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1.வதய்வீக இருப்பின்
வீற்றிடு

வவலமமையுு மைாண்பு நுமை்யுு நங்காமைல
என்்று உடன் இருிக்கு அந்த நமிறவாவன
வாழ்வின் இரகசயு என்ப. ஒரருவன் தன் உள
உமிறயுு வதய்வீக இருப்பின் வீற்றிடதமத
அறிந்., வாழ்மவ அங்கருந்வத வாழ்வ. தான்.
அமத வி்த., ்பிற வாழ்வின்
எலமலிகவகாட்டல இருிக்கு இடர்பா்கள
ஆவன—இமரைசசல இ்ு வபராமசகள, தூண்ட
விட .்டிக்கு இைசமசகள, வாிக்க வாதங்கள
ஆகயமவகளில இருந். வாது வாழ்வாவன.
கீழ்நமல மிருக இயல்பு ்பத் சா.ரியமுு
வகாணட மைனித வாழ்வா்கு. இந்த சுயநல
கூ்றகள அ்றவமட வசய்யப்ப்ு க்ரின் உமி
வபான்ிறமவ ஆ்கு. க்ரின் பயமவன அமடய
நமவனிககன்ிறவன் க்மர அ்டத. உமிமய

நிக்கவ. வபால வாழ்ிகமகயின்
மூலவடடத்ற்்கள ஊ்ருவ நமவனிககன்ிறவன்
- உணமமையாவன வாழ்மவ வாழ
நமவனிககன்ிறவன் இந்த சுயநல கூ்றகமு தூிகக
எறிய வவண்ு.

உங்கள உள மைாிறாத தன்மமைவயா்ு இிறவாத
தன்மமைவயா்ு இருப்பமவகமு பற்றி நங்கள
வதரிந். வகாளுாத வமரயில, நங்கள எமதயுு
இன்்னு வதரிந்.ிக வகாளுவிலமல. நங்கள
வாது வாழ்வாவன., காலு என்ிற
கணணா்டயில பிர்பவலப்பா்கு பிுபங்கள
உடன் நங்கள ஆ்ு வீணாவன விமுயாட்
தான். வவறி உணர்வகள அற்ிற அிறவநறிகமு,
உலகன் ஆரவார ஆர்பாடடங்குாவலா
குர்ைசசகுாவலா பா்ிககப்பட மு்டயாத
அிறவநறிகமு உங்கள உள நங்கள
காணவிலமல என்ிறால நங்கள காணபமவ
எலலாு மைாயதவதாற்ிறங்கவு. நங்கள
பி்டப்பதற்்கள அமவ மைமிறந். வி்ு.

வதாற்ிறங்கமு, நழலகமு, மைாமயகமு
கண் ்ருப்்யமடந். விட மைாடவடன் என்்ற
தீர்மைானிிககன்ிறவன், அந்த உ்ற்யாவன
தீர்மைாவனத்வலருந். பாய்கன்ிற ஊ்ருவு
ஒரளிகீற்றிவனால நமலயிலலாத வபாய்கமு
எலலாு சதிற்டத. வாழ்வின்
மூலவடடத்ற்்கள நுமழந். வாழ்வின்
உணமமை தன்மமைமய உணர்வான். வாழ்மவ
எப்ப்ட வாழ வவண்ு என்்ற கற்்ற அதன் ப்ட
வாழ்வான். உணர்ைசச வகாந்தளிப்்ப அற்ிற
ஒரன்்றிகவக அ்டமமையாவான். எிககருதமதயுு
அ்றதத ஒரன்்றிகவக அ்டபணவான், தவ்றகமு
ஊிக்கவிிககாத ஒரன்றின் ஆதரமவவய நா்வான்.
தன் இதயத்ல உமிறயுு வதய்வீகத்ன்
வீற்றிடதமத அவன் காுமு வபா.,
தூய்மமையாவனவவனாக, சாந்தமைாவனவவனாக,
வவலமமையாவனவவனாக, வமைய்யறிவமிிககவவனாக
ஆக இருப்பான். அவன் வாழ்வாவன. சுவர்க
வாழ்வின் தன்மமைகமு இமடவிடாமைல
வவளிப்ப்த்ிக வகாண்டருிக்கு.

தன் உளஉமிறயுு வதய்வீக தன்மமையிடு
்பகவலடு நா்ட இருிககன்ிறவன் , பாவங்களில
இருந். வி்ப்பட் இருிககன்ிறான். கடல
அமலகுால சுதது வசய்யப்படட, எந்த
சுவ்ு ப்யாத கடற்கமர மைணலாக, அவவன.
கடந்த காலு ஆக வி்கன்ிற.. அவன் மீ.
பழிமய சுமைத், அவமவன ்கற்ிற உணர்வ
வகாளுைச வசய்., அவன் நுமை்மய வக்ிகக
எந்த பாவமுு அங்வக மீண்
எழா.. மைவன உ்றததல என்்னு வநருப்்ப
அவமவன தீணட மு்டயா.. கடந்த கால தவ்ற
என்்னு எணணு ்பயலாக வீச அவன்
வாழ்விடதமத சூமிறயாட மு்டயா.. முமுத.
எது விமதகள வபான்ிறமவ அவவன. வருு
நாடகள. அிவவிமதகள வவ்டத. வாழ்வின்
அழ்கு ஆற்ிறலுு வவளிப்ப்ு. அவன்
வகாணட நுபிிகமகமய எந்த சந்வதகததாலுு
அமசிகக மு்டயா.. எந்த எ்ர்பாராத
நகழ்வாலுு அவவன. உ்ற்மய அபகரிிகக
மு்டயா.. இிககவனப்வபாத. அவ்னமடய..
என்்று வதாடருு இிககவனப்வபாத்ல
மைட்வமை அவன் வாழ்கிறான். அவன் வாது

அந்த நகழ்காலு நலவாவனதமத வபான்ிற..
பலநூற்ிறாண் கால கண்ர் வதாய்ந்த
முகங்கவுா் அன்வனாந். வநாிக்கு உயிர்கமு
அ. அமமை்யாக மைவவனமைாக உற்்ற வநாிக்ககிற
அவத வவமுயில குங்கமின்றி ஒரளி
வவளுதமத ஊற்்றகன்ிற..

மைனிதர்கள தங்கள ஆமசகமு
விருு்பகிறார்கள. ஆமசகமு நமிறவவற்றிிக
வகாளவ. அவர்ககிக்க இனிமமை அளிிககிற..
ஆவனால அவற்றின் மு்டவ வவலயுு
வவ்றமமையுவமை. அமவ ஈ்னு கனிகள
அவமைாவனமுு .யரமுவமை. நமிறவவறிய
ஆமசகளின் மு்டமவ ஆன்மைா அமடந். ,
ஆவனவ அகுபாவத்ன் ்பளிப்பாவன கனிகமு
அ்றவமட வசய்த பின், அ. வதய்வீக
வமைய்யறிமவ வபற்்ற வதய்வீக வாழ்விற்்கள
நுமழய அ. தயாராகன்ிற.. சலுமவயில
அமிறயப்படடவத ்பத.யிர் வபிற மு்டயுு.
ஒரருவவன. அகுபாவு இிறிக்கு வபாவத அவன்
இதயத்ல கடவள ்பக மு்டயுு. வமைய்யறிவின்

ஒரளி வீசுு வீ்வப்ற வபற்ிற வாழ்மவ வாழ
மு்டயுு.

உங்ககிக்க வசாதமவனகள வநர்கன்ிறவனவா?
வவளிப்்பிற வசாதமவன ஒரிவவவான்்று
உளஇருிக்கு ்கமிறகளின் இன்வவனாரு வ்டவு
தான். இமத அறிந். வகாணடால வமைய்யறிவில
வுர்ைசச வப்றவீர்கள. ஒரிவவவாரு
வசாதமவனமயயுு ்கமிறகமு கண் அவற்மிற
கமுந். எறிவதற்காக வந்தமவவய என்்ற
எணண மைகழ்ைசசயுடன் அமத வரவவற்்ற அந்த
வசாதமவனமய வவலலுு முயற்சயில
ஈ்ப்ங்கள. வசாதமவனகள எடட மு்டயாத
சுவர்க வாழ்மவ, விமரவில காணபர்கள.
பூமியில பிிறப்்ப எ்ததவவவன, உன் பாடதமத ந
எப்வபா. கற்க வபாகிறாய்? உன் வசாகங்கள,
கவமலகள எலலாு உவனிக்க எ்ராக கூிக்கரல
இ்கன்ிறவன. ந வசய்த தவமிற சுட்டிககாடடவவ
ஒரிவவவாரு வவலயுு உன்மவன வத்ட வருகிற.. ந
வருந்் சுமைப்பமவ எலலாு எந்த வநரமுு
அழியிககூ்டய அற்பமைாவன ஆவனவ

அகுபாவத்ன் நழவல. சுயநல வவடமகிக்க
இமரயாக நரக வாழ்வின் வவதமவனமய ஏன்
அ்னபவிிககன்ிறாய்? சுவர்கதமத ஆகு
உரிமமைமய ந வபற்்ற இருிக்கு வபா., அமத
எிவவுவ காலு நராகரித. வகாண்
இருப்பாய்?

எங்வக தான் என்ப. இலமலவயா
அங்வக சுவர்க வாழ்வின் பூந்வதாடடு
இருிககன்ிற..
காயங்கமு ஆற்்று நவராமடகள அங்வக
ஊற்விற்த.
தாகங்கமு எலலாு தீர்ிக்கு.
என்்று வாடாத மைலர்கள அங்வக மைலர்ந்.
வசலலுு இடு எலலாு உ்ர்ந். மைகழ்ைசச
பாய்மய விரிிக்கு.

அங்வக கடந். வசலலுு வபாத.கள யாவு
இனிமமையாகவவ இருிக்கு.

உடலாலுு உணர்வாலுு ஆச வபற்்ற இருிக்கு
கடவளின் ்கழந்மதகள அந்த ஆசமய வபிற ஒரரு
விமலமய அளித. இருிககிறார்கள. அந்த
விமல, தான் என்ிற ஆவனவ, அகுபாவ
எணணங்கமு சலுமவயில அமிறந். தன்மவன
மை்றிக்கு நமல. இமரைசசலகளின்
மூலகாரணங்கமு விலிக்கு வபா. நமலயாவன
மைகழ்ைசச என்்னு பிரபஞ்ச இமசமய உணர
மு்டயுு.

வாழ்வ என்ப.
வவ்று ஒரடடமைலல . அ. ஒரர் இன்னிமச.

ஓய்வ அலல , நுமை்.
வவமல அலல , கடமமை.
உமழப்்ப மைட்வமை அலல, அதன் கூடவவ
அன்்பு.
வகளிிகமக வகாணடாடடமைலல, ஒரரு வபரருள
நமல.
பணு,பதவி,்பகமழ வப்றவதலல; அறிமவ
வபற்்ற அமடய வவண்டய இலிகமக
வவலமமைவயா்ு உ்ற்வயா்ு அமடவ..

குங்கமைாவனவர்கள பரிசுததமைாவனமத
வநாிககட்ு. அவர்கள பரிசுததமைாவார்கள.
பலவீணமைாவனவர்கள வவலமமைமய நாடட்ு
அவர்கள வவலமமையாவார்கள. அறியாமமை
இருளில மூழ்கயவர்கள அறிவின் ஒரளிமய
வநாிகக பிறிககட்ு. அவர்கள வமைய்யறிமவ
வப்றவார்கள. மைனிதன் வசவமை எலலாு

இருிககன்ிறவன. அவன் வவண்டயமத வதர்ந்.
எ்த.ிக வகாளு மு்டயுு. இன்்ற
அறியாமமையில வதர்ந். எ்ிககிறான். நாமு
வமைய்யறிவில வதர்ந். எ்ப்பான்.
ஒரிவவவாருவ்னு “தான் மீளவதற்காவன வழிமய
அவவவன தான் முயற்ச வசய். அமடய
வவண்ும். அவன் நுபிவனாலுு நுபவிலமல
என்ிறாலுு அ. தான் இருிக்கு ஒரவர வழி.
காரணு ஒரருவன் தன்னிவலருந். தப்பித.
வகாளு மு்டயா.. அவவன. ஆன்மைாவின்
சுமமைகமுவயா வபா்றப்்பிககமுவயா அவன்
இன்வவனாருவ்னிக்க மைாற்ிற மு்டயா.. எந்த
தத.வத்ன் பிககவமைா சாய்ந். அவன் வாழ்வின்
மூலதமத ஏமைாற்ிற மு்டயா.. அந்த வாழ்வின்
மூலு சுயநல உளவநாிகக வசயலகமு எலலாு
உமடத. எறியுு. அவவன.
நற்வசயலககிககாகவு
நலஎணணங்ககிககாகவு மைன்னிிக்கு.
ஒரருவவன. ஆன்மைா தாவவன முயன்்ற வபற்்றிக
வகாளு வவண்ு என்்ற வி்ிககப்படட
ஒரன்மிற அவன் வபிற கடவளின் உதவியுு
அவ்னிக்க கமடிககா..

ஒரரு மைாளிமகமய கட்ட எதப்பி அ்ல
நுமை்யாக வாழ வவண்ு என்்ற
விருு்பபவன் , நலு மைட்ு வாங்க மவத.ிக
வகாண் அ்ல மைாளிமகமய கட்ட தா என்்ற
கடவளிடு மைன்ிறா்டவனால அததமகய
மைனிதமவன நங்கள என்வன கூ்றவீர்கள? அவமவன
முடடாள என்்ற அலலவா கூ்றவீர்கள? ஆவனால,
ஒரரு நலதமத வாங்கய பின் அ்ல கட்டட
வ்டவமமைப்பாுர்கள, கட்டடு கட்ு
வதாழிலாுர்கள, தைசசர்கமு வவமலிக்க
அமைர்த் மைாளிமக எதப்ப முமவனகன்ிறவமவன
நங்கள ்பத்சாவல என்்ற தாவவன வசாலவீர்கள?
்பிற உலக வபாருடகுால ஆவன மைாளிமகமய
கட்வ. வபான்ிற. தான் ஆன்மீக மைாளிமகமய
கட்வ.ு ஆ்கு. வசங்கல வசங்கலலாக
அ்ிகக கட்வமத வபால நலவலணணங்கமு
அ்த. ஒரரு நலவலணணு, நற்வசயலுிக்க
வமைல ஒரரு நற்வசயல என்்ற அ்ிகக,
பழிசுமைததாத வாழ்வ என்்னு நலத்ன்
உ்ற்யாவன அ்டததுத்ல, ்கமிறகுற்ிற
வ்டவமமைப்பில ஆன்மீக மைாளிமக
உயர்ந்வதாங்க நற்க வவண்ு. ஏமைாற்்ற

வவடங்குாவலா சலுமககுாவலா
பரிசுகுாவலா ஆன்மீக வசலவங்கமு வபற்்றிக
வகாளு மு்டயா.. ஆவனால உுப்பூர்வமைாக,
கவவனமைாக ஆற்ிறலுடன் முயற்சிகக வவண்ு.

ஆன்மைா வவலமமையாவன., வமைய்யறிவு அழ்கு
வகாண் இருப்ப.
வதய்வீக ஆற்ிறவலன் விமதகள நுமுள ்பமதந்.
இருிககன்ிறவன
நாு விருுபிவனால , "நாு சா்ிககலாு,
்பனிதவனாகலாு,வதய்மைாகலாு “

மைனிதனின் ஆன்மீக இதயவமை பிரபஞ்சத்ன்
இதயமைா்கு. அந்த இதயதமத அவன் காுமு
வபா. எலலாவற்மிறயுு சா்ப்பதற்்க
வவண்டய ஆற்ிறல அங்்க இருப்பமத அவன்
கண் வி்வான். காணபமவகமு

உளுவாவிற காுமு வமைய்யறிவு அந்த
ஆன்மீக இதயத்ல உமிறவமதிக காணபான்.
வதய்வீகப் வபரமமை் அங்வக நலவவமதிக
காணபான். மைனிதவன. உள இருப்பின்
ஆழ்நமலயில நடசத்ரங்கமுயுு கடடமு
இ்ு இமச எதகன்ிற.-அ. என்்று
ஒரவலிக்கு வதய்வீக இன்னிமச. எவன்
வபரருமு வத்கன்ிறாவவனா அவன் தன்மவன
கண் உணரட்ு. வதய்வீக இன்னிமசயின்
ஊவட இமரைசசல ஓமசமய ஏற்ப்த.ு
ஆமசகமு , ஒரத்மசிககாத எணணங்கமு,
அழகற்ிற அவலடசவனமைாவன பழிககங்கமு,
வசயலகமு அவன் மகவிடட்ு. என்்று
அழிவிலலாத அவவன. உள இருப்பின் மூலிக
கூ்றகுாவன அழமகயுு, அருமுயுு இமசந்.
வசலலுு வமைய்யறிமவயுு காணபான்.

மைனிதர்கள ஒரரு பிரிவிவலருந். இன்வவனாரு
பிரிவிற்்க மைா்றகிறார்கள. ஆவனால
்கழப்பத்வலருந். மீுவிலமல. பல
நலங்களில பயணு வசய்கிறார்கள, ஆவனால

ஏமைாற்ிறவமை அவர்கமு பின்வதாடர்கிற..
அழகய மைாளிமககமு கட்டிக வகாளகிறார்கள,
பூந்வதாடடங்கமு நட்ிகவகாளகிறார்கள.
ஆவனால சவலப்மபயுு வச்யின்மமைமயயுு
அ்றவமட வசய்கிறார்கள. ஒரருவன் தவனிக்கள
உமிறயுு உணமமைமய நா்ட பற்றிிக
வகாளுாதவமர அவவனால ஒரய்மவயுு
நமிறமவயுு எ்லுு காண மு்டயா..
உளுத்ற்்கள ஒரதிககமைாவன வாழ்வ என்ிற
மைாளிமகமய கட்டிக வகாளகு வபா.
கமிறப்ததமு்டயாத மு்டவிலலாத மைகழ்ைசசமய
கண் அமடவான். அதன் பின்்ப, அவன் தன்
ஒரிவவவாரு ்பிற உலக வசயலகளிலுு
உரிமமையாவன வபாருடகளிலுு அந்த மைகழைசச
்ப்கவதற்்க வழி வசய்வான்.

ஒரருவன் நுமை்யாக இருிகக வவண்ு
என்ிறால, நுமை் உணர்வமலகளில அவன்
்முத. இருிககட்ு. அவன் அன்மப காண
வவண்ு என்ிறால அன்பின் உணர்வமலகளில
அவன் ்முத. இருிககட்ு. மைனித
்கலத்ற்்க நன்மமை வசய்ய முமவனந்தால தவனிக்க

தீமமை இமழத. வகாளுாமைல இருிககட்ு.
அவன் தன் ஆன்மை சுரங்கதமத ஆழமைாக
வதாண்டப் பாரததால அவன் எமத கடட
விருுபிவனாலுு அமத கட்வதற்்க வவண்டய
எலலா கட்மைாவனப் வபாருடகமுயுு அங்வக
காணபான் அமத பா.காப்பாக கட்வதற்்க
அ்டததுமைாக விுங்்கு மமையப் பாமிறமயயுு
காணபான்.

ஒரருவன் உலமக ்ருத் நலவழிப்ப்தத
வவண்ு என்்ற எிவவுவ தான் முயற்ச
வசய்தாலுு , அவன் தன்மவன ்ருத்
நலவழிப்ப்த்ிக வகாளுாத வமர உலமக
்ருதத மு்டயா.. இ. இதயத்ல ப்ய
மவத.ிக வகாளு வவண்டய ஒரரு கணத
வி்யா்கு. தூய்மமைமய வபா்ததால வபாதா..
இைசமசகளில இருந். வி்பட வவண்ு.
அன்பின் மைகத.வதமத எ்த.மரததால
வபாதா.. வவ்றப்மப மகவிட வவண்ு.
சுயநல ்யாகு ்கறித. வபசவனால வபாதா.,
சுயநலதமத .ிறிகக வவண்ு. வபாற்ிறததிகக

வாழ்மவ வார்தமதகுால அலங்கரிிககாமைல
வாழ்ந். காடட வவண்ு.

தன் பாவைசசுமமையின் பாரதமத இனி வமைலுு
தாங்க மு்டயாத வபா. அவன் இதயத்ல
வீற்றிருிக்கு மீடபமவன/கறி்.மவ
நாடட்ு. அவவன. பாரு ்கமிறந். இதயு
வலசா்கு. இிறவாத தன்மமை வகாணடவர்களின்
மைகழ்ைசச .மவனமய அவன் வப்றவான்

தான் வசர்தத நூலகளின் அறிமவ அவவனால
சுமைிகக மு்டயாத வபா., அந்த நூலகமு, அவன்
அறிவியமல, அவன் தத.வ வகாடபா்கமு
தூிகக எறிந். தவனிக்கள வரட்ு. அவன்
வவளிஉலகல எங்வகங்வகா வத்டயுு காண
மு்டயாத வதய்வீகத தன்மமைமய அவ்னளவு
காணபான்.

தவனிக்களவு கடவமு கண் உணர்ந்தவன்
கடவமு பற்றிய வாிக்கவாதங்களில
ஈ்படமைாடடான். அந்த அமமை்யாவன
வவலமமையின் .மவனவயா், ஆவனவ வவலமமையின்
.மவனயிவனால அலல, அவவன. வாழ்வ
ஒரிவவவாரு நாகு உயர்ந்த நன்மமைமய,
வதய்வததன்மமைமய வவளிப்ப்த்யவா்ற
இருிககன்ிற.. அ. தான் என்்று நமலயாவன
வாழ்வ.

2.என்்று நலவு
இிககவனப்வபாத.

உங்கள வசு இருிக்கு இிககவனப்வபாத.
என்ப்ல தான் காலு என்ப. அடங்க உளு..
அ. காலதமத விடவு வபரிய.. அ. என்்று
உணமமையாகவவ இருிகக கூ்டய.. அ. கடந்த
காலதமதயுு அறியா. , வருங்காலதமதயுு
அறியா.. தயார்நமலயில அுப்பரிய
ஆற்ிறலுடன் எப்வபா.ு இருிக்கு. ஒரிவவவாரு
நமிடமுு ஒரிவவவாரு நாகு, ஒரிவவவாரு
ஆண்ு , அ. மு்டந்த அ்தத கவனவமை,
உணமமை நமலயிவலருந். கவனவ நமலிக்க
வசன்்ற வி்கிற.. நமவனவகளில
வவண்மைாவனால ஓரமைாக மைங்கலாவன சறிய
இடதமத அ. பி்டத. வகாளுலாு,

ஒரருவவமு அ. முத.ு மைிறிககப்படாமைல
இருந்தால.
கடந்த காலமுு எ்ர்காலமுு கவனவகவு.
நகது காலவமைா அப்படடமைாவன நதர்சவன
உணமமை. எலலாமுு நகழ்காலத்லவய
நடிககன்ிறவன. எலலா ஆற்ிறலககு எலலா
சாத்யகூ்றககு எலலா வசயலககு
நகழ்காலத்ல தான் நமட வபிற மு்டயுு.
நகழ்காலத்ல வசயலபட் சா்ிககாமைல
இருப்ப., வசயலபடாமைல சா்ிககாமைல
இருப்பற்்க ஒரப்பா்கு. நங்கள வசய்ய
மு்டந்்ருிககிக கூ்டய வசயலகமு பற்றிய
எணணங்களில வாழ்வ. அலல. வசய்ய
நமவனிக்கு வசயலகமு பற்றிய கவனவகளில
வாழ்வ. முடடாுததவனமைா்கு. கடந்த கால
தவ்றகமு ்கறித. வருந்.வமதயுு எ்ர்ிககால
எ்ர்பார்ப்்பகமு நுபி வாழ்வமதயுு
மகவிட் நகழ்காலத்ல வசயலப்வவத
வமைய்யறிவா்கு.

ஒரரு மைனிதன் கடந்த கால, எ்ர்ிககால
நமவனவகளில மூழ்கயவா்ற இருந்தால, அவன்
நகழ்காலதமத தவிற விட் வகாண்
இருிககிறான், மைிறந். வகாண் இருிககிறான்.
நகழ்காலத்ல தான் எலலாு சாத்யமைா்கு,
நகழ்காலத்ல மைட்வமை எலலாு
சாத்யமைா்கு, வமைய்யறிவின் வழிகாட்தல
இன்மமையால, மைாமயயாக வதான்்றபமவகமு
உணமமை எவன கரு், ஒரருவன் “ நான் அன்விற
அ. வபால வசய்்ருந்தால இன்்ற என் நமல
இன்்னு சிறப்பாக இருந்்ருிக்கும் அலல. “
எவனிக்க என்வன வசய்ய வவண்ு என்்ற
வதரியுு, அமத நான் நாமு வசய்வவன்ம்
என்கிறான். சுயநலத்ல ்முத.
இருப்பவர்குால நகழ்காலத்ன்
முிககயத.வதமதயுு அருமமைமயயுு
உணர்ந். வகாளு மு்டயா.. நகழ்காலு தான்
உணமமையாவன., இிறந்தகாலமுு எ்ர்காலமுு
நகழ்காலத்ன் பிர்பவலப்்பகுாக மைட்வமை
இருிகக மு்டயுு என்பமத உணராமைல
இருிககிறார்கள. இிறந்த காலமுு எ்ர்காலமுு
நழல உருவங்களின் ப்வாக மைட்வமை இருிகக
மு்டயுு, மு்டந்.விடடமத எணண

வருந்.வ.ு , சுயநல எ்ர்பார்ப்்பகளில
மூழ்்கவ.ு நழலகவுா் வாழ நமவனப்பதற்்க
ஒரப்பா்கு வாழ்வின் உணமமை தன்மமைமய
இழப்பதா்கு.

“நகழ்காலு, நகழ்காலு மைட்ு தாவன உங்கள
வசு
நைசசயு இருப்பதா்கு
வழி காடட வந்த வதவமதமய, அவள விமட
வகா்த. ஆசர்வ்ிக்கு வமர
பின் வதாடர்வ. வபால அமத பின்
வதாடருங்கள
எமவ எலலாு உணமமைவயா
அமவ இிககவனப்வபாத. இருிக்கு.
வாடாமைல என்்று இருிக்கு.

இிககவனப்வபாத்ல உணமமைமய சுமைந்்ருிக்கு
மகவய
ஆன்மைாமவ பா.காிக்கு மக
நடிககப்வபாவமத பற்றியுு நடந்.
மு்டந்தமதயுு
பற்றி ஏன் கவமலப்ப்ககிர்கள
கடந்த காலமுு வரப் வபா்கு காலமுு ஒரன்விற
அமவ இரண்ு இிககவனப்வபாத. தான்.”

மைனிதனிடு எலலா ஆற்்றலுு இப்வபாத.
இருிககன்ிறவன. ஆவனால, அவன் இமத
அறியாமைல வசாலகிறான் “ நான் இன்்னு ஒரரு
வருடு கழித. சரியாக இருப்வபன், அலல.
இன்்னு இததமவன ஆண்களில சரியாக
இருப்வபன்ம். கடவளின் ஆடசயின் கீழ்
வாழ்பவர்கள , அவர்கள யார் என்ிறால

இிககவனப்வபாத்ல வாழ்பவர்கள, அவர்கள
வசாலலுு வார்தமதயாவன “ நான் இப்வபாத.
சரியாக இருப்வபன்ம் என்பதற்்க ஏற்ப
இப்வபாத்ல எந்தப் பாவத்லுு ஈ்பட
மைாடடார்கள. மைவனு அமலபாயுு இடங்கமு
எலலாு இமடவிடாமைல கணகாணத.ிக
வகாண் இருப்பார்கள, கடந்த காலு அலல.
எ்ர்காலு இரணமடயுு எட்டப்பார்ிககாமைல,
இட. ்பிறவமைா வல. ்பிறவமைா ்ருுபாமைல,
்பனித தன்மமையிலுு அருளிலுு என்்று
இருப்பார்கள. இப்வபாத. தான்
ஏற்்றிகவகாளுப்படட வநரு. இப்வபாத.
தான் மீளவதற்்க உதவப் வபா்கு நாள.

உங்களிடு கூறிிக வகாளகங்கள “நான் எவன.
்கறிிகவகாளில இப்வபாத. வாழ்வவன். நான்
எவன. ்கறிிகவகாளில இப்வபாத.
ஈ்ப்வவன். என்மவன அ்வலருந். விலகைச
வசய்யுு எதற்்கு நான் வசவிசாய்ிகக மைாடவடன்.
நான் எவன. ்கறிிகவகாளின் கடடமுமய
மைட்வமை வகடப்வபன்ம். இிவவா்ற நங்கள உ்ற்

ஏற்்றிக வகாண் அமத நங்கள
வசயலப்த்வனால உங்கள உயர்ந்த இலிகமக
வநாிககய பாமதயிவலருந். விலக வசலல
மைாடடீர்கள. உங்களிடு இருந். உணமமை
எப்வபா.ு வவளிப்பட்ிக வகாணவட
இருிக்கு.

கவனமிலலாத இதயதவதா் ்ிறந்த
வவளிப்பாமதயில நான் அ்ட எ்த.
மவிககவிறன்.
இனி நலலகாலு வர வவண்ு என்்ற நான்
வகடகமைாடவடன்.
நான் நலல காலு ஆகவவ இருிககவிறன்.
இனி நான் வசயலபடாமைல வதங்க கடிகக
மைாடவடன், காலு கடதத மைாடவடன்.
யார் தயமவயுு எ்ர்பார்ிகக மைாடவடன்.

உளுத்ல மு்னமு்னப்்பகவுா்
வசய்யப்ப்பமவகமு
பட்டயவலடப்ப்ு ்கமிறகமு
விமைர்சவனங்கமு
உ்ற்யாக அமமை்யாக
்ிறந்த வவளிப்பாமதயில சந்்ப்வபன் .

உங்கமு அ்டவரு்டகுாிகக இன்வவனான்மிற
சார்ந். அதன் தயமவ நுபி இருிகக வசய்யுு
எந்தப் பாமதயிலுு பயணு வசய்யாதீர்கள.
உங்கள ஆன்மைாமவ கடந்த காலு எ்ர்காலு
என்்னு இருணட நலங்ககிக்கள அமழிக்கு
்க்றிக்க பாமதகளில ்ருுபிவிடாதீர்கள.
உங்ககடன் என்்று உமிறயுு வதய்வீக ஆற்ிறல
இப்வபாவத வவளிப்படட்ு. ்ிறந்த
வவளிிக்கள வாருங்கள. நங்கள எ.வாக
வபாககிர்கவுா, எ.வாக வவண்ு என்்ற
விருு்பககிர்கவுா அ. வபால இப்வபாவத

ஆகலாு. சாதமவன தளளிப்வபாவதற்்க காரணு
முயற்சமய தளளிப்மவப்ப. தான். தளளி
மவப்பதற்்க சிக்மய மவத்ருிக்கு நங்கள
அமத சா்ப்பதற்்கு சிக்மய மவத.
இருிகககிர்கள. முயற்ச சாதமவனமய பமடிக்கு.
முயற்சயின் அுவிக்க ஏற்ிறவா்ற சாதமவனயுு
உட்னிக்க உடவவன உருவா்கு. இந்த
உணமமைமய உணர்ந்.ிக வகாளகங்கள.
எப்ப்டபடட இலடசய மைனிதராக வாழ
வவண்ு என்்ற கவனவ கணடீர்கவுா அ.
வபால இன்விற வாழ மு்டயுு, ஒரிவவவாரு
நாகு வாழ மு்டயுு.
அிறவநறி, நல ஒரதிககு என்ப. பாவதவதா்
ஒரிவவவாரு நாகு வபாரி்வதா்கு. ஆவனால,
்பனிதததன்மமை என்ப. பாவதமத அிறவவ
விட் வில்கவதா்கு. பாவமைாவனமத ஏவர்த.
பார்ிகக ஒரருவருமின்றி வழிஓரங்களில தாவனாக
சாக வி்வதா்கு. இமத வசய்ய மு்டயுு.
ஆவனால இிககவனப்வபாத்ல வாழ்ந். மைட்வமை
இமத வசய்ய மு்டயுு. உங்கள ஆன்மைாவிடு “
நாமு ந குங்கமைற்்ற பரிசுததமைாக வவண்ு “
என்்ற கூிறாதீர்கள. ஆவனால “ இப்வபாதவத ந

குங்கமைற்்ற பரிசுததமைாக இரும் என்்ற
கூ்றங்கள. நாமு என்ப. எதற்்கவமை
தாமைதமைா்கு. நாமு என்ப்ல உதவிமயயுு
அமடிககலதமதயுு வத்கன்ிறவமவன வதாலவி
பின் வதாடருு. அவன் இன்்ற விழ வநருு.

வநற்்ற விழ வநரிடடதா? வபருு பாவு
ஏவத்னு வசய். விடடீர்குா? அமத உணர்ந்த
அந்திககவனவமை உடவன்டயாக ஒரவரய்டயாக அமத
நமவனவில இருந். அகற்றி விட்
இப்வபாத்ல பாவங்கமு வசய்.விடாமைல
உங்கமு தற்காத.ிக வகாளகங்கள. நங்கள
கடந்தமத எணண வருந்்ிக வகாண்டருிக்கு
வவமுயில, உங்கள ஆன்மைாவின்
வாயிற்ிககதவகள காவல காிககப்படாமைல
இருிககன்ிறவன. எவனவவ, பாவு அந்த வநரு
உளவு நுமழயிககூ்ு. ்ருத் அமமைிகக
மு்டயாத கடந்த காலதமத நமவனத.
வருந்.வதால நங்கள வமைல எழப்வபாவ.
இலமல. ஆவனால, ்ருத் அமமைிகக மு்டந்த

இப்வபாத்ல வாழ்வதால நங்கள வமைல
எதவீர்கள.

இப்வபாத. முயற்சயில ஈ்ப்ப்வ. என்்னு
வநர்வழிமய விருுபாமைல காலு கடத.வ.
என்்னு ்க்றிக்க வழிமய விருு்பு முடடாள
மைனிதன், “நாமு நான் சீிககரு எதந்.
இருப்வபன் , நாமு என் கடமவன எலலாு
அமடத. வி்வவன், நாமு என்
வநாிககங்கமு எலலாு வசயலப்த.வவன்ம்
என்கிறான். இிககவனப்வபாத்ன் அுவிட
மு்டயாத முிககயத.வதமத உணர்ந்த
வமைய்யறிவ மிிகக மைனிதன், இன்்ற சீிககரு
எதகிறான், இன்்ற கடமவன ஏற்ப்த்ிக
வகாளுாமைல இருிககிறான், இன்்ற தவன.
வநாிககங்கமு வசயலப்த.கிறான்.
வவலமமையுு நுமை்யுு அவன் கூடவவ இருிகக
அவன் சாதமவனகமு அ்றவமட வசய்கிறான்.

இப்வபாத. வசய்வ. முன் நற்்கு. நாமு
வசய்யப் வபாவ. முன் வதான்ிறா.. இன்்னு
வராத ஒரன்மிற பற்றி கவமலப்பட் வகாண்
இருிககாமைல வந். விடட ஒரன்மிற கவனிப்ப.
அறிவமடமமையாவன வசயலா்கு. வந்.விடட
அந்த ஒரன்மிற ஆன்மை மை்ப்்படன் அ்னக, மைவனு
்கவிந்த முயற்சயுடன், எந்த ்கமிறயுு
்ப்கவதற்்க இடமைளிிககாமைல, பின்வனால எந்த
வமகயிலுு வருந்த வதமவயிலலாத அுவிக்க
கவவனமைாக அ்ல ஈ்பட வவண்ு.

மைனிதவன. ஆன்மீக விழிப்்பணர்வ தான் என்ிற
மைாமயயிவனால ஆவன வமைகங்குால சூழப்பட்
ஆழ்ந்த வதளிவ இலலாமைல இருப்பதால அவன்
கூ்றகிறான் “ நான் அந்த ்கறிப்பிடட ஆண்டன்
அந்த ்கறிப்பிடட நாளில பிிறந்வதன். எவனிக்க
வி்ிககப்படட ்கறிப்பிடட நாளில இிறந்.
வி்வவன்ம். ஆவனால , அவன் பிிறிககவு
இலமல. இிறிககப்வபாவ.ு இலமல.
என்விறன்்று நமலயாக இருிககப்வபா்கு
ஒரன்மிற எப்ப்ட பிிறப்்ப, இிறப்்ப என்ிற நமலிக்க

உடப்த் அடிகக விட மு்டயுு? மைனிதன்
மைாமயகமுயுு வபாய்த வதாற்ிறங்கமுயுு
தன்னிடமிருந். தூிகக எறியட்ு.
அப்வபாத. அவன் உணர்வான், இந்த உடவலன்
பிிறப்்பு இிறப்்பு பயணத்ல நகது
வவ்று சுபவங்கள மைட்வமை, அமவ
பயணத்ன் ஆருபவமைா மு்டவவா அலல என்்ற.

மைனிதன், கடந். விடட மைகழைசசயாவன
ஆருபங்கமு பின் வநாிகக பார்ிககிறான்.
வரிககூ்டய .ிககமைாவன மு்டவகமு முன் வநாிகக
பார்ிககிறான். எவனவவ, அவன் கணகள நகழ்
காலதமத காண மு்டயாமைல இருிககன்ிறவன. தன்
ஆன்மைா நரந்தரமைாவன. என்பமத அவவனால ஏற்க
மு்டயவிலமல. என்விறன்்று ஒரவலத.ிக
வகாண்டருிக்கு வதய்வீக இன்னிமசமய
அவன் வசவிகுால வகடக மு்டயவிலமல. நகழ்
காலத்ற்்க இ்றகப் வபாயுளு அவவன.
இதயு நுமை்யின் ஓமசகவுா் இணங்க
.்டிகக மை்றிககன்ிற..

இப்பிரபஞ்சு எமவ எலலாு வகாண்
இருிககன்ிறவதா அமவ எலலாவற்விறா்ு
இப்வபா.ு இருிககன்ிற.. வபராமச
எணணங்கள வகாண் வபாரா்வமத ,
சுயநலத்ற்காக .ிககப்ப்வமத, கடந்.
வசன்்றவிடட தவ்றிககாக வருந்.ு
முடடாளதவனதமத எலலாு மகவிட்விட்,
ஏ, மைனிதா, உன் மககமு நட்ட வமைய்யறிவ
கனிகமு வபற்்றிக இிககவனப்வபாத்ல
நுமை்வயா் வாழ வா.

இப்வபாத. வசயலப்ங்கள, ஆ! எலலாு
நமிறவவ்றகிற..
இப்வபாத. வாதங்கள – உங்களின்
வதமவகள உங்கமு சுற்றிலுு இருிககன்ிறவன.

இப்வபாத. நங்கள நங்குாகவவ இருந்.
உங்களிடு எந்த ்கமிறயுு இலமல என்்ற
உணருங்கள.

3.எளிமமையின் சிறப்்ப
வாழ்ிகமக எளிமமையாவன.. வாழ்வ
எளிமமையாவன.. பிரபஞ்சு எளிமமையாவன..
அறியாமமையிவனாலுு சுய மைாமயயிவனாலுு தான்
்கழப்பு உருவாகிற.. லா ஓடசன் “ எலலாு
எளிமமையாவனமவவயம் என்ிற வசாற்விறாடர்
பிரபஞ்சதமத உளுவாவிற வநாிக்கவதால
எதவதா்கு, அ. எிவவா்ற வதாற்ிறமைளிிககிற.
என்்ற வநாிககயதால எதந்த. அலல. மைனிதன்,
தாவவன உருவாிககயுளு மைாமயகள என்்னு
வமலபின்வனவலன் ஊடாக காணபதால வாழ்மவ
ஒரரு அவிழ்ிகக மு்டயாத சிககலாகவு ஆராய்ந்.
விமட காண மு்டயாத ்ப்ராகவு காணகிறான்.
அவவவன உருவாிககயுளு இந்த ஆழமைாவன
்கழப்பங்களில முழ்க வபாகிறான். மைனிதன்
ஆவனவ அகுபாவதமத மகவி்ு வபா. இந்த
பிரபஞ்சதமத ்கழப்பு நங்கய எளிமமையின்
வபரழகல காணகிறான். மைனிதன் “நான்ம்
“எவன.ம் என்கிற மையிககத்வலருந்.

வி்படட்ு. அ்வலருந். கூடவவ எதகன்ிற
எலலா வமகயாவன மைாய வதாற்ிறங்களில
இருந்.ு வி்ப்ப்வான். மீண்ு
்கழந்மதமய வபால ்கழப்பமைற்ிற மைவனநமலமய
வபற்்ற ம்எலலாு எளிமமைவயம் என்ிற நமலிக்க
்ருு்பவான்.

ஒரரு மைனிதன் தன்மவன பற்றிய சுய அபிமைாவன
எணணங்கமு முதவ.மைாக .ிறப்ப்ல
வவற்றி வப்று வபா. இந்த பிரபஞ்ச
நகழ்வகமு வதளிவாக பிர்பவலிக்கு
கணணா்டயாகவி்கிறான். அவன்
விழிப்்பணர்வ வபற்்ற விடடான். இனி, அவன்
வாழ்வாவன., கவனவில அலல, உணமமை
நமலயில மைட்வமை இருிக்கு.

பிததாகார் இந்த முத உலகதமத பத.
எணகுாக கணடார். ஆவனால இன்்னு
எளிமமைப்ப்த் முத உல்கு ம் ஒரன்்றம் என்ிற

எணணல அடங்க இருப்பமதிக காண மு்டயுு .
காரணு, எலலா எணககு, அவற்றின் அுவிட
மு்டயாத கூட் வ்டவங்ககு ஒரன்்றடன் ஒரன்்ற
வசர்வதாவலவய ஏற்பட்ளுவன.

வாழ்வ .ண் .ணடாவன கணவணாடடத.டன்
வாழப்படாமைல முதமமையாவன
கணவணாடடத.டன் வாழப்படட்ு.
அப்வபாத. முதமமையின் எளிமமை
வவளிப்ப்ு. ஒரரு .ண்ிக்கள எப்ப்ட
முதமமை அடங்்கு? ஆவனால அந்த
முதமமைிக்கள .ண் அடங்க வி்ு என்ப.
எிவவுவ எளிய உணமமை. பாவு எிவவா்ற
்பனித தன்மமைமய உணர மு்டயுு. ஆவனால
்பனித தன்மமை எிவவுவ எளிதாக பாவதமத
உணர்கன்ிற.. எவன் பரந்த ஒரன்ிறாக
விருு்பகன்ிறாவவனா அவன் ்க்றகய ஒரன்மிற
மகவிடட்ு. வடடு எந்த
வ்டவத்ற்்களகு அடங்கா.. ஆவனால எலலா
வ்டவங்ககு வடடத்ற்்கள அடங்்கு. எந்த
வணணத்ற்்களகு ஒரளிிகக்ர்கள

சமிறப்பட் இருிககவிலமல. ஆவனால எலலா
வணணங்ககு ஒரளிிகக்ருிக்கள வபா்ந்.
இருிககன்ிறவன. ஒரரு மைனிதன் தன் சுயத்ன்
எலலா வ்டவங்கமுயுு ஒரழித. கடடட்ு.
அப்வபா. ்கமிறகுற்ிற முதவடடதமத
அவவனால உணர மு்டயுு. ஒரருவன் தன்
இருப்பின் அமமை்யில பலவவ்ற
வணணங்குால ஆவன ஆமசகமுயுு
எணணங்கமுயுு முழ்க்டகட்ு. அவன்
வமைய்யறிவின் வவந்நிற ஒரளியால
சூழப்ப்வான். முதமமையாவன ஒரரு இமச
பணணல ஓர் ஒரற்மிற இமச கருவியின் ஓமச
மைிறிககப்பட் இருந்தாலுு அந்த இமச
வமைட்டல அ. பிரிிகக மு்டயாத வமகயில
கலந். இருிககிற.. ஒரற்மிற நர்த.ளி கடலுிக்கள
தன்மவன வதாமலத.ிக வகாண் வபருு பயன்
அளிிககிற.. மைனித்கலத்ன் இதயத்ன் மீ.
இரிககு சந்் ஒரன்்றப்ங்கள. சுவர்கத்ன்
வதய்வீக இமச உங்கள வாயிலாக மீண்ு
வவளிப்ப்ு. எலமலயிலலாத வபரன்மப
எலவலார் மீ.ு வசலுத.ங்கள. அந்த வசயவலல
உங்கமு நங்கள மைிறந். வி்ங்கள. நங்கள
ஆற்்று பண நமலதத பயமவன அளிிக்கு.
ஒரற்மிற நர்த.ளியாக இருிக்கு நங்கள

வபராவனந்திக கடவலல ஒரன்ிறிறிக கலந்.
வி்வீர்கள.

மைனிதன் வவளி்பிற எலமலகளில அமலந்.
்ரிந்., அங்்க நலவு ்கழப்பு மி்கந்த
நமலமய அ்னபவிதத பின்்ப தான் அவன் தன்
உளமமையத்ல இருிக்கு எளிமமையாவன
வதளிந்த நமலமய காண வவண்ு என்்னு
ஆவல பிிறந். வதடவலல ஈ்ப்கிறான். கணத
வி்ப்ப்ட தன்மவன பற்றி உணராமைல உலமக
பற்றி உணர்வ. சாத்யமைலல என்பமத மைனிதன்
அறியுு வபா. தான், எளிமமையாவன அந்த
வதளிந்த நமலமய அமடவதற்்கரிய பாமதயில
அ்ட எ்த. மவிககிறான். அவன் உள இருந்.
மைலர ஆருபிிககன்ிறான். அவன் மைலர்ந். விரிய
விரிய முத உலமகயுு தன்்னள ஏற்கிறான்.

கடவமு பற்றிய ஊகங்களில ஈ்படாமைல,
எலலாவற்மிறயுு ததவு நன்மமை உங்கள உள

உமிறவமத பாருங்கள. அப்வபா. நங்கள
கடவள தன்மமையுடன் ஒரன்றிவிடடமத அறிந். ,
ஊகங்களிவனால ஆவன கடவமு பற்றிய
வாிக்கவாதங்களில ஈ்ப்வதன் வவற்்றத
தன்மமைமய நங்கள உணர்வீர்கள.

எவன் தன் இரகசயமைாவன இைசமசகமு,
வபராமசகமு, வகாபதமத, பலவற்மிறயுு
பற்றிய தவன. ஆவனவமைாவன கருத.ிககமு
மகவிட மைாடடாவவனா அவவனால எமதயுு
காணவவா வதரிந். வகாளுவவா மு்டயா..
கலலூரிகள அவ்னிக்க படடங்கள அளிததாலுு
வமைய்யறிவ பளளியில அவன் இன்்னு
வசாுபித ்ரியுு மைாணவவனாகத தான்
இருிககிறான்.
ஒரருவன் அறிவின் ்ிறவவகாமல அறிய
வவண்ு என்ிறால அவன் தன்மவன அறிந்.
வகாளுட்ு. நங்கள, உங்கள பாவங்குாக
இலமல. அமவ உங்களின் ஒரரு ப்க்யுு அலல.
அமவ எலலாு நங்கள விருப்பு வகாளு

ஆருபிதத வநாய்கள. அந்த பாவங்கமு
பி்டத.ிக வகாண் வதாங்்கவமத ந்றத.ங்கள.
அமவயுு உங்கமு வதாற்றிிக வகாளவமத
ந்றத்வி்ு. உங்கமு பற்றி வகாளு
மு்டயாமைல அமவ கீவழ விதகட்ு. உங்களின்
உணமமை வதாற்ிறு வவளிப்படடட்ு.
முதமமையாக ஆராய்ந். கா்னு பார்மவ,
அமசிகக மு்டயாத உ்ற்யுடன் கூ்டய
வகாடபா்கள, நமலயாவன வாழ்வு நமலதத
வபரு நன்மமையுு வகாணடவராக உங்கமு
நங்கள அறிவீர்கள.

மைவனத.ிககண மைாசு நமிறந்தவன் அிவவா்ற
இருப்ப. தான் தவன. இயற்மக நமல என்்ற
கரு.கிறான், ஆவனால மைவனத.ிககண மைாசலான்
தவன. தூய்மமை நமலமய அறிந்.
வகாளவவதா், மைமிறிக்கு ்மரகள
ஒரிவவவான்மிறயுு ஊ்ருவி மைற்ிறவர்கமுயுு
தூய்மமையாவனவர்குாகவவ காணகிறான்.
மைவனததூய்மமை மிக எளிமமையாவன., அதன்
எளிமமைவய அதற்்க வபா.மைாவன., அதற்்கு

வமைலாக வவ்ற எந்த வாிக்க வாதத்ன் ஆதரவு
அதற்்க .மவன நற்கத வதமவயிலமல. மைவனமைாசு
வமரயமிற வசய்ய மு்டயாத அுவ
்கழப்பமைாவன.. அ. தன்மவன தற்காத.ிகவகாளு
எப்வபா.ு வாிக்கவாதத்ல ஈ்பட்ிக
வகாணவட இருிக்கு. உணமமை தாவனாக வாது.
பழி கூிறாத வாழ்வவ உணமமைிககாவன சாடச.
மைனிதர்குால தங்ககிக்கள உணமமைமய
கா்னு வமர அமத அவர்குால வவ்ற எங்்கு
காண மு்டயா., அதன் சாடசமய ஏற்க
மைாடடார்கள. உணமமைமய ஒரருவன் உணர்ந்த
பின் மைனிதர்கள முன் அவன் அமமை்யாகிறான்.
உணமமை எந்த அுவ எளிமமையாவன. என்ிறால
வாிக்கவாதங்ககு விுுபரங்ககு இருிக்கு
இடங்களில அமத காண மு்டயா.. எந்த அுவ
அமமை் என்ிறால அ. வசயவலல மைட்வமை
வவளிப்ப்ு.

இயற்மகயாவன அந்த எளிமமை ்கணதமத
ஒரருவன் உணர வவண்ு என்ிறால, அவன்
இ்றக பற்றி இருிக்கு எலலாவற்மிறயுு -ஒரன்்ற

விடாமைல, மகவிட வவண்ு. மிகப் வபரிய
வமுவின் வவலமமைிக்க காரணு அ. அதன் கீழ்
வவ்றமமையாக இருப்ப. தான். வமைய்யறிவ
உமடயவன் வவலமமையாவனவவனாகவு
வீழ்ததப்பட மு்டயாதவவனாகவு இருப்பதற்்க
காரணு அவன் தன்மவன எப்வபா.ு
வவ்றமமைப்த்ிக வகாளவ. தான்.

கனிவ, வபா்றமமை, அன்்ப, இரிககு, வமைய்யறிவ
ஆகய ்கணங்கள எளிமமையில வமைவலாங்க
இருிககன்ிறவன. குங்கு கற்பிிககன்ிறவர்குால
அதன் சிறப்மப உணர மு்டயாததற்்க இ. தான்
காரணு. வமைய்யறிவால மைட்வமை
வமைய்யறிமவ உணர மு்டயுு. எவனவவ முடடாள
கூ்றகிறான்,
“ வமைய்யறிவ வபற்ிறவர்கள
யாருவமை இலமலம் என்்ற. ்கமிறகமு தன்்னள
நமிறத. மவத. இருப்பவன் கூ்றகிறான் “
எந்த மைனித்னு சரியாவனவவனாக இருிகக
மு்டயா.ம், எவனவவ அவன் இருிக்கு
இடத்லவய இருிககிறான். சீறிய வநறிகமு
கமடபி்டப்பவ்னடன் இவன் வாழ் நாள

முதவ.ு வாழ்ந்தாலுு இவவனால அவவன.
வநர்மமைமய உணர மு்டயா.. கனிமவ அவன்
வகாமழததவனு என்பான். வபா்றமமை, அன்்ப,
இரிககதமத பலவீணு என்பான். வமைய்யறிவ
அவ்னிக்க முடடாளததவனமைாகத வதான்்று.
்கமிறயின்றி வவ்றப்த.ு தன்மமை
முதமமைிகவக உரிய., ப்க்ககிக்க உரியமவ
அலல. எவனவவ தான் மைனிதர்களிடு எமட
வபாட் தீர்ப்மப அளிிக்கு உரிமமை உங்ககிக்க
வழங்கப்படவிலமல எவன
வவலயு்றததப்ப்கிற.. எ. சரியாவன வாழ்வவா
அமத அவர்கள முதவலல வாழ்ந். தங்கள
வாழ்வில அமத வவளிப்ப்ததட்ு.

எளிமமைமய கமடப்பி்டிக்கு வபா., மூ்ட
மைமிறிக்கு ்மரகள விலக வதளிவாவன காடச
பிிறிக்கு. எவன் தவனிக்கள உமிறயுு
உணமமைமய கண் விடடாவவனா அவன்
பிரபஞ்ச இருப்பில உமிறயுு உணமமைமயயுு
கண்விடடான். தவன. உளுத்ற்்கள ஆன்மீக
இதயதமத உணர்ந். வகாளகு வபா. எலலா

இதயங்கமுயுு உணர்ந். வகாணடவன்
ஆகிறான். தவன. எணணங்கமு கட்ட ஆுத
வதரிந்தவன், மைற்ிற மைனிதர்களின் எணணங்களின்
மீ.ு உரிமமை வகாண் இருப்பான். எவனவவ,
ஒரரு நலல மைனிதன் தன்மவன எப்வபா.ு
தற்காத.ிக வகாளு மைாடடான். மைற்ிற
மைவனங்கமு தவன. விருப்பதவதா்
இணங்்கமைா்றைச வசய்வான்.

கலிககமைாக இருப்பமவகமு கடிக்கு வபா.
பிரைசசமவனகள வமைல எதந். மீண் வருு.
பிரைசசமவனகமு கடிக்கு வபா. நன்மமை வமைல
எதந். மீண் வருு. நன்மமைமய அமடயுு
வபா. எலலா பிரைசசமவனயுு தீர்ந். இருிக்கு.
எவனவவ, ஒரரு நல மைனிதன் மைாமயகமு அழித.
ஒரழிததவன் என்்ற கூிறப்ப்கிறான். பாவங்கள
இலலாத வபா. எந்த பிரைசசமவன மைவனமத வாடட
மு்டயுு. மிக சததத.டன் ஓய்வின்றி வத்டிக
வகாண் இருப்பவர்கவு, உங்கள இருப்பின்
்பனித அமமை்யில இமுப்பாருங்கள. நங்கள
குங்கமைற்ிற நன்மமைமய காணபர்கள.

மைாயத்மரகள எலலாு வில்கு. வபா்றமமை,
அமமை், நமிறவின் வபரழகல அ்ட எ்த.
மவப்பர்கள. பரிசுததமைாவன நன்மமையுு
எளிமமையின் இயல்பு வவிவவவிறாவனமவ
அலல, இரண்ு ஒரன்்ற தான்.

4. என்்று .மவனநற்்கு
வமைய்யறிவ

ஒரரு மைனிதன் தன் உமடமமைகள, தன் உடல,
அவன் வாது சூழ்நமல , சுற்்ற்பிறு,
மைற்ிறவர்கள அவன் மீ. வகாணட கருத.ிககள,
அவர்கு. அ்ன்கமுமிற, மைவவனாபாவு
ஆகயவற்ிறால பா்ிககப்படாதவவனாக இருிகக
வவண்ு. அவன் இிவவா்ற இருிக்கு வமர,
அவன் வவலமமையாவனவவவனா உ்ற்யாவனவவவனா
இலமல. அவன் தன்்னமடய ஆமசகமுயுு
கருத.ிககமுயுு கூட விட்விட் வமைல
எதந்தவவனாக இருிகக வவண்ு. அிவவா்ற
இருிக்கு வமர, அவன் வமைய்யறிமவ
வபற்ிறவவனாக இருிகக மு்டயா..

தன் உமடமமைககடன் தன்மவன அமடயாுப்
ப்த்ிகவகாளபவன், அிவவமடமமைகள
அவமவன விட் நங்கவனால எலலாவமை
நங்கயதாக உணர்வான்; சூழ்நமலயின்
கட்ப்ப்பாட்டல ஆட்டமவிககப்ப்ு
வபாுமமையாக தன்மவன கரு.பவன் ஒரிவவவாரு
சறிய சூழ்நமல மைாற்ிறததாலுு கூட
வவலமமையின்றி அமலகழிிககப்ப்வான்.
மைற்ிறவர்களின் தயமவ எ்ர்பார்த.
நுபியிருப்பவன் வாழ்வ, ஏமைாற்ிறமுு வவலயுு
நமிறந்ததாக இருிக்கு.

ஒரிவவவாரு ்பிறைசசூழ்நமலயில இருந்.ு
தன்மவன வி்வித.ிக வகாண் உளுத்ன்
அிறவநறிகுால பா.காப்்ப அரமவன அமமைத.
வகாளவவத என்்று .மவனநற்்கு
வமைய்யறிவா்கு. இததமகய வமைய்யறிமவ
ஒரருவன் வபற்றிருிக்கு வபா., அவன் வசலவைச
வசழிப்பில இருந்தாலுு சரி, வ்றமமையில
இருந்தாலுு சரி, எந்த வபாருுாதார நமலயுு
அவனிடு எந்த மைாற்ிறதமதயுு ஏற்ப்தத
மு்டயா.. ஒரன்றிவனால அவவன. வவலமமைமய

கூடட மு்டயா., மைற்விறான்றிவனால அவன்
அவவன. நதாவனதமத இழிக்கு ப்ட வசய்ய
மு்டயா.. உளுத்ல குங்கமைற்்ற இருப்பவன்
வமைல வசலவத்ன் மி்க்யால எந்த
குங்கதமதயுு சுமைதத மு்டயா.. தன்
ஆன்மைாவின் வகாவிமல இழிவப்தத
மை்றகன்ிறவமவன வசலவத்ன் ்கமிறபா்குால
இழிவப்ப்தத மு்டயா..

்பிறப்வபாருடகுாவலா அலல. ்பிற
நகழ்வகுாவலா அ்டமமைப்ப்ததப்படாமைல
அததமகய வபாருடகமு, நகழ்வகமு
உங்கு. நன்மமைிககாக பயன்ப்த்ிக
வகாளவ., அவற்றிவலருந். நங்கள கற்்றிக
வகாளு வவண்டய பாடங்கமு கற்்றிக
வகாளவ. என்ப. வமைய்யறிவா்கு.
வமைய்யறிவ உமடயவர்கள நடிக்கு யாமவயுு
நன்மமைிககாக நடப்பதாகவவ கரு.வார்கள.
அவர்கள தீமமைமய எ்லுு உற்்ற வநாிககாமைல
இருப்பதால அவர்களின் வமைய்யறிவ ஒரிவவவாரு
நாகு வுர்கிற.. அவர்கள எலலாவற்மிறயுு
பயன்ப்த்ிக வகாளகிறார்கள, ஆவனால

எதற்்கு அ்டமமையாகாமைல அவற்மிற தங்கள
கால்டயில வபாட் வி்கிறார்கள. அவர்கள
வசயத தவ்றகமு வசய்த உடவவனவய உணர்ந்.
வி்கிறார்கள, அவர்கள கற்்றிக வகாளு
வவண்டய முிககய பாடமைாக அமத
ஏற்்றிகவகாளகிறார்கள. வதய்வீக
வசயலபாட்டல எந்த தவ்று இருிககா. என்்ற
வதரிந். வகாளகிறார்கள. வதய்வீக
கடவடாதங்மக வநாிகக அவர்கள விமரவாக
வசலகிறார்கள. அவர்கள யாராலுு
ஆட்விிககப்படாமைல இருிககிறார்கள, ஆவனால
எலவலாரிடமுு கற்்றிகவகாளகிறார்கள.
அவர்கள அன்மப யாரிடமுு எ்ர்ப்பார்ப்ப.
இலமல. ஆவனாலுு அன்மப எலவலாருிக்கு
வழங்்ககிறார்கள. கற்்றிக வகாளு வவண்ு,
ஆவனால அவற்ிறால ஆட்விிககப்படாமைல
இருப்ப.; அன்்ப கமடிககாத இடத்லுு
அன்மப வகா்ப்ப. ; இவற்றில தான் ஒரரு
மைனிதமவன என்்று மகவிடாத ஆற்ிறல அடங்க
இருிககிற.. எவன் ஒரருவன் தன் இதயத்ல “
நான் எலலா மைனிதர்ககிக்கு கற்்றிக
வகா்ப்வபன், எவரிடத.ு கற்்றிக வகாளு
மைாடவடன்ம் என்்ற கூறிிக வகாளகிறாவவனா,

அவன் அததமகய மைவனநமலயில இருிக்கு
வமர அவவனால கற்்றிகவகா்ிககவு மு்டயா. ,
கற்்றிகவகாளுவு மு்டயா., ஆவனால அவவன.
முடடாளதவனத்ல நமலத. இருப்பான்.

எலலா விதமைாவன வவலமமைமயயுு
வமைய்யறிமவயுு, எலலா வமகயாவன
ஆற்ிறமலயுு அறிமவயுு, ஒரரு மைனிதன்
தவனிக்கள காண மு்டயுு, ஆவனால அவன்
ஆவனவதவதா் இருந். வகாணவட அமத காண
மு்டயா., அவன் கற்்றிகவகாளகு
விருப்பதவதா் இருந். பணவிலுு
ஒரதிககத்லுவமை அமத காண மு்டயுு. அவன்
உயர்ந்தமவகளிடு பணமவ கமடபி்டத.
கற்்றிகவகாளு வவண்ு. தாழ்ந்தமவகளிடு
தன்மவன வபருமமைப்த்ிக வகாண்டருிககிக
கூடா.. எவன் ஆவனவத்ன் மீ.
நன்்றிகவகாண் அவன் மீ. சுமைததப்ப்ு
உணமமையாவன ்கற்ிறைசசாட்ிககமு
மை்றிககன்ிறாவவனா, அறிவமரகமுயுு அ்னபவ
பாடங்கமுயுு ஏற்காமைல நராகரிிககன்ிறாவவனா,

அவவன. வீழ்ைசச நைசசயு. ஓ , அவன்
ஏற்வகவனவவ விதந். விடடான். ஒரரு மிகப்
வபருு ஆசான் தன் சீடர்களிடு “ எவன் தவனிக்க
தாவவன ஒரளி விுிககாக இருந். வகாளகிறாவவனா,
தன் மீவத நுபிிகமக வகாளகிறாவவனா, வவளி
இருிக்கு ஆதரவகமு நுபிிக வகாண்
இராமைல, தான் மீளவதற்காவன வழிமய
உணமமையின் ஒரளியிவலருந். விலகாமைல அந்த
உணமமையின் பாமதயில மைட்வமை
வத்கன்ிறாவவனா, உதவிகமு தன்மவன தவிர
வவ்ற எவரிடமுு எ்ர்ப்பார்ிககாமைல
இருிககன்ிறாவவனா, அவவவன, எவன. , சீடர்களில
மிக உயரிய இடதமத அமடவான். ஆவனால
அவனிடு கற்்றிக வகாளகு முயற்சயுு,
விருப்பமுு இருிகக வவண்ும் என்்ற
கூறியிருிககிறார். வமைய்யறிவ உமடயவன் கற்்றிக
வகாளகு பணவாவன ஆர்வதவதா்
இருப்பான். கற்்றத தருு ஆவனவ ஆர்வதவதா்
இருிகக மைாடடான். காரணு, ஒரிவவவாரு
மைனிதவன. உளுத்லுு அவ்னிக்க
வவண்டயமத கற்்றிக வகா்ிகக கூ்டய ஆசான்
்க்டயிருப்பமத, அமத ஒரருவா்ற எலவலாருு
உணரத தான் வவண்ு, என்பமத அவன்

அறிவான். முடடாள, வீண ஆராவாரததால
வபரி.ு வழி நடததப்ப்வதால, கற்்றத தர
வபராவல வகாளகன்ிறான். தாழ்மமை
உணர்வவா் கவனிிக்கு ஆன்மைாவிற்்க
வமைய்யறிமவ வபா்ிக்கு ்பனித ஆசான்
உளுத்ல இருப்பமத, அவன் இன்்னு
உணராததால, அவன் கற்்ற வகாளவ்ல
ஆர்வமின்றி இருிககன்ிறான்.
தன்வனுபிிகமகவயா் இருங்கள, ஆவனால
உங்கள தன்வனுபிிகமக ்பனிதமைாவனதாக
இருிககட்ு, சுயநலு வகாணடதாக இருிகக
வவணடாு.

முடடாளததவனமுு வமைய்யறிவு, பலவீணமுு
வவலமமையுு ஒரருவன் உள தான் இருிககன்ிறவன.
அமவ எந்தப் ்பிறப்வபாருளிலுு இலமல,
எந்தப் ்பிறிக காரணங்களில இருந்.ு வமைல
எதவ. இலமல. ஒரருவன் மைற்ிறவன் வபாருட்
வவலமமையாக இருிக்க மு்டயா.. தவனிககாகத

தான் வவலமமையாக இருிகக மு்டயுு. மைற்ிறவர்கள
எ்ர்வகாண் மீண் வர வவண்டயமவகமு
இவன் அவர்ககிக்க ப்லாக சந்்த.
அவர்கமு மீடக மு்டயா.. தான் எ்ர் வகாளு
வவண்டயமவகமு மைட்வமை அவன் சந்்த.
அவற்றிவலருந்த மீகு வாய்ப்்ப உண். நங்கள
மைற்ிறவர்களிடு கற்்றிகவகாளு மு்டயுு.
ஆவனால உங்ககிக்க வவண்டயமவகமு நங்கள
தான் முயற்சத. அமடய வவண்ு. உங்கள
உள உமிறயுு உணமமையின் மீ. நுபிிகமக
வகாண் இருங்கள, எந்த ்பிற காரணங்கமுயுு
சார்ந். இருிககாதீர்கள. உைசச கடட தூண்தல
வநரங்களில ஒரருவமவன, அவன் சார்ந்.ளுதாக
கூறிிக வகாளகு மைது காப்பாற்றிவிடா.. அந்த
தூண்தலகமு வவலலிககூ்டய வமைய்யறிமவ
அவன் உளுு வபற்்ற இருிகக வவண்ு.
வார்தமத ஜாலங்கள நமிறந்த வகாடபா்களின்
உணமமையற்ிற நழலாவன தன்மமைமய வபரிடர்
வநரு வவளிப்ப்த் வி்ு. ஒரருவன்
உளுத்ல மைலருு வமைய்யறிவவ .ிககதமத
மு்டவிற்்க வகாண் வருு.

நன்மமைமய அமடவதற்காவன வழிமய
சுட்டிககாட்வவத எலலா மைதங்களின்
்கறிிகவகாள என்ிறாலுு, அந்த நன்மமை என்ப.
அந்த மைதங்களில இருந். அப்பாற்படட..
எலலா வகாடபா்கள, தத.வங்களின்
்கறிிகவகாகு வமைய்யறிமவ அமடவவத
என்ிறாலுு அந்த வமைய்யறிவ தத.வ
வகாடபா்ககிக்க அப்பாற்படட..
தூய்மமையாவன எணணங்கள, நவனமமையாவன
வசயலகள ஆகயமவகமு வதாடர்ந்.
பயிற்சவயா்ு முயற்சவயா்ு
கமடபி்டப்பதன் வாயிலாகவவ என்்று .மவன
நன்்ற காப்பாற்்று அந்த வமைய்யறிமவ காண
மு்டயுு. அதற்்க ஒரருவவன. மைவனமுு இதயமுு
அழ்கு, அன்்பு, உணமமையுு
நமிறந்தமவகளிடு ஒரன்றி இமசய வவண்ு.

ஒரருவன் எந்த நமலமமையில அகப்பட்ிக
வகாண் இருந்தாலுு சரி, அவன்
உணமமைமயிக காணபதற்்க எலலா வாய்ப்்பு
அவ்னிக்க இருிககன்ிற.. ஆவனால அவன் அமத
காணபதற்்க, அவன் தற்வபா. தவனிக்க
ஏற்பட்ளு நமலமய சரிவர பயன்ப்த்ிக
வகாண் வவலமமைமயயுு ்ாவனதமதயுு
வுர்த.ிக வகாளு வவண்ு. வவடக தமல
்கனியுு அுவிக்க- பாராட் பத்ரங்ககிககாக
ஏங்க நற்பமதயுு, தணடமவனககிக்க பயந்.
வவமலகமு-பணகமு வசய்வமதயுு
ஒரருவன் தன் வாழ்விவலருந். அ்டவயா் தூிகக
எறியட்ு . தான் வசய்ய வவண்டயுளு
கடமமைகளில வநர்மமையாகவு முத
விருப்பதவதா்ு தன்மவன ஈ்ப்த்ிக
வகாண் தன்மவன ்கறித.ு தவன. வபாற்ிற
த்க்யற்ிற வகளிிகமக சுகவபாகங்கமு அவன்
மைிறந். வவலமமையாவனவவனாகவு,
தூய்மமையாவனவவனாகவு மைவன நமிறவட்னு
வாழட்ு. இிவவா்ற வாது வபா. என்்று
.மவனநன்்ற காப்பாற்ிறிககூ்டய வமைய்யறிமவ,
வபா்றமமைமய, வவலமமைமய அவன் நைசசயு
வப்றவான். ஒரரு மைனிதன், அவன் ஆற்ிற

வவண்டய கடமமைவயா, அமடய வவண்டய
்கறிிகவகாுா இலலாமைல எந்த ஒரரு
சூழ்நமலயிலுு இ.வமர இடு பி்டதத.
இலமல. உங்கள இலிக்க இங்வக
இங்கருிககன்ிற. அலல. எங்்கவமை இலமல.
எவனவவ இருிக்கமிடத்வலருந்., வதளிவாவன
மைவனவதா் நுபிிகமகயாவன உளுதவதா்
உங்கள உமழப்மப வதாடங்்கங்கள. நங்கள
அமடய வவண்டய இலிக்க உங்கள உள தான்
இருிககிற.. அதற்்க வநருு தமடயுு உங்கள
உள தான் இருிககன்ிற.. உங்கள நமல இ.
தான்; - நங்கள இருிக்கு நமலமய
வ்டவமமைததவாவிற உங்கள இலிகமக அ்ல
இருந்வத நங்கள உருவாிககிக வகாளு
வவண்ு. எவனவவ, இருிக்கு நமல ்கறித.
கவமலப்படாமைல அமத இனி வ்டவமமைிகக
வபாவ. நங்கள தான் எவன உணர்ந். அமத
வீரமைாகவு, கவித.வமைாகவு வ்டயுங்கள.
உங்ககிக்க வழங்கப்பட் இருிக்கு
ஆடசப்பிரவதசதமத ஆுாமைல அதன் சமிற
கதவககிக்கள வசன்்ற பூட்டிக வகாண்
ஆணடவனிடு நான் ஆளவதற்்க எவனிக்க ஒரரு
ஆடசப்பிரவதசதமத உருவாிகக வகா் என்்ற
ஏன் வகடகீகிர்கள? இந்த உணமமைமய வதரிந்.

வகாளகங்கள ;- நங்கள வத்வ. ,
உங்ககிக்கள இருிககிற., இங்வக,
இப்வபாதவத இருிககிற., அமத நங்கள
உணர்ந். வகாளு வவண்ு என்பவத மீது.

அழகாவனமவகள,ஆசர்வ்ிககப்படடமவகள
யாவு உங்களிடவமை இருிககன்ிறவன, அணமட
அயலாரின் வசலவத்ல அலல. நங்கள
வ்றமமையில இருிகககிர்குா? அதன் வபாருள,
உங்கமு வாட்ு வ்றமமைமய விட நங்கள
இன்்னு வவலமமையாவனவராகவிலமல. வபருு
.ன்பங்கமு அ்னபவித.ிக வகாண்
இருிகககிர்குா? சரி, அதற்காக பதடடப்பட்
அமத நங்கள தீர்ிகக மு்டயுமைா? நங்கள ஒரரு
உமடந். வபாவன ஜா்டமய, வருததப்ப்வதால
சரி வசய். விட மு்டயுமைா அலல. வதாமலந்த
ஒரரு இன்பதமத எணண ்பலு்பவதால அமத
மீண்ு வரமவத. விட மு்டயுமைா? எந்த
தீமமைமயயுு அமத சந்்ிகக வவண்டய

விதத்ல சந்்ததால அ. நைசசயு ஓ்ட மைமிறந்.
வி்ு. இமிற உளுு வகாணட ஆன்மைா
நடந்தமத ்கறிதவதா, நடப்பமத ்கறிதவதா,
நடிககப் வபாவமதிக ்கறிதவதா கவமலிக
வகாளுா.. ஆவனால , எ. நடந்தாலுு, அ்ல
வதய்வீக நன்மமைமய கண் வமைய்யறிமவ
கமடந். எ்த.ிக வகாளகு.

பயு என்ப. சுயநலத்ன் நழல. அன்வபா்
இமயந்த வமைய்யறிவ இருிக்கு இடங்களில
பயததால கூ்ட வாழ மு்டயா.. சந்வதகு,
பதடடு, கவமல ஆகயமவ எலலாு சுயநலு
உமிறகன்ிற பாதாு உலகல நமலயிலலாமைல
மைாறிிகவகாணவட இருிக்கு இருள
பிரவதசங்கள. வதய்வீக அமமை் ்க்டஇருிக்கு
தன் ஆன்மைாவின் உயர்சகரங்கமு வநாிகக
பயணப்பவமவன இமவகுால .ன்்ப்றதத
மு்டயா.. தன் இருப்பிற்ிககாவன காரணதமத
உணர்ந்.ிக வகாணடவன், .ிககதமத, அ.
அவமவன வநருங்க மு்டயாதவா்ற அ்டவயா்
.மடத. எறிவான். அிவவா்ற உணர்ந்தவன்

வாழ்வின் தமலயாய நய் என்வன என்்று
காணபான். அன்்ப தான் வாழ்வின் அழிிகக
மு்டயாத தமலயாய நய். அந்த அன்்படன்
அவன் ஒரன்்ற அிறிக கலந். வி்வான். வவ்றப்்ப,
காழ்ப்்பணர்வ , அறியாமமை எணணங்கமு
மைவன்வலருந். வி்வித.ளுதால அவவன.
அன்்ப எலவலாமரயுு ததவு. அன்பிவனால
மைட்வமை வழங்கப்பட மு்டந்த தகர்த. எறிய
மு்டயாத பா.காப்மப அவன் வப்றவான்.
அவன் எமதயுு உரிமமை வகாராததால எந்த
நடடதமதயுு அ்னபவிிகக மைாடடான். எந்த
இன்பதமத வநாிககயுு அவன் வசலலாததால
எந்த .ிககமுு அவமவன வத்ட வரா.. தன்
கடமமைமய வசய்வதற்காவன கருவிகுாக தவன.
ஆற்ிறலகமு எலலாு பயன்ப்த.கிறான்.
வபரருகு வபராவனந்தமுு வகாணடதாக அவன்
வாழ்வ உயர்நமலயில என்்று இருிககன்ிற..

இமத வதரிந்.ிக வகாளகங்கள; உங்கள
நமலமய நங்கள தான் உருவாிககிக
வகாளககிர்கள. அமத மைாற்ிறவு உங்குால

தான் மு்டயுு. நங்கள நற்பதற்்கு வீழ்வதற்்கு
நங்கள உங்கமு எப்ப்ட உருவாிகக
வகாண்டர்கள என்ப. தான் காரணு . நங்கள
அ்டமமையாக இருிகக விருுபிவனால நங்கள
அ்டமமை தான். ஒரரு தமலவவனாக உங்கமு
நங்கள மைாற்றிிக வகாணடால நங்கள தமலவன்
தான். உங்கள கீழ்நமல இைசமசகுயுு
்பத்சா.ரியதமதயுு வகாண் கட்மைாவனதமத
வதாடங்்கங்கள, நங்கள மைணமணிக வகாண்
கட்ககிர்கள. அிறவநறிகமுயுு
்பனிதததன்மமைமயயுு வகாண்
கட்மைாவனதமத வதாடங்்கங்கள, எந்த கடல
அமலயாலுு, எந்த சூமரிககாற்ிறாலுு அதன்
உ்ற்மய அமசிகக மு்டயா.. என்்று
.மவனநற்்கு வமைய்யறிவ உங்கமு எலலா
வநருிகக்டகளில இருந்.ு பா.காிக்கு.
பா.காப்பாவன கரங்கள உங்கமு நுமை்யிடு
வசர்ிக்கு.

ஒரிவவவாரு ஆண்ு நற்வசயலகள என்்னு
அ்றவமடயில ஈ்ப்ங்கள
அந்திக குஞ்சயதமத மைன்வனர்குாலுு
்ருடர்குாலுு எ்த.ைச வசலல மு்டயா.
நங்கள உங்ககமடயமவ எவன கூறிிக வகாளகு
உமடமமைகள,இன்பங்கள, மை்ப்்ப
மைரியாமதகள கீவழ விதகலாு.
நங்கள கட்டிககாதத அிறவநறிகளின் வவலமமை,
இமவ எலலாவற்மிறயுு கடந். வந்.
உங்கமு காத. நற்்கு.

5. சாந்த ்கணத்ன் வவலமமை

உயர்ந்வதாங்க நற்்கு மைமல, எ்ர்த. வீசுு
்பயல காற்றிற்்க வமுந்.ிக வகா்ிககா..
ஆவனால , பிறமவயின் ்கஞ்சற்்கு, ஆட்டன்
்கட்டிக்கு அமடிககலு அளிிக்கு. மைனிதர்கள
அதமவன வசதப்ப்த் அதன் மீ. ஏறி மி்த.
நடந்தாலுு, உயிராக தன் மை்டயில அவர்கமு
தாங்க நற்்கு. சாந்தமைாவன மைனித்னு அ.
வபான்ிறவவவன. மைற்ிறவர்குால அவமவன
அைசசு்றததவவா அமசிககவவா மு்டயா., ஆவனால
அவவவன தவன. இரிககததால சறிய உயிமரயுு
காிக்கு வகடயமைாக வமுவான். மைனிதர்கள,
அவமவன தூற்றிவனாலுு, இவன் அவர்கமு ஏற்றி
வி்வான். அன்வபா் அவர்ககிக்க பா.காப்்ப
அளிப்பான்.

மைமல பிருமைாணடமைாய் அமமை்யாய் இருப்ப.
வபாலவவ வதய்வீக மைனித்னு தன் பணவின்
அமமை்யில இருிககன்ிறான். மைமலயின்
உருவதமதப் வபாலவவ, அவவன. அன்்ப கனிந்த
வபரிரிககு , பரந். விரிந்ததாய், நுடபமைாய்
இருிககிற.. அவவன. வமைய்யாவன உடு்ப,
மைமலயின் அ்டவாரதமதப் வபாலவவ
பளுததாிக்ககளில பனியால மூடப்பட்
இருிககன்ிற.. ஆவனால அவவன. வமைய்யாவன
இருப்்ப மைமல சகரதமத வபாலவவ வமைகங்கமு
கடந்த உயரத்ல நரா்டயவா்ற அமமை்யுடன்
வாழ்கன்ிற..

எவன் சாந்த ்கணதமத கண்விடடாவவனா
அவன் வதய்வீகதமத கண் விடடான். அவன்
வதய்வீக விழிப்்ப நமலமய உணர்ந்.ிக
வகாண்விடடான், தன்்னள உமிறயுு வதய்வீக
்கணங்கமு அறிந். தன்மவன
வதய்வீகமைாவனவவனாகவவ அறிகிறான்.
மைற்ிறவர்ககு வதய்வீகத தன்மமை

நமிறந்தவர்கவு என்பமதயுு அறிகிறான்,
அவர்கள உிறிகக நமலயிலுு கவனவ நமலயிலுு
இருப்பதால , அவர்கவு அமத அறிந்.ிக
வகாண் இருிககவிலமல என்ிறாலுு இவன்
அறிந்்ருிககிறான். சாந்து என்ப. ஒரரு வதய்வீக
்கணு. எவனவவ அ. அதற்வக உரிய கணிகக
மு்டயாத ஆற்ிறல வகாணட.. சாந்தமைாவனவன்
யாமரயுு த்ிககாமைல இருப்பதால மீளகிறான்.
தன்மவன வதாற்க்டிகக அ்னமை்ப்பதால அவன்
வவற்றி மிக வபரிதாக இருிககன்ிற..

பமடகளின் .மவனயில இன்வவனாருவமவன
வவற்றிிக வகாளபவன் வவலமமையாவனவன்.
பணவாலுு, வபா்றமமையாலுு,
அடிககததாலுு, ஒரதிககததாலுு தன்மவன
தாவவன வவற்றிிக வகாளகு சாந்தமைாவனவன்
அவமவன விட வவலமமையாவனவன் . பமடகளின்
.மவனயில வவலபவன், அவ்னிக்க எ்ராவன
பமடகுால வவலலவு ப்வான். பணவாவன
சாந்தததால தன்மவன தாவவன வவன்ிறவமவன
மைற்ிறவர்கள கவிழ்ிகக மு்டயா.. அதற்்க

காரணு மைனித தன்மமை வதய்வத தன்மமைமய
வவலல மு்டயா.. பணவு சாந்தமுு வகாணட
மைனிதனின் வதாலவியுு வவற்றிவய.
சாிகராட்ட் வகாலலப்படடாலுு இன்்னு
வாழ்கிறார். சலுமவயில அமிறயப்படட
இவயசு, கறி்.வாக உயிர்த. எதகிறார்.
கலல்டமய வபற்்றிகவகாளகு ்்டஃபன்,
கலல்டகளின் ஆற்ிறமல மைட்ப்த்
வி்கிறார். எ. உணமமைவயா அமத அழிிகக
மு்டயா., ஆவனால வபாய்மய அழிிகக மு்டயுு.

பணவு வபா்றமமையுு வகாணட சாந்தமைாவன
மைனிதன் வசாதமவனிக காலத்ல
அறியப்ப்வான். மைற்ிற மைனிதர்கள
நமலதத்மைாிற இவன் உ்ற்யாக நற்கிறான்.
மைற்ிறவர்களின் முடடாளத தவனமைாவன வகாப
உணர்வகவுாவலா வவறி உணர்வகுாவலா
அவவன. வபா்றமமைமய அழிிகக மு்டயா..
அவர்கள அவமவன எ்ர்த. வருுவபா. அவன்
தப்பி பிமழிகக ஓ்வ.மிலமல,
ஓலமி்வ.மிலமல. தவனிக்கள இருந்த

தீமமைமய வவன்்ற விடடதால மைற்ிற எலலா
தீமமைகளின் வவலமமையற்ிற ஆற்ிறமல அவன்
அறிவான். வதய்வீக நன்மமையின் என்்று
மைாிறாத வவலமமைவயா்ு ஆற்ிறவலா்ு
வாழ்கிறான்.
யாவற்றின் இதயத.்டப்பாக இருிக்கு
நமலயாவன வபரன்பின் அ்டப்பமட
்கணங்ககள ஒரன்்ற சாந்து. எவனவவ , அ.
அழிிககப்பட மு்டயாத ்கணமுமைா்கு.
அததமகய சாந்ததமத வகாண் இருப்பவன்
ஆக உயர்ந்த ஒரன்மிற உணர்ந்.ளுதால
தாழ்ந்தமவகள அவன் கால்டயிலவய
இருிககன்ிறவன. அைசசு என்ப. அவன் வாழ்வில
இருிககா..

சாந்தமைாவன மைனிதன் இருட்டல ஒரளிர்கிறான்,
பார்மவிக்க ்பலப்படாமைல அவன் வாழ்வ
சிறிககிற.. சாந்த ்கணு , தன்மவன பமிறசாற்றிிக
வகாளுா., விுுபரப்த்ிக வகாளுா.,
்பகழ் வவளிைசசதமத நுபி இரா.. பணவு

வபா்றமமையுு வகாணட அந்த சாந்து என்ப.,
கமடபி்டிககப்ப்ு ஒரரு அ்ன்கமுமிற, வசயல .
அமத காணவு மு்டயுு, பார்மவயிவலருந்.
அ. தப்பிிககவு மு்டயுு. அ. ஆன்மீக
்கணமைாதலால, ஆன்மீக கணகுாலவய அமத
உணர மு்டயுு. ஆன்மீக விழிப்்ப உணர்வ
நமலமய இன்்னு வபிறாதவர்கள சாந்ததமத
காணப.ு இலமல, அமத விருு்பவ.ு
இலமல. உலகன் வமைற்பரப்்ப காடசகுாகு
வதாற்ிறங்குாகு அவர்கு. கணகள
மைமிறிககப்ப்கன்ிறவன. அவற்மிற கடந்.
அவர்கு. பார்மவ வசலலா.. வரலா்று
பணவாவன மைனிதமவன ்கறிப்பில எ்த.ிக
வகாளுா.. வபாராடடங்ககிக்கு தன்மவன
முன்னி்றத்ிக வகாளகதலுிக்கவமை வரலா்ற
இடு அளிிக்கு. ஆவனால அமமை்யுு
கனிவவமை இவவன. வசயலகள. வரலா்ற
்பவியுலகன் வசயலகமுவய ்கறிப்வப்ிக்கு.
சுவர்க உலகு விருு்பு வசயலகமு
்கறிப்வப்ிககா.. அவன் பார்மவிக்க தப்பி
வாழ்ந்தாலுு அவமவன யாருு மைமிறிகக
மு்டயா..(ஒரளிமய எப்ப்ட மைமிறிகக மு்டயுு).
அவன் இிவவலகவலருந். தன்மவன வி்வித.

வகாணட பின்்னு அவன் ஒரளிமய உலகற்்க
வதாடர்ந். ஊட்டிக வகாணவட இருிககிறான்.
அவமவன பற்றி வதரியாத உலகு அவமவன
மை்ிககன்ிற..

சாந்த ்கணு வகாணட மைனிதன், தான்
்பிறிககணிககப்படடாவலா,
அவமைாவனப்ப்ததப்படவடாவலா அலல.
தவிறாக ்பரிந். வகாளுப்படடாவலா, அமத
ஒரரு வபாருடடாக அவன் கரு.வ்லமல. அமத
ஒரரு வபாருடடாகவவ கருதாதால அமத அவன்
எ்ர்ப்ப.மிலமல. அமவ எலலாு வவ்று
நழல உருவத்ற்்க இமவனயாவன எளி்ல
உமடயிககூ்டய ஆயுதங்கள என்்ற அவ்னிக்க
வதரியுு. எவனவவ, அவன் தவனிக்க தீங்்க
இமழப்பவர்ககிக்கு நன்மமை வசய்கிறான்.
அவன் யாமரயுு எ்ர்ிககாததால
எலவலாமரயுு ஆளகிறான்.

மைற்ிறவர்கள தவனிக்க தீங்்க இமழிகக
முமவனகிறார்கள என்ிற கற்பமவனயில
முழ்கயிருப்பவன், அவர்ககிக்க எ்ராக
தன்மவன தற்காத.ிக வகாளவமத
நயாயப்ப்த.பவன், எ்ர்ப்்பநமலயற்ிற சாந்த
்கணு என்ிறால என்வன என்பமத அவன்
இன்்னு விுங்க வகாளுவிலமல , வாழ்வின்
சாருசதமத ்பரிந்.ிக வகாளகு நமலயில
அவன் இலமல. ”அவன் என்மவன
அவமை்ததான், அவன் என்மவன தாிககவனான்,
அவன் என்மவன வதாற்க்டததான், அவன்
என்னிடமிருந். ்ரு்டிகவகாணடான்ம் வபான்ிற
கற்பமவன எணணங்களில முழ்க
இருப்பவர்களிடு வவ்றப்்பணர்வ என்்று
தீரா.. வவ்றப்்ப, ப்லுிக்க வவ்றப்பதால
என்்று தீர்ந்த. இலமல. அ. அன்பால தான்
மு்டவிக்க வருு. நங்கள என்வன வசாலககிர்கள?
வவ்ற ஒரருவன் உங்கமு பற்றி தவிறாக
வபசுகிறான் என்ிறா., சரி, அிவவாவிற
இருிககட்ு. அதவனால என்வன இப்வபாத..
ஒரரு வபாய் என்மவன காயப்ப்தத மு்டயுமைா?ஒரரு
வபாய் என்ிறால அதன் மு்டமவ அ.வவ வத்ட
வகாளுட்ு என்்ற விட்வி்ங்கள.

வபாய்ிக்க உயிருு இலமல. அதற்்க எவமரயுு
தாிகக காயப்ப்த.வதற்்க வவண்டய
ஆற்ிறலுு இலமல, ஒரரு வபாய்யிவனால
தாிககப்பட் காயப்படிககூ்டயவன் யார்
என்ிறால அதற்்க இலலாத ஒரரு உயிராற்ிறமல
அதற்்க வழங்்கபவமவன மைட்வமை அ. தாிகக
காயப்ப்தத மு்டயுு.

உங்கமு பற்றி இலலாத ஒரன்மிற ஒரருவன்
வபசுவதால உங்ககிக்க எந்த பா்ப்்பு வநர்ந்.
விடா.. ஆவனால நங்கள அமத த்ிகக
நமவனததால, அவன் கூ்று ஒரன்றிவலருந்.
உங்கமு நயாயப்த்ிக வகாளு நமவனததால,
நங்கள அிவவா்ற வசய்வவத, அந்த வபாய்
்கற்ிறசாட்ிக்க உயிமரயுு ஆற்ிறமலயுு
அளித.வி்ு. அதவனால தான் நங்கள
தாிககப்ப்ககிர்கள, வவதமவனிக்க
உளுாககிர்கள. உங்கள உளுத்ல இருிக்கு
எலலா தீமமைமயயுு நிக்கங்கள. அதன் பின்,
மைற்ிறவர்களிடத்ல இருிக்கு தீமமைமய
எ்ர்ப்ப்ல உளு முடடாளதவனதமத நங்கள

உணர்வீர்கள. உங்கமு அவர்கள ஏறி
மி்ிககிறார்குா? நங்கள இிவவா்ற நமவனப்பவத
அவர்கள உங்கமு ஏறி மி்ததாகவிடட.
என்ிறாகவி்ு. மைற்ிறவர்கள உங்ககிக்க
ஏற்ப்த்ய காயு என்்ற நங்கள நமவனப்ப.
உணமமையில உங்ககிக்க நங்கவு ஏற்ப்த்ிக
வகாணட காயு தான். இன்வவனாருவவன.
தவிறாவன எணணத்ற்வகா, வசாலவலற்வகா,
வசயவலற்வகா உங்கமு காயப்ப்த.வதற்காவன
ஆற்ிறல இலமல. ஆவனால நங்கள அமத
தீவிரமைாக எ்ர்ததால, அந்த எ்ர்ப்வப உங்கமு
காயப்ப்ததிக கூ்டய அுவிற்காவன ஆற்ிறமல
அதற்்க அளித. வி்ு. ஒரருவன் என்மவன பற்றி
்பிறு வபசவனால அந்த வசயவலற்காக கவமல பட
வவண்டயவன் அவன் தான், நான் அலல. நான்
எவன. ஆன்மைாவிற்்க வபா்றப்்ப ஏற்க வவண்ு.
அ்ததவவன. ஆன்மைாவிற்்க அலல.
முதஉல்கு என்மவன பற்றி பழித. கூறிவனாலுு,
அமத பற்றி கவமலபட வவண்டய.
என்்னமடய வவமல அலல. ஆவனால எவன.
ஆன்மைாமவ பரிசுததமைாக அன்வபாதக
மவத.ிகவகாளு வவண்ு. அ.வவ எவன.
கடமமை. மைனிதர்கள தங்கமு

நயாயப்ப்த்ிகவகாளவமத ந்றத்ிக
வகாளகு வமர உலகல வபாராடடத்ற்்க
மு்டவ இலமல. உலகல வபார்கள வவணடாு
என்்ற நமவனிககன்ிறவன் எந்த தரப்மபயுு காிகக
முற்படவவணடாு. தன்மவனயுு தற்காத.ிக
வகாளு வவணடாு. வபாரா்வதால அமமை்
வருவ. இலமல. வபாரா்வமத ந்றத.ு
வபா. தான் அமமை் வருகிற.. சீசரின்
வபருமமைிக்க காரணு அவமவன த்ிகக நமவனதத
அவவன. எ்ரிகவு. அவமவன எ்ர்த. அவர்கள
விழ்ந். விடடார்கள. சீசர் வகடடமத
வழங்கப்பாருங்கள-சீசரின் வபருமமையுு
ஆற்ிறலுு வபாய்வி்ு. இிவவா்ற, சாந்தமுு
பணவு நமிறந்த மைனிதன் வவலமமையாவன
மைனிதமவன கீழ்ப்டதலால வவலகிறான். ஆவனால ,
இந்த கீழ்ப்டதல , வவளிஉலக பார்மவிக்க
வதரியுு கீழ்ப்டதல அலல. அதற்்க வபயர்
அ்டமமைததவனு. உளுத்ல நகது ஆன்மீக
கழ்ப்டதல. இ. எலலா விதமைாவன
அ்டமமைதவனங்களில இருந். வி்விிக்கு.

சாந்த ்கணமுு நமிறந்த மைனிதன், எந்த
உரிமமையுு வகாருவ. இலமல. தன்மவன
தற்காத.ிக வகாளு வவண்ு, தன்மவன
நயாயப்த்ிக வகாளு வவண்ு என்்ற
அவன் ்கழு்பவ. இலமல. அவன் அன்வபா்
வாழ்கிறான். எவனவவ, இந்த முத பிரபஞ்சத்ன்
நமலயாவன ந்யாக இருிக்கு வபரன்பின்
பா.காப்்ப வமுயத்ற்்கள உடவன்டயாக
வந்.வி்கிறான். அவன் தவனிக்க என்்ற
உரிமமைகமு வகாராததால, உமடமமைகமு
வதடாததால, எலலாவமை தாமைாக அவனிடு
வந். வசர்கன்ிறவன. முத பிரபஞ்சமுவமை ஒரரு
வகடயமைாக இருந். அவமவன பா.காிககன்ிற..

”நான் சாந்ததமத முயற்ச வசய். பார்தவதன்.
ஆவனால அ. என்மவன வதாலவி அமடய
வசய்.விடட.ம் என்்ற ஒரருவன் கூறிவனால
அவன் அமத கமடபி்டிககவிலமல என்்ற
வபாருள. ஒரரு ஆய்வமுமிறமய வபால அமத
பரிவசா்த. பார்ிகக மு்டயா.. சுயநலதமத
முதமமையாக .ிறப்பதன் வாயிலாக அ. தாவனாக

வரிககூ்டய ஒரரு நமல. சாந்து என்ப.
எ்ர்ப்்பகமு வசயல வ்டவில காடடாமைல
இருப்ப. தான் என்்ற அலல, எ்ர்ப்பாவன
எணணங்கமு , சுயநல எணணங்கமு,
கணடவன எணணங்கமு, ப்லதாிக்கதல
எணணங்கள ஆகயமவகள உட்பக இடு
வகா்ிககாமைல இருப்ப. தான் சாந்தத்ன் சாரு.
எவனவவ, சாந்தத ்கணு நமிறந்தவன்,
தாிக்கதலகமு வதா்ப்ப. இலமல அலல.
அவன் உணர்வகள காயு பட அ்னமை்
அளிப்ப. இலமல. காரணு அவன்
முடடாளதவனு, காழ்ப்்பணர்வ, அகுபாவ
உணர்வ ஆகயமவகமு கடந். வாழ்கிறான்.
சாந்த ்கணத்ற்்க வதாலவி கமடயா..

வபரருகு வபருமைகழ்ைசசயுு நமிறந்த சுவர்க
வாழ்மவ வத்பவர்கவு! நங்கள சாந்த
்கணதமத வத்ங்கள; உங்கள வபா்றமமைமய,
.ன்பங்கமு தாங்க வகாளகு வவலமமைமய,
நாளவதா்று வுர்த.ிக வகாளகங்கள.
க்மமையாவன வார்தமதகமு உங்கள நா

உ்ர்ிககாமைல பார்த.ிக வகாளகங்கள. சுயநல
வாிக்கவாதங்களில ஈ்ப்ு உங்கள மைவனமத
்ருுப வப்றங்கள. நங்கள வசய்த தவ்றகமு
எணண கலங்க வகாணவட இருப்ப., பிறமவ
தன் முடமடமய அமடகாப்ப. வபாலா்கு.
எவனவவ, நடந்.விடட தவமிற எணண
கலங்காதீர்கள. இிவவா்ற நங்கள வாது
வாழ்வாவன., நங்கள நடவ வசய்.ளு வாழ்வ
என்்னு பயிமர பா.காத. வுர்ப்பதா்கு.
அ்ல இருந். சாந்து என்்னு வமைன்மமையுு
தூய்மமையுு நமிறந்த பூ உங்கள இதயத்ல
பூிக்கு. அ. இ்ற்யில தன் வதய்வீக
இனிமமைமய, குங்கமைற்ிற ்கமிற காணமு்டயா
வபரழமக வவளிப்ப்தத நங்கள
கனிவாவனவராக, மைகழ்ைசசயாவனவராக,
வவலமமையாவனவராக இருப்பர்கள.
சுயநலிககாரர்ககு எரிைசசல மூட்பவர்ககு
உங்கமு சூழ்ந். இருப்பதாக மு்னமு்னப்்ப
வகாளுாதீர்கள. நங்கவு அறியாத
உங்ககமடய ்கமிறகள அப்வபாத.
வபருமைுவில வவளிப்ப்ு . அமத
அமடயாுு கண் வதளியுங்கள. ்கமிறகமு
கமுவதற்்கு சுயகட்ப்பாடமட

எட்வதற்்கு, மைவனப்வபாராடடதத்ல
வதாடர்ந். ஈ்படவட ஆக வவண்டய கடடாய
சூழல உங்ககிக்க அமமைந்்ருப்பதவனால,
வருததப்ப்வதற்்க ப்லாக, உங்கு. இந்த
சூழ்நலமய வாய்ப்பாக நமவனத. மைகழ்ைசச
வகாளகங்கள. உங்கமு சுற்றி
க்மமைததவனமுு சுயநலமுு அ்கமிருந்தால
உங்கு. அன்்பு சாந்த ்கணமுு அ்கு
வதமவப்ப்ு. மைற்ிறவர்கள உங்ககிக்க தீங்்க
இமழததால , நங்கள அவர்ககிக்க தீங்்க
இமழத. விடாமைல இன்்னு அன்பாக வாழ
வவண்ு.

மைற்ிறவர்கள அன்மபயுு பணமவயுு
சாந்ததமதயுு வபாதமவன மைட்ு வசய்.
கமடபி்டிககாமைல இருந்தால அதற்காக அவர்கள
வமைல வகாபு வகாளுாதீர்கள. ஆவனால
இவற்மிற நங்கள உங்கள இதயத்ன்
அமமை்யில கமடபி்டயுங்கள. மைற்ிறவர்கள,
உங்ககடன் ஆவன வதாடர்்பகளிவனால, அவர்கள
தாங்கவு கற்்றிக வகாளவார்கள.

வபருுகூடடத்ன் முன் நங்கள எந்த
அமிறகூவலுு வி்ிககவிலமல என்ிறாலுு முத
உலகற்்கு நங்கள கற்்ற தருவீர்கள. நங்கள
சாந்தமைாக மைாிற மைாிற பிரபஞ்சத்ன் ஆழமைாவன
இரகசயங்கமு எலலாு நங்கள கற்்றிக
வகாளவீர்கள. தன்மவன வவன்ிறவ்னிக்க எ.வு
மூ்ட மைமிறிககப்படா.. காரணங்களின்
காரணங்கமு ஒரிவவவன்ிறாக நங்கள
ஊ்ருவவீர்கள. மைாமயயாவன ்மரகள
ஒரிவவவான்மிறயுு விலிக்கவீர்கள. இ்ற்யில
உங்கள இருப்பின் இதய ஆழதமத
வதா்வீர்கள. நங்கள வாழ்வவா்
ஒரன்்றப்ப்வீர்கள. உங்கள வாழ்வ ந்டிக்கு
வமர , காரணங்கமு ஊ்ருவி காணபர்கள,
நகழ்வகமு அறிவீர்கள. அதன் பின் நங்கள
உங்கமு பற்றிவயா, மைற்ிறவர்கமு பற்றிவயா
உலமக பற்றிவயா பதடடப்படமைாட்டர்கள.
எலலாவற்மிறயுு உளுவாவிற காணபர்கள.
அமவ யாவு இயற்மக நய்யின்
வசயலபா்கவு என்்ற ஏற்பர்கள. கனிவின்
்கமடநழவலல இமுப்பாறியப்ட, மைற்ிறவர்கள
தூற்ிற நங்கள வாழ்த.வீர்கள. மைற்ிறவர்கள
வவ்றிகக நங்கள அன்மப வபாழிவீர்கள.

மைற்ிறவர்கள கண்டிகக நங்கள மைன்னிப்பர்கள.
மைற்ிறவர்கள பா்பட நங்கள விட்தருவீர்கள.
மைற்ிறவர்கள இ்றக மகபற்ிற நங்கள
மகமயவிரித. வசலவீர்கள. மைற்ிறவர்கள
ஆதாயதமத வதட நங்கள இழப்மப
விருு்பவீர்கள. அவர்கள தங்கள இ்றக பற்றி
வகாளவதால பலவீணமைாக இருப்பார்கள.
நங்கள விட்ததருவதால வவலமமையாக
இருப்பர்கள. உங்கு. வவற்றி நமலப்வப்று.
எவனிடு மைாிறாத கனிவ இலமலவயா
அவனிடு உணமமை இலமல.
சுவர்கு ஒரருவமவன காிகக விருுபிவனால, கனிவ
அவமவன ததவி வகாளகுப்ட வசய்யுு.

6.வநர்மமையாவன மைனிதன்

வநர்மமையாவன மைனிதன்
வவலலப்படமு்டயாதவன். எந்த எ்ரிவயா
பமகவவவனா அவமவன வீழ்ததவவா அலல.
கலிககமைமடய வசய்யவவா மு்டயா.. அவவன.
வநர்மமையுு ்பனிதமுு தவிர அவ்னிக்க வவ்ற
எந்த பா.காப்்பு வதமவயிலமல.

எப்ப்ட தீமமையிவனால நன்மமைமய ஒரருவபா.ு
வவலல மு்டயாவதா அ.வபால வநர்மமையற்ிற
மைனிதவனாலுு வநர்மமையாவன மைனிதமவன
ஒரருவபா.ு கீழ்நமலிக்க தளு மு்டயா..
பழிவசாற்கள, வபாிறாமமை, வவ்றப்்ப, வன்மைு
ஆகயமவகள அவமவன வசன்்ற அமடய
மு்டயா., அவ்னிக்க .ன்பதமத ஏற்ப்ததவு

மு்டயா.. அவ்னிக்க பா்ப்்ப ஏற்ப்தத
வவண்ு என்்ற முமவனபவர்கள தங்கள மீவத
அவமைாவனதமத சாற்றிிக வகாளவ்ல தான்
வவற்றி வப்றகிறார்கள.

வநர்மமையாவன மைனிதனிடு மைமிறப்பதற்்க
எ.வு இலமல. ்ருட்தவனமைாக ப.ங்க
ப.ங்க வசய்யவவண்டய எந்த வசயவலலுு
அவன் ஈ்ப்வ்லமல. மைற்ிறவர்கள அறிந்.
வகாண் விடிக கூடா. என்்னு ப்டயாவன எந்த
எணணங்கவுா ஆமசகவுா அவனிடு
இலலாததால அவன் அைசசமின்றி
அவமைாவனமின்றி இருிககிறான். அவன் நமிர்ந்.
நற்கிறான். அவன் எ்த. மவிக்கு ஒரிவவவாரு
அ்டயுு உ்ற்யாக இருிககிற.. அவன் வபைசசு
சுற்றிவமுிககாமைல ்கழப்பமின்றி இருிககன்ிற..
அவன் வநருிக்க வநராக எவர் முகதமதயுு
பார்ிககிறான். யாருிக்கு தீங்்க விமுவிிககாத
அவன் யாருிக்க பயப்படவவண்ு ? யாமரயுு
அவன் ஏமைாற்ிறாததால அவன் யார் முன்்ப அவன்
வவடகத தமல்கனிய வவண்ு. தன்

தவ்றகமு எலலாு அவன் நிககவிடடதால
அவ்னிக்க தவறிமழிககப்படா.. சூ. வா.
களுு கபடு வமைாச்ட வஞ்சிக்கு
வசயலகளிவலருந். அவன் வி்பட்ளுதால
அவன் வஞ்சிககப்பட மு்டயா..

வநர்மமையாவன மைனிதன் தன் ஒரிவவவாரு
கடமமைமயயுு மி்கந்த கவவனதவதா்
நமிறவவற்்றகிறான். பாவு அவமவன எடட
மு்டயாத வமைலநமலயில அவன் வாழ்வதால,
தாிக்கதலுிக்க உளுாகிககூ்டய பலவீணமைாவன
நமலயில எந்த கடடத்லுு அவன் இலமல.
அிறவநறிககிக்க எ்ராவனமவகமு தன்
உளுத்ல மைாய்ததவமவன எந்த ்பிற எ்ரியாலுு
சாய்ிகக மு்டயா.. வநர்மமைவய த்கந்த
வபா.மைாவன பா.காப்பாக இருப்பதால, அந்த
்பிற எ்ரிககிக்க எ்ராக அவன் எந்த
பா.காப்மபயுு நாட வவண்டய வதமவ
இலமல

வநர்மமையற்ிற மைனிதன் தாிக்கதலுிக்க உளுாகிக
கூ்டய பலவீணமைாவன நமலயிலவய கடடததடட
எலலா கடடத்லுவமை இருிககிறான்.
ந்நமலயற்ிற பாராபடசமைாவன எணணங்கள,
கவனவநர கீழ்நமல தூண்தலகள, மைவன்ல ப்ய
மவத.ிக வகாண்ளு தவிறாவன தீய
அபிப்ராயங்கள வபான்ிற தீவீர உணர்வகளின்
அ்டமமையாக இருப்பதால அவன் வதாடர்ந்.
.ன்்ப்றகிறான். ஆவனால, மைற்ிறவர்கவு தவன.
.ன்பத.ிக்க காரணு என்ிற (கற்பமவன)
நமலயில இருிககிறான். அவன் மீ.
சுமைததப்ப்ு பழிகள, வதா்ிககப்ப்ு
தாிக்கதலகள, மைற்ிறவர்கள அவன் வமைல
மவிக்கு ்கற்ிறைசசாட்ிககள அவ்னிக்க வபருதத
.ன்பதமத தருகன்ிறவன. அ்ல உளு
உணமமையின் அ்டப்பமடகள அவ்னள
இருப்ப. தான் அதற்்க காரணு. வநர்மமையின்
பா.காப்்ப அவ்னிக்க இலலாததால, தன்மவன
நயாயப்ப்த்ிக வகாளுவு பா.காத.ிக
வகாளுவு ப்ல தாிக்கதலகளிலுு ,
உணமமைமய வபான்்ற வதாற்ிறமைளிிககிக கூ்டய
வபாய் வாிக்கவாதங்கள, சூழ்ைசசகள,

தந்்ரங்கள, வஞ்சகங்கள, வமைாச்டகளில
ஈ்ப்கிறான்.

ஒரரு அுவ வநர்மமையாவன மைனிதன் , எந்த எந்த
இடங்களில எலலாு அவன் வநர்மமைமய
கமடபி்டிககாமைல ச்றிக்ககுாவவனா அங்்க
எலலாு தாிக்கதலுிக்க உளுாக கூ்டய
பலவீணமைாவன நமலயில இருிககிறான். ஒரரு
வவமு, வநர்மமையாவன மைனிதன் தன்
வநர்மமையிவலருந். தவறி, ஏவதா ஒரரு பாவத.ிக்க
இடமைளிததால , வவலலப்படமு்டயாமைல
இருந்த நமல அவமவன விட்
பறிவபாய்வி்கிற.. அவன் இப்வபாத.
இருிக்கு நமலயில, தாிக்கதலககு
சுமைததப்ப்ு ்கற்ிறைசசாட்ககு
அவதூ்றககு அவமவன வசன்்ற அமடந்.
அவ்னிக்க தீங்கமழிகக மு்டயுு. அதற்்க
காரணு, அவன் வநர்மமையிவலருந். தவறி
தவனிக்க தீங்்க இமழத.ிக வகாணட. தான்.

மைற்ிறவர்களின் காரணமைாக ஒரரு மைனிதன்
.ன்பத்ற்ிகவகா வவதமவனவனிகவகா உளுா்கு
வபா. ,-தன் மீ. ஈவ இரிககமின்றி, தன்மவன
தற்காத.ிக வகாளகு எணணங்கமு எலலாு
தளளி மவத. விட் தவனிக்கள அவன் உற்்ற
வநாிககட்ு. அந்த .ன்பங்கள பிிறப்்ப
எ்ப்பதற்்க காரணமைாவன மூலஊற்்ற தன்
இதயத்ல ஒரளிந்்ருப்பமதிக காணபான்.

தன் உளுத்வலருந். தீமமைகள பிிறிக்கு
ஊற்்றிககமு எலலாு .ன்்டத.ளு
வநர்மமையாவன மைனித்னிக்க எந்த தீங்்கு வநர
மு்டயா.. தன் எணணு, வசால,
வசயலகளிவலருந். பாவதமத நிகக
எலலாவற்மிறயுு ததவு நன்மமைவயா்
வாழ்கிறான். அவ்னிக்க எ. நடந்தாலுு அ.
அவ்னிக்க நன்மமைவய. எந்த மைனிதவனாவலா,
நகழ்ைசசயாவலா, சூழ்நமலயாவலா அவ்னிக்க
.ன்பதமத தர மு்டயா.. பாவங்ககடன் ஆவன
உிறமவ முறித.ிகவகாணடவ்னிககாக எததமகய
வகா்டய சூழ்நமலககு தகர்த. எறியப்ப்ு.

.ன்பப்ப்பவர்ககு,
வவதமவனப்ப்பவர்ககு, மைவனு
வசார்ந்தவர்ககு, உளுு உமடந்தவர்ககு
.ிககவமைா .யரவமைா அற்ிற நுமை்யின் நரந்தர
ஊற்றில அமடகலு வதடட்ு . வநர்மமையாவன
வாழ்வ என்்னு ்பகவலடத்ற்்க அவர்கள பிறந்.
வசலலட்ு. பாவங்கள அற்ிற நமலமய
இப்வபாதவத அவர்கள வந். அமடயட்ு.
.ிககு, வநர்மமையாவனவமவன மகபற்ிற மு்டயா..
தன் ஆன்மீக இருப்மப சுயநல
வநாிககங்ககிககாக வசலவிடாதவமவன .ன்பு
வநருங்க மு்டயா.. எலவலாரிடமுு இதயத்ல
நுமை்மய வகாண்டருப்பவனிடு இருந்.
வாடடமுு வசார்வு அகன்்றவி்ு.

7. சீரிய அன்்ப

சுவர்கவாழ்வில வாசல ்பரிகன்ிற ஒரளி
வபாருந்்ய ்கழந்மதகள இந்த
பிரபஞ்சதமதயுு அ்ல இருிக்கு
எலலாவற்மிறயுு ஒரவர ஒரரு வி்யின்
வவளிப்பாடாகவவ கரு.கிறார்கள, அந்த வி்
அன்பின் வி். அவர்கள, அமவனத்லுு
இருிக்கு-, உயிருளுமவ, உயிரற்ிற
வபாருடகள எவன யாவற்மிறயுு சீர்வசய்.,
அரவமவனத., பா.காத., வநறிப்த.ு
ஆற்ிறலாக அன்மப பார்ிககிறார்கள.
அவர்கமுப் வபா்றததவமர அன்்ப என்ப.
வாழ்வின் ஏவதா ஒரரு வி் அலல, வாழ்வின்
அ்டப்பமட வி்வய அன்்ப தான். அன்்ப தான்
வாழ்வவ. இமத அறிந்.ளுதால அவர்கள
தங்கள சுய ஆகமமை எவன எமதயுு
வபாருடப்ததாமைல முதவாழ்மவயுு அன்பின்

கடடமுப்ப்டவய நடத.ிககிறார்கள. ஆக
உயர்ந்த ஒரன்ிறாவன வதய்வீக வபரன்மப அவர்கள
வாழ்வில கமடபி்டப்பதால அவர்கள அன்பின்
ஆற்ிறலகள பாய்ந்வதா்ு ஒரரு வழிததடமைாக
இருிககிறார்கள. வி்யால அமலகழிிககப்பட
மு்டயாதவர்குாக, அமத கட்ப்ப்த்
ஆகு முதசுதந்்ரதவதா் இருிககிறார்கள.

இந்த பிரபஞ்சு பா.காிககப்பட்
வகாண்டருப்பதன் காரணு அதன் இதயமைாக
அன்்ப இருப்பதால தான். அமத பா.காிக்கு
ஒரவர ஆற்ிறல அன்்ப மைட்வமை. மைனிதவன.
இதயத்ல காழ்ப்்பணர்வ ்க்டிகவகாண்டருிக்கு
வபா. அவன் இயற்மக நய்கமு மிக
வகா்மமை வாய்ந்ததாக கரு.கிறான். ஆவனால
அவவன. இதயு அன்பாலுு இரிககததாலுு
கனிந். இருிக்கு வபா. இயற்மக நய்
அுவிட மு்டயாத வபரன்பாக இருப்பமத
அவன் உணர்கிறான். மைனிதமவன அவவன.
வசாந்த அறியாமமையில இருந்வத காிகக கூ்டய
அுவிற்்க இயற்மக நய் வபரன்்படன்
வசயலப்கிற.. மைனிதன் தவன. சுய ஆகமமை

என்்னு ஒரன்றிற்்க அுவ கடந்த
முிககயத.வதமத வழங்கிக வகாண் இயற்மக
நய்கள வமுய வவண்ு என்்ற அற்ப
முயற்சகமு வமைற்வகாளகிறான். அதன்
காரணமைாக பல வமகயாவன .ன்பங்கள அவமவன
வதாடர்கன்ிறவன. .ன்ப வவதமவனமய இனியுு
ஏற்க மு்டயா. என்்னு நமலயில அவன்
வமைய்யறிமவ நா்கிறான். வமைய்யறிமவ வத்ட
அன்மப காணகிறான். அன்வப தன் வாழ்வின்
வி், பிரபஞ்சத்ன் வி் என்்ற
உணர்கிறான்.அன்்ப யாமரயுு
தண்டப்ப்லமல. மைனிதன் தவன.
வவ்றப்்பணர்வாலுு, காழ்ப்்பணர்வாலுு
தவனிக்க தாவவன தணடமவனமய வழங்க
வகாளகிறான். பிிறர் உதவியிலலாமைல தீமமை
தனிவய உயிர் வாழமு்டயா.. வாழ்வின்
ஆதாரமைாவன அன்மப யாராலுு வவலலவவா
அழிிககவவா மு்டயா.. தீமமைமய காப்பாற்ிற
முமவனவதாலுு அன்மப அழிிகக
முமவனவதாலுவமை மைனிதன்
.ன்்ப்றகிறான்.மைனிதன் வநருப்பில தன்மவன
சுட்ிக வகாணடால, அவன் வநருப்மப ்கற்ிறு
வசாலகிறாவனா ? எவனவவ, மைனித்னு

.ன்்ப்றுவபா. , அதற்்க காரணமைாவன இயற்மக
நய்ிக்க கீழ்ப்டயாமமைவயா அலல. ஏவத்னு
அறியாமமைவயா தவனிக்கள இருப்பமத வத்டப்
பார்ிககட்ு.

அன்்ப என்ப. எலலாு இமசந். ஒரவலிக்கு
இன்னிமச, தூய்மமையாவன வபருவமக , எவனவவ
அ்ல .ன்பத்ன் எந்த சுவமடயுு காண
மு்டயா.. அன்பின் வழிய. உயிர்நமல.
அன்பின் வழிிககாட்தல இலலாத எலலா
எணணங்களிவலருந்.ு வசயலகளிவலருந்.ு
ஒரருவன் விலக இருிககட்ு. அப்வபா.
எததமகய .ன்பமுு அவமவன வாடட
மு்டயா.. ஒரருவன் அன்மப அறிந்.ிக வகாளு
வவண்ு என்ிறால, அதன் மைாிறாத
வபருவமகமய அ்னபவித. உணர வவண்ு
என்ிறால, அவன் இதயத்ல அன்மப
கமடபி்டிககவவண்ு. அவன் அவனபாகவவ
மைாிற வவண்ு.

எவன் எப்வபாத.ு அன்பின் உள உணர்வால
வசயலப்கிறாவவனா அவன் ஒரரு வபா.ு
நற்க்யில விடப்ப்வ்லமல. மைவன
சஞ்சலத்ற்வகா அலல. ்கழப்பத்ற்வகா
ஆுாவ்லமல. காரணு அன்்ப(சுயநலு
கலவாத அன்்ப) என்ப. அறிவ, ஆற்ிறல எவன
இரணமடயுு உளுடிககய. ஆ்கு. எவன்
அன்மப வசலுத.ு வழிமய அறிந்.ளுாவவனா
அவன் எலலா வமகயாவன .ன்பங்கமுயுு
வவலவதற்்க உரிய வழிமய அறிந்.ளுான்.
ஒரிவவவாரு வதாலவிமயயுு வவற்றியாக
உருமைாற்றிிக வகாளுிக கூ்டய வழிமய
அறிந்.ளுான். ஒரிவவவாரு சூழ்நமலமயயுு
நகழ்மவயுு அவன் வபரருகு வபரழ்கு
வகாணட ஆமடகுால அண வசய்கிறான்.

சுயிக கட்ப்பா் தான் அன்பிற்காவன வழி. அந்த
வழியில ஒரருவன் பயணிக்கு வபா. அவன்
தன்்னள அறிமவ வுர்த.ிக வகாளகிறான்.
அன்மப அமடயுு வபா., தன் மைவனமதயுு
உடமலமயயுு கட்ப்ப்த் ஆகு ்ிறமவன

வப்றகிறான். அவன் ஈட்டயுளு வதய்வீக
ஆற்ிறவலன் காரணமைாக இத்ிறன் அவமவன
வபற்றிருிககிறான்.

”முதமமையாவன வபரன்பில அைசசத்ற்்க
இடமிலமலம். அன்மப அறிந். வகாளவ.
என்ப. இந்த முத பிரபஞ்சத்லுு தீங்காவன
ஆற்ிறலகள இலமல என்்ற அறிந். வகாளவ.
ஆ்கு. உலகததவர்ககு
நுபிிகமகயிலலாதவர்ககு பாவதமத மிக
வவலமமை வாய்ந்ததாக, அதற்்க அ்டபணந்வத
ஆக வவண்ு என்்ற கரு.கிறார்கள . ஆவனால
அந்த பாவு, அன்பின் வபராற்ிறலுிக்க முன்
பலவீணமைாவன அழியிக கூ்டய சுருங்க
மைமிறயிககூ்டய ஒரன்ிறா்கு. முதமமையாவன
வபரன்்ப என்ப. எந்த வமகயிலுு
.ன்்ப்றததாமைல இருப்பதா்கு. எவன் தன்்னள
பிிறவற்மிற .ன்்ப்றத.ு எணணங்கமு,
ஆமசகமு அழித. நிககயுளுாவவனா அவன்
பிரபஞ்சத்ன் பா.காப்மப வப்றகிறான்.
அவன் அைசசத்வலருந். வி்பட் இருிககிறான்.

சீரிய அன்்ப என்ப. அவநுபிிகமக கலவாத
வபா்றமமையா்கு. வகாபமுு எரிைசசலுு உடன்
உமிறயவு மு்டயா., பிககு வநருங்கவு
மு்டயா.. ஒரிவவவாரு கசப்பாவன வவமுகளிலுு
கூட அ. தன் ்பனித ந்றமைணததால இனிமமைமய
கூட்ு. ஒரிவவவாரு வசாதமவனமயயுு வதய்வீக
வவலமமையாக மைாற்்று. ்கமிறகமு
பட்டயவல்வ. அதற்்க அந்நயமைாவன..
மு்னமு்னப்வபா ்பலுபவலா அன்பாக
வாழ்பவன் இடு இருிககா.. அவன்
எலலாவற்மிறயுது எலலா சூழ்நமலகமுயுு
வதய்வீக விருந்்வனர்குாக வரவவற்கிறான்.
அவன் வதாடர்ந். அருுாச
வழங்கப்படடவவனாக வாழ்கிறான். .ிககு
அவமவன கடிகக மு்டயா..

சீரிய அன்்ப என்ப. சந்வது .ளியுமைற்ிற முத
ஒரத.மழப்்பு நுபிிகமகயுமைா்கு. எவன்
அபகரித.ிக வகாளகு ஆமசமய

தன்்னளளிருந். ஒரழித.ளுாவவனா அவன்
இழப்மப பற்றிய அைசசததால கவமல வகாளு
மைாடடான். இலாபு, நடடு இரண்ிக்கு
அவ்னள இடமிலமல. எலவலாரிடமுு
அன்பாவன அ்ன்கமுமிறமய கமடபி்டத.
வமைற்வகாளகிறான்.அன்பின் வசயலபாடாகவவ
அவன் கடமமைகளில ஈ்ப்கிறான். அன்்ப
அிறவனாக அவமவன பா.காிககன்ிற.. அவ்னிக்க
வவண்டயமவகமு தாராுமைாக அவ்னிக்க
வழங்்ககன்ிற..

சீரிய அன்்ப என்ப. முதமமையாவன ஆற்ிறலா்கு.
வமைய்யறிவவா் அன்்ப வகாணட இதயு
அ்காரு வசலுததாமைல கடடமுகள இ்ு.
எவன் உயரந்தவற்்றிக்க பணந்.
நடிககன்ிறாவவனா அவ்னிக்க எலலா
வபாருடககு எலலா மைனிதர்ககு பணந்.
நடப்பார்கள. அவன் நமவனிககன்ிறான், ஓ ,
அதற்்கள அமத நமிறவவற்றிவிடடான். அவன்
வபசப் வபா்கு வபா. ஒரரு உலகவமை அவன்
உ்ர்ிககப்வபா்கு சறிய வார்தமதிக்கு

காத்ருிககன்ிற.! அவன் எணணங்கள-, அழிிகக
மு்டயாத மகப்பற்றி ஆுமு்டயாத
வபராற்ிறலுடன் ஒரன்றி கலந். விடடவன.
அவனிடு பலவீணமுு ்கழப்பமுு இனி
இலமல. அவவன. ஒரிவவவாரு எணணமுு ஒரரு
்கறிிகவகாள. அவன் ஒரிவவவாரு வசயலபா்ு
ஒரரு சாதமவன. தவன. அற்பமைாவன வசாந்த
ஆமசகமு இயற்மக நய்வயா் முரன்பட
அ்னமை்ிககாமைல அவதா் இமணந்.
பயணிககிறான். எவனவவ வதய்வீக ஆற்ிறல
அவமவன கருவியாக பயன்ப்த்ிக வகாண்
நன்மமை அளிிக்கு விதத்ல தங்்க தமடயின்றி
அவன் வாயிலாக வசயலப்கிற.. அவன்
ஆற்ிறலாகவவ மைாறிவிடடான்.

சீரிய அன்வப முதமமையாவன வமைய்யறிவா்கு.
எலவலாரிடமுு அன்்ப வசலுததிககூ்டயவவவன
எலவலாமரயுு அறிந்்ருிககிறான். தவன.
உளுத்ன் பாடங்கமு முதமமையாக கற்்ற
வகாணடவன், மைற்ிறவர்கு. உளுத்ல
ஏற்ப்ு வசாதமவனகமுயுு அவர்கு.

கடமமைகமுயுு அறிவான். அவர்களிடு மிக
கனிவாவன அ்ன்கமுமிறமய வமைற்வகாளகிறான்.
அன்்ப அறிவிற்்க வவளிைசசதமத வழங்்ககன்ிற..
அன்பிலலாத அறிவ மிக உமிறந்ததாகவு
உயிரற்ிறதாகவு காணப்ப்ு. அறிவ
வதாற்ிக்கமிடு அன்்ப வவற்றி வப்று.
அறிவின் கண காண மு்டயாதமத அன்பின் கண
கா்னு. அறிவிவனால எங்வக பாய மு்டயா.
என்்ற அன்பிற்்க வதரியுு. ப்கததறிவ அன்பில
தான் முதமமை வப்றகிற.. அன்பில
முதமமையாக கலந்.வி்கிற.. இந்த
பிரபஞ்சத்ன் வபரூணமமை அன்வப. எவனவவ
எலலா உணமமையுு அன்பில உளுடங்க
இருிககன்ிறவன. எலமலயிலலாத கனிவ
இப்பிரபஞ்சதமத ததவி சீராட்கன்ிற..
எவனவவ வமைய்யறிவமடயவன் கனிவாகவு,
களுுகபடமைற்ிற ்கழந்மத உளுதவதா் இரிகக
்கணு வகாணடவவனாகவு காணப்ப்கிறான்.
அவன் எலலா உயிர்ககிக்கு வதமவப்ப்வ.
அன்்ப என்்ற அறிகிறான். அமத சிககவனு
பி்டிககாமைல வழங்்ககிறான். எலலா
சூழ்நமலககிக்கு அன்பின் அ்ன்கமுமிறயுு
அரவமணிக்கு ஆற்ிறலுவமை வதமவ என்்ற

உணர்கிறான். எவனவவ அவன் அன்பிலலாமைல
வசயலப்வ. இலமல.

அன்பின் கணககிக்க எலலாவமை ்பலப்ப்ு-,
எலமலயற்ிற ்கழப்பமைாவன விமுவகுாக
அலல, ஆவனால நமலயாவன இயற்மக வி்களின்
வவளிைசசத்ல, அந்த இயற்மக வி்களிவலருந்.
எது காரணங்கவுா்ு விமுவகவுா்ு
காணப்ப்ு, பின்்ப அமவ மு்டவில அங்வகவய
வசன்்றவி்ு என்பமதயுு அன்பின் கணகள
காண மு்டயுு.”அன்வப இமிறவன்ம்-அன்மப
விட முதமமையாவன. எ.வமிலமல. எவன் தூய
அறிமவ காண விமழகவிறாவவனா அவன் தூய
அன்மப காணட்ு .
சீரிய அன்்ப என்ப. ்கழப்பமைற்ிற நுமை்.
அன்பின் .மவனவயா் ்பனித பயணதமத
வமைற்வகாணடவன் பாதாு உலகன் .ிககதமத
கடந். விடடான். அமமை்யாவன மைவனவதா்ு

இமுப்பா்று இதயதவதா்ு, .ிககத்ன்
நழமலயுு அவன் .மடத. விடடான்.
நமலயாவன வாழ்மவ அறிந். வகாண்ளுான்.

நங்கள அறிவில சிறிகக வவண்ு என்ிறால
அன்பில சிறிகக வவண்ு. நங்கள மிக
உயர்ந்தமத எடட வவண்ு என்ிறால, அன்்பு
இரிககமுு இதயத்ல சுரிகக அமத எப்வபா.ு
பணப்த்யவாவிற இருிகக வவண்ு.

8.முதமமையாவன சுதந்்ரு

சுவர்க வாழ்வில எந்த அ்டமமைவிலங்்கு
பிமணிககப்பட்டருிககா.. பரிபூரணமைாவன
சுதந்்ரதவதா் அந்த வாழ்வ முதமமையாக வீ்
வப்ற வபற்்ற இருிக்கு. இ. தான் அதன்
வபருு சிறப்்ப. இந்த வபருு சுதந்்ரு
ஒரதிககத்வனால வபிறப்பட்ளு.. எவன் ஆக
உயர்ந்த ஒரன்றிற்்க கட்ப்பட்
வசயலப்கிறாவவனா, அவவனால தவனிக்க உள
இருிக்கு எலலா ஆற்ிறலகமுயுு தவனிக்க
வவளிவய இருிக்கு எலலா சூழ்நமலகமுயுு
கட்ப்ப்த் ஆு மு்டயுு. ஒரரு மைனிதன்
கீழாவனமத வதர்ந். எ்த. வமைலாவனமத
்பிறுதளு மு்டயுு , ஆவனால அந்த கீழாவன. ஒரரு
வபா.ு வமைலாவனமத கடந். வர மு்டயா.;
சுதந்்ரு இப்ப்ட தான் வவளிப்ப்ு. எவனவவ
மைனிதன் வமைலாவனமத வதர்ந்வத்த. கீழாவனமத

மகவிடட்ு, அவன் மீளவதற்்க உரியவவனாக
அவன் தன்மவன நமலநாட்ட வகாளவான்,
அவன் முத சுதந்்ரு என்ிறால என்வன என்்ற
உணர்வான்.

ஆமசகளின் தூண்தலுிக்க இணங்க அதன்
மகயில க்டவாுதமத வகா்ப்ப. தான் ஒரவர
அ்டமமைத தவனு. ஆமசகமு கட்ப்ப்த்
ஒரருவன் தன்மவன வவலவ. தான் ஒரவர சுதந்்ரு.
தான் என்ிற ஒரன்்றிக்க அ்டமமையாக இருப்பவன்
தவன. அ்டமமைசங்கவலகமு விருு்பகிறான்,
அ்ல ஒரன்்ற கூட உமடய அவன் விட
மைாடடான், காரணு அமவ உமடந். விடடால
அவன் அ்னபவித.ிக வகாண்டருிக்கு
இன்பங்கமு இனி அ்னபவிிகக மு்டயாமைல
வபாய்வி்வமைா எவன அஞ்சுகிறான். அவன்
இைசமசகமுயுு ஆவனவ ஆராவாரதமதயுு பற்றி
வகாளகிறான். அவற்றின் பி்டயில இருந்.
அவன் வி்தமல வப்றவ. ஒரரு விருுப
மு்டயாத ஒரரு வவ்றமமையாவன சூழ்நமலமய
ஏற்ப்த.ு எவன நமவனிககிறான். எவனவவ அவன்

தன்மவன தாவவன வதாற்க்டத. அ்டமமைவயப்
ப்த்ிக வகாளகிறான்.
தன்மவன ்கறிதத வமைய்யறிவால தான் முத
சுதந்்ரு வருகன்ிற.. ஒரருவன் தன்மவன ்கறித.
அறியாமமையில இருிக்கு வபா.-, தவன.
ஆமசகள, உணர்வகள, எணணங்கள மைற்்று
இன்்னு சல ஆகயமவகவு தவன.
வாழ்மவயுு வி்மயயுு உருவாிக்கு
மூலகாரணு என்ிற வதளிவ இலலாமைல
இருிக்கு வபா.-, தன்மவன கட்ப்ப்த்
ஆகு ஆற்ிறல இலலாத வபா.-, தன்மவன
்பரிந். வகாளகு வமைய்யறிவ இலலாத வபா.-,
அவன் உணர்ைசச வவகு, .ிககு, .ன்பு,
அ்டிகக்ட மைா்று கால சூழ்நமல
ஆகயவற்விறா் உ்ற்யாக பிமணிககப்பட்
இருப்பான். வமைய்யறிவ தான் முதமமையாவன
சுதந்்ரத்ன் நுமழவாயில.

்பிறசூழ்நமலயில காணப்ப்ு எலலா
அடிக்கமுமிறககு எ்ர்ப்்பககு

உணமமையில உளுத்ல நகது அடிக்கமுமிற,
எ்ர்ப்்ப ஆகயவற்றின் விமுவவ. வவளியில
காணப்ப்ு அடிக்கமுமிற நழல உருவு
ஆ்கு. அதன் நஜ உருவு உளுத்ல
இருிககிற.. அடிகக ஒர்ிககப்படடவர்கள
காலு காலமைாக சுதந்்ரத்ற்காக, மீடசிககாக
அதகிறார்கள. மைனிதன் உருவாிக்கு ஒரர்
ஆயிரு சமலகுாலுு அவர்ககிக்க அந்த
சுதந்்ரதமத, மீடசமய வழங்க மு்டயா..
அவர்கவு தான் அவர்ககிக்க வழங்க வகாளு
வவண்ு. தங்கள உளுத்ல
வபாறிிககப்பட்டருிக்கு அிறவநறிகள என்்னு
வதய்வீக வநறிககிக்க கீழ்ப்டவதால அந்த
சுதந்்ரதமத, மீடசமய வபற்்றிக வகாளு
மு்டயுு. மைனிதர்கள தங்கள உளுத்ன்
சுதந்்ரதமத நாடட்ு. அப்வபா.
அடிக்கமுமிற என்்னு நழல பூமியின் மீ.
படர்ந். இருமு பரப்ப மு்டயா.. மைனிதர்கள
துமமை தாவமை அ்டமமைப்ப்த்ிக வகாளுாமைல
இருிககட்ு.எந்த ஒரரு மைனித்னு தன் சவகாதர
மைனிதமவன அ்டமமைப்ப்தத மைாடடான்.

மைனிதர்கள ்பிறைசசூழ்நமலயில சுதந்்ரதமத
சடடவ்டவாமைாிகக வபாரா்கிறார்கள. அவத
வநரு தங்கமு அ்டமமை வயப்ப்த.ு
தமுகமு உளுத்ல நரூற்றி வுர்ிககிறார்கள.
நஜ உருவு உளுத்ல இருிகக, வவளிவய
வதரியுு நழமல .ரத் ஓ்கிறார்ிகள. மைனிதன்
தான் என்ிற எணணதமத .ிறிக்கு வபா.
சுதந்்ரன் ஆவான். மைனிதன் தன்்னள இருிக்கு
வவறி உணர்வககிக்கு, தவ்றககிக்கு,
அறியாமமைககிக்கு விருுபி வசயலப்ு
அ்டமமையாக இலலாத வபா. எலலா ்பிற உலக
அ்டமமைத தமுககு விலங்்கககு
அடிக்கமுமிறககு ஒர்ிக்கமுமிறககு
ஒரழிந்.வி்ு. வி்தமல வபற்ிறவ்னிக்க தான்
சுதந்்ரு.

மைனிதர்கள தங்கள பலவீணதமத வதாற்றி
வகாண் இருிக்கு வபா., பலு
வாய்ந்தவர்குாக இருிகக மு்டயா.. அவர்கள
இருமு விருு்பு வபா. ஒரளிமய வப்றவ.
இலமல; அவர்கள மீ. பிமணிககப்பட்

இருிக்கு சங்கவலகமு விருு்பு வமர
அவர்கள சுதந்்ரதமத அ்னபவிிகக மு்டயா..
வவலமமை, ஒரளி, சுதந்்ரு எலலாு இங்வக,
இப்வபாதவத இருிககன்ிறவன. அவற்றின் மீ.
வபரார்வமுு வபருவிருப்பமுு வகாணடவர்கள
யாவருு அதமவன வபற்்றிக வகாளுலாு.
சுதந்்ரு, மீடச, வி்தமல என்பவன கூடடாக
இமணந். வபாரா்வ்ல அடங்க
இருிககவிலமல. இ. எப்வபா.ு
எ்ர்விமவனயாக கூடடாக இமணந்.
வமைற்வகாளுப்ப்ு தற்காப்்ப அரமவன---வபார்,
காழ்ப்பணர்வ, ஒரரு பிகக சார்்ப நமல எவன
சுதந்்ரதமத அழிிகக அதற்்க எ்ராக
உருவவ்ிக்கு. ஒரிவவவாருவ்னு தன்மவன
தாவவன கட்ப்ப்த் ஆளவ்ல தான் சுதந்்ரு
அடங்க இருிககிற.. மைனித ்கலத்ன் மீடசிக்க
தமடயாகவு பின்வனமடவாகவு இருப்ப.
அதன் பலவவ்ற பாகங்குாவன தனி மைனிதர்கள
தங்கள உளுத்ல அ்டமமைப்பட் கடப்ப.
தான். வி்தமலமய மைனிதனிடமுு,
கடவளிடமுு இமிறஞ்சுபவவவன, நவய உன்மவன
வி்வித.ிக வகாள!

சுவர்க வாழ்வ அளிிக்கு சுதந்்ரு எ. என்ிறால
வவறி உணர்வகளிவலருந். வி்ப்வ.,
இைசமசகளிவலருந். வி்ப்வ., கருத.ிககமு
உரிமமை வகாணடா்வ்வலருந். வி்ப்வ.,
உடல-மைவனு ஆகயமவகளின் வகா்ங்வகால
ஆடசயிவலருந். வி்ப்வ.. இமவ தான்
முதவலல. இதன் பின் ்பிறைசசூழ்நமலகளில
சுதந்்ரு, காரணதமத வதாடருு விமுமவ
வபால பின் வதாடருு. உளுத்ல வதான்்று
சுதந்்ரு ்பிறசுசூழ்நமலககிக்கு பரவி
ஒரருவமவன ததவு வபா. அ. எந்த ஒரன்மிறயுு
விட் விடாத முதமமையாவன சுதந்்ரமைாக
இருிக்கு. எலலா பாவங்களில இருந்.ு
உங்கள ஆன்மைாமவ மீட் எ்ங்கள. அஞ்ச
ந்ங்க வகாண்டருிக்கு அ்டமமைகளின் உலகல
அவர்கள இமடவய நங்கள சுதந்்ரமைாக
அைசசமின்றி நமட வபா்வீர்கள. உங்கமு
பார்ிக்கு பல அ்டமமைகள உளுததால உணர்ந்.

உங்கள மைகததாவன சுதந்்ரத்ல
ஒரன்றிமணவார்கள.

எவன் ஒரருவன் “ எவனிக்க உலக வாழ்வின்
கடமமைகளில பி்டப்்ப இலமல. அவற்மிற
விட் நான் தனிமமைமய நாட வபாகவிறன்,
அங்வக நான் காற்மிற வபால சுதந்்ரமைாக
இருப்வபன்ம் எவன கூறி சுதந்்ரதமத வபிற
நமவனிககன்ிறாவவனா, அவன் இன்்னு
க்மமையாவன ஒரரு அ்டமமைததமுயில சிகக
வகாளவான். சுதந்்ரு என்ிற மைரு-,
கடமமையின் மீ. தான் வவர் ஊன்றி நற்கன்ிற. .
எவனவவ எவன் சுதந்்ர மைரத்ன் கனிகமு
பறிிகக எணுமகிறாவவனா அவன் கடமமையில
இன்பதமத காணவவண்ு.

தன்னிவலருந். வி்தமல வபற்ிறவன் இதயத்ல
மைகழ்ைசசவயா், அமமை்யாக, எலலா
கடமமைககிக்கு தயாராக இருப்பான்.
கடமமையின் மீ. வவணடாத வவ்றப்்பு
வசார்வு அவன் இதயத்ல நுமழய மு்டயா..

அவவன. வதய்வீக வவலமமை எலலா பாரதமதயுு
இிறிகக வி்வதால அவன் அதன் அததததமத
உணர மைாடடான். தன்மவன பிமணிக்கு
சங்கவலகவுா் கடமமையிவலருந். தப்பி
ஓடமைாடடான். ஆவனால அவற்மிற உமடத.
சுதந்்ரமைாக நற்பான்.

உங்கள மைவனததகத்ன் மைாமச அ்றத. உங்கள
உளுதமதயுு மைவனமதயுு தூய்மமைப்த்ிக
வகாளகங்கள. வவலமமையின்மமை, இைசமசகளின்
தூண்தல, பாவு இமவ எ.வு உங்ககள ்பக
மு்டயாத ப்ட பார்த.ிக வகாளகங்கள. காரணு,
வமைாதத உலகமுு எங்வக என்்ற ஏிககதவதா்

வத்ட வகாண்டருிக்கு இந்த முதமமையாவன
சுதந்்ரு அவர் அவர்களின் உளுத்லுு
மைவன்லுு மைட்வமை இருிககன்ிற..

9. உயர்நமலயுு நன்மமையுு

நன்மமை, எளிமமை, உயர்நமல-இமவ மூன்்றவமை
ஒரன்்ற தான். இணிககமைாக வபாருந்் வசர்ந்.
காணப்ப்ு இுமூணமிற தனிதனிவய பிரிிகக
மு்டயா.. வபருந்தன்மமையாவன உயர்்கணங்கள
நன்மமையிவலருந். தான் சுரிக்கு. நன்மமைமய
ஆழ்ந். வநாிககவனால அ. எளிமமைவய.
நன்மமையிலலாமைல வபராற்ிறவலா
வபருந்தன்மமைவயா இலமல. சல மைனிதர்கள
்பயற்காற்ிறாகவு பனிப்பாமிற சரிவாகவு
வபரழிவ சிக்குாக இிவவலமக கடந்.
வசலகிறார்கள. அவர்கள வபராற்ிறல
மிிககவர்கவுா இலமல
வபருந்தன்மமையாவனவர்கவுா கமடயா..
உயர்ந்வதாங்க நற்்கு மைமலிக்க பனிப்பாமிற
சரிவிவனால பா்ப்்ப என்ப. வபாலத தான்
அவர்கமு வபராற்ிறல மிிககவர்கள என்ப..

வபராற்ிறல, வபருந்தன்மமையின் பண என்ப.
நமலத. இருந். பா.காிக்கு வசயலா்கு,
வன்முமிறயாக அழித. ஓழிிக்கு வசயல அலல.
வபருந்தன்மமையாவன ஆன்மைா மிக கனிவவா்
இருிக்கு.

உயர்்கணு எப்வபா.ு இமடஞ்சல வசய்யா..
எந்த அங்ககாரதமதயுு எ்ர்பார்ிககாமைல
அமமை்யாக வவமல வசய்யுு. அதவனால தான்
அ. எளி்ல உணரப்பட மு்டயாமைல, சுலபமைாக
அமடயாுு காணப்பட மு்டயாமைல
இருிககன்ிற.. மைமலமய வபால அ. பரந்.ு
உயர்ந்.ு இருிககன்ிற.. எவனவவ அதற்்க மிக
அருகல இருப்பவர்குால, அ. தருு
பா.காப்பாவன உமிறவிடத்லுு அதன்
நழவலலுு வாழ்ந்தாலுு அந்த மைமலமய
அவர்குால காண மு்டயா.. அந்த
மைமலயிடமிருந். விலக வசலல வசலல தான்
அதன் வபவரழில வதாற்ிறு கணுமிக்க
வதரியுு. வபராற்ிறலுு வபருந்தன்மமையுு
வகாணட மைனிதன் அவவன. சமைகாலததவர்குால

பார்ிககப்ப்வ. இலமல. அவவன. குபரத
வதாற்ிறத்ன் வவளிிகவகா்கள காலு வசலல
வசலல தான் ப்வாகன்ிற.. இ. தான் தூரத்ன்
அழ்கு ஆைசசரியமுு ஆ்கு. மைனிதர்கள
சறியவற்்றடன் தங்கமு ஈ்ப்ப்த்ிக
வகாளகிறார்கள, தங்கள வீ்கள, மைரங்கள,
நலங்கள என்்ற. மைமலயின் அ்டவாரத்ல
மைிககள வாழ்ந்தாலுு, அவர்களில வவ்க சலவர
அந்த மைமலமய எணணப் பார்ிககிறார்கள.
அவர்ககள வவ்க சலரால தான் அதன்
அருமமைமயயுு அழமகயுு உணர மு்டயுு.
ஆவனால தூரு வசலல வசலல இந்த
சறியமவகள மைமிறந். வி்ு. மைமலயின்
தனிதத வபரழ்க வவளிப்ப்ு. பரபரப்பாவன
்பகழ், கூைசசலாக ஒரவலிக்கு பாராட்மரகள,
வமைன்மமைப்த்ிக காடட உருவாிககப்ப்ு
காடசகள- இந்த ஆழமைற்ிற வமைவலாடடங்கள
எலலாு நமலத. நற்க கூ்டய எந்த
அமடயாுதமதயுு விட்ைசவசலலாமைல
விமரவில மைமிறயுு. உணமமையாவன
வபராற்ிறலுு வபருந்தன்மமையுு வமை.வாக
மைமிறவிவலருந். வதான்றி என்்று
நமலத்ருிக்கு.

யூத ்கருமைார்கவுா ்ருாவன மைிககள கூடடவமைா,
அவர்கள இருசாராருவமை, இவயசுவின் வதய்வீக
அழமகிக காணவிலமல. அவர்கள அவமர ஒரரு
எதததறிவிலலாத தைசசவனாகத தான் பார்ததார்கள.
வஹாமைர், அவருடன் வாழந்த அவர. சமைகால
மைிககுால ஒரரு கணணலலாத பிைசமசகாரராகத
தான் அறியப்படடார். சல நூற்ிறாண்கள
வசன்ிற பின் தான் வஹாமைர் என்ிற இிறவா
்பகவழா் வகாணடாடப்ப்ு கவி்ன்
வவளிப்படடான். ்டராடஃவபார்்டல வாழ்ந்த
ஒரரு உழவன் பற்றிய எலலா தகவலககு
மைமிறந். 200 ஆண்ககிக்க பின்்ப தான்
உணமமை வஷிக்பியர் வவளிைசசத.ிக்க
வருகிறார். உணமமையாவன வமைமத ்கணத்ன்
வவளிப்பா் முத உலகத்ற்காகவு
நகழ்கிற.. யாரிடமிருந். வவளிப்படடவதா
அந்த மைனித்னிக்க மைட்ு உரியதலல அ., அ.
எலவலாருிக்கு உரிய.. அ. உணமமை என்்னு
ஒரளி வடடத்வலருந். பிரிந். வந்த ஒரளிிகக்ர்.
சுவர்கத்ன் ஒரளி மைனித ்கலத்ன் வமைல
படர்கிற..

வமைமதகளின் ஒரிவவவாரு பமடப்்பு, அ.
கமலகளின் எந்த .மிறயாகவு இருிககட்ு,
வபருணமமை வவளிப்படடதன் ்பிற அமடயாுைச
சன்வனமைாகவவ அ. இருிக்கு. அ. முத
உலகற்்கு வபா.வாவன.. அந்த உணமமை
பமடப்்ப காலதமத கடந். , இவனதமதிக கடந்.
எலலா இதயத்லுு ஒரரு ப்ல உணர்மவ
எதப்்பு தன்மமை வாய்ந்த.. இதற்்க சற்்ற
்கமிறந்தாலுு அ்ல உயர்தன்மமைவயா வமைமத
்கணவமைா இலமல, வபருு சிறப்வபா இலமல.
சமையதமத தற்காிக்கு பமடப்்பிககள அழிந்.
வி்ு . ஆவனால சமையு நமலத. இருிக்கு.
நமலயாவன வாழ்வ பற்றிய தத.வ ஆராய்ைசசகள
மைமிறந். வி்ு, ஆவனால நமலயாவன வாழ்வ
வபற்ிற மைனிதன் வதாடர்ந். வாழ்வான். உணமமை
பற்றிய விுிககங்கள மைணவணா் மைணணா்கு.
ஆவனால உணமமை என்்று நமலத்ருிக்கு.
உணமமை வவளிப்ப்ு வபா. தான், கமல
என்ப. உணமமை கமலயாகன்ிற.. எ.
வாழ்வில சிறந்த. என்ிறால எ. முத
உலகற்்கு, எலலா காலத்ற்்கு உணமமையாக

இருிககிறவதா அ. தான். எ. உணமமைவயா அ.
நன்மமை. எ. நன்மமைவயா அ. உணமமை.

இிறவா ்பகழ் தன்மமை வகாணட ஒரிவவவாரு
பமடப்்பு மைனித இதயத்ல என்்று
நமலத்ருிக்கு நன்மமையிவலருந்வத ஊற்்ற
எ்ிககன்ிறவன. நன்மமைமய தவிர வவ்ற
எவற்ிறாலுு பா்ிககப்படாத எளிமமையுு
இனிமமையுவமை அ. அணந்்ருிக்கு
ஆமடயா்கு. மிக சிறந்த கமல, இயற்மகமய
வபால கமலததன்மமையின்றி காணப்ப்ு.
அதற்்க எந்த விதமதககு வதரியா., எந்த
வவடங்ககு தரிிககா., வசயற்மகயாவன
முயற்சகமு வமைற்வகாளுா.. வஷிக்பியரின்
நாடகங்களில எவற்றிலுு அரங்க வமைமட
தந்்ரிக காடசகள எ.வு கமடயா..
இருந்.ு அவர் தான் மிக சிறந்த நாடகாசரியர்,
காரணு அவர. எளிமமை.

்கமிறிககா்னு விமைர்சப்பாுர்கள
வபருந்தன்மமையின் வமைய்யறிவ வகாணட அதன்
எளிமமைமய ்பரிந். வகாளு மு்டயாமைல
எப்வபா.ு ஒரரு வபருுபமடப்மப
கண்டப்பார்கள. களுமிலலா பிளமு உளுு
எ. , ச்றபிளமுததவனு எ. என்்ற
வவ்றப்தத மு்டயாமைல இருிககிறார்கள.
உணமமை, அழ்க, வபருந்தன்மமை, வபராற்ிறல
எலலாு எப்வபா.ு மைழமல உளுத.டவவன
இருிக்கு, என்்று இுமமையாக, எப்வபாத.ு
வபாவலவாக.

வபருந்தன்மமை வபராற்ிறல வகாணட மைனிதன்
எப்வபா.ு நல மைனிதவவன; அவன் எப்வபா.ு
எளிமமையாவனவவனாகவவ இருப்பான். அவன்
தவனிககாவன ஆற்ிறமல எங்கருந்.ு உறிஞ்ச
வகாளவ. இலமல, தன்்னள என்்று வற்ிறா.
சுரிக்கு வதய்வீக நன்மமையில வாழ்கிறான்.
அவன் வாழ்விடு சுவர்கத்ன் இடமைாக
இருிக்கு. மைமிறந்.விடட வபரான்மைாிககவுா்
வதாடர்்ப வகாளகிறான். கணணல

காணமு்டயாதவற்விறா் வாழ்கிறான். அவன்
உளகணர்வில வசயலப்கிறான். சுவர்கத்ன்
காற்மிற சுவாசிககன்ிறான்.

எவன் உயர் நமலமய அமடய
விருு்பகிறாவவனா அவன் நலலவவனாக இருிகக
கற்்ற வகாளுட்ு. அவன் அந்த உயர்
நமலமய வசன்்ற அமடய வபாராடாமைவலவய
அமத அவன் அமடந். வி்வான்.
உயர்நமலமய இலிககாக ்கறிமவத. அமடய
பா்ப்ு வபா. ஒரருவன் வவ்றமமைமய
அமடகிறான். ஒரருவன் வவ்றமமைமய ்கறி
மவிக்கு வபா. உயர்நமலமய அமடகிறான்.
உயர்நமலமய அமடய எணுமு வபராவல
ச்றமமை ்கணதமத, தற்்பகழ்ைசச ஆராவாரதமத,
தன்மவன இமடஞ்சலாக முன்னி்றத்ிக
வகாளகதமல சுட்டிககாட்கன்ிற..
தற்்பகழ்ைசசயின் வவளிைசசப் பார்மவிக்க இடு
வகா்ிககாமைல விருுபி வில்கவ.ு, சுய நல
வநாிககங்கள அிறவவ இன்றி இருப்ப.ு தான்

உயர்்கணு நமலிக வகாண் இருப்பிற்்க
சாடசயா்கு.

அற்ப்கணு, அ்காரு வசலுதத ஆமசபட்
அமலயுு. உயர்்கணு, எந்த அ்காரத்ற்்கு
ஆமசப்படா.. ஆவனால, பின் வருு காலங்கமு
வழி நடத.ு அ்காரு அதற்்க வழங்கப்ப்ு.
வத்ட, பற்றிிக வகாளகன்ிறவன் இழிககன்ிறான்.
இழப்பதற்்க தயாராக இருப்பவன் , எலலா
மைனிதர்கமுயுு வவலகன்ிறான். நங்கள,
உங்கள உணமமை இயலபின் ப்ட எளிமமையாக
இருங்கள , உங்கமு வமைன்வனுப்த்ிக
வகாளகங்கள, சுயநலு கருதாத உங்கள
தன்வனமமையில வாதங்கள .ஆ! நங்கள
உயர்நமலமய அமடந். விடடீர்கள.
சுயநலத்ற்காக அ்காரதமத நா்கன்ிறவன்
ஒரன்றில தான் வவற்றி வப்றகிறான். பின்வனால
ஒரளிந். வகாண் ந்ங்கயப்டவய, ஏற்்ற
வகாளுப்படட உயர்்கணத்டு மைன்னிப்்ப

வகட் பா.காப்்ப வகாருவ்ல. எவன் தவனிக்க
என்்ற எந்த அ்காரதமதயுு எ்ர்பார்ிககாமைல
உலகற்்க அன்்படன் வதாண் வசய்கிறாவவனா
அவன் வநர் மைனிதவனாக வாழ்ந்.
உயர்வாவனவவனாக அமழிககப்ப்வான்.
வாழ்வின் எளிமமைமய, அதன் உயர் ்கணங்கமு
வாதங்கள, இதயத்ன் கடடமுிக்க
கீழ்ப்டயுங்கள, நங்கள இனிய ஒரர் உலமக
பமடப்பர்கள. உங்கள ஒரருவமர மைட்வமை
எணுமு அற்ப ்கணமைாவன ்க்றகய
மைவனப்பான்மமைமய மைிறந். முத
பிரபஞ்சத்ற்காகவு எணுமு உயர் ்கணதமத
வப்றங்கள, அப்வபாத. வாது வாழ்வில
நமலத. நற்க கூ்டய ஆயிரு அற்்பத
அ்னபவங்கமு வபற்்ற அமத நங்கள ்ருுப
வழங்்கவீர்கள. உங்ககிக்களவு எளிமமையாவன
நன்மமை என்ிற அந்த உயர்நமல இருப்பமத
காணபர்கள.

”ச்றமமை ்கணு வபிற எந்த அுவ முயற்சிகக
வவண்வமைா அவத அுவ தான் வபருமமை
்கணு வபிறவு முயற்சிகக வவண்ும்

என்கிறார் எமைர்சன். அவர் ஒரரு ஆழ்ந்த
உணமமைமய உமரிககன்ிறார். தான் என்ிற
நமலமய மைிறந்்ருப்ப. தான் உயர்்கணத்ன்
சாரு, அ.வவ நன்மமையின், மைகழ்ைசசயின்
சாரமுு ஆ்கு. தன்மவன மைிறந்்ருிக்கு நமல
விமரந். ஓ்ு சல வநா்டகவு ந்டததாலுு
அந்த சல வநா்டககிக்க அைசசறிய இதயமுு
வபரிதயு ஆகன்ிற.. அந்த சல வநா்டகமு
எலமல வ்கிககாமைல நட்டத. வகாணவட
இருந்தால ஒரரு வபரான்மைா, ஒரரு வபருவாழ்வ
உணடாகன்ிற.. உங்கள தன் முமவனப்மப
(அற்ப ஆமச, வீண ஆராவாரு, தன்மவன
முன்னி்றத்ிக வகாளு .்டிக்கு வபராவல)
அணவதற்்க த்கந்த ஆமட இலமல எவன தூிகக
எறியுங்கள. உங்கள ஆன்மைாவின் தான் என்ிற
நமல இலலாத ப்க்களில உலாவு
அன்வபா்ு இரிககதவதா்ு வாசு
வசய்யுங்கள. இதற்்க பின்்னு நங்கள
உயர்நமல எடடாதவராக இருிகக மு்டயா..

தவனிக்க என்்ற ஒரரு சுய அ்காரத்ற்்க மைனிதன்
ஏங்்கு வபா. மைனிதன் அற்ப ்கணத்ல
சரிகிறான். அவன் நன்மமைமய கமடபி்டிக்கு
வபா. உயர்்கணத்ல ஏ்றகிறான். அற்ப
்கணத்ன் பரபரப்்பு ஆராவாரமுு ஒரரு
காலத்ற்்க வவண்மைாவனால அமமை்யாக
இருிக்கு உயர்்கணதமத மைமிறிககலாு.
ஆவனால ஆர்ப்பரிிக்கு ஆ்ற அமமை்யாவன
கடமல கமடசயில வந். வசர்வ. வபால அற்ப
்கணு உயர் ்கணததால விதங்கப்பட் வி்ு.

அறியாமமையின் உணர்வற்ிற முடடாள தவனு ,
அறிவின் ஆவனவு இரண்ு மைமிறய
வவண்ு. அமவ இரண்ு ஒரவர அுவ,
தாழ்வாவன நமல தான். நல ஆன்மைாவில
அமவககிக்க இடமிலமல. நங்கள ஏதாவ.
வசய்ய வவண்ு என்ிறால அ.வாக நங்கள
இருிகக வவண்ு. தகவலகமு நங்கள
அறிவவன்்ற வகாளுிக கூடா.. நங்கள
உங்கமு தூய அறிவாகவவ உணர வவண்ு.
நூலறிமவ வமைய்யறிவவா் ்கழப்பிிக வகாளு

கூடா.. கமிறப்படாத வமைய்யறிவாகவவ நங்கள
விுங்க வவண்ு.

உயிர்.்டப்வபா் வாது ஒரரு நூமல எதத
வவண்மைா? அந்த நூமல நங்கள முதவலல
வாழவவண்ு. பலவித அ்னபவங்கள என்ிற
வார்தமதகளில விுிகக மு்டயாத ஆமடமய
அணந்., நங்கள- இன்பு-.ன்பு, மைகழ்ைசச.ிககு, வவற்றி-வதாலவி எவன அவற்றின்
பாடங்கமு கற்க வவண்ு. அந்த பாடதமத
எந்த நூலாலுு எந்த ஆசாவனாலுு கற்்ற தர
மு்டயா.. நங்கள வாழ்விடு கற்க வவண்ு,
உங்கள ஆன்மைாவிடு கற்க வவண்ு. இந்த
பாமதயில நங்கள தனிவய தான் வசலல
வவண்ு. நங்கள எ.வாக வாழ்ககிர்கவுா
அப்ப்டவய ஆகயிருப்பர்கள. அதன் பின் அந்த
நூமல நங்கள எததலாு. அ. வாது ஒரரு
நூலாக இருிக்கு, ஒரரு நூமல விட அ்கமைாவன
ஆற்ிறல வகாணடதாக இருிக்கு. அந்த நூல
முதவலல உங்ககள வாழட்ு, பின் நங்கள
அந்த நூவலல வாழ்வீர்கள.

பல நூற்ிறாண்கள நமலத. இருந்.
காணபவமர வமைய்மைிறிககைச வசய்யுு ஒரரு
சமலமய வ்டிகக வவண்மைா அலல. ஒரரு
ஓவியதமத தீடட வவண்மைா?அதற்்க நங்கள
உங்ககள உமிறந்்ருிக்கு வதய்வீக அழகன்
தன்மமையுடன் வநருங்கய வதாடர்்ப வகாண்
உிறவாட வவண்ு. கணகுால காண மு்டயாத
அந்த வபரழமக நங்கள உணர்ந். வியிகக
வவண்ு; வதய்வீக அழகன் ஆன்மைாவாக
விுங்்கு அிறவநறிகமு நங்கள வதரிந்.
வகாளு வவண்ு. பிரபஞ்சத்ன், உயிரின்,
வாழ்வின் ஈ் இமவனயிலலாத வசயலபா்
எலலாு ஓன்விறா் ஒரன்்ற ஒரத. இருப்பமத
உணர்வீர்கள. நமலத. நற்க கூ்டய
வமைய்மமைமய நங்கள உணர்ந்த பின் நங்கள
வ்டிக்கு சமலவயா அலல. தீட்ு
ஓவியவமைா வர்ணிகக மு்டயா வபரழ்கடன்
விுங்்கு.

நங்கள ஒரரு அழியா ்பகழ் வகாணட பாடமல
பமடிகக வவண்மைா? முதவலல அந்த பாடலாக
நங்கள வாதங்கள. பாடவலன் சீமர உருவாிக்கு
முன் உங்கள எணணமுு வசயலுு சீராக ஒரத.
இமசிககட்ு. உங்கள உளகணர்வ நைசசயு
ஊற்்ற எ்ிக்கு அன்பாவன வவளிகமு உங்கள
இதயத்ல காணபர்கள. அப்வபா. உங்கு.
எந்த முயற்சயுு இலலாமைவலவய என்்று
நமலத. நற்்கு வரிகள உங்களிடமிருந்.
பாய்ந். ஓ்ு, கா்களிலுு
பூஞ்வசாமலகளிலுு பூிக்கு மைலர்கமு வபால
அழகய எணணங்கள உங்கள இதயத்ல
மைலருு, இனிய வார்தமதகுாக வ்டவவமை்த.
ப்டப்பவர் இதயங்கமு பணப்த.ு.

உலமக மைகழ்ைசசயில ஆழ்த் அதன்
உணர்வகமு வமைல உயர்த.ு இமசமய நங்கள
இமசிகக வவண்மைா? சுவர்கத்ன்
இன்னிமசவயா் உங்கள ஆன்மைா
ஒரத்மசிககட்ு. நங்கள உங்கமு, உங்கள
இமசமய, இந்தப் பிரபஞ்சதமத இமசயாகவவ

உணருங்கள. வாழ்வின் இமசமய எதப்்பு
நரு்பதந்்கமு நங்கள மீடபர்கள. இமச
எங்்கு இருப்பமத, வாழ்வின் இதயமைாக
இருப்பமத அறிவீர்கள. இிறவாத இன்னிமசமய
உங்கள ஆன்மீக வசவிகளில வகடபர்கள.

என்்று வாது ஒரரு வார்தமதமய நங்கள
வபா்ிகக வவண்மைா? நங்கள உங்கமு மைிறந்.
அந்த வார்தமதயாகவவ மைா்றங்கள. நங்கள
ஒரன்மிற வதரிந். வகாளகங்கள- மைனித இதயு
நன்மமையாவன., வதய்வீகமைாவன.. நங்கள
ஒரன்மிற வாழ்வில வாழ வவண்ு-அ. அன்்ப.
எலலாவற்றின் மீ.ு அன்்ப வசலுத.ங்கள,
தீமமைமய காணாதீர்கள, தீமமைமய
எணணாதீர்கள, தீமமைமய நுபாதீர்கள, பின்்ப-,
வபசுு வபா. ்கமிறவாகவவ வபசுங்கள, உங்கள
ஒரிவவவாரு வசயலுு ஆற்ிறல மிிககதாக
இருிக்கு, உங்கள ஒரிவவவாரு வார்தமதயுு ஒரரு
நன்வவனறியாக இருிக்கு. உங்கள தூய்மமையாவன
எணணு, தான் என்ிற ஆவனவ, அகுபாவமைற்ிற
வசயல, அ. மைமிறவாக இருந்தாலுு , நங்கள

காலதமத கடந். நன்்ற எணண மு்டயா அுவ
உயிர்.்டப்்பளு ஆன்மைாககிக்க
வழிிககாட்ு.

நன்மமைமய வதர்ந்வத்ிகக வவண்ு என்்ற
யாவற்மிறயுு .ிறிக்கு ஒரருவ்னிக்க
வழங்கப்ப்வ., அவன் .ிறந்தமத விட
அ்கமைாகவு .ிறந்தமவ அமவனதமதயுு
உளுடிககயதாகவு இருிக்கு. அவன்
சிறந்தமவகமு உமடமமையாக
வகாண்டருப்பான், உயர்ந்தமவகவுா்
வதாடர்்ப வகாளவான், வபருந்தன்மமை
மிிககவர்களின் வடடத்ல நுமழவான்.

்கமிறகுற்ிற, முதமமையாவன உயர்்கணு
கமலநயங்கமு எலலாு கடந். நற்ப.. அ.
வசயல வ்டவவ்ிக்கு நன்மமை, எவனவவ , உயர்

்கணதமத வவளிப்ப்த.ு ஆன்மைாிககள
எலலாு நலஆசான்கவு.

10. சுவர்கு உளுத்வல

உளுு தூய்மமையாக இருிக்கு வபா.
வாழ்வின் வபாராடடங்கள மு்டவிக்க
வருகன்ிறவன. மைவனு வதய்விக இயற்மக
நய்யுடன் ஒரருமித. வசயலப்ு வபா.
அ்டமமை சங்கவலமய கட்ட இதிக்கு சிககரு
சுழலாமைல நன்்றவி்ு, எந்த வவமலவயா,
பணவயா, கடமமைவயா என்ப. மைகழ்ைசசயுடன்
ஈ்படிககூ்டய வசயலபாடாக, நடவ்டிகமகயாக
மைாறிவி்ு. உளுததூய்மமையுமடயவர்கமு
வயவலல பூத்ருிக்கு அலவல மைலருிக்க நகராக
ஒரப்பிடலாு. அுமைலர்கள பா்பட் துமமை
வருத்ிக வகாளுவிலமல என்ிறாலுு
நன்மமையின் என்்று வற்ிறாத
வபடடகத்வலருந். அவற்றின் வதமவிக்க
உணவ ஊடடப்ப்ு. அமவ வணண ஆமட
அணவிிககப்பட் வபரழ்கடன் காடச தருு.

ஆவனால அலவல மைலர்கள பா்படவிலமல
என்ிறாலுு அமவ உமழிககாமைல
வசாுபிகடப்பமவ அலல. அமவ
நலத்வலருந்.ு, காற்றிவலருந்.ு, சூரிய
ஒரளியில இருந்.ு உயிர்சதமத இமடவிடாமைல
வபற்ிறப்ப்டவய இருிககன்ிறவன. அதன் உள
இருிக்கு வதய்வீக ஆற்ிறவலன் .மவனவயா்
தன்மவன அ்னஅ்னவாக வுர்த.ிக வகாண் தன்
மைடலகமு ஒரளிிக்க ்ிறந். விரித. வபரழ்க
மைலராக விுங்்ககிற.. அ. வபாலவவ தங்கள
சுயநல ்க்றகய ஆமசகமு .ிறந்தவர்கள,
இயற்மக நய்வயா் ஒரருமித. இமயந்.
வசயலாற்ிற கற்்றிக வகாண்ளுார்கள.
அன்்படன் கூ்டய கனிவ, நன்மமை, அழ்க
ஆகயமவ காணப்ப்ு அவர்களிடு
்கழப்பு, பதடடு, மைவன உ்றததல, வசார்வ
ஆகயமவ விமடப்வபற்்ற இருிக்கு. அவர்கள
உமழப்்ப வீணாக இருிககா.. வதமவயற்ிற
வசயலகமு வசய்ய மைாடடார்கள. அவர்கு.
ஒரிவவவாரு எணணமுு, வசயலுு, நடதமதயுு
இயற்மகவி்யின் கடடமுமய
நமிறவவற்ிறவவ இருிக்கு. அ. அதற்வகற்ிற
வமகயில உலக மைகழ்ைசசயின் அுமவ கூட்ு.

சுவர்கு உளுத்ல இருிககன்ிற.. அமத வவ்ற
எங்வகா இருப்பதாக வத்பவர்கள வீணாக
வத்கிறார்கள. ஆன்மைா தவனிக்கள சுவர்கதமத
காணமு்டயவிலமல என்ிறால எந்த
்பிறைசசூழ்நமலயிலுு அதவனால சுவர்கதமத
காண மு்டயா.. அதற்்க காரணு, ஆன்மைா எங்்க
வசன்ிறாலுு அதன் எணணங்ககு ஆமசககு
கூடவவ வசலலுு. அந்த ்பிறைசசூழ்நமல
எிவவுவ தான் அழகாக இருந்தாலுு, அதன்
உள பாவு ்க்ட்ப்கந். இருந்தால, அந்த
்பிறைசசூழ்நமல இருுாகவவ காணப்ப்ு,
காரணு தான் வசலலுு பாமத எங்்கு ஒரரு
இருணட நழமல பரப்்பவவத பாவத்ன்
இயல்ப.

இந்த உலகு அழகாவன., அ்னபவதமத விுிகக
மு்டயாத ஆழமைாவன மைவனநமலககிக்க இட்

வசலலுு அற்்பத அழ்கமடய.. அதன்
வபரழ்ககமுயுு உளகணர்வகமு தட்ட
எதப்்பு அற்்பதங்கமுயுு, அுவிட
மு்டயா.. ஆவனால பாவத்ல மூழ்கயுளு
மைவன்ற்்க, இருள நமிறந்த மைகழ்ைசசயற்ிற
இடமைாகவவ இிவவலகு காடச அளிிக்கு.
எங்வக வவறி உணர்வு சுயநலமுு
இருிககன்ிறவதா அங்வக நரகு இருிககன்ிற..
நரகத்ன் வவதமவன இருிககிற.. எங்வக ்பனிதத
தன்மமையுு அன்்பு இருிககன்ிறவதா அங்வக
சுவர்கு இருிககன்ிற.. சுவர்கத்ன் எலலா
வபரூவமகயுு இருிககன்ிற..

சுவர்கு இங்்க இருிககன்ிற.. எங்்கு
இருிககன்ிற.. எங்வகலலாு ஒரரு தூய்மமையாவன
இதயு இருிககன்ிறவதா அங்வகலலாு
இருிககன்ிற.. இந்த முத பிரபஞ்சு எங்்கு
மைகழ்ைசச கமர்பரண் ஓ்கன்ிற.. ஆவனால
பாவத்வனால சமிறபடட இதயததால அமத
பார்ிககவவா, வகடகவவா அ்ல
பங்வக்ிககவவா மு்டயா.. யார் ஒரருவ்னிக்கு

சுவர்கத்ன் நுமழவாயில மூடப்ப்வ.
இலமல. யார் விருப்பத்ற்்கு இணங்க அ.
மூடப்படவு மு்டயா.. அதற்்கள நுமழய
மு்டயாத ஒரிவவவாருவ்னு அ்ல நுமழய
மு்டயாதவா்ற தன்மவன தாவவன விலிககிக
வகாண்ளுான். அதன் வபாற்கதவகள
எப்வபா.ு ்ிறந்வத இருிககன்ிறவன. ஆவனால
சுயநலு வகாணடவர்குால அமத காண
மு்டயா.. அவர்கள .ிககததால வருந்.வார்கள,
அத. அரற்்றவார்கள. ஆவனால அவர்குால
சுவர்க வாழ்வின் மைாணமப காணவவா
வகடகவவா மு்டயா.. எவர் சுவர்க வாழ்வின்
மைாணமப வநாிகக து பார்மவமய
வசலுத.கிறாவரா, அதன் வதய்வீக ஓமசகமு
வகடக வசவி சாய்ிககிறாவரா அவர்ககிகவக
சுவர்கத்ன் வபராணந்த வாழ்வ வவளிப்ப்ு.
அவர்கள அ்ல நுமழந். வபருமைகழ்ைசசிக
வகாளவார்கள.

உளுு அிறவநறி வயப்பட்டருந்தால, ்பனித
அன்வப இமசயா்கு வணணு இதயத்ன்
இனிய நரு்பகள மீடடப்பட் வாழ்வ
ஆவனந்தமைா்கு. வாழ்வ என்ப. அிறவநறி
வகாடபா்குா்கு. அிறவநறி வகாடபா்கவு
வாழ்வா்கு. இமரைசசமல ஏற்ப்த.ு ்க்றகய
சமையப் பிரிவகள, அதன் உடபூசல பிரிவகள,
பாவத்ன் இருணட நழல ஆகயமவ எலலாு
முதமமையாக விமடவபிறட்ு. அவற்ிறால
வாழ்வின் வாசலுிக்கள நுமழய மு்டயா..
அிறவநறிிகவகாடபா்களில அவற்்றிக்க எந்த
இடமுு இலமல. மைகழ்ைசச, இன்னிமசவ,
வபரழ்க என்பவத உணமமையாவன வதாடருு
வரிமசயா்கு. அமவவய பிரபஞ்சத்ன்
சாருசமைா்கு. வாழ்வின் வதய்வீக ஆமட
மைகழ்ைசச, இன்னிமச, வபரழகாவலவய
வநய்யப்பட் இருிககிற.. உணமமையாவன
சமையு அலல. மைது, மைகழ்ைசச அளிப்பதா்கு
.ிககதமத அலல. அ்ல இருந். வபாங்்கு
ஒரளியில எந்த நழவலா இருவுா ப்டய
மு்டயா..

மைவனைசவசார்வ, ஏமைாற்ிறு, .ிககு-இமவ
எலலாு வகளிிகமக வகாணடாடடங்கள, சுயநல
எ்ர்பார்ப்்பிககள, வபராமச ஆகயமவகமு
அவற்றின் தன்மமைிக்க ஏற்ிறவா்ற வதாடருு
பின்விமுவகுா்கு. பின்னிருப்பமத
மகவிடடால முன்னிருப்ப. முதவ.மைாக
மைமிறந். வி்ு, சுவர்க வாழ்வின் வபராவனந்து
மைட்வமை எஞ்ச இருிக்கு.

.ிககத்ன் சுவ்ு கலிககமு்டயாத நமலயாவன
மைகழ்ைசசவய மைனிதனின் உணமமை வாழ்வா்கு.
வபரருள நமலமய வபற்்ற இருததல அவ்னிக்க
உரிய த்க்யா்கு. அவன் வபாய்வாழ்மவ
.ிறந். வமைய்வாழ்மவ அமடயுு வபா. தான்,
அவன் ஆளவதற்்கரிய பிரவதசத்ன்
தமலவவனாகிறான். சுவர்க வாழ்வவ மைனிதனின்
வமைய்யாவன வீடா்கு. அ., இங்வக,
இப்வபாதவத, அவவன. வசாந்த
இதயத்வலவய இருிககன்ிற.. அவன்

வழிகாட்தலகள இன்றி தவிிகக
விடப்படவிலமல. அவன் முயற்ச வசய்தால
அிவவழிகாட்தலகமு வபிற மு்டயுு.
மைனிதனின் எலலா .ன்பங்ககிக்கு
.யரங்ககிக்கு காரணு, அவன், தன்மவன
எலலாவமை பிிறப்வப்ிக்கு
மூலவடடத்வலருந்., எலலாு வலல
நன்மமையிடமிருந்., அன்பின்
இதயத்டமிருந். விலக அந்நயமைாவன. தான்.
அவன் தன் வமைய்வீடமட அமடயட்ு.
அங்வக அவ்னிக்க நுமை் காத.ிக
வகாண்டருிககன்ிற..

சுவர்க வாழ்வின் தன்மமைகமு இதயத்ல
வகாணடவர்கள .ிககமுு .ன்பமுு இன்றி
இருிககிறார்கள, காரணு அவர்களிடத்ல
பாவங்கள இருிககா.. உலக மைனிதர்கள
வதாலமலகள எவன கூ்றபவற்மிற இவர்கள
அன்்பு வமைய்யறிவு தங்ககிக்க இடட இனிய
பணகுாக ஏற்பார்கள. வதாலமலகள
நரகத.ிக்க உரியமவ. அமவ சுவர்கத்ல

நுமழயா.. மிகத வதளிவாவன உணமமை இ..
இ்ல ஆைசசரியப்பட எ.வு இலமல. ஏதாவ.
வதாலமலகள இருந்தால அ. உங்கள மைவன்ல
தான் இருிககிற.. வவ்ற எங்்கு இலமல.
நங்கள தான் அமத உருவாிகக வகாணடீர்கள.
அ. உங்ககிககாக உருவாிககப்படவிலமல.
அதவதாலமலகள உங்ககமடய பணயில
இலமல. உங்ககமடய ்பிறைச சூழ்நமலயில
இலமல. அமத உருவாிககயவர் நங்கள. எவனவவ
அ. உயிர் வாழ உங்கமு மைட்வமை நுபி
இருிககன்ிற.. உங்கள பிரைசசமவனகமு
கற்்றிகவகாளு வவண்டய பாடங்குாக,
ஆன்மீக ப்டகற்குாக வநாிக்கங்கள, ஆ ,அமவ
அதன் பின் பிரைசசமவனகுாக வதான்ிறா.. இ.
சுவர்கத்ற்காவன ஒரரு பாமதயா்கு.

ஒரிவவவான்மிறயுு மைகழ்ைசசயுு ஆவனந்தமுமைாக
உருமைாற்்றவவத சுவர்க வாழ்வின் தன்மமைகமு
மைவன்ன் வகாணடவவன. முிககய பணயுு
கடமமையுமைா்கு. ஒரிவவவான்மிறயுு
இழிநமலிக்கு நராதரவ நமலிக்கு இட்ைச

வசலவவத உலக வாழ்மவ ்கறியாக வகாண்
வசயலப்ு மைனிதன், தன்மவன அறியாமைவல
வமைற்வகாளகன்ிற பாமதயா்கு. அன்பாவன
வாழ்வ என்ப. மைகழ்ைசசயாவன உமழப்பா்கு.
எலலாவற்மிறயுு வபராற்ிறலாகவு
வபரழகாகவு உருமைாற்ிறிககூ்டய மைந்்ரு அன்்ப
தான். அ. வ்றமமையிவலருந். வுதமத,
பலவீணத்வலருந். வபராற்ிறமல,
அழகன்மமையிலருந். வபரழமக, கசப்பிவலருந்.
இனிமமைமய, எலலா வபரூவமகயாவன
சூழ்நமலகமுயுு தன் இன்வன. என்்ற விுிகக
மு்டயா தன் சாருசத்வலருந். உருவாிக்கு.

அன்பில வாழ்பவன் வபராமசயின் பி்டயில சிகக
மைாடடான். நன்மமையால மைட்வமை
இப்பிரபஞ்சதமத உரிமமை வகாணடாட மு்டயுு.
எவனவவ, நலவலாருவ்னிகவக அ.
வசாந்தமைாவன.. அ்ல யாவருு எந்த வமகயாவன
தமடவயா மை்றிககப்படவலா இன்றி அ்ல பங்்க

வபிறலாு. காரணு, நன்மமை ( அ. வபாருவுா
அலல. அறிவவா அலல. ஆன்மீகவமைா
) ,நன்மமையின் ஊற்்றிககண என்்று வற்ிறா.
சுரிக்கு. அன்பாக எணுமங்கள, அன்பாக
வபசுங்கள, அன்பாக வசயலப்ங்கள, உங்கள
ஒரிவவவாரு வதமவயுு நமிறவவற்ிறப்ப்ு.
நங்கள தனிவய தவிிககவிடப்பட மைாடடீர்கள.
ஆபத. உங்கமு கடந். வர மு்டயா..

அன்்ப வதளிவாக கா்னு, சரியாக ஆராய்ந்.
தீர்ப்பளிிக்கு, வமைய்யறிவடன் வசயலப்ு.
அன்பின் கணகவுா் காுமங்கள. நங்கள
காுமு இடு யாவு அழ்கு
உணமமையுமைாகவவ இருிக்கு. அன்பின்
மைவனவதா் ஆய்வ வசய்யுங்கள. நங்கள
தவறிமழிககவவா .ிககதமத எதப்பி விடவவா
மைாடடீர்கள. அன்பின் உளஉணர்வவா்
வசயலப்ங்கள. வாழ்வவன்்னு யாழில நங்கள

மீட்ு இமசப்பண இிறவாத இன்னிமசயாக
இருிக்கு.

தான் என்ிற சுயு எந்த வ்டவில வந்தாலுு அமத
இவனு கண் இடமைளிிககாமைல விலிக்கங்கள.
வபரன்்ப உங்கள முத இருப்மபயுு விதங்்கு
வமர முயற்சத.ிக வகாணவட இருங்கள.
எப்வபா.ு எலவலாருட்னு அன்பிவலவய
்முத்ருங்கள-இ.வவ சுவர்கத்ன் சுவர்கு
ஆ்கு. அழ்கு கனிவு இலலாத எ.வு
உங்கள உளுத்ல இலலாமைல வபாகட்ு,
வமைன்மமையாவன உங்களின் இருப்பால
அழகாகவு கனிவாகவு உருமைாறிவிடிககூ்டய
ஒரன்ிறாகவவ உங்கள (்பிறவாழ்வில) வவளிவய
எலலாமுு இருிக்கு. நங்கள வசய்யிககூ்டய.
எ.வாக இருந்தாலுு அ. ஆமச, கீழ்நமல
இைசமச அலல. வமைவலாடடமைாவன கருத.
ஆகயமவகுால தூணடப்படாமைல சாந்தமைாவன
வமைய்யறிவின் .மவனவயா் வசய்யப்ப்வதாக
இருிககட்ு—இ.வவ சுவர்கத்ன்
வசயலபாடா்கு.

உங்கள எணணங்கள உலாவகன்ிற உலமக
.ளியுு கமிறவயா குங்கவமைா இன்றி
தூய்மமைப்ப்த.ங்கள. நங்கள இிவவடவலல
வாது வபாவத சுவர்கத்ல நுமழவீர்கள. ்பிற
உலகன் ஒரிவவவான்றிலுு அழ்க
பிர்பவலப்பமதிக காணபர்கள. வதய்வீக
வபரழ்க உங்கள உளுத்ல வவரூன்றியப் பின்,
்பிற உலகன் ஒரிவவவான்றிலுு அதன்
உயிர்.்டப்்ப வவளிப்ப்ு. உளுு அழகாக
உலகவமை அழகா்கு.

பிக்கவமுு மு்ர்ைசசயுு அமடயாத
ஆன்மைாிககள இன்்னு வமைாடடவிழாத
மைலர்கவு. அமவயுள வபரழ்க ஒரளிந்.
வகாண்டருிககிற.. சுவர்கத்ன் வவளிைசசு
பாய்ந். ஒரரு நாள அந்த அழமக
வவளிப்ப்த.ு. மைனிதர்கமு இந்த

கணவணாடடத்ல காுமு வபா., நாு
தீங்கலலாத இடத்ல நன்்ற
வகாண்டருிககவிறாு. கணகள அழமக மைட்வமை
காுமு. தீமமைமய காணாமைல இருிக்கு.
அன்பின் இந்த ்கணத்ல தான் அதன்
நுமை்யுு வபா்றமமையுு அழ்கு
நமலிகவகாண்ளுவன. இிவவா்ற அன்்ப
வசலுத.பவன் எலலா மைனிதர்களின்
பா.காவலன் ஆகிறான். அவர்கள
அறியாமமையின் காரணமைாக அவமவன தூற்றி
வவ்றததாலுு இவன் வகடயமைாக அவர்கமு
பா.காத. அன்்ப வசலுத.கிறான்.

எந்த வதாடடிககாரவனாவ. தன் மைலர்கள ஒரவர
நாளில மைலரவிலமல என்்ற கண்டப்பாவனா?
அன்்ப வசய்யிக கற்்றிக வகாளகங்கள,
எலவலார. ஆன்மைாவிலுு, மிக வக்
வகடடவர்கள என்்ற கருதப்ப்கவர்களின்
ஆன்மைாவிலுு கூட, வதய்வீக வபரழ்க

நலவவமத காணபர்கள. அ. உரிய காலத்ல
பூத. மைலருு என்பமதயுு அறிவீர்கள.
சுவர்கத்ன் பார்மவிக்க வதன்ப்ு
காடசகளில இ.வு ஒரன்்ற. இ்ல இருந்வத
வபருமைகழ்ைசச வபாங்்ககிற..

பாவு, .ிககு, .ன்பு, வவதமவன—இமவ
யாவு வவளிைசசதமத வத்ு ஆன்மைாவின்
தவிப்்பிககள. ஆன்மைாவின் மைடலகள ்ிறிக்கு
வபா. வபராவனந்த ஒரளி வவளுு உளவு வருு.

.ிககத்ல இருிக்கு ஒரிவவவாரு ஆன்மைாவு
இன்்னு ஒரத்மசந். இமசிககாத
இமசபணணா்கு. அ. இ்ற்யில ஒரத்மசயுு
. அிவவிமசமய மீட்ு வபா. சுவர்கத்ன்
ஆவனந்த ராகு எங்்கு தவகு.

நரக வவதமவனவய சுவர்கத்ற்காவன ஆவமலத
தூண்ு. தன் ்கற்ிறு ்கமிறகமு சரிப்ப்த்ிக
வகாண்ளு ஆன்மைா தான் வசப்பதற்காவன
வபராவனந்த மைாளிமகமய தகர்ிககப்படட
நரகத்ன் இ்டபா்கமு வகாணவட கட்ட
எதப்்பகிற..

இரவ என்ப. உலகன் மீ. பரவு கடந்.
வசலலிககூ்டய ஒரரு நழல . .ிககு என்ப.
ஆன்மைஒரளியின் ்க்றிகவக வருு தான் என்ிற
ஆவனவ, அகுபாவ அகந்மத எணணங்கள.
வாழ்வின் வமைல பரப்்பு தற்காவலகமைாவன ஒரரு
நழல. “சூரிய ஒரளியின் பிரகாசத்ற்்கள
வாருங்களம் இந்த நூமல ப்டத.
வகாண்டருப்பவர்கவு! நங்கள ஆன்மை ஒரளி

வபாருந்்யவர்கள. நங்கள உங்கள
அவநுபிிகமகயால மைட்வமை வதய்வீக
அருளிவலருந். பிரிிககப்பட் இருிகககிர்கள.
உங்கமு கட்டப்வபா்ு பாவு என்்னு இரவ
வநர அைசசத்வலருந். வி்ப்பட்
விழிதவததங்கள, கடவளின் ்கழந்மதகள
நங்கள ! உங்ககிக்க உரிய சுவர்கதமத ஆகு
தனி உரிமமைமய ஏற்்றிகவகாளகங்கள.
வபாய்யாவன நுபிிகமககள என்்னு விஷதமத
மைருந். என்்ற எணண இனிவமைலுு உங்கள
ஆன்மைாவிற்்க வழங்காதீர்கள. நங்கள தூசயில
்பரண் எது ்பத அலல-நங்குாக அப்ப்ட
உங்கமு உருவாிகக வகாளுாதவமர. நங்கள
வதய்வததன்மமை , நமலயாவன வாழ்வ
ஆகயவற்விறா் இமிற அருுால பிிறப்மப
எய்்யுள்ளர்கள. உங்ககிக்கள வத்தல
இருந்தால இமத நங்கள உணர மு்டயுு. உங்கள
குங்கமைாவன, கீழ்நமல எணணங்கமு
இனிவமைலுு பற்றிிக வகாண் இராதீர்கள.
உங்கள பரிசுததமைாவன அன்பாவன
எணணங்களிவனால உங்கள உளுு வா்னலக
வதவமதகளின் உளுத்ற்்கு நகரா்கு.
உங்கள மீ்ருந். வதய்வீக அருவுாளி சந்.ு.

மைகழ்ைசசயற்ிற, .யரு மி்கந்த, பாவு நமிறந்த
வாழ்விற்்க நங்கள வசாந்திககாரர் அலல,
அவற்மிற நங்கள ஏற்க மை்றததால. அவற்மிற
நங்கள ஏற்க மை்றப்பதால அமவ
உங்களிடமிருந். இனிவமைலுு
அந்நயப்பட்வி்ு. காரணு ஆன்மைாவின்
நமலவய எங்்க வசன்ிறாலுு உடன் வரிக
கூ்டய..நங்கள எங்்க வசன்ிறாலுு உங்கள
ஆன்மைாவிற்ிக்கள இருிக்கு ்கணங்கள கூடவவ
வருகன்ிறவன.

நரகமைலல, சுவர்கவமை இங்வக உங்கள
உமடமமை. அ. என்்று உங்கள உமடமமை.
உங்ககிக்க உரிமமையாவனமத நங்கள எ்த.ிக
வகாளு வவண்ு என்்ற மைட்வமை அ.
உங்கமு வவண்கிற.. நங்கவு உங்கள
தமலவன். யாமர நங்கள எஜமைாவனவனாக ஏற்்ற
கடமமை ஆற்ிறப் வபாகீகிர்கள என்பமத நங்கள
தான் மு்டவ வசய்ய வவண்ு. உங்கள
நமலமய உருவாிகக வகாளபவர் நங்கள தான்,
நங்கள விருுபி வதர்ந்வத்ப்பமவகவு

உங்ககிககாவன சூழ்நமலமய
ஏற்ப்த.கன்ிறவன. உங்கு. வவண்தலககு
வகாரிிகமகககு ( இதயத்வலருந்.ு
மைவன்வலருந்.ு எதபமவ, வவ்று
உதட்டவலருந். எதபமவ அலல )
ஏற்்றிகவகாளுப்பட் வழங்கப்ப்ு. நங்கள
பணவிமட வசய்த. வபாலவவ உங்ககிக்கு
பணவிமட வசய்யப்ப்ு. உங்கு.
வசயலபா்கள உங்கமு மீண்ு
வந்தமடயுு.

சுவர்கு உங்ககமடய.. நங்கள அதற்்கள
நுமழந். அமத உமடமமையாிகக வகாளு
வவண்ு. சுவர்கு என்ிறால வபருமைகழ்ைசச,
வபரருள. ஆமசப்படவவா, வருததப்படவவா
ஏ.ு இலலாத நமல. முத நமிறவாவன
வாழ்மவ இப்வபாதவத இிவவலகவலவய
வாழ்வதா்கு. சுவர்கு உங்ககிக்களவுவய
இருிககன்ிற.. இமத நங்கள உணரவிலமல
என்ிறால, உங்கள ஆன்மைா உளமுகமைாக
்ருு்பவமத நங்கள வதாடர்ந். தவிர்த.

வருககிர்கள. உங்கள ஆன்மைா உளமுகமைாக
்ருுபட்ு. இந்த உணமமைமய நங்கள
உணர்வீர்கள.

வாருங்கள, உங்கள உளவுாளியின் வபரு
வவளுத்ல வாதங்கள. இருள சூழ்ந்த
இடங்கமுயுு நழலகமுயுு விட்
வவளிவய வாருங்கள. மைகழ்ைசசயாக
இருப்பதற்வக நங்கள பமடிககப்படடீர்கள.
நங்கள சுவர்கத்ன் ்கழந்மத. தூய்மமை,
வமைய்யறிவ, அன்்ப, நமிறவ, ஆவனந்து, நுமை்
இமவவய சுவர்க வாழ்வில நமலத. நற்்கு
வப்றகள. அமவயாவு உங்ககிகவக உரியமவ.
ஆவனால நங்கள பாவத்ல இருிக்கு வபா.
அவற்மிற வபிற மு்டயா.. இருுாவன
பாமதகளில அவற்மிற எளுுவு காண
மு்டயா.. இிவவலமக ஒரளிமையமைாிக்கு
ஒரிவவவாரு மைனிதனின் உளவுாளி பிிறிக்கு
குங்கமைற்ிற அன்பின் ஒரளிிகவக அமவ வசாந்து.
மைவன்ன் கண மைாசலன் ஆக, ்பனித கரு்.
என்்னு ்கழந்மத உங்கள ஆன்மைாவில

பிிறிக்கு. அப்வபா. சுவர்கத்ன்
உயர்்கணங்கமு உரிமமைவயா் நங்கள
வப்றவீர்கள. இிவவயர் ்கணங்கவு உங்கள
வமைய்யாவன தன்மமையா்கு.

எவவன. ஆன்மைாவில வபருமைகழ்ைசச அளிிக்கு
இந்த வபரழ்க ்கழந்மத பிிறப்்ப எ்த.ளுவதா,
அவன் இந்த ்கழந்மதமய ஈன்விற்ப்பதற்காக
பா்ப்கன்ிற இிவவலகன் வவல மி்கந்த
.்டப்மப மைிறந். விட மைாடடான்.

FreeTamilEbooks.com எங்கமுப் பற்றி

மின்்பததகங்கமுப் ப்டிகக உதவு கருவிகள:
மின்்பததகங்கமுப் ப்டப்பதற்வகன்விற
மகயிவலவய மவத.ிக வகாளுிககூ்டய பல
கருவிகள தற்வபா. சந்மதயில வந்.விடடவன.
Kindle, Nook, Android Tablets வபான்ிறமவ
இவற்றில வபருுபங்்க வகிககன்ிறவன.
இததமகய கருவிகளின் மை்ப்்ப தற்வபா. 4000
முதல 6000 ரூபாய் வமர ்கமிறந்.ளுவன.

எவனவவ வபருுபான்மமையாவன மைிககள தற்வபா.
இதமவன வாங்க வருகன்ிறவனர்.
ஆங்கலத்லுளு மின்்பததகங்கள:
ஆங்கலத்ல லடசிககணிககாவன மின்்பததகங்கள
தற்வபா. கமடிககப் வப்றகன்ிறவன. அமவ
PDF, EPUB, MOBI, AZW3. வபான்ிற
வ்டவங்களில இருப்பதால, அவற்மிற
வமைற்கூறிய கருவிகமுிக வகாண் நாு
ப்டத.விடலாு.
தமிழிலுளு மின்்பததகங்கள:
தமிழில சமீபத்ய ்பததகங்கவுலலாு நமைிக்க
மின்்பததகங்குாக கமடிககப்வப்றவ்லமல.
ProjectMadurai.com எ்னு ்கத தமிழில
மின்்பததகங்கமு வவளியி்வதற்காவன ஒரர்
உன்வனத வசமவயில ஈ்பட்ளு.. இந்திக
்கத இ.வமர வழங்கயுளு தமிழ்
மின்்பததகங்கள அமவனத.ு PublicDomain-ல

உளுவன. ஆவனால இமவ மிகவு பமழய
்பததகங்கள.
சமீபத்ய ்பததகங்கள ஏ.ு இங்்க
கமடிககப்வப்றவ்லமல.
சமீபத்ய ்பததகங்கமு தமிழில வப்றவ.
எப்ப்ட?
அவமைசான் கண்டல கருவியில தமிழ் ஆதரவ
தந்த பிிற்க, தமிழ் மின்னூலகள அங்வக
விற்பமவனிக்கிக கமடிககன்ிறவன. ஆவனால
அவற்மிற நாு ப்விிறிகக இயலா.. வவ்ற
யாருிக்கு பகர இயலா..
சமீபகாலமைாக பலவவ்ற எதததாுர்ககு,
ப்வர்ககு, சமீபத்ய நகழ்வகமுப் பற்றிய
விவரங்கமுத தமிழில எததத
வதாடங்கயுளுவனர். அமவ இலிககயு,
விமுயாட், கலாைசசாரு, உணவ, சனிமைா,

அரசயல, ்பமகப்படிககமல, வணகு மைற்்று
தகவல வதாழிலநுடபு வபான்ிற பலவவ்ற
தமலப்்பகளின் கீழ் அமமைகன்ிறவன.
நாு அவற்மிறவயலலாு ஒரன்ிறாகைச வசர்த.
தமிழ் மின்்பததகங்கமு உருவாிகக உளவுாு.
அிவவா்ற உருவாிககப்படட மின்்பததகங்கள
Creative Commons எ்னு உரிமைத்ன் கீழ்
வவளியிடப்ப்ு. இிவவா்ற வவளியி்வதன்
மூலு அந்தப் ்பததகதமத எத்ய மூல
ஆசரியருிககாவன உரிமமைகள சடடரீ்யாகப்
பா.காிககப்ப்கன்ிறவன. அவத வநரத்ல அந்த
மின்்பததகங்கமு யார் வவண்மைாவனாலுு,
யாருிக்க வவண்மைாவனாலுு, இலவசமைாக
வழங்கலாு.
எவனவவ தமிழ் ப்டிக்கு வாசகர்கள
ஆயிரிககணிககல சமீபத்ய தமிழ்
மின்்பததகங்கமு இலவசமைாகவவ வபற்்றிக
வகாளு மு்டயுு.

தமிழிவலருிக்கு எந்த வமலப்ப்விவலருந்.
வவண்மைாவனாலுு ப்வகமு எ்ிககலாமைா?
கூடா..
ஒரிவவவாரு வமலப்ப்வு அதற்வகன்விற
ஒரருசல அ்னமை்கமுப் வபற்றிருிக்கு. ஒரரு
வமலப்ப்வின் ஆசரியர் அவர. ப்ப்்பகமு
“யார் வவண்மைாவனாலுு பயன்ப்ததலாும்
என்்ற ்கறிப்பிட்டருந்தால மைட்வமை அதமவன
நாு பயன்ப்தத மு்டயுு.
அதாவ. “Creative Commons” எ்னு
உரிமைத்ன் கீழ் வருு ப்ப்்பகமு மைட்வமை
நாு பயன்ப்தத மு்டயுு.
அப்ப்ட இலலாமைல “All Rights Reserved”
எ்னு உரிமைத்ன் கீழ் இருிக்கு ப்ப்்பகமு
நுமைால பயன்ப்தத மு்டயா..

வவண்மைாவனால “All Rights Reserved” என்்ற
விுங்்கு வமலப்ப்வகமுிக
வகாண்டருிக்கு ஆசரியருிக்க அவர.
ப்ப்்பகமு “Creative Commons” உரிமைத்ன்
கீழ் வவளியிடிகவகாரி நாு நமை.
வவண்வகாமுத வதரிவிிககலாு. வமைலுு
அவர. பமடப்்பகள அமவனத.ு அவருமடய
வபயரின் கீவழ தான் வவளியிடப்ப்ு எ்னு
உ்ற்மயயுு நாு அளிிகக வவண்ு.
வபா.வாக ்ப.ப்்ப. ப்வகமு
உருவாிக்கவவாருிக்க அவர்கு. ப்வகள
நமிறய வாசகர்கமுைச வசன்ிறமடய வவண்ு
என்ிற எணணு இருிக்கு. நாு அவர்கு.
பமடப்்பகமு எ்த. இலவச
மின்்பததகங்குாக வழங்்கவதற்்க நமைிக்க
அவர்கள அ்னமை்யளிததால, உணமமையாகவவ
அவர்கு. பமடப்்பகள வபருுபான்மமையாவன
மைிககமுைச வசன்ிறமடயுு. வாசகர்ககிக்கு
நமிறய ்பததகங்கள ப்டப்பதற்்கிக கமடிக்கு

வாசகர்கள ஆசரியர்களின் வமலப்ப்வ
முகவரிகளில கூட அவர்ககமடய
பமடப்்பகமு வத்டிக கண்பி்டத.
ப்டிககலாு. ஆவனால நாங்கள வாசகர்களின்
சரமைதமதிக ்கமிறிக்கு வணணு
ஆசரியர்களின் சதறிய வமலப்ப்வகமு
ஒரன்ிறாக இமணத. ஒரரு முத
மின்்பததகங்குாக உருவாிக்கு வவமலமயைச
வசய்கவிறாு. வமைலுு அிவவா்ற
உருவாிககப்படட ்பததகங்கமு
“மின்்பததகங்கமுப் ப்டிகக உதவு கருவிகளம்ிக்க ஏற்ிற வணணு வ்டவமமைிக்கு
வவமலமயயுு வசய்கவிறாு.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வமலததுத்லதான் பின்வருு
வ்டவமமைப்பில மின்்பததகங்கள காணப்ப்ு.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT

இந்த வமலதுத்வலருந். யார்
வவண்மைாவனாலுு மின்்பததகங்கமு
இலவசமைாகப் ப்விிறிககு(download) வசய்.
வகாளுலாு.
அிவவா்ற ப்விிறிககு(download)
வசய்யப்படட ்பததகங்கமு யாருிக்க
வவண்மைாவனாலுு இலவசமைாக வழங்கலாு.
இ்ல நங்கள பங்களிிகக விருு்பககிர்குா?
நங்கள வசய்யவவண்டயவதலலாு தமிழில
எததப்பட்டருிக்கு வமலப்ப்வகளிவலருந்.
ப்வகமு
எ்த., அவற்மிற LibreOffice/MS Office
வபான்ிற wordprocessor-ல வபாட் ஓர் எளிய
மின்்பததகமைாக மைாற்றி எங்ககிக்க அ்னப்பவு.
அிவவுவதான்!
வமைலுு சல பங்களிப்்பகள பின்வருமைா்ற:

1. ஒரருசல ப்வர்கள/எதததாுர்ககிக்க
அவர்கு. பமடப்்பகமு “Creative
Commons” உரிமைத்ன்கீழ்
வவளியிடிகவகாரி மின்வனஞ்சல
அ்னப்்பதல
2. தன்வனார்வலர்குால அ்னப்பப்படட
மின்்பததகங்களின் உரிமமைகமுயுு
தரதமதயுு பரிவசா்ததல
3. வசாதமவனகள மு்டந். அ்னமை்
வழங்கப்படட தரமைாவன
மின்்பததகங்கமு நமை. வமலதுத்ல
ப்வவற்ிறு வசய்தல
விருப்பமுளுவர்கள freetamilebooksteam@g
mail.com எ்னு முகவரிிக்க மின்வனஞ்சல
அ்னப்பவு.
இந்தத ்டடத்ன் மூலு பணு
சுபா்ப்பவர்கள யார்?
யாருமிலமல.

இந்த வமலததுு முதிகக முதிகக
தன்வனார்வலர்குால வசயலப்கன்ிற ஒரரு
வமலததுு ஆ்கு. இதன் ஒரவர வநாிககு
என்வனவவனில தமிழில நமிறய
மின்்பததகங்கமு உருவாிக்கவ.ு, அவற்மிற
இலவசமைாக பயவனர்ககிக்க வழங்்கவ.வமை
ஆ்கு.
வமைலுு இிவவா்ற உருவாிககப்படட
மின்்பததகங்கள, ebook reader
ஏற்்றிகவகாளகு வ்டவமமைப்பில அமமையுு.
இத்டடததால ப்ப்்பகமு
எத்ிகவகா்ிக்கு ஆசரியர்/ப்வருிக்க என்வன
லாபு?
ஆசரியர்/ப்வர்கள இத்டடத்ன் மூலு
எந்தவிதமைாவன வதாமகயுு
வபிறப்வபாவ்லமல. ஏவவனனில, அவர்கள
்ப்தாக இதற்வகன்்ற எந்தஒரரு ப்மவயுு
எத்ததரப்வபாவ்லமல.

ஏற்கவனவவ அவர்கள எத் வவளியிட்டருிக்கு
ப்வகமு எ்த.ததான் நாு மின்்பததகமைாக
வவளியிடப்வபாகவிறாு.
அதாவ. அவரவர்களின் வமலதுத்ல இந்தப்
ப்வகள அமவனத.ு இலவசமைாகவவ
கமடிககப்வபற்ிறாலுு, அவற்மிறவயலலாு
ஒரன்ிறாகத வதா்கத. ebook reader வபான்ிற
கருவிகளில ப்டிக்கு விதத்ல மைாற்றித தருு
வவமலமய இந்தத ்டடு வசய்கிற..
தற்வபா. மைிககள வபரிய அுவில tablets
மைற்்று ebook readers வபான்ிற கருவிகமு
நா்டைச வசலவதால அவர்கமு வநருங்்கவதற்்க
இ. ஒரரு நலல வாய்ப்பாக அமமையுு.
நகல எ்ப்பமத அ்னமை்ிக்கு வமலதுங்கள
ஏவத்னு தமிழில உளுதா?
உளு..

பின்வருு தமிழில உளு வமலதுங்கள நகல
எ்ப்ப்மவன அ்னமை்ிககன்ிறவன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எிவவா்ற ஒரர் எதததாுரிடு Creative
Commons உரிமைத்ன் கீழ் அவர.
பமடப்்பகமு வவளியி்மைா்ற கூ்றவ.?
இதற்்க பின்வருமைா்ற ஒரரு மின்வனஞ்சமல
அ்னப்ப வவண்ு.
<.விககு>

உங்கு. வமலததுு அருமமை
[வமலதுத்ன் வபயர்].
தற்வபா. ப்டப்பதற்்க உபவயாகப்ப்ு
கருவிகுாக Mobiles மைற்்று பலவவ்ற
மகயிருப்்பிக கருவிகளின் எணணிகமக
அ்கரித. வந்.ளு..
இந்நமலயில
நாங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எ
்னு வமலதுத்ல, பலவவ்ற தமிழ்
மின்்பததகங்கமு வவிவவவ்ற .மிறகளின் கீழ்
வசகரிப்பதற்காவன ஒரரு ்ப்ய ்டடத்ல
ஈ்பட்ளவுாு.
இங்்க வசகரிிககப்ப்ு மின்்பததகங்கள
பலவவ்ற கணணிக கருவிகுாவன
Desktop,ebook readers like kindl, nook,
mobiles, tablets with android, iOS
வபான்ிறவற்றில ப்டிக்கு வணணு அமமையுு.
அதாவ. இததமகய கருவிகள support வசய்யுு

odt, pdf, ebub, azw வபான்ிற வ்டவமமைப்பில
்பததகங்கள அமமையுு.
இதற்காக நாங்கள உங்கு.
வமலதுத்வலருந். ப்வகமு
வபிற விருு்பகவிறாு. இதன் மூலு உங்கு.
ப்வகள
உலகுவில இருிக்கு வாசகர்களின் கருவிகமு
வநர்டயாகைச வசன்ிறமடயுு.
எவனவவ உங்கு. வமலதுத்வலருந்.
ப்வகமு பிர்வய்ப்பதற்்கு அவற்மிற
மின்்பததகங்குாக மைாற்்றவதற்்கு உங்கு.
அ்னமை்மய வவண்கவிறாு.
இிவவா்ற உருவாிககப்படட மின்்பததகங்களில
கண்டப்பாக ஆசரியராக உங்களின் வபயருு
மைற்்று உங்கு. வமலது முகவரியுு
இடுவப்று. வமைலுு இமவ “Creative
Commons” உரிமைத்ன் கீழ் மைட்ுதான்

வவளியிடப்ப்ு எ்னு உ்ற்மயயுு
அளிிககவிறாு.
http://creativecommons.org/licenses/
நங்கள எங்கமு பின்வருு முகவரிகளில
வதாடர்்ப வகாளுலாு.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB
: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881
7760492177970948

நன்றி.
</மு்டவ>

வமைற்கூறியவா்ற ஒரரு மின்வனஞ்சமல
உங்ககிக்கத வதரிந்த அமவனத.
எதததாுர்ககிக்கு அ்னப்பி
அவர்களிடமிருந். அ்னமை்மயப் வப்றங்கள.
மு்டந்தால அவர்கமுயுு “Creative Commons
License”-ஐ அவர்ககமடய வமலதுத்ல
பயன்ப்ததைச வசாலலுங்கள.
கமடசயாக அவர்கள உங்ககிக்க அ்னமை்
அளித. அ்னப்பியிருிக்கு
மின்வனஞ்சமலfreetamilebooksteam@gmail.c
om எ்னு முகவரிிக்க அ்னப்பி மவயுங்கள.
ஓர் எதததாுர் உங்கு. உங்கு.
வவண்வகாமு மை்றிக்கு படசத்ல என்வன
வசய்வ.?
அவர்கமுயுு அவர்கு. பமடப்்பகமுயுு
அப்ப்டவய விட்விட வவண்ு.

ஒரருசலருிக்க அவர்ககமடய வசாந்த
முயற்சயில மின்்பததகு தயாரிிக்கு
எணணுகூட இருிக்கு. ஆகவவ அவர்கமு
நாு மீண்ு மீண்ு வதாந்தரவ வசய்யிக
கூடா..
அவர்கமு அப்ப்டவய விட்விட்
அ்தத்தத எதததாுர்கமு வநாிகக நமை.
முயற்சமயத வதாடர வவண்ு.
மின்்பததகங்கள எிவவா்ற அமமைய வவண்ு?
ஒரிவவவாருவர. வமலததுத்லுு
்கமிறந்தபடசு நூற்்றிககணிககல ப்வகள
காணப்ப்ு. அமவ வமகப்ப்ததப்படவடா
அலல. வமகப்ப்ததப் படாமைவலா இருிக்கு.
நாு அவற்மிறவயலலாு ஒரன்ிறாகத ்ரட்ட ஒரரு
வபா.வாவன தமலப்பின்கீழ் வமகப்ப்த்
மின்்பததகங்குாகத தயாரிிககலாு. அிவவா்ற
வமகப்ப்ததப்ப்ு மின்்பததகங்கமு ப்க்-

I ப்க்-II என்்று கூட தனிததனிவய பிரித.ிக
வகா்ிககலாு.
தவிர்ிகக வவண்டயமவகள யாமவ?
இவனு, பாவலயல மைற்்று வன்முமிற
வபான்ிறவற்மிறத தூண்ு வமகயாவன ப்வகள
தவிர்ிககப்பட வவண்ு.
எங்கமுத வதாடர்்ப வகாளவ. எப்ப்ட?
நங்கள பின்வருு முகவரிகளில எங்கமுத
வதாடர்்ப வகாளுலாு.
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/
FreeTamilEbooks

• Google
Plus: https://plus.google.com/communities/1088
17760492177970948

இத்டடத்ல ஈ்பட்ளுவர்கள யார்?

்கத – http://freetamilebooks.com/meet-theteam/
Supported by
• Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org

• Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

கணயு அிறிககடடமு

வதாமல வநாிக்க – Vision
தமிழ் வமைாழி மைற்்று இவனிக்கதிககள சார்ந்த
வமைய்நகர்வுங்கள, கருவிகள மைற்்று
அறிவதவதா்க்கள, அமவனவருிக்கு கடடற்ிற
அுமிககத்ல கமடிக்கு சூழல

பண இலிக்க – Mission
அறிவியல மைற்்று சமூகப் வபாருுாதார
வுர்ைசசிக்க ஒரப்ப, தமிழ் வமைாழியின் பயன்பா்
வுர்வமத உ்ற்ப்ப்த.வ.ு, அமவனத.
அறிவத வதா்க்ககு, வுங்ககு கடடற்ிற
அுமிககத்ல அமவனவருிக்கு
கமடிககைசவசய்தலுு.

தற்வபாமதய வசயலகள
• கணயு மின்னிதழ் – kaniyam.com
• கரிவயட்டிவ காமைன்சு உரிமமையில
இலவச தமிழ் மின்னூலகள –
FreeTamilEbooks.com

கடடற்ிற வமைன்வபாருடகள
• உமர ஒரவல மைாற்றி – Text to Speech
• எதத.ணரி – Optical Character
Recognition
• விிககமூலத.ிககாவன எதத.ணரி
• மின்னூலகள கண்டல கருவிிக்க
அ்னப்்பதல – Send2Kindle
• விிககப்ப்டயாவிற்காவன ச்ற கருவிகள
• மின்னூலகள உருவாிக்கு கருவி
• உமர ஒரவல மைாற்றி – இமணய வசயவல
• சங்க இலிககயு – ஆன்்டராய்் வசயவல
• FreeTamilEbooks – ஆன்்டராய்்
வசயவல
• FreeTamilEbooks – ஐஒரஎ் வசயவல
• WikisourceEbooksReport இந்்ய
வமைாழிககிகககாவன விிககமூலு
மின்னூலகள ப்விிறிககப் பட்டயல
• FreeTamilEbooks.com – Download
counter மின்னூலகள ப்விிறிககப்
பட்டயல

அ்தத
்டடங்கள/வமைன்வபாருடகள
• விிகக மூலத்ல உளு மின்னூலகமு
ப்க்வநர/முத வநரப் பணயாுர்கள
மூலு விமரந். பிமழ ்ருத.தல
• முத வநர நரலமர பணயமைர்த்
பலவவ்ற கடடற்ிற வமைன்வபாருடகள
உருவாிக்கதல
• தமிழ் NLP ிககாவன பயிற்சப் படடமிறகள
நடத.தல
• கணயு வாசகர் வடடு உருவாிக்கதல
• கடடற்ிற வமைன்வபாருடகள,
கரிவயட்டிவ காமைன்சு உரிமமையில
வுங்கமு உருவாிக்கபவர்கமுிக
கணடறிந். ஊிக்கவிததல

• கணயு இதழில அ்க
பங்களிப்பாுர்கமு உருவாிக்கதல,
பயிற்ச அளிததல

• மின்னூலாிககத.ிக்க ஒரரு இமணயது
வசயவல
• எதத.ணரிிக்க ஒரரு இமணயது
வசயவல
• தமிழ் ஒரவலவயாமடகள உருவாிகக
வவளியி்தல
• OpenStreetMap.org ல உளு இடு,
வதரு, ஊர் வபயர்கமு தமிழாிககு
வசய்தல
• தமிழ்நா் முதவமதயுு
OpenStreetMap.org ல வமரதல
• ்கழந்மதிக கமதகமு ஒரவல வ்டவில
வழங்்கதல
• Ta.wiktionary.org ஐ ஒரதங்்கப்த்
API ிக்க வதாதாக மைாற்்றதல

• Ta.wiktionary.org ிககாக ஒரவலப்ப்வ
வசய்யுு வசயவல உருவாிக்கதல
• தமிழ் எதத.ப் பிமழத்ருத்
உருவாிக்கதல
• தமிழ் வவர்ைசவசால காுமு கருவி
உருவாிக்கதல
• எலலா FreeTamilEbooks.com
மின்னூலகமுயுு Google Play Books,
GoodReads.com ல ஏற்்றதல
• தமிழ் தடடைசசு கற்க இமணய வசயவல
உருவாிக்கதல
• தமிழ் எததவு ப்டிககவு கற்ிற
இமணய வசயவல உருவாிக்கதல (
aamozish.com/Course_preface வபால)

வமைற்கணட ்டடங்கள, வமைன்வபாருடகமு
உருவாிகக வசயலப்தத உங்கள அமவனவரின்
ஆதரவு வதமவ. உங்குால எிவவாவிற்னு
பங்களிிகக இயலுு எனில உங்கள

விவரங்கமு kaniyamfoundation@gmail.com
ிக்க மின்வனஞ்சல அ்னப்்பங்கள.

வவளிப்பமடததன்மமை
கணயு அிறிககடடமுயின் வசயலகள,
்டடங்கள, வமைன்வபாருடகள யாவு
அமவனவருிக்கு வபா.வாவனதாகவு, 100%
வவளிப்பமடததன்மமையுட்னு இருிக்கு.
இந்த இமணப்பில வசயலகமுயுு, இந்த
இமணப்பில மைாத அறிிகமக, வரவ வசலவ
விவரங்ககட்னு காணலாு.
கணயு அிறிககடடமுயில உருவாிககப்ப்ு
வமைன்வபாருடகள யாவு கடடற்ிற
வமைன்வபாருடகுாக மூல நரலுடன், GNU
GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகய
உரிமமைகளில ஒரன்ிறாக வவளியிடப்ப்ு.

உருவாிககப்ப்ு பிிற வுங்கள,
்பமகப்படங்கள, ஒரவலிகவகாப்்பகள,
காவணாளிகள, மின்னூலகள, கட்மரகள
யாவு யாவருு பகருு, பயன்ப்த.ு
வமகயில கரிவயட்டிவ காமைன்சு உரிமமையில
இருிக்கு.

நன்வகாமட
உங்கள நன்வகாமடகள தமிதிககாவன கடடற்ிற
வுங்கமு உருவாிக்கு வசயலகமு சிறந்த
வமகயில விமரந். வசய்ய ஊிக்கவிிக்கு.
பின்வருு வங்கிக கணிககல உங்கள
நன்வகாமடகமு அ்னப்பி, உடவவன
விவரங்கமு kaniyamfoundation@gmail.com
ிக்க மின்வனஞ்சல அ்னப்்பங்கள.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618

