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ये यथा मां ूप	य
थे तांःतथवै भजा�याहं | 

मम व�मा�नुवत�
ते मनुंयाह पाथ� सव�सह || 
 

Ôஓ பா�த! ம�க� எ�ைன எ�த எ�த வ�தமாக பா�கிரா�கேளா, நா� அவ�க��� 

அ�த அ�த உ வ!கள"# கா$சி அள"�கிேற�!” எ�' க(ண� கீைதய�# உ'தி 

அள"�கிறா�. (கீைத 4-11).  Parliament of Religions# .வாமி வ�ேவகான�த� ÔBrothers and 

Sisters of America” எ�' /றி Universality of Religion எ�பைத எ01 கா$ட, இத4� ேம# 

சிற�த உதாரண5 இ �க 67யா1! இைறவைன, பர5ெபா ைள, ராமனகேவா, 

நரசி5ஹனாகேவா, பர5சிவனாகேவா ஏ� அ#லாவாகேவா கி <1வாகேவா 

பா�தா=5, எ#லா5 ஒ�ேற எ�' க(ண� இ�த <ேலாகதி# எ01 

உைர�கிறா�.  

இைற சி�தைனைய நைட6ைற ஆ�கிய ஞான"கள"# ெச�ற A4றா�ற(7# 

சிற�1 வ�ள!கிய ப�ர5ம B அன�த ராம தC$சித� ஒ  கைத ெசா#=வ�: 

� வாEரFப� ச�நிதிய�#, வழி6ைற ேகா$பா0கைள அறியாத ஒ  ப�த� 

ந5Hத�ைய அIகி, Ô.வாமி, எ�த ஒ  வ�தி6ைறJ5 அறிK5 இ#லாத 

அLஞான" நா�. � வாEரFபைன தியான5 ெசMய ேவ(05 எ�ற அவா ம$05 

உ�ள1. இைத எFப7 ெசMய ேவ(05 எ�' தயK /��1 உபேதசி�க 

ேவ(05” எ(0 காலி# வ�N�1 ேக$0 ெகா(டா�. ஆனா#, மிக ெச �� 

ெகா(ட ந5Hத� அவைன Oற�கண�1, Ôேபாடா ேபா! உன�ெக#லா5 ெசா#ல 

என�� ேநர5 இ#ைல. ேவ(0மானா# இர(0 ெகா5O இ Fபதாக நிைன1 

வழிப0” எ�' /றி அPFப�னா�. அவ� /றிய வா�ைதையேய ேவத வா�� 

எ�' மதி1 அ�த ப�த� அFப7ேய வழிபட ஆர5ப�தா�. அ�' மாைல வ Cதி 

OறFப0�காக � வாEரFபன"� உசவ Q�திைய ெவள"ேய ெகா(0 வர 

யதன"த ேபா1, அ�த ப�த� ப�ரா�தி1 ெகா(0 இ ��5 ேபா1, அ�த 

உசவ Q�தி ெவள"ேய வர 67யாம# இ �த1. ஏேதா 6$05 சFத5 ேக$0 

ெகா(ேட இ �த1. ஆனா# எ�ன எ�' யா ��5 O�ய வ�#ைல. அ�த ப�த� 

ம$05 Ôஅ!ேக ெகா5O 6$0கிறேத Ð பா�1 ெகா(0 வா !க�” எ�' 

ெசா�ன ேபா1தா� ந5Hதி��� தா� ெசMத தவ' உைரத1. உடேன, அ�த 
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ப�தைன அைழ1 இைறவன"� உ(ைம <வSபைத Ôசா�தா கார5 Oஜகசயன5 

...” எ�ற .ேலாகதி4� ஏ4ப எ01 உைர�க, அ�த ப�தP5 அUவாேற 

ப�ரா�தி�க, தட!க# இ�றி, உ4சவ� ெவள"ேய வ�தா�. 

இ�த க$0ைரகள"#, என�� ெத��த இர(0 subjects ஆன management and technology 

Qல5 நம1 Oராண!கள"=5 இதிகாச!கள"=5 இ ��5 Oைதய# களLசியைத 

explore ெசMதி �கிேற�. ெத�யாத வ�ஷய!கைள, ெத��த வ�ஷய!க� Qல5 ”by 

analogy” அறியலா5 அ#லவா? இேத ேபா#, எ#ைல இ#லா தாப�ய!கைள, எ� 

Qைள�� எ$7ய வழிகள"#, மன1�� O�J5 வழிகள"# எNதி, ஆம உண�ைவ 

அைடய ெசMத சி' 6ய4சிேய இ�க$0ைரக�. இ�த 6ய4சிய�# ெவ4றி ெபற, 

Ôமா  ேதேவா பவ, ப�  ேதேவா பவ, ஆசா�ய ேதேவா பவ, அதிதி ேதேவா பவ” 

எ�' ப�ரா�தி1, இ�த பாைதைய ெதாட!�கிேற�. 

ஓ5 சா�தி!  


