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1. அக ம் ற ம் 
 
    அகத்ைதெயாத்ேத றம் (வாழ் ) அைமகின்ற . அகம் இைடவிடா  றமாகிக் 
ெகாண் க்கின்ற . எ ம் ெவளிப்படாமல் இ ப்பதில்ைல. எ  
மைறப்பட் க்கிறேதா அ  சிறி  காலத்திற்கு மட் ேம மைறபட் க்கிற . அ  

திர்ந்  கைடசியாக ெவளிப்பட்ேட வி கிற . வித் , மரம், மலர், கனி இைவ 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ம், ஒன்றி ந்  ஒன்றாக ம் எந்த ைறயில் ெவளிப்பட்  
நில கின்றனேவா அந்த ைறயிேலேய பிரபஞ்ச ம் நில கின்ற . மனிதன  
அகத்தின் நிைலைமயி ந்  அவன  றத்தின் நிைலைமகள் வ கின்றன. அவன  
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நிைனப் கள் அவ ைடய ெசயல்களாக மலர்கின்றன. அவன  ெசயல்கள் 
அவ ைடய ஒ க்க ம் றநிைலைம மாகிய கனிகைளக் ெகா கின்றன. 
 
    மரம் எப்ெபா ம் மியின், அகத்தி ந்ேத ெவளிப்பட் க் ெகாண் த்தல் ேபால, 
வாழ் ம் எப்ெபா ம் மனிதன  அகத்தி ந்ேத ெவளிப்பட் க் ெகாண் க்கிற . 
நிலத் ள் ைதபட் ள்ள வித் க்கள் நாளைடவில் இைலகளாக ம், மலர்களாக ம் 
கனிகளாக ம் ெவளிப்ப தல் ேபால, அகத் ள் விைதபட் ள்ள நிைனப் க ம் 
நாளைடவில் ெசாற்களா ம், ெசயல்களாக ம், ெசய்  க்கப்பட்ட 
காாியங்களாக ம் ெவளிப்ப கின்றன. 
 
    மைறபட் ள்ள ஊற் வாய்களி ந்  எப்ப  ஊற்  நீர் ெவளிப்ப கின்றேதா, 
அப்ப ேய மனிதன  வாழ் ம் கைரப்பட் ள்ள அவன  அக லங்களி ந்  
ெவளிப்ப கின்ற . நிகழ்காலத்தில் அவன் எந்நிைலைமகளில் இ க்கிறாேனா 
அைவ ம், நிகழ்காலத்தில் அவன் எவற்ைறச் ெசய்கிறாேனா அைவ ம், அவன் 
அகத்தி ந்ேத வந்தி க்கின்றன. எதிர்காலத்தில் அவன் என்ன நிைலைமகளில் 
இ ப்பாேனா அைவ ம், எதிர்காலத்தில் அவன் எவற்ைறச் ெசய்வாேனா அைவ ம் 
அவன  அகத்தினின்ேற உற்பத்தியாகும். 
 
    சுக ம் க்க ம், மகிழ் ம் ேநா ம், திட ம் அச்ச ம், வி ப்ப ம் ெவ ப் ம், 
அறி ம் மடைம ம் அகத்தி ன்றி ேவ  எங்கும் இல்ைல. அைவ யா ம் மேனா 
நிைலைமகேளயன்றி ேவறல்ல. 
 
    மனிதன் தன  அகத்தின் அரசன்; தன  மனத்தின் காவலன்; தன  
வாழ்க்ைகயாகிய ேகாட்ைடயின் தனிக்காப்பாளன், அவன் அந்த ைறயில் 
ஊக்கேம ம் க்கேம ம் ெகாண் க்கக் கூ ம். அவன் தன  அகத்ைத 
ேம ம்ேம ம் எச்சாிக்ைக டன் ைவத் க் ெகாண் க்கக் கூ ம். அவன் தன  
மனத்ைத அதிகப் பிரயாசத்ேதா  பா காத் ச் சுத்தப்ப த்திக் ெகாள்ளக்கூ ம். அவன் 
நியாயமற்ற நிைனப் கைள நிைனயா  தன்ைனக் காத் க் ெகாள்ளக் கூ ம். இஃ  
அறி  விளக்கத்திற்கும் இன்பப் ேபற்றிற்கும் மார்க்கம். அதற்கு மாறாக அவன் தன  
ஒ க்கத்ைதச் சாியாகத் தி த் வதாகிய ேமலான கடைமையச் ெசய்யா  
எச்சாிக்ைக ம் தி த்த மின்றி வாழக்கூ ம்; இஃ  அறி  விளக்கத்திற்கும் இன்பப் 
ேபற்றிற்கும் மார்க்கம் அதற்கு மாறாக அவன் தன  ஒ க்கத்ைதச் சாியாகத் 
தி த் வதாகிய ேமலான கடைமையச் ெசய்யா  எச்சாிக்ைக ம் தி த்த மின்றி 
வாழக்கூ ம்; இஃ  அறி  மயக்கத்திற்கும் ன்ப அைடவிற்கும் மார்க்கம். 
 
    ஒ  மனிதன் தன  வாழ்  வ ம் தன  மனத்தினின்ேற வ கிறெதன்  
அறிவானானால், அப்ெபா ேத அவ க்குப் ேபாின்ப ட் ன் வழி 
திறக்கப்பட் க்கிற . அவன் அப்ெபா  தன  மனத்ைத ஆள்வதற்கும் தன  
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இலட்சியத்திற்குத் தக்கப  தன்ைனத் தி த்திக் ெகாள்வதற்கும் தக்க வ ைம 
தன்னிடத்தில் இ ப்பைதக் காண்பான். அப்ப ேய அவன் ற் ம் ேமம்பாடான 
நிைனப்ைப ம் ெசயைல ம் ேமற்ெகாண்  ேநராக ம் உ தியாக ம் நடப்பான்; 
அவ க்கு வாழ்க்ைக இனியதாக ம் யதாக ம் அைம ம்; அவன், சிறி  

ன்னாகேவா பின்னாகேவா, சகல தீைமகைள ம் சகல ேவைலகைள ம் சகல 
ன்பங்கைள ம் ேபாக்கிவி வான். ஏெனனில், தன  அகத்தின் வாயிைலத் தளராத 

ஊக்கத் டன் காத்  வ கிற ஒ  மனிதன் ஞானத்ைத ம் க்க நிவர்த்திைய ம் சுகப் 
பிராப்திைய ம் அைடயாமல் இரான். 
    ------ 
 

2. மனத்தின் தன்ைம ம் வன்ைம ம் 
 
    மனம் வாழ்ைவ விதிக்கும் நியந்தா; நிைலகைளச் சி ஷ் த் த் தி த் ம் கர்த்தா; 
தன  ெசாந்தப் பலன்கைள அ பவிக்கும் ேபாக்தா; ெபாய்ையச் சி ஷ் க்கும் திற ம் 
ெமய்ையக் கா ம் திற ம் மனத்திற்கு உண் . ஆன்ேறா ம், ''மனத்தானம் 
மாந்தர்க்குணர்ச்சி'' என்  கூறி ள்ளார். 
 
    மனத் தளர்ச்சியின்றி வாழ்க்ைக நிைலைமயாகிய வஸ்திரத்ைத ெநய்  
ெகாண் க்கிற ; நிைனப்  ல். நல்ல ெசயல்க ம் தீய ெசயல்க ம் பா ம் ஊ ம். 
ஒ க்கம் வாழ்வாகிய தறியில் ெநய்யப்ப ம் வஸ்திரம். மனம் தான் ெநய்த 
வஸ்திரத்தால் தன்ைன உ த்திக் ெகாள்கிற . 
 
    மனிதன் மனத்ைத ைடய உயிராைகயால் மனத்தின் சகல சக்திகைள ம் 
உைடயவனாய் இ க்கிறான். தான் வி ம் வனவற்ைறெயல்லாம் அைடதற்குத் தக்க 
க விகைளக் ெகாண் க்கிறான். அவன் தன  அ பவத்தினால் கற்கிறான்; அவன் 
தன  அ பவத்ைத மிகுக்க ம் குைறக்க ம் கூ ம். அவன் பிறரால் எந்த இடத்தி ம் 
கட் ப்பட் க்கவில்ைல; ஆனால் அவன் தாேன தன்ைனப் பல இடங்களில் 
கட் ப்ப த்தியி க்கிறான்; அவன் தாேன தன்ைனக் கட் ப்ப த்தியி ப்பதால், 
அவன் நிைனத்த மாத்திரத்தில் தாேன தன்ைன அக்கட் ந்  நீக்கிக் ெகாள்ளக் 
கூ ம். அவன் தான் வி ம் கிறப  தீயேனா அல்ல  யேனா கீேழாேனா அல்ல  
ேமேலாேனா, மைடயேனா அல்ல  அறிஞேனா ஆகக்கூ ம். அவன் சில 
ெசயல்கைளத் தி ம்பத்தி ம்பச் ெசய்  பழக்கங்களாக்கிக் ெகாள்ளலாம்; அவன் 
அவற்றிற்கு ம தைலயான ெசயல்கைள ேமன்ேம ம் ெசய்  அப்பழக்கங்கைள 
அழித்  விடலாம். அவன் ெமய்ப்ெபா ள் வ ம் தனக்கு மைறப ம்வைர 
தன்ைனச் சுற்றிப் ெபாய்கைள அைமத் க் ெகாள்ளக்கூ ம்; அவன் ெமய்ப்ெபா ைளப் 

ரணமாகக் கா ம் வைர தன்ைனச் சுற்றி ள்ள ெபாய்கைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 
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அழித் விடக்கூ ம். அவன் ெசய்யக்கூ யன அளவற்றன; அவன் ரண 
சுதந்திரத்ைத ைடயவன். ஆன்ேறா ம், 
 
        ''நன்னிைலக்கட் டன்ைன நி ப்பா ந் தன்ைன 
        நிைலகலக்கிக் கீழி  வா -நிைலயி  
        ேமன்ைம யர்த்  நி ப்பா ந் தன்ைனத் 
        தைலயாகச் ெசய்வா ந் தான்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    தன  ெசாந்த நிைலைமகைளச் சி ஷ் த் க் ெகாள்வதற்கும், தான் வாழ்வதற்குத் 
தக்க நிைலகைளத் ெதாிந்  ெகாள்வதற்கும் ஏற்ற சக்தி மனத்தினிடத்தில் உண் . 
மனம் எந்த நிைலைமைய ம் மாற் தற்கும், எந்த நிைலைமைய ம் 
விட்ெடாழித்தற்கும் வல்லைம ைடய . ஆன்ேறா ம், 
 
        ''ெக க்க வல்ல ங் ெகட்டவர் தங்கைள 
        ெய க்க வல்ல  மிம்மனம்...'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    அ  பல நிைலைமகைள ஒன்றாக அ பவித்  அவற்றின் ஞானத்ைத 
அைட ங்காைலயில், தன  நிைலைமகைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மாற்றிக் 
ெகாண் ம் ைகவிட் க் ெகாண் ம் இ க்கிற . 
 
    உள்ேநாக்கும் நிைனப் கள் ஒ க்கத்ைத ம் வாழ்ைவ ம் உண்  பண் கின்றன; 
நிைனப் கைள மனிதன் தன  வி ப்பத்தா ம் யற்சியா ம் தி த்திக் ெகாள்ள ம் 
மாற்றிக் ெகாள்ள ம் கூ ம். பழக்க ம் பல ன ம் பாவ ‘கிய தைளகள் 
தன்னாேலேய ண்  பண்ணப்ப கின்றைவ; அைவ தன்னால் மாத்திரம் 
அழிக்கப்படக் கூ ம்; அைவ ஒ வ ைடய மனத்திலன்றி ேவெறங்கும் இல்ைல; 
அைவ றப்ெபா ள்கேளா  சம்பந்தப்பட் ந்த ேபாதி ம் அைவ உண்ைமயில் 
அப் றப்ெபா ள்களின் கண் இல்ைல, றம் அகத்தால் ஆக்க ம் தி த்த ம்ப கிற . 
அகம் ஒ ேபா ம் றத்தால் ஆக்கப்ப வ ம் தி த்தப்ப வ ம் இலைல. 
மனக்கவர்ச்சிக்கு ஏ  றப்ெபா ளில் இல்ைல; ஆனால், அப்ெபா ளின்மீ  மனம் 
ெகாண் க்கிற ஆைசயில் இ க்கிற . ன்ப ம் ேநா ம் றப்ெபா ள்களி ம் 
வாழ்வின் சம்பவங்களி ம் ஒட் க் ெகாண் க்கவில்ைல. ஆனால் அப்ெபா ள்கைள 
அல்ல  சம்பவங்கைளப்பற்றிய மனத்தின் ஓர் ஒ ங்குபடாத நிைலைமயில் ஒட் க் 
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ெகாண் க்கின்றன; ய்ைமயால் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்  ஞானத்தால் 
பலப்ப த்தப்பட்ட மனம், பிாிக்ககூடாத வண்ணம் ன்பத்ேதா  கட்டப்பட் ள்ள 
சகல அவாக்கைள ம் காமங்கைள ம் ஒழித் த் ெதளிைவ ம் சாந்திைய ம் 
அைடகிற . 
 
    பிறைரக் ெகட்டவர் என்ற ம், ெக த்திக்கு லம் றநிைலைமகள் என்ெறண்ணி 
அவற்ேறா  ேபாரா த ம், உலகத்தின் ன்பத்ைத ம் அைமதியின்ைமைய ம் 
அதிகப்ப த் வதன்றிக் குைறப்பதில்ைல. றம் அகத்தின் நிழல்; அகத்தின் காாியம். 
அகம் சுத்தமாயி க்கும் ெபா  றத்தி ள்ள சகல காாியங்க ம் 
சுத்தமாயி க்கின்றன. ஆன்ேறா ம், 
 
        ''கற்றதங் கல்வி ங் கட ட் ைச  
        நற்றவ மியற்ற  நைவயி றான  
        மற் ள வறங்க  மனத்தின் பால க் 
        கற்றவர்க் ேகபய னளிக்கு ெமன்பரால்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    சகல வளர்ச்சி ம் வாழ் ம் அகத்தி ந்  றத்திற்கு வ கின்றன; சகல ேதய் ம் 
அழி ம் றத்தி ந்  அகத்திற்குச் ெசல்கின்றன. இ  பிரபஞ்சத்தின் ஒ  ெபா விதி. 
சகல விாி க ம் அகத்தி ந்  நிகழ்கின்றன; சகல தி த்தங்க ம் அகத்தில் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். எவன் பிறேரா  ேபாரா தைல விட் த் தன  மனத்ைதத் 
தி த் வதி ம், பலப்ப த் வதி ம், வளர்ப்பதி ம், தன  சக்திகைளப் 
பிரேயாக்கிறாேனா அவன் தன  சக்தி கைளெயல்லாம் ஒ கப்ப த்தித் தன்ைனப் 
பா காத் க் ெகாள் கிறான். அவன் தன  மனத்ைதச் சமநிைலயில் நிற்கச் 
ெசய்தெபா  தன  இரக்கத்தா ம் ஈைகயா ம் பிறைர ம் அந்த நல்ல 
நிைலைமக்குக் ெகாண்  வ கிறான்; ஏெனனில், ஒ வன் பிற ைடய மனத்ைத 
நடத் வ ம் ஆ வ ம் ஞானத் க்கும் சாந்திக்கும் வழிகள் அல்ல; தன  ெசாந்த 
மனத்தின்மீ  தன  நியாயமான அதிகாரத்ைதச் ெச த் வ ம், உயர்தர 
ஒ க்கங்களாகிய சன்மார்க்கங்களில் தன்ைன நடத் வ ம் ஞானத் க்கும் சாந்திக்கும் 
வழிகள். 
 
    ஒ வ ைடய வாழ்  அவன  அகத்தினின் ம் அவன  மனத்தினின் ம் 
வ கிற . அவன் அந்த மனத்ைதத் தன  ெசாந்த நிைனப் கைள ம் ெசயல்கைள ம் 
கலந்  உண்  பண்ணியி க்கிறான். அவன் தனக்கு ேவண் ம் நிைனப் கைளத் 
ெதாிந்ெத த் த் தன  மனத்ைதத் தி த் ம் சக்திைய உைடயவன். ஆைகயால், 
அவன் தன  வாழ்ைவ ம் தி த்திக் ெகாள்ளக்கூ ம். ஆன்ேறா ம், 
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        ''ஊைழ ம் உப்பக்கங் காண்பர் உைலவின்றித் 
        தாழா  உஞற்  பவர்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார் 
    ------- 
 

3. பழக்கத்ைத உண்டாக்கல் 
 
    நிைலத்த மேனா நிைலைம ஒவ்ெவான் ம் மனிதனால் ஈட்டப்பட்ட பழக்கம்; அ  
தி ம்பத் ெதாடர்ந்  நிைனக்கப்பட்டதால் பழக்கமாகியி க்கிற . தளர்ச்சி ம் 
உற்சாக ம், ெவகுளி ம் ெபா ைம ம், இவறன்ைம ம் ஈைக ம், உண்ைமயில் 
மனத்தின் சகல தன்ைமக ம், மனிதனால் ெதாிந்  ெகாள்ளப்பட்ட நிைனப் கள்; 
அைவ தாமாக நிக ம்வைர தி ம்பத்தி ம்ப நிைனக்கப்பட்ட பழக்கங்களாகி-
யி க்கின்றன. அ க்க  நிைனக்கப்பட்ட ஒ  நிைனப் , கைடசியில் மனத்தின் ஒ  
ஸ்திரமான பழக்கமாகின்ற . அத்தைகய பழக்கங்களி ந்  வாழ்க்ைக வ கின்ற . 
 
    தன  அ பவங்கைளத் தி ம்பத் தி ம்பக் ெகாள் தலால் அறிைவ அைட ம் 
இயற்ைக ள்ள  மனம். த ல் கிரகிப்பதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் அதிகப் பிரயாசமாகத் 
ேதான் ம் ஒ  நிைனப்  அ க்க  மனத்திற் ெகாள்ளப்ப தலால் பழக்க ம் 
இயற்ைக ம் ஆகின்ற . ஒ  ைகத்ெதாழிைலக் கற்கத்ெதாடங்குங் காலத்தில் தன  
க விகைளச் சாியாகப் பி க்க ம் யா , உபேயாகிக்க ம் யா  ஆனால், 
அவன் தி ம்பத் தி ம்ப நீண்டகாலம் அப்பியாசம் ெசய்த பின்னர் அவற்ைற மிகச் 
சுலபமாக ம் சாமார்த்தியமாக ம் உபேயாகிக்கிறான். அ ேபால த ல் 
அைடவதற்கு யாததாகத் ேதான் ம் ஒ  மேனாபாவம் விடா யற்சியா ம் 
அப்பியாசத்தா ம் கைடசியில் அைடயப்பட் , யற்சியின்றி இயற்ைகயாக 
நிகழ்கின்ற ஒ  நிைலைம ஆகின்ற . 
 
    தன  பழக்கங்கைள ம் நிைலைமகைள ம் ஆக்கற்கும் தி த்தற்கும் மனத்திற்கும் 
வ ைம ண் . இவ்வ ைம மனிதன  த்திக்குக் காரணமாக இ ப்ப ந் தவிர, 
தன்ைன ஆ தலால் அைடயப்ப ம் ரண சுதந்திரத்ைதயைட ம் வழிைய ம் 
காட் கிற . ஏெனனின், ஒ  மனிதன் தீயபழக்கங்கைள உண்  பண்ணிக்ெகாள் ம் 
சக்திைய உைடயவனாயி ப்ப ேபால, நல்ல பழக்கங்கைள உண்  பண்ணிக் 
ெகாள் ம் சக்திைய ம் உைடய வனாயி க்கிறான். இப்ெபா  நான் ெசால் ம் 
விஷயத்ைதச் சிறி  விளக்கிக் கூறேவண் ம் அவசியம். இதைனப் ப ப்பவ ம் 
ஆழ்ந்  கவனிக்க ேவண் ம். 
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    சாியான காாியத்ைதச் ெசய்த ம் பிசகான காாியத்ைதச் ெசய்தல் எளிெதன் ம், 
ண்ணியத்ைதத் ெசய்த ம் பாவத்ைதச் ெசய்தல் எளிெதன் ம், சாதாரணமாகச் 

ெசால்லப்ப கிற . அந்நிைலைம அேநகமாக எல்ேலாரா ம் நித்தியத் தன்ைம 
உைடயெதனக் ெகாள்ளத்தக்கதாகி விட்ட . ஆசாாிய சிேரஷ்டரான த்த ம், 
''தீயவிைன ம் நமக்குத் ன்பத்ைதத் த ம் விைனகைள ம் ெசய்தல் எளி . நல்ல 
விைனகைள ம் நமக்கு இன்பத்ைதத் த ம் விைனகைள ம் ெசய்தல் அாி '' என்  
கூறி ள்ளார். இ  மனித ச கம் சம்பந்தப்பட்ட மட் ல் உண்ைமயானா ம், மனிதர் 
    அபிவி த்தியைட ம் மார்க்கத்தில் கண் கழிக்கும் ஒ  அ பவேமயன்றிப் 
ெபா ள்களின் ஸ்திரமான நிைலைமயன் . நித்தியத் தன்ைம ைடத்தன் . சாியான 
காாியத்ைதச் ெசய்த ம் பிசகான காாியத்ைதச் ெசய்தல் மனிதர்க க்குச் சுலபமாகத் 
ேதாற் வதற்குக் காரணம், அவர்களிடத்தி ள்ள மடைம ம் அவர்கள் வாழ்வின் 
ேநாக்கத்ைத ம் பயைன ம் அறியாைம ேம. ஒ  குழந்ைத எ தற்குக் கற் க் 
ெகாள் ம் காைலயில் எ ேகாைலப் பிசகாகப் பி த்த ம் அக்ஷரங்கைளப் பிசகாக 
எ த ம் அதற்கு மிகச் சுலபமாக ம், எ  ேகாைலச் சாியாகப் பி த்த ம் 
அக்ஷரங்கைளச் சாியாக எ த ம் அதற்கு மிகப் பிரயாசமாக ம் ேதாற் கின்றன. 
விடா யற்சியா ம் அப்பியாசத்தா ம் ஒழிக்கக்கூ ய எ தற்ெறாழி ன் அறியாைம 
அதனிடத்தி த்தலான் கைடசியாக அவ்வஞ்ஞானம் நீங்கிய பின்னர் எ ேகாைலச் 
சாியாகப் பி த்த ம், அக்ஷரங்கைளச் சாியாக எ த ம் அக்குழந்ைதக்கு 
இயற்ைக ம் சுலப மாகி வி கின்றன. அக்காலத்தில் பிசகான காாியத்ைதச் ெசய்தல் 
பிரயாசமாக ம் ற்றி ம் அநாவசியமாக ம் அதற்குத் ேதாற் கிற . இவ் ண்ைம 
சமமாகப் ெபா ந் ம், சாியான காாியத்ைத நிைனத்தற்கும் ெசய்தற்கும் அதிக 
அப்பியாச ம் விடா யற்சி ம் ேவண் ம்; சாியான காாியத்ைத நிைனத்த ம் 
ெசய்த ம் இ தியில் இயற்ைக ம் சுலப மாகின்றன. அப்ெபா  பிசகான 
காாியத்ைதச் ெசய்தல் பிரயாசமாக ம் ற்றி ம் அநாவசியமாக ம் ேதாற் கிற . 
 
    ஒ  சிற்பி அப்பியாசத்தினால் தன  ெதாழி ல் ேதர்ச்சியைடதல்ேபால ஒ  மனிதன் 
அப்பியாசத்தினால் நல்விைனயில் ேதர்ச்சியைடதல் கூ ம்; அ  திய நிைனப் களால் 

திய பழக்கங்கைள உண்  பண் தேலயன்றி ேவறன் ; எவ க்குச் சாியான 
நிைனப் கைள நிைனத்த ம் சாியான ெசயல்கைளச் ெசய்த ம் பிரயாசமாக ம் 
ேதான் கின்றனேவா, அவன் எல்லாவற்றி ம் உயர்ந்த ஒ க்கத்ைத ம் ஒப் யர்வற்ற 

ண ஆன்ம ஞானத்ைத ம் அைடந்  விட்டான். 
 
    மனித க்குப் பாவங்கைளச் ெசய்தல் சுலபமாக ம் இயற்ைகயாக ம் இ க்கிற . 
அவர்கள் தி ம்பத் தி ம்ப நிைனத் த் தீய பழக்கங்கைள உண்  பண்ணியி த்தலான் 
சமயம் வாய்த்தெபா  தி டன் தி டாதி த்தல் மிகப் பிரயாசம். ஏெனனில் அவன் 
நீண்ட காலம் பிறர் ெபா ைளக் கவ ம் நிைனப் களி ம் ேபராைச நிைனப் களி ம் 
வாழ்ந்தி க்கிறான். ஆனால் அத்தைகய பிரயாசம் நீண்டகாலம் ேநர்ைம ம் 
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நியாய ள்ள நிைனப் களில் வாழ்ந்  வந்த ஒ  ேயாக்கிய க்கு உண்டாவதில்ைல. 
ஏ¦னினில், அவன் தி ட் ன் குற்றத்ைத ம் மடைமைய ம் பயனின்ைமைய ம் 
    அறிந்தி ப்பதனால், தி ட்  நிைனப்  எள்ளள ம் அவன் மனத் ள் பிரேவசியா . 
தி தல் மிகக் ெகா ய பாவம்; பழக்கத்ைத உண்டாக்குதைல ம் பழக்கத்தின் 
வ ைம ம் ெதளிவாக விளக்குவற்காக இவ் தாரணத்ைதக் கூறிேனன். ஆனால் சகல 
பாவங்க ம் ண்ணியங்க ம் இவ்வாேற உண்டாகின்றன. ேகாபத்ைத ம் 
ஆத்திரத்ைத ம் ெகாள் தல் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க க்குச் சுலபமாக ம் 
சுபாவமாக ம் இ க்கிற . அவர்கள் ேகாப நிைனப் கைள ம், ஆத்திர 
நிைனப் கைள ம் அ க்க  நிைனத் க் ெகாண் ந்தலான், அவற்ைற 
நிைனக்குந்ேதா ம், அவற்றிற்ேகற்ற சுபாவம் அதிக உ தியாக ம் ஆழமாக ம் 
ேவ ன் கிற . நிைனப்ைபப் பிரயாசப்பட் க் கிரகித் , ஆத்திர ம் ெவகுளி ம் 
ேவேரா  நீங்கும்வைர அதைன இைடவிடா  நிைனத் க் ெகாண்  வ தலால் 
அைமதி ம் ெபா ைம ம் சுபாவங்களாய்வி ம். இங்ஙனேம ஒவ்ெவா  பிசகான 
நிைனப்ைப ம் மனத்ைத விட்  ெவளிேயற்றி விடலாம். இப்ப  ஒவ்ெவா  ெபாய்ச் 
ெசயைல ம் ஒழித்  விடலாம்; அப்ப ேய ஒவ்ெவா  பாவத்ைத ம் ெவன் விடலாம். 
    ------ 
 

4. ெசய்த ம் அறித ம் 
 
    ஒ  மனிதன் தன  வாழ்  ைம ம் தன  மனத்தி ந்  வ கிறெதன் ம், 
அம்மனம் தன  ெபா ைமயான யற்சியால் ேவண் மள  நி த்தப்படக்கூ ய 
பழக்கங்களின் ேசர்க்ைகெயன் ம், தன  மனத்ைதத் தன  யற்சியால் ற்றி ம் 
அடக்கி ஆளக்கூ ெமன் ம் அறிந்தானானால், அக்கணேம அவன் ேபாின்ப ட் ன் 
கதைவத் திறக்கும் திற ேகாைல அைடந்தவனாகிறான். 
 
    ஒ வன  வாழ்க்ைகயின் ேக கள் அவன  மனத்தின் ேக கேள. அவற்றின் 
நிவர்த்தி அகத்தி ந்  கிரமமாக வளர்ந்  வரேவண் ேமயன்றிப் றத்தி ந்  
தி ெரன்  சம்பாதித் க் ெகாள்ளத் தக்கதன் ; நாள்ேதா ம், நாழிைகேதா ம், 
மாசற்ற நிைனப் கைள நிைனத்தற்கும், குற்றத் ள் ம் கலக்கத் ள் ம் விழக்கூ ய 
சந்தர்ப்பங்களில் குற்ற ம் கலக்க மற்ற நிைலைமகைளக் ெகாள்வதற்கும் மனத்ைதப் 
பழக்க ேவண் ம். க ங்ககல் ல் ேவைல ெசய்கிற ெபா ைம ள்ள சிற்பிையப் 
ேபான் , சாியான வாழ்க்ைகைய அைடயக்ேகா கிற மனிதன் தன  மனமாகிய 
க ங்கல் ந்  தன  மிகமிக அ ைமயான கன களின் இலட்சியத்ைத 
அைட ம்வைர ஒவ்ெவா  நா ம் சிறி  சிறிதாக ேவைல ெசய்  வர ேவண் ம். 
 
    அத்தைகய ேமலான காாியசித்திக்கு ேவைல ெசய்வதில் மிகத் தாழ்ந்தன ம் மிகச் 
சுலபமாக ஏறக்கூ யன மான ப களினின்  றப்பட் , அவற்றி ம் சிறி  
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உயர்ந்தன ம் சிறி  பிரயாைச டன் ஏறத்தக்கன மான ப களின் லமாக, மிக 
உயர்ந்தன ம் மிகப் பிரயாசத் டன் ஏறத் தக்கன மான நிைலக க்குச் ெசல்ல 
ேவண் ம். கிரமமாக ேமல் ேநாக்கும் இயல்பில் நிகழா நின்ற வளர்ச்சி, விாி , திாி , 
வி த்தி இவற்றின் நியதி ஒவ்ெவா வைக வாழ்வி ம் காாியசித்தியி ம் உண் . 
எவ்விடத்தில் இந்நியதி கவனிக்கப்படவில்ைலேயா அவ்விடத்தில் த் தவ தலாக 

ம். கல்விையக் கற்பதிேலா, ஒ  ைகத்ெதாழிைலப் பயில்வதிேலா, அல்ல  ஒ  
வாணிகத்ைத நடத் வதிேலா இச்சட்டத்ைத எல்லா ம் ரணமாக அறிந்  அதற்கு 

ற்றி ம் கீழ்ப்ப கின்றனர். ஆனால் ஒ க்கத்ைத ஈட் வதி ம், ெமய்ப்ெபா ைள 
அறிவதி ம், வாழ்க்ைகயின் ஞானத்ைத அைடவதி ம், வாழ்க்ைகைய சாியாக 
நடத் வதி ம், இந்தச் சட்டம் ெபா ம்பாலரால் அறியப்படவில்ைல; 
கீழ்ப்ப யப்பட மில்ைல. ஆதலால் ஒ க்கம் ெமய்ப்ெபா ள், ரணவாழ்  இவற்ைற 
ெப ம்பாலார் அப்பியாசியாம ம், அைடயாம ம், அறியாம ம், இ க்கின்றனர். 
 
    உயர்தர வாழ்  ல்கைள வாசிப்பதி ம், ெதய்வத்ைத ம் மனத்ைத ம் பற்றி 
வழங்கும் உைரகைளப் ேபசுவதி ம் அடங்கியி க்கிறெதன் ம், இந்த மார்க்கத்தால் 
ஆன்ம தத் வங்கைள அறியக்கூ ெமன் ம் க தல் சாதாரணமாகக் காணப்ப ம் 
ஒ  பிைழ. நிைனப்பி ம், ெசால் ம், ெசய ம் ேமம்பட்  வாழ்தேல உயர்தர 
வாழ் . மனிதன  அகத்தி ம், பிரபஞ்சத்தி ம் அடங்கியி க்கிற ஆன்ம 
தத் வங்களின் ஞானத்ைத நீ த்த சீர்தி த்தத்தா ம் ஒ க்கத்தா ேம அைடயக் 
கூ ம். 
 
    ஒ  ெபாிய காாியத்ைத அறி ம் ன்னர் அதற்குச் சிறிய காாியத்ைதப் ரணமாகக் 
கிரகித்  அறிய ேவண் ம். எப்ெபா ம் அப்பியாசம் உண்ைம ஞானத்திற்கு 

ற்பட்ட . உபாத்தியாயர் மாணவர்க க்கு த ல் கணிதங்களின் ண்ணிய 
தத் வங்கைளக் கற்பிப்பதில்ைல! அப்ப ச் ெசய்வதால் கற்பித்தல் ணாகுெமன் ம், 
கற்றல் யாதெதன் ம் அவ க்குத் ெதாி ம். அவர் த ல் ஒ  சுலபமான 
கணக்ைக அவர்க க்குப் ேபா கிறார்; அைத அவர்க க்கு விளக்கிக் காட் , 
அவர்கேள அைதச் ெசய் ம்ப  விட் வி கிறார். அவர்கள் தி ம்பத்தி ம்பத் தவறி 
ேம ம் ேம ம் யன்  அைதச் சாியாகத் தீர்ந்த பின்னர் அதனி ம் அதிகக் 
க னமான ஒ  கணக்ைக அவர்க க்குப் ேபா கிறார்; அவர்கள் அைதத் தீர்ந்த 
பின்னர், அதனி ம் அதிகக் க னமான கணக்குகைள ஒவ்ெவான்றாகப் ேபா கிறார். 
மாணவர்கள் அேநக வ ஷ காலம் சிரத்ைதேயா  யன் , கணக்குப் த்தகத்தி ள்ள 
சகல கணக்குகைள ம் ெசய்  த்தற்கு ன்னர் கணிதங்களின் ண்ணிய 
தத் வங்கைளக் கற்பிக்க அவர் எத்தனிப்பதில்ைல. 
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    ஒ  ைகத்ெதாழி ல், உதாரணமாக ஒ  சிற்பியின் ேவைலயில் சி வ க்கு த ல் 
சிற்பத் தத் வங்கைளக் கற்பிப்பதில்ைல; ஆனால் அவன் ைகயில் ஒ  சுலபமான 
க விையக் ெகா த் ; அைதக் ெகாண்  ேவைல ெசய் ம் விதத்ைத அவ க்குச் 
ெசால்கின்றனர்; பின்னர் யற்சியா ம், அப்பியாசத்தா ம், அைதக் ெகாண்  
ேவைல ெசய் ம்ப  அவைன விட் வி கின்றனர். அவன் தன  க விகைளச் சாியாக 
உபேயாகித்  ேவைல ெசய்யத் ெதாிந்  ெகாண்ட பின்னர், அவ க்கு ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாக அதிகக் க னமான ேவைலகைளக் ெகா கின்றனர்; அப்ப ேய அவன் 
அேநக வ ஷங்கள் க னமான ேவைலகைளெயல்லாம் ெசய்  சிற்ப ேவைலயின் 
தத் வங்கைளக் கிரகித் க் கற் க்ெகாள்ளத் தகுதி ைடயவனான பின்னர், அவற்ைற 
அவ க்குக் கற்பிக்கின்றனர். 
 
    சாியாக ஆளப்ப ம் ஒ  கு ம்பத்தில் குழந்ைத த ல் கீழ்ப்ப ய ம், சகல 
சந்தர்ப்பங்களி ம் சாியாக நடந்  வர ம் கற்பிக்கப்ப கிற . குழந்ைத ஏன் 
கீழ்ப்ப ய ேவண் ம் என் ம், ஏன் சாியாக நடக்க ேவண் ம் என் ம் அதற்குச் 
ெசால்வதில்ைல; ஆனால் அவற்ைறச் ெசய் ம்ப  அதற்குக் கண் தமான உத்தர  
ெகா க்கின்றனர். அ  சாியான காாியத்ைத ம் நியாயமான காாியத்ைத ம் ெசய்  
ெகாண்  வ கிறெதன்  கண்ட பின்னேர, ஏன் அப்ப ச் ெசய்ய ேவண் ம் என்  
அதற்குச் ெசால்கின்றனர். எந்தப் பிதா ம் தன  குழந்ைத தன்னிடத் ம் தன் 
சுற்றத்தாாிடத் ம் நடக்க ேவண் ய ஒ ங்கில் நடக்கும்வைர அதற்கு ஒ க்கத் 
தத் வங்கைளப் ேபாதிக்க எத்தனிப்பதில்ைல. 
 
    இங்ஙனம், சாதாரண ெலௗகிக காாியங்களி ம் அப்பியாசம், அ பவ ஞானத்திற்கு 

ற்பட்ட . ஆன்ம காாியங்களில், உயர்தர வாழ்ைவச் ெச த் வதில், இச்சட்டத்திற்கு 
ற் ம் கீழ்ப்ப தல் ேவண் ம். ஒ க்கத்ைத அ ஷ் ப்பதாேலேய ஒ க்கத்ைத 

அறியக்கூ ம். ஒ க்கத்ைத அ ஷ் ப்பதில் சான்ேறானான பின்னேர 
அப்பியசிப்பதி ம் அ ஷ் ப்பதி ம் நிைறவைடதல் ெமய்ஞ்ஞானத்தில் 
நிைறவைடயச் ெசய் ம். 
 
    த ல் மிகச் சுலபமான ஓர் ஒ க்கத்ைத அப்பியசித் , அதன்பின் அதனி ம் 
அதிகக் க னமான ஒ க்கங்கைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அப்பியசித் , எல்லா 
ஒ க்கங்கைள ம் ைகக்ெகாண்ட பின்னேர ெமய்ெபா ைள அைடயக்கூ ம். ஒ  
மாணவன் பாடசாைலயில் தன  பாடங்கைள, சகல தவ க ம் கஷ்டங்க ம் 
நீங்கும்வைர, ேமன்ேம ம் யன்  ெபா ைமேயா ம் பணிேவா ம் ப த் க் 
ெகாண்  வ தல்ேபால, ெமய்ப்ெபா ைள அைடய ய ம் மாணவ ம் தவ களால் 
தளரா , கஷ்டங்களால் பலமைடந் , சாியான ெசயல்கைளச் ெசய் ெகாண் ம் 
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வரேவண் ம். ஒ க்கத்தைகக்ெகாண்ட ெபா  அவன் மனம் ெமய்ஞ்ஞானத்தில் 
விாிகின்ற . அம்ெமய்ஞ்ஞானேம அவன் க்ஷமமாக அமரத்தக்க நிைல. 
    ------ 
 

5. உயர்தர வாழ்  
 
    ஒ க்க மார்க்கேம ஞானத்திற்கு மார்க்கம் என் ம், சர்வ வியாபக ெமய்ப்ெபா ளின் 
தத் வங்கைள அறி  ன்னர் கீழ்ப்பட்ட சாதனங்கைள ற் ம் ைகக்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என் ம் கண்ேடாம். ெமய்ெபா ைள அைடய ய ம் மாணவன் 
ெதாடங்குவ  எப்ப ? தன  மனத்ைத ஒ ங்குப த் வ ம் தன  அகத்ைத 
வாழ்ைகயின்-சகல காாியங்க க்கும் லமாக ம், ஊற்றாக ம் இ க்கிற அகத்ைத-
சுத்தப்ப த்த ம் ேகா கிற ஒ வன் ஒ க்கத்தின் பாடங்கைளக் கற்  வாழ்க்ைகயின் 
ேக கைள ம் அஞ்ஞானத்ைத ம் ஒழித்  ஞான பலத்தினால் தன்ைன வளர்ப்ப  
எப்ப ? பிரதம பாடங்கள் எைவ? பிரதம சாதனங்ள் எைவ? அவற்ைறக் கற்ப  
எப்ப ? அவற்ைற அப்பியசிப்ப  எப்ப ? அவற்ைற ஆண்  அறிவ  எப்ப ? 
 
    ஆன்ம அபிவி த்திக்குப் ெபா த் தைடகளாக ம் மிகச் சுலபமாக நீக்கப்படத் 
தக்கைவயாக ம் இ க்கிற பிசகான மேனாநிைலைமகைள ஒழிப்ப ம், 
கு ம்பத்ைத ம் சுற்றத்ைத ம் பற்றிய ஒ க்கங்கைளக் ைகக்ெகாள்வ ம் பிரதம 
சாதனங்கள். அைவ பத் , இந் ைலப் ப ப்பவர் அவற்ைற எளிதில் உண ம் 
ெபா ட் ப் பின்வ ம் ன்  பாடங்களாகப் பகுக்கின்ேறன்:- 
 
    தள்ளேவண் ய தீெயா க்கங்கள் 
 
    சாீரத்தின் தீெயா க்கங்கள் 
    1.ேசாம்பல், 2. மீ ண் - தற்பாடம் சாீரத் தி த்தம் 
 
    நாவின் தீெயா க்கங்கள் 
    1. றங்கூறல், 2. பயனில் ெசால்லல், 3, நிந்தித்தல் - இரண்டாம் பாடம் 
    4. ன்ெமாழி பகரல், 5. குதர்க்கம் ேபசல் - நாத்தி த்தம் 
 
    ெகாள்ள ேவண் ய நல்ெலா க்கங்கள் 
    1. நிஷ்காமிய க மம் 
    2. அைசயாத ந நிைலைம 
    3. அளவற்ற ெபா ைம- ன்றாம் பாடம்-மனத் தி த்தம். 
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    சாீரத்தின் தீெயா க்கங்கள் இரண் ம், நாவின் தீெயா க்கங்கள் ஐந் ம், ைறேய 
சாீரத்தி ம் நாவி ம் ேதாற் தலா ம், அவ்வா  ெபயாிட் ப் பகுத்தல் 
வாசிப்பவ க்கு உதவியாக இ க்குமாதலா ம், சாீரத்தின் தீெயா க்கங்கள் என் ம், 
நாவின் தீெயா க்கங்கள் என் ம் ெசால்லப்பட்டன; ஆனால், இத்தீெயா க்கங்கள் 
மனத்தி ந்ேத உண்டாகின்றன என் ம், சாீரத்தி ம் நாவி ம் ேவைல ெசய்கிற 
அகத்தின் பிசகான நிைலைமகள் என் ம் ெதளிவாக அறியப்பட ேவண் ம். 
 
    அத்தைகய ஒ ங்கற்ற நிைலைமகள் வாழ்க்ைகயின் ெமய்யான ேநாக்கத்ைத ம் 
பிரேயாஜனத்ைத ம் மனம் சிறி ம் அறியவில்ைல என்பைதக் காட் ம் அறிகுறிகள். 
அவற்றின் நீக்கம் ஒ க்க ம் உ தி ம் அறி ள்ள ஒ  வாழ்க்ைகயின் 
ெதாடக்கத்ைதக் காட் ம் அறிகுறி. ஆனால், அத்தீெயா க்கங்கைள ஒழிப்பதற்கு 
மார்க்கம் யா ? த ல் அவற்றின் றத்ேதாற்றங்கைளத் தாழ்த்தா  த த்  
நி த்த ம், பிசகான ெசயல்கைளச் ெசய்யா  வி த ேம மார்க்கம்; இ  
எச்சாிக்ைகயாக இ த்தற்கும், சிந்தித் ப் பார்த்தற்கும் உாிய சக்திைய மனத் க்குக் 
ெகா க்கும்; இச்சக்தியால் மனம் ேமற்ெசால் ய தீெயா க்கங்களின் உற்பத்திக்கு 

லங்களாக இ க்கிற இ ண்ட பிசகான அக நிைலைமகைளக் கண்  ற்றி ம் 
ஒழித் வி ம். 
    --------- 
 

6. உயர்தர வாழ்  ----- தற்பாடம் 
 
    மனத்ைத ஒ ங்குப த் வதில் தல் சாதனம் சாீரத்தின் ேசாம்பைல ஒழித்தல். 
அ தான் மிகச் சுலபமான சாதனம். இச்சாதனத்ைதக் குைறயற அ ஷ் த்  

க்கும்வைர ேவ  சாதனங்களிற் பிரேவசிக்கக்கூடா . ேசாம்பைலப் பற்றி நிற்றல் 
ெமய்ப்ெபா ளின் மார்க்கத்திற்கு ஒ  ெப ந்தைட. ேசாம்பலாவ  ேவண் ய 
அள க்கு அதிகமாக ெசௗகாியத்ைத ம் நித்திைரைய ம் சாீரத்திற்குக் ெகா த்த ம், 
விைரவில் ெசய்யேவண் ய காாியங்கைளச் ெசய்யா  தாமதித்த ம், பின் 
வாங்குத ம், அசட்ைட ெசய்த மாம். சாீரத்ைத அதிகாைலயில் எ ப் தலா ம், 
சாீரத்தின் சிரமபாிகாரத்திற்கு அவசியமான அள  நித்திைரைய அதற்குக் 
ெகா த்தலா ம், ஒவ்ெவா  ேவைலைய ம், கடைமைய ம், எவ்வள  
அற்பமாயி ந்தா ம், உட க்குடன் ஊக்கத்ேதா ம் சு சு ப்ேபா ம் ெசய்தலா ம், 
இச்ேசாம்பல் நிைலைமையக் கைளயேவண் ம். எக்காரணத்தா ம் ப த் க் 
கண் க்கும்ேபா  உணவாவ  பானமாவ  உட்ெகாள்ளக்கூடா . ஒ வன் 
நித்திைரயி ந்  விழித்த பின்னர் ெகாட்டாவி விட் க் ெகாண் ம் சாீரத்ைத 
ெநளித் க் ெகாண் ம் ப க்ைகயில் கிடத்தல் மனத்தின் ய்ைமைய ம், ஒ க்கத்தின் 
உ திைய ம் சு சு ப்ைப ம் ெக க்கக்கூ ய பழக்கம். ஆன்ேறா ம், 



 14

 
        ''ெந நீர் மறவி ம யில் நான்கும் 
        ெக நீரார் காமக் கலன்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    ஒ வன் ப த் க் ெகாண் க்கும்ேபா  சிந்தைன ெசய்ய எத்தனிக்கக் கூடா . 
அத்தைகய நிைலைமகளில் உ தி ம், ய்ைம ம், உண்ைம ம் ெபா ந்திய 
நிைனப் கைள நிைனக்க யா . ஒ வன் உறங்குவதற்காகப் ப க்ைகக்குச் ெசல்ல 
ேவண் ேமயன்றிச் சிந்திப்பதற்காகப் ப க்ைகக்குச் ெசல் தல் கூடா . அவன் 
சிந்திப்பதற்காக ம் ேவைல ெசய்வதற்காக ம் ப க்ைகைய விட்  எ ந்தி க்க 
ேவண் ேமயன்றி உறங்குவதற்காகப் ப க்ைகைய விட்  எ ந்தி த்தல் கூடா . 
 
    அ த்த சாதனம் மீ ண் ஒழித்தல். மீ ண் ெகாள்பவன் யாவெனனின், உண்பதன் 
உண்ைமயான பிரேயாஜனத்ைத ம் ேநாக்கத்ைத ம் அறியா , மி கம் ேபான்  
உணவின் ெபா ட்ேட உண்பவ ம், தன  பசிையத் தணித்தற்கு ேவண் ய அள க்கு 
அதிகமாக உண்பவ ம், தித்திப்பான ெபா ள்களி ம், ெகா த்த உண களி ம் 
அவா ைடயவ ேம. உணவின் அளைவக் குைறத்தலா ம், உண் ம் 
தடைவகைளக் குைறத்தலா ம் பல ெபா ட் ேசர்க்ைகயில்லாத சாதாரண உணைவக் 
ெகாள் தலா ம் அத்தைகய அவாைவ ஒழித்தல் கூ ம். இன்னஇன்ன மணி 
ேநரங்களில் சாப்பி வ  என்  குறித் க் ெகாள்ள ேவண் ம். மற்ற ேநரங்களில் 
சாப்பி வைத அ ேயா  நி த்திவிடேவண் ம். இராச் சாப்பா  
அநாவசியமானதா ம், அதிக உறக்கத்ைத ம் மயக்கத்ைத ம் உண்  
பண் வதா ம் அதன் அளைவக் குைறக்க ேவண் ம். இவ்வா  ஒ ங்கு 
ெசய் ெகாண்  வ தல் நீண்டகாலமாக அடக்க யாததாகத் ேதான்றிய பசிைய 
அடக்கக்கூ ய ஆற்றைல விைரவில் உண் பண் ம். மீ ண் வி ம் ம் குற்றத்ைத 
மனத்தி ந்  நீக்கிய டேன யதாக்கப்பட்ட மேனாநிைலைமக்குத் தக்க 
உணைவத் ெதாிந்  உட்ெகாள்ளக்கூ ய பழக்க ம் ஒ ங்கும் ஏற்ப ம். 
 
    அகத்தின் மா பாேட அவசியமானெதன்  நன்றாக மனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இப்பயைனத் தராத எவ்வைக உணவின் மா பா ம் யாெதா  பிரேயாஜன ம் 
உைடயதன் . ஒ வன் உண் ம் இன்பத்திற்காக மட் ம் உண் ம் ெபா  அவன் 
மீ ண் உண்பவனாகிறான். மீ ண் வி ப்பத்ைத ம் மற்ைறய ெபாறிகளின் 
அவாக்கைள ம் அகத்ைதவிட்  நீக்கிவிடேவண் ம். ஆன்ேறா ம், ''அற்றா 
லளவறிந் ண்க'' என ம், ''அடல் ேவண்  ைமந்தன் லத்ைத'' என ம் கூறி ள்ளார். 
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    ஒ வன் சாீரத்ைத நன்றாக அடக்கிச் சாியாக நடத்திய ெபா , ெசய்ய ேவண் ய 
காாியத்ைதச் சு சு ப்பாகச் ெசய்  த்தெபா , கடைமையயாவ  
ேவைலையயாவ  தாழ்த்தாத ெபா , அதிகாைலயில் எ ந்தி த்தைல இன்பமாகக் 
கண்டெபா , மிதமான ெசலைவ ம் ம ண்ணாைமைய ம் ேபாக ெவ ப்ைப ம் 
ஸ்திரமாகக் ைகக் ெகாண்ட ெபா , தன் ன் இடப்பட்ட உண  எவ்வள  
சாதாரணமாக ம் ெகாஞ்சமாக ம் இ ந்தா ம் அதேனா  தி ப்தியைடந்த ெபா , 
உண் ம் இன்பத்தின் அவாைவ ேவேரா  நீக்கியெபா  உயர்தர வாழ்விற்குாிய 

தல்இரண்  சாதனங்கைள ம் ெசய்  த் விட்டான். அப்ெபா  
ெமய்ெபா ளின் தற் பாடத்ைதக் கற் விட்டான். இவ்வாறாக அைமதி ம் 
அடக்க ம் ஒ க்க ம் அைமந்த ஒ  வாழ்க்ைகயின் அ ப்பைட அகத்தின் கண் 

க்கப்பட்ட . 
    ------- 
 

7. உயர்தர வாழ்  --- இரண்டாம் பாடம் 
 
    அ த்த பாடம் ஒ க்க வாழ்க்ைகப் பற்றிய பாடம்; இதில் வாிைசயான ஐந்  
சாதனங்கள் இ க்கின்றன. தல் சாதனம் றங்கூறைல ஒழித்தல். றங்கூறலாவ  
பிறர்மீ  குற்றம் கண்டா ம் பிறைரப் பற்றிக் ெகட்ட சமாசாரங்கைளப் 
பிரஸ்தாபித்த ம், கண் ன் இல்லாத சிேநகித ைடய அல்ல  பிற ைடய 
குற்றங்கைள ெவளிப்ப த்த ம் ெபாிதாக்க ம், பிறர்மீ  அநியாயமான குைறகைளக் 
கூ த மாம். நிைனப்பின்ைம, கு ரம், வஞ்சகம், ெபாய்ம்ைம இைவ நான்கும் 
ஒவ்ெவா  றங்கூறற் ெசய்ைக ள் ம் பிரேவசிக்கின்றன. எவன் சாியான வாழ்ைவ 
அைடவதற்குக் க கின்றாேனா, அவன் றங்கூறலாகிய கு ர வார்த்ைதகள் தன  
உத கைளக் கடந்  ெசல்வதற்கு ன் அவற்ைற அடக்கத் ெதாடங்கிப் பின்னர் 
அவற்ைற உற்பத்தி ெசய்த வஞ்சக நிைனப்ைபத் த த்  நீக்கிவி வான். அவன் 
ஒ வைர ம் குைறகூறா  தன்ைனக் காத் க் ெகாள்வான்; அவன் நைகயா ம் 

த்தமிட் ம் கூ க்குலாவிய சிேநகிதைனப் பற்றி அவன் இல்லாத இடத்தில் குற்றம் 
கூ தைல ம் இழிவாகப் ேபசுதைல ம் நி த்திவி வான். அவன் பிறன் ன்  
ெசால்லத் ணியாத அவைனப் பற்றிய வார்த்ைதைய அவன் பின்  ெசால்ல 
மாட்டான். இவ்விதமாகக் கைடசியில் பிற ைடய ெகௗரவத்ைத ம் ஒ க்கத்ைத ம் 
பற்றி உயர்வாக நிைனக்க ஆரம்பித் ப் றங்கூற க்கு உற்பத்தி ஸ்தானங்களாக 
இ ந்த தன  பிசகான மேனா நிைலைமகைள அழித்  வி வான். 
 
    அ த்த சாதனம் பயனற்ற ேபச்ைச ஒழித்தல், பிற ைடய அந்தரங்கமான 
காாியங்கைளப் ேபசுத ம், ேநரத்ைதப் ேபாக்குதற்காக மட் ம் ேபசுத ம், காாிய ம் 
சம்பந்த மில்லாத சம்பாஷைணயிற் பிரேவசித்த ம் பயனற்ற ேபச்சாம். அத்தைகய 
அடக்கப்படாத ேபச்சு ஓர் ஒ ங்கீன மனத்தி ந்  ெவளிப்ப கின்ற . ஒ க்க ள்ள 
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மனிதன் தன  நாைவ அடக்கி, அதனால், தன  மனத்ைதச் சாியாக அடக்கும் 
வழிையக் கற் க் ெகாள்வான். அவன் தன  நாைவச் ேசாம்பேலா ம் மடைமேயா ம் 
ஓடவிடமாட்டான். ஆனால், தி த்தமாக ம் ெதளிவாக ம் ேபசுவான்; ஒ  
காாியத்ைதக் க திப் ேபசுவான்; அல்ல  ெமௗனமாக இ ப்பான். ஆன்ேறா ம், 
 
        ''ெசால் க ெசால் ற் பய ைடய ெசால்லற்க 
        ெசால் ற் பயனிலாச் ெசால்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    தள்ளப்பட ேவண் ய அ த்த தீெயா க்கம் நிந்தைன ம் அன்பற்ற ேபச்சுமாம்; 
பிறைர நிந்திக்கிற அல்ல  பிறர்ேமல் குற்றம் சார்த் கிற மனிதன் சாிரன மார்க்கத்ைத 
விட் த் தவறி ெவகு ரம் ேபாய்விட்டான். பிறாிடத்  க ைமயான ெசாற்கைளப் 
ேபசுத ம், பிறைரக் க ைமயான ெபயர்களால் அைழத்த ம் குற்றத் ள் ஆழ்ந்  
அமிழ்ந்  ேபாவதற்குக் காரணமாம். பிறைர நிந்திக்க ம் குற்றம் கூற ம் ஒ வ க்கு 
மனம் எ ம்ெபா , அவன் தன  நாைவ அடக்கித் தன்னிடத் ள்ள குற்றங்கைளப் 
பார்க்கக் கடவன். ஆன்ேறா ம், 
 
        ''ஏதிலாள் குற்றம்ேபால் தம்குற்றம் காண்கிற்பின் 
        றீ ண்டா மன் ம் உயிர்க்கு'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். ஒ க்க மனிதன் பிறைர நிந்தித்தைல ம் பிறேரா  சச்சர  
ெசய்தைல ம் நி த்திவி கிறான். அவன் பய ம் நன்ைம ம் ஆவசியக ம் 
உண்ைம ம் ெபா ந்திய வார்த்ைகைள மாத்திரம் ேபசுகிறான். அ த்த சாதனம் இழி 
ெசாற்கைள ம் மாியாைதயற்ற ெசாற்கைள ம் ஒழித்தல். அற்பமான வர்த்ைதகைள ம் 
பிறைர வ த்தக்கூ ய வார்த்ைதகைள ம் ேபசுதல், தகுதியற்ற விகடங்கைளப் 
ேபசுதல், ெவ ம் சிாிப்ைப உண்  பண் ம் நிமித்தம் ஷணமான கைதகைளச் 
ெசால் தல், ேகாபம் ட்டக்கூ ய அளவில் ெந ங்கிப் பழக்கம் பாராட் தல், 
பிறாிடத்தில் அல்ல  பிறைரப் பற்றி- க்கியமாக, த்ேதார், உபாத்தியாயர், கு ம்பத் 
தைலவர், ேமல் உத்திேயாகஸ்தர் இவர்களிடத்தில் அல்ல  இவர்கைளப் பற்றிப் 
ேபசும்ெபா  அலக்ஷ¢யமாக ம் மாியாைதக் குைறவாக ம் ேபசுதல், 
இவற்ைறெயல்லாம் ஒ க்கத்ைத ம் ெமய்ப்ெபா ைள ம் நா கிற மனிதர் விட் விட 
ேவண் ம். ஒ  நிமிழத்தில் கழிந்  ேபாகக்கூ ய சிாிப்பின் நிமித்தம் கண் ன் 
இல்லாத நண்ப ம் ேதாழ ம் மாியாைதயின்ைமயாகிய க வில் இடப்ப கின்றனர்; 
வாழ்வின் பாிசுத்தங்கெளல்லாம் பாிகாசமாகிய அக்கினிக்குத் தத்தஞ் 
ெசய்யப்ப கின்றன. யாவாிடத்தி ம் மாியாைதைய ம் பணிைவக் காட்ட ேவண் ய 
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இடத்தில் பணிைவ ம் ைகவிட்டெபா  ஒ க்கம் ைகவிடப்பட்ட . அடக்கம், 
ெப ந்தன்ைம, மதிப்  இவற்ைறப் ேபச்ைசவிட் ம் நடக்ைகைய விட் ம் பிாித்த 
ெபா  ெமய்ெபா ள் இழக்கப்பட்ட . ஆம். அதன் ெவளிவாயி ம் மைறக்கப்பட்  
மறக்கப்பட்ட . அடங்காைம சி வாிடத் க் காணப்ப ன் அ  தாழ்ைவ ண்  
பண் கிற . அ  நைரத்த மனிதாிடத் ம் பிரசங்கிக டத் ம் காணப்ப ம்ெபா  
பாிதாபப்படத்தக்க ஒ  காட்சியாகிற ; இதைன அ சாித்த ம் பின்பற்ற ம் 
கு டைரக் கு டர் பின்பற் வ  ேபாலாம். அப்ெபா  த்ேதார்க ம் 
பிரசங்கிக ம் ஜனங்க ம் தம  வழிைய விட் த் தவறிவிட்டார்கள். 
 
    ஒ க்க மனிதன் ெப ந்தன்ைம ம் மாியாைத ள்ள ெசாற்கைளப் ேபசுவான். 
அவன் இறந்  ேபானவர்கைள எப்ப  உயர்வாக மதித்  உ க்கமாகப் ேபசுவாேனா, 
அப்ப ேய தன் ன் இல்லாதவர்கைள ம் உயர்வாக மதித்  உ க்கமாகப் ேபசுவான்; 
அவன் நிைனப்பின்ைமைய ஒழித்  வி வான்; மற்றவைர அற்பமாக ம் வ த் ம் 
ப க்கும் ேபசுவதற்கு எ ம் தன  மதிப்ைபக் ெக க்காமல் தன்ைனக் காத் க் 
ெகாள்வான்; அவ ைடய சிாிப்  நன்ைம ள்ளதாக ம் குற்றமற்றதாக ம் இ க்கும்: 
அவ ைடய வாக்கு இனிைம ம் பணி ம் ெபா ந்தியி க்கும். அவன் தன்ைன 
ெமய்ப்ெபா ளின் மனித க்குாிய ெகௗரவத்ேதா  நடத்திக் ெகாள் ம் ெபா , 
அவ ைடய ஆன்மா இனிைமயா ம் க ைணயா ம் நிைற ம். ஆன்ேறா ம், 
 
        ''சி ைம ள் நீங்கிய இன்ெசால் ம ைம ம் 
        இம்ைம ம் இன்பம் த ம்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    இரண்டாம் பாடத்தின் கைடசிச் சாதனம் பிறைர மடக்கும், அல்ல  பிறர் ேபச்சிற் 
குற்றம் கா ம் ேநாக்கமாகப் ேபசுதைல ஒழித்தல். நாவின் இக்குற்றம் அற்பப் 
பிசகுகைள ம் குற்றம் ேபாலத் ேதாற் பைவகைள ம் ெபாிதாக்குத ம் 
விவகாித்த ம், மடத்தனமாகச் ெசாற்கைளப் ரட் த ம், பிறர் ேபச்சின் ந்த 
க த்ைதக் ெகாள்ளா  ஒவ்ெவா  ெசால்ைல ம் மயிைரப் பிளத்தல் ேபாலப் பிாித் ப் 
ெபா ள் ப த் த ம், ஆதாரமற்ற நிைனப் கைள ம் நம்பிக்ைகைள ம் 
அபிப்பிராயங்கைள ம் ஆதாரமாக் ெகாண்  ண்தர்க்கம் ெசய்த ம் 
அடங்கியி க்கிற . வாழ்நாள் சு க்கமான ; உண்ைமயான . பாவத்ைத ம் 
ேநாைவ ம், ன்பத்ைத ம் தர்க்கத்தினா ம் குதர்க்கத்தினா ம் நீக்க யா . எவன் 
பிறைர ம ப்பதற்காக ம் எதிர்ப்பதற்காக ம் அவர  வார்த்ைதகளில் 
ந வனவற்ைறக் கவனத்ேதா  பார்த் க் ெகாண் க்கிறாேனா அவன் 

ய்ைமயாகிய உயர்ந்த மார்க்கத்ைத ம் ற (அகத் ற)வாகிய ெமய் 
வாழ்க்ைகைய ம் காண மாட்டான். எவன் தன  ெசாற்கைள இனிைமயாக்க ம் 
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சுத்தமாக்க ம் க தி அவற்ைற அடக்குவதற்கு எப்ெபா ம் கவனமாக 
இ க்கிறாேனா அவன் உயர்ந்த மார்க்கத்ைத ம் ெமய் வாழ்க்ைகைய ம் காண்பான். 
அவன் தன  சக்திகைள ஒ கப்ப த்தி, மனத்தின் கட்டடத்ைதப் பலப்ப த்தி, 
ெமய்ப்ெபா ைள அத ள் ைவத் ப் ேபாற் வான். 
 
    நாைவ நன்றாக அடக்கிப் த்திசா த்தனமாகக் கீழ்ப்ப த்தியெபா , சுயநலங் 
க திய மனெவ ச்சிகைள ம் தகுதியற்ற நிைனப் கைள ம் நாவிற்கு ஓடவிடாமல் 
நி த்திய ெபா , வாக்கு தீங்கற்றதாக ம் ய்ைம ள்ளதாக ம் இனிைம 
வாய்ந்ததாக ம், அ ைடயதாக ம் காாியார்த்த ள்ளதாக ம் அைமந்த ெபா , 
மனத்தி ள்ளைத ம் உண்ைமைய ம் தவிர ேவ  ஒ  வார்த்ைதைய ம் 
ேபசாதெபா  ஒ க்க வாக்கின் ெமய்ப்ெபா ளின் இரண்டாவ  ெபாிய பாடம் கற்  

க்கப்பட்ட . 
 
    இப்ெபா  சிலர் ''சாீரத்ைத ஒ ங்கு ெசய்வ ம் நாைவ அடக்குவ ம் எதற்காக? 
இத்தைகய க ம்பாியாச ம், விடா யற்சி ம், எச்சாிக்ைக ம் இல்லாமல் உயர் தர 
வாழ்ைவ அைடந்  அறியலாகாேதா'' என்  வின வார் ஆகா . ஜட லகத்திற் 
ேபால சித் லகத்தி ம் எைத ம் பிரயாசமின்றிச் ெசய்ய யா  கீ ள்ளைத 
நிைறேவற் ம்வைர ேம ள்ளைத அறிய யா ; ஒ  மனிதன் உளிைய எப்ப ச் 
ெச த்த ேவண் ம் என்பைத ம் கற் க் ெகாள் ம் ன்னர் ஒ  நாற்கா ையச் 
ெசய்ய யாமா? தன  சாீரத் க்குத்தான் அ ைமயாக இ ப்பைத ஒழிக்கு ன்னர் 
ெமய்ப்ெபா ைள அைடதற்குத் தக்கவா  தன  மனத்ைதத் தி த்த மா? 
அக்ஷரங்கைள ம் சுலபமான ெசாற்கைள ம் கற் ப் பிரேயாகிப்பதற்கு ன்னர் 
பாைஷயின் அாிய ட்பங்கள் அறிய ம் பிரேயாகிக்க ம் யாத  ேபால, நல்ல 
நடக்ைகயின் அாிச்சுவ ையப் ர்த்தியாக அறி ம் ன்னர் மனத்தின் ஆழ்ந்த 

ட்பங்கைள அறிய ம் மனத்ைதச் சித்தப்ப த்த ம் யா . பிரயாசத்ைதப் பற்றிக் 
ேகட்பின் ஒ  வா பன் ஒ  ைகத்ெதாழிைலக் கற் க் ெகாள்வதற்காக 
உற்சாகத்ேதா ம் ெபா ைமேயா ம் ஏெழட்  வ ஷங்கள் மாணாக்கனாக 
இ ப்பதில்ைலயா? அவன் தன  ஆசிாிய க்குக் கீழ்ப்ப ந் , தன  ெதாழி ல் 
இைடவிடா  பழகித் திறைம அைடந்  தாேன ஓர் ஆசிாியனாகக் கூ ய காலத்ைத 
எதிர்பார்த் க் ெகாண்ட தன  ஆசிாியன் கற்பித்தவற்றில் ஒவ்ெவான்ைற ம் 
கவனத்ேதா ம் உண்ைமேயா ம் நாள்ேதா ம் ெசய்  வர வில்ைலயா? 
 
    சங்கீதத்தில், சித்திர ேவைலயில், பாைஷயில் ஒ  ைகத்ெதாழி ல், ஒ  
வியாபாரத்தில் அல்ல  உத்திேயாகத்தில் ேமன்ைமயைடய ேவண் ெமன்  
உண்ைமயாகக் க கிற மனிதாில் எவன் தான் குறித்த ெதாழி ல் நிைறைவ 
அைடதற்கு தன  வாழ்நாள் ைம ம் ெசல  ெசய்ய வி ப்பமில்லாதவன்? 
அங்ஙனமி க்க, எல்லாவற்றி ம் உயர்ந்த ெமய்ப்ெபா ளின் காாியத்தில் 
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பிரயாசத்ைதப் ெபாிதாக நிைனக்கலாமா? எவன் ''நீ காட் கிற மார்க்கம் ெசல் தற்கு 
மிகக் கஷ்டமான ; நான் ெமய்ப்ெபா ைளப் பிரயாசமின்றி, ேமாக்ஷத்ைத 

யற்சியின்றி அைடய ேவண் ம்'' என்  ெசால்கிறாேனா, அவன் சுயநயத்தினால் 
வ ங் கவைலகளி ந் ம் ன்பங்களி ந் ம் நீங்குதற்குாிய மார்க்கத்ைதக் 
காணமாட்டான். அவன் அைமதி ம் உ தி ள்ள மனத்ைத ம், விேவகத்ேதா  
அைமக்கப்பட்ட வாழ்க்ைகைய ம் அைடயமாட்டான். அவன் வி ப்பம் சுகத்திற்கும் 
ேபாகத்திற்குேம ெசல் கிற . ெமய்ப்ெபா ள்பாற் ெசல்வேதயில்ைல. எவன் தன  
அகத்தின் அ யில் ெமய்ப்ெபா ைள ைவத் ப் ேபாற்றி அதைன அறிதற்குக் 
ேகா கிறாேனா அவன் எந்த ேவைலைய ம் மிகப் ெபாியெதன்  க தமாட்டான். 
ஆனால் அவன் அதைன உற்சாகத்ேதா  ெசய்  ெபா ைமேயா  பின்பற் வான்; 
அவன் இைடவிடாத அப்பியாசத்தினால் ெமய்ெபா ளின் ஞானத்ைத அைடந்  
வி வான். 
 
    பிசகான றநிைலைமகள் யா ம் அகத்தின் பிசகான நிைலைமகளின் 
ேதாற்றங்கேளெயன்  ஒ வன் அறிந்த ெபா  சாீரத்ைத ம் நாைவ ம் பிரதமத்தில் 
ஒ ங்கு ெசய்யேவண் வதன் ஆவசியகத்ைதத் ெதளிவாகக் காண்பான். ஒ  
ேசாம்ப ள்ள சாீரம் ஒ  ேசாம்ப ள்ள மனத்ைதக் காட் கிற : ஓர் ஒ ங்கற்ற நா ஓர் 
ஒ ங்ககற்ற மனத்ைதக் காட் கிற ; றநிைலைமைய நிவர்த்திப்பதற்காகச் ெசய் ம் 
சாதனம் உண்ைமயில் அகநிைலைமையச் சீர்ப த் வதற்காகச் ெசய்யப்ப ம் 
சாதனேம. அன்றி ஙட அப் ற நிைலைமகைள ஒழித்தல் ெமய்ப்ெபா ைள 
அைடவதற்குாிய சாதனத்தின் ஒ  சிறிய பாகேம. தீைமைய வி தல் நன்ைமையப் 

ாி ம்ப  ெசய் ம். தீைம ம் நன்ைம ம் பிாிக்க யாத சம்பந்தம் உைடயன. ஒ  
மனிதன் ேசாம்பைல ம் மீ ைண ம் ஒழிக்கிற ெபா  அவன் ேபாக விரக்தி, 
ம விலக்கு, காலந்தவறாைம, தன் ம ப்  ஆகிய ஒ க்கங்கைள வளர்த்  ெகாண் ம், 
உயர்ந்த ேவைலகைளச் ெசய்  ப்பதற்கு இன்றியைமயாத பலத்ைத ம், 
ஊக்கத்ைத ம் உ திைய ம் அைடந்  ெகாண் ம் இ க்கிறான். ஒ வன் வாக்கின் 
குற்றங்கைள ஒழிக்கிற ெபா  அவன் உண்ைம, வஞ்சகமின்ைம, பணி , அன் , 
தன்னடக்கம் என் ம் ஒ க்கங்கைள வளர்த் க் ெகாண் ம், மனத்திட்பத்ைத ம், 
விைனத் திட்பத்ைத ம் அைடந்  ெகாண் ம் இ க்கிறான். அவற்ைற அைடயாமல் 
மனத்தின் அாிய ட்பங்கைள ஒ ங்கு ெசய்ய யா . ஒ க்கத்தின் உயர்ந்த 
நிைலகைள ம் ஞானத்தின் உயர்ந்த நிைலகைள ம் அைடய யா . அன்றி ம் 
அவன் சாியாகச் ெசய்யக் கற்கும்ேபா  அவ ைடய அறி  விாிகின்ற . அவ ைடய 
அகபார்ைவ கூர்ைமயாகின்ற . தன  பாடத்ைதச் சாியாகப் ப த்  த்த ெபா  
குழந்ைதயின் அகம் சந்ேதாஷம் அைடவ  ேபால ஒ க்க மனிதன் ஒவ்ெவா  
ஒ க்கத்ைத ம் ைகக்ெகாண்ட ெபா -காமத்ைத ம் ேபாகத்ைத ம் 
பின்பற் கிறவன். ஒ ேபா ம் காண யாத ேபாின்பத்ைத அ பவிக்கிறான். 
 
    ------ 



 20

 
8. உயர்தர வாழ்  --- ன்றாம் பாடம் 

 
    இப்ெபா  நாம் உயர்தர வாழ்வின் ன்றாம் பாடத்திற்கு வ கிேறாம். அ  
நிஷ்காமிய க மம், அைசயாத ந நிைலைம, அளவற்ற ெபா ைம. இம் ன்  
ெபாிய லாதார ஒ க்கங்கைள ம் ஒ வன் தன  வாழ்க்ைகயில் நாள்ேதா ம் 
அப்பியசித்த ம் ஆ த மாம். ஒ க்கத்ைத ம் ெமய்ப்ெபா ைள ம் அைடதற்கு 

யற்சிக்கிறவன், தல் இரண்  பாடங்களி ம் ெசால்லப்பட்ட மிகச் சுலபமாக நீக்கக் 
கூ ய ஒ ங்கீன நிைலைமகைள ஒழித்  மனத்ைதப் பதப்ப த்தியி ப்பதால், 
இப்ெபா  அதிகக் க னமான ெபாிய ேவைலகளில் அடக்கிப் 
பாிசுத்தப்ப த் வதற்கும் சித்தமாயி க்கிறான். நிைனப் கைள அடக்கிப் 
பாிசுத்தப்ப த்தாமல் கடைமையச் ெசய்ய யா . ெமய்ப் ெபா ைள உணர 

யா . மனிதாிற் ெப ம்பாலார் கடைமையத் ெதாந்தைர ள்ள ஒ  ேவைலயாக ம் 
கஷ்டப்பட் ச் ெசய்ய ேவண் ய அல்ல  ெசய்ததாகக் காட்ட ேவண் ய 
நிர்ப்பந்த ள்ள ஒன்றாக ம் க கின்றனர். கடைமைய இவ்வா  க தல் மனத்தின் 
ஒ  சுயநல நிைலைமயி ந் ம் வாழ்க்ைகையப் பற்றிய ஒ  பிசகான 
அபிப்பிராயத்தி ந் ம் வ கின்ற . சகல கடைமக ம் ெதய் கெமன் ம், 
அவற்ைற உண்ைமயாக ம் நிஷ்காமியாக ம் ெசய்  த்தல் ஒ க்கத்தின் க்கிய 
விதிகளில் ஒன்ெறன் ம் க தேவண் ம்; சகல சுயநய நிைனப் கைள ம் கடைமையச் 
ெசய்வதி ந்  ேவ ப த்திவிட ேவண் ம். அவற்ைற ேவ ப த்திய ெபா  
கடைம ன்பமாகத் ேதாற் வ  ஒழிந் , இன்பமாகத் ேதாற் கிற . எவன் சாீர 
சுகத்ைத அல்ல  ெசாந்த லாபத்ைத அலா கிறாேனா அவ க்கு மாத்திரம் கடைம 
ெதாந்தைரயாகத் ேதாற் கிற . தன  கடைமயின் ெதாந்தைரயால் ங்குகிற 
மனிதன் தனக்குள் பார்க்கக்கடவன். அவன் தன  ெதாந்தைர தன  கடைமயி ந்  
வ கிறதில்ைல என்பைத ம் அக்கடைமையச் ெசய்யா  தப்பித் க் ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்ற தன  சுயநலத்தி ந்  வ கிற  என்பைத ம் காண்பான். எவன் 
தன  கடைமைய, அ  ெபாிதாக இ ந்தா ம் சிறிதாக இ ந்தா ம், ெபா  
நன்ைமக்குாியதானா ம் தன் நன்ைமக்குாியதானா ம், அசட்ைட ெசய்கிேறாேனா 
அவன் ஒ க்கத்ைத அசட்ைட ெசய்கிறான். எவன் தன  அகத்தில் கடைமேயா  
ேபாரா கிறாேனா அவன் ஒ க்கத்ேதா  ேபாரா கிறான்; கடைம ஒ  
பிாியப்ெபா ளான ெபா , ஒவ்ெவா  கடைமைய ம் சாியாக ம் உண்ைமயாக ம் 
மனக்கலக்கமில்லாம ம் ெசய்தெபா , சுயநலத்தின் ஆணிேவர் அகத்தினின்  
ெப ம்பா ம் கைளயப்பட்ட . ெமய்ப்ெபா ளின் உயர்ந்த நிைலகைள ேநாக்கி ஒ  
ெபாிய ப  ஏறப்பட்ட ; ஒ க்க மனிதன் தன  கடைமையப் ர்த்தியாகச் ெசய்வதில் 
தன  மனத்ைத ஒ கப்ப த் கிறான்; அவன் மற்ெறா வ ைடய கடைமயில் 
பிரேவசிப்பதில்ைல. 
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    ன்றாம் பாடத்தின் இரண்டாம் சாதனம் அைசயாத ந நிைலைம அப்பியசித்தல. 
இவ்ெவா க்கம் மனத்தில் உ தியாக ஸ்தாபிக்கப்பட ேவண் ம்; அதனால் அ  
மனிதன  வாழ்க்ைகயின் ஒவ்ெவா  காாியத்தி ம் பிரேவசிக்க ேவண் ம், சகல 
அேயாக்கியைதைய ம், வஞ்சகத்ைத ம், ெபாய்ைமைய ம் ஏமாற்றத்ைத ம் 
அ ேயா  விட் விட வ§ண் ம். வஞ்சக ம் கபட ம் அ வள ம் இல்லாமல் 
அகத்ைதச் சுத்தப்ப த்த ேவண் ம். ந நிைலைமயாகிய மார்க்கத்ைதவிட்  ஓர் 
அங்குலம் விலகுதல் ஒ க்கத்ைத விட்  ஒ  காவதம் விலகுவதாம். எைத ம் 
கூட் யாவ  குைறத்தாவ  ேபசுதல் கூடா ? உள்ளத்ைத உள்ளப ேய ேபசுதல் 
ேவண் ம். ண் ெப ைமையக் க தியாவ  ெசாந்தலாபத்ைதக் க தியாவ , பிறைர 
எள்ளளேவ ம் வஞ்சிக்க ய தல் ேவேரா  நீக்கப்பட ேவண் ய மயக்க நிைலைம. 
ஒ க்க மனிதன் மனம், வாக்கு, காயங்களில்  ந நிைலைமைய 
அப்பியசிப்ப டன் நிகழ்த்த உண்ைமயில் எள்ளள ம் கூட்டாம ம் குைறக்காம ம் 
ேபசுதல் ேவண் ம். அவன் இவ்வா  தன  மனத்ைத ந நிைலைமக்குக் ெகாண்  
வ ம் மார்க்கத்தில் அவன் தனக்கு ன்னர் நியாயத்ைதக் கவனித் க் ெகாண் ம், 
எல்லாவற்றைற ம் பட்சபாத மில்லாம ம் வி ப்  ெவ ப்பில்லாம ம் பார்த் க் 
ெகாண் ம் மற்ைற மனிதேரா ம் ெபா ள்கேளா ம் நியாயமாக ம் 
பட்சபாதமில்லாம ம் நடந்  ெகாண் ம் வ வான். ந நிைலைமயாகிய 
ஒ க்கத்ைத அப்பியசித் ப் ர்த்தியாகக் ெகாண்டெபா , ெபாய்ையச் ெசால்ல ம் 
வஞ்சகத்ைதச் ெசய்ய ம் எ கிற அவா வ ம் நீங்கிவிட்ட . ஒ க்கம் 
உ திப்பட்  விட்ட . அறி  விசாலம் அைடந்  விட்ட . வாழ்க்ைக ஒ  திய 
ேநாக்கத்ேதா ம் ஒ  திய சக்திேயா ம் நிகழ்கின்ற . இவ்வா  இரண்டாம் சாதனம் 
ெசய்  க்கப்பட்ட . 
 
    ன்றாம் சாதனம் அளவற்ற ெபா ைமைய அப்பியசித்தல் இ  ண் ெப ைம, 
தன்னயம், அகங்காரம் த யவற்றி ந்  உற்பத்தியாகா நின்ற 'பிறர் தனக்குத் 
தீங்கு ெசய்தனர்' என்ற உணர்ச்சிைய ஒழித்த ம், யாெதா  பயைன ம் க தாமல் 
எல்லா க்கும் உதவி ாித ம், எல்லாாிடத் ம் அன்  பாராட்ட மாம், பைகைம 
பாராட்ட ம், பிறர் ெசய்த தீங்ைகத் தி ம்பச் ெசய்த ம் பிறர் ெசய்த தீங்குக்கு எதிர் 
தீங்கு ெசய்த ம் மிக இழிந்த ெசயல்களாம். அைவ கவனிக்கவாவ  மனத்தில் 
ைவக்கவாவ  தகுதியில்லாத அவ்வள  தாழ்ந்த தீெயா க்கங்களாம். இத்தைகய 
நிைலைமகைள அகத் ள் வளர்க்கிற எவ ம் குற்றத்தினின் ம் ன்பத்தினின் ம் 
நீங்கித் தன  வாழ்ைவச் சாியாக நடத்த யா . அவற்ைறக் கைளத ம் அவற்றால் 
கலங்காதி த்த ேம வாழ்க்ைகயின் ெமய்ந்ெநறிையக் காணச் ெசய் ம்; 
ெபா ைமைய ம் க ைணைய ம் வளர்ப்பதால் மாத்திரம் ஒ ங்காக அைமக்கப்பட்ட 
ஒ  வாழ்க்ைகயின் அழைக ம் வ ைமைய ம் ெந ங்க ம் காண ம் ம். 
உ தியான, ஒ க்கத்ைத ைடய மனிதன  அகத்தில் பிறர் தனக்குத் தீங்கு ெசய்தனர் 
என்ற உணர்ச்சி ஒ  ேபா ம் உண்டாகா ; அவன் தனக்குப் பிறர் ெசய்த தீங்ைகத் 
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தி ம்பச் ெசய்தைல ஒழித்  விட்டான். அவ க்குப் பைகவேர இல்ைல; மனிதர் 
அவ க்கு பைகவராகச் ேசர்வாயின் அவன் அவர  மைடைமைய அறிந்  அதைனப் 
ெபா ட்ப த்தா  அவைர அன் டன் நடத் வான். ஒ வன் இவ்வித அக 
நிைலைமைய அைடந்த ெபா  தன  சுயநயநாட்டங்கைள ஒ ங்குப த் த ன் 

ன்றாம் சாதனத்ைதச் ெசய்  த் விட்டான்; அப்ெபா  ஒ க்கம் ஞானம் 
இவற்றின் ன்றாம் பாடத்ைதக் கற் த் ேதர்ச்சியைடந் விட்டான். 
 
    சாியாகச் ெசய்தல் சாியாக அறிதல் இவற்றின் ன்  பாடங்களி ள்ள பத் ப் 
பிரதம சாதனங்கைள ம் ஒ வா  ெசால்  த்ேதன்; இதைனப் ப ப்ேபார் இனி 
அவற்ைறக் கற் , தம  வாழ்க்ைகயில் நாள்ேதா ம் அப்பியசித்  வ வாராக. மிக 
ேமலான இன்பத்ைத ம் ஞானத்ைத ம் அைட ம் ன்னர் இப்ெபா  
ெசால் யவற்றி ம் மிக ேமலான சாீர ஒ க்கத்ைத ம், மன ஒ க்கத்ைத ம் 
அ ஷ் த் க் ைகக்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆனால் அவற்ைறெயல்லாம் இச்சி  ல் 
ெசால்வதாக யான் நிைனக்கவில்ைல; உயர்தர வாழ்வின் மார்க்கத்தி ள்ள 
மிகசுலபமான பிரதம சாதனங்கைள மாத்திரம் ெசால் யி க்கிேறன்; இந ைலப் 
ப ப்ேபார் இவற்ைறப் ர்த்தியாகக் ைகக்ெகாள்வதற்கு ன்னர். தம  எதிர்கால 
அபிவி த்திக்குாிய வழிகைளத் ெதாிந்  ெகாள்ளத் தக்கவிதத்தில் பாிசுத்தமைடந் ம், 
பலமைடந் ம் அறிவைடந் ம் இ ப்பர். இந் ைல வாசிக்கிறவர்களில் இம் ன்  
    பாடங்கைள ம் கற்  த்ேதார் தமக்கு மிகக் ரத்தி ம் உயரத்தி ம் உள்ள 
ெமய்ெபா ள்களின் உயர்ந்த நிைலகைள ம் அவற்றிற் ெகாண்  ேபாய்ச் ேசர்க்கும் 
ஒ ங்கிய ெசங்குத்தான வழிைய ம் கண்  ேமற்ெசல் வதா அல்ல  நின் வி வதா 
என்  தீர்மானித்தி ப்பர். 
 
    யான் ெசால் யி க்கிற ேநரான மார்க்கம் எல்லாரா ம், தமக்கும் உலகத் க்கும், 
அதிக லாபத் டன் ெதாடரத்தக்க . ெமய்ப்ெபா ைள அைடதற்குக் ேகாராத வ ம் 
தம்ைம இம்மார்க்கத்தில் சான்ேறாராக்கிக் ெகாள்வதால், அதிக விேவக பலத்ைத ம், 
ஒ க்க பலத்ைத ம், ண்ணிய க்திைய ம், ஆழ்ந்த மேனாசாந்திைய ம் 
அைடயக்கூ ம். இவ்வகத்தின் மா பா  அவர  ெலௗகிக அபிவி த்திைய 
ஒ ேபா ம் பாதியா . அ  அதிக உண்ைமயானதாக ம், பாிசுத்தமானதாக ம், 
நிைல நிற்கத் தக்கதாக ம் அைம ம். ஏெனனின், எவர் அற்பத் தன்ைமைய ம் 
நாள்ேதா ம் ெசய்யக்கூ ய குற்றங்கைள ம் கைளந்  விட்டனேரா, எவர் தம  
சாீரத்ைத ம் மனத்ைத ம் ஆள்வதற்குப் பலத்ைத ைடவரா-யி க்கின்றனேரா, எவர் 
அைசயாத ந நிைலைம ம் அ ைமயான ஒ க்க மாகிய மார்க்கத்தில் 
மன திேயா  ெசல்கின்றனேரா, அவேரா ெவற்றி ெப வதற்கும், காாியசித்தி 
அைடவதற்கும் தகுதி ள்ளவர். 
 
    ------- 
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9. மேனா நிைலைமக ம் அவற்றின் காாியங்க ம் 

 
    சாியான வாழ்க்ைகயின் ெபாிய சாதனங்களின் விவரங்களி ம், ெபாிய பாடங்களின் 
விவரங்களி ம் பிரேவசியா  வாழ்க்ைக வதற்கும் லமாகியி க்கிற மேனா 
நிைலைமகைளப் பற்றிச் சில குறிப் க ம் வார்த்ைதக ம் இங்குக் கூ கிேறன். 
அைவ பிரயாசெம த்  வ கின்ேறாைர ஏற்பதற்காக அன் ம், அறி ம், சாந்தி ம் 
தங்கியி க்கிற நிைலகளாகிய அகத்தி ைடய ஆழ்ந்த அரங்குக க்குள் 
பிரேவசிப்பதற்குச் சித்தமாக ம் பிாியமாக ம் இ க்கிற மனித க்கு உதவியாகும். 
    ஒவ்ெவா  பாவ ம் மடைமேய. இ  இ ண்ட ம் திர்ச்சியைடயாத மான ஒ  
நிைலைம. அறிவில்லாத மாணவன் கல்விக் கலாசாைலயில் எந்த நிைலயில் 
இ க்கின்றாேனா அந்த நிைலயில் இ க்கின்றனர், குற்றத்ைத நிைனக்கின்றவ ம் 
குற்றத்ைதச் ெசய்கின்றவ ம் வாழ்க்ைகக் கலாசாைலயில் அவர் சாியாக நிைனக்க ம் 
ெசய்ய ம். அஃதாவ  ெமய்ச்சட்டப்ப  நிைனக்க ம் ெசய்ய ம். இனிேமல்தான் 
கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். கல்வி கற்கும் மாணவன் தன  பாடங்கைளச் சாியாகப் 
ப யாத காலெமல்லாம் க்கத்தில் அமிழ்ந்தி ப்ப  ேபால, வாழ்வின் மாணவன் 
பாவங்கைள ெவல்லாத காலெமல்லாம் க்கத்தி ந்  தப்ப யா . 
 
    வாழ்க்ைக ெதாடர்ச்சியான பல பாடங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . அவற்ைறக் 
கற்பதில் சிலர் ஊக்க ைடயவராயி க்கின்றனர்; அதனால் அவர் விைரவில் 

யராக ம், அறிஞராக ம், சுகிகளாக ம் வளர்கின்றனர். மற்ைறேயார் அவற்ைறக் 
கற்பதில் மந்த ைடயவராயி ப்பேரா  அவற்ைற கற்க யலாம ம் இ க்கின்றனர். 
அதனால் அவர் தீயராக ம், மைடயவராக ம் க்கிகளாக ம் திர்கின்றனர். 
 
    ஒவ்ெவா  வைகத் க்க ம் பிசகான ஒ  மேனா நிைலைமயி ந்  வ கின்ற . 
ஒவ்ெவா  வைக சுக ம் சாியான ஒ  மேனா நிைலைமயில் ஒட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . மன ேநர்ைமேய சுகம். மனக்ேகாணேல க்கம். ஒ  மனிதன் 
பிசகான மேனா நிைலைமகளில் வசிக்கிற ெபா  பிசசாக வாழ்ந்  ெகாண் ம், 

ன்பத்ைத எப்ெபா ம் அ பவித் க் ெகாண் ம் இ ப்பான். ன்பம் மைடைமயில் 
ேவ ன்றியி க்கின்ற . இன்பம் அறிவில் ஒட் க் ெகாண் க்கின்ற . தன  
மடைமைய ம் குற்றத்ைத ம் மயக்கத்ைத ம் ஒழிப்பதினாேலேய மனிதன் ட்ைட 
அைடவான். எவ்விடத்தில் பிசகான மேனா நிைலைமகள் இ க்கின்றனேவா, 
அவ்விடத்தில் பந்த ம் அைமதியின்ைம ம் இ க்கின்றன; 
    எவ்விடத்தில் சாியான மேனா நிைலைமகள் இ க்கின்றனேவா, அவ்விடத்தில் 
ேமாக்ஷ ம் அைமதி ம் இ க்கின்றன. சில பிசகான மேனா நிைலைமகைள ம் 
அைவ வாழ்க்ைகயில் உண் பண் ம் தீய காாியங்கைள ம் இங்கு ெசால் கிேறன்: 
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     பிசகான மேனா நிைலைமகள் --  அவற்றின் காாியங்கள் 
        ெவ ப் , காமம்          ேநா, இம்ைச, ேக , ன்பம், த்தி மயக்கம்,  
                                              கயைம, பழி, வ ைம. 
        ெவஃகல்  அச்சம் அைமதியின்ைம, க்கம், கஷ்டம். 
        அகங்காரம்  ஆசாபங்சம், மனவ த்தம், சுய த்தியின்ைம 
        ண் ெப ைம  வியஸனம், ஆன்ம அழி  
        குற்றஞ்சார்த்தல்  குற்றஞ் சார்த்தப்ப தல், ெவ க்கப்ப தல் 
        ெகட்ட எண்ணம்  ேதால்விகள், ெதாந்தைரகள், 
        மீ ண்  சங்கடம், த்தியின்ைம, ரட் த்தனம், வியாதி, அசட்ைட 
        ேகாபம்  வ ைமைய ம் ெசல்வாக்ைக ம் இழத்தல் 
        தனக்க ைம  உ தியின்ைம, தனிைம. 
    ---------------------- 
 
    ேமற் ெசால் ய மேனா நிைலைமகள் இன்ைமப் ெபா ள்கள்; அைவ 
இ ளி ைடய ம் இழிவி ைடய ம் நிைலைமகள்; ெமய்யான சக்தியின் 
நிைலைமகளல்ல. தீைம ஒ  சக்தியன் ; அ  நன்ைமைய அறியாதி த்த ம் பிசகாக 
உபேயாகித்த ேம. அன்பின், பாடத்ைதச் சாியாகக் கல்லாதவேன ெவ ப்பவன், 
அதனால் அவன் ன்பத்ைத அ பவிக்கிறான். அவன் அைதச் சாியாகக் கற் க் 
ெகாண்ட ெபா  ெவ ப்  ஒழிந் வி ம். அவன் ெவ ப்பில் இ ண்ட 
தன்ைமைய ம் வ யின்ைமைய ம் காண்பான். ஒவ்ெவா  பிசகான நிைலைம ம் 
இத்தன்ைமயேத. 
 
    சில சாியான மேனா நிைலைமகைள ம் அைவ வாழ்க்ைகயில் உண் பண் ம் 
நல்ல காாியங்கைள ம் இங்கு ெசால் கிேறன்: 
 
     சாியான மேனா நிைலைமகள்  அவற்றின் காாியங்கள் 
        அன்   இனிைமயான நிைலைமகள், இன்பம், ேபாின்பம், 
        ய்ைம  த்தித் ெதளி , ஆனந்தம், அைசயாத நம்பிக்ைக 
        சுயநலமின்ைம  ைதாியம், தி ப்தி, சந்ேதாஷம், ஆக்கம் 
        அடக்கம்  அைமதி, ெமௗனம், ெமஞ்ஞானம். 
        சாந்தம்  சமாதானம், சகல சந்தர்ப்பங்களி ம்  
                      தி ப்தி ைடைம. 
        இரக்கம்  காக்கப்ப தல், ேநசிக்கப்ப தல், மதிக்கப்ப தல் 
        நல்ெலண்ணம்  சந்ேதாஷம், ெவற்றி 
        தன்ைனயடக்கல்  மேனாசாந்தி, சாியான க்தி, நாகாிகம்,  
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                                                ஆேராக்கியம், க ரவம் 
        ெபா ைம  மேனாவ ைம, அதிகச் ெசல்வாக்கு அறி , ஞானம்,  
     அகப்பார்ைவ 
        தன்ைன ெவல்லல்  நிைலயான சமாதானம் 
    ---------------- 
 
    ேமற்ெசால் ய சாியான மேனா நிைலைமகள், ெமய்யான சக்தி, ஒளி, இன்பம், 
அறி , இவற்றின் நிைலைமகள், நல்ல மனிதன் அறிகிறான். அவன் தன  
பாடங்கைளச் சாியாகக் கற் க்ெகாண்டான். அதனால் அவன் தன  வாழ்க்ைகைய 
உண்  பண் ம் பல ஒ க்கங்கைள ம் காண்கிறான். அவன் 
அறிவைடந்தி க்கிறான். அதனால் அவன் நன்ைமைய ம் தீைமைய ம் அறிகிறான் 
அவன் ெதய்வத்திற்கு ஒத்த காாியங்கைள மாத்திரம் ெசய் ெகாண்  ேமலான 
ஆனந்தத்ைத அ பவிக்கிறான். 
 
    பிசகான மேனா நிைலைமகைளக் ெகாண் க்கிற மனிதன் சாியாக 
அறியமாட்டான். அவன் நன்ைம தீைமகைள ம், தன்ைன ம் தன  வாழ்ைவ ம் 
உண்  பண் ம் அக லங்கைள ம் அறியவில்ைல. அவன் க்கத்ைத 
அ பவிக்கிறான். தன  க்கத்திற்கு மற்றவர்கேள ற்றி ம் காரணம் என்  
நம் கிறான். அவன் வாழ்க்ைகயின் இலக்ஷயத்ைதக் காணாம ம், காாியங்களின் 
நிகழ்ச்சியில் நியாயத்ைத ம் ஒ ங்ைக ம் காணாம ம், கு ட் த்தனமாக ேவைல 
ெசய்  ெகாண் ம், இ ளில் வாழ்ந்  ெகாண் ம் இ க்கிறான். 
 
    எவன் உயர்தர வாழ்ைவப் ரணமாக அைடயக் ேகா கிறேனா, எவன் 
காாியங்களின் உண்ைமயான ஒ ங்ைக ம் வாழ்க்ைகயின் ேநாக்கத்ைத ம் 
ெதளிவாகக் காண்பதற்கு வி ம் கிறாேனா, அவன் சகல பிசகான 
அகநிலைமகைள ம் விட் , நன்ைமையச் ெசய்வதில் இைடவிடா  யல்க. 
அவ க்குத் ன்பமாவ , சந்ேதகமாவ  க்கமாவ  ேநர்ந்தால், அவன் அதன் 
காரணத்ைதக் கா ம்வைர தன  அகத் ள் ேத க. அவன் அதைனக் கண்ட 
மாத்திரத்தில் ேவெரா  நீக்கிவி க. அவன் தன  அகத்தி ந்  ஒவ்ெவா  நா ம் 
அதிக நன்ைம ம் ெகாஞ்சம் தீைம ம் றப்ப ம்ப  தன  அகத்ைத காத் ச் 
சித்தப்ப த் க. அப்ப ச் ெசய்வதால் அவன் நா க்கு நாள் அதிக பலத்ைத ம் 
ேமன்ைமைய ம் ஞானத்ைத ம் அைடவான். ெமய்ெயாளி அவன் அகத் ள் 
ேமன்ேம ம் அதிகப் பிரகாசமாக வளர்ந் , சகல இ ைள ம் நீக்கி, அவன  
மார்க்கத்ைத விளக்கிக் காட் ம். 
 
    ------ 
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10. ேவண் ேகாள் 
 
    ெமய்ெபா ளின் மாணவர்கேள, ஒ க்கத்ைத ேநசிக்கிறவர்கேள, ஞானத்ைத 
நா கிறவர்கேள, சுயநல வாழ்வின் ெவ ைமைய அறிந்  க்க கின்றவர்கேள, 
ேபரழகும் ேபாின்ப ம் ெபா ந்திய வாழ்க்ைக ேகா கின்றவர்கேள, நீங்கள் 
இப்ெபா ேத ஆயத்தமாகி, ஒ க்க வழியாக நடந்த நல்ல வாழ்ைவ அைட ங்கள். 
 
    உங்கைளப் பற்றி நீங்கள் ெகாண் ரா நின்ற தப்  நம்பிக்ைகையத் ர 
விட் வி ங்கள்; உங்கைள ேநாக்குங்கள். ஒ க்க ெநறி எப்ப யி க்கிறேதா 
அப்ப ேய அதைனப் பா ங்கள். ெமய்ப்ெபா ைள அைடவதற்குச் ேசாம்பலான வழி 
ஒன் ம் இல்ைல; மைலயின் உச்சின்ேமல் ஏறி நிற்க வி ம் கின்றவன் பிரயாசப்பட்  
ஏற ேவண் ம்; பலத்ைதச் ேசகாிப்பதற்கு மட் ம் இைடயில் தங்க ேவண் ம். ேமக 
மற்ற மைல ச்சியி ம் மைலேமல் ஏ தல் குைறந்த ெப ைம ள்ளதாகத் ேதான்றி ம் 
அ  (ஏ தல்) ெப ைம வாய்ந்தேத. ஒ க்கம் தன் மாத்திைரயிேல அழகு வாய்ந்த ; 
ஒ க்கத்தின் அந்தம் இனிைம நிைறந்த . ஆன்ேறா ம், 
 
        ''ஒ க்கம் வி ப்பம் தரலான் ஒ க்கம் 
        உயிாி ம் ஓம்பப் ப ம்'' 
 
    என்  கூறி ள்ளார். 
 
    அதிகாைலயில் எ ந்  தியானம் ெசய் ங்கள். ஜபிக்கப்பட்ட உடம்ேபா ம், 
பல னத்ைத ம், பாவத்ைத ம் ஒழிக்கதக்க உ தியான மனத்ேதா ம் ஒவ்ெவா  
நாைள ம் ெதாடங்குங்கள். தீய கவர்ச்சிைய ன்னதாக சன்னத்தமாகாத மனத்தால் 
ெவல்ல யா . அைமதியான ேநரத்தில் மனத்திற்கு ஆ தம் தாித்  அதைன 

த்தத்திற்கும் சன்னத்தமாக்க ேவண் ம். காண்பதற்கும், அறிதற்கும், ெதளிதற்கும் 
அதைனப் பழக்க ேவண் ம். சாியான அறி  திர்ந்த ெபா  பாவ ம் 
தீயகவர்ச்சி ம் மைறந்  ேபாகின்றன. ஆன்ேறா ம், ''அறிவற்றங் காக்கும் க வி'' 
என்  கூறி ள்ளார். 
 
    சாியான அறி  தளராத நன்னடக்ைகயால் உண்டாகின்ற . ெமய்ப்ெபா ைள 
ஒ க்கத்தாலன்றி ேவெறான்றால் அைடய யா . யற்சி ம் அப்பியாச ம் 
ெபா ைமைய வளர்க்கும்; ெபா ைம நன்னைடைய நிைலநி த் ம். ஒ க்கத்ைதக் 
ெகாள் தல் ெபா ைமயற்ற மனித க்கும் சுயநல மனித க்கும் கஷ்டம்; அதனால் 
அவன் அதைனக் ைகவிட்  ஒ ங்கீனமாக ம் குழப்பமாக ம் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கிறான். 
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    ஒ க்கம், ெமய்ப்ெபா ைள ேநசிக்கிறவ க்குக் கஷ்டமாயி ப்பதில்ைல; அவன் 
காத்தி ந் , ேவைல ெசய்  ெவற்றியைட ம் அளவற்ற ெப ைமையக் காண்பான். 
தன  மலர்கள் நா க்கு நாள் திரட்சியைடந்  வ வைதக் கா ம் ேதாட்டக்காரன  
உவைகையப் ேபாலத் ய்ைம, ஞானம், இரக்கம், அன்  என் ம் ெதய் க மலர்கள் 
தன  அகத்ேதாட்டத்தில் நா க்கு நாள் வளர்ந்  வ வைதக் கா ம் ஒ க்க 
மனிதன  உவைக ம் நா க்கு நாள் வளர்ந்  ெகாண் க்கும். ஒ ங்கீனமாக 
வாழ்கின்றவன் ன்பத்தி ந் ம் க்கத்தி ந்  தப்ப யா . ஒ ங்கு 
ெசய்யப்படாத மனம் காமக்குேராதத்தின் பயங்கரமான த்தத்தில் பலமிழந்  

ைணயற்  ழ்கின்ற . ஆன்ேறா ம், ''இ க்கத்தி ெனய் வ ேரய்தாப் பழி'' என்  
கூறி ள்ளார். 
 
    ெமய்ெபா ைள ேநசிக்கிறவர்கேள, உங்கள் மனத்ைத ஒ ங்கு ெசய் ங்கள். 
எச்சாிக்ைகேயா ம், உ திேயா ம் இ ங்கள். உங்கள் க்தி உங்கள் அ கில் 
இ க்கிற . உங்கள் ஆயத்த ம் யற்சி ேம ேவண் வன. நீங்கள் பத் த் தடைவ 
தவறி ம அைதாியப்படாதீர்கள். நீங்கள்  தடைவ தவறி ம் ஊக்கத் டன் 
எ ந்  உங்கள் வழிையத் ெதாட ங்கள்! நீங்கள் ஆயிரம் தடைவ தவறி ம் தளர்ச்சி 
அைடயாதீர்கள். சாியான மார்க்கத்தில் பிரேவசித்த பின்னர், அந்த மார்க்கத்தில் நின்  
சிறி  தவறி ம் ெவற்றியைடதல் நிச்சயம். 
 
    த ல் த்தம்; வில் ெவற்றி. த ல் ேவைல. வில் ஓய் . த ல் எளிைம; 

வில் வ ைம, ெதாடக்கத்தில் தாழ்ந்த வாழ் , த்தத்தின் சந்த ; த்தத்தின் 
குழப்பம்; இ தியில் உயர்ந்த வாழ் , ெமௗனம் சாந்தி. 
    ------------------------  


