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முன்னுைர
இந்நூலின்
ெவற யுணர்வு,

ெதாடக்கப்
உயர்வு

எண்ணங்களின்
அதன்

பகுத ய ன்

எண்ணுதலுக்கான

தூண்டுதல்

ஆக யன

ெவற யுணர்வுகேளாடும்

ச த்தரிக்க ன்றன.

முதல்

இறுத

மூன்று

ஊக்கம்

ெபாதுவான

துன்பங்கேளாடும்

பகுத ய ன் கைடச

கட்டுைரகளான

மற்றும்

கீழ்ந ைல

மனித

வாழ்ைவ

துக்கங்கேளாடும்

மூன்று கட்டுைரகளான

அனுபவத்தால் உணரக்கூடிய உயர்வாழ்வு, ேபர் உவைக மற்றும் ந ம்மத
ஆக யன ெமய்ஞானிகள் மற்றும் மீட்பர்களின் ெதய்வீக வாழ்ைவ அதன்
சாந்த ந ைலேயாடும்,
அதன்

ெமய்யற ேவாடும் ேபரழேகாடும் ச த்தரிக்க ன்றன.

இைடப்பகுத யான

மனம்

த ருந்துதல்

பகுத களுக்கும் இைடப்பட்ட ஒன்று.

என்பது

இவ்வ ரண்டு

அது மனித வாழ்ைவ ெதய்வீக

வாழ்ேவாடு இைணக்க ன்ற இரசவாத ெசயல்பாடாகும். ஒழுக்கப்பண்புகள்,
சுயநல மறுப்பு மற்றும் துறப்பு ஆக யவற்ைற கூறுகளாகக் ெகாண்டு ெதய்வீக
வாழ்வு

கட்டைமக்கப்பட்டு

இருக்கவ ல்ைல,

அைடவதற்கான வழித்தடங்கள் மட்டுேம.

அைவ

ெதய்வீக

வாழ்ைவ

குைறய ல்லாத ந ம்மத ைய

அளிக்கும் ெமய்யற வ ல் தான் ெதய்வீக வாழ்வு ந ைல ெகாண்டிருக்க றது.
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ேஜம்ஸ் ஆலன்
துன்பப்படும்

மனிதர்களின்

கூக்குரல்

ஓைசகள்

மற்றும்

துன்ப

ஓலங்களுக்கு இைடேய
ெதய்வீக அைழப்ப ன் குரைல நான் த ரும்பக் ேகட்க ேறன்.
இதயத்த ன் ேவதைனய லிருந்து ேமெலழுவதற்கான வழிைய அது காட்ட
ஆவல் ெகாண்டுள்ளது.
பாவத்த ன் இருள் சூழ்ந்த பாைதகளில் வீசும் சூைறகாற்ைற அடக்க யாள
ெமய்யற வு ெபாருந்த ய உறுத யான மனம் காத்த ருக்கும்.
காவல் அரன்கள் சூழப்பட்டு இருக்கும் தீவ ரமான ெவற யுணர்வுகளின்
வாய ற்கதைவ கடந்தால் அங்ேக ெபருந ம்மத உடன் வர காத்த ருக்க ன்றது.
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1.
புனிதர்களின்,
மனமாசு

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ெவறியுணர்வு

தவசீலர்களின் பாைத;

அகற்ற யவர்களின்

பாைத;

ெமய்யற வு ெபற்றவர்களின்,

மீட்பர்கள்

கடந்து

வந்த

ெநடிய

பாைத; இனி வரவ ருக்கும் அைனத்து மீட்பர்களும் கடந்து வர ேவண்டிய
பாைத என்பேத இந்த நூல் வ வாத க்க இருக்கும் உட்கருத்தாக இருக்கும்.
நூலாச ரியர் அத்தைகய உயர்ந்த கருத்துக்கைள இந்தப் பக்கங்களில்
சுருக்கமாக வ ளக்குக றார்.
மனித வாழ்வ ன் ஆக தாழ்வான ந ைல ெவற யுணர்வு ந ைல ஆகும்.
அைத வ ட தாழ்ந்த ந ைலக்கு யாரும் ெசல்ல முடியாது.

இருள் மண்டி

க டக்கும், குளிரால் ெவடெவடக்க ைவக்கும் அதன் சதுப்பு ந லங்களில்
சூரிய ஒளி உட்புகுந்த ராத பகுத களில் வாழும் உய ரினங்கள் ஊர்ந்து
தவழும். காம இச்ைச, காழ்ப்புணர்வு, ேகாபம், ேபராைச, தற்ெபருைம, வீண்
பகட்டு, ெபாருளாைச, பழிதீர்த்தல், ெபாறாைம, புறம் ேபசுதல், அவதூறு
பரப்புதல், ெபாய், களவு, ஏமாற்று, துேராகம், ெகாடூரம், சந்ேதகம், ெபாறாைம
-ேபான்ற மூர்க்கமான கண்மூடித்தனமான ஆற்றல்கள், சரி தவைற பகுத்து
உணர்ந்து

பார்க்காத

உந்துதல்கள்

ெவற யுணர்வ ன்

பாதாள

உலக ல்

குடிய ருக்கும். அைவ மனித மனம் என்னும் அடர்ந்த காட்டில் ேவட்ைடயாடும்,
ேவட்ைடயாடவும் படும் வ லங்குகளாக சுற்ற த் த ரிக ன்றன.
அங்ேக மனவுறுத்தல், வலி, துன்பம் ேபான்ற இருண்ட வடிவுகேளாடு
கூடேவ துக்கம், ேவதைன , மனச்சீற்றம் ேபான்ற கூனிகுறுக ய தாழ்ந ைல
வடிவுகளும் இருக்கும்.
தூய்ைமய ன்

ந ம்மத ையேயா

அல்லது

மக ழ்ச்ச ையேயா

உணராமேலேய,

ெமய்யற வ ல்லாதவர்கள்

இருண்ட உலக ல் வாழ்ந்து மடிக றார்கள்.

ெதய்வீக

ஒளிய ன்
இந்த

அவர்களுக்கு ேமற்புறமாக,

அவர்களுக்காகேவ அந்த ெதய்வீக ஒளி எப்ேபாதும் ஒளி வீச க் ெகாண்டு
தான் இருக்க றது.

ஆனால், இப்புவ யுலக வாழ்ைவ மட்டுேம எண்ணி

தாழ்ந ைலய ல் உள்ளவற்ைற மட்டுேம குனிந்தபடி காணும் அவர்களது
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வ ழிகளின் மீது, அவர்கள் ேமல் ேநாக்க காணும் வைரக்கும் அவர்களது
த றவாத இைமகளின் மீது வ ழுந்தபடி வீணாகேவ ஒளி வீச க் இருக்க ன்றது.
ஆனால்

ெமய்யற வானவர்கள்

ேமல்

ேநாக்க

காண்க றார்கள்.

ெவற உணர்வு வாசம் ெசய்யும் தாழ்ந ைலய ல் உள்ள உலக வாழ்ேவாடு
அவர்கள் த ருப்த

அைடவது இல்ைல.

ந ம்மத

வாசம் ெசய்யும் உயர்

உலக வாழ்ைவ ேநாக்க அவர்கள் அடி எடுத்து ைவக்க றார்கள்.
பார்ைவக்கு

முதலில்

ெவகு

ெதாைலவ ல்

புள்ளியாகத்

அவர்கள்

ெதரிக ன்ற

ேபரானந்தமும் ேபெராளியும் அவர்கள் முன்ேனற அருேக ெசல்லச் ெசல்ல
மைலக்க ைவக்கும் அளவு வளர்ந்த படி இருக்கும்.
ெவற யுணர்வ ன் தாழ்ந ைலக்கு கீேழ யாரும் ெசல்ல முடியாது. ஆனால்,
அைனவராலும் அதன் ந ைலய லிருந்து ேமெலழ முடியும்.

அைதயும்

தாண்டிக் கீேழ ெசல்வது இயலாது என்ற சூழலில் முன்ேனற ெசல்லும்
யாவரும் ேமெலழுவது ந ச்சயம். முன்ேனற்றப்பாைத எப்ேபாதும் ைகவசம்
இருக்க றது. அருக ேலேய இருக்க றது. எளித ல் அணுக இயலக்கூடியதாக
இருக்க றது. தன்ைனத் தான் ஆள்வேத அந்த முன்ேனற்றப் பாைத. தனது
சுயநலத்த ற்கு அடிபணியாதவன்,

தனது ஆைசகைள ஒழுங்குப்படுத்தத்

ெதாடங்க யவன், தனது மனத ன் தவறான ெசயல்பாடுகைள கட்டுப்படுத்த
கட்டைளய ட்டு வழிநடத்துக ன்றவன் அந்த முன்ேனற்றப் பாைதய ல் நைடப்
ேபாடத் ெதாடங்க வ ட்டான்.
ெவற யுணர்வு என்பது மனிதக்குலத்த ன் பரம எத ரியாகும், மக ழ்ச்ச ைய
தைலசாய்த்து வீழ்த்துவதாகும், ந ம்மத ய ன் ேநரடி எத ரியாகும். அத லிருந்து
புறப்படுவன

யாவும்

களங்கமானைவயும்

துன்பத்த ன் ஊற்றுக்கண்.

அழிவானைவயுேம.

ேவதைனய ன் ேதாற்றுவாய்.

அது

சூழ்ச்ச மற்றும்

ேபரழிவ ற்கு துைண ந ற்பது.
சுயநலத்த ன் உள் உலகம் அற யாைம என்ற ேவரிலிருந்து முைளக்க றதுெதய்வீக வ த கள் குற த்த அற யாைம, ெதய்வீக நன்ைம குற த்த அற யாைம,
தூய்ைம என்னும் வழி குற த்த அற யாைம, ந ம்மத யான பாைத குற த்த
அற யாைம.

ஆன்மீக

இருேள

வளர்வதற்கான ஏற்ற இடம்.
www.Kaniyam.com
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அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

அவ்வற யாைமயால் நுைழய முடியாது. ெமய்யற வு குடிய ருக்கும் மனத ல்,
அற யாைம

அழித்ெதாழிக்கப்படுக றது.

தூய்ைமயான

உள்ளத்த ல்

ெவற யுணர்வுக்கு இடமில்ைல.
ெவற யுணர்வு அதன் அைனத்து வடிவுகளிலும் ஒரு மனத்தவ ப்ேப,
மனக்காய்ச்சேல, அைலச்சலுக்கு உள்ளாகும் ச த்த ரவைதேய. ஒரு ெபரும்
கட்டிடத்ைத தீ வ ழுங்க சாம்பல் குவ யல் ஆக்குவது ேபால, மனிதர்களும்
ெவற யுணர்வு என்னும் தீக்கு இைரயாக ன்றனர். அவர்களது ெசயல்களும்
பணிகளும் வ ழுந்து அழிக ன்றன.
ஒருவன்

ந ம்மத ைய

உணர

ேவண்டும்

உணர்ைவ வ ட்டு ெவளி வர ேவண்டும்.

என்றால்

அவன்

ெவற

ெமய்யற வு மிக்கவன் தன்

ெவற யுணர்வுகைள அடக்க யாள்க றான். முட்டாள் தன் ெவற யுணர்வுகளால்
அடக்க ஆளப்படுக றான்.

ெமய்யற வு ேதடலில் ஈடுபட்டவனது ெதாடக்கம்

என்பது முட்டாள்தனத்த ற்கு வ ைட ெகாடுத்து அனுப்புவேத. ெவற யுணர்வு
மற்றும் மனச் ேசார்வு அல்லது ஆற்றாைமய ன் இருண்ட உைறவ டங்கைள
வ ட்டு எடுத்து ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு அடியாலும் ந ம்மத ைய நாடுபவன்
ேமெலழுக றான்.
ெமய்யற வு மற்றும் ந ம்மத ய ன் ச கரங்கைள ேநாக்க ெசல்வதற்கான
முதற்படி என்பது சுயநலத்த ன் இருள் மற்றும் ேவதைனையக் குற த்தப்
புரிதேல.

அைதப் புரிந்து ெகாள்ளும் ேபாது அத லிருந்து மீண்ெடழுவது-

அத லிருந்து ெவளிவருவது- தன்ந கழ்வாக ந கழும்.
சுயநலம்
ெமாத்த

அல்லது

ெவற யுணர்வு

வடிவுகளிலும்

என்பைவ

கண்களுக்கு

ேபராைசய ன்

ெவளிப்பைடயாகத்

ஒட்டு

ெதரியும்

கட்டுப்படுத்தப்படாத மனத ன் ெசயல்பாடுகளில் மட்டுேம
அடங்க ய ருக்கவ ல்ைல.
எண்ணும்

ஒவ்ெவாரு

தன்

அகம்பாவத்ைத

எண்ணத்த லும்

நுட்பமாக

ஈேடற்ற க்ெகாள்ள

ஒளிந்து

ந ைலயும் அவற்ற ன் இருப்ைபச் சுட்டிக்காட்டுக ன்றன.

ெசயல்படும்

அத நுட்பமாகவும்

ஏமாற்றும் வ தமாகவும் அது எப்ேபாது ெசயல்படுக றது என்றால் மற்றவர்கள்
எந்த

அளவு

www.Kaniyam.com
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த ைச த ருப்புவது,
பழிசுமத்துவது
தான்.

மற்றவர்களது சுயநலம் குற த்து குற்றம் சாட்டுவது,

ேபான்றைவகளில்

மற்றவர்கள்,

எனத்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ெதாடர்ந்து

ஒருவைன

ஈடுபட

ைவக்கும்

ேபாது

எந்த அளவு சுயநலத்த ல் மூழ்க ய ருக்க றார்கள்

எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கும்

ஒருவனால்

அவனது

சுயநலத்த லிருந்து ெவளிவர முடியாது. மற்றவர்கைளக் குற்றம் சாட்டுவதால்
நாம்

நமது

சுயநலத்த லிருந்து

ெவளி

வர

முடியாது.

நம்ைம

நாம்

பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்வதால் தான் அத லிருந்து ெவளி வர முடியும்.
ெவற யுணர்வ லிருந்து
மற்றவர்கள்
வருவது
வருவது.

மீது

வலி

அல்ல,

ந ம்மத க்கு

உண்டாக்கும்

ஆனால்

இட்டுச்

ெசல்லும்

வழி

குற்றச்சாட்டுகைள

ஓருவன்

என்பது

சுமத்துவதால்

தன்னிலிருந்து

மீள்வதனால்

மற்றவர்களது சுயநலத்ைத கட்டுப்படுத்த நாம் ேபராவேலாடு

பாடுபடும் ேபாது, நாம் ெவற யுணர்வால் ப ைணக்கப்பட்டு இருக்க ேறாம்.
ெபாறுைமைய

கைடப்ப டித்து,

நமது

சுயநலத்த லிருந்து

ேபாது நாம் மீட்பு ந ைலக்குள் நுைழக ேறாம்.

வ டுப்படும்

எவன் தன்ைன அடக்க

ஆள்க றாேனா, அவன் தான் மற்றவர்கைளயும் அடக்க ஆள முடியும். அவன்,
ெவற யுணர்வால் மற்றவர்கைள அடக்க ஆளவ ல்ைல, ஆனால் அன்பால்
அடக்க ஆள்க றான்.
முட்டாள்,

மற்றவர்கைளக்

ெகாள்க றான்.

ஆனால்,

மற்றவர்கைள ந யாயப்படுத்த
ெவற யுணர்வ லிருந்து
மனிதர்கேளாடு

குற்றம்

தன்ைன

ெமய்யற வ ல்

தற்காத்துக்

வளர்க ன்றவன்

தன்ைன குற்றம் சாட்டிக் ெகாள்க றான்.

ந ம்மத க்கான

ெதாடர்புைடய

சாட்டி

பாைத

பாைத

என்பது

புற

உலக ன்

அல்ல.

அது

அக

உலக ன்

எண்ணங்களில் அைமந்த ருக்கும் பாைத. மற்றவர்களது ெசயல்பாடுகைள
த ருத்த யைமப்பதால்

அது

உருவாவத ல்ைல.

தனது

ெசாந்த

ெசயல்பாடுகைள த ருத்த அைமப்பதால் உருவாவது.
ெவற யுணர்வு ெகாண்ட மனிதன், மற்றவர்கைளத் த ருத்த சரிப்படுத்த
ேவண்டும் என்று ேபராவல் ெகாள்க றான்.

ஆனல், ெமய்யற வானவன்

தன்ைனத் த ருத்த க் சரிப்படுத்த க் ெகாள்வத ல் கவனம் ெசலுத்துக றான்.
ஒருவன் உலைகத் த ருத்த ேபராவல் ெகாண்டிருந்தால், தன்ைன த ருத்த க்
www.Kaniyam.com

12

FreeTamilEbooks.com

தமிழில்: ேச.அருணாசலம்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ெகாள்வத லிருந்து அவன் அைதத் ெதாடங்கட்டும். காம இச்ைசகைள நீக்க க்
ெகாள்வது என்பது தன்ைனத் த ருத்த க் ெகாள்வதன் முடிவு அல்ல, ஆனால்,
தன்ைனத் த ருத்த க் ெகாள்வதன் ஆரம்பம் மட்டுேம. அது எப்ேபாது முற்றுப்
ெபறும் என்றால் ஒவ்ெவாரு வீணான பகட்டு எண்ணமும், ஒவ்ெவாரு சுயநல
எண்ணமும் கடந்து வரப்படும் ேபாது தான். முற்றுப் ெபற்றதாக கருதப்படும்
ந ைலய லும் ச ல சுய-அடிைமத்தனேமா அல்லது முட்டாள் தனங்கேளா
ைகப்பற்றப்பட ேவண்டி இருக்க ன்றன.

அைவ மனமாச ன்ைம மற்றும்

ெமய்யற வ ன் உச்சந ைலைய எட்டுவதற்கு தைடயாக இருக்க ன்றன.
வாழ்வு
ஆகும்.

என்னும்

வடிவ ன்

அடித்தளமாக

இருப்பது

ெவற யுணர்வு

அவ்வடிவ ன் மகுடமாகவும் ச கரமாகவும் இருப்பது ந ம்மத ஆகும்.

ெவற யுணர்வு

என்னும்

அடித்தளம்

ெதாடக்கமாக

இல்ைல

ெசயல்பட ஆரம்ப க்க எந்த ஆற்றலும் இருக்காது.
இலக்கும் இருக்காது.
ஆனால்,

தவறான

மக ழ்ச்ச க்கு

சாத ப்பதற்கு எந்த

ெவற யுணர்வு என்பது ஆற்றைலக் குற க்க றது,

த ைசய ல்

பத லாக

என்றால்,

ெசலுத்தப்பட்ட

காயப்படுத்தும்

ஆற்றைலக்

ஆற்றலாக

குற க்க றது.

ெசயல்படுக றது.

முட்டாள்களின் ைகய ல் அழிவுச்சக்த யாகச் ெசயல்படும் அதன் ஆற்றல்கள்,
ெமய்யற வானவர்களின் ைகய ல் காப்பாற்றும் சக்த யாகச் ெசயல்படும்.
ெவற யுணர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு,
வழிநடத்தப்படும்

ேபாது

அைவ

ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு நன்ைமக்காக

ெசயல்

ஆற்றலாக

முன்

ந ற்க ன்றன.

சுவர்கத்த ன் வாய ற்கதைவ பாதுகாக்க ன்ற தீெபாற களாலான வாேள
ெவற யுணர்வாகும். அது முட்டாள்கள் உள்நுைழவைத தடுத்து அழிக்க றது.
ெமய்யற வானவர்கைள உள்அனுமத த்து பாதுகாக்க ன்றது.
தனது
தனது

அற யாைம

அகம்பாவ

எதுவைர

நீள்க றது

எண்ணங்களுக்கு

என்பைத

அடிைமயாக

அற யாதவன்,

இருப்பவன்,

தனது

ெவற யுணர்வ ன் உந்துதல்களுக்கு அடிபணிபவன் முட்டாளாக இருக்க றான்.
தனது அற யாைம குற த்த ெதளிைவப் ெபற்ற ருப்பவன், தனது ெவற்று
அகம்பாவ எண்ணங்களின் தன்ைமையப் புரிந்துக் ெகாண்டுள்ளவன், தனது
ெவற யுணர்வ ன் உந்துதல்களுக்கு அடிபணியாமல் கட்டுப்படுத்த ஆள்பவன்
ெமய்யற வானவன்.
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அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

முட்டாள் அற யாைமய ன் ஆழத்த ற்குள் புைதந்து கீேழ ெசல்க றான்.
ெமய்யற வானவன் அற வ ன் உச்சத்ைத ேநாக்க ேமேல ெசல்க றான்.
முட்டாள், ஆைசப்பட்டு துன்பப்பட்டு வாழ்க றான்.

ெமய்யற வானவன்,

உயர்ெவண்ணங்களின் ஊக்கத்தால் மக ழ்ச்ச யுற்று வாழ்க றான்.
ெமய்யற ைவ அைடய மன உறுத பூண்டிருக்கும் ஆன்மீக ேபார்வீரன்
தனது மனக்கண்ேணாட்டம் உயர்ைவ ேநாக்க யாறு இருக்க ந ம்மத ய ன்
உயர்

ச கரங்களுக்கு

அைழத்துச்

ெசல்லும்

பாைதைய

கண்டுணர்ந்து

பயணிக்க றான்.
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2.

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம்

ஒருவன் தனது அற யாைம ந ைல குற த்த புரிதைல ெதளிவாக உணரும்
ேபாது ெமய்யற வ ற்கான ஆைச துளிர்வ டும். இதயத்த ல் இவ்வாறு தான்
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ப றப்ெபடுக்க ன்றது.

புனிதர்களின்

ேபராணந்த ந ைலக்கு அதுேவ காரணம்.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் என்னும் ச றகுகைளக் ெகாண்டு
மனிதன் பூமிய லிருந்து சுவர்கத்த ற்கு, அற யாைமய லிருந்து அற வ ற்கு,
தாழ்வான

இருளிலிருந்து

உயர்வான

ெவளிச்சத்த ற்கு

ெசல்க றான்.

அது இல்லாத ந ைலய ல் அவன் தவழ்ந்து ஊறும் உய ரினமாக, பூமிைய
இறுகப்பற்ற ெமய்யற வ ன்ற உயர் எண்ணங்கள் குற த்த உள்ளுணர்வ ன்ற
வாழ்க றான்.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் என்பது சுவர்கத்த ன் ேபரருள்
ந ைலகளுக்கான

தவ ப்பாகும்

-நன்ைம,

இரக்கம்,

ேபான்றைவகைள அைடவதற்கான தவ ப்பாகும்.

தூய்ைம,

அன்பு

இவ்வுலக வாழ்ேவாடு

ெதாடர்புைடய - சுய நலத்த ற்கான ெபாருளுைடைமகள், சுய ஆத க்கம்,
கீழ்ந ைல

இச்ைசகள்,

புலனின்ப

ஆைசகைள

ஈேடற்ற க்

ெகாள்ளல்

ேபான்றைவகளுக்காக ஏங்க க டப்பத லிருந்து ேவறுப்பட்டது.
ச றகு இழந்த பறைவயால் எப்படி உயர பறக்க முடியாேதா அது ேபால
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ெபறாத மனிதனாலும் தனது சூழலிருந்து
ேமெலழ முடியாது.
அவன்

தனது கீழ்ந ைல இச்ைசகைள அடக்க யாள முடியாது.

ெவற யுணர்வ ன்

அடிைமயாக

இருக்க றான்.

மற்றவர்களால்

இயக்கப்படுக றான். ெதாடர் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக க் ெகாண்டிருக்கும்
ந கழ்வுகளால் அங்கும் இங்கும் அைலகழிக்கப்படுக றான்.
ஒருவனுள்
என்றால்

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான

அவன்

அத ருப்த ய ல்

தனது

தற்ேபாைதய

இருக்க றான்,

ஊக்கம்

ந ைலய ன்

அத லிருந்து

மீண்டு

ஊற்ெறடுக்க றது
தாழ்ைவ
ஓர்

குற த்த

உயர்ந ைலைய

அைடயும் குற க்ேகாைள ெகாண்டிருக்க றான் என்பது அர்த்தமாகும். தனது
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கீழ்ந ைல இச்ைசகள் வழங்கும் ேசாம்பல் ந ைறந்த ெபருந்தூக்கத்த லிருந்து
அவன் வ ழித்து எழுந்து வ ட்டான், உயர் சாதைனகைள அைடவதற்கான
முழுைமயான வாழ்ைவ அவன் உணரத் ெதாடங்க வ ட்டான் என்பதற்கான
ந ச்சய அற குற அது.
உயர்வு

எண்ணுதலுக்கான

அைனத்ைதயும்
அது

த றந்து

ஊக்கம்

சாத்த யாமாக்கும்.
வ டும்.

ந ைறந்த

ந ைல

முன்ேனற்றத்த ற்கான

கருெகாள்ள

முடிந்த

என்பது

பாைதைய

உயர்

குற க்ேகாள்கள்

உருக்ெகாள்வதற்கான சாத்த யத்ைத அது வழங்குக றது.

காரணம், எைத

கருத்துருவாக்கம் ெசய்ய முடியுேமா அைத சாத க்கவும் முடியும்.
உள்ளுணர்ேவாடு

எப்ேபாதும்

கூடேவ

உடன்வரும்

ேதவைதேய

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான ஊக்க ந ைல ஆகும். அது மக ழ்ச்ச கதவுகளின்
தாழ்கைளத்
இைசந்து

த றக்க றது.

வரும்.

உயர

பறக்கும்

ேபாது

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான

எப்ேபாதும்

ஊக்க

பாடல்

ந ைலைய

தாழ

வ டாத, உள்ளுணர்ைவ சரிய வ டாதவனின் ைககளில் இறுத யாக இைச,
கவ ைத, தீர்க்கதரிசனம் மற்றும் அைனத்து உயர்ந்த புனிதக் கருவ களும்
ஒப்பைடக்கப்படுக ன்றன.
கீழ்ந ைல இச்ைசகள் ஒருவனுக்கு இனிைமயாக சுைவக்கும் வைர
அவனால் உயர்ெவண்ணுதலுக்கான ஊக்கத்ைதப் ெபற முடியாது.

அவன்

கீழ்ந ைல இச்ைசகளால் த ருப்த யைடந்த ந ைலய ல் இருக்க றான். ஆனால்,
அவற்ற ன் இனிைம கசப்பாக மாறும் ேபாது, அவனுக்கு ஏற்படும் துக்க
ந ைலய ல்

உயர்ந்தைவகைளக்

வாழ்வ ன் மக ழ்ச்ச

குற த்துச்

அவைன த ருப்த

ச ந்த க்க றான்.

இவ்வுலக

படுத்த முடியாத ேபாது,

அவ்வுலக வாழ்வ ன் மக ழ்ச்ச க்கு முயற்ச க்க றான்.

அவன்

மனமாசு துக்கமாக

மாறும் ேபாது தான் மனமாச ன்ைம ேதடப்படுக றது. உண்ைமய ல், உயர்வு
எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் என்பது ஃப னிக்ஸ் பறைவையப் ேபான்றது
தான்.

மனம் த ருந்துதல் என்னும் இறந்த சாம்பலிலிருந்து அது உய ர்த்து

எழுக றது.

ஆனால் அதன் வலிைமயான ச றகுகளின் துடிப்பு, ஒருவைன

சுவர்கத்த ன் சுவர்கத்த ற்கும் அைழத்துச் ெசல்லும்.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கத்ைதக் ெகாண்ட மனிதன் ந ம்மத க்கு
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இட்டுச்ெசல்லும் பாைதய ல் உறுத யாக அடி எடுத்து ைவத்து வ ட்டான். அந்தப்
பாைதய ல் அவன் ேதக்க ந ைல அைடயாமல் அல்லது பாத ய ல் த ரும்பாமல்
இருந்தால் அவன் ந ச்சயம் இலக்ைக அைடவான். அவன் ேபரருள் வாழ்வ ன்
ந ைலேபறுகைள உள்ளத்த ல் புதுப்ப த்த வண்ணம் இருந்தால்,

அந்தப்

ேபரருள் ந ைலைய அவன் ந ச்சயம் அைடவான்.
மனிதன் தான் ெகாண்டிருக்கும் உயர்வு எண்ணங்களுக்கான ஊக்க
ந ைலய ன்

அளவுக்கு

ஏற்பேவ

அைடக றான்.

எதுவாக

ேவண்டும்

என்னும் தவ ப்ேப அவன் எதுவாக முடியும் என்பைதச் சுட்டிக்காட்டுக றது.
மனைத ஒரு ந ைலப்படுத்துவது என்பது சாத க்க எண்ணுவைத முன்
கூட்டிேய ந ர்ணய ப்பதாகும்.

எல்லா கீழான ந ைலகைளயும் மனிதனால்

அனுபவ க்கவும் அற யவும் முடியும் என்பதன் உட்ெபாருள் அவனால் எல்லா
உயர்வான ந ைலகைளயும் அனுபவ க்கவும் அற யவும் முடியும் என்பது தான்.
அவன் மனிதனாக இருப்பதால், அவனால் ெதய்வீகமாகவும் மாற முடியும்.
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டிய முக்க ய பணி என்பது உயர்வான ெதய்வீக
த ைசகைள ேநாக்க மனம் த ரும்புவேத.
களங்கம் என்பது என்ன? களங்கமான எண்ணங்கைள எண்ணுபவனது
எண்ணங்கள் அன்ற ேவறு என்ன? தூய்ைம என்பது என்ன? தூய்ைமயான
எண்ணங்கைள எண்ணுபவனது எண்ணங்கள் அன்ற ேவறு என்ன? ஒருவன்
இன்ெனாருவனுக்காக எண்ணேவா ச ந்த க்கேவா முடியாது.
தூய்ைமயானவனாகேவா

களங்கமானவனாகேவா

இருப்பதற்கு

ஒருவன்
அவன்

ஒருவேன காரணமாவான்.
“மற்றவர்களாேலா அல்லது சூழ்ந ைலயாேலா அல்லது குடும்ப மரபாேலா
தான் நான் களங்கமானவனாக இருக்க ேறன்” என்று ஒருவன் எண்ணினால்
அவனது தவறுகளிலிருந்து அவன் எப்படி ேமெலழ முடியும்?

அவனது

அத்தைகய எண்ணம் அவைன ேநாக்க வரும் அைனத்து புனிதமான உயர்வு
எண்ண ஊக்க ந ைலகளுக்கும் தைடைய ஏற்படுத்தும்.

ெவற யுணர்வ ன்

அடிைமத்தனத்த ற்கு அவைனப் ப ைணத்து வ டும்.
ஒருவன் தனது தவறுகளுக்கும் மனமாசுகளுக்கும் தாேன உரிதானவன்
என்று உணரும் ேபாது, அவற்ைற உருவாக்க யவனும் வளர்த்து எடுத்தவனும்
www.Kaniyam.com

17

FreeTamilEbooks.com

தமிழில்: ேச.அருணாசலம்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

அவன்

ேபாது

தான்

என்று

ெபாறுப்ேபற்கும்

அவற்ற லிருந்து

மீண்டு

எழுவதற்கான உயர்ெவண்ணங்களின் ஊக்கம் அவனுள் துளிர்க்கும். அைத
அைடய அவன் ெசல்ல ேவண்டிய பாைத அவனுக்குத் த றக்கும்.

அவன்

பயணிக்கும் அந்தப் பயணப்பாைத எங்கு ெதாடங்க எங்கு இட்டுச் ெசல்க றது
என்பைதயும் அவன் காண்பான்.
ெவற யுணர்வுகளில் ஊற ப் ேபாயுள்ள மனிதன் தன் முன்ேன எந்த
ஒரு ேநர் பாைதையயும் காண மாட்டான்.

அவனது ப ன்ேன இருளும்

மூடுபனியுேம படர்ந்த ருக்கும். அவன் அந்தக் கண ேநர இன்பத்ைத மட்டுேம
இறுகப் ப டித்துத் ெதாங்குவான்.

ெமய்யற வான புரிதைல ெபறுவதற்கு

முயற்ச க்கேவா ச ந்த க்கேவா மாட்டான்.

அவன் ெசல்லும் பாைதகள்

குழப்பமாக, ெகாந்தளிப்பாக, இைடயூறுகளாக இருக்க ன்றன.

அவனது

உள்ளம் ந ம்மத ையத் ெதாைலத்து இருக்க றது.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ெபற்ற மனிதன் ேபரருளின் உயர்
ச கரங்களுக்கு அைழத்துச் ெசல்லும் பாைதையத் தன் முன் காண்க றான்.
தான் கடந்து வந்த ச க்கலான வைளவு பாைதையயும் தனக்கு ப ன்புறமாகக்
காண்க றான். ெமய்யற வு குற த்த புரிதைல அைடய எண்ணும் உறுத யான
மனேதாடு அவன் பயணிக்கும் பாைத ெதள்ளத்ெதளிவாக இருக்க றது.
இறுத

ெபருந ம்மத ய ன் ேபருவைகைய அவனது உள்ளம் ஏற்ெகனேவ

உணரத் ெதாடங்க வ ட்டது.
ெவற யுணர்வு

ெகாண்டவர்கள்

ெபருமுயற்ச ேமற்ெகாள்க றார்கள்.

அற்ப

வ ஷயங்கைள

அைடயப்

வ ைரவ ல் அழியக் கூடியவற்ற ற்காக,

அைவ இருந்த இடத்த ல் எந்த ஒரு ந ைனவு கூரும் அளவு தகுத வாய்ந்த
ஒன்ைற வ ட்டுச்ெசல்லாதவற்ற ற்காகப் பாடுப்படுக றார்கள்.
உயர்வு

எண்ணுதலுக்கான

ஊக்கம்

ெகாண்டவர்கள்

அேத

அளவு

முயற்ச ைய ெகாண்டு ச றந்தவற்ைற - நல்ெலாழுக்கம், அற வு, ெமய்யற வுேபான்றவற்ைற சாத க்க முற்படுக றார்கள். இைவ அழியாமல் இருப்பேதாடு,
மனிதக்குலத்ைத உயர்ந ைலக்கு உயர்த்தும் அதற்கு உள்ளூணர்ைவ ஊட்டும்
தகுத வாய்ந்த ந ைனவுச ன்னங்களாக ந ைலப்ெபற்று இருக்கும்.
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வணிகம்

ெசய்பவன்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு
முயற்ச ையக்

பாடுபட்டுக்ெகாண்டிருப்பதாேலேய

ைகவ டாமல்

ெபாருளாதார

ெதாடர்ந்து
ெவற்ற ையப்

ெபறுக றான். உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கத்தாலும் ச ந்தைனகளாலும்
உந்தப்படும் புனிதர்கள் ஆன்மீக ெவற்ற ையப் ெபறுக றார்கள்.
மன

ஆற்றல்கைள

ெசலுத்துக ன்ற

த ைசையப்

ெபாறுத்து

தன்
ஒருவன்

வணிகனாக றான், மற்றவன் புனிதனாக றான்.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் காரணமாக ேபரானந்தம் மனைதத்
ெதாடும் ேபாது அது உடனடியாக மனைதப் பரிசுத்தப்படுத்த

வ டுக றது.

களங்கமான கசடுகள் எல்லாம் உத ர்ந்து வ ழ ஆரம்ப த்துவ டுக ன்றன.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் மனத ல் ந ைலப்ெபற்ற ருக்கும் ேபாது
களங்கங்கள் உட்புக முடியாது. காரணம், மனமாச ன்ைமயும் மனமாசும் ஒேர
ேநரத்த ல் மனத ல் இடம் ெபற முடியாது. ஆனால, உயர்வு எண்ணுதலுக்கான
ஊக்க ந ைலய ன் இருப்பு ெதாடக்கத்த ல் ேதான்ற மைறயக் கூடியதாகவும்
குறுக ய காலமுேம இருக்கும். மனத ன் தவறான பழக்கங்களின் வாசத்தால்
அது ப ன்னுக்குத் தள்ளப்படும்.

எனேவ, ெதாடர் முயற்ச களால் மனம்

புதுப்ப க்கப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
தூய்ைமயான
ஊக்கம்

வாழ்ைவ

என்பதன்

வ ரும்புக றவன்

மின்ெனாளியால்

புதுப த்துக் ெகாள்க றான்.
வலிைமயான

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான
தன்

மனைத

த னமும்

அத காைல வ ழித்ெதழுந்து தன் மனைத

எண்ணங்களாலும்

தளர்வுறாத

உறுத ப்படுத்த க்ெகாள்க றான்.

உயர்ச ந்தைனகளாலும்

மனமானது,

ஒரு

ெநாடி

கூட

எைதயும் பற்றாமல் இருக்க முடியாது என்று அதன் இயல்ைப அற ந்து
ைவத்த ருக்க றான். ச றந்த எண்ணங்களாலும் உயர்வு எண்ணுதலுக்கான
ஊக்க

ந ைலகளாலும்

மனம்

ைகபற்றப்பட்டு

வழி

நடத்தப்படவ ல்ைல

என்றால்,

கீழ்ந ைல எண்ணங்களாலும் தாழ்ந்த ஆைசகளாலும் மனம்

ந ச்சயம்

அடிைமபடுத்தப்பட்டு

தவறாக

வழிநடத்தப்படும்

என்பைதக்

கவனத்த ல் ெகாள்க றான்.
ஆைசகைள த னசரி பழக்கங்களாக்க வளர்த்து எடுப்பது ேபால உயர்வு
எண்ணுதலுக்கான ஊக்க ந ைலையயும் நாம் வ ரும்பும் வண்ணம் ஊட்டி
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அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

வளர்த்து எடுத்து வலிைமயாக்க முடியும். ெதய்வீக வழிக்காட்டியாக அைத
மனத னுள் வரவைழத்து அதன் வழிக்காட்டுல்கைளப் ெபறவும் முடியும்
அல்லது அைத புறக்கணித்து ெவளிேயற்றவும் முடியும்.

ஏதாவெதாரு

அைமத யான இடத்ைத, குறுக ய ேநரத்த ற்கு ஒவ்ெவாரு நாளும் ேதர்வு
ெசய்யலாம்.

அது

ஆற்றல்கைள
ெசய்யலாம்.

த றந்த

எல்லாம்

ெவளியாக

ேபரானந்த

இருப்பது

அைலயாக

நல்லது.,

எழுச்ச க்

மனத ன்
ெகாள்ளச்

இது ெதய்வீக முக்க யத்துவம் ெகாண்டைவகைள வ த த்து

உருவாக்குவதற்கு மனைத பண்படுத்தும், ச றந்த ஆன்மீக ெவற்ற களுக்கு
மனைத தயார்படுத்தும்.

இந்தப் ேபரானந்த ந ைலேய ெபருந ம்மத க்கான

முன்ேனாட்டம், ெமய்யற வ ற்கான வரேவற்பு.
மனம்

தூய்ைமயானவற்ைற

களங்கமானைவகைள
துைணப்புரியும்
ஊக்கேம.

ஆழ்ந்து

ைகவ ட்டு

கருவ யாக
உயர்வு

ச ந்த ப்பதற்கு

ேமெலழ

வ ளங்குவது

எண்ணுதலுக்கான

ேவண்டும்.
உயர்வு

அதற்கு

எண்ணுதலுக்கான

ஊக்கத்த ன்

துைணயால்

மனம் ேபரருள் தவளும் இடங்களில் ச றகடித்து பறக்க றது,
அனுபவங்கைளப் ெபறத் ெதாடங்குக றது.

முன்

ெதய்வீக

ெதளிந்த அற வ ன் ெதய்வீக

ஒளிய ன் பரந்து வ ரிந்த ெவளிச்சத்த ல் தன்ைன வழிநடத்த க்ெகாண்டு
ெமய்யற ைவ ச றுகச் ச றுக வளர்த்துக் ெகாள்க ன்றது.
நன்ைமைய

அைடய

ேவண்டும்

என்னும்

தாகமும்

தூய்ைமயான

வாழ்ைவ அைடய ேவண்டும் என்னும் பச யும் ெகாண்டு தவ ப்பது என்பது
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் என்னும் ேபரானந்தத் ேதவைதய ன்
ச றகுகைளக் ெகாண்டு உயேர எழுவதாகும் - இதுேவ ெமய்யற வ ற்கான
சரியான பாைத, ந ம்மத ைய அைடய ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய சரியான
முயற்ச , ெதய்வீக வழிய ன் சரியானத் ெதாடக்கம்.
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3.

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

மன உந்துதல்களின் தூண்டுதல்கள்

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான
அைழத்துச் ெசல்ல முடியும்.

ஊக்கம்

ஒருவைன

ேபரருள்

ந ைலக்கு

ஆனால், அங்ேக அவன் தன் இருப்ைப

தக்கைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்றால் தன் முழு மனைதயும் அந்த
ேபரருள் ந ைலக்கு உட்படுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும். மன உந்துதல்களின்
தூண்டுதல்கள் இந்த ந ைலைய அைடயும் ெபாருட்ேட ெசயல்படுக ன்றன.
மன உந்துதல்களின் தூண்டுதல் என்பது ப ன்னுக்கு இழுத்துச் ெசல்லும்
ஒரு எண்ண அைலயாகும், அதாவது, தூய்ைமய லிருந்து ெவற யுணர்வுக்கு.
உயர்ெவண்ணுதலுக்கான

ஊக்கம்

என்ற

ப ன்னிைலய ல் இருக்கும் ஆைசைய ேநாக்க
என்னும்

ெநருப்பானது

முன்னிைலய லிருந்து
த ரும்புவதாகும்.

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான

ஆைச

ஊக்கந ைலைய

அச்சுறுத்த யபடிேய இருக்கும், ெதளிந்த அற வு மற்றும் ேபரைமத யான
எண்ணம் என்னும் நீரால் அந்த ஆைச தணிக்கப்படும் வைர.
உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ஏற்படும் ஆரம்ப கட்டங்களில், மன
உந்துதல்களின் தூண்டுதல்கள் மிக நுட்பமாகவும் ஆற்றல் மிக்கதாகவும்
இருக்கும் என்பதால், அது எத ரியாகேவ கருதப்படும்.

அது எத ரி என்று

ெசால்லப்படுவதன் அர்த்தம், தூண்டுதலுக்கு உள்ளானவன் தனக்குத் தாேன
எத ரியாக இருக்க றான் என்பது தான்.
பலவீனத்ைதயும்
ேகாணத்த ல்

தூண்டுதலுக்கு உள்ளானவனின்

பரிசுத்தமின்ைமையயும்

பார்த்தால்

அைத

நண்பன்

சுட்டிக்காட்டுக றது
என்ேற

ெகாள்ள

அது ஆன்மீக பய ற்ச க்கான ஓர் இன்ற யைமயாத கூறு.

என்க ற
ேவண்டும்.

நன்ைமைய

கைடப்ப டிப்பதற்கும் துன்பத்த லிருந்து ேமெலழுவதற்குமான முயற்ச ய ல்
துைணப்புரியேவ அது உண்ைமய ல் வருக றது.

தீைம ெவற்ற கரமாக

ைகப்பற்றப்பட ேவண்டும் என்றால் அது ேமற்பரப்புக்கு வந்து தன்ைன
ெவளிப்படுத்த க் ெகாள்ளும் ந ைல ஏற்பட ேவண்டும். மன உந்துதல்களின்
தூண்டுதல்களால் தான் உள்ளத்த ல் மைறந்த ருக்கும் தீைம ெவளி வந்து
அைடயாளப்படுத்தப்பட்டு ந ற்க றது.
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கட்டுப்படுத்தப்படாத

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு
ஆைசகேள

உள்மன

உந்துதல்களின்

தூண்டுதல்களால் சுண்டிய ழுக்கப்பட்டு ேமெலழுக ன்றன.

இச்ைசயூட்டும்

உணர்வுகளிலிருந்து மீண்டு எழாத வைர உள்மன உந்துதல்களின் அந்தத்
தூண்டுதல்கள் ஒருவைன மீண்டும் மீண்டும் அைலக்கழித்து அடி பணிய
ைவக்கும்.

மன உந்துதல்களின் தூண்டுதல் என்பது மனத ன் கண் உள்ள

மாசுக்கு வ டப்படும் அைறகூவல் தான்.

மனமாசு அகற்றப்பட்ட உள்ளம்

உந்துதல்களின் தூண்டுதல் ப டிக்கு உட்படாது.
உயர்வு

எண்ணுதலுக்கான

உணர்வுந ைல

உலாவுக ன்ற

ஊக்கத்ைதப்
பகுத ைய

ெபற்றவன்

அைடயும்

ெதய்வீக

வைரக்கும்

மன

உந்துதல்களின் தூண்டுதல்கள் அவைன வ டாது துரத்த யபடி, அவனுக்கான
பாைதைய அைமத்து ெகாடுத்தபடிேய இருக்கும். அந்தப் பகுத க்குள் அவன்
அடிெயடுத்து ைவத்தவுடன் உந்துதல்களின் தூண்டுதல்களால் அவைனப்
ப ன்ெதாடர முடியாது.

உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ஒருவனுக்குள்

துளிர் வ டத் ெதாடங்கும் ேபாது தான் ஒருவன் மன உந்துதல்களின்
தூண்டுதல்களுக்கு உள்ளாக றான்.

உயர்வு எண்ணுதலுக்கான ஊக்கம்

என்பது ஒருவனது உள்ளத்த ற்குள் உைறந்து க டக்கும் அைனத்து நன்ைம,
தீைமகைளயும் எழுப்ப

பற்ற ைவத்து வ டுக றது,

ஒருவனது உண்ைம

சுயரூபம் என்னெவன்று அவனுக்கு முழுைமயாக ெவளிப்படும் ெபாருட்டு
இது ந கழ்க றது. காரணம், ஒருவன் தன்ைன முழுைமயாக அற யும் வைர
அவனால் தன்ைன ெவல்ல முடியாது.
மிருக இச்ைசகளில் ஊற த் த ைளத்த ருப்பவைனப் பார்த்து அவன்
மனத ன்

தூண்டுதல்களுக்கு

உள்ளாக றான்

மிக அரிதானதாகேவ இருக்கும்.

என்னும்

ெசால்

காரணம் தூண்டுதல்களின் இருப்பு

எைதக் குற க்க றது என்றால், அங்ேக மனமாசுகைள அகற்ற
ந ைலைய
தான்.

அைடவதற்கான

கூற்று

முயற்ச

நைடப்ெபறுக றது

தூய்ைம

என்பைதத்

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ஏற்படாத ஒருவனுக்கு மிருக

இச்ைசகளும் அவற்ைற ஈேடற்ற க்ெகாள்ளலுேம இயல்பான ந ைலயாகும்.
தனது இச்ைசகைள துய்த்து அனுபவ த்துக் ெகாள்வைத வ ட ேவறு எதற்கும்
அவன் ஆைசபடுவது இல்ைல.

www.Kaniyam.com

அந்த அளவ ல் அவன் த ருப்த அைடந்து

22

FreeTamilEbooks.com

தமிழில்: ேச.அருணாசலம்
இருக்க றான்.

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

அத்தைகயவன் உந்துதல்களின் தூண்டுதல்களால் கீேழ

வ ழுந்தான் என்று ெசால்ல முடியாது.

காரணம், அவன் இன்னும் எழேவ

இல்ைல.
உயர்வு

எண்ணுதலுக்கான

ஊக்க

ந ைலய ன்

இருப்பு

எைத

உணர்த்துக றது என்றால், அந்த மனிதன் குைறந்தபட்சம் ஒரு அடிையயாவது
முன்ேனாக்க

எடுத்து ைவத்த ருக்க றான் என்பைத.

அதனால் அவன்

ப ன்னுக்கு இழுக்கப்படுவதற்கான சாத்த யமும் உண்டு. இந்தப் ப ன்னுக்கு
இழுக்கும்

உணர்வைலகேள

அைழக்கப்படுக றது.

மன

உந்துதல்களின்

தூண்டுதல்களால்

தூண்டுதல்

மயங்குவதற்கு

என

காரணமாக

இருப்பது களங்கமான எண்ணங்களும் மனத ன் இழுக்கான ஆைசகளுேம.
உள்ளம்

இச்ைசகளின்

கட்டுப்பாட்டில்

முன்னிறுத்தும்

புறப்ெபாருள்

தூண்டுதல்கள்

மிக

உள்ளத்த ற்குள்

தான்

எந்த

வன்ைமயாகச்
இருக்க றது.

ெவளிேயேயா அல்ல.

இல்லாத

ேபாது

தூண்டுதல்கள்

ஈர்ப்பாற்றலுமின்ற
ெசயல்படும்

இருக்கும்.

தளம்

ஒருவனது

புறப்ெபாருட்களிேலா

அல்லது

இைத ஒருவன் உணரும் காலம் வைர,

மன

உந்துதல்களின் தூண்டுதல்கள் நீட்டித்துக் ெகாண்ேட இருக்கும்.
புறப்ெபாருட்கள் தான் தூண்டுதலுக்கு காரணம் என்ற மாையய ல்
ஒருவன் ச க்க அந்தப் புறப்ெபாருட்களிலிருந்து வ லக அவன் ெதாடர்ந்து
ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றான் என்றால்- அவன் தன் களங்கமான கற்பைனகைள
வ லக்காமல்,

ஒழிக்காமல் இருக்க றான் என்றால் அவன் ெமன்ேமலும்

தூண்டுதலுக்கு உள்ளாக க் ெகாண்டு இருப்பான்.
பல முைற ந கழும்.
உள்ளத்த ல்
ஒருவன்
குைறயும்.

அைவ கடுைமயானதாகவும் இருக்கும்.

தான்

உைறக றது,

ெதளிவாக

வ ைரவாகச்

அவனது சரிவுகளும்

உணரும்

ெசல்வான்.

புறப்ெபாருட்களில்

ேபாது,
அவன்

அவன்

தீைமயானது

அல்ல

என்று

முன்ேனற்றப்பாைதய ல்

தூண்டுதலுக்கு

உள்ளாவதும்

அவனது ஆன்மீக பார்ைவய ன் வீச்சுக்கு உட்பட்ட அைனத்துத்

தூண்டுதல்களிலிருந்தும் அவன் வ டுபடுவான்.
உந்துதல்களின் தூண்டுதல் என்பது ேவதைனயூட்டும் ஒரு தற்காலிக
ந ைலயாகும்.
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அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

கீழ்ந ைலய லிருந்து ேமல்ந ைலக்கு ெசல்வதற்கான இைடப்பட்ட வழிய ல்
ந லவுக ன்ற
வாழ்வ ன்

கடந்து

ெசல்லப்பட

முழுைமயும்

ேவண்டிய

ந ைறவும்

என்பது

சூழலாக
இைடயறாத

அது

உள்ளது.

ேபருவைகேய,

ேவதைன அல்ல. பலவீனத்ைதயும் ேதால்வ ையயும் துைணயாக அைழத்து
ெகாண்டு தூண்டுதல்கள் வரும்.

ஆனால் மனிதனின் வ த

என்பது

வலிைமேயாடு அவற்ைற ெவன்று ெவற்ற ப் ெபறுவது தான். தூண்டுதலின்
ப டிய லிருந்து

ஒருவன்

ேமேலழ

ேவண்டும்,

தூண்டுதல்

ெவன்று

முடிக்க ேவண்டிய ஒன்று என்பைத உணர்த்துவதற்காகேவ தூண்டுதல்
என்றால் எது என்பைத சுட்டிக்காட்டும் ஒரு அற குற யாக ேவதைனயும்
உடன்வருக றது.

உயர்ெவண்ணுதலுக்கான

ஊக்கத்ைத

ெதாடர்

முயற்ச யாலும் புதுப்ப ப்பாலும் உய ர்ப்ேபாடு ைவத்துக்ெகாண்டிருப்பவன்,
தூண்டுதல்களின்

ப டிய லிருந்து

வ டுபடுவது

முடியாத

காரியம்

என்ற

எண்ணத்த ற்கு இடம் தர மாட்டான். தன்ைன தான் ெவன்று ஆள ேவண்டும்
என்று அவன் உறுத ேயற்று இருக்க றான். தீைமக்கு அடிபணிவது என்பது
ேதால்வ ைய ஒப்புக்ெகாள்வது ஆகும்.

தன்ைன ெவல்வதற்கான ேபார்

ைகவ டப்பட்டைத அது அற வ க்க ன்றது. நன்ைம மறுக்கப்பட்டுள்ளைத, தீைம
தைலவனாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளைத அது ேகாடிட்டு காட்டுக றது.
ெதாழிலில் ஈடுப்பட்டுள்ள ஒருவன் இைடய ல் வரும் ப ரச்ச ைனகளால்
துவண்டு ேபாகாமல் அவற்ற லிருந்து எப்படி மீள்வது என்று ஆராய்க றான்.
அது ேபாலேவ இைடயறாத உயர்ெவண்ணுதலுக்கான ஊக்கம் ெபற்றவன்
தூண்டுதல்களின் ெநருக்கடிக்கு அடிப்பணிவது இல்ைல;

ஆனால் தன்

மனைத எப்படி உறுத ப்படுத்த க் ெகாள்வது என்று ஆழ்ந்து த யானிக்க றான்.
உந்துதல்களின் தூண்டுதல்கள் ஒரு ேகாைழையப் ேபாலச் ெசயல்படும்.
பலவீனமான, காவல்காக்கப்படாத உள்ளத்த ன் நுைழவாய ல்கைள அது
குற ைவத்து பதுங்க யவாறு உட்புக முயற்ச க்கும்.
தூண்டுதலுக்கு

உள்ளாகுபவன்,

தூண்டுதலின்

இயல்ைபயும்

தூண்டுதலுக்கான அர்த்தத்ைதயும் கவனமாக ஆராய ேவண்டும். அது என்ன
என்று அற யப்படாத வைர அத லிருந்து வ டுபட முடியாது. ஒரு த றைமயான
தளபத , எத ரி பைடையத் தாக்குவதற்கு முன்பு, எத ரி ைகயாளக்கூடிய ேபார்
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தந்த ரங்கைள ஆராய்வான்.

அது ேபாலேவ தூண்டுதல்களின் இறுக ய

ப டிய லிருந்து மீண்டு வர ேவண்டும் என ந ைனப்பவன், தூண்டுதல்கள்
தனது

ெசாந்த

இருளான

எண்ணங்களிலிருந்தும்

தவறுகளிலிருந்தும்

எவ்வாறு எழுக றது என புரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்,

இருைள எப்படி

வ லக்குவது, தவறுகைள சரி ெசய்ய எப்படி ெமய்ைமைய புகுத்துவது என
தனக்குள் ஆழ்ந்து ச ந்த க்கவும் த யானிக்கவும் ேவண்டும்.
ஒருவனது

ெவற யுணர்வுகள்

வன்ைமயானதாக

இருக்கும்

அவனுக்கு ஏற்படும் தூண்டுதல்களும் மூர்க்கமாக இருக்கும்.

ேபாது,
அவனது

சுயநலம் ஆழமானதாக இருக்கும் ேபாது, அவனுக்கு ஏற்படும் தூண்டுதல்கள்
மிக நுட்பமாக இருக்கும்.

அவன் தற்ெபருைம ெகாள்பவனாக இருந்தால்,

அவனுக்கு ஏற்படும் தூண்டுதல்கள் ெபாய்புகழ்ச்ச யுைரகளாகவும் அவைன
ஏமாற்றும் வ தமாகவும் இருக்கும்.
ஒருவன் ெமய்ைமைய உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்றால் அவன்
தன்ைன உணர ேவண்டும்.
ெவளிப்படும்ேபாது

அவனது தவறுகள் அைடயாளம் காணப்பட்டு

அந்ந கழ்வுகைள

காண்பதற்கு

அச்சம்

ெகாண்டு

அவற்ைற அவன் மைறக்கக் கூடாது. மாறாக, அவ்வாறு ெவளிப்படுக ன்ற
ந கழ்வுகைள அவன் வரேவற்க ேவண்டும். தன்ைன தான் அற தற்கு உதவும்
கருவ ேய அவ்ெவளிப்பாடுகள்.

தன்ைன தான் ஆள்வதற்கு அது துைண

புரியும்.
தனது தவறுகளும் குைறபாடுகளும் ெவளிப்படுவைத தாங்க க் ெகாள்ள
முடியாதவன்,

அைத

ஒளித்து

ைவக்க

முயற்ச ப்பவன்,

ெபருவழிய ல் நடக்கத் தகுத யற்றவன் ஆக றான்.

உண்ைமய ன்

தூண்டுதல்கள் அவன்

மீது ெதாடுக்க ன்ற ேபாைர சந்த ப்பதற்கும் அத லிருந்து மீள்வதற்குமான
பைடக்கலம் அவனிடத்த ல் இல்ைல.

தனது கீழ்ந ைல இயல்புகைள

அச்சமின்ற எத ர்ெகாள்ள முடியாத ஒருவனால் தன்ைன மறுத்தல் ந ைலய ன்
உயர் ச கரங்கைளத் ெதாட முடியாது.
தூண்டுபவனும் அவேன தான்,

தூண்டப்படுபவனும் அவேன தான்

என்பைத தூண்டுதலுக்கு உள்ளாகுபவன் உணர்ந்து ெகாள்ளட்டும். அவனது
அைனத்து எத ரிகளும் அவனுள் தான் இருக்க றார்கள். அவைன ஏமாற்ற
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வசப்படுத்தும் ெபாய்யான புகழ்ச்ச யுைரகள், அவைன முதுக ல் குத்தும்
ப டிவாதங்கள், சுட்ெடரிக்கும் ேகாப கனல்கள் என அைனத்துேம அவனது
உள்ளத்த ன் அற யாைம ப ரேதசங்கள் மற்றும் தவறுகளிலிருந்து -அவன்
இது வைர வாழ்ந்து வந்த வாழ்வ லிருந்ேத- முைளத்து எழுக ன்றன என்று
அவன் அற யட்டும் .

அவனது தீைம தன்னுள் தான் இருக்க றது என்று

அவன் ெதளிவாக உணர்வதன் மூலம் தீைமய ன் மீதான முழு ெவற்ற
சாத்த யமானது என்று அவன் உறுத யாக நம்ப க்ைக ெகாள்ளட்டும். மிகத்
தீவ ரமான

தூண்டுதலுக்கு

ஒருவன்

உள்ளாக்கப்படும்

ேபாது

தனக்கு

ேநரும் ேசாதைன குற த்து அவன் வருந்த ேவண்டாம், மாறாக, மக ழ்ச்ச
ெகாள்ளட்டும்.

காரணம் அவனது வலிைம ேசாத க்கப்பட்டு பலவீனம்

ெவளிப்படுத்தப்படுக றது.

எவன் தன் பலவீனத்ைத அற ந்து பணிவுடன்

அைத ஏற்றுக்ெகாள்க றாேனா அவன் வலிைமைய வளர்த்துக் ெகாள்வத ல்
ெமத்தனமாக இருக்க மாட்டான்.
முட்டாள் மனிதர்கள் தங்களது குைறபாடுகளுக்கும் தவறுகளுக்கும்
மற்றவர்கள்
வ ரும்புபவன்

மீது

பழிையப்

தன்

ேபாடுக றார்கள்.

ஒருவைன

மட்டுேம

குற்றம்

ஆனால்

உண்ைமைய

சாட்டிக்

ெகாள்ளட்டும்.

அவன் ந ைல தடுமாறும் ேபாது-, ஏதாவது ஒரு காரணம் அல்லது சூழல்
அல்லது மனிதர் என்று யாைரயும் குற்றம் சாட்டாது இருக்கட்டும். காரணம்,
மற்றவர்களால் அத கபட்சம் ெசய்ய முடிவது எல்லாம் நம்மிடம் ஏற்ெகனேவ
உள்ள நன்ைம அல்லது தீைம ெவளிப்படுவதற்கு ஒரு கருவ யாகேவா
அல்லது அது ெவளிப்படுவதற்கான சூழைலேயா அல்லது வாய்ப்ைபேயா
ஏற்படுத்த த் தருவது தான். அவர்களால், நம்ைம நல்லவர்களாகேவா அல்லது
ெகட்டவர்களாகேவா ஆக்க முடியாது.
தூண்டுதல் எனபது முதலில் மிக புண்படுத்தக்கூடியதாகவும் வலி தரும்
வ தமாகவும் தாங்க க் ெகாள்ள கடினமானதாகவும் இருக்கும்.
தாக்குதல் நுட்பமாகவும் ெதாடர்ச்ச யானதாகவும் இருக்கும்.
தூண்டுதலுக்கு

உள்ளாகுபவன்

உறுத யானவனாகவும்

அதன்
ஆனால்

துணிச்சலாக

எத ர்ெகாள்பவனாகவும் அதன் இழுப்ப ற்கு இடம் ெகாடுக்காதவனாகவும்
இருந்தால், அவன் தனது ஆன்மீக எத ரிைய படி படியாக பணிய ைவப்பான்.
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இறுத ய ல் நன்ைம குற த்த அற ைவப் ெபறுவான்.
துன்பம்

எனப்படும்

ஒன்று

ஒருவனது

சுயநலத்தாலும் ஆனவத்தாலும் உருவானேத.

ெசாந்த

இச்ைசகளாலும்,

அவற்ைற நீக்க வ ட்டால்

துன்பம் ெதாைலந்த ருக்கும். முழுைமயான ெவற்ற ய ன் வாைக சூடியப்படி
நன்ைம ெவளிப்படும்.
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4. மனம் திருந்துதல்
ெவற யுணர்வு என்னும் நரகத்த ற்கும் ந ம்மத என்னும் சுவர்கத்த ற்கும்
இைடப்பட்ட

பாவசுத்த கரிப்பு

ந ைலேய

மனம்த ருந்துதல்

ஆகும்.

கல்லைறக்கு அப்பாற்பட்ட ஊகத்துக்கு உட்பட்ட சுத்த கரிப்பு ந ைல அல்ல,
ஆனால் மனித இதயத்த ல் ெசயல்படும் உண்ைமயான சுத்த கரிப்பு ந ைல.
கனன்று எரியும் அதன் சுத்த கரிப்பு ெநருப்ப ல் ெபாய்யாக வ ளங்கும்
அைனத்து கசடான உேலாகங்களும் அகற்றப்பட்டு உண்ைமயாக வ ளங்கும்
ெசம்ெபான் மட்டுேம எஞ்ச ய ருக்கும்.
மன உந்துதல்களின் தூண்டுதல் எனப்படுவது துக்கத்த லும் ஆழமான
குழப்பத்த லும் ெகாண்டு ேபாய் வ டும் ேபாது தான்,

தூண்டப்பட்டவன்

அத லிருந்து மீள ேவண்டும் என்று ெபரு முயற்ச ேமற்ெகாள்வான். அவைன
அடிைமயாக

ஆட்டிப்பைடப்பைவ

யாவும்

தான் என்று அவன் கண்டற க றான்.

அவனுள்

உைறயும்

தீங்குகள்

எனேவ, அவன் புறச்சூழேலாடு

சண்ைடய டுவதற்கு பத லாக தன் அகச்சூழைல அவன் சீர்படுத்த க்ெகாள்ள
ேவண்டும். ஆரம்பக்கட்டத்த ல் புறச்சூழலுக்கு எத ரான ேபாராட்டம் என்பது
தவ ர்க்க முடியாத ஒன்று தான்.

அந்த முதல் கட்டத்த ல் புறச்சூழலுக்கு

எத ரான ேபாராட்டத்ைத ெதாடர்வைத தவ ர ேவறு எந்த ஒரு வழியும் இல்ைல.
காரணம், மனத ல் ந லவ க்ெகாண்டிருக்கும் அற யாைமேய. ஆனால், அந்தப்
புறச்சூழலுக்கு எத ரான ேபாராட்டம் மட்டுேம ஒரு ேபாதும் வ டுதைலையயும்
மீட்ைபயும் ெபற்றுத் தராது.

அது ெசய்வது என்ன என்றால் உள் மன

தூண்டுதைல ஏற்படுத்தும் மூலகாரணங்கைளப் பற்ற ய புரிதைல அது
வழங்குக றது.

உள்ளத்த ல் ந லவும் காரணங்களின் வ ைளவாகேவ மனம்

தூண்டப்படுக றது என்று அற யும் ேபாது எண்ணங்கள் த ருந்த உருமாற்றம்
அைடயும்.

எண்ணங்கள் த ருந்தும் ேபாது அடிைமத்தைளகளாக உள்ள

ப ைழகைள அறுத்து எற ந்து மீள்வதற்கான வழி ப றக்க றது.
புறச்சூழல்

உடன்

ஆரம்பக்கட்டங்களில்
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ஆகும்.

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ஓர் இளம் குழந்ைத ைக, கால்கைள உைதத்து அழுவது எப்படி

அதன் வளர்ச்ச க்கு உதவுேமா அது ேபான்றது தான் இதுவும்.

ஆனால்

அந்தக் குழந்ைத மழைல பருவத்ைத கடந்த ப ன் அவ்வாறு உைதத்து
அழுவது ேதைவயற்ற ஒன்று. எனேவ மனந ைல உருமாற்றம் ெபறும் ேபாது,
மனம் த ருந்தும் ேபாது-, தூண்டுதலினால் கீழ் வ ழுவதும், ப ன் பாடுபட்டு
மீெளழுவதுமான ேபாராட்டங்கள் முடிவுக்கு வரும்.
தூண்டுதல் உண்டாவதற்கான மூலக்காரணம் பற்ற யும் அது எங்க ருந்து
ஊற்று எடுக்க றது என்பது குற த்தும் ஆழ்ந்த ெதளிவான ெமய்ஞானத்ைத
ெபற்ற ருக்கும் ெமய்யற வு உைடயவன் இச்ைசயூட்டும் புறப்ெபாருட்கேளாடு
ேபாரிடுவத ல்ைல.

அதற்கு பத லாக அவற்ற ன் மீது தனக்கு உள்ள

ஆைசைய ைகவ டுக றான்.

இதன் ப ன்பு அந்தப் புறப்ெபாருட்களால்

அவனுள் இச்ைசைய தூண்ட முடிவது இல்ைல.

தூண்டுதலின் ஆற்றல்,

அதன் ஊற்றுக்கண்ணிேலேய அழிக்கப்படுக றது.

இந்தப் புனிதமற்ற

ஆைசகைள ைகவ டுவெதன்பது ஓர் இறுத ெசயல்பாடு அல்ல.

ஆனால்,

மறு உருவாக்கத்த ற்கான, மனம் த ருந்துதலுக்கான ஆற்றலின் ெதாடக்க
ந ைலயாகும்.

அவ்வாற்றல்கைள ஒருவன் ெபாறுைமயுடன் ைகயாளும்

ேபாது, கருேமகங்களால் சூழப்படாத ஆன்மீக ேபெராளி வீசும் உயர்ெவளிக்கு
அது அவைன அைழத்துச் ெசல்லும்.
மனிதர்கள்
அவற்றுடனான
மட்டுேம

மற்றும்

ெபாருட்கள்

ெசயல்பாடுகள்

ேநாக்குக ன்ற

அற்ப

மற்றும்

மீதான

கண்ேணாட்டம்,

பரிமாற்றங்களில்

மனப்பான்ைமய லிருந்து

சுயநலத்ைத
வ டுப்படுட்டு

யாவற்றுக்குமான ெபாது நல எண்ணத்ைதக் கைடப்ப டிப்பேத ஆன்மீக
உள்ளத்த ற்கான மனம் த ருந்துதல் ஆகும்.

இந்த மனப்பான்ைம, புத ய

வைகயான அனுபவங்கைள ெகாண்டு வரும்.

இவ்வாறு இத ல், ச ல

குற ப்ப ட்ட க ளர்ச்ச யூட்டும் இன்பங்கள் மீதான ஆைச முைளய ேலேய
க ள்ளி எற யப்படுக றது.
இல்ைல.

ஆனால்,

அது உணர்வுகளாக இனி இடம் ெபறுவது

இதுவைரய ல்,

அவ்வாறு

உணர்வுகளாக

ெபற்றுக்ெகாண்டிருந்த அந்த ஆற்றல் அழிக்கப்படவ ல்ைல.

இடம்

அவ்வாற்றல்

உயர்ெவண்ணங்கள் ேமெலழும் பகுத க்கு மாற்றப்படுக றது. தூய்ைமயான
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ஒரு ஆற்றலாக அது உருமாற்றப்படுக றது.

ஆற்றல் ேசகரிப்புக்கான

வத

மட்டுமல்ல,

என்பது

உருவமான

ெபாருட்களுக்கு

அருவமான

எண்ணங்களுக்கும் ெபாருந்தும். கீழ் ேநாக்க பாயும் ஆற்றல் தடுக்கப்படும்
ேபாது அது ேமல்ேநாக்க

பாய்ந்து ெவளிேயறும்.

கீழ்ந ைல ஆற்றல்

தடுக்கப்படும் ேபாது அது உயர்ந ைல ஆற்றலாக ஆன்மீக ெசயல்பாடுகளில்
ெவளிப்படுக றது.
ெதய்வீக வாழ்வுக்கு இட்டுச் ெசல்லும் புனிதப்பாைதய ன் இைடப்பட்ட
வழிய ல் இருப்பது தான் (மனந ைல உருமாற்றம்)மனம் த ருந்துதல் என்னும்
பகுத .

அங்ேக சுயநலமறுப்பு என்னும் சமெவளிய ல் த யாகம் என்ற நாடு

அைமந்துள்ளது. அங்ேக பைழய ெவற யுணர்வுகள், பைழய இலட்ச யங்கள்
மற்றும் பைழய எண்ணங்கள் ைகவ டப்பட்டு தூக்க
ஆனால்,

இவ்வாறு தூக்க

எற யப்படுக ன்றன,

எற யப்படுவது மிக அழகாக,

ந ரந்தரமாக,

என்ெறன்றும் ந ைறைவ வழங்கும் வடிவ ல் ப ற்பாடு ேதான்றுவதற்காகேவ.
நீண்டக்காலம் ேபாற்ற

பாதுகாக்கப்பட்ட நைககள் ப ரிய மனமின்ற

கண்ணீர் மல்க உருக்கும் தீச்சட்டிய ல் ேபாடப்படுவது, ேவறு ஒரு ச றப்பான
ெபான் அணிகலனாக உருமாற்றப்படுவதற்காகேவ. அேத ேபால, ஆன்மீக
இரசவாதக்கைலய ல்

ேதர்ச்ச ப்

ெபற்றவன்,

நீண்ட

நாட்களாக

பழக ய

எண்ணங்கள் மற்றும் பழக்கங்கள் ஆக யவற்ைற ைகவ ட முதலில் அவன்
தயக்கம் காட்டிய ருந்தாலும் இறுத யாக அைத ைகவ ட்ட ச ற து காலத்த ற்கு
ப ன் அைவ புத ய இயல்புகளாக,

அரிய ஆற்றல்களாக,

மீண்டு

வந்து

பரிசுத்தமான

ேபருவைகயாக

தன்னிடேம

ேசர்ந்த ருப்பைத

எண்ணி

மக ழ்க றான்.

ெமருேகற்றப்பட்டு ேபரழேகாடு ஒளிரும் புத ய ஆன்மீக

அணிகலன்களாக அவனிடேம அைவ வந்து ேசர்ந்த ருக்க ன்றன.
தன்
ஈடுபடும்

மனைத
ேபாது,

தீைமய லிருந்து
ஒருவன்

ேமலும் ேவறுப்படுத்த
முடிவதால்

நன்ைமக்கு

ெபாய்ைம

அற க றான்.

புறச்சூழல்களாலும்,

மற்றும்

த ருத்தும்

ெசயலில்

ெமய்ைமைய

அவ்வாறு ேவறுப்படுத்த
மற்றவர்களது

ேமலும்
அற ய

ெசயல்பாடுகளாலும்

அைலக்கழிக்கப்படாமல் தூண்டப்படாமல் இருக்க றான். ேபருண்ைமேயாடு
தனக்குள்ள புரிதலின் அடிப்பைடய ல் ெசயல்படுக றான்.
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அவன் முதலில் ஒப்புக் ெகாள்க றான்.

ப ன் ேதடுதலான மனேதாடும்,

தாழ்ைமயுணர்வுடனான உள்ளத்ேதாடும் அவற்ைற எத ர் ெகாள்க றான்.
அவற்ைற கட்டுப்படுத்துக றான், ெவல்க றான், ப ன் உருமாற்றுக றான்.
மனம் த ருந்துதலின் ெதாடக்க ந ைல கட்டங்கள் மிக வலி ந ைறந்தைவ
ஆகும். ஆனால், அது ெகாஞ்ச காலம் தான். ெவகு வ ைரவ ல் அந்த வலிய ன்
அழுத்தம் சுருங்க தூய்ைமயான ெபரு மக ழ்வாக மாற்றப்படுக றது. காரணம்,
இந்தச் ெசயல்பாடு அற வாற்றலால் ேமற்ெகாள்ளப்படுக றது
தனது துன்பத்த ற்கு காரணம் அடுத்தவர்களது மனப்பான்ைமேய என்று
ஒருவன் ந ைனத்துக் ெகாண்டிருக்கும் வைர, அந்தத் துன்பக் கட்டத்ைதத்
தாண்டி அவன் ெசல்ல மாட்டான்.

ஆனால், அந்த துன்ப ந ைலக்கான

காரணத்ைத அவன் தன்னுள் உணரும் ேபாது அவன் அைதக் கடந்து மக ழ்ச்ச
ந ைலைய அைடக றான்.
தன் மீதான மற்றவர்களது தவறான மனப்பான்ைம என்று தான் கருத
ெகாண்டு

இருப்பவற்றால்,

காயப்படவும்
அேத

வீழ்த்தப்படவும்

தவறான

காரணம்.
ேபாது

தன்ைன

மனப்பான்ைம
அவன்,

இேத

ெமய்யற வ ல்லாதவன்

அனுமத த்துக்

அவனுள்ளும்

உண்ைமய ல்

மனப்பான்ைமேயாடு

மற்றவர்களுக்கு ெசய்வைத,

குழப்பமைடயவும்,

இருப்பேத

மற்றவர்களுடன்

தான்

ெகாள்க றான்.
இதற்கான
ெசயல்படும்

ெசயல்படுக றான்.

அவன்

தான் ெசய்வேத சரி என கருதும் அேத

ேவைள, மற்றவர்கள் அைதேய அவனுக்கு த ரும்பச் ெசய்தால் தவறு என
கருதுக றான்.

புறஞ்ெசால்லுக்கு பத லாக புறஞ்ெசால் வழங்கப்படுக றது.

காழ்ப்புணர்வுக்கு பத லாக காழ்ப்புணர்வு வழங்கப்படுக றது. ேகாபத்த ற்கு
பத லாக ேகாபம் வழங்கப்படுக றது.

இது தான் தீைமய ன் வ ைனயும்

எத ர்வ ைனயும். சுயநலத்த ற்கு எத ரான சுயநலத்த ன் ேபார். ஒருவனிடம்
உள்ள அகம்பாவேமா அல்லது சுயநல கூறுகேளா தான் மற்றவரிடத்த ல்
உள்ள தீைமய னால் ேமெலழுப்பப்படும்.
அல்லது

ெதய்வீக

உணர்வுகைள

ஒருவனிடம் உள்ள ெமய்ைமைய,

அந்தத்

தீைமய னால்

அணுகேவா

ெநருங்கேவா கூட முடியாது என்னும் ேபாது எப்படி அத்தீைமய னால் அைத
குழப்பமைடயச் ெசய்யேவா அல்லது வீழ்த்தேவா கவ ழ்க்கேவா முடியும்.
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ஒருவனிடம் உள்ள சுயநல கூறுகேளா அல்லது தான் என்ற அகம்பாவேமா
ெமய்ைமய ல் முழுைமயாக கைரவேத மனம் த ருந்துதல் ஆகும். ெமய்யற வு
ெபற்ற மனிதன், மற்றவரிடம் உள்ள தீைமக்குத் தன்ைன காயப்படுத்தும்,
அடிபணிய

ைவக்கும்

வ டுப்பட்டுவ ட்டான்.

ஆற்றல்

இருக்க றது

என்ற

மாையய லிருந்து

தன்னிடத்த ல் உள்ள தீைமய னால் மட்டுேம அவன்

வீழ்த்தப்படுக றான் என்ற ஆழமான ேபருண்ைமைய அவன் உணர்ந்து
பத யைவத்துக் ெகாண்டுள்ளான்.

எனேவ,

அவனது பாவங்களுக்கும்,

தவறுகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் மற்றவர்கைள அவன் பழி சுமத்துவது
இல்ைல. தனது இதயம் பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும் என மனத்தகத்த ன்
மாசுகைள அறுக்க றான்.
சுயநல

ஆற்றல்கைள

ெகாள்க றான்.

இந்த மனம் த ருந்துதலால் அவன் தாழ்வான
உயர்வான

அறெநற

தன்ைமகளாக

மாற்ற க்

தவறுகள் என்னும் கீழ்ந ைல உேலாகதாதுப்ெபாருட்கள்

த யாகம் என்னும் ெநருப்ப ல் சுடுப்படும் ேபாது ேபருண்ைம என்னும்
ெசம்ெபான் ெவளிபடுக றது.
புறச்சூழல்களால் அத்தைகய மனிதன் ெநருக்குதலுக்கு உள்ளாகும்
ேபாது அவன் அைசந்து ெகாடுக்காமல் உறுத யாக இருப்பான்.
தன் சுயத்த ன் தைலவனாக இருக்க றான்.

அவன்

அதன் அடிைமயாக இல்ைல.

ெவற யுணர்வ ன் தூண்டுதல்கேளாடு அவன் தன்ைன அைடயாளப்படுத்த க்
ெகாள்வைத வ டுத்து ேபருண்ைமேயாடு அைடயாளப்படுத்த க் ெகாள்க றான்.
அவன் தீைமைய

கடந்து நன்ைமேயாடு இரண்டறக் கலந்து

வ ட்டான்.

ெபாய்ைம எது, உண்ைம எது என இரண்ைடயும் அற ந்த ருக்க றான். அவன்
ெபாய்ைமைய

ைகவ ட்டு

உண்ைமேயாடு

இைசந்து

ெசயல்படுக றான்.

தீைமக்கு பத லாக நன்ைமையத் தருக றான். புறச்சூழல்களிலிருந்து தீைம
அவைன அத கம் தாக்க னால் அவன் உள்ளிருக்கும் நன்ைம இன்னும் அத கம்
ெவளிப்படுவதற்கான வாய்ப்ைப அைமத்துக் ெகாள்க றான்.
முட்டாைள

ெமய்யற வு

மிக்கவனிடமிருந்து

ச றந்த

முைறய ல்

ேவறுப்படுத்த க்காட்டக் கூடியது எது என்றால், அது இது தான்;- முட்டாள்
ெவற யுணர்ைவ ெவற யுணர்வால் எத ர் ெகாள்க றான்.
காழ்ப்புணர்வால் எத ர்ெகாள்க றான்.
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தருக றான்.

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ஆனால், ெமய்யற வு மிக்கவன் ெவற யுணர்ைவ ந ம்மத யால்

எத ர்ெகாள்க றான். காழ்புணர்ைவ அன்பால் எத ர்ெகாள்க றான். தீைமக்கு
பத லாக நன்ைமையத் தருக றான்.
மனிதர்கள்
தன்ைமயால்
எந்த

தங்களது
தங்களுக்கு

அளவ ற்கு

அளவ ற்கு

ெசாந்த
தாங்கேள

மனத்துக்

அவர்கள்

மாசு

பரிசுத்தமில்லாத

தீங்க ைழத்துக்

கண்

உயர்வான

ந ைறந்த

மாச லன்

ந ம்மத

ெகாள்க ன்றனர்.

ஆக றார்கேளா

ந ைலைய

அந்த

அைடக ன்றனர்.

இருளான ெவற யுணர்வுகளில் ஈடுபட மனிதர்கள் வீணாகச் ெசலுத்த க்
ெகாண்டிருக்கும்

மன

ஆற்றலின்

அேத

அளைவ

சரியான

த ைசய ல்

ெசலுத்துவது ஒன்ேற ேபாதுமானது, அவர்கைள ெமய்யற வ ன் உச்சத்த ற்கு
அைழத்துச் ெசல்வதற்கு.
தண்ணீர் நீராவ யாக மாறும் ேபாது, குற ப்ப ட்ட ஒரு ெசயற்பாட்ைட
ேமற்ெகாள்வதற்கான பரந்த அளவ லான ஒர் ஆற்றைல அது ெபறுக றது.
அேத ேபால ெவற யுணர்வு த ருந்த அற வாகவும் அறெநற யுணர்வாகவும்
மாறும் ேபாது புத ய ஒரு வாழ்வு ப றப்ெபடுக்க ன்றது.

உயர்ந்த மற்றும்

ேதால்வ யுறாத குற க்ேகாள்கைள அைடவதற்கான ஒரு புத ய ஆற்றல்
உருவாக ன்றது.
மன ஆற்றல்கள், அனு த ரள்களின் ஆற்றல்கைளப் ேபால அவற்றுக்ேக
உரிய எத ர்துருவத்ைத அல்லது எத ர் ெசயல்பாட்டு முைறைய ெகாண்டு
இருக்க ன்றன.
உண்ெடன்று
சாத்த யம்

எத ர்துருவம் காணப்படுக றது என்றால், ேநர்துருவமும்

ெபாருள்.

ந ச்சயம்

இருக்க ன்றேதா,

அற யாைம

இருக்கும்.

இருக்குமிடத்த ல்,

எங்ேக

அற வ ற்கான

ெவற யுணர்வு

அங்ேக ெபருந ம்மத யும் காத்த ருக்க ன்றது.

மிைகத்து
எங்ேக

துன்பம் அத கம் இருக்க ன்றேதா, அருக ேலேய ேபருவைகயும் இருக்கும்.
துக்கம் என்பது மக ழ்ச்ச ைய தடுக்கும் இைடச்சுவர் தான்.

தூய்ைமய ன்

எத ர்ந ைல தான் பாவம். நன்ைமைய இைடமற ப்பது தான் தீைம. எங்ேக
எத ரான ஒன்று இருக்க றேதா அங்ேக எத ர்க்கப்படும் இன்ெனான்றும்
இருக்கும். தீைமயானது, நன்ைமைய மறுக்கும் அதன் இயல்பால் தான் தீைம
துன்பத்ைத தருக ன்றது என்றாலும் நன்ைமய ன் இருப்ைப துன்பத்த ன்
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அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

வாய லாக அத்தீைம சுட்டிக்காட்டுக றது. எனேவ, கைடப டிக்கப்பட ேவண்டிய
ஒரு குணம் எது என்றால்-, எத ர்மைற மனப்பான்ைமய லிருந்து ேநர்மைற
மனப்பான்ைமையக் கைடப டிப்பது , உள்ளத்த ன் களங்கமான ஆைசகைள
உயர்ெவண்ணுதலுக்கான

ஊக்கமாக

மாற்றுவது,

ெவற யுணர்வு

ஆற்றல்கைள அறெநற ஆற்றல்களாக த ருத்த அைமப்பது தான்.
ெமய்யற வு மிக்கவர்கள் தங்கள் எண்ணங்கைளத் தூய்ைமபடுத்த க்
ெகாள்க றார்கள்.

தீயெசயல்பாடுகளிலிருந்து வ லக நற்ெசயல்பாடுகைள

ேமற்ெகாள்க றார்கள்.

தங்களது

ப ைழகைளக்

ேநாக்க அடிெயடுத்து ைவக்க றார்கள்.
மாையய லிருந்து

ேமெலழுக றார்கள்.

கடந்து

ெமய்ைமைய

ஆைசகைள க ளறும் பாவத்த ன்
மன

உந்துதலால்களான

தூண்டுதல்களின் துன்புறுத்தலுக்கு அடி பணியாமல் ேமெலழுக றார்கள்.
துக்கமான இருண்ட உலக லிருந்து மீண்டு எழுந்து ெதய்வீக உணர்வுடனான
உயர்வாழ்வ ற்குள் நுைழக றார்கள்.
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5. அனுபவத்தால் உணரக்கூடிய உயர்வாழ்வு
ஒருவன்

இருண்ட

தூண்டுதலின்

படிந ைலயாக

ப டிய ல்

ச க்க

உள்ள

மன

தவ ப்பத லிருந்து

உந்துதல்களாலான
ெமய்யற வு

மிக்க

மனந்த ருந்துதல் ந ைலக்கு வரும் ேபாது அவன் ஒரு புனிதனாக றான்.
அதாவது, தன்ைன பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ளல் என்பதன் ேதைவைய
உணர்ந்தவனாக றான், தன்ைன பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ளல் என்றால்
என்ன

என்பைத

புரிந்து

ெகாண்டவனாக

இருக்க றான்,

தன்

குற்றம்

குைறகைள ந வர்த்த ெசய்து ெகாள்வத ல் ஈடுபடுக றான்.
இவ்வாறு

தீைம

குைறய

குைறயவும்

நன்ைம

கூட

கூடவும்

மனந்த ருந்துதல் ந கழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் ஒரு கட்டத்த ல் ஒரு புத ய
உணர்வுந ைல

ெநஞ்ச ல்

ப றப்ெபடுக்க றான்.

உத க்க றது.

ஒருவன்

புத ய

மனிதனாக

இந்த கட்டம் வரும் ேபாது புனிதன் ஞானியாக றான்.

அவன் மனித வாழ்வ லிருந்து ெதய்வீக வாழ்வ ற்குள் நுைழக றான். அவன்
மீண்டும் “ப றந்து உள்ளான்” என்று கருதப்படலாம்.

அவனுக்கு ஒரு

புத ய வைகயான அனுபவங்கள் சுழல்வரிைசயாக ேநர்க ன்றன.

புத ய

ஆற்றல்கைள அவன் ெவளிப்படுத்துக றான். அவனது கூர்ைமயான ஆன்மீக
பார்ைவக்கு முன் புத ய ஒரு ப ரபஞ்சம் வ ரிக றது. இது தான் அனுபவத்தால்
உணரக்கூடிய கூடிய உயர்வாழ்வுக்கு உரிய படிந ைல.
பாவங்கள் இனியும் உணர்வுந ைலய ல் இல்லாத ேபாது,

பதட்டமும்

சந்ேதகமும், வருத்தமும் துக்கமும் முடிவுறும் ேபாது, இச்ைசயுணர்வுகளும்
பைகைமயுணர்வுகளும் ேகாபமும் ெபாறாைமயும் எண்ணங்களில் இடம்
ெபறாமல் இருக்கும் ேபாது, தனக்கு ேநர்ந்துள்ள சூழலுக்காக மற்றவர்கள்
மீது பழியும் தூற்றுதல்களும் சுமத்தாத ந ைல ந லவும் ேபாது, நடப்பன
யாவும் நல்லைவயாகேவ காணப்படும் ேபாது, ஏெனன்றால் அைவ ஒரு
காரணத்த ன் வ ைளவாக தான் ந கழ்ந்துள்ளன என உணர்ந்த ருப்பது,
எந்த ந கழ்வும் மனைத பாத க்க முடியாத ந ைல உருவாகும் சூழல் தான்
அனுபவத்தால் உணரக்கூடிய கூடிய உயர்வாழ்வு எட்டப்படுவதன் ெபாருள்.
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குறுக ய மனித கூடு ெகாண்ட ஆளுைம தகர்க்கப்பட்டு ெதய்வீக வாழ்வு
மலர்க றது. தீைம முற்ற லுமாக கடந்து வரப்படுக றது. நன்ைமேய எங்கும்
எத லுமாக இருக்க றது.
ெதய்வீக

உணர்வுந ைல

என்பது

இயங்கும் உணர்வுந ைல அன்று.
வடிவமாகும்.

மனித

உணர்வுந ைல

தீவ ரமாக

அது ஒரு புத ய உணர்வுந ைலய ன்

பைழயத லிருந்து முைளத்து எழுந்த ருந்தாலும் பைழயதன்

ெதாடர்ச்ச என்று கூற முடியாது. வலி மிகுந்த பயணத்ைத ஒரு காலத்த ற்கு
ேமற்ெகாண்ட ப ன், பாவம் மற்றும் துக்கம் கலந்த ருக்கும் அந்த கீழ்ந ைல
வாழ்வ லிருந்து அது ப றப்பு எடுத்த ருக்க ன்றது. இப்ெபாழுது அந்த வாழ்ைவ
அது கடந்து வந்துவ ட்டது.

இனி, அந்த பைழய வாழ்ேவாடு அதற்கு எந்த

ெதாடர்பும் இல்ைல. மலர் என்பது வ ைதய லிருது தான் வந்தது என்றாலும்,
அந்த வ ைத ந ைலைய வ ட்டு ேமெலழுந்து வந்து வ ட்டது.
சுய

வாழ்வ ன்

அடிநாதமாக

ெவற யுணர்வு

இருப்பது

ேபால,

அனுபவத்தால் உணரக்கூடிய உயர் வாழ்வ ன் அடிநாதமாக சாந்த உணர்வு
இருக்க றது. அந்த உயர்வாழ்வ ற்குள் ஒருவன் ேமெலழுந்துள்ளதால், அவன்
ஒத்த ைசவ ன்ைம மற்றும் ெதால்ைலகளிலிருந்து ேமெலழுந்து இருக்க றான்.
குைறபாடுகளற்ற நன்ைம என்பது ெவறும் ஒரு ச ந்தைனயாகேவா அல்லது
ஒரு கருத்தாகேவா இல்லாமல், ஓர் அனுபவமாகமாக உணரப்படுக றது
அல்லது ஓர் உைடைமயாக அற யப்படுக றது.

அப்ேபாது ெபறப்படும்

சாந்தமான ெதாைலேநாக்க ன் காரணமாக எந்த கடினமான சூழல்களிலும்
ேபரைமத யான மக ழ்ச்ச ஊடுருவ ந லவும்.
அனுபவத்தால்
வ த களால்

உணரக்கூடிய

உயர்

அைமக்கப்படவ ல்ைல,

அைமக்கப்பட்டு இருக்க றது.

வாழ்வு

ஆனால்,

ெவற யுணர்வ ன்

அறெநற

வ த களால்

ேதான்ற மைறயும் உந்துதல் உணர்வுகளால்

அைமக்கப்படவ ல்ைல, ஆனால், காலத்த ற்கும் ந ைலயான நீத ெநற களால்
அைமக்கப்பட்டு இருக்க றது.

அதன் ெதளிவான சூழலில் அைனத்து

ந கழ்வுகளும் வரிைச முைறயாக ெவளிப்படுக ன்றன.

எனேவ, அங்ேக

துக்கத்த ற்ேகா, பதட்டத்த ற்ேகா அல்லது வருத்தத்த ற்ேகா எந்த இடமும்
இல்ைல.
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மனிதர்கள் தான் என்ற அகம்பாவத்த னால் ெவற யுணர்வுகளில் ச க்க
இருக்கும் ேபாது தங்கள் மீது பாரமான பல சுைமகைள ஏற்ற க் ெகாண்டு
அல்லல் படுக றார்கள்.
ஆணவத்ைதயும்,

அைனத்த ற்கும் ேமலாக தங்களின் அற்பமான

ஆளுைமையயும்

அதன்

கண

ேநர

இன்பத்த ற்காக

காப்பாற்ற க் ெகாள்ள, அைத என்ெறன்றும் தக்க ைவத்துக் ெகாள்ளத்
துடிக்க றார்கள்.

இப்ேபாது ந கழும் இந்த ெமய்யற வுடனான நன்ைமயான

வாழ்வ ல் இைவ எல்லாம் கடந்து வரப்பட்டு இருக்க ன்றன.
வ ருப்பங்களுக்கு

பத லாக

இடம் ெபறுக ன்றன.
பதட்டங்களும்

ப ரபஞ்ச

நன்ைமக்கான

ெசாந்த

குற க்ேகாள்கள்

ஆணவ, ஆளுைமய ன் ந ைல குற த்த அைனத்து

இன்பங்களும்

இரவ ன்

குழப்பமான

கனவு

ேபால

ச தறடிக்கப்படுக ன்றன.
ெவற யுணர்வு கண்மூடித்தனமானது, அற யாைம மிக்கது. அதன் குறுக ய
உணர்வுகைள மட்டுேம அது காணும்,
மட்டுேம அற ந்த ருக்கும்.

அவற்ைற ஈேடற்ற க்ெகாள்வைத

சுயம் எந்த நீத ெநற ையயும் அற யாது.

அதன்

ஒேர குற க்ேகாள் ெபற்றுக் ெகாண்டு அனுபவ க்க ேவண்டும் என்பேத.
ெபறுவது என்பது உடல் இச்ைசகளில் ெதாடங்க பல நுட்பமான ஆணவ
கூறுகைள ெகாண்டதாகும், பல அளவீடுகளில், தனக்ெகன தனிேய ஒரு
சுவர்கம் அல்லது மரணமற்ற தான் என்ற சுயத்த ற்கு ஆைசபடுவது வைர
நீளும். என்றாலும், அது அந்த அேத பைழய தான் என்ற அகம்பாவம் ெகாண்ட
சுயம் தான். அந்தப் பைழய இச்ைசகளுக்கு பத லாக நுட்பமான ஏமாற்றும்
வடிவ ல் வருக றது.

அது சுயநல சுகத்துக்கான ஏக்கமாக இருக்கலாம்,

அது என்ெறன்றும் ந ைலக்க ேவண்டும் என்னும் ேபராைசயுடனும் அது
ஒேரயடியாக பற க்கப்பட்டு வ டுேமா என்ற அச்சத்துடனும் கூடேவ உடன்
வரும்.
அனுபவத்தால்

உணரக்கூடிய

உயர்

வாழ்வ ல்

இறுகப்பற்றுதலும் முடிவுக்கு வந்து இருக்க ன்றன.

ேபராைசயும்

ஆதாயத்த ற்கான

ேபராவலும் நட்டத்த ற்கான அச்சமும் இனியும் இல்ைல.

எங்ேக ப ரபஞ்ச

ஒழுங்கு காணப்படுக றேதா அங்ேக ப ரபஞ்ச நன்ைமயும் காணப்படும்.
அங்ேக ேபராணந்த ந ைல எப்ேபாதும் ந லவ க் ெகாண்டிருப்பது ஒரு
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இயல்பான ந ைலயாக இருக்கும்.

அங்ேக ஆைசபடுவதற்ேகா அல்லது

அச்சப்படுவதற்ேகா எதுவும் குைறயாக இல்ைல.
எவன்

ஒருவன்

தனது

முழு

இயல்ைபயும்

நீத ய ன்

வ த கேளாடு

ஒத்த ைசயும் படி வாழ்ைவ ேமற்ெகாள்க றாேனா, தனது எண்ணங்கைள
தூய்ைமயாக்க

ெகாண்டு

இருக்க றாேனா,

தனது

ெசயல்பாடுகளுக்கு

பழி சுமத்தாமல் இருக்க றாேனா, அவேன வீடு ேபறு ெபற்றவன், அவன்
இருைள கடந்த ஒளி ந ைலக்கு, இறப்ைப கடந்த இறவாைம ந ைலக்கு
வந்த ருக்க றான்.

உயர்வுணர்வடனான வாழ்வு என்பது முதலில் அறெநற

சார்ந்ததாகவும், ப ன்பு ஒரு புத ய ெதாைலேநாக்கு கண்ேணாட்டமாகவும்
அடுத்து இறுத யாக ப ரபஞ்ச ெசயல்பாடுகளின் காரண வ ைளவுகளுக்கான
முழுைமயான

புரிதலாகவும்

இருக்க றது.

ெதாைலேநாக்கு கண்ேணாட்டம்,

இந்த

அறெநற

சார்பு,

புரிதல் ஆக யைவேய புத ய உணர்வு

ந ைலயான ெதய்வீக வாழ்வு.
அனுபவத்தால் உயர்வாழ்ைவ உணர்ந்த மனிதன், சுயம் அதன் ஆற்றல்
ேமேலாங்க ய ருக்கும் தளத்ைத கடந்த ந ைலய ல் இருப்பவன் ஆவான்.
அவன் தீைமைய கடந்து வ ட்டான்.

அவன் நன்ைமையக் கைடப டித்து

அைதப் பற்ற யப் புரிதேலாடு வாழ்க றான். மங்க ய பார்ைவேயாடு இதுவைர
உலைக பார்த்து ெகாண்டிருந்தவன், இப்ேபாது பார்ைவ த றன் மீட்கப்பட்டு
ஒவ்ெவான்ைறயும் அைவ உள்ளவாேற காண்க றான்.
தீைம என்பது ஒரு அனுபவம்.

அது ஒரு ஆற்றல் அல்ல.

இந்தப்

ப ரபஞ்சத்த ல், அது எைதயும் சார்ந்த ராத ஒரு ஆற்றல் என்றால் அது எவர்
ஒருவராலும் கடந்து வரப்பட்டு இருக்க முடியாது. அது ஒரு ஆற்றலாக இல்ைல
என்றாலும் அது ஒரு சூழலாக உண்ைமய ல் ந லவத் தான் ெசய்க றது,
காரணம், எல்லா அனுபவங்களும் உண்ைம தன்ைம ெகாண்டைவ ஆகும்.
அது ஒரு அற யாைம ந ைல, முழு வளர்ச்ச ெபறாத ந ைல.

எனேவ, அது

அற வ ன் ெபருஒளி முன்பு மைறந்து வ டும், குழந்ைதய ன் அற யாைம எப்படி
படிபடியாக கல்வ கற்பைத ெதாடர்ந்து மைறக றேதா அது ேபால மைறயும்,
எழும் ேபெராளிய ன் முன் இருள் மைறவது ேபால.
உணர்வுத் தளத்த ல் நல் அனுபவங்கள் தடம் பத த்து உள்ேள புக
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புக தீைமய ன் வலி மிகுந்த அனுபவங்கள் மைறயத் ெதாடங்கும்.
அனுபவங்கள் என எவற்ைற எல்லாம் ெசால்க ேறாம்?

நல்

அப்படி ந ைறய,

அழக ய நல் அனுபவங்கள் இருக்க ன்றன, எடுத்துக்காட்டாக
பாவங்களிலிருந்து வ டுதைல ெபற்ற ருப்பைத உணரும் ெதளிந்த அற வு;
மனத ல்

எந்த

உறுத்தலும்

இல்லாமல்

இருப்பது

மற்றும்

மன

உந்துதல்களினாலான தூண்டுதல் இச்ைசகளின் ச த்த ரவைதய லிருந்து
வ டுப்பட்டு இருப்பது;
முன்பு ெபரும் துன்பம் அளித்த சூழல்களும் கூட இப்ேபாது ந கழும் ேபாது,
அைவ வ வரிக்க முடியாத இன்பமும் மக ழ்ச்ச யுமாக இருப்பது, மற்றவர்களது
ெசயல்பாடுகளினால் காயமுறாமல் இருப்பது;
ெபாறுைமயும் இனிைமயுமான குண இயல்பு;
எந்தச் சூழ்ந ைலய லும் அைமத யும் சாந்தமுமான மனம்;
சந்ேதகம், அச்சம், பதட்டத்த லிருந்து வ டுப்பட்டிருக்கும் ந ைல;
ெவறுப்பு, ெபாறாைம, பைகைம ஆக யவற்ற லிருந்து வ டுப்பட்ட ந ைல;
தங்கைள

எத ரிகள்

அல்லது

பைகவர்கள்

என்று

கருதுபவர்கள்

மீதும் அன்ைப உணரும் தன்ைமயும் அன்ேபாடு ெசயல்படும் ஆற்றலும்
ெபற்ற ருப்பது;
தூற்றுதலுக்கு பத லாக வாழ்த்துக்கைள, தீைமக்கு பத லாக நன்ைமைய
அளிக்கும் ெபருங்குணம்;
மனித இதயம் அடிப்பைடய ல் நன்ைமயானது என்ற கண்ேணாட்டத்துடன்
மனித இதயத்ைதப் பற்ற ய ஆழ்ந்த அற வு;
ந கழக்கூடிய ஒன்ற ற்கான அறெநற
உள்ளுணர்வு

மற்றும்

மனித

காரண வ ைளவுகள் பற்ற ய

மனங்களின்

பரிணாம

வளர்ச்ச ,

மனித

குலத்த ற்காக ஒரு நுட்பமான ெபரு நன்ைம காத்த ருப்பைத காணும் ஒரு
தீர்க்கதரிசனமான பார்ைவ;
அைனத்த ற்கும் ேமலாக, தீைமய ன் ஆற்றல் அதன் வைரயறுக்கப்பட்ட
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எல்ைலக்கு உட்பட்டு மட்டுேம, அதுவும் அது என்ெறன்றும் ந ைல ெபற்று
இருக்கும் நன்னைமய ன் ஆற்றல் ேபால் ஓர் ேபராற்றல் அல்ல என்று அற ந்து
மக ழ்வது.
சாந்தமான, வலிைமயான, பரந்த மனபான்ைமயுடனான வாழ்வு இைவ
அைனத்ைதயும் உணர்த்துவ ப்பதாக உள்ளடக்க ய ருப்பதாக அனுபவத்தால்
உயர்

வாழ்வு

உணர்ந்த

மனிதனது

வாழ்வு

வளமான

ந கழ்வுகைள

ெகாண்டதாக இருக்கும். கூடேவ, புத ய ெவவ்ேவறு ஆதார வளங்கள், பரந்த
ஆற்றல்கள், வ ைரந்து முடிக்கும் த றன்கள், வ ரியும் ெசயற்பாட்டு அளவுகள்
ேபான்றைவ

வாழ்வ ற்குள்

நுைழவதற்கான

வாய லாக

உயர்வுணர்வு

இருக்கும்.
உயர்வுணர்வு என்பது ேமெலழுந்த உயர் குண இயல்புகள் ஆகும்.
தீைமயும் நன்ைமயும் ஒருங்ேக உைறய முடியாது.

தீைம ைகவ டப்பட்டு,

ப ன்னுக்கு தள்ளப்பட்டு கடந்து வரப்படும் ேபாது தான் நன்ைம அற யப்பட
முடியும்,

அைத பற்ற க் ெகாள்ள முடியும்.

நன்ைம கைடப டிக்கப்பட்டு

முழுதாக உணரப்படும் ேபாது, மனத ன் அைனத்து துன்பங்களும் முடிவுக்கு
வருக ன்றன.

காரணம், தீைமய ன் உணர்வு ந ைலேயாடு உடன் வரும்

ேவதைனயும் துக்கமும் நன்ைமய ன் உணர்வு ந ைலேயாடு உடன் வர
முடியாது.
ஒரு நல்மனிதனுக்கு எது ேநர்ந்தாலும் அது அவனுக்கு குழப்பத்ைதேயா
அல்லது

துக்கத்ைதேயா

ெவளிப்படுவதற்கான

மூல

ஏற்படுத்த

முடியாது,

காரணத்ைத

அவன்

காரணம்,

அது

அற ந்த ருக்க றான்.

அந்தச் சூழல் அவனுள் ந ைலந றுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டிய நன்ைமையச்
சுட்டிக்காட்டுவைத உணர்க றான். எனேவ, அவனது மனம் ந ம்மத யாகவும்
மக ழ்ச்ச யாகவும்

இருக்க றது.

ப ைணக்கப்பட்டு

இருந்தாலும்

இருக்க றது.

ஒரு
அவனது

நல்மனிதன்
மனம்

உடலளவ ல்

வ டுதைல

ெபற்ேற

அவனது உடல் காயப்பட்டு வலிய ல் துடித்தாலும் அவனது

இதயத்த ல் மக ழ்ச்ச யும் ந ம்மத யும் உைறக ன்றன.
ஆன்மீக ஆசான் ஒருவரிடம் ஒரு சீடன் மிகுந்த உள்ளார்வத்ேதாடும்
உண்ைமேயாடும் பய ன்று வந்தான்.
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ஒரு ேகள்வ ைய ஆசானிடம் சீடன் முன் ைவத்தான்.

ஆசானால் அதற்கு

உடனடியாக பத லளிக்க முடியவ ல்ைல. பல நாள் அது குற த்த த யானத்த ற்கு
ப ன் சீடனிடம் அவர், ” நீ ேகட்ட ேகள்வ க்கு என்னிடம் வ ைட இல்ைல.

நீ

அதற்கு ஏதாவது பத ைல ைவத்த ருக்க றாயா?” என்றார். தாேன எழுப்ப ய
ேகள்வ க்கு சீடன் தான் கருத ய ஒரு பத ைல ெசான்னான்.
ஆசான் சீடனிடம்,

அப்ேபாது

” என்னால் வ ைட அளிக்க முடியாத ேகள்வ க்கு நீ

வ ைட அளித்த ருக்க றாய்.

இனி என்னுைடய அல்லது ேவறு எவருைடய

ேபாதைனயும் உனக்கு ேதைவய ல்ைல.

காரணம், இப்ேபாது, உண்ைம

உனக்கு ேபாத க்க றது. ஓர் இராஜப் பருந்ைத ேபால எந்த மனிதனும் ப ன்
ெதாடர முடியாத உயரத்த ற்கு நீ பறந்து ெசன்ற ருக்க றாய். இனி, உன் பணி
என்பது மற்றவர்களுக்கு ேபாத ப்பது தான். நீ மாணவனாக இனியும் இல்ைல.
ஆசான் ஆக வ ட்டாய்” என்றார்.
ெதய்வீக ெமய்யற வு ெபற்ற ஒருவன் தான் கடந்து வந்துள்ள வாழ்ைவ,
சுயத்ைத

அடிப்பைடயாக

ப ன்ேனாக்க

பார்க்கும்

ைவத்து
ேபாது

தான்

அந்த

முன்பு

வாழ்வ ல்

வாழ்ந்த
அவன்

வாழ்ைவ,

அனுபவ த்த

துன்பங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கற்று தந்து ேமல் ந ைலக்கு அைழத்துச்
ெசல்லும் பள்ளி ஆச ரியர்களாக அவனுக்குத் ேதான்றுக ன்றன.

அைவ

கற்றுத் தர முைனந்தைத அவன் கற்றுக் ெகாண்ட ப ன் அைவ அவனிடம்
வ ைட ெபற்று வந்து வ ட்டன. அவன் பாடத்ைத கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்
என்ற குற ேகாளுடன் அைவ வந்தன. அவன் அைத கற்ற ப ன் இனி களத்த ல்
அவன் ெவற்ற ெபறுவான் என்ற நம்ப க்ைகேயாடு வ ைட ெபற்றுவ ட்டன.
காரணம், கீழ் ந ைல ேமல் ந ைலக்கு கற்றுத் தர முடியாது.

அற யாைம,

ெமய்யற வ ற்கு கற்றுத் தர முடியாது. தீைமயால் நன்ைமக்கு ெமய்ஞானத்ைத
வழங்க முடியாது.

மாணவன், ஆச ரியருக்கு பாடத்ைத அைமக்க முடியாது.

ந ைலயாக உள்ள கடந்து வரப்பட்ட ஒன்றானது, அைத கடந்து ெசன்று
வ ட்டைத இனி எட்டிப் ப டிக்க முடியாது.

தீைமயானது அதன் தளத்த ல்

மட்டுேம, அது தைலவனாக கருதப்படுக ற ந ைலய ல் மட்டுேம ெசயல்பட
முடியும்.

நன்ைமய ன் தளத்த ற்குள் அதற்கு எந்த இடமும் இல்ைல, எந்த

அத காரமும் இல்ைல.
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உண்ைம என்ற ெநடுஞ்சாைலய ல் பயணிக்கும் வலிைமயான பயணிக்கு
தீைமக்கு அடிபணிதல் என்ற ஒன்ைறப் பற்ற எதுவும் ெதரியாது. நன்ைமக்கு
அடிபணிவது பற்ற

மட்டும் தான் அவனுக்குத் ெதரியும்.

ப டிய லிருந்து மீள முடியாது,

“பாவத்த ன்

தீைமைய ெபாறுத்துக் ெகாள்ளத் தான்

ேவண்டும்” என்று ெசால்லி ஒருவன் தீைமய டம் சரனைடவதன் வாய லாக
தீைம தான் தனது எஜமானன் என அவன் ஒப்புதல் அளிக்க றான்.

அந்த

தீைமயானது அவனுக்கு நல்லைத அற வுறுத்தும் எஜமானன் அல்ல, ஆனால்,
அவைன அடிைமயாக்க

ெகாடுைமபடுத்தும் எஜமானன்.

நன்ைமைய

வ ரும்புபவன், தீைமைய வ ரும்புபவனாகவும் இருக்க முடியாது. ஒரு ெநாடி
கூட அதன் தைலைமத்துவத்ைத அவனால் அனுமத க்க முடியாது.
நன்ைமைய உயர்த்த ேபாற்றுபவன், தீைமைய அல்ல.

அவன்

அவன் ஒளிைய

வ ரும்புபவன், இருைள அல்ல.
ஒருவன் உண்ைமைய அவனது எஜமானன் ஆக்க ெகாள்ளும் ேபாது
ப ைழைய தவ ர்க்க றான்.

அவன் ப ைழைய கடந்து வரும் ேபாது தன்

எஜமானைன ேபாலேவ ஆக றான்.
இரண்டற

கலக்க றான்.

தன்

இறுத ய ல் அந்த உண்ைமேயாடு
ெசயல்பாடுகளின்

வாய லாக

அந்த

உண்ைமைய ேபாத க்க றான். தன் வாழ்வ ல், தன் நடவடிக்ைககளில் அந்த
உண்ைமைய ப ரத பலிக்க றான்.
அனுபவத்தால் உணர்ந்த உயர் வாழ்வு என்பது இயல்பு ந ைலக்கு
அப்பாற்பட்ட ஒரு ந ைல அல்ல. அது பரிணாம வளர்ச்ச ய ன் வரிைசபடிய ன்
அடுத்த கட்ட ந ைல. இப்ேபாது ச லர் மட்டுேம இந்ந ைலைய அைடக றார்கள்
என்றாலும், இனி வரும் காலங்களில் பலரும் இந்ந ைலைய அைடவார்கள்.
அந்ந ைலைய

எட்டுபவன்

அதன்

ப ன்

பாவங்களில்

ஈடுபடமாட்டான்,

துக்கப்படமாட்டான், குழப்பத்த ல் இருக்க மாட்டான். அவனது எண்ணங்கள்
நல்லைவயாக

இருக்கும்,

ெசயற்பாடுகள்

நல்லைவயாக

இருக்கும்.

அவன் ெசல்லும் நற்பாைத ஆழமான ேபரைமத யுடன் இருக்கும்.
அகம்பாவத்ைத ெவன்றவன்.

உண்ைமக்கு சரனைடந்தவன்.

அவன்

தீைமைய

ெவன்றவன், நன்ைமைய உணர்ந்தவன். இனிேமல், அவனுக்கு நூல்கேளா
மனிதர்கேளா ேபாத க்க முடியாது.

www.Kaniyam.com

அவன் எல்லாம் வல்ல உண்ைமய ன்

42

FreeTamilEbooks.com

தமிழில்: ேச.அருணாசலம்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

உணர்வால், ெபருநன்ைமயால் வழிநடத்தப்படுக றான்.

www.Kaniyam.com

43

FreeTamilEbooks.com

தமிழில்: ேச.அருணாசலம்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

6. அழகியல் வாழ்வு
ெதய்வீக நன்ைம கைடப டிக்கப்படும் ேபாது, வாழ்வு ேபருவைகயாக
இருக்கும்.

ேபருவைகயாக இருப்பது என்பது ஒரு நல்மனிதனின் இயல்பு

ந ைலயாகும்.

வாழ்வ ல் குறுக்க டும் புறத்தாக்குதல்கள், அவமத ப்புக்கள்

மற்றும் தண்டைனகள் மற்ற மனிதர்களுக்கு துன்பத்ைத ெகாடுக்க ன்ற
ேவைளய ல் அைவ ஒரு நல் மனிதனின் மக ழ்ச்ச ந ைலைய அத கப்படுத்தும்,
காரணம்,

அைவ அவனுள் இருக்கும் ஆழமான நன்ைமய ன் ஊற்ைற

இன்னும் அத கமாக சுரக்கும்படிச் ெசய்க ன்றன.
அனுபவத்தால் உணர்ந்த உயர் குண இயல்புகைள ெகாண்டிருப்பது
என்பது உயர்வுணர்வான மக ழ்ச்ச ைய அனுபவ ப்பதாகும். இேயசுக ற ஸ்து
உறுத யளித்துள்ள
ெகாண்டவர்கள்,

அழக யலான
தூய்ைமயான

ந ைலநாட்டுபவர்கள்

அருட்ேபறுகள்—

உள்ளம்

ேபான்ற

ெகாண்டவர்கள்,

சுவர்க

ெகாண்டிருப்பவர்களுக்கு ஆகும்.

இரக்க

வாழ்வ ன்

குணம்

அைமத ைய
தன்ைமகைள

உயர்வான அற ெநற கள் மக ழ்ச்ச க்கு

இட்டு ெசல்வேதாடு ந ற்பத ல்ைல; அதுேவ தன்னளவ ல் மக ழ்ச்ச தான்.
அனுபவத்தால்

உணர்ந்த

அறெநற கைள

மக ழ்ச்ச யற்றவனாக இருக்க முடியாது.
சுய-அப மான

கூறுகளில்

தான்

தன்னியல்ப ல்

ெகாண்டவன்

மக ழ்ச்ச ய ன்ைமக்கான காரணம்

காணப்பட

நலத்ைத ஈகம் ெசய்யும் குணங்களில் அல்ல.

ேவண்டுேமயன்ற

சுய

ஒருவன் அற ெநற கைள

கைடப டிப்பவனாக இருந்து மக ழ்ச்ச ய ன்ற இருக்கலாம். ஆனால், ெதய்வீக
அற ெநற கைள கைடப டிப்பவனாக இருந்தால், அவன் மக ழ்ச்ச யற்று இருக்க
முடியாது.
மனித
எனேவ,
ெதய்வீக

அற

ெநற கள்

சுயத்துடன்

ப ன்னி

ப ைணந்துள்ளன.

துக்கமும் அவற்ேறாடு ப ன்னி ப ைணந்த ருக்கும்.
அறெநற களிலிருந்து

அறுத்ெதற யப்பட்டுள்ளன,
இதைன ஒப்புைமபடுத்த
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ந கரான
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துணிைவ

தாக்குதலிலும்

தற்காப்ப லும்

உைடயவனாக ஒருவன் இருக்கலாம்.(மனித அறெநற க்கு ஒப்புைமயாக).
ஆனால்,
முடியாது.

அதனால் அவன் ெபருமக ழ்ச்ச

ெபற்ற ருப்பவன் என்று கூற

ஆனால், எவனது துணிவு ெதய்வீக இரக்கத்துடன் உள்ளேதா,

எவனால் தாக்குதல் மற்றும் தற்காப்பு என இரண்ைடயும் கடந்து வந்து
ெமன்ைமயாக இருக்க முடிக றேதா,

தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் ேபாதும்

சாந்தமானவனாகவும் அன்பானவனாகவும் இருக்க முடிக றேதா, அத்தைகய
ஒருவனின் மக ழ்ச்ச ைய எதுவும் பற க்க முடியாது.
பைகயாளியாக

கருதுபவனது

உள்ளத்த ல்

ேமலும், அவைன

இருக்கும்

பைக

உணர்வும்

அவனுள் இருக்கும் மக ழ்ச்ச யால் கைளந்து எற யப்பட அப்பைகவனும்
மக ழ்ச்ச உைடயவனாவான்.
மனித அறெநற கைள கைடப டித்து ஒழுகுவது என்பது உண்ைமைய
ேநாக்க ய பயணத்த ல் ஒரு முக்க யப்படி. ஆனால், ெதய்வீக வழி அைதயும்
கடந்தது. அைதயும் அடுத்த உயர்ந்த இடத்த ல் உண்ைம உள்ளது.
தனக்ெகன
ேவண்டி

ஒரு

நன்ைமைய

சுவர்கேமா
ெசய்வது

அல்லது
மனித

அத ல் சுயம் கலவாமல் இல்ைல.

இறவாத

ெபருவாழ்ேவா

அறெநற யாகும்.

ஆனால்,

துக்கத்த லிருந்து அது வ டுப்பட்டு

இருக்கவ ல்ைல. அனுபவத்தால் உணர்ந்த உயர் அறெநற கள் அைனத்தும்
நன்ைமயானைவேய, நன்ைமயானைவேய அைனத்தும், எந்த சுயநலேமா
அல்லது தீதான உள்ேநாக்கேமா அத ல் கலந்த ருப்பத ல்ைல.
அறெநற கள் குைறபாடு ந ைறந்தைவ.

மனித

அத ல் கீழ்ந ைல, சுயநல கூறுகள்

கலந்த ருக்க ன்றன. அைவ த ருத்தப்பட ேவண்டும். ெதய்வீக அறெநற கள்
களங்கமற்றைவ, தூய்ைமயானைவ.

அது தன்னளவ ல் குைறகளற்றது,

முழுைமயானது.
எல்லா மக ழ்ச்ச மற்றும் ேபருவைகைய தன்னகத்ேத ெகாண்டிருக்கும்
(அனுபவத்தால் உணரப்படும்) உயர் அறெநற கள் என எைவ எல்லாம்
ெசால்லப்படுக ன்றன? அைவ:
பாராபட்சமின்ைம;- மனித இதயத்ைத, மனித ெசயல்பாடுகைள ஆழமாக
உற்று ேநாக்குவது ஆகும்.
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தரப்ப ற்கு

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ஆதராகேவா

எத ராகேவா

ஒருபக்க

சார்பு

ந ைலைய

ேமற்ெகாள்ளமல் பாராபட்சமின்ற ந யாயத்த ன் பக்கம் ந ற்பது.
எல்ைலவகுக்காத அன்பு; அைனத்து மனிதர்கள் மற்றும் உய ர்களுக்கும்,
அவர்கள், எத ரிகேளா அல்லது நண்பர்கேளா, எல்ைல வகுக்காமல் அன்ைப
வழங்குவது.
ெபாறுைம;

எல்லா காலங்களிலும், அைனத்துச் சூழல்களிலும், மிக

ேசாதைனக்கு உட்படும் ேபாதும் ெபாறுைமையக் கைடப டிப்பது.
உள்ளார்ந்த

பணிவு;

சுயத்ைத

முற்ற லுமாக

துறந்து

இருப்பது.

தன்னுைடய ெசயற்பாடுகைள, மற்றவர்களது ெசயல்பாட்டிைன காண்பது
ேபாலேவ கண்டு ஆராயும் தன்ைம.
களங்கமில்லாத
தூய்ைம ந லவுவது.

தூய்ைம;

மனத லும்

ெசயலிலும்

களங்கமில்லாத

தீங்கான எண்ணங்கள், களங்கமான கற்பைனகள்

ஆக யவற்ற லிருந்து வ டுபட்டு இருப்பது.
கலக்கமைடயாத சாந்தமான மனது; ேசாதைனயான புறச்சூழல்களுக்கு
இைடய லும்

அல்லது

ெகாந்தளிப்பான

கடினமான

காலகட்டங்கள்

மற்றும் ப ரச்ச ைனகளுக்கு இைடய லும் கலங்காத சாந்தமான மனைத
ெகாண்டிருப்பது.
இதயத்த ல்

குடி

ெகாண்டிருக்கும்

ந ைலயான

நன்ைம;

தீைமைய

ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல், தீைமக்கு பத லாக நன்ைமையத் தருவது.
இரக்கம்;
படும்

அைனத்து

துன்பத்துக்கு

இரங்க

பலவீனமானவற்ைறயும்
காப்பது.

உய ர்களுக்கும்
ஆழமான

மனிதர்களுக்கும்
ேபரிரக்கத்ைத

உதவ யற்றைவகைளயும்

அவர்கள்

வழங்குவது.

ேகடயமாக

இருந்து

தனது எத ரியானாலும் புறத்தாக்குதல் மற்றும் அவதூற லிருந்து

அவைனக் காப்பது.
ேபரன்பு; அைனத்து உய ர்கள் மீதான ேபரன்பு. ெவற்ற யும் மக ழ்ச்ச யும்
ெபற்றவர்களுடன் மக ழ்ச்ச ைய ெகாண்டாடுவது. துக்கமும் ேதால்வ ையயும்
ெகாண்டிருப்பவர்களுக்கு இரக்கப்படுவது.
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அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

ந ைலயான ெபருந ம்மத ; அைனத்து உய ர்கள் மீதும் ேபரைமத ைய
ெபாழிவது.

முழு உலேகாடும் இணக்கமாக இருப்பது.

ப ரபஞ்ச ேபர்

ஒழுங்க ன் மீதான ஆழமான பார்ைவயுடன் முரன்படாமல் இருப்பது.
தீெநற மற்றும் நன்ெனற ஆக ய இரண்ைடயும் கடந்த அறெநற கள்
அைவ.

அறெநற களின்

அைனத்து

சாரம்சத்ைதயும்

அைவ

உள்ளடக்க ய ருக்க ன்றன. அவற்ைறயும் கடந்த ெதய்வீக உண்ைமக்குள்ளும்
அைவ புகுக ன்றன .
அக்கனிகள்.

எண்ணிலடங்காத முயற்ச களால் வ ைளந்தைவ

தன்ைன ெவன்றவனுக்கு வழங்கப்பட்ட வ ைல மத ப்ப ட

முடியா பரிசுகள் அைவ.

ெநற்ற புருவம் சுளிக்காது முயன்று தன்ைன

ெவன்றவனுக்கு சூட்டப்படும் மணி மகுடம் அது. இந்த கம்பீரமான இயல்புகள்
ஞானிக்கு அணி ெசய்க ன்றன.
துக்கத்த லிருந்தும்,

ஆபத்த லிருந்தும்

குழப்பத்த லிருந்தும்

ெகாந்தளிப்ப லிருந்தும்

இருந்து காக்க ன்றன.
ந ைலய ல்

தாக்குதல்களிலிருந்தும்,
என்ெறன்றும்

ேகடயமாக

சுயத்த ன் அைனத்து பரபரப்புக்கைளயும் கடந்த

மனகலக்கமில்லாத,

ெபருமக ழ்ச்ச ,

அைவ அவைன பாவத்த லிருந்தும்

ேபரருள்,

தூய்ைமயான,

ேபருவைக

இவ்வ யல்புகள் காரணமாக ன்றன.

ஆழமான,

ஆக யன

உயர்வான

அவனுள்

உைறய

சுயநல ேதடுதல் ெகாண்டவர்களின்

உணர்வு எல்ைலக்கு அப்பாற்பட்டதாக அது இருக்க ன்றது.
ெவற யுணர்வுகைள ெவன்ற ருப்பவன் ஞானி.

அவன் ந ைலயான

அைமத ைய ெபற்றவன். மைலய ன் அடிவாரம் மீது ெகாந்தளிக்கும் கடலின்
அைலகள்

ஓயாது

அைசயாமல்

அடித்துக்

இருக்க றது.

ெகாண்டிருந்தாலும்,
வாழ்வ ன்

மைல

கைரேயாரம்

உறுத ேயாடு
இைடவ டாது

புயற்காற்றாக வீசும் ெவற யுணர்வுகளால் கலக்கமைடயாமல் அது ேபாலேவ
அறெநற களின் உயர்ந்த ச கரங்கைள எட்டிய ருக்கும் ஞானிய ன் மனமும்
இருக்க ன்றது. நன்ைமயானவனாக, ெமய்யற வு மிக்கவனாக அவன் என்றும்
மக ழ்ச்ச ேயாடும் சாந்தத்ேதாடும் இருக்க ன்றான். அனுபவத்தால் உணர்ந்த
உயர்வான அறெநற கள் அவன் இயல்பாக இருப்பதால் அவன் வாழ்வு
அழக யல்பாக இருக்க றது.
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7.

ெபருநிம்மதி

எங்ேக ெவற யுணர்வு இருக்க றேதா அங்ேக ந ம்மத இருக்காது. எங்ேக
ந ம்மத இருக்க றேதா அங்ேக ெவற யுணர்வு இருக்காது. இதுேவ ந ைறவு
தரும் ெசயற்பாடுகள் என்னும் ெதய்வீக ெமாழிய ன் அரிச்சுவடி. ந ம்மத யும்
ெவற யுணர்வும் ஒரு ேசர உைறய முடியாது என்று ெதரிந்து ெகாள்வது
என்பது குறுக யைத ைகவ ட்டு பரந்து வ ரிந்தைத தழுவ க்ெகாள்வதற்கு
தயார்படுத்த க் ெகாள்வதாகும்.
மனிதர்கள் ந ம்மத
ெவற யுணர்ைவ

ேவண்டும் என்று ேவண்டுக றார்கள்.

இறுகப்

பற்ற க்

ெகாள்க றார்கள்.

ஆனால்,
பைகைம

ேபாராட்டங்கைள வளர்த்த படி சுவர்கத்த ன் அைமத க்கு தவமிருக்க றார்கள்.
இது அற யாைமயாகும்.

ஆழமான ஆன்மீக அற யாைமயாகும்.

ெதய்வீக

ெமாழிய ன் அரிச்சுவடிையக் கூட அற யாத ருப்பதாகும்.
காழ்ப்புணர்வு மற்றும் அன்பு, ேபாராட்டம் மற்றும் ந ம்மத
ஒேர இதயத்த ல் குடி ெகாண்டிருக்க முடியாது.

ஒரு ேசர

எப்ேபாது, அவ்வ ரண்டில்

ஒன்று வ ருந்த னராக வரேவற்கப்படுக றேதா, மற்ெறான்று அற முகமில்லாத
ஒன்றாக வ ரட்டப்படும்.

எவன் மற்றவர்கைள அவமத க்க ேறாேனா அவன்

மற்றவர்களால் அவமத க்கப்படுவான்.

எவன் தன் சக மனிதர்கைள

எத ர்க்க றாேனா அவன் அவர்களால் எத ர்க்கப்படுவான்.
ஏன்

தன்னுடன்

ஒத்துப்ேபாவத ல்ைல

துக்கப்படுவத ேலா அர்த்தம் இல்ைல.

என

அவன்

மனிதர்கள்

ஆச்ச ரியப்படேவா

ப ரிவுகைள ஊக்குவ ப்பது அவேன

தான் என்பைத அவன் அற ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். தான் ேவண்டும் அளவு
ந ம்மத ஏன் அவனிடம் இல்ைல என்பைத அவன் புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
எவன்

இன்ெனாருவைன

ெவல்க றாேனா

தன்ைனேய ெவல்க றாேனா அவன் மாவீரன்.

அவன்

வீரன்.

எவன்

எவன் இன்ெனாருவைன

வீழ்த்துக றாேனா அவனும் ஒரு நாள் மற்றவர்களால் வீழ்த்தப்படுவான்.
ஆனால், எவன் தன்ைன ெவல்க றாேனா அவன் ஒரு ேபாதும் வீழ்த்தப்பட
முடியாதவன்.
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ெவல்லுதல்

என்ற

வழிமுைறய ன்

எட்டப்படுக றது.

ேபாராட்டத்ைத

வ டுத்து

வாய லாகேவ

புறச்சூழல்களுக்கு
தன்னுள்

உைறயும்

எத ரான

தீைமகளுக்கு

எத ரான புனிதப்ேபாைர ஒருவன் ெதாடுக்கும் வைர, அவனால் ந ைறவான
ந ம்மத ையப் புரிந்து ெகாள்ளவும் முடியாது. அைத ெநருங்கவும் முடியாது.
உலக ன் பைகவன் தன்னுள் தான் உைறக றான்,

தனக்கு ெவளிய ல்

அல்ல என்பைத உணர்ந்தவன், அவனது சீர்படுத்தப்படாத எண்ணங்கேள
துன்பத்த ற்கும் குழப்பத்த ற்கும் காரணமாக இருக்க ன்றன, அவனது ெசாந்த
களங்கமான எண்ணங்கேள அவனது ந ம்மத மற்றும் உலக ன் ந ம்மத ையச்
ச ைதப்பதாக இருக்க ன்றன என்பைத உணர்ந்தவன் புனிதப்பாைதய ல்
ஏற்ெகனேவ அடிெயடுத்து ைவத்துவ ட்டான்.
ஒருவன் தனது இச்ைசகைளயும் ேகாபத்ைதயும், காழ்ப்புணர்ைவயும்
ஆணவத்ைதயும்,
உலைகேய

சுயநலத்ைதயும்

ேபராைசையயும்

ெவன்றவனாக றான்.

அவன்

ெவல்லும்

ந ம்மத ய ன்

ேபாது

எத ரிகைள

வீழ்த்த வ ட்டான். ந ம்மத அவேனாடு தங்க ய ருக்கும்.
ந ம்மத சண்ைடய டாது. பாராபட்சமான ந ைலைய அது ேமற்ெகாள்ளாது.
அதன் குரல் கடுைமயாக ஒலிக்காது. ந ம்மத ய ன் ெவற்ற என்பது ைகபற்ற
முடியாத மவுனமான ேபரைமத ேய.
எவன் பலவந்தமாக ெநருக்குதலால் ெவல்லப்படுக றாேனா,
இதயத்த ல் இன்னும் ெவல்லப்படாதவனாகேவ இருக்க றான்.

அவன்
அவன்

முன்ைப வ ட இன்னும் வலிைமயான எத ரி ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் அத கம்.
ஆனால்,

எவன்

ந ம்மத ய ன்

உள்ளுணர்வால்

அவன் இதயத்த ல் மாற யவனாக றான்.
நண்பனாக வ ட்டான்.

ெவல்லப்படுக றாேனா

எத ரியாக இருந்தவன் இப்ேபாது

ெவற யுணர்வு மற்றும் அச்சத்த ன் அடிப்பைடய ல்

ந ர்பந்த க்கும் ஆற்றல் ெசயல்படுக ன்றது.

ஆனால், அன்பும் ந ம்மத யும்

இதயத்ைத ஊடுருவ த ருத்துக ன்றது.
உள்ளத்தூய்ைம வாய்ந்தவர்கள் மற்றும் ெமய்யற வு உைடயவர்கள்
உள்ளம் ந ம்மத யால் ந ைறந்த ருக்கும். அது அவர்களது ெசயல்பாடுகளின்
ஊடாக காணப்படும். அவர்களது வாழ்வ ல் அைத நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு
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ெசயல்வடிவம் ெபறும்.

அது பைக மூளும் ேபாைர வ ட வலிைமயானது.

ந ர்பந்த க்கும்

ெவல்ல

அதன்

ஆற்றல்

ச றகுகள்

முடியாதைத

நீத யானவர்கைள

ந ம்மத

ேகடயமாக

ெவன்ெறடுக்கும்.

இருந்து

பாதுகாக்கும்.

தீங்கு இைழக்காதவர்களுக்கு அதன் பாதுகாப்ப ல் எந்த தீங்கும் ேநராது.
சுயநல ேபாராட்டங்களின் ெவப்பத்த லிருந்து பாதுகாக்கும் அரனாக அது
ெசயல்படும். ேதால்வ யுற்றவர்களுக்கு புகலிடமாக, ந ர்கத யற்றவர்களுக்கு
அைடகலமாக, தூய்ைமயானவர்களுக்கு ஓர் ஆலயமாக அது வ ளங்குக றது.
ந ம்மத
அது

கைடப டிக்கப்படும்

உடனிருந்து

பாவங்களும்

ேபாது,

அற யப்படும்ேபாது

மனவுறுத்தல்களும்,

ந ைலயான

மனத ன்

உைடைமயாக

ெகாந்தளிப்புகளான—

இறுகப்பற்றுதலும்

எத ர்பார்ப்ப ற்கு

ப ன் வரக்கூடிய ஏமாற்றங்களும், இச்ைசகளும் மன உந்துதலால்களான
தூண்டுதல்களும், ஆைசபடுதலும் வருத்தப்படுதலும்—இைவ அைனத்தும்
அவற்றுக்கு ெசாந்தமான சுயத்த ன் இருண்ட தளத்த ல் வ டப்படும், அந்த
இருண்ட தளத்ைத அவற்றால் கடந்து ெசல்ல முடியாது.
இந்த

இருள்

படிந்த

ந ழல்களின்

ஆட்ச

ப ரேததசத்ைத

கடந்தால்,

ெதய்வீக அழக யல்பு வாசம் ெசய்க ன்ற ஒளிவீசும் சமெவளி இருக்க ன்றது.
இந்த ெநடும்பாைதய ல் புனிதப் பயணத்ைத ேமற்ெகாண்ட பயணி உரிய
காலத்த ல் இந்த இடத்த ற்கு வந்து ேசர்வான்.

ெவற யுணர்வு என்னும்

புைதமணல், ஆணவம் என்னும் முட்காடுகள், சந்ேதகம், நம்ப க்ைகய ன்ைம
என்னும்

வறண்ட

பாைலந லங்கள்

என

எைவ

குறுக்க ட்டாலும்

வந்த

வழிைய த ரும்ப பாராமல், தடம்புரளாமல் தனது உன்னதமான இலக்ைக
ேநாக்க ய

பயணத்த ல்

ெதாடர்ந்து

ஈடுபட்டிருக்க றான்.

இறுத ய ல்

பணிவும் தாழ்ைமயுணர்வும் ெகாண்டவனாக, அேத ேவைள வலிைமயும்
ஒளிெபாருந்த யவனுமாக அழக ய நகரான ந ம்மத ைய வந்தைடக றான்.

www.Kaniyam.com

50

FreeTamilEbooks.com

தமிழில்: ேச.அருணாசலம்

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு

FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
www.Kaniyam.com
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,

அற யாைமய லிருந்து ெமய்யற வு
க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
www.Kaniyam.com
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code

www.Kaniyam.com
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
www.Kaniyam.com
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