
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

த ோழன் 

கடவுளை புரிந்து ககோள்ை முடியோ வர்களுக்கோக 
கிருஷ்ணன், ரோமன் என்ற வடிவில் ஆ ிசக் ி இங்கு 
ப ிந் ிருக்கிறது. பிரம்மம் அந்  ரூபம் ககோண்டு இங்கு 
வந் ிருக்கிறது. 

அந்  ரூபத் ில் வந்  விஷயங்களை இங்கு கள யோகத் 
க ோகுத்து ளவத் ிருக்கிறோர்கள். தவ த் ின் சோரத்ள  
அ ற்குள் புகுத் ியிருக்கிறோர்கள். 

தவ ம் உன்னோல் படித்து உணர முடியவில்ளை. அ ன் 
உண்ளமயோன அர்த் த்ள  உள்ளுக்குள் ஜரீணம் கசய்ய 
முடியவில்ளை. 

உனக்கு வோழ்க்ளகயில் தமன்ளம த ளவப்படுகிறது. இந்  
வோழ்க்ளகயினுளடய துன்பங்கைிைிருந்து விடுபடதவண்டிய 
ஆளச இருக்கிறது என்றோல் தவறு எந்  வழியுமில்ளை. 

பிரம்மம் ரூபகமடுத்து இந்  பூமியில் சஞ்சரித்  
கிருஷ்ணன், ரோமன் என்ற வடிவங்களை அந்  வோழ்க்ளக 
முளறளய ஸ்மரணம் கசய்ய தவண்டும். 

கிருஷ்ணனும், ரோமனும் சோ ோரண விஷயங்கைல்ை. 
கவறும் கற்பளனக் கள கள் அல்ை. அளவ  த்துவச் கசறிவு. 
உன்ளன நீ புரிந்து ககோள்வ ற்குண்டோன அடிப்பளட விைக்கம். 
ஆரம்ப போடம். 

கடவுள் த டு ல் ரோம ரோம என்று இளடவிடோ  நோம 
உச்சரிப்பிைிருந்து  ோன் ஆரம்பிக்க தவண்டும். கிருஷ்ணளனப் 
பற்றி அறிவ ிைிருந்து ோன் துவங்கதவண்டும். 

 

 

 

 



 

 

கிருஷ்ணளனயும், ரோமளனயும் மோனிட ரூபமோகதவ 
ககோண்டு பிறகு கமல்ை ஆரோயும்தபோது மனம் அவர்கள் 
கோரியங்கைில் ஈடுபட்டு உள்ளுக்குள் புனி மோகி, அளம ியும், 

சோத்வகீமும் அ ிகரித்து கமல்ை கடவுள்  ன்ளமயில் த ோய 
ஆரம்பிக்கும். 

கடவுள்  ன்ளமயில் த ோய இன்னும் தவறு ஏத னும் 
தவண்டுமோ. இல்ளை எதுவும் த ளவயில்ளை. இந்  சனோ ன 
 ர்மத் ில் வழி மிகத்க ைிவோக தபோடப்பட்டிருக்கிறது. மிகச் 
சுத் மோக இருக்கிறது. 

ளகக்ககோள்ைத் ோன் நமக்குத் க ரியவில்ளை. எல்ைோம் 
 னக்குத் க ரியும் என்கிற விபரீ மோன ஞோனம் 
மனி ர்களுக்கு இருக்கிறது. 

இந்  வழி தபோதும். இ ில் உண்ளமயோக மிகுந்  
பற்தறோடு, சத் ியத்த ோடு நடந்துககோள்கிறகபோழுது ஞோனம் 
நிச்சயம் கிளடக்கிறது. 

சிறிது தநரம் கழித்து தவறு போட்டு க ோடர்ந் து. 
ஸர்வம் பிரஹ்மமயம் தர தர ஸர்வம் பிரஹ்மமயம்... 

எல்ைோம் பிரம்மமயம். அதட, அதட எல்ைோம் பிரம்மமயம். 
எல்ைோம் பிரம்மமயமோனது. கசோல்ைத் க்கது எது. 
கசோல்ைத் கோ து எது. கசய்யத் க்கது எது. கசய்யத் கோ து 
எது. கற்கத் க்கது எது. கற்கத் கோ து எது. 

பக் ிதயோடு தசளவ கசய்யத் க்கது எது. கசய்யத் கோ து 
எது. அறியத் க்கது எது. அறியத் கோ து எது. 
அனுபவிக்கத் க்கது எது. அனுபவிக்கத் கோ து எது. 

ஓய்... எங்கும் எப்கபோழுதும் முக் ிக்கு கோரணமோன 
ஹம்ஸத்  ியோனதம கசய்யத் க்கது. நோதன அது என்னும் 
ஹம்ஸத்  ியோனதம கசய்யத் க்கது. 

 



 

 

தகோபோைகிருஷ்ண சோஸ் ிரிகளுக்கு சிறிது புரிந் து. 
பிரம்மத் ினுளடய விகசிப்ளப இள விட தவறு யோரும் 
வோர்த்ள யோக்கின ில்ளை. இவர் கசோன்னள விட 
எைிளமயோக எவரும் கசோன்ன ில்ளை. ஆனோல் கசோல்ைிப் 
புரிய  க்க விஷயமல்ை. 

தஸோஹம்ச  ியோனம் கசய்ய கசய்ய  னக்குள்  ன் 
மூச்சுக்கோற்ளற போர்க்கப் போர்க்க, மூச்சு இழுக்கும் கபோழுது 
தஸோ என்ற சப் மும், விடும்தபோது ஹம் என்ற சப் மும், 

உள்ளுக்குள் தஸோ... என்ற கசோல்லுக்கு நோதன அது என்று 
அர்த் ம் வர அள ப் புரிந்துககோண்டு கமல்ை கமல்ை 
பிரம்மத்ள  தநோக்கி நகர தவண்டும். 

இது கசோல்ைிக் ககோடுத்து வரோது. நீ தபோட்ட முடிச்சு 
நீ ோன் அவிழ்க்க தவண்டும். இன்கனோருவர் கற்றுக் ககோடுத்து 
இந் த் க ைிவு வருவ ல்ை. உன்னுளடய முடிச்ளச நீதய 
அவிழ்க்க தவண்டும். 

உன் ஆளச எது. நீ எது. உன் உணர்வு எது. சகைமும் நீதய 
போர்க்க தவண்டும். அந் ப் பக்குவம் வரும்வளர, உன்ளன நீ 
உற்றுப் போர்க்கும் பக்குவம் கபற இந்  புரோணங்களை படி. 
ரோமநோமத்ள  ஜபி. கிருஷ்ணளன நிளனத்துக் ககோண்டிரு. 

தவறு எந்  வழியும் இல்ளை. தவறு எது கசோன்னோலும் 
உன்னோல் உருப்பட முடியோது. தவறு எந்  மோர்க்கமும் 
உன்ளன களர தசர்க்கோது. 

ரோமோயணம் படி. ரோமனது சுபோவத்ள  புரிந்து ககோள். 
ஆழ்ந்து தயோசி. மகோபோர ம் படி. கிருஷ்ணனுளடய 
கசயல்களை புரிந்து ககோள். போகவ த் ின் கள களை படித்து 
பக் ர்கைின் மதனோநிளைளய புரிந்து ககோள். 

 

 

 



 

 

கமல்ை கமல்ை உள்ளுக்குள் அளம ி கபறு. அந்  
குணங்களை உள்வோங்கிக்ககோள்ை நீ முயற்சி கசய். 
புைனடக்கம் உண்டோகும். ஒழுக்கம் ஏற்படும். மனம் 
அளம ியளடயும். சிந் ளன ஒருமுகப்படும். 

சிந் ளன தமலும் ஒருமுகப்பட ரோமனின் நோமத்ள  
இளடவிடோது கசோல். பக் ிதயோடு கசோல். கோ தைோடு தபசு. 
கிருஷ்ணோ.. கிருஷ்ணோ.. என்று அைறு. உள்ளுக்குள் அந்  
உருவகத்ள  ளவத்துக்ககோண்டு அந்  நோமத்ள  இளடயறோது 
கசோல். 

இது உன்ளன மோற்றும். இது விர தவறு வழியில்ளை. 
இந்  மோற்றம் கமல்ை... கமல்ை... கமல்ை... கமல்ை... உன்ளன 
பிரம்மத் ிற்கு அளழத்துப் தபோகும். பிரம்மத் ிற்கு அளழத்துப் 
தபோன பிறகு எந் க் கவளையுமில்ளை. 

இந்  கடவுள் விஷயத்ள  புரிந்து ககோண்டவர்களை, 

கடவுள்  ன் மோளையோக,  ன் த ோழனோக,  னக்கு 
அடுத் வனோக,  னக்கு இளணயோனவனோக நிளனக்கிறோர். நீ 
கடவுளை அளடய இந்  மோர்க்கம்  விர தவறு வழிதய 
இல்ளை. 

 


