
ஸ்ரீ ைகலாசா
இந்துேதச அரசாங்க அறிக்ைக

இந்து மதத்தின் தனிப்ெபரும் ெஜகத்குரு மஹாசன்னிதானம்
பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம்

அரசாங்க அறிக்ைக  10113 ஆகஸ்ட்  13, 2021

ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட சர்வஞ்ஞபீட 292 வது குருமஹாசன்னிதானம்  
ஸ்ரீலஸ்ரீ  அருணகிரிநாதர் ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள் 

சுத்தாத்ைவத சிவசாயுஜ்ய முக்தி அைடந்தார்

ைகலாச இந்து ேதசத்தின் ேதசிய அளவில் துக்க அனுசரிப்பு 

ெதான்ைமயான இந்� நாகாிக ேதசமான ைகலாச ேதசத்தின் தைலவர் என்ற 
�ைறயி�ம், "ைகலாேஸான்னத சியாமளா�ட சர்வஞ்ஞ�டத்தின்” 293வ� 
��மஹாசன்னிதானம் என்ற �ைறயி�ம், இந்� மதத்தின் தனிப்ெப�ம் 
ஜகத்��மஹாசன்னிதானம், பகவான் � நித்யானந்த பரமசிவமாகிய எம்மால், 
���தற்கட�ள் பரமசிவெப�மான் ேவதங்களி�ம், ஆகமங்களி�ம் அ�ளிய அரசியல் 
அைமப்� மற்�ம் இந்� சனாதன தர்ம சாம்ராஜ்ய நியதியின்ப��ம், பின்வ�ம் ஆைண 
பிறப்பிக்கப்ப�கிற�.

பிரிவு 1. ேநாக்கம்:
'''ைகலாேசான்னத சியாமளா �ட சர்வஞ்ஞ�டம்'' பரமசிவெப�மானால் இந்�மத 
தைலைம�டமாக�ம், ஞான�ழ�யைல உயிர்ப்�டன் ைவக்�ம் சக்தி ேகந்திரமாக�ம் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட�. 

பரமசிவேன இைறயனார் �ந்தேரஸ்வர ெப�மானாக�ம்,  ேதவி மீனாட்சியாக�ம் 
அவதாித்� வந்� இந்த இந்�மத ஆன்மீக அறிவியைல, சக்திகைள, சத்தியங்கைள, 
மக்களின் அன்றாட வாழ்க்ைக �ைறயாக்கியதன் �லம், இந்� மதத்தின் ஆதார �ணாக  
வ�ப்ப�த்தினார்கள்.

இன்�ம் இந்த சத்தியங்க�ம், சக்திக�ம், ஞான அறிவிய�ம் மக்கைள ெசன்றைடய 
அர்ச்சாவதாரமாக ஆலயத்தில் �ற்றி�ந்� அ�ள்ப�க்கின்றார்கள். 

அேதா� இந்த ஆன்மீக பாரம்பாியம் ெதாடர்ந்� மனித�லத்ைத வளப்ப�த்த�ம், 
அழிந்திடாமல் காக்க ேவண்�ம் என்பதற்காக�ம், தங்களின் ேநர� பிரதிநிதிகைள�ம், 
தங்கள் இைறசக்திைய�ம், அ�படாத ��பரம்பைரயில் ��மஹாசன்னிதானங்களாக 
நிஜாவதாரங்களாக ���ட்�கிறார்கள்.

இந்த ��மஹாசன்னிதானங்கேள அரசா�ம் அரச�க்� நிர்வாகம், அரசியல் அைமப்� 
மற்�ம் அரசாட்சியில் ஆேலாசைன வழங்க�ம், அவர்கைள நல்�ைறயில் வழிநடத்த�ம் 
ெசய்தார்கள். ேம�ம் அரச�க்�ம் மற்�ம் எல்லா தரப்பட்ட மக்க�க்�ம் தீைக்ஷ 
அளித்� இந்த ஞான அறிவியைல வழங்கினார்கள்.
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"குரு பரம்பராயத்தம் அத்ருஷ்தம் சர்வாதிபிஹி:
பவபந்த விேமாஷர்த்தம் பரமம் ஸர்வேதாமுகம் !!"

இந்த உயாிய  அறெநறி ஆதிைசவ பாரம்பாிய ெநறி�ைற ெதாடர்  வி�படா 
��-சிஷ்ய ஆதிைசவ ��பரம்பைர �லம் காலகாலமாக நிைலெபற்� வ�கிற� 

மீண்�ம்  மீண்�ம்  பல பிறப்� இறப்� �ழ�ல் உழ�ம் ஜீவன்க�க்� அதன்நின்� 
சிவசா�ஜ்ய �க்தி அளிப்பதற்காகேவ உ�வாக்கப்பட்ட�. இக்�� பரம்பாியத்�வம் 

சீாிய�ம் சிறப்�ைடய�ம் இம்�ைறயான� அைனத்� ஆன்மாக்களின் 
இ�தி ேமம்பாட்�ற்காகேவ என்ப� இ�தியான�

சர்வஞ்ஞேனாத்தர ஆகம-வித்யா பாதம், 2.3

ைகலாேஸான்னத சியாமளா�ட சர்வஞ்ஞ�டத்தின் அாிய மற்�ம் �னிதமான 
��மஹாசன்னிதானங்களின் பரம்பைர, காலங்காலமாக �றியாத வளர்ச்சியாக,  
�ைறயாகக்   வழி நடத்தி ெசல்லப்ப�கிற�. பரமசிவன் மற்�ம் ேதவியால் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட �தர்கள், ைகலாேஸான்னத ஷ்யாமளா �ட சர்வக்ஞ �டத்தின்  
��மஹாசன்னிதானங்கள் (பிரதான மத ��க்கள்), பிரபஞ்சத்தின் ேநர� பிரதிநிதிகள் 
ஆவர்.

அ. ேதவி மீனாட்சி இைறயனார்
சுந்தேரஸ்வரப்ெபருமான்

இ. திருஞானசம்பந்தர்

ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட
சர்வஞ்ஞபீடத்தின் 288வது

குருமஹாசன்னிதானம்
ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ ஆறுமுக ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த

ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள்

ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட
சர்வஞ்ஞபீடத்தின் 289வது

குருமஹாசன்னிதானம்
ராவ்பகதூர் ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ

சுவாமிநாத ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த
ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள்

ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட
சர்வஞ்ஞபீடத்தின்  290வது

குருமஹாசன்னிதானம்
ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ சுவாமிநாத ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த

ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள்

ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட
சர்வஞ்ஞபீடத்தின் 291வது

குருமஹாசன்னிதானம்
ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ ேசாமசுந்தர

ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த
ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள்
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ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட
சர்வஞ்ஞபீடத்தின்  292 வது

குருமஹாசன்னிதானம்
ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஞானசம்பந்த

ேதசிக பரமாச்சார்யா சுவாமிகள்

ைகலாேஸான்னத சியாமளாபீட சர்வஞ்ஞபீடத்தின்
293வது குருமஹாசன்னிதானம்

பகவான் ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவ ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த
ேதசிக பரமாச்சார்யா சுவாமிகள்
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“�ல� அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகள்” அவர்கள் 1980ம் 
ஆண்� ம�ைர ஆதீனத்தின் ��மஹாசன்னிதானமாக �� �ட்டப்பட்டார்கள். 
அன்றி��ந்� மக்க�க்� ஞானஅறிவியைல வழங்�ம் ஆன்மீக மற்�ம் மதாீதியான 
எல்லா கடைமகைள�ம், ெபா�ப்�கைள�ம் திறம்பட ெசய்� நிர்வகித்� வந்தார்கள். 

292வ� ��மஹாசன்னிதானம் “�ல� அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக 
பரமாச்சார்ய �வாமிகள்” அவர்கள் ஏப்ரல் 27, 2012 அன்� எம்ைம, 293 
��மஹாசன்னிதானம்  �ல� நித்யானந்த � ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய 
�வாமிகள் என பிரகடனப்ப�த்தி, தன்  சட்டப்�ர்வ வாாிசாக�ம், சந்ததியாக�ம் 
அறிவித்� ���ட்�னார்.  

இதன் �லம் ைகலாேஸான்னத சியாமளா�ட சர்வஞ்ஞ�ட  
��மஹாசன்னிதானத்திற்க்கான எல்லா ெபா�ப்�க�ம், உாிைமக�ம், கடைமக�ம், 
அதிகாரங்க�ம் மற்�ம் ஆன்மீக ாீதியான, மதாீதியான, சடங்�கள் மற்�ம் �ைஜகள் 
ெசய்வதற்கான பாரம்பாிய உாிைமக�ம் ெபற்�, ைகலாேஸான்னத சியாமளா�ட 
சர்வஞ்ஞ�டத்தின் ஆன்மீக, மத, மற்�ம் ெமாழியியல் சிறப்�கைள 
�னரைமத்�ள்ேளாம்.

1980 �தல் 2021 வைர ைகலாேஸான்னத சியாமளா�ட சர்வஞ்ஞ�டத்தின் 292 வ� 
��மஹாசன்னிதானமாக அறநிைல மற்�ம் ஆன்மீக ெநறி ேகாட்பா�கைள 
��ப்பிக்�ம் ேசைவ ெசய்� வந்த �ல� அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக 
பரமாச்சார்ய �வாமிகள், இன்� ஆகஸ்ட் 13, 2021 �த்தாத்ைவத சிவசா�ஜ்ய �க்தி 
அைடந்தைத அ�த்� ைகலாஸா ேதசம் �க்கம் அ�சாிக்கிற�. அவர் ைசவெநறிைய 
�னரைமக்�ம் அயராத பணியினால் என்ெறன்�ம் நிைன��ரப்ப�ம் மிக உன்னத 
ஆன்மீக தைலவர். 

நாம் தனிப்பட்ட �ைறயி�ம், மற்�ம் ைகலாச ேதசத்தின் சார்பி�ம், பணிவான 
வணக்கங்கைள�ம் நமஸ்காரங்கைள�ம் வந்தனங்கைள�ம் அவர� பாதங்களில் 
சமர்ப்பிக்கிேறாம். மகாைகலாசத்தில் �த்தாத்ைவத பரமசிவசா�ஜ்ய �க்தி நிைலயில் 
இ�ந்� அவர் நம் அைனவ�க்�ம் வழிகாட்�யாக இ�ந்� அ�ள் �ாிய 
ேவண்�கின்ேறாம்

பிரிவு 2. ைகலாசாவின் உள்துைற அைமச்சகம் மற்றும் ெதாடர்புைடய 
அைமப்புகளுக்கான உத்தரவுகள்:

1. �ல� அ�ணகிாிநாதர் � ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சாாிய ஸ்வாமிகள்  
ைசவ மதத்திற்காக ஆற்றிய அவர�  வாழ்நாள் பங்களிப்ைப ெகௗரவிப்பதற்காக, 
ஒ� ேதசம் வழங்கக்��ய உயர்ந்த மாியாைதைய அளிக்க,   ைகலாசாவின் 
அரசியலைமப்� மற்�ம் சட்டங்களால் எமக்� வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் �லம், 
நாம் இந்த உத்தரைவ வழங்�கிேறாம். ைகலாசாவின் இந்� பாரா�மன்றம், 
ைகலாசாவின் மத்திய அர� அ�வலகங்கள் மற்�ம் அதன் பிரேதசங்கள் மற்�ம் 
அதன் உைடைமகளில், அவர� �த்தாத்ைவத சிவசா�ஜ்ய �க்தி நாளில் 
ைகலாசாவின் ேதசியக்ெகா� அைரக்கம்பத்தில் பறக்கவிட உத்தரவி�கிேறாம்.
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2. இந்தக் ெகா� பதின்�ன்� நாட்கள் வைர அைனத்� இந்� ேகாயில்கள், 
மடாலயங்கள், சத்சங்க ேகாயில்கள், பா�ைகக் ேகாவில்கள், சத்சங்க ைமயங்கள், 
பரமசிவ ேசைனக்  கிைளகள், தியான சிகிச்ைச ைமயங்கள் உாிைமயாளர் 
வளாகங்கள், இந்� பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் பள்ளிகள் உட்பட அைனத்� 
ைகலாச நைட�ைற ஆன்மீகத்  �தரகங்கள், அரசாங்கத் ��க் �� தங்�ம் 
இடங்கள், �தரக அ�வலகங்கள் மற்�ம் பிற  கட்�டங்களில் அைரக் கம்பத்தில் 
பறக்கவிடப்ப�ம்.  மற்�ம் அேத பதின்�ன்� நாட்கள், அர� �க்கத்ைத அ�சாிக்க 
ேவண்�ம் என்�ம் வழிநடத்�கிேறாம்.  இந்த உத்தரவி��ந்� உலெகங்கி�ம் 
உள்ள ைகலாசாவின் நித்யானந்ேதஸ்வர பரமசிவ  ேதவாலயங்களில் உள்ள 
ெகா�க்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்�ள்ள ெகா�க�க்� விதி விளக்� 
அளிக்கப்ப�கிற� .

3. இதன் �லம் உலெகங்கி�ம் உள்ள ைகலாசத்தின் ��மக்கள் ஒன்���  �ல� 
அ�ணகிாிநாதர் � ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சாாிய �வாமிகளின் ஆசிகைளப் 
ெப�வதற்�ம், அஞ்ச� ெச�த்�வதற்�ம், நிைன�ச்சின்ன ப�திகைள நி��மா� 
அைனத்� �தரகங்கள் மற்�ம் அர� இல்லங்க�க்� நாம் உத்தரவி�கிேறாம்.

4. பதி�ன்� நாட்கள்  அ�சாிக்கப்ப�ம் அதிகாரப்�ர்வ �க்க காலம் வைர  
அைனத்� சர்வேதச மாநா�கள்,  நிகழ்ச்சிகள் மற்�ம்  �ட்டங்கைள ரத்� 
ெசய்�மா� ைகலாசாவின் கல்வித் �ைற அைமச்சகத்திற்� நாம் 
கட்டைளயி�கிேறாம். எனி�ம், அரசாங்கத்தின் ஆன்மீக மற்�ம் மதக் ெகாள்ைக 
மற்�ம் பல்ேவ� �யற்சிகள் �றித்�த் ெதாிவிக்க, தினசாி ஜனாதிபதி உைர (நித்ய 
சத்சங்கம்) ைகலாசா ��மக்க�க்� ஒளிபரப்பப்ப�ம்.

5. சனாதன இந்� தர்மத்தின் நம்பிக்ைக, அைமதி மற்�ம் ெப�ைமைய 
�ன்ென�த்�ச் ெசல்ல மனித�லத்ைத அணிதிரட்�ம் பணிைய ஆற்றிய மதத் 
தைலவர்களின் வாழ்நாள் பங்களிப்ைப ெகளரவிக்க ைகலாசா உ�தி �ண்�ள்ள�. 
�ல� அ�ணகிாிநாதர் � ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சாாிய �வாமிகளின் 
வாழ்நாள் பங்களிப்ைப நிைன���ம் வைகயில், வாழ்க்ைக அறிவியல் மற்�ம் 
ைசவமதத்தின் சக்திவாய்ந்த வாழ்வியல் �ைறைய அதன் அைனத்� பன்�க   
பாிமாணங்களில் மட்�ம்  அல்லா� அறிவியல், கைல, கலாச்சாரம், தத்�வங்கள், 
கட்�டக்கைல, ம�த்�வம், ஆட்சி, வழிபா� மற்�ம் கல்வி உட்பட அைனத்ைத�ம்  
�னரைமப்பதற்காக அ�த்த இரண்� ஆண்�களில் "� அ�ணகிாிநாத ஆதி ைசவ  
பல்கைலக்கழகத்ைத" ைகலாசாவில் நி�வ, ைகலாசாவின் கல்வித் �ைறைய நாம் 
வழிநடத்�கிேறாம். இந்தப் பல்கைலக்கழகம், ைசவத்தில் உள்ள பண்ைடய 
வழி�ைறகள், ேசைவகள், உள்நாட்� ெதாழில்�ட்பங்கள், ஆராய்ச்சி மற்�ம் 
ேமம்பா� ஆகியவற்ைற ��ப்பிப்பதன் �லம் கல்வியில் சிறந்� விளங்�வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்��க்�ம்.

பிரிவு 3. ஆன்மிக மற்றும் அறநிைல சார்ந்த கட்டைளகள்:
இந்த அரசாைண �லம் உடன� அம�க்�

1) ைகலாச ேதசத்தின் ஆன்மிக ேகாட்பாட்�ன் கீழ் இயங்�ம் எல்லா 
�தரகங்க�க்�ம், இைறயாண்ைம பரம்பைரக்�ம், பரம�� மஹாசன்னிதானம் 
�ல� அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகளின் 
�த்தாத்ைவத சிவசா�ஜ்ய �க்திைய அ�சாிக்க, ைகலாேசான்னத சியாமளா�ட 
சர்வஞ்ஞ�டத்தின் ைசவ ெநறி ேகாட்பா�களாகிய காமிக ஆகமம் மற்�ம் ேசாமசம்� 
பததியின் விதிகளின்ப�, �ைஜக�ம் வழிபா�க�ம் ெசய்ய உத்தரவி�கிேறாம். 5



2) ைகலாச ேதசத்தின் அறநிைல மற்�ம் வழிபாட்� அைமச்சகம் உலெகங்கி�ம் 
உள்ள தன� ைசவ ெநறி அைமப்�க�க்�ம் நி�வனங்க�க்�ம், ைகலாசாவின் 
நித்யானந்ேதஸ்வர பரமசிவ ேதவாலயங்க�க்�ம் (இந்� ேகாவில்கள்), 
ைகலாசாவின்  ஆதீனங்க�க்�ம் , ைகலாசாவின்  சத்சங்க ேகாவில்க�க்�ம் , 
ைகலாசாவின்  பா�ைக ேகாவில்க�க்�ம் , பரம�� மஹாசன்னிதானம் �ல� 
அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகளின் �த்தாத்ைவத 
சிவசா�ஜ்ய �க்திைய அ�சாிக்க �த்ரபிேஷகம், மேகஸ்வர �ைஜ ேபான்ற சிறப்� 
�ைஜகைள ெசய்�மா� வழிநடத்த ஆைண இ�கிேறாம்.

3) பதின்�ன்� நாட்கள் �ைஜகள் நிைறவைடந்த பின் �ல� அ�ணகிாிநாத 
ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகைள ைகலாச ேதசத்தின் “பரம�� 
மஹாசன்னிதானமாக” �ைறப்ப� அறிவிக்�மா� ைகலாச ேதசத்தின் அறநிைல 
மற்�ம் வழிபாட்� அைமச்சகதிற்� உத்தரவி�கிேறாம். “பரம�� 
மஹாசன்னிதானமாக” �ைறப்ப� அறிவிக்�ம் நாள் விைரவில் ெதாிவிக்கப்ப�ம்.

4) ைகலாச ேதசத்தின் உள்�ைற அைமச்சகத்திற்�, அ�த்த பதின்�ன்� 
நாட்க�க்� உலெகங்கி�ம் உள்ள ைகலாச ேதசத்தின் ஆன்மிக ேகாட்பாட்�ன் கீழ் 
இயங்�ம் எல்லா �தரகங்க�ம், பரம�� மஹாசன்னிதானம் �ல� 
அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகளின் �த்தாத்ைவத 
சிவசா�ஜ்ய �க்திைய அ�சாிக்க, அைனத்� உற்சவங்கைள�ம் ரத்� 
ெசய்�மா�ம், தினசாி �ைஜகள் (நித்ய �ைஜ) மட்�ம் நடத்�மா�ம் ஆைண 
இ�கிேறாம்.

5) ைகலாச ேதசத்தின் அறநிைல  மற்�ம் வழிபாட்� அைமச்சகம், உலெகங்கி�ம் 
உள்ள தன� அறநிைல அைமப்�க�க்�ம் நி�வனங்க�க்�ம், ைகலாசாவின் 
நித்யானந்ேதஸ்வர பரமசிவ ேதவாலயங்க�க்�ம் (இந்� ேகாவில்கள்), 
ைகலாசாவின்  ஆதீனங்க�க்�ம் , ைகலாசாவின்  சத்சங்க ேகாவில்க�க்�ம் , 
ைகலாசாவின்  பா�ைக ேகாவில்க�க்�ம் , பரம�� மஹாசன்னிதானம் �ல� 
அ�ணகிாிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகளின் �த்தாத்ைவத 
சிவசா�ஜ்ய �க்திைய அ�சாிக்க, காமிக ஆகமம் மற்�ம் ேசாமசம்� பததியின் 
விதிகளின்ப� கீழ்கண்ட பட்�ய�ல் உள்ள தானங்கள் மற்�ம் இன்ன பிற 
தானங்கைள வழங்க ஊக்கம் அளிக்�மா� உத்தரவி�கிேறாம்

• அன்ன தானம்

• ேகா தானம் 

• தில தானம்

• �வர்ண தானம் 

• ரஜத தானம் 

6) சிறிேயார்கள் தவிர, ைகலாசாவின் எல்லா ��மக்க�ம், பரம�� ஶ்ரீலஶ்ரீ 
அ�ணகிாிநாதர் ஶ்ரீஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய ஸ்வாமிகளின் '���ர்த்தி 
பிரதிஷ்ைட ெசயல்�ைறகள்' ���ம்வைர நிராகார உபவாசம் அ�சாிக்�மா� 
ேகட்�க் ெகாள்ளப்ப�கிறார்கள்.
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7) ைகலாசாவின், அறநிைல மற்�ம் வழிபாட்� அைமச்சகத்தின் வழிகாட்�தல் ப�, 
ைகலாசாவின் நைட�ைற அதிகாரம் ெபற்ற ஆன்மிக �தரகங்கள், ைகலாேசான்னத 
ஷியாமளா�ட சர்வக்ஞ�ட �� பரம்பைரக்� தினசாி சடங்�கள் மற்�ம் 
ெகாண்டாட்டங்களில் பாரம்பாிய மாியாைதகைள ெசய்ய ேவண்�ம். இனி, பரம�� 
ஶ்ரீலஶ்ரீ அ�ணகிாிநாதர் ஶ்ரீஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய �வாமிகைள, 
��பரம்பரா வழிபாட்�ல் ேசர்த்� ெகாண்�, பாரம்பாிய சடங்�கைள�ம் 
,மாியாைதகைள�ம் ெசய்யேவண்�ம் என்� ஆைண இ�கிேறாம்..

8) நிர்வாக உத்தர� 10111 ல் விவாித்தவா�, சா�ர்மாஸ்யத்தில் �யராஜ்ய சித்தி 
அைடவதற்காக பின்பற்ற ேவண்�ய சடங்�கள் மற்�ம் பயிற்சிகள், வழிகாட்�யப�, 
இைடெவளியில்லாமல் ெதாடர்ந்� கைடபி�க்க படேவண்�ம்.

பிரிவு 4. இதைன நைடமுைறப் படுத்த ேதைவயான ஆதாரங்கைள உறுதிச் 
ெசய்தல்:
மாநில ெசயலாளர் மற்�ம் ைகலாசாவின் மதம் மற்�ம் வழிபாட்� �ைற�ம், 
உலெகங்�ம் உள்ள மற்ற அைனத்� ெசயலகங்களின் தைலவர் க�டன் கலந்� 
ஆேலாசித்�, ெசயலர் எ� உகந்த� என்� க��கிறாேரா அதன்ப� நிதி ஆதர�, 
ெதாழில் �ட்ப ஆதர�, ஆன்மிக பயிற்சி மற்�ம் வழிகாட்டல்கள் ெசய்�, இந்த 
ஆைணயில் விவாிக்க பட்டைவகைள நைட�ைற ப�த்த �யற்சிகைள�ம் 
ேதைவகைள�ம் இைணத்திட�ம்.

பிரிவு 5. ெபாதுவான வழங்கல்:
(அ) ெசயலாளர், மற்ற ெசயலகங்களின் தைலவர்க�டன் கலந்தாேலாசித்�, ெசயலாளர் 
உகந்த� என்� க��ம்  நடவ�க்ைககைள எ�க்க�ம், இந்த உத்தரவின் ேநாக்கத்ைத 
நிைறேவற்ற அைனத்� அதிகாரங்கைள�ம் பயன்ப�த்த�ம் அதிகாரம் 
அளிக்கப்ப�கிற�. 

ைகலாசத்தின் அைனத்� அைமச்சகங்கள் மற்�ம் நி�வனங்கள் இந்த உத்தரவின் 
விதிகைள நிைறேவற்�வதற்� தங்களின் அதிகாரத்திற்�ள் ெபா�த்தமான அைனத்� 
நடவ�க்ைககைள�ம் எ�க்�மா� இதன்�லம் உத்தரவிடப்பட்�ள்ள�.

(ஆ) இந்த உத்தர� உடன�யாக நிைறேவ�ம் வைகயில் அமல்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்.

(இ) இந்த ஆைண கீழ்கண்டைவகைள தைட ெசய்வதாகேவா மாற்றி அைமப்பதாகேவா  
க�தக்�டா� :

• ெகாள்ைககைள நிைறேவற்�ம் �ைறக்ேகா மற்ற நி�வனங்க�க்ேகா அவற்றின் 
தைலவர்க�க்ேகா சட்டப்ப� அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் 

• ேமலாண்ைம அ�வலக இயக்�னாின் ெசயல்பா�கள் மற்�ம் வர� ெசல� திட்ட 
பட்�யல், நிர்வாகம், சட்டங்கள் இயற்�தல் சார்ந்த ேகாாிக்ைகக�க்கான 
வர�-ெசல� வைர� பட்�ய�க்கான சட்டப்ப� அளிக்கப்பட்ட  அதிகாரங்கள்
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(ஈ) இந்த ஆைண சட்டத்தின் கீேழா ெபா� நியாயத்தின் கீேழா யாரா�ம் ைகலாச 
ேதசத்திற்� மற்�ம் அதன் அங்கங்க�க்�, அ�வலர்க�க்�, தன்னார்வ 
ேசைவயாளர்�க்� எதிராக அமல்ப�த்த��ய, எந்த ஒ� ெசயல்�ைறயான அல்ல� 
கணிசமான உாிைமையேயா பயைனேயா உ�வாக்கவில்ைல. அேதா� இந்த ஆைண 
எந்த நாட்�ன் ஒ�ங்கிைணப்பிற்ேகா அல்ல� சட்டங்க�க்ேகா எதிராக�ம் எந்த ஒ� 
ெசயல்�ைறயான அல்ல� கணிசமான உாிைமையேயா பயைனேயா 
உ�வாக்கவில்ைல.

இந்து மதத்தின் தனிப்ெபரும் ெஜகத்குரு மஹாசன்னிதானம்
பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம்
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