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BYWAYS OF BLESSEDNESS

JAMES ALLEN

��. ஆ.மா.சக�ச�
அவ�க�� அ���ைர

ேஜ�� ஆல�� ”BYWAYS OF BLESSEDNESS”
��� த�� ெமா��ெபய��பான இ��� �க
�ற�பாக , எ�ைமயாக அைம���ள�. இ� ஒ� �ய
��ேன�ற ��.ம�த வா��� ஒ�ெவா�வ��
இைத ப��� த�ைனேய ����� ெகா�ள
வ��கா��.
ந��ண�க�� �ல �ய �ண�க�� கல�த ஒ�
��ேட ம�த�.��ைமேய ��ைமயாக அைம�த
ஒ� த� ம�தைன� காண ��யா�.இ�த ���
உ�ள ஒ�ெவா� தைல��� �ள�க�க��
�ற�பாக ெத�வாக �ள��வதா� ந�ைம நாேம
����� ெகா�ள உத��.ம�த� �யவ�ைற
�ல��, �ைற��,ப�ப�யாக ப�பட இ�த �� ஒ�

ஆ��ல� ����ற�.
ம�த� வா��ைக�� ெச�ய ேவ��ய கடைமக�,
ந�ெசய�க�,உ�ள��யாக�க�, ப����கைள
பா�கா��� இர�க �ண�, எ�ேலா�ைடய
தவ�கைள ம����� ந� மன� ேபா�ற இவ�ைற
��மன�ட� கைட���தா� �ைலயான
மன��ம�, ����,ம����,அைம�,ஆன�த�
எ�லா� ெப�� வா��ைகைய ��த�க�,வ�ளலா�
கா��ய ஒ��� அைடேவா�.
��.அ�ணாசல� �ல�� ஆ��ய�� எ�ண�ைத
�ரளாம� த��� அ��� த���ளா�. இவ�
��ட�� இ�ைல ; �ைற�க�� இ�ைல. எ�ைம,
�ற��, ெசா�� ெதாட�க� அைன��� �க
�ரமாத�. வா����க�.
–சக�ச� .ஆ.மா.
12.01.2017

��. ��ைலவன�
அவ�க�� அ���ைர

�����ழ� ேம�ைம�காக இ��யா எ���
பய��� இ���ேற�. பல ேமைடக��
அ�பவ�கைள ெப�� இ���ேற�.பயண�
ெச��� ேபா� பல ��கைள ப��தவாேற
பய��ேப�.அைவ ந�ல ��க� எ�றா��
ெப��பா�� அைவ த�ேபாைதய �ைலைம��
ம��ேம உத�� ��க�.�றா��க��� ���
ஆ��ல அ�ஞ� ேஜ�� ஆலனா� எ�த�ப���ள
இ�த �� �க ெதாைல ேநா�� பா�ைவேயா�
எ��கால உல�� ந�ைம�காக ��தைனைய ���
ந�வ��ப���� �தமாக இ���ற�.இைளஞ�க�
இ�த �ைல ப��� பய� ெபற ேவ��� என
அ��ட� ேக��� ெகா��ேற�.ந��.

ேகா.��ைலவன�
05.04.17
Tree Bank , இலவச மர�க�� ேசைவ
ெதாைல�ேப�: 94440 04310 , 044-2376 4310
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���ைர

பா்மா�� ��ட ெந��சாைலக�� அ�க�ேக
த��த �ர இைடெவ�க�� ,���� கா������
�ல� ச�� உ��றமாக உ�ள� பாைதக�� ,
அட��த மர� ��ட�க�� ��ைமயான �ழ��
�� ஓ�� இ�ல� என�ப�� மர�தா� க�ட�ப�ட
ஒ� ��ய �� ஒ�� இ����. அ�த வ�ேய
பயண� ெச�பவ� த� கைள��� �ர அ�ேக ஓ��
எ����ெகா�� ப�ைய�� , தாக�ைத�� �����
ெகா�ள அ������ உணைவ�� , �ைர��
அ��தலா�. அ�த உண�� ��� அ�வ� வர
இ���� பய�க��காக அ�த� ப�� ம�க� ஒ�

மத� கடைமைய� ேபால அ��ட� ைவ���
ெச�ற� ஆ��.
வா�� எ��� ெந��சாைல��� இ� ேபா��
�ழ� பாைதக� அ�க�ேக பர� �ட���றன .
ெவ� உண�� எ��� ெவ�ப� அ�ேக
�ைழயா�.ஏமா�ற� எ��� ���� கா�� அ�ேக
�சா�. எ�ய ஞான� எ��� அட��த
மர���ட�க�� ��� �ழ� ���ண�� ஊ���.
�ப�தைனகைள ���காத ��ம�� த�� இ�தைகய
எ�ய ஓ�� இ�ல�க� ஏற��ைறய�
கவ��க�படாமேலேய இ����றன. கவ��க
மற�த இ�த� பாைதக�� உ� ெச�றா� ம��ேம
வா��ைக� பயண�தா� கைள�தவ� த�
பயண�ைத� ெதாடர ஆ�தைல�� ,
ந���ைகைய�� , வ�ைமைய�� ெபற����.
இ�த� பாைதகைள� �ற�க��ப� ��ப�ைத
வரவைழ��� ெகா�வதா��. வா�� எ��� �க�
ெப�� ெந��சாைல�� ம�த இன� த�
க����� ெத��� ஏேதா ஒ� மாய இல�ைக
ேநா��� ெபா�ைம��� �ைரவாக �க

எ��பா��ேபா� பயண� ெச���ற�. அ� ேபா��
வ��� ‘உ�ைமயான எ�ண�க�’ எ��� ஓ��
இ�ல�கைள, ���ய �ழ� பாைதகளாக�
காண�ப�� “ேபர�� வழ��� ந�ெசய�கைள”
���யம�றதாக எ��� பா�ைவைய ெச��தாம�
�ற�க���� ெச��ற�. இத� �ைளவாக
ம�த�க� மய��� �ேழ ���தவாேற
இ���றா�க�.எ��� அட�கா அள� ம�க�
இதய��� ஏ�ப���ற ப�யா��, தாக�தா��,
கைள�பா�� ம��றா�க�.
ஆனா� எவ� ெவ� உண��க��
அ��த������ �ல�� ெகா�� இ�ேக ����
கா�ட�ப������ அ�� ெபா��� �ழ�
பாைதகைள� கவ��� உ� ெச��றாேனா, அவன�
���� ப��த� கா�க� ஒ��ட��யாத ேபர��
மல�க�� ெம��ய இத�கைள �����.அவ���
ேபரழ�� அவ� க�க� ��������. அ�����
ெத���� ப���� ந�மண�தா� அவ� மன�
���ண�� அைட��. ெந��சாைல�� �����
மய�� ��காம�, பா� வ��� ம��� ேபாகாம�
அவ� கவ��த இ�த �ழ��பாைதக���� ெச��

த�ைன� �ட�ப���� ெகா�� மனைத வா���
��ப������� வா�ைவ� கச���
ேவதைன������ த�� ம����யானவனாக,
வ�ைமயானவனாக� த� வா��ைக� பயண�ைத�
ெதாட��� ெவ��கரமாக ���பா�.

மன� த� அ�யாைமயா�, பாரமான �ைமகைள�
தாேன உ�வா��� த� ��
ஏ���ெகா��ற�.தன��� தாேன த�டைனகைள
வழ��� ெகா��ற�. யா�� பார�கைள� �ம�ேத
ஆக ேவ��� எ�� க�டாய�ப��த�ப��
இ��க��ைல. ��க� யா� ���
க����தனமாக� சா�ற�பட��ைல. இைவ
எ�லா� மன�� உ�வா�கேம. ந�அ���
ெவ��சேம மன� �ரேதச�ைத ஆள ேவ��ய
அரச� ஆவா�. உண��� ேவக� அவன� அரச�
க��ைல� க�����ேபா� அ�ேக �ழ�ப�
தைல���� ஆ��ற�. �கேபாக�
ெகா�டா�ட�க��கான த��� ���ற���தா�
��க�� ஏமா�ற�� ���ற�����.

இ�த� ��தக� ச�யான மன �ைலகைள,
ஞான�ேதா��, ெம�ய�ேவா�� ெசய�பட
ேவ��ய வ��ைறகைள, எ���ைர���ற�.
இவ�ைற இ�க�டான ���ைலக��
பய�ப��தலா�. �ைள�க� ேபர�ளாக� க���
வ��. ஒ�ெவா�வ� வா���� �ன� �ன�
�க�� ெபா�வான ���ைலக�� இ��
�ள�க�ப���ள அ��பைட� ேகா�பா�க�
உ��யாக� பய�ப��. அவ�ைற� தவறாகேவா
ச�யாகேவா பய�ப���வ�ேலேய ந� ��க��
ம������ உ�ளட�� இ����றன. ���ைலக�
ம�த�� மன உ����� க���ப�� எ�� இ�த
அ��பைடேகா�பா�கைள� த�க� வா���
ெசய�ப���பவ�க� உண���� ெகா�வா�க�.
ம�பா�ட� ெச��� �யவ� ெவ��
க�ம�ைண� ெகா�� அழ�ய வ�வ�கைள�
ெச�வ� ேபால� ச�யான மன�ைல�� வா�பவ�
(ஆ��க� �யவ�) க�னமான ���ைலக��
இ��� ம��� ���த ேபரழ�ைடய ேபர��
�ைற�த �ைள�கைள� ெகா�� வ��றா�.

எ�லா ந�ைம�� ந��� எ�ேபா�� இ����றன.
ம�த�க��� அைத எ����ெகா��� ெம�ய��
தா� வரேவ���.
ெம�ய��� தா� ஏைழகளாக இ���றா�க�.
அ�த ெம�ய�ைவ ெப��ேபா� அவ�க� ெந�நா�
����ய ந�ைமைய� கா�பா�க�.

ேஜ�� ஆல� – 1904
�ரா� பா�� அெவ��, இ�ஃபராேகா��,
இ��லா��.
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ச�யான� ெதாட�க�க�

ஒ�ெவா� நா��, ெபா�வான �ஷய�க�, �னச�
நடவ��ைக� அ�த அ�த ேநர��� அர�ேக� ��
����றன.
அவ��னா��ைள��இ�ப����ப��
ந�ைம ேம� �ைல�� அைழ��� ெச���
ப��க��க�.

வா�யர� பற�பத�� ந��ட� �ற�க� இ�ைல,

ஆனா�,ந��ட� கா�க� இ����றன ,
அ� ேம� அ� ைவ�� ேம� ஏ�வத��.
..லா�ஃெப�ேலா

�னச� வா��� ேதைவகைள , அ� ெச���
பாைதகைள,
நா� ெச�ைமயாக அழ� ��ர அைம�ேப�.
..�ெரௗ��

வா�� ��வ�� ெதாட�க�க� �ைற��
இ����றன. அைத� ெதாட��� வா��� எ�லா
ம�த�க���� ஒ�ெவா� நா��, ஒ�ெவா�
ம��ெபா��� வழ�க�ப���றன.
ெப��பாலான ெதாட�க�க� ��யைவகளாக, �க�
சாதாரணமாக எ�த �த� �ற�� ���ய��வ��
இ��� ேதா����றன. ஆனா� உ�ைம��

அவ��� தா� வா��� ���ய �ஷய�க�
அட�� இ����றன.

�ற உல�� ஒ�ெவா��� ��ய
ெதாட�க�க����� எ�வா� ெதாட����றன
எ�� கவ���க�. பர�� ���� ெச��� �க�
ெப�ய ந� , ஒ� ெவ����� தா� ெச��� அள�
அகல� ெகா�ட ��ய �ேராைடயாக இ��ேத
ெதாட��ய� ; �க�ெப�ய ெவ�ள�� , �ல மைழ�
��க����ேத ெதாட��ய�. ஆ�ர� ���
கால�கைள� கட�� ���� வ�ைமயான கா��
மர�� ��ய �ைத����� �ைள�த ஒ�� தா�.
கவ��க�படாம� ��� எ�ய�ப�ட ��
������� ��ெபா� , ஒ� நகைரேய �����
ெந������ காரணமாகலா�.
ெபா�� சாராத அக உல��� ெப�� சாதைனக�
��ய ஆர�பமாக இ��பைத� கவ���க�. ஒ�
��ய க�பைனேயா �ைளயா�டாக� ேதா��ய
எ�ணேமா ஓ� அ�ய� க��������, கால�ைத

ெவ�� ���� ஒ� கைல வ�வ����� காரணமாக
இ��கலா�. ேப�ய ஒ� வா��ைத வரலா� மாற, ஒ�
���ப�ைத ஏ�ப��த� காரணமாக
இ�����கலா�. ேபா��� ��ப�ற�ப�ட ஒ�
��த எ�ண� கா�த ச�� ேபா�� அைலைய��,
ந���ைகைய�� உலெக��� ஏ�ப��தலா�. ஒ�
ெநா�� ெபா��� உ��த �ழான ��க ெவ�,
மனைத உைறய� ெச��� ��ற�����
காரணமாகலா�.
ெதாட�க�க�� ���ய��வ�ைத இ��� ��க�
��தாக உணர��ைலயா? ஒ� ெதாட�க���
எைவெய�லா� அட�������றன எ��
அ���களா? எ�தைன வைக� ெதாட�க�கைள
��க� வ�ைசயாக� ெச�� ெகா�������க�
எ�பைத��, அ� எ�த அள� ���ய� எ�ப�
ப���� அ���களா? இ�ைலெய�றா�, ���
ேநர�ைத ஒ���, க��� காணாம�
�ற�க��க�ப�� இ�த ந�வ�� பாைத��
வ��கா�ட�கைள� ேத�� கவனமாக மன��
ெகா���க�. அைத� ேத� அ�ய ��ப�பவ�
ேபர�� ெப�றவனாவா�. அ�த ந�வ��பாைத

அவ��� வ�ைமைய��, ஆதரைவ�� வழ�க�
கா�����ற�.
ஒ� ெதாட�க� எ�ப� ஒ� �த� காரண�, �த�
�ைனயா��. அ�த �ைனைய ஒ� �ைளேவா
அ�ல� ெதாட���யான பல �ைள�கேளா ��
ெதாட��ேத ஆக ேவ���. அ�த� ��
�ைள�க�� த�ைம அ�த �த� காரண���
இய�ைப ஒ�ததாகேவ இ����. �த� ெசய� ��
வர���யைவக��� ஒ� �� அ���பாக
இ���ற�.. ஒ� ெதாட�க� எ�றா� ஒ� ���
இ��கேவ���. ஒ� ேதைவ, ஒ� ���ேகா�, ஓ�
இல�� இ��கேவ���. ஒ� வா�� கத� ஒ�
பாைத�� அைழ��� ெச��ற�. அ�த� பாைத ஒ�
�����ட இட��� ��வைட�ற�.ஒ�
ெதாட�க� �ைள�கைள ஏ�ப����ற�. அ�த
�ைள�கைள� ெதாட��� ஒ� ���
ஏ�ப���ற�.
ெதாட�க�க� ச�யானைவகளாக�� இ����றன.
தவறானைவகளாக�� இ����றன. அவ�ைற�
ச�யான ��

�ைள�க��,தவறான���ைள�க��
ெதாட���றன. ��க� கவனமாக எ��னா�,
தவறான ெதாட�க�கைள� ைக��� ச�யான
ெதாட�க�கைள� ெதாட��� �ய
�ைள�க����� த�� ந��ைள�கைள
அ�ப��கலா�.
�ல வைகயான ெதாட�க�க�� �� உ�க���
எ�த வைகயான அ�காரேமா, க���பாேடா
�ைடயா�. அைவ எ�லா� உ�கைள �� இ�த�
�ரப�ச���, உ�கைள� �����ள இய�ைகயா�
நட�ெப���றன. உ�கைள� ேபா�ேற ம�ற
ம�த�களா�� அவ�ைற� க���ப��தேவா
அ�கார� ெச��தேவா ��யா�.
ேமேல �������ள ெதாட�க�கைள� ப��
��க� கவைல� பட� ேதைவ��ைல. ஆனா� எ�த
வைகயான ெதாட�க�க�� �� உ�க��� ���
க���பா��, அ�கார�� இ����றேதா,
அவ��� �� உ�க�� ��� கவன�ைத��
ஆ�றைல�� ெச����க�. அவ��� �ைள�க�
ஒ�ெவா��� இைன�� ,�ைண�� , ஊ���

ெந�ய�ப�டேத உ�க� வா�வா��. இ�த
வைகயான ெதாட�க�க� உ�க� எ�ண�க��,
ெசய�க�� பர�� �ட�பைத ��க� ெத�வாக�
காணலா�. �னச� வா��� ��க� ச�����,
எ��ெகா�ள ேவ��ய ப�ேவ� ���ைலக��
ேபா� உ�க���� �க�� மன�பா���, மன�
க�ேணா�ட��� காணலா�. ���கமாக� ��னா�,
உ�க� வா�� எ��� காணலா�. அ� ந�ைமேயா,
�ைமேயா;- உ�க� வா�� எ�ப� ��கேள
அைம��� ெகா��ற உலக� தா� .
ேபர�� �ைற�த வா�ைவ வாழ ேவ��� எ��
எ��� ேபா�, க���� ெகா�� ெசய�பட
ேவ��ய �க எ�ய� ெதாட�க� எ� எ�றா�
–ஒ�ெவா� நா�� அ�த நா�� ஆர�ப�
ெபா�ைத�� நா� எ�ப�� ெதாட���ேறா�
எ�பேத.

ஒ�ெவா� நாைள�� எ�ப�� ெதாட�����க�?
உற�க� கைள�� எ�ன ம��ெபா���

எ����க�? உ�க� கடைமகைள எ�வா�
ெதாட�����க�? ��தமான இ�த வா��� ஒ�
��ய நா���� எ�ன மன �ைலேயா� அ� எ���
ைவ����க�? இ�த ���ய� ேக��க���
எ�லா� உ�க� இதய���� ��க� வழ��� ப��
எ�ன? ஒ� நா�� ச�யான ெதாட�க�ைத
ம������, தவறான ெதாட�க�ைத வ��த��
ெதாட�வைத ��க� கா���க�. ஒ�ெவா� நா��
ச�யாக� ெதாட�க�ப�� ேபா� ம�����ட�
மன� ஒ��ைசவான ெசய�க� வ�ைசயாக
நைடெப���றன. ேபர�� �ைற�த வா����
ெவ� அ��� வ��ேறா�.
ஒ�ெவா� நா�� அ�காைல� ெபா�� எ�வ�
எ�ப� அ�த நா�� ச�யான வ�ைமயான
ெதாட�கமா��. உ�க� உலக வா���
கடைமகைள ஆ��வத�� அ�வா� எழேவ��ய
ேதைவ இ�ைல எ�றா�� அ�வா� எழ ேவ���
என ஒ� கடைமைய ஏ�ப���� ெகா�வ�
���சா��தனமா��. அ�காைல�� ேசா�பைல
���� வ�ைமயாக அ�த நாைள� ெதாட���க�.
ஒ�ெவா� நா�� பல�ண���� இட� ெகா����

ெதாட��னா� உட� உ��ைய�� மன
உ��ைய�� எ�வா� வள���� ெகா���க�.
தன�காக ம��ேம வச�ைய�� �கேபாக�ைத��
நா�வைத எ�ேபா�� வ��த� �� ெதாட��. ெந�
ேநர� ப��ைக�� ����� �ட�பவ�க�
�����பானவ�களாக�� உ�சாகமானவ�களாக��
�க�ெபா�� உைடயவ�களாக�� இ��க
மா�டா�க�. எ��� எ��ச� அைடபவ�களாக��,
ேசா��� ேபா� ��பவ�களாக��, ����,
ந���ைக�� இ�லாதவ�களாக��, ���ண���
இ�லாதவ�களாக��, ��கானைவகைள� க�பைன
ெச�� எ��� ெகா����பவ�களாக��, எ�லா
வைகயான கவைலகைள� ெகா�பவ�களாக��
இ��பா�க�. ெந�ேநர� ப��ைக�� �����
�ட�பத�� இ�தா� அவ�க� த���ற
�ைலயா��. �கேபாக��� �ைள�க ேவ���
எ��ற ேபராைச உண�� அவ� க�ைண
மைற��ற�. த� நர��க�� பல�ண�ைத�
ேபா��வத�காகேவ ம� அ���வதாக� ��கார�
��� ெகா�����றா�. ஆனா� அவன�
நர��க�� பல�ண����� காரணேம அ�த ம�

தா� எ�பைத எ�ப�ேயா அவ� மற�� ���றா�.
அ� ேபால� ப��ைக�� ����� �ட�பவ�
த��ைடய கவைலகைள� ேபா��வத��,
��ப�கைள� தா��� ெகா�வத��� தா�
அ�வா� ப���� �ட�பைத ஒ� வ�காலாக�
க���றா�. ஆனா� உ�ைம�� அவ� அ�வா�
ப�����ட�பேத அவன� உ�சாக��ைம���,
கவைல��� காரணமா��. ���ைர �க���
�ைள�கேவ��� எ�� ெபா�வாக� காண�ப��
இ�த ஆவலா� எ�வள� ேப�ழ����
உ�ளா�ேறா� எ�பைத ஆ�க�� ெப�க��
அ�யாம� இ���றா�க�. உட� உ��ைய��, மன
உ��ைய�� இழ��றா�க�. வளமான வா��,
������ைம, ம����ைய இழ��றா�க�.
எனேவ, அ�காைல�� எ��� ஒ�ெவா�
நாைள�� ெதாட���க�. அ�காைல�� எ���
ெச�ேத ஆக ேவ��ய ���ய ேவைல எ��
எ��� இ�ைல எ�றா�� அ�காைல��
எழேவ��� என ���� எ��க�. இய�ைக��
ேபரழைக� க��க��க உலாவ� ெச���க�. ஒ�
���ண���ைய, ஒ� ���ைப, ஒ� ம����ைய

இவ�ேறா� ஒ� மன ��ம�ைய�� ெப���க�
எ�பைத� ெசா�ல� ேதைவ��ைல. இ� ��க�
���� எ��த �ய���� இய�ைக உவ��
அ��த� ப�சா��. ஒ� ந�ல ெசயைல ம�ெறா�
ந�ல ெசய� �� ெதாட��. அ�காைல�� எ�த
ஆரவார�ம�ற அைம� �ல��. எ�த�
���ேகா�� இ�ைல எ�றா�� ஒ� ம�த�
அ�காைல�� எ��ேபா� அ�த அ�காைல�
ெபா�� அவ� மன� ெத�வைடவத���, அவ�
மன� சா�தமைடவத��� உத���ற�. அ�த
அ�காைல நைட அவ� ெச�ய ேவ��ய
கா�ய�கைள� ����� ����க அவ��� ேநர�ைத
வழ���ற�. வா�ைவ��, வா���
��க�கைள��, அவைன��, அவன� ப�ேவ�
கடைமகைள�� ெத��த� க�ேணா�ட��� காண
அவ��� வா��� அ����ற�. நாளைட�� த�
மனைத இைச�� ெசய�ப�வத��� தயா� ப����
ெகா�ள ேவ��� எ��� ��ேகாேளா� அவ�
அ�காைல எழ ஆர���க� ��� எ�த
ெந��க�ைய��, எ�லா� ��கைல�� ச�����
���பத�கான அைம�யான வ�ைமைய��,

ெத��த அ�ைவ�� அவ� ெப�வா�.
அ�காைல ேவைள�� ���த ஆ�றேலா� ஆ��க
உண�வைலக� பர�� �ட���றன. ெத��க
ம�ன�� வா��ைதகளா� ெவ��ப��த ��யாத
ேபரைம��� �ல��ற�. உற��� க��க ஏ���
மனைத உ��ேயா�� வ�ைமேயா�� ைக����
காைல இள�க�ைர வரேவ�க மைல�� ��
ஏ�பவ�, அ�வா� வள����ெகா�ட உ�ள
உ���னா��, வ�ைம�னா�� உ�ைம, ேப�
அ�� எ�ற மைலக�� பல உய��த �கர�கைள��
ெதா�வா�.
ச�யாக� ெதாட�க�ப�ட நா�� அைடயாளமாக
ஒ�வைன� �� ெதாட�வ� அவ� அவன� ����
உற�கைள உ�ள�ேபா�� ஆதரேவா��
உ�சாக�ேதா�� ச���பதா��. ��� அ�த நா��
���கேவ��ய ெசய�கைள��, கடைமகைள��
���� ஆரா��� உ��ேயா� அவ�ைற
ேம�ெகா�� �ைறேவ��வதா��.
ஒ�ெவா� நாைள�� ஒ� ��ய வா���

ெதாட�கமாக� க�த ேவ��� எ�� �ைன�ப�
ஆ��த அ�வான �ைலயா��. அ�ைறய நா��
ஒ�வ� தன� எ�ண�கைள, ெசய�கைள,
வா�ைவ� ���ண�ேவா� இ�வைர இ��தைத
�ட� �ற�ததாக ேம�ைமயாக வாழலா�.
ஒ�ெவா� நா�� ஒ� �� ஆர�பேம .
ஒ�ெவா� காைல� ெபா���� இ�த உலக�
��யதா�க�ப��ற�.
பாவ�கைள��, ��க�கைள�� பாரமாக� �ம���
ெகா����பவ�கேள!
ஓ� அழகான ந���ைக இ�ேக ஓ� ���
ெகா�����ற�.
எ�ேலா���� ந���ைக� த�வத�� அ�
கா���ெகா�����ற�!
ேந�ைறய ��ற�கைள��, தவ�கைள�� எ��
வ���யவாேற இ��� இ�ைறய ெபா�ைத ச�யாக
வாழாம� �ணா���டா��க�! இ�� நா�

கள�கம�� வாழ ����னா� அைத ேந�� ெச�த
தவ�னா� த��க ��யா� என ந���க�!.
இ�ைறய ெபா�ைத ச�யாக� ெதாட���க�.
ேந�� வைர� �ைட�த அ�பவ� பாட�க��
�ைணேயா� இ�ைறய ��ய நாைள இ� வைர
வா��த நா�கைள �ட ஒ�ப� ேமலாக வா��க�.
ஆனா� �ற�த �ைற�� ெதாட�காம� அ�த
நாைள� �ற�த நாளாக வா�வ� எ�தானத�ல.ஒ�
நா� ஆர���க�ப�� �த� அ�தநா� ����
பர� இைழேயா��.

�க�� ���ய��வ� வா��த இ�ெனா� ஆர�ப�
ஒ� ெபா��� ��க �����ட ெசய���ட�ைத /
நடவ��ைகைய எ�வா� ெதாட���ேறா�
எ�பதா��. ம�த� ஒ� ��ைட எ�வா� க�ட�
ெதாட���றா�? க�� ���க�பட ேவ��ய
���� வைர�பட�ைத �த�� ைக�ெகா��றா�.
��� எ�லா� ப��கைள�� ��ைமயாக ,
���கமாக ஆரா��� ெசய���ட�ைத
வ�வைம��� ெகா��றா�. அத� ���

அ���ட���� ஏ�ப அ��தள��� இ���
ெதாட���றா�. அவ� ெதாட�க���/ ஆர�ப���
/ வைரபட��� /ெசய���ட���
���ய��வ�ைத �ள��� ெகா�ளாதவனாக
இ��தா� அ�த� க��ட���காக
ேம�ெகா�ள�ப�ட எ�லா உைழ���
�ணா����. ஒ�ேவைள அ�த� க��ட� பா���
இ��� �ழாம� ��ைம அைட�� இ��தா�, எ�த
ேநர���� இ��� ��� அபாய��டேனேய
எ�த� பய�பா���� �ள���. இ�த �� எ�லா
���ய� ெசய�க���� ெபா����. ெத�வான
மன��ட�� அைத� ெதாட��� �த��
இ��யைமயாத�.
இய�ைக�� பைட��� எ�த� �ைறைய��
காண��யா�. எ��� அைர�ைறயாக
����ட�பட��ைல. அவ� �ழ�ப�ைத அறேவ
��� இ���றா�. அ�ல� �ழ�ப� எ�ப�
��வ�மாக அவ�ட���� �����ட�. ஓ�
ஒ����ைற, �ழ�பம�ற ெத�வான உ��,
���ேகா�/பய�பா� எ�பைவ எ�லா�
இய�ைக�� ெசய�பா�க�� எ��� எ���

எ�ேபா�� காண�ப��. இய�ைக��
இ�ெசய�பா�கைள எவ� க���� ெகா�ளாம�
ெசய�ப��றாேனா, அவ� உட���ட�
த��ைடய ஆ�றைல ��ைமைய ெவ��ைய
இழ��றா�. இய�ைக�� பைட��� எ�த�
�ைறைய�� காண��யா�. எ��� அைர�ைறயாக
����ட�பட��ைல. அவ� �ழ�ப�ைத அறேவ
��� இ���றா�. அ�ல� �ழ�ப� எ�ப�
��வ�மாக அவ�ட���� ��� ��ட�.

ஒ� ���ேகாள�ற வா��
– அ� ெதாட��ய ெநா� �த�
எ�வள� �ய��� எைத�� �ைள��காத
வற�ட �லமாகேவ பய�பா��� இ����.

எ�வா� ெசய�பட ேவ��� எ�� ஒ� ��ட�ைத
மன�� வ���� ெகா�ளாம� ஒ�வ�
�யாபார�ைதேயா, ெதா�ைலேயா ெதாட��னா�

அவ� த� �ய��க�� ெத���லாம�,
�ழ�ப��ட� ெசய�ப��� ேதா�� அைடவா�.
ஒ� ��ைட� க���ேபா� ெசய�ப��
���ைறக� ஒ� ��வன�ைத �ைல���த
�ய�� ேபா�� ெசய�ப���றன. ஒ�
ெத�வான� ��ட�ைத� �ழ�பம�ற
�ய��க�ட� ��ய ெசய��ைறக��,
�ழ�பம�ற ெசய��ைறகைள ஒ���ட� ��ய
�ைள�க�� �� ெதாட��. ஒ� ��ைமயான
�ற�பான ெவ���� ம������ ேத� வ��.
இ�த �� இய��ரமயமான ெசய�பா�க����
ெபா�ளாதார ��வன�க���� ம���
ெபா��த��ைல. எ�லா�த ெசய�பா�க�� இ�த
���� உ�ப���றன. �லா��ய�� ��தக�,
ஓ�ய�� ஓ�ய� , ேப�சாள�� உைர,
�����தவா��� உைழ�� , ��ஞா��� ��
இய��ர உ�வா�க�, இரா�வ� தளப���
ேபா��தா��த�, இைவ எ�லா� மன��
��ட�ட�ப�ட ��ேப ெவ�ேய ெசய�
வ�வமா��றன. மன�� உ�வக�����,
உ�ைம�� உ�வா�ய ஒ����� உ�ள ஒ��ைம,

த��த�ைம, �ற��கேள ெவ���� அளைவ
��� ெச���.
ெவ��கரமானவ�க� யா�? பலர� மன�கைள�
கவ�� த�ைம� ெகா�டவ�க� யா�? ந�ல
ம�த�க� யா�? அவ�க� யா� எ�றா� ம�ற
�ஷய�க��� ந��� ெதாட��� ஒ�ைற உடேன
அைடயாள� க�� அத� ���ய��வ�ைத
உண��� அ�� ஒ������� ந�ைமைய�
பய�ப���� ெகா�பவ�கேள! ��டா�க�
அவ�ைற அைடயாள� காணாம� �ற� த��
���றா�க�.
எ�லா� ெதாட�க�கைள�� �ட �க ���ய�
ெதாட�க� ஒ�� இ����ற�. ேபர�ேளா,
ெப����பேமா அைத� சா��ேத இ����ற�.
இ���� அ� கவன��� ெகா�ள�படாம�
உணர�படாம� இ����ற�. அ� எ� எ�றா�
ந��ைடய இய�� �ைல�� ந� மன�� ஆழ���
ப��� எ�ண�கேள ஆ��. உ�க�ைடய ��
வா��� அ�த எ�ண�கைள� ெதாட��� �க��
ெசய�கைள �� ெதாட�� �ைள�க��

ெதா��ேப. அ�த �ைள�க��� ஊ���க�
உ�க�ைடய மன�� ப������� உ�க����
ெசா�தமான எ�ண�கேள. எ�லா ஒ��க
ெந�கைள�� வ�வைம�ப� எ�ண�கேள.
எ�லா� ெசய�க�� (அைவ ந�ேறா �ேதா )
க�களா� காண�ப�� எ�ண�கேள. ம���
�ைத�த �ைத ,ஒ� மரேமாகேவா அ�ல� ஒ�
ெச�யாகேவா வளர ஆர�ப� ��� ஆ��ற�. அ�த
�ைத �ைள ��� �� ெச�யாகேவா மரமாகேவா
ெவ��ச���� வ�� வள���ற�. மன��
ஆழ�ப��� எ�ணமான� அ�த எ�ண����
ஏ�ற ஒ��க�ைறைய ஏ�ப����. அ� மன����
ேவ�கைள� ெச��� இ�க�ப��� ெகா���.
அ��� ெசய�களாகேவா, ஒ��க�ைறகளாகேவா
ெவ��ச���� வ��. ��� �ணமாக��,
��யாக�� ஆ��ற�.
ெவ��ைப உ��� எ�ண�க�, ேகாப� கனைல
���� எ�ண�க�, ெபாறாைம��, ேபராைச��
�ைற�த எ�ண�க�, ��ைமய�ற� கள�கமான
எ�ண�க� தவறான ெதாட�க����
அ���யா��. அைவ ���� ��ப�ைதேய

ெகா����. அ�பான, க�வான, இர�கமான,
�யநலம�ற, �ய எ�ண�க� ஒ� ச�யான
ெதாட�க���� அ���யா��. அைவ
ெப�ம�������, ேபரான�த�����, அைழ���
ெச���. இ� எ�வள� எ�ய, ெத�வான
,ச�ேதக���� இடம��காத உ�ைம. இ����
�ைன�� ெகா�ளாம� �ற�ப���ற�. �க�
�ைற�த அளேவ உணர�ப���ற�.
ஒ� �ைதைய எ��, எ�ெபா��, எ�ப� �ைத�க
ேவ��� எ�� க�� அ���� ெகா���ள
ேதா�ட�கார� ���த பயைன��, பலைன��,
ேதா�ட�கைல� ���த அ�ைவ�� ெப��றா�.
ந�� வள�� ெச�கைள பா���� ேபா� அைத
வள��க� ெதாட��யவன� உ�ள� ம������
�ைள���றன�. த� மன���� வ�ைமயான
எ�ண�கைள, �ைறவான எ�ண�கைள� பர�த
ேநா�க�ைடய எ�ண�கைள எ�வா� �ைத�க
ேவ��� எ�� ெபா�ைமயாக� க�ற�பவ�
வா��� ���த பயைன� ெப��றா�.
ெம�ய�ைவ அ�க� ெப��றா�. த� மன����
��ைமயான, �ற�த எ�ண�கைள

�ைத�பவைன� ேபர�� ேத� வ���ற�.
ச�யான எ�ண�கைள, ச�யான ெசய�கைள அ��
ேவ� எ��� �� ெதாடர ��யா�. ச�யான
ெசய�கைள ச�யான வா�ைவ அ�� ேவ� எ���
�� ெதாடர ��யா�. ச�யான வா�ைவ வா��
ேபா� எ�லா� ேபர��� வ���ற�.
த��ைடய எ�ண�க�� த�ைமைய�� த�
வா��� அவ��� ���ய� ப�ைக��
உண�பவ�; �ய எ�ண�கைள� கைள�� அத��
ப�லாக ந�ெல�ண�கைள நட� �ன�� அயரா�
�ய�பவ�; – எ�ண�க�� த�ைம�� இ��ேத
���க� ஒ�ெவா��� ஆர�ப� ஆ��ற� , த�
வா��� ஒ�ெவா� அ�ச�ைத�� பா���� �ற�
ெகா�டைவ� தன� எ�ண�க�, ஒ�ெவா�
�ஷய�ைத�� ஒ�ெவா� ���ைலைய��
ஊ���� ��ய ெவ��ச�ைத ஈ���� ஆ�ற�
ெகா�டைவ எ�ண�க� எ�� க�ட���
�ைலைய இ���� அைடவா�. இ�வா�
க��ண��த� �� ந� எ�ண�கைள ம��ேம
எ��வா�. மன�� எ�� எ�ண�க��

த�ைமைய� கவ���� ேபர�����,
ெப���ம���� அைழ��� ெச���
எ�ண�கைள ம��ேம ேத��ெத���
ெதாட��வா�.
�ய எ�ண�க� உ����ேபா� ��ப� �ற���.
வள�� ேபா� ��ப�ைத� ெகா����. அைவ
க�கைள ஈ�ெற���� ேபா�� ��ப�ைதேய
ெகா����. ந� எ�ண�க� உ����ேபா�
ம����� �ற���. வள�� ேபா�� ம����ைய�
ெகா���� – அைவ ஈ�ெற���� க�க��
ம����ையேய ெகா����.
எைவ எ�லா� ச�யான ெதாட�க�க� என உ�
உண���� ெகா�� அவ�ைற� ெதாட��
ேம�ெகா�வேத ஒ�வைன �ேவக�����,
ஞான����� அைழ��� ெச��� பாைதயா��.
�ைலயான ம������ ஊ��� க���, �த��
���மாக ��� எ�லாவ�ைற�� த���
���யமான ஒ�� மன���� �க�� எ�ண
அைச�க�� ,எ�ண ஓ�ட�க�� ெதாட�க�
ஆ��. மன�� �க�� இ�த எ�ண அைச�க�

தா� �ய�க���பா�, மன உ��, தளராத மன�,
வ�ைம, ��ைம, க��, உ� உண��, ஒ�ைற
எ�லா� ேகாண�க��� ��ைமயாக� பா����
த�ைம, ேபா�றவ����� காரணமா��. இைவ
எ�லா� ஒ�வைன �ைறவான வா�� வாழ வ�
ெச���. எவன� எ�ண�க� �����
�ற�தைவயாக இ����றனேவா அவ� ��க�ைத
ெந��க ��யாம� ெச���ளா�. அவன�
ஒ�ெவா� கன�ெபா��� ��ம�யாக
இ����ற�. அவ� கால� ம����யா�
�ழ�ப�� இ����ற�. ேபர�ைள ��ைமயாக
அவ� ெப��றா�.

3

��ய கடைமக�� ெசய�க��

நம���கஅ���உ�ளகடைமையச�யாகெச�வேத
ெசா��க��� வாச� கதைவ� �ற��� �ற��ேகா�
ஆ�� .

�க��னதாக��அ�லாம��க�தாமதமாக��அ�லாம�
ச�யானேநர���வ�பவ�����ைர�ல�
ெசா��க��� கா��� �ைட���.

�ர�������ந�ச��ர�ேபா��
எ�தஇைடெவ���இ�லாம�எ�தஓ���இ�லாம�
ஒ�ெவா�ம�த��ச�கர�ைத�ேபா���ழ�றவா�
அ�தநா��கடைமக�ஒ�ெவா�ைற��
அவனா� ���த அள� �ைறேவ�ற��� .
— ேகா�ேத
ச�யான ெதாட�க�கைள� ேபர��� தவறான
ெதாட�க�கைள� ெப�� ��ப�� ெதாட�வ�
ேபால ம������ ��க�� ��ய ெசய�கேளா��
கடைமகேளா�� ���க ��யாதவா� ஒ�� அற�
கல�� இ����றன. ம����ையேயா
��க�ைதேயா வழ��வத��� கடைமக��� ஒ�
த�� ச�� இ��பதாக� க�த ��யா�. அ�த�
கடைமைய� ���� எ��� மேனாபாவ�, அ�த�
கடைமைய அ��� ேபா� ெகா���ற மன�ைல,

அ�த� கடைமைய �ைறேவ��வத� ேநா�க�
ஆ�யவ��� தா� அைவ எ�லாேம அட��
இ����றன.
ெப� ம���� ம��ம�ல ேபரா�ற�� �� ��
�ஷய�கைள� த� நல� இ�லாம�, ஆழமாக�
����� அ���, �ைறயாக� ெச�வ��
உ�வா��ற�. காரண� வா�� எ�ப� �� ��
�ஷய�களா� ஆனேத. நா� ேதா�� எ��ெகா��
ெச�ய ேவ��ய �க� ��ய எ�ய ெசய�கைள��
கவனமாக� ெச�வ�� �ேவக�� ஞான��
���ெகா������றன. எ�லா� பாக�க��
ச�யாக இ���� ேபா� ��ைம�� எ�த�
�ைற���� இ����.
இ�த� �ரப�ச��� உ�ள ஒ�ெவா��� ����
�ஷய�களா� ஆனைவேய. �க� ெப�ய ஒ���
�ற�த� த�ைம��� காரண�, அத� �����
ப��க�� �ற�பாக அைம�� இ��பேத.
�ரப�ச��� எ�த� பாகமாவ� �ைறகேளா�
இ��தா� அ� இ�த ��� �ரப�ச����
எ�ெரா����. எ�த� �� �களாவ�

மற�க�ப����தா� அ�த ��ைம அத� ���
ெசய�பா�ைட இழ���. ஒ� ��யள� ம�
இ�ைல எ�றா�� இ�த� �� இ�ேபா� ேபா��
இ��க ��யா�. ��� �ற�பாக இ��பத�� அ�த
ஒ� �� ம��� �ற�பாக இ��பேத காரண�.
��யவ��� கவன� ெச��தாம� �ற� த��வ�
ெப�யவ��� �ழ�ப�ைத �ைள����. ஒ�
ந�ச��ர� எ�த அள� �ற�பாக
இ����றேதா,ப��க���� அேத அள� �ற�பாக
இ����ற�. ப������ ��ைய� ேபா�ேற
ப�� வ�வ��� சம அைம�பாக உ�ள�. ஒ�
������ ம�தைன� ேபா�ேற ஒ� �ைறயான
வ�வைம�ைப� ெகா���ள�. ஒ�ெவா� க�லாக
அ���, �ைளக�ட�ப��� ெபா���
ச�ெச�ய�ப�� இ���� தா� ேகா�லான�
கைலநய��� அழேகா� �ள���ற�. ��யைவக�
ெப�யைவக�� ����ட� �ர��� ஓ� வ��
ஏவ� ���� ேவைல�கார� அ�ல
;ெப�யைவக�� �� ,அவ�ைற வ� நட���
ஆசா�.
அ�ப ம�த�க� ெப�ய ம�த�க� ேபா� ஆக

ேபராவ� ெகா���ளன�. ஏதாவ� ெப��
சாதைனக� ெச�ய� �����றன�. த�க� உடன��
கவன���� வ�� ��ய ெசய�க���� கவன�ைத,
ம��ைப� ���� வழ�காம� �����றன�.
அவ�ைற� ெச�வதா� எ�த� �க�� பாரா���
�ைட�கா�. அவ���� எ�லா� ேநர�ைத
வழ��வ� ஒ� ெப�ய ம�த�� த����
ஏ�றத�ல எ�� க����றன�. ��டா�
அ���லாதவனாக இ��பத� காரண� அவ�ட�
த�னட�க� இ�லாதேத. தா� அ����யமானவ�
எ�� அக�பாவ� ெகா�� ெச�ய ��யாதவ�ைற /
ெச�ய இயலாதைத இல�காக� ெகா��
ெசய�ப��றா�.
வா��� உய��த ம�த�க� அ�வா� உய��தத���
காரண� த�னல� அ�ற� கவன�ைத , மன� �தறாத
��ஈ�பா�ைட அவ�க� �� ��கடைமக����
வழ��யேத ஆ��. எ�த� �க���ைய��, எவ�
பாரா�ைட�� ��யள�� ெகா�� வ�� ேச��காத
யா� பா�ைவ��� ெச�லாத �� �� கடைமக�
ஆனா� அைவ �க�� ேதைவயான இ��யைமயாத
ெசய�க� என ெத��� தா� எ�ற அக�ைதைய,

த�ெப�ைமைய� �ற�� அவ� கவனமாக�
ெச���ற காரண�தா� அவ� ெம�ய�ைவ��
ேபரா�றைல�� ெப��றா�. அவ� உய��தவனாக
ம��க�படேவ��� எ�� நா� ஓ�ய� இ�ைல,
அவ� நா� ஓ�ய� ந���ைகைய, த�னலம�ற
த�ைமைய, ேந�ைமயான உைழ�ைப, உ�ைமைய
ேநா���தா�. இவ�ைற அவ� த� �னச� வா���
��ய ெசய�க��� கடைமக��� �த�� ேத��
க�� ெசய�ப���ய ேபா� அவைன அ�யாமேல
அவ� உய��ைலைய அைட����டா�.
ச�ெட�வா� �க�� �ல ெநா�� ெபா��க�� ,
��� வா��ைதக��, ப�மா�� ெகா���
வா����க��,உ��� உண��, உ����
உைட��, ம�றவ�க�ட� ெதாட��� ெகா�வ��,
ஓ���, உைழ���,எ���பா�����
�ய���ப��, ஒ�ற��� ஒ�றாக� ெதாட���
வ�� கடைமக��, ���கமாக� ��னா� �னச�
வா��� கவன� ெச��த ேவ��ய ஆ�ர�� ஒ�
�ஷய�க�� ���ய��வ�ைத�� ெப�ய ம�த�
அ�����பா�. ெத��க அ��ட� அைவ
ஒ�ெவா��� த�ைன நா� வ��

அைட���ளைத� கா��றா�. ப�ற�ற
ந��ைல�ட� எ�� �ற�� ெசய�பட
ேவ��ய� ஒ�� தா� த� ப��, அ�ேபா� வா��
ேபர�� �ற��� வா�வா�� எ�� எ���றா�.
அவ� எைத�� உத�� த�ளாம�, அர�க� பர�க
ெச�யாம�, தவைற�� ��டா�தன�ைத�� த�ர
எ������ த���க எ�ணாம� – தன��
வழ�க�ப���ள த�ைன வ�� அைட���ள
ஒ�ெவா� கடைமைய�� கால� தா��தாம� �க�
���காம� ெச��றா�. த� ைக�� எ����ள த�
அ��� உ�ள கடைமைய� த�ைன ��ைமயாக
ஒ�பைட��� ெச��, அவ��னா� �ைள��
இ�ப� ��ப� இர�ைட�� மற�� �� �ழ�ைத
ேபா�� எ�த� �ழ�ப�� இ�லாம� அவ�
அ�யாமேல ஓ� ேபரா�றைல ெப�� உய��ைலைய
எ�����றா�.
க���ய� த� �ட�க�ட� ”நா��� அரச�ட�
அம��� உண� அ���னா� எ�ப� உ���கேளா
அேத ேபா�ேற உ�க� ����� உ���க�” என
வழ��ய அ��ைர ��ய �ஷய�க��
���ய��வ�ைத வ�������ற�. ம�ெறா�

�க� ெப�ய ஆசானா�ய ��த� ����ள ந�ெமா�,
”ஏதாவ� ஒ�� ஒ�வனா� ெச��
���க�படேவ��� எ�றா�, அவ� அைத�
ெச�� ���க உடேன �யல���”. ��ய
�ஷய�கைள�� கடைமகைள�� ெசய�கைள��
உதா�ன�ப���வ�� ேவ�டாத ெவ����
ெகா�வ�� அைர�ைறயாக� ெச�வ��
பல�ண��� ��டா�தன��� அ���யா��.

இட���� இட� மா�ப�� த��ைடய எ�லா�
கடைமக��� ஒ�வ� த��ைடய ���
கவன�ைத� த�னல� க�தாம� ெச���வ�
அவ�ைடய ஆ�ற��, �றைம��,
���சா��தன��, ந� இய���, இய�ைகயாக
வளர வ�வ����. அத� �ைளவாக அவைன
ேம�� ேம�� உய��த� கடைமக��
ெபா���க�� ேத� வ��. ெச� இய�ைகயாக
எ�த� ��ட��டாம� த���ைசயாக� �
��பைத� ேபாலேவ ம�த�� உய�
�ண�க���� அ� எ��� ைவ��றா�. த�

ஆ�ற�கைள� ேதைவய�ற� �ைச�� ெச�ல
அ�ம��காம� ஒ��க�ப���� கவன�ட�
இட�, ெபா�� காலம��� ெசயலா��பவ� த�
ஆ�ற�கைள �ணா��� ெகா�ளாம�, ேதைவய�ற
உரா��கைள ஏ�ப���� ெகா�ளாம� த�
வா�ைவ� த� �ண இய��கைள ஒ��ைச�ட�
வ� நட��� ெச��றா�.
த�ேபா� உலெக���, ”மன உ��”, ”மனைத
ஒ��க�ப���� ஆ�ற�” ேபா�றைவகைள
வள���� ெகா�ள வ��ைறக�, ப���க�,
ெச��ைற �ள�க�க� அ��க�ப�� எ��
ஏராளமான �ள�பர�க� ���ச� ேபா� பர��
�ட��னறன. ஆனா� அவ��� நைட�ைற
வா����� பய�ப�� உ��ப�யான பாட�க�
எ����ைல. “���� ப���க�”, “�����ட
�ைல�� உட�ைப வைள�� அம�வ�”,
“மன�க��� க�பைனக� ெச��மா� ெசா�வ�”,
“ம��ர�க�, த��ர�க�” என இ�த� ப���களா�
����யைத அைடய���� என �ைன�ப�
ெசய�ைகயான ���� ஏமா�� வ��ைறயா��.
ேந� வ� எ�ப� – கடைம�� வ�ேய ஆ��. த�

உ�ள������ �தறாத ��� கவன�ைத� த�
ஒ�ெவா� கடைம��� ெச���வதா��. இ�ேவ
மன உ���� ஒ��க�த�ைம�� �ைல�� வளர
இய�ைகயான வ�யா��. ஆனா� இ�த
இய�ைகயான பாைத �ல அ�ஞ�களா��
அ�ய�படாம�, பயண� ெச�ய�படாம�
இ����ற�.

இய�ைக��� ெபா��தாத �ைற�� வ�ய
ெசய�ப�� இ�வைக ஆ�ற�கைள ெபற ����
எ��� எ�ண���� ������� ைவ�க
ேவ���. �ழ�ைத ப�வ������ வா�ப
ப�வ���� வளர� கால�க� உ��ேடாட
ேவ��� எ�பைத� த�ர ேவ� வ���ைல. அ�
ேபாலேவ தா�, ”��டா�தன������
�ேவக����, அ�யாைம����� அ����,
பல�ண������ பல���� இய�ைகயாக மாற
ேவ���”. ம�த�, நா��� நா� ;- எ�ண����
எ�ண� , ெசய���� ெசய�, �ய���� �ய��
எ�� அ� ேம� அ� ைவ�� ப�ப�யாக�

��ேனற� க��� ெகா�ள ேவ���.
�ல �����ட �ைற�� உடைல வைள�� அ�த
�ைல�� அம���, ப�ேவ� �ைறக��
க�ைமயாக த�ைன வ���� ெகா��� ப���,
சராச� ம�த� ெபற��யாத அ�த ச��ைய�
ெப��றா� எ�ப� உ�ைமதா�. ஆனா� அ�த
ச��ைய ெப�� �ைல� ெகா���� வா��
இ���றா�. அவ� ேவ� �ைசக�� தன���
ேதைவ�ப�� ச��கைள� ப�ெகா��ேதா இழ�ேதா
தா� இ�த அ�த ச��கைள� ெப�����றா�.
அவ��� மேனாவ�ய� கைல,
����ைளயா��க� ஒ�வா�� ��யலா�. ஆனா�
அவ� உ��யான, பய�ப�� �ண இய��கைள�
ெப����க��ைல. அவ� ��வளா்��ைய
அைடய��ைல. அ�வா� ேதா�றம���றா�.
�னச� வா��� �க�� மன ஒ��க�
���ேக�கைள, �ற� �� ���பா�� – எ��� ���
மேனாபாவ�கைள, ��டா�தன�கைள,
எ��ச�ப�வ� ேபா�ற இவ������ ��வேத
ஒ� ம�த�ைடய மன உ�� ஆ��; ��ய

���த� ஏ�ப�டா� ேபா�� எ�� உடேன
ெவ��பட� ����� அவ���� இட�
ெகா��காம� அட�� ஆ�வேத மன உ�� ஆ�� ;
�ர��ைனக����, உண��� ேவக�க����,
இைட�றான ���ைலக���� ந����
சா�தமான மனைத, �ய�க���பாைட, ப�����
ெசய�ப�� த�ைமைய� கைட����பேத
உ�ைமயான மன உ��ைய, மன�� ச��ைய
வள���� ெகா�வதா��. இவ������
இ��யள� �ைற�தா�� அவ�ைற மன��
உ�ைமயான ச��யாக� க�த ��யா�. �னச�
வா��� கடைமகைள��, அ����
��ப�த�க��� இைட��;- �றைமயாக,
ஒ��காக� த�னல��� �ைறேவ��� ேபா�
ம��ேம ப��ப�யாக இ�வைக ஆ�ற�க�
இய�ைக�� ெபா��தமான வ��� இைய��
இய�பாக வள��.
ஆ�ச�ய�� ���� �ழ மேனாச��கைள�
பய�ப��� ஒ�ைற ஒ� ேநர��� சா��ப��,
யா�� த�ைன� க�கா��காத, த�ைன
������காத ேநர�க�� எ��ச�ப�வ��,

வ���வ�� ம�ற ��டா�தன�கைள��
தவ�கைள�� ��பவ� உ�ைமயான தைலவ�
அ�ல; எ���ைப� தா��� வ�ைம�� ,
ேகாப��ைம�� , மாறாத உ����, சா�த��,
எ�ைலய�ற� ெபா�ைம�ேம உ�ைமயான
தைலவைன அைடயாள� கா���. த�ைன� தாேன
அட�� ஆ�பவேன உ�ைமயான தைலவ� .
அ�வா� அட�� ஆள ��யாதவ� தைலவ�
அ�ல, தைலவைன� ேபா�� மாய� ேதா�ற�ைத
அ��பவ�. தன�� வழ�க�ப���ள ஒ�ெவா�
கடைம�� ��� த� ��� கவன�ைத�
ெச���பவ�, அைத� �ைற���� ச�யாக
�ைறேவ�ற ஆ�றைல�� ������ைமைய��
பய�ப���பவ�, ேதைவய�ற ம�றைவகைள� த�
மன����� �ல��, தன�� வழ�க�ப���ள
அ�த ஒ�ைற, அ� எ�வள� ��ய ஒ�றாக
இ��தா�� அைத ��ைமயாக, ச�யாக , எ�த�
பலைன�� எ��பா��காம� ெச�ய �ைழபவ�,
ஒ�ெவா� நா�� ேம�� ேம�� த� மனைத�
க���ப���� ஆ�றைல வள���� ெகா��றா�.
இ���� �ைல����� இ��� உய��ைல���

ெச�றவா� இ���றா�. இ����
வ�ைமயானவனாக, தைலவனாக ஆ�றா�.

��க� இ�ெபா�� ெச�ய ேவ��ய ஒ��� ��ச�
�த� என ஏ���� ��ைமயான ஈ�பா��ட�
ெசய�ப�� வா��க�. ஒ�ெவா����� ��க�
அ��க ேவ��ய உ�க� ப�ைக அ��� �ைற�
ெச���க�. இ�தா� மனஉ��ைய வள����
ெகா�ள, எ�ண�க� �தறாம� ���த �ைல�
ெபற, ஆ�ற�க� �ணாகாம� த���� பய�ப��த
உ�ைமயான வ�. இைத ���� ம��ர�கைள��
மாய ��ைதகைள� ெபா��தாத ெசய�ைக
வ��ைறகைள�� நாடா��க�. ேதைவயான
எ�லாேம உ�க�ட� உ�க� உ�ேளேய
இ����றன. ��க� த�ேபா� இ���� �ைலைய
எ�வா� பய�ப���� ெசய�ப�� ேம� எழ
ேவ��� எ�பேத ��க� க��� ெகா�ள ேவ��ய
���ய� பாடமா��. இ�த ���ய� பாட�ைத
��க� க��� ெகா��� வைர உ�க��� ஆக�
கா������ ம�ற வா���கைள�� உய��த

�ைலகைள�� ��க� அைட�� அ�ப��க
��யா�.
வ�ைமைய��, �ேவக�ைத�� ெப�வத��
இ�ெபா�� �க�� இ�த ெநா�� ெபா���
வ�ைமயாக��, �ேவகமாக�� ெசய�ப�வேத
�ற�த வ�யா��. ஒ�ெவா� ” �க�� ெநா���”
அ�ெபா�� ெச�� ���க�பட ேவ��யவ�ைற
ஏேதா ஒ� வ��� ெவ��ப���யவாேற இ����.
உய�ம�த�க�, சா�ேறா�க� ��யவ�ைற��
ஒ��காக� ெச�வா�க�. ேதைவயான எ�த
ஒ�ைற�� கவன��� ெகா�ளாம� ஒ���� த�ள
மா�டா�க�. பல�ணமான ம�த��, ��டா��
��ய ெசய�கைள� இ�வாக க�� கவன����
ெச�வேதா� அ�� ெப�� ெசய�கைள� ெச���
வா����காக ஏ��� �ட��றா�. ��ய
ெசய�கைள� �ற� த��வ��� அைர��ைறயாக�
ெச�வ��� அவ� த� இயலாைமைய உல���
இைட�டாம� �ள�பர�ப���� ெகா��றா�.
த�ைன வ�நட��� ெகா��� ஆ�ற� எவ�ட�
�க� �ைறவாக இ����றேதா அவ� �றைர வ�
நட��வ��� ���ய� ெபா���கைள ஏ���

ெகா�வத��� ேபராவ� ெகா��றா�. ஏேதா
ஒ�ைற �க அ�பமான �ஷய� , அைத� ெச�வ�
த� த���� ஏ�றத�ல , என �ைன�பவ� த�ைன�
தாேன ஏமா��� ெகா��றா�. அ� உ�ைம��
அ�பமான �ஷயம�ல. அவ� த���� ��ய
�ஷய� எ�பதா� ெச�யாம� ������றா�
எ�பேத உ�ைமயா��.
��ய ெசய�கைள� கவ���� ச�யாக� ெச�வ�
வ�ைமைய� ���வ� ேபாலேவ , அ�வைக�
��ய ெசய�கைள� கவன��லாம� தவ�கேளா�
ெச�வ� பல�ண�ைத அ�க����. ஒ� பாைன
ேசா���� ஒ� ேசா� பத� எ�ப� ேபால� �� ��
கடைமக�� ஒ�வ� ெசய�ப�� �தேம அவன�
�ண���, இய��க�� சாரா�ச�ைத
எ���ைர���. பாவ�க�� ஊ������
��ப�க� வ�வ� ேபால� பல�ண���
ஊ������� ��ப�க� வ��. ந��ண��, ந�
இய��க�� ஓரளவாவ� வ�ைமயான �� தா�
உ�ைமயான ேபர�� �ைட���. ����
ெசய�க���� உ�ய ���ய��வ�ைத வழ��
ெச�வேன ெச�� ����� பல�ண�

வ�யவனா�றா�.கவன�ைத �தற ��வதா��
��ய ெசய�க�� ���ய��வ�ைத ஒ����
த��வதா�� த��ய�பான ���சா��தன�ைத
இழ�� ஆ�றைல �ண��� வ�யவ� பல�ண�
ஆ�றா�. வள����� �� எ�வள� சாதகமாக,
அ��லமாக� ெசய�ப���ற� எ�பைத இ�ேக
காணலா�. �க� �ைற�த அளேவ உணர�ப�� அ�த
��ைய� ����� வா��ைதக� ”�றைமைய�
பய�ப���பவ�ட� இ��� அ�க� �றைம
ெகா��க�ப��, �றைமைய�
பய�ப��தாதவ�ட� இ���� �றைம��
ப��க�ப��”. ம�த� உ�ள������
எ����ற ஒ�ெவா� எ�ண�தா�� ,
உ�ச����ற ஒ�ெவா� வா��ைதயா��,
அைச��ற ஒ�ெவா� அைசவா�� , உ�ைம
உண�ேவா� ெச���ற ஒ�ெவா� ெசயலா��
உட���ட� அவன� �ண��� த�ைம��
�ட�� க�த�� நைடெப��ற�. அவன� �ண�
எ�ப� ெநா��� ெநா� மா�� ெகா������
அளைவயா��. எ�ண�, ெசா�, ெசய�க��
த�ைம�� ஏ�ற அள�� ந�ேறா �ேதா அவன�

�ண��� ஒ�ெவா� கன�� �க� ���யமாக�
ெதாட��� ��� ெகா�ேடா �ைற��� ெகா�ேடா
இ����ற�.
��யவ�ைற� கவ��� ஆ�� �ற�
ெகா�டவ�ட� ம��ேம ெப�யைவக�� நா�
வ��. ��யவ�ைற� ெச�வேன �ைறேவ�றாம�
அவ��ட� ம����பவ� ெப�ய ெவ��கைள�
ெபற ��யா�.
ஒ�ைற ஒ�� சா��� �� ெசய�ப�வத� வ�வேம
வா�� எ�றா� அ�த ெமா�த வ�வ���
ெசய�பா�� அ�த ஒ�ெவா��� ெசய�பா�கைள
ந��ேய இ����ற�.
ெவ��கரமாக� ெசய�ப�� வ�க�, ���யமாக
ெசய�ப�� இய��ர�, க��ட� கைல�� அழ�
நய�ேதா� �ள��� ேகா�ர�, அ�ல� அழகான
�ண இய�� என இைவ எ�லாேம எ�ண�ற
���� பாக�கைள� ச��ப���ய வ�ணேம
உ�வா��ற�.

��டா� �� தவ�கைள, ��ய அ���ற�கைள ,
��ய ��ற�கைள , �� ����கைள,
அைடயாள�கைள� ெபா��ப���வ��ைல.
ெப�யவைகயான ஒ��க� �ைறவான ெசய�க��
ஈ�படாதவைர த�ைன அற ெந���கவனாக, ஏ�
��தமானவனாகேவ க���றா�. ஆனா� அவ�
இ�வா� ெச�வதா� அறெந�� பாைதைய��
��த� த�ைமைய�� இழ��றா�. உலக��
அவைன உ�ளவாேற அ���, அவ����
ெப�ம��� வழ�காம� ெகா�டாடாம�, அவைன
ஒ�ெபா��டாக� க�த ேவ��ய� இ�ைல என�
கட�� ெச��ற�. உலக� அறெந�� பாைத��
ெச�ல ேவ��� எ�பத�காக, சக ம�த�க� ெப��
தவ�கைள� ைக�ட ேவ��� எ�பத�காக, அவ�
��� அைற� �வ�க� எ�லா� எ�த� பல��
அ��காத ெவ�� �ழ�க�கேள. அவனா� உல��
எ�த மா�ற�ைத�� ஏ�ப��த ��யா�. ��
��ற�கைள� க�� ச��ப��த� தவ�ய அவன�
மேனாபாவ� அவன� ெமா�த �ண����,
ஊ��� அவன� ஆ�ைமைய� �ைத��
���ய��லாதவனாக� க�த�ப�� �ைல��

ஆளா�றா�. தவ� எ�� ெத����
அல���ெகா�ளாம� ெச�ய� ��வதா� அவ�
அவன� இயலாைமைய�� பல�ண�ைத��
ெவ��ப����றா�. அவ� எ��பா����
ம����, ம�யாைத��, ேத�� ெச�வா���
அவைன அைடயாம� இ����றன.
��டா�தன�ைத� க���ெகா�ள யா�� ஆவலாக
இ�லாததா� அவைன யா�� ேத� வ�வ� இ�ைல.
அவன� ெசய�க� �ைல�� ��� ெச��ப�
இ�ைல-அைச�தா�� நாண�� �� யா� சா���
ெகா�வா�க� ?.அவன� வா��ைதக�� ேக���
த�ைம��லாத ெச�க�ேலேய ����றன.
காரண� ெசய�ப��த�ப��, அ�பவ�தா�,
ஞான�தா� �ைள�த வா��ைதகளாக அைவ
இ�ைல. எ�ெரா��� அைழ��� �ரைல� ேக��
யா� ெச�வா�க�?
ஞான� ��கவ�� ஞான� ��கவனாக மா��
ெகா����பவ�� ெபா�வாக� ெத�ப��
அல��ய��னா� ஏ�ப�� தவ�க�� உ�ள
ஆப�ைத உண���றா�. இ�வைக தவ�கைள
����� அறெந� எ�ண�கைள நைட�ைறகைள�

ெசய�ப���வ� ப���� ெப�தாக எ�த ஒ�
���ய��வ�ைத�� வழ�காம�
ெப��பாலானவ�கேள ஒ���� த��னா��,
அல��ய� ேபா������ ��ப�வ� தா�
����கான வ� எ�� அவ� உண��றா� .
ம�றவ�களா� பா��� உணர�பட ��யாத த�
அக�பாவ���� எ�ரான ேபாைர , கன ேநரேம
த��� �க�� அ�த� ேபாரா�ட கன�கைள
அைம�யாக ஒ�ெவா� நா�� ேம�ெகா��றா�.

எவ� ��ய கடைமக�, ெசய�க�, வா��ைதக�,
எ�ண�க� ஆ�யவ��� ெப� ���ய��வ�ைத
உண��றாேனா அவ� ��தனா�றா�. த��ைடய
ஒ�ெவா� எ�ண�தா��, ஒ�ெவா� ெசயலா��
ந�ைமேயா �ைமேயா �ைளவைத,ெதாைல
�ர����� கால� கட��� அைவ பயண� ெச���
ஆ�ற� ெகா�டைவ எ�� உண��றா�. எ���
அட�காத ���� �ஷய�கைள �ைறேவா��,
�ைறேவா�� ெச�வத� �ைளேவ த� வா�வாக,
த� �ணமாக மா�வைத உ��யாக உண����

த�ைன உ� ேநா��� கவ���றா�,
�������றா�, ��ைம�ப���� ெகா��றா�,
த� தவ�கைள� ப��ப�யாக�
�����ெகா��றா�.

கட� �����களா� ஆனேத, ����
ம��க�களா� ஆனேத. ந�ச��ர�� ����
ெந����ெபா�களா� ஆனேத. இ� ேபாலேவ
எ�ண�களா��, ெசய�களா�� ஆனேத வா��.
அைவ இ�ைல எ�றா� வா����ைல. ஒ�ெவா�
ம�தன� வா���, அவ�ட���� ெவ�வ�த
எ�ண�க��, ெசய�க�� �ைள�கேள.
அவ��� ��� உ�வமாகேவ அவ�
�ள���றா�. �����ட வ�ைச�ப� ஓ� ஆ��
�க�வ� ேபால ஒ� ம�தன� �ண�� வா���
அவன� வ�ைசயான எ�ண�களா��
ெசய�களா�ேம உ�வா��ற�. அவன� ெமா�த
வா�ைவ ����� ேநா��னா� அ�� அவன� ��ய
எ�ண�க��- ெசய�க�� ப�ைவ�� ,
சாயைல�� �ட� காண ����.

எ�லாவைகயான�ஷய�க��ப�வ�ைலக��
ஒ�� ேச��� தா� ,
ஒ� ஆ��� �� ப��� உ�வா��றன.
����யான அ���, இர�க��, தாராள உ�ள��,
����ெகா��த�� ஒ�� ேச��ேத , ஒ�வன�
உ�ள�ைத இர�க� �ண��, தாராள மன��
ெகா�டதாக மா����றன. ���� �ஷய�க��
த�னல���� ெசய�ப�வ��, ெபா�ைமைய�
கைட����ப�� த� அக�பாவ��� �� ெவ���
ெகா�வ�� தா� ஒ�வன� உ�ள�ைத
வ�ைமயாக��, உய��ததாக�� மா����றன. ��
�ஷய�க�� �ட ேந�ைமயாக நட���
ெகா�பவேன உ�ைம�� ேந�ைமயான
ம�தனாவா�. உ�ச���� ��ய வா��ைத���
ெச��� ��ய ெசய��� உய��� �ள��பவேன
உ�ைம�� உய� ம�தனாவா�.

அ�வ�ெபா�� �க�� ���� எ�ண�க��

ெசய�க�� வா�ைவ� பா��க ��யா� எ��
�ைன�ப� வ�தவ�வத��� ெப��
காரணமா��ற�. கட�� ெச��� ஒ�ெவா�
எ�ண�� ெசய�ேம வா��� அ��தள��
�வ�� ஆ��. இைத ���� ���� உண����
ெகா�டா� காண�ப�� ஒ�ெவா���
��தமானதாக , ெச�ய�ப�� ஒ�ெவா���
வ�பாடாக �ள���. எ�ண ��யாத அள�லான
���� �ஷய�க�� உ�ைம அட����ள�.
அைர�ைற��� ��தாக ஒ�ைற� ெச�பவேன
�றைமசா�.
ேத�ய ெச�வ�� , ெபா���, பண�� அ����
ேபா��.
க���க� மா��.
ேவக உண���க� �ைலயானைவ அ�ல .
ஆனா� ���ைலக�� �யைல ச�����
�ைல�ைலயாம� ெச�த கடைமேயா த� ப�ைக
ஆ��� வைர மைறயாம� ���� .

உ�க� வா�� ���� பாக�க� இ�லாத ஒ�
ெமா�த வ�வம�ல. ���� பாக�க� இைன�த ஒ�
��ைமயான வ�வேம உ�க� வா��. இ�த�
பாக�க����ேத அ�த ஒேர ��ைம
உ�வா��ற�. ��க� தட� �ரளாம� உ���ட�
��ெவ��தா� , ஒ�ெவா�
பாக�ைத��,ப��ைய�� இ�ைமயாக
வாழ����. அ�வா� வா��ேபா� அ�த
��ைம�� ஒ��� ���ப�தகாததாக இ��க
��யா�. ��லைற நாணய�கைள� பா����
ெகா�டா� நாணய� தா�க� த�ைம� தாேம
பா����ெகா��� எ�ப� ெபா�� சா��த
பழெமா� எ�� ம��� ெகா�ள ��யா�.
��யவ�ைற� ���த� ெச�தா� ெப�யைவக�
தாமாகேவ ச�யாக நட��� எ��� ேப��ைமைய
�ள��� பழெமா�யா��. இ�ேக, இ�ெபா��
�க��� ெகா������ ஒ�ைற� ச�யாக�
ெச�யேவ��� எ�� உண��� ெகா�டா�
இவ��� ���� ெதாைகயான வா�ைவ�� �ண
இய��கைள�� பா�கா��� ெகா�ளலா�.
ேபர��� �ைணேயா� ��ய ெம�ய�ேவா�

�ள�கலா�. பல�� �க�� அ��ெப��
சாதைனகைள� ��ய ேவ��� எ�� எ�த ஏ�க��
ெகா�ளா��க�. ��க� இ�ேக- இ�ெபா�ைத ,
ச�யாக வா��தா�, அைவ த�னாேலேய நட���.
உ�கள� எ�ைலைய� �����. உ�க����
க���பா�க� �����, உ�கள� த�ேபாைதய
கடைமைய� �ைற �றா��க�. உ�கைள எ�டாம�
த��ேய ���� ெப�� ெசய�கைள� ெச�ய
ேவ��� எ�� �ணாக� ����கா��க�.ஆனா�
த�னல� எ�ப� அறேவ இ�� ��ைமயான
ஈ�பா��ட� உ�கள� இ�ெபா�ைதய
கடைமைய� ெச�வேன �ைறேவ���க�.
கவன��ைமைய �ல���க�. �����ைப
�ல���க�. இ�வா� ��க� ெசய�பட ,இ�வள�
நா� ��க� எ��பா���� கா����த உய��ைல
உ�க� �� அ�வாகேவ வர� ெதாட�����.
ஒ�ைற� ெபற �ைன��� ேபா� அத�� ஈடான
ம�ெறா�ைற ெகா��காம� ெபற �ைன�ப� �ழான
பல�ணமா��. ெவ� உலக� �க���கைள� ெபற
�ைனயா��க�. உ�க� உ�ள��� உய� த�ைமைய
வள��க பா��ப��க�. இைத ��க� இ�ெபா��

இ���� �ைல����ேத ெதாட���க�.

உ�கள� கடைம�� �� உ�க��� ஏ�ப��
மன�ேசா����� ெவ������ ஆன காரண�
எ�ப� உ�க� மன�� தா� இ����ற�. உ�க�
கடைமைய� ���� ேநா��� மன� பா�ைவைய
மா��� ெகா���க�. அ�வா� மா���
ெகா�ட�� ேகாணலான பாைதயாக� ெத��த
ஒ�� ேந�வ�யாக� கா��ய���ற�. கடைம��
�� இ��த ெவ��� ���பமாக மா��ற�.
உ�கைள� கட�� ெச��� ஒ�ெவா� ெநா���
வ�ைமயானதாக, கள�கம�றதாக, பய��ளதாக
இ����ப� பா��க�. �� ஈ�பா�ேடா��
த�னலம�ற த�ைமேயா�� ஒ�ெவா�
ெசயைல�� கடைமைய�� ெச���க�. உ�கள�
ஒ�ெவா� எ�ண��, ெசா���, ெசய��
இ�ைமயானதாக, உ�ைமயானதாக இ��க���.
இ�வா� ப���யா��, அ�பவ�தா�� வா���
��ய �ஷய�க�� ம���ட�� அள�� �ற��

��யாத ���ய��வ�ைத� க�� உண��க�.
�ைல�� ���� ேபர�ைள ��� ��தாக�
ெப�மள� ��க� ெப���க�.
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�ர��ைனகைள��,
�ழ�ப�கைள�� ச���� ��வ�

ம�தனாக வாழ ����பவ� த�ைன� தாேன ஆள
ேவ��� .
அவேன அவ� தைலவனாக இ��க ேவ��� .
அ�ச�கைள��ந���ைககைள��கட��
த�யாக இ���� ���� உ���� ேவ���.
–ெஷ��

��க� ��� பா��� எ�த� இல�ைக� எ�ட�
தவ�யதா?
இல�� இ��� அ�ேக தா�
����ெகா�����ற�.
ேபா���� இைட�� மய�� ����
����களா?
அ��� வர�ேபா��ற ேபா����� தயாரா��க�.
–எ�லா�ல���கா��

�ர��ைனக�� , �ழ�ப�க�� பல மட��
ந�ைமக� கல�� இ����றன, அவ�ைற� ����
எ���� ெகா�ளலா� எ�� ��னா� அ�
ச�ேதக���� இட��� ��டா�தனமாக�
பல���� ேதா���. ஆனா� உ�ைம எ�ேபா��
�ர�பாடாகேவ இ����. சாபமாக ��டா����
ேதா��� ஒ�� , வரமாக� ���சா���
கா��ய����. அ�யாைம��� பல�ண���ேம

��ப�க� உ�வா� வள���றன. �ர��ைனக�� ,
�ழ�ப�க�� �� வர���ய ��ப�ைத
த��பத�காக அ�ைவ�� வ�ைமைய��
வள���� ெகா�ள ேவ��� எ�� �� எ�ச��ைக
ெச�யேவ வ���றன.

வா�ைவ� ச�யாக வா�� ேபா� வா�ைவ� ப��ய
ஒ� ����ண�� ஏ�ப��, ��� �ர��ைனக��
அள�� எ���ைக�� �ைற��.�ழ�ப�க�
ெம�ல மைற��. உ�ைம�� அ�த�
�ர��ைனக�� , �ழ�ப�க�� �ைல��லாம�
�ல� ஓ�� காைல ேநர� ப� ேபா�றைவ தா� .
உ�கள� �ர��ைன உ�க��� ஏ�ப���ள
���ைல����� தா� உ�வா������ற�
எ�றா�� அ�த� ���ைல உ�க� �ர��ைன���
காரணம�ல. அ�த ���ைலைய எ�த
மனக�ேணா�ட��� கா����க� எ�ன
மன�ைல�� எ�வா� ைகயா����க�
எ�ப����� தா� உ�கள� �ர��ைன

உ�வா��ற�. �ழ�ைத��� க�னமாக� ெத���
ஒ�� ப��வ�ப�ட மனைத�ைடய ம�த����
க�னமாக� ெத�யா�. ��டா���� �ழ�ப�ைத
அ���� ஒ��, ���சா��� எ�த �த
�ழ�ப�ைத�� அ��கா�.
�ல எ�ய பாட�கைள� க��� ெகா�ள�
ெதாட��� ேபா� எ�த� ப����� ெப��ராத
�ழ�ைத�� மன� மைலைய� கட�ப� ேபால�
ெப��பா�ப��ற�. அ�த� பாட�ைத� க��
கட�� ெச�வத�காக ������ட� ��ய க�ன
உைழ�ைப ம��கண���, நா� கண��� ,ஏ�
மாத�கண��� �ட அ�த� க�ன உைழ�ைப அ�
வழ�க ேவ�� இ����ற�. தா��� ெச�ல
��யாத உயரமாக� ேதா�றம���� அ�த�
தைட�க�ைல ப��க�லா��� �ய���� அ�த�
�ழ�ைத எ�வள� �ழ�ப���� உ�ளா��ற�
,எ�வள� க��� ��கைள� �����ற�,
எ�றா�� அ�த� �ழ�ைத�� அ�யாைம தாேன
அத��� காரண�. அத� ��ட கால ந�வா�����
ேதைவயான பய�ப�� அ�ைவ��,
வ�ைமைய�� வள���� ெகா�ள அ�த �ய����

ஈ�ப��� பாட�ைத அ� க�ேற ஆக ேவ���.
வா��� ��ப�க��/�ர�சைனக�� (வள��த
�ழ�ைதகளா�ய) ம�த�க��� அைத� ேபா�ற�
தா�. அவ�க� அைத� ச���� அைத �����
ெகா�� கட�� வ�வ� அவ�கள� வள������
��ேன�ற����� ���யமானதா��.
���க�ப�� ஒ�ெவா� �ர��ைன�� அ�பவ�ைத
வழ���ற�. உ��ண�ைவ வள����ற�.
ஞான�ைத� த���ற�. பய� அ��க�ேபா�ற
பாட�ைத� க��� ெகா�ள உத� ெச���ள�.
இைவ எ�லாவ�ேறா�� �டேவ ெச��
���க�பட ேவ��ய ேவைல ெவ��கரமாக
���க�ப�ட ம����ைய�� மன�ைறைவ��
வழ���ற�.

�ர��ைனக� / இட�பா�க� எ�பத� உ�ைமயான
சார�ச� எ�ன ? ��ைமயாக� ைக�ப�ற
��யாம� �����ெகா�ள ��யாம� இ����
���ைல அ�� அ� ேவ� எ�ன? எனேவ அ� இ�

வைர ெசய�ப�டைத �ட இ��� அ�க�
������ைமேயா� இ��� ஆழமான
உ��ண�ேவா� ெசய�ப�� வள���� பாைத��
ெச�ல ேவ��� எ�� வ����தேவ அ�
வ��ற�. உ�ேள ஒ���� ெகா�� இ��த
�றைமைய ேவகமாக� த�� எ�����ற�,
பய�ப��த�படாம� இ��த ஆ�றைல ெவ��
ெகா�� வர� அ� பா�ப���ற�. மைற�ேதா
மற�க�ப�ேடா இ��த ம�ற வ�கைள� ���
கா�����ற�. எனேவ இட�பா� எ�ப� ந�ைம
ெச��� ேதவைத, உத� ெச��� ந�ப�,
வ��க��� ஆசா�, ஆனா� அ� மா�ேவட�
த��� வ���ள�. ெபா�ைமயாக அ� �ற
வ�வைத� ேக��� ச�யாக� ����� ெகா�டா�
ேபர����� ேப� அ����� ஆன பாைத�� அ�
அைழ��� ெச�� ���.
�ர��ைனக� இ�லாம� எ�த ��ேன�றேமா
மா�றேமா மல���ேயா இ�ைல . �ர��ைனக�
இ�ைல எ�றா� உலெக��� ேத�க �ைல ஏ�ப��,
ம�த இன�� ச�ைவ ேநா��� ெச���.

�ர��ைனக� த�ைன ேநா�� வ�� ேபா� ம�த�
ம���� அைடய���. காரண�, த� �றைமகைள�
க��� ேபா�� பைழய பாைத�� ��� அ�ல�
த� ��டா� தன�க�� ��� ெந�����ட�
எ�பைதேய �ர��ைனக�� வ�ைக
உண�����ற�. அவ� த� �� ஆ�றைல��,
அ�ைவ�� பய�ப��� இ�த இ�க������
��ப�� ேவ� �ற�த வ�ைய� க�� அைடய
ேவ��� எ�பத�காகேவ �ர��ைன அவைன நா�
வ���ள�. அவ�� உைற�� �றைமக� இ���
பர�த எ�ைல�� ��ைமயாக� ெசய�ப��
வா����காக கா������றன எ�பைத
உண��தேவ �ர��ைனக� அவைன ேத�
வ���ளன.

எ�த� ���ைல�� �ர��ைனைய� ெகா��ேத
ஆகேவ��� எ�� உ�வாவ��ைல. அ�த�
���ைலைய� ���� கவ���� உ��ண�ேவா�
ெசய�ப�� �றைம�� அ��� ேபாதாம�
இ��பேத �ர��ைனைய ஏ�ப�����ற�. எனேவ

ஒ� �ர��ைன����� ��� வ�� ேபா� , பல
�றைமக� ெவ�ம�களாக உட�வ���றன.

�ர��ைன எ�ப� எ�த� காரண�����
��ெர�� உ��த ஒ�ற�ல. அ� உ�வாவத���
ப�ேவ� காரண�க� இ����றன. அ�த�
�ர��ைன�� �����ள ம�த��
வள���ைய�� மன�� ெகா�� இய�ைக��
�ய� தா� இ�த� �ர��ைனகைள அைழ��
வ���ள�. இ��� தா� ��ப����� ந�ைம
ஒ�������ற�.
�ல வைகயான ெசய�பா�கைள��
நைட�ைறகைள�� கைட����ப� த�பாம�
�ழ�ப�கைள�� ��க�கைள�� ஏ�ப����.
ேவ� �ல வைகயான ெசய�பா�கைள��
நைட�ைறகைள�� கைட����பதா� எ�த�
�ழ�ப�� ��க�ம�ற ெத�வான �ைல
உ��யாக� �ற���. எ�வள� இ��கமாக மாய�
க��களா� ஒ�வ� த�ைன� க���ேபா���

ெகா�� இ��தா�� அவ� எ�ேபா�ேம த�ைன
அ����� ������ ெகா�ளலா�. அவ�
அ�யாைமயா� எ�ண�ற �ழ�பமான பாைதக��
வ� தவ� ெச�� த��தா�� அவ� ேத��
ந�வ�� பாைதைய அவனா� க�� அைடய
����. எ�த� �ழ�ப�� இ�லாத ெத�ள�
ெத�வான அ�த ேந�வ��� ெச�� அ���
ெம�ய��� ஒ�����ற நகைர அவ�
அைடய����. ஆனா� எ��� ெச�யாம� �ணாக
உ�கா���� ெகா�� அ�� அர��, �ல��,
வ���, தன�� இ�ெனா� வைகயான ���ைல
ேந�����தா� எ�� ���ேகா��� ஆைச�ப���
ஏ��� ெகா�� இ��பதா� அ�த� பாைதைய
அைடய��யா�. அவன� �ழ�பமான மன�ைல
����ண��ட� ������ ெசய�பட அவ���
அைழ�� �����ற�. அவ� த�ைன� தாேன வ�
நட��� ெகா��� வ�ைமைய அைடயேவ���.
ஆ��� ேயா���� ��வா�காம� உ��யாக�
ெசய�ப�� ���த �ைல����� ��� எழ
ேவ���. வ��த�ப�வதா��
பத�ட�ப�வதா�� எ�த� பய���ைல. அ�

�ர��ைனைய �ைக�ப���� கவைலைய� தா�
அ�க����. அவ� அைம�யாக� ெசய�ப�� த�
�ைலைய� ச��ப��த �ைனய ேவ���. கட��
வ�த பாைதைய� ��ேனா�� ஆரா��� பா���,
த�ேபா� உ�ள அவ� �ைல�� அவ� அ�ெபா��
எ��த ���கேள ���ய� காரண� எ�� அ���
ெகா�ள���. அ�� அவ� ெச�த தவ�கைள�
ச�ெட�� உண�வா�. எ�த இட��� தவறான �ைச
����னா� எ�� க�����பா�. எ�த இட���
இ��� ச�� ��த� கவன�ேதா� ெசய�ப��
இ��கலா�, ச�யான ��ைவ� �����
எ�����கலா�, பண�ைதேயா ெபா�ைளேயா
ேவ� ஏேத�� ஒ�ைறேயா �ணா�காம�
இ�����கலா�, த� அக�பாவ�ைத
அ�����கலா� எ�� அவ��� ந�ைம ெச�ய�
��யவ�ைற எ��வா�. எ�வா� , ெம�ல
ெம�ல வைல�� ����ெகா�ேடா�, �ர
ஆேலா���� ெத��த அ�ேவா�
ெசய�ப����தா� ேவெறா� உ�ைமயான
பாைத�� பயண�ைத ேம�ெகா����கலா� எ��
எ��வா�. த� பைழய ெசய�பா�க��

அ�பவ������ �ைலம��க ��யாத
ஞான�ைத� கைட�ெத��த அ��த� கனேம,
அவன� �ர��ைன�� ��ய�� ����
�ைற������. அ�த� �ர��ைனைய உண���
வச�படாம� அ��, உ�� ேநா�� ��வ�மாக
ஆரா���,எ�லா� ேகாண�க��� இ���
கவ��த �� அ���� தா� எ��கேவ��ய
நடவ��ைககைள��, ெசய�பட ேவ��ய
வ��ைறகைள�� கைட����க ேவ��ய ஒ��க
ெந�கைள�� ேம�ெகா�வா�. இ�வா� ெச�ய�
�ர��ைனயாக இ��த ஒ�� �ர��ைன��லாம�
ஆ����. காரண� அத��� இ��� ேந�
வ�ேதா����ட�. கால����� உத�� ஒ�
பாட�ைத அ�த ம�த�� க���
ெகா����டா�. அவ�ட���� ���ப�
ப��க�பட ��யாத ஞான�ைத�� ேபர�ைள��
அவ� ஓரள� ஈ�� இ���றா� .
அ�யாைம, �யநல�, ��டா�தன�, க����தன�
ேபா�ற இைவ எ�லா� எ�ப�� �ழ�ப����
��க�க��� ெகா��� ேபா� ��ேமா, அ�
ேபாலேவ அ���, பர�த மன��, ெம�ய��� ,

உ��ண��� இ�ைமயான ��ம�யான
���ைல�� அைழ��� ெச���. இைத அ��தவ�
�ர��ைனகைள அ�சம�ற உண��ட� ச���பா�.
அவ�ைற அவ� ெவ�� கட�� ெச��� ேபா�
தவறானைவக����� உ�ைமைய,
��ப������ இ�ப�ைத� �ழ�ப������
��ம�ைய� ெப�வா�.
ஒ� ம�த��� எ�த அள���� �ர��ைனைய�
ச���� ��வத�கான வ�ைம����றேதா அ�த
அளைவ ��ய �ர��ைன ஒ� ேபா�� அவைன நா�
வ�வ� இ�ைல. �ர��ைனைய� க�� வ���வ�
�� ேவைல ம��ம�ல, அ� ��டா�தன��
�ட. ஏ� எ�றா� வ���வத��� ெசல�ட�ப��
ச��யான�, அ�த� �ர��ைனைய ேநா��� ெச��த
ேவ��ய அ�ைவ��, ஆ�றைல�� ��க�
ெச�����ற�. ஒ�ெவா� �ர��ைனைய��
ச�யான �த��� அ��னா� அ����� �ளலா�.
எனேவ பத�வ� ேதைவய�றதா��. ஒ������
��� வர��யா� எ�� உ��யாக�
ெத�����டா�, அைத� �ர��ைன எ�� �ற
��யா�. அ� சா��யம�ற� எ�� �ற ேவ���..

அ�த� சா��யம�ற ���ைல���
பத�ட�ப�வதா� பய� இ�ைல. அத���
க���ப�� நட�ப� தா� தைல�ற�த ஒேர வ�.
இதய�தா�உண��க�
ெபா�யானகட��க��ல��ேபா�
உ�ைமயான கட�� உ�ேள ���.

ஒ�வன� ���� �ர��ைனக�, ெபா� வா����
ச�க���� அவ��� ஏ�ப�� �ர��ைனக�,
அவன� ெபா�ளாதார� �ர��ைனக� ஆ�யைவ
எ�லா� அவன� அ�யாைமயா� தா� உ��தன.
அைவ உ��தத� காரண� அவ� ஆ��த
ப�ப��த�ப�ட ப��வமான பர�த அ�ைவ�
ெபற ேவ��� எ�பேத. அ� ேபாலேவ சமய�
ேகா�பா�க�� ஒ�வ��� ஏ�ப�� ச�ேதக�க�,
மன� �ழ�ப�க�, இதய�ைத� ���
க�ேமக�க�� �ழ� ஆ�யைவ எ�லா�
ெம�ய�� மலர� ேபா�� ஒ�மயமான ��ய

ெபா��� வ�ைகைய� ���பைவ ஆ��. ஆ��க
�ைல�� அ��த �ைல�� அவ� ெச�ல அவைன�
தயா� ப���பைவகளா��.
வா��� ����கான �ைடைய� கா��
�ய���� ஈ�ப�வத� �ைளவாக ஒ�வன�
மன�� ஆ��த �ழ�ப�க� �ைல� ெகா��� நா�
,உ�ைம�� அவன� வா��� ஒ� மக�தான
நாளா��. (அவ��� அ�ேபா� அ� ெத���
இ��கா� எ�றா�� �ட.) காரண�, இ�வைர
அ��த வ�ட�ைத� ��� ��� வ�� அைட���ள
ச���னா� அவ� பைழய வ�ட������
ெவ�ேயற ேவ��ய நா� ெந�����டைத அ�
உண����ற�. உ��வ�� உற��வ��
உ��ப�� உைறவ�� �ல��ப ஆைசக��
ஈ�ப�வ�� என அவ���காக ம���
பா�படாம� த��� எ�� உய� எ�ண�கைள�
ெசய�ப���� நா� வ���ளைத அ� �����ற�.
இ� அவ� ஒ�”ம�தனாக” வா�வா�. அவ�
மன�� எ�லா ஆ�ற�கைள�� பய�ப���
வா��� ேசாதைனக����, மனைத வா���
�ழ�ப�க���� �ைடைய அ��பா�. இ�த

ேசாதைனக�� �ழ�ப�க�� உ�ைம��
க�டைளைய� ேக��� பைட�ர�க�. ெம�ய��
எ��� ேகா��� �ைழவா��� இ����
பா�காவல�க�.

ெப��ேசாதைனக�வ��ேபா�
த��வத��வ�கைளேயாகாரண�கைளேயாேதடாம�
அைம�யாக எ��ெகா�பவேன உய� ம�தனாவா�.
�யநலமாக� ேசா��� ��வ��� ப��ய��
ேச���� ெகா�ள ��யாத அ��ண�க���
���ப�� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�ளமா�டா�.
�ல��ப இ�ைசக�� ��� �ைள�க மா�டா�.
இைடெவ����� ெதாட�� த� இதய���
இ��ட �வ��க ��யாத இரக�ய
�சாரைன����� த���� ஓட வ��ேதட
மா�டா�.அவ���� இ��த ெத��க� த�ைம
����� ெகா����ட�. மாயஇர�� ����
ெதாட���லாத �ழ�பமான ேதா�ற�க� மைற��

உ�ைம�� ெத�வான கா�� �ைட��� வைர
அ�த� ெத��க� த�ைம இ� க� ��சா�.
உய� எ�ண�கைள�� ெசய�கைள�� ெச�ய
ேவ��� எ�� த�������� அைழ�� எ��த
�� ஒ� ம�தனா� அத��� ெச� சா��காம�
��� �ட� கால�ைத� கட�த ��யா�. அவன�
���� எ��த ஆ�ற�க� அவன� �ழ�ப�க���
�ைட� காண இைட�டாம� அவைன� �����
ெகா�ேட இ����. இ� அவனா� பாவ���
��ம�யாக இ��க ��யா�. தவ�க�� ஓ�ைவ�
ெபற ��யா�. ெம�ய��� ம��ேம இ� அவ�
த�ச� ��வா�.
த��ைடய ச�ேதக�க�� �ழ�ப�க��
த��ைடய அ�யாைம�� �ைளவாகேவ
�ற���ளன எ�� உண��� த�
அ�யாைம����� ஒ��� ெகா�ளாம� அைத
ஏ��� ெகா�� �� அைத அக�ற ஒ�ெவா�
நா�� ேசா�வைடயாம� பா�ப�பவ� ேபர��
ெப�றவ� ஆவா�. ஏ� எ�றா� அவ�
இ�ெபா�� �ைழ���ள ஒ� ��� பாைத

இ��ட �ழைல எ�லா� அக�����.
ச�ேதக�கைள எ�லா� கைர�����. வா�ைவ
அ���� எ�லா� �ர��ைனக���� �ைடைய�
த��. ��ட நா� பா�ப��� க��� ெகா�ட
பாட��னா� ஒ� �ழ�ைத�� ஏ�ப�� ம����
ேபா�� உலக வா��� �ர��ைன ஒ�ைற �����
ேபா� ம�தன� இதய�� ம������ ����.
ஆனா� அைத �ட வா��� �க ���ய எ�லா�
கால�க��� �ைலயாக இ��த ேக��க���
�ைட� காண த��� �ழ�� ேபாரா� இ����
�ைடைய� க�� அ�யாைம இ�ைள அக���
நா�ேலா உலக வா��� �ர��ைனைய ெவ�றைத
�ட� பல மட�� ம������� ��ம����
அவ� இ��பா�.
உ�க�ைடய �ர��ைனகைள�� �ழ�ப�கைள��
ெக�டைவயாக� பா��கா��க�. அ�வா� ெச�தா�
அவ�ைற� ெக�டைவயாகேவ மா�����க�.
ஆனா� அவ�ைற ந�ைமைய வழ�க வ�த
�தனாகேவ க���க�. அைவ உ�ைம�ேலேய
ந�ைம�� �த� தா�. அ����� த�� �ட
���� எ�� �ைன�கா��க�. அ� ��யா�.

அவ������ �ர ஓ��டேவ��� எ�ற �ய��
ெச�யா��க�. அ� க���பாக ��யா�. காரண�,
��க� எ�ேக ெச�றா�� அ��� உ�க� �டேவ
வ�����. ஆனா� அவ�ைற அைம�யாக�
��ேவா� எ�ர� ெகா���க�. உண���
வச�படாம�, அ� ப�யாம� அைத� ச����க�.
அ�த� �ர��ைனைய ஆரா��� எைட� ேபா��க�.
அத� ���க�கைள அல��க�. அத� வ�ைமைய
அள���க�. ��வ�மாக� ���� ெகா���க�.
��� ேமா� இ��யாக அ�த� �ர��ைனைய
ஒ������க�. இ�வா� ெச�� உ�க�
வ�ைமைய, பர�த அ�ைவ வள����
ெகா���க�. ேமேலா�டமாக� பா����
க�க���� �ல�படாம� மைற���������
இ�த ந�வ�� பாைத��� ��க� �ைழ��க�.
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மன��ைமைய இற�� ைவ�ப�

எ�ைன� ெபா��தவைர வா�� எ�ப� இ� தா� ;
அ� ஒ� ேவைள �க �ைமயாக இ��தா� எ�றா�,
�ைமகைளஇற��� ேபா�
பாட�ப��ம����பாட�களாக
வா�ைவ நா� �� ேச��� மா��ேவ�.
…ெப��

ெவ���ற நாைள ந�ைமயான� எ�� �ற� ேக��
இ�����களா? ��வ�� ந�ைமயானேத எ��
நா� இ�ெனா��� ���ேற�. ேபா��கள���
ேபாரா� ெவ�வைத� ேபா�றேத தா�
ேபா��கள��� ேபாரா� ��வ��.
..வா����ேம�
�ைமகைள� தா��வ� ப�� நா� அ�கமாக�
ேக���ப��ேறா�, ப���ேறா�. ஆனா� அைத
�ட� �ற�த வ�யான �ைமகைள இற�� ைவ�ப�
ப�� நா� �க� �ைறவாகேவ ேக���ப��ேறா�
அ�ல� அ��ேறா�. ேலசான இதய�ேதா��
�கமல���ேயா�� சகம�த�க�ைடேய ெச�ல
வ� இ���� ேபா� ெந�ைச அ���� மன�
�ைமகேளா� ஏ� உலாவ ேவ���? எவ�� எ�த
ஒ� �ைமைய�� ஏேதா காரண���காக� தா� ஒ�
இட������ ம�ெறா� இட����
மா��வத�காக� �ம���றா�கேள த�ர,
ேதைவ��லாம� �ைமகைள� ேதா�� ஏ���
ெகா�வ��ைல.��� எ�ேலா�� த�ைன�
�ைமதா��யாக� ேபா�ற ேவ��� எ��

எ��பா��ப���ைல. ேதைவய�ற பார�ைத உ�க�
மன�� ஏ� ஏ��� ெகா����க�? அ�த� �ைமைய
அ�க�ப���� ���களான உ�க� �� ��கேள
ப�தாப� ெகா�வ�� இர�க� ெகா�வ��
எத��? ேதைவய�ற மன��ைமகைள �ல��
அத� உட� வ�� �ய ப�தாப�ைத��, த�
இர�க�ைத�� ஒ���� த��,��க��த��
ம����யா� உல�� ம������ ஏ� ��க� ப��
ஆ�ற� �டா�? ேதைவய�ற மன��ைமகைள�
ெதாட��� �ம�பைத எ�த� காரண��
�யாய�ப��த ��யா�. �ற� சா��த ெபா��
உல�� ,ஒ� ெபா�� ஒ� இட������ ம�ெறா�
இட���� மா�ற�பட ேவ��� எ���
காரண���காக� தா� ��க�ப��ற�. ஒ� ேநா�க�
�ைறேவற ேவ��� எ�� தா�
��க�ப��றேதய�� �ணாக வ���� ெகா��
யா�� அைத� ���� ��வ��ைல. மன உல���
அ�ப�தா�. ஒ� ந�ல ேநா�க���காக மன��
பார�ைத ஏ���ெகா�ள ேவ���. அ�
�ைறேவ�� ேபா� அைத இற�� ைவ��
�டேவ���. இ�வா� எ��� ேபா� அ�த�

பாரமான� மனைத அ���வத��� ப��
ஊ��க�ப��� ம����யாக� ெசய�ப�வத���
���தலாக இ����.
சமய �ஷய�க��காக� �ல� உடைல அள��� ��
வ���� ெகா�வ� ேதைவய�ற� எ��ேறா�.
பலேரா மனைத அள��� �� வ����
ெகா���றன�. அ��� ேதைவய�ற��,
�ணான�ேம ஆ��.
��க�ைத��, கவைலைய�� வழ��� �ைம எ�ேக
இ����ற�?அ� எ��ேம இ�ைல. ஒ��
ெச�ய�பட ேவ��� எ�றா� ம�����ட�
ெச�ய�பட���. உ����� �ல��யவா��,
���ப����� ெச�ய�பட��டா�.
இ��யைமயாதவ�ைற ந�பனாக��,
வ�கா��யாக�� ெகா�வ� ���சா��தனமா��.
இ��யைமயாதவ�ைற எ��யாக �ைன��
�க�ைத� ���ப�� ����� ெகா�வ��, அைத
ஒ���வ�� அ�ல� எ�ப�யாவ� அ�����
த���ட �ய�வ�� ��டா�தனமா��. நா�
நம�� உ�யவ�ைறேய ����� �ைச எ���

ச���ேபா�. நம� கடைமகைள ஏ��� ெகா�ள��,
த��� ெகா�ள�� ம���� ேபா� தா� அைவ
ந�ைம அ���� �ைமகளாக உ�மா���றன.
க�டாய� ெச�ய�பட ேவ��ய ஒ�ைற ேவ�டா
ெவ���ட� �����தவா� ெச�� ெகா��
அ�ெபா��க�� எ�லா� ேதைவய�ற
�கேபாக�கைள அ�ப��க ஏ����றவ� த�ைன
ஏமா�ற�, ��க� எ��� ேத�க� ெகா�ட
வ�வைககைள� ெச�� ெகா��றா�. த� ��
இ�மட�� �ைமைய ஏ��� ெகா��
��ம����� ேசா�ேவா� த��தவா� இ���றா�.

மனேம, ேம�ைமயானவ���காக���ெத�
வா�யர�ைத அைடய உ� �றைக ��.
��ய வா�ைவ வாழ �ற�த வ�கா��கைள
ஏ���ெகா� .
ந�ைம�� பாட�கைள� பா� .உ�ைம��
பாட�கைள� பா� .

�ைமக� �� �� ெவ���ெகா��� பாடைல�
பா�.
இ�ைமயான பாட�களா� உ�ைன வளமா���
ெகா�!

உ�களா� ஏ��� ெசய�பட ���மா? எ�� சவா�
��� ெபா���கைள மைல�ைப ஏ�ப����
ெபா���கைள கவனமாக ெச�� வ�கைள
ெபா��ப��தாம� ம����யாக� ��னைக
எ��� ஆைடைய ெந�� அ���க�.
�� ��ட�தா� �� ���னா�� ேபரான�தமாக�
கா��ய���க�.

எ��ைடய �தறாத ��� கவன�ைத� த�னல
ேநா�க�க� ஏ���� எ� வா��� அைம���ள

எ�லா� கடைமக���� ம����யாக
வழ��ேவ�. பல ெந��க�யான ெபா���க�
எ�ைன� ���தா�� அ�த� ெபா���க��
பார�� �ர��ைனக�� எைட�� எ��� எ�த�
கல�க உண�ைவ�� ஏ�ப��தா வ�ண� நா�
வா�ேவ� எ�� வா��க�.
ஒ� �����ட �ஷய� (ஒ� கடைம, உ�க�ட�
இ���� ஒ� ��டா� அ�ல� ஒ� ச�க�
ெபா���) �க�� �ர��ைனயாக� �ைமயாக
இ��பதாக ��க� �����க�. ”இத��� காைல
ைவ�� ��ேட�, எ�ப��� ���தாக ேவ���.
ஆனா� அ� தா�க ��யாத �ைமயாக இ���ற�”
எ�� ஒ�வா� சமாதான� ப����ெகா��,
ஆனா� உ�க� எ�ண�கைள அத�� எ�ராக
வள���� ெகா����க�. அ� உ�ைம�லேய
பாரமாக இ���றதா அ�ல� உ�கள� �யநல�
உ�கைள ேபா�� அ����றதா ? உ�கள�
�றைமகைள க���ப���வதாக ��க� க��
த���க �ைன��� அ�த கடைம தா� உ�கைள
ந�வ��� அைழ��� ெச��� �ைழவா�� ஆ��.
அ�த ந�வ�ைய ��க� ெச�� அைடய ��யாத

�ைசக��, உ�கைள நாடாத ம�றவ��� �ணாக�
ேத�� ெகா�������க�. ��க� கா��
அைன��ேம உ�கைள� �ர�ப���� �ைல
க�ணா�க� தா�. ஒ� கடைம�� ��க� கா��
இ�� ப��த ப��க� எ�ப� அ�த� கடைமைய
ேநா��� உ�க� மன �ைல�� உ�ள இ�� ப��த
ப��க�� �ர�ப��ேப. அ�த� கடைமைய,
�யநலம�� ேநா��� ச�யான மன�ைலைய�
ெகா��� பா��க�. ஓ! அ�த� கனேம அ�
வ�ைமைய��, அ�ைள�� வழ��� ஒ�றாக
மா�� கா��ய����. ��க� எ�த மன�ைல��
அைத ேநா����கேளா, அைதேய அ� உ�க�ட�
�ர�ப���ற�. உ�க� ���த �க�ைத� க�ணா�
�� ெகா�� வ�� ��� க�ணா�ைய �ைற
ெசா���களா? அ�ல� �க�ைத� ���காம�
க�ணா��� உ�க� உ�வ�ைத� பா���
ம����களா?
ஒ� �����ட ெசயைல ெச�வ� தா� ச� , அ�
க�டாய� ெச�ய�பட ேவ��� , அ�த� ெசயைல
ெச�� ���பதா� ந�ைம ஏ�ப�� எ���
���ைல�� அ� ஒ� �ைமயாக� க�த�ப�டா�

அத�� ஒேர ஒ� காரண� தா� இ��க ���� :- அ�
அ�த� ெசயைல ெச�ய ���ப��ைமேய ஆ��.
அ�த� ெசய����� த���க ேவ��� எ���
�யநல ேநா�க�தா� அ�த� ெசய� ஒ� ��ைக ேபா�
ேதா�றம���ற�. ஒ� �����ட ெசய�
ெச�ய�ப�வ� தவ�, அ� ெச�ய�ப�வத�� எ�த
இ��யைமயாத ேதைவ���ைல , இ���� �யநல
ேநா�க�க��காக அ�த ெசய�
ேம�ெகா�ள�ப�டா� அ� ��டா�தனமா��.
அ� �ர��ைனக��ேக வ�வ����.
��க� �ற�க���� கடைமேயா உ�கைள� க���
உைர�� உ�கைள ��க� ����� ����� ��க
உத�� ேதவைதயா��. ��க� ேத� ஓ�� �கேமா
உ�கைள� �ணாக �க��� உ�கைள க���க�
����� எ��யா��. ��டா� ம�தேன! எ�ேபா�
அ�யாைமைய� ைக��� அ�ைவ� ப�ற�
ேபா�றா�?
இ�த� �ரப�ச� அத� எ�லா உ��க�� அ���
வ�� கா�டைல ெபறேவ��� எ�ேற எ�த
இட����, எ�லா ேநர���� �ைள��ற�. ஒ�

உ�� அத� அ��க� எ�லா� �தறாம� ��டாக
இ��க ேவ��� எ�� ெசய�ப�� அ��பைட
காரணேம இத��� காரணமா��. இ� இ�த ���
�ரப�ச��� ந�ைம�காகேவ. அ��ண���,
�யநல��� அள��� ஏ�ப ��ப� ஏ�ப�வ�
ந�ைமைய �ைல நா��வத�காகேவ.
அ�கைற��ைமைய எ���க ேவ���,
ெம�ய�ைவ ெபற ேவ��� என வ����தேவ
ேவதைன வ���ற�.

எ� ேவதைன? எ� ��ப�? எ� �ைம?
க���படாத உண�� தா� ேவதைன.
அ��ண� தா� ��ப�.
�யநல� தா� �ைம.

ந�எ�ண�க��ெசய�க�����தஉட�

அத�காகந�ைமவ��த��, கல�க��,
���க��ெச�வ�
அக�பாவ� ெகா�ட இ��ட �யநல மனேம.

க���படாத உண��கைள, அ��ண�கைள,
�யநல�ைத உ�க� மன������,
நட�ைத������ ����க�. ��ப�ைத�� ,
ேவதைனைய�� உ�க� வா������ �����க�.
மன��ைமைய இற�� ைவ�ப� எ�ப� மன
ஆழ��� உ�ள �யநல�ைத� ைக��� அ�த
இட��� ��ைமயான அ�ைப ைவ�பேத ஆ��.
உ�கள� கடைமைய �ைறேவ�ற உ�ள���
அ��ட� ெச���க�.��க� ம���� ெபா�க ,
இதய��� பார��� �றக��� ெச���க�.
மன� த� அ�யாைமயா�, பாரமான �ைமகைள�
தாேன உ�வா�� த� �� ஏ���
ெகா��ற�.தன��� தாேன த�டைனகைள
வழ��� ெகா��ற�. யா�� பார�கைள� �ம�ேத

ஆக ேவ��� எ�� க�டாய� ப��த�ப��
இ��க��ைல. ��க� யா� ���
க����தனமாக� சா�ற�பட��ைல. இைவ
எ�லா� மன�� உ�வா�கேம. அ���
ெவ��சேம மன �ரேதச�ைத ஆள ேவ��ய
ந�அரச� ஆவா�. உண��� ேவக� அவன� அரச
க��ைல க����� ேபா� அ�ேக �ழ�ப�
தைல���� ஆ��ற�. �கேபாக�
ெகா�டா�ட�க��கான த��� ���ற���தா�
��க�� ஏமா�ற�� ���ற�����. உ�க����
ேத��� எ����ெகா�ள எ�லா உ�ைம��
வழ�க�ப�� இ���ற�, ��க� உண���
ேவக�தா� க�ட�ப�� இ��தா�� உத���
எ��� இ�லாதைத� ேபால உண��தா��,
உ�கைள� க��� ேபா��� ெகா�ட� ��க� தா�.
உ�க� உத��� எ��� இ�லாம� இ�ைல. ��க�
க��யைத ��கேள அ���கலா�. ��க�
த�ேபாைதய �ைலைய� ப��ப�யாக
அைட���க�. ப��ப�யாக அ����� �ள��
����. உண��� ேவக�ைத அ�யைண�����
அக�� அ�ேக அ��� ெவ��ச�ைத அம����க�.

�ைமைய �ல�க ேவ��� எ�றா� அத� உட�
உைற�� �க�ைத� த�வாம� இ��க ேவ���
.த�� ��டா� ��� ெதாட��
�ைள�க����� த�ப ��யா�. அ�த அ�பவ�
உ�க��� ெம�ய��� பாட�ைத� க��� தர
ேவ���. ெபா���கைள ஏ��� ெகா�வத�� ��
ஆேலா��க ேவ���. ஏ���ெகா�ட �� �யநல
ேநா�க�க�, �யநல ேநா�க�க�� �டேவ வ��
������க�, ��ற� �ைறக�, ப� �ம��த�
ஆ�யவ�ைற அறேவ த���க ேவ���.
ெபா���கைள ���� ஏ�றா� அைவ �ைமயாக
மாறா�.
ம�தனா� ஏ�க ���த �ைம�� பார� ��வத��
காரண� �யநல ஆைசகைள ஈ�ெற����
பல�ணமான எ�ண�க�� அ��தேம. உ�கள�
���ைலக� உ�கைள� ேசா����றன எ�றா�,
அ�த� ேசாதைனக� உ�க����
ேதைவ�ப���றன. உ�கள� வ�ைமைய
வள���� ெகா�ள� ேசாதைனைய ஏ���
ெகா���க�. அ� உ�கைள� ேசா��பத���
காரண� உ�க�ட��� ஏேதா ஒ� பல�ண�

உ�ள�. அ�த� பல�ண������ ��க� ���
வைர, ���ைல உ�கைள� ெதாட��� ேசாதைன
ெச�� ெகா�ேட தா� இ����. ேசாதைன
கால�ைத உ�கள� ஆ�றைல��, ெம� அ�ைவ��
வள���� ெகா�ள வ�த வா��� எ�� ம����
ெகா���க�.ெம�ய�ைவ எ�த� ���ைலயா��
ேசாதைன ெச�ய ��யா�. அ�ைப எ���
ேதா�க��க ��யா�. உ�கைள� ேசா����
���ைலைய� ���� �ணாக அர�றாம�
உ�க�ட� ெதாட������� ம�றவ�கள�
வா�ைவ� ����� எ���பா��க�.
வார� ஒ� �ைற ஊ�யமாக� �ைட��� ��
ெதாைகைய� ெகா�� த��ைடய ெப�ய
���ப�ைத� பா���� ெகா�ள ேவ��ய
�ைல�� இ�ேக ஒ� ெப�ம� இ���றா�.
��கைள� �ைவ�ப� �த� ��� ேவைலக�
அைன�ைத�� ெச��றா�. தன� அ�ைட
����கார�க� யா��காவ� உட��ைல ச���ைல
எ�றா� அவ�கைள�� ெச�� பா��க ேநர�ைத
ஒ����றா�. இ�வள� ெபா���கைள�� ஏ��
ெபா�வாக� தைல���� இர�� �ைறபா�களான

கட� ேக��� பழ�க� மன�ேசா�� ெகா���
பழ�க� இ�லாம� அைன�ைத�� ��வ���றா�.
காைல����� இர�வைர �க மல����ட�
இ���றா�. த��ைடய க�னமான ���ைலைய�
ப�� யா�ட�� �ைறப��� ெகா�ளாம�
இ���றா�. அவ� எ�ெபா��� மன�ைற�ட�
இ��பத��� காரண� அவ� �யநலம�� இ��ப�
தா�. த�னா� ���தைத� ெச�வ�, �ற���
உத���ற� எ�ப� அவ��� ம����ைய�
த���ற�. ஒ�ேவைள அவ� தன��� �ைட�காத
���ைற நா�கைள� ப����,
ெகா�டா�ட�கைள� ப����, ேவைலக�
இ�லாத ஓ�வான ேநர�க� ப����
கவைல�ப��� ெகா����தா�; காண��யாத
நாடக�க�, ேக�க ��யாத இைச த��க�, ப��க
��யாத ��தக�க�, கல��� ெகா�ள ��யாத
வரேவ�� �க���க�, ெச�வத�� வா����லாத
ந�ெசய�க�, உ�வா��� ெகா�ள ��யாத
ந��க�, என இழ�த இ��� எ�தைனேயா
வைகயான ெகா�டா�ட�கைள��
ம����கைள�� ப��� ெகா�� த��ைடய

���ைல இ��� ெகா�ச� ேம�ப��
இ�����தா� அவ�ைற எ�லா�
அ�ப�����கலாேம என அவ� �ைற�ப���
ெகா����தா� அவள� �ைல எ�வள�
ப�தாபமாக ஆ� இ��க� ���. அவ� ெச��
ெகா������ ப�க� எ�வள� க�னமா�
இ����. ��ய ��� ேவைல� �ட அவ� க����
க�ட�ப���ள எைட� க�லாக� ெதா���
ெகா�� அவைள� �� இ����. அ�தைகய
மன�ைல����� அவ� ெவ�வர��ைல
எ�றா� த� �யநல எ�ண�களாேலேய
ேவதைன�� உ�ளாவா�. ஆனா� அவ� த�
ஆட�பர ஆைசக��காக வாழாம� த� எ�லா�
�ைமக������ இ��� ��ப�� ம����யாக
இ���றா�. மன�ைற�� �யநல��ைம��
எ�ேபா�� இைண��யாத ந�ப�க� ஆ��.
அ����� க�னமான ெசய� எ�� எ���
�ைடயா�.
ேதைவ��� அ�கமான வ�மான��, அவ�ேறா�
�டேவ ஆட�பர வச�க�� ���த �ஷய�கைள�
ெச�வத��� ேபா�ய ேநர�� ெப�� இ�ேக

இ�ெனா� ெப�ம� இ���றா�. இ�வள�
இ����, த�ைன ந�� ஒ�பைட�க�ப���ள ஒ�
கடைமைய �ைறேவ��� ேபா� த� ேநர��,
பண�� ெசலவா��ற� , த� ெகா�டா�ட�க�
தைட�ப���ற� எ�� அ�த� கடைம�����
��பட �ைன��றா�. உ�ள��� அ�� ஒ�க
ஆ�ற ேவ��ய அ�த� கடைமைய – த� மன��
உ�ள ேபராைசக�னா� அ�த� கடைம�� ��
ேவ�டாத ெவ��ைப வள���� ெகா��
ம����ைய��, மன �ைறைவ�� எ�ேபா��
ெகா�ளாம� த� �ைலைய �க�� க�னமானதாக�
��த���றா�. மன �ைற��ைம��, �யநல��
���க ��யாத ேதாழ�க�. நா�, என�, என�� என
�ைழபவ� ம����யாக� பா�ப�வைத அ�ய
மா�டா�.
ேமேல �வ��க�ப���ள இர�� ���ைலக��
(வா�� இ�தைகய �ர�ப�ட �ஷய�களா�
�ர����ள�) எ� உ�ைம�� க�னமான�?
இர��ேம க�னம�ல எ�� ��னா� அ�
உ�ைம தாேன? அ�த� ���ைல��� ���� உ�ள
அ��� அள� �யநல��� அள��� ஏ�றவா�

அ� ந�ைமயானதாகேவா, �ைமயானதாகேவா
மா��ற�. அ�த ந�ைம�� அ�ல� �ைம��
ஆ�ேவ� அ�த� த� ம�த�� மன�� தா� ஆழ
ஊ��������ற�. அ�த� ���ைல��
ஊ������க��ைல எ�ப� உ�ைம தாேன?.
மத�, மத� ேகா�பா��� �ல ���கைள ம���
மா���க �ஷய�க� ����� ச�ப��� ஆரா���
ேம�ெகா���ள ம�த� ஒ�வ� ”மைன�,
���ப� எ�� ெபா���கைள ஏ���ெகா�ளாம�
இ�����தா� நா� இ��� எ�வளேவா
ப�கைள� ெச����ேப�. இ�ெபா�� அ��த
ஒ�ைற� பல வ�ட�க��� ��ேப
அ�����தா� நா� ��மணேம ெச����க
மா�ேட�” எ�றா�. அ�த ம�த� �க� ��ய
ஞான�ைத� �ட இ��� ெபற��ைல எ��
����� ெகா�ளலா�. காரண� நட�� ���� ��ட
ஒ�ைற� ப�� ேயா���� ெகா����பைத �ட�
ெப�ய ��டா�தன��ைல. அவ� ெச�ய�
����� அ�த� ப�ைய, ெச�� �����
ஆ�ற�� த���� அவ����ைல. சக ம�த�
ேம� அவ��� ஆழமான அ����தா�, ம�த

�ல���காக ெப�� ப�யா�ற ������தா�
அ�த அ��� ����� அவ� இ�ெபா��
இ���� இட��ேலேய ெவ��ப��. அ�த
அ�பா� அவன� �� �ைற������. அவன�
அக�பாவம�ற அ������ ெவ��ப�� அழ��,
இ�ைம��, அைம��� அவ�
ெசா���டெம�லா� �� ெதாட��. அவ�ட�
இ��பவ�க� ம����ைய உண�வா�க�.
ெதாைல�ர��� இ��பவ�க��காக
ெவ��ப��த�ப�� அ��, ஆனா� ����
இ��பவ�களா� உணர�பட ��யாததா� இ��தா�
அத��� ெபய� அ�ப�ல. அ� �க����� ��
ெகா���ள மய�கேம.
வ� கா��� �ற��லாத சமய �ரச�க�
ெச�பவ�க�� ம����ய�ற ��கைள��
அ��னா� அரவைண�க�படாத �ழ�ைதகைள��
நா� பா��த� இ�ைலயா?அ� எ�தைகய
ப�தாப�����ய கா��யா��? இ�தைகய
ேபா�யான அ�ைப� ெகா�� , �ற� நல���காக�
,தா� ��ப�ைத ஒ� ��த �ைமயாக ஏ�பதாக�
க�� த� ேம� இர�க�ைத உ�வா��� ெகா�வ�

த�ைன� தாேன ஏமா���ெகா��� �ய மாைய
�ைலயா��.
ஒ� ெப�ய மன� பைட�த ம�தனாேலேய
அ��ெப�� ப�ைய ஆ�ற ����. அ�தைகயவ�
எ����தா�� ெப�ம�தனாக �ள�� எ�தைகய
���ைல��� அவ� ெச�ய ேவ��ய �ற�த
ப�ைய� க�ட��� ெச����வா�.
ம�த� �ல����, சக ம�த��� அ��ப� ஆ�ற
ேவ��� எ�� எ��பவ�கேள, அ�த� ப�ைய
உ�க� ���� இ��� ெதாட���க�. உ�க���
உத� ெச�� ெகா���க�. உ�கள� மைன���,
�ழ�ைத��, அ��த ���� இ��பவ���
உத��க�. மாய� ேதா�ற�க�� மய��
�டா��க�. அ��� இ��பவ�ைற , ��ய
ெசய�கைள ந���ைக�ட� ��ைமயாக� ெச���
�ற� இ�லாம� ெதாைல�� இ��பவ�ைற�
ெப�� ெசய�கைள� �றைமயாக ெச�ய ����
எ�� எ�ணா��க�.
பல வ�ட�கால� த� இ�ைசகைள��, �றைர

எ�ணாத த� �யநல ெகா�டா�ட�கைள ஈேட��
வா��தவ�ட� அவ� அ�தைன ஆ��க� ெச�த
தவ�க� இய�ைக�� ச�ட ��ட�தா� அவ� ��
�ைமயாக ஏ�� . அைவ அ�வா� ஏ�� வைர அவ�
அ�த இ�ைசகைள�� �யநல ெகா�டா�ட�கைள�
ைக�ட மா�டா�. ேம�ைமயான வ��� ெச�ல
�ய�� ெச�ய மா�டா�. ஆனா� அவ� �ற�த
வ��ைன� கா�பைத ����, த� �� உ�ள
�ைமகைள� ��த ��ைவகைள� �ம�பதாக�
பாவைன� ெச�ய� �டா� அ�ல�
����,���ைல�� ம�ற ம�த�க�� தா�
ெச�யாத தவ���� த�டைனைய ஈ� இர�க���
வழ��வதாக �ைன��� ெகா��றா� எ�றா�
அவ� ெச�வ� ேவ� ஒ����ைல, த�
��டா�தன�தா� �ைமைய அ�க�ப����
��ப�ப�� கால�ைத ������
ெகா��றா�.வ�ைய��,ேவதைனைய��
ெப���� ெகா��றா�. த� �ைமக� எ�லா�
தாேன த� ெசய�களா� உ�வா��� ெகா�ட�
எ��� உ�ைமைய உண��� அவ� ���ெதழ
ேவ���.த�மான���� இ�ைவ ஏ�ப����

த��ர�க�ைத� ைக��� �ைமகைள இற��
ைவ��� �ற�த வ�ைய� க�����க���. தன�
ஒ�ெவா� எ�ண�� ெசய�� த� வா�� எ���
ேகா�ைல க�ட� பய�ப�� இ�ெனா� ெச�க�
எ�� க�கைள� �ற�� பா��� உண����
ெகா�ள���. ��� அவ���� வள��
உ�உண�வா� தா� ெச��� உ��ய�ற
ெசய�க���� ெபா��ைப ஏ���ெகா���
ைத�ய�� அவ�ைற� ச�ெச��� ���� �ற�த
ெசய�கைள ேம� ெகா��� உ���� ஏ�ப��.
ேவதைனைய வழ��� �ைமகைள �ம�க ேவ��ய
ேதைவ எ�வைர எ�றா� அ�ைப��
ெம�ய�ைவ�� ேபா�ய அள� ெப�� வைர
ம��ேம.
��ப�க�� அவமான�க�� ேபர�� ேகா���
ம���வ�க��� ெவ���ற� உ�ள ச��க���
இ����றன. ேபர�� ேகா����� ��த
பயண�ைத ேம�ெகா�பவ� அ�த� ச��க�ைத�
கட�� வர ேவ���, ஒ� �����ட கால����
அவ� அ�த� ச��க��ேலேய உலா�வா�. தன�

க�ேணா�ட��� உ�ள �ைறக�னா�
��ப�கைள�� அவமான�கைள�� ெகா�ட
ச�க�ைத� ேகா��� உ�ப�� எ�ேற �ைன���
ெகா�� உலா��றா�.அ�ெபா�� த�ேம� தாேன
இர�க� ெகா�� தன� ��ப�க��� ஒ� ��த
சாய�ைத� ��� ெகா��றா�. ஆனா� அவ� த�
�� ெகா��� �யப�சாதப�ைத ,த��ர�க�ைத�
��� எ��� ேபா� அ�த� ��ப� எ�ப� கட��
ெச�லேவ��ய வ� ம��ேம இ�� ��வ�ல
எ�� உண��றா�. ��� ெவ� �ைர�� அ�த�
ச��க�ைத� கட�� ேபர�� ேகா����� �ைழ��
��ம��� இைள�பா��றா�.
�ைற��லாத ஒ������ ��ப�
�ற�ப��ைல.�ைற��ள ஒ������ தா�
��ப� �ற���ற�. �ைறக� இ����ட� ��ப�
ெத�ப�வ��ைல. �ைறக� இ����டேம அ�
உ�ைம� ெகா�டா��ற�. எனேவ �ைறகைள�
கைள�� அைத �ர�டலா�. �ைறக�
ேதா��வத�கான உ�ள��� உ�ள �ல காரண�ைத
அ���,ஆரா��� ைக�ப�� ��றாக அைத
அக���டலா�.

அைல�க��க�ப�ட ��ேப அைம�, த�ேய
அைல�� ���த ��ேப ��ம�. எனேவ
��ப�ப�பவ� அ�த� ��ப� ஒ� கட�� ெச�ல
ேவ��ய பாைதேய எ�� �ைன��
ெகா�ள���. அ� ஒ� �ைழவா�� ம��ேம.
�ர�தர இ���டம�ல. அைத� கட�த ��
ேவதைனய�ற ேபரான�த�ைத உண�வா�.
��� ��தாக ஒ� �ைம உ�வா�ற�. அ�ய
��யாதவா� ��� ��யாக அத� எைட�
���ற�.க����தனமான இ�ைசக��� இண��
���� ���� அ�� �ைள�த வ�ண�
இ��ப�, �யநல ெகா�டா�ட�க���
அ�ைமயாவ�, �ைள�கைள எ�ணாம�
கணேநர� ��� மைற�� உண��கைள
ெசய�ப���வ�, �ய எ�ண� வளர� �ைண
��வ�, இர�கம�ற ெகா�ர வா��ைதகைள
உைர�ப�, ��டா� தன�ைத ���� ����
ெச�வ�, எ�� இைவ எ�லா� இ���� ஒ��
�� ���� அ���� �க�ெப�ய �ைமயாக
மா����. ஆர�ப���, ��� கால����, இத�
எைட உணர ��யாத அளேவ இ����. ஆனா�

ஒ�ெவா� நா�� ��� ��தாக� ���ெகா�ேட
இ��பதா�, ���� இ���� �ைமயாக �ைர��
மா����.வா��� உ�டா�� ேசா��� உ�ள�
கல���. �யநல��� கச�பான க�க� ப�சாக�
�ைட���. இ�த ேநர� வ�� ெபா��
��ப�ப�பவ� தன��� உ�� ேநா�க���.
�ைமைய இற�� ைவ��� ந�வ�ைய அவ�
காண���. ��� வா�ைவ �ற�� வாழ
ெம�ய�ைவ கா�பா�. இ�ைமயாக வாழ
��ைமைய� கா�பா�.ேபா��� வைக�� வாழ
அ�ைப� கா�பா�. ெச�த ���� தவ�க�னா�
�ைமைய ஏ��� ெகா�ட� ேபால� தவ�கைள�
��� ��தாக ச�ெச�� ச�ெச�� �ைமகைள இற��
த� நட�ைதைய, ெசய�பா�கைள� ����
கன��லாத இதய�ேதா� நா�கைள� க���,
மன�ைறேவா� ெசய�ப�� ஒ���� ஆன�த
வா�ைவ வா�வா�.

உலக�ைத���வா��க�

உலக������ேம�எ���வா��க�
அத� ��ைவகைள��, இ�கா�கைள�� தா��
வா��க�.
இ�த�ப�ைமயான��அழகானேத
அைதநா������ேற�எ�றா��
நா�அைத�தைலவைன�ேபால���பேவ���
அ�ைமைய�ேபா����ப��டா�
��க�எழ��யாதஉயர����

மல�க��ந�மண�ம��ேமவர���யஅ�தஉயர����வ
உ�க�வா���ய���ப�யானஆ�ச�யமான
அழகான ெபா��களா� ம����யாக இ����.
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உ�ள��� �யாக�க� -

(மைறவாக ����ெகா��ப�–
�ைர��� ெச��� �ற�க� )

கட��ெச����ட
அழ�யஈட�ேதா�ட�ைத�ப����
வர�ேபா��றெசா�க�ைத�ப����
ம�த�ஏ�கவைல�படேவ���

ெசா��க� ந�ைம� ����� நம���ேள�ேம
இ����ேபா�..

ப�� தா� எ�லா உய��ண�க�� அ��தள�.
அ�ம�ட������ஆர�����றவ�
ச�ேதக���� இடம��காம� �க உ��யாக�
க���றா� .
…ெப��

உ�ைம நம���ேள தா� இ����ற�.
அ� ெவ��ெபா��க����� ேம� எழ��ைல,
உ�க� ந���ைக எ�வாக ேவ��மானா��
இ��க���.

….�ர���

உ�ைம�� ஒ� ���� ெகா�ள ��யாத ��ரான
இய�� எ�னெவ�றா� நா� ���� ெகா����
ேபா� ெப���ேறா�. இ�க� ப���
ெகா���ேபா� இழ���ேறா�. ஒ� தா�வான
�ண�ைத இழ��� ேபா� தா� உய�வான ஒ�
�ண�ைத� ெபற ����. �யநல� ெகா�டா�ட�
ஒ�ைற� ைக���ேபா� தா� ��தமான ஒ�ைற
ஏ�க ����. உ�ைமைய ேநா�� எ��� ைவ���
ஒ�ெவா� அ��� த��ைன��� தவ�ைழ�க�
�டா� எ�� க�டைள���ற�.
��ய ஆைடைய உ���� ெகா�ள ����பவ�
பைழய ஆைடைய� கைளய ேவ���.
உ�ைமைய� காண ����பவ� ெபா�ைய�
�ற�க ேவ���. ேதா�ட�கார� பய��லாத

கைளகைள��, பத�கைள�� ப��� எ��றா�.
அைவ ச��களா�� ேபா� அவ�ைற� க�கைள�
கா���� ெச�க��� உரமாக இ��றா�.����
எ�ய�ப�� தவ�க� எ��� உர�தா� தா�
ெம�ய�� எ��� மர� ெச��� வள��. ஒ��
வள�வ�� ெப��வ�� ேவெறா�ைற�
�ற�பதா�� இழ�பதா�ேம.
உ�ைமயான வா�ைவ, ேபர�� ெபா���
வா�ைவ, ெகா�த���� உண���க��
ேவதைனக�� இ�லாத வா�ைவ;- ����
ெகா��பதா��, �ற�பதா�ேம அைடய ����.
ெவ� உலக��� உ�ள ெபா��கைள� �ற�பதா�
அ�ல , உ�ள��� உ�ள தவ�கைள��
மா�கைள�� �ற�பதாேலேய. காரண� அைவ தா�,
அைவ ம��ேம ,வா�ைவ ��ப மயமா����றன.
ந�ைம ஆனைத��, உ�ைம ஆனைத�� �ற�க�
ேவ��ய��ைல. �ைம ஆனைத�� ெபா�
ஆனைத�ேம �ற�க ேவ���. எனேவ இவ�ைற�
�ற�பதா� எ�த இழ��� இ�ைல,��ைமயான
ஆதாய� தா�. எ���, இ� ஆர�ப��� �க�
ெப�ய இழ�பாக� க�க���� ெத���. �ற�ப��

�யாக� ெச�வ�� ���த ேவதைனைய� த��.
ஆனா� இத��� காரண� �யநல�ைத எ�ேபா��
�� ெதாட�� �யமாைய��, ஆ��க பா�ைவ
இ�ைம�ேம ஆ��. �யநல��� ஒ� ப��ைய
ெவ���ெபா� வ� க���பாக ஏ�ப��. ����
அ�ைமயானவ� ��ைய இ� அ��த� �டா�
எ�� உ�� ஏ��� ெகா��� ேபா� ���த
ேசாதைன��, ேவதைன�மான கால க�ட�ைத�
கட�க ேவ�� இ����. �க ம����யான ஒ�ைற
அவ� இழ����டதாக எ��வா�. ஆனா�
உ��யாக� ெசய�ப�� ��ைமயாக ெவ���
ெப�� ேபா�, ���� ேம� அவ� ெகா�ட ெவ�
இற��� ேபா�, அவ� மன� அைம�ைய��
ெத�ைவ�� ெப�� ேபா�, தன� �யநல��க ஒ�
��க �க�ைத இழ�� அத��� ப�லாக� பல
மட�� ந�ைம அ���� ஒ�ைற அைட���ளா�
எ�� உண�வா�. ��கானைத��,
ெபா�யானைத�ேம இழ���ளா�; பா�கா��
ைவ��� ெகா�ள� த��ய�ற ஒ�ைற
இழ���ளா�; ைவ��� ெகா����தா� ��ப�
அ��க� ��ய ஒ�ைற� தா� இழ���ளா�.

ஆனா� அவ� எைத அைட���ளா� – ந�
�ண�ைத, �ய க���பா�ைட, மன� ெத�ைவ, மன
��ம�ைய அைட���ளா�. ந�ைமயானைத,
உ�ைமயானைத, பா�கா�� ைவ���ெகா�ள�
ேதைவயானைத, த��யானைத அைட���ளா�.
உ�ைமயான �யாக�� இ�த� ��ைய �ற�ப�
ேபா�ற� தா�. �த�� �க வ� �ைற�ததாக
இ����. அைவ ��ைமயாக ���� வைர���
வ� �ைற�ததாகேவ இ����.ஒ�ைற� �ற�ப��,
���� ெகா��ப�� , �யாக� ெச�வ�� க�னமாக
இ����ற காரண�தா� தா� ம�க� அைத
ேம�ெகா�ள� தய���றா�க� . த�க� �யநல
ஆைசைய� ைக�ட� ெச��� ஒ� வ�ைமயான
காரண�ைத அவ�க� மன� இ��� ஏ�க��ைல.
த�க�ைடய �யநல ஆைசகைள, ���ப�கைள ஏ�
�ைறேவ��� ெகா�ள��டா� ? இ�ைமயானைத
இழ�� கச�பானைத ஏ� ெபற ேவ���.
ம����கைள�� ெகா�டா�ட�கைள�� ஏ�
�ற�க ேவ���? எ�� �ைன��றா�க� . ஆனா�
இ�வா� க�னமாக இ��க ேவ��� எ�பேத
இய�ைக ��. ஏென�றா�, ஒ� �����ட

வைகயான �யநல�ைத ��ெடா��தா� அவன�
ம���� பல மட�� ����� எ�� ஒ� ேவைள
ம�த� �� ���ேய அ��� �ைல���தா�,
�யநல�ைத ஒ��ப�, இ�ெபா�� இ��பைத �ட
இ��� க�னமா����. காரண� அ�க ம����
வர�ேபா��ற� எ��� ேபராைச
ேமேலா����ளதா� அவன� �யநல� இ���
அ�கமா� ����ற�.
எ�த �த த��ேபா �����ேபா இ�லாம�
�� மன�ட� இழ�பத��� தயாராக இ��தா�
ம��ேம ஒ�வனா� �யநல�ைத� �ற�க ���� .
அைத� �ற�த �� ேபரான�த �ைலைய அைடய
����. எ�த வைகயான பலைனேயா ப��கைளேயா
எ��பா��காம� இழ�பத�� அவ� தயாராக இ��க
ேவ���. இ�தைகய மன�ைல தா� �யநல�ைத�
�ற�பதா��. ஒ� ம�த� த� �யநல பழ�க
வழ�க�கைள எ�த ம���� எ����� இ���
�ற�க ���ப ேவ���. காரண� அைவ
அ�கைதய�ற�� ெபா�யான�மா��. தன���
த�யாக எ�த� பலைன�� அ�வைட ெச���
ெகா�ளாம�, ப��கைள�� ���கைள��

எ��பா��காம� த��ட� இ��பவ�க��
நல���காக �ற�பத��� �யாக� ெச�வத���
தயாராக இ��க ேவ���. தன�� அதனா�
இழ��க� ஏ�ப�டா�� ச�, த� ம����ைய��,
ெகா�டா�ட�கைள�� இழ�தா�� ச�, ஏ�, த�
உ�ேர ேபானா�� ச�, அைத� ெச�வதா� இ�த
உலைக இ��� அழகாக ம����யாக மா�ற
���� எ�றா� அைத� ெச�ய �� வர ேவ���.
ஆனா� உ�ைம�� எ�த இழ���காவ� அவ�
உ�ளா�றானா? ேபராைச ���தவ� த�க��� ��
இ���� ஆைசைய� �ற�பதா� ஏதாவ�
இழ���றானா? ��ட� த� ����� ெதா�ைல
ைக��வதா� எ�த இழ���காவ� உ�ளா�றானா?
இக���யான ெகா�டா�ட�க�����
�ல�வதா� �கேபாக வா�ைவ வா��தவ�
எைதயாவ� இழ���றானா? எ�த ம�த�� த�
�யநல�ைத,�யநல��� ஒ� ப��ைய �ற�பதா�
இழ���� உ�ளாவ��ைல. ஆனா� அவ�
�ற�தா�, �யாக� ெச�தா�, இழ����
உ�ளாேவா� என அ���றா�. அதனாேலேய
��ப�ப��றா�. இ�ேக தா� �யாக��,

�ற�ப��,���� ெகா��ப�� ேதைவ�ப��ற�.
இ�ேக தா� இழ�பதா� ஒ�வ� ெப��றா�.

எ�லா உ�ைமயான �யாக�க��, �ற�ப��,
����ெகா��ப�� உ�ள��� தா� இ����றன.
அ� மைறவாக, ஆ��கமாக உ�ள��� அ�
ஆழ��� இ��� எ�� உண�����
ெச�ய�ப��ற�. த�ைன ���� ெகா��க
ேவ��� , �ற�க ேவ���, த� நல�ைத� �யாக�
ெச�ய ேவ��� எ��� �ைலைய ம�த�க�
அைனவ�� �ைரவாகேவா அ�ல� கால�
தா��ேதா த�க� ஆ��க பயண��� ஒ� நா�
இ�ைல ஒ�நா� எ��ேத ஆக ேவ���. ஆனா�
இ�த ”த�ைன ம��ப�” எ�ப� எ�� அட��
இ���ற�? அ� வா��� எ�வா�
நைட�ைற�ப��த�ப��ற�? அைத எ�ேக
எ�லா� ேத�� க�� அைடய ேவ���? அ�
எ�� அட������ற� எ�றா� �யநல
எ�ண�க����, �யநல ெசய�க���� நா�
ேதா�� அ�ப�யாம� இ��ப��

அட������ற�. �ன�� நா� �ற�ட�
ெபா�வாக� கல���ேப�, ெசய�ப�� ேநர�க��
நைட�ைற�ப��த�ப��ற�. க�னமான
இ�க�டான ���ைலக��, அ� க��
அைடய�ப��ற�.

எ�லா உ�ைமயான �யாக�க��, �ற�ப��,
����ெகா��ப�� உ�ள��� தா� இ����றன.
அ� மைறவாக, ஆ��கமாக உ�ள��� அ�
ஆழ��� இ��� எ�� உண�����
ெச�ய�ப��ற�. த�ைன ���� ெகா��க
ேவ��� , �ற�க ேவ���, த� நல�ைத� �யாக�
ெச�ய ேவ��� எ��� �ைலைய ம�த�க�
அைனவ�� �ைரவாகேவா அ�ல� கால�
தா��ேதா த�க� ஆ��க பயண��� ஒ� நா�
இ�ைல ஒ�நா� எ��ேத ஆக ேவ���. ஆனா�
இ�த ”த�ைன ம��ப�” எ�ப� எ�� அட��
இ���ற�? அ� வா��� எ�வா�

நைட�ைற�ப��த�ப��ற�? அைத எ�ேக
எ�லா� ேத�� க�� அைடய ேவ���? அ�
எ�� அட������ற� எ�றா� �யநல
எ�ண�க����, �யநல ெசய�க���� நா�
ேதா�� அ�ப�யாம� இ��ப��
அட������ற�. �ன�� நா� �ற�ட�
ெபா�வாக� கல���ேப�, ெசய�ப�� ேநர�க��
நைட�ைற�ப��த�ப��ற�. க�னமான
இ�க�டான ���ைலக��, அ� க��
அைடய�ப��ற�.
உ�ள��� யா�� அ�யாம� ெச�ய�ப��
�யாக�க� பல இ����றன. அ�த� �யாக�கைள
ேம�ெகா�வ� �லபம�ல ,���த �ய����
வ�ைய ெபா���� ெகா��� ெபா�ைம��
ேதைவ எ�றா�� �ட அ�த� �யாக�க�
அவ�ைற� ெச�பவ���� ச�, யா��காக�
ெச�ய�ப��றேதா அவ�க���� ச� அள��லாத
அ�ைள வழ�க� கா������. ம�த�க� �க�
ெப�ய ெசய�கைள� ெச�ய ஆவேலா�
இ���றா�க�. அவ�கள� அ�பவ����
�த���ய �யாக�ைத� ெச�ய

எ���றா�க�.ஆனா�, எ�லா ேநர�க���
அவ�க��� �க அ��� இ����, தா�க� ெச�ேத
ஆக ேவ��ய ��ய �யாக�ைத� ெச�யாம�
க��� த�� க���றா�க�. உ�கைள� தவறான
�ைச�� அைழ��� ெச��� பாவ� எ�ேக
ஒ���� ெகாண� இ���ற�? உ�கள� பல�ண�
எ�ேக ஒ���� ெகா�� இ���ற�? உ�கள�
���தலான இ�ைசகளா� எ�ெக�லா�
அைல�க��க�ப����க�? அ�ேக ��க� உ�கள�
�த� �யாக�ைத ெச���க�. அ�வா� ெச���
ேபா� உ�கள� ��ம��கான வ� �ற�பைத��
கா���க�. ஒ�ேவைள அ� உ�க� ேகாபமாகேவா
அ�ல� இர�கம�ற �ணமாகேவா இ��கலா�.
அ�த� ேகாபமான உண�ைவ��, வா��ைதைய��
�யாக� ெச�ய� தயாராக இ�����களா? அ�த
இர�கம�ற எ�ண�ைத�� ெசயைல�� ைக�ட
தயாராக இ�����களா? ��க� தவறாக இர�க���
நட�த�ப�வைத, ஏச�ப�வைத,
ப��ம�த�ப�வைத,, ப���� ��க�� அேத
ேபா�� நட�� ெகா�ளாம� ெபா�ைமயாக�
ைகயாள தயாராக இ�����களா? இ�ைல அத���

ேமலாக அ�த இ��ட கைற� ப��த ெசய�க���
அ�ைப�� அரவைண�ைப�� ���� தர� தயாராக
இ�����களா? தயாராக இ�����க� எ�றா�
ேபரழகான ெப� ��ம��� அைழ��� ெச���
உ�ள��� �யாக�கைள ெச�ய ��க�
தயாரா�����க�.

��க� ேகாப�ேதா�� இர�க����� நட��
ெகா����க� எ�றா� அைத� ைக���க�. இ�த�
க�ைமயான, இர�கம�ற, தவறான மன �ைலக�
உ�க��� எ�த ந�ைமைய�� ெகா��
வர��ைல, ெகா�� வர�ேபாவ�� இ�ைல.
அவ�றா� உ�க���� படபட�ைப��,
��ப�ைத��, ஆ��க பா�ைவ இழ�ைப�� த�ர
ேவ� எைத�� ெகா�� வர ��யா�.
ம�றவ�க����, அைவ ��க�ைத� தா� த��. ஒ�
ேவைள ��க� �றலா� ”ஆனா� அவ� தா�
எ��ட� �த�� �க� க�ைமயாக நட���
ெகா�டா�, எ�ைன அ�யாயமாக நட��னா�”
எ�� , அ� உ�ைமயாகேவ இ��க��� – அ� ஒ�

ப�தாப�பட�த�க காரணமாக இ�ைலயா? ஒ�
பல�ணமான பா�கா�ைப� பயன�ற
அைட�கல�ைத அ�லவா ��க� அைட�����க�.
உ�க� �� அவ�ைடய இர�க��ைம தவறான�,
வ�ைய�� ேவதைனைய�� த��ற� எ�ற�ல.
உ�கள� இர�க��ைம�� அவ��� அைதேய
தாேன த��. இ�ெனா�வ� உ�க� �� இர�கம��
இ��ப�, உ�கள� இர�க��ைம��� காரணமாக
இ��க� �டா�. ஆனா� உ�க�ட���� இ���
அ�க இர�க� ெவ��ப�வத��� காரணமாக
இ��க ேவ���. �� அ��� �� �ல�மா?
இர�க��ைம��� ப�லாக இர�க��ைமைய�
த�வ� இர�க��ைம �ைறவத�� வ� ெச�ய
��ைல ,�டேவ வ� ெச���ற�.ெந��ைப�
ெகா�� ெந��ைப அைண�க ���மா?
ேகாப�தா� ேகாப�ைத ெவ�ல��யா�.

எ�லா இர�க��ைம�� எ�லா� ேகாப�ைத��
��� ���க�. ச�ைட�� ச�சர�� நைடெபற
இர�� ேப� ேதைவ. இர�டாவ� ஆளாக

இ��கா��க�. எவராவ� உ�க� �� ேகாப�ேதா�
இர�க��லாம� நட�� ெகா��றா�க� எ�றா�
��க� எ�ேகயாவ� தவறாக நட���ெகா���களா
என ேயா���� பா��க�. ��க� தவறாக நட��
ெகா���கேளா இ�ைலேயா ேகாபமான
வா��ைதைய�� இர�கம�ற ெசயைல�� ப����
வழ�கா��க�. அைம�யாக , உ�கைள� க���
ப����ெகா��, அ�பான மேனாபாவ���
இ��க�. ச�யானவ�ைற� ெதாட��� ெச�தவா�
தவ� ெச�பவ� ேம� இர�க�� க�ைண��
ெகா�ள� க��� ெகா���க�.
ஒ� ேவைள ��க� அ��க� ெபா�ைம இழ��
எ��ச� ப���ா்க� எ�றா� அைவ இர�ைட��
��க� ைக��வேத அ��� ��க� ெச�ய
ேவ��ய ஒ�றா��. உ�க�
ெபா�ைம��ைமைய� ைக���க�. எ�த
இட���, எ�த� ���ைல�� உ�கைள அ� ப���
ெகா��றேதா அேத இட��� அத��
அ��ப�யாம�, அைத ெவ���க�. அத� மாய
வைல�� ��க� �டா�. அைத அ��� எ�ய
ேவ��� எ�� மாறாத உ��ேயா� இ��க�.

ம�றவ�கள� த�� �ைறவான ெசய�க��
��டா� தன�க�� தா� உ�கள� ெபா�ைமைய
இழ�க� ெச���றன எ�ற மன�ைல�����
���ப��க�. அவ�க���� த��த ப�� ெகா��க
��க� ெபா�ைம இழ�க� தா� ேவ��� எ��
�ைன�கா��க�. ெபா�ைமைய ஒ� ெநா� இழ�ப�
�ட வ��த� ��ய ெசய�� ����. ம�றவ�க�
எைத ேவ��மானா�� ெச�ய��� அ�ல�
�ற���. அவ�க� உ�கைள� ��� பா��க���,
வ���� இ��க���. ��க� ெபா�ைம�ழ�ப�
ேதைவய�ற� ம��ம�ல, ெபா�ைம�ழ��
ெசய�ப�டா�� ��க� �ைற�க �ைன��� ���
�ைறயா�. இ��� அ�கமா� ���.
ெபா�ைமயாக, வ�ைமயாக, �தானமாக� �����
உ��யாக� ெசய�ப�வ� ெப�மள� சா����.
ஆனா� ெபா�ைம�ழ�� அத� ஒ�� உறவான
எ��ச�ட� ெசய�ப�வ� பல�ண�ைத��
�றைம��ைமைய�� தா� ெவ��ப����ற�.
ெபா�ைமைய இழ�பதா� உ�க��� எ�ன ப��
�ைட��ற�. உ�க���� உ�கைள�
சா��தவ�க���� அைம�ைய��, ��ம�ைய��,

ம����ைய�� அ� வழ���றதா? மாறாக
உ�க����, உ�கைள� சா��தவ�க����
��ப�ைத� தாேன வழ���ற�. உ�க�
ெபா�ைம��ைம ம�றவ�கைள ஒ� ேவைள�
காய�ப���னா�� உ�கைள� தா� அ� அ�க�
காய�ப����ற� , உ�க� ச�� எ�லாவ�ைற��
அ� உ��� எ������ற� எ�� �ைன��
ெகா���க�.
ெபா�ைம இழ�பவ� தன��� தாேன
��ப�ைத�� அைம���ைமைய��
வரவைழ��� ெகா�வதா� அவனா� உ�ைமயான
ேபர�ைள அ�ய ��யா�. ெபா�ைம��
அைம�யான ேபரழைக�� வ�றா� �ர���
இ�ைமைய�� அவ� அ�யமா�டா�. அைம�
அவ� அ��� வ�� அவ��� ஆ�த��
பா�கா��� வழ�க ��யா�.
ெபா�ைம இழ�� ெசய�ப�வைத� ைக��� வைர
ம�த� எ�� ெச�றா�� அவ� ேபர�ைள ெபற
மா�டா�. அைத� ைக��வ� எ�றா� எைத��
ஏ��� ெகா��� த�ைமைய� ெப�வ�, தா���

ெகா��� வ�ைமைய� ெப�வ�, க�வான ��ய
பழ�க�கைள உ�வா��� ெகா�வ� ஆ��.
ெபா�ைம��ைம�� எ��ச�ப�வ��
����மாக� �ற�க�ப�� �யநல எ�ண�க���
எ�ராக அைவ ��� எ�ய�ப�� ேபா� தா�
வ�ைமயான, அைம�யான, ��ம�யான மன��
ஆ�ற� எ�ன எ�� ஒ�வ� அ�ய ����.
ந�ைம �ட ம�றவ�கைள நா� அ�க� �ைன���
ேநர�க�� நா� இ��� வா���
ெகா�����ேறா�.
ம�றவ�க�� நல��காக நா� ெச��� ��ய
�யாக�க� �ட வா�� எ�ப� ந�ைம �� �க�
பர�த� எ�பைத� கா����ற� .
உ�க� ஆ�மா�� ஜ�ன�கைள
உய��ைலக����� வ�� ெவ��ச����� �ற��
���க�.
அ�த வா����காக ம���க�.
இத�� அ��ததாக, �ல ��ய த��ைன�பான

பழ�க�க� இ����றன. அைவ ெப��பா��
��க�றதாகேவ கா�� அ����. எனேவ அ�
ெபா�வாக� கைட����க�ப��ற�. ஆனா� எ�த�
த��ைன�பான பழ�க�� ��க�றதாக இ��க
��யா�. அ�ப�தனமான �யநல த��ைன��கைள
எ�லா� ெதாட��� ஈேட�� வ�வதா� ஆ�க��
ெப�க�� எவ�ைற எ�லா� இழ��றா�க� எ��
அ�யாம� இ���றா�க�. ம�த���� இ����
கட�� த�ைம வ�ைமயாக எழ ேவ��� எ�றா�
அவ���� இ���� ��க� த�ைம ம�ய
ேவ���. ���ைல �ண�க��� அ�ப���
ஈேட��� ேபா�, அைவ க�ள� கபட� அ�றதாக�
கா�� அ��தா�� �ட அ� உ�ைம��
பாைத������ ேபர��� பாைத������
�ைச மாற, வ� தவற, ெச�� ���. உ�க����
எ�� ���ைல இய��க��� வ� ��� ேபா�,
அவ��� ப��� உண� ப�மா�� ேபா�, அ�த
��க� த�ைன ேம�� வ�ைமயா���
ெகா��ற�. உ�ைம ேவ��ற ேவ��ய மன��
���ைல �ண� ேவ���� ெகா��ற�.
அ�ப�தனமாக� த��ைன��கைள / த�ைன ��

���� ெகா��தைல ேபா�மான அள��காவ�
ைக��� ேபா� தா� ம�த� இ�தைன கால��
அ�ப உ��த�கைள ஈேட�� வ�வதா� அவ���
���� ��� எ�வள� வ�ைமைய, ம����ைய,
சா�தமான மனைத, ��தமான, கவ��� ஈ����
�ண�ைத இழ������றா� எ�பைத அ��றா�.
�கேபாக�க��காக ஏ��� த��காம� இ����
ேபா� தா� �ைலயான ம������� அவ� அ�
எ��� ைவ�� ��ைமயாக �ைழ�றா�.
ஒ�வ� த� அ�ப மன�ள���கைள �ைறேவ���
ெகா�வதா�� த� �ைன��கைள ஈேட���
ெகா�வதா�� அவ� த�ைன� தாேன தா����
ெகா��றா�. அவ��� அள����,
எ���ைக��� �க�� கால இைடெவ����
ஏ�ப த�மான�ைத , �யெகௗரவ�ைத இழ��றா� .
�ற�த �� உதாரணமாக �ள��, �றைர
வ�நட��� த�ைமைய இழ��றா�. இ�த உல��
அவ� சா��க ேவ��யவ�ைற� சா��பத���
ேதைவ�ப�� ச��ைய இழ��றா�.
க����தனமான ஆைசக��� இடம��� மன
க�ேணா�ட� எ��� �ண��லாம�

ப�த���றா� . ெத��த மனேதா� பா����
பா�ைவைய இழ��றா�. �க���கைள,
���ைலகைள அத� ைமய�ப�� வைர ஊ���
ெச��� பா�ைவைய�� அவ��� உ�ைம
�ைலைய� க�� அ��� �றைன இழ��றா�. ��
�ண�கைள� ெசய� ப��த ����� உ��த�
உ�ைமைய உண�வத�� எ��� �ைசயா��. அ�த�
�� �ண உ��த�கைள ஒ�வ� �ற��� ேபா�,
�யாக� ெச��� ேபா� �ழ�ப�������
ச�ேதக������� ேம� எ��� உ�உண�ைவ��
உ��ைய�� அைட�றா�.
ேபரா�வ�ட�� ேபராைச�ட�� ��க�
அ�ப��க அைல�� உ�கள� அ�ப
மன�ள���கைள உத�� த���க�. ��� ���
ேபா�� ேதா�� மைற�� அ�ப �க�க�� மனைத
ெச��தாம� �ைல�� ��க� ��ய உய�வான
ேபா��த��� உ�ய ஒ��� மனைத ெச����க�.
�ல� இ�ப ஆைசக��� ஏ�� அ�ைமயாகாம�
வா��க�. உ�க� வா�� �ணாகாம� உ��ேயா�
இ����.

த��ைடய க���� �ைல�பா�ேம ச� எ���
��வாத �ண�ைத� �ற�பவ� ம�றவ�கைள�
கவ��� அவ�கள� உண��கைள� ெதா��றா�.
அவ��� உ�ைம த�ைன� பல வ�க���
ெவ��ப���� ெகா�ேட�����. அவ�
ம�றவ�கள� வா����, க����க���,
மத�க��� ����டாம� தைல�டாம� அத���
ப�லாக� ���� உண��� அ��� இர�க��
வழ���றா�. ��வாத �ண� அ�ல� த� க��ேத
����� ச� எ�ப� ஒ�வைகயான அக�பாவ�
அ�ல� �யநலேம ஆ��. அ� ெபா�வாக�
���சா��தன�ேதா� ேப�� �றைமைய��
வாத��றைனைய�� �ைண�� அைழ�தவாேற
வ��ற�. க�ைண �� இர�கம�� உ��யாக� த�
க��ைத ������வதா� அ� ஒ� த��யாகேவ
ெப��பா�� எ�லா இட�க��� க�த�ப��ற�.
ஆனா� மனமான� �யநல�ைத� �ற�� அ�பா��
க�வா�� மல�� ேபா�, அ�த� ��வாத
�ண��� அல�ேகால�� அதனா� ஏ�ப��ற
அ�யாைம�� வ��� ச�ெட�� ெத�ய வ��.
த��ைடய க��ேத ����� ச� எ�� அைதேய

அள�ேகாலாக ைவ�� இ��பவ� த� க���ட�
மா�ப�� எ�ேலாைர�� தவறானவ�களாக�
க���றா�. ம�றவ�கைள� ���த ஆவலாக
இ��பதா� த�ைன� ����� ெகா�வ� அவ���
��யாம� ேபா�ற�. �றைர� ���த �ைழ��
அவன� மேனாபாவ� அவ�ட�
�ர�ப�வா�க�� எ���ைப வரவைழ���ற�.
அ�வா� எ���பவ�க� அவைன� ���த
�ய���றன�. இ� அவன� அக�பாவ�ைத�
காய�ப���வதா� அவ� ��ற�� ெவ��� வ��
ம���� அ��� கா���ண��� ெவ����
ெகா�� ���ய எ�ண�க�� வா��றா�. த�
���ப���� இண�� �ற� தன�� வைள���
ெகா��� வாழ ேவ��� எ��� எ�ண�ைத�
ைக�டாத வைர ஒ� ம�த���
��ம���,ெம�ய��� ��ேன�ற�க��
ஏ�படா�. அ�தைகய ம�தனா� �றர�
இதய�கைள� ���� ெகா�ள ��யா�
.அவ�க��� ஏ�ப���ற ��ப�க���
ேவதைனக��� அவ�க� சா��க� �����ற உய�
எ�ண�க��� அ�ேபா� ப�ெக��க ��யா�.

அவ� மன� ���யதா� கச��ண�� உ�����
இ�ய இர�க� �ண�க��, ஆ��க எ�ண�க��
உ�ேள �க ��யாம� தைட ஏ�ப��ற�.
த��ைடய க��ேத ����� ச� எ�� �ற�ட�
வ����� ���பைத ஒ�வ� ைக���
;அவ�கைள� ப��� த� மன�� ஏ�கனேவ ப���
ெச��� ெகா�� �����த தவறான க���ட�
அவ�கைள அ�காம� அவ�க�ட����
ந�ைமயானவ�ைற� க���ெகா��� �ற�த
மன�ட� அ��� ேபா�; அவ�கைள உ�ளவாேற
����� ெகா�ள �ய�� ேபா� ; த��ைடய ���
�த��ர�ைத அவ� கைட����ப� ேபால� �றர�
�த��ர��� அவ� தைல�டாம� அவ�கள�
க����கைள அவ�கேள ேத��� எ���� ெகா�ள
�����ேபா� ;- அ�� வைர அ���டாத ஆழமான
உ��ண�ைவ, பர�த தாராள மனைத
ேபரான�த�ைத� த��� உண�வா�. அவ���
இ�வைர அ�ம� ம��க�ப�� இ��த ஒ�
ந�வ� பாைத�� கத� இ�ெபா�� அவ����
�ற��ற�.

இத�� அ��� ேபராைசப�வைத��, ேபராைச
எ�ண�கைள�� மனைத ��� ���வதா��. நா�
ெப�வைத �ட ம�றவ�க� ெபற ேவ��� எ��
�ைன�பதா��. நாேம ெப�� அ�ப��க
ேவ��� எ�� ேபராைச��லாம� ம�றவ�க�
ெப�� அ�ப��� ம��வைத எ�� ம����
அைடவதா��. ”எ�லா� என��” எ�� இ�க�
ப��� ெகா�ளாம� ம�றவ�க��� �� மன�ட�
எ�த ெவ������ ���� ெகா��பதா��. இ�த
மன�ைலயான� ஆழமான ��ம��� ஆ��க
ேபரா�ற�� ஊ��� க�ணா��. இ�தா�
�யநல�ைத� �ற��� மன �ைலயா��. ெபா��
ெச�வ� �ைலயானத�ல, அ�த வைக�� அைவ
எ��� நம� தா� எ�� நா� உ�ைம� ெகா�டாட
��யா�. ஒ� ��ய கால���� நா� அவ�ைற
ைவ��� ெகா�����ேறா�. ஆனா� அ��
ெச�வ� �ைலயான�. அைவ எ��� �டேவ
த�������. த�னல��ைம எ�ப� ஒ� அ��
ெச�வமா��. அ� ெபா��க�� ���
�கேபாக�க�� ��� உ�ள ேபராைசைய ���
ஒ��பதாேலேய வ���ற�. ெபா��க��

�கேபாக�க�� நம�� ம��ேம உ�தானைவ எ��
எ�ணாம� ம�றவ�க�� நல���காக அவ�ைற�
�ற�க ��வ�வதாேலேய த�னல��ைம எ���
அ�� ெச�வ� வ���ற�.
த�னலம�ற ம�த�, ெச�வ� ெச���களா�
�ழ�ப�� வா��தா��, அவ� மன�� அவ�ைற
இ�க� ப�றாம�, தாமைர இைல �� ேபா� த��ேத
���றா�. அைவ எ�லா� தன�ேக உ�ய� எ��
எ�ண� ெகா�ளாம� இ��பதா� ேபராைச�
ெகா�டவைன எ�ேபா�� �� ெதாட��
கச��ண��� பய�� ந��க�� அவைன
ெந���வ��ைல. அவ� த� �றவா���
ெச�வ�கைள��, வச�கைள�� �க உய��ததாக�
க�� அவ�ைற இழ�� �ட� �டா� எ�� அவ�
அ��வ� இ�ைல. ஆனா� த�னல��ைம எ���
அறெந�ைய உய�வானதாக� க���றா�.
��ப�ப�� ம�த இன����� ேதைவயானதாக�
க���றா�. அைத� ��� எ�யேவா
ெதாைல�கேவா �டா� எ�� உ��யாக
இ���றா�.

அ�ளா� வழ�க�ப�ட ம�த� யா�?
ெபா�ளாைச�� அ�ைமயா� இ��� ேவ���,
இ��� ேவ��� எ�� ேபராைச�ப�பவனா?
அ�ல� த��ட� இ��பைத� �ற�
ந�ைம�காக�� ம�����காக�� ����
த�பவனா?ேபராைசயா� ம���� ெதாைல��ற�.
ேபராைச ���வதா� ம���� ���� வ���ற�.
உ�ள����� ெச�ய�ப�� இ�ெனா� �யாக�
ெவ���, கா���ண�� ஆ�யவ�ைற� �ற�ப�
ஆ��. இ�த� �யாக� ஆ��க ேபரழ�� ஓ�
உய��ைலயா��. ம�த� �ல��� இ�ன�க���
ஒ� ��ைவ ஏ�ப���� ஆ�ற� �ைற�ததா��.
�ற� �� ெகா���ள கச�பான எ�ண�க�,
கா���ண��, ெவ���, வ�ம�, ெவ�
ஆ�யவ�ைற� �ற�பேத இ�த� �யாகமா��.
கச�பான எ�ண�க�� ேபர��� எ�ேபா��
ஒ�� ேச��� இ��க ��யா�. ெவ����
கா���ண��� ஒ� ெகா�ய ெந��பா��. அ� எ�த
இதய����� ��வத�� அ�ம��க�ப���றேதா
அ�ேக ெகா������ ப�� எ��� ம����,
��ம� எ��� இ�ய மல�கைள எ���

சா�பலா����ற�. அ� எ�ெக�லா� வ��றேதா
அைவெய�லா� நரக� ேபா� மா���றன.
ெவ���, கா���ண�� ஆ�யைவ ேவ� ேவ�
ெபய�க��, ேவ� ேவ� வ�வ�க��
காண�ப�டா�� அைவ எ�லாவ��� சார��
ஒ�� தா� ;- அ� �ற��� எ�ரான ப�� எ���
ெகா�ய வ�மமான எ�ண�கேள.
க����தனமாக� அதைன ஆத���
ெசய�ப�பவ�க� �ல ேநர�க�� அைத மத���
ெபய�� வள���றா�க�. வா�ைவ�� ,
இற�ைப�� ����� த�க� க���ட�
ஒ���ேபாகதவ�கைள�� மா�ப�பவ�கைள��
����றா�க�, தா���றா�க�, த����றா�க�.
இ�த� ��ைய ேவதைனேயா�� க��ேரா��
�ைறய� ெச��றா�க�.
எ�லா வைகயான வ�மமான �ேவஷ உண��க��,
�றைர ஒ���வ��, �றைர ����� தவறாக
எ��வ�� , தவறாக� ேப�வ�ேம இ�த
ெவ����, கா���ண��� ஆ��. இ�த ெவ����,
கா���ண��� இ����ட� எ�ேபா�� ம����

இ��கா�. �ற� �� �ேவஷ உண�� உ�ள���
ஊ�� எ���� ெகா������ வைர எவரா��
ெவ��ைப��, கா���ண�ைவ�� க���ப��த
��யா�. தன��� ��� ெச�ய �ய���பவ�க�
��� அ�ைப�� இர�க�ைத�� ெபா��� ேபா�
தா� கா���ண�ைவ �ற��� இ�த� �யாக�
��ைம ெப�� . இ�த� �யாக�ைத ��ைமயாக�
ெச�த ��ேப உ�ைமயான ேபர�ைள உணர��
அ�ய�� ����. கா���ண��� க�னமான,
ெகா�ய இ��� கத�க���� ��னா� அ��
எ�ற ேதவைத கா��� ெகா�����றா�.
கா���ண��, �ேவஷ எ�ண�கைள� �ற��
ெவ�ேயற �ைன�பவ��� அவ� த�ைன
ெவ��ப��� அவைன ��ம�யான பாைத��
அைழ��� ெச�ல தயாராக ��� ெகா��
இ���றா�.
ம�றவ�க� உ�கைள� ப�� எ�ன ��னா��,
உ�க��� எ�ன ெச�தா�� அவ�கைள� ப�
வா�க �ைழயா��க�, ப���� ப� வழ�கா��க�.
ஒ�ேவைள, ஒ�வ� உ�கைள ெவ��பத��
அவ�ட� ��க� நட��ெகா�ட �த��� ��க�

ெத��ேதா ெத�யாமேலா ெச�த தவ�க� காரணமாக
இ��கலா�. அ�ல� உ�கைள� தவறாக�
�����ெகா�� ெவ��கலா�. அ�த� தவறான
��த�க� -ெபா�ைமைய�� �ற�த மனைத��
கைட������ ேபா� ����. ஆனா� எ�த�
���ைல��� ”கட�ேள, அவ�கைள ம����
��” எ�ப� ”இ� அவ�க���� என��� எ�த
ஒ�� உற�� இ�ைல” எ�பைத �ட� பல மட��
உய��ததா��. இ�ய�� �ற�த�� ஆ��. ெவ���
எ�ப� �க� ���ய�, தா�வான�,
க����தனமான�, ��க� �ைற�த�, அ��
எ�ப� �க� பர�த�,உய��த�, ெதாைல ேநா���
பா�ைவ� ெகா�ட�, ம���� �ைற�த�.

உய��த ப�பா� எ�ப� இ�ன�கைள�
ேபசாம���பேத.
எ�லா அழைக�� ந�ைமகைள�� �ைர���
கா�� க�கைள உைடயவேன �ற�த
�����தவா� ஆவா�.

அவ� ��ப��த�ப�ட ஒ��கான த� வா���
�லமாக ம��ேம தவ�கைள� �������
அவ�ைற க��� உைர�பா�.
அ��தவ�க� �� அ���, ம���� ெகா��
உ�வா��ய �ட��� �� ��க� ெகா���ள
ெவ��ைப� ப� ெகா��க�. உ�க�ைடய
த��ப�ட அ�ப உண���� ஏ�ப�ட காய�ைத
எ��� ெகா����கா��க�. ஆனா�
ம�றவ�கைள ��க� ��ப��� �ட� �டா�
எ�� கவனமாக இ��க�. உ�க� உ� இ����
அ�� ெவ�ள� தவ��� ஓ�வத�� உ�க� இதய�
கத�கைள� �ற�� ���க�. அ�த இ�ைமயான,
அழ�ய, ேம�ைமயான அ�� எ�ேலாைர��
த�வ���. பா�கா���, ��ம��� த��
ெம�ைமயான ஆனா� வ�ைம�ட� ��ய
எ�ண�க� பா�பா���, ஒேர ஒ�வைர�� �ட
����டாம� , உ�கைள ெவ��பவைன��
���பவைன�� , ப�ெசா�பவைன�� �ட
����டாம� , எ�ேலாைர�� அரவைண��
ெச�ல���.

�ைர���� ெச�ய�பட ேவ��ய இ��� பல
�யாக�க�, அ��� அ��� �ற�க
ேவ��யைவக� எைவ எ�லா� எ�றா�, – க�ள�
கபட� ���த இ�ைசக�, த� �� தாேன இர�க�
ப���ெகா��� பல�ண�, ஏளகனமாக�
க�த�ப�� த��க���, �� ஆரவார�, ஆணவ�
ேபா�றைவகளா��. அவ�ைற எ�லா�
��ப��வ� ேபர�� இ�லாத மன �ைலைய,
உ�ள��� ஒ��� இ�ைமைய� கா����றன.
இவ�ைற ஒ�ெவா�றாக� �ற�பவ�,உ�ள���
�யாக� ெச�பவ�, ப��ப�யாக� க���ப���
ஆ�பவ�, அவ��� �� தா� ெகா�ட ெவ����
அள��� ஏ�ப த� பல�ண�கைள��,
��ப�கைள��, ��க�கைள�� கட�� ��வா�.
��காத ��ைமயான ேபர�ைள ெப�வா�.
உ�ள��� இ�த� �யாக�க� எ�லா� ப���தமான,
அக�பாவ� ���ய இதய� கா��ைககளா��.
த�ைம��, �ற� க�க� அ�யாம�, கள�கம�ற
உ�ள��ட� ஒ�வ� உ�ள�����ேளேய இ�த�
�யாக�க� எ�லா� நைடெப���றன. “தவ�
தா�” எ�� தன��� அைம�யாக உண��� ஒ���

ெகா�ளாம� இ��� ����ட�ப�� உ�ளவ���
ஒ�ைற� �ட ஒ�வனா� �ற�கேவா, �யாக�
ெச�யேவா ��யா�. ஒ�வ� த� மன���� ”எ�
தவ�க��� வ����ேற�” எ�� மன���வமாக
எ�ணாத வைர எ�த� தவ������ ��பட
��யா�.அ�தவ�கைள ஒ���ெகா�� �ற�க
�ய�� �ற�� அவ������ ��ப�ட ��� ,
இ�வள� கால�� அவன� தவ�கேள �ைரயாக
மா� உ�ைமைய மைற��� ெகா����தைத
உண�வா�. இ�ெபா�� அ�த� தவ�க� எ���
�ைர �ல�யதா� உ�ைம அவ���� �ல�ப��.
“எ��� ெச�யாம� ேவ��ைக பா���� ெகா��
ெசா�க வா�ைவ அைட�� �ட ��யா�”. �ற�
ந�ைமைய� க�� ெமௗனமாக� த�னல�ைத�
�யாக� ெச�வ�, �ன�� உ�ள��� எ�� “நா�”
எ�ற அக�பாவ�ைத� ைக��வ� ேபா�றைவக�
எவரா�� பா��க�பட�� இ�ைல , ஓ�� ஒ����
ேபச�பட�� இ�ைல. �க����� இ�ைல
,பாரா��� இ�ைல. உலக��� க�க��� அைவ
மைற�க�ப�� இ���ற�. ஏ�, உ�க��� �க
ெந���யவ�க�� பா�ைவ��� அ� �ல�படா�.

ேதா�னா��, சைத�னா�� ஆன க�களா�
ஆ��க ேபரழைக பா��� உணர ��யா�. ஆனா�
இ� எவரா�� க�� உணர�படாததா� இ�
பய��லாத� எ�� �ைன�� �டா��க�. அத�
ஆன�த ேபெரா�ைய ��க� கா����க�.
உ�க���� எ�� இ�த ஆ�றலா� ம�றவ�க���
�ைள�� ந�ைம மக�தானதா��. அவ�க� அ�த
ஆ�றைல� காண ��யாம� இ��கலா�. அைத�
���� ெகா�ள ��யாம� இ��கலா�. ஆனா�
அவ�கைள�� அ�யாம� அ�த ஆ�றலா�
ஈ��க�ப��றா�க� , வச�ப��றா�க�. மன��
ஆழ��� ��க� அைம�யாக� ச�����
ேபா��கள�கைள� ப�� அவ�க��� எ���
ெத�யா�, மன�� �� ��க� அைட��
ெவ��கைள� ப���� அவ�க���� ெத�யா�.
ஆனா� மா���ள உ�க� ��ய மன�ைலைய
அவ�க� உண��� ெகா�வா�க�. அ�பா��
அ�பான எ�ண�களா�� ெந�ய�ப���ள
உ�க� மன�ைல�� ம������� ஆன�த����
ஏேதா ஒ� வைக�� ப�� ெகா�வா�க�. உ�க�
மன���� ��க� ெதாட��� �க����

ெகா������ ேபா�னா� உ�க��� ஏ�ப��
காய�க� �����, அ�த மனகாய�கைள
ஆ��வத�� ��க� ��ப��� வ��ைறகைள��,
உ�க� மன���ற�கைள��, �� ஏ�ப��
அைம�ைய� ����� ��தள�� அவ�க�
அ�����க மா�டா�க�. ஆனா� ��க�
இ�ைமயாக�� க�வாக��,வ�ைமயாக��, இ�
வைர இ��தைத �ட இ��� அைம�யான
த�ன���ைக�ட�� , இ��� அ�கமான
ெபா�ைம�ட�� ப���தமாக�� மா����பைத
அ�வா�க�. உ�க� �ைண�� ஒ� ��ம�ைய��,
ந���ைகைய�� கா�பா�க�. இத�� ஈ�
இைணயான ம�ெறா� ப�� ஏ�? அ��� ந�மண�
தவ���ற மா�ைக�� �� ம�த�க�� �க���
�க�டேவ ெச���. த�னலம�ற இதய��� �ய
���ட�� உல�� ���க����ைரக� ெவ��
சா�பலா����. அ���� இைணயான ப��
���ப வ�� அ���, ம������, ��ம��� தா�.
உண��� �ய�� ���� த���� இதய�க���
இ�� அைட�கல�� ஓ�� அ���� இட��,
அ�� மல�� இதய�கேள.

�யநல�ைத� �யாக� ெச�வத� �ைளவாக
ெம�ய���, ேபரான�த�� ேத� வ�� அைட��.
இ�த� �யநல�ைத �யாக� ெச�வ� எ�ப� ஒேர
ஒ� மாெப�� �யாக ெசயலா� �க�வ� அ�ல.
ஆனா� நைட�ைற வா��� ெதாட���
ெச�ய�ப�� �� �� �யாக�களா��,
உ�ைமைய அைடவத�காக நா� ேதா��
ப��ப�யாக� �யநல�ைத� ைக�ட ேம�ெகா���
ெசய�களாேல �க�வ� ஆ��. த��� எ��
இர�கம�ற எ�ண�ைத, �ய ஆைசைய, பாவ�ைத�
ெச�ய� ����� ேவக�ைத அட�� ஆ��� �ற�
த��, த��� ஒ� ெவ��ைய ஒ�ெவா� நா��
எவ� ஒ�வ� ெகா��றாேனா அவ� ஒ�ெவா�
நா�� வ�ைமயானவனாக, கள�கம�றவனாக,
ெம�ய�� உைடயவனாக மா��ெகா��
இ���றா�. அவ� ெச��� �� �� �யாக��
உ�ைம�� ேபரழைக ஓரள� அவ���
ெவ��ப�����ற�.அவ� உ�ைம�� ��
அழைக� காண �ைர���ளைத ஒ�ெவா�
��ய�� பைறசா���.
உ�க� எ�ைலைய� கட�� அ�ல� உ�க���

ெவ�ேய உ�ைம�� ேபெரா�ைய, ேபர�ைள�
ேதடா��க�. ஆனா� உ�க����ேளேய ேத��க�.
உ�க� கடைமக�� ���ய வ�ட�����ேளேய
அ� இ��பைத� கா���க�. உ�ள��� �� ��
�யாக�க��� �ட உ�ைம�� ேபெரா���,
ேபர��� உைறவைத ��க� கா���க�.
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உ�க� பா�ைவ உ�க� ேம� ப�� ேபா�
�க க�ைமயா� இ��க�.
சக ம�த� ேம� அ� ��� ேபா�
அ��� தய�� அைத க���ப��த���.
ச��� �ல������ ெவ�வ�� �த�க� ேபா��
மனைத ேநாக���� ஈ� இர�கம�ற வா��ைதகைள
உ�க� உத�க� ெவ�ப��தாம� பா����

ெகா���க�.
….எ�லா �ல� ��கா��

காய�ப�ட ம�த�ட� அவ� வ���
ேவதைனைய
நா� ேக�� உணர மா�ேட�.
நாேன காய�ப�டதாக மா� உண���� ெகா�ேவ�.
….வா�� ���ேம�.
�ற� �� நா� எ�த அள��� இர�க� ெச��த
���� எ�றா� ந�ைம நா� எ�த அள���
க���ப��� ஆ��ேறாேமா அ�த அள��� தா�.
ந�ைம ���� நா� வ��த�� ப�தாப�� ப���
ெகா������ ேவைள�� �ற��காக எ�ண��
இர�க� பட�� ��யா�. ந�ைம ���ைல�
ப��த ����� ெகா�� இ���� ேபா� அ�ல�
ந�ைம த��� பா�கா��� ெகா�ள ��ப��

ேபா� நம� க��ைத அ�ல� ெபா�வாக நம� எ�ற
ஏேதா ஒ���காக ேபாரா�� ேபா� நா� , �ற�ட�
க�வாக�� அ�பாக�� நட��� ெகா�ள
��யா�. த�ைன மற�� �றைர அ�ேபா�
�ைன�ப� அ�லாம� இர�க� எ�ப� ேவ�
எ�ன?
�ற� �� இர�க� ெச��த ேவ��� எ�றா�
�த�� நா� அவ�கைள ����� ெகா�ள
ேவ���. அவ�கைள ����� ெகா�ள ேவ���
எ�றா� அவ�கைள� ப�� ஏ�ெகனேவ
ெகா����த க����கைள ������ அவ�கைள
உ�ளப�ேய காணேவ���. அவ�கள�
உ��ைல��� ெச�� அவ�க�ட� ஒ�றற கல�க
ேவ���. அவ�கள� மன க�கைள ெகா�ேட
அவ�க��� ேந����ள அ�பவ�கைள உணர
ேவ���. உ�கைள �ட ஞான����
அ�பவ���� உய��தவ�க�ட� இைத ��க�
ெச�ய ��யா�. உ�க� அள� ஞான��
அ�பவ�� இ�லாதவ�ட�, ��க� அவ�கைள
�ட உய�வானவ� எ�ற எ�ண� தைல��
ஏ�னா�� அைத ெச�ய ��யா�. (காரண� “நா�

எ�ற அக�கார��” இர�க �ண�� ஒ�� ேச���
இ��க ��யா�). ஆனா� இைத ��க� �ல
வைகயான பாவ�க��� ��ப�க��� ���
�ண�� ெகா����பவ�க�� �ைலையைய
உண���� ெகா�ள (அ�வைகயான பாவ�கைள��
��ப�கைள�� ��க� ெவ�� ��ப����தா�)
ெச�யலா�. ேவ� �ல வைகயான
பாவ�க������ ��ப�க������ �ள
��யாம� இ��� ��க� த����
ெகா����கலா�. உ�கைள �ட உய��தவ�ட�
��க� ெச���� இர�க� அவைர த�வ ��யா�
எ�றா�� அவர� ேப���க� எ��� பா�கா��
வைளய����� �ைழய அ� �ைன ����. ��க�
��� த���� ெகா������ பாவ�க������
��ப�க������ ��வத�� அ� உத��.
ஓர வ�சகமான எ�ண�க�� கச��ண��க��
இர�க� �ர�பத�� தைடயாக இ���� எ�றா�
ஆணவ�� ஆரவார�� இர�க� நா� வ�வத��
தைடயாக இ����. ஒ�வ� ேம� ெவ����
ெகா�� உ���க� எ�றா� அவ��� ��க�
இர�க�ைத வழ�க ��யா�. ��க� எவ� �தாவ�

ெபாறாைம ெகா�������க� எ�றா� அவர�
இர�க�ைத ெப��� ெகா�ள ��யா�. உ�க���
���காத ஒ�வைர ��க� ����� ெகா�ள
��யா�. அ�ல� ��க இய��க��
���த�களா� ஒ�வ� �� ெவ�� ெகா�ட
பாச���தா��, அவைர ����� ெகா�ள ��யா�.
அவைர ��க� உ�ளவாேற பா��ப� இ�ைல.
��க� கா�ப� எ�லா� உ�க� மன�� உ�ள
தவறான க����க�னா�� �ைகப��த�ப�ட
எ�ண�க�னா�� ப�வா���ள ம�கலான
��ப�ைத தா�.
ம�றவ�கைள உ�ளப�ேய காணேவ��� எ�றா�
உ�கள� ���� ெவ���க�, ஏ�ெகனேவ ப��
ெச�� ைவ��� ெகா���ள தவறான எ�ண�க�,
நா� எ�ற ஆணவ எ�ண�க� ேபா�றைவக�
�����வைத ��க� அ�ம��க� �டா�.
அவ�கள� ெசய�கைள ெவ��கேவா அவ�கள�
ந���ைககைள�� க����கைள�� க���கேவா
�டா�. அ�த ேநர���� உ�கைள ��வ�மாக
������ அவ�கள� �ைல�� ெச�ல
ேவ���. இ�த வ��� தா� அவ�கைள உண���,

அவ�க� வா�ைவ, அ�பவ�கைள அ���
அவ�கள� �ைலைய ����� ெகா�ள����.
ஒ�வைன ����� ெகா����டா� ��� அவைன
க���ப� ��யாத� ஆ� ���. ம�க� தவறாக
க���றா�க�, க����றா�க�, ஒ�வைர ஒ�வ�
ஒ����றா�க�, காரண� அவ�க� ஒ�வைர ஒ�வ�
����� ெகா�ள��ைல. அவ�களா� ஒ�வைர
ஒ�வ� ����� ெகா�ள ��யாதத�� காரண�
அவா்க� த�கைள க���ப��� ஆள��ைல,
பர��த�ப���� ெகா�ள��ைல.
வா�� எ�ப� வள�����, ��ேன�ற��
உ����� மல�வ�ேம ஆ��. இ�த
க�ேணா�ட��� ேநா��னா� பாவ�க��
���� �ட�பவ���� ��த���� எ�த
ேவ�பா�� இ�ைல. உ�ள ஒேர ���யாச�
அவ�க� இ����ற ப��ைலேய ஆ��. ��த�
ஒ� கால��� பாவ��� ��� �ட�தவ�.
பாவ��� இ�� ��� �ட�பவ� ஒ� நா�
��தனாவா�. பாவ� ��பவ� �ழ�ைத�
ப�வ��� இ���றா�. ��தேனா
வள���யைட�த ம�தனாக இ���றா�.

�ழ�ைதக� ெசா�வைத ேக�காததா�,
ெபா�ைமக�ட� �ைளயா�வதா�, அட�
���பதா� �ழ�ைதகைள ���கா� எ�� ��வ�
எ�ப�ேயா அ�ப� தா� பாவ� ெச�பவ�க�
ஒ��க� த�கவ�க� எ�� க�� த�ைன
அ��ற�ப���� ெகா�பவ�.

எ�லா உ��க�� ஒ��தா�. ஆனா� அ� பல
உ�வ�க�� வ�வெம���ற�. � எ�ப�
மர������ ேவ��ப�ட� அ�ல, அ� மர���
ஒ� ப��ேய. அ� இைல�� இ�ெனா� வ�வேம.
�ரா� ������ ேவ�ப�ட� அ�ல. அ� ���
இ�ெனா� வ�வேம. அேத ேபா�� மா��
அைம�க�ப�ட �ைமேய ந�ைமயா��. பாவ���
இ��பவ� த�ைன ����� ெகா�� வள���
அைட�தா� ��தனாவா�.
பாவ ெசய�க� ெச�பவன� ����� ெகா���
த�ைம இ��� �� வள��� ெபற��ைல. அவ�
அ�யாைம�� தவறான ெசய�கைள ேத���

எ���றா�. ��த ெசய�க� ெச�பவன� �����
ெகா��� த�ைம �� வள���யைட�� க���
இ���ற�. அவ� ெம�ய��� ச�யான
ெசய�கைள ேத��� எ���றா�. ���ைழ�பவ�
இ�ெனா� ���ைழ�பவைன க�டன�
ெச��றா�. க�டன� ெச�வ� ஒ� தவறான
ெசயலா��. ��தேனா ���ைழ�பவைன
க�டன� ெச�வ� இ�ைல. தா�� இத�� ���
அவன� �ைல�� இ��தைத �ைன�� ���றா�.
எனேவ அ����ைழ�பவைன ஆழமான
இர�க�ேதா� எ���றா�. தவ�ைழ�த த�
த��ைய பா��ப� ேபால த� ந�பைன பா��ப�
ேபால பா���றா�. இர�க� வழ��வ� ஒ�
ச�யான ெம�ஞான� உ�ள ெசயலா��.
எ�ேலா���� இர�க�ைத வழ��� ��த���
அ�த இர�க� யா�ட����� ேதைவ இ�ைல.
காரண� அவ� பாவ�கைள�� ��ப�கைள��
கட�� ��டா�. ேபரான�த �ைல��, �ைள�த
வ�ணேம இ���றா�. ஆனா�
��ப�ப�பவ��ேகா இர�க� ேதைவ. பாவ�
ெச�பவைன ��ப� ெதாட��. எ�ண�தாேலா,

ெசயலாேலா, எ�த வைகயாக பாவ� ெச�தா��
அத���ய த�டைனைய ஒ�வ� அ�ப��ேத ஆக
ேவ��� எ�� ம�த� உண��ேபா� அவ�
க���பைத ������� இர�க�பட
ெதாட��வா�. பாவ��� �ைளவா� வ��
த�டைனைய த� உ�ள�ைத ��த�ப����
ெகா�டவா� உண�வா�.
உண��� ெகா�த������� ம�த� த�ைன
��ப���� ெகா��� ேபா�, த� �யநல
ஆைசகைள ����� ெகா��� ேபா�, த� ஆணவ
அக�கார�ைத ைக��� த� கால���
ேபா��ேபா�, ம�த �ல� ச�����ற எ�லா
அ�பவ�க��, அவ� �� �ழலா��. எ�லா
பாவ�க��, ��ப�க��, ��க�க��, எ�லா
உ�ேநா�க�க��, எ�ண�க��, ெசய�க�� என
எ�லாேம இய�ைக �ய�ைய �ற ��யாம�
நைடெப�வைத உண�வா�. ��ைமயான
�யக���பா� எ�ப� ந� அ���, ேப�
இர�க��� அைடயாளமா��. ��ைமயான
இதய��� கள�க��லாத பா�ைவயா�
ம�றவ�கைள பா���றவ� இர�க��ட�

அவ�கைள கா��றா�, அவ� த��� ஒ�
ப��ையேய கா��றா�. த������ ேவ��பட
ஒ�ைற, தன�� ெதாடா்��லாத ஒ�ைற,
கைற�ப��த ஒ�ைற காணாம� த�ைனேய
கா�ப� ேபா� கா��றா�. த�ைன ேபாலேவ
பாவ�க��, ��ற�க�� ெச��, த�ைன ேபாலேவ
��ப�ைத, ��க�ைத அ�ப��� இ��தா��
அவ�க�� த�ைன� ேபாலேவ �� ��ம�ைய
அைடவா�க� எ��� ஞான�தா�
இைளபா��றா�.
ெம�ய�� ெகா�ட உ�ைமயான ந�ல ம�த�
ஒ� தைல சா�பானவனாக இ��க மா�டா�. அவன�
இர�க� எ�ேலாைர�� அரவைண���.
ம�றவ�கைள க���பத���, எ���� ��பத���
அவ�க�ட��� எ�த ��ைக�� அவ�
காணமா�டா� . ஆனா� அவ�க� ெச��� பாவ�
ெசய� அவ�க��� இ�பமாக இ��பைத�
கா�பா�. அ�த பாவ� ெசய�� காரணமாக
அவ�க��� ேநர ேபா�ற ��ப�ைத��
��க�ைத�� அவ�க� அ���� ெகா�ளாம� ,
����� ெகா�ளாம� இ��பைத அவ� கா�பா�.

ஒ� ம�தன� ெம�ய�� எ�த அள� பர��
இ����றேதா, அ�த அள� தா� அவன�
இர�க�� ெச�ல ����. அைத� கட�� ெச�ல
��யா�. அவ� உ�ள� க�ைணயாக��,
க�வாக�� மாற மாற அவன� ெம�ய���
வள��. ஒ�வ� த� இர�க �ண�ைத� �����
ெகா�வ� எ�ப� அவன� இதய�ைத �����
ெகா�வதா��. அவ� வா�ைவ இ�� �ழ,
கச��ண�� உ� �க வ� ெச�வதா��. ஒ�வன த�
இர�க �ண�ைத� எ��� தவ��� பரவ� ெச���
ேபா� அவன� வா�� ஒ���� ம����யாக
மா���ற�. அவ� ம�றவ�க���� ஒ����
ம����யான வா���� ெத�வாக வ�ைய
கா���றா�.
இ�ெனா�வ��� இர�க�ைத வழ��வ� எ�ப�
அவைன நம��� ஏ��� ெகா�வதா��. அவேனா�
ஒ�றற கல�பதா��. த�னலம�ற அ�� எ�த
�வ�� இ�லாம� ஒ�ேறா� ஒ�றாக கைர��
���. எவன� இர�க� ம�த இன�
அைன�ைத��, வா�� எ�லா உ��கைள��
அரவைண�� த����றேதா அவ� அ�த

எ�லாவ��� ��ைம�� தா�� ஒ� ப�� எ��
உண��றா�. எ�ைலய�ற அ�ைப ெச��த,
இய�ைக �ய�க�� ெசய�பா�ைட உணர,
ெம�ய�ைவ ெபற �ைழ�றா�. ம�த� எ�த
அள��� ெசா��க�������, ��ம�������,
உ�ைம������ �ல�க�ப�����றா�
எ�றா� அவ� எ�த அள��� �ற� �� இர�க�
ெச��தாம� இ����றாேனா அ�த அள���
தா�. எ�ேக அவன� இர�க� ������றேதா,
அ�ேக அவைன இ���, ���ரவைதக��,
��ப�க�� ����றன. காரண� ம�றவ�கைள
ந� அ�பா�� இர�க�தா�� த�வாம� இ��ப�
எ�ப� அ���, இர�க��� வா�லாக �ைட���ற
ேபர������ ந�ைம �ல��� ெகா�� நா�
எ�ற ���ய இ��ட �ைற��� ெச�� ந�ைம
அைட��� ெகா�வதா��.

எவ� �ல �ற��ர� இர�க� �ர�காம� நட���
ெச���றாேனா
அவ� த� க�லைற�ேக

அத�� அ�ய�ப�� உைடக�ட� நட���
ெச��றா�.
எ�த அள�� எ�ைல�� வ���� ெகா�ளாம�
ஒ�வன� இர�க� �ர��� ேபா� தா� எ���
�ைலயான உ�ைம�� ஒ� அவைன ���. எ�த
பா�பாைட�� பாராத அ��� தா� அள��லாத
ஆன�த�ைத அ�ப��க ����.
இர�கேம ேப�வைகயா��. அ�� ப���தமான,
�க உய��த ேபர�� ெவ��ப���ற�. அ�
ெத��கமான�. இர�க� �ர�பதா� ஏ�ப�� ஒ�
ெவ�ள��� நா� என�ற அக�பாவ� ெகா����த
எ�லா இ��ட எ�ண�க�� ெதாைல��
����றன. ஆ��க உண�வைலகளா�
ம�றவ�க�ட� ஒ�� ெம�ைமயான ப���தமான
ம���� �ைல ம��ேம ��� ����ற�. ஒ�வ�
இர�க�ைத ைக ��� ேபா� அவ� வா�ைவ��
ைக���றா�. அவன� பா�ைவ��, அ���,
உண��க�� ம����றன.
எ�த �த �யநலமான உ�ேநா�க�க����

ம�றவ�கைள கா�� ேபா� தா� உ�ைம��
இர�க�பட ����. இைத ெச�பவ� ம�றவ�கைள
அவ�க� உ�ளவாேற கா��றா�. அவ�க�
ெச�ய���ய ��ற�கைள, பாவ�கைள
அவ�க��� ஏ�ப���ற மன இ�ைசகைள,
���த�கைள, ��க�கைள அவ�கள�
ந���ைககைள, க����கைள , அவ�களா� ச����
ெகா�ள��யாத க��� மா�பா�கைள என
அவ�க� ஆ��க பாைத�� எ� வைர கட��
இ���றா�கேளா அ�த இட� வைர ெச��
அவ�கைள கா��றா�. அவ�க��� ேந��த
அ�பவ�கைள உண��றா�. அவ�கள�
த�ேபாைதய �ைல�� அவ�க� ெசய�ப���ற
�த�ைத �ட ேவ� எைத�� ெச�ய��யா� எ��
உண��றா�. அவ�க� ெகா���ள ெத��த
அ��� அளேவா அ�ல� அ�யாைம�� அளேவா
தா� அவ�கள� எ�ண�கைள��,
ெசய�பா�கைள�� ����ட ��யைவ எ���
கா��றா�. அவ�க� க����தனமாகேவா
��டா�தனமாகேவா நட��� ெகா��� ேபா��
அவ�கள� அ��� அ�பவ�� இ���

ப��வ�பட��ைல . ெத��த மன �ைலைய��,
ெம�ய�ைவ�� அவ�க� ெபற ெபறேவ
அவ�களா� �ற�த ப� நட��� ெகா�ள ����.
அ�தைகய வள��� ஏ�ப�வத�� த��த
அ��ைரக��, அ�வைகயான அ��ைரகைள
வா��� நைட�ைற�ப���பவ�க�� ந�
உதாரண�க�� உதவ� ��� எ�றா�� அைத
இய�ைக�� ெபா��தாம� அவ�க� ேம�
���க��யா�. அ��� மல�க�� ெம�ய���
மல�க�� மல�வத�� கால� ேதைவ�ப��ற�.
��டா�தன���, கா���ண��� ப���ேபான
�ைளகைள ஒேர அ�யாக ெவ�� �ட ��யா�.

இ�தைகய வள���ைய ெப�� ம�த� அவ�
ச����� ம�றவ�க�� உ� உலக�����
�ைழவத�கான வாச� கதைவ க�� அைத �ற��
உ��ைழ�� யா�� அ�யாத அவ�க�� அ�த ��த
இட��� வ���றா�. அ�ேக ெவ��பத�ேகா
���வத�ேகா க�டன� ெச�வத�ேகா எைத��
அவ� காண��ைல. மாறாக அ�� அவ�

கா�பைவக��� அ��� க��ேம ேதைவ எ��
எ���றா�. அவ�க� ேம� அ�ைப�� ,
இர�க�ைத�� , ெபா�ைமைய�� ெச���வத��
த� இதய��� இட� இ��பைத�� கா��றா�.
அவ� அவ�கைள த������ ேவறாக ����
பா��க��ைல. அவ�கைள த� இ�ெனா�
பாகமாகேவ பா���றா�. அவ�கள� �ண
இய��க�� த��ைடய �ண இய��கைள
ேபா�றேத, �ல ���த�க��� ப��ைலக���
ம��ேம ேவ�ப���றன. ம�ற வைகக�� ஒ��
தா� எ�� ஒ��ைம கா��றா�. அவ�க��
ெசய�பா�க�� ��ற�க��, பாவ�க��
�ைற�� இ��தா� அவ� த��� அ�வைகயான
��ற�க�� / பாவ�க�� �வைட� கா��றா�.
அைவ ஒ�ேவைள க���ப��த�ப�ட �ைல�ேலா
அ�ல� ஒ� அள� ��ைமப��த�ப�ட
�ைல�ேலா இ��கலா�. அவ�க�ட� ��தமான,
ெத��க �ண�க� ெவ��ப���றன எ�றா� ,
அைவ�� த��� இ��பைத கா��றா�. ஆனா�
அ� �ைற�த அள�ேலா இ��� வள��� ெபற
ேவ��ய �ைல�ேலா இ��பைத� கா��றா�.

இய�ைக�� ஒ� த�வ�
�� உலைக�� உறவா������ற�.
ஒ�வன� பாவ� எ�ப� எ�ேலா������
இ���� பாவேம. ஒ�வன� ந��ண� எ�ப��
எ�ேலா������ இ���� ந��ணேம. எவ�
ஒ�வ�� இ�ெனா�வ�ட����
���க�ப�டவ� அ�ல. இய�ைகயான �ண�க��
எ�த மா�த�� இ�ைல. அ�த �ண�க��
அள�க� தா� மா�ப���றன. ஒ�வ� த�
உயா்�த ந��ண�க�� காரணமாக ம�றவ�கைள
�ட ேவ�ப�டவ� என எ��னா� அ�
தவறா��. அவ� இ���, மாைய�� ���
�ட��றா�. ம�த��ல� எ�ப� ஒ�ேற. இர�க�
எ��� ��த �ழ�� பா��� ��த�� ச����
இைண�றா�க�.
இேய�ைவ ப�� �ற�ப���ற� , அவ� ெமா�த
உல�� பாவ�கைள�� த� ேம� ஏ���ெகா�டா�

எ��. அத� ெபா�� , தன��� அ�த பாவ�கைள
ெச�தவ�க���� எ�த ெதாட��� இ�ைல எ��
அவ� த�ைன �ல��� ைவ��� ெகா�ள��ைல.
தன����� அவ�கைள ேபா�ற �ண�
இ����ற� எ�� ம�த �ல�ேதா� த�ைன
ஒ��ப���� ெகா�டா�. த�க�ைடய ெப��
பாவ�ெசய�க�� காரணமாக ம�றவ�களா�
�ல��, ஒ��க�ப�டவ�க�ட�� ெந�ைச
ெதா�� ேப�ர�க�ைத வழ��னா�.
இர�க� எ�ப� ேம�� யா��� அ�க�
ேதைவ�ப��ற�? ��த��ேகா ெம�ய���
ெகா�ட ஞா��ேகா, ெத��த அ���
ெகா�டவ��ேகா அ� ேதைவ�பட��ைல.
பாவ� ெச�பவ����, ெம�ய��
ெபறாதவ���� ெத��த அ�� இ�லாதவ����
தா� அ� அ�க� ேதைவ�ப��ற�. பாவ���
அள� ெப�யதாக இ����ேபா� இ��� அ�க�
ேதைவ�ப��ற�.

”நா� ந�வ��� இ��பவ�கைள அைழ�பத��
வர��ைல

��� இைழ�பவ�க� மன� ���தேவ
வ�����ேற�”
எ�ப� ம�த இன��� ேதைவகைள அ��தவர�
���. ந�லவ�, உ�க� இர�க��� ேதைவ���
இ���றா�. தா� ெச��� பாவ�க��
காரண�தா� ெந��கால� அ�ல� படேவ��ய
��ப�ைத�� ேவதைனைய�� தன�� ஏ�ப����
ெகா��� ���ைழ�பவ���� தா� இர�க���
ேதைவ அ�க����ற�.
ெவ�க�படாம� தைல ��யாம� தவ�க�
ெச�பவ� அவைன� ேபா�ேற ஒ�த மன�ைல��
உ�ளவ�களா� க�டன� ெச�யப��றா�,
��ற�ப��றா�, ஒ��க�ப��றா�. க�டன�
ெச�பவ�க� ஒ�ேவைள , அ�ெபா��
அ�வைகயான ��ற�கைள ��யாம� இ��கலா�.
இர�க� �ர�காம� இதய� இ��வ��
க�டன�களா� ஆ��ப��ப�� ����� ெகா���
த�ைம இ�லாதவ�க�ட� ெபா�வாக �க��
ஒ�றா��. இ�த ����� ெகா��� த�ைம
இ�லாம� ஒ�வ� பாவ�க�� ���

இ����ேபா� அேத ேபா�� பாவ�க�� ���
இ���� ம�றவ�கைள அவ� க�டன�
ெச�வா�. அவன� பாவ��� த�ைம�� அள��
ெகா�யதாக��, அ�கமாக�� இ���� ேபா�
அவன� க�டன�க�� க�ைமயாக இ����.
த��ைடய பாவ�க��� வ��த ஆர�����
ேபா� தா�, அவ�ைற ��� ேம� எ��� �����
ெகா��� த�ைம, ��ைம எ��� ெத�வான
ெவ��ச���� அவ� வ��றா�. அத� ��ேப
அவ� க�டன� ெச�வைத ைக��� அவ�க�
ேம� இர�க�பட க��� ெகா��றா�. பாவ���
��� �ட�பவ�க� ஒ�வ� �� ஒ�வ� உண���
ெகா�த��பா� ெதாட��� க�டன�க� ெச���
ெகா�வ� எ�ப� எ�த இட���� எ�லா
கால���� ெசய�ப�� இய�ைக �ய���
க�டைளயா��. பாவ�க� ெச�� க�டன����
உ�ளா�பவ� த��ைடய பாவ�களா� தா�
க�டன���� உ�ளா�றா� என ஏ���ெகா��,
�றைர க���பைத ���� த�ைன �����
ெகா�ள �ைன�தா� �க �ைர�� உய��த
உ�ள�ைத�� வா�ைவ�� ெப�வா�.

உ�ைமயான ெம�ய��� ந��ண�� ெகா�ட
ம�த� யாைர�� க�டன� ெச�ய மா�டா�.
க����தனமான உண���கைள�� �யநல�ைத��
அவ� ைக����ளதா� அ��� அைம���
தவ�� சா�த �ைலக�� வா��றா�. எ�லா
வைகயான பாவ�கைள�� அ�த பாவ�கைள �ழ�
ேபா� ெதாட�� ��ப�கைள�� ��க�கைள��
���� அவ��� ெத���. ெம�ய�ேவா��,
����ண�ேவா�� �யநல க�ேணா�ட������
��ப�� ம�த�கைள உ�ளவாேற கா�பதா�,
அவன� இதய� எ�ேலா�ட�� இர�க� கல��
ெதாட��� ெகா��ற�. எவராவ� அவைன
க�டன� ெச�தா�� அவைன ப�� இ�லாத
ஒ�ைற அவ�றாக பர��னா�� அவன�
ந�ெபய��� கள�க� ஏ�ப���� �தமாக
�ற���னா�� அவ�கைள�� அ�ேபா� த�
இர�க�தா� பா�கா��றா�. அவ�க� அ�வா�
நட��� ெகா�வத�� காரணமான அவ�கள�
அ�யாைமைய கா��றா�. அவ�கள� அ�த �ய
ெசய�க��� அவ�க� ம��ேம ����வா�க�
எ�பைத�� அ��றா�.

உ�கைள இ�ெபா�� யா� க�டன�
ெச��றா�கேளா அவ�க� �� இர�க� ெச��த
க��� ெகா���க�. ��க� இ�ெபா�� யாைர
க�டன� ெச����கேளா அவ�க� ேம� அ�பாக
இ��க க��� ெகா���க�.�ய� க���பா��
�லமாக�� ெம�ய�ைவ�� வள����
ெகா�டவா� இைத ��க� ெச�ய ேவ���.
உ�கைள க����� அவ�கைள க��� ேநா�காம�
உ�கைள ��க� உ� ேநா��� பா��க�. ஒ�
ேவைள அ�ேக, க� ேபால இ��ய, இர�கம�ற
தவறான எ�ண�கைள� க�� அ��தா�, ��கேள
உ�கைள க�டன� ெச��� ெகா���க�.
ெபா�வாக இர�க� எ�� �ற�ப�வ� எ�லா�
த��ப�ட பாசேம. ந� �� அ�� ெச���பவ�க�
�� நா�� அ�� ெச��த �ைளவ� ம�த இய��.
ந� �� அ�� ெச��தாதவ�க� ��� நா� அ��
ெச���வேத ெத��கமான இர�கமா��.
��ப�க�� ேவதைனக�� இ����ற
காரண�தா� இர�க� ேதைவ�ப��ற�.
��ப�தா� �வளாத உ��கேள இ�ைல.

��ப�ப���ள காரண�தா� இர�க� �ர���ற�.
ஒ� வ�ட��ேலா, ஒ� வா��ேலா, ஒ� �க��ேலா
ஏ�ப�� ��ப�களா� �ட ம�த இதயமான�
ப���தமா� க��� உ����வ��ைல. பல
�ற�க�� , பல �க�க�� எ��� அட�காத
அள� வா�� வைத�த வ�க��
ேவதைனக��, ��ப�க�� அ��த
அ�ப��தா� ம�தன� உ�ள�� மன��
ப�ப���ற�. அத� �ைளவாக ெம�ய�ைவ��
மாறாத அ�ைப�� அ�வைட ெச��றா�. அத�
��ேப அவ��� �����ெகா��� த�ைம
ஏ�ப��ற� . அ�த �����ெகா��� த�ைம
ஏ�ப�ட �� அவ� இர�க�ப��றா�.
இய�ைக �ய�கைள அ�யாைம�� காரணமாக
��வேத ��ப���� காரணமா��. அ�தைகய
தவ�கைள பல�ைற ���� அத� காரணமாக பல
�ைற அத� ��ப �ைள�கைள அ�ப���
இய�ைக ���� ெசய�பா�ைட ப��ய அ��
ஏ�ப��ற�. ஒ��க��� உய��ைலக��
ஞான�� எ�ட�ப��ற�. அ�ெபா�� தா�
கள�கம�ற �ைறகள�ற இர�க� எ��� மல�

மல���ற�.
இர�க��� ஒ� சாரா�ச� எ�னெவ�றா�,
��ப��� த��பவ�க���� ேவதைன��
���பவ�க���� மன� இர��வ� ஆ��.
அ�வா� மன� இர�� அவ�கைள அ�த
�ைல����� ��க ���� �ய���ப��
அ�ல� அ�வா� ��யாத ேபா� அவ�க�
அ���ப�கைள தா��� ெகா�ள உத�வ�மா��.
இ�த ெத��க� �ண� உலக���� �க��
ேதைவ�ப��ற�.

இர�க�
எ�யவ�க�� உலக�ைத ெம�ைமயா���ற�
வ�யவ�க�� உலக�ைத ேம�ைமயா���ற�.
ஆனா�, எ�லா வைகயான இ��ய� �ண�ைத��,
அ���லாைமைய��, ��ற� சா��தைல��, ப�
�ம��தைல��, ேகாபதாப�கைள�� கைள�த
��ேப அ�தைகய இர�க �ண�ைத வள����
ெகா�ள����. யா� ஒ�வ� , இ�ெனா�வ�

அவ� ெச�த பாவ���� ����வைத� க�� த�
மனைத இ��� ”அவ��� அ� ச�யான
த�டைன” எ�� எ���றாேனா அவனா�
�ற��காக இர�க ��யா�. காய�கைள ஆ���
அத� �����யான க��ைப�� தடவ ��யா�.
எ�ெபா�� எ�லா� ஒ� ம�த�, இ�ெனா�
உ��� ேம� (அ� ஒ� வா��லாத �வனாக� �ட
இ��க���) ெகா�ரமாக நட���ெகா��றாேனா,
அ�ல� ெபா�ய ேவ��ய இர�க�ைத ெபா�ய
ம���றாேனா, அ�ெபா�� எ�லா� அவ�
த�ைன தா���� ெகா��றா�. த�ேம� ேபர���
�ழைல �ல���றா�, ��ப�பட த�ைன தயா�
ப����ெகா��றா�.
இர�க��� இ�ெனா� சாரா�ச� எ�னெவ�றா�,
ந�ைம �ட ெவ��கரமாக வா�பவ�க��
ெவ���� ம��வ�, அவ�கள� ெவ��ைய நம�
ெவ��ைய ேபாலேவ �ைன��� ெகா�டா�வ�.
எவ� ஒ�வ� ெபாறாைம, பைகைம எ�ண�க� ,
�ய ேநா�க�க� ேபா�றைவ எ����� த�ைன
எ��யாக �ைன�பவ�க�� ெவ��� ெச��ைய�
ேக�� ம���றாேனா அவ� உ�ைம�� ேபர��

ெப�றவ�.
ந�ைம �ட பல�ணமான, ந�ைம�ட த�கா���
ெகா��� வ�ைம �ைறவான �ைல�� உ�ள
உ��க��� பா�கா�� நா�வ� இ�த ெத��கமான
இர�க� ெவ��ப�� இ�ெனா� �தமா��.
வா��லா �வ�� ���ர� அைழ�ப� ஆழமான
இர�க�ைத தா�. வ�ைமயான ஒ��� ெப�ைம
எ�ப� ஒ�ைற அ��க���ய அத� பல���
அ�ல, அைத பா�கா�க ��ய அத� பல��� தா�
உைற��ற�. பல�ணமானைவகைள அ��ப��
அ�ல, பா�கா�ப�� தா� உ�ைமயான வா��
அட�� இ���ற�.

”எ�லா உ��க�� ஒ�ைற ஒ�� சா��த
உற�கேள”.
ப��ைலக�� �க அ�ம�ட��� உ�ள
உ��ன����� �க உயா்�ைல�� உ�ள
உ��ன����� இைட�� உ�ள இைடெவ�

எ�ப� அவ��� அ�� ம��� வ�ைமதா�
(ஓர��, ஈர��, ஆற��…) நா� பா�கா�ைபய�
இர�க�ைத�� இ�ெனா� உ���� வழ���
ேபா�, எ��� உட� இ���� வா��� ��த�ைத
. ெவ��ப����ேறா� , ேபரான�த�ைத
ப�மட�கா���ேறா�. நா� எ��� பா��காம�,
ெகா�ரமாக ஏதாவ� ���ைழ�தா� ந��ைடய
வா�� ��தமாவைத த���� ஒ� �ைர
����ற�. வா��� ம������ ெம�ல
ம��ற�. ஒ� உ��� உட���� உண�
இ�ெனா� உ��� உட�ேப. ஒ� உண�����
வ�கா� இ�ெனா� உண���ேய. அ�ேபால
ம�த�� ��த த�ைமைய �ைலநா��வ��,
வளர �ைண ��வ�� அத� இய�ைப ஒ�த
க�வான, அ�பான இர�க� ���த �ய
த�னலம�ற ெசய�கேள.
�ற� �� இர�க�ைத வழ��வதா� ,நா� ந���
உ�ள இர�க�ைத வள���� ெகா��ேறா�.
வழ�க�ப�ட இர�க� எ��� �ணாவ�
இ�ைல.�க� ெகா�ய உ��ன�� �ட
ெசா��க�ைத ேபா�ற அத� த�வ��� இ�ய

ம�ெமா�ையேய ப�லாக வழ���.இர�க�
எ�ப� எ�லா உ��க�� ����� ெகா��� ��
அைன����மான ஒ� ெபா� ெமா�.
இ� �ல கால� ��� (1904 �� ��� ,
இ��லா���) ப�ேவ� ெகா�ய ��ற�க� ����,
அ�த ��ற�க��� த�டைனயாக பல ஆ��க�
க��காவ� �ைற த�டைன ���க�ப�ட ஒ�
ைக��� வா��� நட�த உ�ைம� கைத.
��றவா�யான அவ� �க� ெகா�ரமானவனாக
க�த�ப�� அவ� ேம� ந���ைக� ெகா�ள
எவ���� ஒ��க�ப�� இ��தா�. �ைற�
காவல�க�� அவைன க�டைள இட ேவ��ய
அவ�கள� ப��காக அவைன� பா���
அ��னா�க�. அ�ப��ப�டவ� ஒ� நா� ஒ�
��ெட�ைய ������டா�. த�ைன ேபாலேவ
ேவ�ைடயாட�ப�ட அத� �ைலைய,
பல�ணமான, பய����த, உத��� யா�ம�ற அத�
�ைல அத� �� அவ��� ஒ� அ�தாப�ைத
ஏ�ப���ய�. ெச�த பல ��ற�களா� இதய�
இ��� ேபா�, ம�த�களா� இர�க��� �வைட�
�ட அ�ய ��யாத அவன� இதய����� இர�க�

�ர�க ஆர���த�.
அவ� அ�த ��ெட�ைய த� �ைற கத��
அைற�� ஓ� பைழய கா� அ� ஒ��� உ�
பா�கா�பாக ைவ��� ெகா�டா�. அத�� உண�
ஊ��, ெகா��, தட� அவ� அ�ைப வழ��னா�.
பல�ணமான ஒ���� அவ� வழ��ய அ��
வ�ைம ���தைவக�� ேம� அவ�
ெகா����த ெவ��ைப மற�க� ெச�� ��ட�.
அவன� ைகக�� உ�ள�� சக ம�த�க���
எ�ராக இ�ெபா�� �ள��ைல.அவ� க����
அட�காம� இ��த �ைல மா� �க ஒ��கமாக
நட�� ெகா�வ� �ைற� காவ� அ�கா�க���
ஆ���ய� கல�த ��ராக இ��த�. ெகா�ய
��றவா�யான அவ� ெசா�வைத ேக���
அ�பான �ழ�ைதைய� ேபா� நட��� ெகா�வ�
ஒ� அ�சய���� �கராக ேதா��ய�. அவன�
�கபாவ ெவ��பா�க�� மா���டன. ���
க�க��பாக ேதா��ய அவன� �க���
இ�ெபா�� ஒ� ��னைக தவழ ஆர���த�.
ேகாப அ��க� பா�� அவன� க�க�� ஒ�
ெம�ைமயான, ஆழமான ,க�வான ஒ�

ெபா��ய�. ��றவா�யாக இ��த அவ�,
கா�பா�ற�ப�� ��டா�.அவ� மன� ���த,
ம�த த�ைம அவ�� ���ப ���த�.
பா�கா�ப�ற ஓ� உ���� அவ� வழ��ய
அைட�கல�� இர�க�� ��த பாைத�� அவ�
உ��யாக அ� எ��� ைவ�� ��ேனற
ெச����ட�. அவ� ��தைல ஆ��ேபா�
த��ட� அ�த ��ெட�ைய அைழ��
ெச����டா�. இைவ எ�லா� அ�த �ைற காவ�
அ�கா�க��� ��� ெத���க�ப�ட�.
இ�வா� வழ�க�ப�� இர�க�தா� ந���
இ��� அ�கமாக இர�க� �ர���. அ� வா�ைவ
வளமாக, பய��ளதாக மா���. இர�க�ைத
வழ��னா� நா� அ�ைள ெப�றைத ேபா�.
இர�க�ைத வழ�க ம��தா� நா� அ�ைள இழ�த�
ேபால. எ�த அள��� ஒ�வ� இர�க�ைத
வள���� ெகா��றாேனா, அ�த அள��� அவ�
ேபர�� �ைற�த ச�யான வா�ைவ வாழ
ெந����றா�. எவன� இதய� �க� க��� உ��
அத� இ�ய �ைலைய எ�த இ��கமான, கச�பான,
ெகா�ய எ�ண�க�� உ����த மா�ற

��ய��ைலேயா அவ� உ�ைம�� வளமான
ேபர�� ெப�றவ� ஆவா�.
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ம����� த�ைம

ம�றவ�கைள (அவ�க� அ��� ெசய�
ப��றா�கேளா, அ�யாம� ெசய�ப��றா�கேளா )
க����தனமாக �ம���பதா� ஏ�ப���ற
பய��லாத �ணான மன உ��தைல��
வ�ைய�� ம�த�க� ���� ெகா�டா� ,
�றர� இதய உண��கைள இர�கம��
��ப���வத� �ைளைவ�� உண���
ெகா�டா�
மன காய�கைள ஆ��� ம��தாக� க�வான
வா��ைதகைள�� உண��கைள�� அவ�க�

வழ��வா�க�.
அ���, இர�க�� ப� வா��வைத �ட
எ�ேபா�� �ற�த�.

—ேஷ���ய�.
மன காய�கைள �ைன�� ைவ��� ெகா�ேட
இ��ப�, ஆ��க இ�ளா��. ேகாப�ைத ஊ��
வள��ப� ஆ��க த�ெகாைலயா��. மன� இர��
ம���ைப ெப�வ�� வழ��வ�ேம
ெம�ய��� ஆர�பமா��. அ� தா� ��ம���,
ம������ ஆர�ப�� �ட. தவ�கைள��, தைல
���, மன காய�கைள�� எ�� மன�� உழ��
ெகா�ேட இ��பவ��� ஓ��� இ�ைல. தன��
அவமான�, அ�� இைழ�க�ப�டதாக� க��, த�
எ���� �� ச� ��ட� ����ெகா�ேட
இ��பவ� அைம�யான மனைத அ�யேவ
மா�டா�.
�ய எ�ண அைலக� �ழ�� இதய��� ம����
எ�ப� வ��க ����? � ப�� எ��� மர���

பறைவக� ��க�� வா��� இ��ைசைய�
பாட���மா? ேகாப ெந��� எ��� இதய���
ம������ த�க ��யா�. ��டா�தன�
ேகாேலா��� இட��� ெம�ய�� உ��க ��யா�.
ம����� உய�மா��� ஈ�படாதவ�க��ேக
ப��� ப� வா��வ� இ�ைமயாக இ����.
ஆனா� ம����� இ��ைவைய உண���
ெகா��� ேபா� தா� ப� வா��வத� �ைவ
எ�வள� கச�பான� எ�� ����.
ெவ���ண��� ��ரமாக ஈ�ப�பவ�க����
ப� வா��வேத ம�����கான பாைதயாக�
ேதா���. ஆனா� ெவ���ண��� வ��ைறைய
�ல��� ேபா�, ம����� ெம�ைமயான
வ��ைறகைள� த��� ேபா� தா� ,
ப�வா��வ� எ�த அள� ��ப���� அைழ���
ெச��ற� எ�ப� ெத�வா��.

ப�வா���உண��எ�ப�மன��ந�ெசய�பா�கைள�
அ�ஆ��கஇ��ைப �ஷமா�� ����ற�.
ெகா�த����ேகாப�எ�ப�மன��ஆ�கச��கைளஎ�ல
���ஒ�மனகா��சலா��.

வ��ைறைய�ைக��எ��ப�ந�ஒ��க���பல�ணம
அ�அ���
ந�ெல�ண��பர�வைத�த����ற�.
ஆ�க��ெப�க��இ�வைக����க�������பட
ம�����த�ைமய�ற,
ெவ��ைபஉ���இதய�எ�ப���ப���,
��க���ஊ�றா��. அவ�ைறஇதய�����
உ��க அ�ம���ஊ����பவ�,
அவ�������ளாம�ைக�டா�இ��பவ�,
ெப�மள�ேபர�ைளஇழ���றா�.
ெம�ய�ைவ��தள�ெப��வா��ைப��இழ���றா�
இதய�க�ேபா�இ��இ��ப�எ�ப�ெப����ப�
ஆ��. ஒ�ைய��, ந�வா�ைவ��வரவைழ�க
��யாம� இ��பதா��.
இதய�மல�ேபா�ெம��த�களாக
இ��ப�ேப��பமா��. ஒ�ைய��,
ந�வா�ைவ��வரவைழ�பதா��.
ம�����த�ைமய�றவ�க��,
இ��யஇதய�ெகா�டவ�க��தா�
அ�கமாக���ப�ப��றா�க�எ����னா�பல����ஆ
ஆனா�அ�ச�ேதக����

இடம��காதஉ�ைமயா��.
காரண�ஒ�ைறஒ��ஈ����எ�ற����அ��பைட��
ெவ��ைப�த�க���ஈ����ெகா��றா�க�எ�ப�ம��
அவ�கள�அ�தஇ��யஇதயேம
��ப�கைள�ெதாட���ஏ�ப����ஒ�றாக�ள���ற�
சகம�த���எ�ராக�த�இதய�ைத
இ��யதா���ெகா���ஒ�ெவா��ைற��ம�த�த�
– அைவ
– அ�ைபஇழ�பதா�வ����ப�
– ந��ற�,
ந��இ�பமாக���வா�வைதஇழ�பதா�வ����ப�
– �ழ�பமானமனதா�வ����ப�
– ஆணவேமா அக�பாவ உண��க�
பா��க�ப�வதாக எ��வதா� வ�� ��ப�.
– ம�றவ�க� வழ��� த�டைனயா� வ��
��ப�.
ம���ைப வழ�க ம���� ஒ�ெவா� �ைற��

த�ைன ேநா�� இ�த ஐ�� வைக� ��ப�கைள��
ஒ�வ� வரவைழ��� ெகா��றா�. ஆனா�
ம���ைப வழ��� ஒ�ெவா� �ைற�� ஐ��
வைகயான ேபர�� �ைலக� த�ைன� ேத� வ��
ப� ெச��றா�.
– அ���ேபர��

– ந��ற�,
ந��இண�கமாக���வா�வ�ஆ�யவ�றா�ஏ�ப��ேப
– அைம�யான,
��ம�யானமனதா�ஏ�ப��ேபர��
-ஆணவ அக�பாவ உண��க� க��� ப��த�ப��
��வதா� ஏ�ப�� ேபர��.
– ம�றவ�க� ெபா��� அ��, ந�ெல�ண�
எ��� ேபர��.
ம����� ெப�மன��, ேப��ள�� இ�லாத
காரண�தா� த���� ���� த����
���ரவைதைய� ேபா� எ�வளேவா ம�க� இ��

த���றா�க�. ம���� வழ�காத மனைத �ய��
ெச�� ைக��� ேபா� தா� அவ�க� இ�தைன
கால�� எ�தைகய ெகா�ைமயான எஜமான��
க�டைள�� அ�ப�����தா�க� எ��
உண�வா�க�. ம���காத மன� எ���
எஜமானைன ைக��� ம����� மன� எ���
எஜமான���� ���ப��� ேபா� தா� – ஒ��
எ�வள� ெகா�ைமயான�, ம�ெறா�� எ�வள�
இ�ைமயான� எ�� ����.
உல�� ��ப�கைள ம�த� ஆழமாக �ைன���
பா��க���. ம�த�க� த�� த�யாக��, ���
���களாக�� மா� தம�����, அ�ைட ��க�
���, அ�ைட நா�க� ��� ஒ�வ� �� ஒ�வ�
ேபாரா�ட�� ப�� தா��த�� ெதா��த வ�ண�
எ�ப� வா��றா�க� எ�� ேயா���� பா��க���
. அத� �ைளவாக வ�� மன வ��த�கைள, ேசாக
க��� ��கைள, ெந��� தா�க ��யாத
பார�ைத� �ம��� ���கைள, தவறாக� �����
ெகா�ள�ப�வைத, இர�த�� ��த�ப�வைத,
அத� காரணமாக ஏ�ப�� ெசா�ல எ�ணா �ய�க�
ேபா�றவ�ைற ம�த� உ�ள��� ஆழமாக

எ��� பா��க���. எ��� பா��தா�, ���
ஒ� ேபா�� மன� கச�ைப �ைத��� இ�வான
எ�ண�கைள எ�ண மா�டா�. அ��தவ�க��
ெசய�கைள� க�� வ��ைறைய� ைக��
எ��கமா�டா�. ம����� த�ைம�ட� எ�லா
உ��கைள�� கா�பா�.
”ஒ�ெவா� உ��� ���, ந� எ�ண�ேதா�
வா��க�,
இர�க��ைம��, ேபராைச��, ேகாப�� இற��
ேபாக���.
த��� இள� ெத�ற� ேபா� உ�க� வா��
�ற�க���.”
ஒ� ம�த� ப�� தா��தைல� ைக���
ம����� வ�ைய� ப��� ேபா�
இ������� ெவ��ச���� வ��றா�.
ம���க ம���� த�ைம எ�ப� அ�யாைம��
இ��� ஆ��. ெத��த அ�ைவேயா,
ெம�ய�ைவேயா ெப�றவ�க� அ�த அ�யாைம

இ����� இற�க மா�டா�க�. ஆனா� அைத
��� ேம� எ��� வ�� வைர, �ற�த ஒ�ைற�
��ப��� வைர அ�த அ�யாைம இ�� எ�தைகய
அட���யான இ�� எ�� ஒ�வனா� உண����
ெகா�ள ��யா�. ம�தன� இ�� ப��த பாவ�
இைழ�க �ைழ�� எ�ண�க��
���த�க�ேம அவ�ைடய க�கைள
மைற���றன. அவ�றா� அவ� த�ைன� தாேன
ஏமா��� ெகா��றா�. ம���க ம����
த�ைமைய அவ� ைக���றா� எ�றா� அவ�
ஆணவ�ைத� ைக���றா�. த� ெவ�� தன�ைத�
ைக���றா�. ஆழ ேவ�������� தா� எ�ற
���ய��வ�ைத� ைக���றா�. அக�பாவ�ைத�
கா�பா��� ெகா�ள��, த�கா��� ெகா�ள��
ேதைவ��� இ���றா�. இைத அவ� ெச���
ேபா� உய�வா���, பர�த ஞான�� �ய
ெம�ய��� அவ��� �� அழேகா��,
ஒ�ேயா�� ெவ��ப��ற�. இ� வைர இவ�ைற
அவன� ஆனவ, அக�கார� எ��� �ைரேய
��வ�மாக மைற��� ெகா����த�.
இத�� அ��ததாக ��ய வைக� ச�ைடக�, அவ

ம���க�, ஏளன�க� ேபா�றைவக�. ஆழ�
ப����ள வ�ம�,ெவ���,ப� வா��வ�
ேபா�� இைவ அ�த அள� ெகா�ய பாவ�க�
இ�ைல எ�றா��, இவ�றா� ஒ�வன� �ண�
�ேழ ச���ற�. உ�ள� ��க�களான
எ�ண�களா� ��ன�ப��� தள���யைட��ற�.
தா� எ�ற அக�பாவ�, த� ���ய��வ� எ�ற
த�ெப�ைம, ெவ�� ஆரவார� எ��� பாவ�கேள
இத��� காரணமா��. தா� எ��� மமைத��,
த� ேபா�� த�ைமைய உ�ைம எ�� ந��� மாய
வைல�� ��பவ� த�ைன� ���த
ம�றவ�க�� ெசய�க���, மேனாபாவ�க���
ெதாட��� ஏேதா ஒ�ைற� க�� எ�� நடவ��ைக
எ��க� கா�����றா�. அ�த மாைய��
அ�கமாக� ���� ெகா�பவ� நட�காத தவைற
நட�ததாக� க�பைன ெச�� அைத
�ைக�ப����� ெகா�வா�. ேம��, ����
மன�கச��க�ட� ெதாட��� வா�வ� ெவ���
ேவ��ற, வ� வ����. இ��� அ�க� �ய
மாைய��, இ���, ��ப��� ப��ப�யாக
அைழ��� ெச�� ���.

வ��ைறைய ��க� ைக�� எ��கா��க� .
அ�வா� எ��காம� இ��க ேவ��� எ�றா�
உ�க� உண��க� காய� பட அ�ம��கா��க�
(அ�ல�) ஆணவ அக�பாவ������
��ப��க� .

வ��ைறைய அ��தவ�க� ைக�� எ��க
காரணமா� �டா��க�. அ�ப� எ�றா� பர�த
உ�ள�ேதா� க�வாக ம����� �ண�ேதா�
எ�ேலா�ட�� நட�� ெகா���க� (அ�ல�)
ம�றவ�கள� உண��கைள� காய�ப��தா��க� .

ஆணவ�ைத��, த�ெப�ைம எ�ண�கைள��
ேவேரா� ம�ணாக� கைள�� எ�வ� எ�ப� �க�
க�னமான ெசய� தா� எ�றா�� அ�
ஆ��வ��க�ப�ட அ�� ெப�� ெசய�. அ�த�
ெசயைல �ைறேவ�ற ேவ��� எ�றா� ஒ�வ�
த� எ�ண�கைள, ெசய�கைள� ���� கவ����

���� ெகா�ள ேவ���. ெவ����,
கா���ண��� உ�ேள �க��யா வ�ண�
ெதாட��� ப���த�ப���� ெகா�டவா� இ��க
ேவ���. ஆணவ�������, த�ெப�ைம
எ�ண�க������ எ�த அள��� ��ப��
��� வ��றாேனா அ�த அள��� ம����
எ��� மல� அவ�� மல���ற�.
வ��ைறைய ஏ��� ெகா�ளாம� இ��ப��,
வ��ைற�� ஈ�படாம� இ��ப�� எ�ேபா��
ஒ�றாகேவ ெச���. ஒ�வ� ம�றவ�கள� ெசய�
பா�க�னா� க�� ��ற���� உ�ளாகாம�
இ��பதா�, அவ�க����ய பா�கா�ைப , அ�ைப
ஏ�ெகனேவ அவ� வழ����டா�. தன�� ���
அவ�கைள , தன� பா�கா�ைப �ட அவ�கள�
பா�கா�ைப க���றா�. அ�தைகய ம�த�
த��ைடய எ�லா� ெசா����, ெசய���
க�வாகேவ இ��பா�. ம�றவ�க�ட� இ����
அ�ைப��, க�ைவ��, ேம� எழ� ெச�வா�.
அவ�க�ைடேய �ய எ�ண�க�, ெவ��
ெசய�கைள� ����ட மா�டா�. த�ைன�
���த �றர� ெசய�கைள� க���, அவ� அ�ச

மா�டா�. எவ� யா���� ���
�ைள��க��ைலேயா, அவ� யா����
அ�ச�பட�� மா�டா�. ஆனா� ம�����
த�ைமய�ற ம�த�, தன�� ஏ�ப�டதாக� க���
உ�ைமயான அ�ல� க�பைனயான
அவம����ேகா, காய���ேகா ப�ல� வழ�க �க
ஆவலாக� கா����பா�. த�ைன� ப��ேய
�த�� க��பவ� ம�றவ�கைள� க�ேவா� க�த
மா�டா�. எ��கைள� ெதாட��� உ�வா���
ெகா�ேட இ��பா�. அவ� ம�றவ�கைள� தா�க
�ைன�ப� ேபால ம�றவ�க�� அவைன�
தா����வா�கேளா எ�ற அ�ச��ேலேய அவ�
வா�வா�. �ற���� ��� �ைள��க
எ��பவ� �றைர க�� அ��வா�.
”ெவ��� எ��ேம, ப���� ெவ��பதா�
����� வ�த� இ�ைல.
ெவ��� அ�பா� தா� எ��ேம �����
வ���ள�.”
பழ�கால இ��யா�� �� ஒ�வ� த� �ட�க�

மன�� இ�த� ேப��ைமைய� ப�ய ைவ�க
இளவரச� ��கா�ைவ ப��ய அழகான கைத
ஒ�ைற� ��வா�. அ�த� கைத ��வ�மா� :
�ர�மத�த� எ�பவ� கா�ைய ஆ�� வ�ைம
���த ம�ன� ஆவா�. ��ய நாடான ேகாசைல
நா�ைட� த� நாேடா� இைண��� ெகா�ள அைத
ஆ�� ��ேக��� �� அவ� ேபா� ெதா��தா�.
�ர�மத�த�� ெப�� பைடைய எ����� ேபா�
��வ� ��யாத கா�ய� எ�� உண��த ��ேக� த�
நா�ைட ���� தைலமைறவானா�.எ��க�
அவ� நா�ைட� ைக�ப��� ெகா�டன�. ���
கால���� மா� ேவட��ேலேய ஓ� இட������
ம�ெறா� இட����� ெச�� ெகா�� இ��தா�
��ேக�. இ���� ஒ� ைக�ைன கைலஞ��
����த� அர��ட� த�ச� ���தா�. அர� ஓ�
ஆ� �ழ�ைதைய ஈ�ெற��தா�. அவ�க�
அவைன� ��கா� எ�� அைழ�தன�.

இ�ெபா�� �ர�மத�த ம�னேனா, தைலமைற�

ஆ� ��ட ��ேக�ைய க�� ����� ெகா��
�ட� ����� ெகா�� இ��தா�. ”அவன�
நா�ைட அபக���� ெகா�டதா� எ�ைன� ப�
வா�க மைற����� ச� ெச�� எ�றாவ� ஒ� நா�
எ�ைன� ெகா�� ��வா�, அத�� ��� நா�
அவைன� ெகா���ட ேவ���”எ����தா�.

ஆனா� பல ஆ��க� கட�� ��டன. ��ேக�ேயா
த� மகைன ந�ல �ைற�� வள��� ஆளா�க�
த�ைன அ��ப���� ெகா�டா�. அவ� மக��
க��ைய��, கைலகைள�� க��� க���மாக�
க�� �ற�� �ள��னா�.
��� கால��� ��ேக�ைய ப��ய இரக�ய�
ெம�ல� க�ய ஆர���த�. �ர�மத�த� இைத
அ���, த� ���ப��� �வைர�� ெகா��
��வாேனா என� ��ேக� அ��னா�.த� மக��
பா�கா�ைப� ெப�தாக� க��யதா� அவைன�
த�ைன ��� ���� ெச��மா� ப��தா�.
�ைர�ேலேய ��ேக��� அவன� மைன���

�ர�மத�தனா� க�����க�ப��
ெகா�ல�ப�டா�க�.
இ�ெபா�� �ர�மத�த� �ைன�தா�,”நா�
��ேக��ட����� அவ� மைன��ட�����
��ப����ேட�. ஆனா� இளவரச� ��கா�
இ��� வா���� ெகா�� தா� இ���றா�.
அவ� எ�ைன� ெகா�ல ஏதாவ� ச� ��ட�
���வா�. அவைன� ப�� அ��தவ�க� யா��
இ�ைல. அவ� யா� எ�� க�����பத��
வ��� இ�ைல” என� ம�ன� �ர�மத�த�
���த அ�ச��ட��, மன� கல�க��ட��
வா��� வ�தா�.

��கா� த� தா� த�ைத�� மரண����� ��,
ேவ� ஒ� ெபயைர ைவ��� ெகா�� ம�ன�
�ர�மத�த�� யாைன ெதா�வ��ேலேய ப���
அம��தா�. யாைனக�� தைலைம பாக�
அவ��� ேவைலகைள வழ��னா�.

��கா� ெவ� ���ரேம எ�ேலா�� அ�����
உ�யவ� ஆனா�. அவன� ஆ�ற�க��
�றைமக�� இ���� ம�ன�� கவன�����
ெகா�� ெச�ல�ப�டன. ��கா� ம�னைன�
கா�பத�� அைழ�� வர�ப�டா�. ��கா�ைவ
க�ட உடேனேய ம�ன��� அவைன �க��
����� ேபாக� த� அர�மைன�ேலேய
அவ��� ேவைலைய வழ��னா�. ��கா���
அ�த� ெபா���கைள� �றைமயாக, ச�யாக
�ைறேவ�ற �க ந���ைக���ய ெபா��� ஒ���
தன� �� ம��� அவைன ைவ��� ெகா�டா�.
ஒ� நா� தன� �ர�க�� ஒ� ��ைவ அைழ���
ெகா�� ம�ன� கா���� ேவ�ைடயாட�
ெச�றா�. அ�ேபா� அவ� ம�ற எ�லா
�ர�கைள�� ���� த�ேய ெச��
��டா�.��கா� ம��ேம அவ�ட� இ��தா�.
ம�ன�� கைள��� ேசா��� ��கா��� ம���
தைலைய ைவ��� ப��� உற��னா�.
அ�ெபா�� ��கா� �ைன�தா�, ”ம�ன�
என��� ெப�� ��� இைழ�� உ�ளா�. எ�

த�ைத�� நா�ைட அபக��� உ�ளா�.எ� தா�,
த�ைதைய� ெகா�� இ���றா�. இ�ெபா��
அவ� எ� ��� க���பா��� இ���றா�”.
�ர�மத�தைன ெகா�ல எ�� த� வாைள
உ��னா�. ஆனா� ப� வா��வைத �ட
ம���பேத எ�ேபா�� �ற�த� என அவ� த�ைத
அவ���� க��� ெகா��தைத �ைன��� பா���
த� வாைள ���� உைற�� ைவ���
ெகா�டா�.
��ம�யான ��க��� ம�ன�� ஒ�வா�
���� எ��தா�. ம�ன� ஏ� �க�� அ�ச��ட�
காண�ப�வதாக� ���கா� �ன�னா�. அத��
ம�ன�, ”எ� ��க� எ�ேபா�� ��ம�ய�ேற
இ���ற�. நா� ��கா��� ���� இ��பதாக ,
அவ� எ�ைன� ெகா�� �ட� ���பதாக அ��க�
என��� கன� வ��ற�.���
எ�ேபா��இ��தைத �ட இ�ெபா�� இ��
ஓ�� எ���� ெகா�� இ��தேபா� �க அ�க
அ���ட� அ�த� கன� என�� வ�� ��ைல��
பய�ைத�� அ��த�” எ�றா�.

அவ� தா� ��கா� எ�பைத அ�யாத ம�ன�ட�
��கா� த� வாைள உ�� ”நா� தா� இளவரச�
��கா�, ��க� இ�ெபா�� எ� க�டைள��� ��
இ�����க�. ப� ���பத�கான ேநர�
வ����ட�” எ�றா�.
ம�ன� அவ� கா�� அ�ப��� அவ�ட�
உ��� ��ைச ேவ��னா�. அ�ேபா� ��கா�
”ம�னேன, ��க� தா� என�� உ�� ��ைச வழ�க
ேவ���. பல ஆ��களாக ��க� தா� எ�ைன�
ெகா�வத�காக� ேத�� ெகா�� இ�����க�.
இ�ெபா�� நா� உ�க� க� �� இ���ேற�.
எ�ைன உ�ேரா� ���ப� ேக��ேற�” எ�றா�.
அ�த ெநா�ேய �ர�மத�த�� ��கா���
ஒ�வ��� ஒ�வ� உ�ைர தானமாக வழ���
ெகா�டா�க�. இ�வ�� ஆர� த��� ெகா��
இ� ஒ�வைர ஒ�வ� தா�� ெகா�ள� �டா� எ��
உ�� ஏ�றா�க�. ��கா��� �ற�த ம�����
�ண�தா� ம�ன�� உய� �ண�க� ேம�
எ��தன. அவ� த� மகைள� ��கா����
மண���� அவ� ப����ெகா�ட அவ�

த�ைத�� இரா��ய�ைத அவ�டேம ஒ�பைட��
��டா�.
இ�வா� ெவ��� எ�ப� ப���� ெவ��பதா�
அ�ல, ம���பதாலேய ����� வ��ற�,
ப���� ப� எ�பைத �ட �க அ�க� உண��த�
��ய� ம���� எ�ற �க அழகான இ�ைமயான
ஒ��. ம���� எ�ப� தன�காக எைத��
ேவ�டாத ெத��க அ��� ஆர�பமா��.
ம���க �ய�� ெச�� அ�த� �ண�ைத வள����
ெகா�பவ� இ���� அ� ப�சாக� த�� ேபர��
�ைலைய உண��� ெகா�வா�. அ�த� ேபர��
�ைல�� ஆணவ���, த�ெப�ைம��,
கா���ண���, ப�� தா��த�க�� ெவ�ப�
எ�லா� த��� அைண�க�ப�� இ����.
ந��ற�� ��ம��� �ைற��� �ைல������.
அ�த சா�தமான �ைல��, அைம�யான
ஆன�த��� இ� ேதைவ��ைல எ�ற காரண�தா�
ம���� எ�ப� �ட மைற�����. அ�த
�ைலைய அைட�தவ� ம�றவ�கைள� க��
ெவ��பத�� எ�த� ��ைக�� அவ�க�ட� காண
மா�டா�. அவ� கா�ப� எ�லா� அவ�கைள

��க����ள அ�யாைமகைள�� ,மாய�
ேதா�ற�க��� மய��வைத�ேம. அவ�ைற அவ�
ெவ��க��, ப�� தா��த� நட�த��,
வ��ைறக�� ஈ�பட� ������ மன�ைலக�
இ��தா� தா� அைத� த��க ம���� அவ����
ேதைவ�ப��ற�. அ� எ��� இ�லாத
காரண�தா� ம����� ேதைவ��� அவ�
அவ�க� ேம� இர�க� ெகா��றா�.
எ�லாவ�ைற�� ெபா�வாக� பா��� அ�ைப
வழ��வேத வா��� ��.அ�த �ைலேய வா���
ம�ற �ைறகைள� ச� ெச���. ம���� எ�ப�
ெத��க அ�� எ��� �ைறகள�ற ேகா���
வா�� கத�க�� ஒ��.
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����லாத உலைக கா�ப�

இ�த� �ரப�ச� அ����� க���ப���ள�.
அத�க�க���யா��ட�ப��இ��தா��
அ�இல�����ைவ�த��த�பா�. —எம�ச�
��க���ைகஎ��இ����க�எ�றா�
உ�க� ெசய�� ���� �ழ� கைறயாக�
ப�������.

��க��ற�தைதஎ��இ����க�எ�றா�
உ�க� ெசய�� �ற�ததாக, உ�ைமயானதாக,
��ைமயானதாக இ����.
–க���ய������
ம����� �ண�ைத� கைட�����, ம�����
த�ைமைய ஓரள� வள���� ெகா�ட �ற�
ந�ைம, �ைம ப��ய ெத�� ஒ�வ� உ�ள���
உ�வா������. எ�ண�க�� உ�
ேநா�க�க�� உ�ள��� எ�வா�
உ�ெவ����றன, எ�வா� வள���றன, எ�வா�
ெசய�களாக� �ற�ெப����றன எ�� ம�த�
உணர ஆர���பா�. இ� மன�க��� ����
கா��க�� ��ய த�ைம �ற�த, உய��த, ெத��க
வா�� ெதாட����டைத� �����. த�ைன�
���த �றர� ெசய�கைள� த��ப�� ெவ��ப��
�� ேவைல, அைவ எ�ப��ப�ட ெசய�களாக
இ��தா�� ச�, அ�த� ெசய�கைள அவ�
ெவ��பத�� �த� காரண� த��� இ����
அ�யாைம தா�, த� உ� மன�� இ����

கச��ண�� தா� எ�� ���� ெகா��றா�.
இ�தள� அவ� மன� ப��வ�ப�ட�� அவ�
தன��� தாேன ேக��� ெகா��றா�;-எத��
இ�ேபா�� ெதாட�� ப�ல�க��
ம����க��? ஏ� இ�ெனா�வ� ேம�
ெவ����� ேகாப�� ��� வ���வ��
ம���ப��? ம���� எ�ப�
எ�ன?இ�ெனா�வ� ேம� உ�ள ேகாப�ைத,
ெவ��ைப அவ� ேம� ெச��தாம� ���ப�
ெப�வ� தாேன, ேகாப�� ெவ����
ந�ைமயானைவேய, ேதைவயானைவேய எ���
ேபா� ��� ஏ� வ��த�பட ேவ���?
ைக�டேவ���? கச��ண��கைள� ைக���
��ைமயாக ம����� ேபா� ஏ�ப��
இ�ைம��, ��ம��� இ�வள� அழகாக
இ����றேத, ஒ� ேவைள� �ற� �� கச��ண�ேவ
உ�வாக��ைல எ�றா�, ேகாப�ைத அ�யா�
இ��தா�, �ற� ெசய�கைள� பா��� ெவ�
ஏ�படாம� இ��தா�, கச��ண���, ேகாப��,
ெவ��� ஏ�ப�� மன�ைல��� ப�லாக
ம����� ேபா��, ெவ��ைப� ைக���ேபா��

அ�ப���� ��ைமயான, சா�தமான, ஆன�தமான
ேபர�� �ைல�� எ��� வா��தா� அ�
எ�வள� ேபரழகாக இ����? இ�ெனா�வ�
என��� தவ� ெச����டா�, நா� அவ� ேம�
ெகா��� ெவ���� தவறான� தாேன. ஒ� தவ�
இ�ெனா� தவைற ச� ெச����மா? ேம��,
அவ� என��� ெச�த தவறா� அவ� எ�ைன
உ�ைம�ேலேய காய�ப��� ��டானா அ�ல�
அவ� த�ைன� தாேன காய�ப����
ெகா���ளானா? நா� ெச��� தவ�க� தாேன
எ�ைன அ�க� காய�ப�����றன
இ�ெனா�வ� ெச�த தவைற �ட? ���, எ���
நா� ஏ� ேகாப�ைத வள���� ெகா�ள ேவ���?
நா� ஏ� ெவ���� எ�ண�க���, கச�பான
எ�ண�க��� ப�� தா��த�க��� ஈ�பட
ேவ���? எ��ைடய ஆனவ� ��ட�ப�டதா�,
எ��ைடய �� த�ெப�ைம
காய�ப��த�ப�டதா�, எ��ைடய �யநல�
பா��க�ப�டதா� என��� ேகாப�� ெவ����
உ�டா� ப�� தா��த�க�� ஈ�ப��ேற�.
எ��� எ����ள க����தனமான ��க

ெவ��ட� எ� ேம�ைமயான �ண�கைள
அட��வத�� அ�ம� ெகா��த� தாேன காரண�?
ம�றவ�க� எ� ேம� ெகா��� மேனாபாவ�தா�
நா� பா��க�ப�வத� காரண� எ� ஆனவ�
அ�ல� எ� த�ெப�ைம அ�ல� என�
க���ப��த�படாத ��ைமய�ற உண��க�
எ�� பா���� ேபா� நா� எ��� இ����
தவைற தாேன �த�� ச� ெச�� ெகா�ள
ேவ���. ஆனவ�������,
த�ெப�ைம������, ெவ�உண�������
��ப����டா� ம�றவ�க� மேனாபாவ�
எ�ைன� காய�ப��த ��யாேத?
ெவ� உண��க� அ�ற ெசய�பா�க����� ���
�ல� , ெம�ைமயான எ�ண�க�� ெவ��ச���
�யப�ேசாதைன��� த�ைன உ�ப����
ெகா��� ேபா� ப��ப�யாக ெவ� உண��க��
இ��� இ��� ���றா�. ெவ� உண��க�
�ற�க காரணமாக இ���� அ�யாைம������
ேம� எ��றா�. �ற� இட� ��ைக காண ��யாத
ேபர�� �ைலைய, அ��� ��ம��� உல�
அைன����மான ந�ெல�ண�க�� அவ��

உைற�� �ைலைய இ���� எ���றா�.
��டா�தன�க��, அ�யாைமக�� இ� அவ�
க�க��� �ல�படா� எ�� ெபா�� ெகா�ள
ேவ�டா� ; ��ப�ைத��, ேவதைனைய��,
�யர�ைத�� இ� அவ� காணேவ மா�டா� எ��
ெபா�� ெகா�ள ேவ�டா�; எ� ச�, எ� தவ�, எ�
��ைமயான�, எ� ��ைமய�ற� எ�� அ����
ெகா�ள ��யாதவ� ஆ���டா� எ�� ெபா��
ெகா�ள ேவ�டா�; கா���ண�ைவ�� ெவ�
உண�ைவ�� அவ� �ல�� உ�ளதா�
நட�பவ�ைற அவ� அ��� ெத�வான ��
ெவ��ச��� உ�ளப�ேய கா��றா�. எ�த�
���� ஆ�றைலேயா, தன��� �ைம ஏ�ப��த�
��ய ஒ�ைறேயா, அ����� த�ைன� த�கா���
ெகா�ள ,ெவ�ேயா� அைத எ���� ��ய��க
ேவ��� எ�� எைத�� காணமா�டா�. ��ைக
ந�றாக� ���� ெகா�� அைத� த�
உ�ள������ ��� எ��� உ�ளதா� அவ�
கா�� அ�த ஒ�� அவ�� எ�த அ�ச�ைத��
ஏ�ப��த��ைல. ெவ��ைபேயா,
கா���ண�ைவேயா ����ட��ைல. மாறாக

அ�ைப�� இர�க�ைத�� வழ��� பர�த மனைத�
கைட����க �� வர ேவ��� எ�� அவைன
அைழ��ற�.
ேஷ���ய� தா� வ�வைம�த ஒ� பா��ர���
வா�லாக� ெசா��றா�, ”அ���ைமைய� த�ர
ேவ� எ�த இ���� இ�ைல” எ��. எ�லா�
���� அ�யாைமேய , மன� அட��த இ���
��� இ���� �ைலேய அ�. அ�த இ���
இ��� ��� ஒ���� வ�வேத பாவ��� இ���
��வதா��. இ��� எ�ப� ெவ��ச� இ�லாத
இட� அ�ல� ெவ��ச�ைத ஏ�க ம��பதா��
எ�பைத� ேபால� �ைம எ�ப� ந�ைமைய ஏ�க
ம��பதா��. ஒ�ைற ஏ��� ெகா�ள ஒ�வ�
ம���� ேபா� அத�காக� ேகாப�ப�வ��,
ெவ��ைப உ��வ�� எ�ன இ���ற�? உல��
இர� ேநர��� யாராவ� ��டா�தனமாக
இ��ைட எ���க ேவ��� எ��
�ைன�பா�களா? அ� ேபாலேவ, ெம�ய�� ெப�ற
ம�த��, �ற� உ�ள��� இ���� அ�யாைம
இ�ைள எ���கேவா க���கேவா
மா�டா�.ஆனா� ஒ� இ���� இட�ைத அவ�

வா���ற வா�வா� ெம�ைமயாக அவ�க���
�ள�க ைவ�க �ய�� ெச�வா�.
இ�ேக ����ட�ப�� �ைம எ�ப� அ�ல�
���� ஊ���க� எ�ப� இர�� வைகயான�.
�தலாவ� ந�ைம �ைமைய� ப�� அ���லாம�,
ேவ� வ� ெத�யாம� தவைற அ�யாம� ெச�வ�.
அ��த� தவ� எ�� அ���� ெச�ய� �டா�
எ�� ெத���� தவைற ெச�வ�. ெத��� ெச�வ� ,
ெத�யாம� ெச�வ� ,இர����ேம அ�த�
தவைற� ப��ய �� அ���லாைமயா��, அ�த�
தவ�� �ைளவாக வர���ய ��ப�ைத� ப��ய
அ���லாைம�ேம காரணமா��.
�லவ�ைற� ெச�ய� �டா� என உண���� ஒ�வ�
ஏ� அவ�ைற� ெதாட��� ெச��றா�? தா�
ெச�வ� தவ� எ�ப� அ��த �� அ�யாைம
எ�ப� எ�ேக இ����ற�?
தவ� எ�� ெத���� ஒ�வ� ெதாட��� ஒ�ைற�
ெச��றா� எ�றா� அைத� ���த ��ைமயான
அ�� இ��� அவைன எ�ட��ைல. அவ�

அ�த� தவைற ெச�ய� �டா� எ�பைத� �ல
வைகயான ெவ�� ேகா�பா�களா�, உ�உண���
உ��தலா� தா� அ��றா�. தா� ெச��� அ�த�
தவைற� ப�� ��ைமயாக, ெத�வாக
அ�ய��ைல. �ல வைகயான ெசய�கைள�
ெச��� ேபா� உடன� இ�ப� ஏ�ப�வைத�
கா��றா�. எனேவ அவ�ைற ெச��� ேபா� உ�
மன�� உ��த� இ��தா�� அைத� �ற� த��,
அ� த�� இ�ப�ைத� க�� அ�த� ெசயைல
ெதாட��� ெச��றா�. அ�த� ெசய� த��
இ�ப��� எ�த� தவ�� இ�ைல. அத��
ஆைச�பட ேவ���. அைத அ�ப��க ேவ���
எ�� எ���றா�. இ�ப�� ��ப�� அ�த�
ெசய�� இர�� ப�க�க� எ�பைத அ�யாம�
இ���றா�. ��ப� இ�லாம� இ�ப�ைத ம���
ைவ��� ெகா�ள ���� எ�� எ���றா�.
ம�த ெசய�கைள� க���ப���� ��கைள�
ப��ய அ�� அவ�ட� இ�ைல. தா� ெச���
தவ�க���� தா� அ�ப���� ��ப�க����
ெதாட�� ஏேத�� இ���மா எ�� ஒ� ேபா��
எ�ண மா�டா�. ஆனா� ம�றவ�க� ெச���

தவ�கேள த� ��ப����� காரண� எ��
உ��யாக எ��வா� அ�ல� �� வ�ய�, அைத
மா�ற ��யா� எ�� இ��� ��வா�. அவ�
ம����ைய� ேத��றா�. அவ� ெச���
ெசய�க� இ�ப�ைத,ெகா�டா�ட�ைத வழ���
எ�� உ��யாக ந��� தா� அவ���
ஈ�ப��றா�. ஆனா� அ�த� ெசய�க��
�ைளவாக வர� ��ய ��ப� அ�த இ�ப�����
ஒ�����பைத அ�யாம� இ���றா�.

�ய பழ�க� ஒ���� அ�ைமயான ஒ� ம�த�ட�
உைரயா�� ெகா�� இ��த ேபா� அவ� ��னா�.
”இ� �யபழ�க� எ�� நா� அ�ேவ�. இ�
ந�ைமைய �ட� �ைமைய� தா� என�� அ�க�
த��ற� எ�� என��� ெத���”, ��� “ஏ� அைத
�ட �ய���காம� ெதாட��றா�க�” எ�ற ேபா�
அவ� அ��த ப�� ”அ� இ�பமாக இ���ற�,
நா� அைத �����ேற�.”
இ�த ம�த�, உ�ைம�� அ�த� பழ�க� �ய�

எ�பைத உண�����க��ைல. அ� ஒ� �ய
பழ�க� எ�� �ற� �ற� ேக�����றா�. அவ�
அைத� �ய பழ�க� எ�� அ����
ெகா����டதாக� க���றா�. ஆனா�
உ�ைம�� அைத ந�ைமயானதாக, தன��
ம���� அ��க� ��யதாக� தா� க���றா�.
எனேவ ெதாட��� கைட�����றா�. ஒ�வ�
அ�பவ��� வா�லாக ஒ�ைற� தவ�, ��� எ��
ெத���� ெகா����டா� ;அைத� ெச���
ஒ�ெவா� �ைற�� அவ� த� உடைலேயா
அ�ல� மனைதேயா அ�ல� இர�ைட��
பா�ப����ேறா� எ��� உண�� இ��தா� ;
அ�த� ெசயைல ப��ய ஒ� ��� ெத��� அத�
���ப�தகாத �ைள�கைள� �����
அ�����தா�; அவனா� அத�� ேம� அ�த�
ெசயைல ெதாடர ��யா� எ�ப� ம��ம�ல,
அத� ேம� அவ��� ஆைச �ட ஏ�படா�,
அ�வைர ஒ� இ�ப �ள���ைய வழ�க� ��ய
ஒ�றாக இ��த�, இ�ெபா�� வ� ���ததாக
மா���ட�. எ�த ம�த�� �ஷ� ���த
பா�ைப அ� வ�ண மயமாக இ���ற� எ�� த�

ச�ைட� ைப�� ேபா��� ெகா�வ� �ைடயா�.
காரண� அத� அழகான உட�� ெகா�ய �ஷ�ைத
உ��� நா�� இ���ற� எ�பைத அ�வா�.
அைத� ேபாலேவ த� தவறான எ�ண�க���,
ெசய�க��� ஒ������� ��ப�ைத��
வ�ைய�� உண�����டா�, அவ� அைத
எ�ண�� ெசய�ப��த�� மா�டா�.
ேபராைச�ட� அவ�ைற எ��� ேபா��,
ெசய�ப���� ேபா�� அவ���� �ைட�த
உடன� இ�ப� �ட இ�ெபா�� இ�ைல. அத�
ெவ���ற கவ����� மைற����ட�. அ�யாைம
��� அத� உ�ைம இய�ைப அ���� ெகா��
அைத உ�ளவா� பா���றா�.
�யாபார��� ஈ�ப�� இ���� இைளஞ�
ஒ�வ�. அவ� ேதவாலய� ஒ��� உ���ன��
�ட. த�னா�வமாக� சமய ேபாதைனகைள வழ���
ெபா��ைப�� அவ� ஏ�� இ��தா�. அவ�
ெபா��� ஏமா��த�� �யாபார��� ��சயமாக�
ேதைவ. இ�ைலெய�றா�, �யாபார� அ�ேயா�
ப������ எ�றா�. அ� தவ� எ�� தன���
ெத��� , ஆனா� �யாபார��� இ���� வைர;

ேவ� வ� இ�ைல ,கைட����க� தா� ேவ���
எ�றா�. அவ�ட� உைரயா�� ெகா����த
ேபா� ேம�� அ��� ெகா�ட� எ�ன எ�றா� ,
அவ� உ�ைமைய�� ேந�ைமைய�� இ�வைர
அவ� �ய�� ெச��� பா��க��ைல எ��. அ�த
ேமலான �ற�த வ�ைய �ய�� ெச�ய ேவ���
எ�� எ�ண� �ட இ�ைல. அவ� �க உ��யாக
��ேவ க����டா�. அ� ஒ� �ற�த வ� அ�ல
எ��. அைத� கைட����தா� �யாபார�
ஒ�����மா? இ�ைலயா? என� ெத����
ெகா��� வா���� இ�லாம� இ���றா�.
இ�ெபா��, இ�த இைளஞ� ெபா� எ�ப�
��கான� எ�� உ�ைம�ேலேய அ����ளானா?
அவ� ெகா�ைகயள�� அைத அ������றா�.
ஆனா� ஆழமான க�ேணா�ட��� பா��தா�
அவ� ெபா�ைய ��� எ�� அ�����க��ைல.
அவ�ட� ெபா� எ�பைத� ��கானதாக� க�த
ேவ��� எ�� க�� ெகா��க�ப�� இ���ற�.
அவ� மன��� ப�����ட�, இ���� அ�த�
ெபா� அவ��� ஆதாய�ைத��, ம����ைய��,
ெச�வ�ைத�� ெகா��க� ��ய� எ���, ேந�ைம

அவ��� இழ�ைப��, வ�ைமைய��,
��ப�கைள�� தா� ெகா���� எ��
ந���றா�. ஒேர வா��ைத��, அவ� த�
உ�ள��� அ� ஆழ��� ெபா� தா� ச�யான
பாைத, ேநா்ைம தவறான பாைத எ�� க���றா�.
ெபா� எைத எ�லா� ெச�ய� ��ய த�ைம
வா��த� எ�ற அ�� அவ�ட� இ�ைல.
ெபா�ைய ��� ம� கனேம, ஒ�வன�
ந��ண�க�� ஏ�ப���ற இழ�ைப,
த�மான��� ஏ�ப���ற இழ�ைப, ஆ�ற��,
ஆ�ைம�� பய��ளவனாக இ��ப��
ஏ�ப���ற இழ�ைப, ேபர��� இழ�ைப அவ�
அ�����க��ைல. அ� எ�ப� அவன� ம���
�ைறய வ� வைக� ெச���, ��� ெபா��
இழ��� ெச�வ�� இழ�க ேவ�� வ�� எ��
அ�ய��ைல. அ�தைகய ம�த� �றர�
ம����ைய� க���� ெகா�ள ஆர����;- தா�
ஆைச�ப���ற �ற��� உ�ைமயான ஒ�ைற
அபக��பைத �ட , தா� அ����ற அ�த
இழ�ைப ஏ��� ெகா�வேத ச� எ�� உண���
ேந�ைம எ��� அறெந�ைய� கைட������

ேபா� உ�ைம அ�� அவ��� வ��. ெபா���
அ�ப �க�கைள �ட ேந�ைம�� ேபர�ைள
அ�ப��பா�. இ�தைன கால�� ம�றவ�கைள
�ட� த�ைன� தா� ஏமா���� வ�����
ெகா�� இ��தைத, �யமாைய��, இ��ட
அ�யாைம�� வா��தைத அவ� �ைன���
பா��பா�.
எ�லா� ����, பாவ�� அ�யாைம�� �ைல
தா� எ�ற ேப��ைமைய உ�ைமைய�
ேத�பவ�க��� ( ஆனா� �ல ெபா�� ச�ேதக��,
�ழ�ப�� அைடபவ�க��� ) ��த��கேவ ,
ெபா�வாக ெச�ய�ப�� இர�� தவ�க� இ�ேக
எ��்�� கா�ட�ப�டத��� காரண�. எனேவ
��ைக��, பாவ�கைள��, ெவ���ண�ேவா�
அ�காம� உ�அ�ேபா� அ�க ேவ���.
�ய பழ�க�க��, ெபா� ��வ�� எ�ப�
அ�யாைமயா� ெசய�ப��த�ப��றேதா அ�ப��
தா� ம�ற இ�ைச, கா���ண��, ���வ�,
ெபாறாைம, ஆணவ�, த�ெப�ைம, த� �ைன��
என� �யநல��� எ�லா வ�வ�க�� ஆன

பாவ�க�� அ�யாைமயா�
ெசய�ப��த�ப���றன. அ� ெம�ய�ைவ
ம��� உ�ைம�� ஒ� உ�ள��� �க வ�
ெச�யாம� ஆ��க இ���� வா�� �ைலயா��.
இ�வா� த� உ�ள������ ���கைள �ல���
ேபா� , ���� இய��கைள ��தாக உண����
ெகா��� ேபா�, ெவ�� ந���ைக உைற��
ெகா����த இட��� அ�பவ�தா� ெப�ற அ��
வ�� ����� ேபா�, அ�த� ��ைக இ�ேம��
ெவ���ட� க���க ��யா�. வ��ைற�ட�
எ���க ��யா�. ��� ெச�பவ� ெம�ைமயான
இர�க��ட� எ�ண�ப��றா�.
���� இ�ெனா� �� எ� எ�� ��வாக ஆராய
ேவ���. ஒ�ெவா� ம�த���� த�
ெசய�கைள� ேத��ெத���� ெகா�ள
உ�ைம����ற�. அ� த� ம�த உ�ைம.
ம�றவ�கள� ெசய�பா�க�� ��ைக கா�பத���
பல காரண�க� இ��கலா� . அவ��� ஒ� காரண�
அவ�கைள�� த�ைன� ேபாலேவ மா�ற ேவ���
அ�ல� அவ�க�� த�ைன� ேபாலேவ ����க

ேவ���, ெசய�பட ேவ��� என
����வதா��. ெபா�வாக, ம�க� அைனவ��
��� உழ�� மாைய ஒ�� எ� எ�றா�, அ�
தா�க� ந��வ��, எ��வ��, ெச�வ�� தா�
ச�,ம�றைவ எ�லா� ��கானைவ. எனேவ அவ�ைற
ஆ�றேலா� க���க��, எ���க�� ேவ���
எ��. இ�த மாையயா� தா� எ�லா வைகயான
அட���ைறக�� ெகா�ைம�� உ�ளாவ��
�க���றன. கட�ைள ம��பவ�க�
அைனவைர��, கட�ைள ந�பாதவ�க�
அைனவைர�� , ��கானவ�களாக- �ைம���
�ைண ��பவ�களாக� க��� �ல �����வ�க�
இ���றா�க�. எ�லா� �����வ�க�� த�க�
ெபா�யான ெகா�ைக, ேகா�பா�களா� ,�ட
ந���ைககளா� ம�த இன����� ���
�ைள��பதாக� �ைன��� கட�ைள
ம��பவ�க� �ல� இ���றா�க�. உ�ைம எ�
எ�றா�, ��கானவ� �����வ�� அ�ல,
கட�� ம��பாள�� அ�ல. அவ�க� �ைம���
�ைண ��பவ�க�� அ�ல. த�க��� உக�த
வ�ைய அவ�க� ேத��ெத���றா�க�. த�க����

ச� எ�� ப�வைத அவ�க� ெச��றா�க�.

ப�ேவ�மத�கைள���ப��பவ�க�உலெக���ஒ�வ
தவறானவ�க�எ�� க�டன���ஈ�ப��றா�க�.
த�கைளந�லவ�க�,
ச�யானவ�க�எ��க���றா�க�. இைதம�த�
ஆழமாக��அைம�யாக������க���.
எ�லா�����ெவ��அ�யாைமதா�.
ஆ��கஒ�இ�லாைம தா�
எ���ள���ெகா�ளஅ�உத��.
இ�த�க��கைளஉள���வமாகஎ��பா�����யா��த
உ��ண���அ���ெப���.மன� பர�த� ஆ��.

ெம�ய�� ெப�ற ந�ல ம�த� எ�ேலா�ட��
ந�ைமைய� கா�பா�, ��ைக எவ�ட�� காண
மா�டா�. ம�றவ�க�� த�ைன� ேபா� தா�
����� ெசய�பட ேவ��� எ���
��டா�தன�ைத அவ� �ல����டா�.
ம�த�க� அவ�க� ஆ��க ப��ைல��
ெவ�ேவ� �ைலக�� இ���றா�க�. ஒேர

இட��� அ�ல. எனேவ, அத�� ஏ�ப அவ�க�
��சயமாக ேவ� �தமாக� தா� ������
ெசய�ப�வா�க� எ�பைத அ��றா�.
கா���ண��, க�டன�, அக�பாவ�, (��
அ���ராய��� காரணமாக ஒ�வைர ெவ����)
��ய மன� ஆ�யவ�ைற� �ற�� ெம�ய��
ெப��றா�. மனமா��ைம, அ��, இர�க�, க��,
ெபா�ைம, ப�� ,�யநல��ைம ஆ�யைவ
எ�லா� ஒ��� ெம�ய��� ெவ��பா�.
மனமா�, கா���ண��, ெகா�ர�,ெவ��ண��,
ேகாப�, ஆனவ�, �யநல� ஆ�யைவ எ�லா�
இ���, அ�யாைம�� ெவ��பா� எ��
உண��றா�. ம�க� ஒ� ெவ��ச���
வா��றா�கேளா அ�ல� இ����
வா��றா�கேளா, எ�ேபா�� அவ�க� ச� எ��
�ைன�பைத , அவ�க��� ச� எ�� ப�வைத
ெச��றா�க�. அவ�க� வா��� �ல�� ஒ���
அள�� இ���� அள�� அவ�க��� வ�கா��
ெசய�பட ைவ��ற�. ெம�ய�� ெப�றவ�
இைத� �����ெகா��றா�.�����ெகா��
கச��ண��கைள��, ��ற� சா��தைல��

������றா�.
ஒ�ெவா� ம�த�� அவன� இய����
ஏ�றவா�, எ� ச�, எ� தவ� எ�� அவ����ள
ப��த��� �றைன� பய�ப���யவாேற
வா��றா�. அத� �ைளவாக அவ��� ஏ�ப��
அ�பவ�க� உ��யான அவ�� ����றன.
எ�லா உ��க�� ஒ� தைலயாய உ�ைமைய
ெப������றன. அைவ
எ��வைத,ெசய�ப�வைத� ேத��ெத����
ெகா��� உ�ைம தா� அ�. ம�றவ�கைள� ப���
கவைல�படாம� த��ைடய உடன� ம����ைய
ம��� �ைன��� பா��� ஒ�வ� �யநலமாக�
������ ெசய�ப�டா� காரண�க�� அத�ேக�ற
�ைள�க�� எ�ற இய�ைக ���� ��
அவ���� த�பாம� ஏ�ப�� ��ப�க� அவைன
ஒ� கன� ���� ����க ைவ���.ஒ� ேமலான
வ�ைய அவ� ேத��ப� ெச���. ஒ�வன�
ெசா�த அ�பவ�ைத �ட� ேவ� �ற�த ஆசா�
�ைடயா�. அ�யாைம�� த�க� ேம� தா�கேள
வரவைழ��� ெகா�ட த�டைனைய �ட
ஒ�வ�� தவ�கைள� �����, ��ைமயா���

ேவ� த�டைன �ைடயா�. �யநல� ��க ம�த�
அ�யாைம�� ��� இ���றா�. அவ� த�
வ�ைய� ேத��ெத���றா�. ஆனா� அ�த வ�ேயா
��ப���� இ��� ெச��� வ�யா��.
��ப��� வா�லாக அவ� அ�ைவ� ெப�� ���
ஆன�தமா�றா�. ந��ண� ��க ம�த�
ெம�ய��� வா��றா�. அவ�� த� வ�ைய�
ேத��ெத���றா�.ஆனா� அ�யாைமைய��,
��ப�கைள�� கட�த அ��� �� ெவ��ச���
ேத��ெத��� ஆன�த�ைத அைட�� வ�ைய
அைட�றா�.
”��ைக� காணாம� இ��ப�” எ�பைத ம�த�
எ�ேபா� ���� ெகா�ள ஆர����றா� எ�றா�
அ��தவ�கைள� ப�� �ைன��� ேபா� த�
ெசா�த ���ப�கைள ���, அவ�கைள அவ�கள�
�ைல�� இ��ேத ேநா��, அவ�கள� ெசய�கைள�
த��ைடய க�ேணா�ட��� காணாம�
அவ�கள� க�ேணா�ட��� கா�� ேபா� தா�.
ம�க� எைவ எ�லா� ச�, தவ� எ�பத��
அவ�களாகேவ �ல வைர�ைறகைள அைம���
ெகா�� அ�த வைர�ைறகைள எ�ேலா��

��ப�றேவ��� எ�� �����றன�. இதனா�
தா� அவ�க� ம�றவ�ட� ��ைக கா���றன�.
ஒ� ம�த� எ�ேபா� ச�யான க�ேணா�ட���
பா��க�ப��றா� எ�றா�, அவ� என�
க�ேணா�ட��� பா��க�படாம�, உ�கள�
க�ேணா�ட��� பா��க�படாம�, அவன�
க�ேணா�ட��ேலேய பா��க�ப�� ேபா�தா�.
அ�வா� அவைன� க�� ���� வழ��வத���
ெபய� ���� அ�ல. ேபர�ேப. ����ெவ��ப�ற
ப���லாத அ��� க�களா� கா�� ேபா� நா�
ெம�ய��, ெம� ஞான� ெப��ேறா�.
ம�றவ�கைள �ைக�ப���ேயா,
��ைம�ப���ேயா காணாம� உ�ளவாேற
கா��ேறா�. ”ம�றவ�கைள� ப��� �����
��வத�� நா� யா�? ”நா� ஒ� பாவ��
கள�க�� அ�றவனா? ம�கைள வ�ைச�ப���
அவ�க� இ�த� தவைற,��ைக ெச��
இ���றா�க� எ�� ��வத��, ம�ற
ம�த�கைள� ப��� ���� வழ��� ��ப���
நா�கா��� அம��� ெகா�வத�� �ைன��� ��
�த�� எ� தவ�கைள� நா� ����� ெகா�ள

ேவ���. நா� ப�� ெபற ேவ���” எ��
எவ� த� உ�ள��� ���றாேனா அவ�
ப���லாத ேபர�� �ைலைய ெந����றா�.
ப�ைடய கால��� ஒ� �ைலமக� அவ� ெச�த
��ற�க��காக அவ� �� ���க�ப����த
க�ெல�ய�ப�� த�டைன
�ைறேவ�ற�ப�வத�� ��� பலரா��
ேபா�ற�ப�� ஒ�வ� ��� அைழ��
வர�ப�டா�. அ�ேபா� அவ� ”யா� இ�வைர எ�த�
��ற�� ���த� இ�ைலேயா அவ� �த� க�ைல
எ�ய���” எ�றா�. அ�வா� ��ய அவ�
கள�கம�றவ� எ�றா��, அவ� எ�த� க�ைல��
ெதாட��ைல. எ�த கச�பான ���ைப��
வழ�க��ைல. ஆனா� அள��லாத க�ேவா��
இர�க�ேதா�� ”நா�� உ�ைன�
க���க��ைல.எ�த� பாவ�� இ�ேம�
��யாேத” எ�� ம��� ��னா�.
��ைமயான இதய��� எ�த� பா�பாைட�� ,
ெவ��ைப�� யா� ��� ெகா�வத�� இட��ைல.
காரண� அ� ெம�ைமயான இர�க�தா��

க�வான ேபர�பா�� �ர�� வ��ற�.
��ைமயான இதய� எ�த� ��ைக�� காணா�.
ம�க� �ற�ட� எ�த� ��ைக�� காணாம�
இ���� ேபா� தா� பாவ�������,
��க�������, ��ப������ ��ப�வா�க�.
எ�த ம�த�� த��� எ�த� ��ைக��
காணமா�டா�. தன� ெசய�க��� எ�த�
��ைக�� காணமா�டா�. ெம�ய�ைவ��
ஞான�� ெப�� இ��பவனா� ம��ேம
த�����, தன� ெசய�க��� இ���� ��ைக
காண����. அ�வா� க�� அ��த ��
அ�ெசய�கைள� ைக��� ��வா�. ம�ற
ஒ�ெவா� ம�த�� தன� ெசய�க�� இ����
�யாய�ைத� க���பா�. ம�றவ�க� அவன�
ெசய�க�� எ�வள� தா� �ைமைய� க�டா��,
அவ� எ�ண��� அைத ந�ைமயானதாக�
க��ேய அைத� ெச��றா�. அ�வா� அைத அவ�
ந�ைமயானதாக� க�த��ைல எ�றா� அவ�
அ�த� ெசயைல ெச�யமா�டா�. அவனா� அைத
ெச�ய�� ��யா�. ேகாப� ெகா�பவ� த�
ேகாப�ைத எ�ேபா�� �யாய�ப����றா�.

ேபராைச ெகா�பவ� அ�வா� ஏ� ேபராைச�
ெகா��றா� எ�� ஒ� காரண�ைத� ���றா�.
��ைமய�றவ� த� இ�ைசகைள�
கா�பா���றா�. ெபா� ��பவ� தா� ���
ெபா�ைய உய�வாக� க���றா�. �ற� ெசா�பவ�
தன��� ���காதவ�கைள� ப�� அவ��
பர��வைத ஒ� ந�ெசயலாக� க���றா�. அவ�
அவ�கள� �ய இய��கைள� �� ம�றவ�கைள
எ�ச��ைக ெச�� கா�பதாக� க���றா�. ��ட�
���வேத ெச�வ����� ம������மான ���ய
வ� எ�� �ைன��றா�. ெகாைல�கார�� த�
ெகாைல ெசய�� ஒ� �யாய�ைத� ���றா�.
ஒ�ெவா� ம�தன� ெசய�க�� அவ��
இ���� ஒ��� அளைவேயா இ���
அளைவேயா ெபா��ேத அைம��றன. எ�த
ம�தனா�� அவன� உ�ைம �ைலைய ���
வாழ��யா�. த� அ�ைவ� கட�� இ��பவ�ைற�
ெசய�ப��த ��யா�. ஆனா� அவ� த� �ைலைய
உய���� ெகா�ள ����. உ�ள��� ஒ�ைய�
ெபற ����. அ�ைவ வள���� ெகா�ள ����.
ேகாப�கார� ேகாப��� ஈ�ப�� �றைர

அவம��பத��� காரண� அவன� அ�வான�
ெபா�ைமைய� ப�� இ��� ��தாக
உணர��ைல. க�வான த�ைமைய�
கைட����காததா� அவ� அைத� ����
ெகா�ளாம� ,ேத��ெத��காம� வா��றா�. ெபா�
��பவ��, �ற� ெசா�பவ��, ���பவ��
இேத �ைலைம�� தா� இ����றன�. அவ�க�
மன�� இ���� வா���றன�. ஒ�வன�
ப��வம�ற அ����� அ�பவ�����
உ�ப�ேட அவன� ெசய�க�� இ����றன.
உய�வான த�ைமகைள அ�ப��காததா�
அவ��� அைத� ப��ய ேபா�ய அ�� இ�ைல.
அவைன� ெபா��தவைர அ�ப� உய�வான
த�ைமக� என ஏ�� இ�ைல எ�� �ைன��றா�.
”ஒ� ெவ�ள� இ���� பா��. ஆனா� இ��டா�
அைத� ெப��� ெகா�� வாழ ��யா�.”. அைத�
ேபால இ���� வா�பவ� ஒ� ெபா���ய
�ைல�� வா�பவன� �ைலைய இ����
வா��தவா� உணர ��யா�.
த�ைன� �ர��� ��ப�க����� த���க
��யாம� ஓ�� கைள�� இ���� ம�த�

த�ைன� �யப�ேசாதைன�� உ�ப���� ெகா��
த��ைடய ேகாபேமா அ�ல� ெபா�ேயா அ�ல�
இ�வைர தா� வா��� வ�� வா��� அ�யாைம
�ைலேயா தா�, ��க�ைத�� �யர�ைத��
த���றன எ�� அவ�ைற� ைக��� அத��
மாறான �ற�த ஒ���க வ�ைய� ேத��
கா��றா�. அ�த ேம�ைமயான வ��� த�ைன
உ��யாக �ைல����� ெகா��� ேபா� அவ�
இ� �ைலகைள� ப���� ��ைமயான அ�ைவ�
ெப��றா�. அ�ெபா�� அவ� , இத�� ���
எ�தைகய அட��த இ��� வா�����ேதா� எ��
உண��றா�. ந�ைம, �ைம ப�� இ�த அ�பவ
அ�ேவ ெம�ய�வா��.
எ�ேபா� ஒ� ம�த� �றைர கா�� ேபா� த�
�ைல�� இ��� காணாம� அவ�கள� �ைல��
தா� இ��பதாக �ைன��� கா��றாேனா
அ�ேபா� அவ� �ற� �� ��ைக கா�பைத
�����வா�. ந�ைம, �ைமைய வைரயைற
ெச�வ� ஒ�ெவா�வ���� ேவ�ப��. அைத
அள��� அள�ேகா�� மா�ப�� எ�� ����
ெகா��றா�. எ�த� ���� �க இ�வான� அ�ல,

அைத� �ல� ந�ைமயாக� க��வா�க�. எ�த
ந�ைம�� �க உய�வான� அ�ல, அைத� �ல�
�ைமயாக� க��வா�க�. தன�� ந�ைமயானைத
ந�ைமயாக�� தன��� �ைமயானைத
�ைமயாக�� ம�த� க��வா�.
மன�� ஈர� ெகா�� த� மன மா� அ����
ெகா��� ��ைமயான ம�த�, �ற� �� ��ைக
கா�பைத ������வா�. அவ� �றைர த�
வ���� ெகா�� வ�� ேபராவைல த� க��ைத
ஏ�க ேவ��� எ��� ���ப�ைத� ெகா�ள
மா�டா�. ஆனா� அவ�க��� அவ�க� இ����
�ைல�ேலேய உத�வா�. தா� ��� க��ைத
ம��காம� ஏ�பைத �ட அவ�க���� ஏ�ப��
பர�த அ�பவ� தா� அவ�கைள� ேபர�����
உய�அ����� அைழ��� ெச���, என
அ����ளா�.
ம�க� த�க�ட� ேவ�ப�பவ�க� �� ��ைக
கா���றன�. த�க�ட� ஒ��� ேபா�றவ�க�
�� ந�ைமைய� கா���றன�. த�ைன� ெப���
����பவ�, த� க����கைள� பா�கா�க

��ப�பவ� த��ட� ஒ���ேபா�றவ�க�
எ�ேலாைர�� ����வா�. ஒ��� ேபாகாதவ�க�
எ�ேலாைர�� ெவ��பா�. உ�கைள
����பவ�கைள ��க� ����வ�� எ�ன
ெப�� ப�ைச எ��பா�����க�. உ�க� எ��கைள
�����க�. உ�கைள ெவ��பவ�க��� ந�ைம
ெச���க�. ஆனவ�� த�ெப�ைம�� ம�க��
க�கைள ����றன. இ�ேவ� மத� க����க�
ெகா�டவ�க� ஒ�வைர ஒ�வ� எ����றா�க�.
எ�� எ�ரான அர�ய� க��� உைடயவ�க�
ஒ�வைர ஒ�வ� க����� ச�ைட����
ெகா���றன�. ஒ� தைல சா��ைடயவ�
எ�ேலாைர�� த� அள�ேகாைல ம��� ெகா��
அள�� எ�ேலாைர�� ம�����றா�. தா� தா�
ச�, ம�றவ�க� தவ� எ�ப�� அவ���� ����
ச�ேதக��ைல. எனேவ அவ� அவ�கைள� த�
வ���� ெகா�� வர, ச�யான பாைத���
ெகா��வர அவ�க� ேம� ெகா�ய த�டைனக�
க�டாய� �ம�த ேவ��� எ��
எ���றா�.அவ�கள� �ய ப�ேசாதைன��
���ப�� இ��� தா� ச� எ�� �ைன���

வ��� அவ�கைள� ெகா�� வர �ய����றா�.
ம�க� ஒ�வைர ஒ�வ� ெவ��பத���,
க���பத���, எ���பத���,
������வத��� காரண� அவ�க� இய�ைகயான
இய�பாேலேய ��கானவ�க�, ேவ��� எ�ேற
�ய ெசய�கைள� ெச�பவ�க� எ�ப� அ�ல.
அவ�க���� அவ�க� ெச�வ� ச� எ�ற மன
�ைல�� தா� ெசய�ப��றா�க�. உ�ைம��
�� ெவ��ச��� த�க� ெசய�கைள� க�டா�
தவ� எ�� உண�வா�க�. எ�லா ம�த�க��
அவ�க�� இய�ைகயான இய�பா� ந�லவ�க�
தா�. �ல� ம�றவ�கைள �ட ஞான��
அ�பவ�� ��கவ�களா� இ���றா�க�.
D,E எ�� ெபய� அ��க�ப���ள இ� ம�த�க�
இைடேய ச�ப��� நட�த உைரயாட�� சார�ச�
இ�ேக �ேழ வழ�க�ப���ள�. அவ�க�
������ X எ�ற ம�த� நாட��த அர�ய�வா�.

E: ஒ�ெவா�ம�த��த�எ�ண�க�,
ெசய�க���
ஏ�ற�பயைனஅ�வைடெச��றா�. அவ�ெச�த
தவ�க���� த�டைனைய அ�ப���றா�.

D: அ�உ�ைமஎ�றா�, எ�தம�த��தா�ெச�த
தவ�க�����த�ப��யா�எ�றா�எ�தைகயெகா�ய
���ைலையந�ைமஆ�பவ�க�த�க���உ�வா���
ெகா���ளா�க�.

E: ஒ�ம�த�பத���,
ஆ��அ�கார���இ����றாேனா
இ�ைலேயாஅவ�அ�யாைம���பாவ����உழ��

வைர, அவ���ப�ைத����க�ைத��அ�வைட
ெச�ய� தா� ேவ��� .

D: உதாரண����X ையஎ����ெகா���க�.
அவ��ைமேய
உ�வானவராகஇ���றா�.
���க���க��யநல��பத�
ஆைச��ெகா�டவராகஇ���றா�. அ�தைகய
ெகா�ைகய�ற ம�த��� ெப�� த�டைன�
கா�����ற�.

E: அவ� அ�த அள� ��ேக உ�வானவ� எ��
உ�க��� எ�ப�� ெத���?

D:
அவர�ெசய�களா�,அ�த�ெசய�க���ைள�களா�.ஒ�
��� ெச�வைத� பா���� ேபா� அவ�
��கானவ� எ�� நா� அ�ேவ�. X ைய ேபா�ற
த��ய�றவ�கைள �ைன��� ேபா� எ���
ெவ��� ெபா�� எ��ற�. பல����
���ைழ��� அவைர� ேபா�றவ�க� அ�கார�
உ�ள ெப��பத��� இ��பைத� பா���� ேபா�
நம�� ேம� இ��பதாக� �ற�ப�� அ�த�
ச��ைய நா� ச�ேதக�ப��ேற�.

E: அ�ப� எ�ன அவ� ��� ெச��றா�?

D: அவர� ெகா�ைகக�எ�லாேம�ைமதா�.
அவ�பத���
���தா� நாேட ெக�� ���.

E: ��க� �ைன�ப� ேபாலேவ ெப��
எ���ைகயாக� உ�ள பல�� �ைன��றா�க�
எ�றா��, அ�த எ���ைக��� ச���
�ைற��லாத பல� , அ��� உ�க���
�கரானவ�க� தா�, அவைர ����
ஆத���றா�க�. அவைர ந�லவராக,
�றைமயானவராக� க���றா�க�. அவ� எ����
���களா� ந�ைம �ைள��, நா� ��ேன��
எ�� �ைன��றா�க�. அ�த� பத�ைய அவ���
அ����ள அ�த ம�க�� ��கானவ�களா?

D:
அவ�க�ஏமா�ற�ப���தவறாகவ�நட�த�ப��றா�க�
X�
��ைக இ� இ��� ப� மட�கா���ற�. த�
�யநல���காக� த� �றைமகைள ெவ��கரமாக�
பய�ப��� இ�தைன ேபைர ஏமா��� �ற�

ெகா�டவ�. அவைர நா� ெவ���ேற�.

E: ��க�� ஏமா� இ��பதாக க�தலாமா?

D: எ�த வைக��?
E:
ெவ���எ�ப�ெத�வாக�காண�டாதஒ��யமாைய
�ைலதா�. அ�� எ�ப� ெத�வாக� காண�
ெச��� �ைல.
ஒ�வ�ெவ��ைப���அ�ைபகைட����காத
வைர
அவனா�த��ைலைய��ச�, ம�றவ��ைலைய��
ச�, ெத�வாக� காண��யா�.

D: இ� ேக�பத�� �க அழகாக இ���ற�. ஆனா�
நைட�ைற�� ஒ��வரா�. ம�றவ�க����
���ைழ��� ஒ�வைன, ம�றவ�கைள ஏமா��
வ� நட��� ஒ�வைன� கா��ேபா�, நா�
அவைன ெவ��க� தா� ேவ���. அ�வா�
ெவ��ப� தா� ச��� �ட. X –�� மனசா��
எ�ப� ���� இ�ைல.

E: ��க� ��வ� ேபாலேவ . X – இ����றாேனா
இ�ைலேயா,
ஒ� ேப����, ��க� ��வ� ேபாலேவ அவ�
இ��பதாக ைவ��� ெகா�ேவா�. அ�ப�
எ�றா��, அவைன� க���பத�� ப�� அவ�
ேம� அ�தாப� தா� ெகா�ள ேவ���.

D: ஏ� அவ� ேம� அ�தாப� ெகா�ள ேவ���?
E: ��க� அவ��� மனசா�� �����ைல

எ����க�!
D: ஆமா�. அ�ப�� தா� ��ேன�.
E: அ�ப� எ�றா� அவ� மன அள�� ஊன�
உைடயவ�.பா�ைவ அ�றவ�கைள� பா��க
��யாததா�, வா� ேபச ��யாதவ�கைள
ேபசாததா�, ெச� ஊனமைட�தவ�கைள ேக�க
��யாததா� ெவ����களா? க�ப� ெச���
�ைசைய ����� ���ேபா அ�ல� �ைச�
கா��ேயா ெதாைல�� இ��� ,க�ப� பாைறகைள
ேமா�யத�� மா��ைய� ��ற� ெசா���களா?
உ��ழ���� அவ� தா� காரண� எ��
ெசா���களா? மனசா�� இ�லாதவ� எ�றா�
அறெந�கைள உண�� உ��ண�� அ�றவ�,
அவன� �யநல� எ�லா� அவ��� �யாயமாகேவ
ேதா���. X – உ�கைள� ெபா��தவைர
��கானவ�. ஆனா� அவைன� ெபா��தவைர
அவ� ��கானவனா?. அவ� த� ெசய�கைள,
நடவ��ைககைள ��கானைவயாக
�ைன���றானா?

D: அவ� த�ைன� ��கானவனாக
�ைன���றாேனா, இ�ைலேயா?
அவ� ��கானவ� தா�.

E: ��க� X � �� ெகா���ள ெவ��பா� நா�
உ�கைள ��கானவ� எ�� �ைன�தா� அ� ச�யா?
D: அ� ச���ைல.

E:ஏ� ��க� ஒ�வைன ெவ��பைத நா� ஏ�
��கானதாக க�த� �டா�?

D: ஏ� க�த� �டா� எ�றா� �ைமைய ெவ��ப�
ஒ� �யாயமான ெசய�. அவ� �� நா� ெகா���
ெவ���� ஒ� �யாய� இ���ற�.

அ� ஒ� �யாயமான ேகாப�.

E: நா� உ�கைள� ��கானவராக� க��னா� அ�
தவ�. காரண� உ�க��� எ� ச� எ�� ப��றேதா
அைத� ெச����க�. ஒ� ம�தனாக, ஒ�
��மகனாக X -ைய ெவ��பைத உ�க�� ஒ�
கடைமயாக� க�����க�. இ��தா�� X -ைய
ெவ��பைத �ட ஒ� ேமலான வ� இ���ற�.
அ�த ேமலான வ� ப��ய அ�� தா� உ�கைள�
ேபா� நா�� X – � �� ெவ��� ெகா�வைத�
த����ற�. அவன� ெசய�க� எ�வள� தா�
தவறானைவயாக என��� ேதா��னா��
அவ��� அைவ தவறானைவயாக இ�ைல. அவன�
ஆதரவாள�க���� அைவ தவறானைவயாக
இ�ைல. ேம�� எ�லா ம�த�க�� அவ�க�
�ைத�தைத அ�வைட ெச�வா�க�.

D: ��க� ������ அ�த ேமலான வ� எ�?

E: அ�தா� அ��� வ�? �றைர� �ைமயானவ�க�
எ�� க�தாம� இ��ப�. அ�வா� க�தாம�
இ��ப� ஒ� அைம�யான உ�ள��� ேபர��
�ைலயா��.
D: �ற� ெச��� �ைமைய அ��� ெகா�ட ����
அவ�க� ேம� ேகாப� ெகா�ளாம� இ����
�ைலைய ம�த� அைடய ���� எ��
ெசா����களா?

E: நா� அ�வா� ெசா�ல��ைல. ஒ�வ� �றைர
��கானவ�க� எ�� க��� வைர அவ���
அவ�க� ேம� ேகாப� வரேவ ெச���. நா�
��வ� எ�னெவ�றா� ஒ� சா�தமான உ�
உண��� மா��லாத அ��� தவ�� ஒ�
மன�ைலைய ஒ�வனா� ெகா�ள ����. அ�த
�ைல�� அவ� �ற� �� ��ைக� காணாம�
இ��பதா� அவ��� அவ�க� ேம� ேகாப�

வரா�.அவ� ம�க�� ப�ேவ� இய��கைள�
����� ெகா�வா�. அத� காரணமாகேவ அவ�க�
அ�வா� ெசய�ப��றா�க� எ�� �ள���
ெகா�வா�. த�க� எ�ண�க����,
ெசய�க���� ஏ�ற �ைள�கைள அ�வைட
ெச�வா�க�.ெச�த ந�ைம�காக ம����யான
க�ைர , ெச�த �ைம�காக ��பமான �தைர
அ�வைட ெச�ய�ேபா�றா�க� என� �����
ெகா�வா�. அ�தைகய �ைலைய அைட�த ம�த�
எ�ேலாைர�� அ�ேபா��, இர�க�ேதா��
கா�பா�.

D: ��க� ��த���� இ�த �ைல �க உய�வான
ஒ��தா�. அ� �க� ��தமான அழகான ஒ��
தா� எ�ப�� ���� ச�ேதக��ைல. ஆனா�
எ�னா� இ�த �ைலைய அைடய��யா�.X–ைய
ேபா�ற ஒ�வைன ெவ��க ��யாத �ைலைய
அைடய ேவ��� எ�� நா� ேவ�ட���ைல.
அவைன� ேபா�றவைன ெவ��ேத ஆகேவ���
எ� �ைன��ேற�.

இ�த உைரயாட���� D த� ெவ���ண�ைவ
ந�ைமயானதாகேவ, ேதைவயானதாகேவ
க���றா�. அ� ேபா�� தா� எ�லா ம�த�க��.
தா�க� ெச�வ�, ெச�ய� பட ேவ��ய ஒ�� தா�
எ�� க����றன�. அவ�க� ந��வைத�
பழ�கமாக� கைட���பா�க�. ந���ைக
இழ����டா� கைட����க மா�டா�க�. D – ைய
ேபா�ேற எ�லா���� த��ப�ட
உ�ைம����ற�. ஒ�வ��� இ�ெனா�வைன
ெவ��பத�� உ�ைம����ற�. அ�த
ெவ���னா� அவ���� ��க�� மன உ��த��
ெப��னா�, த� ெவ��� எ�வள� தவறான�,
��டா�தனமான�, க���� தனமான� எ��
����� ெகா�வா�. அ�த ெவ��ைப கைட�
����� த�ைன� தாேன எ�வள� காய�ப����
ெகா��றா� எ�� உண���� ெகா�வா�. அ�
வைர அ�த ெவ��ைப அவ� ைக�ட மா�டா�.

�ற�த ஆசா� ஒ�வ�்ட� அவர� �ட� ஒ�வ�,
ந�ைம��� �ைம��� இைடேய உ�ள

ேவ��பா�ைட �ள���ப� ேவ��னா�. ஆசா�
த� ைக�ர�க� தைரைய� ���� கா��யப�
,ேக�டா�.
”இ�ெபா�� எ� ைக எ�த� ப�க� ����
கா���ற�?”
�ட� ��னா�, அ� �� ேநா�� ����
கா����ற�.
��� ேம� ேநா�� ைகைய� ���� ���� அேத
ேக��ைய� ேக�டா�.
�ட� அ�ேபா� அ� ேம� ேநா�� ����
கா��வதாக� ��னா�.
அவ� அ�ெபா�� ,இ� தா� ந�ைம���
�ைம��� இைடேய உ�ள ேவ�பா� எ�றா�.

இ�த எ�ய �ள�க��� வா�லாக� �ைம எ�ப�
தவறான �ைச�� ெச��த�ப�� ஆ�ற�. ந�ைம

எ�ப� ச�யான �ைச�� ெச��� ஆ�ற�.
�ைமயானவ� எ�� �ற�ப�பவ� த�
ெசய�க�� �ைசைய ம��� ����� ெகா�டா�
ந�ைமயானவாக மா� ��வா� எ��றா�.
���� உ�ைம இய��கைள� ���� ெகா�ள
ஒ�வ� ந�ைமைய� கைட����� வா��� ,
�ற�ட� �ைமைய� கா�ப����� ��பட
ேவ���. எவ� �ற�ட� �ைமைய� கா�பைத
���� த� உ�ள�ைத இ��� ப���த�ப����
ெகா�ள ேவ��� எ�� �ைழ�றாேனா அவ�
ேபர�� ெப�றவ�. அவ��� �ைமேய �ல�படாத
அள��� அவன� இதய க�க� �க� �யதாக ஒ�
நா� மா����.
�ைம�� இய��கைள� ���� ெகா�ட ��,
ம�த� எைத� ெச�யேவ���? எ� ந�ைமேயா
அைத ம��� ெச�� வாழ ேவ���. எனேவ,
ஒ�வ� எ�ைன� க���தா�, நா� அவைன�
ப����� க���கமா�ேட�. அவ� எ�ைன�
ப���� ��னா�, நா� அவ��� இர�க�ைத
வழ��ேவ�. அவ� எ�ைன ெவ��தா� அவ���

ெப��� ேதைவ�ப��, எ� அ�ைப, ��சய�
ெப�வா�. ெபா�ைம அ�றவ�க�ட�,
ெபா�ைமயாக இ��ேப�.எ�லா� தன�ேக எ��
இ�க� ப��� ெகா�பவ�ட� நா� தாராளமாக
இ��ேப�. ச�ைட ச�சர�க��� வ��ைற���
ஈ�ப�பவ�க�ட� நா� அைம�யாக ெம�ைமயாக
நட��� ெகா�ேவ�. ��ைக நா� காணாத ேபா�,
யாைர நா� ெவ��ப�? அ�ல� யாைர நா�
எ��யாக� க��வ�?
எ� சேகாதரேன! எ� சேகாத�ேய! ம�த இன�
உ�கைள� ெகா�ல� ����றதா அ�ல� உ�க�
ேம� ெபாறாைம ெகா��றதா? நா� உ�க���
இர�க�ப��ேற�. அவ�க� எ�ைன� ெகா�ல�
���க��ைல. அவ�க� எ� �� க�வாகேவ
உ�ளன�. ������கைள நா� கண��
ைவ��� ெகா�வ� இ�ைல. அைத ைவ�� எ�ன
ெச�வ�?
ம�த�கைள �ைமயானவ�க� எ�� கா�பவ�
அ�த� �ைமயான, வ�சகமான ெசய�க� என�
�ற�ப�� ெசய�க���� �� ஒ� �றைமயான

அைம�� ஒ��� ெகா�� இ�த� ���கைள�
������ அர�ேக��வதாக� க�பைன
ெச��றா�. ஆனா� கள�கம�ற பா�ைவ�ைடயவ�
அ�த� ெசய�கைளேய �ைமயாக� கா��றா�. �ய
ச�� எ�� எ����ைல எ�� அவ� அ�வா�.
அ�த� ெசய�க���� �� எ�த� �ய உ���
ச���� இ�ைல. இ�த� �ரப�ச� ந�ைமயா�
ஆனேத. �ைமயா� அ�ல. ந�ைமேய �ர�தரமான�.
எ�த� �ைம�� �ைல�கா� . எ�த� �ைம��
�ர�தரமாக இ��கா�.
சேகாதர, சேகாத�களாக ஒ� தா� ம�களாக, ஒேர
���� வா�பவ�களாக ஒ�வ�ட� ஒ�வ� எ�லா�
���ைல��� அ�� பாரா���க�, எ�த�
��ைக�� ஒ�வ�ட� ஒ�வ� பா��கா��க�. எ�லா�
தவ�கைள�� ஏ���ெகா�� �ைற ெசா�லாம�
பா��க�. வ�ைமயான பாச� �ைண���
க�ட�ப�� இ��க�. ந� ம�த�, ம�த இன�ைத
ஒேர ஆ��க ���பமாக� கா��றா�. ஒேர தா� –
த�ைதய��� �ற�தவ�களாக� கா��றா�.
அவ�கள� �ல��� ஒ��தா�. அவ�கள� இ��
இல�� ஒ��தா� எ�� அ��றா�. எ�லா

ஆ�கைள��, ெப�கைள��, சேகாதரசேகாத�களாக� கா��றா�. எ�த� பா�பா��
ேவ��ைம�� பாராம�, யாைர��
��கானவ�களாக� பாராம� எ�ேலா�ட��
��ம�யாக இ���றா�. இ�த� ேபர��
�ைலைய� ெப�றவ� ம����ைய ெப�றவ�
ஆவா�.
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�ைலயான ம����

�� ப��த ��கேளா பளபள��� ேபர�கா�கேளா ,
வா��� கடைமக� எ�ேக அைழ��� ெச�றா��
அ�ெக�லா�,
த�க� இதய��� இைசைய� �ம�� ெச�பவ�க�
யா�?
அவ�க� ஆ�மா�� ��த ரக�ய க�டைளைய�
ெதாட���

�ைறேவ���றா�க�. –ெக��.

ந���அ�� ஒ����ேபா�
ேபரான�த� ���� பா�கா�� அரனாக கா��
���� –
ந� �ண இய��க� ம����யாக மல��
நா�க�� ��ம�யாக,ெபா�வாக� கட��
ெச���.
—ெவ���வ��

�ைலயான ம����! அ�ப� ஒ�� இ���றதா? அ�
எ�ேக இ����ற�? யா� அைத� ெப��
இ���றா�க�? ஆ�. அ� உ�ைம�� இ����ற�.
எ�ேக பாவ�க� இ�ைலேயா அ�ேக அ�
இ����ற�. மன�தக��� மாசக��யவ�க�
அைத� ெப�� இ���றா�க�.

ெவ��ச� எ�ற �ைலயான ஒ��� ���ேக
வ���ள ஒ� ெபா��� �ழைல� ேபா�றேத
இ�� எ��ற ��க�. அ� �ைரவாக� கட��
ெச�� ���. ஆனா� ம����ேயா �ைல��
����. உ�ைமயான எ�த ஒ��� மைற�ேதா
ெதாைல�ேதா ேபாகா�. எ�த� ெபா�யான
ஒ�ைற�� �ைல�� ��க� ெச�ய ��யா�. க���
கா�பா�ற ��யா�. ��க� ெபா�யான�, அ� வாழ
��யா�. ம���� உ�ைமயான�. அ� இற�க
��யா�. ம���� ஒ� கால���� மைற��
ேபாகலா�. ஆனா� அைத எ�ப��� ெவ��
ெகா�� வ�� �டலா�. ��க� ஒ� கால����
�ைல������. ஆனா� அைத� கட�� �டலா�
,�தற��� �டலா�.
உ�க� ��க� �ர�தரமாக� த����ேமா எ��
எ�ணா��க�. அ� ேமக�ைத� ேபால� கட��
ெச�����. பாவ��னா� �ைள�த ��ப�க�
உ�க� வா��� ஒ� ப�� எ�� க�தா��க�.
��ைல ஏ�ப���ய ஏேதா ஓ� இரைவ ேபால அ�
மைற�����. ���� எ��க�. ��தமா��க�.
ஆன�த� ெகா���க�.

உ�க� �ழைல உ�வா��பவ� ��க� தா�. ��க�
தா� ஆைச�ப����க�. ��� கவைல�
ப����க�. எ��பா��ைப ���� த���க�.
ஏமா�ற� உ�க� அ��� வரா�.
��க� ��க��� க�டைள��� க���ப�ேட ஆக
ேவ��ய ைகயாலாகாத அ�ைமய�ல. ����லாத
ெப�ம������ ேபரான�த�� உ�க� �� வர�
கா������றன . இ�� ���த �ைற��
பாவ�கைள� கன� காண ேவ��ய வ�ைமய�ற
ைக�ய�ல ��க�. இ�ெபா��� ����
ெகா������ உ�க� க� இைமக�� ேம�
��த��� அழ� ஒ� ���ெகா�� தா�
இ���ற�. ��க� ������ அ�த ெநா�ேய
உ�கைள வரேவ�க அ� கா�����ற�.
பாவ�ெசய�களா�� தா� எ��ற
அக�பாவ�தா�� உ�வா�� பார� ���த
�ழ�பமான உற�க �ைல��- �ைலயான
ம����ைய �ைன� ெகா�ள ��யா�. இறவாத
அத� இைச ெச�க�� எ�டாம� ெதாைல��
ெச������. கா��� ந�மண�ைத� பர�� அத�

அழ� ஒ��� வாடாத மல�க� அ�வ�
ெச�ேவா�� இதய�கைள இ�ேம��
பரவச�ப��தா�.
பாவ�ெசய�க�� , தா� எ��ற அக�பாவ��
ைக�ட�ப�� ேபா� �யநல���காக�
ெபா��கைள� இ�க� ப��� ெகா���
ஆைசகைள� �ற��� ேபா�, ��க��� �ழ�
மைற��. இதய� த� உட� �ற�த எ���
�ைலயான இ�ப��� �ைணைய ���� ெப��.
“நா�” எ��ற எ�ண� ���ய இதய��� ம����
வ�� ���ெகா���. எ�ேக ��ம�
இ����றேதா அ�ேக தா� ம���� த���.
கல�க� அ�றைதேய ம���� ஆ��.
�யநல� ��கவ�க�ட���� ம���� �ல� ஓ��.
ச�ைட ச�சர�� ஈ�ப�பவ�கைள� அ�
ைக����கா�. மன���ைமய�றவ�க��� அ�
�ல�படாம� மைறவாகேவ இ����. ம����
எ�பவ� ேபரழ��, ெம�ைம��, ��ைம��
�ைற�த ஒ� ேதவைத . அவளா�

��தமானவ��ட� ம��ேம இ��க ����.
அவளா� �யநல�ேதா� உட� வாழ ��யா�. அவ�
அ�ைபேய ����� கர����பா�.
ஒ�ெவா� ம�த�� எ�த அள����
�யநல��லாம� இ����றாேனா அ�த அள���
உ�ைமயான ம������ இ���றா�. எ�த
அள���� �யநலமாக இ���றாேனா அ�த
அள��� ம������லாம� ��கமாக
இ���றா�. உ�ைமயான ந�லவ�க� (ந�லவ�க�
எ�றா� உ�ள��� தா� எ��ற அக�பாவ
எ�ண��ட� ெவ��கரமாக� ேப��பவ�க�)
ம�����டேன இ���றா�க�. ��தமானவ�க��
ெவ�� எ�வள� ெகா�டாட�த�கதாக இ���ற�.
எ�த உ�ைமயான ஆசா�� வா�� ெவ��
��கேம எ�� ச��ய� ெச�த��ைல. அ�
ஆன�தமான� எ�ேற உ�� ெச��றா�க�.
பாவ��னா� ஏ�ப�ட �� �ைளைவ�
கைளவத�ேக ��க� வ�வதாக� ����
கா���றா�க�. எ�ேக ”நா� , என� “ எ�ப�
மைற�றேதா, அ�ேக கவைல�� மைற�����ற�.
ம���� எ�ப� ந�ைம�� உ�ற �ைணயா��.

க���� கவைல�� அம���ற இட�க��
இள�ய மன�� இர�க�� அம�� ேபா� வா��
ெத��க வா�வா��ற�. �யநல�ைத� �ற�க
எ��� கால� எ�தான ஒ�ற�ல. அ�� �ல கால�
க�ட�க� �க� ��க� வா��தைவ. மா� அ��ப�
எ�ப� ஏ���ெகா�ள� ேவ��ய க�னமான வ�.
எ�லா மா�த�க���,வள���க��� க�டாய�
வ� இ����. ஆனா� �� வள��� �ைல��
ம���� �ைல������. அ�த �ைல��
எ�லாேம அழ�� ஆ�ற�� அ��� ஆகேவ
இ����.
மன�� எ�லா� ெப��த�ைமயான �ண�க��
�ைற������.
அவரவ�க� த�க�ைடய ெசய�க�, உண��க�,
எ�ண�க�, ���ைலக�, �ண�க� ஆ�யவ���
�� ���க���பா�ைட ைவ����பா�க�.
எ�த அள���� �யநல ஆைசக�
ஒ��க�ப��றேதா அ�த அள��� ம������

த�ைன ெவ��ப���� ெகா��ற�. மன�� மாைச
����� அக��யவ�களா� தா� �ைலயான அத�
�� இ��ைப ெநா��� ெநா� ெதாட��� உணர
���� எ�றா�� அத� இ�ைமைய�
�யநல��� உய�வாக� ெசய�ப�� ஒ�ெவா�
ெநா����, ஒ�ெவா� ம��ெபா����
எ�ேலாரா�� உண��� ெகா�ள����.
�யநலம�ற உ�ைமயான ஒ�ெவா� எ�ண�தா��
ஒ�ெவா� ெசயலா�� (பரபர�பாக�
ெகா�டாட�ப�� ெபா�யான ம����ய�ல
,கா��சைல� ேபா� ெதா��� ெகா��� ெபா�யான
இ�பம�ல ) ��ப க��� �� ெதாடராத
உ�ைமயான ம���� ெவ��ப��.
ஒ� � எ�வா� ��� மல���ற� எ�� �ைன���
பா��க�. �த�� �ைதயான� �ைத�க�ப�ட
ம��� இ������� ேம� இ���� ஒ�ைய
ேநா�� �ைள���ற�. ��� ெச�யாக
மா���ற�. �ற� இைல இைலயாக வள���ற�.
இ���� எ�த �ய���� இ��� ைக�படாத
அழ�ட� இ�ய ந�மண��ட� � மல���ற�.

ம�த வா��� அேத ேபா�� தா�. �த��
அ�யாைம, �யநல� எ��� ம��� ஆழமாக,
ெவ��ச��லாத இ���� �ைத��� , காண
��யாத ெவ��ச�ைத ேநா�� ��ேன�� �ய��
நைடெப��ற�. ெவ��ச���� வ�த ���,
�யநல�ைத ��ெடா���� ேபா�
வ���,ேவதைன�� �டேவ
ெதாட���றன.இ���� �யநல��லாத
��ைமயான வா�� மல���, �� எ�த
�ய������� தானாகேவ ��த ந�மண�ைத��
ம���� ேபரழைக�� பர����ற�.
ந�லவ�க�, மன மாச�றவ�க�, ம������ உய�
�ைல�ேலேய இ���றா�க�. ம�த�க� த�க�
���ப� ேபா� வா��� இைத ஏ���
ெகா�டா�� அ�ல� ம��தா��, ம�த� �ல�
த� உ�உண�வா� அவ�க� ம�����ட�
இ��ப� உ�ைம எ�� அ���. உலகெம���
ம�த�க� ேதவைதகைள ம������ உ�வமாக�
தாேன ஓ�ய�ப����றா�க�. ம���� ேதவைதக�
இைற�� ேதா� எ���னா� ஆன இ�த உட���
உ��� இல�க��� இ����றன. அவ�கைள நா�

ச���தா�� அைத� கவ��காம� கட�� ெச��
���ேறா�. அ�வா� கட�� ெச�லாம�
க�ம��னா� ஆன இ�த உட��� �� இ����
கள�க�ப��த ��யாத அ�த� ேதவைதைய� க��
உண�� உ�ள���ைம உைடயவ�க� எ�வள�
ேப�?
பா�ைவய�றவ� கா�� அ��� ��� வா�
இ��தா��
அைத அவ� தட�� பா��ேத அ�ய����.
த��� ெத�வாக உ� ேநா��� கா�� பா�ைவ
உைடயவ���
ெவ�ேய அவ�ைற� ����� வ�வ� மைற��.
ஆ�, மன மாச�றவ�க� ஆன�த� க����
இ���றா�க�.
இேய��� வா��ைதக�� ஏதாவ� ��க�
ெவ��ப��றதா எ�� நா� �ய�� ேத�னா��
காண��யா�. ”��க�தா� ஆன ம�த�”

”ஆன�த�தா� ஆன ம�த�” ஆக ��ைம
ெப��றா�.
உலகள� ��ப�தா� இதய� ெநா���ய எ�
சேகாதர�க���� ��தனா�ய நா� க���
வ��ேத�.
அவ�க��� ��வத�� வ� இ��பைத எ��
ஆ�த� அைட��
இ�ேபா� நா� ���� ம���ேற�.

பாவ����, பாவ������ ��� எ��
ேபாரா�ட����, கைள��� ��ப�� ஏ�ப��.
ஆனா� ெம�ய�ைவ ெப�� ேபா�, ந�ைம��
பாைத�� ெச��� ேபா�, ம����
�ைல������.
”ந�ைம�� பாைத��� �ைழ��க�.
காய�கைள ஆ�� �ணமா��� ��� �ைனக� எ�லா

�த தாக�கைள�� த����கைள�� ���க அ�ேக
பர�� �ட���றன.
வ� எ��� எ��� வாடாத மல�க� பாயாக
���க�ப�� இ����றன.
�ைர�� ெசயலா��� இ�ைமயான கால�க�
ஏராளமாக இ����றன.”

��ப� எ�வைர ����� எ�றா� “நா�” எ��ற
அக�பாவ உண�� ����� வைர ம��ேம.
அ������� உ� ���ய ��� க�ர����
இய��ர� த� ேவைலைய ���� ெகா�� ���.
இ�� மனமா�க� உ�ள������ ���ய உட�
��ப�க� ������. அ� ேம�� வா��வத��
மன�� எ�த அ���� இ� இ�ைல. �ைலயான
ம���� உணர�ப�����.
எ�லா� ��த�க�� இைற �த�க�� ம�த�
�ல��� இர�சக�க�� ம��ேவா� ந�ெச��ைய
அ���� இ���றா�க�. ந�ெச�� எ�றா� எ�ன

எ�� எ�லா ம�த�க�� அ�வா�க�.
த���க�ப�ட ேபராப��, ேநா� ���� �ணமாவ�,
ந�ப�க� பா�கா�பாக வ�� ேச�வ� அ�ல�
பா�கா�பாக ஊ� ����வ�, �ர��ைனைய
��ய��� ��� வ�வ�, ெதா��� ெவ��
வா��� உ��யாவ�, ேபா�றைவேய. ஆனா�
��த�க�� ந�ெச�� எ�றா� அ� எ�ன?
�ழ�பமானவ�க��� அைம� இ����ற�.
��ப�ப�பவ�க��� ஆ�த� இ����ற�.
கவைல�ப�பவ�க� ஆன�த�ப�வா�க�,
பாவ�ைத ெவ�ல ����. வ� தவ�யவ� ��
வ�� ேச�வா�. மன� உைட�தவ�க��,
��க�ப�பவ�க�� ம������வா�க�. இ�த
அழ�ய உ�ைமகைள எ��கால உல�� அ�ல;
இ�ேக, இ�ெபா�ேத உணர����. அ�ப��க
����. தா� எ�ற ���ய எ�ைலைய உைட��
த�னலம�ற அ�� எ��� எ�ைலய�ற ெப�
ெவ���� �ைழ�� யாவ�� உணர����,
அ�ப��க ���� எ�� ��த�க�
அ����றா�க�.
�க உய��த ந�ைமைய �ய�� ேத��க�. ேத��

க�ட�ட� அைத நைட�ைற�ப���� பா���
உண��க�. �க ஆழமான, இ�ைமயான
ஆன�த��� �ைவைய� ப����க�. ம�றவ�க�
நல�ைத� கவன��� ெகா���க�.ம�றவ�கைள
அ�ேபா��, க�ேவா��
எ���க�.ேதைவயானவ�க��� ���த
உத�கைள� ெச���க�,இ�வா� ெச�� உ�க�
�யநல ஆைசகைள ெவ��கரமாக மற�� ���க� .
அ�த இட��ேலேய (இ��� ��� �ர� �ட�
கட�� ெச�ல� ேதைவ��� )வா��� �ைலயான
ம����ைய ��க� க�� உண���க�.
�யநல��ைம எ��� வா��� கத�� உ�
ெசா��க������� �ைலயான ம����
இ����ற� . யா�� அ�த� கதைவ �ற�� ெச��
�ைலயான ம����ைய அ�ப��கலா�. யா���
இ�� ச�ேதகேமா அவ�க�� வ�� கதைவ �ற��
பா���� த�க� ச�ேதக�ைத� ����� ெகா�ளலா�.
எனேவ �யநல� எ�ப� ��க���� அைழ���
ெச���. �யநல� �ற�பேத ம������ அைழ���
ெச��� எ�� ெத��� ெகா��� ேபா� – இ� ந�

ஒ�வ� ம������ ஆக ம��� அ�ல. அ�வா�
எ�றா� ந� எ�ண� எ�வள� தா�வான�! ஆனா�
�� உலக��� ம�����காக��. காரண�
ந�ேமா� வா�� ந��ட� ெதாட�� ெகா���
யாவ�� நா� ந� �யநல�ைத� �ற�தத�காக
உ�ைமயாக�� ம����யாக�� இ��பா�க�.
காரண� ம�த� �ல� எ�ப� ஒ�ேற, ஒ�வ��
ஆன�த� எ�ப� எ�ேலா�� ஆன�தேம. இைத�
உண��த ��, வா��� பாைதக�� மல�கைள�
�வலா�. ��கைள அ�ல. ஏ�, ந� எ��க��
பாைதக��� த�னலம�ற அ��� ந�மண
மல�கைள� �வலா�. அவ�க�� கா� அ� அத�
ேம� ப�ய அ�த அ��த��� ��த��� ந�மண�
சா�� கா��� ெத��க�பட���. உலக� அ�த
ந�மண��� ம�����ற���.
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அைம��ட� இ��ப�

சலனம�� இ�!
வா��� ம�ம�ட� அைம�ேய.
ஒ�ெவா� ��ட நா��� உ�க��ெக�� எ��
��� ேநர�ைத வழ��� ெகா���க�.
�க அ�க ேநர� ேதைவய�ற �� ேப��க��
ஈ�ப��ேறா�.
�க� �ைற�த அள� தா� நா� �ற ேவ��யைத�

���ேறா�.
உ�க� அ�ைவ�� ஞான�ைத�� ந�ல �ைற��
ெவ��ப��த ேவ��� எ�றா� ,
உ�க� வா��ைத�� ம���ட� ெசய� �ற�க
ேவ��� எ�றா�,
ெவ���கைதகைள��,
��ேப��கைள������த��
அைம��� ெபா�னான வா��ைதக��
ஈ�ப��க�.

—ஏ.எ�.சாலேமா�.

எ� உ�ளேம, கல�காம� சலனம�� இ�.

ஓ���லாம�பரபர�பானநடவ��ைகக��ஈ�ப�வ��

ச�� ேநர� �ல� ��.
���ேநர�த�ைமைய�ேத���எ���
வா�வத�� அ�ச� ெகா�ளாேத.

—எ�னா���ரா�ைப

ெம�ய�� ெப�ற ம�த�� வா��ைதக�� ஆ�ற�
�ைத���ள�. ஆனா� அவன� அைம����
ெமௗன���� அைத�ட அ�க ஆ�ற�
�ைத���ள�.உய� ம�த�க� �ல சமய�க�
அைம�ைய ேவ��� எ�ேற கைட�������
�க ��பமாக ந�ைம� க����றா�க�. அ���,
ஞான�� ெகா�ட ெப�� ஞா�க��
அைம�யான ப�� நல�கைள ேந�� கவ��க
���தவ�களாக அவர� �ட�க� ஓ� இ�வ�
இ��கலா�. ஆனா� அைவ கால� கட���
ெதாட��� ேபா���

பா�கா�க�ப��ற�.ெக��கார�தனமாக
வா��ைதகைள� ����� ���சா� ேப�சாள��
வா��ைதக� பல ஆ�ர� ேப�களா� ேக�க�ப��
எ��� பர� எ�ேலா�� அ��த வா��ைதகளாக ஒ�
கால����� �க� ெப�� �ள��னா�� �ல
தைல�ைறக�� அைவ மற�க�ப�� ����றன.
”உ�ைம எ�றா� எ�ன? அைத �ள��” எ�ற
�ேலா� ேக�ட ேக���� இேய��� ப��
அைம�ேய.அ�த ஆழமான அைம��� ஞான�
ெபா��� இ��த�. ப��� உ���� உ� அட��
இ��த�. ”ேதவைதக� உ�ேளவர அ�ச�ப��
இட�க���� ��டா�க� �ைர�� ெச�வா�க�”
எ��� ��ைற ெம������ வ�ண� அவ�
ஆழம�ற வா��ைதகைள ெவ��ப��த��ைல.
வா��ைதகளா� �ள�க� அ��� ஒ�
வைரயைற��� அைட�க ��யாத ஒ����
�ள�க� அ��க அவ� �� வர��ைல
சா��ர�க�, ேவதா�த�கைள அவ�
��ைவ�க��ைல. �ர�ம�ைத (கட�ைள) ப��ய
ேக��கைள வா��வாத� ��ய �ராமண�க�
ெதா��த ேபா� ��த� அைம�யாக இ��தா�. அவ�

அைம�யாக இ��� அவ�க� அ��� இ��தைத
�ட ேமலானைத அவ�க����
ேபா��தா�.ேமேலா�டமான ப��கைள
எ��பா���� ��டா�கைள அவர� அைம�
�����ப��த��ைல. ஆனா� உ�ைம ஞான�
ேத�பவ�க��� ஆழமாக உண���ய�. கட�ைள�
ப��ய எ�� க��ைத ச���� ெகா���
மன��லாம� கட�ைள� ப�� ����லாம� ஏ�
இ�வள� ேப��? அத��� ப�� ��தள�
அ�ைப��,ந�ெல�ண�கைள�� வா���
நைட�ைற�ப���, அவ��� ���ய��வ�ைத
உண���� ெகா�ள���. ஏ� கட�ைள� ப��
ஊக��� அ��பைட�� இ�வள�
வா��வாத�க�. ந�ைம� ப�� நா� ��தள�
உண���� ெகா�ேவா�. ஆரா�வத�� இட��லாத
ஒ� க��ைத ைவ��� ெகா�� தர��ைறவாக,
அவம�யாைதயாக� ேப�வைத �ட� ெப�ய
��டா�தன�� இ�ைல. ப��வம�ற �ைல��
இ�ைல. ம�யாைதைய�� ப�ைவ�� �ட
ஞான�ைத அைடயாள� கா��� �ற�த ேவ� ஒ��
இ�ைல. வா��ைதக� இ�லாம� ெம�ய��

ெகா�டவ� ேபா��பா� எ�� லாஒ�� தன
வா��� வா��� கா��னா�. ச��
ேசக��க�ப����தா� அத� �டேவ ஆ�ற�
இ���� எ�பைத� ேபால எ�ேபா�� அவ�ட�
இ��� ெவ��ப�� ஆ�றலா� �ட�க� அவைர
ேநா�� ஈ��க�ப�டன�.ேபா��பத�காக ெவ�ேய
ெச�லாம�, ம�க�� ெச�கைள� ேதடாம�
அவ�க�� பா�ைவ����� �ல� அைம�யாக
வா��த அவைர ம�க� ேத� ெச�� அவ�ட����
ஞான� ெப�றன�.
ெம�ய�� ெப�றவ�க�� அைம�யான ெசய�க�,
ெம�ய�ைவ� ேத���றவ�க�� பாைதக��
ஒ�ெவ�ள�ைத� பா���� �ள��களாக
�ள����றன. ெம�ய�ைவ�� அறெந�கைள��
ெசய�ப��� வாழ �ைன�பவ� எைத� ேபச
ேவ���, எ�ேபா� ேபசேவ��� எ�� ம���
ெத��� ெகா�வ� ேபாதா�. எைத� ேபச� �டா�,
எ�ேபா� ேபச� �டா� எ��� ெத���
ெகா�ளேவ���. நாவட�கேம ெம�ய���
ஆர�பமா��. மன� அட��� ெசய�ப�வ�
ெம�ய��� வ�கா��த� ஆ��. ஒ�வ� த�

நாைவ அட��� ேபா� அவ� மன�� ��
அவ��� ஒ� க���பா� ஏ�ப���ற�.
ஒ�வ��� மன�� �� ��� க���பா�
இ���றெத�றா� அவ� அைம�ைய ஆ�� �ற�
ெப�றவனாக இ��க ேவ���.
��டா� �த���றா�. வ�� ேப��றா�, வாத�
���றா�. வா��ைதகைள வா� இைற��றா�.
ம�றவ�க�� வாைய அைட�ததாக� ெப�ைம
ெகா��றா�. த��ைடய ��டா� தன��� (அைத
��டா�தன� எ�� அ�யாம�) ெப��த�
ெகா��றா�.த�ைன எ�ேபா�� த�கா�த வ�ண�
இ���றா�. த��ைடய ஆ�ற�கைள� பய�
இ�லாம� �ணா���றா�.எ��� �ைளயாத
�ல�ைத� ேதா�� ெச�கைள ந�� வள��க
எ��� ேதா�ட�காரைன� ேபால� ெதாட���
ெசய�ப��றா�.
ெம�ய�� ெப�றவ� பய��லாத வா��ைதகைள,
வ��� ேப���கைள, �� வா��வாத�கைள,
த�ைன� த�கா��� ெகா��� வா��ைதகைள�
த����றா�.ேதா��யைட�தவ� ேபா� ேதா�ற�

ஏ�ப�டா� ம���� ெகா��றா�.உ�ைம�லேய
ேதா��யைட�தா� இ��� ெப� ம����
ெகா��றா�.த��ைடய தவைற, �ைறைய
அ���� ெகா�டத�காக ,அைத இ�ெபா�� ��க
���� எ�� ெப� ம���� ெகா�� ெம�ய���
ேம�� ஒ� ப� ��ேன��றா�.இ��யான
வா��ைத தன�ைடயதாகேவ இ��கேவ���
எ�� ���ப� ெகா�ளாதவ� ேபர��
ெப�றவனாவா�.
நா� எ� கட�த கால நா�கைள� ����
பா���ேற�.
வா��ைத ஜால��� ெக���கார�க�ட� நா�
ேபா������ கைள�பைட�ேத�.
இ�ெபா�� எ�� நைகயா�த�க����,
வா��வாத�க���� எ�த� ப��� அ��காம�
கா����பைத� த�ர நா� ேவ� எ���
ெச�வ��ைல.
ேகாப� ஏ�படேவ��� எ�� ����ட�ப��

ெபா�� அைம�யாக இ��ப� எ�ப� ஒ� ப��
�ைற�த இர�கமான இதய��� அைடயாளமா��.
கவனம�றவ�க�, .இர�கம�றவ�க� ஒ�ெவா� ��
���த��� த�க� �ைல�� த�மா�வா�க�.
தா� எ�ற எ�ண���� ஏதாவ� ஆப�� ேந��
எ��� ேதா�ற� ஏ�ப�டா�� மன� கல�� �ைல
�ைல��� ேபா���வா�க�. இேய��� ஒ�ைம
�ைல எ�ப� ஒ� அ��த� அ�ல. அ� அவர�
ெந��� ��ெகா����த ப��க�� மல��த
�ைல. ஞான��� ெவ��பா�. ”இேய� ஒ�
வா��ைதைய�� ப�� அ��க��ைல”, ”��த�
அைம�யாக இ��தா�” எ�� ப���� ேபா�
அைம��� ேபரா�றைல, வ�ைமைய,
ஆரவார��லாத க��ர�ைத, ெப� மைழ�� ஒ�
�� மைழைய� பா��த� ேபா� உண��ேறா�.
அைம�யான ம�தேன ஆ�ற� வா��த ம�த�.
அ�கமாக� ேப�� ம�த� �றைர ஈ��கமா�டா�.
எ�த� தா�க�ைத�� ஏ�ப��த மா�டா�.எ�த ஒ�
ஆ�றைலேயா ச��ையேயா �ண��காம� ேசக���
ைவ���ெகா�ட ��ேப ேவ��ய �ைச��
ெச���� பய�ப��த ���� எ�பைத

இய��ர�கைள இய��� (ெம�கா���க�)
ஒ�ெவா�வ�� அ�வா�க�. ெம�ய��
பைட�தவ� மன�� ஆ�றைல ேசக���
�ணாகாம� த��� ேதைவ ஏ�ப�� ேபா� ����
தாமத���� ���யமாக ேவ��� �ைச��
ெச����றா� எ�ற வைக�� அவ� மன�
எ��� ஆ��க இய��ர�ைத இய��பவேன.
அைம� தா� உ�ைமயான வ�ைம. ”�ைர���ற
நா� க��கா�” எ�ற ேப�� வழ�� ச�யான� தா�.
��டா� என�ப�� நாைய� பா��� எ�ேலா��
அ�ச�ப�வத��� காரண� – அ� பா�ைவைய �க�
க�ைமயாக ைவ��� ெகா���.�க அ�தாக
எ�ேபாேதா தா� �ைர���. நட�பவ�ைற� ����
கவ���� ெசய�ப�வத�� அத�� அ�த அைம�
ேதைவ�ப��ற�. ஆ�. இ� ஒ� தா��த வைக
அைம��� ஆ�ற� தா�.ஆனா� அ��பைட
த��வ� இ�தா�. த�ெப�ைம ேப�பவ� ேதா��
அைடவா�. அவ� மன� ெச�ய ேவ��ய ெசயைல
��� �ல�� ெச����ட�. அவ� த� ஆ�றைல
எ�லா� த�ைன� ப��� �க���யாக�
ேப�வ�ேலேய ெசல� ெச��றா�. அவன� ச��

ெச�ய ேவ��ய ப���� அைத� ெச�தா�
�ைட�க� ேபா�ற பலைன�� எ�� இர�டாக�
���ற�. அ�� ெப�� ப�� அ�த� பலைன
எ��பா���� ஆைச�ேக ெச���ற�. த�
பைடகைள� ����� ேதைவய�ற இட�க�� ��க
ைவ����� ேபா���� ெச�� ஒ� �கமாக�
தா��தைல ெதா��க ��யாம� ேதா�� அைட��
�றைமய�ற பைட� தளப�ைய� ேபா�
ெசய�ப��றா� அ�ல� இய��ர���
த���தைழ கவன���� �ற�� ��� �ரா�ைய
ெவ�ேய ெச�ல அ�ம���� கவன� �ைறவான
ெபா�யாளைர� ேபால� ெசய�ப��றா�.
த�னட�கமான, அைம�யான, உ�ஆ�வ� ��கவ�
ெவ�� ெப��றா�. த��க���ைய� த����, ��
ஆராவார�கைள ��� �ல� அவன� ச��
அைன�ைத�� ஏ���ெகா�ட ப�ைய
�ைறேவ�ற ஒ��க�ப����றா�. த��க���
ெகா�பவ� த� ஆ�ற�கைள� பைறசா���
ெகா������ ேவைள�� இவ� ெச�� ���க
ேவ��ய ேவைல�� இற�� ெசய�ப���
ெகா�����றா�. ம�றவ� எ�த அள�

ேப��ெகா�� இ���றாேனா இவ� அ�த அள�
அவைன �ட அ�த ேவைலைய ���க ��ேன��
ெகா�����றா�. பல �ைனக��
�தற��க�ப�� ஆ�றைல �ட
ஒ��க�ப��த�ப�� ஆ�றேல பல� த�� எ�ப�
எ���, எ�ேபா�� ெசய�ப�� இய�ைக
��யா��. இைர�ச� இ��� த�ெப�ைம
ெகா��� ”சா�ல�” -ஐ எ�ேபா�� த�னட�கமான,
அைம�யான ”ஒ�லா�ேடா” ������வா�.
அைம� தா� வ�ைம எ�ப� �� எ���
ெசய�ப�� இய�ைக ��யா��. ெவ��கரமாக
இய��� ெகா������ �யாபா� த�
��ட�கைள, ெசய��ைறகைள, �க��கைள�
ப��� ேப��ெகா�� இ��கமா�டா�. ெவ��
ெப���ள காரண�தா� ெப��த� ெகா�� ேபச�
ெதாட��னா� ேதா��ைய� த�வ ஆர����
��வா�. ந� ஒ��க �ைற�� வா��� �றைர
ஈ���� த�ைம�ைடயவ� த�ைன� ப�� ஒ�
ேபா�� ேபச மா�டா�. த��ைடய ஆ��க
�ய��க�� �ைட���ள ெவ��ைய� ப����
ேபசமா�டா�. அ�வா� ேப�னா�, ேப�ய அ�த�

கனேம கா�த� ேபா�� அவேனா� இ��த ஆ�ற�
எ�லா� அவைன ��� ���� ெச�� ���.
சா�ச�ைன� ேபா�� (ஆ��ல வழ���
வழ�க�ப�� ஒ� கைத�� பா��ர�.) அவ� த�
ஆ�ற�க� எ�லா� ���� த��பா�. உலக
வா��� ெவ��ேயா! ஆ��க வா���
ெவ��ேயா! ெவ�� எ�ப� ���ேகாைள மன�
தளராம� வ�ைமயாக , அைம�யாக அைடய
�ய���பவ�க��� மன� உவ�� உத�� ஒ�
ப�வான ேவைல�கார�. அ�க ஆ�ற� வா��த
ச��க� ,இைர�ச��� ேவைல ெச���.
பலவ�ைற� கட�� கவ�� மன� அைம�யாகேவ
ேவைல ெச���.
��க� வ�ைமயானவ�களாக, பய��ளவ�களாக,
த�ன���ைக உைடயவ�களாக இ��க ேவ���
எ�� ����னா� அைம��� ஆ�றைல ,
ம��ைப உண��� ெகா���க�. உ�கைள� ப���
ேபசா��க�. �� ேப�� ேப�பவ� ெசய��
பல�னமானவ� எ�� உலக� இய�ைகயாகேவ
உண��� ெகா�� அவைன அவ� த��க���
பாைத��� ெச�ல அ�ம��� ஒ������. எ�ன

ெச�ய� ேபா���க� எ�பைத�� ேபசா��க�.
ஆனா� ெச���க�. ெச�� ���க�ப�ட ப� த�
அ��கார�ைத� தாேன ேத�� ெகா���.
ம�றவ�க� ெச��� ேவைலக�� �ைற �� தவைற
க������ உ�க� ஆ�றைல �ணா�கா��க�.
ஆனா� உ�க� கடைமைய ந�றாக ��ைமயாக�
ெச���க�. உ�ைமேயா�� இ�ைமேயா��
ெச�ய�ப�� �க� சாதரண ேவைல ,ம�றவ�கைள�
பா��� �ைர�பைத �ட ேமலானதா��.
ம�றவ�க�� ேவைலைய� �ைற� ���ேபா�
உ�க� ேவைலக�� ��க� கவன�ைத
இழ����க�. ம�றவ�க� தவறாக� ெச��றா�க�
எ�றா� ��க� ச�யாக� ெச�� எ����கா�டாக
�ள�� அவ�க��� அ������க�.
ம�றவ�கைள ம�ட� த�டா��க�. உ�கைள
யாராவ� ம�ட� த��னா� அத�� எ�த
ம��ைப�� அ��� வ��தா��க�. உ�க� ��
தா��த� ெதா��க�ப�டா� அைம�யாக இ��க�.
இ�வா� இ��� ��க� மன�க���பாைட
வள���� ெகா���க�. வா��ைதகைள, ெசா�கைள
�ஙக� பய�ப��த��ைல எ�றா�� �ற�

உ�க�ட� க��� ெகா�வா�க�.
ஆனா� உ�ைமயான அைம� எ�ப� நா வான�
ம��� ேபசாம� அைம�யாக இ��பத�ல, மன�
அைம�யாக இ��பேத. மனமான� �ழ��
அைலபா��� ெகா����க நாைவ ம���
க���ப��� அைம�யாக ைவ����ப� எ�த�
பல�ண�ைத�� ேபா�கா�. எ�த ஆ�றைல��
வழ�கா�. அைம�யான� ச�� வா��ததாக இ��க
ேவ��� எ�றா� அ� �� மனைத�� த��ய
அைம�யாக இ��க ேவ���. மன�� ஒ�ெவா�
பாக�ைத�� ஊ��� இ��க ேவ���. ஒ�
��ம�யான அைம�யாக இ��க ேவ���. இ�த�
பர�த, ஆழமான , �ைலயான அைம�ைய;-எ�த
அள��� ஒ�வ��� அவ� ேம� க���பா�
இ���றேதா அ�த அள���� தா� அவ� ெபற
����. ��ர ேகாப உண��க��, இ�ைசக��,
��ப�க�� மன�� �ழ�� ேபா� ��தமான,
ஆழமான அைம��� ஓைசகைள� ேக�க ��யா�.
ம�றவ�க�� வா��ைதக�� ெசய�க��
உ�கைள� �ேட�� ��� எ�றா� மனமா�
��காம� ,மன� க���பா� இ�லாம� ��க�

இ��� பல�ணமாக� தா� இ�����க�. ஆனவ
ெச���� ெவ�� ஆரவார அக�பாவ�� உ�க�
உ�ள�ைத ஆ����காம� பா���� ெகா���க�.
�யநல��� காரணமாக எ�த ெவ��ேபா வ�ம
�ேராத உண�ேவா உ�கைள அ�டாம�
இ��க���. எ�த� ப� ��� அபா�ட
வா��ைதேயா, ெபா��ைரகேளா, அவ�ேறா உ�க�
சா�த �ைலைய �ைல�க அ�ம��கா��க�. �ய�
கா�� ெவ�ேய ேவகமாக ��� ெகா������
ேபா� உ��யாக� க�ட�ப�� இ���� ����
உ�ேள இ��பவ�க� எ�த� கல�க�����
ஆளாகாம� அ�ச��� உ� அைற�� � ����
��� கா��றா�கேளா அ�ேபால உ�ள���
ெம�ய�� ெகா�� இ��பவைன அவ�
உ�ள���� ெவ�ேய இ���� எ�த� �ைமயா��
அவைன� ��டேவா கல�கமைடயேவா ெச�ய
��யா�. த�ைன ஆ�� �ற� ெகா��
அைம�யாக இ��பவ� இதய��� அைம�
�ல��ற�. இ�த� ேபரைம�ைய ஒ�வ� த�ைன
��ைமயாக ஆ�� ேபா� ெப��றா�.
பைக, ெபாறாைம, ெபா� ��ற�சா��, ெவ���,

வ�ம� என மன�� எ�லாவைகயான ஓ�வ�ற
�ைலைய �����பான ேபாரா�ட� எ�� ம�க�
தவறாக� ெபய��� அைழ��� ஒ��, ெம�ய��
ெகா�ட ஒ�வ� அ��� ெந��க ��யா�.
அவைன ���� ���ற�த ��யா�.
அ�கமாக� ேப��� ச�த�� ேபா���
ெகா����தா� தா� ஒ�ைற சா��க ����
எ��� ஒ� தவறான க��� ெபா�வாக ம�க�ட�
�ல��ற�. ஆழம�ற, அ�பவ��� இ�லாத வா�
வா��ைதகைள ஓயா� ேப��ெகா�� இ��பவ�
ஆ��� ����பவைன, அைம�யாக�
ெசயலா��பவைன� பயன�றவ� எ��
க���றா�. அவைன� ெபா��தவைர அைம�யாக
இ��ப� எ�றா� எ��� ெச�யாம� ��மா
இ��ப�. பரபர�பாக ஓயாம� ேப�� ெகா��
இ��தா� �����பாக இய��வ�. �ரபலமாக
�ள��வைத, பல� கவன�ைத� கவ�வைத ஆ�ற�
எ�� தவறாக �ள��� ெகா��றா�. ஆனா�
����பவ�� ெசய�ப�பவ�� தா� பய� த��
வைக�� உ�ைம�� ப�யா���றா�. அவன�
ெசய�பா� ப��� ஆ� ேவைர, ைமய�ைத,

உ������ைப இய����ற�. ம����
கா���� கல������ க�னமான ெபா��கைள
இய�ைக அ�ைன மைற����� அைம�யாக
அ��த இரசவாத��ட� ( ம�ட உேலாக�கைள�
ெபா�னாக மா��� ெசய�) ெம�ைமயான
இைலகளாக, அழ�ய மல�களாக, �ைவயான
க�களாக அள�ட ��யாத பலவைக அழ�
வ�வ�களாக மா���றா�.அ� ேபால, பய��ள
வைகக�� அைம�யாக� ெசய�ப�பவ� த�
ெசய�க�� எ���� கா��� �லமாக ம�க�
வா���ற வ� �ைறகைள� �����றா�. ���த
�ைச�� அைம�யாக� ெச��த�ப�� ���ைடய
ஆ�ற�� வ�ைமயா�� �ள�க ��யாத மாய
ச��யா�� உலக��ன �க�ைதேய அழகாக மா��
அைம��றா�. ெதாட��� மா�� ெகா�ேட
இ���� ெசய�ைகயான ேம�பர��� ��
ெம��� ேவைலகைள� ெச�� த� ேநர�ைத��
ஆ�றைல�� அவ� �ணா��வ� இ�ைல. ஆனா�
அவ� உ��� ைமய� ப��ைய நா�� ெச��றா�.
அ����ேத த� ேவைலைய� ெதாட���றா�.
கால� க��� ெபா��, ஒ� ேவைள அ�ெபா��

அவ� �ைல��லாத உடைல இழ�� உலைக ���
மைற�� �ட இ��கலா�. ஆனா� அவ�
அைம�யாக� ெச�த அ��க ��யாத ப�க�
க�கைள ஈ�� உலைக உ�����ற�. ஆனா�
ெவ�� ேப��� ம��� ெக���காரன�
வா��ைதக� மைற������றன. ஓைசைய
�ைத�� உல�� எைத�� அ�வைட ெச�ய
��யா�.
எவ� த� மன�� ஆ�ற�கைள� க���பா���
ைவ������றாேனா அவ� த� உட��
ஆ�ற�கைள�� க���பா���
ைவ������றா�. வ�ைமேயா� சா�தமாக��
அைம�யாக�� வா�� ம�த� எ�ேபா��
அவசரமாக,பரபர�பாக இய��� ெகா������
ம�தைன �ட� �ற�த உட� நல�ைத� ெப��
இ��பா�. அைம�யாக, க���ப�� இைச��
ெசய�ப�� மன�, உட�� ேநா��� இைச��
ெசய�பட வ�வைக� ெச���. ஜா�� ஃபா���
வ�ைய� ��ப��பவ�க� தா� �����
ச�க��� இ��* (இ��* – 1900 காலக�ட�)
ெவ��கரமாக, ஆேரா��யமாக வா�பவ�களாக

இ���றா�க�. அவ�க� �� பரபர�ைப��
ேதைவய�ற வா��ைதகைள�� த����
,அைம�யாக ஆரவார���� ���ேகா�ட� ��ய
வா�ைவ வா��றா�க�. அவ�க� அைம�யான
ம�க�. அைம�ேய ஆ�ற� எ��� அ��பைட��
தா� அவ�கள� ச����க� நைடெப���றன.
அைம� ஆ�ற� வா��த�, காரண� அ� ஒ�வ�
த�ைன அட�� ஆ�வத� ெவ��பா�. எ�த
அள��� ஒ�வ� த�ைன ெவ��கரமாக அட��
ஆ��றாேனா அ�த அள��� அவ� இ���
அைம�யானவனாக மா��றா�. த� மன��
ேக��ைக ெகா�டா�ட�க��� வா�வைத
���� ஒ� ���ேகா�ட� ெசய�ப�� ேபா�
ெவ� உல�� ேப�ைர�ச�� இ��� �ல� த�
உ�ள��� ��ம�யான இைசைய� ேக��றா�.
அவ� ேப�னா� அத�� ஒ� காரண� இ����.
அவ� ேப�� வா��ைத��� �� ஒ� ச�� இ����.
அவ� அைம�ேயா ம�னேமா கா�தா� அத���
அவ� வா��ைத�� ஈடான ச���ட� இ����
அ�ல� அத��� அ�கமான ச���ட� இ����.
அவ� உ����� வா��ைதகைள வ���, க����

�� ெதாட�வ� இ�ைல. ேவதைனைய��,
மன���தைல�� ஏ�ப���� ெசய�கைள அவ�
ெச�வ� இ�ைல. ஆனா� அவ� ெசா����,
ெசய��� க��� கவன�� இ����. அவ�
உ�ள� அைம�யாக இ����, அவன� நா�க��
ேபர�ேளா� �ள���.
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உ�ள��� �ைட இ���� ேபா� ஏ� �ற�
ெபா��க�� அ�த �ைடைய �ணாக� ேதட
ேவ���?
ெசா��க��� கா�� அ��ேலேய �ைட��� ேபா�
, ெதாைல�� இ���� மைல�� ேம� ஏ�
வ�ேயா� ஏற ேவ���?
உ�ள� எ��� ப�ள�தா��� அ� ஆழ���
ஆ��த �ைன�� எ��� �ற� வா��றா�. அவ�

பா�ைவ ெசா��க�ைத� �ைள���. இரைவ ஒ�
மயமா��� ந�ச��ர�க� பக�ேலேய அவ�
க�க���� ெத�வாக� ெத���.
—���ய�.

உண��க�ஓ��எ�����ச�தமானேவைள��
ெந�ச� எ��� ெப�டக��� ஞான�ைத�
ேசக���� ெகா���க�.

–ெவ���வ��

ம�த�� உ�ைமயான இ��� க�களா� காண
��யாத அவ� உ�ள��� ஆ��க இ��ேப. அ�
த� உ��ச��ைய, வ�ைமைய உ����ேத
ெப��� ெகா��� , ெவ����� அ�ல.
ெவ���ற� எ�ப� அ�த� ச�� ெசல�ட�ப��

இடமா��.அ�த ச��ைய ெப�வத��� ,
������� ெகா�வத��� அ� உ�ள���
அைம�ைய நா�ேய ெச�லேவ���.
எ����� தா� ச��ைய ெப��� ெகா�ள
ேவ��ேமா அ�த உ�ள��� அைம�ைய எ�த
அள��� �ல�க�� ஆைசக� எ���
இைர�ச�� ம�த� ��க���றாேனா, எ�த
அள��� இ�த அைம�ைய� �ற உலக�
ெபா��க�� ேதடேலா� ேமா�� ெகா�ள
அ�ம����றாேனா, அ�த அள��� அவ�
வ�ைய��, ேவதைனைய�� அ�ப��பா�. அ�த
வ��� ேவதைன�� ெபா���� ெகா�ள ��யாத
அள� ��ப�ைத� த�� ேபா� அவ� ஆ�த� ெபற
அவ�� இ���� ��ம�யான த�ைம எ���
��த தள�ைத நா� ெச�வா�.
அ����லாத ெந��� ெவ�� உ�ைய உ��
எ�ப� உடலா� தா�� ���க ��யாேதா அ�
ேபாலேவ ம�த�� உ�ைமயான த�ைம��
ெவ��� ெகா�டா�ட�க�னா� த�ைன �ைல
����� ெகா�ள ��யா�. அ�வ�ேபா� த��த

ேவைளக�� உண� ஊ�ட�பட��ைல எ�றா�
உட� த� வ�ைமைய�� ெபா�ைவ�� இழ��
ப�யா�� தாக�தா�� வா� உண��காக��,
���காக�� க��� ���.ம�த��
உ�ைமயான உ� இ���� இ�த உட�ைப
ேபா�ற� தா�. அ� த��த கால இைடெவ�க��
��ைமயான, ��தமான எ�ண�கைள உணவாக,
�ராக� த�ைமைய நா�� ெகா�ள ேவ���.
இ�ைலெய�றா� அ� த� ெபா�ைவ��,
வ�ைமைய�� இழ�� ப�யா�� , தாக�தா��
வா� ேவதைன�� க��� ���. ��ைமயான
��த எ�ண�க� எ��� உணைவ� ெகா�ள
��யாம� உ������ �வ� ��க� தா��
ேவதைன�� க���� �ர� இ���ற�.
ஒ����த வா���காக�� ஆ�த��காக��
ஏ��� அ�த �வ�� ஏ�கேம அ�த� க���
�ர�.எ�லா ��ப�� ��க�� ஆ��க உண��
ப�சேம. அ�த� ப�ச�ைத ���வத�கான �வ��
���ரேல உய� எ�ண�க�. ப�யா� வா� மன�
����ய ��� தா� , மக� த� த�ைத��
இ�ல�ைத ேநா�� ஏ�க�ேதா� ����வா�.

�ல� இ�ப ஆைசக�� ெகா�டா�ட�தா�
ஆ��க உ� இ���� ��ைமயான உ�� �����
ெதாைல�� ���ற�. ���ைல ஆைசக��� இட�
ெகா���� ேபா� அைவ ேம�� ேம��
இட�ைத� ����� ெகா�ள ஆ��ப���
அைல�க����. �ன�� பய�ப��த�ப��
ெபா��க� ேத�மான� ஆ� ப�தா� உைட��.
அ��� ெகா��� ஆைடக� ேத���, ����.,
இைர�சலான �னச� வா��� த���க ��யாத
இ��யைமயாத ெசய�பா�க�னா� உ� இ����
அ� ேபால� ேத��ற�, ���ற�. அ�த�
ெசய�பா�க�னா� ேந��த உ������ இழ�ைப
ஈ�க�ட த�ைமயா� ம��ேம உதவ ����.
�னச� நடவ��ைகக���� �� ����
ெசய�பட உட���� எ�ப� ஓ��
ேதைவ�ப��றேதா அ� ேபால ஆ��க உ�
உண����� அத� இ��� ெசலவான ���
���� இ��ைப� ெப�வத��� , �������
ெகா�வத��� த�ைம ேதைவ�ப��ற�. உட�
நல���� எ�ப� உற�க� ேதைவேயா அ� ேபால
ஆ��க நல����� த�ைம ேதைவ. �ற உலக

நடவ��ைகக�� ஈ�படேவ��ய� எ�ப�
உட�� ேதைவேயா அ� ேபால� த�ைம��
ஈ�ப�� ேபா� உ���� ��த எ�ண�க��
மனசலனம�ற �யான �ைல�� உ�ள��� ேதைவ.
உட����� ேதைவயான ஓ��� உற�க��
�ைட�காத ேபா� அ� ேசா�வா� ��வ� ேபால�
த�ைம�� அைம��� �ைட�காத ேபா� உ�
உண��க�� ேசா�வைட�ற�. ஆ��க� த�ைமேய
ம�த�� அ��தளமா��. எனேவ அவ� த�ைன
வ�ைம�ட�, ��ம��ட� தைல��வ�ற
����ட� �ைல ����� ெகா�ள ேவ���
எ�றா� �ைல மா�� ெகா�ேட இ���� �ற உல�
வா������ த�ைன அ�வ�ேபா� ������
ெகா�� �ைலயான அ�யாத உ�ைமகைள ேநா�க
உள�கமாக� ���ப ேவ���. சமய�
ேகா�பா�க� ஆ�த� அ����றன எ�றா�
அத��� காரண� அ�சமய� ேகா�பா�க� உ�ள�
த�ைம�� �ைள�க ஒ� வ� ஏ�ப�����றன.
அ�த� த�ைம����� தா� ஆ�த� �ற��ற�.
மனைத அ�வ�ேபா� ஆ��த அைம���
�ைல�க� ெச�� உய��த ��த எ�ண�கைள

உ�ள��� எ��வ�, �யா��ப� ேபா�றவ�ைற
ம�த� அவனாக� ெச�ய மற�பதா� மத�க�
அவ� ேம� கடைமக� எ�� சட��கைள
�����றன. உலக வா��� �ைச �����
�ஷய�க����� �ல� மன� ஒ��ய
அைம��ட� அ�சட��க�� ஈ�ப�� ேபா�
அவன� மன� உ�ள��� ஆ��த அைம���
�ைல���ற�. த� மனைத க������
ப���த�ப���� ெகா�ள அ�யாதவ���, ஆனா�
அவ� த�ேபாைதய �ைலைய �ட உய��� ��த
எ�ண�கைள� ெசய�ப��த ேவ��� எ���
���ப��ளவ���� சமய�க� க�டாயமா���
சட��க� �ைண ��யலா�. ஆனா� எவ� த�
ேம� ெபா��ைப ஏ���ெகா�� த�ைன�
க���ப���� ெகா��றாேனா, த��ைடய
இ��ைல எ�ண�கைள �ல�க த�ைமைய�
ேத��ெத����றாேனா, ��த �ைசக�� த�
��மனைத ெச��த �ைன�றாேனா;- அவ����
��தக�க��, ேபாதக�க��, ஆலய�க��
உத�க� ேதைவ��ைல. ஆலய�க� ��த�க��
ெகா�டா�ட���காக இ�ைல, பா�கைள ��கேவ

இ����றன.

த�ைம�� த�ைன ஈ�ப���� ெகா��� ேபா�
ஒ� ம�த��� �ைட��� வ�ைமயான�,
வா��� �ர��ைனகைள�� இ�ைசக��
���த�கைள�� எ��� ெகா�� ச����
அவ��� பல�, பல�ண�ைத அ��� அவ�ைற
��ய���� ஆ�றைல, ��� வ�வத�கான
வ�ைய� கா�����ற�. ஒ� க��ட� உ��யாக
�ைல�� ��பத��� காரண� க�க����
�ல�படாம� அ��� மைற�� ���� அ��தளேம
ஆ��. த�ைம�� ஈ�ப�� ேநர��� (யா�� உ��
ேநா��னா�� அ���� ெகா��� வா�����)
அவ���� எ�� உய� எ�ண�க�� ஆ�றேல
அவைன வ�ைமேயா�� ��ம�ேயா�� இ��க�
ெச��� அ��தளமா��.
த�ைம�� இ���� ேபா� தா�, ம�த����
தன� உ�ைமயான �க� , உ�ைமயான �ண�
எ�ன எ�� அவ� அ��� ெகா�ள ����. தன�

ஆ�ற�கைள� தன��� �ற������
வா���கைள� ���� அவ� அ�ய ����. உலக
வா��� பரபர���� இைட�� , தன�
�ர�பாடான ஆைசக� ஒ��ட� ஒ�� ேமா��
ெகா��� ஓைச�� ந��� ,ஒ����
உ�இ���� ெம��ய �ரைல அவனா� ேக�க
��யா�. த�ைமைய நாடாம� ஆ��க வள���
எ�ப� இ�ைல.
த�ைம ெபா��� த�க� உ�ைம இய�ைப
��தாக� காண ேந��. த�க� மன��ைர��
���� எ�ண�கைள�� ஆைசகைள��
க���ப��த ��யா�. த�ைம�� த�க� ெசா�த
எ�ண�க�ட� த�ேய ேபாராட ேவ��
இ���� , என� த�ைமைய� �ல� ஏ�க
ம���றா�க�. எனேவ அவ�க� உ�ைம��
க���ைர��� �ரைல ��க���� ஓைச ���த
ேமேலா�டமான ெகா�டா�ட�கைள ேநா��
ஓ��றா�க�. ஆனா�உ�ைமைய ����பவ�,
ெம�ய�ைவ ேத� ெபற �ய�பவ� , த�ைம��
தா� அ�க� காண�ப�வா�. த� �ண,இய��க�
��தாக, ெத�வாக ெவ��ப�வைத� கா�பா�.

ேமேலா�டமான �ஷய�க��, ேப�ைர�ச�க��
த�ைன� �� ெதாடராம� பா����
ெகா�வா�.த��� ேப�� உ�ைம��
இ�ைமயான, ெம�ைமயான �ரைல கவ����
ேக�பா�.
ம�க� �ைண��� பலைர அைழ��� ெகா��
��� ��� ேக��ைககைள� ேத��றா�க�. ஆனா�
அவ�க� ��ம�ைய� ெப�வ� இ�ைல. ப�ேவ�
வைகயான ெகா�டா�ட�க�� ம����ைய�
ேத�� �ைட�காம� கைள��� ேபா�றா�க�.
���பைலக��, க�யா�ட�க�� ��� ம����
ெபா��� வா�ைவ ேத� அைல�றா�க�. ஆனா�
அவ�க� க���� வா��றா�க�. இற��
அவ�கைள ��வ� இ�ைல.
வா�� எ��� கட���� ெச�� ம�த�க�
�யநல ெகா�டா�ட�க� எ��� வைலைய
���றா�க�. அ�� ����ய���
�ைற�கா���� ��� �ைல�ைல�� ��� த�க�
உ�ள��� அைம��� ������� அைட�கல�
எ��� பாைறைய ேநா��� பற�� ெச��றா�க�.

ம�த� �ற உலக நடவ��ைகக�� ஈ�ப��ெபா�
தன� ஆ�ற�கைள� ெதாட��� ெசல��ட
வ�ண� இ���றா�.ஆ��க பல�ைத இழ�தவா�
இ���றா�.அறெந�� பாைத�� த�ைன �ைல
����� ெகா�ள அவ� த�ைம�� �யான�ைத
நாட ேவ���. இ� �க இ��யைமயாத�. இைத�
கைட����காம� மற�பவ� வா�ைவ� ���த
ச�யான அ�ைவ� ெபற மா�டா�. அைத�
ெப����தா� இழ����வா�. ந� �ண�கைள�
ேபால� ேதா�ற ம��� ஏமா��� ��பமான
பாவ�கைள அவனா� இன� க�� ���� ெகா�ள
��யா�. அைவ அவ�� ஆழமாக ேவ� �����
ெகா���. எ�ேலா�� அ�வைக� பாவ��� உழல
ெம�ய�� ெப�றவ�க� ம��ேம �ள ����.

அைம�யானெபா���எ�ண�க�உ�ேநா�������ே
த��� ச�ேதக� ெகா�பவ� எவேனா,
(�ய �ண�கைள உைற��றனவா எ�� ச�ேதக�
ெகா�பவ� எவேனா, )

ப�வானஇதய�ேதா�த���உைற��ந��ண�க���
அவ�ட� ம��ேம எ��� உ�ைமயான ம���
�������.

�ற உலக� ெகா�டா�ட�க�� ெதாட���
ஈ�ப�பவ� ெப��பா�� ஏமா�ற�����
வ��த����� ஆளா�றா�. ேக��ைக
ஆ�ட�க�� ச�த� எ�ேக அ�கமாக இ���றேதா,
இதய�� அ�ேக ஆழமான ெவ�ைம�ட�
இ����. எவன� �� வா�வான�, அ�
இ�ைசக��� இண�காத வா�வாக இ��பதாகேவ
ஏ��� ெகா�டா�� �ட ; –
அ�த வா�வான� �ற உலைக சா��ேத இ����ற�
எ�றா� ,
�ைலமா�� ெகா�ேட இ���� வா���
ேமேலா�டமான கா��கைள� சா��ேத இ����ற�
எ�றா� ,

த�ைமைய� ேத��ெத��� ;- த� உ�ள���
இ��� வ��கா��� �ைலயான இ��ைப
நாடாம� இ����ற� எ�றா� ,

அ�தைகய ம�த� அ�ைவ�� ஞான�ைத��
ெபறாம� பய�பாட�� இ��பா�. அவனா�
உலக���� உத� ெச�ய ��யா�. உலைக உய�
எ�ண உண��களா� வ�ைம ப��த ��யா�.
காரண� அவ�ட� உல��� வழ�க எ�த உய�
எ�ணமான உண��� இ�ைல. அவன� உ�ள
ெப�டக� ெவ�ைமயாக இ���ற�. ஆனா�
வா��� உ�ைமகைள� ���� அ�ய த�ைமைய
நா�பவ�,த� �ல�கைள� க���ப���
ஆைசகைள அட��பவ�, அ�தைகய ம�த�
ஒ�ெவா� நா�� அ�ைவ�� ஞான�ைத��
ெப�றவா� இ���றா�. அவன� உ� இ���
உ�ைமயா� �ைற�� இ���ற�. அவனா�
உலக���� உதவ ����. அவன� உ�ள
ெப�டக� �ர�� இ���ற�. அத� இ����
�ைற�� ேபா� ���� வரவைழ�க�ப��ற�.

ஒ�வன� உ�ள��� உைற�� உ�ைம ஒ� ���
�ரப�ச����� ெபா�வான உ�ைம��
ஒ�யா��.ம�த� ஆ��த ெம��ண��ட�
உ�ள��� உைற�� உ�ைம ஒ��� ���
ஆ��� ������ ேபா� அ�ைவ�� ஆ�றைல��
ெப��றா�. � ெமா�ட���� மட�கைள�
�ற�ப� ேபால உ�ைம ஒ��� ��� ம�த��
மல��� வா�ைவ �ர�க� ெச��� அத�
ஒ����ைற� ப���றா�.ஞான� வ�றாம�
�ர��� அத� ஊ��� க���ேக ெச�� உய�
எ�ண�க��� �� வா���� அ�த �வ
ஊ������ தாக�ைத� ����� ெகா��றா�.
அ�தைகய ஒ� ம�ேநர ���த மன �ைல�� ஒ�
ம�த� ெப���ற அ�ைவ ஒ� வ�ட ��தக�
ப��பா�� அவ��� வழ�க ��யா�. உ�� ச��
எ�ைலய�ற�. ஞான� அள�ட ��யாத�. அத�
ஊ��� க� எ��� வ�றா� �ர�ப�.த� உ��
ச���� ஆழ������ எ��� வ�றாம� �ர���
உய� ஞான� எ��� �ண������ இைர�த
�ைர� ப��பவ� �ைலயான வா�� எ��� அ�த
��� கைர�றா�.

வா���ஆழமானஉ�ைமக�ட�ெதாட���இ����ப
அவ�க��ைக����எ����ைறயா�.
காரண�எ�லாவ�����காரணமான�லவ�ட������
அதனா�தா�அவ�கள�ெசய�க��எ�����த���யதா
அவ�ெகா��க�ெகா��கஅவ�ெம�ேம����ைமெப
ெச�������ஒ�ெவா�ெசயலா��அவ�மன�பர���
ஒ�எ�ைல��உ�ப�டத���எ�ைல��லாதத���இை
ஒ�ெவா��ற�தப����ஆதாரமான�ரப�சஊ�����
சாதாரணம�த����ேமைத���உ�ளேவ��பா�இ�த
ஒ�வ�உ�இ����உ�ைமகைள�பா���றா�.
ம�றவ�ெவ�இ����ேதா�ற�கைள�பா���றா�.
ஒ�வ�ெகா�டா�ட�கைளேநா��ஓ��றா�.
ம�றவ�ெம�ய�ைவேத�ஓ��றா�.
ஒ�வ���தக�ைதந���றா�.
ம�றவ�உ�உண���வ�கா��த�கைளந���றா�.
��தக�க�எ�தஅள�வைரபய�ப��எ��அ����ெகா�
��தக�க�ஞான���ஊ��அ�ல.
ஞான���ஊ��வா���தா�இ���ற�.
�ய��யா��, ப���யா��,
அ�பவ�தா��அைதஅ�யலா�.
��தக�க�தகவ�கைளஅ��கலா�.

அ�ைவஅ��க��யா�. அைவஉ�கைள�த��,
எ��ப����.ஆனா�உ�கைள�சா��க�ெச�ய��யா�
��க�தா��ய��ெச��அைடயேவ���.
த���உைற��அைம���இ�������அ�ைவ�ேத
�ைர�������ட���யஒ�றா��.
அவ��க�ெக���காரனாகஇ��கலா�.
ஆனா�உ�உண�வா�உ�த�படாதவ�,
அவ�ேச���ைவ���ளதகவ�கள��ய��ைர����ை
���அேததகவ�கைள����ஒ���க���யவனாக�த�
“�க��இ�த�கன����ஏ�றவா�ெசய�ப�வ�தா�”
வா���இ�ைமயானஉ�ேரா�ட�.
அவன�ெசய�க��அ�தஉ�ேரா�ட�இ��கா�.
அவ�உ�உண�வா�உ�த�படாததா�அவ�ெசய�க���
ேதைவகைளஒ�எ�ைலவ��காம�ஈ�ெச�ய���ய�லவ
அவ�வா��ட�ெதாட��ெகா�ள��ைல. இற��
��ட,
இற��ெகா������ேதா�ற�க�ட�ெதாட��ெகா��
தகவ�க�ஒ�வைரயைற��உ�ப�ட�.
அ�ேவாஎ�ைல��லாத�.

ேமைதக�� உ� உண��கைள��,
ேபரா�ற�கைள�� த�ைம தா� பா�கா��
,கா�பா�� வள���, ��ைம ெபற ெச���ற�.
�க� சாதாரண ம�த�� உய��த ���ேகாைள
த��� ெகா��, த��ைடய எ�லா
ஆ�ற�கைள�� உ�ள உ��ைய�� வரவைழ��
அ�த� ���ேகா�� ���, த�ைம�� �����
ெசய�ப�� ேபா� அவ� ���� ைவ�த இல�ைக
சா��� ேமைதயாவா�. ம�த� �ல� ஒ� உய��
�ைலைய அைடய ேவ��� எ�� எ�� , எவ�
உல�� ெகா�டா�ட�கைள� �ற��, ேப����
�க���� ஆைச�படாம�, அ�த உய��ைலைய
நனவா�க த�ைன ெவ��ப���� ெகா�ளாம�
�ய�����றவ� ,த�ைம�� ������றவ�;ஞா�யாக, ���கத��யாக மா��றா�. எவ�
அைம�யாக� த� உ�ள� இ�ைம�� தவ��ப�
ெச��றாேனா; த� மன� ��ைமயானைத,
அழகானைத, ந�ைமயானைத நா��ப�
ெச��றாேனா; எ��� மாறாத ேப��ைம��
ைமய�ைத ��ட த�ைம ெபா��க��
�யா����றாேனா; த� உ� உண��� ெம��ய

இைசைய� ேக�� அைச�றாேனா; அவ�
�ரப�ச��� பாடைல� ெபற த�� ெப��றா�.
அவ� இ���� உல�� பாடகனாக��
க�ஞனாக�� ஆ�றா�.
எ�லா ேமைதக�� இ�ப�� தா� உ�வா�றா�க�.
ேமைத� �ண� எ�ப� த�ைம ஈ�ெற��த எ�ய
உ�ள� ெகா�ட �ழ�ைத . ஆ���ய��ட��
ஆ�வ��ட�� கவ���� அத� அழைக
இைர�ச�களா� பைட �ழ�ப�ட உலகா� �����
ெகா�ள ��யா�. அ� உல�� க�க��� ��யாத
��ராகேவ �ள���. பலமாக�
பா�கா�க�ப���ள அைம��� ேகா�ைட���
இ���� வா��� அழ�, அ�த� ேகா�ைட��
ம���வ�கைள� கட�� வ��, க�க� அகல�
கவ���� , த�ைமைய நா�� இ�த�
�ழ�ைத�ட� ம��� கா��ய���� ெச��ற�.
வா��� ஒ� ெம��ய ெவ��ச�
ம�த��உய�எ�ண�க���வ��கா����தமாக

எ�ேபா�� அவ��� �� ெச��� .

ெகா�ய ெகாைலகாரனாக, க��� பாவ�கைள�
ெச�பவனாக �ள��ய ஒ�வேன ��� வ�ட
பாைலவன த�ைம��� ��� அ�பான உபேதச�
ெச�பவனாக மா� ��த ப�� ஆ�றா�.உலக
வாழ�� �க ேபாக�கைள� �ைற���
அ�ப��தவ� க�தம ��தா��த�.அவ� த�
வா��� ��யாத ����கான �ைடைய
ேத�,ஆைசக�� த�ைமைய அ�ய த�ைமைய�
ேத��ெத���� கா��� ஆ� வ�ட�க�
�யான��� ஈ�ப�� சா�த�� ஞான�� ஒ����
ெம�ய�� ெப�ற ��தனாக மா��றா�. அவ��
ேபாதைனகைள� த� இதய� தாக� �ர உலக�
ப����ற�. சாதாரண� ��மகனாக உலக வா���
கடைமகைள� ெச�� ெகா����த லா-ஒ��
த�ைமைய� ேத��ெத��� ெம�ய�ைவ ேத�
தாேவா என�ப�� எ�லாவ����� காரணமான
ஒ�ைற அ��றா�.உல��� ஆசானாக மா��றா�.
எ��த���லாத த�ச� ஆன இேய�ேவ பல வ�ட�

த�ைமைய மைலக�� க��த ��� ��காத
அ�ேபா�� ஞான�ேதா�� ���� ம�த�
�ல�ைத ���� அ�� ெப�றவரா�றா�.
ஞான� ெப�ற ����, ெத��க ெம�ய�ைவ�
ெப�ற ���� இ� ேபரா�மா�க� ெப���
த��ேத காண�ப�டன.அ�வ�ேபா� உலக
வா������ �ல� த�ைம�� ��� கால�
க��தவாேற வா��தன�.அறெந�கைள�
கைட������ உய� ம�த�� அ�வறெந�க��
சார�ைத� த� ெந��� ���� ���� ப�ய
ைவ��� ெகா�ள மற�தா� அ�ல� �ற�க��தா�
பல ப�க� �ேழ இற�� ��வா�. அவன� ஈ����
ஆ�ற�� அவைன ��� �ல��. ெந���
���� ப�வ� எ�ப� த�ைம�� ம��ேம
����. த�கள� எ�ண�கைள�� வா�ைவ��
����ண��ட� த�க���� இ����
பைட��� ஆ�ற�ட� ஒ�� இைச��ப�
இ�ேபராசா�க� வா��தா�க�.த�கள� த��
த�ைமைய ��� ேம� எ��� த�கள�
ஆைசக���� ���ப�க���� அ�ப�யாம�
�ரப�ச க�டைளக��� ம��ேம

அ�ப��தா�க�. ��ய உலைக உ�வா���
எ�ண�க��� ����ட ேபராசா�க� ஆனா�க�.
இ�வா� �க�வ� ஒ� அ��தம�ல. ���� ப�
இ�வா� தா� அ� நட���. ���� ப�
�க�வைத அ��த� எ�� ��னா� இைத��
அ��த� எ�� �றலா�. ஒ�ெவா� ம�த�� த�
உ� மனஎ�ண�கைள� �ரப�ச ந�ைம�ட�
ேப��ைம�ட� ஒ�� இைச��ப� ெச��� ேபா�
பைட��� ஆ�ற� அவ�� ஊ�ெற����. எ���
�ைலயான ஒ��� �ரைல ெவ��ப���பவ�கேள
க�ஞ�க��, ஓ�ய�க��,��த�க��,
ஞா�க��. அவ�கள� தா� எ�ற அக�பாவ� எ�த
அள� ����டாம� இ���றேதா அ�த அள���
அவ�கள� ப��� ெச���� ெத�வாக இ����.
அவ�கள� தா� எ�ற அக�பாவ� ������ ேபா�
அவ�கள� ப��� ெச���� அத��� த��த
��னைடைவ ச�����. தா� எ�ற அக�பாவ�
அறேவ அ�ற �ைல�� பய�ப��த�ப��
ஆ�றேல ேமைதக�� அைடயாளமா��.
இ�த ” த�ைன ம����” �ைலைய, த�ைமைய

ஆர���� , ெதாட��� ��ப��� ேபா� தா�
அைடய ����.ம�த� �ற உலக
நடவ��ைகக�� ஈ�ப�� ேபா� அவன� ஆ��க
ஆ�ற�க�� ெசலவா�� ெகா�ேட இ����.அேத
ேவைள�� அவ� த� ஆ��க ஆ�ற�கைள
எ�லா� ஒ� ேசர அைழ�� அவ�ைற
ஒ��க�ப���வ� எ�ப� �க� க�ன�. அ�வா�
ஒ��க�ப���� ஆ�ற�, எ�த இ�க�டான
���ைல��� சம �ைல இழ�காம� இ��ப�
ேபா�றைவக� ��யாத �ஷய�க� இ�ைல
எ�றா�� அ�த �ைலைய எ��வ� எ�ப�
த�ைமைய ஒ� பழ�கமாக� �னச� வா��� பல
ஆ��களாக� ெகா�டவ�க��ேக ����.
ம�த�� உ�ைமயான இ���ட� ேபரைம���
தா� இ���ற�. அவ�� உைற�� எ�லா
உ�ைமயானவ����� �ைலயானவ�����
இ�த� ேபரைம� தா� காரணமா��. எ���
அவன� �க� கால வா�� இ� �க� த�ைம
ெகா�ட�. �ற உலக வா��� கடைமகைள அவ�
ஏ��� தா� ஆக ேவ���. ���க ���க�
த�ைமேயா அ�ல� ���க ���க� �ற உலக

வா�ேவா உ�ைமயான உலக வா�வாகா�.
வ�ைமைய�� ெம�ய�ைவ�� த�ைம��
ஈ�ப�� ேத� அைட�� அவ�ைற� ெகா�� �ற
உலக வா��� கடைமகைள �ைறேவ��வேத
ச�யான வா�வா��.நா� ���� உைழ���
கைள�பா� மாைல�� �� ���� இ�ய ஓ�ைவ
ம�த� நா�வா�.அ� அவைன� ���ண��� ெபற
ெச�� அ��த நா� ���� உைழ�பத���
தயா�ப����.அ� ேபால உலக வா�� எ���
ப��� �ட��� ப��� ேபா� அத� �ைமகளா�
மன� உைட�� ேபாக ���பாதவ� அ�வ�ேபா�
த��ைடய �ைலயான �டா�ய ேபரைம���
��� ேநர� த�� ஓ�� எ���� ெகா�ள ேவ���.
ஒ�ெவா� நா�� ��� ேநர� த�ைம�� ஈ�ப��
��தமான வைக�� பய��ளவா�
ெசல��பவ�,வ�ைம �ைற�தவனாக,
பய��ளவனாக� ேபர�� ��கவனாக
உ�வா�றா�.
த�ைம எ�ப� வ�ைமயானவ�க���� அ�ல�
வ�ைமயாக மாற ����பவ�க���ேம. ஒ�வ�
உய�ம�தனா�� ெகா������ ேபா� அவ�

த�ைமைய நா�பவனா�றா�. அவ� த�ைம��
ேத�யைத க�� அைட�றா�.ேத��க��
அைட�தத��� காரண� எ�லா வைகயான
அ�ைவ��, ஞான�ைத��, உ�ைமைய��,
ஆ�ற�கைள�� அைடய ஒ� வ�
இ����ற�.அ�த வ�க� எ�ேபா�� �ற�ேத
இ����றன.ஆனா� அைவ ம�த���� உைற��
அ�க� க�� உணர�படாத ேபரைம����
ச�த��லாத த�ைம��� தா� இ����றன.
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த��� இ�

எ�லா வ�வைகக��� ��க� ��களாகேவ
இ��க�.
உ�க��� ம��� அ���� ெகா���க�.
உ�க�உ�ள�எவ�ைறஎ�லா�
அ��� ெகா�ள ���� எ�� பா��க�.
..ஜா��ெஹ�ப��

எவ�உ�ள���ஒ�ையைவ��இ����றாேனா
அவன� நா� ஒ�மயமாக இ����.
….��ட�

ேபர�� �ைற�த வா����� த�ன���ைக
எ�ப� �க ���யமான ஒ�றா��. ��ம� இ��க
ேவ��� எ�றா� அ�ேக வ�ைம இ��க
ேவ���. பா�கா�� இ��க ேவ��� எ�றா�
அ�ேக உ�� இ��க ேவ���. ம����
எ�ேபா�� ெதாடர ேவ��� எ�றா� எ�த ேநர��
��� �ட���ய அ�ல� ப��க�ப�� �ட�
��யவ��� �� சா��� இ��க� �டா�.
த��� உைற�� �ைலயான ஒ�ைறேய ம�த�
சா��� இ��க ேவ���. அத� வா�லாக� த�
வா�ைவ ஒ����ப���� ெகா�ள ேவ���. த�
��ம�ைய அ����ேத ெப��� ெகா�ள

ேவ���. அ�த �ைலயான ஒ�ைற அவ� த���
கா�� வைர அவ� உ�ைமயாக வாழ
ஆர���க��ைல. �ைல��லாம� அைல பா���
ஊசலா�� ெகா������ ஒ�ைற� ப��� ேபா�
அவன� �ைல�� ஊசலா�� ெகா�ேட�����.
உைட�� �ட���ய, ப��க�ப�� �ட���ய
ஒ��� ேம� சா��� இ���றா� எ�றா� அவ�
க�டாய� ������வா�. �ைர��
அ�ய���ய �ைல��லாத ெபா��க�� மன
�ைறைவ� ேத� அவ�ைற� ேச����
ெகா����தா�, அைவ ஏராளமாக� ெகா���
�ட�தா�� அவ���� ந�ேவ அவ�
ம�������� த��பா�.
யா�ைடய ஆதர���� ஒ�வ� த��� ��க
க��� ெகா�ள ேவ���. தன��� �ற���
ச�ைககைள எ��பா��காம� , த��ப�ட ��
உ�ைமக��� ஆைச�படாம� ,த� �ைல�
����� �ற�ட� ெக�சாம�, �����காம� ,
ஏ�கேமா வ��தேமா ெகா�ளாம� த���
உைற�� உ�ைமகைள ம��ேம அவ� ந��
இ��க���. அவ� மன �ைறைவ ��ம�ைய த�

ேந�ைமயான உ�ள�����ேத ெப���
ெகா�ள���.
ம�த� தன��� ��ம�ைய� காண��யாத ேபா�
அைத ேவ� எ��� கா�பா�? த� �ைனையேய
அவ� ���பாத ேபா� �றர� �ைன�� அவ���
எ�ன ந���ைக இ����. த� எ�ண�கேளா�
உறவா�வ�� ம����ைய� காண ��யாத ேபா�
பலைர� கா�� ���ைல�� கவைல�����
எ�ப� ��ப�வா�? ம�த� தன��� இ����
ஏேதா ஒ�ைறேய சா��� ��க ேவ���. அ�வா�
��பத��� த��� எைத�� காணாம� இ����
வைர அவ� ேவ� எ��� ெச�றா�� ஓ�வாக
இ��க ��யா�.
உலெக��� ம�க�, த�க� ம���� எ�ப�
�ற�ட� இ��� ெபற�படேவ��ய ஒ�� ,
ெவ�� ெபா��க�� இ��� ெபற�பட ேவ��ய
ஒ�� எ��� தவறான ந���ைக ெகா�� அத�
�ைளவாக ஏமா�ற�����, வ��த�����,
கவைல��� ஆளா�றா�க�. எவ� த�
ம����ைய� �ற ம�த�க�ட����� �ற

ெபா��க������ ேதடாம� த���ேளேய
அத� எ��� �ைறயாத இ��ைப�
கா���றாேனா அவ� எ�லா� ���ைல���
மனஅைம��ட� ��ம�யாக இ��பா�. ��க��
கவைல�� அவைன� ெதா��� ெகா�ள ��யா�.
எவ� �ற� தயைவ எ��பா�������றாேனா, த�
ம������ அளைவ த��ைடய நட�ைத
��களா� அள�� பா��காம� �ற� த��ட�
நட�� ெகா��� �த�ைத ைவ�� அள��
பா����றாேனா , த��ைடய மன ��ம���
அவ�க�ைடய ஒ��ைழ�ைப ந��
இ����றாேனா, அவ� ஆ��க��ேல இ���
தட� ப��க��ைல. அவ� மன� அவைன� ���
ெதாட��� �க�� மா�ற�களா� ஊசலா��
ெகா�ேட�����. ெகா������
ெகா�ேட����� �ராவக�கைள� ேபால அவ�
மன�� ஓ����� ��க��� உழ��ற�. அவ�
ஆ��க பாைத�� ெச�வத�கான கா�க�
இ�லாதவ�, த� மன�� ைமய� ப��ைய
எ�வா� பா�கா�க ேவ��� எ�� அ�யாதவ�.
�றர� ஆதர� எ��� ஊ��ேகா�� உத�

இ�லாம� அவனா� எ��� ெச�ல��யா�.
�� �ழ�ைத ஒ� இட������ ம�ெறா�
இட���� எ�ப� எைத�� ����� ெகா�ளாம�
த� வ�ைம�� �ேழ ���தா�� பரவா��ைல,
ச� எ�� நைட பழ��றேதா , அ� ேபால ம�த��
த��� ��க� பழக ேவ���. அவ� த� அ�ைவ
பய�ப��� ������ ெசய�பட ேவ���. தா�
ெச�ல �ைன��� பாைதைய� த� மன��
வ�ைம�� அவேன ேத��ெத��க ேவ���.
�ற உல�� மா�ற�க��, பா�கா���ைம��
ெதாட��த வ�ண� இ����றன. அக உல��
�ைல� த�ைம�� ேபர��� இ����றன. உ���
�ல� (ஆ�மா) த� �ைற� ெப�ேற இ����ற�.
எ�ேக ேதைவ ஏ�ப��றேதா அ�ேக ெபா��க�
அ�கமாக� ெச���. உ�க� �ைலயான இ���ட�
உ�க� உ�ள� தா�, அைத ஆ��க�.அ�ேக ��க�
தா� அரச�. ேவ� எ��� ெச�றா�� ��க� க�ப�
க�ட� தா� ேவ���. ம�றவ�க� த�க� உ�ள�
எ��� �ரேதச��� ந�லா�� ெச����றா�களா
இ�ைலயா எ�� கவைல ெகா�ளா��க�. ��க�

உ�க� உ�ள�ைத வ�ைமயாக ஆ����களா எ��
பா��க�. உ�கள� �� ந�வா���, உலக���
ந�வா��� அ�� தா� அட�� இ���ற�.
உ�க�ட� மனசா�� இ���ற�. அைத�
ேக��க�. உ�க�ட� மன� இ���ற�. அைத�
ெத�� ப����க�. உ�க�ட� ��� ெச���
�ற����ற�. அைத� பய�ப����க�! வள����
ெகா���க�. உ�க�ட� மன உ�� இ���ற�.
அைத� ெசய�ப����க�. வ�ைமயா���க�,
உ�க�ட� அ�� இ���ற�. அைத வள����
ெகா���க�. உ�க�� ஒ� �ட� ����ற�.
அைத� கவ���க�. ������க�. இ���
ஒ� �ச� ெச���க�. �ய உண��க�� கா�� அைத
அைண�காம�, ம�காத ஒ�ெவ��ச�ைத அ�
வழ���ப� பா���� ெகா���க�. உலக�ைத
��� ��� உ�க���� �����க�.ம�தனாக�
�����க�. ம�தனாக� ெசய�ப��க�. ம�தனாக
வா��க�. உ�க���� வளமாக
இ��க�.உ�க���� த��ைற� ெப����க�.
உ�க���� இ���� �ைலயான ைமய�ைத�
கா��க�. அத��� ���ப���க�. �� ��யைன

ைமயமாக ைவ�� அத��� ���ப�வதா� தா�
அத� பாைத�� �ழ��ற�.உ�க���� இ����
அ�த ஒ��� ைமய����� ���ப���க�.
ம�றவ�க� அைத இ��� எ�� ��னா� ���
ெகா�ள��� எ�� ��� ���க�. உ�க���
��க� தா� ெபா��� ஏ��� ெகா�ளேவ���.
�ைள�கைள ��க� தா� ச���க ேவ���.
எனேவ உ�க� ேம� ந���ைக� ெகா���க�.
��க� உ�க� ேம� ந���ைக ைவ�க� தய��னா�
ேவ� யா� உ�க� ேம� ந���ைக ைவ�பா�க�?
உ�க��� ��க� உ�ைமயாக இ�ைலெய�றா�,
உ�ைம�� �� இ�ைமைய எ�ப�
உண���க�?
உய� ம�த� , யாைர�� சாராம� த� எ�ைமயான
க�ரவ�ேதா��, க��ய�ேதா�� த���
���றா�.தா� ேத��ெத��த பாைத��
அ�ச���� பயண� ெச��றா�.அவ� யா�ட��
ெக��வேதா ம�றா�வேதா இ�ைல. க�ைமயான
�ம�சன�கைள��, கரெவா��ட� ��ய
பாரா��கைள�� அவ� ச�ைட�� ேம� ப���
�ைச ேபால உடேன த�� ��வா�. ம�க��

மா�� ெகா�ேட����� க����கைள
வ�கா��யாக� ெகா�ளாம� த��ைடய உ�
ஒ�ையேய வ�கா��யாக� ெகா��றா�.
உய��ண��லாதவ�க� �ற ம�த�க��
�க������ ��� மைற�� �க��க����
வைள��� ெகா���� த�க� க�ரவ�ைத
இழ���றன�.
��க� உ�க��� ேவ��ய வ�கா��தைல
மாையயான ச��க�ட���ேதா , ெத�வ�க�ட�
இ��ேதா, �ற ம�த�க�ட� இ��ேதா ெபறாம�
த�ேய ��� உ�க� உ������ உ�ைம��
ஒ��� வ�கா��தைல ெப��வைர, ��க� எ�த�
ச���யாேலா �ைண�க�ப�� இ�����க�.
ேபர�ைள� ெப�� இ��க��ைல. ஆனா�
ஆனவமாக இ��பைத யாைர�� சாராத
த�ன���ைக எ�� தவறாக எ���டா��க�.
ஆனவ� எ�ப� எ�த ேநர�� இ�ய� ��ய
அ��தள�. அத� ேம� ஏற �ைன�ப� ��க� ஏ��
��ேப ���� ����க� எ�பைத�
கா����ற�. ஆனவ� ��க ம�த� தா�
ம�றவ�கைள �க அ�க அள� சா��� இ��பா�.

ம�றவ�க�� ஆேமா���ேல வா��றா�.
எ����� ஆ��ப���றா�. �� �க���ைய
உ�ைமயான வா��ைத எ�� மய���றா�. �றர�
க���களா� �க எ��� காய�ப��றா� அ�ல�
���பைட��றா�. அவன� ம���� ���க
���க� �ற� ைகக�ேலேய இ���ற�. ஆனா�
த�ன���ைக ��கவ� த� ஆணவ��� ேம�
��க��ைல. �ைலயான ���� ேம�,
ெகா�ைக�� ேம�, இல��ய��� ேம�, த���
உைற�� உ�ைம�� ேம� ���றா�.தன�
உண��� எ��� அைலகளா� இ����
ெச�ல�படாம� �றர� க��� எ���
�ைர�கா�றா� ��� எ�ய�படாம� த� கா�கைள
உ��யாக� ப��� ���றா�. �ல ேவைளக�� சம
�ைல இழ�� �ேழ �ழ ேந��தா�� ��� எ���
த�ைன �ைல ����� ெகா��றா�. அவன�
ம���� அவ� ைகக�ேலேய இ���ற�.
��க� சம �ைல�� இ��க உத�� உ�க� உ�
ைமய�ைத� க�� ெவ��கரமாக� த���
����க�. வா��� உ�க� ப� எ�வாக
ேவ��மானா�� இ��க���. ��க� அ��

ெவ�� ெப���க�.��க� மன�� எ��யைத�
சா����க�.காரண� உ�ைம, த�ன���ைக
உைடயவைன யா�� ெவ�ல ��யா�. ஆனா�
��க� ம�றவ�கைள� சா��� இ��க��ைல
எ�றா�� ம�றவ�க�ட� இ���
க���ெகா���க�. அ�ைவ வள���� ெகா���
எ�ண�ைத� ைக��� �டா��க�.
ந�ைமயானைத, பய��ளைத ெப��� ெகா�ள�
கா����க�. தா��� இ��கா��க�. த�னட�கமாக
இ��க�. எ�த� ச�கரவ�����, மா�ைக��
ஆட�பர வச�க�ட� �ற���ள இளவரச��
�ற��� த�மான�ைத ��ச ��யா�. �ற�யா�
எ�ப� அ�வள� ப�வாக இ��க ���ற�?
அவ� அ�வள� ப�ைவ எ�ேலா�ட��
தாராளமாக வழ�க ��வத��� காரண� அவ�
தன��� உ�ள கட�� த�ைம�� ேம� த�ைன
�ைல ����� ெகா��றா�. எ�லா
ம�த�க�ட�� க���ெகா���க�. ���பாக
ெம�ய�ைவ உண��தவ�க�ட�, ஆனா�
உ�க�ைடய இ��யான வ�கா�� உ�க����
தா� இ���ற� எ�ற உ�ைமைய

மற���டா��க�. ஒ� ெம�ஞா� ”இ� தா�
பாைத” எ�� ���கா�ட ����. ஆனா�
உ�கைள� க�டாய�ப��� நட�க ைவ�க ��யா�.
உ�க���� ப�லாக அவ�� நட�க ��யா�.
��க� �ய���� ஈ�பட ேவ���. உ�க� ெசா�த
வ�ைம�னா� சா��க ேவ���. அவ� உண��த
உ�ைமைய ��க�� உணர யா� உத�ைய��
ேதடாம� உ�கைள ந�� �ய���� இற�க
ேவ���.
கட�� எ�ப� இ�தா�…
உ�களா�எ�தஅள����ேமா
அ�தஅள�ம�தனாகஇ��க�
வ�ைமயானஉ��ையவள����ெகா���க�
வா�ைவ ஒ�யாக வா��க�.

உ�க���� தைலவ� ��க� தா�, உ�கைள ��க�

தா� ஆள ேவ���. இ�ெனா�வைர பா����
ேபா�யாக ��க� ந��க� �டா�. இ�த�
�ரப�ச��� ���யமான ஒ�றாக, உ�ேரா�ட�
��க ஒ�றாக உ�க� ேவைலைய� ெச���க�.
அ�ைப� தா��க�. ஆனா� ���ப
எ��பா��கா��க�. இர�க�ைத வழ���க�.
ஆனா� உ�க� ேம� இர�க���� ஏ�கா��க�.
ெகா��க�, ஆனா� அைத ந�� இ��கா��க�.
ம�க� ��க� ெச�த ேவைலைய� ப� ���னா�
அ� ப�� வ��தா��க�. ��க� ெச�த ேவைல��
உ�ைமேய உ�கைள� பா�கா���. ”நா�
ெச���ற ேவைல ம�றவ�க���� ����மா?
எ�� ேக�கா��க�. ஆனா� ”அ�த ேவைல
உ�ைமயானதா? எ��ேக��� ெகா���க�.
��க� ெச�த ேவைல உ�ைமயாக இ��தா�
ம�க�� க����க� அைத பா��க ��யா�. அ�
ெபா�யாக இ��தா� ம�க� �ராக��பத�� ��ேப
அ� த�னாேலேய இற�����. உ�ைமயான
வா��ைதக��, உ�ைமயான ெசய�க�� சா��க
ேவ��யவ�ைற� சா���� வைர மைற��
ேபாகா�. ெபா�யான வா��ைதக��, ெபா�யான

ெசய�க�� வா��� �ைறேவ�ற எ�த� ப���
இ�ைல , எனேவ அைவ வாழ��யா�.அவ�ைற�
க���ப��, �ம���ப�� �க ேமேலா�டமான
ஒ��.
�றைர, �றவ�ைற� சா�������
அ�ைம�தன�ைத ��� ெவ�ேய வா��க�. அ�
ெகா��ேகா�ைம தனமாக ��கேள உ�க� ேம�
சா��� ெகா�ட�. அைத ��� வ�� த���
����க�, எ�ேலாைர�� ஒ���யவராக அ�ல.
ஆனா� எைத�� ,எவைர�� ஒ��காம�
அரவைண�� இர�க� ெகா��� ��ைம�� ஒ�
ப��யாக� த��� ����க�. ��க� பா�ப��
ஈ����ள இ�த அ�ைம �த��ர��னா� �ைள��
ம����ைய� பா��க�.உ�க� �ய�க���பாடா�
ெபா��� ��ம�ைய� பா��க�. உ�கைள எ���
���� ��யாத வ�ைம�� ஒ�������
ேபர�ைள பா��க�.
த�க�லைற���ெச���வ�ைய
தாேனஅைம���ெகா��

அ�வா�ெச���ேபா�
ம�க�ெசா�வைத��, �ைன�பைத��
ப���கவைல�படாம�
ெச���வ���ச�ேதக�ஏ�ப�டா�
த�உ�ஒ�ையேயவ�ேக�பவ�
த��ைறவானவ�.
ம��� எ��� அவ�ட� த�� இ����.
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வா��� எ�ய ��கைள ச�யாக
����� ெகா�வ�

உ�ைமெவ��ப�வைத,
அ�எ�வா��ற���ற�எ�பைத
உ���பாக�கவ���க�
அ�உ��தத�கான�லவ�ட�
ந� உ� தா� இ���� எ�� உண���க�.

…�ெரள��

��, ெந�கைள�ப��யெத��
இர��ன� க�க��ைற�த�ைதயைல�டஉய��த�
ேதனைடைய �ட இ�ைமயான� –
அ� வழ��� இ�ப�ைத ேவ� எ�த
இ�ப�ேதா�� ஒ��ட ��யா�.
..ைல� ஆஃ� ஏ�யா
ஆ�யேஜா�- எ���ஆ�ன��

வா��� ��ட ெந�ய பயண�ைத ேம�ெகா���
பய� , இ�ேக இ�வைர ���� க�ட�ப����த
�ழ� பாைதக�� நட��� ேபா� அவ��� அழைக
�ய�� அைவ ெபா��� ேபர�ைள� ப�� தன�
இ�� பார� த�ைன ��� ���� ம�ெறா� அ��

ெபா��� பாைதைய� கால� ேபா��� அைடவா�.
அ�த அ�� பாைத�� அவன� ேசா���, கைள���
����. கன��லாத இதய� �றக����. ��காத
��ம�யான ஓ�ைவ அ�ப��பா�.�க �க
வ�ைம�� ஆ�த�� அ��க� ��ய இ�த �ழ�
பாைத�� ெபய� ”வா��� எ�ய ��கைள�
ச�யாக� ����� ெகா�வ�”. அ�த� பாைத���
அ� எ��� ைவ�பவ� எ�லா� �ைறகைள��,
ஏ�க�கைள��, எ�லா� ச�ேதக�கைள��,
�ழ�ப�கைள�� எ�லா� கவைலகைள��
�ராைசகைள�� அக�� ��வா�. அ���
ெவ��ச���, உ��ேயா�� ந���ைகேயா��
�� மன �ைற�� வா�வா�. வா��� எ�ய
��கைள உண���� ெகா�� அத�� ����
��ப�பவைன , அத� க���பா� ��கைள ��
��க�� �ழ�ப�� �ைற�த �யநலஆைசக�
எ��� இ��ட பாைத��� அ� எ���
ைவ�காதவைன , எ�த ஆப��� ெந��க ��யா�.
எ�த எ���� ���த ��யா�. அவ�ட� எ�த�
�ழ�ப�கேளா, ஏ�க�கேளா, ��க�கேளா இ�ைல.
உ�ைம ெதாட���ட� �ழ�ப�க� �����.

ஆன�த� மாறாம� ��ைமயாக இ���� ேபா�
ேவதைன ஊ��� ஆைசக� அ��� ���. எ���
ேதா�காத �ைலயான ந�ைமைய உண��த ��
��க���� இடேம�?
ம�த வா�� ச�யாக வாழ�ப�� ேபா� �க
அழ�ட� எ�ைமயாக இ����. ஆனா� அ�
ச�யாக வாழ�படாத ேபா� ப�ேவ� ��கலான
இ�ைசக��, ஆைசக��, ேதைவக�� �ைற�ததாக
இ����. அ� உ�ைமயான வா�� எ�� �ற
��யா�. ெம�ய��� ஞான�� இ�லாத
மன����� எ�� ெகா���� கா��ச�ட� ��ய
ேவதைனயான ேநா� எ�� �ற ேவ���
.ஆைசகைள அட��வ� எ�ப� ெம�ய���
�த�ப�, அவ�ைற ��� க���பா���
ைவ����ப� ெம�ய��� உய��ைல. வா�� ��,
ெந�க��� உ�ப�� அ����� ��ய ��யாத�.
வா����� ேதைவ�ப�� அைன���
வழ�க�ப�ேட இ����றன. இ�த இ�ைசக��,
�� ஆைசக�� வா��� இ��யைமயாத
ேதைவக� அ�ல. ேமேலா�டமான �ள���கேள.
இழ����� ��க����� அைழ���

ெச�பைவேய. ஊதா� மக�, த� த�ைத�� ����
இ��தவைர அவன� ேதைவக���� ���ய
ஆட�பர வச�களா� �ழ�ப�� இ��தா�. அவ�
ஆைச�பட அவ�ய��லாம� எ�லாேம அவ�ட�
இ��தன. ஆனா� ஆைச அவ�� ���த �� அவ�
”ெதாைல �ர�ரேதச����” ெச�� ”த� ேதைவக�
�ைறேவறாம� த��க ஆர���தா�”. அவ�
ப�ச�தா�� ப�யா�� வா���ற அள� ��ப
�ைலைய எ��ய �� தா� த� த�ைத ����
அ�ைமைய உண��� ஏ�க�ேதா� ����னா�.
இ�த உ�வக� கைத த� ம�த����, ம�த
இன����� அவ�கள� பயண�ைத
�ைன�����ற�. ம�த� ெதாட���
மன�ைற���, �������, �ைறேவறா
ேதைவகேளா�, ேவதைனேயா� வா�வைத� த�ர
ேவ� வ���ைல எ�� ��மள� அவன�
ஆைசக��, ஏ�க�க�� அள� ��கலான
�ைலைய� ெதா����டன. அவ��� இ����
ஒேர ��� த� த�ைத�� இ�ல�����
����வேத. அ�த� த�ைத�� இ�ல� எ� எ�றா�
– �� ஆைசக����த மா�ப�ட உ�ைமயான

வா��� உ�ைமயான இ���ேம ஆ��. ஆனா�
ம�த� ஆ��க ப�யா�� ப�ச�தா��
அ��ப�� அவ��ப�� வைர அ�த� �ைசைய
ேநா��� ���ப மா�டா�. த� ஆைசகளா�
�ைள�த வ�ைய�� ேவதைனைய�� அவ� அ�
வைர அ�ப��பா�. ��� �ைறவான,
��ம�யான, உ�ைமயான வா�ைவ ேநா��
ஏ�க�ேதா� ����வா�. த� இ�ல�ைத ேநா��ய
க�னமான ெந�ய பயண�ைத� ெதாட��வா�.
ஆைசகளா� அைல�க��க�படாம� அவ���
ெகா�ர ப��� இைரயாகாம� அவ��� ெகா����
கா��ச���� ப��� �டாம� த�ைன
������ உ�ைம வா�ைவ வாழ �ரயாைச�ட�
�����றா�. இ� ெவ�� ஆைசய�ல.
ேபரா�வ�ேதா�, ெப� ���ப�ேதா�
�ய���பதா��. ெபா��க��காக ஏ��வ�
ெவ�� ஆைச. ��ம��காக ஏ��� இதய��� ப�
எ�ப� ெவ�� ஆைசய�ல. அ� மன எ���
�ைல.ெபா��க�� ேம� ெகா��� ஆைச ,
��ம������ ெவ� �ர���� அைழ���
ெச�� ேப�ழ��� ��வ� ம��ம�ல ,அத�

இய�பான �ைலேய எ�ேபா�� இ�லாத
எைதயாவ� ஒ�ைற ேவ��� ேவ��� எ��
���ப� தா�. அ�த� ெபா�ளாைச ஒ� �����
வ�� வைர ��ம�யான ஓ�ேவா, மன �ைறேவா
ெகா�ள ��யா�.ெபா��க�� �� ெகா���
ஆைச எ��� ப�ைய� த��க ��யா�. ஆனா�
��ம��கான ப�ைய� த��க ����. எ�லா�
�யநல ஆைசகைள�� ��ெடா���� ேபா� மன�
�ைற�� ��ம�ைய� காண ����. ��ைமயாக�
ெபற ����. அ�ெபா�� ஆன�த� த��� வ�ய,
ேவ��யைவக� ெச��பாக� தாராளமாக�
ேபர�� ��ைமயாக இ����ற�. இ�த� ேபர��
�ைல�� வா�� எ�ைமயான ெச�ெவா���ட�
ஆ�ற�� �ற��டமா�� பய��ளதா�
�ள���ற�. அ�ேபா� ��ம��கான ேதட��
இ��கா�. ��ம��ட� இ��ப� இய�பான
�ைலயா� ���. அ� மா��ெகா�ேட இராம�,
�ைலயாக ��ைமயாக இ����. ஆைசக��
���� �ைள���ள ம�த�க� எ�ேக த�க�
ஆைசகைள அட��னா�, ெசயல�றவ�களாக
ஆ�ற��லாதவ�களாக ஆ���ேவாேமா, வா��

உ�ேரா�ட��லாததாக ஆ���ேமா என
அ�யாைம�� க�பைன ெச��றா�க�. ஆனா�
ஒ�வ� த� ஆைசகைள அட��� ேபா� ���
கவன��ட� ெசய� ��ய ����. த� ��
ஆ�றைல�� பய�ப��த ����. அவன� வா��
ெச���ட� ,வள�ட� ேபர�ளாக
�ள���.�யநல ெகா�டா�ட�க����
ெபா��கைள உைடைமயா��� ெகா�ள��
ேபராைச ெகா�பவ�களா� அ�த வா�ைவ� ����
ெகா�ள ��யா�. அ�த உய� வா�ைவ இ�ப��
�றலா�.

இைர�ச�� எ�த� ேபெரா��� இ�ேக இ�ைல.
உய�ைவ��தைனெச��அவம����வா��ைதக��ேகா
�றைர எ�ணாம� ேநாக� ெச��� �ர�க��ேகா
இட��ைல.
உ���பாட�க��, ேபனா��பாட�க��,

��ைக�� ஓ�ய�க�� ,
த�க� உைழ�ைப இைச�� ெகா��பவ�க��
ெத��க இைச�ேம இ����.
எ�த நா��� எ�த� ெபா���� ��கேமா
ேசாகேமா ������கா�.
கால���� �ைல ம��� இட ��யா�.
அ�த�கால���அ�ைமஉண���
தா� எ�ற �ைல�� ���� �ற�க�ப��ற�.
தா�எ��யா��இ�லாததா�
க���� வான�� ஆ��ற�.
அ�த �லேம ேபரழகா��ற�.
அ�� எ�லாேம ச�யாக நட���ற�.
�யநல ஆைசக�� ������� ம�த�
��ெட��க�ப�� ேபா� அவ� மன� எ�த�

�ைம���� இ����ற�. அவ� ம�த�
�ல���� உைழ�க� தயாராக இ���றா�.
எ�வள� அ�ப��தா�� இ�� வைர ப�
அட�காத ஆைசகைள� �� ெதாடராம�
இ��பதா� அவன� வ�ைமக� அவ�
க���பா��� இ����றன. எ�த� ப��கைள��
பாரா��கைள�� நாடாம� இ��பதா� அவன�
ஆ�ற�க� எ�லா� �தறாம�
இ����றன.அவ�ைற ��� கவன��ட�
பய�ப���� த� எ�லா� கடைமகைள��
ஒ��காக �ைறேவ�� ந�ைமைய ��ைம
ஆ���றா�.
ெம�ய��� ேபர��� உைடயவ� ஆைசக��
���த�களா� ெசய�ப�வ��ைல. அ���
க�டைள�� ெசய�ப��றா�. ஆைசக�னா�
த�ள�ப�� ம�த� ப��� உ��ரவாத� இ��தா�
தா� ெசய�ப�வா�. அவ� �ைளயா��
ெபா�ைம�காக� ெசய�ப�� �ழ�ைதைய�
ேபா�றவ�. ஆனா� ெம�ய�� உ�ள ம�த�,
வா�ைவ உ�ேரா�டமாக ஆ�ற�ட� வா�பவ�,
எ�த� கன�� த�ைன ஈ�ப��� எைத� ெச�ய

ேவ��ேமா அைத� ெச�� ���பா�. அவ�
ஆ��க��� வள��� அைட�த ம�த�.ப��க��
ேம� எ�த� ப�ைற�� அவ�
ைவ�க��ைல.நட�பைவ எ�லா� ந�ைம�ேக
எ�� அவ� எ���றா�. அவ� ��
மன�ைற�ட� வா��றா�. அவன� அகம���
(இ�ைமயான, எ��� மாறாத, எ���
ேதா���டாத ம������) வா��� �ைலயான
எ�ய ��க���� க���ப�� நட�ப��
இ����ற�.
வா��� இ�த �க� ெப�� ேபர�� �ைல எ�ப�
ெச�� ேசர ேவ��ய இட�க�� ஒ�றா��.
அத�காக ஒ�வ� ேம�ெகா��� ��த
பயணமான� , மன� ����ய மக� ���� த�
த�ைத�� இ�ல� ���ப ேம�ெகா�ட க�னமான
பயண���� ஒ�பா��. அ�த� க�னமான
பயண����� த��த ஏ�பா�கைள� ெச�� த�ைன
��ைமயாக� தயா�ப���� ெகா�� ெச�ல
ேவ���.த��� உைற�� �� �ைல ஆைசக�
எ��� நா�ைட அவ� கட�� ெச�ல ேவ���.
தா� அக�ப���ள வைலக����� த�ைன

������ ெகா��, அ�த வைலக��
��ன�கைள அ��� எ�த வைல��� ����
��காம� நா�ைட� கட�� வர ேவ���.இ�த�
பயண�ைத� த���� எ��க� ெவ��� இ�ைல,
அவ� உ� இ��ேத எ�வா�க�. �த�� இ�த�
பயண� �க� க�னமாக� ேதா���ற�. காரண�
ஆைசக� அவ� க�கைள மைற���றன. அவ�
இ��� வா��� எ�ய ��கைள� �����
ெகா�ள��ைல. வா��� �ய�க� அவ�
க�க���� ெத�யாம� மைற�� இ����றன.த�
மனைத எ�ைம� ப���� ெகா��� ேபா�,
வா��� ேந� ��க� அவன� ஆ��க அ����
ெவ��ப��.அ�த ��கைள� ����� ெகா��
ஏ��� ெகா�ட ம� கனேம அவ� பாைத �க
எ�தாக� ��க��� மா�����ற�.அவ�
பாைத�� இ� எ�த� �ழ�ப�� இ��� இ�ைல.
எ�லா� அ��� ெவ��ச��� ெத�வாக�
காண�ப��ற�.
எ�தைன� ேப� எ��னா�� எ��� இர���
ப�� தா� எ�ப� க�த��. அ�த� க�த
��கைள� ேபால� ���யமாக� ெசய�ப�� �ல

எ�ய ��க� இ�ேக ஆராய�ப���றன.
உ�ைமயான வா�ைவ, ேபர�� �ைற�த வா�ைவ�
ேத�பவ� அைத ேவகமாக அைடய அவ��� இ�
உத��.
”அ��பைட ��க� எ��� தவ�ைழ�� ம����
ேகா�வ��ைல”
எ�லா உ��� ஒ�� தா�. அ�த உ�� ப�ேவ�
�தமாக வ�வெம����ற�. எ�லா ���� ஒ��
தா�. அ� ப�ேவ� வ�க�� ெசய�ப���
பய�ப���ற�. ெபா��க��� ஒ� ��,
மன��� இ�ெனா� �� எ��
இ�ைல.ெபா��க���� க�களா�
�ல�ப�பவ���� ஒ� ����, ஆ��க
�ஷய�க���� க�க����
�ல�படாதவ����� இ�ெனா� �� எ���ைல.
எ��� ஒேர �� தா�. ெபா�� சா��த உலக����
ஒ� �ய�,மன� சா��த ஆ��க உலக����
இ�ெனா� �ய� அ�ல, இர����� ஒேர �ய�
தா�. ெபா�� சா��த உலக� எ�� வ��ேபா�
ம�த�க� அ�த உல�� �ல ��கைள ��க

அ�ேவா� உண��� எ�த� �ழ�ப�� இ���
���� ெகா�� மா�பா��� மனமார
கைட������ ெசய�ப���றன�. அவ�ைற�
�ற�க��தா� அ�ல� ��னா� அ� த�க��
ெப�� அ�யாைம எ�� வ���வா�க�. அ�
த�க���� ச�க����� ேபராப�தா�� எ��
க��வா�க�. ஆனா� மன� சா��த ஆ��க உல��
இ�த �� இேத� ேபா�� எ�த அ���றைல��
அ�ம��கா� எ�� ந��வ��ைல. ந�பாததா�
அைத �� ��� ��ப�ப��றா�க�.
�ற உல�� �� ஒ�� ம�த� தன� ெசா�த�
கா�க�� ��� த�ைன� கா�பா��� ெகா�ள
ேவ���. அவ� வா��� ேதைவக��� அவேன
ெபா��� ஏ��� ச�பா���� ெகா�ள ேவ���.
எவ� உைழ�க ம���றாேனா அவனா� க�ரவமாக
உ�ண�� ��யா�. ம�த�க� இ�த ��ைய
ம����றன�. இ�� உ�ள �யாய�ைத��
ந�ைமைய�� ����� ெகா���றன�. எனேவ
த�க���� ேதைவயான ெபா��கைள�
ெப�வத�� உைழ��றா�க�. ஆனா� ஆ��க
உல�� ம�த�க� (ெபா�வாக,

ெப��பாலானவ�க�) இ�த ����
ெசய�பா�ைட ம���� �ற�க���றா�க�.
தன�� ேவ��ய (ெபா��) உணைவ� தா� தா�
ச�பா��கேவ���. அ�வா� ச�பா��க ம��தா�
���த ஆைடக�ட� அைல�� ெக��
இ��ைல��� ெச�ல ேவ��� எ�� உலக
�ஷய�க�� இ�த ��ைய ச�யாக� �����
ெகா��றா�க�. ஆனா� ஆ��க �ஷய�க��
அ�த(ஆ��க) உணைவ ��ைசயாக� ெப���
ெகா��� உ�ைம இ���ற� ; உைழ�காம�
உைழ�க �ய�� ெச�யாம� ெப��� ெகா�ளலா�
எ�� �ைன���றன�. இ�த �� �ற��
காரணமாக� ெப��பாலானவ�க� ஆ��க
��ைச�கார�களாக, ம����, ��ம�, ெம�ய��
எ��� ஆ��க ெச�வ� இ�லாதவ�களாக –
��க�ேதா��, ��ப�ேதா�� இ���றா�க�.
இ��ல�� ெபா��க� ஏேத�� ேதைவ எ�றா� –
உண�, உைட, ேமைச, நா�கா� அ�ல�
எ�வாகேவா இ��க���- ��க� கைட�கார�ட�
அைத� த�மா� ைகேய��வ� இ�ைல. அத�
�ைலைய� ேக��, பண�ைத வழ�� உ�க�

உைடைமயா��� ெகா����க�. அ�த� ெபா���
ம������ய பண�ைத வழ��வ�� உ�ள
�யாய�ைத� ����� ெகா����க�. ேவ�
�தமாக� ெபற ��க� ����வ� இ�ைல. இேத
��தா� ஆ��க ெபா��க��� ெசய�ப��ற�.
உ�க��� ஆ��க ெபா�� ஏேத�� ேவ���
எ�றா� – ம����, ந���ைக, ��ம� அ�ல�
எ�ேவா அைத� ெப��� ெகா��� �� அத��
ஈடான ஒ�ைற� ெகா��க ேவ���. அத���ய
�ைலைய ��க� ெகா��க ேவ���. ��க�
உல�� ஈ��ய ெபா�� ெச�வ��� ஒ� ப��ைய
ெகா��� உல�� ெபா��கைள வா��வ� ேபா�
ஆ��க ெபா�ைள� ெபற அத�� ஈடான அள�
உ�க� மன����� ஒ�ைற வழ�க
ேவ���.��க� ����� அ�த ஆ��க
ெச�வ�ைத� ெபற உ�க�ைடய இ�ைசகைளேயா,
�� த�ெப�ைமையேயா த��ைன�ைபேயா
அ�ல� ேவ� ெவ� உண�ைவேயா இழ�க ேவ��
இ����. பண�ைத இ�க� ப���ெகா��� க��
அ�த� பண� த��ட� இ��பதா� ஏ�ப��
இ�ப�கைள எ�� பண�ைத�

ெசல�டமா�டா�. அ�வா� ெசல�டாததா�,
அ�த� பண��னா� �ைட�க� ��ய வச�கைள��
அ�ப��க மா�டா�. அவ� ெச�வ�தனாக
இ��தா�� பல ேதைவக�ட� வச�க� இ��
வா��றா�. ெவ� உண��கைள� ைக�டாதவ�,
ேகாப�, இர�க��ைம, �ல��ப�, ஆணவ�,
த�ெப�ைம, த��ைன�� ேபா�றவ�ைற அைவ
வழ��� கன ேநர இ�ப���காக ப���
ெகா�பவ� ஆ��க ெபா��க�� க��யாவா�.
அவனா� எ�த ஆ��க வச�கைள�� அ�ப��க
��யா�. உலக இ�ப�கைள அவ� �����
த�� ெகா�� ,ைக�ட ம��� ஆ��க இ�ப�க�
ஏ���� வா��றா�.
உலக �ஷய�க�� ேந� வ�ைய� ��ப���
ஞான� ��கவ� ெக��வ�� இ�ைல, ���வ��
இ�ைல. அவ� உல�� உைழ�� ேவ��யைத
�ைல� ெகா��� வா���றா�. அவன�
ேந�ைம�காக உலக� அவைன ம����ற�. ஆ��க
�ஷய�க�� ேந� வ�ைய� ��ப��� ஞான�
��கவ�� ெக��வ�� இ�ைல, ���வ��
இ�ைல.த� உ� உல�� உைழ��றா�. த� ஆ��க

ேதைவைய அத�கான �ைலைய� ெகா���
வா���றா�. உலக�� அவன� ந�னட�ைதைய�
பாரா���ற�.
ம�ெறா�வ�ட� ேவைல ெச�ய ஒ��� ெகா��
அத�கான ��ைய�� ேப� ��� ெச�த ��
ஒ�வ� அ�த� ெதாைக உட�பா�ைட ம���
ஏ��� ெகா�ள ேவ��� எ�ப� உல��
வழ�க�ப�� இ�ெனா� ��. வார இ�� நா��
��ைய� ெப��� ெகா��� ேபா�, ேப�யைத
�ட அ�க� ேக�டா�, அ�வா� ேக�டத�� ஒ�
�யாயமான காரண�ைத� �ற ��யாம� இ��தா�,
அவ��� அவ� ேக�ட அ�க� ெதாைக
�ைட�காத� ம��ம�ல, அவ� அ�த ேவைல��
இ��� ��க�� ப�வா�. ஆனா� ம�த�க�
ஆ��க �ஷய�க�� இைத� தா�
ெச��றா�க�.அ�த ஆ��க ��ைய� ெப���
ெகா�வத�� ஈடான உைழ�ைப வழ�காம�,
அவ�க��� வழ�க�ப�� எ�� �ற�படாத
��ைய� ேக�பைத அவ�க� ��டா�தன�
எ�ேறா �யநல� எ�ேறா க�த��ைல. ஒ�ெவா�
ம�த�� இ�த� �ரப�ச ���ட���� தா�

ஒ��� ெகா�டைத, த� உைழ���� ஈடானைத
அ�கமாக�� அ�ல,�ைறவாக�� அ�ல,
���யமாக� ெப��� ெகா��றா�. �ரப�ச���
எ�லாவ�ைற�� க���ப���� அ�த� தைலயாய
��ேயா� ெதாட��� உட�ப��ைககைள
ஏ�ப���� ெகா��றா�. அ� எ�ப� எ�றா�
அவ� ஒ�ெவா� எ�ண�� ஒ�ெவா� ெசய��
அத���ய பலைன ெப��. அவ� ெச�த எ�லா�
ெசய�க���மான ��ைய அவ� ெப���
ெகா��றா�. இைத உண��� ெம�ய�� ெப�றவ�
எ�ேபா�� �ைறவாக� ����யாக ��ம�யாக
இ���றா�. அவைன நா� வ�பைவ எ�வாக
இ��தா�� (அ� ந�ைமேயா அ�ல� �ைமேயா)
அ� அவ� ஈ��யேத எ�� இ���றா�. அ�த�
தைலயாய� �ரப�ச �� எ�த ம�தைன�� அவ�
ெபற த��யானைத அவ��� வழ�காம�
ஏமா��வ� இ�ைல. அ�த ���ட�
�����பவ�ட� அ� ���ற�. ”ந�பேன
இத�� ஒ���ெகா�� � உைழ�தாயா இ�ைலயா?”
ஒ� ம�த� �ற உலக வா��� ெச�வ�தனாக
ேவ��� எ�றா� அவ� த��ட� இ����

ெச�வ�ைத �ண��காம� இ��க ேவ���.
�ைறயாக ��வ��க ேவ���. அ�வா� ��வ���
ஒ� ேபா�மான ெதாைகைய� ெதா�� ஒ���
�த�� ெச�ய ேவ���. அ�வா� ெச��� ேபா�
�க இ�க�� த� பண�ைத� ப��� ெகா�ள�
�டா�. கவன��� வா� இைற�க�� �டா�.
அவ� இ�வா� த� உலக அ�ைவ��, உலக
வா��� ெச��ைப�� வள���� ெகா�ளாம�,
ெவ�� ெசல� ம��� ெச�� ெகா����பவ�
ெச�வ�தனாக ��யா�. அவ� ஆரவாரமாக
�ணா���றா�. அ� ேபால ஆ��க ெபா��க��
ெச�வ�தனாக ����பவ� த� மனஆ�ற�கைள
�ணா�காம� ச�யாக ��வ��க ேவ���. த�
நாைவ, த�ைன உடன� இ��ைல��� ����
உண��கைள� க���ப��த ேவ���. த�
ஆ�ற�கைள�� ேநர�ைத�� �ணா��� �ர�
ேப��க���, ேதைவய�ற �வாத�க���, ேகாப
உண��க��� ஈ�ப�� �ணா�க� �டா�.
இ�வா� அவ� ேச���� ெகா��� ஆ�றேல
அவன� ஆ��க �த�டா��. இ�த ஆ��க
�த��ைட �ற�� ந�ைம�காக அவ� உல��

பய�ப��த ேவ���. அவ� அைத அ�கமாக�
பய�ப��த இ��� அ�கமாக� ெப�வா�. அவ�
அ��ெச�வ�ைத�� ேபர�� ���த ஞான�ைத��
ெப�வா�. த�ைன இ��ைல�� அைழ���
ெச��� ���த�கைள�� ஆைசகைள��
க����தனமாக� �� ெதாட�பவ� த� மனைத
ஆ�� ஆ�ற� இ�லாத ஆ��க ஊதா�யாவா�.
அவனா� அ�� ெச�வ�கைள� ெபற ��யா�.
ஒ�வ� மைல�� �கர�ைத அைடய ேவ���
எ�றா� த�ைன வ�ைமயாக� தயா�ப����
ெகா�� அ�த� பயண�ைத� ெதாட�க ேவ���.
பாைதைய� ேத��ெத���� கவனமாக� ெச�ல
ேவ���. இ��� கட�� ெச�ல ேவ��ய
பாைத�� �கழ� ��ய க�ன �ைலகைளேயா
அ�ல� அத�காக ேம�ெகா�ள ேவ��ய
உைழ�ைபேயா அ�ல� த� உட� ேசா�ைவேயா
�ைன�� அ�� பா��� அவ� ���ப �ைன�தா�
அவனா� அவ� ���ேகாைள எ�ட ��யா�. �ற
உலைக� சா��த இ�த �� ஆ��க உல����
ெபா����. எவ� அறெந�கைள�
கைட����ப��, த� �ண�, த� மன இய��க�

�கர�ைத அைடயேவ��� எ�� �ைழ�றாேனா
அவ� த��ய��ைய� ெதாட�கேவ���.
பாைதைய� ேத��ெத��� �� மன�ட� ெதாடர
ேவ��� . பா��� ைக���� �� ���பாம�
,ஏ�ப�� எ�லா� �ர��ைனகைள ��ய���, த�
இ�ைசக�� ���த�கைள, உ�ள��� வ�கைள
,ேசாதைனகைள� �����ட கால�க�� தா��,
அவ������ ��� இ���� அவ� த�
�ண�ைத உய� �கர���� அைழ��� ெச�ல
ேவ���.அ�வா� ெச�� அைட�� ேபா� �ய
ெவ� உண��க��, இ�ைசக�� ���த�க��,
��க�க�� அவ� கால���� �� ����� �ட�க
அ�� வா��� எ�ைல��லாத ேபரழ�க� அவ�
பா�ைவ�� அைம�யாக ������பைத� அவ�
காண ����.
ஒ� ம�த� ெதாைல �ர��� இ���� ஒ� ஊைர
அைடய ேவ��� எ�றா� அத�� அவ� பயண�
ெச�யேவ���.ம��ர�ைத� ேபா� ��ெர��
அ�த ஊ���� ெச�� �ட எ�த வ���
இ�ைல.அத�கான �ய��க�� அவ� ஈ�பட
ேவ���. அவ� கா�களா� நட�� ெச�றா� ெப�

�ய����, ேநர�� ெசலவா��.ேவ� வைகயான
ேபா��வர��க�� ெச�லலா�. அத�காக�
க�டண�ைத அவ� ெச��த ேவ���.ஒ� ஊைர
அைடவத�� �ய���� வா�லாகேவா அ�ல�
க�டண��� வா�லாகேவா ஒ� �ைலைய�
ெகா��ேத ஆக ேவ���. இைத� த���க ��யா�.
இ�த� �ற உலக �� ஆ��க உல����
ெசய�ப��. ஆ��க ஊ�களான மன���ைம,
இர�க�, ஞான�, ��ம� ேபா�ற ஊ�கைள அைடய
�ைன���றவ�, அ�த ஆ��க ேச�ட�ைத அைடய
அவ� பயண���கான �ய��க��
ஈ�படேவ���. அ�த அழகான ஊ�க���
அவைன� ��ெர�� ெகா�� ேச��க
��யா�.அ��� ெச�ல ேவ��ய ேந� வ�ைய,
க�ட��� �ய���� ஈ�ப�� பயண இ����
அவ� இல�ைக அைடவா�.
க�க���� �ல�படாத உ�ள��� உல��
ெசய�ப�� எ�தைனேயா ��க�� �ல இ�ேக
உதாரணமாக �ள�க�ப�டன. ஆனா� இ�த எ�லா
��க�� அ�த� ெப����� ெவ�ேவ�
ெவ��பா�கேள. இ�த ��கைள� ����, அத���

ப��� அத� க�டைளகைள� ெசய�ப��த
ேவ���. அ�ேபா� தா� ம�தனாக� தைல
����� ஆ��க ப��வ�ைத� ேபர�ைள ெபற
����.�ற உல�� ெசய�ப�� ��க� எ�த
மா�பா� ������ அேத �த ���ய�ேதா� அக
உல��� ெசய�ப���றன. உ�ள�������
உ�ைம�� �ழ� ��ப�கேள �ற உல��
ெவ��ப�� வ�வ�க�� வைகக��. அ� ேபால
ஆ��க ���� �ழ� ��பேம �ற உலக ��க�.
ம�த வா�� ���த உலக ��க�� எ�ய
ெசய�பா�கைள ம�க� எ�த� ேக����
ேக�காம� ஏ��� ெகா�� அ� ெத�வாக�
��க��� இ��பதா� அைத�
கைட������றன�. அக உல��� ���யமாக
இ�த ��க� ெசய�ப�� எ�� ம�த� உண����
கைட������ ேபா� ம�த� அவ� உ��யாக
��பத���ய அ��னா� க�ட�ப���ள
இட�ைத� ேத��ெத��� ��டா�. அவன�
��ப�க� ஒ� ����� வர�ேபா��ற�. இ�
அவ��� எ�த� �ழ�ப�க�� ேநர� ேபாவ�
இ�ைல.

வா�� எ�ப� எைத�� சாராத ந� �ைலைம��
எத��� அ�ப�யாத, வைள��� ெகா��காத
�யா�� ேந�ைம�� ெகா�ட�. அ� �க
எ�தாகேவ ெசய�ப��. ஆனா� அைத ெவ�ல
��யா�. �யாய�, �� எ��� ஆ��.அ�த
�யாய�, ���� இதய� அ��. ����, ெவ���
எ��� பா�பா�க�, கா���ண�� ஆ�யைவ
�யாய�, ��, அ�� ஆ�யவ��� �� ப�கமா��.
�ரப�ச���� எ�த� பா�பா�� �����
ெவ���� �ைடயா�. அ� தைலயாய �� வழ�க�
��ய�. ஒ�ெவா� ம�த���� அவ���
உ�யைத அவ� ஈ��யைத� ெகா��� ���.
எ�லா� அ�த ெப���, �யாய�����
க���ப��� தா� நட���றன. எனேவ ம�த�
ச�யான வ�ைய� க��, அ�� ெச�� கல�காம�,
ம���� அைடய அவ��� ந���ைக இ���ற�.
இ�த ���� �லமாக� ெசய�ப�� – ேதா��ேய
அ�யாத ந�ைமைய உலக� இேய��� த�ைத
எ���, கட�� எ��� ���ற�. எ�த� ����
ஒ� ந� ம�த��� அவ� வா���� சா���
ஏ�படா�. இேய� தன� ���� �ைத��� �ட�த

ந�ைமைய உண��தா�. த�ைன� ��ைவ��
அைறவத��� காரணமான எ�ேலாைர�� ப�
�றாம� ����தா�. ”எ�த ம�த�� எ� உ�ைர�
ப��க��ைல. நாேன அைத அ��ப���ேற�”
எ�றா�. அவ� த� ��ைவ� தாேன வரவைழ���
ெகா�டா�.
எவ� த� வா�ைவ எ�ைம�ப����
ெகா��றாேனா, மனைத ��ைம�ப����
ெகா��றாேனா ,அவ� த� இ����கான அழகான
எ�ய காரண�ைத உண�வா�. எ�லாவ�ைற��
ெசய�ப���� ��ைய உண�வா�. த�
எ�ண�க��, ெசய�க�� த� ��� உலக���
��� ஏ�ப���� �ைள�கைள அ�வா�. மன��
���த எ�ண �ைத �ைள�ெத�வதா�
ஏ�பட���ய மா�ற�கைள அ�வா�. ேபர���
�ைணேயா� உ���, மல���,��ைமயைட��
எ�ண�கைள�� ெசய�கைள�� ம��ேம அவ�
எ�� ெசய�ப�வா�. அ�யாம� ெச�த
ெசய�க��கான �ைளைவ அவ� அ�ப���
ஏ���ெகா�வா�. ப�ைய யா� ��� �ம��
�ைற�டாம�, அ�ச�படாம� , ேக�� எ��பாம�

அ�த ந�ைமயான �ய��� ெசய�பா��� எ�த�
தவ�� இ��க ��யா� எ�ற ேபர�ளான
அ�ேவா� க���ப�� ��ம�யாக இ��பா�.
ந� வா�� எ��� ெம��ய ��ைய நாேம
ெந��ேறா�.
����ய வ�ண�கைள� ெத���ேறா�.
�� எ��� �ல��� �ைத�தைதேய அ�வைட
ெச��ேறா�.
�ைத�தைதேயஅ�வைடெச��ேறா�எ�றா�
அத�கான ெபா���க��, ெசய�பா�க��
ந��ைடயேத எ�றா�,
ேவதைன அ���� ���� ேநா�க� அ��
ம��ேம.
காய�க� �� ஆ�வத�ேக ஏ�ப���றன.
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��ைய �ைலநா�ட இய�ைக �ய� எ�ப���
ெச�� ���.
அைத எவ�� த���� �ைச ���ப ��யா�.
அ�த இய�ைக �ய��� இதய� அ��.
அ� அ���� ��� ��ம�.
அைத� கைட����ப� இ�ைமயான அ�பவ�.

அத� க�டைளைய� ெசய�ப����க�.
..ைல�ஆஃ�ஏ�யா
(ஆ�ய ேஜா� – எ��� ஆா்ன��)

உ�க�ப�����ேபா�ம����ெகா���க�
தவ�க� த� வ�ைம�ழ�� ச�யானவ��ட�
சரனைட��றன.
வார��� ஓ�வான வ��பா�� நா�� ஒ�
ெப�ெவ���ஒ�ேயா�கல�����
..���ய�
வா�� பல ம����யான ���கைள�
ெகா���ள�. காரண� அ� பல ேம�ைமயான,
��ைமயான, அழகானவ�ைற� த�னக�ேத
ெகா���ள�. உல�� பல வைகயான பாவ�க��,
அ�யாைம�� இ����றன.க���� வ�க��

ேவதைனக�� இ����றன.ஆனா� அைத
�ரைம�க அறெந�க�� ெம�ய��� இ����ற�.
��னைகக��, ஆ�த�க��, ேப��ப�க��,
ேபரான�த�க�� �ட இ����றன. எ�த�
கள�கம�ற எ�ண��, எ�த� த�னல� க�தாத
ெசய�� �� ெவ��ைய� ெப�ேற ��� .
அ�வா� ெப�� �� ெவ�� ம����யான
ெகா�டா�டமா��.
ஒ� மன ம����யான �� இ�ைமயான
��வா��. ஒ� ெவ��கரமான வா��
ம����யான ��வா��.ந���ைக�ட�
��ைமயாக �ைறேவ�ற�ப�ட ப� ஒ�
ம����யான ��வா��. அ�பான ந�ப�களா�
�ழ�ப�� இ��ப� ஒ� ம����யான ��வா��.
ஒ� ச�ைட ச�சரைவ� ைக��வ�, மன��
���ெகா����த ெவ��ைப� �ைட�� எ�வ�,
ெகா�ய வா��ைதக��� வ���வ��
ம���க�ப�வ��, ���த ந�ப�க� ����
இைணவ� ேபா�றைவ எ�லா� ம����யான
���களா��. ெந�நா� கன� ��ட �டா
�ய��யா� நனவாவ�, க��� ��னைகயாக

மா�வ�, பாவ� எ��� ��ப இர� ����
இ�ப� ஒ� ���� ��ய நா�� ���� எ�வ�.,
��க� ேத����� �� க�� உண��த உய�
ெந�கைள வா��� �� ப��வ� – இைவ எ�லா�
ேபர��� ெகாைடயா��.
இ�ேக இ�வைர ����கா�ட�ப���ள ந�வ��
பாைதக�� பயண� ெச�பவ� ம��ெமா�
ந�வ�� பாைதயான ம����யான ��� எ���
ந�வ�� பாைதைய அவ� ேதடாமேல வ��
அைடவா�. அவ� �� வா���� ம����யான
���க� �ைற�� காண�ப��. எவ�
ச�யானவ�ைற ஆர����� ெதாட��றாேனா அவ�
ெவ��கைள ஆைச�பட� ேதைவ��ைல. அவ�
ைகக��� அ��ேலேய அைவ தவ���றன. அைவ
ஒ�ற� �� ஒ�றாக �ைள�களாக�
ெதாட���றன. அ� வா��� ��சய உ�ைம.
�ற உல��� ம��ேம ெபா��த���ய பல
ம����யான ���க� இ����றன. அைவ �ைல
இ�லாம� மைற�� �ட� ��யைவ.உ� மன
உல��� அ�ல� ஆ��க உல���� ெபா��த

��ய ம����யான ���க� இ����றன. இைவ
�ைலயானைவ, எ��� மைறயா�.��ற� �ழ
இ��ப��, வச�க�� ெகா�டா�ட�க��
இ�ைமயானைவேய,ஆனா� அைவ �ைர��
மா����. அ������. இவ�ைற �ட இ���
இ�ைமயான� மனமாச�� இ��ப��, ஞான��,
ெம�ய���. இைவ எ��� மாறா�,
அ�யா�.ம�த� இ�த உல�� எ��� ெச�றா��
அவ� த� உலக உைடைமகைள எ����
ெச�லலா�. ஆனா� �ைர�ேலேய அவ� அவ�ைற
இழ�கேவ�� வ��.அவ� அவ�ைற ம��ேம
ந�� த� எ�லா ம����ைய��, அவ��� இ��ேத
ெப��றா� எ�றா� அவ� ஆ��க உ�மன உல��
ஒ� ெவ��ட� ஏ�ப�� அவ� த��பா�. ஆனா�
ஆ��க உல�� உைடைமகைள� ெப�றவன�
ம������ ஊ���க� எ��� வ�றா�. அவ�
அவ�ைற இழ�க ேவ�� வரா�. அவ�
�ரப�ச��� எ��� ெச�றா�� அவ�ைற அவ�
�டேவ ெகா�� ெச�வா�. அவன� ஆ��க ���
�� ம����யானதாக இ����.
வா��� தா� எ�ற அக�பாவ எ�ண�ைத

ஒ��தவ� எ��� �ைலயான ம������
இ���றா�. அவ� இ�த வா��ேலேய
�வ��க����� �ைழ�� ��டா�. ��த� �ள��ய
��வான �ைலைய அைட����டா�
.���லைக , ��ய ெய�சல�ைத, ஜூ�ட��
ஒ��ப� – ஐ இ�ேபா� இ�த வா��ேலேய பா���
��டா�. இைவ எ�லா� கால ச�கர��� மா��
ெகா������ ெபய�க� தா�. ெவ�� வா�
வா��ைதக� தா� எ�� அ��றா�.எ�லா
உ��க�� ஒ�� தா�, வா�� அைன��� ஒ��
தா� எ�ற ேப��ைமைய உண��றா�.
எ�ைலய�ற த�ைமைய� த�� ஓ���
இ���றா�.

த� உ�ள������ இ�ைசகைள��,
கா���ண��கைள��, இ��ட ஆைசகைள��
���யவ�� ேபரான�த� ேபராழமான�. அவ�
ஓ�� ேப��பமான�. கச��ண���, �யநல���
எ�த� �வ�� இ�லாம� அவ��� �ழ�
�டெந��க ��யாம� வா�பவ� எ�ைலய�ற

இர�க�ேதா�� அ�ேபா�� உலைக ேநா�� த�
இதய��� �வா���� ேபர�� எ�ண� :
”��ம� எ�லா உ��கைள�� த�வ���”,
எைத�� த���காம�, எ�த ேவ�பா��
ெகா�ளாம� இ�த� ேபர�� எ�ண�ைத�
ெச���பவ� அைட���ள ம����யான ��ைவ
எ��� ப��க ��யா�. அ� தா� வா���
��ைம, ��ம��� ��ைம, ேபர���
ெபா��� த�ைம.

