1

வாழ்வின்
க ாந்தளிப்பு ளை
டந்த உயர்நிளை ள்
ஜே ம்ஸ் ஆ ன்
தமிழில்: ஜே .அருணா
arun2010g@gmail.com
Above Life’s Turmoil. By James Allen
(ஆங்கி முதன்நூல்: Above Life’s Turmoil. (1910)
அட்ளைடப்படம் : க னின் குரு ாமி - guruleninn@gmail.com
மின்னூ ாக் ம் : சீ.ராஜே ஸ்வரி - sraji.me@gmail.com
கவளியீடு : FreeTamilEbooks.com
உரிளைV : Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives 4.0 International License.
உரிளைV – கிரிஜேயட்டிவ் ாVன்ஸ். எல் ாரும் படிக்

ாம், பகிர ாம்.

2

ம்

உள்ளடக்கம்
முன்னுரை ..............................................................................................................................................4
1. உண்ரைமயான மகிழ்ச்சி......................................................................................................................5
2. பிறப்பு இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டு வாழும் மனிதன் இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டு வாழும் மனிதன் அப்பாற்பட்டு வாழும் மனிதன் வாழும் மனிதன்................................................................................7
3. தன்ரைன வெவல்வது............................................................................................................................9
4. தூண்டு வாழும் மனிதன்தல் இச்ரைசகளின் மரைறமுக பயன்கள்...............................................................................12
5. நே! ்ரைமயான மனிதன்.....................................................................................................................16
6. !ன்ரைம தீரைமகரைள ஆய்!்துண ்வது..............................................................................................18
7. !ம்பிக்ரைகநேய வெசயல்பாடு வாழும் மனிதன்களின் அடிப்பரைட.....................................................................................20
8. காப்பாற்றும் !ம்பிக்ரைக....................................................................................................................22
9. எண்ணமும் வெசயலும்......................................................................................................................24
10. உங்களது மனப்பான்ரைம.................................................................................................................26
11. விரைதப்பு இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டு வாழும் மனிதன்ம் அறுவரைடயும்................................................................................................................28
12. !ீதியின் ஆட்சி..............................................................................................................................31
13. தரைலயாய !ீதி...............................................................................................................................34
14. பகு அப்பாற்பட்டு வாழும் மனிதன்த்தறிவின் பயன்.......................................................................................................................37
15. சுய ஒழுக்கம்.................................................................................................................................40
16. மனத்திட்பம்...................................................................................................................................44
17. நேபருவரைகத் தரும் வெவற்றி.............................................................................................................47
18.மன!ிரைறநேவாடு வாழும் மனிதன் வெசயல்படு வாழும் மனிதன்வது.......................................................................................................49
19. சநேகாத த்துவம் என்னும் ஆலயம்.................................................................................................51
20. !ிம்மதி இனிது நேமவுமிடங்கள்.......................................................................................................55

3

முன்னுளைர
நம்Vால் புற உ
நி ழ்வு ளை ஜேயா அல் து Vற்ற Vனிதர் ளை ஜேயா நாம் ஜேவண்டிய வண்ணம் Vாற்ற
முடியாது. உ ளை நம் விருப்பத்துக்கு இணங்குVாறு க ய்ய முடியாது. ஆனால், நம் ஆளை ள்,
உணர்வு ள், எண்ணங் ள் என நம் உள் த்தின் க யல்பாடு ளை நாம் நிளைனக்கும்படி Vாற்றி
அளைVத்துக் க ாள் முடியும். Vனிதர் ள் மீது க ாண்டிருக்கும் எண்ணங் ளை நம் உள் த்தின்
விருப்பம் ஜேபா Vாற்றிக் க ாள் முடியும். நVது Vனதின் உள் உ ளை -, கVய்யறிவிற்கு ஏற்ப திருத்தி
அளைVத்து க ாண்டு புற உ ஜே ாடும், Vனிதர் ஜே ாடும் உள் ஜேவறுபாடு ளுக்கு இளைடயிலும்
இளையந்து இருக் முடியும். உ கின் க ாந்தளிப்புக் ளை நம்Vால் தவிர்க் இய ாது, ஆனால், நம் Vன
அளைVதி குளை யாVல் நாம் பார்த்துக் க ாள்
ாம். வாழ்வின் டளைV ளுக்கும், பிரச்சிளைன ளுக்கும்
நாம் நம் வனத்ளைத வழங் ஜேவண்டி இருக்கிறது. ஆனால், அளைவ குறித்த பதட்டங் ள், வளை ளில்
இருந்தும் விடுபட்டு நாம் ஜேVல் எழ முடியும். நம்ளைV சுற்றி இளைரச் ான ஓளை யிருந்தாலும் ஒரு
அளைVதியான Vனளைத நாம் கபற்று இருக் முடியும். கபாறுப்புக் ளை சுVந்து இருந்தாலும், இதயம்
இளை ப்பாறுதஜே ாடு இருக் முடியும். கநருக் டியான தவிப்புக் ளுக்கு இளைடயிலும் நாம் நிளை யான
நிம்Vதிளைய அறிந்து இருக் முடியும்.
இந்த நூலில் இடம் கபற்று இருக்கும் இருபது ட்டுளைர ளில், ப
ட்டுளைர ள் அவற்றின்
ஜேபசுகபாருளில் ஒன்ஜேறாடு ஒன்று கதாடர்பில் ாVல் இருந்தாலும், தன்ளைனத் தான் அறிவது, தன்ளைனத்
தான் கவல்வது ஆகியவற்றின் உயர் நிளை ளை நூளை வாசிப்பவர் ளுக்கு சுட்டிக் ாட்டும் உணர்வில்
ஒன்றிளை ந்து இருக்கும். உ
வாழ்வின் க ாந்தளிப்பு ளை
டந்த அந்த உயர்நிளை ளின்
சி ரங் ளில் சுவர் அளைVதியின் ஆட்சி நி வும்.
ஜே ம்ஸ் ஆ ன்
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1. உண்ளைVயான Vகிழ்ச்சி
Vாற்ற முடியாத இனிளைVயான Vனநிளை ளைய எப்ஜேபாதும் க ாண்டிருப்பது,
ங் Vற்ற னிவான
எண்ணங் ளை ஜேய எப்ஜேபாதும் எண்ணுவது, எல் ா சூழ்நிளை ளிலும் Vகிழ்ச்சியா இருப்பது என
இத்தளை ய அரு ாசி கபற்ற நிளை யும் இத்தளை ய அழகிய குண இயல்பும் வாழ்வுஜேV ஒவ்கவாருவரின்
குறிக்ஜே ா ா இருக் ஜேவண்டும், அதிலும் குறிப்பா உ கின் துன்பத்ளைத குளைறக் எண்ணுபவர் ளின்
குறிக்ஜே ா ா இருக் ஜேவண்டும். டுளைVயான Vனப்பான்ளைV,
ங் Vான எண்ணங் ள்,
Vகிழ்ச்சியற்ற Vனநிளை என்பனவற்றிலிருந்து ஒருவன் விடு கபறாVல் இருந்து க ாண்டு ஏஜேதா ஒரு
வளை யான க ாள்ளை அல் து Vதம் ார்ந்த ஏஜேதா ஒரு ருத்ளைத பரப்பி அவனால் இந்த உ ளை
Vகிழ்ச்சியா Vாற்ற முடியும் என்று ற்பளைன க ய்கிறான் என்றால் அவன் ஒரு கபரிய Vாளையயில் சிக்கி
இருக்கிறான். டுளைVயான குணத்ளைத,
ங் Vான எண்ணங் ளை , அல் து Vகிழ்ச்சியற்ற Vஜேனாநிளை
ஆகியளைவ ஜே ாடு ஒருவன் தின ரி வாழ்வில் வாழ்கிறான் என்றால், அவன் ஒவ்கவாரு நாளும் உ கின்
துன்ப அ ளைவ கூட்டுகிறான். எவன் நல்எண்ணங் ஜே ாடு கதாடர்ந்து வாழ்கிறாஜேனா, Vகிழ்ச்சியில்
இருந்து வி ாVல் இருக்கிறாஜேனா, அவன் ஒவ்கவாரு நாளும் உ கின் Vகிழ்ச்சி அ ளைவ
கூட்டுகிறான். அவன் எந்த Vதநம்பிக்ளை ளை க ாண்டு இருந்தாலும் ரி அல் து Vத நம்பிக்ளை ள்
அற்றவனா இருந்தாலும் ரி, அவனது இந்த பங் ளிப்பு அவற்ளைற ார்ந்து இல்ளை .
எவன் ஒருவன் னிவா , Vன்னிக்கும் குணமுளைடயவனா , அன்பா , Vகிழ்ச்சியா இருக் இன்னும்
ற்று இருக் வில்ளை ஜேயா அவன் மி குளைறவா ஜேவ ற்று இருக்கிறான். அவனது நூல் அறிவு மி
பரந்ததா வும் Vத ாஸ்திரநூல் ளை ஆழVா ற்று அதில் பு ளைV கபற்றவனா கூட இருக் ாம்.
ஆனாலும், அன்பானவனா , தூய்ளைVயானவனா , Vகிழ்ச்சியானவனா V ரும் கபாழுது தான்
ஒருவன் வாழ்வின் ஆழVான, உண்ளைVயான, நிளை யான பாடங் ளை
ற்று க ாள்கிறான். எல் ா
எதிர்ப்பான, ப்பான சூழ்நிளை ளை யும் தன் இளைடயறுந்து ஜேபா ாத இனிளைVயான நடத்ளைத
பண்பு ால் எதிர்க ாள்வஜேத தன் Vனளைத ட்டுப்படுத்தி ஆளும் ஒரு ஆன்Vாவின் இருப்ளைப
உணர்த்தும் Vறுக் முடியாத அளைடயா ம், கVய்யறிவின் ான்று, உண்ளைV அங்கு உளைறவதன்
அத்தாட்சி.
ஒரு இனிளைVயான Vகிழ்ச்சியான ஆன்Vா என்பது அனுபவத்தாலும் கVய்யறிவாலும் னிந்து
இருப்பதாகும். வலிளைVயான ஆற்றலுடன் பரவுகின்ற அதன் தாக் ம் ண் ளுக்கு பு ப்படாது
இருந்தாலும் அந்த தாக் த்தின் நறுVணம் Vற்றவர் ளின் இதயங் ளில் அ Vகிழ்ளைவ ஏற்படுத்தும்,
உ ளை பரிசுத்தப்படுத்தும். உண்ளைVயான Vனிதத்துவத்தின் Vாண்பும் கபருளைVயும் என்பது
இனிளைVயா வும் Vகிழ்ச்சியா வும் வாழ்வது தான். அப்படி வாழ ஜேவண்டும் என்று Vனதில் உறுதி
ஏற்றுக் க ாண்டால், இதுவளைர அப்படி வாழாதவர் ள் அப்படி வாழ விரும்பினால், யார்
ஜேவண்டுVானாலும் இந்த நாள் முதல் அப்படி வாழத் கதாடங் ாம். ஒரு Vனிதனது சூழ்நிளை
எப்ஜேபாதுஜேV அவனுக்கு எதிரா இல்ளை , அவனுக்கு உதவுவதற் ா ஜேவ அது அப்படி இருக்கின்றது.
எந்த வளை யான புறச்சூழ்நிளை
ால் நீங் ள் உங் ள் இனிளைVளையயும் Vன நிம்Vதிளையயும்
இழக்கின்றீர் ஜே ா, அது தான் உங் ள் வ ர்ச்சிக்கு மி ஜேதளைவயானதாகும். அவற்ளைற எதிர்க ாண்டு
மீளூம்ஜேபாது Vட்டும் தான் நீங் ள் ற் முடியும், வ ர்ந்து னிய முடியும். தவறு உங் ள் மீது தான்
இருக்கின்றது.
ங் றVற்ற Vகிழ்ச்சிஜேய ஆன்Vாவின் இயல்பான ரியான நிளை , தூய்ளைVயான சுயந Vற்ற வாழ்ளைவ
வாழும் ஜேபாது எவரும் அளைத கபற்றுக் க ாள்
ாம்.
வாழும் எல் ா உயிர் ளின் மீதும் நல் எண்ணத்ஜேதாடு வாழுங் ள், இரக் Vற்ற தன்ளைV, ஜேபராளை ,
கவறுப்பு ஆகியளைவ Vடிந்து ஜேபா ட்டும், தவழும் இ ம் கதன்ற ா உங் ள் வாழ்வு இருக் ட்டும்.
இது உங் ளுக்கு மி டினVா இருக்கிறதா? அப்படி என்றால்
க் மும் துக் மும் உங் ஜே ாடு
கதாடர்ந்து உடன் இருக்கும். அந்த ஜேபரருள் நிளை ளைய உணர்ந்து அளைத வரும் ா த்தில் விளைரவா ,
எளிதா அளைடவதற்கு உங் ளுக்கு ஜேவண்டியது எல் ாம் அளைத அளைடய முடியும் என்னும்
நம்பிக்ளை யும் ஜேபரார்வமும் Vன உறுதியுஜேV ஆகும்.
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Vனச்ஜே ார்வு அளைடவது, எரிச் ல் படுவது, பதட்டம் அளைடவது, முனுமுனுப்பது, ண்டனங் ள்
கதரிவிப்பது, பு ம்புவது,- இளைவ எல் ாம் எண்ணங் ளில் உள் ஜே ா ாறு ள், Vன ஜேநாய் ள். Vன
நிளை தவறா இருப்பதன் அறிகுறி, இவற்றினால் துன்பப்படுபவர் ள் தங் ள் எண்ணங் ளை யும்
ஒழுகும் முளைற ளை யும் சீர்படுத்திக் க ாள் முயற்சிக் ஜேவண்டும். உ கில் பாவங் ளும்
துன்பங் ளும் கபருV வில் இருக்கின்றன என்பது உண்ளைV தான். எனஜேவ, நம்முளைடய அன்பும்
இரக் முஜேV உ த்திற்கு ஜேதளைவ, நம்முளைடய துன்பங் ள் அல் , அது ஏற்க னஜேவ அதி Vா
இருக்கிறது. நVது இன்மு மும் Vகிழ்ச்சியும் உ கிற்கு ஜேதளைவ, ாரணமும் அது தான் குளைறவா
இருக்கின்றது. அழ ான வாழ்ளைவயும் குண இயல்ளைபயும் விட சிறந்த ஜேவகறான்ளைற இந்த உ கிற்கு
நாம் வழங்கி விட முடியாது. இளைவ இல் ாVல் Vற்றளைவ ள் எல் ாம் வீணாகும். இது Vாண்பு மிக்
சிறப்பாகும், நிளை த்திருக் கூடியதாகும், உண்ளைVயானதாகும், புறக் ணிக் கூடாததாகும் , அது எல் ா
ஜேபரருளை யும் கபருVகிழ்ச்சிளையயும் உள் டக்கி உள் து.
உங் ளை சுற்றி நடக்கும் தவறு ள் குறித்த எதிர்Vளைறயான எண்ணங் ஜே ாடு ஜே ார்வளைடய ஜேவண்டாம்.
Vற்றவர் ளிடம் உள் தீங்கு ளை பட்டியலிட்டவாறு அதற்கு எதிரா ஆர்ப்பாட்டம் க ய்து க ாண்டு
இருக் ஜேவண்டாம் . ஆனால் உங் ள் உள் த்தில் எந்த தவறும் தீங்கும் இல் ாVல் வாழத்
கதாடங்குங் ள். Vன நிம்Vதி, தூய்ளைVயான Vதம், உண்ளைVயான சீர்திருத்தம் இதில் தான் அடங்கி
இருக்கிறது. Vற்றவர் ள் உண்ளைVயா இருக் ஜேவண்டும் என்றால் நீங் ள் உண்ளைVயா இருங் ள்.
உ ம் துன்பத்திலும் பாவத்திலும் உழ கூடாது என எண்ணினால் நீங் ள் அதிலிருந்து விடு
கபறுங் ள். உங் ள் வீடும், சுற்றமும் Vகிழ்ச்சியா இருக் ஜேவண்டும் என எண்ணினால் நீங் ள்
Vகிழ்ச்சியா இருங் ள். உங் ளை சுற்றி உள் எல் ாவற்ளைறயும் நீங் ள் Vாற்ற முடியும், உங் ளை
நீங் ள் உள்ளிருந்து Vாற்றிக் க ாண்டால்.
”ஓ மிடாதீர் ள், பு ம்பாதீர் ள்
நம்பிக்ளை இழந்து க ய ற்று ஜேபா ாதீர் ள்,
தீயளைவ ளுக்கு எதிரா குளைரத்து க ாண்டு இருக் ாதீர் ள்,
ஆனால் நன்ளைVயின் இனிளைVளைய பாடுங் ள்.”
உங் ள் உள்ளிருக்கும் நன்ளைVளைய நீங் ள் உணரும் ஜேபாது இளைத நீங் ள் இயல்பா வும்
இயற்ளை யா வும் க ய்வீர் ள்.
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2. பிறப்பு இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டு வாழும் Vனிதன்
பிறப்பு இறப்பு ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்வு என்பது இங்ஜே , இப்கபாழுஜேத நி ழக்கூடியது.
இறந்த பின் கதாடரக்கூடிய ஏஜேதா ஊ ம் நிளைறந்த ஒன்றல் . அது ஒரு கVல்லிய உணர்வு நிளை , அந்த
நிளை யில்-, உடலின் பு ன் இன்பங் ள், அளை பாயும் Vனதின் அளை வு ள், வாழ்வின் சூழ்நிளை ள்நி ழ்வு ள் எல் ாம் ன ஜேநரத்தில் Vளைறயக்கூடிய ஒன்றா , Vாளையயான இயல்பு க ாண்டதா ாட்சி
அளிக்கும்.
பிறப்பு, இறப்பு ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பது ா த்திற்குள் அடங் ாது, அளைத ா த்திற்குள்
ாண முடியாது. அது ா த்ளைத டந்த நிளை . ா ம் எப்படி இங்ஜே , இப்கபாழுது இருக்கின்றஜேதா அது
ஜேபா
ா த்ளைத டந்த நிளை யும் இங்ஜே இப்கபாழுஜேத இருக்கின்றது. ா த்திடமிருந்து
நிளைறவளிக் ாத, நிளை யில் ாத வாழ்ளைவ ளைடந்து எடுக்கும் தன் சுயத்தின் பிடியிலிருந்து ஒருவன்
மீளும் ஜேபாது ஒரு Vனிதன் ா த்ளைத டந்த நிளை ளைய ண்டு உணர்ந்து அதில் நிளை த்திருக் முடியும்.
Vனிதன் பு ன் ளின் பிடியிலும் ஆளை ளிலும் முழ்கியிருந்து -, தனது தின ரி வாழ்வில் வந்து Vளைறயும்
பு னின்பங் ளை , ஆளை ளை , நி ழ்வு ளை அவனது வாழ்வின் ஒரு பகுதி என பாவித்துக்
க ாண்டிருந்தால்-, பிறப்பு-இறப்பு டந்த நிளை பற்றி அவனுக்கு எந்த கதளிவும் ஏற்படாது. தனது
பு ன் ளின் வயப்பட்டு அதில் கதாடர்ந்து ஏற்பட்டு க ாண்டிருக்கும் Vாற்றங் ளை , ா த்தின்
ஜே ா ங் ளை , அதாவது, பிறப்பு-இறப்புக்கு உட்பட்டு கதாடர்ந்து பாடுபட்டு க ாண்டிருத்தளை
அவன் விரும்பி அளைதஜேய பிறப்பு-இறப்பு டந்த நிளை என்று தவறா எண்ணுகிறான். தனது உடனடி
ஆளை ளை , இச்ளை ளை தூண்டிவிட்டு நிளைறஜேவற்ற உதவுபளைவ ளை அவன் விரும்பி இறு பற்றிக்
க ாண்டு வாழ்கிறான். தனது ஆளை ள், இச்ளை ளை ார்ந்திராVல் அவன் எந்த உணர்வு நிளை ளையயும்
அனுபவித்திராததால், இஜேத நிளை கதாடர ஜேவண்டும் என ஏங்கி தவிக்கிறான். உ
வாழ்வின்
இன்பங் ளுக்கும் க ாண்டாட்டங் ளுக்கும் அடிளைVயாகி அவற்ளைற தன்னிலிருந்து பிரிக் முடியாத
பா Vா எண்ணிக் க ாண்டு அளைத என்றாவது பிரியத் தான் ஜேவண்டும் என்னும் எண்ணத்ளைத
அடிஜேயாடு ஒழிக் முயல்கிறான்.
பிறப்பு-இறப்புக்கு உட்பட்டு அதில் Vட்டும் வாழ்வது பிறப்பு-இறப்பு டந்த VறுளைV நிளை க்கு எதிர்
தத்துவVாகும் . அது ஆன்மீ இறப்ளைப ஏற்படுத்தும் நிளை யாகும். நிளை யில் ாVல் Vாறிக்
க ாண்டிருப்பஜேத அதன் இயல்பாகும். பிறப்பு-இறப்பு என்பளைவ எப்ஜேபாதும் கதாடர்ந்து க ாண்ஜேட
இருக்கும் நிளை யாகும்.
உடல் இறப்பதாஜே ஜேய, இறப்ளைப டந்தவன் ஆ ஒருவன் ஆகிவிட முடியாது. உடலில் ாத உயிரின்
உணர்வு ளும் Vனிதர் ள் ஜேபான்று தான், Vாற்றத்துக்கும் இறப்புக்கும் உட்பட்ட தங் து சிறிய
வாழ்ளைவ இளைடயறுந்த உணர்வுநிளை யில் வாழும். தனது சுய ஆளுளைVயின் ஆளை ள் ,சு ஜேபா
பு னின்பங் ள் என்றும் கதாடர ஜேவண்டும் என்னும் தவிப்புளைடய வாழ்ளைவ வாழும் பிறப்புஇறப்புக்கு உட்பட்ட வாழ்ளைவ Vட்டுஜேV ருதி வாழும் Vனிதன்-, இறந்த பின்னும் இறப்ளைப டந்த
நிளை ளைய எய்த முடியாது. க ன்ற ா த்ளைத பற்றி எந்த நியாப சுவடும் இல் ாVல்-, வருங் ா த்ளைத
பற்றி எந்த கதளிவும் இல் ாVல் ஆரம்பமும் முடிவும் உள் இன்கனாரு (பிறவிளைய )வாழ்ளைவஜேய
வாழ்கிறான்.
பிறப்பு-இறப்பு என்னும் நிளை க்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்ளைவ வாழும் Vனிதன் யார் என்றால் ா த்திற்கு
உட்பட்டளைவ ளை இறு பற்றிக் க ாள் ாVல் துறந்து இருக்கின்றவன். நிளை யில் ாVல் Vாறிக்
க ாண்ஜேட இருக்கும் சூழ்நிளை ளுக்கும் பு ன் ளுக்கும் அடிளைVயா ாVல் இருப்பதால்-, நிளை யா
VாறாVல் இருக்கும் அவன் உயர்ந்த உணர்வு நிளை பாதிப்புக்கு உள் ா ாVல் இருக்கும். ஊர்வ ம்
ஜேபான்று ஜேபரணியா ந ர்ந்து வ ம் வரும் நி ழ்வு ள் க ாண்டஜேத Vனித வாழ்வு, இந்த ஜேபரணி வ ம்
வருதலில் இவ்வு
வாழ்ளைவ Vட்டுஜேV ருதுபவன் அதில் ஈடுபட்டு முழ்கி ஜேபாகிறான், அந்த
அளை யால் அடித்து க ல் ப்படுகிறான். அவ்வாறு அடித்து க ல் ப்படுவதால் அவனுக்கு முன்னும்
பின்னும் இருப்பளைவ ளை பற்றி அவனுக்கு எந்த கதளிவும் இல் ாVல் இருக்கிறது. இவ்வு
வாழ்வில் தன்ளைன கதாளை த்திடாVல் வாழும் Vனிதன் அப்ஜேபரணியிலிருந்து தன்ளைன வி க்கிக்
க ாண்டு, அளை யாVல் ஓரிடத்தில் ாட்சியா நின்று அளைத வனிக்கிறான். எனஜேவ, ந ர்ந்து வ ம்
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வரும் வாழ்வு என்னும் அந்த ஜேபரணியின் கதாடக் ம், இளைட, முடிவு என்னும் முப்பகுதி ளை யும்
ாண்கிறான். தன் சுய ஆளுளைVயின் உந்துதல் ஜே ாடும் Vாறிய வண்ணம் இருக்கும் அதன்
எண்ணங் ஜே ாடும் அல் து புற Vாற்றங் ளினால் ஆன ா த்தால் அ க் ப்படும் வாழ்ஜேவாடும்
தன்ளைன அளைடயா ப்படுத்திக் க ாள் ாVல் தனது விதி, Vனிதர் ளின் விதி, ஜேத ங் ளின் விதி
ஆகியவற்ளைற உற்று ஜேநாக்கும் உணர்வு வயப்படாத ாட்சியா ன் ஆகிறான்.
உ
வாழ்ளைவ Vட்டுஜேV ருதி வாழும் Vனிதன், ஒரு னவில் அ ப்பட்டு இருப்பவன் ஆவான். அவன்
னவுக்கு முன் விழித்து இருந்தளைதயும் அறிய Vாட்டான், னவுக்கு பின் விழிக் ப் ஜேபாவளைதயும் அறிய
Vாட்டான். அவன் எளைதயும் புரிந்து க ாள்ளும் நிளை யில் இல் ாததால், அவனது னவில் சிக்கி
தவித்துக் க ாண்டிருப்பவனா இருக்கிறான். பிறப்பு-இறப்பிற்கு அப்பாற்பட்டு உ
வாழ்ளைவ டந்த
நிளை யில் வாழும் Vனிதன் னவில் இருந்து விழித்து எழுந்தவன் ஜேபா ானவன். அவன் ண்ட னவு
உண்ளைV அல் , Vாறும் ஒரு கபாய் ஜேதாற்றம் என்று அறிவான். அவன் கVய்யறிவு மிக் வன்,
ா த்திற்கு உட்பட்ட உ
வாழ்வு, ா த்திற்கு உட்படாத உ
வாழ்ளைவ டந்த வாழ்வு ஆகிய
இரண்டு நிளை ளை பற்றிய புரிதலும் அவனுக்கு உண்டு. அவன் தன்ளைன முழுளைVயா ட்டி
ஆள்பவன்.
பிறப்பு-இறப்புக்கு உட்பட்ட உ
வாழ்ளைவ Vட்டுஜேV ருதுபவன் கதாடக் மும் முடிவும் க ாண்ட
ா த்தில் வாழ்கிறான் அல் து கதாடக் மும் முடிவும் க ாண்ட, உ
வாழ்ளைவ Vட்டுஜேV
அடிப்பளைட க ாண்ட ஒரு உணர்வு நிளை யில் வாழ்கிறான். பிறப்பு-இறப்புக்கு உட்படாத நிளை யில்
வாழ்பவன் கதாடக் மும் முடிவும் அற்ற ா த்ளைத டந்த நிளை யில் வாழ்கிறான் அல் து
கதாடக் மும் முடிவும் அற்ற இந்த னப்கபாழுதில், சுவர் வாழ்ளைவ அடிப்பளைடயா க ாண்ட ஒரு
உணர்வு நிளை யில் வாழ்கிறான். ”அத்தளை யவன் Vரணத்ளைத சுளைவக் Vாட்டான்” என்று
கூறப்படுகிறது. ாரணம் அவன் பிறப்பு-இறப்பு என்னும் ஆற்றின் ளைர ளை
டந்து, தன்ளைன
உண்ளைVயின் உளைறவிடத்தில் தன்ளைன நிளை நிறுத்திக் க ாண்டுள் ான். உடல் ள், சுய ஆளுளைV ள்,
ஜேத ங் ள், உ ங் ள் Vளைறயும், ஆனால் உண்ளைV நிளை த்திருக்கும். அதன் ஜேபகராளி ா த்தால்
Vங் ாது. எனஜேவ, தன்ளைன ட்டுப்படுத்தி ஆள்பவஜேன ா த்ளைத டந்த நிளை யில் வாழ்பவன். தன்
ஆனவ அ ம்பாவ சுயந எண்ணங் ளை முன்னிறுத்திக் க ாள் த் துடிக்கும் தன் ஆளுளைVயின்
ஆற்றல் ஜே ாடு தன்ளைன கதாடர்புடுத்திக் க ாள் ாதவன். அந்த ஆற்றல் ளை ரியான திளை யில் வழி
க லுத்த ற்றறிந்தவன். எல் ாவற்றின் உள்ளிருந்து இயங்கும் ஆற்றல் ஜே ாடு அளைவ பிறப்கபடுக்கும்
மூ த்ஜேதாடும் தன்ளைன ஒத்திளை ந்து க ாண்டுள் வன்.
என்றும் அழியாத ஜேபருண்ளைV வாழ்ளைவ உணர்ந்து ா த்ளைத டந்து இருக்கும் நிளை யான Vாற்ற
முடியாத கVய்ளைV ளை தன் இதயத்திலும் Vனதிலும் பதியளைவத்து க ாண்டவனுக்கு ,வாழ்வின்
ஜேபாராட்டங் ளும் துன்பங் ளும் முடிவுக்கு வந்து விட்டன, ந்ஜேத மும் அச் மும் தூக்கி எறியப்பட்டு
விட்டன, இறப்பு என்பது அவனுக்கு இல்ளை .
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3. தன்ளைன கவல்வது
” தன்ளைன கவல்வது ”, ”ஆளை ளை விட்கடாழிப்பது”, ” தன் சுய ஆளுளைVளைய துறப்பது” ஜேபான்ற
க ாற் கதாடர் ள் குறித்து மி ப் ப ரும் குழப்பVான, தவறான ருத்துக் ளை க ாண்டிருக்கிறார் ள்.
சி ர் ( அதிலும் குறிப்பா புத்தி ாலித்தனVா வாக்குவாதம் புரிவதற்கு கபயர் ஜேபானவர் ள் ) அளைத
வாழ்வுக்கும் நடத்ளைதக்கும் அப்பாற்பட்டு கதாளை வில் இருக்கும் ஆத்மீ த் தத்துவ ருத்தா
பார்க்கிறார் ள். Vற்றவர் ஜே ா அது வாழ்வின் உயிர்துடிப்ளைப, ஆற்றல் Vற்றும் க யல்பாடு என
எல் ாவற்ளைறயுஜேV சிதறப்படிதா , ஒரு உயிர் துடிப்பற்ற ஒரு ஜேதக் நிளை ளைய ஒரு உயர்நிளை யா
ாண்பிக்கும் முயற்சி என முடிவு ட்டுகிறார் ள். தனிநபர் ளின் Vனங் ளில் ஜேVல் எழும் இத்தளை ய
குழப்பங் ள் Vற்றும் தவறு ள் அந்தத் தனிநபர் ளின் முயற்சியால் Vட்டுஜேV நீங்கும். என்றாலும்
அவற்ளைற ஜேவறு வளை யில் கதளிவுபடுத்தினால் (உண்ளைVளைய குறித்த ஜேதடலில்
ஈடுபட்டுள் வர் ளுக்கு ) அளைத நீக்குவதில் உள்
ட்டத்தின் அ வு குளைறயும்.
தன்ளைன கவல்வது அல் து சுயத்ளைத விட்கடாழிப்பது என்ற ஜேபாதளைனயின் உள் ர்த்தம் எந்த
குழப்பமுVற்ற எளிளைVஜேய; அது எந்த அ வுக்கு எளிளைVயானது, ளைடபிடிக் ஏற்றது , ளை க்கு எட்டும்
தூரத்தில் உள் து என்றால்-, சித்தாந்தங் ள், Vதக் ஜே ாட்பாடு ள், ஊ த்துக்கு உட்பட்ட தத்துவங் ள்
என்னும் ஜேV ங் ால் சூழப்படாத ஒரு ஐந்து வயது நிரம்பிய குழந்ளைதயின் Vனதால் அளைத சு பVா
உணர முடியும். வயதான கபரியவர் ஜே ா குழப்பமும் சிக் லுVான ருத்துக் ள் உள்நிரம்ப
ஏற்றுக்க ாண்டு எளிளைVயான அழ ான உண்ளைV ளுக்கு தங் ள் உள் க் தளைவ தாழிட்டு
க ாண்டுள் ார் ள்.
சுயத்ளைத விட்கடாழிப்பது என்பது ஆன்Vாவின் ளை ளை பிடுங்கி எறிவது ஆகும், ாரணம் அளைவ
பி வு, ஜேபாராட்டம், துன்பம், ஜேநாய், துக் ம் ஆகியளைவ ளை ஜேநாக்கி ஆன்Vாளைவ அளைழத்துச்
க ல்கின்றன. நிம்Vதிளைய கபருக்கும் , நன்ளைVயான, அழகிய குணங் ளை விட்கடாழிப்பது சுயத்ளைத
விட்கடாழிப்பதா ாது. எடுத்துக் ாட்டா , தூண்டுதலின் ாரணVா ஒருவன் எரிச் ல் ாரனா ஜேவா
அல் து ஜே ாபக் ாரனா ஜேவா Vாற ஜேநர்கிறது என்னும் ஜேபாது அவன் கபருமுயற்சி ஜேVற்க ாண்டு அந்த
சுயந Vனப்பாங்ளை தன்னுள் இருந்து ளை ந்து எறிந்து கபாறுளைV, அன்பு என்னும் உணர்வால்
க யல்படுகிறான் என்றால், தன்ளைன அடக்கி ஆளும் அந்த கநாடியில் அவன் சுயத்ளைத
விட்கடாழிப்பளைத நளைடமுளைறப்படுத்துகிறான். ஜேVன்ளைV குணம் நிளைறந்த ஒவ்கவாரு Vனிதனும்
அளைத பகுதி அ வி ாவது நிச் யம் ளைடப்பிடிக்கிறான். அவஜேன கூட அவ்வாறு அவன்
ளைடப்பிடிப்பளைத வார்த்ளைத ளில் Vறுக் ாம். எவன் ஒருவன் இந்த சுய விட்கடாழிப்ளைப
முழுளைVயா ளைடப்பிடிக்கிறாஜேனா, தனது ஒவ்கவாரு சுயந உந்துதல் ளை யும் ளை பறித்து
கதய்வீ அழகிய குணங் ள் Vட்டுஜேV தங்கியிருக் வழிக ய்கிறாஜேனா அவன் சுயத்ளைத விட்கடாழித்து
(சுயத்தின் எல் ா கூறு ளை யும்) கVய்ளைVளைய அளைடந்தவன் ஆகிறான். விட்டு ஒழிக் ப்பட ஜேவண்டிய
சுயம் என்பது துக் த்ளைத உருவாக் க்கூடிய பத்து கீழ் ாணும் உந்துதல் ால் ஆனது;
•

இழிநிளை இச்ளை

•

ாழ்ப்புணர்வு

•

ஜேபராளை

•

தன் நு ர்வு

•

தன் முளைனப்பு

•

வீண் ஆரவாரம்

•

தற் கபருளைV

•
•

ந்ஜேத ம்
இருள் நம்பிக்ளை
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•

Vாளைய

இந்த பத்து உந்துதல் ஜே சுயந ஆளை என்பதன் உட ாகும். இவற்ளைற மிச் ம் மீதமின்றி துறப்பது
தான் தன்ளைன கவல்வது, ஆகும். இந்த பத்து உந்துதல் ளை விட்கடாழிக் ஜேVற்க ாள் ப்படுகின்ற
“தன்ளைன கவல்லும் இந்த முயற்சி” பத்து ஜேVன்ளைV குணங் ளை பண்பட்டு வ ர்க் , ளைடப்பிடிக் ,
பாது ாக் அஜேத ஜேவளை யில் ற்றுத்தரும். அந்த பத்து ஜேVன்ளைV குணங் ள் வருVாறு
•

தூய்ளைV

•

கபாறுளைV

•

பணிவு

•

தன்ளைன விட்டுத்தருவது

•

தன்னம்பிக்ளை

•

அச் மின்ளைV

•

கதளிந்த அறிவு

•

கVய்யறிவு

•

இரக் ம்

•

அன்பு

இந்த பத்து ஜேVன்ளைV குணங் ள் கVய்ளைVயின் உட ாகும். அவற்றில் முழுளைVயா வாழ்வது
உண்ளைVயா க யல்படுவதாகும், கVய்யறிளைவ உணர்வதாகும், கVய்ளைVயில்
ப்பதாகும். பத்து
உந்துதல் ளின்
ளைவ தான் சுயம் அல் து சுய ஆளுளைV என்பதன் கூறு ாகும். பத்து நற்குணங் ளின்
ளைவ தான் உண்ளைV என்பதன் ாரம் Vாகும். தான் என்ற ஒன்று அற்ற நிளை யில் க யல்படுவதாகும்,
பிறப்பு-இறப்புக்கு அப்பாற்பட்டு உண்ளைVயில் வாழும் ஒருவனா ஆவாதாகும்.
இதில் இருந்து ாண முடிவது “தன்ளைன கவல்வது” என்பது சிறந்த, உண்ளைVயான, நிளை யான என்று
க ால் ப்படும் எந்த நற்குணத்ளைதயும் ஒழிப்பது ஆ ாது. ஆனால் சிறப்பற்ற, கபாய்யான, விளைரவில்
அழியத்தக் என க ால் ப்படும் தீயகுணத்ளைத ஒழிப்பஜேத ஆகும். இந்த “தன்ளைன கவல்வது” ஒரு
ஜேபாதும் Vகிழ்ச்சி, உவளை , ஆனந்தம் ஆகியளைவ ளை இழக் ச் க ய்யும் ஒன்றல் , Vாறா அளைவ
நிளை யா இருக் Vகிழ்ச்சிளைய கபறும் நற்குணங் ஜே ாடு இளையந்து வாழ்வதாகும். அது
க ாண்டாட்டத்ளைத அனுபவிக் துடிக்கும் துடிதுடிப்ளைப ஒழிப்பதாகும். க ாண்டாட்டத்ளைத
ஓழிப்பதல் . இன்பத்துக் ான தவிப்ளைப ஒழிப்பதாகும், இன்பத்ளைத அல் . அன்பு, ஆற்றல், உளைடளைV
ஆகியளைவ ளின் மீதான சுயந Vான ஏக் த்ளைத ளை விடுவதாகும். அன்பு, ஆற்றல், உளைடளைV
ஆகியளைவ ளை ளை விடுவதல் . Vனிதர் ள் இளைடஜேய ஒற்றுளைV, நல்லிணக் ம் V ர்ந்து அளைவ
கதாடர்ந்து நீடிக் வழிக ய்வதாகும். உயிர்துடிப்பற்ற நிளை ளைய, ஜேதக் நிளை ளைய இ க் ா க ாண்டு
க யல்படும் ஒன்றல் . நன்ளைVயான, சிறப்பான, பயன்தரத்தக் , நிளை த்த க யல்பாடு ளை Vனிதர் ள்
ளைடபிடிக் ச் க ய்வதாகும். குறிப்பிடப்பட்ட பத்து உந்துதல் ள் அல் து அவற்றில் சி வற்றில்
இருந்து எவனது க யல்பாடு ள் புறப்படுகின்றஜேதா அவன் உண்ளைVளைய Vறுத்து தன் ஆன்Vாளைவ
ாப்பாற்றத் தவறுகிறான். குறிப்பிடப்பட்ட பத்து நற் குணங் ள் அல் து அவற்றில் சி வற்றில் இருந்து
எவனது க யல்பாடு ள் புறப்படுகின்றஜேதா அவன் உண்ளைVயில், கVய்யறிவில் க யல்பட்டு தன்
ஆன்Vாளைவ ாப்பாற்றுகிறான்.
இவ்வு
வாழ்ளைவ ார்ந்த பத்து உந்துதல் குணங் ளில் கபரும்பாலும் வாழ்பவனுக்கு, ஆன்மீ
கVய்ளைV ளை பார்க் வும் ஜே ட் வும் Vறுப்பவனுக்கு தான்- ரனளைடதல் என்ற ஜே ாட்பாட்டில் எந்த
ஈர்ப்பும் ஏற்படாது, தன் இருப்ளைப முழுதும் ஒழிக் க் கூடிய ஒன்றா அது அவனுக்கு ஜேதான்றும். சுவர்
வாழ்ளைவ ார்ந்த பத்து நற்குணங் ளில் ஜேபரார்வத்ஜேதாடு வாழ முயற்சிப்பவன் அந்த ஜே ாட்பாட்டின்
எழில் மிகுந்த ஜேபரழளை ாண்பான். ா த்ளைத டந்த வாழ்வின் அடித்த ம் அது தான் என்றும்
உணர்வான். Vனிதர் ள் Vனமுவந்து ஏற்று அவற்ளைறக் ளைடபிடிக்கும் ஜேபாது கதாழில், வணி ம்,
அர ாங் ம், ஒவ்கவாரு உ
நடப்பும் பரிசுத்தVாவளைத ாண்பான். க யல்பாடு, குறிக்ஜே ாள், அறிவு
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திறன் ஆகியளைவ அழித்கதாழிக் ப்படுவதற்கு பதில் பன்Vடங் ா ஜேVன்ஜேVலும் வ ரும். அதில்
இருக்கும் ண்ளைட ச் ரவு, வலி ஜேவதளைன ஆகியன நீக் ப்பட்டும் இருக்கும்.
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4. தூண்டுதல் இச்ளை

ளின் Vளைறமு பயன் ள்

ஆன்Vா, தன்னிளைறவு அளைடவதற் ான தன் பயணத்தில், மூன்று கவவ்ஜேவறு நிளை ளில் க ல்கிறது.
முதல் நிளை மிரு நிளை யாகும். இந்த நிளை யில், Vனிதன் தன்னுள் எழுகின்ற இச்ளை ளை
நிளைறஜேவற்றிக் க ாண்டு நிளைறஜேவாடு வாழ்கிறான். அவனுக்கு பாவத்ளைத பற்றிய வளை யும் இல்ளை ,
கதய்வீ தன்ளைV ளின் மீது தனக்கு உரிளைV ள் இருப்பளைதயும் அறியாVல் இருக்கிறான். ஆன்மீ
முன்ஜேனற்றத்திற்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதா அவன் துளியும் அறியாதவனா , உணராதவனா
இருக்கிறான்.
இரண்டாவது நிளை இரட்ளைடநிளை ளின் தன்ளைV க ாண்டதாகும். இதில் VனVானது கதாடர்ந்து
மிரு நிளை க்கும் கதய்வீ நிளை க்கும் இளைடயில் ஊ ாடிக் க ாண்டு இருக்கிறது. இந்த நிளை யில்
Vனதால் அதன் மிரு ம் Vற்றும் டவுள் என இரு தன்ளைV ளை யும் உணர முடியும். இந்த நிளை யில்
தான் இச்ளை ளின் தூண்டுதல் ள் ஆன்Vாவின் முன்ஜேனற்றத்தில் தன் பங்ளை ஆற்றும். இது ஒரு கதாடர்
ஜேபாராட்ட நிளை யாகும். வீழ்வது-பின்எழுவது, பாவம் க ய்வது-பின் வருந்தி Vன்னிப்ளைப
இளைறஞ்சுவது, தான் இதுவளைர வாழ்ந்து வந்த இச்ளை ளை நிளைறஜேவற்றிக் க ாள்ளும் வாழ்ளைவ
இன்னும் விரும்புகிறான். துறப்பதற்கு Vனமின்றி தவிக்கிறான். என்றாலும் ஆன்மீ நிளை யின்
தூய்ளைVளையயும் அருளைVளையயும் கூடஜேவ ாண்கிறான். இரண்டில் எளைத ஜேதர்ந்து எடுப்பது என
புரியாVல் கதாடர்ந்து துன்புறுகிறான்.
தன்னுள் V ரத்துடிக்கும் ஆன்மீ வாழ்ளைவ ஜேதர்வு க ய்யும் இந்த நிளை தான் அவனுக்கு மி
ஆழVான ஜேவதளைனளையயும் துன்பத்ளைதயும் தருவதா இருக்கிறது. இதன் பின் ஆன்Vா, கVய்யறிவு
என்னும் மூன்றாம் நிளை க்கு டந்து க ல்கிறது. இந்த நிளை யில் Vனிதன் பாவம் Vற்றும் தூண்டுதல் ள்
என இரண்டில் இருந்தும் மீண்டு எழுந்து நிம்Vதிளைய அளைடகிறான்.
பாவத்தில் மூழ்கி இருப்பது Vாதிரி இச்ளை ளின் தூண்டுதல் ள் என்பது கபரும்பா ான Vனிதர் ள்
நிளைனப்பது ஜேபான்று ஒரு நிளை த்திருக்கும் சூழ்நிளை அல் . அது ஒரு டந்து க ல் ஜேவண்டிய
இளைடப்பட்ட நிளை . அந்த சூழ்நிளை ளைய ஆன்Vா டந்து தான் ஆ ஜேவண்டும். ஆனால், ஒருவன் இந்த
வாழ்விஜே ஜேய (பிறவியிஜே ஜேய) அளைத டந்து புனிதத்ளைதயும் சுவர் அளைVதிளையயும் அளைடவானா
என்பது அவனது கVய்யறிவின் வலிளைVளையயும் ஆன்மீ பயிற்சிளையயும் உண்ளைVயின் மீது
அவனுக்குள் உள் ார்ந்த ஜேதடுதல் ஆர்வத்ளைதயும் கபாறுத்து அது இருக்கிறது.
தூண்டுதளை , அதன் கூடஜேவ வரும் அதன் அளைனத்து வித சித்திரவளைத ஜே ாடு இங்ஜே , இப்கபாழுஜேத
நாம் கவற்றி க ாள் முடியும். ஆனால் அளைத அறிவால் தான் கவற்றிக் க ாள் முடியும். தூண்டுதல்
நிளை என்பது ஒரு வளை யான இருள் அல் து அளைர குளைறயா கவளிச் ம்
ந்த இருள். கVய்யறிவில்
வ ர்ச்சி கபற்றுள் ஆன்Vா எந்த தூண்டுதல் ளிலும் சிக் ாது. ஒருவன் தூண்டுதலின் மூ ஆதாரத்ளைத,
இயல்ளைப, அர்த்தத்ளைத முழுளைVயா புரிந்துக் க ாள்ளும் ஜேபாது அவனால் அளைத கவல் முடியும்.
அவனது நீண்ட ஜே ாதளைனக்கு பின் வரும் ஒய்ளைவ கபற முடியும். ஆனால், அவன் அறியாளைVயில்
இருக்கும் ஜேபாது Vத டங்கு ளை பின்பற்றுவதாஜே ா அல் து Vத நூல் ளை படிப்பதாலும்
ஜேவண்டுவதாலும் அவன் நிம்Vதிளைய கபற்றுக் க ாள் முடியாது.\
ஒருவன் தன் எதிரிளைய கவல் புறப்படும்ஜேபாது, அந்த எதிரியின் வலிளைV, ஜேபார் வழிமுளைற ள்
அல் து தாக்குவதற்கு வலிளைV கபற்று இருக்கும் இடங் ள் ஜேபான்ற எளைதயும் கதரிந்துக் க ாள் ாVல்
ஜேபானால் அவன் எதிரியிடம் கபரும் ஜேதால்விளைய Vட்டும் தழுவ Vாட்டான், அவனிடம் ஜேபாய்
சிக்கியும் க ாள்வான். தூண்டுதல் இச்ளை ள் என்னும் எதிரிளைய எவன் கவல் விளைழகிறாஜேனா அதன்
வலிளைVளைய, அது Vளைறந்து இருக்கும் இடத்ளைத அவன் முதலில் அறிய ஜேவண்டும். எதிரி எளிதா
உள்நுளைழயக் கூடிய தன் உள்Vன ஜே ாட்ளைடயின் ாவ ற்ற பகுதிளையயும் அவன் அறிய ஜேவண்டும்.
இதற்கு அவன் கதாடர்ந்த தியானத்தில், இளைடவிடாத விழிப்பு நிளை யில், கதாடர்ந்து ஜே ாதளைனயில்
ஈடுபட்டால் , தூண்டுதலுக்கு உள் ாகுபவனின் வீணான சுயந எண்ணங் ளை அவனது ஆன்மீ
ண் ளின் பார்ளைவ நீர்மூ Vாக்கும். இது தான் புனிதர் ள் ஜேVற்க ாண்ட புனிதப்ஜேபார். தனது
இழிநிளை எண்ணங் ள் என்னும் நீண்ட தூக் த்திலிருந்து விழித்து எழும் ஒவ்கவாரு ஆன்Vாவும் இந்த
புனிதப்ஜேபாரில் ஈடுபட்ஜேட ஆ ஜேவண்டும்.
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Vனிதர் ள் இச்ளை ளின் தூண்டுதல் ளை கவல்வதில் ஜேதால்வி அளைடகிறார் ள். அந்தப் ஜேபாராட்டம்
நீண்டு க ாண்ஜேட ஜேபாகிறது, ாரணம், ஏறக்குளைறய எல் ா Vனிதர் ளுஜேV இருவித Vாளைய ளில்
ஈடுபட்டு உழல்கிறார் ள். முத ாவது, எல் ா தூண்டுதல் ளும் கவளியிலிருந்து வருவதா ருதுவது.
இரண்டாவது, தங் ளின் நற்குணங் ள் ாரணVா அவர் ள் தூண்டப்படுகிறார் ள் என எண்ணுவது.
இந்த இரண்டு வித Vாளைய ளில் அவர் ள் பின்னப்பட்டு இருக்கும் ஜேபாது, ஒருவன் எந்த
முன்ஜேனற்றத்ளைதயும் அளைடய Vாட்டான். ஆனால் அவற்றின் ட்டிலிருந்து அவன் மீளும் ஜேபாது, ஒரு
கவற்றியிலிருந்து இன்கனாரு கவற்றிக்கு என மி ஜேவ Vா பயணிப்பான். ஆன்மீ Vகிழ்ச்சியின்
சுளைவளையயும் இளை பாறுதளை யும் அனுபவிப்பான்.
இந்த இரண்டு Vாளைய ளை ஜேபாக் , அவற்றின் இடத்தில் ளைடந்து எடுக் ப்பட்ட இரண்டு உண்ளைV ள்
இடம் கபற ஜேவண்டும். அதில் முத ாவது உண்ளைV ; எல் ா தூண்டுதல் ளும் ஒருவனுள் இருந்து தான்
வருகின்றன. இரண்டாவது உண்ளைV ; ஒருவன் தூண்டுதலுக்கு உள் ாவதற் ான ாரணம் அவனுள்
இருக்கும் தீளைV தான். டவுள், ாத்தான், உ வக் கூடிய தீய க்தி ள் அல் து புற உ
கபாருட் ள்
தான் தூண்டுதலுக்கு ாரணம் என்னும் ருத்து ளை விடப்பட ஜேவண்டும். உள் த்தில் இருக்கும் ஆளை
தான் தூண்டுதலுக் ான மூ மும் ாரணமும். அந்த உள் த்தின் ஆளை பரிசுத்தVாகும் ஜேபாது அல் து
நீக் ப்படும்ஜேபாது, புற உ
கபாருட் ளும் க்தி ளும் ஆன்Vாளைவ பாவத்திற்ஜே ா தூண்டுதலுக்ஜே ா
ஆட்படுத்துவதற் ான ஆற்றளை முழுளைVயா இழந்து நிற்கும். புற உ
கபாரு ானது தூண்டுதலின்
சூழல் Vட்டுஜேV, அது ஒருஜேபாதும் தூண்டுதலுக் ான ாரணVல் . தூண்டுதலுக்கு உள் ானவனின்
உள்Vன ஆளை தான் அதற் ான ாரணம். ஒரு ஜேவளை , புற உ ப் கபாருள் தான் தூண்டுதலின் ாரணம்
என்றால் எல் ா Vனிதர் ளும் அதனால் தூண்டப்பட ஜேவண்டும். தூண்டுதல் கவல் ப்பட முடியாத
ஒன்றாகி, Vனிதர் ள் அளைத கவல் முடியாVல் நம்பிக்ளை இழந்து முடிவில் ாத சித்திரவளைதக்கு
உள் ாவார் ள். ஆனால், அதற் ான ாரணம் அவனது உள்Vன ஆளை யில் அடங்கியிருப்பதால்,
அதற் ான தீர்வும் அவனிடஜேV இருக்கிறது. அவன் தன் ஆளை ளை எல் ாம் பரிசுத்தப்படுத்திக்
க ாண்டு தூண்டுதல் ளை கவல் முடியும். Vனிதன் தூண்டுதலுக்கு உள் ாவதற் ான ாரணம்
அவனுள் சி ஆளை ள் அல் து Vனநிளை ள் இருக்கின்றன. அவற்ளைற அவன் புனிதVற்றதா
ருதுகிறான். இவ்வாளை ள் மி நீண்ட ா ம் கூட எழாVல் உறங்கியவாஜேற இருக்கும் வாய்ப்பு
இருக்கின்றது. Vனிதனும் அவற்றிலிருந்து அவன் விடுபட்டுவிட்டதா நிளைனத்துக் க ாண்டிருப்பான்.
ஆனால், ஒரு புற உ
கபாருள் முன் ஜேதான்றும் ஜேபாது உறங்கி க ாண்டிருந்த அந்த ஆளை விழித்துக்
க ாண்டு அதன் தா த்ளைத தீர்த்துக் க ாள் த் துடிக்கும். தூண்டுல் நிளை என்று க ால் ப்படுவது இது
தான்.
ஒருவனது உள் இருக்கும் நன்ளைV ஒரு ஜேபாதும் தூண்டுதலுக்கு உள் ா ாது. நன்ளைV எல் ா
தூண்டுதல் ளை யும் ஓழித்து விடும். ஒருவனது உள் இருக்கும் தீளைV தான் எழுப்பப்பட்டு
தூண்டப்படுகிறது. ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தூண்டுதலின் அ வு என்பது அவனுள் இருக்கும் புனிதVற்ற
தன்ளைV ளின் துல்லியVான பதிவாகும். ஒருவன் தனது இதயத்ளைத பரிசுத்தVாக்கி க ாள்ளும் ஜேபாது
தூண்டுதல் ள் முடிவிற்கு வரும். ஒரு
ங் Vான ஆளை இதயத்திலிருந்து கவளிஜேயற்றப்படும் ஜேபாது,
அதற்கு முன்பு வளைர அவனது ஆளை ளைய தூண்டிவிட்டுக் க ாண்டிருந்த புறப்கபாரு ால் இப்ஜேபாது
எதுவும் க ய்ய முடியாது, அது ஆற்றல் இழந்து Vடிந்து ஜேபாகும், ாரணம் அதன் பால் ஈர்ப்பு க ாள்
இப்ஜேபாது அந்த இதயத்தில் எதுவுமில்ளை . சூழ்நிளை எவ்வ வு தான் ாத Vா இருந்தாலும் ஒரு
ஜேநர்ளைVயான Vனிதளைன திருட ளைவக் முடியாது. உணவு பழக் ங் ளில் ட்டுப்பாட்ளைட
ளைடபிடிப்பவன் மி ருசியான உணவும் Vது வளை ளும் பரிVாறப்பட்டாலும் வயிறு முட்டும் அ வு
உண்ணவும் அருந்தவும் Vாட்டான். உள் த்தில் இருக்கும் நற்குணங் ளின் வலிளைVயால்,
கVய்யறிவுடனான புரித ால், ாந்தVான Vனளைத கபற்று இருப்பவன் ஜே ாபம், எரிச் ல் படுவது,
பழிக்கு பழி வாங்குவது ஜேபான்ற உணர்வு ால் தூண்டப்பட Vாட்டான். சீர்ஜே டானவர் ளின் Vயக்கும்
வித்ளைத ளும் வர்ச்சி வனப்பு ளும் பரிசுத்தVான இதயத்தின் முன் எந்த பாதிப்ளைபயும் ஏற்படுத்த
முடியாத அர்த்தVற்ற நிழல் உருவங் ா ாட்சி அளிக்கும்.
தூண்டுதல் ள் ஒரு Vனிதன் எங்க ல் ாம் பாவத்திலும் அறியாளைVயிலும் அ ப்பட்டிருக்கிறான்
என்பளைத அவனுக்கு ாட்டுகிறது. கVய்யறிவுக்கும் தூய்ளைVக்குVான உயர் பாளைதளைய அவனுக்கு
சுட்டிக் ாட்டுகிறது. தூண்டுதல் ள் இல் ாVல் ஆன்Vாவால் வ ர்ச்சியும் வலிளைVயும் கபற முடியாது.
உண்ளைVயான கVய்யறிளைவயும் நற்குணங் ளை யும் ாண முடியாது. சுறுசுறுப்பின்ளைVயும் ஜேதக் மும்
ஏற்பட்டுவிடும். வாழ்வில் முழுளைVயும் நிம்Vதியும் ஏற்படாது. தூண்டுத ானது புரிந்து க ாள் ப்பட்டு
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கவல் ப்படும் ஜேபாது , முழுநிளைறவுக் ான உறுதி வழங் ப்படுகிறது, அத்தளை ய முழுநிளைறளைவ எந்த
Vனிதனும் உரிளைV ஜே ார ாம்-,அவன் க ாண்டிருக்கும் சுயந Vான
ங் Vான ஆளை ளை எல் ாம்
கVய்யறிவின் ஒளிச் சுடரில் விரும்பி பலியிட ஜேவண்டும். எனஜேவ, Vனிதர் ள் உண்ளைVளைய குறித்த
ஜேதடலில் உள் ார்ந்து ஈடுபடட்டும். அவர் ள் தூண்டுதலுக்கு ஆட்படுகிறார் ள் என்றால் அவர் ள்
உண்ளைVளைய இன்னும் உணரவில்ளை , ற்பதற்கு இன்னும் நிளைறய இருக்கிறது என அறிந்துக்
க ாள் ட்டும்.
எனஜேவ, தூண்டுதலுக்கு உள் ாகுபவர் ஜே , இளைத கதரிந்துக் க ாள்ளுங் ள், உங் ால் தான் நீங் ள்
தூண்டுதலுக்கு உள் ாகுகிறீர் ள். “Vனிதன் தனது க ாந்த இச்ளை ளில் இருந்து தூரVா வி க் ப்படும்
ஜேபாது அவன் தூண்டுதலுக்கு உள் ாகிறான்” என்கிறார் அப்ஜேபாஸ்த ர் ஜே ம்ஸ். நீங் ள்
தூண்டப்படுவதற்கு ாரணம் நீங் ள் உங் ள் உள் இருக்கும் கீழ்நிளை மிரு உணர்ளைவ பற்றிக்க ாண்டு
அளைத விட Vறுக்கிறீர ள். கVய்யறிளைவ கபற இய ாத கபாய்யான நிளை யில் ாத சுயத்தில் நீங் ள்
வாழ்கிறீர் ள். தனது இச்ளை ளை உடனடியா நிளைறஜேவற்றிக்க ாள்வளைத தவிர அதற்கு ஜேவறு எதுவும்
கதரியாது. எல் ா ஜேபருண்ளைV, அறகநறி ஜே ாட்பாடு ளை குறித்தும் அறியாளைVயி ஜேய இருக்கிறது.
சுயத்ளைத நீங் ள் இறு ப் பற்றிக் க ாண்டு இருப்பதால் முன்று வளை யான ஜேவதளைன ால் நீங் ள்
கதாடர்ந்து துன்பப்படுகிறீர் ள். ஆளை யினால் ஏற்படும் ஜேவதளைன. ஜேவறு எளைதயும் எண்ணஜேவா
க ய்யஜேவா முடியாத அ விற்கு முழுளைVயா கதாடர்ந்து சிக்கி அ ப்பட்டுக ாள்வதால் வரும்
ஜேவதளைன. Vன உறுத்த ால் வரும் ஜேவதளைன.
தனிக் முடியாத ஆளை
எரியும்.

ள், கபாருட் ளின் மீதும் இச்ளை

ளின் மீதும் ஆன விருப்பத்ஜேதாடு பற்றி

நீங் ள் நிழல் ளின் மீது ாய்கிறீர் ள், னவு ளை நம்புகிறீர் ள்.
ஒரு கபாய்யான சுயத்ளைத நிளை நாட்டி
அளைத சுற்றி நீங் ள் உருவாக்கியிருக்கும் உ

ம்.

உயரத்திற்கு அப்பால் உள் ளைத ாண அதற்கு ண் இல்ளை , இந்திரனின் வானத்திலிருந்து வரும்
ாற்றின் இனிய கீதம் அதன் க வி ளுக்கு ஜே ட் ாது.
உண்ளைV வாழ்வின் ஜே ள்வி ளுக்கு அந்த கபாய்ளைV வாய் திறக் ாத ஊளைVயா இருக்கும்.
இப்படி துன்பங் ளும் இச்ளை

ளும் வ ர்ந்து பூமியில் ஜேபார் ளை உருவாக்குகின்றன.

இப்படி ஏVாற்றப்பட்ட ஏளைழ இதயங் ள் துக்

ண்ணீளைர வடிக்கின்றன.

கவறியுணர்வு ளும், கபாறாளைV ளும், ஜே ாபங் ளும், ாழ்ப்புணர்வு ளும் தங் ள் நிளை ளைய
வலுப்படுத்திக் க ாள்கின்றன.
சிவந்த பாதங் ஜே ாடு இரத்தம் படிந்த ஆண்டு ளை ஆண்டு ள் பின்கதாடர்கின்றன.
( எட்வின் ஆர்ஜேனால்டு—ளை ட் ஆஃப் ஏசியா—ஆசிய ஜே ாதி)
அந்தப் கபாய்யான சுயத்தில் தான் எல் ா துன்பங் ளை யும் ஜேதாற்றுவிக்கும் கிருமி ஒளிந்து இருக்கிறது,
நம்பிக்ளை ளை
ரு ச் க ய்யும் கநருப்பு இருக்கிறது. எல் ா துக் த்தின் ாரம் மும் இருக்கிறது. அளைத
நீங் ள் ளை விட தயாரா இருக்கும் ஜேபாது. உங் ள் எதிரா உங் ளின் கVாத்த சுயந ங் ள்,
ங் ங் ள்,
அறியாளைV ள் ஆகியளைவ ளை முன்ளைவத்து , அவற்றின் இருள்தன்ளைV ளை நீங் ள் ஒப்புக்க ாள் த்
தயாரா இருக்கும் ஜேபாது நீங் ள் சுய அறிவு, சுய ட்டுப்பாடு என்னும் வாழ்வில் நுளைழவீர் ள். உங் ள்
உள் இருக்கும் டவுள் தன்ளைV குறித்த உணர்ளைவப் கபறுவீர் ள். உங் ள் உயர்ந்த இயல்ளைப
உணர்வீர் ள். அது எந்த இச்ளை ளை யும் நிளைறஜேவற்றிக் க ாள் த் துடிக் ாது. அது இருக்குமிடத்தில்
Vகிழ்ச்சி கதாடரும். நிம்Vதி தவழும். அங்ஜே துன்பம் உள்நுளைழய முடியாது. தூண்டுதல் தன்
ா டியின் தடத்ளைத பதிக் முடியாது. உங் ள் உள் த்தின் கதய்வீ குணத்தில் உங் ளை ஒவ்கவாரு
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நாளும் உறுதிப்படுத்திக் க ாள்ளுங் ள். ஒரு ா ம் இறுதியில் வரும். அப்ஜேபாது, ப
இ ட் க் ணக் ானவர் ள் வணங்கும், சி ஜேர புரிந்துக் க ாண்டு, அதில் இன்னும் சி ஜேர
ளைடபிடிக்கும் வார்த்ளைதளைய நீங் ள் க ால்வீர் ள் , “ இவ்வு கின் இ வர னுக்கு நான் என்ற
தன்ளைVயில் எதுவுமில்ளை ”.
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5. ஜேநர்ளைVயான Vனிதன்
உயர்ந்த அறகநறி ளின் அடிப்பளைடயில் தனது நிளை ப்பாட்ளைட ஜேVற்க ாள்ளும் Vனிதனின் வாழ்வில்
நிச் யம் ஒரு ஜே ாதளைனக் ா ம் நி ழும். அந்த ஜே ாதளைனக் ா த்தில் அவன் அந்த அறகநறி ளின் மீது
க ாண்டிருந்த நம்பிக்ளை , அளைவ பற்றி அவனுக்கிருக்கும் கVய்யறிவு எல் ாம் முற்று முத ா
ஜே ாதிக் ப்படும். அவன் அந்த ஜே ாதளைன ா த்ளைத எப்படி டக்கிறான் என்பதிலிருந்ஜேத அவன்
உண்ளைVளைய ஏற்று வாழும் தகுதி பளைடத்தவனா, மீட்சிக் ான வாழ்ளைவ வாழ்பவனா அல் து க ாடிய
அ ம்பாவம் என்னும் எ Vானனின் ட்டளை ளை அடிப்பணிந்து ஏற்கும் அடிளைV வாழ்ளைவ
வாழ்பவனா என்று கதரிய வரும்.
இந்த வளை யான ஜே ாதளைனக் ா ம் கபாதுவா எப்படி அரங்ஜே றும் என்றால், தவறு ஒன்ளைற க ய்து
அதன் பயனா ா த்திற்கும் க ல்வச் க ழிப்பா , வ தியா வாழ ாம் அல் து ஜேநர்ளைVளைய
ஜேதர்ந்கதடுத்து அந்த வாய்ப்ளைப நிரா ரித்தால், வறுளைVளையயும் ஜேதால்விளையயும் தான் ஏற் ஜேவண்டி
வரும் என்னும் ஒரு நிளை ளைய ஏற்படுத்தி தவறிளைழக் கபரும் தூண்டுத ா அளைVயும். இவ்வளை
தூண்டுத ால் உந்தப்பட்டுள் வனுக்கு அதன் பிடி மி ஆற்றல் வாய்ந்ததா இருக்கும். அவன் ண்
முன் விரியும் ாட்சி எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்றால், அவன் தவறானளைத ஜேதர்ந்கதடுத்தால்
அவனது வருங் ா கபாரு ாதார ஜேதளைவ ள் எல் ாம் நிளைறஜேவறி விடும், ஆனால், ரியானளைத அவன்
ஜேதர்வு க ய்தால் அவன் ா த்திற்கும் மீண்டு எழ முடியாத ரிளைவ ந்திப்பான் என்பதா இருக்கும்.
ஜேநர்வழி ஒருவனுக்கு எத்தளை ய துன்பங் ளை எல் ாம் வழங் கூடும் என்பது அவன் Vனக் ண் முன்
நிழ ாடும். அளைத எதிர்க ாள் முடியாVல் கபரும்பா ானாவர் ள் அந்த தூண்டுதலுக்கு
இளைரயாவார் ள். ஆனால், ஒரு ஜேவளை அவன் அந்த தூண்டுதலுக்கு இளைரயா ாVல் தாக்குப்பிடிக்கும்
அ வுக்கு வலிளைVயானவனா இருந்தால், அவனது உள் இருக்கும் அ ம்பாவ உணர்வு அவளைன
ஏVாற்ற ஒளியின் ஜேதவளைத ஜேபான்ற ஜேதாற்றத்ளைதத் தரித்து, அவனிடம், ” உனது Vளைனவி, குழந்ளைத ளை
நிளைனத்துப் பார். உன்ளைன ார்ந்து இருப்பவர் ள் நிளை ளைய நிளைனத்துப் பார். அவர் ளுக்கு
அவVானத்ளைதயும் பட்டினிளையயும் தரப் ஜேபாகிறாயா? என அவன் ாஜேதாரம் வஞ் Vா கVல்
ஜேபசும்.
இத்தளை ய ஜே ாதளைனளைய ஒருவன் கவற்றி ரVா டந்து வர ஜேவண்டும் என்றால் அவன்
உண்ளைVயிஜே ஜேய VனவலிளைVயும் தூய்ளைVயும் நிளைறந்தவனா இருக் ஜேவண்டும். ஆனால், அவன்
கவற்றி கபறும் ஜேபாது, அவன் வாழ்வு அப்கபாழுஜேத ஒரு உயர்த த்திற்கு க ன்று விடும். அவனது
ஆன்மீ ண் ள் முன் அழகிய Vன ாட்சி ள் கதன்ப்படும். தவிர்க் முடியாததா கதரிந்த வறுளைVயும்
ஜேதால்வியும் அவனிடம் வந்து ஜே ராது. ஆனால், நிளை யான கவற்றி வரும். நிம்Vதியான இதயத்ளைதயும்
குழப்பVற்ற Vனளைதயும் அவன் கபறுவான். இந்த ஜே ாதளைனளைய டக் முடியVல் பின்
வாங்கியவனுக்கு, அவனுக்கு வாக்குறுதியளிக் ப்பட்ட க ல்வமும் வந்து ஜே ராது. அவன் இதயத்தில்
நிம்Vதியின்றி Vனதில் குழப்பத்ஜேதாடு தத்தளிப்பான்.
ஜேநர்ளைVயா ன் இறுதியில் ஜேதால்விளைய அளைடய Vாட்டான்.
அநீதியா ன் இறுதியில் கவற்றிளைய அளைடய Vாட்டான்.
ஏன் என்றால்,
“ஜேநர்ளைVளைய, யாராலும் தடுத்து நிறுத்தஜேவா புரட்டி ஜேபாடஜேவா முடியாதபடி நீதி அதற்கு துளைணயா
உடன்வரும்.
ாரணம், நடக்கும் யாவற்றின்
இதயVா இருப்பது நியாயஜேV.
எல் ாம் வல் நீதி, நன்ளைVயானது.
அந்த நீதி அளிக்கும் முடிவு நிம்Vதி.

16

அளைத ளைடப்பிடிப்பது இனிதானது.
ஒருவன் தான் தற்ஜேபாது அனுபவித்து க ாண்டிருக்கும் சு ஜேபா ங் ளை அல் து கபாரு ாதார
வ தி ளை இழக் ஜேநரிடும் என்னும் அச் த்தால் உண்ளைVளைய தன் உள் த்தில் Vறுப்பவன்-,
ாயப்படுத்தப்பட ாம், திருடப்பட ாம், கீழ்நிளை க்கு தள் ப்பட ாம். அதற்கு ாரணம், அவன் தனது
ஜேVன்ளைV குணத்ளைத ஏற்க னஜேவ ாயப்படுத்திவிட்டான், திருடிவிட்டான், கீழ்நிளை க்கு
தள்ளிவிட்டான். ஆனால்-, அறகநறியிலிருந்து பிறழாதவன், ஜேநர்ளைVளைய க ாஞ் மும் விட்டுக்
க ாடுக் ாதவன், ாயப்படுத்தப்படஜேவா திருடப்படஜேவா கீழ்நிளை க்கு தள் ப்படஜேவா முடியாத
நிளை யில் இருப்பான். அதற்கு ாரணம், அவன் தன்னுள் இருந்த கீழ்ளைV குணத்ளைத Vறுத்து
உண்ளைVளைய நாடி அளைடக் ம் புகுந்து இருக்கிறான். ாட்ளைடயின் வி ா ல் ளும், ங்கிலியால்
ட்டப்படுவதும் ஒருவளைன அடிளைVயாக் வில்ளை , அவன் உள் த்தில் அடிளைV வயப்பட்டிருக்கிறான்
என்பஜேத உண்ளைV.
புறங்கூறுதலும், பழிசுVத்துதலும் வன்VVான எண்ணம் க ாள்ளுதலும் ஜேநர்ளைVயான Vனிதளைன
பாதிக் முடியாது, அவனிடமிருந்து எந்த ப்பான பதிலுணர்ளைவயும் வரவளைழக் ாது. தனது
குற்றமின்ளைVளைய நீருபிக் எந்த தற் ாப்பு நடவடிக்ளை யிலும் ஈடுபட ஜேவண்டிய ஜேதளைவயும்
அவனுக்கிருக் ாது. ாழ்ப்புணர்வு அவனுக்கு எதிரா முயற்சிக்கும் யாவற்றுக்கும் அவனது
ங் மின்ளைVயும் ஜேநர்ளைVயுஜேV ஜேபாதிய விளைடயா இருக்கும். தீளைVயின் ஆற்றல் ள்-, அவளைன
பணிய ளைவக் முடியாது. ாரணம், அவன் தன்னுள் இருந்த தீளைV ளை எல் ாம் அவன் பணிய
ளைவத்துவிட்டான். இருளிலிருந்து ஒளிளைய, ாழ்ப்புணர்விலிருந்து அன்ளைப, அவVதிப்பிலிருந்து
Vதிப்ளைப என தன்ளைன ஜேநாக்கி வரும் தீளைV ளை எல் ாம் நன்ளைVயா உருVாற்றுகிறான்.
புறங்கூறுதலும், கபாறாளைVயும், தவறா எடுத்துளைரக் ப்படுவதும் அவன் உள் த்தின் உண்ளைV
என்னும் கபான்ளைன மின்ன க ய்ய, அவனது புனித உயர்நிளை ளைய சுட்டிக் ாட்டஜேவ துளைணப் புரியும்.
ஜேநர்ளைVயான Vனிதன் ஜே ாதளைனக்கு உள் ாகும் ஜேபாது Vகிழ்ச்சியும் ஜேபருவளை யும் க ாள் ட்டும்.
அவன் நம்பி ஏற்றிருந்த அறகநறி ளுக்கு தனது நம்பிக்ளை ளைய கVய்பிப்பதற் ான வாய்ப்பு
கிளைடத்தளைத எண்ணி நன்றி பாராட்டட்டும். அவன் Vனதில் எண்ணிக்க ாள் ட்டும்,” ஒரு புனித
வாய்ப்பா எனக்கு வழங் ப்பட்டுள் ஜேநரம் இதுஜேவ. உண்ளைV கவற்றி கபறும் நாள் இதுஜேவ. முழு
உ ளை யும் நான் இழக் ஜேநர்ந்தாலும் நான் ஜேநர்ளைVளைய ளை விட Vாட்ஜேடன்”. இவ்வாறு எண்ணி
தீளைVக்கு நன்ளைVளைய பதி ா வழங்கி, தீங்கிளைழப்பவன் மீது இரக் ம் க ாள் ட்டும்.
அவதூறு பரப்புபவன், புறங்கூறுபவன், தீங்கிளைழப்பவன் ஒரு ா
ட்டத்திற்கு கவற்றி கபறுவதா
ஜேதான்றும். ஆனால் எல் ாம் வல் நீதி தன் நியாயத்ளைத நிளை நாட்டும். ஜேநர்ளைVயான Vனிதன் ஒரு
ா ட்டத்திற்கு ஜேதால்வி அளைடவதா ஜேதான்றும், ஆனால் அவன் கவல் ப்பட முடியாதவன். எந்த
உ கிலும், ண் ளுக்கு பு ப்படும் உ Vானாலும் ரி-பு ப்படாத உ Vானாலும் ரி, அவளைன
வீழ்த்தக் கூடிய ஆயுதம், வடிவளைVக் ப்பட்டு அவனுக்கு எதிரா நி வ முடியாது.
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6. நன்ளைV தீளைV ளை

ஆய்ந்துணர்வது

ஆன்மீ வ ர்ச்சிக்கு மி இன்றியளைVயாத ஒரு குணம் என்று ஒன்ளைற கூற ஜேவண்டுVானால் அது
நன்ளைV தீளைV ளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி உணரும் குணஜேV ஆகும்.
நன்ளைV தீளைV ளை
ண்டுணரும் திறனும் ஆற்றலும் க ாண்ட Vனக் ண் திறக் ாதவளைர ஒருவனது
ஆன்மீ வ ர்ச்சி மி கVதுவா வும் உறுதியின்றியுஜேV நளைடப்கபறும். ாரணம், ஒன்ளைற நீரூபிக்கும்,
ஜே ாதளைன க ய்து உறுதிப்படுத்தும், அ சி ஆராயும் இந்த குணம் இல்ளை என்னும் ஜேபாது ஒருவனால்
இருளில் தட்டு தடுVாறி நடப்பளைத தவிர்க் முடியாது. அவனால் உண்ளைVளைய கபாய்யில் இருந்து,
நி த்ளைத நிழலில் இருந்து ஜேவறுப்படுத்தி ாண முடியாது. எனஜேவ, அவன் கபாய்ளைய உண்ளைV என்று
நிளைனத்துக் க ாள்வான். அவனுள் எழும் இழிநிளை இச்ளை ளின் உந்துதல் ளை உண்ளைVயின்
உணர்வால் எழும் வழிக் ாட்டுதல் ா நிளைனத்துக் க ாள்வான்.
அதி ம் புழங் ாத ஒரு புதிய இடத்தில் விடப்பட்டுள்
ண்பார்ளைவயற்ற குருடனால் தட்டு தடுVாறி
கVதுவா இருளில் ந ர்ந்து க ல் முடியும், ஆனால் எவ்விதVான குழப்பமின்றிஜேயா தட்டி தடம்
Vாறுவதால் ஏற்படும் ாயங் ள் இன்றிஜேயா இது நளைடப்கபறாது. Vனக் ண்ணால் ண்டுணரும் திறன்
இல்ளை என்றால் ஒருவன் Vனத வில் குருடனா ஜேவ இருப்பான். இருளில் தவிப்பவளைனப் ஜேபா ஜேவ
அவன் வாழ்வு இருக்கும். நன்ளைV, தீளைV ளை ஜேவறுபடுத்தி ாண முடியாத குழப்பத்துடஜேனஜேய அவன்
வாழ்வு இருக்கும், நி ழ்வு ளை
ா த்திற்கும் கபாருந்தும் உண்ளைV ஜே ாடு முடிச்சு ஜேபாடுவான்.
விளைரந்து Vாறக் கூடிய ருத்துக் ளை நிளை யான அறகநறி ஜே ாடு ஒப்பிடுவான். சிந்தளைன ள்,
Vனிதர் ள், நி ழ்ச்சி ள், விஷயங் ள் எல் ாம் முழுளைVயான கதாடர்பற்றதா ஜேவ அவனுக்கு ாட்சி
அளிக்கும். ஒரு Vனிதனது வாழ்வும் Vனமும் எப்ஜேபாதும் குழப்பமின்றி இருக் ஜேவண்டும்.
Vனத வி ான, கபாரு ாதார அ வி ான , ஆன்மீ ஆ வி ான என எந்த வளை யான
பிரச்சிளைனளையயும் ந்திக் அவன் தயாரா இருக் ஜேவண்டும். துரதிட்டம் என அளைழக் ப்படும்
இவ்வளை பிரச்சிளைன ள் வரும்ஜேபாது கபரும்பா ான Vனிதர் ள் சிக்கி க ாள்வது ஜேபா ந்ஜேத ம்,
குழப்பம், தீர்Vானமின்ளைV என்னும் வளை யில் அவன் சிக்கி க ாள் க் கூடாது. அவனுக்கு எதிரா
வரும் எந்த கநருக் டிளையயும் அவன் எதிர்க ாள்ளும் வலிளைVஜேயாடு இருக் ஜேவண்டும். ஆனால்,
நன்ளைV தீளைV ளை Vனக் ண்ணால் ஜேவறுப்படுத்தி ண்டுணரும் திறன் இன்றி அத்தளை ய Vன
வலிளைVயான நிளை க்கு ஒருவன் தயாரா முடியாது. கதாடர்ந்து ஆய்ந்துணரும் அறிளைவ பயன்படுத்திக்
க ாண்டிருக்கும் ஜேபாது தான் Vனக் ண்ணால் ண்டுணரும் இந்த திறளைன வ ர்த்துக் க ாள் முடியும்.
தளை ள் கதாடர்ந்து பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஜேபாது வ ர்ச்சி கபறும். Vனமும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட
க யல்பாடு ளில் ஈடுபாட்டுடன் ஒன்றி பயிலும் ஜேபாது அந்த குறிப்பிட்ட வழிவளை ளில் அதன்
திறன் ள் வ ர்ச்சியும் ஜேVம்பாடும் அளைடயும். Vற்றவர் து ருத்துக் ளை யும் அபிப்பிராயங் ளை யும்
கதாடர்ந்து ஒப்பிடுவதாலும் ஆய்வு க ய்வதாலும் ஒருவனது விVர்சிக்கும் ஆற்றலும் திறளைVயும்
Vட்டுஜேV வ ர்ச்சிப் கபறுகிறது. ஆனால் நன்ளைV தீளைV ளை ஜேவறுப்படுத்தி ண்டுணரும் இந்த
ஆய்வுத்திறன் என்பது இந்த விVர்சிக்கும் திறளைVயும் ஆற்றளை யும் விட மி ஜேVன்ளைVயானது.
விVர் னங் ஜே ாடு கபரும்பாலும் கூடஜேவ ஒட்டியிருக்கும் ஆனவம் Vற்றும் க ாடூரத் தன்ளைV இதில்
நீங்கியிருப்பதால் ஒரு ஆன்மீ குணVா இது வி ங்கும். இதன் விளை வா ஒருவன் ஒன்ளைற தன்
விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வண்ணம் அளைத திரித்துக் ாணாVல் அதளைன உள் வாஜேற ாண்கிறான்.
நன்ளைV தீளைV ளை ஆய்ந்துணரும் திறன் என்பது ஒரு ஆன்மீ குணVாத ால், அளைத ஆன்மீ
வழிமுளைற ளை பின்பற்றிஜேய வ ர்த்துக் க ாள் முடியும். எப்படி என்றால், ஒருவன் தனது எண்ண
ஓட்டங் ளை , ருத்துக் ளை , ஒழுக் நளைடமுளைற ளை வி ாரளைனக்கு, ஜே ாதளைனக்கு, ஆய்வுக்கு
உட்படுத்துவதாகும். Vற்றவர் ளின் ருத்துக் ளில், நடத்ளைத ளில் தயஜேவா இரக் ஜேVா வழங் ாVல்
குற்றம், குளைற ளை
ண்டு பிடித்து விVர்சிப்பளைத அவன் ளை விட்டு தனது நடத்ளைத ளை யும்
ருத்துக் ளை யும் க ாஞ் மும் தயஜேவா இரக் ஜேVா வழங் ாVல் டுளைVயான ண்ஜேணாட்டத்துடன்
குற்றம் குளைற ளை ஆராயட்டும். ஒருவன் தனது ஒவ்கவாரு ருத்ளைதயும், எண்ணத்ளைதயும், நடத்ளைத
வழிமுளைற ளை யும் வி ாரிக்கும் துனிவு கபற்று இருக் ஜேவண்டும். அளைத நளைடமுளைறயில் ஜே ாதித்து
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பார்க் ஜேவண்டும். குழப்பத்ளைத அழித்கதாழிக்கும் திறன் பளைடத்த (நன்ளைV தீளைV ளை ) ஆய்ந்துணரும்
திறளைன ஒருவனால் இந்த முளைறயிஜே ஜேய வ ர்த்துக் க ாள் முடியும்.
ஒருவன் இது ஜேபான்ற Vனபயிற்சி ளில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு, ற்றுக் க ாள்ளும் ஒரு திறந்த Vன
நிளை ளைய அவன் ஏற்றுக் இருக் ஜேவண்டும். தன்ளைன Vற்றவர் ள் வழிநடத்த ஒருவன் அனுVதிக்
ஜேவண்டும் என்று இதற்கு அர்த்தம் இல்ளை . மி விருப்பஜேVாடு பற்றிக் க ாண்டு இருக்கும்
எண்ணங் ால் பகுத்தறிவின் ஊடுருவும் ஒளிளைய தாங் முடியவில்ளை என்றால், ஜேபரார்வVான
ஜேதடுதலின் தூய ஒளி கவள் த்தில் அளைவ நடுக் ம் க ாண்டால், அவற்ளைற ளை விடுV வுக்கு அவன்
தயார் நிளை யில் இருக் ஜேவண்டும் என்பஜேத இதன் கபாருள். “நான் க ய்வது ரி” என்று ஒருவன்
க ால்லிக் க ாண்டு அந்த நிளை ப்பாடு ரியா இல்ளை தவறா என்பளைத ண்டறியக்கூடிய எந்த
ஜே ள்விக்கும் அனுVதி Vறுப்பவன், தனது கவறி உணர்வு ளை யும் முன்அபிப்பிராயங் ளை யும்
(Vனதில் ஏற்க னஜேவ ஜேவர்விட்டு பதிந்து இருக்கும் ருத்துக் ளை யும் ) பின்பற்றுவான். அவனால்
நன்ளைV தீளைV ளை ஆய்ந்துணரும் திறளைன வ ர்த்துக் க ாள் முடியாது. ” நான் ரியானளைத
க ய்கிஜேறனா?” என்னும் தாழ்ளைV நிளை ஜேயாடு, தனது நிளை ப்பாடு ரியானதா இருக் ஜேவண்டும்
என உள் ார்ந்த எண்ணத்ஜேதாடும் உண்ளைVயின் மீது க ாண்ட அன்பால் அளைத ஜே ாதித்து நிளை நிறுத்த
முயற்சிப்பவனால் எப்ஜேபாதுஜேV உண்ளைVளைய கபாய்யிடம் இருந்து ஜேவறுப்படுத்தி ாண முடியும்.
விளை Vதிக் முடியாத நன்ளைV தீளைVளைய ஆய்ந்துணரும் திறளைன அவன் கபறுவான்.
தான் க ாண்டிருக்கும் ருத்துக் ளை ப் பற்றி, தனது நிளை ப்பாட்டிற் ான ாரணங் ளை ப் பற்றி
ஜேதடலில் ஈடுபட அஞ்சுபவன், நன்ளைV தீளைV ளை ஆய்ந்துணரும் இந்த திறளைன கபறும் தகுதிளைய
அளைடயும் கபாருட்டு ஒரு முன் பயிற்சியா ஜேநர்ளைVயான துனிளைவ வ ர்த்துக் க ாள் ஜேவண்டும்.
ஒருவன் தனக்கு உண்ளைVயா நடந்துக் க ாள் ஜேவண்டும், ஒருவன் தன் மீஜேத அச் ம் க ாண்டிருக்
கூடாது. அதற்கு பின்ஜேப ஜேபருண்ளைVயின் தூய அறகநறி ளை அவனால் உணர்ந்து க ாள் முடியும்,
எல் ாவற்ளைறயும் கவளிப்படுத்தும் அந்த ஜேபருண்ளைVயின் ஒளி கவளிச் த்ளைத கபற முடியும். உண்ளைV
குறித்த ஆன்Vவி ாரளைன அதி Vாகும் ஜேபாது அதன் ஒளி கவள் பாய்ச் ல் அதி Vாகும்.
ஜே ாதளைன ஜே ா ஆய்வு ஜே ா உண்ளைVளைய ாயப்படுத்த முடியாது.
கபாய்யின் மீது ஜே ள்வி ளைண ளை த் கதாடுக்கும் ஜேபாது, அதன் இருள் அதி Vாகும். ஒரு தூய்ளைVயான
ஜேதடுதல் எண்ணத்தின் வருளை ளைய கபாய்யால் ஏற் முடியாது. “ எல் ாவற்ளைறயும் நீரூபிப்பது”
கபாய்ளைய தூக்கி எறிந்து நன்ளைVளையக் ாண வழி க ய்யும். எவன் பகுத்து உணர்ந்த ாரணங் ளை
ஆழ்Vனதில் சிந்திக்கிறாஜேனா அவன் ஆய்ந்துணரும் திறளைன கபறுகிறான். எவன் ஆய்ந்துணரும்
திறளைன கபற்று இருக்கிறாஜேனா அவன் உண்ளைVய கபற்று இருக்கிறான்.
உள் ார்ந்து எண்ணாதவளைன, ஒருமித்த வனம் க ாள் ாதவளைன குழப்பம், துன்பம், ஆன்V இருள்
ஆகியளைவ பின் கதாடரும்.
உள் ார்ந்து எண்ணுபவனிடம், Vனம் குவிந்த வனம் க ாண்டவனிடம் ஒத்திளை வு நிளை , ஜேபரருள்,
உண்ளைVயின் ஒளி நி விக் க ாண்டிருக்கும்.
கவறி உணர்வு ளும் , முன் அபிப்பிராயங் ளும் ண்மூடித்தனVானளைவ. அளைவ ால் ஆய்ந்துணர
முடியாது. அளைவ கிறிஸ்துளைவ இன்னும் சிலுளைவயில் அளைறந்து பராபாளை விடுவித்தவாறு இருக்கும்.
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7. நம்பிக்ளை ஜேய க யல்பாடு ளின் அடிப்பளைட
அளைVதியின் மீது நம்பிக்ளை க ாண்டிருப்பவன் அவனது அளைVதியான க யல்பாடு ால்
அறியப்படுகிறான். ண்ளைட ச் ரவு ளில் ஈடுபட அவனால் முடியாது. அவன் தாக்குதலுக்கு
உள் ானாலும் அவன் பதில் தாக்குதல் நடத்த Vாட்டான். ாரணம், அவன் அளைVதி ஜேதவளைதயின்
ம்பீரத்ளைத ண்டு இருக்கிறான். அவனால் இனியும் ண்ளைட ச் ரவு அரக் னுக்கு Vரியாளைத க லுத்த
முடியாது. எந்த தூண்டுதலுக்கும் அல் து எல் ா வித தூண்டுதலுக்கும் தன்ளைன தற் ாத்துக் க ாள்
விளைழபவன் ண்ளைட ச் ரவு ா ஜேய ாதிக் முடியும் என எண்ணுகிறான். அவன் அளைVதிஜேயாடு
உடன்பட Vாட்டான.
ஜேVலும், உண்ளைVயின் மீது நம்பிக்ளை க ாண்டவன் தன்ளைன துறந்து விட்டுத்தருகிறான்-அதாவது
அவனது வாழ்வின் ளைVயVா கவறியுணர்வு ளை ஜேயா, ஆளை
ளை ஜேயா, தனது இச்ளை ளை
ஈஜேடற்றிக் க ாள் த் துடிக்கும் குண இயல்பு ளை ஜேயா ளைவத்துக் க ாள் Vாட்டான். அவன் இவ்வாறு
தன்ளைன துறப்பதால் உண்ளைV அவனுள் உறுதியா நிளை ப்கபறுகிறது. கVய்யறிவான, பழிகூறாத,
அழகிய, வாழ்ளைவ அவன் வாழ்கிறான். சுயத்தின் மீது நம்பிக்ளை க ாண்டவன் தனது தின ரி
தன்முளைனப்பு ாலும், இச்ளை ளை ஈஜேடற்றிக் க ாள் துடிக்கும் குண இயல்பு ாலும், வீண்
ஆரவாரத்தாலும் அறியப்படுகிறான். ஏVாற்றங் ாலும், துக் ங் ாலும், தண்டளைன ாலும்
கதாடர்ந்து துன்புறுகிறான்.
உண்ளைVயின் மீது நம்பிக்ளை க ாண்டு இருப்பவன் துன்பப்படVாட்டான், துன்பத்திற்கு ாரணVான
சுயத்ளைத அவன் விட்கடாழித்துள் தால்.
என்றும் நிளை யான, ா த்தால் அழியாத அறகநறி ளை
ளைடப்பிடிக்கும் ஒருவனின் வாழ்வு-, நீதி,
ஜேநர்ளைVஜேயாடு அன்கபாழு கூடி வாழும் Vனித வாழ்ளைவ ஜேநாக்கி அவளைன அளைழத்துச் க ல்லும்.
அவ்வறகநறி ளை நம்ப Vறுக்கும் ஒருவனின் வாழ்வு, அவனது தனிப்பட்ட வாழ்வில் Vட்டும் அல்
அவன் Vற்ற Vனிதர் ள் உடன் க யல்படும் ஜேபாதும் கபரும் குழப்பVா அவன் மீது விடிகிறது.
நீதி, ஜேநர்ளைV, இரக் ம், அன்பு ஜேபான்ற கதய்வீ அறகநறி ளின் மீதான நம்பிக்ளை என்பது நம்பிக்ளை
ரியானதா இருந்தால் நடத்ளைத ரியானதா இருக்கும் என புத்தர் வகுத்த பாளைதளைய ஒத்ததாகும்.
கிறிஸ்துவ நூல் ள் துன்பத்தில் இருந்து மீ முடியும் என நம்ப வலியுறுத்துகின்றன. அளைத நம்பும்
ஒருவன் தன் முழுவாழ்ளைவயும் இந்த அறகநறி ளை ார்ந்து வாழ, இதயத் தூய்ளைVயுடனான அவன்
வாழ்வு, நன்கனறி வாழ்வாகிறது. துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு மீ முடியும் என அவன் நம்பிக்ளை
க ாண்டவனா இருந்தால், அப்படி தான் அவன் வாழ முடியும். ஜேவறு வழியில் வாழ முடியாது.
இவ்வறகநறி ளின் எதிர் கநறி ளில் நம்பிக்ளை ளைவப்பது உண்ளைV Vதங் ளின் மீதான அவநம்பிக்ளை
என்பதாகும். அத்தளை ய அவநம்பிக்ளை பாவங் ளும் குழப்பங் ளும் நிளைறந்த ஒரு தவறான வாழ்வா
கவளிப்படுகிறது.
எங்ஜே ரியானவற்றின் மீது நம்பிக்ளை இருக்கிறஜேதா அங்ஜே பழிக்கூறாத நிளைறவான வாழ்வு இருக்கும்.
எங்ஜே கபாய்யானவற்றின் மீது நம்பிக்ளை இருக்கிறஜேதா அங்ஜே பாவம், துக் ம் உளைறந்து இருக்கும்.
தவறா ஆ ப்படும் Vனமும் வாழ்வும் துன்பத்ளைதயும் பதட்டத்ளைதயும் க ாண்டு வரும். “ னிந்து
வரும் விளை வால் ஒன்றின் க யல்பாட்ளைட நீங் ள் கதரிந்துக் க ாள்
ாம்.
“ இஜேயசுவின் மீதான நம்பிக்ளை ” என்று ப ரும் ஜேபசுகிறார் ள். ஆனால், இஜேயசுவின் மீதான
நம்பிக்ளை என்பதன் கபாருள் என்ன? அதன் கபாருள் அவர் உளைரத்த வார்த்ளைத ளின் மீது நம்பிக்ளை ,
அவர் கதளிவா வாழ்ந்து ாட்டி வி க்கிய அறகநறி ளின் மீதான நம்பிக்ளை , அவரது
ட்டளை ளிலும் எடுத்துக் ாட்டான வாழ்வின் மீதும் ஆன நம்பிக்ளை . எவன் ஒருவன்-, இஜேயசுளைவ
தான் நம்புவதா அறிவித்து விட்டு , இச்ளை ளிலும் தன்முளைனப்பு ளிலும் ஆன வாழ்வில்
உழல்கிறாஜேனா அல் து கவறுப்பு, ாழ்ப்புணர்வு, ண்டனங் ளை உமிழ்ந்தபடி வாழ்கிறாஜேனா, அவன்
சுய Vாளையயில் சிக்கி தன்ளைனஜேய ஏVாற்றிக் க ாள்கிறான். அவன் இஜேயசுளைவ நம்பவில்ளை , தனது
கீழ்நிளை இச்ளை ளை , உணர்வு ளை நம்புகிறான். தனது எ Vானனின் ட்டளை ளை
நிளைறஜேவற்றுவதில் Vகிழ்ச்சிக் க ாள்ளும் உண்ளைVயான ஜேவளை க் ாரன் ஜேபா , இஜேயசுளைவ
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நம்புபவன் அவரது ட்டளை ளை
ளைடப்பிடித்து தன்ளைன பாவங் ளில் இருந்து ாப்பாற்றிக்
க ாள்கிறான். ஒருவன் இஜேயசுளைவ நம்புகிறானா இல்ளை யா என்பளைத அறுதியிட்டு க ால்லும்
ஜே ாதளைன இது தான் ; நான் அவரது ட்டளை ளை
ளைடப்பிடிக்கிஜேறனா? கீழ் ாணும் வார்த்ளைத ால்
புனித ான் இந்த பரிஜே ாதளைனளைய விரித்துளைரக்கிறார் ; ” எவன் இஜேயசுளைவ நம்புவதா கூறிக்க ாண்டு
அவரது வார்த்ளைத ளை
ளைடப்பிடிக் ாVல் இருக்கிறாஜேனா அவன் கபாய்யன். ஆனால் எவன் அவரது
வார்த்ளைத ளை
ளைடப்பிடிக்கிஜேறாஜேனா அவன் டவுளின் வார்த்ளைதளைய நிளைறஜேவற்றுகிறான்.
Vனிதர் ளின் ஒழுக் ப் பண்பு ளுக்கு அவர் து நம்பிக்ளை ஜேய ஜேவரா இருந்து க யல்படுவளைத ஒரு
நடுநிளை யான, வளை ந்து க ாடுக் ாத ஆராய்ச்சி நிரூபித்துக் ாட்டும். ஒவ்கவாரு எண்ணமும்,
ஒவ்கவாரு க யலும், ஒவ்கவாரு பழக் மும், ஒரு குறிப்பிட்ட உறுதியா நிளை ப்கபற்றுள்
நம்பிக்ளை யின் விளை ஜேவ ஆகும். ஒருவனது நம்பிக்ளை யில் Vாற்றம் ஏற்படும் ஜேபாது தான் அவனது
நடத்ளைதயில் Vாற்றம் ஏற்படும். நாம் எளைத நம்புகிஜேறாஜேVா அளைத இறு பற்றிக்க ாள்கிஜேறாம். எளைத
நம்புகிஜேறாஜேVா அளைத பின்பற்றுகிஜேறாம். ஒன்றின் மீது நம்பிக்ளை இழக்கும் ஜேபாது அளைத இறு பற்றி
ளைடபிடித்துக் க ாள் முடியாது. நVது உடம்புக்கு பற்றாVல் ஜேபாகும் பளைழய ஆளைடளைய ஜேபா அது
ழன்று விடப்படும். Vனிதர் ள் இச்ளை ளை யும், கபாய் ளை யும் ஆரவார தற்கபருளைV ளை யும்
பற்றிக் க ாண்டிருப்பதற்கு ாரணம் அளைத அவர் ள் நம்புகிறார் ள். அதில் Vகிழ்ச்சியும் ஆதாயமும்
இருப்பதா நம்புகிறார் ள். அந்த நம்பிக்ளை ளைய கதய்வீ குணங் ான உள் த்தூய்ளைVயிலும்
தன்னடக் த்திலும் ளைவத்தால் எந்த பாவமும் அவர் ளை கதால்ளை ப் படுத்த முடியாது.
Vனிதர் ள் கபருந்தவறு ளில் இருந்து ாப்பாற்றப்பட்டு இருப்பதற்கு ாரணம் அவர் ள்
ஜேபருண்ளைVயின் மீது க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை தான். அவர் ள் பாவங் ளில் இருந்து
ாப்பாற்றப்படுவதற்கு புனித தன்ளைVயின் மீது க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை தான் ாரணம். நன்ளைVயின்
மீது க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை யின் ாரணVா தீளைVயிலிருந்து ாப்பாற்றப்படுகிறார் ள். ஒரு
Vனிதன் எந்த Vத ஜே ாட்பாடு ளின் மீது நம்பிக்ளை ளைய க ாண்டிருக்கிறான் என்று உட்புகுந்து
ஆராய்வது ஜேதளைவயற்றது. இஜேயசு அவனுக் ா உயிர் துறந்தார், இஜேயசு டவுள் என்று ஒருவன்
நம்புவதால் என்ன வந்து விடப்ஜேபாகிறது அல் து அவன் தன் கீழ்தர பாவ க யல் ளில் ஈடுபட்டு அளைத
ரிக் ட்ட இந்த நம்பிக்ளை ளைய க ாண்டிருப்பதா நியாயப்படுத்த ாம்? எனஜேவ ஜே ட் ப்படஜேவண்டிய
ஒஜேர ஜே ள்வி, “ ஒரு Vனிதன் எப்படி வாழ்கிறான்?”, ஜே ாதளைன மிகுந்த சூழ்நிளை ளில் அவன் எவ்வாறு
நடந்துக் க ாள்கிறான்? இந்த ஜே ள்விக் ான விளைட ள் ஒரு Vனிதன் தீளைVயின் ஆற்றளை நம்புகிறானா
அல் து நன்ளைVயின் ஆற்றளை நம்புகிறானா என கதளிவுப்படுத்தும்.
நன்ளைVயின் ஆற்றலில் நம்பிக்ளை க ாண்டிருப்பவன் நன்ளைVயான, ஆன்மீ Vான அல் து கதய்வீ
வாழ்ளைவ வாழ்கிறான். நன்ளைV தான் டவுள். நன்ளைVஜேய டவுள். எல் ாம் வல் அந்த நன்ளைVயின்
மீது Vாறாத உறுதியான நம்பிக்ளை க ாண்டிருப்பவன் விளைரவிஜே ஜேய அவளைன ார்ந்து இருக்கும்
பாவங் ளை யும் துக் ங் ளை யும் ளை விடுவான்.
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8. ாப்பாற்றும் நம்பிக்ளை
ஒரு Vனிதனது முழு வாழ்வும் அவனது குண இயல்பு ளும் அவனது நம்பிக்ளை யிலிருந்ஜேத
கவளிப்படுவதா கூறப்படுகிறது. ஒருவன் க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை க்கு அவனது வாழ்ஜேவாடு எந்த
வித கதாடர்பும் இல்ளை என இன்கனாரு ருத்தும் நி வி வருகிறது. இரண்டு ருத்துக் ளும் உண்ளைV
தான். இந்த இரு முரன்பட்ட ருத்துக் ளினால் ஜேVல் எழுந்துள் குழப்பம் என்பது ஜேVஜே ாட்டVானது
தான். மூளை யால் நம்புவது, இதயத்தால் நம்புவது என முற்றிலும் இரு ஜேவறு விதVான நம்பிக்ளை ள்
இருப்பளைத நிளைனவு கூர்ந்தால் இந்த குழப்பம் உடஜேன வி கிவிடும்.
மூளை யால் நம்புவளைத அல் து புத்தியின் நம்பிக்ளை ளைய அடிப்பளைடயானதா உயிஜேராட்டம் மிக் தா
ருத முடியாது. அது ஒரு ாரணத்தின் விளை வா நம்பப்படும் ஜேVஜே ாட்டVான ஒன்று. ஒருவனது
குண இயல்ளைப வடிவளைVப்பதற் ான எந்த ஆற்றலும் அதற்கு இல்ளை . ஆழ்ந்து ஜேநாக்கும்
தன்ளைVயற்றவர் ள் கூட இளைத எளிதில் ண்டு உணர்வார் ள். உதாரணத்திற்கு, எந்த ஒரு Vதப்பிரிளைவ
ஜேவண்டுVானாலும் ஜேதர்ந்து எடுத்து அதிலிருந்து அளைர ட ன் Vனிதர் ளை ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
க ாள்ளுங் ள். அவர் ள் அளைனவரும் ஒஜேர விதVான Vதநம்பிக்ளை ளைய Vட்டும் க ாண்டு
இருக் வில்ளை , ஆனால் நம்பிக்ளை ார்ந்த விஷயங் ளின் நுட்பVான சிறிய கூறு ளை யும் அவர் ள்
Vாற்று ருத்தின்றி அப்படிஜேய ஏற்றுள் ார் ள். இருந்தும் அவர் து குண இயல்பு ள் கபரிய அ வில்
ஜேவறுப்படுகின்றன. ஒருவன் மி உயர்ந்த குணம் க ாண்டவனா இருக் Vற்றவஜேனா மி த் கீழான
குணம் க ாண்டவனா இருப்பான். ஒருவன் கVன்ளைVயானவனா வும் னிவானவனா வும் இருக்
இன்கனாருவன் முரட்டு தனVா வும் டுளைVயா வும் இருப்பான். ஒருவன் ஜேநர்ளைVயானவன்,
இன்கனாருவன் ஜேநர்ளைVயற்றவன். ஒருவன் விரும்பி ஈடுபடும் சி வளை யான பழக் ங் ளை
இன்கனாருவன் அறஜேவ தவிர்ப்பான். இப்படி க ால்லிக் க ாண்ஜேட ஜேபா ாம். இளைவ எளைத சுட்டிக்
ாட்டுகின்றன என்றால் ஒருவன் Vய நூல் ள், Vத தத்துவங் ள், ாஸ்திரங் ள், டங்கு ள்
ஆகியவற்றின் மீது க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை அவனது வாழ்வில் ஒரு தாக் த்ளைத ஏற்படுத்தக் கூடிய
அ வு வலிளைV மிக் தா இருக் ாது.
ஒருவனது Vத நம்பிக்ளை என்பது பிரபஞ் த்ளைத பற்றிய அவனது புத்தியின் ருத்து அல் து புத்தியின்
பார்ளைவ என்பளைத தவிர கபரிதா ஒன்றும் இல்ளை . டவுள், ளைபபிள், முதலியளைவ ள் பற்றி அவன்
மூளை யில் க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை ளைய டந்து அவனது உள்ளிருப்பின் ஆழத்தில் அளைVதியா ,
இர சியVா அவனது இதய நம்பிக்ளை Vளைறவா ஒளிந்து இருக்கிறது. இந்த இதய நம்பிக்ளை தான்
அவனது முழு வாழ்ளைவயும் வடிவளைVத்து உருவாக்குகின்றது. Vதம் கதாடர்பான ஒஜேர வித
நம்பிக்ளை ளைய அந்த ஆறு ஜேபரும் க ாண்டிருந்தாலும் க யல்பாடு ளில் அவர் ளிளைடஜேயயான கபரும்
ஜேவறுப்பாட்ளைட இந்த இதய நம்பிக்ளை தான் ஏற்படுத்துகிறது. அவர் ள் தங் ளுக்குள் இதய
நம்பிக்ளை யில் ஜேவறுப்படுகிறார் ள்.
எனஜேவ, இந்த இதய-நம்பிக்ளை என்பது தான் என்ன?
எளைத ஒருவன் தன் ஆன்Vாவின் உள் விரும்பி, பற்றிக் க ாண்டு ஜேபாற்றி வ ர்க்கின்றாஜேனா, அது தான்
அவனது இதய நம்பிக்ளை . அவன் அளைத விரும்பி பற்றி இதயத்தில் ஜேபாற்றியவாறு வ ர்க் ாரணம்
அவன் அளைத நம்புவது தான். அவன் அளைத நம்புவதால் விரும்பி ளைடப்பிடிக்கிறான். எனஜேவ அவன்
வாழ்வு அவன் க ாண்ட இதய நம்பிக்ளை யின் விளை வு ஆகின்றஜேத தவிர அந்த குறிப்பிட்ட Vதம்
ார்ந்த அவனது புத்தியின் நம்பிக்ளை க்கும் அவன் வாழ்வுக்கும் எந்த கதாடர்பும் இல்ளை .
வணி த்தின் கபாருட்டு ஒரு ஊரில் இருந்து Vற்கறாரு ஊருக்கு நளைடப்பயணVா க ன்று
க ாண்டிருந்த ஒருவளைன க ாள்ளை யர் ள் வழிVறித்து அவனது உளைடளைV ள் பறித்துக் க ாண்டு
அவளைன இரத்தம் வடியும் அ வு தாக்கி வழியில் துடிதுடிக் விட்டு க ன்றனர். அவ்வழிஜேய பயணம்
க ய்த யூத Vத பூ ாரியும் ரி, பூ ாரி ளுக்கு உதவியா ர் ா இருக்கும் லிளைவட்டும் ரி, அவர் து
மூதாளைதயர் ள் வழங்கியிருந்த Vத ஜே ாட்பாடு ள், தத்துவங் ள் ஆகியவற்றின் மீது ந்ஜேத த்துக்கு
இடமில் ாVல் நம்பிக்ளை க ாண்டிருந்தவர் ஜே , அது அவர் து புத்தியின் நம்பிக்ளை . ஆனால்,
அவர் ள் இதயங் ளில் இரக் ம் என்பளைதக் குறித்து நம்பவில்ளை . அதனால் தான் அவர் ள் ாயம்
பட்ட Vனிதளைன ண்டும் ாணாVல் டந்து க ன்றனர். அவ்வழிஜேய க ன்ற ாVாரிட்டன்
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Vதக்ஜே ாட்பாடு ள், தத்துவங் ள் மீது நம்பிக்ளை க ாண்டிருந்திருக் ாம் அல் து
நம்பிக்ளை யற்றவனா வும் இருந்திருக் ாம், அவற்றில் அவன் நம்பிக்ளை க ாண்டிருக் ஜேவண்டும்
என எந்த அவசியமும் இல்ளை . ஆனால் இரக் ம் குறித்து இதய நம்பிக்ளை க ாண்டிருந்தான். எனஜேவ,
ாயம்பட்டவனுக்கு உதவும் வளை யில் க யல்பட்டான்.
சுருக் Vா கூற ஜேவண்டும் என்றால், வாழ்வின் மீது ஆதிக் ம் க லுத்தக்கூடிய அ வுக்கு இரண்டு வித
நம்பிக்ளை ள் தான் இருக்கின்றன. அளைவ-, நன்ளைVயின் மீதான நம்பிக்ளை Vற்றும் தீளைVயின் மீதான
நம்பிக்ளை .
நன்ளைVயானவற்ளைற நம்புபவன் அவற்ளைற விரும்புகிறான், அவற்றில் வாழ்கிறான்.
Vாசுநிளைறந்தளைவ ளை , சுயந ம் கபாருந்தியளைவ ளை நம்புபவன் அவற்ளைற விரும்பி பற்றிக்
க ாள்கிறான். Vரம், அதில் ாய்க்கும் னியால் அறியப்படுகிறது.
டவுளை பற்றி, இஜேயசுளைவ பற்றி, ளைபபிளை பற்றி ஒருவன் க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை என்பது
ஒன்று. அவனது வாழ்வின் க யல்பாடு ள் என்பது இன்கனான்று. எனஜேவ, ஒருவன் Vதஜே ாட்பாடு ள்,
தத்துவங் ள் ஆகியவற்றின் மீது க ாண்டிருக்கும் நம்பிக்ளை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல் . ஆனால்,
அவன் Vனதில் புகுந்து நிளை ப்கபற்று இருக்கும் எண்ணங் ள், Vற்றவர் ளிடம் அவன்
க ாண்டிருக்கும் Vனப்பான்ளைV, அவனது க யல்பாடு ள் ஆகிய இளைவ தான், இளைவ Vட்டுஜேV தான்-,
ஒருவனது இதய நம்பிக்ளை உண்ளைV மீது இருக்கிறதா இல்ளை கபாய்ளைV மீது இருக்கிறதா என
கVய்பிக்கும்.
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9. எண்ணமும் க யலும்
Vரத்தில் ாய்க்கும் னி ஜேபா , ஊற்றில் இருந்து சுரக்கும் நீர் ஜேபா ஜேவ தான் எண்ணத்திலிருந்து
க யலும் பிறக்கின்றது. ாரணங் ள் ஏதுமின்றி அது திடிர் என நி ழவில்ளை . அது ஒரு நீண்ட கநடிய
அளைVதியான வ ர்ச்சியின் பின்விளை வு, கவளிப்படுவதற்கு ஜேவண்டிய ஆற்றளை ஜே ரித்துக்
க ாண்டிருந்த ஒரு ஒளிவுVளைறவான க யல்பாட்டின் முடிவு. Vரத்தில் ாய்க்கும் னி, பாளைறயில்
சுரக்கும் நீர் ஆகிய இரண்டும் ப இயற்ளை க யல்பாடு ள் ஒருமித்து க யல்பட்டதன் விளை வா
நி ழ்ந்த ஒன்று. ாற்று, Vண் ஆகிய இரண்டும் இந்த நி ழ்ளைவ ஏற்படுத்த நீண்ட கநடுங் ா ம்
இர சியVா இளைணந்து பணிபுரிந்து இருக்கின்றன. கVய்ஞானத்தின் அழகிய க யல் ளும் ரி,
பாவத்தின் இருள்VயVான க யல் ளும் ரி இரண்டுஜேV, கநடுங் ா Vா Vனதில் வரஜேவற் ப்பட்டு
நிளை ப் கபற்று இருக் அனுVதிக் ப்பட்ட கதாடர் எண்ணங் ள் முற்றி னிந்ததன் விளை ஜேவ ஆகும்.
மி ப் கபரும் தூண்டுதலின் ாரணVா வருத்தப்படும் அ விற்கு ஒரு பாவத்ளைத புரிந்து ஒருவன் தன்
நிளை யிலிருந்து திடிர் என ரிகிறான். அவன் அவ்வாறு கீழ்நிளை க்கு ருக்கி விழு கூடியவன் அல்
என்று உயர்வா கபரிதும் நம்பப்பட ாம். அத்தளை யவஜேன கூட தன்ளைனப் பற்றி அவன்
உறுதியானவன், தூண்டுதல் ளுக்கு ஆ ா கூடியவன் அல் என நம்பிக் க ாண்டு இருந்திருக் ாம் .
ஆனாலும் Vளைறவா உள்ளிருந்து க யல்பட்டு இந்த நிளை க்கு அளைழத்து வந்த எண்ணங் ளின் தன்ளைV
கவளிக ாணாரப்பட்டால் இந்த ருக் ளை திடிர் என நி ழ்ந்த ஒன்றா ஜேவா அல் து ாரணமின்றி
நி ழ்ந்த ஒன்றா ஜேவா ருத முடியாது. இந்த ருக் ல் என்பது, சி அல் து ப ஆண்டு ளுக்கு முன்
Vனதில் படர ஆரம்பித்த எண்ணங் ள், முழு வடிவம் கபற்று முடிவுக்கு வந்து இருக்கின்றன என்பதன்
கவளிப்பாஜேட. ஒரு தவறான எண்ணத்ளைத தன் Vனதில் நுளைழய ஒருவன் அனுVதிக்கின்றான். பின்
இரண்டாவது, மூன்றாவது தவளைனயா வரஜேவற்கும் ஜேபாது, அவற்ளைற தன் இதயத்தில் குடி பு
ளைவக்கிறான். படிப்படியா , அவற்ஜேறாடு ஒத்துப் ஜேபாவளைத வழக் Vாக்கி க ாள்கிறான்,
ஊக்குவிக்கிறான், பாது ாக்கிறான். எனஜேவ, அது வ ர்கிறது. எது வளைர என்றால், கவடித்து
கவளிப்படுவதற்கு ஜேவண்டிய ஆற்றலும் வலிளைVயும் கபற்று அந்த எண்ணங் ள் முற்றி க ய ா
னிந்து வடிவம் எடுப்பதற்கு உ ந்த சூழ்நிளை ளைய அது ஈர்க்கும் வளைர. பு ழ்கபற்ற உறுதியான
ட்டிடங் ளும் அவற்றின் அடித்த ம் ா ப்ஜேபாக்கில் நீரினால் அரித்து எடுக் ப்படுவதால் ரிந்து
இடிவளைதப் ஜேபா , வலிளைVயான Vனிதனும் இழிநிளை எண்ணங் ள் தன்னுள் படர, அளைவ அவன்
குணந ன் ளை , இயல்ளைப க டுக் இர சியVா அனுVதிக்கும் ஜேபாது ரிந்து விழுகிறான்.
எல் ா வித பாவங் ள், தூண்டுதல் ள் ஆகியன யாவுஜேV தனி ஒருவனது எண்ணங் ளின் தன்ளைVயால்
இயல்பா கவளி க ாணாரப்பட்டளைவ தான் என்று ாணும் ஜேபாது பாவத்தில் இருந்தும்,
தூண்டுதல் ளில் இருந்தும் ஜேVல் எழும் வழி கதள் த் கதளிவாகின்றது. அளைத அளைடயும்
ாத்தியங் ளும் அருகில் தான், எனஜேவ மி விளைரவில் அல் து ா ம் தாழ்ந்தாவது நிச் யம் அளைடயக்
கூடிய ஒரு நிளை தான் என்றாகிவிடுகிறது. ாரணம், ஒருவன் தூய்ளைVயும் நன்ளைVயுVான
எண்ணங் ளை அனுVதித்து, ஜேபாற்றி அவ்கவண்ணங் ளை கதாடர்ந்து அளைட ாத்தால், ( ங் Vான
எண்ணங் ள் எப்படி வ ர்ந்து ஆற்றளை ஜே ரித்துக் க ாள்வளைதப் ஜேபா ) அளைவ னிந்து க யல்
வடிவம் கபறுவதற் ான வாய்ப்புக் ளை
வர்ந்து ஈர்க்கும்.
”கவளிப்படுத்தப்படாVல் ஒளிந்ஜேத இருக் க் கூடிய ஒன்று என்று எதுவுமில்ளை ”. Vனதில்
அனுVதிக் ப்பட்டு ஊக்குவிக் ப்பட்ட ஒவ்கவாரு எண்ணமும் அதன் தன்ளைVக்கு ஏற்ப
நற்க ய ா ஜேவா தீய க ய ா ஜேவா பிரபஞ் த்தில் ஒன்று அற
ந்து இருக்கும் உயிராற்றல்-V ரச்
க ய்யும். கVய்யறிவு கபற்ற ஆ ான், பு னின்ப ஜேவட்ளை யில் திளை த்து ளிப்பவன் ஆகிய இருவருஜேV
அவர் து உள் ார்ந்த க ாந்த எண்ணங் ளின் விளை வா ஜேவ அப்படி இருக்கிறார் ள், அவர் ள்
தங் ளின் இதய ஜேதாட்டத்தில் விழ அனுVதித்த எண்ணவிளைத ள், ஜேவஜேராடு பிடுங்கி நட்ட
எண்ணநாற்றுக் ளை பின்பு அவர் ள் நீரூற்றி, பாது ாத்து வ ர்த்ததன் விளை வா ஜேவ அவர் ள் அப்படி
ஆகி இருக்கிறார் ள்.
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சூழ்நிளை ஜே ாடு Vல்யுத்தம் க ய்வதால் பாவங் ள், தூண்டுதல் ள் ஆகியவற்றில் இருந்து மீ
முடியும் என்று எந்த Vனிதனும் நிளைனப்பு க ாள் ஜேவண்டாம். அவன் எண்ணங் ளை
பரிசுத்தப்படுத்துவதால் Vட்டுஜேV அவற்றிலிருந்து மீ முடியும். தன் ஆன்Vாவின் அளைVதியில், தன்
டளைV ளில் ஈடுபடும் ஜேபாது என ஒவ்கவாரு நாளும், எப்ஜேபாதும் ஒருவன் தவறான எண்ணங் ளை
பற்றாVல் இருக் அயராது முயற்சித்து மீ ஜேவண்டும். பின்பு அவற்றுக்கு பதி ா உண்ளைVயின் ஒளி
கபாருந்திய எண்ணங் ளை பற்றினால், தீயளைவ க ய்வதற் ான வாய்ப்பு நன்ளைV க ய்வதற் ான
வாய்ப்பா Vாறும். ாரணம், தனது இயல்புடன் ஒத்திளை பளைவ ளை Vட்டுஜேV ஒரு Vனிதனால்
வர்ந்து ஈர்க் முடியும். ஒரு தூண்டுதல் எப்ஜேபாது ஒருவளைன ஈர்க் முடியும் என்றால் அவனது
உள் த்தின் எந்த உணர்ளைவயாவது அத்தூண்டுத ால் தட்டி எழுப்ப முடியும் என்றால் Vட்டுஜேV.
எனஜேவ, உங் ள் எண்ணங் ளை , நீங் ள், விழிப்புடன் ண் ாணிக் ஜேவண்டும். உங் து இர சிய
எண்ணங் ளில் என்னவா நீங் ள் இன்று இருக்கிறீர் ஜே ா, அதற்கு ஏற்ப, மி விளைரவிஜே ா அல் து
ா ம் தாழ்ந்ஜேதா, நீங் ள் க யல்படுவீர் ள். எவன் தன் Vனதின் வாயில் ளை தீய எண்ணங் ள்
உட்புகுந்து விடாVல் இளைடயறாது ாவல் ாத்து அன்பான, தூய்ளைVயான, வலிளைVயான, அழ ான
எண்ணங் ளில் தவழ்கிஜேறாஜேனா அவ்கவண்ணங் ள் முற்றும் பருவம் வரும் ஜேபாது கVன்ளைVயும்
புனிதமுVான க யல் ள் என்னும் னி ளை ஈன்று எடுக்கும். அவளைன எதிர்த்து வரும் எந்த
தூண்டுதலும், அவற்ளைற அவன் எதிர் க ாள்ளுவதற்கு உரிய ஆயுதங் ள் இன்றிஜேயா அல் து முன்
எச் ரிக்ளை உணர்வின்றி இருப்பளைதஜேயா ாணாது.
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10. உங்

து Vனப்பான்ளைV

எண்ணங் ளை இயல்பா ஜேவ எண்ணும் ஓர் உயிர் என்ற அடிப்பளைடயில், உங் து ஜேVஜே ாங்கிய
Vனப்பான்ளைVஜேய உங் ள் வாழ்வின் நிளை ளைய நிர்ணயிக்கும். உங் ளுக்குள் அறிவின் கதளிளைவ,
நீங் ள் ாதித்தளைவ
அ ப்பதற்க் ான அ வுஜே ாலும் உங் து ஜேVஜே ாங்கிய Vனப்பான்ளைVஜேய.
நீங் ள் உங் து தகுதியால் டந்து க ல் முடியாது என ருதப்படுபளைவ ள் எல் ாம் உங் ள்
எண்ணங் ளின் எல்ளை க்ஜே ாடு ஜே . அளைவ நீங் ா உங் ளுக்கு அளைVத்துக் க ாண்ட ஜேவலி ள்
ஆகும். அளைத நீங் ள் குறுகிய வட்டVா சுருக் ாம், பரந்த ஒன்றா Vாற்ற ாம் அல் து இருக்கும்
நிளை யிஜே ஜேய விட ாம்.
உங் ள் எண்ணங் ளை எண்ணுபவர் நீங் ஜே . அப்படி இருக் உங் ளை யும் உங் ள் வாழ்வின்
நிளை ளையயும் அளைVத்து க ாள்பவர் நீங் ள் தான். எண்ணம் இயல்பா வரக்கூடியது, உருவாக்கும்
திறன் க ாண்டது. அதன் விளை ஜேவ உங் ள் குணVா , உங் ள் வாழ்வா கவளிப்படுகிறது. உங் ள்
வாழ்வு என்னும் பயணத்தில் விபத்து என்று எதுவும் இல்ளை . உங் ள் வாழ்ஜேவாடு ஒத்து
இளை பளைவ ளும் ரி முரன்படுபளைவ ளும் ரி உங் ள் எண்ணங் ள் ஏற்படுத்திய எதிகராலி ஜே . ஒரு
Vனிதன் எண்ண, அவன் வாழ்வு கவளிப்படுகின்றது.
உங் து ஜேVஜே ாங்கிய Vனப்பான்ளைV நிம்Vதியானதா வும் அன்பானதா வும் இருந்தால்,
கபருVகிழ்ச்சியும் ஜேபரருளும் உங் ளை பின் கதாடரும். அது எதிர்ப்புணர்வா வும்
ாழ்ப்புணர்வா வும் விரவி இருந்தால் கதால்ளை ளும் இளைடயூறு ளும் உங் ள் பாளைதளைய
ஜேV ங் ா சூழும். தீய எண்ணங் ள் துயரத்ளைதயும் ஜேபரழிளைவயும் தரும். நல் எண்ணங் ளை
ஆறுதளை தந்து மீட்டு எடுக்கும்.
உங் ள் சூழ்நிளை ள் உங் ளில் இருந்து ஜேவறுப்பட்ட தனித்த ஒன்று என்று நீங் ள் ற்பளைன
க ய்கிறீர் ள், ஆனால் அளைவ உங் ள் எண்ண உ குடன் கநருங்கிய கதாடர்பில் இருப்பதாகும்.
ஜேபாதிய ாரணங் ள் இன்றி எதுவும் முன் ஜேதான்றாது. ஒரு நியாயVான ாரணத்தினாஜே ஜேய யாவும்
நடக்கின்றன. எதுவும் விதிக் ப்படவில்ளை , எல் ாஜேV உருவாக் ப்பட்டு இருக்கின்றன.
உங் ள் எண்ணங் ளில், நீங் ள் பயணம் க ய்கிறீர் ள். நீங் ள் அன்பு க லுத்துவதாலும் உள் ார்ந்த
ஆர்வத்தாலும் ஈர்க்கிறீர் ள். இன்று நீங் ள் இருக்கும் இடத்திற்கு உங் ள் எண்ணங் ள் உங் ளை
அளைழத்து வந்து இருக்கின்றன. உங் ள் எண்ணங் ள் உங் ளை அளைழத்து க ல்லும் இடத்தில் நாளை
இருப்பீர் ள். உங் ள் எண்ணங் ளின் விளை வு ளில் இருந்து நீங் ள் தப்ப முடியாது. ஆனால் அவற்றின்
விளை ளைவ தாங்கி அதில் இருந்து நீங் ள் பாடம் ற் ாம். அவற்ளைற ஏற்று Vகிழ்ச்சி அளைடய ாம்.
உங் ள் உள் ார்வVான விருப்பம் (உடன் உளைறயும் ஆழVா ஜேவரூண்றிய எண்ணம்) அதி ம்
நிளைறஜேவற கூடிய சூழளை நீங் ள் எப்ஜேபாதும் அளைடவீர் ள். உங் ள் உள் ார்வVான விருப்பம்
கீழ்நிளை யானதா இருந்தால், கீழ்நிளை யானளைத நிச் யம் அளைடவீர் ள்; அழ ானதா இருந்தால்
அழ ான இடத்ளைத நிச் யம் அளைடவீர் ள். உங் ள் எண்ணங் ளை நீங் ள் Vாற்றிக் க ாள் முடியும்,
எனஜேவ உங் ள் சூழளை நீங் ள் Vாற்றிக் க ாள் முடியும். உங் ளுக்கு வழங் ப்பட்டு இருக்கும்
உன்னதVான கபாறுப்பின் V த்துவத்ளைத உணர்ந்து க ாள் முயற்சி க ய்யுங் ள். நீங் ள் ஜேபராற்றல்
கபாருந்தியவர். வலிளைVயற்றவர் அல் . ஏற்று ளைடபிடிக் வும் உங் ளுக்கு ஆற்றல் வழங் ப்பட்டு
இருக்கிறது. ஏற் ாVல் Vறுக் வும் உங் ளுக்கு ஆற்றல் வழங் ப்பட்டு இருக்கிறது. VனVாசு மிக் வரா
இருப்பதற்கு வலிளைVப் கபற்று இருப்பளைதப் ஜேபா VனVாசு அறுத்தவரா இருக் வும் வலிளைVப்
கபற்று இருக்கிறீர் ள். அறியாளைVயில் உழலும் தகுதி கபற்று இருப்பளைதப் ஜேபா கVய்யறிளைவ
கபற்று இருக் வும் தகுதி கபற்று இருக்கிறீர் ள். நீங் ள் விரும்பியளைத ற் ாம், இல்ளை அறியாVயில்
இருக் ாம், அது உங் ளின் ஜேதர்வு. நீங் ள் கதளிந்த அறிளைவ உள் ார்ந்த ஆர்வத்ஜேதாடு விரும்பினால்
அளைத கபறுவீர் ள். கVய்யறிளைவ உள் ார்ந்த ஆர்வத்ஜேதாடு விரும்பினால் அளைத அளைடவீர் ள்.
VனVாசு அறுத்த நிளை ளைய உள் ார்ந்த ஆர்வத்ஜேதாடு விரும்பினால் அளைத உணர்வீர் ள். எல் ாமும்
உங் ள் ம்Vதத்திற்கும் ஏற்றுக்க ாள் ளுதலுக்கும் Vட்டுஜேV ாத்திருக்கின்றன. நீங் ள் ஜேதர்ந்து எடுத்து
ஊக்குவிக்கும் எண்ணங் ள் வாயி ா இளைத க ய்கிறீர் ள்.
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ஒருவன் அறியாளைVயில் இருக் ாரணம் அவன் அறியாளைVளைய விரும்பி அறியாளைV எண்ணங் ளை
ஜேதர்ந்கதடுப்பது தான். அவன் கVய்யறிளைவ விரும்பி கVய்யறிவான எண்ணங் ளை ஜேதர்ந்து எடுத்தால்
அவன் கVய்யறிவு உளைடயவன் ஆவான். ஒருவன் தன்ளைனத் தாஜேன முடக்கிக் க ாள்கிறாஜேன தவிர
எவன் ஒருவனும் இன்கனாருவனால் முடக் ப்படுவது இல்ளை . யாரும் இன்கனாருவனால்
துன்பப்படுவது இல்ளை . அவனது துன்பத்துக்கு ாரணம் அவன் தான். தூய்ளைVயான எண்ணம் என்னும்
கபருளைV மிகு நுளைழவாயிலில் நுளைழந்து நீங் ள் உயர்ந்த சுவர் த்ளைத அளைடய ாம்.
ங் Vான
எண்ணம் என்னும் சிறுளைV மிகு நுளைழவாயிலின் வழியா தாழ்ந்த நர த்ளைத அளைடய ாம்.
Vற்றவர் மீது நீங் ள் க ாண்டிருக்கும் Vனப்பான்ளைV இம்மி அ வும் குளைறயாVல் உங் ள் ஜேVல் Vறு
க யல் புரியும். Vற்றவருடன் நீங் ள் க ாண்டிருக்கும் உறவு ளின் தன்ளைVயா அது உங் ள் வாழ்வில்
கவளிப்படும். நீங் ள் எண்ணும்
ங் Vான, சுயந Vான எண்ணம் ஒவ்கவான்றும் ஏஜேதா ஒரு
வளை யான துன்பத்ளைத அளிக்கும் சூழ ா உங் ளிடம் திரும்ப வரும். ஒவ்கவாரு தூய்ளைVயான
சுயந Vற்ற எண்ணமும் ஏஜேதா ஒரு வளை யான ஜேபரருள் சூழ ா மீண்டும் உங் ளை வந்து ஜே ரும்.
உங் ள் சூழல் என்பது உள் த்தில் ஒளிந்திருக்கும் ாரணத்தின் விளை வு. உங் ள் எண்ணங் ளின் தாய்தந்ளைத என்ற முளைறயில் உங் ள் நிளை ளையயும் சூழளை யும் வடிவளைVப்பவர் நீங் ள் தான். உங் ளை
நீங் ள் அறிந்துக் க ாண்டால், உங் ள் வாழ்வில் நளைடப்கபறும் ஒவ்கவாரு நி ழ்வும் ஜேநர்ளைVக்
குளைறவில் ாத சீர்தூக்கும் ஜே ாலில் தகுந்த ாரணங் ளின் எளைடக்கு ஏற்ற அ வு நி ழ்வளைத
உணர்வீர் ள். உங் ள் உள்Vனதில் நீதிளைய நீங் ள் புரிந்துக் க ாண்டால் உங் ளை நீங் ள் க யல்பட
முடியாதவரா , சூழ்நிளை
ால் ஆட்டுவிக் ப்படும் ண்மூடித்தனVான ருவியா ருத Vாட்டீர் ள்.
ஆனால் வலிளைVயும் ஆராய்ந்து ஜேநாக்கும் பார்ளைவயும் க ாண்ட தளை வனா உருVாறுவீர் ள்.
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11. விளைதப்பும் அறுவளைடயும்
வ ந்த ா பருவத்தில் வயல்கவளி ளை யும் நாட்டுப்புறங் ளில் இருக்கும் நி ங் ளை யும்
பார்ளைவயிட நீங் ள் பயணம் க ய்தால், உழவர் ளும் ஜேதாட்டக் ாரர் ளும் புதிதா உழுது பண்படுத்தி
ளைவக் ப்பட்டிருக்கும் நி த்தில் விளைத ளை விளைதப்பதில் மும்முரVா ஈடுபட்டு இருப்பளைத
ாண்பீர் ள். அந்த விவ ாயி ள் அல் து ஜேதாட்டக் ாரர் ள் எவரிடVாவது அவர் ள் விளைதக்கும்
விளைதயிலிருந்து என்ன விளை யும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் ள் என்று ஜே ட்டால், அவர் ள் ந்ஜேத மின்றி
உங் ளை முட்டா ா ருதுவார் ள். இதில் “எதிர்பார்ப்பதற்கு” என்ன இருக்கிறது, எளைத
விளைதக்கிஜேறாஜேVா அது தான் விளை யும், ஜே ாதுளைV அல் து கநல் அல் து முள் ங்கி என எளைத
விளைதத்தாலும் ரி, அதுஜேவ தான் திரும்ப விளை யும். இது எல்ஜே ாருஜேV அறிந்த ஒரு கபாது அறிவு
என்று க ால்வார் ள்.
இயற்ளை யின் ஒவ்கவாரு நி ழ்வும், க யல்பாடும் கVய்யறிவு க ாண்ட Vனிதனுக்கு ஒரு படிப்பிளைன
வழங்கும் பாடத்ளைத உள் டக்கி இருக்கின்றன. நம்ளைV சுற்றியிருக்கும் இயற்ளை உ கில், ணித
ஜே ாட்பாடு ள் ஜேபான்று துல்லியVா வும் தப்பாVல் நிச் யVா வும் க யல்படும் விதி ஜே -, Vனித
Vனதிலும் Vனித வாழ்விலும் க யல்படுகின்றன. இயற்ளை உ கில் இடம் கபறாத விதி ளை Vனித
Vனதிலும் Vனித வாழ்விலும் க யல்படுவளைத ாண முடியாது. இஜேயசுவின் எல் ா உருவ ளைத ளும்
இஜேத உண்ளைVளையத் தான் சித்தரிக்கின்றன, இயற்ளை யின் எளிய வளை யான நி ழ்வு ளை
ண்ஜேட
அளைவ பளைடக் ப்பட்டு இருக்கின்றன. Vனித Vனதிலும் வாழ்விலும் கூட ஒரு விளைத விளைதக்கும்
க யல்பாடு உள் து. இது ஒரு கVய்யுணர்வு விளைதப்பாகும். இதளைன கதாடரும் அறுவளைடயும்
விளைதக் ப்பட்டளைத ஜேபான்ஜேற இருக்கும். எண்ணங் ள், வார்த்ளைத ள், க யல் ள் எல் ாம்
விளைதக் ப்படும் விளைத ள். அளைவ இயற்ளை விதிளைய மீற முடியாVல் தம் இயல்பு
க ாண்டளைவ ளை ஜேய விளை யச் க ய்யும்.
ாழ்ப்புணர்வு எண்ணங் ளை எண்ணும் ஒருவன் அவன் மீது பாயும் ாழ்ப்புணர்ளைவ வரளைவத்துக்
க ாள்கிறான். அன்பான எண்ணங் ளை எண்ணும் ஒருவன் அன்பா ஜேபாற்றப்படுகிறான். எண்ணம்,
க ால், க யல் ஆகியளைவ ளில் ஜேநர்ளைVயா இருக்கும் ஒருவன் ஜேநர்ளைVயான நண்பர் ால்
சூழப்படுகிறான்; இளைவ ளில் ஜேநர்ளைVயற்றவன் ஜேநர்ளைVயற்ற நண்பர் ால் சூழப்படுகிறான்.
தவறான எண்ணங் ளை யும் க யல் ளை யும் விளைதத்து விட்டு தன்ளைன ஆசிர்வதிக் டவுளை
ஜேவண்டுபவனின் நிளை , ளை ளை பிடுங்கி நட்டுவிட்டு அதில் இருந்து ஜே ாதுளைV அறுவளைட க ய்ய
டவுளிடம் ஜேவண்டும் உழவனின் நிளை ஜேபான்றதாகும்.
”எளைத விளைதக்கிறீர் ஜே ா அளைதஜேய தான் அறுவளைட க ய்வீர் ள்;
வயல் ளை க ன்று பாருங் ள்
எள் எள்ளில் இருந்ஜேத வரும்,
ஜே ா ம், ஜே ா த்திலிருந்ஜேத வரும்,
Vவுனமும் இருளும் யாளைவயும் அறிந்ஜேத உள் ன;
அவ்வாஜேற Vனிதனின் விதியும் பிறக்கின்றது.”
எவன் ஜேபரருளை விளைழகிறாஜேனா, அவன் ஜேபரருளை தூவட்டும்.
எவன் Vகிழ்ச்சிளைய விரும்புகிறாஜேனா, அவன் பிறர் Vகிழ்ச்சிளைய ருத்தில் க ாள் ட்டும்.
இந்த விளைத விளைதப்பிற்கு இன்கனாரு பக் மும் இருக்கின்றது. உழவன் தன்னிடம் இருக்கும்
விளைத ளை எல் ாம் நி த்தில் தூவிய பின்பு இயற்ளை யின் க யல்பாட்ளைட நம்பி அவன் ாத்திருக்
ஜேவண்டும். அவன் ஜேபராளை ஜேயாடு விளைத ளை பற்றிக் க ாண்டு இருந்தால், அவன் விளைத Vற்றும்
அதிலிருந்து வரக்கூடிய அறுவளைட என இரண்ளைடயும் இழப்பான், ாரணம், அந்த விளைத எப்படியும்
அழிந்துவிடும். அவன் விளைதளைய விளைதக்கும் ஜேபாதும் இழக்கின்றான் தான், ஆனால் இதில் அந்த விளைத
அழிந்து பன்Vடங் ா கபருகுகின்றது. வாழ்விலும் அது ஜேபால் தான், நாம் தரும் ஜேபாது கபறுகிஜேறாம்.
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க ல்வத்ளைத க விடும் ஜேபாது நாம் ஜேVலும் க ல்வந்தர் ஆகிஜேறாம். எவன் ஒருவன் தான் அறிளைவப்
கபற்றுள் தா கூறிக் க ாண்டு, ஆனால் அளைத அவன் உ கிற்கு தர முடியாததற்கு ாரணம், உ ம்
அளைத கபற்றுக் க ாள்ளும் தகுதி உளைடயதா இல்ளை என கூறுகிறாஜேனா, அவன் உண்ளைVயில்
அத்தளை ய அறிளைவ கபற்று இருக் வில்ளை அல் து ஒருஜேவளை அவன் கபற்று இருந்தால் அளைத
கூடிய விளைரவில் இழந்துவிடுவான், இதுவளைர இன்னும் இழக் ாVல் இருக்கிறான் என்றால். இறு
பற்றிக் க ாண்டு இருப்பது இழப்பதற் ான வழியாகும். அளைத பற்றாVல் இருப்பஜேத அளைத என்றும்
கபற்று இருப்பதற் ான வழியாகும்.
தனது கபாருட்ச்க ல்வம் கபரு ஜேவண்டும் என்று முயற்சிக்கும் Vனிதனும், அவன் மி குளைறந்த
அ ஜேவ ளை யிருப்பில் க ல்வம் ளைவத்திருந்தாலும் ரி, தன் க ல்வத்தின் ஒரு பகுதிளைய இழப்பதற்கு(
முதலீடு க ய்வதற்கு) தயாரா இருந்து, பின்பு அது கபருகுவதற்கு ாத்திருக் ஜேவண்டும். அவன்
ளை யிருப்பில் உள் க ல்வத்ளைத பிரிய Vனமின்றி இறு பற்றிக் க ாண்டிருக்கும் வளைர, அவன்
ஏளைழயா இருப்பஜேதாடு, ஒவ்கவாரு நாளும், ஜேVலும் ஜேVலும் ஏளைழயாகிக் க ாண்டு இருப்பான்.
அவன் மி விரும்பும் அந்த க ல்வத்ளைத, எந்த வித கபருக் மும் இல் ாVல், இழந்து க ாண்டு
இருக்கிறான். ஆனால், அவன் அளைத அறிஜேவாடு சிந்தித்து அளைத இழக் த் துனிந்தால், அந்த உழவளைனப்
ஜேபா , தனது கபான்னான விளைத ளை தூவி, பின் நம்பிக்ளை ஜேயாடு ாத்திருந்தால், அவன் நியாயVா
எதிர்பார்த்த கபருக் ம் நி ழும்.
Vனிதர் ள், டவுளிடம்-, நிம்Vதிளையயும்
ங் மின்ளைVளையயும், நற்குணத்ளைதயும் ஜேபரருளை யும்
ஜேவண்டுகிறார் ள், ஆனால் அளைத அவர் ள் கிளைடக் ப் கபறாVல் இருக்கிறார் ள். ாரணம், அவர் ள்
அளைத ளைடப்பிடிப்பது இல்ளை , அளைத அவர் ள் Vனதில் விளைதக் வில்ளை . ஒரு முளைற, Vத ஜேபாத ர்
ஒருவர், Vன்னிப்பு ஜேவண்டி மி Vனமுருகி பிரார்த்தளைன க ய்வளைத ஜே ட்ஜேடன். அது முடிந்த உடன்,
தனது பிரார்த்தளைன கூட்டத்தில் கூடியிருந்த Vக் ளிடம் பிர ங் ம் க ய்யும் ஜேபாது “அந்த
ஜேதவா யத்தின் எதிரி ள் மீது எந்த இரக் மும் ாட்டக் கூடாது” என்றார். இவ்வளை யான சுயVாளைய ள் பரிதாபத்ளைத வரளைவக்கின்றன. நிம்Vதிளையயும் ஜேபரருளை யும் கபறும் வழி என்பது
நிம்Vதியும் ஜேபரருளுVான எண்ணங் ள், க ாற் ள், க யல் ள் ஆகியவற்ளைற தூவி பரவச் க ய்ய
ஜேவண்டும் என்பளைத Vனிதர் ள் இன்னும் ற்றுக் க ாள் வில்ளை என்பளைதஜேய இது ாட்டுகிறது.
Vனிதர் ள் ண்ளைட- ச் ரவு, Vனதின் ண் Vாசு, இணக் Vற்ற தன்ளைV என்னும் விளைத ளை விளைதத்து
ஒரு வ Vான அறுவளைடயா நிம்Vதி,
ங் மின்ளைV, இணக் Vான ஒற்றுளைV ஆகியளைவ ளை
வாயால் கவறுளைVயா ஜே ட்டு கபற்றுவிட முடியும் என நம்புகின்றனர். இது எரிச் ல்படும்
ண்ளைடக் ாரன் நிம்Vதிக் ா ஜேவண்டுவளைத விட பரிதாபVான ாட்சியாகும். Vனிதர் ள் எளைத
விளைதக்கிறார் ஜே ா அளைத தான் அறுவளைட க ய்வார் ள். எந்த Vனிதனும் ஜேபரருளை இப்ஜேபாஜேத
உடனடியா அறுவளைட க ய்ய முடியும். அதற்கு அவன் சுயந த்ளைத வி க்கி ளைவத்து இரக் ம், னிவு,
அன்பு என்னும் எண்ண விளைத ளை பரவ ா தூவ ஜேவண்டும்.
ஒரு Vனிதன்
க் Vா , Vனகுழப்பத்ஜேதாடு, துக் Vா அல் து Vகிழ்ச்சியற்று இருந்தால், அவன்
தன்னிடம் ஜே ட்டு க ாள் ட்டும் ;
”நான் என்ன வளை யான எண்ண விளைத ளை என் Vனதில் விளைதத்து க ாண்டு இருந்ஜேதன்?”
”இப்ஜேபாது என்ன வளை யான எண்ணங் ளை விளைதத்து க ாண்டு இருக்கிஜேறன்?”
”நான் Vற்றவர் ளுக்கு என்ன க ய்திருக்கிஜேறன்?”
”Vற்றவர் ள் மீது நான் க ாண்டிருக்கும் Vனப்பான்ளைV என்ன?”
”என்ன விதVான
க் Vான, துக் Vான, Vகிழ்ச்சியற்ற எண்ண விளைத ளை விளைதத்து
க ாண்டிருந்ஜேதன், இப்ஜேபாது ப்பான பதர் ளை அறுவளைட க ய்து க ாண்டிருப்பதறகு?”
அவன் தனக்குள் உற்று ஜேநாக்கி ஜேதடட்டும், ஜேதடி ண்டு அளைடந்த பின், தான் என்ற எல் ா சுயத்தின்
விளைத ளை யும் துறக் ட்டும். அதன் பின், கVய்யுணர்வின் விளைத ளை Vட்டுஜேV அவன்
விளைதக் ட்டும்.
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நி த்ளைத உழும் உழவனிடமிமிருந்து கVய்யறிவின் எளிய உண்ளைV ளை அவன் வி ங்கிக்
க ாள் ட்டும்.
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12. நீதியின் ஆட்சி
சிறு சிறு Vக் ள் குழுக் ளுக் ான டவு ர் ள் தங் ளுக் ான ா த்ளைத கபற்று முடித்து விட்டார் ள்.
Vனித Vனதின் ஜேபராளை
ாலும் அறியாளைV ாலும் ஜேதாற்றுவிக் ப்பட்ட டவு ர் ள், தாங் ள்
கபற்றிருந்த Vதிப்ளைப இழந்து வருகிறார் ள். Vனிதர் ள், அந்த டவு ர் ளுக் ா ண்ளைட ள்
ஜேபாட்டு, அவர் ளை தற் ாக் பாடுபடுவதில் ளை த்து ஜேபாய் ஓய்ந்துவிட்டார் ள். இந்த ா சூழலில்,
எல் ா இடங் ளிலுஜேV , Vக் ள் தாங் ள் நீண்ட ா ம் வழிப்பட்ட, உதவ முடியா சிளை ளை
ளை விடுகின்றனர், உளைடக்கின்றனர்.
பழி தீர்க்கும் குணம், ாழ்ப்புணர்வு, கபாறாளைV ஜேபான்ற குணங் ளை க ாண்டு தன் எதிரியின்
வீழ்ச்சிளைய பார்த்து அற்பVா கபருமிதப்படும் டவுள் ள்; நVது குறுகிய, சுயந ஆளை ளை
எல் ாம் நிளைறஜேவற்றும் பாராபட் Vான, பாகுபாடு மிக் டவுள் ள். பளைடக் ப்பட்ட உயிர் ளில் தான்
ார்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்பு பிரிவினளைர Vட்டுஜேV ாப்பாற்றும் டவுள் ள். இப்படி தான்
ஆன்Vாவின் சிறுபிள்ளை த்தனத்தில் ( டவுள் ள் என்று தவறா அளைழக் ப்படும்) டவுள் ளின்
அடித்த ம் அளைVக் ப்பட்டது. நம்ளைVப் ஜேபா ஜேவ முட்டாள்த்தனVான டவுள் ள், நVது சுயந த்
தன்ளைVயின் ாரத்தால் பின்னப்பட்ட டவுள் ள். குறுகிய வட்டத்துக் ான நம் டவு ர் ளை
ப்பான
ண்ணீஜேராடு நாம் துறந்ஜேதாம். ளை ளில் இரத்தம் வடிய நVது சிளை ளை உளைடத்ஜேதாம். ஆனால் நாம்
அப்படி க ய்ததால் நம் பார்ளைவயிலிருந்து டவுள் கதாளை ந்து விடவில்ளை . ஆனால், ஆற்றல் மிக் ,
அளைVதியான அன்பின் இதயத்தற்கு அருகில் க ாண்டுவரப்பட்ஜேடாம். தான் என்ற ஆனவத்ளைத
உருவ ப்படுத்தும் சிளை ளை உளைடத்து அழித்ததால், அழிக் முடியாத ஆற்றலின் இருப்ளைப ஒருவாறு
உணர ஆரம்பித்ஜேதாம். அன்ளைப, நிம்Vதிளைய, Vகிழ்ச்சிளைய முன்னிளை ப்படுத்தும் டவுளை பற்றி பரந்த
அறிவிற்கு இட்டுச் க ல்லும் வா லுக்குள் நுளைழந்ஜேதாம். அந்த டவுளிடம் பழிவாங்குதலும்
பாகுபாடும் நிளை த்து இருக் ாது. அந்த ஒளியின் டவுள் முன் பயம், ந்ஜேத ம், சுயந ம் என்னும் இருள்
நிற் முடியாVல் திண்ணVா சிதறி ஓடும்.
உ கின் முன்ஜேனற்றப்பாளைதயில் இப்ஜேபாது நாம் எட்டியிருக்கும் ஒரு ா ட்டம், Vனித Vனதின்
சுயந த்திற்கும் Vாளைய ளுக்கும் வடி ா ா வி ங்கும் கபாய்யான டவுள் ள் விளைடப்
கபறுவளைதக் ாண ாட்சியா நின்று க ாண்டிருக்கும் ா ட்டம். பிரபஞ் த்திற் ான கபாது
உண்ளைV, இப்ஜேபாது புதியதா ஜேதான்றினாலும் கதான்ளைVயான அது, மீண்டும் இந்த உ கிற்கு
விடிய ா கவளிப்படுகிறது. அந்த விடியலில் இருந்து புறப்படும் ஒளிக்கீற்று அழியத்தக்
டவு ர் ளுக்கு எல் ாம் திடிர் அச் த்ளைத ஏற்படுத்தி தான் என்ற ஆனவு, அ ம்பாவ நிழலில் பு லிடம்
நாட க ய்துள் து.
கபாய்யான பு ழுளைர ளுக்கு Vயங்கி, முழுளைVளைய ருத்தில் க ாள் ாVல் தன்ளைன
வழிபடுபவர் ளின் விருப்பங் ளை ஒருதளை ப்பட் Vா நிளைறஜேவற்ற துடிக்கும் பாகுபாடு மிக்
டவுளின் மீதான நம்பிக்ளை ளைய Vக் ள் இழந்து விட்டு இருக்கின்றனர். ண் ளிஜே ஒளிஜேயாடும்,
இதயத்தில் Vகிழ்ச்சிஜேயாடும் நீதியான டவுளின் பக் ம் திரும்புகின்றனர்.
Vக் ள் தங் ளுக்கு Vட்டுஜேVயான Vகிழ்ச்சி Vற்றும் சுயந Vான ஆளை ளுக் ா இந்த டவுளை
ஜேவண்டவில்ளை , ஆனால், கதளிந்த அறிவிற் ா , புரிந்துணர்விற் ா , கVய்யறிவிற் ா , இறு பற்றிக்
க ாண்டிருக்கும் சுயத்தின் பிடியில் இருந்து மீள்வவதற் ா இந்த டவுளை ஜேவண்டுகின்றனர்.
அவர் ளின் ஜேவண்டுதல் ள் வீண் ஜேபா வில்ளை . அவர் ள் கவறுளைVயா
திருப்பியனுப்பப்படவில்ளை . ஆறுதல் கபற்று திரும்பியிருக்கிறார் ள்.
அவர் ள் நீதியின் ஆட்சிளைய தங் ளுக்குள் ாண்கிறார் ள். ஒவ்கவாரு எண்ணமும், ஒவ்கவாரு
உணர்ச்சிஜேவ உள்துடிப்பும், ஒவ்கவாரு க யலும், ஒவ்கவாரு வார்த்ளைதயும் அதன் ஒத்த இயல்புக்கு
ஏற்ற விளை வு ளை ஜேய க ாண்டு வரும் என ாண்கின்றனர். அன்பு மிக் எண்ணங் ள்-, அழ ான,
கபருVகிழ்ச்சியான சூழல் ளை உருவாக்கும். கவறுப்ளைப உமிழும் எண்ணங் ள்-, குழப்பVான,
ஜேவதளைன மிக் சூழல் ளை உருவாக்கும். நன்ளைVயும் தீளைVயுVான எண்ணங் ளும் க யல் ளும்
யாவற்றுக்கும் உயர்ந்த நீதியால் துல்லியVா எளைடப்ஜேபாடப்பட்டு இம்மியும் குளைறயாVல் ஜேபரருளும்
கபருந்துன்பமும் அவற்றுக்கு ஈடா வழங் ப்படுகின்றன.
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இவ்வாறு கதளிந்து, நீதிக்கு ட்டுப்பட்டு வாழும் ஒரு புதிய பாளைதக்குள் அவர் ள் அடி எடுத்து
ளைவக்கின்றனர். அதில் நுளைழந்த பின் அவர் ள் எளைதயும் குற்றம் க ால்வது இல்ளை , ந்ஜேதகிப்பது
இல்ளை , நம்பிக்ளை இழந்து முனுமுனுப்பது இல்ளை . ாரணம் அவர் ளுக்கு கதரியும், டவுளின்
ட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பிரபஞ் விதி ள் ரியானளைவ, பிரபஞ் ம் ரியானது, தங் ளிடஜேV தவறு
இருக்கிறது என்று. அப்படி ஒருஜேவளை தங் ளிடம் தவறு இருந்தால் அவரவர் து முயற்சியால் தான்
அதிலிருந்து மீ முடியும் என்று. தீளைVளைய நிரா ரித்த உணர்ஜேவாடு நன்ளைVளைய ஏற்பதில் தான்
அவர் து மீட்சி அடங்கியிருப்பளைத அறிவார் ள்.
நீதியின் வார்த்ளைத ளை ஜே ட்பவர் ா Vட்டுஜேV இனி அவர் ள் இருக் Vாட்டார் ள், அளைத
க யல்படுத்துபவர் ா இருப்பார் ள். அறிளைவ ஜேதடி ஜே ர்ப்பார் ள். புரிந்துணர்ளைவ கபற்று இருந்து
கVய்யறிவில் வ ர்ச்சியுறுவார் ள். ஆனவ அ ம்பாவத்தின் இறுகிய பிடியிலிருந்து விடுபட்ட ஜேபரருள்,
கபருVகிழ்ச்சி வாழ்விற்குள் நுளைழவார் ள்.
” டவுளின் நீதி குளைற ற்றது. ண் ளுக்கு ஞான ஒளி வழங் க்கூடியது”. அதில் குளைற ள் இருந்தால்,
அதற்கு Vனிதனின் அறியாளைV தான் ாரணம், அவனுளைடய ண்மூடித்தனVான முட்டாள்தனம் தான்
ாரணம். நீதியின் கதளிளைவ உண்ளைV முயற்சிஜேயாடு ஜேதடுபவர் ள் யாரும் அளைத கபற முடியும். அது
உங் ளுக்கு எனக்கு என யாவருக்குVானது. தன்ளைன முன்னிறுத்தி க ாள்வளைத துறந்து தன்ளைன
முற்றிலுVா அப்புறப்படுத்திக் க ாள்ளும் னஜேV அந்த நீதி முன் வந்து நிற்கும்.
உண்ளைVளைய பற்றிய அறிவு, அதன் விரித்துளைரக் முடியா கபரு Vகிழ்வு, அதன் ாந்தமும்
அளைVதியுVான வலிளைV;- இளைவ எல் ாம் தங் ள் ”உரிளைV ளை ” இறு பற்றிக் க ாண்டு,
”விருப்பங் ளை ” தற் ாத்துக் க ாண்டு, தங் ள் ” ருத்து ளுக்கு” ஜேபாராடுபவர் ளுக் ானது அல் .
எந்த ஒன்றிலும் தான் என்ற உணர்ளைவ எப்ஜேபாதும் கதாக்கி நிற் க ய்பவர் ளுக் ானது அல் . சுயந ம்
Vற்றும் ஆனவம் என்னும் பிடிப்பில் ாத Vணளை அடித்த Vா க ாண்டு எளைதயும் ட்டி
எழுப்புபவர் ளுக் ானது அல் . அது துன்பத்துக்கு ாரணVான சுயந ம் Vற்றும் ஆனவத்ளைத
துறப்பவர் ளுக் ானது. ஜேவதளைனயின் துக் த்தின் ஊற்றான இளைவ ளை துறப்பவர் ளுக் ானது.
நிச் யம் அவர் ள் உண்ளைVயின் குழந்ளைத ள், ஜேபரா ானின் சீடர் ள், மி உயர்ந்தளைத
வழிப்படுபவர் ள்.
உண்ளைVயின் குழந்ளைத ள் உ கில் இன்று வாழ்கிறார் ள். அவர் ள் எண்ணுகிறார் ள்,
க யல்படுகிறார் ள், எழுதுகிறார் ள், ஜேபசுகிறார் ள்; ஏன் தீர் தரிசி ளும் நம்மிளைடஜேய இருக்கிறார் ள்.
அவர் து எண்ண வீச்சு பூமி எங்கும் உணரப்படுகிறது. நி த்துக்கு அடியில் ஓடும் நீஜேராட்டம்
ஜேபான்று புனிதVான Vகிழ்ச்சி, கவளிப்படுத்தி ாண முடியாத வழித்தடங் ளில் தனது ஆற்றளை
ஜே ரித்துக் க ாண்டு இருக்கின்றது. ஆண் ளும் கபண் ளும் புத்தம் புதிய ஜேபரார்வமிக்
எண்ணங் ாளும் நம்பிக்ளை
ாளும் வழிநடத்தப்படுகின்றனர். இளைத, இது வளைர பாராதவர் ளும்
ஜே ாதவர் ளும் கூட ஒரு ஜேVன்ளைVயான முழுளைVயான வாழ்விற்கு தங் ளுக்குள் இனம் புரியாத
வளை யில் ஜேதான்றியிருக்கும் ஆவளை உணர்கிறார் ள்.
நீதியின் ஆட்சி நி வுகின்றது. Vனிதர் ளின் வாழ்விலும் இதயங் ளிலும் அது ஆட்சி புரிகின்றது.
உண்ளைV டவுளை வழிப்படுபவர் ள் சுயந மின்ளைV என்னும் ஜேநர்வழிளைய அளைடந்து நீதியின் ஆட்சி
க யல்படுவளைத உணர்ந்து க ாள்கிறார் ள்.
டவுள் Vனிதனுக் ா Vாற முடியாது, அப்படி Vாறுவது ரியன ஒன்று தவறான ஒன்றுக் ா
Vாறுவதற்கு நி ராகி விடும். Vனிதன் தான் டவுளுக் ா தன்ளைன Vாற்றிக் க ாள் ஜேவண்டும். இது
தவறான ஒன்று ரியான ஒன்றுக் ா Vாறுவதற்கு ஒப்பாகும். Vனிதனுக் ா நீதி வளை க் ப்பட
முடியாது, அப்படி வளை க் ப்பட்டால் குழப்பம் சூழும். Vனிதன் தான் நீதிக்கு வணங்கி, பணிய
ஜேவண்டும். இது ஒத்திளை வு, ஒழுங்கு, நியாயத்தின் அடிப்பளைடயில் ஆனது.
ஒருவனது உள் இருந்து ஆட்டி ளைவக்கும் தூண்டுதல் இச்ளை ளின் தயவில் இருப்பளைத விட
ஜேவதளைனயான அடிளைV வி ங்கு கிளைடயாது. தனது உள்இருப்பு ட்டளை இடும் நீதிக்கு
ட்டுப்படுவளைத விட ாட்டிலும் ஜேV ான சுதந்திரம் கிளைடயாது. நீதி என்ன என்றால் உள் ம்
தூய்ளைVயா ஜேவண்டும், Vனம் கதளிவா ஜேவண்டும். உயிரின் முழு இருப்பிலும் தான் என்ற ஆனவ,
அ ம்பாவம் Vடிந்து அன்பு ஆட்சி க லுத்த ஜேவண்டும்.
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ாரணம் அன்பின் க யல்பாஜேட யாவும். நீதியின் ஆட்சி என்பது அன்பின் ஆட்சிஜேய. அன்பு யாளைரயும்
நிரா ரிக் ாVல் யாவருக்கும் ாத்திருக்கிறது. அன்பு எல்ஜே ாரது பிறப்புரிளைV. அன்பின் வட்டத்தில்
இங்ஜே , இப்ஜேபாஜேத நுளைழந்து அளைத உரிளைV ஜே ார ாம். அது எல்ஜே ாருக்கும் உரியது.
Vனிதன் தன் கதய்வீ உரிளைVளைய ஏற்று சுவர் த்தின் உள்நுளைழயக்கூடும் என்று உணர்வது தான்
ஜேபரழகு உண்ளைV.
Vனிதன் தன் சுயத்தின் மீதுள் பற்றால் உண்ளைVளைய நிரா ரிப்பது தான் பரிதாபப் படத்தக் பிளைழ!
நீதியின் ட்டளை க்கு கீழ்படிவது என்றால் பாவத்ளைதயும் ஆனவத்ளைதயும் ஒழிப்பதாகும், Vன
ஜேV ங் ால் சூழப்படாத Vகிழ்ச்சிளைய, இறப்பில் ாத நிம்Vதிளைய உணர்வதாகும்.

க்

சுயந இச்ளை ளை இறு பற்றிக் க ாண்டிருப்பது ஜேவதளைன, துக் ம் என்னும் ஜேV ங் ளை ஈர்த்து
உண்ளைVயின் ஜேபகராளியில் ாரிருளை படியச் க ய்வதாகும். உண்ளைV ஜேபரருள் தன்ளைன தழுவாVல்
தடுத்துக் க ாள்வதாகும். ாரணம், Vனிதன் எளைத விளைதக்கிறாஜேனா அளைத தான் அறுவளைட க ய்கிறான்.
நீதியின் ஆட்சி நி விக் க ாண்டு இருக்கிறது, நீதியின் ஆட்சி என்றும் கதாடரும், நியாயமும் அன்பும்
ா த்தால் Vாறாத அதன் நிரந்தர அளைVச் ர் ள்.
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13. தளை யாய நீதி
ட கபாருட் ளினா ான பிரபஞ் ம், இயங்கி க ாண்டிருப்பதற்கும் நிளை க்க ாண்டிருப்பதற்கும்
அதன் ஆற்றல் ள் Vநிளை யில் இருப்பஜேத ாரணVாகும்.
அற கநறி ளினா ான பிரபஞ் மும் நிளை க் க ாண்டு ாப்பாற்றப்பட்டு இருப்பதற்கு ாரணம்
அவற்றின் இளைணயான ஆற்றல் ள் Vநிளை யில் இருப்பஜேத.
இயற்பியல் உ ளை கபாறுத்த வளைரயில் இயற்ளை யானது கவற்றிடத்ளைத அனுVதிக் ாது. ஆன்மீ
உ கில் ஒத்திளை வு அற்ற நிளை இடம் கபறாது.
இயற்ளை ப் ஜேபரழிவு ள், சீற்றங் ள், Vற்றும் அதன் கதாடர்ச்சியான உயிர் சிளைதவு ஆகியளைவ ளும்
என்றும் நிளை யான ஒரு துல்லியVான ணித அடிப்பளைடயின் பின்னணியிஜே ஜேய நளைடப்கபறுகின்றது.
வாழ்வின் ஜேவதளைன ள், குழப்பங் ள், பதட்டங் ளுக்கு இளைடஜேயயும் வாழ்வின் இதயத்தில் ஒத்திளை வு,
நிம்Vதி, நீதி பிரிக் முடியாத வளை யில் என்றும் நி வும்.
அப்படி என்றால் பிரபஞ் த்தில் அநியாயம் என்று எதுவுமில்ளை யா? அநியாயம் இருக்கின்றது என்றும்
க ால்
ாம். இல்ளை என்றும் க ால்
ாம். ஒருவன் வாழ்கின்ற வாழ்வில் இளையந்திருக்கும் உணர்வு
நிளை ஜேயாடு இந்த உ ளை ாணும் ண்ஜேணாட்டத்ளைத கபாறுத்தது அது. கவறி உணர்ஜேவாடு
வாழ்பவன் அநியாயத்ளைத எங்கும் ாண்கிறான். தன் கவறி உணர்வு ளில் இருந்து மீண்டு எழுந்தவன்,
நியாயத்தின் க யல்பாட்ளைட Vனித வாழ்வின் ஒவ்கவாரு துளைறயிலும் ாண்கிறான். கவறியுணர்வின்
ஒரு ாய்ச் ான, குழப்பVான னவு தான் அநியாயம். அந்த னளைவ ாண்பவர் ளுக்கு அது
உண்ளைVயா ஜேவ ஜேதான்றும். நியாயம் தான் வாழ்வின் நிளை யான உண்ளைV. தான், தனது என்ற
ஜேவதளைனயான திகிலூட்டும் இரவிலிருந்து விழித்து க ாண்டுள் வனுக்கு அது தன் ாட்சிளைய
வழங்கும்.
கவறி உணர்விலிருந்தும் தான் என்ற அ ம்பாவத்திலிருந்தும் மீண்டு ஜேVல் எழாத வளைர கதய்வீ
ட்டளை ளைய உணர முடியாது. எல் ாவற்ளைறயும் தழுவும் ஜேபரன்பின் பரிசுத்தVான ஓளி தீபத்தில்
ாயப்படுத்தபட்ட உணர்வும் தீங்கிளைழக் ப்பட்ட உணர்வும் கவந்து Vடியும் ஜேபாது தான்,
தவறிளைழக் ாத நியாயத்ளைத உணர முடியும்.
”நான் அவVானப்படுத்தப்பட்டுள்ஜே ன், நான் ாயப்படுத்தப்பட்டுள்ஜே ன், நான்
அவVதிக் ப்பட்டுள்ஜே ன், நான் அநியாயVா நடத்தப்பட்டுள்ஜே ன்” என்று க ால்பவனால் நியாயம்
என்றால் என்ன என்று அறிந்துக் க ாள் முடியாது. தான் என்ற அ ம்பாவம் அவன் ண்ளைண
Vளைறக்கின்றது. அவனால் உண்ளைVயின் தூய அறகநறி ளை புரிந்துக் க ாள் முடியாது. தனக்கு
ஜேநர்ந்துள் அநியாயங் ளை எண்ணி புழுங்கி அவன் துன்பத்தில் கதாடர்ந்து உழல்வான்.
கவறியுணர்வு இருக்குமிடம் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான ஆற்றல் ள் கதாடர்ந்து ஜேVாதியபடி
அவ்வுணர்வில் ஈடுபட்டுள் வர் ளுக்கு துன்பத்ளைத ஏற்படுத்திக் க ாண்டு இருக்கும். விளைனக்கு
எதிர்விளைன, க யலுக்கு பின்விளை வு, ாரணத்திற்கு விளை வு இருக்கின்றது. இளைவ எல் ாவற்றின்
ஊஜேடயும் எல் ாவற்றிற்கும் ஜேV ா வும் இருந்து கதய்வீ நீதி, ஆற்றல் ளை துல்லியVா
க யல்படுத்தி ாரணம் Vற்றும் அதன் விளை ளைவ துளியும் தவறின்றி Vநிளை ப்படுத்தி
நிளை நாட்டுகிறது. ஆனால் ஜேVாதலில் ஈடுபட்டு உள் வர் ால், கவறியுணர்ளைவ ளை விடும் வளைர
இந்த நியாயத்ளைத உணர முடியாது.
கவறியுணர்வு உ ாவும் த ங் ளில் சூழ்ச்சி ள், ண்ளைட ள், ஜேபார் ள், வழக்கு ஜேVாதல் ள்,
பழிசுVத்தல் ள், ண்டணங் ள்,
ங் ங் ள், ப வீனங் ள், முட்டாள்த்தனங் ள், ாழ்ப்புணர்வு ள்,
பழிக்கு பழி வாங்குதல் ள், ஜே ாபங் ள் நிளைறந்து ாணப்படும். நியாயத்ளைத Vளைறக்கும் இத்தளை ய
ஆற்றல் ளின க யல்பாடு ளில் சிறித ஜேவ ஒருவன் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் கூட, அவனால் எப்படி
நியாயத்ளைத உணரஜேவா புரிந்துக் க ாள் ஜேவா முடியும்? கநருப்பு பற்றி எரியும் ஒரு ட்டிடத்தின் உள்
இருப்பவனால், அது பற்றி எறிவதற் ான ாரணத்ளைத உள்ஜே அVர்ந்து ஆராய முடியும் என்று
ஜேவண்டுVானால் கூட அதற்கு பதி ா எதிர்பார்க் ாம்.
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கவறியுணர்வுடனான த ங் ளில், Vனிதர் ள் Vற்றவர் ளின் க யல்பாடு ளில் அநியாயத்ளைத
ாண்கிறார் ள். அவர் ள் ஜேVல்ஜேதாற்றத்ளைத Vட்டுஜேV ாண்கிறார் ள். ஒவ்கவான்றும் ாரணங் ள்,
பின்விளை வு ளுக்கு அப்பாற்பட்டு, தன்ன வில் நிற்பதா ருதுகிறார் ள். Vன ஒழுக் த த்தில்
நி ழும் ாரணம், அது ஏற்படுத்திய விளை வு ள் என்பது குறித்து எந்த புரிதலும் இல் ாததால்,
ஒவ்கவாரு னமும் துல்லியVா நி ழும் Vநிளை க யல்பாட்ளைட அவர் ால் வனிக் முடியாது.
தங் து க யல்பாடு ளை அவர் ள் ஒரு ஜேபாதும் அநியாயVா ருதுவஜேத இல்ளை . Vற்றவர் து
க யல்பாடு ளில் தான் அநியாயத்ளைத ாண்கிறார் ள்.
ஒரு சிறுவன், தன்ளைன தற் ாத்துக் க ாள் முடியாத ஒரு மிரு த்ளைத அடிக்கிறான். அதன் பிறகு, அந்த
சிறுவனின் க ாடூரதனத்திற் ா , தற் ாத்துக் க ாள் முடியாத அந்த சிறுவளைன ஒரு Vனிதன்
அடிக்கிறான். ஒரு சிறுவளைன அடித்த க ாடூரதனத்திற் ா , அந்த Vனிதளைன Vற்கறாரு வலிளைVயான
Vனிதன் அடிக்கிறான். ஒவ்கவாருவனும் Vற்றவளைன அநியா ாரனா வும் க ாடூரம் மிக் வனா வும்
ருதி தன்ளைன நியாயVானவனா வும் Vனிதஜேநயம் மிக் வனா வும் ருதுகிறான். சிறுவன் அந்த
வி ங்ளை க ாடுளைVபடுத்திய ாரணத்ளைத நியாயப்படுத்தும் வளைர எல்ஜே ாருஜேV ஜேVல் கூறப்பட்டு
இருக்கும் ருத்ளைத ஏற்ஜேபாம். இவ்வாறு, அறியாளைV ஜேபாராட்டத்ளைதயும் ாழ்ப்புணர்ளைவயும்
தூண்டிவிட்டு உயிர்ப்பிக்கின்றது. இப்படித்தான் Vனிதர் ள் வாழ்வின் உண்ளைV வழிளைய புரிந்துக்
க ாள் ாVல் ஜே ாபமும் கவறியுணர்வும் க ாண்டு தங் ளுக்கு தாங் ஜே துன்பமிளைழத்துக்
க ாள்கிறார் ள். ாழ்ப்புணர்ளைவ ாழ்ப்புணர்வால் ந்திக்கிறார் ள். கவறியுணர்ளைவ கவறியுணர்வால்
ந்திக்கிறார் ள். ஜேபாராட்டத்ளைத ஜேபாராட்டத்தால் ந்திக்கிறார் ள். க ாளை க் ாரன்
க ால் ப்படுகிறான். பிறர் கபாருளை அப ரிக்கும் திருடன், திருடப்படுகிறான். Vற்ற வி ங்கு ளை
பிடித்து உண்ணும் வி ங்கு ஜேவட்ளைடயாடப்படுகிறது. பழிசுVத்துபவன் பழிசுVத்தப்படுகிறான்.
ண்டனம் க ய்பவன், ண்டனத்துக்கு உள் ாகிறான், பழித்துளைரப்பவன் தண்டளைனக்கு உள் ாகிறான்.
த்தி எடுத்தவன் த்தியால் குத்தப்படுகிறான்
அநீதி இளைழக்கும் நீதிபதி தனது தற் ாப்ளைப இழக்கிறான்
கபாய் கூறும் நா தான் பின்னிய வளை யில் சிக்கி க ாள்கிறது.
ஒளிந்திருக்கும் திருடளைன

வாட வந்த திருடன் ாட்டிக் க ாடுக்கிறான்.

நீதி எவளைரயும் தப்ப விடாது.
கவறியுணர்வுக்கு இரு பக் ங் ள். ஒன்று ஜேநரடியா க யல்படும். இன்கனான்று Vளைறமு Vா
க யல்படும். முட்டாள்-ஏVாற்றுபவன், அடக்குமுளைறளைய ளை யாள்பவன்- க ாத்தடிளைV,
வலுச் ண்ளைடக்கு க ல்பவன்- பதி டி தருபவன், Vந்திரவாதி/ சூனியக் ாரன்---மூடநம்பிக்ளை யா ன்
என எல்ஜே ாரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிVாறிக்க ாள்கிறார் ள். நீதியின் க யல்பாட்டால் ஒன்று
கூடுகிறார் ள். துன்பத்ளைத கபருக் Vக் ள் தங் ளை அறியாVஜே ஜேய ஒருங்கிளைணந்து
க யல்படுகிறார் ள். “ ண்பார்ளைவயற்றவன் Vற்கறாரு ண்பார்ளைவயற்றவளைன வழிநடத்துகிறான்.
இருவரும் குழிக்குள் விழுகிறார் ள்”. கவறியுணர்வு என்னும் V ரின் னி ஜே ஜேவதளைன, துயரம்,
துக் ம், துன்பம் எல் ாம்.
கவறியுணர்வால் ஆட்டுவிக் ப்படுபவன் அநியாயத்ளைத Vட்டுஜேV ாண்கிறான். தனது
கவறியுணர்வு ளை கவன்றிருக்கும் ஒரு நல் Vனிதன், ாரணத்ளைதயும் அதற் ான விளை ளைவயும்
ாண்கிறான், தளை யாய நியதிளைய ாண்கிறான். அத்தளை ய Vனிதன், தான் அநியாயVா
நடத்தப்பட்டதா ருத Vாட்டான், ாரணம் அவன் அநியாயத்ளைத எங்கும் பார்ப்பது இல்ளை . தன்ளைன
அவன் ாயப்படுத்திக்க ாள்வளைத, ஏVாற்றிக்க ாள்வளைத நிறுத்திக்க ாண்டுள் தால் Vற்றவர் ள்
யாரும் அவளைனக் ாயப்படுத்தஜேவா ஏVாற்றஜேவா முடியாது என்று அவனுக்கு கதரியும்,. Vக் ள்
எவ்வ வு தான் கவறியுணர்ஜேவாடு அல் து அறியாளைVஜேயாடு நடந்து க ாண்டாலும், அது அவனுக்கு
எந்த வலிளையயும் தராது. அவனிடம் எது வந்திருந்தாலும் ரி (அது அவVதிப்பா வும்
அடக்குமுளைறயா வும் கூட இருக் ாம்), தான் முன்பு க ய்த ஒரு விளைனயின் விளை வா ஜேவ அது
வந்திருப்பதா ருதுகிறான். எனஜேவ, அவன் எல் ாவற்ளைறயும் நன்ளைVயா ஜேவ ருதுகிறான், எது
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நடந்தாலும் Vகிழ்ச்சிக் க ாள்கிறான், தனது எதிரி ளின் மீது அன்பு க லுத்துகிறான், தன்ளைன
தூற்றுபவர் ளை ஜேபாற்றுகிறான். அவர் ள் எய்யப்பட்ட அம்பு ஜேபான்றவர் ஜே என ருதி எல் ாம்
வல் நீதிக்கு தான் க லுத்த ஜேவண்டிய நியாய டளைன திரும்ப க லுத்த Vளைறமு Vா உதவக் கூடிய
நன்ளைVயான ருவி ள் என அவர் ளை
ருதுகிறான்.
ஒரு நல் Vனிதன்-, கவறியுணர்வு, பதில் தாக்குதல், சுயந துடிப்பு, ஆனவம் ஆகியளைவ ளை ளை விட்டு
ஒரு Vநிளை ளைய அளைடந்து இருக்கிறான். என்றும் நிளை த்திருக்கும் பிரபஞ் Vநிளை ஜேயாடு தன்ளைன
அளைடயா ப்படுத்திக் க ாள்கிறான். ண்மூடித்தனVான கவறியுணர்விலிருந்து ஜேVல் எழுந்துள் தால்,
அளைத அவனால் புரிந்துக் க ாள் முடியும். Vளை சி ரத்தின் மீது இருப்பவன் தன் ா டியின் கீழ்
ஜேVாதிக் க ாள்ளும் புயல் ளை பார்ப்பது ஜேபா அவற்ளைற தன் அளைVதியான ஊடுருவும்
உள்ளுணர்வால் தியானிக்கிறான், அவனுக்கு, அநியாயம் என ஏதும் இல்ளை . ஒரு பக் ம்
அறியாளைVளையயும், துன்பத்ளைதயும் பார்க்கிறான். Vறுபக் ம் கVய்யறிளைவயும் கபருVகிழ்ச்சிளையயும்
பார்க்கிறான். முட்டாளுக்கும் அடிளைVக்கும் Vட்டும் இரக் ம் ஜேதளைவப்படவில்ளை ,
ஏVாற்றுபவனுக்கும் அடக்குமுளைறயா னுக்கும் கூட இரக் ம் ஜேதளைவப்படுவளைத உணர்கிறான்.
எனஜேவ அவனது ஜேபரிரக் ம் எல்ஜே ாளைரயும் தழுவுகிறது.
தளை யான நீதியும் எல் ாம் வல் அன்பும் ஒன்று தான். ாரணத்தின் விளை ளைவ தவிர்க் முடியாது.
க யலின் பின்விளை வு ளை ந்தித்ஜேத ஆ ஜேவண்டும்.
னவில் சிக்கி இருப்பவன் உண்ளைV என நம்பி னளைவ ாண்பது ஜேபா
ாழ்ப்புணர்வு, பழியுணர்வு,
ஜே ாபம், ண்டனம் ஆகியளைவ ளுக்கு ஆட்படும் Vனிதன் அநியாயத்ளைதஜேய ாண்கிறான்-,. அநியாயம்
தான் அவன் ண் ளுக்கு கதரியும். அளைத தவிர்க் இய ாது. ஆனால் இறு பிடிக்கும் கவறி
உணர்வு ளிலிருந்து மீண்டு எழுந்துள் வன், தவறிளைழக் ாத தளை யாய நீதி எல் ாவற்ளைறயும்
வனிப்பளைத அறிவான், இந்த முழு பிரபஞ் த்திலும் உண்ளைVயில் அநியாயம் என எதுவும் இல்ளை
என அவனுக்கு கதரியும்.
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14. பகுத்தறிவின் பயன்
பகுத்தறிவு ஒரு ண்மூடித்தனVான வழிக் ாட்டி, அது Vனிதர் ளை உண்ளைVளைய ஜேநாக்கிய பாளைதயில்
அளைழத்து க ல்வளைத விட அப்பாளைதயில் இருந்து திளை திருப்பஜேவ க ய்கிறது என்னும் க ால்
வழக்ளை ஜே ட்டு இருக்கிஜேறாம். ஒரு ஜேவளை இந்த கூற்றில் உண்ளைV இருந்தால், நாம் பகுத்தறிவு
இல் ாVல் இருப்பஜேத சிறந்தது, இருந்தால் அளைத ளை விட ஜேவண்டும், Vற்றவர் ளை யும் ளை விடச்
க ய்ய ஜேவண்டும். ஆனாலும், நாம் ாண்பது, வனமுடன் இளைத பயிற்சித்து கதய்வீ Vான இந்த
இயல்பாற்றளை வ ர்த்துக் க ாள்ளும் ஜேபாது அது ாந்தத்ளைதயும் Vன ஒருளைVளையயும் தரும். வாழ்வின்
பிரச்சிளைன ளை
ண்டு
ங் ாVல் ந்திக்கும் துனிளைவத் தரும்.
பகுத்தறிளைவ விட ஒரு உயர்ந்த ஒளி இருக்கின்றது என்பது உண்ளைVத் தான். அது உண்ளைVயின்
உள்க ாளிளைய விடவும் உயர்ந்தது. ஆனாலும் பகுத்தறிவின் துளைனயின்றி உண்ளைVளைய உணர
முடியாது. பகுத்தறிவு என்னும் வி க்கின் ஒளிளைய தூண்டி விட Vறுப்பவன், அவ்வாறு Vறுத்துக்
க ாண்டிருக்கும் வளைர உண்ளைV ஒளிளைய கபற முடியாது. ாரணம், பகுத்தறிவின் ஒளி என்பஜேத
உண்ளைV ஒளியின் ஒரு பிரதிபலிப்பு தான்.
பகுத்தறிவு என்பது ருத்திய ால் ஆன ஒரு நுண்ணறிவு. ஜேநரடியா எடுத்துக் ாட்டி வி ங் ளைவக்
முடியாத உணர்வால் Vட்டுஜேV புரியக்கூடிய ஒரு குணம். அது Vனிதனுள் இருக்கும் மிரு
உணர்வுநிளை Vற்றும் கதய்வீ உணர்வுநிளை என்னும் இரண்டுக்கும் இளைடப்பட்டதாகும். அந்த
பகுத்தறிவு ரியா பயன்படுத்தப்படும் ஜேபாது, ஒன்றின் இருளிலிருந்து Vற்கறான்றின் ஒளிக்கு
அளைழத்து க ல் க் கூடியதா இருக்கும். பகுத்தறிளைவ கீழான தன்முளைனப்பு இயல்புக்கு ட்டுப்பட்டு
க ய ாற்ற ளைவக் முடியும் என்பது உண்ளைV தான். ஆனால் அது பகுத்தறிளைவ முளைறயா ,
முழுளைVயா பயிற்சி க ய்யாததன் விளை ஜேவ. பகுத்தறிவு ஒரு உயர்ந்த வ ர்ச்சி நிளை ளைய எட்டும்
ஜேபாது அது சுயந இயல்ளைப ளை விடச் க ய்து ஆன்Vாளைவ உயர்ந்த, கதய்வீ த்துடன்
ஒன்றிளைணக்கிறது.
நிளைறவான வாழ்வு அளிக்கும் புனித ஜே ாப்ளைபளைய ஜேதடிக்க ாண்டிருக்கும் ஆன்மீ ஜேவட்ளை
க ாண்டவன்,
மீண்டும் மீண்டும்
“மூட் பாளைத ளில் தனிஜேய தவிக் விடப்படுகிறான்”
அவன் அவ்வாறு தவிக் விடப்படுவதற்கு ாரணம் அவன் பகுத்தறிவின் வழிக் ாட்டளை
பின்கதாடர்ந்தான் என்பதற் ா அல் , ஆனால் அவன் தன்னுள் இன்னும் இருந்து க ாண்டிருக்கும்
கீழ்நிளை இச்ளை ளை விடுவதற்கு Vனமின்றி இறு பற்றிக் க ாண்டிருப்பது தான் ாரணம்.
பகுத்தறிவின் ஒளிளைய வி க் ா பயன்படுத்தி உண்ளைVளைய ஜேதடுபவன் இருளில் தவிக் விடப்பட
Vாட்டான்.
“வாருங் ள், இப்ஜேபாது நாம் பகுத்தறிவின் துளைனஜேயாடு ஆராய்ந்து பார்ப்ஜேபாம், என்றார் மீட்பர்.
உங் ள் பாவங் ள் க ந்நிறVா இருந்தாலும் இருந்தாலும் அளைவ இனி பனிப் ஜேபால் கவந்நிறVா
Vாறிவிடும்.”
எத்தளைனஜேயா ஆண் ளும் கபண் ளும் க ால்க ானா துயர் ளை அனுபவிக்கிறார் ள், இறுதியில்
தங் ள் பாவங் ஜே ாடு Vடிகிறார் ள். அவர் ள் இரு ான Vாளையநிளை ளை இறு பற்றிக்க ாண்டு
பகுத்தறிவால் ஆராய Vறுப்பது தான் அதற்குக் ாரணம். பகுத்தறிவின் Vங் ான ஒளிக்கீற்றுக் கூட
அந்த இருளை அ ற்றியிருக்கும். பாவங் ள் மிக் க ந்நிற அங்கிளைய துறந்து அதற்கு பதி ா பழி,
பாவVற்ற, நிம்Vதி மிக் கவந்நிற அங்கிளைய அணிய விரும்பும் யாரும் தங் ள் பகுத்தறிளைவ
தயங் ாVல், முழுளைVயா , நம்பிக்ளை ஜேயாடு பயன்படுத்தட்டும்.
இந்த உண்ளைV ளை ஜே ாதித்து அறிந்துள் தால் தான் ”ஒளிவீசும் பகுத்தறிவின் சுவடு ள் ாணப்படும்
கVன்ளைVயான, அளைVதியான, கதளிந்து க ல்லும் நடுவழிளைய ஜேதர்ந்து எடுக்குVாறு Vனிதர் ளிடம்
உளைரக்கிஜேறாம்”.
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ாரணம், பகுத்தறிவானது கவறியுணர்வு Vற்றும் சுயந ம் என்னும் பாளைத ளிலிருந்து வி க்கி இனிய
ஊக்குவிப்பு Vற்றும் னிவான Vன்னிப்பு என்னும் அன்பான பாளைத ளுக்குள் அளைழத்து க ல்கிறது.
திருத்தூதுவர் ளின் வா Vான “ எல் ாவற்ளைறயும் ஜே ாதளைன க ய், நன்ளைVயானளைத பிடித்துக் க ாள்”
என்னும் நீதிகVாழிளைய நம்பிக்ளை ஜேயாடு பின்பற்றுபவன் வழித்தவறி நடத்தப்பட முடியாது,
ண்மூடித்தனVான வழிக் ாட்டி ளை யும் அவன் பின்பற்ற Vாட்டான். எனஜேவ, யார் பகுத்தறிவின்
ஒளிளைய தூற்றுகிறார் ஜே ா அவர் ள் உண்ளைVயின் ஒளிளைய தூற்றுகிறார் ள்.
குறிப்பிட்டு க ால்லும் அ வு எண்ணிக்ளை யி ான Vனிதர் ள் ஒரு புதிரான Vாளையயில் ஈடுபட்டு
பகுத்தறிவு என்பது டவுள் Vறுப்பு க ாள்ளை ஜேயாடு கநருங்கிய கதாடர்பு உளைடயது என்னும்
ஜேதாற்றத்ளைத ஏற்படுத்துகிறார் ள். டவுள் என எதுவும் இல்ளை என நீருபித்து ாட்ட முயற்சிப்பவர் ள்
பகுத்தறிவின் மீது தங் ள் நிளை ப்பாட்ளைட அளைVத்து க ாள்கிறார் ள். டவுள் க ாள்ளை ளைய
ஏற்பவர் ள் நம்பிக்ளை யின் மீது தங் ள் நிளை ப்பாட்ளைட அளைVத்து க ாள்கிறார் ள். ஆனால் இவ்விரு
ருத்து ஜேVாதல் ள் கபரும்பாலும் நம்பிக்ளை யின் அடிப்பளைடயிஜே ா பகுத்தறிவின் அடிப்பளைடயிஜே ா
திறந்த Vனஜேதாடு, நடுநிளை ஜேயாடு நளைடப்கபறுவதில்ளை . அது பாரபட் Vா , ஏற்க னஜேவ பதிந்து
உள்
ருத்ளைத ண்மூடித்தனVா ஆதரிக் ஜேவ நளைடப்கபறுகிறது. ாரணம், அவர் து குறிக்ஜே ாள்
முன்ஜேப தங் ள் Vனதில் பதிவாகியிருந்த ருத்ளைத தற் ாத்து நிளை நாட்டஜேவண்டும் என்பது தாஜேன
தவிர உண்ளைVளைய ண்டறிவதல் ,
Vாறிக் க ாண்ஜேட இருக்கும் ருத்துக் ளை பகுத்தறிவு வனத்தில் க ாள்வது இல்ளை , ஆனால்
நிளை யான உண்ளைV ளை ஜேய வனத்தில் க ாள்கிறது. பகுத்தறிளைவ அதன் தூய்ளைVயான ஆற்றல் மிகு
நிளை யில் கபற்றுள் வன் பாரபட் Vான முற் ாய்வு மிக் ாழ்ப்புணர்வு எண்ணங் ால்
அடிளைVப்படுத்த முடியாத நிளை யில் இருப்பான். அவன், முன்ஜேப பதிவாகியிருந்த எண்ணங் ளுக்கு
எந்த Vதிப்ளைபயும் க ாடுக் ாVல் வி க்கி விடுவான். ஒன்ளைற ஏற் ஜேவண்டும் என்ஜேறா இன்கனான்ளைற
நிரா ரிக் ஜேவண்டும் என்ஜேறா எந்த முயற்சிளையயும் ஜேVற்க ாள் Vாட்டான். அவன் மி வனVா
உணர்வு வயப்படாVல் நடுநிளை யா இருந்து இரு புறங் ளில் உள் யாவற்ளைறயும் சீர்தூக்கி பார்த்து
முரன் ளை ஆராய்ந்து உண்ளைVளைய அளைடவான்.
எளைவ எல் ாம் தூய்ளைV, னிவு, நடுநிளை ளைV, நியாயம் க ாண்டு இருக்கின்றனஜேவா அவற்ஜேறாடு
எல் ாம் பகுத்தறிவு உண்ளைVயில் கதாடர்பு க ாண்டு இருக்கும். வன்முளைறயா ன் அறிவில் ாVல்
நியாயVற்ற முளைறயில் நடந்து க ாள்வதா கூறப்படுகிறான். அன்பானவன் நியாயVான முளைறயில்
நடந்து க ாள்வதா கூறப்படுகிறான். ளைபத்தியக் ாரன் அறிளைவ இழந்து விட்டதா , புத்தி ஜேபதலித்து
விட்டதா கூறப்படுகிறான். எனஜேவ இந்த வார்த்ளைதயானது, ஆழ்ந்து உணரப்படாத நிளை யிலும் அதன்
உண்ளைV கபாருளிஜே ஜேய பயன்பாட்டில் உள் து. பகுத்தறிவு என்பதன் கபாருள் அன்பு, னிவு, நியாய
உணர்வு, கதளிந்த அறிளைவ என்பதா இல்ளை என்றாலும் அளைவ இருக்கும் திளை ளைய ஜேநாக்கி
அளைழத்து க ல் க்கூடிய ஒன்றா ஜேவ இருக்கிறது. அந்த கதய்வீ குணங் ஜே ாடு கநருக் Vான
கதாடர்பு க ாண்டது. ஆராயந்து ாட்ட ஜேவண்டும் என்னும் ஒஜேர ஜேநாக் த்திற் ா Vட்டுஜேV அந்த
கதய்வீ குணங் ளுடன் ஆன கதாடர்ளைப பகுத்தறிவு துண்டித்துக் க ாள்கிறது.
Vனிதனுக்குள் இருக்கும் எல் ா உயர்ந்த, சிறந்த குணங் ளை யும் பகுத்தறிவு முன்னிறுத்துகின்றது.
கீழான மிரு கவறி உந்துதல் ளினால் உந்தப்பட்டு அப்படிஜேய ண்மூடித்தனVா ஏற்று பின்பற்றும்
மூடனிடமிருந்து ஒருவளைன பகுத்தறிவு ஜேவறுப்படுத்திக் ாட்டுகிறது. ஒருவன் எந்த அ வு
பகுத்தறிவின் குரளை க் ஜே ட் ாVல் க வி Vடுக்கிறாஜேனா அவன் அந்த அ வு தன் கீழ்நிளை
உந்துதல் ளினால் உந்தப்படும் மூடனா இருப்பான். மில்டன் கூறுவது ஜேபா ;
“ Vனிதனுள் இருக்கும் பகுத்தறிவு கவளிப்படாVல் இருக்கும் ஜேபாது, அதன் வழிக் ாட்டுதல் ளை
ஏற் அவன் Vறுக்கும் ஜேபாது,
கீழ்நிளை ஆளை

ள் உடஜேன க யல்பட்டு அவனது கவறிஉணர்வு ளை கி ர்ந்து எழச்க ய்து

பகுத்தறிவின் ளை யிலிருந்த ஆட்சிளைய பறித்துக்க ாண்டு அவளைன அடிளைVயாக்கும்.”
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நுட்டல் அ ராதியில் “பகுத்தறிவு” என்ற வார்த்ளைதக்கு பின்வருVாறு விரித்துளைரக் ப்படும் கபாருள்
அதன் ஆழVான உட்கபாருளை கதளிவுப்படுத்துகின்றது: பகுத்தறிவு என்பது-, க ால் ப்படும்
அல் து க ய்யப்படும் எந்த ஒன்றின் அடிப்பளைடக் ாரணம் அல் து அடிப்பளைட உள்ஜேநாக் ம் ஆகும்,
ஆ சிறந்த ாரணம், இறுதிக் ாரணம். Vனிதனுள் இருக்கும் அறிவுத் திறனின் க யல்பாட்டு நிளை .
குறிப்பா நாம் உண்ளைVளைய அளைடய ஜேவண்டும் என்னும் ஜேநாக்கில்.
பகுத்தறிவு என்ற க ால் பதத்தின் அ ம், உண்ளைV என்ற க ால் பதத்ளைதஜேய தழுவிக் க ாள்ளும் அ வு
விரிந்ததா இருப்பளைதக் ாண்கிஜேறாம். ஆர்ச்பிஷப் ட்கரன்ச்சு அவரது பு ழ்ப்கபற்ற நூ ான “ஆன் தி
ஸ்டடி ஆஃப் கவர்ட்ஸ்” (வார்த்ளைத ளை குறித்த வி க் ம்) என்பதில் குறிப்பிடுவது : வார்த்ளைத Vற்றும்
பகுத்தறிவு என்னும் இரண்டு க ாற்பதங் ளும் ஒஜேர கபாருளை தான் குறிக்கின்றன. அதனால் தான்
கிஜேரக் கVாழியில் இரண்டு வார்த்ளைத ளும் ஒஜேர க ாற்பதத்தால் தான் குறிக் ப்படுகின்றன. எனஜேவ
டவுளின் வார்த்ளைத என்பது டவுளின் பகுத்தறிவு எனப்படுகிறது. ா ஓட்சின் வாக்கியம் “தாஜேவா
என்பது பகுத்தறிவு”. அதனால் தான் புதிய ஏற்பாடின் சீன கVாழிப்கபயர்ப்பில் , புனித ான், இளைற
க ய்தியில் , “ஆரம்பத்தில் தாஜேவா இருந்தது” என கVாழிப் கபயர்க் ப்பட்டுள் து.
பக்குவமும் முதிர்ச்சியும் அளைடயாத குறுகிய Vனங் ள் எல் ா வார்த்ளைத ளை யும் குறுகிய
ஜேநாக் த்திற் ா ஜேவ பயன்படுத்தும். ஆனால் Vனிதனின் அறிவும் இரக் மும் பரந்து விரிந்ததாய் ஆகும்
ஜேபாது, வார்த்ளைத ள் உயர்ந்த கபாருளை சுட்டி ாட்டுவஜேதாடு தகுந்த நிளை ளைய ஏற்று ப வற்ளைறயும்
உள் டக்கியதாய் வி ங்கும். எனஜேவ, நாம் வார்த்ளைத ளின் ாரணVா முட்டாள்தனVா ண்ளைட
ஜேபாடுவளைத நிறுத்திக் க ாண்டு, பகுத்தறிவு உளைடயவர் ாய் க ாள்ளை ளை யும் ஜே ாட்பாடு ளை யும்
ஜேநாக் ஜேவண்டும். அளைவ ஒற்றுளைVளையயும் நிம்Vதிளையயும் அளிக்கும் ஜேபாது அவற்ளைற ளைடப்பிடிக்
ஜேவண்டும்.
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15. சுய ஒழுக் ம்
ஒருவன் தன்ளைன ஒழுக் ப்படுத்திக் க ாள்வளைத கதாடங்கும் வளைர அவன் உண்ளைVயில் வாழவில்ளை ,
அவன் வாழ்வதா ஜேவண்டுVானால் ாட்டிக் க ாள்
ாம். ஒரு மிரு த்ளைதப் ஜேபா தனது ஆளை ளை
நிளைறஜேவற்றிக் க ாள்கிறான். அவனது உந்துதல் ள் எங்க ல் ாம் அளைழத்து க ல்கிறஜேதா
அங்க ல் ாம் பின் கதாடர்கிறான்.
ஒரு மிரு த்ளைதப் ஜேபா ஜேவ அவனும் Vகிழ்ச்சியா இருக்கிறான், எளைத எல் ாம் அவன் தனக்கு
Vறுத்திருக்கிறான் என்பளைத உணராVஜே ாஜேய. ஒரு மிரு த்ளைதப் ஜேபா ஜேவ அவனும்
துன்பப்படுகிறான். அந்த துன்பத்திலிருந்து கவளிவரும் வழிளைய அவன் இன்னும் அறிந்து
க ாள் ாததால்.
அவனுக்கு வாழ்ளைவ குறித்த கதளிவான புரிதல் இல்ளை . அவனது கதாடர் இச்ளை ளில்-கி ர்ச்சி ளில்,
ஏக் ங் ளில்-எதிர்பார்ப்பு ளில் வாழ்வதால் அவனது நிளைனவு ள் எந்த ஒரு அடிப்பளைடயிலும்
இல் ாVல் கதாடர்பின்றி குழப்பVா இருக்கின்றன.
ஒருவனது உள் ம் ஒரு ஒழுங்குமுளைறயின்றி குழப்பVா இருக்கும் ஜேபாது அந்த ஒழுங்கின்ளைVயும்
குழப்பமும் அவனது புறவாழ்வின் சூழ்நிளை ளில் கவளிப்படஜேவ க ய்யும்.
ஒரு ா த்திற்கு ஜேவண்டுVானால் தனது ஆளை ள் என்னும் ஆற்றின் நீஜேராட்டத்தால் புற உ கின்
ஜேதளைவ ளை யும் வ தி ளை யும் அவன் தன் பால் ஈர்க் முடியும், ஆனால் அவன் ஒரு ஜேபாதும் ஒரு
உண்ளைVயான கவற்றிளையஜேயா நன்ளைVளையஜேயா அளைடய Vாட்டான். விளைரவா ஜேவா அல் து ா ம்
தாழ்ந்ஜேதா உ
வாழ்வின் ஜேதால்வி ளிலிருந்தும் இடர்பாடு ளிலிருந்தும் அவன் தப்ப முடியாது.
ாரணம் அவன் தன் உள் த்தின் ஆற்றல் ளை ரிப்படுத்திக்க ாள் க ம்ளைVப்படுத்திக்க ாள்
தவறியதால் அவற்றின் கவளிப்பாடான புற உ
வாழ்வின் ஜேதால்வி ளிலிருந்து அவன் தப்ப
முடியாது.
ஒருவன் இந்த உ கில் நிளை த்து பயன்தரக்கூடிய ஏஜேதா ஒன்ளைற ாதிப்பதற்கு முன் தன் Vனளைத ஆளும்
திறனில் ஓர வாவது கவற்றி கபற்று இருக் ஜேவண்டும். இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்பது எந்த
அ வுக்கு உண்ளைVஜேயா அது ஜேபா த் தான் இதுவும். “உள் த்திலிருந்ஜேத வாழ்வு புறப்படுகிறது”.
தன் உள்ளிருக்கும் ஆற்றல் ளின் மீது ஒருவனுக்கு ட்டுப்பாடு இல்ளை என்றால், அவற்றின்
கவளிப்பாடான புற வாழ்வின் நடவடிக்ளை ளை அவனால் ட்டுப்படுத்த முடியாது. தன் உள் த்தின்
ஆற்றல் ளை ஆளும் திறம் கபற்று இருப்பவன் உ கில் கVன்ஜேVலும் உயர் வலிளைV ளை ,
பயன்பாடு ளை , கவற்றி ளை அளைடகிறான்.
ஒரு மிரு த்திற்கும் ஒழுங் ற்ற Vனிதனுக்கும் உள் ஒஜேர ஜேவறுபாடு, Vனிதனுக்கு மிரு த்ளைத விட
பல்ஜேவறு வளை ஆளை ள். எனஜேவ, அவன் அனுபவிக்கும் துன்பமும் அவளைன வாட்டிவளைதப்பதா
இருக்கின்றது.
அத்தளை ய ஒரு Vனிதளைன இறந்தவன் என்ஜேற கூற ாம். ாரணம் சுய ட்டுப்பாடு, நாணம் அல் து
Vான உணர்ச்சி, Vன உறுதி ஜேபான்ற வாழ்வின் எல் ா உயர்குணங் ளும் அவனுள் உண்ளைVயிஜே ஜேய
இறந்திருக்கின்றன. அவனது உணர்வின் ஆழத்தில் சிலுளைவயில் அளைறயப்பட்ட கிறிஸ்து
புளைதக் ப்பட்டு இருக்கின்றது. அது உயிர்த்கதழும் ஜேபாது அந்த உணர்வின் க ாந்தக் ாரன்
துன்பப்படுவான். அந்த துன்பம் அவளைன விழித்து எழச் க ய்து வாழ்வின் உண்ளைV ளை அவனுக்கு
புரிய ளைவக்கும்
Vனிதன் சுய ஒழுக் த்ளைத ளைடபிடிக்கும் ஜேபாது வாழத் கதாடங்குகிறான். ாரணம், அப்ஜேபாது அவன்
தன் உள் த்தின் குழப்பங் ளில் இருந்து ஜேVல் எழுகிறான். தன் உள்ளிருப்பில் இருக்கும் உறுதியான
ளைVயத்தின் ட்டளை க்கு ஏற்ப தன் ஒழுக் முளைற ளை ரிப்படுத்திக் க ாள்கிறான். அவனது
உந்துதல் ள் இழுக்கும் திளை எல் ாம் அவன் ஓடுவது இல்ளை , தன் ஆளை ளை
டிவா ம் க ாண்டு
இறு ப் பிடிக்கிறான். பகுத்தறிவின், கVய்யறிவின் ட்டளை ளுக்கு ஏற்ப வாழ்கிறான். இதுவளைர
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அவனது வாழ்வில் எந்த குறிக்ஜே ா ா இ க்ஜே ா இல்ளை . ஆனால் இப்ஜேபாது அவனது விதிளைய
நிர்ணயித்துக் க ாள்பவனா இருக்கிறான். அவன் ரியான Vனநிளை யில் இருக்கிறான்.
சுய-ஒழுக் த்ளைத ளைடப்பிடிப்பதில் மூன்று நிளை
1.

ள் இருக்கின்றன :

ட்டுப்படுத்துவது

2. பரிசுத்தப்படுத்துவது
3. ஜேவண்டாதவற்ளைற நீக்குவது
இதுவளைரயிலும் அவளைன ட்டுப்படுத்தி ஆட்டுவித்த கவறியுணர்வு ளை ஒருவன் ட்டுப்படுத்தத்
கதாடங்கும் ஜேபாது ஒருவன் தன்ளைன ஒழுக் ப்படுத்திக் க ாள் கதாடங்குகிறான். அவன்
தூண்டுதல் ளின் க ாக்கி பிடியில் சிக் Vறுக்கிறான். மி எளிதா வும் இயல்பா வும் எழும்
உந்துதல் ளை , நிளைறஜேவற்றிக் க ாள் த் துடிக்கும் இச்ளை ளை , முன்பிருந்த வாழ்வில் அவனது
கபரும் வழக் Vா இருந்தளைவ ளை இப்ஜேபாது ட்டுப்படுத்துகிறான். தன் உணவுமுளைற ளை ஒரு
ட்டுக்குள் க ாண்டு வருகிறான். ஜேதளைவயான கபாழுது கபாறுப்புடன் ஜேதர்ந்து எடுத்த உணளைவ
அ ஜேவாடு உண்கிறான். அவனது குறிக்ஜே ாள், ஒரு Vனிதனா வாழ்வதற்கு உதவும் ருவியா அவன்
தன் உடம்ளைப ஜேபனிக் ாப்பது ஆகும். அந்த உடம்ளைப அவன் சிற்றின்ப கி ர்ச்சி ளில் ஈடுபடுத்தி
அளைத சிறுளைVப்படுத்துவது இல்ளை .
தன் நாவின் மீது ஒரு ட்டுப்பாட்ளைட விதிக்கிறான். தன் ஜே ாபங் ளின் மீது, அவனுள் எழும் ஒவ்கவாரு
இயல்பின் மீதும், அளைவ ஒவ்கவான்றும் தன் உள் ளைVயத்தின் ட்டளை க்கு ஏற்ப க யல்படும்
வளை யில் ட்டுப்படுத்துகிறான். இது உள்ளிருந்து வாழ்வதற்கு ஒப்பான நிளை யாகும். இதற்கு Vாறா
முன்பிருந்த வாழ்வு கவளியிருந்து உள் க ல்வதா இருந்தது. ஒரு இ ட்சிய ருளைவ தன் இதயத்தின்
புனித கபட்ட த்தில் ளைவத்திருக்கிறான். அதன் ட்டளை ளுக்கும் ஜேதளைவ ளுக்கும் ஏற்ப தன் ஒழுங்கு
முளைற ளை ஏற்படுத்திக் க ாள்கிறான்.
இந்த பிரபஞ் த்தின் ஒவ்கவாரு அனுவிலும், ஒவ்கவாரு அனுக்கூட்டத்திலும் ஒரு அளை வற்ற உள்
ளைVயம் இருக்கிறது, அது இந்த பிரபஞ் க யல்பாடு ளின் மூ ாரணங் ளை எல் ாம் ாக்கின்றது
என ஒரு தத்துவ ஜே ாட்பாடு கூறப்படுகிறது. இது இப்படிஜேய இருக் ட்டும், ஆனால் ஒவ்கவாரு
ஆணின், ஒவ்கவாரு கபண்ணின் இதயத்திலும் தான் என்ற உணர்வில் ாத ஒரு உள் ளைVயம் உறுதியா
இருக்கின்றது. அந்த உள் ளைVயம் இல் ாVல் இந்த புற Vனிதன் இல்ளை . அந்த உள்ளைVயத்ளைத
புறக் ணிப்பது தான் துன்பத்திற்கும் குழப்பத்திற்கும் ாரணVா இருக்கின்றது. இந்த தான் என்ற
உணர்வற்ற உள்ளைVயம் Vனதில் ஏற்கும் வடிவம்—ஒரு சுயந Vற்ற தூய்ளைVயான இ ட்சியVா
இருக்கும், அளைத அளைடவது விரும்பத்தக் தா இருக்கும். கவறியுணர்வின் புயல் ளிலிருந்தும்
கீழ்நிளை இச்ளை ளின் ஜேVாதல் ளிலிருந்தும் அவனுக்கு நிரந்தர பு லிடத்ளைத க ாடுக் கூடியதா
அந்த உள்ளைVயம் இருக்கும். அது எல் ா Vனிதர் ளின் உணர்விலும் ா த்திற்கும் நிளை த்து இருக்கும்
கதய்வீ உணர்வாகும்(கிறிஸ்து).
ஒருவன் சுய ஒழுக் த்ளைத ளைடபிடிக்கும் ஜேபாது இந்த உள்ளைVயத்ளைத மி அருகில் கநருங்குவான்,
இன்பம்-துன்பம், கவறியுணர்வு, துக் ம் ஆகியளைவ ால் அவன் பாதிப்புக்கு உள் ாவது குளைறந்து
க ாண்ஜேட இருக்கும். அவன் வாழ்வு உறுதியானதா , நன்கனறி மிக் தா , துனிளைவயும் வீரத்ளைதயும்
கவளிப்படுத்தும் விதVா இருக்கும். சுய ஒழுக் த்ளைத கபாறுத்த வளைரயில், இந்த கீழ்நிளை
உணர்வு ளை
ட்டுப்படுத்துவது என்பது ஆரம்ப நிளை Vட்டுஜேV. அதற்கு அடுத்த நிளை யா
தூய்ளைVப்படுத்துதல் கதாடரும். இவ்வாறு ஒருவன் தன்ளைன தூய்ளைVப்படுத்திக் க ாள்வதால்,
கீழ்நிளை உணர்வு ளை தன் Vனதிலிருந்தும் இதயத்திலிருந்தும் நீக் முடியும். அது எழும் ஜேபாது அளைத
அடக்குவதற்கு பதி ா அளைத மீண்டும் எழ விடாVல் தடுப்பதாகும். ஒருவன் தன் கீழ்நிளை
உணர்வு ளை அடக்கி க ாண்டு இருப்பதால் நிம்Vதிளைய அளைடய முடியாது, குறிக்ஜே ாளை எட்ட
முடியாது. அவன் Vனத்துக் ண் Vாசி ன் ஆதல் ஜேவண்டும். Vனத்த த்து Vாளை அறுக் ஜேவண்டும்.
தன் கீழ்நிளை இயல்பு ளை பரிசுத்தப்படுத்திக் க ாள்வதால் தான் ஒருவன் வலிளைVயானவனாகி
கதய்வீ தன்ளைV ளை கபற முடியும், தன் உள் இருக்கும் கதய்வீ ளைVயத்தில் உறுதியா நிற்
முடியும். எல் ா தூண்டுதல் ளின் ஆற்றல் ளை யும் அழித்து க யலிழக் க ய்ய முடியும். இந்த
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தூய்ளைVபடுத்துதலில் மிக் வனத்ஜேதாடும், உள் ார்ந்த தியானத்ஜேதாடும், புனிதVான
ஜேபரார்வத்ஜேதாடும் ஈடுபட ஜேவண்டும். இதில் கவற்றி கபறும் ஜேபாது-, Vனதின் குழப்பங் ளும்
வாழ்வின் குழப்பங் ளும் நீங்கியிருக்கும். அளைVதியும் கபாறுளைVயுVான ாந்த Vனமும் ஆன்மீ
ஒழுங்கும் வாழ்வில் இடம் கபறும்.
Vன Vாளை அறுப்பதால் உண்ளைVயான வலிளைVயும் ஆற்றலும் பயன்பாடும் பிறக்கின்றது. ாரணம்,
கீழ்நிளை மிரு ஆற்றல் ள் கதாளை ந்து விடவில்ளை , ஆனால் அளைவ அறிவு ார்ந்த ஆற்றல் ா
ஆன்மீ ஆற்றல் ா உருVாற்றப்பட்டு இருக்கின்றன. ஒரு தூய்ளைVயான வாழ்வு (எண்ணம் Vற்றும்
க யல் ளில் தூய்ளைVயான வாழ்வு) என்பது ஆற்றல் ளை ஒன்று குவித்து ஜே ரிக்கும் வாழ்வாகும். ஒரு
தூய்ளைVயற்ற வாழ்வு (தூய்ளைVயின்னளைV என்பது எண்ணத்தில் Vட்டுஜேV இருந்தால் கூட) ஆற்றல் ளை
சிதறடித்து வீணாக்கும் வாழ்வாகும். எனஜேவ, தூய்ளைVயான Vனிதன் தனது திட்டங் ளில் கவற்றி
கபறுவதற்கும் தனது குறிக்ஜே ாளை அளைடவதற்கும் தூய்ளைVயற்ற Vனிதளைன விட தகுதி வாய்ந்தவனா
இருக்கிறான். தூய்ளைVயற்ற Vனிதன் ஜேதாற்குமிடம் தூய்ளைVயான Vனிதன் அடி எடுத்து ளைவத்து
கவற்றிப் கபறுவான். ாரணம், அவன் அளைVதியும் கபாறுளைVயுVான ாந்தVான Vனஜேதாடு அதி
உறுதிஜேயாடும் தன் ஆற்றளை குறிஜே ாளின் வலிளைVஜேயாடு க லுத்துகிறான்.
தூய்ளைV குணம் வ ர வ ர, எளைவ எல் ாம் ஒரு வலிளைVயான அறகநறி ார்ந்த வாழ்வின் கூறு ா
வி ங்குகின்றனஜேவா அளைவ எல் ாம் கVன்ஜேVலும் உயர்படிநிளை ளை அளைடயும். எந்த அ வுக்கு
ஒருவன் தன் கீழ்நிளை இயல்பு ளை
ட்டுக்குள் க ாண்டு வருகிறாஜேனா, தனது கவறியுணர்வு ளுக்கு
விளைட க ாடுத்து அனுப்புகிறாஜேனா, அந்த அ வுக்கு அவன் தன் புற வாழ்வின் சூழ்நிளை ளை
வடிவளைVத்து Vற்றவர் ளுக்கு நல்விதVான ஒரு ஈர்ப்ளைப ஏற்படுத்துவான்.
சுய ஒழுக் த்தின், மூன்றாவது நிளை கீழ்நிளை ஆளை ள், தூய்ளைVயற்ற-தகுதியற்ற எண்ணங் ள்
ஆகியளைவ ளுக்கு Vனதில் பிடிக ாடுக் ாVல் ளை விட்டு தானா உதிர்ந்து விழச் க ய்வதாகும்.
அவற்றுக்கு உள்அனுVதி அளிக் Vறுத்து அளைவ Vடிந்து ஜேபா ச் க ய்வதாகும். ஒருவன்
தூய்ளைVயானவனா Vாறும் ஜேபாது, தனது ஊக்குவிப்பு கிளைடத்தா ன்றி எல் ா தீளைV ளும்
ஆற்றலில் ாதளைவ ஜே என உணர்கிறான். எனஜேவ, அவன் அவற்ளைற புறக் ணித்து தன் வாழ்விலிருந்து
டந்து ஜேபா வழிச் க ய்கிறான். சுய ஒழுக் த்தின் இந்த அம் த்ளைத ளைடபிடிக்கும் ஜேபாது தான்
ஒருவன் கதய்வீ வாழ்விற்குள் அடி எடுத்து ளைவத்து அளைத உணர்கிறான். கVய்யறிவு, கபாறுளைV,
எதிர்ப்ளைப துறப்பது, இரக் ம், அன்பு ஜேபான்ற கதய்வீ குணங் ளை கவளிப்படுத்துகிறான். அவன்
வாழ்வின் நிளை யற்ற, உறுதியற்ற தன்ளைV ளிலிருந்து ஜேVல் எழுந்து Vாறாத கVய்ஞான
நிம்Vதியுடனான உணர்வில் என்றும் வாழ்கிறான்.
சுய ஒழுக் த்தால் ஒருவன் நற்குணத்தின், புனிதத்தின் ஒவ்கவாரு படிநிளை ளையயும் கதாடுகிறான்.
இறுதியில் யாவற்றின் இதயத்ஜேதாடும் தான் ஒன்றியிருக்கும் நிளை ளைய உணர்கிறான்.
சுய ஒழுக் மில் ாVல் ஒருவன் ஜேVலும் ஜேVலும் கீழ் நிளை க்கு க ன்றவாறு இருக்கிறான், ஒரு
கவறிபிடித்த மிரு நிளை ளையயும் கிட்டத்தட்ட எட்டுகிறான், இறுதியில் தனது முட்டாள்தனத்தால்,
ளை விடப்பட்ட ஒரு உயிரா புழுங்கி தவிக்கிறான். சுய ஒழுக் த்தால் ஒருவன் ஜேVலும் ஜேVலும்
உயர்நிளை க்கு க ன்றவாறு இருக்கிறான். இறுதியில் மீட்டு ாப்பாற்றப்பட்ட ஆன்Vாவா , தனது
தூய்ளைVயின் ஒளிஜேயாடு கதய்வீ தன்ளைVயுடன் நிமிர்ந்து இருக்கிறான். ஒருவன் சுய ஒழுக் த்ளைத
ளைடபிடிக்கும் ஜேபாது வாழ்வான். சுய ஒழுக் த்ளைத ளைடபிடிக் ாத ஜேபாது Vடிவான்.
ஒரு Vரம் வ ரும் ஜேபாது ஜேதளைவயற்ற திளை ளில் பரப்பும் அதன் கிளை ளை கவட்டி அதன்
வ ர்ச்சியில் வனம் க லுத்தினால் அழஜே ாடு க ளிப்பா இருந்து ாய்த்து னி ளை ஈனும். அது
ஜேபா ஜேவ Vனித Vனம் என்னும் Vரத்தின் தீளைVயான கிளை ள் கவட்டப்பட்டு, நன்ளைVயான
கிளை ஜே ாடு Vரம் கதாடர்ந்த ளை விடாத முயற்சிஜேயாடு வனிக் ப்பட்டு வ ர்க் ப்படும் ஜேபாது
Vனிதனின் வாழ்வு ஜேபரழகு, ஜேபரினிளைV பண்பு ஜே ாடு V ரும்.
ஒருவன் பழ பழ தன் ளை த்கதாழிலில் திறன் கபறுகிறான். அது ஜேபா ஜேவ உள் ார்ந்து
உண்ளைVஜேயாடு க யல்படும் Vனிதனும் தன்னிடமுள் நன்ளைVளையயும் கVய்யறிளைவயும் வ ர்த்துக்
க ாள்கிறான். Vனிதர் ள் சுய ஒழுக் த்ளைத ளை விடுவதற்கு ாரணம் அதன் ஆரம்ப நிளை ள் சு பVா
இருக் ாது. வலியும், ஜேவதளைனயும் மிக் தா இருக்கும். அத்துடன் இல் ாVல், ஆளை ளுக்கு
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இணங்குவது இனிளைVயானதா வும் சுண்டி இழுப்பதா வும் இருக்கும். ஆனால், ஆளை யின் முடிவு
இருளும் ஜேபர் அளை ச் லும் தான். ஆனால், சுய ஒழுக் த்தால் னிவது நிளை யான கபருநிம்Vதி.
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16. Vனத்திட்பம்
தனி Vனித வாழ்வில், முன்ஜேனற்றத்துக்கு ஜேநரடியான ஒரு கபரும் உந்து க்தியா இருப்பது
Vனத்திட்பஜேV ஆகும். Vன திட்பமின்றி Vதிக் த்தக் எந்த ஒரு பணிளையயும் நிளைறஜேவற்ற முடியாது.
ஒருவனது வாழ்வின் க யல்பாடு ளில் Vனத்திட்பம் இளையந்து வரும் ஜேபாது தான் அவனது
முன்ஜேனற்றம் உணர்ஜேவாடு விளைரவா நளைடப்கபறும். Vனத்திட்பத்துடன் நிளைறஜேவற்ற எண்ணும்
குறிஜே ா ற்ற வாழ்வு ஒரு இ க்கு இல் ாத வாழ்வாகும். அது இழுக் ப்படும் திளை எல் ாம்
க ல்லும் உறுதியற்ற ஒரு நிளை யாகும்.
Vனத்திட்பத்ளைத சி கீழ்நிளை உந்துதல் ஜே ாடும் கதாடர்புப் படுத்திக் க ாள் முடியும். ஆனால்,
அது கபரும்பாலும் சிறப்பு வாய்ந்த இ க்கு ள் , உயர்ந்த இ ட்சியங் ளின் துளைணயா ஜேவ இருக்கும்.
Vனத்திட்பத்தின் பயன்பாட்ளைட இந்த ட்டுளைர அந்த ஜே ாணத்தில் Vட்டுஜேV அணுகும்.
ஒருவன் Vனத்திட்பத்ஜேதாடு ஒரு தீர்Vானத்ளைத ஜேVற்க ாள்கிறான் என்றால், அவன் தனது தற்ஜேபாளைதய
வாழ்வின் நிளை யில் Vனநிளைறவின்றி இருக்கிறான் என்று கபாருள், அவனது வாழ்ளைவ அளைVத்துக்
க ாண்டிருக்கும் அவனது குண இயல்பு ளை யும் Vன ஆற்றல் ளை யும் ஜேVன்ளைVப்படுத்தி ஒரு சிறந்த
நிளை ளைய உருவாக்கி க ாள் நிளைனக்கிறான். அவனது Vனத்திட்பம் உண்ளைVயா இருக்கும் வளைர
அவன் தன் குறிக்ஜே ாளை அளைடவதில் கவற்றிப் கபறுவான்.
புனிதர் ள் ஜேVற்க ாண்ட உறுதிகVாழி ள் எல் ாம் தன்ளைன கவல் ஜேவண்டும் என்னும் புனித
Vனத்திட்பத்தால் உதித்தது ஆகும். ான்ஜேறார் ளின் ாதளைன ள், ஆன்மீ ஆ ான் ளின் கவற்றி ள்
நிளைறஜேவறியதற்கு ாரணம் அவர் து உறுதியான Vனதிட்பஜேV.
இதுவளைர நடந்த வாழ்க்ளை ப் பாளைதளைய விட்டு ஜேதர்வு க ய்துள் ஜேவறு ஒரு உயர்ந்த பாளைதயில்
கதாடர்ந்து க ல்வதற்கு ஜேதளைவப்படும் Vன உறுதிளைய Vனதிட்பம் அளித்து உதவும். அந்தப் பாளைதயில்
அரும்பாடுபட்டு டந்து வர ஜேவண்டிய ப தளைட ளை Vனதிட்பம் கவளிப்படுத்தும் என்றாலும்
அந்தப்பாளைதயின் இருள் மிகுந்த பகுதி ளை இந்த Vனத்திட்பம் தன் கபான்னிற ஒளிவட்டத்தால்
ஒளிVயVாக்கி அந்தப் பாளைதளைய டக் உதவும்.
கநருக் டித் தரும் நீண்ட சிந்தளைன ள், கதாடர்ந்த Vனப்ஜேபாராட்டங் ள் ஆகியவற்றின் விளை வா ஜேவ
உண்ளைVயான Vனத்திட்பம் உருவாகிறது. அது Vனநிளைறவற்ற நிளை யிலிருந்து கவளிஜேயற துடிக்கும்
ஒரு ஜேபரார்வம். அது ஜேதான்றி உடன் Vளைறயும் சிறிய உந்துதஜே ா அல் து அற்பVான ஆளை ஜேயா அல் .
ஆனால், ஏற்று க ாண்டு இருக்கும் அந்த உயரிய இ ட்சியத்ளைத அளைடயும் வளைர முயற்சிளைய
ளை விடாத, திரும்ப கபற்றுக் க ாள் ாத Vன உறுதி மிக் தீர்VானஜேV Vனதிட்பம் ஆகும்.
அளைர Vனஜேதாடும் முழுளைVயின்றியும் பிறப்கபடுத்துள் Vனத்திட்பம், Vனதிட்பஜேV அல் .
எதிர்வரும் முதல் பிரச்சிளைனயி ஜேய அது உளைடந்து சிதறும்.
ஒருவன் Vனத்திட்பத்ளைத கVதுவா உருவாக்கி க ாள் ஜேவண்டும். தனது நிளை குறித்து ஆழ்ந்து
சிந்திக் ஜேவண்டும். தான் ஜேVற்க ாள் விருக்கும் முடிவால் அவனுக்கு ஜேநரும் எல் ா
சூழ்நிளை ளை யும் பிரச்சிளைன ளை யும் அவன் ந்திக் தன்ளைனத் தயார்படுத்திக் க ாள் ஜேவண்டும்.
தனது உறுதியான தீர்Vானத்தின் தன்ளைVளைய அவன் முழுளைVயா புரிந்து இருக் ஜேவண்டும். அவன்
Vனம் அளைத முழுளைVயா ஏற்று இருக் ஜேவண்டும். அந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு எந்த வித
குழப்பஜேVா அச் ஜேVா இருக் க் கூடாது. இவ்வாறு Vனம் தயார்ப்படுத்தப்படும் ஜேபாது,
உருவாகியிருக்கும் தீர்Vானத்திலுருந்து வி கும் நிளை ஜேநராது. அதன் உதவிஜேயாடு ா ப்ஜேபாக்கில்
ஒருவன் தனது வலிளைVயான குறிக்ஜே ாளை அளைடவான். அளைர குளைற தீர்Vானங் ால் எந்தப் பயனும்
இல்ளை . Vனம் தாக்குப் பிடிக்கும் வலிளைVளைய கபற்று இருக் ஜேவண்டும்.
ஒருவன் ஒர் உயர் பாளைதயில் பயணிக் முடிவு க ய்யும் அந்தக் னஜேV அவனுக்குத் தூண்டுதல் ளும்
ஜே ாதளைன ளும் ஆரம்பVாகிவிடுகின்றன. Vனிதர் ள், ஒரு உண்ளைVயான, உயரிய, சிறந்த வாழ்ளைவ
வாழ Vனதிட்பம் க ாள்ளும் ஜேபாது அவர் ள் இது வளைர ந்தித்திராத அ வுக்கு புதிய புதிய
தூண்டுதல் ளும், பிரச்சிளைன ளும் ஜேதான்றி அவர் ால் தங் து நிளை ளைய தாங்கி க ாள் முடியாத
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அ விற்கு க ய்துவிடுகின்றன. இதன் ாரணVா , ப Vனிதர் ள், தங் ள் தீர்Vானங் ளை
பாதியிஜே ஜேய ளை விடுகிறார் ள்.
ஆனால், ஒருவன் தான் வாழ நிளைனக்கும் புதிய வாழ்ளைவ ஏற்படுத்தி க ாடுப்பதற் ான ஒரு
இன்றியளைVயாத பகுதியா ஜேவ இந்த தூண்டுதல் ளும் ஜே ாதளைன ளும் நி ழ்கின்றன. எனஜேவ உறுதி
ஏற்று இருக்கும் தீர்Vானம், அதன் பணிளைய க ய்ய ஜேவண்டுVானால், இந்த தூண்டுதல் ளை யும்
ஜே ாதளைன ளை யும் நண்பர் ா ருதி அவற்ளைற துனிவுடன் ந்திக் ஜேவண்டும். ாரணம், ஒரு உள்Vன
தீர்Vானம் அல் து Vனத்திட்பம் ஒன்றின் உண்ளைV இயல்பு தான் என்ன? நி ழ்வாழ்வின் ஒரு ஒழுக்
முளைறளையஜேயா அல் து வழிமுளைறளையஜேயா ளை விட்டு புதிய ஒரு வழித்தடத்ளைத ஜேதர்வு க ய்யும்
ஜேபரார்வமின்றி ஜேவறு என்ன?
ஜேவ Vா ஒரு வழித்தடத்தில் ஓடிக்க ாண்டிருக்கும் ஒரு ஆற்றின் நீஜேராட்டத்ளைத ஜேவகறாரு திளை யில்
ஓடச்க ய்வதற் ான முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கும் ஒரு கபாறியா ளைர நிளைனத்து பாருங் ள். முதலில்
அவர் புதிய வழித்தடத்ளைத கவட்டி உருவாக் ஜேவண்டும். தான் ஜேVற்க ாண்டிருக்கும் க யற்பாட்டில்
ஜேதால்வி ஏற்படாVல் இருக் அவர் எல் ா முன்கனச் ரிக்ளை நடவடிக்ளை ளை யும் ஜேVற்க ாள்
ஜேவண்டும்., நீஜேராட்டத்ளைத புதிய வழித்தடத்தில் திளை திருப்பும் மி முக்கிய பணியின் ஜேபாது, அந்த
நீஜேராட்டம் ா
ா மும் பயணம் க ய்த திளை யில் ஜேநர்ந்துள் Vாற்றத்தால், தனது வழக் Vான
பாளைதயில் ஜேநர்ந்துள் தளைடயால், அந்த நீஜேராட்டம் ட்டுக்குள் உடன் வ ப்படாVல் எதிர் ஆற்றலுடன்
க யல்படும். கபாறியா ர் கபாறுளைVயுடன் வனித்து தன் முழு திறளைனயும் க லுத்திஜேய தான் ஏற்ற
பணிளைய கவற்றி ரVா நிளைறஜேவற்ற முடியும்.
ஒருவன் தான் ளைடபிடித்து வந்த ஒழுக் முளைற ளை ளை விட்டு ஜேவறு ஒரு உயர்ந்த ஒழுக் முளைற ளை
பின்பற்ற எண்ணும் ஜேபாதும் இது ஜேபான்ற நிளை தான் ஏற்படும். அவன் தன் Vனளைத புதிய
ஒழுக் முளைறக்கு தயார் படுத்திக்க ாண்டு இருப்பது என்பது ஒரு புதிய வழித்தடத்ளைத கவட்டி
உருவாக்கியதற்கு இளைணயானதாகும். அடுத்ததா அவன் தன் Vனதின் ஆற்றல் ளை இதுவளைர
தளைடயில் ாVல் ஓடிக்க ாண்டிருந்த பளைழய பாளைதயிலிருந்து புதியதா உருவாக்கிய பாளைதக்கு Vாற்ற
முயற்சிக்கிறான். இந்த முயற்சி ஆறு பாய்ந்து க ல்லும் அதன் வழக் Vான பாளைதளைய Vாற்றுவதற்கு
ஒப்பாகும். இது கதாடங் ப்பட்ட உடஜேனஜேய அந்த Vன ஆற்றல் ட்டுக்குள் வர விரும்பாVல் தன்ளைன
நிளை நிறுத்திக் க ாள் கபரு முயற்சி எடுக்கின்றது. அதன் விளை வா ஜேவ இது வளைர ந்தித்திராத
வலிளைVயான உள்Vனத் தூண்டுதல் ளும் ஜே ாதளைன ளும் அவனுக்கு ஏற்படுகிறது.
இது இப்படித் தான் நி ழும். இது இப்படி நி ழ ஜேவண்டும் என்பஜேத விதி. நீஜேராட்டத்தில் க யல்படும்
விதி தான் Vன ஓட்டத்திலும் க யல்படுகின்றது. இயற்ளை விதிளை எந்த Vனிதனாலும் Vாற்ற
முடியாது. ஆனால், அவன் அந்த விதி ஜேவறு Vாதிரியா இருந்திருக் கூடாதா என ஆளை ப்படுவதற்கு
பதி ா , அந்த விதியின் பாடங் ளை அவன் ற்று க ாள்
ாம். Vனம் புத்துணர்வு அளைடவதில் எளைவ
எல் ாம் அடங்கியிருக்கின்றன என புரிந்து க ாண்டுள் வன் ”ஜே ாதளைன ளில் Vகிழ்ச்சி க ாள்வான்”.
இந்த ஜே ாதளைன ளை கவற்றி ரVா டந்தால் தான் அவனால் VனவலிளைV, இதயத்தூய்ளைV
ஆகியளைவ ளை கபற்று நிம்Vதிளைய அளைடய முடியும் என கதரிந்து இருக்கிறான்.
இறுதியில் கபாறியா ர் ( கபரும்பா ான Vயங் ளில் ப தவறு ள், ஜேதால்வி ளுக்கு பின்ஜேப )
ஆற்றின் நீஜேராட்டத்ளைத புதிய வழித்தடத்தில் க லுத்துவதில் கவற்றிப் கபறும் ஜேபாது, அதன்
க ாந்தளிப்பு அடங்கியிருக்கும் ஜேபாது எல் ா தடுப்பளைண ளும் நீக் ப்படும். அது ஜேபா ஜேவ
Vனத்திட்பம் க ாண்டவன், தனது எண்ணங் ளை யும் க யல்பாடு ளை யும் தான் விரும்பிய வண்ணம்
ஜேV ான, உயர்வான பாளைதயில் க லுத்துவதில் கவற்றிப் கபறும் ஜேபாது தூண்டுதல் ளும்
ஜே ாதளைன ளும் வீற்றிருந்த இடத்தில் உறுதியான வலிளைVயும் நிளை யான நிம்Vதியும் வீற்றிருக்கும்.
எவன் தனது வாழ்வு தன் Vன ாட்சியின் படி ஒத்திளை வா இல்ளை என நிளைனக்கின்றாஜேனா, தன்
Vனளைத திருத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட திளை யில் க லுத்த ஜேபரார்வம் க ாண்டிருக்கின்றாஜேனா, அவன் தன்
உண்ளைVயான எண்ணங் ளின் வாயி ா வும் சுய பரிஜே ாதளைனயின் வாயி ா வும் தனது குறிக்ஜே ாளை
பற்றிய கதளிளைவ ஏற்படுத்திக்க ாள் ட்டும். அளைத பற்றிய ஒரு இறுதி நிளை வந்தவுடன் ஒரு
Vனதிட்பத்ளைத உருவாக்கி க ாள் ட்டும். அவ்வாறு ஏற்படுத்திக்க ாண்ட பின் அவன் அதிலிருந்து
வி க்கூடாது. தன் Vனதிட்பத்திற்கு எந்த சூழ்நிளை யிலும் அவன் உண்ளைVயுடன் இருக் ட்டும்.
அப்ஜேபாது, அவன் தன் குறிக்ஜே ாளை அளைடவதில் ஜேதால்வி அளைடய Vாட்டான். ாரணம், ஒருவன்
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ஆழVான பாவங் ளை க ய்திருந்தாலும் அல் து எவ்வ ஜேவா ஜேதால்வி ளை யும் தவறு ளை யும்
கபற்று இருந்தாலும், அவன் தன் உள்Vன ஆழத்தில் சிறந்த ஒரு வழிளைய அளைடய ஜேவண்டும் என
திடVான Vனளைத க ாண்டிருந்தால் எல் ாம் வல் நீதியானது அவளைன ஜே டயVா இருந்து
ாப்பாற்றும். ஒரு கதளிவான உறுதியான Vனத்திட்பத்திற்கு எல் ா குறுக்கீடு ளும் தளைட ளும்
இறுதியில் வழிவிட்டுத் தான் ஆ ஜேவண்டும்.
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17. ஜேபருவளை த் தரும் கவற்றி
தான், தனது என்கிற சுயத்ளைத கவற்றிக் க ாள்வதால் Vட்டுஜேV உண்ளைVளைய உணர முடியும்.
கீழ்நிளை இயல்பு ளில் இருந்து மீள்வதால் Vட்டுஜேV அருள்நிளை ளைய அளைடய முடியும்.
Vனிதனது ஆனவ அ ம்பாவஜேV அவன் உண்ளைVயின் பாளைதயில் நுளைழவளைதத் தடுக்கிறது.
ஒரு Vனிதனின் உண்ளைVயான எதிரி ள் அவனது கவறிஉணர்வு ளும் சுயVாளைய ளுஜேV. அளைவ
Vட்டுஜேV அவனுக்கு இளைடயூறா இருக் முடியும். அவன் இளைத உணர்ந்து, தனது உள் த்ளைத
தூய்ளைVயாக்கிக் க ாள் த் கதாடங்கும் வளைர, கVய்யறிவுக்கும் நிம்Vதிக்கும் அளைழத்துச் க ல்லும்
பாளைதளைய அவன் ாண்பது இல்ளை .
கவறியுணர்வு ளை விட்டு ஜேVக ழும் வளைர, உண்ளைV அறியப்படாVஜே இருக்கும். இதுஜேவ கதய்வீ
நியதி. ஒரு Vனிதன் தனது கவறியுணர்வு ளை ளை விடாVல் உண்ளைVளைய அளைடய முடியாது.
சுயந ம் இறக்கும் வளைர தவறு ளை வீழ்த்த முடியாது.
தன்ளைன கவல்வது என்பது ஏஜேதா புதிரான ஒரு தத்துவ ஜே ாட்பாடு அல் , ஆனால் மி உண்ளைVயான,
நளைடமுளைறக்கு ஒத்து வரும் ஒன்று.
தன்ளைன கவல்லும் இந்த முயற்சி துளியும் வி ாத நம்பிக்ளை ஜேயாடு, தயங் ாத Vன திட்பத்ஜேதாடு
ஒவ்கவாரு நாளும் ஒவ்கவாரு Vணிப்கபாழுதும் கதாடர்ந்து ஜேVற்க ாள் ப்பட்டால் Vட்டுஜேV
கவற்றியின் எந்த படிநிளை அ ளைவயாவது எட்ட முடியும்.
தன்ளைனத் தாஜேன கவல்லும் இந்த முயற்சியின் க யல்முளைறயானது ஒரு நிளை யிலிருந்து அடுத்த நிளை
என படிபடியா ஒரு Vரத்தின் வ ர்ச்சிளைய ஜேபா இருக்கும். ஒரு Vரத்ளைத கபாறுளைVயா வும்
வனVா வும் பயிற்றுவிக்கும் ஜேபாஜேத அதிலிருந்து னி ளை கபற முடியும். அது ஜேபா Vனளைத
ரியான எண்ணங் ள், ரியான க யல் ள் என கபாறுளைVயா நம்பிக்ளை யுடன் நல்வழிப்படுத்தும்
ஜேபாது தான் அது தூய்ளைVயும் VனநிளைறவுVான புனிதம் என்னும் னிளையத் தரும்.
கவறியுணர்வு ளில் (இதில் எல் ா வளை க ட்டப்பழக் ங் ளும் சி குறிப்பிட்ட வளை தீய
க யல் ளும் அடங்கி இருக்கும்) இருந்து மீண்டு எழுவளைத ஐந்து படிநிளை
ா பிரிக் ாம்.
அளைவ
1. அடக் முயற்சித்தல்
2. தாங்கி க ாள்ளுதல்
3. நீக்குதல்
4. புரிந்து க ாள்ளுதல்
5. கவற்றி
Vனிதர் ள் தங் ள் பாவங் ளில் இருந்து மீண்டு எழும் முயற்சியில் ஜேதால்வி அளைடவதற்கு முக்கியக்
ாரணம் அவர் ள் தவறான முளைனயிலிருந்து தங் ள் முயற்சிளைய கதாடங்குவது தான். முதல் நான்கு
நிளை ளை
டக் ாVஜே ஜேய கவற்றிளைய அளைடய எண்ணுகின்றனர். Vரத்ளைத பயிற்றுவிக் ாVல்,
வனித்து பராVரிக் ாVல் அதில் னி ள் விளை ய ஜேவண்டும் என்று விரும்பும் ஜேதாட்டக் ாரனின்
நிளை யில் இருக்கிறார் ள்.
தவறான க யல் முழுளைVயா (கவடித்து கி ம்பும் ஜே ாபம், உதிர்க்கும் க ாடுஞ் க ாற் ள் அல் து ஈவு
இரக் Vற்ற வார்த்ளைத ள், சுயந தன்முளைனப்பு முதலியன) கவளிப்படும் முன்ஜேப அளைத உடஜேன
ண்டறிந்து ட்டுப்படுத்துவஜேத அடக் முயற்சித்தல் ஆகும். இது ஜேதாட்டக் ாரன் ஜேவண்டாத
திளை யில் வரும் கிளை ளை கவட்டுவதற்கும் ஜேதளைவயற்ற கVாட்டுக் ளை யும் முளை யிஜே ஜேய
கிள்ளி எறிவதற்கும் ஒப்பாகும். இது ஜேதளைவயான ஒன்று தான் என்றாலும் வலி மிகுந்தது. இந்த க யல்
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நளைடப்கபறும் ஜேபாது Vரம் வலியால் துடிக்கும். இளைத க ய்யும் ஜேபாது Vரத்ளைத அதி Vா
ாயப்படுத்தி விடக் கூடாது என்பளைத ஜேதாட்டக் ாரனும் அறிவான். தான் ந்தித்த கவறியுணர்வுக்கு
பதி டி க ாடுக் முடியாVல் அதன் கவறியுணர்வு ட்டுப்படுத்தப்படும் ஜேபாது-, தன்ளைன
நியாயப்படுத்திக் க ாள் முடியாVல் ஜேபாகும் ஜேபாது, இதயத்திற்கு அது தாங் ாத முடியாத வலிளையத்
தரும். புனிதர் பால் ”தன் க ாந்த உறுப்பினர் ளை தண்டிப்பது” என்று வி க்குகின்ற க ய ா இது
ஆகும்.
ஆனால் இந்த அடக்குதல் என்பது தன்ளைன கவல்லுதலின் ஆரம்ப நிளை Vட்டுஜேV. அளைத முடிவா
க ாள்ளும் ஜேபாது இதயத்ளைத தூய்ளைVப்படுத்தும் எந்த ஜேநாக் மும் இல் ாVல் ஜேபாவதால் அது ஜேவடம்
தரித்து நடிக்கும் நிளை யா Vாறிவிடுகிறது; ஒருவனது உண்ளைV இயல்ளைப Vளைறத்துக் க ாண்டு பிறர்
ண் ளுக்கு தனது உண்ளைV நிளை ளையக் ாட்டிலும் சிறப்பானவனா ஜேதாற்றVளிக் எண்ணும்
குணVாகும். எனஜேவ இந்த அடக்குதளை ஒரு முடிவா க ாண்டால் அது ஒரு தீளைVயாகும். ஆனால்
அளைத முழுளைVயான சுத்தப்படுத்துதலுக் ான முதல் நிளை யா ருதினால் அது ஒரு நன்ளைVயாகும்.
அளைத பயிற்சிக்கும் ஜேபாது அது தாங்கி க ாள்ளுதல் அல் து கபாறுத்து க ாள்ளுதல் என்னும் அடுத்த
நிளை க்கு அளைழத்துச் க ல்லும். இந்த நிளை என்பது பிறரது க யல் ள் அல் து Vஜேனாபாவங் ள்
ஏற்படுத்துகின்ற வலிளைய ஒருவன் VவுனVா தாங்கிக் க ாள்வது அல் து கபாறுத்துக் க ாள்வதாகும்.
இந்த இரண்டாம் நிளை யில் கவற்றிப் கபறும் ஜேபாது, முயற்சிளைய ஜேVற்க ாண்டவன் -, அவன் முன்பு
அனுபவித்த வலிக்கு ாரணம் அவனது ப வீனஜேV, பிறரது க யல் ஜே ா Vஜேனாபாவங் ஜே ா அல் ,
அளைவ அவனுள் ஆழ புளைதந்து இருந்து பாவங் ளை ஜேVற்பரப்பிற்கு க ாண்டு வந்து அவனுக்கு
கவளிப்படுத்திய கவறும் ருவி ஜே என உணர்கிறான். அவன் ஜேபா ஜேபா தனது றுக் ல் ளுக்கும்
தவறான நடத்ளைத ளுக்கும் பிறளைர எல் ா வித பழி ளிலிருந்தும் விடுவித்து தன் மீது பழிளைய சுVத்திக்
க ாள்கிறான். எனஜேவ, Vற்றவர் ள், தங் ளை யும் அறியாVல் அவனது பாவங் ளை யும்
குளைறபாடு ளை யும் சுட்டிக் ாட்டியதற் ா அவர் ள் மீது அன்பு க லுத்த ற்றுக்க ாள்கிறான்.
தன்ளைன துன்புறுத்திக் க ாள் ல் என்னும் முதல் இரண்டு நிளை ளை , ாத ன் டந்து, மூன்றாம்
நிளை யான நீக்குதளை அளைடயும் ஜேபாது, தவறான க யலுக்கு வித்தா இருக்கின்ற தவறான எண்ணம்
Vனதில் முளை க்கும் ஜேபாஜேத கிள்ளி எறியப்படுகிறது. இந்த நிளை வரும் ஜேபாது, முன்பு வலியும்
ஜேவதளைனயும் வீற்றிருந்த இடங் ளில் எல் ாம் வலிளைV உணர்வும் புனிதVான Vகிழ்ச்சியும் வீற்று
இருக்கும். Vனம் கபருV வு ாந்தVாகியிருக்கும். தன் Vனதின் குழப்பங் ளை ஆழ ஊடுருவும்
பார்ளைவளைய ாத ன் கபறுகிறான். எனஜேவ, பாவம் முளை த்து எழும் நிளை , அதன் வ ர்ச்சி Vற்றும்
க யல்பாட்டு நிளை ஆகியவ ளை புரிந்துக் க ாள்கிறான். இது தான் புரிந்துக் க ாள்ளுதல் நிளை .
புரிந்து க ாள்ளுதல் ட்டம் முழுளைV அளைடயும் ஜேபாது தன்ளைன கவல்லும் நிளை யின்
இறுதிக் ட்டத்திற்கு அது இட்டுச் க ல்கிறது. தன்ளைன கவல்லும் இந்த கவற்றி எந்த அ விற்கு
முழுளைVயானது என்றால் பாவம் இனி கவறும் எண்ணVா அல் து ஒரு பதிவா கூட Vனதில்
முளை த்து எழ முடியாத அ விற்கு அது துளைடத்து எறியப்படுகிறது. பாவத்ளைதப் பற்றி, அதன் கதாடக்
நிளை யிலிருந்து அது எப்படி ஒரு எண்ண விளைதயா Vனதில் ஊன்றி வ ர்ந்து க ய ா வும்
விளை வா வும் கவளிப்படுகிறது என்று முழுளைVயா அறிந்து க ாள் ப்படும் ஜேபாது, அதற்கு
இனிஜேVலும் வாழ்வில் இடVளிக் முடியாத வளை யில் அது இனி என்றும் ளை விடப்படும். அப்ஜேபாது
Vனம் நிம்Vதிளைய கபறுகிறது. Vற்றவர் ளின் தவறான க யல் ள் இனி ாத னின் Vனதில் எந்த வித
வலிளையஜேயா அல் து தவறான Vறு க யளை ஜேயா அல் து எண்ணத்ளைதஜேயா தூண்ட முடியாது. அவன்
Vகிழ்ச்சியா , ாந்தVா , கVய்யறிவுடன் இருக்கிறான். அவன் அன்பால் நிளைறந்து இருக்கிறான்.
ஜேபரருள் எப்ஜேபாதும் அவன் உடனிருக்கிறது. இது தான் ஜேபருவளை த் தரும் கவற்றி.
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18. Vனநிளைறஜேவாடு க யல்படுவது
ஜேநர்Vளைற உணர்ளைவ தரக்கூடிய ஒர உயர்குணத்ளைத அல் து ஒரு அறகநறிக் ஜே ாட்பாட்ளைட ஒரு
எதிர்Vளைற தீய குணத்துடன் கதாடர்புளைடயதா சித்தரிப்பது மி ”முன்ஜேனற்ற சிந்தளைன ளை ” எழுதக்
கூடிய எழுத்தா ர் ள் இளைடஜேய கூட கபாதுவா நி வுகிறது. விVர்சிப்பதிலும், குற்றம்-குளைற
க ால்வதிலும் மி பயனுள் ஆற்றல் வீணா க வாகின்றது. ஆனால் அதற்கு பதி ா அளைத சிறிது
அளைVதியா ஆராய்ந்து பார்த்திருந்தால், அது ஜேபகராளிளைய பாய்ச்சி பரந்த அறகநறி எண்ணங் ளை
உருவாக் முளைனந்திருக்கும்.
மிப ா த்தில், ஒரு நாள் “அன்பு” குறித்த ஜேபாதளைன ளை
டுளைVயா தாக்கி எதிர்க்கும் ஒரு
ட்டுளைரளைய நான் படிக் ஜேநரிட்டது. அதில் அவ்கவழுத்தா ர், “அன்பு” குறித்த ஜேபாதளைன ள்
ப வீனVானளைவ, முட்டாள்தனVானளைவ, ஜேவடம் தரிப்பளைவ என ண்டிக்கிறார். ப வீனVான
பா த்ளைதயும் அன்பா இருப்பளைத ஜேபா நடிப்பளைதயும் Vட்டுஜேV அவர் என “அன்பு” என ருதி
ண்டிக்கிறார் என க ால் த் ஜேதளைவயில்ளை .
இன்கனாரு எழுத்தா ர் ஜே ாளைழத்தனத்ளைத “ னிவு” என்று கபயரிட்டு, னிளைவ ண்டிக்கிறார்.
Vற்கறாரு எழுத்தா ர் ”பாலுணர்வு எண்ணங் ளில் திளை க் ாVல் இருப்பது” என்பது Vளைறந்து
இருந்து வளை வீசி சிக் ளைவப்பது என்கிறார். அவர் Vனத்தூய்ளைV என்னும் உயர்குணத்ளைத, பாடுபட்டு
பாலுணர்வு எண்ணங் ளை அடக்கி ஜேவடமிடுவஜேதாடு குழப்பிக் க ாள்கிறார். மிபத்தில் ஒரு நீண்ட
டிதம் வாயி ா என்ளைன ஒருவர் கதாடர்பு க ாண்டார். “Vனநிளைறவு” என்பது ஒரு கபரும் ஜே டு,
எத்தளைனஜேயா தீளைV ள் பிறக் அது வழி க ய்யும் என்று அவர் அந்த டிதத்தில் வி க் முற்பட்டார்.
என்ளைன கதாடர்பு க ாண்டவர் “Vனநிளைறவு” என குறிப்பிடுவது, உண்ளைVயில் ஆர்வமின்ளைV அல் து
வனமின்ளைV அல் து அக் ளைறயின்ளைVளைய தான். ஆர்வமின்ளைV-,எப்ஜேபாதுஜேV முன்ஜேனற்றத்ஜேதாடு
இளையந்து க ல் முடியாது. ஆனால் Vனநிளைறவு-, உயர்ந்த முளைறயில் க யல்படும், உண்ளைVயான
முன்ஜேனற்றத்ளைத, வ ர்ச்சிளைய ஏற்படுத்தும். ஜே ாம்பல் குணமும் ஆர்வமின்ளைVயும் உடன் பிறந்த
இரட்ளைட ஜே ாதரி ள் ஆகும். ஆனால் மு V ர்ச்சிஜேயாடு உடனடியா க யல்படும் குணம்
Vனநிளைறவின் நண்பனாகும்.
Vனநிளைறவு என்னும் ஒரு நற்குணம் அதன் அடுத்து அடுத்த வ ர்ச்சி நிளை ளில் ஒரு கபரும் ஆன்மீ
குணVா Vாறும், ாரணம் Vனமும் இதயமும் ஜேபரிரக் ம் கபருங் ருளைன க ாண்ட ஒரு விதியின்
வழிக் ாட்டுதளை ஒவ்கவாரு க யல்பாட்டிலும் ண்டுணர பயிற்றுவிக் ப்படுகின்றன.
Vனநிளைறவா இருப்பது என்றால் முயற்சிளைய ளை விடுவது என்று கபாருள் அல் . அது
முயற்சியிலிருந்து பதட்டம், பரபரப்பு, பயம், வளை , தவிப்பு ஆகியளைவ ளை விடுவிப்பதாகும்;
Vனநிளைறவு என்பது பாவம், அறியாளைV, முட்டாள்தனம் ஆகியவற்ளைற கித்துக் க ாண்டு
ஆற்றாளைVயுடன் வாழ்வது அல் ; ஆனால் நிளைறஜேவற்றப்பட்ட டளைVயில், க ய்து முடிக் ப்பட்ட
பணியில் Vகிழ்ச்சியா இளை ப்பாறுவது.
பாவத்தில் உழல்வது, டன் பட்டு இருப்பது என ஒரு Vனிதன் இழிநிளை யான வாழ்ளைவயும்
Vனநிளைறஜேவாடு வாழ்வதா கூறப்பட ாம். ஆனால், அத்தளை ய Vனிதனது உண்ளைV நிளை என்பது
அவன் தன் டளைV ளை யும் கபாறுப்புக் ளை யும் நிளைறஜேவற்றாVல், Vனிதர் ளுக்கு நியாயVா தர
ஜேவண்டியவற்ளைற தராVல் தட்டிக் ழிக்கிறான் என்பஜேத ஆகும். Vனநிளைறவு என்னும் ஒரு நற்குணத்ளைத
அவன் கபற்றுள் தா கூற முடியாது. Vனநிளைறவான க யல்பாட்டின் துளைணயா வரும் தூய்ளைVயான
நிளை யான Vகிழ்ச்சிளைய அவன் அனுபவிப்பது இல்ளை . அவனது உண்ளைV இயல்ளைப
கபாறுத்தவளைரயில் அவன் ஒரு தூங்கி க ாண்டிருக்கும் ஆன்Vா , விளைரவிஜே ா அல் து ா ம்
தாழ்ந்ஜேதா துன்பம் அவளைன வாட்டி விழித்து எழச்க ய்யும். அந்த துன்பத்ளைத டக்கும் ஜேநர்ளைVயான
முயற்சியாலும் உண்ளைVயான வாழ்வாலும் அவன் Vனநிளைறளைவ ண்டு அளைடவான்.
ஒரு Vனிதன் மூன்று விடயங் ளில் Vனநிளைறஜேவாடு இருக் ஜேவண்டும் :
1. என்ன நி ழ்கிறஜேதா அதில் Vனநிளைறவா இருக் ஜேவண்டும்.
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2. தனது நண்பர் ளுடனும் தனக்கு உரிளைVயானவற்றுடனும் Vனநிளைறவா இருக் ஜேவண்டும்.
3. தனது தூய்ளைVயான எண்ணங் ஜே ாடு Vனநிளைறவா இருக் ஜேவண்டும்.
என்ன நி ழ்ந்தாலும் Vனநிளைறஜேவாடு இருந்தால் துன்பத்திலிருந்து ஒருவன் விடு கபறுவான். தன்
நண்பர் ளுடனும் உரிளைVயானவற்ஜேறாடும் Vனநிளைறஜேவாடு இருந்தால் Vனகுழப்பத்ளைதயும் க ாடிய
எண்ணங் ளை யும் தவிர்ப்பான். தனது தூய்ளைVயான எண்ணங் ஜே ாடு Vனநிளைறஜேவாடு இருந்தால்
மீண்டும் கீழ்நிளை க்கு க ன்று
ங் Vான எண்ணங் ளை எண்ணி துன்பப் பட Vாட்டான்.
ஒரு Vனிதன் மூன்று விடயங் ளில் Vனநிளைறஜேவாடு இருக் கூடாது :
1. தனது ருத்து ளுடன்.
2. தன் குண இயல்பு ளுடன்
3. தன் ஆன்மீ வ ர்ச்சி பாளைதயில்
தனது ருத்து ளுடன் அவன் Vனநிளைறவளைடயவில்ளை என்றால் அவன் அறிவில் கதாடர்ந்து வ ர்ச்சி
கபறுவான்; தன் குண இயல்பு ளுடன் அவன் Vனநிளைறவுயளைடயவில்ளை என்றால் அவன்
நற்பண்பு ளை யும் குணங் ளை யும் வ ர்த்துக் க ாள்வதில் வலிளைVயாவான்; தன் ஆன்மீ வ ர்ச்சி
பாளைதயில் அவன் Vனநிளைறவுயளைடயவில்ளை என்றால் அவன் ஒவ்கவாரு நாளும் கVய்யறிவில்
வ ர்ச்சி கபற்று ஜேபரருளின் முழுளைVளைய அனுபவிப்பான். சுருக் Vா க ான்னால், ஒரு Vனிதன்
Vனநிளைறஜேவாடு இருக் ஜேவண்டும், ஆனால் ஆன்மீ வ ர்ச்சி கபறஜேவண்டிய உயிரா தன்ளைன ருதி
கபாறுப்ஜேபற்றுக் க ாள் ஜேவண்டும், அதில் வனம் க லுத்தாVல் இருக் கூடாது.
Vன நிளைறஜேவாடு இருக்கும் ஒருவன் ஆற்றஜே ாடும் நம்பிக்ளை ஜேயாடும் க யல்படுகிறான். குழப்பVற்ற
Vனஉணர்வு ஜே ாடு விளை வு ளை ஏற்றுக் க ாள்கிறான். முதலில் எல் ாம் நன்ளைVக்ஜே என்று
நம்பிக்ளை யில் ஏற்கிறான். பின்பு அவன் கVய்யறிவில் வ ர்ச்சி கபற கபற, முயற்சிக்கு உரிய ப னா
விளை வு ள் நிச் யம் ஏற்படும் என அறிகிறான். எவ்வளை யான கபாருட் க ல்வம் அவளைன
வந்தளைடந்தாலும்-, அளைவ ஜேபராளை யாஜே ா பதட்டமும் பயமும் க ாண்டு பாடுபட்டதாஜே ா குறுக்கு
வழியாஜே ா வந்து அளைடவதில்ளை ; ஆனால் ஜேநர்ளைVயான எண்ணத்தால், ரியான முயற்சியால்,
தூய்ளைVயான உளைழப்பால் Vட்டுஜேV அவளைன வந்து அளைடகின்றன.
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19. ஜே ாதரத்துவம் என்னும் ஆ யம்
உ
ஜே ாதரத்துவம் தான் Vனிதகு த்தின் உயர்ந்த குறிக்ஜே ாள். அந்த இ க்ளை ஜேநாக்கி உ
கVதுவா ந ர்கிறது, ஆனால் உறுதியா ந ர்கிறது.

ம்

இன்ளைறய ா ச் சூழலில், இதற்கு முன்பு இல் ாத அ வுக்கு கபரும் எண்ணிக்ளை யில் ஆன
உள் ார்ந்த எண்ணம் க ாண்ட ஆண் ளும், கபண் ளும் இந்த குறிக்ஜே ாளை அளைடய, கVய்பிக்
Vனம் த ராVல் முயற்சிக்கின்றனர். இதற் ா அளைVப்பு ள் ஏற்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றன,
ஜேVளைட ளும், ஊட ங் ளும் ஜே ாதரத்துவ க ய்திளைய உ க ங்கும் க ாண்டு ஜே ர்க்கின்றன.
இத்தளை ய முயற்சி ளில் இருக்கும் எந்த சுயந Vற்ற பங் ளிப்பு ளும் Vனித கு த்தின் மீது அதன்
தாக் த்ளைத ஏற்படுத்துவதில் ஜேதால்வியுற முடியாது. அளைவ நிச் யம் Vனித கு த்ளைத, அதன் உயர்ந்த
குறிக்ஜே ாளின் இ ட்சிய இ க்ளை ஜேநாக்கி க லுத்துகின்றன. ஆனால் இந்த இ ட்சிய நிளை எந்த புற
அளைVப்பினாலும் கவளிப்படவில்ளை ,. ஜே ாதரத்துவத்ளைத வ ர்க் ஜேவண்டும் என்பதற் ா ஜேவ
ஜேதாற்றுவிக் ப்பட்ட அளைVப்புக் ள், நிறுவனங் ள் உள் நி வும் ருத்து ஜேவறுபாடு ளை கதாடர்ந்து
துண்டு துண்டா உளைடகின்றன.
Vனிதகு ம் ஏக் த்ஜேதாடு எதிர்பார்க்கும் இந்த ஜே ாதரத்துவத்ளைத உண்ளைVயில் ட்டிப்ஜேபாட்டு
இருப்பது Vனித கு ஜேV தான். இன்னும் க ான்னால், அளைத எட்டக் கூடிய இ க் ா Vாற்ற ஜேவண்டும்
என்னும் ஜேவட்ளை யில் அயராது உளைழப்பவர் ாஜே ஜேய அதற்கு ஜேVலும் தளைட ஏற்படுகிறது.
ஜே ாதரத்துவத்தின் ஆன்மீ உயர்பண்பு ள் உணரப்படவில்ளை . ாரணம், அவ்வுயர் பண்பு ளின்
அடிப்பளைடயான அறகநறி ளும் ரி, ஒற்றுளைVளைய உருவாக்குவதற்கு ஜேதளைவயான தனி Vனித
ஒழுக் ம் ரி, இன்னும் புரிந்து க ாள் ப்படாVஜே ஜேய இருக்கின்றன.
ஜே ாதரத்துவத்ளைத தங் ளுக்குள் ளைடப்பிடிக் உறுதி ஏற்று ஒரு அளைVப்பின் ஜேநாக் த்ளைத ஈஜேடற்ற
அதில் இளைணந்து ஒரு குழுவா அளைடயா ப்படுத்திக் க யல்படும் Vனித Vனங் ளில் எந்த
அ ஜேவனும் தன்ளைன முன்னிறுத்திக் க ாள் துடிக்கும் துடிப்பு ஆட்சி க லுத்தினால், இத்தளை ய
Vனித அளைVப்பு ளில் ஜே ாதரத்துவம் கவற்றிப் கபற முடியாது. ாரணம், அன்பால்
ஒன்றிளைணக் ப்பட்டளைத இந்த தன்முளைனப்பு ள் க ல் ரிக் ச் க ய்து விடும். ஒரு ஒழுங்குமுளைற
ட்டளைVப்பா ஏற்படுத்தப்பட்டுள் ஜே ாதரத்துவம் கபரும்பாலும் ஜேதால்விளையத் தான்
ந்தித்திருக்கிறது என்றாலும், ஜே ாதரத்துவத்துவம் என்னும் பண்பு நிளைறளைய-, அதன் முழுளைVயான
ஜேபரழளை எந்த Vனிதனும் உணர முடியும். அவன் தன் Vனதில் இருந்து கவறுப்பு, வன்Vம், முதலிய
தீங் ான எந்த உணர்விருந்தாலும் அ ற்றித் தன்ளைன கVய்யறிவு கபாருந்தியவனா , Vன Vா ற்றவனா ,
அன்பு உணர்வு மிக் வனா Vாற்றியவாறு அவ்வுயர் குணங் ளை
ளைடபிடிக் முயற்சிக்கும் ஜேபாது
ஜே ாதரத்துவத்ளைத உணர முடியும். ாரணம், அவ்வுயர் குணங் ளை
ளைடப்பிடிக் ப்படாத
ஜே ாதரத்துவம் என்பது கவறும் ஏட்ட வி ான ஒரு ஜே ாட்பாடு, ஒரு ருத்து அல் து Vாளையயான ஒரு
னவு.
ஜே ாதரத்துவத்தின் முதற் ாரணம் பரந்த ஆன்மீ உணர்வு. அந்த ாரணத்தின் இயல்பான கதாடர்
விளை வா ஜேவ உ கில் அதன் புறகவளிப்பாடு ஜேதான்ற ஜேவண்டும்.
ஜே ாதரத்துவம் ஒரு ஆன்மீ கவளிப்பாடு, ஆத ால், ஒவ்கவாருவனும் அளைத தன்னுள் தாஜேன
ண்டுணர ஜேவண்டும். ஆன்மீ கவளிப்பாடு ள் ஜேதான்றக்கூடிய ஒஜேர இடம் என்பது ஒருவனின்
உள் ம் Vட்டுஜேV, அளைத ஒருவன் பார்க் விரும்புகிறானா இல்ளை Vறுக்கிறானா என்பது
ஒவ்கவாருவனின் தனிப்பட்ட விருப்பம்.
Vனித Vனதில் ஜே ாதரத்துவத்ளைத அழிக்கும் நான்கு முக்கிய Vனப்பாங்கு ள் இருக்கின்றன. அளைவ
ஜே ாதரத்துவத்ளைதப் பற்றிய புரிதலுக்கும் கபரும் தளைடயா இருக்கும்.
•

ஆனவம்

•

சுய அபிVானம்
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•

ாழ்ப்புணர்வு

•

ண்டனம்

இளைவ இருக்கும் இடத்தில் ஜே ாதரத்துவம் இருக் முடியாது. இளைவ க ாடி ட்டி பறக்கும்
இதயங் ளில் எல் ாம் ஒத்திளை வின்ளைV ஆள்வதால் ஜே ாதரத்துவத்ளைத உணர முடியாது. தம்
இயல்பாஜே ஜேய இம்Vனப்பாங்கு ள் சுயந Vானளைவ, இரு ானளைவ. இவற்றால் பி ளைவயும்
அழிளைவயுஜேV உண்டாக் முடியும். அளைட ாக் ப்பட்ட இந்நாண்கு Vனப்பாங்கிலிருந்து புறப்படும்
கபாய்யான க யல்பாடு ள் Vற்றும் சூழ்நிளை ள் என்னும் நச்சுபாம்பு Vனிதனின் இதயத்ளைத
நஞ் ாக்கி உ த்ளைத துன்பத்தாலும் துயரத்தாலும் நிளைறக்கின்றன.
ஆனவத்திலிருந்து கபாறாளைV, ஜே ாபம், தன் ருத்ஜேத ரி என்னும் பிடிவாத உணர்வு ள்
புறப்படுகின்றன. Vற்றவர் து உயர்நிளை , க ல்வாக்கு, அல் து நற்குணம் ஆகியவற்ளைறப் பார்த்து
ஆனவம் கபாறாளைVப்படும். ஆனவம் நிளைனப்பது ”நான் இவளைன(இவளை ) விட அதி ம்
தகுதியானவன்(ள்). அப்புறம், “நான் Vட்டம் தட்டப்பட்ஜேடன்”, “நான் அவVானப்படுத்தப்பட்ஜேடன்”
என Vற்றவர் து க யல்பாடு ளை
ண்டிப்பதற் ான ந்தர்ப்பங் ளை எதிர்ஜேநாக்கியவாறு
ாத்திருக்கும். ஆனவம் எப்ஜேபாதும் அதன் கபருளைVளைய Vட்டுஜேV நிளைனக்குஜேV தவிர Vற்றவர் ளிடம்
எந்த கபருளைVளையயும் ாணாது.
சுய அபிVானத்திலிருந்து -,தான் என்ற அ ம்பாவம், பதவி Vற்றும் அதி ாரத்துக் ான ஜேVா ம், பிறளைர
அவVதிப்பது, இ ழ்வது ஜேபான்றளைவ ள் பிறக்கின்றன. சுய அபிVானம் தனது ஆளுளைVளைய பு ழ்ந்து
ஜேபாற்றாVல் ஒரு இடத்ளைத விட்டும் ந ர்வது இல்ளை . “நான்”, “எனது” என உண்ளைVயில் இல் ாத
ஒன்ளைற, ஆனால் , ஒரு இருண்ட னவு ஜேபான்ற Vாளையயான ஒன்ளைறப் பற்றிய துதிபாடுதலில்,
பு ழ்ச்சியில் ஈடுபட்டு அதில் முழ்கி இருக்கிறது. “நான் தான் உயர்ந்தவன்” , Vற்றவர் ளை விட நான்
தான் அதி முக்கியVானவன்” என நிளைனத்தவாறு Vற்றவர் ளை விடத் தனக்கு அதி சிறப்பு ஜேவண்டும்
என ஆளை க் க ாள்கிறது. Vற்றவர் ளை அவVதித்து அவர் ளை அ ட்சியப்படுத்துகிறது. அவர் ளிடம்
எந்த சிறப்ளைபயும் ாண Vனமின்றி, தனது சிறப்புக் ளை மிளை ப்படுத்தும் எண்ணங் ளை
சிந்தித்தவாறு இருக்கிறது.
உள் த்தில் இருக்கும் ாழ்ப்புணர்விலிருந்து புறம் ஜேபசுதல், க ாடிய எண்ணம், வ வு பாடுவது,
ஜே ாபம் ஆகியன புறப்படுகின்றன. ாழ்ப்புணர்வு என்பது தீளைVளைய கவல் இன்னும் அதி தீளைVளைய
உருவாக்குகிறது. அந்த உணர்வில் ஊடுருவியிருக்கும் எண்ணம் என்பது, “ அந்த Vனிதன் என்ளைன பற்றி
தவறா ஜேபசியிருக்கிறான், நான் அவளைன பற்றி இன்னும் தவறா ஜேபசி அவனுக்கு ரியான ஒரு
பாடத்ளைத ற்று க ாடுக் ஜேபாகிஜேறன்”. ாழ்ப்புணர்வின் தவறான பார்ளைவக்கு அன்பும்
க ாடுளைVயானதா கதரியும். ாழ்ப்புணர்வு, ஜேVஜே ாங்கியிருக்கும் இருக்கும் சூழல் என்பது
நல் றிவுளைர வழங்கும் நண்பர் மீதும் கூட வளை Vாரி கபாழிய க ய்து விடும். ப்பான Vற்றும்
எதிர்ப்பான எண்ணங் ால் ஜே ாப னளை அது க ாழுந்து விட்டு எரியச் க ய்கிறது.
ண்டனம் க ய்யும் உணர்வு ஜேVஜே ாங்கியிருந்தால் பழிசுVத்துதல், கபாய்ளைV
ந்த இரக் உணர்வு,
தவறா சித்தரித்து தீர்ப்பளிக்கும் அதி ார Vாளைய ஆகியன கவளிப்படும். அது தனக்கு ஜேவண்டிய
ஆற்றளை தீளைVளைய பற்றி கதாடர்ந்து அளை ப் ஜேபாடுவதால் கபறுகிறது. நன்ளைVளைய ாணும்
ஆற்றளை அது இழந்து இருக்கிறது. அதன் ண் ள் தீளைVளைய Vட்டுஜேV ாணும், ஏறக்குளைறய நடக்கும்
ஒவ்கவாரு நி ழ்விலும், பார்க்கும் ஒவ்கவாரு Vனிதனிடமும் தீளைVளைய ாண்பதற்ஜே அது
எத்தனிக்கும். Vற்றவர் ளை குறித்து தீர்ப்பு வழங் ரி, தவறு என்னும் வளைரயளைறளைய வகுத்து
க ாண்டுள் து. “இந்த Vனிதன் எனக்கு ஜேவண்டியளைத க ய்யவில்ளை . எனஜேவ, இவன் தீங் ானவன்,
இவளைன நான் Vட்டம் தட்டுஜேவன்” என ண்டனம் க ய்யும் உணர்வு எண்ணுகிறது. ண்டனம்
க ய்யும் உணர்வு எவனது உள் த்தில் ஆழVா உட்புகுந்து இருக்கிறஜேதா அவனால் தனது எண்ணங் ள்,
க யல் ள், ஜேநாக் ங் ளை ஜேய முழுளைVயா உணர்ந்து, ஆராய்ந்து ஒரு தீர்ப்ளைப அளித்து க ாள்
முடியாத நிளை யில் இருக்கிறான். ஆனால் அவஜேனா இந்த பூமிக்கு நீதிபதியா தன்ளைன நியமித்துக்
க ாள்கிறான்.
இந்த நான்கு வளை Vனபாங்கு ளில் இருந்து எந்த வித ஜே ாதரத்துவ உணர்வும் முளை த்து எழாது.
இளைவ Vனளைத க டுக்கும் மி க ாடிய நஞ்சு ாகும். இவற்ளைற Vனதில் படர அனுVதிப்பவன்,
ஜே ாதரத்துவ உணர்வு விற்றிருக்கும் நல்லிணக் அறகநறி ஜே ாட்பாடு ளை புரிந்து க ாள் முடியாது.
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ஜே ாதரத்துவத்ளைத ஏற்படுத்தும் நான்கு கதய்வீ குணங் ள் இருக்கின்றன; அளைவ தான்
ஜே ாதரத்துவத்ளைத தாங்கி நிற்கும் அடித்த
ற் ள்.
அளைவ:


பணிவு



ஆனவ, அ ம்பாவ எண்ணங் ள் ரனளைடவது



அன்பு



இரக் ம்

இந்நான்கு குணங் ள் எங்க ல் ாம் இருக்கிறஜேதா, அங்க ல் ாம் ஜே ாதரத்துவம் உயிஜேராட்டத்ஜேதாடு
இருக்கும். எந்த இதயத்தில் இக் குணங் ள் ஜேVஜே ாங்கியிருந்தாலும், அங்க ல் ாம் ஜே ாதரத்துவம்
நிச் யம் நிளை ப்கபறும். ாரணம், இந்நான்கு குணங் ள் தம் இயற்ளை இயல்பாஜே ஜேய தன்ன
ப்பற்றளைவ ள். உணர்த்துவிக்கும் உண்ளைVயின் ஜேபகராளி நிரம்பியளைவ ள். அளைவ ளில் எந்த
இருளும் கிளைடயாது. இக்குணங் ள் இருக்குமிடம், அவற்றின் ஒளி பாய்ந்து க ல்வதால் எல் ா
இரு ான உந்துதல் ளும் அங்ஜே இருக் முடியாVல் சிதறடிக் ப்பட்டு ளைரந்து விடுகின்றன.
இந்நான்கு குணங் ளில் இருந்து பிறப்கபடுக்கும் க யல்பாடு ளும் சூழ்நிளை ளும் கதய்வீ Vா
இருக்கின்றன. அளைவ ஒற்றுளைVக்கு வழி ளைVத்து தனிVனிதனின் இதயத்திற்கும் உ த்திற்கும்
Vகிழ்ச்சிளைய க ாண்டு வருகின்றன.
பணிவிலிருந்து ாந்தமும் நிம்Vதியும் பிறக்கும். ஆனவ, அ ம்பாவம் ரனளைடவதிலிருந்து கபாறுளைV,
கVய்யறிவு, கதளிந்த உண்ளைVநிளை பிறக்கும். அன்பிலிருந்து பரிவு, ஜேபருவளை Vற்றும் ஒத்திளை வு
எண்ணங் ள் பிறக்கும். இரக் த்திலிருந்து னிவும் Vன்னிப்பும் பிறக்கும்.
இந்நான்கு குணங் ளை யும் தன்னுள் ஒத்திளை ந்து க யல்படுபவன் கதய்வீ கVய்யுணர்ளைவ கபற்று
இருப்பான். Vனிதர் ளின் க யல்பாடு ள் எங்கிருந்து புறப்படுகின்றன, எளைத ஜேநாக்கி ந ர்கின்றன
என்று அவனால் ாண முடியும். தீய உந்துதல் ால் உந்துவிக் ப்பட முடியாதவனா இருக்கிறான்.
தீங்கு விளை விக்கும் எண்ணம், கபாறாளைV, ப்புணர்வு, அவ Vதிக்கும் எண்ணங் ள், ண்டன
எண்ணங் ள் ஜேபான்றவற்றில் இருந்து முழுளைVயா விடுப் கபற்று ஜே ாதரத்துவத்ளைத முழுளைVயா
உணர்ந்துள் ான். இரு ான உந்துதல் ால் ஆட்டுவிக் ப்படுபவர் ா இருந்தாலும் ரி அல் து
கVய்யறிவின் குணங் ால் வழிநடத்தப்படுபவர் ா இருந்தாலும் ரி, எல் ா Vனிதர் ளும்
அவனுக்கு ஜே ாதரர் ஜே . ாரணம், உண்ளைV உணரப்படும் ஜேபாது அதன் அழகிய ஜேபகராளியின்
முன்பு இரு ான உந்துதல் ள் யாவும் அவர் ள் Vனதில் இருந்து அ ன்று விடும் என்று அவன்
அறிவான். எல்ஜே ாரிடத்தும் அவன் ாட்டும் Vன்பான்ளைV ஒன்று தான், அது நல் எண்ணஜேV.
நான்கு இரு ான உந்துதல் ால் தீய எண்ணம் Vற்றும் நல்லிணக் குளைறவும் பிறக்கிறது. நான்கு
கதய்வீ உயர்குணங் ால் நல்க ண்ணமும் நிம்Vதியும் பிறக்கிறது.
நான்கு உந்துதல் ள், முளைனப்பு ளின் பிடியில் சிக்கி வாழ்பவன் ண்ளைட, ச் ரவு ளுக்கு
வித்திடுகிறான். நான்கு உயர்குணங் ளின் வழிக் ாட்டலில் வாழ்பவன் நிம்Vதிளைய தளைழத்ஜேதாங்
க ய்கிறான்.
Vனிதர் ள், இருள் மிகுந்த சுயந உந்துதல் ளில் ஈடுபட்டவாறு இருப்பதால் -, நிம்Vதிக் ா ஜேவ
ண்ளைட, உயிளைரக் ாக் ஜேவ க ாளை , ாயத்ளைத நீக் ஜேவ தாக்குதல், கவறுப்ளைப மூட்டி அன்பு, ச் ரவுபூ ல் ால் ஒற்றுளைV, க ாடூர குணத்தால் னிவு ஏற்படுத்த முடியும் என நம்புகின்றனர். தங் து
க ாந்த ருத்துக் ளை முன்னிறுத்தி (அத்தளை ய ருத்துக் ளை அவர் ஜே
ா ப்ஜேபாக்கில் பயனற்றது
என புறம் தள்ளி விடுவார் ள்) ஜே ாதரத்துவத்ளைத நிளை நாட்ட முடியும் என நம்புகின்றனர்.
ப ரது எதிர்பார்ப்பும் விருப்பமும் ஆன ஜே ாதரத்துவ ஜே ாயிளை உ கில் நிளை நாட்ட ஜேவண்டும்
என்றால் பணிவு, ஆனவ-அ ம்பாவ எண்ணங் ள் ரனளைடவது, அன்பு, இரக் ம் என்னும் நான்கு
அடித்த
ற் ள் Vனிதர் ளின் இதயத்தில் உறுதியா பதிந்து இருக் ஜேவண்டும். தனிகயாரு Vனிதன்,
தான் என்ற சுயத்ளைத ளை விடும் ாரணத்தின் விளை வா Vனிதர் ள் இளைடஜேய V ரும் ஒற்றுளைVஜேய
ஜே ாதரத்துவம் ஆகும்.
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ஜே ாதரத்துவம் பரவ ஜேவண்டும் என நிளைறய தத்துவங் ள், திட்டங் ள் வளைரயறுக் ப்படுகின்றன,
ஆனால் ஜே ாதரத்துவத்துவம் என்பது Vாற்றத்துக்கு உள் ா ாத ஒரு அடிப்பளைடயில் நிளை ப் கபற்று
இருக்கிறது. அது-, தான் என்ற ஆனவ அ ம்பாவம், ண்ளைட ச் ரவு ஆகியளைவ ளை ளை விட்டு
நல்க ண்ணம், நிம்Vதிளைய ளைடப்பிடிப்பது ஆகும். ாரணம், ஜே ாதரத்துவம் என்பது படிப்பதற்கு
உரிய தத்துவ ஜே ாட்பாடு அல் , ளைடப்பிடித்து ஒழு ஜேவண்டிய பயிற்சி முளைற. தான் என்ற ஆனவ
எண்ணம் ரன் அளைடவதும் நல்க ண்ணமுஜேV அதன் ாவல் ஜேதவளைத ள், நிம்Vதிஜேய அதன்
உளைறவிடம்.
இரண்டு ஜேபர் ள் எதிகரதிர் ருத்துக் ஜே ாடு இருக் முடிவு க ய்து விட்டால், அங்ஜே தான் என்று
சுயமும் தீய எண்ணமும் நிளை க் க ாண்டிருக்கின்றன, ஜே ாதரத்துவம் அங்ஜே இருக் ாது. ஒருவர் மீது
ஒருவர் இரக் உணர்வுடன் நடந்து க ாண்டால், இன்கனாருவர் மீது எந்த தீங்ளை யும் ாணாVல்
இருந்தால், இன்கனாருவருக்கு உதவியா Vட்டுஜேV இருந்து அவருக்கு தீங்கு விளை விக் ாVல்
இருந்தால், அங்ஜே கVய்யுணர்வு ஜேபாற்றப்படுகிறது, நல்க ண்ணம் வீற்று இருக்கிறது, ஜே ாதரத்துவம்
நி வுகிறது.
எல் ா ண்ளைட ச் ரவு ள், பிரிவிளைன ள், Vற்றும் ஜேபார் ள் எல் ாம் தற்கபருளைV மிக் சுயத்ளைத
விடாVல் இறு பற்றிக் க ாண்டிருப்பதில் தான் நிளை க் க ாண்டு இருக்கின்றன. நிம்Vதி, ஒற்றுளைV,
Vற்றும் நல்லிணக் ம் ஆகியளைவ ள் எல் ாம் சுயத்ளைத ளை விடுவதால் கவளிப்படுகின்றன. எவனது
இதயம் முழு உ த்ஜேதாடும் நிம்Vதியா இளையந்து இருக்கிறஜேதா அவனால் Vட்டுஜேV ஜே ாதரத்துவம்
உணரப்பட்டு ளைடபிடிக் ப்படுகிறது.
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20. நிம்Vதி இனிது ஜேVவுமிடங் ள்
எவன் தன்ளைன ஜேVம்படுத்திக் க ாள் விளைழகிறாஜேனா, Vனித இனம் ஜேVன்ளைVயுற ஆவல்
க ாண்டிருக்கிஜேறாஜேனா, அவன், Vனதார இரக் த்ஜேதாடு Vற்றவர் து சூழ்நிளை ளில் தன்ளைன
கபாருத்தி பார்த்துக் க ாள்ளும் ஜேபரருள் Vனப்பான்ளைVளைய இளைடவிடாVல் கபற்று இருக்
ஜேவண்டும். அப்படி க ய்யும் ஜேபாது அவர் ளை அவன் கபாய்யா வும் டுளைVயா வும் விVர்சிப்பதற்கு
பதில், அப்படி விVர்சித்து அவனது Vகிழ்ச்சிளையயும் இழந்து பிறருக்கும் Vகிழ்ச்சிளைய வழங்
முடியVல் இருப்பதற்கு பதி ா அவன் அவர் து அனுபவ வா லுக்குள் நுளைழகிறான், அவர் து
குறிப்பிட்ட Vனநிளை ளைய புரிந்துக் க ாள்கிறான், அவர் ள் நிளை ளைய உணர்வதால் அவனது இரக் ம்
அவர் ளை த் தழுவுகின்றது.
இத்தளை ய Vனநிளை ளைய கபறுவதற்கு கபறும் தளைடயா இருப்பவற்றுள் ஒன்று தவறான முன்
அபிப்பிராயங் ளுடன் க யல்படுவது. Vற்றவர் ள் நம்முடன் எப்படி நடந்துக் க ாள் ஜேவண்டும்
என்று நாம் விரும்புகிஜேறாVா அது ஜேபா நாம் பிறருடன் நடந்து க ாள்வது என்பது இந்த தவறான
முற்பதிவு எண்ணங் ள் நீக் ப்படும் வளைர முடியாத ஒன்றாகி விடும்.
தவறான முற்பதிவு எண்ணங் ளின் அடிப்பளைடயில் க யல்படுவது-, னிளைவ, இரக் த்ளைத, அன்ளைப,
உண்ளைVயா ணிக்கும் திறளைன க டுக்கும். ஒருவன் எந்த அ வுக்கு தவறான முன்
அபிப்பிராயங் ளை க ாண்டிருக்கிறாஜேனா அவன் அந்த அ வுக்கு டிதா வும் னிவில் ாதவனா வும்
Vற்றவர் ளுடன் நடந்துக் க ாள்வான், ாரணம் நடுநிளை யின்ளைVயும் வாட்டி வளைதக்கும் குணமும்
பிரிக் முடியாதளைவ.
தப்பபிப்ராயங் ால் வழிநடத்தப்படுபவன் ஆய்ந்து அறிளைவ கபற்று க ாள் வழிவளை யில்ளை .
அவ்வபிப்பிராயங் ள் அவனுள் உதிக்கும் அந்த னஜேV அவன் பகுத்து ஆராயும் அறிளைவ இழந்து
விடுகிறான். அவன் கவறி பிடித்தவனா , ஜே ாபம் க ாண்டவனா பிறளைர ாயப்படுத்தத் துடிக்கிறான்.
அவன் வார்த்ளைத ளை
வனத்தில் க ாள் ாVல் உதிர்க்கிறான். அவனது நடுநிளை ாய்வு
Vனப்பான்ளைV எத்தளைனப் ஜேபர் ளின் உரிளைV ளை யும் உணர்வு ளை யும் பாதிப்பளைத அவன்
எண்ணிப்பார்ப்பது இல்ளை . அவன், அந்த ஜேநரம் தன் Vனித தகுதிளைய இழந்து பகுத்தறிவற்ற ஒரு
உயிரினத்தின் நிளை க்கு ரிகிறான்.
ஏற்க னஜேவ க ாண்டுள் முற்பதிவு ருத்துக் ளை இறு பற்றிக் க ாண்டு இருப்பவன், அவற்ளைற
உண்ளைV என்று தவறா எண்ணுபவன், Vற்றவர் து நிளை ப்பாட்ளைட உணர்வு வ ப்படாVல்
நிளைனத்துப் பார்க் Vறுப்பவன், ஒரு ஜேபாதும் கவறுப்பு Vற்றும் ாழ்ப்புணர்விலிருந்து ஜேVல் எழஜேவா
அல் து ஜேபரருளை அளைடயஜேவா முடியாது.
னிவானவனா முயற்சிப்பவன், தன்ன Vற்றவனா Vற்றவர் ளிடம் நடந்து க ாள் விரும்புபவன்
தனது கவறியுணர்வு ளுடன் கூடிய தப்பு அபிப்பிராயங் ளை , க ாந்தம் க ாண்டாடும் தனது அற்ப
ருத்துக் ளை அறஜேவ ளை விடுவான். Vற்றவர் து எண்ணங் ளை யும் உணர்வு ளை யும் புரிந்துக்
க ாள்ளும் ஆற்றளை படிபடியா கபறுவான். அவர் து சி வளை நிளை பாடு ளில் அவர் ளுக்கு
இருக்கும் அறிவு அல் து அறியாளைVளைய புரிந்துக் க ாள்வான், அவர் ளை உள் படிஜேய பார்த்து
இரக் ம் க ாள்வான்.
அத்தளை ய ஒருவன் Vற்றவர் து நடுநிளை ாய்வு Vனப்பான்ளைVளைய எதிர்க் , தனது நடுநிளை ாய்வு
Vனப்பான்ளைVளைய முன் ளைவக் Vாட்டான். ஆனால் அளைத தணிக் அன்ளைபயும் இரக் த்ளைதயும்
உட்புகுத்துவான். Vனிதர் ளிடம் இருக்கும் எல் ா நல் வற்ளைறயும் கவளிக் க ாணார முயற்சிப்பான்.
Vற்றவர் து க யல்பாட்டு முளைற ள் தனது க யல்பாட்டு முளைற ளில் இருந்து Vாறுப்பட்டு
இருந்தாலும், அவர் து சுயந Vற்ற முயற்சி ளில் இருக்கும் நன்ளைVளைய உணர்ந்து, அவர் ள் மீது
அவனது இதயத்தில் எந்த கவறுப்பும் வ ர இடம் தராVல் அன்பும் அருளும் அங்ஜே நிளை க ாள் ச்
க ய்வான்.
பிறர் மீது டுளைVயான தீர்ப்பு வழங் , அவர் ளை
ண்டனம் க ய்ய ஒருவன் எத்தனிக்கும் ஜேபாது
அவன் தன்ளைன எவ்வாறு தாழ்த்திக் க ாள்கிறான் என்று வி ாரம் க ாள் ட்டும். அவன் மீது தவறா
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தீர்ப்பு வழங் ப்பட்ட ஜேபாது, அவன் தவறா புரிந்து க ாள் ப்பட்ட ஜேபாது. அவன் துன்பப்பட்ட அந்த
ா த்ளைத எண்ணிப் பார்க் ட்டும். அவனது ப்பான அனுபவத்திலிருந்து அவன் கபற்ற கVய்யறிவு
அன்ளைபயும் சீரிய முயற்சி ளை யும் தன்ன தியா த்ளைதயும் ஜேVற்க ாள் அவனுக்கு வழிக் ாட்ட
ஜேவண்டும். அந்த நிளை யில் அவன், இன்னும் பக்குவமும் முதிர்ச்சியும் புரிந்துக் க ாள்ளும் திறனும்
அற்ற அறியாளைV மிகுந்த இதயங் ளை துளை த்து புண்படுத்தாVல் தன்ளைன தடுத்துக் க ாள்வான்.
தன்ளைன விட Vனத்தூய்ளைVயும் கVய்யறிவும் மிக் வர் ளிடம் ஒருவன் இரக் த்ளைத க லுத்த
ஜேவண்டியது இல்ளை . தூய்ளைVயானவர் ள் அதற் ான எந்த ஜேதளைவயுமின்றி உயர்நிளை யில்
வசிக்கிறார் ள். அது ஜேபான்று நிளை ளில் தானும் அவர் ளை ப் ஜேபான்ஜேற தூய்ளைV நிளை ளைய எட்ட
ஜேவண்டும், ஒரு ஜேபரருள் வாழ்ளைவ வாழ ஜேவண்டும் என்னும் ஆவஜே ாடு அவர் ளிடம் ஒருவன் தன்
ஜேபாற்றுதளை யும் Vதிப்ளைபயும் வழங் ஜேவண்டும். தன்ளைன விட கVய்யறிவு மிக் வளைன ஒருவனால்
புரிந்துக் க ாள் நிளைனத்தாலும் முடியாது. எனஜேவ, ஒருவளைன ண்டிப்பதற்கு முன் அவன் தன்ளைனத்
தாஜேன உ ப்பூர்வVா ஜே ட்டுக் க ாள் ட்டும், தான் அவளைன விட உயர்ந்தவனா என்று? அதன் பின்
அவன் இரக் த்ளைத வழங் ட்டும் அல் து Vதிப்ளைபயும் ஜேபாற்றுதளை யும் வழங் ட்டும்.
ஆயிரக் ணக் ான ஆண்டு ா , கVய்யறிவு அளைடந்த ஞானி ள் தம் வாழ்வின் எடுத்துக் ாட்டாலும்
ட்டளை
ாலும் ற்றுத் தருவது, தீளைVயில் இருந்து மீ நன்ளைVயால் Vட்டுஜேV முடியும் என்பதாகும்.
இருந்தாலும் கபரும்பான்ளைVயானவர் ளுக்கு அது இன்னும் ற்று க ாள் ப்படாத பாடVா ஜேவ
இருக்கிறது. அளைத ஜேVஜே ாட்டVா பார்க்கும் ஜேபாது எளிளைVயா த் ஜேதான்றினாலும் ற்றுக்
க ாள்வதற்கு டினVா பாடVா த் இருப்பதற்கு ாரணம் ’தான்’ என்ற Vாயத் திளைர அவர் ள்
பார்ளைவளைய Vளைறப்பது தான். Vனிதர் ள் தங் ள் உடன் வாழும் Vனிதர் ளிடம் தீளைVளைய ண்டு
கவறுக்கிறார் ள், ண்டனம் க ய்கிறார் ள், ஜேபாரிடுகிறார் ள். இவ்வாறு க ய்து அந்த Vாளையளைய
தங் ள் இதயத்தில் வ ர்த்துக் க ாண்டு உ கின் துன்பத்ளைதயும் துயரத்ளைதயும் அதி ப்படுத்துகிறார் ள்.
அவர் து உள் த்தில் இருக்கும் கவறுப்பும் ாழ்ப்புணர்வும் தான் அழித்கதாழிக் ப்பட ஜேவண்டும்
என்பளைத உணர்ந்தால், அது அழித்கதாழிக் ப்பட்டு அந்த இடத்தில் அன்பு வீற்றிருந்தால் தீளைVயானது
தான் உட்க ாண்டு வாழ்வதற்கு ஜேபாதிய ஊட்டச் த்தின்றி இறந்து விடும்.
க ாதிக்கும் Vனஜேதாடும்
கவறுக்கும் உள் த்ஜேதாடும்
எனக்கு தீங்கிளைழத்தவளைன
விடியலிலும் அந்தியிலும் ப லிலும் இரவிலும் ஜேதடிஜேனன்
என் எண்ணமும் னவும் அவளைன, ”க ால், க ால்” என்றது.
என் ஜேVன்ளைV குணம் ஜேVல் எழுந்தது.
என் உள் இருந்த கீழ்ளைV குணம் அன்பில் கதாளை ந்து ஜேபானது. ஒளிவீசும் நட் த்திரத்தின் ஒளிளைய
ஜேபா கதாளை தூரத்திலிருந்து நிம்Vதி என் மீது வீசியது.
எனக்கு தீங்கு இளைழத்தவளைன அன்பின் க ய ால் கவட்டிஜேனன். அவனுள் இரக் ம் சிந்து
கவளிப்பட்டது.
ப ஆண்டு ளுக்கும் அவனது ஆன்Vாளைவ னிவாலும் ஆனந்தக் ண்ணீராலும் நிரப்பிஜேனன்.
கவறுப்பு, ஜே ாபம், ண்டனம் இளைவ எல் ாம் ாழ்ப்புணர்வின் பல்ஜேவறு வடிவங் ள். இளைவ எல் ாம்
இதயத்திலிருந்து நீக் ப்படும் வளைர தீளைVயும் ஓயாது.
ஆனால், கVய்யறிவின் ப கதாடக் நிளை ளுள், ாயங் ளை Vனதிலிருந்து துளைடத்தழிப்பது
என்பதும் ஒரு வளை யான கதாடக் நிளை Vட்டுஜேV. இன்னும் ஜேVன்ளைVயான ஒரு உயர்நிளை
இருக்கின்றது. அது இதயத்ளைத தூய்ளைVயாக்கி க ாள்வதும் Vனதில் கVய்ஞானம் புகுவதுVாகும்.
அப்ஜேபாது ாயங் ளை Vறப்பதற்கு பதில் ாயப்பட்ஜேடாம் என்ற நிளைனஜேவ இருக் ாது. ாரணம்,
ஆனவமும் அ ம்பாவமும் Vட்டுஜேV Vற்றவர் ளின் Vஜேனாபாவத்தாலும் க யல்பாடு ாலும்
ாயப்படும். எவன் ஆனவத்ளைதயும் அ ம்பாவத்ளைதயும் தன் உள் த்திலிருந்து நீக்கியுள் ாஜேனா
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அவனால், “ நான் இன்கனாருவனால் ாயப்படுத்தபட்ஜேடன்”, “எனக்கு இன்கனாருவனால்
தீங்கிளைழக் ப்பட்டது” ஜேபான்ற எண்ணங் ளை எண்ண முடியாது.
ஒரு தூய்ளைVயான இதயத்திலிருந்து ஒரு கதளிவான புரிதல் நிளை புறப்படும்; ஒரு கதளிவான புரிதல்
நிளை யிலிருந்து, ப்புணர்வும் துன்பமும் அற்ற, ாந்தமும் கVய்யறிவும் நிளைறந்த, ஒரு நிம்Vதியான
வாழ்வு புறப்படும். “இந்த Vனிதன் என்ளைன ாயப்படுத்தி விட்டான்” என்று நிளைனக்கின்றவன்
வாழ்வின் உண்ளைVளைய வி ங்கி க ாள் வில்ளை . தீளைV என்பது கவறுத்து ஒதுக் ப்படஜேவண்டிய
ஏஜேதா ஒன்று என்ற எண்ணத்ளைத சிதறடிக்கும் கVய்ஞான நிளை ளைய அவன் இன்னும் எட்டவில்ளை .
Vற்றவர் ள் க ய்யும் பாவத்தால் Vன குழப்பமும்
க் மும் அளைடபவன் உண்ளைVக்கு கவகு
கதாளை வில் இருக்கிறான். தான் க ய்யும் பாவத்தால் Vன குழப்பமும்
க் மும் அளைடபவன்,
கVய்யறிவின் வாயிற் தவு ளுக்கு கவகு அருஜே இருக்கிறான். எவனது இதயத்தில் கவறுப்ளைப
உமிழும் ஜே ாபக் னல் பற்றி எரிகின்றஜேதா, அவனால் நிம்Vதிளைய அறிந்துக் க ாள் ஜேவா உண்ளைVளைய
புரிந்துக் க ாள் ஜேவா முடியாது. எவனது இதயத்தில் கவறுப்புணர்விற்கு இடமில்ளை ஜேயா அவனால்
அறிந்துக் க ாள் வும் புரிந்துக் க ாள் வும் முடியும்.
எவன் தன் உள் த்திலிருந்து தீளைVளைய கவளிஜேயற்றி இருக்கின்றாஜேனா அவன் Vற்றவரிடத்தில் உள்
தீளைVளைய கவறுக் ஜேவா அல் து எதிர்க் ஜேவா Vாட்டான். ாரணம், அதன் ஆரம்பத்ளைதயும்
இயல்ளைபயும் குறித்த ஒரு ஞானத்ளைத அவன் கபற்று இருக்கிறான். அறியாளைVயினா ான தவறு ால்
கவளிப்பட்ட ஒன்றா தீளைVளைய அறிகிறான். கVய்ஞானம் வ ரும் ஜேபாது பாவத்ளைத புரிவது முடியாத
ாரியVாகிவிடும். எவன் பாவத்ளைத க ய்கிறாஜேனா அவனுக்கு புரிதல் இல்ளை . எவனுக்கு புரிதல்
இருக்கின்றஜேதா அவன் பாவத்ளைத க ய்ய Vாட்டான்.
உ த்தூய்ளைVயான Vனிதன், தனக்கு தீங்கிளைழக் முடியும் என அறியாளைVயில் ற்பளைன
க ய்கின்றவர் யும் னிவான இதயத்ஜேதாடு நடத்துகிறான். Vற்றவர் ள் அவன் மீது க ாண்டுள்
தவறான Vனப்பான்ளைV அவனுக்கு எந்த வித குழப்பத்ளைதயும் ஏற்படுத்தாது. அவனது இதயம்
அன்ஜேபாடும் இரக் த்ஜேதாடும் அளைVதியா இருக்கிறது.
எவன் ஒருவனுக்கு தனக்கிளைழக் ப்பட்டதா எந்த தீங்கும் நிளைனவில் இல்ளை ஜேயா, Vறப்பதற்கு எந்த
ாயமும் இல்ளை ஜேயா அவன் ஜேபரருள் கபற்றவன். அவனது தூய்ளைVயான இதயத்தில்
இன்கனாருவளைன பற்றிய எந்த ாழ்ப்புணர்வான எண்ணமும் ஜேவர் விட்டு வ ர முடியாது. ஜேநர்
வாழ்ளைவ அளைடய முற்படுபவர் ள், உண்ளைVயின் மீது விருப்பம் க ாண்டுள் தா நம்புபவர் ள்,
Vற்றவர் ளை கவறியுணர்ஜேவாடு எதிர்ப்பளைத ளை விடட்டும். அளைVதிஜேயாடும் கVய்யறிஜேவாடும்
Vற்றவர் ளை புரிந்துக் க ாள் முயற்சிக் ட்டும். இவ்வாறு அவர் ள் பிறஜேராடு நடந்துக் க ாள்ளும்
முளைறயால் தங் ளை
ட்டுப்படுத்தி ஆளும் நிளை ளைய கபறுவார் ள். Vற்றவர் ளுக்கு அவர் ள்
பரிளைவயும் இரக் த்ளைதயும் வழங்கும் ஜேபாது, னிவு என்னும் சுவர் த்தின் பனித் துளி ள் அவர் து
ஆன்Vாவன் மீது சிந்தி ஊட்டம் தரும். நிம்Vதி இனிது ஜேVவுமிடங் ளில் அவர் ள் இதயம் வலிளைVயும்
புத்துணர்வும் கபறும்.
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