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வ ைமக்கு மார்க்கம் 
1. த ற் பாயிரம் 

 
    உலகத்ைதச் சுற்றிப் பார்த்ேதன். அ  ன்ப ெந ப்பால் சுடப்பட் த் க்கப் 

ைகயால் ண் க்கக் கண்ேடன். அதன் காரணத்ைதக் காண நிைனத்ேதன். 
அதைன உலகெமல்லாம் ேத ேனன்; அதைன அங்குக் கண் ேலன். ல்க ள் 
ேத ேனன்; அதைன அங்கும் கண் ேலன். அகத் ள் ேத ேனன்; அதைன ம் அ  
அவரவரால் ஆக்கப்பட் ள்ள தன்ைமைய ம் அங்குக் கண்ேடன். ம ப ம் அகத் ள் 
ஆழ்ந்  ேநாக்கிேனன்; அதைனப் பாிகாிக்கும் ம ந்திைனக் கண்ேடன். 
அம்ம ந்தாவ  ஒ  சட்டம்; அன்பாகிய சட்டம். அஃ  ஓர் ஒ க்கம்; அச்சட்டத்திற்கு 
அடங்கி ஒ கும் ஒ க்கம். அஃ  ஓர் உண்ைம, மனத்ைத ெவன்  கீழ்ப்ப த்தி 
அைமதியாக்கும் உண்ைம. ஷர்க ம் ஸ்திாீக ம், வ யராயி ம் எளியராயி ம், 
கற்றாராயி ம் கல்லாராயி ம், இல்வாழ்வாராயி ம் றவிகளாயி ம், சகல 
ெவற்றிக க்கும், சகல சித்திக க்கும், சகல இன்பங்க க்கும், சகல சுகங்க க்கும், 
சகல உண்ைமக க்கும் லமா ள்ள ெபா ைளத் தம  அகத் ள் காண்டற்கு உதவி 

ாி ம் ஒ  ைல எ வதாக ஒ  கன  கண்ேடன். அக்கன  நீண்ட காலமாக என் 
உள்ேளயி ந்த . அ  கைடசியில் நனவாய் ெவளிப்பட்  விட்ட . உலகத்தின் 

ன்பத்ைத ம் க்கத்ைத ம் நீக்கி, அதற்கு இன்பத்ைத ம் சுகத்ைத ம் அளிக்குமா  
அதைன இப்ெபா  அ ப் கின்ேறன். 
 
    ேஜம்ஸ் ஆலன். 
-------------   
 

2. பாயிரம் 
 
    இந் ல்  ேஜம்ஸ் ஆலன் அாிய ல்களில் "எளிைமயி ந்  வ ைமக்கு" எனப் 
ெபா ள்ப ம் ஓர் அழகிய ன  தற் பாகத்தின் ெமாழிப் ெபயர்ப் . த ன் 
ஐந்தாவ  அதிகாரத்தின் ெதாடக்கத்தில் கண்ட ஆங்கிலக் கைதைய நம்மவாிற் 
ெப ம்பாலார் ேகட் க்க மாட்டாராதலால் அக்கைதயின் ெபயாிைன இந் ற் 
குறிப்பதால் பயனில்ைலெயன்  க தி, அதற்குப் பதிலாகப் 'பாரதக் கைத' என்  
குறித் ள்ேளன். த ன் க த் க்கைள நம்மவர்கள் எளிதில் உண மா , சிற்சில 
இடங்களில், சில ெசாற்கைளச் ேசர்த் ம் சில ெசாற்கைள வி த் ம், இம்ெமாழி 
ெபயர்ப்ைபச் ெசய் ள்ேளன். 
 
    த ல் கண்ட ஆங்கிலச் ெசய் ள்கைளத் தமிழ்ச் ெசய் ள்களாக்கி இதன்கண் 
ேசர்த் ள்ேளன். த ற் கண்ட விவி ய ல் ேகாட்பா க ம் ேமற்ேகாள்க ம் 
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இதர மத ல்களின் ேகாட்பா க க்கும் ேமற்ேகாள்க க்கும் ஒத்தி க்கின்றைமயால் 
அவற்ைற அவ்வாேற ெமாழி ெபயர்த் ள்ேளன். இந் ல் நான் உபேயாகித் ள்ள 
சில ெசாற்கள் குறிக்கும் ெபா ள்கைள ம் குறித்தி க்கிேறன். நான் இ வைரயில் 
பார்த் ள்ள இலக்கியங்களில் காணப்படாத 'எஃ ' என்ப  ேபான்ற ஒன்றிரண்  
ெசாற்கைளப் தியன குதலாக இதில் உபேயாகித் ள்ேளன். 
 
     ேஜம்ஸ் ஆலன் ல்கெளல்லாம் உலகத்திற்கு, க்கியமாக நம் ேதசத்திற்கு, 
மிக்க நன்ைம அளிப்பைவெயன்ப  அறிவிற் சிறந்த பல ைடய அபிப்பிராயம் 
அந் ல்கள் நம் வள் வர் மைறக்ெகாப்பப் ேபாற்றத்தக்கைவ. ஆகேவ அந் ல் 
கூறி ள்ள ெபா ள்கைளக் கசடற உணர்ந்  ைகக்ெகாண்ெடா குபவர் 
இவ் லகத்தி ம் ம  உலகத்தி ம் மனிதர் அைடயக்கூ ய ேமலான 
நிைலகைளெயல்லாம் அைடவெரன்ப  திண்ணம். ஆதலால், தமிழ் மக்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம் அந் ல்களால் நன்ைம அைடய ேவண் ம் என்பேத நான் அவற்ைற 
ெமாழி ெபயர்த்தற்குக் காரணம். 
    வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ைள 
    ேகாவிற்பட் , 25-7-30. 
--------  
 

3. சில ெசாற்களின் ெபா ள்கள் 
 
    'ஆன்மா' என்ப  'யான்' 'என ' எனக் க தா  உலக நன்ைமையேய க கின்ற 
ேபரறி . 
    'ஜீவன்' என்ப  'யான்' 'என ' எனக் க தித் தன  நன்ைமையேய க கின்ற 
சிற்றறி . 
    'மனிதன்' என்பவன் சூ ம ஸ் ல உடம் கேளா  கூ  நின்  நிைனக்கின்ற 
ஜீவன். 
    'மனம்' என்ப  ஒ  சூ ம அல்ல  சூ ம ஸ் ல உடம்ேபா  கூ  நிற்கின்ற 
ஜீவன  நிைனப் . 
    'சூ ம உடம் ' என்ப  ஸ் ல உடம்பின் ெபாறிகள் வழியாகக் காண யாத ஓர் 
உடம் . 
    'ஸ் ல உடம் ' என்ப  அப்ெபாறிகள் வழியாகக் காணத்தக்க ஓர் உடம் . 
    'அகம்' என்ப  சூ ம ஸ் ல உடம் களில் மனம் சஞ்சாிக்கின்ற இடம். 
    ' றம்' என்ப  ஸ் ல உடம்பிற்கு ெவளியில் மனம் சஞ்சாிக்கின்ற இடம். 
    'பேராக்ஷஞானம்' என்ப  ேகள்வியால் அல்ல  கல்வியால் அைடயப்பட்ட அறி . 
    'அபேராக்ஷஞானம்' என்ப  மனத்தால் அல்ல  ெபாறிகளால் காணப்பட்ட அறி . 
    ' ன்பம்', ' க்கம்' என்பன ைறேய 'ெபாறிவ த்த'த்ைத ம் 'மனவ த்த'த்ைத ம் 
குறிக்கும். 
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    'இன்பம்', 'சுகம்' என்பன ைறேய 'ெபாறிக்களிப்ைப' ம், 'மனக்களிப்ைப' ம் 
குறிக்கும். 
    'ேபாட் ' என்ப  ஒ வாின் மற்ெறா வர் ேமம்பட ேவண் ெமன்  ெசய் ம் 

யற்சி த யன. 
    -------   

4. காப்  
 
        எளிைமக்கு லம் எனஇகழ நிற்ேபன் 
        வ ைமக்கு மார்க்கம் வைரய-எளிைமக்கு 
        லம் என இரந்  லகும் காத்தரசாய்க் 
        காலமிடம் நீத் நிற்பான் காப் . 
 
        ஒ க்கம் 
        ஒ க்கத்தாற் சீர்சால் யர்ெவல்லாம் எய் ம்; 
        ஒ க்கத்தால் ெமய்ப்ெபா ளின் ஓர் ம்-ப க்கும் 
        ''ஒ க்கம் வி ப்பம் தரலான் ஒ க்கம் 
        உயிாி ம் ஓம்பப் ப ம்''. 
 
        அறம் 
        ''சிறப்பீ ம் ெசல்வ ம் ஈ ம் அறத்தி ங் 
        காக்கம் எவேனா உயிர்க்''ேக-''அறப்பய ம் 
        தான்சிறி தாயி ம் தக்கார்ைகப் பட்டக்கால் 
        வான்சிறிதாப் ேபார்த்  வி ம்." 
 
        ெபா ள் 
        "ெபான்னின் ஆகும் ெபா பைட; அப்பைட 
        தன்னின் ஆகும் தரணி; தரணியின் 
        பின்ைன யாகும் ெப ம்ெபா ள்; அப்ெபா ள் 
        ன் ம் காைலத் ன்னாதன இல்ைலேய." 
 
        யற்சி 
        "நன்னிைலக்கண் தன்ைன நி ப்பா ம், தன்ைன 
        நிைலகலக்கிக் கீழி  வா ம்,-நிைலயி ம் 
        ேமன்ேம யர்த்  நி ப்பா ம், தன்ைனத் 
        தைலயாகச் ெசய்வா ம் தான்." 
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5. ேஜம்ஸ் ஆலன் - சாித்திரச் சு க்கம் 
 
    ேஜம்ஸ் ஆலன் என்பவர் இங்கிலாந்  ேதசத்தில் ஸ்டர் என் ம் நகரத்தில் 1864-
ஆம் வ ஷம் நவம்பர் மாதம் 28-ஆம் ேததி பிறந்தார். அவர் இளைமப் ப வத்திேலேய 
கல்வியில் மிக்க அவா ைடயவர்; அ க்க  தனித்த இடத்திற்குச் ெசன்  ல்கைள 
வாசித் ச் சிந்தித்தி ப்பவர்: அவர் தம  தந்ைதயாாிடம் ஜீவதத் வங்கைளப்பற்றி 
வின வர். அவர  தந்ைதயார் அவ்வினாக்க க்கு விைடகள் கூற இயலா  
தயங்குவர். அப்ெபா  அவேர தம  வினாக்க க்கு விைடகள் கூ வர். அவற்ைறக் 
ேகட்  அவர  தந்ைதயார், ''மகேன! இவ்வள  அறி  ஒ  பிறப்பில் கற்ற கல்வியால் 
வரத்தக்கதன் ; நீ ன் பல பிறப் களில் கற்றி க்கின்றாய் ேபா ம்'' என்  கூ வர். 
 
    ஆலன  இளைமப் ப வத்தில் அவர  சாீரம் மிகத் ர்பலமாயி ந்த . 
அப்ப யி ந் ம் அவர் விஷயங்கைள அதிகமாக ஆேலாசைன ெசய்  ஆராய்ச்சி 
ெசய்வ  வழக்கம். அைதப் பார்த்த பலர், ''நீர் இவ்வள  ரம் ஆேலாசைன ெசய்  
ஆராய்ச்சி ாிவதால் உம  சாீரத்திற்குத் தீங்கு விைளயக் கூ ம்'' என்  கூ வ ண் . 
அவர  தந்ைதயா ம், ''ஆலேன! நீ இவ்வள  ரம் உன் மனத்திற்கு ேவைல 
ெகா ப்பாயானால், நீ சீக்கிரம் மரணம் அைடவாய்'' என்  பல ைற கூறின ண் . 
இவர  இவ்வார்த்ைதகள் பிற்காலத்தில் ஆலன  ஞாபகத்திற்கு வந்தேபாெதல்லாம் 
அவர் ன்சிாிப்பாகச் சிாித் க் ெகாள்வர். 
 
    ஆலன் எைத எைத எந்த எந்த ேநரத்திற் ெசய்ய ேவண் ேமா, அைத அைத அந்த 
அந்த ேநரத்தில் தம  மனத்ேதா ம் ெசய்  ப்பர். அவர் எதி ம் தம  
மனத்ைத அைரகுைறயாகச் ெச த் வதில்ைல; எைத ம் அைறகுைறயாகச் 
ெசய்வ மில்ைல. அவர் எைதச் ெசய்தா ம் தி த்தமாக ம் ர்த்தியாக ம் ெசய்வார். 
அரவ  ஏகாக்கிரக சித்தேம அவர் அைடந்த உன்னதப் பதவிக்ெகல்லாம் அ ப்பைட. 
ப த்தல், விைளயாடல், உண்ணல், உறங்கல் த ய சகல ெசயல்கைள ம் அவர் 
கிரமமாக ம் ஒ ங்காக ம் ெசய்  ப்பர். 
 
    அவர் வா பப் ப வத்ைத அைடந்த பின்னர் தம  சிேநகிதேரா  நீண்ட ரம் 
உலாவச் ெசல்வர். அவர் தம  மார்க்கத்தில் இயற்ைகப் ெபா ள்கைளப் பார்த் க் 
களிப் வர்; ஷ்டமி கங்கைள ம் ெந ங்கி, அவற்றின் குணாதிசயங்கைளக் 
கவனித்  அவற்றினிடத்  அன்  பாராட் வர். அத் ஷ்ட மி கங்க ம் அவாிடத்தில் 
ெந ங்கி வந்  அவர் வார்த்ைதக்குப் பணிந்  இணங்கி நிற்கும். அவ ைடய 
பதிைனந்தாவ  வயதில் அவர் தந்ைதயாாின் ஐசுவாியெமல்லாம் ேபாய் விட்டன. 
அவர  தந்ைதயார் தம  கு ம்பத்தின் அன்ன வஸ்திராதிக க்குப் பணம் 
சம்பாதிக்கும் ெபா ட்  அெமாிக்கா க்குச் ெசன்றனர். அங்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்த 
இரண்  தினங்க ள் நி யார்க் நகர் ஆஸ்பத்திாியில் அவர் இறந்  ேபாயினர். 



 7

அவாிடமி ந்  நம  ஆலன் கு ம்பத்திற்குக் கிைடத்த ெசல்வெமல்லாம்அவர் 
ெந ங்காலமாக ைவத்தி ந்த ெவள்ளிக் ைகக் க காரம் ஒன்ேற. அவர  
மரணத்திற்குப் பின்னர் ஆலன் நாள்ேதா ம், பதிைனந்  மணிேநரம் ேவைல ெசய்  
தம  தாயாைர ம் தம  இரண்  சேகாதரைர ம் பா காத்  வந்தார். அக்காலத்தில் 
அவர் தினந்ேதா ம் ன்  நான்கு மணி ேநரம் ல்கைள வாசித்  வ வர். 
''க மம்ெசய ஒ வன் ைக ேவன் என் ம், ெப ைமயிற்பீ ைடயதில்'' என்  நம் 
வள் வர் கூறிய ேபால அவ ம் ''அதிகம் கஷ்டப்பட்  ேவைல ெசய்தல் அேநகம் 
பாைஷகைளக் கற்பேதா ெடாக்கும்'' என்  அ க்க  கூ வர். 
 
    ஆலன் பதிேனழாவ  வயதில் ஆங்கில நாடகக் கவிசிேரஷ்டராகிய ேஷக்ஸ்பியாின் 
நாடக ல்கைளக் கற்கத் ெதாடங்கி, அவற்றில் ெப ம் பாகங்கைள மனப்பாடம் 
ெசய்  த்தார், அக்காலத்தி ம் மற்ைறக் காலத்தி ம் அவர  லட்சியம் 
ெமய் ணர்தல் ஒன்ேற. அவர் அதற்காகேவ பல ல்கைளக் கற்றார், இவ் லகத்தில் 
மனிதர் அ பவிக்கும் ன்பங்கேள நரகமாகுெமன்ப ம், இன்பங்கேள 
சுவர்க்கமாகுெமன்ப ம், இவ் லகத்திற்கு அந்நியமாகச் சுவர்க்க நரகங்கள் 
இல்ைலெயன்ப ம் அவர  ணி . அவர் ஒ க்கத்ைத ஓர் ஆபரணமாக எக்காலத் ம் 
ெகாண் ந்தார். அவர் ஜாதியில் ஆங்கிேலயராயி ந் ம் லா ண்ணல், 
ம ண்ணல், அந்நிய ஸ்திாீக டன் உலாவச் ெசல்லல் த ய ெகட்ட பழக்கங்கைள 
ஒ ேபா ம் ைகெகாண்டவரல்லர். அவர் வாக்கினின்  வ ம் வார்த்ைதகெளல்லாம் 
ெபா ள் நிைறந்தனவா ம் இன்பம் பயப்பனவா ம் இ க்கும். அவைரக் கண்ட 
தீேயா ம் நல்ேலாராய் வி வர். இதற்குப் பல சான் கள் உண் . அவற் ள் ஒன் ;- 
அவர் ஒ  காலத்தில் ேவைல பார்த்  வந்த ஓாிடத்தில் சதா கால ம் ெகட்ட 
வார்த்ைதகைளப் ேபசிக் ெகாண் ந்த பல ேவைலக்காரர்கள் அவர் அங்குப் ேபாய்ச் 
ேசர்ந்த சில நாட்க ள் அவ்வார்த்ைதகைள அ ேயா  நி த்தி விட்டார்கள். 
 
    அவர் தம  இ பத்  நான்காம் வயதில், ''ஆசிய தீபம்'' (The Light of Asia) என் ம் 

ைல வாசித்தார். அந் ந்  அவ க்கு ெமய் ணர்  உண்டாயிற் . அ  
தற்ெகாண்  அவர் நம  நாட்  ல்கைள மிகுதியாக வாசிக்கத் ெதாடங்கினர்ர். 

நம  நாட்  ல்களில் அவ க்கி ந்த வி ப்பம் ேவ  எந்த நாட்  ல்களி ம் 
இல்ைல. அவர், ''கீழ்நாட்டாேர ெமய்ஞ்ஞானக் க லம்'' என்  அ க்க  
கூ வ ண் . அவர் வாக்கினின்  வந்த ஒவ்ெவா  வார்த்ைதயி ம் நம  நாட்  
நீதி ம் மதக் ேகாட்பா ம் கலந்தி க்கும். ஒ க்கம் ஒன்ேற ெமய் ணர் க்கும் மற்ைறய 
சகல உயர்ந்த பதவிக க்கும் மார்க்கம் என்ப  அவ ைடய சித்தாந்தம். அ பற்றி 
அவர் எஞ்ஞான் ம் ஒ க்கத்ைதத் தம் உயிாி ம் அதிகமாக ஓம்பி வந்தார். 
 
    அவர் தம  ப்பதாம் வயதில் ல்  ஆலன் என் ம் ஓர் ஆங்கில மாைத மணம் 

ாிந்தார். அவ்வம்ைமயார் அவர  உடம் , மனம், ஆன்மா என்ற ன்றிற்கும் ஓர் 
ஒப்பற்ற ைணயாக அவேரா  கூ  வாழ்ந்  வந்தனர். அவர  ப்பதிரண்டாம் 
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வயதில் அவ க்கு ஒ  ெபண் பிறந்தாள். அவ க்கு ேநாரா ஆலன் என்  
ெபயாிட்டனர். அவள் பிறந்த நாள், தற்ெகாண்  அவர் விஷய இச்ைசைய 
விட் விட்டனர். அவர் காைல ன்  மணிக்கு எ ந்தி ந்  தியானத்தில் இ ப்பர்; 
குன் களின் மீ  தனித் ச் ெசன்  ஆன்மா தத் வங்கைள சிந்திப்பர்; அவைர 
அ த்ேதார்க க்கு ஆன்ம ஞானத்ைத உபேதசிப்பர். ''மனிதன  ற 
நிைலைமகெளல்லாம் அவன  அக நிைலைமகளி ந்ேத வ கின்றன'' என்ப ம், 
'' ற நிைலைமைகளத் தி த்த ேவண் ம்'' என்ப ம் அவ ைடய க்கிய உபேதசங்கள். 
 
    அவர் இயற்றி ள்ள பல ல்கள் அவ ைடய ெபயர் இவ் லகில் என்ெறன் ம் 
நின்  நில ம்ப க்கும் அவர  அறிைவ ம் ஆற்றைல ம் ெசால்வன்ைமைய ம் 
எல்லா ம் க ம்ப க்கும் ெசய்கின்றன. அவர், '' த்தி விளக்கம்'' (The Light of 
Reason) என்  ஒ  மாதாந்திரப் பத்திாிைக நடத்தி வந்தார். அதைன ேவெறா  
ெபய டன் அவர  மைனவியார் நடத்தி வந்தார். 
 
    அவர் சாீர ஆேராக்கியம் குன்றிய காலத் ம் அவர  கைடசிக் காலத் ம், அவர் 
தம  தியானத்ைதயாவ , ெதய்வ சிந்தைனையயாவ , பேராபகார ேவைலையயாவ  
நி த்திய மில்ைல; குைறத்த மில்ைல. அவர  சாீர ஆேராக்கியத்ைதக் க தி அவர  
மைனவியார் த ேயார் அவர  ேவைலகைளக் குைறக்கேவண் ெமன்  
அவாிடத்திற் கூறிய பல சமயங்களி ம், ''ேவைல ெசய்வதற்காகேவ யான் உடேலா  
கூ ப்பிறந்ேதன். ேவைல ெசய்வதற்காகேவ உடேலா  கூ  வாழ்கிேறன்; என் 
ேவைல ந்த டேன இவ் டைல யான் விட் வி ேவன்; நீங்கள் என் ேவைலையத் 
த க்கேவண்டாம்'' என்  கூறியி க்கின்றனர். அவர் கைடசியாக 1912-ஆம் வ ஷம் 
ஜனவாி மாதம் 12-ஆம் ேததி, ''என  ேவைலகைளெயல்லாம் ெசய்  த்  
விட்ேடன். யான் இ  தல் தந்ைதபாற் ெசல்வதற்குச் சித்தமாகின்ேறன்'' என்  கூறித் 
தம  ேவைலகைள விட்  நீங்கித் தம  மைனவியார் த ேயார் களிப்பைட ம்ப  
பல நல்ல காாியங்கைளப்பற்றி அவ டன் சம்பாஷித் க் ெகாண் ந் , அம்மாதம் 
24-ம் ேததி பரமபதம் அைடந்தார். அவர  சாீரம் நம  நாட்  வழக்கப்ப  காஷ்டத்தில் 
ைவத்  எாிக்கப்பட்ட . அவர  ஆவி அறி  வ வமாக எங்கும் நிைறந்  
விளங்குகிற . 
-----------  
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6. ன்பத்தின் கற்பைன 
 
    கவைல ம் ன்ப ம் க்க ம் வாழ்க்ைகயின் சாையகள். உலகம் வதி ம் 
கவைலயால் கலங்காத உயிேர இல்ைல; ன்பத்தால் யாத மனேம இல்ைல; 

க்கத்தால் ளியாத கண்ேண இல்ைல. உலகத்தில் பிணி ம் மரண மாகிய 
எம தரால் உயிர்க்குயிராகிய உறவினர் பிாிக்கப்பட் த் க்கமாகிய இ ட் 
ேபார்ைவயால் டப்படாத கு ம்பம் இல்ைல. வ யதாக ம் எளிதில் அ க்க 

யாததாக ம் ேதாற் கிற தீைமவைலயில் சகல மனித ம் ன்னர்ச் சிக்கிப் 
பின்னர்க் கவைலயா ம் ன்பத்தா ம் க்கத்தா ம் வ ந் கின்றனர். 
 
    இவ்வ த்தத்தி ந்  தப் வதற்காகப் ஷர்க ம் ஸ்திாீக ம் எண்ணிறந்த 
உபாயங்கைளச் ெசய்கின்றனர்; எண்ணிறந்த மார்க்கங்களிற் பிரேவசிக்கின்றனர்; 
அவற்றால் அழிவில்லாத ஓர் சுகத்ைத அைடயலாெமன்  நம் கின்றனர். சிலர் 
ம பானம் ெசய் ம், விபச்சாரம் ெசய் ம் திாிகின்றனர்; சிலர், உலகக் கு ைவ விட்  
நீங்கித் தனித்த ஓர் இடத்ைத அைடந் , தம்ைமச் சுற்றிப் பல ேபாக்கியப் 
ெபா ள்கைள அைமத் க் ெகாண்  வசிக்கின்றனர்; சிலர் ெபா ைளேயா கைழேயா 
அவாவி, அவற்ைற அைடதற்காக மற்ைறய எல்லாற்ைற ம் கீழ்ப்ப த் கின்றனர்; 
சிலர் மதசம்பந்தமான சடங்குகைளச் ெசய்  தி ப்தியைடகின்றனர். 
 
    அவாவிய சுகம் எல்லா க்கும் கிைடப்ப  ேபாலத் ேதான் கின்ற ; ஆன்மா சிறி  
காலம் ன்பத்ைத மறந்  இன்பத் ள் களிக்கின்ற . அதனால் கைடசியில் ஒ நாள் 
ஒ  ெப ம் ேநாேயா, க்கேமா, கவைலேயா ேகேடா தன்ைனப் பலப்ப த்திக் 
ெகாள்ளாத ஆன்மாைவத் திடீெரனத் தாக்குகின்ற ; ஆன்மா அ வைரயில் 
ெகாண் ந்த இன்பம் சித ண்  ேபாகின்ற . அப்ப ேய ஞானத்தால் தன்ைனப் 
பலப்ப த்திக் ெகாள்ளாத மனித ைடய ஆன்மாவின்மீ  எந்த நிமிஷத்தி ம் வி ந்  
அதைன அழித் விடத்தக்க ஒ  கூாிய வாள் ஒவ்ெவா  ெபாறியின்பத்தின் தைலமீ ம் 
ெதாங்கிக் ெகாண் க்கின்ற . 
 
    குழந்ைதயான  குமரன் அல்ல  குமாியாவதற்கு அ கின்ற ; குமர ம் குமாி ம் 
தம  கழிந்த குழந்ைதப் ப வத்ைத நிைனத் ப் ெப ச்சு எறிகின்றனர். எளிய 
மனிதன் தன  வ ைம விலங்கால் வ ந் கின்றான்; வ ய மனிதன் தன்பால் வ ைம 
வந் வி ேமா என்ற அச்சத்தால் வ ந் கிறான் அல்ல  தான் சுகெமனக் க கின்ற 
நிைலயற்ற ஒ  சாையைய அைடவதற்காக உலகத்ைத வ த் கிறான். சில 
ேவைளகளில் ஆன்மா ஒ  மதத்ைதத் த வதாேலா, ஒ  மேனாதத் வ 
சாஸ்திரத்ைதக் கற்பதாேலா ஒ  மனக்ெகாள்ைகைய அல்ல  ெதாழிற் ெகாள்ைகைய 
அ சாிப்பதாேலா, தான் நிைல ள்ள அைமதிைய ம் சுகத்ைத ம் 
அைடந் விட்டதாகக் க கின்ற . ஆனால் விலக்க யாத ஓர் ஆபத்  
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அம்மதத்ைதத் தகுதியற்றதாக்கி வி கின்ற ; அத்தத் வ சாஸ்திரத்ைதப் 
பயனற்றதாக்கிவி கின்ற ; பல வ ஷங்களாக வ ந்திக் ைகக்ெகாண்ட 
அக்ெகாள்ைகைய ஒ  நிமிஷத்தில் ள் ளாக்கி வி கின்ற . 
 
    அப்ப யானால் ன்பத்தி ந் ம் க்கத்தி ந் ம் தப் வதற்கு மார்க்கம் 
இல்ைலயா? தீைமயின் கட் கைள அ ப்பதற்கு உபாயங்கள் இல்ைலயா? ஸ்திரமான 
அைமதி ம் நிைல ள்ள ெசல்வ ம் நித்திய சுக ம் ெவ ங் கன களா? இல்ைல. ஒ  
மார்க்கம் இ க்கிற ; அதனால் தீைமைய ேவேரா  கைளந்  விடலாம். ஓர் உபாயம் 
இ க்கிற ; அதனால் பிணிைய ம் மற்ைறய பிரதிகூல நிைலைமகைள ம் 
சந்தர்ப்பங்கைள ம் அ ேயா  நீக்கி விடலாம்; ஒ  யற்சி இ க்கின்ற ; அதனால் 
வ ைம வ ேமா என்ற அச்சேம உண்டாகாத ஸ்திரமான ெசல்வத்ைத அைடயலாம். 
ஓர் அப்பியாசம் இ க்கின்ற ; அதனால் ம் அழி ம் இல்லாத அைமதிைய ம் 
சுகத்ைத ம் அைடயலாம். இப்ெப ம் ேபற்ைற அைடயச் ெசய் ம் மார்க்கத்தின் 
ெதாடக்கம் ன்பத்தின் தன்ைமையச் சாியாக அறிதேலயாம். 
 
    ன்பத்ைத ெவ த்தேலா கவனியாதி த்தேலா ேபாதா ; அதைன அறிய 
ேவண் ம். ன்பத்ைத நீக்கும்ப  கட ைளப் பிரார்த்தித்தல் ேபாதா ; அஃ  எதன் 
ெபா ட்  வந்தி க்கிறெதன் ம், அஃ  எதைன உங்க க்குக் கற்பிக்க 
நிற்கிறெதன் ம் நீங்கள் அறியேவண் ம். உங்கைளப் பந்தப்ப த் கிற 
விலங்குகைளப் பார்த்  நீங்கள் ெப ச்சு வி வதா ம், சத்தமி தலா ம், 
அ வதா ம் யாெதா  பய ம் இல்ைல; அைவ எதற்காக உங்கைளப் 
பந்தப்ப த்தியி க்கின்றனெவன் ம் நீங்கள் அறிய ேவண் ம். ஆதலால் நண்பர்கேள! 
நீங்கள் உங்க க்கு அந்நியராக நின்  ெகாண் , நீங்கள் உங்கைள 
ஆராய்ந்தறிதற்குத் ெதாடங்க ேவண் ம்; அ பவம் என் ம் கலாசாைலயில் நீங்கள் 
கீழ்ப்ப த ல்லாத மாணவராயி ப்பைத விட் , நீங்கள் பணிேவா ம் 
ெபா ைமேயா ம் உங்கள் அபிவிர்த்திக்கும் ர்ணத் வத்திற்கும் அத் ன்பம் 
ெகாண் க்கும் பாடங்கைளக் கற்கத் ெதாடங்க ேவண் ம். ஏெனனில், ன்பமான  
சாியாக அறியப்பட்ட காைலயில் அ  பிரபஞ்சத்தில் அளவற்ற ஒ  சக்தியன்ெறன் ம் 
தத் வமன்ெறன் ம், ஆனால் கழிந்  ேபாகக்கூ ய ஒ  மனித அ பவெமன் ம் 
ெதாியவ ம்; ஆதலால், ன்பமான  கற்க வி ம் கிறவர்க க்கு ஓர் ஆசிாியன் ேபால 
உத கின்ற . ன்பமான  உங்க க்குப் றத்தி ள்ள ஒ  ெபா ளன் ; அஃ  
உங்கள் அகத்தின் ஓர் அ பவம்; நீங்கள் உங்கள் அகத்ைதப் ெபா ைமேயா  
ஆராய்ந்  பார்த்  ஒ ங்குப த் வதால் நீங்கள் ன்பத்தின் லத்ைத ம் 
தன்ைமைய ம் நாளைடவில் காண்பீர்கள்; பின்னர் அஃ  உங்கைள விட்  அறேவ 
நீங்கிவி ம். 
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    ஒவ்ெவா  ன்பத்ைத ம் தி த்த ம் பாிகாித்த ம் கூ ம்; ஆதலால், அ  
நிைலயில்லாத . அ  ெபா ள்களின் உண்ைமயான இயற்ைகைய ம் 
சம்பந்தத்ைத ம் அறியாத அஞ்ஞானத்தால் ேவ ன்றியி க்கிற ; அவ்வஞ்ஞான 
நிைலைமயில் நாம் இ க்குங் காலெமல்லாம் நாம் ன்பத்திற்ேக 
ஆளாகியி க்கிேறாம். பிரபஞ்சத்தி ள்ள சகல ன்பங்க ம் அஞ்ஞானத்தின் 
காாியங்கள்; அவற்றின் கற்பைனகைள நாம் கற் க் ெகாள்வதற்கு 
வி ப்ப ைடயவராக ம் தயாராக ம் இ ப்ேபாமானால், அைவ நம்ைம ற்றி ம் 
உயர்ந்த அறிவாளிகளாக்கிவிட்  நீங்கி வி ம். ஆனால் மனிதர் எப்ெபா ம் 

ன்பத்தில் இ க்கின்றனர்; அஃ  அவைர விட்  நீங்குவதில்ைல. ஏெனனில் அஃ  
அவ க்குக் கற்பிக்கக் ெகாண் க்கும் பாடங்கைள அவர் கற்பதற்குத் தயாராக ம் 
வி ப்ப ைடயவராக ம் இல்ைல. யான் ஒ  குழந்ைதைய அறிேவன். அதன் தாய் 
அதைன இராக் காலத்தில் ப க்ைகக்கு ெகாண்  ேபானேபாெதல்லாம் எாிகின்ற 
ெம குவர்த்தி டன் அ  விைளயாட வி ம்பி அ வ ண் . ஓர் இரவில் தாய் 
ெவளியிற் ேபாயி ந்த சமயத்தில் குழந்ைத ெம குவர்த்திையக் ைகயில் எ த்த . அ  
குழந்ைதயின் ைகையச் சுட்  விட்ட . அக்காலம் தற்ெகாண்  அக்குழந்ைத 
ெம குவர்த்தி டன் விைளயாட ஒ ேபா ம் வி ம்பியதில்ைல. அ  தன  ஒ  
மடச்ெசய்ைகயினால் ெபற்ேறார் வார்த்ைதக்குக் கீழ்ப்ப ய ேவண் ெமன்ற 
பாடத்ைதப் ர்த்தியாகப் ப த் க் ெகாண்ட ; ெந ப்  சு ெமன்ற ஞானத்ைத ம் 
அைடந் விட்ட . சகல ன்பங்க ைடய இயல் கைள ம், ேநாக்கங்கைள ம் 

கைள ம் ர்த்தியாக விளக்குவதற்கு இவ்ெவா  சம்பவேம ேபா மான . 
குழந்ைத ெந ப்பின் உண்ைமயான இயல்ைப அறியாத அஞ்ஞானத்தால் வ ந்திய  
ேபாலப் ெபாிய குழந்ைதகளாகிய மனிதர், தாம் அைடந்தேபா  தமக்கு வ த்தைதக் 
ெகா க்கும் ெபா ள்களின் உண்ைமயான இயல் கைள அறியாத தம  
அஞ்ஞானத்தால் அவற்ைற அைடய அலாவி ம் அ ம் அைடந்  வ ந் கின்றனர். 
இரண் ற்கும் ஒேர ஒ  ேவற் ைம உண் . ெபாிய குழந்ைதகளாகிய மனிதாின் 
அஞ்ஞான ம் ன்ப ம் அதிக ஆழத்தில் ேவ ன்றியனவாக ம் எளிதில் நீக்க 

யாதனவாக ம் இ க்கின்றன. 
 
    நன்ைமக்கு ஒளிைய ம் தீைமக்கு இ ைள ம் உபமானங்களாகக் கூ கின்றனர். 
இவ் பமானங்கள் நன்ைம தீைமக ைடய  அர்த்தத்ைத ம் உண்ைமைய ம் 
விளக்கத்தக்கைவ. ஒளி பிரபஞ்செமல்லாம் விளங்கும் சூாியன  உண்ைமத் ேதாற்றம். 
அ ேபால, நன்ைம பிரபஞ்செமல்லாம் பரவி உயிர்கைளக் காக்கும் 
ெமய்ப்ெபா ளின  உண்ைமத்ேதாற்றம். இ ள்சூாியன  ஒளியின் ஒ  பாகத்ைத 
மைறக்கும் மியின  நிழலாகிய இன்ைமப் ெபா ள். அ ேபாலத் தீைம 
ெமய்ப்ெபா ளின  நன்ைமயின் ஒ  பாகத்ைத மைறக்கும் ஜீவன  நிழலாகிய 
இன்ைமப் ெபா ள். இர  தன  க ப் ப் ேபார்ைவயால் நம  மியின் ஒ  பக்கத்ைத 
மாத்திரம் மைறக்கிற . அ  மற்ைறய பாகங்களிெலல்லாம் ஒளி விளங்கிக் 
ெகாண் க்கிற . அ ேபால, அஞ்ஞானம் தன  ேக ம் ன்ப ம் க்க மாகிய 
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க ப் ப்ேபார்ைவயால் ெமய்ப்ெபா ளின் ஒ  பாகத்ைத மாத்திரம் மைறக்கிற ; 
அதன் மற்ைறய பாகங்களிெலல்லாம் ஆக்க ம் இன்ப ம் சுக ம் விளங்கிக் 
ெகாண் க்கின்றன. ஒளிமயமான சூாியைனப் மி மைறப்பதால் அஃ  இ ளால் 

டப்ப கின்ற . அப்ப ேய ஞானமயமான ெமய்ப்ெபா ைள ஜீவன் மைறப்பதால் 
ஜீவன் அஞ்ஞானத்தால் டப்ப கின்ற . இ ளால் டப்பட்ட வியினர்கள் நல்ல 
வழிைய ம் தீய வழிைய ம் அறியமாட்டா  தீய வழியில் ெசன்  
இடர்ப்ப கின்றனர். அவ்வாேற, அஞ்ஞானத்தால் டப்பட்ட ஜீவர்கள் 
நன்ைமைய ம் தீைமைய ம் பகுத்தறிய மாட்டா  தீைமையப் ாிந்  ேகட்ைட ம் 

ன்பத்ைத ம் க்கத்ைத ம் அைடந்  வ கின்றனர். இரவின் இ ைளயைடந்ேத 
பக ன் ஒளிக்குச் ெசல்ல ேவண் ம். அவ்வாேற, அஞ்ஞானத்தின் ன்பத்ைத 
அ பவித்ேத ஞானத்தின் இன்பத்திற்குச் ெசல்ல ேவண் ம். ஆனால், "சிலர் 

ன்பத்தின் வழியாகச் ெசல்வாேனன்?" என்  வினவல் கூ ம். அஞ்ஞானத்தால் 
நீங்கள் அவ்வழியிற் பிரேவசித்தி க்கிறீர்கள்; நீங்கள் அவ்வழியாகச் ெசல்வதனால் 
இன்பத்தின் ெப ைமைய நன்கு அறி ர்கள்; இ ள் வழியாகச் ெசல்பவர் ஒ யின் 
ெப ைமைய நன்கு அறிவ  ேபால் ன்பம் அஞ்ஞானத்தின் ேநரான காாியமாதலால் 

ன்பத்தின் கற்பைனகைளப் ரணமாய் கற்  த்தெபா  அஞ்ஞானம் நீங்கி 
வி கிற ; அதன் இடத்தில் ஞானம் வந்  அம கிற , ஆனால் கீழ்ப்ப தல் இல்லாத 
ஒ  குழந்ைத தன  பள்ளிக்கூடத் ப் பாடங்கைளப் ப யாமல் எப்ெபா ம் 
மடைமயில் இ ந்  ெகாண்  ேமன்ேம ம் சிட்ைச அைடந்  ெகாண் த்தல் ேபால், 
மனிதாிற் சிலர் ன்பங்களின் கற்பைனகைளக் கல்லாமல் எப்ெபா ம் 
அஞ்ஞானத்தில் இ ந் ெகாண்  ேநா ம் ஆசாபங்க ம் க்க மாகிய சிட்ைசகைள 
ேமன்ேம ம் அைடந் ெகாண் த்தல் கூ ம். எவன் தன்ைனச் சூழ்ந்தி க்கிற 

ன்பத்தினின்  நீங்கிக் ெகாள்ள வி ம் கிறாேனா, அவன் ன்பத்தின் 
கற்பைனகைளக் கற் க்ெகாள்வதற்கு வி ப்ப ைடயவனாக ம் க ைமயான யற்சி 
ெசய்யத் தயாராக ம் இ த்தல் ேவண் ம். ஏெனனில், க ைமயான யற்சியின்றி 
ஞானத்ைதயாவ  சாந்திையயாவ  நிைலயான சுகத்ைதயாவ  ஒ  சிறி ம் அைடய 

யா . 
 
    ஒ  மனிதன் ஓர் இ ட்டைற ள் ேபாய் அதன் கதைவ அைடத் க்ெகாண்  
உலகத்தில் ஒளிெயன்பேத இல்ைலெயன்  ெசால்லலாம்; ஆனால், ஒளி, ெவளியில் 
எங்கும் நிைறந்தி க்கிற ; இ ள் அவ ைடய சிறிய அைறயில் மாத்திரம் இ க்கிற . 
அப்ப ேய நீங்க ம் ெமய்ப்ெபா ளின் ஒளி உங்கள் மீ  படாமல் மைறத் க் 
ெகாள்ளலாம்; அல்ல  உங்கைளச் சூழ்ந் ெகாண் க்கிற ெவ ப் , சுயநலம், பாவம் 

த ய மதில்கைள இ த் ச் சர்வ வியாபகமான ேபெராளிையக் காணற்குத் 
ெதாடங்கலாம். 
 
    நீங்கள் உங்கைள ஆண்ைமேயா  ஆராய்ந்  பார்த்  ன்பமான  கழிந் ேபாகும் 
ஒ  நிைலைமெயன் ம், அஃ  உங்களால் உண்  பண்ணப்பட்டெதன் ம், 
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உங்க ைடய சகல ேக க ம்; ன்பங்க ம், க்கங்க ம், சிறி ம் பிைழயாத ஒ  
சட்டப்ப  உங்கள்பால் வந்தி க்கின்றனெவன் ம், அவற்ைற நீங்கள் வி ம் வதா ம், 
அவற்ைற நீங்கள் அைடவதற்கு அ கர்களானதா ம் அைவ உங்கைளச் 
சார்ந்தி க்கின்றனெவன் ம், அவற்ைற ன்னர் அ பவித் ப் பின்னர் அறிவதால் 
நீங்கள் மிக்க பல ம் ஞான ம் ேமம்பா ம் அைட ர்கெளன் ம் நீங்கள் 
அபேராட்சகமாக அறி ங்கள். அவ்வபேராட்ச ஞானத்ைத நீங்கள் ர்த்தியாக 
அைடந்தெபா , நீங்கள் உங்கள் நிைலைமகைளத் தி த்திக் ெகாள்ள ம், சகல 

ன்பங்கைள ம் இன்பங்களாக மாற்றிக் ெகாள்ள ம், உங்கள் ஊைழ விலக்கிக் 
ெகாள்ள ம் வல்லவர்களா ர்கள். 
 
    ேநாிைச ெவண்பா 
 
        நீளிரவில் ன் ற்  ெநஞ்சுைட ம் காவலேன! 
        வாெளாளிையப் பார் அந்த மாமைலேமல்;-நாளின் 
        ஒளிக்ெகாளியா நிற்கின்ற ஓர்ெமய்யின் தன் 
        களிப்ெபா ைவத் தான்மைலேமல் கால். 
        (வாள்-பிரகாச ள்ள) 
 
    இரவிெல ம் ேபாேயா ட்கு ைவ ேயாட் ம். 
------------  
 

7. உலகம் மனத்தின் பிரதிபிம்பம் 
 
    நீங்கள் எப்ப  இ க்கின்றீர்கேளா அப்ப ேய உங்கள் உலக ம் இ க்கின்ற . 
உங்கள் பிரபஞ்சத்தி ள்ள ஒவ்ெவான் ம் உங்கள் அகத்தின் தன்ைமக்குச் சாியாகச் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . உங்கள் றநிைலைம எவ்வாறி ந்தா ம் ெபாிதன் ; 
உங்கள் றநிைலைமகெளல்லாம் உங்கள் அகநிைலைமகளின் 
பிரதிபிம்பங்கேளயாகலான், உங்கள் அகத்தின் நிைலைமதான் ெபாி . உங்கள் 

றத்தி ள்ள ஒவ்ெவான் ம் உங்கள் அகத்தி ள்ளவற்றிற்குச் சாியாகச் ெசய் ம் 
தி த்த ம் ப மாகலான், எைவெயல்லாம் உங்களால் இ ன் 
அறியப்பட் க்கின்றனேவா அைவெயல்லாம் உங்கள் அ பவத்தில் 
அடங்கியி க்கின்றன; எைவெயல்லாம் உங்களால் இனிேமல் 
அறியப்படப்ேபாகின்றனேவா அைவெயல்லாம் உங்கள் அ பவமாகிய வாயி ன் 

லமாகச் ெசல்ல ேவண் ம்; ஆதலால், அைவெயல்லாம் உங்கள் ஜீவனில் ஒ  
பாகமாகும். 
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    உங்கள் நிைனப் க்க ம், அவாக்க ம், ேநாக்கங்க ம் உங்கள் உலகமாகின்றன; 
அழகும், இன்ப ம் சுக மாகிய உங்கள் பிரபஞ்சத்தி ள்ள அைனத் ம், அல்ல  
அழகின்ைம ம், ன்ப ம் க்க மாகிய உங்கள் பிரபஞ்சத்தி ள்ள அைனத் ம், 
உங்கள் அகத் ள் அடங்கியி க்கின்றன. உங்கள் நிைனப் க்களால் உங்கள் 
வாழ்க்ைகைய-உங்கள் உலகத்ைத-உங்கள் பிரபஞ்சத்ைத ஆக்குகிறீர்கள்; அல்ல  
அழிக்கின்றீர்கள். நிைனப்பால் உங்கள் அகத் ள் நீங்கள் அைமக்கின்ற 
வாழ்க்ைகைய ம் நிைலைமகைள ம் ேபாலேவ உங்கள் றவாழ்க்ைக ம் 
நிைலைமக ம் அைமகின்றன. உங்கள் அகத்தின் ஆழ்ந்த அைறகளில் எதைனப் 
ெபாதிந்  ைவத்தி க்கின்றீர்கேளா அ  சிறி ம் தவறாத ஒ  நியதிப்ப  உங்கள் 

றவாழ்க்ைகயின் நிைலைமயாக வந்  உங்கைளப் ெபா ந் ம், அசுத்த ம், 
கீழ்ைம ம், சுயநல ள்ள ஆன்மா ேகட்ைட ம், ன்பத்ைத ம் ேநாக்கிச் ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற ; சுத்த ம், ேமன்ைம ம், பரநல ள்ள ஆன்மா ஆக்கத்ைத ம், 
இன்பத்ைத ம் ேநாக்கிச் ெசன்  ெகாண் க்கின்ற . ஒவ்ெவா  ஆன்மா ம் 
தனக்குச் ெசாந்தமானவற்ைறக் கவர்கின்ற ; அதற்குச் ெசாந்தமல்லாத எஃ ம் 
அதைன அ கா . இதைன அபேராக்ஷமாக அறிதல் ெதய்வ நீதியின் சர்வ வியாபகத் 
தன்ைமைய அறிதலாம். ஆக்கத்ைத ம் ேகட்ைட உண் பண் கிற ஒவ்ெவா  மனித 
வாழ்க்ைகயின் சம்பவங்க ம் அவனவன  அக நிைனப்பின் சக்தியா ம் 
தன்ைமயா ம் அவனவைனச் சார்கின்றன. ைகக்ெகாள்ளப்பட்ட நிைனப் க்க ம் 
அ பவங்க ம் ேசர்ந்த ேசர்க்ைகேய ஜீவன்; அதன் விளக்கத்திற்காக அதனாற் ெசய்  
ெகாள்ளப்பட்ட க விேய உடம் . ஆதலால், உங்க ைடய நிைனப் க்கள் எைவேயா 
அைவேய நீங்கள்; உங்கைளச் சுற்றி ள்ள சர லக ம் அசர லக ம் உங்க ைடய 
நிைனப் க க்குத் தக்க உ க்கைளக் ெகாள்கின்றன. த்தர், "நம  
நிைலைமகெளல்லாம் நம  நிைனப் க்களின் பலன்கள்; அைவகெளல்லாம் நம  
நிைனப் கைளேய ஆதாரமாகக் ெகாண் ள்ளன; அைவகெளல்லாம் நம  
நிைனப் க்களாேலேய ெசய்யப்பட் ள்ளன" என்  கூறியி க்கிறார். ஆதலால், 
ஒ வன் சந்ேதாஷகரமான நிைனப் க்களில் வசிக்கின்றைமயால் 
சந்ேதாஷ ள்ளவனாயி க்கிறான்; மற்ெறா வன் விசனகரமான நிைனப் க்களில் 
வசிக்கின்றைமயால் விசன ள்ளவனாயி க்கிறான். ஒ வன் அச்ச ள்ளவனாகேவா 
அல்ல  ணி ள்ளனவாகேவா, மைடயனாகேவா அல்ல  அறிஞனாகேவா, 
கலக்க ற்றவனாகேவா அல்ல  அைமதி ற்றவனாகேவா இ ந்தால் அவ ைடய 
அந்நிைலைமக்குாிய காரணம் அவன் அகத் ள்ேளேய இ க்கின்ற ; றத்தில் 
இல்லேவ இல்ைல. ஆனால், சிலர், " றநிைலைமகள் நம  மனங்கைளப் 
பாதிப்பேதயில்ைலெயன்  நீர் ெசால் கிறீரா?" என்  வினவக்கூ ம். நான் அப்ப ச் 
ெசால்லவில்ைல. நான், "எவ்வள  ரம் உங்கைளப் ற நிைலைமகள் பாதிக்கும்ப  
இடங்ெகா க்கிறீர்கேளா அவ்வள  ரேம அைவ உங்கைளப் பாதிக்கக் கூ ம்" 
என்  ெசால் கிேறன். இஃ  ஒ ேபா ம் மாறாத உண்ைமெயன்  அறி ங்கள். 
நிைனப்பின் தன்ைமைய ம் பிரேயாஜனத்ைத ம் வ ைமைய ம் நீங்கள் சாியாக 
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அறிந்  ெகாள்ளாததனாேலேய றநிைலைமகள் உங்கைளப் பாதிக்கின்றன. 
றப்ெபா ள்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகைய ஆக்குதற்கும் அழிப்பதற்கு ாிய சக்திையக் 

ெகாண் ப்பதாக நீங்கள் நம் கிறீர்கள். (உங்க ைடய சகல க்கங்க ம் நம்பிக்ைக 
என் ம் இச்சி  ெசால் ல்தான் ஒட் க்ெகாண் க்கின்றன.) நீங்கள் அப்ப  
நம் வதால் நீங்கள் அப் றப்ெபா ள்க க்குக் கீழ்ப்ப கின்றீர்கள்; நீங்கள் அவற்றின் 
அ ைமகெளன் ம், அைவ தம் இஷ்டப்ப  ெசய்யக் கூ ய உங்கள் 
எஜமான்கெளன் ம் நீங்கள் ஒப் க்ெகாள் கின்றீர்கள்; அப்ப ச் ெசய்வதால் நீங்கள் 
அவற்றினிடத்தி ல்லாத ஒ  வ ைமைய அவற்றிற்குக் ெகா க்கின்றீர்கள், நீங்கள் 

ற நிைலைமக க்கு இலக்காகுவேதா  அவற்ைறப்பற்றி நீங்கள் உங்கள் நிைனப்பிற் 
ெகாண் ள்ள விசனத்திற்ேகா அல்ல  சந்ேதாஷத்திற்ேகா, அச்சத்திற்ேகா அல்ல  

ணிவிற்ேகா, பலத்திற்ேகா அல்ல  பலஹீனத்திற்ேகா இலக்காகின்றீர்கள். 
 
    பல வ ஷங்களாகக் கஷ்டப்பட் ச் சம்பாதித்  ைவத்தி ந்த நிதிகைளெயல்லாம் 
சி  வயதில் இழந்  விட்ட இரண்  மனிதர்கைள நான் அறிேவன். அதனால் ஒ வன் 
மிக வ த்தமைடந்  கவைலக்கும், கிேலசத்திற்கும், ஏக்கத்திற்கும் இடங் 
ெகா த் விட்டான். மற்ெறா வன் தன  நிதிையக் ெகா த்  ைவத்தி ந்த 
வட் க்கைட றிந்  விட்டெதன்  பத்திாிைகயில் வாசித்த டன், "நம  பணம் 
ேபாய்விட்ட ; கவைல ம் கிேலச ம் அதைனத் தி ம்பக் ெகாண்  வரமாட்டா. 
ஆனால், க ைமயான யற்சி அதைனத் தி ம்பக் ெகாண்  வ ம்" என்  
சாந்தமாக ம் திடமாக ம் கூறினான். அ தல் அவன் அதிக ஊக்கத்ேதா  ேவைல 
ெசய்  வந்தான். விைரவில் அவன் ெசல்வன் ஆகிவிட்டான். ந்திய மனிதேனா தன  
பணம் ேபாய்விட்டைதப் பற்றிக் கிேலசித் க் ெகாண் ம் தன  ரதி ஷ்டத்ைதப் 
பற்றி த் க் ெகாண் மி ந்  மிகத் தாித்திரமான நிைலைமக க்கு, 
உண்ைமயில் தன  பலஹீன ம் அ ைமத்தன ம் ெபா ந்திய நிைனப் க க்கு 
ஆளாகிவிட்டான். பண நஷ்டம் ஒ வ க்கு ஒ  தீைமயாக அைமந்த , அவன் 
அதைனக் கிேலச நிைனப்ேபா ம் அச்ச நிைனப்ேபா ம் ெகாண்டதனால்; பண 
நஷ்டம் மற்ெறா வ க்கு ஒ  நன்ைமயாக அைமந்த , அவன் அதைனத் திட ம் 
நம்பிக்ைக ம் திய ஊக்க ம் ெபா ந்திய நிைனப் க்கேளா  ெகாண்டதனால். 
 
    றநிைலைமகள் இன்பத்ைதயாவ  ன்பத்ைதயாவ  ெகா க்கும் சக்திைய 
உைடயனவாயி ப்பின், அைவ எல்லா மனித க்கும் ஒேர விதமான இன்பத்ைதயாவ  

ன்பத்ைதயாவ  ெகா த்தல் ேவண் ம். ஆனால், ஒேர நிைலைம சில க்கு 
இன்பத்ைத ம் சில க்குத் ன்பத்ைத ம் ெகா க்கின்ற ; ஆதலால் இன்ப ம் 

ன்ப ம் நிைலைமயில் இல்ைலெயன்ப ம், அவற்ைறக் ெகாள் கிற மனிதன  
மனத்திேலேய உள்ளனெவன்ப ம் ெதளிவாக விளங்கவில்ைலயா? இதைன நீங்கள் 
அபேராட்சமாக அறியத் ெதாடங்குங்காைலயில் நீங்கள் உங்கள் நிைனப் க்கைள 
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ஆ தற்கும், உங்கள் மனத்ைதத் தி த்தி ஒ ங்கு ெசய்தற்கும், உங்கள் ஆன்மாவின் 
அகக் ேகாயிைலத் தி ம்பக் கட் வதற்கும் ெதாடங்கு ர்கள். அப்ெபா  நீங்கள் 
பிரேயாஜனமற்ற நிைனப் க்கைள ம் அவசியமற்ற நிைனப் க்கைள ம் உங்கள் 
அகத்தினின் ம் ெவளிப்ப த்தி, சந்ேதாஷ ம், சாந்த ம், உ தி ம், உர ம், 
இரக்க ம், அன் ம், அழகும், நித்தியத் வ ம் ெபா ந்திய நிைனப் க்கைள உங்கள் 
அகத் ள் ெகாள் ர்கள். இவ்வா  நீங்கள் ெசய் ங்காைலயில் நீங்கள் 
சந்ேதாஷ ம் சாந்த ம் உள்ளவர்களாக ம், வ ைம ம் ஆேராக்கிய ம் 
உள்ளவர்களாக ம், நித்திய அழகும் நித்திய வாழ் ம் உள்ளவர்களாக ம் 
இ ப்பீர்கள். 
 
    நம  வாழ்க்ைகயில் ேந ம் சம்பவங்களில் இைவயிைவ சுககரமானைவ, 
இைவயிைவ க்ககரமானைவ என்  நாம் நிைனக்கிற ேபால, நம்ைமச் சூழ்ந் ள்ள 
ெபா ள்களி ம் இைவயிைவ சுககரமானைவ, இைவயிைவ க்ககரமானைவ என்  
நாம் நிைனக்கிேறாம். அதனால் ஒ வன் ஒற் ைமைய ம் அழைக ம் பார்க்கிற 
இடத்தில் மற்ெறா வன் ஒற் ைமயின்ைமைய ம் அழகின்ைமைய ம் பார்க்கிறான். 
ஓர் உற்சாக ள்ள இயற்ைகத் தத் வ சாஸ்திாி ஒ நாள் தன  ெதாழில் சம்பந்தமாக 
ஒ  கிராமத்தின் ைல க்குகெளல்லாம் அைலந்  ெகாண் ந்தான்; அப்ெபா  
அவன் ஒ  ெநற்களத்திற்குச் சமீபத்தி ள்ள ஓர் உவர் நீர்க்குட்டத்ைதக் கண்டான். 
அவன் தக்கண்ணா  ெகாண்  பாீட்சிப்பதற்காக அக்குட்டத்தின் நீாில் சிறி  ஒ  
பாத்திரத்தில் ெமாண்  ெகாண் ந்தேபா  அவன் பக்கத்தில் நின்ற கல்வியில்லாத 
ஒ  கி ஷிகனிடத்தில் அக்குட்டத்தில் மைறந்  கிடக்கும் எண்ணிறந்த 
அதிசயங்கைளப் பற்றிச் ெசால் , கைடசியாக, "இக்குட்டத்தில் எத்தைனேயா ேகா ப் 
பிரபஞ்சங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைறக் காணத்தக்க த்தியாவ  க வியாவ  
நம்மிடம் இல்ைல" என்  கூறினான். அவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட கி ஷிகள், 
"இந்நீ ள் எண்ணிறந்த தவைளகள் இ ப்பைத நா ம் அறிேவன்; ஆனால் 
அைவகைள எளிதில் பி த்  விடலாம்" என்றான். இயற்ைகப் ெபா ள்களின் ஞானம் 
நிரம்பிய மனத்ைத ைடய அவ்வியற்ைகத் தத் வ சாஸ்திாி இயற்ைகயின் அழைக ம் 
ஒற் ைமைய ம் காட்சிக்குப் லப்படாத ெப ைமைய ம் அக்குட்டத்தில் பார்த்தான். 
அப்ெபா ள்களில் ஞானமில்லாத மனத்ைத ைடய கி ஷிகன் அ வ க்கத்தக்க 
தவைளகைள மாத்திரம் அக்குட்டத்தில் கண்டான். 
 
    வழிப்ேபாக்கன  கா ல் மிதிப கிற காட் ப் , ஒ  லவன  ஞானக்கண்ணிற்கு 
(ெபாறிகளால் காண யா)க் கட ளின  தன் ேபாலத் ேதான் கிற . 
அேநக க்குச் ச த்திரமான  கப்பல்கள் ெசன்  உைடவதற்ேக வாகிய ஒர 
பயங்கரமான நீர்ப்பரப்பாகத் ேதான் கிற ; ஒ  சங்கீத வித்வான் அதைன ஓர் 
உயி ள்ள ெபா ளாகக் காண்கிறான்; அத ைடய சகல மா தல்களி ம் அவன் 
ெதய்வ கீதங்கைளக் ேகட்கிறான்; ஒ  சாதாரண மனிதன் இவ் லகத்தின்கண் 
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ஆபத் க்கைள ம் குழப்பங்கைள ம் பார்க்கிறான்; ஒ  தத் வ ஞானி 
இவ் லகத்தின்கண் காரண காாிய ஒ ங்ைகப் பார்க்கிறான். ஒ  நாஸ்திகன் 
இவ் லகத்தில் நித்திய மரணத்ைதேய காண்கிறான். ஓர் ஆஸ்திகன் இவ் லத்தில் 
நித்திய வாழ்ைவேய காண்கிறான். 
 
    இவ் லக சம்பவங்க க்கும் ெபா ள்க க்கும் நாம் நம  நிைனப் களாகிய 
வஸ்திரங்கைள உ த் வ ேபால நாம் நம்ைமச் சுற்றி ள்ள மற்ைற மனிதர்க க்கும் 
நம  நிைனப் களாகிய வஸ்திரங்கைள உ த் கிேறாம். சந்ேதக நடத்ைத ள்ளவன் 
ஒவ்ெவா  மனிதைன ம் சந்ேதக நடத்ைத ள்ளவனாக நிைனக்கிறான்; ெபாய்யன் 
எல்லா மனிதைர ம் ெபாய்யெரன்  நிைனக்கிறான்; ெபாறாைம ள்ளவன் 
ஒவ்ெவா வனிடத்தி ம் ெபாறாைமையப் பார்க்கிறான்; உேலாபி தன  ெபா ைளக் 
கவ வதற்கு ஒவ்ெவா  மனித ம் ஆைச ெகாண் க்கிறதாக நிைனக்கிறான்; தன  
மனச்சாக்ஷ¢க்கு விேராதமான காாியங்கைளச் ெசய்  பணம் சம்பாதிக்கிறவன் 
உலகத்தி ள்ளவர்கெளல்லாம் மனச்சாக்ஷ¢க்கு விேராதமான காாியங்கைளச் 
ெசய்வதாக ம் தன  ெபா ைள அவர்கள் தி வதற்காக அவாக் 
ெகாண் ப்பதாக ம் எண்ணித் தன  தைலயைணயின்கீழ் ைகத் ப்பாக்கிைய 
ைவத் க் ெகாண்  உறங்குகிறான்; ெப ங் கா கன் சா க்கைள ெவ ம் 
ேவஷதாாிகெளன்  நிைனக்கிறான். இதற்கு மாறாக அன் ள்ள நிைனப் களில் 
வசிக்கின்றவர் எல்லா மனிதைர ம் அன் ைடயவராக நிைனத் , அவாிடத்  அன் ம் 
அ தாப ம் பாராட் கின்றனர்; ேயாக்கியத்ைத ம் நம்பிக்ைக ள்ளவர் 
எவாிடத் ம் சந்ேதகம் ெகாள்வதில்ைல; பிற ைடய ெப ஞ் ெசல்வத்ைதக் கண்  
சந்ேதாஷப்ப கிற நற்சுபாவ ம் தயாள ைடயவர், ெபாறாைம 
எப்ப யி க்குெமன் ம் அறியார்; தம  அகத் ள் ெமய்ப்ெபா ைள அபேராட்சமாகக் 
காண்கின்றவர் விலங்குக ள்பட சகல உயிர்களிடத் ம் ெமய்ப்ெபா ைளக் 
காண்கின்றனர். 
 
    ஷர்க ம் ஸ்திாீக ம் தம  மனத்தில் ெகாண் ள்ள நிைனப் க க்கு ஒத்தவா  
காாியங்கள் நிகழக் காண்கிறார்கள்; ஏெனனில், அவர்கள் தம  மனத்தி ந்  
எவற்ைறப் றத்ேத அ ப் கின்றனேரா, அவற்ைறேய காரணகாாிய நியதிப்ப  

றத்தி ந்  கவ கின்றனர்; ஆதலால், அவர் தம்ைமெயாத்த மனிதாின் 
ேசர்க்ைகையக் ெகாள்கின்றனர். "இனம் இனத்ேதா  ேச ம்" என் ம் பழெமாழி 
ெப ம்பாலார் ெகாள் ம் ெபா ளி ம் மிக ஆழ்ந்தேதார் ெபா ைளக் 
ெகாண் க்கின்ற ; அ  ஜட லகத்தி ள்ள ஒவ்ெவான் ம் தன்தன் இனத்ேதா  
ேசர்ந்தி க்கிற  ேபாலச் சித் லகத்தி ள்ள ஒவ்ெவான் ம் தன் தன் இனத்ேதா  
ேசர்ந்தி க்கிறெதன்ற உண்ைமைய ம் விளங்குகின்ற . 
 
       ெவண்பா 
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        "அன் ெகாள ேவண் யிர்க் கன் ெசய்வாய்; ெமய்ேவண் ன் 
        இன்பெமா  ெமய்ெமாழிவாய்; ஏைனயர்க்கு- ன்ெபதைன 
        நல்குைவேயா அஃ நிைன நண் ம்; நின ள்ளம் 
        நல்குபிம்பம் நின் லகம், நா ." 
 
    நீங்கள் உங்கள் மரணத்திற்குப்பின் ஒ  ேபாின்ப உலகத்ைத 
அைடயேவண் ெமனக்ேகாாிக் ெகாண் ப்பீர்களாயின், இேதா! ஒ  சந்ேதாஷ 
சமாசாரம் உங்க க்குச் ெசால் கிேறன். அப்ேபாின்ப உலகத்தில் நீங்கள் 
இப்ெபா ேத பிரேவசித் ப் ேபாின்பத்ைத அ பவிக்கலாம். அப்ேபாின்ப உலகம் 
பிரபஞ்ச வதி ம் நிரம்பியி க்கிற . அஃ  உங்கள் அகத் ள்ேள ம் இ க்கிற . 
அதைன நீங்கள் கண்  அைடந்  அ பவிக்க ேவண் ெமன்  அ  காத் க் 
ெகாண் க்கிற . ஆன்மாவின் அக ஒ ங்குகைளெயல்லாம் அறிந்த ஒ வர், 
'கட லகம் இேதா இ க்கிற ; அேதா இ க்கிற ' என்  மனிதர் 
ெசால் ம்ெபா , நீங்கள் அவர்பின் ெசல்லேவண்டாம். 'கட லகம் உங்கள் 
அகத் ள்ேளேய இ க்கிற ' என்  கூறி ள்ளார். நீங்கள் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்றால் நீங்கள் இவ்வாக்ைக நம்ப ேவண் ம்; நீங்கள் இதைனச் சந்ேதகம் 
சிறி ம் இல்லாத மனத்ேதா  ரணமாக நம்பேவண் ம்; பின்னர் நீங்கள் இதைன 
அபேராட்சமாகக் கா ம் வைரயில் இதைனத் தியானிக்க ேவண் ம், நீங்கள் 
இவ்வா  தியானிக்குங் காைலயில் உங்கள் அக வலகத்ைதச் சுத்தப்ப த்த ம் 

ப்பிக்க ம் ெதாடங்கு ர்கள். நீங்கள் அதைனப் ப்பிக்குங் காைலயில் 
உண்ைமகைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அறி ர்கள்; அ பவங்கைள ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாக அ பவிப்பீர்கள்; தன்ைன ஆ ம் ஆன்மாவின் மந்திர சக்திையத் தவிரப் 

றப்ெபா ள்களில் யாெதா  சக்தி ம் இல்ைலெயன்  காண்பீர்கள். 
 
        நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா 
        உலகிைனத் தி த்தி, அஃ ற் ள பலவைகக் 
        ேகட்ைட  மழிைவ  ேமாட்  ெயாழிக்க ம், 
        கைளநில மைனத்ைத ம் விைளநில மாக்க ம், 
        பாைல வனங்கைளச் ேசாைலயா மாற்ற ம், 
        உன் ைவ யாயின், நின்ைனத் தி த்ேத; 
        உலகிைன நீ  வலெனா  பிைணத் ள 
        மறத்தைள கைளய த் லைகெவளி ேயற்றி, 
        உைடந்த உளங்கள் திடங்ெகாள உதவ ம், 
        யாிைன ெயாழித் ச் சுக றச் ெசய்ய ம், 
        வி ம் ைவ யாயின், அ க்கநின் தைளேய. 
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        உலகின் நீண்ட பிணிகைளத் தீர்த்ததன் 
        யைர ம் ன்ைப ம் மயைல ம் ெதாைலக்க ம், 
        பிணிெயலாம் தீர்த்ததில் ேபாின்ப மாக்க ம், 
        ன்ப ற் றார்க்ெகலாம் இன்பம் நல்க ம், 
        நிைனப்ைப யாயின், நின்பிணி தீேர. 
        உலகின் மரணக் கனவி னின் ம் 
        அமாி னின் ம் உலைக ெய ப்பிஅஃ 
        தன் ம் நட் ம் அறி ம் அழிவிலா 
        வாழ்வின் ஒளி ம் மன்னிடச் ெசய்ய 
        எண் ைவ யாயின், எ ப் க நின்ைனேய. 
------------------   
 

8. வி ம்பாத நிைலைமகைள விலக்கும் வழி 
 
    ன்பம் நித்திய இன்ப ெசா ப ெமய்ப்ெபா ைள ஜீவன் மைறப்பதனா ளதாகும் 
நிழெலன் ம், உலகம் ஒவ்ெவா வ க்கும் தம்தம் பிரதிபிம்பத்ைதக் காட் கின்ற 
கண்ணா ெயன் ம் கண்ேடாம். இப்ெபா  நாம் உ தி ள்ளைவ ம் எளிதில் 
ஏறத்தக்கைவ மான ப களின் வழியாக நியாய ஒளிைய அபேராட்சமாகக் காணத்தக்க 
ேமல் தட் க்கு ஏ ேவாம். இந்நியாய ஒளிையக் கண்டபின்னர், பிரபஞ்சத்தி ள்ள 
ஒவ்ெவான் ம் காரணகாாிய நியதிக்கு உட்பட் க்கிறெதன்ற ஞான ம், எஃ ம் 
அந்நியதியி ந்  விலக யாெதன்ற ஞான ம் உண்டாகும். மனித ைடய மிக 
அற்பமான நிைனப் , ெசால், ெசயல் தற்ெகாண்  வானி ள்ள நக்ஷத்திரக் 
கூட்டங்கள் வைர ள்ள அைனத்ைத ம் அந்நியதி ஆள்கின்ற . ஒ நிைலைம, 
காரணமில்லா  ஒ கண ம் இ க்க யா . ஏெனனில், அத்தைகய நிைலைமயின் 
இ ப்  காரணகாாிய நியதிைய ம த்ததாக ம் அழித்ததாக ம் ம். ஆதலால், 
வாழ்க்ைகயின் நிைலைம ஒவ்ெவான் ம் ஒ ங்கும் ேநர்ைம ள்ள காரணகாாிய 
நியதியில் கட் ப்பட் க்கிற ; ஒவ்ெவா  நிைலைமயின் மர்ம ம் காரண ம் 
அத ள்ேளேய அடங்கியி க்கின்றன. "விைன விைதத்தவன் விைனய ப்பான்; 
திைன விைதத்தவன் திைனய ப்பான்" என் ம் உண்ைம ஒ ேபா ம் அழியா ; 
அதைன ஒ வ ம் ம க்க யா ; அதைன ஒ வ ம் ஏமாற்ற யா ; அதி ந்  
ஒ வ ம் தப்ப யா . எவன் ெந ப்பில் ைகைய வி கிறாேனா அவன் அதன் 
சு ைகைய அ பவித்ேத தீர ேவண் ம்; நிந்தைனயாவ  பிரார்த்தைனயாவ  
அச்சு ைகைய மாற்றமாட்டா . இேத நியதிதான் மேனா லகத்ைத ம் ஆள்கின்ற . 
ெவ ப் , ெவகுளி, ெபாறாைம, காமம், ேபராைச இைவெயல்லாம் எாிகின்ற 
ெந ப் க்கள்; இவற்ைற யார் ெதாட்டா ம் எாிதற் ன்பங்கைள அ பவித்ேத 
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தீரேவண் ம். இம்மேனா நிைலைமகைளெயல்லாம் 'தீைம' என்  ெபாிேயார் 
ெசால் ய  சாி; ஏெனனில், இைவயா ம் ஆன்மா தன  அஞ்ஞான நிைலயில் காரண 
காாிய நியதிையக் கவிழ்ப்பதற்காகச் ெசய் ம் பிரயத்தனங்கள். ஆதலால், இைவ 
ஒ ங்கின்ைம ம் குழப்பத்ைத ம் உண் பண்ணி, விைரவில் அல்ல  தாழ்ப்பில் ேநாய், 
தவ , ேக , ன்பம், விசனம், ஏக்கம் என் ம் றநிைலைமகளின் உ க்கைள 
அைடகின்றன. அன் ம், ெபா ைம ம், நல்ெலண்ண ம், ய்ைம ம் தம்ைமப் 
பாிபா க்கிற ஆன்மாவின் மீ  சாந்திைய சுகிற குளிர்ந்த வா க்கள். அைவ நித்திய 
நியதிக்கு ஒத்தனவாயி க்கின்றைமயால், ஆேராக்கியம், ஆக்கம், ெவற்றி, சாந்தம் 
என் ம் றநிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. 
 
    பிரபஞ்செமல்லாம் வியாபித்தி க்கின்ற இப் ெபாிய நியதிையப் ரணமாக 
அறிதலால் கீழ்ப்ப  என் ம் மேனா நிைலைம அைடயப்ப கின்ற . நியாய ம், 
ஒற் ைம ம், அன் ம் பிரபஞ்சத்தில் ேமலான சக்திகெளன்  நாம் அறிேவாமானால், 
பிரதிகூலமான நிைலைமக ம் ன்பகரமான நிைலைமக ம் நாம் அந்நியதிக்குக் 
கீழ்ப்ப ந்  நடவாததனா ண்டான பலன்கெளன்  நாம் அறிேவாம். அவ்வறி  
நமக்குப் பலத்ைத ம் வ ைமைய ம் ெகா க்கின்ற ; அவ்வித அறிவினாேலேய 
ெமய்யான வாழ்ைவ ம் நிைலயான ெவற்றிைய ம் நித்திய இன்பத்ைத ம் அைடயக் 
கூ ம். சகல சந்தர்ப்பங்களி ம் ெபா ைமேயா த்த ம், உங்கள் அபிவி த்திக்கு 
அவசியமான க விகெளன்  சகல நிைலைமகைள ம் ஏற் க் ெகாள் த ம் 

ன்பகரமான நிைலைமகட்ெகல்லாம் ேமற்பட்  நிற்றற்கும், அைவ தி ம்ப ம் 
வ ெமன்  பயப்பட ேவண்டாத விதத்தில் அவற்ைற அ ேயா  ெவல்வதற்கும் 
ஏ க்களாகும்; ஏெனனில், அந்நியதிக்குக் கீழ்ப்ப ந்  நடக்கும் சக்தி அவற்ைற 
ேவரா  நாசம் ெசய்  வி கின்ற . அத்தைகய கீழ்ப்ப த ள்ள மனிதன் 
நியாயத்திற்கு ஒத்தப  நடக்கிறான்; உண்ைமயில் அவன் நியாயத்ேதா  
ஐக்கியமாய்விட்டான் அவன் அைட ம் ெவற்றிகெளல்லாம் நித்திய ெவற்றிகள்; அவன் 
உண்  பண் வனெவல்லாம் என்ெறன் ம் நிைல நிற்பைவ. 
 
    சகல பலத்தின் காரண ம் சகல பலஹீனத்தின் காரண ம் அகத் ள் இ க்கின்றன; 
சகல சுகத்தின் காரண ம் சகல க்கத்தின் காரண ம் அகத் ள்ேளேய இ க்கின்றன. 
அகத்தி ந்  விாிவைதத் தவிர ேவறாக எவ்வித அபிவி த்தி மில்ைல; ஞானத்தில் 
கிரமமாக அபிவி த்தியைடவைதத் தவிர, ேவறாக ஆக்கத்திற்கும் சாந்தத்திற்கும் 
எவ்வித மார்க்க மில்ைல. 
 
    நீங்கள் நிைலைமகளால் விலங்கிடப்பட் க்கிறதாகக் கூ கின்றீர்கள்; நல்ல 
நிைலைமகைள ம் விாிந்த ெசல்வாக்ைக ம் ஆேராக்கிய நிைலைமகைள ம் நீங்கள் 
அைடய ேவண் ெமன்  கத கின்றீர்கள். உங்கள் ைககைள ம் கால்கைள ம் 
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கட் யி க்கிற உங்கள் விதிைய நீங்கள் நிந்திக்கின்றீர்கள். உங்க க்காகத்தான் நான் 
எ கிேறன்; உங்க க்காகத்தான் நான் ெசால் கிேறன். 
 
    என் வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்; என் வார்த்ைதகள் உங்கள் அகத் ள் என் ம் 
பிரகாசித் க் ெகாண் க்கட் ம். நான் ெசால்வ  ற்றி ம் உண்ைம:- நீங்கள் 
உங்கள் அக நிைலைமைய அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு உ தியாகத் தீர்மானித் க் 
ெகாள் ர்களாயின், நீங்கள் உங்கள் ற நிைலைமயில் அைடய ேவண் ெமன்  
வி ம் கிற அபிவி த்திகைள அைட ர்கள். இவ்வழி ெதாடக்கத்தில், மேனாகரமாகத் 
ேதான்றாெதன்பைத நான் அறிேவன். (ெமய் எப்ெபா ம் அப்ப த்தானி க்கும். 
ெபாய் ம் மாைய ம் ெதாடக்கத்தில் மேனாகரமாகத் ேதான்றி மனத்ைதக் கவ ம்.) 
ஆனால், நீங்கள் அவ்வழியில் ெசல்வதாகத் தீர்மானித் க் ெகாள் ர்களாயின், நீங்கள் 
உங்கள் மனத்தி ள்ள பலஹீனத்ைத நீக்கி உங்கள் மேனா சக்திக ம் ஆன்ம 
வ க ம் விாி ம்ப  ெசய்  விடா யற்சியால் உங்கள் மனத்ைத ஒ ங்குப த்தி 
வ ர்களாயின், உங்கள் ற வாழ்க்ைகயில் உண்டாகும் அற் தமான மா தல்கைளக் 
கண்  நீங்கள் ஆச்சாியம் அைட ர்கள். நீங்கள் ெசல்லச் ெசல்ல உங்கள் வழியில் 
ெபான்ேபால உத ம் சந்தர்ப்பங்கள் வந்  கு க்கி ம். அவற்ைறச் சாியாக 
உபேயாகிப்பதற்குத் தக்க வ ம் அறி ம் உங்கள் அகத்தில் உற்பத்தியாகும்; நீங்கள் 
அைழயாமேல உங்களிடம் சரசமான சிேநகிதர்கள் வந்  ேசர்வார்கள்; 
காந்தத்தினிடத்  ஊசிகள் ேபாய்ச் ேச வ  ேபால, அ தாப ள்ள மனிதர்கள் 
உங்களிடம் வந்  ேசர்வார்கள்; நீங்கள் ேவண் ம் த்தகங்க ம் மற்ைறய உதவிக ம் 
நீங்கள் ேதடாமேல உங்க க்குக் கிைடக்கும். 
 
    ஒ கால் உங்கள் வ ைம விலங்கு ப வாயி க்கலாம்; நீங்கள் சிேநகிதாில்லா  
தனியாயி க்கலாம்; உங்கள் ப  குைறய ேவண் ெமன்  நீங்கள் மிகுந்த 
ஆவேலா  வி ம்பலாம்;ஆனால், உங்கள் வ ைம விலங்கின் ப  

ன்ேபாலேவயி க்கின்ற ; நா க்கு நாள் அதிகமாகிற இ ள் உங்கைள 
கின்ற . நீங்கள் உங்கள் நிைலைமையக் குைற கூ கின்றீர்கள்; உங்கள் 

வ ைமைய நிந்திக்கின்றீர்கள்; உங்கள் பிறப்ைபேயா, ெபற்ேறாைரேயா, 
எஜமாைனேயா, உங்க க்கு வ ைமைய ம் கஷ்டத்ைத ம் மற்றவ க்குச் 
ெசல்வத்ைத ம் சுகத்ைத ம் ெகா த்த அநியாயமான ெதய்வத்ைதேயா 
பழிக்கின்றீர்கள். நீங்கள் பழிப்பைத ம் கூப்பா  ேபா வைத ம் நி த் ங்கள்; 
நீங்கள் பழிக்கின்ற எ ம் உங்கள் வ ைமக்குக்காரணம் அன் . காரணம் உங்கள் 
அகத் ள் இ க்கிற ; அதன் பாிகார ம் அங்ேகேய இ க்கின்ற . நீங்கள் குைற 
கூ பவர்களாயி த்தேல நீங்கள் உங்கள் தற்கால நிைலைமைய அைடவதற்குத் 
தக்கவர்கள் என்பைதக் காட் கின்ற ; எல்லா யற்சிக க்கும் அபிவி த்திக க்கும் 
ஆதாரமான நம்பிக்ைக உங்களிடத்தில் இல்ைலெயன்பைதக் காட் கின்ற . 
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நியாயமான பிரபஞ்சத்தில் குைற கூ பவ க்கு இடேமயில்ைல; கவைல 
ஆன்மாைவக் ெகாைல ெசய்யத்தக்க . உங்க ைடய ஒவ்ெவா  மனப்ேபாக்கினா ம் 
நீங்கள் உங்கைளப் பந்தப்ப த்தியி க்கிற விலங்குகைளப் பலப்ப த் கின்றீர்கள்; 
உங்கைள யி க்கிற இ ைள அதிகப்ப த் கின்றீர்கள்; உங்கள் அகநிைலைமைய 
மாற் ங்கள்; உங்கள் ற நிைலைம மா தல் அைட ம். உங்கள் நம்பிக்ைகைய ம் 
அறிைவ ம் வளர்த்  நீங்கள் நல்ல நிைலைமகைள ம் விாிந்த ெசல்வாக்ைக ம் 
அைடவதற்குத் தகுதி ள்ளவர்களாகுங்கள். உங்களிடத்தில் இப்ெபா  
உள்ளனவற்ைற நீங்கள் ற்றி ம் சாியாக உபேயாகிக்கிறீர்களா என்பைத த ல் 
கவனி ங்கள். சிறிய வசதிகைளக் கவனியா  விட் விட் ப் ெபாிய வசதிகைள 
அைடயலாெமன்  நிைனத்  நீங்கள் ேமாசம் ேபாய்விடாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வா  
ெபாிய வசதிகைள அைட ர்களாயின், அைவ நிைலயற்றனவாகி, நீங்கள் கவனியா  
விட்ட சிறிய வசதிகளின் பாடங்கைளப் ப ப்பதற்காக நீங்கள் தி ம்ப ம் கீேழ வந்  
ேசர் ர்கள். கலாசாைல மாணவன் ஒ  வகுப்பி ந்  மற்ெறா  வகுப்பிற்குப் 
ேபாவதற்கு ன் ந்திய வகுப் ப் பாடங்கைளச் சாியாகப் ப த்  க்க 
ேவண் வ ேபால, நீங்கள் வி ம் கிற ெபாிய வசதிகைள நீங்கள் அைடவதற்கு ன் 
நீங்கள் அைடந் ள்ள சிறிய வசதிகைள நீங்கள் சாியாக உபேயாகிக்க ேவண் ம். 
நம்மிடத்தி ள்ள சிறியனவற்ைற நாம் சாியான வழியில் உபேயாகிக்கா  பிசகான 
வழிகளில் உபேயாகிப்ேபாமானால், நம்மிடத்தி ள்ள சிறியன ம் நம்மிடத்தி ந்  
கவரப்ப ம். ஏெனனில், நம  நடக்ைகயால் நம்மிடத்தி ள்ள சிறியனவற்ைற ம் நாம் 
ெகாண் ப்பதற்குத் தகுதியற்றவெரன்  காட் கிேறாம். 
 
    ஒ  கால், நீங்கள் சிறிய கு ைசயில் வசித் க் ெகாண் க்கலாம்; உங்கள் 
கு ைசையச் சுற்றி ஆேராக்கியத்ைதக் ெக க்கும் ெகட்ட நாற்றங்கள் 
நிைறந்தி க்கலாம்; நீங்கள் ஆேராக்கியத்திற்ெகாத்த ஒ  ெபாிய ட்ைட 
அைடவதற்கு வி ம்பலாம். அப்ப யானால், நீங்கள் த ல் உங்கள் சிறிய 
கு ைசைய ஒ  சிறிய சுவர்க்கம் ேபாலாக்கிக் ெகாண் , நீங்கள் வி ம்பிய ெபாிய 

ட்ைட அைடவதற்கு உங்கைளத் தகுதி ள்ளவர்களாக்கிக் ெகாள்ளேவண் ம்; 
உங்கள் சிறிய கு ைசைய மாசு ம  இல்லாமல் சுத்தமாக ைவத் க்ெகாள் ங்கள்; 
உங்கள் ைகயி ள்ள ெபா க்குத் தக்கப  உங்கள் கு ைசைய அழகுள்ளதாக ம் 
இனிைம ள்ளதாக ம் ேதாற் ம்ப  ெசய் ங்கள். உங்கள் சாதாரண சாப்பாட்ைட 

க் கவனத்ேதா ம் சைமயல் ெசய் ங்கள்; உங்கள் எளிய சாப்பாட்ைட நீங்கள் 
எவ்வள  சுைவ ள்ளதாகச் ெசய்யக்கூ ேமா அவ்வள  சுைவ ள்ளதாகச் 
ெசய் ங்கள். உங்கள் கு ைசயில் விாித்தற்குப் பாய் உங்களிடத்தில் இல்ைலயானால், 
உங்கள் கு ைச அரங்குகளில் சிாிப் ம் வரேவற் மாகிய பாைய விாித் , அதன் மீ  
இனிய வார்த்ைதகளாகிய ஆணிகைளப் ெபா ைமயாகிய சம்மட் யால் அ த்  
இ க்குங்கள். அத்தைகய ஒ  பாய் சூாிய ஒளியால் நிறம் குன்றா ; அ க்க  
உபேயாகிப்பதால் கிழியமாட்டா . உங்க ைடய தற்கால வசதிகைள இவ்விதமாக 



 23

நீங்கள் ேமன்ைமப்ப த்திக் ெகாள்வதனால் நீங்கள் அவற்றிக்கு ேமற்பட்ட வசதிகைள 
அைடயத் தகுதி ள்ளவர்களா ர்கள். அைவ உங்க க்கு 
அவசியமில்லாதனவாய்வி ம். உங்கள் வரவிற்காக நீண்ட காலம் காத் க் 
ெகாண் க்கிற ம் உங்கள் தகுதிக்கு ஒத்த மான நல்ல ட்ைட ம் மற்ற 
வசதிகைள ம் நீங்கள் சாியான காலத்தில் அைட ர்கள். 
 
    ஒ கால், நீங்கள் ஆேலாசைன ெசய்வதற்கும் யற்சி ெசய்வதற்கும் அதிக ேநரம் 
ேவண் ெமன்  வி ம்பக்கூ ம்; நீங்கள் கஷ்டத்ேதா  அதிக ேநரம் ேவைல 
ெசய்வதாக உணரக்கூ ம். அப்ப யானால், உங்க க்கு இப்ெபா  கிைடத் ள்ள 
சிறிய அவகாச காலம் வைத ம் நீங்கள் சாியாக உபேயாகிக்கிறீர்களா என்  
கவனி ங்கள். உங்க க்கு இப்ெபா  கிைடத் ள்ள சிறிய அவகாச காலத்ைத 

ணாக்கு ர்களாயின், நீங்கள் இன் ம் அதிக அவகாசம் ேவண் ெமன வி ம் வதில் 
யாெதா  பிரேயாசன ம் இல்ைல. உங்க க்கு அதிக அவகாசம் கிைடக்குமாயின், 
நீங்கள் இன் ம் அதிக ேசாம்ப ள்ளவர்களா ம் உதாசீன ள்ளவர்களா ம் 
இ ப்பீர்கள். வ ைம ம் அவகாசமின்ைம ம் நீங்கள் நிைனக்கிற ேபால அவ்வள  
தீயன அல்ல. அைவ உங்கள் அபிவி த்திையத் த க்குமாயின், அதற்குக் காரணம் 
உங்கள் பலஹீனங்களாகிய உைடகைள நீங்கள் அவற்றிக்கு உ த்தியி த்தேல; 
அவற்றில் நீங்கள் கா ம் தீைம உண்ைமயில் உங்கள் அகத் ள் இ க்கிற . நீங்கள் 
உங்கள் மனத்ைதச் சீர்தி த்தி ஒ ங்கு ெசய்கிற அளவில் நீங்கள் உங்கள் ஊைழ 
ஆக்குகிறவர்கள் என்பைத அபேராட்சமாக அறி ர்கள்; நீங்கள் எவ்வள க்ெகவ்வள  
அதிகமாக உங்கைளச் சீர்தி த்தி ஒ ங்கு ெசய்கின்றீர்கேளா அவ்வள க்கவ்வள  
அதிகமாக நீங்கள் உங்கள் ஊைழ ஆக்குகின்றவர்கள் என்பைத அபேராட்சமாக 
அறி ர்கள்; அப்ெபா  நீங்கள் தீயனெவன்  க தியவற்ைறெயல்லாம் நல்லனவாக 
மாற்றிக் ெகாள்ளலாெமன்பைதக் காண்பீர்கள்; நீங்கள் அப்ெபா  உங்கள் 
ெபா ைமைய ம் நம்பிக்ைகைய ம் ைதாியத்ைத ம் வளர்ப்பதற்கு உங்கள் 
வ ைமைய ஒ  க வியாக உபேயாகித் க் ெகாள் ர்கள்; உங்கள் சிறிய 
அவகாசத்ைத நீங்கள் விைரந்  ஆேலாசைன ெசய்தற்கும் காாியம் ெசய்தற்கும் ஒ  

ைணயாக உபேயாகித் க் ெகாள் ர்கள். மிகக் ெகட்ட நிலத்தில் மிக நல்ல மலர்கள் 
வளர்வ ேபால, வ ைமயாகிய மிகக்ெகட்ட நிலத்தில் மிக நல்ல மனிதராகிய மலர்கள் 
வளர்ந்  மலர்ந்தி க்கின்றன. எவ்விடத்தில் நாம் கஷ்டங்கைள எதிர்க்க 
ேவண் யி க்கிறேதா அவ்விடத்தி ம், எவ்விடத்தில் நாம் அதி ப்தியான 
நிைலைமகைள ெவல்ல ேவண் யி க்கிறேதா அவ்விடத்தி ம், ஒ க்கம் மிக மிக 
வளர்ந்  அதன் ெப ைமையக் காட் கின்ற . 
 
    நீங்கள் ஒ  ெகா ைமயான எஜமா க்கு அல்ல  எஜமாட் க்கு ேவைல பார்த் க் 
ெகாண் க்கலாம்; நீங்கள் ெகா ைமயாக நடத்தப்ப வதாக உணரலாம். இ ம் 
உங்கள் அபிவி த்திக்கு அவசியெமன்  க ங்கள். உங்கள் எஜமான் அல்ல  
எஜமாட் க்கு உங்கைள அன்பில்லா  நடத்தினால் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் 
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அன்ைப ம், ெபா ைமைய ம் காட் ங்கள். நீங்கள் இைடவிடா  ெபா ைமைய ம் 
அடக்கத்ைத ம் அப்பியசி ங்கள். உங்கள் மேனா பலத்ைத ம் ஆன்ம பலத்ைத ம் 
வளர்ப்பதற்கு உங்க க்குப் பிரதிகூலமாக ள்ள நிைலைமகைள அ கூலமாக 
உபேயாகித் க் ெகாள் ங்கள். உங்கள் ெமௗன நடத்ைதயா ம் சக்தியா ம் உங்கள் 
எஜமான் அல்ல  எஜமாட் க்குப் த்தி கற்பிப்பீர்கள்; அவர் தம  நடத்ைதையப் 
பார்த்  நாணமைட ம்ப  ெசய் ர்கள்; அேதசமயத்தில் நீங்கள் உங்கள் ஆன்ம 
சக்திைய வளர்த் க் ெகாண் ம் உங்கள் தற்கால நிைலைமகைளப் பார்க்கி ம் 
உயர்ந்த நிைலைமகள் உங்கைள ெந ங்குங் காலத்தில் அவற்ைறக் ெகாள்வதற்குத் 
தகுதி ள்ளவர்களாக நீங்கள் வளர்ந்  ஏற் க்ெகாண்  இ ப்பீர்கள்; நீங்கள் 
அ ைமயாக இ ப்பதாகக் குைற கூறாதீர்கள்; நீங்கள் ேமன்ைமயான நடத்ைதயால் 
அ ைம நிைலக்கு ேமற்பட்டவர்களாகுங்கள்-நீங்கள் ேவெறா வ க்கு 
அ ைமயாயி ப்பதாகக் குைற கூ வதற்கு ன் நீங்கள் உங்க க்கு (உங்கள் 
மனத்திற்கும் சாீரத்திற்கும்) அ ைமயாயி க்கவில்ைலயா என்பைதப் பார்த் க் 
ெகாள் ங்கள். நீங்கள் அகத் ள் ேநாக்குங்கள்; அங்குத் ேத ப்பா ங்கள் ; உங்கள் 
மீ  இரக்கம் ெகாள்ளாதீர்கள்-நீங்கள் அ ைமத்தனமான நிைனப் கைள ம் 
அவாக்கைள ம் அங்குக் காண்பீர்கள். உங்கள் தினசாி வாழ்க்ைகயி ம் 
நடத்ைதயி ம் அ ைமத்தனமான பழக்கங்கைளக் காண்பீர்கள். நீங்கள் இவற்ைற 
ெவல் ங்கள்; நீங்கள் உங்க க்கு அ ைமயாயி ப்பைத வி ங்கள்; அப்ேபா  
உங்கைள அ ைமப்ப த் ம் சக்தி எவனிடத்தி ம் இ க்க மாட்டா . நீங்கள் 
உங்கைள ெவல் ங்காைலயில், நீங்கள் பிரதிகூலமான நிைலைமகைளெயல்லாம் 
ெவன்  வி ர்கள்; ஒவ்ெவா  கஷ்ட ம் உங்கைளக் கண்ட மாத்திரத்தில் 
நீங்கிவி ம். 
 
    ெசல்வந்தர்கள் உங்கைள இம்சிக்கிறதாகக் குைற கூறாதீர்கள். நீங்கள் 
ெசல்வந்தர்களானால் நீங்கள் எளியவர்கைள இம்சிக்க மாட்டீர்கள் என்ப  நிச்சயமா? 

ற்றி ம் நியாயமான ஒ  நித்திய சட்டம் இ க்கிறெதன்பைத ம், இன்  
இம்சிக்கிறவன் நாைள இம்சிக்கப்ப வாெனன்பைத ம், இச் சட்டத்தி ந்  எவ ம் 
தப்ப யாெதன்பைத ம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் ைவத் க் ெகாள் ங்கள். ஒ கால், 
நீங்கள் ேநற்  (உங்கள் ந்ைதய ெஜன்மம் ஒன்றில்) ெசல்வந்தர்களாக ம் 
இம்சிக்கிறவர்களாக ம் இ ந்தி க்கலாம்; நீங்கள் அப்ெபாிய சட்டத்திற்குச் ெச த்த 
ேவண் ய உங்கள் கடைன இன்  ெச த்திக் ெகாண் க்கலாம். ஆதலால், நீங்கள் 
நம்பிக்ைகைய ம் ைதாியத்ைத ம் ைகக்ெகாள் ங்கள்; நித்திய நீதியா ம், நித்திய 
நன்ைமயா ம் இ க்கிற கட ைள அ க்க  சிந்தித் க் ெகாண் ங்கள். நீங்கள் 
கண்ட ெபா ள்கைள ம் அநித்தியமா ள்ள ெபா ள்கைள ம் விட்  அகண்டமா ம் 
நித்தியமா ள்ள ெபா ளிடத் ச் ெசல்ல ய ங்கள். பிறர் உங்க க்குத் ன்பம் 
ெசய்கின்றனர் அல்ல  உங்கைள இம்சிக்கின்றனர் என்ற மயக்கத்ைத 
விட் வி ங்கள். உங்கள் அக வாழ்க்ைகைய ம் அதைன ஆ ம் நியதிகைள ம் 
பற்றிய ஞானத்தால் உங்கள் அகத்தில் உள்ளேத உங்கள் றத்தில் வந்  உங்கைள 
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உண்ைமயில் ன்பப்ப த் கிறெதன்  நீங்கள் அபேராட்சமாக அறிய ய ங்கள். 
தன்மீ  தான் இரக்கம் ெகாள் தைலப் பார்க்கி ம் தாழ்ந்த ம் அவமதிப்ைபத் 
தரத்தக்க ம் ஆன்மாைவக் ெக க்கத்தக்க ம் ேவெறான் மில்ைல. அத்தைகய  
ஒன்  உங்கள் இ தயத்ைதத் தின்  ெகாண் க்கும்ெபா  நீங்கள் ரண 
வாழ்ைவேய ஒ ேபா ம் அைடய யா . நீங்கள் பிறர் மீ  குைற கூ கிறைத 
விட் , நீங்கள் உங்கைளேய குைற கூறத் ெதாடங்குங்கள் மாசற்ற ய்ைம ம் 
குற்றமற்ற நன்ைம ம் ெபா ந்தியிராத உங்கள் ெசயல்கைள ம் அவாக்கைள ம் 
நிைனப் க்கைள ம் கவனியா  விடாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வா  ெசய்வதால் நித்திய 
வஸ் வாகிய மைலயின் மீ  உங்கள் ட்ைடக் கட் கின்றீர்கள். உங்கள் 
§க்ஷமத்திற்கும் இன்பத்திற்கும் ேவண் யைவெயல்லாம் தக்க காலத்தில் உங்களிடம் 
வந்  ேச ம். 
 
    அகத்தி ள்ள சுயநல நிைலைமகைள ஒழிப்பைதத் தவிர, வ ைமயினின்ேறா, 
வி ம்பத்தகாத மற்ைறய நிைலைமயினின்ேறா, ஸ்திரமாக நீங்கிக் ெகாள்வதற்கு ேவ  
வழியில்ைல; ஏெனனில், வ ைம ம் வி ம்பத்தகாத மற்ைறய நிைலைமக ம் 
அகத்தின் சுயநல நிைலைமகளின் பிரதிபிம்பங்கேள. உண்ைமயான ெசல்வங்கைள 
அைடவதற்கு மார்க்கம், ஒ க்கத்ைதக் ைகக்ெகாண்  ஆன்மா ெசல்வ மா  
ெசய்தேல. உண்ைமயான அக ஒ க்கத்திற்கு ேவறாகச் ெசல்வமாவ  வ ைமயாவ  
இல்ைல; அவற்றின் ேதாற்றங்கள் மாத்திரேம உண் . ஒ க்கம் ஒ  சிறி ம் 
இல்லாம ம், ஒ க்கத்ைதக் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற வி ப்பம் ஒ  சிறி ம் 
இல்லாம ம் இ க்கிற மனிதர்கள் மிகுதியாகப் பணம் சம்பாதிப்பைத நான் அறிேவன். 
ஆனால், அத்தைகய பணம் உண்ைமயான ெசல்வமாகமாட்டா . அத ைடைம 
அழிைவ ம் ேநாைவ ம் தரத்தக்க . அதற்குத் தா  சான்  கூறியி க்கின்றனர். 
அவர் " ர்நடத்ைதக்காரர் ெசல்வந்தரானைத நான் பார்த்தெபா  அம்மனிதர் ெசல்வ 
நிைலைமயில் ெபாறாைம அைடந்ேதன். அவர  விழிகள் ெகா த் ப் ப த்தி ந்தன. 
அச்ெசல்வந்தர் தம  வி ப்பத்திற்கு ேமற்பட்ட ெசல்வ ைடயவராயி ந்தனர். நான் 
என  அகத்ைதச் சுத்தம் ெசய்த ம் நான் யாெதா  குற்ற ம் ெசய்யாதி ந்த ம் ண் 
என்  ேதான்றின. நான் இதைன நிைனத்தேபாெதல்லாம் எனக்கு வ த்தமாயி ந்த . 
நான் கட ளின் ஆலயத் ள் பிரேவசித்தெபா  அச்ெசல்வத்தின் ைவக் 
கண்ேடன்" என்  கூறியி க்கின்றனர்: ர்நடத்ைதக்கார ைடய ெசல்வம் தா க்கு 
மிக வ த்தத்ைதக் ெகா த்த . அவர் கட ள் ஆலயத்திற்குள் ெசன்ற பின்னர் அச் 
ெசல்வத்தின் ைவக் கண்டனர். அவைரப் ேபால, நீங்க ம் கட ளாலயத் ள் 
ெசல்லலாம். அஃ  உங்கள் அகத் ள்ேள இ க்கிற . இ  தாழ்வா ம் கண்டமா ம் 
அநித்தியமா ள்ள எல்லாவற்ைற ம் விட் , உயர்வா ம் அகண்டமா ம் 
நித்தியமா ள்ள தத் வங்கைள அபேராட்சமாக அறிந்தேபா  எஞ்சி நிற்கும் 
ஞானேம. அ தான் அறிவின் ெதய்வத்தன்ைம. அ தான் பரம்ெபா ளின் ஆலயம். 
நீங்கள் நீண்ட காலம் யற்சிெசய்  உங்கைள ஒ ங்குப த்தி, நீங்கள் அப்பாிசுத்த 
ஆலயத் ள் பிரேவசித்தெபா  மனிதர  சகல நல்ல நிைனப் களின் பலன்கைள ம் 

கைள ம், நல்ல யற்சிகளின் பலன்கைள ம், கைள ம், மனிதர  சகல 
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தீய நிைனப் களின் பலன்கைள ம் கைள ம், தீய யற்சிகளின் பலன்கைள ம், 
கைள ம் உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி ேபாலக் காண்பீர்கள். அப்ெபா  

ஒ க்கமில்லாத மனிதன் பணம் சம்பாதிப்பைதப் பார்த்தால் உங்கள் ெதய்வ 
நம்பிக்ைகைய இழக்க மாட்டீர்கள். ஏெனனில், அவன் ம ப ம் வ ைமைய ம் 
தாழ்ைமைய ம் அைடந்ேத தீரேவண் ெமன்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். 
ஒ க்கமில்லாத ெசல்வந்தன் உண்ைமயில் தாித்திரேன. நதியின் ஜலம் 
ச த்திரத்திற்குச் ெசன்  ெகாண் க்கிற  எச்வவள  நிச்சயேமா அவ்வள  
நிச்சயேம அவன் சகல ெசல்வங்கைள ம் உைடயவனாயி க்கும்ெபா ேத 
வ ைமக்கும் ேகட் ற்கும் ெசன்  ெகாண் க்கிறான் என்ப . அவன் ெசல்வந்தனாக 
இறந்தேபாதி ம், அவன  தீய ஒ க்கத்தின் தீய பலன்கைள அ ப்பதற்கு அவன் 
தி ம்பப் பிறந்ேத தீர ேவண் ம். அவன் அேநக தடைவ ெசல்வத்ைத 
அைடந்தேபாதி ம், அவன் நீண்ட கால இன்ப ன்ப அ பவங்களால் அவ ைடய 
அகத்தின் வ ைமைய ெவல் ம் வைரயில் அேநக தடைவ வ ைமைய அைடந்ேத 
தீரேவண் ம். ஆனால், றத்தில் ெசல்வமின்றி ம் அகத்தில் ஒ க்கத்ைதக் 
ெகாண் மி க்கிற மனிதன் உண்ைமயில் ெசல்வந்தேன. அவன  சகல 
வ ைமகேளா ம் அவன் ெசல்வத்திற்கும் ேச மத்திற்கும் ெசன்  
ெகாண் க்கிறான். அவன  வரவிற்காக நித்திய இன்ப ம் சுக ம் காத் க் 
ெகாண் க்கின்றன. 
 
    நீங்கள் உண்ைமயாக ம், நிைலயாக ம், ெசல்வந்தர்களாயி க்க 
வி ம் ர்களாயின், நீங்கள் த ல் ஒ க்க ைடயவர்களாதல் ேவண் ம். நீங்கள் 
ெசல்வத்ைத ேநராக (ஒ க்கத்தின் லமாக) அல்லா  அைடவதற்குக் க த ம், 
ெசல்வம் சம்பாதித்தெலான்ைறேய உங்கள் வாழ்க்ைகயின் ேநாக்கமாகக் 
ெகாள் த ம், ெசல்வத்ைத அைடவதற்கு நீங்கள் ேபராைசேயா  ய த ம் 
அறி னமாகும். இச்ெசயல்கள் வில் உங்க க்குத் ேதால்விையேய ெகா க்கும். 
உங்கைள ஒ க்கத்தில் நிைற ைடயவர்களாகச் ெசய்  ெகாள்வைத ம் 
பிரேயாஜன ம் பேராபகார மான ெசயல்கைளச் ெசய்வைத ம் உங்கள் வாழ்வின் 
ேநாக்கமாகக் ெகாள் ங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் ேமற்பட்டதா ம் மா த ல்லாததா ம் 
இ க்கிற நன்ைமயினிடத்  நம்பிக்ைக ைடயவர்களாயி ங்கள். 
 
    நீங்கள் உங்கள் ெசாந்தத்திற்காகச் ெசல்வத்ைத வி ம்பவில்ைலெயன் ம், ஆனால் 
அதைனக் ெகாண்  நன்ைம ெசய்வதற்கும் மற்றவர்கைளச் சுகப்ப த்தற்குேம அதைன 
வி ம் கிறீர்கெளன் ம் கூ கின்றீர்கள். நீங்கள் ெசல்வத்ைத வி ம் வதன் 
உண்ைமயான ேநாக்கம் இஃதாயி க்கும் பட்சத்தில், உங்க க்குச் ெசல்வம் வந்  
ேச ம்; நீங்கள் ெசல்வ ைடயவர்களாயி க்கும்ெபா  நீங்கள் உங்கைள 
அச்ெசல்வத்தின் ெசாந்தக்காரர்களாகக் க தா , அதைன நல்ல வழிகளில் ெசல  
ெசய்  காப்பாற் வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாகிகெளன்  க ம் பட்சத்தில் 
நீங்கள் உண்ைமயில் பல ம் பரநல ம் உள்ளவர்கேள. ஆனால், நீங்கள் உங்கள் 
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ேநாக்கத்ைத நன்றாகச் ேசாதித் ப் பா ங்கள். ஏெனனில், மற்றவர்கைளச் 
சுகப்ப த் ம் ேநாக்கத்ேதா  ெசல்வத்ைத வி ம்பியவர்களில் ெப ம்பாேலார், 
ஜனங்களால் ேநசிக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத்ைத ம் பேராபகாாி அல்ல  
சீர்தி த்தக்காரன் என்ற ெபயைர அைடயேவண் ெமன்ற வி ப்பத்ைத ம் 
ெகாண்டவராயி ந்தி க்கின்றனர். உங்களிடத்தி ள்ள சிறிய ெசல்வத்ைதக் ெகாண்  
நீங்கள் நன்ைம ெசய்யவில்ைலயானால், நீங்கள் ெபாிய ெசல்வத்ைத அைடந்தேபா  
நீங்கள் அதிக சுயநல ைடயவர்களா ர்கெளன் ம், நீங்கள் உங்கள் ெசல்வத்ைதக் 
ெகாண்  ெசய்வ ேபால் ேதான்றிய நன்ைமகெளல்லாம் உங்கள  தற் கழ்ச்சி 
நிமித்தேம ெசய்யப்பட்டனெவன் ம் நம் ங்கள். நன்ைம ெசய்தல் உங்க ைடய 
உண்ைமயான வி ப்பமாயி ப்பின் நீங்கள் அதைனச் ெசய்யச் ெசல்வத்திற்காகக் 
காத்தி க்க ேவண் ய அவசியேமயில்ைல. நீங்கள் அதைன இப்ெபா ேத, இந்த 
நிமிஷத்திேலேய, நீங்கள் இ க்கிற இடத்தி ந்ேத ெசய்யக்கூ ம். நீங்கள் உங்கைள 
மதிக்கிறப  நீங்கள் உண்ைமயில் அவ்வள  பரநல ைடயவர்களாயின் நீங்கள் 
மற்றவர்கள் நிமித்தம் இப்ெபா ேத உங்கள் ெசாந்த ெசௗகாியங்களிற் சிலவற்ைறக் 
குைறக்கலாம். நீங்கள் எவ்வள  எளியவர்களாயி ந்தா ம் ெபாிய காாியமில்ைல. 
உங்கள் சுயநலத்ைதப் பாித்தியாகம் ெசய்வதற்கு இட ண் . ஏெனனில், 
அன்னவஸ்திரப் பணம் மாத்திரம் வாங்கிக் ெகாண் க்கிற விதைவ கூடத் தன் பணம் 

வைத ம் வட் க்குக் ெகா க்கிறாள். நன்ைம ெசய்வதற்கு உண்ைமயில் 
வி ம் கின்ற ஹி தயம் ெசல்வம் வ ம் வைரயில் காத்தி க்க மாட்டா . அ  
பாித்தியாகம் என் ம் ப பீடத்தின் ன்வந் , "யான்" என் ம் தகுதியற்ற 
அபிமானத்ைத அவ்விடத்தில் விட் விட் , அயலா க்கும் அந்நிய க்கும், 
சிேநகித க்கும் பைகவ க்கும் ஒேர தன்ைமயாக உபகாரம் ெசய்யச் ெசல்கின்ற . 
 
    காாியம் காரணத்ேதா  சம்பந்தப்பட் ப்ப  ேபால, ெசல்வ ம் பல ம் அக 
நன்ைமேயா ம், வ ைம ம் பலஹீன ம் அகத் தீைமேயா ம் 
சம்பந்தப்பட் க்கின்றன. பணம் உண்ைமயான ெசல்வ மன் , அந்தஸ் மன் , 
பல மன் . பணத்ைத மாத்திரம் நம்பியி த்தல் ஒ  வ க்கிடத்தில் 
நிற்றைலெயாக்கும். உங்கள் உண்ைமயான ெசல்வம் உங்கள் ஒ க்கேம. உங்கள் 
உண்ைமயான பலம் உங்கள் ஒ க்கத்ைதப் பலம் த ம் வழிகளில் உபேயாகித்தேல. 
நீங்கள் உங்கள் அகத்ைதச் சீர்ப த் ர்களாயின், உங்கள் வாழ்க்ைகையச் 
சீர்ப த் ேவாரா ர்கள். காமம், ெவ ப் , ெவகுளி, ண்ெப ைம, தற்ெப ைம, 
ேபராைச, ெபாறியின்பம், சுயநலம், ர்க்கத்தனம் இைவெயல்லாம் வ ைம ம் 
பலஹீன மாகும். அன் , ய்ைம, அைமதி, பணி , ெபா ைம, இரக்கம், தயாளம், 
சுயநலம் மறத்தல், சுயநலத் றத்தல் இைவெயல்லாம் ெசல்வ ம் பல மாகும். 
வ ைமயின் தத் வங்கைள ம் பலஹீனத்தின் தத் வங்கைள ம் ெவன்றெபா , 
எஃதா ம் ெவல்லப்பட யாத ம் எல்லாவற்ைற ம் ெவல்வ மான ஒ  சக்தி 
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அகத்தினின்  ெவளிப்ப கின்ற . மிக உயர்ந்த ஒ க்கத்ைததக் 
ைகக்ெகாண் க்கிறவன் உலகம் வ ம் தன் ன் கீழ்ப்ப யச் ெசய்கிறான். 
 
    ஆனால், ெசல்வந்தர்க ம் தாித்திரர்க ம் தங்கள் வி ம்பாத நிைலைமகைளக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். ெசல்வந்தர்க க்குள்ள க்கம் ெப ம்பா ம் 
தாித்திரர்க க்கில்ைல. தாித்திரர்க க்குள்ள சுகம் ெப ம்பா ம் 
¦ச்லவந்தர்க க்கில்ைல! இதனால் சுகமான  றப்ெபா ள்கைளயாவ  

ற ைடைமகைளயாவ  ெபா த்தைமையப் ெபா த்தெதன் ம், அறிகிேறாம். 
ஒ கால், தன்ெறன் ம், ஆனால் அக நிைல நீங்கள் ேவைலக்காரர்கைள ைவத்  
ேவைல வாங்கும் எஜமானர்களாயி க்கலாம்; உங்கள் ேவைலக்காரர்களால் நீங்கள் 
ஓயாத ெதாந்தர கைள அைடந்  ெகாண் க்கலாம். உங்க க்கு நம்பிக்ைக ள்ள 
நல்ல ேவைலக்காரர்கள் கிைடத்தால் அவர்கள் உங்கைளவிட்  விைரவில் 
நீங்கிவி வார்கள். இதனால் நீங்கள் மனித சுபாவத்ைதப் பற்றிய உங்கள் 
நம்பிக்ைகைய இழக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள், அல்ல  ற்றி ம் இழந்  வி கிறீர்கள். 
நீங்கள் உங்கள் ேவைலக்காரர்க க்கு அதிகச் சம்பளங்கள் ெகா த் ம் அதிகச் 
சுதந்திரங்கள் ெகா த் ம் உங்கள் காாியங்கைள சீர்ப த்த யல்கிறீர்கள். ஆனால், 
உங்கள் காாியங்கள் ன்ேபாலேவ இ க்கின்றன. நான் உங்க க்கு ஒன்  
ெசால் கிேறன். உங்கள் ெதாந்தர களின் மர்மம் உங்கள் ேவைலக்காரர்களிடத்தில் 
இல்ைல. அஃ  உங்களிடத்திேலேய இ க்கின்ற . நீங்கள் உங்கள் குற்றத்ைதக் 
கண்  நீக்கேவண் ெமன்ற உண்ைமயான அவா டன் உங்கள் அகத் ள் 
ேநாக்கு ர்களாயின், நீங்கள் விைரவிேலா தாழ்ப்பிேலா, உங்கள் சகல 
சந்ேதாஷங்க க்கு ாிய லத்ைத அங்ேக காண்பீர்கள். அஃ  ஒ  சுயநல அவாவாக 
அல்ல  பிறர்மீ  சந்ேதகம் ெகாள்கின்ற, அல்ல  அன்பில்லாதி க்கின்ற ஒ  
மனப்ேபாக்காக இ க்கலாம். அதைன நீங்கள் உங்கள் ேபச்சி ம் நடத்ைதயி ம் 
காட்டாவிட்டா ம், அ  தன  விஷக்காற்ைற உங்கைளச் சுற்றி ள்ளவர்கள் மீ  

சித் தி ம்ப உங்களிடம் வந்  உங்கைளப் பாதிக்கின்ற . நீங்கள் உங்கள் 
ேவைலக்காரர்களிடத்தில் அன் ைடயவர்களாயி ங்கள். நீங்கள் அவர்க ைடய 
சந்ேதாஷத்ைத ம் ெசௗகர்யத்ைத ம் கவனி ங்கள். நீங்கள் ஒ வ க்கு 
ேவைலக்காரராயி ந்தால் நீங்கள் ெசய்ய வி ம்பாத அள க்கு மிஞ்சிய ேவைலைய 
உங்கள் ேவைலக்காரர்கள் ெசய்யேவண் ெமன்  வி ம்பாதீர்கள். தன  
எஜமா ைடய நன்ைமயின் நிமித்தம் தன்ைன ற்றி ம் மறந் வி கிற ஒ  
ேவைலக்காரன  ஆன்ம அடக்கத்ைதக்காண்ப  அ ைமயா ம் 
அழகா மி க்கின்ற . ஆனால், தன  சுகத்ைத மறந்  தனக்குக் கீழ்ப்பட்ட 
ேவைலக்காரர்கள  சுகத்ைத நா கிற ஒ  எஜமா ைடய ஆன்ம உணர்ச்சிையக் 
காண்ப  அதனி ம் அ ைமயா ம் திவ்வியமா ம் இ க்கின்ற . அத்தைகய 
மனிதன  சுகம் ஒன் க்குப் பத்  மடங்காகப் ெப குகின்ற ; தன  
ேவைலக்காரர்கைளப் பற்றிக் குைற கூ ம் ஆவசியகம் அவ க்கு ஏற்ப வ  
இல்ைல. எண்ணிறந்த ேவைலக்காரர்கைள ைவத்  ேவைல வாங்குகிறவ ம், 
ஒ ேபா ம் ஒ  ேவைலக்காரைன ம் தம் ேவைலயினின்  நீக்காதவ மான ஒ  
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ெபயர் ெபற்ற மனிதர், "நான் என  ேவைலயாட்க டன் எப்ெபா ம் மிக 
சந்ேதாஷகரமான சம்பந்தங்கைள ைடயவனாயி க்கிேறன். அதற்குக் காரணம் 
என்னெவன்  நீங்கள் என்ைனக் ேகட்பீர்களாயின், எப்ப  அவர்கள் என்னிடத்தில் 
நடக்க ேவண் ெமன்  நான் வி ம கிேறேனா, அப்ப ேய நான் அவர்களிடத்தில் 
நடக்க ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத்ைத நான் ஆரம்ப தல் ெகாண் க்கிேறெனன்  
மாத்திரம் ெசால்ேவன்" என்  கூறினார். வி ம்பத்தக்காத சகல நிைலைமகைள ம் 
நீக்குவதற்கும், வி ம்பத்தக்க சகல நிைலைமகைள ம் அைடவதற்கும் உாிய மர்மம் 
இதில் அடங்கியி க்கிற ; உங்க க்கு உலகத்தில் சிேநகிதர் ஒ வ மில்ைலெயன் ம், 
உங்கைள ஒ வ ம் ேநகிக்கிறதில்ைலெயன் ம், நீங்கள் தனிைமயாயி க்கிறதாக ம் 
நீங்கள் கூ கின்றீர்களா? அப்ப யானால், உங்கள் ெசாந்த நன்ைமக்காக, உங்கைளத் 
தவிர ேவ  ஒ வைர ம் குைற கூறாதீர்கெளன்  உங்கைளப் பிரார்த்திக்கிேறன். 
நீங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் சிேநகம் பாராட் ங்கள். சிேநகிதர்கள் உங்கைளச் சுற்றி 
ெமாய்த் க் ெகாண் ப்பார்கள். நீங்கள் உங்கைளத் யர்களாக ம் ேநசிக்கப்படத் 
தக்கவர்களாக ம் ெசய் ங்கள். எல்லா ம் உங்கைள ேநசிப்பார்கள். 
 
    தன்ைனத் ய்ைமயாக்குத ம் தன்ைன அடக்கியாள்த மாகிய சி ஷ்  சக்திைய 
உங்கள் அகத் ள் வளர்ப்பீர்களாயின், உங்கள் உயி க்குப் பாரமாயி க்கிற சகல 
நிைலைமகளினின் ம் நீங்கள் நீங்கிவி ர்கள். உங்க க்குத் 

ன்பத்ைதக்ெகா க்கிற வ ைம (நான் ெசல்கிற வ ைம ன்பத்திற்கு 
லமாயி க்கிற வ ைமேயயன்றி, த்த ம் தவத்த ம் மனதார ேவண் ெமன்  

உண்  பண்ணிக் ெகாள்கிற வ ைமயன் .)யாக இ ந்தா ஞ் சாி, அல்ல  
உங்க க்குப் பாரமாகத் ேதான் கிற ெசல்வமாக இ ந்தா ஞ் சாி, அல்ல  உங்கள் 
வாழ்க்ைகயில் ேந ம் ேக க ம் ன்பங்க ம் க்கங்க மாக இ ந்தா ஞ் சாி, 
அவற்ைறெயல்லாம், அவற்றிற்கு ஆதாரமாயி க்கிற உங்கள் அகத்தி ள்ள சுயநலத் 
தத் வங்கைள ஒழிப்பதனால் நீங்கள் ஒழித்  விடலாம். 
 
    ெசன்ற கால நிைனப் க்க ம் ெசயல்க ம் பிைழயாத நியதிப்ப  தம  
பலன்கைளக் ெகா க்க ேவண் யைவகளா ம் அவற்ைற நாம் அ பவிக்க 
ேவண் யவர்களா மி ந்தா ம் ெபாிய காாியமில்ைல. ஏெனனில், நாம் நம  
வாழ்நாளின் ஒவ்ெவா  நிமிஷத்தி ம் திய திய நிைனப் க்கைள நிைனத் க் 
ெகாண் ம், திய திய ெசயல்கைளச் ெசய்  ெகாண் ம் இ க்கிறப யால், நாம் 
அவற்ைறெயல்லாம் நல்லனவாக அல்ல  தீயனவாகச் ெசய்  ெகாள் ம் சக்திைய 
உைடயவர்களாயி க்கிேறாம். அன்றி ம், ஒ  மனிதன் தன  பணத்ைத இழக்கும்ப  
அல்ல  தன  நிைலைய வி ம்ப  ேநாிட்டால், அவன் தன  ைதாியத்ைத இழப்ப ம் 
ஒ க்கத்ைத வி வ ம் ஆவசியகமில்ைல. இவற்றில்தான் அவ ைடய ெசல்வ ம் 
பல ம் சந்ேதாஷ ம் இ க்கின்றன. 
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    "யான்" என்பைதப் பற்றிக் ெகாண் க்கிறவன் தன்ைன அழிக்கும் 
விேராதியாகிறான். அவைன அழிப்பதற்காக அவைனச் சுற்றி விேராதிகள் 
சூழ்கின்றார்கள். 'யான்', என்பைதத் றக்கிறவன் தன்ைன இரட்சிக்கும் 
கர்த்தனாகிறான். அவைனக் காப்பதற்காக அவைனச் சுற்றிச் சிேநகிதர்கள் 
சூழ்கின்றார்கள். பற்றற்ற ஹி தயமாகிய ெதய்வ கிரணத்தின் ன்னர் சகல 
இ ள்க ம் நீங்கிவி கின்றன. எவன், 'யான், என்பைத ெவன்றாேனா அவன் 
பிரபஞ்சத்ைதேய ெவன்றவனாகிறான். நீங்கள் 'யான்' என்பைத விட்  ெவளிேய 
வா ங்கள்; நீங்கள் உங்கள் வ ைமைய விட்  ெவளிேய வந்தவர்களா ர்கள்; நீங்கள் 
உங்கள் ன்பத்ைத விட்  ெவளிேய வந்தவர்களா ர்கள். நீங்கள் உங்கள் 
ெதாந்தர கைள ம், ஏக்கங்கைள ம், மனவ த்தங்கைள ம், குைறகூறல்கைள ம், 
தனிைமைய ம் விட்  ெவளிவந்தவர்களா ர்கள். உங்கள் அற்ப சுயநலமாகிய கிழிந்த 
உைடைய எறிந் விட் ப் ரண அன்பாகிய திய உைடைய உ த்திக்ெகாள் ங்கள். 
அப்ெபா  உங்கள் அகத்தி ள்ள சுவர்க்கத்ைத அபேராட்சமாகக் காண்பீர்கள். 
அஃ  உங்கள் ற வாழ்க்ைகயிெலல்லாம் பிரதிபிம்பித் க் ெகாண் க்கும். 
 
    'யான்' என்பைத ெவல் ம் மார்க்கத்தில் தன  பாதங்கைளப் பலமாக ைவத் , 
ெதய்வ நம்பிக்ைகயாகிய ஊன் ேகா ன் உதவியால், ற  ('யான்' என்பைத 
வி தல்) என் ம் ெப ம் பாைத வழியாக நடக்கிற மனிதன் மிகமிக ேமலான 
ெசல்வத்ைத அைடவான். நாள்ேதா ம் வளர்கின்ற நித்திய இன்பத்ைத ம் சுகத்ைத ம் 
அ பவிப்பான்- 
 
        ெவண்பா 
        நன்ைமஉ  வானெமய்ைய நண்ண யல் வார்க்கிங்கு 
        மன் கின்ற பல்ெபா ம் மாண் ைணயாம்;- திண்ைமெயன 
        ஒன் ம் உ வதில்ைல; உற்றா ம் அஃெதல்லாம் 
        ெசன்ெறாழி ம் ெமய்யறிவால் ேதய்ந்  
        (ெமய்-கட ள்; மாண்-நல்ல.) 
 
        வான்மீைன ேமகம் மைறத்தல்ேபால் ன்பம்தான் 
        ேதன்மா ம் இன்பத்ைதத் ேதய்க்குமால்;-ஈன 
        நரகம் சுவர்க்க ன் நண் ம் இராத்தான் 
        இரவி ன் நண்ணல்ேபால் இங்கு 
        (மீைன-நக்ஷத்திரத்ைத) 
 
        தவறல்கள் ேமன்ைமத் தைலேசர்க்கும் ஏணிக் 
        குவவார் ப கெளனக் ெகாள்வாய்;-கவைலத ம் 
        நட்டம் இலாபத்ைத நல்கும்; ப வத்தில் 
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        கட்டம் சுகம்நல்கும் காண். 
        (குவ  ஆர்-ெப ைம நிைறந்த) 
 
        ன்பம் கட ளியல் யெசயல் ெசால்நிைனப்ேபா 
        ன்பம் த ம்ெநறிகள் எய் விக்கும்;-மன்பைதகள் 
        ேமம்பா ெநறியில் ேமகஇ ள் எல்ெலாளிகள் 
        தாம்பா றமன் ம் சார்ந் . 
        (எல்-பிரகாச ள்ள; பா  உற-ெப ைம ற) 
 
        ேத நாம் காண்டற்கும் ெசய் நாம் ெகாள்ளற்கும் 
        நா யி க் கின்றெபா ள் நன்றின்பம்- வற்றின் 
        மார்க்கத்தில் சார்ந்  மைறக்கும் இ ட்கு ைவச் 
        ேசர்க்குங்காண் ேபாகூழ் ெதாி. 
        (நன் -அறம்; ேபாகு ஊழ்-தீய ஊழ்) 
 
        நாமைடய உன் கின்ற நன்னிைலயின் மார்க்கத்தில் 
        நாமைட ம் ஐயஇ ள் நாமஇ ள்-ேசம 
        உயிைர ய கின்ற ஊழ்நிைலைம ெயல்லாம் 
        ெசயிைர ய ம்ப கள் ேதர். 
        (ஐயம்-சந்ேதகம்; நாமம்-அச்சம்) 
 
        நம் ைடய சுற்றத்தார் நம்ைமவிட்  நீங்குதலால் 
        தம் ைடய காாியத்ேத தம்க த்ைதச்-சும்மா 
        ெச த் தலால் ஆம் க்கம் சீர்ஞான ட் ள் 
        ெச த் ெநறி ெயன்ேற ெதாி. 
        (ஆம்-நமக்கு உண்டாகும்) 
 
        விதியால் உழந்  ெம ந் வ  ேவாைனப் 
        பதிபால் உறச்ெசய் ம் பால-மதியால் 
        உளத்ைதப் ரத்த ம் ஒள்ளறி ம் அன் ம் 
        வளத்ைதப் ெப க்க ம் மற் . 
        (பதி-கட ள்;பால-தன்ைமயன) 
-------------- 
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9. நிைனப்பின் ெமௗன வ ைம 
 
    (சக்திகைள ஆ த ம் ெச த்த ம்) 
    பிரபஞ்சத்தி ள்ள சக்திகளிெலல்லாம் மிக வ ைம ள்ள சக்தி ெமௗன சக்தி. 
"ெமௗனம் மைலையச் சாதிக்கும்." சாியாகச் ெச த் ங்காைலயில், ஒ  சக்தி 
எவ்வள க்ெகவ்வள  வ ைம ள்ளேதா, அவ்வள க்கவ்வள  இலாபத்ைத ம், 
பிசகாகச் ெச த் ங்காைலயில், அவ்வள க்கவ்வள  கஷ்டத்ைத ம் த ம். நீராவி, 
மின்சாரம் த ய யந்திர சக்திகள் சம்பந்தப்பட்டமட் ல் இவ் ண்ைமையப் பல ம் 
அறிவித்தி க்கின்றனர். ஆனால், சக்திகளிெலல்லாம் மிகமிக வ யதாகிய நிைனப் ச் 
சக்திைய, சி ஷ் க்கும் பிரவாகமாக ம் சம்ஹாிக்கும் பிரவாகமாக ம் அ ப்பிக் 
ெகாண் க்கிற மேனா லகம் சம்பந்தபட்டமட் ல் இவ் ண்ைமைய அறிந்  
உபேயாகிப்பவர் மிகச் சிலேர. 
 
    தாம் அபிவி த்தியாகிக் ெகாண் க்கிற இக்காலத்தில் மனிதர் அச்சக்திகைள 
ஆ வதற்குத் ெதாடங்கியி க்கின்றனர். அவர்க ைடய தற்கால க்கிய 
ேநாக்கெமல்லாம் அச்சக்திகைள அடக்கியா தேல. இந்த ஸ் ல உலகத்தில் மனிதர் 
அைடயக் கூ ய ஞானெமல்லாம் தன்ைன அடக்கியாள்த ேலேய அடங்கியி க்கிற . 
"உங்கள் விேராதிகள்பால் அன்  பாராட் ங்கள்" என் ம் கட்டைளயான , 
இப்ெபா  மனிதர்கைள அ ைமயாக்கிச் சுயநலப் பிரவாகங்களில் அ த் க் 
ெகாண் ேபாகிற மேனாசக்திகைள வசப்ப த்தி அடக்கியா தற்குாிய ஞானத்ைத 
அைடவதற்கு நீங்கள் இப்ெபா ேத, இங்ேகேய ெதாடங்குங்கள் என்  
உபேதசிக்கின்ற . 
 
    பரம்ெபா ட் சட்டத்ைதப் ரணமாக அறிந்தி ந்த எபிேரய ேதசத் த் தீர்க்கதாிசிகள், 

றச்சம்பவங்கள் அக நிைனப்ேபா  சம்பந்தப்பட்டைவெயன் ம். ஒ  ேதசத்தின் 
அழிேவா ஆக்கேமா அக்காலத்தில் அத்ேதசகத்தாைர ஆண்  ெகாண் க்கும் 
நிைனப் கைள ம் அவாக்கைள ம் ெபா த்தெதன் ம் எப்ெபா ம் ெசால்  
வந்தார்கள். அைனத்திற்கும் காரணமாகிய நிைனப்பின் வ ைமையப் பற்றிய அறி , 
உண்ைமயான சகல ஞானத்திற்கு பலத்திற்கும் ஆதமாரமாயி ப்ப ேபால அவ ைடய 
தீர்க்க தாிசனத்திற்கும் ஆதாரமாயி ந்த . ேதச சம்பவங்கள் ேதசத்தார  
மேனாசக்திகளின் ேவைலகேளயன்றி ேவறல்ல. த்தங்க ம், ெதாத்  ேநாய்க ம் 
பஞ்சங்க ம் பிசகாகக் ெச த்தப்பட்ட மேனா சக்திகள் ஒன்ேறாெடான்  
சந்திப்பதா ம் ேமா வதா ம் உண்டாகின்றன. அைவதாம் பரம்ெபா ட் சட்டத்தின் 
காாியஸ்தெரன்ற அறி  ெவளிப்ப ம் ஸ்தானங்களாம். த்தத்திற்கும் ஒ  மனிதன  
அல்ல  ஒ  கூட்டத்தார  ெசல்வாக்ேக காரணெமன்  கூ தல் அறி னம். அஃ  
ஒ ேதசத்தார  சுயநலத்தின் மிகக் கு ரமான ேகாரச் ெசயல். 
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    எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் காட்சிக்குக் ெகாண்  வ வன ெமௗன ம் ெவற்றி ம் 
ெபா ந்திய நிைனப் ச் சக்திகேள. பிரபஞ்சம் நிைனப்பி ந்ேத ெவளிப்பட்ட  ஜடப் 
ெபா ள்கைளப் பகுத் க்ெகாண்  ேபாகப்ேபாகக் கைடசியாக மீதமாவ  திாிசியமான 
நிைனப்ெபன்ேற தத் வ சாஸ்திாிகள் கண் பி த்தி க்கிறார்கள். மனிதரால் 
ெசய்யப்பட்ட காாியங்கெளல்லாம் த ல் நிைனப்பில் ெசய்யப்பட் ப் பின்னேர 
காட்சிக்கு வந்தன. லாசிாிய ம் உண்ைம காண்ேபா ம் சிற்பிக ம் தம  
ேவைலகைள த ல் நிைனப்பால் ெசய்  க்கின்றனர்; நிைனப் லகத்தில் தம  
ேவைலகைளச் சாியாக ம் ரணமாக ம் ெசய்  த்த பின்னேர, அவற்ைறக் 
காட்சி லகத்திற்குக் ெகாண்  வ வதற்காக ஸ் லப்ப த்தத் ெதாடங்குகின்றனர். 
 
    எல்லாவற்ைற ம் ஆள்கின்ற பரம்ெபா ட் சட்டத்திற்கு ஒற் ைமயாக நிைனப் ச் 
சக்திகைளச் ெச த் ம்ேபா , அைவ சி ஷ் க்கும் சக்திக ம் இரக்ஷ£க்கும் 
சக்திக மாகின்றன; அைவ அச்சட்டத்திற்கு மாறாகச் ெச த்தப்ப ங்காைலயில் 
பிாிக்கும் சக்திக ம் அழிக்கும் சக்திக மாகின்றன. உங்கள் நிைனப் கள் நன்ைம 
வ வாயிரா நின்ற கட ளின் சர்வசக்தியி ம் ஆள்ைகயி ம் அைசயாத ரண 
நம்பிக்ைகையக் ெகாள் தல், நீங்கள் அக்கட ேளா  ஐக்கியமாகும்ப க்கும் நீங்கள் 
உங்கள் அகத் ள்ள சகல தீைமகளின் காரணத்ைத ம் பாிகாரத்ைத ம் 
கா ம்ப க்கும் ெசய் ம். நீங்கள் கட ைள நம் ர்களாயின், நீங்கள் நீ ழி 
வாழ் ர்கள்; இந்நம்பிக்ைகேய உங்கள் ரக்ஷ¢ப் க்கு வழி; நித்திய 
நன்ைமயாயி க்கின்ற கட ளின் ெமய்ெயாளியில் பிரேவசித்தேல இ ளினின்  
நீங்குத ம் ன்பத்தினின்  இரக்ஷ¢க்கப்ப த மாம். 
 
    எவ்விடத்தில் அச்ச ம் ெதால்ைல ம் கவைல ம் ஐய ம் எாிச்ச ம் ஆசாபங்க ம் 
இ க்கின்றனேவா அவ்விடத்தில் நம்பிக்ைகயின்ைம ம் அஞ்ஞான ம் இ க்கின்றன. 
இம் மேனாநிைலைமகெளல்லாம் சுயநலத்தின் ேநரான பலன்கள்; அைவ தீைமயின் 
வ ைமயி ம் தலைமயி ம் உள் ரக் ெகாண் ள்ள நம்பிக்ைகைய ஆதரவாகக் 
ெகாண் ள்ளன; ஆதலால் அைவ அ பவ நாஸ்திகமாம்; ஆன்மாைவக் ெக க்கும் இம் 
மேனாநிைலைமக க்கு இடம் ெகா த்த ம் ஆளாகுத ேம ெமய்யான நாஸ்திகம். 
மனித ச கம் ேவண் வ  இந்நிைலைமகளி ந்  இரக்ஷ¢க்கப்ப தேல; 
இந்நிைலைமகளின் ஆளாக ம் அ ைமயாக ம் இ க்கிற எந்த மனித ம் தான் 
இரக்ஷ¢ப்ைப அைடந்  விட்டதாக ண்ெப ைம பாராட்ட ேவண்டாம். அஞ்சுத ம் 
கவ த ம் கட ைள நிந்தித்தைலெயாத்த ஒ  பாவமாகும்; ஒ வன் நித்திய 
நியாயத்தில், சர்வ வல்லைம ள்ள நன்ைமயில், அகண்டாகாரமான அன்பில், 
உள் த்திய நம்பிக்ைக ெகாண் ப்பானாயின், அவன் அச்சத்ைதயாவ  
கவைலையயாவ  எப்ப  அைடதல் கூ ம்? தான் அஞ்சுத ம் கவ த ம் 
ஐ த ம் அப்ெபா ைள ம த்தைல ம் நம்பாதி த்தைல ம் ஒக்கும். இத்தைகய 
மேனாநிைலைமகளி ந் தான் சகல பலஹீனங்க ம் தவ தல்க ம் 
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உண்டாகின்றன; ஏெனனில் அைவ உண்ைமயான நிைனப் ச் சக்திகைளப் பிாித்  
அழிகின்றன; அைவ அவ்வா  அழிக்கப்படாவிட்டால், அைவ மிகுந்  வ ைமேயா  
தம  காாியத்ைத விைரந் ெசய் , தம  இலாபகரமான பலன்கைளக் ெகா க்கும். 
இந்நிைலைமைகைள ஒழித்தல், பல ள்ள ஒ  வாழ்ைவ அைட ம்ப க்கும் 
அ ைமயாயி த்தைல விட்  அரசனாக்கும்ப க்கும் ெசய் ம்; இந்நிைலைமகைள 
ஒழிப்பதற்கு ஒேர ஒ  மார்க்கம்தான் உண் . அஃ  அகஞானத்தில் நிைலயாக 
ேமன்ேம ம் வளர்ந்  ெகாண் த்தேல. மனத்தினால் தீைமைய ம ப்ப  மட் ம் 
ேபாதா ; ஒவ்ெவா  நா ம் தீைமைய விலக்கி, அதைன அறிதல் ேவண் ம், 
நன்ைமைய மனத்தினால் அங்கீகாித்தல் மட் ம் ேபாதா ; விடாத யற்சியால் 
ஒவ்ெவா  நா ம் நன்ைமையச் ெசய் , அதைன அறிதல் ேவண் ம். 
 
    மனத்ைத அடக்குவதற்காக விேவகத்ேதா  ெசய் ம் அப்பியாசம், ஒ வன  
அகத்தின் நிைனப் ச் சக்திகைளப் பற்றிய ஞானத்ைத விைரவில் அைட மா  ெசய் , 
பின்னர் அவற்ைறச் சாியாகச் ெச த் வதற்கும் உபேயாகித்தற்கும் ேவண் ம் 
பலத்ைத அைட மா ம் ெசய்கின்ற , நீங்கள் எவ்வள க்ெகவ்வள  உங்கைள 
ஆ கின்றீர்கேளா, அவ்வள க்கவ்வள  உங்கள் மேனா சக்திகைள நீங்கள் ஆண்  
உங்கள் காாியங்கைள ம் ற நிைலைமகைள ம் ஆள் ர்கள். எந்த மனிதன் 
ைகபட்டால் எல்லாம் அழிந்  ேபாகின்றனேவா, எந்த மனிதன் தன் ைகயில் 
ெகா க்கப்பட்ட ெவற்றிகைள ைவத் க் ெகாள்ளாமல் விட் வி கிறாேனா அந்த 
மனிதைன எனக்குக் காட் ங்கள். அவன் வ ைமக்கு ேநர் மா தைலயான 
மேனாநிைலைமகளில் இைடவிடா  வசித் க் ெகாண் க்கிறாெனன்பைத நான் 
உங்க க்குக் காட் கிேறன். ஐயமாகிய ேசற்  நிலத்தில் எப்ெபா ம் உழன்  
ெகாண் த்த ம், அச்சமாகிய உதிர் மணல்கைள எப்ெபா ம் ேசர்த் க் 
ெகாண் த்த ம், கவைலயாகிய காற் க்களால் இைடவிடா  அைலக்கப்ப த ம், 
ஓர் அ ைமயின் வாழ்ைவ அைட ம்ப  ெசய் ம். அத்தைகய மனிதன் கட ளிடத்  
நம்பிக்ைக ைவயாததா ம், தன்ைனச் சாியாக ஆளாததா ம் தன  காாியங்கைளச் 
சாியாக ஆள்வதற்குத் திறைமயில்லாதவனா ம் தன  நிைலைமக க்கு ஓர் 
அ ைமயா ம் இ க்கிறான்; உண்ைமயில் அவன் தனக்ேக அ ைமயாயி க்கிறான்; 
அத்தைகய மனிதர்க்குத் ன்பேம ஆசான்; அவர் சகிக்க யாத ெகா ய ன்ப 
அ பவத்தால் பலஹீனம் நீங்கிக் கைடசியாகப் பலம் ெப கின்றனர். 
 
    நம்பிக்ைக ம் காாிய ேம வாழ்க்ைகயின் பல ம் ேநாக்க ம் ஆகும். உ தியான 
ெதய்வ நம்பிக்ைக ம் அைசயாத காாிய சிந்தைன ம் எக்காாியத்ைத ம் க்கும். 
ெதய்வ நம்பிக்ைகைய ஒவ்ெவா  நா ம் உட்ெகாள் தலால், நிைனப் ச்சக்திகள் 
ஒன்  ேசர்கின்றன. நல்ல காாிய சிந்தைனைய ஒவ்ெவா  நா ம் 
உ திப்ப த் வதனால், ெசய்  க்க ேவண் ய காாியத்ைத ேநாக்கி நிைனப் ச் 
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சக்திகள் ெசல் கின்றன. நீங்கள் எந்த நிைலயி ந்தா ம் சாி, நீங்கள் 
ெவற்றிையயாவ  பிரேயாஜனத்ைதயாவ  வ ைமையயாவ  எள்ளளேவ ம் 
அைடயேவண் மானால். நீங்கள் அைமதிைய ம் நம்பிக்ைகைய ம் வளர்த்  உங்கள் 
நிைனப் ச் சக்திகைள ஒ கப்ப த் வதற்குக் கற் க் ெகாள்ளேவண் ம். நீங்கள் 
வியாபாாிகெளன்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம்; நீக்க யாத ஒ  கஷ்டேமா நஷ்டேமா 
திடீெரன உங்கள்பால் வ கின்ற . உடேன நீங்கள் அச்சத்ைத ம் கவைலைய ம் 
ெகாள் கின்றீர்கள்; நீங்கள் உங்கள் த்திைய இழக்கும் நிைலைமக்கு 
வந் வி கின்றீர்கள். அத்தைகய ஒ  மேனாநிைலைமையக் ெகாண் த்தல் 
அழிைவேய ெகா க்கும்; ஏெனனில், அகத் ட் பிரேவசிக்கும்ெபா , காாியத்ைதச் 
சாியாகத் தீர்மானிக்கும் சக்தி நீங்கிவி கின்ற . அச்சமயத்தில், நீங்கள் 
அதிகாைலயிலாவ  இராத்திாியிலாவ  அமாிக்ைகயாயி க்கும் ஒ  ேநரத்ைதத் 
ெதாிந் ெகாள் ங்கள்; அந்ேநரத்தில் நீங்கள் ஓர் தனித்த இடத்திற்காவ , உங்கள் 

ட் ல் உங்க க்கு எவ்வித இைடஞ்ச ம் ேநாிடாத ஓர் அரங்கிற்காவ  
ெசல் ங்கள்; அவ்விடத்தில் நீங்கள் ெசௗகாியமாக உட்கார்ந்  ெகாண் , உங்கள் 
வாழ்க்ைகயில் உங்க க்குச் சந்ேதாஷத்ைத ம் இன்பத்ைத ம் ெகா க்கிற ஒ  
விஷயத்ைதப் பற்றி நீங்கள் சிந்தித் க் ெகாண் , உங்க க்குக் கவைலையக் 
ெகா க்கிற விஷயத்தினின் ம் உங்கள் மனத்ைதப் பலவந்தமாக நீக்கிவி ங்கள்; 
சிறி  ேநரத் ள் அைமதி ம் உ தி ள்ள ஒ  பலம் உங்கள் மனத்திற்குள் 
உங்க க்குத் ெதாியாமல் பிரேவசிக்கும்; உடேன உங்கள் கவைல நீங்கிப் 
ேபாய்வி ம். எந்த நிமிஷத்தில் உங்கள் மனம் கவைலயாகிய தாழ்ந்த ஸ்தானத்திற்குத் 
தி ம் கின்றேதா, அந்த நிமிஷத்திேலேய உங்கள் மனத்ைத அதனின்  தி ப்பி, 
அைமதிைய ம் பலத்ைத ம் ெகா க்கின்ற ஸ்தானத்திற்குக் ெகாண்  ேபாய் 
ம ப ம் அங்கு நி த் ங்கள். இதைன நீங்கள் ரணமாகச் ெசய்  த்தெபா  
உங்கள் கஷ்டத்ைத நிவர்த்திப்பதற்குாிய வழிகைளச் சிந்திப்பதில் உங்கள் மனத்ைத 
ஏகாக்கிரப்ப த் ங்கள்; நீங்கள் கவைலயாயி ந்தேபா  உங்க க்குச் சிக்கலாக ம் 
நீக்க யாததாக ம் ேதான்றிய விஷயம் இப்ெபா  சிக்கலற்றதாக ம் 
நீக்கக்கூ யதாக ம் ேதான் ம்; இப்ெபா  நீங்கள் ெசய்யேவண் ய காாியத்ைத ம் 
அதைனச் ெசய்வதற்குாிய மார்க்கத்ைத ம் கவைல ம் சஞ்சல மில்லாத மனத்திற்கு 
மாத்திரம் ெசாந்தமான ெதளிேவா ம் அறிேவா ம் நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள் 
உங்கள் மனத்ைதப் ரண அைமதிக்குக் ெகாண்  வரச் சக்தி ள்ளவர்களாவதற்கு 
நீங்கள் பல நாள் யல்வ  ஆவசியகம்; ஆனால், இைடவிடா  யன்றால் நீங்கள் 
நிச்சயமாக அதைனச் ெசய்  ப்பீர்கள். நீங்கள் அைமதியாயி க்கும் ேநரத்தில் 
நீங்கள் எதைனச் ெசய்  க்க ேவண் ெமன்  நிைனக்கிறீர்கேளா, அதைன நீங்கள் 
ெசய்  க்க ேவண் ம். நீங்கள் ம ப ம் பகற்காலத்தில் உங்கள் வியாபாரத்தில் 
பிரேவசித்தெபா  உங்கள் கவைலகள் ம ப ம் உங்கள் அகத்தில் பிரேவசித்  
உங்கைள ஆளத் ெதாடங்கும்; அப்ெபா  ன் அைமதியான ேநரத்தில் நீங்கள் 
குறித்த காாிய ம் மார்க்க ம் பிசகானைவெயன் ம் அறிவில்லாதைவெயன் ம் 
நீங்கள் நிைனக்கத் ெதாடங்கு ர்கள். ஆனால். அவ்வித நிைனப் க்க க்கு நீங்கள் 
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இடங்ெகா த்தல் கூடா . அைமதியான ேநரத்தில் ேதான்றிய காாியத்ைதேயா 
மார்க்கத்ைதேயா நீங்கள் சிறி ம் விடா  பின்பற் ங்கள். நீங்கள் உங்கள் கவைலயின் 
நிழல்கைளப் பின்பற்றாதீர்கள். அைமதியான ேநரேம சாியான அறிைவ ம் 
ெதளிைவ ம் ெகா க்கிற ேநரம். மனத்ைத அவ்விதமாகப் பயிற் வதால் சித ண்ட 
நிைனப் ச் சக்திகள் தி ம்ப ஒன்  ேசர்ந்  குறித்த காாியத்தில் ெசன்  அதைனச் 
ெசய்  க்கும். அைமதி ம் பல ள்ள ஒ  நிைனப்பின் ஏகாக்கிரத்தின் ன் 
எத்தைகய கஷ்ட ம் நிைல நிற்கமாட்டா . ஒ வன  மேனாசக்திகைள 
விேவகத் டன் ெச த் வதா ம் உபேயாகிப்பதா ம் க்கக்கூடாத காாியம் 
ஒன் மில்ைல. 
 
    நீங்கள் உங்கள் அகத் ள் ஆழ்ந்  ெசன்  ஆராய்ந்  ேத , அங்கு ஒளிந்  
ெகாண் க்கிற உங்கள் விேராதிகைளெயல்லாம் ஒழிக்கும் வைரயில் நீங்கள் 
நிைனப்பின் கூாிய வ ையயாவ , றத்தி ள்ள ஸ் லப் ெபா ள்க க்கும் உங்கள் 
நிைனப் க்கும் உள்ள பிாிக்க யாத சம்பந்தத்ைதயாவ , உங்கள் நிைனப்  
சமநிைலயில் ைவக்கப்பட் ச் சாியாக ெச த்தப்ப ங்காைலயில் உங்கள் வாழ்க்ைக 
நிைலைமகைளச் சாிப்ப த்திச் சீர்தி த் ம் அதன் சக்திையயாவ  நீங்கள் சிறி ம் 
அறிய யா . நீங்கள் நிைனக்கிற ஒவ்ெவா  நிைனப் ம் நீங்கள் ெவளியில் 
அ ப் கிற ஒவ்ெவா  சக்தியாகும். அதன் இயற்ைகக்கும் வ ைமக்கும் ஒத்தவா  
அ  ெவளிேய ெசன்  அதைனப் ெபறத்தக்க மனங்க ட் பிரேவசித் த் தங்கும்; அ  
தி ம்ப நன்ைமயாகேவா தீைமயாகேவா உங்கள்பால் வந்  ேச ம். ஒ  மனத்திற்கும் 
மற்ைறய மனங்க க்கும் இைடவிடாத சம்பந்த ம் இைடவிடாத ெகா க்கல் 
வாங்கல்க ம் இ க்கின்றன. சுயநல நிைனப் க்க ம் கலக்க நிைனப் க்க ம் 
ேகட்ைட ம் அழிைவ ம் ெகா க்கும் தீைமயாகிய ேபயின் தர்; அைவ ெவளியிற் 
ெசன்  மற்ைற மனங்களி ள்ள தீைமைய உயிர்ப்பித்  வளர்க்கின்றன. அைவ 
தி ம்ப உங்கள்பால் அதிக பலத்ேதா  வந்  ேசர்கின்றன. ஆனால் அைமதி ம், 

ய்ைம ம், பரநல ள்ள நிைனப் க்கள் உங்கள் அகத்தினின்  ெவளிப்பட்  
உலகத்தி ள்ள தீயசக்திகைளக் ெக த் , உலகத்திற்கு ஆேராக்கியத்ைத ம், 
§க்ஷமத்ைத ம் இன்பத்ைத ம் ெகா க்கும் நன்ைமயாகிய ெதய்வத்தின் தர்கள்; 
அைவ கவைலயா ம் க்கத்தா ம் வ ந் கின்ற மனத்திற்கு அைமதிைய ம் 
சுகத்ைத ம் ெகா த்  அழிந் ேபான உள்ளங்க க்கு அழியாத் தன்ைமையத் 
தி ம்பக் ெகா க்கின்றன. 
 
    நீங்கள் நல்ல நிைனப் க்கைள நிைன ங்கள். அைவ உங்கள் றவாழ்க்ைகயில் 
நல்ல நிைலைமகளில் உ க்கேளா  விைரவில் வந்  ெபா ந் ம். நீங்கள் உங்கள் 
மேனா சக்திகைள அடக்கி ஆ ங்கள். நீங்கள் உங்கள் றவாழ்க்ைகைய உங்கள் 
இஷ்டப்ப  தி த்திக் ெகாள்ளத்தக்க சக்தி ள்ளவர்களா ர்கள். ஒ  ண்ணியவான் 
தன  அகத்தி ள்ள சகல சக்திகைள ம் ரணமாக ஆள்கிறான். ஒ  பாவி தன  
அகத்தி ள்ள சகல சக்திகளா ம் ரணமாக ஆளப்ப கிறான். இ தான் 
இவ்வி வ க்கு ள்ள வித்தியாசம். 
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    உண்ைமயான பலத்ைத ம் நிைலயான சாந்திைய ம் அைடய ேவண் னால், 
தன்ைன அடக்குதைல ம் தன்ைன ஆள்தைல ம், தன்ைனச் சுத்தப்ப த் தைல ம் 
தவிர ேவ  மார்க்கேம இல்ைல. நீங்கள் உங்கள் மனம் ேபான ேபாக்கில் 
ெசல் தலான  உலகத்தில் உங்கைள ஆண்ைமயற்றவர்களாக ம், 
சந்ேதாஷமற்றவர்களாக ம், பிரேயாஜனமற்றவர்களாக ம் ெசய் வி ம். உங்கள் 
அற்ப வி ப்  ெவ ப் கைள ம், உங்கள் ேகாப ம் சந்ேதக ம் ெபாறாைம மாகிய 
ெவறிகைள ம், உங்கைள அ ைமகளாக்கி ஆளாநின்ற நிைலயற்ற மற்ைறய குணா 
குணங்கைள ம் நீங்கள் ெவல்ல ேவண் ம். உங்கள் வாழ்க்ைகயாகிய வஸ்திரத்ைதச் 
ெசல்வ ம் இன்ப மாகிய பீதாம்பரமாக்கிக் ெகாள்ள நீங்கள் வி ம் ர்களாயின், 
ேமற்ெசால் ய ேவைலைய நீங்கள் ெசய்  க்க ேவண் ம். உங்கள் அகத்தி ள்ள 
நிைலயற்ற குணா குணங்க க்கு நீங்கள் எவ்வள  காலம் 
அ ைமகளாயி க்கிறீர்கேளா அவ்வள  கால ம் நீங்கள் உங்கள் ஜீவ யாத்திைரயில் 
மற்ைறய மனிதர்கைள ம் ெவளித் ைணகைள ம் சார்ந்தி க்க ேவண் ய 
ஆவசியகம் ஏற்ப ம். நீங்கள் உங்கள் மார்க்கத்தில் உ தியாக ம் பத்திரமாக ம் 
ெசல்ல ம் ஒ  ெபாிய காாியத்ைதச் ெசய்  க்க ம் வி ம் ர்களாயின், நீங்கள் 
கலக்கத்ைத ம் ேதால்விைய ம் உண் பண் ம் சகல சஞ்சலங்கைள ம் ஒழித் விட 
ேவண் ம். நீங்கள் "ெமௗனநிைல"கைள அைடவதற்கு, அஃதாவ  உங்கள் மனத்ைத 
அைமதியாக்குவதற்கு நாள்ேதா ம் பழகேவண் ம். இ  கவைல ள்ள நிைனப்பிற்குப் 
பதில் அைமதி ள்ள நிைனப்ைப ம், பலஹீன நிைனப் க்குப் பதில் பல ள்ள 
நிைனப்ைப ம் ெகாள்வதற்கு ஒ  வழி. இதைன நீங்கள் ெசய்  க்கும் வைரயில் 
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகையச் சம்பாதித்த காாியங்களி ம் ேவைலகளி ம் 
ெவற்றிையைடயத்தக்க விதத்தில் உங்கள் மேனாசக்திகைளச் ெச த்த யா . 
இஃ  ஒ வ ைடய சித ண்ட சக்திகைள ஒ  நல்ல மார்க்கத்தில் ெச த் வதற்கு 
உபாயமாகும். சித ண்ட பல நீேராட்டங்கைள ம் ேகட்ைட விைளவிக்கும் பல 
நீேராட்டங்கைள ம் நன்றாக ெவட் ள்ள ஒ  வாய்க்கா ல் ெச த் வதால், அதன் 
பக்கத்தி ள்ள பிரேயாஜனமற்ற ஒ  நிலத்ைதப் ெபான் ேபான்ற கதிர்கைளக் 
ெகா க்கும் ஒ  நன்ெசயாகேவா அல்ல  நல்ல கனிகைளக் ெகா க்கும் ஒ  
ேதாட்டமாகேவா ெசய் விடலாம்; அ ேபால எவன் அைமதிைய அைடந்  தன  
அகத்தி ள்ள நிைனப்ேபாட்டங்கைள அடக்கி அவற்ைற நல்ல ெநறிகளில் 
ெச த் கிறாேனா அவன், தன  ஆன்மாைவ இரக்ஷ¢ப்பேதா  தன  அகத்ைத ம் 
வாழ்ைவ ம் பயன் த வனவாகச் ெசய்கிறான். 
 
    நீங்கள் உங்கள் மேனா எ ச்சிகைள ம் நிைனப் க்கைள ம் ஆ ம் திறைமைய 
அைடந்த காைலயில், உங்கள் அகத் ள் ஒ  திய ெமௗனசக்தி வளர்வைத ம், 
அைமதி ம் பல ள்ள ஒ  நிைலயான உணர்ச்சி உங்களிடத்தில் தங்குவைத ம் 
நீங்கள் அறியத் ெதாடங்கு ர்கள். அப்ெபா , உங்கள் அந்தரங்க சக்திகள் 
ெவளிப்படத் ெதாடங்கும்; அப்ெபா  நீங்கள் ெவற்றிையக் ெகா க்கும் 
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அைமதிேயா ம் நம்பிக்ைகேயா ம் உங்கள் ேவைலகைளச் ெசய் க்கும் 
சக்தி ள்ளவர்களா ர்கள். நீங்கள் இப் திய சக்திைய ம் பலத்ைத ம் அைடகிற 
சமயத்திேல உங்கள் அகத் ள் "ஆன்ம தாிசனம்" என்  ெசால்லா நின்ற அகவிளக்குப் 
பிரகாசிக்கும். அதன் பின்னர் நீங்கள் இ ளில் வழி ெதாியாமல் நடக்க மாட்டீர்கள்; 
ெவளிச்சத்தில் வழி ெதாிந்  நடப்பீர்கள். அவ்வான்ம விளக்கம் வளரவளரப் 
பகுத்தறி ம் ண் ணர் ம் அள  கடந்  அதிகாித் க் ெகாண் க்கும். 
அப்ெபா  எதிர்காலச் சம்பவங்கைள ம் உங்கள் யற்சிகளின் பலன்கைள ம் 

ன்கூட் ச் சாியாக அறியத்தக்க ஞான தி ஷ்  உங்கள் அகத் ள் வள ம். உங்கள் 
அகத் ள் எவ்வள க்ெகவ்வள  நீங்கள் மா கின்றீர்கேளா, அவ்வள க்கவ்வள  
உங்கள் றவாழ்  மா தலைட ம். மற்றவர்கள் சம்பந்தமாக உங்கள் மனப்ேபாக்ைக 
நீங்கள் மாற் ங்காைலயில் உங்கள் சம்பந்தமாக அவர்கள் ெகாண் ள்ள 
மனப்ேபாக்ைக ம் நடக்ைகைய ம் மாற் வார்கள். நீங்கள் தாழ்ைவ ம் 
பலஹீனத்ைத ம் அழிைவ ம் ெகா க்கும் நிைனப் க்கைள ஒழித்த காைலயில், 
பல ம் சுத்த ம் உயர் ம் ெபா ந்திய மனங்களால் சி ஷ் க்கப்ப ம் உண்ைம ம் 
வ ைம ம் ஆக்க ம் ெபா ந்திய நிைனப்ேபாட்டங்கைள அைட ர்கள்; உங்கள் 
சந்ேதாஷம் அள  கடந்  அதிகப்ப ம்; தன்ைன ஆள்வதால் உளதாகும் 
இன்பத்ைத ம் பலத்ைத ம் ெசல்வாக்ைக ம் நீங்கள் அைடயத் ெதாடங்கு ர்கள். 
இவ்வின்ப ம் பல ம் ெசல்வாக்கும் இைடவிடா  உங்களிடத்தி ந்  ெவளியில் 
ெசன்  ெகாண் க்கும்; உங்கள் யற்சி ஒன் மில்லாம ம், உங்க க்குத் 
ெதாியாம ம் வ ய மனிதர்கள் உங்கள்பால் வந்  ேசர்வார்கள்; ெசல்வாக்கு உங்கள் 
ைகயில் ெகா க்கப்ப ம்; உங்கள் நிைனப் க்களின் மா த க்குத் தக்கப  உங்கள் 

றநிைலைமக ம் மா தலைட ம். 
 
    "ஒ  மனிதர  விேராதிகள் அவன் ெசாந்த ட் க்காரர்கேள." எவன் பய ம் 
பல ம் சுக ம் அைடய வி ம் கிறாேனா, அவன் இன்ைம ம் இர ம் மல ம் 
ெபா ந்திய நிைனப்ேபாட்டங்கைளக் ெகாள் ம் ஒ  கலனாயி த்தல் கூடா . 
அறி ள்ள கி கஸ்தன் ஒ வன் தன  ேவைலக்காரர்கைளெயல்லாம் சாியாக ஆண்  
நல்ல வி ந்தினைரத் தன் ட் ற்கு அைழப்ப ேபால், மனிதன் தன  
அவாக்கைளெயல்லாம் சாியாக ஆண்  நல்ல நிைனப் க்கைளத் தன  ஆன்மாவின் 
அரண்மைனக்குள் வி வதற்குக் கற் க் ெகாள்ளேவண் ம். தன்ைன 
அடக்கியாள்வதில் சிறிய ெவற்றிைய அைடந்தா ம் அ  ெபாிய வ ைமைய 
அவ க்குக் ெகா க்கும். எவன் இந்த ேமலான காாியத்ைதப் ரணமாகச் ெசய்  

த்தாேனா, அவன் அதற்கு ன் ெசாப்பனத்தி ம் காணாத ஞானத்ைத ம், 
மேனாபலத்ைத ம், சாந்தத்ைத ம் அைடகிறான். தன்ைனச் சாியாக ஆ கிறவன் 
பிரபஞ்சத்தி ள்ள சகல சக்திக ம் தனக்கு உதவி ாிவைத ம் ஊழியம் ெசய்வைத ம் 
அபேராட்சகமாகக் காண்பான். 
 
        ெவண்பா 
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        மிக யர்ந்த வான்சுவர்க்கம் ேவண் ைவேயல் என் ம் 
        தக யர்ந்த நன்னிைனேவ தாங்கு;-மிகவிழிந்த 
        கீழ்நிரயம் ேவண் ைவேயல், ேகெடல்லாம் நல்குெமா  
        தாழ்நிைனேவ ெயஞ்ஞான் ந் தாங்கு. 
        (தக -ஒ க்கம்) 
 
        நின்னிைனப்ேப நின்ேமல் நில ம் சுவர்க்கமாம்; 
        நின்னிைனப்ேப நின்கீழ் நிரயமாம்;-நின்னிைனப்ைப 
        யன்றியிவண் இன்பம் அ மில்ைல; நின்னிைனப்ைப 
        யன்றியிவண் ன்பமிைல யாங்கு. 
        (ஆங்கு-அவ்வா ) 
 
        நிைனப்பதைன நீத்தக்கால் நீ லகம் நீங்கும்; 
        நிைனப்பதைன நீத்தக்கால் நீங்கும்-விைனப்பயன்கள்; 
        நித்தியமா ள்ள நிைனப்பினின்ேற கால தல் 
        தத் வெமல் லாம்நிக ஞ் சார்ந் . 
        (சார்ந் -ெபா ந்தி) 
 
        மதிப் ம் அவமதிப் ம் மாண்அன் ம் வன் ம் 
        திப்  மிழிப் மின் ம் ன் ங்-கதிப் டேன 
        ஊைழயாள் கின்ற உரஞ்சால் நிைனப்பின  
        ேகாைழேவ டங்கெளனக் ெகாள். 
        (வன் -பைக) 
 
        விைழ ம் இரவிய  ெவள்ெளாளிேய யீங்கு 
        மைழவில் ன் பன்னிறமா மா ம்;-தைழேவா 
        லகுெமா  ெமய்ப்ெபா ேள எல்ேலா ங் கா ம் 
        உலகின  பல்ெபா ளாம் ஓர். 
        (விைழ ம்-(எல்ேலா ம்)வி ம் ம்) 
 
        ெமய்ப்ெபா ேளா நின்மனத் ள் ற் ள ;நின்னான்மா 
        ெமய்ப்ெபா ைள ெயய்திநிற்க ேவண் ைவேயல்-ைகப்ெபா ைள 
        நின்மனெமஞ் ஞான் ம் நிைனக்கும்ப  ெசயல்நின் 
        கன்மெமன நன்றாகக் காண். 
        (ைகப்ெபா ைள-ஒ க்கமாகிய ெபா ைள) 
 



 40

        அந்நிைன  நின்ெகாள்ைக யாைவ ேம ெமய்யாக்கும்; 
        ன்னிரயச் ெசாற்பனத்ைதப் ேபாக்க க்கும்; - நன்னைட ந் 
        யதவ ம் ண்டார் ெதான் ெதாட்  வாழின்பம் 
        ஏயசுவர்க் கத் ள் இ ம். 
        (ெமய்யாக்கும்-உண்ைமயாக்கும்) 
 
        இன்பத்ைத யாக்குவ தின்பநிைனப் ெபஞ்ஞான் ந் 
        ன்பத்ைத யாக்குவ  ன்பநிைனப்-ெபன் டல்ெசய் 
        ண்ணியபா வங்க டன் ெபாய்யி ம் ெமய்ெயாளி ம் 
        நண நிைனப் பாக்கிநிற்கும் நன்கு. 
        (என்  உடல்-எ ம் ைடய சாீரம்) 
 
        சீர்சான்ற ெமய்ையத் தின நிைனப் பாேயல்நீ, 
        சீர்சான்ற ெமய்ையத் ெதாிவாய்நீ;-ஏர்சால் 
        மகத்தான ெமய்ைய மனத் ட்ெகாள் வாேயல், 
        மகத்தான ெமய்யாவாய் மற் . 
        (ெமய்ைய-ெமய்ப்ெபா ைள) 
--------------   
 

10. ஆேராக்கிய ம் ெவற்றி ம் வ ைம ம் 
 
    பாரதக் கைதயில் ாிேயாதனன் பாண்டவைரக் ெகால்வதற்காகச் ெசய்த பல 
வஞ்சகங்களினின் ம் அவர்கள் தப்பிப் பிைழத்தைத நாம் பா யர்களாயி ந்த 
காலத்தில் எவ்வள  ஆவேலா  வாசித்ேதாம்! ாிேயாதனன  வஞ்சகங்களினின்  
பாண்டவர்கள் தப் வார்கெளன்பைத ம், வில் பாண்டவர்கேள 

ாிேயாதனனாதிகைள ெவல்வார்கெளன்பைத ம், நம  சிற்றறி  எவ்வள  நன்றாக 
அறிந்தி ந்த ! ஏெனனில் ெமய்ப்ெபா ள் சர்வ வல்லைம ம் சர்வ 
நியாய ள்ளெதன்ப ம், அ  நன்ைமைய ம் நியாயத்ைத ம் ைகவிடாதவர்கைளக் 
ைகவி வதில்ைலெயன்ப ம் நமக்குத் ெதாி ம். கைடசியில், பாண்டவர்கள் 

ாிேயாதனனாதிகைள ெவன் , தம  அரசாட்சிையக் ைகக்ெகாண்டெபா , நம  
மனம் எவ்வள  ெபாிய சந்ேதாஷத்ைத அைடந்த . 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் அ க்க வாய் நம  காட்சிக்குப் லப்படாததாயி ந் ம், அ  
எல்லாவற்ைற ம் ெவல் ஞ்சக்திையக் ெகாண் , நல்லவர்க க்கு 
ஆேராக்கியத்ைத ம், ெசல்வத்ைத ம், சுகத்ைத ம், அவற்ைற அைடவதற்குத் தக்க 
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நிைலைமகைள ம் ெகா க்கின்ற ; அன்றி ம் அ  ஞான வளர்ச்சியினால் 
நிைனப்பின் வ ைமையப் பற்றிய அறிைவ ம் உயிர்களின் அக லகத்ைத ஆ ம் 
சட்டங்கைளப் பற்றிய அறிைவ ம் அைடந்தி க்கிறவ ைடய ஆன்மா ஐக்கியமாகி 
நித்தியமாக வாழ்கின்ற . நன்ைம வ வாயி க்கிற கட க்குச் சாியாக எவர் தம  
அகத்ைத நல்லதாக்க நாள்ேதா ம் யல்கின்றனேரா, அவர் உண்ைமயில் ெமய்யான 
ஆேராக்கியத்ைத ம், ெசல்வத்ைத ம், சுகத்ைத ம் அைடகின்றனர். நன்ைமக்கு 
உவைமயாகச் ெசால்லத்தக்க ெபா ள் ஒன் மில்ைல. ஒ க்கவிதிக க்கு 
ஒத் ப் றத்தில் நடப்பைத மாத்திரம் நான் நன்ைமெயன்  ெசால்லவில்ைல. ய 
நிைனப் , உயர்ந்த ேகாாிக்ைக, சுயநலமற்ற அன் , ண் ெப ைமயில்லாைம 

த யவற்ைற நன்ைமெயன்  ெசால் கிேறன். நல்ல நிைனப் களில் இைடவிடா  
வசித் க் ெகாண் த்தலான . ஒ வைனச் சுற்றி இனிைம ம் வ ைம ம் 
ெபா ந்திய ஒ  சூஷ¤ம ஆகாயத்ைதப் பரப் கின்ற . அவன் சமீபத்தில் 
ெசல் கிறவர்கெளல்லாம் அதைன உணர்கின்றனர். 
 
    உதயசூாியன் உதவியற்ற இ ள்கைளெயல்லாம் ஓட் வ  ேபால, ய்ைமயா ம் 
ெதய்வ நம்பிக்ைகயா ம் பலப்ப த்தப்பட்ட ஓர் அகத்தினின்  பிரகாசிக்கிற நல்ல 
நிைனப்பின் கிரணங்கள் தீைமயின் இ ட் சக்திகைளெயல்லாம் ஓட் கின்றன. 
எவ்விடத்தில் ரண ெதய்வ நம்பிக்ைக ம் ஒப்பற்ற ய்ைம ம் இ க்கின்றனேவா, 
அவ்விடத்தில் ஆேராக்கியம் இ க்கின்ற ; ெவற்றி இ க்கின்ற ; வ ைம 
இ க்கின்ற ; அத்தைகய நம்பிக்ைக ம் ய்ைம ள்ள மனிதைன ேநா ம் 
ேதால்வி ம் எளிைம ம் அ க மாட்டா; ஏெனனில், அவற்ைறக் கிரகிப்பதற்கும் 
ேபாஷிப்பதற்கும் அவனிடத்தில் யாெதான் மில்ைல. 
 
    சாீர நிைலைமகள் ெப ம்பா ம் மேனா நிைலைமகளால் ஏற்ப கின்றன. 
இவ் ண்ைமைய ஜடதத் வ சாஸ்திாிக ம் அங்கீகாிக்கத் தைலப்பட் விட்டார்கள். 
தன  சாீரம் தன்ைன எவ்வா  ெசய்கின்றேதா அவ்வாேற மனிதன் ஆகிறான் என் ம் 
பைழய நாஸ்திக நம்பிக்ைக விைரந்  நீங்கிக் ெகாண் ம், அதற்குப் பதிலாக மனிதன் 
தன  சாீரத்திற்கு ேமற்பட்டவெனன் ம், தன  நிைனப்பின் வ ைமயால் தன  
சாீரத்ைத எவ்வா  ெசய்கிறாேனா அவ்வாேற அஃ  ஆகிறெதன் ம் ஓர் ஆஸ்திக 
நம்பிக்ைக விைரந்  உண்டாகிக் ெகாண் ம் வ கின்ற . ஒ  மனிதன் அஜீரண 
ேநாயால் வ ந் கின்றைமயால் அவன் மனம் தளர்ச்சி கிறாெனன்  நம் வைத 
விட் , அவன் மனம் தளர்ச்சி ற்றி ப்பதால் அவன் அஜீரணத்ைத அைடகிறாெனன்  
இப்ெபா  ஒவ்ேவார் இடத்தி ள்ள மனிதர் நம்பி வ கின்றனர். சகல 
வியாதிக க்கும் உாிய லம் மனத்தி க்கிறெதன்ற உண்ைம சமீப காலத்தில் 
சாதாரண ஞானமாய்வி ம். லத்ைத ம் ேவைர ம் மனத்தில் ெகாண் ராத தீைம 
எ ம் பிரபஞ்சத்தில் இல்ைல; ன்ப ம் பாவ ம், வியாதி ம் க்க ம் உண்ைமயில் 
பிரபஞ்சத்திற்குச் ெசாந்தமானைவயல்ல. அைவ உலகப் ெபா ள்களின் இயற்ைககைள 
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ஒட் னைவயல்ல; ஆனால், அைவ பிரபஞ்சப் ெபா ள்க க்கும் நமக்கு ள்ள 
உண்ைமயான சம்பந்தங்கைள நாம் அறியாத மடைம காரணமாக உண்டாகின்றன. 
 
    நம  ேதசத்தில் ஒ  காலத்தில் அேநக தத் வ ஞானிகள் இ ந்ததாக ம், அவர்கள் 
அள  கடந்த ய்ைமைய ம் கபடமின்ைமைய ம் ைகக்ெகாண் ந்ததாக ம் 
அவர்கள் சாதாரணமாக ற்ைறம்ப  வயதிற்கு ேமேலேய வாழ்ந்தி ந்தாக ம், 
ஒ க்கத்தினின் ம் தவ தேல வியாதிக்குக் காரணெமன் ம், வியாதிைய அைடதல் 
மன்னிக்கத் தகாத ஒ  ேபரவமானம் என் ம் அவர்கள் க தியதாக ம் நம  ேதசத்தின் 
சாித்திரங்கள் கூ கின்றன. ேகாபங்ெகாண்ட ஒ  கட ளால், அல்ல  அறிவற்ற ஒ  
ெதய்வத்தால் வியாதி ெகா க்கப்பட்டெதன்  நிைனத்தைல நாம் 
எவ்வள க்ெகவ்வள  சீக்கிரமாக விட் , அ  நம  குற்றத்தால் அல்ல  பாவத்தால் 
உண்டாகிறெதன்  அபேராக்ஷமாக அறிேவாேமா அவ்வள க்கவ்வள  சீக்கிரமாக 
நாம் ஆேராக்கியமாகிய இராஜபாட்ைடயில் பிரேவாசிப்ேபாம். வியாதியான  
தன்ைனக் கவர்கின்றவர்களிடத் ம், தன்ைனக் ெகாள்ளத்தக்க மனத்ைத ம் 
சாீரத்ைத ம் உைடயவர்களிடத் ேம ெசல்கின்ற . ஆேராக்கியத்ைத ம் ஆ ள் 
பலத்ைத ம் ெகா க்கும் பிரவாகங்கைளச் சி ஷ் க்கிற ய்ைம ம் உண்ைம ம் 
வ ைம ம் ெபா ந்திய நிைனப் க்கைள ஆள்பவர்கைள விட்  வியாதியான  
பறந்ேதா கின்ற . 
 
    நீங்கள் ேகாபத்திற்காவ , கவைலக்காவ , ெபாறாைமக்காவ , ேபராைசக்காவ , 
ேநர்ைமயற்ற ேவ  ஒ  மேனாநிைலைமக்காவ  இடங்ெகா த் க் ெகாண் , ரண 
சாீர ஆேராக்கியத்ைத எதிர்பார்ப்பீர்களாயின், நீங்கள் அைடய யாத ஒ  
காாியத்ைத எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்; ஏெனனில், நீங்கள் உங்கள் மனத்தில் வியாதியின் 
வித் க்கைள இைடவிடா  விைதத் க் ெகாண் க்கிறீர்கள். அறி ள்ள மனிதன் 
எச்சாிக்ைகயாயி ந்  அத்தைகய மேனாநிைலைமகைள நீக்கிவி கிறான்; ஏெனனில் 
அ  ர்நாற்றம் நிைறந்த ஒ  சாக்கைடயி ம், ெதாத்  வியாதி நிைறந்த ஒ  

ட் ம் அதிக அபாயகரமானெதன்  அறிவான். நீங்கள் சகல சாீர 
ேநாய்களி ந் ம் ேநா களி ந் ம் தப் வதற்கும், ரண சாீர ஆேராக்கியத்ைத 
அைடவதற்கும் வி ம் ர்களாயின், நீங்கள் உங்கள் மனத்ைத ஒ ங்குப த் ங்கள்; 
உங்கள் நிைனப்ைப ேநர்ைமப த் ங்கள்; சந்ேதாஷகரமான நிைனப் க்கைள 
நிைன ங்கள்; ரம்மியமான நிைனப் க்கைள உட்ெகாள் ங்கள்; நல் வி ப்பமாகிய 
அமிர்தத்ைத உங்கள் இரத்த நா களின் வழியாக ஓடவி ங்கள். உங்க க்கு ேவ  
ம ந்  ஆவசியகமில்ைல. உங்கள் ெபாறாைமகைள ம், உங்கள் சந்ேதகங்கைள ம், 
உங்கள் கவைலகைள ம், உங்கள் ெவ ப் க்கைள ம், உங்கள் சுயநல 
ேபாகங்கைள ம் விட் வி ங்கள். உங்கள் அஜீரண ம், உங்கள் பித்த ம், உங்கள் 
அச்ச ம், உங்கள் ைககால் ேநா க ம் உங்கைள விட்  நீங்கிவி ம். 



 43

பலஹீனத்ைத ம் நாசத்ைத ம் ெகா க்கிற இம்மேனா நிைலைமகைள நீங்கள் விடா  
பற்றிக் ெகாண் ப்பீர்களாயின், உங்கள் சாீரம் ேநாைய அைடந்த காைலயில் 
ெதய்வத்தின்மீ  குைற கூறாதீர்கள். 
 
    பின்வ ம் கைத மனத்தின் சுபாவங்க க்கும் சாீர நிைலைமக க்கு ள்ள 
ெந ங்கிய சம்பந்தத்ைத விளக்கும்:-ஒ  மனிதன் ஒ  க ைமயான ேநாயால் வ ந்திக் 
ெகாண் ந்தான். ஒ வன் பின் ஒ வனாக ைவத்தியைன ம் பார்த்  அவன் ம ந்  
சாப்பிட்டான். ஆனால், அம்ம ந்ெதல்லாம் யாெதா  பயைன ம் தரவில்ைல. பின்னர் 
அவன் வியாதிகைள நீக்கும் தீர்த்தங்க ள்ள ஸ்தலங்க க்ெகல்லாம் ெசன்  
அவற்றில் ழ்கினான். அவன் வியாதிேயா ன்னி ம் அதிகமாய் அதிக 
வ த்தத்ைதக் ெகா த்த . ஓர் இர  அவ ைடய ெசாப்பனத்தில் ஒ  ெபாியவர் 
ேதான்றி, "சேகாதரேன! வியாதிையத் தீர்க்கும் சாதனங்கைளெயல்லாம் ெசய்  
விட்டாயா?" என்  ேகட்டார். அவன், "ஆம், எல்லாவற்ைற ம் ெசய் விட்ேடன்" 
என்  பதில் ெசான்னான். ெபாியவர், "இல்ைல. நீ என் டன் வா; நீ கவனியா  
விட் விட்ட ஒ  தீர்த்தத்ைதக் காட் கிேறன்" என்றார். வியாதியஸ்தன் அவைரப் 
பின்ெதாடர்ந்  ேபானான். ெபாியவர் சுத்தமான நீைர ைடய ஒ  தடாகத்திற்கு 
அவைன அைழத் க் ெகாண் ேபாய், "நீ இதில் ழ்கு, உன் வியாதி நிச்சயமாக 
நீங்கிவி ம்" என்  ெசால்  மைறந் விட்டார். அம்மனிதன் நீாில் ழ்கி 
ெவளிேயற ம், அவன  வியாதி நீங்கிவிட்ட ; அேத நிமிஷத்தில் அவன் தடாகத்தின் 
மீ  "விட் வி " என்ற ெசாற்கள் எ தப்பட் க்கக் கண்டான். அவன் விழித்த 
பின்னர் அவன் ெசாப்பனத்தின்  அர்த்த ம் அவன் மனத் ள் விளங்கிற் . அவன் 
தன  அகத் ள் ேநாக்கினான். அவன் அவ்வள  கால ம் ஒ  பாபகரமான ெசயைலச் 
ெசய்  ெகாண்  வந்தைதக் கண்டான்; அதைன அ ேயா  விட் வி வதாக 
அக்கணேம சத்தியம் ெகாண்டான். அவன் ெசய் ெகாண்ட சத்தியத்ைத 
நிைறேவற்றினான். அந்நாளி ந்  அவன  வியாதி அவைன விட்  நீங்கத் 
ெதாடங்கிய . சிறி  காலத்திற்குள் அவன் வியாதி அவைன விட் ப் ரணமாகி 
நீங்கிவிட்ட . 
 
    அேநகர் ேவைல மிகுதியால் தம  சாீர ஆேராக்கியம் குன்றிவிட்டதாகக் குைற 
கூ கின்றனர். அவர்களில் ெப ம்பாேலார் தம  சக்திைய மடத்தனமாகச் ெசல  
ெசய்ததனால் சாீர ஆேராக்கியத்ைத இழந்தி க்கின்றனர். நீங்கள் ஆேராக்கியத்ைத 
அைடய வி ம் ர்களாயின் நீங்கள் கஷ்டமில்லாமல் ேவைல ெசய்யக் 
கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆத்திரப்ப த ம் கவைலப்ப த ம் அநாவசியமான 
காாியங்கைளப் பற்றித் ெதால்ைலப்ப த ம் சாீர உைடைவ உண்  பண் தலாம். 

ைள ேவைல ம் சாீர ேவைல ம் இலாபத்ைத ம் ஆேராக்கியத்ைத ம் 
ெகா க்கத்தக்கைவ. தன் ைகயி க்கிற ேவைலையத் தவிர மற்ற எல்லாவற்ைற ம் 
மறந்  யாெதா  கவைல ம் ெதால்ைல மில்லாமல் நிைலயான அைமதிேயா ம் 
பி வாதத்ேதா ம் தன  ேவைலையச் ெசய் ம் மனிதன். கவைலேயா ம் 
ஆத்திரத்ேதா ம் ேவைல ெசய்கிற மனிதைனப் பார்க்கி ம், அதிக ேவைல 
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ெசய்வ மல்லாமல், அவன் இழக்கின்ற ஆேராக்கியத்ைத விைரவில் 
அைடபவனாக ம் இ ப்பான். 
 
    உண்ைமயான ஆேராக்கிய ம் உண்ைமயான ெவற்றி ம் ஒன் டன் ஒன்  
ேசர்ந்ேத நிகழ்கின்றன; ஏெனனில், நிைனப் லகத்தில் அைவயிரண் ம் ஒன்ைற விட்  
ஒன்  பிாியாத விதத்தில் பின்னிப் பிைணக்கப்பட் க்கின்றன. மன ேநர்ைம சாீர 
ஆேராக்கியத்ைத உண்  பண் வ ேபால, ஒ வன் குறித்த காாியங்கைள ேநராகச் 
ெசய்  க்குமா ம் ெசய்கின்ற . நீங்கள் உங்கள் நிைனப் க்கைள 
ஒ ங்குப த் ங்கள்; உங்கள் வாழ்க்ைக ஒ ங்காகி வி ம். வி ப் ம் ெவ ப் மாகிய 
கலக்க நீாில் அைமதியாகிய ெநய்ைய வா ங்கள்; ேகடாகிய யல் எவ்வள  
அச்சத்ைத உண்டாக்கி ம் வாழ்க்ைகயாகிய ச த்திரத்தில் ெசல் ம் உங்கள் 
ஆன்மப்படைக உைடக்கச் சக்தியில்லாததாய்வி ம். அப்படைக உற்சாகத்ேதா ம் 
அைசயாத நம்பிக்ைகேயா ம் ெச த் ர்களாயின், அ  கைரக்குப் ேபாய்ச் ேசர்வ  
நிச்சயத்தி ம் நிச்சயம். மற்றப  அதைனத் தாக்கக்கூ ய பல யல்கள் அதைனத் 
தாக்காமல் அதன் பக்கத்திற் கூ ச் ெசன் வி ம். நம்பிக்ைகயின் பலத்தினாேலேய 
நிைலநிற்கும் ஒவ்ெவா  ேவைல ம் ெசய்யப்ப கின்ற . நீங்கள் ெவற்றியைடய 
வி ம்பின், நீங்கள் அழியா  நிைலநிற்க வி ம்பின, ெமய்ப்ெபா ளிடத்  நம்பிக்ைக 
ைவ ங்கள்; எல்லாவற்ைற ம் ஆள்கின்ற அம்ெமய்ப்ெபா ளின் நீதியினிடத்  
நம்பிக்ைக ைவ ங்கள்; உங்க ைடய ேவைலயி ம் அதைனச் ெசய்  க்கும் 
உங்கள் பலத்தி ம் நம்பிக்ைக ைவ ங்கள். இந்நம்பிக்ைகயாகிய மைலயின்மீ  
உங்கள் கட்டடத்ைதக் கட் ங்கள். சகல சந்தர்ப்பங்களி ம் உங்கள் மனச்சாட்சியின் 
மிக யர்ந்த ண் தல்கைளப் பின்பற் த ம், ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த உங்கள் 
ஆன்மா க்கு உண்ைமயாக நடத்த ம், உங்கள் அகஒளிைய ம் உங்கள் 
அகஒ ைய ம் நம் த ம், ஒவ்ெவா  நிைனப்பின் பல ம் யற்சியின் பல ம் 
எதிர்காலத்தில் உங்க க்குக் கிைடக்குெமன்ற நம்பிக்ைகேயா ம், நிர்ப்பய ம் 
அைமதி ள்ள ஹி தயத்ேதா ம் உங்கள் காாியத்ைதச் ெசய்த ம், பிரபஞ்ச நியதி 
ஒ ேபா ம் தவறமாட்டாெதன்றறித ம், உங்கள் வி ப்பம் ஒ  சிறி ம் குைறயாமல் 
உங்கள்பால் தி ம்ப வந்  ேச ெமன்றறித ேம ெதய்வ நம்பிக்ைகயாம், ெதய்வ 
நம்பிக்ைகயில் வாழ்தலாம். அத்தைகய நம்பிக்ைகயின் வ யால் சந்ேதகமாகிய நீல நீர் 
பிளக்கப்ப ம்; கஷ்டமாகிய க மைல தகர்க்கப்ப ம். அந்நம்பிக்ைகையக் ெகாண்ட 
ஆன்மா யாெதா  ன்ப ம் உறா  ெசன் வி கின்ற . நண்பர்கேள! 
இந்நிர்ப்பயமான நம்பிக்ைகயாகிய விைல மதிப்பற்ற உைடைமைய எதற்கும் ேமலாக 
அைடய ய ங்கள்; ஏெனனில், அஃதாவ  ஆேராக்கியத்ைத ம், ெவற்றிைய ம், 
சாந்தத்ைத ம், வ ைமைய ம், வாழ்க்ைகையப் ெபாிதாக ம் ன்பமற்றதாக ம் 
ெசய் ம் எல்லாவற்ைற ம் ெகா க்கும் மந்திரயந்திரமாகும். அத்தைகய நம்பிக்ைகயின் 
மீ  உங்கள் ட்ைடக் கட் ர்களாயின், நித்திய மைலயின் மீ  நித்தியப் 
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ெபா ள்கைளக் ெகாண் , நித்திய ட்ைடக் கட் கின்றவர்களா ர்கள். நீங்கள் 
கட் ம்  ஒ  காலத்தி ம் அழியா ; அ  வில் ளாகப் ேபாகின்ற சகல 
ஸ் ல உைடைமகைள ம் ேபாகங்கைள ம் கடந்  நிற்கும். நீங்கள் க்கமாகிய 
கட ள் ஆழ்த்தப்பட்டா ம் நீங்கள் சந்ேதாஷமாகிய மைலயின் மீ  
உயர்த்தப்பட்டா ம், நீங்கள் இந் நம்பிக்ைகைய எப்ெபா ம் ெகாண் ங்கள்; 
நீங்கள் நிர்பயமாகத் தங்கத்தக்க மைலக்குைக அஃேதெயன்  அதற்குத் தி ம் ங்கள். 
அழியாத ம் அைசயாத மான அதன் அ வாரத்தில் உங்கள் பாதங்கைள உ தியாக 
ைவ ங்கள். அத்தைகய நம்பிக்ைகைய உ தியாக நீங்கள் ெகாண் ப்பீர்களாயின் 
உங்கைளத் தாக்க வ ம் தீைமயின் சக்திகைளெயல்லாம் கண்ணா யாற் ெசய்யப்பட்ட 
ெபாம்ைமகைளப் ேபால, ள் ளாக்கத் தக்க ஆன்ம சக்திைய நீங்கள் அைட ர்கள். 
உலக லாபத்ைத அைடயக் க திய மனிதன் ஒ ேபா ம் அைடய யாத (கனவி ம் 
அைடய யாத) ெவற்றிைய நீங்கள் அைட ர்கள். நீங்கள் நம்பிக்ைகையக் 
ெகாண்  சந்ேதகத்ைத வி ர்களாயின், நீங்கள் இதைனச் ெசய்  ப்ப  
மாத்திரமன்றி, நீங்கள் இந்த மைலையப் பார்த்  'நீ இவ்விடத்தினின்  நீங்கிச் 
ச த்திரத்தில் ேபாய் விழ' என்  கூறின், அஃ  அவ்வா  நீங்கிப்ேபாய் அங்குவி ம். 
 
    இந்நம்பிக்ைகையக் ைகக்ெகாண் , இதைனக் கைடப்பி யாகப் பி த் , இதைன 
நாள்ேதா ம் அப்பியசித்  இதனால் வ ம் ெப ைமைய ம் அைமதிைய ம் 
அைடந் ள்ள ஷர்க ம் ஸ்திாீக ம் இன் ம் இவ் லகில் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கள்தாம் மனித ச கத்திற்குாிய விதி விலக்குகைள ஏற்ப த்தியவர்கள்; க்க ம் 
ஆசாபங்க ம் மனக்கைளப் ம் சாீர ேநா ம் அவர்கைள விட்  
நீங்கிெயாழிந் விட்டன. நீங்கள் இந்நம்பிக்ைகைய உைடயவர்களாயி ப்பின், 
உங்கள் ெவற்றிையப் பற்றியாவ  ேதால்விையப் பற்றியாவ  நீங்கள் கவைலயைடய 
ேவண் ய ஆவசியகமில்ைல; ெவற்றி நிச்சயமாக உங்கள்பால் வந்  ேச ம். உங்கள் 

யற்சியின் பலன்கைளப் பற்றி நீங்கள் கவைலயைடய ேவண் ய ஆவசியகம் 
உண்டாகா . சாியான யற்சிக ம் சாியான பலன்கைளத் தவறா  ெகாண்  
வ ெமன்  நீங்கள் ெதாிந்  சந்ேதாஷத்ேதா ம் சமாதானத்ேதா ம் உங்கள் 
ேவைலகைளச் ெசய் ர்கள். 
 
    அேநக சுகங்கைள அ பவித் க் ெகாண் க்கிற ஒ  ஸ்திாீைய நான் அறிேவன். 
சமீபகாலத்தில் ஒ  நண்பர் அவைளப் பார்த் , "ஆ! நீ எவ்வள  அதிர்ஷ்டசா ! நீ ஒ  
ெபா ைள அைடய வி ம் கிறாய்; அஃ  உடேன உன்னிடம் வந்  ேச கின்ற " 
என்  கூறினார். அவள  காாியங்கள் ேமலாந்தரப் பார்ைவயில் அவ்வா  ேதான்றின. 
உண்ைமயில் அவள் வாழ்ைவப் பற்றிய சகல சுகங்க ம் அவள் ஆ ள் நாெளல்லாம் 
ைகக்ெகாண்  வளர்த்  வந்த அவள  (சுகங்கெளன் ம்) அக நிைலைமகளின் 
ேநரான பலன்கள், ெவ ம் வி ப்பம் ஆசாபங்கத்ைதத் தவிர ேவெறான்ைற ம் 
ெகாண் வர மாட்டா . சாியான வழியிற் ெசய்யப்ப ம் யற்சிெயான்ேற வி ம்பிய 
ெபா ைளக் ெகாண்  வ ம். ஒ  ெபா ைள அைடய வி ம்பி மைடயர் 
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க்கின்றனர். அப்ெபா ைள அைடவதற்குாிய ேவைலகைளச் ெசய்  
அறிஞர் காத்தி க்கின்றனர். இந்த ஸ்தீாி ேவைல ெசய்தி க்கிறாள்; றத்தி ம் 
அகத்தி ம் ேவைல ெசய்தி க்கிறாள்; ெதய்வ நம்பிக்ைக ம், ெதய்வ விசுவாச ம், 
ெதய்வ பக்தி ம், அ ம், பேராபகார மாகிய கற்கைள ெகாண்  (ெபாறிக க்குப் 

லப்படாத) ஆன்மாவின் ைககளால் ஒ  நல்ல ஒளியாலயத்ைதக் கட் யி க்கிறாள்; 
அதன் ெப ைம ள்ள பிரகாசம் எப்ெபா ம் அவைளச் சூழ்ந்  ெகாண் க்கின்ற . 
அஃ  அவ ைடய கண்களில் பிரகாசிக்கின்ற . அஃ  அவ ைடய கத்தில் 
ஒளிக்கின்ற . அதன் வசீகர சக்திைய அவள் சமீபத்தில் ெசல்பவெரல்லாம் 
உணர்கின்றனர். 
 
    எவ்வா  அவள் சுகங்கைள அைடந்தனேளா, அவ்வாேற நீங்க ம் சுகங்கைள 
அைடயலாம்; உங்கள் ெவற்றி ம் உங்கள் ேதால்வி ம், உங்கள் ெசல்வாக்கும், உங்கள் 

 வாழ் ம் உங்களிடத்திேல இ க்கின்றன. ஏெனனில் உங்கைள ஆ கின்ற 
நிைனப் க் கூட்டங்கேள உங்கள் விதிைய ஆக்கும் க விகள். நீங்கள் அன் ள்ள 
நிைனப் க்கைள ம் மாசற்ற நிைனப் க்கைள ம் சந்ேதாஷ நிைனப் க்கைள ம் 
ெவளிேய அ ப் ங்கள். சுகங்கள் உங்களிடம் வந்  ேச ம். சாந்தியாகிய வஸ்திரம் 
உங்கள் ேமைஜயின் மீ  விாிக்கப்ப ம். நீங்கள் ெவ ப் ள்ள நிைனப் க்கைள ம், 
மாசுள்ள நிைனப் க்கைள ம், அசந்ேதாஷ நிைனப் க்கைள ம் ெவளிேய 
அ ப் ங்கள்; நிந்தைனகள் உங்கள் ேமல் ெசாியப்ப ம்; அச்ச ம் கவைல ம் உங்கள் 
தைலயைணயின் மீ  வந்தி க்கும் உங்கள் நல்ல விதிையேயா, தீய விதிையேயா, 
ஆக்குகின்ற கர்த்தர்கள் நீங்கேள. உங்கள் வாழ்ைவ ஆக்குகிற அல்ல  அழிக்கிற 
சக்திகைள நீங்கள் ஒவ்ெவா  நிமிஷத்தி ம் ெவளிேய அ ப்பிக் 
ெகாண் க்கிறீர்கள். உங்கள் அகம் ெபாியதாக ம் அன் ள்ளதாக ம் 
சுயநலமற்றதாக ம் வளரட் ம். நீங்கள் தனத்ைத அதிகமாக அைடயாவிட்டா ம், 
உங்கள் ெசல்வாக்கும், ெவற்றி ம் ெபாியனவாக ம் நிைல ள்ளனவாக மி க்கும். 
உங்கள் அகத்ைதச் சுயநலத்தின் சு ங்கிய எல்ைலக்குள் அைடத்  ைவ ங்கள்; நீங்கள் 
ேகாடீஸ்வரர்களானேபாதி ம் உங்க ைடய ெசல்வாக்கும் ெவற்றி ம் வில் மிக 
அற்பமாகக் காணப்ப ம். 
 
    ஆதலால், நீங்கள் கலப்பற்ற பர நலத்ைத வளர்த்  அதைனத் ய்ைமேயா ம் 
ெதய்வ நம்பிக்ைகேயா ம் ஏக காாியத்ேதா ம் ேச ங்கள். நீங்கள் நிைலயான 
ஆேராக்கியத்ேதா ம் ஸ்திரமான ெவற்றிைய மாத்திரமல்லா , ெபா ைமைய ம் 
வ ைமைய ம் ெகா க்கும் அம்சங்கைள உங்கள் அகத்தினின்  ெவளிப்ப த்திக் 
ெகாண் ப்பீர்கள். உங்கள் தற்கால நிைல நீங்கள் வி ம்பத்தகாததாக ம், உங்கள் 
மனம் உங்கள் ேவைலயில் ெசல்லாததாக ம் இ ந்தால், நல்ல நிைலக ம் ெபாிய 
காாியங்க ம் உங்க க்காகக் காத் க் ெகாண் க்கின்றன என்ற அபிப்பிராயத்ைத 
நீங்கள் மனத்தில் ெகாண்  உங்கள் கடைமகைள உங்கள் மனச்சாக்ஷ¢க்கு 
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விேராதமில்லாமல் ஊக்கத்ேதா  ெசய் ங்கள். நல்ல சமயம் வாய்த் ப் திய நிைல 
ேதான் ம்ெபா , அந்நிைலயில் பிரேவசிக்கத்தக்க விதத்தில் உங்கள் மனத்ைதப் 
பக்குவப்ப த்திக் ெகாண் ம், உங்கள் விேவகத்ைத வளர்த் க் ெகாண் ம், நீங்கள் 
அந்நிைலைய எதிர்பார்த் க் ெகாண் ங்கள். 
 
    நீங்கள் ெசய் ம் ேவைல எ வாயி ந்தா ம், அதில் உங்கள் மனத்ைத ம் 
ஏகாக்கிரப்ப த் ங்கள்; உங்கள் ஊக்கம் வைத ம் அதில் ெச த் ங்கள்; சிறிய 
ேவைலகைளக் குைறவறச் ெசய்  ப்பவ க்குப் ெபாிய ேவைலகள் நிச்சயமாக 
வந் ேச ம். எப்ெபா ம் நீங்கள் உ தியாக ேமல் ேநாக்கிச் ெசன்  
ெகாண் ங்கள்; ஒ ேபா ம் நீங்கள் கீழ் ேநாக்கிச் ெசல்லாதீர்கள்; இதில்தான் 
உண்ைமயான வ ைமயின் மர்மம் அடங்கி இ க்கின்ற . நீங்கள் உங்கள் சக்திகைள 
எப்ப  ஆளலாெமன்பைத ம், அவற்ைற ஒ  குறித்த விஷயத்தில் ஒ  குறித்த 
நிமிஷத்தில் எப்ப  ஏகாக்கிரப்ப த்தலாெமன்பைத அ க்க ம் அப்பியசித் க் 
கற் க்ெகாள் ங்கள். மைடயர் தம  மேனாபலத்ைத ம் ஆன்மபலத்ைத ம் 
அற்பத்தனமான சிந்தைனகளி ம் டத்தனமான ேபச்சுக்களி ம் சுயநல 
விவாதங்களி ம் ணாகச் ெசலவி கின்றனர்; அவர் சாீரத்தால் ெசய் ம் மிைககேளா 
எண்ணிறந்தன. 
 
    எல்லாவற்ைற ம் ெவல் ம் வ ைமைய, நீங்கள் அைடய வி ம் ர்களாயின், 
இன்ப ன்பங்கைளச் சமமாகக் ெகாள்ள ம், எப்ேபா ம் அைமதியாயி க்க ம் 
கற்றல் ேவண் ம்; நீங்கள் எந்தக் காாியத்ைத ம் தனிைமயாகச் ெசய்  த்தற்குச் 
சக்தி ள்ளவர்களாக ேவண் ம். பலவைகப் பல ம் அைசயாைமேயா  
கூ யி க்கிற ; நிைலயான மைல ம், ெபாிய பா ம், காற்றிற் கிைளயாத க ங்கா  
மர ம் தனித்  நிற்றலா ம், அைசயா  நிற்றலா ம் தம  பலத்ைத நமக்குத் 
ெதாிவிக்கின்றன; உ ம் மண ம், வைள ம் தளி ம், அைச ம் நாண ம் தக்கும் 
சக்தியின்ைமயா ம் அைச ந் தன்ைமயா ம் தம  பலஹீனத்ைத நமக்குத் 
ெதாிவிக்கின்றன; தம  இனங்கைள விட் ப் பிாிக்கப்பட்டெபா , அைவ சிறி ம் 
பிரேயாஜனமில்லாமற் ேபாகின்றன. தன  இனத்தாெரல்லாம் மனக்கிளர்ச்சியால் 
அல்ல  மனச்சலனத்தால் க்கும்ெபா  எவன் அைமதியாக ம் அைசயாம ம் 
இ க்கின்றாேனா, அவன்தான் உண்ைமயில் பல ள்ள மனிதன். 
 
    எவன் தன்ைன அடக்கி ஆ கின்றாேனா, அவன்தான் மற்றவைர 
அடக்கியா வதற்குத் தகுதி ள்ளவன். ெவறியர்க ம், பயங்காளிக ம், 
ஆேலாசைனயில்லாதவர்க ம், அற்பத் தன்ைம ள்ளவர்க ம் தத்தம் இனத்ேதா  
கூ  நிற்கட் ம்; இல்லாவிட்டால் ைணயின்றிக் கீேழ வி ந்  அழிந்  ேபாவார்கள்; 
ஆனால், அைமதி ள்ளவ ம், பயமற்ற ம், ஆேலாசைன ள்ளவ ம், 
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ெப ந்தன்ைம ள்ளவ ம் வன ம், கா ம், மைலயின் உச்சி ம் ஆகிய தனித்த 
இடங்கைளத் ேத ச் ெசல்லட் ம்; அவர  பலத்ேதா  அதிக பலம் ேச ம்; மனிதைர 
அழிக்கும் மனத்தின் ஓட்டங்கைள ம் சுழிகைள ம் த த்  அவர் ேமன்ேம ம் 
ெவற்றியைடவர். 
 
    காமக் குேராதம் பலமன் . அ  பலத்தின் ர்விநிேயாக ம் உைட மாகும். காமக் 
குேராதம் ஒ  பலத்த பாறின் மீ  ேவகமாக ம் ரட் த்தனமாக ம் அ க்கும் ஒ  
க ம் ய க்குச் சமமான ; ஆனால், பலம் அப் ய க்ெகல்லாம் அைசயா  
ெமௗனமாய் நிற்கின்ற பா க்குச் சமமான . மார்ட் ன் தர் என்பவர் ெவார்ம்ஸ் 
என் ம் இடத்திற்குச் §க்ஷமமாகப் ேபாய்வரமாட்டாெரன்  சந்ேதகித்த அவர  
நண்பர்கள் அவைர அங்குப் ேபாகக் கூடாெதன்  ெசால் ய காலத்தில், அவர், 
" களின் ேம ள்ள ஓ கைளப் ேபால எண்ணிறந்த ேபய்கள் ெவார்ம் ல் 
இ ந்தா ம் நான் ேபாேய தீ ேவன்" என்  பதில் ெசால் ய  உண்ைமயான 
பலத்ைதக் காட் கின்ற . ெபஞ்சாமின் ேதஸேர என்பவர் பார் ெமண்  சைபயில் 

தல் தாம் ேபசத் ெதாடங்கித் தவறிச் சைபயாாின் அவமதிப்ைப அைடந்த காலத்தில், 
அவர், "என  ேபச்ைசக் ேகட்ப  ஒ  ெகௗரவம் என்  நீங்கள் நிைனக்கும்ப யான 
நாள் வ ம்" என்  ெசால் ய  சி ஷ்  ெசய் ம் பலத்ைதக் காட் கின்ற . எனக்குத் 
ெதாிந்த ஒ  வா பன் ரதிர்ஷ்டங்கைள ம் ேக கைள ம் இைடவிடா  அைடந்  
ெகாண் ந்த காலத்தில், அவைன அவன  சிேநகிதர் பாிகாசம் ெசய் , ேமல் 
பிரயத்தனஞ் ெசய்யா  நி த்திவி ம்ப  ெசால் யதற்கு, அவன், "என  நல்ல 
அதிர்ஷ்டத்ைத ம் ெவற்றிைய ம் நீங்கள் கண்  ஆச்சாியப்ப ம்ப யான காலம் 
விைரவில் வரப்ேபாகின்ற " என்  பதில் கூறினான்; அவைன எண்ணிறந்த 
கஷ்டங்க க்குட்ப த்தி அவ க்கு ெவற்றியாகிய கிாீடத்ைதக் ெகா த்த ம், 
எதனா ம் எதிர்க்க யாத மான ெமௗன வ ைமைய அவன் 
ெகாண் ந்தாெனன்பைத அ  காட் ற் . 
 
    இவ்வ ைம உங்களிடத்தில் இல்ைலயானால் அதைன நீங்கள் அப்பியாசத்தினால் 
அைடயலாம். வ ைமயின் ெதாடக்கம் ஞானத்தின் ெதாடக்கத்ைத ஒத்தி க்கின்ற . 
நீங்கள் இவ்வள  கால ம் மனதார இடங்ெகா த் க் ெகாண் ந்த பயனற்ற அற்பக் 
காாியங்கைளெயல்லாம் ஒழிப்பதற்கு ஆரம்பிக்கேவண் ம். உரத்த சிாிப் , அடங்காத 
சிாிப் , நிந்தைனப் ேபச்சு, பயனற்ற ேபச்சு, சிாிப்ைப உண்  பண் ம் விகடம் 

த யைவெயல்லாம் வ ைமையக் ெக ப்பன என்  க தி ஒ க்கப்பட ேவண் ம். 
ெசயின்  பால் என்பவர் இபிசியின் ஜாதியாைரப் பார்த் , "பயனற்ற ேபச்சும் 
விகட ம் நல்லைவயல்ல" என்  கூறிய , அவர் மனிதர  அபிவி த்திக்குாிய 
(ெபாறிக க்குப் லப்படாத) சட்டங்களில் எவ்வள  ஆழ்ந்த அறிைவக் 
ெகாண் ந்தாெரன்பைத விளக்குகின்ற . ஏெனனில், அத்தைகய பழக்கங்கைளச் 
சுபாவமாகக் ெகாண் த்தல் சகல ஆன்ம பலத்ைத ம் வாழ்ைவ ம் அழித் வி ம். 
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அத்தைகய மனச்சிதறல்க க்கு நீங்கள் இடங்ெகாடாத திட்ப ைடயவர்களான 
காைலயில் நீங்கள் உண்ைமயான வ ைம இன்னெதன்  அறிய ஆரம்பிப்பீர்கள். 
பின்னர் உங்கள் ஆன்மாைவப் பந்தப்ப த்தி நீங்கள் வ ைமைய அைடய விடா  
த த் க் ெகாண் க்கிற உங்கள் அவாக்கேளா ம் பசிகேளா ம் ேபாராட 
ஆரம்பிப்பீர்கள்; அதன்பின்னர் நீங்கள் மிக எளிதில் அபிவி த்தி அைட ர்கள். 
 
    நீங்கள் ஒேர ேநாக்கத்ைத உைடயவர்களாயி ங்கள்; எல்லாவற்றி ம் 

க்கியமான ம் நியாயமான ம் பயன் த வ மான ஒ  காாியத்ைதத் குறித் க் 
ெகாள் ங்கள்; உங்கள்  மனத்ேதா ம் அதைனச் ெசய் ங்கள். அ  தவிர ேவ  
எ ம் உங்கள் கவனத்ைதக் கவர விடாதீர்கள்; "இரண்  மண ள்ள மனிதன் தன  
பல காாியங்களி ம் நிைலயில்லாதவெனன்ப  உங்கள் ஞாபகத்தில் இ க்கட் ம். 
கற்பதற்கு ந் ங்கள்; ஆனால், இறப்பதற்குப் பிந் ங்கள்; உங்கள் ேவைலையப் 

ரணமாக அறிந்  ெகாள் ங்கள். அதைன நீங்கேள ெசய்  ங்கள். உங்கள் 
அகவழிகாட் ைய உங்கள் அக ஒளிைய, நீங்கள் பின் ெதாடர்ந்  ெசல் ம்ெபா  
நீங்கள் ெவற்றிேமல் ெவற்றிைய அைட ர்கள்; ப ப்ப யாக உயர்ந்த 
ஸ்தானங்க க்குச் ெசல் ர்கள். எப்ெபா ம் விாிந்  ெகாண் க்கிற உங்கள் 

ண் ணர்  உங்கள் வாழ்க்ைகயின் க்கிய ேநாக்கத்ைத ம் அழைக ம் 
உங்க க்குக் காட் ம். உங்கள் மனம் சுத்தமாய் விட்டால் ஆேராக்கிய ம் 
உங்க ைடயதாயி க்கும்; நீங்கள் ெதய்வ நம்பிக்ைகையக் ெகாண் ந்தால், ெவற்றி 
உங்க ைடயதாயி க்கும்; உங்கள் மனத்ைத நீங்கள் ஆண்  வந்தால், வ ைம 
உங்க ைடயதாயி ப்பேதா  நீங்கள் ெசய்வெதல்லாம் அபிவி த்தியாகும்; ஏெனனில், 
நீங்கள் மனத்திற்கு அ ைமயாகி மற்ைறய உயிர்களினின்  பிாிக்கப்பட்ட 
தனிப்ெபா ளாயி ப்பதினின்  நீங்கி, நீங்கள் பிரபஞ்ச உயிரா ம் நித்திய 
நன்ைமயா ம் விளங்காநின்ற ெமய்ப்ெபா ளாகிய ெபாிய சட்டத்திற்கு விேராதமாக 
ஒன் ஞ்ெசய்யா , அதற்கு ஒத்தவாேற எல்லாவற்ைற ம் ெசய் , அதேனா  
ஒ ைமப்பட் ப்பீர்கள். நீங்கள் அைட ம் ஆேராக்கியம் உங்களிடத்தில் நிைலயாக 
நிற்கும்; நீங்கள் அைட ம் ெவற்றி மனிதர் எண்ணிக்ைகக்கு எட்டாததாயி க்கும்; 
அஃ  ஒ ெபா ம் உங்கைள விட்  நீங்காம க்கும்; உங்க ைடய ெசல்வாக்கும் 
வ ைம ம் நாள்ேதா ம் அதிகமாய்க் ெகாண் க்கும்; ஏெனனில், அைவ 
பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாயிரா நின்ற ெமய்ப்ெபா ளின் அம்சங்கள். 
 
    ஆைகயால், சுத்தமான ஓர் அக ம், ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்ட ஓர் மன ேம 
ஆேராக்கியத்தின் மர்மம்; அைசயாத ெதய்வ நம்பிக்ைக ம், விேவகத்ேதா  ெசய் ம் 
காாிய ேம ெவற்றியின் மர்மம்; அவாவாகிய க ங்குதிைரைய உ தியான 
தீர்மானத்ேதா  அடக்கியாள்வேத வ ைமயின் மர்மம். 
 
        ஆசிாியப்பா 
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        நாம் நம் கால்களால் நடப்பதற் காக 
        எல்லா ெநறிக ம் இ க்கின் றன; அைவ 
        ஒளிஇ  ைடயைவ; உயர் தாழ் ைடயைவ; 
        அழிவழி யாைம, அகலம் ஒ க்கம், 
        எட் ம் ப கள், எட்டாப் ப கள், 
        நன்ைம தீைம, நண்ணப் ெபற்றைவ; 
        அவற் ள் ஒன்ைறநாம் அ த்ததில் 
        ெசன் தன் நன்  தீ ணர லாேம. 
 
        உள் ம் ய்ைமயாம் உயர்ந்த ஒ ங்கிய 
        சுத்தமார் ெநறியினில் ெதாடர்ந்  ெசல் ேவாெமனச் 
        சத்தியம் ெசய் நம் தாள்கைள ைவத் ப் 
        பிற ைட இகழ்ச்சிப் ேபச்சம் சிாிப் ம் 
        நிந்ைதச் ெசால் ம் சிந்ைத ட் ெகாளா  
        நடந்திைட ட் கடந் , நலனார் 
        பசியநன் னிலத்ைதப் பற்றி ன், 
        நல்லன ெவல்லாம் நாங்காண லாேம. 
 
        ஓ ேய கழி ம் ஒவ்ெவா  கணத்தி ம் 
        அன் ம் ெபா ைம ம் அளவிலா தாற்றி, 
        மாெசள் ளள ம் மனத் றா தாண்  
        வாம்ைமயி னின்  வ வா ெதன் ம் 
        உயிர்கள் தம  ெசயிர்விட உதவின், 
        ஆேராக்கிய ம் அழகும் வ ைம ம் 
        அைடந் ள இடத்ைதநாம் அைடந் நின் 
        றழியா ட் ைன அறிந் ணர லாேம. 
 
        ேத ேவா மாயின், ேத ய காண்ேபாம்; 
        யல்ேவா மாயின், யன்றன அைடேவாம்; 
        இழப்ேபா மாயின்; இனி நாம் தி ந் ேவாம் 
        நம ன் பங்கள் நாச ற் ெறாழிய, 
        நமதான் மாஒளி நல்வாழ் ைடய, 
        நாம்இவண் அழா  நைக ற ேவண் ன், 
        ெமய்விதிக் கடங்கநாம் ேவண் ம்; 
        நைமயாள் ெமய்விதி நமக்கடங் காேவ; 
 
        சுயநயம் பி த்த மயல்ெநஞ் சுைடேயார் 
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        நற்ெபா  ெளல்லாம் நமெவன ெமாழிவர்; 
        நம நல் ேநாக்கம் நற்ெபா  ளைனத்ைத ம் 
        ேத க் காண்டேல, ெதாிந்தினி ணர்தேல; 
        ஏெனனில், யேர ஞான  டைடகுவர். 
        நமெதனச் ெசாலற்கும் நமெதனக் ெகாளற்கும் 
        ஒன் ேம ஈங்கிைல உண்ைமநாம் 
        அறிய ம் உணர ம் அைனத் நம் ைடயேவ. 
-------------  
 

11. வள ம் இன்பத்தின் மர்மம் 
 
    இன்பத்திற்குத் தாகம் அதிகம்; அவ்வள  இன்பமின்ைம ம் அதிகம். ெசல்வம் 
ஸ்திரமான ேபாின்பத்ைதக் ெகாண்  வ ெமன்  நம்பித் தாித்திரங்களிற் 
ெப ம்பாேலார் ெசல்வத்ைத அவா கின்றனர். ஒவ்ேவார் அவாைவ ம் இச்ைசைய ம் 
நிைறேவற்றிச் ெசல்வந்தாிற் ெப ம்பாேலார் சாீர ெம வா ம் சாீர க்கத்தா ம் 
வ ந் கின்றனர். ஆனால், இன்பத்திற்குத் தாித்திராி ம் அவர் ரத்தி க்கின்றனர். 
காாியங்களின் இந்நிைலைமைய நாம் ஆேலாசித் ப் பார்த்தால், இன்பம் 

ற ைடைமகளால் மாத்திரம் உண்டாவதில்ைல என்ற சிறந்த உண்ைம ம், ன்பம் 
ற ைடைமகள் இன்ைமயால் மாத்திரம் உண்டாவதில்ைலெயன்ற சிறந்த 

உண்ைம ம் நமக்கு விளங்கும். ஏெனனில், இன்பம் ற ைடைமயினின் ம், ன்பம் 
ற ைடைமயினின் ம் உண்டாகுமாயின், தாித்திரர் எப்ெபா ம் ன்பத்ைத 

அ பவித்தைல ம், ெசல்வந்தர் எப்ெபா ம் இன்பத்ைத அ பவித்தைல ம் நாம் 
காணேவண் ம்; ஆனால் உண்ைம இதற்கு மாறியி க்கின்ற . மிக மிகக் ெகா ய 

ன்பத்ைத அ பவிப்பவர்களிற் சிலர் ெசல்வங்க ம் ேபாகப்ெபா ள்க ம் 
சூழ்ந்தி க்கப் ெபற்றி ப்பைத நான் பார்த்தி க்கிேறன். மிகமிக இனிய இன்பத்ைத 
அ பவிப்பவர்களிற் சிலர் வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாத ெபா ள்கைள மாத்திரம் 
ெகாண் ப்பைத நான் அறிேவன். ெசல்வங்கைளச் சம்பாதித் ள்ள அேநக மனிதர் 
தாம் ெசல்வத்ைதச் சம்பாதித்ததனால் உண்டாய சுயநல ேபாகங்கள் தம  
வாழ்க்ைகயின் இன்பத்ைதக் கவர்ந்  ெகாண்டனெவன் ம், தான் தாித்திரராயி ந்த 
காலத்தில் அைடந்த இன்பத்ைதத் தாம் ெசல்வந்தரான காலத்தில் ஒ ேபா ம் 
அைடந்ததில்ைலெயன் ம் ஒப் க்ெகாண் க்கின்றனர். 
 
    அப்ப யானால், இன்பமாவ  யா ? அதைன அைடவ  எவ்வா ? அஃ  ஒ  
கற்பைனயா அல்ல  ஒ  மாயமா? ன்பந்தானா நித்தியமா ள்ள ? என் ம் 
வினாக்கள் உண்டாகின்றன. நாம் சிரத்ைதேயா  கவனித்  ஆேலாசிப்ேபாமானால், 
ஞான மார்க்கத்தில் பிரேவசித் ள்ளவர்கள் தவிர மற்றவர்கெளல்லாம் அவாைவ 
நிைறேவற் வதனால் மாத்திரம் இன்பத்ைத அைடயலாெமன்  
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நம்பியி க்கிறார்கெளன்ப  நமக்குத் ெதாி ம். அஞ்ஞானமாகிய நிலத்தில் 
ேவ ன்றியி ப்ப ம் சுயநல அவாக்களாகிய நீரால் இைடவிடா  
பாய்ச்சப்ப வ மான இந்த நம்பிக்ைகதான் உலகத்தி ள்ள சகல ன்பங்க க்கும் 
காரணம். நான் அவா என் ம் ெசால்ைல ஸ் லமான மி க ேபாகங்கைள மாத்திரம் 
குறிக்கும் ெபா ளில் உபேயாகிக்கவில்ைல; இன்ப ெசா பமாக ெவளிப்ப கின்ற 
ஆன்மாவின  அழைக ம், சாந்திைய ம், ய்ைமைய ம் இழக்கும்ப  ெசய் , 

த்திசா கைள ம் ஒ க்க ள்ளவர்கைள ம் பந்தப்ப த் கிற, மிகுந்த வ ைம ம் 
வஞ்ச ம் ட்ப ம் ெபா ந்திய அவாக்கைளக் ெகாண்ட மேனா லகத்ைத ம் 
குறிக்குமா  உபேயாகிக்கின்ேறன். 
 
    உலகத்தி ள்ள ன்பங்க க்ெகல்லாம் சுயநலேம காரணெமன்பைத அேநகர் 
ஒப் க்ெகாள்வார். ஆனால், அச்சுயநலம் தம் ைடயெதன் ம் 
ேவெறா வ ைடயெதன் ம் அவர் கூறி ஆன்மாைவக் ெக க்கும் மயக்கத் ள் 

ழ்கின்றனர். உங்கள் ன்பெமல்லாம் உங்கள் ெசாந்த சுயநலத்தின் பலன்கெளன்  
நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ள வி ப்ப ைடயவர்களாயி க்கும்ெபா  நீங்கள் 
சுவர்க்கத்தின் வாயில்க க்குச் சமீபத்தி ப்பீர்கள்; ஆனால், உங்கள் 
சந்ேதாஷத்ைதக் கவர்வ  மற்றவர்க ைடய சுயநலெமன்  எவ்வள  காலம் நீங்கள் 
நம்பிக் ெகாண் க்கிறீர்கேளா, அவ்வள  கால ம் நீங்கள் உங்களால் ஆக்கப்பட்ட 
நரகத் ள் ைகதிகளாயி ப்பீர்கள். 
 
    இன்பமான  ரண தி ப்தியாகிய அகத்தின் நிைலைம; அ  சகல அவாக்க ம் 
நீங்கிய சந்ேதாஷ ம் சாந்தி மின்றி ேவறன் . அவாைவ நிைறேவற் வதனால் 
உண்டாகும் தி ப்தி நிைலயற்றதாக ம் ேதாற்றம் மாத்திைரயாக ம் உள்ள ; 
அத்தி ப்தியால் அவா ேம ம் ேம ம் அதிகப்ப கின்ற . அவா ச த்திரத்ைதப்ேபால 
அடங்காத ; அதைன நிைறேவற்ற நிைறேவற்ற, அ  மிகமிகச் சத்தமிட் க் 
கூக்குர கின்ற . அவாைவப் பற்றியவர் சாீர ேநாைவயாவ  மன ேநாைவயாவ  
அைடந்  அகத்ைதச் சுத்தப்ப த் ம் ன்பமாகிய ெந ப்பில் ழ்கும் வைரயில் 
அவாிடம் அ  ேமன்ேம ம் ேவைல வாங்குகின்ற . அவா நரகத்தின் அ வாரம்; சகல 

ன்பங்க ம் அங்கு நிைறந்தி க்கின்றன. அவாைவ வி தல் சுவர்க்கத்ைத 
அைடதலாம். சகல இன்பங்க ம் அவ்விடத்தில் காத் க் ெகாண் க்கின்றன. 
 
        என்னான்மா ைவப்ெபாறிகட் ெகட்டாத 
        ெமய்ப்ெபா ள்பால் 
        ெபான்னா  ெபற் வரப் ேபாக்கிேனன்-என்னான்மா 
        நாேன சுவர்க்கம் நரகம் எனச் ெசவி ள் 
        மாேன! ெமாழிந்த டன் வந் . 
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    சுவர்க்க ம் நரக ம் அகத்தின் நிைலைமகள். "யான்" என்பத ள் ம், அதன் சகல 
ேபாகங்க ள் ம் ஆ ங்கள்; நீங்கள் நகரத் ள் ஆழ்கின்றீர்கள். 'யான்' என்பதின் ம் 
நீங்கி, 'யான்' என்பைத ற்றி ம் றந் ம் மறந் ம் இ க்கிற அறிவின் 
ஸ்தானத்திற்கு உய ங்கள்; நீங்கள் சுவர்க்கத் ள் பிரேவசிக்கின்றீர்கள். 'யான்' என்ப  
கண்ணில்லாத ; பகுத்தறிவில்லாத ; உண்ைமயான ஞானமில்லாத ; எப்ெபா ம் 

ன்பத்திற்ேக ெச த் வ . சாியான காட்சி ம், பட்சபாதமற்ற அறி ம், 
உண்ைமயான ஞான ம் கட க்குாியைவ. இக்கட ள் ஞானத்ைத அைடவதால் 
மாத்திரம் இன்பம் இன்னெதன்  ெதாிய ம்; நீங்கள் சுயநலத்ேதா  உங்கள் சாீர 
சுகத்ைத நா க்ெகாண் க்குங் காலெமல்லாம் இன்பம் உங்கைள ஏமாற்றிக் 
ெகாண் க்கும்; நீங்கள் ன்ப வித் க்கைள விைதத் க்ெகாண் ப்பீர்கள். 
மற்றவர்க க்கு ஊழியம் ெசய்வதில் 'யான்' என்பைத எவ்வள க்ெகவ்வள  நீங்கள் 
இழக்கின்றீர்கேளா, அவ்வள க்கவ்வள  இன்பம் உங்களிடம் வந்  ேச ம். நீங்கள் 
இன்பப் பலைன அ ப்பீர்கள். 
 
        அன் ெசய்த லால் உள்ளம் ஆனந்தம் எய் மல்லாமல், 
        அன்  ெசய்யப்படாமல் அஃெதய்யா-தின் யர்கட் 
        கீத னால் உண்டல்லால் ஈயப்ப த னால் 
        மாேத! இைலய ம் மற் . 
 
        எஃதைன நீேவண் ைனேயா, எஃ நிற்கு ேவண் வேதா 
        அஃதைனேய நீயீவாய் ஆ யிர்கட்-கஃ நின 
        தான்மாஉ ம் உணவாம்; அஃதால்ெமய்வாழ்வைடவாய் 
        ேதன்மா ெமாழியாய்! ெதாி. 
 
    'யான்' என்பைதப் பற் ங்கால், நீங்கள் ன்பத்ைதப் பற் கின்றீர்கள்; 'யான்' 
என்பைத வி ங்கால், நீங்கள் இன்பத்ைத அைடகின்றீர்கள். சுயநலமாட்டம் 
இன்பத்ைத இழக்கும்ப  ெசய் ம். அவ்வளேவயன்றி, இன்பத்திற்கு லெமன்  நாம் 
நம் கிற ெபா ள்கைள ம் இழக்கும்ப  ெசய் ம். ெப ந்தீனிக்காரன் தன  
ஒழிந் ேபான பசிைய எ ப் தவற்காக எவ்வா  திய திய உண கைள ஓயாமல் 
ேத க் ெகாண் க்கிறாெனன்பைத ம், கைடசியில் அவன் வயி  ங்கிக் கனத்  
வியாதி ற்  யாெதா  உண ம் உட்ெகாள்ள யாமல் எவ்வா  
வ ந் கிறாெனன்பைத ம் பா ங்கள். இதற்கு மாறாக எவன் தன  பசிைய 
ஆ கின்றாேனா அவன் உணைவத் ேத வ மில்ைல; ஊணின்பத்ைத ஒ ேபா ம் 
நிைனப்ப மில்ைல. அவன் மிக மிக எளிய உண  கிைடப்பி ம் சந்ேதாஷம் 
அைடகின்றான். 'யான் என் ம் கண்ணின் லமாகப் பார்க்கும் மனிதர் தம  
அவாக்கைளப் ர்த்தி ெசய்வதனால் உண்டாகுெமன்  நிைனக்கும் இன்பத்ைத அவர் 
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அைடந்தெபா  அ  ன்பத்தின் என் க்கூடாகக் காணப்ப கிற . உண்ைமயில், 
எவன் தன  உயிாின் மீ  அதிக அபிமானம் ெகாண் க்கிறாேனா அவேன அதைன 
விைரவில் இழப்பான்; எவன் தன  உயிாின் மீ  ெகாண் ள்ள அபிமானத்ைத 
வி கிறாேனா, அவேன அதைன இழவாதி ப்பான். 
 
    'யான்' என் ம் பற்ைற வி வதற்கு நீங்கள் எப்ெபா  வி ம் கிறீர்கேளா, 
அப்ெபா  ேமன்ேமல் வள ம் இன்பம் உங்கள்பால் வந்  ேச ம். உங்க க்கு மிக 
அ ைமயான ம், நீங்கள் பற்றினா ம் பற்றாவிட்டா ம் உங்களிடத்தி ந்  
ஒ நாள் கவரப்ப வ ம், நிைலயில்லாத மான 'யான்' என் ம் ெபா ைள 
இழப்பதற்கு நீங்கள் எப்ெபா  வி ம் கிறீர்கேளா, அப்ெபா  அ வைரயில் 
உங்க க்குத் ன்பமான நஷ்டம் ேபாலத் ேதான்றிக் ெகாண் ந்த அவ்விழப்  
இன்பமான இலாபமாகக் காணப்ப ம். ஆனால், இலாபத்ைத அைடய ேவண் ெமன்ற 
ேநாக்கத்ேதா  ஒன்ைற வி வைதப் பார்க்கி ம் ெபாிய மயக்கமாவ , ன்பத்ைதத் 
த ம் லமாவ  ேவறில்ைல; ேவண் யவற்ைற விட்  வி வதற்கும் நஷ்டத்ைத 
அ பவிப்பதற்கும் பிாியங்ெகாள்ளேல உண்ைமயான வாழ்விற்கு மார்க்கம். 
 
    இயற்ைகயில் அழிந் ேபாகும் ெபா ள்கைள நமக்கு ஆதாரமாகக் 
ெகாண் க்குங்காைலயில், நாம் எப்ப  உண்ைமயான இன்பத்ைதக் காண ம்? 
என்ெறன் ம் நிைல நிற்கும் ெபா ைள நமக்கு ஆதாரமாகக் ெகாண்டால் மாத்திரேம, 
நாம் உண்ைமயான இன்பத்ைதக் காண ம். ஆதலால், நிைலயில்லாத 
ெபா ள்கைளப்பற்றிக் ெகாண் த்தைல ம் அவாவிக் ெகாண் த்தைல ம் நீங்கள் 
வி ங்கள்; உடேன நித்தியப் ெபா ளின் அறிைவ நீங்கள் அைட ர்கள் 'யான்' 
என்பைத ஒழித் த் ய்ைம ம் சுய நலத் றத்த ம் அகண்ட அன் மாகிய குணங்கள் 
உங்களிடம் ேம ம் ேம ம் வள ங்காைலயில் அந்நித்தியப் ெபா ளின் அறிைவ 
உங்க க்கு ஆதாரமாக நீங்கள் ெகாள் ர்கள். அப்ெபா  ஒ ேபா ம் மாறாத ம் 
ஒ ேபா ம் உங்களிடத்தி ந்  கவரப்படாத மான இன்பத்ைத நீங்கள் 
அைட ர்கள். 
 
    பிறர்மீ  ெகாண் ள்ள அன்பினால் தன்ைன ற்றி ம் மறந் விட்ட அகமான , 
மிக மிக உயர்ந்த இன்பத்ைத அைடந்த அளேவயன்றி, அழியாத தன்ைமைய ம் 
அைடந் விட்ட . அ  ெதய்வத்தன்ைமைய எய்திவிட்டைமயால், கடந் ேபான 
உங்கள் வாழ்க்ைகைய ேநாக்குங்கள்; நீங்கள் இரக்கத்ேதாடாவ  சுயநலமற்ற 
அன்ேபாடாவ  ஏேத ம் ஒ  வார்த்ைதையச் ெசால்லேவா ஒ  ெசய்ைகையச் 
ெசய்யேவா ேநர்ந்த நிமிஷங்கேளா, உங்க க்கு மிகமிக ேமலான இன்பத்ைதக் 
ெகா த்தைவகெளன்  காண்பீர்கள். பரமார்த்தத்தில் ேநர்ைம ம், இன்ப ம் ஒ  
ெபா ைளக் குறிக்குஞ் ெசாற்கள். ேநர்ைமயான  அன்  ெசா பமாக விளங்குகிற 
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ெபாிய சட்டத்தின் ஒ  ேதாற்றம்; பலவித சுயநலங்க ம் ேநர்ைமக்கு மாறானைவ, 
சுயநலம் பாராட் தல் ெதய்வக் கட்டைளக க்கு மாறாக நடக்கும்ப  ெசய் ம். 
க வியாகின்றன. 'யான்' என்பைத வி த் , எல்லா உயிர்கள் மீ ம் நாம் அன்  
பாராட் ங்காைலயில், இன்பமாகிய ெதய்வ சங்கல்பத்திற்கும் பிரபஞ்ச இயற்ைகக்கும் 
நாம் ஒற் ைமயாக நடக்கிேறாம். உண்ைமயான இன்பமாகிய அவ்வாசம ேகாசர 
சங்கல்பம் நம  ெசாந்த உைடைமயாகின்ற . ஷர்க ம் ஸ்திாீக ம் இன்பத்ைதத் 
ேத க்ெகாண்  கு ட் த்தனமாக இங்கும் அங்கும் ஓ கின்றார்கள்; இன்பமான  

ன்னேர தம  அகத் ள் ம் தம்ைமச் சுற்றி ம், பிரபஞ்ச வ ம் உள்ளெதன் ம், 
தம  சுயநல நாட்டத்தால் அதைனத் தாம் காணவில்ைலெயன் ம் அறிகிற வைரயில் 
அவர்கள் இன்பத்ைதக் காண யா . 
 
        ஆசிாியப்பா 
        இன்ெப ம் மங்ைகைய என்ெபா  ளாக்கத் 
        ேதக்கு திராட்ைச பாக்கு வனம்கடந் 
        ேதகிேனன்; ஓ னள், ேவகமா ஓ ேனன், 
        ெபாள்ெளனக் குன்றி ம் பள்ளத் தாக்கி ம் 
        நண்ணிய வய ம் தண்ணிய நிலத்தி ம்; 
        நீாிேனாட் டங்கைள ரெமா  கடந்  
        க கல ம்மைல த விேமல் ஏறிேனன், 
        ஒவ்ெவா  நாட்ைட ம் ஒவ்ெவா  கடைல ம் 
        விைரந்ேத கடந்ேதன்; விைரந்தவள் 
        தந்திர மாக ந்திஓ னேள. 
 
        யான்மிகக் கைளத் க் கான்மிகத் தளர்ந்  
        பாழ்ங்கைர ெயான்றில் ழ்ந்தயர்ந் தி க்க; 
        ஒ வ ண ெவன்றான், ஒ வனிதி ெயன்றான்; 
        என் ெதாி கரங்களில் அன் டன் அளித்ேதன்? 
        ஒ வன  தாப ம் ஒ வ ைறயிட ம் 
        அளித்த ள் என்றனர்; களித் டன் அளித்ேதன்; 
        இல்லார்க் கியன்றன எல்லாம் ஈந்ேதன். 
        இனியநல் ன்பம் கனி ெமய் ேவா  
        வந் நின் னக்குச் ெசாந்த 
        மாதா ேனெனனக் காதிேலா தினேள. 
 
    பர்  என் ம் ஆங்கிலக் கவியின் இவ்வழகியபாக்கள் வள ம் இன்பத்தின் 
மர்மத்ைத விளக்குகின்றன. நீங்கள் சாீரப் பற்ைற ம் மற்ைறய நிைலயில்லாத 
ெபா ள்களின் பற் க்கைள ம் வி ங்கள்; நீங்கள் உடேன சாீரமில்லாத ம் 
நிைல ள்ள மான ெபா ளா ர்கள். தன  அற்ப நலன்க க்காகச் சகல 
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ெபா ள்கைள ம் கீழ்ப த் வதற்கு நா கின்ற கு கிய தன்ைம ள்ள 'யான்' என்பைத 
வி ங்கள்; நீங்கள் ேதவகணங்களின் சகவாசத்ைத ம், ேபர ளாக விளங்காநின்ற 
கட ட்டன்ைமைய ம், கட ளகத்ைத ம் அைட ர்கள். நீங்கள் 'யான்' என்பைத 
மறந்  மற்றவர்க ைடய க்கங்கைள உங்கள் க்கங்களாகக் க தி மற்றவர்க க்கு 
ஊழியம் ெசய் ங்கள்; ெதய்வ இன்பம் உங்கைளச் சகல ன்பங்களினின் ம் 

க்கங்களினின் ம் ெவளிேயற்றிவி ம். "ஒ  நல்ல நிைனப்ேபா  தல்ப  ஏறி, ஒ  
நல்ல ெசால்ேலா  இரண்டாம் ப  ஏறி, ஒ  நல்ல ெசயேலா  ன்றாம்ப  ஏறி நான் 
சுவர்க்கத்ைத அைடந்ேதன்." என்றனர் ஒ  ெபாியவர். நீங்க ம் அவ்வா  
சுவர்க்கத்ைத அைடயலாம். சுவர்க்கம் ரத்தி ல்ைல; இங்ேக இ க்கின்ற . ய 
அகத்ைதக் ெகாண் க்கிறவர் மாத்திரம் அதைனக் காண்கின்றனர்; சுயநலமற்றவர் 
மாத்திரம் அதைன அைடகின்றனர். 
 
    நீங்கள் இவ்வகண்ட இன்பத்ைத இ வைரயில் அைடயவில்ைலயானால், நீங்கள் 
அதைன அைடய ேவண் ெமன்  எப்ெபா ம் ேகாாி ம், சுயநலமற்ற அன்பாகிய 
உயர்ந்த ஒ க்கத்ைதக் கைடப்பி த் ம் அதைன அைடயத் ெதாடங்குங்கள். 
ேகாாிக்ைகெயன்றா ம், பிரார்த்தைனெயன்றா ம் ேமல்ேநாக்கிய அவாவாகும். 
அஃதாவ  நிைலயான தி ப்திையத் தரத்தக்கவராய் எல்லாவற்றிற்கும் 

லமாயி க்கிற கட ைள ேநாக்கி ஆன்மா நிற்றலாம். ேகாாிக்ைகயால் அல்ல  
பிராத்தைனயால், அவாவின  அழிக்கும் சக்திகள் ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த ம் 
எல்லாவற்ைற ம் பாிபா ப்ப மான வ ைமயாக மாற்றப்ப கின்றன. ேகா தல் 
அல்ல  பிரார்த்தித்தல் என்ப  அவாவின் விலங்குகைள உதறிவி வதற்காகச் 
ெசய் ம் ஒ  யற்சி. அம் யற்சிையச் ெசய் ங்கால் ஆன்மா தனிைமைய ம் 

ன்பத்ைத ற் , ஞானத்ைத அைடந் , தன  தந்ைதயின் மாளிைகக்குத் தி ம்பிப் 
ேபாய்ச் ேச ம். 
    உேலாபத்தன்ைம ள்ள 'யான்' என்பைத நீங்கள் ஒழிக்கும்ேபா , உங்கைளப் 
பந்தப்ப த்தியி க்கிற விலங்குகைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நீங்கள் 
உைடக்கும்ெபா , உேலாபத்தால் உண்டாகும் ன்பத்தினின்  நீங்கள் நீங்கி 
நீங்கள் பிற க்கு ஈதலால்-எங்கள் ெபா ைள ஈதலால்-உங்கள் விேவகத்ைத ஈதலால்-
உங்கள் அகத் ள் வளரா நின்ற அன்ைப ம் ஒளிைய ம் ஈதலால்-உளதாகும் 
இன்பத்ைதக் காண்பீர்கள். நீங்கள் அப்ெபா  "ெகாள்வதி ம் ெகா த்தல் அதிக 
இன்பத்ைதத் த ம்" என்  அறி ர்கள். ஆனால், உங்கள் ெகாைட 'யான்' என் ம் 
பற் ச் சிறி மில்லாததா ம், பிரதிபலைனக் க தாததா ம், உள்ளத்தின் அ யினின்  
ெவளிப்ப வதா ம் இ த்தல் ேவண் ம். கலப்பற்ற அன்பால் நிக ம் ெகாைட 
எப்ெபா ம் இன்பத்ைதக் ெகாண்  வ ம். நீங்கள் ெகா த்த பின்னர், உங்க க்கு 
வந்தனம் அளிக்கவில்ைலெயன்றாவ , உங்கைள கஸ் தி 
ெசய்யவில்ைலெயன்றாவ , உங்கள் ெபயைரப் பத்திாிைகயில் 
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பிரசுாிக்கவில்ைலெயன்றாவ  நீங்கள் வ த்தப்ப ர்களாயின், உங்க ைடய 
ெகாைட அன்பினாற் ெசய்யப்பட்டதன்ெறன் ம், நீங்கள் ெகாள்வதற்காகேவ 
ெகா த்தீர்கெளன் ம், நீங்கள் உண்ைமயில் உேலாபம் ெசய்தீர்கேளயன்றிக் 
ெகாைடையச் ெசய்யவில்ைலெயன் ம் அறிந்  ெகாள் ங்கள். 
 
    மற்றவர்க ைடய §க்ஷமத்திற்காக 'யான்' என்பைத நீங்கள் விட் வி ங்கள்; 
நீங்கள் ெசய் ம் காாியங்களிெலல்லாம் 'யான்' என்பைத மறந் வி ங்கள்; இ தான் 
வள ம் இன்பத்தின் மர்மம். சுயநலம் உங்கைள அ காத விதத்தில் உங்கைள 
எப்ெபா ம் ஜாக்கிரைதயாக நீங்கள் காத் க் ெகாண்  அகத் றவாகிய ெதய்வ 
பாடத்ைத நீங்கள் உண்ைமேயா  ப ங்கள்; அவ்வா  ெசய்யின், இன்பத்தின் 
மிகமிக ேமலான ஸ்தானங்க க்கு நீங்கள் ஏ ர்கள்; அழியாைமயாகிய 
பிரகாச ள்ள உைடைய உ த் க் ெகாண் , ேமகத்தால் ஒ ெபா ம் 
மைறக்கப்படாத ேபாின்பமாகிய சூாியப் பிரகாசத்தில் நித்தியமாக நீங்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் ப்பீர்கள். 
 
        ஆசிாியப்பா 
        ஒ ெபா ம் அழியா உயர்ந்த இன்பத்ைத 
        ம தற் ெகண்ணி வ ந் கின் றைனயா? 
        ன்பநாள் உன்ைனத் ெதாடவிடா நித்திய 
        இன்பிைன அைடவதற் ெகண் கின் றைனயா? 
        அன் ம் வாழ் ம் அைமதி மாகிய 
        மின் னல் அ விைய வி ம் கின் றைனயா? 
        மயல்த ம் அவாெவலாம் மாய்த் ச் 
        சுயநல நாட்ட ந் ெதாைலக்கேவ டேன. 
 
        ன்ப ம் பிணி ம் க்க ம் நிைறந் ள 
        வன் தர் ெநறிகளில் வ ந் கின் றைனயா? 
        இைளத்த ன் அ கைள ஈர்க்கும் வழிகளில் 
        கைளத்ைலந் ழன்  கவல்கின் றைனயா? 
        அ ைக ம் க்க ம் அ ம் அ கா 
        வி மிய ட்ைட வி ம் கின் றைனயா? 
        சுயநய அகத்திைனத் றந்  
        பரநய அகத்திைனப் பாத்தைட வாேய. 
------------------------- 
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12. வ ைமைய அைடதல் 
 
    உண்ைம ம், நம்பிக்ைக ம், தயாள ம் அன் ம் நிைறந்தி க்கின்ற அகத்திற்கு 
மாத்திரம் ெமய்யான வ ைம ெகா க்கப்ப கின்ற . இக் குணங்கைளக் ெகாண் ராத 
அகமான  வ ைமைய அறிய யா ; ஏெனனில் வ ைம, சுகத்ைதப் ேபாலேவ 
ஒ  ற உைடைமயன் ; ஓர் அக அ பவம். ேபராைச ள்ள ஒ  மனிதன் ஒ  
ேகாடீசுவரனாகலாம். ஆனால், அவன் எப்ெபா ம் ன்ப ள்ளவனாக ம், 
இழிஞனாக ம், எளியனாக ம் இ ப்பான். தன்னி ம் மிகுந்த ெசல்வ ள்ள ஒ வன் 
உலகத்தில் இ க்கிறவைரயில் தன்ைனப் றத்தி ம் எளியவெனன்ேற அவன் 
நிைனத் க்ெகாண் ப்பான்; ஆனால், ேநர்ைம ம் உதார ம், அன் ள்ள மனிதர் 
தம  றஉைடைமகள் ெகாஞ்சமாயி ந்தேபாதி ம் அஷ்ட ஐசுவாியங்க க்கு ாிய 
வ ைமைய அைடந்தி ப்பர்; "அதி ப்தி உைடயவேன எளியன்; தனக்குக் 
கிைடத் ள்ளவற்ேறா  தி ப்தி ைடயவேன வ யன்." 
தயாள ள்ளவனாயி ப்பவேன அதிக வ ைம ள்ளவன். 
 
    பிரபஞ்சத்தில் ஜட ம் சித் மாகிய சகல நல்ல ெபா ள்க ம் நிைறந்தி க்கின்ற 
விஷயத்ைத நாம் சிந்தித் , அதேனா  மனிதன் சில தங்க நாணயங்கைளேயா, சில 
காணி தி நிலங்கைளேயா சம்பாதிக்கக் ெகாள் ம் கு ட் த்தனமான ஆைசைய 
நாம் ஒப்பிட் ப் பார்க்குங்காைலயில் சுயநலம் எவ்வள  இ ண்டெதன்பைத ம், 
மடத்தனெமன்பைத ம் நாம் காண்ேபாம். அப்ெபா தான் தன்னலநாட்டம் 
தன்ைனேய அழிப்பெதன்பைதத் ெதாிேவாம். பிரகி தியான  ஒன்ைற ம் 
தனக்ெகன்  ைவத் க் ெகாள்ளாமல் எல்லாவற்ைற ம் எல்லா உயிர்க க்கும் 
ெகா த் க் ெகாண் ந் ம், அஃ  ஒன்ைற ம் இழப்பதில்ைல; மனிதன் 
எல்லாவற்ைற ம் தனக்ெகன்  ைவத் க் ெகாண் ந் ம், அவன் ஒவ்ெவான்ைற ம் 
இழந் வி கிறான். 
 
    நீங்கள் உண்ைமயான வ ைமைய அைடய வி ம் ர்களாயின், நியாயமாகச் 
ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவான் ம் அநியாயமாக ெமன்  அேநகர் ெகாண் க்கிற 
தப்  நம்பிக்ைகைய நீங்கள் ெகாள்ளாதீர்கள். ஒ க்கத்தின் வ ைமயி ள்ள உங்கள் 
நம்பிக்ைகைய அைசக்கக் கூ ய 'ேபாட் ' என்பதற்கு நீங்கள் இடங்ெகாடாதீர்கள். 
'ேபாட் 'யின் விதிகைளப்பற்றி மனிதன் ேபசுங்காைலயில் நான் சிறி ம் 
கவனிப்பதில்ைல; ஏெனனில், ஒ நாள் அவற்ைறெயல்லாம் ஓட் வ ம், இப்ெபா ம் 
அவற்ைறெயல்லாம் நியாயமான மனித ைடய அகத்தி ந் ம் 
வாழ்க்ைகயி ந் ம் ஓட் கிற மான மாறாத சட்டத்ைத நான் அறிந்தி க்கிேறன். 
இச் சட்டத்ைத அறிந்தி ப்பதனால், சகல வைக அேயாக்கியங்க ம் அழிைவ 
அைட ெமன்  ெதாிந்  அைசயாத அைமதி டன் இ க்கின்ேறன். 
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    நியாயெமன்  நீங்கள் நம் கிற காாியத்ைதேய சகல சந்தர்ப்பங்களி ம் 
ெசய் ங்கள்; ெமய்ச் சட்டத்ைத நம் ங்கள்; பிரபஞ்செமல்லாம் வியாபித்தி க்காநின்ற 
ெதய்வ சக்திைய நம் ங்கள்; ஒ ேபா ம் உங்கைள அ  ைகவிடா ; எப்ெபா ம் 
உங்கைள அ  காப்பாற் ம். அத்தைகய நம்பிக்ைகயால் உங்க ைடய 
நஷ்டங்கெளல்லாம் இலாபங்களாக மா ம்; உங்கைள வ த் கின்ற 
நிந்தைனகெளல்லாம் ஆசீர்வாதங்களாக மா ம். உண்ைமைய ம் தயாளத்ைத ம் 
அன்ைப ம் ஒ ெபா ம் நீங்கள் ைகவிடாதீர்கள். அைவ உங்கைள உண்ைமயான 
வ ைம ள்ள நிைலைமக்கு உயர்த் மாகலான், "தனக்குப் ேபாய்த் தானம்," என்  
உலகத்தார் ெசால்வைத நீங்கள் நம்பாதீர்கள். அதைன நம் தல் ஒ வன  ெசாந்த 
ெசௗகாியங்கைள மட் ம் நிைனக்கும்ப  ெசய் ேமயன்றி, மற்றவர்கைளப் பற்றி 
நிைனக்கேவ விடா . அதைனக் ைகக்ெகாண்  நடக்கிறவர்க க்கு ஒ நாள் வ ம்; 
அந்நாளில் அவர்கைள எல்ேலா ம் ைகவிட்  வி வார்கள்; அவர்கள் தனிைமயா ம் 

ன்பத்தா ம் அ ம்ெபா  அவர்கைள ஏெனன்  ேகட்க ம் அவர்க க்கு உதவி 
ாிய ம் ஒ வ ம் ன்வரமாட்டார்கள். மற்றவர்கைளப் பற்றி நிைனத்தற்கு ன்னர்த் 

தன்ைனப்பற்றி நிைனத்தல் ேமம்பா ம் ெதய்வத்தன்ைம ள்ள ஒவ்ெவா  மேனா 
எ ச்சிைய ம் த த் ம் ெக த் ம் அழித் ம் வி ம். உங்கள் ஆன்மா விாி க; 
உங்கள் அகம் அன்ேபா ம் தயாளத்ேதா ம் மற்றவர்களிடத் ச் ெசல் க; உங்கள் 
இன்பம் ெபாியதாக ம் நீ த்  நிைல நிற்பதாக ம் இ க்கும்; சகல வ ைம ம் 
உங்கள் பால் வந்  ேச ம். 
 
    நீதி மார்க்கத்ைத விட்  விலகினவர், 'ேபாட் ' தம்ைமப் பாதிக்காதப  தம்ைமக் 
காத் க் ெகாள் தற்காக எண்ணிறந்த யற்சிகள் ெசய்கின்றனர். நீதி மார்க்கத்தில் 
ஒ குகின்றவர் 'ேபாட் 'யினின்  தம்ைமக் காப்பதற்காக யற்சிகள் ெசய்ய 
ேவண் ய ஆவசியகமில்ைல. இ  ெவ ம் வார்த்ைதயன் . ேயாக்கியைதயா ம் 
நம்பிக்ைகயா ம், சகல 'ேபாட் 'கைள ம் ெவன் , தம்ேமா  'ேபாட் ' ெசய்த 
காலத்தில் தாம் தம  ஒ க்கங்களி ந் ம் சிறி ம் விலகா  நடந்  வ ைமைய 
அைடந் ள்ள மனிதர்கள் இக்காலத்தி ம் இ க்கிறார்கள். அவர்கைள அழிப்பதற்காக 

யன்றவர்கெளல்லாம் ேதால்வியைடந்  கீேழ வி ந் விட்டார்கள். 
 
    நன்ைம என்  ெசால்லப்ப ம் குணங்கைளெயல்லாம் ஒ வன் ைகக்ெகாண் த்தல் 
அவைனத் தீைமயின் சகல சக்திகளினின் ம் தப் விக்கும், இக்குணங்கைள 
வளர்ப்பதனால் ஒ வன் அைசக்க யாத ெவற்றிைய அைடவான். என்ெறன் ம் 
நிைல நிற்கத்தக்க வ ைமைய அைடவான். 
 
        ெவண்பா 
        தீயவிைன ேநா  ெசறி ன்பம் உட்கவைல 
        யமன ெவள் ைடயில் ேதாய்ந்ததனால்-ஆயகைற 
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        பின்னிரங்கற் ேகணி பிரார்த்தைன ற் றால்நீங்கி 
        ன்னிறத்த ெவண்ைமவ  ேமா! 
 
        அறியாைம மார்க்கத் த ைவத்த ேபாழ்  
        ெசறியாநிற் கும்ெப கித் தீைம--அறியாைம 
        எய்தியதன் காரணம் 'யான்' என் ம் சுயநயத்ைதச் 
        ெசய்த ேவ ெயன்  ெதாி. 
 
        அறி ைடைம யாலாம்நீர் அவ் ைடயி லாய 
        ெசறிகைறையப் ேபாக்கி ெவண்ைமேசர்க்கும்;- அறி ைடைம 
        அன் சமா தானம் அறியாெமய்ஞ் ஞானெம ம் 
        மின் னைல நல்கும் விைரந் . 
 
        பாவம் ெசயல்பின் பாிந்திரங்கல் ன்பெநறி; 
        ஏமநல்கும் ெமய்ஞ்ஞானம் இன்பெநறி-ஞால 
        உயிர்க்ெகல்லாம் நன்றாற்ற ஓ வ ம் ெமய்ஞ்ஞானம் 
        ெசயிர்க்ெகல்லாம் ேவராம் 'யான்' ெசன் . 
 
        யான் உள்ேள யின்றாக இம்மண்நீர் தீக்காற்  
        வான்உள்ேள நிற்கின்ற வாலறிேவாம்;-ேதன்உள்ேள 
        ஊறிப் ெப கிெயங்கும் ஓ  நிைறந் ெவளி 
        ஏறிப் ெப கிநிற்கும் இங்கு. 
 

வ ைமக்கு மார்க்கம் ற் ம் 
 


