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சார்லஸ் டார்வினும் வவதாத்திரி மகரிசியும்  

மனிதன் எப்படி ததான்றினான் என்று நீங்கள் எப்தபாதாவது சிந்தித்தது 

உண்டா?  

 

ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் எல்தலாருக்கும் உதிக்கும் ஒரு 

தகள்விதான் அது. கிட்டதட்ட எல்லா மதங்களும்- கடவுள்தான் 

மனிதனன பனடத்தார் என்கின்றன.  

 

 

எனதவ- மத நம்பிக்னகயற்ற சிறுபான்னமயினனைத் தவிர்த்து -உலகின் 

பபரும்பான்னமயினர் -தங்கனை கடவுைின் பனடப்பு என்று அன்றும் 

நம்பினர், இன்றும் நம்புகின்றனர்.  

 

 

ஆயிைமாயிைம் ஆண்டுகைாக நம்பப்பட்டு வந்த அந்த சித்தாந்தத்னத 

தூக்கி எறிந்தது- இன்பனாரு சித்தாந்தம் 1859 ஆம் ஆண்டு பிறந்தது. 

 

 

”ஆறு நாட்கைில் கடவுள் மனிதனன பனடத்தார்”- “குைங்கிலிருந்து 

பிறந்தவன் மனிதன்” – என்ற னபபிைின் கூற்னற நம்பியிருந்த 

காலகட்டம்.  

 

அந்த தநைத்தில், மனிதன் குைங்கிலிருந்துதான் பரிணாம வைர்ச்சி 
பபற்றிருக்க தவண்டும் என்ற புைட்சிகைமான சர்ச்னசக்குரிய கருத்னத 

பவைியிட்டவர் சார்லஸ் டார்வின்.  

 

டார்வின் தனது ஆய்வில் ஓைறிவிலிருந்து ஆறறிவுவனை ஒவ்பவாரு 
உயிைனமும் எவ்வாறு மாற்றம் அனடந்து அடுத்த கட்ட 
உயிரினமாக உருவாகிறது என்பனத விைக்குகிறார். 
 
இவைது ஆய்விற்கு இயற்னகத் ததர்வு ( Natural Selection )எனப் 
பபயரிட்டுள்ைார். 
 

பரிணாம வைர்ச்சி சித்தாந்தத்தின் தந்னத எனப் தபாற்றப்படுகிறார் 

சார்லஸ் டார்வின். 
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இயற்னகத் ததர்வு ( Natural Selection ) என்னும் முனறயின் வாயிலாக 

”உருமலர்ச்சி” ( Evolution ) ஏற்படுகிறது என்னும உயிரியல் 

தகாட்பாட்டினன வகுத்த ஆங்கில விஞ்ஞானி சார்லஸ் டார்வின் 

ஆவார். 

 

டார்வினும் தவதாத்திரியும். சிறிய ஒப்பாய்வு. 

இங்கிலாந்தில் ததான்றியவர் விஞ்ஞானி  சார்லஸ் டார்வின். 
இந்தியாவில் அவதரித்தவர் மெய்ஞ்ஞான விஞ்ஞானி தவதாத்திரி 
ெகரிசி. 

1809-ஆம் ஆண்டு பிப்ைவரி 12-ஆம் நாள் இங்கிலாந்தின் Shrews-bury என்ற 

நகரில் பிறந்தார் டார்வின்.  

 

தவதாத்திரி மகரிசி 1911 ஆம் அண்டு இந்தியாவின் தமிழகத்தில் 
கூடுவாஞ்தசரி கிைாமத்தில் பிறந்தார்.  2006 ஆம் ஆண்டு வனை 95 
ஆண்டுகள் வனை வாழ்ந்தார். 
 
டார்வின் கி.பி 1882 ஆம் ஆண்டு வனை 73 ஆண்டுகள் வனை 
வாழந்தார். 
 

தமது 22-ஆவது வயதில் இனறயியலில் பட்டம் பபற்றார். அப்தபாது 

அதத பல்கனலக்கழகத்தில் தாவைவியல் துனறயில் துனறயில் 

தபைாசிரியைாக இருந்த John Stevens Henslow என்பவரிடம் பநருங்கிய நட்பு 

பகாண்டார் டார்வின். 

 

அப்தபாபதல்லாம் மயக்க மருந்தின்றி அறுனவ சிகிச்னசகள் 

பசய்யப்பட்டதால் அந்தக் குழந்னத பட்ட தவதனனனயக் கண்டும், 

தகட்டும் மருத்துவத்தின் மீது இருந்த ஆர்வத்னத இழந்தார் டார்வின். 

 

தவதாத்திரி மகரிசி- மூன்றாம் வகுப்பு வனைதான் படித்தார்.  
குடும்பத் பதாழிலான பநசவுத் பதாழில் பசய்து வந்தார். 
 

 

டார்வின் வாழ்க்னக வைலாறு (கி.பி. 1809-1882)  
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1809-ஆம் ஆண்டு பிப்ைவரி 12-ஆம் நாள் இங்கிலாந்தின் Shrews-bury என்ற 

நகரில் பிறந்தார் டார்வின். சிறு வயதிதலதய அன்னனனய இழந்தார். 

 

 

அவைது தாத்தாவும் தந்னதயும் மருத்துவர்கைாக இருந்தவர்கள். 

அதனால் டார்வினனயும் மருத்துவம் படிக்க எடின்பர்க் (University of 

Edinburgh) பல்கனலக்கழகத்திற்கு அனுப்பி னவத்தார் தந்னத. 

 

 

சிறு வயதியிலிருந்தத டார்வினுக்கு புழு, பூச்சிகள், விலங்குகள் 

ஆகியவற்றின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் இருந்தது. 

 

எடின்பர்க் பசன்ற பிறகும் அவர் கற்கள், பசடிகள், புழு, பூச்சிகள் 

ஆகியவற்னற தசமிக்கத் பதாடங்கினார். 

 

 

இயற்னகயின்மீது அப்படி ஒரு ஈடுபாடு அவருக்கு. மருத்துவம் 

படித்துக்பகாண்டிருந்ததபாது ஒருமுனற ஒரு குழந்னதக்கு அறுனவ 

சிகிச்னச நடப்பனத பார்க்க தவண்டிய கட்டாயம் டார்வினுக்கு 

ஏற்பட்டது. 

 

அப்தபாபதல்லாம் மயக்க மருந்தின்றி அறுனவ சிகிச்னசகள் 

பசய்யப்பட்டதால் அந்தக் குழந்னத பட்ட தவதனனனயக் கண்டும், 

தகட்டும் மருத்துவத்தின்மீது இருந்த ஆர்வத்னத இழந்தார் அவர். 

 

தந்னதக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் அடுத்து அவனை natural 'theology' 

அதாவது 'இனறயியல்' பயிலுமாறு ஆதலாசனன கூறினார். 

 

அதனன ஏற்று தகம்ஃப்ரிட்ஜ் (University of Cambridge) பல்கனலக்கழகத்தில் 

சமய குருவுக்கான படிப்பில் தசர்ந்தார் டார்வின்.  

 

தகம்பிரிட்ஜில் படிப்பனதவிட குதினைச் சவாரி, துப்பாக்கி சுடுதல் 

தபான்ற வினையாட்டுகைிதலதய அவர் அதிக ஆர்வம் காட்டினார். 

 

தமது 22-ஆவது வயதில் இனறயியலில் பட்டம் பபற்றார். அப்தபாது 

அதத பல்கனலக்கழகத்தில் தாவைவியல் துனறயில் துனறயில் 

தபைாசிரியைாக இருந்த John Stevens Henslow என்பவரிடம் பநருங்கிய நட்பு 

பகாண்டார் டார்வின். 
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அவர் மூலமாக தகப்டன் Robert FitzRoy என்பவரின் நட்பு கிட்டியது. பதன் 

அபமரிக்க கடதலாைப் பகுதிகைில் ஆய்வு பசய்ய HMS Beagle என்ற கப்பல் 

புறப்படவிருந்தது.  

 

தகப்டன் Robert FitzRoy-யின் தனலனமயில் பசல்லவிருந்த அந்தப் 

பயணத்தில் கலந்துபகாள்ளுமாறு டார்வினுக்கு அனழப்பு வந்தது. 

 

 

அதனன ஏற்றுக்பகாண்டு 1831-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 27-ஆம் தததி 
தகப்டன் பிட்ஸ்ைாயும், டார்வினும் பயணத்னதத் பதாடங்கினர். 

 

ஐந்து ஆண்டுகள் நீடித்த அந்த வைலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த பயணம்தான் 

பரினாம வைர்ச்சி சித்தாந்தம் உருவாவதற்கு அடிப்பனட காைணமாக 

அனமந்தது.  

 

அந்தப் பயணத்னதத் பதாடங்கியதபாது டார்வினுக்கு வயது 22. 

 

 

ஐந்து ஆண்டுகைில் அந்தக் கப்பல் Brazil, Rio de Janiro, Mondivideo, 

Falkland Island, Galapagos Island, Hobart, Newzealand என உலனகதய ஒரு 

வலம் வந்தது. பல இடரும், இன்னல்களும் நினறந்ததாக அந்த பயணம் 

அனமந்தது. 

 

ஆனால் இயற்னகயின் மீது இருந்த அைவிடமுடியாத ஈடுபாட்டால் 

டார்வினுக்கு அது பபரும் துன்பமாக படவில்னல. 

 

பசன்ற இடத்னதபயல்லாம் கூர்ந்து ஆைாய்ந்த டார்வின் அதுவனை 

அறியப்படாத பல விதநாதமான விலங்குகைின் எலும்புகனை 

தசகரித்தார். 

 

ஊர்வன, நடப்பன, பறப்பன என எல்லாவித உயிரினங்கனையும் 

ஆைாய்ந்தார். 

 

அனவ இடத்துக்கு இடம் மாறுபட்டிருப்பனதயும், சில ஒற்றுனமகனை 

பகாண்டிருப்பனத கண்டு வியந்தார் டார்வின்.  

 

உயிரினங்கள் அனனத்துதம பபாதுவான மூதானதயர்கைின் 

வழிததான்றல்கைாக இருக்குமா என்பதும்,  அனவ பதாடர்ச்சியாக சிறு 
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சிறு மாற்றங்கனைப் பபற்று,  தற்தபானதய வைர்ச்சினய 

பபற்றிருக்கின்றனவா? என்பதுதான் டார்வினின் தகள்வியாக இருந்தது.  

 

தான் தசகரித்த சில எலும்புகளுக்குச் பசாந்தமான விலங்குகள் முற்றாக 

அழிந்து தபாயிருக்கும் என்று முதலில் யூகித்தார்.  

 

ஆனால், பின்னர் அந்த விலங்குகைிலிருந்துதான் தற்தபானதய சிறிய 

அைவிலான விலங்குகள் ததான்றியிருக்க தவண்டும் என்று 

பகுத்தறிந்தார்.  

 

பகலபகஸ் (Galapagos Island) தீவுகைில் புதிய வனகயான பறனவகள், 

தாவைங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்னறக் கண்டு அதிசயித்தார்.  

 

இப்படி பல்தவறு ஆைாய்ச்சிகளுக்குப் பிறகு 1836-ஆம் ஆண்டு 

இங்கிலாந்து திரும்பினார் டார்வின். 

 

 

ஐந்து ஆண்டுகைில் தான் தசகரித்த விபைங்கனையும், ஆய்வுகனையும் 

னவத்து அவர் The voyage of the Beagle என்ற புத்தகத்னத பவைியிட்டார்.  

 

தமது 30-ஆவது வயதில் Emma Wedgwood என்ற உறவுக்காைப் பபண்னண 

மணந்து பகாண்டு, ஏழு பிள்னைகளுக்கு தந்னதயானார் டார்வின். 

திருமணத்திற்கு பின்பும் தனது ஆய்வுகனைத் பதாடர்ந்தார்.   

புதிய உயிரினங்கள் உருவாகும் முறற, பின்னர் அறவ தங்களின் 
மூலத்திலிருந்து முழுறெயாக ொறி விடுவதன் காரணங்கள் 
ஆகியவற்றறத் மதாடர்ந்து ஆராய்ச்சி மசய்து 1859-ஆம் ஆண்டு 

உலறக வியப்பில் ஆழ்த்திய தனது புத்தகத்றத மவளியிட்டார் 
டார்வின். 

 "The Origin of Species by Natural 

Selection" அதாவது 'இயற்றகயில் 
உயிரினங்களின் ததாற்றம்' என்ற  

சார்லஸ் டார்வின் அந்த புத்தகம் கூறிய 

சித்தாந்தம்தான் பரிணாெ வளர்ச்சி 
சித்தாந்தம். 

அதன்படி உயிரினங்களின் வாழ்க்றகப் 

http://2.bp.blogspot.com/-m3Q5K-9tGiM/TzcNwLyVKDI/AAAAAAAABJY/dQmONOc9lUE/s1600/Teor%C3%ADa+sobre+el+origen+de+las+especies+-+Charles+Darwin.jpg
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தபாராட்டத்தில் தகுதியும், வலிறெயும் உள்ளறவ நிறலத்து நிற்கும். 
ெற்றறவ அழிந்துதபாகும் என்று கூறினார் டார்வின். 

அறத 'Natural Selection' என்றும் "survival of the fittest" என்றும் 
அவர் விளக்கினார். ஆனால் அந்த சித்தாந்தத்தின் விறளறவ 
உலகம் அப்தபாது உணரவில்றல.  

மசடிமகாடிகளுக்கும், விலங்குகளுக்கும் ெட்டுதெ அது 
மபாருந்தும் என்றுதான் நம்பியது. டார்வின்கூட ெனிதறனப் பற்றி 
புத்தகத்தில் எதுவும் குறிப்பிடவில்றல.  

பரிணாம வைர்ச்சி சித்தாந்தம்- மனிதனுக்கும் பபாருந்த தவண்டும் 

என்பனத- உலகம் உணைத் பதாடங்கியதபாது- நாம் குைங்கிலிருந்து 

பிறந்ததாமா? என்ற தகள்வி எழுந்தது.  

 

டார்வின் -அப்படி தநைடியாக பசான்னதில்னல நம்பியதுமில்னல. 

 

ஆனால்- அறிவுப்பூர்வமாக சிந்தித்துப் பார்த்தால்- அப்படித்தான் 

நடந்திருக்க தவண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் கருதத் பதாடங்கினர். 

 

எதிர்பார்க்கப்பட்டது தபாலதவ- ததவாலயங்கைின் கண்டனத்துக்கு 

உள்ைானது டார்வினின் சித்தாந்தம். 

 

அவர் வாழ்ந்த தபாதத அவைது "The Origin of Species" என்ற நூல் உலகம் 

முழுவதும் பதிக்கப்பட்டது.  

 

தகம்ஃப்ரிட்ஜ் பல்கனலக்கழகம் அவருக்கு பகைைவ டாக்டர் பட்டம் 

வழங்கியது. 

 

டார்வின் பரிணாம க ாட்பாடு மூன்று அம்சங் ளைக் க ாண்டது. 

 

1. மாறுபாடு (எல்லா உயிரினங்கைிலும் காணப்படுவது) 

 

2. மைபு வழி (ஒத்த உயிர் வடிவத்னத ஒரு தனலமுனறயிலிருந்து 

இன்பனாரு தனலமுனறக்கு எடுத்துச் பசல்லும் ஆற்றல்) 

 

3. உயிர் வாழ்தலுக்கானப் தபாைாட்டம் (எந்பதந்த மாறுதல்கள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட சூழலுக்குச்சாதகமாக இருக்கும் என்று கணித்து 
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அதற்தகற்ப இனப் பபருக்க முனறகனை 

தீர்மானித்துஉயிரினங்கைில் மாறுதல்கனை ஏற்படுத்திக் 

பகாள்வது) 

 

 

இனதத்தான் இன்னறய நாகரீக, விஞ்ஞான உலகம் அதன் நீட்சியாக 

பைம்பனை மைபியல் குணங்கைின் மகினமப் பற்றி நமக்கு விைக்கம் 

தருகிறது.  

 

இனத 'நவனீ டார்வினியம்' என்கிறார்கள். 

 

இதன் விைக்கம் என்பது, ஜவீ தபாைாட்டம் என்பது தனித்தனியான 

பபாருனைப் பபாறுத்தது மட்டுமல்ல;  

 

தன் இனத்னத உற்பத்தி பசய்து இனவிருத்தி பசய்யும் 
(குணம்,உடல்வாகு, நிறம், திறனம, அறிவு இனவயும் உள்ைடங்கும்) 

சக்தினயப் பபாறுத்ததாகும் என்பது தான். 

 

"வலுவுள்ைது வாழ்கிறது, பமலிந்தது வழீ்கிறது" என்கிற இவரின் 

பரிணாம தத்துவத்னத . சிலர் அவர் காலத்திதலதய தகலி பசய்தார்கள். 

 

உண்னமனய கண்டுபிடித்த சாதனனயாைர்கனை, எல்லாம் உலகம் 

தகலி பசய்வது வாடிக்னகத்தாதன? 

 

"உலனக கூர்ந்து கவனிப்பனதயும், ஆைாய்ச்சிகள் பசய்வனதயும் 

நிறுத்துமாறு எப்தபாது நான் நிர்பந்திக்கப்படுகிதறதனா அன்னறய 

தினதம நான் இறந்து தபாதவன்". என்று தகலி பசய்தவர்களுக்குப் 

பதிலைித்தார் டார்வின். 

 

மனுகுல மூதானதயரின் முகவரினய -உலகிற்குக் காட்டிய 

முன்தனாடி, அறிவு ஒைி 1882-ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல்19-ஆம் தததி தனது 

சிந்தனனனய நிறுத்தி அடங்கிப் தபானார். 

 

இங்கிலாந்தில்- 'விஞ்ஞானிகைின் கார்னர்' என்று பசால்லப்படும் 

பவஸ்ட்மின்ஸ்டர் எபியில் (Westminster Abbey)-டார்வினின் நல்லுடல் 

அடக்கம் பசய்யப்பட்டது 

தவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்னக குறிப்பு (கி.பி.1911-2006) 
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அருட்தந்னத தவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்தசரி என்னும் கிைாமத்தில் 

பநசவுத் பதாழில் பசய்யும் வைதப்பன், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 

தம்பதியர்களுக்கு எட்டாவது குழந்னதயாகப் பிறந்தார்.  

 

சிறுவயது முததல தவதாத்திரி மகரிஷி அவைது தாயார் 

சின்னம்மாைிடம் நினறய பக்தி கனதகனையும், புைாணக்கனதகனையும் 

அறிந்து பகாண்டார். 

 

இவைது குடும்பசூழல்,  இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் 

தபாய்விட்டது.  

 

தன்னுனடய பசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு வனை படித்த இவர், 

பின்னர் தங்கள் குடும்ப பதாழிலான தறி பநய்தனல பசய்யத் 

பதாடங்கினார். 

 

18வது வயதில் பசன்னனயில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் 

பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது.  

 

பசன்னனயில் இவருக்கு ஆயுர்தவத மருத்துவர் எஸ். 

கிருஷ்ணாைாவின் நட்பு கினடக்க, அவர் மூலமாக தியானம், தயாகா 

தபான்றனவகனை கற்றார் மகரிஷி. 
 

தனது வாழ்க்னகயின் குறிக்தகாைாகிய முழுனமனய உணரும் 

தநாக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்தவத மற்றும் த ாமிதயாபதி 
தபான்ற மருத்துவ துனறகனைக் கற்று ததர்ச்சிப் பபற்றார்.  

 

தமலும் இைண்டாவது உலகப் தபாரின் தபாது முதலுதவிப் 

பயிற்சியாைைாகவும் பணிபுரிந்தார்.  

 

பின்பு பபாருைாதாைத் தன்னினறவு பபற தவண்டும் என்று, தனது சுய 

முயற்சியினால் பல்லாயிைம் நபர்களுக்கு தவனல அைிக்கக்கூடிய 

அைவிற்கு ஒரு பபரிய பநசவுத் பதாழிற்சானலனய உருவாக்கினார். 
 

ஆன்மிகத் ததடல் 

 

தனது சதகாதரியின் மகனை (தலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 

வாழ்க்னகனயத் பதாடங்கினார்.  
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இல்லறத்திலும், பநசவுத் பதாழிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 

தபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்ததடலில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் நாட்டம் 

பகாண்டிருந்தார்.  

 

சித்தர்கைின் நூல்கனைக் கற்று, தியானத்தில் பவகுவாக ஈடுபட்டு 

தன்னன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முனறயில் விடாமுயற்சியுடன் 

ஈடுபட்டார். 

 

இவைது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் ததடலின் வினைவாக தனது 35வது வயதில் 

ஞானம் பபற்றார்.  

 

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகைில்- பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 

கருத்துக்கனை- தனது எழுத்துக்கைின் மூலமாகவும், உனைகைின் 

மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துனைத்தார்.  

 

பின்னர்- தனது பநசவு பதாழினல முற்றிலும் விட்டு விட்டு- தன்னன 

முழுனமயாக ஆன்மீகத் துனறயில் ஈடுபடுத்திக் பகாண்டார். 

 

நூல்கள் இயற்றல் 

 

 

இந்தப்பிைபஞ்சத்னதப் பற்றியும்- மனித வாழ்க்னகனயப் பற்றியும்- 
தவநினலயில்- தான் பபற்ற கருத்துக்கனை -பல கவிகைாகவும், 

கட்டுனைகைாகவும்- புத்தக வடிவங்கைில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அவர்கள் அைித்துள்ைார்கள்.  

 

இைண்டாயிைத்திற்கும் தமற்பட்ட- விஞ்ஞானமும் பமய்ஞ்ஞானமும் 

கலந்த- தமிழ்ப்பாடல்கனை இயற்றியிருக்கிறார்.  

 

பாமை மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும் வனகயில்- எைிய தமிழில் தனது 

தத்துவங்கனை எடுத்துனைத்தார்.  

 

எல்லா மதங்கைின் சாைம் ஒன்தற என்பனத -மகரிஷி அவர்கள் 

வலியுறுத்துகிறார். 

 

1957ல் மகரிஷி ‘உலக சமாதானம்’ என்னும் நூல் ஒன்னற 

பவைியிட்டார்.  
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பதாடர்ந்து பல்தவறு நாடுகளுக்கு பசல்லும் வாய்ப்பு- இவருக்கு கிட்ட -

அங்பகல்லாம் ஆன்மீகச் பசாற்பபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

 

மனிதகுலம் அனமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகனையும் சாதனன 

முனறகனையும் உலகபமங்கும் பைப்பிட- 1958-ஆம் ஆண்டில் -

தவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய தசவா சங்கம்- 
இன்று இந்தியாவிலும், மதலசியா, ஜப்பான், பதன்பகாரியா, அபமரிக்கா, 

தபான்ற நாடுகைிலும் பல கினைகனைக் பகாண்டு இயங்கி வருகிறது. 

அருட்பபருஞ்தசாதி நகர் 

பகாங்கு நாட்டில்- பபாள்ைாச்சி நகருக்கு அருதக- வால்பானற 

மனலதயாைத்தில்- ஆழியாறு நீர்த்ததக்கம் அனமந்துள்ை இடத்தில்- 
அருட்பபருஞ்தஜாதி நகர் எனும் நகைம்- தவதாத்திரி 

மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அனமக்கப்பட்டது.  

அன்பபாைி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்னறயும் பவைியிட்டார். 

இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் பமாழிகைில் பவைிவருகின்றன. 

மனறவு 

தவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் மார்ச் 

28, 2006 பசவ்வாய்க்கிழனமயன்று மனறந்தார். 

”வல்லனவற்றில் வாழ்வு 
வளம்”  

 காண்பனவற்றில் உண்றெறயத் ததடும் 
ஆர்வம், புரியாதவற்றறயும் 
அணுக்கொக ஆராயும் மபாறுறெ, ெத 

நம்பிக்றகயின் ஆணி தவறரதய 
அறசக்கும் என்றும் மதரிந்தும் தாம் 
உண்றெ என்று நம்பியவற்றற 
அச்செின்றியும், தயங்காெலும் உலகுக்கு 
மசான்ன துணிவு.  

இறவதான் டார்வின் என்ற 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/2006
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88
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ொெனிதனுக்கு வானம் வசப்பட்டதற்கான காரணங்கள்.  

டார்வினின் மகாள்றககளின் விறளவாக, ”மாறுதல் ஒன்றறத் 
தவிர இந்த உலகில் நிறலயானது எதுவுவம இல்றல” என்று 
உறிராக்ளிட்டஸ் கூறிய கருத்து இன்று எல்தலாரும் ஏற்கத் 
தக்கதாகிவிட்டது. 

”வல்லனவற்றில் வாழ்வு வளம்”  ( Survival of the Fittest )                            

”வாழ்க்றகப் வ ாராட்டம் ” ( Struggle for existence)  என்பன தபான்ற 
டார்வின் வகுத்தறெத்த மசாற்மறாடர்கள் எல்லா மொழிகளின் 
அகராதிகளிலும் இடம் மபற்றுவிட்டன. 

உயிரியறலயும், ொனிடவியறலயும் புரட்சிகரொக 
ொற்றியறெத்தது டார்வினுறடய மகாள்றககதளயாகும். 

இந்த உலகில் ெனிதனுக்குரிய இடம் குறித்த ெனிதரின் கருத்திறன 
ொற்றியதும் இந்தக் மகாள்றககதளயாகும்.  இதில் 
ஐயதெதுெில்றல. 

 

சார்லஸ் டார்வின் தந்த  ரிணாமக் ககாள்றகயும்  
வவதாத்திரியின் தன்மாற்றக் ககாள்றகயும்.. 

டார்வின் பரிணாெக் மகாள்றக ஓரறிவிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது.  
ஆனால் தவதாத்திரியின் தன்ொற்றக் மகாள்றக மூலொகிய 
மபருதவளியில் (சுத்தமவளி) மதாடங்குகிறது. 

 

 டார்வின் தனது ஆய்வின் ஒருறிவிலிருந்து 
ஆறறிவுவறர ஒவ்மவாரு உயிரனமும் 
எவ்வாறு ொற்றம் அறடந்து, அடுத்த கட்ட 
உயிரினொக உருவாகிறது என்பறத 
விளக்குகிறார். 
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இவரது ஆய்விற்கு இயற்றகத் ததர்வு ( Natural selection)  எனப் 
மபயரிட்டு அறழத்தார். 

இயற்றகவதர்வுக் வகாட் ாடு, 

இக்தகாட்பாட்டின் கூறுகள். 1. ெிதெிஞ்சிய இனப்மபருக்கம்  2. 
வாழ்க்றகப் தபாராட்டம்  3.  பரவலான தவறுபாடுகள்  4. 
தகுதியானறவத் தப்பிப் பிறழத்தல்  5. இயற்றகத் ததர்வு. 

1. ெதிெிஞ்சிய இனப்மபருக்கம் – தங்கறளப் தபான்ற பின் 
சந்ததிறய உருவாக்கும் உள்ளுணர்வு அறனத்து 
விலங்குகளுக்கும் உண்டு.  இதனால் அறவ தங்களது 
சந்ததியிறன ஜிதயாெிதி விகிதத்தில் மபருக்கெறடயச் 
மசய்யும் தன்றெயும் மகாண்டிருக்கும். 

2.  வாழ்க்றகப் தபாராட்டம்  உயிர் வாழ அறனத்து 
உயிர்களும் தபாராட்டச் சூழறலச் சந்திக்க 
தவண்டியுள்ளது.  இத்தறகயப் தபாராட்டம் ஒதர இனம் 
சார்ந்த உயிர்களிறடயிதல அல்லது இரு ொறுபட்ட 
இனங்களிறடயிதலா ஏற்படும். 

3.  பரவலான தவறுபாடு  தனிப்பட்ட உயிர் ெற்றும் 
உயிரினங்கள் மசழித்து தனது நன்றெ பயக்கும் 
உயிரினப் பண்புகறள தனது அடுத்த தறலமுறறக்குச் 
மசலுத்தும் உயிரினத் மதாறகயில் நிறலநிறுத்தபடும் 
பாரம்பரிய தவறுபாடுகதள பரிணாெத்தின் அடிப்பறடத் 
ததறவகளாகின்றன. 

4.  தகுதியானறவத் தப்பிப் பிறழத்தல்    அறனத்து 
உயிரனங்களும் வாழ்க்றகப் தபாராட்டத்றதச் 
சந்திக்கின்றன.  அவற்றில், உரிய ொறுபாடுகள் 
மகாண்டறவ ெட்டுதெ தப்பித்து வாழ இயலும்.  
அத்தறகய உயிர்கள் சூழலிதல ெிகத் தகுந்தனவாகக் 
கருதப்பட்டு அப்பண்புகள் சூழல் தன்றெகளுக்தகற்ப 
தெலும் ொறுதல்கறளப் மபறும். 

5. இயற்றகத் ததர்வு  டார்வினின் கருத்துப்படி ெிகச் 
சிறந்தது எனக் கருதப்படும் உயிர்கள் இயற்றகத் 
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ததர்வினால் ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டு வாழும் தகுதிறயப் 
மபறுகின்றன எனலாம். 

இயற்றகத் ததர்வு கருத்துருறவப் பயன்படுத்தி அறனத்து 
வறகயான பரிணாெ நிகழ்வுகறளயும் விளக்கிவிட இயலும் என் 
டார்வின் நம்பினார். 

பதாடரும்…… 

நன்றி – சார்லஸ் டார்வினும் தவதாத்திரி  மகரிசியும் – அருள்நிதி 
மன்னார்குடி பானுகுமார். 

 

டார்வினும் தவதாத்திரியும். 

தவதாத்திரி ெகரிசியின் தன்ொற்ற-பரிணாெக் மகாள்றக. 

இறறநிறல என்ற முழு முதற்மபாருளானது – 1. வற்றாயிருப்பு 2. 
தபராற்றல் 3. தபரறிவு 4. காலம் என்ற நான்கு வளங்கறளக் 
மகாண்டு மபருமவளியாக, சுத்தமவளியாக  நிறறந்து விரிந்து 
நிற்கிறது. 

இதன் தன்னிறுக்கச் சூழந்தழுத்தும் ஆற்றலால் தாதன 
நுண்துகளானது.  இதுதவ இறறத்துகள் எனப்படுகிறது.  
இறறத்துகள்களின் மதாகுப்தப விண். 

விண் எனும் நுண்ணணுக்கள் ஒன்றற 
ெற்மறான்று தள்ளுகிற ஆற்றல் 
குறறயும் தபாது அறவகள் 
மநருங்குகின்றன. 

மநருக்கத்தின் அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப 
காற்று, அழுத்தக் காற்று  (மநருப்பு), நீர், 
நிலம் என்று விணகள் கூட்ட 
இயக்கத்தின தவறுபாடுகள் 
உண்டாகின்றன.  இந்த நான்தகாடு 
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விண்றணயும் தசர்த்து பஞ்ச பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. 

பஞ்ச பூதங்களின் சரிவிகிதக் கலறவயால் சீவ இனங்கள் 
ததான்றியது.  தாவரங்கள் ததால் மூலம் அழுத்தம் என்ற 
உண்ர்றவப் மபறுகின்றன.     அதனால் அறவ ஓரறிவு இனம் 
எனப்படுகிறது. 

 புழு அழுத்த உணர்வும் 
சுறவயுணர்வும் உறடயது.  
அதறன ஈரறிவு என்று 
ெதிக்கிதறாம். 

எறும்பு, வண்டுகள் அழுத்தம், 
சுறவ, ெணம் என்ற மூன்று 
உணர்வுகறளப் மபற்றிருக்கின்றன.  
எனதவ இறவ மூவறிவு இனொக 

தபசப்படுகின்றன. 

ஊர்வனவற்றில் கண்களிலிருந்து, காதுகள் இல்லாதவற்றற (பாம்பு 
முதலியன) நான்கு அறிவு உயிரினம் என்று அறழக்கிதறாம். 

இத்துடன் காதும் உள்ள உயிர் வறகறய ஐயறிவு என்றும் 
கருதுகிதறாம். 

ஆகதவ நிற்பன, நடப்பன, ஊர்வன, நீந்துவன அறனத்தும் ஐயறிவு 
உயிர்களாகும். 

புலன்களுக்கு எட்டாத காலம், மதாறலவு, விறரவு, பருென் எனும் 
நான்கு கணக்குகளுக்கு அகப்படாத ெறறமபாருட்கள் மூன்று. அறவ 
தபரியக்க ெண்டலம் முழுவதும் நிரம்பியுள்ளன. 

அறவ 1. இறறமவளி 2. விண்துகள் 3. காந்த ஆற்றல்.  இந்த 
மூன்றறயும் உணர்ந்து மகாள்ளும் கருவி ெனித மூறளதான். 

இந்த அற்புத ஆற்றல்தான் ஆறாவது அறிவு ஆகும்.  ஆறாவது 
அறிவு தபாதிய வளர்ச்சி மபற்றால்தான் ெனிதனுக்குப் பிறறர 
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ெதித்து ஒத்தும் உதவியும், இட்டுண்டு வாழும் ஏற்றமுள்ள 
அறிவாட்சித்தரம் பண்பாடாக அறெயும். 

எனதவ, ஏததா ஒரு ஆற்றல் உலறகப் 
பறடத்து பாதுகாத்து பராெரித்து 
வருகிறது என்ற கருத்றதவிட, 
இறறநிறலதய தன்ொற்றம் மபற்று, 
பிரபஞ்சத்தில் காணும் 
மபாருட்களாகவும், அண்டங்களாகவும் 
தகாடிக்கணக்கான உருவங்களாகவும் 
இயங்கிக் மகாண்டிருக்கின்றது என்ற 
தபரூண்றெறய உணர்த்துவதத 
வவதாத்திரி மகரிசி தரும்  

 

 

தன்மாற்றச் சரித்திரம். 

ஓரறிவு ஜவீனில் இயல்பூக்கொக ஏற்படும் ொற்றம் மதாடர்ந்து 
நறடமபற்று ஆறறிவு பறடத்த ெனிதறன உருவாக்கியருக்கிறது 
என்பது டார்வின் தந்த தத்துவொகும் 

இந்தத் மதாடர் ொற்றங்களின் ஊடாக ஒன்தற ஒன்று ஒவ்மவாரு 
ஜவீனிலும்  வாசம் மசய்து- அடுத்தடுத்து ஜவீன்களுக்குத் தாவி  
அறனத்து ஜவீன்கறளயும் இறணக்கிறது. 

அந்த ஒன்றான கருறமயம் அல்லது ஜவீாத்மாறவப்  ற்றி 
டார்வின் தத்துவம் வ சவில்றல. 

ஆனால் தவதாத்திரியின் பரிணாெம் அல்லது தன்ொற்றச் சரித்திரம் 
அந்த ஒன்றறப் பற்றி மதளிவாக மவகுவாகப் தபசுகிறது 

”முன்னம் ஒரு துளியான மூலவிந்து நாதத்தால் 

முற்றறிவன் திருவருளால் முழுறமயாய் எனது உடல் 
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சூக்குமமாய் குறுகிநின்று கதாடங்கியது தன் வளர்ச்சி 

கசால்லறிய மறற க ாருளாய் கதாடர்ந்து வரும் 
விறனக்வகற் ...........” (ஞா.க.) 

என்பார் தவதாத்திரி ெகரிசி.  
ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வருவறத அந்த 
ஒன்று பரிணாெம் அறடகிறமதன்று 
மசால்கிதறாம். 

விலங்கினத்திலிருந்து (குரங்கிலிருந்து) 
ெனிதன் வருகிறான் என்று மசால்வதில் 
ெனிதனின் மபருறெ அவ்வளவாக 
மவளிப்படவில்றல. 

ெனிதன் விலங்கினத்திலிருந்து வந்தான் 
என்று மசால்வறதவிட- இறறநிறலதய 
தாதன ொற்றம் அறடந்து ொற்றம் 
அறடந்து-- விலங்கினம் மூலொக-- 

ெனிதனாக வருகிறமதன்று மசால்வது- மபாருத்தொக இருக்கும் 
என்பார். 

தவதாத்திரி ெகரசி --கறடசி காலங்களில் ஒன்றிலிருந்து  என்று 
மபாருள் பரிணாெம் என்ற பதத்றத் தவிர்த்து,  இறறநிறலயாகிற 
மவளி --தாதன தன்றன ொற்றிக் மகாண்டு- ெனிதனாகியிருக்கிறது 
என்னும் மபாருள்பட- பரிணாெம் என்னும் வார்த்றதக்குப் பதிலாக 
”தன்ொற்றம்” என்னும் பதத்றதக் றகயாளத் மதாடங்கினார். 

சார்லஸ் டார்வின் விஞ்ஞானத் தத்துவம்- தவதாத்திரிய மகரிசியின் 

விஞ்ஞான பமய்ஞ்ஞானத் தத்துவமாக மாறியிருப்பது-- அறிவின் 

பயணத்தில் உச்சக் கட்டமாகும். 

துனணநின்ற நூல்கள்Of Sock 

1. உயிரினங்கைின் ததாற்றம், சார்லஸ் டார்வின் 
2. On The Origin of Species (Chinthan Books) Charles darvin 

 

https://www.commonfolks.in/books/d/on-the-origin-of-species-chinthan-books
https://www.commonfolks.in/books/d/the-origin-of-species
https://www.commonfolks.in/books/d/the-origin-of-species
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3. The Origin of species Charles darvin 

4. சார்லஸ் டார்வின்: சுயசரினத சார்லஸ் டார்வின் 

5. இயற்னகயின் ததர்வின் வழியாக உயிரினங்கைின் ததாற்றம் 

6. பிைபஞ்ச பரிணாம சரித்திைம், தவதாத்திரி மகரிசி. 
7. தத்துவ சிகைங்கள், டாக்டர் அழகர் ைாமானுஜம் 

8. இனறநிலயின் தன்மாற்ற சரித்திைம், தவதாத்திரி மகரிசி 
9. ஞானக்கைஞ்சியம், தவதாத்திரி மகரிசி 
10. அன்பபாைி மாத இதழ்கள், தவதாத்திரி மகரிசி.Out 

 

இனணயதைத்தில் பஜன்புத்தரும் தாயுமானவரும் 
 

இனணயதை முகவரிகள்….. VETHATHIRIAM BANUKUMAR மற்றும் 

THAYUMANAVAR BANUKUMAR 

பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் 

பபாருைடக்கம் 

1. பஜன்னும் தாயுமானவரும். https://youtu.be/LXgKxgHMtFo 

2. விஷய ஞானம் விபரீதமானது https://youtu.be/VliywleKo6Y 

3. மைணத்னதக் கண்டும் அஞ்சத் 

ததனவயில்னல https://youtu.be/At5zMeJavF8 

4. படிப்புஅற்றுக் தகள்விஅற்று https://youtu.be/n0_ZEytgHXM 

5. வார்த்னதகைால் விைக்க முடியாது 

6. பசத்தால் தான் பதரியும்? https://youtu.be/WynKLPhhFoU 

7. வழியும் தகாப்னப. https://youtu.be/o4eI_2ySwzQ 

8. பானலவத்தில் இைண்டு பஜன் சீடர்கள் https://youtu.be/6DVQsFgBPi4. 

9. ஒன்றும் பகாண்டு வைவில்னலதய! https://youtu.be/t4ir-tbDou8 

10. குரு-சிஷ்ய உறவு 

11. உயிைானசயும் இல்னல! பண ஆனசயும் இல்னல! 

12. கர்வம் அடங்கி அமர்ந்தார் https://youtu.be/C6HSCQrxung 

13. தயாகப் பயிற்சிதய விழிப்புணர்வு தரும் https://youtu.be/K8-ebuziOhc. 

14. ததடும் பருவம் இது கண்டீர். https://youtu.be/r6BTjDcnWRI 

15. முச்சுஅற்றுச் சிந்னத அற்று 

16. பஜன் தியானம் https://youtu.be/HZVTIvwke_Y 

17. ததநீர்! விழிப்புணர்ச்சி! அவ்வைவுதான் https://youtu.be/OUQTn-Gi6rU. 

https://www.commonfolks.in/books/d/the-origin-of-species
https://www.commonfolks.in/books/d/charles-darwin-suyasarithai
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLXgKxgHMtFo%3Ffbclid%3DIwAR38RD8hX7dxRT1DeWCEOTZ0ENJOWFUjz2DcX1RV8c1qE9-1H2iAMEZBFrM&h=AT1DqB5gI7_sHZE0FTqj9W0bLmuZPNJelNSbo0D5Z6P0FBLVJjwn8hvpZe_xhDsxUkO1TEc9Up79kF9kc4d00z9NoyGqi7CRxLjzrYVrz-oggS3K4iYeWGqcCksyRoLcPemsB1KmnOG3dQrZQKUVsubDUclhOo6nA_akkEVOaxkpGvnk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVliywleKo6Y%3Ffbclid%3DIwAR1LfJIEzPBFXrZJOLvP74FZH2ILrSK4drMdQmLPGZAVH7hAOGoNetiq_e0&h=AT1bo-rKhuUshcNQ-ArMHccZpcc5nQCc5lpgDyMPa6rnrkfxoRLL-W3RksnnkjQjYRnGyZgvBXMgXwmuZtqrpnOJF0AvN4psFz-lO03N_4OetdZiAxr-Muson_VkGeAu7UgoXP64uWJQCsFdGGZPboniKMK_F7176e6xCAqMTxQLNLIX
https://youtu.be/At5zMeJavF8?fbclid=IwAR1WvOO9JaxlbnaIPgmWvBysMKea3JgVI1-7_1uTt8pEbhNkIoJr5U993dM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fn0_ZEytgHXM%3Ffbclid%3DIwAR10Ru8CSf54aOkmutqS8mtCGd5ZAvDr26BtNjMxfYAf4UoPOeGX6nL4kQo&h=AT0WgugxeCqgDtLKmtfJTHIeSBEwWEdTYAsnRuvdhRp9IYpXlHtJgBEjV3zm27dlrhvEdSUwQfA9-cCR_jNquOS5pgWXvI6niX--ArrO-mzXByBd7vGWE6C_c_4Y8rcAM_iqH1rN7NdnW6S1XIrjDX9j23KGLVVwXapub9uerbDSoGaf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWynKLPhhFoU%3Ffbclid%3DIwAR1Fxw8YkC21K0SyVv9AXGF-YKkaXds_0ZAC1GXyzfRtihlM5Yy_GGu1Aaw&h=AT0BleoaiQxi8Qe7D8a9cLN_YdI26pvGvahVwqzjjDuG-ldffdpgHUaA1OgJSm2ue6wzCr3P6tX9ftXqTv9Ddul9NPBTsm3E9R_crcpkViClvs5ZLh8ti8Za9iDSROPnURnCIx95TWvnHVR_61aSc4qlwiurvh3bd2wI-ffmu-Q3sine
https://youtu.be/o4eI_2ySwzQ?fbclid=IwAR09c_-VFWqfreZm7Nqt_9LWYezacoe91KXuB6LO5k1AiriDN_O4wZ7jugU
https://youtu.be/6DVQsFgBPi4?fbclid=IwAR39-HH2HLxLlc5NsbULpScZSR1pSHDvWQ67cwwUGUID6OcOq95r17gjDm0
https://youtu.be/t4ir-tbDou8?fbclid=IwAR0l8f_5kVRFwyVpD82X8jpMx00zl5NlDlif4sNcX2zJX2_Kw4GTwlrYwIw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FC6HSCQrxung%3Ffbclid%3DIwAR22phz685EMbkkHGoEKWAW1kTdbIytJnbhxreYxSJXs6_WrZWaq_dXe0yE&h=AT0LgGriMDhdgXBr39QlXKVSI39p1CC2oh5A7QAiII-aRJvaZtNzIClNZawPAIIo1WSCrcaNMpQm_ltcSjmbql2bnZ3F-SloNBoZjodUhASdQrDATK5qbuHyuwQSlaa1GvO6s0TGV5bSHWN-x19nf5igkdEg5fWg1GGzsO0ygFCXMQXe
https://youtu.be/K8-ebuziOhc?fbclid=IwAR1I1cqcCToZZf8ohMoIybQ9StssHu26rcrY0phsEyyCDCg4CrGPIu-agEQ
https://youtu.be/r6BTjDcnWRI?fbclid=IwAR155UNa0VOVq45ReVzxpx4UmBbQ01xpecMV1ErLYUWHpdCdop9G_ENMBVk
https://youtu.be/HZVTIvwke_Y?fbclid=IwAR2nwVmSTauo7MTR9b4Upc5uI_YHQwHto2i7icuHZufbepg9XlU72WPIto4
https://youtu.be/OUQTn-Gi6rU?fbclid=IwAR0mdr3TEs90b52i53s8HVY1jaqQAyEYTLR7jEn1dCtik05CNHJ4PVuBCVo
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18. மனமும் மானயயும். https://youtu.be/EsATPOIW3JI 

19. மனவுறுதி https://youtu.be/d7L46-WM0_w 

20. பகட்டவழி ஆணவப்தபய் https://youtu.be/8WN_GYdRoSQ 

21. னபபிளும் பஜன் ஆசிரியரும் https://youtu.be/xZlbo-E-M3I 

22. இதயசுவும் தீர்க்கதரிசியாரும்https://youtu.be/MJeQoAXPZtM 

23. நீரும் இல்னல…நிலவும் இல்னல. . https://youtu.be/IrL4-T9wFQg 

24. புத்தர் என்றால் என்ன? https://youtu.be/rAZbdsvGM5g 

25. தபாதி தர்மர், மனனதச் 

சாந்தப்படுத்துகிறார் https://youtu.be/K5ZG_hHhTzA 

26. இடிக்க முடியாத மாைினக https://youtu.be/stJ3LwMaR5A 

27. வாய் ஏன் பைாபைதம? https://youtu.be/GqlYLL-AKL0 

28. நிைானச யின்தறல்பதய்வ முண்தடா?https://youtu.be/HktwDQ7dQKg 

29. அவதன ஞானி. https://youtu.be/TUr_w7W0o4c 

30. வாக்கற்று மனமும் அற்று https://youtu.be/hH8TfUnjVVY 

31. பக்குவப்பட்ட மனம் https://youtu.be/xwFQ9WcHqT8 

32. ஞானவிைிம்பில் நிற்கும் துறவி https://youtu.be/UG2JkRIkkI8 

33. முக்தியின் வழி எது?https://youtu.be/Xe3bBnhtvEY 

34. ஆழமாக சிந்தித்தால் பமஞ்ஞானம்.https://youtu.be/2HePxJyygeQ 

35. தாயுமானவர் னகயில் எடுத்த ஆயுதம்!https://youtu.be/v89HI-_9jd4 

36. புனகபிடிக்கும் பஜன்https://youtu.be/z6SVvGVH4q4 

37. ஞானமனடந்த மனிதன் https://youtu.be/WJGWWJwa71Y 

38. மனமும் பவைியாகின்றதுhttps://youtu.be/Ph3czRaQMFw 

39. வாழ்க்னக வாழ்வதற்தகhttps://youtu.be/jA3QeGhclI4 

40. தாயுமானவர் பசால்லும் ”கடந்த நினல” 

எது? https://youtu.be/B_FJv6gHXA0 

41. அகங்காைத்னத அறுக்க பணிவு தவண்டும்? 

42. கள்ைமனம் துள்ளுவது ஏன்?https://youtu.be/pyuzkbJofss 

43. பபற்றனத ஏது என்று பசால்தவன்? https://youtu.be/T-d6HYn2CJg 

44. மானய ஒழிய அவன் அருனைப் பபற தவண்டும் – 

45. காற்றும் அல்ல, பகாடியும் அல்ல https://youtu.be/yW04toFGNWE 

46. அகில வாழ்வு அத்தனனயும் பசாப்பனம் கண்டாய்? 

? https://youtu.be/Zey6MX-XvB8 

https://youtu.be/EsATPOIW3JI?fbclid=IwAR08V8vCr7RRs6S_18UJsryQo6Li7fdo-goaZifHDUxwDC8CUDVpbBs8Zf8
https://youtu.be/d7L46-WM0_w?fbclid=IwAR3KVsd1f1CkvNcU7P7glw2-AGuMikrDJ0SvL0ykdHy8Nd7h8I_d0tL0t58
https://youtu.be/8WN_GYdRoSQ?fbclid=IwAR12zrxdGp_EZ7HJ7hR-JOrjVrekL2QHljWrY42A8TgpXW0FZ2g7sRauqgM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxZlbo-E-M3I%3Ffbclid%3DIwAR0ptAb3guSgA8arhPDOPmbXgocQl5Oe03eTxSCFv9EA4zgFSeP4Zi4Orp8&h=AT0oRUL4YAszrnX_iq3hMOI6d79xCg704vKTdJNJ1I9VyIljkp3a8JbBvDAFJTjBri8YvooO9wmVhRoKipPa4fkhNpvhwNzLMPZ-2Ri4HQ3X3gCD0jHktULheEfcdC2r28e7R8gCHD_He6JHjMJi_1sTlSR95tGszXAlkzhCm9COkEZD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIrL4-T9wFQg%3Ffbclid%3DIwAR3zmiMqlvu6gKashH48XJFAZH_MnHc-hrlvH0uZkisAOsMrf0bW21-K8c4&h=AT0FgJdjInXipjFmD3CQitfctdt5mouN4iBZxBD85EaEadgNfJB1lp4Go_9BSFUndzTeFPUpeuByD6VhxgHL7GYw4Vp5MkF89rSNWZYQonk2UutwsIxALuwddeTsV5YPf33tZBB63TGLfJIDoa9MjDGgkpsb4wbJRvJfApTz0VILNgj8
https://youtu.be/rAZbdsvGM5g?fbclid=IwAR2r5KzopCdp2yElV0_aLG1HJzKOM-tqbdMCunMMZguLfj5WoDIxsYuWslg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FK5ZG_hHhTzA%3Ffbclid%3DIwAR3Q3sqfxJ-rCk4HDkQQ7KiVLHFo6iJmvC8tGhLuzd4t1Trrq80h7wGgpzY&h=AT0HkB9E2R2WwJIw1B4jB7-M78D0ZW6T4yDglWEgtgfoeMMg852GPSJcLDIVz5GfnJaeOZF0Ja06Q2GmBnkwGtNO5HYVlUYa3HaVTmX0vVy4woVCGKLlWZykpJUBBH9Q2qYjY3NJJViu0OM3M9-jHnH0LGKwsGeRMgcdgIaedwniFnPn
https://youtu.be/stJ3LwMaR5A?fbclid=IwAR0aGUGV7qelYU5K71XFJHGYBF41R7wCwGqCAUXFMRRgqJnfaDKSgiN3Fd8
https://youtu.be/GqlYLL-AKL0?fbclid=IwAR1_lz1D-2YxotTxvvtpT83Aeo-VQNFAy7ABpKIZjqy_hE26ExeuvY1WcEQ
https://youtu.be/HktwDQ7dQKg?fbclid=IwAR2aTTRU6bZaQMu4hjH0aqnHqTWy68W6HvdTOr599NciIvAayr8J7ds0KNs
https://youtu.be/TUr_w7W0o4c?fbclid=IwAR1RQcqJquBG4Qu3UNB9N38RP20of4bW-WvB2LUXYHiqoOFsM4_TaKfD0zQ
https://youtu.be/hH8TfUnjVVY?fbclid=IwAR1FCRdIe5BcxJ0zAEsN5eXKPfG5O-OX5IQ16VrH9M6_FBGdSyuFg8lDygA
https://youtu.be/xwFQ9WcHqT8?fbclid=IwAR1WVMq7o5ULGKXk3waYpxyNcmY_Cl4I4bJD0YYA2_eqVIB6dnZ15g84880
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUG2JkRIkkI8%3Ffbclid%3DIwAR1lfuvV-CqICAtq4tHjK4qOSLeARPbVyJYceXsLu_rXpFMLlo0qy8bt3cU&h=AT2qhLj5l9H_tMBzyxVNTov0kX-uqS-Tfh_adxMIG3qaGwMh-TVhc2Iz7HM06lpNwe35Iuahy_cdsjq_XdjxsrRXg9pR9cSJWoZes-YD5kaMAqUbJA8cAAsbb7eETW_r9y1mIXcwoT9LJgyeyWiOv2ScleztbAmkazFespNQ_qZwQ4VN
https://youtu.be/Xe3bBnhtvEY?fbclid=IwAR2-TO1YShcQiI73GzVu1cg1fZCCyj_0IV86RjGugw6pQlqwdL8tOmwG4xo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2HePxJyygeQ%3Ffbclid%3DIwAR30GI5a7tSDvUs0bPfQQH5p4KQ2T2C4IpShJKSl02wJs9BmJJtnB87Vy4k&h=AT0AkP7VKtPT8FDZ2PfXFkyy1h6-_ffax8IsHuckovfFDczl1DFZGdtB7kFdT2gNpv8OPp_8voOI008AZqcbUaiGYnk87jqjPo7a9Lsv4EGApim4lyoqx9QcC7PBBZu_IgWyk_ijrDoL6TOPllam3VL-lzOBSY--oI7C3G1ujhQJj1Q_
https://youtu.be/v89HI-_9jd4?fbclid=IwAR2JFAsgQrudl_FpDb8fVcHTnPcByVQhtL5idEajUtBqZ7Eff_3iXpdApKU
https://youtu.be/WJGWWJwa71Y?fbclid=IwAR0npVbD2Sl2te1AnIe5TkMpOw7bKoY2mI6z-YiPVCb29RrHiYXKsemZbcw
https://youtu.be/B_FJv6gHXA0?fbclid=IwAR0DPeEXq8gFRccggGOsETeDCgLRLHyjP3VkoD3zj5wtG9D-hkfj-9m5GIk
https://youtu.be/pyuzkbJofss?fbclid=IwAR092W-6D8AT-P6PkVCzNka_f6hli9UvqJuWhYQkaJz0t5khyaIPm9jbCmQ
https://youtu.be/T-d6HYn2CJg?fbclid=IwAR2-eRcJ1pWJ8A51NEciRHnkZv6Kzy5oM7TuUWOGQvizJBmyEBNAvF0WhvM
https://youtu.be/yW04toFGNWE?fbclid=IwAR0zG-dwGgiDO2_ni2ozk9n6FsxfxtHzAi6RB-B3YCDomYVaqXMS5nbnYnY
https://youtu.be/Zey6MX-XvB8?fbclid=IwAR1D2ZbDfvV_WS8vEWth7Gpb0EcMpSZqh_EVjb3cpOwNGif6K5Jvu_OYQqY
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47. தபச்சுப் பிதற்றல் 

48. மன்னி அழி யும் ஜகம்-https://youtu.be/hk-q3NXqji0 

49. துன்பம் அவசியமா? https://youtu.be/OSZei_Ztuhg 

50. பதைிவான ஞான விைக்கம் https://youtu.be/csIF79OL6Js 

51. பற்றுவிட்ட மனம் பவைியாகின்றது https://youtu.be/Wn7Oje3C4rI 

52. இனமப்பபாழுதும் நீங்காத பஜன் https://youtu.be/hUtpYK6JUgg 

53. முயற்சி-பயிற்சி – ததர்ச்சி 
54. கவினத எழுதுவது எப்படி? 

55. தவண்டுதவன் இந்த உடல் 

56. காசப்பாவின் தபாதனன?https://youtu.be/kv4RSr6vEAA 

57. ஒவ்பவாரு நாளும் ஆனந்ததம!! https://youtu.be/xu6yvpF1vsw 

58. புத்தருக்கு - மனம் ஒரு தவனலனக்காைன்தான் 

59. யான்தான் இைண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்தக 

60. ஆணவம் அடங்க பணிவுதான் தவண்டும்? https://youtu.be/SvGT-XpLDAI 

61. முயற்சி + பயிற்சி = தவம்.https://youtu.be/Ru1GwxrDMhc 

63. ஆணவஇருள் எனும் கடல் https://youtuhttps:/D9N8ij1tQHQ 

64. பநஞ்சதம தகாயில் நினனதவ சுகந்தம் https://youtu.be/9OtZLQlOXC4 

65. இன்பநினல எப்தபாது வரும்? https://youtu.be/Z2Jk9RbtsMA 

66. என்னன யார் என்று அறியாத 

அங்கததசத்தில் https://youtu.be/CEjdTFb4GqM 

67. பண்பட்ட மனம் https://youtu.be/HpMRlK0bOAM 

68. சலனமற்ற மனம் https://youtu.be/zAy6LkFatHA 

69. மனம் பக்குவப்பட என்ன பசய்ய 

தவண்டும்? https://youtu.be/oum5OjwUpiY 

70. உலகு நினலயானம https://youtu.be/tjtkirQXzb0 

71. மனனத அறிந்தால் மனம் வலினம 

பபறும். https://youtu.be/yOc3eX9LWL4 

72. மன முடிச்சுகள். https://youtu.be/VTfmeL-s_sg 

73. முன் தநாக்கிச் பசல் https://youtu.be/Ma4Ruk5krYU 

74. குணம்இலா மனம் https://youtu.be/9RTITWnc7Bs 

75. வினைந்துவரும் ஆனந்தததம! https://youtu.be/qSQeO_fNiu0 

76. எந்தாய் தகள் https://youtu.be/T5Hc-wwF0dY 

https://youtu.be/hk-q3NXqji0?fbclid=IwAR2n_Dp7RvrUsseOjbskPAswW3z2Slk1tsX6rnejPqL0b3xrgc1tA9AQasM
https://youtu.be/OSZei_Ztuhg?fbclid=IwAR3r4kUkN-DYi8uFngenf346sBu4obbmH02Wk7ys4esnumbvO4TDres2nb8
https://youtu.be/csIF79OL6Js?fbclid=IwAR38cxPX5eXjCbYCwGF7Clz03KNS5876n3IwJTFAKrE0HPD08F9a5qmiPjU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWn7Oje3C4rI%3Ffbclid%3DIwAR1LnQ1qbXAld9_xAjM9wSKEH7JLk51lsErYxyUQ7BWKgKM-oFybXH8fbpY&h=AT0pdl_YXVgh4H2pN2Aaa8Oi9HZBUiECA6MfF_6_7qL0ilp3XUu9wqGc4_fAkjJbqtibFwpdjgIZOzkg_hu3nwEGLY6yL3S5HRmrmYYE82lFfR1RmDIOWGIBbkfHrDMLlWf_PFyfJ44lJLDppgps8Zb-PybeKG4YdyLbyi83zrhflpn5kcQpdV5ffc4qwA
https://youtu.be/hUtpYK6JUgg?fbclid=IwAR0LVJZJK30U5iMOKGb7TzTLV4kMSH_fOk-3QhfeyhwHUyGxUxuwFD20F10
https://youtu.be/kv4RSr6vEAA?fbclid=IwAR1t4stwEwQwjlbWKuLPD9H9PeZb3XJ5DZdXBo-daZNlHYDHib6GezF2BVM
https://youtu.be/xu6yvpF1vsw?fbclid=IwAR2bRGeEslWkBemeymAEGjQP2FQTNGShxHknw5YrbjBGNUOH_DPou06FEJM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSvGT-XpLDAI%3Ffbclid%3DIwAR0go81y_MmuDYCZk2YYaGK3hngnj4BmX_4bLZizYMxBNCR-XnZ0TFHpIjk&h=AT28rIijccd6GBegMBdx6WLGndWhkEH1pIjCwyi8oIO-EPQemL0weiWizPOrWdgbk8jx0_x7VMMxWrrZXevp6HOAQF9MwiRQra26M0ggl924GK5OkeOcTaRBZQqi3UfRV2Be7TJOGhYA6Ryc5_dqxFhYCpFZ2uJuEboHMdOp9ZbHlj-K
https://youtu.be/Ru1GwxrDMhc?fbclid=IwAR1K1ZsflF9iUX4TibC7V7Hye7KcYk6i_nSQRRp8-Es4CktxLGEbji8tbaA
https://youtu.be/9OtZLQlOXC4?fbclid=IwAR3GYLPkryqHFsTikwGVpvkepBFYLyfESiPKfwveqDJb60M9bB6KKIMqAAc
https://youtu.be/Z2Jk9RbtsMA?fbclid=IwAR1onmRH7UdJhgdynAZ-Jsu3ZenepbFHvTTEey-iy9Xgwh260j6I-zrrLxw
https://youtu.be/CEjdTFb4GqM?fbclid=IwAR0cE5--1xrprDyNTgmJn7ocI3Uf-w75rE1b5nyraNn7EUO7BPggg0JqQxA
https://youtu.be/HpMRlK0bOAM?fbclid=IwAR3Rn3_Zxsgb6cn-nGjYhuZjW-TTME72tsvmzWQ59gBwxMyaWudcfluXUXo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzAy6LkFatHA%3Ffbclid%3DIwAR0LrRv8m-QITxQxa4wcXWq7k7SwJi4PckUpqFWNxuL1dZU4GDl-uxfFI9Y&h=AT18ty8bwkXCN_btcr1pQDcYGHUU_GgoEYoXUu1KVwpw5I9FmgAH62PQgLeFT5ycI-fMxlBfgG5XhPnAHYVwqOzS9ut1P_BjO5u5HpdeDGijGq1_881LcuI8bnyCYi8RWQZFf93bx2rLtIR0TwEXzyIflpWxMelQT-4MNLrouQaHKYkh
https://youtu.be/oum5OjwUpiY?fbclid=IwAR3fL6cNJDkA_9aweqdgi7QNx9b9vIdpcsYFndkYWidt_gfgfWchvz61JzA
https://youtu.be/tjtkirQXzb0?fbclid=IwAR0i4lFIOXOx7lbHy6LVxWGBMvrHXhJU5VcDh4zcdwjFCRbQkBaNm43JO6s
https://youtu.be/yOc3eX9LWL4?fbclid=IwAR0pwLnca7iLSO2JsREx7lbU04IuH-U0wim5KqlPziCBLM8UsZ9rtYdSIgk
https://youtu.be/VTfmeL-s_sg?fbclid=IwAR3Q2d27nlm7OCB85IkskxJK4OxIs9a7-RI-3JeZPIbm9NGWi77szkRM5Co
https://youtu.be/Ma4Ruk5krYU?fbclid=IwAR0msm2-ACHSVhbrypJd43AYu4P7LINu5EQcDgD2iahtlMBjfe02xD2ReOA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9RTITWnc7Bs%3Ffbclid%3DIwAR0iyGguoDxENhZUnmv2cfPEVgl6fnwAW5xDAYcIABraQLuHvcS4zqrdy_A&h=AT0B8OKGTMlCkzSoYn350Hw19lvMByFBx6lb7457sRI3jGwQInBi6C7nhuY54Udhoh41WSvkUb0WWtz_g4CobdMrlyPGq5ITU11pK0JJTfXFWVG80Q3jLPQT-3RGGYinxZDRf7m6II4DXSni2-9sThXqwE96mq98sKptxihvkK8m2qFa
https://youtu.be/qSQeO_fNiu0?fbclid=IwAR106J_aY6VQfFwNd0Gaa4YyhI-j4gY9CxQiGxyomq1j-mOz86yBtqFMndA
https://youtu.be/T5Hc-wwF0dY?fbclid=IwAR2jWJwVGeRHvhhFEv15MSFmJsji4dBxfnx8BrlyxdcOdvfywo-1R551iLk
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77. பசார்க்கமா? நைகமா? https://youtu.be/aXNmcbVPsZw 

78. இறப்பும் பிறப்பும் பபாருந்த https://youtu.be/8VFjAyCdAxM 

79. உள்ைம் உருக உபாயம் பசய்தாண்டி https://youtu.be/0z0x3x-9eQM 

80. தர்க்கமிட்டு குதர்க்கம்விட்டு 

81. பூைணம் ஆக்கினான் https://youtu.be/iHepLQVcpVs 

82. பமௌனம் எனும் மந்திைபமாழி https://youtu.be/Wx2RLC064H0 

83. பகாள்னை தநானய ஒழித்தல் https://youtu.be/BQMrJVrEa1E 

84. முயன்று பபறுவதுதான் பதவி https://youtu.be/uj2ELYSFX8M 

85. ஆணவத்னத அடக்கிய புத்தர் https://youtu.be/kCXwHAae7Pk 

86. பபாய் குற்றச்சாட்டு https://youtu.be/gOqPnZJ80C4 

87. --ஆண்டவன் அைித்ததத! https://youtu.be/vZZ25fkkp9g 

88. --எதிர்பகாண்டு தபாைாடுங்கள் https://youtu.be/ItaQqrO6IqY 

89. பபாறானமத் தீனண அனணத்தல் https://youtu.be/Zn1eYOIVW8A 

90. மயக்குறும் மனம் அணுகாப் பானத எது? https://youtu.be/ePNW5Lfq_is 

91. பார்னவயாைனாக இருங்கள் https://youtu.be/rVOijK8B6jY 

92. தசமித்த பிறகு பசலவழி. https://youtu.be/V4jyz6CKOFA 

 

94. மாசுஅற்ற அன்பர் பநஞ்தச https://youtu.be/lRSXhq1jMoU 

95. ஊசல் ஆடும் மனதம பதற்றமனடயும் https://youtu.be/1o35zp-qPUc 

96. எனக்கு குரு யாரும் இல்னல. https://youtu.be/mR3gRxWnMmo 

97. பதைிவு குருவார்த்னதக் தகட்டல். https://youtu.be/xCZMxYvnQaQ 

98. திரும்பப் பபற முடியாதது எது? https://youtu.be/SiaP4pkr4-A 

99. அற்றது பற்பறனில் உற்றது வடீு https://youtu.be/hCWutJnei_w 

100.பபாறானமயா? பதவி ஆனசயா? https://youtu.be/ecSn6Ldwq1s 

101. தன்னன அறியாது ஜகம் இருந்துவிட்டால் https://youtu.be/JJsHc_BE1rQ 

102.இல்லாத ஒன்றிற்கு ஆனசப்பட்டால்…https://youtu.be/xsGncZTdsls 

பஜன் என்றால் என்ன? https://youtu.be/z7r5h8n-c1A 
 

 

 

 

https://youtu.be/aXNmcbVPsZw?fbclid=IwAR31ElUBcjYEAHLr31Rk5kO6dlpgjyJEXMxlqzIqU65ttmleczsuGGiX4kU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8VFjAyCdAxM%3Ffbclid%3DIwAR2sYyMpiIB5S9K1o9Lur9YUqR-mKWCc-h3dDqSRBLI26Dtbd0iUCgx9iZU&h=AT2Rdl3CZnb0k6-jCQfp3ddyIuPr1sCHLQdqzXA4zld30A3JoTqB6aa1JcbPmzW46I5Vbo-nLExeLcLTo97SWJBJIh6erdTf2rOAmnAhfda9EPDCrivdx1DoPd6E48a3VuPcKqWgZyX3lU2KEfbNU4E4lh460fr35N43MuzvL2KFGWXc
https://youtu.be/0z0x3x-9eQM?fbclid=IwAR3zKQPSM7oyZ0yDTQKEOs2GjynNkYVinhh0EHstv1rjT-ux0uNFr1wzJcc
https://youtu.be/iHepLQVcpVs?fbclid=IwAR2WIIjowY9slrLB7LfzlG3JY_NYKkJ20YX5haK3t7eehUictbwdn5UUzL0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWx2RLC064H0%3Ffbclid%3DIwAR06fFX12-6m7UvX09uEEzi2kiglnYf41t8JlFbz7n7InfY02Q2yTDgOhmg&h=AT3oQR0ZOITJ6_wY_myuIaeEy4ZITgI0NQkdSLAd4Q6vfcYn6vAtppy3_wh4DAoYx6R3KJoXdyuMbPoo-I1eE8T246QEyyNsj0e-eIlR509bs0ofWiXITU1YS_v3EvTYZGJ9BVFtzZMkh0xkiIr9trzr8pKLiZoOzKE5BuswUV9sv9P1
https://youtu.be/BQMrJVrEa1E?fbclid=IwAR2uFG0_IYEdQPWI6kLa1cqH1T_JIEOFrDPV4RsNbf1klZuOb-hTrQw4Lfo
https://youtu.be/uj2ELYSFX8M?fbclid=IwAR15yaqnfX3M7fm6OQGa46XQZHYwF-b6n5z0MM9NddZtzAnN1MjE7g4lGrU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkCXwHAae7Pk%3Ffbclid%3DIwAR0dRVRfsVnkNNQq3wjghcnQitDFYqA2V-CREcVXvMsKjHaYAPfZZGRp3AU&h=AT2zrIF6KjVGdaGoFhdqNO1lkEmsGYwesC1LJ46XJYpbgUkaQo7KMwMdLQlkxDbEFpvqGpGBJFie4-tW5HL6Xydlg1nUG7r9SXglRigWcXDh_W2xDOjS5DqL9ojxgxEM61QUI-d3K8Dk2WCCw0UhoV7MNmJHtzjUsraXqTpUkFkQUwN6247ggBb7Y9HXNg
https://youtu.be/gOqPnZJ80C4?fbclid=IwAR1wetQjlqvtm-Y-87efStgu8MWs8JYGAI6XdP45Oyrn2iUpi74laJQ_-yQ
https://youtu.be/vZZ25fkkp9g?fbclid=IwAR0bhesZ2Us3OSt_EXtujHtcwktUVI4rZ340Gp5UHG7eT6i0nL7fstTigp4
https://youtu.be/ItaQqrO6IqY?fbclid=IwAR2rkTes1Lu83l6Z23Lh-PG82L4BreUcm5ngdveG9_c-2t6qO9kd1-NXrM8
https://youtu.be/Zn1eYOIVW8A?fbclid=IwAR3Z9mxzqhhEQq-AInHulsDwMqo2z0M-XFf2HQQ50jAYDTBNcofh5cOIGUI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FePNW5Lfq_is%3Ffbclid%3DIwAR1smvSqEBNPfDT9BOpgXdzrOPdVhchWHY4oSQ_DA-cGlUto4yxcleNYdow&h=AT1enynO2FQXyrRNDuQVMLEVGleDMdnQZ1ad6n9wx-BXfJX0T44uNPRP8ovcRXYhqy9UKcmmlrLT2mkknshfHBelaCWUY5XfeMLwTYM3bF68VJv_1Lcns75QJ87YZvCmvEOZMAPCEvuhkr-RgrqAauHy-AjAhzmD3hLXGeu695sScKk_
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