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முகவுடர
“சசாந்திக்கு மசார்க்கம” எனனும இந்நூல இங்கிலசாந்த ஜதசம, இலபிரசாக் ஜகசாமபி நகர்
ஜஜேமஸ் ஆலன எனனும மபரியசாருடடைய, (From Poverty to Power) “எளிடமயிலிருந்த
வலிடமக்கு” எனனும ஆங்கில நூலின இரண்டைசாம பசாகமசாகிய, “The Way of Peace”
எனபதன மமசாழிமபயர்ப்ப.

முதல நூலின ஆசரியர், நமத நசாட்டு நூலகளின, ஆங்கில மமசாழி மபயர்ப்பக்கடளக்
கற்று, அவற்றின மபசாருள்கடளக் கடடைப்பிடித்மதசாழுகி, மமய்ஞ்ஞசானியசாய் வசாழ்ந்த
வந்தசார். அக்கசாலத்தில, அவர், தசாம கண்டை உண்டமகடள ஏடனஜயசார்களும கண்டு
ஒழுக்க ஜமமபசாடு அடடைந்த, மமய்ஞ்ஞசானிகளசாய்ப் ஜபரினபம மபற்று
வசாழஜவண்டுமமனற அவசாவுடடையவரசாய், ஆங்கில மமசாழியில பல நூலகள் இயற்றி,
அச்சட்டு மவளிப்படுத்தினசார். அவற்றில பலவற்டறப் படிக்கும பசாக்கியம எனக்கு 1905ம வருஷம கிடடைத்தத. அவற்றின அருடம மபருடமகடளக் கண்டு யசான ஆச்சரியம
அடடைந்த, அவற்டறமயலலசாம தமிழில மமசாழி மபயர்த்தத் தமிழ் மக்கள் படிக்குமபடி
மசய்யஜவண்டுமமனறு கருதிஜனன. உடைஜன அந்நூலகளில சறிய அளவினவசாகிய
இரண்டு நூலகடள ”மனம ஜபசால வசாழ்வு”, ”அகஜம பறம” எனனும மபயர்கஜளசாடு
மமசாழிமபயர்த்த அச்சட்டு மவளிப்படுத்திஜனன. அவற்டற தமிழ் மக்கள் மிக
விருப்ஜபசாடு வசாங்கிப் படித்தடதக் கண்டு, யசான ஆலனுடடைய ஏடனய நூலகடளயும
தமிழில மமசாழிமபயர்க்கத் மதசாடைங்கி, இதன முதல நூலின முதற்பசாகமசாகிய ”The Path of
Prosperity” எனபடத ”வலிடமக்கு மசார்க்கம” எனவும, இரண்டைசாம பசாகத்டதச் ”சசாந்திக்கு
மசார்க்கம” எனவும, ஜவறு இரண்டு நூலகடளப் “ஜபரினப மசார்க்கம”, “ஊடழ
மவலவதற்கு உபசாயம” எனவும அடரகுடறயசாக மமசாழிமபயர்த்த டவத்ஜதன. பினனர்
“வலிடமக்கு மசார்க்க”த்டதப் பூரணமசாக்கி அச்சட்டு மவளிப்படுத்திஜனன. அதடனயும
தமிழுலகம விருப்பத்தடைன ஏற்றத.

கலசாசசாடலகளுக்குப் பசாடைப்பத்தகங்கள் விதிக்கும (Text Book Committee) பசாடைப் பத்தக
சடபயசார் யசான அச்சட்டு மவளிப்படுத்திய ஜமற்கூறிய, மூனறு நூலகடளயும பசாடைப்
பத்தகங்களசாக ஏற்றுக்மகசாண்டைனர். உடைஜன இந்நூடலப் பூரணமசாக்கி இப்ஜபசாத
அச்சட்டு மவளியிடுகிஜறன.
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இந்நூல முதலநூலின சரியசான மமசாழி மபயர்ப்ப. முதல நூலிலுள்ள பசாக்கடளத் தமிழ்ப்
பசாக்களசாக்கி இந்நூலில ஆங்கசாங்குச் ஜசர்ந்தள்ஜளன. இந்நூலும, முதல நூலசாசரியரின
ஏடனய நூலகடளப் ஜபசானறு, மிகமிக உயர்ந்த இகஜலசாக பரஜலசாகப் பதவிகடள
அளிக்கவலல மசானப வசாய்ந்தத. தமிழுலகம இதடனயும உவடகயுடைன
வரஜவற்குமமனறு நமபகிஜறன. எலலசாம வலல இடறவன தடண.
– வ.உ. சதமபரம பிள்டள
தூத்தக்குடி
17-07-1934
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1. தியசான வலிடம
ஆத்ம தியசானம கடைவுடள அடடைவதற்கு மசார்க்கம. அத பவியிலிருந்த சுவர்க்கத்திற்கு,
மபசாய்ப் மபசாருளிலிருந்த மமய்ப்மபசாருட்கு, தனபத்திலிருந்த இனபத்திற்குக்
மகசாண்டுஜபசாகும சூட்சும ஏணி. ஒவ்மவசாரு சசாதவும அவ்ஜவணியில ஏறியிருக்கினறசான;
ஒவ்மவசாரு பசாவியும விடரவிஜலசா, தசாழ்ப்பிஜலசா அவ்ஜவணிக்கு வரஜவண்டும;
தனடனயும இவ்வுலடகயும பறக்கணித்த, கடைவுடளயும அவருலடகயும ஜநசாக்கிச்
மசலகினற ஒவ்மவசாரு யசாத்ரிகனும அவ்ஜவணியின மபசாற்படிகளில தனத பசாதங்கடள
டவத்த ஏற ஜவண்டும. அதனுடடைய உதவியிலலசாமல, நீங்கள் கடைவுணிடலடய,
கடைவுட்டைனடமடய, கடைவுளடமதிடய அடடைய முடியசாத; மமய்ப்மபசாருளின கலப்பற்ற
இனபத்டதயும, மங்கசாத மபருடமடயயும கசாண முடியசாத.
தியசானமசாவத, ஒரு மகசாள்டகடய அலலத ஒரு விஷயத்டத முற்றிலும
அறியஜவண்டுமமனற ஜநசாக்கத்தடைன ஆழ்ந்த சந்தித்தல. எதடன நீங்கள் அடிக்கடி
தியசானித்தக் மகசாண்டிருக்கிறீர்கஜளசா, அதடன நீங்கள் அறிவத
மசாத்திரமலலசாமலலசாமல, அதன வடிவமசாக ஜமன ஜமலும வளர்ந்த மகசாண்டிருப்பீர்கள்;
ஏமனனில, அஃத உங்கள் உயிஜரசாடு கலந்த உங்கள் உயிஜர ஆகிவிடும. ஆதலசால, நீங்கள்
சுயநயமும கீழ்டமயும மபசாருந்திய ஒனடற அடிக்கடி சந்தித்தக்
மகசாண்டிருப்பீர்களசாயின, நீங்கள் முடிவில சுயநயத்தர்களசாகவும கீழ்மக்களசாகவும
ஆய்விடுவீர்கள். நீங்கள் பரநயமும தூய்டமயும மபசாருந்திய ஒனடற இடடைவிடைசாத
சந்தித்தக் மகசாண்டிருப்பீர்களசாயின, நீங்கள் நிச்சயமசாகப் பரநயத்தர்களசாவும
தூயர்களசாகவும ஆய்விடுவீர்கள்.
நீங்கள் எடதப்பற்றி அடிக்கடி ஆழ்ந்த நிடனக்கினறீர்கஜளசா, ஜவடலயற்ற ஜநரங்களில
எதனிடைத்தில உங்கள் ஆத்மசா இயற்டகயசாகச் மசலகினறஜதசா, அதடன எனக்குச்
மசசாலலுங்கள்; நீங்கள் எந்தத் தனப இடைத்திற்கு அலலத இனப இடைத்திற்குச் மசனறு
மகசாண்டிருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் மதய்வ வடிவசாகவசா அலலத மிருக வடிவசாகவசா வளர்ந்த
மகசாண்டிருக்கிறீர்கள்? எனறு உங்களுக்கு நசான மசசாலலுகிஜறன.
ஒருவன எந்தக் குணத்டத அடிக்கடி நிடனக்கினறசாஜனசா அந்தக் குணத்தின எதசார்த்த
வடிவத்டத அவன அடடையுமபடியசான விலக்க முடியசாத தனடம ஏற்படுகினறத.
ஆதலசால, உங்கள் தியசானப் மபசாருடள நீங்கள் நிடனக்கும ஒவ்மவசாரு சமயத்திலும
உங்கடள ஜமஜல உயர்த்தமபடியசான விதத்தில உங்கள் தியசானப்மபசாருள் ஜமலசானதசாக
இருக்கட்டும; கீழசானதசாக இருக்க ஜவண்டைசா; சுயநய அமசம எதவும கலக்கசாத தூயதசாக
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இருக்கட்டும, அதற்குத் தக்கபடி உங்கள் ஹிருதயம அசுத்தமசாகிப் மபசாய்ப்மபசாருள்பசால
இழுக்கப்படைசாமல, சுத்தமசாகி மமய்மபசாருள்பசால இழுக்கப்படும.
தியசானம ஆத்மசார்த்த வசாழ்விற்கும ஞசானத்திற்கும அடிப்படடை. ஒவ்மவசாரு
தீர்க்கதரிசயும, ஞசானியும, ஜலசாக ரக்ஷகனும தியசான வலிடமயசாஜலஜய
அவ்வசாறசாயிருக்கினறனர். ”யசான மமய்ப்மபசாருள்” எனறு மசசாலலும வடரயில பத்தர்
மபருமசான மமய்ப்மபசாருடளத் தியசானித்தக் மகசாண்டிருந்தசார். ”யசானும என தந்டதயும
ஒருவஜன” எனறு மசசாலலும வடரயில ஏசுநசாதர் கடைவுளின அந்தரியசாமித்தவத்டதப்
பற்றிச் சந்தித்தக்மகசாண்டிருந்தசார்.
மதய்வ உண்டமகடள ஆதசாரமசாகக் மகசாண்டை தியசானஜம பிரசார்த்தடனயின சசாரமும
உயிருமசாகும. அத கடைவுளிடைத்த ஆனமசா மமமௌனமசாகச் மசனறு ஜசர்தலசாம. தியசானமற்ற
(எனக்கு இனன அருள்க எனறு ஜகட்கும) மனுப்பிரசார்த்தடன உயிரற்ற உடைமப: அத
மனத்டதயும ஹிருதயத்டதயும பசாவத்திற்கும தனபத்திற்கும ஜமஜல உயர்த்தம
வலிடமயற்றத. ஞசானத்திற்கசாகவும மஜனசாசசாந்திக்கசாவும, ஜமலசான தூய்டமக்கசாகவும,
பூரண மமய்யுணர்வுக்கசாகவும, நீங்கள் நசாள்ஜதசாறும பிரசார்த்தித்தக் மகசாண்டிருந்தம,
நீங்கள் பிரசார்த்திக்கும மபசாருள் உங்களுக்குத் தூரத்திஜல இருக்குமசானசால, நீங்கள்
பிரசார்த்திப்பத ஒனறும, நீங்கள் நிடனப்பதம மசய்வதம
ஜவமறசானறுமசாயிருக்கிறமதனறு நீங்கள் மதரிந்தமகசாள்ளஜவண்டும; நீங்கள் அடடைய
ஜவண்டுமமனறு பிரசார்த்திக்கிற மசாசற்ற உண்டமகடள நீங்கள் அடடையவிடைசாமல
தடுக்கிற சுயநயப் பற்றுடடைய மபசாருள்களிலிருந்த உங்கள் மனத்டத அப்பறப்படுத்தி
அதன ஜபசாக்கில விடைசாமல நிறுத்தவீர்களசாயின, நீங்கள் எதடனப் மபறுவதற்குத்
தகுதியற்றவர்கஜளசா அதடன உங்களுக்குக் மகசாடுக்குமபடியும, நீங்கள்
மற்றவர்களிடைத்தச் மசலுத்தசாத அனடபயும கிருடபடயயும மசலுத்தமபடியும
கடைவுளிடைத்த நீங்கள் ஜகளசாதிருப்பீர்களசாயின, நீங்கள் எப்மபசாழுதம மமய்ப்மபசாருளின
தனடமடய நிடனக்கவும அநுசரித்த நடைக்கவும மதசாடைங்குவீர்களசாயின, நீங்கள்
அமமசாசற்ற உண்டமகளில ஐக்கியமசாகுமபடி நசாள்ஜதசாறும வளர்ந்த மகசாண்டிருப்பீர்கள்.
ஏஜதனும ஒரு மலமௌகிக இலசாபத்டத அடடைய விருமபகிறவன, அதடன அடடைவதற்குச்
சுறுசுறுப்பசாக ஜவடல மசய்ய விருப்பமுள்ளவனசாயிருத்தல ஜவண்டும. தசான விருமபிய
மசாத்திரத்தில அந்த இலசாபம தனக்கு வந்தவிடுமமனறு எதிர்பசார்த்தக் டககடளக்
கட்டிக்மகசாண்டு கசாத்திருக்கினறவன மடடையஜனயசாவன. முயற்சமயனறும மசய்யசாமல
ஜமசாக்ஷ உடடைடமகடள நீங்கள் அடடையக் கூடுமமனறு வீணசாக எனனஜவண்டைசா,
மமய்ப்மபசாருள் இரசாஜ்யத்தில நீங்கள் உண்டமயசாக ஜவடல மசய்ய ஆரமபிக்குமஜபசாத
மசாத்திரம நீங்கள் ஜமசாக்ஷ உடடைடமகடள அடடைவதற்கு அநுமதிக்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள்
விருமபம ஆத்ம உடடைடமகடள அடடைவதற்கு நீங்கள் மசய்ய ஜவண்டிய
ஜவடலகடளப் மபசாறுடமஜயசாடும முணுமுணுக்கசாமலும மசய்த முடித்த மபசாழுத,
அவ்வுடடைடமகள் உங்கடளச் ஜசரவிடைசாமல டவத்திருக்கப்படைமசாட்டைசா.
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உங்கள் மசசாந்தத் திருப்திடய மசாத்திரம நசாடைசாமல மமய்ப்மபசாருடள உண்டமயசாக
நசாடுவீர்களசாயின, மலமௌகிக சுகங்களுக்கும இனபங்களுக்கும ஜமலசாக அதடன நீங்கள்
ஜநசப்பீர்களசாயின, ஆனந்தத்திற்கும ஜமலசாக அதடன நீங்கள் ஜகசாருவீர்களசாயின,
அதடன அடடைவதற்கு ஆவசீயகமசான முயற்சடயச் மசய்வதற்கு நீங்கள்
விருப்பமுள்ளவரசாயிருப்பீர்கள்.
பசாவத்திலிருந்தம தக்கத்திலிருந்தம நீங்கள் விடுபடுதற்கு விருமபவீர்களசாயின, நீங்கள்
அடடையஜவண்டுமமனறு மபரு மூச்சுவிட்டுப் பிரசார்த்திக்கும மசாசற்ற தூய்டமடயக்
மகசாள்ள விருமபவீர்களசாயின, உலக அறிடவயும ஆத்ம ஞசானத்டதயும அடடையவும,
நிடலயசானதம ஆழ்ந்ததமசான சசாந்திடய அனுபவவிக்கவும விருமபவீர்களசாயின,
இப்மபசாழுத வந்த தியசானமசாகிய மசார்க்கத்தில பிரஜவசயுங்கள்; உங்கள் தியசானத்தின
ஜமலசான மபசாகுளசாக மமய்ப்மபசாருடளக் மகசாள்ளுங்கள்.
ஜசசாமபலசான வீண் எண்ணங்களுக்கும தியசானத்திற்கும உள்ள ஜவற்றுடமடய
ஆரமபத்தில அறிந்த மகசாள்ளஜவண்டும. தியசானத்தில மசசாப்பனமும,
அநுபவத்திற்குஎட்டைசாததம ஒனறும இலடல. கலப்பம களங்கமுமற்ற மமய்ப்
மபசாருடளத் தவிரஜவறு ஒனறும அகத்தினகண் இருக்கவிடைசாமல மசய்வதசாகிய
ஜதடுதலும ஆரசாய்தலுமசானஅப்பியசாசஜம தியசானம. இவ்வசாறு தியசானம மசய்தலசால
உங்கள் தர்அபிமசானங்கடளவளர்க்கமசாட்டீர்கள்: ஆனசால, நீங்கள் ‘யசான’ எனபடத
மறந்த, மமய்ப்மபசாருடளத்ஜதடிக் மகசாண்டிருக்கிறதசாக மசாத்திரம உணர்ந்த
மகசாண்டிருப்பீர்கள். அவ்வசாஜற, மசனற கசாலத்தில நீங்கள் உங்கடளச் சுற்றிக்
கட்டியிருக்கினற தீவிடனமதிலகடள ஒவ்மவசானறசாக இடித்த மமய்ப்மபசாருடளக்
கசாண்பதற்குப் மபசாறுடமஜயசாடுகசாத்தக் மகசாண்டிருப்பீர்கள்; உங்கள் தீவிடன மதிலகள்
ஜபசாதிய அளவுநீக்கப்பட்டைமபசாழுத மமய்ப்மபசாருட் கசாட்ச உங்களுக்குக் கிடடைக்கும.
உங்கள்ஹிருதயம மமமௌனமசாக அடைங்கியிருக்கும கசாடலயில பினவரும மசய்யுளின
மபசாருடளக்கசாண்பீர்கள்:

“நமமகத் தள்ஜள நடுவிடைம ஒனறுளத;
மமய்ப்மபசாருள் நிடறந்தவன விளங்கிநிற் கினறத;
அதடனச் சுற்றி மதில மதில களசாகத்
தூல மசாமிசம சூழ்ந்திருக் கினறத;
அதனமதனி வசான முழுநற் கசாட்சடய
மபசாறியினபப் ஜபசார்டவ மடறத்தப் பலபல
தீடமக மளலலசாம மசய்தநிற் கினறத;
அதடன அறிதல அகத்திருந் ததமனசாளி
மவளிஜய வருமபடி வழிமயசானறு மசய்தஜல;
மமய்ப்மபசாருள் ஒளிடய மவளியிற் மசனறு
பசார்க்க வழிமசயல பயனில மசயஜல.”
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தியசானம மசய்வதற்கு ஒவ்மவசாரு நசாளிலும ஒரு ஜநரத்டதக் குறித்தக் மகசாண்டு, அந்த
ஜநரத்தில தவறசாத தியசானம மசய்யுங்கள். ஒவ்ஜவசாருயிரும உறங்கிக் மகசாண்டிருக்கும
விடியற்கசாலம தியசானத்திற்கு மிகமிகப் மபசாருத்தமசான ஜநரம. எலலசா இயற்டக
நிடலடமகளும அப்மபசாழுத உங்களுக்கு அனுகூலமசாயிருக்கும: இரசாக்கசாலத்தின
நீண்டை உபவசாசத்தசால கசாமக்குஜரசாதசாதிகள் அடைங்கியிருக்கும; முதலநசாட் கிளர்ச்சகளும
மதசாந்தரவுகளும ஒழிந்த ஜபசாயிருக்கும; மனமசானத பலத்ஜதசாடும அடமதிஜயசாடும
ஆத்மசார்த்த ஜபசாதடனடய ஏற்றுக் மகசாள்ளத் தக்கதசாயிருக்கும. நீங்கள் மசய்ய ஜவண்டிய
முதல ஜவடலகளில ஒனறு உங்களுடடைய ஜசசாமபடலயும உறக்கத்டதயும
ஒழித்தவிடுதல; அத மசய்ய நீங்கள் மறுப்பீர்களசாயின நீங்கள் ஜமற்மசலல
அசத்தர்களசாயிருப்பீர்கள்; ஏமனனில, ஆத்மசாவின ஜவண்டுதலகள் தவறசாமல
நிடறஜவற்றப்படைல ஜவண்டும.
ஆத்மசா விழித்திருத்தற்கு மனமும சரீரமும விழித்திருத்தல ஜவண்டும. ஜசசாமஜபறியும,
சுகஜபசாகியும மமய்ப்மபசாருள் ஞசானத்டத அடடைய முடியசாத. எவன ஆஜரசாக்கியமும
பலமும உடடையவனசாயிருந்தம, சப்தம இலலசாத அருடமயசான கசாடல ஜநரங்கடளச்
ஜசசாமபலசான உறக்கத்தில கழிக்கிறசாஜனசா அவன உயர்ந்த ஜமசாக்ஷ ஸ்தசானங்களுக்கு
ஏறுவதற்குச் சறிதம தகுதியிலலசாதவன.
எவன தனத விழித்திருக்கிற அறிவினசால ஆகக்கூடிய உயர்ந்த
கசாரியங்கடளஅறிந்திருக்கிறசாஜனசா, எவன உலகத்டத மூடிக்மகசாண்டிருக்கிற
அஞ்ஞசானத்டதப்ஜபசாக்குவதற்குத் மதசாடைங்கியிருக்கிறசாஜனசா, அவன நக்ஷத்திரங்களின
ஒளிமழுங்குவதற்கு முனஜன எழுந்திருந்த, விழியசாத மனிதர்கள்
கனசாக்கண்டுமகசாண்டிருக்குமஜபசாத, தனனுடடைய ஆத்மசாடவச் சூழ்ந்தள்ள
(அஞ்ஞசானமசாகிய) இருஜளசாடுஜபசாரசாடி நிர்மலமசான ஜகசாரிக்டகயசால மமய்ப்மபசாருளின
ஒளிடயக் கசாண்டைதற்குமுயலுகிறசான.

”மபரியசார் அடடைந்தள பீடைசார் நிடலகள்
ஒருநசாள் முயற்சயசால ஒனறியடவ யலல:
பலநசாள் பிறர்கள் படுத்தறங் குங்கசால
இரவில முயனறதசால எய்திய டவகஜள”

அதிகசாடலயில எழுந்திரசாத ஒரு சசாத, ஒரு பக்தன, ஒரு மமய்ப்மபசாருளசாசரியன
(இவ்வுலகில) இருந்திருப்பதிலடல. தூய சந்தடன மசய்வதற்கசாக ஏசுநசாதர் வழக்கமசாக
அதிகசாடலயில எழுந்த, தனித்த மடலகளினஜமல ஏறிச் மசனறசார். பத்தர் பிரசான
எந்நசாளும சூரிய உதயத்திற்கு ஒரு மணி ஜநரத்திற்கு முனனஜர எழுந்த தியசானம மசய்த
வந்தசார்; அவருடடைய சீடைர்கமளலலசாம அவ்வசாஜற மசய்யுமபடி
கட்டைடளயிடைப்பட்டைசார்கள்.
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உங்களுடடைய தினசரி ஜவடலகடள நீங்கள் அதிகசாடலயில
மதசாடைங்கஜவண்டியிருப்பதசால, நீங்கள் நசாள்ஜதசாறும அதிகசாடலயில தியசானம மசய்ய
முடியசாதவர்களசாயிருப்பின, இரசாத்திரி கசாலத்தில ஒரு மணி ஜநரம தியசானம மசய்ய
முயலுங்கள். உங்கள் தினசரி ஜவடலகளின நீட்சயசாலும கஷ்டைத்தசாலும நீங்கள் இரசாத்திரி
கசாலத்திலும தியசானம மசய்ய முடியசாதவர்களசாயிருப்பின, அதற்கசாக நீங்கள்
அடதரியப்படை ஜவண்டைசா; ஏமனனில உங்கள் ஜவடலயில கிடடைக்கும
இடடைஜவடளகளிலசாவத, நீங்கள் இப்மபசாழுத கசாரியமிலலசாமல கழிக்கும சல
ஜசசாமபல நிமிஷங்களிலசாவத உங்கள் நிடனப்பக்கடள ஜமமபடுத்திப் பரிசுத்தமசான
தியசானத்திற்குத் திருப்பலசாம; உங்கள் ஜவடலகள் நீண்டைகசாலப் பழக்கத்தசால
இயற்டகயசாக நிகழும தனடமயனவசாயிருந்தசால, நீங்கள் அந்த ஜவடலகடளச் மசய்த
மகசாண்டிருக்கும ஜநரத்திஜலஜய தியசானம மசய்யலசாம. பகழ்மபற்ற கிறிஸ்தவ சசாதவும
தத்தவ ஞசானியுமசாகிய யசாக்கப் ஜபசாகிம எனபவர் மநடுஜநரம மசருப்பத் டதத்தக்
மகசாண்டிருக்குமஜபசாஜத மதய்வப் மபசாருள்கடளப் பற்றிய தமத அகனற ஞசானத்டத
அடடைந்தசார். ஒவ்மவசாரு ஜவடலயிலும நிடனப்பதற்கு ஜநரமுண்டு; மிக மிக அதிகமசாக
ஜவடல மசய்கிறவருக்கும மிக மிகக் கஷ்டைத்தடைன ஜவடல மசய்கிறவருக்கும தியசானம
மசய்யவும பிரசார்த்தடன மசய்யவும ஜநரம இலலசாமற் ஜபசாகசாத.
ஆத்ம தியசானமும தனடனத் திருத்தலும ஒனறினினறு ஒனறு பிரிக்கப்படை முடியசாதடவ;
ஆதலசால, உங்கடள அறிவதற்கசாக நீங்கள் உங்கடளப்பற்றி ஊக்கமசாகத் தியசானம
மசய்யத் மதசாடைங்குங்கள்; நீங்கள் மமய்ப்மபசாருடளக் கசாண்பதற்கு உங்களிடைத்திலுள்ள
குற்றங்கடள எலலசாம அடிஜயசாடு நீக்குதஜல உங்களுடடைய முக்கிய ஜநசாக்கமசாக
இருத்தல ஜவண்டுமமனபடத நீங்கள் நனறசாக ஞசாபகத்தில டவத்தக்மகசாள்ளுங்கள்.
உங்களுடடைய ஜநசாக்கங்கடளயும, நிடனப்பகடளயும மசயலகடளயும கவனித்த
அவற்டற உங்களுடடைய ஜகசாட்பசாட்டுன ஒப்பிட்டு, அடவ அதற்குப்
மபசாருத்தமசானடவயசா எனறு அடமதியசான பக்ஷபசாதமற்ற பசார்டவஜயசாடு பசார்த்த
ஆரசாயத் மதசாடைங்குங்கள். இவ்வசாறு மசய்வதனசால மனச் சமசாதசானத்டதயும
ஆத்மசமசாதசானத்டதயும மதசாடைர்ச்சயசாகவும, அதிகமசாகவும அடடைந்த
மகசாண்டிருப்பீர்கள். அச்சமசாதசானங்கள் இலலசாமல, மனிதர்கள் வசாழ்க்டகயசாகிய
சமுத்திரத்தில உதவியற்ற தருமபகளசாயிருக்கிறசார்கள். நீங்கள் மவறுப்பக்கு அலலத
மவகுளிக்கு அடிடமகளசாயிருப்பின, உங்கள் குரூர நடைக்டகடயயும மூடை
நமபிக்டகடயயும நீங்கள் உணருமபடியசான விதத்தில அனடபயும மபசாறுடமடயயும
பற்றித் தியசானியுங்கள், பினனர் நீங்கள் அனடபயும, மபசாறுடமடயயும,
மனித்தடலடயயும பற்றிய நிடனப்பக்களில சஞ்சரிக்கத் மதசாடைங்குவீர்கள்; நீங்கள்
உயர்ந்த குணங்கடளக் மகசாண்டு தசாழ்ந்த குணங்கடள ஒழித்த கசாடலயில, அனபசாகிய
மதய்வ வட்டைத்தின ஞசானம, அதற்கு உங்கள் வசாழ்க்டகயினுடடையவும
சக்கலகளுக்குமுள்ள சமபந்தத்டதப் பற்றிய அறிவுடைன, உங்கள் ஹிருதயத்தில
மமமௌனமசாகப் பகுத்த, அதடன நசாளடடைவில கவர்ந்தமகசாள்ளும. இந்த ஞசானத்டத
உங்களுடடைய ஒவ்மவசாரு நிடனப்பிலும, மசசாலலிலும, மசயலிலும
உபஜயசாகிப்பீர்களசாயின, நீங்கள் மிகமிகப் மபசாறுடமயுள்ளவர்களசாகவும, மிக மிக
அனபள்ளவர்களசாகவும, மிக மிகத் மதய்வத்தனடமயுள்ளவர்களசாகவும வளர்வீர்கள்.
இவ்வசாறசாக ஒவ்மவசாரு குற்றத்டதயும, ஒவ்மவசாரு சுயநய ஆடசடயயும, ஒவ்மவசாரு
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மகட்டை பழக்கத்டதயும, தியசானத்தின வலிடமயசால ஒழித்த விடைலசாம; ஒவ்மவசாரு
பசாவமும, ஒவ்மவசாரு குற்றமும, உங்கள் அகத்டதவிட்டு மவளிஜயற்றப்பட்டைபின,
மமய்ப்மபசாருள் விளக்கு மிகத் மதளிவசாகவும பூரணமசாகவும யசாத்திரிக ஆத்மசாடவப்
பிரகசாசப்பதசாகும.
இவ்வசாறசாகத் தியசானிக்டகயில, உங்களுடடைய ஓஜர உண்டம விஜரசாதியசாகிய உங்கள்
சுயநய, அநித்திய, ஜீவனுக்கு விஜரசாதமசாக நீங்கள் இடடைவிடைசாமல உங்கடளப்
பலப்படுத்திக் மகசாண்டிருப்பீர்கள்; மமய்ப்மபசாருளினினறு பிரிக்க முடியசாத, மதய்வத்
தனடமயும அழிவிலலசாடமயும மபசாருந்திய ஆத்மசாவில, உங்கடள ஜமலும ஜமலும
உறுதியசாக நிடலப்படுத்திக் மகசாள்வீர்கள். உங்கள் தியசானங்களின ஜநரசான பயன ஓர்
அடமதியசான மதய்வ பலம; அஃத உங்கள் வசாழ்க்டகப் ஜபசாரசாட்டைத்தில நீங்கள்
நிற்பதற்கும தங்கியிருப்பதற்கும உரிய இடைமசாகும. தூய நிடனப்பின மவலலும வலிடம
மிகப் மபரியத; மமமௌனமசான தியசானகசாலத்தில அடடைந்த பலமும ஞசானமும, யுத்த
கசாலத்திலும, தக்க கசாலத்திலும, தர்க்கிரிடய மசய்ய மனம எழும கசாலத்திலும,
தப்பித்தக்மகசாள்ளக்கூடிய டதரியத்டதயும ஞசாபகத்டதயும ஆத்மசாவுக்குக் மகசாடுக்கும.
தியசான பலத்தசால நீங்கள் ஞசானத்தில வளருமஜபசாத அடசவனவும, நிடலயற்றனவும,
தக்கத்டதயும தனபத்டதயும தருவனவுமசாகிய உங்கள் சுயநய அவசாக்கடள மிக
அதிகமசாக விட்டுவிடுவீர்கள்; எனறும மசாறுதலுறசாத தத்தவங்கடள ஆதசாரமசாகக்
மகசாண்டு, நீங்கள் வளரும நமபிக்டகஜயசாடும உறுதிஜயசாடும ஜமசாக்ஷ அடமதிடய
அடடைவீர்கள்.
தியசானத்தின பிரஜயசாஜேனம நித்திய தத்தவங்களின ஞசானத்டத அடடைதல;
தியசானத்திலிருந்த உண்டைசாகும பலம அத்தத்தவங்கடள நமபி ஆதசாரமசாகக் மகசாள்ளும
வலிடமடய அடடைந்த, அவ்வசாஜற நித்தியப்மபசாருஜளசாடு ஐக்கியமசாதல. தியசானத்தின
முடிவசாவத மமய்ப்மபசாருளின, கடைவுளின, ஜநரசான ஞசானத்டத அடடைதலும மதய்வ
நித்திய சசாந்திடய அடடைதலுமசாம.
உங்களுடடைய தியசானங்கள் நீங்கள் இப்மபசாழுத மகசாண்டுள்ள ஒழுக்க நிடலயிலிருந்த
எழட்டும. உறுதியசான விடைசாமுயற்சயசால நீங்கள் மமய்ப்மபசாருளசாக
வளரஜவண்டியதிருக்கிறமதனபடத ஞசாபகத்தில டவத்தக்மகசாள்ளுங்கள். நீங்கள்
டவதீகக் கிறிஸ்தவர்களசாயிருந்தசால, ஏசுநசாதரின மசாசற்ற தூய்டமடயயும, அவரத
ஒழுக்கத்தின மதய்வ ஜமமபசாட்டடையும பற்றி இடடைவிடைசாத தியசானியுங்கள்.
அவருடடைய பூரணத்தவத்டத ஜமனஜமலும அடடைவதற்கசாக நீங்கள் அவருடடைய
ஒவ்ஜவசார் உபஜதசத்டதயும உங்கள் அகவசாழ்க்டகயிலும பற வசாழ்க்டகயிலும
உபஜயசாகியுங்கள். மமய்ப்மபசாரு சட்டைத்டதப்பற்றித் தியசானிப்பதற்கும, தமமுடடைய
ஆசரியருடடைய உபஜதசங்கடள அப்பியசாசத்தில மகசாண்டு வருவதற்கும மறுத்தக்
மகசாண்டு, மவறுமஜன தமத மதங்கடளப் பற்றிக்மகசாண்டும, தமத மதத் மதய்வத்டதத்
மதசாழுதமகசாண்டும, இடடைவிடைசாத பசாவங்கடளச் மசய்த தனபத்டத அநுபவித்தக்
மகசாண்டும இருக்கிற ஜபசாலி மதத்தினர்கடளப் ஜபசால இரசாதீர்கள்; அடர குடறத்
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மதய்வங்கடளயும கக்ஷ¢ப் பிரதிகக்ஷ¢ மதங்கடளயும சுயநயத்ஜதசாடு பற்றிக்
மகசாண்டிருத்தடல விட்டு, மசத்த சடைங்குகடளயும உயிரற்ற அஞ்ஞசானத்டதயும கடைந்த,
தியசான பலத்தசால ஜமற்மசலல முயலுங்கள். அவ்வசாறசாக மசாசற்ற மமய்ப்மபசாருளிடைத்த
மனத்டத நிறுத்திக் மகசாண்டு, ஞசானமசாகிய உயர்ந்த வழியில நடைப்பீர்களசாயின,
மமயப்மபசாருடள அடடைதலினும தசாழ்ந்த இடைம ஒனடறயும கசாணமசாட்டீர்கள்.
எவன ஊக்கத்ஜதசாடு தியசானம மசய்கிறசாஜனசா அவன முதலில ஓர் உண்டமடயத்
தூரத்தில கசாண்கிறசான; பினனர் தினந்ஜதசாறும மசய்யும தியசானத்தசால அதடன
அடடைகிறசான; மமய்ப்மபசாருளின உபஜதசப்படி நடைக்கிறவன மசாத்திரம
மமய்ப்மபசாருளின மதத்டத அறியக்கூடும; தூய நிடனப்பசால மமய்ப்மபசாருடளக் கண்டை
ஜபசாதிலும, தியசான அப்பியசாசத்தசால மசாத்திரஜம மமய்ப்மபசாருளசாதல கூடும.
மதய்வத்தனடம வசாய்ந்த மகமௌதம பத்தர், “எவன வசாழ்க்டகயின உண்டமயசான
ஜநசாக்கத்டத மறந்த, சற்றினபத்தில மனத்டதச் மசலுத்தி, வீண் மபருடம பசாரசாட்டிக்
மகசாண்டு, தியசானம மசய்யசாமல இருக்கிறசாஜனசா, அவன கசால அளவில தியசானத்தில
முயனறு மகசாண்டிருந்த மனிதடனப் பசார்த்தப் மபசாறசாடமப்படுவசான” எனறு
மசசானனசார். அவர் தமத சீடைர்களுக்குப் பினவரும ஐந்த மபரிய தியனங்கடளயும
உபஜதசத்தசார்.
“முதல தியசானம அனடபப் பற்றிய தியசானம. அஃதசாவத, உங்கள் விஜரசாதிகளுடடைய
§க்ஷமம உள்படை எலலசா உயிர்களுடடைய §க்ஷமத்டதயும நனடமடயயும நீங்கள்
விருமபமபடியசான, விதத்தில, உங்கள் அகத்டதச் சீர்படுத்தி டவத்தக்மகசாள்ளுதல.”
”இரண்டைசாவத தியசானம இரக்கத்டதப்பற்றிய தியசானம. அஃதசாவத, எலலசா
உயிர்களிடைத்தம உங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரக்கம உண்டைசாகுமபடியசான விதத்தில,
அவ்வுயிர்கமளலலசாம கஷ்டைப்பட்டுக்மகசாண்டிருத்தடல நிடனத்த, அவ்வுயிர்களுடடைய
கவடலகடளயும தக்கங்கடளயும மதளிவசாக மஜனசாபசாவடன மசய்தல.”
”மூனறசாவத தியசானம சந்ஜதசாஷத்டதப் பற்றிய தியசானம; அஃதசாவத, நீங்கள்
மற்றவர்களுடடைய சமபத்டத நிடனத்த, அவர்கள் சந்ஜதசாஷங்களுடைன நீங்களும
சந்ஜதசாஷித்தல.”
” நசானகசாவத தியசானம அசுத்தத்டதப்பற்றிய தியசானம, அஃதசாவத, அஜயசாக்கியடதயின
தீய பலனகடளயும, பசாவத்தினுடடையனவும வியசாதியினுடடையனவும பயனகடளயும,
நிமிஷத்தில கழியக்கூடிய சற்றினபம எவ்வளவு ஆபத்டத விடளவிக்கக் கூடியடவ
மயனபடதயும சந்தித்தல.
”ஐந்தசாவத தியசானம சசாந்திடயப்பற்றிய தியசானம; அஃதசாவத, நீங்கள் விருப்ப
மவறுப்பக்களுக்கும, வருந்ததல வருத்ததலகளுக்கும, மசலவம வறுடமகளுக்கும
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ஜமற்பட்டு, உங்கள் ஊடழப் பக்ஷபசாதமற்ற அடமதிஜயசாடும பூரண சமசாதசானத்ஜதசாடும
ஏற்றுக்மகசாள்ளுதல.”
இத் தியசானங்கடளச் மசய்த பத்தரத சீடைர்கள் மமய்ப்மபசாருள் ஞசானத்டத
அடடைந்தசார்கள். ஆனசால, மமய்ப்மபசாருள் உங்களுடடைய இலட்சயமசாயிருக்கும
வடரயில, குற்றமற்ற வசாழ்க்டகயும தூயமனமுமுடடைய ஒழுக்கத்திற்கசாக நீங்கள்
தசாகமும பசயும மகசாண்டிருக்கும வடரயில, இத்தியசானங்கடள நீங்கள் மசய்தசாலும
மசய்யசாவிட்டைசாலும மபரிதனறு. ஆடகயசால, எங்கள் தியசானங்களில உங்கள் ஹிருதயம
சகல கசாமத்திலிருந்தம, குஜரசாதத்திலிருந்தம, குற்றங் கசாண்டைலிலிருந்தம விடுபட்டு,
அத பிரபஞ்சம முழுவடதயும உள்ளூர்ந்த அருஜளசாடு தழுவும வடரயில, எப்மபசாழுதம
அகனறு மகசாண்டிருக்கிற அனஜபசாடு வளர்ந்த விரியட்டும. கசாடல ஒளிடயப்
மபறுவதற்கசாக அருமபசானத தனத இதழ்கடளத் திறப்பத ஜபசால, மமய்ப்மபசாருளின
மபருடம வசாய்ந்த ஒளிடயப் மபறுவதற்கசாக உங்கள் ஆத்மசாடவ அதிகமசாகத்
திறப்பீர்களசாக; ஜகசாரிக்டகயசாகி சறகுகடளக் மகசாண்டு ஜமலஜநசாக்கிப் பறப்பீர்களசாக;
அச்சம இலலசாமல இருப்பீர்களசாக; மிக மிக உயர்ந்தவற்டற அடடையலசாமமனறு
நமபவீர்களசாக; ஒரு பூரண இனிய வசாழ்க்டகடய அடடையக்கூடுமமனறு நமபவீர்களசாக;
ஒரு மசாசற்ற தூய வசாழ்க்டகடய அடடையக்கூடுமமனறு நமபவீர்களசாக. ஒரு பூரண பக்தி
வசாழ்க்டகடய அடடையக்கூடுமமனறு நமபவீர்களசாக; ஜமலசான மமய்ப்மபசாருடள
அடடையக்கூடுமமனறு நமபவீர்களசாக. இவ்வசாறு எவன நமபகிறசாஜனசா, அவன ஜமசாக்ஷ
மசாடலயின மீத விடரவசாக ஏறுகிறசான; இவ்வசாறு நமபசாதவர்கள் ஜமக இருள்
படிந்தள்ள நரகப் பள்ளத்தசாக்கில மயக்கத்ஜதசாடும தனபத்ஜதசாடும அடலந்த திரிந்த
மகசாண்டிருக்கிறசார்கள்.
அவ்வசாறு நமபவதசால, அவ்வசாறு ஜகசாருவதசால, அவ்வசாறு தியசானிப்பதசால, உங்கள்ஆத்ம
அநுபவங்கள் மதய்வ இனிடமயும அழகுமுள்ளனவசாயிருக்கும; உங்கள்பசார்டவடயப்
பரவசப்படுத்தம கசாட்சகள் மபருடம வசாய்ந்தனவசாயிருக்கும. மதய்வஅனடப, மதய்வ
நீதிடய, மதய்வப் பரிசுத்தத்டத அலலத கடைவுடள நீங்கள் அடடையுமகசாடலயில உங்கள்
இனபம மபரியதசாகவும, உங்கள் சசாந்தி ஆழ்ந்ததசாகவுமஇருக்கும; படழய மபசாருள்கள்
நீங்கிவிடும.எலலசாம பதியனவசாய் விடும; மமய்ப்மபசாருடளப் பசார்க்கும கண்ணுக்கு
உரத்ததசாகவும ஊடுருவிச் மசலலவிடைசாததசாகவும, மமய்ப்மபசாருடளப் பசார்க்கும
கண்ணுக்கு மமலலியதசாகவுமஊடுருவிச் மசலல விடுவதசாகவும இருக்கிற ஸ்தூல
பிரயஞ்சத்தின திடரயசானதஉயர்த்தப்பட்டு, சூட்சம பிரபஞ்சம கசாட்டைப்படும.
கசாலத்திற்கு முடிவுண்டு, நீங்கள் முடிவிலலசாமல எஞ்ஞசானறும வசாழ்வீர்கள். மசாற்றமும
மரணமும இனிஜமலஉங்களுக்குக் கவடலடயயும தக்கத்டதயும மகசாடுக்க மசாட்டைசா;
ஏமனனில, நீங்கள்மசாறுதல இலலசாத மபசாருடள அடடைந்த மரணம இலலசாத மபசாருளின
ஹிருதயத்திலவசாழ்ந்தமகசாண்டிருப்பீர்கள்.
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ஞசானமீன
விஷ்ணுமூர்த்தியும, கிருஷ்ண சுவசாமியும,
பத்த ஜதவரும, கிறிஸ்த நசாதரும
பிறந்தநன மீஜன! பிறங்குமீன இலசாத
நடுரசாத் திரியின நள்ளிருள் தனனில
நினமதசாளி கசாணும மனமமசாடு வசாடன
ஜநசாக்கி யிருந்த நுண்ணறி வசாளர்க்(கு)
ஒழுக்கத் தவர்வசாழ் உலகத்தி னினறு
சனமய வுருவுடடை ஜதவ தூதனும,
கசாமக் குஜரசாதக் களத்திடடை கடைவுளும
பிறக்கும கடதடயச் சறக்கச் மசசாலஜவசானும
கடளத்தடலத் தழனறு கவலுமசாந் தர்க்கு
பரிந்திரக் கத்திடனப் பசாடுபசா வலனும
வருவடத மமசாழிந்த மகிழ்ச்சடய நலகிடன.
ஒளிர்பல மபசாருள்களுள் ஒளிமிகு மீஜன!
நீமறு படியும நிசநடு ரசாத்திரி
அழகுறும படியசா அலங்கரித் தருளிடன;
சமயங்க ளினபறச் சடைங்குக ஜளசாடும,
உயிரும பலனும ஒனறும இலசாத
டகமசய் விக்கிர கங்க ஜளசாடும,
எதிர்த்தப்ஜபசா ரசாடி இடளத்த மமலிந்த
மதத்தின இருளில வருந்திநின மறசாளிடய
நசாடி நிற்கும நலலறி வசாளர்க்(கு)
உற்சசா கத்திடன ஊட்டி யருளிடன;
நினடன நிடனந்த நிற்ஜபசார் மநஞ்சுள்
படழய உண்டமகள் தடழயச் மசய்தடன;
அவரத தளர்ச்சகள் அழிவுறச் மசய்தடன;
அவரத மநறியில அழமகசாளி பரப்பிடன!
நினபசால அனப நிகழ்த்த ஜவசார்க்கு
தக்கத்தி னினறு ஜதசானறும சுகத்டதயும
சந்ஜதசாஷத்டதயும சசாந்தத் திடனயும
மகசாள்ளும மநறிடயக் கூறி யருளிடன;
இரக்கசா லத்தில இடளக்க அடலந்த
நினடனக் கசாண்ஜபசார் நிதமின பறுவர்.
நினனுயிர் ஒளியின நிகரிலசா வலியசால
அகத்தள் எனறும ஆழ்ந்த அனப
நிடலக்கப் மபசாற்ஜறசார் நிதமின பறுவர்.
விஷ்ணு மூர்த்தியும, கிருஷ்ண சுவசாமியும,
பத்த ஜதவரும, கிறிஸ்த நசாதரும
பசாரில பிறந்த படழநன மீஜன!
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நினதபசா டைத்டத மநஞ்ஜசசாடு கற்ஜபம;
பணிமவசாடும மகிழ்மவசாடும பக்திமயசாடும கற்ஜபம;
அறிமவசாடும மபசாடறமயசாடும அறிந்தநிற் ஜபஜம.
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2.இரண்டு தடலவர் – யசானும கடைவுளும
மனித ஆனமசாவின அமர்க்களத்தில அகத்தின ஆள்டகக்கசாகவும, அரசுக்கசாகவும,
ஆதிபத்திய கிரீடைத்திற்கசாகவும இரண்டு தடலவர் அமர் பரிகினறனர். அவரில ஒருவன
‘யசான’ எனனும தடலவன; ‘இவ்வுலக அரசன’ எனறும மசசாலலப்படுபவன;
மற்மறசாருவன மமய்ப்மபசாருள் எனனும தடலவன; தந்டதயசாகிய கடைவுள் எனறும
மசசாலலப்படுவசான. ‘யசான’ எனனும தடலவன; கசாமம, கர்வம, ஜபரசாடச, வீண்
மபருடம, பிடிவசாதம எனனும இருட் கருவிகடளக் டகக்மகசாண்டு கலகம
விடளப்பவன. மமய்ப்மபசாருள் எனனும தடலவன இனிடம, மபசாறுடம, தியசாகம,
பணிவு, அனப எனனும ஒளிக்கருவிகடளக் மகசாண்டு அடமதியசாகவும அடைக்கமசாகவும
இருப்பவன.
“ஒவ்ஜவசார் ஆனமசாவிலும அமர் மசய்யப்படுகினறத. ஒரு வீரன ஒரு சமயத்தில
எதிமரதிரசான இரண்டு படடைகளில நினறு சண்டடை மசய்ய முடியசாததஜபசால, ஒவ்ஜவசார்
அகமும ஒருசமயத்தில ‘யசான’ எனனும தடலவனுடடைய படடையிலசாவத,
மமய்ப்மபசாருள் எனனும தடலவனுடடைய படடையிலசாவத ஜசர்ந்திருக்கினறத.
அவனுக்குப் பசாதி, இவனுக்குப் பசாதி எனபத கிடடையசாத. ‘யசான’ எனனும தடலவனும
இருக்கிறசான; மமய்ப்மபசாருள் எனனும தடலவனும இருக்கிறசான; ‘யசான’ இருக்கிற
இடைத்தில மமய்ப்மபசாருள் இலடல, மமய்ப்மபசாருள் இருக்கிற இடைத்தில ‘யசான’
இலடல. இவ்வசாறு மமய்ப்மபசாருளசாசரிரியரசாகிய பத்தர் கூறியிருக்கினறனர்.
கிறிஸ்தவின அவதசாரமசாகத் ஜதசானறிய ஏசுநசாதர், ”எந்த மனிதனும இரண்டு தடலவரிடைம
ஜவடல பசார்க்க முடியசாத; ஏமனனறசால, அவன ஒருவடன மவறுப்பசான:
மற்மறசாருவடன ஜநசப்பசான; அலலத ஒருவடனப் பற்றிக்மகசாள்வசான; மற்மறசாருவடன
விட்டுவிடுவசான. நீ கடைவுளுக்கும பிசசாசுக்கும ஊழியம மசய்ய முடியசாத” எனறு
கூறியிருக்கினறனர்.
மமய்ப்மபசாருள் சக்கல, மசாறுதல, குடறதல இவற்றிற்கு இடைமமகசாடைசாத எளிடமயும,
ஜநர்டமயும, கண்டிப்பம வசாய்ந்தத; ‘யசான’ எனபவன சசாதரியமும, ஜகசாணலும,
தந்திரமும, வஞ்சகம மபசாருந்திய அவசாக்களும உடடையவன; முடிவற்ற
மசாறுதலகளுக்கும குடறதலகளுக்கும இடைம மகசாடுக்கிறவன. ‘யசான’ எனபவடன
மதிமயங்கி வணங்குகிறவர்கள் ஒஜரசமயத்தில ஒவ்ஜவசார் உலக அவசாடவயும திருப்தி
மசய்த மகசாள்ளலசாம எனறும, மமய்ப்மபசாருடள அடடையலசாம எனறும வீணசாக
நிடனக்கினறனர். ஆனசால, மமய்ப்மபசாருடள ஜநசக்கினறவர்கள் ‘யசான’ எனபடத
விடுத்த மமய்ப்மபசாருடள வணங்குகிறசார்கள்; அவர்கள் உலக விஷயங்களினினறும,
உலக இனபங்களினினறும, தங்கடளக் கசாத்தக்மகசாள்ளுகிறசார்கள். நீங்கடள
மமய்ப்மபசாருடள அறிதற்கும அடடைதற்கும விருமபகினறீர்களசா? அப்படியசானசால
நீங்கள் தியசாகம மசய்வதற்கும, முற்றத் தறந்ததற்கும தயசாரசாய் இருத்தல ஜவண்டும.
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ஏமனனில ‘யசான’ எனபதன கடடைச அடடையசாளுமும கசாணமற் ஜபசான மபசாழுத,
மமய்ப்மபசாருடள அதனுடடைய எலலசா மகிடமஜயசாடும கசாணலசாம.
நித்திய கிறிஸ்த நசாதர், தமமுடடைய சீடைன ஆவதற்கு விருமபகிறவன, “ஒவ்மவசாரு நசாளும
‘யசான’ எனபடத மறுக்க ஜவண்டும” எனறு மசசானனசார். நீங்கள் ‘யசான’ எனபடத
மறுப்பதற்கும, உங்களுடடைய கசாமங்கடளயும, குஜரசாதங்கடளயும, உங்களுடடைய
அபிப்பிரசாயங்கடளயும விட்டுவிடுவதற்கும விருமபகிறீர்களசா? அப்படியசானசால, நீங்கள்
மமய்ப் மபசாருளின சுருங்கிய வழியில பிரஜவசத்த, உலகத்தசார் அடடையசாத சசாந்திடய
அடடையலசாம, ‘யசான’ எனபடத முற்றும மறுத்தலும, முற்றும அழித்தலும,
மமய்ப்மபசாருளின பூரண நிடல; சகல மதங்களும சகல தத்தவ சசாஸ்திரங்களும இந்த
ஜமலசான நிடலடய அடடைவதற்குரிய பல தடணகள்.
‘யசான’ எனறல மமய்ப்மபசாருள் இலடல மயனறல. மமய்ப்மபசாருள் எனறல ‘யசான
இலடல எனறல. நீங்கள் ‘யசான’ எனபத இறக்குமபடி விடுங்கசாடலயில நீங்கள்
மறுபடியும மமய்ப்மபசாருளசாக அவதரிக்கினறீர்கள். நீங்கள் ‘யசான’ எனபடதப் பற்றிக்
மகசாண்டிருக்கும கசாடலயில, உங்கிளினறு மமய்ப்மபசாருள் மறக்கப்பட்டிருக்கும.
நீங்கள் ‘யசான’ எனபடதப் பற்றிக் மகசாண்டிருக்கும கசாடலயில, உங்கள் மசார்க்கத்தில
ஓயசாத கஷ்டைங்கள் ஜசர்ந்த மகசாண்டிருக்கும. தனபங்களும, தக்கங்களும,
ஆசசாபசாசங்களும நீங்கள் அடடையும பலனகளசாயிருக்கும. மமய்ப்மபசாருளிடைத்தக்
கஷ்டைங்கள் இலடல; நீங்கள் மமய்ப்மபசாருடளச் ஜசர்ந்தசால, நீங்கள் சகல
தக்கத்தினினறும ஆசசாபங்கத்தினினறும விடுபடுவீர்கள்.
மமய்ப்மபசாருள் தன இயற்டகயில மடறபட்டிருப்பதனறு; இருளனறு. அஃத
எப்மபசாழுதம விளங்கிக் மகசாண்டும, பூரணமசாக ஒளிர்ந்தமகசாண்டும இருக்கிறத.
ஆனசால, வழிதப்பிய குருட்டு ‘யசான’ அதடனக் கசாண முடியசாத பகலில ஒளி, குருடைர்
தவிர மற்றவர்களுக்கு மடறக்கப்பட்டிருப்பதிலடல; மமய்ப்மபசாருளின ஒளி ‘யசான’
எனனும அகங்கசாரத்தசால குருடைரசாய் இருக்கிறவர் தவிர, மற்றவர்களுக்கு மடறக்கப்
பட்டிருக்கவிலடல.
மமய்ப்மபசாருள் பிரபஞ்சத்தில ஓர் உண்டமப்மபசாருள். உள்ளூர்ந்த சமசாதசானம, பூரண
நிதி, நித்திய அனப, எதடனயும அதஜனசாடு ஜசர்க்க முடியசாத; அதிலிருந்த எடுக்க
முடியசாத. அஃத எந்த மனிதடனயும சசார்ந்திருக்கவிலடல; ஆனசால, அதடன எலலசா
மனிதரும சசார்ந்திருக்கினறனர்.
நீங்கள் ‘யசான’ எனனும கண்கள் மூலமசாகப் பசார்த்தக் மகசாண்டிருக்கும கசாலத்தில, நீங்கள்
மமய்ப்மபசாருளின அழடகக் கசாண முடியசாத. நீங்கள் வீண்
மபருடமக்கசாரர்களசாயிருப்பின, நீங்கள் ஒவ்மவசானடறயும உங்களுடடைய மசசாந்த
வீண்மபருடமயசாகி வர்ணத்டதப் பூசக் கசாண்பீர்கள்; நீங்கள் கசாமிகளசாயிருந்தசால,
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உங்களுடடைய அகமும மனமும கசாமப்படகயசாலும சுடைர்களசாலும மூடைப்பட்டிருக்கும;
அவற்றின மூலமசாக ஒவ்மவசானறும விகசாரப்பட்டுத் ஜதசானறும; நீங்கள் கர்வம
உள்ளவர்களசாகவும, உங்கள் அபிப்பிரசாயஜம சரி எனறு மகசாள்கிறவர்களசாகவும
இருந்தசால, உங்கள் அபிப்பிரசாயங்களின மபருடமடயயும சறப்டபயும தவிர, ஜவறு
ஒனடறயும பிரபஞ்சம முழுவதிலும நீங்கள் பசார்க்க மசாட்டீர்கள்.
‘யசான’ எனனும மனிதனிலிருந்த மமய்ப்மபசாருளின மனிதடன ஜவறு பிரித்தக்
கசாட்டுகிற குணம ஒனறு உண்டு; அத பணிவு, வீண் மபருடமயிலிருந்தம,
பிடிவசாதத்திலிருந்தம, அகங்கசாரத்திலிருந்தம விடுபட்டிருத்தல மசாத்திரமிலலசாமல,
தமமுடடைய அபிப்பிரசாயங்கடள விடலயற்றனவசாகக் கருதலுஜம உண்டமயசான பணிவு.
எவன ‘யசான’ எனனும அகங்கசாரத்தில அமிழ்ந்திருக்கிறசாஜனசா, அவன தனத மசசாந்த
அபிப்பிரசாயங்கடள மமயப்மபசாருள் எனறும, பிறரத அபிப்பிரசாயங்கடள மபசாய்ப்
மபசாருள் எனறும மதிக்கிறசான. ஆனசால, மமய்ப்மபசாருளுக்கும தனத மசசாந்த
அபிப்பிரசாயத்தக்கும உள்ள ஜவற்றுடமடயக் கசாணுதற்குக் கற்றுக் மகசாண்டு
மமய்ப்மபசாருளின அனபன, எலலசா மனிதர்கடளயும தயசாளம எனனும கண்ணசால
பசார்க்கிறசான; பிறருடடைய அபிப்பிரசாயங்களுக்கு விஜரசாதமசாகத் தனனுடடைய
அபிப்பிரசாயங்கடள நிடலநசாட்டை முயலமசாட்டைசான; தசான அதிகமசாக ஜநசக்கிற தன
அபிப்பிரசாயங்கடள விட்டுக்மகசாடுத்த, மமய்ப்மபசாருளின தனடமடயக்
கசாட்டுவிப்பசான, ஏமனனறசால, மமய்ப்மபசாருள் இயற்டகயில இனன தனடமயமதனறு
மசசாலல முடியசாததசாகவும, அனுபவித்த மசாத்திரம உணரத்தக்கதசாகவும இருக்கிறத.
எவன அதிகமசாகத் தயசாளத்டதக் மகசாண்டிருக்கிறசாஜனசா, அவன அதிகமசாக
மமய்ப்மபசாருடளக் மகசாண்டிருக்கிறசான.
மனிதர் சூடைசான தர்க்கங்கடளச் மசய்தமகசாண்டு தசாம மமய்ப்மபசாருடள ஸ்தசாபிக்கிறத
ஜபசால மூடைத்தனமசாக நிடனக்கினறனர்; அப்மபசாழுத உண்டமயில அவர் தமமுடடைய
மசசாந்த அற்ப விருப்பங்கடளயும, அழிந்த ஜபசாகும அபிப்பிரசாயங்கடளயும
ஸ்தசாப்பிக்கினறனர். ‘யசான’ எனபடதப் பினபற்றுகிறவன மற்றவர்கஜளசாடு சண்டடை
மசய்வதற்கசாக ஆயுதங்கடள எடுக்கிறசான. மமய்ப்மபசாருடளப் பினபற்றுகிறவன
தனஜனசாடு சண்டடை மசய்வதற்கசாக ஆயுதங்கடள எடுக்கிறசான. மமய்ப்மபசாருள் மசாறுதல
இலலசாததசாயும, அழிவு இலலசாததசாயும இருக்கிறபடியசால, அஃத உங்கள்
அபிப்பிரசாயத்தக்கும என அபிப்பிரசாயத்திற்கும ஜவறசாக இருக்கிறத. நசாம அதனுள்
பிரஜவசக்கலசாம; அலலத நசாம அதற்கு மவளிஜய இருக்கலசாம; ஆனசால, நமமுடடைய
கசாப்பம மிடக, அடவ நமமீத திருப்பி எறியப்படுகினறன.
மசாந்தர் ‘யசான’ எனபதசால அடிடமப்படுத்தப்பட்டுக் ஜகசாபம, வீண் மபருடம, பிறர்மீத
குற்றங்சசாட்டைல முதலிய தர்க்குணங்களுடடையவர்களசாய், தமமுடடைய மசசாந்த மதம
மசாத்திரம உண்டம மதம எனறும, மற்றவர்களுடடைய மதங்கள் மபசாய் மதங்கள் எனறும
நமபகினறனர். அவர் மிக ஆத்திரத்ஜதசாடு ஜேனங்கடளத் தமத மதத்தில ஜசர்க்கினறனர்.
மமய்ப்மபசாருள் மதமசாகிய ஒஜர ஒர மதமதசான உண்டு. ‘யசான’ எனனம பிரசாந்தியசாகிய
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ஓஜர ஒரு பிரசாந்திதசான உண்டு. மமய்ப்மபசாருள் ஒரு மவறும நமபிக்டக அனறு; அத
சுயநலமற்ற, தூய்டமயசான, ஆசப்பள்ள ஓர் அகம. எவன மமய்ப்மபசாருடளப் பற்றி
நிற்கினறசாஜனசா அவன எலலசாஜரசாடும சமசாதசானமசாய் வசாழ்கிறசான; எலஜலசாடரயும
அனப நிடனப்பகளசால ஜபசாக்ஷ¢க்கிறசான.
நீங்கள் உங்களுடடைய மனத்டதயும, அகத்டதயும, நடைத்டதடயயும மமமௌனமசாக
ஆரசாய்வீர்களசாயின, நீங்கள் மமய்ப்மபசாருளின மக்களசா, அலலத ‘யசான’ எனபவடன
வணங்குகிறவர்களசா எனபடத நீங்கள் எளிதசாகத் மதரிந்த மகசாள்ளலசாம; நீங்கள் ஐயம,
படகடம, மபசாறசாடம, கசாமம, வீண்மபருடம முதலியவற்றின நிடனப்பக்கடள ஒளித்த
டவத்திருக்கினறீர்களசா? அலலத நீங்கள் இத்தீய நிடனப்பக்களுக்கு விஜரசாதமசாக
ஊக்கத்ஜதசாடு ஜபசாரசாடுகினறீர்களசா? நீங்கள் முதன மசசாலலியவர்களசாயின, நீங்கள் நீச
மதத்டத அநுசரிப்பவர்களசாயிருப்பினும, நீங்கள் ‘யசான’ எனபஜதசாடு
கட்டைப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; நீங்கள் மவளிப்படடையசாக ஒரு மதத்டதயும
அநுசரியசாதவர்களசாயிருப்பினும, நீங்கள் மமய்மபசாருடளக் ஜகசாருகிற மசாணசாக்கர்கள்,
நீங்கள் கசாமக்குஜரசாதமுள்ளவர்களசா, மனம ஜபசான ஜபசாக்கில ஜபசாகிறவர்களசா, சுய
கசாரியங்கடளஜய எப்மபசாழுதம நசாடிக் மகசாண்டிருக்கிறவர்களசா, மபசாறியினபங்கடள
நுகர்கிறவர்களசா, ‘யசான’ எனறு அகங்கரிக்கினறவர்களசா? அலலத நீங்கள்
சசாந்தமுள்ளவர்களசா, அமரிக்டகயுள்ளவர்களசா, பரநயமுள்ளவர்களசா, ஒவ்மவசாருவடகப்
மபசாறியினபத்டதயும நீத்தவர்களசா, உங்களுக்குச் மசசாந்தமசானடத விட்டுவிடைச்
சத்தமசாயிருக்கிறீர்களசா? நீங்கள் முந்தியவர்களசாயின உங்களுக்கு எஜேமசான ‘யசான’; நீங்கள்
பிந்தியவர்களசாயின நீங்கள் ஜநசக்கும மபசாருள் மமய்ப்மபசாருள். நீங்கள்
ஐஸ்வரியங்கடள அடடைய முயலகினறீர்களசா? நீங்கள் உங்கள் கக்ஷ¢க்கசாரர்களுக்கசாக
ஆத்திரத்தடைன சண்டடைஜபசாடுகினறீர்களசா? நீங்கள் மசலவசாக்கும தடலடமக்கும
அவசாவுகினறீர்களசா? நீங்கள் டைமபத்திற்கு தற்பகழ்ச்சக்கும இடைம
மகசாடுத்திருக்கினறீர்களசா? நீங்கள் ஐஸ்வர்யங்களின ஆடசடயத் தறந்தவிட்டீர்களசா?
நீங்கள் எலலசாச் சண்டடைகடளயும விட்டுவிட்டீர்களசா? நீங்கள் மிகமிகத் தசாழ்ந்த
இடைத்தில இருத்தலிலும, பிறரசால பறக்கணிக்கப்படுதலிலும திருப்தியடடைகினறீர்களசா?
நீங்கள் உங்கடளப்பற்றிப் ஜபசுதடலயும உங்கடளப் மபருடம உடடையவர்களசாக
மதித்தடலயும நிறுத்தி விட்டீர்களசா? நீங்கள் முந்தியவர்களசாயின, நிங்கள் கடைவுடள
வணங்குகிறதசாக நிடனத்தக் மகசாண்டிருந்தசாலும உங்கள் அகத்தின கடைவுள் ‘யசான’ தசான.
நீங்கள் பிந்தியவர்களசாயின, நீங்கள் கடைவுடளத் ததியசாதவர்களசாயிருப்பினும, நீங்கள் மிக
மிக ஜமலசான மபசாருடளடைய ‘கடைவுளுடைன’ வசத்தக் மகசாண்டிருக்கினறீர்கள்.
மமய்ப்மபசாருளின அனபடனத் மதரிந்தமகசாள்ளுதற்குரிய அடடையசாளங்கள்
மதளிவசானடவ.அவற்டற ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவசான ”பகவத் கீடத”யில பினவருமசாறு
கூறுகிறசார்.
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”அறிவிடன அடடைதற் கநுதினம முயறல,
ஒருவிடன குறிக்ஜகசாள், உயிர்க்கூறு மசயசாடம,
அடைங்கிய பசகள், அஞ்சசாடம, ஈடக,
அடைக்கம, கடைவுள்பசால அனபநன ஜனர்டம,
மமய்மடம கூறுதல, மவகுளிமகசாள் ளசாடம,
மபசாறுடம, தூய்டம, உறுதி யுடடைடம,
மற்டறஜயசார் மபரிதசா மதிப்பவர்க் களித்தல,
இனபம தனபம இரண்டிலும சமநிடல,
பிறர்குடற கசாணசாப் மபருடம, இரக்கம,
ஆடச களினசால அடசக்கப் படைசாடம,
மமலலிய தனடம, ஜமமபசா டுடடைடம,
தீங்மசய் தசார்க்மகதிர்த் தீங்குமசய் யசாடம,
இடவஅறி குறிகள் எமஇள அரஜச!
மமய்ப்மபசாருள் வழியில ஜமவிநிற் ஜபசார்க்ஜக”

மசாந்தர் மபசாய்ப்மபசாருளசாகிய ‘யசான’ எனபதன தப்பவழியில மசனறு, தமத
மதய்வப்பிறப்டபயும, பக்தித் தனடமடயயும, மமயப்மபசாருடளயும மறந்தமபசாழுத,
ஒருவடர ஒருவர் மதிப்பதற்குக் கற்படனயசான வகுப்பக்கடள ஏற்படுத்தி,
மமய்ப்மபசாருடள உணர்த்தவதற்குத் தமத மசசாந்த மதத்டத அங்கீகரித்தப் பற்றிக்
மகசாள்ளுகினறனர். அதனசால மசாந்தர் ஒருவருக்மகசாருவர் விஜரசாதமசாகப் பிரிக்கப்பட்டு,
இடடைவிடைசாத படகடமயும சண்டடையும, முடிவிலலசாத தனபமும தக்கமும
நிகழ்ந்தமகசாண்டிருக்கினறன.
வசாசகர்கஜளசா! நீங்கள் மமய்ப்மபசாருடள அடடைவதற்கு நசாடுகினறீர்களசா? அதற்கு ஓஜர
ஒரு வழிதசான உண்டு. ‘யசான’ எனபத இறக்கட்டும; நீங்கள் இதவடரயில விடைசாமல
பற்றிக்மகசாண்டிருந்த அவர்களும, பசகளும, விருப்பங்களும, அபிப்பிரசாயங்களும,
சுருங்கிய எண்ணங்களும, தஜவஷங்களும, உங்களிடைத்திலிருந்த நீங்கட்டும; அடவ
இனிஜமல ஒருமபசாழுதம உங்கடள அடிடமப்படுத்தசாமல இருக்கட்டும; அப்மபசாழுத
மமய்ப்மபசாருள் உங்களுடடையதசாயிருக்கும. உங்களுடடைய மதம மற்டறய எலலசா
மதங்களிலும ஜமலசானமதனறு கருதவடர நிறுத்தி, தயளமசாகிய ஜமலசான பசாடைத்டதப்
படிப்பதற்குப் பணிஜவசாடு முயலுங்கள். சண்டடையும, தக்கத்டதயும உண்டு
பண்ணுவதசாகிய, நீங்கள் வணங்குகிற இரக்ஷகஜர உண்டமயசான இரக்ஷகர்; உங்களுடடைய
சஜகசாதரர்கள் உங்கடளப் ஜபசாலஜவ உண்டமஜயசாடும ஊக்கத்ஜதசாடும வணங்ககிற
இரக்ஷ்கர் மபசாய்யசான இரக்ஷகர் எனனும மகசாள்டகடய உடைஜன விட்டுவிடுங்கள்.
ஆனசால, நீங்கள் பக்தி மநறிடய ஊக்கத்ஜதசாடு நசாடுங்கள்; பினனர், ஒவ்மவசாரு பக்தனும
மனித சமூகத்தின இரக்ஷகன எனறு கசாண்பீர்கள்.
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‘யசான’ எனபடத விடுதல பறப்மபசாருள்கடளத் தறத்தல மசாத்திரம அனறு, அஃத
அகப்பசாவத்டதயும, அகப் மபசாய்டயயும தறத்தலுமசாம. வீணசான உடடைகடள
விடுதலசால, மசலவங்கடளத் தறத்தலசால, சல உணவுகடள மறுத்தலசால, மபசாதவசான
வசார்த்டதகடளப் ஜபசுதலசால, இத்தடகய கசாரியங்கடளச் மசய்தலசால
மமய்ப்மபசாருடளக் கசாணமுடியசாத. ஆனசால, வீண் மபருடமடய விடுதலசால,
மசலவங்களின அவசாடவத் தறத்தலசால, மபசாறியின பங்களின ஆடசடய அடைக்குதலசால,
சகல மவறுப்பக்கடளயும, சண்டடைகடளயும, குற்றம கசாண்டைடலயும, சுயநயத்டதயும
விடுதலசால, அகத்தில சசாந்தத்டதயும, தூய்டமடயயும மகசாள்வதசால, இத்தடகய
கசாரியங்கடளச் மசய்தலசால மமய்ப்மபசாருள் கசாணப்படுகிறத. பிந்திச் மசசானனவற்டறச்
மசய்யசாத முந்திச் மசசானனவற்டறச் மசய்தல கள்ளத்தனமும, மவளி ஜவஷமுமசாகும.
ஏமனனில, பிந்திச் மசசானனவற்றில முந்திச் மசசாலலியடவ அடைங்கியிருக்கினறன. நீங்கள்
மவளி உலகத்டதத் தறந்த, ஒரு கசாட்டின மத்தியில அலலத ஒரு குடகயின உள்ஜள
தனித்திருக்கலசாம; ஆனசால, உங்கள் சுயநலத்டத உங்களுடைன டவத்தக் மகசாண்ஜடை
இருப்பீர்கள்; அதடன நீங்கள் தறந்தசால ஒழிய, உங்களுடடைய தர்ப்பசாக்கியம
மபரிதசாகவும உங்களுடடைய பிரடம ஆழ்ந்ததசாகவும இருக்கும. நீங்கள் இப்மபசாழுத
எந்த இடைத்தில இருக்கிறீர்கஜளசா, அந்த இடைத்திஜலஜய இருந்த உங்கள்
கடைடமகடளமயலலசாம மசய்தமகசாண்டிருக்கலசாம; அப்படியிருந்தம, உங்கள்
அகப்படகயசாகி உலகப்பற்டற நீங்கள் தறக்கலசாம, உலகத்தில இருந்த மகசாண்ஜடை
உலகப்பற்றிலலசாதிருத்தல, மிகமிக உயர்ந்த பூரணத்வம; மிகமிக இனபகரமசான சசாந்தி;
மிகமிக உயர்ந்த மவற்றிடய அடடைவதற்கு வழி. ‘யசான’ எனபடதத் தறத்தல
மமய்ப்மபசாருளுக்கு வழி. ஆதலசால,

“அவ்வழி மசலலுக; அவசாப்ஜபசால தனபிடல;
மவறுப்பின தயரிடல; மபசாறிஜபசால கரவிடல,
அவ்வழி மசலலுக; அருமிடக மயசானடற
விடுத்ஜதசான நடைந்தசான மவகுதூரம தசாஜன.”

‘யசான’ எனபடத நீங்கள் மவலலும கசாடலயில, பல மபசாருள்கடளயும, அவற்றில
ஒனறிற்மகசானறுள்ள சமபந்தங்கடளயும நீங்கள் கசாணத் மதசாடைங்குவீர்கள். எவன
கசாமத்தசால அலலத குஜரசாதத்தசால, விருப்ப அலலத மவறுப்பசால ஆளப்படுகிறசாஜனசா,
அவன ஒவ்மவசானடறயும தனத அத்தனடமஜயசாடு மபசாருத்திக் மகசாண்டு தனத
மசசாந்தப் பிரசாந்திகடளப் பசார்க்கிறசான; எவன சகல கசாமத்தினினறும,
குஜரசாதத்தினினறும, பக்ஷத்தினினறும பூரணமசாக விடுபட்டிருக்கிறசாஜனசா, அவன
தனடனத்தசான இருக்கிறபடிஜய பசார்க்கிறசான. மற்றவர்கடளயும, அவர்கள்
இருக்கிறபடிஜய பசார்க்கிறசான. எலலப் மபசாருள்கடளயும, அவற்றின சரியசான
அளவுகடளயும, சரியசான சமபந்தசா சமபந்தங்கடளயும பசார்க்கிறசான. தசான தசாக்குவதற்கு
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எதவும, கசாப்பதற்கு எதவும, ஜவணுவதற்குரிய உரிடம எதவும இலலசாதபடியசால,
அவன சசாந்தியசாய் இருக்கிறசான. அவன மமய்ப்மபசாருளின பூரண சசாமசானியத்
தனடமடய அடடைந்த விட்டைசான; ஏமனனில, மனத்தினுடடையவும அகத்தினுடடையவும
பக்ஷபசாதமற்ற அடமதியசான இனபகரமசான நிடலடமஜய மமய்ப்மபசாருளின நிடலடம.
எவன அந்த நிடலடமடய அடடைகிறசாஜனசா, அவன ஜதவதூதர்கஜளசாடு வசக்கிறசான;
பரமமபசாருளின பசாதபீடைத்தில இருக்கிறசான. மபரிய சட்டைத்டதத் மதரிந்த மகசாண்டை
பினனர், தக்கத்தின மூலத்டதத் மதரிந்தமகசாண்டை பினனர், தனபத்தின மர்மத்டதத்
மதரிந்த மகசாண்டை பினனர், மமய்ப்மபசாருள் வீட்டின வழிடயத் மதரிந்தமகசாண்டை
பினனர், ஒருவன எவ்வசாறு சண்டடையில அலலத குற்றங்கசாண்டைலில ஈடுபடுவசான?
குருட்டுத் தனமசாக்ச் சுயநலஜம நசாடும உலகமசானத, தனனுடடைய மசசாந்தப் பிரசாந்திகளின
ஜமகங்களசால சூழப்பட்டு, மபசாய்யினுடடையவும ‘யசான’ எனபத இறந்த அலலத
இறந்தமகசாண்டிருக்கிற, அகத்தின பூரண சசாமசானியத் தனடமடய ஒரு சறிதம உணர
முடியசாமதனபடதயும அவன அறிவசான. அப்படியிருந்தசாலும, தனபத்டதக் மகசாடுக்கிற
கசாலமசானத தக்க மடலகடள ஒனறனமீமதசானறசாக அடுக்கியமபசாழுத, அம
மடலகளசால நசுக்கி அமிழ்த்தப்பட்டை உலக உயிரசானத, அதனுடடைய முடிவசான
அடடைக்கல இடைத்திற்கு ஓடும எனபடதயும, அக்கசாலம முடிந்தபின ஒவ்மவசார் உயிரும
மமய்ப் மபசாருள்பசால வந்த ஜசரும எனபடதயும அவன அறிவசான. ஆதலசால, அவன
எலலசாரிடைத்திலும நலவிருப்பங்மகசாண்டு, மநறி தப்பிய மக்களிடைத்த தந்டத கசாட்டும
உருக்கமசான இரக்கத்ஜதசாடு எலலசாடரயும பசார்க்கிறசான.

மசாந்தர் மமய்ப்மபசாருடள உணரமுடியசாத; ஏமனனில, அவர் ‘யசான’ எனபடதப்
பற்றிமகசாண்டிருக்கினறனர்; ஏமனனில, அவர் ‘யசான’ எனபடத உண்டம எனறு நமபி
ஜநசக்கினறனர்; ஏமனனில, அவர் மவறும பிரசாந்தியசாகிய ‘யசான’ எனபஜத உண்டமயசான
மபசாருமளனறு நமபகினறனர்.
‘யசான’ எனபடத நீங்கள் நமபதடலயும ஜநசத்தடலயும நிறுத்தியமபசாழுத, நீங்கள்
அதடனவிட்டு மமய்ப்மபசாருள் பசால ஓடுவீர்கள்; நித்தியமசான உண்டமடயக்
கசாண்பீர்கள்.
மனிதர்கள் ஜபசாகம, இனபம, வீண் மபருடம எனனும மதக்களசால மவறி
மகசாண்டிருக்குமமபசாழுத, தசாம மநடுநசாள் உயிர் வசாழ ஜவண்டுமமனற தசாகம,
அவர்களுக்குள் ஆழ்ந்த வளர்ந்த, தசாம ஸ்தூல சரீரங்கஜளசாடு நித்தியமசாக வசாழலசாமமனற
கனவுகளசால தசாஜம தமடம ஏமசாற்றுகிறசார்கள். ஆனசால, அவர்கள் விடதத்த விடனகளின
விடளவுகடள அறுக்கத் மதசாடைங்குமஜபசாத, தனபமும, தக்கமும வந்த ஜசருகினற;
அப்ஜபசாத, அவர்கள் அவற்றசால நசுக்குண்டும தசாழ்த்தப்பட்டும, ‘யசான’ எனபடதயும,
‘யசான’ எனபதன மவறிகள் எலலசாவற்டறயும தறந்த, அவர்கள் ஜநசாகிற ஆகங்கஜளசாடு
எனறும அழியசாததசாகவும இருக்கிற நித்தியமசான மமய்ப்மபசாருள்பசால வந்த
ஜசர்கிறசார்கள்.
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மசாந்தர் தீடமயிலிருந்த நனடமக்கும, ‘யசான’ எனபதிலிருந்தமமய்ப்மபசாருளுக்கும,
தக்கமசாகிய இருட்டு வசாயில வழியசாகச் மசலகினறனர்; ஏமனனில, தக்கமும, ‘யசான’
எனபதம ஒனறில நினறு ஒனறு பிரிக்கப்படைமுடியசாதடவ. மமய்ப்மபசாருளின
அடமதியிலும ஆனந்தத்திலும மசாத்திரம எலலசாத்தக்கங்களும நீங்குகினறன. நீங்கள்
மநடுங்கசாலமசாக வளர்த்தவந்தவிருப்பங்கள் நிடறஜவறசாமல ஜபசான கசாரணத்தசால,
அலலத நீங்கள் எதிர்பசார்த்தபடிஒருவர் நடைந்தமகசாள்ளசாத கசாரணத்தசால, நீங்கள்
ஆசசாபங்கம அடடைவீர்களசாயின, அதற்குக் கசாரணம நீங்கள் ‘யசான’ எனபடதப்
பற்றிக்மகசாண்டிருத்தஜல. நீங்கள்உங்கள் நடைத்டதக்கசாக இரங்குவீர்களசாயின, அதற்குக்
கசாரணம நீங்கள் ‘யசான’ எனபதற்கு இடைம மகசாடுத்திருப்பஜத. ஒருவன உங்கள்பசால
நடைந்தமகசாள்ளுமதனடமயிலிருந்த நீங்கள் மனஸ்தசாபமும மனவருத்தமும
அடடைவீர்களசாயின, அதற்குக் கசாரணம நீங்கள் ‘யசான’ எனபடத வளர்த்தக்மகசாண்டு
வருவஜத. பிறனஒருவன உங்களுக்குச் மசய்த மசயலசால, அலலத உங்கடளப்பற்றிச்
மசசாலலியமசசாலலசால நீங்கள் தனபறுவீர்களசாயின, அதற்குக் கசாரணம நீங்கள் ‘யசான’
எனபதன தனபகரமசான வழியில நடைந்த மகசாண்டிருத்தஜல. எலலசாத் தனபங்களும
‘யசான’ எனபதற்குச் மசசாந்தமசானடவ. எலலசாத் தனபங்களும மமய்ப்மபசாருளிலமுடிவு
அடடைகினறன. நீங்கள் மமய்ப்மபசாருளில பிரஜவசத்த, மமய்ப்மபசாருடளஅடடைந்த
மபசாழுத, ஆசசாபங்கமும, அவமசானமும, மன வருத்தமும அடடைய மசாட்டீர்கள்; தக்கம
உங்களிடைத்திலிருந்த பறந்த ஜபசாய்விடும.

‘யசான’ ஆனமசாடவ அடடைக்கும சடறஜய;
கதடவத் திறக்கும கசாவலன கடைவுஜள;
அவன அடழக் குமஜபசாழ் தவனபின மசலலுக;
அவனமநறி இருளிற் மசலினுமமசாளி ஜசர்க்குஜம.

உலகத்தின தக்கமசானத அத தனனசாஜலஜய விடளவித்தக் மகசாள்ளப்பட்டைத. தக்கம
ஆனமசாடவச் சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்தகினறத; தக்கத்தின ஈறு மமய்ப்மபசாருளின
முதல.
நீங்கள் அதிகமசாகத் தனபப்பட்டிருக்கிறீர்களசா? நீங்கள் வசாழ்க்டகயின
பிரச்டனகடளப்பற்றி ஆத்திரத்ஜதசாடு சந்தித்திருக்கிறீர்களசா? ஆம எனறசால, நீங்கள்
‘யசான’ எனபதஜனசாடு அமர் மசய்வதற்கும மமய்மபசாருளின மசாணசாக்கன ஆவதற்கும
தகுதி உடடையவர்கள்.
‘யசான எனபதடன விடுவதற்குரிய அவசயத்டதக் கசாணசாத அறிவிலி,
பிரபஞ்சத்டதப்பற்றி முடிவிலலசாத ஜகசாட்பசாடுகடள உண்டைசாக்கி, அவற்டற
மமய்ப்மபசாருள் எனறுமசசாலலுகிறசான. ஆனசால நலமலசாழுக்கத்டதக் மகசாண்டு
அவ்மவசாழுக்க மநறியில ஜநஜரஒழுகுங்கள். ஒரு நசாளும மசாறசாததம, ஜகசாட்பசாட்டில
அடைங்கசாததமசான மமய்ப்மபசாருடளநீங்கள் கசாண்பீர்கள். உங்கள் அகத்தில மமய்யசாகிய
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பயிடரச் மசய்யுங்கள்; அதற்குச் சுயநயமற்ற அனபம ஆழ்ந்தணர்ந்த இரக்கமுமசாகிய
நீடர இடடைவிடைசாதபசாய்ச்சுங்கள்; அதில அனஜபசாடு மபசாருந்தசாத நிடனப்பகளும
உணர்ச்சகளுமசாகியபறடவகள் விழசாதபடி கசாத்தவசாருங்கள்: உங்களுக்குத் தீடம
மசய்தசார்க்கு நனடமமசய்யுங்கள்; உங்கடள மவறுத்தசார் பசால அனப பசாரசாட்டுங்கள்;
உங்கடளக்கடினமசாக நடைத்தகிறவர்கடள இதமசாக நடைத்தங்கள்; உங்கடளத்
தசாக்கியமபசாழுத மமமௌமசாகஇருங்கள்; அவ்வசாஜற உங்கள் சுயநய விருப்பங்கடள
மயலலசாம அனபசாகிய சுத்தத்தங்கமசாக மசாற்றுங்கள்; ‘யசான’ எனபத மமய்ப்மபசாருளில
மடறந்தஜபசாம. பினனர், நீங்கள் அடைக்கமசாகிய மதய்வ உடடையசால உடுத்தப்மபற்று,
பணிவசாகிய ஏரிலபூட்டைப்மபற்று, குற்றமற்றவர்களசாய் மனிதர்களுள் நடைப்பீர்கள்.
மமலிந்தஜசசா தரஜன! மமய்ப்மபசாரு ளிடறபசால
முயற்சயும சண்டடையும முடிவடடைந் திடுங்கசாண்;
மமய்ப்மபசாரு ளுடடைய மமனபனல விருமபி
‘யசான’ எனும பசாடலயில ஏனமசல கினறசாய்?
மறமபரிந் தடலயுநின வழியுள தயிரின
இனபநீ ஜரசாடடைஜயசா டைனபசார் பசுநிலம;
வந்திடளப் பசாறு; கண்டிடு தடலகடடை;
ஜதடுவசான படுஜவசான; கசாண்ஜபசான படுஜவசான.
(படுஜவசான-ஜதடைப்படுஜவசான; கசாண்ஜபசான-கசாணப்படுஜவசான.)
நினனுடடை இடறவன மசசாலமலசாணசா மடலயலன:
கசாற்றில பறக்கும கசானலில வசாழ்கிலன;
தளர்விடன யளிக்கும மணலசார் வழிகளில
அவன திரவுற் றறிந்திடைசாய் நீஜய.
நினனுடடைய அரசன மபசானனடிச் சுவட்டிடன
‘யசான’ எனும பசாடலயில ஜதடுதல விடுவசாய்.
அவனமசசாலின இனிடமடய அவசாவுறின ஜகட்க;
பிறரத மவற்றுடர மசவிமகசாளசாய் நீஜய
அழியிடைம விடுவசாய்; அடனத்தம தறப்பசாய்;
விருமபிய மவலலசாம விட்மடைசானறிலசாய்,
உள்ளுள ஜகசாவிலுள் மபசாள்மளனச் மசனறிடு;
தூயன, பரமன, மசாறிலசான அங்குளன.
மமமௌன அகத்தள் வசாழ்கிறசான அவனதசான;
மறமும, தக்கமும, வருந்தி அடலதலும
நீத்(த) அவன ஆனந்த நீரில மூழ்குவசாய்;
உனனுயிர் ஜவண்டுவ உடரப்பசான அவஜன.
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மமலிந்தஜசசா தரஜன! விடுஅமர் முயற்ச;
கசாண்பசாய் சசாந்திடயக் கடைவுளின அகத்ஜத
‘யசான’ எனும பசாடலயில அடலதடல நிறுத்தி
வந்தடைன மமய்ப்மபசாருள் வண்பனல பருகுவசாய்.
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3.ஆனம வலிடமடய அடடைதல
இனபத்டதயும உற்சசாகத்டதயும பதடமடயயும நசாடுகிற, எப்மபசாழுதம நடகத்தற்ஜகசா
அழுதற்ஜகசா நசாடுகிற, பலத்டதயும நிடலப்டபயும வலிடமடயயும நசாடைசாத, ஆனசால
பலஹீனத்டதப் பினபற்றித் தமமிடைமுள்ள பலத்டதத் மதசாடலப்பதில ஈடுபட்டிருக்கிற,
ஆடைவரும மகளிரும உலகத்தில நிடறந்திருக்கினறனர்.
உண்டமயசான வலிடமடயயும மசலவசாக்டகயுமுடடைய ஆடைவரும மகளிரும சலஜர;
ஏமனனில, வலிடமடய அடடைவதற்கு அவசயமசான தியசாகத்டதச் மசய்தற்குச் சலஜர
தயசாரசாயிருக்கினறனர்; மபசாறுடமஜயசாடு ஒழுக்கத்டத வளர்ப்பதற்குத் தயசாரசாயிருப்பவர்
அவரினும சலஜர.
உங்களுடடைய நிடலயற்ற நிடனப்பக்களசாலும மஜனசாமவழுச்சகளசாலும ஆளப்படுதல,
நீங்கள் பலஹீனமசாயும வலிடமயற்றும இருத்தற்ஜக; அச் சக்திகடளச் சரியசாக
அடைக்கியசாள்தல நீங்கள் பலமசாயும வலிடமயுற்றும இருத்தற்ஜக. பலத்த மிருகக் கசாமக்
குஜரசாதங்கடளயுடடைய மனிதர் மூர்க்கத் தனத்டதக் மகசாண்டிருக்கினறனர்; ஆனசால, அத
வலிடமயனறு, அங்கு வலிடமயின தசாதக்கள் இருக்கினறன; ஆனசால, உயர்ந்த
அறிடவக் மகசாண்டு மூர்க்கத்டதப் பழக்கிக் கீழ்ப்படுத்திய ஜபசாததசான உண்டமயசான
வலிடம ஆரமபமசாகினறத; அறிவினுடடையவும ஞசானத்தினுடடையவும உயர்ந்த
நிடலகடளத் தசாம அடடைந்தஜபசாததசான, மனிதர் வலிடமயுடடையவரசாகக்கூடும.
ஒரு பலஹீனனுக்கும ஒரு பலவசானுக்குமுள்ள வித்தியசாசம அவனுடடைய விருப்பத்தின
பலத்டதப் மபசாறுத்ததனறு; (ஏமனனில, பிடிவசாதமுள்ள மனிதன வழக்கமசாகப்
பலஹீனனசாயும மடடையனசாயும இருக்கிறசான.) ஆனசால, அவனுடடைய அறிவுடடைடமயின
நிடலடமகடளக் கசாட்டும மனச்சசானறின கூர்டமடயப் மபசாறுத்தத.
இனபத்டத நசாடுகினறவர்களும, உற்சசாகத்டத ஜநசக்கினறவர்களும, பதடமயின
பினமசலகினறவர்களும, மஜனசாமவழுச்சக்கும மஜனசாவுணர்ச்சக்கும
ஆளசாகினறவர்களும, சமசாதசானத்டதயும, உறுதிப்பசாட்டடையும, மசலவசாக்டகயும
மகசாடுக்கும மகசாள்டககடளப் பற்றிய அறிவிலலசாதவர்களசாயிருக்கிறசார்கள்.
தன மஜனசாமவழுச்சகடளயும சுயநய விருப்பங்கடளயும தடுத்த, தனனுள்ளிருக்கிற மிக
உயர்ந்ததம மிக அடமதி வசாய்ந்ததமசான தன அறிடவ ஆதசாரமசாகக் மகசாண்டு, ஒரு
மகசாள்டகடய உறுதியசாகக் கடடைப்பிடித்த ஒழுகத் மதசாடைங்குங்கசாடலயில, ஒரு மனிதன
வலிடமடய வளர்க்க ஆரமபிக்கிறசான.
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தனனறிவில மசாறசாத தத்தவங்கடளக் கசாண்டைல மிகமிக உயர்ந்த வலிடமடய உடைஜன
அடடைவதற்கு ஆதசாரமும மருமமும ஆகும.
அதிகமசாகத் ஜதடிய பினனும, தனபப்பட்டை பினனும, தியசாகஞ் மசய்த பினனும, நித்தியப்
மபசாருளின ஒளி ஆனமசா மீத வீசுமஜபசாத, ஒரு மதய்வ அடமதி உண்டைசாகிறத; மசசாலல
முடியசாத ஜபரினபம ஹிருதயத்டத மகிழ்விக்கினறத.
அத்தடகய நித்தியப்மபசாருடள எவன கண்டைசாஜனசா, அவன அடலந்த திரிதடல விட்டுச்
சமசாதசானமசாகவும, தனடன அடைக்கி யசாண்டுமகசாண்டும இருக்கிறசான. அவன ”கசாமக்
குஜரசாதங்களுக்கு அடிடமயசாயிருத்தடல” விட்டு, விதியசாகிய ஜகசாயிடல
எஜேமசானசாயிருந்த கசாட்டுகிறசான.
ஒரு மகசாள்டகயசாலலலசாமல, தனனசால ஆளப்படுகிற, மனிதன, தனத சுயநய
மசமௌகரியங்களுக்கு அபசாயம வருமஜபசாத முதகு கசாட்டி ஓடுகிறசான. தனத சுய
நனடமகடளக் கசாப்பதற்கும, அவற்றிக்குக் ஜகடு வரசாமல தடுப்பதற்கும, ஆழ்ந்த
எண்ணமுடடையவனசாயிருக்கிறபடியசால, அவன அதற்கு உதவும எலலசா வழிகடளயும
நியசாயமசான வழிகமளனறு கருதிறசான. தனக்குத்தசாஜன சத்தருமவனபடதக் கசாணமுடியசா
விதத்தில, தனடனஜய மிகமிகப் பற்றிக் மகசாண்டிருக்கிறபடியசால, அவன தனத
விஜரசாதிகளிடைமிருந்த தனடன எப்படிப் பசாதகசாத்தக்மகசாள்ளலசாமமனறு இடடைவிடைசாத
சதியசாஜலசாசடன மசய்தமகசாண்டிருக்கிறசான. அத்தடகய மனிதனுடடைய ஜவடல தூள்
தூளசாகப் ஜபசாகினறத; ஏமனனில, அத மமய்ப்மபசாருளினின வலிடமயினினறும
பிரிக்கப்பட்டிருக்கினறத. தனடன அடிப்படடையசாகக் மகசாண்டிருக்கிற
முயற்சகமளலலசாம நசாசம அடடைகினறன; அழிக்க முடியசாத ஒரு மகசாள்டகடய
அடிப்படடையசாகக் மகசாண்டிருக்கினற ஜவடல மசாத்திரம நிடல நிற்கினறத.
ஒரு மகசாள்டகடயக் கடடைப்பிடித்த ஒழுகுகினற மனிதன, எலலசாச் சந்தர்ப்பங்களிலும
அடமதியசாகவும அச்சமிலலசாமலும தனடன அடைக்கியசாண்டு மகசாண்டிருப்பசான.
மமய்ப்மபசாருடள விடுவதசா, அலலத தனத சரீர மசமௌகரியங்கடள விடுவதசா எனற
ஜசசாதடனக் கசாலம வரும ஜபசாத, அவன தனத சரீர மசமௌகரியங்கடள விட்டு விட்டு
உறுதியசாயிருக்கிறசான. சத்திரவடத அலலத மரணம வருவதசானசாலும அஃத அவடனத்
தடுக்கவசாவத, மசாற்றவசாவத முடியசாத. ‘யசான’ எனனும மனிதன தனத மசலவத்டத
இழத்தடலயும, தனத மசமௌகரியங்கடள இழத்தடலயும, தனத உயிடர இழத்தடலயும
மிகமிகப் மபரிய ஆபத்தக்களசாகக் கருதகிறசான. ஒரு மகசாள்டகடயக் கடடைப்பிடித்த
ஒழுகும மனிதன இந்தச் சமபவங்கடள மிக அற்பமசானடவயசாகவும மமய்ப்மபசாருள்
இழப்ஜபசாடும ஒழுக்க இழப்ஜபசாடும ஒப்பிடைத்தக்கடவ யலலமவனறும கருதகிறசான.
மமய்ப்மபசாருடளக் டகவிடுதஜல அவனுக்கு ஓர் ஆபத்மதனறு மசசாலலத்தக்கத.
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சங்கடைகசாலந்தசான; யசார்யசார் இருளின அடிடமகள், யசார் யசார் ஒளியின மக்கள் எனறு
தீர்மசானிப்பத, அச்சுறுத்தம விபத்த, அழிவு இமடச இடவ வருங்கசாலந்தசான மசமமறி
ஆடுகளிலிருந்த மவள்ளசாடுகடளப் பிரித்தக் கசாட்டுவத; வலிடமயுள்ள
ஆடைவர்கடளயும, மகளிர்கடளயும பிற்கசாலத்தவருடடைய மதிப்பக்குப் பசாத்திரரசாக்குவத.
ஒரு மனிதன தனத உடடைடமகடள அனுபவிக்குமபடியசாக விடைப்பட்டிருக்கிற
கசாலமமலலசாம சசாந்தி, சஜகசாதரத்வம, ஜபரனப இவற்றின மகசாள்டககடளக்
டகக்மகசாண்டும, நமபியும இருக்குமபடி தனடனச் மசய்த மகசாள்வத அவனுக்கு
எளிதசாயிருக்கும. ஆனசால அவனுடடைய அவ்வநுஜபசாகங்களுக்கு ஆபத்த வருமஜபசாத
அலலத அவ்வநுஜபசாகங்களுக்கு ஆபத்த வருகிறதசாக அவன நிடனக்குமஜபசாத, அவன
சண்டடைக்கசாக உரத்தச் சத்தமிடுவசானசாயின, அவன சசாந்தி, சஜகசாதரத்தவம, ஜபரனப
இவற்டறக் மகசாண்டிருக்கவிலடலமயனறும, சண்டடை, சுயநயம, மவறுப்ப இவற்டறக்
மகசாண்டிருக்கிறதசாகவும கசாட்டுகிறசான.
தனத உலக உடடைடம ஒவ்மவசானடறயும இழக்கும படியசான நிடலடம
ஏற்படுமஜபசாதம, தன மதிப்டபயும உயிடரயுமகூடை இழக்குமபடியசான நிடலடம
ஏற்படுமஜபசாதம, தனத மகசாள்டகடயக் டகவிடைசாதவஜன மனிதன; தனத ஒவ்மவசாரு
மசசாலலும, மசயலும நிடலநிற்கச் மசய்யும மனிதன, பிற்கசாலத்தசார் கனப்படுத்தி
மரியசாடத மசய்த வணங்கும மபருடம வசாய்ந்த மனிதன. தமக்கு ஆதசாரமசாகக்
மகசாண்டிருந்ததம, தசாம பூரணமசாக நமபியிருந்ததமசான மதய்வ அனடபக் டகவிடை
மறுத்த, ஏசுநசாதர் மிகமிகக் மகசாடிய தனபத்டதயும கஷ்டைத்டதயும அனுபவித்தசார்;
இனறு இவ்வுலகம அவருடடைய பசாதசார விந்தங்களில ஆனந்த பரவசத்தடைன
சசாஷ்டைசாங்கமசாக விழுந்த நமஸ்கரிக்கிறத.
ஆனம உண்டமகடளக் கசாணும அக ஒளிடயயும அறிடவயும தவிர, ஆனமவலிடம
அடடைவதற்கு ஜவறு வழியிலடல; அடிக்கடி நிடனப்பதசாலும அப்பியசப்பதசாலுஜம
அவ்வசானம உண்டமகடளக் கசாணமுடியும.
மதய்வ அனடப எடுத்தக்மகசாள்ளுங்கள்; அதடனப் பூரணமசாக அறிந்தமகசாள்ளும
ஜநசாக்கத்தடைன, அடதப் பற்றி அடமதிஜயசாடும சுறுசுறுப்ஜபசாடும தியசானியுங்கள்.
அதனுடடைய மினசசார ஒளிடய உங்கள் பழக்கங்கள், உங்கள் மசயலகள், மற்றவர்கஜளசாடு
நீங்கள் மகசாள்ளும உறவு, ஜபசும ஜபச்சு, உங்கள் ஒவ்மவசாரு நிடனப்ப, விருப்பம
இவற்றில கசாட்டுங்கள். இவ்வழியில நீங்கள் முயலும ஜபசாத, மதய்வ அனப
ஜமனஜமலும நனறசாக உங்களுக்குத் மதரியும; உங்கள் மசசாந்தக் குடறகள் ஜமனஜமலும
மதளிவசாக உங்களுக்குத் ஜதசானறி, உங்கடளப் பத முயற்சயில ஈடுபடுத்தம;
அவ்வழியசாக அனபின ஒப்பற்ற மகத்தவத்டத ஒரு க்ஷணம தரிசனம மசய்தவிடின,
பினனர் ஒருஜபசாதம நீங்கள் உங்கள் பலஹீனத்தில, உங்கள் சுயநயத்தில, உங்கள்
குடறபசாட்டில இருக்கமசாட்டீர்கள்; அந்த அனபக்குப் மபசாருத்தமற்ற ஒவ்ஜவசார்
அமசத்டதயும டகவிட்டு , அதற்கு முழுப்மபசாருத்தமசாக உங்கடளச் மசய்தமகசாள்ளும
வடரயில, நீங்கள் அதடனப் பினபற்றிச் மசலவீர்கள். அனபிற்கு ஒற்றுடமயசான
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அகநிடலடமஜய ஆனமவலிடம, தூய்டம கருடண ஜபசானற ஆனம உண்டமகடள
எடுத்த அவற்டறப் பற்றிஜய தியசானித்த அவற்டற ஜமனஜமலும அப்பியசயுங்கள்;
உங்கள் ஆனமசாவின ஒவ்மவசாரு மசாசும நீங்கும வடரயிலும, உங்கள் ஹிருதயத்திலிருந்த
கடினத் தனடமயும, குற்றங்கசாண்டைலும, இரக்கமினடமயும நீங்கும வடரயிலும, நிங்கள்
இடடைவழியில நிலலசாதவர்களசாகிய மமய்ப்மபசாருள்பசால ஜசருவீர்கள்.
இந்த உண்டமகடள நீங்கள் எவ்வளவுக் மகவ்வளவு அறிநத, உணர்ந்த,
நமபகினறிர்கஜளசா, அவ்வளவுக் மகவ்வளவு ஆனம வலிடமடய அடடைவீர்கள்;
அவ்வலிடம உங்களிடைத்திலும, உங்கள் மூலமசாகவும ஜமனஜமலும
வளர்ந்தமகசாண்டிருக்கசா நினற அடமதி, மபசாறுடம, சமநிடல இவற்றின வடிவங்களசாக
மவளிப்படும.
அடமதி ஜமலசான தனனடைக்கத்டதக் கசாட்டுகினறத; வசாழ்க்டகயின கடைடமகளுக்கும
சதறலகளுக்கும மத்தியில அடசக்கப்படைசாத ஓர் அடமதிடயக் மகசாண்டிருத்தல
அவ்வடமதியுடடையசார் ஆனம வலிடமயுள்ள மனிதர் எனக் கசாட்டுகினறத. ”உலகத்தில
உலகத்தரத அபிப்பிரசாயத்டதப் பினபற்றி வசாழ்தல எளித. தனித்த இடைத்தில தனத
மசசாந்த அபிப்பிரசாயத்டதப் பினபற்றி வசாழ்தல எளித. ஆனசால, எவன கூட்டைத்தின
மத்தியில ஏகசாந்தத்தின பூரண இனிடமடய அனுபவிக்கிறசாஜனசா, அவஜன மபரிய
மனிதன.”
அடமதியின நிடறஜவ அற்பதங்கடளச் மசய்யும வலிடமக்கு மூலம எனறு சல
ஜயசாகிகள் கூறுகினறசார்கள். உண்டமயில, எவ்வளவு மபரிய இடியும தனடனப் பசாதிக்க
முடியசாத விதத்தில எவன தனத மஜனசாசக்திகடள அடைக்கி ஆள்கிறசாஜனசா, அவன அச்
சக்திகடளச் சசாமர்த்தியமசாகச் மசலுத்தி நடைத்தம திறடமடய உடடையவனசாயிருப்பசான.
தனனடைக்கத்தில, சசாந்தத்தில, சமசாதசானத்தில வளர்தல, பலத்திலும, வலிடமயிலும
வளர்தஜலயசாம. ஒருமகசாள்டகயில உங்கள் சத்தத்டத ஏகசாக்கிரப்படுத்தலினசாஜலதசான,
நீங்கள் அக்மகசாள்டகப்படி வளர்ச்சயடடையக்கூடும. ஒரு குழந்டத எவ்வித உதவியும
இலலசாமல நடைப்பதற்குப் பலமுடற எத்தனங்கள் மசய்த, பலமுடற தவறி விழுந்த,
கடடைசயசாக நடைத்தல ஜபசால, நீங்கள் முதலில தனியசாக நடைப்பதற்கு எத்தனித்த வலிடம
மசார்க்கத்தில பிரஜவசத்தல ஜவண்டும. மனிதர்களுக்குள் நீங்கள் நிமிர்ந்த தனியசாக
நடைந்த மசலலும திறடமடய அடடையும வடரயில வழக்கம, சமபிரதசாயம, ஐதிகம
எனனும மகசாடுடமடய உடடைத்மதறிய ஜவண்டும. உங்கள் மசசாந்த அறிடவ நமபங்கள்;
உங்கள் மனச்சக்ஷ¢க்கு ஒத்த நடைங்கள்; உங்கள் அக விளக்டகப் பினபற்றிச் மசலலுங்கள்;
பற விளக்குகமளலலசாம மகசாள்ளிவசாய்ப் பிசசாசுகள். நீங்கள் அறிவற்றவர்கமளனறும,
உங்கள் அறிவு பிடழபட்டைமதனறும, உங்கள் மனச்சசாக்ஷ¢ முழுக் ஜகசாணலசானமதனறும,
உங்கள் அக விளக்கு இருமளனறும மசசாலபவர்கள் பலர் இருப்பசார்கள்; அவர்களுடடைய
மசசாற்கடளக் கவனிக்கசாதீர்கள். அவர்கள் மசசாலவத உண்டமயசாயிருப்பின, நீங்கள்
ஞசானத்டத நசாடுகிறவர்களசானபடியசால நீங்கள் அவ்வுண்டமடய விடரவில
மதரிந்தமகசாள்வத தனடமஜய; உங்கள் சக்திகடள உபஜயசாகித்த அவ்வுண்டமடய
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நீங்கள் கசாணக்கூடும. ஆதலசால, உங்கள் மசார்க்கத்தில நீங்கள் டதரியமசாகச் மசலலுங்கள்.
உங்கள் மனச்சசாக்ஷ¢ உங்களுக்குச் மசசாந்தமசானத; அதடனப் பினபற்றிச் மசலபவன
அடிடம. நீங்கள் அஜநக தடைடவ தவறி விழலசாம; அஜநக கசாயங்கடள அடடையலசாம;
அஜநக குத்தக்கடளச் சறித கசாலம மபறலசாம; ஆனசால, உங்கள் மவற்றி மவகு சமீபத்தில
இருப்பத உண்டமமயனறு நமபி, விசுவசாசத்ஜதசாடு முனமசலலுங்கள். ஒரு பசாடதடய,
ஒரு மகசாள்டகடயத் ஜதடுங்கள்; அதடனக் கண்டைதம அதடன நனறசாகப் பற்றிக்
மகசாள்ளுங்கள்; அடசயசாமல நீங்கள் அதஜனசாடு ஜசர்ந்த, சுயநயத்தின அடலகடளயும
பயலகடளயும மவலலும வடரயில, நீங்கள் அதன ஜமல அடசயசாமல நிலலுங்கள்.
சுயநயம, எந்த உருஜவசாடு கூடியதசாயினும, சதறுதலும, பலஹீனமும, மரணமுமஆகும;
பரநயம அதன ஆனமக்கசாட்சயில, ஒனறுபடுதலும, பலமும, உயிருமஆகும. ஆனம
வசாழ்க்டகயில நீங்கள் வளர்ந்த, உண்டமக் மகசாள்டககடள உறுதியசாகப்பற்றிக்மகசாணட்
கசாடலயில, நீங்கள் அக்மகசாள்டககடளப் ஜபசாலஜவ அழகுமஅடசயசாத்தனடமயும
உடடையவர்கள் ஆவீர்கள்; அடவகளின அழியசாத சசாரத்தின
இனிடமடயஅனுபவிப்பீர்கள்; அகக் கடைவுளின அழியசாத நித்தியமசான தனடமடய
அடடைவீர்கள்.

விதியின நடுங்கும அடிடமக ளசாஜல
சூழப் பட்டும தசாழசா தள்ளம
சசாபமமசாடு தனடபயும ஜநசாடவயும எதிர்த்த
மவறுப்மபனும பயலிடடை ஜமஜல நிமிர்ந்த
நிற்கும ஒழுக்க நிடலயடரத்
தனபம நலகும அமபகள் அணுகசா.
மமமௌன வலிடமயசால மகிடமமயசாடு சசாந்தி
அடமந்த நிற்கிறசான; அடசயசான; திருமபசான.
தயரநு பவிக்கும இருள்ஜந ரத்தில
மபசாறுடமஜயசா டுறுதியசாய் நிற்கிறசான; கசாலம
அவனுக் கடிபணி கினறத;
சசாடவயும விதிடயயும தள்கிறசான உடதத்ஜத.
அவடனச் சுற்றி மவகுளியின பயங்கர
மினனலகள் ஓடி விடளயசாடு கினறன;
அவனத தடலஜமல நரக இடிகள்
முழங்கு கினறன; அவன அடச கினறிலன;
அவடன அடவமகசாலல ஆற்றசா,
கசாலஜமசா டிடைத்டதக் கடைந்தவ ளசாதலசால.
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அழியசா அனபசால ஆளப் படுகிற
அவனுக் கச்சம யசாதில உளத?
மசாறசா மமய்ப்மபசாருள் ஜமவி அவனதசான
இலசாபதட் டைங்கள் எங்ஙனம கசாண்பசான?
நித்தியத் தவத்டதப் மபற்றதசால
அடசகின றிலனகசாண் நிழலவந் ஜதகுங்கசால
“அவன இறவசாதவன; அவன ஒளி; மமயப்மபசாருள்
எதிர்கசாலம உணர்த்தம இடற” எனச் மசசாலமின
அவன அவ்வுயர்நிடல அடடைந்தனன விருப்மபசாரு
கடைவுள் மகிடமயின உடடைடய உடுத்ஜத
இரவின மகசாடிய இருளில
கடைவுட் டைனடமடய இடடைவிடைசா தனனிஜய.
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4.சுயநயமற்ற அனடப அனுபவித்தல
கரடு முரடைசான ஒவ்மவசாரு கல தண்டிலும ஓர் அழகிய மபசாருடளயும, அதடனக் கசாக்ஷ
¢க்குக்மகசாண்டு வருவதற்குக் டகஜதர்ந்த ஒரு கலதச்சன வரடவயும, மிக்ஜகல ஆங்கிஜளசா
எனபவர் கண்டைசார். அவ்வசாஜற, ஒவ்மவசாரு மனிதனுள்ளும மதய்வச் மசசாரூபம
இருக்கிறத. தனடனக் கசாக்ஷ¢க்குக் மகசாண்டு வருவதற்கு நமபிக்டகயசாகிய டகஜதர்ந்த
கலதச்சடனயும, மபசாறுடமயசாகிய கலலுளிடயயும, அஃத
எதிர்பசார்த்தக்மகசாண்டிருக்கிறத. அத் மதய்வ மசசாரூபம குற்றமற்றதம
சுயநயமற்றதமசான அனபசாக மவளிப்பட்டு அனுபவிக்கப்படுகிறத. ஒவ்மவசாரு மனித
ஹிருதயத்திலும மதய்வ-அனபின சக்தி ஆழ்ந்த மடறந்திருக்கிறத.; அஃத ஊடுருவிப்
பகமுடியசாத திண்ணமசான பல திடரகளசால மூடைப்பட்டிருக்கிறத; அதனுடடைய
பரிசுத்தமசான, குற்றமற்ற சசாரசாமசம அழியசாடமயும நித்தியத்தவமும ஆகும. அத
மனிதனிடைத்தள்ள மமய்ப்மபசாருள். அத கடைவுளுடடைய அமசம; அஃத உண்டமயசானத;
அழிவிலலசாதத. மற்டறய மபசாருள்கமளலலசாம மசாறுதல அடடைகினறன. அழிந்த
ஜபசாகினறன; இத மசாத்திரம மசாறுதல அடடையசாமலும அழியசாமலும இருக்கினறத;
மிகமிக உயர்ந்த ஒழுக்கத்டத இடடைவிடைசாத சுறுசுறுப்ஜபசாடு அப்பியசத்த, இந்த
அனடப அனுபவித்தலும, அதில வசாழ்தலும, அதடனப் பூரணமசாக அறிதலும, அழியசாத்
தனடமயுள் பிரஜவசத்தலுக்கும. மமய்ப்மபசாருஜளசாடு ‘ஒனறசாவதற்கும, கடைவுஜளசாடு
ஐக்கியமசாவதற்கும. எலலசாப்மபசாருள்களின மத்திய ஹிருதயத்ஜதசாடு ஏகமசாதற்கும,
நமமுடடைய மசசாந்தக் கடைவுட்டைனடமடயயும அழியசாத் தனடமடயயும அறிவதற்கும
மநறிகளசாம.
இந்த அனடம அடடைதற்கும, அதடன அறிந்த அனுபவித்தற்கும ஒருவன மபரிய
விடிவசாதத்ஜதசாடும சுறுசுறுப்ஜபசாடும தனத ஹிருதயத்திலும மனத்திலும ஜவடல
மசய்யஜவண்டும. எப்மபசாழுதம தனத மபசாறுடமடயப் பதிதசாக்கிக் மகசாண்டும, தனத
நமபிக்டகடயப் பலப்படுத்திக் மகசாண்டும இருக்க ஜவண்டும. ஏமனனில, மதய்வ
மசசாரூபமும தனத பூரண திவ்ய அழகுடைன மவளிப்படுவதற்கு முனனர் நசாம
விடைஜவண்டியடவ பல உண்டு.
கடைவுடளச் ஜசர்தற்கும அடடைதற்கும முயற்சக்கிற மனிதன பூரணமசாகப் பரீக்ஷ
¢க்கப்படுவசான; இப்பரீ¨க்ஷ இனறியடமயசாதத. ஏமனனில, மமய்ஞசானத்திற்கும
கடைவுட்டைனடமக்கும ஆதசாரமசான உயர்ந்த மபசாறுடமடய ஒருவன ஜவறு
எவ்விதமசாகவும அடடைய முடியசாத, அவன அபிவிருத்தி அடடையும கசாலத்தில
அவனுடடைய ஜவடலகமளலலசாம பயனற்றடவயசாகத் ஜதசானறும; அவனுடடைய
முயற்சகமளலலசாம பிரஜயசாஜேமற்றடவயசாகத் ஜதசானறும. அவசரமசாக ஜவடல மசய்தல
அவனுடடைய மசசாரூபத்டதக் மகடுத்தவிடும. ஒருகசால, அவன தனத ஜவடல அஜநகமசாக
முடிந்தவிட்டைமதனறு நிடனக்குமஜபசாத அவன மதய்வ-அனபின அழகிய உருவமமனறு
32

நிடனத்தக்மகசாண்டிருந்த மபசாருளசானத முழுவதம அழிக்கப்பட்டிருக்கவும அவன
தனத ஜவடலடயத் தனத முந்திய கஷ்டைத்ஜதசாடு திருமபி ஆரமபிக்க ஜவண்டுமமனறும
கசாண்பசான. ஆனசால, எவன ஜமலசான மபசாருடள அபஜரசாக்ஷமசாக அறிவதற்கு உறுதியசாக
முயற்சக்கிறசாஜனசா, அவன ஜதசாலவி எனனும ஒனறு உண்மடைனறு அங்கீகரிக்க
மசாட்டைசான. ஜதசாலவிகமளலலசாம மவறுந்ஜதசாற்றஜம தவிர, உண்டம அலல. ஒவ்மவசாரு
தவறுதலும, ஒவ்மவசாரு வீழ்ச்சயும, ஒவ்மவசாரு சுயநயச் மசயலும படித்த முடிந்த ஒரு
பசாடைமசாம; அனுபவித்த முடிந்த ஓர் அனுபவமசாம. அதிலிருந்த ஞசானமசாகிய தங்கத்
தசானியம ஒனறு உண்டைசாகும; அஃத அவனுடடைய உயர்ந்த இலக்ஷயத்டத அடடைவதற்கு
உதவி மசய்யும.
ஒவ்மவசாரு பசாவச் மசயடலயும நம கசாலசால மிதித்த ஒழித்த ஜமல ஏறும ஓர் ஏணிடய
நசாம மசய்தமகசாள்ளலசாமமனறு மதரிதல, நமடமக் கடைவுளிடைத்தக் மகசாண்டு ஜபசாய்ச்
ஜசர்க்கும வழியில பகுதலசாம. இவ்வுண்டமடயத் மதரிந்தள்ள ஒருவனுடடைய
தவறுதலகள் மசத்தப் ஜபசான சுயநயக் குப்டபகளசாம; அவற்றினினறு அவன, படிக்
கற்கள் ஜவமல ஏறுதலஜபசால, ஜமலசான நிடலகளுக்கு ஏறுகிறசான.
உங்கள் தவறுதலகடள நீங்கள் ஜமல மசலவதற்குரிய படிகமளனறு அறிவீர்களசானசால,
உங்கள் தக்கங்களும தனபங்களும நீங்கள் எங்மகங்ஜக பலஹீனரசாய் இருக்கிறீர்கள்
எனறும, தவறுகிறீர்கள் எனறும, நீங்கள் எங்மகங்ஜக மமய்மடமக்கும
மதய்வத்தனடமக்கும கீஜழ தசாழ்கிறீர்கள் எனறும, உங்களுக்கு மவளிப்படடையசாகச்
மசசாலலுகினற ஆசரியர்களசாகும; பினனர், நீங்கள் இடடைவிடைசாத உங்கடளயும, உங்கள்
ஒவ்மவசார் இழுக்டகயும கவனித்தக் கசாக்கத் மதசாடைங்குவீர்கள்; ஒவ்மவசாரு தனபத்தின
ஜவதடனயும பூரண அனபக்குச் சமீபமசாக உங்கள் உள்ளத்டதக் மகசாண்டு ஜபசாவதற்கு,
உங்கள் உள்ளத்திலிருந்த எவற்டற நீக்க ஜவண்டுமமனறும, நீங்கள் எவ்விடைத்தில
ஜவடல மசய்யத் மதசாடைங்கஜவண்டுமமனபறும உங்களுக்குக் கசாட்டும. உங்கள் அகத்தின
சுயநயத்திலிருந்த ஜமனஜமலும பிரிந்த, நீங்கள் ஒவ்மவசாரு நசாளும முற்மசலலும
கசாடலயில சுயநயமற்ற அனப நசாளடடைவில மவளிப்பட்டு உங்களுக்குத் ஜதசானறும.
நீங்கள் மபசாறுடமயிலும, அடமதியிலும வளருமஜபசாதம, உங்களுடடைய ஜகசாபங்களும,
மவடுமவடுப்பக்களும, படைபடைப்பக்களும உங்கடளவிட்டு நீங்குமஜபசாதம, மிக்க
வலிடமயுள்ள கசாமங்களும தரபிமசானங்களும உங்கடள அடிடமப்படுத்தியசாளுதடல
விடுமஜபசாத உங்களுள் மதய்வத்தனடம விழிக்கிறமதனறும, நித்திய ஹிருதயத்தக்குச்
சமீபிக்கிறீர்கள் எனறும, சுயநலமற்ற அனபக்கு நீங்கள் தூரத்தில இலடல எனறும
கசாண்பீர்கள். சுயநயமற்ற அனடபக் மகசாண்டிருத்தல சசாந்தியும மரணமினடமயுமசாம.
மதய்வ-அனபக்கும மனித-அனபக்கும ஜவற்றுடம மிக முக்கியமசான ஒரு
விஷயத்திலதசான உண்டு. அஃதசாவத, மதய்வஅனபிற்குப் பக்ஷபசாதம கிடடையசாத. மனிதஅனப மற்டறயப் மபசாருள்கடளமயலலசாம விட்டுக் குறித்த ஒரு மபசாருடளப் பற்றிக்
மகசாண்டிருக்கும; அந்தப் மபசாருள் தனனிடைத்தினினறு நீக்கப்பட்டை மபசாழுத, அந்தப்
மபசாருளிடைத்த அனப மசலுத்தியவனுக்கு உண்டைசாகும தனபம மபரிதசாயும ஆழ்ந்ததசாயும
இருக்கும. மதய்வ-அனப பிரபஞ்சம மழுவடதயும தழுவுகினறத.; இத பிரபஞ்சத்தின
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எந்தப் பசாகத்டதயும பற்றிக்மகசாண்டிருக்கிறதிலடல; அப்படியிருந்தசாலும, அத பிரபஞ்ச
முழுவடதயும தனனுள் அடைக்கிக்மகசாண்டிருக்கிறத. தனத மனித-அனபிலுள்ள சகல
சுயநல அசுத்த அமசங்கடளயும மவளிப்படுத்தி எரிக்கும வடரயில, அதடன
நசாளடடைவில சுத்தப்படுத்திக்மகசாண்டும, விசசாலப்படுத்திக்மகசாண்டும வந்த எவன
மதய்வ-அனடப அடடைகிறசாஜனசா, அவன தனபம அடடைவஜதயிலடல. மனித அனப
சுருங்கியதசாயும, அளவு பட்டைதசாயும, சுயநயத்ஜதசாடு சமபந்தப்பட்டைதசாயும
இருக்கிறபடியசால அத தனபத்டதத் தருகினறத. தனக்மகன ஒனடற விருமபசாததசாயும,
முற்றிலும தூயதசாயும இருக்கிற அனபிலிருந்த தனபஜம வர முடியசாத.
அப்படியிருந்தசாலும, மதய்வ-அனடப அடடைவதற்கு மனித-அனபகளசாகிய படிகள்
இனறியசாடமயசாதடவ. எந்த உயிரும மிகமிக ஆழ்ந்ததம, மிகமிகக் கூரியதமசான மனிதஅனடபக் டகமகசாள்ளசாமல, மதய்வ-அனடப அடடைய முடியசாத. மனித-அனபகள்
மூலமசாகவும, தனபங்கள் மூலமசாகவும மசனறசால மசாத்திரம மதய்வ-அனடப
அடடையவும அனுபவிக்கவும முடியும.
மனித-அனபகமளலலசாம அடவ பற்றி நிற்கினற உருவங்கடளப் ஜபசாலஜவ அழியும
தனடமயன; ஆனசால, உருவங்கடளப் பற்றசாததசாயும, அழியசாததசாயும இருக்கிற அனப
ஒனறு இருக்கினறத.
சகல மனித-அனபகளும மனித மவறுப்பகளசால சம நிடறயசாக்கப்பட்டிருக்கினறன.
தனக்கு எதிரசான மபசாருடளஜயசா, மசயடலஜயசா, மகசாள்ளசாத அனப ஒனறு இருக்கிறத;
அத மதய்வத்தனடம வசாய்ந்ததசாயும, சுயநய மசாசற்றதசாயும இருக்கிறத.; அத தனத
நலவசாசடனடயச் சகல உயிர்களிடைத்தம ஒஜர தனடமயசாக வீசுகிறத.
மனித-அனபகள் மதய்வ அனபின பிரதிபிமபங்கள்; அடவ தக்கத்டதயசாவத,
மசாறுதடலயசாவத அறியசாத மமய்ப்மபசாருளசான அனபக்குச் சமீபத்தில ஆத்மசாடவ
இழுக்கினறன.
தனத ஜதசாளினமீத படுத்திருக்கிற உதவியற்ற சறு குழந்டதடயத் தீவிரமசான அனஜபசாடு
பற்றிக் மகசாண்டிருக்கிற தசாயசானவள், அந்தக் குழந்டத மசத்தப் பூமியின மீத
கிடைக்கிறடதப் பசார்க்கிறஜபசாத தக்கக் கண்ணீரில ஆழ்தல நலலத. அவளுடடைய கண்ணீர்
மபருகுதலும, அவளுடடைய உள்ளம உடடைதலும நனடம. ஏமனனின அவள் தன
மபசாறிகளுக்குப் பலப்படும மபசாருள்களுடடைவும இனபங்களுடடையவும நிடலயற்ற
தனடமகடள ஞசாபகப்படுத்திக் மகசாள்ளக் கூடும. அவள் நித்தியமசாயுள்ள அழிவிலலசாத
மமய்ப்மபசாருள்களுக்குச் சமீபமசாக இழுக்கப்படுதல கூடும.
சஜகசாதரனும, சஜகசாதரியும, தடலவனும, தடலவியும, தங்களுடடைய அனபக்குப்
பசாத்திரமசான மபசாருள் தத்தமமினினறு பிடுங்கிக்மகசாள்ளப்பட்டைமபசாழுத, ஆழ்ந்த
தனபத்டத அனுபவித்தலும மபருந் தயருள் ஆழ்தலும நனடம; ‘அப்ஜபசாததசான
எலலசாவற்றிற்கும மூலமசாய்க் கசாட்சக்குப் பலப்படைசாததசாயிருக்கிற மமய்ப்
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மபசாருளிடைத்தத் தங்களுடடைய அனடபச் மசலுத்தக் கற்றுக்மகசாள்வசார்கள். அந்த
மமய்ப்மபசாருளிடைத்தத்தசான நிடலயசான திருப்திடயக் கசாண முடியும.
வீண் மபருடமயும, ஜபரசாடசயும, சுயலசாப விருப்பமும உள்ள மனிதர்கள் ஜதசாலவியும
அவமசானமும வறுடமயும அடடைதல நலலத; ஏமனனில, தனபங்களசாகிய எரிக்கிற
மநருப்பக்கள் மூலமசாக அவர்கள் மசலல ஜவண்டும; அப்படியசானசாலதசான அடைங்கசாத
ஆனமசாவசானத வசாழ்க்டகயின சக்கலகடளப் பற்றிச் சந்திக்குமபடி மசய்யக்கூடும;
அவ்வசாறுதசான மமய்ப்மபசாருடள அடடைவதற்குத் தக்கபடி அகத்டத
மமனடமப்படுத்தவும, தயசாரசாக்கவும கூடும.
தனபத்தின மகசாடுக்கு மனித-அனபின அகத்தில பகுமமபசாழுத; வியசாகூலமும
தனிடமயும பிரிவும, நட்டபயும நமபிக்டகடயயுமுடடைய ஆனமசாடவ
மடறக்குமமபசாழுத, தங்குதற்கு நிழடலக் மகசாடுக்கும மமய்ப்மபசாருளின அனடப
ஜநசாக்கி மனம திருமபகினறத. இந்த அனடப அடடையும யசாரும மசமௌகரியக்குடறடவ
ஜநசாக்கித் திருப்பப்படுவதிலடல; தனபத்தசால தடளக்கப்படுவதிலடல; கஷ்டை
கசாலத்தசால விடைப்படுவதிலடல. மதய்வ அனபின மகிடம தூக்கத்தில சக்ஷ¢க்கப்படுகிற
அகத்தில மசாத்திரம விளங்கக் கூடும; அஞ்ஞசானத்தடடையவும ‘யசான’ எனனும
அகங்கசாரத்தடடையவும உயிரும, உறவும அற்ற வளர்ச்சகள் நீக்கப்பட்டைமபசாழுதில
மசாத்திரம , தக்கத்தசால தண்டிக்கப்பட்டை அகத்தில மதய்வ அனப மவளிப்படும;
அவ்வகத்தினர் முத்தி நிடலயின உருவத்டதக் கண்டு அனுபவிக்கக்கூடும.
சுய திருப்திடயயும பிரதி பலடனயும விருமபசாததம, ஜவற்றுடமகள் பசாரசாட்டைசாததம,
மன வருத்தத்டதத் தரசாததமசான அனப ஒனஜற மதய்வத் தனடம வசாய்ந்தத எனறு
மசசாலலப்படைத்தக்கத.
‘யசான’ எனபடதயும, தீடமயின மசமௌக்கியமற்ற நிழலகடளயும பற்றிக் மகசாண்டிருக்கிற
மனிதர்கள் மதய்வ அனப கடைவுளுக்குச் மசசாந்தமசான ஒரு மபசாருமளனறும, தங்களுக்கு
மவளியிலுள்ளதம, எப்மபசாழுதம தங்களுக்கு மவளியில இருக்க ஜவண்டியதமசான ஒரு
மபசாருமளனறும நிடனக்கிற பழக்கமுடடையவர்களசாயிருக்கிறசார்கள். உண்டமயில
கடைவுளுடடைய அனப எப்மபசாழுதம ‘யசான’ எனபதற்கு எட்டைசாததசாயிருக்கிறத. ஆனசால
‘யசான’ எனபத அகத்டதயும மனத்டதயும விட்டு நீங்கிய மபசாழுத, சுயநயமற்ற அனப,
உயர்ந்த அனப, கடைவுள் அலலத நனடம வடிவமசான அனப, அகத்தில நிடலயசாயுள்ள
உண்டமப் மபசாருள் ஆகினறத.
இந்தப் பரிசுத்தமசான அனடப உள்ளூர அனுபவித்தஜல, மிக அதிகமசாகப்
ஜபசப்படுவதம, மிகக் மகசாஞ்சமசாக உணரப் படுவதமசான கிறிஸ்தநசாதருடடைய அனப.
அஃத ஆனமசாடவப் பசாவத்தினினறு கசாப்பத மசாத்திரமினறி, தீடம பரிய விருமபம
மஜனசா நிடலக்கு ஜமற்பட்டைதசாக உயர்த்தகினறத.
ஆனசால ஒருவன இந்த ஜமலசான அநுபவத்டத அடடைவத எப்படி? இந்த வினசாவுக்கு
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மமய்ப்மபசாருள் எப்மபசாழுதம அளித்ததம எப்மபசாழுதம அளிப்பதமசானவிடடை:- ”உன
அகத்திலிருந்த உனடன மவளிஜயற்று: உன அகத்தள் நசான அமருகிஜறன. ‘யசான’ எனபத
இறக்கும வடரயில மதய்வ அனடபக் கசாண முடியசாத. ஏமனனில, ‘யசான எனறசால அனப
எனற ஒனறு இலடலமயன மறுத்ததலசாம. கசாணப்படுகிற மபசாருடள இலடலமயனறு
மறுத்தல எப்படி? ‘யசான’ எனனும மூடுகல ஆனமசாவின சமசாதிக்குழியின ஜமலிருந்த
நீக்கப்படும வடரயில, சத்தரவடத மசயலபட்டும, மசத்தப் படதக்கப்பட்டும இருந்த
இறப்பற்ற கிறிஸ்த, அனபின பரிசுத்த ஆவி, அநியசாத்தின கட்டுகடள அவிழ்த்மதறிந்த,
மறுபடி உயிர்த்மதழுந்த, பூரணமகிடமஜயசாடு மவளிவரல முடியசாத.
நசாசரத்தக் கிறிஸ்தநசாதர் மகசாலலப்பட்டைசார் எனறும மறுபடியும அவர் உயிர்த்மதழுந்தசார்
எனறும நீங்கள் நமபகிறீர்கள். நீங்கள் அவ்வசாறு நமபதல பிடழ எனறு நசான
மசசாலலவிலடல; ஆனசால, அனப வடிவசான மமலலிய ஆனமசா உங்களுடடைய சுயநய
விருப்பங்களசாகிய மகசாடிய சலுடவ மரத்தில தினந்ஜதசாறும ஜசர்க்கப்பட்டு ஆணி
அடிக்கப்படுகிறமதனறு நீங்கள் நமபவதற்கு மறுப்பீர்களசாயின, நீங்கள் அந்த
அவநமபிக்டகடயக் மகசாள்வத பிடழ எனறும, நீங்கள் கிறிஸ்த நசாதரின அனடப மிகத்
தூரத்திலகூடைப் பசார்த்ததிலடலமயனறும நசான மசசாலலுகிஜறன.
கிறிஸ்தநசாதருடடைய அனபின இரட்சப்பச் சுடவடய அறிந்ததசாக நீங்கள்
மசசாலலுகிறீர்கள். உங்கள் ஜகசாபத்தினினறும, உங்கள் மவடுமவடுப்பினினறும, உங்கள்
வீண் மபருடமயினினறும, உங்கள் மசசாந்த மவறுப்பகளினறும. நீங்கள் பிறடரப்பற்றி
அபிப்பிரசாயம கூறுதலினினறும, பிறடரக் குடற கூறுதலினினறும
இரட்சக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களசா? இலடலயசானசால, நீங்கள் எதிலிருந்த
இரட்சக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? கிறிஸ்தநசாதரின ஜபரனடப எதில
அநுபவித்திருக்கிறீர்கள்?
எவன மதய்வ?அனடப அநுபவித்திருக்கிறசாஜனசா, அவன ஒரு பதிய
மனிதனசாய்விட்டைசான; சுயநயத்தின அமசங்களசால அடசக்கப்படுதலினறும
ஆளப்படுதலினினறும நீங்கிவிட்டைசான. அவன தனத மபசாறுடமக்கும, தனத
தூய்டமக்கும, தனத அகத்தின ஆழ்ந்த அறத்திற்கும, தனத மசாறசாத இனபத்திற்கும
மபயர் மபற்றவன ஆகிறசான.
மதய்வ அலலத சுயநயமற்ற அனப, ஒரு ஜவறு மஜனசாபசாவடன அலலத
மஜனசாமவழுச்ச அனறு. அத தீடமயிலுள்ள நமபிக்டகடயயும தீடமயின
ஆள்டகடயயும ஒழித்த ஜமலசான நனடமடயச் சந்ஜதசாஷமசாக ஆனமசா அநுபவிக்குமபடி
மசய்யும ஒரு ஞசான நிடலடமயசாம. மமய்ஞ்ஞசானிக்கு அறிவும அனபம பிரிக்க முடியசாத
ஒனஜறயசாம.

36

இந்தத் மதய்வ அனடபப் பூரணமசாக அநுபவித்தடல ஜநசாக்கி உலக முழுவதம மசனறு
மகசாண்டிருக்கிறத. இந்தக் கசாரியத்திற்கசாகஜவ பிரபஞ்சம உண்டைசாயிற்று; ஒவ்ஜவசார்
இனப அநுபவமும, மபசாருள்கடளயும கருத்தக்கடளயும மகசாள்டககடளயும, பற்றும
ஆனமசாவின ஒவ்ஜவசார் வளர்ச்சயும, அத்மதய்வ அனடப அடடைவதற்குரிய ஒரு
முயற்சயசாம. ஆனசால, உலகம இந்த அனடப இப்மபசாழுத அனுபவிக்கவிலடல.
ஏமனனில, அத தனனுடடைய குருட்டுத் தனத்தசால அப்மபசாருடள விட்டுவிட்டு, அதன
ஓடுகிற நிழடலப் பிடித்தக்மகசாண்டிருக்கிறத. ஆதலசால தனபமும தக்கமும
மதசாடைர்ந்தமகசாண்ஜடை இருக்கினறன; உலகமசானத தசாஜன வருவித்தக்மகசாண்டை
தனபங்களசால கற்பிக்கப்பட்டு பூரணசசாந்திடயயும அடமதிடயயும அளிக்கும
ஞசானத்டதயும சுயநயம இழந்த அனடபயும கசாணும வடரயில அடவ
மதசாடைர்ந்தமகசாண்ஜடையிருக்க ஜவண்டும. ‘யசான’ எனபடத விடுவதற்குச்
சத்தமுடடையவரசாகவும, விருப்பமுடடையவரசாகவும, ‘யசான’ எனபடத விடுவதில
அடைங்கியிருக்கிற எலலசாவற்டறயும மதரிந்தமகசாள்வதற்குத் தயசாரசாகவும இருக்கிற
எலஜலசாரும, இந்த அனடப, இந்த ஞசானத்டத, இந்தச் சசாந்திடய, இந்த மஜனசா
அடமதிடய அடடையலசாம.

பிரபஞ்சத்தில தனத இஷ்டைப்படி நடைக்கும சக்தி ஒனறும இலடல;
மனிதடரக்கட்டுப்படுத்தியிருக்கிற விதியின மிகமிக வலிய விலங்குகள்
தத்தமமசாஜலஜயஉண்டுபண்ணப் பட்டைடவ. மனிதர் தனபத்டத உண்டு பண்ணுகிற
மபசாருஜளசாடு ஜசர்த்தவிலங்கிடைப்பட்டிருக்கினறனர்; ஏமனனில, அவர்
அவ்விலங்குகடளவிருமபகினறனர்; ஏமனனில, அவர் ‘யசான’ எனனும சறிய
இருட்டைடர அழகசாயுமஇனபகரமசாயும இருக்கிறதசாக நிடனக்கினறனர். அச்சடறடய
விட்டுவிட்டைசாலஉண்டமயசான உடடைடமகடளமயலலசாம இழந்த விடுவதசாக
அஞ்சுகினறனர்.

உனனசால நீ தனபம உறுகினறசாய்; ஜவமறசாருவன
தனனசால அஃதனடனச் சசார்ந்ததிலடல-மனனசா! நீ
வசாழ்வதம சசாவதவும மற்மறசாருவ னசாலல;
தசாழ்வுயர்விங் கீஜவசானநீ தசான.

விலங்குகடள உண்டுபண்ணித் தனடனச் சுற்றிச் சறு இருட்டைடறயக் கட்டியதம,
அகத்தள் வசக்கசாநினறதமசாகிய சக்தியசானத, தசான அவசாவும ஜபசாதம விருமபம
ஜபசாதம அந்தச் சடறடய இடித்த எறிந்தவிடைக்கூடும. ஆனமசா தனத மநடுங்கசாலத்
தனப அநுபவத்தசால அகண்டை ஒளிடயயும அனடபயும மபறுவதற்குத்
தகுதியுள்ளதசானமபசாழுத, தனத சடறடய இடித்மதறிய விருமபகினறத.
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உருவத்டத நிழல பினபற்றுவத ஜபசாலவும, மநருப்பிலிருந்த படக வருவத ஜபசாலவும,
கசாரணத்டதக் கசாரியம பினபற்றுகிறத; மனிதருடடைய நிடனப்பக்கடளயும
மசயலகடளயும தனபமும இனபமும பினபற்றுகினறன; நமடமச் சுற்றியிருக்கிற
உலகத்தில மடறத்தள்ள, அலலத மவளிப்பட்டுள்ள, கசாரணம இலலசாமல கசாரியம
இலடல; அந்தக் கசாரண கசாரியம முற்றிலும நியசாயமசாக நிகழ்கினறத. மனிதர் தனப
மகசூடல அறுக்கினறனர். ஏமனனில, அவர் சமீபமசான அலலத தூரமசான மசனற
கசாலத்தில தீடமயசாகிய வித்தக்கடள விடதத்திருக்கினறனர். அவர் இனபமசாகிய
மகசூடல அறுக்கினறனர்; ஏமனனில, அவர் மசனற கசாலத்தில நனடமயசாகிய
வித்தக்கடள விடதத்திருக்கினறனர். இடதப்பற்றி ஒரு மனிதன சந்திக்கட்டும; இதடன
அறிவதற்கு அவன முயற்சக்கட்டும; பினனர் அவன நனடமயசாகிய வித்தக்கடள
மசாத்திரம விடதக்கத் மதசாடைங்குவசான! தனத உள்ளமசாகிய ஜதசாட்டைத்தில அவன முன
விடதத்திருந்த கடளமுடளகடளப் பிடுங்கி எரித்த விடுவசான.
உலகம சுயநயமற்ற அனடப அறிகிறதிலடல; ஏமனனில அத தனத மசசாந்த
இனபங்கடளத் ஜதடுவதில ஈடுபட்டும, தனத மடைடமயினசால அழிந்த ஜபசாகக்கூடிய
இனபங்கடளயும பலனகடளயும நிடலயசான இனபங்களசாகவும பலனகளசாகவும கருதி
அழியும மபசாருள்கடளப் பற்றிக் மகசாண்டும இருக்கிறத. மகசாழுப்பினசால உண்டைசாகும
கசாமத் தீ பிடித்த, தனபத்தசால எரிந்த வருந்தவதசால, உலகம மமய்ப்மபசாருளின, தூய
சசாந்தியின, அழடகப் பசார்க்கிறதிலடல. பிடழயும பிரடமயுமசாகிய பயனற்ற உமிடய
உண்டுமகசாண்டிருப்பதசால, அஃத எலலசாவற்டறயும கசாணுமபடியசான
அனபமசாளிடகக்குள் பகசாத வண்ணம தடுக்கப்பட்டிருக்கிறத.
இந்த அனடபக் மகசாள்ளசாமலும, அதடன அறியசாமலும மனிதர் அகத்தின
தியசாகமிலலசாத எண்ணிறந்த சீர்திருத்தங்கடள உண்டு பண்ணுகினறனர்;தனத அகத்தில
தீடமடயத் தசான வளர்த்த விருத்தி மசய்தமகசாண்ஜடை, ஒவ்மவசாரு மனிதனும தனத
சீர்த்திருத்தமசான உலகத்டத நிடலயசாகத் திருத்தப்ஜபசாவதசாக நிடனக்கிறசான. மனித
அகத்டதச் சீர்திருத்தம தனடமடமயுள்ள சீர்திருத்தம எதஜவசா, அதஜவ சீர்திருத்தம
எனறு மசசாலலப்படைத் தக்கத; ஏமனனில, எலலசாத் தீடமகளும மனித அகத்திலிருந்ஜத
உண்டைசாகினறன. உலகம தனத சுயநயத்டதயும கக்ஷ¢ச்சண்டடைடயயும விட்டுத் மதய்வஅனபின பசாடைத்டதக் கற்றக்மகசாள்ளும வடரயில, அத சர்வ வியசாபகமசான ஜபரினபத்டத
அனுபவிக்கும நலல கசாலத்டதக் கசாண முடியசாத.
எளியவடர இகழ்தடல வலியவர் நிறுத்தட்டும! வலிய வடர நிந்தித்தடல எளியவர்
நிறுத்தட்டும! ஜபரசாடசக்கசாரர் எப்படி ஈவத எனறும, கசாமிகள் எப்படித் தூயர் ஆகலசாம
எனறும அறியட்டும! கக்ஷ¢க்கசாரர் சண்டடையிடுவடர நிறுத்தட்டும; கருடணயிலலசாதவர்
மனனிக்கத் மதசாடைங்கட்டும! மபசாறசாடமக்கசாரர் மற்றவஜரசாடு ஜசர்ந்த சந்ஜதசாஷிக்க
முயற்சக்கட்டும! பிறடர நிந்திப்ஜபசார் தமத நடைத்டதடயப் பினபற்றி நசாணம
அடடையட்டும! ஆடைவர்களும மகளிர்களும இந்த வழிடயப் பற்றட்டும! நலல கசாலம
இஜதசா வந்தவிட்டைத. ஆதலசால, எவன தனத அகத்டதச் சுத்தப்படுத்தகிறசாஜனசா, அவஜன
உலக உபகசாரி.
38

உலகமசானத சுயநயமற்ற அனடப அனுபவிக்கும நலல கசாலத்டத இப்மபசாழுத
அடடையவிலடல; இனனும அஜனக நூற்றசாண்டுகள் வடரயிலும அடடையப்
ஜபசாவதமிலடல; நீங்கள் உங்கள் சுயநயத்திற்கு ஜமற்பட்டைசால, அந்த நலல கசாலத்டத
இப்மபசாழுஜத அடடையலசாம; நீங்கள் பக்ஷபசாதம, மவறுப்ப, நிந்தடன இவற்டறக் கடைந்த,
எவடரயும மனனிக்கும இனிய அனபக்குச் மசலவீர்களசானசால, அந்த நலல கசாலத்டத
அடடையலசாம.
எவ்விடைத்தில தஜவஷம, மவறுப்ப, நிந்தடன இருக்கினறனஜவசா, அவ்விடைத்தில
சுயநயமற்ற அனப இரசாத. அத சகல நிந்தடனகடளயும விட்டுவிட்டை அகத்தில மசாத்திரம
இருக்கிறத.
“நசான குடிகசாரடனயும, ஏமசாற்றுகிறவடனயும, நீசடனயும, மகசாடலக்கசாரடனயும
எவ்வசாறு ஜநசக்கக்கூடும? நசான அத்தடகய மனிதர்கடள மவறுக்கவும நிந்திக்கவுஜம
முடியும” எனறு நீங்கள் மசசாலலுகிறீர்கள். நீங்கள் அத்தடகய மனிதடர உற்சசாகத்ஜதசாடு
ஜநசக்க முடியசாமதனபத உண்டம; ஆனசால நீங்கள் அத்தடகய மனிதடரக் கட்டைசாயம
மவறுக்கவும நிந்திக்கவும ஜவண்டுமமனறு மசசாலலுமஜபசாத எலலசாவற்டறயும ஆள்கிற
மபரிய அனபடைன நீங்கள் பழகினதிலடல எனபடதக் கசாட்டுகினறீர்கள்; ஏமனனில, அம
மனிதர் மிகுந்த தனபங்களுள் பிரஜவசத்த முடிவில அகத் தூய்டமடய அடடைவத
நிச்சயமமனறு மதரிந்தமகசாள்வதற்கசாகஜவ, அவர் அவருடடைய தற்கசால நிடலயில
இருக்கிறனமரனறும, தகுதியசான கசாரணங்களினசாஜல தசான அவர் அந்நிடலயில
இருக்கினறனமரனறும மதரிந்த மகசாள்ளுமபடியசான அகஞசானத்டத நீங்கள் அடடைய
முடியும. அந்த அகஞசானத்டத நீங்கள் அடடைந்தமபசாழுத, அவடர மவறுக்கவசாவத
நிந்திக்கவசாவத உங்களசால ஒருசறிதம முடியசாத; நீங்கள் அவடரப்பற்றி எப்மபசாழுதம
பூரண அடமதிஜயசாடும ஆழ்ந்த இரக்கத்ஜதசாடும நிடனப்பீர்கள்.
ஜேனங்கள் உங்களுக்கு எந்த வழியிலசாவத இடடையூறு மசய்யும வடரயில, அலலத நீங்கள்
விருமபசாத ஒனடறச் மசய்யும வடரயில, நீங்கள் அவர்கடள ஜநசத்தக்மகசாண்டும
உயர்வசாகப் ஜபசக்மகசாண்டும இருந்த, அவர்கள் அவற்டறச் மசய்த பினனர் நீங்கள்
அவர்கடள மவறுத்த தசாழ்வசாக ஜபசுவீர்களசாயின நீங்கள் கடைவுளுடடைய மசசாரூபமசாகிய
அனபசால ஆளப்படைவிலடல. உங்கள் அகத்தில, நீங்கள் பிறடர இடடைவிடைசாத குற்றம
சசாற்றிக்மகசாண்டும, நிந்தித்தக்மகசாண்டும இருப்பீர்களசாயின, சுயநயமற்ற அனப
உங்களினினறு மடறக்கப்பட்டிருக்கிறத.
அனப எலலசா உயிர்களுடடைய அகத்திலும இருக்கிறமதனறு எவன மதரிகினறசாஜனசா,
எலலசா உயிர்கடளயும ஆளும அனபின வலிடமடய எவன உணர்கினறசாஜனசா,
அவனுடடைய அகத்தில பிறடர நிந்தித்தலுக்கு இடைம இலடல.
மனிதர் இந்த அனடபத் மதரிந்தமகசாள்ளசாமல, பிறடர விசசாரித்தச் சக்ஷ¢க்கும நித்திய
நீதிபதி ஒருவன இருக்கிறசான எனபடத மறந்த, பிறடர விசசாரித்தச் சக்ஷ¢ப்பதற்குத்
தசாஜம நீதிபதிகள் ஆகினறனர். மனிதர் தமமுடடைய மகசாள்டககளினினறும, தமமுடடைய
சீர்திருத்தங்களினினறும. வழிகளினினறும பிறர் விலகுமஜபசாத, அவடர மஜதசானமத்தர்
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எனறும, சமநிடலயற்றவர் எனறும, அறிவு, உண்டம ஜயசாக்கியடத இலலசாதவர் எனறும
கூறி வருந்தகினறனர். பிறர் தமமுடடைய நிடலக்குச் சற்ஜறறக்குடறய ஒத்திருக்குமஜபசாத
அவடர நனகு மதித்தப் ஜபச மகிழ்கினறனர். அத்தடகய மனிதஜர ‘யசான’ எனனும
அகங்கசாரத்டதக் மகசாண்டிருக்கிறவர். ஆனசால எவனுடடைய அகத்தில ஜமலசான அனப
ஜவர் ஊனறியிருக்கிறஜதசா, அவன பிறடர அவ்வசாறு வருத்தி வகுக்கிறதிலடல;
தனனுடடைய மகசாள்டககடளப் பிறர் மகசாள்ளுமபடி நசாடுகிறதிலடல; தனனுடடைய
வழிகளின ஜமமபசாட்டடைப் பிறருக்கு எடுத்தக் கூறுவதிலடல. அனபச் சட்டைத்டதத்
மதரிந்த, அதடனப் பிறர்பசால மசலுத்தி, எலலசாரிடைத்திலும ஒஜரவித அடமதியசான
மனப்ஜபசாக்டகயும அகப்பிரியத்டதயும மகசாண்டிருக்கிறசான.
தீய ஒழுங்கினரும நலல ஒழுங்கினரும, மடடையரும அறிஞரும, கற்றசாரும கலலசாரும,
சுயநயக்கசாரரும பரநயக்கசாரரும ஒஜர தனடமயசாக அவளுடடைய அடமதியசான
நிடனப்பின வசாழ்த்டதப் மபறுகினறசார்கள்.
நீங்கள் உங்கடளச் சீர்திருத்தவதில இடடைவிடைசாத முயற்சப்பதசாலும, உங்கள்மீத
மவற்றிஜமல மவற்றி அடடைவதசாலும, இந்த ஜமலசான ஞசானத்டத, இந்தத் மதய்வ
அனடப அடடையக்கூடும. எவன தூய்டமயசான அகத்டதக் மகசாண்டிருக்கிறசாஜனசா,
அவனதசான கடைவுடளக் கசாண முடியும. உங்களுடடைய அகமசானத ஜபசாதிய அளவு
தூயதசான கசாடலயில, நீங்கள் பதிய பிறப்டப அடடைவீர்கள், ஒரு ஜபசாதம அழியசாததம,
மசாறசாததம தனபத்டதயசாவத தக்கத்டதயசாவத தரசாததமசான அனப உங்கள் உள்ளத்தில
ஒளிரும. நீங்கள் சசாந்தியசாய் இருப்பீர்கள்.
எவன மதய்வ-அனடப அடடைவதற்கு முயற்சக்கிறசாஜனசா, அவன பிறடரக் குடறகூறும
தனடமடய ஒழிப்பதற்கு நசாடிக்மகசாண்டிருக்கிறசான; ஏமனனில, எவ்விடைத்தில தூய
ஆனமஞசானம இருக்கிறஜதசா, அவ்விடைத்தில பிறர்பசால குடறகசாணும தனடம
இருக்கமுடியசாத; பிறர்மீத குற்றம கசாணமுடியசாத அகத்தில மசாத்திரஜம அனப
பூரணமசாகி முற்றிலும உணரப்படுகிறத.
கிறிஸ்தவர் நசாஸ்திகடர நிந்திக்கினறனர்; நசாஸ்திகர் கிறிஸ்தவடரப் பரிகசக்கினறனர்;
தடவதிகளும அத்தடவதிகளும இடடைவிடைசாத வசாய்ச் சண்டடையிட்டுக்
மகசாண்டிருக்கிறசார்கள். சசாந்தியும அனபம தங்கியிருக்க ஜவண்டிய அவர்களுடடைய
உள்ளங்களில படகடமயும மவறுப்பம தங்கியிருக்கினறன.
”தனத சஜகசாதரடன மவறுக்கிறவன ஒரு மகசாடலஞன; மதய்வ அனபசாகிய ஆத்மசாடவச்
சலுடவயில இடுகினறவன, நீங்கள் சகல மதத்தினர்கடளயும மதமற்றவர்கடளயும ஒஜர
பக்ஷபசாதமற்ற தனடமயில மதிக்கும வடரயில, ஒரு சறிதம தஜவஷம இலலசாமலும
முற்றிலும சமத்தவமசாகவும ஜநசக்கும வடரயில, தனடனக் மகசாண்டிருக்கிறவனுக்கு
விடுதடலடயயும ஜமசாக்ஷத்டதயும மகசாடுக்கும அனடப அடடைவதற்கு நீங்கள்
முயற்சக்க ஜவண்டியவர்களசாயிருக்கிறீர்கள். மதய்வ ஞசானத்டதயும, சுயநயமற்ற
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அனடபயும அடடைந்திருந்தல பிறர்பசால குற்றம கசாணும தனடமடய அடிஜயசாடு
ஒழிக்கினறனத; எலலசாத் தீடமகடளயும ஜபசாக்குகினறத. அஃத அனபம, நனடமயும,
நீதியுமசாகவும, பிரபஞ்ச முழுவதம வியசாபித்ததசாகவும, எலலசாவற்றிற்கும
ஜமமபட்டைதசாகவும, எலலசாவற்டறயும மவலவதசாகவும, அழிக்கப்படைசாததசாகவும
கசாணப்படும தூய கசாட்சயின உனனத ஸ்தசானத்திற்கு உயர்த்தகினறத.
உங்களுடடைய மனத்டத உறுதியசான, பக்ஷபசாதமற்ற, சசாந்தமசான நிடனப்பக்களிற்
பழக்குங்கள்; உங்களுடடைய அகத்டதத் தூய்டமயிலும கருடணயிலும பழக்குங்கள்;
உங்களுடடைய நசாடவ மமமௌனத்திலும, உண்டமயசான குற்றமற்ற ஜபச்சலும
பழக்குங்கள்; நீங்கள் பக்தியும சசாந்தியுமசாகிய வழியில பிரஜவசத்தக் கடடைசயில
அழியசாத அனடப உணர்வீர்கள். அவ்வசாறு வசாழுங்கசால, பிறடர உங்கள் மதத்தில ஜசர்க்க
நசாடைசாமல, பிறகுக்கு உங்கள் மதஉண்டமடய விளக்குவீர்கள். தர்க்கம மசய்யசாமல நீங்கள்
ஜபசாதிப்பீர்கள். ஆடசடய வளர்க்கசாமல நீங்கள் ஞசானிகள் ஆவீர்கள். மனிதருடடைய
அபிப்பிரசாயங்கடளப் மபற முயலசாமல, நீங்கள் அவர்களுடடைய அகங்கடள ஆள்வீர்கள்.
ஏமனனில, அனப சர்வ வலலடம உள்ளத; எலலசாவற்டறயும மவலலத்தக்கத. அனபின
நிடனப்பக்களும, மசயலகளும, மசசாற்களும ஒரு கசாலத்திலும அழிய மசாட்டைசா.
அனப சர்வ வியசாபகமும, சர்வ ஜமமபசாடும, சர்வ ஆள்டகயும
உள்ளமதனறுமதரிந்தமகசாள்ளுதல, தீடமயின வடலகளிலிருந்த விடுபடுதலசாம:
அகக்கலக்கத்தினினறு விடுபடுதலசாம. எலலசா மனிதர்களும தத்தம மசசாந்த
வழியிலமமய்ப்மபசாருடளக் கசாண்பதற்கு முயற்சத்தக் மகசாண்டிருக்கினறனர்
எனறுமதரிந்தமகசாள்ளுதல, திருப்திடயயும, தூக்கமினடமயும அடமதிடயயும
அடடைதலசாம.இததசான சசாந்தி; இததசான சந்ஜதசாஷம; இததசான மரணமினடம;
இததசானமதய்வத்தனடம; இததசான சுயநயமற்ற அனடப அனுபவித்தல!

கடைற்கடர நினஜறன; திடைக்கடைல தசாக்கடல
மடலகடள எதிர்க்கும மசாட்சடயக் கண்ஜடைன;
எண்ணில தசாக்கற் கிடடையில எப்படி
மடலநிற் கிறமதன மனத்மதண்ணுங்கசால
”மடலடயக் கடரப்பதற் கடலயின இடடைவிடைசா
முயற்சகள் பயனில” என மமசாழிந் ஜதனகசாண்.
ஆனசால மடலகடள அடலகள் எப்படி
உடடைத்தமதன மறண்ணிஜனன; உடைமனன தசாட்கீழ்
மடலயுதிர் கலமணல அடலயுடைன ஓடைடலக்
கண்ஜடைன; பினனர்க் கடைலடல யினகீழ்
படழய பவிநில அடடையசாளம கண்ஜடைன!
அடலக்குக் கற்கள் அடிடமமயன றறிந்ஜதன.
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மபசாறுடம மமனடமசசார் இடடைவிடைசாஓட்டைத்தசான
நீர்மசய் மசாமபரும ஜவடலடயக் கண்ஜடைன;
அடவ எவ்வசாறு மபரியகல மடலகடளத்
தசாட்கீழ்ப் படுத்தித் தடரயசாக் கினஜவசா?
மமலலிய தளிகள் கலலின மடலகடள
எப்படி மவனறஜவசா? எவ்வசா றழித்தஜவசா?
மனித உயிர்களின எதிர்க்கும இயலபள
தனிமிகு பசாவமசாம நனிமபரு மடலகள்
மசனறுவந் தருண்டைகன மறனறும பசாயும
அனபின மமலலிய அடலநீர்க் கிடைங்மகசாடுத்
மததிர்ப்பின வலிமயலசாம இழந்தம விடுத்தம
உளமஒவ் மவசானறுளும மசலுமசா றறிந்ஜதன.
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5.கடைவுஜளசாடு ஐக்கியமசாதல
ஆதிகசாலம முதற்மகசாண்டு மனிதன, தனத சரீரப் பசகளுக்கும விருப்பங்களுக்கும
இடடையில, தசான மலமௌகிக நிடலயற்ற மபசாருள்கடளப் பற்றிக் மகசாண்டிருக்கிற
கசாலத்தில. தனத சரீர வசாழ்க்டகயின அளவுபட்டை, நிடலயிலலசாத, ஜதசாற்ற
மசாத்திடரயசான தனடமடய எப்மபசாழுதம உள்ளூர உணர்ந்தமகசாண்டும, தனத ஞசான
ஜநரங்களில கடைவுடள அடடைவதற்கு முயனறு மகசாண்டும, அக் கடைவுடள அடடைந்த
அடமதியுறுவதற்குக் கண்ணீஜரசாடு ஜகசாரிக்மகசாண்டும இருக்கிறசான.
உலக இனபங்கள் உண்டமயசானடவமயனறும திருப்தி தரத்தக்கடவமயனறும வீணசாக
நிடனத்தக்மகசாண்டிருக்குங் கசாடலயில, தனபமும தக்கமும தமத மபசாய்மடமடயயும
திருப்தியற்ற தனடமடயயும அவனுக்கு இடடைவிடைசாமல ஞசாபகப்படுத்திக்
மகசாண்டிருக்கினறன. உலகப் மபசாருள்களில பூரண திருப்திடயக் கசாணலசாமமனறு
நமபவதற்கு எப்மபசாழுதம முயனறு மகசாண்டிருக்டகயில, இந்த நமபிக்டகக்கு
விஜரசாதமசாகத் தனனுடடைய அகத்தின பிடிவசாதமசான எதிர்ப்டப
உணர்ந்தமகசாண்டிருககிறசான; அவ்மவதிர்ப்ப அவனுடடைய ஆவசயகமசான மரணத்
தனடமடய மறுப்பதசாகவும, மரணமற்ற, நித்தியமசாயுள்ள, அகண்டைசாகசாரக்
கடைவுளிடைத்தில மசாத்திரம நிடலயசான திருப்திடயயும, இடடையறசாத சசாந்திடயயும அவன
கசாணக் கூடுமமனபடத ருஜேஜுப்படுத்தவதசாகவும இருக்கிறத.
இவ்விடைத்திலதசான விசுவசாசத்தின அடிநிலம இருக்கினறத; இவ்விடைத்திலதசான சகல
மதங்களுடடைய மூலமும ஜவரும இருக்கினறன; இவ்விடைத்திலதசான சஜகசாதரத்தவ
ஆத்மசாவும அனபின ஹிருதயமும இருக்கினறன. மனிதன மதய்வத் தனடமயும நித்தியத்
தனடமயும வசாய்ந்தவன; அவன மரண ஞசாபகத்தில அமிழ்ந்த அடமதியினடமயசால
மதசாந்தரிக்கப்பட்டு, அவனுடடைய உண்டமயசான தனடமயின உணர்ச்சடய
அடடைவதற்கு எப்மபசாழுதம முயனறு மகசாண்டிருக்கிறசான.
மனிதனுடடைய ஆத்மசா கடைவுளிடைத்தினினறு பிரிக்கப்படை முடியசாதத; கடைவுள் தவிர ஜவறு
எஃதசாலும திருப்தியடடைய மசாட்டைசாதத; மனிதன இந்த ஸ்தூல உலடகப் பற்றி அடலந்த
மகசாண்டிருத்தடல நிறுத்தி, நித்தியப் மபசாருளின உண்டமத் தனடமயிலுள்ள தனத
வீட்டுக்குத் திருமபிவரும வடரயில, தனபத்தின சுடம அவனுடடைய ஹிருதயத்டத
அமுக்கிக்மகசாண்ஜடையிருக்கும; தக்கத்தின நிழலகள் அவனுடடைய வழிடய
இருட்படுத்திக் மகசாண்ஜடையிருக்கும.
சமுத்திரத்தினினறு பிரிக்கப்பட்டை ஒரு சறு தளி ஜேலம சமுத்திர ஜேலத்தின
தனடமகடளமயலலசாம மகசாண்டிருந்தலஜபசால, கடைவிளசாகிய அகண்டைசாகசார
அறிவினினறு பிரிக்கப்பட்டை மனிதன கடைவுளின தனடமடய உடடையவனசாயிருகிறசான;
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அத் தளி ஜேலம. அதன இயற்டகச் சட்டைப்படி கடடைசயசாகச் சமுத்திரத்திற்குச் மசனறு
அதன மமமௌனமும ஆழமுமசான ஜேலத்ஜதசாடு கலந்த தன மசசாரூபத்டத இழந்த
விடுதலஜபசால, மனிதன அவனுடடைய தவறசாத இயற்டகச் சட்டைப்படி, கடடைசயில
அவனுடடைய உற்பத்தி ஸ்தசானத்திற்குச் மசனறு, கடைவுளசாகிய மபரிய சமுத்திரத்தில
கலந்த தன மசசாரூபத்டத இழந்த விடுகிறசான.
கடைவுஜளசாடு மறுபடியும ஐக்கியமசாதல மனிதனுடடைய இலக்ஷ¢யும. நித்திய சட்டைமசாகிய
கடைவுஜளசாடு ஐக்கியமசாதல ஞசானம, அனப, சசாந்தி! இத் மதய்வத் தன¨மடய சரீரத்டதப்
பற்றிக்மகசாண்டிருக்கிற மனிதர்கள் உணர முடியசாத: சரீரப் பற்று, ஜவற்றுடமத்தனடம,
சுயநயம இடவமயலலசாம உண்டமயில ஒனஜற; இடவ மமய்ஞ்ஞசானத்திற்கும மதய்வத்
தனடமக்கும விஜரசாதமசானடவ; சரீரப் பற்டற முற்றும விட்டுவிட்டைசால, ஜவற்றுடமத்
தனடமயும சுயநயமும ஒழிந்த, மனிதன தனத அழியசாத் தனடமயும,
அகண்டைசாகசாரமுமசாகிய மதய்வத் தனடம வசாய்ந்த பிதிரசார்ஜிதத்டத அடடைகிறசான.
அவ்வசாறு சரீரப்பற்டற விட்டுவிடுவடத உலகப் பற்றும சுயநயமும உடடைய மனிதன
மிகமிகத் தனபத்டதத் தரும ஓர் ஆபத்தசாகவும, மிகமிகப் மபரிய நஷ்டைமசாகவும
கருதகிறசான; அவன அவ்வசாறு கருதினசாலும அததசான ஒப்பயர்வற்ற ஜமலசான
ஆசீர்வசாதம: நிடலயசான உண்டமயசான இலசாபம. ஜீவ தத்தவத்தின அகச்
சட்டைங்கடளயும, தன உயிரின தனடமடயயும, விதிடயயும அறியசாத மனிதன.
அநித்தியமசான ஜதசாற்றங்கடளயும, நிடலயசான உண்டமத்தனடம இலலசாத
மபசாருள்கடளயும பற்றிக்மகசாண்டிருக்கிறசான. அவ்வசாறு பற்றிக்மகசாண்டு அவனுடடைய
மசசாந்தம பிரடமகஜளசாடு அழிகினறசான.
மனிதர் மசாமிசப் பிண்டைமசாகிய சரீரத்டதப் பற்றிக் மகசாண்டும. அஃத அழியசாமல எனறும
இருப்பதசாக நிடனத்தக் மகசாண்டும, அத விருமபியவற்டறமயலலசாம அதற்குக்
மகசாடுக்கினறனர்; சரீரத்திற்கு அழிவு இனறியசாடமயசாத மதனபடதயும, அவ்வழிவு
விடரயில வரக்கூடியமதனபடதயும அவர் மறந்தவிடை முயற்சத்தஜபசாதிலும. மரண
பயமும, அவர் பற்றிக்மகசாண்டிருக்கிற எலலசாவற்றின இழப்பப் பயமும, அவருடடைய
மிகமிகச் சந்ஜதசாஷமசான ஜநரங்கடளப் பழுதபடுத்தகினறன. அவருடடைய சுயநயத்தின
மவவ்விய நிழல ஒரு குரூரமசான ஜபய்ஜபசால அவடரப் பின மதசாடைர்கினறத.
உலக மசமௌகரியங்கடளயும உலக இனபங்கடளயும அதிகமசாகக் மகசாள்ளுமஜபசாத,
மனிதரின அகத்தள் இருக்கினற மதய்வம மருத்தூட்டைப்பட்டு, ஸ்தூல உலகத்தள்ளும,
அழிதற்றனடமயுள்ள ஐமமபசாறி வசாழ்க்டகயுள்ளும ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த அமிழ்கினறத;
அப்ஜபசாத சரீரத்தின அழியசாடமடயப் பற்றிய கற்படனகள் தவறசாத உண்டமகமளனறு
மதிக்கப்படுகினறன. ஒரு மனிதனுடடைய ஆத்மசா எவ்விதமசான சுயநயத்தசாலசாவத
மூடைப்பட்டிருக்குமஜபசாத, அவன தனத ஆத்ம பகுத்தறிவின சக்திடய இழந்த.
அநித்தியப் மபசாருள்கடள நித்தியப்மபசாருள்களசாகவும, அழிந்த ஜபசாகும மபசாருள்கடள
அழியசாத மபசாருள்களசாவும, மரண முடடையவற்டற மரண மிலலசாதனவசாகவும, மமய்ப்
மபசாருடளப் மபசாய்ப்மபசாருளசாகவும கருதகிறசான. இவ்வசாஜற உலகமசானத மனித
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அனுபவத்டத ஆதசாரமசாகக் மகசாண்டிரசாத மவறுங் கற்படனகளசாலும ஊகங்களசாலும
நிடறக்கப்பட்டிருக்கினறத. மசாமிசத்தசாலசாய ஒவ்மவசாரு சரீரமும, அத பிறந்த நிமிஷ
முதற் மகசாண்டு, அதடன அழிக்கக்கூடிய அமசங்கடளக் மகசாண்டிருக்கிறத; அதனுடடைய
மசாற்றமடியசாத இயற்டகச் சட்டைப்படி அஃத அழிந்ஜத தீரும.
பிரபஞ்சத்திலுள்ள அழியும மபசாருள்கள் ஒருஜபசாதம அழியசாப் மபசாருள்களசாக மசாட்டைசா;
அழியசாப் மபசாருள்கள் ஒருஜபசாதம அரியசாமசாட்டைசா; இறக்கும உயிர்கள் ஒரு ஜபசாதம
இறவசா உயிர்களசாக மசாட்டைசா; இறவசா உயிர்கள் ஒருஜபசாதம இறக்க மசாட்டைசா; நிடலயற்ற
மபசாருள்கள் ஒரு ஜபசாதம நிடலயுள்ள மபசாருள்களசாக மசாட்டைசா; நிடலயுள்ள மபசாருள்கள்
ஒருஜபசாதம நிடலயற்ற மபசாருள்களசாக மசாட்டைசா; ஜதசாற்றங்கள் ஒருஜபசாதம
உண்டமகளசாக மசாட்டைசா; உண்டமகள் ஒருஜபசாதம ஜதசாற்றங்களசாகத் ஜதய மசாட்டைசா;
மபசாய்ப்மபசாருள் ஒருஜபசாதம மமய்ப்மபசாருள் ஆகமசாட்டைசாத; மமய்ப்மபசாருள்
ஒருஜபசாதம மபசாய்ப்மபசாருள் ஆகமசாட்டைசாத; மனிதன மசாமிச உடைமடப அழியசாத
உடைமபசாகச் மசய்ய முடியசாத. ஆனசால, அதன விருப்பங்கடளமயலலசாம தறந்த அதடன
மவனறு, அவன அழியசாத தனடமயுள் பகலசாம.
“கடைவுள் ஒருவஜர அழியசாத் தனடம வசாய்ந்தவர்.” ஜபரறிவசாகிய கடைவுட்டைனடமடய
அடடைதலசால மசாத்திரம மனிதன அழியசாத் தனடமயுள் பகுகினறசான.
ஜகசாடிக்கணக்கசான உயிர்களத உடைமபகளின இயற்டக மசாறும தனடமயத, அழியும
தனடமயத. நிடலயற்றத அவ்வியற்டகயின உண்டமத் தத்தவம ஒனஜற நிடலயுள்ளத.
இயற்டக பல; அவற்றுள் ஒவ்மவசானறும ஜவற்றுடமயுடடையத. இயற்டகயின
உண்டமத் தத்தவம ஒனஜற; அஃத ஒற்றுடமயுடடையத. பறப்மபசாறிகடளயும அகச்
சுயநயத்டதயும மவலவதசானசால. அஃதசாவத இயற்டகடய மவலவதனசால, மனிதன
ஜதசாற்ற மசாத்திடரயசான சரீரத்திற்கு ஆதசாரமசான கருவிலிருந்த மவளிப்பட்டு,
அழியக்கூடிய உருக்கமளலலசாம ஜதசானறுவதற்கு ஆதசாரமசான மமய்ப்மபசாருட்
பிரஜதசத்தன, ஆத்ம ஒளிக்குள் பறக்கிறசான.
ஆதலசால, மனிதர்கள் தனடன (‘யசான’ எனபடத) மறுத்தடல அப்பியசக்கட்டும;
தங்களுடடைய மிருக விருப்பங்கடள மவலலட்டும; சுகத்திற்கும இனபத்திற்கும தசாங்கள்
அடிடமயசாதடல மறுக்கட்டும; அவர்கள் நலமலசாழுக்கத்டத அப்பியசத்தக்
கடடைசயசாகக் கடைவுட்டைனடமடய அடடையும வடரயில, ஜமலும ஜமலும உயர்ந்த
ஒழுக்கத்தில வளரட்டும; பணிவு, சசாந்தம, மனனித்தல, இரக்கம, அனப இவற்டற
அறிந்த அப்பியசக்கட்டும; இவ்வறிவும அப்பியசாசமுஜம கடைவுட்டைனடமடய
அடடைதலசாம.
அருள் அகப்பசார்டவடய உண்டுபண்ணுகினறத. எவன தனத சரீரப் பற்டற மவனறு,
எலலசாப் பிரசாணிகளிடைத்தம அருளுடடையவனசாயிருக்கிறஜனசா. அவன மதய்வத்தனடம
வசாய்ந்த அகப்பசார்டவடய உடடையவனசாய், மபசாய்யினினறு மமய்டயப் பிரித்த
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அறியுமபடியசான திறடமயுடடையவனசாகினறசான. ஆதலசால, மிக ஜமமபசாடுற்ற நலல
மனிதன ஞசானியும, ஜதவனும, அறிஞனும, கடைவுடள உணர்ந்தவனும ஆகிறசான.
எவனிடைத்தில தசாரசாள அடமதிடயயும, அடசயசாத மபசாறுடமடயயும, ஜமலசான
தசாழ்டமடயயும, இனிய ஜபச்டசயும, தனனடைக்கத்டதயும, தனடன மறத்தடலயும,
ஆழ்ந்த நிடறந்த அனுதசாபத்டதயும கசாண்கிறீர்கஜளசா, அவனிடைத்தில மிகமிக உயர்ந்த
ஞசானத்டத எதிர்பசாருங்கள்; அவனுடடைய கூட்டுறடவக் மகசாள்ளுங்கள்; ஏமனனில,
அவன கடைவுடள உணர்ந்தவிட்டைசான; கடைவுளுடைன வசாழ்கிறசான; கடைவுஜளசாடு
ஐக்கியமசாய்விட்டைசான. எவன மபசாறுடமயற்றவனசாயிருக்கிறசாஜனசா, எவன
ஜகசாபிக்கிறசாஜனசா, எவன தற்மபருடம பசாரசாட்டுகிறசாஜனசா, எவன இனபத்டதப்
பற்றிக்மகசாண்டிருக்கிறசாஜனசா, எவன சுயநயஜபசாகங்கடள விடுவதற்கு மறுக்கிறசாஜனசா,
எவன தடயயும அகனற இரக்கத்டதயும அப்பியசக்கவிலடலஜயசா, அவடன நீங்கள்
நமபசாதீர்கள்; ஏமனனில, அவனிடைத்தில ஞசானம இலடல; அவனுடடைய அறிமவலலசாம
பயனற்றத; அவனுடடைய மசயலகளும மசசாற்களும அழிந்தஜபசாம; ஏமனனில, அடவ
அழிந்தஜபசாகக் கூடியடதஜய ஆதசாரமசாகக் மகசாண்டுள்ளன.
மனிதன ‘யசான’ எனபடத விடைக்கடைவன; உலகிடன மவலலக் கடைவன; சரீரப்பற்டற
விடைக்கடைவன. இந்த வழியினசால மசாத்திரஜம கடைவுளுடடைய அகத்தட் பிரஜவசக்கக்
கூடும.
உலகமும, சரீரமும, தசானும, கசாலமசாகிய பசாடலவனத்தில ஜதசானறும கசாணல
ஜதசாற்றங்கள்; ஆத்ம உறக்கத்தில ஜதசானறும அழிந்த ஜபசாகக்கூடிய மசசாப்பனங்கள்;
எவர்கள் அப்பசாடலவனத்டதக் கடைந்தவிட்டைசார்கஜளசா, எவர்கள் ஆத்ம
விழிப்படடையவர்களசாயிருக்கிறசார்கஜளசா, அவர்கள் மசாத்திரம எலலசாத் ஜதசாற்றங்களும
நீங்கிச் மசசாப்பனமும மயக்கமும ஒழிந்த நிற்கும சர்வவியசாபக மமய்ப்மபசாருடள
உணர்ந்தவர்கள்.
ஒரு மபரிய சட்டைம இருக்கிறத; அத நிபந்தடனயற்ற கீழ்ப்படிதடல ஜவண்டுகிறத. ஓர்
ஒற்றுடமத் தத்தவம இருக்கிறத; அத சகல ஜவற்றுடமகளுக்கும ஆதசாரமசானத. ஒரு
நித்திய மமய்ப்மபசாருள் இருக்கிறத; அதில உலகப் பிரச்டனகமளலலசாம
தீர்ந்தவிடுகினறன. இந்தச் சட்டைத்டத, இந்த ஒற்றுடமடய, இந்த மமய்ப்மபசாருடள
உணர்தல அகண்டைசாகசாரக் கடைவுள் நிடலயுள் பிரஜவசத்த நித்தியமசான கடைவுஜளசாடு
ஐக்கியமசாதல, அனபசாகிய மபரிய சட்டைத்டதப் பினபற்றி ஒருவன வசாழ்க்டகடய
நடைத்ததல அடமதிடயயும,சமசாதசானத்டதயும, சசாந்திடயயும இடடைதற்கு வழி.
தீடமயிலும படகடமயிலுமுள்ள சகல சமபந்தங்கடளயும விடுதலும, நனடமடயயும
நட்டபயும விடைசாடமயும, அகத்தள் நிலவும தூய அடமதிக்கு முற்றிலும கீழ்ப்படிந்த
நடைத்தலும, மபசாருள்களின ஹிருதயத்தின உள்ளுள்ஜள பிரஜவசத்ததற்கும, மவறுமஜன
அறியும அறிவுக்கு எட்டைசாத நித்திய அகண்டை தத்தவப் மபசாருடள உணர்ந்த வசாழ்தற்கும
மநறிகளசாம. இத்தத்தவத்டத உணரும வடரயில, ஆத்மசா சசாந்தி அடடையமசாட்டைசாத.
எவன இத்தத்தவத்டத உணருகினறசாஜனசா, அவன உண்டம ஞசானி. அவனுடடைய ஞசானம
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கற்றவர்களுடடைய ஞசானம அனறு. ஆனசால, ஒரு குற்றமற்ற ஹிருதயத்திற்கும மதய்வீக
மனிதத் தனடமக்கும மசசாந்தமசான ஜநர்டமயசாம.
அகண்டைசாகசாரமசாயும நித்தியமசாயும உள்ள கடைவுடள உணர்தல, இருள் இரசாஜ்யமசாகிய
கசாலத்திற்கும உலகத்திற்கும சரீரத்திற்கும ஜமற்ப்பட்டு நிற்றலசாம; ஒளி இரசாஜ்யமசாகிய
அழியசாடம, பரஜலசாகம, ஆத்மசா இவற்றில தங்குதலசாம. கடைவுஜளசாடு ஐக்கியமசாதல
மவறும ஜபச்சு அலலத மஜனசாபசாவம அனறு; அஃத அகத்டதத்
தூய்டமயசாக்குவதற்கசாகச் சரத்டதஜயசாடு மசய்த அப்பியசாசத்தின பலனசாகிய பிரசாணசாதசார
அனுபவம. சரீரம மனிதன அனறு என நமபப்பட்டைமபசாழுத, சகல பசகளும
விருப்பங்களும முற்றிலும கீழ்ப்பட்டுத் தூய்டமயசாக்கப்பட்டைமபசாழுத,
மஜனசாமவழுச்சகள் ஓய்ந்த அடமதியசானமபசாழுத, பத்தியின தடுமசாற்றம நினறு
சமநிடல அடடைந்தமபசாழுத, தன அறிவு கடைவுஜளசாடு ஐக்கியமசாகினறத. அத வடரயில
ஜநர்டமயசான ஞசானமும, நிடலயசான சசாந்தியும சத்திப்பதிலடல.
மனிதர் வசாழ்க்டகயில இருண்டை பிரச்சடனகடளப் பற்றிச் சந்தித்தச் சந்தித்தக்
கடளத்த, நடரத்த, அவற்டற ஒரு முடிவுக்குக் மகசாண்டு வரசாமஜல இறந்த
ஜபசாகினறனர்; ஏமனனில, அவர் தம சரீரத்தின சற்றளவுள் அமிழ்த்தப்பட்டுச்
சரீரசாபிமசான இருளினினறு மவளிப்படுவதற்கு வழிகசாண முடியசாதவரசாயிருக்கினறனர்.
தன சரீர உயிடரக் கசாப்பதற்கு விரமபி, மனிதன மமயப்மபசாருளசாகிய சரீர மற்ற உயிடர
இழந்தவிடுகிறசான; அழிந்தஜபசாகும மபசாருடளப் பற்றிக் மகசாண்டிருப்பதசால,
மமய்ப்மபசாருளின ஞசானத்டத அடடைகிறசான இலடல.
‘யசான’ எனபடத விடுவதசால எலலசாக் கஷ்டைங்களும மஜேயிக்கப்படுகினறன; அகத்
தியசாகத்தசால எரிக்கப்படைசாத மபசாய் எதவும பிரபஞ்சத்தில இலடல. தனடனத்
தறத்தலசாகிய ஆரசாய்ச்ச விளக்கினமுன தீர்ந்தஜபசாகசாத மபரிய பிரச்டன எதவும
இலடல. பிரச்டனகள் தனனசால சருஷ்டிக்கப்பட்டை தனனுடடைய மசசாந்தப் பிரடமகளிஜல
தங்குகினறன. தனடனத் தறந்தஜபசாத அடவ நீங்கிவிடுகினறன. ‘யசான’ எனபதம
‘மபசாய்’ எனபதம ஒரு மபசாருள் குறிக்கும மசசாற்கள். ‘யசான’ எனபத அளக்க முடியசாத
ஜகசாணலகளுள் சக்கியுள்ளத. மமய்ப்மபசாருள் நித்திய ஜநர்டமயசாக விளங்கும மபருடம
வசாய்ந்தத. தனடன ஜநசக்கும மனிதருக்கு மமய்ப்மபசாருள் மடறக்கப்பட்டிருக்கிறத.
தமமுடடைய மசசாந்தச் சரீர சுகத்டத நசாடுவதசால, அவர் மிக ஆழ்ந்ததம, மிகச் தூயதம, மிக
நீடித்த நிற்பதமசான இனபத்டத இழக்கினறனர். மனிதரிடைத்தச் சரீரசுகத்திலும
ஜமமபட்டை இனபம ஒனறு இருக்கிறத. சுகம இலலசாமல மனிதன இருக்கக்கூடும.
அதற்குப் பதிலசாக இனபத்டதக் கசாணக்கூடும. “சுகத்டத ஜநசக்கசாஜதயுங்கள். கடைவுடள
ஜநசயுங்கள்; கடைவுள் தசாம எனறும நிடலத்திருக்கினற உள்மபசாருள்.
அப்மபசாருளிடைத்திலதசான எலலசா ஜவற்றுடமகளும ஒழிகினறன.; எவன ஜவற்றுடம
கசாணசாத மசய்கினறசாஜனசா, கிடைக்கினறசாஜனசா, அவனுக்கு எலலசாம நனடமயசாய்
முடிகினறன” எனறு கசார்டலல எனனும மபரியசார் கூறுகிறசார்.
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மனிதர் மிக மிக ஜநசக்கிறதம, அவர் விடைசாப்பிடியசாய்ப் பிடித்தக்மகசாண்டிருக்கிறதமசான
‘யசான’ எனபடதத் தறந்தவிட்டை மனிதன, எலலசாக் கலக்கத்டதயும கடைந்த, மபசாய்யும
மடைடமயுமசாகிய வடலயில சக்கியிருக்கிற உலகம கூடை எளிதில கசாணக்கூடிய ஜநர்டமத்
தனடமயில பகுந்த விட்டைசான. அப்ஜபசாத அவன மிக மிக உயர்ந்த ஞசானத்டத
அடடைந்தவனசாய், அகண்டைசாகசாரக் கடைவுளிடைத்தில அடமதியுற்றிருக்கிறசான. அவன
முயற்ச மசய்யசாமல கசாரியசத்தி அடடைகிறசான. ”எலலசாப் பிரச்டனகளும அவன
முனனிடலயில தீர்ந்த ஜபசாகினறன. ஏமனனில, அவன உண்டமப் பிரஜதசத்தில
பகுந்தவிட்டைசான. மபசாருள்களின மசாறுகிற கசாரியங்கஜளசாடைலலசாமல, மபசாருள்களின
மசாறசாத கசாரணங்களுடைன பழகுகிறசான. அவன மிருகத் தனடமக்கு ஜமற்பட்டை பகுத்தறிவு
ஜபசானறதம, தர்க்கத்திற்கு ஜமற்பட்டைதமசான ஞசானத்தசால அறிவூட்டைப்பட்டிருக்கிறசான.
தனத கசாமங்கடளயும, தனத தவறுகடளயும, தனத அபிப்பிரயசாங்கடளயும, தனத
தரபிமசானங்கடளயும விட்டுவிட்டைதனசால, அவன சுவர்க்கத்டதப்பற்றிய சுயநய
ஆடசடயயும, நரகத்டதப்பற்றிய மடை அச்சத்டதயும மகசானறு, கடைவுள் ஞசானத்டத
அடடைந்தவிட்டைசான; உயிரின மீதள்ள அனடபயுமகூடை விடைத்த, பிறப்டபயும
இறப்டபயும ஒழிப்பதம தனத மரணமற்ற தனடமடய அறிந்தள்ளதமசான, நித்திய
உயிடரயும ஜபரினபத்டதயும அடடைந்தவிட்டைசான. ஒனறும பசாக்கியிலலசாமல
எலலசாவற்டறயும தறந்தவிட்டைதனசால, அவன எலலசாவற்டறயும அடடைந்த,
அகண்டைசாகசாரக் கடைவுளின மசார்பில சசாந்தியசாய் அமர்ந்திருக்கிறசான.
தசான வசாழ்வதிற்ஜபசாலஜவ சசாவதிலும, சசாவதிற்ஜபசாலஜவ வசாழ்வதிலும, சமமசான
திருப்திடய அடடையுமபடியசான விதத்தில, எவன ‘யசான’ எனபடத அடிஜயசாடு தறந்த
விட்டைசாஜனசா, அவன கடைவுஜளசாடு ஐக்கியமசாவதற்குத் தகுதியுடடையவன. அழியக்கூடிய
தனடன நமபவடத விடுத்த, அழியசாத ஜமனடமயசான நனடம வடிவமசாயுள்ள மபரிய
சட்டைத்டத அளவுகடைந்த எவன நமபகிறசாஜனசா, அவன அழியசாத ஜபரினபத்டத அடடையத்
தயசாரசாயிருக்கிறசான.

அத்தடகய மனிதனிடைம மசய்தற்கு இரங்கலசாவத, ஆசசாபங்கமசாவத,
தனபமசாவதகிடடையசாத; ஏமனனில, சகல சுயநயமும நீங்கின இடைத்தில
இவ்வநுபவங்கள் இருக்கமுடியசா; அவனுக்கு எனமனனன ஜநர்கினறனஜவசா,
அடவமயலலசாம அவனுடடைய மசசாந்தநனடமக்கசாகஜவ ஜநர்கினறனமவனபத
அவனுக்குத் மதரியும; அவன ‘யசான’ எனபதனஜவடலக்கசாரனசாயிரசாமல பரமமபசாருளின
ஜவடலக்கசாரனசாயிருப்பதசால, அவன எதிலுமதிருப்தியசாயிருக்கிறசான. பூமியில
உண்டைசாகும மசாறுதலகளசால அவனபசாதிக்கப்படுவதிலடல. அவன யுத்தங்கடளப்
பற்றியும யுத்தப் பிரஸ்தசாபங்கடளப்பற்றியும ஜகள்விப்படுங்கசாடலயில, அவனுடடைய
சசாந்திக்குக் ஜகடுஉண்டைசாவதிலடல. மனிதர் மவகுளியும, கடுகடுப்பம
கலகப்பிரியமுமமகசாள்ளுமஜபசாத, அவன அவர்மீத இரக்கமும அனபம
மகசாள்ளுகிறசான. உலகினநிடலடமகள் உலகசாபிவிர்த்திக்கு மசாறசாகத் ஜதசானறினும,
உலகம அபிவிர்த்திஅடடைந்த மகசாண்டிருக்கிறமதனபதம.
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”தனசரிப் பசாலும தன அழுடக யசாலும,
தனவசாழ் வசாலும தனடவப் பசாலும,
தனபிடழ யசாலும தனமசய லசாலும,
பசார்டவ யிடைத்திலும பசார்டவக் கப்பறமும,
மதசாடைக்க முதலசா இறுதி வடரயில:
பலவறங் களசாலும, பலமறங் களசாலும,
உலக மசாகிய விடலயுயர் பசாவில
அபிவிர்த்தி மயனனும கடைவுள் ஓடைத்தின
ஒளிரும மபசானனூல ஊடைசாய்
ஒடைலும வருதலும ஒருங்குமகசாள் கினறசான”
எனபதம அவனுக்குத் மதரியும.
உக்கிரமசான பயல கசாற்று அடிக்குமஜபசாத அதடன ஒருவரும ஜகசாபிப்பதிலடல;
ஏமனனில, அத விடரவில ஜபசாய்விடுமமனபத எலலசாருக்கும மதரியும. வசாதப்
பயலகள் உலகத்டத நசாசமசாக்கிக்மகசாண்டிருக்குமஜபசாத, ஞசானி மமய்ப்மபசாருளும
இரக்குமசாகிய கண்களசால பசார்த்த அவ்வசாதம நிங்கிடுமமனறும, உடடைந்தஜபசான
ஹ்ருதயங்களிலிருந்த அழியசாத ஞசானலயம கட்டைப்படுமமனறும
அறிந்தமகசாண்டிருக்கிறசான.
கமபீரமசான மபசாறுடமயும, அளவற்ற இரக்கமும, ஆழ்ந்த ஜயசாசடனயும, மமமௌனமும,
தூய்டமயும உடடைய மனிதடனப் பசார்த்தசாஜல ஓர் ஆசர்வசாதம. அவன ஜபசும
ஜபசாதஅவனுடடைய மசசாற்கடள மற்டறய மனிதர் தமத உள்ளத்திற்மகசாண்டு
சந்திக்கினறனர்; அச் மசசாற்களசால அவர் உயர்ந்த பதவிகடள அடடைகினறனர்.
அவனதசான கடைவுஜளசாடுஐக்கியமசானவன; அவனதசான மிகமிகப் மபரிய தியசாகம மசய்த
வசாழ்க்டகயினமர்மங்கடளத் தீர்த்தவன.

சுற்றிச் சுழலும கரியரசா க்ஷசபசால
வசாழ்க்டக ஜயசாடு மசாண்மமய்ப் மபசாருடளயும
விதிடயயும பற்றி வினசாவிஜய அடடைந்ஜதன;
அடறந்தனள் அவள்இவ் வதிசய மமசாழிகடள:
“மடறக்கப் பட்டைகண் களுக்ஜக மடறவுள:
கடைவுள் வடிவிடனக் கடைவுஜள கசாண்பசான.”
மடறக்கப் பட்டைஇம மர்மத்டத அறியக்
கண்கள் கசாண மவசாண்ணசா வழியிலும
மிகுதயர் வழியிலும வீஜண மசனஜறன;
அனபம சசாந்தியும ஆகிய வழிடய
மநருங்கிஜனன; மடறவும குருடும நீங்கின;
கடைவுட் கண்களசால கடைவுடளக் கண்ஜடைன.”
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6.முனிவர்களும, முனிகளும, இரக்ஷகர்களும
ஊழியம பரிதல
பூரண வசாழ்க்டகயசாக மவளிப்பட்டுள்ள அனபின தத்தவம, மனித உயிரின கிரீடைமும,
மமய்ஞ்ஞசானத்தின அந்தமும ஆகும.
ஒரு மனிதனுடடைய உண்டமயின அளவு, அவனுடடைய அனபின அளஜவயசாகும;
எவனுடடைய வசாழ்க்டக அனபினசால ஆளப்படைவிலடலஜயசா, அவனுக்கு மிகமிகத்
தூரத்தில மமய்ப்மபசாருள் இருக்கிறத. சகிப்பத்தனடம இலலசாத வரும, பிறரிடைம
குற்றங்கசாண்பவரும மிக உயர்ந்த மதத்தினரசாயினும, மிகமிகச் சறிய அளஜவ
மமய்ப்மபசாருடள உடடையவரசாய் இருக்கினறனர்; மபசாறுடமயுடடையவரும, எலலசாக்
கசாக்ஷகடளயும விருப்ப மவறுப்ப இலலசாமல அமரிக்டகயசாகக் ஜகட்பவரும, எலலசாப்
பிரச்சடனகடளயும விவசாதமசங்கடளயும பற்றி ஆஜலசாசத்தப் பக்ஷபசாதமற்ற
முடிவுமசய்பவரும, முழு அளவிலமமய்ப்மபசாருடள உடடையவரசாயிருக்கினறனர்.
ஞசானத்திற்கு உடரகல இததசான:- ஒரு மனிதன எவ்வசாறு வசாழ்கிறசான? அவன எவ்விதத்
தனடமடய மவளிக்கசாட்டுகிறசான? ஆபத்தக்கசாலத்திலும ஆடசமயழும கசாலத்திலும
அவன எப்படி நடைக்கிறசான? வியசாகுலத்தசாலும, ஆசசாபங்கத்தசாலும கசாமக்
குஜரசாதங்களசாலும இடடைவிடைசாத தள்ளசாடிக் மகசாண்டும, முதலசாவதசாக வந்த ஒரு சறு
ஆபத்தில அமிழ்ந்தம ஜபசாகிற அஜனக மனிதர் தசாம மமய்ப் மபசாருஜளசாடு வசாழ்கிறதசாகப்
மபருடம பசாரசாட்டுகினறனர் எனறும மசாறுபடைசாததசாயிருப்பமதசானஜற மமய்ப்மபசாருள்.
ஒரு மனிதன மமய்ப்மபசாருடளத் தனக்கு ஆதசாரமசாகக் மகசாண்டை வசாழுங்கசாடலயில,
அவன ஒழுக்கத்தில உறுதியசாய் நிற்கினறசான; தனத மஜனசா விகசாரங்களுக்கும,
மஜனசாமவழுச்சகளுக்கும, அடிக்கடி மசாறுதல அடடையும சரீரத் தனடமகளுக்கும
ஜமற்பட்டு நிற்கிறசான.
மனிதர் அழிந்தஜபசாகக்கூடிய ஜகசாட்பசாடுகடள விதித்த அடவகடள மமய்ப்மபசாருள்
எனறு கூறுகினறனர். மமய்ப்மபசாருடளக் ஜகசாட்பசாடுகளசாக விதிக்க முடியசாத.
மமய்ப்மபசாருள் வசாக்குக்கு எட்டைசாதத; பத்திக்கும எட்டைசாதத. அப்பியசாசத்தசால அதடன
உணரலசாம. அத மசாசற்று ஹிருதயமசாகவும, பூரண வசாழ்க்டகயசாகவும மசாத்திரம
ஜதசானறக்கூடும.
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அப்படியிருக்குமஜபசாத, யசார், ஒய்விலலசாத மதங்கள், மடைங்கள், கக்ஷ¢கள் இவற்றின
மத்தியில, மமய்ப்மபசாருடள உணர்ந்திருக்கினறசார்? மமய்ப்மபசாருளசாக வசாழ்கினறவஜர
அதடன உணர்ந்தவர். மமய்ப்மபசாருட்டைனடமடய அப்பிய சக்கினறவஜர அதடன
உணர்ந்தவர். எவர் எனடன மவனறு மதங்கள் முதலியவற்றிற்கு ஜமற்பட்டு, அவற்றில
தடலயிடைசாமல, சகல சண்டடைகளிலும, சசல பக்ஷபசாதங்களிலும, சகல
குறறச்சசாட்டைலகளிலும நினறு விடுபட்டு, அடமதிஜயசாடும, அடைக்கத்ஜதசாடும,
சசாந்தத்ஜதசாடும, டதரியத்ஜதசாடும தூர இருந்தமகசாண்டு, தனனுள் இருக்கிற சுயநலமற்ற
சந்ஜதசாஷகரமசான மதய்வஅனடப எலஜலசாரிடைத்திலும மசலுத்தகிறசாஜரசா, அவஜர
மமய்ப்மபசாருடள உணர்ந்தவர்.

எவன எலலசாச் சந்தர்ப்பங்களிலும மபசாறுடமயுடடையவனசாவகவும,
மனனிப்பவனசாகவும இருக்கிறசாஜனசா, அவனதசான மமய்ப்மபசாருடளக் கசாட்டுகிறசான;
வசாக்குவசாதங்களசாலும, உயர்ந்த நூலகளசாலும மமய்ப் மபசாருடளக் கசாட்டை முடியசாத;
ஏமனனில, மனிதர் அளவு கடைந்த மபசாறுடமயிலும, அழியசாத மனனிப்பிலும,
எலலசாவற்டறயும அடைக்கிக் மகசாண்டிருக்கிற இரக்கத்திலும மமய்ப்மபசாருடளக்
கசாணவிலடலயசானசால, அவருக்கு அதடனச் மசசாற்களசால கசாட்டை முடியசாத. ஜகசாபக்கசாரர்
தனிடமயசாயிருக்கும ஜபசாதம, சசாந்தத்தின மத்தியில இருக்கு ஜபசாதம, அவர்
அடமதிஜயசாடும, மபசாறுடமஜயசாடும இருத்தல எளித. அஜத மசாதிரியசாக
இரக்கமிலலசாதவர் பிறரசால அனபசாக நடைத்தப்படுமஜபசாத, பிறர்பசால அனபம இரக்கமும
உடடையவரசாயிருத்தல எளித. எவன ஜகசாபம மூட்டைப்பட்டை சகல சமயங்களிலும
மபசாறுடமயசாகவும அடமதியசாகவும இருக்கிறசாஜனசா, எவன ஜகசாபம அடடையக்கூடிய
சந்தர்ப்பங்களிலும, அனபம இரக்கமும உடடையவனசாயிருக்கிறசாஜனசா, அவன மசாசற்ற
மமய்ப்மபசாருடள உணர்ந்திருக்கிறசான. இத தசான உண்டம; ஏமனனில, அத்தடகய உயர்
குணங்கள் கடைவுளுக்குச் மசசாந்தமசானடவ. மிகமிக உயர்ந்த ஞசானத்டத அடடைந்தவனும,
தனத அவசாடவயும, சுயநயத் தனடமடயயும தறந்தவனும, ஜமலசானதம மசாறசாததமசான
மமய்ப்மபசாருடள உணர்ந்த அதற்குச் சரியசாக நடைக்கிறவனுமதசான அவ்வுயர்
குணங்கடளக் டகக்மகசாண்டிருந்தல கூடும.
ஆதலசால, மமய்ப்மபசாருடளப் பற்றி வீணசானடவயும ஆத்திரத்ஜதசாடு கூடியடவயுமசான
சகல விவசாதங்கடளயும விடைக்கடைவர்; அவர் ஒற்றுடமடயயும சமசாதசானத்டதயும,
அனடபயும தடயடயம உண்டு பண்ணக்கூடிய ஜபச்சுக்கடளப் ஜபசக் கடைவர்;
மசயலகடளச் மசய்யக் கடைவர். அவர் அகஒழுக்கத்டத அப்பியசத்த அடைக்கத்ஜதசாடும
ஊக்கத்ஜதசாடும மமய்ப்மபசாருடளத் ஜதடைக் கடைவர். மமய்ப்மபசாருள்தசான ஆத்மசாடவ
எலலசாப் பசாவங்களிலும தீடமகளிலிருந்தம, மனித ஹிருதயத்டதக் மகடுத்த உலகத்தில
அடலந்த திரிகிற ஆத்மசாக்களின வழிடய முடிவிலலசாத இருளசால மடறக்கிற
எலலசாவற்றிலுமிருந்தம விடுவிக்கினறத.
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பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதசாரமும கசாரணமுமசான மபரிய சர்வ வியசாபகச் சட்டைம ஒனறு
இருக்கிறத; அததசான அனபசாகிய சட்டைம. அத மவவ்ஜவறு கசாலங்களிலும மவவ்ஜவறு
ஜதசங்களிலும மவவ்ஜவறு மபயர்களசால மசசாலலப்பட்டிருக்கிறத; ஆனசால
அப்மபயர்களுக்மகலலசாம பினபக்கத்தில மசாற்றமுடியசாத அச்சட்டைத்டத மமய்ப்மபசாருட்
கண்ணசால கசாணலசாம. மபயர்கள், மதங்கள், சரீரங்கள் மடறந்த ஜபசாகினறன. ஆனசால,
அனபசாகிய சட்டைம எனறும அழியசாமல இருக்கினறத. இச்சட்டைத்டதப் பற்றிய
ஞசானத்டத அடடைதல, அறிஜவசாடு அதனுடைன ஒனறசாவதற்கும. மரணமினடமடயயும
ஜேனனமினடமடயயும அழிவினடமடயயும அடடைவதற்கும மசார்க்கம.
இச் சட்டைத்டத உணர்தற்கசாக ஆத்மசா மசய்யும முயற்சயசால, மனிதர் வசாழ்வதற்கும
தனபறுவதற்கும, சசாதற்கம திருமபி வருகினறனர், அதடன உணர்ந்த மபசாழுத தனபம
ஒழிகினறத; மனிதத் தனடம மடறந்த ஜபசாகினறத; மசாமிசத்ஜதசாடு கூடிய ஜேனனமும
மரணமும ஒழிகினறன; ஏமனனில ஆத்ம அறிவு மமய்யறிஜவசாடு ஐக்கியமசாய்
விடுகினறத.
மமய்ப்மபசாருள் ஒரு சரீரத்டதப்பற்றிய தனறு; மமய்ப்மபசாருளின மிகமிக மவளிப்பட்டை
விளக்கம உயிர்களுக்கு ஊழியம பரிதல. தூயதசான அகம மமய்ப் மபசாருடள
உணர்ந்தமபசாழுத, கடடைசயசான, மிகமிகப்மபரிதசான, மிகமிகப் பரிசுத்தமசான தியசாகத்டத
(அஃதசாவத சரியசாகத் சமபசாதித்த மமய்ப் மபசாருளின அனுபவ தியசாகத்டத)
மசய்யுமபடியசாகக் ஜகட்கப்படுகிறத. இத்தியசாகத்டதச் மசய்வதசால மதய்வத்தனடமடய
அடடைந்தள்ள ஆத்மசா, மசாமிசத்தசாலசாய உடைடலத் தசாங்கி, மிகமிகத் தசாழ்ந்தவர்கள்
மத்தியிலும, அற்பர்கள் மத்தியிலும சஞ்சரிப்பதில திருப்தியுடடையதசாய் மனித சமுகத்தின
ஊழியன எனறு மதிக்கப்படுவதசாய், மனிதர்களுள் வசப்பதற்கு வருகினறத. உலக
இரக்ஷகர்களசால கசாட்டைப்படும ஜமலசான அடைக்கம கடைவுட்டைனடமயின முத்திடரயசாகும.
எவன ‘யசான’ எனபடத ஒழித்த, சரீரமற்ற, நித்தியமசான, அளவற்ற அனபின அமசமசாக
விளங்குகினறசாஜனசா, அவன மசாத்திரம பின சந்ததியசார்களசால வணங்கப்படைத்
தக்கவனசாகிறசான. எவன ‘யசான’ எனபடத ஒழித்தத மசாத்திரமலலசாமல, சுயநயமற்ற
அனடப எலலசாரிடைத்திலும மசலுத்ததலசாகிய மதய்வப் பணிடவக் டகக்மகசாண்டு
ஒழுகுகிறசாஜனசா, அவன அளவுகடைந்த மதிக்கப்பட்டு, மனித வர்க்கத்தசாரின அகங்களில
மதய்வமசாக வசப்பதற்கு இடைம மகசாடுக்கப்படுகிறசான.
மபரிய மதசாச்சசாரியர்கமளலலசாம சரீர சுகங்கடளயும, மசமௌக்கியங்கடளயும, பிரதிப்
பிரஜயசாஜேனங்கடளயும தறந்த, உலகச் மசலவங்கடளமயலலசாம விட்டு நீங்கி,
சர்வவியசாபகமும அகண்டைசாகசாரமுமசான மமய்ப்மபசாருடள உபஜதசத்திருக்கிறசார்கள்.
அவர்களில ஒவ்மவசாருவருடடைய வசாழ்க்டககடளயும, உபஜதசங்கடளயும ஒப்பிட்டுப்
பசாருங்கள். அவர்கள் வசாழ்க்டகயிலும உபஜதசத்திலும ஒஜர ஜநர்டமடய, ஒஜர
தனமறுப்டப, ஒஜர பணிடவ, ஒஜர அனடப, ஒஜர சசாந்திடயக் கசாண்பீர்கள்.
அவர்கமளலலசாரும ஒஜர நித்தியக் மகசாள்டகடய உபஜதசத்தசார்கள்; அக் மகசாள்டகடயக்
டகக்மகசாண்டு ஒழுகஜவ எலலசாத் தீடமகளும அழிந்தஜபசாம. மனித சமூகத்தின
இரக்ஷகர்களசாகத் ததிக்கவும மதசாழவும மபற்ற மபரியசார்கள், ‘யசான’ எனபத இலலசாத
பரமமபசாருளின அவதசார பருஷர்கள், அவ்வசாறு இருந்தடமயசால, அவர்கள் கசாமக்
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குஜரசாதங்கள் அற்றவர்களசாயும பிறருக்கு உபஜதசப்பதற்கும, பிறரினினறு கசாப்பதற்கும,
மசசாந்த அபிப்பிரசாயங்களும மகசாள்டககளும இலலசாதவர்களசாயும இருந்தசார்கள்.
அவர்கள் எவடரயும தம மதத்தில ஜசர்க்கவசாவத, பிற மதத்தில ஜசருமபடி மசய்யவசாவத
நசாடினதிலடல. மிகமிக உயர்ந்த நனடமயிலும ஜமலசான பூரணத்தவத்திலும வசாழ்ந்த
வந்தடமயசால, அவர்களுடடைய முழுஜநசாக்கமும அந்த நனடமடய நிடனப்பிலும,
மசசாலலிலும, மசயலிலும பிறரும அனுசரிக்குமபடி மசய்த மனித சமூகத்டத
ஜமற்படுத்த ஜவண்டும எனபதசாகஜவயிருந்தத. அவர்கள் சரீரத்டதயுடடைய மனிதனுக்கும
சரீரமற்ற கடைவுளுக்கும மத்தியில நினறு, ‘யசான’ எனபதற்கு அடிடமப்பட்டை மனித
வர்க்கத்தினடர இரக்ஷ¢ப்பதற்கசாக உடழக்கினற உத்தமர்கள்.
‘யசான’ எனபதில அமிழ்ந்தவரசாயும, சரீரமிலலசாத நனடம மசசாரூபமசாய் விளங்குகிற
கடைவுடள அறிய முடியசாதவரசாயும இருக்கிற மனிதர், தமமுடடைய இரக்ஷகர் தவிர
மற்டறய இரக்ஷகர்களுக்குக்மகலலசாம மதய்வத்தனடம இலடலமயனறு மசசாலலி, மனித
மவறுப்டபயும, மகசாள்டகத் தர்க்கத்டதயும உண்டு பண்ணுகினறனர்; தமத மசசாந்த
அபிப்பிரசாயங்கடளச் சரியசானடவமயனறு அவர் வசாதிக்குங் கசாடலயில, மற்றவர்கடள
விக்கிரகசாரசாதடனக்கசாரமரனறும, நசாஸ்திகமரனறும, அவருடடைய வசாழ்க்டககள்
பயனற்றடவமயனறும, தமத மசசாந்த ஆசரியர்களுடடைய வசாழ்க்டககளுடடையவும
உபஜதசங்களுடடையவும தூய தனடமடயயும சுயநயமற்ற அழடகயும பற்றிப்
ஜபசுகினறனர். மமய்ப்மபசாருடள அளவுபடுத்த முடியசாத; அஃத எந்த மனிதனுக்கும,
எந்த ஆசரியனுக்கும, எந்த ஜதசத்திற்கும விஜசஷ உரிடமயுள்ளதசாயிருக்க முடியசாத;
‘யசான’ எனபத பிரஜவசத்தமபசாழுத, மமய்ப்மபசாருள் இழக்கப்பட்டைத.
முனிவன, ஞசானி, இரக்ஷகன இவருடடைய மபருடம இத:- அவன மிகமிகத் தசாழ்ந்த
தசாழ்டமடயயும, மிகமிக உயர்ந்த சுயநய மினடமடயயும அடடைந்தவிட்டைசான;
எலலசாவற்டறயும, அவனுடடைய மசசாந்த சரீரத்டதயுங் கூடை, அவன
தறந்தவிட்டைடமயசால, அவனுடடைய மசயலகமளலலசாம தூயடவயசாயும
நிடலயுள்ளனவசாயும இருக்கினறன; ஏமனனில, அடவ ‘யசான’ எனபதன எவ்வடக
மசாசும நீங்கினடவயசாயிருக்கினறன. அவன பிறருக்குக் மகசாடுக்கிறசான: அவன
பிறரிடைமிருந்த மகசாள்வதற்கு ஒருஜபசாதம நிடனப்பதிலடல; மசனறதற்கு
இரங்கசாமலும, வருவடத எதிர்பசாரசாமலும அவன ஜவடல மசய்கிறசான; அவன
ஒருஜபசாதம பிரதிப் பிரஜயசாஜேனத்டதப் பசார்ப்பதிலடல.
விவசசாயம மசய்ஜவசாம தனத நிலத்தில உழுத, உரம ஜபசாட்டு, விடத விடதத்தமபசாழுத,
அவன தசான மசய்யக் கூடியவற்டறமயலலசாம மசய்த விட்டைசாமனனறும, தசான
பஞ்சபூதங்கடள நமபியிருக்கஜவண்டுமமனறும, தசான மகசூல வருங்கசாலம வடரயில
மபசாறுடமயசாயிருக்க ஜவண்டுமமனறும, தசான எவ்வளவு ஆத்திரப்பட்டைசாலும அத
விடளடவ எவ்வடகயிலும பசாதிக்கசாமதனறும அறிவசான. அஜத மசாதிரியசாக,
மமய்ப்மபசாருடள உணர்ந்தவன பலனகடள எதிர்பசாரசாமல நனடம, தூய்டம, அனப,
சசாந்தி, எனனும வித்தக்கடள விடதத்தக்மகசாண்ஜடை ஜபசாகிறசான; உரிய கசாலத்தில

53

பலடனக் மகசாடுப்பதம ஆக்கத்திற்கும ஜகட்டிற்கும மூலமசாகிய அடைக்கியசாளும மபரிய
சக்தி இருக்கிறமதனபத அவனுக்குத் மதரியும.
மனிதர் சுயநயமற்ற ஹிருதயத்தின மதய்வ ஜநர்டமடய அறியசாத, தமத மசசாந்த
இரசாக்ஷகடன ஒரு விஜசஷ அவதசார பருஷமனனறும, மபசாருள்களின இயற்டகக்கு
முற்றிலும ஜவறுபட்டைவமனனறும, அவனுடடைய ஒழுக்க உயர்வு கசாரணமசாக மனித
வர்க்கத்தினரசால தீண்டைப்படைத் தகசாதமவமனனறும கருதகினறனர். மனிதன மதய்வத்
தனடமயில பூரணத்தவம அடடையக் கூடுமமனபதிலுள்ள அவநமபிக்டக, முயற்சடயத்
தடுத்த, மனிதரின ஆத்மசாக்கடளப் பசாவஞ் மசய்யும படிக்கும பலத்த கயிறுகளசால
கட்டுகிறத. ஏசுநசாதர் ”ஞசானத்தில வளர்ந்தசார்;” ”தனப அனுபவத்தசால பூரணத்தவம
அடடைந்தசார்.” ஏசுநசாதர் எஃதசாயிருந்தசாஜரசா அஃஜதயசானசார்; பத்தர் மபருமசான
எஃதசாயிருந்தசாஜரசா அஃஜதயசானசார்; ஒவ்மவசாரு பக்தனும தனடனத் தறத்தற்கசாகச் மசய்த
இடடைவிடைசாத முயற்சயசால அவ்வசாறசானசான. இவ்வுண்டமடய அறிந்தமகசாள்ளுங்ள்;
ஜேசாக்கிரடதயசான முயற்சயசாலும, நமபிக்டகஜயசாடு கூடிய உடழப்பசாலும, உங்களுடடைய
கீழ்டமயசான இயற்டகடய விட்டு ஜமல எழலசாமமனறு உணர்ந்தமகசாள்ளுங்கள்; நீங்கள்
அடடையக் கூடிய பதவியின கசாட்ச மபரிதசாகவும மபருடம வசாய்ந்ததசாயும இருக்கும.
பத்தர் மபருமசான தசாம பூரணத்தத்தவத்டத அடடையும வடரயில தமத முயற்சகடளத்
தளர்த்தவதிலடலமயனறு உறுதி மசய்த மகசாண்டைசார்; அவர் தமத கசாரியசத்திடய
அடடைந்தசார்.
முனிவரும, ஞசானிகளும, இரக்ஷகர்களும அடடைந்த சத்திகடள, அவர்கள் மசனற
வழியிஜல, அஃதசாவத தனடனத் தறத்தலும, தனனலம மறுத்த ஊழியஞ்
மசய்தலுமசாகிய வழியிஜல மசலலுவீர்களசாயின, நீங்களும அடடையலசாம.
மமய்ப்மபசாருள் மிக ஜநர்டமயசானத. அத, ”யசான எனபடத விட்டுவிடு; எனனிடைம வசா;
நசான உனக்கு அடமதிடயத் தருகிஜறன” எனறு கூறுகினறத. அப்மபசாருளினஜமல
குவிக்கப்பட்டிருக்கிற வியசாக்கியசான மடலகமளலலசாம ஒழுக்கத்டத உண்டமயசாக
நசாடிக்மகசாண்டிருக்கிற மநஞ்சத்தினினறு அதடன மடறக்க முடியசாத. அதற்குக் கலவி
அவசயம இலடல; கலவி இலலசாமஜல அதடன உணரலசாம. தவறிடழக்கும தனடனநசாடுகிற மனிதன பல உருக்கடளக் மகசாண்டிருந்தசாலும, மமய்ப்மபசாருளின அழகிய
ஜநர்டமயும மதள்ளிய பிரகசாசமும மசாறுபடைசாமலும மங்கசாமலும இருக்கினறன;
சுயநயமற்ற மநஞ்சம அதன ஒளிப் பிரஜதசத்தில பகுந்த அதன ஒளிடய அடடைகினறத.
சக்கலசான ஜகசாட்பசாடுகடள உண்டுபண்ணுவதனசால, நிச்சயமற்ற தர்க்கங்கடளச்
மசய்வதனசால, மமய்ப்மபசாருடள அடடைய முடியசாத; அகத் தூய்டமடய
உண்டுபண்ணுவதனசால, மசாசற்ற வசாழ்க்டகடய நடைத்தவதனசால, மமய்ப்மபசாருடள
அடடையக் கூடும.
இத் தூய மநறியில மசலலுகிற மனிதன தனத கசாமக் குஜரசாதங்கடள
அடைக்கத்மதசாடைங்குகிறசான. இததசான ஒழுக்கம; முனித்தனடமயின மதசாடைக்கம.
முனித்தனடமதூய்டமயின மதசாடைக்கம; உலக வசாழ்க்டக¨ஜய பற்றியுள்ள மனிதன,
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தனதவிருப்பங்கடளமயலலசாம அனுபவிக்கிறசான; தசான வசாழும நசாட்டின
சட்டைத்திற்குமசாத்திரம கீழ்ப்படிந்த நடைக்கிறசான; ஒழுக்கமுள்ள மனிதன தனத
கசாமக்குஜரசாதங்கடள அடைக்குகிறசான; முனிவன தன மசசாந்த அகத்தள்ஜள
மமய்ப்மபசாருளினவிஜரசாதியசாகிய ‘யசான’ எனபவடன அவனுடடைய பலத்த
அரணிஜலஜய தசாக்கி எவன சுயநலஅசுத்த நிடனப்பக்கடளயும அடைக்குகிறசான; எவன
கசாமக் குஜரசாதங்கடளயும அசுத்தநிடனப்பக்கடளயும விட்டு, மலரசானத மணத்டதயும
நிறத்டதயும தனக்குஇயற்டகயசாகக் மகசாண்டிருத்தல ஜபசால, நனடமடயயும,
தூய்டமடயயும தனக்குஇயற்டகயசாகக் மகசாண்டுள்ளசாஜனசா, அவஜன தூய மனிதன. தூய
மனிதன மதய்வஞசானத்டதக்மகசாண்டிருக்கிறசான; அவன மசாத்திரம மமய்ப்மபசாருடளப்
பூரணமசாக உணர்ந்த, நிடலயசான அடமதியிலும சசாந்தியிலும அமர்ந்திருக்கிறசான.
அவனினினறுதீடமய¦னபத நீங்கிவிட்டைத; அத சர்வ நனடமயசாகிய சர்வவியசாபக
ஒளியிலமடறந்தவிட்டைத. தூய்டமயசானத ஞசானத்தின அடடையசாளம. அர்ஜேஜுனனுக்குக்
கிருஷ்ணபகவசான பினவருகிறபடி உபஜதசத்தசார்:-

”அடைக்கம, வசாய்டம, அஹிமடச, மபசாறுடம,
தகுதி, ஞசானிகள்; தமடம மதித்தல.
தூய்டம, தனனிடல மசாறசா திருத்தல,
மபசாறியின பத்டத அடிஜயசா டிகழ்தல,
தனடன அடைக்கல, தனடனத் தறத்தல,
ஜேனனம, மரணம முதடம, வியசாதி,
பசாவம, தயர்களில தீடமடயப் பசார்த்தல,
நலல விதியிலும, தீய விதியிலும
அடமதி யுடடைய அகத்ஜதசா டிருத்தல,
பூரண ஆனமக் கசாட்சடய அடடைய
அடசயசா முயற்சகள் அனுதினம மசய்தல
அதடன அடடைதலசால ஆமபயன அறிதல,
இடவஜய ஞசானம: இடவயில லசாடமஜய
அஞ்ஞனசாம எனஜற அறிகஇள அரஜச.”

எவன தனத மசசாந்த சுயநயத்திற்கு விஜரசாதமசாக இடடைவிடைசாத சண்டடை மசய்த, அதற்குப்
பதிலசாக எலலசாவற்டறயும தழுவும ஜபரனடப நிடலநசாட்டை முயற்சக்கிறசாஜனசா, அவன
ஒரு குடிடசயில வசத்தசாலும சரி; மசலவங்கஜளசாடும மசலவசாக்ஜகசாடும வசத்தசாலும சரி,
பிறருக்கு உபஜதசத்தசாலும சரி; உண்டம முனிவனசாவன.
ஜமலசான கசாரியங்கடளக் ஜகசாருவதற்குத் மதசாடைங்குகிற மலமௌகிகர்களுக்கு ஆஸிஸி
நகரின பிரசானஸிஸ் எனனும இனிய முனிவர், அலலத அந்ஜதசாணி எனனும மவற்றிப்
பிரதசாப முனிவர், மஜனசாவுணர்ச்சடய உண்டு பண்ணுகிற ஒரு மபரியசாரசாகத்
ஜதசானறுகிறசார். அமமுனிவருக்கு, ஆடச அணுகசாதவரசாய், பசாவத்டதயும தக்கத்டதயும
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மவனறவரசாய், சசாந்திஜயசாடும பக்திஜயசாடும இருக்கிற ஞசானியசானவர் ஆனந்தத்டத
உண்டுபண்ணும ஒரு மபரியசாரசாகத் ஜதசானறுகிறசார்; தமமுடடைய அறிடவச் சுயநயமற்ற
ஜவடலகளில ஊக்கத்ஜதசாடு உபஜயசாகித்தக்மகசாண்டு, தக்கத்தசால தடித்த ஜமற்மசலலக்
ஜகசாருகிற மனித வர்க்கத்தினர்களின அகங்களுள் அமிழ்த்த அவர்களுக்கு நனடம
மசய்வதற்கசாகத் தமத மதய்வத் தனடமயின வலிடமடய உபஜயசாகிக்கிற இரக்ஷகர்,
ஞசானியினும அதிகப் மபருடம வசாய்ந்தவரசாக விளங்குகிறசார்.
உண்டமயசான உழியமசாவத, எலலசாடரயும ஜநசப்பதில தனடன-மறத்தலும,
எலலசாருக்கும ஜவடல மசய்வதில தனடன-இழத்தலுஜம, மபசாய்ப் மபசாருள்கடளப்
பற்றிக்மகசாண்டு உனடனப் பற்றியும, உன ஜவடலடயப் பற்றியும, உனத பல
தியசாகங்கடளப் பற்றியும, உனத சறந்த தடலடமடயப் பற்றியும உரத்தப் ஜபசுகிற,
உனத பல மசயலகள் உனடனக் கசாப்பசாற்றுமமனறு நிடனத்தக் மகசாண்டிருக்கிற
வீணஜன! மூடைஜன! இந்த விஷயத்டதத் மதரிந்த மகசாள்வசாயசாக; உனத பகழ்
இவ்வுலகமமலலசாம பரவியிருந்தசாலும, உனத மசயலகளடனத்தம
மவறுந்தூளசாய்ப்ஜபசாம, நீ மமய்ப் மபசாருள் இரசாஜ்யத்தில அற்பனிலும அற்பனசாய்க்
கருதப்படுவசாய்.
‘யசான’ எனபத இலலசாதவனுடடைய மசயலகஜள நிடல நிற்கும; ‘யசான’ எனபவனுடடைய
மசயலகள் சக்தியற்றடவ, அழியக்கூடியடவ. கடைடமகள் எவ்வளவு
தசாழ்ந்தடவயசாயிருந்தசாலும, அவற்டறச் சுயநயம இனறியும சந்ஜதசாஷத்ஜதசாடும
மசய்தமபசாழுத, அஃத உண்டமயசான ஊழியமும அழியசாத விடனயும ஆகினறத.
மசயலகள் எவ்வளவு உயர்ந்தடவயசாகவும மவற்றிகரமசாகவும ஜதசானறினசாலும,
தனடனப்பற்றிய அனப கசாரணமசாகச் மசய்யப்பட்டை இடைத்தில, ஊழியச் சட்டைத்தின
அஞ்ஞசானம இருக்கிறத. அவ்வசாறு மசய்யப்பட்டை மசயலகள் அழிந்த ஜபசாகினறன.
உலகத்தசாருக்கு ஒரு மபரிய மதய்வ பசாடைம மகசாடுக்கப்பட்டிருக்கிறத; அப் பசாடைமசாவத
ஒரு சறிதம சுயநயம இலலசாததனடம. பல கசாலங்களில ஜதசானறிய முனிவரும,
ஞசானிகளும, இரக்ஷகரும இப்பசாடைத்டதப் படித்தக் கற்றுத் ஜதர்ச்சயடடைந்தவர்கஜள.
உலகத்திலுள்ள சகல மதஜவதங்களும இந்த ஒரு பசாடைத்டதக் கற்பிப்பதற்கசாகஜவ
இயற்றப்பட்டுள்ளன; எலலசாப் ஜபரசாசரியர்களும இப்பசாடைத்டதஜய திருப்பித் திருப்பிச்
மசசாலலுகிறசார்கள். இப் பசாடைத்டதக் கற்றுக்மகசாள்ளுதல உலகத்தசாருக்கு மிக மிக எளித;
அப்படியிருந்தம உலகத்தசார் இப்பசாடைத்டத இகழ்ந்த, சுயநயத்தின சக்கலசான வழிகளிற்
மசனறு தடுமசாறுகிறசார்கள்.
ஒரு தூய அகம, சகல மதங்களின முடிவும, கடைவுட்டைனடமயின மதசாடைக்கமும ஆகும.
இவ் அகத்தூய்டமயசாகி ஒழுக்கத்டத நசாடுதல, மமய்ப்மபசாருட்கும சசாந்திக்கும
மநறியசாகும. இந்த வழியில மசலலுகிறவன, பிறப் பிறப்பக்களுக்கு அப்பசாற்பட்டை
அழியசாப் மபசாருடள விடரவில கண்டு, பிரபஞ்சத்டதப் பற்றிய கடைவுட்கணக்கில
மிகமிகத் தசாழ்ந்த முயற்சயும விடைப்படை மசாட்டைசாமதனபடத உணர்வசான.
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ஒரு கிருஷ்ண பகவசானுடடைய ஒரு மகமௌதம முனிவருடடைய, அலலத ஓர்
ஏசுநசாதருடடையமதய்வத்தனடம தனடனத் தறத்தலின மபருடம வசாய்ந்த கிரீடைமும,
ஸ்தூலஉலகத்திலும மரணத்திலும ஆத்மசா மசய்த யசாத்திடரயின முடிவும ஆகும.
ஒவ்ஜவசார்ஆத்மசாவும அமமூவடரயும ஜபசாலசாகி, தனத மதய்வத் தனடமயின
ஆனந்தத்டதஅனுபவிக்கும வடரயில, உலகம தனத நிண்டை யசாத்திடரடய
முடித்ததசாகசாத.

இடடைவிடைசா முயற்சயசால எய்திய வுணர்ந்த
நிடலகள்ஜமல மபருடமகள் நிலவிநின றிடுமகசாண்;
அரிய மசயலகடள ஆற்றிய நடரத்த
தடலயிடனச் சுற்றுறும பணிதநன மதிப்ப;
மபசானனின ஊதிய நனமனறி தனனில
மசலஜவசான தனக்குச் மசலவங்கள் வந்தறும;
ஜமடதடம ஒளிரும மூடள தனமனசாடு
விடனமசய்ஜவசாடன ஜமவிடும நற்பகழ்;
மிடகக்கும தனக்கும விஜரசாத மசாகும
பரியும இரத்தம இலசாத அமரில
அனபகர் ரணமசா ஆருயிர் ஈயும
மனிதடன மனனும மிகப்மபருங் கீர்த்தி;
தனடன வணங்கும கண்ணிலசா மசாந்தரின
இகழ்ச்சக ளூஜடை முட்கிரீ டைத்டத
ஏற்கும மனிதனின எழிற்பரு வத்டத
மிகமிக ஒள்ளிய மதிப்பகள் சுற்றும;
மனித உயிர்களுக் கினிடம நலகிடை
அனபம வசாய்டமயும ஆகிய மநறிகளில
நடைக்க முயலும நலல மனிதடன
சறந்த தூய மசலவங்கள் நண்ணும,
மனிதர் களுக்கு நனிநல லூழியம
பரிஜவசான அழியும பகழிடனக் மகசாடுத்ஜத
ஒளிரும சுவர்க்க உடடையுடைன ஒளியும,
இனபமும, சசாந்தியும எய்தகின றனஜன.
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7.பூரண சசாந்திடய அடடைதல
பறப் பிரபஞ்சத்தில இடடைவிடைசாத குழப்பமும, மசாறுதலும, அடமதியினடமயும
இருக்கினறன; எலலசாப் மபசாருள்களின அகத்திலும கடலக்கப்படைசாத சசாந்தி
இருக்கிறனறத; இவ்வசாழ்ந்த மமமௌனத்தில மமய்ப்மபசாருள் வசக்கினறத.
மனிதன இவ்விரட்டடைத் தனடமடயக் மகசாண்டிருக்கிறசான. பற அடமதியினடமயும
ஆழ்ந்த நித்திய சசாந்தியும ஆகிய இரண்டும மனிதனுள் இருக்கினறன.
மிகமிகக் மகசாடிய பயலகசாற்றும மசலல முடியசாத மமமௌன ஆழங்கள் சமுத்திரத்தில
இருப்பதஜபசால, பசாவமும தக்கமுமசாகிய பயல கசாற்றுக்கள் ஒருஜபசாதம கடலக்க
முடியசாத தூய மமமௌன ஆழங்கள் மனிதனுடடைய அகத்தில இருக்கினறன; இந்த
மமமௌனத்டத அடடைந்த அதில அறிஜவசாடு வசாழ்தஜல சசாந்தி.
பற உலகத்தில ஜவற்றுடம நிடறந்திருக்கிறத; ஆனசால, பிரபஞ்சத்தின அகத்தில
உடடைக்கப்படைசாத ஒற்றுடம நிடறந்திருக்கிறத. மனித ஆத்மசா, ஜவற்றுடமயசான
மஜனசாமவழுச்சயசாலும தயரத்தசாலும கிழக்கப்பட்டு, பசாவமற்ற நிடலடமயசாகிய
ஒற்றுடமக்குக் குருட்டுத்தனமசாகப் ஜபசாய்ச் ஜசர்கினறத; இந்த நிடலடமடய அடடைந்த,
அதில அறிஜவசாடு வசாழ்தலதசான சசாந்தி.
மவறுப்ப மனித உயிர்கடளப் பிரித்த, தனபப்படுத்தடல வளர்த்த, ஜதசங்கடளக்
மகசாடுடமயசான யுத்தத்தில பகுத்தி விடுகினறத. அப்படியிருந்தம, மனிதர்
எலலசாவற்டறயும தழுவிக்மகசாண்டிருக்கிற ஒரு பூரண அனபின இடைத்தில ஒரு சறிய
அளவு நமபிக்டக மசாத்திரம உடடையவரசாயிருக்கினறனர்; இதற்குரிய கசாரணம அவருக்குத்
மதரிவதிலடல, இந்த அனடப அடடைந்த, அதில அறிஜவசாடு வசாழ்தலதசான சசாந்தி.
இந்த அகச்சசாந்தி, இந்த மமமௌனம, இந்த ஒற்றுடம, இந்த அனப ஜதவரசாஜ்யம;
இந்தஇரசாஜ்யத்டதச் ஜசர்தல மிகக் கஷ்டைமசாயிருக்கிறத; ஏமனனில, தனடனத் தறந்தசறு
குழந்டதகள்ஜபசால ஆவதற்குச் சத்தமசாயிருக்கிறவர் ஒருவரும இலடல.

மூத்தி வீட்டின சத்திர வசாயில
மிகமவசாடுங் கியத; சறியத; அதடன
உலகப் பிரசாந்தியசால குருடைரசா யுள்ள
மூடை மனிதரசால கசாணமுடி யசாத;
வசாயிடலக் கண்டுஜள ஜபசாக நசாடும
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கூரிய பசார்டவ யசாளரும வசாயில
கதவுதசாழ் இடைப்பட் டிருப்பதம, திறக்க
முடியசா ததவும நனிகசாண் கினறனர்;
கதவினுட் பறமுள கனத்த தசாழ்கள்
அவசா தற் மபருடம, ஜபரசாடச, கசாமஜம.
சசாந்தி! சசாந்தி!
எனறு மனிதர் சத்தம இடுகினறனர்; ஆனசால, அதற்கு எதிரசாக ஜவற்றுடமடயயும,
அடமதியினடமடயயும, சச்சரடவயும கசாண்கினறனர். தனடனத் தறத்தலினினறு பிரிக்க
முடியசாத ஞசானத்திற்கு ஜவறசாக உண்டமயசானதம நிடலநிற்கத் தக்கதமசான சசாந்தி இருக்க
முடியசாத.
ஜேன சமூக மசமௌகரியங்களசாலும, கணத்திற் கழிந்தஜபசாம சற்றினபங்களசாலும, மலமௌகிகக்
கசாரியங்களின மவற்றிகளசாலும உண்டைசாகும சசாந்தி அதன இயற்டகயிஜலஜய
நிடலயற்றத; ஆபத்தக் கசாலத்தில அழிந்த ஜபசாகினறத. முத்தியின சசாந்தி மசாத்திரம
எலலசா ஆபத்தக்களிலும அழியசாத நிடல நிற்கினறத; சுயநயமற்ற அகமமசாத்திரம
முத்தியின சசாந்திடய அடடையக்கூடும.
தூய்டம ஒனஜற அழியசாத சசாந்தி; தனடன-அடைக்கல அதற்கு வழி;
ஜமனஜமலுமவளர்ந்தமகசாண்டிருக்கிற ஞசான ஒளி யசாத்திரிகடன அவன வழியில
நடைத்தகினறத.ஒழுக்க மநறியில பிரஜவசத்த உடைஜன அவ்மவசாளி சறித
அடடையப்படுகினறத; ஆனசால, அத ‘யசான’ எனபத ஒழிந்த ஒரு மசாசற்ற வசாழ்க்டகயிஜல
பூரணமசாகஅடடையப்படுகினறத.

தனடனஜந சக்கும தவடறயும வசாழ்க்டகயிற்
மகசாண்டுள ஆடசக் கூடறயும மவலலலும,
ஆழ்ந்தகசா மத்டத அகத்டதவிட் ஜடைசாட்டைலும,
அகச்சச் சசாடவ அகத்தினின றகற்றலும
உண்டமச் சசாந்திடய உண்டைசாக் குமஜம.

வசாசப்பவர்கஜள! ஒருஜபசாதம மங்கசாத ஒளிடயயும, ஒருஜபசாதம முடிவுறசாத
ஆனந்தத்டதயும, அடசக்க முடியசாத சசாந்திடயயும அனுபவிக்க விருமபவீர்களசாயின,
உங்கள் பசாவங்கடளயும, உங்கள் தக்கங்கடளயும, உங்கள் கவடலகடளயும, உங்கள்
குழப்பங்கடளயும அடிஜயசாடு விடை விருமபவீர்களசாயின, இவ்விரக்ஷ¢ப்டபயும,
இவ்வுயர்ந்த மபருடம மபசாருந்திய வசாழ்க்டகடயயும அடடைய விருமபவீர்களசாயின,
உங்கடள நீங்கள் மவலலுங்கள். ஒவ்மவசாரு நிடனப்பம, ஒவ்மவசாரு
மஜனசாமவழுச்சயும, ஒவ்மவசாரு விருப்பமும உங்களுள் வசக்கினற மதய்வ சக்திக்குப்
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பூரணமசாகக் கீழ்ப்படியுமசாறு மசய்யுங்கள். இடதத்தவிரச் சசாந்திக்கு ஜவறு வழி இலடல;
இதன மூலமசாக நடைப்பதற்கு நீங்கள் மறுப்பீர்களசாயின, நீங்கள் அதிகமசாகச் மசய்யும
பிரசார்த்தடனயும, நீங்கள் மதச் சடைங்குகடளச் சரியசாகச் மசய்தலும, பயனற்றடவயும
உபஜயசாக மற்றடவயசாயும தீரும. ஜதவர்களசாவத, ஜதவ தூதர்களசாவத உங்களுக்கு உதவி
மசய்ய முடியசாத. ‘யசான’ எனபடத மவனறவனுக்கு மட்டுமதசான அவனுடடைய பதியதம
அழியசாததமசான மபயர் எழுதப்பட்டை நலல வசாழ்க்டக நலகப்படுகினறத.
பறப்மபசாருள்களிலிருந்த, மபசாறியினபங்களிலிருந்த, பத்திவசாதங்களிலிருந்த, உலகக்
கிளர்ச்சகளிலும சந்தடிகளிலுமிருந்த, சறிதஜநரத்திற்கு மவளிஜய வசாருங்கள், உங்கள்
அகங்களின உள்ளுள்ஜளயிருக்கிற அரங்குட் மசலலுங்கள்; அங்ஜக சகல சுயநய
விருப்பங்களின அசுத்தப் பிரஜதசங்களினினறும விடுபட்டு ஒர் ஆழ்ந்த மமமௌனத்டத,
ஒரு தய அடமதிடய ஓர் இனபகரமசான வசாழ்டவக் கசாண்பீர்கள்; அந்தத் தூய இடைத்தில
நீங்கள் சறித ஜநரம ஒய்வசாயிருந்த தியசானம மசய்வீர்களசாயின, மமய்ப்மபசாருளின
குற்றமற்ற ஞசானக்கண் உள்ளுள்ஜள திறக்கும; மபசாருள்கடளமயலலசாம அவற்றின
உண்டமயசான தனடமயில நீங்கள் பசார்ப்பீர்கள். உங்கள் உள்ஜளயிருக்கிற இந்தத் தூய
இடைம. உங்களுடடைய உண்டமயசான அழிவிலலசாத ஆத்மசா. அஃத உங்கள் உள்ஜள
இருக்கிற மதய்வம; நீங்கள் அதவசானஜபசாத, “சரியசான மன உடடைடயத்
தரித்திருக்கிறீர்கள்” எனறு மசசாலலப்படுவீர்கள். அததசான சசாந்தியின வீடு; ஞசானத்தின
ஜகசாவில; மரணமினடமயின வசாசஸ்தசானம. இந்த உள்ஜநசாக்கிய ஓய்விடைத்திற்கு,
உண்டமக்கசாட்ச மடலக்கு ஜவறசாக உண்டமச் சசாந்தியசாவத, மமய்ஞ்ஞசானமசாவத
இருக்க முடியசாத. அந்த இடைத்தில நீங்கள் ஒரு நிமிஷம, ஒரு மணி, ஒரு நசாள்
தங்கமுடியுமசானசால, அங்கு நீங்கள் எக்கசாலத்திலும தங்கியிருக்க முடியும.
உங்களுடடைய சகல பசாவங்களும தக்கங்களும, உங்களுடடைய சகல அச்சங்களும
கவடலகளும உங்களுக்ஜக மசசாந்தமசானடவ; அவற்டற நீங்கள் பற்றிக்மகசாண்டிருக்க
அலலத விட்டுவிடை முடியும. உங்கள் மசசாந்த விருப்பப்படி உங்கள்
அடமதியினடமடயப் பற்றிக் மகசாள்ளுங்கள்.; அலலத உங்கள் மசசாந்த விருப்பப்படி
நிடலயசான சசாந்திடய அடடையுங்கள். பசாவத்டத உங்களுக்கசாக ஜவமறசாருவர் விடை
முடியசாத; அதடன நீங்கள்தசான விடைஜவண்டும. மிகமிகப் மபரிய ஆசரியரும தமக்கசாக
மமய்ப்மபசாருள் வழியில நடைப்படதயும, அவ்வழிடய உங்களுக்குக் கசாட்டுவடதயும
தவிர அதிகமசாக ஒனறும மசய்யமுடியசாத; உங்களுக்கசாக நீங்கள்தசான அவ்வழியில
நடைக்கஜவண்டும. சசாந்தத்டதக் மகடுப்பதம, ஆத்மசாடவப் பந்தப்படுத்தி யிருப்பதமசான
கட்டடை உங்கள் மசசாந்த முயற்சகளசாஜல அவிழ்த்த, நீங்கள் விடுதடலயும சசாந்தியும
அடடைய முடியும.
மதய்வ சசாந்தி, மதய்வ ஆனந்தம. இவற்றின ஜதவ தூதர்கள் உங்கள் பக்கத்திஜல
எப்மபசாழுதம இருக்கிறசார்கள்; நீங்கள் அவர்கடளக் கசாணசாததற்கும, அவர்கள் ஜபச்டசக்
ஜகளசாததற்கும, அவர்கஜளசாடு வசயசாததற்கும கசாரணம, நீங்கள் அவர்களினினறு
ஒளிந்தமகசாண்டு, உள்ளத்திலிருக்கிற தீய பிசசாசுகளின கூட்டுறடவ விருமபவஜத.
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நீங்கள் எவ்வசாறிருக்க ஆடச மகசாண்டுள்ளீர்கஜளசா, நீங்கள் எவ்வசாறிருக்க
விருமபகிறீர்கஜளசா, நீங்கள் எவ்வசாறிருக்கக் ஜகசாருகிறீர்கஜளசா, அவ்வசாறிருக்கினறீர்கள்.
உங்கடளத் தூய்டமப்படுத்த நீங்கள் மதசாடைங்கலசாம; அவ்வசாறு மசய்வதனசால நீங்கள்
சசாந்திடய அடடையலசாம. அலலத உங்கடளத் தூய்டமப்படுத்த நீங்கள் மறுக்கலசாம;
முனஜபசாலஜவ தனபத்டத அனுபவதித்தக் மகசாண்டிருக்கலசாம.

நீங்கள் பறப்படுங்கள்; வசாழ்க்டகயின கசாய்ச்சடலயும எரிச்சடலயும விட்டு மவளிஜய
வசாருங்கள்; ‘யசான’ எனபதன சுடுகிற மவப்பத்டத விட்டு மவளிஜயறுங்கள்; உங்கடள
அடமதிப்படுத்தி, பதப்பித்த, மீட்டும சசாந்தியின கசாற்றுக்கள் வீசுகினற அகத்தின
அடமதியிடைத்தள் பகுங்கள்.

பசாவமும தனபமுமசாகிய பயலகடள விட்டு மவளிஜய வசாருங்கள். சசாந்தியசாகிய முத்தி
வீடு அவ்வளவு சமீபத்தில இருக்குமஜபசாத, ஏன மதசாந்தரவுப் படுகினறீர்கள்? பயலிற்
சுழலுகினறீர்கள்?
தனடன நசாடுதடலமயலலசாம விட்டு விடுங்கள்; தனடன விட்டு விடுங்கள், உடைஜன
கடைவுட் சசாந்தி உங்களுடடையதசாய் விட்டைத.
உங்களுள் இருக்கிற மிருகத்டதக் கீழ்ப்படுத்தங்கள்; ஒவ்மவசாரு சுயநய எழுச்சடயயும
ஒவ்மவசாரு ஜவற்றுடமச் மசசாலடலயும மவலலுங்கள்; உங்களுடடைய சுயநய சுபசாவத்தின
தசாழ்ந்த உஜலசாகங்கடள அனபசாகிய கலப்பற்ற தங்கமசாக மசாற்றுங்கள்; பூரண சசாந்தி
வசாழ்க்டகடய நீங்கள் அடடைவீர்கள். வசாசகர்கஜள! இவ்வசாறு கீழ்ப்படுத்தி மவனறு,
மசாற்றி, நீங்கள் ஸ்தூல சரீரத்தில வசாழ்ந்த மகசாண்டிருக்கும ஜபசாஜத மரணமசாகிய
கருங்கடைடலக் கடைந்த தக்கப் பயலகள் ஒருஜபசாதம அடியசாத, பசாவமும, தனபமும,
சந்ஜதகமும அணுகசாத கடரடய அடடைவீர்கள். அந்தக் கடரமீத தூய்டம, இரக்கம,
விழிப்ப, தனனடைக்கம, முடிவற்ற சந்ஜதசாஷம இவற்ஜறசாடு நினறுமகசாண்டு, நீங்கள்,

“எனறும ஆத்மசா பிறந்த திலடல;
எனறும ஆத்மசா இலசாதஜபசா கசாத;
அஃதிலசாக் கசாலம இலமதசாரு ஜபசாதம;
மதசாடைக்கமும முடிவும மசசாப்பனம தசாஜம
பிறப்பம மசாற்றமும இறப்பம இனறி
எனறும ஆத்மசா இருக்கின றதகசாண்!
அஃதடற வீடிவண் அழிந்ததசாத் ஜதசானறிலும
அஃமதசாரு ஜபசாதம அழிந்த திலடலஜய”
எனறு அறிவீர்கள்.
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அப்ஜபசாத, நீங்கள் பசாவம, தக்கம, தனபம எனபவற்றின அர்த்தத்டதயும, அவற்றின
அந்தம ஞசானம எனபடதயும அறிவீர்கள்! இறப்பின கசாரணத்டதயும கசாரியத்டதயும
அறிவீர்கள்.
இவ்வறிவுடைன நீங்கள் ஓய்வில பகுவீர்கள். இததசான அழியசாத ஆனந்தம;
இததசானமசாறசாத சந்ஜதசாஷம: இத தசான தடடையற்ற அறிவு; மசாசற்ற ஞசானம; இறவசாத
அனப இத.இத மசாத்திரஜம, பூரண சசாந்தி அனுபவம.
மமய்ப்மபசாருள் உணர்ந்த ஜமஜலசார் களுக்குக்
கற்பிக்க விருமபம கருத்தடடை யீஜர!
ஐயம எனனும அருமபசா டலயிலநீர்
நடைந்த மசனறு கடைந்தவிட் டீரசா?
தக்க மநருப்பசால தூயரசா யினீரசா?
அபிப்பி ரசாய அலடகடய இரக்கம
மனத்தி னினறு தரத்தி விட்டைதசா?
மபசாய்நிடனப் பக்கள் பகுந்மதசாளி யசாவடக
நுமமுடடை ஆனமசா நலலதசா யிற்றசா?
அனடபக் மகசாண்டை அறிவுடடை ஜயசார்க்குக்
கற்பிக்க விருமபம கருத்தடடை யீஜர!
ஏங்கி யழுதிடும இடைத்தில நீவர்
நடைந்த மசனறு கடைந்தவிட் டீரசா?
வியசாகுலம எனனும இருளிரசாத் திரியில
அழுத மநசாந்தநீர் அதகழித் தீரசா?
மிடகயும மவறுப்பம இடடைவிடைசாப் பசாரமும
மகசாண்டு வருந்தம குவலய மக்கடளக்
கண்டுளம உருகிநீர் கருடணயுற் றீரசா?
சசாந்தி யடடைந்த மசாந்தர் தமக்குக்
கற்பிக்க விருமபம கருத்தடடை யீஜர!
சச்சர மவனனும மிக்க அகனற
கடைலிடன நீவிர் கடைந்தவிட் டீரசா?
ஜமசானக் கடரயில வசாழ்க்டகயின மகசாடிய
அடமதி யினடமடய அறிந்தநீர் விடுதடல
மபற்றுவிட்டீரசா? மபரியநும அகத்தில
வருந்தத மலலலசாம மசாய்ந்மதசாழிந் தனவசா?
வசாய்டமயும அனபம சசாந்தியும நிற்கஜவ!
சசாந்திக்கு மசார்க்கம முற்றிற்று.
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