
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22. Seek knowledge of the Eternal Truth 

சனாதனக் கல்வியின் அவசியம்: 

 ணின் திற்சிபதநா கலன, ிநன், ிஞ்ஞாணம் இருக்கிநா?  பதற்ந 
திற்சி ாபம்… ாபம்!  அன் உருாக்கா ந்ிங்கபா?  அலபம் 
ாபம்! அன் கல்னா கல்ிா?  கக்கக இல்லன.  இருப்தினும் 
கிழ்ச்சிக்கு இன்நிலா ண அலி ணிணிடம் இல்லனக.  அற்கு 
ாநாக இன்லந கல்ி எவ்பாரு ாளும் ணிலண ீரின் ஆத்துக்கு அிக 
ஆத்துக்கல்னா இழுத்துச் பசல்கிநது; அது அலில அணிடிருந்து 
பகுதூம் ினகலக்கிநது. 

 அற்குரி காத்லப் தின்ருாறு கூநனாம்.  இந் கலனகளும் 
ிஞ்ஞாணங்களும் ற்கானிக  ிப்பு உலடல; இந் ந்ிங்கள் உனக 
சுகத்துக்கு உருாக்கப்தட்டல.   இந் அநிலணத்தும் ற்கானிகாணலக.  
இந்க் கல்ி திதஞ்சத்ின் அீாண கசித்ல பபிப்தடுத்துில்லன.  
ல்னா கசிங்கலபபம் அநிந்து பகாள்ற்குரி கசிம் என்று இருக்கிநது;  
அந்ச் சிக்கலனத் ீர்த்துிட்டால் அலணத்துக்கும் ீர்வு காப்தடுு்ம்.   அந் எரு 
படிச்லச அிழ்த்து  ிட்டால் அலணத்து படிச்சுகளும் அிழ்ந்துிடும்; அந் 
ிஞ்ஞாணத்ில் கலாகிிட்டால் எருர் அலணத்ிலும் கலாகி 
ிடனாம்.  அந் ிஞ்ஞாணத்ின் ிநவுககால் சணாணக் கல்ிக. 

 எரு த்ல பட்டி சாய்க்க கண்டுபணில் அன் ஆிகல 
பட்டிாக கண்டும்; எவ்பாரு இலனாகப் தநிப்தில் தன் இல்லன.  
அப்தடிச் பசய்ால் அற்கு படுகம் ஆதுடன் காரிபம் ிலநகநாது.  
பான்லாண ககான பணிர்கள் இந்க் கல்ில அநிந்ிருந்ணர்.   
ஆணால் இந்ிர்கள் அர்கபின் சந்ிகள் ன்று கூநிக்பகாள்ப 
பட்கப்தடுகிநார்கள்.  அர்கள் காக சாலணகள் பனம் இலநலணப் 
தார்த்ர்கள்; அன் பனம் அருலட ிருருலபபம் பதற்நர்கள்.  அந் 
ிஞ்ஞாணத்ல ிடா பற்சிபடன் அர்கள் கண்டுதிடித்ணர்.  அல 
ிபக்காக டுத்துலக்கவும் பசய்ணர்.  இந்தல்கலபத் பாடர்ந்து கற்ந திந 
ாட்டுச் சாகர்கள் ‚ உனகம் பழுதும் எபிகாட்டும் பற்சிில் இந்ிா 
பன்ணிில் இருந்து‛ ன்று பசான்ணார்கள்.  இது ல்னாருக்கும் பரிந் 
உண்ல.  ிபக்கு டீ்டுக்கு எபி அபிக்கிநது.   ஆணால் அன் கானடிில் 
இருள் சூழ்ந்ிருக்கிநது.  அப்தடிப்தட்ட புலல் குநித்து இந்ிாிற்குத் 
பரிில்லன; பரிந்து பகாள்ளும் அக்கலநபம் இல்லன.   இல, ிிின் 
ிலபாட்டு ன்று பசால்னிிட்டு பபணாக இருக்க படிபா? 



23, Don’t neglect the study of Sanskrit and Vedic Culture  

வவதங்கள், உபநிடதங்கள் கற்பதத தவிர்க்காதரீ்கள்  

கடந் பகங்கபில் இந்ிர்கள் கங்கள், உதிடங்கபில் கற்நற்லநப் 
தின்தற்நிணர்.   அர்கள் கற்தில் அிழ்ந்து ிடுர்;  தூய்லாண இடத்ில் 
புணிாண சூனில் அர்ந்து ிணசரிச் சடங்குகலபச் பசய்ணர்.  அத்துடன் 
ற்நர்களுக்கு உவும்  லகிலும் ங்கள் அனுதங்கலபப் திவுபசய்து 
லத்ணர்.   ஆணால் அர்களுலட திள்லபகளும், கதக்குந்லகளும் 
அந்தல்கலப தண் ீது லத்துிட்டு ிதட ஆம்தித்ணர்;  அர்களுலட 
அசட்லட காாக அலகள் தூசு தடிந்து குப்லதாகி ிட்டண.  அந்ப் தலண 
ஏலனகள் சிலந்து, னிகபால் ின்ணப்தட்டு ிட்டண.   ஆணால் கலன ாட்டுச் 
சீடர்கள் இந் குப்லதகலபத் கடி ஆலுடன் ந்ணர்.  எப்புலினா 
ிலனிப்தில்னா திகாசம் ிக்க எபி பத்துக்கள் அற்றுள் புலந்துள்பண 
ன்தல உர்ந்ணர்; தக் கண்டம் ங்களுக்கும் ங்கள் குந்லகளுக்கும் 
அபித் ிலனிப்தினா பகுி ணக்கருி ிக்க ரிாலபடன் லனில் 
சுந்து பசன்நணர்.  கண்கபில் ஆணந் ீர்ி, இத்ில் ன்நி ீர் தும்த 
அற்லந அர்கள் கடல் கடந்து பகாண்டு பசன்நணர்.   

 இப்கதாது இந்ிக் குந்லகள் ன்ண பசய்து பகாண்டிருக்கிநார்கள் ன்று 
பசால்னட்டுா?  புத்கங்கலபத் ிநப்ததுில்லன; தின்தற்றுதுில்லன; அலப் 
தற்நி எருகதாதும் கலனப்தடுதுில்லன.  னட்சத்ில் எருர் தடிக்கிநார்.   
தடிக்கும் அந் எருலணபம் பட்டாள், லதத்ிம் ன்று பணம் பசய்கின்நணர்.  
அந் தல்கலபப் பதாய்பம், கற்தலணபம் கனந் புளுகு பட்லட ன்று ள்பி   
லகக்கின்நணர்;  அற்நின் ஆசிரிர்கலபபம் னாறுகலபபம் தற்நி 
ாிடுகின்நணர்.  டபாி கற்தற்குக் கடிணாக இருக்கிநது ன்று அல 
எதுக்குகின்நணர்.  ஆணால் திந ாட்டு அநிஞர்கலப புலனாக ித்துப் 
கதாற்றுகின்நணர்.  த்லண ருத்ிற்குரி தரிாதம் இது! அற்கு தினாக 
அர்கள் ங்கள் ாய்பாிலக் கணத்துடன் கற்நிருந்ால் அது சிநிது 
தரிகாாககனும் இருந்ிருக்கும்; அப்தடிபம் பசய்ில்லன; அசட்லட; 
அசட்லட; எக அசட்லட! ல்னா இடத்ிலும் அசட்லட! 

 உனக சுகங்கலப அனுதிப்தல ான் கண்டிப்தில்லன.  க்கள் 
கிழ்ச்சிபடன் இருக்கும்கதாது ான் கிழ்கிகநன்.  ஆணால் வுபசய்து இந் 
கிழ்ச்சி ிலனாணது ன்று ம்த கண்டாம்.  உனக கிழ்ச்சிலத் ரும் 
கலனகலப, ிஞ்ஞாணங்கலப ீங்கள் கற்ககண்டும் ன்றுான்  ான் 
ிரும்புகிகநன்.  ஆணால் இந் கிழ்ச்சி ற்கானிகாணக ன்தல ீங்கள் 
ிலணில் பகாள்பகண்டும் ன்தக ன் ிருப்தம்.  



 எக எரு கல்ிால் உதிடகல்ிால் ட்டுக  ிந் கிழ்ச்சி 
கிட்டும்;  அதுான் இலநலண உர்த்தும் ிஞ்ஞாணம்; ரிிகள் கதாித்து 
அந் ிஞ்ஞாணத்லான்.  அது என்றுான் ணிலணக் காப்தாற்றும்;  சாந்ி 
அபிக்கும்; அலிட உர்ந்து துவுில்லன;  இது ாத்ிற்கு அப்தாற்தட்ட 
உண்ல.  ாழ்க்லகக்காக எரு துலநில் ீங்கள் கர்ச்சி பதற்நிருக்கனாம்.  
அது த்துலநாக இருப்தினும், இன்தகா, துன்தகா ந்ிலனில் இருப்தினும் 
உங்கள் ிிகள் திம் ித்லில் (கல்ிில்) லம் பகாள்பட்டும்.  
எழுக்கில்னா பறும் ிதட்தத்ால், குிந்துள்ப பசய்ிகபால் உனகம் 
பன்கணநாது.  அன் னம் சின்ணாதின்ணாகிிடும். 

 ஆணால் க்கள் இப்கதாது எழுக்கத்ில் ம்திக்லக இப்தாகத் 
கான்றுகிநது;  பணணில் ஆன்ீக கதாலணக்கு அல்னது திற்சிக்கு இன்லந 
கல்ித்த்ிட்டத்ில் சிநிது இடம்கூட எதுக்கப்தடில்லன.  உண்லாண கல்ி 
பறும் பசய்ிகலப பலபில் குிப்ததுடன் ிருப்ிப்தட்டுிடக் கூடாது.  
அலணத்து எழுக்கங்கலபபம் பழு அபில் ன லக்கும் கல்ி என்கந 
ன்ல ல்கும்.  ணிலணச் சிநப்திக்கும். 

24. Don’t Mistake appearance for reality 

இந்தப் பூவுலகு நிதலயானதல்ல: 

 உண்லில் ணிர்கள் தார்ப்தது ிலனத்ான்.  ஆணால் அல ிஜம் 
ன்று ம்புகிநார்கள்.  ீபம், அகனம், உம் கணத்லப் தார்த்வுடன் அது எரு 
பதாருள் ன்ந படிவுக்கு ந்து ிடுகிநார்கள்.  அர்கள் பாடர்ச்சிாக புனன் 
உர்வுகலபபம் ிலணவுகலபபம் எருகச அனுதிக்கின்நணர்; அந் 
அனுதங்கலப அப்பதாருள்கள் ருாக அனுாணிக்கின்நணர்.  இப்தடிாகத் 
காற்நத்ல உண்ல ணக் கித்து அலத் றுனாக ஞாணம் ன்நணர்.  
அது ப்தடி ஞாணாகும்?  எரு கதாதுாகாது.  எருணின் ில் 
அணாகிிடுா?  ிலன அணாகக் கருதுல அநிவு ன்று ாம் ப்தடிக் 
கூந படிபம்?  இன்லந அநிவு அலணத்ின் இல்பும் இப்தடித்ான் 
இருக்கிநது.  து பதாருபாகப் புனப்தடுகிநகா அது உண்லக இல்லன.  அந் 
உண்லல புனன்கபால் ட்ட இனாது. 

 அத்லி ‚ ான் திம்ம் ‚ (அஹம் திஹ்ாஸ்ி) ன்தல ம்புகிநன்.  
அந் படிவுக்கு அன் ப்தடி ந்ான்?  அன் ன் அப்தடி பசால்கிநான்?  
அலணக் ககட்டால், ‚கம் அப்தடி பங்குகிநது; குரு அப்தடி கதாித்ார்‛ 
ன்று தில் அபிப்தான்.  ஆணால் அற்லந அப்தடி பறுகண கற்நவுடன் 
அப்தடிப்தட்ட கா ாக்த்ல பங்க படிபா?  அஹம், திம்ம், அஸ்ி 
இந் பன்று பசாற்களுக்கும் பதாருள் புரிந்வுடன் எருன் திம்த்துடன் 



க்கிாகி ிடுாணா?  படிாது.  ண்ற்ந திநிகபில் இலடிடால், 
ஈடுதாட்டுடன் சாத்ி பலநப்தடி கடல ஆற்நிணால்ான் ணம் தூய்ல 
அலடபம்; அப்தடிப்தட்ட ணில் தக்ி ிலகள் பலபக்கும்.  அலப் தரிவுடன் 
அநிவுடன் கதிணால் பூக்கள் னரும்; கணிகள் கான்றும்; அல தழுத்தின் 
அில் பம் இணிலபம் ிம்திிருக்கும்.  அந் ஞாணக்கணில உண்தன் 
அி உன்ணாண ிலனாண, ஆணந்ாண, கதநிவு ிக்க, 
ல்னாப்பதாருள்கபிலும் சங்கபிலும் ஊடுருி ிற்கும் ஆற்நலுடன் 
க்கிாகி ிடுகிநான். 

 அகம் திஹ்ாஸ்ி னும் சாம்த்ல எருர் பபிாக ிபக்கனாம்;  
அது பசால்னாட்சித் ிநன் திாாக இருக்கனாம்;  ஆணால் அன் உனலக 
அநிாது ‘ான்‘ ன்தலபம் பரிாது இருப்தாணாகில் அணது ‘திம்ம்’ பழு 
இருபாகக இருக்கும்;  ஞாணி அனுதிக்கும் அந் அரி இன்தத்ல அன் 
ப்கதாகனும் சுலக்க படிபா? பசாற்கபிலும் அற்நின் பதாருபிலும் 
எருன் கர்ச்சி பதறுது கக்கில் ாது; ிிப்புர்வும் அனுபூிபம் ான் 
அடிப்தலடாணல. 

25. Understand that the objective world is as unreal as the dream world 

கனவுலதகப் வபால் நனவுலகும் பபாய்யானதுதான் 

 ண்ான் உண்லாணது.  ண்லப் தாலணாக உர்து 
அநிாலால் ழுது; ண் அடிப்தலடாணது.  அதுான் தாலணாற்குரி 
பதாருள்.  ண் இல்னால் தாலண ப்தடி உருாகும்? காம் இல்னால் 
காரிம் ப்தடி டக்கும்? அநிாலால் இந் உனகு தனாநாகத் 
கான்றுகிநது.  ஞாணிக்கு திம்ம் ட்டுக இருக்கிநது;  ற்நலபல்னாம் 
திம்த்ினிருந்து உருாண பறும் காற்நங்ககப;  அால் உப்தடுது 
ஆத்ா என்கந; அப்கதாது அங்கக ற்நல இருக்காது;  இதுான் அத்ல 
அனுதம் (அனுபூி) 

 உனகம் உண்லாணால் கணற்ந ஆழ்ந் உநக்கத்ிலும் அது 
உப்தடகண்டும்; ஆணால் அப்கதாது க்கு துவுக பரிில்லன.  
ணக கணவுனலகப் கதானக ணவுனகும் பதாய்ாணதுான்.  க்கத்ால் 
கிறு.  தாம்தாகக் காட்சி அபிப்தலப் கதான்று திம்ம் உனகாகக் காட்சி 
அபிக்கிநது.  எக கத்ில் கிறும் தாம்பும் தார்க்கப்தடுில்லன;  
பழுலாண கிறு அப்கதாது தாம்தாக இருக்கிநது.  அலப் கதானக 
இவ்வுனகு அலணத்தும், ண்ினா ா ரூதத்துடன் காப்தடும் அலணத்தும் 
திம்க.  ஆணால் கற்தலணில் திந் கறுதாடுகள் அலணத்தும் 
அடிப்தலடிகனக நாணல.  திம்ம் என்கந சத்ிம். 



 கள்குடம் என்நில் ஆகாம் திிதனிக்கனாம்.  அந்க் கள்பால் 
ஆகாத்துக்கு கதால நிிடாது;  அலப் கதானக உடல் னும் 
கசத்துக்குள் ந் தாிப்புக்கும் ஆபாகால் தூய்லாண ஆன்ா சிக்கிநது.  
ல்னகா, பகட்டகா, ிாாணகா அிாாணகா, ிலண துாக 
இருப்தினும் அன் ிலபவு உடனில் திகிநக எி, அந்ர்ாிாண 
ஆன்ால ( சாட்சிாகப் தார்ப்தலண) அது தாிப்தில்லன. 

 அப்தடிப்தட்ட அனுத ஞாணம் உாகும்கதாது ஆகாிம், சஞ்சிம், 
திாப்ம் ஆகி பலகக் கர் இருளும் தநந்து ிடுகின்நண.  ஆம்: திாப் 
கர்ாலக் கூட பல்ன படிபம்.  பணணில் இலநணின் சங்கல்தம் சர் 
ல்னலபள்பது;  அந் சர் ல்னலின் சங்கல்தத்துக்கு ல்லனகா 
ிிினக்ககா இல்லன.  ணக சாலண பனம் இலநணின் சங்கல்தத்லப் 
பதந தாடுதடுங்கள்;  அந் சங்கல்த தனத்துடன் ீங்கள் திாப்த்லபம் பல்ன 
படிபம்.  க்காத்ல பன்ணிட்டும் ணந்பர்ந்ிட கண்டாம். 

 இவ்வுனகின் துர்களும், கலணகளும் ற்கானிகாணல.  
ாாணல.  இந் ாபதரும் உண்லல ணில் அழுத்ாகப் திபங்கள், 
சாலண (தக்ி ார்க்கம்) ிில் பஞ்சுத்துடன் ிிர்ந்து டங்கள். 

 

 


