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அணநததர

ஜஜேமஸ ஆலனன ”BYWAYS OF BLESSEDNESS”
நூலின தைமிழ
பமபொழிபபபயரபபபொன
இநநூல
மிக
சறபபபொக
,
எளதமயபொக
அதமநதளளத. இத ஒரு சய மனஜனற்ற நூல.மனதை வபொழவல
ஒவ்பவபொருவரும இததை படதத தைனதனஜய
தருததக பகபொளள
வழிககபொடட.
நற்கணஙகளம
சல
தய
கணஙகளம
கலநதை
ஒரு
கூடஜட
மனதைன.தூயதமஜய மழுதமயபொக அதமநதை ஒரு தைன மனதைதனக கபொண
மடயபொத.இநதை நூலில உளள ஒவ்பவபொரு தைதலபபம வளககஙகளம
சறபபபொக பதைளவபொக வளஙகவதைபொல நமதம நபொஜம தருததக பகபொளள
உதைவம.மனதைன தயவற்தற வலகக, கதறதத,படபடயபொக பணபட இநதை
நூல ஒரு ஆஙகலத தருககறள.
மனதைன
வபொழகதகயல
பசயய
ஜவணடய
கடதமகள,
நற்பசயலகள,உளளததயபொகஙகள, பலலுயரகதள பபொதகபொககம இரகக
கணம, எலஜலபொருதடய தைவறுகதள மனனககம நல மனம ஜபபொனற
இவற்தற மழுமனதடன கதடபடததைபொல நிதலயபொன மனநிமமத,
தருபத,மகழசச,அதமத,ஆனநதைம எலலபொம பபற்று வபொழகதகதய
சததைரகள,வளளலபொர கபொடடய ஒளயல அதடஜவபொம.
தரு.அருணபொசலம மூலநூல ஆசரியரின எணணதததை பரளபொமல தைமிழில
அளளத தைநதளளபொர. இவர கூடடவம இலதல ; கதறககவம இலதல.
எளதம, சறபப, பசபொற்த பதைபொடரகள அதனததம
மிக பரமபொதைம.
வபொழததககள.
--சகதசன .ஆ.மபொ.
12.01.2017
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தரு. மலதலவனம அவரகளன அணநததர

சற்றுசசூழல ஜமனதமககபொக இநதயபொ எஙகம பயணதத இருககஜறன. பல
ஜமதடகளல அனபவஙகதள பபற்று இருககஜறன.பயணம பசயயும
ஜபபொத பல நூலகதள படததைவபொஜற பயணபஜபன.அதவ நலல நூலகள
எனறபொலும பபருமபபொலும அதவ தைற்ஜபபொததைய நிதலதமகக மடடஜம
உதைவம நூலகள.நூறபொணடகளகக மனப ஆஙகல அறஞர ஜஜேமஸ
ஆலனபொல எழுதைபபடடளள இநதை நூல மிக பதைபொதல ஜநபொகக
பபொரதவஜயபொட எதரகபொல உலகன நனதமககபொக சநதைதனதய தூணட
நலவழிபபடததம வதைமபொக இருககறத.இதளஞரகள இநதை நூதல படதத
பயன பபற ஜவணடம என அனபடன ஜகடடக பகபொளகஜறன.நனற.
ஜகபொ.மலதலவனம
05.04.17
Tree Bank , இலவச மரககனறு ஜசதவ
பதைபொதலபஜபச: 94440 04310 , 044-23764310
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மனனதர
பபொபா்மபொவன நீணட பநடஞ்சபொதலகளல அஙகஙஜக தைகநதை தூர இதடபவளகளல
,பழுதக கபொற்றலிருநத வலக சற்று உடபறமபொக உளளப பபொததைகளல , அடரநதை மரக
கூடடஙகளன களதமயபொன நிழலின கீழ ஓயவ இலலம எனபபடம மரததைபொல
கடடபபடட ஒரு சறய வீட ஒனறு இருககம. அநதை வழிஜய பயணம பசயபவன தைன
கதளபபத தர அஙஜக ஓயவ எடததகபகபொணட பசதயயும , தைபொகதததையும தரததக
பகபொளள அஙகருககம உணதவயும , நீதரயும அருநதைலபொம. அநதை உணவம நீரும
அவ்வழி வர இருககம பயணகளககபொக அநதைப பகத மககள ஒரு மதைக கடதமதயப
ஜபபொல அனபடன தவததச பசனறத ஆகம.

வபொழவ எனனம பநடஞ்சபொதலயலும இத ஜபபொனறு நிழல பபொததைகள அஙகஙஜக பரவ
கடககனறன . பவற உணரவ எனனம பவபபம அஙஜக நுதழயபொத.ஏமபொற்றம எனனம
பழுதக கபொற்று அஙஜக வீசபொத. எளய ஞபொனம எனனம அடரநதை மரககூடடஙகளன
களர நிழல பததணரவ ஊடடம. நிபநதைதனகதள வதககபொதை நிமமதத தைரும
இததைதகய எளய ஓயவ இலலஙகள ஏறககதறயக கவனககபபடபொமஜலஜய
இருககனறன. கவனகக மறநதை இநதைப பபொததைகளன உள பசனறபொல மடடஜம
வபொழகதகப பயணததைபொல கதளததைவன தைன பயணதததைத பதைபொடர ஆறுதைதலயும ,
நமபகதகதயயும , வலிதமதயயும பபறமடயும.

இநதைப பபொததைகதளப பறககணபபத தனபதததை வரவதழததக பகபொளவதைபொகம. வபொழவ
எனனம மிகப பபரும பநடஞ்சபொதலயல மனதை இனம தைன கணணற்கத பதைரியும
ஏஜதைபொ ஒரு மபொய இலகதக ஜநபொககப பபபொறுதமயனற வதரவபொக மிக எதரபபொரபஜபபொட
பயணம பசயகனறத. அத ஜபபொகம வழியல 'உணதமயபொன எணணஙகள' எனனம
ஓயவ இலலஙகதள, கறுகய நிழல பபொததைகளபொகக கபொணபபடம “ஜபரருள வழஙகம
நற்பசயலகதள” மககயமற்றதைபொக எணணப பபொரதவதய பசலுததைபொமல பறககணததச
பசலகறத. இதைன வதளவபொக மனதைரகள
மயஙகக கீஜழ வழுநதைவபொஜற
இருககறபொரகள.எணணல அடஙகபொ அளவ மககள இதையததல ஏற்படகனற பசயபொலும,
தைபொகததைபொலும, கதளபபபொலும மடகறபொரகள.

ஆனபொல எவன பவற உணரவகளன அழுததைததலிருநத வலகக பகபொணட இஙஜக
சடடக கபொடடபபடடருககம அருள பபபொழியும நிழல பபொததைகதளக கவனதத உள
பசலகறபொஜனபொ, அவனத பழுதப படநதைக கபொலகள ஒபபடமடயபொதை ஜபரருள
மலரகளன பமலலிய இதைழகதள மிதககம.அவற்றன ஜபரழகல அவன கணகள
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களரசசயுறும. அதலிருநத பதைளககம பணணீரின நறுமணததைபொல அவன மனம
பததணரவ அதடயும. பநடஞ்சபொதலயன பழுதயல மயஙக வழுகபொமல, பபொத
வழியல மடநத ஜபபொகபொமல அவன கவனததை இநதை நிழலபபபொததைகளககள பசனறு
தைனதனத தடபபடததக பகபொணட மனததை வபொடடம தனபததலிருநதம வபொழதவக
கசககம ஜவதைதனயலிருநதம தைபப மகழசசயபொனவனபொக, வலிதமயபொனவனபொகத தைன
வபொழகதகப பயணதததைத பதைபொடரநத பவற்றகரமபொக மடபபபொன.

மனம தைன அறயபொதமயபொல, பபொரமபொன சதமகதளத தைபொஜன உருவபொககத தைன மத
ஏற்றகபகபொளகறத.தைனககத தைபொஜன தைணடதனகதள வழஙகக பகபொளகறத. யபொரும
பபொரஙகதளச சமநஜதை ஆக ஜவணடம எனறு கடடபொயபபடததைபபடட இருககவலதல.
தககம யபொர மதம கணமூடததைனமபொகச சபொற்றபபடவலதல. இதவ எலலபொம மனதன
உருவபொககஜம. நலஅறவன பவளசசஜம மனப பரஜதைசதததை ஆள ஜவணடய அரசன
ஆவபொன. உணரசச ஜவகம அவனத அரசக கடடதலக கவழககமஜபபொத அஙஜக
கழபபம தைதலவரிதத ஆடகறத. சகஜபபொகக பகபொணடபொடடஙகளககபொன தைவபப
மனபறமிருநதைபொல தககமம ஏமபொற்றமம பனபறமிருககம.

இநதைப பததைகம சரியபொன மன நிதலகதள, ஞபொனதஜதைபொடம, பமயயறஜவபொடம
பசயலபட ஜவணடய வழிமதறகதள, எடதததரககனறத. இவற்தற இககடடபொன
சூழநிதலகளல பயனபடததைலபொம. வதளவகள ஜபரருளபொகக கனநத வரும.
ஒவ்பவபொருவர வபொழவலும தனம தனம நிகழும பபபொதவபொன சூழநிதலகளல இஙக
வளககபபடடளள அடபபதடக ஜகபொடபபொடகள உறுதயபொகப பயனபடம. அவற்தறத
தைவறபொகஜவபொ சரியபொகஜவபொ பயனபடததவதஜலஜய நம தககமம மகழசசயும
உளளடஙக இருககனறன. சூழநிதலகள மனதைனன மன உறுதககக கடடபபடம எனறு
இநதை அடபபதடஜகபொடபபொடகதளத தைஙகள வபொழவல பசயலபடததபவரகள உணரநதக
பகபொளவபொரகள. மணபபொணடம பசயயும கயவன பவறும களமணதணக பகபொணட
அழகய வடவஙகதளச பசயவத ஜபபொலச சரியபொன மனநிதலயல வபொழபவன
(ஆனமகக கயவன) கடனமபொன சூழநிதலகளல இருநத மதபப மிகநதை ஜபரழகதடய
ஜபரருள நிதறநதை வதளவகதளக பகபொணட வருகறபொன.
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எலலபொ நனதமயும நமமள எபஜபபொதம இருககனறன.
மனதைரகளகக அததை எடததகபகபொளளம பமயயறவ தைபொன வரஜவணடம.
பமயயறவல தைபொன ஏதழகளபொக இருககறபொரகள.
அநதை பமயயறதவ பபறுமஜபபொத அவரகள பநடநபொள வருமபய நனதமதயக
கபொணபபொரகள.

ஜஜேமஸ ஆலன - 1904
பரபொட பபொரக அபவனயு, இலஃபரபொஜகபொமப, இஙகலபொநத.
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1 சரியபொனத பதைபொடககஙகள

ஒவ்பவபொரு நபொளம, பபபொதவபொன வஷயஙகள, தனசரி நடவடகதகள அநதை அநதை
ஜநரததல அரஙஜகற பன மடகனறன.
அவற்றனபொல வதளயும இனபமம தனபமம
நமதம ஜமல நிதலகக அதழததச பசலலும படககடடகள.

வபொனயரப பறபபதைற்க நமமிடம சறககள இலதல,
ஆனபொல,நமமிடம கபொலகள இருககனறன ,
அட ஜமல அட தவதத ஜமல ஏறுவதைற்க.
..லபொஙஃபபலஜலபொ

தனசரி வபொழவன ஜதைதவகதள , அத பசலலும பபொததைகதள,
நபொன பசமதமயபொக அழக மிளர அதமபஜபன.
..பபரரௌனங

வபொழவ மழுவதம பதைபொடககஙகள நிதறநத இருககனறன. அததைத பதைபொடஙகம
வபொயபப எலலபொ மனதைரகளககம ஒவ்பவபொரு நபொளம, ஒவ்பவபொரு மணபபபபொழுதம
வழஙகபபடகனறன.
பபருமபபொலபொன
பதைபொடககஙகள
சறயதவகளபொக,
மிகச
சபொதைபொரணமபொக எநதை வதைச சறபப மககயததவமம இனறத ஜதைபொனறுகனறன. ஆனபொல
உணதமயல அவற்றல தைபொன வபொழவன மககய வஷயஙகள அடஙக இருககனறன.

பற உலகல ஒவ்பவபொனறும சறய பதைபொடககஙகளலிருநத எவ்வபொறு பதைபொடஙககனறன
எனறு கவனயுஙகள. பரநத வரிநத பசலலும மிகப பபரிய நத , ஒரு பவடடகளத
தைபொவ பசலலும அளவ அகலம பகபொணட சறய நீஜரபொதடயபொக இருநஜதை பதைபொடஙகயத ;
மிகபபபரிய பவளளமம , சல மதழத தளகளலிருநஜதை பதைபொடஙகயத. ஆயரம களர
கபொலஙகதளக கடநத நிற்கம வலிதமயபொன கபொடட மரமம சறய வததையலிருநத
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மதளததை ஒனறு தைபொன. கவனககபபடபொமல தூகக எறயபபடட சறு தககசசயன
தபபபபொற , ஒரு நகதரஜய வழுஙகம பநருபபற்கக கபொரணமபொகலபொம.
பபபொருள சபொரபொதை அக உலகலும பபரும சபொதைதனகள சறய ஆரமபமபொக இருபபததைக
கவனயுஙகள. ஒரு சறய கற்பதனஜயபொ வதளயபொடடபொகத ஜதைபொனறய எணணஜமபொ ஓர
அரியக கணடபடபபற்க, கபொலதததை பவனறு நிற்கம ஒரு கதல வடவததற்கக
கபொரணமபொக இருககலபொம. ஜபசய ஒரு வபொரதததை வரலபொறு மபொற, ஒரு தருபபதததை
ஏற்படததைக கபொரணமபொக இருநதருககலபொம. ஜபபொற்றப பனபற்றபபடட ஒரு பனதை
எணணம கபொநதை சகத ஜபபொனறு அதலதயயும, நமபகதகதயயும உலபகஙகம
ஏற்படததைலபொம. ஒரு பநபொடப பபபொழுதல உதததை கீழபொன மிருக பவற, மனததை உதறயச
பசயயும கற்றததற்கக கபொரணமபொகலபொம.

பதைபொடககஙகளன மககயததவதததை இனனம நீஙகள மழுதைபொக உணரவலதலயபொ? ஒரு
பதைபொடககததல எதவபயலலபொம அடஙகயருககனறன எனறு அறவீரகளபொ? எததைதன
வதகத பதைபொடககஙகதள நீஙகள வரிதசயபொகச பசயத பகபொணடருககறீரகள
எனபததையும, அத எநதை அளவ மககயம எனபத பற்றயும அறவீரகளபொ?
இலதலபயனறபொல, சறத ஜநரதததை ஒதகக, கணடம கபொணபொமல பறககணககபபடம
இநதை நலவழிப பபொததையன வழிககபொடடலகதளத ஜதைடக கவனமபொக மனதல
பகபொளளஙகள. அததைத ஜதைட அறய மற்படபவன ஜபரருள பபற்றவனபொவபொன. அநதை
நலவழிபபபொததை அவனகக வலிதமதயயும, ஆதைரதவயும வழஙகக கபொததருககறத.

ஒரு பதைபொடககம எனபத ஒரு மதைல கபொரணம, மதைல வதனயபொகம. அநதை வதனதய
ஒரு வதளஜவபொ அலலத பதைபொடரசசயபொன பல வதளவகஜளபொ பன பதைபொடரநஜதை ஆக
ஜவணடம. அநதைப பன வதளவகளன தைனதம அநதை மதைல கபொரணததன இயலதப
ஒததைதைபொகஜவ இருககம. மதைல பசயல பன வரககூடயதவகளகக ஒரு மன
அறவபபபொக இருககறத.. ஒரு பதைபொடககம எனறபொல ஒரு மடவ இருககஜவணடம. ஒரு
ஜதைதவ, ஒரு கறகஜகபொள, ஓர இலகக இருககஜவணடம. ஒரு வபொயல கதைவ ஒரு
பபொததைகக அதழததச பசலகறத. அநதைப பபொததை ஒரு கறபபடட இடததல
மடவதடகறத.ஒரு பதைபொடககம வதளவகதள ஏற்படததகறத. அநதை வதளவகதளத
பதைபொடரநத ஒரு மடவ ஏற்படகனறத.

பதைபொடககஙகள
சரியபொனதவகளபொகவம
இருககனறன.
தைவறபொனதவகளபொகவம
இருககனறன. அவற்தறச சரியபொன பன வதளவகளம,தைவறபொனபனவதளவகளம
பதைபொடரகனறன. நீஙகள கவனமபொக எணணனபொல, தைவறபொன பதைபொடககஙகதளக தகவடட
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சரியபொன
பதைபொடககஙகதளத
பதைபொடரநத
நலவதளவகதள அனபவககலபொம.

தய

வதளவகளலிருநத

தைபப

சல வதகயபொன பதைபொடககஙகளன மத உஙகளகக எநதை வதகயபொன அதகபொரஜமபொ,
கடடபபபொஜடபொ கதடயபொத. அதவ எலலபொம உஙகதள மற இநதைப பரபஞ்சததல,
உஙகதளச சூழநதளள இயற்தகயபொல நடபபபறுகனறன. உஙகதளப ஜபபொனஜற மற்ற
மனதைரகளபொலும அவற்தறக கடடபபடததைஜவபொ அதகபொரம பசலுததைஜவபொ மடயபொத.

ஜமஜல
கறபபடடளள
பதைபொடககஙகதளப
பற்ற
நீஙகள
கவதலப
படத
ஜதைதவயலதல. ஆனபொல எநதை வதகயபொன பதைபொடககஙகளன மத உஙகளகக மழுக
கடடபபபொடம, அதகபொரமம இருககனறஜதைபொ, அவற்றன மத உஙகளன மழுக
கவனதததையும ஆற்றதலயும பசலுததஙகள. அவற்றன வதளவகள ஒவ்பவபொனறும
இதனநத ,பதணநத , ஊடருவ பநயயபபடடஜதை உஙகள வபொழவபொகம. இநதை
வதகயபொன பதைபொடககஙகள உஙகள எணணஙகளல, பசயலகளல பரவக கடபபததை
நீஙகள பதைளவபொகக கபொணலபொம. தனசரி வபொழவல நீஙகள சநதககம, எதரபகபொளள
ஜவணடய பலஜவறு சூழநிதலகளன ஜபபொத உஙகளககள நிகழும மனபபபொஙகல,
மனக கணஜணபொடடததல கபொணலபொம. சருககமபொகக கூறனபொல, உஙகள வபொழவ எஙகம
கபொணலபொம. அத நனதமஜயபொ, ததமஜயபொ;- உஙகள வபொழவ எனபத நீஙகஜள
அதமததக பகபொளகற உலகம தைபொன .

ஜபரருள நிதறநதை வபொழதவ வபொழ ஜவணடம எனறு எணணும ஜபபொத, கருததல
பகபொணட பசயலபட ஜவணடய மிக எளயத பதைபொடககம எத எனறபொல –ஒவ்பவபொரு
நபொளம அநதை நபொளன ஆரமபப பபபொழுததையும நபொம எபபடத பதைபொடஙககஜறபொம
எனபஜதை.

ஒவ்பவபொரு நபொதளயும எபபடத பதைபொடஙககறீரகள? உறககம கதளநத எனன
மணபபபபொழுதல எழுகறீரகள? உஙகள கடதமகதள எவ்வபொறு பதைபொடஙககறீரகள?
பனதைமபொன இநதை வபொழவன ஒரு பதய நபொளற்கள எனன மன நிதலஜயபொட அட எடதத
தவககறீரகள? இநதை மககயக ஜகளவகளகக எலலபொம உஙகள இதையததற்க நீஙகள
வழஙகம பதல எனன? ஒரு நபொளன சரியபொன பதைபொடககதததை மகழசசயும, தைவறபொன
பதைபொடககதததை வருததைமம பதைபொடரவததை நீஙகள கபொணபீரகள. ஒவ்பவபொரு நபொளம
சரியபொகத பதைபொடஙகபபடம ஜபபொத மகழசசயுடன மனம ஒதததசவபொன பசயலகள
வரிதசயபொக நதடபபறுகனறன. ஜபரருள நிதறநதை வபொழவற்க பவக அருகல
வருகஜறபொம.
11

ஒவ்பவபொரு நபொளம அதகபொதலப பபபொழுத எழுவத எனபத அநதை நபொளன சரியபொன
வலிதமயபொன பதைபொடககமபொகம. உஙகள உலக வபொழவன கடதமகதள ஆற்றுவதைற்க
அவ்வபொறு எழஜவணடய ஜதைதவ இலதல எனறபொலும அவ்வபொறு எழ ஜவணடம என
ஒரு கடதமதய ஏற்படததக பகபொளவத பததசபொலிததைனமபொகம. அதகபொதலயல
ஜசபொமபதல மறதத வலிதமயபொக அநதை நபொதளத பதைபொடஙகஙகள. ஒவ்பவபொரு நபொளம
பலவீணததற்க இடம பகபொடததத பதைபொடஙகனபொல உடல உறுததயயும மன
உறுததயயும எவ்வபொறு வளரததக பகபொளவீரகள. தைனககபொக மடடஜம வசததயயும
சகஜபபொகதததையும நபொடவததை எபஜபபொதம வருததைம பன பதைபொடரும. பநட ஜநரம
படகதகயல
வழுநதக
கடபபவரகள
சறுசறுபபபொனவரகளபொகவம
உற்சபொகமபொனவரகளபொகவம மகபபபபொலிவ உதடயவரகளபொகவம இருகக மபொடடபொரகள.
எளதல எரிசசல அதடபவரகளபொகவம, ஜசபொரநத ஜபபொய வடபவரகளபொகவம, தணவம,
நமபகதகயும
இலலபொதைவரகளபொகவம,
பததணரசச
இலலபொதைவரகளபொகவம,
தஙகபொனதவகதளக கற்பதன பசயத எணணக பகபொணடருபபவரகளபொகவம, எலலபொ
வதகயபொன
கவதலகதளக
பகபொளபவரகளபொகவம
இருபபபொரகள.
பநடஜநரம
படகதகயல வழுநதக கடபபதைற்க இததைபொன அவரகள தைருகனற வதலயபொகம.
சகஜபபொகததல ததளகக ஜவணடம எனகற ஜபரபொதச உணரவ அவன கணதண
மதறககறத.
தைன
நரமபகளன
பலவீணதததைப
ஜபபொககவதைற்கபொகஜவ
மத
அருநதவதைபொகக கடகபொரன கூறக பகபொணடருககறபொன. ஆனபொல அவனத நரமபகளன
பலவீணததற்கக கபொரணஜம அநதை மத தைபொன எனபததை எபபடஜயபொ அவன மறநத
வடகறபொன. அத ஜபபொலப படகதகயல வழுநதக கடபபவன தைனனதடய
கவதலகதளப ஜபபொககவதைற்க, தனபஙகதளத தைபொஙகக பகபொளவதைற்கத தைபொன அவ்வபொறு
படததக கடபபததை ஒரு வடகபொலபொகக கருதகறபொன. ஆனபொல உணதமயல அவன
அவ்வபொறு
படததககடபபஜதை
அவனத
உற்சபொகமினதமககம,
கவதலககம
கபொரணமபொகம. நிதததர சகததல ததளககஜவணடம எனறு பபபொதவபொகக கபொணபபடம
இநதை ஆவலபொல எவ்வளவ ஜபரிழபபற்க உளளபொகஜறபொம எனபததை ஆணகளம
பபணகளம அறயபொமல இருககறபொரகள. உடல உறுததயயும, மன உறுததயயும
இழககறபொரகள. வளமபொன வபொழவ, பததககூரதம, மகழசசதய இழககறபொரகள.

எனஜவ,
அதகபொதலயல
எழுநத
ஒவ்பவபொரு
நபொதளயும
பதைபொடஙகஙகள.
அதகபொதலயல எழுநத பசயஜதை ஆக ஜவணடய மககய ஜவதல எனறு எதவம
இலதல எனறபொலும அதகபொதலயல எழஜவணடம என வருமப எழுஙகள.
இயற்தகயன ஜபரழதகக கணடகளகக உலபொவச பசலலுஙகள. ஒரு பததணரசசதய,
ஒரு பூரிபதப, ஒரு மகழசசதய இவற்ஜறபொட ஒரு மன நிமமததயயும பபறுவீரகள
எனபததைச பசபொலலத ஜதைதவயலதல. இத நீஙகள வருமப எழுநதை மயற்சகக
இயற்தக உவநத அளததைப பரிசபொகம. ஒரு நலல பசயதல மற்பறபொரு நலல பசயல பன
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பதைபொடரும. அதகபொதலயல எநதை ஆரவபொரமமற்ற அதமத நிலவம. எநதைக
கறகஜகபொளம இலதல எனறபொலும ஒரு மனதைன அதகபொதலயல எழுமஜபபொத அநதை
அதகபொதலப பபபொழுத அவன மனம பதைளவதடவதைற்கம, அவன மனம
சபொநதைமதடவதைற்கம உதைவகனறத. அநதை அதகபொதல நதட அவன பசயய ஜவணடய
கபொரியஙகதளக கறததச சநதகக அவனகக ஜநரதததை வழஙககறத. வபொழதவயும,
வபொழவன சககலகதளயும, அவதனயும, அவனத பலஜவறு கடதமகதளயும
பதைளநதைக கணஜணபொடடததல கபொண அவனகக வபொயபப அளககனறத. நபொளதடவல
தைன மனததை இதசநத பசயலபடவதைற்கத தையபொர படததக பகபொளள ஜவணடம எனனம
கறஜகபொஜளபொட அவன அதகபொதல எழ ஆரமபககப பனப எநதை பநருககடதயயும,
எலலபொச சககதலயும சநதததத தரபபதைற்கபொன அதமதயபொன வலிதமதயயும, பதைளநதை
அறதவயும அவன பபறுவபொன.

அதகபொதல ஜவதளயல மிகநதை ஆற்றஜலபொட ஆனமக உணரவதலகள பரவக
கடககனறன. பதையவீக மவனமம வபொரதததைகளபொல பவளபபடததை மடயபொதை
ஜபரதமதயும நிலவகறத. உறஙகக களகக ஏஙகம மனததை உறுதஜயபொடம
வலிதமஜயபொடம தகவடடக கபொதல இளஙகததர வரஜவற்க மதலயன மத ஏறுபவன,
அவ்வபொறு வளரததகபகபொணட உளள உறுதயனபொலும, வலிதமயனபொலும உணதம,
ஜபர அருள எனற மதலகளன பல உயரநதை சகரஙகதளயும பதைபொடவபொன.

சரியபொகத பதைபொடஙகபபடட நபொளன அதடயபொளமபொக ஒருவதனப பன பதைபொடரவத
அவன அவனத வீடடன உறவகதள உளளனஜபபொடம ஆதைரஜவபொடம உற்சபொகதஜதைபொடம
சநதபபதைபொகம.
பனப
அநதை
நபொளல
மடககஜவணடய
பசயலகதளயும,
கடதமகதளயும
கறதத
ஆரபொயநத
உறுதஜயபொட அவற்தற
ஜமற்பகபொணட
நிதறஜவற்றுவதைபொகம.

ஒவ்பவபொரு நபொதளயும ஒரு பதய வபொழவன பதைபொடககமபொகக கருதை ஜவணடம எனறு
நிதனபபத ஆழநதை அறவபொன நிதலயபொகம. அனதறய நபொளல ஒருவன தைனத
எணணஙகதள, பசயலகதள, வபொழதவப பததணரஜவபொட இதவதர இருநதைததை வடச
சறநதைதைபொக ஜமனதமயபொக வபொழலபொம.

ஒவ்பவபொரு நபொளம ஒரு பத ஆரமபஜம .
ஒவ்பவபொரு கபொதலப பபபொழுதலும இநதை உலகம பதயதைபொககபபடகறத.
பபொவஙகதளயும, தககஙகதளயும பபொரமபொகச சமநதக பகபொணடருபபவரகஜள!
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ஓர அழகபொன நமபகதக இஙஜக ஓள வீசீக பகபொணடருககறத.
எலஜலபொருககம நமபகதகத தைருவதைற்க அத கபொததகபகபொணடருககறத!

ஜநற்தறய கற்றஙகதளயும, தைவறுகதளயும எணண வருநதயவபொஜற இருநத இனதறய
பபபொழுததை சரியபொக வபொழபொமல வீணபொககவடபொதரகள! இனறு நபொம களஙகமற்று வபொழ
வருமபனபொல அததை ஜநற்று பசயதை தைவறனபொல தைடகக மடயபொத என நமபஙகள!.
இனதறய பபபொழுததை சரியபொகத பதைபொடஙகஙகள. ஜநற்று வதரக கதடததை அனபவப
பபொடஙகளன ததணஜயபொட இனதறய பதய நபொதள இத வதர வபொழநதை நபொடகதள வட
ஒருபட ஜமலபொக வபொழுஙகள. ஆனபொல சறநதை மதறயல பதைபொடஙகபொமல அநதை நபொதளச
சறநதை நபொளபொக வபொழவத எளதைபொனதைலல.ஒரு நபொள ஆரமபககபபடம வதைம அநதைநபொள
மழுதம பரவ இதழஜயபொடம.

மிகவம மககயததவம வபொயநதை இனபனபொரு ஆரமபம ஒரு பபபொறுபப மிகக கறபபடட
பசயலதடடதததை / நடவடகதகதய எவ்வபொறு பதைபொடஙககஜறபொம எனபதைபொகம. மனதைன
ஒரு வீடதட எவ்வபொறு கடடத பதைபொடஙககறபொன? கடட மடககபபட ஜவணடய வீடடன
வதரபபடதததை மதைலில தககபகபொளகறபொன. பனப எலலபொப பகதகதளயும
மழுதமயபொக , நுணுககமபொக ஆரபொயநத பசயலதடடதததை வடவதமததக பகபொளகறபொன.
அதைன பனப அததடடததற்க ஏற்ப அடததைளததல இருநத பதைபொடஙககறபொன. அவன
பதைபொடககததன/ ஆரமபததன / வதரபடததன /பசயலதடடததன மககயததவதததை
வளஙகக பகபொளளபொதைவனபொக இருநதைபொல அநதைக கடடடததற்கபொக ஜமற்பகபொளளபபடட
எலலபொ உதழபபம வீணபொகவடம. ஒருஜவதள அநதைக கடடடம பபொதயல இடநத
வழபொமல மழுதம அதடநத இருநதைபொல, எநதை ஜநரததலும இடநத வழும
அபபொயததடஜனஜய எநதைப பயனபபொடமினற வளஙகம. இநதை வத எலலபொ மககயச
பசயலகளககம பபபொருநதம. பதைளவபொன மனததடமம அததைத பதைபொடஙகம வதைமம
இனறயதமயபொதைத.

இயற்தகயன பதடபபல எநதைக கதறதயயும கபொணமடயபொத. எதவம அதரகதறயபொக
வடடவடபபடவலதல. அவள கழபபதததை அறஜவ நீகக இருககறபொள. அலலத
கழபபம எனபத மழுவதமபொக அவளடமிருநத நீஙகவடடத. ஓர ஒழுஙகமதற,
கழபபமற்ற பதைளவபொன உறுத, கறகஜகபொள/பயனபபொட எனபதவ எலலபொம
இயற்தகயன பசயலபபொடகளல எஙகம எனறும எபஜபபொதம கபொணபபடம.
இயற்தகயன இசபசயலபபொடகதள எவன கருததல பகபொளளபொமல பசயலபடகறபொஜனபொ,
அவன உடனககடன தைனனதடய ஆற்றதல மழுதமதய பவற்றதய இழககறபொன.
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இயற்தகயன பதடபபல எநதைக கதறதயயும கபொணமடயபொத. எதவம அதரகதறயபொக
வடடவடபபடவலதல. அவள கழபபதததை அறஜவ நீகக இருககறபொள. அலலத
கழபபம எனபத மழுவதமபொக அவளடமிருநத நீஙக வடடத.

ஒரு கறகஜகபொளற்ற வபொழவ
– அத பதைபொடஙகய பநபொட மதைல

எவ்வளவ மயனறும எததையும வதளவககபொதை
வறணட நிலமபொகஜவ பயனபபொடனற இருககம.

எவ்வபொறு பசயலபட ஜவணடம எனறு ஒரு தடடதததை மனதல வகததக பகபொளளபொமல
ஒருவன வயபொபபொரதததைஜயபொ, பதைபொழிதலஜயபொ பதைபொடஙகனபொல அவன தைன மயற்சகளல
பதைளவலலபொமல, கழபபததடன பசயலபடடத ஜதைபொலவ அதடவபொன. ஒரு வீடதடக
கடடமஜபபொத பசயலபடம வதமதறகள ஒரு நிறுவனதததை நிதலநிறுததை மயலும
ஜபபொதம
பசயலபடகனறன.
ஒரு
பதைளவபொனத
தடடதததைக
கழபபமற்ற
மயற்சகளடன
கூடய
பசயலமதறகளம,
கழபபமற்ற
பசயலமதறகதள
ஒழுஙகடன கூடய வதளவகளம பன பதைபொடரும. ஒரு மழுதமயபொன சறபபபொன
பவற்றயும மகழசசயும ஜதைட வரும.

இநதை வத இயநதரமயமபொன பசயலபபொடகளககம பபபொருளபொதைபொர நிறுவனஙகளககம
மடடம பபபொருநதைவலதல. எலலபொவதை பசயலபபொடகளம இநதை வதகக உடபடகனறன.
நூலபொசரியனன
பததைகம,
ஓவயனன
ஓவயம
,
ஜபசசபொளனன
உதர,
சீரதருததைவபொதயன உதழபப , வஞ்ஞபொனயன பத இயநதர உருவபொககம, இரபொணுவத
தைளபதயன ஜபபொரததைபொககதைல, இதவ எலலபொம மனதல தடடமிடபபடட பனஜப
பவளஜய பசயல வடவமபொகனறன. மனதன உருவகததற்கம, உணதமயல உருவபொகய
ஒனறற்கம உளள ஒற்றுதம, தைனததைனதம, சறபபகஜள பவற்றயன அளதவ மடவ
பசயயும.

பவற்றகரமபொனவரகள யபொர? பலரத மனஙகதளக கவரும தைனதமக பகபொணடவரகள
யபொர? நலல மனதைரகள யபொர? அவரகள யபொர எனறபொல மற்ற வஷயஙகளகக நடவல
பதைபொடஙகம ஒனதற உடஜன அதடயபொளம கணட அதைன மககயததவதததை உணரநத
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அதல ஒளநதருககம நனதமதயப பயனபடததக பகபொளபவரகஜள! மடடபொளகள
அவற்தற அதடயபொளம கபொணபொமல பறம தைளள வடகறபொரகள.

எலலபொத பதைபொடககஙகதளயும வட மிக மககயத பதைபொடககம ஒனறு இருககனறத.
ஜபரருஜளபொ, பபருமதனபஜமபொ அததைச சபொரநஜதை இருககனறத. இருநதம அத
கவனததல பகபொளளபபடபொமல உணரபபடபொமல இருககனறத. அத எத எனறபொல
நமமதடய இயலப நிதலயல நம மனதன ஆழததல பதயும எணணஙகஜள ஆகம.
உஙகளதடய மழு வபொழவம அநதை எணணஙகதளத பதைபொடரநத நிகழும பசயலகதள
பன பதைபொடரும வதளவகளன பதைபொகபஜப. அநதை வதளவகளகக ஊற்றுககண
உஙகளதடய மனதல பதநதருககம உஙகளககச பசபொநதைமபொன எணணஙகஜள. எலலபொ
ஒழுகக பநறகதளயும வடவதமபபத எணணஙகஜள. எலலபொச பசயலகளம (அதவ
நனஜறபொ தஜதைபொ ) கணகளபொல கபொணபபடம எணணஙகஜள. மணணல பததைநதை வததை
,ஒரு மரஜமபொகஜவபொ அலலத ஒரு பசடயபொகஜவபொ வளர ஆரமபப பளள ஆகனறத.
அநதை வததை மதள வடட பன பசடயபொகஜவபொ மரமபொகஜவபொ பவளசசததற்க வநத
வளரகனறத. மனதல ஆழபபதயும எணணமபொனத அநதை எணணததற்க ஏற்ற
ஒழுககமதறதய ஏற்படததம. அத மனதற்கள ஜவரகதளச பசலுதத இறுகபபற்றக
பகபொளளம. அடதத பசயலகளபொகஜவபொ, ஒழுககமதறகளபொகஜவபொ பவளசசததற்க
வரும. பனப கணமபொகவம, வதயபொகவம ஆகனறத.

பவறுபதப உமிழும எணணஙகள, ஜகபொபக கனதல மூடடம எணணஙகள,
பபபொறபொதமயும, ஜபரபொதசயும நிதறநதை எணணஙகள, தூயதமயற்றக களஙகமபொன
எணணஙகள தைவறபொன பதைபொடககததற்க அறகறயபொகம. அதவ மடவல தனபதததைஜய
பகபொடககம. அனபபொன, கனவபொன, இரககமபொன, சயநலமற்ற, தூய எணணஙகள ஒரு
சரியபொன
பதைபொடககததற்க
அறகறயபொகம.
அதவ
பபருமகழசசககம,
ஜபரபொனநதைததற்கம, அதழததச பசலலும. இத எவ்வளவ எளய, பதைளவபொன
,சநஜதைகததற்க இடமளககபொதை உணதம. இருநதம
நிதனவல பகபொளளபொமல
மறபபடகனறத. மிகக கதறநதை அளஜவ உணரபபடகனறத.

ஒரு வததைதய எஙக, எபபபபொழுத, எபபட வததைகக ஜவணடம எனறு கற்று அறநதக
பகபொணடளள ஜதைபொடடககபொரன மிகநதை பயதனயும, பலதனயும, ஜதைபொடடககதலக கறததை
அறதவயும பபறுகறபொன. நனக வளரும பசடகதள பபொரககம ஜபபொத அததை வளரககத
பதைபொடஙகயவனத உளளம மகழசசயல ததளககனறனத. தைன மனதற்கள
வலிதமயபொன எணணஙகதள, நிதறவபொன எணணஙகதளப பரநதை ஜநபொககமதடய
எணணஙகதள எவ்வபொறு வததைகக ஜவணடம எனறு பபபொறுதமயபொகக கற்றறபவன
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வபொழவல மிகநதை பயதனப பபறுகறபொன. பமயயறதவ அதகம பபறுகறபொன. தைன
மனதற்கள தூயதமயபொன, சறநதை எணணஙகதள வததைபபவதனப ஜபரருள ஜதைட
வருகனறத.

சரியபொன எணணஙகதள, சரியபொன பசயலகதள அனற ஜவறு எதவம பன பதைபொடர
மடயபொத. சரியபொன பசயலகதள சரியபொன வபொழதவ அனற ஜவறு எதவம பன பதைபொடர
மடயபொத. சரியபொன வபொழதவ வபொழும ஜபபொத எலலபொப ஜபரருளம வருகனறத.

தைனனதடய எணணஙகளன தைனதமதயயும தைன வபொழவல அவற்றன மககயப
பஙதகயும உணரபவன; தய எணணஙகதளக கதளநத அதைற்க பதலபொக
நலபலணணஙகதள நடத தனமம அயரபொத மயலபவன; – எணணஙகளன
தைனதமயல இருநஜதை மடவகள ஒவ்பவபொனறும ஆரமபம ஆகனறத , தைன வபொழவன
ஒவ்பவபொரு அமசதததையும பபொதககம தறன பகபொணடதவத தைனத எணணஙகள,
ஒவ்பவபொரு வஷயதததையும ஒவ்பவபொரு சூழநிதலதயயும ஊடருவப பதய
பவளசசதததை ஈரககம ஆற்றல பகபொணடதவ எணணஙகள எனறு கணடறயும
நிதலதய இறுதயல அதடவபொன. இவ்வபொறு கணடணரநதைப பன நல எணணஙகதள
மடடஜம எணணுவபொன. மனதல எழும எணணஙகளன தைனதமதயக கவனததப
ஜபரருளககம, பபருநிமமதககம அதழததச பசலலும எணணஙகதள மடடஜம
ஜதைரநபதைடதத பதைபொடஙகவபொன.

தய எணணஙகள உதககமஜபபொத தனபம பறககம. வளரும ஜபபொத தனபதததைக
பகபொடககம. அதவ கனகதள ஈனபறடககம ஜபபொதம தனபதததைஜய பகபொடககம. நல
எணணஙகள உதககமஜபபொத மகழசசப பறககம. வளரும ஜபபொதம மகழசசதயக
பகபொடககம – அதவ ஈனபறடககம கனகளம மகழசசதயஜய பகபொடககம.

எதவ எலலபொம சரியபொன பதைபொடககஙகள என உள உணரநதக பகபொணட அவற்தறத
பதைபொடஙக ஜமற்பகபொளவஜதை ஒருவதன வஜவகததற்கம, ஞபொனததற்கம அதழததச
பசலலும பபொததையபொகம. நிதலயபொன மகழசசயன ஊற்றுக கணணும, மதைலும
மடவமபொக நினறு எலலபொவற்தறயும தைழுவம மககயமபொன ஒனறு மனதற்கள நிகழும
எணண அதசவகளன ,எணண ஓடடஙகளன பதைபொடககம ஆகம. மனதல நிகழும இநதை
எணண அதசவகள தைபொன சயககடடபபபொட, மன உறுத, தைளரபொதை மனம, வலிதம,
தூயதம, கனவ, உள உணரவ, ஒனதற எலலபொக ஜகபொணஙகளலும மழுதமயபொகப
பபொரககம தைனதம, ஜபபொனறவற்றற்கக கபொரணமபொகம. இதவ எலலபொம ஒருவதன
நிதறவபொன வபொழவ வபொழ வழி பசயயும. எவனத எணணஙகள தஙகனற
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சறநதைதவயபொக
இருககனறனஜவபொ
அவன
தககதததை
பநருஙக
மடயபொமல
பசயதளளபொன. அவனத ஒவ்பவபொரு கனபபபபொழுதம நிமமதயபொக இருககனறத.
அவன கபொலம மகழசசயபொல சூழபபடட இருககனறத. ஜபரருதள மழுதமயபொக அவன
பபறுகறபொன.
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2 சறய கடதமகளம பசயலகளம

நமகக மிக அருகல உளள கடதமதய சரியபொக பசயவஜதை
பசபொரககததன வபொசல கதைதவத தறககம தறவகஜகபொல ஆகம .
மிக மனனதைபொகவம அலலபொமல மிகத தைபொமதைமபொகவம அலலபொமல
சரியபொன ஜநரததல வருபவனககத ததர வலக
பசபொரககததன கபொடசக கதடககம.

தூரததல மினனம நடசததரம ஜபபொனறு
எநதை இதடபவளயும இலலபொமல எநதை ஓயவம இலலபொமல
ஒவ்பவபொரு மனதைனம சககரதததைப ஜபபொனறு சழனறவபொறு
அநதை நபொளன கடதமகள ஒவ்பவபொனதறயும
அவனபொல மடநதை அளவ நிதறஜவற்றடடம .
-- ஜகபொதஜதை

சரியபொன பதைபொடககஙகதளப ஜபரருளம தைவறபொன பதைபொடககஙகதளப பபரும தனபமம
பதைபொடரவத ஜபபொல மகழசசயும தககமம சறய பசயலகஜளபொடம கடதமகஜளபொடம
பரிகக மடயபொதைவபொறு ஒனறு அறக கலநத இருககனறன. மகழசசதயஜயபொ
தககதததைஜயபொ வழஙகவதைற்கக கடதமகளகக ஒரு தைனச சகத இருபபதைபொகக கருதை
மடயபொத. அநதைக கடதமதயக கறதத எணணும மஜனபொபபொவம, அநதைக கடதமதய
அணுகம ஜபபொத பகபொளகனற மனநிதல, அநதைக கடதமதய நிதறஜவற்றுவதைன
ஜநபொககம ஆகயவற்றல தைபொன அதவ எலலபொஜம அடஙக இருககனறன.

பபரு மகழசச மடடமலல ஜபரபொற்றலும சறு சறு வஷயஙகதளத தைன நலம இலலபொமல,
ஆழமபொகச சநததத அறநத, மதறயபொகச பசயவதல உருவபொகனறத. கபொரணம வபொழவ
எனபத சறு சறு வஷயஙகளபொல ஆனஜதை. நபொள ஜதைபொறும எதரபகபொணட பசயய
ஜவணடய மிகச சறய எளய பசயலகதளயும கவனமபொகச பசயவதல வஜவகமம
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ஞபொனமம கடகபகபொணடருககனறன. எலலபொப பபொகஙகளம சரியபொக இருககம ஜபபொத
மழுதமயும எநதைக கதறயுமினற இருககம.

இநதைப பரபஞ்சததல உளள ஒவ்பவபொனறும சறுசறு வஷயஙகளபொல ஆனதவஜய.
மிகப பபரிய ஒனறன சறநதைத தைனதமககக கபொரணம, அதைன சறுசறுப பகதகளம
சறபபபொக அதமநத இருபபஜதை. பரபஞ்சததன எநதைப பபொகமபொவத கதறகஜளபொட
இருநதைபொல அத இநதை மழுப பரபஞ்சததலும எதபரபொலிககம. எநதைச சறு தகளபொவத
மறககபபடடருநதைபொல அநதை மழுதம அதைன மழுச பசயலபபொடதட இழககம. ஒரு
படயளவ மண இலதல எனறபொலும இநதைப பூமி இபஜபபொத ஜபபொனறு இருகக மடயபொத.
பூமிச சறபபபொக இருபபதைற்க அநதை ஒரு பட மணணும சறபபபொக இருபபஜதை கபொரணம.
சறயவற்றல கவனம பசலுததைபொமல பறம தைளளவத பபரியவற்றல கழபபதததை
வதளவககம. ஒரு நடசததரம எநதை அளவ சறபபபொக இருககனறஜதைபொ,பனககடடயும
அஜதை அளவ சறபபபொக இருககனறத. பனததளயும பூமிதயப ஜபபொனஜற பநத
வடவததல சம அதமபபபொக உளளத. ஒரு நுணணுயரும மனதைதனப ஜபபொனஜற ஒரு
மதறயபொன வடவதமபதபக பகபொணடளளத. ஒவ்பவபொரு கலலபொக அடகக,
ததளகளடபபடடப பபபொருதத சரிபசயயபபடட இறுதயல தைபொன
ஜகபொயலபொனத
கதலநயததன அழஜகபொட வளஙககறத. சறயதவகள பபரியதவகளன கூபபடடக
கரலுகக ஓட வநத ஏவல பரியும ஜவதலககபொரன அலல; பபரியதவகளன கரு ,
அவற்தற வழி நடததம ஆசபொன.

அற்ப மனதைரகள பபரிய மனதைரகள ஜபபொல ஆக ஜபரபொவல பகபொணடளளனர. ஏதைபொவத
பபரும சபொதைதனகள பசயயத தடககனறனர. தைஙகள உடனடக கவனததற்க வரும
சறய பசயலகளககக கவனதததை, மதபதபச சறதம வழஙகபொமல தூற்றுகனறனர.
அவற்தறச பசயவதைபொல எநதைப பகழும பபொரபொடடம கதடககபொத. அவற்றற்க எலலபொம
ஜநரதததை வழஙகவத ஒரு பபரிய மனதைனன தைகதகக ஏற்றதைலல எனறு
கருதகனறனர. மடடபொள அறவலலபொதைவனபொக இருபபதைன கபொரணம அவனடம
தைனனடககம இலலபொதைஜதை. தைபொன அதமககயமபொனவன எனறு அகமபபொவம பகபொணட
பசயய மடயபொதைவற்தற / பசயய இயலபொதைததை இலககபொகக பகபொணட பசயலபடகறபொன.

வபொழவல உயரநதை மனதைரகள அவ்வபொறு உயரநதைதைற்கக கபொரணம தைனனலம அற்றக
கவனதததை , மனம சதைறபொதை மழுஈடபபொடதட அவரகள சறு சறுகடதமகளககம
வழஙகயஜதை ஆகம. எநதைப பகழசசதயயும, எவர பபொரபொடதடயும தளயளவம
பகபொணட வநத ஜசரககபொதை யபொர பபொரதவககம பசலலபொதை சறு சறு கடதமகள ஆனபொல
அதவ மிகவம ஜதைதவயபொன இனறயதமயபொதை பசயலகள என பதைளநத தைபொன எனற
அகநததைதய, தைற்பபருதமதயத தறநத அவன கவனமபொகச பசயகனற கபொரணததைபொல
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அவன பமயயறதவயும ஜபரபொற்றதலயும பபறுகறபொன. அவன உயரநதைவனபொக
மதககபபடஜவணடம எனறு நபொட ஓடயத இலதல, அவன நபொட ஓடயத
நமபகதகதய, தைனனலமற்ற தைனதமதய, ஜநரதமயபொன உதழபதப, உணதமதய
ஜநபொககததைபொன. இவற்தற அவன தைன தனசரி வபொழவன சறய பசயலகளலும
கடதமகளலும நிதைமம ஜதைடக கணட பசயலபடததய ஜபபொத அவதன அறயபொமஜல
அவன உயரநிதலதய அதடநதவடடபொன.

சடபடனவபொறு நிகழும சல பநபொடப பபபொழுதகளன , கூறும வபொரதததைகளன, பரிமபொறக
பகபொளளம
வபொழததககளன,உணணும
உணவன,
உடததம
உதடயன,
மற்றவரகளடன பதைபொடரபக பகபொளவதன, ஓயவன, உதழபபன,எதரபபபொரபபனற
மயற்சபபதன, ஒனறனபன ஒனறபொகத பதைபொடரநத வரும கடதமகளன, சருககமபொகக
கூறனபொல தனசரி வபொழவல கவனம பசலுததை ஜவணடய ஆயரதத ஒரு வஷயஙகளன
மககயததவதததையும பபரிய மனதைன அறநதருபபபொன. பதையவீக அருளடன அதவ
ஒவ்பவபொனறும தைனதன நபொட வநத அதடநதளளததைக கபொணகறபொன. பற்றற்ற
நடநிதலயுடன எணண சறநத பசயலபட ஜவணடயத ஒனறு தைபொன தைன பஙக,
அபஜபபொத வபொழவ ஜபரருள சறககம வபொழவபொகம எனறு எணணுகறபொன. அவன
எததையும
உதைறத
தைளளபொமல,
அரககப
பரகக
பசயயபொமல,
தைவதறயும
மடடபொளதைனதததையும தைவர எதலிருநதம தைபபகக எணணபொமல – தைனகக
வழஙகபபடடளள தைனதன வநத அதடநதளள ஒவ்பவபொரு கடதமதயயும கபொலம
தைபொழததைபொமல மகம சளககபொமல பசயகறபொன. தைன தககக எடடயுளள தைன அருகல
உளள கடதமதயத தைனதன மழுதமயபொக ஒபபதடததச பசயத, அவற்றனபொல
வதளயும இனபம தனபம இரணதடயும மறநத சறு கழநததை ஜபபொனறு எநதைக
கழபபமம இலலபொமல அவன அறயபொமஜல ஓர ஜபரபொற்றதல பபற்று உயரநிதலதய
எடடவடகறபொன.

கனபூஷியஸ தைன சீடரகளடம ”நபொடடன அரசனடன அமரநத உணவ அருநதனபொல
எபபட உணபீரகஜளபொ அஜதை ஜபபொனஜற உஙகள வீடடலும உணணுஙகள” என வழஙகய
அறவதர சறய வஷயஙகளன மககயததவதததை வலியுறுததகனறத. மற்பறபொரு
மிகப பபரிய ஆசபொனபொகய பததைர கூறயுளள நனபமபொழி, ”ஏதைபொவத ஒனறு ஒருவனபொல
பசயத மடககபபடஜவணடம எனறபொல, அவன அததைச பசயத மடகக உடஜன
மயலடடம”.
சறய
வஷயஙகதளயும
கடதமகதளயும
பசயலகதளயும
உதைபொசீனதபடததவதம
ஜவணடபொதை
பவறுபபக
பகபொளவதம
அதரகதறயபொகச
பசயவதம பலவீணததன மடடபொளதைனததன அறகறயபொகம.
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இடததற்க இடம மபொறுபடம தைனனதடய எலலபொக கடதமகளலும ஒருவன தைனனதடய
மழுக கவனதததைத தைனனலம கருதைபொமல பசலுததவத அவனதடய ஆற்றலும,
தறதமயும, பததசபொலிததைனமம, நல இயலபம, இயற்தகயபொக வளர வழிவகககம.
அதைன வதளவபொக அவதன ஜமலும ஜமலும உயரநதைக கடதமகளம பபபொறுபபகளம
ஜதைட வரும. பசட இயற்தகயபொக எநதைத தடடமமிடபொமல தைனனசதசயபொகப பூ
பூபபததைப ஜபபொலஜவ மனதைனம உயர கணஙகளககள அட எடதத தவககறபொன. தைன
ஆற்றலகதளத ஜதைதவயற்றத ததசயல பசலல அனமதககபொமல ஒருமகபபடததக
கவனமடன இடம, பபபொருள கபொலமறநத பசயலபொற்றுபவன தைன ஆற்றலகதள
வீணபொககக பகபொளளபொமல, ஜதைதவயற்ற உரபொயவகதள ஏற்படததக பகபொளளபொமல தைன
வபொழதவத தைன கண இயலபகதள ஒதததசவடன வழி நடததச பசலகறபொன.

தைற்ஜபபொத உலபகஙகம, ”மன உறுத”, ”மனததை ஒருமகபபடததம ஆற்றல”
ஜபபொனறதவகதள வளரததக பகபொளள வழிமதறகள, பயற்சகள, பசயமதற
வளககஙகள அளககபபடம எனறு ஏரபொளமபொன வளமபரஙகள பற்றீசல ஜபபொல பரவக
கடககனறன. ஆனபொல அவற்றல நதடமதற வபொழவககப பயனபடம உருபபடயபொன
பபொடஙகள எதவமிலதல. “மூசசப பயற்சகள”, “கறபபடட நிதலயல உடமதப
வதளதத அமரவத”, “மனககணணல கற்பதனகள பசயயுமபொறு பசபொலவத”,
“மநதரஙகள, தைநதரஙகள” என இநதைப பயற்சகளபொல வருமபயததை அதடயமடயும
என நிதனபபத பசயற்தகயபொன கறுகக ஏமபொற்று வழிமதறயபொகம. ஜநர வழி எனபத
– கடதமயன வழிஜய ஆகம. தைன உளளததலிருநத சதைறபொதை மழுக கவனதததைத தைன
ஒவ்பவபொரு
கடதமயலும
பசலுததவதைபொகம.
இதஜவ
மன
உறுதயும
ஒருமகததைனதமயும நிதலதத வளர இயற்தகயபொன வழியபொகம. ஆனபொல இநதை
இயற்தகயபொன பபொததை சல அறஞரகளபொலும அறயபபடபொமல, பயணம பசயயபபடபொமல
இருககனறத.

இயற்தகககப பபபொருநதைபொதை மதறயல வலிய பசயலபடட இவ்வதக ஆற்றலகதள
பபற மடயும எனனம எணணததற்க மற்றுபபளள தவகக ஜவணடம. கழநததை
பருவததலிருநத வபொலிப பருவததற்க வளரக கபொலஙகள உருணஜடபொட ஜவணடம
எனபததைத தைவர ஜவறு வழியலதல. அத ஜபபொலஜவ தைபொன, ”மடடபொளதைனததலிருநத
வஜவகததற்க, அறயபொதமயலிருநத அறவற்க, பலவீணததலிருநத பலததற்க
இயற்தகயபொக மபொற ஜவணடம”. மனதைன, நபொளகக நபொள ;- எணணததற்க எணணம ,
பசயலுககச பசயல, மயற்சகக மயற்ச எனறு அட ஜமல அட தவதத படபடயபொகக
மனஜனறக கற்றுக பகபொளள ஜவணடம.
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சல கறபபடட மதறயல உடதல வதளதத அநதை நிதலயல அமரநத, பலஜவறு
மதறகளல கடதமயபொக தைனதன வருததக பகபொளளம பககரி, சரபொசரி மனதைன
பபறமடயபொதை அததை சகததயப பபறுகறபொன எனபத உணதமதைபொன. ஆனபொல அநதை
சகததய பபரும வதலக பகபொடததப வபொஙக இருககறபொன. அவன ஜவறு ததசகளல
தைனககத ஜதைதவபபடம சகதகதளப பறபகபொடதஜதைபொ இழநஜதைபொ தைபொன இநதை அததை
சகதகதளப பபற்றருககறபொன. அவனகக மஜனபொவசயக கதல, சததவதளயபொடடகள
ஒருவபொறுப பரியலபொம. ஆனபொல அவன உறுதயபொன, பயனபடம கண இயலபகதளப
பபற்றருககவலதல.
அவன
மழுவளபொபா்சசதய
அதடயவலதல.
அவ்வபொறு
ஜதைபொற்றமளககறபொன.

தனசரி வபொழவல நிகழும மன ஒழுககச சீரகஜகடகதள, பறர மத சீறபபபொயும - எறநத
வழும
மஜனபொபபொவஙகதள,
மடடபொளதைனஙகதள,
எரிசசலபடவத
ஜபபொனற
இவற்றலிருநத மளவஜதை ஒரு மனதைனதடய மன உறுத ஆகம; சறய தூணடதைல
ஏற்படடபொல ஜபபொதம எனறு உடஜன பவளபபடத தடககம அவற்றற்க இடம
பகபொடககபொமல அடகக ஆளவஜதை மன உறுத ஆகம ; பரசசதனகளககம, உணரசச
ஜவகஙகளககம, இதடயூறபொன சூழநிதலகளககம நடவலும சபொநதைமபொன மனததை,
சயககடடபபபொதட,
பற்றனறச
பசயலபடம
தைனதமதயக
கதடபபடபபஜதை
உணதமயபொன மன உறுததய, மனதன சகததய வளரததக பகபொளவதைபொகம.
இவற்றலிருநத இமமியளவ கதறநதைபொலும அவற்தற மனதன உணதமயபொன
சகதயபொகக கருதை மடயபொத. தனசரி வபொழவன கடதமகதளயும, அழுததம
நிரபநதைஙகளகக இதடயல;- தறதமயபொக, ஒழுஙகபொகத தைனனலமினற நிதறஜவற்றும
ஜபபொத மடடஜம படபபடயபொக இவ்வதக ஆற்றலகள
இயற்தககக பபபொருததைமபொன
வழியல இதயநத இயலபபொக வளரும.

ஆசசரியமம பதரும சூழ மஜனபொசகதகதளப பயனபடதத ஒனதற ஒரு ஜநரததல
சபொதபபதம, யபொரும தைனதனக கணகபொணககபொதை, தைனதன சூழநதருககபொதை ஜநரஙகளல
எரிசசலபடவதம, வருநதவதம மற்ற மடடபொளதைனஙகதளயும தைவறுகதளயும
பரிபவன உணதமயபொன தைதலவன அலல; எதரபதபத தைபொஙகம வலிதமயும ,
ஜகபொபமினதமயும , மபொறபொதை உறுதயும, சபொநதைமம, எலதலயற்றப பபபொறுதமயுஜம
உணதமயபொன தைதலவதன அதடயபொளம கபொடடம. தைனதனத தைபொஜன அடகக
ஆளபவஜன உணதமயபொன தைதலவன . அவ்வபொறு அடகக ஆள மடயபொதைவன
தைதலவன அலல, தைதலவதனப ஜபபொனறு மபொயத ஜதைபொற்றதததை அளபபவன. தைனகக
வழஙகபபடடளள ஒவ்பவபொரு கடதமயன மதம தைன மழுக கவனதததைச
பசலுததபவன,
அததைக
கதறவனறச
சரியபொக
நிதறஜவற்ற
ஆற்றதலயும
பததககூரதமதயயும
பயனபடததபவன,
ஜதைதவயற்ற
மற்றதவகதளத
தைன
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மனதலிருநத வலகக, தைனகக வழஙகபபடடளள அநதை ஒனதற, அத எவ்வளவ சறய
ஒனறபொக இருநதைபொலும அததை மழுதமயபொக, சரியபொக , எநதைப பலதனயும
எதரபபொரககபொமல பசயய வதழபவன, ஒவ்பவபொரு நபொளம ஜமலும ஜமலும தைன
மனததைக
கடடபபடததம
ஆற்றதல
வளரததக
பகபொளகறபொன.
இருககம
நிதலயலிருநத இனனம உயரநிதலககச பசனறவபொறு இருககறபொன. இறுதயல
வலிதமயபொனவனபொக, தைதலவனபொக ஆகறபொன.

நீஙகள இபபபபொழுத பசயய ஜவணடய ஒனறல மிசசம மதைம என ஏதமினற
மழுதமயபொன ஈடபபொடடடன பசயலபடட வபொழுஙகள. ஒவ்பவபொனறுககம நீஙகள
அளகக ஜவணடய உஙகள பஙதக அளதத நிதறவ பசயயுஙகள. இததைபொன
மனஉறுததய வளரததக பகபொளள, எணணஙகள சதைறபொமல கவநதை நிதலப பபற,
ஆற்றலகள வீணபொகபொமல தைடததப பயனபடததை உணதமயபொன வழி. இததை வடதத
மநதரஙகதளயும மபொய வதததைகதளப பபபொருநதைபொதை பசயற்தக வழிமதறகதளயும
நபொடபொதரகள. ஜதைதவயபொன எலலபொஜம உஙகளடம உஙகள உளஜளஜய இருககனறன.
நீஙகள தைற்ஜபபொத இருககம நிதலதய எவ்வபொறு பயனபடததச பசயலபடட ஜமல எழ
ஜவணடம எனபஜதை நீஙகள கற்றுக பகபொளள ஜவணடய மககயப பபொடமபொகம. இநதை
மககயப பபொடதததை நீஙகள கற்றுக பகபொளளம வதர உஙகளகக ஆகக கபொததருககம
மற்ற வபொயபபகதளயும உயரநதை நிதலகதளயும நீஙகள அதடநத
அனபவகக
மடயபொத.

வலிதமதயயும, வஜவகதததையும பபறுவதைற்க இபபபபொழுத நிகழும இநதை பநபொடப
பபபொழுதல வலிதமயபொகவம, வஜவகமபொகவம பசயலபடவஜதை சறநதை வழியபொகம.
ஒவ்பவபொரு ” நிகழும பநபொடயும” அபபபபொழுத பசயத மடககபபட ஜவணடயவற்தற
ஏஜதைபொ ஒரு வழியல பவளபபடததயவபொஜற இருககம. உயரமனதைரகள, சபொனஜறபொரகள
சறயவற்தறயும ஒழுஙகபொகச பசயவபொரகள. ஜதைதவயபொன எநதை ஒனதறயும கவனததல
பகபொளளபொமல ஒதககத தைளள மபொடடபொரகள. பலவீணமபொன மனதைனம, மடடபொளம சறய
பசயலகதளக இழிவபொக கருத கவனமினறச பசயவஜதைபொட அரும பபரும பசயலகதளச
பசயயும வபொயபபற்கபொக ஏஙகக கடககறபொன. சறய பசயலகதளப பறம தைளளவதலும
அதரககதறயபொகச பசயவதலும அவன தைன இயலபொதமதய உலகற்க இதடவடபொமல
வளமபரபபடததக பகபொளகறபொன. தைனதன வழிநடததக பகபொளளம ஆற்றல எவனடம
மிகக கதறவபொக இருககனறஜதைபொ அவன பறதர வழி நடததவற்கம மககயப
பபபொறுபபகதள ஏற்றுக பகபொளவதைற்கம ஜபரபொவல பகபொளகறபொன. ஏஜதைபொ ஒனதற மிக
அற்பமபொன வஷயம , அததைச பசயவத தைன தைகதகக ஏற்றதைலல , என நிதனபபவன
தைனதனத தைபொஜன ஏமபொற்றக பகபொளகறபொன. அத உணதமயல அற்பமபொன வஷயமலல.
அவன தைகதகக மறய வஷயம எனபதைபொல பசயயபொமல வடடவடகறபொன
எனபஜதை
உணதமயபொகம.
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சறய பசயலகதளக கவனததச சரியபொகச பசயவத வலிதமதயக கூடடவத ஜபபொலஜவ
, அவ்வதகச சறய பசயலகதளக கவனமிலலபொமல தைவறுகஜளபொட பசயவத
பலவீணதததை அதகரிககம. ஒரு பபொதன ஜசபொற்றற்க ஒரு ஜசபொறு பதைம எனபத ஜபபொலச
சறு சறு கடதமகளல ஒருவன பசயலபடம வதைஜம அவனத கணததன, இயலபகளன
சபொரபொமசதததை எடதததரககம. பபொவஙகளன ஊற்றலிருநத தனபஙகள வருவத
ஜபபொலப பலவீணததன ஊற்றலிருநதம தனபஙகள வரும. நற்கணமம, நல
இயலபகளம ஓரளவபொவத வலிதமயபொன பன தைபொன உணதமயபொன ஜபரருள
கதடககம. சறுசறு பசயலகளககம உரிய மககயததவதததை வழஙக பசவ்வஜன
பசயத மடததப பலவீணன வலியவனபொகறபொன.கவனதததை சதைற வடவதைபொலும சறய
பசயலகளன
மககயததவதததை
ஒதககத
தைளளவதைபொலும
தைனனயலபபொன
பததசபொலிததைனதததை இழநத ஆற்றதல வீணடதத வலியவன பலவீணன ஆகறபொன.
வளரசசயன வத எவ்வளவ சபொதைகமபொக, அனகூலமபொகச பசயலபடகனறத எனபததை
இஙஜக கபொணலபொம. மிகக கதறநதை அளஜவ உணரபபடம அநதை வததயக கறககம
வபொரதததைகள ”தறதமதயப பயனபடததபவனடம இனனம அதகத தறதம
பகபொடககபபடம,
தறதமதயப பயனபடததைபொதைவனடம
இருககம
தறதமயும
பறககபபடம”. மனதைன உளளததலிருநத எணணுகனற ஒவ்பவபொரு எணணததைபொலும ,
உசசரிககனற ஒவ்பவபொரு வபொரதததையபொலும, அதசகனற ஒவ்பவபொரு அதசவபொலும ,
உணதம உணரஜவபொட பசயகனற ஒவ்பவபொரு பசயலபொலும உடனககடன அவனத
கணததன தைனதமயல கூடலும கழிதைலும நதடபபறுகறத. அவனத கணம எனபத
பநபொடகக பநபொட மபொறக பகபொணடருககம அளதவயபொகம. எணணம, பசபொல,
பசயலகளன தைனதமகக ஏற்ற அளவல நனஜறபொ தஜதைபொ அவனத கணததல ஒவ்பவபொரு
கனமம மிகத தலலியமபொகத பதைபொடரநத கூடக பகபொணஜடபொ கதறநதக பகபொணஜடபொ
இருககனறத.

சறயவற்தறக கவனதத ஆளம தறன பகபொணடவனடம மடடஜம பபரியதவகளம
நபொட வரும. சறயவற்தறச பசவ்வஜன நிதறஜவற்றபொமல அவற்றடம மணடயடபவன
பபரிய பவற்றகதளப பபற மடயபொத.

ஒனதற ஒனறு சபொரநத கூட பசயலபடவதைன வடவஜம வபொழவ எனறபொல அநதை பமபொததை
வடவததன பசயலபபொடம அநதை ஒவ்பவபொனறன பசயலபபொடகதள நமபஜய
இருககனறத.

பவற்றகரமபொகச பசயலபடம வணகம, தலலியமபொக பசயலபடம இயநதரம, கடடடக
கதலயன அழக நயதஜதைபொட வளஙகம ஜகபொபரம, அலலத அழகபொன கண இயலப என
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இதவ எலலபொஜம
உருவபொகனறத.

எணணற்ற

சறுசறு

பபொகஙகதளச

சரிபபடததய

வணணஜம

மடடபொள சறு தைவறுகதள, சறய அததமறலகதள , சறய கற்றஙகதள , சறு
கறபபகதள, அதடயபொளஙகதளப பபபொருடபடததவதலதல. பபரியவதகயபொன
ஒழுககக கதறவபொன பசயலகளல ஈடபடபொதைவதர தைனதன அற பநறமிககவனபொக, ஏன
பனதைமபொனவனபொகஜவ கருதகறபொன. ஆனபொல அவன இவ்வபொறு பசயவதைபொல அறபநறப
பபொததைதயயும பனதைத தைனதமதயயும இழககறபொன. உலகமம அவதன உளளவபொஜற
அறநத, அவனககப பபருமதபப வழஙகபொமல பகபொணடபொடபொமல, அவதன
ஒருபபபொருடடபொகக கருதை ஜவணடயத இலதல எனக கடநத பசலகறத. உலகம
அறபநறப பபொததையல பசலல ஜவணடம எனபதைற்கபொக, சக மனதைரகள பபரும
தைவறுகதளக தகவட ஜவணடம எனபதைற்கபொக, அவன வடம அதறக கூவலகள
எலலபொம எநதைப பலனம அளககபொதை பவற்று மழககஙகஜள. அவனபொல உலகல எநதை
மபொற்றதததையும ஏற்படததை மடயபொத. சறு கற்றஙகதளக கணட சரிபபடததைத தைவறய
அவனத மஜனபொபபொவம அவனத பமபொததை கணததலும, ஊடருவ அவனத
ஆளதமதயச சததைதத மககயமிலலபொதைவனபொகக கருதைபபடம நிதலகக ஆளபொகறபொன.
தைவறு எனறு பதைரிநதம அலடடகபகபொளளபொமல பசயயத தணவதைபொல அவன அவனத
இயலபொதமதயயும பலவீணதததையும பவளபபடததகறபொன. அவன எதரபபொரககம
மதபபம, மரியபொததையும, ஜதைடம பசலவபொககம அவதன அதடயபொமல இருககனறன.
மடடபொளதைனதததைக கற்றுகபகபொளள யபொரும ஆவலபொக இலலபொதைதைபொல அவதன யபொரும
ஜதைட வருவத இலதல. அவனத பசயலகள நிதலதத நினறு பசழிபபத இலதலஅதசநதைபொடம நபொணலின மத யபொர சபொயநத பகபொளவபொரகள ?.அவனத வபொரதததைகளம
ஜகடகம
தைனதமயலலபொதை
பசவகளஜலஜய
வழுகனறன.
கபொரணம
பசயலபடததைபபடட, அனபவததைபொல, ஞபொனததைபொல வதளநதை வபொரதததைகளபொக அதவ
இலதல. எதபரபொலியன அதழககம கரதலக ஜகடட யபொர பசலவபொரகள?

ஞபொனம மிககவனம ஞபொனம மிககவனபொக மபொறக பகபொணடருபபவனம பபபொதவபொகத
பதைனபடம அலடசயததனபொல ஏற்படம தைவறுகளல உளள ஆபதததை உணரகனறபொன.
இவ்வதக தைவறுகதள கறததம அறபநற எணணஙகதள நதடமதறகதளச
பசயலபடததவத பற்றயும பபரிதைபொக எநதை ஒரு மககயததவதததையும வழஙகபொமல
பபருமபபொலபொனவரகஜள
ஒதககத தைளளனபொலும, அலடசயப ஜபபொககலிருநத
வடபடவத தைபொன மடசககபொன வழி எனறு அவன உணரகறபொன . மற்றவரகளபொல பபொரதத
உணரபபட மடயபொதை தைன அகமபபொவததற்க எதரபொன ஜபபொதர , கன ஜநரஜம தைனனள
நிகழும
அநதைப ஜபபொரபொடட
கனஙகதள
அதமதயபொக ஒவ்பவபொரு நபொளம
ஜமற்பகபொளகறபொன.
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எவன சறய கடதமகள, பசயலகள, வபொரதததைகள, எணணஙகள ஆகயவற்றன பபரு
மககயததவதததை உணரகறபொஜனபொ அவன பனதைனபொகறபொன. தைனனதடய ஒவ்பவபொரு
எணணததைபொலும, ஒவ்பவபொரு பசயலபொலும நனதமஜயபொ ததமஜயபொ வதளவததை,பதைபொதல
தூரததற்கம கபொலம கடநதம அதவ பயணம பசயயும ஆற்றல பகபொணடதவ எனறு
உணரகறபொன.
எணணல
அடஙகபொதை
சறுசறு
வஷயஙகதள
நிதறஜவபொடம,
கதறஜவபொடம பசயவதைன வதளஜவ தைன வபொழவபொக, தைன கணமபொக மபொறுவததை
உறுதயபொக உணரநதத தைனதன உள ஜநபொககக கவனககறபொன, வழிததருககறபொன,
தூயதமபபடததக
பகபொளகறபொன,
தைன
தைவறுகதளப
படபபடயபொகத
தருததகபகபொளகறபொன.

கடல நீரததளகளபொல ஆனஜதை, பூமியும மணதகளகளபொல ஆனஜதை. நடசததரமம சறுசறு
பநருபபபபபபொறகளபொல ஆனஜதை. இத ஜபபொலஜவ எணணஙகளபொலும, பசயலகளபொலும
ஆனஜதை வபொழவ. அதவ இலதல எனறபொல வபொழவமிலதல. ஒவ்பவபொரு மனதைனத
வபொழவம, அவனடமிருநத பவளவநதை எணணஙகளன, பசயலகளன வதளவகஜள.
அவற்றன கூடட உருவமபொகஜவ அவன வளஙககறபொன. கறபபடட வரிதசபபட ஓர
ஆணட நிகழவத ஜபபொல ஒரு மனதைனத கணமம வபொழவம அவனத வரிதசயபொன
எணணஙகளபொலும பசயலகளபொலுஜம உருவபொகனறத. அவனத பமபொததை வபொழதவ
சீரதூகக ஜநபொககனபொல அதல அவனத சறய எணணஙகளன- பசயலகளன பததவயும
, சபொயதலயும கூடக கபொண மடயும.

எலலபொ வதகயபொன வஷயஙகளம பருவ நிதலகளம
ஒனறு ஜசரநத தைபொன ,
ஒரு ஆணடம பூமி பநதம உருவபொகனறன.

தளதளயபொன அனபம, இரககமம, தைபொரபொள உளளமம, வடடகபகபொடததைலும ஒனறு
ஜசரநஜதை , ஒருவனத உளளதததை இரககக கணமம, தைபொரபொள மனமம பகபொணடதைபொக
மபொற்றுகனறன.
சறுசறு
வஷயஙகளல
தைனனலமினறச
பசயலபடவதம,
பபபொறுதமதயக கதடபபடபபதம தைன அகமபபொவததன மத பவற்றக பகபொளவதம
தைபொன ஒருவனத உளளதததை வலிதமயபொகவம, உயரநதைதைபொகவம மபொற்றுகனறன. சறு
வஷயஙகளல கூட ஜநரதமயபொக நடநதக பகபொளபவஜன உணதமயல ஜநரதமயபொன
மனதைனபொவபொன. உசசரிககம சறய வபொரதததையலும பசயயும சறய பசயலிலும உயரநத
வளஙகபவஜன உணதமயல உயர மனதைனபொவபொன.
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அவ்வபபபபொழுத நிகழும சறுசறு எணணஙகளம பசயலகளம வபொழதவப பபொதகக
மடயபொத எனறு நிதனபபத வழிதைவறுவதைற்கப பபரும கபொரணமபொகனறத. கடநத
பசலலும ஒவ்பவபொரு எணணமம பசயலுஜம வபொழவன அடததைளமம ஜீவனம ஆகம.
இததை மழுதம பரிநத உணரநதக பகபொணடபொல கபொணபபடம ஒவ்பவபொனறும
பனதைமபொனதைபொக , பசயயபபடம ஒவ்பவபொனறும வழிபபொடபொக வளஙகம. எணண
மடயபொதை
அளவலபொன
சறுசறு
வஷயஙகளல
உணதம
அடஙகயுளளத.
அதரகதறயனற மழுதைபொக ஒனதறச பசயபவஜன தறதமசபொலி.

ஜதைடய பசலவமம , பபபொருளம, பணமம அழிநதப ஜபபொகம.
கருததகள மபொறும.
ஜவக உணரசசகள நிதலயபொனதவ அலல .
ஆனபொல சூழநிதலகளன பயதல சநதததத நிதலகதலயபொமல பசயதை கடதமஜயபொ தைன
பஙதக ஆற்றும வதர மதறயபொமல நிற்கம .

உஙகள வபொழவ சறுசறு பபொகஙகள இலலபொதை ஒரு பமபொததை வடவமலல. சறுசறு பபொகஙகள
இதனநதை ஒரு மழுதமயபொன வடவஜம உஙகள வபொழவ. இநதைப பபொகஙகளலிருநஜதை
அநதை ஒஜர மழுதம உருவபொகனறத. நீஙகள தைடம பரளபொமல உறுதயுடன
மடபவடததைபொல , ஒவ்பவபொரு பபொகதததையும,பகததயயும இனதமயபொக வபொழமடயும.
அவ்வபொறு வபொழுமஜபபொத அநதை மழுதமயல ஒனறும வருமபததைகபொதைதைபொக இருகக
மடயபொத. சலலதற நபொணயஙகதளப பபொரததக பகபொணடபொல நபொணயத தைபொளகள தைமதமத
தைபொஜம பபொரததகபகபொளளம எனபத பபபொருள சபொரநதை பழபமபொழி எனறு மடடம பகபொளள
மடயபொத. சறயவற்தறத தருநதைச பசயதைபொல பபரியதவகள தைபொமபொகஜவ சரியபொக
நடககம எனனம ஜபருணதமதய வளககம பழபமபொழியபொகம. இஙஜக, இபபபபொழுத
நிகழநத பகபொணடருககம ஒனதறச சரியபொகச பசயயஜவணடம எனறு உணரநத
பகபொணடபொல இவற்றன கூடடத பதைபொதகயபொன வபொழதவயும கண இயலபகதளயும
பபொதகபொததக பகபொளளலபொம. ஜபரருளன ததணஜயபொட கூடய பமயயறஜவபொட
வளஙகலபொம. பலரும பகழும அருமபபரும சபொதைதனகதளப பரிய ஜவணடம எனறு
எநதை ஏககமம பகபொளளபொதரகள. நீஙகள இஙஜக- இபபபபொழுததை , சரியபொக வபொழநதைபொல,
அதவ தைனனபொஜலஜய நடககம. உஙகளத எலதலதயச சருககம. உஙகளககக
கடடபபபொடகள வதககம, உஙகளத தைற்ஜபபொததைய கடதமதயக கதற கூறபொதரகள.
உஙகதள எடடபொமல தைளளஜய நிற்கம பபரும பசயலகதளச பசயய ஜவணடம எனறு
வீணபொகச சநதககபொதரகள.ஆனபொல தைனனலம எனபத அறஜவ இனற மழுதமயபொன
ஈடபபொடடடன உஙகளத இபபபபொழுததைய கடதமதயச பசவ்வஜன நிதறஜவற்றுஙகள.
கவனமினதமதய வலககஙகள. மனமனபதப வலககஙகள. இவ்வபொறு நீஙகள
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பசயலபட ,இவ்வளவ நபொள நீஙகள எதரபபொரததக கபொததருநதை உயரநிதல உஙகள மன
அதவபொகஜவ வரத பதைபொடஙகவடம. ஒனதறப பபற நிதனககம ஜபபொத அதைற்க ஈடபொன
மற்பறபொனதற பகபொடககபொமல பபற நிதனபபத கீழபொன பலவீணமபொகம. பவள உலகப
பகழசசகதளப பபற மதனயபொதரகள. உஙகள உளளததல உயர தைனதமதய வளரகக
பபொடபபடஙகள.
இததை
நீஙகள
இபபபபொழுத
இருககம
நிதலயலிருநஜதை
பதைபொடஙகஙகள.

உஙகளத கடதமயன மத உஙகளகக ஏற்படம மனசஜசபொரவற்கம பவறுபபற்கம
ஆன கபொரணம எனபத உஙகள மனதல தைபொன இருககனறத. உஙகள கடதமதயக
கறதத ஜநபொககம மனப பபொரதவதய மபொற்றக பகபொளளஙகள. அவ்வபொறு மபொற்றக
பகபொணடபன
ஜகபொணலபொன
பபொததையபொகத
பதைரிநதை
ஒனறு
ஜநரவழியபொகக
கபொடசயளககறத. கடதமயன மத இருநதை பவறுபப வருபபமபொக மபொறுகறத.

உஙகதளக கடநத பசலலும ஒவ்பவபொரு பநபொடயும வலிதமயபொனதைபொக, களஙகமற்றதைபொக,
பயனளளதைபொக இருககமபட பபொருஙகள. மழு ஈடபபொடஜடபொடம தைனனலமற்ற
தைனதமஜயபொடம ஒவ்பவபொரு பசயதலயும கடதமதயயும பசயயுஙகள. உஙகளத
ஒவ்பவபொரு எணணமம, பசபொலலும, பசயலும இனதமயபொனதைபொக, உணதமயபொனதைபொக
இருககடடம.
இவ்வபொறு பயற்சயபொலும,
அனபவததைபொலும வபொழவன சறய
வஷயஙகளன மதபபடவம அளநத கூறவம மடயபொதை மககயததவதததைக கற்று
உணருஙகள. நிதலதத நிற்கம ஜபரருதள சறத சறதைபொகப பபருமளவ நீஙகள
பபறுவீரகள.
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3 பரசசதனகதளயும, கழபபஙகதளயும சநததத மளவத

மனதைனபொக வபொழ வருமபபவன தைனதனத தைபொஜன ஆள ஜவணடம .
அவஜன அவன தைதலவனபொக இருகக ஜவணடம .
அசசஙகதளயும நமபகதககதளயும கடநத
தைனயபொக இருககம தணவம உறுதயும ஜவணடம.
--பஷலலி

நீஙகள கறப பபொரதத எயதைத இலகதகத எடடத தைவறயதைபொ?
இலகக இனனம அஙஜக தைபொன மினனகபகபொணடருககறத.
ஜபபொடடயன இதடயல மயஙக வழுநத வடடீரகளபொ?
அடதத வரபஜபபொகனற ஜபபொடடககத தையபொரபொகஙகள.
--எலலபொ வீலர வலகபொகஸ

பரசசதனகளல , கழபபஙகளல பல மடஙக நனதமகள கலநத இருககனறன,
அவற்தறப பரிதத எடததக பகபொளளலபொம எனறு கூறனபொல அத சநஜதைகததகக
இடமினற மடடபொளதைனமபொகப பலருககம ஜதைபொனறும. ஆனபொல உணதம எபஜபபொதம
மரணபபொடபொகஜவ இருககம. சபொபமபொக மடடபொளககத ஜதைபொனறும ஒனறு , வரமபொகப
பததசபொலிகக கபொடசயளககம. அறயபொதமயலும பலவீணததலுஜம தனபஙகள
உருவபொக வளரகனறன. பரசசதனகளம , கழபபஙகளம பன வரககூடய தனபதததை
தைடபபதைற்கபொக அறதவயும வலிதமதயயும வளரததக பகபொளள ஜவணடம எனறு மன
எசசரிகதக பசயயஜவ வருகனறன.

வபொழதவச சரியபொக வபொழும ஜபபொத வபொழதவப பற்றய ஒரு பரிநதணரவ ஏற்படம,
பனப பரசசதனகளன அளவம எணணகதகயும கதறயும.கழபபஙகள பமலல
மதறயும. உணதமயல அநதைப பரசசதனகளம , கழபபஙகளம நிதலயலலபொமல
வலக ஓடம கபொதல ஜநரப பன ஜபபொனறதவ தைபொன .
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உஙகளத
பரசசதன
உஙகளகக
ஏற்படடளள
சூழநிதலயலிருநத
தைபொன
உருவபொகயருககனறத எனறபொலும அநதைச சூழநிதல உஙகள பரசசதனககக
கபொரணமலல. அநதை சூழநிதலதய எநதை மனகணஜணபொடடததல கபொணகறீரகள எனன
மனநிதலயல எவ்வபொறு தகயபொளகறீரகள எனபதலிருநத தைபொன உஙகளத பரசசதன
உருவபொகனறத.
கழநததைககக
கடனமபொகத
பதைரியும
ஒனறு
பககவபபடட
மனததையுதடய மனதைனககக கடனமபொகத பதைரியபொத. மடடபொளககக கழபபதததை
அளககம ஒனறு, பததசபொலிகக எநதை வதை கழபபதததையும அளககபொத.

சல எளய பபொடஙகதளக கற்றுக பகபொளளத பதைபொடஙகம ஜபபொத எநதைப பயற்சயும
பபற்றரபொதை கழநததையன மனம மதலதயக கடபபத ஜபபொலப பபருமபபொடபடகறத.
அநதைப பபொடதததைக கற்று கடநத பசலவதைற்கபொக தடதடபபடன கூடய கடன உதழபதப
மணககணககல, நபொள கணககல ,ஏன மபொதைககணககல கூட அநதைக கடன உதழபதப
அத வழஙக ஜவணட இருககனறத. தைபொணடச பசலல மடயபொதை உயரமபொகத
ஜதைபொற்றமளககம அநதைத தைதடககலதல படககலலபொககம மயற்சயல அநதைக கழநததை
எவ்வளவ கழபபததகக உளளபொகனறத ,எவ்வளவ கணணீர தளகதளச சநதகனறத,
எனறபொலும அநதைக கழநததையன அறயபொதம தைபொஜன அதைற்கக கபொரணம. அதைன நீணட
கபொல நலவபொழவற்கத ஜதைதவயபொன பயனபடம அறதவயும, வலிதமதயயும
வளரததக பகபொளள அநதை மயற்சயல ஈடபடடப பபொடதததை அத கற்ஜற ஆக
ஜவணடம.

வபொழவன தனபஙகளம/பரசசதனகளம (வளரநதை கழநததைகளபொகய) மனதைரகளகக
அததைப ஜபபொனறத தைபொன. அவரகள அததைச சநததத அததை பரிநதக பகபொணட கடநத
வருவத
அவரகளத
வளரசசககம
மனஜனற்றததற்கம
மககயமபொனதைபொகம.
தரககபபடம ஒவ்பவபொரு பரசசதனயும அனபவதததை வழஙககறத. உளளணரதவ
வளரககனறத. ஞபொனதததைத தைருகனறத. பயன அளககபஜபபொகற பபொடதததைக கற்றுக
பகபொளள உதைவ பசயதளளத. இதவ எலலபொவற்ஜறபொடம கூடஜவ பசயத மடககபபட
ஜவணடய ஜவதல பவற்றகரமபொக மடககபபடட மகழசசதயயும மனநிதறதவயும
வழஙககறத.

பரசசதனகள / இடரபபொடகள எனபதைன உணதமயபொன சபொரமசம எனன ? மழுதமயபொகக
தகபபற்ற மடயபொமல பரிநதகபகபொளள மடயபொமல இருககம சூழநிதல அனற அத
ஜவறு எனன? எனஜவ அத இத வதர பசயலபடடததை வட இனனம அதகப
பததககூரதமஜயபொட இனனம ஆழமபொன உளளணரஜவபொட பசயலபடட வளரசசப
பபொததையல பசலல ஜவணடம எனறு வலியுறுததைஜவ அத வருகறத. உளஜள ஒளநதக
பகபொணட இருநதை தறதமதய ஜவகமபொகத தைடட எழுபபகனறத, பயனபடததைபபடபொமல
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இருநதை ஆற்றதல பவளக பகபொணட வரத அத பபொடபடகனறத. மதறநஜதைபொ
மறககபபடஜடபொ இருநதை மற்ற வழிகதளச சடட கபொணபககனறத. எனஜவ இடரபபொட
எனபத நனதம பசயயும ஜதைவததை, உதைவ பசயயும நணபன, வழிககடடம ஆசபொன,
ஆனபொல அத மபொறுஜவடம தைரிதத வநதளளத. பபபொறுதமயபொக அத கூற வருவததைக
ஜகடடச சரியபொகப பரிநதக பகபொணடபொல ஜபரறவற்கம ஜபர அருளககம ஆன
பபொததைகக அத அதழததச பசனறு வடம.

பரசசதனகள இலலபொமல எநதை மனஜனற்றஜமபொ மபொற்றஜமபொ மலரசசஜயபொ இலதல .
பரசசதனகள இலதல எனறபொல உலபகஙகம ஜதைகக நிதல ஏற்படம, மனதை இனமம
சரிதவ ஜநபொககச பசலலும.

பரசசதனகள தைனதன ஜநபொகக வரும ஜபபொத மனதைன மகழசச அதடயடடம.
கபொரணம, தைன தறதமகதளக கடடப ஜபபொடம பதழய பபொததையன மடவ அலலத தைன
மடடபொள தைனஙகளன மடவ பநருஙகவடடத எனபததைஜய பரசசதனகளன வருதக
உணரததகனறத. அவன தைன மழு ஆற்றதலயும, அறதவயும பயனபடதத இநதை
இககடடலிருநத வடபடட ஜவறு சறநதை வழிதயக கணட அதடய ஜவணடம
எனபதைற்கபொகஜவ பரசசதன அவதன நபொட வநதளளத. அவனள உதறயும தறதமகள
இனனம
பரநதை
எலதலயல
மழுதமயபொகச
பசயலபடம
வபொயபபற்கபொக
கபொததருககனறன எனபததை உணரததைஜவ பரசசதனகள அவதன ஜதைட வநதளளன.

எநதைச
சூழநிதலயும
பரசசதனதயக
பகபொடதஜதை
ஆகஜவணடம
எனறு
உருவபொவதலதல. அநதைச சூழநிதலதயக கூரநத கவனததச உளளணரஜவபொட
பசயலபடம
தறதமயும
அறவம
ஜபபொதைபொமல
இருபபஜதை
பரசசதனதய
ஏற்படததகனறத. எனஜவ ஒரு பரசசதனயலிருநத மணட வரும ஜபபொத , பல
தறதமகள பவகமதகளபொக உடனவருகனறன.

பரசசதன எனபத எநதைக கபொரணமமினறத தடீபரனறு உதததை ஒனறலல. அத
உருவபொவதைற்கப பலஜவறு கபொரணஙகள இருககனறன. அநதைப பரசசதனயல
சககயுளள மனதைனன வளரசசதயயும மனதல பகபொணட இயற்தகயன நியத தைபொன
இநதைப பரசசதனகதள அதழதத வநதளளத. இஙகத தைபொன தனபததற்கள நனதம
ஒளநதருககனறத.
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சல வதகயபொன பசயலபபொடகதளயும நதடமதறகதளயும கதடபபடபபத தைபபபொமல
கழபபஙகதளயும
சககலகதளயும
ஏற்படததம.
ஜவறு
சல
வதகயபொன
பசயலபபொடகதளயும நதடமதறகதளயும கதடபபடபபதைபொல எநதைக கழபபமம
சககலுமற்ற பதைளவபொன நிதல உறுதயபொகப பறககம. எவ்வளவ இறுககமபொக மபொயக
கயறுகளபொல ஒருவன தைனதனச கடடபஜபபொடடக பகபொணட இருநதைபொலும அவன
எபஜபபொதஜம தைனதன அதலிருநத வடவததக பகபொளளலபொம. அவன அறயபொதமயபொல
எணணற்ற கழபபமபொன பபொததைகளல வழி தைவற பசனறு தைவததைபொலும அவன ஜதைடம
நலவழிப பபொததைதய அவனபொல கணட அதடய மடயும. எநதைக கழபபமம இலலபொதை
பதைளளத பதைளவபொன அநதை ஜநரவழியல பசனறு அருளம பமயயறவம ஒளவீசகனற
நகதர அவன அதடயமடயும. ஆனபொல எதவம பசயயபொமல வீணபொக உடகபொரநதக
பகபொணட அழுத அரற்ற, பலமப, வருநத, தைனகக இனபனபொரு வதகயபொன சூழநிதல
ஜநரநதருநதைபொல எனறு கறகஜகபொளனற ஆதசபபடடக ஏஙகக பகபொணட இருபபதைபொல
அநதைப
பபொததைதய
அதடயமடயபொத.
அவனத
கழபபமபொன
மனநிதல
வழிபபணரவடன சநதததச பசயலபட அவனகக அதழபப வடககனறத. அவன
தைனதனத தைபொஜன வழி நடததக பகபொளளம வலிதமதய அதடயஜவணடம. ஆழநத
ஜயபொசததப பனவபொஙகபொமல உறுதயபொகச பசயலபடட வழுநதை நிதலயலிருநத மணட
எழ ஜவணடம. வருததைபபடவதைபொலும பதைடடபபடவதைபொலும எநதைப பயனமிலதல. அத
பரசசதனதய மிதகபபடததக கவதலதயத தைபொன அதகரிககம. அவன அதமதயபொகச
பசயலபடட தைன நிதலதயச சரிபபடததை மதனய ஜவணடம. கடநத வநதை பபொததைதயப
பனஜனபொகக ஆரபொயநத பபொரதத, தைற்ஜபபொத உளள அவன நிதலகக அவன
அபபபபொழுத எடததை மடவகஜள மககயக கபொரணம எனறு அறநத பகபொளளடடம.
அனறு அவன பசயதை தைவறுகதளச சடபடனறு உணரவபொன. எநதை இடததல தைவறபொன
ததச தருமபனபொன எனறு கணடபடபபபொன. எநதை இடததல இனனம சற்று கூடதைல
கவனதஜதைபொட பசயலபடட இருககலபொம, சரியபொன மடதவச சநததத எடததருககலபொம,
பணதததைஜயபொ பபபொருதளஜயபொ ஜவறு ஏஜதைனம ஒனதறஜயபொ வீணபொககபொமல
இருநதருககலபொம, தைன அகமபபொவதததை அழிததருககலபொம எனறு அவனகக நனதம
பசயயக கூடயவற்தற எணணுவபொன. எவ்வபொறு , பமலல பமலல வதலயல
சகககபகபொணஜடபொம, தர ஆஜலபொசததத பதைளநதை அறஜவபொட பசயலபடடருநதைபொல
ஜவபறபொரு உணதமயபொன பபொததையல பயணதததை ஜமற்பகபொணடருககலபொம எனறு
எணணுவபொன. தைன பதழய பசயலபபொடகளன அனபவததலிருநத வதலமதகக
மடயபொதை ஞபொனதததைக கதடநபதைடததை அடததைக கனஜம, அவனத பரசசதனயன
வீரியமம வீசசம கதறநதருககம. அநதைப பரசசதனதய உணரசச வசபபடபொமல
அணுக, உற்று ஜநபொகக மழுவதமபொக ஆரபொயநத,எலலபொக ஜகபொணஙகளலும இருநத
கவனததை பன அடததத தைபொன எடககஜவணடய நடவடகதககதளயும, பசயலபட
ஜவணடய வழிமதறகதளயும கதடபபடகக ஜவணடய ஒழுகக பநறகதளயும
ஜமற்பகபொளவபொன.
இவ்வபொறு
பசயயப
பரசசதனயபொக
இருநதை
ஒனறு
பரசசதனயலலபொமல
ஆகவடம.
கபொரணம
அதைற்கள
இருநத
ஜநர
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வழிஜதைபொனறவடடத. கபொலததற்கம உதைவம ஒரு பபொடதததை அநதை மனதைனம கற்றுக
பகபொணடவடடபொன. அவனடமிருநத தருமபப பறககபபட மடயபொதை ஞபொனதததையும
ஜபரளதளயும அவன ஓரளவ ஈடட இருககறபொன .

அறயபொதம, சயநலம, மடடபொளதைனம, கணமூடததைனம ஜபபொனற இதவ எலலபொம
எபபடக கழபபததலும சககலகளலும பகபொணடப ஜபபொய வடஜமபொ, அத ஜபபொலஜவ
அறவம, பரநதை மனமம, பமயயறவம , உளளணரவம இனதமயபொன நிமமதயபொன
சூழநிதலகக அதழததச பசலலும. இததை அறநதைவன பரசசதனகதள அசசமற்ற
உணரவடன சநதபபபொன. அவற்தற அவன பவனறு கடநத பசலலும ஜபபொத
தைவறபொனதவகளலிருநத
உணதமதய,
தனபததலிருநத
இனபதததைக
கழபபததலிருநத நிமமததயப பபறுவபொன.

ஒரு மனதைனகக எநதை அளவற்கப பரசசதனதயச சநததத மளவதைற்கபொன
வலிதமயருககறஜதைபொ அநதை அளதவ மறய பரசசதன ஒரு ஜபபொதம அவதன நபொட
வருவத இலதல. பரசசதனதயக கணட வருநதவத வீண ஜவதல மடடமலல, அத
மடடபொளதைனமம கூட. ஏன எனறபொல வருநதவதைற்கச பசலவடபபடம சகதயபொனத,
அநதைப பரசசதனதய ஜநபொககச பசலுததை ஜவணடய அறதவயும, ஆற்றதலயும மூழகச
பசயதவடகறத. ஒவ்பவபொரு பரசசதனதயயும சரியபொன வதைததல அனகனபொல
அதலிருநத மளலபொம. எனஜவ பதைறுவத ஜதைதவயற்றதைபொகம. ஒனறலிருநத மணட
வரமடயபொத எனறு உறுதயபொகத பதைரிநதவடடபொல, அததைப பரசசதன எனறு கூற
மடயபொத. அத சபொததயமற்றத எனறு கூற ஜவணடம.. அநதைச சபொததயமற்ற
சூழநிதலயலும பதைடடபபடவதைபொல பயன இலதல. அதைற்கக கடடபபடட நடபபத
தைபொன தைதலசறநதை ஒஜர வழி.

இதையததைபொல உணருஙகள
பபபொயயபொன கடவளகள வலகமஜபபொத
உணதமயபொன கடவள உளஜள பகம.

ஒருவனத வீடடப பரசசதனகள, பபபொத வபொழவலும சமூகததலும அவனகக
ஏற்படம பரசசதனகள, அவனத பபபொருளபொதைபொரப பரசசதனகள ஆகயதவ எலலபொம
அவனத அறயபொதமயபொல தைபொன உதததைன. அதவ உதததைதைன கபொரணம அவன ஆழநதை
பணபடததைபபடட பககவமபொன பரநதை அறதவப பபற ஜவணடம எனபஜதை. அத
ஜபபொலஜவ சமயக ஜகபொடபபொடகளல ஒருவனகக ஏற்படம சநஜதைகஙகள, மனக
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கழபபஙகள, இதையதததைச சூழும கருஜமகஙகளன நிழல ஆகயதவ எலலபொம
பமயயறவ மலரப ஜபபொகம ஒளமயமபொன பதய பபபொழுதன வருதகதயக கறபபதவ
ஆகம. ஆனமக நிதலயல அடததை நிதலகக அவன பசலல அவதனத தையபொர
படததபதவகளபொகம.

வபொழவன பதருககபொன வதடதயக கபொணும மயற்சயல ஈடபடவதைன வதளவபொக
ஒருவனத மனதல ஆழநதை கழபபஙகள நிதலக பகபொளளம நபொள ,உணதமயல
அவனத வபொழவல ஒரு மகததைபொன நபொளபொகம. (அவனகக அபஜபபொத அத பதைரிநத
இருககபொத எனறபொலும கூட.) கபொரணம, இதவதர அறநதை வடடதததைச சற்ற சற்ற வநத
அதடநதளள சலிபபனபொல அவன பதழய வடடததலிருநத பவளஜயற ஜவணடய
நபொள பநருஙகவடடததை அத உணரததகறத. உணணுவதம உறஙகவதம உடபபதம
உதறவதம பலனனப ஆதசகளல ஈடபடவதம என அவற்றுககபொக மடடம
பபொடபடபொமல தைனனள எழும உயர எணணஙகதளச பசயலபடததம நபொள வநதளளததை
அத கறககனறத. இன அவன ஒரு”மனதைனபொக” வபொழவபொன. அவன மனதன எலலபொ
ஆற்றலகதளயும பயனபடதத வபொழவன ஜசபொதைதனகளககம, மனததை வபொடடம
கழபபஙகளககம வதடதய அளபபபொன. இநதை ஜசபொதைதனகளம கழபபஙகளம
உணதமயன கடடதளதயக ஜகடகம பதடவீரரகள. பமயயறவ எனனம ஜகபொயலின
நுதழவபொயலில இருககம பபொதகபொவலரகள.

பபரும ஜசபொதைதனகள வருமஜபபொத
தைபபவதைற்க வழிகதளஜயபொ கபொரணஙகதளஜயபொ ஜதைடபொமல
அதமதயபொக எதரபகபொளபவஜன உயர மனதைனபொவபொன.

சயநலமபொகச ஜசபொமபத தரிவதலும படடயலில ஜசரததக பகபொளள மடயபொதை
அறவீணஙகளலும தருமபவம தைனதன ஈடபடததக பகபொளளமபொடடபொன. பலனனப
இசதசகளல மழக ததளகக மபொடடபொன. இதடபவளயனறத பதைபொடரும தைன
இதையததன இருணட வவரிகக மடயபொதை இரகசய வசபொரதனயலிருநத தைபபதத ஓட
வழிதஜதைட
மபொடடபொன.அவனககள
இருநதை
பதையவீகத
தைனதம
வழிததக
பகபொணடவடடத. மபொயஇரவன மனபன பதைபொடரபலலபொதை கழபபமபொன ஜதைபொற்றஙகள
மதறநத உணதமயன பதைளவபொன கபொடச கதடககம வதர அநதைத பதையவீகத தைனதம
இன கண தஞ்சபொத.
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உயர எணணஙகதளயும பசயலகதளயும பசயய ஜவணடம எனறு தைனனளளலிருநத
அதழபப எழுநதை பன ஒரு மனதைனபொல அதைற்கச பசவ சபொயககபொமல சறத கூடக
கபொலதததைக கடததை மடயபொத. அவனத வழிதத எழுநதை ஆற்றலகள அவனத
கழபபஙகளகக வதடக கபொண இதடவடபொமல அவதனத தருததக பகபொணஜட
இருககம. இன அவனபொல பபொவததல நிமமதயபொக இருகக மடயபொத. தைவறுகளல
ஓயதவப பபற மடயபொத. பமயயறவல மடடஜம இன அவன தைஞ்சம பகவபொன.
தைனனதடய
சநஜதைகஙகளம
கழபபஙகளம
தைனனதடய
அறயபொதமயன
வதளவபொகஜவ பறநதளளன எனறு உணரநத தைன அறயபொதமயலிருநத ஒளநத
பகபொளளபொமல அததை ஏற்றுக பகபொணட பன அததை அகற்ற ஒவ்பவபொரு நபொளம
ஜசபொரவதடயபொமல பபொடபடபவன ஜபரருள பபற்றவன ஆவபொன. ஏன எனறபொல அவன
இபபபபொழுத நுதழநதளள ஒள வீசம பபொததை இருணட நிழதல எலலபொம அகற்றவடம.
சநஜதைகஙகதள
எலலபொம
கதரததவடம.
வபொழதவ
அழுததம
எலலபொப
பரசசதனகளககம வதடதயத தைரும. நீணட நபொள பபொடபடடக கற்றுக பகபொணட
பபொடததனபொல ஒரு கழநததைகக ஏற்படம மகழசச ஜபபொனறு உலக வபொழவன பரசசதன
ஒனதற தரககம ஜபபொத மனதைனத இதையமம மகழசசயல தளளம. ஆனபொல அததை
வட வபொழவன மிக மககய எலலபொக கபொலஙகளலும நிதலயபொக இருநதை ஜகளவகளகக
வதடக கபொண தைனனள கழமப ஜபபொரபொட இறுதயல வதடதயக கணட அறயபொதம
இருதள அகற்றும நபொளஜலபொ உலக வபொழவன பரசசதனதய பவனறததை வடப பல
மடஙக மகழசசயலும நிமமதயலும அவன இருபபபொன.

உஙகளதடய பரசசதனகதளயும கழபபஙகதளயும பகடடதவயபொகப பபொரககபொதரகள.
அவ்வபொறு பசயதைபொல அவற்தறக பகடடதவயபொகஜவ மபொற்றுகறீரகள. ஆனபொல அவற்தற
நனதமதய வழஙக வநதை தூதைனபொகஜவ கருதஙகள. அதவ உணதமயஜலஜய
நனதமயன தூதைன தைபொன. அதலிருநத தைபப வட மடயும எனறு நிதனககபொதரகள. அத
மடயபொத. அவற்றலிருநத தூர ஓடவடஜவணடம எனற மயற்ச பசயயபொதரகள. அத
கணடபபபொக மடயபொத. கபொரணம, நீஙகள எஙஜக பசனறபொலும அதவம உஙகள கூடஜவ
வநதவடம. ஆனபொல அவற்தற அதமதயபொகத தணஜவபொட எதரக பகபொளளஙகள.
உணரசச வசபபடபொமல, அட பணயபொமல அததைச சநதயுஙகள. அநதைப பரசசதனதய
ஆரபொயநத எதடப ஜபபொடஙகள. அதைன நுணுககஙகதள அலசஙகள. அதைன வலிதமதய
அளவடஙகள. மழுவதமபொகப பரிநத பகபொளளஙகள. பனப ஜமபொத இறுதயபொக அநதைப
பரசசதனதய ஒழிததவடஙகள. இவ்வபொறு பசயத உஙகள வலிதமதய, பரநதை
அறதவ வளரததக பகபொளளஙகள. ஜமஜலபொடடமபொகப பபொரககம கணகளககத
பலபபடபொமல மதறநதருநதருககம இநதை நலவழிப பபொததைககள நீஙகள நுதழவீரகள.
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4 மனசசதமதய இறகக தவபபத

எனதனப பபபொறுததைவதர வபொழவ எனபத இத தைபொன ;
அத ஒரு ஜவதள மிக சதமயபொக இருநதைபொல எனறபொல,
சதமகதள இறககம ஜபபொத பபொடபபடம மகழசச பபொடலகளபொக
வபொழதவ நபொன கூட ஜசரநத மபொற்றுஜவன.
…பபயலி

பவலகனற நபொதள நனதமயபொனத எனறு கூறக ஜகடட இருககறீரகளபொ? வீழவதம
நனதமயபொனஜதை எனறு நபொன இனபனபொனறும கூறுகஜறன. ஜபபொரககளததல ஜபபொரபொட
பவலவததைப ஜபபொனறஜதை தைபொன ஜபபொரககளததல ஜபபொரபொட வழுவதம.
..வபொலட வடஜமன

சதமகதளத தைபொஙகவத பற்ற நபொம அதகமபொகக ஜகளவபபடகஜறபொம, படககஜறபொம.
ஆனபொல அததை வடச சறநதை வழியபொன சதமகதள இறகக தவபபத பற்ற நபொம மிகக
கதறவபொகஜவ ஜகளவபபடகஜறபொம அலலத அறகஜறபொம. ஜலசபொன இதையதஜதைபொடம
மகமலரசசஜயபொடம சகமனதைரகளதடஜய பசலல வழி இருககம ஜபபொத பநஞ்தச
அழுததம மனச சதமகஜளபொட ஏன உலபொவ ஜவணடம? எவரும எநதை ஒரு சதமதயயும
ஏஜதைபொ
கபொரணததற்கபொகத தைபொன ஒரு இடததலிருநத
மற்பறபொரு
இடததற்க
மபொற்றுவதைற்கபொகச சமககனறபொரகஜள தைவர, ஜதைதவயலலபொமல சதமகதளத ஜதைபொளல
ஏற்றக பகபொளவதலதல.பனப எலஜலபொரும தைனதனச சதமதைபொஙகயபொகப ஜபபொற்ற
ஜவணடம எனறு எதரபபொரபபதமிலதல. ஜதைதவயற்ற பபொரதததை உஙகள மனதல ஏன
ஏற்றக பகபொளகறீரகள? அநதைச சதமதய அதகபபடததம தஙககளபொன உஙகள மத
நீஙகஜள பரிதைபொபம பகபொளவதம இரககம பகபொளவதம
எதைற்க? ஜதைதவயற்ற
மனசசதமகதள வலகக அதைன உடன வரும சய பரிதைபொபதததையும, தைன இரககதததையும
ஒதககத தைளள,நீஙகளமதைலில மகழசசயபொக உலகன மகழசசகக ஏன நீஙகள பஙக
ஆற்றக கூடபொத? ஜதைதவயற்ற மனசசதமகதளத பதைபொடரநத சமபபததை எநதைக
கபொரணமம நியபொயபபடததை மடயபொத. பறம சபொரநதை பபபொருள உலகல ,ஒரு பபபொருள ஒரு
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இடததலிருநத மற்பறபொரு இடததற்க மபொற்றபபட ஜவணடம எனனம கபொரணததற்கபொகத
தைபொன தூககபபடகறத. ஒரு ஜநபொககம நிதறஜவற ஜவணடம எனறு தைபொன
தூககபபடகறஜதையனற வீணபொக வருநதக பகபொணட யபொரும அததைத தூககத
தரிவதலதல. மன உலகலும அபபடதைபொன. ஒரு நலல ஜநபொககததற்கபொக மனதல
பபொரதததை ஏற்றுகபகபொளள ஜவணடம. அத நிதறஜவறும ஜபபொத அததை இறகக தவதத
வடஜவணடம.
இவ்வபொறு
எணணும
ஜபபொத
அநதைப
பபொரமபொனத
மனததை
அழுததவதைற்கப
பதல
ஊகககபபடதத
மகழசசயபொகச
பசயலபடவதைற்கத
தூணடதைலபொக இருககம.

சமய வஷயஙகளககபொகச சலர உடதல அளவகக மற வருததக பகபொளவத
ஜதைதவயற்றத எனகஜறபொம. பலஜரபொ மனததை அளவகக மற வருததக பகபொளகனறனர.
அதவம ஜதைதவயற்றதம, வீணபொனதஜம ஆகம.

தககதததையும, கவதலதயயும வழஙகம சதம எஙஜக இருககனறத?அத எஙகஜம
இலதல. ஒனறு பசயயபபட ஜவணடம எனறபொல மகழசசயுடன பசயயபபடடடம.
உளளககள
பலமபயவபொறும,
வருபபமினறயும
பசயயபபடககூடபொத.
இனறயதமயபொதைவற்தற
நனபனபொகவம,
வழிகபொடடயபொகவம
பகபொளவத
பததசபொலிததைனமபொகம. இனறயதமயபொதைவற்தற எதரியபொக நிதனதத மகதததைத
சளபபதம தருபபக பகபொளவதம, அததை ஒதககவதம அலலத எபபடயபொவத
அதலிருநத தைபபவட மயலவதம மடடபொளதைனமபொகம. நபொம நமகக உரியவற்தறஜய
தருமபம ததச எஙகம சநதபஜபபொம. நமத கடதமகதள ஏற்றுக பகபொளளவம, தைழுவக
பகபொளளவம மறுககம ஜபபொத தைபொன அதவ நமதம அழுததம சதமகளபொக
உருமபொறுகனறன. கடடபொயம பசயயபபட ஜவணடய ஒனதற ஜவணடபொ பவறுபபடன
மணுமணுததைவபொறு பசயத பகபொணட அபபபபொழுதகளல எலலபொம ஜதைதவயற்ற
சகஜபபொகஙகதள அனபவகக ஏஙககனறவன தைனதன ஏமபொற்றம, தககம எனனம
ஜதைளகள பகபொடட வழிவதககதளச பசயத பகபொளகறபொன. தைன மத இருமடஙக
சதமதய ஏற்றக பகபொணட நிமமதயனறச ஜசபொரஜவபொட தைவததைவபொறு இருககறபொன.
மனஜம, ஜமனதமயபொனவற்றற்கபொக வழிதபதைழு
வபொனயரதததை அதடய உன சறதக வரி.
பதய வபொழதவ வபொழ சறநதை வழிகபொடடகதள ஏற்றுகபகபொள .
நனதமயன பபொடலகதளப பபொட .உணதமயன பபொடலகதளப பபொட .
ததமகள மத மழு பவற்றகபகபொளளம பபொடதலப பபொட.
இனதமயபொன பபொடலகளபொல உனதன வளமபொககக பகபொள!

38

உஙகளபொல ஏற்றுச பசயலபட மடயுமபொ? எனறு சவபொல வடம பபபொறுபபகதள
மதலபதப
ஏற்படததம
பபபொறுபபகதள
கவனமபொக
பசயத
வலிகதள
பபபொருடபடததைபொமல
மகழசசயபொகப
பனனதக
எனனம
ஆதடதய
பநயத
அணயுஙகள. மள கரீடததைபொல மட சூடடனபொலும ஜபரபொனநதைமபொகக கபொடசயளயுஙகள.

எனனதடய சதைறபொதை மழுக கவனதததைத தைனனல ஜநபொககஙகள ஏதமினற என வபொழவல
அதமநதளள
எலலபொக
கடதமகளககம
மகழசசயபொக
வழஙகஜவன.
பல
பநருககடயபொன பபபொறுபபகள எனதனச சூழநதைபொலும அநதைப பபபொறுபபகளன பபொரமம
பரசசதனகளன எதடயும எனனள எநதைக கலகக உணரதவயும ஏற்படததைபொ வணணம
நபொன வபொழஜவன எனறு வபொழுஙகள.

ஒரு கறபபடட வஷயம (ஒரு கடதம, உஙகளடன இருககம ஒரு கூடடபொள அலலத
ஒரு சமூகப பபபொறுபப) மிகவம பரசசதனயபொகச சதமயபொக இருபபதைபொக நீஙகள
கூறுகறீரகள. ”இதைற்கள கபொதல தவதத வடஜடன, எபபடயும மடததைபொக ஜவணடம.
ஆனபொல அத தைபொஙக மடயபொதை சதமயபொக இருககறத” எனறு ஒருவபொறு சமபொதைபொனப
படததகபகபொணட, ஆனபொல உஙகள எணணஙகதள அதைற்க எதரபொக வளரததக
பகபொளகறீரகள. அத உணதமயலஜய பபொரமபொக இருககறதைபொ அலலத உஙகளத சயநலம
உஙகதள ஜபபொடட அழுததகறதைபொ ? உஙகளத தறதமகதள கடடபபடததவதைபொக நீஙகள
கருத தைவரகக நிதனககம அநதை கடதம தைபொன உஙகதள நலவழிகக அதழததச
பசலலும நுதழவபொயல ஆகம. அநதை நலவழிதய நீஙகள பசனறு அதடய மடயபொதை
ததசகளல, உஙகதள நபொடபொதை மற்றவற்றல வீணபொகத ஜதைடக பகபொணடருககறீரகள.
நீஙகள கபொணும அதனததஜம உஙகதளப பரதபலிககம நிதல கணணபொடகள தைபொன.
ஒரு கடதமயல நீஙகள கபொணும இருள படநதை பகதகள எனபத அநதைக கடதமதய
ஜநபொககம உஙகள மன நிதலயல உளள இருள படநதை பகதகளன பரதபலிபஜப.
அநதைக கடதமதய, சயநலமற்று ஜநபொககம சரியபொன மனநிதலதயக பகபொணடப
பபொருஙகள. ஓ! அநதைக கனஜம அத வலிதமதயயும, அருதளயும வழஙகம ஒனறபொக
மபொறக கபொடசயளககம. நீஙகள எநதை மனநிதலயல அததை ஜநபொககனீரகஜளபொ, அததைஜய
அத உஙகளடம பரதபலிககறத. உஙகள சளததை மகதததைக கணணபொட மன பகபொணட
வநத வடட கணணபொடதய கதற பசபொலவீரகளபொ? அலலத மகதததைச சளககபொமல
கணணபொடயல உஙகள உருவதததைப பபொரதத மகழவீரகளபொ?

ஒரு கறபபடட பசயதல பசயவத தைபொன சரி , அத கடடபொயம பசயயபபட ஜவணடம ,
அநதைச பசயதல பசயத மடபபதைபொல நனதம ஏற்படம எனனம சூழநிதலயல அத
ஒரு சதமயபொகக கருதைபபடடபொல அதைற்க ஒஜர ஒரு கபொரணம தைபொன இருகக மடயும :39

அத அநதைச பசயதல பசயய வருபபமினதமஜய ஆகம. அநதைச பசயலிலிருநத
தைபபகக ஜவணடம எனனம சயநல ஜநபொககததைபொல அநதைச பசயல ஒரு தஙதக ஜபபொல
ஜதைபொற்றமளககறத. ஒரு கறபபடட பசயல பசயயபபடவத தைவறு, அத
பசயயபபடவதைற்க எநதை இனறயதமயபொதை ஜதைதவயுமிலதல , இருநதம சயநல
ஜநபொககஙகளககபொக அநதை பசயல ஜமற்பகபொளளபபடடபொல அத மடடபொளதைனமபொகம.
அத பரசசதனகளகஜக வழிவகககம.
நீஙகள பறககணககம கடதமஜயபொ உஙகதளக கடநத உதரதத உஙகதள நீஙகள
நிரூபதத நிமிரநத நிற்க உதைவம ஜதைவததையபொகம. நீஙகள ஜதைட ஓடம சகஜமபொ
உஙகதளப வீணபொக பகழநத உஙகதள கவழககத தடககம எதரியபொகம. மடடபொள
மனதைஜன! எபஜபபொத அறயபொதமதயக தகவடட அறதவப பற்றப ஜபபொகறபொய?

இநதைப பரபஞ்சம அதைன எலலபொ உயரகளம அறவன வழிக கபொடடதல பபறஜவணடம
எனஜற எநதை இடததலும, எலலபொ ஜநரததலும வதளகனறத. ஒரு உயர அதைன
அணுககள எலலபொம சதைறபொமல கூடடபொக இருகக ஜவணடம எனறு பசயலபடம
அடபபதட கபொரணஜம இதைற்கம கபொரணமபொகம. இத இநதை மழுப பரபஞ்சததன
நனதமககபொகஜவ. அறவீணததன, சயநலததன அளவகக ஏற்ப தனபம ஏற்படவத
நனதமதய நிதல நபொடடவதைற்கபொகஜவ. அககதறயனதமதய எதரகக ஜவணடம,
பமயயறதவ பபற ஜவணடம என வலியுறுததைஜவ ஜவதைதன வருகனறத.

எத ஜவதைதன? எத தனபம? எத சதம?
கடடபபடபொதை உணரவ தைபொன ஜவதைதன.
அறவீணம தைபொன தனபம.
சயநலம தைபொன சதம.

நம எணணஙகளம பசயலகளம மடநதை உடன
அதைற்கபொக நமதம வருநதைவம, கலஙகவம , தடககவம பசயவத
அகமபபொவம பகபொணட இருணட சயநல மனஜம.

கடடபபடபொதை உணரவகதள, அறவீணஙகதள, சயநலதததை உஙகள மனதலிருநதம,
நடதததையலிருநதம நீககஙகள. தனபதததையும , ஜவதைதனதயயும உஙகள
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வபொழவலிருநத நீககவீரகள. மனசசதமதய இறகக தவபபத எனபத மன ஆழததல
உளள சயநலதததைக தகவடட அநதை இடததல தூயதமயபொன அனதப தவபபஜதை
ஆகம. உஙகளத கடதமதய நிதறஜவற்ற உளளததல அனபடன பசலலுஙகள.நீஙகள
மகழசச பபபொஙக , இதையததல பபொரமினற சறகடதத பசலவீரகள.

மனம தைன அறயபொதமயபொல, பபொரமபொன சதமகதளத தைபொஜன உருவபொகக தைன மத ஏற்றக
பகபொளகறத.தைனககத தைபொஜன தைணடதனகதள வழஙகக பகபொளகறத. யபொரும
பபொரஙகதளச சமநஜதை ஆக ஜவணடம எனறு கடடபொயப படததைபபடட இருககவலதல.
தககம யபொர மதம கணமூடததைனமபொகச சபொற்றபபடவலதல. இதவ எலலபொம மனதன
உருவபொககஜம. அறவன பவளசசஜம மன பரஜதைசதததை ஆள ஜவணடய நலஅரசன
ஆவபொன. உணரசச ஜவகம அவனத அரச கடடதல கவழககம ஜபபொத அஙஜக
கழபபம தைதலவரிதத ஆடகறத. சகஜபபொகக பகபொணடபொடடஙகளககபொன தைவபப
மனபறமிருநதைபொல தககமம ஏமபொற்றமம பனபறமிருககம. உஙகளககத ஜதைரநத
எடததகபகபொளள எலலபொ உரிதமயும வழஙகபபடட இருககறத, நீஙகள உணரசச
ஜவகததைபொல கடடபபடட இருநதைபொலும உதைவகக எதவம இலலபொதைததைப ஜபபொல
உணரநதைபொலும, உஙகதளக கடடக ஜபபொடடக பகபொணடத நீஙகள தைபொன. உஙகள
உதைவகக எதவம இலலபொமல இலதல. நீஙகள கடடயததை நீஙகஜள அவழககலபொம.
நீஙகள தைற்ஜபபொததைய நிதலதயப படபபடயபொக அதடநதரகள. படபபடயபொக
அதலிருநத மளவம மடயும. உணரசச ஜவகதததை அரியதணயலிருநத அகற்ற
அஙஜக அறவன பவளசசதததை அமரததஙகள. ததமதய வலகக ஜவணடம எனறபொல
அதைன உடன உதறயும சகதததைத தைழுவபொமல இருகக ஜவணடம .தைழுவ வடடபொல
பனப பதைபொடரும வதளவகளலிருநத தைபப மடயபொத. அநதை அனபவம உஙகளகக
பமயயறவன பபொடதததைக கற்றுத தைர ஜவணடம. பபபொறுபபகதள ஏற்றுக பகபொளவதைற்க
மன ஆஜலபொசகக ஜவணடம. ஏற்றுகபகபொணட பன சயநல ஜநபொககஙகள, சயநல
ஜநபொககஙகளன கூடஜவ வரும மணுமணுபபகள, கற்றம கதறகள, பழி சமதததைல
ஆகயவற்தற அறஜவ தைவரகக ஜவணடம. பபபொறுபபகதள வருமப ஏற்றபொல அதவ
சதமயபொக மபொறபொத.

மனதைனபொல ஏற்க மடநதை சதமயன பபொரம கூடவதைற்க கபொரணம சயநல ஆதசகதள
ஈனபறடககம பலவீணமபொன எணணஙகளன அழுததைஜம. உஙகளத சூழநிதலகள
உஙகதளச
ஜசபொதககனறன
எனறபொல,
அநதைச
ஜசபொதைதனகள
உஙகளககத
ஜதைதவபபடகனறன. உஙகளத வலிதமதய வளரததக பகபொளளச ஜசபொதைதனதய ஏற்றுக
பகபொளளஙகள. அத உஙகதளச ஜசபொதபபதைற்கக கபொரணம உஙகளடததல ஏஜதைபொ ஒரு
பலவீணம உளளத. அநதைப பலவீணததலிருநத நீஙகள மளம வதர, சூழநிதல
உஙகதளத பதைபொடரநத ஜசபொதைதன பசயத பகபொணஜட தைபொன இருககம. ஜசபொதைதன
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கபொலதததை உஙகளத ஆற்றதலயும, பமய அறதவயும வளரததக பகபொளள வநதை
வபொயபப எனறு மகழசச பகபொளளஙகள.பமயயறதவ எநதைச சூழநிதலயபொலும
ஜசபொதைதன பசயய மடயபொத. அனதப எதவம ஜதைபொற்கடகக மடயபொத. உஙகதளச
ஜசபொதககம
சூழநிதலதயக
கறதத
வீணபொக
அரற்றபொமல
உஙகளடன
பதைபொடரபலிருககம மற்றவரகளத வபொழதவக கறததம எணணபபபொருஙகள.

வபொரம ஒரு மதற ஊதயமபொகக கதடககம சறு பதைபொதகதயக பகபொணட தைனனதடய
பபரிய கடமபதததைப பபொரததக பகபொளள ஜவணடய நிதலயல இஙஜக ஒரு பபணமண
இருககறபொள. தணகதளத ததவபபத மதைல வீடட ஜவதலகள அதனதததையும
பசயகறபொள. தைனத அணதட வீடடககபொரரகள யபொருககபொவத உடலநிதல சரியலதல
எனறபொல அவரகதளயும பசனறு பபொரகக ஜநரதததை ஒதகககறபொள. இவ்வளவ
பபபொறுபபகதளயும ஏற்று பபபொதவபொகத தைதலதூககம இரணட கதறபபொடகளபொன கடன
ஜகடகம பழககம மனசஜசபொரவ பகபொளளம பழககம
இலலபொமல அதனதததையும
நிரவகககறபொள. கபொதலயலிருநத இரவவதர மக மலரசசயுடன இருககறபொள.
தைனனதடய கடனமபொன சூழநிதலதயப பற்ற யபொரிடமம கதறபடடக பகபொளளபொமல
இருககறபொள. அவள எபபபபொழுதம மனநிதறவடன இருபபதைற்கக கபொரணம அவள
சயநலமற்று இருபபத தைபொன. தைனனபொல மடநதைததைச பசயவத, பறருகக உதைவகனறத
எனபத அவளகக மகழசசதயத தைருகனறத. ஒருஜவதள அவள தைனககக கதடககபொதை
வடமதற நபொடகதளப பற்றயும, பகபொணடபொடடஙகதளப பற்றயும, ஜவதலகள
இலலபொதை
ஓயவபொன
ஜநரஙகள
பற்றயும
கவதலபபடடக
பகபொணடருநதைபொல;
கபொணமடயபொதை நபொடகஙகள, ஜகடக மடயபொதை இதச தைடடகள, படகக மடயபொதை
பததைகஙகள, கலநதக பகபொளள மடயபொதை வரஜவற்ப நிகழசசகள, பசயவதைற்க
வபொயபபலலபொதை நற்பசயலகள, உருவபொககக பகபொளள மடயபொதை நடபகள, என இழநதை
இனனம எததைதனஜயபொ வதகயபொன பகபொணடபொடடஙகதளயும மகழசசகதளயும பற்றக
பகபொணட தைனனதடய சூழநிதல இனனம பகபொஞ்சம ஜமமபடட இருநதருநதைபொல
அவற்தற
எலலபொம
அனபவததருககலபொஜம
என
அவள
கதறபபடடக
பகபொணடருநதைபொல அவளத நிதல எவ்வளவ பரிதைபொபமபொக ஆக இருககக கூடம. அவள
பசயத பகபொணடருககம பணகள எவ்வளவ கடனமபொக இருககம. சறய வீடட
ஜவதலக கூட அவள கழுததல கடடபபடடளள எதடக கலலபொகத பதைபொஙகக பகபொணட
அவதளக கீழ இழுககம. அததைதகய மனநிதலயலிருநத அவள பவளவரவலதல
எனறபொல தைன சயநல எணணஙகளபொஜலஜய ஜவதைதனகக உளளபொவபொல. ஆனபொல அவள
தைன ஆடமபர ஆதசகளககபொக வபொழபொமல தைன எலலபொச சதமகளலுமிருநத இருநத
வடபடட மகழசசயபொக இருககறபொள. மனநிதறவம சயநலமினதமயும எபஜபபொதம
இதணபரியபொதை நணபரகள ஆகம. அனபற்கக கடனமபொன பசயல எனறு எதவம
கதடயபொத.
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ஜதைதவககம அதகமபொன வருமபொனமம, அவற்ஜறபொட கூடஜவ ஆடமபர வசதகளம
படததை வஷயஙகதளச பசயவதைற்கப ஜபபொதய ஜநரமம பபற்று இஙஜக இனபனபொரு
பபணமண இருககறபொள. இவ்வளவ இருநதம, தைனதன நமப ஒபபதடககபபடடளள
ஒரு கடதமதய நிதறஜவற்றும ஜபபொத தைன ஜநரமம, பணமம பசலவபொகனறத , தைன
பகபொணடபொடடஙகள தைதடபபடகனறத எனறு அநதைக கடதமயலிருநத வடபட
நிதனககறபொள. உளளததல அனப ஒழுக ஆற்ற ஜவணடய அநதைக கடதமதய – தைன
மனதல உளள ஜபரபொதசகளனபொல அநதைக கடதமயன மத ஜவணடபொதை பவறுபதப
வளரததக பகபொணட மகழசசதயயும, மன நிதறதவயும எபஜபபொதம பகபொளளபொமல தைன
நிதலதய மிகவம கடனமபொனதைபொகச சததைரிககறபொள. மன நிதறவனதமயும, சயநலமம
பரிகக மடயபொதை ஜதைபொழரகள. நபொன, எனத, எனகக என வதழபவன மகழசசயபொகப
பபொடபடவததை அறய மபொடடபொன.
ஜமஜல வவரிககபபடடளள இரணட சூழநிதலகளல (வபொழவ இததைதகய மரணபடட
வஷயஙகளபொல நிரமபயுளளத) எத உணதமயல கடனமபொனத? இரணடஜம
கடனமலல எனறு கூறனபொல அத உணதம தைபொஜன? அநதைச சூழநிதலககள பகநத
உளள அனபன அளவ சயநலததன அளவகக ஏற்றவபொறு அத நனதமயபொனதைபொகஜவபொ,
ததமயபொனதைபொகஜவபொ மபொறுகறத. அநதை நனதமயன அலலத ததமயன ஆணஜவர
அநதைத தைன மனதைனன மனதல தைபொன ஆழ ஊடருவயருககனறத. அநதைச
சூழநிதலயல ஊடருவயருககவலதல எனபத உணதம தைபொஜன?.

மதைம, மதைக ஜகபொடபபொடடன சல பரிவகதள மற்றும மபொநதரீக வஷயஙகள கறததச
சமபததல ஆரபொயசச ஜமற்பகபொணடளள மனதைர ஒருவர ”மதனவ, கடமபம எனறு
பபபொறுபபகதள ஏற்றுகபகபொளளபொமல இருநதருநதைபொல நபொன இனனம எவ்வளஜவபொ
பணகதளச பசயதருபஜபன. இபபபபொழுத அறநதை ஒனதறப பல வருடஙகளகக
மனஜப அறநதருநதைபொல நபொன தருமணஜம பசயதருகக மபொடஜடன” எனறபொர. அநதை
மனதைர மிகச சறய ஞபொனதததைக கூட இனனம பபறவலதல எனறு பரிநதக
பகபொளளலபொம. கபொரணம நடநத மடநத வடட ஒனதறப பற்ற ஜயபொசததக
பகபொணடருபபததை வடப பபரிய மடடபொளதைனமிலதல. அவன பசயயத தடககம
அநதைப பணதய, பசயத மடககம ஆற்றலும தைகதயும அவனககலதல. சக மனதைன
ஜமல அவனகக ஆழமபொன அனபருநதைபொல, மனதை கலததற்கபொக பபரும பணயபொற்ற
தடபபருநதைபொல அநதை அனபம தடபபம அவன இபபபபொழுத இருககம இடததஜலஜய
பவளபபடம. அநதை அனபபொல அவனத வீட நிதறநதருநகம. அவனத
அகமபபொவமற்ற அனபலிருநத பவளபபடம அழகம, இனதமயும, அதமதயும
அவன பசபொலலுமிடபமலலபொம பன பதைபொடரும. அவனடன இருபபவரகள மகழசசதய
உணரவபொரகள. பதைபொதலதூரததல இருபபவரகளககபொக பவளபபடததைபபடம அனப,
ஆனபொல வீடடல இருபபவரகளபொல உணரபபட மடயபொதைதைபொய இருநதைபொல அதைற்கப
பபயர அனபலல. அத பகழசசயன மத பகபொணடளள மயககஜம.
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வழி கபொடடம தறனலலபொதை சமய பரசஙகம பசயபவரகளன மகழசசயற்ற வீடகதளயும
அனபனபொல அரவதணககபபடபொதை கழநததைகதளயும நபொம பபொரததைத இலதலயபொ?அத
எததைதகய பரிதைபொபததககரிய கபொடசயபொகம? இததைதகய ஜபபொலியபொன அனதபக
பகபொணட , பறர நலததற்கபொகத ,தைபொன தனபதததை ஒரு பனதை சதமயபொக ஏற்பதைபொகக கருத
தைன ஜமல இரககதததை உருவபொககக பகபொளவத தைனதனத தைபொஜன ஏமபொற்றகபகபொளளம
சய மபொதய நிதலயபொகம.

ஒரு பபரிய மனம பதடததை மனதைனபொஜலஜய அருமபபரும பணதய ஆற்ற மடயும.
அததைதகயவன எஙகருநதைபொலும பபருமனதைனபொக வளஙக எததைதகய சூழநிதலயலும
அவன பசயய ஜவணடய சறநதை பணதயக கணடறநத பசயதவடவபொன.
மனதைக கலததற்க, சக மனதைனகக அருமபண ஆற்ற ஜவணடம எனறு
எணணுபவரகஜள, அநதைப பணதய உஙகள வீடடல இருநத பதைபொடஙகஙகள.
உஙகளகக உதைவ பசயத பகபொளளஙகள. உஙகளத மதனவகக, கழநததைகக, அடததை
வீடடல இருபபவருகக உதைவஙகள. மபொயத ஜதைபொற்றஙகளல மயஙக வடபொதரகள.
அருகல இருபபவற்தற , சறய பசயலகதள நமபகதகயுடன மழுதமயபொகச பசயயும
தறன இலலபொமல பதைபொதலவல இருபபவற்தறப பபரும பசயலகதளச தறதமயபொக
பசயய மடயும எனறு எணணபொதரகள.

பல வருடககபொலம தைன இசதசகதளயும, பறதர எணணபொதை தைன சயநல
பகபொணடபொடடஙகதள ஈஜடற்ற வபொழநதைவனடம அவன அததைதன ஆணடகள பசயதை
தைவறுகள இயற்தகயன சடட தடடததைபொல அவன மத சதமயபொக ஏறும . அதவ
அவ்வபொறு ஏறும வதர அவன அநதை இசதசகதளயும சயநல பகபொணடபொடடஙகதளப
தகவட மபொடடபொன. ஜமனதமயபொன வழியல பசலல மயற்ச பசயய மபொடடபொன. ஆனபொல
அவன சறநதை வழியதனக கபொணபததை வடதத, தைன மத உளள சதமகதளப பனதை
சலுதவகதளச
சமபபதைபொகப
பபொவதனச
பசயயக
கூடபொத
அலலத
வதயும,சூழநிதலயும மற்ற மனதைரகளம தைபொன பசயயபொதை தைவறற்கத தைணடதனதய
ஈவ இரககமினற வழஙகவதைபொக நிதனததக பகபொளகறபொன எனறபொல அவன பசயவத
ஜவறு ஒனறுமிலதல, தைன மடடபொளதைனததைபொல சதமதய அதகபபடததத தனபபபடம
கபொலதததை
நீடடததக
பகபொளகறபொன.வலிதயயும,ஜவதைதனதயயும
பபருககக
பகபொளகறபொன. தைன சதமகள எலலபொம தைபொஜன தைன பசயலகளபொல உருவபொககக பகபொணடத
எனனம உணதமதய உணரநத அவன வழிதபதைழ ஜவணடம.தைனமபொனததற்க
இழிதவ ஏற்படததம தைனனரககதததைக தகவடட சதமகதள இறகக தவககம சறநதை
வழிதயக கணடபடககடடம. தைனத ஒவ்பவபொரு எணணமம பசயலும தைன வபொழவ
எனனம ஜகபொயதல கடடப பயனபடம இனபனபொரு பசஙகல எனறு கணகதளத தறநத
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பபொரதத உணரநதக பகபொளளடடம. பனப அவனககள வளரும உளஉணரவபொல தைபொன
பசயயும உறுதயற்ற பசயலகளககப பபபொறுபதப ஏற்றுகபகபொளளம ததைரியமம
அவற்தறச சரிபசயயும தணவம சறநதை பசயலகதள ஜமற் பகபொளளம உறுதயும
ஏற்படம.

ஜவதைதனதய வழஙகம சதமகதள சமகக ஜவணடய ஜதைதவ எதவதர எனறபொல
அனதபயும பமயயறதவயும ஜபபொதய அளவ பபறும வதர மடடஜம.

தனபஙகளம அவமபொனஙகளம ஜபரருள ஜகபொயலின மதலசவரகளகக பவளபபறம
உளள சதககததல இருககனறன. ஜபரருள ஜகபொயலிற்கப பனதை பயணதததை
ஜமற்பகபொளபவன அநதைச சதககதததைக கடநத வர ஜவணடம, ஒரு கறபபடட
கபொலததற்க அவன அநதைச சதககததஜலஜய உலபொவவபொன. தைனத கணஜணபொடடததல
உளள கதறகளனபொல தனபஙகதளயும அவமபொனஙகதளயும பகபொணட சதகதததைக
ஜகபொயலின உடபகத எனஜற நிதனததக பகபொணட உலபொவகறபொன.அபபபபொழுத
தைனஜமல தைபொஜன இரககம பகபொணட தைனத தனபஙகளகக ஒரு பனதை சபொயதததைப பூசக
பகபொளகறபொன. ஆனபொல அவன தைன மத பகபொளளம சயபசசபொதைபதததை ,தைனனரககதததைத
தூகக எறயும ஜபபொத அநதைத தனபம எனபத கடநத பசலலஜவணடய வழி மடடஜம
இறுத மடவலல எனறு உணரகறபொன. பனப பவக வதரவல அநதைச சதககதததைக
கடநத ஜபரருள ஜகபொயலிற்கள நுதழநத நிமமதயல இதளபபபொறுகறபொன.

கதறயலலபொதை ஒனறலிருநத தனபம பறபபதலதல.கதறயுளள ஒனறலிருநத தைபொன
தனபம பறககனறத. நிதறகள இருககமிடம தனபம பதைனபடவதலதல. கதறகள
இருககமிடஜம அத உரிதமக பகபொணடபொடகறத. எனஜவ கதறகதளக கதளநத அததை
வரடடலபொம. கதறகள ஜதைபொனறுவதைற்கபொன உளளததல உளள மூல கபொரணதததை அறநத,
ஆரபொயநத தகபபற்ற மற்றபொக அததை அகற்றவடலபொம.

அதலககழிககபபடட பனஜப அதமத, தைனஜய அதலநத தரிநதை பனஜப நிமமத.
எனஜவ தனபபபடபவன அநதைத தனபம ஒரு கடநத பசலல ஜவணடய பபொததைஜய
எனறு நிதனவல பகபொளளடடம. அத ஒரு நுதழவபொயல மடடஜம. நிரநதைர
இருபபடமலல. அததைக கடநதை பன ஜவதைதனயற்ற ஜபரபொனநதைதததை உணரவபொன.

சறத சறதைபொக ஒரு சதம உருவபொகறத. அறய மடயபொதைவபொறு தளத தளயபொக அதைன
எதடக கூடகறத.கணமூடததைனமபொன இசதசகளகக இணஙக மணடம மணடம அதல
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ததளததை வணணம இருபபத, சயநல பகபொணடபொடடஙகளகக அடதமயபொவத,
வதளவகதள
எணணபொமல
கணஜநரம
மினன
மதறயும
உணரவகதள
பசயலபடததவத, தய எணணம வளரத ததண பரிவத, இரககமற்ற பகபொடூர
வபொரதததைகதள உதரபபத, மடடபொள தைனதததை மணடம மணடம பசயவத, எனறு
இதவ எலலபொம இறுதயல ஒனறு கூட படதத அழுததம மிகபபபரிய சதமயபொக
மபொறவடம. ஆரமபததல, சறத கபொலததற்க, இதைன எதட உணர மடயபொதை அளஜவ
இருககம. ஆனபொல ஒவ்பவபொரு நபொளம சறத சறதைபொகக கூடகபகபொணஜட இருபபதைபொல,
படதத இழுககம சதமயபொக வதரவல மபொறவடம.வபொழவல உணடபொகம ஜசபொரவல
உளளம கலஙகம. சயநலததன கசபபபொன கனகள பரிசபொகக கதடககம. இநதை ஜநரம
வரும பபபொழுத தனபபபடபவன தைனககள உற்று ஜநபொககடடம. சதமதய இறகக
தவககம நலவழிதய அவன கபொணடடம. பனப வபொழதவ சறநத வபொழ பமயயறதவ
கபொணபபொன. இனதமயபொக வபொழ தூயதமதயக கபொணபபொன.ஜபபொற்றும வதகயல வபொழ
அனதபக கபொணபபொன. பசயதை சறுசறு தைவறுகளனபொல சதமதய ஏற்றக பகபொணடத
ஜபபொலத தைவறுகதளச சறத சறதைபொக சரிபசயத சரிபசயத சதமகதள இறகக தைன
நடதததைதய, பசயலபபொடகதளத தருதத கனமிலலபொதை இதையதஜதைபொட நபொடகதளக
கழிதத, மனநிதறஜவபொட பசயலபடட ஒளவீசம ஆனநதை வபொழதவ வபொழவபொன.

உலகதததை வடட வபொருஙகள
உலகததலிருநத ஜமல எழுநத வபொருஙகள
அதைன சலுதவகதளயும, இடகபொடகதளயும தைபொணட வபொருஙகள.
இநதைப பசதமயபொன பூமி அழகபொனஜதை
அததை நபொன வருமபகஜறன எனறபொலும
நபொன அததைத தைதலவதனப ஜபபொல வருமபஜவணடம
அடதமதயப ஜபபொல வருமபக கூடபொத
தூசகள எழமடயபொதை உயரததற்க
மலரகளன நறுமணம மடடஜம வரககூடய அநதை உயரததற்க வபொருஙகள
உஙகள வபொழவ வயககமபடயபொன ஆசசரியமபொன
அழகபொன பபபொழுதகளபொல மகழசசயபொக இருககம.
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5 உளளததன தயபொகஙகள - (மதறவபொக வடடகபகபொடபபதததரயடட பசயயும தறவகள )

கடநத பசனறு வடட
அழகய ஈடன ஜதைபொடடதததைப பற்றயும
வரப ஜபபொகனற பசபொரகதததைப பற்றயும
மனதைன ஏன கவதலப பட ஜவணடம
பசபொரககம நமதமச சற்றயும நமககளஜளயுஜம இருககமஜபபொத..

பணவ தைபொன எலலபொ உயரகணஙகளன அடததைளம.
அடமடடததலிருநத ஆரமபககனறவன
சநஜதைகததற்க இடமளககபொமல மிக உறுதயபொகக கடடகறபொன .
…பபயலி

உணதம நமககளஜள தைபொன இருககனறத.
அத பவளபபபபொருடகளலிருநத ஜமல எழவலதல,
உஙகள நமபகதக எதவபொக ஜவணடமபொனபொலும இருககடடம.
….பரவனங

உணதமயன ஒரு பரிநத பகபொளள மடயபொதை பதரபொன இயலப எனனபவனறபொல நபொம
வடடக பகபொடககம ஜபபொத பபறுகனஜறபொம. இறுகப பற்றக பகபொளளமஜபபொத
இழககனஜறபொம. ஒரு தைபொழவபொன கணதததை இழககம ஜபபொத தைபொன உயரவபொன ஒரு
கணதததைப பபற மடயும. சயநலக பகபொணடபொடடம ஒனதறக தகவடமஜபபொத தைபொன
பனதைமபொன ஒனதற ஏற்க மடயும. உணதமதய ஜநபொகக எடதத தவககம ஒவ்பவபொரு
அடயும தைனமதனபபல தைவறதழககக கூடபொத எனறு கடடதளயடகறத.
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பதய ஆதடதய உடததக பகபொளள வருமபபவன பதழய ஆதடதயக கதளய
ஜவணடம. உணதமதயக கபொண வருமபபவன பபபொயதயத தறகக ஜவணடம.
ஜதைபொடடககபொரன பயனலலபொதை கதளகதளயும, பதைரகதளயும பறதத எறகறபொன. அதவ
சருககளபொகம ஜபபொத அவற்தறக கனகதளக கபொயககம பசடகளகக உரமபொக
இடகறபொன.படஙக எறயபபடம தைவறுகள எனனம உரததைபொல தைபொன பமயயறவ
எனனம மரம பசழிதத வளரும. ஒனறு வளரவதம பபருகவதம ஜவபறபொனதறத
தறபபதைபொலும இழபபதைபொலுஜம.

உணதமயபொன
வபொழதவ,
ஜபரருள
பபபொழியும
வபொழதவ,
பகபொநதைளககம
உணரசசகளம
ஜவதைதனகளம இலலபொதை வபொழதவ;- வடடக பகபொடபபதைபொலும,
தறபபதைபொலுஜம அதடய மடயும. பவள உலகததல உளள பபபொருடகதளத தறபபதைபொல
அலல , உளளததல உளள தைவறுகதளயும மபொசகதளயும தறபபதைபொஜலஜய. கபொரணம
அதவ தைபொன, அதவ மடடஜம ,வபொழதவ தனப மயமபொகககனறன. நனதம
ஆனததையும, உணதம ஆனததையும தறககத ஜவணடயதலதல. ததம ஆனததையும
பபபொய ஆனததையுஜம தறகக ஜவணடம. எனஜவ இவற்தறத தறபபதைபொல எநதை இழபபம
இலதல,மழுதமயபொன ஆதைபொயம தைபொன. எனனம, இத ஆரமபததல மிகப பபரிய
இழபபபொகக கணகளககத பதைரியும. தறபபதம தயபொகம பசயவதம மிகநதை
ஜவதைதனதயத தைரும. ஆனபொல இதைற்கக கபொரணம சயநலதததை எபஜபபொதம பன
பதைபொடரும சயமபொதயயும, ஆனமக பபொரதவ இனதமயுஜம ஆகம. சயநலததன ஒரு
பகததய பவடடமபபபொத வலி கணடபபபொக ஏற்படம. கடகக அடதமயபொனவன
கடதய இன அருநதைக கூடபொத எனறு உறுத ஏற்றுக பகபொளளம ஜபபொத மிகநதை
ஜசபொதைதனயும, ஜவதைதனயுமபொன கபொல கடடதததைக கடகக ஜவணட இருககம. மிக
மகழசசயபொன ஒனதற அவன இழநதவடடதைபொக எணணுவபொன. ஆனபொல உறுதயபொகச
பசயலபடட மழுதமயபொக பவற்றப பபறும ஜபபொத, கடயன ஜமல அவன பகபொணட
பவற இறககம ஜபபொத, அவன மனம அதமததயயும பதைளதவயும பபறும ஜபபொத,
தைனத சயநலமிகக ஒரு மிருக சகதததை இழநத அதைற்கப பதலபொகப பல மடஙக நனதம
அளககம
ஒனதற
அதடநதளளபொன
எனறு
உணரவபொன.
தஙகபொனததையும,
பபபொயயபொனததையுஜம இழநதளளபொன; பபொதகபொதத தவததக பகபொளளத தைகதயற்ற
ஒனதற இழநதளளபொன; தவததக பகபொணடருநதைபொல தனபம அளககக கூடய ஒனதறத
தைபொன இழநதளளபொன. ஆனபொல அவன எததை அதடநதளளபொன – நல கணதததை, சய
கடடபபபொடதட, மனத பதைளதவ, மன நிமமததய அதடநதளளபொன. நனதமயபொனததை,
உணதமயபொனததை, பபொதகபொதத தவததகபகபொளளத ஜதைதவயபொனததை, தைகதயபொனததை
அதடநதளளபொன.
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உணதமயபொன தயபொகமம இநதைக கடதய தறபபத ஜபபொனறத தைபொன. மதைலில மிக வலி
நிதறநதைதைபொக
இருககம.
அதவ
மழுதமயபொக
மடயும
வதரயலும
வலி
நிதறநதைதைபொகஜவ இருககம.ஒனதறத தறபபதம, வடடக பகபொடபபதம , தயபொகம
பசயவதம கடனமபொக இருககனற கபொரணததைபொல தைபொன மககள அததை ஜமற்பகபொளளத
தையஙககறபொரகள . தைஙகள சயநல ஆதசதயக தகவடச பசயயும ஒரு வலிதமயபொன
கபொரணதததை அவரகள மனம இனனம ஏற்கவலதல. தைஙகளதடய சயநல ஆதசகதள,
வருபபஙகதள ஏன நிதறஜவற்றக பகபொளளககூடபொத ? இனதமயபொனததை இழநத
கசபபபொனததை ஏன பபற ஜவணடம. மகழசசகதளயும பகபொணடபொடடஙகதளயும ஏன
தறகக ஜவணடம? எனறு நிதனககறபொரகள . ஆனபொல இவ்வபொறு கடனமபொக இருகக
ஜவணடம எனபஜதை இயற்தக வத. ஏபனனறபொல, ஒரு கறபபடட வதகயபொன
சயநலதததை வடபடபொழிததைபொல அவனத மகழசச பல மடஙக கூடவடம எனறு ஒரு
ஜவதள மனதைன மன கூடடஜய அறயும நிதலயருநதைபொல, சயநலதததை ஒழிபபத,
இபபபபொழுத இருபபததை வட இனனம கடனமபொகவடம. கபொரணம அதக மகழசச
வரபஜபபொகனறத எனனம ஜபரபொதச ஜமஜலபொஙகயுளளதைபொல அவனத சயநலம இனனம
அதகமபொக வடகனறத.

எநதை வதை தைவபஜபபொ மனமனபஜபபொ இலலபொமல மழு மனதடன இழபபதைற்கத
தையபொரபொக இருநதைபொல மடடஜம ஒருவனபொல சயநலதததைத தறகக மடயும . அததைத தறநதை
பன ஜபரபொனநதை நிதலதய அதடய மடயும. எநதை வதகயபொன பலதனஜயபொ
பரிசகதளஜயபொ எதரபபொரககபொமல இழபபதைற்க அவன தையபொரபொக இருகக ஜவணடம.
இததைதகய மனநிதல தைபொன சயநலதததைத தறபபதைபொகம. ஒரு மனதைன தைன சயநல பழகக
வழககஙகதள எநதை மறுபபம எதரபபம இனறத தறகக வருமப ஜவணடம. கபொரணம
அதவ அருகததையற்றதம பபபொயயபொனதமபொகம. தைனககத தைனயபொக எநதைப பலதனயும
அறுவதட பசயதக பகபொளளபொமல, பரிசகதளயும வருதகதளயும எதரபபொரககபொமல
தைனனடன இருபபவரகளன நலததற்கபொக தறபபதைற்கம தயபொகம பசயவதைற்கம தையபொரபொக
இருகக ஜவணடம. தைனகக அதைனபொல இழபபகள ஏற்படடபொலும சரி, தைன
மகழசசதயயும, பகபொணடபொடடஙகதளயும இழநதைபொலும சரி,
ஏன, தைன உயஜர
ஜபபொனபொலும சரி, அததைச பசயவதைபொல இநதை உலதக இனனம அழகபொக மகழசசயபொக
மபொற்ற மடயும எனறபொல அததைச பசயய மன வர ஜவணடம. ஆனபொல உணதமயல
எநதை இழபபற்கபொவத அவன உளளபொகறபொனபொ? ஜபரபொதச படததைவன தைஙகததன மத
இருககம ஆதசதயத தறபபதைபொல ஏதைபொவத இழககனறபொனபொ? தருடன தைன தருடடத
பதைபொழிதல தகவடவதைபொல எநதை இழபபற்கபொவத உளளபொகறபொனபொ? இகழசசயபொன
பகபொணடபொடடஙகளலிருநத வலகவதைபொல சகஜபபொக வபொழதவ வபொழநதைவன எததையபொவத
இழககனறபொனபொ? எநதை மனதைனம தைன சயநலதததை,சயநலததன ஒரு பகததய
தறபபதைபொல இழபபற்க உளளபொவதலதல. ஆனபொல அவன தறநதைபொல, தயபொகம
பசயதைபொல,
இழபபற்க
உளளபொஜவபொம
என
அஞ்சகறபொன.
அதைனபொஜலஜய
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தனபபபடகறபொன. இஙஜக தைபொன தயபொகமம, தறபபதம,வடடக
ஜதைதவபபடகறத. இஙஜக தைபொன இழபபதைபொல ஒருவன பபறுகறபொன.

பகபொடபபதம

எலலபொ உணதமயபொன தயபொகஙகளம, தறபபதம, வடடகபகபொடபபதம உளளததல
தைபொன இருககனறன. அத மதறவபொக, ஆனமகமபொக உளளததன அட ஆழததல இருநத
எழும உணரசசயல பசயயபபடகறத. தைனதன வடடக பகபொடகக ஜவணடம , தறகக
ஜவணடம, தைன நலதததைத தயபொகம பசயய ஜவணடம எனனம நிதலதய மனதைரகள
அதனவரும வதரவபொகஜவபொ அலலத கபொலம தைபொழநஜதைபொ தைஙகள ஆனமக பயணததல
ஒரு நபொள இலதல ஒருநபொள எடதஜதை ஆக ஜவணடம. ஆனபொல இநதை ”தைனதன
மறுபபத” எனபத எதல அடஙக இருககறத? அத வபொழவல எவ்வபொறு
நதடமதறபபடததைபபடகறத? அததை எஙஜக எலலபொம ஜதைடக கணட அதடய
ஜவணடம? அத எதல அடஙகயருககறத எனறபொல சயநல எணணஙகளககம, சயநல
பசயலகளககம நபொள ஜதைபொறும அடபணயபொமல இருபபதல அடஙகயருககறத.
தனமம நபொம பறருடன பபபொதவபொகக கலநதபஜபச, பசயலபடம ஜநரஙகளல
நதடமதறபபடததைபபடகறத. கடனமபொன இககடடபொன சூழநிதலகளல, அத கணட
அதடயபபடகறத.

எலலபொ உணதமயபொன தயபொகஙகளம, தறபபதம, வடடகபகபொடபபதம உளளததல
தைபொன இருககனறன. அத மதறவபொக, ஆனமகமபொக உளளததன அட ஆழததல இருநத
எழும உணரசசயல பசயயபபடகறத. தைனதன வடடக பகபொடகக ஜவணடம , தறகக
ஜவணடம, தைன நலதததைத தயபொகம பசயய ஜவணடம எனனம நிதலதய மனதைரகள
அதனவரும வதரவபொகஜவபொ அலலத கபொலம தைபொழநஜதைபொ தைஙகள ஆனமக பயணததல
ஒரு நபொள இலதல ஒருநபொள எடதஜதை ஆக ஜவணடம. ஆனபொல இநதை ”தைனதன
மறுபபத” எனபத எதல அடஙக இருககறத? அத வபொழவல எவ்வபொறு
நதடமதறபபடததைபபடகறத? அததை எஙஜக எலலபொம ஜதைடக கணட அதடய
ஜவணடம? அத எதல அடஙகயருககறத எனறபொல சயநல எணணஙகளககம, சயநல
பசயலகளககம நபொள ஜதைபொறும அடபணயபொமல இருபபதல அடஙகயருககறத.
தனமம நபொம பறருடன பபபொதவபொகக கலநதபஜபச, பசயலபடம ஜநரஙகளல
நதடமதறபபடததைபபடகறத. கடனமபொன இககடடபொன சூழநிதலகளல, அத கணட
அதடயபபடகறத.

உளளததல யபொரும அறயபொமல பசயயபபடம தயபொகஙகள பல இருககனறன. அநதைத
தயபொகஙகதள ஜமற்பகபொளவத சலபமலல ,மிகநதை மயற்சயும வலிதய பபபொறுததக
பகபொளளம பபபொறுதமயும ஜதைதவ எனறபொலும கூட அநதைத தயபொகஙகள அவற்தறச
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பசயபவனககம
சரி,
யபொருககபொகச
பசயயபபடகறஜதைபொ
அவரகளககம
சரி
அளவலலபொதை அருதள வழஙகக கபொததருககம. மனதைரகள மிகப பபரிய பசயலகதளச
பசயய ஆவஜலபொட இருககறபொரகள. அவரகளத அனபவததற்க மிதைமிஞ்சய
தயபொகதததைச பசயய எணணுகறபொரகள.ஆனபொல, எலலபொ ஜநரஙகளலும அவரகளகக
மிக அருகல இருககம, தைபொஙகள பசயஜதை ஆக ஜவணடய சறய தயபொகதததைச
பசயயபொமல கணமூட தைடட கழிககறபொரகள. உஙகதளத தைவறபொன ததசகக அதழததச
பசலலும பபொவம எஙஜக ஒளநதக பகபொணட இருககறத? உஙகளத பலவீணம எஙஜக
ஒளநதக பகபொணட இருககறத? உஙகளத தூணடதைலபொன இசதசகளபொல எஙபகலலபொம
அதலககழிககபபடகறீரகள? அஙஜக நீஙகள உஙகளத மதைல தயபொகதததை பசயயுஙகள.
அவ்வபொறு பசயயும ஜபபொத உஙகளத நிமமதககபொன வழி தறபபததையும கபொணபீரகள.
ஒருஜவதள அத உஙகள ஜகபொபமபொகஜவபொ அலலத இரககமற்ற கணமபொகஜவபொ
இருககலபொம. அநதைக ஜகபொபமபொன உணரதவயும, வபொரதததைதயயும தயபொகம பசயயத
தையபொரபொக இருககறீரகளபொ? அநதை இரககமற்ற எணணதததையும பசயதலயும தகவட
தையபொரபொக
இருககறீரகளபொ?
நீஙகள
தைவறபொக
இரககமினற
நடததைபபடவததை,
ஏசபபடவததை, பழிசமததைபபடவததை,, பதலுகக நீஙகளம அஜதை ஜபபொனறு நடநத
பகபொளளபொமல பபபொறுதமயபொகக தகயபொள தையபொரபொக இருககறீரகளபொ? இலதல அதைற்கம
ஜமலபொக அநதை இருணட கதறப படநதை பசயலகளகக அனதபயும அரவதணபதபயும
தருமப தைரத தையபொரபொக இருககறீரகளபொ? தையபொரபொக இருககறீரகள எனறபொல ஜபரழகபொன
பபரு நிமமதகக அதழததச பசலலும உளளததன தயபொகஙகதள பசயய நீஙகள
தையபொரபொகவடடரகள.

நீஙகள
ஜகபொபதஜதைபொடம இரககமினறயும நடநத பகபொளகறீரகள எனறபொல அததைக
தகவடஙகள. இநதைக கடதமயபொன, இரககமற்ற, தைவறபொன மன நிதலகள உஙகளகக
எநதை நனதமதயயும பகபொணட வரவலதல, பகபொணட வரபஜபபொவதம இலதல.
அவற்றபொல உஙகளககப படபடபதபயும, தனபதததையும, ஆனமக பபொரதவ
இழபதபயும தைவர ஜவறு எததையும பகபொணட வர மடயபொத. மற்றவரகளககம, அதவ
தககதததைத தைபொன தைரும. ஒரு ஜவதள நீஙகள கூறலபொம ”ஆனபொல அவர தைபொன எனனடம
மதைலில மிகக கடதமயபொக நடநதக பகபொணடபொர, எனதன அநியபொயமபொக நடததனபொர”
எனறு , அத உணதமயபொகஜவ இருககடடம – அத ஒரு பரிதைபொபபபடததைகக கபொரணமபொக
இலதலயபொ? ஒரு பலவீணமபொன பபொதகபொபதபப பயனற்ற அதடககலதததை அலலவபொ
நீஙகள அதடநதளளீரகள. உஙகள மத அவருதடய இரககமினதம தைவறபொனத,
வலிதயயும ஜவதைதனதயயும தைருகறத எனறலல. உஙகளத இரககமினதமயும
அவருகக அததைஜய தைபொஜன தைரும. இனபனபொருவர உஙகள மத இரககமற்று இருபபத,
உஙகளத இரககமினதமககக கபொரணமபொக இருககக கூடபொத. ஆனபொல உஙகளடமிருநத
இனனம அதக இரககம பவளபபடவதைற்கக கபொரணமபொக இருகக ஜவணடம. நீர
அடதத நீர வலகமபொ? இரககமினதமககப பதலபொக இரககமினதமதயத தைருவத
51

இரககமினதம
கதறவதைற்க
வழி
பசயய
வலதல
,கூடஜவ
வழி
பசயகனறத.பநருபதபக பகபொணட பநருபதப அதணகக மடயுமபொ? ஜகபொபததைபொல
ஜகபொபதததை பவலலமடயபொத.

எலலபொ இரககமினதமயும எலலபொக ஜகபொபதததையும வடட வடஙகள. சணதடயும
சசசரவம நதடபபற இரணட ஜபர ஜதைதவ. இரணடபொவத ஆளபொக இருககபொதரகள.
எவரபொவத உஙகள மத ஜகபொபதஜதைபொட இரககமிலலபொமல நடநத பகபொளகறபொரகள எனறபொல
நீஙகள எஙஜகயபொவத தைவறபொக நடநதகபகபொணடீரகளபொ என ஜயபொசததப பபொருஙகள.
நீஙகள தைவறபொக நடநத பகபொணடீரகஜளபொ இலதலஜயபொ ஜகபொபமபொன வபொரதததைதயயும
இரககமற்ற பசயதலயும பதலுகக வழஙகபொதரகள. அதமதயபொக , உஙகதளக கடடப
படததகபகபொணட, அனபபொன மஜனபொபபொவததல இருஙகள. சரியபொனவற்தறத பதைபொடரநத
பசயதைவபொறு தைவறு பசயபவன ஜமல இரககமம கருதணயும பகபொளளக கற்றுக
பகபொளளஙகள.

ஒரு ஜவதள நீஙகள அடககட பபபொறுதம இழநத எரிசசல படகறீபொபா்கள எனறபொல அதவ
இரணதடயும நீஙகள தகவடவஜதை அடதத நீஙகள பசயய ஜவணடய ஒனறபொகம.
உஙகள பபபொறுதமயனதமதயக தகவடஙகள. எநதை இடததல, எநதைச சூழநிதலயல
உஙகதள அத பற்றக பகபொளகறஜதைபொ அஜதை இடததல அதைற்க அடபபணயபொமல, அததை
பவலலுஙகள. அதைன மபொய வதலயல சககக கூடபொத. அததை அறுதத எறய ஜவணடம
எனறு மபொறபொதை உறுதஜயபொட இருஙகள. மற்றவரகளத தைகத கதறவபொன பசயலகளம
மடடபொள தைனஙகளம தைபொன உஙகளத பபபொறுதமதய இழககச பசயகனறன எனற
மனநிதலயலிருநத வடபபடஙகள. அவரகளககத தைகநதை பதல பகபொடகக நீஙகள
பபபொறுதம இழககத தைபொன ஜவணடம எனறு நிதனககபொதரகள. பபபொறுதமதய ஒரு பநபொட
இழபபத கூட வருநதைக கூடய பசயலில மடயும. மற்றவரகள எததை ஜவணடமபொனபொலும
பசயயடடம அலலத கூறடடம. அவரகள உஙகதளச சீணட பபொரககடடம, வமபகக
இழுககடடம.
நீஙகள
பபபொறுதமயழபபத
ஜதைதவயற்றத
மடடமலல,
பபபொறுதமயழநத பசயலபடடபொலும நீஙகள கதறகக நிதனககம தஙக கதறயபொத.
இனனம அதகமபொக வடம. பபபொறுதமயபொக, வலிதமயபொக, நிதைபொனமபொகச சநததத
உறுதயபொகச பசயலபடவத பபருமளவ சபொதககம. ஆனபொல பபபொறுதமயழநத அதைன
ஒடட உறவபொன எரிசசலுடன பசயலபடவத பலவீணதததையும தறதமயனதமதயயும
தைபொன பவளபபடததகறத. பபபொறுதமதய இழபபதைபொல உஙகளகக எனன பரிச
கதடககறத.
உஙகளககம
உஙகதளச
சபொரநதைவரகளககம
அதமததயயும,
நிமமததயயும, மகழசசதயயும அத வழஙககறதைபொ? மபொறபொக உஙகளககம,
உஙகதளச
சபொரநதைவரகளககம
தனபதததைத
தைபொஜன
வழஙககறத.
உஙகள
பபபொறுதமயனதம மற்றவரகதள ஒரு ஜவதளக கபொயபபடததனபொலும உஙகதளத தைபொன
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அத அதகம கபொயபபடததகறத , உஙகள சகத எலலபொவற்தறயும அத உறஞ்ச
எடததவடகறத எனறு நிதனவல பகபொளளஙகள.

பபபொறுதம இழபபவன தைனககத தைபொஜன தனபதததையும அதமதயனதமதயயும
வரவதழததக பகபொளவதைபொல அவனபொல உணதமயபொன ஜபரருதள அறய மடயபொத.
பபபொறுதமயன அதமதயபொன ஜபரழதகயும வற்றபொத சரககம இனதமதயயும அவன
அறயமபொடடபொன. அதமத அவன அருகல வநத அவனகக ஆறுதைலும பபொதகபொபபம
வழஙக மடயபொத.
பபபொறுதம இழநத பசயலபடவததைக தகவடம வதர மனதைன எஙக பசனறபொலும
அவன ஜபரருதள பபற மபொடடபொன. அததைக தகவடவத எனறபொல எததையும ஏற்றுக
பகபொளளம தைனதமதயப பபறுவத, தைபொஙகக பகபொளளம வலிதமதயப பபறுவத,
கனவபொன பதய பழககஙகதள உருவபொககக பகபொளவத ஆகம. பபபொறுதமயனதமயும
எரிசசலபடவதம மற்றலுமபொகத தறககபபடட சயநல எணணஙகளகக எதரபொக அதவ
தூகக எறயபபடம ஜபபொத தைபொன வலிதமயபொன, அதமதயபொன, நிமமதயபொன மனதன
ஆற்றல எனன எனறு ஒருவன அறய மடயும.

நமதம வட மற்றவரகதள நபொம அதகம நிதனககம ஜநரஙகளல நபொம இனனம
வபொழநத பகபொணடருககஜறபொம.
மற்றவரகளன நலனககபொக நபொம பசயயும சறய தயபொகஙகள கூட வபொழவ எனபத
நமதம மற மிகப பரநதைத எனபததைக கபொடடகனறத .
உஙகள ஆனமபொவன ஜேனனலகதள உயரநிதலகளலிருநத வரும பவளசசததற்கத
தறநத வடஙகள.
அநதை வபொயபபற்கபொக மகழுஙகள.

இதைற்க அடததைதைபொக, சல சறய தைனமதனபபபொன பழககஙகள இருககனறன. அதவ
பபருமபபொலும தஙகற்றதைபொகஜவ கபொடச அளககம. எனஜவ அத பபபொதவபொகக
கதடபபடககபபடகறத. ஆனபொல எநதைத தைனமதனபபபொன பழககமம தஙகற்றதைபொக
இருகக மடயபொத. அற்பததைனமபொன சயநல தைனமதனபபகதள எலலபொம பதைபொடரநத
ஈஜடற்ற வருவதைபொல ஆணகளம பபணகளம எவற்தற எலலபொம இழககறபொரகள எனறு
அறயபொமல இருககறபொரகள. மனதைனககள இருககம கடவள தைனதம வலிதமயபொக எழ
ஜவணடம எனறபொல அவனககள இருககம மிருகத தைனதம மடய ஜவணடம. கீழநிதல
கணஙகளகக அடபணநத ஈஜடற்றும ஜபபொத, அதவ களளம கபடம அற்றதைபொகக
கபொடச அளததைபொலும கூட அத உணதமயன பபொததையலிருநதம ஜபரருளன
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பபொததையலிருநதம ததச மபொற, வழி தைவற, பசயத வடம. உஙகளககள எழும
கீழநிதல இயலபகளகக வழி வடம ஜபபொத, அவற்றன பசகக உணவ பரிமபொறும
ஜபபொத, அநதை மிருகம தைனதன ஜமலும வலிதமயபொககக பகபொளகறத. உணதம
ஜவரூனற
ஜவணடய
மனதல
கீழநிதல
கணம
ஜவரூனறக
பகபொளகறத.
அற்பததைனமபொகத தைனமதனபபகதள / தைனதன மன நிறுதத பகபொளளதைதல ஜபபொதமபொன
அளவற்கபொவத தகவடம ஜபபொத தைபொன மனதைன இததைதன கபொலமம அற்ப
உநததைலகதள ஈஜடற்ற வருவதைபொல அவற்றன படயல சகக எவ்வளவ வலிதமதய,
மகழசசதய, சபொநதைமபொன மனததை, பனதைமபொன, கவரநத ஈரககம கணதததை
இழநதருககனறபொன எனபததை அறகறபொன. சகஜபபொகஙகளககபொக ஏஙகத தைவககபொமல
இருககம ஜபபொத தைபொன நிதலயபொன மகழசசககள அவன அட எடதத தவதத
மழுதமயபொக நுதழகறபொன.
ஒருவன தைன அற்ப மனகளரசசகதள நிதறஜவற்றக பகபொளவதைபொலும தைன
மதனபபகதள ஈஜடற்றக பகபொளவதைபொலும அவன தைனதனத தைபொஜன தைபொழததக
பகபொளகறபொன.
அவற்றன
அளவற்கம,
எணணகதகககம
நிகழும
கபொல
இதடபவளககம ஏற்ப தைனமபொனதததை , சயபகரௌரவதததை இழககறபொன . சறநதை மன
உதைபொரணமபொக வளஙக, பறதர வழிநடததம தைனதமதய இழககறபொன. இநதை உலகல
அவன சபொதகக ஜவணடயவற்தறச சபொதபபதைற்கத ஜதைதவபபடம சகததய இழககறபொன.
கணமூடததைனமபொன ஆதசகளகக இடமளதத மன கணஜணபொடடம எனனம
கணமிலலபொமல பரிதைவககறபொன . பதைளநதை மனஜதைபொட பபொரககம பபொரதவதய
இழககறபொன. நிகழசசகதள, சூழநிதலகதள அதைன தமயபபகத வதர ஊடருவ
பசலலும பபொரதவதயயும அவற்றன உணதம நிதலதயக கணட அறயும தறதன
இழககறபொன. கீழ கணஙகதளச பசயல படததை தடககம உநததைல உணதமதய
உணரவதைற்க எதரத ததசயபொகம. அநதைக கீழ கண உநததைலகதள ஒருவன தறககம
ஜபபொத, தயபொகம பசயயும ஜபபொத கழபபததலிருநதம சநஜதைகததலிருநதம ஜமல
எழுநத உளஉணரதவயும உறுததயயும அதடகறபொன.

ஜபரபொரவமடனம ஜபரபொதசயுடனம நீஙகள அனபவகக அதலயும உஙகளத அற்ப
மனகளரசசகதள உதைறத தைளளஙகள. நீரக கமிழி ஜபபொனறு ஜதைபொனற மதறயும அற்ப
சகஙகளல மனததை பசலுததைபொமல நிதலதத நிற்கக கூடய உயரவபொன ஜபபொற்றுதைலுகக
உரிய ஒனறல மனததை பசலுததஙகள. பலன இனப ஆதசகளகக ஏஙக
அடதமயபொகபொமல வபொழுஙகள. உஙகள வபொழவ வீணபொகபொமல உறுதஜயபொட இருககம.

தைனனதடய கருததம நிதலபபபொடஜம சரி எனனம படவபொதை கணதததைத தறபபவன
மற்றவரகதளக கவரநத அவரகளத உணரவகதளத பதைபொடகறபொன. அவனகக உணதம
தைனதனப பல வழிகளலும பவளபபடததக பகபொணஜடயருககம. அவன மற்றவரகளத
54

வபொழவலும, கருததககளலும, மதைஙகளலும கறுககடபொமல தைதலயடபொமல அதைற்கப
பதலபொகப பரிநத உணரவம அனபம இரககமம வழஙககறபொன. படவபொதை கணம
அலலத தைன கருதஜதை மற்றலும சரி எனபத ஒருவதகயபொன அகமபபொவம அலலத
சயநலஜம ஆகம. அத பபபொதவபொகப பததசபொலிததைனதஜதைபொட ஜபசச தறதமதயயும
வபொதைததறதனதயயும ததணகக அதழததைவபொஜற வருகறத. கணதண மூட இரககமற்று
உறுதயபொகத தைன கருதததை மனனறுததவதைபொல அத ஒரு தைகதயபொகஜவ பபருமபபொலும
எலலபொ இடஙகளலும கருதைபபடகறத. ஆனபொல மனமபொனத சயநலதததைத தறநத
அனபபொலும கனவபொலும மலரும ஜபபொத, அநதைப படவபொதை கணததன அலஙஜகபொலமம
அதைனபொல ஏற்படகற அறயபொதமயும வலியும சடபடனறு பதைரிய வரும.

தைனனதடய கருதஜதை மற்றலும சரி எனறு அததைஜய அளவஜகபொலபொக தவதத
இருபபவன தைன கருததடன மபொறுபடம எலஜலபொதரயும தைவறபொனவரகளபொகக
கருதகறபொன. மற்றவரகதளத தருததை ஆவலபொக இருபபதைபொல தைனதனத தருததக
பகபொளவத அவனகக மடயபொமல ஜபபொகறத. பறதரத தருததை வதழயும அவனத
மஜனபொபபொவம அவனடன மரணபடவபொரகளன எதரபதப வரவதழககனறத.
அவ்வபொறு எதரபபவரகள அவதனத தருததை மயலகனறனர. இத அவனத
அகமபபொவதததைக கபொயபபடததவதைபொல அவன சீற்றமம பவறயும வநத மகழசச
அற்றுக கபொழபபணரவம பவறுபபம பகபொணட கறுகய எணணஙகளல வபொழகறபொன. தைன
வருபபததற்க இணஙக பறர தைனகக வதளநதக பகபொடதத வபொழ ஜவணடம எனனம
எணணதததைக தகவடபொதை வதர ஒரு மனதைனகக நிமமதயும,பமயயறவம
மனஜனற்றஙகளம ஏற்படபொத. அததைதகய மனதைனபொல பறரத இதையஙகதளப பரிநத
பகபொளள மடயபொத .அவரகளகக ஏற்படகனற தனபஙகளலும ஜவதைதனகளலும
அவரகள சபொதககத தடககனற உயர எணணஙகளலும அனஜபபொட பஙபகடகக
மடயபொத. அவன மனம கறுகயதைபொக கசபபணரவ உளபகநத இனய இரககக
கணஙகளம, ஆனமக எணணஙகளம உளஜள பக மடயபொமல தைதட ஏற்படகறத.

தைனனதடய கருதஜதை மற்றலும சரி எனறு பறரிடம வற்பறுதத தணபபததை ஒருவன
தகவடட ;அவரகதளப பற்றத தைன மனதல ஏற்கனஜவ பதவச பசயதக பகபொணட
வடடருநதை தைவறபொன கருததடன அவரகதள அணுகபொமல அவரகளடமிருநத
நனதமயபொனவற்தறக கற்றுகபகபொளளம தறநதை மனதடன அணுகம ஜபபொத; அவரகதள
உளளவபொஜற பரிநதக பகபொளள மயலும ஜபபொத ; தைனனதடய மழுச சதைநதரதததை
அவன கதடபபடபபத ஜபபொலப பறரத சதைநதரததல
அவன தைதலயடபொமல
அவரகளத கருததககதள அவரகஜள ஜதைரநத எடததக பகபொளள வருமபமஜபபொத ;அனறு வதர அறநதடபொதை ஆழமபொன உளளணரதவ, பரநதை தைபொரபொள மனததை
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ஜபரபொனநதைதததைத தைனனள உணரவபொன. அவனகக இதவதர அனமத மறுககபபடட
இருநதை ஒரு நலவழி பபொததையன கதைவ இபபபபொழுத அவனககத தறககறத.

இதைற்க அடதத ஜபரபொதசபடவததையும, ஜபரபொதச எணணஙகதளயும மனததை வடட
நீககவதைபொகம. நபொம பபறுவததை வட மற்றவரகள பபற ஜவணடம எனறு
நிதனபபதைபொகம. நபொஜம பபற்று அனபவகக ஜவணடம எனறு ஜபரபொதசயலலபொமல
மற்றவரகள பபற்று அனபவதத மகழவததை எணண மகழசச அதடவதைபொகம.
”எலலபொம எனகக” எனறு இறுகப பற்றக பகபொளளபொமல மற்றவரகளகக மழு மனதடன
எநதை பவறுபபமினற வடடக பகபொடபபதைபொகம. இநதை மனநிதலயபொனத ஆழமபொன
நிமமதயன ஆனமக ஜபரபொற்றலின ஊற்றுக கணணபொகம. இததைபொன சயநலதததைத
தறககம மன நிதலயபொகம. பபபொருள பசலவம நிதலயபொனதைலல, அநதை வதகயல
அதவ எனறும நமத தைபொன எனறு நபொம உரிதமக பகபொணடபொட மடயபொத. ஒரு சறய
கபொலததற்க நபொம அவற்தற தவததக பகபொணடருககஜறபொம. ஆனபொல அருள பசலவம
நிதலயபொனத. அதவ எனறும கூடஜவ தைஙகயருககம. தைனனலமினதம எனபத ஒரு
அருள பசலவமபொகம. அத பபபொருடகளன மதம சகஜபபொகஙகளன மதம உளள
ஜபரபொதசதய வடட ஒழிபபதைபொஜலஜய வருகனறத. பபபொருடகளம சகஜபபொகஙகளம
நமகக மடடஜம உரிதைபொனதவ எனறு எணணபொமல மற்றவரகளன நலததற்கபொக
அவற்தறத தறகக மனவருவதைபொஜலஜய தைனனலமினதம எனனம அருள பசலவம
வருகனறத.

தைனனலமற்ற மனதைன, பசலவச பசழிபபகளபொல சூழபபடட வபொழநதைபொலும, அவன
மனதல அவற்தற இறுகப பற்றபொமல, தைபொமதர இதல நீர ஜபபொல தைனதஜதை நிற்கறபொன.
அதவ எலலபொம தைனகஜக உரியத எனறு எணணம பகபொளளபொமல இருபபதைபொல ஜபரபொதசக
பகபொணடவதன எபஜபபொதம பன பதைபொடரும கசபபணரவம பயமம நடககமம அவதன
பநருஙகவதலதல. அவன தைன பறவபொழவன பசலவஙகதளயும, வசதகதளயும மிக
உயரநதைதைபொகக கருத அவற்தற இழநத வடக கூடபொத எனறு அவன அஞ்சவத இலதல.
ஆனபொல தைனனலமினதம எனனம அறபநறதய உயரவபொனதைபொகக கருதகறபொன.
தனபபபடம மனதை இனததற்கத ஜதைதவயபொனதைபொகக கருதகறபொன. அததைத தூகக
எறயஜவபொ பதைபொதலககஜவபொ கூடபொத எனறு உறுதயபொக இருககறபொன.

அருளபொச வழஙகபபடட மனதைன யபொர? பபபொருளபொதசகக அடதமயபொக இனனம
ஜவணடம, இனனம ஜவணடம எனறு ஜபரபொதசபபடபவனபொ? அலலத தைனனடம
இருபபததைப பறர நனதமககபொகவம மகழசசககபொகவம வடடத தைருபவனபொ?
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ஜபரபொதசயபொல மகழசச பதைபொதலகனறத. ஜபரபொதச நீஙகவதைபொல மகழசச தருமப
வருகனறத.

உளளததற்கள பசயயபபடம இனபனபொரு தயபொகம பவறுபப, கபொழபபணரவ
ஆகயவற்தறத தறபபத ஆகம. இநதைத தயபொகம ஆனமக ஜபரழகன ஓர
உயரநிதலயபொகம. மனதைக கலததன இனனலகளகக ஒரு வடதவ ஏற்படததம
ஆற்றல நிதறநதைதைபொகம. பறர மத பகபொணடளள கசபபபொன எணணஙகள, கபொழபபணரவ,
பவறுபப, வனமம, பவற ஆகயவற்தறத தறபபஜதை இநதைத தயபொகமபொகம. கசபபபொன
எணணஙகளம ஜபரருளம எபஜபபொதம ஒனறு ஜசரநத இருகக மடயபொத. பவறுபபம
கபொழபபணரவம ஒரு பகபொடய பநருபபபொகம. அத எநதை இதையததற்கள பகவதைற்க
அனமதககபபடகனறஜதைபொ அஙஜக பகபொழுநதவடட பற்ற எரிநத மகழசச, நிமமத
எனனம இனய மலரகதள எரிதத சபொமபலபொகககனறத. அத எஙபகலலபொம வருகறஜதைபொ
அதவபயலலபொம நரகம ஜபபொல மபொறுகனறன.

பவறுபப, கபொழபபணரவ ஆகயதவ ஜவறு ஜவறு பபயரகளல, ஜவறு ஜவறு
வடவஙகளல கபொணபபடடபொலும அதவ எலலபொவற்றன சபொரமம ஒனறு தைபொன ;- அத
பறருகக
எதரபொன
பற்ற
எரியும
பகபொடய
வனமமபொன
எணணஙகஜள.
கணமூடததைனமபொகச அதைதன ஆதைரிதத பசயலபடபவரகள சல ஜநரஙகளல அததை
மதைததன பபயரில வளரககறபொரகள. வபொழதவயும , இறபதபயும கறததத தைஙகள
கருததடன
ஒததபஜபபொகதைவரகதளயும
மபொறுபடபவரகதளயும
தூற்றுகறபொரகள,
தைபொகககறபொரகள, தைணடககறபொரகள. இநதைப பூமிதய ஜவதைதனஜயபொடம கணணீஜரபொடம
நிதறயச பசயகறபொரகள.

எலலபொ வதகயபொன வனமமபொன தஜவஷ உணரவகளம, பறதர ஒதககவதம, பறதர
கறததத தைவறபொக எணணுவதம ,
தைவறபொகப
ஜபசவதஜம இநதை பவறுபபம,
கபொழபபணரவம ஆகம. இநதை பவறுபபம, கபொழபபணரவம இருககமிடம எபஜபபொதம
மகழசச இருககபொத. பறர மத தஜவஷ உணரவ உளளததல ஊற்று எடததக
பகபொணடருககம வதர எவரபொலும பவறுபதபயும, கபொழபபணரதவயும கடடபபடததை
மடயபொத. தைனககத தஙக பசயய மயற்சபபவரகள மதம அனதபயும இரககதததையும
பபபொழியும ஜபபொத தைபொன கபொழபபணரதவ தறககம இநதைத தயபொகம மழுதம பபறும .
இநதைத தயபொகதததை மழுதமயபொகச பசயதை பனஜப உணதமயபொன ஜபரருதள உணரவம
அறயவம மடயும. கபொழபபணரவன கடனமபொன, பகபொடய இருமப கதைவகளககப
பனனபொல அனப எனற ஜதைவததை கபொததக பகபொணடருககறபொள. கபொழபபணரவ, தஜவஷ
எணணஙகதளத தறநத பவளஜயற நிதனபபவனகக அவள தைனதன பவளபபடதத
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அவதன நிமமதயபொன பபொததைகக அதழததச பசலல தையபொரபொக நினறு பகபொணட
இருககறபொள.

மற்றவரகள உஙகதளப பற்ற எனன கூறனபொலும, உஙகளகக எனன பசயதைபொலும
அவரகதளப பழி வபொஙக வதழயபொதரகள, பழிககப பழி வழஙகபொதரகள. ஒருஜவதள,
ஒருவர உஙகதள பவறுபபதைற்க அவருடன நீஙகள நடநதபகபொணட வதைததல நீஙகள
பதைரிநஜதைபொ பதைரியபொமஜலபொ பசயதை தைவறுகள கபொரணமபொக இருககலபொம. அலலத
உஙகதளத தைவறபொகப பரிநதகபகபொணட பவறுககலபொம. அநதைத தைவறபொன பரிதைலகள
-பபபொறுதமதயயும தறநதை மனததையும கதடபபடககம ஜபபொத நீஙகம. ஆனபொல எநதைச
சூழநிதலயலும ”கடவஜள, அவரகதள மனனதத வீட” எனபத ”இன அவரகளககம
எனககம எநதை ஒடட உறவம இலதல” எனபததை வடப பல மடஙக உயரநதைதைபொகம.
இனயதம சறநதைதம ஆகம. பவறுபப எனபத மிகக கறுகயத, தைபொழவபொனத,
கணமூடததைனமபொனத, தககம நிதறநதைத, அனப எனபத மிகப பரநதைத,உயரநதைத,
பதைபொதல ஜநபொககம பபொரதவக பகபொணடத, மகழசச நிதறநதைத.

உயரநதை பணபபொட எனபத இனனலகதளப ஜபசபொமலிருபபஜதை.
எலலபொ அழதகயும நனதமகதளயும வதரநதக கபொணும கணகதள உதடயவஜன
சறநதை சீரதருததைவபொத ஆவபொன.
அவன சீரபடததைபபடட ஒழுஙகபொன தைன வபொழவன மூலமபொக மடடஜம தைவறுகதளக
நிரூபபபதத அவற்தற கடநத உதரபபபொன.

அடததைவரகள மத அனபம, மதபபம பகபொணட உருவபொககய பீடததன மத நீஙகள
பகபொணடளள பவறுபதபப பலி பகபொடஙகள. உஙகளதடய தைனபபடட அற்ப
உணரவற்க ஏற்படட கபொயதததை எணணக பகபொணடருககபொதரகள. ஆனபொல மற்றவரகதள
நீஙகள பணபடதத வடக கூடபொத எனறு கவனமபொக இருஙகள. உஙகள உள இருககம
அனப பவளளம தைவழநத ஓடவதைற்க உஙகள இதையக கதைவகதளத தறநத வடஙகள.
அநதை இனதமயபொன, அழகய, ஜமனதமயபொன அனப எலஜலபொதரயும தைழுவடடம.
பபொதகபொபபம, நிமமதயும தைரும பமனதமயபொன ஆனபொல வலிதமயுடன கூடய
எணணஙகள பபொகபபொடனற, ஒஜர ஒருவதரயும கூட வடடவடபொமல , உஙகதள
பவறுபபவதனயும தூற்றுபவதனயும , பழிபசபொலபவதனயும கூட வடடவடபொமல ,
எலஜலபொதரயும அரவதணதத பசலலடடம.

58

ததரயடடச பசயயபபட ஜவணடய இனனம பல தயபொகஙகள, அடதத அடதத தறகக
ஜவணடயதவகள எதவ எலலபொம எனறபொல, - களளம கபடம மிகநதை இசதசகள, தைன
மத தைபொஜன இரககப படடகபகபொளளம பலவீணம, ஏளகனமபொகக கருதைபபடம
தைற்பகழசச, வீண ஆரவபொரம, ஆணவம ஜபபொனறதவகளபொகம. அவற்தற எலலபொம
பனபற்றுவத ஜபரருள இலலபொதை மன நிதலதய, உளளததன ஒழுஙக இனதமதயக
கபொடடகனறன. இவற்தற ஒவ்பவபொனறபொகத தறபபவன,உளளததல தயபொகம பசயபவன,
படபபடயபொகக கடடபபடதத ஆளபவன, அவற்றன மத தைபொன பகபொணட பவற்றயன
அளவகக ஏற்ப தைன பலவீணஙகதளயும, தனபஙகதளயும, தககஙகதளயும கடநத
வடவபொன. நீஙகபொதை மழுதமயபொன ஜபரருதள பபறுவபொன.

உளளததன இநதைத தயபொகஙகள எலலபொம பரிசததைமபொன, அகமபபொவம நீஙகய இதையக
கபொணகதககளபொகம. தைனதமயல, பறர கணகள அறயபொமல, களஙகமற்ற உளளததடன
ஒருவன உளளததற்களஜளஜய இநதைத தயபொகஙகள எலலபொம நதடபபறுகனறன. “தைவறு
தைபொன” எனறு தைனககள அதமதயபொக உணரநத ஒபபக பகபொளளபொமல இஙகக
கறபபடபபடட உளளவற்றல ஒனதறக கூட ஒருவனபொல தறககஜவபொ, தயபொகம
பசயயஜவபொ மடயபொத. ஒருவன தைன மனதற்கள ”என தைவறுகளகக வருநதகஜறன”
எனறு
மனபபூரவமபொக
எணணபொதை
வதர
எநதைத
தைவறலிருநதம
வடபட
மடயபொத.அததைவறுகதள ஒபபகபகபொணட தறகக மயனறு தறநத அவற்றலிருநத
வடபடட பனப , இவ்வளவ கபொலமம அவனத தைவறுகஜள ததரயபொக மபொற
உணதமதய மதறததக பகபொணடருநதைததை உணரவபொன. இபபபபொழுத அநதைத தைவறுகள
எனனம ததர வலகயதைபொல உணதம அவனககப பலபபடம.

“எதவம பசயயபொமல ஜவடகதக பபொரததக பகபொணட பசபொரக வபொழதவ அதடநத வட
மடயபொத”. பறர நனதமதயக கருத பமரௌனமபொகத தைனனலதததைத தயபொகம பசயவத,
தனமம
உளளததல
எழும
“நபொன”
எனற
அகமபபொவதததைக
தகவடவத
ஜபபொனறதவகள எவரபொலும பபொரககபபடவம இலதல , ஓஙக ஒலிததப ஜபசபபடவம
இலதல. பகழசசயும இலதல ,பபொரபொடடம இலதல. உலகததன கணகளகக அதவ
மதறககபபடட இருககறத. ஏன, உஙகளகக மிக பநருஙகயவரகளன பபொரதவககம
அத பலபபடபொத. ஜதைபொலினபொலும, சததையனபொலும ஆன கணகளபொல ஆனமக ஜபரழதக
பபொரதத உணர மடயபொத. ஆனபொல இத எவரபொலும கணட உணரபபடபொதைதைபொல இத
பயனலலபொதைத எனறு நிதனதத வடபொதரகள. அதைன ஆனநதை ஜபபரபொளதய நீஙகள
கபொணகறீரகள. உஙகளககள எழும இநதை ஆற்றலபொல மற்றவரகளகக வதளயும
நனதம மகததைபொனதைபொகம. அவரகள அநதை ஆற்றதலக கபொண மடயபொமல இருககலபொம.
அததைப பரிநத பகபொளள மடயபொமல இருககலபொம. ஆனபொல அவரகதளயும அறயபொமல
அநதை ஆற்றலபொல ஈரககபபடகறபொரகள , வசபபடகறபொரகள. மனதன ஆழததல நீஙகள
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அதமதயபொகச சநதககம ஜபபொரககளஙகதளப பற்ற அவரகளகக எதவம பதைரியபொத,
மனதன மத நீஙகள அதடயும பவற்றகதளப பற்றயும அவரகளககத பதைரியபொத.
ஆனபொல மபொறயுளள உஙகள பதய மனநிதலதய அவரகள உணரநத பகபொளவபொரகள.
அனபபொலும அனபபொன எணணஙகளபொலும பநயயபபடடளள உஙகள மனநிதலயன
மகழசசயலும ஆனநதைததலும ஏஜதைபொ ஒரு வதகயல பஙக பகபொளவபொரகள. உஙகள
மனதற்கள நீஙகள பதைபொடரநத நிகழததக பகபொணடருககம ஜபபொரினபொல உஙகளகக
ஏற்படம கபொயஙகள கறததம, அநதை மனகபொயஙகதள ஆற்றுவதைற்க நீஙகள பனபற்றும
வழிமதறகதளயும, உஙகள மனககமறலகதளயும, பன ஏற்படம அதமததயக
கறததம சறதைளவம அவரகள அறநதருகக மபொடடபொரகள. ஆனபொல நீஙகள
இனதமயபொகவம கனவபொகவம,வலிதமயபொகவம, இத வதர இருநதைததை வட இனனம
அதமதயபொன தைனனமபகதகயுடனம , இனனம அதகமபொன பபபொறுதமயுடனம
பரிசததைமபொகவம
மபொறயருபபததை
அறவபொரகள.
உஙகள
ததணயல
ஒரு
நிமமததயயும, நமபகதகதயயும கபொணபபொரகள. இதைற்க ஈட இதணயபொன மற்பறபொரு
பரிச ஏத? அனபன நறுமணம தைவழகனற மபொளதகயன மன மனதைரகளன பகழசச
தகடடஜவ
பசயயும.
தைனனலமற்ற
இதையததன
தூய
தசசடரில
உலகன
வீணபகழசசயுதரகள பவநத சபொமபலபொகவடம. அனபற்க இதணயபொன பரிச தருமப
வரும அனபம, மகழசசயும, நிமமதயும தைபொன. உணரசச பயலில சககத தைவககம
இதையஙகளகக இறுத அதடககலமம ஓயவ அளககம இடமம, அனப மலரும
இதையஙகஜள.
சயநலதததைத தயபொகம பசயவதைன வதளவபொக பமயயறவம, ஜபரபொனநதைமம ஜதைட
வநத அதடயும. இநதைச சயநலதததை தயபொகம பசயவத எனபத ஒஜர ஒரு மபொபபரும
தயபொக பசயலபொல நிகழவத அலல. ஆனபொல நதடமதற வபொழவல பதைபொடரநத
பசயயபபடம சறு சறு தயபொகஙகளபொலும, உணதமதய அதடவதைற்கபொக நபொள ஜதைபொறும
படபபடயபொகச சயநலதததைக தகவட ஜமற்பகபொளளம பசயலகளபொஜல நிகழவத ஆகம.
தைனனள எழும இரககமற்ற எணணதததை, தய ஆதசதய, பபொவதததைச பசயயத தடககம
ஜவகதததை அடகக ஆணடப பறம தைளள, தைனமத ஒரு பவற்றதய ஒவ்பவபொரு நபொளம
எவன ஒருவன பகபொளகறபொஜனபொ அவன ஒவ்பவபொரு நபொளம வலிதமயபொனவனபொக,
களஙகமற்றவனபொக, பமயயறவ உதடயவனபொக மபொறகபகபொணட இருககறபொன. அவன
பசயயும சறு சறு தயபொகமம உணதமயன ஜபரழதக ஓரளவ அவனகக
பவளபபடததகனறத.அவன உணதமயன மழு அழதகக கபொண வதரநதளளததை
ஒவ்பவபொரு வடயலும பதறசபொற்றும.

உஙகள எலதலதயக கடநத அலலத உஙகளகக பவளஜய உணதமயன
ஜபபரபொளதய, ஜபரருதளத ஜதைடபொதரகள. ஆனபொல உஙகளககளஜளஜய ஜதைடஙகள.
உஙகள கடதமகளன கறுகய வடடததற்களஜளஜய அத இருபபததைக கபொணபீரகள.
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உளளததன சறு சறு தயபொகஙகளலும கூட உணதமயன ஜபபரபொளயும, ஜபரருளம
உதறவததை நீஙகள கபொணபீரகள.
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6 இரகக கணம

உஙகள பபொரதவ உஙகள ஜமல படம ஜபபொத
மிக கடதமயபொய இருஙகள.
சக மனதைன ஜமல அத வழும ஜபபொத
அனபம தையவம அததை கடடபபடததைடடம.
சதபப நிலததலிருநத பவளவரும பதைரகள ஜபபொனறு
மனததை ஜநபொகடககம ஈவ இரககமற்ற வபொரதததைகதள
உஙகள உதைடகள பவளபடததைபொமல பபொரததக பகபொளளஙகள.
….எலலபொ வீலர வலகபொகஸ

கபொயமபடட மனதைனடம அவன வலியன ஜவதைதனதய
நபொன ஜகடட உணர மபொடஜடன.
நபொஜன கபொயமபடடதைபொக மபொற உணரநதக பகபொளஜவன.
….வபொலட வலடஜமன .

பறர மத நபொம எநதை அளவற்க இரககம பசலுததை மடயும எனறபொல நமதம நபொம எநதை
அளவற்க கடடபபடதத ஆளகஜறபொஜமபொ அநதை அளவற்க தைபொன. நமதம கறதத நபொம
வருததைமம பரிதைபொபமம படடக பகபொணடருககம ஜவதளயல பறருககபொக எணணவம
இரககப படவம மடயபொத. நமதம மனனதலப படததை தடததக பகபொணட இருககம
ஜபபொத அலலத நமதம தைனதத பபொதகபொததக பகபொளள மற்படம ஜபபொத நமத கருதததை
அலலத பபபொதவபொக நமத எனற ஏஜதைபொ ஒனறற்கபொக ஜபபொரபொடம ஜபபொத நபொம , பறருடன
கனவபொகவம அனபபொகவம நடநதக பகபொளள மடயபொத.
தைனதன மறநத பறதர
அனஜபபொட நிதனபபத அலலபொமல இரககம எனபத ஜவறு எனன?

பறர மத இரககம பசலுததை ஜவணடம எனறபொல மதைலில நபொம அவரகதள பரிநதக
பகபொளள ஜவணடம. அவரகதள பரிநதக பகபொளள ஜவணடம எனறபொல அவரகதளப
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பற்ற ஏற்பகனஜவ பகபொணடருநதை கருததககதள வடடவடட அவரகதள உளளபடஜய
கபொணஜவணடம. அவரகளத உளநிதலககச பசனறு அவரகளடன ஒனறற கலகக
ஜவணடம.
அவரகளத மன கணகதள பகபொணஜட அவரகளகக ஜநரநதளள
அனபவஙகதள உணர ஜவணடம. உஙகதள வட ஞபொனததலும அனபவததலும
உயரநதைவரகளடம இததை நீஙகள பசயய மடயபொத.
உஙகள அளவ ஞபொனமம
அனபவமம இலலபொதைவரிடம, நீஙகள அவரகதள வட உயரவபொனவர எனற எணணம
தைதலகக ஏறனபொலும அததை பசயய மடயபொத. (கபொரணம “நபொன எனற அகஙகபொரமம”
இரகக கணமம ஒனறு ஜசரநத இருகக மடயபொத). ஆனபொல இததை நீஙகள சல
வதகயபொன பபொவஙகளலும தனபஙகளலும சகக தணறக பகபொணடருபபவரகளன
நிதலதயதய உணரநதக பகபொளள (அவ்வதகயபொன பபொவஙகதளயும தனபஙகதளயும
நீஙகள பவனறு வடபடடருநதைபொல) பசயயலபொம. ஜவறு
சல வதகயபொன
பபொவஙகளலிருநதம தனபஙகளலிருநதம மள மடயபொமல இனனம நீஙகள தைவததக
பகபொணடருககலபொம. உஙகதள வட உயரநதைவரிடம நீஙகள பசலுததம இரககம அவதர
தைழுவ மடயபொத எனறபொலும அவரத ஜபரிரிககம எனனம பபொதகபொபப வதளயததற்கள
நுதழய
அத
ததன
பரியும.
நீஙகள
சகக
தைவததக
பகபொணடருககம
பபொவஙகளலிருநதம தனபஙகளலிருநதம மளவதைற்க அத உதைவம.

ஓர வஞ்சகமபொன எணணஙகளம கசபபணரவகளம இரககம சரபபதைற்க தைதடயபொக
இருககம எனறபொல ஆணவமம ஆரவபொரமம இரககம நபொட வருவதைற்க தைதடயபொக
இருககம. ஒருவர ஜமல பவறுபபக பகபொணட உளளீரகள எனறபொல அவருகக நீஙகள
இரககதததை வழஙக மடயபொத. நீஙகள எவர மதைபொவத பபபொறபொதம பகபொணடருககறீரகள
எனறபொல அவரத இரககதததை பபற்றுக பகபொளள மடயபொத. உஙகளகக படககபொதை
ஒருவதர நீஙகள பரிநதக பகபொளள மடயபொத.
அலலத மிருக இயலபகளன
தூணடதைலகளபொல ஒருவர மத பவறக பகபொணட பபொசமிருநதைபொலும, அவதர பரிநதக
பகபொளள மடயபொத. அவதர நீஙகள உளளவபொஜற பபொரபபத இலதல. நீஙகள கபொணபத
எலலபொம உஙகள மனதல உளள தைவறபொன கருததககளனபொலும மிதகபடததைபபடட
எணணஙகளனபொலும பதவபொகயுளள மஙகலபொன பமபதததை தைபொன.

மற்றவரகதள உளளபடஜய கபொணஜவணடம எனறபொல உஙகளத வருபப பவறுபபகள,
ஏற்பகனஜவ பதவ பசயத தவததக பகபொணடளள தைவறபொன எணணஙகள, நபொன எனற
ஆணவ எணணஙகள ஜபபொனறதவகள கறுககடவததை நீஙகள அனமதககக கூடபொத.
அவரகளத
பசயலகதள
பவறுககஜவபொ
அவரகளத
நமபகதககதளயும
கருததககதளயும கணடககஜவபொ கூடபொத. அநதை ஜநரததற்க உஙகதள மழுவதமபொக
வடடவடட அவரகளத
நிதலகக பசலல ஜவணடம.
இநதை வழியல தைபொன
அவரகதள உணரநத, அவரகள வபொழதவ, அனபவஙகதள அறநத அவரகளத
63

நிதலதய பரிநதக பகபொளளமடயும. ஒருவதன பரிநதக பகபொணடவடடபொல பனப
அவதன கணடபபத மடயபொதைத ஆக வடம.
மககள தைவறபொக கணககறபொரகள,
கணடககறபொரகள, ஒருவதர ஒருவர ஒதகககறபொரகள, கபொரணம அவரகள ஒருவதர
ஒருவர பரிநதக பகபொளளவலதல. அவரகளபொல ஒருவதர ஒருவர பரிநதக பகபொளள
மடயபொதைதைற்க
கபொரணம
அவபொபா்கள
தைஙகதள
கடடபபடதத
ஆளவலதல,
பரசததைபபடததக பகபொளளவலதல.

வபொழவ எனபத வளரசசயும, மனஜனற்றமம உளளருநத மலரவதஜம ஆகம. இநதை
கணஜணபொடடததல ஜநபொககனபொல பபொவஙகளல மூழகக கடபபவனககம பனதைனககம
எநதை ஜவறுபபொடம இலதல. உளள ஒஜர வததயபொசம அவரகள இருககனற படநிதலஜய
ஆகம. பனதைன ஒரு கபொலததல பபொவததல மூழக கடநதைவன. பபொவததல இனறு மூழக
கடபபவன ஒரு நபொள பனதைனபொவபொன.
பபொவம பரிபவன கழநததைப பருவததல
இருககறபொன. பனதைஜனபொ வளரசசயதடநதை மனதைனபொக இருககறபொன. கழநததைகள
பசபொலவததை ஜகடகபொதைதைபொல, பபபொமதமகளடன வதளயபொடவதைபொல, அடம படபபதைபொல
கழநததைகதள படககபொத எனறு கூறுவத எபபடஜயபொ அபபட தைபொன பபொவம
பசயபவரகள ஒதககத தைககவரகள எனறு கருத தைனதன அபபறபபடததக பகபொளபவன.

எலலபொ உயரகளம ஒனறுதைபொன. ஆனபொல அத பல உருவஙகளல வடவபமடககறத.
பூ எனபத மரததலிருநத ஜவறுபபடடத அலல, அத மரததன ஒரு பகதஜய. அத
இதலயன இனபனபொரு வடவஜம. நீரபொவ நீரிலிருநத ஜவறுபடடத அலல. அத நீரின
இனபனபொரு வடவஜம. அஜதை ஜபபொனறு மபொற்ற அதமககபபடட ததமஜய நனதமயபொகம.
பபொவததல இருபபவன தைனதன தருததக பகபொணட வளரசச அதடநதைபொல
பனதைனபொவபொன.

பபொவ பசயலகள பசயபவனத பரிநதக பகபொளளம தைனதம இனனம மழு வளரசச
பபறவலதல. அவன அறயபொதமயல தைவறபொன பசயலகதள ஜதைரநத எடககறபொன.
பனதை பசயலகள பசயபவனத பரிநதக பகபொளளம தைனதம மழு வளரசசயதடநத
கனநத இருககறத. அவன பமயயறவல சரியபொன பசயலகதள ஜதைரநத எடககறபொன.
தஙகதழபபவன இனபனபொரு தஙகதழபபவதன கணடனம பசயகறபொன. கணடனம
பசயவத ஒரு தைவறபொன பசயலபொகம.
பனதைஜனபொ தஙகதழபபவதன கணடனம
பசயவத இலதல. தைபொனம இதைற்க மனப அவனத நிதலயல இருநதைததை நிதனவக
கூரகறபொன. எனஜவ அததஙகதழபபவதன ஆழமபொன இரககதஜதைபொட எணணுகறபொன.
தைவறதழததை தைன தைமபதய பபொரபபத ஜபபொல தைன நணபதன பபொரபபத ஜபபொல
பபொரககறபொன. இரககம வழஙகவத ஒரு சரியபொன பமயஞபொனம உளள பசயலபொகம.
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எலஜலபொருககம இரககதததை வழஙகம பனதைனகக அநதை இரககம யபொரிடமிருநதம
ஜதைதவ இலதல. கபொரணம அவன பபொவஙகதளயும தனபஙகதளயும கடநத வடடபொன.
ஜபரபொனநதை
நிதலயல,
ததளததை
வணணஜம
இருககறபொன.
ஆனபொல
தனபபபடபவனகஜகபொ இரககம ஜதைதவ. பபொவம பசயபவதன தனபம பதைபொடரும.
எணணததைபொஜலபொ, பசயலபொஜலபொ, எநதை வதகயபொக பபொவம பசயதைபொலும
அதைற்கரிய
தைணடதனதய ஒருவன அனபவதஜதை ஆக ஜவணடம எனறு மனதைன உணருமஜபபொத
அவன கணடபபததை நிறுததவடட இரககபபட பதைபொடஙகவபொன.
பபொவததன
வதளவபொல வரும தைணடதனதய தைன உளளதததை சததைபபடததக பகபொணடவபொறு
உணரவபொன.

உணரசச பகபொநதைளபபலிருநத மனதைன தைனதன வடபடததக பகபொளளம ஜபபொத, தைன
சயநல ஆதசகதள தருததக பகபொளளம ஜபபொத, தைன ஆணவ அகஙகபொரதததை தகவடட
தைன கபொலடயல ஜபபொடமஜபபொத, மனதை கலம சநதககனற எலலபொ அனபவஙகளம,
அவன மன நிழலபொடம. எலலபொ பபொவஙகளம, தனபஙகளம, தககஙகளம, எலலபொ
உளஜநபொககஙகளம, எணணஙகளம, பசயலகளம என எலலபொஜம இயற்தக நியததய
மற மடயபொமல நதடபபறுவததை உணரவபொன. மழுதமயபொன சயகடடபபபொட எனபத
நல அறவன, ஜபர இரககததன அதடயபொளமபொகம.
தூயதமயபொன இதையததன
களஙகமிலலபொதை பபொரதவயபொல மற்றவரகதள பபொரகனறவன இரககததடன அவரகதள
கபொணகறபொன, அவன தைனனல ஒரு பகததயஜய கபொணகறபொன.
தைனனலிருநத
ஜவறுபபட ஒனதற, தைனகக பதைபொடபொபா்பலலபொதை ஒனதற, கதறபபடநதை ஒனதற கபொணபொமல
தைனதனஜய கபொணபத ஜபபொல கபொணகறபொன.
தைனதன ஜபபொலஜவ பபொவஙகளம,
கற்றஙகளம பசயத, தைனதன ஜபபொலஜவ தனபதததை, தககதததை அனபவதத
இருநதைபொலும அவரகளம தைனதனப ஜபபொலஜவ மழு நிமமததய அதடவபொரகள
எனனம ஞபொனததைபொல இதளபபொறுகறபொன.

பமயயறவ பகபொணட உணதமயபொன நலல மனதைன ஒரு தைதல சபொரபபொனவனபொக இருகக
மபொடடபொன. அவனத இரககம எலஜலபொதரயும அரவதணககம.
மற்றவரகதள
கணடபபதைற்கம, எதரதத நிற்பதைற்கம அவரகளடததல எநதை தஙதகயும அவன
கபொணமபொடடபொன . ஆனபொல அவரகள பசயயும பபொவச பசயல அவரகளகக இனபமபொக
இருபபததைக கபொணபபொன. அநதை பபொவச பசயலின கபொரணமபொக அவரகளகக ஜநர ஜபபொகற
தனபதததையும தககதததையும அவரகள அறநதக பகபொளளபொமல , பரிநதக பகபொளளபொமல
இருபபததை அவன கபொணபபொன.
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ஒரு மனதைனத பமயயறவ எநதை அளவ பரநத இருககனறஜதைபொ, அநதை அளவ தைபொன
அவனத இரககமம பசலல மடயும. அததைக கடநத பசலல மடயபொத. அவன
உளளம கருதணயபொகவம, கனவபொகவம மபொற மபொற அவனத பமயயறவம வளரும.
ஒருவன தைன இரகக கணதததைக சருககக பகபொளவத எனபத அவனத இதையதததை
சருககக பகபொளவதைபொகம. அவன வபொழதவ இருள சூழ, கசபபணரவ உள பக வழி
பசயவதைபொகம. ஒருவன தைன இரகக கணதததைக எஙகம தைவழநத பரவச பசயயும
ஜபபொத
அவனத வபொழவ ஒளவீசம
மகழசசயபொக மபொறுகனறத. அவன
மற்றவரகளககம ஒளவீசம மகழசசயபொன வபொழவற்க பதைளவபொக வழிதய
கபொடடகறபொன.

இனபனபொருவனகக இரககதததை வழஙகவத எனபத அவதன நமககள ஏற்றுக
பகபொளவதைபொகம. அவஜனபொட ஒனறற கலபபதைபொகம. தைனனலமற்ற அனப எநதை சவடம
இலலபொமல ஒனஜறபொட ஒனறபொக கதரநத வடம. எவனத இரககம மனதை இனம
அதனதததையும, வபொழும எலலபொ உயரகதளயும அரவதணதத தைழுவகனறஜதைபொ அவன
அநதை எலலபொவற்றன மழுதமயல தைபொனம ஒரு பகத எனறு உணரகறபொன. எலதலயற்ற
அனதப பசலுததை, இயற்தக நியதகளன பசயலபபொடதட உணர, பமயயறதவ பபற
வதழகறபொன. மனதைன எநதை அளவற்க பசபொரககததலிருநதம, நிமமதயலிருநதம,
உணதமயலிருநதம வலககபபடடருககறபொன எனறபொல அவன எநதை அளவற்க பறர
மத இரககம பசலுததைபொமல இருககனறபொஜனபொ அநதை அளவற்க தைபொன. எஙஜக அவனத
இரககம மடவறுகனறஜதைபொ, அஙஜக அவதன இருளம, சததரவததைகளம,
தனபஙகளம சூழகனறன. கபொரணம மற்றவரகதள நம அனபபொலும இரககததைபொலும
தைழுவபொமல இருபபத எனபத அனபன, இரககததன வபொயலபொக கதடககனற
ஜபரளளலிருநத நமதம வலககக பகபொணட நபொன எனற கறுகய இருணட சதறககள
பசனறு நமதம அதடததக பகபொளவதைபொகம.

எவன சல நூறடதூரம இரககம சரககபொமல நடநதச பசலகனறபொஜனபொ
அவன தைன கலலதறகஜக
அதைற்க அணயபபடம உதடகளடன நடநதச பசலகறபொன.

எநதை அளவம எலதலயும வகததக பகபொளளபொமல ஒருவனத இரககம சரககம ஜபபொத
தைபொன எனறும நிதலயபொன உணதமயன ஒள அவதன சூழும. எநதை பபொகபபொதடயும
பபொரபொதை அனபல தைபொன அளவலலபொதை ஆனநதைதததை அனபவகக மடயும.
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இரககஜம ஜபரூவதகயபொகம.
அதல பரிசததைமபொன, மிக உயரநதை ஜபரருள
பவளபபடகனறத.
அத பதையவீகமபொனத.
இரககம சரபபதைபொல ஏற்படம ஒள
பவளளததல
நபொன
எனகற
அகமபபொவம
பகபொணடருநதை
எலலபொ
இருணட
எணணஙகளம
பதைபொதலநத
வடகனறன.
ஆனமக
உணரவதலகளபொல
மற்றவரகளடன ஒனற பமனதமயபொன பரிசததைமபொன மகழசச நிதல மடடஜம மிஞ்ச
நிற்கனறத.
ஒருவன இரககதததை தக வடம ஜபபொத அவன வபொழதவயும
தகவடகறபொன. அவனத பபொரதவயும, அறவம, உணரவகளம மஙககனறன.
எநதை வதை சயநலமபொன உளஜநபொககஙகளமினற மற்றவரகதள கபொணும ஜபபொத தைபொன
உணதமயல இரககபபட மடயும.
இததை பசயபவன மற்றவரகதள அவரகள
உளளவபொஜற கபொணகறபொன. அவரகள பசயயககூடய கற்றஙகதள, பபொவஙகதள
அவரகளகக ஏற்படகனற மன இசதசகதள, தூணடதைலகதள, தககஙகதள
அவரகளத நமபகதககதள, கருததககதள , அவரகளபொல சகததக பகபொளளமடயபொதை
கருதத மபொறுபபொடகதள என அவரகள ஆனமக பபொததையல எத வதர கடநத
இருககறபொரகஜளபொ அநதை இடம வதர பசனறு அவரகதள கபொணகறபொன. அவரகளகக
ஜநரநதை அனபவஙகதள உணரகறபொன. அவரகளத தைற்ஜபபொததைய நிதலயல அவரகள
பசயலபடகனற வதைதததை வட ஜவறு எததையும பசயயமடயபொத எனறு உணரகறபொன.
அவரகள பகபொணடளள பதைளநதை அறவன அளஜவபொ அலலத அறயபொதமயன
அளஜவபொ தைபொன அவரகளத எணணஙகதளயும, பசயலபபொடகதளயும தூணடவட
கூடயதவ
எனறும
கபொணகறபொன.
அவரகள
கணமூடததைனமபொகஜவபொ
மடடபொளதைனமபொகஜவபொ நடநதக பகபொளளம ஜபபொதம அவரகளத அறவம அனபவமம
இனனம பககவபபடவலதல . பதைளநதை மன நிதலதயயும, பமயயறதவயும
அவரகள பபற பபறஜவ அவரகளபொல சறநதை பட நடநதக பகபொளள மடயும. அததைதகய
வளரசச ஏற்படவதைற்க தைகநதை அறவதரகளம, அவ்வதகயபொன அறவதரகதள
வபொழவல நதடமதறபபடததபவரகளன நல உதைபொரணஙகளம உதைவக கூடம
எனறபொலும அததை இயற்தககக பபபொருநதைபொமல அவரகள ஜமல தணககமடயபொத.
அனபன மலரகளம பமயயறவன மலரகளம மலரவதைற்க கபொலம ஜதைதவபபடகறத.
மடடபொளதைனததன, கபொழபபணரவன படடபஜபபொன கதளகதள ஒஜர அடயபொக பவடட
வட மடயபொத.

இததைதகய வளரசசதய பபறும மனதைன அவன சநதககம மற்றவரகளன உள
உலகததற்கள நுதழவதைற்கபொன வபொசல கதைதவ கணட அததை தறநத உளநுதழநத
யபொரும அறயபொதை அவரகளன அநதை பனதை இடததல வசககறபொன.
அஙஜக
பவறுபபதைற்ஜகபொ தூற்றுவதைற்ஜகபொ கணடனம பசயவதைற்ஜகபொ எததையும அவன
கபொணவலதல. மபொறபொக அஙக அவன கபொணபதவகளகக அனபம கனவஜம ஜதைதவ
எனறு
எணணுகறபொன.
அவரகள
ஜமல
அனதபயும,
இரககதததையும,
பபபொறுதமதயயும பசலுததவதைற்க தைன இதையததல இடம இருபபததையும கபொணகறபொன.
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அவன அவரகதள தைனனலிருநத ஜவறபொக பரிதத பபொரககவலதல. அவரகதள தைன
இனபனபொரு பபொகமபொகஜவ பபொரககறபொன. அவரகளத கண இயலபகளம தைனனதடய
கண இயலபகதள ஜபபொனறஜதை, சல தருததைஙகளலும படநிதலகளலும மடடஜம
ஜவறுபடகனறன.
மற்ற வதககளல ஒனறு தைபொன எனறு ஒற்றுதம கபொணகறபொன.
அவரகளன பசயலபபொடகளல கற்றஙகளம, பபொவஙகளம நிதறநத இருநதைபொல அவன
தைனனள அவ்வதகயபொன கற்றஙகளன / பபொவஙகளன சவதடக கபொணகறபொன. அதவ
ஒருஜவதள
கடடபபடததைபபடட
நிதலயஜலபொ
அலலத
ஒரு
அளவ
தூயதமபடததைபபடட நிதலயஜலபொ இருககலபொம. அவரகளடம பனதைமபொன, பதையவீக
கணஙகள பவளபபடகனறன எனறபொல , அதவயும தைனனள இருபபததை கபொணகறபொன.
ஆனபொல அத கதறநதை அளவஜலபொ இனனம வளரசச பபற ஜவணடய நிதலயஜலபொ
இருபபததைக கபொணகறபொன.

இயற்தகயன ஒரு தைழுவல
மழு உலதகயும உறவபொககவடகனறத.

ஒருவனத பபொவம எனபத எலஜலபொருககளளம இருககம பபொவஜம.
ஒருவனத
நற்கணம எனபதம எலஜலபொருககளளம இருககம நற்கணஜம. எவன ஒருவனம
இனபனபொருவனடமிருநத பரிககபபடடவன அலல. இயற்தகயபொன கணஙகளல எநதை
மபொறுதைலும இலதல. அநதை கணஙகளன அளவகள தைபொன மபொறுபடகனறன. ஒருவன
தைன உயபொபா்நதை நற்கணஙகளன கபொரணமபொக மற்றவரகதள வட ஜவறுபடடவன என
எணணனபொல அத தைவறபொகம. அவன இருளல, மபொதயயல மூழக கடககறபொன.
மனதைககலம எனபத ஒனஜற. இரககம எனனம பனதை நிழலில பபொவயும பனதைனம
சநததத இதணகறபொரகள.

இஜயசதவ பற்ற கூறபபடகனறத , அவர பமபொததை உலகன பபொவஙகதளயும தைன ஜமல
ஏற்றுகபகபொணடபொர எனறு. அதைன பபபொருள , தைனககம அநதை பபொவஙகதள
பசயதைவரகளககம எநதை பதைபொடரபம இலதல எனறு அவர தைனதன வலககக தவததக
பகபொளளவலதல.
தைனககளளம அவரகதள ஜபபொனற கணம இருககனறத எனறு
மனதை கலதஜதைபொட தைனதன ஒனறுபடததக பகபொணடபொர. தைஙகளதடய
பபரும
பபொவசபசயலகளன கபொரணமபொக மற்றவரகளபொல வலகக, ஒதககபபடடவரகளடமம
பநஞ்தச பதைபொடம ஜபரிரககதததை வழஙகனபொர.

இரககம எனபத ஜமலும யபொருகக அதகம ஜதைதவபபடகறத?
பனதைனகஜகபொ
பமயயறவக பகபொணட ஞபொனகஜகபொ, பதைளநதை அறவக பகபொணடவனகஜகபொ அத
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ஜதைதவபபடவலதல. பபொவம பசயபவனககம, பமயயறவ பபறபொதைவனககம பதைளநதை
அறவ இலலபொதைவனககம தைபொன அத அதகம ஜதைதவபபடகறத. பபொவததன அளவ
பபரியதைபொக இருககமஜபபொத இனனம அதகம ஜதைதவபபடகறத.

”நபொன நலவழியல இருபபவரகதள அதழபபதைற்க வரவலதல

தஙக இதழபபவரகள மனம தருநதைஜவ வநதருககஜறன”

எனபத மனதை இனததன ஜதைதவகதள அறநதைவரத கூற்று.
நலலவன, உஙகள
இரககததன ஜதைதவயனற இருககறபொன. தைபொன பசயயும பபொவஙகளன கபொரணததைபொல
பநடஙகபொலம அலலல படஜவணடய தனபதததையும ஜவதைதனதயயும தைனகக
ஏற்படததக
பகபொளளம
தஙகதழபபவனககத
தைபொன
இரககததன
ஜதைதவ
அதகமிருககறத.

பவடகபபடபொமல தைதல கனயபொமல தைவறுகள பசயபவன அவதனப ஜபபொனஜற ஒததை
மனநிதலயல உளளவரகளபொல கணடனம பசயயபடகறபொன, தூற்றபபடகறபொன,
ஒதககபபடகறபொன.
கணடனம பசயபவரகள
ஒருஜவதள
,
அபபபபொழுத
அவ்வதகயபொன கற்றஙகதள பரியபொமல இருககலபொம. இரககம சரககபொமல இதையம
இறுகவதம கணடனஙகளபொல ஆரபபரிபபதம பரிநதக பகபொளளம தைனதம
இலலபொதைவரகளடம பபபொதவபொக நிகழும ஒனறபொகம. இநதை பரிநதக பகபொளளம தைனதம
இலலபொமல ஒருவன பபொவஙகளல மூழக இருககமஜபபொத அஜதை ஜபபொனறு பபொவஙகளல
மூழக இருககம மற்றவரகதள அவன கணடனம பசயவபொன. அவனத பபொவததன
தைனதமயும அளவம பகபொடயதைபொகவம, அதகமபொகவம இருககம ஜபபொத அவனத
கணடனஙகளம கடதமயபொக இருககம.
தைனனதடய பபொவஙகளகக வருநதை
ஆரமபககம ஜபபொத தைபொன, அவற்தற வடட ஜமல எழுநத பரிநதக பகபொளளம தைனதம,
தூயதம எனனம பதைளவபொன பவளசசததற்க அவன வருகறபொன. அதைன பனஜப
அவன கணடனம பசயவததை தகவடட அவரகள ஜமல இரககபபட கற்றுக
பகபொளகறபொன.
பபொவததல மூழக கடபபவரகள ஒருவர மத ஒருவர உணரசச
பகபொநதைளபபபொல பதைபொடரநத கணடனஙகள பசயதக பகபொளவத எனபத எநதை
இடததலும எலலபொ கபொலததலும பசயலபடம இயற்தக நியதயன கடடதளயபொகம.
பபொவஙகள பசயத கணடனததற்க உளளபொகபவன தைனனதடய பபொவஙகளபொல தைபொன
கணடனததற்க உளளபொகறபொன என ஏற்றுகபகபொணட, பறதர கணடபபததை வடதத
தைனதன தருததக பகபொளள மதனநதைபொல மிக வதரவல உயரநதை உளளதததையும
வபொழதவயும பபறுவபொன.
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உணதமயபொன பமயயறவம நலகணமம பகபொணட மனதைன யபொதரயும கணடனம
பசயய மபொடடபொன.
கணமூடததைனமபொன உணரசசகதளயும சயநலதததையும அவன
தகவடடளளதைபொல அனபம அதமதயும தைவழும சபொநதை நிதலகளல வபொழகறபொன.
எலலபொ வதகயபொன பபொவஙகதளயும அநதை பபொவஙகதள நிழல ஜபபொல பதைபொடரும
தனபஙகதளயும தககஙகதளயும கறதத அவனகக பதைரியும. பமயயறஜவபொடம,
வழிபபணரஜவபொடம சயநல கணஜணபொடடததலிருநத வடபடட மனதைரகதள
உளளவபொஜற கபொணபதைபொல, அவனத இதையம எலஜலபொருடனம இரககம கலநத பதைபொடரபக
பகபொளகறத. எவரபொவத அவதன கணடனம பசயதைபொலும அவதன பற்ற இலலபொதை
ஒனதற அவதூறபொக பரபபனபொலும அவனத நற்பபயருகக களஙகம ஏற்படததம
வதைமபொக
பறஙகூறனபொலும
அவரகதளயும
அனஜபபொட
தைன
இரககததைபொல
பபொதகபொககறபொன. அவரகள அவ்வபொறு நடநதக பகபொளவதைற்க கபொரணமபொன அவரகளத
அறயபொதமதய கபொணகறபொன. அவரகளத அநதை தய பசயலகளகக அவரகள மடடஜம
தனபறுவபொரகள எனபததையும அறகறபொன.
உஙகதள இபபபபொழுத யபொர கணடனம பசயகறபொரகஜளபொ அவரகள மத இரககம
பசலுததை கற்றுக பகபொளளஙகள. நீஙகள இபபபபொழுத யபொதர கணடனம பசயகறீரகஜளபொ
அவரகள ஜமல அனபபொக இருகக
கற்றுக பகபொளளஙகள.சயக கடடபபபொடன
மூலமபொகவம பமயயறதவயும வளரததக பகபொணடவபொறு இததை நீஙகள பசயய
ஜவணடம. உஙகதள கணடககம அவரகதள கடநத ஜநபொககபொமல உஙகதள நீஙகள
உள ஜநபொககப பபொருஙகள. ஒரு ஜவதள அஙஜக, கல ஜபபொல இறுகய, இரககமற்ற
தைவறபொன எணணஙகதளக கணட அறநதைபொல, நீஙகஜள உஙகதள கணடனம பசயதக
பகபொளவீரகள.

பபபொதவபொக இரககம எனறு கூறபபடவத எலலபொம தைனபபடட பபொசஜம. நம மத அனப
பசலுததபவரகள மத நபொமம அனப பசலுததை வதளவத மனதை இயலப. நம மத
அனப பசலுததைபொதைவரகள மதம நபொம அனப பசலுததவஜதை பதையவீகமபொன இரககமபொகம.

தனபஙகளம ஜவதைதனகளம இருககனற கபொரணததைபொல இரககம ஜதைதவபபடகறத.
தனபததைபொல தவளபொதை உயரகஜள இலதல. தனபபபடடளள கபொரணததைபொல இரககம
சரககனறத.
ஒரு வருடததஜலபொ, ஒரு வபொழவஜலபொ, ஒரு யுகததஜலபொ ஏற்படம
தனபஙகளபொல கூட மனதை இதையமபொனத பரிசததைமபொக கனநத உருகவடவதலதல. பல
பறவகளல , பல யுகஙகளல
எணணல அடஙகபொதை அளவ வபொடட வததைததை
வலிகளம
ஜவதைதனகளம, தனபஙகளம அளததை அனபவததைபொல
மனதைனத
உளளமம மனமம பணபடகனறத. அதைன வதளவபொக பமயயறதவயும மபொறபொதை
அனதபயும அறுவதட பசயகறபொன. அதைன பனஜப அவனகக பரிநதகபகபொளளம
தைனதம ஏற்படகறத . அநதை பரிநதகபகபொளளம தைனதம ஏற்படட பன அவன
இரககபபடகறபொன.
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இயற்தக நியதகதள அறயபொதமயன கபொரணமபொக
மறுவஜதை தனபததற்க
கபொரணமபொகம. அததைதகய தைவறுகதள பலமதற பரிநத அதைன கபொரணமபொக பல மதற
அதைன தனப வதளவகதள அனபவதத இயற்தக வதயன பசயலபபொடதட பற்றய
அறவ ஏற்படகறத.
ஒழுககததன உயரநிதலகளம ஞபொனமம எடடபபடகறத.
அபபபபொழுத தைபொன களஙகமற்ற கதறகளற்ற இரககம எனனம மலர மலரகனறத.

இரககததன ஒரு சபொரபொமசம எனனபவனறபொல, தனபததல தைவபபவரகளககம
ஜவதைதனயல தடபபவரகளககம மனம இரஙகவத ஆகம. அவ்வபொறு மனம இரஙக
அவரகதள அநதை நிதலயலிருநத மடக வருமப மயற்சபபதம அலலத அவ்வபொறு
மடயபொதை ஜபபொத அவரகள அததனபஙகதள தைபொஙகக பகபொளள உதைவவதமபொகம. இநதை
பதையவீகக கணம உலகததற்க மிகவம ஜதைதவபபடகறத.

இரககம
எளயவரகளன உலகதததை பமனதமயபொகககறத
வலியவரகளன உலகதததை ஜமனதமயபொகககறத.

ஆனபொல, எலலபொ வதகயபொன இறுகயத கணதததையும, அனபலலபொதமதயயும, கற்றம
சபொடடதைதலயும, பழி சமதததைதலயும, ஜகபொபதைபொபஙகதளயும
கதளநதை பனஜப
அததைதகய இரகக கணதததை வளரததக பகபொளளமடயும.
யபொர ஒருவன ,
இனபனபொருவன அவன பசயதை பபொவததற்க தனபறுவததைக கணட தைன மனததை இறுகக
”அவனகக அத சரியபொன தைணடதன” எனறு எணணுகறபொஜனபொ அவனபொல பறருககபொக
இரஙக மடயபொத. கபொயஙகதள ஆற்றும அதைன களரசசயபொன களமதபயும தைடவ
மடயபொத. எபபபபொழுத எலலபொம ஒரு மனதைன, இனபனபொரு உயரின ஜமல (அத ஒரு
வபொயலலபொதை ஜீவனபொகக கூட இருககடடம) பகபொடூரமபொக நடநதகபகபொளகறபொஜனபொ,
அலலத பபபொழிய ஜவணடய இரககதததை பபபொழிய மறுககறபொஜனபொ, அபபபபொழுத
எலலபொம அவன தைனதன தைபொழததக பகபொளகறபொன. தைனஜமல ஜபரருளன சூழதல
வலகககறபொன, தனபபபட தைனதன தையபொர படததகபகபொளகறபொன.

இரககததன இனபனபொரு சபொரபொமசம எனனபவனறபொல, நமதம வட பவற்றகரமபொக
வபொழபவரகளன பவற்றயல மகழவத, அவரகளத பவற்றதய நமத பவற்றதய
ஜபபொலஜவ நிதனததக பகபொணடபொடவத.
எவன ஒருவன பபபொறபொதம, பதகதம
எணணஙகள , தய ஜநபொககஙகள ஜபபொனறதவ எதவமினற தைனதன எதரியபொக
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நிதனபபவரகளன பவற்றச பசயததயக ஜகடட மகழகறபொஜனபொ அவன உணதமயல
ஜபரருள பபற்றவன.

நமதம வட பலவீணமபொன, நமதமவட தைற்கபொததக பகபொளளம வலிதம கதறவபொன
நிதலயல உளள உயரகளகக பபொதகபொபப நபொடவத இநதை பதையவீகமபொன இரககம
பவளபபடம இனபனபொரு வதைமபொகம. வபொயலலபொ ஜீவனன கூககரல அதழபபத
ஆழமபொன இரககதததை தைபொன.
வலிதமயபொன ஒனறன பபருதம எனபத ஒனதற
அழிககககூடய அதைன பலததல அலல, அததை பபொதகபொகக கூடய அதைன பலததல தைபொன
உதறகனறத.
பலவீணமபொனதவகதள அழிபபதல அலல, பபொதகபொபபதல தைபொன
உணதமயபொன வபொழவ அடஙக இருககறத.

”எலலபொ உயரகளம ஒனதற ஒனறு சபொரநதை உறவகஜள”.
படநிதலகளல மிக அடமடடததல உளள உயரினததற்கம மிக உயபொபா்நிதலயல உளள
உயரினததற்கம இதடயல உளள இதடபவள எனபத அவற்றன அறவ மற்றும
வலிதமதைபொன (ஓரறவ, ஈரறவ, ஆறறவ…) நபொம பபொதகபொபதபயம இரககதததையும
இனபனபொரு உயருகக வழஙகம ஜபபொத, எனறும உடன இருககம வபொழவன பனதைதததை
. பவளபபடததகஜறபொம , ஜபரபொனநதைதததை பனமடஙகபொகககஜறபொம. நபொம எணணப
பபொரககபொமல, பகபொடூரமபொக ஏதைபொவத தஙகதழததைபொல நமமதடய வபொழவ பனதைமபொவததை
தைடககம ஒரு ததர வழுகனறத. வபொழவல மகழசசயும பமலல மடகறத. ஒரு
உயரின உடமபற்க உணவ இனபனபொரு உயரின உடமஜப. ஒரு உணரசசகக வடகபொல
இனபனபொரு உணரசசஜய. அதஜபபொல மனதைனன பனதை தைனதமதய நிதலநபொடடவதம,
வளர ததண பரிவதம அதைன இயலதப ஒததை கனவபொன, அனபபொன இரககம மிகநதை
தூய தைனனலமற்ற பசயலகஜள.

பறர மத இரககதததை வழஙகவதைபொல ,நபொம நமமள உளள இரககதததை வளரததக
பகபொளகஜறபொம. வழஙகபபடட இரககம எனறும வீணபொவத இலதல.மிகக பகபொடய
உயரினமம கூட பசபொரககதததை ஜபபொனற அதைன தைழுவலுகக இனய மறுபமபொழிதயஜய
பதலபொக வழஙகம.இரககம எனபத எலலபொ உயரகளம பரிநதக பகபொளளம பவ
அதனததககமபொன ஒரு பபபொத பமபொழி.

இத சல கபொலம மனப (1904 கக மனப , இஙகலபொநதல) பலஜவறு பகபொடய
கற்றஙகள பரிநத, அநதை கற்றஙகளகக தைணடதனயபொக பல ஆணடகள கடஙகபொவல
சதற தைணடதன வதககபபடட ஒரு தகதயன வபொழவல நடநதை உணதமக கததை.
கற்றவபொளயபொன அவன மிகக பகபொடூரமபொனவனபொக கருதைபபடட அவன ஜமல
நமபகதகக பகபொளள எவருமினற ஒதககபபடட இருநதைபொன. சதறக கபொவலரகளம
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அவதன கடடதள இட ஜவணடய அவரகளத பணககபொக அவதனப பபொரதத
அஞ்சனபொரகள. அபபடபபடடவன ஒரு நபொள ஒரு சணபடலிதய படததவடடபொன.
தைனதன ஜபபொலஜவ ஜவடதடயபொடபபடட அதைன நிதலதய, பலவீணமபொன, பயநதருநதை,
உதைவகக யபொருமற்ற அதைன நிதல அதைன மத அவனகக ஒரு அனதைபொபதததை
ஏற்படததயத.
பசயதை பல கற்றஙகளபொல இதையம இறுகப ஜபபொய, மனதைரகளபொல
இரககததன சவதடக கூட அறய மடயபொதை அவனத இதையததற்கள இரககம சரகக
ஆரமபததைத.

அவன அநதை சணபடலிதய தைன சதற கதைவன அதறயல ஓர பதழய கபொல அண
ஒனறன உள பபொதகபொபபபொக தவததக பகபொணடபொன. அதைற்க உணவ ஊடட, பகபொஞ்ச,
தைடவ அவன அனதப வழஙகனபொன. பலவீணமபொன ஒனறற்க அவன வழஙகய அனப
வலிதம மிகநதைதவகளன ஜமல அவன பகபொணடருநதை பவறுபதப மறககச பசயத
வடடத. அவனத தககளம உளளமம சக மனதைரகளகக எதரபொக இபபபபொழுத
நீளவலதல.அவன கடடகக அடஙகபொமல இருநதை நிதல மபொற மிக ஒழுககமபொக நடநத
பகபொளவத சதறக கபொவல அதகபொரிகளகக ஆசசரியம கலநதை பதரபொக இருநதைத.
பகபொடய கற்றவபொளயபொன அவன பசபொலவததை ஜகடகம அனபபொன கழநததைதயப ஜபபொல
நடநதக பகபொளவத ஒரு அதசயததற்க நிகரபொக ஜதைபொனறயத. அவனத மகபபொவ
பவளபபபொடகளம மபொறவடடன. மனப கடகடபபபொக ஜதைபொனறய அவனத மகததல
இபபபபொழுத ஒரு பனனதக தைவழ ஆரமபததைத. ஜகபொப அமபகள பபொயும அவனத
கணகளல ஒரு பமனதமயபொன, ஆழமபொன ,கனவபொன ஒள பபபொஙகயத. கற்றவபொளயபொக
இருநதை அவன, கபொபபபொற்றபபடட வடடபொன.அவன மனம தருநதை, மனதை தைனதம
அவனள தருமப பகநதைத. பபொதகபொபபற்ற ஓர உயருகக அவன வழஙகய
அதடககலமம இரககமம பனதை பபொததையல அவன உறுதயபொக அட எடதத தவதத
மனஜனற பசயதவடடத.
அவன வடதைதல ஆகமஜபபொத தைனனடன அநதை
சணபடலிதய அதழதத பசனறுவடடபொன.
இதவ எலலபொம அநதை சதற கபொவல
அதகபொரிகளகக பனப பதைரிவககபபடடத.

இவ்வபொறு வழஙகபபடம இரககததைபொல நமமள இனனம அதகமபொக இரககம சரககம.
அத வபொழதவ வளமபொக, பயனளளதைபொக மபொற்றும. இரககதததை வழஙகனபொல நபொம
அருதள பபற்றததை ஜபபொல. இரககதததை வழஙக மறுததைபொல நபொம அருதள இழநதைத
ஜபபொல.
எநதை அளவற்க ஒருவன இரககதததை வளரததக பகபொளகறபொஜனபொ, அநதை
அளவற்க அவன ஜபரருள நிதறநதை சரியபொன வபொழதவ வபொழ பநருஙககறபொன.
எவனத இதையம மிகக கனநத உருக அதைன இனய நிதலதய எநதை இறுககமபொன,
கசபபபொன, பகபொடய எணணஙகளம உளபகநதை மபொற்ற மடயவலதலஜயபொ அவன
உணதமயல வளமபொன ஜபரருள பபற்றவன ஆவபொன.
-----
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7 மனனககம தைனதம
மற்றவரகதள

(அவரகள

அறநத

பசயல

படகறபொரகஜளபொ,

அறயபொமல

பசயலபடகறபொரகஜளபொ ) கணமூடததைனமபொக வமரசபபதைபொல ஏற்படகனற பயனலலபொதை
வீணபொன மன உறுததைதலயும வலிதயயும மனதைரகள பரிநத பகபொணடபொல ,
பறரத இதைய உணரவகதள இரககமற்று பணபடததவதைன வதளதவயும உணரநத
பகபொணடபொல மன கபொயஙகதள ஆற்றும மருநதைபொகக கனவபொன வபொரதததைகதளயும
உணரவகதளயும அவரகள வழஙகவபொரகள.
அனபம, இரககமம பழி வபொஙகவததை வட எபஜபபொதம சறநதைத.
---ஜஷகஸபயர.

மன கபொயஙகதள நிதனவல தவததக பகபொணஜட இருபபத, ஆனமக இருளபொகம.
ஜகபொபதததை ஊடட வளரபபத ஆனமக தைற்பகபொதலயபொகம. மனம இரஙக மனனபதப
பபறுவதம வழஙகவதஜம பமயயறவன ஆரமபமபொகம. அத தைபொன நிமமதயன,
மகழசசயன ஆரமபமம கூட. தைவறுகதளயும, தைதல கனவ, மன கபொயஙகதளயும
எணண மனதல உழனறு பகபொணஜட இருபபவனகக ஓயவம இலதல. தைனகக
அவமபொனம, அநீத இதழககபபடடதைபொகக கருத, தைன எதரியன மத சத தடடம
தடடகபகபொணஜட இருபபவன அதமதயபொன மனததை அறயஜவ மபொடடபொன.

தய எணண அதலகள சழலும இதையததல மகழசச எபபட வசகக மடயும? த பற்ற
எரியும மரததல பறதவகள கூடகடட வபொழநத இனனதசதயப பபொடமடயுமபொ? ஜகபொப
பநருபப எரியும இதையததல மகழசசயும தைஙக மடயபொத. மடடபொளதைனம ஜகபொஜலபொசசம
இடததல பமயயறவ உடபக மடயபொத.

மனனபபன உயரமபொணபல ஈடபடபொதைவரகளகஜக பழிகக பழி வபொஙகவத
இனதமயபொக இருககம. ஆனபொல மனனபபன இனசதவதய உணரநத பகபொளளம
ஜபபொத தைபொன பழி வபொஙகவதைன சதவ எவ்வளவ கசபபபொனத எனறு பரியும.
பவறுபபணரவல தவரமபொக ஈடபடபவரகளககப பழி வபொஙகவஜதை மகழசசககபொன
பபொததையபொகத ஜதைபொனறும. ஆனபொல பவறுபபணரவன வனமதறதய வலககம ஜபபொத,
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மனனபபன பமனதமயபொன வழிமதறகதளத தைழுவம ஜபபொத தைபொன , பழிவபொஙகவத
எநதை அளவ தனபததற்க அதழததச பசலகறத எனபத பதைளவபொகம.
பழி வபொஙகம உணரவ எனபத மனதன நற்பசயலபபொடகதள மடககம ஒரு நசசக
கருமியபொகம. அத ஆனமக இருபதப வஷமபொகக வடகனறத. பகபொநதைளககம
ஜகபொபம எனபத மனதன ஆகக சகதகதள எலலபொம எரிதத வடம ஒரு
மனகபொயசசலபொகம. வனமதறதயக தகயல எடபபத நல ஒழுககததல பலவீணமபொக
இருபபததைக கபொடடகறத. அத அனபம நலபலணணமம பரவவததைத தைடககனறத.
ஆணகளம பபணகளம இவ்வதகத தஙககளலிருநத வடபட ஜவணடம.
மனனககம தைனதமயற்ற, பவறுபதப உமிழும இதையம எனபத தனபததன, தககததன
ஊற்றபொகம. அவற்தற இதையததற்கள உடபக அனமததத ஊககவபபவன,
அவற்றலிருநத
மளபொமல
தகவடபொத
இருபபவன,
பபருமளவ
ஜபரருதள
இழககனறபொன. பமயயறதவ சறதைளவ பபறும வபொயபதபயும இழககனறபொன. இதையம
கலஜபபொல இறுக இருபபத எனபத பபரும தனபம ஆகம. ஒளதயயும,
நலவபொழதவயும வரவதழகக மடயபொமல இருபபதைபொகம. இதையம மலரஜபபொல
பமலலிதைழகளபொக
இருபபத
ஜபரினபமபொகம.
ஒளதயயும,
நலவபொழதவயும
வரவதழபபதைபொகம.
மனனககம
தைனதமயற்றவரகளம,
இறுகய
இதையம
பகபொணடவரகளம தைபொன அதகமபொகத தனபபபடகறபொரகள எனறு கூறனபொல பலருககம
ஆசசரியமபொக இருககம. ஆனபொல அத சநஜதைகததற்க இடமளககபொதை உணதமயபொகம.
கபொரணம ஒனதற ஒனறு ஈரககம எனற வதயன அடபபதடயல மற்றவரகளன
பவறுபதபத தைஙகள மத ஈரததக பகபொளகறபொரகள எனபத மடடம அலல, அவரகளத
அநதை இறுகய இதையஜம தனபஙகதளத பதைபொடரநத ஏற்படததம ஒனறபொக வளஙககறத.
சக மனதைனகக எதரபொகத தைன இதையதததை இறுகயதைபொககக பகபொளளம ஒவ்பவபொரு
மதறயும
மனதைன
தைன
மத
இநதை
ஐநத
வதகயபொன
தனபஙகதள
ஏற்படததகபகபொளகறபொன. - அதவ

- அனதப இழபபதைபொல வரும தனபம
- நலலுறவ, நடப இனபமபொகக கூட வபொழவததை இழபபதைபொல வரும தனபம
- கழபபமபொன மனதைபொல வரும தனபம
- ஆணவஜமபொ அகமபபொவ உணரவகள பபொதககபபடவதைபொக எணணுவதைபொல வரும
தனபம.
- மற்றவரகள வழஙகம தைணடதனயபொல வரும தனபம.
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மனனபதப வழஙக மறுககம ஒவ்பவபொரு மதறயும தைனதன ஜநபொகக இநதை ஐநத
வதகத தனபஙகதளயும ஒருவன வரவதழததக பகபொளகறபொன. ஆனபொல மனனபதப
வழஙகம ஒவ்பவபொரு மதறயும ஐநத வதகயபொன ஜபரருள நிதலகள தைனதனத ஜதைட
வரும பட பசயகறபொன.

- அனபன ஜபரருள
- நலலுறவ, நடப இணககமபொகக கூட வபொழவத ஆகயவற்றபொல ஏற்படம ஜபரருள
- அதமதயபொன, நிமமதயபொன மனதைபொல ஏற்படம ஜபரருள
-ஆணவ அகமபபொவ உணரவகள கடடப படததைபபடட மளவதைபொல ஏற்படம ஜபரருள.
- மற்றவரகள பபபொழியும அனப, நலபலணணம எனனம ஜபரருள.

மனனககம பபருமனதம, ஜபருளளமம இலலபொதை கபொரணததைபொல தைகககம சூடடல
தைவககம சததரவததைதயப ஜபபொல எவ்வளஜவபொ மககள இனறு தைவககறபொரகள.
மனனபப வழஙகபொதை மனததை மயற்ச பசயத தகவடம ஜபபொத தைபொன அவரகள
இததைதன
கபொலமம
எததைதகய
பகபொடதமயபொன
எஜேமபொனனன
கடடதளகக
அடபணநதருநதைபொரகள எனறு உணரவபொரகள. மனனககபொதை மனம எனனம எஜேமபொனதன
தகவடட மனனககம மனம எனனம எஜேமபொனனககக கீழபபடயும ஜபபொத தைபொன –
ஒனறு எவ்வளவ பகபொடதமயபொனத, மற்பறபொனறு எவ்வளவ இனதமயபொனத எனறு
பரியும.

உலகன தனபஙகதள மனதைன ஆழமபொக நிதனததப பபொரககடடம. மனதைரகள தைனத
தைனயபொகவம, பரிவ பரிவகளபொகவம மபொற தைமககளளம, அணதட வீடகள மதம,
அணதட நபொடகள மதம ஒருவர மத ஒருவர ஜபபொரபொடடமம பதல தைபொககதைலும
பதைபொடததை வணணம எபபட வபொழகறபொரகள எனறு ஜயபொசததப பபொரககடடம . அதைன
வதளவபொக வரும மன வருததைஙகதள, ஜசபொக கணணீர தளகதள, பநஞ்சல தைபொஙக
மடயபொதை பபொரதததைச சமததம பரிவகதள, தைவறபொகப பரிநதக பகபொளளபபடவததை,
இரததைமம சநதைபபடவததை, அதைன கபொரணமபொக ஏற்படம பசபொலல எணணபொ தயரகள
ஜபபொனறவற்தற மனதைன உளளததல ஆழமபொக எணணப பபொரககடடம. எணணப
பபொரததைபொல, பனப ஒரு ஜபபொதம மனக கசபதப வததைககம இழிவபொன எணணஙகதள
எணண மபொடடபொன. அடததைவரகளன பசயலகதளக கணட வனமதறதயக தகயல
எடககமபொடடபொன. மனனககம தைனதமயுடன எலலபொ உயரகதளயும கபொணபபொன.

76

”ஒவ்பவபொரு உயரின மதம, நல எணணதஜதைபொட வபொழுஙகள,
இரககமினதமயும, ஜபரபொதசயும, ஜகபொபமம இறநத ஜபபொகடடம.
தைழுவம இளம பதைனறல ஜபபொல உஙகள வபொழவ சறககடடம.”

ஒரு மனதைன பதல தைபொககதைதலக தகவடட மனனபபன வழிதயப பற்றும ஜபபொத
இருடடலிருநத பவளசசததற்க வருகறபொன. மனனகக மறுககம தைனதம எனபத
அறயபொதமயும இருளம ஆகம. பதைளநதை அறதவஜயபொ, பமயயறதவஜயபொ
பபற்றவரகள அநதை அறயபொதம இருளககள இறஙக மபொடடபொரகள. ஆனபொல அததை
வடட ஜமல எழுநத
வரும வதர, சறநதை ஒனதறப பனபற்றும வதர அநதை
அறயபொதம இருள எததைதகய அடரததயபொன இருள எனறு ஒருவனபொல உணரநதக
பகபொளள மடயபொத. மனதைனத இருள படநதை பபொவம இதழகக வதழயும
எணணஙகளம தூணடதைலகளஜம அவனதடய கணகதள மதறககனறன. அவற்றபொல
அவன தைனதனத தைபொஜன ஏமபொற்றக பகபொளகறபொன. மனனகக மறுககம தைனதமதய
அவன தகவடகறபொன எனறபொல அவன ஆணவதததைக தகவடகறபொன. தைன பவறத
தைனதததைக தகவடகறபொன. ஆழ ஜவரூனறயருககம தைபொன எனற மககயததவதததைக
தகவடகறபொன. அகமபபொவதததைக கபொபபபொற்றக பகபொளளவம, தைற்கபொததக பகபொளளவம
ஜதைதவயனற இருககறபொன. இததை அவன பசயயும ஜபபொத உயரவபொழவம, பரநதை
ஞபொனமம தூய பமயயறவம அவற்றன மழு அழஜகபொடம, ஒளஜயபொடம
பவளபபடகறத. இத வதர இவற்தற அவனத ஆனவ, அகஙகபொரம எனனம ததரஜய
மழுவதமபொக மதறததக பகபொணடருநதைத.

இதைற்க அடததைதைபொக சறய வதகச சணதடகள, அவ மதபபகள, ஏளனஙகள
ஜபபொனறதவகள. ஆழப பதநதளள வனமம,பவறுபப,பழி வபொஙகவத ஜபபொனறு இதவ
அநதை அளவ பகபொடய பபொவஙகள இலதல எனறபொலும, இவற்றபொல ஒருவனத கணம
கீஜழ
சரிகனறத.
உளளம
சககலகளபொன
எணணஙகளபொல
பனனபபடடத
தைளரசசயதடகனறத. தைபொன எனற அகமபபொவம, தைன மககயததவம எனற தைற்பபருதம,
பவற்று ஆரவபொரம எனனம பபொவஙகஜள இதைற்கக கபொரணமபொகம. தைபொன எனனம
மமததையல, தைன ஜபபொலித தைனதமதய உணதம எனறு நமபம மபொய வதலயல
வழுபவன தைனதனக கறததை மற்றவரகளன பசயலகளலும, மஜனபொபபொவஙகளலும
பதைபொடரநத ஏஜதைபொ ஒனதறக கணட எதர நடவடகதக எடககக கபொததருககறபொன. அநதை
மபொதயயல அதகமபொகச சககக பகபொளபவன நடககபொதை தைவதற நடநதைதைபொகக கற்பதன
பசயத அததை மிதகபபடததயும பகபொளவபொன. ஜமலும, சறுசறு மனககசபபகளடன
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பதைபொடரநத வபொழவத பவறுபப ஜவரூனற, வழி வகககம. இனனம அதகச சய
மபொதயயல, இருளல, தனபததல படபபடயபொக அதழததச பசனறு வடம.

வனமதறதய நீஙகள தகயல எடககபொதரகள . அவ்வபொறு எடககபொமல இருகக
ஜவணடம எனறபொல உஙகள உணரவகள கபொயம பட அனமதககபொதரகள (அலலத)
ஆணவ அகமபபொவததலிருநத வடபடஙகள .

வனமதறதய அடததைவரகள
தகயல எடகக கபொரணமபொக வடபொதரகள. அபபட
எனறபொல பரநதை உளளதஜதைபொட கனவபொக மனனககம கணதஜதைபொட எலஜலபொரிடமம
நடநத பகபொளளஙகள (அலலத) மற்றவரகளத உணரவகதளக கபொயபபடததைபொதரகள .

ஆணவதததையும, தைற்பபருதம எணணஙகதளயும ஜவஜரபொட மணணபொகக கதளநத
எறவத எனபத மிகக கடனமபொன பசயல தைபொன எனறபொலும அத ஆசரவதககபபடட
அரும பபரும பசயல. அநதைச பசயதல நிதறஜவற்ற ஜவணடம எனறபொல ஒருவன தைன
எணணஙகதள, பசயலகதளக கூரநத கவனததப பரிநத பகபொளள ஜவணடம.
பவறுபபம,
கபொழபபணரவம
உளஜள
பகமடயபொ
வணணம
பதைபொடரநத
பரிசததைபபடததக பகபொணடவபொறு இருகக ஜவணடம. ஆணவததலிருநதம, தைற்பபருதம
எணணஙகளலிருநதம எநதை அளவற்க வடபடட மணட வருகறபொஜனபொ அநதை
அளவற்க மனனபப எனனம மலர அவனள மலரகனறத.

வனமதறதய ஏற்றுக பகபொளளபொமல இருபபதம, வனமதறயல ஈடபடபொமல
இருபபதம எபஜபபொதம ஒனறபொகஜவ பசலலும. ஒருவன மற்றவரகளத பசயல
பபொடகளனபொல கடம சீற்றததற்க உளளபொகபொமல இருபபதைபொல, அவரகளககரிய
பபொதகபொபதப , அனதப ஏற்பகனஜவ அவன வழஙகவடடபொன. தைனகக மனப
அவரகதள , தைனத பபொதகபொபதப வட அவரகளத பபொதகபொபதப கருதகறபொன.
அததைதகய மனதைன தைனனதடய எலலபொச பசபொலலிலும, பசயலிலும கனவபொகஜவ
இருபபபொன. மற்றவரகளடம இருககம அனதபயும, கனதவயும, ஜமல எழச
பசயவபொன. அவரகளதடஜய தய எணணஙகள, பவறச பசயலகதளத தூணடவட
மபொடடபொன. தைனதனக கறததை பறரத பசயலகதளக கணடம, அவன அஞ்ச மபொடடபொன.
எவன யபொருககம தஙக வதளவககவலதலஜயபொ, அவன யபொருககம அசசபபடவம
மபொடடபொன. ஆனபொல மனனககம தைனதமயற்ற மனதைன, தைனகக ஏற்படடதைபொகக கருதம
உணதமயபொன அலலத கற்பதனயபொன அவமதபபற்ஜகபொ, கபொயததற்ஜகபொ பதலட வழஙக
மிக ஆவலபொகக கபொததருபபபொன. தைனதனப பற்றஜய மதைலில கருதபவன
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மற்றவரகதளக கனஜவபொட கருதை மபொடடபொன. எதரிகதளத பதைபொடரநத உருவபொககக
பகபொணஜட இருபபபொன. அவன மற்றவரகதளத தைபொகக நிதனபபத ஜபபொல மற்றவரகளம
அவதனத தைபொககவடவபொரகஜளபொ எனற அசசததஜலஜய அவன வபொழவபொன. பறருககத
தஙக வதளவகக எணணுபவன பறதர கணட அஞ்சவபொன.

”பவறுபப எனறுஜம, பதலுகக பவறுபபதைபொல மடவகக வநதைத இலதல.
பவறுபப அனபபொல தைபொன எனறுஜம மடவகக வநதளளத.”
பழஙகபொல இநதயபொவல கரு ஒருவர தைன சீடரகள மனதல இநதைப ஜபருணதமதயப
பதய தவகக இளவரசன தரகபொயுதவ பற்றய அழகபொன கததை ஒனதறக கூறுவபொர.
அநதைக கததை பனவருமபொறு :

பரமமதைததைன எனபவன கபொசதய ஆளம வலிதம மிகநதை மனனன ஆவபொன. சறய
நபொடபொன ஜகபொசதல நபொடதடத தைன நபொஜடபொட இதணததக பகபொளள அததை ஆளம
தரிஜகதயன மத அவன ஜபபொர பதைபொடததைபொன. பரமமதைததைனன பபரும பதடதய
எதரததப ஜபபொர பரிவத மடயபொதை கபொரியம எனறு உணரநதை தரிஜகத தைன நபொடதட
வடடத தைதலமதறவபொனபொன.எதரிகள அவன நபொடதடக தகபபற்றக பகபொணடனர.
சறத கபொலததற்க மபொறு ஜவடததஜலஜய ஓர இடததலிருநத மற்பறபொரு இடததற்கச
பசனறு பகபொணட இருநதைபொன தரிஜகத. இறுதயல ஒரு தகவதன கதலஞனன
கடலிலதைன அரசயுடன தைஞ்சம பகநதைபொன. அரச ஓர ஆண கழநததைதய
ஈனபறடததைபொள. அவரகள அவதனத தரகபொயு எனறு அதழததைனர.

இபபபபொழுத பரமமதைததை மனனஜனபொ, தைதலமதறவ ஆக வடட தரிஜகததய கணட
படததக பகபொனறு வடத தடததக பகபொணட இருநதைபொன. ”அவனத நபொடதட
அபகரிததக பகபொணடதைபொல எனதனப பழி வபொஙக மதறநதருநத சத பசயத எனறபொவத
ஒரு நபொள எனதனக பகபொனறு வடவபொன, அதைற்க மனப நபொன அவதனக பகபொனறுவட
ஜவணடம”எனறருநதைபொன.

ஆனபொல பல ஆணடகள கடநத வடடன. தரிஜகதஜயபொ தைன மகதன நலல மதறயல
வளரதத ஆளபொககத தைனதன அரபபணததக பகபொணடபொன. அவன மகனம
கலவதயயும, கதலகதளயும கணணும கருததமபொகக கற்று சறநத வளஙகனபொன.
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சறத கபொலததல தரிஜகததய பற்றய இரகசயம பமலலக கசய ஆரமபததைத.
பரமமதைததைன இததை அறநத, தைன கடமபததன மூவதரயும பகபொனறு வடவபொஜனபொ
எனத தரிஜகத அஞ்சனபொன.தைன மகனன பபொதகபொபதபக பபரிதைபொகக கருதயதைபொல
அவதனத தைனதன வடட பரிநத பசலலுமபொறு பணததைபொன. வதரவஜலஜய
தரிஜகதயும
அவனத
மதனவயும
பரமமதைததைனபொல
கணடபடககபபடட
பகபொலலபபடடபொரகள.

இபபபபொழுத
பரமமதைததைன
நிதனததைபொன,”நபொன
தரிஜகதயடமிருநதம
அவன
மதனவயடமிருநதம வடபடடவடஜடன. ஆனபொல இளவரசன தரகபொயு இனனம
வபொழநதக பகபொணட தைபொன இருககறபொன. அவன எனதனக பகபொலல ஏதைபொவத சத தடடம
தடடவபொன. அவதனப பற்ற அறநதைவரகள யபொரும இலதல. அவன யபொர எனறு
கணடபடபபதைற்க வழியும இலதல” எனப மனனன பரமமதைததைன மிகநதை
அசசததடனம, மனக கலககததடனம வபொழநத வநதைபொன.

தரகபொயு தைன தைபொய தைநததையன மரணததற்கப பன, ஜவறு ஒரு பபயதர தவததக
பகபொணட மனனன பரமமதைததைனன யபொதன பதைபொழுவததஜலஜய பணகக அமரநதைபொன.
யபொதனகளன தைதலதம பபொகன அவனகக ஜவதலகதள வழஙகனபொன.

தரகபொயு பவக சீககரஜம எலஜலபொரின அனபற்கம உரியவன ஆனபொன. அவனத
ஆற்றலகளம தறதமகளம இறுதயல மனனனன கவனததற்கக பகபொணட
பசலலபபடடன. தரகபொயு மனனதனக கபொணபதைற்க அதழதத வரபபடடபொன.
தரகபொயுதவ கணட உடஜனஜய மனனனகக அவதன மிகவம படததப ஜபபொகத தைன
அரணமதனயஜலஜய அவனகக ஜவதலதய வழஙகனபொன. தரகபொயுவம அநதைப
பபபொறுபபகதளத தறதமயபொக, சரியபொக நிதறஜவற்ற மிக நமபகதகககரிய பபபொறுபப
ஒனறல தைனத கீழ மனனன அவதன தவததக பகபொணடபொன.

ஒரு நபொள தைனத வீரரகளன ஒரு பரிதவ அதழததக பகபொணட மனனன கபொடடற்க
ஜவடதடயபொடச பசனறபொன. அபஜபபொத அவன மற்ற எலலபொ வீரரகதளயும பரிநத
தைனஜய பசனறு வடடபொன.தரகபொயு மடடஜம அவனடன இருநதைபொன. மனனனம
கதளபபல ஜசபொரநத தரகபொயுவன மடயல தைதலதய தவததப படதத உறஙகனபொன.

அபபபபொழுத தரகபொயு நிதனததைபொன, ”மனனன எனககப பபரும தஙக இதழதத
உளளபொன. என தைநததையன நபொடதட அபகரிதத உளளபொன.என தைபொய, தைநததைதயக
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பகபொனறு இருககறபொன. இபபபபொழுத அவன என மழுக கடடபபபொடடல இருககறபொன”.
பரமமதைததைதன பகபொலல எணண தைன வபொதள உருவனபொன. ஆனபொல பழி வபொஙகவததை
வட மனனபபஜதை எபஜபபொதம சறநதைத என அவன தைநததை அவனககக கற்றுக
பகபொடததைததை நிதனததப பபொரதத தைன வபொதள மணடம உதறயல தவததக
பகபொணடபொன.

நிமமதயபொன தூககமினற மனனனம ஒருவபொறு வழிதத எழுநதைபொன. மனனன ஏன
மிகவம அசசததடன கபொணபபடவதைபொகத தரககபொயு வனவனபொன. அதைற்க மனனன, ”என
தூககம எபஜபபொதம நிமமதயற்ஜற இருககறத. நபொன தரகபொயுவன படயல இருபபதைபொக ,
அவன எனதனக பகபொனறு வடத தடபபதைபொக அடககட எனககக கனவ வருகறத.மனப
எபஜபபொதமஇருநதைததை வட இபபபபொழுத இஙக ஓயவ எடததக பகபொணட
இருநதைஜபபொத மிக அதக அதரவடன அநதைக கனவ எனகக வநத தகதலயும
பயதததையும அளததைத” எனறபொன.
அவன தைபொன தரகபொயு எனபததை அறயபொதை மனனனடம தரகபொயு தைன வபொதள உருவ
”நபொன தைபொன இளவரசன தரகபொயு, நீஙகள இபபபபொழுத என கடடதளககக கீழ
இருககறீரகள. பழி தரபபதைற்கபொன ஜநரம வநதவடடத” எனறபொன.

மனனன அவன கபொலில அடபணநத அவனடம உயரப பசதச ஜவணடனபொன.
அபஜபபொத தரகபொயு ”மனனஜன, நீஙகள தைபொன எனகக உயர பசதச வழஙக ஜவணடம.
பல ஆணடகளபொக நீஙகள தைபொன எனதனக பகபொலவதைற்கபொகத ஜதைடக பகபொணட
இருககறீரகள. இபபபபொழுத நபொன உஙகள கண மன இருககஜறன. எனதன உயஜரபொட
வடமபட ஜகடகஜறன” எனறபொன.

அநதை பநபொடஜய பரமமதைததைனம தரகபொயுவம ஒருவருகக ஒருவர உயதர தைபொனமபொக
வழஙகக பகபொணடபொரகள. இருவரும ஆரத தைழுவக பகபொணட இன ஒருவதர ஒருவர
தைபொகக பகபொளளக கூடபொத எனறு உறுத ஏற்றபொரகள. தரகபொயுவன சறநதை மனனககம
கணததைபொல மனனனன உயர கணஙகள ஜமல எழுநதைன. அவன தைன மகதளத
தரகபொயுவற்க
மணமடதத
அவன
பறததகபகபொணட
அவன
தைநததையன
இரபொஜ்ஜியதததை அவனடஜம ஒபபதடதத வடடபொன.

இவ்வபொறு பவறுபப எனபத பதலுகக பவறுபபதைபொல அலல, மனனபபதைபொலஜய
மடவகக வருகறத, பழிககப பழி எனபததை வட மிக அதகம உணரததைக கூடயத
மனனபப எனற மிக அழகபொன இனதமயபொன ஒனறு. மனனபப எனபத தைனககபொக
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எததையும ஜவணடபொதை பதையவீக அனபன ஆரமபமபொகம. மனனகக மயற்ச பசயத
அநதைக கணதததை வளரததக பகபொளபவன இறுதயல அத பரிசபொகத தைரும ஜபரருள
நிதலதய உணரநத பகபொளவபொன. அநதைப ஜபரருள நிதலயல ஆணவததன,
தைற்பபருதமயன, கபொழபபணரவன, பதல தைபொககதைலகளன பவபபம எலலபொம தைணநத
அதணககபபடட இருககம. நலலுறவம நிமமதயும கதறவனற நிதலததருககம.
அநதை சபொநதைமபொன நிதலயல, அதமதயபொன ஆனநதைததல இன ஜதைதவயலதல எனற
கபொரணததைபொல மனனபப எனபத கூட மதறநதவடம. அநதை நிதலதய அதடநதைவன
மற்றவரகதளக கணட பவறுபபதைற்க எநதைத தஙதகயும அவரகளடம கபொண மபொடடபொன.
அவன கபொணபத எலலபொம அவரகதள மூழகடததளள அறயபொதமகதளயும ,மபொயத
ஜதைபொற்றஙகளகக மயஙகவததையுஜம. அவற்தற அவன பவறுககவம, பதல தைபொககதைல
நடததைவம, வனமதறகளல ஈடபடத தூணடவடம மனநிதலகள இருநதைபொல தைபொன
அததைத தைடகக மனனபப அவனககத ஜதைதவபபடகறத. அத எதவம இலலபொதை
கபொரணததைபொல மனனபபன ஜதைதவயனற அவன அவரகள ஜமல இரககம பகபொளகறபொன.
எலலபொவற்தறயும பபபொதவபொகப பபொவதத அனதப வழஙகவஜதை வபொழவன நீத.அநதை
நிதலஜய வபொழவன மற்ற கதறகதளச சரி பசயயும. மனனபப எனபத பதையவீக அனப
எனனம கதறகளற்ற ஜகபொயலின வபொயல கதைவகளல ஒனறு.
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8 தஙகலலபொதை உலதக கபொணபத

இநதைப பரபஞ்சம அனபற்கக கடடபபடடளளத.
அதைன கணகள தணயபொல மூடபபடட இருநதைபொலும
அத இலககன மத தவததை கற தைபபபொத. ---எமரசன

நீஙகள தஙதக எணண இருநதரகள எனறபொல
உஙகள பசயலில தஙகன நிழல கதறயபொகப படநதருககம.
நீஙகள சறநதைததை எணண இருநதரகள எனறபொல
உஙகள பசயலும சறநதைதைபொக, உணதமயபொனதைபொக, தூயதமயபொனதைபொக இருககம.
--கனபூஷியஸ ககப பன

மனனககம கணதததைக கதடபபடதத, மனனககம தைனதமதய ஓரளவ வளரததக
பகபொணட
பறக
நனதம,
ததம
பற்றய
பதைளவ
ஒருவன
உளளததல
உருவபொகயருககம. எணணஙகளம உள ஜநபொககஙகளம உளளததல எவ்வபொறு
உருபவடககனறன,
எவ்வபொறு
வளரகனறன,
எவ்வபொறு
பசயலகளபொகப
பறபபபடககனறன எனறு மனதைன உணர ஆரமபபபபொன. இன மனககணணல வரியும
கபொடசகளன பதய தைனதம சறநதை, உயரநதை, பதையவீக வபொழவ பதைபொடஙகவடடததைக
கறககம. தைனதனக கறததை பறரத பசயலகதளத தைடபபதம பவறுபபதம வீண
ஜவதல, அதவ எபபடபபடட பசயலகளபொக இருநதைபொலும சரி, அநதைச பசயலகதள
அவன பவறுபபதைற்க மதைல கபொரணம தைனனள இருககம அறயபொதம தைபொன, தைன உள
மனதல இருககம கசபபணரவ தைபொன எனறு பரிநத பகபொளகறபொன. இநதைளவ அவன
மனம பககவபபடடபன அவன தைனககத தைபொஜன ஜகடடக பகபொளகறபொன;-எதைற்க
இதஜபபொனறு பதைபொடரும பதலடகளம மனனபபகளம? ஏன இனபனபொருவன ஜமல
பவறயூடடம ஜகபொபமம பனப வருநதவதம மனனபபதம? மனனபப எனபத
எனன?இனபனபொருவன ஜமல உளள ஜகபொபதததை, பவறுபதப அவன ஜமல பசலுததைபொமல
தருமபப
பபறுவத
தைபொஜன,
ஜகபொபமம
பவறுபபம
நனதமயபொனதவஜய,
ஜதைதவயபொனதவஜய எனனம ஜபபொத பனப ஏன வருததைபபட ஜவணடம?
தகவடஜவணடம? கசபபணரவகதளக தகவடட மழுதமயபொக மனனககம ஜபபொத
ஏற்படம இனதமயும, நிமமதயும இவ்வளவ அழகபொக இருககனறஜதை, ஒரு ஜவதளப
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பறர மத கசபபணரஜவ உருவபொகவலதல எனறபொல, ஜகபொபதததை அறயபொத இருநதைபொல,
பறர பசயலகதளப பபொரதத பவற ஏற்படபொமல இருநதைபொல, கசபபணரவம, ஜகபொபமம,
பவறயும ஏற்படம மனநிதலககப பதலபொக மனனககம ஜபபொதம, பவறுபதபக
தகவடமஜபபொதம அனபவககம தூயதமயபொன, சபொநதைமபொன, ஆனநதைமபொன ஜபரனப
நிதலயல எனறும வபொழநதைபொல அத எவ்வளவ ஜபரழகபொக இருககம? இனபனபொருவன
எனககத தைவறு பசயதவடடபொன, நபொன அவன ஜமல பகபொளளம பவறுபபம தைவறபொனத
தைபொஜன. ஒரு தைவறு இனபனபொரு தைவதற சரி பசயதவடமபொ? ஜமலும, அவன எனககச
பசயதை தைவறபொல அவன எனதன உணதமயஜலஜய கபொயபபடதத வடடபொனபொ அலலத
அவன தைனதனத தைபொஜன கபொயபபடததக பகபொணடளளபொனபொ? நபொன பசயயும தைவறுகள
தைபொஜன எனதன அதகம கபொயபபடததகனறன இனபனபொருவன பசயதை தைவதற வட?
பனப, எனனள நபொன ஏன ஜகபொபதததை வளரததக பகபொளள ஜவணடம? நபொன ஏன
பவறுககம எணணஙகளலும, கசபபபொன எணணஙகளலும பதல தைபொககதைலகளலும
ஈடபட ஜவணடம? எனனதடய ஆனவம சீணடபபடடதைபொல, எனனதடய வீண
தைற்பபருதம கபொயபபடததைபபடடதைபொல, எனனதடய சயநலம பபொதககபபடடதைபொல
எனககக ஜகபொபமம பவறுபபம உணடபொக பதல தைபொககதைலகளல ஈடபடகஜறன.
எனனள எழுநதளள கணமூடததைனமபொன மிருக பவறயடம என ஜமனதமயபொன
கணஙகதள அடககவதைற்க அனமத பகபொடததைத தைபொஜன கபொரணம? மற்றவரகள என
ஜமல பகபொளளம மஜனபொபபொவததைபொல நபொன பபொதககபபடவதைன கபொரணம என ஆனவம
அலலத என தைற்பபருதம அலலத எனத கடடபபடததைபபடபொதை தூயதமயற்ற
உணரவகள எனறு பபொரககம ஜபபொத நபொன எனனள இருககம தைவதற தைபொஜன மதைலில சரி
பசயத
பகபொளள
ஜவணடம.
ஆனவததலிருநதம,
தைற்பபருதமயலிருநதம,
பவறஉணரவலிருநதம வடபடடவடடபொல மற்றவரகள மஜனபொபபொவம எனதனக
கபொயபபடததை மடயபொஜதை?

பவற உணரவகள அற்ற பசயலபபொடகளலிருநத சறத வலக , பமனதமயபொன
எணணஙகளன பவளசசததல சயபரிஜசபொதைதனககத தைனதன உடபடததக பகபொளளம
ஜபபொத படபபடயபொக பவற உணரவகளல இருநத இனனம மளகறபொன. பவற
உணரவகள பறகக கபொரணமபொக இருககம அறயபொதமயலிருநதம ஜமல எழுகறபொன.
பறர இடம தஙதக கபொண மடயபொதை ஜபரருள நிதலதய, அனபம நிமமதயும உலக
அதனததற்கமபொன நலபலணணஙகளம அவனள உதறயும நிதலதய இறுதயல
எடடகறபொன. மடடபொளதைனஙகளம, அறயபொதமகளம இன அவன கணகளகக
பலபபடபொத எனறு பபபொருள பகபொளள ஜவணடபொம ; தனபதததையும, ஜவதைதனதயயும,
தயரதததையும இன அவன கபொணஜவ மபொடடபொன எனறு பபபொருள பகபொளள ஜவணடபொம;
எத சரி, எத தைவறு, எத தூயதமயபொனத, எத தூயதமயற்றத எனறு அறநதக பகபொளள
மடயபொதைவன ஆகவடடபொன எனறு பபபொருள பகபொளள ஜவணடபொம; கபொழபபணரதவயும
பவற உணரதவயும அவன வலகக உளளதைபொல நடபபவற்தற அவன அறவன
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பதைளவபொன மழு பவளசசததல உளளபடஜய கபொணகறபொன. எநதைத தஙகன
ஆற்றதலஜயபொ, தைனககத ததம ஏற்படததைக கூடய ஒனதறஜயபொ, அதலிருநத தைனதனத
தைற்கபொததக பகபொளள ,பவறஜயபொட அததை எதரதத மறயடகக ஜவணடம எனறு
எததையும கபொணமபொடடபொன. தஙதக நனறபொகப பரிநத பகபொணட அததைத தைன
உளளததலிருநத தூகக எறநத உளளதைபொல அவன கபொணும அநதை ஒனறு அவனள எநதை
அசசதததையும
ஏற்படததைவலதல.
பவறுபதபஜயபொ,
கபொழபபணரதவஜயபொ
தூணடவடவலதல. மபொறபொக அனதபயும இரககதததையும வழஙகப பரநதை மனததைக
கதடபபடகக மன வர ஜவணடம எனறு அவதன அதழககறத.

ஜஷகஸபயர தைபொன வடவதமததை ஒரு பபொததரததன வபொயலபொகச பசபொலகறபொர,
”அறவனதமதயத தைவர ஜவறு எநதை இருடடம இலதல” எனறு. எலலபொத தஙகம
அறயபொதமஜய , மனம அடரநதை இருளல மூழக இருககம நிதலஜய அத. அநதை
இருளல இருநத மணட ஒளககள வருவஜதை பபொவததல இருநத மளவதைபொகம. இருடட
எனபத பவளசசம இலலபொதை இடம அலலத பவளசசதததை ஏற்க மறுபபதைபொகம
எனபததைப ஜபபொலத ததம எனபத நனதமதய ஏற்க மறுபபதைபொகம. ஒனதற ஏற்றுக
பகபொளள ஒருவன மறுககம ஜபபொத அதைற்கபொகக ஜகபொபபபடவதல, பவறுபதப
உமிழவதல எனன இருககறத? உலகன இரவ ஜநரததல யபொரபொவத மடடபொளதைனமபொக
இருடதட எதரகக ஜவணடம எனறு நிதனபபபொரகளபொ? அத ஜபபொலஜவ, பமயயறவ
பபற்ற மனதைனம, பறர உளளததல இருககம அறயபொதம இருதள எதரககஜவபொ
கணடககஜவபொ மபொடடபொன.ஆனபொல ஒள இருககம இடதததை அவன வபொழகனற
வபொழவபொல பமனதமயபொக அவரகளகக வளஙக தவகக மயற்ச பசயவபொன.

இஙஜக கறபபடபபடம ததம எனபத அலலத தஙகன ஊற்றுககண எனபத இரணட
வதகயபொனத. மதைலபொவத நனதம ததமதயப பற்ற அறவலலபொமல, ஜவறு வழி
பதைரியபொமல தைவதற அறயபொமல பசயவத. அடததைத தைவறு எனறு அறநதம பசயயக
கூடபொத எனறு பதைரிநதம தைவதற பசயவத. பதைரிநத பசயவத , பதைரியபொமல பசயவத
,இரணடற்கஜம அநதைத தைவதறப பற்றய மழு அறவலலபொதமயபொலும, அநதைத தைவறன
வதளவபொக வரககூடய தனபதததைப பற்றய அறவலலபொதமயுஜம கபொரணமபொகம.

சலவற்தறச பசயயக கூடபொத என உணரநதம ஒருவன ஏன அவற்தறத பதைபொடரநத
பசயகறபொன? தைபொன பசயவத தைவறு எனபத அறநதை பன அறயபொதம எனபத எஙஜக
இருககனறத?
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தைவறு எனறு பதைரிநதம ஒருவன பதைபொடரநத ஒனதறச பசயகறபொன எனறபொல அததைக
கறததை மழுதமயபொன அறவ இனனம அவதன எடடவலதல. அவன அநதைத தைவதற
பசயயக கூடபொத எனபததைச சல வதகயபொன பவளக ஜகபொடபபொடகளபொல, உளஉணரவன
உறுததைலபொல தைபொன அறகறபொன. தைபொன பசயயும அநதைத தைவதறப பற்ற மழுதமயபொக,
பதைளவபொக அறயவலதல. சல வதகயபொன பசயலகதளச பசயயும ஜபபொத உடனட
இனபம ஏற்படவததைக கபொணகறபொன. எனஜவ அவற்தற பசயயும ஜபபொத உள மனதல
உறுததைல இருநதைபொலும அததைப பறம தைளள, அத தைரும இனபதததைக கருத அநதைச
பசயதல பதைபொடரநத பசயகறபொன. அநதைச பசயல தைரும இனபததல எநதைத தைவறும
இலதல. அதைற்க ஆதசபபட ஜவணடம. அததை அனபவகக ஜவணடம எனறு
எணணுகறபொன. இனபமம தனபமம அநதைச பசயலின இரணட பககஙகள எனபததை
அறயபொமல இருககறபொன. தனபம இலலபொமல இனபதததை மடடம தவததக பகபொளள
மடயும எனறு எணணுகறபொன. மனதை பசயலகதளக கடடபபடததம வதகதளப
பற்றய அறவ அவனடம இலதல. தைபொன பசயயும தைவறுகளககம தைபொன அனபவககம
தனபஙகளககம பதைபொடரப ஏஜதைனம இருககமபொ எனறு ஒரு ஜபபொதம எணண
மபொடடபொன. ஆனபொல மற்றவரகள பசயயும தைவறுகஜள தைன தனபததற்கக கபொரணம எனறு
உறுதயபொக எணணுவபொன அலலத வத வலியத, அததை மபொற்ற மடயபொத எனறு இருநத
வடவபொன. அவன மகழசசதயத ஜதைடகறபொன. அவன பசயயும பசயலகள
இனபதததை,பகபொணடபொடடதததை வழஙகம எனறு உறுதயபொக நமபத தைபொன அவற்றல
ஈடபடகறபொன. ஆனபொல அநதைச பசயலகளன வதளவபொக வரக கூடய தனபம அநதை
இனபததற்கள ஒளநதருபபததை அறயபொமல இருககறபொன.

தய பழககம ஒனறற்க அடதமயபொன ஒரு மனதைனடன உதரயபொடக பகபொணட இருநதை
ஜபபொத அவன கூறனபொன. ”இத தயபழககம எனறு நபொன அறஜவன. இத நனதமதய
வடத ததமதயத தைபொன எனகக அதகம தைருகறத எனறு எனககத பதைரியும”, பனப
“ஏன அததை வட மயற்சககபொமல பதைபொடரகறபொரகள” எனற ஜபபொத அவன அளததை பதல
”அத இனபமபொக இருககறத, நபொன அததை வருமபகஜறன.”

இநதை மனதைன, உணதமயல அநதைப பழககம தயத எனபததை உணரநதருககவலதல.
அத ஒரு தய பழககம எனறு பறர கூறக ஜகடடருககறபொன. அவன அததைத தய பழககம
எனறு அறநதக பகபொணடவடடதைபொகக கருதகறபொன. ஆனபொல உணதமயல அததை
நனதமயபொனதைபொக, தைனகக மகழசச அளககக கூடயதைபொகத தைபொன கருதகறபொன. எனஜவ
பதைபொடரநத கதடபபடககறபொன. ஒருவன அனபவததன வபொயலபொக ஒனதறத தைவறு,
தஙக எனறு பதைரிநதக பகபொணடவடடபொல ;அததைச பசயயும ஒவ்பவபொரு மதறயும
அவன
தைன
உடதலஜயபொ
அலலத
மனததைஜயபொ
அலலத
இரணதடயும
பபொழபடததகஜறபொம எனனம உணரவ இருநதைபொல ; அநதைச பசயதல பற்றய ஒரு மழுத
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பதைளவம அதைன வருமபததைகபொதை வதளவகதளக கறததம அறநதருநதைபொல; அவனபொல
அதைற்க ஜமல அநதைச பசயதல பதைபொடர மடயபொத எனபத மடடமலல, அதைன ஜமல
அவனகக ஆதச கூட ஏற்படபொத, அதவதர ஒரு இனப களரசசதய வழஙகக கூடய
ஒனறபொக இருநதைத, இபபபபொழுத வலி மிகநதைதைபொக மபொறவடடத. எநதை மனதைனம வஷம
மிகநதை பபொமதப அத வணண மயமபொக இருககறத எனறு தைன சடதடப தபயல
ஜபபொடடக பகபொளவத கதடயபொத. கபொரணம அதைன அழகபொன உடலில பகபொடய வஷதததை
உமிழும நபொகக இருககறத எனபததை அறவபொன. அததைப ஜபபொலஜவ தைன தைவறபொன
எணணஙகளலும, பசயலகளலும ஒளநதருககம தனபதததையும வலிதயயும
உணரநதவடடபொல, அவன அததை எணணவம பசயலபடததைவம மபொடடபொன.
ஜபரபொதசயுடன அவற்தற எணணும ஜபபொதம, பசயலபடததம ஜபபொதம அவனககக
கதடததை உடனட இனபம கூட இபபபபொழுத இலதல. அதைன பவளபபற கவரசசயும
மதறநதவடடத. அறயபொதம நீஙக அதைன உணதம இயலதப அறநதக பகபொணட
அததை உளளவபொறு பபொரககறபொன.

வயபொபபொரததல ஈடபடட இருககம இதளஞன ஒருவன. அவன ஜதைவபொலயம ஒனறன
உறுபபனரும கூட. தைனனபொரவமபொகச சமய ஜபபொதைதனகதள வழஙகம பபபொறுபதபயும
அவன ஏற்று இருநதைபொன. அவன பபபொயயும ஏமபொற்றுதைலும வயபொபபொரததல நிசசயமபொகத
ஜதைதவ. இலதலபயனறபொல, வயபொபபொரம அடஜயபொட படததவடம எனறபொன. அத தைவறு
எனறு தைனககத பதைரியும , ஆனபொல வயபொபபொரததல இருககம வதர; ஜவறு வழி இலதல
,கதடபபடககத தைபொன ஜவணடம எனறபொன. அவனடன உதரயபொடக பகபொணடருநதை
ஜபபொத ஜமலும அறநத பகபொணடத எனன எனறபொல , அவன உணதமதயயும
ஜநரதமதயயும இதவதர அவன மயற்ச பசயதம பபொரககவலதல எனறு. அநதை
ஜமலபொன சறநதை வழிதய மயற்ச பசயய ஜவணடம எனறு எணணக கூட இலதல.
அவன மிக உறுதயபொக மடஜவ கடடவடடபொன. அத ஒரு சறநதை வழி அலல எனறு.
அததைக கதடபபடததைபொல வயபொபபொரம ஒடநதவடமபொ? இலதலயபொ? எனத பதைரிநதக
பகபொளளம வபொயபபம இலலபொமல இருககறபொன. இபபபபொழுத, இநதை இதளஞன பபபொய
எனபத
தஙகபொனத
எனறு
உணதமயஜலஜய
அறநதளளபொனபொ?
அவன
பகபொளதகயளவல அததை அறநதருககறபொன. ஆனபொல ஆழமபொன கணஜணபொடடததல
பபொரததைபொல அவன பபபொயதய தஙக எனறு அறநதருககவலதல. அவனடம பபபொய
எனபததைத தஙகபொனதைபொகக கருதை ஜவணடம எனறு கற்று பகபொடககபபடட இருககறத.
அவன
மனதலும
பதநதவடடத,
இருநதம
அநதைப
பபபொய
அவனகக
ஆதைபொயதததையும, மகழசசதயயும, பசலவதததையும பகபொடககக கூடயத எனறும,
ஜநரதம அவனகக இழபதபயும, வறுதமதயயும, தனபஙகதளயும தைபொன பகபொடககம
எனறு நமபகறபொன. ஒஜர வபொரதததையல, அவன தைன உளளததன அட ஆழததல பபபொய
தைபொன சரியபொன பபொததை, ஜநபொபா்தம தைவறபொன பபொததை எனறு கருதகறபொன. பபபொய எததை
எலலபொம பசயயக கூடய தைனதம வபொயநதைத எனற அறவ அவனடம இலதல.
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பபபொயதய கூறும மறு கனஜம, ஒருவனத நற்கணஙகளல ஏற்படகனற இழபதப,
தைனமபொனததல ஏற்படகனற இழபதப, ஆற்றலில, ஆளதமயல பயனளளவனபொக
இருபபதல ஏற்படகனற இழபதப, ஜபரருளன இழபதப அவன அறநதருககவலதல.
அத எபபட அவனத மதபப கதறய வழி வதகச பசயயும, பனப பபபொருள இழபபம
பசலவமம இழகக ஜவணட வரும எனறு அறயவலதல. அததைதகய மனதைன பறரத
மகழசசதயக கருததல பகபொளள ஆரமபதத;- தைபொன ஆதசபபடகனற பறருகக
உரிதமயபொன ஒனதற அபகரிபபததை வட , தைபொன அஞ்சகனற அநதை இழபதப ஏற்றுக
பகபொளவஜதை சரி எனறு உணரநத ஜநரதம எனனம அறபநறதயக கதடபபடககம
ஜபபொத உணதம அறவ அவனகக வரும. பபபொயயன அற்ப சகஙகதள வட
ஜநரதமயன ஜபரருதள அனபவபபபொன. இததைதன கபொலமம மற்றவரகதள வடத
தைனதனத தைபொன ஏமபொற்றயும வஞ்சததம பகபொணட இருநதைததை, சயமபொதயயல, இருணட
அறயபொதமயல வபொழநதைததை அவன நிதனததப பபொரபபபொன.

எலலபொத தஙகம, பபொவமம அறயபொதமயன நிதல தைபொன எனற ஜபருணதமதய
உணதமதயத ஜதைடபவரகளகக ( ஆனபொல சல பபபொழுத சநஜதைகமம, கழபபமம
அதடபவரகளகக ) சததைரிககஜவ , பபபொதவபொக பசயயபபடம இரணட தைவறுகள
இஙஜக எடதபா்தக கபொடடபபடடதைற்கக கபொரணம. எனஜவ தஙதகயும, பபொவஙகதளயும,
பவறுபபணரஜவபொட அணுகபொமல உளஅனஜபபொட அணுக ஜவணடம.

தய
பழககஙகளம,
பபபொய
கூறுவதம
எபபட
அறயபொதமயபொல
பசயலபடததைபபடகறஜதைபொ அபபடத தைபொன மற்ற இசதச, கபொழபபணரவ, தூற்றுவத,
பபபொறபொதம, ஆணவம, தைற்பபருதம, தைன மதனபப எனச சயநலததன எலலபொ
வடவஙகளல ஆன பபொவஙகளம அறயபொதமயபொல பசயலபடததைபபடகனறன. அத
பமயயறதவ மறுதத உணதமயன ஒள உளளததல பக வழி பசயயபொமல ஆனமக
இருடடல வபொழும நிதலயபொகம.

இவ்வபொறு தைன உளளததலிருநத தஙககதள வலககம ஜபபொத , தஙகன இயலபகதள
மழுதைபொக உணரநதக பகபொளளம ஜபபொத, பவறும நமபகதக உதறநத பகபொணடருநதை
இடததல அனபவததைபொல பபற்ற அறவ வநத கடபகம ஜபபொத, அநதைத தஙதக
இனஜமலும பவறுபபடன கணடகக மடயபொத. வனமதறயுடன எதரகக மடயபொத.
தஙக பசயபவன பமனதமயபொன இரககததடன எணணபபடகறபொன.

தஙகன இனபனபொரு கூறு எத எனறு வரிவபொக ஆரபொய ஜவணடம. ஒவ்பவபொரு
மனதைனககம தைன பசயலகதளத ஜதைரநபதைடததக பகபொளள உரிதமயருககறத. அத
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தைன மனதை உரிதம. மற்றவரகளத பசயலபபொடகளல தஙதக கபொணபதைற்கப பல
கபொரணஙகள இருககலபொம . அவற்றல ஒரு கபொரணம அவரகதளயும தைனதனப ஜபபொலஜவ
மபொற்ற ஜவணடம அலலத அவரகளம தைனதனப ஜபபொலஜவ சநதகக ஜவணடம,
பசயலபட ஜவணடம என வருமபவதைபொகம. பபபொதவபொக, மககள அதனவரும சகக
உழலும மபொதய ஒனறு எத எனறபொல, அத தைபொஙகள நமபவதம, எணணுவதம,
பசயவதம தைபொன சரி,மற்றதவ எலலபொம தஙகபொனதவ. எனஜவ அவற்தற ஆற்றஜலபொட
கணடககவம, எதரககவம ஜவணடம எனறு. இநதை மபொதயயபொல தைபொன எலலபொ வதகயபொன
அடககமதறகளம பகபொடதமகக உளளபொவதம நிகழகனறன. கடவதள மறுபபவரகள
அதனவதரயும, கடவதள நமபபொதைவரகள அதனவதரயும ,
தஙகபொனவரகளபொகததமககத ததண நிற்பவரகளபொகக கருதம சல கறஸததவரகள இருககறபொரகள.
எலலபொக கறஸததவரகளம தைஙகள பபபொயயபொன பகபொளதக, ஜகபொடபபொடகளபொல ,மூட
நமபகதககளபொல மனதை இனததற்கத தஙக வதளவபபதைபொகக நிதனககம கடவதள
மறுபபவரகள சலர இருககறபொரகள. உணதம எத எனறபொல, தஙகபொனவன
கறஸததவனம அலல, கடவள மறுபபபொளனம அலல. அவரகள ததமககத ததண
நிற்பவரகளம அலல. தைஙகளகக உகநதை வழிதய அவரகள ஜதைரநபதைடககறபொரகள.
தைஙகளககச சரி எனறு படவததை அவரகள பசயகறபொரகள.

பலஜவறு
மதைஙகதளப
பனபற்றுபவரகள
உலபகஙகம
ஒருவதர
ஒருவர
தஙகபொனவரகள, தைவறபொனவரகள எனறு கணடனததல ஈடபடகறபொரகள. தைஙகதள
நலலவரகள, சரியபொனவரகள எனறு கருதகறபொரகள. இததை மனதைன ஆழமபொகவம
அதமதயபொகவம சநதககடடம. எலலபொத தஙகம பவறும அறயபொதம தைபொன. ஆனமக
ஒள இலலபொதம தைபொன எனறு வளஙகக பகபொளள அத உதைவம. இநதை நிகழவகதள
உளபபூரவமபொக எணண பபொரததச தயபொனததைபொல அவன உளளததல ஜபரிரககம
சரககம. உளளணரவம அனபம பபருகம.மனம பரநதைத ஆகம.

பமயயறவ பபற்ற நலல மனதைன எலஜலபொரிடமம நனதமதயக கபொணபபொன, தஙதக
எவரிடமம கபொண மபொடடபொன. மற்றவரகளம தைனதனப ஜபபொல தைபொன சநததத பசயலபட
ஜவணடம எனனம மடடபொளதைனதததை அவன வலககவடடபொன. மனதைரகள அவரகள
ஆனமக படநிதலயல பவவ்ஜவறு நிதலகளல இருககறபொரகள. ஒஜர இடததல அலல.
எனஜவ, அதைற்க ஏற்ப அவரகள நிசசயமபொக ஜவறு வதைமபொகத தைபொன சநதததச
பசயலபடவபொரகள எனபததை அறகறபொன. கபொழபபணரவ, கணடனம, அகமபபொவம,
(மன அபபபரபொயததன கபொரணமபொக ஒருவதர பவறுககம) மூடய மனத
ஆகயவற்தறத தறநத பமயயறவ பபறுகறபொன. மனமபொசனதம, அனப, இரககம,
கனவ, பபபொறுதம, பணவ ,சயநலமினதம ஆகயதவ எலலபொம ஒளயன
பமயயறவன பவளபபபொட. மனமபொச, கபொழபபணரவ, பகபொடூரம,பவறயுணரவ,
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ஜகபொபம, ஆனவம, சயநலம ஆகயதவ எலலபொம இருளன, அறயபொதமயன
பவளபபபொட எனறு உணரகறபொன. மககள ஒள பவளசசததல வபொழகறபொரகஜளபொ அலலத
இருடடல வபொழகறபொரகஜளபொ, எபஜபபொதம அவரகள சரி எனறு நிதனபபததை ,
அவரகளகக சரி எனறு படவததை பசயகறபொரகள.
அவரகள வபொழவல நிலவம
ஒளயன அளவம இருடடன அளவம அவரகளகக வழிகபொடட பசயலபட தவககறத.
பமயயறவ
பபற்றவன
இததைப
பரிநதகபகபொளகறபொன.
பரிநதகபகபொணட
கசபபணரவகதளயும, கற்றம சபொடடதைதலயும வடடவடகறபொன.

ஒவ்பவபொரு மனதைனம அவனத இயலபகக ஏற்றவபொறு, எத சரி, எத தைவறு எனறு
அவனககளள பகததைறயும தறதனப பயனபடததயவபொஜற வபொழகறபொன. அதைன
வதளவபொக அவனகக ஏற்படம அனபவஙகள உறுதயபொன அவனள பககனறன.
எலலபொ உயரகளம ஒரு தைதலயபொய உரிதமதய பபற்றருககனறன. அதவ
எணணுவததை,பசயலபடவததைத ஜதைரநபதைடததக பகபொளளம உரிதம தைபொன அத.
மற்றவரகதளப பற்றக கவதலபபடபொமல தைனனதடய உடனட மகழசசதய மடடம
நிதனததப பபொரதத ஒருவன சயநலமபொகச சநதததச பசயலபடடபொல கபொரணஙகளம
அதைற்ஜகற்ற வதளவகளம எனற இயற்தக வதயன கீழ அவனககத தைபபபொமல
ஏற்படம தனபஙகள அவதன ஒரு கனம நிறுதத சநதகக தவககம.ஒரு ஜமலபொன
வழிதய அவன ஜதைடமபட பசயயும. ஒருவனத பசபொநதை அனபவதததை வடச ஜவறு
சறநதை ஆசபொன கதடயபொத. அறயபொதமயல தைஙகள ஜமல தைபொஙகஜள வரவதழததக
பகபொணட தைணடதனதய வட ஒருவனன தைவறுகதளத தருததம, தூயதமயபொககம
ஜவறு தைணடதன கதடயபொத. சயநலம மிகக மனதைன அறயபொதமயல சகக
இருககறபொன. அவன தைன வழிதயத ஜதைரநபதைடககறபொன. ஆனபொல அநதை வழிஜயபொ
தனபததற்க இடடச பசலலும வழியபொகம. தனபததன வபொயலபொக அவன அறதவப
பபற்று பனப ஆனநதைமபொகறபொன. நற்கணம மிகக மனதைன பமயயறவல வபொழகறபொன.
அவனம
தைன
வழிதயத
ஜதைரநபதைடககறபொன.ஆனபொல
அறயபொதமதயயும,
தனபஙகதளயும கடநதை அறவன மழு பவளசசததல ஜதைரநபதைடதத ஆனநதைதததை
அதடயும வழிதய அதடகறபொன.

”தஙதகக கபொணபொமல இருபபத” எனபததை மனதைன எபஜபபொத பரிநத பகபொளள
ஆரமபககறபொன எனறபொல அடததைவரகதளப பற்ற நிதனககம ஜபபொத தைன பசபொநதை
வருபபஙகதள நீகக, அவரகதள அவரகளத நிதலயல இருநஜதை ஜநபொகக, அவரகளத
பசயலகதளத
தைனனதடய
கணஜணபொடடததல
கபொணபொமல
அவரகளத
கணஜணபொடடததல கபொணும ஜபபொத தைபொன. மககள எதவ எலலபொம சரி, தைவறு எனபதைற்க
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அவரகளபொகஜவ சல வதரமதறகதள அதமததக பகபொணட அநதை வதரமதறகதள
எலஜலபொரும பனபற்றஜவணடம எனறு தடககனறனர. இதைனபொல தைபொன அவரகள
மற்றவரிடம
தஙதக
கபொணகனறனர.
ஒரு
மனதைன
எபஜபபொத
சரியபொன
கணஜணபொடடததல பபொரககபபடகறபொன எனறபொல, அவன எனத கணஜணபொடடததல
பபொரககபபடபொமல,
உஙகளத
கணஜணபொடடததல
பபொரககபபடபொமல,
அவனத
கணஜணபொடடததஜலஜய பபொரககபபடம ஜபபொததைபொன. அவ்வபொறு அவதனக கணட தரபப
வழஙகவதைற்கப பபயர தரபப அலல. ஜபரனஜப. வருபபபவறுபபற்ற பற்றலலபொதை
அனபன கணகளபொல கபொணும ஜபபொத நபொம பமயயறவ, பமய ஞபொனம பபறுகஜறபொம.
மற்றவரகதள மிதகபபடததஜயபொ, சறுதமபபடததஜயபொ கபொணபொமல உளளவபொஜற
கபொணகஜறபொம. ”மற்றவரகதளப பற்றத தரபபக கூறுவதைற்க நபொன யபொர? ”நபொன ஒரு
பபொவமம களஙகமம அற்றவனபொ? மககதள வரிதசபபடதத அவரகள இநதைத
தைவதற,தஙதக பசயத இருககறபொரகள எனறு கூறுவதைற்க, மற்ற மனதைரகதளப பற்றத
தரபப வழஙகம நீதபதயன நபொற்கபொலியல அமரநத பகபொளவதைற்க நிதனககம மன
மதைலில என தைவறுகதளத நபொன தருததக பகபொளள ஜவணடம. நபொன பணவ பபற
ஜவணடம” எனறு எவன தைன உளளததல கூறுகறபொஜனபொ அவன பற்றலலபொதை ஜபரனப
நிதலதய பநருஙககறபொன.

பணதடய கபொலததல ஒரு வதலமகள அவள பசயதை கற்றஙகளககபொக அவள மத
வதககபபடடருநதை கலபலறயபபடம தைணடதன நிதறஜவற்றபபடவதைற்க மனப
பலரபொலும ஜபபொற்றபபடம ஒருவர மனப அதழதத வரபபடடபொள. அபஜபபொத அவர
”யபொர இதவதர எநதைக கற்றமம பரிநதைத இலதலஜயபொ அவர மதைல கலதல
எறயடடம” எனறபொர. அவ்வபொறு கூறய அவர களஙகமற்றவர எனறபொலும, அவர எநதைக
கலதலயும பதைபொடவலதல. எநதை கசபபபொன தரபதபயும வழஙகவலதல. ஆனபொல
அளவலலபொதை
கனஜவபொடம
இரககதஜதைபொடம
”நபொனம
உனதனக
கணடககவலதல.எநதைப பபொவமம இனஜமல பரியபொஜதை” எனறு மடடம கூறனபொர.

தூயதமயபொன இதையததல எநதைப பபொகபபொதடயும , பவறுபதபயும யபொர மதம
பகபொளவதைற்க இடமிலதல. கபொரணம அத பமனதமயபொன இரககததைபொலும கனவபொன
ஜபரனபபொலும நிரமப வழிகறத. தூயதமயபொன இதையம எநதைத தஙதகயும கபொணபொத.
மககள பறரிடம எநதைத தஙதகயும கபொணபொமல இருககம ஜபபொத தைபொன பபொவததலிருநதம,
தககததலிருநதம, தனபததலிருநத வடபடவபொரகள.

எநதை மனதைனம தைனனள எநதைத தஙதகயும கபொணமபொடடபொன. தைனத பசயலகளலும
எநதைத தஙதகயும கபொணமபொடடபொன. பமயயறதவயும ஞபொனமம பபற்று இருபபவனபொல
மடடஜம தைனனளளம, தைனத பசயலகளலும இருககம தஙதக கபொணமடயும.
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அவ்வபொறு கணட அறநதை பன அசபசயலகதளக தகவடட வடவபொன. மற்ற ஒவ்பவபொரு
மனதைனம தைனத பசயலகளல இருககம நியபொயதததைக கற்பபபபொன. மற்றவரகள
அவனத பசயலகளல எவ்வளவ தைபொன ததமதயக கணடபொலும, அவன எணணததல
அததை நனதமயபொனதைபொகக கருதஜய அததைச பசயகறபொன. அவ்வபொறு அததை அவன
நனதமயபொனதைபொகக கருதைவலதல எனறபொல அவன அநதைச பசயதல பசயயமபொடடபொன.
அவனபொல அததை பசயயவம மடயபொத. ஜகபொபம பகபொளபவன தைன ஜகபொபதததை
எபஜபபொதம நியபொயபபடததகறபொன. ஜபரபொதச பகபொளபவன அவ்வபொறு ஏன ஜபரபொதசக
பகபொளகறபொன எனறு ஒரு கபொரணதததைக கூறுகறபொன. தூயதமயற்றவன தைன இசதசகதளக
கபொபபபொற்றுகறபொன. பபபொய கூறுபவன தைபொன கூறும பபபொயதய உயரவபொகக கருதகறபொன.
பறம பசபொலபவன தைனககப படககபொதைவரகதளப பற்ற அவதூறு பரபபவததை ஒரு
நற்பசயலபொகக கருதகறபொன. அவன அவரகளத தய இயலபகதளக கூற மற்றவரகதள
எசசரிகதக பசயத கபொபபதைபொகக கருதகறபொன. தருடன தருடவஜதை பசலவததற்கம
மகழசசககமபொன கறுகய வழி எனறு நிதனககறபொன. பகபொதலககபொரனம தைன பகபொதல
பசயலில ஒரு நியபொயதததைக கூறுகறபொன.

ஒவ்பவபொரு மனதைனத பசயலகளம அவனள இருககம ஒளயன அளதவஜயபொ
இருளன அளதவஜயபொ பபபொறுதஜதை அதமகனறன. எநதை மனதைனபொலும அவனத
உணதம நிதலதய மிஞ்ச வபொழமடயபொத. தைன அறதவக கடநத இருபபவற்தறச
பசயலபடததை மடயபொத. ஆனபொல அவன தைன நிதலதய உயரததக பகபொளள மடயும.
உளளததல ஒளதயப பபற மடயும. அறதவ வளரததக பகபொளள மடயும.
ஜகபொபககபொரன ஜகபொபததல ஈடபடட பறதர அவமதபபதைற்கக கபொரணம அவனத
அறவபொனத பபபொறுதமதயப பற்ற இனனம மழுதைபொக உணரவலதல. கனவபொன
தைனதமதயக கதடபபடககபொதைதைபொல அவன அததைப பரிநத
பகபொளளபொமல
,ஜதைரநபதைடககபொமல வபொழகறபொன. பபபொய கூறுபவனம, பறம பசபொலபவனம,
தருடபவனம இஜதை நிதலதமயல தைபொன இருககனறனர. அவரகள மனதன இருடடல
வபொழகனறனர. ஒருவனத பககவமற்ற அறவற்கம அனபவததற்கம உடபடஜட
அவனத பசயலகளம இருககனறன. உயரவபொன தைனதமகதள அனபவககபொதைதைபொல
அவனகக அததைப பற்றய ஜபபொதய அறவ இலதல. அவதனப பபபொறுததைவதர அபபட
உயரவபொன தைனதமகள என ஏதம இலதல எனறு நிதனககறபொன. ”ஒள பவளளம
இருடடல பபொயும. ஆனபொல இருடடபொல அததைப பபற்றுக பகபொணட வபொழ மடயபொத.”.
அததைப ஜபபொல இருடடல வபொழபவன ஒள பபபொருநதய நிதலயல வபொழபவனத
நிதலதய இருடடல வபொழநதைவபொறு உணர மடயபொத.
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தைனதனத தரததம தனபஙகளலிருநத தைபபகக மடயபொமல ஓடக கதளதத இறுதயல
மனதைன தைனதனச சயபரிஜசபொதைதனகக உடபடததக பகபொணட தைனனதடய ஜகபொபஜமபொ
அலலத பபபொயஜயபொ அலலத இதவதர தைபொன வபொழநத வரும வபொழவன அறயபொதம
நிதலஜயபொ தைபொன, தககதததையும தயரதததையும தைருகனறன எனறு அவற்தறக தகவடட
அதைற்க மபொறபொன சறநதை ஒளமிகக வழிதயத ஜதைடக கபொணகறபொன. அநதை ஜமனதமயபொன
வழியல தைனதன உறுதயபொக நிதலநிறுததக பகபொளளம ஜபபொத அவன இரு
நிதலகதளப பற்றயும மழுதமயபொன அறதவப பபறுகறபொன. அபபபபொழுத அவன ,
இதைற்க மனப எததைதகய அடரநதை இருளல வபொழநதருநஜதைபொம எனறு உணரகறபொன.
நனதம, ததம பற்ற இநதை அனபவ அறஜவ பமயயறவபொகம.

எபஜபபொத ஒரு மனதைன பறதர கபொணும ஜபபொத தைன நிதலயல இருநத கபொணபொமல
அவரகளத நிதலயல தைபொன இருபபதைபொக நிதனததக கபொணகறபொஜனபொ அபஜபபொத அவன
பறர மத தஙதக கபொணபததை வடடவடவபொன. நனதம, ததமதய வதரயதற பசயவத
ஒவ்பவபொருவருககம ஜவறுபடம. அததை அளககம அளவஜகபொலும மபொறுபடம எனறு
பரிநத பகபொளகறபொன. எநதைத தஙகம மிக இழிவபொனத அலல, அததைச சலர
நனதமயபொகக கருதவபொரகள. எநதை நனதமயும மிக உயரவபொனத அலல, அததைச சலர
ததமயபொகக கருதவபொரகள. தைனகக நனதமயபொனததை நனதமயபொகவம தைனககத
ததமயபொனததை ததமயபொகவம மனதைன கருதவபொன.

மனதல ஈரம பகபொணட தைன மன மபொச அறுததக பகபொளளம தூயதமயபொன மனதைன,
பறர மத தஙதக கபொணபததை நிறுததவடவபொன. அவன பறதர தைன வழிககக பகபொணட
வரும ஜபரபொவதல தைன கருதததை ஏற்க ஜவணடம எனனம வருபபதததைக பகபொளள
மபொடடபொன. ஆனபொல அவரகளகக அவரகள இருககம நிதலயஜலஜய உதைவவபொன.
தைபொன கூறும கருதததை மறுககபொமல ஏற்பததை வட அவரகளககள ஏற்படம பரநதை
அனபவம தைபொன அவரகதளப ஜபரருளககம உயரஅறவற்கம அதழததச பசலலும,
என அறநதளளபொன.

மககள தைஙகளடன ஜவறுபடபவரகள மத தஙதக கபொணகனறனர. தைஙகளடன ஒததப
ஜபபொகறவரகள மத நனதமதயக கபொணகனறனர. தைனதனப பபரிதம வருமபபவன,
தைன கருததககதளப பபொதகபொகக மற்படபவன தைனனடன ஒததபஜபபொகறவரகள
எலஜலபொதரயும வருமபவபொன. ஒததப ஜபபொகபொதைவரகள எலஜலபொதரயும பவறுபபபொன.
உஙகதள வருமபபவரகதள நீஙகள வருமபவதல எனன பபரும பரிதச
எதரபபொரககறீரகள. உஙகள எதரிகதள வருமபஙகள. உஙகதள பவறுபபவரகளகக
நனதம பசயயுஙகள. ஆனவமம தைற்பபருதமயும மககளன கணகதள மூடகனறன.
இருஜவறு மதைக கருததககள பகபொணடவரகள ஒருவதர ஒருவர எதரககறபொரகள. எதர
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எதரபொன அரசயல கருதத உதடயவரகள ஒருவதர ஒருவர கணடததச சணதடயடடக
பகபொளகனறனர. ஒரு தைதல சபொரபதடயவன எலஜலபொதரயும தைன அளவஜகபொதல மடடம
பகபொணட அளநத எலஜலபொதரயும மதபபடகறபொன. தைபொன தைபொன சரி, மற்றவரகள தைவறு
எனபதல அவனககத தளயும சநஜதைகமிலதல. எனஜவ அவன அவரகதளத தைன
வழிககக பகபொணட வர, சரியபொன பபொததைககக பகபொணடவர அவரகள ஜமல பகபொடய
தைணடதனகள கடடபொயம சமததை ஜவணடம எனறு எணணுகறபொன.அவரகளத சய
பரிஜசபொதைதனயும வருபபமம இனறத தைபொன சரி எனறு நிதனககம வழிகக
அவரகதளக பகபொணட வர மயற்சககறபொன.

மககள ஒருவதர ஒருவர பவறுபபதைற்கம, கணடபபதைற்கம, எதரபபதைற்கம,
தனபறுததவதைற்கம கபொரணம அவரகள இயற்தகயபொன இயலபபொஜலஜய தஙகபொனவரகள,
ஜவணடம எனஜற தய பசயலகதளச பசயபவரகள எனபத அலல. அவரகளககள
அவரகள பசயவத சரி எனற மன நிதலயல தைபொன பசயலபடகறபொரகள. உணதமயன
மழு பவளசசததல தைஙகள பசயலகதளக கணடபொல தைவறு எனறு உணரவபொரகள. எலலபொ
மனதைரகளம அவரகளன இயற்தகயபொன இயலபபொல நலலவரகள தைபொன. சலர
மற்றவரகதள வட ஞபொனமம அனபவமம மிககவரகளபொய இருககறபொரகள.

D,E எனறு பபயர அளககபபடடளள இரு மனதைரகள இதடஜய சமபததல நடநதை
உதரயபொடலின சபொரமசம இஙஜக கீஜழ வழஙகபபடடளளத. அவரகள கறபபடம X
எனற மனதைர நபொடறநதை அரசயலவபொத.
E: ஒவ்பவபொரு மனதைனம தைன எணணஙகள, பசயலகளகக
ஏற்றப பயதன அறுவதட பசயகறபொன. அவன பசயதை
தைவறுகளககத தைணடதனதய அனபவககறபொன.
D: அத உணதம எனறபொல, எநதை மனதைனம தைபொன பசயதை
தைவறுகளலிருநத தைபப மடயபொத எனறபொல எததைதகய பகபொடய
சூழநிதலதய நமதம ஆளபவரகள தைஙகளகக உருவபொககக
பகபொணடளளபொரகள.

E: ஒரு மனதைன பதைவயல, ஆடச அதகபொரததல இருககனறபொஜனபொ
இலதலஜயபொ அவன அறயபொதமயலும பபொவததலும உழலும
வதர, அவன தனபதததையும தககதததையும அறுவதட
பசயயத தைபொன ஜவணடம .
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D: உதைபொரணததற்க X தய எடததகபகபொளளஙகள. அவர ததமஜய
உருவபொனவரபொக இருககறபொர. மழுகக மழுககச சயநலமம பதைவ
ஆதசயும பகபொணடவரபொக இருககறபொர. அததைதகய
பகபொளதகயற்ற மனதைருகக பபரும தைணடதனக கபொததருககறத.

E: அவர அநதை அளவ தஙஜக உருவபொனவர எனறு உஙகளகக எபபடத பதைரியும?

D: அவரத பசயலகளபொல, அநதைச பசயலகளன வதளவகளபொல.ஒருவன
தஙக பசயவததைப பபொரககம ஜபபொத அவன தஙகபொனவன எனறு நபொன அறஜவன. X தய
ஜபபொனற தைகதயற்றவரகதள நிதனககம ஜபபொத எனனள பவறுபப பபபொஙக எழுகறத.
பலருககத தஙகதழககம அவதரப ஜபபொனறவரகள அதகபொரம உளள பபருமபதைவயல
இருபபததைப பபொரககம ஜபபொத நமகக ஜமல இருபபதைபொகக கூறபபடம அநதைச சகததய
நபொன சநஜதைகபபடகஜறன.

E: அபபட எனன அவர தஙக பசயகறபொர?

D: அவரத பகபொளதககள எலலபொஜம ததமதைபொன. அவர பதைவயல
நீடததைபொல நபொஜட பகடட வடம.

E: நீஙகள நிதனபபத ஜபபொலஜவ பபரும எணணகதகயபொகப உளள பலரும
நிதனககறபொரகள எனறபொலும, அநதை எணணகதகககச சற்றும கதறவலலபொதை பலர ,
அறவல உஙகளகக நிகரபொனவரகள தைபொன, அவதர வருமப ஆதைரிககறபொரகள. அவதர
நலலவரபொக, தறதமயபொனவரபொகக கருதகறபொரகள. அவர எடககம மடவகளபொல நனதம
வதளயும, நபொட மனஜனறும எனறு நிதனககறபொரகள. அநதைப பதைவதய அவருகக
அளததளள அநதை மககளம தஙகபொனவரகளபொ?

D: அவரகள ஏமபொற்றபபடடத தைவறபொக வழி நடததைபபடகறபொரகள. X ன
தஙதக இத இனனம பன மடஙகபொகககறத. தைன சயநலததற்கபொகத தைன தறதமகதள
பவற்றகரமபொகப பயனபடதத இததைதன ஜபதர ஏமபொற்றும தறன பகபொணடவர. அவதர
நபொன பவறுககஜறன.
E: நீஙகளம ஏமபொற இருபபதைபொக கருதைலபொமபொ?
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D: எநதை வதகயல?
E: பவறுபப எனபத பதைளவபொகக கபொணவடபொதை ஒரு சயமபொதய
நிதலதைபொன. அனப எனபத பதைளவபொகக கபொணச பசயயும நிதல.
ஒருவன பவறுபதப நீகக அனதப கதடபபடககபொதை வதர
அவனபொல தைன நிதலதயயும சரி, மற்றவர நிதலதயயும
சரி, பதைளவபொகக கபொணமடயபொத.

D: இத ஜகடபதைற்க மிக அழகபொக இருககறத. ஆனபொல நதடமதறகக ஒததவரபொத.
மற்றவரகளககத தஙகதழககம ஒருவதன, மற்றவரகதள ஏமபொற்ற வழி நடததம
ஒருவதனக கபொணுமஜபபொத, நபொன அவதன பவறுககத தைபொன ஜவணடம. அவ்வபொறு
பவறுபபத தைபொன சரியும கூட. X –ற்க மனசபொடச எனபத தளயும இலதல.

E: நீஙகள கூறுவத ஜபபொலஜவ . X - இருககனறபொஜனபொ இலதலஜயபொ,
ஒரு ஜபசசற்க, நீஙகள கூறுவத ஜபபொலஜவ அவன இருபபதைபொக தவததக பகபொளஜவபொம.
அபபட எனறபொலும, அவதனக கணடபபதைற்க பதல அவன ஜமல அனதைபொபம தைபொன
பகபொளள ஜவணடம.

D: ஏன அவன ஜமல அனதைபொபம பகபொளள ஜவணடம?
E: நீஙகள அவனகக மனசபொடச தளயுமிலதல எனகறீரகள!
D: ஆமபொம. அபபடத தைபொன கூறஜனன.

E: அபபட எனறபொல அவன மன அளவல ஊனம உதடயவன.பபொரதவ
அற்றவரகதளப பபொரகக மடயபொதைதைபொல, வபொய ஜபச மடயபொதைவரகதள ஜபசபொதைதைபொல,
பசவ ஊனமதடநதைவரகதள ஜகடக மடயபொதைதைபொல பவறுபபீரகளபொ? கபபல பசலலும
ததசதய தருபபம தடபஜபபொ அலலத ததசக கபொடடஜயபொ பதைபொதலநத இருநத ,கபபல
பபொதறகதள ஜமபொதயதைற்க மபொலுமிதயக கற்றம பசபொலவீரகளபொ? உயரிழபபற்க அவர
தைபொன கபொரணம எனறு பசபொலவீரகளபொ? மனசபொடச இலலபொதைவன எனறபொல அறபநறகதள
உணரும உளளணரவ அற்றவன, அவனத சயநலம எலலபொம அவனகக
நியபொயமபொகஜவ ஜதைபொனறும. X - உஙகதளப பபபொறுததைவதர தஙகபொனவன. ஆனபொல
அவதனப பபபொறுததைவதர அவன தஙகபொனவனபொ?. அவன தைன பசயலகதள,
நடவடகதககதள தஙகபொனதவயபொக நிதனககனறபொனபொ?
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D: அவன தைனதனத தஙகபொனவனபொக நிதனககனறபொஜனபொ, இலதலஜயபொ?
அவன தஙகபொனவன தைபொன.

E: நீஙகள X ன மத பகபொணடளள பவறுபபபொல நபொன உஙகதள தஙகபொனவன எனறு
நிதனததைபொல அத சரியபொ?
D: அத சரியலதல.

E:ஏன நீஙகள ஒருவதன பவறுபபததை நபொன ஏன தஙகபொனதைபொக கருதைக கூடபொத?

D: ஏன கருதைக கூடபொத எனறபொல ததமதய பவறுபபத ஒரு நியபொயமபொன பசயல. அவன
மத நபொன பகபொளளம பவறுபபல ஒரு நியபொயம இருககறத.
அத ஒரு நியபொயமபொன ஜகபொபம.

E: நபொன உஙகதளத தஙகபொனவரபொகக கருதனபொல அத தைவறு. கபொரணம உஙகளகக எத
சரி எனறு படகறஜதைபொ அததைச பசயகறீரகள. ஒரு மனதைனபொக, ஒரு கடமகனபொக X -தய
பவறுபபததை உஙகளன ஒரு கடதமயபொகக கருதகறீரகள. இருநதைபொலும X -தய
பவறுபபததை வட ஒரு ஜமலபொன வழி இருககறத. அநதை ஜமலபொன வழி பற்றய அறவ
தைபொன உஙகதளப ஜபபொல நபொனம X – ன மத பவறுபப பகபொளவததைக தைடககனறத.
அவனத பசயலகள எவ்வளவ தைபொன தைவறபொனதவயபொக எனககத ஜதைபொனறனபொலும
அவனகக அதவ தைவறபொனதவயபொக இலதல. அவனத ஆதைரவபொளரகளககம அதவ
தைவறபொனதவயபொக இலதல. ஜமலும எலலபொ மனதைரகளம அவரகள வததைததைததை
அறுவதட பசயவபொரகள.

D: நீஙகள கறபபடம அநதை ஜமலபொன வழி எத?

E: அததைபொன அனபன வழி? பறதரத ததமயபொனவரகள எனறு கருதைபொமல இருபபத.
அவ்வபொறு கருதைபொமல இருபபத ஒரு அதமதயபொன உளளததன ஜபரருள நிதலயபொகம.
D: பறர பசயயும ததமதய அறநத பகபொணட பனனம அவரகள ஜமல ஜகபொபம
பகபொளளபொமல இருககம நிதலதய மனதைன அதடய மடயும எனறு பசபொலகறீரகளபொ?
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E: நபொன அவ்வபொறு பசபொலலவலதல. ஒருவன பறதர தஙகபொனவரகள எனறு கருதம
வதர அவனகக அவரகள ஜமல ஜகபொபம வரஜவ பசயயும. நபொன கூறுவத
எனனபவனறபொல ஒரு சபொநதைமபொன உள உணரவம மபொசலலபொதை அனபம தைவழும ஒரு
மனநிதலதய ஒருவனபொல பகபொளள மடயும. அநதை நிதலயல அவன பறர மத
தஙதகப கபொணபொமல இருபபதைபொல அவனகக அவரகள ஜமல ஜகபொபம வரபொத.அவன
மககளன பலஜவறு இயலபகதளப பரிநதக பகபொளவபொன. அதைன கபொரணமபொகஜவ
அவரகள அவ்வபொறு பசயலபடகறபொரகள எனறு வளஙகக பகபொளவபொன. தைஙகள
எணணஙகளககம,
பசயலகளககம
ஏற்ற
வதளவகதள
அறுவதட
பசயவபொரகள.பசயதை நனதமககபொக மகழசசயபொன கததர , பசயதை ததமககபொக தனபமபொன
பதைதர அறுவதட பசயயபஜபபொகறபொரகள எனப பரிநதக பகபொளவபொன. அததைதகய
நிதலதய அதடநதை மனதைன எலஜலபொதரயும அனஜபபொடம, இரககதஜதைபொடம கபொணபபொன.

D: நீஙகள சததைரிககம இநதை நிதல மிக உயரவபொன ஒனறுதைபொன. அத மிகப பனதைமபொன
அழகபொன ஒனறு தைபொன எனபதல தளயும சநஜதைகமிலதல. ஆனபொல எனனபொல இநதை
நிதலதய அதடயமடயபொத.X–தய ஜபபொனற ஒருவதன பவறுகக மடயபொதை நிதலதய
அதடய ஜவணடம எனறு நபொன ஜவணடவமிலதல. அவதனப ஜபபொனறவதன
பவறுதஜதை ஆகஜவணடம என நிதனககஜறன.

இநதை
உதரயபொடலிருநத
D
தைன
பவறுபபணரதவ
நனதமயபொனதைபொகஜவ,
ஜதைதவயபொனதைபொகஜவ கருதகறபொன. அத ஜபபொனறு தைபொன எலலபொ மனதைரகளம. தைபொஙகள
பசயவத, பசயயப பட ஜவணடய ஒனறு தைபொன எனறு கருதகனறனர. அவரகள
நமபவததைப பழககமபொகக கதடபடபபபொரகள. நமபகதக இழநதவடடபொல கதடபபடகக
மபொடடபொரகள. D - தய ஜபபொனஜற எலலபொருககம தைனபபடட உரிதமயருககறத.
ஒருவனகக இனபனபொருவதன பவறுபபதைற்க உரிதமயருககறத. அநதை பவறுபபனபொல
அவனககத தககமம மன உறுததைலும பபருகனபொல, தைன பவறுபப எவ்வளவ
தைவறபொனத, மடடபொளதைனமபொனத, கணமூடத தைனமபொனத எனறு பரிநதக பகபொளவபொன.
அநதை பவறுபதப கதடப படததத தைனதனத தைபொஜன எவ்வளவ கபொயபபடததக
பகபொளகறபொன எனறு உணரநதக பகபொளவபொன. அத வதர அநதை பவறுபதப அவன
தகவட மபொடடபொன.

சறநதை ஆசபொன ஒருவரிபா்டம அவரத சீடன ஒருவன, நனதமககம ததமககம இதடஜய
உளள ஜவறுபபபொடதட வளககமபட ஜவணடனபொன. ஆசபொன தைன தகவரலகள
தைதரதயச சடடக கபொடடயபட ,ஜகடடபொர.
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”இபபபபொழுத என தக எநதைப பககம சடடக கபொடடகறத?”
சீடன கூறனபொன, அத கீழ ஜநபொகக சடடக கபொடடகனறத.
பனப ஜமல ஜநபொகக தகதயத தருபப மணடம அஜதை ஜகளவதயக ஜகடடபொர.
சீடன அபஜபபொத அத ஜமல ஜநபொகக சடடக கபொடடவதைபொகக கூறனபொன.
அவர அபபபபொழுத , இத தைபொன நனதமககம ததமககம இதடஜய உளள ஜவறுபபொட
எனறபொர.

இநதை எளய வளககததன வபொயலபொகத ததம எனபத தைவறபொன ததசயல பசலுததைபபடம
ஆற்றல. நனதம எனபத சரியபொன ததசயல பசலலும ஆற்றல. ததமயபொனவன எனறு
கூறபபடபவன தைன பசயலகளன ததசதய மடடம தருபபக பகபொணடபொல
நனதமயபொனவபொக மபொற வடவபொன எனகறபொர.

தஙகன உணதம இயலபகதளப பரிநத பகபொளள ஒருவன நனதமதயக கதடபபடதத
வபொழநத , பறரிடம ததமதயக கபொணபதலிருநத வடபட ஜவணடம. எவன பறரிடம
ததமதயக கபொணபததை வடதத தைன உளளதததை இனனம பரிசததைபபடததக பகபொளள
ஜவணடம எனறு வதழகறபொஜனபொ அவன ஜபரருள பபற்றவன. அவனகக ததமஜய
பலபபடபொதை அளவற்க அவனத இதைய கணகள மிகத தூயதைபொக ஒரு நபொள மபொறவடம.

ததமயன இயலபகதளப பரிநத பகபொணட பன, மனதைன எததைச பசயயஜவணடம?
எத நனதமஜயபொ அததை மடடம பசயத வபொழ ஜவணடம. எனஜவ, ஒருவன எனதனக
கணடததைபொல, நபொன அவதனப பதலிற்கக கணடககமபொடஜடன. அவன எனதனப
பழிததக கூறனபொல, நபொன அவனகக இரககதததை வழஙகஜவன. அவன எனதன
பவறுததைபொல அவனகக பபரிதம ஜதைதவபபடம, என அனதப, நிசசயம பபறுவபொன.
பபபொறுதம அற்றவரகளடம, பபபொறுதமயபொக இருபஜபன.எலலபொம தைனகஜக எனறு
இறுகப பற்றக பகபொளபவனடம நபொன தைபொரபொளமபொக இருபஜபன. சணதட சசசரவகளலும
வனமதறயலும ஈடபடபவரகளடம நபொன அதமதயபொக பமனதமயபொக நடநதக
பகபொளஜவன. தஙதக நபொன கபொணபொதை ஜபபொத, யபொதர நபொன பவறுபபத? அலலத யபொதர
நபொன எதரியபொகக கருதவத?

என சஜகபொதைரஜன! என சஜகபொதைரிஜய! மனதை இனம உஙகதளக பகபொலலத தடககறதைபொ
அலலத உஙகள ஜமல பபபொறபொதம பகபொளகறதைபொ? நபொன உஙகளகக இரககபபடகஜறன.
அவரகள எனதனக பகபொலலத தடககவலதல. அவரகள என மத கனவபொகஜவ
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உளளனர. மணுமணுபபகதள நபொன கணகக தவததக பகபொளவத இலதல. அததை
தவதத எனன பசயவத?

மனதைரகதள ததமயபொனவரகள எனறு கபொணபவன அநதைத ததமயபொன, வஞ்சகமபொன
பசயலகள எனக கூறபபடம பசயலகளககப பன ஒரு தறதமயபொன அதமபப ஒளநத
பகபொணட இநதைத தஙககதளத தூணடவடட அரஙஜகற்றுவதைபொகக கற்பதன பசயகறபொன.
ஆனபொல களஙகமற்ற பபொரதவயுதடயவன அநதைச பசயலகதளஜய ததமயபொகக
கபொணகறபொன. தய சகத எனறு எதவமிலதல எனறு அவன அறவபொன. அநதைச
பசயலகளககப பன எநதைத தய உயரின சகதயும இலதல. இநதைப பரபஞ்சம
நனதமயபொல ஆனஜதை. ததமயபொல அலல. நனதமஜய நிரநதைரமபொனத. எநதைத ததமயும
நிதலககபொத . எநதைத ததமயும நிரநதைரமபொக இருககபொத.

சஜகபொதைர, சஜகபொதைரிகளபொக ஒரு தைபொய மககளபொக, ஒஜர வீடடல வபொழபவரகளபொக ஒருவரிடம
ஒருவர எலலபொச சூழநிதலயலும அனப பபொரபொடடஙகள, எநதைத தஙதகயும ஒருவரிடம
ஒருவர பபொரககபொதரகள. எலலபொத தைவறுகதளயும ஏற்றுகபகபொணட கதற பசபொலலபொமல
பபொருஙகள. வலிதமயபொன பபொசப பதணபபல கடடபபடட இருஙகள. நல மனதைன,
மனதை இனதததை ஒஜர ஆனமக கடமபமபொகக கபொணகறபொன. ஒஜர தைபொய – தைநததையரகக
பறநதைவரகளபொகக கபொணகறபொன. அவரகளத மூலககூறு ஒனறுதைபொன. அவரகளத இறுத
இலகக ஒனறுதைபொன எனறு அறகறபொன. எலலபொ ஆணகதளயும, பபணகதளயும,
சஜகபொதைர-சஜகபொதைரிகளபொகக கபொணகறபொன. எநதைப பபொகபபொடம ஜவற்றுதமயும பபொரபொமல,
யபொதரயும தஙகபொனவரகளபொகப பபொரபொமல எலஜலபொருடனம நிமமதயபொக இருககறபொன.
இநதைப ஜபரருள நிதலதயப பபற்றவன மகழசசதய பபற்றவன ஆவபொன.
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9 நிதலயபொன மகழசச

தூச படநதை வீதகஜளபொ பளபளககம ஜபரஙகபொடகஜளபொ ,
வபொழவன கடதமகள எஙஜக அதழததச பசனறபொலும அஙபகலலபொம,
தைஙகள இதையததல இதசதயச சமநத பசலபவரகள யபொர?
அவரகள ஆனமபொவன பனதை ரகசய கடடதளதயத பதைபொடரநத
நிதறஜவற்றுகறபொரகள. --பகபல.

நமமள அனப ஒளவீசம ஜபபொத
ஜபரபொனநதைம சூழநத பபொதகபொபப அரனபொக கபொதத நிற்கம –
நம கண இயலபகள மகழசசயபொக மலரும
நபொடகளம நிமமதயபொக,பபபொலிவபொகக கடநத பசலலும.
--பவரடஸவரத

நிதலயபொன மகழசச! அபபட ஒனறு இருககறதைபொ? அத எஙஜக இருககனறத? யபொர
அததைப பபற்று இருககறபொரகள? ஆம. அத உணதமயல இருககனறத. எஙஜக
பபொவஙகள இலதலஜயபொ அஙஜக அத இருககனறத. மனததைகததல மபொசகற்றயவரகள
அததைப பபற்று இருககறபொரகள.

பவளசசம எனற நிதலயபொன ஒனறன கறுகஜக வநதளள ஒரு பபபொருளன நிழதலப
ஜபபொனறஜதை இருள எனகற தககம. அத வதரவபொகக கடநத பசனறு வடம. ஆனபொல
மகழசசஜயபொ நிதலதத நிற்கம. உணதமயபொன எநதை ஒனறும மதறநஜதைபொ பதைபொதலநஜதைபொ
ஜபபொகபொத. எநதைப பபபொயயபொன ஒனதறயும நிதலதத நிற்கச பசயய மடயபொத. கடடக
கபொபபபொற்ற மடயபொத. தககம பபபொயயபொனத, அத வபொழ மடயபொத. மகழசச
உணதமயபொனத. அத இறகக மடயபொத. மகழசச ஒரு கபொலததற்க மதறநத
ஜபபொகலபொம. ஆனபொல அததை எபபடயும பவளக பகபொணட வநத வடலபொம. தககம ஒரு
கபொலததற்க நிதலததருககம. ஆனபொல அததைக கடநத வடலபொம ,சதைறடதத வடலபொம.
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உஙகள தககம நிரநதைரமபொகத தைஙகவடஜமபொ எனறு எணணபொதரகள. அத ஜமகதததைப
ஜபபொலக கடநத பசனறுவடம. பபொவததனபொல வதளநதை தனபஙகள உஙகள வபொழவன
ஒரு பகத எனறு கருதைபொதரகள. தகதல ஏற்படததய ஏஜதைபொ ஓர இரதவ ஜபபொல அத
மதறநதவடம. வழிதத எழுஙகள. பனதைமபொகஙகள. ஆனநதைம பகபொளளஙகள.

உஙகள நிழதல உருவபொககபவர நீஙகள தைபொன. நீஙகள தைபொன ஆதசபபடகறீரகள. பனப
கவதலப படகறீரகள. எதரபபொரபதப வடடத தைளளஙகள. ஏமபொற்றம உஙகள அருகல
வரபொத.

நீஙகள தககததன கடடதளககக கடடபபடஜட ஆக ஜவணடய தகயபொலபொகபொதை
அடதமயலல. மடவலலபொதை பபருமகழசசயும ஜபரபொனநதைமம உஙகள வீட வரக
கபொததருககனறன . இருள மிகநதை சதறயல பபொவஙகதளக கனவ கபொண ஜவணடய
வலிதமயற்ற தகதயலல நீஙகள. இபபபபொழுதம தூஙகக பகபொணடருககம உஙகள கண
இதமகளன ஜமல பனதைததன அழக ஒள வீசகபகபொணட தைபொன இருககறத. நீஙகள
வழிபபறும அநதை பநபொடஜய உஙகதள வரஜவற்க அத கபொததருககறத.

பபொவசபசயலகளபொலும தைபொன எனகற அகமபபொவததைபொலும உருவபொகம பபொரம மிகநதை
கழபபமபொன உறகக நிதலயல- நிதலயபொன மகழசசதய நிதனவ பகபொளள மடயபொத.
இறவபொதை அதைன இதச பசவகளல எடடபொமல பதைபொதலநத பசனறருககம. கபொற்றல
நறுமணதததைப பரவம அதைன அழக ஒளரும வபொடபொதை மலரகள அவ்வழி பசலஜவபொரின
இதையஙகதள இனஜமலும பரவசபபடததைபொத.

பபொவசபசயலகளம , தைபொன எனகற அகமபபொவமம தகவடபபடம ஜபபொத
சயநலததற்கபொகப பபபொருளகதளப இறுகப பற்றக பகபொளளம ஆதசகதளத தறககம
ஜபபொத, தககததன நிழல மதறயும. இதையம தைன உடன பறநதை எனறும நிதலயபொன
இனபததன ததணதய மணடம பபறும.

“நபொன” எனகற எணணம நீஙகய இதையததல மகழசச வநத கடகபகபொளளம. எஙஜக
நிமமத இருககனறஜதைபொ அஙஜக தைபொன மகழசச தைஙகம. கலஙகம அற்றததைஜய மகழசச
ஆளம.
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சயநலம மிககவரகளடமிருநத மகழசச வலக ஓடம.
சணதட சசசரவல
ஈடபடபவரகதளக
அத
தகபபடககபொத.
மனததூயதமயற்றவரகளகக
அத
பலபபடபொமல மதறவபொகஜவ இருககம. மகழசச எனபவள ஜபரழகம, பமனதமயும,
தூயதமயும நிதறநதை ஒரு ஜதைவததை . அவளபொல பனதைமபொனவற்றுடன மடடஜம இருகக
மடயும. அவளபொல சயநலதஜதைபொட உடன வபொழ மடயபொத. அவள அனதபஜய
வருமபக கரமபடபபபொள.

ஒவ்பவபொரு மனதைனம எநதை அளவற்கச சயநலமிலலபொமல இருககனறபொஜனபொ அநதை
அளவற்க உணதமயபொன மகழசசயல இருககறபொன. எநதை அளவற்கச சயநலமபொக
இருககறபொஜனபொ அநதை அளவற்க மகழசசயலலபொமல தககமபொக இருககறபொன.
உணதமயபொன நலலவரகள (நலலவரகள எனறபொல உளளததல தைபொன எனகற அகமபபொவ
எணணததடன பவற்றகரமபொகப ஜபரிடபவரகள) மகழசசயுடஜன இருககறபொரகள.
பனதைமபொனவரகளன பவற்ற எவ்வளவ பகபொணடபொடததைககதைபொக இருககறத. எநதை
உணதமயபொன ஆசபொனம வபொழவ பவறும தககஜம எனறு சததயம பசயதைதலதல. அத
ஆனநதைமபொனத எனஜற உறுத பசயகறபொரகள. பபொவததனபொல ஏற்படட பன வதளதவக
கதளவதைற்ஜக தககம வருவதைபொகச சடடக கபொடடகறபொரகள. எஙஜக ”நபொன , எனத “
எனபத மதறகறஜதைபொ, அஙஜக கவதலயும மதறநதவடகறத. மகழசச எனபத
நனதமயன உற்ற ததணயபொகம. கணணீரும கவதலயும அமரகனற இடஙகளல இளகய
மனமம இரககமம அமரும ஜபபொத வபொழவ பதையவீக வபொழவபொகனறத. சயநலதததைத
தறகக எனனம கபொலம எளதைபொன ஒனறலல. அதல சல கபொலக கடடஙகள மிகத தககம
வபொயநதைதவ. மபொச அறுபபத எனபத ஏற்றுகபகபொளளக ஜவணடய கடனமபொன வலி.
எலலபொ மபொறுதைலகளலும,வளரசசகளலும கடடபொயம வலி இருககம. ஆனபொல மழு
வளரசச நிதலயல மகழசச நிதலததருககம. அநதை நிதலயல

எலலபொஜம அழகம ஆற்றலும அனபம ஆகஜவ இருககம.
மனதன எலலபொப பபருநதைனதமயபொன கணஙகளம நிதறநதருககம.
அவரவரகள தைஙகளதடய பசயலகள, உணரவகள, எணணஙகள, சூழநிதலகள,
கணஙகள ஆகயவற்றன மத மழுககடடபபபொடதட தவததருபபபொரகள.

எநதை அளவற்கச சயநல ஆதசகள ஒழிககபபடகறஜதைபொ அநதை அளவற்க மகழசசயும
தைனதன பவளபபடததக பகபொளகறத. மனதன மபொதச மற்றலும அகற்றயவரகளபொல
தைபொன நிதலயபொன அதைன மழு இருபதப பநபொடகக பநபொட பதைபொடரநத உணர மடயும
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எனறபொலும அதைன இனதமதயச சயநலமினற உயரவபொகச பசயலபடம ஒவ்பவபொரு
பநபொடயலும,
ஒவ்பவபொரு
மணபபபபொழுதலும
எலஜலபொரபொலும
உணரநத
பகபொளளமடயும. சயநலமற்ற உணதமயபொன ஒவ்பவபொரு எணணததைபொலும ஒவ்பவபொரு
பசயலபொலும
(பரபரபபபொகக
பகபொணடபொடபபடம
பபபொயயபொன
மகழசசயலல
,கபொயசசதலப ஜபபொல பதைபொற்றக பகபொளளம பபபொயயபொன இனபமலல ) தனப கணணீர
பன பதைபொடரபொதை உணதமயபொன மகழசச பவளபபடம.

ஒரு பூ எவ்வபொறு பூதத மலரகனறத எனறு நிதனததப பபொருஙகள. மதைலில
வததையபொனத பததைககபபடட மணணன இருடடலிருநத ஜமல இருககம ஒளதய
ஜநபொகக மதளககனறத. பனப பசடயபொக மபொறுகனறத. பறக இதல இதலயபொக
வளரகனறத. இறுதயல எநதை மயற்சயும இனறக தகபபடபொதை அழகடன இனய
நறுமணததடன பூ மலரகனறத.

மனதை வபொழவம அஜதை ஜபபொனறு தைபொன. மதைலில அறயபொதம, சயநலம எனனம
மணணல ஆழமபொக, பவளசசமிலலபொதை இருடடல பததையுணட ,
கபொண மடயபொதை
பவளசசதததை ஜநபொகக மனஜனறும மயற்ச நதடபபறுகறத. பவளசசததற்க வநதை
பனப, சயநலதததை வடபடபொழிககம ஜபபொத வலியும,ஜவதைதனயும கூடஜவ
பதைபொடரகனறன.இறுதயல சயநலமிலலபொதை தூயதமயபொன வபொழவ மலரநத, பன எநதை
மயற்சயுமினறத தைபொனபொகஜவ பனதை நறுமணதததையும மகழசச ஜபரழதகயும
பரபபகனறத.

நலலவரகள, மன மபொசற்றவரகள, மகழசசயன உயர நிதலயஜலஜய இருககறபொரகள.
மனதைரகள தைஙகள வருபபம ஜபபொல வபொதடட இததை ஏற்றுக பகபொணடபொலும அலலத
மறுததைபொலும, மனதைக கலம தைன உளஉணரவபொல அவரகள மகழசசயுடன இருபபத
உணதம எனறு அறயும. உலகபமஙகம மனதைரகள ஜதைவததைகதள மகழசசயன
உருவமபொகத தைபொஜன ஓவயபபடததகறபொரகள. மகழசச ஜதைவததைகள இதறசச ஜதைபொல
எலுமபனபொல ஆன இநதை உடமபன உளளம இலககமிடட இருககனறன. அவரகதள
நபொம சநதததைபொலும அததைக கவனககபொமல கடநத பசனறு வடகஜறபொம. அவ்வபொறு கடநத
பசலலபொமல களமணணனபொல ஆன இநதை உடமபல கட இருககம களஙகபபடததை
மடயபொதை அநதைத ஜதைவததைதயக கணட உணரும உளளததூயதம உதடயவரகள
எவ்வளவ ஜபர?

பபொரதவயற்றவன கபொதன அருகல சீவம வபொள இருநதைபொலும
அததை அவன தைடவப பபொரதஜதை அறயமடயும.
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தைனனள பதைளவபொக உள ஜநபொககக கபொணும பபொரதவ உதடயவனகக
பவளஜய அவற்தறக கறககம வடவம மதறயும.
ஆம, மன மபொசற்றவரகள ஆனநதைக களபபல இருககறபொரகள.
இஜயசவன வபொரதததைகளல ஏதைபொவத தககம பவளபபடகறதைபொ எனறு நபொம மயனறு
ஜதைடனபொலும கபொணமடயபொத. ”தககததைபொல ஆன மனதைன” ”ஆனநதைததைபொல ஆன
மனதைன” ஆக மழுதம பபறுகறபொன.

உலகளவ தனபததைபொல இதையம பநபொறுஙகய என சஜகபொதைரரகளககப பததைனபொகய நபொன
கணணீர வடதஜதைன.
அவரகளகக மளவதைற்க வழி இருபபததை எணண ஆறுதைல அதடநத
இபஜபபொத நபொன சரிதத மகழகஜறன.

பபொவததலும, பபொவததலிருநத மணட எழும ஜபபொரபொடடததலும, கதளபபம தனபமம
ஏற்படம. ஆனபொல பமயயறதவ பபறும ஜபபொத, நனதமயன பபொததையல பசலலும
ஜபபொத, மகழசச நிதலததருககம.

”நனதமயன பபொததைககள நுதழயுஙகள.
கபொயஙகதள ஆற்ற கணமபொககம நீரச சதனகள எலலபொ வதை தைபொகஙகதளயும
தைவபபககதளயும தரகக அஙஜக பரவக கடககனறன.
வழி எஙகம எனறும வபொடபொதை மலரகள பபொயபொக வரிககபபடட இருககனறன.
வதரநத பசயலபொற்றும இனதமயபொன கபொலஙகள ஏரபொளமபொக இருககனறன.”
தனபம எதவதர நீடககம எனறபொல “நபொன” எனகற அகமபபொவ உணரவ நீடககம வதர
மடடஜம. அரிசயலிருநத உமி நீஙகய பனப கதரடககம இயநதரம தைன ஜவதலதய
நிறுதத பகபொணட வடம. இறுத மனமபொசகள உளளததலிருநத நீஙகய உடன
தனபஙகள நினறுவடம. அத ஜமலும வபொடடவதைற்க மனதல எநதை அழுககம இன
இலதல. நிதலயபொன மகழசச உணரபபடடவடம.

எலலபொப பனதைரகளம இதற தூதைரகளம மனதைக கலததன இரடசகரகளம மகழஜவபொட
நற்பசயததய அறவதத இருககறபொரகள. நற்பசயத எனறபொல எனன எனறு எலலபொ
மனதைரகளம அறவபொரகள. தைவரககபபடட ஜபரபொபதத, ஜநபொய தரநத கணமபொவத,
நணபரகள பபொதகபொபபபொக வநத ஜசரவத அலலத பபொதகபொபபபொக ஊர தருமபவத,
பரசசதனதய மறயடதத மணட வருவத, பதைபொழிலில பவற்ற வபொயபப உறுதயபொவத,
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ஜபபொனறதவஜய. ஆனபொல பனதைரகளன நற்பசயத எனறபொல அத எனன?
கழபபமபொனவரகளகக அதமத இருககனறத. தனபபபடபவரகளகக ஆறுதைல
இருககனறத. கவதலபபடபவரகள ஆனநதைபபடவபொரகள, பபொவதததை பவலல
மடயும. வழி தைவறயவன வீட வநத ஜசரவபொன. மனம
உதடநதைவரகளம,
தககபபடபவரகளம மகழசசயுறுவபொரகள. இநதை அழகய உணதமகதள எதரகபொல
உலகல அலல; இஙஜக, இபபபபொழுஜதை உணரமடயும. அனபவகக மடயும. தைபொன
எனற கறுகய எலதலதய உதடதத தைனனலமற்ற அனப எனனம எலதலயற்ற பபரு
பவளககள நுதழயும யபொவரும உணரமடயும, அனபவகக மடயும எனறு பனதைரகள
அறவககறபொரகள.

மிக உயரநதை நனதமதய மயனறு ஜதைடஙகள. ஜதைடக கணடவடன அததை
நதடமதறபபடததப பபொரதத உணருஙகள.
மிக ஆழமபொன,
இனதமயபொன
ஆனநதைததன சதவதயப பருகவீரகள.
மற்றவரகள நலதததைக
கவனததல
பகபொளளஙகள.மற்றவரகதள
அனஜபபொடம,
கனஜவபொடம
எணணுஙகள.ஜதைதவயபொனவரகளகக மடநதை உதைவகதளச பசயயுஙகள,இவ்வபொறு
பசயத உஙகள சயநல ஆதசகதள பவற்றகரமபொக மறநத வடஙகள . அநதை
இடததஜலஜய (இனனம சறத தூரம கூடக கடநத பசலலத ஜதைதவயனற )வபொழவன
நிதலயபொன மகழசசதய நீஙகள கணட உணரவீரகள.

சயநலமினதம எனனம வபொயலக கதைவன உள பசபொரககததலிருககம நிதலயபொன
மகழசச இருககனறத . யபொரும அநதைக கதைதவ தறநத பசனறு நிதலயபொன மகழசசதய
அனபவககலபொம. யபொருகக இதல சநஜதைகஜமபொ அவரகளம வநத கதைதவ தறநத
பபொரததத தைஙகள சநஜதைகதததைத தரததக பகபொளளலபொம.

எனஜவ சயநலம எனபத தககததற்க அதழததச பசலலும. சயநலம தறபபஜதை
மகழசசகக அதழததச பசலலும எனறு பதைரிநத பகபொளளம ஜபபொத – இத நம ஒருவர
மகழசசகக ஆக மடடம அலல. அவ்வபொறு எனறபொல நம எணணம எவ்வளவ
தைபொழவபொனத! ஆனபொல மழு உலகததன மகழசசககபொகவம. கபொரணம நமஜமபொட வபொழும
நமமடன பதைபொடரப பகபொளளம யபொவரும நபொம நம சயநலதததைத தறநதைதைற்கபொக
உணதமயபொகவம மகழசசயபொகவம இருபபபொரகள. கபொரணம மனதைக கலம எனபத
ஒனஜற, ஒருவனன ஆனநதைம எனபத எலஜலபொரின ஆனநதைஜம. இததைத உணரநதை பன,
வபொழவன பபொததைகளல மலரகதளத தூவலபொம. மடகதள அலல. ஏன, நம எதரிகளன
பபொததைகளலும தைனனலமற்ற அனபன நறுமண மலரகதளத தூவலபொம. அவரகளன கபொல
அட அதைன ஜமல பதய அநதை அழுததைததல பனதைததன நறுமணச சபொநத கபொற்றல
பதைளககபபடடடம. உலகம அநதை நறுமணததல மகழசசயுறடடம.
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10 அதமதயுடன இருபபத

சலனமற்று இரு!
வபொழவன மணமகடம அதமதஜய.
ஒவ்பவபொரு நீணட நபொளலும உஙகளகபகனறு எனறு சறத ஜநரதததை
வழஙகக
பகபொளளஙகள.
மிக அதக ஜநரம ஜதைதவயற்ற வீண ஜபசசகளல ஈடபடகஜறபொம.
மிகக கதறநதை அளவ தைபொன நபொம கூற ஜவணடயததைக கூறுகஜறபொம.
உஙகள அறதவயும ஞபொனதததையும நலல மதறயல பவளபபடததை ஜவணடம
எனறபொல ,
உஙகள வபொரதததைகக மதபபடன பசயல பறகக ஜவணடம எனறபொல,
பவற்றுக கததைகதளயும, வீண ஜபசசகதளயும வடடத தைளள
அதமதயன பபபொனனபொன வபொரதததைகளல ஈடபடஙகள.
---ஏ.எல.சபொலஜமபொன.

என உளளஜம, கலஙகபொமல சலனமற்று இரு.
ஓயவலலபொமல பரபரபபபொன நடவடகதககளல ஈடபடவதலிருநத
சற்று ஜநரம வலக நில.
சறத ஜநரம தைனதமதயத ஜதைரநத எடதத
வபொழவதைற்க அசசம பகபொளளபொஜதை.
---எரனபொலட கரபொஸதப

பமயயறவ பபற்ற மனதைனன வபொரதததைகளல ஆற்றல பததைநதளளத. ஆனபொல
அவனத
அதமதயலும
பமரௌனததலும
அததைவட
அதக
ஆற்றல
பததைநதளளத.உயர மனதைரகள சல சமயஙகள அதமததய ஜவணடம எனஜற
கதடபடபபடதத மிக நுடபமபொக நமதமக கற்பககறபொரகள. அறவம, ஞபொனமம
பகபொணட பபரும ஞபொனகளன அதமதயபொன பணப நலனகதள ஜநரில கவனகக
மடநதைவரகளபொக அவரத சீடரகள ஓர இருவர இருககலபொம. ஆனபொல அதவ கபொலம
கடநதம
பதைபொடரநத
ஜபபொற்றப
பபொதகபொககபபடகறத.பகடடகபொரததைனமபொக
வபொரதததைகதளப பகததம பததசபொலி ஜபசசபொளனன வபொரதததைகள பல ஆயரம
ஜபரகளபொல ஜகடகபபடட எஙகம பரவ எலஜலபொரும அறநதை வபொரதததைகளபொக ஒரு
கபொலததற்கப பகழ பபற்று வளஙகனபொலும சல தைதலமதறகளல அதவ மறககபபடட
வடகனறன. ”உணதம எனறபொல எனன? அததை வளகக” எனற பஜலபொத ஜகடட
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ஜகளவகக இஜயசவன பதல அதமதஜய.அநதை ஆழமபொன அதமதயல ஞபொனம
பபபொதநத இருநதைத. பணவம உறுதயும உள அடஙக இருநதைத. ”ஜதைவததைகள
உளஜளவர அசசபபடம இடஙகளககம மடடபொளகள வதரநத பசலவபொரகள” எனனம
கூற்தற
பமயபபககம
வணணம
அவர
ஆழமற்ற
வபொரதததைகதள
பவளபபடததைவலதல. வபொரதததைகளபொல வளககம அளதத ஒரு வதரயதறககள
அதடகக மடயபொதை ஒனறற்க வளககம அளகக அவர மன வரவலதல சபொஸதரஙகள,
ஜவதைபொநதைஙகதள அவர மனதவககவலதல. பரமமதததை (கடவதள) பற்றய
ஜகளவகதள வபொககவபொதைம பரிய பரபொமணரகள பதைபொடததை ஜபபொத பததைர அதமதயபொக
இருநதைபொர. அவர அதமதயபொக இருநத அவரகள அறநத இருநதைததை வட ஜமலபொனததை
அவரகளககப ஜபபொதததைபொர.ஜமஜலபொடடமபொன பதலகதள எதரபபொரககம மடடபொளகதள
அவரத அதமத தருபதபபடததைவலதல. ஆனபொல உணதம ஞபொனம ஜதைடபவரகளகக
ஆழமபொக உணரததயத. கடவதளப பற்றய எதர கருதததை சகததக பகபொளளம
மனமிலலபொமல கடவதளப பற்ற மடவலலபொமல ஏன இவ்வளவ ஜபசச? அதைற்கப
பதல சறதைளவ அனதபயும,நலபலணணஙகதளயும வபொழவல நதடமதறபபடதத,
அவற்றன மககயததவதததை உணரநதக பகபொளளடடம. ஏன கடவதளப பற்ற
ஊகததன அடபபதடயல இவ்வளவ வபொககவபொதைஙகள. நமதமப பற்ற நபொம சறதைளவ
உணரநதக பகபொளஜவபொம. ஆரபொயவதைற்க இடமிலலபொதை ஒரு கருதததை தவததக பகபொணட
தைரககதறவபொக, அவமரியபொததையபொகப ஜபசவததை வடப பபரிய மடடபொளதைனமம
இலதல. பககவமற்ற நிதலயும இலதல. மரியபொததைதயயும பணதவயும வட
ஞபொனதததை அதடயபொளம கபொடடம சறநதை ஜவறு ஒனறு இலதல. வபொரதததைகள
இலலபொமல பமயயறவ பகபொணடவன ஜபபொதபபபொன எனறு லபொஒடச தைன வபொழவல
வபொழநத கபொடடனபொர. சகத ஜசகரிககபபடடருநதைபொல அதைன கூடஜவ ஆற்றல இருககம
எனபததைப ஜபபொல எபஜபபொதம அவரிடம இருநத பவளபபடம ஆற்றலபொல சீடரகள
அவதர ஜநபொகக ஈரககபபடடனர.ஜபபொதபபதைற்கபொக பவளஜய பசலலபொமல, மககளன
பசவகதளத ஜதைடபொமல அவரகளன பபொரதவயலிருநத வலக அதமதயபொக வபொழநதை
அவதர மககள ஜதைட பசனறு அவரிடமிருநத ஞபொனம பபற்றனர.

பமயயறவ
பபற்றவரகளன
அதமதயபொன
பசயலகள,
பமயயறதவத
ஜதைடகனறவரகளன பபொததைகளல ஒளபவளளதததைப பபொயசசம வளகககளபொக
வளஙககனறன.
பமயயறதவயும
அறபநறகதளயும
பசயலபடதத
வபொழ
நிதனபபவன எததைப ஜபச ஜவணடம, எபஜபபொத ஜபசஜவணடம எனறு மடடம
பதைரிநத பகபொளவத ஜபபொதைபொத. எததைப ஜபசக கூடபொத, எபஜபபொத ஜபசக கூடபொத எனறும
பதைரிநத பகபொளளஜவணடம. நபொவடககஜம பமயயறவன ஆரமபமபொகம. மனம
அடஙகச பசயலபடவத பமயயறவன வழிகபொடடதைல ஆகம. ஒருவன தைன நபொதவ
அடககம ஜபபொத அவன மனதன மத அவனகக ஒரு கடடபபபொட ஏற்படகனறத.
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ஒருவனகக மனதன மத மழுக கடடபபபொட இருககறபதைனறபொல அவன அதமததய
ஆளம தறம பபற்றவனபொக இருகக ஜவணடம.

மடடபொள பதைற்றுகறபொன. வமப ஜபசகறபொன, வபொதைம பரிகறபொன. வபொரதததைகதள வபொரி
இதறககறபொன. மற்றவரகளன வபொதய அதடததைதைபொகப பபருதம பகபொளகறபொன.
தைனனதடய மடடபொள தைனததல (அததை மடடபொளதைனம எனறு அறயபொமல) பபருமிதைம
பகபொளகறபொன.தைனதன எபஜபபொதம தைற்கபொததை வணணம இருககறபொன. தைனனதடய
ஆற்றலகதளப பயன இலலபொமல வீணபொகககறபொன.எதவம வதளயபொதை நிலதததைத
ஜதைபொணட பசடகதள நடட வளரகக எனனம ஜதைபொடடககபொரதனப ஜபபொலத பதைபொடரநத
பசயலபடகறபொன.

பமயயறவ பபற்றவன பயனலலபொதை வபொரதததைகதள, வமபப ஜபசசககதள, வீண
வபொககவபொதைஙகதள,
தைனதனத
தைற்கபொததக
பகபொளளம
வபொரதததைகதளத
தைவரககறபொன.ஜதைபொலவயதடநதைவன
ஜபபொல
ஜதைபொற்றம
ஏற்படடபொல
மகழசச
பகபொளகறபொன.உணதமயலஜய
ஜதைபொலவயதடநதைபொல
இனனம
பபரு
மகழசச
பகபொளகறபொன.தைனனதடய தைவதற, கதறதய அறநதக பகபொணடதைற்கபொக ,அததை
இபபபபொழுத நீகக மடயும எனறு பபரு மகழசச பகபொணட பமயயறவல ஜமலும ஒரு
பட மனஜனறுகறபொன.இறுதயபொன வபொரதததை தைனனதடயதைபொகஜவ இருககஜவணடம
எனறு வருபபம பகபொளளபொதைவன ஜபரருள பபற்றவனபொவபொன.

நபொன என கடநதை கபொல நபொடகதளத தருமப பபொரககஜறன.
வபொரதததை ஜேபொலததல பகடடககபொரரகளடன நபொன ஜபபொடடயடடக கதளபபதடநஜதைன.
இபபபபொழுத எளள நதகயபொடதைலகளககம, வபொககவபொதைஙகளககம எநதைப பதலும
அளககபொமல கபொததருபபததைத தைவர நபொன ஜவறு எதவம பசயவதலதல.

ஜகபொபம ஏற்படஜவணடம எனறு தூணடவடபபடம பபபொழுத அதமதயபொக இருபபத
எனபத ஒரு பணப நிதறநதை இரககமபொன இதையததன அதடயபொளமபொகம.
கவனமற்றவரகள, .இரககமற்றவரகள ஒவ்பவபொரு சறு தூணடதைலிலும தைஙகள நிதலயல
தைடமபொறுவபொரகள. தைபொன எனற எணணததற்க ஏதைபொவத ஆபதத ஜநரும எனனம
ஜதைபொற்றம ஏற்படடபொலும மனம கலஙக நிதல கதலநதப ஜபபொயவடவபொரகள.
இஜயசவன ஒருதம நிதல எனபத ஒரு அற்பதைம அலல. அத அவரத பநஞ்சல
கடபகபொணடருநதை பணபகளன மலரநதை நிதல. ஞபொனததன பவளபபபொட. ”இஜயச ஒரு
வபொரதததைதயயும பதல அளககவலதல”, ”பததைர அதமதயபொக இருநதைபொர” எனறு
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படககம ஜபபொத அதமதயன ஜபரபொற்றதல, வலிதமதய, ஆரவபொரமிலலபொதை கமபீரதததை,
பபரு மதழயன ஒரு தள மதழதயப பபொரததைத ஜபபொல உணரகஜறபொம.

அதமதயபொன மனதைஜன ஆற்றல வபொயநதை மனதைன. அதகமபொகப ஜபசம மனதைன பறதர
ஈரககமபொடடபொன. எநதைத தைபொககதததையும ஏற்படததை மபொடடபொன.எநதை ஒரு ஆற்றதலஜயபொ
சகததயஜயபொ வீணடககபொமல ஜசகரிதத தவததகபகபொணட பனஜப ஜவணடய ததசயல
பசலுததப
பயனபடததை
மடயும
எனபததை
இயநதரஙகதள
இயககம
(பமககபொனகககள) ஒவ்பவபொருவரும அறவபொரகள. பமயயறவ பதடததைவன மனதன
ஆற்றதல ஜசகரிதத வீணபொகபொமல தைடதத ஜதைதவ ஏற்படம ஜபபொத தளயும
தைபொமதைமினறத தலலியமபொக ஜவணடம ததசயல பசலுததகறபொன எனற வதகயல
அவன மனம எனனம ஆனமக இயநதரதததை இயககபவஜன.

அதமத தைபொன உணதமயபொன வலிதம. ”கதரககனற நபொய கடககபொத” எனற ஜபசச
வழகக சரியபொனத தைபொன. பலடபொக எனபபடம நபொதயப பபொரதத எலஜலபொரும
அசசபபடவதைற்கக கபொரணம – அத பபொரதவதய மிகக கடதமயபொக தவததக
பகபொளளம.மிக அரிதைபொக எபஜபபொஜதைபொ தைபொன கதரககம. நடபபவற்தறக கூரநத
கவனததச பசயலபடவதைற்க அதைற்க அநதை அதமத ஜதைதவபபடகறத. ஆம. இத ஒரு
தைபொழநதை வதக அதமதயன ஆற்றல தைபொன.ஆனபொல அடபபதட தைததவம இததைபொன.
தைற்பபருதம ஜபசபவன ஜதைபொலவ அதடவபொன. அவன மனம பசயய ஜவணடய
பசயதல வடட வலகச பசனறுவடடத. அவன தைன ஆற்றதல எலலபொம தைனதனப
பற்றப பகழசசயபொகப ஜபசவதஜலஜய பசலவ பசயகறபொன. அவனத சகத பசயய
ஜவணடய பணககம அததைச பசயதைபொல கதடககப ஜபபொகற பலதனயும எணண
இரணடபொகப பரிகறத. அதல பபரும பகத அநதைப பலதன எதரபபொரககம ஆதசகஜக
பசலகனறத. தைன பதடகதளப பரிததத ஜதைதவயற்ற இடஙகளல நிற்க தவததவடட
ஜபபொருககச பசனறு ஒரு மகமபொகத தைபொககதைதல பதைபொடகக மடயபொமல ஜதைபொலவ
அதடயும தறதமயற்ற பதடத தைளபததயப ஜபபொல பசயலபடகறபொன அலலத
இயநதரததன தைடபபதைதழ கவனமினறத தறநத வடட நீரபொவதய பவளஜய பசலல
அனமதககம கவனக கதறவபொன பபபொறயபொளதரப ஜபபொலச பசயலபடகறபொன.
தைனனடககமபொன, அதமதயபொன, உளஆரவம மிககவன பவற்ற பபறுகறபொன.
தைற்பகழசசதயத தைவரதத, வீண ஆரபொவபொரஙகதள வடட வலக அவனத சகத
அதனதததையும ஏற்றுகபகபொணட பணதய நிதறஜவற்ற ஒருமகபபடததகறபொன.
தைற்பகழசச பகபொளபவன தைன ஆற்றலகதளப பதறசபொற்றக பகபொணடருககம ஜவதளயல
இவன
பசயத
மடகக
ஜவணடய
ஜவதலயல
இறஙக
பசயலபடடக
பகபொணடருககறபொன. மற்றவன எநதை அளவ ஜபசகபகபொணட இருககறபொஜனபொ இவன
அநதை அளவ அவதன வட அநதை ஜவதலதய மடகக மனஜனறக பகபொணடருககறபொன.
பல மதனகளல சதைறடககபபடம ஆற்றதல வட ஒருமகபபடததைபபடம ஆற்றஜல
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பலன தைரும எனபத எஙகம, எபஜபபொதம பசயலபடம இயற்தக வதயபொகம. இதரசசல
இடடத தைற்பபருதம பகபொளளம ”சபொரலஸ” -ஐ எபஜபபொதம தைனனடககமபொன,
அதமதயபொன ”ஒரலபொணஜடபொ” வீழததவடவபொன.

அதமத தைபொன வலிதம எனபத பவ எஙகம பசயலபடம இயற்தக வதயபொகம.
பவற்றகரமபொக
இயஙகக பகபொணடருககம
வயபொபபொரி
தைன
தடடஙகதள,
பசயலமதறகதள, நிகழவகதளப பற்றப ஜபசகபகபொணட இருககமபொடடபொன. பவற்ற
பபற்றுளள கபொரணததைபொல பபருமிதைம பகபொணட ஜபசத பதைபொடஙகனபொல ஜதைபொலவதயத
தைழுவ ஆரமபதத வடவபொன. நல ஒழுகக மதறயல வபொழநத பறதர ஈரககம
தைனதமயுதடயவன தைனதனப பற்ற ஒரு ஜபபொதம ஜபச மபொடடபொன. தைனனதடய ஆனமக
மயற்சகளல கதடததளள பவற்றதயப பற்றயும ஜபசமபொடடபொன. அவ்வபொறு
ஜபசனபொல, ஜபசய அநதைக கனஜம கபொநதைம ஜபபொனறு அவஜனபொட இருநதை ஆற்றல
எலலபொம அவதன வடட நீஙகச பசனறு வடம. சபொமசனதனப ஜபபொனறு (ஆஙகல
வழககல வழஙகபபடம ஒரு கததையன பபொததரம.) அவன தைன ஆற்றலகள எலலபொம
நீஙகத தைவபபபொன. உலக வபொழவன பவற்றஜயபொ! ஆனமக வபொழவன பவற்றஜயபொ!
பவற்ற எனபத கறகஜகபொதள மனம தைளரபொமல வலிதமயபொக , அதமதயபொக அதடய
மயற்சபபவரகளகக மனம உவநத உதைவம ஒரு பணவபொன ஜவதலககபொரன. அதக
ஆற்றல வபொயநதை சகதகள ,இதரசசலினற ஜவதல பசயயும. பலவற்தறக கடநத
கவரும மனம அதமதயபொகஜவ ஜவதல பசயயும.

நீஙகள வலிதமயபொனவரகளபொக, பயனளளவரகளபொக, தைனனமபகதக உதடயவரகளபொக
இருகக ஜவணடம எனறு வருமபனபொல அதமதயன ஆற்றதல , மதபதப உணரநத
பகபொளளஙகள. உஙகதளப பற்றப ஜபசபொதரகள. வீண ஜபசச ஜபசபவன பசயலில
பலவீனமபொனவன எனறு உலகம இயற்தகயபொகஜவ உணரநத பகபொணட அவதன அவன
தைற்பகழசச பபொததைககள பசலல அனமததத ஒதஙகவடம. எனன பசயயப
ஜபபொகறீரகள எனபததையும ஜபசபொதரகள. ஆனபொல பசயயுஙகள. பசயத மடககபபடட
பண தைன அஙகீகபொரதததைத தைபொஜன ஜதைடக பகபொளளம. மற்றவரகள பசயயும
ஜவதலகளல கதற கூற தைவதற கணடபடதத உஙகள ஆற்றதல வீணபொககபொதரகள.
ஆனபொல உஙகள கடதமதய நனறபொக மழுதமயபொகச பசயயுஙகள. உணதமஜயபொடம
இனதமஜயபொடம பசயயபபடம மிகச சபொதைரண ஜவதல ,மற்றவரகதளப பபொரதத
கதரபபததை வட ஜமலபொனதைபொகம. மற்றவரகளன ஜவதலதயக கதறக கூறுமஜபபொத
உஙகள ஜவதலகளல நீஙகள கவனதததை இழககறீரகள. மற்றவரகள தைவறபொகச
பசயகறபொரகள எனறபொல நீஙகள சரியபொகச பசயத எடததககபொடடபொக வளஙக
அவரகளகக அறவறுததஙகள. மற்றவரகதள மடடம தைடடபொதரகள. உஙகதள
யபொரபொவத மடடம தைடடனபொல அதைற்க எநதை மதபதபயும அளதத வருநதைபொதரகள.
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உஙகள மத தைபொககதைல பதைபொடககபபடடபொல அதமதயபொக இருஙகள. இவ்வபொறு இருநத
நீஙகள மனககடடபபபொதட வளரததக பகபொளளஙகள. வபொரதததைகதள, பசபொற்கதள
நீஙகள பயனபடததைவலதல எனறபொலும பறர உஙகளடம கற்றுக பகபொளவபொரகள.

ஆனபொல உணதமயபொன அதமத எனபத நபொ வபொனத மடடம ஜபசபொமல அதமதயபொக
இருபபதைலல, மனம அதமதயபொக இருபபஜதை. மனமபொனத கழமப அதலபபொயநத
பகபொணடருகக நபொதவ மடடம கடடபபடதத அதமதயபொக தவததருபபத எநதைப
பலவீணதததையும ஜபபொககபொத. எநதை ஆற்றதலயும வழஙகபொத. அதமதயபொனத சகத
வபொயநதைதைபொக இருகக ஜவணடம எனறபொல அத மழு மனததையும தைழுவய அதமதயபொக
இருகக ஜவணடம. மனதன ஒவ்பவபொரு பபொகதததையும ஊடருவ இருகக ஜவணடம.
ஒரு நிமமதயபொன அதமதயபொக இருகக ஜவணடம. இநதைப பரநதை,
ஆழமபொன ,
நிதலயபொன அதமததய;-எநதை அளவற்க ஒருவனகக அவன ஜமல கடடபபபொட
இருககறஜதைபொ அநதை அளவற்கத தைபொன அவன பபற மடயும. தவர ஜகபொப
உணரவகளம, இசதசகளம, தனபஙகளம மனதல சழலும ஜபபொத பனதைமபொன,
ஆழமபொன அதமதயன ஓதசகதளக ஜகடக மடயபொத. மற்றவரகளன வபொரதததைகளம
பசயலகளம உஙகதளச சூஜடற்ற வடம எனறபொல மனமபொச நீஙகபொமல ,மனக
கடடபபபொட இலலபொமல நீஙகள இனனம பலவீணமபொகத தைபொன இருககறீரகள. ஆனவ
பசருககம பவற்று ஆரவபொர அகமபபொவமம உஙகள உளளதததை ஆடடவககபொமல
பபொரததக பகபொளளஙகள. சயநலததன கபொரணமபொக எநதை பவறுபஜபபொ வனம வஜரபொதை
உணரஜவபொ உஙகதள அணடபொமல இருககடடம. எநதைப பழி கூறும அபபொணட
வபொரதததைஜயபொ, பபபொயயுதரகஜளபொ, அவதூஜறபொ உஙகள சபொநதை நிதலதய கதலகக
அனமதககபொதரகள. பயல கபொற்று பவளஜய ஜவகமபொக வீசக பகபொணடருககம ஜபபொத
உறுதயபொகக கடடபபடட இருககம வீடடன உளஜள இருபபவரகள எநதைக
கலககததற்கம ஆளபொகபொமல அசசமினற உள அதறயல த மூடடக களர
கபொயகறபொரகஜளபொ அதஜபபொல உளளததல பமயயறவ பகபொணட இருபபவதன அவன
உளளததற்க பவளஜய இருககம எநதைத ததமயபொலும அவதனத தணடஜவபொ
கலககமதடயஜவபொ பசயய மடயபொத. தைனதன ஆளம தறன பகபொணட அதமதயபொக
இருபபவன இதையததல அதமத நிலவகறத. இநதைப ஜபரதமததய ஒருவன தைனதன
மழுதமயபொக ஆளம ஜபபொத பபறுகறபொன.

பதக, பபபொறபொதம, பபபொய கற்றசசபொடட, பவறுபப, வனமம என மனதன
எலலபொவதகயபொன ஓயவற்ற நிதலதய வறுவறுபபபொன ஜபபொரபொடடம எனறு மககள
தைவறபொகப பபயரிடட அதழககம ஒனறு, பமயயறவ பகபொணட ஒருவன அருகல
பநருஙக மடயபொத. அவதன மணடம தனபறததை மடயபொத.
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அதகமபொகப ஜபசயும சததைமம ஜபபொடடக பகபொணடருநதைபொல தைபொன ஒனதற சபொதகக
மடயும எனனம ஒரு தைவறபொன கருதத பபபொதவபொக மககளடம நிலவகறத. ஆழமற்ற,
அனபவததல இலலபொதை வபொய வபொரதததைகதள ஓயபொத ஜபசகபகபொணட இருபபவன
ஆழநத சநதபபவதன, அதமதயபொகச பசயலபொற்றுபவதனப பயனற்றவன எனறு
கருதகறபொன. அவதனப பபபொறுததைவதர அதமதயபொக இருபபத எனறபொல எதவம
பசயயபொமல சமமபொ இருபபத. பரபரபபபொக ஓயபொமல ஜபசக பகபொணட இருநதைபொல
சறுசறுபபபொக இயஙகவத. பரபலமபொக வளஙகவததை, பலர கவனதததைக கவருவததை
ஆற்றல எனறு தைவறபொக வளஙகக பகபொளகறபொன. ஆனபொல சநதபபவனம
பசயலபடபவனம தைபொன பயன தைரும வதகயல உணதமயல பணயபொற்றுகறபொன.
அவனத பசயலபபொட பணயன ஆண ஜவதர, தமயதததை, உயரததடபதப
இயகககனறத. மணணலும கபொற்றலும கலநதருககம கடனமபொன பபபொருடகதள
இயற்தக அனதன மதறவலிருநத அதமதயபொக அற்பதை இரசவபொதைததடன ( மடட
உஜலபொகஙகதளப பபபொனனபொக மபொற்றும பசயல) பமனதமயபொன இதலகளபொக, அழகய
மலரகளபொக, சதவயபொன கனகளபொக அளவட மடயபொதை பலவதக அழக வடவஙகளபொக
மபொற்றுகறபொள.அத ஜபபொல, பயனளள வதககளல அதமதயபொகச பசயலபடபவன தைன
பசயலகளன எடததக கபொடடன மூலமபொக மககள வபொழகனற வழி மதறகதளத
தருததகறபொன. கறததை ததசயல அதமதயபொகச பசலுததைபபடம தனனதடய ஆற்றலின
வலிதமயபொலும வளகக மடயபொதை மபொய சகதயபொலும உலகததன மகதததைஜய அழகபொக
மபொற்ற அதமககறபொன. பதைபொடரநத மபொறக பகபொணஜட இருககம பசயற்தகயபொன
ஜமற்பரபபல பூச பமளகம ஜவதலகதளச பசயத தைன ஜநரதததையும ஆற்றதலயும
அவன வீணபொககவத இலதல. ஆனபொல அவன உயரின தமயப பகததய நபொடச
பசலகறபொன. அஙகருநஜதை தைன ஜவதலதயத பதைபொடஙககறபொன. கபொலம கனயும
பபபொழுத, ஒரு ஜவதள அபபபபொழுத அவன நிதலயலலபொதை உடதல இழநத உலதக
வடட மதறநத கூட இருககலபொம. ஆனபொல அவன அதமதயபொகச பசயதை அழிகக
மடயபொதை பணகள கனகதள ஈனறு உலதக உயவககனறத. ஆனபொல பவறும ஜபசசல
மடடம பகடடககபொரனத வபொரதததைகள மதறநதவடகனறன. ஓதசதய வததைதத
உலகல எததையும அறுவதட பசயய மடயபொத.

எவன தைன மனதன ஆற்றலகதளக கடடபபபொடடல தவததருககனறபொஜனபொ அவன தைன
உடலின ஆற்றலகதளயும கடடபபபொடடல தவததருககனறபொன. வலிதமஜயபொட
சபொநதைமபொகவம அதமதயபொகவம வபொழும மனதைன எபஜபபொதம அவசரமபொக,பரபரபபபொக
இயஙகக பகபொணடருககம மனதைதன வடச சறநதை உடல நலதததைப பபற்று இருபபபொன.
அதமதயபொக, கடடபபடட இதசநத பசயலபடம மனம, உடலும ஜநபொயனற இதசநத
பசயலபட வழிவதகச பசயயும. ஜேபொரஜ் ஃபபொகஸின வழிதயப பனபற்றுபவரகள தைபொன
பரிடடஷ சமகததல இனறு* (இனறு* - 1900 கபொலகடடம) பவற்றகரமபொக,
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ஆஜரபொககயமபொக வபொழபவரகளபொக இருககறபொரகள. அவரகள வீண பரபரபதபயும
ஜதைதவயற்ற
வபொரதததைகதளயும
தைவரதத
,அதமதயபொக
ஆரவபொரமினறக
கறகஜகபொளடன கூடய வபொழதவ வபொழகறபொரகள. அவரகள அதமதயபொன மககள.
அதமதஜய ஆற்றல எனனம அடபபதடயல தைபொன அவரகளத சநதபபகள
நதடபபறுகனறன.

அதமத ஆற்றல வபொயநதைத, கபொரணம அத ஒருவன தைனதன அடகக ஆளவதைன
பவளபபபொட. எநதை அளவற்க ஒருவன தைனதன பவற்றகரமபொக அடகக ஆளகறபொஜனபொ
அநதை அளவற்க அவன இனனம அதமதயபொனவனபொக மபொறுகறபொன. தைன மனதன
ஜகளகதக பகபொணடபொடடஙகளகக வபொழவததை வடதத ஒரு கறகஜகபொளடன
பசயலபடம ஜபபொத பவள உலகன ஜபரிதரசசலில இருநத வலக தைன உளளததன
நிமமதயபொன இதசதயக ஜகடகறபொன. அவன ஜபசனபொல அதைற்க ஒரு கபொரணம
இருககம. அவன ஜபசம வபொரதததைககப பன ஒரு சகத இருககம. அவன அதமதஜயபொ
மவனஜமபொ கபொததைபொல அதைற்கம அவன வபொரதததைகக ஈடபொன சகதயுடன இருககம
அலலத அதைற்கம அதகமபொன சகதயுடன இருககம. அவன உதரககம வபொரதததைகதள
வலியும, கணணீரும பன பதைபொடரவத இலதல. ஜவதைதனதயயும, மனவறுததைதலயும
ஏற்படததம பசயலகதள அவன பசயவத இலதல. ஆனபொல அவன பசபொலலிலும,
பசயலிலும கனவம கவனமம இருககம. அவன உளளம அதமதயபொக இருககம,
அவனத நபொடகளம ஜபரருஜளபொட வளஙகம.
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11 தைனதமதய நபொடவத

உளளததல வதட இருககம ஜபபொத ஏன பறப பபபொருளகளல அநதை வதடதய
வீணபொகத ஜதைட ஜவணடம?

பசபொரககததன கபொடச அருகஜலஜய கதடககம ஜபபொத , பதைபொதலவல இருககம
மதலயன ஜமல ஏன வலிஜயபொட ஏற ஜவணடம?

உளளம எனனம பளளததைபொககன அட ஆழததல ஆழநதை நிதனபப எனனம தறவ
வபொழகறபொன. அவன பபொரதவ பசபொரககதததைத ததளககம. இரதவ ஒள மயமபொககம
நடசததரஙகள பகலிஜலஜய அவன கணகளககத பதைளவபொகத பதைரியும.
---வடடயர.

உணரவகள ஓயவ எடககம நிசபதைமபொன ஜவதளயல
பநஞ்சம எனனம பபடடகததல ஞபொனதததைச ஜசகரிததக பகபொளளஙகள.
--பவரடஸவரத

மனதைனன உணதமயபொன இருபப கணகளபொல கபொண மடயபொதை அவன உளளததன
ஆனமக இருபஜப. அத தைன உயரசகததய, வலிதமதய உளளருநஜதை பபற்றுக
பகபொளளம , பவளயருநத அலல. பவளபபறம எனபத அநதைச சகத பசலவடபபடம
இடமபொகம.அநதை சகததய பபறுவதைற்கம , பதபபததக பகபொளவதைற்கம அத
உளளததன அதமததய நபொடஜய பசலலஜவணடம.

எதலிருநத தைபொன சகததய பபற்றுக பகபொளள ஜவணடஜமபொ அநதை உளளததன
அதமததய எநதை அளவற்க பலனகளன ஆதசகள எனனம இதரசசலில மனதைன
மூழகடககறபொஜனபொ, எநதை அளவற்க இநதை அதமததயப பற உலகப பபபொருடகளன
ஜதைடஜலபொட ஜமபொதக பகபொளள அனமதககனறபொஜனபொ, அநதை அளவற்க அவன
வலிதயயும, ஜவதைதனதயயும அனபவபபபொன. அநதை வலியும ஜவதைதனயும
பபபொறுததக பகபொளள மடயபொதை அளவ தனபதததைத தைரும ஜபபொத அவன ஆறுதைல பபற
அவனள இருககம நிமமதயபொன தைனதம எனனம பனதை தைளதததை நபொட பசலவபொன.
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அரிசயலலபொதை பநலலின பவறும உமிதய உணட எபபட உடலபொல தைபொகக படகக
மடயபொஜதைபொ அத ஜபபொலஜவ மனதைனன உணதமயபொன தைனதமயும பவற்றுக
பகபொணடபொடடஙகளனபொல தைனதன நிதல நிறுததக பகபொளள மடயபொத. அவ்வபஜபபொத
தைகநதை ஜவதளகளல உணவ ஊடடபபடவலதல எனறபொல உடல தைன வலிதமதயயும
பபபொலிதவயும இழநத பசயபொலும தைபொகததைபொலும வபொட உணவற்கபொகவம, நீருககபொகவம
கணணீர வடம.மனதைனன உணதமயபொன உள இருபபம இநதை உடமதப ஜபபொனறத
தைபொன. அத தைகநதை கபொல இதடபவளகளல தூயதமயபொன, பனதைமபொன எணணஙகதள
உணவபொக, நீரபொகத தைனதமதய நபொடக பகபொளள ஜவணடம. இலதலபயனறபொல அத தைன
பபபொலிதவயும, வலிதமதயயும இழநத பசயபொலும , தைபொகததைபொலும வபொட ஜவதைதனயல
கணணீர வடம. தூயதமயபொன பனதை எணணஙகள எனனம உணதவக பகபொளள
மடயபொமல உளளருககம ஜீவன தககம தைபொகக ஜவதைதனயல கணணீரக கரல
இடகனறத. ஒளமிகநதை வபொழவககபொகவம ஆறுதைலுககபொகவம ஏஙகம அநதை ஜீவனன
ஏககஜம அநதைக கணணீர கரல.எலலபொ தனபமம தககமம ஆனமக உணவன பஞ்சஜம.
அநதைப பஞ்சதததை நீககவதைற்கபொன ஜீவனன கூககரஜல உயர எணணஙகள. பசயபொல
வபொட மனம தருநதய பனப தைபொன , மகன தைன தைநததையன இலலதததை ஜநபொகக
ஏககதஜதைபொட தருமபவபொன.

பலன இனப ஆதசகளன பகபொணடபொடடததைபொல ஆனமக உள இருபபன தூயதமயபொன
உயர தடபபத பதைபொதலநத வடகறத. கீழநிதல ஆதசகளகக இடம பகபொடககம
ஜபபொத அதவ ஜமலும ஜமலும இடதததைப படததக பகபொளள ஆரபபரிதத
அதலககழிககம. தனமம பயனபடததைபபடம பபபொருடகள ஜதையமபொனம ஆக பழுதைபொக
உதடயும. அணநத பகபொளளம ஆதடகள ஜதையநத, கழியும., இதரசசலபொன தனசரி
வபொழவன தைவரகக மடயபொதை இனறயதமயபொதை பசயலபபொடகளனபொல உள இருபபம அத
ஜபபொலத ஜதையகறத, கழிகறத. அநதைச பசயலபபொடகளனபொல ஜநரநதை உளளருபபன
இழபதப
ஈடகடட
தைனதமயபொல
மடடஜம
உதைவ
மடயும.
தனசரி
நடவடகதககளககப பன மணடம பசயலபட உடமபற்க எபபட ஓயவ
ஜதைதவபபடகறஜதைபொ அத ஜபபொல ஆனமக உள உணரவற்கம அதைன இருபப பசலவபொன
பனப மணடம இருபதபப பபறுவதைற்கம , பதபபததக பகபொளவதைற்கம தைனதம
ஜதைதவபபடகறத. உடல நலததற்க எபபட உறககம ஜதைதவஜயபொ அத ஜபபொல ஆனமக
நலததற்கத தைனதம ஜதைதவ. பற உலக நடவடகதககளல ஈடபடஜவணடயத எபபட
உடலின ஜதைதவஜயபொ அத ஜபபொலத தைனதமயல ஈடபடம ஜபபொத உதககம பனதை
எணணஙகளம மனசலனமற்ற தயபொன நிதலயும உளளததன ஜதைதவ. உடமபற்கத
ஜதைதவயபொன ஓயவம உறககமம கதடககபொதை ஜபபொத அத ஜசபொரவபொக வடவத ஜபபொலத
தைனதமயும அதமதயும கதடககபொதை ஜபபொத உள உணரவகளம ஜசபொரவதடகறத.
ஆனமகத தைனதமஜய மனதைனன அடததைளமபொகம. எனஜவ அவன தைனதன
வலிதமயுடன, நிமமதயுடன தைதலகனவற்ற நிமிரவடன நிதல நிறுததக பகபொளள
ஜவணடம எனறபொல நிதல மபொறக பகபொணஜட இருககம பற உலக வபொழவலிருநத
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தைனதன அவ்வபஜபபொத வடவததக பகபொணட நிதலயபொன அழியபொதை உணதமகதள
ஜநபொகக உளமகமபொகத தருமப ஜவணடம. சமயக ஜகபொடபபொடகள ஆறுதைல அளககனறன
எனறபொல அதைற்கக கபொரணம அசசமயக ஜகபொடபபொடகள உளளம தைனதமயல ததளகக
ஒரு வழி ஏற்படததகனறன. அநதைத தைனதமயலிருநத தைபொன ஆறுதைல பறககறத.
மனததை அவ்வபஜபபொத ஆழநதை அதமதயல நிதலககச பசயத உயரநதை பனதை
எணணஙகதள உளளததல எணணுவத, தயபொனபபத ஜபபொனறவற்தற மனதைன
அவனபொகச பசயய மறபபதைபொல மதைஙகள அவன ஜமல கடதமகள எனறு சடஙககதள
வதககனறன. உலக வபொழவன ததச தருபபம வஷயஙகளலிருநத வலக மனம
ஒனறய அதமதயுடன அசசடஙககளல ஈடபடம ஜபபொத அவனத மனம உளளததன
ஆழநதை அதமதயல நிதலககனறத. தைன மனததை கடடபடதத பரிசததைபபடததக
பகபொளள அறயபொதைவனகக, ஆனபொல அவன தைற்ஜபபொததைய நிதலதய வட உயரநத
பனதை எணணஙகதளச பசயலபடததை ஜவணடம எனனம வருபபமளளவனககச
சமயஙகள கடடபொயமபொககம சடஙககள ததண பரியலபொம. ஆனபொல எவன தைன ஜமல
பபபொறுபதப ஏற்றுகபகபொணட தைனதனக கடடபபடததக பகபொளகறபொஜனபொ, தைனனதடய
இழிநிதல எணணஙகதள வலகக தைனதமதயத ஜதைரநபதைடககனறபொஜனபொ, பனதை
ததசகளல தைன மழுமனததை பசலுததை மதனகறபொஜனபொ;- அவனககப பததைகஙகளன,
ஜபபொதைகரகளன, ஆலயஙகளன உதைவகள ஜதைதவயலதல. ஆலயஙகள பனதைரகளன
பகபொணடபொடடததற்கபொக இலதல, பபொவகதள மடகஜவ இருககனறன.

தைனதமயல தைனதன ஈடபடததக பகபொளளம ஜபபொத ஒரு மனதைனகக கதடககம
வலிதமயபொனத, வபொழவன பரசசதனகதளயும இசதசகளன தூணடதைலகதளயும
எதரக பகபொணட சநததத அவற்றன பலம, பலவீணதததை அறநத அவற்தற
மறயடககம ஆற்றதல, மணட வருவதைற்கபொன வழிதயக கபொணபககனறத. ஒரு
கடடடம உறுதயபொக நிதலதத நிற்பதைற்கக கபொரணம கணகளககப பலபபடபொமல
அடயல மதறநத நிற்கம அடததைளஜம ஆகம. தைனதமயல ஈடபடம ஜநரததல
(யபொரும உற்று ஜநபொககனபொலும அறநதக பகபொளளம வபொயபபனற) அவனககள எழும
உயர எணணஙகளன ஆற்றஜல அவதன வலிதமஜயபொடம நிமமதஜயபொடம இருககச
பசயயும அடததைளமபொகம.

தைனதமயல இருககம ஜபபொத தைபொன, மனதைனககத தைனத உணதமயபொன மகம ,
உணதமயபொன கணம எனன எனறு அவன அறநத பகபொளள மடயும. தைனத
ஆற்றலகதளத தைனககத தறநதருககம வபொயபபகதளக கறதத அவன அறய மடயும.
உலக வபொழவன பரபரபபற்க இதடயல , தைனத மரனபபொடபொன ஆதசகள ஒனறுடன
ஒனறு ஜமபொதக பகபொளளம ஓதசகக நடவல ,ஒலிககம உளஇருபபன பமலலிய
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கரதல அவனபொல ஜகடக மடயபொத. தைனதமதய நபொடபொமல ஆனமக வளரசச எனபத
இலதல.

தைனதம பபபொழுதல தைஙகள உணதம இயலதப மழுதைபொகக கபொண ஜநரும. தைஙகள
மனதததரயல வரியும எணணஙகதளயும ஆதசகதளயும கடடபபடததை மடயபொத.
தைனதமயல தைஙகள பசபொநதை எணணஙகளடன தைனஜய ஜபபொரபொட ஜவணட இருககம ,
எனத தைனதமதயச சலர ஏற்க மறுககறபொரகள. எனஜவ அவரகள உணதமயன
கடநததரககம
கரதல
மூழகடககம
ஓதச
மிகநதை
ஜமஜலபொடடமபொன
பகபொணடபொடடஙகதள ஜநபொகக ஓடகறபொரகள. ஆனபொலஉணதமதய வருமபபவன,
பமயயறதவ ஜதைட பபற மயலபவன , தைனதமயல தைபொன அதகம கபொணபபடவபொன.
தைன
கண,இயலபகள
மழுதைபொக,
பதைளவபொக
பவளபபடவததைக
கபொணபபொன.
ஜமஜலபொடடமபொன வஷயஙகளம, ஜபரிதரசசலகளம தைனதனப பன பதைபொடரபொமல
பபொரததக பகபொளவபொன.தைனனள ஜபசம உணதமயன இனதமயபொன, பமனதமயபொன
கரதல கவனததக ஜகடபபொன.

மககள ததணககப பலதர அதழததக பகபொணட பதப பதக ஜகளகதககதளத
ஜதைடகறபொரகள. ஆனபொல அவரகள நிமமததயப பபறுவத இலதல. பலஜவறு
வதகயபொன பகபொணடபொடடஙகளல மகழசசதயத ஜதைடக கதடககபொமல கதளததப
ஜபபொகறபொரகள. சரிபபதலகளல, களயபொடடஙகளல மூழக மகழசச பபபொஙகம
வபொழதவ ஜதைட அதலகறபொரகள. ஆனபொல அவரகள கணணீரில வபொடகறபொரகள. இறபப
அவரகதள வடவத இலதல.

வபொழவ எனனம கடலுககள பசனறு மனதைரகள சயநல பகபொணடபொடடஙகள எனனம
வதலதய வீசகறபொரகள. அஙக வீசமபயலிலும சூதறககபொற்றலும சகக நிதலகதலநத
பனப தைஙகள உளளததன அதமதயல வீற்றருககம அதடககலம எனனம பபொதறதய
ஜநபொககப பறநத பசலகறபொரகள.

மனதைன பற உலக நடவடகதககளல ஈடபடமபபபொத தைனத ஆற்றலகதளத பதைபொடரநத
பசலவடட
வணணம
இருககறபொன.ஆனமக
பலதததை
இழநதைவபொறு
இருககறபொன.அறபநறப பபொததையல தைனதன நிதல நிறுததக பகபொளள அவன
தைனதமயல தயபொனதததை நபொட ஜவணடம. இத மிக இனறயதமயபொதைத. இததைக
கதடபபடககபொமல மறபபவன வபொழதவக கறததை சரியபொன அறதவப பபற மபொடடபொன.
அததைப பபற்றருநதைபொல இழநதவடவபொன. நல கணஙகதளப ஜபபொலத ஜதைபொற்ற மளதத
ஏமபொற்றும நுடபமபொன பபொவஙகதள அவனபொல இனம கணட பரிநத பகபொளள மடயபொத.
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அதவ அவனள ஆழமபொக ஜவர படததக பகபொளளம. எலஜலபொரும அவ்வதகப
பபொவததல உழல பமயயறவ பபற்றவரகள மடடஜம மள மடயும.

அதமதயபொன பபபொழுதல எணணஙகள உளஜநபொகக தருமபமஜபபொத
தைனனள சநஜதைகம பகபொளபவன எவஜனபொ,
(தய கணஙகதள உதறகனறனவபொ எனறு சநஜதைகம பகபொளபவன எவஜனபொ, )
பணவபொன இதையதஜதைபொட தைனனள உதறயும நல கணஙகளகக நனற பசலுததபவன
எவஜனபொ
அவனடம மடடஜம எனறும உணதமயபொன மதபப வீற்றருககம.
பற
உலகக
பகபொணடபொடடஙகளல
பதைபொடரநத
ஈடபடபவன
பபருமபபொலும
ஏமபொற்றததககம வருததைததற்கம ஆளபொகறபொன. ஜகளகதக ஆடடஙகளன சததைம எஙஜக
அதகமபொக இருககறஜதைபொ, இதையமம அஙஜக ஆழமபொன பவறுதமயுடன இருககம.
எவனத மழு வபொழவபொனத, அத இசதசகளகக இணஙகபொதை வபொழவபொக இருபபதைபொகஜவ
ஏற்றுக பகபொணடபொலும கூட ; -

அநதை வபொழவபொனத பற உலதக சபொரநஜதை இருககனறத எனறபொல ,
நிதலமபொறக பகபொணஜட இருககம வபொழவன ஜமஜலபொடடமபொன கபொடசகதளச சபொரநஜதை
இருககனறத எனறபொல ,
தைனதமதயத ஜதைரநபதைடதத ;- தைன உளளததல இருநத வழிககபொடடம நிதலயபொன
இருபதப நபொடபொமல இருககனறத எனறபொல ,
அததைதகய மனதைன அறதவயும ஞபொனதததையும பபறபொமல பயனபபொடற்று இருபபபொன.
அவனபொல உலகததற்க உதைவ பசயய மடயபொத. உலதக உயர எணண உணரவகளபொல
வலிதம படததை மடயபொத. கபொரணம அவனடம உலகற்க வழஙக எநதை உயர
எணணமபொன உணரவம இலதல. அவனத உளள பபடடகம பவறுதமயபொக இருககறத.
ஆனபொல வபொழவன உணதமகதளக கறதத அறய தைனதமதய நபொடபவன,தைன
பலனகதளக கடடபபடதத ஆதசகதள அடககபவன, அததைதகய மனதைன ஒவ்பவபொரு
நபொளம அறதவயும ஞபொனதததையும பபற்றவபொறு இருககறபொன. அவனத உள இருபப
உணதமயபொல நிதறநத இருககறத. அவனபொல உலகததற்க உதைவ மடயும. அவனத
உளள பபடடகம நிரமப இருககறத. அதைன இருபபக கதறயும ஜபபொத மணடம
வரவதழககபபடகறத.
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ஒருவனத உளளததல உதறயும உணதம ஒள மழுப பரபஞ்சததற்கம பபபொதவபொன
உணதமயன ஒளயபொகம.மனதைன ஆழநதை பமயயுணரவடன உளளததல உதறயும
உணதம ஒளயல மழக ஆழநத சநதககம ஜபபொத அறதவயும ஆற்றதலயும
பபறுகறபொன. பூ பமபொடடவழநத மடலகதளத தறபபத ஜபபொல உணதம ஒளயன
மனப மனதைனம மலரநத வபொழதவ சரககச பசயயும அதைன ஒளககீற்தறப
பருககறபொன.ஞபொனம வற்றபொமல சரககம அதைன ஊற்றுக கணணுகஜக பசனறு உயர
எணணஙகளகக நீர வபொரககம அநதை ஜீவ ஊற்றலிருநத தைபொகதததைத தரததக
பகபொளகறபொன. அததைதகய ஒரு மணஜநர கவநதை மன நிதலயல ஒரு மனதைன
பபறுகனற அறதவ ஒரு வருட பததைகப படபபபொலும அவனகக வழஙக மடயபொத.
உயர சகத எலதலயற்றத. ஞபொனம அளவட மடயபொதைத. அதைன ஊற்றுக கண எனறும
வற்றபொத சரபபத.தைன உயர சகதயன ஆழததலிருநத எனறும வற்றபொமல சரககம உயர
ஞபொனம எனனம கணற்றலிருநத இதரததை நீதரப பருகபவன நிதலயபொன வபொழவ
எனனம அநதை நீரில கதரகறபொன.

வபொழவன ஆழமபொன உணதமகளடன பதைபொடரபல இருககம பழககமம வபொழவ
எனனம நீதர எனறும வற்றபொத சரககம அதைன ஊற்றுக கணணலிருநத பருகவதம
தைபொன ஜமததைகளன சறபபபொகம. அவரகளன தகயருபப எனறும கதறயபொத. கபொரணம
எலலபொவற்றுககம கபொரணமபொன மூலவடடததலிருநத தைஙகள ஜதைதவதய நிதறவ
பசயதக பகபொளகறபொரகள. அதைனபொல தைபொன அவரகளத பசயலகளம எனறும பததைம
பதயதைபொகப பபபொலிவபொக இருககனறன. அவன பகபொடககக பகபொடகக அவன
பமனஜமலும மழுதம பபறுகறபொன. பசயத மடககம ஒவ்பவபொரு பசயலபொலும அவன
மனம பரநத வரிநத கறுகய எலதலதயக கடநத அளவலலபொதை ஆற்றதல
கபொணகறத.ஜமததை உள உணரவபொல உநதைபபடகறபொன. ஒரு எலதலகக உடபடடதைற்கம
எலதலயலலபொதைதைற்கம இதடயல இருககம இதடபவளயல ஒரு பபொலதததை
ஏற்படததகறபொன. ஒவ்பவபொரு சறநதை பணககம ஆதைபொரமபொன பரபஞ்ச ஊற்றலிருநஜதை
அவன ஜவணடயததை பபறுவதைபொல இரணடபொம கடட நிதலயன உதைவகள அவனககத
ஜதைதவபபடவத இலதல. சபொதைபொரண மனதைனககம ஜமததைககம உளள ஜவறுபபபொட
இததைபொன, ஒருவன உள இருககம உணதமகதளப பபொரககறபொன. மற்றவன பவள
இருககம ஜதைபொற்றஙகதளப பபொரககறபொன. ஒருவன பகபொணடபொடடஙகதள ஜநபொகக
ஓடகறபொன. மற்றவன பமயயறதவ ஜதைட ஓடகறபொன. ஒருவன பததைகதததை நமபகறபொன.
மற்றவன உள உணரவன வழிகபொடடதைலகதள நமபகறபொன. பததைகஙகள எநதை அளவ
வதர பயனபடம எனறு அறநதக பகபொணடவனககப பததைகஙகள நனதமயளககம.
பததைகஙகள ஞபொனததன ஊற்று அலல. ஞபொனததன ஊற்று வபொழவல தைபொன இருககறத.
மயற்சயபொலும, பயற்சயபொலும, அனபவததைபொலும அததை அறயலபொம. பததைகஙகள
தைகவலகதள அளககலபொம. அறதவ அளகக மடயபொத. அதவ உஙகதளத தைடட,
எழுபப மடயும.ஆனபொல உஙகதளச சபொதககச பசயய மடயபொத. நீஙகள தைபொன மயற்ச
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பசயத அதடய ஜவணடம. தைனனள உதறயும அதமதயன இருபபலிருநத அறதவத
ஜதைடபொமல
பததைக
அறதவ
மழுதம
சபொரநத
இருபபவனத
ஆற்றல
ஜமஜலபொடடமபொனதைபொகம. வதரவல தரநத வடககூடய ஒனறபொகம. அவன மிகக
பகடடககபொரனபொக இருககலபொம. ஆனபொல உள உணரவபொல உநதைபபடபொதைவன, அவன
ஜசரதத தவததளள தைகவல களஞ்சயம வதரவல மடதவ எடடம. பனப அஜதை
தைகவலகதள மணடம ஒபபககக கூடயவனபொகத தைளளபபடவபொன. “நிகழும இநதைக
கனததற்க ஏற்றவபொறு பசயலபடவத தைபொன” வபொழவன இனதமயபொன உயஜரபொடடம.
அவனத பசயலகளல அநதை உயஜரபொடடம இருககபொத. அவன உள உணரவபொல
உநதைபபடபொதைதைபொல அவன பசயலகளல பதய ஒனறன பபபொலிதவ கபொணமடயபொத.
ஜதைதவகதள ஒரு எலதல வகககபொமல ஈட பசயயககூடய மூலவடடததலிருநத அவன
தைனதனத தணடததக பகபொணடளளபொன. அவன வபொழவடன பதைபொடரப பகபொளளவலதல.
இறநத வடட, இறநத பகபொணடருககம ஜதைபொற்றஙகளடன பதைபொடரப பகபொளகறபொன.
தைகவலகள ஒரு வதரயதறகக உடபடடத. அறஜவபொ எலதலயலலபொதைத.

ஜமததைகளன உள உணரவகதளயும, ஜபரபொற்றலகதளயும தைனதம தைபொன பபொதகபொதத
,கபொபபபொற்ற வளரதத, மழுதம பபற பசயகனறத. மிகச சபொதைபொரண மனதைனம உயரநதை
கறகஜகபொதள தைனனள பகபொணட, தைனனதடய எலலபொ ஆற்றலகதளயும உளள
உறுததயயும வரவதழதத அநதைக கறகஜகபொளல மூழக, தைனதமயல சநததத
பசயலபடம ஜபபொத அவன கறதத தவததை இலகதக சபொததத ஜமததையபொவபொன. மனதைக
கலம ஒரு உயரவ நிதலதய அதடய ஜவணடம எனறு எணண , எவன உலகன
பகபொணடபொடடஙகதளத தறநத, ஜபருககம பகழுககம ஆதசபபடபொமல, அநதை
உயரநிதலதய நனவபொகக தைனதன பவளபபடததக பகபொளளபொமல மயற்சககனறவன
,தைனதமயல சநதககனறவன;- ஞபொனயபொக, தரககதைரிசயபொக மபொறுகறபொன. எவன
அதமதயபொகத தைன உளளம இனதமயல தைவழுமபட பசயகறபொஜனபொ; தைன மனம
தூயதமயபொனததை, அழகபொனததை, நனதமயபொனததை நபொடமபட பசயகறபொஜனபொ; எனறும
மபொறபொதை
ஜபருணதமயன
தமயதததை
நீணட
தைனதம
பபபொழுதகளல
தயபொனககனறபொஜனபொ;
தைன உள உணரவன பமலலிய இதசதயக ஜகடட
அதசகறபொஜனபொ; அவன பரபஞ்சததன பபொடதலப பபற தைகத பபறுகறபொன. அவன
இறுதயல உலகன பபொடகனபொகவம கவஞனபொகவம ஆகறபொன.

எலலபொ ஜமததைகளம இபபடத தைபொன உருவபொகறபொரகள. ஜமததைக கணம எனபத தைனதம
ஈனபறடததை எளய உளளம பகபொணட கழநததை . ஆசசரியததடனம ஆரவததடனம
கவனககம அதைன அழதக இதரசசலகளபொல பதட சூழபபடட உலகபொல பரிநதக
பகபொளள மடயபொத. அத உலகன கணகளகக பரியபொதை பதரபொகஜவ வளஙகம.
பலமபொகப பபொதகபொககபபடடளள அதமதயன ஜகபொடதடககள இருககம வபொழவன
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அழக, அநதைக ஜகபொடதடயன மதலசவரகதளக கடநத வநத, கணகள அகலக
கவனககம , தைனதமதய நபொடம இநதைக கழநததையடம மடடம கபொடசயளததச
பசலகறத.

வபொழவன ஒரு பமலலிய பவளசசம
மனதைனன உயர எணணஙகளகக வழிககபொடடம வதைமபொக
எபஜபபொதம அவனகக மன பசலலும .

பகபொடய பகபொதலகபொரனபொக, கணமூட பபொவஙகதளச பசயபவனபொக வளஙகய ஒருவஜன
மூனறு வருட பபொதலவன தைனதமககப பனப அனபபொன உபஜதைசம பசயபவனபொக மபொற
பனதை
பவல
ஆகறபொன.உலக
வபொழவல
சக
ஜபபொகஙகதளக
கதறவனற
அனபவததைவன கவதைம சததைபொரததைன.அவன தைன வபொழவன பரியபொதை பதருககபொன
வதடதய ஜதைட,ஆதசகளன தைனதமதய அறய தைனதமதயத ஜதைரநபதைடததக
கபொடடல ஆறு வருடஙகள தயபொனததல ஈடபடட சபொநதைமம ஞபொனமம ஒளவீசம
பமயயறவ பபற்ற பததைனபொக மபொறுகறபொர. அவரின ஜபபொதைதனகதளத தைன இதையத தைபொகம
தர உலகம பருககனறத. சபொதைபொரணக கடமகனபொக உலக வபொழவன கடதமகதளச பசயத
பகபொணடருநதை லபொ-ஒடஸ தைனதமதயத ஜதைரநபதைடதத பமயயறதவ ஜதைட தைபொஜவபொ
எனபபடம எலலபொவற்றுககம கபொரணமபொன ஒனதற அறகறபொன.உலகற்க ஆசபொனபொக
மபொறுகறபொர. எழுததைறவலலபொதை தைசசன ஆன இஜயசஜவ பல வருடத தைனதமதய
மதலகளல கழிததை பனப நீஙகபொதை அனஜபபொடம ஞபொனதஜதைபொடம தருமப மனதைக
கலதததை மடகம அருள பபற்றவரபொகறபொர.

ஞபொனம பபற்ற பனபம, பதையவீக பமயயறதவப பபற்ற பனபம இப ஜபரபொனமபொககள
பபரிதம தைனதஜதை கபொணபபடடன.அவ்வபஜபபொத உலக வபொழவலிருநத வலக
தைனதமயல சறத கபொலம கழிததைவபொஜற வபொழநதைனர.அறபநறகதளக கதடபபடககம
உயர மனதைனம அவ்வறபநறகளன சபொரதததைத தைன பநஞ்சல மணடம மணடம பதய
தவததக பகபொளள மறநதைபொல அலலத பறககணததைபொல பல படகள கீஜழ இறஙக
வடவபொன. அவனத ஈரககம ஆற்றலும அவதன வடட வலகம. பநஞ்சல மணடம
பதவத எனபத தைனதமயல மடடஜம மடயும. தைஙகளத எணணஙகதளயும
வபொழதவயும வழிபபணரவடன தைஙகளககள இருககம பதடபபன ஆற்றலுடன ஒதத
இதசயுமபட இபஜபரபொசபொனகள வபொழநதைபொரகள.தைஙகளத தைனத தைனதமதய வடட ஜமல
எழுநத தைஙகளத ஆதசகளககம வருபபஙகளககம அடபணயபொமல பரபஞ்ச
கடடதளகளகக
மடடஜம
அடபணநதைபொரகள.
பதய
உலதக
உருவபொககம
எணணஙகளகக வததடட ஜபரபொசபொனகள ஆனபொரகள.
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இவ்வபொறு நிகழவத ஒரு அற்பதைமலல. வதயன பட இவ்வபொறு தைபொன அத நடககம.
வதயன பட நிகழவததை அற்பதைம எனறு கூறனபொல இததையும அற்பதைம எனறு கூறலபொம.
ஒவ்பவபொரு மனதைனம தைன உள மனஎணணஙகதளப பரபஞ்ச நனதமயுடன
ஜபருணதமயுடன ஒதத இதசயுமபட பசயயும ஜபபொத பதடககம ஆற்றல அவனள
ஊற்பறடககம. எனறும நிதலயபொன ஒனறன கரதல பவளபபடததபவரகஜள
கவஞரகளம, ஓவயரகளம,பனதைரகளம, ஞபொனகளம. அவரகளத தைபொன எனற
அகமபபொவம எநதை அளவ கறுககடபொமல இருககறஜதைபொ அநதை அளவகக அவரகளத
பணயும பசயதயும பதைளவபொக இருககம. அவரகளத தைபொன எனற அகமபபொவம
கறுககடம ஜபபொத அவரகளத பணயும பசயதயும அதைற்கத தைகநதை பனனதடதவ
சநதககம. தைபொன எனற அகமபபொவம அறஜவ அற்ற நிதலயல பயனபடததைபபடம
ஆற்றஜல ஜமததைகளன அதடயபொளமபொகம.

இநதை ” தைனதன மறுககம” நிதலதய, தைனதமதய ஆரமபதத , பதைபொடரநத பனபற்றும
ஜபபொத தைபொன அதடய மடயும.மனதைன பற உலக நடவடகதககளல ஈடபடம ஜபபொத
அவனத ஆனமக ஆற்றலகளம பசலவபொகக பகபொணஜட இருககம.அஜதை ஜவதளயல
அவன தைன ஆனமக ஆற்றலகதள எலலபொம ஒரு ஜசர அதழதத அவற்தற
ஒருமகபபடததவத எனபத மிகக கடனம. அவ்வபொறு ஒருமகபபடததம ஆற்றல, எநதை
இககடடபொன சூழநிதலயலும சம நிதல இழககபொமல இருபபத ஜபபொனறதவகள
மடயபொதை வஷயஙகள இலதல எனறபொலும அநதை நிதலதய எடடவத எனபத
தைனதமதய
ஒரு
பழககமபொகத
தனசரி
வபொழவல
பல
ஆணடகளபொகக
பகபொணடவரகளகஜக மடயும.

மனதைனன உணதமயபொன இருபபடம ஜபரதமதயல தைபொன இருககறத. அவனள
உதறயும எலலபொ உணதமயபொனவற்றுககம நிதலயபொனவற்றுககம இநதைப ஜபரதமத
தைபொன கபொரணமபொகம. எனனம அவனத நிகழ கபொல வபொழவ இரு மகத தைனதம
பகபொணடத. பற உலக வபொழவன கடதமகதள அவன ஏற்றுத தைபொன ஆக ஜவணடம.
மழுகக மழுககத தைனதமஜயபொ அலலத மழுகக மழுககப பற உலக வபொழஜவபொ
உணதமயபொன உலக வபொழவபொகபொத. வலிதமதயயும பமயயறதவயும தைனதமயல
ஈடபடட ஜதைட அதடநத அவற்தறக பகபொணட பற உலக வபொழவன கடதமகதள
நிதறஜவற்றுவஜதை சரியபொன வபொழவபொகம.நபொள மழுதம உதழததக கதளபபபொக
மபொதலயல வீட தருமப இனய ஓயதவ மனதைன நபொடவபொன.அத அவதனப
பததணரசச பபற பசயத அடததை நபொள மணடம உதழபபதைற்கத தையபொரபடததம.அத
ஜபபொல உலக வபொழவ எனனம பயற்ச கூடததல பயலும ஜபபொத அதைன சதமகளபொல
மனம உதடநத ஜபபொக வருமபபொதைவன அவ்வபஜபபொத தைனனதடய நிதலயபொன
வீடபொகய ஜபரதமதயல சறத ஜநரம தைஙக ஓயவ எடததக பகபொளள ஜவணடம.
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ஒவ்பவபொரு நபொளம சறத ஜநரம தைனதமயல ஈடபடட பனதைமபொன வதகயல
பயனளளவபொறு பசலவடபவன,வலிதம நிதறநதைவனபொக, பயனளளவனபொகப ஜபரருள
மிககவனபொக உருவபொகறபொன.

தைனதம
எனபத
வலிதமயபொனவரகளககம
அலலத
வலிதமயபொக
மபொற
வருமபபவரகளககஜம. ஒருவன உயரமனதைனபொகக பகபொணடருககம ஜபபொத அவன
தைனதமதய
நபொடபவனபொகறபொன.
அவன
தைனதமயல
ஜதைடயததை
கணட
அதடகறபொன.ஜதைடககணட அதடநதைதைற்கக கபொரணம எலலபொ வதகயபொன அறதவயும,
ஞபொனதததையும,
உணதமதயயும,
ஆற்றலகதளயும
அதடய
ஒரு
வழி
இருககனறத.அநதை வழிகள எபஜபபொதம தறநஜதை இருககனறன.ஆனபொல அதவ
மனதைனககள உதறயும அதகம கணட உணரபபடபொதை ஜபரதமதயலும சததைமிலலபொதை
தைனதமயலும தைபொன இருககனறன.
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12 தைனதத இரு

எலலபொ வழிவதககளலும நீஙகள நீஙகளபொகஜவ இருஙகள.
உஙகளகக மதபப அளததக பகபொளளஙகள.
உஙகள உளளம எவற்தற எலலபொம
அணநத பகபொளள மடயும எனறு பபொருஙகள.
..ஜேபொரஜ் பஹெரபரட
எவன உளளததல ஒளதய தவதத இருககனறபொஜனபொ
அவனத நபொள ஒளமயமபொக இருககம.
….மிலடன
ஜபரருள நிதறநதை வபொழவற்கத தைனனமபகதக எனபத மிக மககயமபொன ஒனறபொகம.
நிமமத இருகக ஜவணடம எனறபொல அஙஜக வலிதம இருகக ஜவணடம. பபொதகபொபப
இருகக ஜவணடம எனறபொல அஙஜக உறுத இருகக ஜவணடம. மகழசச எபஜபபொதம
பதைபொடர ஜவணடம எனறபொல எநதை ஜநரமம நீஙக வடககூடய அலலத பறககபபடட
வடக கூடயவற்றன மத சபொயநத இருககக கூடபொத.

தைனனள உதறயும நிதலயபொன ஒனதறஜய மனதைன சபொரநத இருகக ஜவணடம. அதைன
வபொயலபொகத தைன வபொழதவ ஒழுஙகபபடததக பகபொளள ஜவணடம. தைன நிமமததய
அதலிருநஜதை பபற்றுக பகபொளள ஜவணடம. அநதை நிதலயபொன ஒனதற அவன தைனனள
கபொணும வதர அவன உணதமயபொக வபொழ ஆரமபககவலதல. நிதலயலலபொமல அதல
பபொயநத ஊசலபொடக பகபொணடருககம ஒனதறப பற்றும ஜபபொத அவனத நிதலயும
ஊசலபொடக பகபொணஜடயருககம. உதடநத வடககூடய, பறககபபடட வடககூடய
ஒனறன ஜமல சபொயநத இருககறபொன எனறபொல அவன கடடபொயம வழுநதவடவபொன.
வதரவல அழியககூடய நிதலயலலபொதை பபபொருடகளல மன நிதறதவத ஜதைட
அவற்தறச ஜசரததக பகபொணடருநதைபொல, அதவ ஏரபொளமபொகக பகபொடடக கடநதைபொலும
அவற்றுகக நடஜவ அவன மகழசசயனறத தைவபபபொன.

யபொருதடய ஆதைரவமினற ஒருவன தைனதத நிற்க கற்றுக பகபொளள ஜவணடம. தைனககச
சறபபச சலுதககதள எதரபபொரககபொமல , தைனபபடட மன உரிதமகளகக
ஆதசபபடபொமல ,தைன நிதலக கறததப பறரிடம பகஞ்சபொமல, மணுமணுககபொமல ,
ஏககஜமபொ வருததைஜமபொ பகபொளளபொமல தைனனள உதறயும உணதமகதள மடடஜம அவன
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நமப இருககடடம. அவன மன நிதறதவ
உளளததலிருநஜதை பபற்றுக பகபொளளடடம.

நிமமததய

தைன

ஜநரதமயபொன

மனதைன தைனககள நிமமததயக கபொணமடயபொதை ஜபபொத அததை ஜவறு எஙகக கபொணபபொன?
தைன ததனதயஜய அவன வருமபபொதை ஜபபொத பறரத ததனயல அவனகக எனன
நமபகதக இருககம. தைன எணணஙகஜளபொட உறவபொடவதல மகழசசதயக கபொண
மடயபொதை ஜபபொத பலதரக கபொணும சூழநிதலயல கவதலயலிருநத எபபட
வடபடவபொன? மனதைன தைனககள இருககம ஏஜதைபொ ஒனதறஜய சபொரநத நிற்க ஜவணடம.
அவ்வபொறு நிற்பதைற்கத தைனனள எததையும கபொணபொமல இருககம வதர அவன ஜவறு
எஙகச பசனறபொலும ஓயவபொக இருகக மடயபொத.

உலபகஙகம மககள, தைஙகள மகழசச எனபத பறரிடம இருநத பபறபபடஜவணடய
ஒனறு , பவளப பபபொருடகளல இருநத பபறபபட ஜவணடய ஒனறு எனனம தைவறபொன
நமபகதக
பகபொணட
அதைன வதளவபொக ஏமபொற்றததற்கம,
வருததைததற்கம,
கவதலககம ஆளபொகறபொரகள. எவன தைன மகழசசதயப பற மனதைரகளடமிருநதம பற
பபபொருடகளலிருநதம ஜதைடபொமல தைனனளஜளஜய அதைன எனறும கதறயபொதை இருபதபக
கபொணகனறபொஜனபொ அவன எலலபொச சூழநிதலயலும மனஅதமதயுடன நிமமதயபொக
இருபபபொன. தககமம கவதலயும அவதனத பதைபொற்றக பகபொளள மடயபொத. எவன பறர
தையதவ எதரபபொரததருககனறபொஜனபொ, தைன மகழசசயன அளதவ தைனனதடய நடதததை
வதகளபொல அளநத பபொரககபொமல பறர தைனனடம நடநத பகபொளளம வதைதததை தவதத
அளநத பபொரககனறபொஜனபொ , தைனனதடய மன நிமமதகக அவரகளதடய
ஒதததழபதப நமப இருககனறபொஜனபொ, அவன ஆனமகததஜல இனனம தைடம
பதககவலதல. அவன மனம அவதனச சற்ற பதைபொடரநத நிகழும மபொற்றஙகளபொல
ஊசலபொடக பகபொணஜடயருககம. பகபொபபளததக பகபொணஜடயருககம தரபொவகஙகதளப
ஜபபொல அவன மனமம ஓயவனறத தககததல உழலகறத. அவன ஆனமக பபொததையல
பசலவதைற்கபொன கபொலகள இலலபொதைவன, தைன மனதன தமயப பகததய எவ்வபொறு
பபொதகபொகக ஜவணடம எனறு அறயபொதைவன. பறரத ஆதைரவ எனனம ஊனறுஜகபொலின
உதைவ இலலபொமல அவனபொல எஙகம பசலலமடயபொத.

சறு கழநததை ஒரு இடததலிருநத மற்பறபொரு இடததற்க எபபட எததையும படததக
பகபொளளபொமல தைன வலிதமயல கீஜழ வழுநதைபொலும பரவபொயலதல, சரி எனறு நதட
பழககறஜதைபொ , அத ஜபபொல மனதைனம தைனதத நிற்கப பழக ஜவணடம. அவன தைன
அறதவ பயனபடதத சநதததச பசயலபட ஜவணடம. தைபொன பசலல நிதனககம
பபொததைதயத தைன மனதன வலிதமயல அவஜன ஜதைரநபதைடகக ஜவணடம.
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பற உலகல மபொற்றஙகளம, பபொதகபொபபனதமயும பதைபொடரநதை வணணம இருககனறன.
அக உலகல நிதலத தைனதமயும ஜபரருளம இருககனறன. உயரின மூலம (ஆனமபொ)
தைன நிதறவ பபற்ஜற இருககனறத. எஙஜக ஜதைதவ ஏற்படகறஜதைபொ அஙஜக பபபொருடகள
அதகமபொகச பசலலும. உஙகள நிதலயபொன இருபபடம உஙகள உளளம தைபொன, அததை
ஆளஙகள.அஙஜக நீஙகள தைபொன அரசன. ஜவறு எஙகச பசனறபொலும நீஙகள கபபம
கடடத தைபொன ஜவணடம. மற்றவரகள தைஙகள உளளம எனனம பரஜதைசததல நலலபொடச
பசலுததகறபொரகளபொ இலதலயபொ எனறு கவதல பகபொளளபொதரகள. நீஙகள உஙகள
உளளதததை வலிதமயபொக ஆளகறீரகளபொ எனறு பபொருஙகள. உஙகளத மழு நலவபொழவம,
உலகததன நலவபொழவம அதல தைபொன அடஙக இருககறத. உஙகளடம மனசபொடச
இருககறத. அததைக ஜகளஙகள. உஙகளடம மனம இருககறத. அததைத பதைளவ
படததஙகள. உஙகளடம மடவ பசயயும தறனருககறத. அததைப பயனபடததஙகள!
வளரததக
பகபொளளஙகள.
உஙகளடம
மன
உறுத
இருககறத.
அததைச
பசயலபடததஙகள. வலிதமயபொககஙகள, உஙகளடம அறவ இருககறத. அததை
வளரததக பகபொளளஙகள. உஙகளள ஒள சடர வடகனறத. அததைக கவனயுஙகள.
தூணடவடஙகள. இனனம ஒள வீசச பசயயுஙகள. தய உணரவகளன கபொற்று அததை
அதணககபொமல,
மஙகபொதை
ஒளபவளசசதததை
அத
வழஙகமபட
பபொரததக
பகபொளளஙகள. உலகதததை வடட வடட உஙகளககள தருமபஙகள.மனதைனபொகச
சநதயுஙகள. மனதைனபொகச பசயலபடஙகள. மனதைனபொக வபொழுஙகள. உஙகளககள
வளமபொக இருஙகள.உஙகளககள தைனனதறவ பபற்றருஙகள. உஙகளககள இருககம
நிதலயபொன தமயதததைக கபொணுஙகள. அதைற்கக கீழபபடயுஙகள. பூமி சூரியதன
தமயமபொக
தவதத
அதைற்கக
கீழபபடவதைபொல
தைபொன
அதைன
பபொததையல
சழலகறத.உஙகளககள இருககம அநதை ஒளயன தமயததற்கக கீழபபடயுஙகள.
மற்றவரகள அததை இருடட எனறு கூறனபொல கூறக பகபொளளடடம எனறு வடட
வடஙகள. உஙகளகக நீஙகள தைபொன பபபொறுபப ஏற்றுக பகபொளளஜவணடம.
வதளவகதள நீஙகள தைபொன சநதகக ஜவணடம. எனஜவ உஙகள ஜமல நமபகதகக
பகபொளளஙகள. நீஙகள உஙகள ஜமல நமபகதக தவககத தையஙகனபொல ஜவறு யபொர
உஙகள ஜமல நமபகதக தவபபபொரகள? உஙகளகக நீஙகள உணதமயபொக
இலதலபயனறபொல, உணதமயன மழு இனதமதய எபபட உணரவீரகள?

உயர மனதைன , யபொதரயும சபொரபொமல தைன எளதமயபொன கவரவதஜதைபொடம,
கணணயதஜதைபொடம தைனதத நிற்கறபொன.தைபொன ஜதைரநபதைடததை பபொததையல அசசமினறப
பயணம பசயகறபொன.அவன யபொரிடமம பகஞ்சவஜதைபொ மனறபொடவஜதைபொ இலதல.
கடதமயபொன வமரசனஙகதளயும, கரபவபொலியுடன கூடய பபொரபொடடகதளயும அவன
சடதடயன ஜமல படயும தூதச ஜபபொல உடஜன தைடட வடவபொன. மககளன மபொறக
பகபொணஜடயருககம கருததககதள வழிகபொடடயபொகக பகபொளளபொமல தைனனதடய உள
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ஒளதயஜய
வழிகபொடடயபொகக
பகபொளகறபொன.
உயரகணமிலலபொதைவரகள
பற
மனதைரகளன பகழசசககம மினன மதறயும நிகழவகளககம வதளநதக பகபொடததத
தைஙகள கவரவதததை இழககனறனர.
நீஙகள உஙகளகக ஜவணடய வழிகபொடடதைதல மபொதயயபொன சகதகளடமிருநஜதைபொ ,
பதையவஙகளடம இருநஜதைபொ, பற மனதைரகளடம இருநஜதைபொ பபறபொமல தைனஜய நினறு
உஙகள உளளருககம உணதமயன ஒளயல வழிகபொடடதைதல பபறுமவதர, நீஙகள
எநதைச சஙகலியபொஜலபொ பதணககபபடட இருககறீரகள. ஜபரருதளப பபற்று
இருககவலதல. ஆனபொல ஆனவமபொக இருபபததை யபொதரயும சபொரபொதை தைனனமபகதக
எனறு தைவறபொக எணணவடபொதரகள. ஆனவம எனபத எநதை ஜநரமம இடயக கூடய
அடததைளம. அதைன ஜமல ஏற நிதனபபத நீஙகள ஏறும மனஜப வழுநத வடடீரகள
எனபததைக கபொடடகனறத. ஆனவம மிகக மனதைன தைபொன மற்றவரகதள மிக அதக
அளவ சபொரநத இருபபபொன. மற்றவரகளன ஆஜமபொதபபஜல வபொழகறபொன. எதரபபல
ஆரபபரிககறபொன. வீண பகழசசதய உணதமயபொன வபொரதததை எனறு மயஙககறபொன.
பறரத கருததகளபொல மிக எளதல கபொயபபடகறபொன அலலத பூரிபபதடககறபொன.
அவனத மகழசச மழுகக மழுககப பறர தககளஜலஜய இருககறத. ஆனபொல
தைனனமபகதக மிககவன தைன ஆணவததன ஜமல நிற்கவலதல. நிதலயபொன வதயன
ஜமல, பகபொளதகயன ஜமல, இலடசயததன ஜமல, தைனனள உதறயும உணதமயன
ஜமல நிற்கறபொன.தைனத உணரசச எனனம அதலகளபொல இழுததச பசலலபபடபொமல
பறரத கருதத எனனம சூதரககபொற்றபொல தூகக எறயபபடபொமல தைன கபொலகதள
உறுதயபொகப பததத நிற்கறபொன. சல ஜவதளகளல சம நிதல இழநத கீஜழ வழ
ஜநரநதைபொலும மணட எழுநத தைனதன நிதல நிறுததக பகபொளகறபொன. அவனத மகழசச
அவன தககளஜலஜய இருககறத.

நீஙகள சம நிதலயல இருகக உதைவம உஙகள உள தமயதததைக கணட பவற்றகரமபொகத
தைனதத நிலலுஙகள. வபொழவல உஙகள பண எதவபொக ஜவணடமபொனபொலும இருககடடம.
நீஙகள
அதல
பவற்ற
பபறுவீரகள.நீஙகள
மனதல
எணணயததைச
சபொதபபீரகள.கபொரணம உணதம, தைனனமபகதக உதடயவதன யபொரும பவலல
மடயபொத. ஆனபொல நீஙகள மற்றவரகதளச சபொரநத இருககவலதல எனறபொலும
மற்றவரகளடம இருநத கற்றுகபகபொளளஙகள. அறதவ வளரததக பகபொளளம
எணணதததைக தகவடட வடபொதரகள. நனதமயபொனததை, பயனளளததை பபற்றுக
பகபொளளக கபொததருஙகள. தைபொழநத இருககபொதரகள. தைனனடககமபொக இருஙகள. எநதைச
சககரவரததயும, மபொளதகயன ஆடமபர வசதகளடன பறநதளள இளவரசனம
தறவயன தைனமபொனதததை மிஞ்ச மடயபொத. தறவயபொல எபபட அவ்வளவ பணவபொக
இருகக மடகறத? அவன அவ்வளவ பணதவ எலஜலபொரிடமம தைபொரபொளமபொக வழஙக
மடவதைற்கக கபொரணம அவன தைனககள உளள கடவள தைனதமயன ஜமல தைனதன
நிதல நிறுததக பகபொளகறபொன. எலலபொ மனதைரகளடமம கற்றுகபகபொளளஙகள.
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கறபபபொக பமயயறதவ உணரநதைவரகளடம, ஆனபொல உஙகளதடய இறுதயபொன
வழிகபொடட உஙகளககள தைபொன இருககறத எனற உணதமதய மறநதவடபொதரகள. ஒரு
பமயஞபொன ”இத தைபொன பபொததை” எனறு சடடகபொடட மடயும. ஆனபொல உஙகதளக
கடடபொயபபடதத நடகக தவகக மடயபொத. உஙகளககப பதலபொக அவரும நடகக
மடயபொத. நீஙகள மயற்சயல ஈடபட ஜவணடம. உஙகள பசபொநதை வலிதமயனபொல
சபொதகக ஜவணடம. அவர உணரநதை உணதமதய நீஙகளம உணர யபொர உதைவதயயும
ஜதைடபொமல உஙகதள நமப மயற்சயல இறஙக ஜவணடம.

கடவள எனபத இததைபொன…
உஙகளபொல எநதை அளவ மடயுஜமபொ
அநதை அளவ மனதைனபொக இருஙகள
வலிதமயபொன உறுததய வளரததக பகபொளளஙகள
வபொழதவ ஒளயபொக வபொழுஙகள.

உஙகளககத தைதலவன நீஙகள தைபொன, உஙகதள நீஙகள தைபொன ஆள ஜவணடம.
இனபனபொருவதர பபொரததப ஜபபொலியபொக நீஙகள நடககக கூடபொத. இநதைப பரபஞ்சததன
மககயமபொன ஒனறபொக, உயஜரபொடடம மிகக ஒனறபொக உஙகள ஜவதலதயச பசயயுஙகள.
அனதபத தைபொருஙகள. ஆனபொல தருமப எதரபபொரககபொதரகள. இரககதததை வழஙகஙகள.
ஆனபொல உஙகள ஜமல இரககததற்க ஏஙகபொதரகள. பகபொடஙகள, ஆனபொல அததை நமப
இருககபொதரகள. மககள நீஙகள பசயதை ஜவதலதயப பழி தூற்றனபொல அத பற்ற
வருநதைபொதரகள. நீஙகள பசயதை ஜவதலயன உணதமஜய உஙகதளப பபொதகபொககம.
”நபொன பசயகனற ஜவதல மற்றவரகளககப படககமபொ? எனறு ஜகடகபொதரகள. ஆனபொல
”அநதை ஜவதல உணதமயபொனதைபொ? எனறுஜகடடக பகபொளளஙகள. நீஙகள பசயதை ஜவதல
உணதமயபொக இருநதைபொல மககளன கருததககள அததை பபொதகக மடயபொத. அத
பபபொயயபொக இருநதைபொல மககள நிரபொகரிபபதைற்க மனஜப அத தைனனபொஜலஜய
இறநதவடம. உணதமயபொன வபொரதததைகளம, உணதமயபொன பசயலகளம சபொதகக
ஜவணடயவற்தறச சபொதககம வதர மதறநத ஜபபொகபொத. பபபொயயபொன வபொரதததைகளம,
பபபொயயபொன பசயலகளம வபொழநத நிதறஜவற்ற எநதைப பணயும இலதல , எனஜவ
அதவ வபொழமடயபொத.அவற்தறக கணடபபதம, வமரசபபதம மிக ஜமஜலபொடடமபொன
ஒனறு.

பறதர, பறவற்தறச சபொரநதருககம அடதமததைனதததை வடட பவளஜய வபொருஙகள.
அத பகபொடஙஜகபொனதம தைனமபொக நீஙகஜள உஙகள ஜமல சபொற்றக பகபொணடத. அததை
வடட வநத தைனதத நிலலுஙகள, எலஜலபொதரயும ஒதககயவரபொக அலல. ஆனபொல
எததையும ,எவதரயும ஒதககபொமல அரவதணதத இரககம பகபொளளம மழுதமயன ஒரு
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பகதயபொகத தைனதத நிலலுஙகள. நீஙகள பபொடபடட ஈடடயுளள இநதை அருதம
சதைநதரததனபொல வதளயும மகழசசதயப பபொருஙகள.உஙகள சயககடடபபபொடபொல
பபபொஙகம நிமமததயப பபொருஙகள. உஙகதள எனறும வடடப பரியபொதை வலிதமயல
ஒளநதருககம ஜபரருதள பபொருஙகள.

தைன கலலதறககச பசலலும வழிதய
தைபொஜன அதமததக பகபொணட
அவ்வபொறு பசலலுமஜபபொத
மககள பசபொலவததையும, நிதனபபததையும
பற்றக கவதலபபடபொமல
பசலலும வழியல சநஜதைகம ஏற்படடபொல
தைன உள ஒளதயஜய வழி ஜகடபவன
தைனனதறவபொனவன.
மதபப எனறும அவனடம தைஙக இருககம.
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13 வபொழவன எளய வதகதள சரியபொக பரிநதக பகபொளவத

உணதம பவளபபடவததை, அத எவ்வபொறு பறககனறத எனபததை
உனனபபபொகக கவனயுஙகள
அத உதததைதைற்கபொன மூலவடடம
நம உள தைபொன இருநதத எனறு உணரவீரகள.
…பபரளனங

நீத, பநறகதளப பற்றய பதைளவ
இரததனக கற்கள நிதறநதை பததையதல வட உயரநதைத
ஜதைனதடதய வட இனதமயபொனத –
அத வழஙகம இனபதததை ஜவறு எநதை இனபதஜதைபொடம ஒபபட மடயபொத.
..தலட ஆஃப ஏசயபொ
ஆசய ஜஜேபொத- எடவன ஆரனலட

வபொழவன நீணட பநடய பயணதததை ஜமற்பகபொளளம பயண , இஙஜக இதவதர சடடக
கடடபபடடருநதை நிழல பபொததைகளல நடககம ஜபபொத அவற்றன அழதக வயநத
அதவ பபபொழியும ஜபரருதளப பருக தைனத இறுத பபொரம தைனதன வடட நீஙகம
மற்பறபொரு அருள பபபொழியும பபொததைதயக கபொலப ஜபபொககல அதடவபொன. அநதை அருள
பபொததையல அவனத ஜசபொரவம, கதளபபம நீஙகம. கனமிலலபொதை இதையம சறகடககம.
நீஙகபொதை நிமமதயபொன ஓயதவ அனபவபபபொன.மிக மிக வலிதமயும ஆறுதைலும
அளககக கூடய இநதை நிழல பபொததையன பபயர ”வபொழவன எளய வதகதளச சரியபொகப
பரிநதக பகபொளவத”. அநதைப பபொததைககள அட எடதத தவபபவன எலலபொக
கதறகதளயும, ஏககஙகதளயும, எலலபொச சநஜதைகஙகதளயும, கழபபஙகதளயும
எலலபொக
கவதலகதளயும
நிரபொதசகதளயும
அகற்ற
வடவபொன.
அறவன
பவளசசததல, உறுதஜயபொடம நமபகதகஜயபொடம மழு மன நிதறவல வபொழவபொன.
வபொழவன எளய வதகதள உணரநதக பகபொணட அதைற்க வருமப கீழபடபவதன ,
அதைன கடடபபபொட வதகதள மற சககலும கழபபமம நிதறநதை சயநலஆதசகள
எனனம இருணட பபொததைககள அட எடதத தவககபொதைவதன , எநதை ஆபததம பநருஙக
மடயபொத. எநதை எதரியும வீழததை மடயபொத. அவனடம எநதைக கழபபஙகஜளபொ,
ஏககஙகஜளபொ, தககஙகஜளபொ இலதல. உணதம பதைபொடஙகமிடம கழபபஙகள மடவறும.
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ஆனநதைம மபொறபொமல மழுதமயபொக இருககம ஜபபொத ஜவதைதன ஊடடம ஆதசகள
அறுநத வடம. எனறும ஜதைபொற்கபொதை நிதலயபொன நனதமதய உணரநதை பன தககததற்க
இடஜமத?

மனதை வபொழவ சரியபொக வபொழபபடம ஜபபொத மிக அழகடன எளதமயபொக இருககம.
ஆனபொல அத சரியபொக வபொழபபடபொதை ஜபபொத பலஜவறு சககலபொன இசதசகளம,
ஆதசகளம, ஜதைதவகளம நிதறநதைதைபொக இருககம. அத உணதமயபொன வபொழவ எனறு
கூற மடயபொத. பமயயறவம ஞபொனமம இலலபொதை மனதலிருநத எழும பகபொதககம
கபொயசசலுடன கூடய ஜவதைதனயபொன ஜநபொய எனறு கூற ஜவணடம .ஆதசகதள
அடககவத எனபத பமயயறவன மதைலபட, அவற்தற மழுக கடடபபபொடடல
தவததருபபத பமயயறவன உயரநிதல. வபொழவ நீத, பநறகளகக உடபடட
அதலிருநத
பரிய
மடயபொதைத.
வபொழவற்கத
ஜதைதவபபடம
அதனததம
வழஙகபபடஜட இருககனறன. இநதை இசதசகளம, வீண ஆதசகளம வபொழவன
இனறயதமயபொதை ஜதைதவகள அலல. ஜமஜலபொடடமபொன களரசசகஜள. இழபபற்கம
தககததற்கம அதழததச பசலபதவஜய. ஊதைபொரி மகன, தைன தைநததையன வீடடல
இருநதைவதர அவனத ஜதைதவகளககம மிஞ்சய ஆடமபர வசதகளபொல சூழபபடட
இருநதைபொன. அவன ஆதசபபட அவசயமிலலபொமல எலலபொஜம அவனடம இருநதைன.
ஆனபொல ஆதச அவனள பகநதை பன அவன ”பதைபொதல தூரபரஜதைசததற்க” பசனறு ”தைன
ஜதைதவகள நிதறஜவறபொமல தைவகக ஆரமபததைபொன”. அவன பஞ்சததைபொலும பசயபொலும
வபொடகனற அளவ தனப நிதலதய எடடய பன தைபொன தைன தைநததை வீடடன அருதமதய
உணரநத ஏககதஜதைபொட தருமபனபொன. இநதை உருவகக கததை தைன மனதைனககம, மனதை
இனததற்கம அவரகளத பயணதததை நிதனவூடடகனறத. மனதைன பதைபொடரநத
மனநிதறவனற, தருபதயனற, நிதறஜவறபொ ஜதைதவகஜளபொட, ஜவதைதனஜயபொட
வபொழவததைத தைவர ஜவறு வழியலதல எனறு கூறுமளவ அவனத ஆதசகளன,
ஏககஙகளன அளவ சககலபொன நிதலதயத பதைபொடடவடடன. அவனகக இருககம ஒஜர
தரவ தைன தைநததையன இலலததற்கத தருமபவஜதை. அநதைத தைநததையன இலலம எத
எனறபொல – வீண ஆதசகளலிருநதை மபொறுபடட உணதமயபொன வபொழவம உணதமயபொன
இருபபஜம ஆகம. ஆனபொல மனதைன ஆனமக பசயபொலும பஞ்சததைபொலும அடபபடட
அவதபபடம வதர அநதைத ததசதய ஜநபொககத தருமப மபொடடபொன. தைன ஆதசகளபொல
வதளநதை வலிதயயும ஜவதைதனதயயும அவன அத வதர அனபவபபபொன. பனப
நிதறவபொன, நிமமதயபொன, உணதமயபொன வபொழதவ ஜநபொகக ஏககதஜதைபொட தருமபவபொன.
தைன இலலதததை ஜநபொககய கடனமபொன பநடய பயணதததைத பதைபொடஙகவபொன.
ஆதசகளபொல அதலககழிககபபடபொமல அவற்றன பகபொடூர பசகக இதரயபொகபொமல
அவற்றன பகபொதககம கபொயசசலுககப பணநத வடபொமல தைனதன வடவககம உணதம
வபொழதவ வபொழ பரயபொதசயுடன தருமபகறபொன. இத பவறும ஆதசயலல.
ஜபரபொரவதஜதைபொட, பபரு வருபபதஜதைபொட மயற்சபபதைபொகம. பபபொருளகளககபொக
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ஏஙகவத பவறும ஆதச. நிமமதககபொக ஏஙகம இதையததன பச எனபத பவறும
ஆதசயலல. அத மன எழுசச நிதல.பபபொருளகளன ஜமல பகபொளளம ஆதச ,
நிமமதயலிருநத பவக தூரததற்க அதழததச பசனறு ஜபரிழபபல மடவத
மடடமலல ,அதைன இயலபபொன நிதலஜய எபஜபபொதம இலலபொதை எததையபொவத ஒனதற
ஜவணடம ஜவணடம எனறு தடபபத தைபொன. அநதைப பபபொருளபொதச ஒரு மடவகக வரும
வதர நிமமதயபொன ஓயஜவபொ, மன நிதறஜவபொ பகபொளள மடயபொத.பபபொருளகளன மத
பகபொளளம ஆதச எனனம பசதயத தைணகக மடயபொத. ஆனபொல நிமமதககபொன
பசதயத தைணகக மடயும. எலலபொச சயநல ஆதசகதளயும வடபடபொழிககம ஜபபொத
மனம நிதறயும நிமமததயக கபொண மடயும. மழுதமயபொகப பபற மடயும.
அபபபபொழுத ஆனநதைம தைதமப வழிய, ஜவணடயதவகள பசழிபபபொகத தைபொரபொளமபொகப
ஜபரருள மழுதமயபொக இருககனறத. இநதைப ஜபரருள நிதலயல வபொழவ எளதமயபொன
பசவ்பவபொழுஙகடன ஆற்றலின பறபபடமபொயப பயனளளதைபொய வளஙககறத.
அபஜபபொத நிமமதககபொன ஜதைடலும இருககபொத. நிமமதயுடன இருபபத இயலபபொன
நிதலயபொக வடம. அத மபொறகபகபொணஜட இரபொமல, நிதலயபொக மழுதமயபொக இருககம.
ஆதசகளல மூழகத ததளததளள மனதைரகள எஙஜக தைஙகள ஆதசகதள அடககனபொல,
பசயலற்றவரகளபொக
ஆற்றலிலலபொதைவரகளபொக
ஆகவடஜவபொஜமபொ,
வபொழவ
உயஜரபொடடமிலலபொதைதைபொக ஆகவடஜமபொ என அறயபொதமயல கற்பதன பசயகறபொரகள.
ஆனபொல ஒருவன தைன ஆதசகதள அடககம ஜபபொத மழுக கவனததடன பசயல பரிய
மடயும. தைன மழு ஆற்றதலயும பயனபடததை மடயும. அவனத வபொழவ பசழிபபடன
,வளமடன ஜபரருளபொக வளஙகம.சயநல பகபொணடபொடடஙகளககம பபபொருடகதள
உதடதமயபொககக பகபொளளவம ஜபரபொதச பகபொளபவரகளபொல அநதை வபொழதவப பரிநத
பகபொளள மடயபொத. அநதை உயர வபொழதவ இபபடக கூறலபொம.

இதரசசலின எநதைப ஜபபரபொலியும இஙஜக இலதல.
உயரதவ நிநதைதன பசயத அவமதககம வபொரதததைகளகஜகபொ
பறதர எணணபொமல ஜநபொகச பசயயும பரளகளகஜகபொ இடமிலதல.
உளயன பபொடலகளம, ஜபனபொவன பபொடலகளம,
தூரிதகயன ஓவயஙகளம ,
தைஙகள உதழபதப இதசநத பகபொடபபவரகளன பதையவீக இதசயுஜம இருககம.
எநதை நபொளலும எநதைப பபபொருளலும தககஜமபொ ஜசபொகஜமபொ மிஞ்சயருககபொத.
கபொலததற்க வதல மதபப இட மடயபொத.
அநதைக கபொலததன அருதம உணரநத
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தைபொன எனற நிதலயும மழுதம தறககபபடகறத.
தைபொன எனறு யபொரும இலலபொதைதைபொல
கணணீரும வபொனவல ஆகனறத.
அநதை நிலஜம ஜபரழகபொகனறத.
அஙக எலலபொஜம சரியபொக நடககனறத.

சயநல ஆதசகளன படயலிருநத மனதைன மடபடடககபபடம ஜபபொத அவன மனம
எநதைச சதமயுமினற இருககனறத. அவன மனதைக கலததற்க உதழககத தையபொரபொக
இருககறபொன. எவ்வளவ அனபவததைபொலும இறுத வதர பச அடஙகபொதை ஆதசகதளப
பன பதைபொடரபொமல இருபபதைபொல அவனத வலிதமகள அவன கடடபபபொடடல
இருககனறன. எநதைப பரிசகதளயும பபொரபொடடகதளயும நபொடபொமல இருபபதைபொல அவனத
ஆற்றலகள எலலபொம சதைறபொமல இருககனறன.அவற்தற மழுக கவனததடன
பயனபடததத தைன எலலபொக கடதமகதளயும ஒழுஙகபொக நிதறஜவற்ற நனதமதய
மழுதம ஆகககறபொன.

பமயயறவம
ஜபரருளம
உதடயவன
ஆதசகளன
தூணடதைலகளபொல
பசயலபடவதலதல. அறவன கடடதளயல பசயலபடகறபொன. ஆதசகளனபொல
தைளளபபடம மனதைன பரிசன உததரவபொதைம இருநதைபொல தைபொன பசயலபடவபொன. அவன
வதளயபொடட பபபொமதமககபொகச பசயலபடம கழநததைதயப ஜபபொனறவன. ஆனபொல
பமயயறவ உளள மனதைன, வபொழதவ உயஜரபொடடமபொக ஆற்றலுடன வபொழபவன, எநதைக
கனமம தைனதன ஈடபடதத எததைச பசயய ஜவணடஜமபொ அததைச பசயத மடபபபொன.
அவன ஆனமகததல வளரசச அதடநதை மனதைன.பரிசகளன ஜமல எநதைப பற்தறயும
அவன தவககவலதல.நடபபதவ எலலபொம நனதமகஜக எனறு அவன எணணுகறபொன.
அவன மழு மனநிதறவடன வபொழகறபொன. அவனத அகமகழவ (இனதமயபொன,
எனறும மபொறபொதை, எனறும ஜதைபொற்றுவடபொதை மகழசசயல) வபொழவன நிதலயபொன எளய
வதகளககக கடடபபடட நடபபதல இருககனறத.

வபொழவல இநதை மிகப பபரும ஜபரருள நிதல எனபத பசனறு ஜசர ஜவணடய
இடஙகளல ஒனறபொகம. அதைற்கபொக ஒருவன ஜமற்பகபொளளம பனதை பயணமபொனத ,
மனம தருநதய மகன மணடம தைன தைநததையன இலலம தருமப ஜமற்பகபொணட
கடனமபொன பயணததற்க ஒபபபொகம. அநதைக கடனமபொன பயணததற்கத தைகநதை
ஏற்பபொடகதளச பசயத தைனதன மழுதமயபொகத தையபொரபடததக பகபொணட பசலல
ஜவணடம.தைனனள உதறயும கீழ நிதல ஆதசகள எனனம நபொடதட அவன கடநத
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பசலல ஜவணடம. தைபொன அகபபடடளள வதலகளலிருநத தைனதன வடவததக
பகபொணட, அநதை வதலகளன பனனலகதள அறநத எநதை வதலயலும மணடம
சககபொமல நபொடதடக கடநத வர ஜவணடம.இநதைப பயணதததைத தைடககம எதரிகள
பவளயல இலதல, அவன உள இருநஜதை எழுவபொரகள. மதைலில இநதைப பயணம மிகக
கடனமபொகத ஜதைபொனறுகறத. கபொரணம ஆதசகள அவன கணகதள மதறககனறன. அவன
இனனம வபொழவன எளய வதகதளப பரிநதக பகபொளளவலதல. வபொழவன நியதகள
அவன கணகளககத பதைரியபொமல மதறநத இருககனறன.தைன மனததை எளதமப
படததக பகபொளளம ஜபபொத, வபொழவன ஜநர வதகள அவனத ஆனமக அறவற்க
பவளபபடம.அநதை வதகதளப பரிநதக பகபொணட ஏற்றுக பகபொணட மறு கனஜம அவன
பபொததை மிக எளதைபொகச சககலினற மபொறவடகனறத.அவன பபொததையல இன எநதைக
கழபபமம இருளம இலதல. எலலபொம அறவன பவளசசததல பதைளவபொகக
கபொணபபடகறத.

எததைதனப ஜபர எணணனபொலும எடடம இரணடம பதத தைபொன எனபத கணதைவத.
அநதைக கணதை வதகதளப ஜபபொலத தலலியமபொகச பசயலபடம சல எளய வதகள
இஙஜக ஆரபொயபபடகனறன. உணதமயபொன வபொழதவ, ஜபரருள நிதறநதை வபொழதவத
ஜதைடபவன அததை ஜவகமபொக அதடய அவனகக இத உதைவம.

”அடபபதட வதகள எனறும தைவறதழதத மனனபப ஜகபொருவதலதல”

எலலபொ உயரும ஒனறு தைபொன. அநதை உயர பலஜவறு வதைமபொக வடவபமடககனறத.
எலலபொ வதயும ஒனறு தைபொன. அத பலஜவறு வழிகளல பசயலபடடப பயனபடகனறத.
பபபொருடகளகக
ஒரு
வத,
மனதற்க
இனபனபொரு
வத
எனறு
இலதல.பபபொருளகளககம கணகளபொல பலபபடபவற்றுகக ஒரு வதயும, ஆனமக
வஷயஙகளககம கணகளககப பலபபடபொதைவற்றுககம இனபனபொரு வத எனறலதல.
எஙகம ஒஜர வத தைபொன. பபபொருள சபொரநதை உலகததற்க ஒரு நியத,மனம சபொரநதை ஆனமக
உலகததற்க இனபனபொரு நியத அலல, இரணடற்கம ஒஜர நியத தைபொன. பபபொருள சபொரநதை
உலகம எனறு வருமஜபபொத மனதைரகள அநதை உலகன சல வதகதள மிகக அறஜவபொட
உணரநத எநதைக கழபபமம இனறப பரிநத பகபொணட மபொறுபபொடனற மனமபொர
கதடபபடததச பசயலபடகனறனர. அவற்தறப பறககணததைபொல அலலத மறனபொல
அத தைஙகளன பபரும அறயபொதம எனறு வருநதவபொரகள. அத தைஙகளககம
சமூகததற்கம ஜபரபொபததைபொகம எனறு கருதவபொரகள. ஆனபொல மனம சபொரநதை ஆனமக
உலகல இநதை வத இஜதைப ஜபபொனறு எநதை அததமறதலயும அனமதககபொத எனறு
நமபவதலதல. நமபபொதைதைபொல அததை மற பனப தனபபபடகறபொரகள.
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பற உலகன வத ஒனறு மனதைன தைனத பசபொநதைக கபொலகளல நினறு தைனதனக
கபொபபபொற்றக பகபொளள ஜவணடம. அவன வபொழவன ஜதைதவகளகக அவஜன பபபொறுபப
ஏற்றுச சமபபொதததக பகபொளள ஜவணடம. எவன உதழகக மறுககறபொஜனபொ அவனபொல
கவரவமபொக உணணவம மடயபொத. மனதைரகள இநதை வததய மதககனறனர. இதல
உளள நியபொயதததையும நனதமதயயும பரிநதக பகபொளகனறனர. எனஜவ தைஙகளககத
ஜதைதவயபொன பபபொருடகதளப பபறுவதைற்க உதழககறபொரகள. ஆனபொல ஆனமக உலகல
மனதைரகள (பபபொதவபொக, பபருமபபொலபொனவரகள) இநதை வதயன பசயலபபொடதட
மறுததப பறககணககறபொரகள. தைனகக ஜவணடய (பபபொருள) உணதவத தைபொன தைபொன
சமபபொதககஜவணடம. அவ்வபொறு சமபபொதகக மறுததைபொல கழிநதை ஆதடகளடன
அதலநத பகஞ்ச இழிநிதலககச பசலல ஜவணடம எனறு உலக வஷயஙகளல இநதை
வததய சரியபொகப பரிநதக பகபொளகறபொரகள. ஆனபொல ஆனமக வஷயஙகளல
அநதை(ஆனமக) உணதவ பசதசயபொகப பபற்றுக பகபொளளம உரிதம இருககறத ;
உதழககபொமல உதழகக மயற்ச பசயயபொமல பபற்றுக பகபொளளலபொம எனறு
நிதனககனறனர. இநதை வத மறலின கபொரணமபொகப பபருமபபொலபொனவரகள ஆனமக
பசதசககபொரரகளபொக, மகழசச, நிமமத, பமயயறவ எனனம ஆனமக பசலவம
இலலபொதைவரகளபொக – தககதஜதைபொடம, தனபதஜதைபொடம இருககறபொரகள.

இவ்வலகன பபபொருடகள ஏஜதைனம ஜதைதவ எனறபொல - உணவ, உதட, ஜமதச, நபொற்கபொலி
அலலத எதவபொகஜவபொ இருககடடம- நீஙகள கதடககபொரரிடம அததைத தைருமபொறு
தகஜயநதவத இலதல. அதைன வதலதயக ஜகடட, பணதததை வழஙக உஙகள
உதடதமயபொககக பகபொளகறீரகள. அநதைப பபபொருளன மதபபற்கரிய பணதததை
வழஙகவதல உளள நியபொயதததைப பரிநதக பகபொளகறீரகள. ஜவறு வதைமபொகப பபற
நீஙகள
வருமபவத
இலதல.
இஜதை
வததைபொன
ஆனமக
பபபொருடகளலும
பசயலபடகறத. உஙகளகக ஆனமக பபபொருள ஏஜதைனம ஜவணடம எனறபொல –
மகழசச, நமபகதக, நிமமத அலலத எதஜவபொ அததைப பபற்றுக பகபொளளம மன
அதைற்க ஈடபொன ஒனதறக பகபொடகக ஜவணடம. அதைற்கரிய வதலதய நீஙகள பகபொடகக
ஜவணடம. நீஙகள உலகல ஈடடய பபபொருட பசலவததல ஒரு பகததய பகபொடதத
உலகன பபபொருடகதள வபொஙகவத ஜபபொல ஆனமக பபபொருதளப பபற அதைற்க ஈடபொன
அளவ உஙகள மனதலிருநத ஒனதற வழஙக ஜவணடம.நீஙகள வருமபம அநதை
ஆனமக
பசலவதததைப
பபற
உஙகளதடய
இசதசகதளஜயபொ,
வீண
தைற்பபருதமதயஜயபொ தைனமதனபதபஜயபொ அலலத ஜவறு பவற உணரதவஜயபொ இழகக
ஜவணட இருககம. பணதததை இறுகப பற்றகபகபொளளம கருமி அநதைப பணம தைனனடம
இருபபதைபொல ஏற்படம இனபஙகதள எணண பணதததைச பசலவடமபொடடபொன. அவ்வபொறு
பசலவடபொதைதைபொல, அநதைப பணததனபொல கதடககக கூடய வசதகதளயும அனபவகக
மபொடடபொன. அவன பசலவநதைனபொக இருநதைபொலும பல ஜதைதவகளடன வசதகள இனற
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வபொழகறபொன. பவற உணரவகதளக தகவடபொதைவன, ஜகபொபம, இரககமினதம,
பலனனபம, ஆணவம, தைற்பபருதம, தைனமதனபப ஜபபொனறவற்தற அதவ வழஙகம
கன ஜநர இனபததற்கபொக பற்றக பகபொளபவன ஆனமக பபபொருடகளல கருமியபொவபொன.
அவனபொல எநதை ஆனமக வசதகதளயும அனபவகக மடயபொத. உலக இனபஙகதள
அவன வருமபத தைழுவ பகபொணட ,தகவட மறுதத ஆனமக இனபஙகள ஏதமினற
வபொழகறபொன.

உலக வஷயஙகளல ஜநர வழிதயப பனபற்றும ஞபொனம மிககவன பகஞ்சவதம
இலதல, தருடவதம இலதல. அவன உலகல உதழதத ஜவணடயததை வதலக
பகபொடதத வபொஙககறபொன. அவனத ஜநரதமககபொக உலகம அவதன மதககனறத.
ஆனமக வஷயஙகளல ஜநர வழிதயப பனபற்றும ஞபொனம மிககவனம பகஞ்சவதம
இலதல, தருடவதம இலதல.தைன உள உலகல உதழககறபொன. தைன ஆனமக
ஜதைதவதய அதைற்கபொன வதலதயக பகபொடதத வபொஙககறபொன. உலகமம அவனத
நனனடதததைதயப பபொரபொடடகறத.

மற்பறபொருவனடம ஜவதல பசயய ஒபபக பகபொணட அதைற்கபொன கூலிதயயும ஜபச
மடவ பசயதை பன ஒருவன அநதைத பதைபொதக உடனபபொடதட மததத ஏற்றுக பகபொளள
ஜவணடம எனபத உலகல வழஙகபபடம இனபனபொரு வத. வபொர இறுத நபொளல
கூலிதயப பபற்றுக பகபொளளம ஜபபொத, ஜபசயததை வட அதகம ஜகடடபொல, அவ்வபொறு
ஜகடடதைற்க ஒரு நியபொயமபொன கபொரணதததைக கூற மடயபொமல இருநதைபொல, அவனகக
அவன ஜகடட அதகத பதைபொதக கதடககபொதைத மடடமலல, அவன அநதை ஜவதலயல
இருநத நீககவம படவபொன. ஆனபொல மனதைரகள ஆனமக வஷயஙகளல இததைத தைபொன
பசயகறபொரகள.அநதை ஆனமக கூலிதயப பபற்றுக பகபொளவதைற்க ஈடபொன உதழபதப
வழஙகபொமல, அவரகளகக வழஙகபபடம எனறு கூறபபடபொதை கூலிதயக ஜகடபததை
அவரகள மடடபொளதைனம எனஜறபொ சயநலம எனஜறபொ கருதைவலதல. ஒவ்பவபொரு
மனதைனம இநதைப பரபஞ்ச வதயடமிருநத தைபொன ஒபபக பகபொணடததை, தைன
உதழபபற்க ஈடபொனததை அதகமபொகவம அலல,கதறவபொகவம அலல, தலலியமபொகப
பபற்றுக பகபொளகறபொன. பரபஞ்சததல எலலபொவற்தறயும கடடபபடததம அநதைத
தைதலயபொய வதஜயபொட பதைபொடரநத உடனபடகதககதள ஏற்படததக பகபொளகறபொன. அத
எபபட எனறபொல அவன ஒவ்பவபொரு எணணமம ஒவ்பவபொரு பசயலும அதைற்கரிய
பலதன பபறும. அவன பசயதை எலலபொச பசயலகளககமபொன கூலிதய அவன பபற்றுக
பகபொளகறபொன. இததை உணரநத பமயயறவ பபற்றவன எபஜபபொதம நிதறவபொகத
தருபதயபொக நிமமதயபொக இருககறபொன. அவதன நபொட வருபதவ எதவபொக இருநதைபொலும
(அத நனதமஜயபொ அலலத ததமஜயபொ) அத அவன ஈடடயஜதை எனறு இருககறபொன.
அநதைத தைதலயபொயப பரபஞ்ச வத எநதை மனதைதனயும அவன பபற தைகதயபொனததை
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அவனகக வழஙகபொமல ஏமபொற்றுவத இலதல. அநதை வதயடம மணுமணுபபவனடம
அத கூறுகறத. ”நணபஜன இதைற்க ஒபபகபகபொணட நீ உதழததைபொயபொ இலதலயபொ?”

ஒரு மனதைன பற உலக வபொழவல பசலவநதைனபொக ஜவணடம எனறபொல அவன தைனனடம
இருககம பசலவதததை வீணடககபொமல இருகக ஜவணடம. மதறயபொக நிரவககக
ஜவணடம. அவ்வபொறு நிரவகதத ஒரு ஜபபொதமபொன பதைபொதகதயத பதைபொழில ஒனறல
மதைலீட பசயய ஜவணடம. அவ்வபொறு பசயயும ஜபபொத மிக இறுகவம தைன பணதததைப
பற்றக பகபொளளக கூடபொத. கவனமினற வபொரி இதறககவம கூடபொத. அவன இவ்வபொறு
தைன உலக அறதவயும, உலக வபொழவல பசழிபதபயும வளரததக பகபொளளபொமல,
பவறும பசலவ மடடம பசயத பகபொணடருபபவன பசலவநதைனபொக மடயபொத. அவன
ஆரவபொரமபொக வீணபொகககறபொன. அத ஜபபொல ஆனமக பபபொருடகளல பசலவநதைனபொக
வருமபபவன தைன மனஆற்றலகதள வீணபொககபொமல சரியபொக நிரவககக ஜவணடம. தைன
நபொதவ, தைனதன உடனட இழிநிதலககத தூணடம உணரவகதளக கடடபபடததை
ஜவணடம. தைன ஆற்றலகதளயும ஜநரதததையும வீணபொககம பரள ஜபசசகளலும,
ஜதைதவயற்ற வவபொதைஙகளலும, ஜகபொப உணரவகளலும ஈடபடட வீணபொககக கூடபொத.
இவ்வபொறு அவன ஜசரததக பகபொளளம ஆற்றஜல அவனத ஆனமக மதைலீடபொகம. இநதை
ஆனமக மதைலீடதட பறரின நனதமககபொக அவன உலகல பயனபடததை ஜவணடம.
அவன அததை அதகமபொகப பயனபடததை இனனம அதகமபொகப பபறுவபொன. அவன
அருளபசலவதததையும ஜபரருள கறததை ஞபொனதததையும பபறுவபொன. தைனதன
இழிநிதலகக
அதழததச
பசலலும
தூணடதைலகதளயும
ஆதசகதளயும
கணமூடததைனமபொகப பன பதைபொடரபவன தைன மனததை ஆளம ஆற்றல இலலபொதை ஆனமக
ஊதைபொரியபொவபொன. அவனபொல அருட பசலவஙகதளப பபற மடயபொத.

ஒருவன மதலயன சகரதததை அதடய ஜவணடம எனறபொல தைனதன வலிதமயபொகத
தையபொரபடததக பகபொணட அநதைப பயணதததைத பதைபொடஙக ஜவணடம. பபொததைதயத
ஜதைரநபதைடததக கவனமபொகச பசலல ஜவணடம. இனனம கடநத பசலல ஜவணடய
பபொததையல நிகழக கூடய கடன நிதலகதளஜயபொ அலலத அதைற்கபொக ஜமற்பகபொளள
ஜவணடய உதழபதபஜயபொ அலலத தைன உடல ஜசபொரதவஜயபொ நிதனதத அஞ்ச
பபொதயல அவன தருமப நிதனததைபொல அவனபொல அவன கறகஜகபொதள எடட மடயபொத.
பற உலதகச சபொரநதை இநதை வத ஆனமக உலகற்கம பபபொருநதம. எவன
அறபநறகதளக கதடபபடபபதல, தைன கணம, தைன மன இயலபகள சகரதததை
அதடயஜவணடம
எனறு
வதழகறபொஜனபொ
அவன
தைனமயற்சதயத
பதைபொடஙகஜவணடம. பபொததைதயத ஜதைரநபதைடதத மழு மனதடன பதைபொடர ஜவணடம .
பபொதயல தகவடடப பன தருமபபொமல ,ஏற்படம எலலபொப பரசசதனகதள
மறயடதத,
தைன
இசதசகளன
தூணடதைலகதள,
உளளததன
வலிகதள
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,ஜசபொதைதனகதளக கறபபடட கபொலஙகளல தைபொஙக, அவற்றலிருநத மணட இறுதயல
அவன தைன கணதததை உயர சகரததற்க அதழததச பசலல ஜவணடம.அவ்வபொறு
பசனறு அதடயும ஜபபொத தய பவற உணரவகளம, இசதசகளன தூணடதைலகளம,
தககஙகளம அவன கபொலடககக கீழ வழுநதக கடகக அருள வபொழவன
எலதலயலலபொதை ஜபரழககள அவன பபொரதவகக அதமதயபொக வரிநதருபபததைக
அவன கபொண மடயும.

ஒரு மனதைன பதைபொதல தூரததல இருககம ஒரு ஊதர அதடய ஜவணடம எனறபொல
அதைற்க அவன பயணம பசயயஜவணடம.மநதரதததைப ஜபபொல தடீபரனறு அநதை
ஊருககச பசனறு வட எநதை வழியும இலதல.அதைற்கபொன மயற்சகளல அவன ஈடபட
ஜவணடம. அவன கபொலகளபொல நடநத பசனறபொல பபரு மயற்சயும, ஜநரமம
பசலவபொகம.ஜவறு
வதகயபொன
ஜபபொககவரததகளல
பசலலலபொம.
அதைற்கபொகக
கடடணதததை அவன பசலுததை ஜவணடம.ஒரு ஊதர அதடவதைற்க மயற்சயன
வபொயலபொகஜவபொ அலலத கடடணததன வபொயலபொகஜவபொ ஒரு வதலதயக பகபொடதஜதை ஆக
ஜவணடம. இததைத தைவரகக மடயபொத. இநதைப பற உலக வத ஆனமக உலகற்கம
பசயலபடம. ஆனமக ஊரகளபொன மனததூயதம, இரககம, ஞபொனம, நிமமத ஜபபொனற
ஊரகதள அதடய நிதனககனறவன, அநதை ஆனமக ஜசரிடதததை அதடய அவன
பயணததற்கபொன மயற்சகளல ஈடபடஜவணடம. அநதை அழகபொன ஊரகளகக
அவதனத தடீபரனறு பகபொணட ஜசரகக மடயபொத.அஙகச பசலல ஜவணடய ஜநர
வழிதய, கணடறநத மயற்சயல ஈடபடட பயண இறுதயல அவன இலகதக
அதடவபொன.

கணகளககப பலபபடபொதை உளளததன உலகல பசயலபடம எததைதனஜயபொ வதகளல
சல இஙஜக உதைபொரணமபொக வளககபபடடன. ஆனபொல இநதை எலலபொ வதகளம அநதைப
பபருவதயன பவவ்ஜவறு பவளபபபொடகஜள. இநதை வதகதளப பரிநத, அதைற்கப
பணநத அதைன கடடதளகதளச பசயலபடததை ஜவணடம. அபஜபபொத தைபொன மனதைனபொகத
தைதல நிமிரநத ஆனமக பககவதததைப ஜபரருதள பபற மடயும.பற உலகல
பசயலபடம வதகள எநதை மபொறுபபொட தளயுமினற அஜதை வதை தலலியதஜதைபொட அக
உலகலும பசயலபடகனறன. உளளததலிருககம உணதமயன நிழல பமபஙகஜள பற
உலகல பவளபபடம வடவஙகளம வதககளம. அத ஜபபொல ஆனமக வதயன நிழல
பமபஜம பற உலக வதகள. மனதை வபொழவ கறததை உலக வதகளன எளய
பசயலபபொடகதள மககள எநதைக ஜகளவயும ஜகடகபொமல ஏற்றுக பகபொணட அத
பதைளவபொகச சககலினற இருபபதைபொல அததைக கதடபபடககனறனர. அக உலகலும
தலலியமபொக இநதை வதகள பசயலபடம எனறு மனதைன உணரநதக கதடபபடககம
ஜபபொத மனதைன அவன உறுதயபொக நிற்பதைற்கரிய அறவனபொல கடடபபடடளள
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இடதததைத ஜதைரநபதைடதத வடடபொன. அவனத தனபஙகள ஒரு மடவகக
வரபஜபபொகனறத. இன அவனகக எநதைக கழபபஙகளம ஜநரப ஜபபொவத இலதல.

வபொழவ எனபத எததையும சபொரபொதை நட நிதலதமயும எதைற்கம அடபணயபொதை, வதளநதக
பகபொடககபொதை நியபொமம ஜநரதமயும பகபொணடத. அத மிக எளதைபொகஜவ பசயலபடம.
ஆனபொல அததை பவலல மடயபொத. நியபொயம, நீத எனறும ஆளம.அநதை நியபொயம,
நீதயன இதையம அனப. வருபப, பவறுபப எனனம பபொகபபொடகள, கபொழபபணரவ
ஆகயதவ நியபொயம, நீத, அனப ஆகயவற்றன பன பககமபொகம. பரபஞ்சததற்க
எநதைப பபொகபபொடம வருபபம பவறுபபம கதடயபொத. அத தைதலயபொய நீத வழஙகக
கூடயத. ஒவ்பவபொரு மனதைனககம அவனகக உரியததை அவன ஈடடயததைக பகபொடதத
வடம. எலலபொம அநதை பபருநீத, நியபொயததற்கக கடடபபடடத தைபொன நடககனறன.
எனஜவ மனதைன சரியபொன வழிதயக கணட, அதல பசனறு கலஙகபொமல, மகழசச
அதடய அவனகக நமபகதக இருககறத. இநதை வதயன மூலமபொகச பசயலபடம –
ஜதைபொலவஜய அறயபொதை நனதமதய உலகம இஜயசவன தைநததை எனறும, கடவள எனறும
கூறுகறத. எநதைத தஙகம ஒரு நல மனதைனகக அவன வபொழவலும சபொவலும ஏற்படபொத.
இஜயச தைனத வதயல பததைநதக கடநதை நனதமதய உணரநதைபொர. தைனதனச
சலுதவயல அதறவதைற்கக கபொரணமபொன எலஜலபொதரயும பழி கூறபொமல வடவததைபொர.
”எநதை மனதைனம என உயதரப பறககவலதல. நபொஜன அததை அரபபணககஜறன”
எனறபொர. அவர தைன மடதவத தைபொஜன வரவதழததக பகபொணடபொர.

எவன தைன வபொழதவ எளதமபபடததக பகபொளகறபொஜனபொ, மனததை தூயதமபபடததக
பகபொளகறபொஜனபொ ,அவன தைன இருபபற்கபொன அழகபொன எளய கபொரணதததை உணரவபொன.
எலலபொவற்தறயும பசயலபடததம வததய உணரவபொன. தைன எணணஙகளம,
பசயலகளம தைன மதம உலகததன மதம ஏற்படததம வதளவகதள அறவபொன.
மனதல வழுநதை எணண வததை மதளதபதைழுவதைபொல ஏற்படககூடய மபொற்றஙகதள
அறவபொன.
ஜபரருளன
ததணஜயபொட
உததத,
மலரநத,மழுதமயதடயும
எணணஙகதளயும பசயலகதளயும மடடஜம அவன எணண பசயலபடவபொன.
அறயபொமல
பசயதை
பசயலகளககபொன
வதளதவ
அவன
அடபணநத
ஏற்றுகபகபொளவபொன. பழிதய யபொர மதம சமதத மதறயடபொமல, அசசபபடபொமல ,
ஜகளவ எழுபபபொமல அநதை நனதமயபொன நியதயன பசயலபபொடடல எநதைத தைவறும
இருகக மடயபொத எனற ஜபரருளபொன அறஜவபொட கடடபபடட நிமமதயபொக இருபபபொன.

நம வபொழவ எனனம பமலலிய தணதய நபொஜம பநயகஜறபொம.
வருமபய வணணஙகதளத பதைளககஜறபொம.
வத எனனம நிலததல வததைததைததைஜய அறுவதட பசயகஜறபொம.
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வததைததைததைஜய அறுவதட பசயகஜறபொம எனறபொல
அதைற்கபொன பபபொறுபபகளம, பசயலபபொடகளம நமமதடயஜதை எனறபொல,
ஜவதைதன அளககம வதயன ஜநபொககம அனப மடடஜம.
கபொயஙகள பண ஆறுவதைற்ஜக ஏற்படகனறன.
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14 மகழசசயபொன மடவகள

நீததய நிதலநபொடட இயற்தக நியத எபபடயும பசனறு வடம.
அததை எவரும தைடததத ததச தருபப மடயபொத.
அநதை இயற்தக நியதயன இதையம அனப.
அத அளககம மடவ நிமமத.
அததைக கதடபபடபபத இனதமயபொன அனபவம.
அதைன கடடதளதயச பசயலபடததஙகள.
..தலட ஆஃப ஏசயபொ
(ஆசய ஜஜேபொத – எடவன ஆபொபா்னலட)

உஙகள பண மடயும ஜபபொத மகழசச பகபொளளஙகள
தைவறுகள தைம வலிதமயழநத சரியபொனவற்றடம சரனதடகனறன.
வபொரததன ஓயவபொன வழிபபபொடட நபொளன ஒள
பபருபவளயன ஒளஜயபொட கலநத வடம
..வடடயர

வபொழவ பல மகழசசயபொன மடவகதளக பகபொணடளளத. கபொரணம அத பல
ஜமனதமயபொன, தூயதமயபொன, அழகபொனவற்தறத தைனனகதஜதை பகபொணடளளத. உலகல
பல வதகயபொன பபொவஙகளம, அறயபொதமயும இருககனறன.கணணீரும வலிகளம
ஜவதைதனகளம இருககனறன.ஆனபொல அததை சீரதமகக அறபநறகளம பமயயறவம
இருககனறத. பனனதககளம, ஆறுதைலகளம, ஜபரினபஙகளம, ஜபரபொனநதைஙகளம
கூட இருககனறன. எநதைக களஙகமற்ற எணணமம, எநதைத தைனனலம கருதைபொதை பசயலும
மழு பவற்றதயப பபற்ஜற தரும . அவ்வபொறு பபறும மழு பவற்ற மகழசசயபொன
பகபொணடபொடடமபொகம.

ஒரு மன மகழசசயபொன வீட இனதமயபொன மடவபொகம. ஒரு பவற்றகரமபொன வபொழவ
மகழசசயபொன மடவபொகம.நமபகதகயுடன மழுதமயபொக நிதறஜவற்றபபடட பண ஒரு
மகழசசயபொன மடவபொகம. அனபபொன நனபரகளபொல சூழபபடட இருபபத ஒரு
மகழசசயபொன மடவபொகம. ஒரு சணதட சசசரதவக தகவடவத, மனதல
கடகபகபொணடருநதை பவறுபதபத ததடதத எறவத, பகபொடய வபொரதததைகளகக
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வருநதவதம மனனககபபடவதம, பரிநதை நணபரகள மணடம இதணவத
ஜபபொனறதவ எலலபொம மகழசசயபொன மடவகளபொகம. பநடநபொள கனவ நீணட வடபொ
மயற்சயபொல நனவபொவத, கணணீர பனனதகயபொக மபொறுவத, பபொவம எனனம தனப
இரவ வடநத இனபம ஒள சநதம பதய நபொளல வழிதத எழுவத., மிககத
ஜதைடலுககப பன கணட உணரநதை உயர பநறகதள வபொழவல பன பற்றுவத – இதவ
எலலபொம ஜபரருளன பகபொதடயபொகம.

இஙஜக இதவதர சடடககபொடடபபடடளள நலவழிப பபொததைகளல பயணம பசயபவன
மற்றுபமபொரு நலவழிப பபொததையபொன மகழசசயபொன மடவ எனனம நலவழிப பபொததைதய
அவன ஜதைடபொமஜல வநத அதடவபொன. அவன மழு வபொழவலும மகழசசயபொன
மடவகள நிதறநத கபொணபபடம. எவன சரியபொனவற்தற ஆரமபததத பதைபொடரகறபொஜனபொ
அவன பவற்றகதள ஆதசபபடத ஜதைதவயலதல. அவன தககளகக அருகஜலஜய
அதவ தைவழகனறன. அதவ ஒனறன பன ஒனறபொக வதளவகளபொகத பதைபொடரகனறன.
அத வபொழவன நிசசய உணதம.

பற உலகற்க மடடஜம பபபொருநதைககூடய பல மகழசசயபொன மடவகள இருககனறன.
அதவ நிதல இலலபொமல மதறநத வடக கூடயதவ.உள மன உலகற்க அலலத
ஆனமக உலகற்கப பபபொருநதை கூடய மகழசசயபொன மடவகள இருககனறன. இதவ
நிதலயபொனதவ,
எனறும
மதறயபொத.சற்றம
சூழ
இருபபதம,
வசதகளம
பகபொணடபொடடஙகளம இனதமயபொனதவஜய,ஆனபொல அதவ வதரவல மபொறவடம.
அழிநதவடம. இவற்தற வட இனனம இனதமயபொனத மனமபொசற்று இருபபதம,
ஞபொனமம, பமயயறவம. இதவ எனறும மபொறபொத, அழியபொத.மனதைன இநதை உலகல
எஙகச பசனறபொலும அவன தைன உலக உதடதமகதள எடததச பசலலலபொம. ஆனபொல
வதரவஜலஜய அவன அவற்தற இழககஜவணட வரும.அவன அவற்தற மடடஜம
நமப தைன எலலபொ மகழசசதயயும, அவற்றல இருநஜதை பபறுகறபொன எனறபொல அவன
ஆனமக உளமன உலகல ஒரு பவற்றடம ஏற்படட அவன தைவபபபொன. ஆனபொல
ஆனமக உலகன உதடதமகதளப பபற்றவனத மகழசசயன ஊற்றுககண எனறும
வற்றபொத. அவன அவற்தற இழகக ஜவணட வரபொத. அவன பரபஞ்சததல எஙகச
பசனறபொலும அவற்தற அவன கூடஜவ பகபொணட பசலவபொன. அவனத ஆனமக மடவ
மழு மகழசசயபொனதைபொக இருககம.

வபொழவல தைபொன எனற அகமபபொவ எணணதததை ஒழிததைவன எனறும நிதலயபொன
மகழசசயல இருககறபொன. அவன இநதை வபொழவஜலஜய சவரககததற்கள நுதழநத
வடடபொன. பததைர வளககய நிரவபொன நிதலதய அதடநதவடடபொன .வணணுலதக ,
பதய பயருசலதததை, ஜேஜூபடரின ஒலிமபஸ – ஐ இபஜபபொத இநதை வபொழவஜலஜய
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பபொரதத வடடபொன. இதவ எலலபொம கபொல சககரததல மபொறக பகபொணடருககம பபயரகள
தைபொன. பவறும வபொய வபொரதததைகள தைபொன எனறு அறகறபொன.எலலபொ உயரகளம ஒனறு
தைபொன, வபொழவ அதனததம ஒனறு தைபொன எனற ஜபருணதமதய உணரகறபொன.
எலதலயற்ற தைனதமதயத தைழுவ ஓயவல இருககறபொன.

தைன
உளளததலிருநத
இசதசகதளயும,
கபொழபபணரவகதளயும,
இருணட
ஆதசகதளயும
நீககயவனன
ஜபரபொனநதைம
ஜபரபொழமபொனத.
அவன
ஓயவ
ஜபரினபமபொனத. கசபபணரவன, சயநலததன எநதைச சவடம இலலபொமல அவற்றன
நிழல கூடபநருஙக மடயபொமல வபொழபவன எலதலயற்ற இரககதஜதைபொடம அனஜபபொடம
உலதக ஜநபொகக தைன இதையததல சவபொசககம ஜபரருள எணணம :

”நிமமத எலலபொ உயரகதளயும தைழுவடடம”, எததையும தைவரககபொமல, எநதை
ஜவறுபபொடம பகபொளளபொமல இநதைப ஜபரருள எணணதததைச பசலுததபவன அதடநதளள
மகழசசயபொன மடதவ எனறும பறகக மடயபொத. அத தைபொன வபொழவன மழுதம,
நிமமதயன மழுதம, ஜபரருளன பபபொழியும தைனதம.
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