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வெபாது முன்னுடைர
Kாம் அறிந்தவடைரயிஜேல, ஜேவறு எந்த அரசும் ஜேமற்வெகாள்ளாத ஓர் அரிK திட் த்டைதத் தமிழ்நாடு அரசு
தாஜே] முன்னின்று நிடை`ஜேவற்` முடிவு வெbய்திருக்கி`து. தமிழில் உள்ள ஜேபரிலக்கிKங்கடைள உலக
வெமாழிகளிஜேல வெமாழிவெபKர்த்துத் தமிழ் மக்களுடை K பண்பாட்டை யும் இலக்கிKப் பங்குகடைளயும்
உலகத்திற்கு எடுத்துச் வெbால்ல ஜேவண்டுவெமன்னும் ஜேநாக்கத்ஜேதாடும், உலக வெமாழிகளிஜேல உள்ள
ஜேபரிலக்கிKங்கடைளத் தமிழாக்கம் வெbய்து, தமிழ் மக்களுக்கு அறிமுகம் வெbய்வஜேதாடு, இத்
தமிழாக்கங்கள் தமிழிற்ஜேக புத்துயிரும், புதிK வளமும் நல்க ஜேவண்டுவெமன்னும் ஜேநாக்கத்ஜேதாடும்
தமிழக முதலடைமச்bர் மாண்புமிகு திரு. எம். ஜி. இராமச்bந்திரன் அவர்கள் இந்தத் தனிப் வெபருந்
திட் த்டைதத் தீட்டியிருக்கி`ார்கள்.
தமிழ்நாடு கல்வி அடைமச்bர் மாண்புமிகு திரு. வெb. அரங்கநாKகம் அவர்கள் இந்தத் திட் த்டைத நிடை`
ஜேவற்றுவதற்கு எவ்வளவு வெதாடைக வெbலவா]ாலும் அவ்வளடைவயும் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக்வெகாள்ள
ஆKத்தமாக இருக்கி`து என்று பன்முடை` அறிக்டைககள் வெவளியிட்டிருக்கி`ார்கள். இந்தத் திட் த்டைத
நிடை`ஜேவற்றுவதற்காக 8-5-78 இல் ாக் ர் திரு. 7ஸ்டிஸ் எஸ் . மகரா7ன் தடைலடைமயில் கீழ்க்காணும்
நான்கு உறுப்பி]ர்கடைளக் வெகாண் சி`ப்பிலக்கிK வெமாழிவெபKர்ப்புத் திட் வல்லுநர் குழு ஒன்டை`த்
தமிழ்நாடு அரசு நிKமித்திருக்கி`து.
1. தமிழ் வளர்ச்சி இKக்கத்தின் இKக்குநர் திரு. வெகாண் ல் சு. மகாஜேதவன் அவர்கள் -- வெbKலுறுப்பி]ர்,
இவர் இரண் ாண்டுகள் வெbKலுறுப்பி]ராக இருந்து, அவருக்குப்பின் தற்வெபாழுது தமிழ் வளர்ச்சி
இKக்குநராக இருக்கும் திரு. ாக் ர் மா. நன்]ன் அவர்கள் வெbKலுறுப்பி]ராக இருந்து வருகி`ார்.
2. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவ]த்தின் இKக்குநர்
திரு. ாக் ர் b. ஜேவ. சுப்பிரமணிKன் அவர்கள் - உறுப்பி]ர்.
3. வெbன்டை]ப் பல்கடைலக்கழகத்தின் தமிழ் வெமாழித் துடை`த் தடைலவர் திரு. ாக் ர் சி.
பாலசுப்பிரமணிKன் அவர்கள் - உறுப்பி]ர்.
4. வெbன்டை] bாகித்K அகாதமியின் வெதன் மண் லச் வெbKலர் திரு. ாக் ர் சி.ஆர்.bர்மா அவர்கள் உறுப்பி]ர்.
ஜேமற்கண் வல்லுநர் குழு உலகத்திலுள்ள பல பல்கடைலக் கழகங்கஜேளாடு வெதா ர்பு வெகாண்டு உலக
வெமாழிகளிஜேல தமிழாக்கத்திற்குத் தகுதிKா] ஜேபரிலக்கிKங்கள் எடைவ என்று பரிசீலடை] வெbய்து
வருகி`து; தமிழ் இலக்கிKங்களில் எவற்டை` அKல் வெமாழிகளில் வெமாழிவெபKர்க்கலாம் என்படைதயும்
பரிசீலடை] வெbய்து, இரு வெமாழிப் புலடைமயும், எழுத்தாற்`லும் வெபற்றுள்ள அறிஞர் கடைளத்
ஜேதர்ந்வெதடுத்து ஜேதர்ந்வெதடுத்த ஜேபரிலக்கிKங்கடைள வெமாழி Kாக்கம் வெbய்யும் வெபாறுப்டைப வல்லுநர் குழு
அவர்களி ம் ஒப்படை த்து வருகி`து.
ஆங்கிலமும் தமிழும் நன்`ாகக் கற்று. ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் எழுத்து வல்லடைம வெபற்`வர் பலர்
இருந்தஜேபாதிலும், பிவெரஞ்சு, வெ7ர்மன், ச்சு, இத்தாலிKன், வெபர்சிKன், ஸ்பானிஷ், ரஷ்Kன் முதலிK
வெமாழிகளில் உள்ள ஜேபரிலக்கிKங்கடைளக் கற்று, அவற்டை`த் தமிழாக்கம் வெbய்வதற்ஜேகா, தமிழ்ப்
ஜேபரிலக்கிKங்கடைள ஜேமற்வெbான்] வெமாழிகளில் வெமாழிKாக்கம் வெbய்வதற்ஜேகா வல்லடைம வெபற்`
அறிஞர்கள் கிடை ப்பது மிகவும் அரிதாக இருக்கி`து. அத்தடைகK அறிஞர்கள் வல்லுநர் குழுவு ன்
வெதா ர்பு வெகாண்டு, வெமாழிKாக்கம் வெbய்K முன்வருவார்கஜேளKா]ால், அவர்களுக்கு ஆர்வம் ஊட்டி,
அவர்கஜேளாடு ஒத்துடைழக்க இந்த வல்லுநர் குழு தKாராக இருக்கி`து. பத்தாவது நூற்`ாண்டு முதல்
பதின்மூன்`ாவது நூற்`ாண்டு வடைரயில் பிவெரஞ்சு நாட்டிஜேல அKல் வெமாழிகளில் உள்ள
நூல்கடைளவெKல்லாம் பிவெரஞ்சில் வெமாழிKாக்கம் வெbய்துவந்தார்கள். அதன் பK]ாக, பிவெரஞ்சு
இலக்கிKம் வலுவும், நுட்பமும், வெமன்டைமயும் வெபற்று உலக இலக்கிKங்களிஜேலஜேK முதலி ம் வெபற்று
நிற்கி`து.
வின்சுஜேலா கூறிKபடி, தமிழ்க் கவிடைத கிஜேரக்கக் கவிடைதடைKக் காட்டிலும் மிக்க துல்லிKத்டைதயும்
வெமருடைகயும் வெபற்றிருந்தஜேபாதிலும், தமிழ் உடைரநடை ஜேவண்டிK அளவு முன்ஜே]`வில்டைல.
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தமிழ்நாடு அரசு தீட்டியுள்ள இந்தத் திட் த்தின் விடைளவாக வெவளிவரப்ஜேபாகின்` இடைதப்ஜேபான்`
நூல்கள் தமிழ் வெமாழியின் ஜேமனியிஜேல புதிK ரத்த ஓட் த்டைதயும், தமிழ் விந்துவுக்குப் புதுத்
வெதன்டைபயும் ஊட்டி, எதிர்கால இலக்கிKப் படை ப்புகளுக்குப் புத்துயிரும் புத்தார்வமும் நல்கும் என்று
நம்பலாம்.
எஸ், மகரா7ன்
தடைலவர் தமிழ்நாடு சி`ப்பிலக்கிK வெமாழிவெபKர்ப்புத்
திட் வல்லுநர் குழு
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நூல் அறிமுகம்
கலீல் கிப்ரான் என்` ஞானி வெலப]ான் நாட் வர். இவர் 1882 இல் பி`ந்து 1931 இல் மடை`ந்தவர்.
இவருடை K தாய்வெமாழி அரபி. ஆ]ால், ஆங்கில வெமாழியிலும் சி`ந்த புலடைம உடை Kவர், ''THE
PROPHET'' என்னும் மிகச் சி`ந்த நூடைல இவர் ஆங்கிலத்தில் இKற்றி]ார். இடைத நலங்கிள்ளி என்னும்
புடை]வெபKருடை K திரு. வி. bாரங்கபாணி அவர்கள் தமிழில் வெமாழிவெபKர்த்திருக்கி`ார்கள். மூலநூலின்
bாரம் வெபரும்பாலும் இத் தமிழாக்கத்தின் மூலம் தமிழிலும் இ`ங்கி விட் து என்று வெbால்லலாம். இந்த
நூடைல அழகாக அச்சிட்டு, விடைரவாக வெவளிக்வெகாணர்ந்த தமிழ் நாட்டுப் பா நூல் நிறுவ]த்தின்
ஜேமலாண்டைம இKக்குநர் திரு. ரா. குழந்டைதஜேவல் அவர்களுக்கும், அவர்களுடை K அலுவலகத்டைதச்
bார்ந்த அடை]வருக்கும், எங்கள் வல்லுநர் குழுவின் bார்பில் ம]மார்ந்த நன்றிடைKத்
வெதரிவித்துக்வெகாள்கிஜே`ன்.
எஸ். மகரா7ன்
தடைலவர் தமிழ்நாடு சி`ப்பிலக்கிK வெமாழிவெபKர்ப்புத்
திட் வல்லுநர் குழு
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1. ஜேதாற்றுவாய்
அன்பால் மக்கள் உள்ளங்களிஜேல குடி வெகாண் வரும், அவர்களால் மதிக்கப்பட்டு அவர் காலத்தின்
விடிவெவள்ளிKாகக் கருதப்பட் வருமா] ஆல் முஸ்தபா என்பவர், ஏ`த்தாழப் பன்னிரண்டு ஆண்டுக்
காலம் ஆர்பலீஸ் என்னும் நகரத்திஜேல தங்கித் தம் தாய்நாட்டுக்குத் திரும்பத் தகுந்த கப்பலுக்காக
எதிர்ஜேநாக்கி இருந்தார்.
பன்னிரண் ாவது ஆண்டிஜேல அறுவடை த் திங்களிஜேல, ஏழாம் நாளன்று, நகரின் பு`மதில்கடைளக் க ந்து
அவர் ஒரு குன்றின் மீஜேதறிக் காண, ஒரு கப்பல் மூடுபனியூஜே வருவடைதக் கண் ார்.
அவருடை K இதKக் கதவுகள் விரிந்து, மகிழ்ச்சிப் வெபருக்குக் க ல் க ந்து ஓடிKது. தம் கண்கடைள மூடி
அவர், தம் இதKத்தின் அடைமதியிஜேல திKா]ம் வெbய்தார்.
ஆ]ால், குன்றிலிருந்து அவர் கீழ் இ`ங்கிK ஜேபாழ்து, அவர் ம]த்துள் கவடைல புகஜேவ, நிடை]க்கலுற்`ார்
: நான் எவ்வண்ணம் அடைமதிஜேKாடும் ஜேவதடை] இன்றியும் இங்கிருந்து ஜேபாஜேவன்? இல்டைல இல்டைல,
ம]ப்புண் சிறிதுமின்றி நான் இந்நகரத்டைத விட்டுப் ஜேபாகஜேவ முடிKாது.
இந்நகரத்தின் மதில்களிடை ஜேK நான் ஜேவதடை]ஜேKாடு கழித்த மிக நீண் நாள்கள் பலப்பல.
தனிடைமயிஜேல கழிக்கப்பட் மிக நீண் இரவுகஜேளா மிகப் பல. தன்னுடை K ஜேவதடை]யினின்றும்
தனிடைமயினின்றும் எவ]ால் தான் வருத்தமின்றி விடுதடைலயு` முடியும்?
இந்த நகரத்தின் விதிகளிஜேல நான் சிந்திK ஆத்ம சிந்தடை]த் துகள்கள் மிகப் பல. என் ஏக்கத்தினின்றும்
உருவாகித் தம் பி`ந்த ஜேமனிஜேKாடு இக்குன்றுகளிடை ஜேK உலவும் குழவிகளும் மிகப் பலஜேவ.
அவற்றிடை ஜேK இருந்து ம]ச்சுடைமயும் இதK ஜேவதடை]யும் இன்றி நான் விலகிப் ஜேபாதல் கடி]ஜேம.
இவற்டை` விட்டு நான் நீங்குவது, உ டைல மூடியுள்ள bட்டை டைKக் கழற்றி வீசுவது ஜேபால் அன்று.
மா`ாக உ டைலப் ஜேபார்த்துள்ள பு`த்ஜேதாடைல என் டைககளாஜேலஜேK கிழித்து உதறுவது ஜேபால் அன்ஜே`ா ?
நான் இங்குப் பு`ம்விட்டுப் ஜேபாவது வெவறும் நிடை]வடைலகடைள மட்டுஜேம அல்ல. பசியும் தாகமும்
வெகாண் இனிடைம நிடை`ந்த ஓர் இதKத்டைதKன்ஜே`ா நான் இங்கு விட்டுச் வெbல்ல ஜேவண்டியுள்ளது.
ஆயினும் இனியும் நான் ஈண்டுத் தங்கலாகாது.
எல்லாப் வெபாருள்கடைளயும் தன்னி ம் வரும்படி அடைழக்கும் க ல் என்டை]யும் அடைழக்கி`து. எ]ஜேவ,
நான் கப்பலில் பு`ப்பட் ாக ஜேவண்டும்.
இரவுக் காலத்தில் எரிக்கப்படுகி` நாழிடைகயூஜே , நான் இங்குத் தங்கி]ால் நான் உருகி உருகித் துகளாகி
வார்ப்ப த்தில் வார்த்வெதடுக்கப்பட்டு வி லாம். இங்குள்ளKாவற்டை`யும் நான் என்னு ன் எடுத்துச்
வெbல்வஜேத எ]க்கு மகிழ்ச்சிடைKத் தரும். ஆ]ால், அது எப்படி இKலும்?
த]க்குச் சி`குகடைளத் தந்த நாடைவயும் உதடுகடைளயும் 'ஜேபச்சு' தன்ஜே]ாடு எடுத்துச் வெbல்ல இKலுகி`தா?
தனிKாகத்தாஜே] அது வானில் ப`ந்து வெbல்கி`து.
தனிKாகஜேவ, தம்முடை K கு ம்டைப தனித்வெதாழிKஜேவ,
கழுகுகள் வெவய்Kவன் கீழ் ப`க்கின்`].
இவ்வண்ணம் சிந்தித்தபடி, அவர் அந்தக் குன்றின் அடிவாரத்டைத அடை ந்த பின்]ர்த் திரும்பிக் க டைல
ஜேநாக்க, அங்ஜேக, தம்டைம ஏற்றிச் வெbல்ல வந்த கலம், துடை`முகத்டைத அடை வடைதயும் கப்பல் ஜேமல்
தளத்திஜேல மீகாமனும் தம்முடை K நாட்டு மக்களும் காணப்படுவடைதயும் கண் ார்.
அவருடை K இதKம் அவர்கடைள ஜேநாக்கிக் கூவ, அவர்
வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
என் முன்டை]ப் பழம் அன்டை]யின் மக்கஜேள, அடைலக டைல
ஆள்பவர்கஜேள!
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எத்தடை] முடை` நீங்கள் எ]து க]வுலகத்திஜேல கலஞ்வெbலுத்தி வந்தீர்கள். இன்று நீங்கள்
உண்டைமKாகஜேவ என் ஆழ்ந்த க]வாகிK விழிப்பிஜேல கலஞ்வெbலுத்தி வந்துள்ளீர்கள்.
இஜேதா நான் பு`ப்பட்டுவிட்ஜே ன். கலத்தூஜே பKணம் வெbய்யும் என் முழு அவாவும் காற்டை` அவாவி
நிற்கி`து.
இங்கு வீசும் இந்த அடைமதிKா] காற்டை` இன்னும் ஒஜேர முடை` நான் உயிர்க்கட்டும். ஒஜேர ஒரு த டைவ
அன்புப் பார்டைவஜேKாடு என் கண்கள் உப்பக்கம் ஜேநாக்கட்டும். பி`கு நான் உங்களுள் ஒருவ]ாக,
கலத்திஜேல வெbல்லும் மாந்தருள் ஒருவ]ாக ஒன்றிவிடுஜேவன்.
ஓ ஆழ்ந்த க ஜேல , துயிலும் தாஜேK!
ஆற்றுக்கும் ஓடை க்கும் அடைமதிடைKயும் விடுதடைலடைKயும்
தருவது உன்டை]த் தவிர ஜேவறு Kார் ?
இந்த ஓடை KாகிK எ]க்கும் இன்னும் ஒஜேர ஒரு சுழற்சி தான். இவ்ஜேவாடை இத்ஜேதாப்பில் ஓடுவது
இன்னும் ஒஜேர ஒரு bலbலப்ஜேபாடுதான்.
பின்]ர் Kான் கடைரKற்` க லிஜேல கடைரKற்` நீர்த்துளிKாகி உன்னி ம் வந்து கலந்துவிடுஜேவன்.
இவ்வண்ணங் கூறிKபடி அவர் ந ந்து வெகாண்டிருக்கும் ஜேபாது, ஜேbய்டைமயிலுள்ள மாதர்களும்
மாந்தர்களும், தங்கள் தங்கள் வKடைல விட்டும் வெகாடிமுந்திரித் ஜேதாட் த்டைத விட்டும் நகர
வாயிற்பு`த்டைத ஜேநாக்கி விடைரந்து வருவடைதக் கண் ார்.
மற்றும் அவர் தம்முடை K வெபKடைரச் வெbால்லி அவர்கள் தம்டைமப் பற்றிப் ஜேபசிக் வெகாள்வடைதயும்,
தங்களு ன் ஒருவருக்வெகாருவர், தம்டைம ஏற்றிச் வெbல்லும் கப்பல் வந்துள்ளடைதப் பற்றி
உடைரKாடுவடைதயும் ஜேகட் ார்.
தமக்குள்ஜேள அவர் ஜேபசிக் வெகாண் ார்.
பிரிகின்` நாஜேள ஒரு ஜேவடைள ஜேbகரிக்கின்` நாளாக இருத்தல் கூடுஜேமா? ஒருகால் என் இறுதி நாஜேள, என்
விடிKலாக இருக்கும் எ]க் கூ`த் தகுஜேமா?
கலப்டைபடைKக் கனியின் bாலடியில் விட்டு வந்திருக்கும் உழவனுக்கும், வெகாடிமுந்திரிச் bாற்டை`ப்
பிழியும் ஆடைலச் bக்கரத்டைத இடை யிஜேல விட்டு வந்திருக்கும் வெதாழிலாளிக்கும் நான் எடைதக்
வெகாடுப்ஜேபன்?
பKன் மரம், உள்ளூர் பழுத்துக் குலுங்கிKவெதாப்ப, என் இதKமா` அப் பழங்கடைள எல்லாம் திரட்டி
இவர்களுக்குத் தரவல்லவஜே]ா Kான்?
வெதாடுமணற் ஜேகணியில் சுரந்து நீர் பாய்வடைத ஒப்ப, என் ஆர்வம் சுரத்தடைலச் வெbய்K, இவர்களது
குவடைளகடைள எல்லாம் நான் வழிKச் வெbய்ஜேவஜே]ா?
இடைb வல்லுநனின் விரல்களால் தீண் ப்வெபறும் Kாழாகவும் அவன் மூச்சுப் புகுந்து இடைb எழுப்பும்
குழலாகவும் இருப்பவஜே]ா Kான்?
அடைமதிடைKத் ஜேதடுபவ]ன்ஜே`ா நான். அடைமதியிஜேல நான் என்] புடைதKடைலக் கண்வெ டுத்ஜேதன்?
இவர்கட்கு அடைத நான் நம்பிக்டைகஜேKாடு பங்கிட்டுத்தர.
இது என்னுடை K அறுவடை நாளாக இருந்தால், எந்த நிலத்திஜேல, ம`த்தற்கிKலாத எந்தப் பருவத்திஜேல
நான் விடைதகடைளத் தூவிஜே]ன்?
என் டைககளின் மூலமாகத்தான் ஒளிவீசி விளக்கஞ் வெbய்K ஜேவண்டுமா]ால், விளங்க டைவக்கும் ஜேநரமும்
இந்த ஜேநரமா]ால்,
அவ்விளக்கு நல்கும் ஒளிச்சு ர் என்னுடை K சு ராக இராது.
இருளிடை ஜேK, வெவறுடைமKாய் விளக்கிடை] நான் ஏந்தி நிற்ஜேபன்.
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இரவின் பாதுகாவலன். விளக்கிற்குத் ஜேதடைவப்படும் வெநய்டைKப் வெபய்து, சு ர் வெகாளுவி அடைத
விளக்கஞ் வெbய்வான்.
இவற்டை`ஜேK அவர் வார்த்டைதகளாகக் கூறி]ார். ஆ]ால், அவர் இதKத்துள்ஜேள பலப்பல வெbய்திகள்
கூ`ப்ப ாமல் மண்டிக் கி ந்த]. ஏவெ]னில், அவராஜேலஜேK அவர் உள்ளத்துள்ள அரிK மடை`கடைளக் கூ`
இKலவில்டைல.
அவர் அந்நகர வாயிலுள் புகுந்த ஜேபாது, அவ்வூர் மக்கள் அடை]வரும் ஒருங்ஜேக திரண்டு, அவடைரக் காண
எதிர்வெகாண் ஜேதாடு ஒஜேர குரல் ஒலித்தாவெல] மகிழ்ச்சிKால் கூவி]ர். நகரத்தின் முதிKவர்கஜேளா
அவர்முன் வந்து நின்று அவடைர ஜேநாக்கிக் கூ`லுற்`]ர்: எங்கடைள விட்டு நீர் பிரிந்து ஜேபாக ஜேவண் ா.
மங்கிK காடைல ஜேநரத்திஜேல நீர் எங்களிடை ஜேK இளஞாயிற்டை`ப் ஜேபால் ஒளி நல்கினீர். உம்முடை K
இளடைமஜேKா எமக்குள்ஜேள, க]விடை]க் காணக் க]டைவத் தந்தது.
எங்களிடை ஜேK நீர் அன்னிKஜேரா, விருந்தி]ஜேரா அல்லர். எம் புதல்வரும் வெகழுதடைக மிக்க அன்பருஜேம
ஆவீர்.
உமது முகத்டைதத் திரும்பவும் எப்ஜேபாது காண்ஜேபாம் என்னும் (உளப்) பசிக் வெகாடுடைமக்கு எங்கடைள
ஆளாக்கி வி ாதீர்.
பின்]ர் அந்நகரத்துப் பாதிரிகள் அவரி ம் கூ`லுற்`]ர் :
க லடைலகள் நமக்கிடை ஜேK பிரிடைவ உண் ாக்க, நீர் எங்களிடை ஜேK கழித்த ஆண்டுகடைள வெவறும்
நிடை]வுச் சின்]மாக ஆக்கிவி ஜேவண் ா.
எங்களிடை ஜேK நீர் ஒரு ஜேதவடை]ப் ஜேபால் உலாவினீர். உமது நிழஜேல எங்கள் முகங்களிஜேல ஒளிKாக
நிலவிற்று.
நாங்கள் உம்டைம மிகமிக அதிகமாக ஜேநசித்ஜேதாம். ஆ]ால், எங்கள் அன்பு திடைரKால்
மூ ப்பட்டிருந்ததால், எங்கள் ஜேபச்சு அந்த அன்ஜேபாடு கலந்து ஒன்றிKதாக இல்டைல.
இப்ஜேபாஜேதா அது (அவ்வன்பு) உமது முன்]ால் கதறி நின்று தன்டை] வெவளிக்காட்டிவிட் து.
எக்காலத்திலுஜேம காதல் தன்னுடை K ஆழத்டைத உணர்வதில்டைல. பிரிவுக் காலத்திஜேலதான் அது தன்
ஆழத்டைத உணர்கி`து என்`]ர்.
மற்றும் சிலர் அங்கு வந்து அவருக்குத் தம் வணக்கத்டைதத் வெதரிவித்த]ர்.
அவஜேரா Kாரி மும் ஜேபbாமல் தம் தடைலடைKத் தாழ்த்திKபடி இருந்தார். சூழ்ந்து இருந்தவர்கஜேளா
அவருடை K கண்களில் கண்ணீர் துளித்து வழிந்து மார்பின் மீது வீழ்வடைதக் கண் ]ர். பி`கு அவரும்
பி` மக்களும் அங்கிருந்து பு`ப்பட்டுக் ஜேகாயில் லின் முன்பு`த்திஜேல திரளாக வந்து குழுமி]ர்.
அந்தக் ஜேகாயிலின் உட்பு`த்திலிருந்து ஆல் மித்ரா' என்னும் வெபKருள்ள ஒரு நங்டைக அவர் முன் வந்து
நின்`ாள். அவஜேளா ஒரு தீர்க்கதரிசினி.
ஆல் முஸ்தபா அந்நங்டைகடைKக் கனிஜேவாடு ஜேநாக்கி]ார். ஏவெ]னில், அந்த நகரத்திற்குள் அவர் அடி
டைவத்த அந்த முதல் நாளிஜேல, அவள் ஒருத்தி தான் அவடைரக் கண்டு, நம்பிக்டைகயு ன் ஆதரித்தவள்.
அவள் அவடைர ஜேநாக்கி வணங்கிப் பின் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ாள்:
க வுளின் தீர்க்கதரிசிஜேK, தாங்கள் பரிபூரணத்டைதத் ஜேதடுவது ன் தாங்கள் ஏறிச் வெbல்ல ஜேவண்டிK
கப்பலுக்காகவும் பல நீண் தூரம் ஜேதடினீர்கள்.
இப்ஜேபாது தங்களுக்காகக் கப்பல் இங்கு வந்துள்ளது.
தாங்கள் ஜேபாகத் தான் ஜேவண்டும்.
தங்களுடை K நிடை]வுகளிஜேல உள்ள அந்த நகரத்டைதக் காணவும் தங்களது ஜேபரார்வம் பதிந்துள்ள
இல்லத்துக்கு ஏகவும் தங்களது உள்ளத்திஜேல ஜேதங்கியுள்ள அவா மிகமிக ஆழமா]து. எ]ஜேவ, தங்கடைள
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அங்குச் வெbல்லவெவாட் ாமல் எங்கள் அன்பு தங்களுக்குத் தடைள பூட் ாது. எங்களது ஜேதடைவகஜேளா
தங்கடைளக் குறுக்கீடு வெbய்Kா.
ஆயினும் தாங்கள் எங்கடைள விட்டுப் பிரிந்து வெbல்லுமுன்]ர், நாங்கள் தங்கடைளக் ஜேகட்பவெதான்று
உண்டு. தங்களது உள்ளத்திஜேல உதித்த உண்டைமKா] தத்துவங்கடைள எங்களுக்கு எடுத்துக்
கூ`ஜேவண்டும் என்பஜேத அது. அவற்டை`, அத் தத்துவங்கடைளத் தாங்கள் எங்களி ம் தாருங்கள். நாங்கள்
அவற்டை` எங்கள் குழந்டைதகளுக்கு நல்குஜேவாம். அவர்கஜேளா அவற்டை`த் தங்கள் bந்ததிகளுக்குத்
தருவார்கள். இங்ங]ம் வழிவழிKாக அத் தத்துவங்கள் அழிKாமல் நிலவி நிற்கும். தாங்கள் தனித்து
நின்று எங்களது நாள்கடைள நுனித்து ஜேநாக்கினீர்கள். நாங்கள் தூக்கத்திஜேல அழுதடைதயும் சிரித்தடைதயும்
தாங்கள் விழிப்புணர்ஜேவாடு ஜேகட்டுணர்ந்தீர்கள் .
எ]ஜேவ, இப்ஜேபாது எங்கடைளஜேK எங்களுக்கு வெவளிப்படுத்துங்கள். பி`ப்புக்கும் இ`ப்புக்கும்
இடை ப்பட் தாகிK, தங்களுக்குப் புலப்பட் அரிK உண்டைமகடைள எங்களுக்குக் கூறுங்கள் என்`ாள்.
அவர் அவர்கடைள ஜேநாக்கி,
ஆர்பலீஸ் நகர மக்கஜேள, இப்ஜேபாது உங்களுடை K இதKத்திஜேல உலாவுகின்` ஒன்டை`ப் பற்றி
அல்லாமல் ஜேவறு எடைதப்பற்றி நான் உங்களி ம் ஜேபb முடியும்? என்று வெbால்ல,
ஆல்மித்ரா அவடைர ஜேநாக்கி,
'தாங்கள் எங்களுக்கு அன்டைபப் பற்றிச் வெbால்லுங்கள் என்று ஜேவண்டி]ாள்.
அவர் உ ஜே] தம் தடைலடைK உKர்த்தி, அங்குள்ள மக்கடைள ஜேநாக்கி]ார். அவர்களிடை ஜேK அடைமதி
நிலவி இருந்தது. பின்]ர்க் கணீவெரன்` குரலிஜேல அவர், அவர்களுக்கு அன்டைபப் பற்றிச் வெbால்லத்
வெதா ங்கி]ார்.
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2. அன்பு
அன்பி]து வழி கரடுமுர ாகவும் பள்ளத்தாக்குகள் நிடை`ந்ததாகவும் இருப்பினும், அன்பு உங்கடைள
அடைழக்கும்ஜேபாது அடைதப் பின்பற்றிச் வெbல்லுங்கள். அந்த அன்பு தன்னுடை K சி`குகளால் மூடி
உங்கடைளப் பாதுகாக்கும்ஜேபாது, அதனிடை ஜேK நீங்கள் உங்கடைளக் காத்துக் வெகாள்ளுங்கள். ஒருஜேவடைள
அதன் சி`குகளின் இடை யிஜேல மடை`ந்துள்ள குத்துவாள் உங்கடைள ஊறு வெbய்தாலும் அத]ால்
பாதகமில்டைல.
அன்பு உங்களு ன் உடைரKாடும்ஜேபாது அதன் குரவெலாலி உங்கள் க]வுகள் அடை]த்டைதயும்
வாடை க்காற்று பூங்காடைவ அழித்து விடுவடைதப் ஜேபாலச் சித`ச் வெbய்வது ஜேபால் இருப்பினும் நீங்கள்
அதன் வார்த்டைதடைK நம்புங்கள். ஏவெ]னில், அன்பு எப்படி உங்களுக்கு முடி சூட்டுகி`ஜேதா அப்படிஜேK
உங்கடைள அழிக்கி`து. அது எவ்வண்ணம் உங்கடைள வளர்க்கி`ஜேதா அவ்வண்ணஜேம உங்கடைளத்
ஜேதய்க்கி`து.
உங்களின் உச்சிக்கு அது உKர்ந்து சூரிKன் முன் அடைbந்தாடும் பசிK இளந்தளிர்கடைள எல்லாம் எங்ங]ம்
அது த விக் வெகாடுத்துத் தழுவி நிற்கி`ஜேதா, அங்ங]ஜேம அது நிலத்தில் ஊன்றியுள்ள உங்கள் ஆணிஜேவர்
வடைரயிலும் கீழி`ங்கி அடைbத்து ஆட் வும் வல்லது.
தானிKக் கதிர்கடைளக் கட்டுக்கட்டிப் பிணிப்படைதப்ஜேபால
அன்பு உங்கடைள ஒன்று ஜேbர்க்கி`து. தானிKப் ஜேபார்க்களத்திஜேல ஜேபார் அடித்தடைலப் ஜேபான்று அது
உங்கடைள ஜேமாதி அடிக்கின்`து.
பதர்களிலிருந்து, உங்கடைள ஜேவறுபடுத்திப் பிரித்வெதடுக்க
அது உங்கடைளக் வெகாழித்வெதடுக்கி`து. உங்கடைள வெவளுக்கும்படி வெbய்K, அஃது உங்கடைள மாவாக
அடைரத்துவிடுகி`து.
அன்பு, நீங்கள் இளகத் தக்கவாறு அது உங்கடைளப் பிடைbந்து டைவக்கி`து. பின்]ர் அவ்வன்பு உங்கடைளத்
தன்னுடை K தூய்டைமKா] வெநருப்பிஜேல இட்டு இடை`வனின் தூய்டைமKா] விருந்துக்கு ஏற்`ஜேதார்
உணவாகச் bடைமத்து டைவக்கி`து.
அன்பு தான் உங்கடைள இப்பாடுபடுத்துகி`து. ஏவெ]னில், இவற்`ாஜேலஜேK நீங்கள் உங்கள் இதKத்தின்
இரகசிKங்கடைள அறிந்துணர்ந்து அவ்வறிவின் மூலமாக வாழ்வி]து இதKத்தின் ஓர் அணுவாக மா`
முடியும்.
ஆ]ால், உங்களது அச்bத்தி]ால் அன்பி]து அடைமதிடைKயும் அன்பால் வரும் இன்பத்டைதயுஜேம நீங்கள்
ஜேதடுவீர்களா]ால், அக்காலத்திஜேல நீங்கள் உங்கள் உண்டைம உருவத்டைதப் ஜேபார்டைவயிட்டு மூடி,
அன்பி]து கடி] பாடைதடைK விட்டு விலகிச் வெbல்வஜேத நலம். அங்ஜேக அந்தப் பருவ மாறுதலற்`
உலகத்திஜேல நீங்கள் சிரிக்கலாம். முழுச் சிரிப்பாக அன்று. அழலாம், ம]ங் கசிந்து, அடை]த்துக்
கண்ணீடைரயும் சிந்தி அன்று.
அன்பு தன்டை]த் தவிர, ஜேவவெ`ான்டை`யும் தருவதில்டைல. அடைதப் ஜேபாலஜேவ அது தன்டை]த் தவிர்த்து
ஜேவவெ`ான்டை`யும் உங்களி மிருந்து பிரித்வெதடுத்து விடுவதுமில்டைல. அன்பு எடைதயும்
டைவத்துக்வெகாள்வதுமில்டைல. டைவத்துக் வெகாள்ளப்படுவதுமில்டைல. ஏவெ]னில், அன்புக்கு அன்பு
மட்டுஜேம ஜேபாதுமா]து.
நீங்கள் அன்பு வெகாண் ால் 'க வுள் எம் உள்ளத்திஜேல இருக்கி`ார்' என்று கூ`ாதீர்கள். மா`ாக,
'இடை`வன் உள்ளத்திஜேல நாங்கள் உள்ஜேளாம்' என்று கூறுங்கள்.
அன்பின் பாடைதடைK வகுக்க நீங்கள் முKல ஜேவண் ாம். உங்கடைள ஒரு வெபாருட் ாக அவ்வன்பு
கருதுமா]ால் அதுஜேவ உங்கள் பாடைதடைK வகுக்க வழிகாட்டும்.
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அன்புக்குத் தன்டை] முழுடைமயுடை Kதாக்கிக் வெகாள்வடைதத் தவிர ஜேவறு பி` ஆடைb கிடை Kாது. ஆ]ால்,
நீங்கள் அன்பு வெகாண் பின்]ரும் ஆடைb உங்களி ம் முகிழ்க்குமா]ால் இடைவஜேK உங்கள் ஆடைbKாக
இருக்கட்டும்.
இரவின் தனிடைமக்குப் பண்பா உருகி ஓடும் அருவிடைKப்
ஜேபால உள்ளம் அடைமயும்படியும்,
அளவுக்கு மீறிK கருடைணயி]ால் எழும் வெநஞ்bத்தின் துன்பத்டைத அறிKவும்,
அன்டைப நீங்கள் நன்காராய்ந்து அறிவதால், நீங்கள் புண்வெணய்தவும்,
முழும]த்ஜேதாடும் மகிழ்ஜேவாடும் நீங்கள் உங்கள் இரத்தத்டைதச் சிந்தவும்,
ப`ந்து வெbல்லும் இ`க்டைககடைளயுடை K இதKத்ஜேதாடு, ஒவ்வெவாரு நாள் விடிKலிலும் எழுந்து,
நாம் அன்பு வெbலுத்துவதற்காக மற்வெ`ாரு நாடைள அளித்தடைமக்கு இடை`வனுக்கு வணக்கஞ்
வெbலுத்தவும்,
நடுப்பகல் ஜேநரத்திஜேல ஓய்வெவடுத்து, அன்பின் பரவbத்டைத ஆழ்ந்து சிந்திக்கவும்,
நன்றியுணர்வு ன் மாடைலக் காலத்திஜேல இல்லம் திரும்பவும்,
பின்]ர் உங்களது உள்ளங்களிஜேல உள்ள அன்பின் வடிவங்களுக்கு வாழ்த்துக் கூறி, புகழ் பா வுமா]
இடைவஜேK உங்கள் ஆடைbகளாக விளங்கட்டும் என்`ார்.
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3. திருமணம்
பின்]ர் ஆல் மித்ரா அவடைர ஜேநாக்கித் தடைலவ! திருமணத்டைதப் பற்றிச் சிறிது எங்களுக்குக் கூறுங்கள்'
எ], அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
நீங்கள் அடை]வரும் இடைணந்ஜேத பி`ந்தீர்கள். இனி எப்ஜேபாதும் இடைணந்ஜேத இருப்பீர்கள்.
உங்களுடை K வாழ்நாள்கடைள மர]ம் தன் வெவண் சி`குகளால் சித` அடிக்கும் காலத்தும் இடைணந்ஜேத
இருப்பீர்கள்.
ஆம். இடை`வனுக்கா] அடைமதி மிக்க திKா] ஜேநரத்திலும் நீங்கள் இடைணந்ஜேத இருப்பீர்கள். ஆ]ாலும்,
உங்கள் இடைணப்பின் இடை ஜேK சிறிது இடை வெவளி இருக்கட்டும். அந்த இடை வெவளியிஜேல
வானுலகத்தின் காற்று ந ]ம் புரிKட்டும்.
ஒருவடைர ஒருவர் காதலியுங்கள். ஆ]ால், அக் காதலி]ால் பிணிப்பா] தடைளடைK உண் ாக்கிக்
வெகாள்ளாதீர்கள்.
அக் காதல் உங்கள் உயிராற்`லின் கடைரகளிஜேல அடைல ஜேமாதும் க லாக விளங்கட்டும்.
நீங்கள் ஒருவருக்வெகாருவர் மற்வெ`ாருவருடை K குவடைளடைK நிரப்புங்கள். ஆ]ால், ஒஜேர
குவடைளயிலுள்ள பா]த்டைத இருவரும் பருகாதீர்கள்.
அடைதப்ஜேபாலஜேவ, த]க்குரிKதா] உணடைவயும் ஒருவருக்வெகாருவர் பரிமாறிக் வெகாள்ளுங்கள். ஆ]ால்,
ஒஜேர அப்பத் துண்டிடை] இருவரும் உண்ணாதீர்கள்.
இருவரும் இடைணந்து பாடி ஆடிக் களித்திருங்கள். ஆயினும் இருவரும் தனிப்பட்ஜே இருங்கள் .
ஒஜேர பா லின் இனிK இடைbடைK Kாழின் நரம்புகள் ஒன்று ஜேbர்ந்து நல்க வல்லதாயினும், அந் நரம்புகள்
தனித்தனிஜேK உள்ளடைதப் ஜேபாலஜேவ, தனித்து இடைணந்து நில்லுங்கள்.
உங்கள் இதKத்டைதக் வெகாடுங்கள். ஆ]ால், வெகாடுத்தடைத அப்படிஜேK பற்றிக் வெகாள்ளாதீர்கள்.
ஏவெ]னில், வாழ்க்டைகயின் கரங்கஜேள உங்கள் இதKத்டைதப் பற்றிக் வெகாள்ளவல்ல].
நீங்கள் இடைணந்ஜேத நில்லுங்கள். ஆ]ால், வெநருங்கிKன்று. ஏவெ]னில், ஜேகாயிலின் தூண்கள் கூ விலகி
நின்ஜே` தான் ஜேகாயிடைலத் தாங்குகின்`].
மற்றும் மரங்கள் கூ த் தனித்து நின்று தான் வளர்ச்சிKடை யுஜேமKன்றி, ஒன்`ன் நிழலிஜேல மற்வெ`ான்று
வளர முடிKாது.
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4. குழந்டைதச் வெbல்வம்
தன் மார்பிஜேல ஒரு குழந்டைதடைK அடைணத்த வண்ணம் அங்கு நின்றிருந்த ஒரு தாய் அவடைர ஜேநாக்கி,
'ஐKா, எங்களுக்குக் குழந்டைதகடைளப்பற்றிச் வெbால்லுங்கள்' எ], அவர் வெbால்லலுற்`ார் :
உங்கள் குழந்டைதகள் உங்கள் குழந்டைதகள் அல்லர்.
அவர்கள் அடை]வரும் தங்களுக்காகஜேவ ஏக்கமுற்றிருக்கும் வாழ்க்டைகயின் புதல்வரும் புதல்விKருஜேம
ஆவர். அவர்கள் உங்கள் மூலமாக வந்தார்கஜேள அல்லாமல் உங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் அல்லர்.
அவர்கள் உங்களு ஜே] இருந்த ஜேபாதிலும் உங்களுடை K உடை டைமகள் அல்லர்.
நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்கள் அன்டைப மட்டுஜேம வெகாடுக்கலாம். உங்கள் எண்ணங்கடைளKல்ல.
ஏவெ]னில், அவர்களுக்வெக] ஜேவறு எண்ணங்கள் உள்ள].
அவர்கள் உயிர்களுக்கல்ல. உ ல்களுக்கு மட்டுஜேம, நீங்கள் இருப்பி ம் தரலாம். ஏவெ]னில், அவர்களின்
உயிர் (ஆத்மா) நாடைள என்னும் வீட்டிஜேல தான் உள்ளது. நீங்கஜேளா உங்கள் க]விலுங்கூ அங்குச்
வெbல்லுதற்கிKலாது.
நீங்கள் அவர்கடைளப்ஜேபால் இருக்கப் ஜேபாரா லாம். ஆ]ால், உங்கடைளப்ஜேபால் அவர்கடைள ஆக்க
முKலாதீர்கள்.
ஏவெ]னில், வாழ்க்டைக பின்ஜே]ாக்கிப் ஜேபாவதுமில்டைல; ஜேநற்ஜே`ாடு தங்கிவி த் தாமதிப்பதுமில்டைல.
உங்கள் குழந்டைதகளாகிK அம்புகடைள எய்யும் வில்லாகஜேவ நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். ஜேவ ஜே]ா
முடிவற்` வெநறியிலுள்ள குறிடைK இலக்கு டைவத்துத் தன் அம்பு ஜேவகமாகவும் தூரமாகவும் வெbல்லத்
தக்கவாறு உங்கடைளத் (வில்டைல) தன் பலங்வெகாண் மட்டும் வடைளத்து அம்வெபய்கி`ான்.
ஜேவ ன் டைகயிலுள்ள வில்லாகிK உங்களது வடைளவு கூ மகிழ்ச்சிக்குரிKதாக இருக்கட்டும்.
அவ்ஜேவ ன் ப`ந்து தூரத்திஜேல வெbல்லும் அம்டைப எப்படி ஜேநசிக்கி`ாஜே]ா அப்படிஜேK தன் டைகயிலுள்ள
வில்டைலயுமன்ஜே`ா ஜேநசிக்கி`ான்?
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5. ஈடைகத்தி`ன்
அங்குள்ள ஒரு வெbல்வந்தர், அவடைர ஜேநாக்கி, 'ஐKா! ஈடைகடைKப்பற்றி எங்களுக்குச் வெbால்லுங்கள்'
என்`ார். அவர் வெbால்லலுற்`ார் :
உங்களுக்குரிK உடை டைமயிலிருந்து நீங்கள் வெகாடுக்கும்ஜேபாது
நீங்கள் மிகக் குடை`வாகத் தான் வெகாடுப்பவர்கள் ஆவீர்கள்.
ஆ]ால், நீங்கள் உங்கடைளஜேK பி`ருக்குக் வெகாடுத்துவிடும்
ஜேபாது தான் நீங்கள் உண்டைமKா] வெகாடை வள்ளல்கள்.
உங்கள் உடை டைம என்பது என்]? நாடைளக்கு உங்களுக்கு இடைவ இடைவ ஜேதடைவப்படும் என்பதாகக்
கருதிப் வெபாருடைள அச்bத்ஜேதாடு காப்பாற்றி வருவதன்ஜே`ா உடை டைம என்பது .
நாடைள, இந்த நாடைள என்பது என்]?
Kாத்திரீகர்கடைளத் வெதா ர்ந்து வெbல்லும் மிக விழிப்பா] நாய் த]க்குத் ஜேதடைவப்படும் எ]க் கருதி
வெநறிKற்` மணல் வெவளியிஜேல எலும்புத் துண்டுகடைளப் புடைதத்து டைவத்து அந்த Kாத்திரீகர்கடைளத்
வெதா ர்ந்து வெbன்றுவிட் ால் அந்த எலும்புத் துண்டுகள் மறுநாள் அந்த விழிப்பா] நாய்க்கு உதவுமா?
இது ஜேபான்`தன்ஜே`ா நாடைள என்பதும் உங்களுக்கு?
ஜேதடைவ என்படைதத் தவிர்த்துத் ஜேதடைவக்கா] அச்bம்
என்பது தான் என்]?
நம்முடை K ஜேகணி நிடை`ந்திருக்கும் காலத்திலும் தீர்க்க முடிKாத நீர்ஜேவட்டைக நமக்கு ஏற்படுவது
பKங்கரமா]தன்ஜே`ா?
தங்களி முள்ள வெபருஞ்வெbல்வத்தில் சிறிது வெகாடுக்கும் பலர் உள்ள]ர். அவர்கள் அடைதத் தம் சுK
விளம்பரத்துக்வெக]க் வெகாடுக்கின்`]ர். அவர்களிடை ஜேK மடை`ந்துள்ள அந்த அவா, அவர் தம்
வெகாடை டைKத் தூய்டைமKற்`தாக்கி விடுகின்`து.
தங்களி ம் உள்ளது மிகக் குடை`ஜேவKாயினும் உள்ள Kாவற்டை`யும் வெகாடுத்துவிடும் சிலர் உள்ள]ர்.
அவர்கஜேள, வாழ்க்டைகயிலும் வெகாடை யிலும் நம்பிக்டைக உள்ளவர்கள். அவர்களின் வெbல்வம் எக்காலும்
வற்றுவஜேத இல்டைல.
மகிழ்ச்சிஜேKாடு வெகாடுப்பவர்கள் சிலர் உள்ள]ர். அந்த மகிழ்ச்சிஜேK அவர்கள் வெபறும் பரிbாகும்.
துன்பத்ஜேதாடு தருபவர்கள் பலர். அவர்கள் தம் துன்பஜேம அவர்களின் ம]ந்திரும்புதல் ஆகும்.
மற்றும் சிலர் தாம் வெகாடுக்கும் ஜேபாது, துன்பத்டைதயும் காணாமல் இன்பத்டைதயும் ஜேத ாமல் அ`த்டைதப்
பற்றிக் கூ ச் (ஈதல் அ`ம் என்படைதப் பற்றியும் ) சிந்திக்காமல் வெகாடுக்கி`ார்கள்.
அவர்கஜேள, பரந்த வெவளியில் வீசும் வெதன்`லுக்கு, மல்லிடைக தன் முடைக அவிழ்ந்து தன் நறுமணத்டைதத்
தந்து பரவச் வெbய்வடைதப் ஜேபாலத் தரும் வெகாடை Kாளிகளாவார்கள்.
இப்படிப்பட் வர்களின் டைகவண்ணம் மூலமாகஜேவ இடை`வன் ஜேபசுகி`ான். அவர்களுடை K கண்களின்
மூலமாகக் கண்டு, உலடைகப் பார்த்து முறுவல் பூக்கி`ான்.
ஜேகட்கும் ஜேபாது வெகாடுப்பது நல்லது. ஆ]ால், பி`ர் ஜேகளா முன்]ஜேர, குறிப்பறிந்து ஈதஜேல அடைதவி
நல்லது.
வெகாடை Kாளிக்குத் தான் தரும் ஈடைகடைK ஏற்றுக் வெகாள்வடை]த் ஜேதடுவது ஈதடைலக் காட்டிலும்
இன்பத்டைதத் தரத்தக்கதாகும்.
வெகாடுப்பதற்கு இல்டைல எ] மறுக்கத்தக்கது ஏதாவது உண் ா?
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உங்களி ம் உள்ளவெவல்லாம் ஏதாவது ஒருநாள் வெகாடுத்துத் தீர ஜேவண்டுவ]ஜேவ.
எ]ஜேவ, இன்ஜே` வெகாடுத்துவிடுங்கள். இந்த ஈடைக உங்களுடை K bந்ததிKார் காலத்துக்வெக] நீங்கள்
தள்ளிப் ஜேபா ாமல் உங்கள் காலத்திஜேலஜேK நிகழ்ந்ததாக இருக்கட்டும்.
நாங்கள் வெகாடுப்ஜேபாம். ஆ]ால், தக்கவர்களுக்ஜேக வெகாடுப்ஜேபாம் எ] நீங்கள் அடிக்கடி
வெbால்கின்றீர்கள்.
உங்கள் ஜேதாட் த்திஜேல உள்ள பழமரங்கள் இப்படிச் வெbால்லவில்டைலஜேK! வKல் வெவளியிஜேல ஜேமயும்
பசுமந்டைதகள் இப்படிக் கூ`வில்டைலஜேK!
அடைவKாவும் தாம் வாழஜேவ வெகாடுக்கின்`]. ஏவெ]னில்,
வெகாடுக்க மறுப்படைவKாவும் அழிந்ஜேத விடும்.
தன்னுடை K ஜேதடைவக்வெக]ப் பகடைலயும் இரடைவயும் அனுபவிக்கப் வெபற்றிருக்கும் ஒருவனுக்கு
உங்களி மிருந்து எல்லாவற்டை`யுஜேம வெப`த் தகுதியுண்டு.
வாழ்க்டைக எனும் வெபருங்க டைலஜேK பருகத் தகுதி வெபற்றிருக்கும் ஒருவனுக்கு உங்களுடை K சிறு
வாய்க்கால் நீரில் தன் குவடைளடைK நிரப்பிக்வெகாள்ள நிச்bKமாகத் தகுதியுண்டு.
நம்பிக்டைகயிஜேலயும், டைதரிKத்திஜேலயும், ஈடைகயிஜேலயும், வெபறுவதிஜேலயும் வெபாதிந்து கி க்கும் ம]ப்
பரப்புக்கு மிக்கவெதாரு
நிலப்பரப்பு எங்ஜேகனும் உண்ஜே ா ?
பி` மக்களுடை K ஆடைbகடைளப் ஜேபார்டைவயின்றியும் வெபருடைமடைKக் குழப்பமின்றியும் நீங்கள்
காணஜேவண்டும் என்பதற்காக, உங்களி ம் டைக நீட்டிப் வெபறுபவர்கள் தங்கள் வெநஞ்bத்டைதஜேK
உங்களுக்குக் வெகாடுத்துவி வும் தம் வெபருடைமடைKக் கூ த் தி`ந்து காட் வும் விடைழகின்றீர்கள்
என்`ால், அதற்கு நீங்கள் Kார்?
முதலில் நீங்கள் வெகாடுக்கத் தகுதி உடை Kவர்களாக , - பி`ருக்குக் வெகாடுப்பதற்கு ஏற்` ஒரு கருவிKாக
உங்கடைள நீங்கள் ஆக்கிக் வெகாள்ளுங்கள்.
ஏவெ]னில் உண்டைமயிஜேலஜேK, வாழ்க்டைக தான் வாழ்க்டைகக்குத் தருகின்`து (நீங்கள் பி`ருக்குத்
தருவதன்று). அக்காலத்தில் நீங்கள் அதற்கு ஒரு bான்`ாக இருப்படைத விடுத்து, 'நாங்கஜேள ,
வெகாடுப்பவர்கள் வெகாடை வள்ளல்கள்!' எ]க் கருதுகின்றீர்கள்.
மற்றும், நீங்கள் வெகாடுக்கப்படும் வெகாடை டைKப் வெபறுகின்` நீங்கள் Kாவரும் வெபறுபவர்கஜேள நன்றியின் சுடைமடைKச் சிறிதும் கருதாதீர்கள். அது உங்களுக்கும், வெகாடுக்கும் வள்ளலுக்கும் இடை ஜேK
நுகத்தடிடைKப் ஜேபாலக் வெகாடிK பாரத்டைதத் தரும் ஆதலின். வள்ளல்கஜேளாடு நீங்களும் அவர்கள் தரும்
ஈடைகயின் ஜேமலமர்ந்து சி`கடித்து ஜேமன்ஜேமலும் உKர்ந்து வெbல்லுங்கள்.
ஏவெ]னில், உங்கள் நன்றிக் க டை]ஜேK நீங்கள் நிடை]த்துக் வெகாண்டிருப்பது உளமுவந்து நல்கும்
நிலநல்லாடைளத் தாKாகவும் இடை`வடை]ஜேK தந்டைதKாகவும் வெபற்` வள்ளலின் வண்டைமயின் ஜேமஜேல
உங்களுக்குள்ள நம்பிக்டைகயின்டைமடைKஜேK அது காட்டுவ தாகும்.
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6. உண்ணும் ஜேbாறும் பருகும் நீரும்
ஆங்ஜேகார் உணவு விடுதிக்கார முதிKவர், அவர் முன் வந்து, 'உண்ணுவடைதப்பற்றியும்
பருகுவடைதப்பற்றியும் எமக்குச் வெbால்லுங்கள்' எ], அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
நிலத்தின் புழுதியிஜேல வாழ்ந்து, ஒளியி]ாஜேல நிடைலவெபற்று
நிற்கும் காற்றுத் தாவரம் ஜேபால், நீங்கள் வாழ்தல் கூடுஜேமா?
நீங்கள் உண்ணுவதற்காகப் பி` உயிர்கடைளக் வெகால்கின்றீர்கள். உங்கள் நீர்ஜேவட்டைகடைKத்
தணித்தற்வெக]வும் பருகுவதற்வெக]வும், பசுவின் பாடைலப் பச்டைbப் பசுங்கன்றுக்கும் வெகா ாமல்
பறிக்கின்றீர்கள். அவற்றிடை ஜேKயும் வாழ்க்டைகயின் வழிபாடு பின்னிக் கலந்து விளங்கட்டும்.
உங்கள் இருக்டைக ஒரு பலிபீ மாக அடைமKட்டும். அங்குப் பலியி ப்படும் வKல்வெவளிகளின் தூK
விடைளவுகளும், முல்டைல நிலத்தின் கள்ளங் கப மற்` கால்நடை களும், மாந்தர்களின் உள்ளத்திஜேல
உடை`யும் மிகத் தூKதும் கப மற்`துமா] ஆத்மாவுக்குப் பலியி ப்படுவதாகட்டும்.
நீங்கள் ஓர் உயிடைர அழிக்கும் ஜேபாது உங்கள் உள்ளத்திஜேல
இவ்வண்ணம் நிடை]வுகூருங்கள்:
எந்தச் bக்தி உங்கடைளக் வெகால்கி`ஜேதா அஜேத bக்திKால் நாங்களும் அழிக்கப்படுஜேவாம். நாங்களும்
உங்கடைளப் ஜேபாலஜேவ சீரணிக்கப்படுஜேவாம். ஏவெ]னில், எந்த நிKதி உங்கடைள எங்கள் கரங்களில் சிக்க
டைவத்தஜேதா, அஜேத நிKதிKால் நாங்களும் எங்களிலும் வலிK கரங்களால் சிக்கித் தவிக்கத்
தள்ளப்படுஜேவாம். உங்களது குருதியும் எங்களது குருதியும் வானுலகத்துத்
தாவரத்துக்குப் வெபய்யும் நீஜேரKன்றிப் பிறிதில்டைல.
மற்றும் நீங்கள் ஓர் ஆப்பிள் பழத்டைத உங்கள் பற்களால் கடித்து வெமல்லும்ஜேபாது உங்கள் உள்ளத்திஜேல
இவ்வண்ணமாகச் சிந்தியுங்கள்:
உ]து விடைத என் உ லிஜேல வசிக்கட்டும்.
உன்னுடை K நாடைளK அரும்புகள் என் இதKத்தில் மலர்ச்சிKடை Kட்டும்.
உன்னுடை K நறுமணஜேம என் உயிர்ப்பாக இருக்கட்டும்.
இவ்வண்ணமாக நாம் இருவரும் எல்லாப் பருவங்களிலும் மகிழ்ந்து நிடை]வு கூர்ஜேவாம்.
கார் காலத்திஜேல வெகாடிமுந்திரிச் bாற்டை`ப் பிழிந்வெதடுக்கப் பழங்கடைளத் திரட்டும் காலத்திஜேல உங்கள்
உள்ளத்திஜேல இங்ங]ம் நிடை]வு வெகாள்ளுங்கள் :
நானும் ஒரு வெகாடிமுந்திரித் ஜேதாட் ஜேம. என் பழங்களும் வெகாடிமுந்திரி ஆடைலக்காகத் திரட் ப்படும்.
புத்தம் புதிK வெகாடிமுந்திரிச் bாற்டை`ப் ஜேபாலஜேவ நானும் பரஜேலாகப் பாண் ங்களிஜேல ஜேbமித்து
டைவக்கப்படுஜேவன்.
மற்றும் நீங்கள் மடைழக்காலத்திஜேல அச் bாற்டை`ப் பKன்படுத்த எடுக்கும்ஜேபாது, அதனுடை K ஒவ்வெவாரு
குவடைளக்கும் உங்கள் உள்ளம் இன்னிடைb இடைbக்கட்டும்.
கார்காலம், வெகாடிமுந்திரித் ஜேதாட் ம், வெகாடிமுந்திரி ஆடைல இவற்றின் இனிK நிடை]வுகளால்
நிடை`ந்ததாக உங்கள் இன்னிடைb அடைமKட்டும்.
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7. பணி
பின்]ர் ஒரு உழவன், பணிடைK பற்றி ஜேபசுங்கள் என்`ார்.
அவர் கூறிK வார்த்டைதகள்.
நீங்கள் பணியில் ஈடுபடுவதால் பூமிஜேKாடும் பூமியின் ஆன்மாஜேவாடும் நீங்கள் பKணிக்க முடிகி`து.
மு ங்கி கி ப்பது ந க்கும் பருவ காலங்களுக்கு அந்நிKமாவதாகும். எல்டைலயில்லாத ஒன்றுக்கு
வெபருடைமஜேKாடு கீழ்படிந்து அடைத ஜேநாக்கி கம்பீரமாக நடை ஜேபாட்டு வெbல்லும் ஜேபரணியிலிருந்து
விலகுவதாகும்.
நீங்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஜேபாது ஒரு புல்லாங்குழல் ஆகிறீர்கள், உங்கள் இதKத்தின் வாயிலாக
காலத்தின் முனுமுனுப்புக்கள் இடைbKாக மாறுகி`து. உங்களில் Kார் துடைளகள் அற்` மூங்கிலாகஜேவ,
அடைமதிKாக, ஜேபb முடிKாமல் இருக்க விரும்புகிறீர்கள், மற்`டைவ எல்லாஜேம இடைbந்து பாடும் ஜேபாது.
உங்களுக்கு எப்ஜேபாதுஜேம கூ`ப்பட்டு இருக்கி`து, பணி என்பது ஒரு bாபம் என்றும் உடைழப்பில் ஈடுப
ஜேவண்டியிருப்பது ஒரு துரதிட் ம் என்றும்.
ஆ]ால், நான் வெbால்கிஜே`ன் நீங்கள் பணியில் ஈடுபடும்ஜேபாது வெதாடைலவில் இருக்கும் பூமியின் க]டைவ
நிடை`ஜேவற்றுகிறீர்கள், அந்த க]வு பி`ந்த ஜேபாஜேத உங்களுக்கு எ] அது வழங்கப்பட் து.
நீங்கள் பணியில் ஈடுபடுவதால் வாழ்டைவ உண்டைமKாகஜேவ நீங்கள் ஜேநசிக்கிறீர்கள். பணியின் வாயிலாக
வாழ்டைவ ஜேநசிப்பது என்பது வாழ்வின் உள்டைமய்K இரகசிKங்களு ன் வெநருங்கிK வெதா ர்பில்
இருப்பதாகும்.
ஆ]ால், உங்கள் ஜேவதடை]யின் காரணமாக பி`ப்டைப துன்பம் என்று கூறுகிறீர்கள். வயிற்றுக்கா]
உங்கள் பிடைழப்டைப வெநற்றியின் மீது எழுதப்பட் bாபமாக கருதுகிறீர்கள். அதற்கு என் பதில், உங்கள்
வெநற்றி ஜேவர்டைவடைK தவிர ஜேவறு எவற்`ாலும் அந்த bாபத்டைத அழிக்க முடிKாது.
வாழ்வு என்பது ஒரு இருள் என்று உங்களுக்கு கூ`ப்பட்டு இருக்கி`து.
நீங்கள் ஜேbார்ந்து ஜேபாயிருக்கும் ஜேபாது, ஜேbார்ந்து ஜேபா]வர்களால் கூ`ப்பட் அந்த வார்த்டைதடைK
எதிவெராலிக்கிறீர்கள்.
நான் வெbால்கிஜே`ன், வாழ்வு என்பது இருள் தான்,
ஒரு உKர்ஜேநாக்கம் இல்டைல என்`ால்.
எல்லா உKர்ஜேநாக்கமும் கண்மூடித்த]மா]டைவ தான்,
வெமய்Kறிவு இல்டைல என்`ால்.
எல்லா வெமய்Kறிவும் வீணா]டைவ தான்,
பணியில் ஈடுப வில்டைல என்`ால்.
எல்லா பணியும் வெவற்றுத்தன்டைம வெகாண் டைவ தான்,
அன்பில்டைல என்`ால்.
நீங்கள் அன்ஜேபாடு பணியில் ஈடுபடும் ஜேபாது,
உங்கஜேளாடு ஒன்று கலந்து இருக்குறீர்கள்,
ஒருவஜேராடு ஒருவர் , மற்றும் இடை`வஜே]ாடு இடைணகிறீர்கள்.
அன்ஜேபாடு பணியில் ஈடுபடுவது என்`ால் என்]?
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உங்கள் இதKத்திலிருந்து திரித்து எடுக்கப்பட் நூலில் ஆடை வெநய்வதாகும், உங்கள் உள்ளன்பா]வர்
உடுத்திக்வெகாள்ளப்ஜேபாகி`ார் என்` எண்ணத்தில்.
ஜேநbத்ஜேதாடு ஒரு வீட்டை கட்டுவதாகும், உங்கள் உள்ளன்பா]வர் அதில் வாbம் வெbய்Kப் ஜேபாகி`ார்
என்` எண்ணத்தில்.
விடைதகடைள கனிஜேவாடு விடைதப்பதாகும், அறுவடை டைK மகிழ்ச்சிடைK வெகாண் ாடுவதாகும், உங்கள்
உள்ளன்பா]வர் அடைத உண்பார் என்` எண்ணத்ஜேதாடு.
உங்கள் உள்ம]த்துடிப்பால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காந்த bக்திடைK வெகாடுப்பதாகும். எல்லா இ`ந்த
அருளாசி வெபற்`வர்களும் உங்கள் அருஜேக நின்று பணியில் ஈடுபடுவடைத கவனிக்கி`ார்கள் எ]
அறிந்திருப்பதாகும்..
அடிக்கடி நீங்கள் இப்படி வெbால்வடைத நான் ஜேகட்டு இருக்கிஜே`ன், தூக்கத்தில் ஜேபசுவடைதப் ஜேபால,
பளிங்கு கல் வெகாண்டு பணி வெbய்பவன், தன் ஆன்மாவின் வடிடைவ அந்த கல்லில் காண்கி`ான் என்`ால்,
அவன் நிலத்டைத உழுபவடை] வி சி`ந்தவன் என்று.
வா]வில்டைல பிடித்து இழுத்து அதன் வண்ணங்கடைள ஒரு துணியில் மனிதனுக்காக இடுபவன்,
கால்களுக்கு வெbருப்பு தKார் வெbய்பவடை] வி ஜேமலா]வன் என்று.
ஆ]ால், நான் வெbால்கிஜே`ன், தூக்கத்தில் அல்ல, பகல் வெபாழுதின் விழிப்பு ன், காற்`ா]து ஓங்கி
வளர்ந்த ஓக் மரத்ஜேதாடு கூடுதல் இனிடைமஜேKாடு ஜேபசுவது இல்டைல, மிகத் தாழ்ந்து இருக்கும் புல்லின்
இதஜேழாடு ஜேபசுவடைத வி .
Kார் காற்றின் குரடைல தன் வாழ்வின் முKற்சிKால் இனிK பா லாக மாற்றுபவன் எவஜே]ா அவஜே]
உKர்ந்தவன்.
பணியில் ஈடுபடுவது என்பது கண்களால் காணப்படும் அன்பு.
உங்களால் விருப்பு ன் பணி வெbய்K முடிKவில்ல, ஆ]ால் வெவறுப்பு ஜே] தான் பணி வெbய்K முடிகி`து
என்`ால், அந்த பணிடைK நீங்கள் விட்டு விலகி ஜேகாயில் வாbலில் அமர்ந்து விருப்பமு ன் பணி
வெbய்பவர்களி மிருந்து பிச்டைb எடுங்கள்.
காரணம், நீங்கள் ஈடுபாடின்றி வெராட்டிடைK த]லில் இட் ால், அது மனிதனின் பாதி பசிடைK தான்
ஜேபாக்கும்.
நிங்கள் திராட்ச்டைbடைK ம]க்கbப்ஜேபாடு பிழிந்தால், அந்த ம]க்கbப்பு அதன் bாறில் விஷமாக கலந்து
விடும்.
நீங்கள் விருப்பமின்றி ஜேதவடைதடைK ஜேபால பாடி]ாலும் அது நாளின், இரவின் இடைரச்bலாகஜேவ
மனிதனின் காதில் விழும்.
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8. இன்பமும் துன்பமும்
அடுத்தபடி ஒரு ம ந்டைத அவடைர ஜேநாக்கி 'ஐKா! இன்பத்டைதப் பற்றியும் துன்பத்டைதப் பற்றியும் எமக்குச்
வெbால்லுங்கள்' எ], அவர் வெbால்வார் :
உங்களது இன்பங்கள் Kாவும் முகத்திடைர கடைளKப்பட் துன்பங்கஜேள.
உங்களது இதKத்தின் நிடை`வினின்று எது உங்கள் சிரிப்புக்கும் களிப்புக்கும் காரணமாக இருந்தஜேதா
அதுஜேவ உங்கள் கண்கடைளக் கண்ணீரால் நிடை`க்கவும் காரணமாகலாம்.
மற்று ஜேவவெ`ப்படி இருக்க முடியும்?
துன்பம் உங்கள் உள்ளத்தின் எவ்வளவு அடி ஆழத்தில் உடைளகின்`ஜேதா அவ்வளவுக்கதிகமா]
இன்பத்டைத நீங்கள் அடை கின்றீர்கள்.
நீங்கள் பழரbத்டைத ஏந்திப் பருகும் அந்தக் குவடைள, குKவ]ால் சூடைளயிஜேல ஜேவகடைவத்து
எடுக்கப்பட் து அன்ஜே`ா?
உங்கள் இதKத்டைத இன்னிடைbKால் பரவbப்படுத்தும் அந்த ஜேவய்ங்குழல் கத்திKால் வெவட்டிச் சீவி,
துடைளயிட்டுச் வெbப்பஞ் வெbய்Kப்பட் து தாஜே]?
நீங்கள் மகிழ்ச்சியில் டைமந்துறும் ஜேபாது உங்கள் உள்ளத்டைதஜேK உள்முகமாக ஜேநாக்க அங்ஜேக, எது
உங்களுக்குத் துன்பத்டைதக் வெகாடுத்தஜேதா, அதுஜேவ உங்களுக்கு முன்]ர் இன்பத்டைத நல்கிKதாக இருக்கக்
காண்பீர்கள்.
அடைதப் ஜேபாலஜேவ நீங்கள் துன்பத்திஜேல உழன்றிருக்கும் ஜேபாதும், உங்கள் வெநஞ்bத்டைத
ஜேநாக்குவீர்களா]ால் எது உங்களுக்கு முன்]ர் இன்பமாகக் காணப்பட் ஜேதா, அதுஜேவ, உங்கள்
இப்ஜேபாடைதK அழுடைகக்கும் காரணம் என்படைதக் காண்பீர்கள்.
சிலர் இன்பஜேம துன்பத்டைதக் காட்டிலும் சி`ந்தவெதன்றும், மற்றும் சிலர் இல்டைல இல்டைல துன்பஜேம
இன்பத்டைதக் காட்டி லும் சி`ந்தவெதன்றும் கூறுகின்றீர்கள்.
நான் கூறுகிஜே`ன் அடைவ பிரிக்க முடிKாதடைவ.
அடைவ இரண்டும் இடைணந்ஜேத வந்த]. உங்கள் இருக்டைகயில் ஒன்று உங்களு ன் அமர்ந்திருந்தால்
மற்வெ`ான்று உங்கள் படுக்டைகயில் உ`ங்குகின்`வெத] உணர்வீர்களாக.
இன்பமும் துன்பமும் இரண்டு பு`மும் வெதாங்கும் துலாத் தட் ாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள்.
துலாக்ஜேகால் காலிKாக இருக்கும் ஜேபாது நீங்கள் ஒருபு`மும் bாKாமல் நிடைலத்துச் bம]ாக
நிற்கின்றீர்கள்.
ஆ]ால், கருவூலத்து முதல்வன் உங்கடைளப் வெபான்]ாலும் வெவள்ளிKாலும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும்ஜேபாது
தான் உங்கள் இன்பத்தட்ஜே ா துன்பத்தட்ஜே ா தாழ்கின்`து அல்லது உKர்கின்`து.
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9. இல்லங்கள்
ஒரு வெகாத்த]ார் அவர் முன் வந்து நின்று, 'ஐKா! எங்களுக்கு இல்லங்கடைளப்பற்றிக் கூறுங்கள்,' என்`ார்.
அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
நகரத்தின் மதில்களிடை ஜேK ஒரு மாளிடைகடைK நீங்கள் கட்டுவதற்கு முன்]ர், உங்கள் கற்படை]க்குத் தக்க
ஒரு வெகாடி வீட்டை க் கானிஜேல கட்டுங்கள்.
மாடைலக் காலத்தின் மங்கிK ஒளியிஜேல நீங்கள் எவ்வண்ணம் வீடு திரும்புவீர்கஜேளா, அவ்வண்ணஜேம
ஜேbய்டைமக் கண்ஜேண தனித்துள்ள உங்கள் உள்ளவெமனும் வழிப்ஜேபாக்கனும், தன் வீட்டை ஜேநாக்கிஜேK
திரும்புவான்.
உங்கள் பரு உ ஜேல உங்கள் இல்லம்.
அந்த இல்லம் கதிரவனின் கதிவெராளியிஜேல வளர்ந்து இரவின் அடைமதியிஜேல உ`ங்குகின்`து.
உங்கள் குடிடைb க]வு காண்பதில்டைலKா? க]ஜேவாஜே இந்த நகரத்டைதவிட்டு நீங்கி, பூங்காவுக்ஜேகா,
குன்றின் உச்சிக்ஜேகா ஜேபாவதில்டைலKா?
உங்கள் இல்லங்கடைள எல்லாம் நான் என் டைககளில் ஏந்தி, விடைதப்பவன் விடைத தூவுவடைதப் ஜேபாலக்
காட்டிடை ஜேKயும் வKற்பு`த்ஜேதயும் தூவுதற்கிKலுமா?
மடைலயிடை ஜேK உள்ள பள்ளத்தாக்குகஜேள உங்கள் வீதிகளாகவும், பச்டைbப் புல்வெவளி ஒற்டை`Kடிப்
பாடைதஜேK உங்கள் வீதிச் bந்துகளாகவும் அடைமK, நீங்கள் ஒருவடைர ஒருவர் வெகாடிமுந்திரித்
ஜேதாட் ங்களிஜேல bந்தித்து உங்கள் உடை களிஜேல நில நல்லாளின் தூசுபடிK வருதல் கூடுமா?
இடைவ இப்ஜேபாடைதக்கு இKலாத].
உங்கள் முன்ஜே]ார்கள் தங்களது அச்bத்தி]ால் உங்கள் Kாவடைரயும் மிக அணுக்கமாக ஒருங்கு
ஜேbர்த்தார்கள். அந்த அச்bம் இன்னும் சில காலம் நீடிக்கலாம். இன்னும் சில காலஜேம, உங்கள் நகரத்தின்
மதிற்சுவர்கள் உங்களுடை K வKற்பு`த்டைத உங்கள் அடுப்பங்கடைரயிலிருந்து ஜேவறுபடுத்தி நிற்கும்.
ஆர்பலீஸ் நாட்டு மக்கஜேள! உங்கள் இல்லங்களிஜேல என்] டைவத்திருக்கின்றீர்கள்? மூ ப்பட்
கதவுகளுக்குப் பின்]ால் எடைதக் காப்பாற்றுகிறீர்கள் எ] எ]க்குக் கூறுவீர்களா?
ஆங்ஜேக உங்கள் வல்லடைமடைK வெவளிப்படுத்திக் காட்டும் bாந்த bக்திKாம் அடைமதியுண் ா? நிடை]வுச்
சின்]ங்கஜேளா, ஒளிவீசும் வடைளவுகஜேளா , மா கூ ங்கஜேளா உங்கள் உள்ளத்திடை]த் தம் உKர்ந்த
உச்சிKளவுக்கு உKர்த்துவ] ஆங்கு உண் ா ?
கற்களாலும் மரத்தாலும் வெபாலிவூட் ப்பட்டுள்ள அந்த இல்லங்களிஜேல உங்கள் இதKத்டைதத் தூK
மடைல உச்சிக்கு உKர்த்தத் தக்கதாK அழகு தான் உண் ா?
இடைவ உங்கள் இல்லங்களிஜேல உள்ள]வா? என்று எ]க்குக் கூறுங்கள்.
அல்லது உங்கள் வீட்டிஜேல வெவறும் சுகமும் சுகத்திற்குக் காரணமா]தும் திரு டை]ப் ஜேபால உள்ஜேள
விருந்தி]ன் எ] நுடைழந்து, விருந்திடுபவ]ாகப் பின் மாறி, இறுதியில் தாஜே] தடைலவன் எ] நிமிர்ந்து
நிற்கும் ம] ஆடைbயும் தான் உள்ள]வா?
ஆம். அந்த ஆடைb தான் உங்களுக்குத் தடைலவ]ாகி விடுவது மட்டுமல்லாமல், உங்கடைள
ஆட்டுவிப்ஜேபானுமாகிச் bாட்டை Kாலும் தாற்றுக்ஜேகாலாலும் அடித்துச் வெbாடுக்கிக் குத்தி உங்களுடை K
ஜேபராடைbகடைளப் வெபாம்மலாட் வெம] ஆட்டிKன்ஜே`ா டைவக்கின்`து.
அதனுடை K கரங்கள் பட்டை ப் ஜேபால் மிருதுவாக இருந்தாலும் அதன் இதKம் இரும்டைபக் காட்டிலும்
கடி]மா]து.
நீங்கள் உ`ங்கும்படிKாக அது தாலாட்டுப் பாடுவது, உங்கள் படுக்டைகயின் பக்கலிஜேல அது நின்று,
உங்கள் உ லின் வெபருமிதத்டைதக் ஜேகலி வெbய்வதற்ஜேக.
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அந்த ஆடைb தான் உங்களுடை K கூர்டைமKா] புலன் உணர்ச்சி கடைளப்பார்த்துக் ஜேகலிஜேKாடு சிரித்து
அவற்டை` உடை ந்து ஜேபாகும் மட்பாண் ங்கடைளப் ஜேபால் முட்புதர்களிஜேல வீசிவிடும்.
உண்டைமயிஜேலஜேK இன்பத்துக்கா] ஜேபராடைb தான். தன் உயிரின் ஜேவட்டைகடைKக் வெகான்றுவிட்டுப் பி`கு,
தானும் அந்த மரண ஊர்வலத்திஜேல ஜேகலிச் சிரிப்ஜேபாடு கலந்து வெகாள்ளும்.
ஆ]ால், நீங்கள் பரவெவளியின் குழந்டைதகள். அடைமதியில் அடைமதிKற்றிருப்பவர்கள். நீங்கள்
வடைலக்குட்ப ஜேவா ஆட்டி டைவக்கப்ப ஜேவா கூ ாது.
உங்கள் இல்லம் ஒரு நங்கூரமாக இல்லாமல் பாய்மரமாக இருக்கஜேவண்டும்.
அது புண்டைண மடை`க்கும் bல்லாத் துணிKாக இல்லாமல் கண்டைணக் காக்கும் இடைமKாக விளங்கட்டும்.
நீங்கள் வாயில் வழியிஜேல நுடைழவதற்காக, உங்கள் சி`குகடைள ம க்கஜேவண் ாம். வாயில் நிடைல
முட்டும் என்பதற்காகத் தடைலடைK வணங்கத் ஜேதடைவயுமில்டைல. மூச்சுவிட் ால் சுவர்கள் எங்ஜேக ஓட்டை
விட்டு விடுஜேமா என்று அஞ்bவும் ஜேவண் ா .
இ`ந்து ஜேபா]வர்கள் இருப்பவர்களுக்காகக் கட்டிK கல்லடை`யிஜேல நீங்கள் வசிக்கவும் ஜேவண் ா .
எழிலும் வெபாலிவும் மிகப் வெபற்றிருப்பினும், உங்கள் இல்லம் உங்கள் உள்ளக் கி க்டைகடைK மடை`த்துக்
காப்பாற்`ஜேவா உங்கள் ஏக்கங்கடைள மூடி மடை`க்கஜேவா முடிKாது.
ஏன் எனில், உங்களுக்குள்ஜேள வரம்பற்றுக் கி க்கும் ஒன்று (ஆத்மா) விண்வெவளிKாகிK வெபரிK
மாளிடைகயிஜேல குடி இருக்கி`து ; அம் மாளிடைகயின் கதவுகஜேளா, மலர்ந்தும் மலராத விடிKலின்
தண்பனிஜேK! அம் மாளிடைகயின் பலகணிஜேKா, இரவுக் காலத்தின் அடைமதியும் ஒலிக்கும்
இன்னிடைbயுஜேம ஆம்.
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10. உடை கள்
அடுத்து ஒரு வெநbவாளி அவடைர ஜேநாக்கி, 'ஆடை கடைளப் பற்றி எங்களுக்குச் வெbால்லுங்கள்' எ], அவர்
வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
உங்கள் ஆடை கள் உங்களது அழகின் வெபரும் பகுதிடைK மடை`த்து விடுகின்`]. ஆ]ால், உங்கள்
அழகின்டைமடைKஜேKா அடைவ மடை`ப்பஜேத இல்டைல.
உங்கள் உடை களிஜேல, தனிடைமயிலிருந்து விடுதடைலடைK நீங்கள் ஜேதடிK ஜேபாதிலும் அவற்றிடை ஜேK ஒரு
கடிவாளமும் ஒரு கால் விலங்கும் உள்ளடைதக் காண்பீர்கள்.
நீங்கள் ஞாயிற்டை`யும் காற்டை`யும் குடை`ந்த ஆடை யு னும் அதிகமாகத் தி`ந்த உ ஜேலாடும் காண bந்திக்க - இKலாதா?
ஏவெ]னில் வாழ்க்டைகயின் மூச்சு, ஞாயிற்றின் ஒளியிலும் வாழ்க்டைகயின் டைககள் காற்றிலும் அல்லஜேவா
உள்ள].
உங்களில் சிலர் நாம் அணிந்துள்ள ஆடை டைK வாடை க் காற்று தான் வெநய்தது என்று வெbால்கிறீர்கள்.
நானும் கூறுஜேவன் வாடை க்காற்ஜே` அடைத வெநய்தது.
ஆ]ால், வெவட்கஜேம அதன் தறிKாகவும் மிருதுவாக்கப்பட் தடைbநார்கஜேள அதன் இடைழKாகவும்
இருந்த].
வெநbவாளிKாகிK அவ் வாடை க்காற்று, தன் வெநbவுத் வெதாழில் முடிந்த பின்]ர்க் கா]கத்திஜேல நின்று
உரக்கச் சிரித்தது.
நாணுடை டைம என்பது தூய்டைமKற்` பார்டைவக்கு எதிரா] ஜேக Kம் தான் என்படைத ம`வாதீர்கள்.
தூய்டைமKற்` தன்டைமஜேK இல்லாமல் ஜேபாகுமா]ால், நாணுடை டைம என்பது உள்ளத்தின் தடைளயும்
bாக்கடை யும் அல்லாமல் ஜேவவெ`ன்]?
இந்த மண் உங்கள் வெவறுங்கால்கடைளத் தீண்டுதலாஜேல மகிழ்ச்சியுறுகின்`வெதன்படைதயும், காற்று உங்கள்
தடைலமுடிஜேKாடு விடைளKாடுவதற்ஜேக ஏங்குகின்`வெதன்படைதயும் நீங்கள் ம`வாதீர்கள்.
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11. வெகாடுத்தலும் வெகாள்ளலும்
பின்]ர் ஒரு வணிகன், 'வெகாடுத்தடைலப் பற்றியும், வெகாள்ளுதடைலப் பற்றியும் எங்களுக்குக் கூறுங்கள்'
எ], அவர் கூ`த் வெதா ங்கி]ார்.
உங்களுக்காக நில நல்லாள் தன் பலன்கடைளத் தருகி`ாள். நீங்கள் உங்கள் டைககடைள எவ்வண்ணம்
நிரப்பிக் வெகாள்வவெத] அறிந்தால்ஜேபாதும். நீங்கள் தாழ்ச்சியு` மாட்டீர்கள்.
மண்தந்த வளத்டைதப் பரிமாறிக் வெகாள்வதிஜேலஜேK நீங்கள் அளவற்` வளத்டைதக் கண்டு
திருப்தியுறுவீர்கள்.
ஆயினும் அந்தப் பரிமாறுதல் தான் அன்ஜேபாடும் கருடைண வாய்ந்த நீதியின் மூலமும்
நடை வெப`வில்டைல எனின், அது சிலடைரப் ஜேபராடைbக்கும் மற்றும் பலடைரப் பசிப்பிணிக்கும்
ஆளாக்கிவிடும்.
அங்காடி வீதியிலும், க லிலும், வKலிலும், திராட்டைbத் ஜேதாட் த்திலும் உடைழக்கும்
உடைழப்பாளிகளாகிK நீங்கள் , வெநbவாளர்கடைளயும், குKவர்கடைளயும், வாbடை]த் திரவிKம்
ஜேbகரிப்பவர்கடைளயும் காணும் ஜேபாது, அந்த ஜேநரத்திஜேல, உங்கள் மத்தியிஜேல வந்து உங்கள்
துலாக்ஜேகாடைலத் தூKதாக்கிப் பின் மதிப்புக்கு மதிப்பு எவ்வண்ணம் சீர்தூக்குவவெத] விளக்குமாறு
உலகமகா bக்திடைK ஜேவண்டிக் வெகாள்ளுங்கள்.
வெவறுங்டைகஜேKாடு வந்து தங்கள் வெவற்று வார்த்டைதகடைளஜேK 'உங்கள் உடைழப்புக்கு ஈ ாகப் ஜேபரம்
ஜேபசுபவர்கடைள உங்கள் விKாபாரத்தில் பங்கு வெகாள்ளும்படி வற்புறுத்தாதீர்கள்.
அப்படிப்பட் வர்களி ம் நீங்கள் வெbால்லுங்கள் :
எங்களு ன் வKல்வெவளிக்கு வாருங்கள். அல்லது எங்கள் bஜேகாதரர்களு ன் க லுக்குச் வெbன்று உங்கள்
வடைலகடைள வீசுங்கள்.
ஏவெ]னில் நிலமும் க லும் எப்படி எங்களுக்குத் தாராளமாகத் தருகின்`]ஜேவா அப்படிஜேK
உங்களுக்கும் தரும்.
மற்றும் பா கர்களும், நாட்டிKக் கடைலஞர்களும், குழலிடைb வாணர்களும் அங்கு வந்தால்
அவர்களுடை K கடைலப்பரிடைbயும்
வாங்கிக் வெகாள்ளுங்கள்.
ஏவெ]னில், அவர்களும் உங்கடைளப் ஜேபாலஜேவ பழங்கடைளயும் வற்`ல்கடைளயும் ஜேbகரிப்பவர்கஜேள.
அவர்கள் வெகாண்டுவந்துள்ளடைவ, க]வுத் தன்டைமஜேK வெபாருந்திK]வாயினும் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு
அடைவ உணவும் உடை யுமாக அடைமயும்.
நீங்கள் அங்காடி வீதிடைK விட்டு நீங்குமுன்]ர் ஒருவரும் தாங்கள் வந்த வழிஜேK வெவறுங்டைகஜேKாடு
திரும்பிப் ஜேபாகா வண்ணம் பார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள் .
ஏவெ]னில், உங்களிடை ஜேK உள்ள மிகக் கடை ப்பட் கடை சி மனிதனுடை K ஜேதடைவயும்
நிடை`ஜேவற்`ப்பட்டுவிட் வெத] அறிந்தபின் அல்லாமல் உலக மகாbக்தி ம] நிம்மதிஜேKாடு காற்றின்
மீது கண்ணு`ங்காள்,
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12. குற்`மும் தண் டை]யும்
பி`கு அந்நகர நீதிபதி ஒருவர் அவர் முன் வந்து, 'குற்`த்டைதப் பற்றியும் தண் டை]டைKப் பற்றியும்
எங்களுக்குச் வெbால்லுங்கள்' என்`ார். அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
உங்கள் உயிர் காற்றிஜேல அடைலந்து திரியும் ஜேபாது தான் - நீங்கள் மட்டுஜேம துடைணயின்றி உள்ள ஜேபாது
தான் - நீங்கள் பி`ருக்குத் தவறிடைழத்து அதன் மூலம் உங்களுக்கு நீங்கஜேள ' தவறிடைழத்துக்
வெகாள்கின்றீர்கள்.
அத்தடைகK உங்கள் தவறுகளுக்காக, நீங்கள் பரஜேலாகத்தின் கதடைவத் தட்டும் ஜேபாது, ஆங்குப்
பதிலளிப்ஜேபார் இல்லாடைமKால், சிறிது காலம் பரஜேலாகத்திற்கு வெவளிஜேK காத்திருக்க ஜேவண்டிKஜேத.
உங்கள் அரிK உயிர் ஒரு க டைலப் ஜேபான்`து.
எக்காலத்திலும் அது வற்`ாது. ஜேவறு நீடைரப் வெபய்து அடைத நிரப்ப ஜேவண்டியும் இராது.
காற்டை`ப் ஜேபால இஜேலbா] சி`குடை Kவற்டை` மட்டுஜேம அது ஜேமவெலழுப்பவல்லது.
மற்றும் உங்கள் தூK ஆத்மா கதிரவடை]ப் ஜேபான்`துமாகும்.
அந்த ஆத்மாஜேவா கடை`Kானின் வழிகடைளயும் அறிKாது; பாம்பின் வடைளகடைளயும் ஜேத ாது.
உங்கள் தூK உயிர் உங்களுள்ஜேள தான் மட்டும் தனித்து வசிக்கவில்டைல . உங்களுள்ஜேள ஒரு பகுதி
மனிதன் இருக்கி`ான். ஆ]ால், வெபரும்பகுதி மனிதன் அல்லாத ஒன்றும் இருக்கி`து.
மனிதத் தன்டைமKற்` அதுஜேவா , ஓர் உருவமற்` கு`ளன் மூடுபனியிஜேல தூக்கக் கலக்கத்ஜேதாடு ந ந்து
தன் விழிப்புணர்டைவத் தாஜே] ஜேதடுவடைதப் ஜேபான்`து.
நாஜே]ா இப்ஜேபாது உங்களுள் இருக்கின்` மனிதடை]ப் பற்றிஜேK வெbால்லப் ஜேபாகிஜே`ன். ஏவெ]னில், தூK
ஆத்மாஜேவா, மனிதன் அல்லாத உருவமற்` கு`ளஜே]ா அன்று. உங்களுள் உள்ள மனிதஜே],
குற்`ங்கடைளப்பற்றியும் தண் டை]கடைளப் பற்றியும் அறிK முடியும்.
பல த டைவகளில், குற்`வாளிகடைளப்பற்றி நீங்கள் ஜேபசுவடைதக் ஜேகட்டிருக்கிஜே`ன். அவர்கள் Kாஜேரா
அன்னிKடைரப் ஜேபாலவும் உங்களுக்குள் ஒருவஜேர அவர் அல்லர் எ]வும் காரணமின்றிஜேK உங்கள்
உலகில் அவர் தடைலயிட்டு விட் டைதப் ஜேபாலவும் ஜேபசுகின்றீர்கள்.
ஆ]ால், நான் கூறுகிஜே`ன் உங்கள் அடை]வருடை K ம] உKர்ச்சிடைKக் காட்டிலும் அதிகமாக
உங்களிஜேல மிகச் சி`ந்த அ`வெநறிச் வெbல்வரும் பரிசுத்தவான்களும் கூ உKரமுடிKாது.
அடைதப்ஜேபாலஜேவ உங்களுள் மண்டிக் கி க்கும் கீழ்டைமடைKக் காட்டிலும் தாழ்வாக, எப்படிப்பட்
வெகாடிKவனும் கKவனும் தாழ்ந்து வீழ்ந்து வி மாட் ான்.
மரத்தி]து ஜேமா] அறிவாற்`லின்றி எந்தப் பசுடைமKா] இடைலயும் பழுப்படை தலில்டைல. அடைதப்
ஜேபாலஜேவ, உங்கள் எல்லாருடை K , உள்ளத்திஜேலயும் மடை`ந்துள்ள தீK bக்தியின் ஆற்`லின்றி. எந்தத்
தீKவனும், தவறிடைழப்பவனும், தவறு வெbய்K முடிKாது.
நீங்கள் அடை]வரும் உங்கள் சுத்த ஆத்மாடைவ ஜேநாக்கி ஊர்வலம் வெbல்வடைதப் ஜேபால ந ந்து
வெbல்கின்றீர்கள். நீங்கஜேள வழியும் வழிப்ஜேபாக்கர்களும் ஆவீர்கள்.
உங்களுள் Kாராவது ஒருவர் தடுக்கி வீழ்ந்தால் அவர் தம் பின்]ால் ந ந்து வருபவர்களுக்கு, இ றுங்
கல்லுக்கா] எச்bரிக்டைகKாக வீழ்ந்தவர் ஆவார்.
தமக்கு முன்]ால் வெbன்`வர்கள் ஜேவகமாகவும் நடை யில் தன்]ம்பிக்டைக மிகுந்தும்
வெbன்`வர்களாயினும் வழியிஜேல உள்ள இ றி விழுங்கல்டைல முன் வெbன்`வர்கள் அப்பு`ப்படுத்தாத
காரணத்தி]ால், அவர்களுக்காகவும் இவர் இ றி விழுந்தவர் ஆவார்.
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ஒருஜேவடைள இச் வெbாற்களும் உங்கள் இதKத்தின் மீது சுடைம எ] அழுத்தலாம்.
வெகாடைல வெbய்Kப்பட் வன் தன் மரணத்திற்குத் தாஜே] காரணமாகாமல் இருந்ததில்டைல.
திரு ப்பட் வஜே]ா தான் திரு ப்பட் தற்கா] குற்`த்திலிருந்து விடுபட் வ]ல்லன்.
bன்மார்க்கர்களும், துன்மார்க்கர்களின் வெbKல்கடைள அறிKாத
களங்கமற்`வர்கள் அல்லர்.
கடை`Kற்` டைககடைளயுடை Kவர்களும் குற்`வாளிகளின்
குற்`ங்களிலிருந்து விடுபட்டுத் தூKவர்களாகிவி முடிKாது.
ஆம். தீங்கு வெbய்தவனும் தீங்கு வெbய்Kப்பட் வனின் ஜேகாரப்
பிடிப்பிஜேல பல த டைவகள் சிக்கி]வஜே].
பல bமKங்களில் குற்`ஞ்bாட் ப்பட் வர்கஜேள குற்`ஞ் bாட் ப்ப ாத bன்மார்க்கர்களின்
பழிபாவங்கடைளச் சுமக்கும் சுடைமதாங்கிகளாக உள்ள]ர்.
நீங்கள் நீதிடைK அநீதியிலிருந்தும், நன்டைமடைKத் தீடைமயிலிருந்தும் ஜேவறுபடுத்தி அறிK முடிKாது.
ஏவெ]னில், அவர்களும் (தீKவர்களும்) உங்களு ன் கதிரவன் எதிரிஜேல, வெவள்டைள நூஜேலாடு கறுப்பு நூல்
கலந்து பின்னியுள்ளடைதப் ஜேபாலக் கலந்து நிற்கின்`]ர்.
கறுப்பு நூல் அறுந்துவிடுமா]ால் வெநbவாளி பாடைவ முற்றிலும் பார்டைவ இடுவஜேதாடு, தறிடைKயும்
பரிஜேbாதிக்கி`ான்.
உங்களுள் Kாராவது துஜேராகமிடைழத்த ஒரு மடை]வியின் ஜேமல் நீதி வழங்க விண்ணப்பிப்பீர்களா]ால்,
அத்தடைகKவர் அவள் கணவனுடை K இதKத்டைதயும் சீர்தூக்கிப் பார்த்து அவனுடை K ஆத்மாடைவயும்
அளந்தறிKட்டும்.
தவறிடைழத்தவனுக்குக் கடைbKடி தரும் ஒருவன் தவறிடைழக்கப்பட் வருடை K ஆவிடைKயும் கூர்ந்து
ஆராKக் க வன்.
உங்களுள் Kாராவவெதாருவர் bன்மார்க்கத்தின் ஜேபரால் பி`டைரத் தண்டித்து, தீK நச்சு மரத்திடை] வீழ்த்தக்
ஜேகா ரிடைK ஓங்குவீர்களா]ால், அவர்கள், அம்மரத்தினுடை K ஜேவர்களின் அடி ஆழம் வடைரயிலும்,
கூர்ந்து ஆராய்ந்து காணட்டும்.
உண்டைமKாகஜேவ, அவர்கள் அக்காலத்திஜேல தான், அடைமதிKா] நிலத்தின் இதKத்திஜேல ,
நல்ல]வற்றின் ஜேவர்களும், தீK]வற்றின் ஜேவர்களும், பலன் தருவ]வற்றின் ஜேவர்களும்,
பK]ற்`வற்றின் ஜேவர்களும் ஒன்ஜே`ாவெ ான்று பின்னிக் கி க்கக் காண்பார்கள்.
நீதிடைK அவாவுகின்` நீதிபதிகஜேள, பருஉ லிஜேல அ`ம் வழுவாமல் ந ந்தும் தன் நுண்ணு லிஜேல தீK
உள்ளம் வெகாண்டுள்ளவனுக்கு என்] நீதி வழங்குவீர்கள்?
பி`ர் தம் பரு உ ல்கடைள மாய்த்து அத]ால் தான் தன் நுண்ணு டைலஜேK மாய்த்துக் வெகாண் வனுக்கு
என்] தண் டை] தருவீர்கள்?
ஏமாற்றுவடைதயும் துன்புறுத்துவடைதயும் தன் வெதாழிலாகக் வெகாண் வ]ா] ஒருவன், அஜேத ஜேநரத்தில்
தானும் ஏமாற்`ப்பட்டுக் வெகாடுடைமக்குள்ளாகி`ான் எனில் அவடை] எவ்வண்ணம் தண்டிப்பீர்கள்?
நீங்கள் மகிழ்ஜேவாடு க டைமKாற்றுகின்` bட் ங்களால் நிருவகிக்கும் நீதி நிKாKம் என்பது,
ம]ந்திரும்புதஜேலKன்ஜே`ா ?
ஆயினும் உங்களால் களங்கமற்`வர்கள் மீது ம]ந்திரும்புதடைலச் சுமத்தஜேவா, குற்`வாளிகளின்
இதKத்தில் இருந்து அந்த ம]ந்திரும்புதடைல விலக்கிவி ஜேவா இKலாது.
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உ`க்கத்திலிருந்து மாந்தர்கள் விழித்துத் தங்கடைளத் தாங்கஜேள உய்த்துணர்ந்து ஆராயும்படி இரவிஜேல அது
(ம]ந்திரும்புதல்) அடைழக்காமஜேலஜேK வரும்.
ஆ]ால், நீதிடைK நன்கு அறிந்தவர்களா] நீங்கள் எல்லாச் வெbKல்கடைளயும் பகலின் முழு ஒளியிஜேல
காணவில்டைலKா]ால் எப்படி அடைத இரவிஜேல அறிவீர்கள்?
அக்காலத்திஜேலதான் நீங்கள், நிமிர்ந்து நிற்பவர்களும் bரி, தடுக்கி வீழ்ந்தவர்களும் bரி, - குன்றிK மனிதத்
தன்டைமயின் இரவும், தூK ஆத்மாவின் பகலும் கலந்துள்ள மங்கிK மாடைலக் காலத்திஜேல நிற்கும் ஒஜேர
வடைக மனிதன் தான் என்படைத உணர்வீர்கள்.
மற்றும் ஜேகாயிலின் தடைலக்கல் அதனுடை K அடிப்படை க்
கல்டைலக் காட்டிலும் உKர்ந்ததன்று என்படைதயும் அறிவீர்கள்.
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13. bட் ங்கள்
பின்]ர் ஒரு வழக்கறிஞர், 'ஐKா! அப்படிKாயின் நம் bட் ங் கடைளப்பற்றிK தங்கள் கருத்து Kாது?' எ],
அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார் :
நீங்கள் bட் ங்கடைள இKற்றுவதிஜேல இன்பங் காண்கின்றீர்கள்.
ஆ]ால், அவற்டை`ச் சிடைதப்பதிஜேல தான் அடைதவி இன்பத்டைதக் காண்கின்றீர்கள்.
உங்கள் வெbKஜேலா, க ற்கடைரயிஜேல குழந்டைதகள் உறுதியு ன் மணல் வீடுகடைளக் கட்டிப் பின்
சிரிப்படைலயு ஜே], அவற்டை` அழித்தடைலப் ஜேபான்`ஜேத ஆகும்.
ஆ]ால், நீங்கள் மணல் வீடுகடைளக் கட்டும்ஜேபாது க ல் ஜேமலும் ஜேமலும் மணடைலக் வெகாணர்ந்து
குவிக்க, நீங்கள் அவற்டை` அழிக்கும் ஜேபாது க லும் உங்களு ஜே] ஜேbர்ந்து சிரிக்கின்`து.
உண்டைமKாகஜேவ க ல் களங்கமற்`வர்களு ஜே] கூடிச் சிரிக்கின்`து.
எவருக்கு வாழ்க்டைக ஒரு க ல் அல்லாமலும், மனித]ால் வெbய்Kப்பட் bட் ங்கள் மணல்
வீடுகடைளப்ஜேபால் அல்லாமலும் உள்ளஜேதா?
எவருக்குப் பாடை`ஜேK தம் வாழ்க்டைகKாகவும், அப்பாடை` மீது தாம் விரும்பிKபடி வெbதுக்கிக்
வெகாள்ளத்தக்க சிற்றுளிஜேK bட் மாகவும் உள்ளஜேதா அவர்கள் எத்தடைகKவர்கள்?
ந ]க் கடைலடைK வெவறுக்கும் மு வன் எத்தன்டைமKா]வன்?
காட்டிடை ஜேK சுதந்தரமாக ஓடுகின்` மாடை]யும் க டைமடைKயும் பார்த்து. இடைவ நாஜே ாடி என்றும்
வெநறி தவறிK] என்றும் வெbால்லுகின்` , தன் நுகத்தடிடைKஜேK காதலிக்கின்` வண்டி மாடு
எப்படிப்பட் து?
தன் bட்டை டைK உரித்துக்வெகாள்ள முடிKாததால் பி` பாம்புகடைளப் பார்த்து, அடைவ bட்டை உரித்துக்
வெகாள்வதால் நிர்வாணமா]டைவ, வெவட்கங் வெகட் டைவ என்று கூறும் கிழப்பாம்பு எப்படிப்பட் து?
திருமண விழாவுக்கு முன்]தாகஜேவ வந்திருந்து, விருந்டைத மிகுதிKாக உண் பின்]ர்க் கடைளத்துத்
திரும்பித் தம் இல்லம் வெbல்லும்ஜேபாது எல்லா விருந்தாட்டும் bட் த்டைத மீறிK]ஜேவ என்றும், விருந்து
தருபவர்கள் அடை]வரும் bட் த்டைத மீறி]வர்கஜேள என்று கூறும் ஒருவடை]ப்பற்றி என்] வெவன்று
கருதுவது?
இவர்களும் கதிரவன் ஒளியிஜேலதான் நிற்கி`ார்கள். ஆ]ால், தங்கள் முதுடைகக் கதிரவனுக்குக் காட்டி
நிற்கி`ார்கள் என்படைதத் தவிர, ஜேவறு என்] நான் இவர்கடைளப் பற்றிச் வெbால்ல முடியும்?
இவர்கள் தங்கள் நிழடைலஜேK காண்கின்`]ர். இவர்கள் நிழஜேல இவர்களுக்குச் bட் ங்கள்.
இவர்களுக்ஜேகா, கதிரவன் என்பது நிழடைல உருவாக்கும் ஒரு கருவிஜேKKன்றி ஜேவறில்டைல.
bட் த்திடை] ஒப்புக்வெகாள்ளுதல் என்பது இவர்கள் வடைரயிலும், தடைல தாழ்ந்து தங்களது நிழடைலத்
தாங்கஜேள நிலத்தின் மீது ஜேதடுவது என்பது அல்லாமல் ஜேவவெ`ன்]?
ஆ]ால், நீங்கள் ஞாயிற்டை` ஜேநாக்கிச் வெbன்றீர்களா]ால், தடைரயின் மீது படியும் ஜேவறு எந்த நிழல் தான்
உங்கடைளச் சிடை`ப்படுத்த முடியும்?
காற்றூஜே பKணம் வெbய்யும் உங்கடைள எந்தக் காற்`ாடி தான் திடைbமாற்றித் திருப்ப முடியும்?
மற்வெ`ாரு மனிதனின் சிடை`க் கதவின் மீதன்றி நீங்கள் உங்கள் நுகத்தடிடைK ஜேவவெ`ங்காவது
உடை த்துக்வெகாள்ள முடியுமா]ால், மனிதனின் எந்தச் bட் ம் உங்கடைளக் கட்டுப்படுத்த முடியும்?
பி` எந்த மனிதனுடை K இரும்புத் தடைளயின் (விலங்கு) மீதும் தடுக்கி விழாமல் நீங்கஜேள களித்தா க்
கூடுமா]ால், எந்தச் bட் ங்களுக்கு நீங்கள் அஞ்b ஜேவண்டும்?
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Kாருடை K வெநறியிலும் இடை யூறுண் ாக்காமல் நீங்கஜேள உங்கள் உடை டைKக் கிழித்துக் கழித்துப்
ஜேபா க் கூடுமா]ால், Kார் உங்கடைள நீதி விbாரடைணக்கு அடைழக்க முடியும்?
ஆர்பலீஸ் நகர மக்கஜேள, நீங்கள் முரbத்டைத மூடிப் ஜேபார்த்து டைவக்கலாம்; Kாழின் நரம்புகடைளத்
தளர்த்திவி லாம். ஆ]ால், வா]ம்பாடிடைKப் பண்ணிடைbக்காஜேத எ] உங்களிஜேல Kாராவது உத்தரவி
முடியுமா?

29

14. சுதந்தரம்
பி`கு ஒரு ஜேபச்bாளர், 'சுதந்தரத்டைதப்பற்றிக் கூறுங்கள்'
எ], அவர் கூறுவார்.
நகர வாயிற்பு`த்திஜேலயும், உங்களது குளிர்காயும் கணப் பருகிஜேலயும், நீங்கள் உங்கள் வெbாந்த
விடுதடைலயிடை]ஜேK (சுதந்தரத்டைதஜேK) bாஷ் ாங்கமாக வீழ்ந்து தண் னிட்டு வணங்குகின்றீர்கள்.
வெகாடுங்ஜேகால் மன்]ன் முன்]ர், ஓர் அடிடைம தடைலதாழ்ந்து நிற்படைதப் ஜேபாலவும் அம் மன்]ன் தன்
கழுத்டைத வெவட்டுங்காலத்திலும் அவ்வடிடைம அவடை]த் துதி வெbய்வடைதப் ஜேபாலவுஜேம சுதந்தரத்டைத
நீங்கள் வணங்குகின்றீர்கள்.
ஜேகாயிடைலச் சுற்றியுள்ள பூங்காவிலும் ஜேகாட்டை யின் நிழலிலும் உங்களுள்ஜேள உரிடைம ஜேவட்டைக
மிகுந்தவர்கள், தங்கள் சுதந்தரத்டைதஜேK தமக்கு நுகத்தடிKாகவும் டைகவிலங்காகவும் பிணிக்க
அணிந்துள்ளடைமடைKக் கண்டிருக்கிஜே`ன்.
என் இதKம் என்னுள்ஜேள குருதி சிந்துகி`து. ஏவெ]னில், விடுதடைலடைKத் ஜேதடும் ஜேவட்டைகஜேK
உங்களுக்குக் கடிவாளம் ஜேபால அடைமயும் ஜேபாது, அத்தடைகK சுதந்தரத்டைதஜேK எல்டைல என்றும்
பூரணமா]து என்றும் ஜேபசுவடைத நீங்கள் எக்காலத்தில் நிறுத்துவீர்கஜேளா, அக்காலத்திஜேல தான் நீங்கள்
உண்டைமயிஜேலஜேK சுதந்தரமா]வர்கள் ஆவீர்கள்.
உங்களுடை K நாள்கள் எவ்விதக் கவடைலயும் இல்லாமல் இருந்தால், உங்களுடை K இரவுகள்
ஜேதடைவகளும் துKரங்களும் சூழாமல் இருந்தால் மட்டுஜேம நீங்கள் சுதந்தரமா]வர்கள்.
அந்தக் கவடைலயும் ஜேதடைவயும் துKரமும் ஒருஜேவடைள உங்கள் வாழ்டைவப் பின்னிப் பிணித்திருப்பினும்,
அவற்றுக்கு ஜேமலாக, நீங்கள் தடைளKற்றும் கவbமற்றும் உKர்ந்து நிற்கும் ஜேபாது தான் நீங்கள்
விடுதடைலயுற்`வர்களாவீர்கள்.
அறிவு விளக்கத் வெதளிவு என்னும் காடைலயிஜேல பின்னிK bங்கிலிஜேK, நடுப்பகலில் உங்கடைளச் சுற்றிப்
பிணித்துவிடுமா]ால், நீங்கள் எங்ங]ம் பகடைலயும் இரடைவயும் க ந்து ஜேமஜேல உKர முடியும்?
உண்டைமயிஜேலஜேK நீங்கள் எடைதச் சுதந்தரம் என்று கூறுகின்றீர்கஜேளா, அது நம் கண்கடைளக் கதிரவன்
வெவளிச்bத்தால் கூbடைவக்கும் மின்னுகின்` வலிமிக்க கரடைணகளால் ஆ] ஓர் bங்கிலிஜேKKல்லாமல்
ஜேவவெ`ன்]? நீங்கள் விடுதடைலKடை வதற்காக, உங்கள் ஆத்மாவின் உடை ந்த துண்டுகடைள வீசி எறியும்
வெbKலன்றிச் சுதந்தரம் என்பது ஜேவவெ`ன்]?
இந்தச் சுதந்தரம் என்பது ஒரு நீதிKற்` bட் மாக இருந்தாஜேலா இடைத நீங்கள் அழித்துவி லாம். ஆ]ால்,
இந்தச் bட் ஜேமா நீங்கஜேள உங்கள் டைககளாஜேலஜேK உங்கள் வெநற்றி மீது எழுதிக்வெகாண்
தடைலஎழுத்தாகும் அன்ஜே`ா?
இச்சுதந்தரத்டைத, உங்கள் bட் ப்புத்தகங்கடைள எல்லாம் வெகாளுத்திவிடுவதன் மூலஜேமா, நீதிபதிகளின்
வெநற்றிகடைளக் க ல் நீர் முழுடைமயும் வெகாண்டு கழுவுவதன் மூலஜேமா நீங்கள் அழித்துவி முடிKாது.
இஃது ஒரு வெகாடுங்ஜேகால]ா]ால் நீங்கள் இடைத அரிKடைணயிலிருந்து தூக்கி எறிந்துவி லாம். ஆ]ால்,
அதற்கு முன்]தாக நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்திஜேல இருந்து, இஃது ஆள்வதற்காக எழுப்பப்பட்டுள்ள
இதன் அரிKடைணடைK அழித்துவிடுங்கள்.
வெகாடுங்ஜேகான்டைம எப்படிச் சுதந்தரத்டைதயும் இறுமாப்டைபயும் ஆள் இKலும்? தங்கள் வெbாந்தச்
சுதந்தரத்திஜேலஜேK வெகாடுங்ஜேகான்டைமயும், தங்களது இறுமாப்பிஜேலஜேK இழிதன்டைமயும் அல்லவா
வெபாருந்தி இருக்கின்`].
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இந்தச் சுதந்தரம் ஒரு கவடைலKாக இருந்தால் நீங்கள் உதறித் தள்ளிவிடுவீர்கள். ஆ]ால், இந்தச் சுதந்தரம்
என்னும் கவடைலஜேKா உங்கள் மீது பி`ரால் சுமத்தப்பட் தன்று. மா`ாக நீங்கஜேள வலிKத்
ஜேதடிக்வெகாண் ஒரு சுடைமKாகும்.
இஃது ஓர் அச்bமாக இருந்தாஜேலா நீங்கள் விரட்டிவிடுவீர்கள். அச்bப்படும் உங்கள் டைககளிஜேல அன்று
உங்கள் இதKத்டைத அன்ஜே`ா இஃது இருக்டைகKாகக் வெகாண்டுள்ளது.
அன்பு மிகுந்ததும், அச்bமடை ந்ததும், துKரமுள்ளதும், மகிழ்வு மிக்கதும், ஜேத ப்படுவதும், தப்பி
ஓடிவிடுவதுமா] எல்லாப் வெபாருள்களும் நிச்bKமாகஜேவ உங்கள் உள்ளத்துள்ஜேளஜேK நிடைலKாகத்
வெதா ர்ந்து பாதிபாதிKாக உலாவுகின்`]. இடைவ அடை]த்தும் உங்கள் ஆத்மாவினுள்ஜேள ஒளியும்
நிழலும் ஒன்`ாக இடைணந்துள்ளடைதப் ஜேபால, இடைணந்து உலாவுகின்`].
நிழல் தன் உருவத்டைதத் ஜேதய்ந்து இழந்துவிட் பி`கு, தனித்து நிற்கும் ஒளிகூ , தன்டை]வி ப்
ஜேபவெராளிக்குத்தான் ஒரு நிழலாகஜேவ மாறும்.
இங்ங]ஜேம உங்கள் சுதந்தரமும், தன்னுடை K தடைளகள் அடை]த்தும் அறுந்துவிட் பி`கும், தன்டை]க்
காட்டிலும் வெபரிK வெதாரு சுதந்தரத்திற்குத் தாஜே] ஒரு தடைளKாக மாறிவிடும்.
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15. பகுத்தறிவும் ம]வெவழுச்சியும்
அதன்பின் ஜேகாயில் அர்ச்bகரின் மடை]வி அவடைரப் பார்த்து, எங்களுக்கு விஜேவகத்டைதப் பற்றியும் ம]
எழுச்சிடைKப்பற்றியும் வெbால்ல ஜேவண்டும்' எ], அவர் வெbால்வார் :
பல ஜேநரங்களில் உங்கள் ஆத்மா ஒரு ஜேபார்க்களமாக மாறி நிற்க, அங்ஜேக உங்கள் விஜேவகமும் தீர்ப்பும்
உங்கள் ம] எழுச்சி, அவா எனும் இவற்ஜே`ாடு ஜேபார் வெbய்கின்`து.
உங்கள் ஆத்மாவுக்கு நான் ஒரு bமாதா]த் தூதுவ]ாகி, விலக்கப்பட் , ஜேபாட்டி இடுகின்` உங்களது
புலன் உணர்ச்சிகள் Kாவும் ஒருங்கிடைணந்து பண்ணிடைbக்கும்படி என்]ால் மாற்` இKலுமா?
உங்களுள் நீங்கஜேள அடைமதிடைK விரும்புபவர்களாக விளங்கா முன், இல்டைல -- புலன் உணர்விடை]க்
காதலிப்பவர்களாக அடைமKாத காலத்து, என்]ால் இஃது எப்படிச் வெbய்வதற்கு இKலும்?
க ற்பKணம் வெbய்யும் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு உங்கள் பகுத்தறிவும் ம]வெவழுச்சியும் சுக்கானும்
பாய்மரமுமாய் விளங்கும்.
அந்தச் சுக்கான் உடை ந்துவிட் ாலும், பாய்மரம் முறிந்து விட் ாலும் நீங்கள் தட்டுத் தடுமாறித் திடைகக்க
அடைலத்து இழுத்துச் வெbல்லப்பட்ஜே ா, நடுக்க லில் அடைbவற்ஜே`ா நின்றுவிடுவீர்கள்.
ஏவெ]னில், தனித்து ஆளுகின்` பகுத்தறிஜேவா மூடி அடை த்து டைவக்கப்பட் bக்திKாகும்.
கவனிக்கப்ப ாத ம]வெவழுச்சிஜேKா தன்டை]த் தாஜே] எரித்து அழித்துக்வெகாள்ளும் சு ராகும்.
எ]ஜேவ, உங்கள் ஆத்மா தன் பகுத்தறிடைவ ம]வெவழுச்சியின் உKரத்திற்கு, அந்த ம]வெவழுச்சி தான்
இனிK பண்பாடும்படிKாக உKர்த்தட்டும்.
உங்கள் ஆத்மா உங்கள் ம]வெவழுச்சிடைKப் பகுத்தறிஜேவாடு இடைணத்துச் வெbலுத்த, அத]ால் உங்கள்
அவாவும் ம]வெவழுச்சியும் நாள்ஜேதாறும் உயிர்த்வெதழுந்து வாழ்வஜேதாடு, தன்னுடை K (ஆத்மாவின்)
சிடைதயின் bாம்பலில் இருந்தும் அம் ம]வெவழுச்சி உயிர்வெபற்வெ`ழுந்து சிரஞ்சீவிடைKப் ஜேபால் நீடூழி
வாழச் வெbய்Kட்டும்.
உங்களுடை K பகுத்தறிவின் தீர்ப்டைபயும், உங்கள் உளப் பசிடைKயும் உங்கள் இல்லத்திஜேல தங்கும்
இருவிருந்தி]ர்கள் எ]க் கருதுங்கள் எ] நான் கூறுகிஜே`ன்.
நிச்bKமாக நீங்கள் ஒரு விருந்தி]டைரக் காட்டிலும் மற்வெ`ாரு விருந்தி]டைர அதிகமாகக்
வெகளரவிக்கமாட்டீர்கள். ஏவெ]னில், Kார் ஒருவர் ஒரு விருந்தி]டைரப் பி`னிலும் அதிகமாகக்
கவனிக்கி`ாஜேரா, அவர் இருவருடை K அன்டைபயும் நம்பிக்டைகடைKயும் இழந்துவிடுபவர் ஆவார்.
குன்றின் மீது குளிர்ந்த புங்கமரத்தின் நிழலிஜேல அமர்ந்து ஜேbய்டைமயிஜேலயுள்ள நிலத்தின்
பள்ளத்தாக்குகளிஜேல, அடைமதியும் bல]மற்` தன்டைமயும் பங்ஜேகற்றிருப்படைத நீங்கள் காணும்ஜேபாது,
உங்கள் உள்ளம் தன்னுள்ஜேள , 'இடை`வன் பகுத்தறிவிஜேல வசிக்கி`ான்' என்பதாகச் வெbால்லட்டும்.
புKற்காற்று சுழன்றுவீb, அவ்வலிK காற்`ால், காடுகள் நடுநடுங்க , இடியும் மின்]லும் விண்ணின்
காம்பீர்Kத்டைத நிடைல நிறுத்தும் ஜேபாது, உங்கள் இதKம் பKபக்திஜேKாடு, இடை`வன் ம] வெவழுச்சியிஜேல
ந ]மாடுகின்`ான்' எ]க் கூறுங்கள்.
நீங்கஜேளா இடை`வனின் வெவட் வெவளியிஜேல காற்`ாகவும், பராbக்தியின் கா]கத்திஜேல ஓர்
இடைலKாகவும் இருப்பதால் பகுத்தறிவிஜேல அடைமதி அடை ந்து ம]வெவழுச்சியிஜேல ந மாடுங்கள்.
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16. துKரம்
பின்]ர் ஒரு நங்டைக, 'எங்களுக்குத் துன்பத்டைதப்பற்றிச் வெbால்லுங்கள்' என்று ஜேகட்க, அவர் வெbால்லத்
வெதா ங்கி]ார்:
உங்கள் துKரம் என்பது உங்களது பகுத்தறிடைவ மூடி மடை`த்துள்ள பு` ஓட்டிடை] உடை த்தஜேல ஆகும்.
பழத்தின் உட்சுடைளKாகிK இதKம், சூரிK ஒளிச் bந்நிதியிஜேல நிற்பதற்வெக], அப் பழத்தின் ஓட்டை
உடை க்கும் கல்டைலப் ஜேபாலஜேவ, துKரத்டைத நீங்கள் அறிதல் ஜேவண்டும்.
உங்கள் வாழ்க்டைகயிஜேல ஏற்படும் அன்`ா அதிbKங்கள் உங்கள் இதKத்டைத விKப்பிஜேல நிடைலக்கச்
வெbய்K முடியுமா]ால், உங்கள் துன்பம் உங்கள் இன்பத்டைதவி க் குடை`ந்த அளவு அதிbKமா]தாக
இராது.
உங்கள் வKல்கள் மீது க ந்து வெbல்லும் பருவ காலங்கடைளப் ஜேபாலஜேவ, உங்கள் இதKத்தின்
பருவகாலங்கடைளயும் நீங்கள் ஏற்றுக் வெகாள்ள ஜேவண்டிKஜேத.
பின்]ஜேர நீங்கள் உங்கள் துKரமாம் குளிர்காலத்டைதயும் அடைமதிஜேKாடு கண்காணிப்பீர்கள். உங்கள்
துKரத்தின் வெபரும்பகுதி நீங்களாகத்
ஜேதர்ந்வெதடுத்தஜேத.
உங்கள் துKரஜேமா உங்களுள்ஜேள உள்ள மருத்துவன், பிணி வாய்ப்பட் உங்கள் ஆத்மா
குணமடை வதற்குத் தரும் ஒரு கbப்பா] மருந்தாகும்.
எ]ஜேவ, அந்த மருத்துவடை] நம்பி அவன் தரும் மருந்டைத வெமௌ]த்ஜேதாடும் அடைமதிஜேKாடும் நீங்கள்
அருந்த ஜேவண்டிKஜேத.
ஏவெ]னில், அம் மருத்துவனின் கரங்கள் கடி]மாயும் வலிவு மிகுந்தும் இருப்பினும் அடைவதாம் பி`ரால்
காணமுடிKாத மிருதுவா] கரங்களால் உய்க்கப்பட் டைவKாகும்.
மற்றும் அம் மருத்துவன் வெகாணர்ந்து தரும் மருந்து நிடை`ந்த அம் மருந்துக்கிண்ணம் உங்கள்
உதடுகடைளத் தீய்க்குமாயினும், அக் கிண்ணம், அப் பரம்வெபாருளின் தூK கண்ணீரால் நடை]க்கப்பட்
களிமண்ணால் வெbய்Kப்பட் ஜேத ஆகும்.
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17. தன்டை]Kறிதல்
அதன் பின் ஒருவர், 'எங்களுக்குத் தன்டை]Kறிதடைலப் பற்றிச் வெbால்லுங்கள்' என்`ார். அவர் வெbால்லத்
வெதா ங்கி]ார் :
உங்கள் இதKம் தன் அடைமதியி]ால், பகல் இரவு ஆகிKவற்றின் மடை`வெபாருடைள அறிKவல்லது.
ஆ]ால் உங்கள் காதுகஜேளா, அறிவின் இதK ஓலத்டைதக் ஜேகட்கத் தாகங்வெகாண் ]வாக இருக்கின்`].
நீங்கள் எவற்டை` உங்கள் நிடை]வாற்`லால் அறிந்துள்ளீர்கஜேளா, அவற்டை`ச் வெbாற்களால் நீங்கள்
அறிKமுடியும்.
உங்கள் க]வின் (ஆடை ) ஜேபார்டைவKற்` உ ல்கடைள உங்கள் விரல்களால் நீங்கள் வெதா முடியும்.
உங்களால் இப்படி இKல்வது நல்லஜேத!
உங்கள் ஆத்மாவினுள் மடை`ந்துள்ள நீர் ஊற்று, ஜேமஜேல வெபாங்கி வழிந்து, க டைல ஜேநாக்கி
இன்னிடைbஜேKாடு ஓ ஜேவண்டும்.
அப்ஜேபாஜேத உங்களுடை K, எல்டைலKற்` ஆழ்ந்த கருத்தின் வெபருநிதிKம் உங்கள் கண்களுக்கு
விளக்கமுறும்.
ஆ]ால், உங்களுக்குப் புலப்ப ாத அப் வெபருநிதிKத்டைதச் சீர்தூக்க எந்தத் துலாக்ஜேகாடைலயும் நீங்கள்
ஜேத ஜேவண் ா.
உங்கள் அறிவாற்`லின் ஆழத்டைத அளந்தறிKத்தக்க டைகத்தடிடைKஜேKா, ஆழம் பார்க்கும் கருவிடைKஜேKா
நீங்கள் ஜேத ஜேவண் ா.
ஏவெ]னில், ஆத்மா அளக்கமுடிKாத வரம்பற்` ஓர் ஆழமா] க ல்.
உண்டைமடைKக் கண்டுபிடித்துவிட்ஜே ன் என்று நீங்கள் கூ`ாதீர்கள். ஓர் உண்டைமடைK மட்டும் கண்ஜே ன்
என்று வெbால்லுங்கள்.
ஆத்மா வெbல்லத்தக்க வெநறியிடை]க் கண்ஜே ன் என்று கூ`ாதீர்கள். மா`ாக, நான் ந ந்து ஜேபாகின்`
வழியிஜேல, ஆத்மாடைவச் bந்தித்ஜேதன் என்று வெbால்லுங்கள்.
ஏவெ]னில், ஆத்மா எல்லா வெநறிகளிலும் ந க்கின்`து.
ஆத்மா ஒரு ஜேகாட்டின் மீது ந ப்பதும் இல்டைல; நாணடைலப் ஜேபால் நீளமாக வளர்வதுமில்டைல.
அது எண்ணற்` இதழ்கடைள உடை K, தாமடைர மலர்வடைதப் ஜேபால மலர்கின்`து.

34

18. உபஜேதbம்
அங்கு ஆசிரிKர் ஒருவர் பின்]ர் அவடைர ஜேநாக்கி, 'ஐKா! எங்களுக்குப் ஜேபாதித்தடைலப் பற்றிச்
வெbால்லுங்கள்' எ], அவர் வெbால்லுவார் :
உங்கள் உள்ளத்திஜேல, ஏற்வெக]ஜேவ பாதி உ`க்கத்திஜேல கி க்கும் அறிவின் உதKத்டைதKல்லாமல்,
ஜேவவெ`டைதயும் எந்த மனித]ாலும் உங்களுக்குப் ஜேபாதிக்க முடிKாது.
ஜேகாயிலின் நிழலிஜேல தன் மாணவர் குழுவு ன் அமர்ந்துள்ள ஆசிரிKர், தம்முடை K ஞா]த்டைத
அவர்களுக்குத் தருவதில்டைல. மா`ாகத் தம்முடை K நம்பிக்டைகடைKயும் விருப்பத்டைதயுஜேம தருகி`ார்.
அவர் உண்டைமKாகஜேவ ஞா]மிக்கவரா]ால், தம் அறிவகத்தின் வாயிலுக்கு உங்கடைள
அடைழக்கமாட் ார். மா`ாக உங்கள் உள்ளத்தினுடை K , அறிவின் நுடைழவாயிலுக்ஜேக வழிகாட்டுவார்.
வான்வெவளிடைKக் கணிப்பவர், உங்களி ம் தம் வா] bாஸ்திர ஞா]த்டைத எல்லாம் ஜேபாதிக்கலாம்.
ஆ]ால், அவர் உங்களுக்குத் தம்முடை K bாத்திர ஞா] அறிடைவப் பங்கிட்டுத் தர முடிKாது.
பரந்த வெவளிKடை]த்திலும் பரவிக் கி க்கும் இடைb ஞா]த்டைத எல்லாம் திரட்டி, ஒரு பா கன்
உங்களுக்கு இன்னிடைb வழங்கலாம். ஆ]ால், அப் பா கன் அவ்விடைbடைKச் சிடை` வெbய்Kத்தக்க
காதுகடைளஜேKா, பண்ணிடைbக்கின்` அவன் குரடைலஜேKா உங்களுக்குத் தர இKலாது.
கணிதத்திஜேல ஜேமடைதKா] ஒருவர் உங்களுக்கு எடை கடைளயும், அளடைவகடைளயும், அடைவ bார்ந்த கணித
உலகத்டைதப்பற்றிK அடை]த்டைதயும் கற்றுத் தரமுடியும். ஆ]ால், உங்கடைள அவர் அக்கணித உலகத்திற்கு
அடைழத்துச் வெbல்ல முடிKாது.
ஏவெ]னில், ஒரு மனிதனின் பார்டைவ மற்வெ`ாரு மனிதனுக்குத் தன் சி`குகடைளத் தந்துதவாது.
க வுளின் உணர்விஜேல நீங்கள் ஒவ்வெவாருவரும் தனித்து நிற்படைதப் ஜேபாலஜேவ, நீங்கள் ஒவ்வெவாருவரும்
க வுடைளப் பற்றிK அறிவிலும் உலகத்டைதப்பற்றிK அறிவிலும் தனித்து நின்ஜே` உணர ஜேவண்டும்.
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19. நட்பு
அங்கிருந்த ஓர் இடைளஞன், 'எமக்கு நட்டைபப்பற்றிச் வெbால்லஜேவண்டும்' எ], அவர் கூறுவார் :
உங்களது நிடை`ஜேவற்`ப்பட் ஜேதடைவகஜேள உங்கள் நண்பன் ஆகும்.
நீங்கள் அன்ஜேபாடு விடைத தூவி, நன்றிஜேKாடு அறுவடை வெbய்யும் வKலும் அவஜே].
உங்கள் உணவும் உங்களது குளிர்காயும் கணப்பும் அவஜே] .
ஏவெ]னில், அவனி ம் நீங்கள் பசியு ஜே] வருகின்றீர்கள்;
உங்கள் அடைமதிக்காகஜேவ அவடை]த் ஜேதடுகின்றீர்கள்.
உங்கள் நண்பன், தன் உள்ளத்டைதத் தி`ந்து உங்களி ம் ஜேபசும் ஜேபாது, உங்கள் உள்ளத்திஜேல உதிக்கும்
மா`ா] கருத்துக்கா] அச்bமும் நீங்கள் வெகாள்வதில்டைல. உ ன்பாட்டுக் கருத்டைதயும் நீங்கள்
மடை`ப்பதில்டைல.
அவன் ஜேபbாமல் வெமள]முற்றிருக்கும் ஜேபாதும் உங்கள் வெநஞ்bம் அவன் இதK ஒலிடைKக் ஜேகட்படைதத்
தடுப்பதும் இல்டைல.
ஏவெ]னில், நட்பின் இடை ஜேK வெbாற்களின்றி எல்லா நிடை]வுகளும், எல்லா அவாக்களும், விருப்பு
வெவறுப்புகளும், எல்லா எதிர்பார்த்தாலும் உதித்து இருவரிடை ஜேKயும் மகிழ்ஜேவாடு, ஆ]ால்
ஆரவாரமின்றிப் பகிர்ந்து வெகாள்ளப்படுகின்`].
உங்கள் நண்பனி மிருந்து, நீங்கள் பிரியும் காலத்திஜேல நீங்கள் வருந்த ஜேவண் ா .
ஏவெ]னில், bமவெவளியில் இருந்து காணுவடைதக் காட்டிலும் மடைலஜேமல் ஏறி உச்சிடைK அடை ந்தவனுக்கு
மடைல எப்படி விளக்கமாகத் வெதரியுஜேமா, அடைதப்ஜேபால், உங்கள் நண்பனி மிருந்து எடைத நீங்கள்
அதிகமாக விரும்பி அன்பு வெகாண்டீர்கஜேளா, அஃது அவன் பிரிவுக் காலத்திஜேல மிக விளக்கமாகத்
வெதன்படும்.
உங்களது உயிராற்`டைல ஆழச் வெbய்வதன்றி ஜேவறு எப்படிப்பட் பிரதிபலனும் நட்பிடை ஜேK
நிலவாமல் இருக்கட்டும்.
ஏவெ]னில், அன்வெபன்பது தன்னுடை K மடை`வெபாருடைள வெவளிப்படுத்துவதன்றிப் பி`வற்டை`த்
ஜேதடுவது அன்று. ஆ]ால், அன்பற்` ஒன்ஜே`ா வீbப்பட் வடைலடைK ஒப்பா]ஜேத ஆகும். அந்த
வடைலயில் இலாபமற்`டைவஜேK அகப்படும்.
உங்களுடை K மிகச் சி`ந்தடைவKாவும் உங்கள் நண்பனுடை Kடைவ ஆகட்டும்.
அவன் உங்கள் உள்ளக் க ல் அடைலகளின் தணிடைவ அறிவடைதப் ஜேபாலஜேவ, அவ்வடைலகள்
வெபாங்கிவரும் வெபருக்கத்டைதயும் அறிKட்டும்.
நாழிடைககடைளக் வெகாடைல வெbய்K உங்கள் நண்படை] நீங்கள் ஜேதடுவதா]ால் அந்த நண்பன்
எத்தடைகKவன்?
எப்ஜேபாதும் வாழும் நாழிடைகக்காக அவடை]த் ஜேதடுங்கள். உங்கள் ஜேதடைவகடைளப் பூர்த்தி வெbய்வது தான்
அவன் க டைமஜேKKன்றி உங்கள் வெவறுடைமடைKப் பூரணமாக்குவதன்று.
நட்பின் இனிடைமயிஜேல , நடைகயும் மகிழ்டைவப் பகிர்ந்து வெகாள்ளுதலும் நிலவட்டும்.
ஏவெ]னில், சிறிK வெபாருள்களின் பனித்துளியிஜேல தான் இதKம் தன் டைவகடை`டைKக் கண்டு
புத்துணர்டைவப் வெபறுகி`து.
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20. உடைரKா ல்
பின்]ர் ஒரு புலவர், 'வெbாற்வெபாழிடைவப் பற்றிச் வெbால்லுங்கள்' எ], அவர் வெbால்லலுற்`ார்:
உங்கள் எண்ணங்கஜேளாடுற்` அடைமதி முடிவடை ந்த பின்]ஜேர நீங்கள் ஜேபசுகின்றீர்கள்.
உங்கள் இதKத்தின் தனிடைமயிஜேல வசிக்க முடிKாத ஜேநரத்திவெலல்லாம் உங்கள் உதட்டி]ாஜேல
வாழ்கின்றீர்கள். ஜேபச்வெbாலி உங்களுக்கு ஒரு மாறுதலாகவும் வெபாழுதுஜேபாக்காகவுஜேம உள்ளது.
அதிகமா] ஜேபச்bால் உங்கள் சிந்தடை] பாதிக்கு ஜேமல் வெகாடைல வெbய்Kப்படுகி`து.
ஏவெ]னில், சிந்தடை] என்பது பரந்த வெவளியிஜேல ப`க்கும் ப`டைவKாகும். வார்த்டைதகளாம் கூட்டிஜேல
உண்டைமKாகஜேவ அது தன் சி`குகடைள விரிக்க இKலுமாயினும் அத]ால் ப`க்க முடிKாது.
உங்களிஜேல பலர் தனித்திருத்தலுக்கு அஞ்சிப் ஜேபசுபவர்கடைளத் ஜேதடிப் ஜேபாகின்றீர்கள்.
தனிடைமயின் அடைமதி அப்படிப்பட் வர்கள் கண்களுக்குத் தங்கள் ஆத்மாவின் உண்டைம உருடைவ
வெவளிப்படுத்துகி`து. எ]ஜேவ, அவர்கள் அதிலிருந்து தப்பி ஓடுகி`ார்கள்.
இன்னும் பலர் ஜேபசுவார்கள். அவர்கள் ஜேபசும்ஜேபாது சிந்தடை]ஜேKா முன்ஜேKாbடை]ஜேKா இன்றி, தாஜேம
அறிந்து வெகாள்ள இKலாத சில உண்டைமகடைள எப்படிஜேKா வெவளிப்படுத்தி விடுவார்கள்.
மற்றும் சிலர் பல உண்டைமகடைளத் தங்கள் உள்ளத்திஜேல புடைதத்து டைவத்திருப்பார்கள். ஆ]ால், அவர்கள்
அவ்வுண்டைமகடைள வார்த்டைதகளால் வெவளிப்படுத்துவதில்டைல.
இப்படிப்பட் வர்களின் இதKத்திஜேல தான் உயிராற்`ல் bாந்தமிடைKந்த கவிடைதயின் அடைமதியிஜேல
தங்கி இருக்கி`து.
உங்களுடை K நண்படைர வெநடுஞ்bாடைலயிஜேலா அங்காடித் வெதருவிஜேலா நீங்கள் காண ஜேநர்ந்தால்,
உங்களின் உள்ஜேள வசிக்கும் உயிராற்`ல், உங்கள் உதடுகடைள அடைbத்து நாக்டைக வெநறியுய்க்கும்.
உங்கள் குரலுக்குள்ஜேள உள்ள குரல் அவர்கள் பு`ச்வெbவிகடைளத் துடைளத்து, அகச் வெbவிக்குச்
வெbல்லட்டும்.
ஏவெ]னில், அவர்களுடை K ஆத்மா உங்கள் இதKத்தின் உண்டைமகடைள அவர் தம் நிடை]வில்
டைவக்கத்தக்க திராட்டைb ரbத்தின் இனிப்டைபப் ஜேபால நிடை]வில் டைவத்திருக்கும்.
திராட்டைb ரbம் டைவத்திருந்த 7ாடி மடை`ந்து ஜேபாகலாம். அதன் ஜேமற்பூச்சு வண்ணம் ஒளி
இழந்துவி லாம். ஆ]ால், பா]த்தின் இனிப்பு மட்டும் நிடை]வில் இருந்து மா`ாது.
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21. காலம்
பின்]ர் ஒரு வான்வெவளிக் கடைலஞர் அவடைர ஜேநாக்கி, 'காலத்டைதப்பற்றிK தங்கள் கருத்து Kாது?' எ],
அவர் விளக்கலுற்`ார்:
அளத்தற்கரிKதும், அளவி முடிKாததுமா] காலத்டைதயும்
உங்களால் அளந்தி முடியும்.
உங்களுடை K ஒழுக்கத்டைதயும், ஏன் உங்கள் உயிராற்`லின் இKக்கத்டைதயும், நாழிடைககள், பருவ
காலங்கள் இவற்றுக்ஜேகற்ப ஜேநராக்கி வெநறியுய்க்கலாம்.
காலத்டைதஜேK ஓர் அருவிKாக்கி அவ்வருவிக் கடைரஜேKாரம்
நீங்கள் அமர்ந்து அதன் நீஜேராட் த்டைதக் காணலாம்.
உங்களுள் வசிக்கும் காலங்க ந்த ஒன்று. வாழ்க்டைகயின்
காலங்க ந்த தன்டைமடைK உணர்ந்துள்ளது.
ஜேநற்வெ`ன்பது இன்டை`K நிடை]ஜேவ என்பதும், நாடைள என்பது இன்டை`K நாளின் க]ஜேவ என்பதும்
அஃது அறிந்த ஒன்ஜே`Kாகும்.
உங்களுள்ஜேள எந்த ஒன்று இடைbபாடிச் சிந்திக்கின்`ஜேதா, அஃது அப் பரந்த வெவளியிஜேல விண்மீன்கடைளச்
சிதறிK அம் முதல் விநாடியின் வரம்பிடை ஜேKதான் இன்னும் நிலவிக் வெகாண்டிருக்கி`து.
தன்னுடை K அன்பின் வலிடைமக்கு எல்டைலஜேK கிடை Kாது
என்றுணராத மனிதன் உங்களிஜேல Kார்?
மற்றும் அந்த அன்பு தான் எல்டைலKற்`தாயினும், தன் ஆத்மாடைவ அது சூழ்ந்திருப்பதாயினும், அஃது
ஓர் அன்புணர்விலிருந்து, மற்ஜே`ார் அன்புணர்வுக்குத் தாவாமல், ஓர் அன்புச் வெbKலில் இருந்து மற்ஜே`ார்
அன்புச் வெbKலுக்கு விடைரKாமல் இருப்படைத உணராதார் Kார்?
காலமும் அன்பிடை]ப் ஜேபாலஜேவ பகுக்க முடிKாததும் வரம்பற்`தும் அன்ஜே`ா ?
உங்கள் எண்ணத்திஜேல காலத்டைதப் பருவத்தி]ால் அளக்கும் எழுச்சி உண் ாகுமா]ால் அப்ஜேபாது
ஒவ்வெவாரு பருவமும் மற்` எல்லாப் பருவங்கடைளயும் சூழ்ந்து நிற்கட்டும்.
மற்றும் இன்டை`K நாள், க ந்த காலத்டைத நிடை]வி]ாலும் எதிர்காலத்டைத விருப்பத்தி]ாலும் தழுவி
நிற்கட்டும்.
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22. நல்ல]வும் தீK]வும்
அதன்பின், அந் நகரத்தின் முதிKவர்களுள் ஒருவர், 'நல்ல], தீK]வற்டை`ப்பற்றி எங்களுக்கு
விளக்குங்கள்' எ], அவர் கூறுவார்:
உங்களுள் உள்ள நல்லடைதப்பற்றி மட்டுஜேம நான் கூ`முடியும். ஆ]ால் தீடைமடைKப் பற்றிKல்ல.
ஏவெ]னில், தன்னுடை K பசிKாலும் தாகத்தாலும் சித்திரவடைத வெbய்Kப்பட் , நன்டைமயின் ஜேவறுருவஜேம
தீடைம என்பதால்லாமல், தீடைம என்பது ஜேவவெ`ன்]?
உண்டைமKாகஜேவ, நன்டைமKா]து தான் பசிஜேKாடிருக்கும் ஜேபாது, தன் உணடைவ இருண் குடைககளிலும்
கூ த் ஜேதடுகின்`து; தண்ணீரில்லாமல் நா வ`ண்டு தாகம் எடுக்கும் ஜேபாது, நச்சு நீடைரக் கூ ப்
பருகுகின்`து.
நீங்கள் உங்களுள் ஒன்றி நிற்கும் நல்லவர்கள்.
ஆ]ால், உங்கஜேளாடு நீங்கள் ஒன்றி நிற்காமலிருக்கும் ஜேபாதும் நீங்கள் வெகட் வர்கள் அல்லர்.
ஏவெ]னில், பகுக்கப்பட் வீடு திரு ர்களின் குடைகKன்று. அஃது இரண் ாக்கப்பட் ஒரு வீடு தான்.
சுக்கான் இல்லாத கப்பல் இலக்கில்லாமல் ஆபத்து நிடை`ந்த பல தீவுகளுக்கிடை ஜேK திரிந்தாலும்
க லின் அடித்தளத்திற்கு மூழ்கிப் ஜேபாகாது.
உங்கடைளஜேK திKாகம் வெbய்K நீங்கள் ஜேபாராடும் ஜேபாது நீங்கள் நல்லவர்கள்.
அப்படிKன்றி, உங்கள் இலாபத்டைத மட்டுஜேம கருதி நிற்கும் ஜேபாதுகூ , நீங்கள் வெகட் வர்கள் அல்லர்.
ஏவெ]னில், நன்]லத்திற்காக நீங்கள் ஜேபாராடும் ஜேபாது, நிலத்திஜேல ஊன்றி, நிலத்தின் பாடைல உறிஞ்சும்
மரத்தின் ஜேவடைர ஒப்பா]வர்கள் விர்கள்.
மரத்தின் உச்சியிஜேல உள்ள பழம் கீஜேழ உள்ள ஜேவடைரப் பார்த்து, 'உண்டைமKாகஜேவ நீ என்டை]ப் ஜேபாலப்
பழுத்து முழுடைம அடை ந்து தன்டை]ஜேK முழுடைமயும் வெகாடுத்துவிடும் திKாகிKாக இரு,' என்று
வெbால்லாது.
ஏவெ]னில், பழத்துக்குத் தன்டை] முழுடைமKாகக் வெகாடுத்துத் திKாகம் வெbய்வது தான் அதன் இKல்பும்
ஜேதடைவயும் ஆகும். ஆ]ால், ஜேவருக்ஜேகா நிலத்தின் பKடை] உறிஞ்சுவது மட்டுஜேம அதன் இKல்பும்
ஜேதடைவயுமாகும்.
நீங்கள் உங்கள் உடைரKா லிஜேல விழிப்ஜேபாடிருக்கும்ஜேபாது
நல்லவர்கஜேள .
ஆ]ால், தூக்கத்திஜேல உங்கள் நாக்குத் தடுமாறிக் கருத்தின்றி உளறும்ஜேபாதும் நீங்கள் வெகட் வர்கள்
அல்லர்.
ஏவெ]னில், தடுமாறி உளறுதலும் வலிKற்` நாடைவப் பலப்படுத்தும்.
உங்களுடை K இலக்டைக ஜேநாக்கி நீங்கள் உறுதிKா] வெபருமிதம்
நடை ஜேKாடு ந ந்து ஜேபாகும்ஜேபாது நல்லவர்கள்.
ஆயினும் அவ்விலக்டைக ஜேநாக்கிஜேK நீங்கள் தட்டுத்தடுமாறி
வெநாண்டிச் வெbன்`ாலும் நீங்கள் வெகட் வர்கள் அல்லர்.
வெநாண்டிகளும் பின்ஜே]ாக்கிச் வெbல்வதில்டைலஜேK.
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வலிவும் விடைரவும் மிக்க நீங்கள், மு வர்கள் முன்னிடைலயில், அவர்களி ம் அன்பு காட்டுகிஜே`ாம்
என்னும் ஜேநாக்கத்ஜேதாடு வெநாண்டி ந க்க ஜேவண் ா.
நீங்கள் எண்ணற்` வெநறிகளிஜேல நல்லவர்கள். ஆ]ால்,
நல்லவர்களாத இல்லாத ஜேபாது வெகட் வர்களாக இல்டைல.
அக்காலத்திஜேல நீங்கள் மந்தமாகவும் ஜேbாம்பியும் ந க்கின்றீர்கள் என்பதன்றி ஜேவறில்டைல.
அந்ஜேதா! மான்கள் தங்கள் ஜேவகத்டைத ஆடைமகளுக்குக் கற்றுத்தர இKலாஜேத.
உங்களது ஜேபருருவமா], த]க்வெக]க் வெகாள்ளும் தன்]லமா] அவாவிஜேல நன்டைம நிலவுகின்`து.
அந்த அவாஜேவா , உங்கள் Kாவரி த்திலும் உண்டு.
ஆ]ால், சிலரி த்திஜேல அந்த அவாவா]து, மடைலKடுக்கத்திஜேல உள்ள வெபாருள்கடைளயும், காட்டி]து
இனிK இடைbடைKயும் நல்ல]வும் தீK]வும்
சுமந்து க லிஜேல கலக்கச் வெbல்லும் வெபருவெவள்ளத்டைதப்ஜேபால அடைமந்திருக்கும்.
மற்றும் சிலருக்ஜேகா அந்த அவா, ஊர்ந்து வெbன்று பல வடைளவுகடைளயும் திருப்பங்கடைளயும் வெபற்றுக்
க டைலச் வெbன்று அடை யுமுன் மிக மந்தகதியிற் வெbல்லும் ஆற்டை`ப் ஜேபால அடைமந்திருக்கும்.
ஜேபராடைbக்காரன் குடை`வாக விரும்புகின்`வடை] ஜேநாக்கி, 'நீ ஏன் நின்று நின்று வருகி`ாய், விடைரந்து
வரவில்டைல ?' எ]க் கூ`ாதிருக்கட்டும்.
ஏவெ]னில், உண்டைமயிஜேலஜேK நல்லவன் ஆடை Kற்` மற்`வடை] ஜேநாக்கி உன் உடை எங்ஜேக என்ஜே`ா,
வீடு இல்லாதவடை]ப் பார்த்து உன் வீடு என்]வாயிற்று என்ஜே`ா ஜேகட்பதில்டைல.
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23. பிரார்த்தடை]
ஆங்கிருந்த ஜேகாயில் அர்ச்bகரின் மடை]வி அவடைர ஜேநாக்கி, 'ஐK! பிரார்த்தடை]டைKப் பற்றிச் bற்று
விளக்குங்கள்' என்`ார்.
அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார்.
நீங்கள் உங்கள் துKரத்திலும் ஜேதடைவயிலும் பிரார்த்தடை] வெbய்கின்றீர்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியின்
முழுடைமயிலும் வாழ்நாள்களின் நிடை`விலும் கூ நீங்கள் பிரார்த்திக்க ஜேவண்டுமன்ஜே`ா?
ஏவெ]னில், நிடைலத்து வாழ்கின்` பரவெவளியிஜேல உங்கள் உள்ளம் கலக்க விKாபித்தஜேல பிரார்த்தடை]
என்பதல்லாமல் ஜேவவெ`ன்]?
உங்களுடை K இருடைள மட்டும் பரவெவளியிஜேல வெbாரிந்துவிடுவது உங்களுக்குச் bாந்திடைKத்
தருமா]ால், உங்கள் இதKத்தின் டைவகடை`டைKக்கூ அந்தப் பரவெவளியிஜேல வெபய்துவிடுவதும் உங்கள்
மகிழ்ச்சிக்காகஜேவ பிரார்த்தடை]க்காக, உங்கள் ஆத்மா உங்கடைள அடைழக்கும் ஜேபாது, நீங்கள் அழுவடைதத்
தவிர்த்து ஜேவவெ`ான்றும் உங்களால் வெbய்K முடிKாதாயின், நீங்கள் அழ அழ அந்த ஆத்மா, உங்கடைள
நீங்கள் வாய்விட்டுச் சிரிக்கும் வடைர, உங்கடைள ஜேமலும் ஜேமலும் கிசுகிசுத்துத் தூண்டிவிடும்.
நீங்கள் திKானிக்கும் அந்த ஜேநரத்திஜேல திKானிக்கும் காலம் தவிர, பி` ஜேநரங்களில் உங்களால் bந்திக்க
இKலாதவர்களா] பிரார்த்தடை] வெbய்யும் பல்ஜேலாடைரயும், பரவெவளியிஜேல bந்திக்க நீங்கள் ஜேமன்ஜேமல்
உKர்கின்றீர்கள்.
எ]ஜேவ, கண்ணுக்குப் புலப்ப ாத அந்தப் வெபரிK ஜேகாயிலுக்கு நீங்கள் வெbல்வது, வெபருமகிழ்ச்சிக்கும்,
இனிK ஒருடைமப்பாட்டுணர்வுக்குமன்றி, மற்வெ`ான்றுக்கு அன்று எ] இருக்கட்டும்.
ஆ]ால், அப் வெபரிK ஜேகாயிலுக்கு நீங்கள் வெbல்வது வரம் ஜேகட்டு இருப்பதற்காக அன்றி ஜேவவெ`தற்கும்
அன்று எனில் நீங்ககள் எடைதயும் அங்குப் வெப`முடிKாது.
அதனுள் நீங்கள் நுடைழவது உங்கடைளத் தாழ்டைமப்படுத்திக்
வெகாள்ளஜேவ எனில், நீங்கள் ஜேமலுKர்த்தப்ப மாட்டீர்கள்.
மற்`வர்களின் நன்டைமக்காகஜேவனும் நீங்கள் வரம் ஜேகட்டு இரப்பதற்கு அங்குச் வெbல்வீர்களாயின்,
உங்கள் பிரார்த்தடை] ஜேகட்கப்ப மாட் ாது.
பி`ரால் காணப்ப ாமல் அக் ஜேகாயிலுக்குள் நீங்கள் நுடைழவஜேத நல்லது.
வார்த்டைதகளால் நீங்கள் எப்படிப் பிரார்த்தடை] வெbய்வது
என்று நான் கூ`முடிKாது.
உங்கள் உதடுகள் மூலமாக இடை`வஜே], வார்த்டைதகடைள முணுமுணுக்க டைவக்கும் ஜேநரம் தவிர, மற்`
ஜேநரங்களில் இடை`வன் உங்கள் பிரார்த்தடை]கடைளக் ஜேகட்பதில்டைல.
க ல், காடு, மடைல இவற்றின் பிரார்த்தடை]கடைள நான்
உங்களுக்குக் கற்றுத்தர இKலாது.
மடைல, காடு, க ல் இவற்றிடை ஜேK பி`ந்த நீங்கள் உங்கள்
இதKத்திஜேல அவற்றின் பிரார்த்தடை]டைKக் காண இKலும்.
நீங்கள் இரவின் அடைமதியிஜேல கூர்ந்து கவனிப்பீர்களா]ால், அடைவ வெமள]த்ஜேதாடு இவ்வண்ணம்
கூறுவடைதக் ஜேகட்பீர்கள்.
'எங்கள் இடை`வஜே], எமது சி`குள்ள ஆத்மாஜேவ , எங்களுள்
எழும் உணர்வு உமது உணர்ஜேவ.
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எங்களுள் எழும் விருப்பங்கள் உமது விருப்பஜேம.
'உம்முடை K தாய் எங்கள் இரவுகடைள, உம்முடை Kதா]
பகலாக மாற்றுவதும் எங்களுள் எழும் உமது தூண்டுதஜேல.
'நாங்கள் எடைதயும் உம்மி ம் ஜேகட்க ஜேவண்டிKஜேத இல்டைல. ஏவெ]னில், எங்களுக்கு எது ஜேதடைவ
என்படைத, அடைவ எங்கள் உள்ளத்தில் ஜேதான்றுவதற்கு முன்]ஜேர நீர் அறிவீர்.
'எங்களது ஜேதடைவ பரம்வெபாருளாகிK நீஜேர. உம்டைம மட்டுஜேம, அதிகமாக எங்களுக்குக் வெகாடுப்பதன்
மூலம் நீர் அடை]த்டைதயும் எங்களுக்குத் தருகிறீர்
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24. மகிழ்ச்சி
ஆண்டுக்கு ஒருமுடை` அந்நகரத்திற்கு வருகின்` ஒரு து`வி, அவர் முன் வந்து, 'எமக்கு
மகிழ்ச்சிடைKப்பற்றிக் கூறுங்கள்' எ], அவர் கூறுவார்:
மகிழ்ச்சி என்பது விடுதடைல கீதம். ஆ]ால், அது விடுதடைலKன்று. அது உங்கள் ஆடைbயின் மலர்ச்சி.
ஆ]ால், அது உங்கள் ஆடைbயின் பலன் அன்று. அது உKர்ச்சி என்று கூ`ப்படும் வெபரும்பள்ளம். ஆ]ால்,
அது பள்ளமுமன்று உKர்ச்சியுமன்று. அது சிடை`ப்படுத்தப்பட் சி`குடை K ஒரு ப`டைவ. ஆ]ால், அது
அப் ப`டைவடைKச் சூழ்ந்துள்ள வெவளிKன்று. ஆம்! உண்டைமயில் மகிழ்ச்சி ஒரு விடுதடைல கீதஜேம!
நீங்கள் உங்கள் இதKத்தின் முழுடைமஜேKாடு மகிழ்ச்சி எனும் அந்த இடைbடைKப் பா நான் மகிழ்ஜேவன்.
ஆ]ால், நீங்கள் அவ்வின்னிடைbயிஜேல உங்கள் இதKத்டைத எல்லாம் இழந்துவி ஒப்புக் வெகாள்ள
மாட்ஜே ன்.
உங்களிஜேல சில இடைளஞர்கள், Kாவும் மகிழ்ச்சியிஜேல தான் உள்ளவெதன்னும் ஜேநாக்கத்ஜேதாடு அதடை]ஜேK
அடை K முKல்கின்`]ர்.
நீங்கஜேளா அவர்கடைளச் சீர்தூக்கி நிKாKம் கூறிக் கண்டிக்கின்றீர்கள்.
நான் அவர்கடைளப்பற்றித் தீர்ப்பளிக்கமாட்ஜே ன்; கண்டிக்கவும் மாட்ஜே ன்; மா`ாக, அவர்கள்
மகிழ்ச்சிடைKத் ஜேத அனுமதிப்ஜேபன்.
அவர்களும் மகிழ்ச்சிடைKத் ஜேதடிக் காணுவார்கள். ஆ]ால், அடைத மட்டும் தனித்தன்று.
மகிழ்ச்சியின் உ ன்பி`ந்த bஜேகாதரிகள் எழுவர் ஆவர். அவர்களுக்குள்ஜேள கடை க்குட்டித் தங்டைக கூ
மகிழ்ச்சிடைKக் காட்டிலும் அழகு மிகுந்தவள்.
கிழங்டைகத் ஜேதாண்டி எடுக்க முKலும் மனிதனுக்குப் புடைதKல் கிடை த்திருக்கி` வெbய்தி நீங்கள்
ஜேகள்விப்ப ாததா?
உங்களிஜேல சில முதிKவர்கள், ஏஜேதா குடிஜேபாடைதயில் தாங்கள் வெbய்த தவற்றுக்காக வருத்தப்படுவடைதப்
ஜேபாலத் தமது மகிழ்ச்சிடைK நிடை]வுகூர்கின்`]ர்.
வருந்துதஜேலா, உள்ளத்திடை] மூடியுள்ள ஜேமக மூட் த்திடை]
ஒத்தஜேத அல்லாமல் அதனுடை K தூK தன்டைமKன்று.
அவர்கள் தாங்கள் அடை ந்த மகிழ்ச்சிடைK நன்றியுணர்ஜேவாடு ஜேவனிற்காலத்திஜேல வெbய்த அறுவடை டைK
நிடை]ப்படைதப் ஜேபால நிடை]க்க ஜேவண்டும்.
ஆயினும் அவர்கள் தாமடை ந்த மகிழ்ச்சிக்காக இரங்குவதால், உளத்துக்கு ஆறுதல் கிடை க்குமா]ால்
அங்ங]ஜேம ஆறுதல் அடை Kட்டும்.
உங்களிஜேல சிலர் மகிழ்ச்சிடைKத் ஜேதடுவதற்குரிK இளடைமடைKயும், நிடை]வு கூர்தற்குரிK
முதுடைமடைKயும் வாய்த்தவர்கள் அல்லர்.
ஜேதடுதலும் நிடை]வுகூர்தலும் ஆகிK தம் அச்bத்தி]ாஜேலஜேK, அவர்கள் எல்லா மகிழ்ச்சிகடைளயும்
வெவறுத்து ஒதுக்கிவிடுகின்`]ர். இல்டைலஜேKல் அவர்கள் தங்களது உயிராற்`டைல (ஆத்மbக்தி)
அலட்சிKப்படுத்திஜேKா, அதற்கு ஊறு வெbய்ஜேதா - விடுவார்கள்.
ஆ]ால், அவர்களின் அப்படிப்பட் ஒதுக்கிவிடும் தன்டைமயும்
அவர்களது மகிழ்ஜேவKாம்.
இடைதப் ஜேபாலஜேவ தங்கள் நடுங்குங்டைககளால் கிழங்டைகத் ஜேதாண்டி எடுக்க முKலும் ஜேநரத்திலும்,
அவர்கள் புடைதKடைலக் கண்வெ டுக்கின்`]ர்.
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உயிராற்`டைல ஊறு வெbய்K Kாரால் முடியும்? இரவிஜேல இன்னிடைb பாடும் ப`டைவKால் இரவின்
அடைமதிடைKக் வெகடுக்கஜேவா, மின்மினிKால் விண்மீன்கடைள ஊறு வெbய்Kஜேவ முடியுமா?
உங்கள் தீச்bட்டியின் புடைகயும் தீயும் காற்டை`க் க]மாக்கி வி முடியுமா?
உங்களது டைகத்தடிKால் கலக்கிவி த்தக்க, அடைமதிKா] சிறிK குளம் ஜேபான்`து தான் உயிராற்`வெல]
நீங்கள் நிடை]க்கின்றீர்களா?
நீங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சிடைKப் பல ஜேநரங்களில் திKாகம் வெbய்வதன் மூலமாக, அந்த மகிழ்வுக்கா]
விருப்பத்டைத உங்கள் ஓய்வு ஜேநரத்துக்வெக]ச் ஜேbமித்து டைவக்கின்றீர்கள்.
இன்டை`க்கு விலக்கிK அல்லது விலகிK ஒன்று நாடைளக்கு நமக்காகக் காத்திருக்கின்`வெதன்படைத
அறிKாதவர் Kார்?
தன்னுடை K வாரிடைbயும் த]க்குரிK ஜேதடைவடைKயும் உங்களுடை K உ ல் உணர்ந்ஜேத உள்ளது. அஃது
ஏமாற்` முடிKாத ஒன்`ாகும்.
உங்கள் உ ஜேல உங்கள் ஆத்மாவின் வீடைண .
அந்த வீடைணயிலிருந்து இனிK இடைbடைKஜேKா அபஸ்வரங்கடைளஜேKா மீட்டுவது உங்களி த்திஜேல தான்
உள்ளது.
இப்ஜேபாது உங்கள் இதKத்டைத நீங்கள் பார்த்து, நாம் எப்படித் தான் மகிழ்விஜேல நன்டைமடைKயும்
தீடைமடைKயும் ஜேவறுபடுத்திக் காணமுடியும் எ]க் ஜேகட்கின்றீர்கள்.
வKற்பு`த்திற்கும் பூங்காவுக்கும் வெbல்லுங்கள். அங்ஜேக மலர்ந்துள்ள மலர்களிலிருந்து ஜேதடை]ச்
ஜேbகரிப்பதால் ஜேதனீ மகிழ்ச்சிKடை கின்`வெதன்படைத அறிவீர்கள். ஆ]ால், அந்தத் ஜேதனீக்குத் தன்
ஜேதடை]த் தருவது கூ , மலருக்கு மகிழ்ச்சிஜேK ஆகும்.
ஏவெ]னில், ஜேதனீக்கு மலர் என்பது வாழ்க்டைகயின் ஊற்று. மலருக்ஜேகா ஜேதனீ ஒரு காதல் தூதுவன்.
மலர், ஜேதனீ இரண்டுக்குஜேம, வெகாடுப்பதும் வெபறுவதும் இன்றிKடைமKாத ஜேதடைவயும் இன்பத்தின் உச்b
நிடைலயும் ஆகும்.
ஆர்பலீஸ் நாட்டு மக்கஜேள, உங்கள் இன்ப நிடைலயிஜேல - மகிழ்ச்சியிஜேல, மலடைரப் ஜேபாலவும் ஜேதனீடைKப்
ஜேபாலவும் திகழ்ந்து வாழுங்கள்.
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25. அழகு
அதன்பின் ஒரு கவிஞன் அவடைரப் பார்த்து, 'ஐK! அழடைகப்
பற்றிச் சிறிது வெbால்லுங்கள்' என்`ான். அவர் வெbால்லத் வெதா ங்கி]ார்:
அழகு எங்ஜேக உள்ளது என்று உங்களால் ஜேத முடியுமா? அந்த அழஜேக உங்கள் வழிKாகவும்
வழித்துடைணKாகவும் இருந்தாலன்றி, அடைத நீங்கள் எப்படிக் கண்டுபிடிக்க முடியும்?
அந்த அழஜேக உங்கள் வார்த்டைதகளின் ஜேகார்டைவKாக
அடைமந்தாலன்றி, அடைதப்பற்றி நீங்கள் எப்படிப் ஜேபbமுடியும்?
வருத்தப்படுஜேவாரும் துன்பப்படுஜேவாரும், அழகு என்னும் நங்டைக, பரிவும் கனிவும் உடை Kவள்;
த]க்ஜேக உரிK வெபருமிதத்தி]ால் நாணத்ஜேதாடு நடை பயிலும் கன்னித் தாடைKப் ஜேபால், அந்த அழகு
நம்மிடை ஜேK நடை பயில்கி`ாள் என்கின்`]ர்.
ஆர்வம் மிக்கவர்கஜேளா அப்படிKன்று. அழவெகன்பது வன்டைமயும் அச்bமும் நிடை`ந்தது. புKடைலப்
ஜேபால, அது நம் காலடியில் உள்ள பூமிடைKயும் ஜேமலுள்ள விண்டைணயும் அடைbத்து ஆட்டிவிடுகின்`து
என்கின்`]ர்.
கடைளப்புற்`வர்களும் bலிப்படை ந்தவர்களும், அழவெகன்பது நம் காதின் அருகிஜேல கிசுகிசுக்கும்,
வெமன்டைமKாக ரகசிKமாகப் ஜேபசும் தன்டைம வாய்ந்தது. நம்முடை K ஆத்மாவிஜேலதான் அது உடைரKாகும்
என்றும், சிறிK சு ர் இருளுக்கஞ்சி நடுங்குவடைதப்ஜேபால, நம்முடை K அடைமதியிஜேல அதனுடை K குரல்
வடைளந்து வெகாடுக்கின்`து என்றும் கூறுகின்`]ர்.
ஆ]ால், அடைமதிKற்`வர்கள் அந்த அழகு மடைலயினிடை ஜேK
உறுமுவடைத நாம் ஜேகட்டிருக்கிஜே`ாம் என்றும்,
அவ்வழகி]து ஒலியிலிருந்ஜேத விலங்கி]த்தின் குளம் வெபாலியும், ப`டைவச் சி`கின் ப ப ப்பும்,
சிங்கத்தின் முழக்கமும் உண் ாகின்`] என்றும் உணர்கின்`]ர்,
நகரத்டைத இரவிஜேல காவல் காக்கும் காவலன் , அழகு என்பது கீழ்த்திடைbயிஜேல டைவகடை`ஜேKாடு தான்
ஜேதான்றுகி`து என்கி`ான்.
உச்சி ஜேவடைளயிஜேல உழவர்களும் வழிப்ஜேபாக்கர்களும்,
நாங்கள், அவ்வழகு மாடைல ஜேநரத்தின் பலகணியிஜேல bாய்ந்து, நிலத்டைத ஜேநாக்குவடைதக்
கண்டிருக்கிஜே`ாம் என்கின்`]ர்.
வீதியில் உடை`ந்து கி க்கும் பனிக்கட்டிடைKக் கூட்டித் தள்ளும் பணிKாளஜே]ா அழவெகன்பது.
மடைலமுகட்டின் மீதிருந்து
தாவிக் குதித்து வbந்தத்ஜேதாடு தான் வரும் என்கி`ான்.
ஜேகாடை யிஜேல அறுவடை வெbய்யும் உழவர்கள் அழவெகன்னும் நங்டைக, bரத்காலத்திஜேல, தன் கூந்தலில்
பனித்துளிகள் வெbாட் ச் வெbாட் இடைலகளுஜே ந ]மாடுவடைத நாங்கள் கண்டிருக்கிஜே`ாம்
என்கின்`]ர்.
அழடைகப் பற்றி நீங்கள் இப்படி எல்லாம் ஜேபசி இருக்கிறீர்கள்.
ஆ]ால், உண்டைமயிஜேல நீங்கள் அழடைகப் பற்றிப் ஜேபbஜேவ இல்டைல. உங்களுடை K நிடை`ஜேவற்`ப்ப ாத
ஜேதடைவகடைளப் பற்றிஜேK தான் நீங்கள் ஜேபசியுள்ளீர்கள்.
அழவெகன்பது ஒரு ஜேதடைவKன்று; மகிழ்ச்சியின் உச்bம்.
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அஃது ஒரு நீர்ஜேவட்டைக வெகாண் வ`ண் நாஜேவா, இரப்பதற்வெக] நீட்டும் வெவறுங்டைகஜேKா அன்று.
உண்டைமயிஜேலஜேK அது ஒரு வெகாழுந்து விட்வெ ரியும் இதKமும், மந்திரத்தால் கட்டுண்
உயிராற்`லுமாம். அது நீங்கள் பார்க்கின்` உருவமுமன்று; ஜேகட்கின்` இன்னிடைbயுமன்று.
ஆ]ால், அழவெகன்பது நீங்கள் உங்கள் கண்கடைள மூடிக் வெகாண்டிருப்பினும் காணும் உருவமாகவும்,
உங்கள் காதுகடைள அடை த்துக் வெகாண்டிருப்பினும் ஜேகட்கின்` இன்னிடைbKாகவும் விளங்குவதாகும்.
அது பிழிKப்பட் மரப்பட்டை யின் bாற்றிஜேல வடித்வெதடுக்கும் பா]மன்று; அதல்லாமல் கூர்
அலஜேகாடு இடைணக்கப்பட்டுள்ள சி`குகளுமன்று.
உண்டைமயிஜேலஜேK அஃது எக்காலமும் மலர்ந்துள்ள பூங்காவும் எக்காலமும் ப`ந்து திரிகின்`
ஜேதவதூதர்களின் கூட் மும் ஆகும்.
ஆர்பலீஸ் நகர மக்கஜேள, வாழ்க்டைக த]து புனிதமா] முகத்திடைரடைK விலக்கும் ஜேபாது, வாழ்க்டைகஜேK
அழகு வாய்ந்தது.
ஆ]ால் நீங்கஜேள வாழ்க்டைக. நீங்கஜேள அதன் முகத்திடைர .
அழஜேகா ஜேதாற்`மும் முடிவுமற்`து. அது தன்டை]த் தாஜே] ஒரு கண்ணாடியில் காண வல்லது.
ஆ]ால், நீங்கஜேள ஜேதாற்`மும் இறுதியும் அற்`வர்களாயும் நீங்கஜேள கண்ணாடிKாகவும்
இருக்கின்றீர்கள்.
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26. bமKம்
பின்]ர் ஒரு வKது முதிர்ந்த பூbாரி அவடைர ஜேநாக்கி, 'எங்களுக்குச் bமKத்டைதப்பற்றிச் வெbால்லுங்கள்' எ],
அவர் கூறி]ார்:
நான் உங்களிடை ஜேK இன்று, ஜேவறு எடைதப்பற்றிKாவது ஜேபசிஜே]]ா?
bமKம் என்பது எல்லாச் வெbKல்களும் எல்லாச் சிந்தடை]களுஜேமKன்ஜே`ா?
அதுதான் வெbKல்களும் சிந்தடை]களும் இல்டைலKாயினும், டைககள் கல்டைலச் வெbதுக்கும் ஜேபாஜேதா,
தறிடைKச் வெbப்பனிடும் ஜேபாஜேதா, மக்கள் ஆத்மாவிலிருந்து திடீவெர] உதKமாகும் விKப்பும் உணர்வுஜேம
அன்ஜே`ா?
Kாரால் தன்னுடை K வெbKல்களில் இருந்து தன் விசுவாbத்டைதத் துண்டித்துக் வெகாள்ள முடியும்? அல்லது
தன் வெதாழிலில் இருந்து தன் நம்பிக்டைகடைKப் பிரிக்க முடியும்?
Kார் தன்னுடை K காலத்டைதத் த]க்கு முன்]ால் பரப்பி, இது க வுளுக்காக, இஃது எ]க்காக என்றும்,
இஃது என் ஆத்மாவுக்கு, இஃது என் உ லுக்கு என்றும் கூ` முடியும்?
எல்லா நாழிடைககளும் ஓர் ஆத்மாவிலிருந்து மற்ஜே`ார் ஆத்மாவுக்குச் சி`கடித்துப் ப`ப்ப]ஜேவ.
Kார் தம்முடை K ஒழுக்கஜேம, த]க்குச் சி`ந்த ஆடை எ]க் வெகாள்கின்`]ஜேரா அவருக்கு ஜேவறு
ஆடை ஜேK ஜேதடைவ இல்டைல .
புKலும் ஞாயிற்றின் வெவப்பமும் அவர் உ டைலத் துடைளத் வெதடுக்க முடிKாது.
எவன் தன்னுடை K ந த்டைதகளுக்கு நீதி நூல்கடைள ஆதாரம் காட்டுகி`ாஜே]ா, அவன் தன்னுடை K
பண்ணிடைbக்கும் குயிடைலக் கூட்டில் அடை த்தவன் ஆவான்.
சுதந்தரமா] கீதம் இரும்புக் கதவுகளுக்குள்ளிருந்து கிளம்புவதில்டைல .
Kாருக்கு வழிபாடு என்பது தி`ந்து மூ க்கூடிK ஒரு பலகணிKாக விளங்குகின்`ஜேதா, அவர்
விடிKற்காலம் முதல் அடுத்த விடிKற்காலம் வடைரயிலும் உள்ள காலவெமல்லாம், வழிபாடு வெbய்யும்
பலகணிKாக விளங்கும் தன் ஆத்மாவின் வீட்டை க் கண் வர் அல்லர்.
உங்களு டைK அன்`ா வாழ்ஜேவ உங்கள் ஜேகாயிலும் bமKமுமாகும்.
நீங்கள் அதில் நுடைழயும்ஜேபாவெதல்லாம் உங்களி முள்ள அடை]த்டைதயும் எடுத்துச் வெbல்லுங்கள்.
கலப்டைப, உடைலக்களம், bம்மட்டி, வீடைண முதலிK Kாவற்டை`யும் நீங்கள் உங்களு ன் எடுத்துச்
வெbல்லுங்கள், இடைவவெKல்லாம் உங்கள் ஜேதடைவக்கும் மகிழ்ச்சிக்குமாக நீங்கள் அடைமத்துக்
வெகாண் டைவஜேK.
ஏவெ]னில், உங்கள் கற்படை]யி]ால், நீங்கள் உங்கள் bாதடை]கடைளக் காட்டிலும் உKரஜேவா, உங்கள்
ஜேதால்விகடைளக் காட்டிலும் கீழாகத் தாழஜேவா மாட்டீர்கள்.
மற்றும் நீங்கள் எல்லாடைரயும் உங்களு ன் அடைழத்துச் வெbல்லுங்கள்.
ஏவெ]னில், வெவறும் வழிபாட்டின் மூலமாக, அவர்களது நம்பிக்டைகடைKக் காட்டிலும் நீங்கள் உKரப்
ப`க்கஜேவா, அவர்கள் தம் நம்பிக்டைக இழந்த பரிதாப நிடைலடைKக் காட்டிலும் உங்கள் பணிவி]ால்
நீங்கள் தாழஜேவா முடிKாது.
நீங்கள் இடை`வடை] அறிKக் கூடுமா]ால், வாழ்க்டைகச் சூத்திரங்களுக்குப் ஜேபருடைர வெbய்Kாதீர்கள்.
அடைதவி உங்கடைளச் சுற்றி ஜேநாக்குங்கள்.
இடை`வன் உங்கள் குழந்டைதகளு ன் விடைளKாடிக் வெகாண்டிருப்படைதக் காண்பீர்கள்.
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வெவட் வெவளிடைKக் காணுங்கள். இடை`வன் முகில் மீது ந ந்து வெbன்று, மின்]வெல]த் தன் டைககடைள
நீட்டி மடைழயூஜே கீழி`ங்குவடைதக் காண்பீர்கள்.
அவன் மலர்களிஜேல முறுவலித்தது. பின் ஜேமலுறு மரக்கிடைளகளிஜேல தன் டைககடைள நீட்டி உங்கடைள
அடைழப்படைதயும் நீங்கள் காண்பீர்கள்.
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27. மரணம்
ஆல்மித்ரா பின்]ர் அவடைர ஜேநாக்கி, 'நாங்கள் இப்ஜேபாது மரணத்டைதப்பற்றி விளக்கங் ஜேகட்கிஜே`ாம்'
எ], அவர் வெbால்வார்:
மரணத்தின் இரகசிKத்டைத நீங்கள் அறிK ஜேவண்டும்.
ஆ]ால், வாழ்க்டைகயின் இதKத்திஜேல ஜேதடி]ால் அன்றி, நீங்கள் அடைத எவ்வண்ணம் காண இKலும்?
இரவில் மட்டுஜேம காணக் கண் படை த்திட் ஆந்டைத, பகலில் காண இKலாததால் ஒளியின் தத்துவத்டைத
அஃது அறிK முடிKாது.
உண்டைமKாகஜேவ மரணத்தின் ஆற்`டைல நீங்கள் காண விரும்பி]ால் உங்கள் வாழ்வின் பரு உ டைலக்
காண, இதKத்டைத நன்கு தி`ந்து விடுங்கள்.
ஏவெ]னில், வாழ்வும் மரணமும் நதியும் க லும் ஜேபால் ஒன்ஜே`Kாகும்.
உங்கள் நம்பிக்டைக, ஆடைb இவற்றின் ஆழத்திஜேல எட் ாத் வெதாடைலவின் வெமள] அறிவு தங்கியுள்ளது.
பனிப்ப லத்தின் கீஜேழ நிலத்தின் அடியில் புடைதந்துள்ள ஒரு விடைத க]வு காண்படைதப் ஜேபால, உங்கள்
இதKம் வbந்தத்டைதப் பற்றிக் க]வு காண்கி`து.
க]வுகடைள நம்புங்கள். ஏவெ]னில், அவற்றிஜேல தான் ஜேமாட்bத்தின் வாயில் அடைமந்திருக்கி`து.
மரணத்துக்கு நீங்கள் அஞ்சி நடுங்குதல் வெகளரவத்தின் அடை Kாளமாகத் தன் தடைலமீது டைகடைவக்கக்
டைகடைK நீட்டும் அரbன் முன்]ர் நிற்கும் ஓர் ஆட்டிடை Kன் நடுங்குகின்` நடுக்கத்டைதப் ஜேபான்`ஜேத
ஆகும்.
ஆட்டிடை Kனுக்குத் தன் நடுக்கத்தின் அடித்தளத்திஜேல தான் அரbனின் வெகௌரவத்டைதப் வெப`ப்
ஜேபாகிஜே`ாம் எனும் மகிழ்ச்சியும் உள்ளதன்ஜே`ா ?
மா`ாக, அடைதக் காட்டிலும் அவன் தன்னுடை K நடுக்கத்டைதப்பற்றிK உணர்வும் அதிகமாகப்
வெபற்றிருக்கி`ான் அல்லஜே]ா?
இ`ந்து விடுதல் என்பது என்]? பனிக்கட்டிடைKப் ஜேபாலப் புKலிஜேல நின்று, கதிரவ]ால் உருகிப்
ஜேபாவடைதப் ஜேபாலன்றி மற்வெ`ன்]?
மூச்சுவிடுவடைத (உயிர்ப்டைப ) அதனுடை K ஓய்வற்` அடைலகளில் இருந்து விடுதடைலKளித்து, அதன்
மூலமாக, அந்த மூச்சு உKர்ந்து விKாபித்துத் தடைளKற்` க வுடைளத் ஜேதடுவடைதத் தவிர,
மூச்சு நின்றுவிட் து என்பதற்குப் வெபாருள் என்]?
அடைமதி என்னும் ஆற்று நீடைரப் பருகி]ால் தான் உங்களால் நிச்bKமாகப் பா முடியும். மடைல உச்சிடைK
நீங்கள் அடை ந்த பின்]ர் தான் உங்களால் இன்னும் ஜேமஜேல உKர முடியும்.
நிலம் எப்ஜேபாது உங்கள் உறுப்புகளுக்கு உரிடைம வெகாண் ாடுகி`ஜேதா அப்ஜேபாது தான் உங்களால்
உண்டைமயில் களிக்கூத்தா முடியும்.
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28. இறுதி
அப்ஜேபாது மாடைலக்காலம் ஆயிற்று.
ஆல் மித்ரா என்னும் அத் தீர்க்கதரிசினி, 'இந்த நாளும், இந்த இ மும், பல தத்துவங்கள் அடை]த்டைதயும்
விளக்கிK உங்களுடை K ஆத்மாவும் வாழ்க என்`ாள்.
அதற்கு அவர் ஜேபசிKவன் நா]ா?
ஜேகட்பவருள் நானும் ஒருவன் அல்லஜே]ா' என்`ார்.
பின்]ர் அவர் ஜேகாயிலின் படிக்கட்டுகடைள விட்டுக் கீழி`ங்கிச் வெbன்`ார். எல்லா மக்களும் அவடைரப்
பின்வெதா ர, அவர் கப்படைலச் வெbன்று அடை ந்து, அதன் ஜேமல் தட்டில் ஏறி நின்`ார். ஆங்கு நின்று அவர்
மக்கடைள ஜேநாக்கித் தம் குரடைல உKர்த்திக் கூ`த் வெதா ங்கி]ார்.
ஆர்பலீஸ் நகர மக்கஜேள, உங்கடைள விட்டுப் பிரிந்து வெbல்லக்
காற்று என்டை]ப் பணிக்கி`து. காற்டை`க் காட்டிலும் நான் விடைரவு குடை`ந்தவஜே]. ஆயினும் நான்
ஜேபாகத் தான் ஜேவண்டும்.
நாங்கள் து`விகள், நாஜே ாடிகள்; எப்ஜேபாதும் தனித்த வெநறிடைKத் ஜேதடுபவர்கள்; எங்கும் ஒரு நாடைளக்
கழித்த இ த்திஜேல மறுநாடைளத் வெதா ங்காதவர்கள். மற்றும் உதிக்கின்` ஞாயிறு. மடை`ந்த மாடைலக்
கால ஞாயிறு விட் இ த்திஜேல எங்கடைளக் காண்பதில்டைல. நிலம் உ`க்கத்தில் உள்ள ஜேநரத்திலும்
நாங்கள் bஞ்bரிக்கிஜே`ாம்.
நாங்கள் பிடுங்கிப் ஜேபாடுதற்கிKலாத உறுதிKா] வெbடிகளின் விடைதடைK ஒத்தவர்கள். எங்களுடை K
இதKத்தின் முழுடைமKா] பழுத்த நிடைலயிஜேல தான், நாங்கள் புKலால் உந்தப்பட்டுச்
சித`டிக்கப்படுகிஜே`ாம்.
உங்களு ன் கழித்த என் நாள்கஜேளா, மிகச் சில. மற்றும்
என் வெமாழிகஜேளா அவற்றினும் மிகச் சுருக்கமா]டைவ.
ஆ]ால், என் வெமாழிகள் உங்கள் காதுகளில் இருந்து ஜேதய்ந்து மடை`ந்தாஜேலா, என்னுடை K அன்பு
உங்கள் நிடை]வில் இருந்து நீங்கிவிட் ாஜேலா நான் திரும்பவும் வருஜேவன்.
நன்கு வெbழித்த இதKத்ஜேதாடும், உங்கள் ஆத்மாவுக்கு மிக்க பKன் விடைளவிக்கும் உதடுகஜேளாடும் நான்
மீண்டும் வந்து உடைரKாடுஜேவன்.
ஆம்! நான் பருவத்ஜேதாஜே வருஜேவன்.
என்டை] மரணம் மடை`த்து விடினும், மகத்தா] ஜேமா]ம் என்டை] ஆட்வெகாண் ஜேபாதிலும் நான்
உங்களது அறிவாற்`டைலத் ஜேதடிடுஜேவன் .
ஆ]ால், நான் ஒரு பKனுமில்லாமல் உங்கடைளத் ஜேத மாட்ஜே ன்.
நான் ஜேபசிKதில் ஏதாவது உண்டைம உள்ளதா]ால், என் வெbாற்கள் உங்கள் சிந்தடை]ஜேKாடு
உ`வாடிKடைதக் காட்டிலும், நான் கூறிKதில் உள்ள அந்த உண்டைமஜேK தன்டை]த் தாஜே] வெதளிந்த
குரலால் வெவளிப்படுத்தும்.
ஆர்பலீஸ் நாட்டு மக்கஜேள, நான் காற்ஜே`ாஜே பKணம்
வெbய்கிஜே`ன். ஆ]ால், வெவறும் சூனிKத்துக்குள் அல்ஜேலன்.
இன்டை`K நாள், உங்களுடை K ஜேதடைவகடைளயும் என்னுடை K அன்டைபயும் நிடை`வு வெbய்யும் நாளாக
அடைமKாமல் ஜேபாகுமா]ால், அடுத்த நாளுக்குரிK வாக்குறுதிKாகவாவது இஃது இருக்கட்டும்.
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மனிதனின் ஜேதடைவகள் மாறுதல் அடை வ]. ஆ]ால் அவனுடை K அன்பும், அவ்வன்பு தன் ஜேதடைவடைK
நிடை`ஜேவற்றிக் வெகாள்ள ஜேவண்டும் என்னும் ஆடைbயும் மாற்`ம் அடை KாதடைவஜேK.
ஆடைகKால், மிகப் வெபரிK ஜேமா] bாம்ராஜ்Kத்தினின்று நான்
திரும்பி வருஜேவன் என்படைத உணர்வீர்களாக!
அதிகாடைலயில் வKல்வெவளியிஜேல பனிநீடைரப் புல் நுனிஜேமல் எச்bமாக்கி மடை`ந்துவிடும் மூடுபனி ஜேமல்
எழும்பிக் கார்முகிஜேலாடு கலந்து பின்னிப் பின்]ர் மடைழKாகத் திரும்பி வரும்.
நான் அந்த மூடுபனிடைKப் ஜேபால இல்லாமலில்டைல.
இரவின் அடைமதியிஜேல நான் உங்கள் வீதிகளிஜேல உலாவிஜே]ன். என்னுடை K ஆத்மாஜேவா
(உயிராற்`ஜேலா) உங்கள் இல்லங்களின் உள்ஜேள நுடைழந்திருக்கின்`து.
உங்கள் இதKத்துடிப்ஜேபா என் இதKத்திஜேல இருந்தது. உங்கள் மூச்சுக் காற்று. என் முகத்திஜேல வீசிற்று.
உங்கள் அடை]வடைரயும் நான் அறிஜேவன்.
ஆம். உங்கள் இன்பங்கள் துன்பங்கள் அடை]த்டைதயும் நான் அறிஜேவன்.
உ`க்கத்திஜேல நீங்கள் கண் க]வுகள் எல்லாம்
என் க]வுகஜேள.
பல ஜேநரங்களில், உங்களிடை ஜேK நான் குன்றுகளிடை ஜேK அடைமந்த ஏரிடைKப் ஜேபால இருந்திருக்கிஜே`ன்.
உங்கள் உள்ளத்தி]து உKர்ச்சிடைKயும், வடைளந்த bரிவுகடைளயும், எண்ணத் திரள்களின் ஓட் த்டைதயும்,
உங்கள் அவாக்கடைளயும் கூ நான் பிரதிபலித்திருக்கிஜே`ன்.
என்னுடை K அடைமதியிஜேல உங்கள் குழந்டைதகளின் சிரிப்வெபாலி அருவிKாகவும், உங்கள்
இடைளஞர்களின் ஏக்கங்கள் ஆ`ாகவும் வந்த].
அடைவ என்னுள்ஜேள ஆழ்ந்து வெbன்` பின்]ரும் கூ , அந்த அருவிகளும் ஆறுகளும் தம்
பண்ணிடைbத்தடைல இன்னும் நிறுத்தவில்டைல .
ஆ]ால், சிரிப்டைபக் காட்டிலும் இனிடைமKா]தும், ஏக்கத்டைதக் காட்டிலும் மகத்தா]துமா] ஒன்று
என்னி ம் வந்தடை ந்துள்ளது.
உங்களிடை ஜேK வரம்பு அற்றிருக்கும் ஒன்ஜே` அது.
பரம்வெபாருளாகிK ஜேபருருவத்தின் பரமாணுவும் தடைbநார்களுமன்றி நீங்கள் ஜேவ`ல்லர். நீங்கள்
பாடுகின்` இடைbகள் Kாவும் Kாருடை K நாத வெவள்ளத்திஜேல வெவறும் ஒலிKற்` துடிப்பாக
இருக்கின்`ஜேதா?
அந்த அகண் ாகார உருவிஜேல நீங்கள் விKாபித்துள்ளீர்கள்.
அவடை]க் காண்பதன் மூலம் உங்கடைள நான் கண்ஜே ன்; அன்புகூர்ந்ஜேதன். அந்தப் பரந்த வெவளியிஜேல
இல்லாத எந்தத் தூரத்டைதத் தான் அன்பு வெbன்று அடை K முடியும்? எந்தத் ஜேதாற்`மும் எந்த
எதிர்பார்த்தாலும் எந்த அனுமா]மும் அந்த அன்பின் ஜேவகத்டைதத் தாண்டிப் ஜேபாக இKலாது.
பருத்த மரத்திஜேல ஆப்பிள் பழங்கள் பழுத்துக் குலுங்கிKடைதப் ஜேபாலஜேவ, உங்கள் உள்ஜேளஜேK அந்த
விசுவரூப மானு ம் உள்ளது.
அவனுடை K வல்லடைம உங்கடைள நிலத்திஜேல பிணிக்க, அவனுடை K மணம் உங்கடைளப் பரவெவளியிஜேல
உKர்த்த, அவன் தன் சிரஞ்சீவித் தன்டைமயி]ால் நீங்கள் இ`வாடைமடைK அடை ந்துள்ளீர்கள்.
bங்கிலியிஜேல உள்ள மிகப் பலவீ]மா] கரடைணடைKப் ஜேபால நீங்கள் பலவீ]மா]வர்கள் என்று
உங்களுக்குச் வெbால்லப்பட்டுள்ளது.
ஆ]ால், அதிஜேல பாதி தான் உண்டைம .
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bங்கிலியிஜேல உள்ள மிக வலிவா] கரடைணடைKப் ஜேபாலவும் நீங்கள் வலிவு மிக்கவர்கஜேள.
உங்களது அற்பச் வெbKல்கடைள மட்டுஜேம வெகாண்டு உங்கடைள அளந்தறிவது, வெபரிK க லின் bக்திடைK
அதன் நுடைரயின் ஜேநாய்டைமKால் அளந்தறிவடைதப் ஜேபாலஜேவ ஆகும்.
உங்களது ஜேதால்விகடைளக் வெகாண்டு உங்கடைள அளந்தறிவது, பருவகாலங்கடைள அதன் நிடைலKற்`
தன்டைமடைKக் வெகாண்டு குற்`ஞ்bாட்டுவடைதஜேK நிகர்க்கும்.
ஆம்! நீங்கள் ஒரு வெபரிK க டைலப் ஜேபான்`வர்கஜேள .
உங்களது கடைர ஓரங்களிஜேல வெபரிK கப்பல்கள் அடைலகடைள எதிர்ஜேநாக்கி நிற்கின்`]. நீங்கஜேளா அந்தக்
க டைலப் ஜேபாலஜேவ உங்கள் அடைலகடைள விடைரவுபடுத்த இKலாது.
பருவகாலங்கடைளப் ஜேபான்`வர்கஜேள நீங்களும். உங்களது மாரிக்காலப் பருவம் உங்களுக்கு வbந்த
காலத்டைத மறுதலித்தாலும்,
உங்களுள்ஜேள ஓய்வு வெகாண்டுள்ள வbந்தம் தன் தூக்கக் கலக்கத்திஜேல புன்]டைக பூக்குஜேம அல்லாமல்
அத]ால் துன்பம் அடை Kாது.
இவற்டை` நான், நீங்கள் ஒருவருக்வெகாருவர், 'இவர் நம்டைமப்பற்றிப் புகழ்ந்து ஜேபசி]ார். நம்மிடை ஜேK
உள்ள நல்ல]வற்டை`ஜேK இவர் கண் ார் எ]ப் ஜேபசிக் வெகாள்வதற்காகக் கூறிஜே]ன்' எ]
நிடை]க்காதீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்திஜேல நன்கு அறிந்தவற்டை`ஜேK நான் உங்களுக்கு வார்த்டைதகளால் உடைரத்ஜேதன்.
வெbால்லறிவு என்பது வார்த்டைதகளற்` எண்ணத்தின் அறிவுச் bாKலன்றி ஜேவவெ`ன்]?
உங்கள் நிடை]வும் என் வெbால்லும், நம்முடை K ஜேநற்டை`K தி]த்தின் ஏடுகளில் இருந்தும், இந்த நிலம்
நம்டைமஜேKா தன்டை]ஜேKா அறிKாத பண்டை க் கால நாள்களிலிருந்தும், குழப்பத்து ஜே] இந்தப் பூமி
தன்டை] ஜேமலுKர்த்தப் பணிKாற்றிK இரவுகளில் இருந்தும், மூடி டைவக்கப்பட் நிடை]வடைலகள்
அல்லஜேவா?
ஞானிகள் உங்களி ம் தங்களுடை K ஞா]த்டைத நல்குவதற்கு வருவார்கள். ஆ]ால், நாஜே]ா அடைத
நீக்குவதற்கு வந்ஜேதன் .
ஞா]த்டைதக் காட்டிலும் உKர்ந்தது எஃது என்படைத நான்
அறிந்துள்ஜேளன் என்படைதக் காணுங்கள்.
அதுதான் உங்களுள்ஜேள, தன்டை]க் காட்டிலும் அதிகமாகச்
சுரந்து ஜேbகரிக்கின்` உயிராற்`லின் ஒளிப்பிழம்பு ஆகும்.
அக்காலத்தில் அதனுடை K விரிடைவப் பற்றிK சிந்தடை] Kற்`வர்களாய், நீங்கள் உங்கள் நாள்கள்
கழிவடைதப்பற்றித் துக்கப்பட்டிருந்தீர்கள். இது bவக்குழிக்கு அஞ்சும் உ ல் வாழ்க்டைகடைKத் ஜேதடும்
உயிர் வாழ்வாகும். இங்குச் bவக்குழிகள் இல்டைல. இந்தக் குன்றுகளும் bமவெவளிகளும் நமக்குத்
வெதாட்டிலும்
படிக்கட்டுகளுமாகும்.
உங்களுடை K முன்ஜே]ார்கடைளப் புடைதத்த bமாதியின் பக்கத்திஜேல உள்ள வKற்பு`த்ஜேத நீங்கள் ஜேபாக
ஜேநர்ந்தால், அவ்வி த்டைத நீங்கள் உற்றுஜேநாக்குவீர்களா]ால் அந்த இ த்திஜேல நீங்களும் உங்கள்
bந்ததியி]ரும் டைகஜேகாத்து ந ]மாடுவடைதக் காண்பீர்கள்.
உண்டைமKாகஜேவ அடிக்கடி நீங்கள் தன்னுணர்வின்றிஜேK
ஆ]ந்தப்படுகின்றீர்கள்.
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மற்றும் சிலர் உங்களி ம் வந்துள்ள]ர். அவர்கள், உங்கள் மதத்தின் ஜேபரால் வெbய்த வெபான்]ா]
வாக்குறுதிகளுக்காக அவர்களுக்குப் வெபான்னும் அதிகாரமும் அந்தஸ்தும் அளித்தீர்கள்.
வாக்குறுதிடைKக் காட்டிலும் குடை`ந்த ஒன்ஜே` நான் உங்களுக்குக் வெகாடுத்ஜேதன். ஆ]ால், நீங்கள்
என்னி ம் அதிகத் தாராள ம]ப்பாங்ஜேகாடு ந ந்து வெகாண்டீர்கள். வாழ்டைவப் பற்றிK என் ஆழ்ந்த நீர்
ஜேவட்டைகடைK நீங்கள் எ]க்கு அளித்தீர்கள் .
என்னுடை K எல்லாக் குறிக்ஜேகாளும் நீர் ஜேவட்டைகKால் உலர்ந்த உதடுகளாகவும், வாழ்க்டைக
முழுடைமயுஜேம வற்`ாத நீர் ஊற்`ாகவும் மாறி வடிவம் அடை ந்த இதடை]க் காட்டிலும் நான் வெப`த்தக்க
வெபரிK பரிசு ஜேவவெ`ான்றும் நிச்bKமாக இல்டைல. இதிஜேல தான் என்னுடை K ஜேமன்டைமயும்
வெவகுமதியும் மண்டிக் கி க்கின்`].
நான் எப்வெபாழுவெதல்லாம் நீர் ஊற்றுக்குத் தாகத்து ன் நீர் அருந்த வருகின்ஜே`ஜே]ா, அப்ஜேபாவெதல்லாம்
அந்த உயிர்ப்புள்ள (ஜீவனுள்ள) தண்ணீர் கூ , தாகம் மிகுந்துள்ளதாகஜேவ இருக்கக் காண்கிஜே`ன்.
நான் அடைதக் குடிக்கும்ஜேபாது அந்தத் தண்ணீரும்
என்டை]ஜேK குடிக்கின்`து.
நான் உங்களி ம் வெவகுமதிடைKப் வெபற்றுக்வெகாள்வதிஜேல நாணம் அடை ந்ஜேதா, வெபருடைம மிகுந்ஜேதா
இருந்ததாக உங்களில் சிலர் கருதினீர்கள்.
என் ஊதிKத்டைதப் வெபறுவதில் மட்டுஜேம நான் மிகவும் வெவட்கப்பட்டிருக்கிஜே`ன்;
ஆ]ால், வெவகுமதிடைKப் வெபறுவதில் அன்று. நீங்கள் என்டை] உங்கள் பந்தி ஜேபா7]த்தின் இடை யில்
அமர்த்தச் சித்தமாய் இருந்த காலத்தில் எல்லாம் நான் குன்று களிடை ஜேK பழங்கடைளத் தின்று
வெகாண்டிருந்ஜேதன்.
நீங்கள் எ]க்கு மகிழ்ச்சிஜேKாடு தங்க இ ம் அளிக்கக் காத்திருந்த காலத்வெதல்லாம் நான் ஜேகாயில்
பிராகாரத்திஜேல தூங்கிஜே]ன். ஆ]ஜேபாதிலும், என்னுடை K பகல்கடைளயும் இரவுகடைளயும் பற்றி நீங்கள்
அன்ஜேபாடு நிடை]வு கூராதிருந்ததால் தான். பகலிஜேல நான் உண் அவ்வுணவு இனித்தது. இரவு
ஜேநரத்திஜேல, என் தூக்கம் இனிK க]வுகளால் சூழப்பட்டிருந்த்து.
இதற்காக நான் உங்கடைள மிகவும் வாழ்த்துகிஜே`ன்.
நீங்கள் அதிகமாகஜேவ வெகாடுத்திருக்கிறீர்கள். ஆ]ால், நீங்கள் எடைதயும் வெகாடுத்ததாகஜேவ
அறிKவில்டைல.
உண்டைமKாகஜேவ, கண்ணாடியில் தன் பிரதி பிம்பத்டைதப் பார்க்கும் கருடைணயும் கல்லாக மாறிவிடுகி`து.
தன்டை] மிக்க அன்ஜேபாடு பலவெbால்லிப் புகழும் நற்வெbKலும், bாபத்தின் தாKாக மாறிவிடுகி`து.
என்டை]த் தனித்தவன் என்றும், தன் தனிடைமயிஜேல மூழ்கிக் கி ப்பவன் என்றும் உங்களில் சிலர்
கூறினீர்கள்.
நீங்கஜேளா, அவர் கா]கத்தின் மரங்களிடை ஜேKKன்றி, மனிதரிடை ஜேK தம் ஆஜேலாbடை] மன்`த்திடை]
ந த்தமாட் ார் எ]க் குறிப்பிட்டீர்கள்.
மற்றும், குன்றின் உச்சியிஜேல தனித்தமர்ந்து அவர் நமது நகரத்டைதக் கீழ்ஜேநாக்கிக் காணுகி`ார் என்றீர்கள்.
உண்டைம. நான் குன்றின் உச்சிக்கும் ஜேபாஜே]ன். மனித ந மாட் மில்லாத இ ங்களிவெலல்லாம் ந ந்து
வெbன்ஜே`ன். மிக உKர்ந்த இ த்தில் இருந்தும் மிகமிகத் வெதாடைலவில் இருந்துமல்லாமல் எப்படி
உங்கடைள நான் காண முடியும்?
ஜேbய்டைமக்கண்ணி இருந்தாலல்லாமல் எப்படி ஒருவன் அண்டைமயில் இருக்க முடியும்.
மற்றும் உங்களுள் சிலர் என்டை] ஜேநாக்கிக் கூ`ாமல் கூறி]ார்கள்.
புதிKவஜேர, அன்னிKஜேர, எட் முடிKாத உKரத்டைத விரும்புகின்`வஜேர,
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நீங்கள் ஏன் கழுகுகள் கூடு கட்டுகின்` மடைலமுகட்டை இருப்பி மாகக் வெகாண்டீர்கள்?
வெப` முடிKாதடைத நீங்கள் ஏன் ஜேதடுகின்றீர்கள்?
உங்கள் வடைலயிஜேல எப்படிப்பட் புKடைல நீங்கள் சிடை`ப் படுத்துவீர்கள்?
விண்வெவளியிஜேல எந்த நுண்ணிK புள்ளி]த்டைத நீங்கள் ஜேவட்டை Kாடுவீர்கள்?
இவ்வி ம் வந்து எங்களிஜேல ஒருவராகக் கலந்திருங்கள்.
கீழ் இ`ங்கி வந்து எங்கள் உணவி]ால் உங்கள் பசிடைKயும், எங்கள் வெகாடிமுந்திரிச் bாற்`ால் உங்கள்
தாகத்டைதயும் தணித்துக் வெகாள்ளுங்கள். இவ்வண்ணமாகத் தத்தம் ஆத்மாவின் ஏகாந்தத்திஜேல சிலர்
கூறி]ார்கள்.
அவர்களது அந்தத் தனிடைம மிகவும் ஆழமாகச் வெbன்றிருந்தால், நான் உங்களுடை K இன்ப
துன்பத்துக்கா] காரணத்டைதஜேK ஜேதடிஜே]ன் என்படைத அவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள்.
விண்ணிஜேல உலாவுகின்` உங்கள் மகத்தா] ஆத்மாடைவஜேK
நான் ஜேவட்டை Kாடிஜே]ன். ஆ]ால், ஜேவட்டை Kாடுபவஜே] ஜேவட்டை Kா ப்படுகி`ான். ஏவெ]னில்,
என் வில்லிலிருந்து எய்Kப்பட் அம்புகளில் பல, திரும்பவும் என் வெநஞ்bத்டைத ஊடுருவித் ஜேத ஜேவ
என் வில்லில் இருந்து வெவளிப்ஜேபாந்த].
ப`ப்ப]ஜேவ ஊர்வ]வாகவும் உள்ள].
ஏவெ]னில், ஜேமஜேல ப`க்கும் ஜேபாது கதிரவன் ஒளிKால் கீழ் விழுகின்` என் சி`குகளின் நிழஜேல ஊர்ந்து
வெbல்லும் ஆடைமKாகவும் உள்ளது.
நம்புகின்` நாஜே] bந்ஜேதகப்படுபவ]ாகவும் இருக்கிஜே`ன்.
ஏவெ]னில், பல ஜேநரங்களில் உங்களி த்தில் அதிக நம்பிக்டைக நான் வெகாள்ளவும், உங்கடைளப்பற்றிK
முழு அறிடைவயும் நான் அறிKவும் என்னுடை K இதKப் புண்ணிஜேலஜேK நான் விரலிட்டுக் கிண்டி என்
இதKப் புண்டைண ஜேமலும் அதிகமாக்கிக் வெகாண்டிருக்கிஜே`ன்.
இந்த நம்பிக்டைகஜேKாடும் இந்த அறிஜேவாடும் நான் உங்களுக்குக் கூறுகிஜே`ன்.
நீங்கள் இந்த உ லால் மூ ப்பட் வர்கஜேளா, வீடுகள் வKல்கள் ஆகிK எல்டைலக்ஜேகாட்டுக்கு
உட்பட் வர்கஜேளா அல்லர்.
நீங்கள் என்கின்` அப்வெபாருள், மடைலஜேமல் வசித்துக் காற்றிநூஜே திரியும்.
அது கதகதப்புக்காகக் கதிரவன் ஒளியிஜேல ஊர்கின்` ஒன்ஜே`ா, தற்காப்புக்காக இருளிஜேல குழிபறிக்கும்
ஒன்ஜே`ா அன்று.
அது. சுதந்தரமா] ஓர் ஆற்`ல். நில உலடைகஜேK தன் கூட்டுக்குள் அ க்கி வெவட் வெவளியிஜேல
bஞ்bரிப்பதாகும் அது. இடைவ வெதளிவற்` bந்ஜேதகத்துக்கு இ ]ா] வெbாற்களாக இருப்பின், நீங்கள்
இவற்டை` விளங்கிக் வெகாள்ள முKல ஜேவண் ா.
bந்ஜேதகமும் குழப்பமும் எல்லாப் வெபாருள்களுக்கும் வெதா க்கஜேம. ஆ]ால் அடைவஜேK முடிவல்ல.
நீங்கள் என்டை]த் வெதா க்கம் என்ஜே` நிடை]வுகூர்வீர்கள்
எ] மகிழ்கிஜே`ன்.
இந்த வாழ்வும் எல்லா உயிர்களும், மூடுபனிKால் சூழப்பட்டுள்ள]ஜேவKன்றி, பளிங்குக் கற்களால்
மூ ப்பட் ] அல்ல.
ஆயினும் பளிங்குக் கற்களும், ஜேதய்மா]த்தி]ால் மூடு
பனிஜேK என்படைத Kார் அறிவார்?
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என்டை] நீங்கள் நிடை]வுகூர்தலி]ல் நான் உங்கடைள நிடை]க்க இது உதவும். உங்களுள் மிக்க
பலவீ]த்ஜேதாடும் குழப்பத்ஜேதாடும் காணப்படும் ஒன்ஜே` வன்டைம மிக்கதும் தி சித்தமுடை Kதும்
ஆகும்.
உங்களுடை K மூச்bன்ஜே`ா உங்கள் எலும்புகடைளயும் Kாக்டைகடைKயும் ஜேநர் வெbய்து உறுதிப்படுத்திKது.
உங்களுள் ஒருவரும் கண் தாக, உங்கள் நிடை]வில் நிடைலத்திராத ஒரு க]வன்ஜே`ா , உங்கள் நகரத்டைத
நிர்மாணித்து, அதில் உள்ள அடை]த்டைதயும் ஒழுங்குபடுத்திKது.
நீங்கள் உங்கள் மூச்சின் அடைலகடைளக் காணக் கூடுமா]ால்,
ஜேவறு எடைதயும் காணுவதற்கு நீங்கள் இணங்கமாட்டீர்கள்.
அடைதப்ஜேபாலஜேவ, நீங்கள் க]வின் இரகசிK ஒலிடைKயும் ஜேகட்கக் கூடுமா]ால், மற்வெ`ந்த ஒலிடைKயும்
ஜேகட்க விரும்பமாட்டீர்கள்.
ஆ]ால், நீங்கள் அவற்டை`க் காண்பதுமில்டைல; ஜேகட்பதுமில்டைல . அதுவும் நல்லஜேத! உங்கள் கண்கடைள
மூடிK ஜேமக ப லமாகிK திடைர, அடைதப் பின்னிK டைககளாஜேலஜேK விலக்கப்படும்.
மற்றும் உங்கள் காதுகடைள அடை த்துக் வெகாண்டுள்ள களி மண்ணும் எந்த விரல்களால் அங்கு
அடை க்கப்பட் ஜேதா, அஜேத விரல்களால் துடைளத்வெதடுக்கப்படும். அதன் பின்]ர் தான் நீங்கள்
பார்ப்பீர்கள். பின்]ஜேர நீங்கள் ஜேகட்க முடியும்.
ஆயினும், நீங்கள் முன்]ர்க் குரு ாக இருந்ததற்காக ஜேவதடை]ஜேKா. வெbவி ாக இருந்தடைமக்காக
வருத்தஜேமா பின்]ர் அடை Kமாட்டீர்கள்.
ஏவெ]னில் அந்தப் பிற்டை` நாளில் தான். நீங்கள் எல்லாப் வெபாருள்களிலும் வெபாதிந்துள்ள இரகசிKத்தின்
காரணத்டைத நன்கு அறிவீர்கள். எ]ஜேவ, அக்காலத்திஜேல ஒளிடைK வாழ்த்துவடைதப் ஜேபாலஜேவ
இருடைளயும் வாழ்த்துவீர்கள்.
இவற்டை`க் கூறிK பி`கு அவர் தம்டைமச் சுற்றி ஜேநாக்கி]ார். கப்பல் தடைலவன் சுக்கான் பக்கத்திஜேல
நின்`படி பாய் விரிக்கப்பட் பாய்மரத்டைதயும் வெநடுந்வெதாடைலடைவயும் மாறி மாறிப் பார்ப்படைதக்
கண் ார்.
என்னுடை K கப்பல் தடைலவர் அடைமதிக்கு ஜேமல் அடைமதிKா]வர்.
காற்ஜே`ா வீசுகின்`து. விரிக்கப்பட் பாஜேKா அடைமதிKற்`தாய்ப் ப ப க்கின்`து.
மாலுமிஜேKா உத்தரவுக்காகக் காத்திருக்கி`ார்.
ஆ]ால், என் கப்பல் தடைலவஜேரா, என் அடைமதிக்காகக்
காத்துக்வெகாண்டிருக்கி`ார்.
பரந்த க லின் கூட்டு இன்னிடைbடைKக் ஜேகட் என் கப்பல் பிரKாணிகளும், என் வெbாற்கடைளயும்
அடைமதிஜேKாடு ஜேகட் ]ர்.
இனி அவர்களும் நீண் ஜேநரம் காத்திருக்கமாட் ார்கள்.
நான் சித்தமாக இருக்கிஜே`ன்.
வாய்க்கால் க டைல வந்தடை ந்துவிட் து. மற்றும் ஒரு முடை` அன்டை] பராbக்தி தன் மகடை]த் தன்
மார்ஜேபாடு அடைணத்துக் வெகாள்கி`ாள்.
ஆர்பலீஸ் நாட்டு மக்கஜேள! உங்களுக்கு என் இறுதி வணக்கம்.
இந்த நாள் முடிவுற்`து.
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தண்ணீரில் மலர்ந்துள்ள தாமடைர தன்னுடை K மறுநாடைளத் தன்னுள் வெகாண்டு கூம்புவடைதப் ஜேபால்
இந்த நாளும் முடிவடை ந்தது.
இங்கு நமக்குக் வெகாடுக்கப்பட் து எதுஜேவா, அடைத நாம் காப்ஜேபாம்.
இது நமக்குப் ஜேபாதுமா]தன்று. குடை`வா]து என்`ால் நாம் மறுபடியும் ஒருங்ஜேக இடைணந்து இங்கு
வந்து ஒருஜேbர நம் டைககடைளக் வெகாடுப்ஜேபான் முன் நீட்டுஜேவாம். நான் திரும்பவும் உங்கள் முன்
வருஜேவன் என்படைத ம`வாதீர்கள்.
இன்னும் சிறிது ஜேநரஜேம, என்னுடை K ஏக்கமுற்` ஆடைbகள் புழுதிடைKயும் நுடைரடைKயும் மற்ஜே`ார்
உ லுக்காகச் ஜேbகரித்து விடும்.
இன்னும் சிறிது காலஜேம - காற்றின் மீது ஒரு விநாடி ஓய்ஜேவ பின்]ர் மற்வெ`ாரு தாய் என்டை]ச் சுமந்து ஈன்வெ`டுப்பாள்.
உங்களுக்கும் உங்கஜேளாடு கழித்த என் இளடைமக்கும் என் இறுதி வணக்கம்.
ஜேபாய் வருகிஜே`ன்.
ஜேநற்றுத் தான் நாம் ஒரு க]வில் bந்தித்ஜேதாம்.
என்னுடை K தனிடைமயிஜேல நீங்கள் பண் இடைbத்தீர்கள்.
நாஜே]ா உங்கள் ஆடைbகளி]ால் ஆகாKத்தில் ஜேகாட்டை கட்டிஜே]ன்.
ஆ]ால், இப்ஜேபாது நம்முடை K உ`க்கம் மடை`ந்ஜேதா ,
க]வு முடிவெவய்த, வெபாழுது விடிந்து வெவகு ஜேநரமாகிவிட் து.
உச்சிப் வெபாழுதின் வெநருக்கம் நம்மீது விழ, நம்முடை K பாதி உ`க்கம் முழுநாளாக மாறிவிட் து. நாம்
பிரிK ஜேவண்டிKஜேத!
நிடை]வி]து விடிKற் காலத்திஜேல, மற்றுவெமாரு முடை` நாம் bந்திக்க ஜேநர்ந்தால், மறுபடியும் நாம் கூடிப்
ஜேபசுஜேவாம். நீங்கஜேளா எ]க்காக, மிக ஆழ்ந்த பண் இடைbப்பீர்கள்.
நம்முடை K டைககள் மற்வெ`ாரு முடை` ஜேவவெ`ாரு க]வில் bந்திக்குமா]ால் நாம் இன்னுவெமாரு
ஜேகாட்டை டைK ஆகாKத்தில் கட்டுஜேவாம்.
இப்படிக் கூறிKபடிஜேK, அவர் கப்பல் தடைலவனுக்குக் குறிப்புணர்த்த, கப்பல் வெbலுத்துஜேவார்
நங்கூரத்டைதத் தூக்கிக் கப்பல் தடைளடைK நீக்கிச் வெbலுத்த அவர்கள் அடை]வரும் கப்பலூஜே கிழக்ஜேக
பிரKாணம் வெbய்த]ர்.
கடைரயிலிருந்த ஆர்ப்பலிஸ் நகர மக்கள் இடை யிஜேல இருந்து, ஒஜேர இதKத்தில் இருந்து எழுப்பிK
குரவெலாத்து, ஒரு ஜேbாகக் குரல் ஜேமல் எழும்பி, வான் அந்தகாரத்துள் கலந்து, ஒரு வெபரிK எக்காள
ஒலிஜேபால் க ல் மீது மிதந்து வெbன்`து.
ஆல்மித்ரா மட்டுஜேம, கப்பல் மூடுபனியூஜே வெbன்று மடை`யும் மட்டும் அடைதப் பார்த்தபடி வெமள]மாக
நின்றிருந்தாள்.
எல்லா மனிதர்களும், அங்கிருந்து நீங்கிச் வெbன்` பின்]ர் அவள் க ற்ஜேகணியின் சுவர் மீது, அத்
தீர்க்கதரிசி கூறிKடைத தன் உள்ளத்ஜேத ஆழ்ந்து சிந்தித்தபடி நின்றிருந்தாள்.
இன்னும் சிறிது காலஜேம, -- காற்றின் மீது ஒரு விநாடி ஓய்ஜேவ --- பின்]ர் மற்வெ`ாரு தாய் என்டை]க்
கலந்து வெபற்வெ`டுப்பாள்.
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தமிழ்நாட்டு அரசின் சி`ப்பிலக்கிK வெமாழிவெபKர்ப்பு வெவளியீடு : 3
1. ஜேbாவிKத்துக் கவிஞர் நூற்றுவர்
2. சிவா]ந்த ந ]ம்
3. தீர்க்கதரிசி
4. The squirrel in the Court- Yard
5. The Ten Decads (Patirruppattu)
6. Jnanaratham
தமிழ்நாட்டுப் பா நூல் நிறுவ]ம்
6 2, ஸ்பர் ாங்க் bாடைல வெbன்டை] - 600 031
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