்தக நட்டுஹந 
ஏற்று, அயபண ஹளதக ின்ற்றும் கழபேஸ்ணயர்கள் ஆன்நழக உக 
அைன படிபநள? 
ஸ்ரீன திபுதாா: உங்கள் ஹகள்யி எக்குப் புரினயில்.  
ான கிருஷ்ா: இக்களத்ண கழபேஸ்ணயர்கள், பே ஆன்நழக குபேயின் 
உதயினின்ழ, ிப் டிப்தன் பம் ஏசு கழழஸ்ணயின் ஹளதகப் 
ின்ற்ழ ஆன்நழக உக... 
ஸ்ரீன திபுதாா: ீங்கள் ிப் டிக்கழரீ்கள் என்ளல் பே ஆன்நழக 
குபேயப் ின்ற்றுகழரீ்கள் என்று ஸளபேள். குபே இல் என்று ீங்கள் எப்டிக் 
கூ படிபம்? ீங்கள் ிப் டிக்கும் ஹளஹத, கயளன் ஏசு கழழஸ்ணயின் 
உஹதசங்க, அதளயண பே ஆன்நழக குபேயப் ின்ற்றுகழரீ்கள். ஆகஹய, 
குபே இல் என்று எப்டி ீங்கள் கூ படிபம்? 
துத்ிமா: ளன் உனிபேைன் யளழும் குபேயக் குழத்ண கூழஹன். 
ஸ்ரீன திபுதாா: ஆன்ிக குரு என்தர் ித்ிாணர். ஆகஹய அயபேக்கு 
அமழஹய இல். உங்கள் ஹகள்யி குபே இல்ளத சூமப் ற்ழனண. குபே 
இல்ளத பே சூமல் என்ண பேயர் யளழ்யில் எப்ஹளணஹந கழைனளண. இந்த 
குபேஹயள அல்ண அந்த குபேஹயள அண ஹயறு யிரனம். ஆளல் குபேய ளம் 
ஏற்ஹ ஆக ஹயண்டும். க்ஷததிக்ஷப ஒருர் தடிக்கும் வதாது, ஏசு கிநிஸ்துின் 
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ி ந் ஒரு ஆன்ிக குருக்ஷ திிிக்கும் ஒரு பூசாரிக்ஷவா, 
குருாக்ஷவா ீங்கள் தின்தற்றுாகப் ததாருள்.  

- ஸ்ரீ ிபபுளதர் கள ைப்னணக் கந்ணபனளைல், அக்ஹைளர் 2, 
சவனட்ைல் 

 
தக்ர்: ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கஹ, ீங்கள் எங்கலைன் இல்ளத ஸளழுண ளங்கள் 
எவ்யளறு உஹதசம் ஸறுயண? உதளபணநளக எங்கலக்கு பே சந்ஹதகம் எழுந்தளல் 
என் ஸசய்யண? 
ஸ்ரீன திபுதாா: உங்கள் ஹகள்யிகலக்கள யிை எண புத்தகத்தழல் உள்ண.  

- ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் கள ைப்னணக் கந்ணபனளைல், ஹந 13,1975, 
ளஸ் ஏஞ்ஸசல்ஸ், அஸநரிக்கள 

-  
 

‚எயஸளபேயன் பே யஷ்ணயர் இந்ணயிட்ைதளகக் கூறுகழளஹள, 
அயனுைன புத்தழ ஹதித்ணயிட்ைஸதன்று ளம் அழந்ண ஸகளள்ஹயண்டும். 
ஏஸில் பே யஷ்ணயர் எக்களத்தழலும் இப்தழல்; நளளக தண 
உஹதசங்கின் பநளக ழத்தழனநளக யளழ்கழளர்.‛  

- ஸ்ரீ க்தழயிஹளத தளகூபர் 

 

‚கழபேஷ்ணபேம் அயபண ிபதழழதழபம் ன்ஹ. கழபேஷ்ணர் எவ்யளறு ஹப ஹபத்தழல் 
ஹகளடிக்கணக்கள இைத்தழல் இபேக்கழளஹபள அவ்யளஹ பே குபேவும் தண சவைன் 
யிபேம்பும் இைத்தழல் இபேக்க படிபம். குபே என்யர் உைல் அல்; அயர் பே  
தத்ணயம். பே ழகழ்ச்சழ எவ்யளறு ஹப ஹபத்தழல் ஆனிபக்கணக்கள இைங்கில் 
உள் ஸதளக்களட்சழப் ஸட்டிகள் பம் ளர்க்கப்டுகழஹதள அவ்யளஹ குபேவும் 
ஹப ஹபத்தழல்  இைங்கிலும் இபேக்க படிபம்.‛ 
 

- நளதழக்கு ஸ்ரீ ிபபுளதர் எழுதழன கடிதம், ஹந 28, 1968 

 
 

இஹத கபேத்த சுட்டிக்களட்டும் ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் ஹநற்ஹகளள்கள்  
உண்ஸைினும், அக்கபேத்ண இங்கு நழகத் ஸதியளக உள்ண. ஆன்நீக குபேயின் 
ணெல்கள், தழவ்ன ஞளத்த யமங்கழக் ஸகளண்டிபேக்கும் ஹளண, ஆன்நீக குபே 
அவ்ஹயன சரீபம் தளங்கழ ஸசய்னஹயண்டினதற்கள அயசழனநழல். 
 

ஸ்ரீ ிபபுளதள உைற்ஸகளண்டு யளழ்ந்த களத்தழலும் கூை, அயபேைன 
எத்தஹனள சவைர்கலக்கு ஹபடினளக தீை யமங்கப்ட்ைதழல்; 
அணஹளஹய  சவைர்கள் அயபேைன ஹபடி சங்கத்தப்  ஸற்ணநழல். 
ஆன ழர்யளகம் நற்றும் ஆட்சழ குழு ஆணனத்தழல் உள் க்தர்கள், ஸ்ரீ 
ிபபுளதளயின் ிபதழழதழனளக இபேந்ண, நற் க்தர்க அயபண 
கற்ித்தல்கலக்ஹகற் யமழைத்ணம் சழைள குபேயளக யிங்கழ, அயபேம் 
அயபேைன (ஸ்ரீ ிபபுளதளயின்) சவைர்களகழன் யகனில் ழர்யளக அநப் 
அயர் உபேயளக்கழ யத்தழபேந்தளர். அஹதளடு, தற்சநனம் யளதத்த 
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எதழர்ஸகளண்டிபேக்கும் ரித்யிக் தீை பப்டிஹன, அப்ஸளழுஸதல்ளம் தீை 
யமங்கப்ட்டு யந்தண.   

 

ஏயம் பம்பள-ப்பளப்தம் இநம் பளஜர்ரஹனள யிண: 
ற களஹஹல நலதள ஹனளஹகள ஷ்ை: பந்த 

 
ஏயம் — இவ்யளளக; பம்பள — சவைத்ஸதளைரில்; ப்பளப்தம் — ஸப்ட்டு யந்த; 
இநம் — இவ்யிஞ்ஞளம்; பளஜ-பேரன: — புித நன்ர்கள்; யிண: — அழனப்ட்ைண; 
ற: — அவ்யழவு; களஹ — களப்ஹளக்கழல்; இல — இவ்வுகழல்; நலதள — 
நழகச்; சழந்த; வாக: — தத்துடணாண ஒருணது உநவு தற்நி ிஞ்ஞாணம்; 
ஷ்ட: — சிக்ஷந்து ிட்டது; பந்த — எதழரிக டுக்கும் அர்ஜஶள. 
 
“உன்தநள இவ்யிஞ்ஞளம் சவைர்கின் சங்கழழத் ஸதளைர் பநளகப் 
ஸப்ட்டு, அவ்யளஹ புிதநள நன்ர்களல் உணபப்ட்ைண. ஆளல், 
களப்ஹளக்கழல் அத்ஸதளைர் யிட்டுப்ஹளகஹய, இவ்யிஞ்ஞளம் நந்ண 
யிட்ைதப் ஹளத் ஹதளன்றுகழன்ண.‛ 

- கயத் கவத 4.2 

 

இயனுைள தநக்கழபேக்கும் உவு ற்ழனள யிஞ்ஞளம் அமழபம் ஹளண, 
பம்பள எனும் சவைப்பம்ப அமழந்ண ஹளகழண என்று இச்சுஹளகம் ஸதியளக 
உணர்த்ணகழன்ண. குழப்ளக இங்கு ஹனளக ஷ்ை: என் ஸசளல் 
னன்டுத்தப்ட்டுள்ண. அதளயண, யிஞ்ஞளம் அமழந்தண என்று ஸளபேள். நளளக 
சரீப ஷ்ை:, அதளயண குபேயின் உைல் நந்ணஹளண என்று 
குழப்ிைப்ையில். ஆகஹய, க்தழ ஹனளகத்தழன் யிஞ்ஞளம் அமழந்ண ஹளகும் 
ஹளஹத, சவைப்பம்ப உைந்தஸதன்று ஸளபேள்; நளளக ஆன்நீக குபேயின் உைல் 
அமழபம் ஹளதல்.  

 

இஸ்களன்-ஐப் ஸளறுத்தயபனில் ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் புத்தகங்கள் பந்ண 
யிரிந்ணள்ஹதளடு ஆனிபக்கணக்கள க்தர்கள் இன்றும் அந்ணெல்க டித்ண 
க்தர்களகழன்ர். அப்டினிபேக்கனில், க்தழத்ஸதளண்டின் யிஞ்ஞளம் 
ஸதளந்ண ஹளகயில். ஆகஹய, சவைப்பம்பபம் அமழனயில். 
 

‚இய சளதளபண புத்தகங்கள் அல். இய தழவு ஸசய்னப்ட்ை கவர்த்தகள். 
இதப் டிப்யர் ஹகட்கவும் ஸசய்கழன்ளர்.‛ 
 

- பைளங்க தளசபேக்கு ஸ்ரீ ிபபுளதர் எழுதழன கடிதம், அக்ஹைளர் 19,1974 

 

‚உன்த ஒசன எழுப்ினயர் களணப்ையில் என்ளலும், அதன் சக்தழ 
பேஸளழுணம் குந்ணயிைளண.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 2.9.8, ஸளபேலப 

 

‚கழபேஷ்ணர் அல்ண ஆன்நழக குபேயிைநழபேந்ண ிரிய ளம் உணபேம் ஹளண, 
ளம் அயபண உஹதசங்க ழவு கூர்ந்தளல் அயபப் ிரிந்தழரிப்தளகத் 
ஹதளன்றும் எண்ணம் நந்ணயிடும். குபே அல்ண கழபேஷ்ணபேைள அத்தகன 
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சங்கம் உையிளதள்; ழ அதழர்யிளண. அணஹய உண்நனள சங்கம். 
ளம் கழபேஷ்ணபப் ளர்ப்தற்கு நழகவும் பக்கழனத்ணயம் குடுக்கழஹளம். ஆளல் 
கழபேஷ்ணர் இப்பூவுகழல் யளழ்ந்த ஹளண ர் அயபக் கைவுளக 
அழந்தழபேக்கயில். ஆகஹய ளர்ப்தன் ன் என்? கழபேஷ்ணபப் 
ளர்ப்தளல் அயபப் புரிந்ண ஸகளள் படினளண. ஆளல் அயபேைன 
உஹதசங்க கயநளகக் ஹகட்தன் பம் அயப அழந்ண ஸகளள்லம் 
தத்தழற்கு ளம் யப படிபம். கழபேஷ்ணப ழ அதழர்வுகள் பம் ளம் உைஹ 
ஸதளை படிபம்; ஆகஹய ளம் கழபேஷ்ணர் நற்றும் ஆன்நழக குபேயின் ழ 
அதழர்வுகலக்கு பக்கழனத்ணயம் ஸகளடுக்க ஹயண்டும். அவ்யகனில் தளன் ளம் 
அயர்கலைள ிரிய உணபளத யண்ணம் ஆந்தநளக இபேக்க படிபம்.‛ 

- கழபேஷ்ண உணர்வுக்கள யமழ எனும் புத்தகத்தழழபேந்ண 
 
 

இம்ஹநற்ஹகளள்கள் அத்ணஹந ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் புத்தகங்க டிப்தன் 
பநளக தழவ்ன ஞளத்தப்ஸற்று, அயரிைநழபேந்ண ஹபடினளகஹய ளம் தீைப் 
ஸ இனலுஸநன் உண்நன எடுத்ணபக்கழன்ண.  
 
ஸ்ரீ ிபபுளதர் ம்ஹநளடு பூத உைழல் இல்ளத களபணத்தளல் அயர் நண 
ஹசயனில் நகழழ்ந்தளபள என்த எவ்யளறு உறுதழ ஸசய்ண ஸகளள்யண? ஆன்நீக 
குபே தழபேப்தழனைந்தளல், ஆண்ையனும் தழபேப்தழனைகழளர் என்ஹத 
இக்ஹகள்யிக்கள யிை. னஸ்ன ப்பசளதளத் கயத் ப்பசளதல. இவ்யளளக 
தழபேப்தழனைந்த கழபேஷ்ணர் அச்சவைனுக்கு ல்ஸதளபே ஆன்நீக பன்ஹற்த்த 
ல்குயளர். 

 

க்தழ: ஹபசளனுஹயள யிபக்தழர் 
அன்னத்ப சர த்ரிக ஏக-கள: 

ிபத்னநளஸ்ன னதஸ்த: ஸ்பஸ் 
ணஷ்டி:  புஷ்டி: ைஶத்-அளஹனள ’ணகளறம்  

 
‚சளப்ிடுயனுக்கு வ்ஸயளபே கயத்தழலும் தழபேப்தழபம், புஷ்டிபம், சழ 
ீங்குதலும் ஹப சநனத்தழல் ஏற்டுயண ஹளஹய, பந புபேரபத் 
தஞ்சநைந்தயனுக்கு க்தழ, ளபநபுபேரபப் ற்ழன ஹபடினள அனுயம் 
நற்றும் ஸௌதழகத் ணவு ஆகழன இம்பன்றும் ஹப சநனத்தழல் உண்ைளகும்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.2.42 

 

இம்பன்று நட்டுஹந உண்நனள ஆன்நீக யர்ச்சழனின் அவுஹகளள் ஆகும். 
பேயன் டிப்டினளக ஹளழனற் சுன ளநற் க்தழனபம், 
பழுபதற்கைவுின் ஹபடி உணர்தல்கபம் நற்றும் பக்கழனநளக ளயகபநள 
ஸௌதழக யளழ்யின் ந்தத்தழழபேந்ண யிடுடும் ஆயபம் உணர்யளளனின்,  
அயன் ஸ்ரீ ிபபுளதளய ஆந்தநைனச் ஸசய்ணள்ளன் என்ண 
ழபைணநளகும். 
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2.3.2: பந்க்ஷ ஆச்சாரிர்கபிடிருந்துாம் 
உதவசம்(சிைா) ததந படிபா? 

பே ஆச்சளரினரின் புத்தகங்கப் டிப்தன் பம் ளம் அயபேைன்  சங்கம் 
ஸகளள் படிபஸநன்ளல் ளம் ஏன் இந்த பனப் னன்டுத்தழ ஸ்ரீ 
க்தழசழத்தளந்த சபஸ்யதழ தளகூபரிைநழபேந்ஹதள, ஸ்ரீ பை ஹகளஸ்யளநழனிைநழபேந்ஹதள 
அல்ண குபே பம்பனிலுள் ஏஹதனும் பே ஆச்சரினபநழபேந்ஹதள உஹதசம் 
ஸபடினளஸதனும் பே ஹகள்யி இங்ஹக எமளம். அதற்கள யிை 
கவழ்கண்ையளறு ஸ்ரீ ிபபுளதபளல் கூப்டுகழண. 

‚ஸ்ரீநத் ளகயதத்தழன் உண்நனள ஸசய்தழனப் ஸறுயதற்கு, சடீப் 
தம்தக்ஷின் சங்கினித் தாடர் பனாக ரும் ற்வதாக்ஷ ஆன்ிக 
குருக்ஷ பேயர் அணுகஹயண்டும். அத்தகன ஆன்நழக குபேயளல் பனளக 
தீைனிக்கப்ட்ை ின், க்தழத்ஸதளண்ை ழஹயற்றுயதன் பநளக தயம் 
இனற்றுயதழல் பேயன் தன் ஈடுடுத்தழக்ஸகளள் ஹயண்டும்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 2.9.7  ஸளபேலப   

சவைப் பம்பனின் தற்ஹளதன இணப்பு என்ண சவைப் பம்பனில் யந்த 
ஆன்நழக படிவுக ஸளணநக்கின் நத்தழனில் ஸயகுயளரினளகப் பப்புயபக் 
குழக்கும். அப்ணி  தற்களத்தழல் ஸ்ரீ ிபபுளதபளஹஹன, அயபண புத்தகங்கள் 
பநளக ஸசய்னப்ட்டு யபேகழண. ஆகஹய, அயஹப இஸ்களின் அங்கவகளபம் 
ஸற் தீை அிக்கும் குபேயளயளர்.  

2.3.3: ஸ்ரீன திபுதாா குரு சடீப் தம்தக்ஷ க்கத்க்ஷ 
உக்ஷடக்கின்நாா? 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் ஸகௌடின யஷ்ணய சழத்தளந்தத்தழன் ஹகளட்ளட்ை 
இக்களத்தழல்  ஹளதழக்கயந்தயஸபன்றும், நண சம்ிபதளனத்தழன் பந்தன 
ஆச்சளரினர்கள் எயபேம் ரித்யிக் தீை பனி ழறுயினதழல் 
என்தளலும், ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் எப்டி நபபு நீழன பேச்ஸசன ஸசய்யளர் 
என் ஹகள்யி சழபளல் சழ சநனங்கில் எழுப்ப்டுகழண. ஸ்ரீ ிபபுளதள, நபபு 
நீழன ஸசனச் ஸசய்னநளட்ைளஸபன்தளல், அயபண நவுக்குப் ிகு 
ின்ற்ப்டும் ரித்யிக் தீை ப அயபளல் அங்கவகரிக்கப்ைளத ன்று என்று 
அயர்கள் கூறுகழளர்கள்.  

ந்தப்ட்ை ஆன்நளக்கலக்கு ணனக் கழபேஷ்ண உணர்யிக் குழத்ண ிபச்சளபம் 
ஸசய்யஹத சவைப் பம்பனின் பக்கழனநள நபபு என்த ளம் இவ்யிைத்தழல் 
புரிந்ண ஸகளள்ஹயண்டும். அந்தந்த கள, ஹப நற்றும் சூழ்ழகலக்ஹகற் பே 
ஆன்நழக குபே ின்ற்றும் தழவ்னநள பக்தழனளண நற் குபேயிைநழபேந்ண 
ஹயறுட்ைளலும், கழபேஷ்ண க்தழனிப் பப்புதல் எனும் தத்ணயத்தழல் ஹதம் 
இபேக்களண.  
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உண்நனில் ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் கள, ஹப நற்றும் சூழ்ழகலக்ஹகற் 
 நளற்ங்கச் ஸசய்தளர். அதழல் நழக பக்கழன நளற்ம் என்ஸயில் 
பேளக்கு குந்தட்சம் தழளறு ப ஜம் ஸசய்யஸதன்தளகும். 
ஆளல் அதற்கு பந்தழன ப குந்தட்சம் அறுத்ண ளன்கு ப ஜம் 
ஸசய்யதளகும். உண்நனில் ஸ்ரீ ிபபுளதரின் ஆன்நழக குபே, ஸ்ரீ க்தழ சழத்தளந்த 
சபஸ்யதழ அயர்கள், னளஸபளபேயர் பே ளக்கு அறுத்ண ளன்கு ப ஜம் 
ஸசய்னநழல்ஹனள அயர் பே நிதஹப அல் என்று ஸசளல்ழ யந்தளர். ஆளல் 
ஸ்ரீ ிபபுளதர் அயர்கள் இந்த யீகள நக்கள் பேளக்கு அபேத்ண ளன்கு 
ப ஜம் ஸசய்னத் தகுதழ இல்ளதயர்கள் என்தளல் பேளக்கு 
குந்தட்சம் தழளறு பகள் ஜம் ஸசய்தளல் ஹளணநளண என்று 
கூழளர்.  

‚கயளஹ, ிபகளசழக்கும் சூரின த்த ீங்கள் உங்கலைன க்தர்கின் 
யிபேப்ங்க ழஹயற்றுயதற்கு எப்ஸளழுணம் தனளபளக இபேக்கழன்ரீ்கள். 
எஹய ீங்கள் பே கற்க நபம் (யளஞ்சள-கல் தபே) என்று 
அமக்கப்டுகழரீ்கள். ஆச்சளரினர்கள் னங்கபநள அழனளநக் கைக் 
கைப்தற்கு உங்கலைன தளநபப் ளதங்கில் பழுநனளகத் தஞ்சநைந்ண, 
திநிக் கடக்ஷனக் கடக்கும்ததாழுது, எந் பக்ஷநிணால் அர்கள் 
கடந்ணவா, அம்பக்ஷநிக்ஷண இம்ண்ணுனகிவனவ ிட்டுச் தசல்கின்நணர். 
உங்களுக்ஷட திந தக்ர்கபிடம் ீங்கள் ிகவும் கருக்ஷ தகாண்டிருப்தால், 
அர்களுக்கு உவும் ததாருட்டு இம்பக்ஷநக்ஷ ீங்கள் ஏற்றுக் 
தகாள்கிநரீ்கள்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 10.2.31 

‚ம் கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கத்தழலும்... இவ்யளளக தயள உைலுவு, ஹளதப் 
மக்கம், நளநழசம் உண்ணுதல் நற்றும் சூதளட்ைம் ஆகழன ளன்கு 
ளயச்ஸசனல்கத் தயிர்த்ண, ிணபம் திணாறு பக்ஷந ஜதம் தசய்பம்தடி 
தக்ர்கள் அநிவுறுத்ப்தடுகின்நணர். இக்ஷ அங்கீகரிக்கப்தட்ட 
உதவசங்கபாகும்... கப்ல் ஹளன் கயளின் தளநபப் ளதங்க 
ஏற்றுக்ஸகளண்டு அழனளநக் கைக் கைப்தற்குரின ஸளபேத்தநள 
யமழபன ஆச்சளரினர் அிக்கழளர். இந்த யமழப உறுதழனளகப் 
ின்ற்ப்டுநளளல், இதப் ின்ற்றுயர்கள் கயளின் கபேணனளல் 
படியள இக்க அைதல் ழச்சனம். இந்த ப ஆச்சளர்னள-றம்ப்பதளனம் 
என்மக்கப்டுகழண. எஹய தளன் றம்ப்பதளன-யிலீள ஹன நந்த்பளஸ் ஹத 
ழஷ் ளநதள: என்று த்ந புபளணம் கூறுகழண. ஆச்சளர்னள-றம்ப்பதளனம் 
அதழகளபப்பூர்யநளதளகும். எஹய, இத பேயன் ஏற்றுக்ஸகளள் ஹயண்டும்; 
இல்ஸனில் பேயண பனற்சழ ற்தளகழயிடும்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 10.2.31 ஸளபேலப 
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பேளக்கு தழளறு ப நட்டும் ஸஜம் ஸசய்யஸதன்ண யமக்கத்தழல் 
இல்ளத பே ஸசனல் என் ஹளதழலும், ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் ஹநற்கண்ை 
ஸளபேலபனில் இத அங்கவகரிக்கப்ட்ை ன்று என்கழளர். இத பே 
ஆச்சளரினளரின் கள, இை நளறும் சூழ்ழக்ஹகற் நளற்ங்கலைன் ிபச்சளபம் 
ஸசய்யதற்கள தழவ்னநள அதழகளபம் எளம். இங்ஹக கழபேஷ்ண உணர்வு 
இனக்கத்தழன் தத்ணயம் நளற்ப்ையில்; நளளக ஆச்சளரினபளல் (ஆச்சரின 
பம்ப) அந்த சூமலுக்ஹகற் சழழன நளற்ங்கள் ஸசய்னப்டுகழண. ஆகஹய, இந்த 
நபிற்கு நளள தழளறு ப ஜம் ஸசய்யஸதன்ண அங்கவகளபம் 
ஸற்ஸதில், ஏன் நபில் இல்ளத ரித்யிக் பனிள தீை ப 
அங்கவகளபம் ஸற்தளக இபேக்க படினளண?  

நபபு நீழன ஸசனல் எக்கூழ பேயர் ரித்யிக் தீை பன ழபளகத்தளல், 
பே ளக்கு தழளறு ப ஸஜம் ஸசய்பம் பனபம் அயர் ழபளகரிக்க 
ஹயண்டும். பந்தன ஆச்சளரினர்கள் கூழன யண்ணம் அயர் பே ளக்கு 
குந்த ட்சம் அறுத்ணளன்கு பகள் ஸஜம் ஸசய்னஹயண்டும். ஆளல் 
அண இன்ன சூமழல் சளத்தழனநல். பே ளக்கு தழளறு பகள் 
ஸஜம் ஸசய்யண நட்டுஹந ைபக்கு எப்டி சளத்தழனநளஹதள, அணஹளஹய 
ரித்யிக் தீை ப நட்டுஹந இக்கள கட்ைத்தழல் சளத்தழனநளண.  

 

2.3.4: ஆணால் ஸ்ரீன திபுதாா பன்பு இவ்ாறு 
கூநிபள்பாவ!? 

 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் யளழ்ந்த களத்தழல், தன் சழஷ்னர்க தண உைல் 
நவுக்குப் ிகு ஆன்நழக குபேயளகழ, தத்தநண சவைர்கலக்கு சுனநளகத் 
தீைனித்ண, குபே-சவைப் பம்பனத் ஸதளைபேம்டி  ப 
உற்சளகப்டுத்தழனணஹளத் ஸதரிகழண. அப்டினிபேக்கனில் அயர் ஏன் 
ிற்களத்தழல் இந்த ரித்யிக் தீை பனி ஏற்டுத்தழ சவைப் பம்பனின் 
கைசழ ஆச்சளரினபளகழ, குபே-சவைப் பம்பன ழறுத்தழளர்? 

 

இவ்யிைத்தழல் ளம் கயத் கவத 4.2 -ல் கூப்ட்ைடி, சவைப் பம்பத் ஸதளைர்ச்சழ 
என்ண ஹகளட்ளட்டின் ஸதளைர்ச்சழ எ புரிந்ணஸகளள்ளம். அத பந புபேர 
கயள க்தழ ஸசய்பம் அழவு சளர் னிற்சழ எவும் ஸகளள்ளம். ஸ்ரீ 
ிபபுளதரின் புத்தகங்கள் எணயப அயபண கூற்றுக்க நக்கிைம் ஸசன்று 
ஹசர்த்ணக்ஸகளண்டுள்ஹதள அணயப சவைப்பம்ப யழீ்சழபபேயதழல் என்த 
ளம் அழனளம். 
 

இபேப்ினும், ஸ்ரீ சதன்ன நலளிபபு அயபபம் குபேயளகும்டி சதன்ன 
சரிதளம்ரிதத்தழன் கவழ்கண்ை ஸ்ஹளகம் பம் கூறுயதளக ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கள் அடிக்கடி கூறுகழளர்: 
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னளஹப ஹதக்கள, தளஹப கலள கழபேஷ்ணள-உஹதச 

ஆநளப ஆஜ்ளன குபே லள தப ஏ ஹதச 

 

‚ஸ்ரீநத் ளகயதம் நற்றும் கயத் கவதனில் உள் ஸ்ரீ கழபேஷ்ணரின் ஆணக 
அயபேம் டித்ண, உணர்ந்ண ின்ற்ச்ஸசய்பங்கள். இதன்பம் ீங்கள் 
ஆன்நீக குபேயளகழ இவ்வுகழன் அத்ண உனிர்கபம் பக்தழனின் யமழனில் 
அமத்ணச்ஸசல்லுங்கள்.‛    

- சதன்ன சரிதளம்ரிதம், நத்ன லீள, 7.128 

எினும், இந்த ஸ்ஹளகத்தழல் குபே எனும் தத்தழற்கு ிபபுளதர் அிக்கும் 
அர்த்தத்த இந்த ஸ்ஹளகத்தழன் ஸளபேலபனில் களணளம்: 

‚அதளயண, பேயன் தண யடீ்டில் அநர்ந்தடி, லஹப கழபேஷ்ண நந்தழபத்த 
ஜித்ணக்ஸகளண்டு, ஸ்ரீநத் ளகயதம் நற்றும் கயத் கவதனில் உள் ஸ்ரீ 
கழபேஷ்ணரின் ஆணக அயபேக்கும் அழனச்ஸசய்ன ஹயண்டும்.‛ 

- சதன்ன சரிதளம்பேதம், நத்ன லீ, 7.128, ஸளபேலப 

ஹநலும் 

‚பேயன் க்பேலஸ்தளகஹயள, நபேத்ணயளகஹயள, ஸளழனளபளகஹயள அல்ண 
ஹயறு எணயளக ஹயண்டுநளளலும் இபேக்களம். அதளல் ஸரின ஹயறுளடு onrum 

ஏற்ைப்ஹளயதழல். பேயரின் கைந ஸ்ரீ சதன்ன நகளப்பபுயின் 
ஆணக சழபஹநற்ஹகளண்டு லஹப கழபேஷ்ண நகள நந்தழபத்த 
ஜித்ணக்ஸகளண்ஹை தண ண்ர்கள் நற்றும் உயிர்கலக்கு ஸ்ரீநத் ளகயதம் 

நற்றும் கயத் கவதனில் உள் கபேத்ணக்க ஸதரியிக்க ஹயண்டும்.... 
சடீர்கக்ஷப ஏற்கால் இருப்தவ சிநந்ாகும்.‛ 
 

- சதன்ன சரிதளம்ரிதள, நத்ன லீள, 7.130, ஸளபேலப 

ஹநற்கண்ை ஸளபேலபனில் கூப்ட்டுள்டி, கற்ிக்க அழவுறுத்தப்டும் 
அக்குபே, கற்ிப்தற்கு பன்  அதற்களத் தகுதழகப்  ஸற்ழபேக்கஹயண்டுஸந 
அழவுறுத்தப்ையில். எந்ழனிழபேந்தளலும் பயளனில் என்தன் பம் 
உைடினளக கற்ிக்கத்ணயங்குங்கள் என் கபேத்ண யழபபேந்ததப்டுகழண. இதன் 
பம் அயபேம் அயர்கள் அழந்தத ிபச்சளபம் ஸசய்ண, அதன்பம் 
உஹதசழக்கும் சழைள குபேயளக ஸசனல்ைஹயண்டும் என்று 
அழவுபேத்தப்ட்டிபேப்ண ஸதியளகழண. அணநட்டுநழன்ழ, இங்ஹக அந்த சழைள 
குபே தண ழந நளற்ழ ின்ர் தீைள குபேயளக ஸசனல்டும்டி 
அழவுறுத்தப்ையில் என்ண கவழ்கண்ை யளக்கழனத்தழன் பம் நறு உறுதழ 
ஸசய்னப்டுகழண 

“சடீர்கக்ஷப ஏற்கால் இருப்தவ சிநந்ாகும்.” 

- சதன்ன சரிதளம்ரிதள, நத்ன லீள, 7.130, ஸளபேலப 
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சவைர்க ஏற்ஸதன்ண தீைள குபேயின் ஹயனளகும். சழைள குபே என்யர் 
தீைள குபேயின் ணிக்கு உதவுயதழல் ஈடுட்டு நளசற் யகனில் கழபேஷ்ண 
உணர்யத் தன்ளல் படிந்த அவுக்குப் ிபச்சளபம் ஸசய்னஹயண்டும். ஸ்ரீ 
ிபபுளதரின் ஹநற்கண்ை ஸளபேலபனிழபேந்ண ளம் அழயண, சதன்ன நகளிபபு 
அயபேம் தீைள குபேயளக அங்கவகரிக்கயில்; நளளக சழைள குபேயளக 

ஆயதற்ஹக அங்கவகரித்தளர் என்தளகும். 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் தண சவைர்க தீைள குபேயளக ஆகஹயண்டுஸநன்று 
பன்ர் ப உற்சளகப்டுத்தழனண உண்நஸனன் ஹளதழலும், ஜஷ 9, 
1977-ல் அயர் அித்த இறுதழ உத்தபவு, அந்தப்  கூற்றுகபம் 
களளயதழனளக்கழயிட்ைண. ின்யபேம் இந்தக் கந்ணபனளைல் இத 
உறுதழப்டுத்ணகழண. 

அச்சுாணந்ா: (ளர்யனளர்கள் எழுப்ின ஹகள்யினப் டிக்கழளர்) ஸ்ரீ கயத் 
கவதனின் இறுதழனில் கயளன் ஸ்ரீ கழபேஷ்ணர் “றர்ய தர்நளன் ரித்னஜ்ன” (கயத் 
கவத 18:66) என்று கூறுகழளர். ஆளல், கவதனில் ஹயறு இபண்டு இைங்கில், 
ஸ்ஹபனளன் ஸ்ய-தர்ஹநள, ப-தர்ஹநள னளயலள: (கயத் கவத 3:35) அதளயண 
பேயர் நற்யபண கைநனச் ஸசய்யத யிை, தண சுனக்கைநனச் 
ஸசய்னஹயண்டுஸநன்கழளர்.  

திபுதாா: ஆம். 

அச்சுாணந்ா: இத ளம் எப்டி.. 

திபுதாா: ளன் உங்கிைம்  யிரனங்கக் கூளம். ஆளல் ளன் 
உங்கிைம் பே யிரனத்த ஹபடினளக ‚அதச் ஸசய்‛ எக் கூறும்ஹளண 
அதச் ஸசய்யஹத உங்கலைன பதல் கைநனளகும். ‚ஐனள, ீங்கள் பன்ர் 
இவ்யளறு கூழஹீப! இப்ஹளண இவ்யளறு கூறுகழரீ்கஹ!!‛ எ ீங்கள் யளதம் 
ஸசய்ன படினளண. அண உங்கள் கைநனல். ளன் இப்ஹளண கூறுயத ீங்கள் 
ஸசய்பங்கள். அணஹய ணியின் இக்கணம். கழபேஷ்ணர் பன்னுக்குப்ின் 
பபணளக எதபம் ஸசளல்யில். ஆளல் பேயர், அயர் அவ்யளறு 
ஹசழனதளகக் கபேதழளல் அண தயறு, அண அவ்யளழல். உங்களல் அயர் 
கூழனதப் புரிந்ணஸகளள் படினயில். ‚உங்களல் ளன் பன்ர் 
கூழனதப் புரிந்ணஸகளள் படினளயிட்ைளலும் பயளனில்; இப்ஹளண எண 
ஹபடிக்கட்ைன எடுத்ணக்ஸகளள்லங்கள், றர்ய தர்நளன் ரித்னஜ்ன நளம் 
ஏகம், (கயத் கவத 18:66). அணஹய உங்கள் கைந. பே எஜநளர் என் 
கூறுகழளஹபள, அத எவ்யித யியளதபநழல்ளநல் ஏற்ஹத பே சவைின் 
கைநனளகும்.  

- ஸ்ரீ ிபபுளதரின் ளகயதம் 5.5.3 உப, ஏப்பல் 15, 1975, லதபளளத் 
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கயத் கவதனில், கயளன் கழபேஷ்ணர் அர்ஜஶிைம் த்னள ஹனளகம் பதல் 
ஞள ஹனளகம் யப யகனள ஹனளகங்கக் குழத்ண ஹசழன ஹளதழலும் , 

அயபண கைசழ உஹதசம் நற்யற் எல்ளம் யிஞ்சழயிட்ைண. 

றர்ய-தர்நளன் ரித்னஜ்ன நளம் ஏகம் ரபணம் வ்பஜ 

அலம் த்யளம் றர்ய-ளஹப்ஹனள ஹநளைனிஷ்னளநழ நள ரஷச: 

- கயத் கவத 18.66 

‚எல்ளயிதநள தர்நங்கபம் ணந்ண, என்ிைம் நட்டுஹந சபணையளனளக. 
உன் எல்ள ளய யிவுகிழபேந்ணம் ளன் யிடுயிக்கழன்ஹன், 
னப்ைளஹத.‛ 

‚ீங்கள் எல்ளயற்பம் ணந்ண எண க்தபளகுங்கள்‛, என்தஹன  
கழபேஷ்ணரின் இறுதழ உஹதசநளக எடுத்ணக்ஸகளண்டு, அதப் ின்ற்ஹயண்டும். 

-  கயளன் சதன்னரின் உஹதசங்கள், அத்தழனளனம் 11  

ஸ்ரீளத சங்கபளச்சரினர் தண ‚ஜ ஹகளயிந்தம்‛ எனும் ளைழல் அிக்கும் கைசழ 
உஹதசம் கூை அயபண பந்தன நளனளயளத, அபேய உஹதசங்க 
பழனடிப்தற்களகஹய கூப்ட்ைண. ஸ்ரீளத சங்கபளச்சரினர், இந்தப் ளட்டின் 
ணயக்கத்தழஹஹன தளன் பன்ர் யிரியளக அித்த ஹயதங்கின் நளனயத, 
அபேயக் கபேத்ணக்கள் பேயபேக்கு இறுதழக்களத்தழல் உதயளண என்றுத் 
ஸதள்த்ஸதியளகக் கூறுகழளர். பேயர் உண்நனிஹஹன ஆன்நழகப் ன் 
அைன யிபேம்ிளல், தம்பைன மன உஹதசங்கஸனல்ளம் 
நந்ணயிட்டு, க்தழத் ஸதளண்டின் பம் ஹகளயிந்த யணங்கஹயண்டுஸநன்று 
அயர் கூறுகழளர்.  

இங்ஹக ளம் கூறும் கபேத்ண என்ஸயில், தண ஆச்சளரினளரின் பந்தன 
உஹதசங்கள் பபணளகத் ஹதளன்ழளலும் கூை, அண குழத்ண யளதம் ஸசய்னளநல், 
அயபண கைசழ உஹதசத்த உைடினளகச் ஸசய்யஹத பே சவைனுைன 
கைநனளகும். இறுதழ உஹதசம் எல்ள பந்தன உஹதசங்கபம் 
நழஞ்சழயிடுகழண. ஆகஹய, ஸ்ரீ ிபபுளதர் தநண ஜஷ 9,1977 உத்தபவு நற்றும் 
இறுதழ உனிழல் கூப்ட்ைடி அயபண இறுதழ உஹதசம் எந்த யிதநள 
யளதபநழன்ழ ஏற்றுக்ஸகளள்ப்ை ஹயண்டும். 

இங்ஹகபம் ளம் அழந்ணஸகளள்யஸதன்ஸயில், ஸ்ரீ ிபபுளதரின் புத்தகங்கள் 
உள்நட்டிலும் அயஹப இஸ்களனுைன அங்கவகரிக்கப்ட்ை தீைள குபேயளயளர்.  
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2.4: ஸ்ரீன திபுதார் இஸ்கானுக்கு சிைா குருா  
அல்னது ைீா குருா?? 

 
ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் தண புத்தங்கள் பநளக உஹதசநிப்தளல் அயர் 
சழைள குபேஸயன்றும், ஆன்நழகப் ஸனபிப்யஹப தீைள குபே என்றும் இன்ஸளபே 
கபேத்ண இங்ஹக ழவுகழண.  

 

ஆளல், தீைனின் யிக்கம் குழத்த பந்தன ிரியில், தீைள என்ண 
ஆன்நழக குபே தழவ்ன ஞளத்த அிக்கும் ஸசனல் என்று ளம் அழந்ண 
ஸகளண்ஹைளம். ஜஷ 7, 1977 உத்தபவுக்கடிதத்தழல் ஸ்ரீ ிபபுளதள கூழனடி, ஜ 
நளனில் ஜம் ஸசய்ண ஸகளடுப்ணம், ஆன்நழகப் ஸனர் அிப்ணம் பே 
சைங்ஹக ஆதளல், அத ஸ்ரீ ிபபுளதரின் ிபதழழதழனளக நற்யர்கள் 
ஸசய்னபடிபம்.  

 

ஸ்ரீ ிபபுளதபேைன கவழ்கண்ை கூற்று இதத் ஸதியளக்குகழண. 
 

‚ஆட்சழ குழு ஆணனம் உஹதசழக்கும் குபேயளகச் ஸசனல்ைஹயண்டும். ளஹ 
தீைனிக்கும் குபே;  ீங்கள் ளன் உஹதசழத்ததஹன உஹதசழத்ணம், 
ஸசய்ததஹன ஸசய்ணம், உஹதசழக்கும் குபேயளகச் ஸசனல்ைஹயண்டும்.” 

- ஸ்ரீ ிபபுளதள நணத்யிறளயிற்கு எழுதழன கடிதம், ஆகஸ்ட், 4, 1975, 
ஸைட்பளய்ட், அஸநரிக்கள 

 
‚சழ சநனங்கில் தீைள குபே இல்ளநல் இபேக்களம். அப்ஹளண பேயர் பே 
பன்ஹழன க்தரிைம் உஹதசம் ஸளம். அயர் சழைள குபேயளக 
அழனப்டுயளர்.‛ 

- ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் கயத் கவத 17.1-3 யகுப்பு, ஜஷ 4, 1974(தயள ஹததழ; 

சரினள ஹததழக்கள ஆய்வு ழலுயனில் உள்ண),ஹலளளலுலு, லயளய்  

தீைள குபே என்யர் தழவ்ன ஞளத்த அிப்யர், சழைள குபே என்யர் தீைள 
குபேயின் உஹதசத்தழற்ஹகற் நற்யர்க யமழைத்ணயர்.  

ஸ்ரீ ிபபுளதஹப தீைள குபே; அயபண ஸளறுப்ள க்தர்கள் உஹதசழக்கும் குபே 
அல்ண சழைள குபே ஆயர்.  
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அத்ிாம் 3 :  
ிக்ஷசாற்நம் – சாத்ி ஆய்வு 

 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள், அயபண உை யிட்டுப் ிரிந்த ின்பும் இஸ்களன் 
இனக்கத்தழற்கு ஸதளைர்ந்ண தளம் தீைள குபேயளக ஸசனல்டுயதத் ஸதியளக 
அழவுழத்தழனிபேக்கழளர். இபேந்தஹளதழலும், அயர் தம் உை யிட்டுப் ிரிந்த 
ிகு எத்தஹனள நளற்ங்கள் ைந்தழபேக்கழன். இவ்யளறு யிகழனயர்கள் 
தம்பைன தய ழனளனப்டுத்த இன்று யபனிலும் பனற்சழ ஸசய்கழன்ளர்கள். 

 

ஆளல் ளட்கள் ஹளகப் ஹளக, யிகழனயர்கலைன குற்ங்கள் 
அதழகளபப்பூர்யநளகவும், அதழகளபப்பூர்யநழன்ழபம் ஸயிப்டுயதளல் அயர்கள் 
தங்கலைன தயள கபேத்ணக ழனளனப்டுத்த படினயில். அங்கவகளபம் 
ஸற் பே ஆச்சளர்னர் என்றுஹந தன்ினிழபேந்ண யழீ்ச்சழனைனநளட்ைளர்; 

நளளக, அத்தகன அதழகளபம் ஸளதயர்கள் யழீ்ந்ண ஹளயளர்கள்.  

‚பே ஆன்நழக குபே ஏபளநள ஸசல்யங்கபம், சவைர்கபம் ஸற்தழளல் 
சுனக்கட்டுப்ளட்டி இமந்ணயிைக்கூைளண. ஒர் உண்நனள குபே பேஹளணம் 
அப்டி ஆகநளட்ைளர். ஆளல் சழசநனம், பனளக அங்கவகரிக்கப்ைளதயஹபள 
அல்ண தன்த் தளஹ ஆன்நழக குபேயளக ழனநழத்ணக் ஸகளண்ையஹபள, 
ஏபளநள ஸசல்யங்கபம், அடினயர்கபம் ஸற்ததழளல், 
சுனக்கட்டுப்ட்டி இமந்ண யிைளம். அதளல் அயபேைன க்தழத் ஸதளண்டு 
தபபைனதளக இபேக்களண. இணஹளன் ஸசனல்களல் பேயன் சுனக் 
கட்டுப்ளட்டி இமந்ணயிட்ைளன் என்ளல் அயனுைன க்தழத் ஸதளண்டு 
தர்ச்சழனைந்ண யிடும். ஆகனளல் பேயன் தன் சவைப் பம்பனின் 
ழுங்குப யிதழகலக்கு உட்டுத்தழக் ஸகளள் ஹயண்டும்.‛  

- க்தழ பசளம்பேத சழந்ண, அத்தழனளனம் தழளன்கு: க்தழ ஸசய்யதற்கள 
தகுதழகள் 

தீைள குபேவுைன தகுதழ என்ஸயன்று ளம் பந்தன அத்தழனளனத்தழல் 
டித்தழபேக்கழஹளம். இவ்யத்தழனளனத்தழல் ளம் சளத்தழப யிக்கங்கின் பநளக 
யிகுதழன் களபணஸநன், யிகழனயர்கலைன ழந என், 
யிகழனயர்க ின்ற்றுயதளல் யபக்கூடின யிவுகள், யிகுதல் 
ிபச்சழன எப்டி சரிடுத்ணயண, உண்நனள ஹர்நனள க்தர்க 
எப்டி கனளலயண, நற்றும் ஸளளநப்டுஹயளப எப்டி சநளிப்ண ஹளன் 
யிரனங்க ளர்ப்ஹளம். 
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3.1. ிக்ஷச ாற்நம் - காங்கள் 
 

பதளயதளக, இவ்யகனள தழச நளற்ம் ஏன் ைக்கழன்? 

‚நித இத்தழன் பக்கழனப்ணி எல்ளஹபபம் பழுபதற்கைவு ழப்ண, 
அயபண க்தர்களயண பநபுபேர கயள யமழட்டு அயபேக்கு அடிணியண 
ஹளன்யனளகும். இயின் அதழகளபம் ஸற்ப் ிபதழழதழனள ஆச்சாரிர் 
இந்ஸழக ழறுவுகழளர். ஆணால் அர் க்ஷநபம் ததாழுது இக்ஷதல்னாம் 
ீண்டும் க்ஷனகீழ் ாற்நக்ஷடகின்நண. ஆனினும் ஆச்சளரினளரின் ழயள 
சவைர்கள் தங்கள் குபேயின் கட்ைக பனளகப் ின்ற்றுயதன் பம் 
இச்சூழ்ழன நளற் பனல்கழர்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 4.28.48-ன் ஸளபேலப  

ஆச்சளரினர் பூத உைஹளடு நண நத்தழனில் இபேக்கனில், யமழதயழன சழஷ்ன 
கட்ைளனப்பூர்யநளக சரிப்டுத்தழ ல்யமழக்கு ஸகளண்டுயபளம். ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கள் இத எண்ணற் பகள் ஸசய்தழபேக்கழளர். ஆளல் ஆச்சளர்னர், 
உை யிட்டு ிரிபம்ஹளண அயபேைன ணின ஸசய்ன ஹயண்டின ஸளறுப்பு 
அயரின் சழஷ்னர்கலைனதளகழண. இவ்யிைத்தழல் அந்த சழஷ்னர்கின் ஹர்ந 
பக்கழனத்ணயம் ஸறுகழண. சழஷ்னன் ஹயண்டுஸநன்ஹ தீைள குபேயின் 
கட்ைன ின்ற்ளநழபேக்கும் ஹயனில், அந்ழனச் 
சரிடுத்ணயதற்கு பே தகுதழயளய்ந்த சழைள குபே இல்ஸனன்ளல், நழகப்ஸரின 
குமப்ம் உண்ைளகும். இணஹய ஸ்ரீ ிபபுளதரின் இனக்கத்தழலும் ைந்தண. 

யிகுதல்கலக்கு யமழயகுக்கும் நப்ளங்கு சதன்ன-சரிதளம்பேதளயில் 
ஸதியளக யிக்கப்ட்டுள்ண: 

‘ழரழதளசளப’, ‘குடீளதீ’,’ஜயீள-லழம்ற’ 
‘ள’, ‘பூஜள’ ‘ிபதழஷ்தளதழ’ னத உறளகள-க 

 
‚க்தழ எனும் ஸகளடிபைன் சழ ஹதயனற் ஸகளடிகலம் யர்கழன். அய 
தக்குக்ஷட பற்சிப்தர்கபால் ஏற்றுக்தகாள்ப படிா டத்க்ஷக் 
தகாடிகள் ஆகும். அய ந்ிாண தசல்கள், நழபேக யத, ஸௌதழக ளச் 
சழந்த, வதாற்நப்தடுற்காண ஆல், பக்கித்துத்க்ஷ எிர்தார்த்ல் 
ஆகழனய ஆகும். இய அத்ணம் ஹதயனற் ஸகளடிகளகும்.‛ 

- சதன்ன சரிதளம்பேதம் நத்தழன லீ 19.159 

‚என்ிைம் அைக்கழனளலம் ஆயல் இபேந்தஸதன்த ளன் கண்டிப்ளகக் கூ 
படிபம். அதற்களகஹய ளன் உங்கிைம் நன்ிப்புக் ஹகட்டுக்ஸகளள்கழஹன். ‚குபே! 
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நழக அபேந!! ளன் இப்ஹளண குபே, அணவும் ளங்கள் தழஹளபே ஹர் நட்டுஹந!!!‛. 
இண எண ந்தப்டுத்தப்ட்ை ழனின் உச்சகட்ை ழ.‛ 

- தநள கழபேஷ்ணரின் யளக்குபம், டிசம்ர் 3, 1980  

ஆச்சளரினர் நற்றும் பழுபதற்கைவுின் யிபேப்த்தழற்ஸகதழபளக, தன்ிச்சனள 
யிபேப்ங்கக் ஸகளண்ை அனுயநற் சழஷ்ன ிரியியளதழ என்று 
ஸசளல்கழஹளம். இவ்யளறு ஆன்நீக குபேயிைநழபேந்ண நளறுட்டு 
ைந்ணஸகளள்லயன் நழக னங்கபநள தயழ ஸசய்கழளன். அயனுைன க்தழ 
ஹசயனில் பஹஜள குணபம் தஹநள குணபம் கந்தழபேக்கழன் என்த ளம் 
புரிந்ணஸகளள்ளம். இவ்யளறு அயன் ஆச்சளர்னர் நீண ஸளளநஸகளண்டு, ஹபேம் 
புகழும் கழைக்கஹயண்டும் என்று ஆசப்டுகழளன். 

 
அிறந்தளன ஹனள லழம்றளம் தம்ம் நளத்றர்னஹநய யள 

சம்பம் ீிந்த்பேக் ளயம் நனி குர்னளத்ற தளநளஸ் 
‚ததாநாக்ஷ, ற்ததருக்ஷ, ன்பக்ஷந ற்றும் வகாதம் தகாண்டாவனா 
ற்றும் ாறுதட்ட சிந்க்ஷணாபாவனா ழஹயற்ப்டும் தக்ித் தாண்டு 
இபேட்ைளகழன (வா) குத்ில் உள்தளகக் கபேதப்டுகழண.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 3.29.8 

யிரனளிறந்தளன னச ஐஸ்யர்னஹநய யள 
அர்ச்சளதளயர்ச்சஹனத்ஹனள நளம் ப்பேதக்ளய: ற பளஜற: 

 
‚ாறுதட்ட சிந்க்ஷணாபால் ஹகளயிழல், உக இன்தம், புகழ், ததாருள் 
இயற்றுக்கள ஹளக்கங்கலைன் ஸசய்னப்டும் தய் ிதாடு பஹஜள குணத்தழல் 
ஸசலுத்தப்டும் க்தழனளகும்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 3.29.9 

ஹநற்கண்ை க்தன் பன்ளயண ழ க்தளக கபேதப்டுகழன்ளன். 

அர்ச்சனளம் ஏய லபஹன பூஜளம் ன: ஸ்பத்தஹனலஹத 
 தத்-க்ஹதரஶ சளன்ஹனரஶ ற க்த: ப்பளக்பேத: ஸ்ம்பேத 

‚எயன் ஆனத்தழலுள் ஸ்ரீ லரினின் யிக்கழபத்த நட்டும் சழபத்தழபைன் 
பூஜழக்கழளஹள ஆளல் ஸளண ஜங்கிைபம், திந தக்ர்கபிடபம் பக்ஷநாக 
டந்து தகாள்ில்க்ஷனவா அயன் ஆபம்ழனிலுள் ஸௌதழக க்தன் 
(ப்பளக்பேத-க்தன்) எப்டுகழளன். அயன் நழகவும் கவமள ழனில் 
இபேப்யளகக் கபேதப்டுகழளன்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.2.47 
-  



43 

 

தஹதள ‘ர்ச்சளனளம் லரிம் ஹகசழத் றநஸ்பத்தளன றர்னனள 
உளறத உளஸ்தளி ளர்த்தள புபேர-த்யிரளம்  

‚சழசநனம் தக்குக்ஷடா தக்தணாருன் யிக்கழபகத்த கயளளகஹய 
ளயித்ண, உண்நனளகஹய எல்ளப் ஸளபேட்கபம் ஸகளண்டு கயள 
யமழடுகழளன். ஆளல் தகான் ிஷ்ணுின் அிகாப்பூர்ாண 
தக்ர்கபிடம் அன் ததாநாக்ஷ தகாண்டணாக இருப்தால், அனுக்ஷட 
தக்ித் தாண்டிணால் தகான் ஒருவதாதும் ிருப்ிக்ஷடில்க்ஷன.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 7.14.40 

பே க்தன் பன்ளயண  ழனில் இபேக்கும் யபனிலும், அயன் யமழதய 
யளய்ப்புண்டு. 

“கிருஷ் தக்ிின் பன்நாம் ிக்ஷனில் இருப்தன், ழீ்ச்சிக்ஷடற்கு 
ாய்ப்புள்பது. ஆளல் இபண்ைளம் ழனில் இபேப்யன் 
யழீ்ச்சழனையதழல், பதல் ழ கழபேஷ்ண க்தன் யழீ்ச்சழனையதற்கள 
யளய்ப்ஹ இல்.‛ 

- கயத் கவத 9.3 ஸளபேலப 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் க்தர்கலக்கு கண்டிப்ள சளத யிதழபக 
கட்ைனிட்டுள்ளர் - தழளறு நள ஜம் ஸசய்யண, ளன்கு 
யிதழபகப் ின்ற்றுயண, நங்க ஆபத்தழகளக களனில் எழுயண, கள 
பூஜ நற்றும் ஸ்ரீநத் ளகயதம் யகுப்ில் கந்ணஸகளள்யண, நற் ஹசயகில் 
ஈடுடுயண, ஸதய்யத்தழபே ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கின் புத்தகங்க அனுதழபம் 
டிப்ண ஆகழனய ஹளன் ஸசனல்கப் ின்ற்ளதயர்கள் ழச்சனநளக 
பன்ளம் ழனிஹ இபேப்ளர்கள். இம்நளதழரினள க்தர்கின் க்குயநற் 
ைத்த கண்டிப்ளக நற் க்தர்கலக்கு ிபச்சக உண்ைளக்கும்.  

இன்று இஸ்களில் ிபச் என்ஸயன்ளல்  பத்த க்தர்கள் யமழ 
தயழயிட்ைதளல் அயர்கள் பன்ளம் ழ க்தர்கள் என்று ழபைிக்கப்ட்டுள்ண. 
இம்நளதழரினள ர்கள் குபேயின் ஹயரத்தழல் இவ்யினக்கத்தழ ைத்தழ 
யந்தளல் யிவு என்? பற்ழலும் குமப்நள சூழ்ழதளன் உபேயளகும். 

3.2 : ிக்ஷசாநிச் தசன்நர்கள் ற்றும் அர்கக்ஷபப் 
தின்தற்றுதர்கபின் கி  

நளன சந்ஹதகத்தழற்கழைநழன்ழ நழக நழக யழநயளய்ந்தஸதன்தளல், சழ 
தபேணங்கில் ணவு யளழ்ய ஹநற்ஸகளண்ை பே சந்ழனளசழ கூை யமழ 
தயழச்ஸசல்ளம். ஆளல் உண்நனள ஆன்நீக குபே என்றுஹந யமழ தய 
நளட்ைளர். இத்தகன ஆன்நழக குபே தகுதழ யளய்ந்தயர் என்தபம் தநண 
குபேயிைநழபேந்ண அதழகளபம் ஸற்யர் என்தபம் ளம் நந்ணயிைக்கூைளண. 
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1977-ம் ஆண்டிழபேந்ண ளம் இஸ்களன் யபளற்ழ ளர்த்ஹதளநளளல் குபேக்கள் 
ர் யமழதயழத் தயள ஸசனல்கில் ஈடுட்டிபேக்கழளர்கள். யழீ்ச்சழனைபம் 
அந்தப் ஸனபவுக் குபேக்கள் எவ்யகனள க்தர்கள்? இயர்கள் பன்ளம்தப  
க்தர்கள் தளன் என்தழல் சந்ஹதகஹந இல். இப்டிப்ட்ையர்கள் எப்டி 
குபேயளகளம்?  

இயர்கள் உண்நனில் ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்களல் சவைப்பம்பனத் 
ஸதளைர்யதற்கு அங்கவகளபம் ஸற்யபளனின், இயர்கள் பதற்கண் எவ்யளறு 
யழீ்ச்சழனையளர்கள்? சழரின் தயறுகள் நக்கு ஸயிப்ைனளக 
ஸதரிந்ணயிட்ை; ஆளல்  இன்னும் ரின் குற்ங்கள் அதழகளபபூர்யநளக 
ஸயிப்ையில். ஏஸன்ளல் இஸ்களன் இனக்கத்தழன் கபேத்தழல் ளழனல் 
சம்நந்தப்ட்ை தயறுகள்தளன் குற்ங்களக ஏற்றுக்ஸகளள்ப்டுகழன்.  

க்தழஹசயனிழபேந்ண ழீ்ச்சிக்ஷடதனன்தது, பேயர் புன் தகர்ச்சிப் 
தாக்ஷகபில் ஈடுதடுக்ஷவா அல்னது ாாாக்கருத்துக்கபால் 
கப்தடுக்ஷவா குழக்கும். யிஷ்ணுயின் யளகநளகழன கபேை 
நதயில் புண்டுத்தழன களபணத்தளல், ஹனளகத்தழன் பதழர்ந்த க்குயத்தழல் 
இபேந்த ஹளதழலும், ஸசௌரி பி களந இச்சகளல் உந்தப்ட்டு ஐம்ண பளஜ 
குநளரிக நணம்புரிந்தளர்.   

நளதஹயந்தழப பூரினின் சழஷ்னர் பளநச்சந்தழப பூரி, தண ஆன்நீக குபேய  ழந்தழத்த 
களபணத்தளல் நளனளயளதழனளக நளழளர். ளம் இந்த உதளபணங்க 
புரிந்ணஸகளண்டு எச்சரிக்கனளக இபேக்கஹயண்டும். இந்த யிவுகள் இபண்டுஹந 
இன்று இஸ்களில் களணப்டுகழன். ஆனினும் இஸ்களன் இனக்கத்தழல் 
நளனளயளதக் கபேத்ணக்களல் கயபப்டுயத யழீ்ச்சழனளகஹயள அல்ண 
யிகுதளகஹயள கபேணயதழல். ிபபுளதள அயர்கள் என்றுஹந தீைள 
குபேயளகும் அதழகளபத்த னளபேக்கும் யமங்கழனதழல். ஆகஹய தளஹ அந்த 
அதழகளபத்தக் கனில் எடுத்ணக்ஸகளண்ையர்கலம், தன் கைநனிழபேந்ண தயழன 
ஆட்சழக்குழு ஆணனத்தழன் ரிந்ணபனின் ஹரில் அவ்யதழகளபத்த 
ஏற்றுக்ஸகளண்ையர்கலம், ழச்சனநளக ஸ்ரீ ிபபுளதரின் தளநபப் ளதத்தழல் 
நழகப்ஸபேம் குற்நழமத்தயர்கஹனளயர். இதற்கள யிவுகள் களத்தழளல் 
ழச்சனம் ஸயிக்ஸகளணபப்டும். இவ்யளள யழீ்ச்சழகள் இஸ்களன் இனக்கத்தழல்  
ைக்க ஹயண்டும் என்று ளங்கள் ிபளர்தழக்கயில். ணன க்தபேம், இஸ்களின் 
ஸ்தளக ஆச்சளர்னபேநளகழன ஸதய்யத்தழபே ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்க 
புண்டுத்ணயதளல் ஏற்ைக்கூடின ழனளனநள யிவுகத்தளன் ளங்கள் 
கூறுகழன்ஹளம். 

ின்யபேம் குதழனில் சளத்தழபத்தழன் ணணஸகளண்டு ணயிற்கள 
இக்கணங்க ளம் ஆய்ஹயளம். இஸ்களன் இனக்கத்தழன் ஸனபவு குபேநளர்கள் 
ஸ்ரீ ிபபுளதரின் கட்ைன நீழன களபணத்தளஹ கவழ்களணும் ணயின் 
இக்கணத்த அயர்களல் கைிடிக்கபடினயில். 
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தளி பயதீம் ிைஷர்  ஸ்ப்பேஹசத் தளபயமீ் அி 
ஸ்ப்பேசன் கரீய த்ஹனத கரிண்னள அங்க- றங்கத: 

‚பே சளண ஒர் இம் ஸண்ண பேஹளணம் ஸதளைக்கூைளண. உண்நனில் 
நபத்தளள பே ஸண் ஸளம்நனளளலும் அதத் தன் களளல் கூை அயன் 
ஸதளைக்கூைளண. ஸண் னளனின் உைத் ஸதளடும் யிபேப்த்தழளல் ஆண் 
னள களட்டில் அகப்டுயண ஹளல்,ம் பே ஸண்ணுைள உைல் 
ஸதளைர்ிளல் பே சளண நளனனளல் கப்ற்ப்டுயண ழச்சனம்.‛  

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.8.13 

ஸ்த்ரீணளம் ழரீைண-ஸ்ர்ச- றம்ள-க்ஷ்ஹயளதழகம் 
ப்பளணிஹள நழண-ீபூதளன் அக்பேலஸ்ஹதள ‘க்பதஸ் த்னஹஜத் 

‚தழபேநணம் ஸசய்ண ஸகளள்ளதயர்கள் (சந்ழனளசழகள், யளப்ிபஸ்தர்கள் நற்றும் 
ிபம்நச்சளரிகள்) ஸண்கப் ளர்ப்ண, ஸதளடுயண, அயர்கலைன் ஹசுயண, 
ரிகளசம் ஸசய்யண அல்ண யினளடுயண பதழனயற்ச் ஸசய்னக்கூைளண. 
ஜயீபளசழகள் புணர்யதபம் அயர்கள் ளர்க்கக் கூைளண.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.17.33 

னதழ  றபத்தழபந்தழ னதஹனள ஹ்பேதழ களந-ஜைள 
ணபதழகஹநள ‘றதளம் ஹ்பேதழ கஹதள ‘ஸ்ம்பேத-கண்ை-நணி: 
அறஶ-த்பே-ஹனளகழளம் உனஹதள ‘ி  அறஶகம் கயன் 

அகதளந்தகளத் அதழபைை-தளத் யத: 
‚ணவு யளழ்ய ஹநற்ஸகளண்ை ிகும், தங்கண இதனங்கிலுள் ஸௌதழக 
ஆசகின் சுயடுக ஹயஹபளடு ிடுங்கழ எழனத் தயழனயர்கள் 
ணய்நனற்யர்களகஹய உள்ர். இதளல் அயர்கள் உம்நப் புரிந்ண 
ஸகளள் ீர் அனுநதழப்தழல். கழுத்தழல் அணிந்தழபேக்கும் இபத்தழத்த 
நந்ணயிட்ையப் ஹளல், அயர்கண இதனங்கில் உபம் உம்ந 
அயர்கள் பழுநனளக நந்ணள்ர். கயளஹ, புின்த்தழற்களக நட்டுஹந 
ஹனளகம் னில்யர்கள் இப்ியினிலும், அடுத்ததழலும் தண்ைன அனுயிக்க 
ஹயண்டும்: அதளயண, அயர்க யிட்டு யிகளத நபணத்தழழபேந்ணம், னளபேைன 
இபளஜ்னத்த அயர்களல் அைன படினளஹதள, அத்தகன உம்நழைநழபேந்ணம் 
அயர்கள் தண்ைன அனுயித்தளக ஹயண்டும்.‛  

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 10.87.39 

‚நத உணர்ச்சழபைனயர்கள் எப் ஸளய்னளக டித்ண, க்தழத் 
ஸதளண்ைளற்றுயர்களகக் தம்நக் களட்டிக் ஸகளண்டு எல்ளயகனள 
ழுங்கவங்கிலும் அயர்கள் ஈடுடுகழன்ர். இப்டினளக அயர்கள் ஆன்நீக 
குபேநளர்களகவும், கைவுின் க்தர்களகவும் ஸனர் ஸற்றுயிடுகழன்ர். 
தளர்நீகக் ஸகளள்கக இவ்யளறு நீறுயர்கள் அதழகளபப் பூர்யநள சழஷ்னப் 
பம்பனில் யந்ணள் ஆச்சளர்னர்க நதழப்தழல். ளநப நக்க தழச 
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தழபேப்பும் ஹளக்கம் ஸகளண்ை இயர்கள் தம்ந ஆச்சளரினளர் என்று ஸசளல்ழக் 
ஸகளள்கழளர்கள்; ஆளல் ஆச்சளரினரின் ஸகளள்கக அயர்கள் 
கைிடிப்தழல். இந்த அஹனளக்கழனர்கள் நித சபகத்தழன் நழக அளனகபநள 
சக்தழகள். நதச்சளர்புள் அபசளங்கங்கள் இல்ளததளல் இயர்கள் தண்ை 
ஸளநல் தப்படிகழண. ஆளல் பம்ஸளபேின் ழனதழகிிபேந்ண அயர்கள் 
தப்படினளண. நதப்ிபச்சளபகர்கின் உபேயில் யட்ைநழடும் ஸளளநநழக்க 
அசுபர்கள் இபேள் சூழ்ந்த பகத்தழல் தள்ப்டுயளர்கஸன்று கயளன் கயத் 
கவதனில் (16:19-20) கூழபள்ளர். இந்தப் ஹளழனள நதப்ிபச்சளபகர்கள் தம் 
புன்க தழபேப்தழ ஸசய்யதற்களக ஆன்நீக குபேநளர்கள் ஹயரத்தழல் டித்ண 
படித்த ின்ர் ிபஞ்சத்தழன் நழக ஸயறுக்கத்தக்க குதழகில் 
ஸசன்ையளர்கஸன்று ஈஹரளழரதம் உறுதழ ஸசய்கழண.‛ 

- ஈஹரளழரம் நந்தழபம் 12-ன் ஸளபேலப  

ஷ்பேதழ-ஸ்ம்பேதழ-புபளணளதழ-ஞ்சபளத்பள-யிதழம் யிள 
ஐகளந்தழகவ லஹபர் க்தழர் உத்ளதளனய கல்ஹத 

‚உழரங்கள், புபளணங்கள், ளபத ளஞ்சபளத்பம் ஹளன் அங்கவகரிக்கப்ட்ை ஹயத 
சளத்தழபங்க அட்சழனப்டுத்தழன ழனில் ஸசய்னப்டும் க்தழத் ஸதளண்டு, 
சபதளனத்தழல் ஹதயனற் ஸதளந்தபஹய‛ 

- க்தழ பறளம்பேத சழந்ண 1.2.101 

இவ்யகனள குற்யளிக ின்ற்றுயர்கின் கதழ என்யளகும்? 

ஹதரளம் குத-ஹதஷ்ட்ரீளம் ததளம் தநறழ லழ அத: 
ஹன ஸ்பத்தத்பெர் யசஸ் ஹத ய நஜ்ஜன்ட்டி அஸ்ந-ப்யள இய 

 

‚அழனளநனில் யிழுந்ண யிட்ையர்கலம், க்கக்ஷப அிவுப்தாக்ஷில் நாக 
ிடத்ிச் தசல்தர்களுாண க்ஷனர்கள், உண்க்ஷில் கல்னிணால் 
தசய்ப்தட்ட ஒரு தடகில் ஏநிக் தகாள்தர்கக்ஷபப் வதான்நர்கபார். 
கல்ளள பே ைகு நழதக்க படினளநல் அதழலுள் னணிகலைன் ீரில் 
பழ்கழயிடும். அணஹளஹய, நக்கத் தயளக யமழைத்தழச் ஸசல்யர்கள் 
பகத்தழற்குச் ஸசல்யளர்கள். அயர்கப் ின்ற்ழச் ஸசல்ஹயளபேம் பகத்தழற்ஹக 
ஸசல்யளர்கள்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 6.7.14 

3.3 : இந்ிக்ஷனக்ஷ சரீ் ிருத்துது எவ்ாறு? 
இக்ஹகள்யிக்கள தழல் நழக எிநனளண. ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கண 
உஹதசங்க நறுதழப்த ழறுத்தழ, ரித்யிக் அநப்பு தீை பன 
ின்ற் ஹயண்டும். இஸ்களன் தயர்கள் இதப் ின்ற்ழளல், அத 
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யிை பே சழந்த களரினம் ஹயஹணநழல்;ளபம் அயர்கலக்கு என்ஸன்றும் 
ன்ழக்கைன்ட்ையர்களக இபேப்ஹளம்.  

ஆளல் அயர்கள் இவ்யளறு ஸசய்னயில் எில் ளம் அயர்கலக்கு ஆதபவு 
ஸகளடுக்க படினளண. இஸ்களன் ழர்யளகம் ஸ்ரீ ிபபுளதரின் கட்ைக்கு எதழபள 
ழன நளற்றும் யப, ஸ்ரீ ிபபுளதப தீைள  

குபேயளக ஏற்றுக்ஸகளள்லம் த்த ந ழபைன க்தர்கலைன் இணந்ண 
தித்ண ஸசனல்டுயதத் தயிப நக்கு ஹயறு யமழ இல். இந்ழக்குத் தீர்வு 
களண யிபேம்புஹயளர், ஆன்நீக குபேயின் உஹதசங்கஹ வ்ஸயளபே சவைனுக்கும் 
அதழபக்கழனநள யமழகளட்டினளகும் என் உண்நன பதன்பதழல் 
புரிந்ணஸகளள் ஹயண்டும். அயபேைன கட்ைன எப்ஹளணம் 
புக்கணிக்கக்கூைளண. 

ஆசளர்னம் நளம் யிஞ்ஞளினளன் ளயநன்ஹனத கர்லழசழத் 
 நர்த்ன-புத்தளறஶனஹத றர்ய-ஹதய-நஹனள குபே: 

 
‚ஆச்சாரிக்ஷ ாணாகவ ஒருன் அநிந்து அக்ஷ எவ்ித்ிலும் 
அிக்கக்கூடாது. அயர் அத்ண ஹதயர்கின் ிபதழழதழ என்தளல் அயப 
பே சளதளபண நிதர் என்ஸண்ணி அயரிைம் பேயன் ஸளளந ஸகளள்க் 
கூைளண.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.17.27 

நலதளம் லஶநளஹ தீளளநனுகம்னள 
நத்ர்னள சயளத்நளணல்ஹனரஶனஹந ழனஹந ச 

 
‚தூ தக்ர் ஆன்ிக குரு ற்றும் ஆச்சாரிர்களுக்கு ிகச்சிநந் ிப்புத் 
ருன் பனம் க்தழத் ஸதளண்டு புரினஹயண்டும். அயர் கழபேஷ்ண 
உணர்யற்ஹளபேைன் கபேணபள்யபளய் இபேக்க ஹயண்டும், அயபேக்குச் 
சநநளயர்கலைன் ட்பு ஏற்டுத்தழக் ஸகளள்ஹயண்டும். ஆளல் அயபண 
எல்ளச் ஸசனல்கலம் ழுங்கு நற்றும் புன்கின் கட்டுப்ளடுைன் 
ழஹயற்ப்ை ஹயண்டும்..‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 3.29.17 

“ஆன்நீக குபே பந புபேரபேக்குச் சநநளயர். எஹய ஆன்நீக பன்ஹற்த்தழல் 
ளட்ைம் ஸகளண்டுள்யன் ஆன்நீக குபேய இஹத பனில் 
ஏற்றுக்ஸகளள்ஹயண்டும். இினிருந்து சிநிது ினகிணாலும் சடீணின் 
வக்கல்ிகபிலும், ங்கபிலும் ததறும் ாசம் ஏற்தட்டுிடும்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 7.15.27 ஸளபேலப  
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ஆதளல் ளம் ரித்யிக் தீை பன எல்ள சளத்தழப நற்றும் ஆயண 
ஆதளபங்கபம் ஸகளண்டு பற்ழலும் உணர்ந்ணஸகளண்டு, அதின் 
உண்நத்தன்நன ஹர்நனள க்தர்கலைன் ஸயிப்ைனளக ஹச 
ஹயண்டும். 

இவ்யளறு யிகும் இஸ்களனுைள சங்கத்த ழபளகரிப்தளல் ளம் பத்த 
யஷ்ணயர்க புண்டுத்தநளட்ஹைளநள என் ஹகள்யி பேயர் நதழல் 
எமளம். ஆளல் இஸ்களில் ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கயிை பத்த 
யஷ்ணயர் னளர் இபேக்கழளர்? அயபேைன தளநபப் ளதங்க ளம் எப்டி 
புண்டுத்த படிபம்? அஹத ஹபத்தழல் நற்யர்கள் அயபப் 
புன்டுத்ணயர்கபம் ளம் எப்டி சகழத்ணக் ஸகளள் படிபம்? ஹயண்டுஸநன்ஹ 
ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்க புண்டுத்ணம் பேயப, யஷ்ணயர் என்று அமக்க 
படிபநள? ஹர்நனள க்தர்கள் இவ்யிரனங்க கபேத்தழல் ஸகளள் 
ஹயண்டும். 

3.4 : கருத்து வற்றுக்ஷ தகாண்டக்ஷ க்ஷகாளும் 
பக்ஷந 

உண்ந ழன அழந்த அப்ளயி க்தர்கலக்கு ளம் இப்புத்தகத்தழல் உள்டி 
சளஸ்தழப ஆதளபங்கலைன் ஸதியளக யிக்கழ உதயளம். ஆளலும், ஸ்ரீ 
ிபபுளதள அயர்கள் பழுநனளக அங்கவகரித்த ின்பும் ரித்யிக் தீை பன 
தீயிபநளக எதழர்க்கும் ர் இபேக்கத்தளன் ஸசய்யர். இப்டிப்ட்ையர்க எந்த 
பனில் கனளள்யஸதன்த ளம் ின்யபேம் ஸ்ஹளகங்கள் பநளக 
அழஹயளம். 

 றளம் ப்பயிஹசத்  பளஜ்ஞ: றப்ன-ஹதளரளன் அபேஸ்நபன் 
அப்பேயன் யிபேயன்ன் அஜ்ஹஞள ப: கழல்ிரம் அஸ்னுஹத 

 
‚பே கூட்ைத்தழல் உள்யர்கள், பனற்ச் ஸசனல்கச் ஸசய்கழன்யர்கள் 
என்று பே புத்தழநளன் அழந்ண ஸகளண்ைளஸன்ளல் அயன் அக்கூட்ைத்தழற்குச் 
ஸசல்க்கூைளண. பேஹய அயன் அக்கூட்ைத்தழல் ங்கு ஸ ஹர்ந்ண அயன் 
உண்ந ஹசளயிட்ைளஹள, ஸளய்பபத்தளஹள, அல்ண ன்றும் அழனளதயன் 
ஹள தன்க் களட்டிக் ஸகளண்ைளஹள, அயன் ழச்சனம் ளயம் எய்ணயளன்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 10.44.10 

ழந்தளம் ளகயதல ஸ்பேன்யம்ஸ் தத்-பஸ்ன ஜஸ்ன யள 
தஹதள ளதழ னல ஹறள ‘ி னளதழ அதல சுக்பேதளச் சுதலள 
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‚கயத் ழந்தனஹனள, கயத் க்தின் நீதள ழந்தனஹனள ஹகட்டுக் 
ஸகளண்டு எயன் அந்த இைத்தயிட்டு அகளதழபேக்கழளஹள, அயனும் தன் 
புண்ணினங்க இமந்ண கவஹம யிழுயளன்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 10.74.40 

 

ஈஸ்யஹப தத் அதீஹரஷ ளழஹசரஷ த்யிரத்றஶ ச 

ப்ஹபந-நத்ரீ-க்பேஹளஹைள ன: கஹபளதழ ற நத்னந: 
 

‚நத்னந-அதழகளரி எப்டும் இபண்ைளம்தப க்தன் பந புபேரரிைம் தண 
அன்ச் ஸசலுத்ணயஹதளடு, கயளின் எல்ள க்தர்கிைபம் உண்நனள 
ட்பும் ஸகளள்கழளன். அயன் சூதழனளத அப்ளயி க்தர்கிைம் கபேண 
களட்டுயஹதளடு, தபுருரிடம் ிவாம் தகாண்டக்ஷப் புநக்கிக்கவும் 
தசய்கிநான்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 11.2.46 

அணஹள, ஸ்ரீ ிபபுளதள ஹளன் கயளன் ஸ்ரீ கழபேஷ்ணரின் க்தர்கிைம் 
ஸளளநப்டுஹயளப ளம் ழபளகரிக்க ஹயண்டும். அதளயண, இஸ்களின் ஹப 
தீைள குபேயளகழன ஸ்ரீ ிபபுளதபக் கண்டு அயர்கள் ஸளளந ஸகளள்யதளல் 
ளம் அத்தகஹனளப அட்சழனப்டுத்த ஹயண்டும். 

 
நலதளம் லஶநளஹ தீளளநனுகம்னள 

நத்ர்னள சயளத்நளணல்ஹனரஶனஹந ழனஹந ச 
 

‚தூ தக்ர் ஆன்ிக குரு ற்றும் ஆச்சாரிர்களுக்கு ிகச்சிநந் ிப்புத் 
ருன் பனம் க்தழத் ஸதளண்டு புரினஹயண்டும். அயர் கழபேஷ்ண 
உணர்யற்ஹளபேைன் கபேணபள்யபளய் இபேக்க ஹயண்டும், அயபேக்குச் 
சநநளயர்கலைன் ட்பு ஏற்டுத்தழக் ஸகளள்ஹயண்டும். ஆளல் அயபண 
எல்ளச் ஸசனல்கலம் ழுங்கு நற்றும் புன்கின் கட்டுப்ளடுைன் 
ழஹயற்ப்ை ஹயண்டும்..‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 3.29.17 

‚ட்பு என்ண ஹப ஆர்யபம், புரிந்ணஸகளள்லம் தன்நபம் 
ைத்தயர்கலக்கழைனில் ழகமஹயண்டும். அந்த நிதர்கள் ஸ்-ஜாி ‚அஹத 
இத்தழர்‛ என்று கூப்டுகழன்ர். பே க்தர் தபநள புரிந்ண ஸகளள்ழல் 
ழக்களத ைத்தனபைன நிதபத் தயிர்க்க ஹயண்டும். அயர் 
யஷ்ணயபளகஹயள, அல்ண கழபேஷ்ண க்தபளகஹயள இபேந்தளலும், அயபண 
ைத்த சரினளக இல்ளயிட்ைளல், அயர் தயிர்க்கப்டுதல் ஹயண்டும். பேயர் 
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ழனளக புன்கபம் நதபம் கட்டுப்டுத்த ஹயண்டும். அயர் அஹத 
தபத்தழல் உள்யர்கலைன் ட்புக் ஸகளள்ஹயண்டும்.‛ 

- ஸ்ரீநத் ளகயதம் 3.29.17 ஸளபேலப 

படிவுக்ஷ 

ீங்கள் இப்புத்தகத்தழல் ஸதளகுக்கப்ட்டுள் ஆயண நற்றும் சளத்தழப ஆதளபங்க 
டித்தப்ின்பு ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள்தளன் இஸ்களனுைன ஹப தீைள குபே 
என்று உறுதழனளகth ஸதரிந்ணஸகளண்டிபேப்ரீ்கள் என்று ளங்கள் ம்புகழன்ஹளம். 
அயர் தம் உைழ யிட்டு ிரிந்த ின்புகூை இணதளன் உண்ந. ரித்யிக் 
அநப்பு தீை பன அங்கவகரிக்க ஆயண நற்றும் சளத்தழப ஆதளபங்கள் 
இல் என்ஹள இந்த தீை ப குபே பம்பனில் இல் என்ஹள 
னளபளயண கூழளல்   அவ்யளக்கு ஆதளபநற்ண. 

ஆளல் இதஸனல்ளம் டித்த ின்புகூை பேயபேக்கு இந்த யமழபகில் 
ம்ிக்க இல் என்ளஹள, அயர் ஹயண்டுஸநன்ஹ அங்கவகளபம் ஸற் 
ரித்யிக் தீை பன ின்ற்ளநல் ஸ்ரீ ிபபுளதளயின் கட்ைன 
ழபளகரித்தளல், அயரின் கதழ என்ஸயன்று ளம் ின்யபேம் கயத் கவத 
ஸ்ஹளகங்கிபேந்ண அழந்ணக்ஸகளள்ளம். 

அக்ஞஷ் சளஷ்பத்ததளஷ் ச றம்ரனளத்நள யிஷ்னதழ 
ளனம் ஹளஹகள ‘ஸ்தழ  ஹபள  றஶகம் றம்ரனளத்ந: 

- ஸ்ரீநத் கயத் கவத 4.40 

‚ஆளல், சளஸ்தழபங்க சந்ஹதகழக்கும் ம்ிக்கனற் பட்ைளள் நிதர்கள், 

இபணர்ய அையதழல்; அயர்கள் யழீ்ச்சழனைகழன்ர். சந்ஹதகம் 
ஸகளள்லம் ஆத்நளயிற்கு இவ்வுகழஹள நறு உகழஹள இன்ம் இல்.‛ 

ன: ரளஸ்த்ப-யிதழம் உத்ஸ்பேஜ்ன யர்த்தஹத களந-களபத: 
 ற றழத்தழம் அயளப்ஹளதழ  றஶகம் பளம் கதழம் 

‚சளத்தழப யிதழகப் புக்கணித்ண தண நம்ஹள ஹளக்கழல் ஸசனல்டுயன், 
க்குயத்தஹனள, சுகத்தஹனள, பந இக்கஹனள அையதழல்.‛  

- ஸ்ரீநத் கயத் கவத 16.23 

ஹநலும் யிக்கங்க ளடுஹயளர் எந்தயித தனக்கபநழன்ழ எங்க 
நழன்ஞ்சல் பநளக ஸதளைர்புக்ஸகளள்ளம்- admin@srikrishnamandir.org. 

ஸஜன ஸ்ரீ ிபபுளதள! லஹப கழபேஷ்ணள!  

[பற்ழற்று] 

 

mailto:admin@srikrishnamandir.org
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திற்வசர்க்க்ஷக அ : ஸ்ரீன திபுதாரின் உில் 
அநிிப்பு (உள்பதடி அபிக்கப்தட்டுள்பது) 
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திற்வசர்க்க்ஷக அ : ஸ்ரீன திபுதாரின் உில் 
அநிிப்பு (ிில் தாிததர்க்கப்தட்டது) 

 

தழரிதண்டி  ஹகளஸ்யளநழ 
ஏ.சழ. க்தழஹயதளந்த சுயளநழ 
ழறுயர்-ஆச்சளர்னள: 
அகழ உக கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கம்  

இைம் : கழபேஷ்ண பளந ஹகளனில், 
க்தழஹயதளந்த சுயளநழ நளர்க், 
பளநன்ஹபட்டி, யிபேந்தளயம், உத்தழப ிபஹதசம், 
ஹததழ : ஜஷன் 1977 
 

உில் அநிிப்பு 
அகழ உக கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கத்தழன்  ழறுய ஆச்சளரினளபேம், 

க்தழஹயதளந்த புத்தக ழறுயத்தழன் ழறுயபேம், ஒம் யிஷ்ணுளத 108 
க்தழசழத்தளந்த சபஸ்யதழ ஹகளஸ்யளநழ நகளபளஜள ிபபுளதரின் சவைனும், தற்ஹளண 
யிபேந்தளயத்தழன் கழபேஷ்ண பளந ஹகளனிழல் யசழப்யனுநள அ. ச. 
க்தழஹயதளந்த சுயளநழ ிபபுளதளயளகழன என்னுைன இறுதழ உனில் ின்யபேநளறு: 

1. ஆட்சி குழு ஆக்ஷவ (GBC) அகின உனக கிருஷ் தக்ி 
இக்கத்ின் உச்சகட்ட ிர்ாக அக்ஷப்தாகும். 
 

2. எல்ள ஆனங்கலஹந இஸ்களின் ஸசளத்தளகும். அய பன்று ழர்யளக 
இனக்குர்களல் ழர்யகழக்கப்ைஹயண்டும். ழர்யளக பனளண 
இப்ஹளணள்டிஹன ைக்கஹயண்டும். இக்ஷண ாற்நம் தசய் எந் 
அசிபில்க்ஷன. . 
 

3. இந்தழனளயில் உள் ஸசளத்ணக கவழ்கண்ை ழர்யளக இனக்குர்கள் 
ழர்யகழப்ளர்கள்: 

     அ)  ஸ்ரீதளம் நளனளப்பூர், ிலட்டி, லரிதளஸ்பூர் நற்றும் 
ஹகளல்கத்தள ஸசளத்ணகள் : குபேகழபேள சுயளநழ, ஸஜனதக சுயளநழ, யளந்த 
ஹகளஸ்யளநழ நற்றும் ஹகளள கழபேஷ்ண தளஸ் அதழகளரி 

 

ஆ)  யிபேந்தய ஸசளத்ணகள்: குபேகழபேள சுயளநழ, அஹைளனந்த சுயளநழ 
நற்றும் ஹகளள கழபேஷ்ண தளஸ் அதழகளரி 
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இ)    ளம்ஹ ஸசளத்ணகள்: தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ, கழரிபளஜ் தளஸ் 
ிபம்நச்சளரி நற்றும் ஹகளள கழபேஷ்ண தளஸ் அதழகளரி 
 
ஈ)  புயஹஸ்யர் ஸசளத்ணகள்: ஸகௌப ஹகளயிந்த சுயளநழ, ஸஜனதக சுயளநழ 
நற்றும் கயத் தளஸ்  ிபம்நச்சளரி. 
 
உ) லதபளளத்  ஸசளத்ணகள்: நலளம்ற சுயளநழ, ஸ்ரீதர் சுயளநழ, ஹகளள 
கழபேஷ்ண தளஸ் அதழகளரி நற்றும் ழ நர்த தளஸ் அதழகளரி. 

இந்த உனிழன் பன்ளயண குதழனில் (Point 3), இந்தழனளயிலுள் அத்ண 
ஸசளத்ணக்கலம் பன்று ழர்யளக இனக்குர்களல் ழர்யகழக்கப்டுஸநன்றும், அந்த 
ஸசளத்ணக்கின் யியபபம், அதன் ழர்யளக இனக்குர்கின் ஸனர்கலம் 
ஸகளடுக்கப்ட்டுள். ஸ்ரீ ிபபுளதர் கூறுகழளர்: ‚இந்த ழர்யளக இனக்குர்கள் 
தநண யளழ்ளள் பழுயதற்குநளக ழனநழக்கப்டுகழன்ர். ழர்யளக 
இனக்குர்கின் நபணஹநள அல்ண தங்கண கைநனச் ஸசய்னபடினளத 
சூமஹள உபேயளளல் எஞ்சழபள் ழர்யளக இனக்குபளல்/இனக்குர்களல், புதழன 
ழர்யளக இனக்குஹபள/இனக்குர்கஹள ழனநழக்கப்ைளம். ஆளல், அந்த ழர்யளக 
இனக்குர் எண புத்தகங்கில் ளன் கூழபள்டி, இஸ்களண அத்ண 
யிதழபகபம் ின்ற்றும் எணது  கீ்ஷை ததற்ந சடீாக 
இபேக்கஹயண்டும். அணநட்டுநல்ளண அந்த ழர்யளக இனக்குர்கின் 
எண்ணிக்க, பன்றுக்குக் குயளகஹயள, ஐந்ணக்கு அதழகநளகஹயள 
இபேக்கக்கூைளண. 

4. ளன் உபேயளக்கழ, யர்த்ண, ழழறுத்தழன அகழ உக கழபேஷ்ண க்தழ 
இனக்கதழன்  அசனள இந்தழன ஸசளத்ணக்க  அைநளம் யக்கஹயள, 
யிற்கஹயள, ஹயறு ஸனபேக்கு நளற்ஹயள அல்ண ஹயறு எந்த நளற்தச் 
ஸசய்னஹயள கூைளண. ஹநலும் அயற் இஸ்களன் அநப்ிழபேந்ண 
ிரிக்கவும்  கூைளண. இந்த ஆண எக்களத்தழலும் நளற்ப்ை படினளதண 
 

5. இந்தழனளயின் ஸயிஹன உள் ஸசளத்ணக்க  அைநளம் யக்கஹயள, 
யிற்கஹயள, ஹயறு ஸனபேக்கு நளற்ஹயள அல்ண ஹயறு எந்த நளற்தச் 
ஸசய்னஹயள கூைளண. ஹநலும் அயற் இஸ்களன் அநப்ிழபேந்ண 
ிரிக்கவும் கூைளண. ஆளல் அயசழனம் ஏற்ட்ைளல் அயற் அைநளம் 
யக்கஹயள, யிற்கஹயள, ஹயறு ஸனபேக்கு நளற்ஹயள அல்ண ஹயறு 
எந்த நளற்தச் ஸசய்னஹயள ழர்ந்தம் ஏற்ட்ைளல் அச்சூழ்ழனில் 
அந்த ஸசளத்த ழர்யகழக்கும் ஆட்சழ குழு ஆணன உறுப்ிர்கின் 
அனுநதழ ஸற்று அதச் ஸசய்ன  ஹயண்டும். 
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6. இந்தழனளயின் ஸயிஹன உள் ஸசளத்ணக்கள் நற்றும் அயற்றுைன் 

ஸதளைர்புைன ஆட்சழ குழு ஆணனத்தழன் உறுப்ிர்கள் ின்யபேநளறு: 
      க) சழகளஹகள, ஸைட்பளய்ட், அன்ன் அர்ஸௌர் ஸசளத்ணக்கள்: ஸஜனதீர்த்த 
தளஸ் அதழகளரி, லரிஹகச சுயளநழ நற்றும் யந்த தளஸ் அதழகளரி. 

 
கள)  லயளய், ஹைளக்கழஹனள, லளங்-களங் ஸசளத்ணக்கள்: குபேகழபேள 
சுயளநழ, பளஹநஸ்யப சுயளநழ நற்றும் தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ. 
 
கழ)  ஸநல்ஹளர்ன், சழட்ி நற்றும் ஆஸ்தழஹபழனள ண்ண: 
குபேகழபேள சுயளநழ, லரி ஸசரி நற்றும் அத்ஹபன ரிரழ. 
 
கவ)  இங்கழளந்ண (ண்ைன் பட்ஸட்), ிபளன்ஸ், ஸஜர்நி, 
ஸதர்ளந்ண, சுயிட்சர்ளந்ண நற்றும் ஸ்யைீன் ஸசளத்ணக்கள்: 
ஸஜனதீர்த்த தளஸ் அதழகளரி, கயளன்தளஸ் அதழகளரி நற்றும் 
லரிஹகச சுயளநழ. 
 
கு) ஸகன்னள, ஸநளரிரழனஸ் நற்றும் ஸதன் ஆப்ரிக்கள ஸசளத்ணக்கள்:  
ஸஜனதீர்த்த தளஸ் அதழகளரி, ிபம்நளந்த சுயளநழ  நற்றும் அத்ஹபன 
ரிரழ. 
 
கூ)  ஸநக்றழஹகள, ஸயிசுஹயள, ிஹபசழல், ஹகளஸ்ைள ரிக்கள, ஸபே, 
ஈக்குயஹைளர், ஸகளம்ினள நற்றும் சழழ ஸசளத்ணக்கள்: 
ஹ்ரிதனளந்த ஹகளஸ்யளநழ, ஞ்ச தழபளயிை சுயளநழ, ிபம்நளந்த 
சுயளநழ. 
 
ஸக) ஜளர்ஜ் ைவுன், கனள, சளண்ஹைள ஹைளநழங்ஹகள, ஸசனின்ட் 
அகஸ்டின் ஸசளத்ணக்கள்: ஆதழஹகசய சுயளநழ, ஹ்ரிதனளந்த 
ஹகளஸ்யளநழ, ஞ்ச தழபளயிை சுயளநழ. 
 
ஸகள) யன்குயர், சழனளட்டில், ஸர்க்ழ நற்றும் ைளல்ஸ் ஸசளத்ணக்கள்: 
றத்ஸ்யபே ஹகளஸ்யளநழ, ஜகதீசதளஸ் அதழகளரி நற்றும் ஸஜனதீர்த்த 
தளஸ் அதழகளரி. 
 
ஹக) ளஸ் ஏஞ்சல்ஸ், ஸைன்யர், றளன் டினளஹகள, குள சீ் 
ஸசளத்ணக்கள்: பளஹநஸ்யப சுயளநழ, றத்ஸ்யபை சுயளநழ நற்றும் 
ஆதழஹகசய சுயளநழ. 
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ஹகள) ழபெ னளர்க், ஹளஸ்ைன், ஹளர்ஹைள ரிஹகள, ஹளர்ட் பளனல், 
ஸசனின்ட் லூனிஸ் ண்ண ஸசளத்ணக்கள் : தநள கழபேஷ்ண 
ஹகளஸ்யளநழ, ஆதழ ஹகசய சுயளநழ நற்றும் பளஹநஸ்யப சுயளநழ. 
 
ஸகௌ) ஈபளன் ஸசளத்ணக்கள்: அத்ஹபன ரிரழ,  கயளன்தளஸ் அதழகளரி 
நற்றும் ிபம்நளந்த சுயளநழ. 
 
ச) யளரழங்ைன் டி.சழ., ல்டிஹநளர், ிைல்ினள, ஸநளன்ட்ரினல் 
நற்றும் ட்ைளயள ஸசளத்ணக்கள்: பேளனுக தளஸ் அதழகளரி, ஹகளள 
கழபேஷ்ண தளஸ் அதழகளரி நற்றும் ஜகதீச தளஸ் அதழகளரி. 
 
சள) ிட்ஸ்ஸர்க், ழபெ யிபேந்தளயள, ஹைளபளண்ஹைள, கழவீ்ளண்டு 
நற்றும் ப்ஹள ஸசளத்ணக்கள்: கவர்தளந்த சுயளநழ, ஆத்ஹபனள ரிரழ 
நற்றும் யந்த தளஸ் அதழகளரி. 
 
சழ) அட்ளண்ைள, ஸைண்ஹசழ ண்ண, கன்ச்யில், நழனளநழ, ழபெ 
ஒர்லீன்ஸ், நழஸ்றழ றழப்ி ண்ண நற்றும் ஸலௌஸ்ைன் 
ஸசளத்ணக்கள்: யந்த தளஸ் அதழகளரி, ஆதழ ஹகசய சுயளநழ நற்றும் 
பேளனுக தளஸ் அதழகளரி. 
    
சு) ிஜழ ஸசளத்ணக்கள்: லரி ஸசரி, அத்ஹபனள ரிரழ நற்றும்      

       யளசுஹதவ். 
 

7. என் ஸனரிலுள் அத்ண அசபம் நற்றும் அசனள ஸசளத்ணக்கள், 
யங்கழகில் உள் ைப்பு கணக்கு, ஹசநழப்பு கணக்கு நற்றும் ீண்ை கள 
யப்பு ழதழ ஆகழனய அத்ணம் இஸ்களின் ஸசளத்ணக்கள் ஆகும். 
கவஹம குழப்ிைப்ட்டுள்யற்த் தயிப இயற்ழன் நீண எண கைந்த 
களக் குடும்த்தழபேக்ஹகள, அயபண சந்ததழனர் நற்றும் அயபச் 
சளர்ந்தயர்கலக்ஹகள னளபேக்கும் உரிந கழைனளண (கவஹம 
குழப்ிைப்ட்டுள் சழ சலுககத் தயிப) எ உறுதழ அிக்கழன்ஹன். 
 

8. எண ஸனரில் ல்ஹயறு யங்கழகில் உள் ணம் இஸ்களனுக்களக 
ஸசவு ஸசய்னப்ட்ைளலும், குழப்ிட்ை சழ யங்கழ யப்பு ழதழக்கின் 
பம் நளதம் பைளய் 1ருருரு/- நட்டும் (ஸதியற் ஹசர்க்க) எண 
பந்தனக் குடும்த்தழபேக்கு (இபே நகன்கள், இபே நகள்கள் நற்றும் 
நயி) ஸசன்றுஹசபேநளறு ஏற்ளடு ஸசய்ணள்ஹன். அயர்கின் 
இப்ிற்குப் ின்ர் ஹநற்கூழன யப்புழதழக்கள் நற்றும் அதன் நற் 
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னன்கள் இஸ்களச் ஸசன்ைபம். அயற்ழல் எண யபேங்கள 
சந்ததழனிபேக்கு எந்த உரிநபம் கழைனளண. 

 

9. ளன் இதன்பம் குபே கழபேள சுயளநழ, ஹ்ரிதனளந்த ஹகளஸ்யளநழ, 
தநள கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ, பளஹநஸ்யப சுயளநழ, ஹகளள கழபேஷ்ண 
தளஸ் அதழகளரி, ஸஜனதீர்த்த தளஸ் அதழகளரி நற்றும் கழரிபளஜ் தளஸ் 
ிபநச்சளரி ஆகழஹனளப இந்த உனி ஸசனல்டுத்ணயர்களக 
ழனநழக்கழன்ஹன். ளன் பழு உணர்வு நற்றும் ஸதிந்த அழவுைன், 
ஆனிபத்ண ஸதளள்ளனிபத்ண எழுத்ண ஏமளம் யபேைம் ஜஷன் நளதம் 
ளன்களம் ஹததழ, எந்த கட்ைளனபம், ழர்ந்தபநழன்ழ இந்த உனி 
ஏற்டுத்தழபள்ஹன். 

 

சளட்சழகள்: 
 
ஏ.சழ. க்தழஹயதளந்த சுயளநழ 
 
ஹநஹ அிக்கப்ட்ை உனில்  ிபபுதளயிளல் கஸனழுத்தழைப்ட்டு, 
பைப்ட்ைண.  தநள  கழபேஷ்ண ஹகளஸ்யளநழ, கயளன் தளஸ் அதழகளரி நற்றும் 
 சளட்சழகள் கஸனளப்ங்க இட்ைர். (கஸனளப்ங்கள்  அசல் ஆயணத்தழல் 
உள்). 
 

---------------------------------------------------------- 
 

துக்ஷ ஆம்  
  
அகழ உக கழபேஷ்ண க்தழ இனக்கத்தழன்  ழறுய ஆச்சளரினபேம், க்தழஹயதளந்த 
புத்தக ழறுயத்தழன் ழறுயபேம், ஒம் யிஷ்ணுளத 108 க்தழசழத்தளந்த சபஸ்யதழ 
ஹகளஸ்யளநழ நகளபளஜள ஸ்ரீ ிபபுளதரின் சவைனும், தற்ஹளண யிபேந்தளயத்தழன் 
கழபேஷ்ண பளந ஹகளனிழல் யசழப்யனுநள அ. ச. க்தழஹயதளந்த சுயளநழ 
ிபபுளதளயளகழன ளன், ஆனிபத்தழத் ஸதளளனிபத்ண எழுத்ஹதமளம் ஆண்டு, ஜஷன் 
நளதம், ளன்களம் ஹததழ அன்று எழுதழன எண உனிழன் சழ ஸதியற் 
குதழகலக்கு யிைனிக்கும் யகனில், என்னுைன இறுதழ உனில் நற்றும் 
அதன் ணண ஆயணநள இத ஏற்டுத்தழபள்ஹன்: 
 
ளன் 1977-ம் யபேைம் ஜஷன் நளதம் ளன்களம் ஹததழ என் உனி ஏற்டுத்தழ அதன் 
பம் சழ ஏற்ளடுகச் ஸசய்தழபேந்ஹதன்.  ஹநற்குழப்ிட்ை உனிழல் எட்ைளம் 
த்தழனில் குழப்ிைப்ட்டுள்டி, எண கைந்த கள கழபலஸ்த யளழ்யில் 
எக்குப் ிந்த ஸ்ரீ எம். எம். ஹை, ஸ்ரீ ிபேந்தளன் சந்தழப ஹை, குநளரி க்தழதள 
ஹை நற்றும் ஸ்ரீநதழ சுலுர்நணள ஹை ஆகழஹனளபேக்கும் எண கைந்த கள நயி 
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ஸ்ரீநதழ பளதளபளணி ஹை-க்கும் யளழ்ளள் ஹதயக்களக நளதக்ஸகளடுப்வுக்கு 
(allowance) ஏற்ளடு ஸசய்ணள்ஹன். ஆனினும் ஹநற்குழப்ிட்ை உனிழன் அணகுழத்த 
குதழ எண எண்ணங்கச் சரியபத் ஸதரியிக்கயில் என்று ளன் 
கபேணயதளல் இந்த இணப்ின் பம் அதத் ஸதிவுடுத்ணகழஹன். 
இஸ்களன் ழர்யளக இனக்குர்கின் யிபேப்ப்டி ஏதளயண பே இஸ்களன் 
கழனின் பம் ஸ்ரீநதழ பளதளபளணி ஹை-னின் யளழ்ளலக்கு, யட்டினின் பம் 
நளதம் பைளய் ஆனிபம் ஸகளடுப்வு கழைக்கும் யண்ணம், பைளய் பே ட்சத்ண 
இபேத்தளளனிபத்தழற்கள யப்புழதழன ஏழு ஆண்டுகலக்கு 
ஏற்டுத்தஹயண்டும். அயபண நயிற்குப் ிகு இந்த அசழன் நீண அயபண 
சந்ததழனிபேக்ஹகள, குடும்த்தழபேக்ஹகள உரிநனில்.  
  
 ஸ்ரீ எம். எம். ஹை, ஸ்ரீ ிபேந்தளன் சந்தழப ஹை, ஸ்ரீநதழ சுலுர்நணள ஹை 
நற்றும் குநளரி க்தழதள ஹை அயர்கப் ஸளறுத்தயப இஸ்களன் ழர்யளகம் 
அயர்கள் வ்ஸயளபேயரின் ஸனரிலும் தள பே ட்சத்ண இபேதளனிபம் 
பைளய்க்கள யப்பு ழதழக்கணக்குக ஏழு யபேைங்கலக்கு ஏற்டுத்ணம். யங்கழ 
யப்ில்  யக்கப்ட்டு அதன் பம்  யபேம் யட்டி பைளய் ஆனிபத்தழல் 
இபேந்ண பைளய் இபேணெற்று ஐம்த அயர்கின் நளதச் ஸசவுகலக்கும், நீதம் 
உள் பைளய் எழுணெற்று ஐம்தக் ஸகளண்டு அயர்கண ஸனர்கில் 
ஏமளண்டிற்கள புதழன தித்தி யப்பு ழதழக்கணக்குகள் ணயங்கப்ை ஹயண்டும். 
இந்த யப்புழதழக்கின் பதழர்ச்சழத் ஸதளக யிபனநளகளநல் ளணகளப்ளக 
இபேப்தற்களக   அபசுப்த்தழபத்தழஹள, யங்கழ யப்புழதழனளகஹயள, அபசு ஹசநழப்புத் 
தழட்ைங்கிஹள அல்ண அசனள ஸசளத்தஹனள/ஸசளத்ணக்கஹனள யளங்கப் 
னன்டுத்தப்ைளம். இபேப்ினும் ஹநற்குழப்ிைப்ட்ை ர்கஹள அல்ண அதழல் 
பே சழஹபள இந்ழந்தக நீழளல் அயர்கண நளதக் ஸகளடுப்ய 
ழறுத்தழ அதளல் கழைக்கும் பைளய் ஆனிபம் யட்டி க்தழஹயதளந்த ஸ்யளநழ 
சளரிட்டி  டிபஸ்ட்ை ஹசபேம் யண்ணம் ஏற்ளடு ஸசய்ன இஸ்களன் ழர்யளகத்தழற்கு 
பழு அதழகளபம் உள்ண. ஹநலும் இந்த ஏற்ளடு எண கைந்த களக் 
குடும்த்தழர்கள ஹநற்குழப்ிைப்ட்ஹைளபேக்கு நட்டுஹந. அயர்கின் 
சந்ததழனிபேக்ஹகள அல்ண குடும்த்தழபேக்ஹகள இந்தத் ஸதளகனில் எந்த 
உரிநபநழல் என்த ளன் ஸதிவுடுத்தழக் ஸகளள்கழஹன். 
 
1977-ம் ஆண்டு ஜஷன் நளதம் ளன்களம் ஹததழனில் உபேயளக்கழன எண உனிச் 
ஸசனல்டுத்த ளன் சழப ழனநழத்தழபேந்ஹதன். அதழல் குழப்ிைப்ட்டுள் 
ஸசனளர்கலைன்  ஹநற்கு யங்களம், தழனள நளயட்ைம், நளனப்பூர் சந்தழஹபளதன 
ஆனத்தழல் யசழக்கும் எண சவைன் ஸ்ரீ ஸஜனதக ஸ்யளநழன நற்றுஸநளபே 
ஸசனளபளக ழனநழக்கழஹன். ஹநற்கண்ை எண உனிழன் ஸசனளர்கள், எண 
உனிழன் அம்சத்தச் ஸசனல்டுத்தக் குழுயளகஹயள அல்ண தித்ஹதள 
ஸசனல்ை ளன்  அனுநதழனிக்கழஹன். 
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 இவ்யளறு எண ஜஷன் 4, 1977  உனிழன் சழ குதழக நளற்ம் 
ஸசய்கழஹன். இதழல் இைம் ஸற்றுள்யற்த் தயிப நற் குதழகள் உள்டி 
ஸகளள்த்தக்கண. 
 
 1977-ம் ஆண்டு, யம்ர் நளதம், 5-ம் ஹததழ ஆகழன இன்று எண பழு 
உணர்வுைனும், எயபண கட்ைளனபநழன்ழ இந்த உனிழன் ணண ஆயணத்த 
உறுதழ ஸசய்கழஹன். 
 
 
சளட்சழகள்: 
ஏ.சழ. க்தழஹயதளந்த சுயளநழ (கஸனளப்ங்கள்  அசல் ஆயணத்தழல் உள்). 
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திற்வசர்க்க்ஷக ஆ: ான கிருஷ் 
காாஜாின் ாக்குபனம் 

ான கிருஷ் வகாஸ்ாி: சழ தழங்கலக்கு பன்ர் எக்கு ஒர் உணர்வு 
உண்ைளண.[...] ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள், தநண குபே நகளபளஜள தக்குப்ின்ர் 
குபேயளக  னளபபம் ழனநழக்கயில் என்று ல்ஹயறு சநனங்கில் 
கூழபள்ளர். [...] தநண புத்தகங்கில் கூை ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் குபே என்யர் 
தகுதழபையபளக இபேக்கஹயண்டுஸநன்று எழுதழனிபேக்கழளர்.[...] 

எண ங்கு குழத்ண எக்கு ஹகள்யி எழுந்ததளல், என்னுள் பே உத்ஹயகம் 
ிந்தண; ஆகஹய கழபேஷ்ணர் யிைனித்தளர். உண்நனில், ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கள் னளபபம் குபேயளக ழனநழக்கயில். [...] அயர் தழஹளபே ரித்யிக்-
க ழனநழத்தளர். அயர் அயர்கள் எயபபம் குபேயளக ழனநழக்கயில். ரித்யிக் 
ழனநத்த குபே ழனநம் என்று கூழ, கைந்த பன்று ஆண்டுகளக ளனும் 
நற்ன ஆட்சழக்குழு ஆணன உறுப்ிர்கலம் (GBC) இந்த இனக்கத்தழற்கு 
நழகப் ஸரின ணஹபளகம் ஸசய்ணயிட்ஹைளம்.  

உண்நனில் என் ைந்தண என்று ளன் யியரிக்கழஹன். ளன் பன்ஹ இத 
யிக்கழ யிட்ஹைன்; ஆளல் எண பந்தன யிக்கம் தயளண.  உண்நனில் 
என் ைந்தண என்ளல், ிபபுளதள அயர்கள் தளம் சழ ரித்யிக்-க 
ழனநழக்கப்ஹளயதளகக் கூழனிபேந்தளர். ஹயறு சழ களபணங்கலக்களக ஆட்சழக் குழு 
ஆணன ழர்யளகழகள் சந்தழத்தஹளண, இண குழத்ணக் கந்ணபனளை ளங்கள் 
ிபபுளதபச் சந்தழக்கச் ஸசன்ஹளம். ளங்கள் ஐந்ண அல்ண ஆறு ஹர் 
இபேந்ஹதளம் (இண  ஹந 28, 1977 சந்தழப்ி குழக்கழன்ண). "ஸ்ரீ ிபபுளதள 
அயர்கஹ, உங்கள் உைல் நயிற்குப்ிகு, ளங்கள் ஏற்கப்ஹளகும் சவைர் 
னளபேைனயர்? உங்கலைனயபள அல்ண என்னுைனயபள?‛ 

ின்ர் அச்சநனத்தழல் தீை ஸக் களத்தழபேந்ஹதளர் ட்டினல் நஹளக் 
குயிந்தழபேந்தண. ளன் கூழஹன், ‚ஸ்ரீ ிபபுளதள, ீங்கள் பே தைய ரித்யிக்-
கப் ற்ழ கூழனிபேந்தீர்கள். எக்கு என் ஸசய்யண என்று ஸதரினயில். 
ளங்கள் உங்க அணுக யிபேம்யில், ஆனினும் ணெற்றுக்கணக்கள 
க்தர்கின் ஸனர்கள் இபேக்கழன் - ளன் எல்ள கடிதங்கபம் தளங்கழ 
ழற்கழன்ஹன். ீங்கள் என் ஸசய்ன யிபேம்புகழரீ்கள் என்று எக்குத் 
ஸதரினயில்." 

ஸ்ரீ ிபபுளதள கூழளர், "ல்ண. ளன் இவ்யவு ஹப ழனநழத்ண...”  அதன் 
ிகு அயர் அயர்கின் ஸனர்க கூ ஆபம்ித்தளர். [...] அந்தப் ிபதழழதழக்கள் 
அயபேம் அயபேைன சவைர்கள் என்தழல் அயர் ஸதியளக இபேந்தளர். 
அத்தபேணத்தழல் தீை ஸபேம் அந்த க்தர்கள் அயபேம் அயபேைன 
சவைர்கள்தளன் என்ண எக்குத் ஸதியளகப் புரிந்தண. அதற்குப் ிகு ளன் அயப 
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இபண்டு ஹகள்யிகள் ஹகட்ஹைன். பதல் ஹகள்யி: ‚ிபம்நளந்த சுயளநழனச் 
ஹசர்க்களநள?" ிபம்நளந்த சுயளநழ எக்கு ஸபேக்கநளயபளக  இபேந்ததளல் 
ளன் இந்த ஹகள்யினக் ஹகட்ஹைன். [...] அதற்கு "இல். அயர் தகுதழ ஸபேம் 
யபனில் இல்" என்று ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் கூழளர். ளன் 
அக்கடிதத்தத் தனளர் ஸசய்யதற்கு பன்ளல் அயரிைம் எண இபண்ைளயண 
ஹகள்யினக் ஹகட்ஹைன்: "ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கஹ, இவ்யவு தளள? ஹயறு 
னளபனளயண ஹசர்க்கயிபேம்புகழரீ்கள? அயர் கூழளர், "ஹதயன ஸளறுத்ண, 

நற்யர்கள் ஹசர்க்கப்ைளம்." அயர் ஸசய்தண நழகத்ஸதியளண என்ண 
இப்ஹளண எக்கு புரிகழண. தண உையில் தீை ழகழ்ச்சழன ைத்த 
படினளத களபணத்தளல், தண ிபதழழதழக்களகச் ஸசனல்டும் ஸசனளர்க 
அயர் ழனநழத்தழபேந்தளர். அயர் தண சளர்ளக ஸசனல்ை அதழகளபப்பூர்யநள 
தழஹளபே ிபதழழதழக்க ழனநழத்ண, "னளர் நழக அபேகழல் இபேக்கழளஹபள அயர் 
தீை ஸகளடுக்களம்" என்று நழகத் ஸதியளகக் கூழனிபேந்தளர். இண நழக 
பக்கழனநள குழப்பு; ஏஸில், தீைனப் ஸளறுத்தயபனில், னளர் நழக 
அபேகழழபேக்கழளர்கள் என்று ளம் ளர்ப்தழல்; நளளக ம்ிக்க னளர் நீண 
உள்ண என்தப் ஸளறுத்ஹத அநபம். ளம் னளப ம்புகழஹளஹநள 
அயரிைம்தளன் தீை எடுப்ஹளம். ஆளல் ிபதழழதழக்கின் பம் தீை 
ஸறுயதற்கு, நழக அபேகழழபேப்யஹப ஹளணம். இந்த யிரனத்தழல் அயர் நழகத் 
ஸதியளக இபேந்தளர். அயர் அயர்கின் ஸனர்கச் ஸசளன்ளர். அயர்கள் 
உகஸநங்கும் பயி இபேந்தர். அயர் கூழளர், "னளர் உங்கலக்கு அபேகழல் 
இபேக்கழளஹபள, அயப ளடுங்கள், அயர் உங்க ரிசவ ஸசய்யளர். ிகு, 

என் சளர்ளக, தீைனிப்ளர்."  

அவ்யளறு தீைனிக்கும் ிபதழழதழ ம் ம்ிக்கனப் ஸற்ழபேக்க ஹயண்டின 
அயசழனநழல். அண ஹதயனற்ண. அண குபேயிற்களச் ஸசனளகும். ிபபுளதள 
கூழளர், "ளன் இந்த இனக்கத்த யமழைத்ணயற்கு பே ஆட்சழக் குழு 
ஆணனத்த உபேயளக்க ஹயண்டும். ளன் கவழ்க்கண்ையர்க 
ழனநழக்கப்ஹளகழன்ஹன். க்தர்கள் ம் இனக்கத்தழல் இணந்ண, தீை ஸறும் 
ஸசனல்பனத் ஸதளைபேயதற்கு, ளன் என் உதயிக்களக சழ ிபதழழதழக்க 
ழனநழக்க ஹயண்டும், ஏஸன்ளல் எல்ளயற்பம் ளன் பேயன் நட்டுஹந 
தினளகப் பளநரிப்ண கடிம், எல்ஹளபேக்கும் உைளல் ளன் தீைனிப்ண 
சளத்தழனநல்.‛ 

அவ்யவுதளன். இதற்கு ஹநல் ஹயறு எணவுஹந கழைனளண. ஹயஹஹதனும் 
இபேந்தழபேந்தளல், ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் கண்டிப்ளக  ளட்கணக்கழல், 
நணிக்கணக்கழல், யளபக்கணக்கழல் இந்த குபே யிரனத்த யியரித்ண 
யிக்கழபேப்ளர் என்தழல் எந்த சந்ஹதகபம் இல். ஆளல் அயர் அப்டிச் 
ஸசய்னயில். ஏஸில் அயர் ஏற்கஹய ஆனிபக்கணக்கள ப 
இணகுழத்ணக் கூழயிட்ைளர். அயர் ஸசளன்ளர், "என் குபே நகளபளஜள னளபபம் 

குபேயளக ழனநழக்கயில். அண தகுதழன ஸளபேத்தண." ளங்கள்  நழகப் ஸரின 
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தயழச் ஸசய்ணயிட்ஹைளம். ிபபுளதள தம் உைழ யிட்டுப் ிரிந்தின்பு, 

இந்த தழஹளபே ஹரின் தகுதழ என்? [...] 

ஸ்ரீ ிபபுளதள அயர்கள் சந்ழனளசழகள் இபண்டு கழபலஸ்தர்க்கபம் ரித்யிக்-
களக ழனநழத்தழபேந்தளர். இதன்பம் தகுனிபேப்யர் னளர் ஹயண்டுநளளலும் 
ரித்யிக்-களகச் ஸசனல்ைளஸநன்று அயர் களட்டிளர். பேயர் ஆன்நீகத் தகுதழ 
ழபம்ினயபளக இபேப்ினும், தண குபேயின் பன்ினில் சவைர்க 
ஏற்றுக்ஸகளள் படினளண என்ண நக்குத் ஸதரிந்த யிரனம்தளன். ஆனினும் 
பேயர் தண குபேயின் நயிற்குப் ின்ர், தன்நீண யிசுயளசம் 
ஸகளண்ையர்க சவைர்களக ஏற்களம். ஆளல் அயர்கள் (சவைர்களக 
யிமஹயளர்) பனள குபேயிற்களத் தகுதழக அழபம் ஆற்ல் 
ஸற்யர்களக இபேக்க ஹயண்டும். ஆளல் பேயபண குபே நந்ண, அயர் 
பனள குபேயளக இபேந்தளல், அண அயபண உரிந. இண இப்ஸபேக்கம் 
ஹளன்று [...] ஆனினும் ஆட்சழக் குழு ஆணனம் இத அைனளம் களணளதண 
கயக்குரின ஸசனளகும். அயர்கள் உைஹ (தயளக படிஸயடுத்ண) இந்தப் 
தழஹளபே ஹர் குபேயளக ழனநழக்கப்ட்ைர். எண யிரனத்தழல் ளன் 
ழச்சனநளகச் ஸசளல்லுஹயன்; இதற்களக அயரிைம் ளன் தளழ்ந்த நன்ிப்புக் 
ஹகட்டுக்ஸகளள்கழஹன், என்ிைம் நற்யர்கக் கட்டுப்டுத்த ஹயண்டுஸநன் 
எண்ணம் ழச்சனநளக இபேந்தண [...] எங்கண ந்தப்ட்ை தன்ந அதன் உச்சகட்ை 
ழனில் ஸயியந்தண. ‚குபே. அற்புதம்! இப்ஹளண ளன் குபே. ளங்கள் தழஹளபே 

ஹர்கள் நட்டுஹந இபேக்கழஹளம்" [...] ஹநலும் தயறுகள் ைக்களநழபேக்க 
இந்தப்புரிதல் நழக பக்கழனம் என்று ளன்  ம்புகழஹன். ஏஸில், என் 
ம்புங்கள், இண நீண்டும் ைக்கக்கூடும்.  ிபச்ச சற்று ஒய்ந்த ிகு, சழ 
ளட்கள் கைந்த ிகு, நீண்டும் இன்ஸளபே சம்யம் ைக்கப் ஹளகழண, இங்ஹக 
ளஸ் ஏஞ்சலீஸ்றழஹள அல்ண நற் இைங்கிஹள, ளம் கழபேஷ்ணரின் 
ஸதய்யகீ சக்தழன எந்தத் தைபநழன்ழ ஸயிக்களட்டும்யப இண நீண்டும் 
நீண்டும் ைந்ண ஸகளண்ஹை இபேக்கும். 

[...] ளன் என் கபேணகழஹன் என்ளல் - ஆட்சழக் குழு ஆணனம் இக்கபேத்த 
நழக யிபயில் ஸசனல்டுத்தயில்ஸனன்ளல், அயர்கள் இந்த உண்நன 
அழனயில்ஸனன்ளல்: "ளன் இந்த 11 ஹப குபேக்களக ழனநழக்கழன்ஹன்." 
என்று ிபபுளதள கூறுயணஹளல் ீங்கள் என்ிைம் எந்த யகனள ஆயண 
ஆதளபத்தபம் களட்ைபடினளண. அயர் னளபபம் குபேயளக ழனநழக்களத 
களபணத்தளல் அப்டிப்ட்ை ஆயணங்கஹ கழைனளண. இண கட்டுக்கத [...] ீ 
தகுதழ ஸற்யளனின், தீை ஸற் ளன்று, ீ தந்தனளகத் தகுதழ 
ைத்தயன். உண தந்த நபம்ஹளண ீ குபேயளகும் உரிநனப் 
ஸறுயளய், அணவும் தகுதழ இபேந்தளல் தளன். ழனநம் எணவும் ஹதய இல், 

ஏஸன்ளல் இதற்கு ழனநஹநணம் கழைனளண." 
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குநிப்பு: இங்ஹக தநள கழபேஷ்ண நகளபளஜள அயர்கள், தகுதழ ஸற் பேயர் 
தண குபேயின் நவுக்குப் ின் தளளகஹய குபேயளகும் உரிநனப் 
ஸறுகழளஸபன்று கூறுகழளர். அண அயபேைன கபேத்ண. ஆளல்        
அத்தழனளனம் 2.2.2-ல் (தீைள குபேயின் அங்கவகளபம்) கூப்ட்ைடி பேயர் ணன 
க்தபளக இபேப்ஹதளடு நட்டுநல்ளநல் தண குபேயின் அங்கவகளபத்தபம் 
ஸற்ழபேக்க ஹயண்டும்.  

 
ஸஜன ிபபுளதள!! 


