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சாந்திக்கு மார்க்கம் 

(ேஜம்ஸ் ஆலனின் ல், தமிழில் ெமாழிெபயர்ப் ) 
வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைள ெமாழி ெபயர்ப்  

 
    source: 
    சாந்திக்கு மார்க்கம் 
    (ேஜம்ஸ் ஆலனின் ல், தமிழில் ெமாழிெபயர்ப் ) 
    வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைள 
    பாாி நிைலயம், ெசன்ைன, 1961 
    ேஜம்ஸ் ஆலன் எ திய "From Poverty to Power"என்ற ன் இரண்டாம் பகுதி 
"The way to peace" ஆகும். 
    அதைன வ.உ.சி. "சாந்திக்கு மார்க்கம்" என்  ெமாழி ெபயர்த்தார். 
    -------------------------------- 
 

சாந்திக்கு மார்க்கம் 
ெபா ளடக்கம் 

    ( கப் ) 
        க ைர 
        1. தியான வ ைம 
        2. இரண்  தைலவர்-யா ம் கட ம் 
        3. ஆன்ம வ ைமைய அைடதல் 
        4. சுயநயமற்ற அன்ைப அ பவித்தல் 
        5. கட ேளா  ஐக்கியமாதல் 
        6. னிவர்க ம், னிக ம், இரக்ஷகர்க ம் ஊழியம் ாிதல் 
        7. ரண சாந்திைய அைடதல். 
    ----- 
 
    க ைர 
 
    "சாந்திக்கு மார்க்கம்" என் ம் இந் ல் இங்கிலாந்  ேதசம், இல்பிராக் ேகாம்பி நகர் 
ேஜம்ஸ் ஆலன் என் ம் ெபாியா ைடய, (From Poverty to Power) "எளிைமயி ந்  
வ ைமக்கு" என் ம் ஆங்கில ன் இரண்டாம் பாகமாகிய, "The Way of Peace" 
என்பதன் ெமாழிெபயர்ப் . 
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    தல் ன் ஆசிாியர், நம  நாட்  ல்களின், ஆங்கில ெமாழி ெபயர்ப் க்கைளக் 
கற் , அவற்றின் ெபா ள்கைளக் கைடப்பி த்ெதா கி, ெமய்ஞ்ஞானியாய் வாழ்ந்  
வந்தார். அக்காலத்தில், அவர், தாம் கண்ட உண்ைமகைள ஏைனேயார்க ம் கண்  
ஒ க்க ேமம்பா  அைடந் , ெமய்ஞ்ஞானிகளாய்ப் ேபாின்பம் ெபற்  
வாழேவண் ெமன்ற அவா ைடயவராய், ஆங்கில ெமாழியில் பல ல்கள் இயற்றி, 
அச்சிட்  ெவளிப்ப த்தினார். அவற்றில் பலவற்ைறப் ப க்கும் பாக்கியம் எனக்கு 
1905-ம் வ ஷம் கிைடத்த . அவற்றின் அ ைம ெப ைமகைளக் கண்  யான் 
ஆச்சாியம் அைடந் , அவற்ைறெயல்லாம் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த் த் தமிழ் மக்கள் 
ப க்கும்ப  ெசய்யேவண் ெமன்  க திேனன். உடேன அந் ல்களில் சிறிய 
அளவினவாகிய இரண்  ல்கைள ''மனம் ேபால வாழ் '', ''அகேம றம்'' என் ம் 
ெபயர்கேளா  ெமாழிெபயர்த்  அச்சிட்  ெவளிப்ப த்திேனன். அவற்ைற தமிழ் 
மக்கள் மிக வி ப்ேபா  வாங்கிப் ப த்தைதக் கண் , யான் ஆல ைடய ஏைனய 

ல்கைள ம் தமிழில் ெமாழிெபயர்க்கத் ெதாடங்கி, இதன் தல் ன் 
தற்பாகமாகிய ''The Path of Prosperity'' என்பைத ''வ ைமக்கு மார்க்கம்'' என ம், 

இரண்டாம் பாகத்ைதச் ''சாந்திக்கு மார்க்கம்'' என ம், ேவ  இரண்  ல்கைளப் 
"ேபாின்ப மார்க்கம்", "ஊைழ ெவல்வதற்கு உபாயம்" என ம் அைரகுைறயாக 
ெமாழிெபயர்த்  ைவத்ேதன். பின்னர் "வ ைமக்கு மார்க்க"த்ைதப் ரணமாக்கி 
அச்சிட்  ெவளிப்ப த்திேனன். அதைன ம் தமி லகம் வி ப்பத் டன் ஏற்ற . 
 
    கலாசாைலக க்குப் பாடப் த்தகங்கள் விதிக்கும் (Text Book Committee) பாடப் 

த்தக சைபயார் யான் அச்சிட்  ெவளிப்ப த்திய ேமற்கூறிய, ன்  ல்கைள ம் 
பாடப் த்தகங்களாக ஏற் க்ெகாண்டனர். உடேன இந் ைலப் ரணமாக்கி 
இப்ேபா  அச்சிட்  ெவளியி கிேறன். 
 
    இந் ல் தல் ன் சாியான ெமாழி ெபயர்ப் . தல் ள்ள பாக்கைளத் 
தமிழ்ப் பாக்களாக்கி இந் ல் ஆங்காங்குச் ேசர்ந் ள்ேளன். இந் ம், தல் 

லாசிாியாின் ஏைனய ல்கைளப் ேபான் , மிகமிக உயர்ந்த இகேலாக பரேலாகப் 
பதவிகைள அளிக்கவல்ல மான்  வாய்ந்த . தமி லகம் இதைன ம் உவைக டன் 
வரேவற்குெமன்  நம் கிேறன். எல்லாம் வல்ல இைறவன் ைண. 
 
    - வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைள 
    த் க்கு  
    17-07-1934 
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1. தியான வ ைம 
 
    ஆத்ம தியானம் கட ைள அைடவதற்கு மார்க்கம். அ  வியி ந்  
சுவர்க்கத்திற்கு, ெபாய்ப் ெபா ளி ந்  ெமய்ப்ெபா ட்கு, ன்பத்தி ந்  
இன்பத்திற்குக் ெகாண் ேபாகும் சூட்சும ஏணி. ஒவ்ெவா  சா ம் அவ்ேவணியில் 
ஏறியி க்கின்றான்; ஒவ்ெவா  பாவி ம் விைரவிேலா, தாழ்ப்பிேலா அவ்ேவணிக்கு 
வரேவண் ம்; தன்ைன ம் இவ் லைக ம் றக்கணித் , கட ைள ம் அவ லைக ம் 
ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற ஒவ்ெவா  யாத்ாிக ம் அவ்ேவணியின் ெபாற்ப களில் தன  
பாதங்கைள ைவத்  ஏற ேவண் ம். அத ைடய உதவியில்லாமல், நீங்கள் 
கட ணிைலைய, கட ட்டன்ைமைய, கட ளைமதிைய அைடய யா ; 
ெமய்ப்ெபா ளின் கலப்பற்ற இன்பத்ைத ம், மங்காத ெப ைமைய ம் காண 

யா . 
 
    தியானமாவ , ஒ  ெகாள்ைகைய அல்ல  ஒ  விஷயத்ைத ற்றி ம் 
அறியேவண் ெமன்ற ேநாக்கத் டன் ஆழ்ந்  சிந்தித்தல். எதைன நீங்கள் அ க்க  
தியானித் க் ெகாண் க்கிறீர்கேளா, அதைன நீங்கள் அறிவ  
மாத்திரமல்லாமல்லாமல், அதன் வ வமாக ேமன் ேம ம் வளர்ந்  
ெகாண் ப்பீர்கள்; ஏெனனில், அஃ  உங்கள் உயிேரா  கலந்  உங்கள் உயிேர 
ஆகிவி ம். ஆதலால், நீங்கள் சுயநய ம் கீழ்ைம ம் ெபா ந்திய ஒன்ைற அ க்க  
சிந்தித் க் ெகாண் ப்பீர்களாயின், நீங்கள் வில் சுயநயத்தர்களாக ம் 
கீழ்மக்களாக ம் ஆய்வி ர்கள். நீங்கள் பரநய ம் ய்ைம ம் ெபா ந்திய ஒன்ைற 
இைடவிடா  சிந்தித் க் ெகாண் ப்பீர்களாயின், நீங்கள் நிச்சயமாகப் 
பரநயத்தர்களா ம் யர்களாக ம் ஆய்வி ர்கள். 
 
    நீங்கள் எைதப்பற்றி அ க்க  ஆழ்ந்  நிைனக்கின்றீர்கேளா, ேவைலயற்ற 
ேநரங்களில் எதனிடத்தில் உங்கள் ஆத்மா இயற்ைகயாகச் ெசல்கின்றேதா, அதைன 
எனக்குச் ெசால் ங்கள்; நீங்கள் எந்தத் ன்ப இடத்திற்கு அல்ல  இன்ப இடத்திற்குச் 
ெசன்  ெகாண் க்கிறீர்கள்? நீங்கள் ெதய்வ வ வாகவா அல்ல  மி க வ வாகவா 
வளர்ந்  ெகாண் க்கிறீர்கள்? என்  உங்க க்கு நான் ெசால் கிேறன். 
 
    ஒ வன் எந்தக் குணத்ைத அ க்க  நிைனக்கின்றாேனா அந்தக் குணத்தின் எதார்த்த 
வ வத்ைத அவன் அைட ம்ப யான விலக்க யாத தன்ைம ஏற்ப கின்ற . 
ஆதலால், உங்கள் தியானப் ெபா ைள நீங்கள் நிைனக்கும் ஒவ்ெவா  சமயத்தி ம் 
உங்கைள ேமேல உயர்த் ம்ப யான விதத்தில் உங்கள் தியானப்ெபா ள் 
ேமலானதாக இ க்கட் ம்; கீழானதாக இ க்க ேவண்டா; சுயநய அம்சம் எ ம் 
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கலக்காத யதாக இ க்கட் ம், அதற்குத் தக்கப  உங்கள் ஹி தயம் அசுத்தமாகிப் 
ெபாய்ப்ெபா ள்பால் இ க்கப்படாமல், சுத்தமாகி ெமய்ெபா ள்பால் இ க்கப்ப ம். 
 
    தியானம் ஆத்மார்த்த வாழ்விற்கும் ஞானத்திற்கும் அ ப்பைட. ஒவ்ெவா  
தீர்க்கதாிசி ம், ஞானி ம், ேலாக ரக்ஷக ம் தியான வ ைமயாேலேய 
அவ்வாறாயி க்கின்றனர். ''யான் ெமய்ப்ெபா ள்'' என்  ெசால் ம் வைரயில் த்தர் 
ெப மான் ெமய்ப்ெபா ைளத் தியானித் க் ெகாண் ந்தார். ''யா ம் என் தந்ைத ம் 
ஒ வேன'' என்  ெசால் ம் வைரயில் ஏசுநாதர் கட ளின் அந்தாியாமித் வத்ைதப் 
பற்றிச் சிந்தித் க்ெகாண் ந்தார். 
 
    ெதய்வ உண்ைமகைள ஆதாரமாகக் ெகாண்ட தியானேம பிரார்த்தைனயின் சார ம் 
உயி மாகும். அ  கட ளிடத்  ஆன்மா ெமௗனமாகச் ெசன்  ேசர்தலாம். 
தியானமற்ற (எனக்கு இன்ன அ ள்க என்  ேகட்கும்) ம ப்பிரார்த்தைன உயிரற்ற 
உடம் : அ  மனத்ைத ம் ஹி தயத்ைத ம் பாவத்திற்கும் ன்பத்திற்கும் ேமேல 
உயர்த் ம் வ ைமயற்ற . ஞானத்திற்காக ம் மேனாசாந்திக்கா ம், ேமலான 

ய்ைமக்காக ம், ரண ெமய் ணர் க்காக ம், நீங்கள் நாள்ேதா ம் பிரார்த்தித் க் 
ெகாண் ந் ம், நீங்கள் பிரார்த்திக்கும் ெபா ள் உங்க க்குத் ரத்திேல 
இ க்குமானால், நீங்கள் பிரார்த்திப்ப  ஒன் ம், நீங்கள் நிைனப்ப ம் ெசய்வ ம் 
ேவெறான் மாயி க்கிறெதன்  நீங்கள் ெதாிந் ெகாள்ளேவண் ம்; நீங்கள் அைடய 
ேவண் ெமன்  பிரார்த்திக்கிற மாசற்ற உண்ைமகைள நீங்கள் அைடயவிடாமல் 
த க்கிற சுயநயப் பற் ைடய ெபா ள்களி ந்  உங்கள் மனத்ைத அப் றப்ப த்தி 
அதன் ேபாக்கில் விடாமல் நி த் ர்களாயின், நீங்கள் எதைனப் ெப வதற்குத் 
தகுதியற்றவர்கேளா அதைன உங்க க்குக் ெகா க்கும்ப ம், நீங்கள் 
மற்றவர்களிடத் ச் ெச த்தாத அன்ைப ம் கி ைபைய ம் ெச த் ம்ப ம் 
கட ளிடத்  நீங்கள் ேகளாதி ப்பீர்களாயின், நீங்கள் எப்ெபா ம் 
ெமய்ப்ெபா ளின் தன்ைமைய நிைனக்க ம் அ சாித்  நடக்க ம் 
ெதாடங்கு ர்களாயின், நீங்கள் அம்மாசற்ற உண்ைமகளில் ஐக்கியமாகும்ப  
நாள்ேதா ம் வளர்ந்  ெகாண் ப்பீர்கள். 
 
    ஏேத ம் ஒ  ெலௗகிக இலாபத்ைத அைடய வி ம் கிறவன், அதைன 
அைடவதற்குச் சு சு ப்பாக ேவைல ெசய்ய வி ப்ப ள்ளவனாயி த்தல் ேவண் ம். 
தான் வி ம்பிய மாத்திரத்தில் அந்த இலாபம் தனக்கு வந் வி ெமன்  எதிர்பார்த் க் 
ைககைளக் கட் க்ெகாண்  காத்தி க்கின்றவன் மைடயேனயாவன். யற்சிெயன் ம் 
ெசய்யாமல் ேமாக்ஷ உைடைமகைள நீங்கள் அைடயக் கூ ெமன்  ணாக 
என்னேவண்டா, ெமய்ப்ெபா ள் இராஜ்யத்தில் நீங்கள் உண்ைமயாக ேவைல ெசய்ய 
ஆரம்பிக்கும்ேபா  மாத்திரம் நீங்கள் ேமாக்ஷ உைடைமகைள அைடவதற்கு 
அ மதிக்கப்ப ர்கள்; நீங்கள் வி ம் ம் ஆத்ம உைடைமகைள அைடவதற்கு நீங்கள் 
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ெசய்ய ேவண் ய ேவைலகைளப் ெபா ைமேயா ம் க்காம ம் ெசய்  
த்த ெபா , அவ் ைடைமகள் உங்கைளச் ேசரவிடாமல் 

ைவத்தி க்கப்படமாட்டா. 
 
    உங்கள் ெசாந்தத் தி ப்திைய மாத்திரம் நாடாமல் ெமய்ப்ெபா ைள உண்ைமயாக 
நா ர்களாயின், ெலௗகிக சுகங்க க்கும் இன்பங்க க்கும் ேமலாக அதைன நீங்கள் 
ேநசிப்பீர்களாயின், ஆனந்தத்திற்கும் ேமலாக அதைன நீங்கள் ேகா ர்களாயின், 
அதைன அைடவதற்கு ஆவசீயகமான யற்சிையச் ெசய்வதற்கு நீங்கள் 
வி ப்ப ள்ளவராயி ப்பீர்கள். 
 
    பாவத்தி ந் ம் க்கத்தி ந் ம் நீங்கள் வி ப தற்கு வி ம் ர்களாயின், 
நீங்கள் அைடயேவண் ெமன்  ெப  ச்சுவிட் ப் பிரார்த்திக்கும் மாசற்ற 

ய்ைமையக் ெகாள்ள வி ம் ர்களாயின், உலக அறிைவ ம் ஆத்ம ஞானத்ைத ம் 
அைடய ம், நிைலயான ம் ஆழ்ந்த மான சாந்திைய அ பவவிக்க ம் 
வி ம் ர்களாயின், இப்ெபா  வந்  தியானமாகிய மார்க்கத்தில் பிரேவசி ங்கள்; 
உங்கள் தியானத்தின் ேமலான ெபாகுளாக ெமய்ப்ெபா ைளக் ெகாள் ங்கள். 
 
    ேசாம்பலான ண் எண்ணங்க க்கும் தியானத்திற்கும் உள்ள ேவற் ைமைய 
ஆரம்பத்தில் அறிந்  ெகாள்ளேவண் ம். தியானத்தில் ெசாப்பன ம், அ பவத்திற்கு 
எட்டாத ம் ஒன் ம் இல்ைல. கலப் ம் களங்க மற்ற ெமய்ப் ெபா ைளத் தவிர ேவ  
ஒன் ம் அகத்தின்கண் இ க்கவிடாமல் ெசய்வதாகிய ேத த ம் ஆராய்த மான 
அப்பியாசேம தியானம். இவ்வா  தியானம் ெசய்தலால் உங்கள் ர்அபிமானங்கைள 
வளர்க்கமாட்டீர்கள்: ஆனால், நீங்கள் 'யான்' என்பைத மறந் , ெமய்ப்ெபா ைளத் 
ேத க் ெகாண் க்கிறதாக மாத்திரம் உணர்ந்  ெகாண் ப்பீர்கள். அவ்வாேற, 
ெசன்ற காலத்தில் நீங்கள் உங்கைளச் சுற்றிக் கட் யி க்கின்ற தீவிைன மதில்கைள 
ஒவ்ெவான்றாக இ த்  ெமய்ப்ெபா ைளக் காண்பதற்குப் ெபா ைமேயா  காத் க் 
ெகாண் ப்பீர்கள்; உங்கள் தீவிைன மதில்கள் ேபாதிய அள  நீக்கப்பட்டெபா  
ெமய்ப்ெபா ட் காட்சி உங்க க்குக் கிைடக்கும். உங்கள் ஹி தயம் ெமௗனமாக 
அடங்கியி க்கும் காைலயில் பின்வ ம் ெசய் ளின் ெபா ைளக் காண்பீர்கள்: 
 
        "நம்மகத் ள்ேள ந விடம் ஒன் ள ; 
        ெமய்ப்ெபா ள் நிைறந்தவன் விளங்கிநிற் கின்ற ; 
        அதைனச் சுற்றி மதில் மதில் களாகத் 
        ல மாமிசம் சூழ்ந்தி க் கின்ற ; 
        அதன்ெதனி வான நற் காட்சிைய 
        ெபாறியின்பப் ேபார்ைவ மைறத் ப் பலபல 
        தீைமக ெளல்லாம் ெசய் நிற் கின்ற ; 
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        அதைன அறிதல் அகத்தி ந் ததெனாளி 
        ெவளிேய வ ம்ப  வழிெயான்  ெசய்தேல; 
        ெமய்ப்ெபா ள் ஒளிைய ெவளியிற் ெசன்  
        பார்க்க வழிெசயல் பயனில் ெசயேல." 
 
    தியானம் ெசய்வதற்கு ஒவ்ெவா  நாளி ம் ஒ  ேநரத்ைதக் குறித் க் ெகாண் , 
அந்த ேநரத்தில் தவறா  தியானம் ெசய் ங்கள். ஒவ்ேவா யி ம் உறங்கிக் 
ெகாண் க்கும் வி யற்காலம் தியானத்திற்கு மிகமிகப் ெபா த்தமான ேநரம். எல்லா 
இயற்ைக நிைலைமக ம் அப்ெபா  உங்க க்கு அ கூலமாயி க்கும்: 
இராக்காலத்தின் நீண்ட உபவாசத்தால் காமக்குேராதாதிகள் அடங்கியி க்கும்; 

தல்நாட் கிளர்ச்சிக ம் ெதாந்தர க ம் ஒழிந்  ேபாயி க்கும்; மனமான  
பலத்ேதா ம் அைமதிேயா ம் ஆத்மார்த்த ேபாதைனைய ஏற் க் ெகாள்ளத் 
தக்கதாயி க்கும். நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய தல் ேவைலகளில் ஒன்  உங்க ைடய 
ேசாம்பைல ம் உறக்கத்ைத ம் ஒழித் வி தல்; அ  ெசய்ய நீங்கள் ம ப்பீர்களாயின் 
நீங்கள் ேமற்ெசல்ல அசத்தர்களாயி ப்பீர்கள்; ஏெனனில், ஆத்மாவின் ேவண் தல்கள் 
தவறாமல் நிைறேவற்றப்படல் ேவண் ம். 
 
    ஆத்மா விழித்தி த்தற்கு மன ம் சாீர ம் விழித்தி த்தல் ேவண் ம். ேசாம்ேபறி ம், 
சுகேபாகி ம் ெமய்ப்ெபா ள் ஞானத்ைத அைடய யா . எவன் ஆேராக்கிய ம் 
பல ம் உைடயவனாயி ந் ம், சப்தம் இல்லாத அ ைமயான காைல ேநரங்கைளச் 
ேசாம்பலான உறக்கத்தில் கழிக்கிறாேனா அவன் உயர்ந்த ேமாக்ஷ ஸ்தானங்க க்கு 
ஏ வதற்குச் சிறி ம் தகுதியில்லாதவன். 
 
    எவன் தன  விழித்தி க்கிற அறிவினால் ஆகக்கூ ய உயர்ந்த காாியங்கைள 
அறிந்தி க்கிறாேனா, எவன் உலகத்ைத க்ெகாண் க்கிற அஞ்ஞானத்ைதப் 
ேபாக்குவதற்குத் ெதாடங்கியி க்கிறாேனா, அவன் நக்ஷத்திரங்களின் ஒளி 
ம ங்குவதற்கு ன்ேன எ ந்தி ந் , விழியாத மனிதர்கள் கனாக்கண்  
ெகாண் க்கும்ேபா , தன் ைடய ஆத்மாைவச் சூழ்ந் ள்ள (அஞ்ஞானமாகிய) 
இ ேளா  ேபாரா  நிர்மலமான ேகாாிக்ைகயால் ெமய்ப்ெபா ளின் ஒளிையக் 
காண்டதற்கு ய கிறான். 
 
        ''ெபாியார் அைடந் ள பீடார் நிைலகள் 
        ஒ நாள் யற்சியால் ஒன்றியைவ யல்ல: 
        பலநாள் பிறர்கள் ப த் றங் குங்கால் 
        இரவில் யன்றதால் எய்திய ைவகேள'' 
 



 8

    அதிகாைலயில் எ ந்திராத ஒ  சா , ஒ  பக்தன், ஒ  ெமய்ப்ெபா ளாசிாியன் 
(இவ் லகில்) இ ந்தி ப்பதில்ைல. ய சிந்தைன ெசய்வதற்காக ஏசுநாதர் வழக்கமாக 
அதிகாைலயில் எ ந் , தனித்த மைலகளின்ேமல் ஏறிச் ெசன்றார். த்தர் பிரான் 
எந்நா ம் சூாிய உதயத்திற்கு ஒ  மணி ேநரத்திற்கு ன்னேர எ ந்  தியானம் 
ெசய்  வந்தார்; அவ ைடய சீடர்கெளல்லாம் அவ்வாேற ெசய் ம்ப  
கட்டைளயிடப்பட்டார்கள். 
 
    உங்க ைடய தினசாி ேவைலகைள நீங்கள் அதிகாைலயில் 
ெதாடங்கேவண் யி ப்பதால், நீங்கள் நாள்ேதா ம் அதிகாைலயில் தியானம் ெசய்ய 

யாதவர்களாயி ப்பின், இராத்திாி காலத்தில் ஒ  மணி ேநரம் தியானம் ெசய்ய 
ய ங்கள். உங்கள் தினசாி ேவைலகளின் நீட்சியா ம் கஷ்டத்தா ம் நீங்கள் 

இராத்திாி காலத்தி ம் தியானம் ெசய்ய யாதவர்களாயி ப்பின், அதற்காக நீங்கள் 
அைதாியப்பட ேவண்டா; ஏெனனில் உங்கள் ேவைலயில் கிைடக்கும் 
இைடேவைளகளிலாவ , நீங்கள் இப்ெபா  காாியமில்லாமல் கழிக்கும் சில 
ேசாம்பல் நிமிஷங்களிலாவ  உங்கள் நிைனப் க்கைள ேமம்ப த்திப் பாிசுத்தமான 
தியானத்திற்குத் தி ப்பலாம்; உங்கள் ேவைலகள் நீண்டகாலப் பழக்கத்தால் 
இயற்ைகயாக நிக ம் தன்ைமயனவாயி ந்தால், நீங்கள் அந்த ேவைலகைளச் ெசய்  
ெகாண் க்கும் ேநரத்திேலேய தியானம் ெசய்யலாம். கழ்ெபற்ற கிறிஸ்தவ சா ம் 
தத் வ ஞானி மாகிய யாக்கப் ேபாகிம் என்பவர் ெந ேநரம் ெச ப் த் ைதத் க் 
ெகாண் க்கும்ேபாேத ெதய்வப் ெபா ள்கைளப் பற்றிய தம  அகன்ற ஞானத்ைத 
அைடந்தார். ஒவ்ெவா  ேவைலயி ம் நிைனப்பதற்கு ேநர ண் ; மிக மிக அதிகமாக 
ேவைல ெசய்கிறவ க்கும் மிக மிகக் கஷ்டத் டன் ேவைல ெசய்கிறவ க்கும் தியானம் 
ெசய்ய ம் பிரார்த்தைன ெசய்ய ம் ேநரம் இல்லாமற் ேபாகா . 
 
    ஆத்ம தியான ம் தன்ைனத் தி த்த ம் ஒன்றினின்  ஒன்  பிாிக்கப்பட 

யாதைவ; ஆதலால், உங்கைள அறிவதற்காக நீங்கள் உங்கைளப்பற்றி ஊக்கமாகத் 
தியானம் ெசய்யத் ெதாடங்குங்கள்; நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ைளக் காண்பதற்கு 
உங்களிடத்தி ள்ள குற்றங்கைள எல்லாம் அ ேயா  நீக்குதேல உங்க ைடய 

க்கிய ேநாக்கமாக இ த்தல் ேவண் ெமன்பைத நீங்கள் நன்றாக ஞாபகத்தில் 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள். உங்க ைடய ேநாக்கங்கைள ம், நிைனப் கைள ம் 
ெசயல்கைள ம் கவனித்  அவற்ைற உங்க ைடய ேகாட்பாட் ன் ஒப்பிட் , அைவ 
அதற்குப் ெபா த்தமானைவயா என்  அைமதியான பக்ஷபாதமற்ற பார்ைவேயா  
பார்த்  ஆராயத் ெதாடங்குங்கள். இவ்வா  ெசய்வதனால் மனச் சமாதானத்ைத ம் 
ஆத்மசமாதானத்ைத ம் ெதாடர்ச்சியாக ம், அதிகமாக ம் அைடந்  
ெகாண் ப்பீர்கள். அச்சமாதானங்கள் இல்லாமல், மனிதர்கள் வாழ்க்ைகயாகிய 
ச த்திரத்தில் உதவியற்ற ம் களாயி க்கிறார்கள். நீங்கள் ெவ ப் க்கு அல்ல  
ெவகுளிக்கு அ ைமகளாயி ப்பின், உங்கள் கு ர நடக்ைகைய ம் ட 
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நம்பிக்ைகைய ம் நீங்கள் உண ம்ப யான விதத்தில் அன்ைப ம் ெபா ைமைய ம் 
பற்றித் தியானி ங்கள், பின்னர் நீங்கள் அன்ைப ம், ெபா ைமைய ம், 
மனித்தைலைய ம் பற்றிய நிைனப் க்களில் சஞ்சாிக்கத் ெதாடங்கு ர்கள்; நீங்கள் 
உயர்ந்த குணங்கைளக் ெகாண்  தாழ்ந்த குணங்கைள ஒழித்த காைலயில், அன்பாகிய 
ெதய்வ வட்டத்தின் ஞானம், அதற்கு உங்கள் வாழ்க்ைகயி ைடய ம் 
சிக்கல்க க்கு ள்ள சம்பந்தத்ைதப் பற்றிய அறி டன், உங்கள் ஹி தயத்தில் 
ெமௗனமாகப் குத் , அதைன நாளைடவில் கவர்ந் ெகாள் ம். இந்த ஞானத்ைத 
உங்க ைடய ஒவ்ெவா  நிைனப்பி ம், ெசால் ம், ெசய ம் 
உபேயாகிப்பீர்களாயின், நீங்கள் மிகமிகப் ெபா ைம ள்ளவர்களாக ம், மிக மிக 
அன் ள்ளவர்களாக ம், மிக மிகத் ெதய்வத்தன்ைம ள்ளவர்களாக ம் வளர் ர்கள். 
இவ்வாறாக ஒவ்ெவா  குற்றத்ைத ம், ஒவ்ெவா  சுயநய ஆைசைய ம், ஒவ்ெவா  
ெகட்ட பழக்கத்ைத ம், தியானத்தின் வ ைமயால் ஒழித்  விடலாம்; ஒவ்ெவா  
பாவ ம், ஒவ்ெவா  குற்ற ம், உங்கள் அகத்ைதவிட்  ெவளிேயற்றப்பட்டபின், 
ெமய்ப்ெபா ள் விளக்கு மிகத் ெதளிவாக ம் ரணமாக ம் யாத்திாிக ஆத்மாைவப் 
பிரகாசிப்பதாகும். 
 
    இவ்வாறாகத் தியானிக்ைகயில், உங்க ைடய ஓேர உண்ைம விேராதியாகிய 
உங்கள் சுயநய, அநித்திய, ஜீவ க்கு விேராதமாக நீங்கள் இைடவிடாமல் உங்கைளப் 
பலப்ப த்திக் ெகாண் ப்பீர்கள்; ெமய்ப்ெபா ளினின்  பிாிக்க யாத, ெதய்வத் 
தன்ைம ம் அழிவில்லாைம ம் ெபா ந்திய ஆத்மாவில், உங்கைள ேம ம் ேம ம் 
உ தியாக நிைலப்ப த்திக் ெகாள் ர்கள். உங்கள் தியானங்களின் ேநரான பயன் ஓர் 
அைமதியான ெதய்வ பலம்; அஃ  உங்கள் வாழ்க்ைகப் ேபாராட்டத்தில் நீங்கள் 
நிற்பதற்கும் தங்கியி ப்பதற்கும் உாிய இடமாகும். ய நிைனப்பின் ெவல் ம் 
வ ைம மிகப் ெபாிய ; ெமௗனமான தியானகாலத்தில் அைடந்த பல ம் ஞான ம், 

த்த காலத்தி ம், க்க காலத்தி ம், ர்க்கிாிைய ெசய்ய மனம் எ ம் காலத்தி ம், 
தப்பித் க்ெகாள்ளக்கூ ய ைதாியத்ைத ம் ஞாபகத்ைத ம் ஆத்மா க்குக் ெகா க்கும். 
 
    தியான பலத்தால் நீங்கள் ஞானத்தில் வள ம்ேபா  அைசவன ம், 
நிைலயற்றன ம், க்கத்ைத ம் ன்பத்ைத ம் த வன மாகிய உங்கள் சுயநய 
அவாக்கைள மிக அதிகமாக விட் வி ர்கள்; என் ம் மா த றாத தத் வங்கைள 
ஆதாரமாகக் ெகாண் , நீங்கள் வள ம் நம்பிக்ைகேயா ம் உ திேயா ம் ேமாக்ஷ 
அைமதிைய அைட ர்கள். 
 
    தியானத்தின் பிரேயாஜனம் நித்திய தத் வங்களின் ஞானத்ைத அைடதல்; 
தியானத்தி ந்  உண்டாகும் பலம் அத்தத் வங்கைள நம்பி ஆதாரமாகக் ெகாள் ம் 
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வ ைமைய அைடந் , அவ்வாேற நித்தியப்ெபா ேளா  ஐக்கியமாதல். தியானத்தின் 
வாவ  ெமய்ப்ெபா ளின், கட ளின், ேநரான ஞானத்ைத அைடத ம் ெதய்வ 

நித்திய சாந்திைய அைடத மாம். 
 
    உங்க ைடய தியானங்கள் நீங்கள் இப்ெபா  ெகாண் ள்ள ஒ க்க 
நிைலயி ந்  எழட் ம். உ தியான விடா யற்சியால் நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ளாக 
வளரேவண் யதி க்கிறெதன்பைத ஞாபகத்தில் ைவத் க்ெகாள் ங்கள். நீங்கள் 
ைவதீகக் கிறிஸ்தவர்களாயி ந்தால், ஏசுநாதாின் மாசற்ற ய்ைமைய ம், அவர  
ஒ க்கத்தின் ெதய்வ ேமம்பாட்ைட ம் பற்றி இைடவிடா  தியானி ங்கள். 
அவ ைடய ரணத் வத்ைத ேமன்ேம ம் அைடவதற்காக நீங்கள் அவ ைடய 
ஒவ்ேவார் உபேதசத்ைத ம் உங்கள் அகவாழ்க்ைகயி ம் ற வாழ்க்ைகயி ம் 
உபேயாகி ங்கள். ெமய்ப்ெபா  சட்டத்ைதப்பற்றித் தியானிப்பதற்கும், தம் ைடய 
ஆசிாிய ைடய உபேதசங்கைள அப்பியாசத்தில் ெகாண்  வ வதற்கும் ம த் க் 
ெகாண் , ெவ மேன தம  மதங்கைளப் பற்றிக்ெகாண் ம், தம  மதத் ெதய்வத்ைதத் 
ெதா ெகாண் ம், இைடவிடா  பாவங்கைளச் ெசய்  ன்பத்ைத அ பவித் க் 
ெகாண் ம் இ க்கிற ேபா  மதத்தினர்கைளப் ேபால இராதீர்கள்; அைர குைறத் 
ெதய்வங்கைள ம் கக்ஷ¢ப் பிரதிகக்ஷ¢ மதங்கைள ம் சுயநயத்ேதா  பற்றிக் 
ெகாண் த்தைல விட் , ெசத்த சடங்குகைள ம் உயிரற்ற அஞ்ஞானத்ைத ம் கடந் , 
தியான பலத்தால் ேமற்ெசல்ல ய ங்கள். அவ்வாறாக மாசற்ற ெமய்ப்ெபா ளிடத்  
மனத்ைத நி த்திக் ெகாண் , ஞானமாகிய உயர்ந்த வழியில் நடப்பீர்களாயின், 
ெமயப்ெபா ைள அைடத ம் தாழ்ந்த இடம் ஒன்ைற ம் காணமாட்டீர்கள். 
 
    எவன் ஊக்கத்ேதா  தியானம் ெசய்கிறாேனா அவன் த ல் ஓர் உண்ைமையத் 

ரத்தில் காண்கிறான்; பின்னர் தினந்ேதா ம் ெசய் ம் தியானத்தால் அதைன 
அைடகிறான்; ெமய்ப்ெபா ளின் உபேதசப்ப  நடக்கிறவன் மாத்திரம் 
ெமய்ப்ெபா ளின் மதத்ைத அறியக்கூ ம்; ய நிைனப்பால் ெமய்ப்ெபா ைளக் 
கண்ட ேபாதி ம், தியான அப்பியாசத்தால் மாத்திரேம ெமய்ப்ெபா ளாதல் கூ ம். 
 
    ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த ெகௗதம த்தர், "எவன் வாழ்க்ைகயின் உண்ைமயான 
ேநாக்கத்ைத மறந் , சிற்றின்பத்தில் மனத்ைதச் ெச த்தி, ண் ெப ைம பாராட் க் 
ெகாண் , தியானம் ெசய்யாமல் இ க்கிறாேனா, அவன் கால அளவில் தியானத்தில் 

யன்  ெகாண் ந்த மனிதைனப் பார்த் ப் ெபாறாைமப்ப வான்" என்  
ெசான்னார். அவர் தம  சீடர்க க்குப் பின்வ ம் ஐந்  ெபாிய தியனங்கைள ம் 
உபேதசித்தார். 
 



 11

    " தல் தியானம் அன்ைபப் பற்றிய தியானம். அஃதாவ , உங்கள் விேராதிக ைடய 
§க்ஷமம் உள்பட எல்லா உயிர்க ைடய §க்ஷமத்ைத ம் நன்ைமைய ம் நீங்கள் 
வி ம் ம்ப யான, விதத்தில், உங்கள் அகத்ைதச் சீர்ப த்தி ைவத் க்ெகாள் தல்.'' 
 
    ''இரண்டாவ  தியானம் இரக்கத்ைதப்பற்றிய தியானம். அஃதாவ , எல்லா 
உயிர்களிடத் ம் உங்க க்கு ஆழ்ந்த இரக்கம் உண்டாகும்ப யான விதத்தில், 
அவ் யிர்கெளல்லாம் கஷ்டப்பட் க்ெகாண் த்தைல நிைனத் , அவ் யிர்க ைடய 
கவைலகைள ம் க்கங்கைள ம் ெதளிவாக மேனாபாவைன ெசய்தல்.'' 
 
    '' ன்றாவ  தியானம் சந்ேதாஷத்ைதப் பற்றிய தியானம்; அஃதாவ , நீங்கள் 
மற்றவர்க ைடய சம்பத்ைத நிைனத் , அவர்கள் சந்ேதாஷங்க டன் நீங்க ம் 
சந்ேதாஷித்தல்.'' 
 
    '' நான்காவ  தியானம் அசுத்தத்ைதப்பற்றிய தியானம், அஃதாவ , 
அேயாக்கியைதயின் தீய பலன்கைள ம், பாவத்தி ைடயன ம் 
வியாதியி ைடயன ம் பயன்கைள ம், நிமிஷத்தில் கழியக்கூ ய சிற்றின்பம் 
எவ்வள  ஆபத்ைத விைளவிக்கக் கூ யைவ ெயன்பைத ம் சிந்தித்தல். 
 
    ''ஐந்தாவ  தியானம் சாந்திையப்பற்றிய தியானம்; அஃதாவ , நீங்கள் வி ப்  
ெவ ப் க்க க்கும், வ ந் தல் வ த் தல்க க்கும், ெசல்வம் வ ைமக க்கும் 
ேமற்பட் , உங்கள் ஊைழப் பக்ஷபாதமற்ற அைமதிேயா ம் ரண சமாதானத்ேதா ம் 
ஏற் க்ெகாள் தல்.'' 
 
    இத் தியானங்கைளச் ெசய்  த்தர  சீடர்கள் ெமய்ப்ெபா ள் ஞானத்ைத 
அைடந்தார்கள். ஆனால், ெமய்ப்ெபா ள் உங்க ைடய இலட்சியமாயி க்கும் 
வைரயில், குற்றமற்ற வாழ்க்ைக ம் யமன ைடய ஒ க்கத்திற்காக நீங்கள் 
தாக ம் பசி ம் ெகாண் க்கும் வைரயில், இத்தியானங்கைள நீங்கள் ெசய்தா ம் 
ெசய்யாவிட்டா ம் ெபாிதன் . ஆைகயால், எங்கள் தியானங்களில் உங்கள் ஹி தயம் 
சகல காமத்தி ந் ம், குேராதத்தி ந் ம், குற்றங் காண்ட ந் ம் வி பட் , 
அ  பிரபஞ்சம் வைத ம் உள் ர்ந்த அ ேளா  த ம் வைரயில், எப்ெபா ம் 
அகன்  ெகாண் க்கிற அன்ேபா  வளர்ந்  விாியட் ம். காைல ஒளிையப் 
ெப வதற்காக அ ம்பான  தன  இதழ்கைளத் திறப்ப  ேபால, ெமய்ப்ெபா ளின் 
ெப ைம வாய்ந்த ஒளிையப் ெப வதற்காக உங்கள் ஆத்மாைவ அதிகமாகத் 
திறப்பீர்களாக; ேகாாிக்ைகயாகி சிறகுகைளக் ெகாண்  ேமல்ேநாக்கிப் பறப்பீர்களாக; 



 12

அச்சம் இல்லாமல் இ ப்பீர்களாக; மிக மிக உயர்ந்தவற்ைற அைடயலாெமன்  
நம் ர்களாக; ஒ  ரண இனிய வாழ்க்ைகைய அைடயக்கூ ெமன்  
நம் ர்களாக; ஒ  மாசற்ற ய வாழ்க்ைகைய அைடயக்கூ ெமன்  நம் ர்களாக. 
ஒ  ரண பக்தி வாழ்க்ைகைய அைடயக்கூ ெமன்  நம் ர்களாக; ேமலான 
ெமய்ப்ெபா ைள அைடயக்கூ ெமன்  நம் ர்களாக. இவ்வா  எவன் 
நம் கிறாேனா, அவன் ேமாக்ஷ மாைலயின் மீ  விைரவாக ஏ கிறான்; இவ்வா  
நம்பாதவர்கள் ேமக இ ள் ப ந் ள்ள நரகப் பள்ளத்தாக்கில் மயக்கத்ேதா ம் 

ன்பத்ேதா ம் அைலந்  திாிந்  ெகாண் க்கிறார்கள். 
 
    அவ்வா  நம் வதால், அவ்வா  ேகா வதால், அவ்வா  தியானிப்பதால், உங்கள் 
ஆத்ம அ பவங்கள் ெதய்வ இனிைம ம் அழகு ள்ளனவாயி க்கும்; உங்கள் 
பார்ைவையப் பரவசப்ப த் ம் காட்சிகள் ெப ைம வாய்ந்தனவாயி க்கும். ெதய்வ 
அன்ைப, ெதய்வ நீதிைய, ெதய்வப் பாிசுத்தத்ைத அல்ல  கட ைள நீங்கள் அைட ம் 
காைலயில் உங்கள் இன்பம் ெபாியதாக ம், உங்கள் சாந்தி ஆழ்ந்ததாக ம் இ க்கும்; 
பைழய ெபா ள்கள் நீங்கிவி ம். எல்லாம் தியனவாய் வி ம்; ெமய்ப்ெபா ைளப் 
பார்க்கும் கண் க்கு உரத்ததாக ம் ஊ விச் ெசல்ல விடாததாக ம், 
ெமய்ப்ெபா ைளப் பார்க்கும் கண் க்கு ெமல் யதாக ம் ஊ விச் ெசல்ல 
வி வதாக ம் இ க்கிற ஸ் ல பிரயஞ்சத்தின் திைரயான  உயர்த்தப்பட் , சூட்சம 
பிரபஞ்சம் காட்டப்ப ம். காலத்திற்கு ண் , நீங்கள் வில்லாமல் 
எஞ்ஞான் ம் வாழ் ர்கள். மாற்ற ம் மரண ம் இனிேமல் உங்க க்குக் 
கவைலைய ம் க்கத்ைத ம் ெகா க்க மாட்டா; ஏெனனில், நீங்கள் மா தல் இல்லாத 
ெபா ைள அைடந்  மரணம் இல்லாத ெபா ளின் ஹி தயத்தில் 
வாழ்ந் ெகாண் ப்பீர்கள். 
 
        ஞானமீன் 
        விஷ் ர்த்தி ம், கி ஷ்ண சுவாமி ம், 
        த்த ேதவ ம், கிறிஸ்  நாத ம் 
        பிறந்தநன் மீேன! பிறங்குமீன் இலாத 
        ந ராத் திாியின் நள்ளி ள் தன்னில் 
        நினெதாளி கா ம் மனெமா  வாைன 
        ேநாக்கி யி ந்த ண்ணறி வாளர்க்(கு) 
        ஒ க்கத் தவர்வாழ் உலகத்தி னின்  
        சின்மய ைட ேதவ த ம், 
        காமக் குேராதக் களத்திைட கட ம் 
        பிறக்கும் கைதையச் சிறக்கச் ெசால்ேவா ம் 
        கைளத்தைலத் ழன்  கவ மாந் தர்க்கு 
        பாிந்திரக் கத்திைனப் பா பா வல ம் 
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        வ வைத ெமாழிந்  மகிழ்ச்சிைய நல்கிைன. 
        ஒளிர்பல ெபா ள்க ள் ஒளிமிகு மீேன! 
        நீம  ப ம் நிசிந  ராத்திாி 
        அழகு ம் ப யா அலங்காித் த ளிைன; 
        சமயங்க ளின் றச் சடங்குக ேளா ம், 
        உயி ம் பல ம் ஒன் ம் இலாத 
        ைகெசய் விக்கிர கங்க ேளா ம், 
        எதிர்த் ப்ேபா ரா  இைளத்  ெம ந்  
        மதத்தின் இ ளில் வ ந்திநின் ெறாளிைய 
        நா  நிற்கும் நல்லறி வாளர்க்(கு) 
        உற்சா கத்திைன ஊட்  ய ளிைன; 
        நின்ைன நிைனந்  நிற்ேபார் ெநஞ்சுள் 
        பைழய உண்ைமகள் தைழயச் ெசய்தைன; 
        அவர  தளர்ச்சிகள் அழி றச் ெசய்தைன; 
        அவர  ெநறியில் அழெகாளி பரப்பிைன! 
        நின்பால் அன்  நிகழ்த்  ேவார்க்கு 
        க்கத்தி னின்  ேதான் ம் சுகத்ைத ம் 
        சந்ேதாஷத்ைத ம் சாந்தத் திைன ம் 
        ெகாள் ம் ெநறிையக் கூறி ய ளிைன; 
        இரக்கா லத்தில் இைளக்க அைலந்  
        நின்ைனக் காண்ேபார் நிதமின் வர். 
        நின் யிர் ஒளியின் நிகாிலா வ யால் 
        அகத் ள் என் ம் ஆழ்ந்த அன்  
        நிைலக்கப் ெபாற்ேறார் நிதமின் வர். 
        விஷ்  ர்த்தி ம், கி ஷ்ண சுவாமி ம், 
        த்த ேதவ ம், கிறிஸ்  நாத ம் 
        பாாில் பிறந்த பைழநன் மீேன! 
        நின பா டத்ைத ெநஞ்ேசா  கற்ேபம்; 
        பணிெவா ம் மகிழ்ெவா ம் பக்திெயா ம் கற்ேபம்; 
        அறிெவா ம் ெபாைறெயா ம் அறிந் நிற் ேபேம. 
---------   
 

2. இரண்  தைலவர் - யா ம் கட ம் 
 
    மனித ஆன்மாவின் அமர்க்களத்தில் அகத்தின் ஆள்ைகக்காக ம், அரசுக்காக ம், 
ஆதிபத்திய கிாீடத்திற்காக ம் இரண்  தைலவர் அமர் ாிகின்றனர். அவாில் ஒ வன் 
'யான்' என் ம் தைலவன்; 'இவ் லக அரசன்' என் ம் ெசால்லப்ப பவன்; 
மற்ெறா வன் ெமய்ப்ெபா ள் என் ம் தைலவன்; தந்ைதயாகிய கட ள் என் ம் 
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ெசால்லப்ப வான். 'யான்' என் ம் தைலவன்; காமம், கர்வம், ேபராைச, ண் 
ெப ைம, பி வாதம் என் ம் இ ட் க விகைளக் ைகக்ெகாண்  கலகம் 
விைளப்பவன். ெமய்ப்ெபா ள் என் ம் தைலவன் இனிைம, ெபா ைம, தியாகம், 
பணி , அன்  என் ம் ஒளிக்க விகைளக் ெகாண்  அைமதியாக ம் அடக்கமாக ம் 
இ ப்பவன். 
 
    "ஒவ்ேவார் ஆன்மாவி ம் அமர் ெசய்யப்ப கின்ற . ஒ  ரன் ஒ  சமயத்தில் 
எதிெரதிரான இரண்  பைடகளில் நின்  சண்ைட ெசய்ய யாத ேபால, ஒவ்ேவார் 
அக ம் ஒ சமயத்தில் 'யான்' என் ம் தைலவ ைடய பைடயிலாவ , 
ெமய்ப்ெபா ள் என் ம் தைலவ ைடய பைடயிலாவ  ேசர்ந்தி க்கின்ற . 
அவ க்குப் பாதி, இவ க்குப் பாதி என்ப  கிைடயா . 'யான்' என் ம் தைலவ ம் 
இ க்கிறான்; ெமய்ப்ெபா ள் என் ம் தைலவ ம் இ க்கிறான்; 'யான்' இ க்கிற 
இடத்தில் ெமய்ப்ெபா ள் இல்ைல, ெமய்ப்ெபா ள் இ க்கிற இடத்தில் 'யான்' 
இல்ைல. இவ்வா  ெமய்ப்ெபா ளாசிாிாியராகிய த்தர் கூறியி க்கின்றனர். 
கிறிஸ் வின் அவதாரமாகத் ேதான்றிய ஏசுநாதர், ''எந்த மனித ம் இரண்  
தைலவாிடம் ேவைல பார்க்க யா ; ஏெனன்றால், அவன் ஒ வைன ெவ ப்பான்: 
மற்ெறா வைன ேநசிப்பான்; அல்ல  ஒ வைனப் பற்றிக்ெகாள்வான்; 
மற்ெறா வைன விட் வி வான். நீ கட க்கும் பிசாசுக்கும் ஊழியம் ெசய்ய 

யா '' என்  கூறியி க்கின்றனர். 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் சிக்கல், மா தல், குைறதல் இவற்றிற்கு இடம்ெகாடாத எளிைம ம், 
ேநர்ைம ம், கண் ப் ம் வாய்ந்த ; 'யான்' என்பவன் சா ாிய ம், ேகாண ம், 
தந்திர ம், வஞ்சகம் ெபா ந்திய அவாக்க ம் உைடயவன்; வற்ற 
மா தல்க க்கும் குைறதல்க க்கும் இடம் ெகா க்கிறவன். 'யான்' என்பவைன 
மதிமயங்கி வணங்குகிறவர்கள் ஒேரசமயத்தில் ஒவ்ேவார் உலக அவாைவ ம் தி ப்தி 
ெசய்  ெகாள்ளலாம் என் ம், ெமய்ப்ெபா ைள அைடயலாம் என் ம் ணாக 
நிைனக்கின்றனர். ஆனால், ெமய்ப்ெபா ைள ேநசிக்கின்றவர்கள் 'யான்' என்பைத 
வி த்  ெமய்ப்ெபா ைள வணங்குகிறார்கள்; அவர்கள் உலக விஷயங்களினின் ம், 
உலக இன்பங்களினின் ம், தங்கைளக் காத் க்ெகாள் கிறார்கள். நீங்கைள 
ெமய்ப்ெபா ைள அறிதற்கும் அைடதற்கும் வி ம் கின்றீர்களா? அப்ப யானால் 
நீங்கள் தியாகம் ெசய்வதற்கும், ற்றத் றந்ததற்கும் தயாராய் இ த்தல் ேவண் ம். 
ஏெனனில் 'யான்' என்பதன் கைடசி அைடயா ம் காணமற் ேபான ெபா , 
ெமய்ப்ெபா ைள அத ைடய எல்லா மகிைமேயா ம் காணலாம். 
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    நித்திய கிறிஸ்  நாதர், தம் ைடய சீடன் ஆவதற்கு வி ம் கிறவன், "ஒவ்ெவா  
நா ம் 'யான்' என்பைத ம க்க ேவண் ம்" என்  ெசான்னார். நீங்கள் 'யான்' 
என்பைத ம ப்பதற்கும், உங்க ைடய காமங்கைள ம், குேராதங்கைள ம், 
உங்க ைடய அபிப்பிராயங்கைள ம் விட் வி வதற்கும் வி ம் கிறீர்களா? 
அப்ப யானால், நீங்கள் ெமய்ப் ெபா ளின் சு ங்கிய வழியில் பிரேவசித் , 
உலகத்தார் அைடயாத சாந்திைய அைடயலாம், 'யான்' என்பைத ற் ம் ம த்த ம், 

ற் ம் அழித்த ம், ெமய்ப்ெபா ளின் ரண நிைல; சகல மதங்க ம் சகல தத் வ 
சாஸ்திரங்க ம் இந்த ேமலான நிைலைய அைடவதற்குாிய பல ைணகள். 
 
    'யான்' என்றல் ெமய்ப்ெபா ள் இல்ைல ெயன்றல். ெமய்ப்ெபா ள் என்றல் 'யான் 
இல்ைல என்றல். நீங்கள் 'யான்' என்ப  இறக்கும்ப  வி ங்காைலயில் நீங்கள் 
ம ப ம் ெமய்ப்ெபா ளாக அவதாிக்கின்றீர்கள். நீங்கள் 'யான்' என்பைதப் பற்றிக் 
ெகாண் க்கும் காைலயில், உங்கிளின்  ெமய்ப்ெபா ள் மறக்கப்பட் க்கும். 
 
    நீங்கள் 'யான்' என்பைதப் பற்றிக் ெகாண் க்கும் காைலயில், உங்கள் மார்க்கத்தில் 
ஓயாத கஷ்டங்கள் ேசர்ந்  ெகாண் க்கும். ன்பங்க ம், க்கங்க ம், 
ஆசாபாசங்க ம் நீங்கள் அைட ம் பலன்களாயி க்கும். ெமய்ப்ெபா ளிடத் க் 
கஷ்டங்கள் இல்ைல; நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ைளச் ேசர்ந்தால், நீங்கள் சகல 

க்கத்தினின் ம் ஆசாபங்கத்தினின் ம் வி ப ர்கள். 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் தன் இயற்ைகயில் மைறபட் ப்பதன் ; இ ளன் . அஃ  
எப்ெபா ம் விளங்கிக் ெகாண் ம், ரணமாக ஒளிர்ந் ெகாண் ம் இ க்கிற . 
ஆனால், வழிதப்பிய கு ட்  'யான்' அதைனக் காண யா  பக ல் ஒளி, கு டர் 
தவிர மற்றவர்க க்கு மைறக்கப்பட் ப்பதில்ைல; ெமய்ப்ெபா ளின் ஒளி 'யான்' 
என் ம் அகங்காரத்தால் கு டராய் இ க்கிறவர் தவிர, மற்றவர்க க்கு மைறக்கப் 
பட் க்கவில்ைல. 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் பிரபஞ்சத்தில் ஓர் உண்ைமப்ெபா ள். உள் ர்ந்த சமாதானம், 

ரண நிதி, நித்திய அன் , எதைன ம் அதேனா  ேசர்க்க யா ; அதி ந்  
எ க்க யா . அஃ  எந்த மனிதைன ம் சார்ந்தி க்கவில்ைல; ஆனால், அதைன 
எல்லா மனித ம் சார்ந்தி க்கின்றனர். 
 
    நீங்கள் 'யான்' என் ம் கண்கள் லமாகப் பார்த் க் ெகாண் க்கும் காலத்தில், 
நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ளின் அழைகக் காண யா . நீங்கள் ண் 
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ெப ைமக்காரர்களாயி ப்பின், நீங்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் உங்க ைடய ெசாந்த 
ண்ெப ைமயாகி வர்ணத்ைதப் சிக் காண்பீர்கள்; நீங்கள் காமிகளாயி ந்தால், 

உங்க ைடய அக ம் மன ம் காமப் ைகயா ம் சுடர்களா ம் டப்பட் க்கும்; 
அவற்றின் லமாக ஒவ்ெவான் ம் விகாரப்பட் த் ேதான் ம்; நீங்கள் கர்வம் 
உள்ளவர்களாக ம், உங்கள் அபிப்பிராயேம சாி என்  ெகாள்கிறவர்களாக ம் 
இ ந்தால், உங்கள் அபிப்பிராயங்களின் ெப ைமைய ம் சிறப்ைப ம் தவிர, ேவ  
ஒன்ைற ம் பிரபஞ்சம் வதி ம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள். 
 
    'யான்' என் ம் மனிதனி ந்  ெமய்ப்ெபா ளின் மனிதைன ேவ  பிாித் க் 
காட் கிற குணம் ஒன்  உண் ; அ  பணி , ண் ெப ைமயி ந் ம், 
பி வாதத்தி ந் ம், அகங்காரத்தி ந் ம் வி பட் த்தல் மாத்திரமில்லாமல், 
தம் ைடய அபிப்பிராயங்கைள விைலயற்றனவாகக் க த ேம உண்ைமயான 
பணி . 
 
    எவன் 'யான்' என் ம் அகங்காரத்தில் அமிழ்ந்தி க்கிறாேனா, அவன் தன  ெசாந்த 
அபிப்பிராயங்கைள ெமயப்ெபா ள் என் ம், பிறர  அபிப்பிராயங்கைள ெபாய்ப் 
ெபா ள் என் ம் மதிக்கிறான். ஆனால், ெமய்ப்ெபா க்கும் தன  ெசாந்த 
அபிப்பிராயத் க்கும் உள்ள ேவற் ைமையக் கா தற்குக் கற் க் ெகாண்  
ெமய்ப்ெபா ளின் அன்பன், எல்லா மனிதர்கைள ம் தயாளம் என் ம் கண்ணால் 
பார்க்கிறான்; பிற ைடய அபிப்பிராயங்க க்கு விேராதமாகத் தன் ைடய 
அபிப்பிராயங்கைள நிைலநாட்ட யலமாட்டான்; தான் அதிகமாக ேநசிக்கிற தன் 
அபிப்பிராயங்கைள விட் க்ெகா த் , ெமய்ப்ெபா ளின் தன்ைமையக் 
காட் விப்பான், ஏெனன்றால், ெமய்ப்ெபா ள் இயற்ைகயில் இன்ன தன்ைமயெதன்  
ெசால்ல யாததாக ம், அ பவித்  மாத்திரம் உணரத்தக்கதாக ம் இ க்கிற . 
எவன் அதிகமாகத் தயாளத்ைதக் ெகாண் க்கிறாேனா, அவன் அதிகமாக 
ெமய்ப்ெபா ைளக் ெகாண் க்கிறான். 
 
    மனிதர் சூடான தர்க்கங்கைளச் ெசய் ெகாண்  தாம் ெமய்ப்ெபா ைள 
ஸ்தாபிக்கிற  ேபால டத்தனமாக நிைனக்கின்றனர்; அப்ெபா  உண்ைமயில் 
அவர் தம் ைடய ெசாந்த அற்ப வி ப்பங்கைள ம், அழிந்த ேபாகும் 
அபிப்பிராயங்கைள ம் ஸ்தாப்பிக்கின்றனர். 'யான்' என்பைதப் பின்பற் கிறவன் 
மற்றவர்கேளா  சண்ைட ெசய்வதற்காக ஆ தங்கைள எ க்கிறான். 
ெமய்ப்ெபா ைளப் பின்பற் கிறவன் தன்ேனா  சண்ைட ெசய்வதற்காக 
ஆ தங்கைள எ க்கிறான். ெமய்ப்ெபா ள் மா தல் இல்லாததா ம், அழி  
இல்லாததா ம் இ க்கிறப யால், அஃ  உங்கள் அபிப்பிராயத் க்கும் என் 
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அபிப்பிராயத்திற்கும் ேவறாக இ க்கிற . நாம் அத ள் பிரேவசிக்கலாம்; அல்ல  
நாம் அதற்கு ெவளிேய இ க்கலாம்; ஆனால், நம் ைடய காப் ம் மிைக, அைவ 
நம்மீ  தி ப்பி எறியப்ப கின்றன. 
 
    மாந்தர் 'யான்' என்பதால் அ ைமப்ப த்தப்பட் க் ேகாபம், ண் ெப ைம, 
பிறர்மீ  குற்றங்சாட்டல் த ய ர்க்குணங்க ைடயவர்களாய், தம் ைடய ெசாந்த 
மதம் மாத்திரம் உண்ைம மதம் என் ம், மற்றவர்க ைடய மதங்கள் ெபாய் மதங்கள் 
என் ம் நம் கின்றனர். அவர் மிக ஆத்திரத்ேதா  ஜனங்கைளத் தம  மதத்தில் 
ேசர்க்கின்றனர். ெமய்ப்ெபா ள் மதமாகிய ஒேர ஒர மதம்தான் உண் . 'யான்' என்னம் 
பிராந்தியாகிய ஓேர ஒ  பிராந்திதான் உண் . ெமய்ப்ெபா ள் ஒ  ெவ ம் நம்பிக்ைக 
அன் ; அ  சுயநலமற்ற, ய்ைமயான, ஆசிப் ள்ள ஓர் அகம். எவன் 
ெமய்ப்ெபா ைளப் பற்றி நிற்கின்றாேனா அவன் எல்லாேரா ம் சமாதானமாய் 
வாழ்கிறான்; எல்ேலாைர ம் அன்  நிைனப் களால் ேபாக்ஷ¢க்கிறான். 
 
    நீங்கள் உங்க ைடய மனத்ைத ம், அகத்ைத ம், நடத்ைதைய ம் ெமௗனமாக 
ஆராய் ர்களாயின், நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ளின் மக்களா, அல்ல  'யான்' என்பவைன 
வணங்குகிறவர்களா என்பைத நீங்கள் எளிதாகத் ெதாிந்  ெகாள்ளலாம்; நீங்கள் ஐயம், 
பைகைம, ெபாறாைம, காமம், ண்ெப ைம த யவற்றின் நிைனப் க்கைள 
ஒளித்  ைவத்தி க்கின்றீர்களா? அல்ல  நீங்கள் இத்தீய நிைனப் க்க க்கு 
விேராதமாக ஊக்கத்ேதா  ேபாரா கின்றீர்களா? நீங்கள் தன் 
ெசால் யவர்களாயின், நீங்கள் நீச மதத்ைத அ சாிப்பவர்களாயி ப்பி ம், நீங்கள் 
'யான்' என்பேதா  கட்டப்பட் க்கிறீர்கள்; நீங்கள் ெவளிப்பைடயாக ஒ  
மதத்ைத ம் அ சாியாதவர்களாயி ப்பி ம், நீங்கள் ெமய்ெபா ைளக் ேகா கிற 
மாணாக்கர்கள், நீங்கள் காமக்குேராத ள்ளவர்களா, மனம் ேபான ேபாக்கில் 
ேபாகிறவர்களா, சுய காாியங்கைளேய எப்ெபா ம் நா க் ெகாண் க்கிறவர்களா, 
ெபாறியின்பங்கைள கர்கிறவர்களா, 'யான்' என்  அகங்காிக்கின்றவர்களா? 
அல்ல  நீங்கள் சாந்த ள்ளவர்களா, அமாிக்ைக ள்ளவர்களா, பரநய ள்ளவர்களா, 
ஒவ்ெவா வைகப் ெபாறியின்பத்ைத ம் நீத்தவர்களா, உங்க க்குச் ெசாந்தமானைத 
விட் விடச் சித்தமாயி க்கிறீர்களா? நீங்கள் ந்தியவர்களாயின் உங்க க்கு 
எஜமான் 'யான்'; நீங்கள் பிந்தியவர்களாயின் நீங்கள் ேநசிக்கும் ெபா ள் 
ெமய்ப்ெபா ள். நீங்கள் ஐஸ்வாியங்கைள அைடய யல்கின்றீர்களா? நீங்கள் உங்கள் 
கக்ஷ¢க்காரர்க க்காக ஆத்திரத் டன் சண்ைடேபா கின்றீர்களா? நீங்கள் 
ெசல்வாக்கும் தைலைமக்கும் அவா கின்றீர்களா? நீங்கள் டம்பத்திற்கு 
தற் கழ்ச்சிக்கும் இடம் ெகா த்தி க்கின்றீர்களா? நீங்கள் ஐஸ்வர்யங்களின் 
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ஆைசையத் றந் விட்டீர்களா? நீங்கள் எல்லாச் சண்ைடகைள ம் 
விட் விட்டீர்களா? நீங்கள் மிகமிகத் தாழ்ந்த இடத்தில் இ த்த ம், பிறரால் 

றக்கணிக்கப்ப த ம் தி ப்தியைடகின்றீர்களா? நீங்கள் உங்கைளப்பற்றிப் 
ேபசுதைல ம் உங்கைளப் ெப ைம உைடயவர்களாக மதித்தைல ம் நி த்தி 
விட்டீர்களா? நீங்கள் ந்தியவர்களாயின், நிங்கள் கட ைள வணங்குகிறதாக 
நிைனத் க் ெகாண் ந்தா ம் உங்கள் அகத்தின் கட ள் 'யான்' தான். நீங்கள் 
பிந்தியவர்களாயின், நீங்கள் கட ைளத் தியாதவர்களாயி ப்பி ம், நீங்கள் மிக மிக 
ேமலான ெபா ைளடய 'கட டன்' வசித் க் ெகாண் க்கின்றீர்கள். 
 
    ெமய்ப்ெபா ளின் அன்பைனத் ெதாிந் ெகாள் தற்குாிய அைடயாளங்கள் 
ெதளிவானைவ. அவற்ைற  கி ஷ்ணபகவான் ''பகவத் கீைத''யில் பின்வ மா  
கூ கிறார். 
 
        ''அறிவிைன அைடதற் க தினம் யறல், 
        ஒ விைன குறிக்ேகாள், உயிர்க்கூ  ெசயாைம, 
        அடங்கிய பசிகள், அஞ்சாைம, ஈைக, 
        அடக்கம், கட ள்பால் அன் நன் ேனர்ைம, 
        ெமய்ம்ைம கூ தல், ெவகுளிெகாள் ளாைம, 
        ெபா ைம, ய்ைம, உ தி ைடைம, 
        மற்ைறேயார் ெபாிதா மதிப்பவர்க் களித்தல், 
        இன்பம் ன்பம் இரண் ம் சமநிைல, 
        பிறர்குைற காணாப் ெப ைம, இரக்கம், 
        ஆைச களினால் அைசக்கப் படாைம, 
        ெமல் ய தன்ைம, ேமம்பா ைடைம, 
        தீங்ெசய் தார்க்ெகதிர்த் தீங்குெசய் யாைம, 
        இைவஅறி குறிகள் எம்இள அரேச! 
        ெமய்ப்ெபா ள் வழியில் ேமவிநிற் ேபார்க்ேக" 
 
    மாந்தர் ெபாய்ப்ெபா ளாகிய 'யான்' என்பதன் தப் வழியில் ெசன் , தம  
ெதய்வப்பிறப்ைப ம், பக்தித் தன்ைமைய ம், ெமயப்ெபா ைள ம் மறந்தெபா , 
ஒ வைர ஒ வர் மதிப்பதற்குக் கற்பைனயான வகுப் க்கைள ஏற்ப த்தி, 
ெமய்ப்ெபா ைள உணர்த் வதற்குத் தம  ெசாந்த மதத்ைத அங்கீகாித் ப் பற்றிக் 
ெகாள் கின்றனர். அதனால் மாந்தர் ஒ வ க்ெகா வர் விேராதமாகப் பிாிக்கப்பட் , 
இைடவிடாத பைகைம ம் சண்ைட ம், வில்லாத ன்ப ம் க்க ம் 
நிகழ்ந் ெகாண் க்கின்றன. 
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    வாசகர்கேளா! நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ைள அைடவதற்கு நா கின்றீர்களா? அதற்கு 
ஓேர ஒ  வழிதான் உண் . 'யான்' என்ப  இறக்கட் ம்; நீங்கள் இ வைரயில் 
விடாமல் பற்றிக்ெகாண் ந்த அவர்க ம், பசிக ம், வி ப்பங்க ம், 
அபிப்பிராயங்க ம், சு ங்கிய எண்ணங்க ம், ேவஷங்க ம், உங்களிடத்தி ந்  
நீங்கட் ம்; அைவ இனிேமல் ஒ ெபா ம் உங்கைள அ ைமப்ப த்தாமல் 
இ க்கட் ம்; அப்ெபா  ெமய்ப்ெபா ள் உங்க ைடயதாயி க்கும். உங்க ைடய 
மதம் மற்ைறய எல்லா மதங்களி ம் ேமலானெதன்  க வைர நி த்தி, தயளமாகிய 
ேமலான பாடத்ைதப் ப ப்பதற்குப் பணிேவா  ய ங்கள். சண்ைட ம், 

க்கத்ைத ம் உண்  பண் வதாகிய, நீங்கள் வணங்குகிற இரக்ஷகேர 
உண்ைமயான இரக்ஷகர்; உங்க ைடய சேகாதரர்கள் உங்கைளப் ேபாலேவ 
உண்ைமேயா ம் ஊக்கத்ேதா ம் வணங்ககிற இர கர் ெபாய்யான இரக்ஷகர் 
என் ம் ெகாள்ைகைய உடேன விட் வி ங்கள். ஆனால், நீங்கள் பக்தி ெநறிைய 
ஊக்கத்ேதா  நா ங்கள்; பின்னர், ஒவ்ெவா  பக்த ம் மனித ச கத்தின் இரக்ஷகன் 
என்  காண்பீர்கள். 
 
    'யான்' என்பைத வி தல் றப்ெபா ள்கைளத் றத்தல் மாத்திரம் அன் , அஃ  
அகப்பாவத்ைத ம், அகப் ெபாய்ைய ம் றத்த மாம். ணான உைடகைள 
வி தலால், ெசல்வங்கைளத் றத்தலால், சில உண கைள ம த்தலால், ெபா வான 
வார்த்ைதகைளப் ேபசுதலால், இத்தைகய காாியங்கைளச் ெசய்தலால் 
ெமய்ப்ெபா ைளக் காண யா . ஆனால், ண் ெப ைமைய வி தலால், 
ெசல்வங்களின் அவாைவத் றத்தலால், ெபாறியின் பங்களின் ஆைசைய 
அடக்குதலால், சகல ெவ ப் க்கைள ம், சண்ைடகைள ம், குற்றம் காண்டைல ம், 
சுயநயத்ைத ம் வி தலால், அகத்தில் சாந்தத்ைத ம், ய்ைமைய ம் ெகாள்வதால், 
இத்தைகய காாியங்கைளச் ெசய்தலால் ெமய்ப்ெபா ள் காணப்ப கிற . பிந்திச் 
ெசான்னவற்ைறச் ெசய்யா  ந்திச் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்தல் கள்ளத்தன ம், ெவளி 
ேவஷ மாகும். ஏெனனில், பிந்திச் ெசான்னவற்றில் ந்திச் ெசால் யைவ 
அடங்கியி க்கின்றன. நீங்கள் ெவளி உலகத்ைதத் றந் , ஒ  காட் ன் மத்தியில் 
அல்ல  ஒ  குைகயின் உள்ேள தனித்தி க்கலாம்; ஆனால், உங்கள் சுயநலத்ைத 
உங்க டன் ைவத் க் ெகாண்ேட இ ப்பீர்கள்; அதைன நீங்கள் றந்தால் ஒழிய, 
உங்க ைடய ர்ப்பாக்கியம் ெபாிதாக ம் உங்க ைடய பிரைம ஆழ்ந்ததாக ம் 
இ க்கும். நீங்கள் இப்ெபா  எந்த இடத்தில் இ க்கிறீர்கேளா, அந்த இடத்திேலேய 
இ ந்  உங்கள் கடைமகைளெயல்லாம் ெசய் ெகாண் க்கலாம்; அப்ப யி ந் ம், 
உங்கள் அகப்பைகயாகி உலகப்பற்ைற நீங்கள் றக்கலாம், உலகத்தில் இ ந்  
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ெகாண்ேட உலகப்பற்றில்லாதி த்தல், மிகமிக உயர்ந்த ரணத்வம்; மிகமிக 
இன்பகரமான சாந்தி; மிகமிக உயர்ந்த ெவற்றிைய அைடவதற்கு வழி. 'யான்' 
என்பைதத் றத்தல் ெமய்ப்ெபா க்கு வழி. ஆதலால், 
 
        "அவ்வழி ெசல் க; அவாப்ேபால் ன்பிைல; 
        ெவ ப்பின் யாிைல; ெபாறிேபால் கரவிைல, 
        அவ்வழி ெசல் க; அ மிைக ெயான்ைற 
        வி த்ேதான் நடந்தான் ெவகு ரம் தாேன." 
 
    'யான்' என்பைத நீங்கள் ெவல் ம் காைலயில், பல ெபா ள்கைள ம், அவற்றில் 
ஒன்றிற்ெகான் ள்ள சம்பந்தங்கைள ம் நீங்கள் காணத் ெதாடங்கு ர்கள். எவன் 
காமத்தால் அல்ல  குேராதத்தால், வி ப்  அல்ல  ெவ ப்பால் ஆளப்ப கிறாேனா, 
அவன் ஒவ்ெவான்ைற ம் தன  அத்தன்ைமேயா  ெபா த்திக் ெகாண்  தன  
ெசாந்தப் பிராந்திகைளப் பார்க்கிறான்; எவன் சகல காமத்தினின் ம், 
குேராதத்தினின் ம், பக்ஷத்தினின் ம் ரணமாக வி பட் க்கிறாேனா, அவன் 
தன்ைனத்தான் இ க்கிறப ேய பார்க்கிறான். மற்றவர்கைள ம், அவர்கள் 
இ க்கிறப ேய பார்க்கிறான். எல்லப் ெபா ள்கைள ம், அவற்றின் சாியான 
அள கைள ம், சாியான சம்பந்தா சம்பந்தங்கைள ம் பார்க்கிறான். தான் 
தாக்குவதற்கு எ ம், காப்பதற்கு எ ம், ேவ வதற்குாிய உாிைம எ ம் 
இல்லாதப யால், அவன் சாந்தியாய் இ க்கிறான். அவன் ெமய்ப்ெபா ளின் ரண 
சாமானியத் தன்ைமைய அைடந்  விட்டான்; ஏெனனில், மனத்தி ைடய ம் 
அகத்தி ைடய ம் பக்ஷபாதமற்ற அைமதியான இன்பகரமான நிைலைமேய 
ெமய்ப்ெபா ளின் நிைலைம. எவன் அந்த நிைலைமைய அைடகிறாேனா, அவன் 
ேதவ தர்கேளா  வசிக்கிறான்; பரம்ெபா ளின் பாதபீடத்தில் இ க்கிறான். ெபாிய 
சட்டத்ைதத் ெதாிந்  ெகாண்ட பின்னர், க்கத்தின் லத்ைதத் ெதாிந் ெகாண்ட 
பின்னர், ன்பத்தின் மர்மத்ைதத் ெதாிந்  ெகாண்ட பின்னர், ெமய்ப்ெபா ள் ட் ன் 
வழிையத் ெதாிந் ெகாண்ட பின்னர், ஒ வன் எவ்வா  சண்ைடயில் அல்ல  
குற்றங்காண்ட ல் ஈ ப வான்? கு ட் த் தனமாக்ச் சுயநலேம நா ம் உலகமான , 
தன் ைடய ெசாந்தப் பிராந்திகளின் ேமகங்களால் சூழப்பட் , ெபாய்யி ைடய ம் 
'யான்' என்ப  இறந்த அல்ல  இறந் ெகாண் க்கிற, அகத்தின் ரண சாமானியத் 
தன்ைமைய ஒ  சிறி ம் உணர யாெதன்பைத ம் அவன் அறிவான். 
அப்ப யி ந்தா ம், ன்பத்ைதக் ெகா க்கிற காலமான  க்க மைலகைள 
ஒன்றன்மீெதான்றாக அ க்கியெபா , அம் மைலகளால் நசுக்கி அமிழ்த்தப்பட்ட 
உலக உயிரான , அத ைடய வான அைடக்கல இடத்திற்கு ஓ ம் என்பைத ம், 
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அக்காலம் ந்தபின் ஒவ்ெவார் உயி ம் ெமய்ப் ெபா ள்பால் வந்  ேச ம் 
என்பைத ம் அவன் அறிவான். ஆதலால், அவன் எல்லாாிடத்தி ம் 
நல்வி ப்பங்ெகாண் , ெநறி தப்பிய மக்களிடத்  தந்ைத காட் ம் உ க்கமான 
இரக்கத்ேதா  எல்லாைர ம் பார்க்கிறான். 
    மாந்தர் ெமய்ப்ெபா ைள உணர யா ; ஏெனனில், அவர் 'யான்' என்பைதப் 
பற்றிெகாண் க்கின்றனர்; ஏெனனில், அவர் 'யான்' என்பைத உண்ைம என்  நம்பி 
ேநசிக்கின்றனர்; ஏெனனில், அவர் ெவ ம் பிராந்தியாகிய 'யான்' என்பேத 
உண்ைமயான ெபா ெளன்  நம் கின்றனர். 
 
    'யான்' என்பைத நீங்கள் நம் தைல ம் ேநசித்தைல ம் நி த்தியெபா , நீங்கள் 
அதைனவிட்  ெமய்ப்ெபா ள் பால் ஓ ர்கள்; நித்தியமான உண்ைமையக் 
காண்பீர்கள். 
 
    மனிதர்கள் ேபாகம், இன்பம், ண் ெப ைம என் ம் ம க்களால் ெவறி 
ெகாண் க்கும்ெபா , தாம் ெந நாள் உயிர் வாழ ேவண் ெமன்ற தாகம், 
அவர்க க்குள் ஆழ்ந்  வளர்ந் , தாம் ஸ் ல சாீரங்கேளா  நித்தியமாக 
வாழலாெமன்ற கன களால் தாேம தம்ைம ஏமாற் கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் 
விைதத்த விைனகளின் விைள கைள அ க்கத் ெதாடங்கும்ேபா , ன்ப ம், 

க்க ம் வந்  ேச கின்ற; அப்ேபா , அவர்கள் அவற்றால் நசுக்குண் ம் 
தாழ்த்தப்பட் ம், 'யான்' என்பைத ம், 'யான்' என்பதன் ெவறிகள் எல்லாவற்ைற ம் 

றந் , அவர்கள் ேநாகிற ஆகங்கேளா  என் ம் அழியாததாக ம் இ க்கிற 
நித்தியமான ெமய்ப்ெபா ள்பால் வந்  ேசர்கிறார்கள். 
 
    மாந்தர் தீைமயி ந்  நன்ைமக்கும், 'யான்' என்பதி ந்  ெமய்ப்ெபா க்கும், 

க்கமாகிய இ ட்  வாயில் வழியாகச் ெசல்கின்றனர்; ஏெனனில், க்க ம், 'யான்' 
என்ப ம் ஒன்றில் நின்  ஒன்  பிாிக்கப்பட யாதைவ. ெமய்ப்ெபா ளின் 
அைமதியி ம் ஆனந்தத்தி ம் மாத்திரம் எல்லாத் க்கங்க ம் நீங்குகின்றன. நீங்கள் 
ெந ங்காலமாக வளர்த் வந்த வி ப்பங்கள் நிைறேவறாமல் ேபான காரணத்தால், 
அல்ல  நீங்கள் எதிர்பார்த்தப  ஒ வர் நடந் ெகாள்ளாத காரணத்தால், நீங்கள் 
ஆசாபங்கம் அைட ர்களாயின், அதற்குக் காரணம் நீங்கள் 'யான்' என்பைதப் 
பற்றிக்ெகாண் த்தேல. நீங்கள் உங்கள் நடத்ைதக்காக இரங்கு ர்களாயின், 
அதற்குக் காரணம் நீங்கள் 'யான்' என்பதற்கு இடம் ெகா த்தி ப்பேத. ஒ வன் 
உங்கள்பால் நடந் ெகாள் ம் தன்ைமயி ந்  நீங்கள் மனஸ்தாப ம் 
மனவ த்த ம் அைட ர்களாயின், அதற்குக் காரணம் நீங்கள் 'யான்' என்பைத 
வளர்த் க்ெகாண்  வ வேத. பிறன் ஒ வன் உங்க க்குச் ெசய்த ெசயலால், அல்ல  
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உங்கைளப்பற்றிச் ெசால் ய ெசால்லால் நீங்கள் ன் ர்களாயின், அதற்குக் 
காரணம் நீங்கள் 'யான்' என்பதன் ன்பகரமான வழியில் நடந்  ெகாண் த்தேல. 
எல்லாத் ன்பங்க ம் 'யான்' என்பதற்குச் ெசாந்தமானைவ. எல்லாத் ன்பங்க ம் 
ெமய்ப்ெபா ளில்  அைடகின்றன. நீங்கள் ெமய்ப்ெபா ளில் பிரேவசித் , 
ெமய்ப்ெபா ைள அைடந்த ெபா , ஆசாபங்க ம், அவமான ம், மன வ த்த ம் 
அைடய மாட்டீர்கள்; க்கம் உங்களிடத்தி ந்  பறந்  ேபாய்வி ம். 
 
        'யான்' ஆன்மாைவ அைடக்கும் சிைறேய; 
        கதைவத் திறக்கும் காவலன் கட ேள; 
        அவன் அைழக் கும்ேபாழ் தவன்பின் ெசல் க; 
        அவன்ெநறி இ ளிற் ெச ெமாளி ேசர்க்குேம. 
 
    உலகத்தின் க்கமான  அ  தன்னாேலேய விைளவித் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 

க்கம் ஆன்மாைவச் சுத்தப்ப த்தி ஆழப்ப த் கின்ற ; க்கத்தின் ஈ  
ெமய்ப்ெபா ளின் தல். 
 
    நீங்கள் அதிகமாகத் ன்பப்பட் க்கிறீர்களா? நீங்கள் வாழ்க்ைகயின் 
பிரச்ைனகைளப்பற்றி ஆத்திரத்ேதா  சிந்தித்தி க்கிறீர்களா? ஆம் என்றால், நீங்கள் 
'யான்' என்பதேனா  அமர் ெசய்வதற்கும் ெமய்ெபா ளின் மாணாக்கன் ஆவதற்கும் 
தகுதி உைடயவர்கள். 
 
    'யான் என்பதைன வி வதற்குாிய அவசியத்ைதக் காணாத அறிவி , பிரபஞ்சத்ைதப் 
பற்றி வில்லாத ேகாட்பா கைள உண்டாக்கி, அவற்ைற ெமய்ப்ெபா ள் என்  
ெசால் கிறான். ஆனால் நல்ெலா க்கத்ைதக் ெகாண்  அவ்ெவா க்க ெநறியில் 
ேநேர ஒ குங்கள். ஒ  நா ம் மாறாத ம், ேகாட்பாட் ல் அடங்காத மான 
ெமய்ப்ெபா ைள நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் அகத்தில் ெமய்யாகிய பயிைரச் 
ெசய் ங்கள்; அதற்குச் சுயநயமற்ற அன் ம் ஆழ்ந் ணர்ந்த இரக்க மாகிய நீைர 
இைடவிடா  பாய்ச்சுங்கள்; அதில் அன்ேபா  ெபா ந்தாத நிைனப் க ம் 
உணர்ச்சிக மாகிய பறைவகள் விழாதப  காத் வா ங்கள்: உங்க க்குத் தீைம 
ெசய்தார்க்கு நன்ைம ெசய் ங்கள்; உங்கைள ெவ த்தார் பால் அன்  பாராட் ங்கள்; 
உங்கைளக் க னமாக நடத் கிறவர்கைள இதமாக நடத் ங்கள்; உங்கைளத் 
தாக்கியெபா  ெமௗமாக இ ங்கள்; அவ்வாேற உங்கள் சுயநய வி ப்பங்கைள 
ெயல்லாம் அன்பாகிய சுத்தத் தங்கமாக மாற் ங்கள்; 'யான்' என்ப  ெமய்ப்ெபா ளில் 
மைறந் ேபாம். பின்னர், நீங்கள் அடக்கமாகிய ெதய்வ உைடயால் உ த்தப்ெபற் , 
பணிவாகிய ஏாில் ட்டப்ெபற் , குற்றமற்றவர்களாய் மனிதர்க ள் நடப்பீர்கள். 
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        ெம ந்தேசா தரேன! ெமய்ப்ெபா  ளிைறபால் 
        யற்சி ம் சண்ைட ம் வைடந் தி ங்காண்; 
        ெமய்ப்ெபா  ைடய ெமன் னல் வி ம்பி 
        'யான்' எ ம் பாைலயில் ஏன்ெசல் கின்றாய்? 
 
        மறம் ாிந் தைல நின் வழி ள யிாின் 
        இன்பநீ ேராைடேயா டன்பார் பசுநிலம்; 
        வந்திைளப் பா ; கண்  தைலகைட; 
        ேத வான் ப ேவான்; காண்ேபான் ப ேவான். 
        (ப ேவான்-ேதடப்ப ேவான்; காண்ேபான்-காணப்ப ேவான்.) 
 
        நின் ைட இைறவன் ெசால்ெலாணா மைலயலன்: 
        காற்றில் பறக்கும் கான ல் வாழ்கிலன்; 
        தளர்விைன யளிக்கும் மணலார் வழிகளில் 
        அவன் திர ற் றறிந்திடாய் நீேய. 
 
        நின் ைடய அரசன் ெபான்ன ச் சுவட் ைன 
        'யான்' எ ம் பாைலயில் ேத தல் வி வாய். 
        அவன்ெசா ன் இனிைமைய அவா றின் ேகட்க; 
        பிறர  ெவற் ைர ெசவிெகாளாய் நீேய 
 
        அழியிடம் வி வாய்; அைனத் ம் றப்பாய்; 
        வி ம்பிய ெவல்லாம் விட்ெடான்றிலாய், 
        உள் ள ேகாவி ள் ெபாள்ெளனச் ெசன்றி ; 
        யன், பரமன், மாறிலான் அங்குளன். 
 
        ெமௗன அகத் ள் வாழ்கிறான் அவன்தான்; 
        மற ம், க்க ம், வ ந்தி அைலத ம் 
        நீத்( ) அவன் ஆனந்த நீாில் ழ்குவாய்; 
        உன் யிர் ேவண் வ உைரப்பான் அவேன. 
 
        ெம ந்தேசா தரேன! வி அமர் யற்சி; 
        காண்பாய் சாந்திையக் கட ளின் அகத்ேத 
        'யான்' எ ம் பாைலயில் அைலதைல நி த்தி 
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        வந் டன் ெமய்ப்ெபா ள் வண் னல் ப குவாய். 
------------------ 
 

3. ஆன்ம வ ைமைய அைடதல் 
 
    இன்பத்ைத ம் உற்சாகத்ைத ம் ைமைய ம் நா கிற, எப்ெபா ம் 
நைகத்தற்ேகா அ தற்ேகா நா கிற, பலத்ைத ம் நிைலப்ைப ம் வ ைமைய ம் 
நாடாத, ஆனால் பலஹீனத்ைதப் பின்பற்றித் தம்மிட ள்ள பலத்ைதத் ெதாைலப்பதில் 
ஈ பட் க்கிற, ஆடவ ம் மகளி ம் உலகத்தில் நிைறந்தி க்கின்றனர். 
 
    உண்ைமயான வ ைமைய ம் ெசல்வாக்ைக ைடய ஆடவ ம் மகளி ம் சிலேர; 
ஏெனனில், வ ைமைய அைடவதற்கு அவசியமான தியாகத்ைதச் ெசய்தற்குச் சிலேர 
தயாராயி க்கின்றனர்; ெபா ைமேயா  ஒ க்கத்ைத வளர்ப்பதற்குத் 
தயாராயி ப்பவர் அவாி ம் சிலேர. 
 
    உங்க ைடய நிைலயற்ற நிைனப் க்களா ம் மேனாெவ ச்சிகளா ம் 
ஆளப்ப தல், நீங்கள் பலஹீனமா ம் வ ைமயற் ம் இ த்தற்ேக; அச் சக்திகைளச் 
சாியாக அடக்கியாள்தல் நீங்கள் பலமா ம் வ ைம ற் ம் இ த்தற்ேக. பலத்த மி கக் 
காமக் குேராதங்கைள ைடய மனிதர் ர்க்கத் தனத்ைதக் ெகாண் க்கின்றனர்; 
ஆனால், அ  வ ைமயன் , அங்கு வ ைமயின் தா க்கள் இ க்கின்றன; ஆனால், 
உயர்ந்த அறிைவக் ெகாண்  ர்க்கத்ைதப் பழக்கிக் கீழ்ப்ப த்திய ேபா தான் 
உண்ைமயான வ ைம ஆரம்பமாகின்ற ; அறிவி ைடய ம் ஞானத்தி ைடய ம் 
உயர்ந்த நிைலகைளத் தாம் அைடந்தேபா தான், மனிதர் 
வ ைம ைடயவராகக்கூ ம். 
 
    ஒ  பலஹீன க்கும் ஒ  பலவா க்கு ள்ள வித்தியாசம் அவ ைடய 
வி ப்பத்தின் பலத்ைதப் ெபா த்ததன் ; (ஏெனனில், பி வாத ள்ள மனிதன் 
வழக்கமாகப் பலஹீனனா ம் மைடயனா ம் இ க்கிறான்.) ஆனால், அவ ைடய 
அறி ைடைமயின் நிைலைமகைளக் காட் ம் மனச்சான்றின் கூர்ைமையப் 
ெபா த்த . 
 
    இன்பத்ைத நா கின்றவர்க ம், உற்சாகத்ைத ேநசிக்கின்றவர்க ம், ைமயின் 
பின்ெசல்கின்றவர்க ம், மேனாெவ ச்சிக்கும் மேனா ணர்ச்சிக்கும் 
ஆளாகின்றவர்க ம், சமாதானத்ைத ம், உ திப்பாட்ைட ம், ெசல்வாக்ைக ம் 
ெகா க்கும் ெகாள்ைககைளப் பற்றிய அறிவில்லாதவர்களாயி க்கிறார்கள். 
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    தன் மேனாெவ ச்சிகைள ம் சுயநய வி ப்பங்கைள ம் த த் , தன் ள்ளி க்கிற 
மிக உயர்ந்த ம் மிக அைமதி வாய்ந்த மான தன் அறிைவ ஆதாரமாகக் ெகாண் , 
ஒ  ெகாள்ைகைய உ தியாகக் கைடப்பி த்  ஒ கத் ெதாடங்குங்காைலயில், ஒ  
மனிதன் வ ைமைய வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறான். 
 
    தன்னறிவில் மாறாத தத் வங்கைளக் காண்டல் மிகமிக உயர்ந்த வ ைமைய 
உடேன அைடவதற்கு ஆதார ம் ம ம ம் ஆகும். 
 
    அதிகமாகத் ேத ய பின் ம், ன்பப்பட்ட பின் ம், தியாகஞ் ெசய்த பின் ம், 
நித்தியப் ெபா ளின் ஒளி ஆன்மா மீ  சும்ேபா , ஒ  ெதய்வ அைமதி 
உண்டாகிற ; ெசால்ல யாத ேபாின்பம் ஹி தயத்ைத மகிழ்விக்கின்ற . 
 
    அத்தைகய நித்தியப்ெபா ைள எவன் கண்டாேனா, அவன் அைலந்  திாிதைல 
விட் ச் சமாதானமாக ம், தன்ைன அடக்கி யாண் ெகாண் ம் இ க்கிறான். அவன் 
''காமக் குேராதங்க க்கு அ ைமயாயி த்தைல'' விட் , விதியாகிய ேகாயிைல 
எஜமானாயி ந்  காட் கிறான். 
 
    ஒ  ெகாள்ைகயாலல்லாமல், தன்னால் ஆளப்ப கிற, மனிதன், தன  சுயநய 
ெசௗகாியங்க க்கு அபாயம் வ ம்ேபா  கு காட்  ஓ கிறான். தன  சுய 
நன்ைமகைளக் காப்பதற்கும், அவற்றிக்குக் ேக  வராமல் த ப்பதற்கும், ஆழ்ந்த 
எண்ண ைடயவனாயி க்கிறப யால், அவன் அதற்கு உத ம் எல்லா வழிகைள ம் 
நியாயமான வழிகெளன்  க திறான். தனக்குத்தாேன சத் ெவன்பைதக் 
காண யா விதத்தில், தன்ைனேய மிகமிகப் பற்றிக் ெகாண் க்கிறப யால், அவன் 
தன  விேராதிகளிடமி ந்  தன்ைன எப்ப ப் பா காத் க்ெகாள்ளலாெமன்  
இைடவிடா  சதியாேலாசைன ெசய் ெகாண் க்கிறான். அத்தைகய மனித ைடய 
ேவைல ள் ளாகப் ேபாகின்ற ; ஏெனனில், அ  ெமய்ப்ெபா ளினின் 
வ ைமயினின் ம் பிாிக்கப்பட் க்கின்ற . தன்ைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண் க்கிற யற்சிகெளல்லாம் நாசம் அைடகின்றன; அழிக்க யாத ஒ  
ெகாள்ைகைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண் க்கின்ற ேவைல மாத்திரம் நிைல 
நிற்கின்ற . 
 
    ஒ  ெகாள்ைகையக் கைடப்பி த்  ஒ குகின்ற மனிதன், எல்லாச் 
சந்தர்ப்பங்களி ம் அைமதியாக ம் அச்சமில்லாம ம் தன்ைன அடக்கியாண்  
ெகாண் ப்பான். ெமய்ப்ெபா ைள வி வதா, அல்ல  தன  சாீர ெசௗகாியங்கைள 
வி வதா என்ற ேசாதைனக் காலம் வ ம் ேபா , அவன் தன  சாீர ெசௗகாியங்கைள 
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விட்  விட்  உ தியாயி க்கிறான். சித்திரவைத அல்ல  மரணம் வ வதானா ம் 
அஃ  அவைனத் த க்கவாவ , மாற்றவாவ  யா . 'யான்' என் ம் மனிதன் 
தன  ெசல்வத்ைத இழத்தைல ம், தன  ெசௗகாியங்கைள இழத்தைல ம், தன  
உயிைர இழத்தைல ம் மிகமிகப் ெபாிய ஆபத் க்களாகக் க கிறான். ஒ  
ெகாள்ைகையக் கைடப்பி த்  ஒ கும் மனிதன் இந்தச் சம்பவங்கைள மிக 
அற்பமானைவயாக ம் ெமய்ப்ெபா ள் இழப்ேபா ம் ஒ க்க இழப்ேபா ம் 
ஒப்பிடத்தக்கைவ யல்லெவன் ம் க கிறான். ெமய்ப்ெபா ைளக் ைகவி தேல 
அவ க்கு ஓர் ஆபத்ெதன்  ெசால்லத்தக்க . 
 
    சங்கடகாலந்தான்; யார்யார் இ ளின் அ ைமகள், யார் யார் ஒளியின் மக்கள் என்  
தீர்மானிப்ப , அச்சு த் ம் விபத் , அழி  இம்ைச இைவ வ ங்காலந்தான் ெசம்மறி 
ஆ களி ந்  ெவள்ளா கைளப் பிாித் க் காட் வ ; வ ைம ள்ள 
ஆடவர்கைள ம், மகளிர்கைள ம் பிற்காலத்தவ ைடய மதிப் க்குப் 
பாத்திரராக்குவ . 
 
    ஒ  மனிதன் தன  உைடைமகைள அ பவிக்கும்ப யாக விடப்பட் க்கிற 
காலெமல்லாம் சாந்தி, சேகாதரத்வம், ேபரன்  இவற்றின் ெகாள்ைககைளக் 
ைகக்ெகாண் ம், நம்பி ம் இ க்கும்ப  தன்ைனச் ெசய்  ெகாள்வ  அவ க்கு 
எளிதாயி க்கும். ஆனால் அவ ைடய அவ்வ ேபாகங்க க்கு ஆபத்  வ ம்ேபா  
அல்ல  அவ்வ ேபாகங்க க்கு ஆபத்  வ கிறதாக அவன் நிைனக்கும்ேபா , 
அவன் சண்ைடக்காக உரத் ச் சத்தமி வானாயின், அவன் சாந்தி, சேகாதரத் வம், 
ேபரன்  இவற்ைறக் ெகாண் க்கவில்ைலெயன் ம், சண்ைட, சுயநயம், ெவ ப்  
இவற்ைறக் ெகாண் க்கிறதாக ம் காட் கிறான். 
 
    தன  உலக உைடைம ஒவ்ெவான்ைற ம் இழக்கும் ப யான நிைலைம 
ஏற்ப ம்ேபா ம், தன் மதிப்ைப ம் உயிைர ம்கூட இழக்கும்ப யான நிைலைம 
ஏற்ப ம்ேபா ம், தன  ெகாள்ைகையக் ைகவிடாதவேன மனிதன்; தன  ஒவ்ெவா  
ெசால் ம், ெசய ம் நிைலநிற்கச் ெசய் ம் மனிதன், பிற்காலத்தார் கனப்ப த்தி 
மாியாைத ெசய்  வணங்கும் ெப ைம வாய்ந்த மனிதன். தமக்கு ஆதாரமாகக் 
ெகாண் ந்த ம், தாம் ரணமாக நம்பியி ந்த மான ெதய்வ அன்ைபக் ைகவிட 
ம த் , ஏசுநாதர் மிகமிகக் ெகா ய ன்பத்ைத ம் கஷ்டத்ைத ம் அ பவித்தார்; 
இன்  இவ் லகம் அவ ைடய பாதார விந்தங்களில் ஆனந்த பரவசத் டன் 
சாஷ்டாங்கமாக வி ந்  நமஸ்காிக்கிற . 
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    ஆன்ம உண்ைமகைளக் கா ம் அக ஒளிைய ம் அறிைவ ம் தவிர, ஆன்மவ ைம 
அைடவதற்கு ேவ  வழியில்ைல; அ க்க  நிைனப்பதா ம் அப்பியசிப்பதா ேம 
அவ்வான்ம உண்ைமகைளக் காண ம். 
 
    ெதய்வ அன்ைப எ த் க்ெகாள் ங்கள்; அதைனப் ரணமாக அறிந் ெகாள் ம் 
ேநாக்கத் டன், அைதப் பற்றி அைமதிேயா ம் சு சு ப்ேபா ம் தியானி ங்கள். 
அத ைடய மின்சார ஒளிைய உங்கள் பழக்கங்கள், உங்கள் ெசயல்கள், 
மற்றவர்கேளா  நீங்கள் ெகாள் ம் உற , ேபசும் ேபச்சு, உங்கள் ஒவ்ெவா  
நிைனப் , வி ப்பம் இவற்றில் காட் ங்கள். இவ்வழியில் நீங்கள் ய ம் ேபா , 
ெதய்வ அன்  ேமன்ேம ம் நன்றாக உங்க க்குத் ெதாி ம்; உங்கள் ெசாந்தக் 
குைறகள் ேமன்ேம ம் ெதளிவாக உங்க க்குத் ேதான்றி, உங்கைளப்  யற்சியில் 
ஈ ப த் ம்; அவ்வழியாக அன்பின் ஒப்பற்ற மகத் வத்ைத ஒ  க்ஷணம் தாிசனம் 
ெசய் வி ன், பின்னர் ஒ ேபா ம் நீங்கள் உங்கள் பலஹீனத்தில், உங்கள் 
சுயநயத்தில், உங்கள் குைறபாட் ல் இ க்கமாட்டீர்கள்; அந்த அன் க்குப் 
ெபா த்தமற்ற ஒவ்ேவார் அம்சத்ைத ம் ைகவிட்  , அதற்கு ப்ெபா த்தமாக 
உங்கைளச் ெசய் ெகாள் ம் வைரயில், நீங்கள் அதைனப் பின்பற்றிச் ெசல் ர்கள். 
அன்பிற்கு ஒற் ைமயான அகநிைலைமேய ஆன்மவ ைம, ய்ைம க ைண ேபான்ற 
ஆன்ம உண்ைமகைள எ த்  அவற்ைறப் பற்றிேய தியானித்  அவற்ைற 
ேமன்ேம ம் அப்பியசி ங்கள்; உங்கள் ஆன்மாவின் ஒவ்ெவா  மாசும் நீங்கும் 
வைரயி ம், உங்கள் ஹி தயத்தி ந்  க னத் தன்ைம ம், குற்றங்காண்ட ம், 
இரக்கமின்ைம ம் நீங்கும் வைரயி ம், நிங்கள் இைடவழியில் நில்லாதவர்களாகிய 
ெமய்ப்ெபா ள்பால் ேச ர்கள். 
 
    இந்த உண்ைமகைள நீங்கள் எவ்வள க் ெகவ்வள  அறிந , உணர்ந் , 
நம் கின்றிர்கேளா, அவ்வள க் ெகவ்வள  ஆன்ம வ ைமைய அைட ர்கள்; 
அவ்வ ைம உங்களிடத்தி ம், உங்கள் லமாக ம் ேமன்ேம ம் 
வளர்ந் ெகாண் க்கா நின்ற அைமதி, ெபா ைம, சமநிைல இவற்றின் 
வ வங்களாக ெவளிப்ப ம். 
 
    அைமதி ேமலான தன்னடக்கத்ைதக் காட் கின்ற ; வாழ்க்ைகயின் கடைமக க்கும் 
சிதறல்க க்கும் மத்தியில் அைசக்கப்படாத ஓர் அைமதிையக் ெகாண் த்தல் 
அவ்வைமதி ைடயார் ஆன்ம வ ைம ள்ள மனிதர் எனக் காட் கின்ற . ''உலகத்தில் 
உலகத்தர  அபிப்பிராயத்ைதப் பின்பற்றி வாழ்தல் எளி . தனித்த இடத்தில் தன  
ெசாந்த அபிப்பிராயத்ைதப் பின்பற்றி வாழ்தல் எளி . ஆனால், எவன் கூட்டத்தின் 
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மத்தியில் ஏகாந்தத்தின் ரண இனிைமைய அ பவிக்கிறாேனா, அவேன ெபாிய 
மனிதன்.'' 
 
    அைமதியின் நிைறேவ அற் தங்கைளச் ெசய் ம் வ ைமக்கு லம் என்  சில 
ேயாகிகள் கூ கின்றார்கள். உண்ைமயில், எவ்வள  ெபாிய இ ம் தன்ைனப் 
பாதிக்க யாத விதத்தில் எவன் தன  மேனாசக்திகைள அடக்கி ஆள்கிறாேனா, 
அவன் அச் சக்திகைளச் சாமர்த்தியமாகச் ெச த்தி நடத் ம் திறைமைய 
உைடயவனாயி ப்பான். 
 
    தன்னடக்கத்தில், சாந்தத்தில், சமாதானத்தில் வளர்தல், பலத்தி ம், வ ைமயி ம் 
வளர்தேலயாம். ஒ ெகாள்ைகயில் உங்கள் சித்தத்ைத ஏகாக்கிரப்ப த்த னாேலதான், 
நீங்கள் அக்ெகாள்ைகப்ப  வளர்ச்சியைடயக்கூ ம். ஒ  குழந்ைத எவ்வித உதவி ம் 
இல்லாமல் நடப்பதற்குப் பல ைற எத்தனங்கள் ெசய்த, பல ைற தவறி வி ந் , 
கைடசியாக நடத்தல் ேபால, நீங்கள் த ல் தனியாக நடப்பதற்கு எத்தனித்  வ ைம 
மார்க்கத்தில் பிரேவசித்தல் ேவண் ம். மனிதர்க க்குள் நீங்கள் நிமிர்ந்  தனியாக 
நடந்  ெசல் ம் திறைமைய அைட ம் வைரயில் வழக்கம், சம்பிரதாயம், ஐதிகம் 
என் ம் ெகா ைமைய உைடத்ெதறிய ேவண் ம். உங்கள் ெசாந்த அறிைவ 
நம் ங்கள்; உங்கள் மனச்சக்ஷ¢க்கு ஒத்  நடங்கள்; உங்கள் அக விளக்ைகப் 
பின்பற்றிச் ெசல் ங்கள்; ற விளக்குகெளல்லாம் ெகாள்ளிவாய்ப் பிசாசுகள். நீங்கள் 
அறிவற்றவர்கெளன் ம், உங்கள் அறி  பிைழபட்டெதன் ம், உங்கள் மனச்சாக்ஷ¢ 

க் ேகாணலானெதன் ம், உங்கள் அக விளக்கு இ ெளன் ம் ெசால்பவர்கள் பலர் 
இ ப்பார்கள்; அவர்க ைடய ெசாற்கைளக் கவனிக்காதீர்கள். அவர்கள் ெசால்வ  
உண்ைமயாயி ப்பின், நீங்கள் ஞானத்ைத நா கிறவர்களானப யால் நீங்கள் 
அவ் ண்ைமைய விைரவில் ெதாிந் ெகாள்வ  தன்ைமேய; உங்கள் சக்திகைள 
உபேயாகித்  அவ் ண்ைமைய நீங்கள் காணக்கூ ம். ஆதலால், உங்கள் மார்க்கத்தில் 
நீங்கள் ைதாியமாகச் ெசல் ங்கள். உங்கள் மனச்சாக்ஷ¢ உங்க க்குச் ெசாந்தமான ; 
அதைனப் பின்பற்றிச் ெசல்பவன் அ ைம. நீங்கள் அேநக தடைவ தவறி விழலாம்; 
அேநக காயங்கைள அைடயலாம்; அேநக குத் க்கைளச் சிறி  காலம் ெபறலாம்; 
ஆனால், உங்கள் ெவற்றி ெவகு சமீபத்தில் இ ப்ப  உண்ைமெயன்  நம்பி, 
விசுவாசத்ேதா  ன்ெசல் ங்கள். ஒ  பாைதைய, ஒ  ெகாள்ைகையத் ேத ங்கள்; 
அதைனக் கண்ட ம் அதைன நன்றாகப் பற்றிக் ெகாள் ங்கள்; அைசயாமல் நீங்கள் 
அதேனா  ேசர்ந் , சுயநயத்தின் அைலகைள ம் யல்கைள ம் ெவல் ம் வைரயில், 
நீங்கள் அதன் ேமல் அைசயாமல் நில் ங்கள். 
 



 29

    சுயநயம், எந்த உ ேவா  கூ யதாயி ம், சித த ம், பலஹீன ம், மரண ம் 
ஆகும்; பரநயம் அதன் ஆன்மக்காட்சியில், ஒன் ப த ம், பல ம், உயி ம் ஆகும். 
ஆன்ம வாழ்க்ைகயில் நீங்கள் வளர்ந் , உண்ைமக் ெகாள்ைககைள உ தியாகப் 
பற்றிக்ெகாணட் காைலயில், நீங்கள் அக்ெகாள்ைககைளப் ேபாலேவ அழகும் 
அைசயாத்தன்ைம ம் உைடயவர்கள் ஆ ர்கள்; அைவகளின் அழியாத சாரத்தின் 
இனிைமைய அ பவிப்பீர்கள்; அகக் கட ளின் அழியாத நித்தியமான தன்ைமைய 
அைட ர்கள். 
 
        விதியின் ந ங்கும் அ ைமக ளாேல 
        சூழப் பட் ம் தாழா ள்ளம் 
        சாபெமா  ன்ைப ம் ேநாைவ ம் எதிர்த்  
        ெவ ப்ெப ம் ய ைட ேமேல நிமிர்ந்  
        நிற்கும் ஒ க்க நிைலயைரத் 
        ன்பம் நல்கும் அம் கள் அ கா. 
 
        ெமௗன வ ைமயால் மகிைமெயா  சாந்தி 
        அைமந்  நிற்கிறான்; அைசயான்; தி ம்பான். 
        யர  பவிக்கும் இ ள்ேந ரத்தில் 
        ெபா ைமேயா தியாய் நிற்கிறான்; காலம் 
        அவ க் க பணி கின்ற ; 
        சாைவ ம் விதிைய ம் தள்கிறான் உைதத்ேத. 
 
        அவைனச் சுற்றி ெவகுளியின் பயங்கர 
        மின்னல்கள் ஓ  விைளயா  கின்றன; 
        அவன  தைலேமல் நரக இ கள் 
        ழங்கு கின்றன; அவன் அைச கின்றிலன்; 
        அவைன அைவெகாலல் ஆற்றா, 
        காலேமா டத்ைதக் கடந்தவ ளாதலால். 
 
        அழியா அன்பால் ஆளப் ப கிற 
        அவ க் கச்சம் யாதில் உள ? 
        மாறா ெமய்ப்ெபா ள் ேமவி அவன்தான் 
        இலாபதட் டங்கள் எங்ஙனம் காண்பான்? 
        நித்தியத் வத்ைதப் ெபற்றதால் 
        அைசகின் றிலன்காண் நிழல்வந் ேதகுங்கால் 
 
        "அவன் இறவாதவன்; அவன் ஒளி; ெமயப்ெபா ள் 
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        எதிர்காலம் உணர்த் ம் இைற" எனச் ெசால்மின் 
        அவன் அவ் யர்நிைல அைடந்தனன் வி ப்ெபா  
        கட ள் மகிைமயின் உைடைய உ த்ேத 
        இரவின் ெகா ய இ ளில் 
        கட ட் டன்ைமைய இைடவிடா ன்னிேய. 
----------  
 

4. சுயநயமற்ற அன்ைப அ பவித்தல் 
 
    கர  ரடான ஒவ்ெவா  கல் ண் ம் ஓர் அழகிய ெபா ைள ம், அதைனக் 
காக்ஷ¢க்குக்ெகாண்  வ வதற்குக் ைகேதர்ந்த ஒ  கல்தச்சன் வரைவ ம், மிக்ேகல் 
ஆங்கிேளா என்பவர் கண்டார். அவ்வாேற, ஒவ்ெவா  மனித ள் ம் ெதய்வச் 
ெசா பம் இ க்கிற . தன்ைனக் காக்ஷ¢க்குக் ெகாண்  வ வதற்கு நம்பிக்ைகயாகிய 
ைகேதர்ந்த கல்தச்சைன ம், ெபா ைமயாகிய கல் ளிைய ம், அஃ  
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிற . அத் ெதய்வ ெசா பம் குற்றமற்ற ம் 
சுயநயமற்ற மான அன்பாக ெவளிப்பட்  அ பவிக்கப்ப கிற . ஒவ்ெவா  மனித 
ஹி தயத்தி ம் ெதய்வ-அன்பின் சக்தி ஆழ்ந்  மைறந்தி க்கிற .; அஃ  ஊ விப் 

க யாத திண்ணமான பல திைரகளால் டப்பட் க்கிற ; அத ைடய 
பாிசுத்தமான, குற்றமற்ற சாராம்சம் அழியாைம ம் நித்தியத் வ ம் ஆகும். அ  
மனிதனிடத் ள்ள ெமய்ப்ெபா ள். அ  கட ைடய அம்சம்; அஃ  
உண்ைமயான ; அழிவில்லாத . மற்ைறய ெபா ள்கெளல்லாம் மா தல் 
அைடகின்றன. அழிந்  ேபாகின்றன; இ  மாத்திரம் மா தல் அைடயாம ம் 
அழியாம ம் இ க்கின்ற ; மிகமிக உயர்ந்த ஒ க்கத்ைத இைடவிடா  
சு சு ப்ேபா  அப்பியசித் , இந்த அன்ைப அ பவித்த ம், அதில் வாழ்த ம், 
அதைனப் ரணமாக அறித ம், அழியாத் தன்ைம ள் பிரேவசித்த க்கும். 
ெமய்ப்ெபா ேளா  'ஒன்றாவதற்கும், கட ேளா  ஐக்கியமாவதற்கும். 
எல்லாப்ெபா ள்களின் மத்திய ஹி தயத்ேதா  ஏகமாதற்கும், நம் ைடய ெசாந்தக் 
கட ட்டன்ைமைய ம் அழியாத் தன்ைமைய ம் அறிவதற்கும் ெநறிகளாம். 
 
    இந்த அன்ைம அைடதற்கும், அதைன அறிந்த அ பவித்தற்கும் ஒ வன் ெபாிய 
வி வாதத்ேதா ம் சு சு ப்ேபா ம் தன  ஹி தயத்தி ம் மனத்தி ம் ேவைல 
ெசய்யேவண் ம். எப்ெபா ம் தன  ெபா ைமையப் திதாக்கிக் ெகாண் ம், தன  
நம்பிக்ைகையப் பலப்ப த்திக் ெகாண் ம் இ க்க ேவண் ம். ஏெனனில், ெதய்வ 
ெசா ப ம் தன  ரண திவ்ய அழகுடன் ெவளிப்ப வதற்கு ன்னர் நாம் 
விடேவண் யைவ பல உண் . 
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    கட ைளச் ேசர்தற்கும் அைடதற்கும் யற்சிக்கிற மனிதன் ரணமாகப் 
பாீக்ஷ¢க்கப்ப வான்; இப்பாீ¨க்ஷ இன்றியைமயாத . ஏெனனில், ெமய்ஞானத்திற்கும் 
கட ட்டன்ைமக்கும் ஆதாரமான உயர்ந்த ெபா ைமைய ஒ வன் ேவ  
எவ்விதமாக ம் அைடய யா , அவன் அபிவி த்தி அைட ம் காலத்தில் 
அவ ைடய ேவைலகெளல்லாம் பயனற்றைவயாகத் ேதான் ம்; அவ ைடய 

யற்சிகெளல்லாம் பிரேயாஜமற்றைவயாகத் ேதான் ம். அவசரமாக ேவைல ெசய்தல் 
அவ ைடய ெசா பத்ைதக் ெக த் வி ம். ஒ கால், அவன் தன  ேவைல 
அேநகமாக ந் விட்டெதன்  நிைனக்கும்ேபா  அவன் ெதய்வ-அன்பின் அழகிய 
உ வெமன்  நிைனத் க்ெகாண் ந்த ெபா ளான  வ ம் 
அழிக்கப்பட் க்க ம் அவன் தன  ேவைலையத் தன  ந்திய கஷ்டத்ேதா  
தி ம்பி ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன் ம் காண்பான். ஆனால், எவன் ேமலான ெபா ைள 
அபேராக்ஷமாக அறிவதற்கு உ தியாக யற்சிக்கிறாேனா, அவன் ேதால்வி என் ம் 
ஒன்  உண்ெடன்  அங்கீகாிக்க மாட்டான். ேதால்விகெளல்லாம் ெவ ந்ேதாற்றேம 
தவிர, உண்ைம அல்ல. ஒவ்ெவா  தவ த ம், ஒவ்ெவா  ழ்ச்சி ம், ஒவ்ெவா  
சுயநயச் ெசய ம் ப த்  ந்த ஒ  பாடமாம்; அ பவித்  ந்த ஓர் அ பவமாம். 
அதி ந்  ஞானமாகிய தங்கத் தானியம் ஒன்  உண்டாகும்; அஃ  அவ ைடய 
உயர்ந்த இலக்ஷயத்ைத அைடவதற்கு உதவி ெசய் ம். 
 
    ஒவ்ெவா  பாவச் ெசயைல ம் நம் காலால் மிதித்  ஒழித்  ேமல் ஏ ம் ஓர் ஏணிைய 
நாம் ெசய் ெகாள்ளலாெமன்  ெதாிதல், நம்ைமக் கட ளிடத் க் ெகாண்  ேபாய்ச் 
ேசர்க்கும் வழியில் குதலாம். இவ் ண்ைமையத் ெதாிந் ள்ள ஒ வ ைடய 
தவ தல்கள் ெசத் ப் ேபான சுயநயக் குப்ைபகளாம்; அவற்றினின்  அவன், ப க் 
கற்கள் ேவமல் ஏ தல்ேபால, ேமலான நிைலக க்கு ஏ கிறான். 
 
    உங்கள் தவ தல்கைள நீங்கள் ேமல் ெசல்வதற்குாிய ப கெளன்  
அறி ர்களானால், உங்கள் க்கங்க ம் ன்பங்க ம் நீங்கள் எங்ெகங்ேக 
பலஹீனராய் இ க்கிறீர்கள் என் ம், தவ கிறீர்கள் என் ம், நீங்கள் எங்ெகங்ேக 
ெமய்ம்ைமக்கும் ெதய்வத்தன்ைமக்கும் கீேழ தாழ்கிறீர்கள் என் ம், உங்க க்கு 
ெவளிப்பைடயாகச் ெசால் கின்ற ஆசிாியர்களாகும்; பின்னர், நீங்கள் இைடவிடா  
உங்கைள ம், உங்கள் ஒவ்ெவார் இ க்ைக ம் கவனித் க் காக்கத் ெதாடங்கு ர்கள்; 
ஒவ்ெவா  ன்பத்தின் ேவதைன ம் ரண அன் க்குச் சமீபமாக உங்கள் 
உள்ளத்ைதக் ெகாண்  ேபாவதற்கு, உங்கள் உள்ளத்தி ந்  எவற்ைற நீக்க 
ேவண் ெமன் ம், நீங்கள் எவ்விடத்தில் ேவைல ெசய்யத் 
ெதாடங்கேவண் ெமன்ப ம் உங்க க்குக் காட் ம். உங்கள் அகத்தின் 
சுயநயத்தி ந்  ேமன்ேம ம் பிாிந் , நீங்கள் ஒவ்ெவா  நா ம் ற்ெசல் ம் 
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காைலயில் சுயநயமற்ற அன்  நாளைடவில் ெவளிப்பட்  உங்க க்குத் ேதான் ம். 
நீங்கள் ெபா ைமயி ம், அைமதியி ம் வள ம்ேபா ம், உங்க ைடய ேகாபங்க ம், 
ெவ ெவ ப் க்க ம், படபடப் க்க ம் உங்கைளவிட்  நீங்கும்ேபா ம், மிக்க 
வ ைம ள்ள காமங்க ம் ரபிமானங்க ம் உங்கைள அ ைமப்ப த்தியா தைல 
வி ம்ேபா  உங்க ள் ெதய்வத்தன்ைம விழிக்கிறெதன் ம், நித்திய ஹி தயத் க்குச் 
சமீபிக்கிறீர்கள் என் ம், சுயநலமற்ற அன் க்கு நீங்கள் ரத்தில் இல்ைல என் ம் 
காண்பீர்கள். சுயநயமற்ற அன்ைபக் ெகாண் த்தல் சாந்தி ம் மரணமின்ைம மாம். 
 
    ெதய்வ-அன் க்கும் மனித-அன் க்கும் ேவற் ைம மிக க்கியமான ஒ  
விஷயத்தில்தான் உண் . அஃதாவ , ெதய்வஅன்பிற்குப் பக்ஷபாதம் கிைடயா . 
மனித-அன்  மற்ைறயப் ெபா ள்கைளெயல்லாம் விட் க் குறித்த ஒ  ெபா ைளப் 
பற்றிக் ெகாண் க்கும்; அந்தப் ெபா ள் தன்னிடத்தினின்  நீக்கப்பட்ட ெபா , 
அந்தப் ெபா ளிடத்  அன்  ெச த்தியவ க்கு உண்டாகும் ன்பம் ெபாிதா ம் 
ஆழ்ந்ததா ம் இ க்கும். ெதய்வ-அன்  பிரபஞ்சம் ம வைத ம் த கின்ற .; இ  
பிரபஞ்சத்தின் எந்தப் பாகத்ைத ம் பற்றிக்ெகாண் க்கிறதில்ைல; 
அப்ப யி ந்தா ம், அ  பிரபஞ்ச வைத ம் தன் ள் அடக்கிக்ெகாண் க்கிற . 
தன  மனித-அன்பி ள்ள சகல சுயநல அசுத்த அம்சங்கைள ம் ெவளிப்ப த்தி 
எாிக்கும் வைரயில், அதைன நாளைடவில் சுத்தப்ப த்திக்ெகாண் ம், 
விசாலப்ப த்திக்ெகாண் ம் வந்  எவன் ெதய்வ-அன்ைப அைடகிறாேனா, அவன் 

ன்பம் அைடவேதயில்ைல. மனித அன்  சு ங்கியதா ம், அள  பட்டதா ம், 
சுயநயத்ேதா  சம்பந்தப்பட்டதா ம் இ க்கிறப யால் அ  ன்பத்ைதத் த கின்ற . 
தனக்ெகன ஒன்ைற வி ம்பாததா ம், ற்றி ம் யதா ம் இ க்கிற அன்பி ந்  

ன்பேம வர யா . அப்ப யி ந்தா ம், ெதய்வ-அன்ைப அைடவதற்கு மனித-
அன் களாகிய ப கள் இன்றியாைமயாதைவ. எந்த உயி ம் மிகமிக ஆழ்ந்த ம், 
மிகமிகக் கூாிய மான மனித-அன்ைபக் ைகெகாள்ளாமல், ெதய்வ-அன்ைப அைடய 

யா . மனித-அன் கள் லமாக ம், ன்பங்கள் லமாக ம் ெசன்றால் மாத்திரம் 
ெதய்வ-அன்ைப அைடய ம் அ பவிக்க ம் ம். 
 
    மனித-அன் கெளல்லாம் அைவ பற்றி நிற்கின்ற உ வங்கைளப் ேபாலேவ அழி ம் 
தன்ைமயன; ஆனால், உ வங்கைளப் பற்றாததா ம், அழியாததா ம் இ க்கிற அன்  
ஒன்  இ க்கின்ற . 
 
    சகல மனித-அன் க ம் மனித ெவ ப் களால் சம நிைறயாக்கப்பட் க்கின்றன. 
தனக்கு எதிரான ெபா ைளேயா, ெசயைலேயா, ெகாள்ளாத அன்  ஒன்  இ க்கிற ; 
அ  ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்ததா ம், சுயநய மாசற்றதா ம் இ க்கிற .; அ  தன  
நல்வாசைனையச் சகல உயிர்களிடத் ம் ஒேர தன்ைமயாக சுகிற . 
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    மனித-அன் கள் ெதய்வ அன்பின் பிரதிபிம்பங்கள்; அைவ க்கத்ைதயாவ , 
மா தைலயாவ  அறியாத ெமய்ப்ெபா ளான அன் க்குச் சமீபத்தில் ஆத்மாைவ 
இ க்கின்றன. 
 
    தன  ேதாளின்மீ  ப த்தி க்கிற உதவியற்ற சி  குழந்ைதையத் தீவிரமான 
அன்ேபா  பற்றிக் ெகாண் க்கிற தாயானவள், அந்தக் குழந்ைத ெசத் ப் மியின் 
மீ  கிடக்கிறைதப் பார்க்கிறேபா  க்கக் கண்ணீாில் ஆழ்தல் நல்ல . அவ ைடய 
கண்ணீர் ெப குத ம், அவ ைடய உள்ளம் உைடத ம் நன்ைம. ஏெனனின் அவள் 
தன் ெபாறிக க்குப் லப்ப ம் ெபா ள்க ைட ம் இன்பங்க ைடய ம் நிைலயற்ற 
தன்ைமகைள ஞாபகப்ப த்திக் ெகாள்ளக் கூ ம். அவள் நித்தியமா ள்ள அழிவில்லாத 
ெமய்ப்ெபா ள்க க்குச் சமீபமாக இ க்கப்ப தல் கூ ம். 
 
    சேகாதர ம், சேகாதாி ம், தைலவ ம், தைலவி ம், தங்க ைடய அன் க்குப் 
பாத்திரமான ெபா ள் தத்தம்மினின்  பி ங்கிக்ெகாள்ளப்பட்டெபா , ஆழ்ந்த 

ன்பத்ைத அ பவித்த ம் ெப ந் ய ள் ஆழ்த ம் நன்ைம; 'அப்ேபா தான் 
எல்லாவற்றிற்கும் லமாய்க் காட்சிக்குப் லப்படாததாயி க்கிற ெமய்ப் 
ெபா ளிடத் த் தங்க ைடய அன்ைபச் ெச த்தக் கற் க்ெகாள்வார்கள். அந்த 
ெமய்ப்ெபா ளிடத் த்தான் நிைலயான தி ப்திையக் காண ம். 
 
    ண் ெப ைம ம், ேபராைச ம், சுயலாப வி ப்ப ம் உள்ள மனிதர்கள் 
ேதால்வி ம் அவமான ம் வ ைம ம் அைடதல் நல்ல ; ஏெனனில், ன்பங்களாகிய 
எாிக்கிற ெந ப் க்கள் லமாக அவர்கள் ெசல்ல ேவண் ம்; அப்ப யானால்தான் 
அடங்காத ஆன்மாவான  வாழ்க்ைகயின் சிக்கல்கைளப் பற்றிச் சிந்திக்கும்ப  
ெசய்யக்கூ ம்; அவ்வா தான் ெமய்ப்ெபா ைள அைடவதற்குத் தக்கப  அகத்ைத 
ெமன்ைமப்ப த்த ம், தயாராக்க ம் கூ ம். 
 
    ன்பத்தின் ெகா க்கு மனித-அன்பின் அகத்தில் கும்ெபா ; வியாகூல ம் 
தனிைம ம் பிாி ம், நட்ைப ம் நம்பிக்ைகைய ைடய ஆன்மாைவ 
மைறக்கும்ெபா , தங்குதற்கு நிழைலக் ெகா க்கும் ெமய்ப்ெபா ளின் அன்ைப 
ேநாக்கி மனம் தி ம் கின்ற . இந்த அன்ைப அைட ம் யா ம் ெசௗகாியக்குைறைவ 
ேநாக்கித் தி ப்பப்ப வதில்ைல; ன்பத்தால் ைளக்கப்ப வதில்ைல; கஷ்ட 
காலத்தால் விடப்ப வதில்ைல. ெதய்வ அன்பின் மகிைம க்கத்தில் 
சிக்ஷ¢க்கப்ப கிற அகத்தில் மாத்திரம் விளங்கக் கூ ம்; அஞ்ஞானத் ைடய ம் 'யான்' 
என் ம் அகங்காரத் ைடய ம் உயி ம், உற ம் அற்ற வளர்ச்சிகள் 
நீக்கப்பட்டெபா தில் மாத்திரம் , க்கத்தால் தண் க்கப்பட்ட அகத்தில் ெதய்வ அன்  
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ெவளிப்ப ம்; அவ்வகத்தினர் த்தி நிைலயின் உ வத்ைதக் கண்  
அ பவிக்கக்கூ ம். 
 
    சுய தி ப்திைய ம் பிரதி பலைன ம் வி ம்பாத ம், ேவற் ைமகள் பாராட்டாத ம், 
மன வ த்தத்ைதத் தராத மான அன்  ஒன்ேற ெதய்வத் தன்ைம வாய்ந்த  என்  
ெசால்லப்படத்தக்க . 
 
    'யான்' என்பைத ம், தீைமயின் ெசௗக்கியமற்ற நிழல்கைள ம் பற்றிக் 
ெகாண் க்கிற மனிதர்கள் ெதய்வ அன்  கட க்குச் ெசாந்தமான ஒ  
ெபா ெளன் ம், தங்க க்கு ெவளியி ள்ள ம், எப்ெபா ம் தங்க க்கு ெவளியில் 
இ க்க ேவண் ய மான ஒ  ெபா ெளன் ம் நிைனக்கிற 
பழக்க ைடயவர்களாயி க்கிறார்கள். உண்ைமயில் கட ைடய அன்  
எப்ெபா ம் 'யான்' என்பதற்கு எட்டாததாயி க்கிற . ஆனால் 'யான்' என்ப  
அகத்ைத ம் மனத்ைத ம் விட்  நீங்கிய ெபா , சுயநயமற்ற அன் , உயர்ந்த அன் , 
கட ள் அல்ல  நன்ைம வ வமான அன் , அகத்தில் நிைலயா ள்ள உண்ைமப் 
ெபா ள் ஆகின்ற . 
 
    இந்தப் பாிசுத்தமான அன்ைப உள் ர அ பவித்தேல, மிக அதிகமாகப் 
ேபசப்ப வ ம், மிகக் ெகாஞ்சமாக உணரப் ப வ மான கிறிஸ் நாத ைடய அன் . 
அஃ  ஆன்மாைவப் பாவத்தினின்  காப்ப  மாத்திரமின்றி, தீைம ாிய வி ம் ம் 
மேனா நிைலக்கு ேமற்பட்டதாக உயர்த் கின்ற . 
    ஆனால் ஒ வன் இந்த ேமலான அ பவத்ைத அைடவ  எப்ப ? இந்த வினா க்கு 
ெமய்ப்ெபா ள் எப்ெபா ம் அளித்த ம் எப்ெபா ம் அளிப்ப மானவிைட:- ''உன் 
அகத்தி ந்  உன்ைன ெவளிேயற் : உன் அகத் ள் நான் அம கிேறன். 'யான்' 
என்ப  இறக்கும் வைரயில் ெதய்வ அன்ைபக் காண யா . ஏெனனில், 'யான் 
என்றால் அன்  என்ற ஒன்  இல்ைலெயன ம த்ததலாம். காணப்ப கிற ெபா ைள 
இல்ைலெயன்  ம த்தல் எப்ப ? 'யான்' என் ம் கல் ஆன்மாவின் 
சமாதிக்குழியின் ேம ந்  நீக்கப்ப ம் வைரயில், சித்தரவைத ெசயல்பட் ம், 
ெசத் ப் ைதக்கப்பட் ம் இ ந்த இறப்பற்ற கிறிஸ் , அன்பின் பாிசுத்த ஆவி, 
அநியாத்தின் கட் கைள அவிழ்த்ெதறிந் , ம ப  உயிர்த்ெத ந் , 

ரணமகிைமேயா  ெவளிவரல் யா . 
 
    நாசரத் க் கிறிஸ் நாதர் ெகால்லப்பட்டார் என் ம் ம ப ம் அவர் 
உயிர்த்ெத ந்தார் என் ம் நீங்கள் நம் கிறீர்கள். நீங்கள் அவ்வா  நம் தல் பிைழ 
என்  நான் ெசால்லவில்ைல; ஆனால், அன்  வ வான ெமல் ய ஆன்மா 
உங்க ைடய சுயநய வி ப்பங்களாகிய ெகா ய சி ைவ மரத்தில் தினந்ேதா ம் 
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ேசர்க்கப்பட்  ஆணி அ க்கப்ப கிறெதன்  நீங்கள் நம் வதற்கு ம ப்பீர்களாயின், 
நீங்கள் அந்த அவநம்பிக்ைகையக் ெகாள்வ  பிைழ என் ம், நீங்கள் கிறிஸ்  நாதாின் 
அன்ைப மிகத் ரத்தில்கூடப் பார்த்ததில்ைலெயன் ம் நான் ெசால் கிேறன். 
 
    கிறிஸ் நாத ைடய அன்பின் இரட்சிப் ச் சுைவைய அறிந்ததாக நீங்கள் 
ெசால் கிறீர்கள். உங்கள் ேகாபத்தினின் ம், உங்கள் ெவ ெவ ப்பினின் ம், 
உங்கள் ண் ெப ைமயினின் ம், உங்கள் ெசாந்த ெவ ப் களின் ம். நீங்கள் 
பிறைரப்பற்றி அபிப்பிராயம் கூ த னின் ம், பிறைரக் குைற கூ த னின் ம் 
இரட்சிக்கப்பட் க்கிறீர்களா? இல்ைலயானால், நீங்கள் எதி ந்  
இரட்சிக்கப்பட் க்கிறீர்கள்? கிறிஸ் நாதாின் ேபரன்ைப எதில் 
அ பவித்தி க்கிறீர்கள்? 
 
    எவன் ெதய்வ?அன்ைப அ பவித்தி க்கிறாேனா, அவன் ஒ  திய 
மனிதனாய்விட்டான்; சுயநயத்தின் அம்சங்களால் அைசக்கப்ப த ன் ம் 
ஆளப்ப த னின் ம் நீங்கிவிட்டான். அவன் தன  ெபா ைமக்கும், தன  

ய்ைமக்கும், தன  அகத்தின் ஆழ்ந்த அறத்திற்கும், தன  மாறாத இன்பத்திற்கும் 
ெபயர் ெபற்றவன் ஆகிறான். 
 
    ெதய்வ அல்ல  சுயநயமற்ற அன் , ஒ  ேவ  மேனாபாவைன அல்ல  
மேனாெவ ச்சி அன் . அ  தீைமயி ள்ள நம்பிக்ைகைய ம் தீைமயின் 
ஆள்ைகைய ம் ஒழித்  ேமலான நன்ைமையச் சந்ேதாஷமாக ஆன்மா 
அ பவிக்கும்ப  ெசய் ம் ஒ  ஞான நிைலைமயாம். ெமய்ஞ்ஞானிக்கு அறி ம் 
அன் ம் பிாிக்க யாத ஒன்ேறயாம். 
 
    இந்தத் ெதய்வ அன்ைபப் ரணமாக அ பவித்தைல ேநாக்கி உலக வ ம் 
ெசன்  ெகாண் க்கிற . இந்தக் காாியத்திற்காகேவ பிரபஞ்சம் உண்டாயிற் ; 
ஒவ்ேவார் இன்ப அ பவ ம், ெபா ள்கைள ம் க த் க்கைள ம் ெகாள்ைககைள ம், 
பற் ம் ஆன்மாவின் ஒவ்ேவார் வளர்ச்சி ம், அத்ெதய்வ அன்ைப அைடவதற்குாிய ஒ  

யற்சியாம். ஆனால், உலகம் இந்த அன்ைப இப்ெபா  அ பவிக்கவில்ைல. 
ஏெனனில், அ  தன் ைடய கு ட் த் தனத்தால் அப்ெபா ைள விட் விட் , அதன் 
ஓ கிற நிழைலப் பி த் க்ெகாண் க்கிற . ஆதலால் ன்ப ம் க்க ம் 
ெதாடர்ந் ெகாண்ேட இ க்கின்றன; உலகமான  தாேன வ வித் க்ெகாண்ட 

ன்பங்களால் கற்பிக்கப்பட்  ரணசாந்திைய ம் அைமதிைய ம் அளிக்கும் 
ஞானத்ைத ம் சுயநயம் இழந்த அன்ைப ம் கா ம் வைரயில் அைவ 
ெதாடர்ந் ெகாண்ேடயி க்க ேவண் ம். 'யான்' என்பைத வி வதற்குச் 
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சித்த ைடயவராக ம், வி ப்ப ைடயவராக ம், 'யான்' என்பைத வி வதில் 
அடங்கியி க்கிற எல்லாவற்ைற ம் ெதாிந் ெகாள்வதற்குத் தயாராக ம் இ க்கிற 
எல்ேலா ம், இந்த அன்ைப, இந்த ஞானத்ைத, இந்தச் சாந்திைய, இந்த மேனா 
அைமதிைய அைடயலாம். 
    பிரபஞ்சத்தில் தன  இஷ்டப்ப  நடக்கும் சக்தி ஒன் ம் இல்ைல; மனிதைரக் 
கட் ப்ப த்தியி க்கிற விதியின் மிகமிக வ ய விலங்குகள் தத்தம்மாேலேய 
உண் பண்ணப் பட்டைவ. மனிதர் ன்பத்ைத உண்  பண் கிற ெபா ேளா  
ேசர்த்  விலங்கிடப்பட் க்கின்றனர்; ஏெனனில், அவர் அவ்விலங்குகைள 
வி ம் கின்றனர்; ஏெனனில், அவர் 'யான்' என் ம் சிறிய இ ட்டைர அழகா ம் 
இன்பகரமா ம் இ க்கிறதாக நிைனக்கின்றனர். அச்சிைறைய விட் விட்டால் 
உண்ைமயான உைடைமகைளெயல்லாம் இழந்  வி வதாக அஞ்சுகின்றனர். 
 
        உன்னால் நீ ன்பம் உ கின்றாய்; ேவெறா வன் 
        தன்னால் அஃ ன்ைனச் சார்ந்ததில்ைல-மன்னா! நீ 
        வாழ்வ ம் சாவ ம் மற்ெறா வ னால்ல; 
        தாழ் யர்விங் கீேவான்நீ தான். 
 
    விலங்குகைள உண் பண்ணித் தன்ைனச் சுற்றிச் சி  இ ட்டைறயக் கட் ய ம், 
அகத் ள் வசிக்காநின்ற மாகிய சக்தியான , தான் அவா ம் ேபா ம் வி ம் ம் 
ேபா ம் அந்தச் சிைறைய இ த்  எறிந் விடக்கூ ம். ஆன்மா தன  ெந ங்காலத் 

ன்ப அ பவத்தால் அகண்ட ஒளிைய ம் அன்ைப ம் ெப வதற்குத் 
தகுதி ள்ளதானெபா , தன  சிைறைய இ த்ெதறிய வி ம் கின்ற . 
 
    உ வத்ைத நிழல் பின்பற் வ  ேபால ம், ெந ப்பி ந்  ைக வ வ  
ேபால ம், காரணத்ைதக் காாியம் பின்பற் கிற ; மனித ைடய நிைனப் க்கைள ம் 
ெசயல்கைள ம் ன்ப ம் இன்ப ம் பின்பற் கின்றன; நம்ைமச் சுற்றியி க்கிற 
உலகத்தில் மைறத் ள்ள, அல்ல  ெவளிப்பட் ள்ள, காரணம் இல்லாமல் காாியம் 
இல்ைல; அந்தக் காரண காாியம் ற்றி ம் நியாயமாக நிகழ்கின்ற . மனிதர் ன்ப 
மகசூைல அ க்கின்றனர். ஏெனனில், அவர் சமீபமான அல்ல  ரமான ெசன்ற 
காலத்தில் தீைமயாகிய வித் க்கைள விைதத்தி க்கின்றனர். அவர் இன்பமாகிய 
மகசூைல அ க்கின்றனர்; ஏெனனில், அவர் ெசன்ற காலத்தில் நன்ைமயாகிய 
வித் க்கைள விைதத்தி க்கின்றனர். இைதப்பற்றி ஒ  மனிதன் சிந்திக்கட் ம்; 
இதைன அறிவதற்கு அவன் யற்சிக்கட் ம்; பின்னர் அவன் நன்ைமயாகிய 
வித் க்கைள மாத்திரம் விைதக்கத் ெதாடங்குவான்! தன  உள்ளமாகிய ேதாட்டத்தில் 
அவன் ன் விைதத்தி ந்த கைள ைளகைளப் பி ங்கி எாித்  வி வான். 
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    உலகம் சுயநயமற்ற அன்ைப அறிகிறதில்ைல; ஏெனனில் அ  தன  ெசாந்த 
இன்பங்கைளத் ேத வதில் ஈ பட் ம், தன  மடைமயினால் அழிந்த ேபாகக்கூ ய 
இன்பங்கைள ம் பலன்கைள ம் நிைலயான இன்பங்களாக ம் பலன்களாக ம் க தி 
அழி ம் ெபா ள்கைளப் பற்றிக் ெகாண் ம் இ க்கிற . ெகா ப்பினால் உண்டாகும் 
காமத் தீ பி த் , ன்பத்தால் எாிந்த வ ந் வதால், உலகம் ெமய்ப்ெபா ளின், ய 
சாந்தியின், அழைகப் பார்க்கிறதில்ைல. பிைழ ம் பிரைம மாகிய பயனற்ற உமிைய 
உண் ெகாண் ப்பதால், அஃ  எல்லாவற்ைற ம் கா ம்ப யான 
அன் மாளிைகக்குள் காத வண்ணம் த க்கப்பட் க்கிற . 
 
    இந்த அன்ைபக் ெகாள்ளாம ம், அதைன அறியாம ம் மனிதர் அகத்தின் 
தியாகமில்லாத எண்ணிறந்த சீர்தி த்தங்கைள உண்  பண் கின்றனர்;தன  
அகத்தில் தீைமையத் தான் வளர்த்  வி த்தி ெசய் ெகாண்ேட, ஒவ்ெவா  மனித ம் 
தன  சீர்த்தி த்தமான உலகத்ைத நிைலயாகத் தி த்தப்ேபாவதாக நிைனக்கிறான். 
மனித அகத்ைதச் சீர்தி த் ம் தன்ைமைம ள்ள சீர்தி த்தம் எ ேவா, அ ேவ 
சீர்தி த்தம் என்  ெசால்லப்படத் தக்க ; ஏெனனில், எல்லாத் தீைமக ம் மனித 
அகத்தி ந்ேத உண்டாகின்றன. உலகம் தன  சுயநயத்ைத ம் 
கக்ஷ¢ச்சண்ைடைய ம் விட் த் ெதய்வ-அன்பின் பாடத்ைதக் கற்றக்ெகாள் ம் 
வைரயில், அ  சர்வ வியாபகமான ேபாின்பத்ைத அ பவிக்கும் நல்ல காலத்ைதக் 
காண யா . 
 
    எளியவைர இகழ்தைல வ யவர் நி த்தட் ம்! வ ய வைர நிந்தித்தைல எளியவர் 
நி த்தட் ம்! ேபராைசக்காரர் எப்ப  ஈவ  என் ம், காமிகள் எப்ப த் யர் ஆகலாம் 
என் ம் அறியட் ம்! கக்ஷ¢க்காரர் சண்ைடயி வைர நி த்தட் ம்; 
க ைணயில்லாதவர் மன்னிக்கத் ெதாடங்கட் ம்! ெபாறாைமக்காரர் மற்றவேரா  
ேசர்ந்  சந்ேதாஷிக்க யற்சிக்கட் ம்! பிறைர நிந்திப்ேபார் தம  நடத்ைதையப் 
பின்பற்றி நாணம் அைடயட் ம்! ஆடவர்க ம் மகளிர்க ம் இந்த வழிையப் 
பற்றட் ம்! நல்ல காலம் இேதா வந் விட்ட . ஆதலால், எவன் தன  அகத்ைதச் 
சுத்தப்ப த் கிறாேனா, அவேன உலக உபகாாி. 
 
    உலகமான  சுயநயமற்ற அன்ைப அ பவிக்கும் நல்ல காலத்ைத இப்ெபா  
அைடயவில்ைல; இன் ம் அேனக ற்றாண் கள் வைரயி ம் அைடயப் 
ேபாவ மில்ைல; நீங்கள் உங்கள் சுயநயத்திற்கு ேமற்பட்டால், அந்த நல்ல காலத்ைத 
இப்ெபா ேத அைடயலாம்; நீங்கள் பக்ஷபாதம், ெவ ப் , நிந்தைன இவற்ைறக் 
கடந் , எவைர ம் மன்னிக்கும் இனிய அன் க்குச் ெசல் ர்களானால், அந்த நல்ல 
காலத்ைத அைடயலாம். 
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    எவ்விடத்தில் ேவஷம், ெவ ப் , நிந்தைன இ க்கின்றனேவா, அவ்விடத்தில் 
சுயநயமற்ற அன்  இரா . அ  சகல நிந்தைனகைள ம் விட் விட்ட அகத்தில் 
மாத்திரம் இ க்கிற . 
 
    "நான் கு காரைன ம், ஏமாற் கிறவைன ம், நீசைன ம், ெகாைலக்காரைன ம் 
எவ்வா  ேநசிக்கக்கூ ம்? நான் அத்தைகய மனிதர்கைள ெவ க்க ம் நிந்திக்க ேம 

ம்" என்  நீங்கள் ெசால் கிறீர்கள். நீங்கள் அத்தைகய மனிதைர 
உற்சாகத்ேதா  ேநசிக்க யாெதன்ப  உண்ைம; ஆனால் நீங்கள் அத்தைகய 
மனிதைரக் கட்டாயம் ெவ க்க ம் நிந்திக்க ம் ேவண் ெமன்  ெசால் ம்ேபா  
எல்லாவற்ைற ம் ஆள்கிற ெபாிய அன் டன் நீங்கள் பழகினதில்ைல என்பைதக் 
காட் கின்றீர்கள்; ஏெனனில், அம் மனிதர் மிகுந்த ன்பங்க ள் பிரேவசித்  வில் 
அகத் ய்ைமைய அைடவ  நிச்சயெமன்  ெதாிந் ெகாள்வதற்காகேவ, அவர் 
அவ ைடய தற்கால நிைலயில் இ க்கிறனெரன் ம், தகுதியான காரணங்களினாேல 
தான் அவர் அந்நிைலயில் இ க்கின்றனெரன் ம் ெதாிந்  ெகாள் ம்ப யான 
அகஞானத்ைத நீங்கள் அைடய ம். அந்த அகஞானத்ைத நீங்கள் 
அைடந்தெபா , அவைர ெவ க்கவாவ  நிந்திக்கவாவ  உங்களால் ஒ சிறி ம் 

யா ; நீங்கள் அவைரப்பற்றி எப்ெபா ம் ரண அைமதிேயா ம் ஆழ்ந்த 
இரக்கத்ேதா ம் நிைனப்பீர்கள். 
    ஜனங்கள் உங்க க்கு எந்த வழியிலாவ  இைட  ெசய் ம் வைரயில், அல்ல  
நீங்கள் வி ம்பாத ஒன்ைறச் ெசய் ம் வைரயில், நீங்கள் அவர்கைள 
ேநசித் க்ெகாண் ம் உயர்வாகப் ேபசிக்ெகாண் ம் இ ந் , அவர்கள் அவற்ைறச் 
ெசய்த பின்னர் நீங்கள் அவர்கைள ெவ த்  தாழ்வாக ேபசு ர்களாயின் நீங்கள் 
கட ைடய ெசா பமாகிய அன்பால் ஆளப்படவில்ைல. உங்கள் அகத்தில், நீங்கள் 
பிறைர இைடவிடா  குற்றம் சாற்றிக்ெகாண் ம், நிந்தித் க்ெகாண் ம் 
இ ப்பீர்களாயின், சுயநயமற்ற அன்  உங்களினின்  மைறக்கப்பட் க்கிற . 
 
    அன்  எல்லா உயிர்க ைடய அகத்தி ம் இ க்கிறெதன்  எவன் ெதாிகின்றாேனா, 
எல்லா உயிர்கைள ம் ஆ ம் அன்பின் வ ைமைய எவன் உணர்கின்றாேனா, 
அவ ைடய அகத்தில் பிறைர நிந்தித்த க்கு இடம் இல்ைல. 
 
    மனிதர் இந்த அன்ைபத் ெதாிந் ெகாள்ளாமல், பிறைர விசாாித் ச் சிக்ஷ¢க்கும் 
நித்திய நீதிபதி ஒ வன் இ க்கிறான் என்பைத மறந் , பிறைர விசாாித் ச் 
சிக்ஷ¢ப்பதற்குத் தாேம நீதிபதிகள் ஆகின்றனர். மனிதர் தம் ைடய 
ெகாள்ைககளினின் ம், தம் ைடய சீர்தி த்தங்களினின் ம். வழிகளினின் ம் பிறர் 
விலகும்ேபா , அவைர மேதான்மத்தர் என் ம், சமநிைலயற்றவர் என் ம், அறி , 
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உண்ைம ேயாக்கியைத இல்லாதவர் என் ம் கூறி வ ந் கின்றனர். பிறர் தம் ைடய 
நிைலக்குச் சற்ேறறக்குைறய ஒத்தி க்கும்ேபா  அவைர நன்கு மதித் ப் ேபசி 
மகிழ்கின்றனர். அத்தைகய மனிதேர 'யான்' என் ம் அகங்காரத்ைதக் 
ெகாண் க்கிறவர். ஆனால் எவ ைடய அகத்தில் ேமலான அன்  ேவர் 
ஊன்றியி க்கிறேதா, அவன் பிறைர அவ்வா  வ த்தி வகுக்கிறதில்ைல; தன் ைடய 
ெகாள்ைககைளப் பிறர் ெகாள் ம்ப  நா கிறதில்ைல; தன் ைடய வழிகளின் 
ேமம்பாட்ைடப் பிற க்கு எ த் க் கூ வதில்ைல. அன் ச் சட்டத்ைதத் ெதாிந் , 
அதைனப் பிறர்பால் ெச த்தி, எல்லாாிடத்தி ம் ஒேரவித அைமதியான 
மனப்ேபாக்ைக ம் அகப்பிாியத்ைத ம் ெகாண் க்கிறான். 
 
    தீய ஒ ங்கின ம் நல்ல ஒ ங்கின ம், மைடய ம் அறிஞ ம், கற்றா ம் கல்லா ம், 
சுயநயக்கார ம் பரநயக்கார ம் ஒேர தன்ைமயாக அவ ைடய அைமதியான 
நிைனப்பின் வாழ்த்ைதப் ெப கின்றார்கள். 
 
    நீங்கள் உங்கைளச் சீர்தி த் வதில் இைடவிடா  யற்சிப்பதா ம், உங்கள்மீ  
ெவற்றிேமல் ெவற்றி அைடவதா ம், இந்த ேமலான ஞானத்ைத, இந்தத் ெதய்வ 
அன்ைப அைடயக்கூ ம். எவன் ய்ைமயான அகத்ைதக் ெகாண் க்கிறாேனா, 
அவன்தான் கட ைளக் காண ம். உங்க ைடய அகமான  ேபாதிய அள  

யதான காைலயில், நீங்கள் திய பிறப்ைப அைட ர்கள், ஒ  ேபா ம் அழியாத ம், 
மாறாத ம் ன்பத்ைதயாவ  க்கத்ைதயாவ  தராத மான அன்  உங்கள் 
உள்ளத்தில் ஒளி ம். நீங்கள் சாந்தியாய் இ ப்பீர்கள். 
 
    எவன் ெதய்வ-அன்ைப அைடவதற்கு யற்சிக்கிறாேனா, அவன் பிறைரக் 
குைறகூ ம் தன்ைமைய ஒழிப்பதற்கு நா க்ெகாண் க்கிறான்; ஏெனனில், 
எவ்விடத்தில் ய ஆன்மஞானம் இ க்கிறேதா, அவ்விடத்தில் பிறர்பால் 
குைறகா ம் தன்ைம இ க்க யா ; பிறர்மீ  குற்றம் காண யாத அகத்தில் 
மாத்திரேம அன்  ரணமாகி ற்றி ம் உணரப்ப கிற . 
 
    கிறிஸ்தவர் நாஸ்திகைர நிந்திக்கின்றனர்; நாஸ்திகர் கிறிஸ்தவைரப் 
பாிகசிக்கின்றனர்; ைவதிக ம் அத் ைவதிக ம் இைடவிடா  வாய்ச் 
சண்ைடயிட் க் ெகாண் க்கிறார்கள். சாந்தி ம் அன் ம் தங்கியி க்க ேவண் ய 
அவர்க ைடய உள்ளங்களில் பைகைம ம் ெவ ப் ம் தங்கியி க்கின்றன. 
 
    ''தன  சேகாதரைன ெவ க்கிறவன் ஒ  ெகாைலஞன்; ெதய்வ அன்பாகிய 
ஆத்மாைவச் சி ைவயில் இ கின்றவன், நீங்கள் சகல மதத்தினர்கைள ம் 
மதமற்றவர்கைள ம் ஒேர பக்ஷபாதமற்ற தன்ைமயில் மதிக்கும் வைரயில், ஒ  சிறி ம் 
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ேவஷம் இல்லாம ம் ற்றி ம் சமத் வமாக ம் ேநசிக்கும் வைரயில், தன்ைனக் 
ெகாண் க்கிறவ க்கு வி தைலைய ம் ேமாக்ஷத்ைத ம் ெகா க்கும் அன்ைப 
அைடவதற்கு நீங்கள் யற்சிக்க ேவண் யவர்களாயி க்கிறீர்கள். ெதய்வ 
ஞானத்ைத ம், சுயநயமற்ற அன்ைப ம் அைடந்தி ந்தல் பிறர்பால் குற்றம் கா ம் 
தன்ைமைய அ ேயா  ஒழிக்கின்றன ; எல்லாத் தீைமகைள ம் ேபாக்குகின்ற . 
அஃ  அன் ம், நன்ைம ம், நீதி மாக ம், பிரபஞ்ச வ ம் வியாபித்ததாக ம், 
எல்லாவற்றிற்கும் ேமம்பட்டதாக ம், எல்லாவற்ைற ம் ெவல்வதாக ம், 
அழிக்கப்படாததாக ம் காணப்ப ம் ய காட்சியின் உன்னத ஸ்தானத்திற்கு 
உயர்த் கின்ற . 
 
    உங்க ைடய மனத்ைத உ தியான, பக்ஷபாதமற்ற, சாந்தமான நிைனப் க்களிற் 
பழக்குங்கள்; உங்க ைடய அகத்ைதத் ய்ைமயி ம் க ைணயி ம் பழக்குங்கள்; 
உங்க ைடய நாைவ ெமௗனத்தி ம், உண்ைமயான குற்றமற்ற ேபச்சி ம் 
பழக்குங்கள்; நீங்கள் பக்தி ம் சாந்தி மாகிய வழியில் பிரேவசித் க் கைடசியில் 
அழியாத அன்ைப உணர் ர்கள். அவ்வா  வா ங்கால், பிறைர உங்கள் மதத்தில் 
ேசர்க்க நாடாமல், பிறகுக்கு உங்கள் மதஉண்ைமைய விளக்கு ர்கள். தர்க்கம் 
ெசய்யாமல் நீங்கள் ேபாதிப்பீர்கள். ஆைசைய வளர்க்காமல் நீங்கள் ஞானிகள் 
ஆ ர்கள். மனித ைடய அபிப்பிராயங்கைளப் ெபற யலாமல், நீங்கள் 
அவர்க ைடய அகங்கைள ஆள் ர்கள். ஏெனனில், அன்  சர்வ வல்லைம உள்ள ; 
எல்லாவற்ைற ம் ெவல்லத்தக்க . அன்பின் நிைனப் க்க ம், ெசயல்க ம், 
ெசாற்க ம் ஒ  காலத்தி ம் அழிய மாட்டா. 
 
    அன்  சர்வ வியாபக ம், சர்வ ேமம்பா ம், சர்வ ஆள்ைக ம் உள்ளெதன்  
ெதாிந் ெகாள் தல், தீைமயின் வைலகளி ந்  வி ப தலாம்: அகக் 
கலக்கத்தினின்  வி ப தலாம். எல்லா மனிதர்க ம் தத்தம் ெசாந்த வழியில் 
ெமய்ப்ெபா ைளக் காண்பதற்கு யற்சித் க் ெகாண் க்கின்றனர் என்  
ெதாிந் ெகாள் தல், தி ப்திைய ம், க்கமின்ைம ம் அைமதிைய ம் அைடதலாம். 
இ தான் சாந்தி; இ தான் சந்ேதாஷம்; இ தான் மரணமின்ைம; இ தான் 
ெதய்வத்தன்ைம; இ தான் சுயநயமற்ற அன்ைப அ பவித்தல்! 
 
        கடற்கைர நின்ேறன்; திடக்கடல் தாக்கைல 
        மைலகைள எதிர்க்கும் மாட்சிையக் கண்ேடன்; 
        எண்ணில் தாக்கற் கிைடயில் எப்ப  
        மைலநிற் கிறெதன மனத்ெதண் ங்கால் 
        ''மைலையக் கைரப்பதற் கைலயின் இைடவிடா 
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        யற்சிகள் பயனில'' என ெமாழிந் ேதன்காண். 
 
        ஆனால் மைலகைள அைலகள் எப்ப  
        உைடத்தெதன் ெறண்ணிேனன்; உடெனன் தாட்கீழ் 
        மைல திர் கல்மணல் அைல டன் ஓடைலக் 
        கண்ேடன்; பின்னர்க் கடலைல யின்கீழ் 
        பைழய விநில அைடயாளம் கண்ேடன்! 
        அைலக்குக் கற்கள் அ ைமெயன் றறிந்ேதன். 
 
        ெபா ைம ெமன்ைமசார் இைடவிடாஓட்டத்தான் 
        நீர்ெசய் மாெப ம் ேவைலையக் கண்ேடன்; 
        அைவ எவ்வா  ெபாியகல் மைலகைளத் 
        தாட்கீழ்ப் ப த்தித் தைரயாக் கினேவா? 
        ெமல் ய ளிகள் கல் ன் மைலகைள 
        எப்ப  ெவன்றேவா? எவ்வா றழித்தேவா? 
 
        மனித உயிர்களின் எதிர்க்கும் இயல் ள 
        னிமிகு பாவமாம் நனிெப  மைலகள் 
        ெசன் வந் ண்டகன் ெறன் ம் பா ம் 
        அன்பின் ெமல் ய அைலநீர்க் கிடங்ெகா த் 
        ெததிர்ப்பின் வ ெயலாம் இழந் ம் வி த் ம் 
        உளம்ஒவ் ெவான் ம் ெச மா றறிந்ேதன். 
-------------   
 

5. கட ேளா  ஐக்கியமாதல் 
 
    ஆதிகாலம் தற்ெகாண்  மனிதன், தன  சாீரப் பசிக க்கும் வி ப்பங்க க்கும் 
இைடயில், தான் ெலௗகிக நிைலயற்ற ெபா ள்கைளப் பற்றிக் ெகாண் க்கிற 
காலத்தில். தன  சாீர வாழ்க்ைகயின் அள பட்ட, நிைலயில்லாத, ேதாற்ற 
மாத்திைரயான தன்ைமைய எப்ெபா ம் உள் ர உணர்ந் ெகாண் ம், தன  ஞான 
ேநரங்களில் கட ைள அைடவதற்கு யன்  ெகாண் ம், அக் கட ைள அைடந்  
அைமதி வதற்குக் கண்ணீேரா  ேகாாிக்ெகாண் ம் இ க்கிறான். 
 
    உலக இன்பங்கள் உண்ைமயானைவெயன் ம் தி ப்தி தரத்தக்கைவெயன் ம் 

ணாக நிைனத் க்ெகாண் க்குங் காைலயில், ன்ப ம் க்க ம் தம  
ெபாய்ம்ைமைய ம் தி ப்தியற்ற தன்ைமைய ம் அவ க்கு இைடவிடாமல் 
ஞாபகப்ப த்திக் ெகாண் க்கின்றன. உலகப் ெபா ள்களில் ரண தி ப்திையக் 
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காணலாெமன்  நம் வதற்கு எப்ெபா ம் யன்  ெகாண் க்ைகயில், இந்த 
நம்பிக்ைகக்கு விேராதமாகத் தன் ைடய அகத்தின் பி வாதமான எதிர்ப்ைப 
உணர்ந் ெகாண் ககிறான்; அவ்ெவதிர்ப்  அவ ைடய ஆவசியகமான மரணத் 
தன்ைமைய ம ப்பதாக ம், மரணமற்ற, நித்தியமா ள்ள, அகண்டாகாரக் 
கட ளிடத்தில் மாத்திரம் நிைலயான தி ப்திைய ம், இைடயறாத சாந்திைய ம் 
அவன் காணக் கூ ெமன்பைத ஜுப்ப த் வதாக ம் இ க்கிற . 
 
    இவ்விடத்தில்தான் விசுவாசத்தின் அ நிலம் இ க்கின்ற ; இவ்விடத்தில்தான் சகல 
மதங்க ைடய ல ம் ேவ ம் இ க்கின்றன; இவ்விடத்தில்தான் சேகாதரத் வ 
ஆத்மா ம் அன்பின் ஹி தய ம் இ க்கின்றன. மனிதன் ெதய்வத் தன்ைம ம் 
நித்தியத் தன்ைம ம் வாய்ந்தவன்; அவன் மரண ஞாபகத்தில் அமிழ்ந்  
அைமதியின்ைமயால் ெதாந்தாிக்கப்பட் , அவ ைடய உண்ைமயான தன்ைமயின் 
உணர்ச்சிைய அைடவதற்கு எப்ெபா ம் யன்  ெகாண் க்கிறான். 
 
    மனித ைடய ஆத்மா கட ளிடத்தினின்  பிாிக்கப்பட யாத ; கட ள் தவிர 
ேவ  எஃதா ம் தி ப்தியைடய மாட்டாத ; மனிதன் இந்த ஸ் ல உலைகப் பற்றி 
அைலந்  ெகாண் த்தைல நி த்தி, நித்தியப் ெபா ளின் உண்ைமத் 
தன்ைமயி ள்ள தன  ட் க்குத் தி ம்பிவ ம் வைரயில், ன்பத்தின் சுைம 
அவ ைடய ஹி தயத்ைத அ க்கிக்ெகாண்ேடயி க்கும்; க்கத்தின் நிழல்கள் 
அவ ைடய வழிைய இ ட்ப த்திக் ெகாண்ேடயி க்கும். 
 
    ச த்திரத்தினின்  பிாிக்கப்பட்ட ஒ  சி  ளி ஜலம் ச த்திர ஜலத்தின் 
தன்ைமகைளெயல்லாம் ெகாண் ந்தல்ேபால, கடவிளாகிய அகண்டாகார 
அறிவினின்  பிாிக்கப்பட்ட மனிதன் கட ளின் தன்ைமைய உைடயவனாயி கிறான்; 
அத் ளி ஜலம். அதன் இயற்ைகச் சட்டப்ப  கைடசியாகச் ச த்திரத்திற்குச் ெசன்  
அதன் ெமௗன ம் ஆழ மான ஜலத்ேதா  கலந்  தன் ெசா பத்ைத இழந்  
வி தல்ேபால, மனிதன் அவ ைடய தவறாத இயற்ைகச் சட்டப்ப , கைடசியில் 
அவ ைடய உற்பத்தி ஸ்தானத்திற்குச் ெசன் , கட ளாகிய ெபாிய ச த்திரத்தில் 
கலந்  தன் ெசா பத்ைத இழந்  வி கிறான். 
 
    கட ேளா  ம ப ம் ஐக்கியமாதல் மனித ைடய இலக்ஷ¢ ம். நித்திய 
சட்டமாகிய கட ேளா  ஐக்கியமாதல் ஞானம், அன் , சாந்தி! இத் ெதய்வத் தன்¨ம்ைய 
சாீரத்ைதப் பற்றிக்ெகாண் க்கிற மனிதர்கள் உணர யா : சாீரப் பற் , 
ேவற் ைமத்தன்ைம, சுயநயம் இைவெயல்லாம் உண்ைமயில் ஒன்ேற; இைவ 
ெமய்ஞ்ஞானத்திற்கும் ெதய்வத் தன்ைமக்கும் விேராதமானைவ; சாீரப் பற்ைற ற் ம் 
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விட் விட்டால், ேவற் ைமத் தன்ைம ம் சுயநய ம் ஒழிந் , மனிதன் தன  அழியாத் 
தன்ைம ம், அகண்டாகார மாகிய ெதய்வத் தன்ைம வாய்ந்த பிதிரார்ஜிதத்ைத 
அைடகிறான். 
 
    அவ்வா  சாீரப்பற்ைற விட் வி வைத உலகப் பற் ம் சுயநய ம் உைடய 
மனிதன் மிகமிகத் ன்பத்ைதத் த ம் ஓர் ஆபத்தாக ம், மிகமிகப் ெபாிய நஷ்டமாக ம் 
க கிறான்; அவன் அவ்வா  க தினா ம் அ தான் ஒப் யர்வற்ற ேமலான 
ஆசீர்வாதம்: நிைலயான உண்ைமயான இலாபம். ஜீவ தத் வத்தின் அகச் 
சட்டங்கைள ம், தன் உயிாின் தன்ைமைய ம், விதிைய ம் அறியாத மனிதன். 
அநித்தியமான ேதாற்றங்கைள ம், நிைலயான உண்ைமத்தன்ைம இல்லாத 
ெபா ள்கைள ம் பற்றிக்ெகாண் க்கிறான். அவ்வா  பற்றிக்ெகாண்  அவ ைடய 
ெசாந்தம் பிரைமகேளா  அழிகின்றான். 
 
    மனிதர் மாமிசப் பிண்டமாகிய சாீரத்ைதப் பற்றிக் ெகாண் ம். அஃ  அழியாமல் 
என் ம் இ ப்பதாக நிைனத் க் ெகாண் ம், அ  வி ம்பியவற்ைறெயல்லாம் 
அதற்குக் ெகா க்கின்றனர்; சாீரத்திற்கு அழி  இன்றியாைமயாத ெதன்பைத ம், 
அவ்வழி  விைரயில் வரக்கூ யெதன்பைத ம் அவர் மறந் விட 

யற்சித்தேபாதி ம். மரண பய ம், அவர் பற்றிக்ெகாண் க்கிற எல்லாவற்றின் 
இழப் ப் பய ம், அவ ைடய மிகமிகச் சந்ேதாஷமான ேநரங்கைளப் 
ப ப த் கின்றன. அவ ைடய சுயநயத்தின் ெவவ்விய நிழல் ஒ  கு ரமான 
ேபய்ேபால அவைரப் பின் ெதாடர்கின்ற . 
 
    உலக ெசௗகாியங்கைள ம் உலக இன்பங்கைள ம் அதிகமாகக் ெகாள் ம்ேபா , 
மனிதாின் அகத் ள் இ க்கின்ற ெதய்வம் ம த் ட்டப்பட் , ஸ் ல உலகத் ள் ம், 
அழிதற்றன்ைம ள்ள ஐம்ெபாறி வாழ்க்ைக ள் ம் ஆழ்ந்  ஆழ்ந்  அமிழ்கின்ற ; 
அப்ேபா  சாீரத்தின் அழியாைமையப் பற்றிய கற்பைனகள் தவறாத 
உண்ைமகெளன்  மதிக்கப்ப கின்றன. ஒ  மனித ைடய ஆத்மா எவ்விதமான 
சுயநயத்தாலாவ  டப்பட் க்கும்ேபா , அவன் தன  ஆத்ம பகுத்தறிவின் 
சக்திைய இழந் . அநித்தியப் ெபா ள்கைள நித்தியப்ெபா ள்களாக ம், அழிந்  
ேபாகும் ெபா ள்கைள அழியாத ெபா ள்களா ம், மரண ைடயவற்ைற மரண 
மில்லாதனவாக ம், ெமய்ப் ெபா ைளப் ெபாய்ப்ெபா ளாக ம் க கிறான். 
இவ்வாேற உலகமான  மனித அ பவத்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண் ராத ெவ ங் 
கற்பைனகளா ம் ஊகங்களா ம் நிைறக்கப்பட் க்கின்ற . மாமிசத்தாலாய 
ஒவ்ெவா  சாீர ம், அ  பிறந்த நிமிஷ தற் ெகாண் , அதைன அழிக்கக்கூ ய 
அம்சங்கைளக் ெகாண் க்கிற ; அத ைடய மாற்றம யாத இயற்ைகச் சட்டப்ப  
அஃ  அழிந்ேத தீ ம். 
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    பிரபஞ்சத்தி ள்ள அழி ம் ெபா ள்கள் ஒ ேபா ம் அழியாப் ெபா ள்களாக 
மாட்டா; அழியாப் ெபா ள்கள் ஒ ேபா ம் அாியாமாட்டா; இறக்கும் உயிர்கள் ஒ  
ேபா ம் இறவா உயிர்களாக மாட்டா; இறவா உயிர்கள் ஒ ேபா ம் இறக்க மாட்டா; 
நிைலயற்ற ெபா ள்கள் ஒ  ேபா ம் நிைல ள்ள ெபா ள்களாக மாட்டா; நிைல ள்ள 
ெபா ள்கள் ஒ ேபா ம் நிைலயற்ற ெபா ள்களாக மாட்டா; ேதாற்றங்கள் 
ஒ ேபா ம் உண்ைமகளாக மாட்டா; உண்ைமகள் ஒ ேபா ம் ேதாற்றங்களாகத் ேதய 
மாட்டா; ெபாய்ப்ெபா ள் ஒ ேபா ம் ெமய்ப்ெபா ள் ஆகமாட்டா ; ெமய்ப்ெபா ள் 
ஒ ேபா ம் ெபாய்ப்ெபா ள் ஆகமாட்டா ; மனிதன் மாமிச உடம்ைப அழியாத 
உடம்பாகச் ெசய்ய யா . ஆனால், அதன் வி ப்பங்கைளெயல்லாம் றந்  
அதைன ெவன் , அவன் அழியாத தன்ைம ள் கலாம். 
 
    "கட ள் ஒ வேர அழியாத் தன்ைம வாய்ந்தவர்." ேபரறிவாகிய கட ட்டன்ைமைய 
அைடதலால் மாத்திரம் மனிதன் அழியாத் தன்ைம ள் குகின்றான். 
 
    ேகா க்கணக்கான உயிர்கள  உடம் களின் இயற்ைக மா ம் தன்ைமய , அழி ம் 
தன்ைமய . நிைலயற்ற  அவ்வியற்ைகயின் உண்ைமத் தத் வம் ஒன்ேற 
நிைல ள்ள . இயற்ைக பல; அவற் ள் ஒவ்ெவான் ம் ேவற் ைம ைடய . 
இயற்ைகயின் உண்ைமத் தத் வம் ஒன்ேற; அஃ  ஒற் ைம ைடய . 

றப்ெபாறிகைள ம் அகச் சுயநயத்ைத ம் ெவல்வதானால். அஃதாவ  இயற்ைகைய 
ெவல்வதனால், மனிதன் ேதாற்ற மாத்திைரயான சாீரத்திற்கு ஆதாரமான க வி ந்  
ெவளிப்பட் , அழியக்கூ ய உ க்கெளல்லாம் ேதான் வதற்கு ஆதாரமான 
ெமய்ப்ெபா ட் பிரேதசத் ன், ஆத்ம ஒளிக்குள் பறக்கிறான். 
 
    ஆதலால், மனிதர்கள் தன்ைன ('யான்' என்பைத) ம த்தைல அப்பியசிக்கட் ம்; 
தங்க ைடய மி க வி ப்பங்கைள ெவல்லட் ம்; சுகத்திற்கும் இன்பத்திற்கும் தாங்கள் 
அ ைமயாதைல ம க்கட் ம்; அவர்கள் நல்ெலா க்கத்ைத அப்பியசித் க் 
கைடசியாகக் கட ட்டன்ைமைய அைட ம் வைரயில், ேம ம் ேம ம் உயர்ந்  
ஒ க்கத்தில் வளரட் ம்; பணி , சாந்தம், மன்னித்தல், இரக்கம், அன்  இவற்ைற 
அறிந்  அப்பியசிக்கட் ம்; இவ்வறி ம் அப்பியாச ேம கட ட்டன்ைமைய 
அைடதலாம். 
 
    அ ள் அகப்பார்ைவைய உண் பண் கின்ற . எவன் தன  சாீரப் பற்ைற 
ெவன் , எல்லாப் பிராணிகளிடத் ம் அ ைடயவனாயி க்கிறேனா. அவன் 
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ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த அகப்பார்ைவைய உைடயவனாய், ெபாய்யினின்  
ெமய்ையப் பிாித்  அறி ம்ப யான திறைம ைடயவனாகின்றான். ஆதலால், மிக 
ேமம்பா ற்ற நல்ல மனிதன் ஞானி ம், ேதவ ம், அறிஞ ம், கட ைள 
உணர்ந்தவ ம் ஆகிறான். எவனிடத்தில் தாராள அைமதிைய ம், அைசயாத 
ெபா ைமைய ம், ேமலான தாழ்ைமைய ம், இனிய ேபச்ைச ம், தன்னடக்கத்ைத ம், 
தன்ைன மறத்தைல ம், ஆழ்ந்  நிைறந்த அ தாபத்ைத ம் காண்கிறீர்கேளா, 
அவனிடத்தில் மிகமிக உயர்ந்த ஞானத்ைத எதிர்பா ங்கள்; அவ ைடய 
கூட் றைவக் ெகாள் ங்கள்; ஏெனனில், அவன் கட ைள உணர்ந் விட்டான்; 
கட டன் வாழ்கிறான்; கட ேளா  ஐக்கியமாய்விட்டான். எவன் 
ெபா ைமயற்றவனாயி க்கிறாேனா, எவன் ேகாபிக்கிறாேனா, எவன் தற்ெப ைம 
பாராட் கிறாேனா, எவன் இன்பத்ைதப் பற்றிக்ெகாண் க்கிறாேனா, எவன் 
சுயநயேபாகங்கைள வி வதற்கு ம க்கிறாேனா, எவன் தைய ம் அகன்ற 
இரக்கத்ைத ம் அப்பியசிக்கவில்ைலேயா, அவைன நீங்கள் நம்பாதீர்கள்; ஏெனனில், 
அவனிடத்தில் ஞானம் இல்ைல; அவ ைடய அறிெவல்லாம் பயனற்ற ; அவ ைடய 
ெசயல்க ம் ெசாற்க ம் அழிந் ேபாம்; ஏெனனில், அைவ அழிந் ேபாகக் 
கூ யைதேய ஆதாரமாகக் ெகாண் ள்ளன. 
 
    மனிதன் 'யான்' என்பைத விடக்கடவன்; உலகிைன ெவல்லக் கடவன்; சாீரப்பற்ைற 
விடக்கடவன். இந்த வழியினால் மாத்திரேம கட ைடய அகத் ட் பிரேவசிக்கக் 
கூ ம். 
 
    உலக ம், சாீர ம், தா ம், காலமாகிய பாைலவனத்தில் ேதான் ம் காணல் 
ேதாற்றங்கள்; ஆத்ம உறக்கத்தில் ேதான் ம் அழிந்  ேபாகக்கூ ய ெசாப்பனங்கள்; 
எவர்கள் அப்பாைலவனத்ைதக் கடந் விட்டார்கேளா, எவர்கள் ஆத்ம 
விழிப் ைடயவர்களாயி க்கிறார்கேளா, அவர்கள் மாத்திரம் எல்லாத் ேதாற்றங்க ம் 
நீங்கிச் ெசாப்பன ம் மயக்க ம் ஒழிந்  நிற்கும் சர்வவியாபக ெமய்ப்ெபா ைள 
உணர்ந்தவர்கள். 
 
    ஒ  ெபாிய சட்டம் இ க்கிற ; அ  நிபந்தைனயற்ற கீழ்ப்ப தைல ேவண் கிற . 
ஓர் ஒற் ைமத் தத் வம் இ க்கிற ; அ  சகல ேவற் ைமக க்கும் ஆதாரமான . 
ஒ  நித்திய ெமய்ப்ெபா ள் இ க்கிற ; அதில் உலகப் பிரச்ைனகெளல்லாம் 
தீர்ந் வி கின்றன. இந்தச் சட்டத்ைத, இந்த ஒற் ைமைய, இந்த ெமய்ப்ெபா ைள 
உணர்தல் அகண்டாகாரக் கட ள் நிைல ள் பிரேவசித்  நித்தியமான கட ேளா  
ஐக்கியமாதல், அன்பாகிய ெபாிய சட்டத்ைதப் பின்பற்றி ஒ வன் வாழ்க்ைகைய 
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நடத் தல் அைமதிைய ம்,சமாதானத்ைத ம், சாந்திைய ம் இைடதற்கு வழி. 
தீைமயி ம் பைகைமயி ள்ள சகல சம்பந்தங்கைள ம் வி த ம், நன்ைமைய ம் 
நட்ைப ம் விடாைம ம், அகத் ள் நில ம் ய அைமதிக்கு ற்றி ம் கீழ்ப்ப ந்  
நடத்த ம், ெபா ள்களின் ஹி தயத்தின் உள் ள்ேள பிரேவசித்ததற்கும், ெவ மேன 
அறி ம் அறி க்கு எட்டாத நித்திய அகண்ட தத்தவப் ெபா ைள உணர்ந்  
வாழ்தற்கும் ெநறிகளாம். இத்தத் வத்ைத உண ம் வைரயில், ஆத்மா சாந்தி 
அைடயமாட்டா . எவன் இத்தத் வத்ைத உண கின்றாேனா, அவன் உண்ைம 
ஞானி. அவ ைடய ஞானம் கற்றவர்க ைடய ஞானம் அன் . ஆனால், ஒ  
குற்றமற்ற ஹி தயத்திற்கும் ெதய் க மனிதத் தன்ைமக்கும் ெசாந்தமான ேநர்ைமயாம். 
 
    அகண்டாகாரமா ம் நித்தியமா ம் உள்ள கட ைள உணர்தல், இ ள் 
இராஜ்யமாகிய காலத்திற்கும் உலகத்திற்கும் சாீரத்திற்கும் ேமற்ப்பட்  நிற்றலாம்; ஒளி 
இராஜ்யமாகிய அழியாைம, பரேலாகம், ஆத்மா இவற்றில் தங்குதலாம். கட ேளா  
ஐக்கியமாதல் ெவ ம் ேபச்சு அல்ல  மேனாபாவம் அன் ; அஃ  அகத்ைதத் 

ய்ைமயாக்குவதற்காகச் சிரத்ைதேயா  ெசய்த அப்பியாசத்தின் பலனாகிய 
பிராணாதார அ பவம். சாீரம் மனிதன் அன்  என நம்பப்பட்டெபா , சகல 
பசிக ம் வி ப்பங்க ம் ற்றி ம் கீழ்ப்பட் த் ய்ைமயாக்கப்பட்டெபா , 
மேனாெவ ச்சிகள் ஓய்ந்  அைமதியானெபா , த்தியின் த மாற்றம் நின்  
சமநிைல அைடந்தெபா , தன் அறி  கட ேளா  ஐக்கியமாகின்ற . அ  
வைரயில் ேநர்ைமயான ஞான ம், நிைலயான சாந்தி ம் சித்திப்பதில்ைல. 
 
    மனிதர் வாழ்க்ைகயில் இ ண்ட பிரச்சிைனகைளப் பற்றிச் சிந்தித் ச் சிந்தித் க் 
கைளத் , நைரத் , அவற்ைற ஒ  க்குக் ெகாண்  வராமேல இறந்  
ேபாகின்றனர்; ஏெனனில், அவர் தம் சாீரத்தின் சிற்றள ள் அமிழ்த்தப்பட் ச் 
சாீராபிமான இ ளினின்  ெவளிப்ப வதற்கு வழிகாண யாதவராயி க்கின்றனர். 
தன் சாீர உயிைரக் காப்பதற்கு விரம்பி, மனிதன் ெமயப்ெபா ளாகிய சாீர மற்ற 
உயிைர இழந் வி கிறான்; அழிந் ேபாகும் ெபா ைளப் பற்றிக் ெகாண் ப்பதால், 
ெமய்ப்ெபா ளின் ஞானத்ைத அைடகிறான் இல்ைல. 
 
    'யான்' என்பைத வி வதால் எல்லாக் கஷ்டங்க ம் ெஜயிக்கப்ப கின்றன; அகத் 
தியாகத்தால் எாிக்கப்படாத ெபாய் எ ம் பிரபஞ்சத்தில் இல்ைல. தன்ைனத் 

றத்தலாகிய ஆராய்ச்சி விளக்கின் ன் தீர்ந் ேபாகாத ெபாிய பிரச்ைன எ ம் 
இல்ைல. பிரச்ைனகள் தன்னால் சி ஷ் க்கப்பட்ட தன் ைடய ெசாந்தப் 
பிரைமகளிேல தங்குகின்றன. தன்ைனத் றந்தேபா  அைவ நீங்கிவி கின்றன. 
'யான்' என்ப ம் 'ெபாய்' என்ப ம் ஒ  ெபா ள் குறிக்கும் ெசாற்கள். 'யான்' என்ப  
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அளக்க யாத ேகாணல்க ள் சிக்கி ள்ள . ெமய்ப்ெபா ள் நித்திய ேநர்ைமயாக 
விளங்கும் ெப ைம வாய்ந்த . தன்ைன ேநசிக்கும் மனித க்கு ெமய்ப்ெபா ள் 
மைறக்கப்பட் க்கிற . தம் ைடய ெசாந்தச் சாீர சுகத்ைத நா வதால், அவர் மிக 
ஆழ்ந்த ம், மிகச் ய ம், மிக நீ த்  நிற்ப மான இன்பத்ைத இழக்கின்றனர். 
மனிதாிடத் ச் சாீரசுகத்தி ம் ேமம்பட்ட இன்பம் ஒன்  இ க்கிற . சுகம் இல்லாமல் 
மனிதன் இ க்கக்கூ ம். அதற்குப் பதிலாக இன்பத்ைதக் காணக்கூ ம். "சுகத்ைத 
ேநசிக்காேத ங்கள். கட ைள ேநசி ங்கள்; கட ள் தாம் என் ம் நிைலத்தி க்கின்ற 
உள்ெபா ள். அப்ெபா ளிடத்தில்தான் எல்லா ேவற் ைமக ம் ஒழிகின்றன.; எவன் 
ேவற் ைம காணா  ெசய்கின்றாேனா, கிடக்கின்றாேனா, அவ க்கு எல்லாம் 
நன்ைமயாய் கின்றன'' என்  கார்ைலல் என் ம் ெபாியார் கூ கிறார். 
 
    மனிதர் மிக மிக ேநசிக்கிற ம், அவர் விடாப்பி யாய்ப் 
பி த் க்ெகாண் க்கிற மான 'யான்' என்பைதத் றந் விட்ட மனிதன், எல்லாக் 
கலக்கத்ைத ம் கடந் , ெபாய் ம் மடைம மாகிய வைலயில் சிக்கியி க்கிற உலகம் 
கூட எளிதில் காணக்கூ ய ேநர்ைமத் தன்ைமயில் குந்  விட்டான். அப்ேபா  அவன் 
மிக மிக உயர்ந்த ஞானத்ைத அைடந்தவனாய், அகண்டாகாரக் கட ளிடத்தில் 
அைமதி ற்றி க்கிறான். அவன் யற்சி ெசய்யாமல் காாியசித்தி அைடகிறான். 
''எல்லாப் பிரச்ைனக ம் அவன் ன்னிைலயில் தீர்ந்  ேபாகின்றன. ஏெனனில், 
அவன் உண்ைமப் பிரேதசத்தில் குந் விட்டான். ெபா ள்களின் மா கிற 
காாியங்கேளாடல்லாமல், ெபா ள்களின் மாறாத காரணங்க டன் பழகுகிறான். 
அவன் மி கத் தன்ைமக்கு ேமற்பட்ட பகுத்தறி  ேபான்ற ம், தர்க்கத்திற்கு 
ேமற்பட்ட மான ஞானத்தால் அறி ட்டப்பட் க்கிறான். தன  காமங்கைள ம், 
தன  தவ கைள ம், தன  அபிப்பிரயாங்கைள ம், தன  ரபிமானங்கைள ம் 
விட் விட்டதனால், அவன் சுவர்க்கத்ைதப்பற்றிய சுயநய ஆைசைய ம், 
நரகத்ைதப்பற்றிய மட அச்சத்ைத ம் ெகான் , கட ள் ஞானத்ைத 
அைடந் விட்டான்; உயிாின் மீ ள்ள அன்ைப ம்கூட விடத் , பிறப்ைப ம் 
இறப்ைப ம் ஒழிப்ப ம் தன  மரணமற்ற தன்ைமைய அறிந் ள்ள மான, நித்திய 
உயிைர ம் ேபாின்பத்ைத ம் அைடந் விட்டான். ஒன் ம் பாக்கியில்லாமல் 
எல்லாவற்ைற ம் றந் விட்டதனால், அவன் எல்லாவற்ைற ம் அைடந் , 
அகண்டாகாரக் கட ளின் மார்பில் சாந்தியாய் அமர்ந்தி க்கிறான். 
 
    தான் வாழ்வதிற்ேபாலேவ சாவதி ம், சாவதிற்ேபாலேவ வாழ்வதி ம், சமமான 
தி ப்திைய அைட ம்ப யான விதத்தில், எவன் 'யான்' என்பைத அ ேயா  றந்  
விட்டாேனா, அவன் கட ேளா  ஐக்கியமாவதற்குத் தகுதி ைடயவன். அழியக்கூ ய 
தன்ைன நம் வைத வி த் , அழியாத ேமன்ைமயான நன்ைம வ வமா ள்ள ெபாிய 
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சட்டத்ைத அள கடந்  எவன் நம் கிறாேனா, அவன் அழியாத ேபாின்பத்ைத 
அைடயத் தயாராயி க்கிறான். 
    அத்தைகய மனிதனிடம் ெசய்தற்கு இரங்கலாவ , ஆசாபங்கமாவ , ன்பமாவ  
கிைடயா ; ஏெனனில், சகல சுயநய ம் நீங்கின இடத்தில் இவ்வ பவங்கள் இ க்க 

யா; அவ க்கு என்ெனன்ன ேநர்கின்றனேவா, அைவெயல்லாம் அவ ைடய 
ெசாந்த நன்ைமக்காகேவ ேநர்கின்றனெவன்ப  அவ க்குத் ெதாி ம்; அவன் 'யான்' 
என்பதன் ேவைலக்காரனாயிராமல் பரம்ெபா ளின் ேவைலக்காரனாயி ப்பதால், 
அவன் எதி ம் தி ப்தியாயி க்கிறான். மியில் உண்டாகும் மா தல்களால் அவன் 
பாதிக்கப்ப வதில்ைல. அவன் த்தங்கைளப் பற்றி ம் த்தப் பிரஸ்தாபங்கைளப் 
பற்றி ம் ேகள்விப்ப ங்காைலயில், அவ ைடய சாந்திக்குக் ேக  உண்டாவதில்ைல. 
மனிதர் ெவகுளி ம், க க ப் ம் கலகப்பிாிய ம் ெகாள் ம்ேபா , அவன் அவர்மீ  
இரக்க ம் அன் ம் ெகாள் கிறான். உலகின் நிைலைமகள் உலகாபிவிர்த்திக்கு 
மாறாகத் ேதான்றி ம், உலகம் அபிவிர்த்தி அைடந்  ெகாண் க்கிறெதன்ப ம். 
 
        ''தன்சிாிப் பா ம் தன் அ ைக யா ம், 
        தன்வாழ் வா ம் தன்ைவப் பா ம், 
        தன்பிைழ யா ம் தன்ெசய லா ம், 
        பார்ைவ யிடத்தி ம் பார்ைவக் கப் ற ம், 
        ெதாடக்க தலா இ தி வைரயில்: 
        பலவறங் களா ம், பலமறங் களா ம், 
        உலக மாகிய விைல யர் பாவில் 
        அபிவிர்த்தி ெயன் ம் கட ள் ஓடத்தின் 
        ஒளி ம் ெபான் ல் ஊடாய் 
        ஒட ம் வ த ம் ஒ ங்குெகாள் கின்றான்'' என்ப ம் அவ க்குத் ெதாி ம். 
 
    உக்கிரமான யல் காற்  அ க்கும்ேபா  அதைன ஒ வ ம் ேகாபிப்பதில்ைல; 
ஏெனனில், அ  விைரவில் ேபாய்வி ெமன்ப  எல்லா க்கும் ெதாி ம். வாதப் 

யல்கள் உலகத்ைத நாசமாக்கிக்ெகாண் க்கும்ேபாத, ஞானி ெமய்ப்ெபா ம் 
இரக்குமாகிய கண்களால் பார்த்  அவ்வாதம் நிங்கி ெமன் ம், உைடந் ேபான 

தயங்களி ந்  அழியாத ஞானலயம் கட்டப்ப ெமன் ம் 
அறிந் ெகாண் க்கிறான். 
 
    கம்பீரமான ெபா ைம ம், அளவற்ற இரக்க ம், ஆழ்ந்த ேயாசைன ம், ெமௗன ம், 

ய்ைம ம் உைடய மனிதைனப் பார்த்தாேல ஓர் ஆசிர்வாதம். அவன் ேபசும் ேபா  
அவ ைடய ெசாற்கைள மற்ைறய மனிதர் தம  உள்ளத்திற்ெகாண்  
சிந்திக்கின்றனர்; அச் ெசாற்களால் அவர் உயர்ந்த பதவிகைள அைடகின்றனர். 
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அவன்தான் கட ேளா  ஐக்கியமானவன்; அவன்தான் மிகமிகப் ெபாிய தியாகம் 
ெசய்  வாழ்க்ைகயின் மர்மங்கைளத் தீர்த்தவன். 
 
        சுற்றிச் சுழ ம் காியரா க்ஷசிபால் 
        வாழ்க்ைக ேயா  மாண்ெமய்ப் ெபா ைள ம் 
        விதிைய ம் பற்றி வினாவிேய அைடந்ேதன்; 
        அைறந்தனள் அவள்இவ் வதிசய ெமாழிகைள: 
        "மைறக்கப் பட்டகண் க க்ேக மைற ள: 
        கட ள் வ விைனக் கட ேள காண்பான்." 
        மைறக்கப் பட்டஇம் மர்மத்ைத அறியக் 
        கண்கள் காண ெவாண்ணா வழியி ம் 
        மிகு யர் வழியி ம் ேண ெசன்ேறன்; 
        அன் ம் சாந்தி ம் ஆகிய வழிைய 
        ெந ங்கிேனன்; மைற ம் கு ம் நீங்கின; 
        கட ட் கண்களால் கட ைளக் கண்ேடன்." 
------------   
 

6. னிவர்க ம், னிக ம், இரக்ஷகர்க ம் ஊழியம் ாிதல் 
 
    ரண வாழ்க்ைகயாக ெவளிப்பட் ள்ள அன்பின் தத் வம், மனித உயிாின் கிாீட ம், 
ெமய்ஞ்ஞானத்தின் அந்த ம் ஆகும். 
 
    ஒ  மனித ைடய உண்ைமயின் அள , அவ ைடய அன்பின் அளேவயாகும்; 
எவ ைடய வாழ்க்ைக அன்பினால் ஆளப்படவில்ைலேயா, அவ க்கு மிகமிகத் 

ரத்தில் ெமய்ப்ெபா ள் இ க்கிற . சகிப் த்தன்ைம இல்லாத வ ம், பிறாிடம் 
குற்றங்காண்பவ ம் மிக உயர்ந்த மதத்தினராயி ம், மிகமிகச் சிறிய அளேவ 
ெமய்ப்ெபா ைள உைடயவராய் இ க்கின்றனர்; ெபா ைம ைடயவ ம், எல்லாக் 
காக்ஷகைள ம் வி ப்  ெவ ப்  இல்லாமல் அமாிக்ைகயாகக் ேகட்பவ ம், எல்லாப் 
பிரச்சிைனகைள ம் விவாதம்சங்கைள ம் பற்றி ஆேலாசித் ப் பக்ஷபாதமற்ற 

ெசய்பவ ம்,  அளவில்ெமய்ப்ெபா ைள உைடயவராயி க்கின்றனர். 
ஞானத்திற்கு உைரகல் இ தான்:- ஒ  மனிதன் எவ்வா  வாழ்கிறான்? அவன் 
எவ்விதத் தன்ைமைய ெவளிக்காட் கிறான்? ஆபத் க்காலத்தி ம் ஆைசெய ம் 
காலத்தி ம் அவன் எப்ப  நடக்கிறான்? வியாகுலத்தா ம், ஆசாபங்கத்தா ம் காமக் 
குேராதங்களா ம் இைடவிடா  தள்ளா க் ெகாண் ம், தலாவதாக வந்த ஒ  சி  
ஆபத்தில் அமிழ்ந் ம் ேபாகிற அேனக மனிதர் தாம் ெமய்ப் ெபா ேளா  
வாழ்கிறதாகப் ெப ைம பாராட் கின்றனர் என் ம் மா படாததாயி ப்பெதான்ேற 
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ெமய்ப்ெபா ள். ஒ  மனிதன் ெமய்ப்ெபா ைளத் தனக்கு ஆதாரமாகக் ெகாண்ட 
வா ங்காைலயில், அவன் ஒ க்கத்தில் உ தியாய் நிற்கின்றான்; தன  மேனா 
விகாரங்க க்கும், மேனாெவ ச்சிக க்கும், அ க்க  மா தல் அைட ம் சாீரத் 
தன்ைமக க்கும் ேமற்பட்  நிற்கிறான். 
 
    மனிதர் அழிந் ேபாகக்கூ ய ேகாட்பா கைள விதித்  அைவகைள ெமய்ப்ெபா ள் 
என்  கூ கின்றனர். ெமய்ப்ெபா ைளக் ேகாட்பா களாக விதிக்க யா . 
ெமய்ப்ெபா ள் வாக்குக்கு எட்டாத ; த்திக்கும் எட்டாத . அப்பியாசத்தால் அதைன 
உணரலாம். அ  மாசற்  ஹி தயமாக ம், ரண வாழ்க்ைகயாக ம் மாத்திரம் 
ேதான்றக்கூ ம். 
    அப்ப யி க்கும்ேபா , யார், ஒய்வில்லாத மதங்கள், மடங்கள், கக்ஷ¢கள் இவற்றின் 
மத்தியில், ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்தி க்கின்றார்? ெமய்ப்ெபா ளாக வாழ்கின்றவேர 
அதைன உணர்ந்தவர். ெமய்ப்ெபா ட்டன்ைமைய அப்பிய சிக்கின்றவேர அதைன 
உணர்ந்தவர். எவர் என்ைன ெவன்  மதங்கள் த யவற்றிற்கு ேமற்பட் , அவற்றில் 
தைலயிடாமல், சகல சண்ைடகளி ம், சசல பக்ஷபாதங்களி ம், சகல 
குறறச்சாட்டல்களி ம் நின்  வி பட் , அைமதிேயா ம், அடக்கத்ேதா ம், 
சாந்தத்ேதா ம், ைதாியத்ேதா ம் ர இ ந் ெகாண் , தன் ள் இ க்கிற 
சுயநலமற்ற சந்ேதாஷகரமான ெதய்வஅன்ைப எல்ேலாாிடத்தி ம் ெச த் கிறாேரா, 
அவேர ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்தவர். 
    எவன் எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களி ம் ெபா ைம ைடயவனாவக ம், 
மன்னிப்பவனாக ம் இ க்கிறாேனா, அவன்தான் ெமய்ப்ெபா ைளக் காட் கிறான்; 
வாக்குவாதங்களா ம், உயர்ந்த ல்களா ம் ெமய்ப் ெபா ைளக் காட்ட யா ; 
ஏெனனில், மனிதர் அள  கடந்த ெபா ைமயி ம், அழியாத மன்னிப்பி ம், 
எல்லாவற்ைற ம் அடக்கிக் ெகாண் க்கிற இரக்கத்தி ம் ெமய்ப்ெபா ைளக் 
காணவில்ைலயானால், அவ க்கு அதைனச் ெசாற்களால் காட்ட யா . 
ேகாபக்காரர் தனிைமயாயி க்கும் ேபா ம், சாந்தத்தின் மத்தியில் இ க்கு ேபா ம், 
அவர் அைமதிேயா ம், ெபா ைமேயா ம் இ த்தல் எளி . அேத மாதிாியாக 
இரக்கமில்லாதவர் பிறரால் அன்பாக நடத்தப்ப ம்ேபா , பிறர்பால் அன் ம் 
இரக்க ம் உைடயவராயி த்தல் எளி . எவன் ேகாபம் ட்டப்பட்ட சகல 
சமயங்களி ம் ெபா ைமயாக ம் அைமதியாக ம் இ க்கிறாேனா, எவன் ேகாபம் 
அைடயக்கூ ய சந்தர்ப்பங்களி ம், அன் ம் இரக்க ம் உைடயவனாயி க்கிறாேனா, 
அவன் மாசற்ற ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்தி க்கிறான். இ  தான் உண்ைம; 
ஏெனனில், அத்தைகய உயர் குணங்கள் கட க்குச் ெசாந்தமானைவ. மிகமிக 
உயர்ந்த ஞானத்ைத அைடந்தவ ம், தன  அவாைவ ம், சுயநயத் தன்ைமைய ம் 
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றந்தவ ம், ேமலான ம் மாறாத மான ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்  அதற்குச் 
சாியாக நடக்கிறவ ம்தான் அவ் யர் குணங்கைளக் ைகக்ெகாண் ந்தல் கூ ம். 
 
    ஆதலால், ெமய்ப்ெபா ைளப் பற்றி ணானைவ ம் ஆத்திரத்ேதா  
கூ யைவ மான சகல விவாதங்கைள ம் விடக்கடவர்; அவர் ஒற் ைமைய ம் 
சமாதானத்ைத ம், அன்ைப ம் தையையம் உண்  பண்ணக்கூ ய ேபச்சுக்கைளப் 
ேபசக் கடவர்; ெசயல்கைளச் ெசய்யக் கடவர். அவர் அகஒ க்கத்ைத அப்பியசித்  
அடக்கத்ேதா ம் ஊக்கத்ேதா ம் ெமய்ப்ெபா ைளத் ேதடக் கடவர். 
ெமய்ப்ெபா ள்தான் ஆத்மாைவ எல்லாப் பாவங்களி ம் தீைமகளி ந் ம், மனித 
ஹி தயத்ைதக் ெக த்  உலகத்தில் அைலந்த திாிகிற ஆத்மாக்களின் வழிைய 

வில்லாத இ ளால் மைறக்கிற எல்லாவற்றி மி ந் ம் வி விக்கின்ற . 
 
    பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதார ம் காரண மான ெபாிய சர்வ வியாபகச் சட்டம் ஒன்  
இ க்கிற ; அ தான் அன்பாகிய சட்டம். அ  ெவவ்ேவ  காலங்களி ம் ெவவ்ேவ  
ேதசங்களி ம் ெவவ்ேவ  ெபயர்களால் ெசால்லப்பட் க்கிற ; ஆனால் 
அப்ெபயர்க க்ெகல்லாம் பின்பக்கத்தில் மாற்ற யாத அச்சட்டத்ைத ெமய்ப்ெபா ட் 
கண்ணால் காணலாம். ெபயர்கள், மதங்கள், சாீரங்கள் மைறந்  ேபாகின்றன. ஆனால், 
அன்பாகிய சட்டம் என் ம் அழியாமல் இ க்கின்ற . இச்சட்டத்ைதப் பற்றிய 
ஞானத்ைத அைடதல், அறிேவா  அத டன் ஒன்றாவதற்கும். மரணமின்ைமைய ம் 
ஜனனமின்ைமைய ம் அழிவின்ைமைய ம் அைடவதற்கும் மார்க்கம். 
    இச் சட்டத்ைத உணர்தற்காக ஆத்மா ெசய் ம் யற்சியால், மனிதர் வாழ்வதற்கும் 

ன் வதற்கும், சாதற்கம் தி ம்பி வ கின்றனர், அதைன உணர்ந்த ெபா  ன்பம் 
ஒழிகின்ற ; மனிதத் தன்ைம மைறந்  ேபாகின்ற ; மாமிசத்ேதா  கூ ய ஜனன ம் 
மரண ம் ஒழிகின்றன; ஏெனனில் ஆத்ம அறி  ெமய்யறிேவா  ஐக்கியமாய் 
வி கின்ற . 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் ஒ  சாீரத்ைதப்பற்றிய தன் ; ெமய்ப்ெபா ளின் மிகமிக 
ெவளிப்பட்ட விளக்கம் உயிர்க க்கு ஊழியம் ாிதல். யதான அகம் ெமய்ப் 
ெபா ைள உணர்ந்தெபா , கைடசியான, மிகமிகப்ெபாிதான, மிகமிகப் 
பாிசுத்தமான தியாகத்ைத (அஃதாவ  சாியாகத் சம்பாதித்த ெமய்ப் ெபா ளின் 
அ பவ தியாகத்ைத) ெசய் ம்ப யாகக் ேகட்கப்ப கிற . இத்தியாகத்ைதச் 
ெசய்வதால் ெதய்வத்தன்ைமைய அைடந் ள்ள ஆத்மா, மாமிசத்தாலாய உடைலத் 
தாங்கி, மிகமிகத் தாழ்ந்தவர்கள் மத்தியி ம், அற்பர்கள் மத்தியி ம் சஞ்சாிப்பதில் 
தி ப்தி ைடயதாய் மனித ச கத்தின் ஊழியன் என்  மதிக்கப்ப வதாய், 
மனிதர்க ள் வசிப்பதற்கு வ கின்ற . உலக இரக்ஷகர்களால் காட்டப்ப ம் ேமலான 
அடக்கம் கட ட்டன்ைமயின் த்திைரயாகும். எவன் 'யான்' என்பைத ஒழித் , 
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சாீரமற்ற, நித்தியமான, அளவற்ற அன்பின் அம்சமாக விளங்குகின்றாேனா, அவன் 
மாத்திரம் பின் சந்ததியார்களால் வணங்கப்படத் தக்கவனாகிறான். எவன் 'யான்' 
என்பைத ஒழித்த  மாத்திரமல்லாமல், சுயநயமற்ற அன்ைப எல்லாாிடத்தி ம் 
ெச த் தலாகிய ெதய்வப் பணிைவக் ைகக்ெகாண்  ஒ குகிறாேனா, அவன் 
அள கடந்  மதிக்கப்பட் , மனித வர்க்கத்தாாின் அகங்களில் ெதய்வமாக 
வசிப்பதற்கு இடம் ெகா க்கப்ப கிறான். 
 
    ெபாிய மதாச்சாாியர்கெளல்லாம் சாீர சுகங்கைள ம், ெசௗக்கியங்கைள ம், பிரதிப் 
பிரேயாஜனங்கைள ம் றந் , உலகச் ெசல்வங்கைளெயல்லாம் விட்  நீங்கி, 
சர்வவியாபக ம் அகண்டாகார மான ெமய்ப்ெபா ைள உபேதசித்தி க்கிறார்கள். 
அவர்களில் ஒவ்ெவா வ ைடய வாழ்க்ைககைள ம், உபேதசங்கைள ம் ஒப்பிட் ப் 
பா ங்கள். அவர்கள் வாழ்க்ைகயி ம் உபேதசத்தி ம் ஒேர ேநர்ைமைய, ஒேர 
தன்ம ப்ைப, ஒேர பணிைவ, ஒேர அன்ைப, ஒேர சாந்திையக் காண்பீர்கள். 
அவர்கெளல்லா ம் ஒேர நித்தியக் ெகாள்ைகைய உபேதசித்தார்கள்; அக் 
ெகாள்ைகையக் ைகக்ெகாண்  ஒ கேவ எல்லாத் தீைமக ம் அழிந் ேபாம். மனித 
ச கத்தின் இரக்ஷகர்களாகத் திக்க ம் ெதாழ ம் ெபற்ற ெபாியார்கள், 'யான்' 
என்ப  இல்லாத பரம்ெபா ளின் அவதார ஷர்கள், அவ்வா  இ ந்தைமயால், 
அவர்கள் காமக் குேராதங்கள் அற்றவர்களா ம் பிற க்கு உபேதசிப்பதற்கும், 
பிறாினின்  காப்பதற்கும், ெசாந்த அபிப்பிராயங்க ம் ெகாள்ைகக ம் 
இல்லாதவர்களா ம் இ ந்தார்கள். அவர்கள் எவைர ம் தம் மதத்தில் ேசர்க்கவாவ , 
பிற மதத்தில் ேச ம்ப  ெசய்யவாவ  நா னதில்ைல. மிகமிக உயர்ந்த நன்ைமயி ம் 
ேமலான ரணத் வத்தி ம் வாழ்ந்  வந்தைமயால், அவர்க ைடய ேநாக்க ம் 
அந்த நன்ைமைய நிைனப்பி ம், ெசால் ம், ெசய ம் பிற ம் அ சாிக்கும்ப  
ெசய்  மனித ச கத்ைத ேமற்ப த்த ேவண் ம் என்பதாகேவயி ந்த . அவர்கள் 
சாீரத்ைத ைடய மனித க்கும் சாீரமற்ற கட க்கும் மத்தியில் நின் , 'யான்' 
என்பதற்கு அ ைமப்பட்ட மனித வர்க்கத்தினைர இரக்ஷ¢ப்பதற்காக உைழக்கின்ற 
உத்தமர்கள். 
 
    'யான்' என்பதில் அமிழ்ந்தவரா ம், சாீரமில்லா  நன்ைம ெசா பமாய் விளங்குகிற 
கட ைள அறிய யாதவரா ம் இ க்கிற மனிதர், தம் ைடய இரக்ஷகர் தவிர 
மற்ைறய இரக்ஷகர்க க்குக்ெகல்லாம் ெதய்வத்தன்ைம இல்ைலெயன்  ெசால் , 
மனித ெவ ப்ைப ம், ெகாள்ைகத் தர்க்கத்ைத ம் உண்  பண் கின்றனர்; தம  
ெசாந்த அபிப்பிராயங்கைளச் சாியானைவெயன்  அவர் வாதிக்குங் காைலயில், 
மற்றவர்கைள விக்கிரகாராதைனக்காரெரன் ம், நாஸ்திகெரன் ம், அவ ைடய 
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வாழ்க்ைககள் பயனற்றைவெயன் ம், தம  ெசாந்த ஆசிாியர்க ைடய 
வாழ்க்ைகக ைடய ம் உபேதசங்க ைடய ம் ய தன்ைமைய ம் சுயநயமற்ற 
அழைக ம் பற்றிப் ேபசுகின்றனர். ெமய்ப்ெபா ைள அள ப த்த யா ; அஃ  
எந்த மனித க்கும், எந்த ஆசிாிய க்கும், எந்த ேதசத்திற்கும் விேசஷ 
உாிைம ள்ளதாயி க்க யா ; 'யான்' என்ப  பிரேவசித்தெபா , ெமய்ப்ெபா ள் 
இழக்கப்பட்ட . 
 
    னிவன், ஞானி, இரக்ஷகன் இவ ைடய ெப ைம இ :- அவன் மிகமிகத் தாழ்ந்த 
தாழ்ைமைய ம், மிகமிக உயர்ந்த சுயநய மின்ைமைய ம் அைடந் விட்டான்; 
எல்லாவற்ைற ம், அவ ைடய ெசாந்த சாீரத்ைத ங் கூட, அவன் 

றந் விட்டைமயால், அவ ைடய ெசயல்கெளல்லாம் யைவயா ம் 
நிைல ள்ளனவா ம் இ க்கின்றன; ஏெனனில், அைவ 'யான்' என்பதன் எவ்வைக 
மாசும் நீங்கினைவயாயி க்கின்றன. அவன் பிற க்குக் ெகா க்கிறான்: அவன் 
பிறாிடமி ந்  ெகாள்வதற்கு ஒ ேபா ம் நிைனப்பதில்ைல; ெசன்றதற்கு 
இரங்காம ம், வ வைத எதிர்பாராம ம் அவன் ேவைல ெசய்கிறான்; அவன் 
ஒ ேபா ம் பிரதிப் பிரேயாஜனத்ைதப் பார்ப்பதில்ைல. 
 
    விவசாயம் ெசய்ேவாம் தன  நிலத்தில் உ , உரம் ேபாட் , விைத 
விைதத்தெபா , அவன் தான் ெசய்யக் கூ யவற்ைறெயல்லாம் ெசய்  
விட்டாெனன் ம், தான் பஞ்ச தங்கைள நம்பியி க்கேவண் ெமன் ம், தான் மகசூல் 
வ ங்காலம் வைரயில் ெபா ைமயாயி க்க ேவண் ெமன் ம், தான் எவ்வள  
ஆத்திரப்பட்டா ம் அ  விைளைவ எவ்வைகயி ம் பாதிக்காெதன் ம் அறிவான். 
அேத மாதிாியாக, ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்தவன் பலன்கைள எதிர்பாராமல் நன்ைம, 

ய்ைம, அன் , சாந்தி, என் ம் வித் க்கைள விைதத் க்ெகாண்ேட ேபாகிறான்; 
உாிய காலத்தில் பலைனக் ெகா ப்ப ம் ஆக்கத்திற்கும் ேகட் ற்கும் லமாகிய 
அடக்கியா ம் ெபாிய சக்தி இ க்கிறெதன்ப  அவ க்குத் ெதாி ம். 
 
    மனிதர் சுயநயமற்ற ஹி தயத்தின் ெதய்வ ேநர்ைமைய அறியா , தம  ெசாந்த 
இராக்ஷகைன ஒ  விேசஷ அவதார ஷெனன் ம், ெபா ள்களின் இயற்ைகக்கு 

ற்றி ம் ேவ பட்டவெனன் ம், அவ ைடய ஒ க்க உயர்  காரணமாக மனித 
வர்க்கத்தினரால் தீண்டப்படத் தகாதெவெனன் ம் க கின்றனர். மனிதன் ெதய்வத் 
தன்ைமயில் ரணத் வம் அைடயக் கூ ெமன்பதி ள்ள அவநம்பிக்ைக, யற்சிையத் 
த த் , மனிதாின் ஆத்மாக்கைளப் பாவஞ் ெசய் ம் ப க்கும் பலத்த கயி களால் 
கட் கிற . ஏசுநாதர் ''ஞானத்தில் வளர்ந்தார்;'' '' ன்ப அ பவத்தால் ரணத் வம் 
அைடந்தார்.'' ஏசுநாதர் எஃதாயி ந்தாேரா அஃேதயானார்; த்தர் ெப மான் 
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எஃதாயி ந்தாேரா அஃேதயானார்; ஒவ்ெவா  பக்த ம் தன்ைனத் றத்தற்காகச் 
ெசய்த இைடவிடாத யற்சியால் அவ்வாறானான். இவ் ண்ைமைய 
அறிந் ெகாள் ங்ள்; ஜாக்கிரைதயான யற்சியா ம், நம்பிக்ைகேயா  கூ ய 
உைழப்பா ம், உங்க ைடய கீழ்ைமயான இயற்ைகைய விட்  ேமல் எழலாெமன்  
உணர்ந் ெகாள் ங்கள்; நீங்கள் அைடயக் கூ ய பதவியின் காட்சி ெபாிதாக ம் 
ெப ைம வாய்ந்ததா ம் இ க்கும். த்தர் ெப மான் தாம் ரணத்தத் வத்ைத 
அைட ம் வைரயில் தம  யற்சிகைளத் தளர்த் வதில்ைலெயன்  உ தி ெசய்  
ெகாண்டார்; அவர் தம  காாியசித்திைய அைடந்தார். 
 
    னிவ ம், ஞானிக ம், இரக்ஷகர்க ம் அைடந்த சித்திகைள, அவர்கள் ெசன்ற 
வழியிேல, அஃதாவ  தன்ைனத் றத்த ம், தன்னலம் ம த்  ஊழியஞ் 
ெசய்த மாகிய வழியிேல ெசல் ர்களாயின், நீங்க ம் அைடயலாம். 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் மிக ேநர்ைமயான . அ , ''யான் என்பைத விட் வி ; என்னிடம் 
வா; நான் உனக்கு அைமதிையத் த கிேறன்" என்  கூ கின்ற . அப்ெபா ளின்ேமல் 
குவிக்கப்பட் க்கிற வியாக்கியான மைலகெளல்லாம் ஒ க்கத்ைத உண்ைமயாக 
நா க்ெகாண் க்கிற ெநஞ்சத்தினின்  அதைன மைறக்க யா . அதற்குக் கல்வி 
அவசியம் இல்ைல; கல்வி இல்லாமேல அதைன உணரலாம். தவறிைழக்கும் தன்ைன-
நா கிற மனிதன் பல உ க்கைளக் ெகாண் ந்தா ம், ெமய்ப்ெபா ளின் அழகிய 
ேநர்ைம ம் ெதள்ளிய பிரகாச ம் மா படாம ம் மங்காம ம் இ க்கின்றன; 
சுயநயமற்ற ெநஞ்சம் அதன் ஒளிப் பிரேதசத்தில் குந்  அதன் ஒளிைய அைடகின்ற . 
சிக்கலான ேகாட்பா கைள உண் பண் வதனால், நிச்சயமற்ற தர்க்கங்கைளச் 
ெசய்வதனால், ெமய்ப்ெபா ைள அைடய யா ; அகத் ய்ைமைய 
உண் பண் வதனால், மாசற்ற வாழ்க்ைகைய நடத் வதனால், ெமய்ப்ெபா ைள 
அைடயக் கூ ம். 
 
    இத் ய ெநறியில் ெசல் கிற மனிதன் தன  காமக் குேராதங்கைள அடக்கத் 
ெதாடங்குகிறான். இ தான் ஒ க்கம்; னித்தன்ைமயின் ெதாடக்கம். னித்தன்ைம 

ய்ைமயின் ெதாடக்கம்; உலக வாழ்க்ைக¨ேய பற்றி ள்ள மனிதன், தன  
வி ப்பங்கைளெயல்லாம் அ பவிக்கிறான்; தான் வா ம் நாட் ன் சட்டத்திற்கு 
மாத்திரம் கீழ்ப்ப ந்  நடக்கிறான்; ஒ க்க ள்ள மனிதன் தன  காமக் குேராதங்கைள 
அடக்குகிறான்; னிவன் தன் ெசாந்த அகத் ள்ேள ெமய்ப்ெபா ளின் விேராதியாகிய 
'யான்' என்பவைன அவ ைடய பலத்த அரணிேலேய தாக்கி எவன் சுயநல அசுத்த 
நிைனப் க்கைள ம் அடக்குகிறான்; எவன் காமக் குேராதங்கைள ம் அசுத்த 
நிைனப் க்கைள ம் விட் , மலரான  மணத்ைத ம் நிறத்ைத ம் தனக்கு 
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இயற்ைகயாகக் ெகாண் த்தல் ேபால, நன்ைமைய ம், ய்ைமைய ம் தனக்கு 
இயற்ைகயாகக் ெகாண் ள்ளாேனா, அவேன ய மனிதன். ய மனிதன் 
ெதய்வஞானத்ைதக் ெகாண் க்கிறான்; அவன் மாத்திரம் ெமய்ப்ெபா ைளப் 

ரணமாக உணர்ந் , நிைலயான அைமதியி ம் சாந்தியி ம் அமர்ந்தி க்கிறான். 
அவனினின்  தீைமய¦ன்ப  நீங்கிவிட்ட ; அ  சர்வ நன்ைமயாகிய சர்வவியாபக 
ஒளியில் மைறந் விட்ட . ய்ைமயான  ஞானத்தின் அைடயாளம். 
அர்ஜுன க்குக் கி ஷ்ண பகவான் பின்வ கிறப  உபேதசித்தார்:- 
 
        ''அடக்கம், வாய்ைம, அஹிம்ைச, ெபா ைம, 
        தகுதி, ஞானிகள்; தம்ைம மதித்தல். 
        ய்ைம, தன்னிைல மாறா தி த்தல், 
        ெபாறியின் பத்ைத அ ேயா கழ்தல், 
        தன்ைன அடக்கல், தன்ைனத் றத்தல், 
        ஜனனம், மரணம் ைம, வியாதி, 
        பாவம், யர்களில் தீைமையப் பார்த்தல், 
        நல்ல விதியி ம், தீய விதியி ம் 
        அைமதி ைடய அகத்ேதா த்தல், 
        ரண ஆன்மக் காட்சிைய அைடய 
        அைசயா யற்சிகள் அ தினம் ெசய்தல் 
        அதைன அைடதலால் ஆம்பயன் அறிதல், 
        இைவேய ஞானம்: இைவயில் லாைமேய 
        அஞ்ஞனாம் என்ேற அறிகஇள அரேச.'' 
 
    எவன் தன  ெசாந்த சுயநயத்திற்கு விேராதமாக இைடவிடா  சண்ைட ெசய் , 
அதற்குப் பதிலாக எல்லாவற்ைற ம் த ம் ேபரன்ைப நிைலநாட்ட 

யற்சிக்கிறாேனா, அவன் ஒ  கு ைசயில் வசித்தா ம் சாி; ெசல்வங்கேளா ம் 
ெசல்வாக்ேகா ம் வசித்தா ம் சாி, பிற க்கு உபேதசித்தா ம் சாி; உண்ைம 

னிவனாவன். 
 
    ேமலான காாியங்கைளக் ேகா வதற்குத் ெதாடங்குகிற ெலௗகிகர்க க்கு ஆ  
நகாின் பிரான் ஸ் என் ம் இனிய னிவர், அல்ல  அந்ேதாணி என் ம் ெவற்றிப் 
பிரதாப னிவர், மேனா ணர்ச்சிைய உண்  பண் கிற ஒ  ெபாியாராகத் 
ேதான் கிறார். அம் னிவ க்கு, ஆைச அ காதவராய், பாவத்ைத ம் க்கத்ைத ம் 
ெவன்றவராய், சாந்திேயா ம் பக்திேயா ம் இ க்கிற ஞானியானவர் ஆனந்தத்ைத 
உண் பண் ம் ஒ  ெபாியாராகத் ேதான் கிறார்; தம் ைடய அறிைவச் சுயநயமற்ற 
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ேவைலகளில் ஊக்கத்ேதா  உபேயாகித் க்ெகாண் , க்கத்தால் த்  
ேமற்ெசல்லக் ேகா கிற மனித வர்க்கத்தினர்களின் அகங்க ள் அமிழ்த்  
அவர்க க்கு நன்ைம ெசய்வதற்காகத் தம  ெதய்வத் தன்ைமயின் வ ைமைய 
உபேயாகிக்கிற இரக்ஷகர், ஞானியி ம் அதிகப் ெப ைம வாய்ந்தவராக 
விளங்குகிறார். 
 
    உண்ைமயான உழியமாவ , எல்லாைர ம் ேநசிப்பதில் தன்ைன-மறத்த ம், 
எல்லா க்கும் ேவைல ெசய்வதில் தன்ைன-இழத்த ேம, ெபாய்ப் ெபா ள்கைளப் 
பற்றிக்ெகாண்  உன்ைனப் பற்றி ம், உன் ேவைலையப் பற்றி ம், உன  பல 
தியாகங்கைளப் பற்றி ம், உன  சிறந்த தைலைமையப் பற்றி ம் உரத் ப் ேபசுகிற, 
உன  பல ெசயல்கள் உன்ைனக் காப்பாற் ெமன்  நிைனத் க் ெகாண் க்கிற 

ணேன! டேன! இந்த விஷயத்ைதத் ெதாிந்  ெகாள்வாயாக; உன  கழ் 
இவ் லகெமல்லாம் பரவியி ந்தா ம், உன  ெசயல்களைனத் ம் 
ெவ ந் ளாய்ப்ேபாம், நீ ெமய்ப் ெபா ள் இராஜ்யத்தில் அற்பனி ம் அற்பனாய்க் 
க தப்ப வாய். 
 
    'யான்' என்ப  இல்லாதவ ைடய ெசயல்கேள நிைல நிற்கும்; 'யான்' 
என்பவ ைடய ெசயல்கள் சக்தியற்றைவ, அழியக்கூ யைவ. கடைமகள் எவ்வள  
தாழ்ந்தைவயாயி ந்தா ம், அவற்ைறச் சுயநயம் இன்றி ம் சந்ேதாஷத்ேதா ம் 
ெசய்தெபா , அஃ  உண்ைமயான ஊழிய ம் அழியாத விைன ம் ஆகின்ற . 
ெசயல்கள் எவ்வள  உயர்ந்தைவயாக ம் ெவற்றிகரமாக ம் ேதான்றினா ம், 
தன்ைனப்பற்றிய அன்  காரணமாகச் ெசய்யப்பட்ட இடத்தில், ஊழியச் சட்டத்தின் 
அஞ்ஞானம் இ க்கிற . அவ்வா  ெசய்யப்பட்ட ெசயல்கள் அழிந்  ேபாகின்றன. 
 
    உலகத்தா க்கு ஒ  ெபாிய ெதய்வ பாடம் ெகா க்கப்பட் க்கிற ; அப் 
பாடமாவ  ஒ  சிறி ம் சுயநயம் இல்லாததன்ைம. பல காலங்களில் ேதான்றிய 

னிவ ம், ஞானிக ம், இரக்ஷக ம் இப்பாடத்ைதப் ப த் க் கற் த் 
ேதர்ச்சியைடந்தவர்கேள. உலகத்தி ள்ள சகல மதேவதங்க ம் இந்த ஒ  பாடத்ைதக் 
கற்பிப்பதற்காகேவ இயற்றப்பட் ள்ளன; எல்லாப் ேபராசிாியர்க ம் இப்பாடத்ைதேய 
தி ப்பித் தி ப்பிச் ெசால் கிறார்கள். இப் பாடத்ைதக் கற் க்ெகாள் தல் 
உலகத்தா க்கு மிக மிக எளி ; அப்ப யி ந் ம் உலகத்தார் இப்பாடத்ைத இகழ்ந் , 
சுயநயத்தின் சிக்கலான வழிகளிற் ெசன்  த மா கிறார்கள். 
 
    ஒ  ய அகம், சகல மதங்களின் ம், கட ட்டன்ைமயின் ெதாடக்க ம் ஆகும். 
இவ் அகத் ய்ைமயாகி ஒ க்கத்ைத நா தல், ெமய்ப்ெபா ட்கும் சாந்திக்கும் 
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ெநறியாகும். இந்த வழியில் ெசல் கிறவன், பிறப் பிறப் க்க க்கு அப்பாற்பட்ட 
அழியாப் ெபா ைள விைரவில் கண் , பிரபஞ்சத்ைதப் பற்றிய கட ட்கணக்கில் 
மிகமிகத் தாழ்ந்த யற்சி ம் விடப்பட மாட்டாெதன்பைத உணர்வான். 
 
    ஒ  கி ஷ்ண பகவா ைடய ஒ  ெகௗதம னிவ ைடய, அல்ல  ஓர் 
ஏசுநாத ைடய ெதய்வத்தன்ைம தன்ைனத் றத்த ன் ெப ைம வாய்ந்த கிாீட ம், 
ஸ் ல உலகத்தி ம் மரணத்தி ம் ஆத்மா ெசய்த யாத்திைரயின் ம் ஆகும். 
ஒவ்ேவார் ஆத்மா ம் அம் வைர ம் ேபாலாகி, தன  ெதய்வத் தன்ைமயின் 
ஆனந்தத்ைத அ பவிக்கும் வைரயில், உலகம் தன  நிண்ட யாத்திைரைய 

த்ததாகா . 
 
        இைடவிடா யற்சியால் எய்திய ணர்ந்த 
        நிைலகள்ேமல் ெப ைமகள் நிலவிநின் றி ம்காண்; 
        அாிய ெசயல்கைள ஆற்றிய நைரத்த 
        தைலயிைனச் சுற் ம் ணிதநன் மதிப் ; 
        ெபான்னின் ஊதிய நன்ெனறி தன்னில் 
        ெசல்ேவான் தனக்குச் ெசல்வங்கள் வந் ம்; 
        ேமைதைம ஒளி ம் ைள தன்ெனா  
        விைனெசய்ேவாைன ேமவி ம் நற் கழ்; 
        மிைகக்கும் தனக்கும் விேராத மாகும் 
        ாி ம் இரத்தம் இலாத அமாில் 
        அன் கர் ரணமா ஆ யிர் ஈ ம் 
        மனிதைன மன் ம் மிகப்ெப ங் கீர்த்தி; 
        தன்ைன வணங்கும் கண்ணிலா மாந்தாின் 
        இகழ்ச்சிக ேட ட்கிாீ டத்ைத 
        ஏற்கும் மனிதனின் எழிற்  வத்ைத 
        மிகமிக ஒள்ளிய மதிப் கள் சுற் ம்; 
        மனித உயிர்க க் கினிைம நல்கிட 
        அன் ம் வாய்ைம ம் ஆகிய ெநறிகளில் 
        நடக்க ய ம் நல்ல மனிதைன 
        சிறந்த ய ெசல்வங்கள் நண் ம், 
        மனிதர் க க்கு நனிநல் ழியம் 
        ாிேவான் அழி ம் கழிைனக் ெகா த்ேத 
        ஒளி ம் சுவர்க்க உைட டன் ஒளி ம், 
        இன்ப ம், சாந்தி ம் எய் கின் றனேன. 
--------------- 
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7. ரண சாந்திைய அைடதல் 
 
    றப் பிரபஞ்சத்தில் இைடவிடாத குழப்ப ம், மா த ம், அைமதியின்ைம ம் 
இ க்கின்றன; எல்லாப் ெபா ள்களின் அகத்தி ம் கைலக்கப்படாத சாந்தி 
இ க்கிறன்ற ; இவ்வாழ்ந்த ெமௗனத்தில் ெமய்ப்ெபா ள் வசிக்கின்ற . 
 
    மனிதன் இவ்விரட்ைடத் தன்ைமையக் ெகாண் க்கிறான். ற அைமதியின்ைம ம் 
ஆழ்ந்த நித்திய சாந்தி ம் ஆகிய இரண் ம் மனித ள் இ க்கின்றன. 
 
    மிகமிகக் ெகா ய யல்காற் ம் ெசல்ல யாத ெமௗன ஆழங்கள் ச த்திரத்தில் 
இ ப்ப ேபால, பாவ ம் க்க மாகிய யல் காற் க்கள் ஒ ேபா ம் கைலக்க 

யாத ய ெமௗன ஆழங்கள் மனித ைடய அகத்தில் இ க்கின்றன; இந்த 
ெமௗனத்ைத அைடந்  அதில் அறிேவா  வாழ்தேல சாந்தி. 
 
    ற உலகத்தில் ேவற் ைம நிைறந்தி க்கிற ; ஆனால், பிரபஞ்சத்தின் அகத்தில் 
உைடக்கப்படாத ஒற் ைம நிைறந்தி க்கிற . மனித ஆத்மா, ேவற் ைமயான 
மேனாெவ ச்சியா ம் யரத்தா ம் கிழக்கப்பட் , பாவமற்ற நிைலைமயாகிய 
ஒற் ைமக்குக் கு ட் த்தனமாகப் ேபாய்ச் ேசர்கின்ற ; இந்த நிைலைமைய அைடந் , 
அதில் அறிேவா  வாழ்தல்தான் சாந்தி. 
 
    ெவ ப்  மனித உயிர்கைளப் பிாித் , ன்பப்ப த்தைல வளர்த் , ேதசங்கைளக் 
ெகா ைமயான த்தத்தில் குத்தி வி கின்ற . அப்ப யி ந் ம், மனிதர் 
எல்லாவற்ைற ம் த விக்ெகாண் க்கிற ஒ  ரண அன்பின் இடத்தில் ஒ  சிறிய 
அள  நம்பிக்ைக மாத்திரம் உைடயவராயி க்கின்றனர்; இதற்குாிய காரணம் 
அவ க்குத் ெதாிவதில்ைல, இந்த அன்ைப அைடந் , அதில் அறிேவா  வாழ்தல்தான் 
சாந்தி. 
 
    இந்த அகச்சாந்தி, இந்த ெமௗனம், இந்த ஒற் ைம, இந்த அன்  ேதவராஜ்யம்; இந்த 
இராஜ்யத்ைதச் ேசர்தல் மிகக் கஷ்டமாயி க்கிற ; ஏெனனில், தன்ைனத் றந்  சி  
குழந்ைதகள்ேபால் ஆவதற்குச் சித்தமாயி க்கிறவர் ஒ வ ம் இல்ைல. 
 
        த்தி ட் ன் சித்திர வாயில் 
        மிகெவா ங் கிய ; சிறிய ; அதைன 
        உலகப் பிராந்தியால் கு டரா ள்ள 
        ட மனிதரால் காண  யா ; 
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        வாயிைலக் கண் ேள ேபாக நா ம் 
        கூாிய பார்ைவ யாள ம் வாயில் 
        கத தாழ் இடப்பட் ப்ப ம், திறக்க 
        யா த ம் நனிகாண் கின்றனர்; 
        கதவி ட் ற ள கனத்த தாழ்கள் 
        அவா தற் ெப ைம, ேபராைச, காமேம. 
 
    சாந்தி! சாந்தி! என்  மனிதர் சத்தம் இ கின்றனர்; ஆனால், அதற்கு எதிராக 
ேவற் ைமைய ம், அைமதியின்ைமைய ம், சச்சரைவ ம் காண்கின்றனர். தன்ைனத் 

றத்த னின்  பிாிக்க யாத ஞானத்திற்கு ேவறாக உண்ைமயான ம் 
நிைலநிற்கத் தக்க மான சாந்தி இ க்க யா . 
 
    ஜன ச க ெசௗகாியங்களா ம், கணத்திற் கழிந் ேபாம் சிற்றின்பங்களா ம், 
ெலௗகிகக் காாியங்களின் ெவற்றிகளா ம் உண்டாகும் சாந்தி அதன் 
இயற்ைகயிேலேய நிைலயற்ற ; ஆபத் க் காலத்தில் அழிந்  ேபாகின்ற . த்தியின் 
சாந்தி மாத்திரம் எல்லா ஆபத் க்களி ம் அழியா  நிைல நிற்கின்ற ; சுயநயமற்ற 
அகம்மாத்திரம் த்தியின் சாந்திைய அைடயக்கூ ம். 
 
    ய்ைம ஒன்ேற அழியாத சாந்தி; தன்ைன-அடக்கல் அதற்கு வழி; ேமன்ேம ம் 
வளர்ந் ெகாண் க்கிற ஞான ஒளி யாத்திாிகைன அவன் வழியில் நடத் கின்ற . 
ஒ க்க ெநறியில் பிரேவசித்த உடேன அவ்ெவாளி சிறி  அைடயப்ப கின்ற ; 
ஆனால், அ  'யான்' என்ப  ஒழிந்  ஒ  மாசற்ற வாழ்க்ைகயிேல ரணமாக 
அைடயப்ப கின்ற . 
 
        தன்ைனேந சிக்கும் தவைற ம் வாழ்க்ைகயிற் 
        ெகாண் ள ஆைசக் கூைற ம் ெவல்ல ம், 
        ஆழ்ந்தகா மத்ைத அகத்ைதவிட் ேடாட்ட ம், 
        அகச்சச் சாைவ அகத்தினின் றகற்ற ம் 
        உண்ைமச் சாந்திைய உண்டாக் கும்ேம. 
 
    வாசிப்பவர்கேள! ஒ ேபா ம் மங்காத ஒளிைய ம், ஒ ேபா ம் றாத 
ஆனந்தத்ைத ம், அைசக்க யாத சாந்திைய ம் அ பவிக்க வி ம் ர்களாயின், 
உங்கள் பாவங்கைள ம், உங்கள் க்கங்கைள ம், உங்கள் கவைலகைள ம், உங்கள் 
குழப்பங்கைள ம் அ ேயா  விட வி ம் ர்களாயின், இவ்விரக்ஷ¢ப்ைப ம், 
இவ் யர்ந்த ெப ைம ெபா ந்திய வாழ்க்ைகைய ம் அைடய வி ம் ர்களாயின், 
உங்கைள நீங்கள் ெவல் ங்கள். ஒவ்ெவா  நிைனப் ம், ஒவ்ெவா  
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மேனாெவ ச்சி ம், ஒவ்ெவா  வி ப்ப ம் உங்க ள் வசிக்கின்ற ெதய்வ சக்திக்குப் 
ரணமாகக் கீழ்ப்ப மா  ெசய் ங்கள். இைதத்தவிரச் சாந்திக்கு ேவ  வழி இல்ைல; 

இதன் லமாக நடப்பதற்கு நீங்கள் ம ப்பீர்களாயின், நீங்கள் அதிகமாகச் ெசய் ம் 
பிரார்த்தைன ம், நீங்கள் மதச் சடங்குகைளச் சாியாகச் ெசய்த ம், பயனற்றைவ ம் 
உபேயாக மற்றைவயா ம் தீ ம். ேதவர்களாவ , ேதவ தர்களாவ  உங்க க்கு 
உதவி ெசய்ய யா . 'யான்' என்பைத ெவன்றவ க்கு மட் ம்தான் அவ ைடய 

திய ம் அழியாத மான ெபயர் எ தப்பட்ட நல்ல வாழ்க்ைக நல்கப்ப கின்ற . 
 
    றப்ெபா ள்களி ந் , ெபாறியின்பங்களி ந் , த்திவாதங்களி ந் , 
உலகக் கிளர்ச்சிகளி ம் சந்த களி மி ந் , சிறி ேநரத்திற்கு ெவளிேய வா ங்கள், 
உங்கள் அகங்களின் உள் ள்ேளயி க்கிற அரங்குட் ெசல் ங்கள்; அங்ேக சகல 
சுயநய வி ப்பங்களின் அசுத்தப் பிரேதசங்களினின் ம் வி பட்  ஒர் ஆழ்ந்த 
ெமௗனத்ைத, ஒ  ய அைமதிைய ஓர் இன்பகரமான வாழ்ைவக் காண்பீர்கள்; அந்தத் 

ய இடத்தில் நீங்கள் சிறி  ேநரம் ஒய்வாயி ந்  தியானம் ெசய் ர்களாயின், 
ெமய்ப்ெபா ளின் குற்றமற்ற ஞானக்கண் உள் ள்ேள திறக்கும்; 
ெபா ள்கைளெயல்லாம் அவற்றின் உண்ைமயான தன்ைமயில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். 
உங்கள் உள்ேளயி க்கிற இந்தத் ய இடம். உங்க ைடய உண்ைமயான 
அழிவில்லாத ஆத்மா. அஃ  உங்கள் உள்ேள இ க்கிற ெதய்வம்; நீங்கள் 
அ வானேபா , "சாியான மன உைடையத் தாித்தி க்கிறீர்கள்" என்  
ெசால்லப்ப ர்கள். அ தான் சாந்தியின் ; ஞானத்தின் ேகாவில்; 
மரணமின்ைமயின் வாசஸ்தானம். இந்த உள்ேநாக்கிய ஓய்விடத்திற்கு, 
உண்ைமக்காட்சி மைலக்கு ேவறாக உண்ைமச் சாந்தியாவ , ெமய்ஞ்ஞானமாவ  
இ க்க யா . அந்த இடத்தில் நீங்கள் ஒ  நிமிஷம், ஒ  மணி, ஒ  நாள் 
தங்க மானால், அங்கு நீங்கள் எக்காலத்தி ம் தங்கியி க்க ம். 
 
    உங்க ைடய சகல பாவங்க ம் க்கங்க ம், உங்க ைடய சகல அச்சங்க ம் 
கவைலக ம் உங்க க்ேக ெசாந்தமானைவ; அவற்ைற நீங்கள் பற்றிக்ெகாண் க்க 
அல்ல  விட் விட ம். உங்கள் ெசாந்த வி ப்பப்ப  உங்கள் 
அைமதியின்ைமையப் பற்றிக் ெகாள் ங்கள்.; அல்ல  உங்கள் ெசாந்த வி ப்பப்ப  
நிைலயான சாந்திைய அைட ங்கள். பாவத்ைத உங்க க்காக ேவெறா வர் விட 

யா ; அதைன நீங்கள்தான் விடேவண் ம். மிகமிகப் ெபாிய ஆசிாிய ம் தமக்காக 
ெமய்ப்ெபா ள் வழியில் நடப்பைத ம், அவ்வழிைய உங்க க்குக் காட் வைத ம் 
தவிர அதிகமாக ஒன் ம் ெசய்ய யா ; உங்க க்காக நீங்கள்தான் அவ்வழியில் 
நடக்கேவண் ம். சாந்தத்ைதக் ெக ப்ப ம், ஆத்மாைவப் பந்தப்ப த்தி யி ப்ப மான 
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கட்ைட உங்கள் ெசாந்த யற்சிகளாேல அவிழ்த் , நீங்கள் வி தைல ம் சாந்தி ம் 
அைடய ம். 
 
    ெதய்வ சாந்தி, ெதய்வ ஆனந்தம். இவற்றின் ேதவ தர்கள் உங்கள் பக்கத்திேல 
எப்ெபா ம் இ க்கிறார்கள்; நீங்கள் அவர்கைளக் காணாததற்கும், அவர்கள் 
ேபச்ைசக் ேகளாததற்கும், அவர்கேளா  வசியாததற்கும் காரணம், நீங்கள் 
அவர்களினின்  ஒளிந் ெகாண் , உள்ளத்தி க்கிற தீய பிசாசுகளின் கூட் றைவ 
வி ம் வேத. 
 
    நீங்கள் எவ்வாறி க்க ஆைச ெகாண் ள்ளீர்கேளா, நீங்கள் எவ்வாறி க்க 
வி ம் கிறீர்கேளா, நீங்கள் எவ்வாறி க்கக் ேகா கிறீர்கேளா, 
அவ்வாறி க்கின்றீர்கள். உங்கைளத் ய்ைமப்ப த்த நீங்கள் ெதாடங்கலாம்; 
அவ்வா  ெசய்வதனால் நீங்கள் சாந்திைய அைடயலாம். அல்ல  உங்கைளத் 

ய்ைமப்ப த்த நீங்கள் ம க்கலாம்; ன்ேபாலேவ ன்பத்ைத அ பவதித் க் 
ெகாண் க்கலாம். 
    நீங்கள் றப்ப ங்கள்; வாழ்க்ைகயின் காய்ச்சைல ம் எாிச்சைல ம் விட்  ெவளிேய 
வா ங்கள்; 'யான்' என்பதன் சு கிற ெவப்பத்ைத விட்  ெவளிேய ங்கள்; உங்கைள 
அைமதிப்ப த்தி, ப்பித் , மீட் ம் சாந்தியின் காற் க்கள் சுகின்ற அகத்தின் 
அைமதியிடத் ள் குங்கள். 
    பாவ ம் ன்ப மாகிய யல்கைள விட்  ெவளிேய வா ங்கள். சாந்தியாகிய த்தி 

 அவ்வள  சமீபத்தில் இ க்கும்ேபா , ஏன் ெதாந்தர ப் ப கின்றீர்கள்? ய ற் 
சுழ கின்றீர்கள்? 
 
    தன்ைன நா தைலெயல்லாம் விட்  வி ங்கள்; தன்ைன விட்  வி ங்கள், உடேன 
கட ட் சாந்தி உங்க ைடயதாய் விட்ட . 
 
    உங்க ள் இ க்கிற மி கத்ைதக் கீழ்ப்ப த் ங்கள்; ஒவ்ெவா  சுயநய 
எ ச்சிைய ம் ஒவ்ெவா  ேவற் ைமச் ெசால்ைல ம் ெவல் ங்கள்; உங்க ைடய 
சுயநய சுபாவத்தின் தாழ்ந்த உேலாகங்கைள அன்பாகிய கலப்பற்ற தங்கமாக 
மாற் ங்கள்; ரண சாந்தி வாழ்க்ைகைய நீங்கள் அைட ர்கள். வாசகர்கேள! 
இவ்வா  கீழ்ப்ப த்தி ெவன் , மாற்றி, நீங்கள் ஸ் ல சாீரத்தில் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கும் ேபாேத மரணமாகிய க ங்கடைலக் கடந்  க்கப் யல்கள் 
ஒ ேபா ம் அ யாத, பாவ ம், ன்ப ம், சந்ேதக ம் அ காத கைரைய 
அைட ர்கள். அந்தக் கைரமீ  ய்ைம, இரக்கம், விழிப் , தன்னடக்கம், வற்ற 
சந்ேதாஷம் இவற்ேறா  நின் ெகாண் , நீங்கள், 
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        "என் ம் ஆத்மா பிறந்த தில்ைல; 
        என் ம் ஆத்மா இலா ேபா கா ; 
        அஃதிலாக் காலம் இலெதா  ேபா ம்; 
        ெதாடக்க ம் ம் ெசாப்பனம் தாேம 
        பிறப் ம் மாற்ற ம் இறப் ம் இன்றி 
        என் ம் ஆத்மா இ க்கின் ற காண்! 
        அஃ ைற வண் அழிந்ததாத் ேதான்றி ம் 
        அஃெதா  ேபா ம் அழிந்த தில்ைலேய'' 
 
    என்  அறி ர்கள். 
 
    அப்ேபா , நீங்கள் பாவம், க்கம், ன்பம் என்பவற்றின் அர்த்தத்ைத ம், 
அவற்றின் அந்தம் ஞானம் என்பைத ம் அறி ர்கள்! இறப்பின் காரணத்ைத ம் 
காாியத்ைத ம் அறி ர்கள். 
 
    இவ்வறி டன் நீங்கள் ஓய்வில் கு ர்கள். இ தான் அழியாத ஆனந்தம்; இ தான் 
மாறாத சந்ேதாஷம்: இ  தான் தைடயற்ற அறி ; மாசற்ற ஞானம்; இறவாத அன்  
இ . இ  மாத்திரேம, ரண சாந்தி அ பவம். 
 
        ெமய்ப்ெபா ள் உணர்ந்த ேமேலார் க க்குக் 
        கற்பிக்க வி ம் ம் க த் ைட யீேர! 
        ஐயம் என் ம் அ ம்பா ைலயில்நீர் 
        நடந்  ெசன்  கடந் விட் டீரா? 
        க்க ெந ப்பால் யரா யினீரா? 
        அபிப்பி ராய அலைகைய இரக்கம் 
        மனத்தி னின்  ரத்தி விட்டதா? 
        ெபாய்நிைனப் க்கள் குந்ெதாளி யாவைக 
        ம் ைட ஆன்மா நல்லதா யிற்றா? 
        அன்ைபக் ெகாண்ட அறி ைட ேயார்க்குக் 
        கற்பிக்க வி ம் ம் க த் ைட யீேர! 
        ஏங்கி ய தி ம் இடத்தில் நீவர் 
        நடந்  ெசன்  கடந் விட் டீரா? 
        வியாகுலம் என் ம் இ ளிராத் திாியில் 
        அ  ெநாந் நீர் அ கழித் தீரா? 
        மிைக ம் ெவ ப் ம் இைடவிடாப் பார ம் 
        ெகாண்  வ ந் ம் குவலய மக்கைளக் 
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        கண் ளம் உ கிநீர் க ைண ற் றீரா? 
 
        சாந்தி யைடந்த மாந்தர் தமக்குக் 
        கற்பிக்க வி ம் ம் க த் ைட யீேர! 
        சச்சர ெவன் ம் மிக்க அகன்ற 
        கட ைன நீவிர் கடந் விட் டீரா? 
        ேமானக் கைரயில் வாழ்க்ைகயின் ெகா ய 
        அைமதி யின்ைமைய அறிந் நீர் வி தைல 
        ெபற் விட்டீரா? ெபாிய ம் அகத்தில் 
        வ ந் த ெலல்லாம் மாய்ந்ெதாழிந் தனவா? 
        வாய்ைம ம் அன் ம் சாந்தி ம் நிற்கேவ! 
 

சாந்திக்கு மார்க்கம் ற்றிற் . 
 


