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ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�    ெப�ைமெப�ைமெப�ைமெப�ைம    

அ�லஅ�லஅ�லஅ�ல    வா��ைக�ைணவா��ைக�ைணவா��ைக�ைணவா��ைக�ைண        (192(192(192(1927777))))    

 

SSSSoooouuuurrrrcccceeee::::    

ெப�ணி� ெப�ைம (அ�ல) வா��ைக�ைண 

நவச�தி ஆசிாிய� தி� வி. க�யாண��தர �த�யா� 

யாதத 

சா அ��� ட", இராய$ேப&ைட, ெச�ைன 

1927 

உாிைம பதி( ெச)ய$ப&ட, விைல *. 2. 

----------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

உலக" ெப� ஆ� எ�." இ�பாலா/" ஆ� க$ப&0��கிற. இர�23 

ேச��த ஒ�ேற உலக" எ�ப. இ5விர�2" ஒ�றி இய6கினால�றி உலக" 

ந�வழியி� நைடெபறா. ெப� தாயாகலா�, ெப�ணல� ெபாி" ஓ"ப$ 

ெபற�ேவ�2". ெப�ணல� ஓ"ப$படா விட�தி� ேவ9 எ5வித நல." நிலவ� 

அாி. ஒ� நா&2 நல� அ�நா&2$ ெப�ம�க: நிைலைய$ ெபா9� நி;கிற.  

 

இ�நாளி� ெப�=லகி� பலதிற� >ைற பா2க: ேதா�றியி��கி�றன. 

அைவக?: இர�2 சிற$ பாக� >றி�க�த�கன. ஒ�9 சிறி" நாகாிகமி� றி� சில 

விட6களி� ெப� இ�ளி� @�கி�கிட$ ப; ம;ெறா�9 "பA�த நாகாிக"" 

எ�." ேப)�>� சில விட6களி� ெப� இைரயாகி வா�ைவேய 

>ைல��ெகா:வ. இ�சாரா�" ஒA6>$ப&2$ ெப�ணா) உலகி;>$ 

பய�பட� ேவ�2".  

 

நம நா&0� இைட�கால�தி� ஏ;ப&ட க&2$ பா2க: ெப�=லகி� 

ெப�ைம�ேக ேக2 C��தன . அ�க&2$பா2க: ெப�ம�கைள� க�லா) 

ம�ணா) நைட$பிணமா)� ெச)வி&டன. ேம� நா&0� இ�தைக� 

ெகா26க&2$பா2க: இ�ைலேய.", ஆ�2$ " பA�த நாகாிக"" எ�." 

அலைக ெப� ைமயி� இைறைமைய� கவ�� நி;கிற. அ�நா&2$ 

ெப�ணறிஞ� பல� தா)ைம$ேப;ைற இழி ெவன�க�தி வா�த� க� 2. தா)ைம 

நிலவா விட� தி� இைறைம எ6ஙன" நில("? இ$ "பA�த நாக ாிக" " உலைக 

வள��>மா ? ேத)�>மா?  

 

இ�கால�தி� ெப�ைம�க=:ள தா)ைமையF", தா)ைம�க=:ள 

இைறைமையF" ம�க: வா�வி� உணர�த�க ைறக: காண$ெபற�ேவ�2".  
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அ� ைறக: காண உலகி� �ய;சி வ6க$ப&0� கிற.  

 

ேம� நா&டறிஞ� சில� ெப�ைமைய$ப;றிF" தா)ைமைய$ப;றிF" அாிய G� 

பல எAதி வ�கிறா�. அ�G�களி� உ&கிட�ைக ெபாி" நம நா&2$ பைழய 

அக$ெபா�: G�களி� உ&கிட� ைக�> அர� ெச)த� க�2 யா� 

கழிேப�வைக எ)த� உ�2. ந�ம�க: எவராயி.", அவ� யா�2 உைறயி.", 

அவ� அறிவி� ஒேர க�� அ�"ப� இய�H.  

 

நம நா&2$பழைம இ$ெபாA ேம� நா&0� பைமயாக உ��ெகா:கிற. 

பழைம HைமF�� தா6க� இய�H. பழைம�>" Hைம�>" ெபா�ளி� 

ேவ;9ைமயி�ைல;  

 

ேதா;ற�திேலேய ேவ;9ைம H�2. ெபா�� �த�ைம�> எ$ெபாA" அழி 

வி�ைல எ�." நியாய" ஈ�2�க�த;பால. "�� ைன$ பழ" ெபா�&>" 

��ைன$ பழ" ெபா�ேள - பி�ைன$ Hைம�>" ேப��ம$ ெப;றியேன " என 

றா� வாதJர0க?". நம நா&2$பழைம எ�." உயி� த;கால ேம� நா&2$ 

Hைம எ�." உட� தா6>" �ைறயி� தமி�ெமாழியி� G� பல யா�த� 

கால��கிைய�த ெதா�டா>". அ�தைக G�களி� இ�றியைமயா ைமைய� 

ெசா�ல(" ேவ�2ேமா?  

 

ெப� ெப�ைம ேப�" ப�K� இேபா� ெவளிவர� மிக அவசிய". ந�தமி� 

நா&0� ெப� ைண$ப;றிய சில G�க: ெவளிவ�ல(கி�றன. அைவக?: 

ெப�"பா�ைமயன இைட�கால�தி� ேதா�றிய அட�> �ைற G�களி� எதிெரா� 

களாக விள6>கி�றன. சில G�க: காமெவறி L& ட�  0ய �ைறயி� 

எAத$ப&0��கி�றன. இைவ ய�லாத G�க: எAதிய அ�ப�க&> என 

வண�க" உாியதாக.  

 

பழைமF" HைமF" விரவ, ஒ�/"வைக �ய�9, "ெப�ணி� ெப�ைம அ�ல 

வா��ைக�ைண" எ�." இ�G� எA தலாேன�. இ�G�, ெப�ைம தா)ைம 

இைறைம எ�." �$ெபா�ைள �தலாக உைடய. இ"@�9" �ைறேய G�� 

உட� உ:ள" உயிராக அைம�தி��கி�றன. இ"@�9 �த� னி�96 கிள"பிய 

கவ2க?" ேகா2க?" G�� பிற உ9$H�கெள�க.  

 

ெப� பிறவியி� விAமிய ேநா�க", அ�பா� ஒ� வைன மண�, ஒA6>$ப&ட 

இ�லற" நடா�வதி� நிைறேவ9ெம�ப G�� திர�ட ெபா�:. இய;ைக 

வா�வினி�9" வAவி� ெசய;ைக$பாழி� விAவதா� விைளF6 ேக2க: 

இ�G;க� விள�கமாக இத$ப&0��கி�றன. அற" அ�H அ�: �த�ய 

வ;றி;>$ ெப� உைறF: எ�ப இ�G�� ெதளிவாக எ2�� கா&ட$ 

ப&0��கிற. ஒ��தி ஒ�வ.ட." ஒ�வ� ஒ��திFட." வாA" உயாிய  
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ஒA�க மண" இ�G�� யா�26 கம�� ெகா�0��>".  

 

இ�G�� உ:ள�கிட�ைகைய Hணர வி�"Hேவா� Gைல �;9" ப0�$ 

பா�$பாராக. ஆ6கா6ேக சில ெபா�: க�2 Gைல$ப;றி ஒ�வித �0�த க�� 

�ேகாடலாகா. ஓாிட�தி� ஓ� ஐய$ெபா�: கா&சி யளி�>". அ5ைவய நீ�க$ 

ெபா�: ம;ேறாாிட�தி� மிளி�". ஆகேவ Gைல �;9" வாசி�>மா9 அ� 

ப�கைள� ேக&2�ெகா:கிேற�.  

 

இய;ைகவா�(, ெசய;ைக� தா�(, உடேலா"ப�, மல�சி�க�,  டா 

ெவாA�க�தா� விைளF6 ேக2க: ேபா�ற ெபா�:க: G�� ஊேட ஊேட சில 

விட6களி� ெப)ய$ப&0��கி�றன. அைவ " றிய  9" " ேநா�>ட� 

ெப)ய$ப&டனவ�ல எ�பைத 14", அைவ அPவாத" எ�." நியாய" ப;றி$ 

ெப)ய$ ப&டனெவ�பைதய� ெதாிவி�� ெகா:கிேற�. ஒ� ெபா�: 

ஒ5ேவாாிட�தி� ஒ5ெவா� >றி$ Hட� ஒ5ெவா� வித விள�க" �த�யன 

ெப;றி�� த� G;க� காணலா". ஒேர ெபா�: இட�� ேக;ற விள�க�", 

ெதளி(", �ைறF", இையH", ���க�", ெப��க�" ெப9" வழியி� பல 

விட6களி� ெபாறி�க$பட� ஒ�வித G�மரH. எ� லா��>" பய�ப2 �ைறயி� 

G� எளிய நைடயி� எAத$ப&0��கிற.  

 

ெப� ெப�ைம ெபறி� நா2" ெப�ைம ெப9" எ�.6 க���ெகா�2 

சிறிேயனா� எAத$ெப;ற இ�G;க� >;ற6 >ைறக?ளேவ�, அைவகைள 

அறிஞ�க: ெபா9�த�:வா�களாக.  

 

ெச�ைன, 25-6-27.)                                  தி�. வி. க�யாண ��தர�.  

-------------- 

ெபா�� அட�க�ெபா�� அட�க�ெபா�� அட�க�ெபா�� அட�க�    

 1. ெப� ஆ� 5. இைறவழி 

 2. ெப�ணி� �த�ைம 6. இய;ைக அற" 

 3. ெப�=ாிைம 7. தி�மண" 

 4. ெப� வள�$H  

------------- 

1. 1. 1. 1. ெப�ெப�ெப�ெப�        ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    

 

(ெப� ஆ� வ0வ" – தாவர6க&> உயி�" ெப� ஆ� ேவ;9ைமF" உ�ைம. 

உலக" காாியமா காரணமா எ�ப – உ:ள ேபாகா இ�ல வரா – கட(ளி� 

ெப�ைமF" ஆ�ைமF" – கட(: தா) த�ைத – ெப� ஆ� P&ப" – ெபௗதிக"- 
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ெப� ஆ� ச�தி இய� – த�ைம ெப�; ெவ"ைம ஆ�-ெப� நிற" – ச�திர Cாிய 

கைலக: – ச�தி சிவ" – �A மனி�த�ைம) 

  

அ"ைமேய அ$பா ஓ$பிலா மணிேய   -  மாணி�கவாசக�  

 

இ5வழகிய உலைக�  சிறி உ;9 ேநா�>ேவா" . உலக"  எ�கா&சிைய 

வழ6>கிற? ெப�  ஆ�  கா&சிையய�ேறா அ வழ6>கிற? உலகி�  

தனி$ெப�  ேதா;றமாத� , தனி அ�  ேதா;றமாத�  Hலனாகிறேதா? இ�ைல. 

 

தாவர�க�� உயி��தாவர�க�� உயி��தாவர�க�� உயி��தாவர�க�� உயி��    , , , , ெப�ெப�ெப�ெப�        ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�        ேவ#$ைம%�ேவ#$ைம%�ேவ#$ைம%�ேவ#$ைம%�            

 

உலகி�  H�  �த�  ம�க:  ஈறாக உ:ள எ�லா"  ெப�  அ�  வ0வாக$  ெபா�த�  

கா�கிேறா" . H�  �த�ய தாவர இன6க&>"  உயி�  உ�2 எ�9" , 

அைவக?:?"  ெப�  அ�  ேவ;9ைம உ�2 எ�9"  நம நா&2 G�க:  

�ழ6>கி�றன. இ�ெகா:ைக, சிலகால"  சில இட6களி�  ம9�க$  ப&2"  வ�த. 

அ"ம9$பி;> இனி இடமி�ைல. 

 

அக உண&'அக உண&'அக உண&'அக உண&'    

 

தாவர6க&> உயி�  உ�ைமையF" , ெப�  ஆ�  ேவ;9ைம உ�ைமையF"  ந"  

��ேனா�  ஏ&0�  ம&2"  எAதி�  ெச�றன� . ேவ9 வழிகளா�  அ5(�ைமகைள 

அவ�  நி9வி�  கா&0னரா எ�ப ெதாியவி�ைல. அவ�  எ�ைற ந�ணி 

அைவகைள�  க�டன�  எ�ப"  ெச5வேன விள6க வி�ைல. அ�கால ம�க&> 

அக(ண�( மி�கி��தெத�9 ெசா�ல$ப2கிற. அ5(ண�வா�  அவ�  பல 

P�ைமகைள�  க�0��கலா" . அ�கால நிைல, Hற�க�வி ஆரா)�சிைய ேவ�0 

நி;கவி�ைல ேபா/" . 

 

பி#கால அறிஞ&பி#கால அறிஞ&பி#கால அறிஞ&பி#கால அறிஞ&        கட�கட�கட�கட�        

 

பி�ைன நாளி�  - அதாவ அக(ண�( >�றிய ெபாA - ��ேனா�  ஏ2களி�  

எAதிைவ�:ள பல உ�ைமகைள�  காலநிைல�  ேக;றவ�ண" , Hற�க�விகளி�  

ைணயா�  ஆரா)�, Hதிய �ைறகளா�  உ9தி$ப2�த ேவ�2வ பி;கால 

அறிஞ�  கட� . அ�கடனா;ற$  Hகா, பைழய ம�கைள�  >ைற றி�  

ெகா�0�$ப அறமாகா. 
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இ�நாளி�  நம நா&0�  ஒ� ேபரறிஞ�  ேதா�றி�  தாவர உலைக ந�> ஆ)�, 

இ�கால �ைறயி�  பலதிற உ�ைமகைள ெவளியி&டன� . அவைர இ�னாெர�9 

யா�  உல>�> அறிவி�க ேவ�2வதி�ைல. அவ�  வ6காளமளி�த ேபரறிஞ�  ஜகதீச 

ச�திர ேபாR  எ�பவ� . அவர திற� , ஆரா)�சியாள�  பல��>�  ெதாிF" . அ�னா�  

தாவர ஆரா)�சியி�  தம ெப�"ெபாAைத$  ேபா�கி, எ�ைண எ�ைண 

P&ப6கைள உலகி;> உதவி வ�தன� ! அ5வறிஞ� , தாவர6க&> உயி�  

உ�ைமையF" , அவ;9:  ெப�  ஆ�  ேவ;9ைம உ�ைமையF"  எவ�6  க�2 

விய�>மா9 Hற� க�விகளி�  ைணயா�  உ9தி$ப2�திய உலகறி�த ெதா�9. 

அவர�லேரா ந"  ப�ைட @தறிஞ�  வழி வழி வ�த ெபாியா�  எ�9 ேபா;ற�-

த�கவ� ? இனி�  தாவர6க&> உயி�  உ�ைமையF" , ெப�  ஆ�  ேவ;9ைம 

உ�ைமையF"  ம9�த;> உலகி�  சிறி"  இடமி�ைல. 

 

ஏைனய உயி�களி�  ெப�  அ�  உ�ைம ெவ:ளிைட மைல. ஆகேவ, இ5வழகிய 

உலக" , ெப�  அ�  வ0வாக அைம�தி��த�  எவ�"  ஓ$ப�0�த உ�ைம எ�க.  

 

உலக�உலக�உலக�உலக�        காாியமாகாாியமாகாாியமாகாாியமா? ? ? ? காரணமாகாரணமாகாரணமாகாரணமா????    

 

ெப�  ஆ�  வ0வாயில6>"  உலக"  காாியமா? காரணமா? இ>றி� நீ�ட 

ஆரா)�சி இ6ேக நிக��த ேவ�2வதி�ைல. உலக"  நாம*ப6கைளFைடய. 

நாம*ப6கைளFைடய ஓ�9 ேதா;ற�  ேக2க?�> உ&பட�  இய�H. ேதா;ற�  

ேக2கைளFைடய ஓ�9 காாியமா>மா? காரணமா>மா? அ காாியமாகா 

எ6ஙன"  காரணமா>" ? உலக"  காாியெம�ப அறிஞ�  ஆரா)� க�ட �0H. 

 

நிமி�த�நிமி�த�நிமி�த�நிமி�த�        

 

காாிய உலக"  எ�கா&சிைய வழ6>கிற? அ ெப�  ஆ�  கா&சிைய 

வழ6>கிற. காாிய உலக"  ெப�  ஆ�  ெப�ணி�  ெப�ைம அ�ல வா��ைக�  

ைண வ0வாயி��தலா� , அைத�  காாிய$ப2�"  நிமி�த"  எ5வ0 வினதா-

யி��த�  ேவ�2" ? 

 

உ�ள ேபாகாஉ�ள ேபாகாஉ�ள ேபாகாஉ�ள ேபாகா    இ�ல வாராஇ�ல வாராஇ�ல வாராஇ�ல வாரா    

 

“உ:ள ேபாகா இ�ல வாரா” எ�ப நியாய" . காரண�தி�  ெப�ைம 

இ�ைல எனி� , காாிய�தி/"  ெப�ைம இரா. அ5வாேற காரண�தி�  அ�ைம 

இ�ைல எனி� , காாிய�தி/"  அ�ைம இரா. காாிய உல>, ெப�  ஆணா�  
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ஆ�க$ப&0�$பதா� , அைத�  காாிய$ப2�"  நிமி�த�"  ெப�  அணாகேவ 

இ��த�  ேவ�2" . இ5(�ைம க�ேட ந"  ��ேனா� , நிமி�தமாகிய கட(ைள, 

“அ"ைம அ$ப� ” என�  ெகா�டன�  ேபா/" . 

 

கட'ளி�கட'ளி�கட'ளி�கட'ளி�        ெப�ைம%�ெப�ைம%�ெப�ைம%�ெப�ைம%�        ஆ�ைம%�ஆ�ைம%�ஆ�ைம%�ஆ�ைம%�        

 

“�A�த;  ெபா�:  ெப�  ஆ�  வ0வா)$  ெபா�கிற” எ�ற உ�ைம, �த�  �த�  

ந"நா&டவரா�  காண$  ெப;ற. எ�லாவ;ைறF"  கட�ெதாளி�"  ெம)$  

ெபா�ைள இ�கால உலகி�  பல�  ஆணாக(" , சில�  ெப�ணாக(" , சில�  ெப�  

ஆணாக("  ெகா�2 வழிப2கி�றன� . இனி வ�"  உலக"  எ�திற�  க�� 

ேவ;9ைமFமி�றி ஓேர உ�ைமைய ஏ;>"  எ�9 யா�  ந"Hகிேற� .  

 

“மா;ற மன6கழிய" நி;>"  மைறெபா�ைள அவரவா�  வி�"Hமா9 ேபா;ற 

அவரவ��> உாிைம உ�2. “எ�லாமா)  அ�ல(மா) ' விள6>"  ஓ�ைற 

எ5வ�ண"  ேபா;றினா ெல�ன? ஆயி." , எ2�த ெபா�?�ேக;ப�  கட(ளி�  

ெப�  அ�  நிைலைய$ப;றி ஓ�� உணர ேவ�2வ நம கட� . 

 

கட'�கட'�கட'�கட'�        தா-தா-தா-தா-        த.ைதத.ைதத.ைதத.ைத    

 

கட(ைள�  தாெயன�  ெகா�ேடா�  மிக�  சில� . அவைர�  த�ைதெயன�  ெகா�ேடா�  

பல� . கட(ைள�  த�ைத யாக�  (Fatherhood of God)  ெகா�ேடா� , அவைர�  தாயாக�  

(Motherhood of God) ெகா:ள ம9�த;>$  ெபா�ளி�ைல. த�ைதயாக உ:ள கட(:  

ஏ�  தாயாக இ��கமா&டா� ? அ�ைனயி."  அ$ப�  சிற�தவ� ெகா� ! அ$பனி/"  

அ�:  மி�கவ:  அ�ைனய�லேளா? கட(ளிட�:ள தா)ைம�  >ண�ைதயா 

மைற$ப? ம9$ப? கட(ைள�  த�ைதயா�  ெகா:ள ஒ�$ப&ட மன" , அவைர�  

தாயா�  ெகா:ள ஓஒ�$ப2வதி�  எ�ன இA�>? 

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�        /�ப�/�ப�/�ப�/�ப�        ((((ெபளராணிக�ெபளராணிக�ெபளராணிக�ெபளராணிக�    ))))    

 

�A�த;  ெபா�ைள$  ெப�  ஆ�  எ�9" , தா)  த�ைத எ�9"  ெகா:வதா� , 

அத;>�  த�ணிய உ9$H�க?�2 எ�9 எவ�6  க�தலாகா. அ$ெபா�ளி�  

ெப�ைமF"  ஆ�ைமF" , தி�ணிய உ9$H�கைளFைடய ெப�  ஆ�  

வ0வ6கைள உண��வன அ�ல. அைவ P�ணிய ச�திகைள உண��வனவா" . 

Hராண6க:  அைவகைள�  தி�ணிய வ0வ6களாக�  ெகா�2 தி�மண$  

படல6க?"  வ>�தி�� கி�றன. அறிவா�   �� உணர�த�க சில P�ைமக: , 

மன�தி;  ெபா�ளா>மா9 அவ;ைற உ�வக$ப2�தி�  கைதகளாக அணிவ>��  
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 9வ Hராண மரH. கைதகைள உ:ளவா9 ந"Hவ ெபளராணிக மத" . ஞான 

Gலாரா)�சிFைடயா�  Hராண�  கைதகளி�  P&ப�ண�� இ�H9வ� ; ஏைனேயா�  

இட�$ப2வ� . 

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�        ச�தி இய�ச�தி இய�ச�தி இய�ச�தி இய�        

 

P�ணிய ெப�  ஆ�  ச�திக:  மீ சிறி க���  ெச/�ேவா" . உலகி�  

இர�2 ச�தி நில(கி�றன. ஓ�9  &23  ச�தி, ம;ெறா�9 பிாி�>3  ச�தி. 

��ைனய த�ைமய; பி�ைனய ெவ"ைமய. இ5விர�2"  சடச�தி-

களா>" . இவ;றி�  உ�ைம, Sதெபளதிக சாRதிாிகளா�  உ9தி ெச)ய$  ெப;9 

நீ�ட நா&களாயின. சடச�திக:  தாேம இய6கமா&டாவாக�� , அவ;ைற இய�க�  

சடம�லாத ஓ�9 ேதைவேய. அேவ சி�ெபா�:  எ�ப. இய6>"  சட�தி�  

இர�2 ச�தி-யி��தைலெயா$ப, அ�  சட�ைத இய�>"  சி�ெபா�ளி/"  இர�2 

ச�தியி��த�  ேவ�2" . இ�ைலேய� , சடச�திக:  �ைற �ைறேய இய6க மா&டா. 

அகேவ, சி�ெபா�ளினிட�"   &ட�  பிாி�த;  >ாிய த�ைம ெவ"ைம இ��ேத 

தீர�  ேவ�2" . அவ;றி�  இ�$H" , உ�ைம க�ட ெபாிேயாரா�  உ9தி 

ெச)ய$ப&0 ��கிற. சி�ெத."  ெச"ெபா�: , சட$  ெபா�?ட�  நீ�க மற$  

பிாிவி�றி, அ�விதமாக�  கல� நி�9, அ�சட�ைத இய�>�திற�ைத விாி�த 

G�களி;  கா�க. 

 

த�ைம ெப�த�ைம ெப�த�ைம ெப�த�ைம ெப�    ; ; ; ; ெவ�ைம ஆ�ெவ�ைம ஆ�ெவ�ைம ஆ�ெவ�ைம ஆ�        ((((ெப�ெப�ெப�ெப�        நீல�நீல�நீல�நீல�    ; ; ; ; ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�        ெச�ைமெச�ைமெச�ைமெச�ைம))))    

 

த�ைமைய$  ெப�  எ�9" , ெவ"ைமைய ஆ�  எ�9"   9த�  உலேகா�  இய�H. 

இ5விய�H ப;றி�  சி�ெபா�ளி�  த�ைம�   ;ைற$  ெப�  எ�9" , ெவ"ைம�  

 ;ைற ஆ�  ெப�ணி�  ெப�ைம அ�ல வா��ைக�  ைண எ�9"  ந"  

��ேனா�  உல>�> உண��தின� . இைவ நிரேல ச�தி எ�9"  சிவ"  எ�9"  

வழ6க$ப2கி�றன. வழிப2ேவா�  உ:ள�தி�  அைவ ெபா�ளா>மா9 ��னத;> 

நீல நிற�" , பி�னத;>�  ெச"ைம நிற�"  ெம)3ஞானிகளா�  ெபாறி�க$  ெப;றன. 

த�ைம�> நீல�" , ெவ"ைம�>�  ெச"ைமF"  ெபாறி�த மிக$  ெபா��த" . 

நீல�ைத$  ெப�ைம நிற"  (Feminine colour) எ�9" , சிவ$ைப அ�ைம நிற"  

(Masculine colour) எ�9"  மேனா த�வ ஆசிாிய�  வி��ய"  ேஜ"R  உ:ளி&டா�  

உைர�:ளன� . இைத வ�F9�த$  பல சா�9க:  ேதைவ யி�ைல. க� டாக 

உ:ள ஒ�ைற�  >றி�த�  சா/" . அ ெந�$H. ெந�$H நா நீ&0�  �ழ�9 

எாிF"ேபா, அதி.ட��  ெச"ைமF" , விளி"பி�  நீல�"  மிளி�த�  கா�கிேறா" , 

இ�  நீல�"  ெச"ைமF"  ஓ�றினி�9"  ஒ�9 பிாி� நி;பதி�ைல. அ ேபால�  

ச�திF"  சிவA"  பிாிவி�றி ஒ�ேறாெடா�9 இைய� நி;கி�றன. 
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ேயாக �ைறேயாக �ைறேயாக �ைறேயாக �ைற    

 

அ�ட"  ெப�  ஆணாக அைம�தி�$ப ேபால$  பி�ட�"  அ5வ�ணேம 

அைம�தி��கிற. உட��  இட ப�க�தி�  த�ைம நா0F" , வல ப�க�தி�  

ெவ"ைம நா0F"  ஓ2கி�றன. விள�க"  உட; ;9 G�;  பா��க. ேயாகிக:  இ�  

த�ைமையF" , ெவ"ைமையF"  �ைறேய ச�திரகைல Cாிய கைல எ�9 ெசா�வ� . 

இைவ, இைடகைல பி6கைல என("  ப2" . வலப�க ெவ"ைம�  Cாிய கைலF" , 

இட ப�க�  த�ைம�  ச�திரகைலF"  சமமாக இய6க�ேவ�2" . ஒ�9 மி>�, 

ம;ெறா�9 >ைறயி�  உட/�> உள9 விைளF"  இதைன, 

 

”மா9 மதிய"  ஆதி�த."  மாறி�றி�  

தா9 படாம�  த�ேடாேட தைல$ப0�  

ஊ9 படாட�  ேவ�2"  உ.பரய�"  

பா9படாஇ�ப"  பா�மிைச$  ெபா6> ேம” 

 

எனவ*உ�  தி�@ல�  தி�வா�கா�  உண�க. 

 

இ�கைலகைள$  ெப�கைல ஆ�கைல எ�9 வழ6>வ��2; “ஈரா9 

ெப�கைல எ�ணிர�டா�  கைல” எ�றா�  அ�  தி�@லேர. விாி��  ெசா�லா 

��6க�  ெசா��� , ம�களி�  இட ப�க"  ெப�  த�ைமF" , வல ப�க"  ஆ�  

த�ைமF"  திக�கி�றன எ�னலா" . பிராணாயம$  பயி;சியி�  ேத��சி ெப;ேறா� , 

கைலகைள ஓA6>ெபற இய�>"  ஆ;ற�  வா)�தவராத�� , அவ�  வி�"Hமா9 

ெப�  >ழவிையேயா ஆ�>ழவிையேயா ெப9த�   2"  எ�9 ேயாக G�க:  

 9கி�றன. இ$ெப�கைல ஆ�கைல�>$  ப;9�ேகா2 ச�தி சிவேமயா>" . 

 

ஆ�ட பி�ட6க:  யா("  ெப�  ஆ�  வ0வாயி��த�  ேபால, அைவக&>�  

காரணமாக(:ள �A �த;  ெபா�?"  ெப�  ஆ�  வ0வாயி��த�  க�த�த�க. 

இ�P&ப"  அ��த நாாீ�ர @��த�தி�  நனிவிள6>" . அ"@��த�தி�  ஒ�பாதி 

ெப�=�(" , ம;ெறா�பாதி ஆ=�("  ெபா�த�  கா� கிேறா" . அதி�  

P&பெம�ைன? அ5வ0வ" , இ5வ�ட பி�ட"  அ��தநாாீசார வ0வமாயி��தைல 

அறி(9�வ ெத�க. அ��தநாாீ�ர வ0வ"  ஓவிய" . ஓவிய�தி�  விாி( 

அ�டபி�ட3  ேச��த அகில" . 

 

ச�தி சிவ இைய2ச�தி சிவ இைய2ச�தி சிவ இைய2ச�தி சிவ இைய2    
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ச�தி சிவ"  எ�ப ஒ�ைற வி2� ஒ�9 பிாி� நி;பன அ�ல. அைவ 

ஒ�ேறாெடா�9 இைய� நி;பன. ச�தி�>"  சிவ��>"  உ:ள இையH, மல�"  

மண�"  ேபா�ற; மர�"  கா�$H"  ேபா�ற; ப�="  இைசF"  ேபா�ற. 

 

பர"ெபா�:  எ�லாவ;ைறF6  கட�த; ஓ�ைறF6  கட�த. ஓ�ைறF6  கட�தைத 

எ�ென�9  9வ? அைத$  “பா� ” எ�9 ெபாிேயா�  உலகி;> அறி(9�தின� . 

பாழி�  இய�H எ�ைன? இ�னெத�9 ெசா�ல �0யாத அத�  இய�H. அஃ 

அகல நீள"  அ;9, நாம *ப"  அ;9, பிற$H இற$H அ;9, (அகல நீள நாம 

*ப6கைளFைடய) எ�லா உலக6க?"  இய6க, அ0$பைடயா)  - தாரகமா)  - 

நி�9, அக�டமா) , அறிவா)  ஒளி�வ. இ பர�தி�  உ�ைம நிைல. இ�நிைல 

ெசா*ப"  எ�9" , நி��>ண"  எ�9"  மரபினரா�  வழ6க$ப2கிற. 

 

பர"  எ�லாவ;ைறF"  கட� நி;பேதா2, எ�லா வ;றி/"  கல�"  நி;கிற. 

அதி�  கல$பி�ைலேய�  எ("  இய6கா. பர�தி�  கல�தநிைல தடRத"  எ�9"  

ச>ண"  எ�9"  ச"பிரதாய�தவரா�  சா;ற$ப2கிற. 

 

Vய அறிவா)  ஒளி�வ பர"ெபா�: . அத�  ப�H அ�: . பர�தி�  கல�த நிைலயி�  

அ�:  ெச5வேன விள6>" . கல$பி�  அ�:  விள6>வ இய;ைக. 

 

ஒ� ச�தி உ�ெட�9" , அ Hேராடா�  - எெல�&ரா�  - எ�9 இர�டா)  இய6கி 

ஒளி ெச)கிற எ�9"  ெப�ணி�  ெப�ைம அ�ல வா��ைக�  ைண 

வி3ஞான�  கைல விள"Hகிற. Hேராடா�  சிவ"  ேபா�ற; எெல�&ரா�  ச�தி 

ேபா�ற. 

 

பர"ெபா�:  சிவ" . அத�  அ�:  ச�தி. ச�தி எ�ப தனி� நி;பத�9. ச�தியாவ 

சிவ�தி�  அ�: . ஒ�வனிட� :ள அ�&>ண�ைத எ6ஙன"  பிாி�த�  இய/" ? 

 

ச�தி எ�ேறா அ�ேற சிவ���2, சிவ"  எ�ேறா அ�ேற ச�திF��2. இர�2"  

அநாதி. இர�2"  உய�( தா�வி�றி ஒ� உல> உயி�கைள இய�>கி�றன. ச�தி 

சிவ�ைத$  ப;றி,  

 

அ9வைக�  சமய�  ேதா��>"  அ5வவ�  ெபா�ளா)  ேவறா6  

>றிய உைட�தா)  ேவதா கம6களி�  >றிய ற�த6  

கறிவினி�  அ�ளா�  ம�னி அ"ைமேயா ட$ப னாகி�   

ெசறிெவாழி யா நி�ற சிவன0 ெச�னி ைவ$பா"   
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எ�9" , 

 

ஒ�வேன இராவ ணாதி பாவக"  உ;றா;  ேபால�  

>�வனி5  (�வ ெம�லா"  த�ைமF� திாியா னா>"  

வ�"வ0 ெவ�லா3  ச�தி ச�திதா�  மர�6  கா�பH"  

இ�ைமF"  ேபால ம�னி�  சிவ�திேனா 0ைய; நி;>"  

 

எ�9" , 

 

ச�திF3  சிவ� மாய த�ைமயி5  வலக ெம�லா"  

ஒ�ெதா5வா ஆ="  ெப�="  உண�>ண >ணிய மாக 

ைவ�தன�  அவளா�  வரத வா�கமி5  வா��ைக ெய�லா"  

 

எ�9" , 

 

எ�திற"  நி�றா�  ஈச�  அ�திற"  அவ?"  நி;.ப:  

 

எ�9" , 

 

அ�ள ச�தி யா>"  அர�தனக க�ைள யி�றி�  

ெத�:சிவ மி�ைல அ�த�  சிவமி�றிச ச�தி யி�ைல 

 

எ�9"  சிவஞான சி�தியா�  விள�கியி��த�  கா�க. 

 

�3 மனித��3 மனித��3 மனித��3 மனித�        த�ைமத�ைமத�ைமத�ைம    

 

ச�தி சிவ"ேபால$  ெபா�=ல>"  ஆ=ல>"  இல6க�  ேவ�2" . ெப�  ஆ�  

ேச��த ஒ�ேற வா�ெவ�ப. ெப�="  ஆ="  ேச��த ஒ�ேற �A மனித� 

த�ைம எ�9 ம. பக�கிறா� . த�ைமF"  ெவ"ைமF"  எ6ஙன"  உட�  நல��> 

ேவ�ட;பாலனேவா, அ6ஙனேம ெப�ைமF"  ஆ�ைமF"  வா�( நல��> 

ேவ�ட;பாலன. ஒ�ற;  ெகா�9 சி9ைம Fறி�  ஊ9"  >ைல("  நிகA" . 

இ5(லக வா�வி;>$  ெப�ைம ஆ�ைம எ�."  இர�2"  இ�றியைமயாதன. 

இர�ட.:  உயா�( தா�வி�ைல. உய�( தா�( க;பி$ேபா�  இைற 

இய�ைபயாத� , இய;ைக இய�ைபயாத�  உணராதா�  எ�க.  
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இ5(லக"  ெப�  ஆ�  வ0 வாயில6>கிற. �A�த;  ெபா�?"  ெப�  ஆ�  

வ0வா)$  ெபா�கிற. ஆதலா� , ெப�="  ஆ="   0 வாA"  வா�ேவ 

வா�வா>" . அ5வா�( ஓ6க; ெப�  ஆ�  வா�க. 

 

ம�ணின�ல வ�ண"  வாழலா"  ைவக/"  

எ�ணின�ல கதி�> யாேமச�  >ைறவிலைல 

க�ணின�  லஃ96  கAமல வளநக�$  

ெப�ணின�  லாெளா2"  ெப��தைக இ��தேத. 

-  தி�ஞானச"ப�த�  

----------- 

2222. . . . ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�        �த�ைம�த�ைம�த�ைம�த�ைம    

 

(ெப�=" ெப�ைமF" – ெப�ைம இ�ப நிைல – ெப�, இ�ப�தி� ப�ைம – 

ெப�, இ�ப" அழ>� கட(: – கவிவாண�" ெப�=" – ெப�பிறவி ேநா�க" – 

தா)ைமF" ெதா�2" – வா��ைக$ ெப� – ெப�ணி� தியாக" – ெப�ைம 

ஆ�ைம�>ண" – ஆணி� ெப�ைம – அகேம Hற" – அ�ப� அ�ளாள� Wர� 

பாவல� �த�ேயாாி� த�ைம – ெப�ைமயி� இைறைம – நம நா2" 

ெப�ைமF" – கைலமக:, தி�மக:, பைர – ெப� ேதா;ற" – ெப�ணி� 

�த�ைம மற�த இட" – நம நா&2� ெதா�ைம வழ�>)  

 

ெப�  ெகா0யாக நட �த லேக       - தி�@ல�  

 

ெப�=ல> ஆ=ல> எ�."  இர�ட.:  உய�( தா�( க�தலாகாெத�ப 

ேமேல ெசா�ல$ப&ட. இர�2லகி.:  உய�( தா�( இ�ைலேய." , 

ெப�=லகி;> �த�ைம வழ6கேவ�2ெம�ப அறி("  அ�H"  வா)�ேதா�  

க��. ெப�=லகி;> இய�பாயைம�:ள >ண" , ெதா�2, கடைம 

�த�யவ;ைற ேநா�>ழி$  ெப�=ல> �த�ைம ெப;9 விள6>வ ந�> 

Hலனா>" . ஆ=லகி�  ேப;றி;>" , வள��>" , நல��>" , பிற ஆ�க��>"  

நிைல�களனாயி�$ப ெப�=லெக�ப எவ�"  அறி�த ெதா�9. 

இ$ெப;றிFைடய ெப�=லகி;> �த�ைம வழ6கினா�  ேந�"  இA�ெக�ைன?  

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        எஎஎஎ????    

 

�தலாவ, ெப�ணி�  இய�Hக:  மீ சிறி க���  ெச/�ேவா" . ெப�  எ? 

இத;>$  பல�  பலவா9 விைட  9ப. ெப�=9$Hைடய ெப�  எ�9 ெசா�வ 
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சாதாரண உலக வழ�>. ெப�=9$Hைடய சிலாிட�தி/" , சிலவ;றி/"  ெப�ைம 

இ�லாதி��த�  க� 2. ஆதலா� , உ9$H�>றி ஒ�ைறேய க�தி$  ெப�  இஃ 

எ�9 ெகா:ள�  �ைறைமயாகா. உ9$ேபா2 ேவ9 பல இய�HகைளF"  

ெகா�ட ஓ�ேற ெப�ெண�ப. அ5விய�Hகளி�  திர&சி ெப�ைம என$ப2" . 

இ$ெப�ைமFைடய ெப�ெண�க. 

 

ெப�ைம எ�.3  ெசா� , கைட >ைற�, ெப�ெணன நி�9, பி�ைன$  

ெப�ெண."  ஓ�  இன�ைத�  >றி$பதா யி;9. ெப�  ஆ>ெபய� . இ, தமி�  

இல�கண வழ�>. ஈ�2$  ெப�ைண எவ:  எ�னா, எ எ�ற �த;ெபா�ைள 

ஒ&0 எ�க.   

 

ெப�ைமெப�ைமெப�ைமெப�ைம    

 

ெப�ைமயாவ யா? அட�க" , ெபா9ைம, தியாக" , பரநல" , இர�க" , அழ>, 

ஒ$Hர(, ெதா�2 �த�யன அைம�த ஒ�9 ெப�ைம என$ப2" . ம�  நீ�  கா;9 

ஒளி �த�யன ேச�� மரமாத�ேபால, அட�க"  �த�ய >ண6க:  ேச�� 

ெப�ைமயாகி�றன. சி9சி9 நீ��ளிக:  கல� பர�த நீ�  நிைல எ�."  ெபய�  

ெப9த�ேபால(" , சி9சி9 பர�க:  கல� மைல எ�."  ெபய�  ெப9த�  

ேபால(" , அட�க"  �த�ய >ண6க:  ஒ�றி, அைவ ெப�ைம எ�."  ெபயா்  

ெப;றன. ெப�ைம எ�பைத�   றி&2$  பா�$பி� , அஃ அட�க"  �த�ய 

நீ�ைமகளாக$  பிாி� நி;>" . ஆகேவ, அட�க"  �த�ய இய�Hகளி�  திர&சி 

ெப�ைமயாகிற ெத�க. 

 

இ�ப �ப நிக�6சிஇ�ப �ப நிக�6சிஇ�ப �ப நிக�6சிஇ�ப �ப நிக�6சி    

 

உலகி�  இ�ப"  �ப"  எ�."  இர�2"  உ�2. இ�ப"  எ$ெபாA 

விைளகிற? �ப"  எ$ெபாA நிக� கிற? அட�க" , ெபா9ைம, தியாக" , 

இர�க"  �த�யவா;றா�  இ�ப ெமAத/" , அட6காைம, ெபாறாைம, த�னல" , 

அவா, வ�க�  �த�யவ;றா�  �ப�9த/"  இய;ைக. மாைய- அவி�ைத - 

�த�யவா;ைற�  கட� விள6>வ இ�ப"  எ�9" , அ"  மாையயாதியன 

ெபாறாைம ெவ>ளி அவா �த�ய ேப)�>ண6களாகி, உயி�கைள$  X0�, இ�ப 

ஊள;ைற�  தைக� நி;கி�றன எ�9"  ஞான G�க:  நவி�  கி�றன. ேப)�  

>ண6கள�லாத அட�க"  ெபா9ைம �த�ய ெத)வ >ண6களா�  விைளவ 

இ�பெம�ப அ�றாட அPபவ�தி�  அறிய�  கிட$ப. 

 

ெப�ைம இ�ப நிைலெப�ைம இ�ப நிைலெப�ைம இ�ப நிைலெப�ைம இ�ப நிைல    
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அட�க"  �த�யவ;றி�  திர&சி ெப�ைமயா)$  ெபா�வைதF" , அட�க"  

�த�யவ;றா�  இ�ப"  விைளவைதF"   �� ேநா�கி� , ெப�ைம இ�பமாக 

விள6காம; ேபாகா. ஆத��  ெப�ைமைய இ�பநிைல ெயன�  ேகாட�  

எ5வா;றா."  ெபா��" . மி�ன�  யா�2"  இய6கி." , அ யா�2"  தாேன 

விள6கி�  ேதா�9வதி�ைல. அ விள6கி�  ேதா�9மா9 அதைன� ெதாழி;ப2� 

மிட�தி�  ம&2"  அஃ ஒளி�"  அேதேபால, இ�ப"  யா�2"  பர� நி;பி." , 

அ ெப�ைமயி�  விள6கி, நிக��சியி�  த�ைன உண��வதா>" . 

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        இ�ப�தி�இ�ப�தி�இ�ப�தி�இ�ப�தி�        ப�ைமப�ைமப�ைமப�ைம    

 

இனி$  ெப�ைமயாவ யா? ெப�ைமைய இ�ப நிைல எ�9 ெசா�லலா-

ம�ேறா? அட�க" , ெபா9ைம, தியாக"  �த�யன ெப�ைமயி�  உ9$H�க: . 

இ5(9$H�க:  ேச��த இ�ப"  ெப�ைமயி�  உட� . இ�ப உட�  P�ணிய-

தாக��  (Abstract) அத;> எ�H ேதா�  ேபா��த ஒ� வ0வ"  - ப�(ட�  - 

இைறவனா�  அைம�க$ப&0 ��கிற. அ5வ0வ" , “ெப� ” “ெப� : எ�."  

ெபயரா�  உலகி�  வழ6க$ப&2 வ�கிற. இ$ெபாA ெப�  எ? இ�ப�தி�  

ப�ைம ெப�  எ�க. 

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        ெத-வ�ெத-வ�ெத-வ�ெத-வ�        

 

இ�பேமா P�ணிய; காண� டாத. காண� டாத இ�ப"  ெப�ணாகி 

நம�>�  கா&சி அளி�கிற. ெப�ைம எ�."  இ�ப�  ெத)வ�ைத ஏ�தி நி;>"  

ெப�ைண, ெவ9"  ெப�ெணன�  ெகா:ளா, ெப�  ெத)வெம�9"  

ேபா;றலா" . இ�தைகய ெப�ைமFைடய ெப�ைண �த�ைமFைட யா:  எனி� , 

எ�ன �Aகி$  ேபா>" ? 

 

இ�ப��இ�ப��இ�ப��இ�ப��        அழ��அழ��அழ��அழ��        

 

ெப�ைம இ�பமாயி� , ெப�ைம அழ>மா>" . இ�ப�:ள இட�தி�  

அழ>��2. அழ>:ள இட�தி�  இ�ப��2. அழ> Hலனா>மிட�தி�  இ�ப 

Pக��சிF மி��த�  அPபவ" . அதலா� , ெப�ைம அழ>மாத�  உ�ன�த�க. 

 

ெப�8�ெப�8�ெப�8�ெப�8�        அழ��அழ��அழ��அழ��        
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அழ> P&ப"  உண��த ம�க?: , ப�ைட�  தமி�  ம�க:  தைலசிற� 

விள6கினவ�க: . அவ�க:  ெப�ைண அழெக�ேற ெகா�டா�க: . ெப�  எ�.�  

தமி��ெசா;> அழ> எ�ப ெபா�: . ெப�ைண உண��"  மாத�  �த�ய 

ெசா;க&>"  அழ>$  ெபா�ளி��த�  கா�க. ெப� , மாத�  இைவக:  அ>ெபய�க: . 

பல இட6களி�  ஒேராவழி விள6>"  அழெக�லா�  திர�2, ெப�ணாகி நி;றலா� , 

அழ>$  ெபா�:  அளி�>"  ெப�  எ�.3  ெசா�  ெப�=லகி;>�  C&ட$ப&ட. 

நீலவான�தி�  தி6க:  ேபால(" , மைலயி�  ெபாழி�  ேபால(" , ப�6ெகா0யி�  மல�  

ேபால(" , மலாி�  நிற"  ேபால(" , பறைவகளி�  மயி�  ேபால(" , வில6>களி�  

மா�ேபால("  ெப�  எ�."  அழ> இ5வழகிய உலைக அழ> ெச)கிற. ெப�  

இ�ைலேய�  உலகி�  அழ> ஏ? 

 

அழ��அழ��அழ��அழ��        கட'�கட'�கட'�கட'�        

 

அழ> எ? இப;றி, “��க�  அ�ல அழ>” எ�."  G��  விாி��  

 றிF:ேள� . அழ>�  கட(ைள�  க�2 இ�Hற எவ�"  வான�ைத ேநா�க 

ேவ�2வதி�ைல; மைல�> ஏகேவ�2வதி�ைல; கா2களி�  Hகேவ�2வதி�ைல; 

கடைல நாட ேவ�2வதி�ைல; காவிய6கைள$  Hர&ட ேவ�2வ தி�ைல. அழ>�  

கட(:  ெப�ணாகி யா�26  கா&சி அளி� கிற. அைத�  க�=:ேளா�  

கா�பாராக. 

 

கவிவாண&கவிவாண&கவிவாண&கவிவாண&        

 

ெப�ணழகி/:ள கட(&  ட�ைமைய உண�� அ5வழைக எ�ைண�  

கவிவாண�  எA�தா�  எAதி எAதி இ�ப"  Pக��தா� ! அ�னா�  எAதி எAதி 

எA��> �0( க�டார�றி, அ5வழ>�> �0( க�டாாி�ைல. அழ>�  

கட(?�> �0( ஏ? அழி( ஏ? ெப�ணி�  பா/:ள அழ>�  கட(ைள�  

காணா, அவள எ�Hேதா�மீ க���  ெச/�தி ெவ�ெதாழிF6  கா�க�நிைல 

>றி� இர6>கிேற� . எ�லாவ;றி/"  �த�ைம ெப;9:ள அழகாகிய 

ெப�ணி;> �த�ைம வழ6க�  தவறா>ேமா? 

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        பிறவி ேநா�க�பிறவி ேநா�க�பிறவி ேநா�க�பிறவி ேநா�க�        ----    தா-ைமதா-ைமதா-ைமதா-ைம    

 

ெப�ணி�  வா��ைகைய ஊ�றி உ�.ேவாமாயி� , ெப�  பிறவியி�  விAமிய 

ேநா�க"  இனி Hலனா>" . ெப�  பிறவி, காம ேவ&ைக�>" , அ2$Sத�  �த�ய 

ேவைலக&>"  பய�ப2வ எ�9 க�த�  அறியாைம. ெப�  எ�தைகயின: ? 

இ5(லக ஆ�க�"  அழி("  அவளிட�  தி��கி�றன! ெப� , த�  வயி;றி;  பிற�>"  
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பி:ைளகைள�  தீய வழியி�  வள�� உலகி�  வி0� , உலகநிைல எ�னா>" ? 

உலக"  அர�க வா�(�  க�ேறா இைரயா>" ? உலகி�  ெத)வ அ�H வா�( ��6கி 

அழி�ேதப2" . ெப�ணின�லா:  ெத)வமாத�� , அவ:  எ$ ெபாA"  அழி( 

நிைனயா: - அவ:  உ:ள�:  எ$ெபாA"  அ�கேம நில(" . த�  வயி;றி;  

பிற�>"  பி:ைள, ெப�6க�வி யாளனா)  - Wரனா)  - அ�பனா)  - ந�லவனா)  - 

ெதா�டனா)  - உலகி�  வா�த�  ேவ�2"  எ�."  எ�ண�ைதேய தா)  ெகா:வ 

வழ�க" . பி:ைள ெக&ெடாழிய ேவ�2ெம�9 தா)  ஒ� ேபா"  நிைனயா: . தா)  

வயி;றி;  பிற�, அவளா�  வள��க$  ெப9"  பி:ைளகள�லேவா பி�ைனய 

உலக" ? உலகா�>�  தா)ைமFைடய ெப�ணி�  ெப�ைமைய எ�ென�9 

 9வ? ெப�  பிறவியி�  விA$ப�ைத�   �� ேநா�>6க: . ெப�ணி�  

ெப�ைமைய உண��த�ேறா தி� வ:?வனா� , ெப�ணி;  ெப��த�க யா(ள” 

எ�9 உலகி;> அறி(9�தினா� . 

 

ெதா�9�ெதா�9�ெதா�9�ெதா�9�        :$பா;:$பா;:$பா;:$பா;    

 

உலக ஆ�க��>ாிய தா)ைம ெப�ணி�பா�  உ�ெடனி� , அவள ெதா�0�  

சிற$ைப எ�ென�9  9ேவ� ? உலக நல��>ாிய ெதா�ைட (service)$  ெப�  

ெத)வ"  ஏ�தி நி;கிற. ெதா�2 எ? பய�  க�தி�  ெச)ய$ ப2"  ேவைல 

ெதா�டாகா. பய�  க�தா ெச)ய$ப2"  பணிேய ெதா�டா>" . பி:ைளகைள 

ந�வழியி�  வள��>�  ெதா�0.3  சிற�த ேவெறா�9�ேடா? பி:ைளக?�>�  

ெதா�2 ெச)F"ேபா தா)  ஏதாவ பய�  க�கிறாளா? இ�ைலேய! உலகநல�  

ஒ�ேற க�தி�  தா)  ெதா�2 ெச) கிறா: . பய�  க�தா�  ெதா�ட�ேறா கட(:  

ெதா�2! அ�ெதா�ட �ள�த�ேறா கட(:  W;றி�$ப� ! தாF:ள�  தி��லாத 

கட(:  ேவெற6ேக இ��க$  ேபாகிறா� ? இ ப;றிேய, ஈ�றாளி�  எ�ன 

கட(?மி� ' எ�ற நா� மணி�  க0ைக. ெப� , தாயா)$  HாிF�ெதா�2 ெபாி6  

க�த;  பால. ெப�  பிறவியி�  விAமிய ேநா�க"  தாயாகி�  ெதா�2 Hாித�  எ�9 

ெசா�ல�  மிைகயாகா. எனேவ, ெப�ைம எ�."  நிைன( ேதா�9"  ேபா, 

தா)ைம - ெதா�2 - எ�."  இர�2"  ப�க�தி�  ேதா;ற�ற�  ேவ�2" . 

தா)ைமF"  ெதா�2"  வா)�த ெப�ண�லேளா �த�ைமFைடயா: ? 

 

தா-ைம�தா-ைம�தா-ைம�தா-ைம�        ெதா�;ெதா�;ெதா�;ெதா�;    

 

தா)ைம�  ெதா�2 எ�ப எளியத�9. தா)ைம�  ெதா�2 எ�9 எளிதி�  

ேபசலா" ; எAதலா" . நைட�ைறயி�  அ�ெதா�டா;9ேவா��ேக அதி�  அ�ைம 

ெதாிF" . அாிய ெதா�2 ெப�ணி;> வா�வாயி��கிற. ெதா�0; ெக�ேற 

ெப�  பிற�தா: , வள��தா: , ப0�தா: ; மண6 ெகா�டா: , வா�கிறா:  எ�96  
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 றலா" . ெதா�2 எ�ப அ0ைம ேவைலய�9. அ ெத)வ$  பணி. பய�க�தா�  

ெதா�2 ெத)விக"  நிர"பிய. “எ�  கட�  பணிெச) கிட$பேத” எ�.�  

தி�வா�ைக ஓ�க. இ$ெபயரா�  யா�  ஒ� G�  எAதியி��கிேற� . விாி( அதி;  

கா�க. 

 

வா��ைக<வா��ைக<வா��ைக<வா��ைக<        ெப�ெப�ெப�ெப�        

 

வா��ைகயி�  தைல$ப&2:ள ஒ� ெப�ணி�  வா�ைவ ேநா�கி� , அவள 

ெதா�0�  சிற$H இனி Hல$ப2" . அ$ ெப�  எ�ைண எ�ைண�  

ெதா�டா;9கிறா: ! மாம�  �த�ேயா��  ேக;ற ெதா�2 - கணவ.�>ாிய 

ெதா�2 - பி:ைளக?�>க�த ெதா�2- ம;றவரா்க&>�  த�க ெதா�2 - எ�தைன 

எ�தைன வைக�  ெதா�2! வ�க�ண�  ேச��த >2"பமாயி� , அ�  >2"ப 

ெந�$பிைட நி�9, �ப"  ெபா9�, மகி��சிேயா2 ெப�  பணியா;9கிறா: . 

வ�வா யி�லா�  >2"பமாயி� , ெபா�ளீ&2�  ைறயி/"  உைழ� ம;ற�  

கட�கைள$  ெப�  உஞ;9கிறா: . ெபா விைனகளி�  தைல$பட ேநாி� , 

அ5விைனகைளF"  ெப�  மக:  நிக�� கிறா: . ெப�மக:  �ப"  ெபா9�, 

மகி��சிேயா2 பணி ெச)வேபா� , அ�மக�  ெச)யமா&டா� . 

 

ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�        தியாக�தியாக�தியாக�தியாக�        

 

ெப9ைம$  ெபா�ளாகிய ெப�ைண�  கிறிR எ�9" , கா�தி எ�9"  யா�  

ேபா;9கிேற� . �ப$  ெபாைறயி�  விைளவ இ�ப"  எ�9 அRகா�  ஓயி�&  

எ�."  அறிஞ�   றி$ேபா�தா� . இ5வி�பநிைல ெப;ற வர�லேரா எ�ைபF"  

அ�பா�  பிற��> அளி$பவராவ� ? இ�நிைல ெப�  ம�களிட"  இய�பா)  

அைம�:ள. ெப�  எ$ெபாA"  தன�ெகன ஒ�9"  ெகா:வதி�ைல. 

பி:ைளகைள வ3சி�>"  தா) , உலகி��$பேளா? த�.யி��ெகன ஓ�றி�$பி."  

அைத$  பி:ைளக&>�  ெகா2�க�  தா)  சிறி"  பி�னைட யா: . பி:ைளக&காக�  

தா)  ெச)F"  தியாக�ைத இ�தைக�  ெத�9 எA�தா�  எAத�  �0யா. ��6க�  

 றி� , ெப�  தன�ெகன வாழா பிற��ெகன வா�பவ:  எ�9  றலா" . >2"ப�  

ெகா2ைமகைள$  ெபா9�த� , உ:ளைத ம;றவ�க&  க� மகி�த� , தன�ெகன 

வாழா பி�.லகா�>"  உயி�க&ெகன வா�த� , வி��ேதா"ப� , ஏைழக&  >தவ�  

�த�ய அ�6>ண6க:  ெப�ணினிட�$  ெபா�த�  ெவ:ளிைடமைல. 

 

�ண��ண��ண��ண�        

 

இ$  ெப�6>ண6க:  ெப�ணி�  ெதா�டாக$  பாிணமி�கி�றன. >ணமிலாத�  

ெதா�2 ெதா�டா>6ெகா� ! ெதா�0;> ேவ�ட;பால >ண"  >ணேம. 
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ெப�ணி�  பா/:ள தா)ைமயி�  எ�>ண"  அட6கா? உ:ள >ணெம�லா"  

அத�க�  அட6>" . எனேவ, ெப�  >ணமைல யாகிறா:  - ெப�ைண�  >ணமைல 

என$  ேபா;ற�  எ5வா;  றா."  ெபா��" . >ண"  �த�ைம ெபற�  

இய�ப�ேறா?  

 

�ணமிலா<�ணமிலா<�ணமிலா<�ணமிலா<        ெப�ெப�ெப�ெப�        

 

ெப�  பிறவி தா6கிேனா�:  >ணமி�லா�  இ�ைலேயா எ�9 சில�  வினவலா" . 

உலகி�  எத;>"  Hறனைட உ�2. Hறனைடைய$  ெபாைமயி�  H>�தி$  ேப�வ 

உலக வழ� க�9. ஈ�2$  ெபாஅற"  ப;றிேய ெப�=லகி�  இய�ைப யா�  

ெமாழி� வ�கிேற� . ெப�  வ0வ�  தா6கிேனா�:?" , ெபா9ைம தியாக"  

�த�ய >ண6களி�லா$  ேப)களி��கலா" . இவ�க:  வ0வ�தா�  ெப�ம�கேள 

ய�றி�  தா)ைம� >ாிய ெப�ைம வா)�க$  ெப;ற ெப�  ம�கள�ல. இவ�க:  

Hறனைட$  ெப�  ம�க: . Hறனைட ஒ5ெவா�றி/"  உ�2. 

 

ஒ� மா�ேதா$ைப எ2��  ெகா:ேவா" . அ�ேதா$பி/:ள மாமர6களி�  

இர�ெடா�9 கனி ெகாடாம�  இ��கலா" . அ5விர�ெடா�றி�  மன3ெச/�தி, 

“மாமர"  கனியளி�>"  இய�பின த�9' எ�9 ெபா$பட�   ற�  அறமா>ேமா? 

ெப�=லகி."  யா�டாயி."  ஒ� @ைலயி�  பA ேநரலா" . அெகா�2, 

“பA ெப�= லகி�  இய�H” எ�9  ற�  அறமா>ேமா? ெபா$  பட$  ெப�= 

லகி�  இய�ைபேய நா"  ேநா�க�  ேவ�2" . 

 

ெப�8ைம��ண�ெப�8ைம��ண�ெப�8ைம��ண�ெப�8ைம��ண�    ; ; ; ; ஆ�ைம��ண�ஆ�ைம��ண�ஆ�ைம��ண�ஆ�ைம��ண�        

 

>ண6கைள இர�2  றாக$  பிாி�கலா" . ஓ�9 ெப�ைம�  >ண�ெதா>தி; 

ம;ெறா�9 ஆ�ைம�  >ண�  ெதா>தி. ெப�ைம�  >ண6களாவன: அழ>, 

அட�க" , ெபா9ைம, தியாக" , பரநல" , இர�க" , Wர"  �த�யன. அ�ைம�  

>ண6களாவன: கர2, �ர2, அவா, ெபாறாைம, த�னல" , சீ;ற"  �த�யன. 

ஆ�மக� , கர2"  �ர2"  ��?"  திாி("  பிள("  நிர"பிய ப&ைடக:  ேபா��த 

வ�ய மர"  ேபா�றவ� . ெப�மக: , அ�கர2 �ர2 �த�ய ெகா2ைம கைள 

ஒ2�க, அ"மர�ைத�  �;றி, மன��கினிய ப�ைம வழ6>"  ெம��ய S6ெகா0 

ேபா�றவ: . இ�  >ணமிலா$  ெப�  ெப�ணாகா: . இ�>ண�:ள அ�மக."  

ெப�ைம ெப;றவனாவ� . 

 

ஆணி�ஆணி�ஆணி�ஆணி�        ெப�ைமெப�ைமெப�ைமெப�ைம    
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ஆ�  வ0வி�  ெப�ைம�  >ண"  ெப;ற ம�கேள இ கா9"  உலகி�  

அ�ப�கெள�9" , அ0யா�கெள�9" , அறிஞ�கெள�9" , Wர�கெள�9" , 

பாவல�கெள�9"  ேபா;ற$ப&2 வ�கிறா�க: . 'ஆ�வ0வி�  ெப�ைம�  >ண" ” 

எ�ப ெகா�2 அ�>ண�ைடய ஓ�வைன அ� எ�9 எவ�6  க�தலாகா. 

அ�க:  ஆ�  ெப�  எ�."  இ� பாலாாி/��2. அவ�கைள$  ப;றிய ேப�ேச 

ஈ�2 ேவ�டா. அவ�க:  சபி�க$ப&டவ�க: . அ� &ட"  ேவ9; ஈ�2 யா�  

>றி$பி2"  ஆ�  வ0வி�  ெப�ைம�  >ண"  பைட�த  &ட"  ேவ9. ஆ�  பிறவி 

தா6கிேனா�  ந�வழியி�  �ய�9 ெப�ைம�>ண"  ெபற விைரவாராக. 

 

“அகேம Hற" ” எ�றப0 >ண��ேக;ற �க"  மல�" . அ�ப� , அ�ளாள� , Wர� , 

பாவல� �த�ேயா�  �க6களி�  ெப�ைம ஓAக�  காணலா" . ப�ைட�கால 

அ�ப� , அ�ளாள�  �த�ேயா�  பட6க:  நம�>�  கிைட�கவி�ைல. கிைட�>ேம�  

அவ�த"  �க�தி�  ெப�ைமைய$  பா��கலா" . அ�க� , H�தக� , கிறிR, 

தி�வ:?வ� , அ$ப� , ந"மா�வா�  �த�ேயா�  �க6களி�  ெப�ைமேய 

ெபா��தி��த�  ேவ�2" . பா&0;  சிற�த ெஷ��, Wர�தி;  சிற�த 

ெந$ ேபா�ய� , ெபா9ைமயி;  சிற�த கா�திய0க:  - இவ�க:  தி�(�வ$  

பட6கைள உ;9 ேநா�>ேவா" . இவ�க:  �க�தி�  மன�ைத�  கவ�"  ெப�ைம 

எ�ன அழகாக$  ெபாழிகிற! ெப�ைம�>ண"  ஊ9"  அக" , ெப�ைம �கமாக 

மல�த�  இய�H. 

 

ெப�ைமயி�ெப�ைமயி�ெப�ைமயி�ெப�ைமயி�        இைறைமஇைறைமஇைறைமஇைறைம    

 

ெப�  நீ�ைமகேள இைறைம நீ�ைமக:  எ�பன; ஏைனய அர�க நீ�ைமக: . அர�க�  

த�ைமைய ஓழி�க$  ெப�  த�ைம ேதைவேய. ெப�ணிய�H ெபறா கட(:நிைல 

ெபற�  இயலா எ�9 ��6க�  ெசா��விடலா" . ஞானநிைலயி�  எவ�"  

ெப�ைமயா>"  ஒ�நிைலF�2; அதாவ அA�கா9 - அவா - ெவ>ளி - �த�யன 

கழி�, ெபா9ைம - அ�:  - �த�யன ப0F"  ஒ�நிைல எ�க. “ஒளியா"  பர�"  

உளதா"  பர�" - அளியா�  சிவகாமியா>3  சமய"  ' எ�றா�  தி�@லனா� . 

“ெம)ய�னா�  தாFட�  ெச�9 பி�  தாைதைய�   0 ' எ�றா�  ப&0ன�த0க: . 

கட(:நிைல அைடத;>"  ெப�ணிய�H இ�றியைமயாததா யி��கிற. 

 

நம நா;�நம நா;�நம நா;�நம நா;�        ெப�ைம%�ெப�ைம%�ெப�ைம%�ெப�ைம%�        

 

ெப�ைமயி�  சிற$ைப உ�னிேய ந"  ��ேனா�  வா� வி;> இ�றியைமயாத 

க�வி, தி�, ஞான"  �த�யவ;ைறF"  ெப�ெணன�  ெகா�டன�  ேபா/" . 

க�விைய�  கைலமக:  எ�9" , தி�ைவ�  தி�மக:  எ�9" , ஞான�ைத$  பைர 
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எ�9"  ந"  நா&டா�  ெகா�ட அராய�த�க. நா&ைட$  பலவழியி/"  ஓ"H"  

கா&ைட, கா&2�க�னி- வனேதவைத எ�9 வா��வ" , ப�/யி�கைள�  

தா6>"  நா&ைட�  தா)  (வ�ேதமாதர" ) எ�9 வA�வ"  உ�ன;பாலன. 

எ�லாவ;றி;>"  ேமலாக விள6>"  கட(ைளF"  ந"மவ�  ெப�ணாகேவ ெபாி"  

ேபா;9கி�றன� . இ�திய நா&0�  கட(ைள$  ெப�ணாக$  ேபா;9ேவா�  

ெதாைகேய ெப�கி நி;கிற. �A�த;  ெபா�:  ெப�  ஆ�  வ0வாயி�$பி." , 

அதனிட� அ�?�>ாிய ெப�  த�ைமேய சிற� விள6> தைல, அ�:நிைல 

எ)திய ெபாிேயா�  நம�> அறி(9�தி$  ேபா�தன� . “@ேவ �ல>�>�  தாேய” 

எ�9" , “அ"ைமெயன�  க�ளியாவா றா�ெப9வா�  அ�ேசாேவ ” எ�9"  மாணி�க 

வாசகனா�  அ�ளியி��த�  கா�க. உலகி�  உயாிய அ�H$  ெபா�ெள�லா"  

ெப�ணாகேவ ேபச$பட�  எவ�"  அறி�த ெதா�9. இ�ைண�  சிற$H வா)�த 

ெப�ைமயி�  ப�ைம யா"  ெப�ணி�  �த�ைமைய விள�க/ ேவ�2ேமா? 

 

ெப�ெப�ெப�ெப�        ேதா#ற�ேதா#ற�ேதா#ற�ேதா#ற�        

 

ெப�ணி�  �த�ைமைய நி9வ$  பல$பல காரண6 க?�2. அவ;ைற ஈ�2 

விாி�கி�  அைவ ெப�>" . எைதF"  ஆ)� உ�ைம க�ட பி�னேர, 

அ5(�ைமைய உலகி;> அறி(9�"  ேம�  நா&2$  Sதெபளதிக ஞானிகளி;  

பல� , ெப�  ேதா;ற�ைதேய �தலாவதாக�  க�கி�றன� . இழி�த பிராணிகளி;  

சில சி�னா:  ெப�ணாக(" , சி�னா:  ஆணாக("  மா9த�  உ�2. ைபயாலஜி 

எ�."  இய;ைக Gைல$  பா��க. உலகி�  - ெதா�ைமயி� - ெப�  ஆ�  

ேவ;9ைம அ�"Hத;> ��ன� , �த�  �த�  இய;ைகயி�  ெப�=9$ேப 

அ�"பியி��த�  ேவ�2ெம�ப இய;ைக ஞானிகளி�  அரா)�சியி;  ேபா�த 

உ�ைம. இ5(�ைம�> நம நா&டவ�&  சில�  க�ட உ�ைம அர�  

ெச)கிற. 

 

தமி�  நா&0;  பிற�த மணிக?:  தி�@ல�  எ�.6  >�மணி, ெப�ணி�  

�த�ைமைய$  பல இட6களி�  விாி��   றியி��த�  என உ:ள�ைத�  

கவ�கிற. அவ�  அ�ளிய ெமாழிக?:  சில வ�மா9: 

 

ெப�ெணா� ெப�ைண$  Hண��தி2"  ேபைதைம 

ெப�ணிைட ஆ="  பிற� கிட�த 

ெப�=ைட ஆெண�  பிற$பாி�  தீ��கி�ற 

ெப�=ைட ஆணிைட$  ேப�ச;ற வாற. 

 

கா="  பலபல ெத)வ6க:  ெவ5ேவ9 

S="  பலபல ெபா�ேபால�  ேதா;றி2"  

ேப=3  சிவ."  பிரம."  மாய."  
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கா=�  தைலவிந;  காரணி காேண. 

 

ைப6ெகா0 யா?"  பரம னி��திட�  

தி�ெகா0 யாக�  திக�த� ேசாதியா"  

வி�ெகா0 யாகி விள6கி வ�தலா� . 

ெப�ெகா0 யாக நட�த லக. 

 

இய;ைகயி�  �த�  �த�  அ�"பிய ெப�=9$  ெப�ப Sதெபளதிக 

ஞானிகளி�  ெகா:ைக. அ5விய; ைக�>�  காரணமாக உ:ள ச�தி எ�ற உ�ைம 

க�2 ந"  நா&டவ�  ச�தி�> �த�ைம  9கிறா� . ��ைனய சட�ைத$  ப;றிய 

ஆரா)�சியினி�9"  எA�த உ�ைம. பி�ைனய சி�ைத$  ப;றிய 

ஆரா)�சியினி�9"  பிற�த உ�ைம. சி�  எ5வழி, அ5வழி�  சட�மிய6>மாகவி� , 

அ5(�ைம�> இ5(�ைம ைண ேபாத�  கா�க. இய;ைகயி/"  

இைறைமயி/"  �த�ைம ெப;9:ள ெப�ணி;> �த�ைம எவ�"  வழ6க 

ேவ�2வதி�ைல. அ"�த�ைம, இய�பாகேவ அைம� கிட�கிற. அனா�  

அ"�த�ைம, உலகி�  ெபாவாக�  சில விட6களி/" , சிற$பாக நம நா&0/"  

மற�க$ப&0 ��கிற. 

 

ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�ெப�ணி�        �த�ைம மற.தவிட��த�ைம மற.தவிட��த�ைம மற.தவிட��த�ைம மற.தவிட�        

 

ெப�ணி�  �த�ைம மற�த இட6களி�  க�வி, தி�, ெபா�(, அ�H, உாிைம, 

வா)ைம, ெதா�2, ெத)வ மண"  �த�யன அ�கி நி;>" . இய;ைக 

அ5விட6கைள$  ப;பல வழிகளி�  ஒ9�ேததீ�" . ெப�ணி�  �த�ைம 

மற�க$ப&ட இட" , நரக�>ழமிைய ெயா�த எ�9 ��6க�   9ேவ� . அழ>, 

அட�க" , இர�க" , இ�ப" , �த�யன �த�ைம ெபறாத இட" , நரகமாகா 

பி�ைன எ�னவா>" ? மன�ைத�  கவ�"  அழக�" ◌்.பி, ந�வா�வி;> அ0ேகா/"  

அட�க"  மல��, ெபா9ைம தியாக"  த�னல ம9$H இர�க"  �த�ய ெச5விய 

நீ�ைமக&> அ0$பைடயாF:ள அ�H கா)�, பி�.லகா�>"  தா)ைம�  

ெதா�2 கனி�, இ�ப வா�  ெவ."  ேத�  பி�;9"  ெப�  ெகா0யி�  

�த�ைமையயா மற$ப? ம9$ப? 

 

நம நா�;�நம நா�;�நம நா�;�நம நா�;�        ெதா�ைம வழ��ெதா�ைம வழ��ெதா�ைம வழ��ெதா�ைம வழ��    

 

ந"  ��ேனா�  கட(ளி�  ெப�   ;ைற ��ன��  >றி�ேத, பி�ன�  ஆ�   ;9�  

>றி$ப வழ�க" . பா�வதி பாக� , இல&�மி நாராயண� , வ:ளி மணாள�  �த�ய 

வழ�>கைள உ�.க. உலக"  ஒ�பாதி ெப�="  ம;ெறா� பாதி ஆ=மாக 

ஆ�க$ப&0�$பி." , ெப�=லகி�  ெப�ைமைய உண��, ெதா�ைம Fலக"  
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ெப�=�ேக �த�ைம வழ6கி;9. ெப�ைணேய ேதவி எ�9 ந"மவ�  

அைம�கி�றன� . ஆைண�  ேதவ�  எ�9 ெசா�/"  வழ�க"  ெபாி"  நா&0�  

இ�ைல. இ5வா9 ெப�ணி;> �த�ைம வழ6கிய நா2, இேபா� அ"  

�த�ைம ம9�>"  நிைல எ)தியி��கிற! ெகா2ைம! ெகா2ைம! தா)ைமFைடய 

ெப�ணி;> �த�ைம வழ6க ம9$ப அநாகாிக" . “ஈ�றா?மா)  என�> 

எ�ைதFமா) ” எ�9" , “அ�ைனF"  பிதா("  ��னறி ெத)வ" ” எ�9" , 

“ச�தியா)�  சிவமாகி” எ�9"  ெபாிேயா�  ெப�=�> �த�ைம வழ6கியி��த�  

கா�க. ெப�  வயி;றி;  பிற�த நா"  ெப�ைண �தலாக�  ெகா:ேவாமாக. 

 

யா�  ெப�ணி�  வயி;றி�  ேதா�றிேன� ; ெப�=ட�  பிற�ேத� ; ெப�=ட�  

வா��ேத� . எ�  வா�வி;> நாேடா9�  ைணHாிF"  இய;ைக, ெப�ணாகேவ 

கா&சி யளி�கிறா: . யா�  ெதா�"  அ�H�  ெத)வ�" , ெப�ணாகேவ யி��கிற. 

என உ:ள�:ள ெப�ைம, அ�ைள�  ெசாாிகிற. யா�  ேப�"  ெமாழி, என�>$  

ெப�ணி�ப"  ந�>கிற. எ�லா"  ெப�  மயமாக எ�ைன�  C��, எ�.ட 

/�>"  உயி��>"  நல3  ெச)கி�றன. இ�தைகய ெப�  ெத)வ�ைத �த�ைம$  

ெபா�ளாக$  ேபா;9கிேற� . ெப�ேண �த�ைமFைடயா: ; அ�  தாைய 

வண6>கிேற� ; வா��கிேற� . வ�ேதமாதர" . 

 

”ச�வ"  ச�தி மய"  ஜக�  * 

---------- 

3333. . . . ெப�8ாிைமெப�8ாிைமெப�8ாிைமெப�8ாிைம    

 

(உாிைம இய�H – அஃறிைணFலகி� ெப�=ாிைம –ஆ� ெகா2ைம – 

ெப�=ாிைமF:ள நா2 – நாகாிக��> அறி>றி – கீ� நா&2$ ெப�ம�க: – 

ெப�=ாிைமயி�லா நா2 – ேவதகால$ ெப� ம�க: – இதிகாச கால$ ெப�க: – 

H�த� கால" – இராசH�திாிக: – பழ�தமி�$ ெப�ம�க: – அக$ெபா�?" 

ெப�=ாிைமF" – நாய�மா�கால" – ெப� அ0ைம$ப&ட கால" – Rமி�தி 

கால" – ெப� ஆ� @ைள நிைல – அைமதியி� அறி( – கைலமக: P&ப" – 

ேபைதைம விள�க" – க&2$பா2களி� ெகா2ைம – ஒA�க" இ�பால���>" – 

தி�வ:?வ� உ:ள" – ெசய;ைக� க&2க: – உாிைமF" கடைமF" – 

ெப�=ாிைம� ேக&டா� விைளF6 ேக2க: – உாிைம$ ேபாரா� ெகா2ைம – 

ெப� பிறவி ேநா�க" – ெப� ஆ=�>:ள ெதாட�H" நா&2$ பைழய வா�(")  

 

மாத�  த"ைம இழி( ெச)ய"  
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மடமைய�  ெகா?�ேவா"      - பாரதியா�  

 

உாிைம 

 

எ�லாவ;றி/"  �த�ைம ெப;9 விள6>"  ெப�ணி;> உாிைம வழ6க-

ேவ�2மா ேவ�டாவா எ�."  ஆரா)�சிF"  இ5(லகி�  சில இட6களி�  

நைடெப;9 வ�கிற. உாிைம எ�ப ஒ�வ�  ெகா2$பம�9; ம;ெறா�வ�  

வா6>வ ம�9. அஃ எவாிட�"  எ�லா விட�"  இய�பா)  அைம� 

கிட$ப. சில�  தம�>:ள வ�ைமயா�  பிற�  உாிைமைய மறி�"  பறி�"  

வ�கி�றன� . ஒ�வா�  உாிைம�> ம;ெறா�வ�  ேக2 C�வதி."  ெகா0ய பாவ"  

பிறிெதா� றி��கிறெத�9 ெதாியவி�ைல. உாிைமயாவ உயி�க&>�  கட(ளா�  

அளி�க$ப&ட ஒ� ெப�"  இய;ைக�  ெகாைட. த�ைன$  ேபாலேவ உயி�க?"  

எ5வித�  க&2$பா2மி�றி உலகி�  வாழேவ�2ெம�ப கட(:  ேநா�க" . 

அ5வ�:  ேநா�க��> மா9ப&2$  பிற�  உாிைமைய�  ேத2ேவா� , கட(:  

உ�ைமயி�  உ9திFைடேயாராகா� . எ5(யி�  உாிைம�>"  எவ�"  ேக2 

நிக��தலாகாெத�ப ெபா அற" . அ6ஙனமாக, ம�பைதயி�  ேதா;ற 

வள��சி�ெகன�  கட(ள�ளா�  தா)ைம ெப;9:ள ெம�ைம$  ெப�மகளி�  

உாிைமைய வ�ைம அ�மக�  சில இட6களி�  மறி�"  பறி�"  இ��கிறா� ! 

இய;ைக நியதி�> �ரணிநி�9, ெப�=ாிைமைய�  க0�, “ெப�=�> 

எ5வளவி�  உாிைம வழ6கலா" ; எ5வளவி�  வழ6க�   டா” எ�."  

ஆரா)�சியி�  தைல$பட�  எ�தைக அறியாைம! ெப�ணி�  உாிைமைய�  

ெக2�க("  வழ6க("  இ"மக�  யாவ� ? அ5(ாிைமைய�  க0�த மற��>�  

கAவா)  ேதட ேவ�2வ இவ�  கடைம எ�9 யா�   9ேவ� . 

 

அஃறிைண உலகி�  ெப�=ாிைம 

 

“ெப�=ாிைம�>�  ேக2 எ5(லகி�  விைள�தி�� கிற? அஃறிைணFலகிலா? 

ஆறறி(ைடய ம�க:  உலகிலா? ெவ&க"  ெவ&க" ! H�  ெச0 ெகா0களி�  ஆணின" , 

த�  த�  ெப�ணின�தி�  உாிைமைய�  தைக�தி��கிறதா? ஆ�  பறைவ, 

ெப�பறைவயி�  உாிைமைய�  ெக2�தி��கிறதா? எ5வில6காத�  தன 

ெப�ணின�தி�  உாிைமைய உைட� தி��கிறதா? அஃறிைண உலகி�  

ெப�=ாிைம�>"  பA நிக��ததி�ைல. பாழான ஆறறி(ைடய உய�திைண 

உலகிேலேய ெப�=ாிைம�>$  பA ேந��தி��கிற.! 

 

ஆ�ெகா2ைம 
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ப� ெதா�9ெதா&2 இைட[0�றி நிலவி வ�வத�9. சில G;றா�2�> 

��னேர ெப�=லகி�  பA Pைழ�த. இத;>�  காரண"  ஆ=லகி�  

த�னலேமயா>" . ஆ�மக�  ெப�மகைள�  தன�>ாிய காம$ெபா�ளாக(" , 

பணியாளாக("  ெகா�ட நா:  ெதா&2$  ெப�மக:  உாிைமைய இழ�கலானா: . 

வ�ய ஆணி�  ெகா2ைம, ெம�ய ெப�ணி�  உாிைமைய$  பறி�த�  ெச)த. 

வ�ய ஆ�  ��  ெம�ய ெப�  எ�  ெச)வா: ? 

 

ெப�=ாிைமF:ள நா2 

 

ெப�=ாிைம ெபாவாக உலகி�  பல இட6களி/" ,  சிற$பாக�  சில இட6களி/"  

பி�ைன நாளி�  க0ய$ப&ட. ெப�=ாிைமF:ள நா2க:  ெச�ைம-

F;றி�$ப" , அ5(ாிைம இ�லா நா2க:  ெசAைமய;றி�$ப"  க� 2. ெப� , 

நா&0�  தாயாகலா� , அவ:  அ0ைம$ப2"  இட"  அ0ைம$பட�  இய�H. 

 

நாகாிக��> அறி>றி 

 

ேம�நா&டா� , தா"  ெப�=ாிைம க0யாம�  வா� தலா� , தா"  நாகாிக P&ப"  

உண��தவெர�9" , க�நா&டா�  ெப�=ாிைம க0�தி�$பதா�  அவ�  நாகாிக 

P&ப"  உணராத வெரர�9"  க�கி�றன� . ஒ� நா&0�  நாகாிக"  அ�நா&0�  

ெப�ம�க:  நிைலைய$  ெபா9� நி;கிற ெத�ப எவ�"  ஏ;க�த�க உ�ைம. 

ெப�ம�க:  எ5வித�  க&2$பா2மி�றி, இ2�க=மி�றி$  பிற$Hாிைம இ�ப�ைத 

எ6ேக Pக�கிறா�கேளா, அ6ேகF:ள அ�  ம�க:  நாகாிக P&ப�ண��தவ�  

களாகிறா�க: . அ�நாேட நாகாிக"  ெப;றதா>" . 

 

கீ�நா2 

 

கீ�நா&0�  பைழய வரலா;ைற ேநா�>ழி$  ெப�  ம�க:  அ0ைம வா�(  

நடா�தினா�கெள�ப விள6கவி�ைல. கீ�  நா&2�  சாி�திர6களி�  

இ5(�ைமைய�  காணலா" . 

 

எகி$, பாபிேலா�  �த�ய இட6களி�  ப�ைட நாளி�  ெப�ம�க:  அ0ைமகளாக 

நட�த$ப&டா�க:  எ�9 ெதாியவி�ைல. �த��த�  ஓ� ெப�பா�  அர� 

ெச/�திய இட"  எகி$ எ�9 சாி�திர"   9கிற. சீன�தி�  ஹதா�, ெசமிராமிR  

எ�பவ�  ஆ&சி நடா�தி இ��கி�றன� . அணி�ேத ஒ� மஹாராணிேய சீன�தி�  

ச�கவர�தினியா யி��தா: . இ�தியாவி�  ாிஜியா, G�  ஜஹா�  �த�ேயா�  
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ஆ&சிக:  நட�தன. சிாியா நகர6கைள அராபிய�  ப;றி வ�த ேபா காலR , ஓபிரா 

எ�ற அராபி$  ெப�மணிக:  நா&0ய Wர�ைத G�களி;  காணலா" . 

 

நபிநாயக�தி�  அ��தவ$  Hத�வியா� , ெப�ைம�> ஓ�  உைறFளாயி��கிறா� . 

விாி( அவ�த"  வரலா;றி;  கா�க. பா�தா�  �த�ய இட6களி���த சில 

க�பா�க: , த6க:  மைனவிமாாி�  நிைன(�  >றிகளாக$  பல அழகிய நிைலய6க:  

எA$பினா�க: . ஷாஜஹா�  க&0ய தா]மஹா� , அவ�த"  மைனவியி�  

அ�பி;ேகா�  அறி>றியாக நி;கிற. இ5வ�H�  ெசய�க:  ெப�ம�களிட�:ள 

மதி$ைப$  Hல$ப2� கி�றன. �R�"  ெப�க: , பிற�த இட�தி�  ெசா�ாிைம 

ெப;றி�$ப"  ஈ�2�  க�த�த�க. 

 

கீ�நா&2$  ெப�மணிகளி�  க�வி�  ைறயி�  ேபா�  ெப;9 விள6கினவ�  பல� . 

ஜ$பானிய இல�கிய6களி;  சிற�த இர�2 G�களி�  ஆசிாிய�மா�  

ெப�ம�கேளயாவ� . பா�தா� , கா�ேடாவா �த�ய இட6களி�  ெப�ம�க:  

க�^ாிகளி�  ெச�9 பயி�9 வ�தா�கெள�9 ெசா�ல$  ப2கிற. அ$ ெப� 

ம�க: , ப;பல க�வி�  ைறகளி/"  வ�லவ�களாயி��தா�க: . மீராபா) , 

ஜிப�னிசா, ைசR , ேபாேதானி �த�ய Hக�ெப;ற ெப�  கவிகளி�  சிற$ைப 

எ�ென�9  9வ? 

 

கீ�நா&2$  ெப�ம�க:  வா�( 

 

கீ�நா&2$  ெப�ம�க:  ெபாி�  தா)ைமையF" , அறவெவாA�க�ைதF" , சமய 

வா�ைவF" , ெதா�ைடFேம த6க?�>ாிய வா�(�  ெச�வ6களாக�  

ெகா�0��தா�க: . அ$ெப�மணிக:  ஆ�ம�களிட�தி�  ேபாரா2வ" , 

அவ�கைள வழி மறி�$  Hைட$ப" , அவ�க:  பதவிகைள$  ப;9வ"  

த6க?�>ாிய வா�ெவ�9 ெகா�டா�களி�ைல. ஆ�ம�க?ட�  ேபாரா2வ 

ம&2"  ெப�=ாிைமயாகா. ெப�  ஆ=ட�  கல� வாழ$  பிற$பி�க$ப&டாேள 

ய�றி, அவ:  ஆ=ட�  ேபா�Hாி� வா�ைவ�  >ைல� இட�$பட$  பிற$பி�க$-

ப&டாளி�ைல. இப;றி$  பி�.6   9வ� . 

 

இ�திய நா2 

 

கீ�நா2களி;  சிற�த நம இ�திய நா&0�  மீ சிறி க���  ெச/�ேவா" . 

ப�ைட நாளி�  இ�திய நா&2$  ெப�ம�க:  க�வியாள�களா) , Wர�  

தா)மா�களா) , அரசிகளா) , எ5விைனF"  ஆ;ற வ�லவ�களா)  இ��தா�க: . 

அ�நாளி�  நா2 உ;றி��த ெசAைம�ேகா�  அளவி�ைல. 
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இ�திய நா&0�  ெசAைமF" , ெப�ைமF" , பிற("  G�களி�  ேபச$ப2கி�றன. 

நா2 அ�ெசழிய நிைலF;றி��த நா:  எ�நா: ? அ�நா: , ெப�=ாிைம ெப;றி��த 

நா:  எ�9 தய6கா ெசா�லலா" . ெப�=ாிைம பறி�க$ெப;ற நா:  ெதா&2, 

நா2"  உாிைம இழ�, அ0ைம�  >ழியி�  W�� வ��கிற. 

 

நம நா&0�  இ$ேபாைதய சி9ைம�>�   ற$ப26  காரண6க?:  யா�  @�ைற�  

சிற$பாக எ2��கா& 2வ வழ�க" . அைவ (1) ெப�=ாிைம த0�த. (2) 

பிற$பா�  வ>$H வ>�த. (3) ம�க?:  தீ�டாைம ெகா�ட. இ"  @�ற.:  

ெப�=ாிைம த0�தைத�  தைலயாய காரணமாகவ6  ெகா:ளலா" . ெப� , நா&0�  

ஒ� பாதியாக�� , அவ:  உாிைம�ேக&டா� , நா2 எ6ஙன"  ந�வா�( ெப9த�  

 2" ? மனிதன ஒ� பாதி, வாFவா�  இய�கமி�றி W��தா� , அவ�  எத;>$  

பய�ப2வ� ? “ெப�=ாிைமயி�லா நா2, ப�கவாF உைடயாைன ஓ�த” எ�9 

ெசா�ல�  ேதைவயி�ைல. 

 

ப�ைட�  கால�தி�  நம நா&2$  ெப�ம�க:  எ�லா�  ைறகளி/"  உாிைம 

ெப;றி��தா�க:  எ�பத;>�  சா�9க:  பல உ:ளன. ேவத கால உலகி�  மீ"  

பழ�தமிழ�  கால உலகி�மீ"  நம க��ைத�  ெச/�வேம�  அ�கால$  

ெப�ம�க:  நிைல இனி Hலனா>" . இைட�கால�தி/"  ெப�ம�க:  சி9ைம 

F;றி��தா�கெள�ப விள6கவி�ைல. பி;கால�திேலேய - அதாவ Rமி�தி 

கால�தி�  - நம நா&0�  ெப�=ாிைம >ைல�க$ப&ட. 

 

ேவதகால$  ெப�ம�க:  

 

ேவத6களி�  மிக�  ெதா�ைமய ாி�  ேவத" . அத�க�  ெப�ம�களா�  

யா�க$ப&ட பா�கைள�  காணலா" . அ�திாி ாிஷியி�  வழி�ேதா�றிய வி�வாவைர, 

அக�தியாி�  காத�  மைனவியா�  ேலாபா ��திைர, ஆ"ாி �னிவாி�  அ�ைம$  

Hத�வியா�  வா�ேதவியா�  �த�ேயா�  யா�த பாட�க:  அ5  ேவத�தி�  

ெபா�கி�றன. ைம�ேரயி, கா��கி, ேதவSதி �த�ய ெப�மணிகைள$◌்  ப;றி 

ஈ�2 விாி��   றேவ�2வதி�ைல. 

 

ைம�ேதயி 

 

ைம�ேரயி எ�பா� , மி�ர�  எ�."  ெப�"Hலவாி�  அ��தவ$  Hத�வியா� . ”த� ைத 

மக;கா;9 ந�றி அைவய� - ��தி யி�$ப�  ெசய� ” எ�றா�  வ:?வனா� . 

“மக.�>” எ�பெகா�2, “மக&> அ�9 எ�9 ெபா�:   9வ பி;கால 
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வழ�>. ெபாவாக உலகி;> ஓ�  அற"  உைர�>"  ேவைளயி� , “ஒ�வ� ”, “மனித� ' 

எ�."  ஆ�பா;  ெசா; கைள ஆ?த�  ெதா�9 ெதா&ட வழ�>. இ5வழ�>$  

ப;பல ெமாழிகளி/"  உ�2. தி�வ:?வ�  ஈ�2 “மக;>” எ�ற, ெபாவாக 

ம�கைள உண��வெத�க. இ நி;க, த�ைத பி:ைள�> ந�க�த�க க�வி�  

ெச�வேமயா>" . ப�0த�  மி�ர�"  த"  Hத�வியாைர$  ெப�"  ப�0ைத 

யாரா�கின� . இ$ப�0ைதயா�  ெபா�&  ெச�வ�தி�  H�ைமையF" , அ�&  

ெச�வ�தி�  ேம�ைமையF"  ப;றி�  த6  கணவனா�  மகாிஷி யா�ஞவ�கிய�ட�  

வாதி�த ெப�ெமாழிக:  ஒ� சிற�த உபநிஷ�தி�  ஒளி�கி�றன. அ$ப�0ைதயா� , 

ஆசிாியரா யி�� ஒ� ேவதபாடசாைலைய நடா�தின ெர�93 ெசா�ல$ப2கிற. 

 

கா��கி 

 

அ$ெப�மா&0யாாி�  ெந�6கிய உறவினராகிய கா��கிைய$  ப;றி�  ெதாியாத 

வடெமாழி$  Hலவ�  இரா� . கா��கி, ஒ�ேபா ஜனக�  கழக�தி� , யா�ஞவ�கி-

ய�ட�  வாத"  Hாி�, “த��க அரசி எ�ற ெபய�  ெப;றன� . 

 

ேதவSதி 

 

ேதவSதி எ�பா� , சா6கிய மதா�சாாியராகிய கபில�  எ�ற ெபாியாைர ஈ�ற தாயா� . 

தாயா�  ேதவSதியினிட�தி�  Hத�வ�  கபில�  க�வி பயி�9, அ$பயி;சியி�  

பயனாக�  சா6கிய G�  இய;றி, ஒ� சமய�ைத�  கா="  திற."  ெப;றா� . 

இ$ெப�ைம�>�  காரணராயி��த ேதவSதியி�  க�வி�  சிற$ைப எ�ென�9 

பக�ேவ� ? 

 

ெப�ம�க:  ேவத$  பயி;சி 

 

ேவதகால$  ெப�ம�க:  நிைல >றி�$  பலபட$  ேபச ேவ�2வதி�ைல. அ�கால 

வழ�க ெமா�ைற ஈ�2�  >றி$பி2வ சா/" . அ�நாளி�  தைலவ�  ேவ:வி 

ெச)F"  ேபா தைலவிF"  உடனி�$பா: . ம�திர�திலாத� - �ர�தி லாத�  - 

தைலவ�  பிைழ நிக��வேன� , உடேன தி��தமாக�  தைலவி அைத�  ெசா�� 

ஒA6> ெச)வ வழ�க" . இதனா�  அ�  ம�கைள$  ேபாலேவ ெப�ம�க?"  

க�வியி/"  ேவத$  பயி;சியி/"  சிற� விள6கினா�க:  எ�ப ெத;ெறன�  

ெதாிகிற. 

 

ேவதகால6  கட�த ப�K9 ஆ�2க?�>$  பி�ன�"  ெப�ம�க:  

க�வி�ைறயி/" , பிற ைறகளி/"  உாிைம ெப;றி��தா�க: . ச6கர��>"  

மிசிர��>"  நிக��த விவாத�தி�  ந2நிைல�  தைலைம வகி�>"  ேப9ெப;ற 
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பாரதிF" , கணித�தி;  சிற�த `லாவதிF" , வானசாRதிர�தி�  ேப�  ெப;ற 

காைனF" , மண3  ெச)த;>�  த"ைமெயா�த Hலைம Fைடய நாயக�  வா)�க$  

ெபறா க�னிைகயாகேவ கால6  கழி�த �லைபF" , ஹு வா�  �ஸா6  எ�ற சீன� , 

நம நா2 ேபா� �;றியேபா, எ�க&2$பா2மி�றி$  Hலவ�கேளா2 

ேபசி�ெகா�0��தனெரன அவ�  G��  >றி�க$  ெப;9:ள இராேஜ�வாிF" , 

பிற�"  அ�கால$  ப�0ைதமாாி�  >றி�க�  த�கவா� . 

 

இதிகாச கால$  ெப�ம�க:  

 

இதிகாச6களி;  ேபா�:ள ெப�ம�க:  வரலா9க?" , அவ�கள நிைலைய$  

Hல$ப2�" . சீைதயி�  நிைறF" , பிரபாவதி, சபாி இவ�களி�  தவ�" , >�தி தம 

Hத�வ�க&> ஊ�க@&0�  ேசா�( >ைல� Wர ெமA$பிய " , கா�தாாி அரச 

அைவ ஏறி அரசிய�  அறி(9�திய" , ([1]அ���ன�  மைனவியாகிய) 

திெரளபதியி�  அ�3ெசய�  க?"  அ�கால�திய ெப�மணிகளி�  உாிைம�> 

எ2��  கா&2களாக விள6>கி�றன. 

---   

[1] திெரளபதி ஐவ��> மைனவி எ�9 வியாச பாரத"  விள"Hகிற. அ5வா9 ைஜன 

பாரத"  விள"பவி�ைல. அ���ன�  ஒ�வ.�ேக மைனவியாக�  திெரளபதி 

வா��தா:  எ�9 ைஜன பாரத"   9கிற. 

 

H�த� கால"  

 

H�த�  கால�தி/"  ெப�=ாிைம�>�  ேக2 நிகழ வி�ைல. அ�தநாளி�  

ஆ�ம�கைள$  ேபாலேவ ெப�ம�க?"  க�வி பயி�9 அற"  வள��தா�க: . 

அேசாக�  கால�தி�  சில ெப�மணிக: , உலகி�  பலநா2 ேபா� அற"  

வள��தா� கெள�9 சாி�திர"  சா;9கிற. 

 

இராசH�திாிக:  

 

இ�."  சாி�திர�தி�  சில ெப�ம�களி�  அ�3  ெசய�க:  ேபச$ப2கி�றன. 

அரசிகளாக�  சில�  இ��தன� ; Wர�  தா)மாராக�  சில�  இ��தன� . அ9G9 எAG9 

ஆ�2க&> ��ன�  நா&0�  வதி�த இராசH�திாிக:  ேபா��க�தி�  கா&0ய Wர�  

ெசய�க:  சாி�திர�தி�  பதி� கிட�கி�றன. அ�ெசய�களி�  திற6கைள�  

சாி�திர6களி;  கா�க. அ5Wர�  ெசய�க: , பைழய ெப�ம�க:  வழி வழி வ� 

��6கி நி�ற எ�ச6களா>" . எனேவ, ேவத கால�தி/" , இைட�  கால�தி/"  நம 

நா&2$  ெப�ம�க: , உாிைம இழ� நி�றா�க:  எ�9 ெசா�வத;> இடமி�ைல. 
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பழ�தமி��  கால$  ெப�ம�க:  - அக$ெபா�?"  உாிைமF"  

 

பழ�  தமி�நா&2$  ெப�  ம�க:மீ சிறி க���  ெச/�ேவா" . பழ�  தமி�நா2 

ெப�  ம�க:  உாிைம�> ஓ�  இல�கிய"  எ�9  ற�  உய�( நவி;சியாகா. 

பழ�தமி�  G�கைள�  �வி�  �வி ஆரா)�தா�  அவ;றி�  யா�2"  

ெப�=ாிைம காணலா" . “ெப�  தா��தவ: , >ைறFைட யா: , அ0ைம” எ�."  

உண�ேவ அ;ைற நாளி�  இ�ைல. தமிழி�  தைலசிற� விள6>"  அக$ெபா�:  

G�களி�  உ:ள�கிட�ைக எ�ைன? இ�பம�ேறா? உாிைம இ�லா இட�தி�  

இ�ப நிக��சி ஏ? உாிைமயி�  ஓA�கம�ேறா இ�ப" ? இ�ப Pக��சி�> 

இ�பாலாாிட�"  ஒ�த உாிைம இய�Hக:  இ��த�  ேவ�2" . ஒ�த உாிைம 

இய�Hகேள ெபாி"  பழ�தமி�  நா&2 அ�  ெப�  வா�வாக அைம�  தி��தன. 

அைவகைள “ஓ�த நல."  ஒ�த >ண."  ஒ�த க�விF�ைடய ஒ�வ."  ஒ��திF"” 

எ�9" , தைலவ�  தைலவிய�  அ�H நிைலைய, “ஓராவி;> இ�ேகா2 S�தா 

ெல�ன” எ�9"  ந�கீரனா�  நவி�றி��தைல ேநா�>க. பழ�  தமி�நா&2 மண" , 

களவாயி��த"  ஈ�2�  க�த;  பா;9. ெப�மக:  தன�கினிய தைலவைன�  

தாேன ெதாி� ெத2� வ�த வழ�கெமா�ேற, அ�நாைளய ெப�=ாிைம�>$  

ேபாதிய சா�றாக நி;கிற. 

 

ெப�  க�வி 

 

“ஓ�த க�வி” எ�ற >றி$H, அ�கால$  ெப�  க�வி�  சிற$ைப உண��கிற. பழ�  

தமி�நா2 ஆ�  Hலவேரா2 ெப�  HலவைரF"  அணி�தி��த. ெவ:ளி Wதியா� , 

ஓளைவயா� , ெப�6ேகா$ெப�2, பாாி மகளி� , எயினிமா�  �த�ேயா�  அ�நாளி�  

தமி�  வள��த ெப�மணிக: . இவ�த"  பா�கைள$  HறநாK9 �த�ய G�களி;  

கா�க. 

 

அ$பாட�களி;  சில வ�மா9 

 

 கள"Hக�  ஓ"Hமி�  ெத5வி�  ேபாெரதிர�  

 ெத"�?"  உளெனா� ெபா�ந�  ைவக�  

 எ�ேடேடா�  ெச)F�  த�ச�  

 தி6க:  வ��த கால�  ேனாேன. 

 

 யாெழா26  ெகா:ளா ெபாAெதா2"  Hணரா 

 ெபா�ளறி வாரா வாயி.�  த�ைதயார�  

 க�ளவற தனவா;  Hத�வாத"  மழைல 

 எ�வா)�  ெசா�லா"  அ�ன ஒ�னா�  
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க0மதி லர�பல கட�த 

ெந2மா ன3சிநீ ய�ள�  மாேற. 

  

 ஒ�நா&  ெச�லல"  இ�நா&  ெச�லல"  

 பலநா&  பயி�9 பலெரா2 ெச��."  

 >ைலநா&  ேபா�ற வி�$பின�  மாேதா 

 அணிS ணணி�த யாைன இய�ேதா�  

 அதியாமா�  பாிசி�  ெபறாஉ6  கால"  

 நீ&0. நீ&டா தாயி."  யாைனத�  

 ேகா&0ைற ைவ�த கவள"  ேபால�  

 ைகயக�  தவ ெபா)யா காேத 

 அ��ேத மா�த ெந3ச"  

வ��த ேவ�டா வா�கவ�  றாேள.    - ஒளைவயா� . 

 

 அ;ைற�  தி6க:  ௮5ெவ�  ணிலவி�  

 எ�ைதய @ைடேய"  எ6>�9"  பிறா�ெகாள௱�  

 இ;ைற�  தி6க:  இ5ெவ�  அிலவி�  

 ெவ�ெறறி �ரசி�  ேவ�தெர6  

>�96  ெகா�டா�  யா"  எ�ைதய மிலேம.   - பாாிமகளி�  

 

இ$பாட�க:  ேப��$  ேபா���த�  கவனி�க�த�க. பழ� தமி�$  ெப�ம�க:  

ேப�ேச பாட�  எ�க. 

 

ேகாவல�  த�ைன வி2�$  பிாி�த ெபாA மாதவி, மீ�2"  அவைன அைடய 

ேவ�0, எA�தாணிைய�  ெச" ப3சி�  >ழ"பி�  ேதா)��  தாைழயி�  ெவ:ளிய 

ேதா&0ேல தி��க�  தீ&0, அவ�பா;  ெச/�தினெள�9 சில$பதிகார3  

ெச$Hகிற. 

 

 தி��க"  ேபா�>3  ெச5விய ளாகி 

 அல�தக�  ெகாA3ேச றைளஇ அயல 

 பி�திைக�  ெகா��ைக யாணிைக�  ெகா�2 

 ……….  …………….  …………….  ……. 

 எ�ெண�  கைலF"  இைச�ட�  ேபாக$  

 ப�=ற திற."  Hற6 9 நாவி�  

 தைளவா யவி��த தனி$ப2 காம� 

 விைளயா மழைலயி�  விாி�ைர ெயAதி 

 

எனவ*உ"  இள6ேகாவ0க:  இ�.ைரைய உ�.க. 
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நால0யா�  எ�."  G�� , 

 

 >3சி ௮ழ>."  ெகா2�தாைன�  ேகா&டழ>"  

 ம3ச:  அழ>"  அழக�ல - ெந3ச� 

 ந�ல"யா ெம�."  ந2( நிைலைமயா�  

 க�வி அழேக அழ> 

 

எனவ*உ"  ெச)F&  ெபா�ைள உ;9 ேநா�>க. >3சி, ெகா2�தாைன�  ேகா2, 

ம3ச:  - இைவக:  ெப�  ம�கைள உண��வன எ�9 எவ�6  9வ� . நால0யா�  

கால�தி�  ெப�  க�வி இய�பாயி��தைம அராய;பால. இ�  க��ைத�  

சி9ப3ச@ல�" . 

 

 மயி�வன$H"  க�கவ� மா�பி�  வன$H"  

 உகி�வன$H"  காதி�  வன$H"  - ெசயிரதீ��த 

 ப���  வன$H"  வன$ப�ல G;கிைய �த 

 ெசா���  வன$பப வன$H 

 

எ�9 ெவளியி&0��தைல எ�ணி எ�ணி$  பா��க. 

 

“க�வியி;  ெபாிய�  க"ப� ” எ�."  ெபய�  தா6கிய கவி ம�ன�" , தம 

இராமாயன�தி� , நா&2$படல�தி� , 

 

 ெப��த ட6க�  பிைறPத லா��ெகலா"  

 ெபா�� ெச�வ�"  க�விF"  S�தலா�  

 வ��தி வநதவா்�  கீத/"  ைவக/"  

 வி�� ம�றி விைளவன யாைவேய 

 

எ�9 பா0யி��தைல�   �� ஓ�க. க"ப�  ேகாசல நா&ைட�  >றி�$  பா0." , 

அவ�  அ�நா&ைட ேநாி;  க�ட வர�ல� . அவ�  கால��  ேகாசல�" , இராம�  

கால��  ேகாசல�"  இைடயி�  எ5வளேவா ேவ;றைமF;றி��>" . க"ப� , 

தமி�நா&0�  தா6க�ட கா&சிைய�  ேகாசல�தி�  அைம�$  பா0னெர�க. 

 

நாய�மா� , ஆ�வா�  கால�தி/"  ெப�  க�வி தமி�  நா&0�  நிலவியி��தெத�9 

ெதாிய வ�கிற. காைர�கா�  அ"ைமயா�" , ஆ�டா:  அ"ைமயா�"  பா0ய அ�&  

பாட�க:  ந"ெமதிாி�  நி;கி�றன. அவ�த"  பா�களி�  இர�ெடா�9 வ�மா9:- 

 

 இட�கைளயா ேர."  எம�கிர6கா ேர."  

 பட� ெநறிபணியா ேர."  - �ட��வி�  
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 எ� Hறா�  ேகால�  ெதாியா2"  எ" மானா��  

 க�பறா ெத�ென3 சவ��>. 

 

 [1]அ�9�  தி�(�வ"  காணாேத ஆ&ப&ேட�  

 இ�9�  தி�(�வ"  கா�கிேல�  - எ�9�தா�  

 எ5வ�ேவா P" பிரா�  எ�பா�க& ெக�.ைர�ேக:  

 எ5வ�ேவா நி�.�வ"  ஏ    - காைர�கால"ைமயா�  

 

 ெவ:ைள விளிச6> இட6ைகயி�  ெகா�ட 

  விமல�  என�>��  கா&டா�  

 உ:ள"  H>� எ�ைன ைறவி� நா?"  

  உயிர$ெப)  �தா&2�  கா="  

 க:ளவி�  ெச�பக$  Sமல�  ேகாதி�  

  களி�திைச பா26  >யிேல 

 ெம:ள வி�� மிழ;றி மிழ;றாெத�  

  ேவ6க_வ�  வர� வா) .    - ஆ�டா:  

 

------ 

[1] God is unknown and unknowable.  

 

இ$  ெப�ம�க:  பா&0;> இர6கி ஆ�டவ�  அ�:  ெச)யா ெதாழி�தனேனா? 

ஆ�டவ.�>$  பா&2 ஆ=ைடயதா யி��தாெல�ன? 

ெப�=ைடயதாயி��தாெல�ன? அவ.�> ேவ�ட;பால க�வியி�  

பயனாகிய அ�ேப. காைர�கால"ைமயாாின" , ஆ�டா:  அ"ைமயாாின"  

அ�H நிைலைய அள�  ற;> யா�  அ�கன�ல� . அ�தைகய அ�H�  

க�விமணிகைள$  ெப;ற ந�தமி�நா2! 

 

பழ�தமி��  தாயா Wர"  

 

ப�ைட�  தமி�  நா&0�  ெப�=ாிைமF" , அ5(ாிைம�  >யிரைனய க�விF" , 

பிற(மி��தைமயா� , அ�நாைளய ெப�ம�க:  Wர�  தா)மா�களாக(" , ேவ9 பல 

அ�3  ெசய�  நிக��"  அ;ற"  வா)�தவ�களாக("  இ��தா�க: . பழ�  தமி�  

நா&2$  ெப�  ம�களி�  Wர�  ெசய�க?"  பிற("  ேபா;ற;>ாியன. அவ;9:  

சிலவ;ைற ஈ�2�  >றி$பி2கிேற� . 

 

நர"H எA� ேதா�  வ;றிய �திேயா:  ஒ��தியி�  ஒ� Hத�வ�  ேபா��ேகால�  

தா6கி அம��கள3  ெச�றன� . “அவ�  ேபாாிைட$  Hற�கி&2$  ப&டா� ' எ�9 
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பல�  ேபா� அ"�திேயா:பா�  அைற�தன� . அேக&ட அ�ைன, தன 

�ைமைய�  சிறி6  க�தா, வா:  தா6கி, “இவ�   ;9 ெம)யாயி� , அவ.�>$  

பா^&0ய என மா�ைப இ5வாளா�  அ9$ேப� ' எ�9 எA�, ேபா��கள"  

H>�, ைம�தைன�ேத0. அ�2�  >வி� கிட�த பிண6கைள வாளா�  ெபய��$  

ெபய��$  பா��தன: . அ6ேக த�ெனா� மக�  ம�ம�திைட ஊ9தா6கி, 

இற�ப&0�� தைல�  க�2, அ�தா)  அவைன ஈ�ற ெபாAதி."  ெபாி"  

உவ�தன: . இவள�லேளா Wர�தா) ? 

 

 நர"ெப��  லறிய நிர" பா ெம�ேறா:  

 �ளாி ம�6கி�  �திேயா:  சி9வ�  

 பைடயறி� மாறின�  எ�9 பல� ற 

 ம�டமா�  >ைட�தன னாயி�  உ� டஎ�  

 �ைலய9�  தி2வ�  யாெனன�  சிைனஇ�  

 ெகா�ட வாெளா2 ப2பிண"  ெபயரா�  

 ெச6கள;  ழவேவா:  சிைத�ேவ றாகிய 

 ப2மக�  கிட�ைக காdஉ 

ஈ�ற ஞா�றி."  ெபாிவ� தனேள.   -  HறநாK9. 

 

ம;9ெமா� ெப�மணியி�  ெகாAந�  ேபா��கள�தி�  மற$ேபா�  Hாி� இ�.யி�  

ற�தா� . அவ�  உயி�ற�த ம9நா: , மா;றா�  ெச�$பைற ேக&2, அ$ெப�  

மக: , த� ெனா� மகைன அைழ��  தைலமயி�  நீவி$  ேபா�ைட Hைன�, ேவ�  

ைக�த�, “ேபா��கள"  ேபா)  வ�க: எ�9 மகி��சி ேயா2 வழி &0 

அ.$பினா: . இவள Wர" , ெகாAந�  பிாிைவF"  மற�க�  ெச)த! 

 

 ெக2க சி�ைத க0திவ:  ணிேவ 

 @தி�  மகளி�  ஆத�  த>ேம 

 ேமானா ?;ற ெச�வி;  கிவ:த�ைன 

 யாைன எறி� கள�ெதாழி;  தனேன 

 ெந�ந /;ற ெச�வி;  கிவ:ெகாAந�  

 ெப�நிைர வில6கி யா�2$ ப&  டனேன 

 இ�9" , ெச�$பைற ேக&2 வி�$H;9 மய6கி 

 ேவ�ைக�  ெகா2� ெவளிவிாி�  eஇ$  

 பா9மயி��  >2மி எ�ெண)  நீவி 

 ஒ�மக ன�ல தி�ேலா:  

 ெச��க ேநா�கி�  ெச�ெகன வி2ேம.   -   HறநாK9 

  

க�ணகி எ�." க;H�  கட(ைள$  ப;றி�  ேக:விFறாத தமிழ�  அாிய� . 

அ$ெப�மா&0யி�  Wர�  ெசயைல விள"ப("  ேவ�2ேமா! க�ணகிF"  அவள 
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ஆ�யி��  தைலவ�  ேகாவல."  தா"  பிற�த ேசாழநா2 நீ�$  பா�0நா2 ேபா�, 

ஆ�2 வாணிப3  ெச)ய ேவ�0�  க�ணகியி�  கா;  சில"ைப வி;க�  ேகாவல�  

ெச�றேபா, அ6>�  கள( ேபான பா�0மா ேதவியி�  சில"ேப அ�சில"ெப�9, 

ேகாவல�  மீ பழி�ம�தி, ம�ன�  ஆைண$ப0, அவைன�  ெகாைலஞ�  

ெகா�றன� . அ�ெகாைல�  ெச)தி ேக&ட க�ணகி, “எ�ன�ைம நாயக�  மீ 

ெபா�லாத கள($பழி �ம�தியா இ5வர� ெகா�ற!” எ�9 Wர�கிள��சிFட�  

எA�, பா�0ய�  வாயி�  Pைழ�, அவ�  ஆைண ெப;9, அவன�ேக ெச�9, 

த�  வரலா9  றி� , த�  நாயகைன�  ெகா�ற ெகா26  ேகா�ைம எ�9 வாத"  

Hாி�தா: . “க:வைன�  ேகாற�  க26  ேகால�9” எ�9 ம�ன�  எதி�வாத"  

Hாி�தா� . பி�ைன�  க�ணகியி�  வ�F9�த�  மீ, ேவ�த�  த�  மைனவியி�  

ம;ெறா� கா;சில"பிைனF" , ெகாைல�>�  காரணமாக நி�ற க�ணகியி�  ஒ� 

கா;சில"பிைனF"  உைட�$  பா��த"  அத.:  பர/" , இத.:  மணிF"  

இ��த�  க�2, அவ�  “யாேனா அரச� , யாேன க:வ� ” எ�9 ந2�>;9, அாியா 

சன�தினி�96  கீேழ சா)� மா)�தா� . இ�ைண அ�விைன க�ணகி எ�ற 

ெப�வழி நிக��த! “நாயக�  ெகா�ல$ப&டா� ; நம� ெக�ன இ6> ேவைல? 

த�ைத தாய��> அறிவி� W2 ேசரலா" ” எ�.6  ேகாைம எ�ண"  க�ணகியி�  

உ:ள�தி�  உறவி�ைல. “நாயகைன அநியாயமாக�  ெகா�ற பிைம: எ�9 

ேவ�த���ேன வா ெச), உ�ைம கிள�தி, அவ�  மன�சா�ேற அவைன�  

ெகா�/ மா9 ெச)தத�ேறா க�ணகியி�  Wர" ! இ�தைகய Wர�  தா)மா�  வா��த 

நா2 இ�தமி�  நா2. Wர��> அ0$பைட அ�நாளி�  ெப�  ம�க?�கி��த 

உாிைமேய யா>" . உாிைம யி�லா இட�தி�  Wர எA�சி ஏ? 

 

தமி�$ெப�மணிகளி�  அறெவாA�க"  

 

இ�தைகய Wர�  ெசய�க:  ம&2"  ப�ைட�  தமி�$  ெப�  ம�க:பா�  

ெபா��தி��கவி�ைல, ேவ9பல அறெவா ��க6க?"  அ�னாாிைட 

நிர"பியி��தன. மாதவி எ�ற மாதரசிைய�  ேகாவல�  வி2�$  பிாி�த பி�ைன 

அவ:  எ�  ெச)தன: ? அவ:  ேவ9ைற ந�ணா, ற ெவாA�க"  S�2, 

நிைறகா�, அற"  வள��தா: . அவ:  வயி;றி;  பிற�த மணிேமகைல எ�ைண 

உலக�  ேசாதைனகைள�  கட� நி�றன� ! மணிேமகைல அறெெவாA�க��> ஓ�  

எ2��  கா&டாக("  நி;கிறா� . அவ� , உயி�க:  நல6  க�தி�  ெதா�2 ெச)த" , 

சிைற$பட ேந��தேபா அ� சிைற�  ேகா&ட�ைத அற�ேகா&டமா�கிய" , சமய�  

கண�க�  உைர ேக&ட" , பிற("  மணிேமகைல எ�.3  சீாிய தமி�  G��  

மிளி�த�  கா�க. 

 



35 

 

நாயக�  தவறி நட$பி� , அவைன அறிவா�  - அ�பா�  - தி��"  ெப��தைகைம 

அ�நாைளய ெப�ம�க?�> இ��த. சில$பதிகார�  க�ணகிய�லாத ம;ெறா� 

க�ணகி, வA�கிய த�  கணவைன$  Hலவ�  வாயிலாக�  ெச"ைம$  ப2�தியைத$  

பைழய G�களி;  பா��க. இ�ெசய�க:  எ�ன கா&2கி�றன? அ�கால$  

ெப�ம�களி�  க�வி அறி( ஒA�க" , இைவக&ெக�லா6  காரணமாக நி;>"  

உாிைம �த�யவ;ைற�  கா&2கி�றன. 

 

நாய�மா�  கால"  

 

நாய�மா�  கால�"  ெப�=ாிைம�>$  பA ேந��த ெத�9 ெசா�வத;கி�ைல. 

நாய�மாாி�  அ�ைம மைனவிமா�  நிக��திய ெப�3ெசய�க:  பல. அவ;ைற$  

ெபாிய Hராண"  விாி��   9கிற. அ$ெப�மணிகளி�  ெசய�கைள ஈ�2 

விாி�கி�  அைவ ெப�>" . அ�பி;  சிற�த தி�நீலக�ட நாயனா�  

சி;றி�ப�ைறயி�  எளியராகியைத உண��த அவ�த"  இ�ல�கிழ�தியா� , அவைர 

எ5வழியி�  தி��தினா�  எ�ப க�த;பால. பிற சமய"  தAவிய த"பியாைர 

மீ�2"  ைசவ சமய�தி�  ெகாணர �ய�றவ�  யாவ� ? ஒ� ெப�மணி ய�லேரா? 

 

தமி�நா&0�  ெப�வழி ம;9ேமா�  அ�3ெசய�  நிக��தி��கிற. ெப�  

ெப�ைமேபச அ�நிக��சிைய ஈ�2�  >றி�கி�ேறேன ய�றி�  சமய ேநா�>ட�  

அைத ஈ�2�  >றி�கி�ேறனி�ைல. 

 

பா�0மாநா&0�  ஒ�ேபா சமணசமய"  ெப�கி�  ைசவசமய"  அ�கி;9. 

அ5ேவைளயி�  ம�ன."  அ�சமய ெநறி நி�றா� . “அரச�  எ5வழி அ5வழி 

>0க: ” எ�றப0, >0ம�க:  பல�"  அம�  சமய"  H>�தன� . ெசா�க�6 

க�ைதF" , மீனா&சிையF"  ெதாAேவா�  அாியராயின� . இ�  நிைலயி�  அ5விட�தி�  

மீ�2"  ைசவசமய"  தைழ�க உைழ�  தவ�  யாவ� ? ஒ� ம6ைகய��கரசியாேர. 

அ"ம6ைகய��கரசியா�  எவ� ? சமண�  கட(&ெடா�த பா�0ய�  ேதவியா� . 

நாயக�  ேவ9 சமய"  H>�" , நா2"  ேவ9 சமய"  H>�" , தனதறி வி;>$  

ெபா��தெமன�  ேதா�றிய ஒ� ெகா:ைகயினி�9" , நாயக�  ெபா�&டாத�  - 

நா&0�  ெபா�&டாத�  - சிறி"  பிறழா, உ9தியி�  நி�ற அளேவா2 நி�லா, 

தி�ஞான ச"ப�த �வாமிகைள�  தன நா&0;> வரவைழ�, மீ�2"  

நாயகைனF" , நா&ைடF"  தன ெகா:ைகவழி, ஒ� ெப�  ெத)வ�  

தி�$பியெதனி� , அ$ெப�  ெத)வ�தி�  உாிைம உண�ைவF"  க�வி அறிைவF"  

எ�ென�9 Hக�வ? ம6ைகய��கரசியா�  எ�ற ஒ� ெப�மணி அ�றி�லா 

தி�$பேர� , ைசவசமய"  அ�ேற தமி�நா&0�  இற�ப&0 ��>" . ஒ� சமய�ைத 

நிைல ெப9�திய ெப�மணிைய நம தமி�நா2 ெப;றி��த! 
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அ�நாளி�  வதி�த ஆ�ம�க?"  ெப�மணிகளி�  சிற$ைப�   ற�  

திய6>வதி�ைல. ெப�=ாிைம க0ய$ப&ட பி�ன�$  ெப�ணி�  சிற$ைப 

ஆ�மக� , தா�  Hகழ�  பாவெமன�  க�தின�ேபா/" ! “ெப�  அ0பட$  பிற�தா: ” 

எ�ற�ேறா பி�ேன ேபா�த ஆ�  ெபாிேயா� ' எAதி ைவ�தன� ! இவ�க:  ம�களா! 

ப�ைட�கால ஆ�ம�கேளா ெப�  சிற$ைப மகி��சிேயா2 Hக��தா�க: . 

கட(ைள$  ெப�  ஆ�  வ0வா�ெகா�2, “ெப�=ட�   0ய கட(: ” எ�9 

அவைர எ6க="  பா0ய தி�ஞானச"ப�த$  ெப�� தைகயா�" , ெப�=�>ாிய 

அைமதிநிைல எ)தி, அதி�  விள6>"  அ�H த"பி�  கைரHர�2 தமி�$பா�களாக 

ஓ2த;> நிைல�களனாயி��த ேச�கிழா�" , ேம;ேபா�த ம6ைகய��கரசியாைர�  

ெச5விய ெச5விய தீ�தமி�  மலரா�  Vவி$  ேபா;றியி��கி�றன� . ெப�  அ0ைம 

எ�."  உண�  வி�லா நாளி� , ெப�ைண�  கா�$பி�றி ஆ�ம�க:  

Hக�� தி��கிறா�க: . 

 

 ம6ைகய�� கரசி வளவ�ேகா�  பாைவ 

 வாிவைள�  ைக" மட மானி 

 ப6கய�  ெச�� பா�0மா ேதவி 

 பணிெச) நாெடா9"  பரவ$  

 ெபா6கழ /�வ�  Sதநா யகனா�  

 ேவத�"  ெபா�:க?"  அ�ளி 

 அ6கய;  க�ணி த�ெனா2 மமாநத 

 ஆலவா யாவ மிேவ. -தி�ஞானச"ப�த�  

 

 ம6ைகயா�்>�  தணியரசி எ6க:  ெத)வ"  

 வளவ�தி��  >ல�ெகாA� வைள�ைக மானி 

 ெச6கமல� தி�மட�ைத க�னி நாடா:  

 ெத�னா்>ல$  பழிதீ��த ெத)வ$  பாைவ 

 எ6க: பிரா�  ச�ைபய�ேகா�  அ�ளி னாேல 

 இ��தமி�நா 2;றஇட�  நீ�கி�  த6க:  

 ெபா6ெகாளிெவ�  தி�நீ9 பர$பி னாைர$  

 ேபா;9வா�  கழெல" மா;  ேபா;ற லாேம.   -ேச�கிழா�  

 

இவ�க:  ம6ைகய��கரசியாைர எ5வா9 ேபா;றியி��கிறா�க:  எ�பைத 

அ�ப�க:  உ�.வா�களாக. 

 

ெப�  அ0ைம$ப&ட கால"  

 

ேவத கால�தி/" , பழ�தமிழ�  கால�தி/"  ெப�ம�க:  த6க:  உாிைமவழி நி�9 

கடனா;றினா�க: . அ5(ாிைம இைட�கால"  வைர ெதாட�� நி�ற. பி�ைன 
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நாளி�  அதாவ Rமி�தி கால�தி�  ெப�ம�க:  உாிைம நம நா&0�  

க0ய$ப&ட. ேவ9 சில இட6களி/"  அ5(ாிைம க0ய$ப&டெதன�  சாி�திர3  

சா;9கிற. ெப�=ாிைம க0�  9"  Rமி�திகைளF" , அைவகைள ெயா&0$  

பி�ைன எA�த G�கைளF"  ேநா�>ழி$  ெப�=ாிைமைய அாி�>"  அநியாய�  

க&2$பா2கைள அைவகளி;  காணலா" . அைவகைள எAதிய ஆ�ம�க:  ெந3ச"  

க�ேலா இ�"ேபா அறிகிேல� . 

 

�தலாவ ெப�க�வி வாயிேல பாவிக:  ம�ணி&டா� க: . பலவழியி/"  

ஆ�மகைன ெயா�"  - சிலவ;றி�  ேம" ப&2"  - நி;>"  ெப�மக: , த�  

வா�வி;> இ�றியைமயாத க�வி ெபறலாகாெத�.6  ெகா0ய க&2$பா&0.6  

ெகா0ய ெதா�றி��>ேமா? ப�ைட நாளி�  ேவதேவதா�த�  ைறயி�  ஈ2ப&2$  

பலகைலகைளF"  எAதிய ெப�  ம�களி�  வழிவழி வ�"  ெப�மணிகளா ப0�த�  

 டா? இ ெப�  ம�கைள வில6கா�கி�  த6க:  வழியி�  ஆ&ட ேவ�2ெம�9 

ஆ�ம�க:  ெகா�ட தீய எ�ணம� றி ேவ9 எ�ன? “வில6ெகா2 ம�களைனய�  

இல6> G�  - க;றாேரா ேடைன யவ� ” எ�றா�  தி�வ:?வனா� . 

 

ம�க:  

 

ஈ�2 “ம�க: ” எ�ற ஆ�ம�கைளF"  ெப�ம� கைளF"  >றி$பெத�க. 

ெப�ம�கைள$  பிாி� ஆ�ம�க ெள�9 ெபா�:  ெகா�ட த;கால வழ�>. 

தி�வ:?வ�  கால�தி�  ஆ�ம�கைள$  ேபாலேவ ெப�  ம�க?"  ப0� 

வ�தா�க: . அதனா�  அவ�  “ம�க: ” எ�9 ெபா$பட�   றின� . அறி( 

விள�க��> இ�றியைமயாத க�விைய$  ெப�  ெபறாெதாழிவேள�  அவ:  வா�( 

எ�னா" ? அவ:  பி:ைளகைள எ5வா9 வள�$பா: ? அவ:  உலக$  ெபா9$ைப�  

தா6>�  தாயாக அ�லேவா இ��கிறா: ? இ�நாளி�  நம நா&0�  வா�மீ>ிக: , 

வியாச�க: , ந�கர�க: , தி�வ:?வ�க:  ேதா�றாைம�>�  காரண"  எ�ைன? 

தாைய�  க�வி இழ�க�  ெச), அவ:  உாிைமைய மக�  க0�தத�றி ேவெற�ைன? 

பயிாி�  நல�  நில�தி�  பா�ைமைய$  ெபா9�தத�ேறா? பி�ைன நாளி�  ெப�  

ம�க?�> ஏ;ப&ட க&2$பா2க: , இ�நாளி�  நா&0�  வள��சி�ேக ேக2 

விைள�தி��கி�றன. 

 

இைட�ெச�க�  - Rமி�திகால"  

 

“பைழய G�களி/"  ெப�  க�வி ம9$H உ�2” எ�9 சில�  சில உைரகைள�  

கா&2வ� . அ�G�கைள �;9"  ஆ)�தா�  பல இட6களி�  ெப�க�வி ேபச$ 

ப&0��>" . ஊ�றி ேநா�கினா�  ெப�க�வி ம9$H�க:  ஓ&2$ேபா�  ேதா�9" . 

ெப�  ப0�தலாகாெத.6  ெகா0ய க&2$பா2 எA�த நாளி� , அ�க&2$பா&ைட 



38 

 

விதி�தவ� , த"  க��ைத$  பைழய G�களி.3  ெச�கிவி&டன� . இ�ந3� பல 

பைழய G�களி/"  இற6கியி��கிற. இைட�  ெச�க��  நம நா2 ேப�  ெப;ற. 

இ$ெபாA"  பைழய G�கைள அ�சி23  சில� , இைட இைடேய த6க���-

ேக;ப�  சில மா9த�  ெச)கி�றன� . ெப�  க�வி ம9$H, பைழய G�களி�  காண$  

ப2ேம� , அதைன இைட�ெச�க�  எ�9 அறிஞ�  ஒ�> வாராக. ெப�க�வி 

ம9$H Rமி�தி கால�திேலேய ஏ;ப&ட. ேவ9 பல க&2$பா2க?"  

Rமி�திகளி�  உ�2. இ�நாளி�  அைவ மா;ற$ெபற�  ேவ�2" . இ�ைலேய�  

நா&2�> நல�  விைளயா. 

 

ெப�  ஆ�  @ைளநிைல 

 

ஆ�ம�கைள$  ேபால$  ெப�ம�க:  ப0�தலாகா எ�.6  க&2$பா2 எ;9�>? 

க�வி$  பயி;சி�>ாிய @ைள ெப�ம�க?�> இ�ைலேயா? அவ�க&>"  

ஆ�டவ�  @ைளைய$  பைட�தி��கிறா� . ஆ�ம�க:  @ைளயி."  ெப�  ம�க:  

@ைள ெம�ைமFைடய எ�பைத�  ேசாதைனயி; காணலா" . P&ப6கைள 

விைரவி�  ஈ��க�த�க ஆ;ற�  ெம��ய @ைள�> உ�2. ஆ�ம�களி."  ெப�  

ம�க:  P�ணிய ெபா�ைள விைரவி�  உண�"  ஆ;ற�  ெப;றி��த�  அறிஞரா�  

ஒ$ப$ப&ட உ�ைம. ஆ�ம�க:  ப:ளி� ட6களி/" , ெப�ம�க:  

ப:ளி� ட6களி/"  அ0ேய�  ஆசிாியனாயி��தேபா, இ5(�ைமைய 

அPபவ�தி�  க�0�� கிேற� . இ�த�ைம சில ஆ�ம�களிட�தி/"  உ�2. 

அவ�க:  ெப�ணிய�H வா)�தவ�க: . ெப�ணிய�H இ�னெத� பைத$  

“ெப�ணி�  �த�ைம” எ�.�  தைல$பி�கீ�  விள�கியி��கிேற� . 

 

அைமதியி�  அறி( விள�க"  

 

இ�."  ஒ�வழிப;றி$  ெப�ணறிவி�  P&ப"   றலா" . அைமதியி�  அறி( 

விள�க"  உ�2 எ�ப எவ�"  ஒ$ப�  த�க. ெந3சி�  அைமதி நிலவா ேவைளயி�  

எ�GைலF"  வாசி�க மனெமAவதி�ைல. Gைல எ2� வாசி$பி."  ெபா�:  

பதிவதி�ைல. இஃ அPபவ" . இர( உற6கி, ைவகைறயி�  எA"ேபா, ெந3சி�  

அைமதி நில(கிற. அ5ேவைளயி�  அறி(, தா�டவ"  Hாிகிற. அ�ேநர�தி�  

அாிய ெபா�ெள�லா"  எளிதி�  விள6>கி�றன. பி�ன�  உலகிய��  Pைழ�த"  

அைமதி >ைலகிற; அறி( விள�க�"  >�9கிற; P�ணிய ெபா�ைள�  

சி�தி�க("  இய�வதி�ைல. அைமதி�>"  அறி( விள�க��>"  உ:ள ெதாட�H 

ஈ�2�  க�த;பா;9. 

 

அைமதிF"  ெப�ைமF"  
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அைமதி ஆ�ம�க&> அதிக��டா? ெப�ம�க&> அதிக��டா? அைமதி 

ெப�ம�க&> அதிகமி��த�  க� 2. ெப�ைமைய�  “க&Hலனாயேதா�  அைமதி�  

த�ைம” எ�றா�  ஆசிாிய�  ந�சினா��கினிய� . க�=�>$  Hலனாகாத அைமதி, 

ெப�  வ0வாகி�  க�=�>�  கா&சியளி�கிற எ�ப அத�  க��. அைமதிேய 

ெப�ெணன�  திர�2 விள6>கிறெதனி� , ெப�ம�களி�  அறி( விள�க�ைத$  

ப;றி�  ெதளி( ெச)ய ேவ�2வதி�ைல. அத;ேக;ற @ைளF"  பைட$பி�  

அவ�க&> அைம�தி��கிற. 

 

கைலமக:  P&ப"  

 

அறி(, அைமதியி�  உைறதலா� , அறிவி;>ாிய க�விைய அைமதி >றி�>"  ஒ� 

ெப�  கட(ளாக நா"  ேபா;9வ"  உ�ன�த�க. கைலமக:  P&ப" , 

அைமதிFைடய ெப�ைமயி�  அறி( உைறதைல விள�>வதா>" . க�வி�  

கட(ைள$  ெப�ெணன�  ெகா�ட நம நா2, பி�ைன$  ெப�  க�விைய ம9$ப 

ெபா�ள;ற ெதா�றா>" . பி�ைன நாளி�  ஆ�  ம�க:  வ>�த ெகா23  ச&ட6க:  

நா&ைடF6  >ைற  ற�  ெச)கி�றன. 

 

ெப�ம�க:  ப0�தலாகாெத�ப இய;ைக ேநா�க மாயி� , ெப�ம�க&>$  ப0$H 

வ�த�   டா. ெப�ம�க: , ஆ�ம�கைள$  ேபாலேவ க�வி பயி�9, ேத�த��  

ெவ;றி ெப9வைதF" , ப&ட"  ெப9வைதF" , G�க:  எAவைதF" , ேமைடகளி�  

ேப�வைதF" , க�^ாிகளி/"  ம;ற�  கழக6களி/"  தைலைம தா6கி விைனக:  

�0$பைதF" , பிறவ;ைறF"  க�ணார�  கா�கிேறா" . க�வி�ைற, ெப�  

ம�க&> இய;ைகயி�  அர�  ெச)வத�றி �ர�  ெச)வதி�ைல. ெப�க�விைய 

ம9$ப, இைறவ�  பைட$H ேநா�ைக இட�$ப2�வதா>" . 

 

ேபைதைம விள�க"  

 

“ேபைதைம எ�ப மாத��> இய;ைகயா)  அைம� தி�$ப” எ�9 சில�   றி$  

ெப�க�விைய ம9�கி�றன� . அ�னா� , “ேபைதைம எ�ப மாத��கணிகல"” 

எ�."  ஒளைவயா�  தி�வா�ைகF"  கா&2கி�றன� . “ேபைதைம” எ�ப பல 

ெபா�:  ஒ� ெசா� . அஃ அறியாைம எ�."  ெபா�ைள$  ெபாி"  வழ�கி�  

ெப;றி��கிற. “ேபைதைம” எ�.3  ெசா;>, ந�கீரனா� , “ெகா?�த�  ெகா�2 

ெகா�ட விடாைம' எ�9 ெபா�:  விாி�தி��த�  கா�க. இ$ெபா�:  

அறிவி�ைம- மடைம �த�ய க���கைள�  ெதாிவி$பதா எ�9 வின(கிேற� . 

ெப�  க�வி ம9�க$ப&ட நா:  ெதா&2$  ேபைதைம, ெப�ணி�  அறியாைம 

>றி�>3  சிற$H�  ெசா�லாக�  ெகா:ள$ப&ட. இ$ெபா�:பட$  பி�னாளி�  
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”“****ெப�ணறிெவ�ப ெப�"  ேபைதைம�ேத” எ�ப ேபா�ற ெமாழிக?"  

பிற�கலாயின. அறிவி�ைம$  ெபா�:  அளி�>"  ேபைதைம எ�லா��>"  ெபாவா 

யி�$ப. அஃ ஒ�பாலா��ேக உாி� எ�9 ெசா�வ தவ9. 

 

“ேபைதைம” எ�ேறா�  அதிகார"  தி��>றளி�  இ��கிற. அ ெப�=லைக 

ம&2மா >றி� நி;கிற? சில ெசா;க:  கால��ேக;ற ெபா�:  ெப9வ�2. 

அ�ெசா;க?:  “ேபைதைம” எ�ப"  ஓ�9. “ேபைதைம” எ�.3  ெசா;>$  

பழ�தமிழ�  ெகா�ட ெபா�ைள ஊ�றி$  பா��க. 

 

சீாிய ெபா�?ைடய ’ேபைதைம’ மாத��கணிகலனா யி��தைல ஒளைவயா�  

ெமாழி�தன� . இஃெத�ன >;ற" ? இனி$  “ேபைதைம” எ�.3  ெசா�ைல$  பழ"  

ெபா�:பட ஆ&சியி;  ெகாண�மாP Hலவ�கைள ேவ�2கிேற� . ெப�  க�விைய 

ம9��   9"  பி;கால$  பழெமாழிக?" , பிற இஹழி(க?"  ஆ&சிய;9 

ஓழிவனவாக. 

 

ெப�க?�> விதி�க$ெப;ற க&2$பா2க:  

 

பி�ைன நாளி�  ஆ�ம�க: , ெப�ம�களி�  க�வி Fாிைமைய ம&2மா 

ெக2�தா�க: ? ேவ9 பல பிற$HாிைமகைளF"  அவ�க:  பறி�தி��கிறா�க: . 

அ�நாளி�  ெப�  ம�க?�> விதி�க$  ெப;ற க&2$பா2கைள எ�ண எ�ண 

உ:ள"  உ�>கிற; க�ணீ�  ெப�>கிற. அ�கால அறிஞ�களி�  வ�க�  

இ��தவாெற�ேன! எ�ேன! ெப�  உ;ற வயதைட� ப>�தறி( ெபறா��ன"  

ஓ�வைன மண�த� , ைக"ைம எ)தினா�  ெமா&ைடய0� அவைள மானப6க3  

ெச)த� , அவைள$  பசியா�  ெம�வி�த� , பல ெப�க:  ஒ�வைன மண�த� , 

ெப�விபசார��> ம&2�  த�டைன விதி�த� , ஆடவ�  எ�சிைல�  தி�.மா9 

மகளிைர வ�F9�த� , இ�ேனார�ன பிற க&2$பா2க:  ெப�=லகி�  

உயி�நா0ைய$  ேபா�கிவி&டன. இ�க&2$  பா2க:  அ=லகி;> உ�ேடா? 

இ�ைல! அ�ேதா! எ�ன ெகா2ைம! 

 

ஆ�மக�  மைனவிைய இழ�தா� , அவ�  எ5வள( வயதான கிழவனாயி�$பி." , 

ஒாிள6  க&டழகிைய மண� இனி வாழலா" ! இள"  ெப�ெணா��தி கணவைன 

இழ�தாேலா, அவ:  ெமா&ைடய0�, உ�0 ெக2�, உலைக�  ற�த�  

ேவ�2" ! எ�ன அநியாய" ! விதி எ�றா�  இ�பாலா��> ம�ேறா இ��த�  

ேவ�2" ? ஒ�வ�  பல ெப�கைள மண� ெகா:?"  உாிைம ெப;றி��கிறா� .! 

அநியாய" ! அநியாய" ! ஒ��தி ஒ�வேனா2 வா�தேல அறெெவாA�க" . அ5வாேற 

ஒ�வ."  ஒ��திFட�  வா�த�  ேவ�2" . “ஒ�வ�  பல ெப�கைள மண�கலா" ” 
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எ�."  விதி, ெப�=லைக இழி(ப2�வதா>" . ெப� , தவறி நட�தா�  

த�டைன! ஆ� , தவறி நட�தாேலா த�டைன யி�ைல! இஃ அநீதி! த�டைன 

இ�பாலா��>"  விதி$ப நீதியா>" . 

 

பிற$பி�  ஆணாக$  பிற�தா�  எ�லா3  ெச)யலா" ! ெப�ணாக$  பிற�தா��> 

ம&2"  விதிக:  - க&2$பா2க:  - த�டைனக: ! ஆ�டவேன! ெகா2ைம ெபா9�க 

�0யவி�ைல. உ�ைன ேநா�கி �ைறயி2கிேற� . 

 

அ0ேய� , ெப�ம�க:   டா ஒA�க�ைத$  ேபா;றி�   9வதாகவாத� , ைண 

நி;பதாகவாத�  எவ�6  க�தலாகா. ெப�  தவ9த/�> விதி�க$  ெப;9:ள 

த�டைனக: , ஏ�  ஆ�  தவ9த/�>"  விதி�க$படவி�ைல எ�பேத என 

ேக:வி. ெப�=லகி;> இைடநாளி�  ேந��த சி9ைமைய ஈ�2 எ2��-

கா&டேவ�2"  எ�."  அவாவா�  இ5(ைரக:  பகரலாேன� . ஒ� பாதியாF:ள 

ெப�ணி�  சி9ைம, ம;ெறா� பாதியாF:ள ஆைணF�தா�கி, �0வி�  வா�ைவF"  

நா&ைடF"  >ைல�>ெம�பைத ஆ=லக"  இனியாத�  உண�� நட$பதாக. 

 

ஒA�க"  இ�பாலா��>"  

 

“உலைக ஈ�9 வள��>"  தா)  ெப�ணாக�� , அவள ஓA�க6கா�க ேவ�0�  

சில க&2$பா2க:  ேகால$  ப&டனேவய�றி, ெப�ைண�  சி9ைம$ப2�த�  

ேவ�2"  எ�."  ேநா�ேகா2 க&2$பா2க:  ேகால$படவி�ைல” எ�9 சில 

அறிஞ�  திற"பட வாதி�கி�றன� . இ ேபா� வாதம�றி நியாயவாதமாகா. ெப�  

ஓA�க"  கா�த�  ேவ�2"  எ�பைத ஒ� �ைற�>$  ப��ைற யா�  

வ�F9�கிேற� / அ5ெவாA�க"  ஆ=லகி;>"  ேவ�ட;  பாலெத�9 

அ5வளவி�  வ�F9�கிேற� . ஆ=லகி�  V)ைம இ�ைல எனி� , ெப�=லகி�  

V)ைம எ6ஙன"  ஏ;ப2" ? தெயா��க�ைடய ஒ�வ� , ந�ெலாA�க�ைடய 

ஒ��தியி�  உட�  நல�ைத�  ெக2�, அவ:வழி�  ேதா�9"  பி:ைளையF"  

ேநா)வா)$  ப2�கிறான�லேனா? அதலா� , ஒA�க�  V)ைம இ� பாலா��>�  

ேதைவ. ஓA�க�  தவ9த/�>�  த�டைன விதி�க$ப0� , அ�த�டைன இ� 

பாலா��>"  விதி�க$பட�  ேவ�2" . 

 

ஒ��தி�> ஒ�வ�  

 

ஆ� , த�  வி�$ப$ப0 திாித;>�  ெகா0ய அட�> �ைறகைள$  ெப�ணி;> 

விதி�தனேனா எ�னேவா ெதாியவி�ைல. ஆ�ம�க: , தா6க:  களியா&0�  

வர"Hமீறி இற6>த;  ெபா�&2$  ெப�ம�க:  உாிைம த0�, அவ� கைள$  
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ெபா"ைமகளா�கி வி&டா�க:  ேபா/" ! ஒ5ேவா�  ஆ�  மக."  ஒ5ெவா� 

ெப�மகேளா2 வாA"  அற ஒA�க�தி�  நி;பேன� , உலகிைட வைரவி�  மகளி�  

 &ட"  ேதா�9த;ேக இடமிரா.  ஆ�மக�  பல மகளிைர மண�த/" , 

பர�ைதய�ட�  அட/"  வர"H கட�த நட�ைதகளா>" . ஒ� ெப�ைண W&0;  

சிைற$ப2�தி, ம;ற$  ெப�கேளா2  0 வாA"  உாிைம ஆ�மக.�> எ6கி�� 

வ�த? ஆ�மக�  ெகா26ேகா�ைமயா�  ெப�=ாிைம த0� த�  வி�$ப$ ப0. 

ஆ&சி Hாிகிறா� ! 

 

ஒ�வ�  ஒ��திFட." , ஒ��தி ஒ�வ.ட."  வா�த�  இய;ைக. இ >றி�$  

பி�ேன விாி��   9ேவ� . இ� பாலாாிட�"  தீெயாA�க"   டாெத�ப என 

உ:ள6  கிட�ைக. க&2$பா2 எனி� , அஃ இ�சாரா��>"  இ��த�  ேவ�2" . 

ஒ�வ�  உாிைமைய ம;ெறா�வ�  க&2$ப2�த�   டாெத�பைத மீ�2"  

வ�F9�தி ேம;ெச�கிேற� . 

 

தி�வ:?வ�  உ:ள"  

 

இ�வா��ைகைய வ�F9�தி�  ெச�ற தி�வ:?வனா�" , ெப�=லகி;> ம&2"  

க;ைப வ�F9�திF:ளாெர�9" , அ=லகி;> அைத வ�F9�தா ெதாழி�தா-

ெர�9"  சில�   ற யா�  ேக&0��கிேற� . அவ�த6   ;9, தி�வ:?வ�  

க���> �;9"  மா9ப&ட. இைத�  தி��>ற?�> யா�  க�ட விாி(ைரயி�  

ஒ�/"  வைக விள�கிF:ேள� . “ஆ�  மக."  நிைறகா� வா�த�  ேவ�2" ” 

எ�பேத தி�வ:?வ�  உ&கிட�ைக. அ5வ�கால நிைலைம�ேக;றவா9 உைர 

க�2 ேபா>"  உைரயாசிாிய�   ;ைற �த�  ெபா�ளாக�  ேகாடலா கா. 

Rமி�திகைள ஆரா)�, அவ;றி�  @�கி�கிட$பவ� , தி��>ற?�> உைர 

காண$H>�தா� , அவர Rமி�தி மன�  �>, Rமி�தி$  ெபா�ேள Hலனா>" . 

அ"மன6  ெகா�2 சிலரா�  வைரய$  ெப;ற உைரகைள �;96  ேகாட�  தவ9.  

 

தி�வ:?வ�  ஆ�ம�கைளF"  நிைறகா�>மா9 வ;  H9�திF:ளா� . 

அ�க��ெதாளி�3  சில >ற:  வ�மா9: 

 

 பாறிய3சி$  பா�V =ைட�தாயி�  வா��ைக 

 வழிெயன3ச ெல3ஞா�9 மி� . 

  

 அ�H மற. �ைட�காயி னி�வா��ைக 

 ப�H"  பய. ம. 

  

 அற�தா;றி னி�வா��ைக யாறிறி;  Hறததா;றி;  
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 ேபாஒ)$  ெப9வ ெதவ� . 

 

 இய�பினா னி�வா��ைக வா�பவ ென�பா�  

 �ய�வா� ெள�லா�  தைல. 

  

 அறெனனப ப&டேத யி�வா��ைக யஃ"  

 பற�பழி$ப தி�லாயி ன�9. 

  

 நல�>ாியா�  யாெரனி�  நாமநீ�  ைவ$பி�  

 பிற��>ாியா:  ேதா:ேதாயா தா� . 

 

இ�>ற:களி�  ெபா�:கைள, இைட�கால உைரக&> அ0ைமயாகா, ந2நிைல�  

க�ெகா�2 ேநா�>மா9 அ�ப� கைள ேவ�2கிேற� . இைட�கால உைரகைள�  

ெகா�2 தி�வ:?வனாைரF"  சில�  >ைற  9கி�றன� . 

 

ெசய;ைக�  க&2க:  

 

சில இட6களி�  ெப�=�> ஆ�மா இ�ைல எ�9" , ெப�  ஆணிட�தி�� 

பைட�க$ப&டா:  எ�9" , ெப�  பிறவி�> W2ேபறி�ைல எ�9"  G�களி�  

எAத$ப&0�� கி�றன. சில இட6களி�  ெப�  ம�க?�> எ�93  சிைற� 2 

அைம�க$ப&0��கிற. சிைற இ�ளி�  ேபாதிய கா;றி�றி - ஒளியி�றி - அ�H�  

ெகா0க:  வா0 வத6>கி�றன. அவ�க:  அ$Hற"  இ$Hற"  பா��த�   டா! 

ேப�த�   டா! எ�ன ெகா2ைம! க�ைணF"  வாையF"  கட(:  அவ�க&> 

எ;9�ேகா ஈ�தா� ? இய;ைக வா�( எ�லா��>"  உாிய. அ5வா�வினி�9"  

ெப�ைண$  பிாி�க("  ஆ�ம�க:  மன"  ஒ�$ப&டத�ேறா? இ�ேனார�ன 

க&2$பா2க?:ள இட6களி�  ெப�=லகி;>$  ேபாிழி( ேந��தி��கிற. 

 

அ5விட6களி�  ெப�மக:  நா)  ேபயாக�  க�த$ப2கிறா: ; மாையயாக�  

க�த$ப2கிறா: . ஞான��>" , W2 ேப;றி;>"  ெப�  இைடLறாக 

இ��கிறாளா" ! @வாைசF:  ெப�="  ஓ�  ஆைச$  ெபா�ளா" ! இ�ப அ�H�  

ெத)வமாக அ0ேய�  ேபா;9"  ெப�ணி;> உ;9:ள இழிைவ, இ�."  

எA�தா�  எAத�  ைகேயாடவி�ைல. அ�நாளி�  ெப�=லகி;> ஏ;ப&ட �ப" , 

“ெப�ணா)$  பிற$பதி."  ம�ணா)$  பிற�கலா" ” எ�."  பழெமாழிைய 

எAவி�த ெதனி� , ெப�=லக�  �ப�ைத எ�ென�9 விள�>வ? ெப�  

ஆைச$  ெபா�ள�ல:  எ�பைதF" , அவைள அ6ஙன6  க�தி ெவ9�த/"  

ற�த/"  அ�H�  கட(ைள�  கா="  வழிகள�ல எ�பைதF"  ேவேறாாிட�தி�  

விாி� விள"Hவ� . 
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உாிைமF"  கடைமF"  

 

சில இட6களி�  உாிைமையF" , கடைமையF"  ஒ�9 ப2�தி ம�க:  இட�$ப2-

கிறா�க: . உாிைம ேவ9; கடைம ேவ9. ெப�  ெம��யலா: ,; ஆ�  வ��யலா� . 

ெம�ைம வ�ைம�ேக;ப இ�பாலா��>�ாிய கடைமக:  ேவ9 படலா" . 

உாிைமயி�  க&2$பா0 ��த�   டாெத�பெதா�ேற ஈ�2�  க�த;பா;9. கடைம 

ேவ9பா2கைள�  >றி$பி&2$  ெப�=ாிைமயி�  ைகைவ$ப ெகா2ைம. 

 

ெப�ைம�  ேக&டா�  விைளF6  ேக2க:  

 

உாிைம எ�லா��>"  ெபாவான. வான�தி�  ேமக"  தவ�வ ேபால(" , கட��  

அைல எAவ ேபால(" , பறைவ அழகிய சிறைக Wசி$  பற$ப ேபால(" , ெப�  

தன உ:ள�ெதA"  வி�$பவழி நட�>"  உாிைமFைடயவளாத�  ேவ�2" . 

அ5(ாிைமைய�  சிைற$ப2�த�  ெப9"  பாவ" . ெப� , அ0ைம வா�( நடா�த 

ேநாி� , அவ:  வயி;றி;  பிற�>"  பி:ைளF"  அ0ைமFண�(ட�  பிற�>" . ெப�  

தாயாக�� , அவ:  உாிைமைய�  த0த� , அவ:  வயி;றி;  பிற�>"  பி:ைளகளி�  

உாிைமைய�  த0வதா>" . ெப�=ாிைம பி26க$ப&ட நா2"  உாிைமயிழ�த 

நாடாத�  இய�H. ெப�=ாிைம பறி$பத�  பய�  இஃதா>" . நம நா2 இனி 

யாத�  எ�சாி�ைகFட�  நட�>ெம�9 ந"Hகிேற� . ெப�=ாி ைமைய�  

>ைல$பைத$  ேபா�ற அறியாைம பிறிெதா�  றி�ைல. ெப�=ாிைமைய�  

ெக2�த�  பி�ச�ததியி�  உயா் நிைலைய�  ெக2$பதா>" . எ�காரண"  ப;றிF"  

ெப�=ாிைம�>�  ேக2 C�த�   டா;  டா. 

 

உாிைம$  ெபயரா�  ெகா2ைம 

 

ேம�  நா&0�  சி�னாளாக$  ெப�=லகி�  ஓ�  இய�க"  ேதா�றி இ��கிற. 

ெப�ம�க: , “உாிைம” எ�."  ெபயரா�  சில ெகா2ைமக:  நிக��தி வ�கிறா�க: . 

அவ�க:  ஆ� ம�கைள$  ேபால எ�லா வழியி/"  வா�( ெபற�  கிள��சி 

ெச)கிறா�க: . அவ�க:  த6க:  ேநா�க�ைத நிைற ேவ;றி�  ெகா:ள ஆ�ம�க:  

மீ க�ெலறித� , அவ�கைள�  க�வியா�  தா�க� , வழிமறி�த�  �த�ய வ�-

ெசய�க:  Hாிகிறா�க: . இ�ெசய�க:  உாிைம$  ேபாரா&டெம�9 ெசா�ல$ 

ப2கி�றன. இைவ நம நா&0�  ஆ�ம�க:  ெப�ம�கைள அட�க�  ெகா�ட 

@ட�  ெசய�க?�  க2� நி;பன. ெப�=ாிைம எ�ப, ஆ�  ம�கைள$  

பைக�, அவ�க:  பதவிகைள$  ெபற, @��க ெநறியி�  நி�9, அவ� கைள�  

தா�>வத�9. ேம�நா&2$  ெப�ம�க: , உாிைம எ�."  ெபயரா�  வா�ைவேய 

>ைல� வ�கிறா�க: . 
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இ�கால ேம�நா&2 நாகாிக�தா�  விA6க$  ெப;9:ள க�நா&2$  ெப�ம�க?" , 

ேம�நா&2$  ெப�ம�க:  அ0� �வ&ைட$  ப;றி நட�க �ய/கிறா�க: . இ தவ9. 

 

ெப�  பிறவி ேநா�க"  

 

ெப�பிறவியி�  ேநா�க" , ஆ�பிறவி தா6கிேனாாிட�தி�  ேபா�Hாி�, அவைர�  

�H9�த ேவ�2ெம�பத�9. பிறைர�  �H9�த�  ேவ�2"  எ�."  

எ�ணேம ெப�ணீ�ைமைய அழி$பதா>" . ஒ� பாதியாகிய ெப� , ம;ெறா� 

பாதிFட�   0, இ�ப வா�ைவ உலகி�  ெப��கி, உலைக வள��>"  ெநறியி�  

நி;ற�  அற" . ெப�ம�க: , ஆ�ம�க&> அ0ைம$ப&2 வாழ ேவ�2வதி�ைல; 

அவ� க?ட�  உாிைமெகா�2 வாழலா" . 

 

ெப�=ாிைம எ�ப ஆ=ட�  ேபா�  Hாிவத�9. ஆ=ட�  வா�� அ�ைப 

வள�$ப ெப�ணி�  உாிைம�  கட� . சமய"  ேந�ேம� , அ�Hவழியி�  

ஆ�பதவிகைளF"  ெப�ம�க:  ஏ;9 உலைக நடா�தலா" . ஐேரா$பாவி�  (1914 - 

1218, 1939 - 1945) நைடெப;ற ெப�"ேபா�க: , ஆ�ம�க:  கடைமக:  

பலவ;ைற$  ெப�ம�க:  ஏ;9 நிக��மா9 ெச)தன. “உாிைம' எ�9, 

ெப�=ல> ஆ=லேகா2 ேபா�  Hாிவதா� , ெப�=�>ாிய அைமதி ெக2" ; உல> 

அழிF" . 

 

ேம�நா&0�  இ�கால நாகாிக�தா� , அ�H - ெபா9ைம - இ�ப"  �த�யன அறேவ 

ெதாைல�, வ�க�  - ெபாறாைம - �ப"  �த�யன ெப�>கி�றன. இ�கால 

நாகாிக"  ெதாைலய ேவ�2ேம� , ெப�ெத)வ6க: , த6க:  தா)ைம�  ெதா�ைட�  

ெச5வேன ஆ;றிவ�வா�களாக. 

 

“ெப�=ல>�> உாிைம வழ6கினா� , அ5(லக"  ஆ=லகி;> இட�  விைள�, 

வா�ைவேய >ைல��  ெகா:?மாத�� , அைத அட�கி அ?மா9 நி9வ$  ெப;ற 

க&2$பா2க:  ேபா;ற;>ாியன' எ�9 சில�  ெசா�வ�2. இஃ அறியாைம. 

ெப� , ஆைண அட�க$H>வ"  தவ9; ஆ� , ெப�ைண அட�கி ஆ:வ"  தவ9. 

இ�வ�"  ஒ� நட�தேல இ�ப" . 

 

நா&2$  பைழய வா�( 
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இத;> நம நா&2$  பைழய வா�ைவ இல�கியமாக�  ெகா:ளலா" . ெப�ைமF"  

ஆ�ைமF"  இைறயிட�தி/" , இய;ைகயிட�தி/" , ஓ� விள6கைல�  க�2, ஓ�  

உயி�  ஈ�டெலன அ�Hநிைற�த இ�பவா�ைவ ந"  நா&டா�  நடா�தின� . உய�(, 

தா�(, ேபாரா&ட"  �த�ய எ�ண6 களி�றி, ஒ�யி�  ஈ�ட�  என$  ெப� , 

ஆ=ட�  ஒ�றி, வா�( நடா�தி, உலைக வள�$பாளாக. இ ெப�ணி�  ெப�ைம. 

 

 ெப�ெணாளியா�  நல"ெப;9"  

 ேப�வேதா சி9ை◌மெமாழழி 

 க�ெணாளிைய இழி�ைர�த�  

 கையைமய�றி$  பிறிெத�ேன 

 ெப�ெப�ைம உலகெமலா"  

 பிற6கிநி�றா�  உள6>ளி�"  

 ம��தலா"  வ0வாகி 

 மகிறிய;ைக$  ெப�மாேன. -ெபாைம ேவ&ட�  

---------- 

4. 4. 4. 4. ெப�ெப�ெப�ெப�    வள&<2வள&<2வள&<2வள&<2    

 

(ெப�=" உலக�" – ந;பி:ைள$ ேப9" தா) த�ைதய� ெபா9$H" – ெப� 

உலேகாH�தா) – பி:ைளகைள வள��த� ெப��ெதா�2 – ந��ண�க" 

ேவ;9ைம நிைன(" (ெப� ஆ� நிைன( – உயி� நிைல� சிற$H – பி3சி; 

பA�த� – கீ�ம�க: ேச��ைக  டா – தா) த�ைதய� கடைம – அவ�த" கடைம) – 

க�விF" க;H" (க�வி எ? – அறி(" ஒA�க�" – தா)ைம�> அ3�த� – 

இய;ைக� க�வி – ேபா� நாவ�களி� H�ைம – உட; ;9� க�வி – ெப� ஒ� 

ப�கைல� கழக" – சமய� க�வி – க;H – க;பிழ�>" ெப� – எ�ண�" க;H" – தீ 

ந&H கைளத� –  &&�தி� நடமாட� – ேசாதைன$ ப�வ") – உடேலா"ப� 

(அக�V)ைம Hற�V)ைம – உற�க" ேநர" இட" �த�யன – யிெலழ� – 

காைல� கட� மல�சி�க�- அதனா� விைளF6 ேக2க: – அைவ ேபா�>" வழி – 

பயி;சி – ஆ&ட6க: இய�திர அர�க� – ெச�வ$ ெப�க: – நீரா&ட� – உண( – 

விரத" – உ�0��6>த� – ெபா��தாத உண( – ெபா��தா$ பான6க: – நகர$ 

ெப�ம�க: உைட – G;ற� – நைக – நைகயா� ேக2 – தைலமயி� ) – அழ> – 

அழேகாவிய" – ேப)� ேசாதைன) 

 

ெப�ைண$  ேபா;றி வளராகக.      -  பழெமாழி 

 

இ�ெசா�  விைளநிலனா)  ஈதேல வி�தாக 

வ�ெசா;  கைளக&0 வா)ைம எ�வ&0 
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அ�H நீ�$  பா)�சி அற�கதி�  ஈனேவா�  

ைப6 �  சி9காைல�  ெச) .    -  அறெநறி�சார"  

 

உலக�"  ெப�="  

 

உயி�களி�  ேதா;ற��>"  ஆ�க��>"  @லமாயி�$பவ:  ெப� . 

அ$ெப�ணி�  வள6>�9ேம�  உலக வள."  >�9" . ெப�ணி�  வள�  

ெபாி"  அவள இளைம வள�$ைபேய ஓ&0நி;>" . ெப�  தீயவழியி�  வள�� 

வ�வேள� , அவ:வழி�  ேதா�9"  உலக�"  தீயதா>" ; ெப�  ந�வழியி�  வள�� 

வ�வேள� , அவ:  வழி�ேதா�9"  உலக�"  ந�லதா>" . உலைக ந�லதா�க 

ேவ�2ெம�பேத இய;ைகயி�  ேநா�க" . அ�ேநா�க��>�  ைணHாிய 

ேவ�2வ ெப;ேறா�  கட� . 

 

ந;பி:ைள$ேப9"  தா)  த�ைதய�  ெபா9$H"  

 

�தலாவ ந;பி:ைள$  ேப;றி;>�  தா)  த�ைதயாி�  உட�  வள." , ந��ய�H"  

இ�றியைமயாதன. அவ� , ந�/ட/"  ந��ய�H"  ெப9�  ைறயி�  இற6கி 

உைழ$ப அற" . நில விைதக?�ேக;ற வ�ணம�ேறா பயிாி�  இய�பி��>" ? 

தா)  த�ைதய�  உட�  நல."  இய�H" , பி:ைளயி�  வள�$பி;> நீ�"  ஒளிF"  

ேபா�றன. தா)  த�ைதய�  ந�னைட, பி:ைளக&>$  ெப��ைண ெசச)F" . 

ந;பி:ைள$  ேப;றி;>" , வள�$பி;>"  தா)  த�ைதய�  ெப�"  ெபா9$பாள� . 

ெபா9$Hண�� நட�>�  தா)  த�ைதய�  வா�க. 

 

ெப�  உலேகா"H�தா)  

 

ெபாவாக உலகி�  பல இட6களி/" , சிற$பாக நம நா&0/"  பிற�த >ழவி 

ெப�ணாயி�$பி� , “ஐேயா! ெப�ணா”எ�9 தா)  த�ைதய�" , உ;றா�  

உறவின�"  இ0 ேக&ட நாக"ேபால�  கல�க �9கி�றன� . இஃெத�ன அறியாைம! 

பி�  தாயாகி உலேகா"ப�  கட(:  அளி�த ெப�  பிறவிைய�  க�டா கல�க 

�9வ? “தாயா>"  ேப9ைடய ெப�>ழவி ந"  வயி;றி;  பிற�தேத!” எ�9 

ெப;ேறா�  இ�ப�  கட�ல�ேறா திைள�த�  ேவ�2" ? ெப�ணாக$  பிற�த�  

எ;9�>? பி�  தாயாகி, உயி�கைள ஈ�9, உலைக வள�$பத; க�ேறா? ெப�  

பிறவி இ�ைலேய�  கட(ளி�  பைட$H ேநா�க"  எ6ஙன"  நிைறேவ9" ? கட(ளி�  

பைட$H ேநா�க நிைறேவ;ற��>$  பிற�த ெப�ைண�  க�2 கல�க�9வ 

அறியாைம. ெப;ேறா� , த"  வயி;றி;  பிற�த ெப�>ழவிைய$  பா��>�  ேதா9"  

பா��>�ேதா9"  “உலேகா"H�  தா)  ந"பா�  பிற�தி��கிறா: ” எ�9 அட6கா�  
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கழிேப9வைக எ)வாராக. அ5(வைக ஊ;றினி�9"  ெபா6கி எA"  அ�H நீ�" , 

அ�&க�  ஒளிF"  கா��ைளைய இனி வள�� வ�" . 

 

பி:ைளகைள வள��த�  ெப��ெதா�2 

 

தா)  த�ைதய�  பி:ைளகைள$  ெப9வ ம&2"  ெப�ைமயாகா. அவ;ைற 

ந�வழியி�  வள�$பேத ெப�ைம. பி:ைளகைள ஓA6> �ைறயி�  வள��>�  

ெதா�0.3 சிற�த பிறிெதா�றி�ைல. பி�.ல> ஆ�>த;> உயி�கைள$  

ப�ப2�தி வி2வ சிற�த ெத)வ�  ெதா�டா>" . 

 

பி:ைளகைள ந�வழியி�  வள��க �ைனயாத ெப;ேறா� , பி�ைன உலக��>�  

ேக2 C��தவராவ� , எ�தைனேயா பாவ6க&> விைதயி&டவராவ� . பி:ைளகைள - 

சிற$பாக$  ெப�பி:ைளகைள - வள�$பதி�  தா)  த�ைதய�  ெப�6  கவைல 

ெச/�த�  ேவ�2" . ஒ� ெப�ணி�  வா�( அவேளா2 நி;பதி�ைல. அஃ அவ:  

வழி�ேதா�9"  உலைகF�  ெதாட�� நி;ப. “ெதா&0;பழ�க"  �2கா2 ம&2" ” 

எ�ப �ெமாழி. ெப�ணி�  தா)ைம�>ாிய வி�, அவள இளைம 

வள�$பாக�� , அவள இளைம, ந�வழியி�  அ�"Hமா9 ெப;ேறா�  உைழ�த�  

ேவ�2" . ஆகேவ, தா)  த�ைதய� , ெப�ணி�  தா)ைம விA$ப �ண��, 

ெப�ைண வள�$பாராக. 

 

ந��ண�க�"  ேவ;9ைம நிைன("  

 

ெப;ேறா�  ெப�ைண வள��>"  �ைறகைள$  ப;றி ஈ�2 விாி�கி;  ெப�>" . 

அ"�ைறகைள விாி��   9வ இ�G��  ேநா�க�ம�9. எ2�த 

ெபா�?�ேக;ப�  சில >றி$H�கைள ம&2"  ெபாறி�க$  H>கிேற� . 

 

ஆ�ெப�  நிைன( 

 

>ழ�ைதகளி�  மன ெமாழி ெம)களி�  எ�காரண"  ப;றிF"  தீைம ப0யாதவா9 தா)  

த�ைதய�  அைவகைள�  கா� வ�வாராக. தா)  த�ைதய�  தம நட�ைதயா�  

>ழ�ைதகளி�  நலைன�  கா�வ�வேதா2 ம;றவ�   &2றவா/" , அைவக&>�  

ேக2 நிகழாதவா9 கா� வ�த�  சிற$H. >ழ�ைதக:  உ:ள�தி�  ஆ�  ெப�  

எ�."  நிைனேவ ேதா�றலாகா. அ5ெவ�ண�  ேதா�9�ைறயி�  தா)  

த�ைதயா�  நட�த�   டா. ம;றவ�  வாயிலாக("  அ5ெவ�ண"  >ழ�ைதக:  

மன�தி�  Pைழயாதவா9 கா�க ேவ�2வ தா)  த�ைதயா�  கடைம. 

 

சிற�த உ9$H 
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ெப�  ஆ�  உண�ைவ உ;ற வயதி�  இய;ைக ேதா;9 வி�>" . அ�கால��> 

��ன� , இளைமயி�  அ5ெவ�ண"  பதிவ, பி�ைன வா�வி�  நல��>ாிய 

அறி( - மன"  - உட�  - எ�லாவ;ைறF"  அழி$பதா>" . அறி( விள�க"  மன 

அைமதிைய$  ெபா9� நி;ப. மன அைமதி உட�நல�ைத$  ெபா9� நி;ப. 

உட�நல"  இன�ைத அறிவி�>"  உ9$பி�  அக$Hற வள�ைத$  ெபா9� நி;ப. 

அ5(9$H�>$  பA ேநாி� , வா�ேவ >ைல�ேபா>" . உடவி�  எ5(9$H�> 

ஊ9 ேநாி."  சிகி�ைச ெச)த�   2" ; எ5(9$H இழ�ேத."  வா�த�   2" . 

அ�ேதா! >றி�> ஊ9 ேநாிேலா எ5வித�  �கி�ைசFமி�ைல. சிகி�ைச ெச) 

ெகா:ளி."  ஊ9 நீ6கா. ஊ9ட�  வா�த/"  �0யா. 

 

உயி�நிைல 

 

எ�லா உ9$H�களி/"  சிற�த, பா�  பிாி�>"  உ9$ பா>" . எ�லா உ9$H�-

க&>"  அஃ உயி�  ேபா�ற; ேவ�  ேபா�ற. இ�P&ப"  உண��ேத ந�  

தமி�ம�க:  அ5  (9$H�> “உயி�நிைல” எ�ற ெபய�  C&0னா�க: . ஆ�ேறா�  

வழிப;றி அ5(9$ைப “உயி�  நிைல' எ�ேற யா."  இனி >றி�வ�வ� . 

 

இ$ெபாA ேம�நா&2 அறிஞ�  உயி�நிைலயி�  P&ப6கைள�  ெச5வேன 

ஆரா)�, அத�  இய�Hகைள எவ�"  உண�"  �ைறயி�  அறி(9�திF:ளன� . 

அ5விய�Hகைள ஓ5ெவா� ெப�மக?"  ஆ�மக."  உணர�  ேவ�2 ெம�ப 

என ேவ&ைக. உயி�நிைலயி�  P&ப6கைள உணரா, ெநறிய�லா ெநறியி�  

ெச�9, எ�ைணேயா உயி�க:  பா�ப2கி�றன. 

 

உயி�நிைலயாக உ:ள உ9$H, எ�காரண�தா�  ெம�(றி." , நர$H�  

க&2�கெள�லா"  ெம�� >ைல�ேபா>" . நர$H�க&2�  >ைலய$  ெப;ற 

ஒ��திேயா ஒ�வேனா உட�  நலமிழ�, மன அைமதி >�றி, அறி( விள�க6  

ெக&2, ேதா�  ெபா"ைமேபாலாகி, உலகி;>$  ெப�3  �ைமயாத�  தி�ண" . 

 

எ�ண�"  உயி�நிைலF"  

 

இளைமயிேலேய ெப�  ஆ�  நிைன( அ0�க0, ஊ&ட�   0ய வள�$H, பி�ைன$  

பல ேக2க&> இட��டா�>" . ெப�  இளைமயிேலேய அ5ெவ�ண"  ெகா:ள�  

ெப��  தவ9. அ5ெவ�ண" , அ0�க0 இ�ப உ9$பி�மீ க��ைத�  ெச/�தி 

கால�தி�  அைத மல�வி�>" . எ�ண� �>" , உயி�நிைல உண��சி�>"  

ெந�6கிய ெதாட�H உ�2. எ�ண"  இ�ைலேய�  உண��சிF"  இ�ைல எ�க. 
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பி3சி;  பA�த�  

 

ெப�ணின�தி�  பைட$பி;>ாிய உ:?9$H, ஏற� >ைறய ப�தா�2வைர 

எ2$பி�றி உற�க�திேலேய கிட�>" . ப�தா�0;>ேம�  அ சிறி �கி��ெதA" . 

அத;>:  தீய எ�ண�தா�  அத�  எA�சிைய ஒ2�கி, அத�  ச�ைத�  ெக2�த�  

எ5வள( பாவ" ! அத�  ெசAைம >�றி� , அத�  வாயிலாக�  தைசக&>�  

ெச�ல�த�க @ல�ச�தி�  சார ஓ&ட6  >ைற�ேபா>" . அ�த�  ச�ேத ெப�ணி�  

அழகி;> உண( ேபா�ற. அத�  ப�ைமைய$  ேபா�>"  இள"  ெப� , பி�ைன$  

ெப�ைம�>"  தா)ைம�>"  இ�றியைமயாத க&டழைக�  >ைல��  ெகா:கிறா: . 

அவ:  ெப�ணல ெம�லா"  இழ�கிறா:  எ�9 ��6க�  ெசா�லலா" . 

 

ஏற�>ைறய ப�தா�0�  சிறி �கி���  தைலகா&2"  இ�ப உ9$H, த�ைன 

�;9"  ப�ப2�த;>ாிய தைச�  க&2�கைள�  க&0�  ெகா:வதி�  ஊ�க"  கா&0 

நி;>" . தைச�க&2" , பிற("  பி�ைனய தா)ைம�> ேவ�ட;பாலன. 

அ�தைசையF" , பிறவ;ைறF"  க&ட இய;ைக அ0ேகா/"  ேவைளயி� , 

இளைம$ெப�  தீய எ�ண�தாேலா ேச��ைகயாேலா இ�ப உ9$பி�  இள6-

ெகாAைமைய$  ேபா�க$  H>த�  அறியாைம. இ�ேக2 உறாதவா9, >ழ�ைத$  

ப�வ�  திேலேய ெப�  ஆ�  ேவ;9ைம, உ:ள�தி�  Pைழயா வழியி� , 

>ழ�ைதைய$  ெப;ேறா�  வள��த�  சிற$H எ�9 ெசா�ல/"  ேவ�2ேமா? 

 

பி�ைன$  ப�னிர�2 அ�ல பதினா�> வயதி�  இ�ப உ9$H மல��சியைட� 

தன கடனா;ற�  வ6>" . அ$ெபாA க��>ழி ெச5விய நிைல எ)த;> 

ேவ�ட$ ப2"  �ய;சியி�  அ5(9$H�  தைல$ப&2 அைத (க��>ழிைய) 

ஒA6>ப2�" . அ�நிைலயி/" , க�னியி�  மன"  உ9தி யினி�9"  

பிற�தலாகா. பிறAேம�  பி3சி;பA�த கைதயாக �0F" . தி�மண"  வைர, 

ெப�ணி;>�  தீ�கிள��சி எ�ண"  உ9தேல  டா. தீய எ�ண��> 

இைரயாகாத �ைறயி�  ெப�ைண வள�$பதி�  ெப;ேறா�  ெப�6கவைல ெச/�த�  

ேவ�2" . 

 

கீ�ம�க:  ேச��ைக  டா 

 

>ழ�ைதைமயி� , ெப�  ஆ�  ேவ;9ைம உண�( ேதா�றாத வழியி� , >ழ�ைதைய 

வள��க ேவ�2ெம�9 தா)  த�ைதய��> அ0�க0. நிைனJ&2கிேற� . 

“இஃெத�ன சிறிய காாிய" ” எ�9 ெப;ேறா�  கவைல ஈனமாக இ��த�  இய�க�ைத 

மற�ததா>" . கீ�ம�க:  கா;9"  >ழ�ைத மீ W�தலாகா. கீ�ம�க:  

வாயினி�9"  வ�"  “ேவத ெமாழிகைள”: ஈ�2 நிைனJ&ட ேவ�2வதி�ைல. கீ�  

ம�களி�  ேப�சி�  G;9�> எ�ப ெசா;க:  ெப�ணி�  வ�ணமாக ஒA>" . 
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அ�ெசா�ெலாA�கி�றி அவ�களா�  க��ைத ெவளியிட�  இயலா. அவ�கைள 

அறியாம/"  “அ�  ந9 மல�க: ' அவ�க:  வாயினி�9"  உதி��வி2" . எ�  

ெச)வா�க:  பாவ" / சிறி"  நாணமி�றி, அ�க"  ப�க�:ள >ழ�ைதகைளF"  

க�னிகைளF"  கவனியா, கீ�  ம�க: , இன உ9$ைப$  ப;றி$  ேப�வ"  

>றி$ப"  இய�பாகிவி&டன! இ�கா&சி கா=6  >ழ�ைதக?"  விைளயா&டாக�  

கீ�ம�க:  உைரகைள$  பக�கி�றன; பிற(3  ெச)கி�றன. விைளயாட� , பி�ைன 

விைனயாக �0கிற. அதலா� , >ழ�ைதகைள�  கீ�க:   &ட�தினி�9"  

ெப;ேறா�  பிாி�ேத தீர�  கடைம$  ப2வாராக. 

 

தா)த�ைதய�  கடைம 

 

தா)  த�ைதய�  பழ�க�தாேலா, ேவ9 எதனாேலா சில >ழ�ைதக:  ைககளா�  

அ0�க0, உயி�  நிைலைய�  ெதா2கி�றன. இ5வழ�க"  மிக�  ெகா0ய. 

நாளைடவி�  அ5 விட�தி�  ஒ�வித உண��சி ேதா�9" . அ5(ண��சி, இ�ப 

உ9$பி�  ேநா�ைக ேவ9 வழியி�  தி�$பி, உட��  ச�ைத$  பர$H3  ச�தியி�  

விைனைய�  ெக2�>" . அதனா�  வா�( இளைமயிேலேய ெவ"பி விA� ேபா>" . 

>ழ�ைத அறியாைமயா�  தீ�ெசய�  HாிF"ேபா, அத�  க��ைத ேவ9 வழியி�  

தி�$ப�  தா)  த�ைதய�  �ய�வ நல" . >ழ�ைத, தா)  த�ைதய�  வழியி�  சா�� 

நி;றலா� , அஃ அவ�  ெசா�  வழிேய நி;>"  எ�பதி�  எ&2ைணF"  ஐயமி�ைல. 

ஈ�ற அ�ைனயா�  >ழ�ைதைய ேநா�கி, “அ6ேக ேபாகாேத; Sத"  பி0��  

ெகா:?" ” எ�9 இர�ெடா� �ைற ெசா;றா� , >ழ�ைத >றி$பி&ட இட�தி;>$  

ேபாக அ3�வ இய�H. பிற >ழ�ைதக:  அ6ேக ெச�/" ேபா" , “ேபாகாேத-

F6க: ; Sத"  பி0��  ெகா:?" ” அ"மா ெசா�னா� . எ�9 அ�>ழ�ைத த�  

ந�பைரF�  த2�>" . இ >ழ�ைதக:  இய�H. எ�ைண�  தா)மா�  “ேப)  

வ�கிற; Sத"  வ�கிற; ேசா9� ” எ�9 அ�ச@&0�  >ழ�ைத�>�  ேசாf&2 

கி�றன� . ெவ9�க�த�க அ�ச@&0, அ�சவழியி�  >ழ�ைதைய நி9�தியா?"  தா) , 

>ழ�ைத அறியாைமயா�  பி�  வா�ைவ�  ெக2�கவ�ல தீ�ெசய�  நிக��"  

ேபா" , ஒ��ைற இ� �ைற அைத�  த2�தா� , அ மீ�2"  அ�  தீ�ெசய��  

தைல$ப2ேமா? தைல$படா. 

 

தா)  த�ைதய�  மடைம 

 

சில தா)  த�ைதயாி�  @ட�  ெசய�களா/"  >ழ�ைதக:  ெக2கி�றன. அவ;ைற 

ஈ�2 விாி��   றேவ�2வதி�ைல. இர�ெடா�ைற�  >றி$பி2கிேற� . சில 

தா)  த�ைதய�  தம அ�ைப�  >ழ�ைதகளி�  உயி�  நிைலயி�  கா&ட வி�"H 

கி�றன� . இதனா/"  >ழ�ைதக:  அ0�க0 த6க:  உயி�  நிைலைய�  ெதா2"  
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பயி;சி ெப9வ�2. சில @ட$  ெப;ேறா� , சி9 அைறயி�  விள�ேக;றி ைவ��  

>ழ�ைதகைளF"  உட�கிட�தி ஆட�  பாட�  Hாிகி�றன� . சிறி உண�( ெப;ற 

>ழ�ைதக: , தா)  த�ைதய�  நாடக�ைத ந0�க�  ெதாட6> கி�றன. அைத$  பா�� 

மகிA"  கயவ�"  இ��கி�றன� ! >ழ�ைதகளி�  தீய ஆட�கைள ம;றவேரா2 ேபசி�  

களி$H93  சி;றின6க?"  உலகி�  வா�கி�றன. எ�ன இழி(! இ$பாவிகளா 

>ழ�ைதகைள ந�வழியி�  வள�$பவ�க: ? இவ� கள�லேவா >ழ�ைதகைள�  

ெகாைல ெச)F"  யம�க: ? >ழ�ைதக?ட�  தா)  த�ைதய�  ஓேர ப2�ைகயி;  

ப2�தேல தவ9. ப2� ஆட�  பாட�  Hாிவ எ�தைகய தவ9! 

 

உயி�  நிைலைய�  ெதா2"  பயி;சியி�  >ழ�ைத இற6>"  ேபாேத ெப;ேறா�  அைத�  

த2�த�  ேவ�2" . அ$பயி;சி யினி�9"  >ழ�ைத வில> ம&2"  ெப;ேறா�  

ெப�6கவைல ெச/�த�  ேவ�2" . >ழ�ைத சிறி உண�( ெப;றதாயி� , “அ"மா 

அ6ஙன3  ெச)யாேத. க�ைண�  ெதா&2 அA�தி�  ெகா�ேடயி��தா� , 

க�ணி�  நிைல எ�னா>" ? க�  ெக&டா/"  உலகி�  வாழலா" . உயி�நிைல 

ெக&டா�  மரணேம ேந�" ” எ�9 ெப;ேறா�  அறி( ெகா?�தி, எ5வழி யிலாத�  

>ழ�ைதயி�  தீ$  பயி;சிைய�  ெதாைல�க �ய�  வாராக. 

 

எ5வழியி/"  >ழ�ைதக:  த6க:  உ:ள�தி�  ெப�  ஆ�  எ�."  நிைனேவ 

ேதா�றாவ�ண"  வள�வ" , அைவகைள$  ெப;ேறா�  அ�ெநறியி�  வள�$ப"  

பி�ைனய ேபாி�ப வா�வி;> அ0 ேகா/வதா>" . ந�வள�$H�>�  ேக2 

விைள�கவ�ல சி;றின6கைள�  க�ணா�  காண("  >ழ�ைத கைள விடலாகா. 

சி;றின�  ேச��ைகேய ெகா2ைம; ெகா2ைம. >ழ�ைத ந�லவழியி�  வள��கா, 

பி�ைன விதி - க�ம"  - ஊ�  - ேப��$  ேப�வ அறி(ைடைமயாேமா? 

 

தீயாைர�  கா�ப(;  தீேத தி�வ;ற 

தீயா�ெசா;  ேக&ப(�  தீேத - தீயா�  

>ண6க ?ைர$ப(;  தீேத அவேரா 

0ண6கி யி�$ப(�  தீ 

 

எனவ*உ"  ஒளைவயா�  அறி(ைரைய ேநா�>க. 

 

க�வி%�க�வி%�க�வி%�க�வி%�        க#2�க#2�க#2�க#2�        

 

ெப�ம�க:  வா�வி;>�  க�வி இ�றியைமயாத. ெப�  க�விைய$  ப;றி$  

'ெப�=ாிைம'�  தைல$பி/"   றியி��கிேற� . ெப�ம�க:  க�விைய 

இளைமயி;  க;ற�  விA$ப" . இளைம க�வி�>ாிய. “'இளைமயி;  க�” எ�றா�  
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ஒளைவயா� . இளைம�  க�வி, பி�ைன வா�வி;>$  ெப��  ைண ெச)F" . 

ெப�ணி�  இளைம, க�வி�ைறயி;  கழிவ அற" . 

 

க�வி எ? 

 

ப�லாயிர"  G�கைள ம&2"  வாசி$ப க�வியாகா. பாட6கைள ெந&2��  

ெச) ேத�வி�  ெவ;றியைட� ப&ட"  ெப9வ"  க�வியாகா. க�வி எ�ப, 

வா�வி�  இர�டற�  கல�, வா�(�>ாிய பயைன அளி$ப. க�வியி�  பய�  

எ�ைன? அறிைவF"  ஓA�க�ைதF"  வா�வி;> வழ6>வ க�வியி�  பய� . 

க�வி - அறி( - ஒA�க"  - எ�."  அ2�> வழ�ைக அரா)க ; ஆரா)�தா�  உ�ைம 

விள6>" . இ6ேக விள�க�  ேதைவயி�ைல. 

 

அறி("  ஒA�க�"  

 

க�வியா;  ெப9"  அறி( விள�கம&2"  வா�வி;>$  ேபாதா. அறிேவா2 

ஓA�கமி��த�  ெபா��த" . ஒA�க மி�லா வா�( எ�தைகயதாயி." , அதனா�  

வா�( ேநா�க"  நிைறேவறா. ஓA�க��>ாிய க�விேய க�வி. ம;ைறய 

க�வியாகா. தா)ைம�>ாிய ெப�ணி;> ஓA�க"  உயி�  ேபா�ற. ஒA�கேம 

ெப�ணாக வள�த�  ேவ�2" . ஒA�கமி�லா$  ெப�  ெப�ண�ல: . அவ:  ேப) . 

அதலா� , த�ைன�  ெத)வமா�>"  ஓA�க�ைத அளி�கவ�ல க�விைய$  ெப�  

இளைமயி�  ெப;ேற தீர�  ேவ�2" . 

 

தா)ைம$  ேப;றி;> அ3ச�  தவ9 

 

இ$ெபாA ெப�ம�க:  பல இட6களி�  ஆ�  ம�கைள$  ேபாலேவ க�வி 

பயி�கிறா�க: ; உய�  க�விF"  ெப9கிறா�க: . இ�க�வி ெப9ேவா�:  சில� , 

தா)ைம நிைல ெப9த;> அ3சி, வாளா கால6  கழி�கி�றன� . இவைர�  

க;றவெர�9 யா�   ேற� . ெப�  வா�வி�  ேநா�க"  எ�ைன? தா)ைம நிைல 

ெப9தல�ேறா? இைறவ�  பைட$H ேநா�க�"  அஃேத; இய;ைகயி�  ேநா�க�"  

அஃேத. இர�2�>"  மா9ப&2$  ெப�ைண வாழ�  ெச)F6  க�வி க�வியா>6-

ெகா� ? இய;ைக ேயா0ைய�த வா�ைவ அளி�க�   0ய க�விேய ெப�ணி;> 

ேவ�ட;பால. ஆ=�>"  அ� தைகய க�விேய ேதைவ. இளைமயிேலேய 

இய;ைக P&ப�ைத உண��த� 0ய க�விைய$  ெப�  ம�க&>$  ெப;ேறா�  

ஊ& 2வாராக. 

 

இய;ைக�  க�வி 
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ெப;ேறா�  தம ெப�ணி;> இளைமயிேலேய இய;ைகைய�  கா&0�கா&0, ஆட�  

பாட�கைள அறி(9�வ ந�ல. மர" , ெச0, ெகா0, மைல, நிலா, ஞாயி9 

�த�ய இய;ைக$  ெபா�:  நிைன( ேதா�9"  வழியி� , ெப�ைண ஆ2மா9"  

பா2மா9"  ெப;ேறா�  வள��த�  ேவ�2" . நம நா&0�  பைழய தா)மா�  

பைன$பா&2, மைல$பா&2, நிலா$பா&2, வான$பா&2, பறைவ$பா&2 �த�ய 

இய;ைக$  பாட�கைள$  பா0$  பா0�  >ழ�ைதகைள�  தாலா&2வ வழ�க" . 

இய;ைகைய$  ப;றிய பல கைதக:  பா&0மா�  ெசா�வ��2. தி�ட�  கைத, 

ெகாைலஞ�  கைத, >0ய�  கைத, ேப)�கைத, அ�ச@&26  கைத �த�ய ஆபாச�  

கைதகைள�  >ழ�ைதக&> எவ�3  ெசா�/தேல  டா. மர3  ெச0க:  அழகாக 

வள�� கா)கனிக:  த�வைதF" , கா;9 W�வைதF" , ஞாயி9 ஒளி உமி�வைதF"  

கா&0, “இ"மர3  ெச0F" , கா;9" , ஞாயி9"  ஏதாவ பய�  க�தி�  கட�  

களா;9கி�றனவா?” எ�9 ெப;ேறா�  அ0�க0 இள"  ெப�=ட�  ேபசி$  ேபசி$  

பேராபகார சி�ைதைய அவ:  உ:ள�தி�  ெப��>வாராக. 

 

கட(:  நிைன( 

 

பி�  தாயா>"  ெப�=:ள�தி�  பய�  க�தா ெதா�டா;9"  அ�H�  கட(ைள$  

பதிய�  ெச)ய�  தா)  த�ைதய�  �ய�வ நல" . ெப;ேறா�  >ழ�ைதைய�  தம 

பி:ைள எ�9 க�வைத$  பா��கி." , அைத�  தா)ைம�   ாிய ஒ�9 எ�9 

வள�$ப சிற$H. 

 

ேபா� நாவ�களி�  H�ைம 

 

இள"  ெப�க: , தீய எ�ண6கைள ஊ&டவ�ல களி�  கைதகைள - ேபா� 

நாவ�கைள - மற�கைதகைள - இ�ேனார�ன பிறவ;ைற�  ேக&ட/மாகா; 

அைவகைள�  ைகயா�  ெதா2த/மாகா. இதி�  ெப;ேறா�  ெப�6  கவைல 

ெச/�வாராக. ேபா� நாவ�க:  ெப�=லைகேய ெக2� வ�கி�றன. “த6க:  

வா�ைவ ந3ெசன எாி$ப ேபா� நாவ�” எ�9 ெப�மணிக:  க�வா�களாக. 

ேபா� நாவ�கைளF"  ேபா� நாடக6கைளF"  ப0�, ந�வா�ைவ இழ� 

பி�ைன வ��தி வ��தி மா�ட சில ெப�ம�க:  கைதக:  என�>�  ெதாிF" . 

அ�ைம�  >ழ�ைதகேள! ேபா� நாவ�கைள$  ப0யாேத F6க: , ெதாடாேதF6க: ; 

உ6க:  வா�( >ைல� ேபா>" ; ேநா)வா)$ப&2 வ��தி வ��தி�  சாW�க: . 

கட(:  உ6கைள ஏ�  உலகி;> அ.$பினா� ? பி3சி�  பA� உதிரவா? ேநா)  

வா)$ப&2 வ��தவா? அ�ண�  த"பி உ;றா�  உறவினா�  ஊளரா�  “சீ சீ” எ�9 

ஏசி ஏசி உ6கைள ஒ�கவா? அ�9; அ�9. “நீ6க:  தாயாத�  ேவ�2" ; 
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ந�வா�( எ)த�  ேவ�2" ; ேபாி�ப"  அைடத�  ேவ�2" ” எ�ப ஆ�டவ�  

ேநா�க" . அ$ெப�வா�வி;ெகன$  பிற�த நீ6க:  சி9நாவ�  பி�தா�  வா�ைவயா 

>ைல��  ெகா:வ? ேபா� நாவ�கைள$  ப0 யாேதF6க: ; ப0யாேதF6க: . 

ேபா�நாவ�க:  இள"  ெப�க:  க�களி;  படாதவா9 ெப;ேறா�"  ஆசிாிய�  

மா�"  கா$பாராக. 

 

உட; ;9�க�வி 

 

ெப�ம�க&> உட; 9 ந�றாக�  ெதாித�  ேவ�2" . உட; ;9 G�க:  

ெச5வேன ெப�  ம�க&>$  ேபாதி�க$  பட�  ேவ�2" . உட; 9 ெதாியா 

எ�ைணேயா ெப� க:  பலவழியி/"  ெக2கிறா�க: . உட�  இய�H ந�றாக�  

ெதாி�தா� , அத;ேக;றவ�ண"  வா�( நடா�த�  அவ� களா�  இய/" . 

க��>ழிைய$  ப;றிF" , அத�  சிைனகளாக உ:ள சி9சி9 உ9$H�கைள$  

ப;றிF" , அவ;றி�  ெதாட�  உ9$H�கைள$  ப;றிF"  ெப�  ம�க:  ேபாதிய 

உண�( ெப9த�  சா�H. சில ெப�ம�க:  உ9$H�களி�  நிைல Fணரா, வழி 

ைற ெதாியா உழ�9, இ�பமிழ� நி;பேதா2, ேவ9 பல ேநா)கைளF"  ேத0$  

பா�ப2கிறா�க: . உட; ;ைற உண��ெகா:வேதா2, அக�திைண (உ:  

ெளாA�> - மேனா த�வ" ) ெதாி� ெகா:ள அைத$ப;றிய G�கைள$  

ெப�ம�க:  பயி/த�  ேம�ைம. ம�க:  இய�ைப அள�தறிF"  அ;ற�  ெப�  

ம�க&> இ��த�  அவசிய" , அவசிய" . 

 

பலகைலயறி( 

 

இ�வா��ைக நடா�த(" , பி:ைளகைள�  த�க வழியி�  வள��க(" , சமய"  

ேந��மி ேவ9பல ைறகளி�  இற6கி�  கடனா;ற("  ெப�ம�க:  பலதிற�  

கைலகைள$  பயி/த�  இ�றியைமயாைம. எ�லா$  ெப�ம�க&>"  பதா��த 

>ண" , ைவ�திய" , கணித" , அரசிய�  �த�ய கைலகளி�  ெபா அறி( ெசறித�  

சிற$பளி�>" . ெப�  எனி� , அவ:  ஒ� ப�கைல�  கழகமாயி��த�  ேவ�2" . 

இ�ைலேய� , அவ�  தாயாகி$  பி:ைளகைள எ$ப0 வள��த�  �0F" ? 

 

சமய�  க�வி 

 

எ�லாவித�  க�வி�  ைறக&>"  ேமலாக$  ெப�மணி க;க�த�க ஒ� சிற$H�  

க�விFள; அதாவ சமய�  க�வி. ேம; றிய க�வி�  ைறகெள�லா"  உட�  

ேபா�றன. சமய�  க�விேயா உயி�ேபா�ற. அ5(யி��  க�வி மிகமிக 

இ�றியைமயாத. இய�பாக$  ெப�ம�களிட��  கட(&ட�ைம F�2. இைத 
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��ன�6   றியி��கிேற� . அ5விய�H அ�"ப, அைத�  V�2த;>�  சமய�  

க�வி ேவ�ட;பால. 

 

ெப�ம�க: , உலகிய;  க�விையF" , கட(ளிய;  க�விையF"  �ைறேய 

ெப9வா�களாயி� , அவ�க:  உட�நிைல, ஓA�கநிைல, அ�Hநிைல �த�யவ;ைற 

ந�> உண��, ந;றா)மா�களாகி அற�ெதா�2 ெச) இ�ப"  Pக�வா�க: . 

அதலா� , ெப�ம�கைள இளைமயிேலேய க�வி�  ைறகளி�  வ�லவ�களா�க�  

தா)  த�ைதய�  ெப�6கவைல ெச/�தி உைழ$பாராக. 

 

க;H 

 

ெப�ம�க:  ேக&0;>�  காரண"  க�வி இ�ைமேய. க�வி பயி�9, உட�ய� , 

உயிாிய� , ஒA�கவிய� , அ�பிய�  �த�யவ;ைற$  ெப�ம�க:  ெச5வேன 

உண�வேர� , அவ�க:  கனவி/"  மற�"  தெயாA�க�ைத நிைனயா�க: . 

நிைற�ேக&டா�  இ�னி�ன �ப6க:  உ�2 எ�9 இளைமயி�  ெச5வேன 

உணர$ெட9"  ெப�மணி, ஒ� ேபா"  ஓA�க�  தவறி வாழ நிைனயா: . தா3சாக 

ம���  ேபா�  ஒ�வ�"  இ�ைல. 

 

ெப�ணி;>:ள ெப�ைம யா�2ள? “க;பி� ” எ�9 எவ�6   9வா� . 

 

ெப�ணி;  ெப��த�க யா(ள க;ெப�.�  

தி�ைமய�  டாக$  ெபறி�  

 

எ�றா�  தி�வ:?வனா� . ெப�ணி;  ெப��தைகய ஓ� றி�ைல. எ$ெபாA? 

அவ:  க;ெப�.�  த�ைம F�டாக$  ெப9வேள� . அ$ெபாA அவ:  

ெப��தைகைம�> உைடயவளாகிறா: . ெப�ணி;>:ள ெப�ைமெய�லா"  க; பி�  

அட6கியி��த�  ஊ�றி ஊ�றி உணர;பால. க;Hைடயவேள ெப� . 

அஃதி�லாதவ:  ெப�ண�ல: . 

 

க;பிழ�>"  ெப�  

 

க;பிழ�>"  ெப� , �தலாவ தன உயி�நிைல உ9$H�களாகிய இ�ப�  

க�விகளி�  உண��சிைய நாளைடவி�  இழ$ப: . அ5(ண��சி >�ற�  >�ற 

உட��  இர�த ஓ&ட"  >�9" . இர�த ஓ&ட"  >ைறய�  >ைறய உட;க&2�  

>ைலF" . உட;க&2�  >ைலவா�  அழெக."  ெத)வ"  மைறF" . பி�ைன எ�நிைல 

உ9" ? உயி�  நிைலயி�  உ:?"  Hற�"  ப;பல ெவ�ேநா)க:  ேதா�9" . அைவ 
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உடெலலா"  பர(" . அ$பா�"  ெப�  ப2�யர��> ஓ�  அள("  உ�ேேடா? 

அவ:  ப2வ நரக�  யர�ேறா? அவ:  நிைலைய உ�ன உ�ன உ:ள"  

உ�>கிற. ேநா)  வா)$ப2"  ெப� , தாயா>"  ேபாி�ப�ைத இழ�கிறா: . 

ேபாி�ப"  இ�ைல ேய."  உட��பேம."  உ�ேட? இர("  பக/"  

“ேநாயி�ப" ” தவிர ேவறி�ப"  அவ?�> ஏ? இ5வள( ேக&0;>"  காரண"  

எ�ைன? க;பிழ�தைமேய. க;பிழ�தவ:  அழைக இழ�கிறா: ; ெப�ைமைய 

இழ�கிறா: ; தா)ைமைய இழ�  கிறா: , எ�லாவ;ைறF"  இழ�கிறா: . 

 

எ�ண�"  க;H"  

 

க;H�  கா�த� , ஒ��தியி�  மேனாநிைலைய$  ெபா9� நி;ப. மன�தி�  எA�  தீய 

எ�ணேம க;ைப�  >ைல$ப. ந� ெல�ணேமா ெப�ைண வள�$ப. 

ந�ெல�ண"  அறிைவ$  ெபா9� நி;ப. அறிவ, எ�ண6க&> ஏ;ற வ�ண"  

௧� உ9$H�களி�  த�ைம நில(" . இ�நிைல�> ஏ;ற உட�  அைமF" . Vய 

அறி("  Vய எ�ண�"  நிைறகா�, ந�/ட�  அைம�, அழெக.6  கட(ைள$  

ெப�ணி�பா�  எA�த�ள�  ெச)F" . அழகைமயா$  ெப� , ெப�ண�ல: . 

அழெக�ப ெவ�ேதாைலேயா, ம3ச:  ேதாைலேயா, சிவ$H�ேதாைலேயா ப;றி 

நி;பத�9. அ, Vய மன�தா�  அைமF"  க;H9தியினி�9"  எA"  இர�த 

ஓ&ட�தா." , தைச�க&டா."  ேதா;ற�9"  அ�வ�  த�ைமய. ��6க�   றி�  

“ெப�ணி�  நல�  அவ:  க;பி���கிற” எ�9  றலா" . இைடயிைடேய 

இ�G;க�  இைத$ப;றி�  >றி��  ெச�வ� . 

 

க;பிழ�தலா�  விைளF6  ேக&ைட உணராத ெப�ேண த�ெனாழ��க�ைத�  

ெக2�க$  H>வ: . க;பிழ�தலா�  இ�  ைண�  ேக2க:  உ�2 எ�பைத$  ெப�  

இளைமயிேலேய க�வியறிவா�  உண��தி�$பேள� , அவ:  ஒA�க�  தவற 

நிைன�க("  மா&டா: . க�வியி�லா�  >ைறயா�  ெப�=லகி�  பல ேக2க:  

விைளகி�றன. அதலா� , பலதிற�  கைலகைள$  ெப�  இளைமயி�  பயி�வ சிற$H. 

 

“க�வி பயி�ற ெப�க:  நிைற தவறி நி;பதி�ைலேயா” எ�9 சில�  வினவலா" . 

ஏ&ைட$  ப0�தவெர�லா�"  க�வி க;றவராகா� . G�கெள�லா"  G�க:  ஆகா. 

ெப�கைள�  ெக2�>"  G�க?"  உ�2. தீயா�  ெசய�க:  எ�ைணேயா நா&0�  

உல(கி�றன. அவரா�  எAத$ப&ட G�க?"  நா&0�  நடமா2கி�றன. தீய 

G�கைள$  ப0$பவ�  எ6ஙன6  க;றவராவா� ? 

 

சில ந�K�கைள$  ப0�தவ�"  ெக2த�  உ�2. ந�/ணவட�  தீய(ணைவ�  

கல��டா�  எ5(ணவி�  பய�  மி>� நி;>" ? தீய(ணவி�  பயேன மி>� 
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நி;>" . ந�K;  பயி;சிேயா2 ேவ9 தீ$பயி;சிகைளF"  ெப�  ெப9வேள�  

அவ?�>�  ேக2 விைளத�  இய�H. ந&H,  &2ற(, �;ற"  �த�யவ;ைறF"  

வா�( ெபா9� நி;கிற. ந�K;  பயி;சிேயா2 ந&H �த�யன("  ந�லனவாக 

அைமத�  அழ>. தீய G�கைள வில�>வ ேபால�  தீ ந&H �த�யவ;ைறF"  

வில�>த�  விA$ப" . தீ ந&H �த�யவ;றா�  வா�( ெக2த�  ஒ�தைல. 

 

தீ ந&H கைளத�  

 

ந�பைர - அதி."  ஆ�  ந�பைர�  - ெதாி�ெத2$பதி�  ெப�6கவைல ெச/�"  

ெப�  பி�ேன ந�வா�(�>ாிய மகளாவ: . ெப�க:  ஆடவேரா2 ந&H�  ெகா:ள�  

ஆகா எ�9 யா�   ற மா&ேட� . அவ�க: , எவேரா2"  ந&H�  ெகா:ளலா" . 

அ�ந&H, தீயதாயி��த�   டாெத�பைத ம&2"  வ�F9�கிேற� . 

எ5வாடவானத�  ேப�ைகயி�  காம�கிள��சி எA$ப�   0ய உைர பக�வேன� , 

அவ�  த�ைன�  ெகா�லவ�த யம�  எ�9 க�தி, அவன ந&ைப உடேன 

ெப�மக:  கைளவாளாக. ஏ&2�  க�வியி." , ந&பாரா)� ெதாிய$  பயி/6  க�வி 

மிக�  சிற�த. இ("  க�வி இன�தி;  ேச��ததா>" . 

 

 &ட�தி�  நடமாட�  

 

ெப�ம�க:  இனேவ;9ைம க�தா ஆ�  ம�க?ட�  விைளயாடலா" . வயேதற 

வயேதற�  தனி� ஒ� தனி ஆடவேனா2 ேபாத/"  வ�த/"  ஆட/"  பாட/"  

 டா. எைத�  ெச)தா/"  ெப�ம�க?"  ஆ�ம�க?"   &ட6   &டமாக�  

 0�ெச)யி� , ேவ9 எ�ண��> இட"  ெபாி"  ேநரா. 

 

ேசாதைன$  ப�வ"  

 

வயதைட�த நா:  ெதா&2�  தி�மண"  வைர, ெப�=� >ாிய ப�வ"  மிக 

ெந��க0யான; ேசாதைன�>"  உாிய. அ�கால�தி�  த�ைன�  கா�>"  

ெப�ேண பி�ைன$  ெப�� ேதவியாவ: . ந;க�விF" , ந�ன&H" , ந�வள�$H"  

பி�ைன�  தா)ைம�>ாிய எ�லா நல�கைளF"  த�" . உ;ற வயதி�  ெப�ம�க:  

உ:ள�தி�  “பி�  தாயாத;> ஆ�க�  ேதட�த�க ப�வ"  இ. இதைன ந�வழியி�  

ஓ"Hத�  அற" ” எ�."  எ�ணேம உ9� நி;ற�  ேவ�2" . இத;>ாிய க�வி, 

ந&H �த�யவ;ைற அவ�க:  இளைமயி�  ெபற �ய�வா�களாக. 

 

உடேலா�ப�உடேலா�ப�உடேலா�ப�உடேலா�ப�        

 



59 

 

க�வி அறி( ஒA�க"  �த�ய எ�லாவ;றி;>"  நிைல�  கள�  உட�  எ�பைத 

விள�க ேவ�2வதி�ைல. உடைல ஓ"பா, ெவ96  க�வி அறிைவ ம&2"  ெபற 

�ய�வதா�  எ�ன பய�  விைளF" ? க�வி அறிைவ$  பய�ப2�த ந�/ட�  ேதைவ. 

அதலா� , உடேலா"Hவதி/"  ெப�ம�க:  க���  ெச/�வா�களாக. 

 

உடேலா"H �ைறக:  இ�ன இ�ன எ�9 இ�G��  விாி��   9த�  

ெபா��தம�9. அைவக&ெகன�  தனி G�க:  பல இ��கி�றன. ஈ�2�  சி;சில 

�ைறகைள�  ��6க�  ெசா�கிேற� . 

 

அக�V)ைம 

 

V)ைம, அக�V)ைம Hற�V)ைம என இர�2 வைக$ ப2" . அக�தி�  ந�ல 

எ�ண6கேள ேதா�9மா9 ம�க:  பழக�  சிற$H. இய எ�ண6க:  

அக�தி/9ேம� , அைவ உட�  வளைன�  ெக2�, வா�ைவேய சிைத�>" . 

உடேலா"ப/�> �த�  �த�  ேவ�ட�த�க அக�V)ைம. அக�V)ைம, உட�  

நல��>$  ெபாிய அமி�த" . அத;> உாிய வா)ைம. “அக�V)ைம வா)ைமயா�  

காண$ப2" ” எ�9" , “ெபா)யாைம ெபா)யாைம ஆ;றி�  அற"பிற - ெச)யாைம 

ெச)யாைம ந�9” எ�9"  தி�வ:?வ நாயனா�  அ�ளி�  ெச)தி��த�  கா�க. 

வா)ைமF:ள இட�தி�  ேவ9 பல அற�ைறக:  உைறவ இய�H. பிறவ;ைற 

ேமேல ேபா�:ள “ந��ண�க" ” எ�.�  தைல$பி�  கீ�$  பா��க. 

 

Hற�V)ைம 

 

அக�V)ைமைய$  ேபாலேவ Hற�V)ைமையF"  ம�க:  கா�த�  ேவ�2" . 

Hற�V)ைம இ�லாத ெப�மகளி�  அக"  V)ைமயா யிரா. “அகேம Hற" ”, 

“மன"ேபால வா�(” என வ*உ"  @ைரகைள உ;9ேநா�>க. Hற�V)ைமயி�  

உட�  V)ைமைமF"  W&2�  V)ைமையF"  ேச���  ெகா:க. உட�  

V)ைமைய�  காவா வி0� , அஃ உட��  அA�>�  ேச��$  பலதிற ேநா)கைள 

உ�2 ப�=" . W2களி/"  அA�>க:  அைட�தி��தா� , அவ;றினி�9"  

பலதிற ந��$  S���க:  ேதா�றி ேநா)கைள$  பிற$பி�>" . 

 

�காதார"  

 

Hற�V)ைம�>$  பல �காதார �ைறக:  ேதைவ. ெப�  ம�க&> இளைமயிேல 

�காதார�  க�வி பயி;ற�  ந�ல. �காதார அறி( ெபறாத ெப�ணா�  (அவ:  

வா�வி;>" , அவைள�  ெதாட��ேதா�  வா�வி;>" ) பலதிற�  ேக2க:  விைளF" . 
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�காதார �ைறகைள ஆ�ம�க:  ம&2"  கவனி$பதா�  பய�  விைளயா. அைவ 

ெப�ம�களா/"  கவனி�க$  ெபற�  ேவ�2" . 

 

�காதார உண��சியி�லாத ெப�=ட�  எ$ப0 வா�வ? அவ:  சைம�>"  

உணைவ எ$ப0, உ�ப? அ ந3ச�ேறா? ெப�  தாயாகலா� , அவ:  வா�( 

�காதார �ைடயதாயி��த�  அவசிய" . அவ:  �காதார வழியி�  நி;பாளாயி� , அவ:  

வயி;றி;  பிற�>"  பி:ைளக?"  அ5வழியி�  நி;க$  பயி/" . ஆ�மா சா��தத�  

வ�ணமா>"  இய�பின த�ேறா? 

 

“Hற�V)ைம நீரா�  அைமF"” எ�றா�  தி�வ:?வனார� . நீராடைல ஈ�2�  

>றி$பத;> ��ன� , ேவ9 சில கட�  �ைறகைளF6  >றி$ப நல"  எ�9 

ேதா�9கிற. 

 

உற�க"  : ஆ�ம�களி."  ெப�ம�க&> உற�க"  சிறி அதிக�  ேதைவ. நம 

நா&0�  இத;> மா9ப&ட வழ�க"  உ�2. ெப�ம�க:  உற�க��> ஆ�ம�க:  

பல வழியி/"  ேக2 C�கிறா�க: . ெப�ணி�  உட�  இய�ைபF" , அைமதி�  

த�ைமையF"  உண�"  ஆ�மக� , ெப�  மக:  உற�க��> இைடL9 

ெச)யா� . ெப�மணிக:  ந�றாக உற6கி எAவேத நல" . உற�க"  வா�(�> 

இ�றியைமயாத. உற�கமாவ மன ஓ)ேவயா>" . ஒ�வர உற�க�ைத�  

ெகா�2 அவர உட�நிைலைய அள� ெகா:ளலா" . உற�க�தி�ேபா ப;பல 

எ�ண6க?" , ப;பல கன(க?"  ேதா�9த�   டா. ந�/ட�  ெப;றி�$-

ேபா��> அைவ ேதா�றா. ேநாF:ளா��ேக அ�ெகா2ைமக:  ேதா�9" . இரவி� , 

>ைலயாத உற�க"  வ�"  �ைறயி�  ம�க:  பக��  உட;பயி;சி ெச) 

பழ>வா� களாக. 

 

உற�கேநர"  

 

உற�க ேநர�ைத$  ப;றி$  பலதிற�  க�� ேவ;9ைமக:  உ�2. சில�  எ&2 மணி 

ேநர"  எ�ப� ; சில�  ஆ9 மணி எ�ப� ; சில�  நா�> மணி எ�பா� . எ&2 மணி�> 

ேமேல ேபாகாம/" , நா�> மணி�>�>ைறயாம/"  உற6>வ நல" . ஆ9 மணி 

ேநர"  மிக$  ெபா��த" . ேநர"  அவரவ�  உட�நிைல�> ஏ;ற வ�ண"  அைமF" . 

உற�க"  இைட இைட இட�$பட�  அகா. அ5விடரா�  பல ேக2க:  விைளF" . 

இர( ப� மணி�>$  ப2�, ைவகைற எAவ இனி. 

 

உற6>மிட"  
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உற6>மிட" , ந96கா;9 எளிதி�  உலவ�   0யதா)$  பக��  ஞாயி;றி�  ஒளி 

படர�   0யதா யி��த�  ேவ�2" . இைவ ந�> பரவாத >ைககளி�  

ப2�ற6>வ நாளைடவி�  உட�  வள�ைத�  >ைல��  ெகா:வதா>" . ப2�ைக 

அைற�  கத(க?" , பலகணிக?"  திற�க$ப&0 ர௬�த�  இய;ைக�>�  ைண 

ேபாவதா>" . கத(கைளF"  பலகணிகைளF"  அைட� உற6>வதா�  பல ேநா)க:  

உ�டா>" . காசேநா)�>�  ெசா� ல$ப2"  பல காரண6க?:  HA�கமான 

அைறயி�  ப2�  ற6>வ"  ஒ�9. 

 

ப2�ைககளி�  அA�ேகறலாகா. அவ;ைற�  V)ைமயாக ைவ�தி��த�  ந�ல. 

அ�றாட"  ஞாயி;றி�  ஒளியி�  ப2�ைககைள உல��த�  உ�தம" . ெப�ம�க:  

எ�காரண"  ப;றிF"  அ2$H:ள அைறயி�  ப2�த�   டா. அ6ேக ந���  கா;9 

அதிக" . 

 

யிெலழ�  : ’ைவகைற�  யிெலA:' எ�ப ஒளைவயா�  தி�ெமாழி. ைவகைறயி�  

யி�  எAவைத$ப;றி இய;ைக Gலா�  பலபட�   றி இ��கி�றன� . பறைவக:  

வில6>க:  �த�ய அஃறிைண உயி�க: , ெபாி"  இய;ைகேயா2 இைய�த வா�( 

நடா�கி�றன. அைவ எ$ெபாA யி�  எAகி�றன? வி0ய; கால�தில�லேவா? 

ஞாயிெறA�த பி�ன�$  ப2�ைக வி&ெடAவ இய;ைக�> மா9பா2. அ5  

வாெற�"  பயி;சிFைடயா�  விைரவி�  ேநா)வா)$ப2வ� . இய;ைக எA"H"ேபா 

ம�க:  ப2�ைகயி�  கிட$ப, >�திைய ெவ"ைம$ப2�தி, நாளைடவி�  

ெகாதி$S&0$  பல ேநா)க&> இட�த�வதா>" . அதலா� , ைவகைற�  யிெலழ�  

இய;ைக வா�வி;>ாியெத�க. 

 

காைல�  கட�  

 

காைல�  கட�  : காைலயி�  எA�த"  மல6கழி�த�  ஒA6>. மல"  சி�க/றா 

கழிவ ந�/ட/�> அறி>றி. மல"  சி�க� , ேநா)�>�  கா�ெகா:வதா>" . 

மல�சி�க�  உ;ற"  சிலா்  ம��6  ைகFமாக நி;கி�றனா� . அ தவ9. 

மல�சி�க�  உ;றத;>�  காரண"  யா எ�பைத�  காண ம�க:  �யல�  ேவ�2" . 

ெபா��தா உணவ��த� , மீV�  ெகா:ள� , பசிெயழா ��ன3  சா$பிட� , க:  

>0�த� , தீெயாA�க" , ெக&ட எ�ண" , கவைல, HA6>மிட�தி�  வா�த� , 

எ$பயி;சிF3  ெச)யா ஓேர இட�தி�  கிட�த�  �த�யன மல�ைத�  சி�க�  

ெச)கி�றன. இ�தீைமகளினி�9"  விலகா ம��ைத ம&2"  உ�ப தவ9. 

ம���="  ேநர�தி�  >ண6காணலா" . ம�� �0�த"  மீ�2"  மல�சி�க�  

ேதா�றி ேநாயாளைர வ��" . 

 

மல�சி�கலா�  விைளF"  ேக2க:  
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“மல�சி�க�தாேன”' எ�9 எவ�"  ஒ� ெநா0$  ெபாA"  கவைல[னமாக 

இ��தலாகா. எ�லா$  பிணிக&>"  பிற$ பிட"  மல�சி�கேல எ�பைத ம�க:  

உண�வா�களாக. மல" , ேவைளயி�  கழியா உ:ேள நி�றா� , அ ந3சாகி 

உட��  அக$Hற உ9$H�கைள எாி�>" ; உற�க�ைத�  ெக2�>" ; ேநாைய 

உ�டா�>" ; எ�லா�  ெகா2ைமகைளFஷ3  ெச)F" . 

 

மல�சி�கைல$  ேபா�க வழி 

 

த�ணீ�  ம&26  ெகா�2 ஒ�நாேளா இர�2 நாேளா நிைலைம�ேக;றப0 

விரதமி��தா� , உ:ேள கிட�>"  அA�>கெள�லா"  ெவளிேயவ�" ,; பசி�ேதா;ற"  

உ�டா>" . நீ�" , கா;9" , ஞாயி;ெறாளிF"  மல�சி�க/�> ெப� ம��க: . பழ 

உண( மிக$  ெபா��த" . எளிதி�  ஜீரணமாக�   0ய ெபா��திய உண( 

ெகா:?த�  நல" . உட;பயி;சிமீ  கவைல ெச/�த�  சிற$H. ெபா��திய உண(" , 

நீ�" , கா;9" , ஞாயி;ெறாளிF" , உட;பயி;சிF"  மல�சி�கைல$  ேபா�கி 

நிைலைய ஒA6>ப2�" . ேம/" , மல�சி�கலா�  �H9ேவா�  எனிமாவாலாத�  

அ�றாட"  மல�ைத ெவளி$ப2�தி, இய;ைக வா�ைவ ேம;ெகா:வா�களாக. 

இ�G��  இய;ைக �ைறகைள$  ப;றி விாி�ைர�த�  மிைகயா>" . ேநா)வா)$  

ப2ேவா�  அ5வ$ேபா இய;ைக P&ப�  ெதாி�த ம��வ�  மா&2�  ேக&2 வா�( 

நடா�த�  அறி(ைடைம. 

 

பயி;சி : உட/�>$  பயி;சி மிக அவசிய" ; இ�ைலேய�  க&2�க?" , தைசக?" , 

பிற("  பிணி$H�2, பி�ைன இட�  விைள�>" . ம�க:  பயி;சியி�  நல�ைத 

�தலாவ உண�த�  ேவ�2" . உட;பயி;சி எவாயி.மாக. அைத�  காைலயி�  

ஒA6காக ம�க:  ெச)வர�  உட;கா$பா>" . காைலயி/"  மாைலயி/"  பயி;சி 

ெச) வரலா" . காைல ேநர�ைத வி2�, மாைல ேநர�தி�  பயி;சி ெச)த�  

இர�டா�தரமா>" . காைலயி�  பயி;சி ெச)ய �0யாதவ�  மாைலயி�  ெச)யலா" . 

பயி;சி�>ாிய கால"  காைல ேநரேம. 

 

ஆ&ட6க:  

 

பயி;சிக:  பலதிற�தன. இ6ேக அவ;ைற விாி��   றா ெப�ம�க?�>ாிய 

சிலவ;றி�  மீ க��ைத�  ெச/�கிேற� . ேம�நா&2$  ெப�ம�க: , நைட, 

>திைர ேய;ற" , ப�தா&ட" , த�ணீாி�  நீ�த�  �த�யவ;ைற�  ெகா�2 

வா�கிறா�க: . இவ;ைற நம நா&2$  ெப�  ம�க?"  ெகா:ளலா" . ப�தா&ட"  

பைழய கால�தி�  நம நா&2 மகளி�  ஆ&ட6க?:  ஒ�றாயி��த. இதைன நம 

நா&2$  Hராண6களி;  காணலா" . 
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நம நா&2 மகளிரா&ட6க:  பல உ�2. அைவ >"மி, >ரைவ, ேகாலா&ட" , 

பரதநா&0ய" , இைச �த�யன. இ5  வா&ட6க:  மகி��சிைய$  ெப��கி 

உட�நலைன உஊ&2" . நம நா&2$  ெப�  பாடசாைலகளி�  இ5வா&ட6க:  

ேபாதி�க$பட�  ேவ�2" . ஓ5ெவா� W&0/"  இ5  வா&ட6க:  நிக�த�  

ேவ�2" . பரதநா&0ய"  ஒ5ேவா�  உ9$H�>"  உர@&2வ. அஃ, இ$ெபாA 

W&2�  >ல மகளிைர வி2�, ம;றவாிட"  H>�, ெபா�ளீ&26  களி 

யா&ட6க?:  ஒ�றா)  ஒ6கிவி&ட. பரதநா&0ய"  தைலயாய பயி;சி. இைச மிக 

P�ணிய பயி;சி. இ பல P�= அ$H�க?�> உர@&2" . ெப�ம�க:  இைச$  

பயி;சியா�  உட�  நல�ைத�  கா�வரலா" . 

 

நம நா&2$  ெப�ம�க:  வா�விேலேய ேவ9 பல பயி;சிக?"  அைம�தி��-

கி�றன. அைவ நீ��க�த� , W2 ெப��க� , அாிசி >�த� , மாவைற�த� , இரா&ைட 

�ழ;ற�  �த�யன. இைவ ெப�  ம�களி�  ைக கா�  இ2$H �த�ய வ;றி;> 

உரமளி$பன. 

 

இய�திர அர�க�  

 

நாகாிக"  எ�."  ெபயரா�  இ$ெபாA இய�திர"  எ�."  அர�க� , 

உலக�தி/:ள இய;ைக ஆ;றைலF"  வன$ைபF"  ெவ&0�  சா)� வ�கிறா� . 

அ5வர�க�  நம நா&0/"  Pைழ� Cைறயா2கிறா� ; நம நா&2$  ெப�  

ம�களி�  இர�த" , ச�, தா, அழ> �த�யவ;ைற உறி3� கிறா� . ெப�ம�க:  

எ�H�   2களாகி�  கணீ�  கணீ�  என இ�ம�  ஓைச எA$Hகிறவ�களா)  

ம��6ைகFமா)  நி; கிறா�க: . நம நா&0�  ெந� , அாிசி, மிள>, சீய�கா)  எ�லா 

வ;ைறF�  Vளா�க @ைல �2�>களிெல�லா" , இய�திர6க:  Pைழ�தி��-

கி�றன. இய�திர6க:  ெப�  ம�கைள�  ேசா"ேபறிகளா�>கி�றன; அவ�க:  உட�  

உர�ைதF"  ெக2�கி�றன. 

 

இய�திர6க:  உண($  ெபா�ளி/:ள ச��கைள$  ேபா�>கி�றன. உதாரணமாக 

இய�திர�தா;  >�த$ெப;ற அாிசிைய எ2��  ெகா:ேவா" . அாிசிமீ உமி 

இ��கிற. அாிசிமீ:ள ச�தி�  கா$H�ெகன உமி இய;ைகயி�  அைம� தி��கிற. 

இய�திர" , உமிைய நீ�>"ேபா, அாிசிமீ:ள ச�"  இ�லாதவா9 அைத�  தீ&0�  

கழி�கிற. அ�த�  ச�தி�  சில நல�க:  உ�2. அவ;9:  ஒ�9 ஜீரண��>�  

ைண நி;ப. இ�ச�தி�லா�  ேசா;ைற உ�பதா�  எ�ன பய� ? ேதாFறேல 

விைளF"  பய� . 

 

ெச�வ$  ெப�க:  
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ெச�வ�  W&2$  ெப�ம�களி;  பல�  W&2 ேவைலF3  ெச)வதி�ைல; ேவ9 

ஆ&ட6க?"  ஆ2வதி�ைல. இவ�த"  நிைல>றி�$  ெபாி"  இர6>கிேற� . இவ�  

எ�ைணேயா உயி��ெகாைல ெச)F"  பாவ��>:ளாகிறா�  எ�9 ��6க�  

ெசா�கிேற� . உைழ$பி�லா$  ெப�ம�க:  க�வி�  உயி�  த6>தேல அாி; 

த6கி."  இைடயிைடேய அ கைர�ேபா>" ; கைரயா நி;பி." , ௧� 

உயி��>"ேபா >ழ�ைத உ:ேள இற� ேபாத/"  உ�2; சில சமய6களி�  

ம��வ�  ெப��ய;சி ெச) க�வியா�  >ழ�ைதைய�  �0� ெவளி$-

ப2�வ"  உ�2. இ�ெகாைலக&>�  காரண�  யா� ? காரண"  எ? உட;பயி;சி 

ெச)யாத ெச�வ$  ெப�ம�க:  காரண� . காரண"  இவ�களி�  ேசா"ப� ; ேசா"ப� . 

ஆகேவ, ெப�ம�க?�>$  பயி;சி இ�றியைமயாத.  

 

நீராட�  : நீராடைல$  ப;றி ேம�நா&டா�  பல �ைறக:  வ>�தி��கி�றன� . 

அவ;ைற ஆரா)�, அவ;றி�  W�� Hர:வ அறி(ைடைமயாகா. >ளி�மி>�த 

அ�நா&0;> அ"�ைறக:  ேதைவேய. நம நா&0;>�  Cாிய நாராயண�  

தி�வ�:  உ�2. அ�தி�வ�:  எ5வளேவா �காதார�  >ைற கைள$  

ேபா�கிவ�கிற. அதலா� , >ளி�  மி>�த ேம�நா&2 �ைறக:  நம நா&டவ��>$  

ெபாி"  ெபா��தி வ�வன அ�ல.  

 

காைலயி�  Vய நீரா2த�  ேவ�2" . ெம��த உட�ேனா�  ெவ�நீாி�  @�>வ 

நல" . ஊ;9 நீேரா ஓ2நீேரா இ�லாத இட�தி�  எ�லா�"  ெவ�நீாி�  @�>வ 

சிற$H. ஓ2நீ�  மிக ந9ைம Fைடயதாயி� , @�9 ேவைளF"  அதி�  @�கலா" .  

 

நீரா2"ேபா உட"பி/:ள அA�>கைள ந�றாக�  ேத)��  கA(த�  அழைக 

வள��>" . ப�ைச$ப�$ேபா சீய�காேயா H�ேகா உபேயாகி�கலா" . ேசா$  

அநாவசிய" .  

 

நாேடா9"  நீரா2ேவாைர ேநா)  அ=கா; ம;றவைர ேநா)  வ��" . நீராட�  மிக 

மிக அவசிய" . நீராடா ெப�  மக:  எ5விைனF"  நிக��தலாகா. “ ழானா/"  

>ளி��  >0- க�ைதயானா/"  கச�கி�  க&2” எ�."  பழெமாழிைய உ;9 

ேநா�>க. 

 

நீ�  @�கைல$  ேபாலேவ ேவ9 இர�2 @��>க:  இ��கி�றன. ஒ�9 கா;9 

@��>; ம;ெறா�9 ஞாயி;  ெறாளி @��>. இ5விர�0;>"  நீ�ட ேநர�"  ெப� 

�ய;சிF"  ேதைவயி�ைல. சிறி ேநர"  Vய கா;9 W� மிட�தி�  கதிெராளிபட 

நி;ற�  சா/" . அதிகாைலயி�  Hற$ப2"  இள3ெச3ஞாயி;ெறாளிF" , மாைல 

ஞாயி;ெறாளிF"  உட�நல��>ாியன. ஞாயி;றி�  ஒ� ஓ5ேவா�  உ9$பி/"  

பட�மா9 Hர�2 Hர�2 ப2�த�  மிக("  ந�9. இ�காைல�  கட�கைள�  



65 

 

>ைறவற ஆ;றி�  சிறி ேநர"  அ�H வ0வான ஆ�டவைன உ�னி$  ெபா��திய 

உண( ெகா:ள�  த>தி. 

 

உண( 

 

�ைவயட�க"  : அட�க"  ெப�ம�க:  உைடைம எ�9 ேமேல ெசா�ல$ப&ட. 

இ5(ைடைம >ழ�ைதைம யிேலேய ெப�ம�க&> அணிய$  ெபற�  ேவ�2" . 

அட�க நிைலக:  பலதிற�தன. அவ;9:  தைலயாய நா��ைவ அட�க" . 

இ5வட�க"  இ�பாலா��>�  ேதைவ. இ ெபாி"  ெப�  ம�க:பா�  சிற� 

விள6க�  ந�ல. நா��ைவ அட�கமிலா$  ெப� , பி�ைன$  பிற அட�க6கைளF"  

இழ$ப: . அதலா� , �ைவ அட�க"  ெப�ம�க&> மிகமிக இ�றியைமயாத. 

 

>ழ�ைதைமயி�  க�டைத�  தி�9 பழ>"  ெப� , பி�  நா அட6கி வா�த�  அாி. 

ெப�மக:  >ழ�ைதைமயி�  க�டைத�  தாேன தி�னமா&டா: . தா)  த�ைதய�  

மடைம யா�  >ழ�ைத க�டைத�  தி�ப�2. >ழ�ைதைமயி�  ெப�மக:  

க�டைத�  தி�ப பி�ைன வா�ைவ�  >ைல�> ெம�ப @ட�  தா)  த�ைதய��> 

விள6>வதி�ைல. >ழ�ைத ைமயிேலேய க�டைத�தி�9 ெகாA�தா�  பி�ைன 

வா�வி�  மக:  மிக வ�ைம உைடயவளா)  இ�$ப:  எ�ப தா)  த�ைதய�  

க��$ேபா/" ! >ழ�ைதக&> அளவாக உணவளி�, நா அட6க அைவகைள 

வள��க�  தா)  த�ைதயா�  பயி�வாராக. 

 

சில தா)  த�ைதய�  “அ�H” “அ�H” எ�9 க�டைத வா6கி�  >ழ�ைதக&>�  

ெகா2$ப�2. இ5வ�H பி�ைன$  ெப�ைண எ/"பா�>"  எ�பைத$  

ெப;ேறா�  உண�வ தி�ைல. பி:ைளக?�>�  க�டைத வா6கி�  ெகா2�>"  

வழியி�தா�  ெப;ேறா�  அ�ைப�  கா&ட�  ேவ�2"  ேபா/" ! இ5வ�H 

அ�பாகா. இ, ெப�ைண விைரவி�  �2 கா&2�> அ.$H"  ’அ�பாக’ �0F" . 

இ$ேபா� அ�H எ�ைணேயா ெப�ம�க:  வா�ைவ�  >ைல�>"  யமனாகிற. 

பி�  வா�வி�  ெப�  தாயாத;> ேவ�ட$ப2"  இய�H"  உட/"  அைமத;>ாிய 

உண( ஊ&2வதி� , ெப;ேறா�  கவைல ெச/�வ ெபா��திய அ�பா>" . 

 

உணவி�  த�ைம, அள( �ைற, கால"  �த�யவ;ைற$  ெப�ணி�  

இளைமயிேலேய தா)  த�ைதய�  கணி�$  பழ�க�தி�  ெகாணர�  சிற$H. 

இ$பழ�க"  நா அட�க�ைத இய;ைகயி�  ெகாண�� நி9�" . க�ட ெபா�ைள�  

கா=�ேதா9"  நாவற$  ெப9"  ெப�ணா� , ெப�=� >ாிய வா�( நடா�த�  

இயலா. அவ:  அ0�க0 ேநா)  வா)$  ப&26கிட$ப: . 

 

ேநாய;ற வா�( 
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ேநாய;ற வா�வ�ேறா வா�(? ேநா)  ெபாி"  உணைவ$  ெபா9� நி;ப. 

பலதிற ேநா)க&>�  காரண"  ெப��  தி�0ேய யா>" . அ�றாட"  உ�="  

உண(, அ�றாட"  ஜீரணமாவதாயி��த�  ேவ�2" . ஜீரணமாகா, அைர>ைற 

யாக உண( வயி;9:  நி;>"ேபா, ேம/"  ேம/"  உண( ஏ;ப, ேநாைய 

உ�2ப�ணா, பி�ைன எைத உ�2 ப�=" ? பசி எழா ��ன"  

உணவ��"  பயி;சியி.6 ெகா0ய பிறிெதா�றி�ைல. ெப��தி�0,, ெபா��தா 

உண(, கால�தவறிய உண( �த�யன ேநா)�> அ0 ேகா/வன. 

 

“ேநா) ' எ�."  ெசா;>�  “�ப" ” எ�ப ெபா�: . உட/�>�  �ப"  

எ$ெபாA ேந�கிற? அ5வ5(9$H, த�  த�  கடைன ஆ;ற இயலா, 

தைடப2"ேபா, அதாவ பிணிப2"ேபா �ப"  உ�டாகிற. பிணி$H�> 

அ0$  பைட ெப��தி�0, ெபா��தா உண( �த�யன. எனேவ, �ப��> 

அதாவ ேநா)�>�  காரண"  ெபா��தா உண( �த�யன எ�க. உணைவ 

ஓமA6>ப2�தி வா�ேவா��> ேநா)  ேதா�ற�  அாி. ேநாய;ற வா�வி;> 

ஓA6>ப&ட உண( தைலயாய காரண"  எ�9  றலா" . 

 

விரத"  

 

ேவைள நாழி அறியா, க�டைத வயி;றி�  அைட�, ேநா)வா)$ப2"ேபா, 

பலதிற ம��கைள$  ெப�மக:  உ�ப, அவ:  த�  ெகாAைமைய�  

ெக2$பதா>" . ெப�� தி�0யா�  உ;றேநா)�> ம�� எ;9�>? தி�0யி�  

ெப��க�" , அைர >ைற ஜீரண�" , இவ;றா�  ஏ;ப2"  மல�  சி�க/" , பைழய 

மல�க&2 உட/:  பர$H"  ந3�"  ெதாைலத;> விரதமி��த�  ெபா��த" . விரத" , 

வயி;றி.: ேளF:ள ஆபாச6கைள�  த:ளி, உ9$H�க?�> ஏ;ப&ட பிணிையF"  

ேசா�ைவF"  நீ�கி, உ9$H�க?�> ஊ�க @&2" . ேநா)  ேபா�கவ�ல 

ேநா�ப�றி, ம��த�9 எ�பைத$  ெப�ம�க:  இளைமயிேலேய உணர�  

ேவ�2" . இ >றி�$  பி�.6   9வ� . 

 

உ�0 ��6க�  

 

ெப�ம�க:  த6க:  வா�வி;> உண("  ைண ெச)வெத�பைத�  ெதாி� 

நட$ப"  ஒ�வித�  க�வி$  பயி;சியா>" . ஓA6>ப&ட உணைவ$  ெப�ம�க:  

உ�2வாி� , அவ�களிட"  எ�ேநாF"  தைலகா&டா. “உ�0 ��6>த�  

ெப�0��  கழ>' எ�றா�  ந"  @தா&0யா� . உ�0 ���க�ைத$  ப;றி இேபா� 

ேம�நா&டா�  பல G�க:  எAதி வ�கி�றன� . அ�G�க:  ெபாி"  நம பைழய 
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�னிவர�  ெகா�ட உண( �ைறையேய அறி(9�கி�றன. “உ�0 ��6>த� ” 

எனி� , நாேடா9"  ப&0னி கிட$பத�9. உ�0$  ெப��க"   டாெத�பேத அத�  

க��. ெப��  த�0 யா�  ம�க?�> வில6>ண�( ெப�>வ ேதா2 ேநாF"  

ெப�>" . அதலா� , ம�க:  உ�0$  ெப��ைக ஓழி$பா�களாக. 

 

ெபா��தா உண( 

 

“ெப� ” எ�.3  ெசா��;>�  “க&Hலனாயேதாரா்  அைமதி�  த�ைம” எ�9 ேமேல 

எ2��  கா&ட$ப&ட. அைமதி�>ாிய ெபா�ைளேய ெப�ம�க:  உ�ப நல" . 

Hளி கார"  கல�த பதா��த6க?" , அைவ கல�த ஊ9கா)க?" , Hலா�  - கா$பி - 

ேதயிைல - ெகா�ேகா - ஓவ�ைட�  �த�யைவகளா�  ெச)ய$ப2"  பான 

வைகக?" , க:  �த�ய மய�க$  ெபா�:க?"  அைமதி >ைல$பனவா" . ம�க:  

இைவகைள�  கனவி.6  க�தலாகா. 

 

அள( கட�த Hளி கார"  கல�த பதா��த6க?" , ஊ9கா)க?"  நம நா&0�  

இர�த�ேதா2 கல�வி&டன. அவ;றி�  �ைவ உ�2 எ�ப சில�  எ�ண" . �ைவ 

எ�ப இய;ைக$  ெபா�ளி�  இ�$ப. இய;ைக�  �ைவைய�  ெக2�>"  ஒ�9, 

�ைவயாக�  க�த$ப2வ பழ�க�தி�  >;றமா>" . ெப�மித$  Hளி மிளகா)�  

கல$H, ெகாதி$ைப உ�டா�கி, ம�க&>�  சீ;ற"  �த�ய தீ�>ண6கைள எA$H" . 

 

“உ$H, Hளி, கார"  இ��தா�தாேன உட/�> ந�ல” எ�9 நம W&2�  தா)மா�  

ெசா�வ வழ�க" . உ$H - Hளி - கார�தி�  @�கியவ�  இர�ெடா� நா:  அவ;ைற 

வி2�  தி�$பி� , அவ�  வான�தி�  பற$பேபால�  காண$ெப9வ� . ேம/"  ேம/"  

அவ�  அவ;ைற நீ�கிவாி� , நாளைடவி�  அவ;றி�  ெகா2ைம அவ��>$  

Hலனா>" . உ$H - Hளி - கார"  உ�ேபா� , அவ;ைற�  திeெரன விட 

ேவ�2வதி�ைல. ப0$  ப0யாக அவ;ைற�  >ைற� வ�வ நல" . 

 

உ$ைப அளவாக உபேயாகி� வரலா" . இய;ைக�  கா)கறிகைள உ�ேபா��> 

உ$ேப ேதைவயி�ைல. கா)கறிகைள�  சைம��  சா$பி2ேவா�  சிறி உ$H�  

ேச���  ெகா:ளலா" . நாளைடவி�  உ$ைபF"  நீ�க �ய�9 வ�வ சிற$H. 

 

Hளி ெகா0ய ெத�9 ெசா�ல$ப2கிற. “கா&2�>$  H� - நா&2�>$  Hளி' எ�ப 

பழெமாழி. Hளியி�  ெகா2ைம Fண��, பழெமாழி க�ட நா2, Hளியி�  ேதா)� 

கிட$ப அநியாய" . Hளி�>$  பதிலாக எ/மி�ச3  சா9 ேச��கலா" . இத;>$  

பழ�சாெற�ற சிற$H$  ெபய�"  உ�2. Hளியி�  வி�$Hைடேயா� , அளைவ�  
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���கி, அைத$  பய�ப2�தலா" . Hளியி/"  ஜீவச� இ��த�  இ�கால 

அரா)�சியாளரா�  க�2பி0�க$ப&ட. 

 

மிளகாைய$  ப;றி ஓ�9"  விாி��   ற ேவ�2 வதி�ைல. பைழய கால�தி�  

மிளகா)  நம நா&0�  இ�ைல. அ�கால�தி�  கா)கறிகளி/"  ஊ9கா)களி/"  

மிளகா)  கார6  கல� ந"மவ�  உ�டாாி�ைல. ந"மவ�  மிள>நீ�  உ�டாேரய�9 

மிளகா)  நீ�  உ�டாாி�ைல. மிள> ரச"  இ$ெபாA மிளகா)  ரசமாக மாறிவி&ட. 

மிளகா)  நம நா&0�  இைட�கால�தி�  Pைழ�த. அத�பா/:ள கார6க�2, 

ந"மவ�  அைத “மிள> கா) ' எ�9 அைழ�தனா�  ேபா/" ! அ மிள>கா)  அ�9. 

நம நா&2 உண($  ெபா�ளி�  மிளகா)  ஒ�ற�9. மிளகா)�>$  பதிலாக 

மிளைக$  பய�ப2�தலா" . மிளகாைய$  பய�ப2�தி$  பழகியவ�  அைத ஓரளவி�  

பய�ப2�வ தீதாகா. மிளகாயி."  ஒ�வித ஜீவச� உ�2. மிளகாைய அள( 

கட� உபேயாகி$ப தவ9. 

 

இரேஜா >ண�ைதF" , தேமா >ண�ைதF"  எA$ப வ�ல கார வைககைள அைமதி 

வ0 வாயில6>"  ெப�ம�க:  உ�ணாதி�$பா�களாக, ெபாி"  உ�ணா-

தி�$பா�களாக. ெப�மணிக:  இய�H�>�  சா�விக உணேவ ெபா��திய. தா)  

த�ைதய� , >ழ�ைதக?�> - சிற$பாக$  ெப�  >ழ�ைத க?�> - சா�விக உண( 

ஊ&0 வள�$பாராக. 

 

Hலா�  

 

எ�காரண"  ப;றிF"  ெப�ம�க:  Hலா�  உ�ண�   டா. ெப�  ம�க:  

அைனவ�"  Vய உண( அ��வதி�  உ9தி ெகா:ள�  ேவ�2" . அ$ெபாA 

ஆ=ல>"  தி��" . ம�பைத�>$  (ெப�ம�க?�ேகா ஆ�  ம�க?�ேகா) Hலா�  

உண( ெபா��தாதேதயா>" . Hலா�  உ�ணாைமைய$  ப;றி ந"  நா&டா�  எAதிய 

G�க:  பல$பல. ந"மவ�  ஜீவகா�� ய�ைத அ0$பைடயாக�  கிட�தி G�க:  

எAதின� . ேம�  நா&டா�"  Hலா�  உ�ணாைமய௰ைய$  ப;றி$  பல$பல G�க:  

எAதி வ�கி�றன� . அவ�  ஆரா)�சி வாயிலாக (உட�  நல6  க�தி$  Hலா�  உணைவ 

ம9� வ�கி�றன� . “Hலா�  உணவி�  Wர"  உ�2' எ�9 ெசா�வ அரா)�சி 

இ�லாதா�   ;9. அைத ஓ�>க. அறிஞ�  ஏ;க�த�க �ைறயி� , காரண6கா&0 

எAத$ப&2 வ�"  G�கைள$  ப0�>மா9 ேதாழ�கைள�  ேக&2�  ெகா:கிேற� . 

 

Hலா�  உண( >ண�ைதF"  ெக2�>" , உட�  வள�ைதF"  >ைல�>" . “Hலா� , 

உட�  வள�த�வ” எ�."   ;9�> அறி( உலகி�  இனி அதர( இரா. Hலா�  

உண(, உட/�> நல3  ெச)வத�9. நல��>$  பதிலாக அ ேநா)  ெச)F"  

எ�க. 
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இய;ைகயாக$  ெப�ம�க?�> அைமதி�>ண"  அைம� தி��கிற. அைமதி, 

ெப�ணி�  வா�வி;> உாிய. அைத$  Hலா�  உண( சிைத�>" . இரேஜா 

>ண�ைத எA$பி, ம�கைள�  ெக2�>"  Hலாைல எ�காரண"  ப;றிF"  ெப�  ம�க:  

உ�=த�   டா. 

 

ெபா��தா$  பான6க:  

 

இ�கால நாகாிக"  எ�."  ெபயரா� , கா$ பி- ேதயிைல- ெகா�ேகா - ஓவ�ைட�  - 

இவ;றா�  ெச)ய$ப2"  பான6க: , உலக ��வ"  பரவியி��கி�றன. நம 

நா&0/"  -  �கிராம6களி/" , >0ைசகளி/"  - அ$பான6க:  >0ேயறி வி&டன. 

கா$பி�  கைடக:  இ�லாத இடமி�ைல. க&>0ைய ஓழி�க$பல ேதசப�த�  

�ய�றன� . அ"�ய;சி கா$பி�  கைட மீ தி�"H6  கால"  எ�9 வ�" ? க:?�  

கைட�காத�  சில க&2$பா2க:  இ��தன. கா$பி�  கைட�ேகா எ5வித�  க&2$  

பா2"  இ�ைல. க:?�>"  கா$பி�>"  ெப�"  ேவ;9ைம இ�ைல. இ�வ�3  

சேகாதர� . க:ளா�  அ�ணனா� ; கா$பியா�  த"பியா� . இ5வளேவ ேவ;9ைம. 

கா$பி �த�ய பான6களா�  விைளF6  ெகா2ைமக:  அறிஞரா�  ெசா�ல$  

ப2கி�றன; எAத$ப2கி�றன. அனா�  அவ;ைற ஓஒழி�த;> எ5வித �ய;சிF3  

ெச)ய$ப2வதி�ைல. 

 

கா$பிF" , ேதயிைலF" , ெகா�ேகா("  ெவ"ைம நா&2 ம�கைள எ$ப0 அாி�>"  

எ�பைத�  ெசா�ல�  ேதைவயி�ைல. நா&0�  காச"  - hய"  - நீாிழி( �த�ய 

ேநா)கைள�  கா$பி �த�ய >0க:  ெப��கி வ�கி�றன. ெகா0ய ேநா)க&> 

இைரயாகிF" , அ�>0கைள ஓழி�க ந"மவ�  ணிகிறாாி�ைல.  ◌ூய�தா�  

X0�க$ப&2, உட�  ெம��த பி�ன�  - “டா�ட� ” அறி(9�திய பிற> - ேவ�டா 

ெவ9$பாக அ�ெகா0ய >0கைள அக;ற ந"மவ�  �ய�கி�றன� . இஃெத�ன 

அறியாைம? இளைம ெதா&ேட ெகா0ய பான6கைள நீ�கி வ�தி��தா� , 

காச��>"  jய��>"  ம�க:  இைரயாக ேவ�2வதி�ைல. க�ணி��"  

>ழியி�  வி�கிறவ�  ந"மவ� . 

 

நகர$  ெப�ம�க:  நிைல 

 

ஆ�ம�களி�  G;9�> ஐ"ப ேபாி�  Pைர ஈர�  ெக&0��தா� , ெப�ம�களி�  

G;9�> எAப�ைத� ேபாி�  Pைர[ர�  ெக&0��>" . நகர6களி/:ள 

எ$ ெப�மணி இ�மாம���கிறா: ? W2களி�  அழெகாA>"  ெப�  ம�களா 

நடமா2கிறா�க: ? எ�H�   2க:  அ�லேவா நி;கி�றன? ெப�=லகி�  நிைல 

இஃதாயி� , பி�ச�ததியி�  நிைல எ�னா>" ? வயி;ைற$  ப;றிய பலதிற 
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ேநா)க?" , நீாிழி( �த�ய ெகா0ய ேநா)க?"  ெப�=லைக அாி� வ�வைத 

விாி�த/"  ேவ�2ேமா? இ�ைண�  �ப6க&>�  காரண"  காபி, ேதயிைல, 

ெகா�ேகா �த�யன எ�9ண��" , அவ;ைற வி&ெடாழி�க ந"மவ�  மன6  

ெகா:கிறாாி�ைல. கா$பி �த�ய >0க:  மி>�:ள இ�நாளி� , தா)  த�ைதய� , 

ெபாவாக�  >ழ�ைதகைள - சிற$பாக$  ெப�  >ழ�ைதகைள- அ�>0$  

பயி;சியினி�96  கா$பாராக. 

 

கா$பி, ேதயிைல, ெகா�ேகா �த�ய >0க&>$  பதிலாக�  Vநீ� , நீ�ேமா� , பழ�சா9, 

இளநீ�  �த�யவ;ைற ம�க:  அ��தலா" . இவ;றா�  உட/�>�  ேக0�ைல. இைவ 

உ:? அ$H�க?�> எாிL&டா; ஜீரண��>" , இர�த ஓ&ட��>"  ஈர�  (ம) 

கள�க��>" , பி�த�  �ர$H�>"  ைண HாிF" . 

 

இய;ைக உண(, அைமதி�>"  அ�H�>"  இ�ப��>"  உாிய. >ழ�ைதைம 

ெதா&2$  ெப�ம�க:  ெபா��திய உண( அ��தி வள�மா9 ெச)ய ேவ�2வ 

தா)  த�ைதய�  கட� . 

 

ேநர"  

 

உண(�>ாிய ேநர" , காைல - உ�சி - மாைல- எ�9 விள�க ேவ�2வதி�ைல. 

இ$ெபாA ஆ9 �ைற உ�ேபா�"  உள� . அவ� , இ�ப வா�ைவ இழ�தவ�  

எ�ப என க��. உண($  ெப��கா�  உட�  நல�றா. உணைவ அளவாக 

அ��தேல ெபா��த" . @�9 ேவைள உண( நம நா&2 அறிஞரா�  

ம9�க$ப2த/"  உ�2. “@�9 ேவைள உ�பவ�  ேராகி, இர�2 ேவைள 

உ�பவ�  ேபாகி, ஒ� ேவைள உ�பவ�  ேயாகி” எ�ெறா� வழ�>�  ெதாட�  

இ�நா&0�  உல(கிற. காைல மாைல இர�2 ேவைள எளிய உண( ஏ;9$  பக�  

சிறி ெகாAைமயான உண( ஏ;ப நல" . ேமேல >றி$ பி&ட ெபா��தா உண( 

ேபாக, மி>திF:ள ந�/ணைவ அவரவ�  வழ�க$ப0 ேய உ�2 வரலா" . 

உண(ட�  பழ"  அ��த�  நல" . ஆர3�  எவ��>�  தீைம ெச)யா. 

 

உணைவ ெம�9 ெம�9 வாLறேலா2 கல�க�  ெச) விA6>வ நல"  பய�>" . 

பிறவ;ைற�  தனி G�களி;  கா�க. 

 

உைட : நாகாிக"  �திர �திர ம�க&> உைட ஏ;ப&ட. உைடைய, உட�  

நல��ெகன அணித�  ேவ�2ேமய�றி அட"  பர��ெகன அணித�   டா. 

உலகி�  ெப�"  பா�ைமேயா�  அட"பர��ெக�ேற உைட உ2�கி�றன� . இதி�  

ெப�  ம�க:  ேப�  ெப;றவ�க: . அட"பர உைட ஒ� வைர உய�� வதி�ைல; 

அ�லாத உைட ஒ�வைர�  தா��வமி�ைல. உய�( தா�( உைடயி�  இ�ைல. 
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உைட, அழ> ந�>கிறெத�9" , மதி$பளி�கிறெத�9"  எ�=ேவா�"  உள� . 

உட��  இ�லாத அழ>" , ஒA�க�தி�  இ�லாத மதி$H"  உைடயி�  எ6கி�� 

�ைள�கி�றனேவா ெதாியவி�ைல! உைடயி�  அழ>"  மதி$H"  இ��கி�றன 

எ�9 க�ேவா� , த"பா�  அழ>"  மதி$H"  இ�லாதவரா யி��த�  ேவ�2" . 

இய;ைக அழேக அழ>; இய;ைக மதி$ேப மதி$H. 

 

ெப�ம�க?"  உைடF"  

 

சில இட6களி�  “ஆ�ம�க:  ேத2"  ெபா�ெள�லா"  ெப�  ம�க:  Hடைவ�ேக 

ெசலவாகி�றன”' எ�9 ெசா�வ�2. ெப�  ம�க:  விைலயய��த Hடைவகைள 

வி�"Hவத;>�  காரண"  எ�ைன? “உைட எத;>” எ�."  அறிைவ ஊ&ட� 0ய 

க�விைய அவ�க&> இளைமயிேலேய ெப;ேறா�  ேபாதியா ெதாழி�தேதயா>" . 

ந�லறி(ைடய ெப�  மக: , விைல உய��த உைடகைள வா6கி�  த�மா9 

எவைரF"  வ�F9�தா: ; Vய - எளிய - ந�/ைடையேய அவ:  வி�"Hவ: . 

இளைமயி�  ேபாதிய க�வி ெகாடா ெப�கைள வள�� வி&டா� , அவ�க:  

அழ>"  மதி$H"  ஆட"பர�தி�  உ�2 எ�ேற க�கிறா�க: . இளைமயிேல 

ெப�ம�க&> இய;ைக யழ> �த�ய P&ப6கைள உண��த�த�க க�வி அளி�த�  

ேவ�2" . இளைமயி�  ெப�ைண�  தவறாக வள��$  பி�ைன அவைள 

மாெட�9"  ேபெய�9"  ேப�வதா�  எ�ன பய�  விைளF" ? ெப�வள�$H, 

ெபாி"  தாயி�  ெபா9$பி�  இ�$ப. தா) , அட"பர உைட அணிவைத, 

இள"ெப�  பா��$  பா��$  பழகினா� , அ$ெப�="  வயதி�  அ5(ைடமீேத 

க���  ெச/�வ: . ஆதலா� , தா) , எளிய ந�/ைட அணி� வா�( நடா�வ 

>ழ�ைத�>$  ெப�"  பாடமா>" . 

 

ஆட"பர உைடமீ க��ைத$  பதிய ைவ�:ள ெப�ணி�  வா�(, பி�ைன 

நல�9த�  அாி. நம நா&0�  எ�ைண$  ெப�ம�க:  வாைய�  க&0, 

வயி;ைற�  க&0, நாயகைனF"  வ3சி�, விைல உய��த Hடைவகைள வா6கி$  

ெப&0யி�  ைவ�, அழ> பா�� மகி�கிறா�க: . உைட எ;9�> எ�9 

இளைமயி�  உணராத >;றேம இ5வறி யாைம�>�  காரண" . 

 

ெப�ம�களி�  உைட�ேகால6கேளா உலகி�  பலவித" . அ�>$ைபகைள ஈ�2�  

கிளற ேவ�2வதி�ைல. இர� ெெடா�ைற ம&2"  >றி$பி2கிேற� . 

 

உைட�  �ைம 
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உைட, உைடயாக இ��க ேவ�2ேம ய�றி�  �ைமயாக இ��த�  அகா. தா6க 

�0யாத உைட�  �ைமகைள�  சில ெப�மணிக:  �ம$பைத யா�  கா�கிேற� . 

“இவ�க:  தைல எA�ெத�ேனா! �ைம தா6க�  �ைம தா6கிக:  இ��>"  ேபா, 

இவ�க:  ஏ�  �ைம தா6கிக:  அகிறா�க:” எ�9 யா�  நிைன$ப�2. 

ேம�நா&2$  ெப�மணிக?"  ��ேன �ைமதா6கிகளாக இ��தா�க: . 

இ$ெபாA அவ�க:  த6கைள�  தா6>பவ�களா)  வி&டா�க: . இ�திய$  

ெப�மணி களி�  உைட�  �ைமF"  நா?�> நா:  >ைற� வ�கிற. உைட��ைம, 

உட�  நல�ைத�  ெக2$பெத�பைத$  ெப�  மணிக:  இளைமயிேலேய உண�"  

�ைறயி� , அவ�கைள$  ெப;ேறா�  வள�$பாராக. 

 

உைட இ9�க"  

 

இ�.3  சில இட6களி�  ெப�மணிக:  உைடகைள உட��  இ9�கி இ9�கி$  

பிணி�கிறா�க: . இதனா�  >�தி ஓ&ட"  பிணி$H�2 தைடப2கிற. பிணி$H�ட 

இட�தி�  ெதாட�க�தி�  நைம ேதா�9" ; பி�ைன$  H�  உ�டா>" , பி�ைன�  

சீ�"  நீ�"  ஒA>" . சில இ�திய$  ெப�ம�க:  இ2$பி/" , உடைல�  �;றி/"  H�  

ம��த பைட�  தA"Hக:  எA"பி அவ�கைள வ��கி�றன. இத;>�  காரண"  

அவ�க:  HடைவையF"  இரவி�ைகையF"  இ9க$  பிணி��  க&2வேதயா>" . 

உைடகைள இ9�கி$  பிணி�>"  பழ�க"  ேம�நா&2$  ெப�களிைடF"  ஒ�ேபா 

இ��த. இ$  ெபாA அ$பழ�க"  �;9"  அவ�களிைட மைற� வி&ட. நம 

நா&0/"  அ மைறத�  ேவ�2" . 

 

உைடF"  நா&0ய/"  

 

நம இ�திய நா2, >ளி�  மி>�த"  அ�9; ெவ"ைம ெசறி�த"  அ�9; இர�2"  

ஒ$ப நி;ப. இ�நா&0�  உைட�  �ைமF"  இ9�க�"  எ6ஙன"  H>�தனேவா 

ெதாிய வி�ைல. நம நா&0�  வாA"  ேம�  நா&2$  ெப�  மணிக:  இ$ெபாA 

ெம��ய உைடைய இல>வாக அணிகிறா�க: ; இ�திய$  ெப�மணிகளி�  

உைட�ேகால�"  மா9ப&2 வ� கிற. மா;ற"  எ�தைகயதாயி."  ஆக. �ைமF" , 

இ9�க�" , பிண$H"  ேவ�டா எ�9 ம&23  ெசா�கிேற� . 

 

உைடயிய�  

 

பிற�  உ:ள�ைத�  கவ�"  �ைறயி�  உைட�ேகால3 ெச)F"  ெப�மணிக:  நிைல 

>றி� இர6>கிேற� . Vய மன�ைடய ஆ�ம�க:  ெந3ைசF"  உைட�க�   0ய 

ேவ0�ைக உைடகைள�  சில ெப�  ம�க:  அணிகிறா�க: . இ$பழ�க"  

நி9�த$பட�  ேவ�2" . உைடைய�  ெகா�2 ஒ�வ�  மேனாநிைலைய அறிஞ�  

உண�த�   2" . அவரவ�  நைட�ேக;ற உைடையேய அவரவ�  வி�"Hவ� . ஒ�வா�  
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உைட ெகா�2 அவர நைடையF"  அறிஞ�  அள� ெகா:ளலா" . இைத-

ெயா&0ேய நைட உைட பழ�க" ' எ�.3  ெசா;ேறாட�  வழ�>�  ேதா�றிய 

ேபா/" ! அைமதி வ0வ6களாகிய ெப�ம�க: , பிற�  மன�ைத�  கவர�த�க உைட 

அணித�  பாவ" , பாவ" . அ�  கவர�  பி�ைன�  த�ைன$  பல வழியி/"  ெக2�>"  

எ�பைத$  ெப�மக:  உண�வாளாக. தய எ�ண"  உல("  மன�ைடய அ�ம�க:  

மன�ைதF"  கவர�   டாத அைமதி ெபா��திய உைட�  ேகால�"  உ�2. 

அ�தைகய ெத)Wக எ�ண@&ட� 0ய உைட�ேகால6  ெகா:ளேவ ெப�  ம�க:  

இளைம ெதா&2$  பழக�  ேவ�2" . 

 

G;ற�  

 

ெப�ம�க:  த6க:  உைடைய�  தா6கேள ெச) ெகா:ளலா" . ெப�ம�க&>$  

ெபாி"  ஓ)( உ�2. அ5 ேவைளயி�  அவ�க:  சில பல W&2�  ெதாழி�க:  

Hாியலா" . W&2�  ெதாழி�க?:  தைலயாய G;ற� . நாேடா9"  அைர மணி ேநர"  

ஒ5ெவா�வ�"  G;றா� , அ�2�> ேவ�ட$ப2"  உைடைய அ5வவ��> 

அ�G�  அளி�>" . இ5வா9 ெப�  ம�க:  த6க&>" , W&0/:ள ம;றவ�  க&>"  

உைட உதவலா" . அதலா� , ெப�ம�க&> இளைம யிேலேய G;ற�  க;பி�த�  

ேவ�2" . அவ�க&  >�  ைதய�  பி�ன�  �ைடத�  �த�ய W&2�  ெதாழி�கைளF"  

க;பி�  கலா" . ேம�நா&2$  ெப�  ம�க:  ஓ)�த ேவைளகளி�  நைக கைள$  

பா��$  பா���  களி$Hறா�க: . அவ�க:  சி9சி9 W&2�  ெதாழி�கைள�  ெச) 

நா&2�> நல�  ேத2வா�க: . இளைமயி�  ெப�ம�க&> W&2�  ெதாழி�  

�ைறக?"  ேபாதி�க$படலா" . பி�ைன வா�வி;> அ�ெதாழி�  �ைறக:  

எ5வளேவா ைண ெச)F" . G;ற�  �த�ய ெதாழி�  �ைற க:  க;ைபF"  கா�>"  

எ�9 அறிஞ�   9கி�றன� . இ >றி�, “மனித வா��ைகF"  கா�திய0க?" ” 

எ�."  G�/"  விள�கியி��கிேற� . இ நி;க.  

 

நைக : நம நா&2$  ெப�ம�க?�> ம;9ெமா� பி� உ�2; அதாவ நைக$  

பி�. இ$பி� ஓழித;> எ�ைண நாளா>ேமா அறிகிேல� . இ�நா&2$  

ெப�ம�க: , “நைக களி�  தா�  அழ>�2 - இ�ப��2 - வா�(�2 - எ�லா 

@�2' எ�9 க�கிறா�க: . நைகயணிF"  நாயகைன ந�னாயகெனன அவ�க:  

ேபா;9கிறா�க: . ெப�ம�க:  ப&0னி கிட�ேத." , இழிெதாழி�  ெச)ேத." , 

ெபா�ளீ&0, நைகயணியேவ �ய�கிறா�க: . இத;>�  காரண" , அ�  ம�க:  ெப�  

ம�களி�  உாிைமைய�  க0�, அவ�க:  அறிைவ�  ெக2�, அவ�கைள�  காம$  

ெபா�ளா�  க�தி, நைககளா�  அணிெச) களி$H;றெத�9 யா�   9ேவ� . 

 

நைக$பி� 
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நீ�ட நா:  பழ�க"  இ$ெபாA நா&ைட வ��கிற. சி9 வ�வாF:ள 

ஒ�வ.ைடய நாயகிF" , த�  நாயகைன வ3சி�" , த�ைன வ3சி�"  ெபா�:  

ேச��, நைக வா6க எ�=கிறா: . ப&0னியா�  ேநா)  மி>� உயி�  ேபா>"  

ேவைளயி/"  நைக$பி� அவைள வி&2 ஒழிவதி�ைல. ெப�மக:  இற�த 

பி�ன�" , அவள அறி>றியாக அவ:  அணி�தி��த விைலFய��த உைடகைளF"  

S�  கைளF"  ந2W&0�  ைவ� அவ?ைடய உறவின�  ேபா;9 கி�றன� . 

நைகக:  ந2W&0�  ெத)வ6களாக("  ேபா;ற$  ப2கி�றன! நம நா&2$  ெப�  

ம�க?�> நைகமீ:ள பி�ைத இ�G�  �;9"  எAதி�  ெகா�ேட ேபாகலா" . 

 

நைகயா�  இர�கமழித�  

 

நைக$பி�தா�  சில இட6களி�  ெப�ம�க:  வா�ேவ >ைலகிற. ஒ��திமீ 

எ�ைண ஆயிர"  ஆயிர"  ஏறிஏறி நி; கி�றன! எ�ைண ஏைழ ம�க:  உைழ$H, 

ப&0னி, யர" , க�ணீ�  ஒ��தியி�  கA�தி/"  காதி/"  தைலயி/"  ஏறி நி;  

கி�றன! ஒ��திமீ:ள ஒ� நைக எ5வளேவா ஏைழ ம�க&> உணவளி�>" ) 

உைடயளி�>" , ெதாழிலளி�>" . ஏைழ ம�களி�  க� தீ��கவ�ல ெபா�: , 

நைக��ைமயா)�  கிட$ப தா�  எ�ன பய� ? நைகயி�  அழ> உ�டா? அ�H 

உ�டா? எ�ன உ�2? “அ�ைட W2களி�  ஏைழம�க:  ப&0னியா�  வ��த, 

யா�  இ5வள( நைககைள�  �ம� ெகா�0�$ப அறமா: எ�9 நைக$  

பி�ைடய ெப�  இர6>வாளா? நைக$  பி�, ெப�ணி�  இய;ைக�  >ணமாகிய 

இர�க�ைதF"  சிைத�கிற! 

 

நைகயா�  தீெயாA�க"  

 

@ட$  ெப�ணி�  நைக$பி� ஏைழம�கைள�  தீய ஒA�க�தி/"  இற6க�  

ெச)கிற; அவ�கைள$  ெபாறாைமயற�  ெச)கிற; களவாட�  ெச)கிற; சில 

ேவைளகளி�  ெகாைலF"  நிக��த�  ெச)கிற. நைகயி�  ெகா2ைம எ�ேன! 

எ�ேன! “ஓA�க"  உயிாி."  ஓ"ப$ப2" ” எ�றா�  தி�வ:?வனா� . 

க�வியறிவி�லா$  ெப�ம�க: , ஓA�க�தி."  நைகையேய ெபாி"  ஓ"Hகிறா�க: . 

 

நைகF"  உட�  நல."  

 

நைக�  �ைமயா�  உட/�காத�  நல�  உ�ேடேடா? ஓ�9 மி�ைல. உட�  

நல��ெகன ��மாைல, பவளமாைல, மணிபதி�தேதா2 �த�யவ;ைற 

அணியலா" . சில மணிகளா�  உட/�> நல�  உ�2 எ�9 ெசா�ல$ப2கிற. 

ெபா�.�>"  அ�>ண"  உ�டா" . உட�  நல��ெகன ஏ;ப&ட இைவ, 

பி�னாளி�  ெவ93�ைம - �ைமகளாக அணிய$ப&டன. இ$ ெபாA �� 
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�த�யவ;றி�  >ணநல�  க�2, எ$ ெப�="  அவ;ைற அணிவதி�ைல. 

>ண6க�2 அவ;ைற$  ெப�  அணிவேள� , �ைம �ைமயாக அணியமா&டா: . 

கல�களாகேவ அைவ இ$ெபாA அணிய$ப2கி�றன. >ண6க�2 நைககைள 

அணிF"  ந� அறி(, ம�க?�> இ��>ேம� , ேபா� ��- பவள"  - மாணி�க"  - 

இவ;ைற ஏ�  அவ�க:  அணிகிறா�  க: ? �காதார �ைறகைள நாேடா9"  

ஓA6காக�  கவனி�, வா�( நடா�"  ெப� மக: , உட�  நல��ெகன("  

நைககைள அணிய ேவ�2வதி�ைல. இ$ெபாA உட�  நல�ைத�  ெக2�>"  

�ைமயாக வ�ேறா நைக ய�  ெச)கிற? நைக$பி�, உ:ள�தி�  Pைழயாதவா9, 

ெப;ேறா�  த"  ெப�ம�கைள இள"  ப�வ�திேலேய இய;ைக வழியி�  

வள��வர�  நல" . 

 

தைலமயி�  : ெப�ம�க:  தைலமயிைர$  ப;றி இர�ேடா�  உைர  ற 

வி�"Hகிேற� . தைலமயி�  உைடய�9. அஃ இய;ைக$  ெபா�: . அைதF"  உைட 

ேபால�  சில ெப�ம�க:  க�வதா� , அத�  நிைன( என�> இ6ேக ேதா�றி;9. 

இய;ைக�  தைலமயிைர�  ெசய;ைக உைடெயன�  க�தி, அைத$  பலவா9 

அைல�த�  அறியாைம. ெப�ம�களி;  சில� , தைல மயிைர இ$ெபாA பலவா9 

திாி� வ�கி�றன� . ெப�  ம�க:  தைலமயிைர�  ெக2�வர�  அழ>�>"  

�காதார��  >"  ஊ9 ெச)வதா>" . ெப�ம�க?�>�  தைலயி�  >ைற�த 

ப�னிர�ட6>ல"  நீ�ட மயி�  இ�$ப சிற$H. இய;ைகயி�  அைம�த மயிைர�  

ெசய;ைக யா�  மா9 ப2�தவ W� . 

 

அழ�அழ�அழ�அழ�    

 

க�வி அறி( ஒA�க�தா." , ந�ேலா�  இண�க�தா." , ந�வழியி�  

உடேலா"Hவதா." , ெபா��திய உண( ெகா:வ தா." , அ�H�  கட(ைள$  

ேபா;9வதா." , இய;ைகேயா2 இைய� வா�வதா."  வள��வ�"  

ெப�ணி�பா� , க�=�>$  Hலனாகாத அழ>�  ெத)வ"  ேகாவி�  ெகா:?" . 

 

 ய மன�தா�  க;H" , க;பா�  ந�/ட/" , ந�/டலா�  அழ>"  அ�"Hத�  ேமேல 

விள�க$ப&ட. 

 

எ�லாவ;றி;>"  @ல"  அக�V)ைம. அக�ர)ைம Hற�ேத அழகாக அ�"H" . 

அழ>�  ெத)வ"  W;றி��>"  ெப�ேண ந�  மன�ைடயா: ; நிைறFைடயா: ,; 

ந�/ட /ைடயா: ' எ�9  ற�  மிைகயாகா. 
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ெப�ணி�  உ;ற வயதி�  அழ> திர�2 ஓளி W�" . அழ ெகாளி அ�டவ�  

அ�ெளாளி ேபா�ற. அ�டவ�  அழ ெகாளியா/"  உலக"  (பி:ைள$ேப9) 

மல�கிற. அ�டவ�  பைட$H ேநா�க�ைத நிைறேவ;ற வ�தவள�லேளா ெப� ? 

அ$  ெப�ணி�  க;H�  த�ைமயா�  அ�"H"  அழ>, அ�ப��>�  ெத)வமா>" ; 

Hலவ��>$  பா&டா>" . 

 

அழேகாவிய"  

 

அகில�:ள இய;ைக வன$ெப�லா�  திர�2 ெப�  ெத)வமாகி�  

கா&சியளி�கி�றன. “ெப�ணி�  �க"  என H�தக" ' எ�9 அறிஞ�  ைபர�  

எ�பா�   றியி��கிறா� . இய;ைக வன$ைப ஓாிட�தி�  திர&0�  கா&சியளி�>"  

ஒ� ெப�"  அழ> நிைலய"  எ�9"  ெப�ைண�   றலா" . அ�  தைகய ஒ� 

நிைலய�ைத எ�ெசா�லா�  ெசா�வ? எ5ெவA�  தா�  எAவ? ெத)வ�  

ேச�கிழா�  எ�."  ஓவிய�  அ5  வழ> நிைலய�ைத எA�ேதாவியமாக எAதிF:ளா� . 

அ5  ேவாவிய�ைத ேநா�>ேவாமாக: 

 

க;பக�தி�  S6ெகா"ேபா காம�த�  ெப�வா�ேவ 

ெபா;Hைடய H�ணிய�தி�  H�ணியேமா Hய��ம� 

வி;>வைள பவளமல�  மதிS�த விைர�ெகா0ேயா. 

 

 

ஓவியநா�  �கென�த ஓ�ணாைம உ:ள�தா�  

ேமவியத�  வ��த�ற விதி�தெதா� மணிவிள�ேகா. 

 

அழ> நிைலய�ைத$  பட�தி�  பா�$பதி."  பா&0�  பா�$பதி�  இ�ப"  உ�2. 

W2களி�  ெத)வ உ�வ6களி�  பட6க:  V6>வைத�  கா&0." , 

அ5(�வ6களி�  பா&2க:  V6>வ சிற$H. 

 

ேப)�  ேசாதைன 

 

உ;ற வயதைட�, வய�ேக;ற உ9$H உர"  ெப;9 நி;>"  “Hய�  �ம� 

வி;>வைள பவளமல�  மதிS�த விைர�  ெகா0” தன உ;றவய�னி, அக�V)ைம 

ெக2�>"  எைதF"  எ�=த/"   டா. அ5ெவ�ண"  ெகா0ைய எாி� விைர 

ேபா�>" . எ�ைண$  ேப)�  ேசாதைனக&>"  விைர�  ெகா0. இட�தாரா 

வள�வாளாக. அவ:  ேப)�  ேசாதைன�> இட�த�வ, பி�ைன�  த�மா&2�  

கனியேவ�0ய தா)ைமைய�  ெக2$பதா>" . ெப�  வா�வி�  ேநா�க"  

தா)ைம$ேப9 எ�9 ��ன�3  ெசா�ல$ப&ட. சி9 கவைல ஈன�தா�  ெப�"  

பயைன இழ$ப அறி(ைடைம யாகா. தா)ைம�>ாிய க;ைபF" , உடைலF" , 
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அழைகF"  அழி$பவ:  ெப�"  பாவி. அவ:  இ5(லகிேலேய நரக�  �ப"  

எ)வ: . தா)ைம நிைனவி�றி�  ெக&டழி�த ெப�  ம�க:  கைதக:  ப;பல. 

அதலா� , சேகாதாிக: , “இ5(ட� , இ5வழ>, இ5வா�( எ�லா"  தா)ைம$  

ேப;றி;>” எ�9 ஒA6>ப&ட வா�( நடா�வா�களாக. ந�வா�( நடா�"  

ெப�ணி;>�  தா)ைம$  ேப9 இைறய�ளா�  கால�தி�  உ�டா>" . 

 

அழெகாழ�க நி;>"  ெப�ம�களி;  சில�  மன�ைத ேவ9 வழியி�  விடாம/" , 

தி�மண"  வி�"பாம/"  வா�கி�றன� . இ5வா�(6 டா. இதனா�  வா�வி�  

ேநா�க"  நிைற ேவறா, அைர >ைறயா)  அழி�ப2" . ஒ�வேனா2 வாழாத ஒ��தி 

�A$  ெப�த�ைம எ)தினவ:  அ�ல: . ஒ�தநல." , ஒ�த க�விF" , பிற("  

உைடய ஒ�வ.ட�  ஒ��தி வா��, தா)ைம$  ேப9 ெப;9, அ�H நிைலைய�  

கா�ட�  அறி(ைடைம. இ ெப�ணி�  ெப�ைமFமா>" . இ >றி��  சிறி 

விாி(ைர  ற வி�"Hகிேற� . 

 

மைலயிைட$  பிறவா மணிேய எ�ேகா 

அைலயிைட$  பிறவா அமி�ேத எ�ேகா 

யாழிைட$  பிரவா இைசேய எ�ேகா 

தாழி�ங  �த�  ைதயா�  நி�ைன.   -  இள6ேகா அ0க:  

 

 

அழெக."  அழ>ேேமார�  அழ> ெப;றேத.   -  க"ப�  

--------- 

 

5. 5. 5. 5. இைறவழிஇைறவழிஇைறவழிஇைறவழி    

 

(ெப�பாதி ஆ�பாதி ஒ�ற� �A மனித�த�ைம – இய;ைகயி� ேநா�> – 

இைறவழி நி;ற� – பிரவ��தி நிவ��தி – பைட$H ேநா�க நிைறேவ;ற" – 

இ�லற�தி���த� – பைட$H$ ெபா�: – உயி�களி� வர( – அ5வர(�>� 

ைண- ஆ�டவ� உதவி – கட(: பைட$H நிக��" �ைற – உடலைம$பி� 

P&ப" .- தனி�த வா�(  டா). 

 

யாவ�"  மட�ைதமாேரா 0�லற�  ெதாA>"க�ைம 

ேமவர$  பணி�தா� .       -  க�சிய$ப�  

 

தனி�த வா�( 
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ெப�  க;பன க;9, ேக&பன ேக&2, ந�வழியி�  வள�� உ;ற வயதைட� 

நி;கிறா: . இ5வாேற ஆ="  வள�� உ;ற வயதைட� நி;கிறா� . பி�ன�  

இ�வ�  நிைலF"  எ6ஙன"  �;9ற�  ேவ�2" ? அவ:  அ6ஙேன தனி�" , இவ�  

இ6 ஙேன தனி�"  வதி� மா)த�  ேவ�26ெகா� ? இ�ைல, இ�ைல. இ�வ�"  

தனி�ேத நி�9 சாவாராயி� , அவர பிறவி ேநா�க"  நிைறேவறா. 

 

�A மனித�  த�ைம 

 

ெப�  ஆ�  ேச��த ஒ�ேற வா�( எ�ப. வா�வி�  ஒ�பாதி ெப� ; ம;ெறா� 

பாதி ஆ� . இ� பாதியாக இவ�  எ�ைணநா:  உலகி�  உைறவ? இ� பாதிF"  

ேச��த ஒ�ேற �A மனித�  த�ைம. இ�த�ைமைய$  ெப9த;ெக�ேற ெப�  ஆ�  

வ0வ6க:  இய;ைகயி�  அைமகி�றன. இ�ைலேய�  வ0வ6க:  ேவ9வழியி�  

அைமயலா ம�லேவா? பைட$பி�  வ0வ6க:  அைம�:ள ஒA6ைக ேநா�>ழி$  

ெப�=�>"  அ=�>"  உ:ள இய;ைக�  ெதாட�H ந�> Hலனா>" . 

 

இய;ைகயி�  ேநா�> 

 

தனி� ஒ� பாதியாக நி;>"  ெப�ைணF" , தனி� ம;ெறா� பாதியாக நி;>"  

ஆைணF"  இய;ைக  &2"  அழைக எ�ென�9 ெசா�ேவ� ! இ�வ�பா/"  உ;ற 

வயதி�  ஒ�வித இ�ப உண�( எAகிற. இ5(ண�( ஏ�  எAத�  ேவ�2" ? 

இத;> ஏதாயி."  ெபா�:  இ��த�  ேவ�2 ம�ேறா? இ5(ண�ேவ இ� 

பாதிையF"  ஒ�றாக$  பிணி�$  பிறவி ேநா�ைக நிைறேவ;9"  இய;ைக அ�H�  

கயிெற�க. 

 

இைறவழி நி;ற�  

 

இைறவ� , பிற$பி�  ெப�  ஆ�  வ0வ அைம$H வ>�, இர�ைடF"  

ஒ�ைம$ப2�த இய;ைகயி�  இ�ப உண�( அளி�:ள P&ப�ைத ஓ��, 

ஒ��திF"  ஒ�வ."  அ�பா�  ஓ�றி வா�வ, அ5விைறவ�  வழி நி;பதா>" . 

அ6ஙனமி�றி, இ�வ�"  தனி� நி�9, இைறவைன ம&2"  வழிபட� , 

அ5விைறவ�  வழி நி;பதாகா. 

 

ேபா��  ற( 

 

இைறவ�  ஆைணவழி உலகி�  ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 வாA"  வா�ேவ ெபாி"  

நைடெப9கிற. இைறவழிேய உலக"  இய6கி வ�கிற. இைத$ப;றி விாி�த 
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ேப��"  ேவ�2வதி�ைல; எA�"  ேவ�2வதி�ைல. ஆயி." , இைட�  கால�தி�  

இைறவழி�> மா9ப&ட ேபா��ற( எ�."  ஒ�9 ேதா�றி, அ�:  ெநறி�> 

இைடL9 ெச) வரலா� , அப;றி�  சில உைரயாத�  பகரேவ�2வ என 

கட� . 

 

பிரவ��தி நிவ��தி 

 

“ெப�="  ஆ="   0 வா�வ இைறெநறிய�லாத “பிரவ��தி மா��க" ” எ�9" , 

ெப�  ஆைண�ற�" , ஆ�  ெப�ைண�  ற�" , தனி� நி�9 

தவ6கிட$பேத இைற ெநறி நி;>"  “நிவ��தி மா��க" ” எ�9"  ெபாிேயா�"  

G� க?"  �ழ6கா நி;க, நீவி�  �;9"  மா9ப&ட இைறவழி >றி$ப ெத�ைன? 

எ�9 சில�  வினவலா" . இத;> ஒ�/"  வைக ெபா��திய விைட பி�ைன 

இ9$ப� . ஈ�2 எ2��  ெகா�ட “இைறவழி” எ�பத;> ஏ;ப�  சிறி 

 9கிேற� . 

 

கட(:  வழி நி;ற�  

 

ெப�="  ஆ="  பிாி� வா�த�  நிவ��தி எ�9 க�ேவா� , கட(:  வழி வி2� 

ேவ9வழி�  ெச�ேவாராவ� . கட(:  பைட$H �ய;சி�>�  ைண ெச)யா-

ெதாழிேவா� , எ6ஙன"  கட(:  வழி நி;ேபாராவ� ? இைறவ�  பைட$H�  ெதாழிைல 

எவ� ெபா�&2 நடா�கிறா� ? த�  ெபா�&டா? உயி�க:  ெபா�&ேட அவ�  

அ�ெதாழிைல நடா�கிறா� . அவ�  �ய;சி�>�  ைண நி�லாதா� , எ6ஙன"  

அவனிட�"  உயி�களிட�"  அ�Hைடயவராவா� ? 

 

கட(ளி�  பைட$H�  ெதாழிைல$  ப;றி$  பல திற�  க�� ேவ;9ைமக:  உ�2. 

அைவ சமயவாத6களி�  பா;ப2" . அவ;9:  Pைழய ேவ�2வதி�ைல. வாத"  

இ�G�;> ேவ�ட;பாலம�9. 

 

பைட$H எ�பத�  ெபா�:  

 

கட(:  ஓாிட�தி�� ைகயா�  பைட$H�  ெதாழி�  ெச)கிறா�  எ�ப என�> 

விள6கவி�ைல. கட(:  Vய அறி(. அத;> இ�வித நிைல உ�2. ஒ�9 கட�த 

நிைல; மறி ெறா�9 கல�த நிைல. ��ைனய ேப�� எA��கைளF"  தா�0�  

தனி� நி;ப. இ6ேக பி�ைனயேத ேதைவ. இஃ இ�ப அ�பாக யா�2"  

நீ�கமற�  கல� நிைற�:ள. இ�நிைல�> இைற எ�ற ெபய�  வழ6க$ப2கிற. 

இைற யா�2"  இ9�தைலF"  இ��தைலF"  உைடய. இ5  விைற, இய;ைக 
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வாயிலாக�  த�  விைனகைள ஆ;றி வ�கிற. அ5விைனக?:  ஒ�9 “பைட$H: 

எ�ப. “பைட$H” எ�ப இ�லாத ஒ�ைறேயா அ�ல இ�லாத ஓ�றினி�9"  

ஒ�ைறேயா Hதிதாக உ�2 ப�=வத�9. உ:ள ஒ�ேற காாிய$ப2வ 

“பைட$H” எ�9 ெசா�ல$ப2கிற. அத;>�  “கட(: ” எ�."  அறி(, நிமி�தமாக 

நி;றலா� , அ “கட(:  பைட$H” எ�9 வழ6க$ப2கிற. இஃ உபசார" ; 

உ�ைம ய�9. 

 

இனி எ2�த ெபா�:மீ ெச�ேவா" . ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 வாழாெதாழிவ, 

கட(ளிட�"  உயி�களிட�"  அ� பி�ைமைய எ6ஙகன6  >றி�>"  எ�பைத�  

சிறி ஆரா)ேவா" . 

 

அறி( அறியாைம �த�யன 

 

எ5வாரா)�சி�>"  க�=�>$  ெபா�ளாக உ:ள உலைகF" , அPபவ�ைதF"  

அ0$பைடயாக$  ெகா:வ வழ�க" . அ5வழிப;றி யா.3  ெச�கிேற� . 

இ5(லகி�  யா�  பிற�ேத� ; வள�கிேற� . என அPபவ�தி�  அறி( அறியாைம, 

இ�ப�ப" , ஒளி இ�: , நிைன$H மற$H ஆகிய இ� நிக��சிF"  எ�  மா&2 

உ9த�  கா�கிேற� . �A அறிேவா, �A இ�பேமா, �A ஒளிேயா, �A 

நிைன$ேபா ேதா�ற�  கா�கிேறனி�ைல. அ5வாேற �A அறியாைமேயா, �A�  

�பேமா, �A இ�ேளா, �A மற$ேபா ேதா�ற�  கா�  கிேறனி�ைல. இ5(லகி�  

இர�2"  விரவிேய நி;கி�றன. என�> அறி("  விள6>கிற; எ�ைன 

அறியாைமF"  மைற�  கிற. எ�னி�  இ�ப�"  எAகிற; எ�ைன�  �ப�"  

C�கிற. நா�  ஒளிையF"  கா�கிேற� ; இ�ைளF"  பா��கிேற� . என�> 

நிைன$H"  உ�2; மற$H"  உ�2. 

 

இ�சி9 அறி( - இ�ப"  - ஒளி - நிைன$H - ெகா�2, �A அறி( - இ�ப"  - ஒளி - 

நிைன$H - உ�ைமைய நி9வலா" . அ6ஙேன சி9 அறியாைம �த�யவ;ைற�  

ெகா�2, �A அறியாைம �த�யவ;ைறF"  நி9வலா" . �த��றி�  சிைன, 

அதாவ உ9$H எ6ஙன�  ேதா�9" ? எனேவ, �A அறி( �த�யன நில("  

இட��>" , �A அறியாைம �த�யன ம�F"  இட��>"  இ5(லக"  

இைட$ப&டெத�க. 

 

உயி�  வர( 
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இ5(லகி�  வாA"  யா�  யா�0�� ஈ�2$  ேபா�தி�$ேப� ? �A அறி( - 

இ�ப"  - ஒளி - நிைன$H - உ:ள ஓாிட�  தி��தா அ�ல �A அறியாைம - �ப"  - 

இ�:  - மற$H - ெசறி�த ஓாிட�தி��தா ஈ�2$  ேபா�தி�$ேப�  எ�ப 

சி�தி�க;பால. �A அறி("  - இ�ப�"  - ஒளிF"  - நிைன$H"  நில("  

ஓாிட�தி��, அறி("  அறியாைமF"  - இ�ப�"  - �ப�"  - ஒளிF"  இ�?"  - 

நிைன$H"  மற$H"  விரவி நி;>"  இ5(லைக யா�  ஏ�  ேநா�க�  ேவ�2" ? 

நிழ��  வாA"  ஓ�வ�  கான��  வாழ ஒ�$ப2வேனா? கானவி�  வ��"  ஒ�வ�  

நிழைல நா0 ஓ2த�  இய�H. அகேவ, யா�  �A அறியாைம - �A �ப"  - �A 

இ�:  - �A மற$H - ெசறி�த இட�தி��ேத, இர�2"  இல6>"  இ5  (லக"  

ேபா�தி�$ேப� . ஈ6கி�� - �A அறி( - �A இ�ப"  - �A ஒளி- �A நிைன$H - 

ெபற �ய�9 வ�கிேற� . 

 

வர(�>�  ைண 

 

�A அறியாைமயா�  விA6க$  ெப;9�  �ப இ�ளி� , என நிைல Fணரா 

ெசய��றி�  கிட�த யா� , இ5(லகி;> எ$ப0 வ�ேத� ? என�ேகா அ�நிைலயி�  

அறி( விள�க�"  இ�ைல; ெசய/"  இ�ைல. பா"H தீ�0ய ஒ�வன நிைல�> 

என நிைலைய ஒ$பிடலா" . அ�நிைலயி���த யா� , பிற�  ைணயி�றி, இ6> 

எ6ஙன"  வ�த�   2" ? ஒ�வ�  ைண ெகா�ேட யா�  ஈ�2$  ேபா�தி��த�  

ேவ�2" . 

 

ைணவ�  இய�  

 

அ5ெவா�வ�  யாவ� ?£2 அவ�  எ�த�ைமயரா)  இ��த�  ேவ�2" ? அவ�  

எ�ைன$ேபால அறியாைமயா�  விA6க$  ெப;9�  �ப இ�ளி�  கிட$பவரா)  

இ��த�   டா. அறியாைம�  �ப இ�ளி�  ெசய��றி�  கிட$ேபா� , அ�  

நிைலயி/:ள ம;ெறா�வ��> எ�ன ெச)த�   2" ? >�ட.�>�  >�ட�  

வழிகா&0ய கைதயாகேவ �0F" . ஆதலா� , அறியாைம�  �ப இ�&க&0�லா 

ஒ�வேர, என�>�  ைண நி�9, இ5(லக வா�ைவ ந�கியி��த�  ேவ�2" . 

அ5ெவா�வைரேய உலக"  கட(:  எ�9 ேபா;9கிற. 

 

அறி( அறியாைம இய�  

 

கட(: , அறியாைம - �ப"  - இ�:  - மற$H - �த�ய எ�க&2"  இ�லாதவ�  

எ�பைத ஈ�2$  ெபாி6  கவனி�த�  ேவ�2" . எ�க&2மி�லாத கட(: , 

க&0�லா அறிவா)  இ�பமா)  ஒளியாயி��த�  ேவ�2ெம�பத;> விள�க��  
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ேதைவெகாள� ! க&0�லா அறிவி�  எ�9"  இ�ப" , அ�H, இர�க" , பிற�நல 

நா&ட"  �த�ய அ�&>ண6க:  இ��த�  இய�H. இதைன வ�F9�த ேவேறா�  

எ2��கா&2"  ேவ�2வதி�ைல. ம�களாகிய நம அPபவேம சா/" . நம 

அறி(, க&0னி�9"  நீ6கி விள�க�9"ேபா, ந"மா&2, அ�H, ெபாைற, 

இர�க" , பிற��>தவ�  �த�ய ந;>ண6க:  ேதா�9தைல உண�கிேறா" . 

ந"மா&2 அறியாைம மி>� நி;>"  ேபா, அவா, ெபாறாைம, வ�க�ைம, 

பிற��>�  ேக2 Cழ�  �த�ய தீ�>ண6க:  எAதைல அறிகிேறா" . 

ந� ெல�ண6க&>"  இ�ப��>"  பிற$பிட"  அறி( எ�ப" , தீய 

எ�ண6க&>"  �ப��>"  ேதா;9வா)  அறியாைம எ�ப"  அவரவ�  

அPபவ�தி�  உணர�  கிட$பனவா" . க&0னி�9"  ெவளியா>"  அறிவி;ேக அ�H 

இர�க"  �த�ய >ண6க:  உ�ெடனி� , அநாதியாக எ�க&2மி�றி எ�9"  

அறிவா)  ஒளி�"  பர"ெபா�ளிட� எ�தைகய அ�H - எ�  தைகய அ�:  - இ��>"  

எ�பைத எA�தா�  எAத�  �0யா. அ�ேப அ; அ�ேள அத�  வ0வ" . 

 

அ�ளிய�  

 

நீாி�  த�ைம ேபால(" , ெந�$பி�  ெவ"ைம ேபால(" , மலாி�  மண"  ேபால("  

ஆ�டவனிட�தி�  அ�&>ண"  இய�பா)  அைம�தி��கிற. அ5வ�:  வாளா 

கிட�>ேமா? ஒ5ெவா�9"  த�  த�  ேவைலைய நிக��வேபால, அ�?"  த�  

ேவைலைய நிக��தி வ�கிற. ஒ�வ��> அ�:  - இர�க"  - தைய ெபாி"  

எ$ெபாA �ர�கிற? பிற�  �ப"  கா="  ெபாAத�ேறா? உயி�களி�  

�ப�ைத�  காண�  காண இைறய�:  �ர�த வ�ணமி��கிற. உயி� களி�  

�ப��>"  ஓ)வி�ைல; ஆ�டவ�  அ�:  �ர$H� >"  ஓ)வி�ைல. 

உயி�களிட��  �ப�:ள ம&2"  ஆ�டவ�  அ�?"  �ர� ெகா�ேட-

யி��>" . இர�0�  எ�ைல க�2  ற�  எவரா�  இய/" ? ஆகேவ இர�2"  

அநாதி ெயன அறிஞ�   9கி�றன� . 

 

ஆ�டவ�  உதவி 

 

உயி�க:  அறியாைமயா�  விA6க$  ெப;9�  �ப இ�ளி�  க&2$ப&2�  

கிட$பைத�  தி�வ�ைளேய தி�ேமனியாக உைடய ஆ�டவ�  க�2 வாளா 

கிட$பேனா? ஆ�டவ� , அைவமீ இர�க3  ெச/�தி, அவ;ைற�  �ப�  

தினி�9"  நீ�கி�  த�ைன$  ேபாலா�க�  தி�(ள6  ெகா: கிறா� . அறி( விள�க�"  

ெசய/மி�றி�  கிட�>"  உயி�க:  மீ, ஆ�டவ�  அ�ெளாளி ப&ட" , 

அைவக&>�  த. கரண Hவன ேபாக6க:   2கி�றன. “க�=தேலா�  த�  

க�ைண�  க�கா&ட வ�ெத)தி” எ�றா�  மாணி�க வாசகனா� . க&0;  கிட�த உயி�  
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க&>�  த. (உட� ) �த�யன கிைட�த" , அைவ சிறி அறி( விள�க�"  ெசய/"  

ெப9கி�றன. இ�நிைலேய, அறி( அறியாைம, இ�ப �ப" , ஒளி இ�: , நிைன$H 

மற$H �த�ய இர�2"  கல�த உயி�களி�  இ5(லக வா�ெவ�க. இ�நிைலயி-

னி�9"  �A அறி( விள�க"  ெப;9, �A இ�பநிைல எ)த �யல ேவ�2வ 

உயி�களி�  கடைம. 

 

அறியாைம�  �ப இ�&க&0�  கிட�த உயி�க: , அறி( விள�க�"  ெசய/"  

அைடF"  ெபா�&2 ஆ�டவ�  HாிF�  ைணய�ேறா ைண! ஆ�டவ�  

உயி�க:  மீ ெகா�2:ள அ�&  ெப��கி;ேகா�  அள("  உ�ேட? அ$ெப��ைக 

ஏைழேய�  எ�ென�9 Hகல வ�ேல� ? 

 

கட(:  பைட$H நிக��"  �ைற 

 

இனி�  �ப இ�&க&0�  கிட�>"  உயி�  க&>�  “த.” எ�."  உடைல, இைறவ�  

எ5வழியி�   &2கிறா�  எ�பைத உ�.ேவாமாக. க&0;கிட�>"  உயி�கைள, 

இைறவ�  தன ைகயா;  பி0��  V�கி, உட�  த�, அவ;ைற இ5(லகி�  

ெகாண�� வி2கிறானி�ைல. இைறவேனா ைககா�க:  இ�லாதவ� . பி�ைன 

எ5வழியி�  அவ�  த�  பைட$H�  ெதாழிைல�  ெச)கிறா� ? அவ�  எைதF"  

இய;ைக வாயிலாக நிக��கிறா� . இைறவ�  இய;ைகயி�  நீ�கமற�  கல� 

நிைற�தி�$பவ� . அ�டபி�ட சராசர6கெள�லா"  அவ�  வ0வ" . அவ�  எ6>"  

ெபா��தி இ��தலா� , அவைன “இைறவ� ” எ�9 ேபா;9கிேறா" . எ6>"  

அறிவாக�  கல� நி;>"  இைறவ�  ஓாிட�தி�� பைட$H�  ெதாழிைல�  

ெச)கிறானி�ைல. அவன பைட$H�  ெதாழி�  அ6கா6ேக எ6க="  நிக�கிற. 

இய;ைக வாயிலாக இைறவ�  எ�லா3  ெச)கிறா� . உட�  தா6காம;  கிட�>"  

உயி�களி�  ேதா;ற�  �ெகன, உட�  தா6கி�  ேதா�றிF:ள உயி�களிட��  சில 

இய;ைக அைம$H�கைள இைறவ�  வ>�தி��த�  ஈ�2�  க�த;பால. 

 

உட�  அைம$பி�  P&ப"  

 

ெப�  ஆ�  எ�."  இ�பாலா�"  உ;ற வயதைட�த" , இ�வ�  மா&2"  ஒ�வித 

இ�ப உண�( இய�பாக எAகிற. இ5(ண�( உயிாிகளிட� எAவத�  ேநா�க"  

எ�ைன? எA�சி�>ாிய உ9$H�க:  அைம�தி�$பத�  ேநா�க"  எ�ைன? 

அ�ப�கேள! உ�.6க: . இ�ப�  ேதா;ற��ெகன ெம�/9$H�க?" , 

அைவகளி�  கா$H�ெகன$  ப�(9$H� க?" , அைவகளி�  அர=�ெகன நர"H - 

எ�H - தைச - ேதா�  �த�யன("  இய;ைகயி�  அைம�தி��>"  P&ப�ைத உ�ன 

உ�ன, அவ;றி�  ேநா�க"  Hலனா>" . உட; ;றி�  அைம$H" , அதனா�  எA"  
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இ�பA" , ெப�  ஆ�  ேச��ைக, இய;ைகயி�  ெபா��திய ெதா�9 எ�பைத�  

ெச5வேன அறி(9�கி�றன. இைத$ப;றி விாி(ைர ேவ�2வதி�ைல. ெப�  

ஆ�  ேச��ைகயி�  வழி�  �ப இ�ளி;  க&2�2 கிட�>"  உயி�க&>, 

ஆ�டவ�  உடைல ஈ�, இ5(லக வா�ைவ ந�>கிறா� . ஆ�டவ�  பைட$H 

இ5வழி நிக�� வ�கிற. 

 

தனி�த வா�(  டா 

 

ெப�  ஆ�  ேச��ைக, உயி�களி�  �ப நீ�க��> இ�றியைமயாததாயி��க, 

அைத ெவ9$ப"  ற$ப"  அறமா எ�9 ேக&கிேற� . ெப�  ஆைண வி2��  

தனி� நி;ப" , ஆ�  ெப�ைண வி2��  தனி� நி;ப" , �ப இ�ளி�  

கிட�>"  உயி�களி�  க&ைட நீ�க ம9� நி;ற லா>" . இதனா�  உயி�களி�  

�ப�"  நீ6>வதி�ைல; ஆ�டவ�  ேநா�க�"  நிைறேவ9வதி�ைல. எனேவ, 

ற( எ�."  ெபயரா�  ஒ�வைர ஓ�வ�  நீ� நி;ேபா�  கட( னிட�"  

உயி�களிட�"  எ6ஙன"  அ�Hைடயவராவா் 2 உயி�களி�  �ப நீ�க��  ெக�9 

அ�டவ�  ேகா�F:ள வழி நி�லா, அவைன$  ேபா;9ேவா�  எ6ஙன"  அவ�  

அ�:  ெப9த�   2" ? ஆ�டவ�  வழி நி;ேபாேர அவனிட�"  உயி�களிட�"  

அ�Hைடயவராவ� . 

 

“ற( ற(” எ�9 ஒ6>"  ெப�மக?"  ஆ�மக."  யா�0�� 

�ைள�தன� ? அவ�  தா)  த�ைதயாி�றிேயா �ைள�தன� ? அ�னா�  உட�தா6கி 

இ5(லக வா�ைவ அைட�தேபால, ம;ற உயி�க?"  அ5வா�ைவ அைடத�  

ேவ�டாேவா? அத;>�  தைடயாக நி;ப அறி(ைடைமயா? 

 

உயி�க:  உடேலா2  0 வா�( ெப;ற பி�னேர, அறி( விள�க�"  ெசய�  

நிக��சிF"  ெப9கி�றன. விள6கிய அறி($  Hைணெகா�ேட, உயி�க:  

பிறவி�கட�  கட� இ�ப�கைர ந�=த�  ேவ�2" . இ�ப�கைர ந�=த;>�  

க�வியாF:ள உட�  வா�ைவ$  ெபற$  ெப�="  ஆ="   0 வாழாெதாழிவேர� , 

உயி�களி�  நிைல எ�னா>" ? க�ைணயி�லா ம�கேள மணவா�ைவ 

ெவ9$பா�க: . 

 

ஒ5ெவா� ெப�="  ஆ="  ’ற(’ 'ற(' எ�9 மணவா�ைவ ெவ9� நி;பி�  

உலக வள��சி அ;ேறேபா>" ; உயி�களி�  �ப�"  நீ6கா; இைறவன பைட$H 

ேநா�க�"  நிைறேவறா. இ�ைண இட��>�  காரணராக உ:ள  &ட�தா�  

கட(ளிட�"  உயி�களிட�"  த"மிட�"  அ�பி�லாதவ�  எ�9 ப��ைற அைற 

 (கிேற� . 
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“றெவாA�க"  நிவ��தி மா��க" ” எ�9 நம நா&2 G�க:  பல  9வ உ�2. 

றெவாA�க�"  நிவ��தி மா��க�"  ெப�ைண ெவ9�>மா9 அணி;>" , அைண 

ெவ9�>மா9 ெப�ணி;>"  அறி(9�தவி�ைல. அவ;றி�  P&ப6கைள$  பி�ேன 

விள�>ேவ� . 

 

ெப�="  ஆ="   0வாழ�  இைறவழி நி;ப ெத�9" , அ6ஙன"  வாழாெதாழிவ 

இைறவழி நி;பதாகா ெத�9"  இ5வதிகார�தி�  ��6க�  ெசா�ேன� . இனி, 

இய;ைக ெநறி�>"  ெப�  ஆ�  ேச��ைக ேவ�ட;பால ெத�பைதF" , 

இ�ைலேய�  உலகி�  பல �ப6க:  விைளF"  எ�பைதF"  சிறி 

விாி�க$ H>கிேற� . 

 

Marriage is the nursery of the Heaven  -  Jeremy Tayler 

------------- 

 

6. . . . இய#ைக இய#ைக இய#ைக இய#ைக அற�அற�அற�அற�    

 

(இைறF" இய;ைகF" – நீ�த$ ெபா�: – >ண� ெதா>திக: – இய;ைக ெசய;ைக 

– தி��>ற: உலக" – அற" கட(: நிைல – ெபா�?" இ�ப�" – அர�" 

இ�லர�" – அற�" கட(?" – பைட$ைப ெவ9�த� கட(ைள ெவ9�த� – 

வி2தைல�> வழி – இய;ைக நிைல – ேபா�� றவா� விைளF6 ேக2 – 

அைம$பி� ேநா�க" – உயி� நிைல� சிற$H – ெசய;ைக விைனக: (ேவைசய� 

 &ட"; கா�க� ஈ&ட"; ேநா)�>A; �k0ைமன" ; ம���ண� ; Hலனட�க"; 

வாளா கிட�த�) – அ3ஞான" ெம)3ஞான" – நீ�த� அ�ல ற(  

(ெதா�கா$பியனா� இைறயனா� தி�வ:?வனா� மாணி�கவாசகனா�, ஆ�டா: 

�த�ேயா� ேகா�ய அறெநறி) – ரW�தி�� ேபா�> – க�� ேவ;9ைம�> மதி$H – 

@வாைச – ெப�ைண வி2�ேதாட� றவ�9 – காம� ெகா2ைம – மனமாசக;ற" 

வழி – மாச;ற ெந3சி� அ�H� கட(: ேகாயி� ெகா:ள� – க�வி$ பய� இ�லற" 

– இ�லற�தி� த�னல�ேக2 – பி:ைள$ ேப;றி� தியாக" – ெப�ைண 

ெவ9�தவ� – ெப�ைண� ெகா�டவ� – இ�லற�தா� அ�H உயி�களிட" 

பரவ� – வி��ேதா"ப�� P&ப" – நீ�தா� ெப�ைம – உ�ைம� ற(- றைவ$ 

ப;றிய ஐய$பா2 – ெப�=ட� வாழ/" ஆைச ற�த/" – அ�தண� நிைல – 

ெச�த�ைம S�ெடாAக� – ‘ெப�வழி� ேசற�’ எ�." அதிகார" – 

தி�வ:?வ�" ற(" – பிற$பி� சாதி ேவ;9ைம இ�ைம – ஆ�சிரம ேநா�க" – 
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தவ" எ�ப ெப�ைண� ற$பத�9 – ேபா�� ற(" உ�ைம� ற(" – 

ேபா�� றவி� நிைழ( – மகா�மா கா�திF" இ�லற�" – கால�" விதிF" – 

H�த� ெப�மா� ெதா�2" இ�வா�(" – கிறிR – மணிேமகைல H�த�ெப�மா� 

கால�திய அற" – ெதா�2 நிைலயி� பி�ைன மா;ற" – மடாதிபதிக?" 

வா��ைக� ைணF" – ெப�ைண ெவ9�>" ேபா�� ற( – த;கால� ச�நியாச" 

– அற�தி� ெபா�: மா;ற" – அறெனன$ ப&டேத இ�வா��ைக – சி;றி�6க&>$ 

Hக�ட" ேபா�� ச�நியாச" – உ�ைம ேவதா�த�" ெப�=" – ெப�ைண 

ெவ9�த ச�நியாசிக:பா2 – ேபா�� ச�நியாசிக: எAதிய G�க: – அற" ேவ9, 

ேபா�� ச�நியாச" ேவ9 – சீ�தி���தா� – ஞானிக: (ப&0ன�தா�; அ�ணகிாி 

நாத�; ந"மா�வா� ; மாணி�கவாசகனா�) – இ�லற" (இ�லற" றவற" – 

தி�வ:?வ� க�� – ற( இ�லற�தி� ஒ�  9 – ெப�=ட� வாA" ேநா�க" 

– ேபாி�ப" சி;றி�ப" –W2) – மகா�மா கா�தி, ரW�தி��, ந�கீரனா�, 

ந�சினா�கினிய� இவ�களி� க��) 

  

 அற�தா;ாி� இ�வா��ைக ஆ;றி� Hற�தா;றி� 

 ேபாஒ)$ ெப9வ எவ�.  -  தி�வ:?வ� 

 

இைறவழி எேவா அேவ இய;ைக எ�ப. எவ�  இய;ைகேயா2 இைய�த 

வா�( நடா�கிறாேனா, அவ�  இைறவழி நி;பவனாகிறா� . இய;ைகேயா2 

இைய� நி;றைல உலேகா�  அறெமன�   9ப. இ�  க��$படேவ ஈ�2 

இய;ைக ெநறிைய, “இய;ைக அற" ” எ�9 >றி�ேத� . உலகி�  அறெம."  

ெபயரா� , சில ெசய;ைக �ைறக?"  நிக��சியி ���தலா� , ேநாிய அற�ைத 

“இய;ைக அற" ” என�ேகாட�  தவறாகா. 

 

இைறF"  இய;ைகF"  

 

இைற - இய;ைக - எ�.3  ெசா;கைள�  ெகா�2, இர�0;>"  பிாி( க;பி�த�  

 டா. இைறைய வி2� இய;ைக இய6>வதி�ைல; இய;ைகைய நீ� இைற 

கடனா;9வதி�ைல. 

 

இய;ைக கட�த ஒ� நிைலF"  இைற�> உ�2. அைத$  ப;9 ஏைழேய�  எ�  

ெசா�ல வ�ேல� ! அ வா�> மன6  கட�த; உ�வ"  - அ�வ"  - அ�(�வ"  - 

எ�லாவ;ைறF6  கட�த. அ5விைற உயி�க&> அ�ள ேவ�0, இய;ைகைய 

உடலா�  ெகா�2 கடனா;9கிற. இய;ைகைய உடலா�  ெகா�ட இைறநிைலேய 

வழிபா&2�>ாிய. இைற இய;ைக யி�  க&0�றி, அ6கி6ெகனாதப0, எ6>"  
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நீ�கமற�  கல� நிைற� நி;ப; இைறைய இய;ைக வாயிலாகேவ, ெம)யறி வா�  

உண�த�  ேவ�2" . 

 

இைறவன உ�ைமைய உண��6  கா&சி$  ெபா�:  இய;ைகேய யா>" . 

இய;ைக வாயிலாகேவ இைறவன அ�&ெடாழி�  நிக�� வ�கிற. இய;ைக, 

இைறவன ெதாழி;  ச�தியா)  விள6>கிற. இைறயி�  உ�ைமைய உண�� 

அழியாத இ�ப"  Pகர ேவ�2ேம� , அத;>�  கா&சி$ெபா�ளாகிய இய;ைக�  

ெகாAெகா"ைபேய ப;ற�  ேவ�2" . இய;ைகைய வி2� இைறைய உணர 

�ய�வ கான;சல�ைத ந"பி ஓ0னவ�  கைதயாக @0F" . இைற�>ாிய வழி 

இய;ைக இய;ைகேய. இ�விய;ைக�> அரணா>மா9 வா�( நடா�ேவா�  இைற 

இ�ப"  Pகர�  தி�ண" . “இைறகேளா0ைச�த இ�ப"  இ�ப�ேதா0ைச�த வா�(” 

எ�.�  தி�வா�கி�  P&ப�ைத ஓ�க. 

 

இைற இ�ப��>, “அைத விட�  ேவ�2"  - இைதவிட�  ேவ�2" ” எ�9 

ெசா�ேவா�"  உள� . அவரா�  எAத$ெப;ற G�க?"  உ�2. “விட� ' எனி�  எைத 

வி2வ? எ("  இய;ைகயி�   றாகேவ இ��கிற. இய;ைகேயா இைறயி�  

உ�ைமைய உண��6  க�வியாயி��கிற. அைத வி2� இைற இ�ப�ைத 

எ6ஙன"  Pக�த�   2" ? இய;ைகைய நீ� எ6ஙன"  உலகி�  வா�த�  �0F" 2 

இய;ைகைய நீ�க$  Hகி�  �தலாவ இய;ைகயாலாகிய உடைல நீ�த�  ேவ�2" . 

உடைல நீ� ஞான�ைத$  ெப9வ எ$ப0ேயா ெதாியவி�ைல. 

 

நீ�த;ெபா�:  

 

பி�ைன, “நீ�த� ” எ�9 ெசா�ல$ப2வத�  ெபா�:  எ�ைன? இய;ைக�> 

மா9ப&ட ெசய;ைகைய நீ�தைலேய, “நீ�த� ” எ�ப >றி$பதா>" . ெசய;ைக 

எ? அைத இ�  றாக$  பிாி�கலா" . ஒ�9 Hறஉலகி�  மனித�  ைகயா�  ெச)வ; 

இ�ெனா�9 ம�களி�  அக உலகி��$ப. அக உலகி/:ள ெசய;ைக அழியி� , 

Hறஉலக�  ெசய;ைக தாேன அழிF" . அக�தி�  இய;ைக இ�ப"  ேதா�ற$  

ெப9ேவா�  Hற�ேதF:ள இய;ைக இ�ப�ைதF"  ெச5விதி�  Pக�வ� . ம�க: , 

ெசய;ைக$  ெபா�&களி�  ேவ&ைக ெகா:வத;>�  காரணமாக நி;பன, அவ�க:  

உ:ள�தி/:ள ெசய;ைக�  >ண6கேளயா" . அ�>ண6கைள நீ�தா�  ம�க:  

ெசய;ைக நரக��> இைரயாகமா&டா�க: . எனேவ, “நீ�த� ” எ�ப, ெசய;ைக�  

>ண6களினி�9"  நீ�தைல�  >றி$ப ெத�க. 

 

ெசய;ைக�  >ண6க:  யாைவ? அA�கா9 - அவா - ெவ>ளி �த�யன. அைவ 

“இய�பாக ம�களிட�தி�  பதி� கிட�கி�றன. இய�பாக உ:ள >ண6கைள�  
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ெசய;ைகெயன�  ெச$ப�  நியாயேமா’ எ�9 சில�  வினவலா" . இ�ெசய;ைக, உலக 

வழ�கி�  ெசா�ல$ப23  “ெசய;ைக ேபா�ற த�9. இதைன இய;ைக�  ெசய;ைக 

என�  ெச$ப�  ெபா��" ; அதாவ ம�க?ட�  இய�பாக�  ேதா�றி, ம�கைள 

அழி$ப. இய;ைக�ெசய;ைக எ�ப, பயி�ட�  �ைள�>" கைள ேபா�ற. 

 

>ண�  ெதா>திக:  (இய;ைக ெசய;ைக) 

 

ம�களிட� இ�வித�  >ண�ெதா>தி கா�கிேறா" . ஒ�9, ெபா9ைம - அ�H - 

அ�:  �த�ய >ண�ெதா>தி; ம;ெறா�9, அA�கா9 - அவா - ெவ>ளி �த�ய 

>ண�  ெதா>தி. ��ைனய ம�க:  வா�வி;>�  ேக2 Cழா. இய;ைகேயா2 

இைய� இைற இ�ப�ைத�   &2த;>�  ைணநி;ப, பி�ைனய ம�கைள 

இய;ைக வா�வி;  ெச/�தா, ெசய;ைக நரகி�  ேதா)�, இைற இ�ப�ைத�  

 &டாம� , அவ�க:  வா�வி;>�  ேக2 C�வ. இ5விர�ட.:  ம�க:  

ந�வா�வி;> உாிய எ? உாியதாகாத எ? ெபா9ைம - அ�H - அ�:  �த�ய 

>ண�ெதா>தி ம�க:  ந�வா�வி;> உாிய. ெபாறாைம - அவா - ெவ>ளி �த�ய 

>ண�  ெதா>தி அ5வா�வி;> உாியதாகாத. ம�க:  வா�வி;> உாியைத இய;ைக 

எ�9 ெகா�ேட� ; ம;றைத�  ெசய;ைக எ�9 ெகா�ேட� . ’அA�கா9 �த�ய 

>ண6க: , ம�க?ட�  இய�பா) , அநாதியா)  உ�ைமயா� , அவ;ைற�  ெசய;ைக 

எ�9 எ6ஙன"   றலா" ’ எ�9 சில�  வாதமிழ2வ� . வாத��>"  என�>"  

ெந2�Vர" . வாத6  கட�த ஒ�ேற என�> உாிய இய;ைக வா�(. அA�கா9 

�த�யவ;ைற ஆதி எ�9 ெசா�ேவா�"  உள� . அநாதி எ�9 ெசா�ேவா�"  உள� . 

அைவ அதிேயா அநாதிேயா அைத$  ப;றிய ஆரா)�சி ஈ�2 ேவ�2வதி�ைல. 

ம�க:  வா�வி;> உாியைத இய;ைக எ�9" , உாியதாகாதைத�  ெசய;ைக எ�9"  

யா�  ெகா�2 எ�  க��ைத ெவளியி2கிேற� . அ�ப�  ெசா;ேபாைர ஒழி��  

க��ைத ம&2"  ேநா�>வாராக. 

 

தி�வ:?வனா�  

 

ம�க:  த6க:  மா&2:ள அA�கா9 �த�ய தீ�  >ண6க: , த6கைள வி2� 

வில>"  �ைறயி�  வா�( நடா�த�  ேவ�2" . அ5வா�( ெப9வ எ$ப0? 

இய;ைக வாயிலாக இைறவ�  அைத�  ேகா� இ��கிறா� . அஃ, இஃெதன�  சில 

அறிஞ�  உலகி;> அறி(9�தி இ��கி�றன� . அவ�:  ந�  தமி�நா2 உல>�களி�த 

ெத)வ�  தி�வ:?வனாைர யா�  இ6ேக ேபா;றி ஏ;கிேற� . 

 

தி��>ற:  
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தி�வ:?வனா�  அ�ளிய தி��>ற: , ம�க:  வா�(�  >ாிய. ம�க:  வா�(�>ாிய 

�ைறக?"  ைறக?"  தி�� >றளாக அைம�தி��கி�றன. தி��>ற:  ஒ� 

Gல�9. அஃ உலக" , ம�க:  வா�(. அதலா� , அைத ஈ�2$  ேபா;றி 

ஏ;கிேற� . 

 

அற"  கட(:  நிைல (ெபா�?"  இ�ப�" ) 

 

தி��>ற: , அற"  - ெபா�:  - இ�ப"  எ�."  @�ைறF"  அறி(9�வ. அற"  

எ�ப ஒ� ெப�"  நிைல. அ கட(:  நிைல. கட(:  நிைல எ)த;> இய;ைக 

வா�( இ�றியைம யாத எ�9 ��ேன ெசா�ல$ப&ட. இய;ைக வா� வாவ 

இ5(லக வா�(. இ5(லக வா�வி;>ாிய ைறக:  பலவ;ைற$  ெபா�&பா��  

தி��>ற:  வ>��   9கிற. இ$Hற(லக வா�(ட�  நி�9வி2வதா ம�க:  

வா�வி�  ேநா�க" ? இ�ைல. ேமலான அறநிைல எ�.6  கட(:  நிைல எ)த 

ேவ�2ெம�ப ம�க:  வா�வி�  வி�மிய ேநா�க" . அ�ேநா�க"  

நிைறேவ9த;>ாிய �ைறகைள�  தி��>ற:  “இ�ப�தி�  ேகா�யி��கிற. எனேவ, 

ெபாிய அறநிைல�>$  “ெபா�?" : “இ�ப�" ” ேவ�ட;  பாலன எ�க. “ெபா�: ” 

Hற��>ாிய; “இ�ப" ” அக��  >ாிய. 

 

அர� 

 

Hற(லகி� , ெகாைல கள( �த�ய ெகா2�தீைமக:  நிகழாதவா9 கா$பத;> அர� 

ேவ�2" . அர� ந�> நைட ெபற அைம��, க�வி, �ய;சி, ெச�வ"  �த�யன 

ேவ�2" . இைவ யா("  ஓA6>பட அைம�:ள நா&0�  ெகா2�  தீைமக:  

எாியா அைமதி நில(" . அைமதி அக��>�  ேதைவ. Hற�தி�  அைமதியி�றி�  

கிள��சி நிகழி� , அக�ேத அைமதி நில(த�  அாி. ஒ�வன உட;9�ப"  அவன 

உ:ள�  �பமாக("  இ��த�  க� 2. ஆகேவ Hறவா�வி�  நிைல அகவா�வி�  

நிைலைய$  ெபாி"  ெபா9� நி;கிற. Hறவா�வி�  அைமதி�> அர� 

�த�யவ;ைற அறி(9�திய தி��>ற: , அகவா�வி�  அைமதி�>"  இ�ப�ைற-

ெய."  இ�வா��ைகைய (இ�லரைச) அறி(9�தா நி;கிற. அக�தி�  அைமதி 

ெக2$பன யாைவ? அA�கா9, அவா, ெவ>ளி �த�யன அ�லேவா? இவ;ைற�  

ெக2�க இ�லர� எ�."  இ� வா��ைகைய�  தி��>ற:  உண��கிற. 

தி��>ற:  உண��"  அறேம இய;ைக அறமா>" . 

 

அற�"  கட(?"  

 

�தலாவ அற�தி�  இய�ைப�  சிறி ஆ)ேவா" . மாசிலா மன�தி�  - அதாவ, 

அA�கா9 அவா ெவ>ளி �த�ய தீ�>ண6க:  அ;ற இட�தி�  -அற�கட(:  
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ெபா�F" . “மன��க�  மாசிலனாத�  அைன�தற�  - ஆ>ல நீர பிற”  எ�9" , 

“அ��கா9 அவா ெவ>ளி இ�னா�ெசா�  நா�>"  - இA�கா இய�ற அற"” 

எ�9"  தி�வ:?வனா�  அற�தி�  இய�ைப ஓதியி��த�  கா�க. அA�கா9 

�த�ய த�வ�   &ட6கைள�  கட� ஒளி�வ கட(:  எ�.3  ெச"ெபா�: . 

அ$ெபா�ைள அற"  எ�9 தி�வ:?வனா�   9கிறா� . எனேவ, கட(ைளF"  

அற�ைதF"  ஒ�ெற�9"  ெகா:ளலா" . ேம/" , அற�தி�  ேம�ைம ேதா�ற 

“அற�திKஉ6  கா�க� மி�ைல அதைன- மற�த�K6  கி�ைல ேக2” எ�றா�  ந"  

ெபாியா� . தி�வ:?வனா�  அ�ளிய தி��>றளி�  �A ேநா�க"  “அற�  

வ�F9�த� ” எ�ப ெதளித;பா;9. இ�காரண�தா�  “அற�  வ�F9�த�  

பாயிர�:  ைவ�க$  ப&0��கிற. 

 

தி��>ற:  அறநிைலய"  

 

அற"  ஒ� மர"  ேபா�ற. ம;ற$  பா�க?" , அதிகார6க?" , பா�க?"  மர�தி�  

கவ2 ேகா2 இைல �த�யன ேபா�றன. தி��>றளி�  ஒ5ெவா� பா&2"  

அற�தி�  ஓ5ெவா�  றா" . தி��>ற:  ேகா�F:ள வழியி�  ஒ�வ�  வா�( 

நடா�வேன� , அவ�  �0வி�  அறநிைல எ)த�  ஒ�தைல. அ5வா�( இய;ைக�> 

அர�  ெச)வதாக("  வள��ேதா6>" . 

 

ம�க: , அA�கா9 - அவா - ெவ>ளி �த�ய க&2�  களினி�9"  வி2தைல 

அைடத;>�  ெகா:ள�த�க வழிைற கைள ேநா�>ேவா" . ம�க:  க&2�களி-

னி�9"  வி2தைல அைடத;>�  கட(ைள$  ேபா;ற ேவ�2ெம�9" , மாய 

உலைக�  ;ற�த�  ேவ�2ெம�9" , சிற$பாக$  ெப�ைண�  ற�த�  ேவ�2-

ெம�9" , ற� நா&ைடவி2��  கா&2�  ேகா0 க�ைண @0 உடைல வ��தி 

ேயாக3  ெச)த�  ேவ�2ெம�9"  சில�   9ப. இைத$ப;றி ��ன�3  சிறி 

ெதாைகயாக�  >றி$பி&0 ��கிேற� . அ�ெதாைகைய இ6> வைக$ப2�தி�  சில 

உைர பக�கிேற� . 

 

உலக"  ெகா0யதாயி�  கட(:  பைட$பி�  அ5  உலக"  அைமய ேவ�2வதி�ைல. 

ெப�  மாையயாயி� , அ$ ’ெபா�?’"  இய;ைகயி�  ேதா�ற ேவ�2வதி�ைல. 

உலக�"  ெப�="  கட(:  பைட$பி�  ேதா;ற�;றி�$பதா� , அ5விர�2"  

உயி�களி�  வா�வி;ெக�ேற ேதா�றியி��த�  ேவ�2" . ஆதலா� , “உலைகF"  

ெப�ைணF"  ற� வாழ� ” எ�."  எ�ண" , கட(ளி�  பைட$H ேநா�ைக 

அறியா, கட(ைள மற$பதா>" . கட(ளி�  பைட$ைப ெவ9$ப கட(ைள 

ெவ9$பதா>" . 
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வி2தைல�> வழி 

 

பி�ைன எ6ஙன"  அA�கா9 அவா �த�யவ;ைற�  ெதாைல$ப? அத;ெகா� 

வழி, ெசய;ைக �ைறயி�  நா"  வ�� ேகால�ேதைவயி�ைல. அ5வழி 

இய;ைகயிேலேய அைம�தி��கிற. எ�லாவ;ைறF"  அளி�த ஆ�டவ� , 

ம�களி�  �ப��>�  காரணமாக உ:ள க&0னி�9"  வி2தைல அைடய ஒ� 

வழிையயா ேகாலாெதாழிவ� ? க&0னி�9"  ம�கைள வி2தைல ெச)வி�கேவ 

அவ�க&> இ5(லக வா�ைவ ஆ�டவ�  ந�கியி��கிறா� . அ5வ�:  �ர�த 

ஆ�டவ�  க&2 நீ�க வழிையF"  ேகா�யி��கிறா� . இய;ைகயி�  அ5வழி 

அைம�தி��கிற. 

 

இய;ைக நிைல 

 

இய;ைக, ெப�  ஆ�  வ0வாக$  ெபா�வ எ�ப ெதாட�க�தி�  

விள�க$ப&ட. அ$ெப�  ஆ�  ேச��ைக யா�  உலக"  வள�� வ�கிற. 

ெப�மக?"  ஆ�மக."  இய;ைகயி�   றாகேவ யி�$பவ� . இய;ைக�   றாக 

உ:ள அ�னா� , அத;கிைய�த வா�( நடா�வேத அறி(ைடைம. அ�னா�  

ேவ9ப&ட வா�( நடா�த$Hகி� , அவ�த"  வா�வி�  பலதிற இ�ன�க:  விைளவ 

தி�ண" . “உலக�ேதா ெடா� வா� ' என(" , “உலக�ேதா ெடா&ட ஓAக�  

பலக;9"  - க�லா�  அறிவிலாதா� ' என("  வ*உ"  ஆ�ேறா�  ெமாழிகைள ஊ�றி 

ேநா�>க. ம;ற உயி�க:  இய;ைக Fலேகா0ைய�த வா�( நடா�வ ேபால, 

ம�க?"  அ�தைகய வா�( நடா�த�  கடைம$பட�  ேவ�2" . தாவர" , பறைவ, 

வில6> �த�ய எ�லா உயி�"  (ெப�  ஆ� ) ேச��ைக வா�ைவேய 

நடா�கி�றன. இய;ைக நிைல அ5வாறாக, ஆறறி(ைடய ம�க:  ம&2"  

ேச��ைக வா�ைவ�  ற� நி;க ேவ�2ெம�9 வ�F9�த;> இய;ைகயி�  

எ�நியதி அைம�தி��கிற? 

 

ேபா��றவா�  விைளF6  ேக2 

 

வா�வி;> நீ� , கா;9 ஒளி �த�யன ேவ�ட$ப2வ ேபால$  ெப�ணி;> ஆ�  

ேவ�ட;பால� ; ஆணி;>$  ெப�  ேவ�ட;பால: . இர�ெடா� நா:  நீாி�றிF"  

சிறி ேபா� கா;9 ஒளியி�றிF"  வா�( நடா�த�  இய�வ தி�ைல. ேபாதிய 

நீ�" , கா;9" , ஒளிFமி�றி வா�ேவா�  �க�தி/"  உட�/"  ெவ?$ேபறியி��த�  

கா�கிேறா" . இத�  பயனாக$  பலதிற ேநா)க:  ேதா�றி இவ�த"  வா�ைவேய 

>ைல�கி�றன. இ5வளவி;>6  காரண"  எ�ைன? இய;ைக யி/:ள நீைரF" , 

கா;ைறF" , ஒளிையF"  அவமதி�த >;றேம சிற�த காரணமா>" . இ5வாேற 
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இய;ைகயி�   றாகிய ெப�  ஆைண�  ற�த/" , ஆ�  ெப�ைண�  ற�த/"  

>;ற மா>" . இ�ற( இய;ைக�> மா9ப&ட ெதா�றாகலா� , பி�ைன 

நாளைடவி�  அ பலதிற ேநா)கைள�  ேதா;9வி� வ��தி வா�ைவ�  >ைல$ப 

ஒ�தைல. இய;ைகேயா0_ைய�த வா�( நடா�தேல ஒA6> ப&ட வா�வா>" . 

 

அைம<பி�அைம<பி�அைம<பி�அைம<பி�        ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�        

 

உ9$H$  பயி;சியி�  இ�றியைமயாைம 

 

ம�க:  வ0வ"  ெப�  ஆ�  ேச��ைக�> ஏ;றவா9 அைம�தி��த�  க�த;பால. 

அ5வைம$H�> ஒ�வித ேநா�க�"  இ��த�  ேவ�2" . ஒ� ேநா�க�மி�லா ஒ�9 

இய;ைகயி�  அைமத�  அாி. உட�/:ள ஓ5ேவா�  உ9$ைபF"  உ;9 

ேநா�>ேவா" . ஒ5ெவா�ற;>"  ஒ5ெவா� வித�  கடைம இ��த�  கா�கிேறா" . 

ஒ5ேவா�  உ9$H"  த�  த�  கடைமைய ஆ;றாெதாழிFேம� , அ5வதனா�  ஆ�க$  

ப&ட உட�  ெசழ�ைமFறா C"பி$  ேபா>" . உட��  ெசAைம கா�கேவ�0 

ஒ5ேவா�  உ9$H"  இய6>�ைறயி�  பயி;சி ெச)கிேறா" . பயி;சியா�  

உ9$H�க&>"  உட/�>"  நல�  விைளவைக�  க� டாக�  கா�கிேறா" . 

உ9$H�களி�  இய�க" , >�தி ஓ&ட�ைத ஒA6>ப2�தி, நர"Hக&> உரேம;றி�  

ெகாAைம திர&0�  தைசயா�கி அதனி�9"  அழ>�  ெத)வ�  கா&சிைய 

வழ6>கிற. 

 

உ9$H�க?�ெக�லா"  உயி�  ேபா�ற உயி�நிைல. அ$ெபயராேன அத�  ெப;றி 

இனி விள6>" . அத;>6  கடைம உ�2. அ�கடைமயா;ற அத;>"  பயி;சி 

ேதைவ. உயி�  நிைல$  பயி;சி >�றி� , அத�  நிைல எ�னா>" ? அதைன உயிரா�  

ெகா�ட ம;ற உ9$H�களி�  நிைல எ�னா>" ? இ�கால ேம�நா&டறிஞ� , 

உயி�நிைலயி�  P&ப6கைள�  �வி�  �வி ஆரா)�, அ ம;ைறய 

உட/9$H�க?�> எ6ஙன"  உயி�$பாக - பிராணனாக - இ��கிறெத�பைதF" , 

அத;> எ5வழியிலாத�  ேக2 நிகழி�  அ�ேக&டா�  எ6ஙன"  உட�வள�  

>�9கிறெத�பைதF"  உ:ள6ைக ெந���கனி ேபால�  ெத:ள�  ெதளிய விள�கி�  

கா&0யி��கி�றன� . 

 

உயி�நிைல�  சிற$H 

 

இளைமயிேலா அ�ல உ;ற வயதிேலா உயி�  நிைல�> எ5வழியிலாத�  ஊ9 

நிக��தி�  ெகா:ேவார பி�ைனய நிைல இர6க�  த�கதாக �0F" . சில�  ேநா)  

வா)$ப&2 இற�ப2வ� ; சில�  �க$ெபா�("  உட�வள�"  >�ற$  ெப;9, 

>ரெலா2�>;9, க�ெணாளி இழ�, அழ>ைட�, பா�ைவ�> இனிைம பயவாத 
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உட�தா6கி ஒழிவ� . ஒ�வர உட�வள"  அவர உயி�நிைல வள�ைத$  ெபா9� 

நி;கிற ெத�9 ��6க�  ெசா�லலா" . 

 

விைத அ0�க$  ெப;ற மா&2�>"  >திைர�>" , ம;ற மா&2�>"  >திைர�>"  

ேவ;9ைம இ��த�  க� 2. ��ைனவ;றி;> ஊ�க" , எA�சி, �9�9$H, 

உாிைமFண�( �த�யன ேபாதிய அள( இ�ைல; பி�ைனயவ;றி;> அைவ 

உ�2. அஃறிைண உயி�களி�  உயி�நிைல�  ேக&0." , உய�திைண உயி�களி�  

உயி�நிைல�ேக2 ேபாிட�  விைள�>" . 

 

உயி�நிைல�ேக2, அறி( விள�க��>"  ஞாபக ச�தி�>"  ெப��ெதா�ைல 

விைள�>"  எ�பைத ஈ�2�  சிற$பாக�  ெதாிவி�கிேற� . அறி( விள�க6>�றி, 

ஞாபகச�தி இழ�, உலகி�  வா�வ வா�வா>மா? 

 

இளைமெதா&2 உயி�நிைலைய எ$ப0�  கா$ப எ�ப ப;றி$  ’ெப�ணி�  

வள�$H' எ�.�  தைல$பி�  கீA"  உைர�தி��கிேற� . உ;ற வயதி�  

உயி�நிைலயி�  இய;ைக அைம$H�ேக;ற பயி;சி இ��த�  ேவ�2" . 

அ$ ெபாAேத அ5வைம$பி�  ேநா�க"  நிைறேவ9" . உயி�களி�  �ப 

நீ�க�ைதF" , இ�ப அ�க�ைதF"  >றி�ெகா�2 நி;ப அ�ேநா�க"  எ�பைத 

மீ�2"  ஈ�2 வ�F9�கிேற� . 

 

ெசய#ைக விைனக�ெசய#ைக விைனக�ெசய#ைக விைனக�ெசய#ைக விைனக�        

 

“உ;ற வயதி�  உயி�நிைல�>$  பயி;கிகதாேன ேதைவ” எ�9 ம�க:  ெசய;ைக�  

ைறகளி�  இற6>வ த; ெகாைல�>�  கா�ெகா:வதா>" . ெசய;ைக �ைறக:  

ப;பல. அவ;ைற ஈ�2 விாி�கி�  அைவ ெபப�>" . அவ;9:  சி;சிலவ;ைற 

ஈ�2�  ��6க�  ெசா�கிேற� . அைவ: ேவைசய�   &ட" , கா�க�  ஈ&ட" , 

ேநா)�>A, �k0, ைமன" , ம��  �ண� , Hலனட�க� , வாளாகிட�த�  

�த�யன. இைவ எ$ப0�  ெசய;ைக �ைறகளா>"  எ�பைத�  சிறி ஆரா) ேவா" . 

ஈ�2�   9வன யா("  ெபாவைகயி�  ெப�  ஆ�  எ�."  ம�களின�ைத�  

>றி$பன எ�9 ெகா:க. 

 

ேவைசயா�   & ட" :  ேவைசய�   &ட"  ெப�ம�களி/"  உ�2; ஆ�ம�களி/"  

உ�2. ஆனா� , அ$ெபய�  ெபாி"  ஒ�வைக$  ெப�ணின��ேக வழ6க$ப&2 

வ�கிற. அ�H$  ெபா9$Hட�  ஒ�வேனா2 வாழ ஒ�$படா, பிைழ$H�ெகன 

மான"  வி;9$  ெபா�லா வா�( நடா�"  ெப� , “ேவைச” எ�9 

அைம�க$ப2கிறா: . ெத)வ�  த�ைம ெபா��திய ெப�ணின�தி�  ேவைச�  
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 &ட"  ேதா�றியத;>�  காரண"  ஆ�ம�களி�  @ட�  ெசயேலயா>" . ஆ=லக"  

V)ைம கா�தி��>ேம� , ெப�=லகி�  ேவைசயா்   &ட"  திர�0ரா. 

எ$ப0ேயா ேவைசய�   &ட"  ேதா�றி இ��கிற. அைத ஒ2�க ேவ�2மாயி� , 

ஒ�வ�  ஒ��திேயா2 வாA"  இய;ைக அற"  உலகி�  யா�2"  பர(த�  ேவ�2" . 

“ஒ�வ�  ஒ��திFட�  வாA"  ெபா9$  ேபலா, நிைன�தேபா ேவைசய�பா�  

யி�ெறAவதா�  விைளF"  தைம எ�ைன? எ6ஙனமாவ ெப�  ேச��ைகதாேன 

ேதைவ” எ�9 க�ேவா�"  உள� . இவ�  இய;ைக - ெசய;ைக P&ப"  ெதாியாதவ�  

எ�க. 

 

கலவி P&ப"  

 

கலவி எ�றா�  எ�லா6  கலவியா>6ெகா� ? ெப�  ஆ�  கலவி எ�ப காத�  

இ�ப�ைத அ0$பைடயாக�  ெகா�0��த�  ேவ�2" . காத�  இ�ப" , அறி( 

மன"  உட�  ஆக @�9"  ஒ�றிய அ�பி�  வழி$  பிற$ப. அ�பி�லாத இட�தி�  

அ5வி�ப"  பிறவா. அறி("  மன�"  உட/"  அ�பா�  ஒ�றி நிகA6  கலவியி� , 

ெப�ம�களி�  உயி�நிைல யி�  உ&க�விகளி/:ள சிைன உ9$H�களிKேட 

ஒ�வித இ�ப"  ?"பி ஊ9" . அத�  பயனாக ஒ�வித�  ச� எA"பி (ஆ�மக�  

��கில"  விA�த" ) ஆ=:  PைழF" . அ�த�  ச� ஆ�மக�  ��கில�  ெசலவி;> 

ஈ2 ெச)F"  அமி�தா)  உட�நலைன�  கா$பதா>" . இஃ இய;ைக�  கலவி, 

இத;> மா9ப&ட ெசய;ைக�  கலவி. 

 

ெபா�&ெப�0�  கலவி 

 

அறி("  மன�"  ஒ�றாத கலவியி�  ச�$  பிற$பதி�ைல. ெபா�&  ெப�0�  கலவி, 

அ�Hவழி அறி("  மன�"  ஒ�றாத ெவ9"  உட; ட�  எ�பத;> விள�க�  ேதைவ 

யி�ைல. அ�கலவியி�  ெப�மகளி�  உ&க�வியி�  சிைன களி�  இ�ப�  

கிள��சிF"  நிகழா; அதனி�9"  ச�"  எழா. ச� எழாத இட�தி�  நிக�வ, 

ெவ9"  உட;   டலாக��  அ� ட�  ெசய;ைக �ைறயா>" . அ �k0 

ைமன�ைத ஓ�தெதன�  சில அறிஞ�  எ�=கி�றன� . 

 

ெபா�ெளா�ேற >றி�ெகா�2, சில ெப�  ம�கேளா2  0�திாிF"  ஆடவ�"  

ேவைசய�   &ட�தி;  ேச��தவராவ� . இவ�த6  கலவிF" , மன�"  அறி("  ஒ�றாத 

அ�பி�லாத தாக�� , அ("  ெசய;ைக �ைறேய யா>" . அ�Hவழி நிகழாத கலவி 

யா("  ெசய;ைக �ைறகேள எ�9 ��6க�  ெசா�லலா" . இைத�  கீ�வ�"  

இன6களி/"   &0�ெகா:க. 
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அகேவ, ெபா�ளி�  க�� ைவ�, மான"  வி;பைத�  ெதாழிலாக உைடய ேவைசய�  

 &ட" , உட/�> நல�  பயவாத ெசய;ைக இன6களி�  ஒ�றாத�  கா�க. 

 

கா�க�  ஈ&ட" : சில இட6களி�  ெபா�:  ேவ&ைக யி�றி, ெவ96  காம�-

கிள��சியா�  இ�வ�  ேச��ைக நிக�வ �2. காம"  (Lust) எ�ப, ெவறியா�  

உடலளவி�  எA"  ஒ�வித ெவ"ைம�  கிள��சி. இ5ெவ"ைம�  கிள��சியா�  நிகA"  

Hண��சி மன�தி�  உ9வதி�ைல. ேச��ைகயி�  ேபா�"  கா�க�  மன"  ெபாி"  

அைல� திாியி."  திாிF" . காதலா�  விA6க$ப&ட மன"  அ5வா9 அைல� 

திாிவதி�ைல. இ"மன"  அ�பி�  ஒ�றி நி;>" . அைல� திாிF"  மன�ட�  

 2வ ெவ9"  உட�ேச��ைகேய ய�றி, அ மன6  கல�த ஒ�றாகா. 

 

சில சமய6களி�  மன"  அைலயாம/"  கா�க�  ேச��ைக நிகA" . மன"  அைலயாத 

ஒ� காரண"  ப;றி, மன6கல�த காத;  ேச��ைக எ�9 அைத�  ேகாடலாகா. 

எ�ைன? கா�கராகிய ஒ��தி�>"  ஒ�வ.�>"  விைள�த ேவ&ைக ம;றவாிட�"  

ெச�கிறதா இ�ைலயா எ�9 பா��த�  ேவ�2" . அ5 ேவ&ைக ம;றவாிட�"  

ெச�9 தா�>வதாயி� , அ5  வி�வ��>"  மன�கல$பி�ைல எ�9 உண�� 

ெகா:ளலா" . 

 

சில கால"  பிறாிட� ேவ&ைக ெச�லாத வழியி/"  சில இட6களி�  ஒ��தி�>"  

ஒ�வ.�>"  காம�  ேச��ைக நிக�வ�2. இைத�  ேசாதைன ெச) பா��தா�  

உ�ைம விள6கி வி2" . இ�வைரF"  சிறி கால"  பிாி� ைவ�தி�$பி� , இவ:  

இவைனF" , இவ�  இவைளF"  மற� வி2வ� . சமய"  ேநாி� , இவ�  ம;ற�  

கா�காிட�தி/"  தி�விைளயாட�  Hாிய�  ணியி.�  ணிவ� . 

 

கா�க�  ேச��ைகயி�  மன�  கல$பிரா. சில சமய�தி�  ேபா��கல$H நிகA" . 

ேச��ைக, மன6  கல�ததாயி� , அ காதலா>" . காத/ைடயா�  பிறைர�  கா�றா� ,; 

எ5வள(நா:  பிாி�தி�$பி."  ஒ�வைர ஒ�வ�  மறவா� . அவ�த"  உ:ள�தி�  பிாி( 

நிகழா. இத;> மா9ப&2 வாA"   &டேம கா�க�  ஈ&டமா>" . 

 

கா�க�  பலாிட6   டலா� , அவ�பா�  ேநாF"  நிர"பி�  த"H" , Hண��சி�  

கால�"  மன�ைத$  பிறாிட3  ெச/�"  காம�தி�  சி9ைமைய எ�ென�9 

 9வ? 

 

கா�க�  ஈ&ட�"  - அ�H"  - மன�கல$H"  இ�லா ஒ� வழியி�  உழ�9, உட/�>�  

ேக2 ேத0�  ெகா:வதா� , அ(3  ெசய;ைக�  ைறயி�பா;  ப2வதா>" . 
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ேநா)�>A : ேநாயாளாி�  ேச��ைகைய�  >றி� விாி��   ற ேவ�2வதி�ைல. 

ேநா)வா)$ப&ட ெப�=ட�  ஆேணா அ�ல ஆ=ட�  ெப�ேணா  2வைத$  

ேபா�ற ெசய;ைக நரக"  பிறிெதா�றி�ைல. ேநா) , அவ?ட."  அவ.ட."  

ஓழிவதி�ைல. சில இட6களி�  அஃ அவ�  வழிவழி�  ெதாட��"  வள�கிற. 

இ�ெகா2ைமைய$  ப;றி$  பி�.6   ற$ேபாவதா� , இ5விட�தி;> ஏ;ற அளவி�  

நி�9 ேம;ெச�கிேற� . ேநாயாள��> �தலாவ அறி( விள�க"  இரா; மேனா 

உர"  இரா. இர�2"  இ�ைமயா�  இவைர�  சி9காம�தீ ெபாி"  எாி��  

ெகா�ேட யி��>" . அவ��>�  தய நிைன( ேதா�9"ேபாெத�லா"  கிள��சி எA" . 

ேவ9 நிைன( அவ��>$  ெபாி"  உறா. அவ�த3 ேச��ைக, உட�  அளவி/"  

நிக�த�  அாி. இைத எ6ஙன"  இய;ைக �ைற எ�9  9வ? ஆதலா� , ேநா)�  

>Aவினர ஆடைலF"  ெசய;ைக�  ைறெயன�  த:?க. 

 

�k0 ைமன"  : இ “ைக�&0” எ�9 வழ6>வ�2. இஃெதா� ெகா0ய 

ெசய;ைக �ைற. அறி("  மன�"  கலவாத ஒ��திF"  ஒ�வ."   2வேத ெசய;ைக 

�ைறெயனி� , இ�வ�  ேச��ைகேயயி�றி, ஒ�வேர இ�ப6  காண$  H>"  �ய;சி�  

ைறைய எ�தைகய ெகா0ய ெசய;ைக �ைற எ�9 ெசா�வ? இேவ ��த 

ெசய;ைக�ைற. 

 

இ�ெசய;ைக �ைறயி�  ெகா2ைம ெதாியா சில�  ெவ�தரக��> 

இைரயாகி�றன� . இ$  பயி;சியா�  வா�வி�  விைளF6  ேக2கைள ேம�நா&2 

ம��வ�  மிக�  ெதளிவாக எ2��கா&0யி��கி�றனா� . அவ�  ெவளியி&2:ள 

க���க:  ம�களிைடயி�  பர(த�  நல" . 

 

இ�ெகா23  ெசய;ைக$  பயி;சி, பல காரண6களா�  இளைமயி�  சில 

ெப�ம�களிட�"  ஆ�  ம�களிட�"  Pைழ�, அவ�க:  பிறவி$  பயைன�  

ெகா�கிற. >ழ�ைதக:  (அ$ப�வ�திேலேய) அ0�க0 உயி�நிைலைய�  

ெதா2வதா/" , சில @ட�தா)  த�ைதய�  >ழ�ைதகளி�  உயி�நிைலைய�  ெதா&2"  

கச�கிF"  ��தமி2வதா/" , Xட6களி�  மீேதா ம;ெறத�மீேதா >ழ�ைதக:  

சா)� உயி�நிைலைய உறா) வதா/" , இ�ேனார�ன பிற காரண6களா/"  

உயி�நிைலயி�  நர"Hகளி�  ஒ� வித�  கிள��சி எA" . நாளைடவி� , வய ஏற ஏற, 

இ�கிள��சி, >ழ�ைதகைள �k0ைமன�தி�  ெச/�" . இத;>�  காரண"  

ெப;ேறார கவைல ஈனேம. இைத$  “ெப�ணி�  வள�$H” எ�.�  தைல$பி�  

கீA"  சிறி விாி�:ேள� . 

 

தீேயா�  இண�க�தா/"  �k0ைமன$  பயி;சி Pைழவ�2. ஆயிர�கண�கான 

மாணா�க�  பயி/6  க�^ாிகளி/" , மாணா�க�  வதிF"  வி2திகளி/" , இைளஞ�  
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 2"  எ�த இட6களி/"  இ�ெகா:ைள ேநா)  வாைட சிறி"  Wசாதவா9 

ஆசிாிய�மா�"  ம;றவ�"  பா���  ெகா:ள�  ேவ�2" . ெப�பாடசாைலக?" , 

அைவகைள ஒ&0ய வி2திக?"  ந�ம�க:  பா�ைவயி�  நைடெபற�  ேவ�2" . சில 

இட6களி�  மணவா�( ஏலாத ெப�  ம�க:  ஆசிாிய�மா�  களாக(" , வி2தி�  

தைலவ�களாக("  அம�கிறா�க: . அவா ்களி�  ந�ேலா�  பல�  இ��கலா" . �k0$  

பயி;சிF" , ேவ9 சில தீ$பயி;சிF"  H>�த உ:ள�ைடய சிலரா�  பாடசாைல F"  

வி2திF"  பாழாகிவி2" . இ>றி��  தா)  த�ைதய�  மிக எ�சாி�ைகயா 

யி�$பாராக. 

 

�k0 ைமன�தி�  ஒ� ’ந�ல >ண’��2! அஃ எ? அ, விைரவி�  த�ைன�  

ெகா�ேடாைர�  கா&0�  ெகா2$ப. �k0ைமன"  ெதாட6க$  ெப;ற சில 

ஆ�2�   :ளாக, அ த�  ந�ப�ட��  சில மா9த�  நிக��" . மா9த�  க�2, 

ெப;ேறாேரா ம;றவேரா அ$பயி;சி Fைடயாைர எ�சாி�ைக ெச), அதனா�  

வா�வி�  விைளF6  ேக2கைள எ2��கா&0னா� , அவ�  உடேன அைத 

வி& ெடாழி$ப� . அ$பயி;சியா�  தைல$ப&ேடா�  உ;ற வயதைட� தவராயி� , 

உடேன அவ�  மண"  Hாித�  சிற$H. 

 

�k0ைமன�தா�  விைளF"  ேக2கைள இளைமயி�  உண�ேவா�  அ�ைறயி�  

தைல$படமா&டா� . ஓ�9� ெதாியா தைல$ப&ேடா� , ேக2கைள உணர$ 

ெப;ற" , அவ�"  உடேன அ"  ைமன�ைத�  ெதாைல$ப� . பல ஆ�2 

அ$பயி;சியி�  உழ�9 பA�ேதா� , பA� விழேவ�0 யவேர. அ�னா��>�  

�ப"  நரக"  ேபால�  ேதா�9" ; ேதா�றி."  அ$பயி;சியினி�9"  அவ�  

வி2தைல அைடத�  அாி. அவ�  அ$பயி;சி�> அ0ைமயா)வி&டவ� . அவா்  அத�  

ெகா2ைம உண��, அதைன விட �ய�."  அஃ அவைர விடா. எ�ேதா)�>"  

ம�� உ�2; எ$ேப)�>"  ம�திர�"  உ�2. �k0ைமன ேநா)  ேப)க&> 

ம��"  இ�ைல; ம�திர�"  இ�ைல. பி�ைன �k0ைமன�தா�  உ)F"  

வழியா? “ஒ�9"  இ�ைல” எ�9 சில�   9வ� . உ)F"  வழி உ�2 எ�9 

 றலா" . அ5வழிைய ம;ேறாாிட�  தி�  (ெப�ணலனி� ) >றி$ப� . தீ$பயி;சியா�  

�ப"  �தி��த பி�ன�  வழிகாண �ய�வதி." , அ �திரா வ�ண"  அைத�  

த2�ெதாழி$பேத அறி(ைடைம. 

 

�k0 ைமன"  எ5வழியி�  த�ைன உைடயாைன�  கா&0�  ெகா2�>"  எ�பைத�  

சிறி பா�$ேபா" . அ$பிைட, �தலாவ �க�தி�  சில மா9த�  நிக��" . �க�தி�  

இளைம >�9" , ஒ� வித$  பA$H�  ேதா�9" ; பA$பி�  க�3சா"ப;Sச�  

ேபா�றெதா� சாய� , மிக ெம�ைமயா)  எA"பி மைறF" . பி�ேன க�களி�  கீ��  

க�6  (ேகா&2� ) க;9�க:  பட�" . க�களி�  >ழிவி�" . ேசா�( கைள$H 
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தைலகா&2" . ப0$பிேலா ெதாழி�ேலா மன"  ெச�லா. நாளைடவி�  உயி�  

நிைலயி�  நர"H�க&2�  >ைலF" , ேசா� (9" . அ கிள��ெதA�  த�ைமைய 

இழ�>" , வா&ட�9" . உயி�நிைலயி�  நர"H�க&2�  >ைல( த�னளவி�  நி�9 

விடா. அஃ எ�லாவ;றி;>"  தாயக மாகலா� , அ ம;ற இட6களி/:ள 

நர"H�க&2�கைளF"  >ைல�>" . இ�>ைல வா�  @ைளயி�  உர6>�9" ; >ட�  

ெம�(9" ,; ஈர/"  >�0�காF"  �9�9$பா யி��க மா&டா. இவ;றா�  

ஜீரணச�தி >ைறF" ; மல�சி�க�  உ�டா>" . இ�ேனார�ன ெதா�ைலகளா�  

இட�$ப2"  மா�த��> ஞாபகச�தி இரா; ெபாிய Gலாரா)�சியி�  நா&ட"  

ெச�லா.  &ட6களி���க அவ�த"  மன"  ஒ�$ப2வதி�ைல. ஆடவராயி�  

அவ��> மகளி�   &ட"  ந3ெசன�  ேதா�9" ; மகளிராயி�  அவ��> ஆடவ�  

 &ட"  ெவ9$பாக�  ேதா�9" . இ$  “ெபாிேயா� ” தனி� ஒ6கி வாழேவ 

வி�"Hவ� . இ�S&2"  இய;ைக இவ��>�  �S&2வ ேபால�  ேதா�9" . 

இ� ."  ெகா2ைமகைள விாி�கி�  அைவ ெப�>" . ேம�நா&2 அறிஞ�  எAதிய 

ம��வ G�களி�  �k0 ைமன�தா�  விைளF6  ெகா2ைமகைள$  பர�க�  

கா�க. இ$பயி;சியி�  பA�த மா�கேள உயிெரா2 நரகி�  இ5(லக�தி�  அA�தி�  

கிட$பவராவா� . 

 

இ5வள( �ப��>6  காரண"  எ�ைன? ஒ��தி ஒ�வ.ட." , ஒ�வ�  

ஒ��திFட."  வாழா ெதாழிவ த�ேறா? அ�டவ�  விதி�த இய;ைக �ைற�> 

இட�  விைள�த பாவ"  W�  ேபா>ேமா? இ�வ�  ேச��ைக�ெகன அைம�க$ப&ட 

உ9$பி�  ஒ�வ��> எ�ன விைளயா&2? இவர�லேரா இைறயி�  ஆைணைய 

மீறியவ� ? இய;ைக�  தாைய மற�தவ� ? �0வி�  த"  வா�வி;ேக ேக2 C��தவ� ? 

இவேச ேப�ெப;ற த;ெகாைலயாள� . இ�ப��ெகன அளி�க$ப&ட அாிய 

பிறவிைய - ெபற;க�"  ெப�வா�ைவ - �பமா�கி�  ெகா:?"  மடைமயி."  

மடைம பிறி ெதா�9�ேேடா? 

 

இ�ைண�ேக2 விைள�கவ�ல �k0ைமன�ைத�  ெசய;ைக �ைற எ�9 

ெசா�ல/"  ேவ�2ேமா? 

 

ம���ண�  : இய�பாக எA"  ேவ&ைகைய ஓ2�க�  சில�  ம�� உ�கி�றன� . 

இ"ம��தா�  �k0ைமன�  தா��>�  த"பியா�  எ�க. இய;ைகைய ம��தா�  

க&2$  ப2�த$  Hகேல அறி(ைடைமய�9. ம�� எ�ன ெச)F" ? தாைவ�  

ெக2�>" . ம��களி;  சில, @லாதார�ைதேய ஓ2�>" ; ேவ9 பல ேநா)கைளF"  

உ�2ப�=" . ம��, ெதாட�க�தி�  ேவ&ைகைய அழி$ப ேபா�றெதா� 

உண�  வளி�>" . உ�ைமயி�  ம��, ேவ&ைகைய அழி$ப தி�ைல; ேவ&ைக�> 

நிைல�களனாக உ:ள உ9$H�களி�  பைசைய அழி�கிற. பைசயி�  அழி(, 
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பி�ேன ப0$ப0யாக �k0 ைமன�தா�  விைளF"  ேக2கைள$  ேபா�ற 

ேக2கைள$  ெபா9�$  ெபா9� விைள�>" . இ�ேக2கைள விைள�>"  

ம���ண/"  ெசய;ைக �ைறயா>" . 

 

Hலனட�க"  : ேம;ேபா�த �ைறகைள�  ெசய;ைக எ�பதி�  வாத$  ேபா�  நிகழா. 

Hலனட�க�ைத�  “ெசய;ைக �ைற” எனி� , வாத$ேபா�  அளவி�றி�  கிள"H" . 

“Hலனட�க"  பல ெபாிேயாரா�  ெகா:ள$ப&ட; G�களா�  �ழ6க$  ெப9வ. 

அைத எ$ப0�  ெசய;ைக �ைற எ�9  றலா" ?” எ�9 பல�  வாத"  Hாிவ� . 

Hலனட�க$  பயி;சி இ�லாதாேர, ெபாி"  வாத$ேபா��>$  Hற$ப2வ� . 

“ெபாிேயா� ” மீ" , “G�க: ” மீ"  அவ�  ெகா�2:ள ப;ேற பி0 வாத��>�  

காரண" . உ�ைம$  ெபாிேயா�  க���>" , உ�ைம G� களி�  

உ:ள�கிட�ைக�>" , அPபவ��>"  என க�� �ர�ப&2 நி�லா எ�9 

உ9தி  9கிேற� . ெப�ைண இழி�த ெபா�ெளன�  க�தி, அவைள ெவ9�, 

அவ:  நிைன( உ:ள�தி�  பதியாதவா9 கா�க$  Hலனட�க"  ேவ�2 ெம�9 

ெசா�ேவா�   ;9�> என க�� மா9ப&ேட நி;>" . ெப�ைண ெவ9�>"  

எ�ண�ட�  Hல�கைள அட�>வ ெசய;ைக �ைற எ�ப என ெகா:ைக. 

யா�  ெபாிேயாெரன�  ெகா�2:ள அறிஞ�  ெகா:ைகF"  இேவ. 

 

Hலனட�க"  பல அ�ேறா�  G�களி�  ேபச$ப&0��த�  உ�ைம. “அட�  ேவ�2"  

ஐ�த�  Hல�ைத: எ�9 தி�வ:?வனா�  தி�வா)  மல��தி��கிறா� . “மாறிநி�  

ெற�ைன மய�கி2"  வ3ச$  Hலைன�தி�  வழியைட�' எ�9 மாணி�க வாசகனா�  

அ�ளி�  ெச)தி��கிறா� . இ�க��தட6கிய ந"  நா&டவ�  பாட�கைள மைல 

மைலயாக�  >வி�கலா" . தி�@ல�  எ�."  ெபாியா� . 

 

அ3�"  அட�கட� ெக�ப�  அறிவிலா�  

அ3�"  அட�>"  அமர�"  அ6கி�ைல 

அ3�"  அட�கி�  அேசதன"  அ ெம�றி&2 

அ3�"  அட�கா அறிவறி�  ேதேன 

 

எ�9 அறி(9�தியி��த�  ஊ�றி ேநா�க�த�க. அ� தி�@லேர. 

 

ஐ;தி�  ஒ26கி�  அக�ட மாவ 

ஐ�தி�  ஒ26கி�  அ��தவ மாவ 

ஐ�தி�  ஒ26கி�  அர�பத மாவ 

ஐ�தி�  ஓ26கி�  அ�?ைட யாேர 

 

எ�96   றியி��கிறா� . 
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ெபாிேயா�  உைரக:  ஒ�ேறாெடா�9 �ர�ப2வ ேபால�  காண$ப2" . 

அ5(ைரகைள P=கி ஆரா)�தா�  �ர�பா0�ைம காணலா" . 

 

அட�க"  எ�பத�  ெபா�:  

 

�தலாவ “அட�க" ” எ�.3  ெசா���  ெபா�?ண�த�  ேவ�2" . ெநறிய�லா 

ெநறியி�  ெச�வதினி�9"  த�ைன�  கா�தேல அட�கெம�ப. �;93  

ெசய��ைம அட�கமாகா. நாவட�க"  எ�றா�  எ�ைன? நாைவ�  ெசயவி�றி�  

ெச)வதா? அ�9, “க�டைத�  தி�னலாகா” எ�ப அத�  ெபா�: . 

“வாயட�கமாயி�' எனி� , “ேபசாம�  ஊைமயா யி�  எ�ேறா ெபா�:   9வ? 

“ேபச�  தகாதைத$  ேபசாேத” எ�பத�ேறா அத�  உ�ைம$  ெபா�: ? இ5வாேற 

Hலனட�க"  எ�பத;>"  ெபா�:ெகா:ள�  ேவ�2" . Hலனட�க"  எ�பத;>$  

Hல�கைள வழிய�லா வழியி�  உழ;றலாகா ெத�ப ெபா�: , Hல�களி�  

ெசயைல�  ெக2�த�  எ�9 ெபா�:ேகாட�  தவ9. Hல�களி�  ெசய�  ெக0� , 

மனித�  அேசதனனாவ� ; அதாவ அறிவ;ற சட$  ெபா�ளாவ� . Hல�களி�  

ெசயைல�  ெக2� அமழிேவாைர ேநா�கிேய தி�@ல� , ’அ3�"  அட�கி�  

அேசதனமா" ' எ�9 ந�லறி( ெகா?�தின� . அ�தி�$பா&0ேலேய ’அ3�"  

அட�கா அறிவறி�ேதே�’  எ�9 Hலனட�க�தி�  P&ப�ைத அவ�  Pவ�9:ளன� . 

Hல�கைள விைனெகட�  ெச)யா, அவ;ைற�  ெச"ைமயி�  நி9�தி வா�ேவா��>, 

மன ஒ;9ைமF"  அறி( விள�க�"  உ�டா>" . 

 

தி�வ:?வ�  க�� 

 

ஆகேவ, Hலனட�க"  எ�9 அ�ேறா�   றிய உைரகளி�  ேவ;9ைம$  

ெபா�ளி�ைல எ�க. Hலனட�க"  ேவ�ட;  பாலேத. ஆனா� , அேசதனமா)  அழிF"  

�ைறயி�  அ5  வட�க"  ேவ�ட;பாலத�9. உலகி;> இய;ைக அற�ைத 

அறி(9�த$  ேபா�தவ�  தி�வ:?வனா� . அவ�  Hலனட�க� ைத$  ப;றி$  ெபாி"  

ேபசிF:ளா� . Hல�கைள�  ெக2�>"  �ைறைய அவ�  அறி(9�தினாாி�ைல. 

ஒ�ேபா"  அவ�  H�ெனறிைய அறி(9�தா� . 

 

உர� எ�.�  ேதா&0யா�  ஓைர�6  கா$பா�  

வர�  எ�."  ைவ$  பி;ேகா�  வி�  

 

எ�றா�  தி�வ:?வனா� , “உர�  எ�.�  ேதா&0யா�  ஓைர�6  கா$பா�” எ�9 

அவ�  அ�ளியி��த�  கா�க. உரனா�  ஓைர�"  ெநறிய�லா ெநறியி�  ெச�9 

உழலாத வா9 அவ;ைற�  கா�த�  ேவ�2ேமய�றி, அவ;ைற அழி�த�   டா. 
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அழி�தா�  உர�  விள�க"  ஏ? “அட�  ேவ�2"  ஓ�த�  Hல�ைத” எ�றெத�ைன 

எனி� , ஓ�த�  Hல"  தீெநறியி�  ெச�வைத அட�  ேவ�2ெம�9 ெகா:க. ஓ"Hல�  

அட6கா �ைன�ெதA� தீெநறியி�  பாF"  நீ�ைம Fைடைமயா� , அவ;றி�  

�ைன$ைப அட�  ேவ�2"  எ�9 Hலவ�  விைர�  9கிறா� . 

 

�ைவஓளி உ9ஓைச நா;ற" எ�  ைற�தி�  

வைகெதாிவா�  க&ேட உல> 

 

எ�.6  >றளி."  அசிாிய�  “ஐ�தி�  வைகெதாிவா�  க&ேட உல>” எ�9 

அ�ளியி��கிறா� . ஐ�திைன அழி� விைன ெக2�தவ� க�ணேத உல> எ�9 

அவ�  அைற�தாாி�ைல. 

 

“[$]Hலனட�க"  “ெபாறியட�க" ” என வ*உ"  இட6களி�  “அட�க" ” எ�பத;>�  

ெசய��ைம ெகா:ளா, அறி( வழி�  ெச�ெநறியி�  நி�ெறாழ�க�  எ�9 

ெகா:ள�  கடேவாமாக. 

---- 

[$]  யா�  எAதிF:ள தி��>ற:  விாி(ைரயி�  ’ெபாறிவாயி�  ஐ�தவி�தா� ’, 

’ஐ�தவி�தா�  ஆ;ற� ' �த�ய >ற&பா�க&> எ�னா�  ெபாறி�க$ெப;9:ள 

>றி$H�கைள ேநா�>க. Hலனட�க P&ப�ைத '��க�  அ�ல அழ>' �த�ய 

G�களி/"  எAதிF:ேள� . 

------- 

 

இ5(�ைம ேதறா, �ைவ ஒளி ஊ9 ஓைச நா;ற"  எ�."  ஓ�ைத�  ெக2�>"  

�ைறயி�  Hலனட�க$  பயி;சி ெச)ய$H>வ ெசய;ைக �ைறயா>" . இ5ைவ�"  

ெக&டா� , மக�  அறிவ;ற ெபா�ளாத�  உ9தி. அறி( ெக2"  �ைறயி� , சில�  

Hலனட�க"  எ�."  ெபயரா� , ெப�ைண ெவ9�, “ேயாக" : “ேயாக" ” எ�9 

ேபா�ேயாக3◌்  ெச), ஈர�  இய�க6  ெக2�, உட�  ெவ?$ேபற, ேசாைக, 

காமாைல, இ�ம�  �த�ய ேநா)வா)$ப&2, வா�ைவ�  >ைல�கி�றன� . 

 

நம நா&0�  ெகளதமனாைர$  ப;றிய ஒ�வித�  கைத வழ6கிவ�த�  ேநய�க&>�  

ெதாிF" . கைதைய$  ப;றிய ஆரா)�சி ஈ�2 ேவ�2வதி�ைல. கைதயி/:ள 

P&ப�ைதேய க�த�  ேவ�2" . ெகளதமனா�  ஐ"Hலவழி உழலா, ஐ"Hலைன�  

த"  அறிவி�வழி�  ெச�ெநறியி�  இய�>"  அ;ற�  வா)�தவ� . அவ�"  அக�ைக 

எ�ற மைனவிேயா2 வா��தவ� . இ�திர�  Hலனட�>"  ஆ;ற�  இலனா) , சி9ைம 

இ�ப��> எனளியனா) , அக�ைகயி�  க;பழி��  �H;றா� . இ5வி�வ�:  



102 

 

ஐ�தி�  வழிFழலாதவா்  ஒ�வா ்; உழ�றவ�  ஒ�வ� . ெகளதமனா�  ஐ�ைதF3  

ெசய��றி ஓ2�கி மாயவி�ைல எ�ப கவனி�க;பால. 

 

அ�Hெநறி இ�னெத�9 உணரா, உடைல�  ெக2�>"  ெவ"ைம ெநறியி�  

Pைழ� திாிF"  ேபா� ேயாகிக: , த6க:  மற�ெசய/�>�  தி�வ:?வனா�  

ேபா�ற அறேவா�  உைரகைள எ2�தா�2, ெபா�லா$  பழிைய அ$ெபாிேயா�  மீ 

�ம�தா தி�$பா�களாக. தி�வ:?வனா�  ஆ6கா6ேக அறி(9�"  Hலனட�க 

P&ப�ைத, 

 

க�2ேக&2 உ�2உயி�� உ;றஅறிF"  ஐ"Hல."  

ஒ�ெதா0 க�ேண யள 

 

எ�9 அவேர விள�கியி��த�  கா�க. தி�வ:?வனா�  அ�ளிய தி��>றைள 

�;9"  ஆ)�, அவ�த"  உ:ள�  கட�ைக இ�னெத�9 உணரா. அ6கா6ேக 

ஓ5ேவா�  உைரைய எ2��  த6ேகா:  நி9�த �ய�வ நியாயமாகா. 

தி�வ:?வனா�  அ�ளிய தி��>ற: , இய;ைக அற வா��ைகைய உலகி;> 

அறி(9�த எA�த G�  எ�பைத அ�ப�க:  உண�வா�களாக. 

 

ஆகேவ, Hலைன ந�வழியி�  நி9�தி ஆ?�திறனி�றி$  Hலைனேய ெக2�$  

Hலைன அறிவ;ற ெபா�ளா�க �ய�  வ"  ெசய;ைக �ைறேயயா>" . 

 

வாளா கிட�த�வாளா கிட�த�வாளா கிட�த�வாளா கிட�த�        :::: ேம;ேபா�த �ைறகெள�லா"  உட�  நலைன�  >ைல�தலா� , 

அ�ைறகளி�  இற6காம/" , மணவா�ைவ ஏலாம/"  வாளாகிட�த�  நலெமன�  

சில�  க�தலா" . வாளாகிட�த/"  பிைழேய. ஓ5ேவா�  உ9$H"  ஓ5 ெவா� 

விைனயா;றினால�றி உட�நல"  ெபறா. உயி�  நிைல�ெகன உ:ள கடைன 

ஒ��திேயா ஒ�வேனா ஆ;றா ெதாழிவ"  இய;ைக�> மா9ப&2 நி;பதா>" . 

ேம;ேபா�த �ைறக:  விைரவி�  ேக&ைட ெவளி$ப2�" . வாளா கிட�த� , 

நா&ெபா9� உட�  நல.�> ஊ9 நிக��" . இைறபடாத ேகணியி�  நிைல 

எ�னா>" ? வாளா கிட�>"  வா�("  அ�  தைகயதா>" . வாளா கிட�க�  கிட�க 

உயி�நிைலயி�  இய�க"  >�றி$ேபா>" . அதனா�  நர"H�>�  தள��சி உ�டா>" . 

மைனவிெயா2 வாழாம/" , ேவ9 தீ$பயி;சியி�  ந�ணாம/"  இ�$ேபா��>"  

க�  ம6க� , ம�ைடயி0, @ைள உர"  >�ற� , நிைன(�திற�  >ைல( �த�யன 

ேதா�9" . இ�  ேநா)க?�> உாிய ம�� காத�  மணவா�ேவயா>" . அதலா� , 

வாளா கிட�த/"  இய;ைக�> மா9ப&2 நி;பதா>" . 
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இ�."  பல ெசய;ைக �ைறக:  உ�2. அ5விழி(கைள ஈ�2 விாி�கி�  G�  

ெப�>" . இய;ைக அற��> மா9ப&ட ஒ5ெவா�9"  ெசய;ைகயி�  

பா;ப2ெம�9 ��6க�  ெசா�கிேற� . 

 

ெசய;ைக �ைறகளி�  தைல$ப&டா�  உட�  நல��>�  ேக2 விைளF" . உ;ற 

வயதி�  வாளா கிட�தா/"  உயி�  நிைல�>$  ேபாதிய பயி;சியி�றி உட�நல�  

ெக2" . பி�ைன எ�ன ெச)வ? ேவ9 வழி உ�னா, இய;ைக அைம$H வழிேய 

வா�( நடா�த ஒ�$பட�  ேவ�2" . இய;ைக அைம$H, ெப�  அ�  

ேச��ைகைய�  >றி�ெகா�2 நி;ற�  ெவ:ளிைடமைல. அ5வைம$பி�  ேநா�>�> 

மா9ப&ெடா�கி, ஏ�  வா�ைவ�  ெக2��  ெகா:ள�  ேவ�2" ? இய;ைகவழி 

நி;க ஒ�$ப2வ அறி(ைடைம. 

 

அ=ஞான�அ=ஞான�அ=ஞான�அ=ஞான�        ெம-=ஞான�ெம-=ஞான�ெம-=ஞான�ெம-=ஞான�        

 

“ம�க: , இய;ைக அைம$Hவழி நி�றா�  உட�  நல�ற�  உ�ைம. அனா�  அ5வழி 

அ3ஞான�ைத அக;றி, ெம)3  ஞான�ைத�   &2மா?' எ�9 ஐF9ேவா�"  உள� . 

இய;ைக�> �ர�ப&2 நி;>ம&2"  அ3ஞான"  அகலா ெத�9" , அத;> 

அரணாக நி;க நி;க ெம)3ஞான"   2 ெம�9"  அ�ப�க:  அறிவா�களாக. 

இய;ைக�> அரணாக வா�தலாவ ஒ��தி ஒ�வ.ட." , ஒ�வ�  ஒ��திFட."  

வா�வதா>" . “அ�ேதா! இஃெத�ைன? ம;9"  மா9ப&ட க��! இ�வா��ைகயா 

ெம)3ஞான�ைத�   &2" ? அநியாய" ! அநியாய"  !/ எ�9 க0�ைர$ேபா�  

இ�லாம;  ேபாகா� . 

 

அA�கா9 அவா ெவ>ளி �த�யன உ:ள இட�தி�  அ3ஞான�" , அைவ அ;ற 

இட�தி�  ெம)�ஞான�"  நில("  எ�ப எவ�"  ஒ$ப �0�த உ�ைம. இதி�  

க�� ேவ;9ைம இ�ைல. அA�கா9 �த�ய தீ�>ண6களி�  நீ�க��>" , 

ெம)Fண�வி�  ஆ�க��>"  கைட$பி0�க�  த�க வழி யா? இ�வா��ைகைய 

அ3ஞான ெம�9"  பிரவ��தி ெய�9"  ேப�ேவா�  எ�ன வழி கா&2கி�றன�  2 

அ ெசய;ைக வழியா யி�  உட/�>�  ேக2 விைளF" . ெம)l ஞான��> 

உட�நல�  மிக மிக இ�றியைம யாத.”உடலா�  ஒழி�தா�  உயிரா�  ஓழிவா�  - 

திட"பட ஞான"  ேசர ெவா&டா' எ�றா�  தி�@ல� . ேமேல கா&0ய வழிக?:  

எதி�  Pைழயி." , அ ெசய;ைக வழியா)  �0கிற. எ3சி நி;ப இ�வா�( 

ஒ�ேற. அைத அ3ஞான வழி எனி�  ேவ9 வழி எ�ன? ேவ9 வழி, நீ�த�  அ�ல 

ற( எ�9 அ�ப�க:   றலா" . நீ�த�  எ�."  றைவ$ப;றி இ�G��  இைட 

யிைடேய ேபசி வ�கிேற� . Hலனட�க�தி”/"  >றி$பாக அ ப;றி�  சில உைர 

பக��  ேள� , ஆயி." , இ�."  சிலெமாழி  9த�  தவறாகா. 
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நீ�த�  அ�ல ற( 

 

சில இட6களி�  Hலனட�க"  எ5வா9 திாிபாக�  ெகா:ள$ப&0 ��கிறேதா, 

நீ�த/"  அ5வாேற ெகா:ள$  ப&0��கிற. திாிH பல அ�டாக நிைல�"  

நி;கிற. திாிபி�  மய6கி�  கிட$ேபா��> எ�  ேபா�றா�   ;9,  ;றாகேவ 

ேதா�9" . 

 

யா�  Hதிதாக ஓ�96   9கிேறனி�ைல. ப�ைட�  தமி�ம�க:  ெகா�ட ஓ�  

அற�ைதேய இ�9 வ�F9� கிேற� . இைட�கால�தி�  ேதா�றிய திாிH"  

மய�க�"  நா&ைடேய அைல�கி�றன. ெதா�கா$பியனா� , இைறய னா� , 

தி�வ:?வனா� . மாணி�கவாசகனா� , அ�டா:  �த�ேயா�  ேகா�ய அறெநறிேய 

யா�  வ�F9�"  ெச�ெநறி யா>" . இ�கால ரW�திரநா�  தா �"  அ5வற 

ெநறிையேய உலகி;> அறி(9�தினா� . என உ:ள�கிட�ைகைய�  ெச5வேன 

உணரா, H�ைற' எ�9 எ�மீ பழி�ம�"  அ�ப�க&> என வண�க�ைத�  

ெச/�கிேற� . யா�  >றி$ப H�ைற ய�9; அ பைழய. H�ைற 

கா�ப"  >;றமாகா. அத;>"  ம�க&> உாிைம இ��த�  ேவ�2" . 

“ெதா�ைமயவா"  எ."  எைவF"  ந�றாகா இ�9 ேதா�றிய G�  எ."  எைவF"  

தீதாகா ' எ�9 உமாபதி சிவ"  உைர�  இ��த�  கா�க. 

 

க�� ேவ;9ைம 

 

நம நா&0�  க��ேவ;9ைம�> மதி$H ஏ;பட�  ேவ�2" . க�� ேவ;9ைம 

காரணமாக$  பைகைம பாரா&ட/"  ேக2Cழ/"  அறியாைம. க�� ேவ;9ைம�> 

இட�"  மதி$H"  ெகா2$ப சிற�த நாகாிகமா>" . அவரவ�  க��ைத அவரவ�  

ெவளியி2வாராக. உலக"  ெகா:ள�  த�கைத�  ெகா:?" , த:ள�த�கைதக�  

த:?" . பைழைம எ�9 மடைமைய$  ேபா;ற/" , Hைம எ�9 ெச"ைமைய�  

V;ற/"  அறி(ைடைமயாகா. இ�>ண�ைடய நா2 ஒ� ேபா"  வள��சிFறா. 

க�� ேவ;9ைம�>" , ெபா��திய Hைம�>"  இட�த�"  நா2 வள�" . இ 

நி;க. 

 

@வாைச 

 

நீ�த�  எ�பத;> உலக அைசைய நீ$ப எ�9 ெசா�ல$  ப2கிற. அைச வைகக:  

பல. அைவ ம�ணாைச ெபா�னாைச ெப�ணாைச எ�9  ெதா>�க$-

ப&0��கி�றன. இ"  @�ற.:  ெப�ணாைசைய நீ�தா�  ம;ற அைசக:  தாேம 

நீ6>ெம�9 அைறய$ப2கிற. “ம�ணாைச த�னி;  ெபா�னாைச த�னி�  
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மய�க வா��ைக$  - ெப�ணாைச நீ�த�  எளிேதா ெபாிேயா�  தம�>" ” எ�9"  

ெப�ணாைசயி�  ெகா2ைம >றி�க$ப2கிற. ெப�ணாைசயா�  எ�லா 

அைசக?"  வள�"  எ�ப ெப�ைண ெவ9$ேபா�  க��$  ேபா/" ! 

 

ெப�ைண நீ�த�  ஞானமாகா 

 

இைட�கால�தி�  அ=லகி�  எA�த அட�>�ைற, ெப�=லைக மாையயாக("  

அ3ஞானமாக("  க�த�  ெச)தி��கிற. ெப�=ட�  வா�த�  பிரவ��தி 

மா��கமா" ! அ3ஞானமா"  /அ5வா�ைவ�  ற�த�  நிவ��தி மா��கமா" ! 

ெம)3ஞானமா" ! இ�த ’ஞான" ’ ேப�"  ’அறிஞைர’ ேநா�கி�  சில கடா�க:  கடாவ 

வி�"Hகிேற� . “ அறிஞேர ! நீவி�  யா�0�� �ைள�தீ� ? P�  த�ைத ஒ� 

ெப�=ட�   0 வாழாெதாழி�தி�$பேர� , நீவி�  இ$ெபாA இ�த ஞான"  ேபச�  

�0F6ெகா� ! P�  தா)  த�ைதய�  “ேச��ைக” ய�ேறா நம �ப இ�&க&ைட 

அவி��, Pம�> இவ(ட`� , இ5(லக வா�(த�. உ"ைம ஞான ஆரா)�சி 

HாிFமா9 ெச)தி��கிற. அவைர$ேபா�  நீவி�"  ஒ� ெப�=ட�   0 வா��, 

�ப இ�ளி/:ள சில உயி�  க&> உட`� அைவகைள இ5(லகி�  ெகாணர�  

ேவ�2 ம�ேறா? நீவி�  ம&2"  “ஞான" ” ெப;9, W2ேபெற)வ அறமா>ேமா? 

இ த�னலமா? பிற�  நலமா? த�னல�ைடயா��> ஞான"  உ�ேடா? அ�H 

உ�ேடா? நீவி�  ெப�வா�ைவ ம9$ப இைறவ�  பைட$H ேநா�>�> இைடL9 

ெச)வதாகாேதா? H�த� , கிறிR, �க"ம, கா�தி ேபா�ற ெபாிேயா�  உலகி;> 

ேவ�டாேவா? ெப�=ட�  வா�தைல ெவ9�தா�  அ�தைகய ெபாிேயா�  எ$ப0, 

உலகி�  ேதா�9வ� ? அறிஞேர ஓ�மி� !” ெப�ணி�  வயி;றி;  பிற�, “ஞான" ' 

ேப�"  ஒ�வ� , அ$ெப�ைண மாைய - அ3ஞான"  - பிரவ��தி - எ�9 ேப�வ 

எ�தைகய ந�றியறித� ! எ�தைகய ைக"மா9! ெவ&க" ! ெவ&க"  ! 

 

அ3ஞான"  எ? ெம)3ஞான"  எ? ெப�  ெத)வ�ைத மாையெய�9 க�தி 

அவைள�  ற$ப அ3ஞானெம�9" , ெப�ைண� கட(:  வ0வ"  எ�9 

உண�� அவ?ட�  அ�H வா�( நடா�வ ெம)3ஞான ெம�9"  யா�  

ெசா� கிேற� ; இ6ஙனேம ெப�=ட�   0 வாழ�  நிவ��தி எ�9" ,  0 

வாழாைம பிரவ��தி எ�9"  ெசா�கிேற� . எ$ப0? 

 

தி�வ:?வ�  வழி விள�க"  

 

தி�வ:?வனா�  வழிேய நி�9 என க��ைத ெவளியி2கிேற� . தி�வ:?வனா� , 

“மன��க�  மாசில னாத�  அைன� அற" ” எ�9" , “அA�கா9 அவாெவ>ளி 
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இ�னா�  ெசா�  நா�>"  - இA�கா இய�ற அற" ” எ�9"  அற�தி�  இய�H 

 றியி��கிறா� . இ5வறநிைல ��ன�6   ற$ப&ட. அ��கா9 �த�ய 

>;ற6களினி�9"  நீ6கி, மன மா� அக;றவ எ$ப0? ஏ&2$  ப0$H�  ெகா�2 

எ�லாவ;ைறF"  Hற�ேத நீ�தா�  மனமா� அக�9வி2ேமா? வா)ேவதா�த"  மிக 

எளிதி�  ேபசிவிடலா ம�ேறா? 

 

ெப�ைண வி2�ேதாட� , காம�ெகா2ைம 

 

எ5ெவ�ண�ேதா2 வா)ஞானிக:  ற( ஏ;க வி�"Hகிறா�க: ? “ெப�  மாைம; 

காம$  ெபா�:  ” எ�."  எ�ண�  ேதாட�ேறா? இ5ெவ�ண�ட�  அவ�க:  

கா&2�  ேகா0னாெல�ன? @�ைக$  பி0�தாெல�ன? அவ�க:  உ:ள�:ள 

காமேநா)  ஓ0$ேபா>ேமா? காம எ�ண"  உ:ளம&2"  அஃ அவ�கைள 

மைலயி/"  எாி�>" ; நீாி/"  எாி�>" ; கா&0/"  எாி�>" , நா&0/"  எாி�>" , 

எ6>"  எ6>"  எாி�>" . இ5ெவாியா�  “இ�றேவா� ”  டா ஓA�க�திேலா ேவ9 

எ�ெசய;ைக�  ைறயிேலா W�� ஒழியி."  ஒழிவ� ; Wழா ெதாழியி."  

ெப�நிைல இவ��>�   ட$  ேபாவதி�ைல. எ�ன? மன மா� அகலா ஒ�வ��> 

எ6ஙன"  ெப�நிைல  2" ? இவ�  மன�தி/:ள மாச�ேறா ெப�ணினிட�$  

ெபா�த�"  கட(&  ட�ைமைய மைற�, அைத மாைய என�  க�தி�  ற�க�  

ெச)த? மா� எவா� பால? ெப�ணி�  பாலதா? ’இ�றேவா� ' பாலதா? 

த"பா/:ள மாசிைனச�  ைட�க வழி ேதடா, அைத�  ைட�க வ�த ெப�  

ெத)வ�ைத - அ�H வ0ைவ - மாைய எ�9 க�தி ஓ2வ அ3ஞானமாகா, 

பி�ைன எ3ஞானமா>" ? 

 

மனமா� அக;9"  வழி 

 

“மன��க�  மாசிலனாத� ◌்  எ�9 அறநிைல  றிய தி�வ:?வனா� , அ"  

மனமாைச அக;9த;> வழி  றா ெதாழி�தாாி�ைல. அ5வழி எ? பாயிர�:  

அற�  வ� F9�தி, அ5வறநிைல ெப9த;>$  ப0$ப0ேய அவ�  வழி 

ேகா�யி��கிறா� . �தலாவ தி�வ:?வனா�  “இ�வா��ைக” >றி�கிறா� ; 

பி�ைன அத;>ாிய “வா��ைக�  ைணநல" ” வ>�கிறா� ; அத;> ேம�  

“ம�க&ேப9” Hக�கிறா� ; அதினி�9"  “அ�Hைடைம” “வி��ேதா"ப� ” �த�ய 

அற�  ைறகைள �ைற �ைறேய அணி அணியாக�  ெதா>��  ெச�கிறா� . 

இ5 வதிகார ைவ$பி�  P&ப�ைத�  சிறி  �� ேநா�>ேவா" . 
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அ�H�  கட(:  ேகாயி�  ெகா:ள�  

 

அA�கா9 அவா �த�ய மா�ப0�த மன�தி�  த�னல உண�ேவ ெபாி"  

இ��>ம�றி$  பிற�  நல6  க�"  அ�H நிக�த�  அாி. அ�H"  கட(?"  ஒ�ேற. 

அA�கா9 �த�யன >ைறய�  >ைறய�  த�னல$  ேபFண�( ேத)� ேத)� 

இ9>" . பி�ைன அ5விட�தி�  அ�H�  கட(:  உண�(, வள�� வள��, ம;ற 

உயி�களி/"  அ�கட(:  ேகாயி�  ெகா�0��தைல$  Hல$ப2�" . அதனா�  

ெந3சி/"  எ5(யி��>"  தீ6> நிைனயா, அ5(யி�  நல�  நா0$  பய�  க�தா�  

ெதா�டா;ற இய�பாக ஒ�ண�( எA" . இ5(ண�( ெபறேவ ம�க:  

பிற�கிறா�க: . அ5(ண�( ெப9வி�கேவ கட(:  உயி�க&>�  தP கரண Hவன 

ேபாக6 கைள�  ெகா2�கிறா� . இ5(லக வா�வி�  ேநா�க�"  இ5(ண�( ெபற�  

ேவ�2ெம�பேத. 

 

கைலஞான�தா�  பயனி�ைம 

 

இ$ெப�நிைலைய ம�க:  �த�  �த�  கைலஞான�  தளவி�  உண�கிறா�க: . “ஏ&2�  

�ைர�கா)  கறி�> உதவா” எ�ப பழெமாழி. ஏ&0�  ப0�த நைடயி�  - 

ெசய��  - வர�  ேவ�2" . “எ5(யி��>"  அ�பாயி�' எ�9 வாயா�  ெசா�வ 

எளி. அைத�  ெசய��  ெகாண�வ அாி. அA�கா9 அவா �த�ய மா�கைள�  

ைட�தா�  த�னிட�  "  பிறாிட�"  விள6>"  அ�H�  கட(:  ேதா;ற�9"  

எ�9 ேபசலா" ; எAதலா" . இ$ெப�நிைலைய�  ெசய��  ெப;றால�ேறா வா�வி�  

ேநா�க"  நிைறேவ9" ? ெவ96  க�விFட�  நி�றா�  மனமா� எ6ஙன"  அக/" ? 

அ�H ஊ;9 எ6ஙன"  திற�>" ? 

 

க�வி$பய�  இ�வா��ைக எ�ப 

 

“ெவ96  க�வி” அறிேவா2 வள�"  ஒ��திF"  ஒ�வ."  ஒ�றி வாழ$H>வேர� , 

அ�க�வி அறிவாலாகிய பய�  ெபெப9வ� . இ�ைலேய�  அவ�  அ$பய�  

ெபறாெதாழிவ� . க�வி$  பயைன$  ெப9த;>ாிய நிைல ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 

வா�வதா>" . இ�நிைல  &ட இய;ைக, த�  நா&ட�ைத�  ெச/�திேய நி;கிற. 

 

உ;ற வயதி�  இ�வ��>"  இ�ப உண�( ேதா�9கிற. அஃ ஏ�  ேதா�9த�  

ேவ�2" ? அ5(ண�வி�  ேநா�க"  எ�ைன? இ�வைரF"  ேச��க ேவ�2-

ெம�பத�ேறா? இ�வ�"  இய;ைக  &2"  வழிேய ேச��தா� , வா�வி�  ேநா�க"  

ைகவர$  ெப9வ� . வா)  ேவதா�த"  ேபசி$  ேபசி$  ேபா��  றவி�  அவ�  

தைல$ப2வேர� , வா�( ேநா�க"  ைகவர$  ெபறா இட�$ப&ெடாழிவ� . இய;ைக 

வழி எ�."  அ�டவ�  அைணவழி நி;றேல அறி(ைடைம. அத;ெக�9 
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பைட$H�  க?"  அைம�தி��கி�றன. ஒ��தி ஒ�வ.ட�  வா�த/" , ஒ�வ�  

ஒ��திFட�  வா�த/"  இய;ைக; இய;ைக. 

 

இ�வா��ைகயி�  த�னல�ேக2 

 

இய;ைக வழி ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 இ�வா�வி�  Pைழகி�றன� . Pைழவதா�  

வா�( ேநா�க"  எ6ஙன"  நிைறேவ9" ? இ6ேக  ��  �� வா�வி�  

வள��சிைய ேநா�>ேவாமாக. நாளைடவி�  ப0$ப0ேய இவளிட�:ள அA�கா9 

அவா �த�ய மா�க?"  இவனிட�தி/:ள அ"  மா�க?"  ேத)� ேத)�, 

அ5வ5விட�தி�  ெபா9ைம, தியாக" , இைவ எ�லாவ;றி;>"  அ0.$பைடயாF:ள 

அ�H, அ$  ப0$ப0ேய கா�  ெகா�2 ேகாயி�ெகா:?"  அழைக எ�ென�9 

ெசா�வ? ��6க�  ெசா��� , த�னல6 ெக&2$  பரநல"  ெப�>"  எ�னலா" . 

 

மண�தி�  பி�ன�  விைளF"  மா9த�  

 

மணவா�வி;> ��ன� , ஒ��தி ெபாி�த�ைனேய ேநசி��  த�னல�திேலேய 

நா&ட3ெச/�கிறா: ; ஒ�வ."  அ5வாேற த�னல�தி�  ேதா)� கிட�கிறா� . 

காரண" , பரநல��>ாிய அ�H ஊ;ைற, அA�கா9 அவா ெவ>ளி �த�ய மா�க:  

மைற� @0�  ெகா�0�$பதா>" . மணவா�வி;>$  பி�ைன ஒ� ெப�"  மா9த�  

இ�வ�பா/"  ேந�கிற. இவ:  இவைன ேநசி�கிறா: ; இவ�  இவைள ேநசி�  

கிறா� . அ�ேதா! எ�தைகய ேநச" ! ெசா�ல/"  இய/ேமா! இவ:  இவ�  ஆகிறா: ; 

இவ�  இவ:  ஆகிறா� . இ�வ�"  ஒ�யி�  ஈ�டெலன$  ெபா�கி�றன� . இவ:  

நேதாF;றா�  இவ�  ேநாF;றேபால வ��கிறா� ; இவ�  ேநாF;றா�  இவ?"  

அ5வாேற வ��கிறா: . எ�ன ேநச" ! ஒ�வாிட�தி�  ��ேன க&2$ப&2�  கிட�த 

அ�H, இ$  ெபாA இ�வ�  பா�  பரவலாயி;9. எ5வள( அ�H பர(கிறேதா, 

அ5வளவி�  அA�கா9 அவா �த�ய மா�க?" , அ"மா�களாலா>� த�னல�"  

ெக2" . 

 

பி:ைள$  ேப;றா�  தியாக"  ெப�க�  

 

இ�வ�"   0 வாA"ெபாA, இவர அ�பி�  பயனாக�  >ழ�ைதக:  

பிற�கி�றன. >ழ�ைதக:  இ5வி�வ�ைடய உயி�  எ�9  ற�  மிைகயாகா. 

தாF"  த�ைதF"  >ழ�ைதகைள எ$ப0 ேநகி�கி�றன�  எ�பைத விள�க/"  

ேவ�2ேமா? இ�வாிைடேய பரவி �&0 நி�ற அ�H, இ$ ெபாA @�றாவ 

உயி�களிைட$  பரவி நி;கிற. அ5வளவி�  அA�கா9 அவா �த�யன 

ெக2கி�றன. பி:ைளக:  பா�  அA�கா9 �த�யன ெகா:?"  தா)  த�ைதய�  
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அாிய� . தா)  த�ைதய�  தம�ெக�9 ஏ;ற வா�(, இ$ெபாA பி:ைளக?�ெக�9 

அ�$பண3  ெச)ய$ப2கிற. அ�பா� கேள! பா�6க: ; த�னல6  ெக2வைதF" , 

தியாக உண�( ெப�>வைதF"  உ�னி$  பா�6க: . அ�H நிகA"  இட�தி� , 

அA�கா9 �த�ய மா�க:  தைலகா&2ேமா? இ$ெபாA தா)  த�ைதய�  த"ைம 

மற� @�றாவ உயி�களாகிய பி:ைளக:  நல��ெகன வா�ேவாராகி�றன� . 

அA�கா9 �த�யன >ைறத/"  அ�H வளார�த/"  “நிவ��தியா பிரவ��தியா” 

எ�9, ெப�ைண ெவ9�>"  “ெபாிேயா� கைள ேநா�கி வின(கிேற� . 

 

ெப�ைண ெவ9�தவ."  ெகா�டவ."  

 

இ�வா�( ஏ;ற ஒ�வ� , த�பா/:ள மா�>ைற�, அ�H ஊ;9�  திற�க$ 

ெப;9, அ5வ�H, மைனவி ம�க:  மீ ெபாழிவ கா="  ேப9 ெப9கிறா� . 

ெப�ைண “மாைய” எ�9 வா)  ேவதா�த"  ேபசி�  திாிF"  ஒ�வ�  அ�பி�  த�ைம 

இ�னெத�9 உணரா, மாசட��த இ�:மன�ைடய வனா)  நி;கிறா� . எவ�  

நிவ��திமா��க�தி�  இ�$பவ� ? எவ�  பிரவ��தி மா��க�தி�  கிட$பவ� ? 

ேநய�கேள! சி�தி� உ�ைம கா=6க: . 

 

ம;ற உயி�களிட"  அ�H பரவ�  

 

ஒ��திF" , ஒ�வ."  இளைமயி�  ஏ&0�  ப0�த அ�ைப, இ$ெபாA வா�வி�  

கா�கி�றன� . இ5வி�வ�"  க;றவராகலா� , பி:ைளகைள$  ெப;9, அவ�க:  

நல.�>$  பய�  க�தா�  ெதா�2 ெச)வ�"  ேவைளயி� , “இவ(யி�  க&>"  ம;ற 

உயி�க&>"  எ�ன ேவ;9ைம? இவ�க&>:ள பசி- பிணி- �த�யன ம;றவ�க&>"  

உ�2. இவ�க:  ந"  வயி;றி;  பிற�தைமயா� , இவ�கைள நா"  பாகா�கிேறா" . 

அ6ஙனேம ம;றவ�க?"  த6க:  த6க:  ம�கைள வள�� வ�கிறா�க: . இஃ 

ஆ�டவ�  ேகா�F:ள ஒA6> �ைற. உதவியி�றி வ��"  உயி�க:  

எ�ெச)F" ? அைவக&>"  நா"  உத(த�  ேவ�2" ” எ�."  எ�ண"  அ0�க0, 

அவ�த"  உ:ள�தி�  ேதா�9" . இ$  பேராபகார எ�ண"  �திர �திர அA�கா9 

அவா �த�யன ெக2" . அைவ ெகட�ெகட அவ�த"  அ�H, ம;ற உய�திைண 

உயி�களிட�"  பரவ�ெதாட6>" , பி�ைன அஃறிைண உயி�களிட�"  பர(" . 

இ$  பரவ��ைறைய விாி��   ற ேவ�2வதி�ைல. பேராபகார எ�ண" , 

மனமா� கைள�  கAவி, ம�கைள�  V)ைம$ப2�தி, எ5(யிாி/"  நிைற�:ள 

அ�H�  கட(ைள�  கா&2" . இ"  �Aநிைல அைட�ேதா�  �Aநிவ��தி ெப9வ� . 

இ�நிைல�> இ�வா�("  பி:ைள$  ேப9"  க�வியாயி��த�  க�த;பால. 

பி:ைள$  ேப;றி;>$  பி�னேர, ம�களிட� அ�H உள�"  - பேராபகார சி�ைதF"  
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- திற�க$ப2த/"  கவனி�க�த�க. ஒ��திF"  ஒ�வ."  இளைமயி�  க;ற 

“எ5(யி��>"  அ�பாயி�' எ�.6  க�விைய, இ$ெபாA அவ�  த"  வா�வி�  

கா� கிறா� . எ5(யி��>"  அ�பாயி��தலாவ, மனமா�கைள �;96கைள�த 

ஒ� நிைல எ�க. இஃத�ேறா ெம)3ஞான" ? நிவ��தி மா��க" ? தி�வ:?வனா�  

உலகி;> அறிவ9�திய இ�ெச�ெநறி எ�க. 

 

தி�வ:?வனா� , “மன��க�  மாசிலனாத�  அைன�  தற" ” எ�9" , “அA�கா9 

அவாெவ>ளி இ�னா�  ெசா�  நா�>"  - இA�கா இய�ற அற" ” எ�9"   றி, 

அA�கா9 அவா �த�ய மனமா�கைள அக;9"  வழி ேகா�வா� , இ�  வா��ைக, 

வா��ைக�  ைண நல" , ம�க&ேப9, அ�Hைடைம, வி��ேதா"ப�  �த�ய 

அதிகார6கைள �ைற �ைறேய அைம�தன� . இ"�ைறயி�  அA�கா9 �த�யன 

ேத)த/" , அ�H �த�யன வள�த/"  அைம�தி��த�  கா�க. 

 

அ�HைடைமF"  வி��ேதா"ப/"  

 

ம�க&  ேப;றி;>$  ப�க�தி�  ’அ�Hைடைம’ையF"  ’வி��ேதா"ப'ைலF"  

ெபா��தியி��த�  க�த;பா;9. ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 வா�( நடா�தி, ம�கைள 

ஈ�ற பி�னேர, அ�னா�  அ�பி�  த�ைம இ�னெத�9 அPபவ�தி�  

உண�ேவாராகி�றன� . அ�நிைலயி�  அவ�த"  அ�H ஊ;9"  திற�கிற. அவ��> 

அ$ெபாA அ�H உைடைமயாகிற. பி:ைளயி�லா ஓ�வ�  அடா ெசய�  

நிக��"  ேபா, அவைன ேநா�கி, “பி:ைளயி�லா$  பாவி” எ�9 உலேகா�  

ெசா�வ வழ�க" . அத�  ெபா�:  எ�ைன? அ�பி�லாதவ�  எ�ப. பி:ைள$  

ேப;றி;>"  அ�ெபாழ��க��>"  உ:ள ெதாட�H, வா�வி�  அPபவ�தி�  

உணர�த�க. 

 

“அ�Hைடைம”�>$  பி�ைன ’வி��ேதா"ப� ' ைவ�க$  ப&0��கிற. 

பி:ைள$ேப;றி;>$  பி�  எA"  அ�H, ெதாட�Hைடய அ$பி:ைளயளவி�  

நி�லா, ெதாட�பி�லா உயி�களிட�"  பா)தைல “வி��ேதா"ப� ” ெதாிவி�கிற. 

இப;றி ��ன�3  ��6க�  ெசா��யி��கிேற� . 

 

Hதிதாக வ�ேவாேர வி��தினராவ� . வி�� எ�.3  ெசா��;>$  Hைம எ�ப 

ெபா�: . உ;றா�  உறவின�  ந�ப�  �த�ேயா�  வி��தினராகா� ; ��பி�  

பழ�கமி�றி வ�ேவாேர வி��தினராவ� . அவ��> உத(த�  ெதாட�பி�லா ம;ற 

உயி�க&> உத(தலா>" . இ�காரண"  ப;றிேய ’வி��  ேதா"ப� ’அ�Hைடைம’�>$  

பி�ேன ெபா�கிற. அ�பி�லா இட�தி�  வி��ேதா"ப�  ஏ? 
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ம;ைறய ம;ைறய அதிகார6கெள�லா"  ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 வாA"  வா�வி�  

ெகா:ள�த�க �ைறகைளF"  த:ள�த�க �ைறகைளF"  வைக வைகயாக விாி��  

 9வனவா" . 

 

இ$ெபாA நீ�த�  எ? ெப�ைண மாைய எ�9 இ�வா�ைவ வி2� ஓ2வதா 

அ�ல இ�வா�ைவ ஏ;9 அA�கா9 �த�வ;ைற நீ�>வதா எ�9 உ�.த�  

ேவ�2" . இ�வா�(, அA�கா9 அவா �த�ய மா�கைள நிவ��தி ெச)F"  

மா��க"  எ�ப ஓ�/"வைக ��ேன விள�கி�  கா&ட$ப&ட. தி�வ:?வனா�  

ேகா�ய வழிF"  இேவ எ�ப"  விள�க$ப&ட. அதலா� , ெப�ைண மாைய 

எ�9 வி2� ஓட� , நீ�த�  அகாெத�9" , ஓ2வ மாையயி�  ேதா)� கிட�>"  

பிரவ��தி மா��கெம�9"  உண�க. 

 

தி�வ:?வனா�  பாயிர�தி� , “நீ�தா�  ெப�ைம” எ�ேறா�  அதிகார�" , அற�$  

பா��  “ற(” எ�ேறா�  அதிகார�"  அ�ளியி��த�  எ�ைன எ�9 சில�  

வினவலா" . இ5விர�டதிகார�"  என க���> அர�  ெச)வனேவ. மன 

மா�கைள அக;9த;> இ�வா��ைக �த�ய �ைறகளா�  வழி கா&0ய ஒ�வ� , 

அத;> மா9ப2மா9 ம;ற இட6களி�  ேவ9 வழி கா&2வேரா? கா&டா� . “நீ�த� ” 

“ற(' எ�.3  ெசா;கைள�  ெகா�2, அைவ ெப�ைண ெவ9�>"  ேபா��  

றைவ�  >றி$பன எ�9, தி�வ:?வனாைர ம;றவ�  த"வழி ஈ��க @யலலாகா. 

ெப�ைண ெவ9�த�  றெவன�  ெகா:ேவா�  ெகா:க. அைத$ப;றிய கவைல 

என�>�  சிறி"  இ�ைல. தி�வ:?வனாைர “அ�  றேவா� ” தம�>�  ைண 

ேகாட�  >றி� வ��கிேற� . இய;ைக வா�( நடா�தி, “இய;ைக அறவழிேய 

உ)F"  வழி” எ�9 உண��திய ஒ�வ�  மீ ஏ�  W�பழி �ம�த�  ேவ�2" ? 

 

“நீ�தா�  ெப�ைம”, ற(' எ�."  இர�டதிகார6◌்  களி�  யா�டாயி."  

ெப�ைண மாைய எ�9 ற�>மா9 தி�வ:?வனா�  ெமாழிந�தி��கிறாரா 

எ�ப ஆரறாய;  பால. அ5விர�2"  வ�மா9: 

 

நீ�தா�  ெப�ைம 

 

ஒA�க� நீ�தா�  ெப�ைம விA$ப� 

ேவ�2"  ப.வ;  9ணி(. 

 

ற�தா�  ெப�ைம ைண� றி�  ைவய�  

திற�தாைர எ�ணி�ெகா�  ட;9. 
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இ�ைம வைகெதாி�  தீ�டற"  S�டா�  

ெப�ைம பிற6கி;  9ல>. 

 

உரென�."  ேதா&0யா�  ஓைர�6 கா$பா�  

வரென�."  ைவ$H�ேகா�  வி�. 

 

ஐ�தவி�தா�  ஆ;ற�  அக�வி�" H எய�ேகாமா�  

இ�திரேன சா/6  காி, 

 

ெசய;காிய ெச)வா�  ெபாியா�  சிறியா�  

ெச)காிய ெச)கலா தா� . 

 

�ைவெயாளி Lேறாைச நா;றெம�  ைற�தி�  

வைகெதாிவா�  க&ேட Lல>. 

 

நிைறெமாழி மா�த�  ெப�ைம நில� 

மைறெமாழி கா&0 வி2" . 

 

>ணெம�.ங >�ேறறி நி�றா�  ெவ>ளி 

கணேமF6  கா�த லாி. 

 

அ�தண ெர�ேபா�  அறேவா�ம;  ெற5வயி��>3  

ெச�த�ைம S�ெடா�க லா� . 

 

ற( 

 

யாதனி�  யாதனி�  நீ6கியா�  ேநாத�  

அதனி�  அதனி�  இல� . 

 

ேவ�0.�  டாக�  ற�க ற�தபி�  

ஈ�0ய; பால பல. 

 

அட�ேவ�2"  ஜ�த�  Hல�ைத விட�ேவ�2"  

ேவ�0ய எ�லா"  ஒ�6>. 

 

இய�பா> ேநா�பி;ெகா�  றி�ைம Fைடைம 

மயலா> ம;9"  ெபயார�. 
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ம;9 ெதாட�பா ெடவ�ெகா�  பிற$ப9�க�  

உ;றா�க >ட"H மிைக. 

 

யாெனன ெத�.3  ெச��க9$பா�  வாேனா��  

>ய��த (லக"  H>" . 

 

ப;றி விடாஅ இ2"ைபக:  ப;றிைன$  

ப;றி விடாஅ தவ��>. 

 

தைல$ப&டா�  தீர�  ற�தா�  மய6கி 

வைல$ப&டரா ம;ைற யவ�. 

 

ப;ற;ற க�ேண பிற$ப9�> ம;9 

நிைலயாைம காண$  ப2" . 

 

ப;9க ப;ற;றா�  ப;றிைன அ$ப;ைற$  

ப;9க ப;9 விட;>. 

 

’நீ�தா�  ெப�ைம' பாயிர�தி��$ப; “ற(” அற�$  பா���$ப. 

இ$பா�களி�  ெபா�:  P&ப6கைள ஈ�2 ஆராய ேவ�2வதி�ைல. திர�ட 

க��ைதம&2"  எ2��  ெகா:ேவா" . Hல�க:  தீயவழியி�  உழலாதவா9 

அவ;ைற�  கா�த�  ேவ�2ெம�9" , அைவ தீய வழியி�  உழல �ைன�  ெதAேம�  

அவ;றி�  எA�சிைய அட�  ேவ�2ெம�9" , யா�  என எ�.3  ெச��ைக 

அ9�த�  ேவ�2ெம�9" , அக$Hற$  ப;ைற�  கைளத�  ேவ�2ெம�9"  

இ5விர�டதி கார�"  அறி(9�கி�றன. இவ;றி�  க��, “ெப�ைண�  

ற�த� ” எ�9 எ6ஙன"   9வ? 

 

உ�ைம�  ற( 

 

Hல�க:  ெநறிய�லா ெநறியி�  ெச�9 உழ/"ேபா"  யா�  என எ�.3  

ெச��> எA"ேபா"  - அக$Hற$ப;9 உ9�"ேபா"  - ம�க: , அA�கா9 அவா 

ெவ>ளி ெகாைல கள( க:  காம"  ெபா)  �த�ய ேப)க&> இைரயாகிறா�க: . 

இைவக&> இைரயாகாதவா9 ம�க:  த6கைள�  கா��  ெச;ெநறி நி;ற�  

ேவ�2" . இத;> அA�கா9 �த�ய வ;றி;>$  பிற$பிடமாF:ள Hல�களி�  

தீெநறிேயா&ட�ைத F" , யா�  என எ�.3  ெச��ைகF" , அக$Hற$  ப;ைறF"  

த2�, இைவகளினி�9"  நீ�த�  அதாவ ற�த�  ேவ�2" . எனேவ, 

ற�தலாவ அA�கா9 �த�யவ;றினி�9"  நீ6>தலா>" . இேவ றெவ�ப. 
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சிறி விள�கி�   றி� , அA�கா9, அவா, ெவ>ளி, ெகாைல, கள(, க: , காம" , 

ெபா)  �த�யவ;ைற வி2வ ற( எ�9  றலா" . 

 

றைவ$  ப;றிய ஐய"  

 

ெப�ைண�  ற�>மா9 ெபாிேயா�  G�களி;  சில வ�F9�தி�   9வத�  

ெபா�ெள�ைன எ�9 சில�  ேக&கலா" . ெப�ைண�  ற�>மா9 ெபாிேயா�  

எவ�"   றினாாி�ைல. ெப�ணாைசைய�  ற�>மா9 ெபாிேயா�  G�க:  

Pவ�வ உ�ைம. ெப�ைண�  ற�த�  எ�பத;>" , ெப�ணாைசைய�  ற�த�  

எ�பத;>" , ேவ;9ைம உ�2. ெப�ணாைச எவாிட�தி�$ப? அ ெப�ைண�  

கா�9"  ஓ�வ�  உ:ள�தி�$ப. அ5வாைசைய�  ற�க ேவ�2வ அவ�  

கடைம. அ5வாைசைய�  றவா, ெப�ைண நீ��  கா&2�  ேகா0, @�ைக$  

பி0�த�  எ6ஙன�  றவா>" ? ெப�ணாைசைய�  ற�>"  ஒ�வ.�>$  

ெப�ணினிட�:ள கட(&ட�ைம இனி Hலனா>" . 

 

ெப�=ட�  வாழேல ஆைசற�த�  

 

ஆைச �த�ய >;ற6க:  “மனமா�' எ�9 ேமேல விள�கி வ�தைத ேநய�க:  

க��தி���த�  ேவ�2" . மனமா� நீ�க��> இ�வா�( உ9க�வி எ�ப, 

தி�வ:?வனா�  க��ைதெயா&0, ேமேல விள�க$ப&ட. மா� நீ�க��>�  

க�வியாF:ள ெப�ைணேய ற�த�  - நீ�த�  ஆகா. அ"  மாைச�  

ெதாைல�கவ�ல ெப�ைண�  ற$ப மாைச�  ெச5வேன பதிய ைவ$பதா>" . 

ஆதலா� , ஆைச �த�ய மா� கைள�  ைட�$  ெப�நிைல எ)த$  ெப�=ட�  

வா�தேல  அறி(ைடைம. 

 

நீ�தா�  ெப�ைம எ? 

 

“நீ�தா�  ெப�ைம” எ�."  அதிகார�தி/:ள இ9தி$  பா&0�  க��ைத ஊ�றி 

ேநா�>ேவாமாக. நீ�தா�  ெப�ைம யா? எ5(யிைரF6  த"�யிெரன�  ெகா�2, 

அ5(யி��>�  ெச�த�ைம S�ெடாA>வ நீ�தா�  ெப�ைம. எ5(யிைர 

F�த�.யி�ேபா�  ெகா�2 ஒ�வ�  ஒA>த;>�  தைடயா யி�$பன யாைவ? 

அைவ அA�கா9 அவா ெவ>ளி �த�யன. இ�>;ற நீ�க��> உ9க�வி 

இ�வா��ைக எ�பைத அ0�க0 ஓதேவ�2வதி�ைல. இ�வா��ைகயி�  �0�த 

நிைல யா? மனமா� �;9"  அக�9 �A அ�Hநிைல ெப9வ. 

இ$ெப�நிைலைய, “அ�தண�  எ�ேபா�  அறேவா�  ம;ெற5  (யி��>3  - 

ெச�த�ைம S�ெடா�க லா� ” எ�."  >ற:  அறிவி�கிற. எனேவ, நீ�தா�  
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எவெரனி� , அவ� , ெப�ைண மாைய எ�9 க�தி ஓடா, மன�தி/:ள மாையைய 

ஓ&ட, ெப�  ெத)வ�  ைணெப;9 வா��, அ�Hநிைல அைட�, எ5(யி��>3  

ெச�த�ைம S�ெடாA>ேவா ெர�க. 

 

ெப�வழி�  ேசற�  

 

“ெப�ைண�  ற�தேல ற( எ�.6  ெகா:ைக Fைடயா� , தி�வ:?வனாைரக�  

த"  ப�க�  ைணயா�க ேவ�0�  தி��>றளி/:ள ’ெப�வழி�  ேசற� ' எ�."  

அதிகார�ைத�  தம ைவ$ெபன எ2��கா&0, “இத;ெக�  ெசா�கிறீ� ” எ�9 

கடா(கிறா� , “வா��ைக�  ைண நல� ” வ>�த தி�வ:?வனா�  - “இ�ப$பா� ' 

இனி ஓதிய தி�வ:?வனா�  - “ெப�வழி�  ேசற� ' எ�9 ெபா$பட�   றா� . 

“ெப�  வழி�ேசற� ” எ�."  அதிகார ைவ$H �ைறைய ேநா�>த�  ேவ�2" . 

“ெப�வழி�  ேசற� : எ�."  அதிகார�தி�  அ�ைடயி�  “வைரவி�  மகளி� ” எ�."  

அதிகார"  ைவ�க$ப&0��கிற. அைத�  ெதாட��, “க: ” “C” �த�ய 

அதிகார6க:  நி;கி�றன. ெத)வ$  ெப�ைண�  ெகாண�� இ�>Aவிலா 

தி�வ:?வனா�  ெச�>வா� ? 

 

காம ேவ&ைக ேம`&டா�  விைலமகளி�  ஏவ�  ெச)F"  ஆடவ�   &ட�"  உ�2. 

அ�சி9ைம�   &ட�தி�  இழிைவ$  “ெப�வழி�  ேசற� ' எ�."  அதிகார வாயிலாக 

ஆசிாியா்  விள�கியி��கிறா� . “ெப�வழி�  ேசற� ” எ�."  அதிகார"  ----------  

ெப�ணி�  ெப�ைம அ�ல வா��ைக�  ைண 121 காம�  ேக&ைட�  

ெதாி$பெத�ச. ேவ9 வழியி�  அ5வதிகார�  க��ைத�  ெகா:வ தி��>ற:  

ேநா�க�ைத இட�$ப2�வ தா>" . இ5வாேற ம;ற இட6களி/"  ��  பி�  

பா���  தி�வ:?வனா�  உ&கிட�ைகைய�  ெதளிய �ய�க. 

 

தி�வ:?வ�"  ற("  

 

தி�வ:?வனா�  “இ�வா��ைக” அதிகார�தி�  “இ�  வா�வா�  எ�பா�  

இய�Hைடய @வ��>"  - ந�லா;றி�  நி�ற ைண” எ�9" , “ற�தா��>" - 

5வா தவ��>"  இற� தா��>"  -இ�வா�வா�  எ�பா�  ைண” எ�9"  அ�ளிய 

பா�களி;  ேபா�:ள “இய�Hைடய @வ� ”, “ற�தா� ” யாவ�  எ�.6  ேக:வி 

எழலா" . 

 

பிற$பி�  சாதி ேவ;9ைம இ�ைல எ�ப தி�வ:?வனா�  கால�தி�  நா�வைக 

ஆ�சிரம"  வழ�கி���த; நா�வைக வ�ண$  பா>பா2"  இ��த. வ�ண$  
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பா>பா2 பிற$பி�  இ��த�   டா எ�9, தி�வ:?வனா�  “பிற$ெபா�>"  எ�லா 

உயி��>"  சிற$ெபா5வா- ெச)ெதாழி�  ேவ;9ைம யா� ” எ�.6  >றளா�  

ம9�தன� . ெதாழி�  �ைற ப;றி நா�வைக இன"  எ6க="  உ�2. நம நா&0�  

பிற$ைப ஒ&0 அ5வின ேவ;9ைம இைட�கால�தி�  H>�த$  ப&ட. ேவத 

கால�தி�  பிற$ைப ெயா&0 நா�வைக வ�ண"  இய6கவி�ைல. இைட�  

கால�திேலேய அ5ேவ;9ைம இட"  ெப;ற. அ5ேவ;9ைமைய$  பிற$பி�  

ெகா:ளலாகா ெத�9 தி�வ:?வனா�  ம9�ைர�தா� . 

 

ஆ�சிரம"  

 

ஆ�சிரம ஒA�க"  ம�க:  வா�வி;>ாிய. அ"�ைற சில இட6களி�  @�றாக(" , 

சில இட6களி�  இர�டாக("  ெதா>�க$ப&0 ��கிற. நம நா&0�  அ 

நா�காக வ>�க$ப&0��கிற. 

 

மாணா�கனாயி�� க�வி க;ற� , பி�ைன அ�க�வி$  பயைன$  ெபற 

இ�வா��ைக ஏ;ற� , அ5வி�வா�ைக யினி�9"  அ�H"  அ�?"  விள6க$  

ெப;9 உயி�க&>�  ெதா�2 ெச)ய�  த"ைம$  ப�ப2�த� , அத�  பயனாக 

எ5(யி��>3  ெச�த�ைம S�ெடாழ�க�  ஆகிய இைவ ஒ5ெவா�வ�  வா�வி/"  

அ�"பி மல�� கா)��  கனிய ேவ�2வன. மைனவிேயா2 ெதாட�க�தி�  

வாA"  ஓ�வ� , த�  வா�வி;>�  ெதாழி�  பல ெச) ெபா�?ைடயவனாகிறா� . 

அவ� , ஏைழ மாணா�க��>" , ெதா�0;>�  த"ைம$  ப�ப2�தி�  ெகா:?"  

வா)$H$  ெபறாதா��>" , “எ�லா6  கட(:  மய" ” எ�9 ெதா�2 ெச)ேவா��>" , 

உ�0 �த�யன உத(த�  இய�H[#]. 'இ"@வ��>"  இ�வா�வி�  �த;ப0யி�  

நி;பவ�  ைண Hாிய�  கடைம$ப&0�கிறா� . ஈ�2�  “ற�தா� ' எ�ேபா�  

ெப�ைண�  ற�தவர�லா் ; காம"  ெவ>ளி �த�யவ;ைற மற�தவெர�க. 

ெப�ைண ெவ9�ேதா2"  Sாியைர ஈ�2�  தி�வ:?வனா�  “@வ� ” எ�9" , 

“ற�தா� ” எ�9"  >றி$பி&டாாி�ைல. 

----   

[#] “இய�Hைடய @வ� ' எ�பத;>�  தி��>ற:  விாி(ைரயி�  யா�  எAதிF:ள 

>றி$H�கைள$  பா��க. 

 

 

வா�ைவ நா�>  றி&2 அ�சிரம"  வ>�த அறிஞ�"  இ�வா�ைவ 

ஒஓ�கினாாி�ைல. பிரமசாிய" , கி�ஹRத" , வான$பிரRத" , ச�நியாச"  எ�."  

நா�க.:  கி�ஹRத�"  ஒ�றாயி��கிற. பிரமசாிய�தி�  ப0�ண�வைத 

அ.பவ� தி;  ெப9த;>ாிய ஆ�சிரம"  கி�ஹRத" . அ�கி�Rத�தி�  பய�  
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வான$பிரRத�"  ச�தியாச�மா>" . கி�ஹRத�தி�  �Aைம (Perfection) 

ச�தியாசமா>" . ச�நியாசெம�ப கி�ஹR  த�தினி�9"  பிாி� ேவ9ப&2 

நி;பத�9. ச�நியாசமாவ �;9"  அA�கா9 �த�ய மா�களினி�9"  நீ6கி, 

எ5 (யிாிட�"  அ�H�  கட(ைள�  க�2, அ5(யி�  நல�  நா0$  பய�  க�தா�  

ெதா�2 ெச)வ. இ$ெப� நிைல�>�  காரணமாF:ள கி�ஹRத�ைத 

ெவ9�>மா9 அ�சிரம�கார�6  றவி�ைல. றேவா�  எ�9 ெசா�ல$ப2"  

ெப��னிவர�  அைனவ�"  ெப�=ட�  வா��த ெபாிேயா�  எ�ப எவா��>�  

ெதாிF" . 

 

தவெம�ப ெப�ைண�  ற$பத�9 

 

“தவ"  எ�9 ஒ� நிைல ெசா�ல$ப2கிறேத; அஃெத�ைன?” எ�."  ஐய�"  

ஈ�2�  சில��> நிகழலா" . தி��>றளி�  éதவ" ' எ�."  ஓ�  அதிகார"  இ��கிற. 

தவ"  எ�ப"  அறநிைலயி�  ஓ�  உ9$H. தவ"  எ�ப எ�ைன? ெப�ைண 

வி2��  ெச�வதா? அ�9. 

 

உ;றேநா)  ேநா�ற�  உயி��>9க�  ெச)யாம 

அ;ேற தவ�தி;> உ�. 

 

எ�றா�  தி�வ:?வனா� . எ5(யி��>"  தீ6> ெச)யாைமF" , பிற�  தீ6> 

ெச)F"ேபா அதனா�  விைளF"  �ப"  ெபா9� அவ��>6ேக2 Cழா நல�  

Hாிவ"  தவநிைலயா>" . 

 

தி�வ:?வ� ம9$H 

 

ேபா��  ற( தி�வ:?வனா�  கால�திேலேய உலகி�  நிலவலாயி;9. அத�  

வரலா;ைற$  பி�ேன  9வ� . அ$ ேபா��  றைவ�  தி�வ:?வனா�  மிக உரமாக 

ம9�தி��கிறா� . அ"ம9$Hைகளி;  சில வ�மா9 :- 

 

வ�யி னிைலைமயா�  வ�/�வ"  ெப;ற"  

Hவியி�ேறா�  ேபா��ேம);  த;9. 

 

தவமைற�  த�லைவ ெச)த�  Hத�மைற� 

ேவ&2வ�  H&சிமி�� த;9. 

 

H;ற;ேற ெம�பா�  ப0;ெறாA�க ெம;ெற;ெற�  

ேறத"  பல(�  த�" . 
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ெந3சி;  9றவா�  ற�தா�ேபா�  வ3சி� 

வா�வாாி�  வ�கணா ாி� . 

 

மன�த மாசாக மா�டா�நீ ரா0 

மைற�ெதாA> மா�த�  பல� . 

 

மழி�த/"  நீ&ட/"  ேவ�டா உலக"  

பழி�த ெதாழி� வி0� . 

 

ேபா�F"  உ�ைமF"  

 

“ெப�ைண ெவ9�த�  ற(” எ�.6ெகா:ைக எ$ெபாA எ$ப0 உலகிைட 

Pைழ�த? எ�நாளி�  எ5வா9 அ�க"  ெப;ற? திக"பர ைஜன"  ேதா�றிய 

நாளி�  ெப�ைண ெவ9�>�  ற( உலகிைட Pைழ�த. H�த�  கால��>�  சில 

G;றா�2க&>$  பி�ன�$  ேபா��  ற( உலகிைட ஆ�க"  ெப;ற. 

 

திக"பர ைஜன�ைத$  ப;றிF"  ெப�ைமைய$  ப;றிF"  ’ெபாிய Hராண'�தி�  

’தி�ஞான ச"ப�த �வாமிக:  Hராண� ’ >றி$Hைரயி�  எ�  க��ைத விள�கி-

F:ேள� . அைத$  பா��க. 

 

ேபா��  றவி�  Pைழ( 

 

H�த�  ெப�மா�  தம அற�ைத உலகி;> அறி(9�த�  தி�(ள"  ப;றியேபா, 

Hைக�  ெதாட�வ�0, - ேமா&டா�  வ�0 - ப�திாிைகக:  - ேபா�ற சாதன6க:  

இ�ைல. H�த�  ெப�மா�  தம சீாிய அற�ைத உலக �Aவ"  பர$H"  ெபா�&2�  

சில ந�ம�கைள�  ெதா�ட�களாக�  ேச��தன� . அவ�க?:  ெப�  ஆ�  எ�."  

இ�பாலா�"  இ��தன� . அ�ந�ம�க:  கா2 மைல கட�, பல இட6க&>�  ெச�ல 

ேவ�0யி��தைமயா." , சில இட6களி�  த6கேவ�0 யி��தைமயா." , ேவ9 

பல காரண"  ப;றிF"  அவ�க:  இ�வா�( ஏலா த�ன�த தனியரா)$  

Hற$ப&டா�க: . “ெதா�0�  தைல$ப2ேவா�  இ�வா��ைக ஏலாதி��த�  

ேவ�2"” எ�ற விதி அ�9 பிற�தேதா பிற�கவி�ைலேயா ெதாியவி�ைல. 

அ5விதி பிற�ததாகேவ ைவ��  ெகா:ேவா" ; ைவ��  ெகா:ளி."  அ கால 

நிைல�ேக;றவா9 நி9வ$  ப&டெத�9 ேகாட�  அறி(ைடைம. கால 

நிைல�ேக;றவா9 சில காரண"  ப;றி�  ெச)ய$ப2"  விதிகைள எ�9"  நிலவ 

ைவ�$  பி0வாத6கா&2வ அறி(ைடைமயாகா. அ� தைகய ம�க:  வாA"  

நா2"  ��ேன;ற"  அைடத�  அாி. நம நா2 இத;> எ2��கா&டாக நி;கிற. 
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மகா�மா கா�திF"  இ�லற�"  

 

மகா�மா கா�தி, “இ�திய�  இ�வா�( ஏலாதி�$ப நல" ” எ�9 அறி(ற�தின� . 

“மகா�மா கா�தி ஏ�  இ5வா9 அறி(9�தின� ? இ$ேபாதைன�> ேந��த அவசிய"  

எ�ைன?” எ�9 ஆராயா, அவ�  ேபாதைனைய நிைலேபறாக உ:ள இய;ைக 

அறமாக�  ேகாட�  நியாயமாகா. மகா�மா கா�தி எ�9ேம இ�வா�( ேவ�டா 

எ�9 ெசா;றாாி�ைல. நா2, உாிைம யிழ�, ெச�வ நிைல >ைல�, வ9ைம 

ேம`&டா�  பசியா."  பிணியா."  அல�க=;ற ேவைளயி� , “உயி� கைள$  

ெப��கலா� , அைவக:  இ�ன/9 மாதலா� , நா2 உாிைம ெப9"வைர, 

இ�வா�( ேவ�டா”: எ�9 அ0க:  அறி(9�தின� . இ"ெச"ெமாழி உயி�க:  

மீ:ள இர�க�  தினி�9"  எA�ததா>" . 

 

கால�"  விதிF"  

 

காலநிைல நா&2நிைல �த�யவ;ைற ேநா�கி$  ெபாிேயா�  ெசா�/"  

ெமாழிகைளF" , ேகா/"  �ைறகைளF"  எ�9"  நிைலேபறாக�  ெகா:வதா�  

வா�வி�  பல திற இட�க:  நிக��வி2" . சி;சில சமய6களி�  ேநாயாள��>$  

ப�திய"  விதி$ப ேபால, இய;ைக�> மா9ப2வ ேபா�  ேதா�ற�த�க சில 

விதிக:  அறிஞரா�  நி9வ$  ெப9த�  உ�2. நிைலைம மாறி ஒA6>ெப;ற" , 

அ5விதிகைள வில�கிவிட�  ந�ல. 

 

அ6ஙேன ெபள�த த�ம�ைத$  பர$ப ேவ�2ெம�ற ேபராவலா� , H�த�  ெப�மா� , 

காலநிைல - நா&2நிைல- பிற நிைல �த�யவ;ைற உ�னி�  ெதா�ட�கைள 

இ�வா�( ஏலாதி��>மா9 அறி(9�தியி��கலா" . இ$ெபாA நிைலைமக:  

மா9ப&0 ��கி�றன. இ�வா�( ஏ;9"  ெபள�த த�ம�ைத$  ேபாதி�கலா" . 

இ�நாளி�  பலதிற வ�0, தபா� , த�தி, அ��, ப�திாிைக �த�ய பல சாதன6க:  

ஏ;ப&0�� கி�றன. அகேவ, அற�ைத$  பர$H"  �ைறகைளF"  மா;றி�  

ெகா:ளலா" . 

 

ெதா�ட�  உ:ள"  

 

ம;9ெமா�ைற ஈ�2�   ற விைழகிேற� . அ தனி�த வா��ைகைய$  ப;றிய. 

இ�வா�வி�றி�  தனி� வாழ/"  இய;ைக�> �ர�பாெட�9 ��ேன யா�  

வ�F9�தியைத ஈ�2 நிைனவ&0�  ெகா:?மா9 ேநய�கைள ேவ�2கிேற� . 

அற�ெதா�0;ெகன$  Hற$ப&ட ந�ம�க?" , தனிைம வா�வா�  உட�வள"  

>ைல� வ��தா�கேளா எனி� , வ��தா�க:  எ�9 இ6ேக இய"Hகிேற� . 

அற�ெதா�0; ெகன$  Hற$ப2"  ந�ம�க:  உ:ள�தி�  அA�கா9 - அவா - 
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ெவ>ளி �த�ய ேப)க:  உல(மா? அ�ல அ�H - அ�:  - தைய எ�."  ெத)வ"  

நில(மா? எ�9 ேக&கிேற� . ேபFல("  உ:ள�ைடயா�  அற�  ெதா�0;> 

அ�கராகா� . அ�&ெட)வ"  நில("  உ:ள �ைடயாேர அற�ெதா�0;> 

உாியராவ� . 

 

ெதா�2"  இ�வா�("  

 

ெதா�2 எ�பத�  ெபா�:  எ�ைன? வைள(- தா�( எ�ப ெபா�: . அA�கா9 

அவா �த�யவ;றி;> @லமா) , “யா� ” “என”: எ�9 நிமி�� நி;>"  �ைன$H�  

ெகட அதாவ வைளய, அ�பி/"  அ�ளி/"  தா�( ெப;9$  பிற உயி�  நல�  

நா0$  பய�  க�தா ெச)F"  அ�&பணிேய ெதா�டா>" . இ�ெதா�2ைடயா�  

உ:ள�தி� , அ�:  - இர�க"  - தைய - எ�."  பேராபகார�  ெத)வ"  இ��தலா� , 

அவ�த"  உட/�> எ5வித�  ேக2"ேநரா. ெதா�2 ெச)F"  ேபா அவ�  

உ:ள�ெதA"  மகி��சி அவ�  உடைல�  ெச5வேன ஓ"H" . இ�நிைலைய 

இ�வா�(6   &2" . 

 

இ$ெபாிேயா�  உ:ள"  ெதா�0�  ப0வதா�  இவ�  உட�நல6  >ைலவதி�ைல. 

இஃ ஏ;9�  ெகா:ள;பாலேத. ம;9ெமா�9 ேமேல வ�F9�த$ப&ட. 

அஃெத�ைன? அஃ உயி�களி�  �ப நீ�க��> இ�வா�( நடா�த 

ேவ�2ெம�ப. 

 

ெபாிேயா�  ெதா�2 உள6ெகா�2, இ�வா�( ஏலா ெதாழிவேர� , இவ�வழி�  

ேதா�ற ேவ�0ய உயி�களி�  கதி எ�ன அ>" ? அ5(யி�களி�  ேதா;ற��>�  

ைணHாியாத பாவ"  ெபாிேயாைர�  CAம�ேறா? இவ�  ேபா�ற ெபாிேயா�  

உலகிைட�  ேதா�றாைம�>"  இவ�  காரணமாக நி;கிறா ர�லேரா? இைவக&ெக�  

ெசா�வ? இ�வா�( ஏலா ெதா�0;  H>"  ெபாிேயா�வழி, உயி�க:  ேதா;ற 

�றா �ைறயி�  இய;ைக இவ��>�  ைணHாிF" . இவ�வழி�  ேதா;ற�9"  

உயி�க?"  நியதியி�  அைம�திரா. மல�"  எ�லா$  S�க?"  கா)�கி�றனேவா? 

இஃ இய;ைகயி�  நியதி. 

 

இவவிய�Hட�  உலகி�  ேதா�9"  ெபாிேயா�  ெதாைகைய விர�  ைவ� 

எ�ணிவிடலா" . இ�தைகேயா�  உலகி�  ேகா0 யி�  ஒ�வ�  இ�வ�  பிற�த/"  

அாி. கிறிR, மணிேமகைல �த�ேயா�  இ�வா�( ஏலா அற�  

ெதா�டா;றியவ� . இவ�  ேபா�றா�  மிக அாிய� . இவ�  ேபா�றா�  வா�ைவ 

எ2��கா&0$  ெப�ைண ெவ9�>"  ேபா��  றைவ நிைலநா&ட$  H>வ 

அறியாைம. 
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இ$ெபாிேயாாி� , எவராவ ெப�  ஆைணயாத�  ஆ�  ெப�ைணயாத�  

ெவ9�தனரா எ�ப சி�தி�க$பட�  ேவ�2" . இவ�  வா�வி�  ஒ�வைர ஒ�வ�  

“மாைய” எ�9 ெவ9�த இ�ைல. ெவ9$H:ள இட�தி�  அ�ேப? அ�ேள”? 

ெதா�ேட? 

 

H�த�  ெப�மா�  கால�தி� , அற�ெதா�0;ெகன$  Hற$ப&டவ� , “அற�ைத வள��க 

ேவ�2" ” எ�ற ஆ�வ� தா�  விA6க$ப&ட ெபாிேயாராதலா� , அவ�த"  உ:ள" , 

ேவ9 வழியி�  ெச�லா, ெதா�0ேலேய நிைல� நி�ற. உயி�களிட� 

இர�க3  ெச/�"  உ:ள�தி�  எ"மா� நில(" ? எ"மா� H>" ? 

இ�தைகேயாைரF"  உலக"  அ�நாளி�  அறேவா� , றேவா� , நீ�தா� , அ�தண�  

எ�9 அைழ�த. 

 

Hறனைட 

 

உயி�களிட� இய�பாக இர�க�  ேதா�ற$  ெபறாதா�  உ:ள�:ள “யா� ” “என” 

எ�.3  ெச��ைக உைட�  ெதாிவ இ�வா��ைக. இ�வா��ைகேய உலகி�  

இய;ைக வா�வாக அைம�தி��கிற. ஒ�வ�  இ�வ�  இய�பாக ஒ� ெப�"நிைல 

ெப9வைத உலகி;>ாிய-ெதா�றாக�  ெகா:ளா, அைத$  Hறனைடயாகேவ 

ெகா:ள�  ேவ�2" . இ�வா�வி���, மா� கழிய$  ெப;ற அைனவ�"  அறேவா�  

- றேவாரா ்- நீ�தா�  - அ�தணராகிறா� . 

 

ெதா�2 நிைல மா;ற"  

 

பல காரண"  ப;றி இ�வா�வி;  Hகா, அற�ெதா�2� ெகன$  Hற$ப&ட ெபள�த$  

ெபாிேயாாி�  அகநிைலைய உணரா, அவர தனிைம வா�வி�  மீ"  ம;ற$  Hற�  

ேகால6களி�  மீ"  ெபாி"  சமய உலக"  த�  க��ைத�  ெச/�திய. ெபள�த$  

ெபாிேயாாி�  தனிைம வா�("  Hற�  ேகால6க?"  நாளைடவி�  ம;ற�  சமய 

>�மாாிட�தி/"  >0ேயறின. அ;ைறஞா�9 சமய >�மாெரன ெவளி$ேபா�த 

ஆ�பால�  ெப�  பாலைர ெவ9� நீ$ப"  ெப�பால�  ஆ�பாலைர ெவ9� 

நீ$ப"  மிக�  சிற$பாக�  க�த$  ப&டன. அ�9 Pைழ�த இ�வழ�க"  இ�9"  

W��படாம ���கிற. இ�."  மடாதிபதிகெள�ேபா�  தம�ெகன வா��ைக�  

ைண ஏ;க ஒ�$படா, வா�( நடா�த�  க�   2. இ"மடாதிபதிக:  எ�ைண�  

 டாஓமA�க�  ேச;றி�  W�� Hர�டா/"  ெவளி$பைடயாக (ஒ�வ�  ஒ��திைய 

அ�ல ஒ��தி ஒ�வைன) மண3  ெச) ெகா:வதி�ைல. ஆ�  ெப�=ட�  

வாழாைமF" , ெப�  ஆ=ட�  வாழாைமF"  கட(:  ெநறி�> ஓ�  அறி>றி எ�."  

@ட�  ெகா:ைக பல இட6களி�  ேவ*�றி நிைல�வி&ட. 
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ெப�ைண ெவ9�>"  ேபா��  ற( 

 

பி�ைன$  ெப�=ாிைம >ைல�க$ப&ட இட6களி� , @ட�ெகா:ைக அ=லகி�  

ம&2"  நிலவலாயி;9. அ�நாளி�  நம நா&0�  எAத$  ெப;ற விதி G�களி�  

“ெப�பா�  ச�நியாச"  ெப9த�   டா. எ�.6  க&2$பா2 நி9வ$  ெப;ற. 

அ�9 ெதா&2$  “ெப�ைண ெவ9� நீ�த� , கட(:  ெநறி  &2"  றவற" ” 

எ�."  ெபா�ள;ற சி9ைம�  ெகா:ைக வழ�கி�  வ�த. அ5வழ�> வள�� 

வள�� ெபாிய G�களி/"  Pைழ�வி&ட. �0வி�  @வாைச$  ெபா�:க?:  

ஒ�றாக$  ெப�="  பாவி�க$ப&டா: . ெப�ைண ெவவ9� நீ�த�  

றெவா��க"  எ�ப" , அவைள இழி�ைர�த�  ஞானெநறி எ�ப"  ெபா 

ம�களா�  எ�ண$ப&டன. இ5வா9 ெப�ைண ெவ9�>"  ேபா��ற( 

ெபாவாக உலகி/" , சிற$பாக நம நா&0/6  கா�ெகா�ட. 

 

த;கால�  ச�நியாச"  

 

ஒ��திFட�  வாழா, வராைட Hைன�, ெமா&ைட ய0�ேதா சைடவள��ேதா 

மட�திேலா ம;ற இட6களிேலா உைறவ றெவாA�க"  அ�ல ச�நியாச"  எ�9 

க�த$  ப&ட. அA�கா9 அவா �த�ய மா�களினி�9"  வி2தைல யைட�, 

எ5(யிைரF�  த�.யி�ேபா�  நிைன� ெதா� டா;9"  அறெவா��க நிைல�> 

வழ6க$  ெப;9 வ�த ற( - நீ�த�  - ச�நியாச"  - சா �த�ய ெசா;க: , தம�>ாிய 

ெபா� ளிழ�, ெவ9�  தனி வா�(�>"  Hற�ேகால��>"  வழ6 கலாயின. 

 

அற$ெபா�:  மா;ற"  

 

அற"  எ�."  இ�லற"  அற�தி�  ஒ�  றாக�  ெகா:ள$  ப&ட. இ�லற�தி�  

�0�த நிைலயாக உ:ள ற(, அற�தி�  ம;ெறா�  றாக�  ெகா:ள$ப&ட. 

இ"மா;ற6  க�ேட தி�வ:?வ� , ஒளைவயா�  �த�ேயா�  அற�தி�  உ�ைமைய 

விள�க ேவ�0, “அற� என$  ப&டேத இ�வா��ைக”: எ�9" , “இ�லறம�ல 

ந�லறம�9” எ�9"  அறி( ெகா?�தின� ; ெகா?�திF"  பய�  விைளயவி�ைல. 

அ�தி�வா�>க&>�  திாிH$  ெபா�:க:  ெசா�ல$ப2கி�றன. இ�நாளி�  @ல�தி�  

வழிநி�9 றவி�  உ�ைம இய�H  9ேவா�  எ:ளி நைக யாட$ப2கிறா� . எ�  

ெச)வ! கால�தி�  ேகால" ! 

 

சி;றின6க&>$  Hக�ட"  ேபா��  ச�நியாச"  

 

ஒ��திFட�  அறெநறியி�  வாA"  ெபா9$ேப;க ந2� >9"  பய6ெகா:ளிக:  - 

“மைனவி, ம�க: , ம;றவ�க:  நல��> நாேம�  உைழ�த�  ேவ�2" ” 
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எ�ெற�=�  த�னல�தா�  - பிைழ�க வழிெதாியாதவ�  - தி�ைண V6>3  

ேசா"ேபறிக:  - �த�ய சி;றின6க&>$  ேபா��  ச�நியாச"  இ�நாளி�  

Hக�டமாயி��கிற. இ�சி;றின"  நா?�> நா:  ெதாைகயி�  ெப�>கிற. 

 

இ5வின�தவாி�  ப0�தவ� , த"  நல�நா0, ேவதா�த$  ெபயரா� , “ெப�  மாைய; 

அவைள�  ற$ப W2 எ�9 சில G�கைளF"  எAதி ைவ�தன� . அ�G�க:  

ம�க&>�  ெச) வ�"  இ�ன�க:  எ�ணில; எ�ணில. 

 

உ�ைம ேவதா�த�"  ெப�="  

 

உ�ைம ேவதா�த"  ெப�ைண ெவ9�>மா9 உைர�க வி�ைல. எ�லாவ;ைறF"  

கட(:  வ0வாக ேநா�>"  ேவதா�த" , ெப�ணிட�:ள கட(ளி�$ைப ம&2"  

எ6ஙன"  ம9�>" ? ெப�ணிட�:ள கட(:  த�ைம விள6க$  ெப9ேவா� , ம;ற 

இட6களி/:ள கட(:  த�ைமF"  விள6க$  ெப9வ� . ெப�ைண�  காம$  

ெபா�ளா�  க�"  மன" , அவைள�  கட(ளாக�  க�"  ேப9 ெப9ேம�  அ"  

மன�ைடய ஓ�வ� , வா�வி�  �0�த நிைல க�ட உ�ைம ேவதா�தியாவ� . 

ெப�ைண�  காம$  ெபா�ளா�  க�தி, அவைள ெவ9� நி;>ம&2"  உ�ைம 

ேவதா�த"  எ5வழியி�  ைக 2" ? 

 

காம ேவ&ைகயா�  ெப�=ட�  வாழா, காத�  வழி நி�9, அவ?ட�  வாழ வாழ, 

அவ:பா/:ள கட(&ட�ைம Hலனா>" . தைலவி�>"  தைலவ.�>"  ஏ;ப2"  

ப;9, அ��கா9 �த�ய மா�கைள�  கAவவ�ல கட(&  ப;றாக அதாவ அ�பாக 

இ��த�  ேவ�2" . ெப�=ட�  அ�H வழியி�   0 வாழ வாழ அ�ேறா 

ெப�ணி�  ெப�ைம Hல னா>" ? அ�H வழி நி�9 இ�வா�( நடா�திய 

��தர@��தி �வாமிக: , “ப�மய�த ெமாழி$பரைவ ச6கி��>"  என�>"  ப;றாய 

ெப�மாேன: எ�9 தம அPபவ�ைத உலகி;> அறி( அ�தியி��த�  கா�க. 

 

ெப�ைண ெவ9�த பாவ"  

 

அ�H வழியி�  ெப�=ட�   0 வாழா, “ெவ9$H - ெவ9$H: எ�."  

ெந�$பிைட நி;ேபா� , காம"  ெவ>ளி �த�ய கன�களா�  எாி�க$ப2த�  தி�ண" . 

ெப�ைண ெவ9�ேதா2"  எ�ைண$  ேபா��  ச�நியாசிக: , பி�ைன�  காம�  

தீயா�  எாி�க$ப&2, எாி தா6கா, பலதிற�  ெசய;ைக�  >ழிகளி�  W�� 

வ��கிறா�க: ! எ�ைண ேநா)க:  இவ� கைள அட�கி�றன! ேநா)வா)$ப&2 

இவ�க:  வ��வைத எ�ென�9 வ�ணி$ப”? அன�ைட$ப&ட HAெவன 

இவ�க:  �ப�தி�  ெநளிகிறா�க: . நரக�  �ப�ைத இ5(லகி�  இவ�க:  
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அPபவி�கிறா�க:  எ�9 ��6க�  ெசா�லலா" . இ��ப��>�  காரண"  

எ�ைன? ெப�  ெத)வ�ைத ெவ9�த பாவ" , அ�ெத)வ�ைத மாையெய�9 

க�திய பாவ" ; அ5வா9 ம;றவ��>$  ேபாதி�த பாவ" , அ�டவ�  அ�ளா�  

உயி�க:  நல��ெகன�  ேதா�றிய ெப�ைண ெவ9�தா�  அ�டவ�  பணிைய 

நிக��"  இய;ைக, வாளா கிட�>ேமா? இய;ைக�> மா9ப&2 நி;ேபாைர 

இய;ைக ஒ��ேத தீ�" . ேபா��  ச�நியாசிக:  ேபாதைன�>�  ெசவி சா)�$  

பி�ைன இட�$ப&ட இைளஞ�  பலைர யா�  அறிேவ� . அதலா� , ேபா��  

ச�நியாசிக:  வைலயி�  சி�>றாதி ��>மா9 இைளஞைர எ�சாி�ைக ெச)கிேற� . 

 

காம"  ெவ>ளி �த�ய ேநா)கைள$  ேபா�>"  ம��, இ�வா�ெவ�9 அ0�க0 

அைறய ேவ�2வதி�ைல. காம"  ெவ>ளி �த�ய நா�க:  வி&ெடாிF"  தீைய�  

தணி�>"  அ�ெப�."  த�Hன�  ஊ;9, ெப�ெத)வ"  எ�பைத உலக"  

உண�� நட$பதாக, இ�தைகய ெப�ைம வா)�த ெப�  ெத)வ�ைத - அ�H 

உள;ைற - அ�&  ெப��ைக - மாைய ெய�9"  நாெய�9"  ேபெய�9"  ேப�வதா 

ஞான" ? இஃத�ேறா அ3ஞான" ? வா�வி;> இ�றியைமயாத ெப�=ட�  

வாழா, இர�ெடா� ேபா� G�  பயி�9, காஷாயஸ3�;றி, ெமா&ைடய0�, 

ெப�  மாைய’ அ$பா! அவ:  வா�ைவவி2' எ�9 ேப�வ ேவதா�த�ம�9; 

ஞான�ம�9. ஞான"  எ அ3ஞான"  எ எ�பன ப;றி ேமேல விள�கிF:ேள� . 

ஆகேவ, ெப�ணி�  ெப�ைம உணரா, ெப�ைண�  சி9ைம$ப2�திய ேபா��  

ச�நியாசி களா/"  அவ�க:  ெசா;ேக&2 ஏமா�த ம;றவ�களா/"  ேபச$ப2"  

ேப���க?"  எAத$ப2"  எA��க?"  ேவதா�த ஞான உ�ைம ெதாி�>"  

ேப���க?ம�ல; எA��க?ம�ல. 

 

ேபா� G�க:  

 

த�னல ேம`&டா�  ெவளிவ�"  ேபா��  ச�நியாசிக:  எAதி ைவ�:ள G�கைள 

ந"பி உலக"  ேமாச"  ேபாதலாகா. இவ�க:  எ�ென�னேவா எAதி 

ைவ�தி��கிறா�க: ! இவ�களி�  >ண6  >;ற"  ஓரா, ெப�=ட�  வாA"  

Hனித�க: , இவ�க&>�  ேசாறிட�  ேவ�2மா" !  ைற யளி�த�  ேவ�2மா" ! இ$  

“ெபாிேயா�க: ” நிkைடயி�  திைள�தி��>"  ேவைளயி�  இவ�க&>�  சி;றி�ப 

நிைன( ேதா�றி.�  ேதா�9மா" ! ேதா�9ேம�  அ�நிைனைவ�  கழி��  

ெகா:ள�  “�வாமிக: ' வைரவி�  மகளிாி�ல"  ேபா�, யி�நீ�$  பி�ைன 

“நிkைட”  2வா�களா" ! இ�  “நிkடாபரண� ' ெபா�&2 ம�ன�"  ம;றவ�"  காம�  

ச�திர6க&0 நடா�வ அறமா" ! அ�ேதா! அ�ேதா! உலக"  எ$ப0 

ஏமா;ற$ப&ட! ஏமா�த உலகேம! இ�.மா ஏமா9ைவ! ஏமா�த ேபா" ! 

ேபா" ! 
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இ$ேபா��   &ட�தா��>$  பாவ"  ஏ? H�ணிய"  ஏ? இவ�  “��த'ர�லேரா? 

இவ��> எ�லா"  ஒ�9தாேன! அவ�  ெகாைல ெச)யலா" ! களவாடலா" ! 

க:ள��தலா" ! காம�தி;  கைரயாகலா" ! ெபா)   றலா" ! எ�லா3  ெச)யலா" ! 

ெகாைல கள( �த�யவ;றி;>" , ெகா�லாைம க:ளாைம �த�யவ;றி;>"  இ�  

“சமரச ஞானி' க&> ேவ;9ைம ேதா�றினால�ேறா இவ�க&>$  பாவ H�ணிய 

ேவ;9ைம Hலனா>" ? இ�தைகய  &ட�ைத எ�ென�9  9வ? இைத ஆ�  

ேவைசய�   &ட"  எ�9  9வ >;றமாகா. தன�ெகன ஒ� நாயகனி�றி�   டா 

ஓA�க�தி�  உழ/"  மகளி� , ேவைச எ�9 ெசா�ல$ப2கிறா: . அ5வாேற 

தன� ெகன ஒ� நாயகியி�றி�   டா ஒA�க�தி�  உழ/"  ஆடவைனF"  ேவைசய�  

இன�தி�  ேச��கலாம�ேறா? ஆ�  ம�களி�  இ� &ட"  அ�கினா� , 

ெப�ம�களி�  ேவைசய�   &ட"  அ�>" . ேபா��  ச�நியாச�"  ெப�=லகி�  

ேவைசயா�   &ட"  திர�டத;>�  காரண"  எ�9 ஊகி�க இட@�2. சில 

ேவைசய�  த"ைம$  ெப�ச�நியாசிக:  எ�9 ெசா�வ�2. 

 

தம நல��ெகன$  ெப�ைண ெவ9�>"  ேபா��  றேவாரா� , ெப�ைண 

ேவ�2ெம�9 ெவ9��  த:ளா, உயி�க:  மீ ெகா�ட இர�க�தா� , 

ெதா�2�ெகன ெவளி வ�"  அறேவா��>"  இ5(லகி�  இ�ன�  விைளகிற. 

உ�ைம�>"  ேபா��>"  Hற�ேத ேவ;9ைம கா�ட�  மிக அாிதாயி��கிற. 

ெதா�0�  >றி�ெகா�2 தனி� வாA"  அறேவா�  தி�வ0 என �0யணி எ�9 

ஈ�2 அறி�ைக ெச)கிேற� . அ�தைகய ெதா�ட�  இ�நாளி�  மிக அாிய� ; அாியா� . 

அவைர$  ப;றி ��ன�6   றியி��கிேற� . 

 

அற�ெதா�0;ெகன�  சில காரண"  ப;றி�  >றி$பி&ட சிலரா�  ஒ�ேபா 

ெகா:ள$ெப;ற ெப�=ட�  வாழாைம, பி�ைன$  ெப�ைண ெவ9�>"  ேபா��  

றவா)  �0�தைம க�2, ஆ6கா6>:ள அறிஞ�  அ$ேபா�ைய ம9�தன� . 

“க�Fக�தி�  ச�நியாச6   டா” எ�."  விதி நம நா&0�  பிற�த. ேம�நா&0�  

கிறிRவ மத�தி�  ஒ�வைர ஒ�வ�  ெவ9�>�  ற( எ�.� த ஒ� ேபா 

@�ட. மகளிைர நீ�த அடவ�" , ஆடவைர நீ�த மகளி�"  பல இட6களி�  

மட6கைளF" , ஆசிரம6கைளF"  அைம��  கட(ைள மைற�>"  தீவிைனகளி�  

தைல$ப&2, இய;ைக வா�வி;>�  ேக2 C��தன� . அ6ேக ^�த�  �த�ய அறிஞ�  

கிள��சி ெச), அ�நா&ைட�  சீ�தி��த3  ெச)தன� . அேரபியாவி�  நபிநாயக"  

ேதா�றி, இ�வா�( நடா�தி�  கா&0$  ெப�ைண ெவ9� வாA"  அறியாைமைய 

ஒழி� உலைக உ)வி�தன� . ெப�ைண ெவ9� வாழ�  கட(:  ெநறி ெய�9" , 

ஞானெம�9" , ேவதா�தெம�9"  உலகி�  எA�த ேபா�அற"  விைரவி�  ஒழிFமா9 

அ�டவைன வA�கிேற� . 
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ஞானிக:  

 

ெபாவாக உலகி/" , சிற$பாக நம நா&0/"  ேதா�றிய ஞானிகளி;  

ெப�"பா�ைமேயா�  ெப�ைண இழி��   றிF:ளனெர�9 சில�  எ�ணி-

யி��கி�றன� . இப;றி$  பல இட6களி�  யா�  ேபசிF"  எAதிF"  வ�கிேற� . 

ெம)3ஞானிக:  ஒ�ேபா"  ெப�ைண இழி��   றா�க: . அவ�க:  ெப�ைண�  

காம$  ெபா�ெளன�  க�"  த6க:  மன�ைத ெநா� ெநா�  றி�ெகா:வ 

வழ�க" . சல ஞானிக:  ெப�ைணேய ேநராக�  தா�கியி�$ப, 

ெப�=லகினி�9"  வA�கி W��த வைரவி�  மகளி�   &ட�ைத�  >றி$பதா>" . 

வைரவி�  மகளிைர ந�ெனறியி�  தி�$ப ேவ�2ெம�ப ஞானிகளி�  வி�$ப" . 

காமேவ&ைகயா�  விA6க$  ெப;9, மய�>;9, ெப�ணி�  P�ைம Fணரா, 

Sைவ மா� கிட�>"  வ�ைட$  ேபால$  ெப�ணி�  எ�Hேதா��  ப;9ைவ�, 

W�� கிட�>"  V��த��> ந�லறி( ெகா?�த ேவ�0, ஞானிக:  சில உைர 

பக��"  இ��கிறா�க: . இைவ யா("  ெப�=லைக ெவ9��   றியன அ�ல 

எ�9 ஒ� �ைற�>$  ப��ைற பைறசா;9கிேற� . 

 

ஈ�2$  பல ஞானியைர�  >றி�" , அவ�த"  வா)  ெமாழிகைள�  >றி�"  �ைற 

�ைறேய எAதி�  ெச��� , G�  மிக விாிF" . இர�ெடா� ஞானிய�  மீ க���  

ெச/�வ நல" . 

 

ப&0ன�தா�  

 

நம நா&0;  ேறா�றிய ஞானிய�:  ெப�ைண$  ெபாி"  இழி�$  பா0னவ�  

ப&0ன�தா�  எ�9 பல�  ெசா�ல யா�  ேக&0��கிேற� . அவ�  ெப�ைண 

ெவ9�$  பா0னைமயா� , அவர ற( நிைலைய, ’பாரைன�"  ெபா)ெயனேவ 

ப&0ன�$  பி:ைளைய$  ேபா�  ஆ�� ற�ைக அாி அாி’ எ�9 

அPSதிமானாகிய தாFமானாேர வித�ேதாதி யி��கிறா�  எ�9 சில�  க�வ"  

என�>�  ெதாிF" . ப&0ன�தா�  மிக$  ெபாியவ� ; �;9"  மனமாசகல$  ெப;றவ� . 

அவ�  இ5(லகிேலேய சிேவாக"  பாவைன நிைலF;9, எ�லாவ;ைறF3  சிவமா�  

க�2, “வாவிெய�லா�  தீ��த"  மணெல�லா3 சிவ�6க" ” எ�9 பா0னவ� . 

ப&0ன�தா��>$  பா�  �Aவ"  சிவமாக�  காண$  ப&டேதய�றி, மாையயாக�  

காண$படவி�ைல. அதனா�  அவர ெப�நிைலைய�  தாFமானா�  உலகி;> 

எ2��  கா&0னா� . மனமா� �;9"  அக�வேத ற(நிைல எ�9 ��ேன 

விள�கியி��கிேற� . அ�ற(நிைல எ)தினவ�  ப&0ன�தா�  எ�க. 

 

ப&0ன�தா�  ெபயரா�  இ�வித G�  
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ெப�ைண ெவ9�த�  “ற( அ�ல “ஞான"” எ�9 ப&0ன�தா�  பக��தனரா 

எ�பெதா�ேற ஈ�2$  ெபாி6 க�த;பா;9. ப&0ன�தா�  ெபயரா�  இ�வித 

G�க:  உலகி�  உல(கி�றன. “பதிெனாரா�  தி��ைற'யி�  ப&0ன�தா�  அ�ளிய 

சில G�க:  அட6கியி��கி�றன. ப&0ன�தா�  அ�ளிய “தி�$பாட;றிர&2' 

எ�ெறா� G/"  ஆ&சியி��� கிற. இ�திர&2 பதிெனாரா�  தி��ைறயி�  

ேச��க$  ப&0�ைல. 

 

ெமாழிவன$H, பாநைட �த�யவ;ைற ேநா�>ழி இர� 0;>"  உ:ள ேவ;9ைம 

ந�> Hலனா>" . அனா�  ப&0ன� தா�  இ�வ�  இ��தன�  எ�பத;>$  ேபாதிய 

சா�9க:  கிைட�கவி�ைல. ெப�ைண$  ப;றிய மய�க உைரக:  ெபாி"  

“தி�$பாட;  நிர&0“ேலேய கிட�கி�றன. பதிெனாரா�  தி��ைறயி�  ஒ� ப>திைய$  

பா0ய ப&0ன�தா�  ’தி�$பாட;  றிர&ைட'$  பா0யி�$பேரா எ�."  ஐய"  

ஆரா)�சியாள��> இய�பாக நிகA" . இ5வாரா)�சியி�  தைல$  படா, 

ெப�ைண$  ப;றி$  ப&0ன�தா�  ெகா�ட க�� ெத�ைன எ�பத�  மீ க��ைத 

இ��ேவா" . பதிெனாரா�  தி��ைறயி�  ப&0ன�தா�  அ�ளிய “தி�விைட ம�V�  

�"மணி�ேகாைவ”யி� , 

 

 மல�தைல உலக�$ பல$பல மா�க:  

 ம�கைள மைனவிைய ஓ�கைல ஓாீ இ 

 மைனF"  பிற("  ற� நிைனவ�"  

 கா2"  மைலF"  H�>�  ேகாைடயி�  

 ைக"ேம னிமி��� காெலா�9 �ட�கி 

 ஐவைக ெந�$பி னAவ� நி�9 

 மாாி நாளி/"  வா�பனி நாளி/"  

 நீாிைட @�கி ெந0 கிட�"  

 சைடைய$  Hைன�"  தைலைய$  பறி�"  

 உைடைய� ற�"  உ�ணா ழ�9" 

 காF"  கிழ6>"  கா;9தி�  ச�>"  

 வாF("  நீ�"  வ�தன அ��திF6  

 களாி/"  க��/"  க�பைட ெகா�2"  

 ள� வ9"  யா�ைகைய�  தளா்வி�  தா6கவா ் 

 அ"ைம ��தி அைடவத;  காக�  

 த"ைம�  தாேம சால("  ஒ9$பா�  

 ஈ6கியைவ ெச)யா தியா6க ெள�லா"  

 பAதி�  9ய��த எAநிைல மாட�"  

 ெச�தா திர�த ந�தன வன�"  

 ெத�ற விய6> ��றி லக�"  

 த�டா�  சி�திர ம� டப ம�6கி/"  

 Sவிாி தர6க வாவி�  கைரயி/"  

 மயி;ெபைட ஆல�  >யி;றிய >�றி/"  
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 ேவ�2ழி ேவ�2ழி யா�டா�  0&ட 

 ம�$ பி னிய�ற வாளாி �ம�த 

 வி�$H9 க&0�  மீமிைச$  ப2�த 

 ஐவைக அமளி அைணேம;  ெபா6க�  

 த�மல�  கமA"  ெவ�ம0 விாி�$  

 ப&0.&  ெப)த பதP�  ப3சி 

 ென&டைண அ�கா�  ெகா&ைடக:  பர$பி$  

 பாயி�  மீ பாிHர மிழ;ற�  

 சாயல�  ன�தி�  தளாைர$  பயி;றி 

 * * அ3ெசா�  மட�ைதய ராக�  ேதா)�"  

 சி�ன"  பர$பிய ெபா�னி�  கல�தி�  

 அ9�ைவ அ0சி�  வறிதினி த��தா 

 தா0னா�  ெக�9"  பா0னா�  ெக�9"  

 வா0னா�  ெக�9"  வைரயா ெகா2�"  

 S�வன SசிF"  Hணைனவன Hைன�"  

 V� ந�லன ெதாைடயி;  ேச��திய"  

 ஐ� Hல�க?"  ஆர ஆ�� 

 ைம�த�"  ஓ�க/"  மகி�வன மகி�� 

 இ5வைக இ��ேதா மாயி."  அ5வைக 

 ம�திர ெவA�ைத�"  வாயிைட மறவா 

 சி�ைத யி�வழி�  ெச/�த��  அ�த 

 ��திF"  இழ�தில"  �த�வ அ�திற"  

 நி�ன ெப�ைம ய�ேறா 

 

எனவ*உ3  ெச"ெமாழிகைள$  ப��ைற உ;9 உ;9 ேநா�>க. இ�தி�வா�கி�  

இ�வா�வி;>"  கட(:  ெநறி�>"  உ:ள ெதாட�ைப�   �� ஊ�றி$  பா��க. 

இ�க��ைடய ப&0ன�தா�  ெப�ைண இழி��   9வேரா? ஒ�ேபா"  

 றா� . 

 

’தி�$பாட;றிர&2'"  இ$  ப&0ன�தாேர அ�ளின ெர�9 க�த$ப0� , அத�க�  

ஒளி�"  ெப�ைண$  ப;றிய பாட�க: , ெபாி"  ெப�ைண�  காம$ெபா�ளாக 

எ�="  மன��>" , கா�க��>" , வைரவி� மகளி��>"  அறி( ெகா?�"  

ேநா�>ட�  அ�ளி�  ெச)ய$ெப;றன எ�9 ெகா:ள$பட�  ேவ�2" . ேவ9 ஒ� 

ப&0ன�தாராயி."  இ5வா9 ேகாட�  தவறாகா. “தி�$பாட;றிர&0/:ள 

இர�ெடா� தி�வா�>கைள ேநா�>ேவா" . “ேதாைகய�  மாையயிேல ெச�லாம�  

ெச�வ�  த�வா)  சித"பர ேதசிகேன”“மாைல உபாதி யி�  காம"  இைவ 

மா;றிவி&ேட- அல�க� த�:  அ"பலவா எ�ைன அ�ட�ேள”, “சி;றி�ப"  வி&2 

ஏ9"  பத�த�வா)  தி��காள�தி ஈ�ரேன' எனவ*உ"  அ0களி�  தி�வா�>க:  

ெப�ைண ெவ9�>மாறா அறிவி� கி�றன? “ெப�  காம$  ெபா�: ” எ�9 
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நிைன�>"  ெந3ைச ந�வழியி�  தி�$ப ஆ�டவ�  அ�ைளய�லேவா அ�  

தி�வா�>க:  >றி�ெகா�2 நி;கி�றன? “ப&ட$  பகவி�  ெவளிமய�ேக ெச)F"  

பாைவய�ேம�  - இ&ட�ைத நீதவி�$  பா)  இைறவா க�சிேயக"பேன” எனவ*உ"  

இ�ேனார�ன க��ைடய பா�களி�  வைரவி�  மகளி�  நைட�ைறகைள அ0க:  

விள�கியவா9 கா�க. ேவ9 பல இழிெமாழிக:  அட6கிய பா�க:  V��த�க&> 

ந�லறி( ெகா?�த அ�ளி�  ெச)ய$  ெப;றன எ�க. ப&0ன�த0க:  க��தி�  

ெப�ைண ெவ9�த�  இ�ைல எ�பெதா�ைறேய ேநய�க:  கவனி$பா� களாக. 

 

 “ேப)ேபா;  றிறி� பிண"ேபா;  

           கிட�தி&ட பி�ைசெய�லா"  

 நா)ேயா ல��தி நாிபேபா 

        /ழ�றந�  ம6ைகயைர� 

 தா)ேபா;  க�தி�  தம�ேபா 

          லைனவார�>"  தா�ைமெசா���  

 ேச)ேபா வி�$பாக�  e��ைம 

          ஞான"  ெதளி�தவேர ” 

 

இ$பா&2�  'தி�$பாட;றிர&0' ��$ப. இ$பா&2, எ�லா ஐய6கைளF"  ேபா�கி, 

அ0களி�  உ:ள�கிட�ைகைய�  ெச5வேன ெததாி�கிற. “ந�ம6ைகயைரக�  

தா)ேபா�  க�” மா9 அ0க:  உலகி;> அறி(9�கிறா� . அஃ “உ�ைம 

ஞான�  ெதளி�தவ�  இய�H” எ�9"  அவ�   9கிறா� . 

 

“ந�ம6ைகயைர�  தா)ேபா�  க�வ உ�ைம ஞான" ” எ�9  றிய ஞானியா 

ெப�ைண ெவ9$ப� ? அவைள மாைய எ�9  9வ� ? எ�த உ�ைம ஞானிF"  

தாயாகிய ெப�ைண ெவ9� இழி��   றா� . 

 

அ�ணகிாியா�  வைரவி� மகளிைர$  ப;றி�  >றி�த பாட�க?"  ெப�ைண$  

ெபாவாக�  >றி$பன எ�9 எ�ணி இட�$ப2ேவா�"  உள� . இப;றி “��க�  

அ�ல அழ>” எ�."  G��  Pவ�றி��கிேற� . 

 

கட(:  அ�:ெப;9$  ேபர�பரா)�  சமய >�மாெரன$  ேபா;ற$ப2"  ந"மா�வா� , 

மாணி�கவாசக�  �த�ய ெபாிேயா� , ெப�ணி�  ெப�ைம ேப�"  

அக$ெபா�&2ைற க&> இல�கிய6களாக�  தி�வி��த"  தி��ேகாைவயா�  �த�ய 

இ�ப G�கைள உலகி;> வழ6கியி��கி�றன� . அவ�  ெப�ெத)வ�ைத 

��னிைல$ப2�தி�  கட(ைள ேநா�கி$  பா0 யி��கி�றன� . ெப�  த�ைம�>"  

கட(:  த�ைம�>"  உ:ள உற( அ$ெபாிேயாரா�  ந�> உணர$ப&ட; 

உண��த$ப&ட. 
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ஆதலா� , எ�த உ�ைம ஞானிF" , “ெப�ைண ெவ9�த�  ற(” எ�9 இழி��  

 றா� . அ6ஙன"   9ேவா�  உ�ைம ஞானியராகா�  எ�9 மீ�2"  

வ�F9�கிேற� . ஞானியாி�  உ:ள�  கிட�ைகைய�  ேதறா அவ�மீ பழி 

�ம�வ அறியாைம. 

 

இ�லற"  

 

இைற வழிையF" , இய;ைக ேநா�ைகF" , பைட$  பைம$ைபF" , இ�ேனார�ன 

பிறவ;ைறF"   �� ேநா�>ழி, ஒ��தி ஒ�வ.ட." , ஒ�வ�  ஒ��திFட."   0 

வா�தேல அற"  எ�ப Hல$ப2" . அேவ வா�வி;>ாிய இய;ைக யாகலா� , 

அதைன “இய;ைக அற" ” எ�9 தைல$பி�  ெபாறி�ேத� . இய;ைகேயா0ைய�த 

வா�( நடா�தேல அற" . அத;> மா9ப&2 வா�த�  மற" . ஒ��தி ஒ�வ.ட."  

ஒ�வ�  ஒ��திFட."  வா�வ இய;ைக அறெம�9 இகா9"  

ெசா�ல$ப&2வ�த. இ5விய;ைக அற�ைத உலக"  “இ�லற" ” எ�9 ெசா�கிற. 

எனேவ அற"  - இய;ைக அற"  - இ�லற"  - எ�லா"  ஒ�ேற அத�  கா�க. 

 

இ�லற"  றவற"  

 

அற" , இ�லறெம�9"  றவறெம�9"  இ�  றாக உலகி�  விள6கி�  

ெகா�0��க, அதைன இ�லற�தி�  ம&2"  ஒ2�கி அட�>வெத�ைன எ�9 சில�  

ஐFறலா" . இய;ைக வா�வி;>ாிய ந�லனயா("  அற�தி�   9கேள யா>" . 

மனமாசினி�9"  நீ�தலாகிய ற("  அ� 9க?:  ஓ�9. இ�லறேமா 

அற� 9க:  யா("  ேச��த ஒ� �Aைம எ�க. 

 

அற"  எ�ப ஓ� மர"  ேபா�ற. தி�மண" , பி:ைள$  ேப9, அ�H, 

வி��ேதா"ப� , ஒA�க" , ெபாைற, ஓ$Hர(, ஈைக, அ�: , தவ" , வா)ைம, ற(, 

ெம)Fண�( �த�யன அ"மர� தி�  உ9$H�களாகிய ேவ� , ம�ற" , ப&ைட, கவ2, 

ேகா2, விளா� , தளி� , இைல, மல� , கா) , கனி �த�யன ேபா�றன. இ5வற� 

 9க:  யா(" , பிற� வள�� பயனளி�க ேவ�0ய தாயக"  இ�லறமா>" . 

இ�P&ப�ைத ஓ�� ெதளியி� , அற��>"  இ�லற��>"  ேவ;9ைம 

ேதா�றா. நீ�ட நா:  “இ�லற" ”, “றவற" ” எ�9 ேக&2"  ப0�"  நிைன�"  

பழகிF"  தழ�"ேபற$ெப;ற கா�>"  நா(�>"  ெந3��>"  என  ;9$  

Hைமயாகேவ ேதா�9" . 
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ெப�=ாிைம க0ய$ப&ட நா:  ெதா&2" , ெப�ைண ெவ9�த�  ற( எ�."  

சி9ைம�  ெகா:ைக �ைள�த நா:  ெதா&2" , ெப�=ட�  வாழ�  அற�தி�  ஒ� 

ெப�6 9 எ�ப" , ெப�ைண வி2�த�  அற�தி�  ம;ெறா� ெப�6   9 

எ�ப"  நா&0�  பிாி�க$ப&டன. இ�ெகா:ைக ம� களிைட$  H>� ேவ�ெகா�ட 

பி�ைன$  ேபா��  றைவ�  க0�த தி�வ:?வனா�  அ�ளிய >ற:  ேபா�ற 

G�களி�  உ:ள�கிட�ைகையF"  பி�  வ�தா�  த6  க��வழி�  தி�$பலாயின� . 

 

இ�லறவிய�  றவறவிய�  

 

தி��>றளி�  இ�லறஇய�  றவறஇய�  எ�9 இர�2 இய�  காண$ப2கி�றன. 

அ5வ5விய��  உ9$H�களாக�  சி;சில அதிகார6க:  �ைற �ைறேய ஓA6> 

ெச)ய$ப&0 ��கி�றன. கால��  ேக;றவ�ண"  இய�  ெதா>� அதிகார"  

வ>�த பி�வ�தா�   ��த மதிைய$  ேபா;9கிேற� . ஒ� ெகா:ைகைய�  

கால��ேக;ற வழியி�  ஒA6>ப2�தி�  கா&ட�  சிற�த அறி(ைடைமயா>" .  

 

அதிகார"  அதிகாரமாக�  தி�வ:?வனா�  தி�� >றைள$  பா0ய உ�ைம. 

இ�லற"  றவற"  எ�."  இய�கைளயாத� , ேவ9 இய�கைளயாத�  

தி�வ:?வனா�  வ>�தி�$பரா எ�9 எளிேய�  ஐF9கிேற� . அற"  - ெபா�: - 

இ�ப"  - எ�."  @�ற�  விாிவாக�  தி��>ற:  எ�."  ஓ�  அாிய Gைல�  

தி�வ:?வனா�  யா�தன� . அத�க�  அவ�  அற�ைத, இ�லற"  றவற"  எ�9 

இர�2  றி&0ரா�  எ�பேத என சி;றறிவி;>$  Hலனாகிற. தி�வ:?வனா� , 

“அற�"  இ�லற�"  ஒ�ேற' எ�.6  க��ைடயா�  எ�ப என ஆரா)�சியி;  

ேபா�த உ�ைம. தி�வ:?வனா�  பாயிர�தி�  அறைன வ�F9�தி, பி�ைன அத�  

விள�க6   ற$H>�தா� . அவ�  ேநேர “வா��ைக�  ைணநல" ”  றா, 

“இ�வா��ைக” அ�ல ’இ�லற" ' எ�ேறா�  அதிகார"  ஏ�   றினா� ? அவ�  

பாயிர�தி;  பக��த அறைனேய ெபா�ளாக�  ெகா�2 பி�ைன இ�வா�வி�  அத�  

விள�க"  உைர� கலாயினா�  எ�க. 

 

தி�வ:?வனா�  க�� 

 

அற�  வ�F9�த��  தி�வ:?வனா�  “அற�தா�  வ�வேத இ�ப" ” எ�9 

இய;ைக அற�தி�  மா�H ெதாி�, அ�நாளி�  தைலகா&0 நிமி�� நி�ற ம;ற�  

ெசய;ைக அற�ைத “ம;ெற�லா"  Hற�த HகA மில” எ�9 ம9�ைர� தா� . 

“இ�வா��ைக” எ�."  அதிகார�தா/"  ஆசிாிய� , “அற�தா;றி�  இ�வா��ைக 

ஆ;றி� " எ�9 இய;ைக அற�ைத வித�ேதாதி$  பி�ேன, Hற�தா;றி;  ேபாஓ)$  

ெப9வ ெதவ� ” எ�9 ெபா�லாத ேபா� அற�ைத இழி��   றினா� . இ�."  
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அ5வதிகார�தி�  அவ� , “அற�  என$  ப&டேத இ�வா��ைக” எ�9 இய;ைக 

அற�ைத வ�F9�தி, அதைன ேந�ைம வழியி�  நடா�த�  ேவ�2"  எ�பா� , 

“அஃ"  பிற�பழி$ப தி�லாயி�  ந�9” எ�றா� . 

 

பி�வ�தா�  க��$ப0 ற( எ�ப அற�தி�  ஒ� ெப�6 றாயி� , 

றவதிகார�தி�  அற�ைத$  ப;றி ஓ�  உைர யாத�  ஆசிாிய�  அ�ளியி�$ப� . 

அ5வதிகார�தி�  அற"  எ�.3ெசா�  ம��தி;>"  இ�ைல. ேநய�க:  

அ5வதிகார�ைத ஊள�றி ஊ�றி ஆரா)வா�களாக. ஆராயி� , மனமாசினி�9"  

நீ�த�  ற( எ�."  உ�ைமF" , ெப�ைண வி2� நீ�தைல$  ப;றிய ேப�ேச 

ஆ�0�ைமF"  Hலனா>" . 

 

ற( இ�லற�தி�  ஒ�  9 

 

மனமாசினி�9"  நீ�த�  இ�லற�தி�  ஒ�  9. இ�லற�தி�  ப;பல ேநா�க6க?:  

ஒ�றாயி�$ப நீ�த�  அ�ல ற(. இ�ற( இ�லற��> ேவ9ப&2 எ6ஙன"  

நி;>" ? ஆகேவ, ற( எ�ப இ�லறெம�."  அற�தி�  ஒ�  9 எ�ேற 

ெகா:க; ெப�=ட�  வா�த�  இ�லற ெம�9" , ெப�ைண வி2�த�  

றவறெம�96  ெகா:ள;க. 

 

ெப�=ட�  வாA"  ேநா�க"  

 

ெப�=ட�  வா�த�  எனி� , ெப�=ட�  ேச�� பி:ைளெபற;> ம&2"  எ�9 

நிைன$ப அறியாைம. பி:ைள$ேப9"  இ�லற�தி�  ஒ� 9. அ5வளவி�  

இ�லற�தி�  ேநா�> நிைறேவ9வதி�ைல. ேவ9 பல அற� 9கெள�லா"  

அத�க�  நிைறேவ9த�  ேவ�2" . அவ;றி�  நிைறேவ;ற��>$  ெப�  ஆணி�  

ஓ�த வா�( ேவ�ட;  பால. அ5வா�(, பி:ைள$  ேப9ட�  நி�லா, 

மனமாைச�  ற�த;>" , அ�H அ�:  ெப9த;>" , �0வி�  இ�பநிைல 

எ)த;>�  ைண Hாிகிற. ��6க�   றி� , ஆ�மாவி;> �A�  V)ைம 

அதாவ அறநிைல அதாவ கட(:நிைல  &2வ அ5ெவா�றிய வா�( எ�9 

 றலா" . 

 

ேபாி�ப"  சி;றி�ப"  

 

ற( எ�பைத இ�லற��> மா9ப&ட தனி அறமாக$  பிாி�த “அறிஞ� ” அற�தி�  

பயனாகிய இ�ப�ைதF"  இ�  றி&டன� . அற"  இர�டாக$  பிாிF"ேபா, அத�  
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பயனாகிய இ�ப�"  இர�டாக$  பிாிவ இய�ப�ேறா? ஆ��த அறி( ெகா�ேட 

“அறிஞ� ' அ$பிாி( க�டன�  ேபா/" ! அ காலநிைலைய$  ெபா9�த. 

 

ெப�=ட�  வா�த�  எ�."  இ�லற"  சி;றி�ப��   ாியதா" ! ெப�ைண 

வி2�த�  எ�."  றவற"  ேபாி�ப��  >ாியதா" ! இ�ப�தி�  சி9ைம ெப�ைம 

ஏ�  க;பி�த�  ேவ�2" ? 

 

W2 

 

ெப�=ல> சி9ைம$ப&ட கால�ெதா&2 இ�ப"  இர�2 வைகயாக$  

பிாி�க$ப&ட. அற"  ெபா�:  இ�ப"  எ�."  @வைக$  ேப9, அற"  ெபா�:  

இ�ப"  W2 எ�."  நா�வைகயாக$  பிாி�தன. இ�ப��> ேவறாக ’W2’ 

எ�பெதா�9 பிாி�க$ப&ட . 

 

க&2- அதாவ ப�த"  - வி&ட இட"  W2. �ப"  நீ6கிய இட"  இ�ப" . எனேவ, 

W&0;>"  இ�ப��>"  எ�ன ேவ;9ைம? ெப�="  இ�வா��ைகF"  

இழிவாக நிைன�க$  ப&ட நாளி� , இ�ப�தி�  சி9ைமF"  ெப�ைமF"  Pைழ� 

ெகா�டன. உ�ைமயி�  அத�க�  சி9ைமF"  இ�ைல; ெப�ைமF"  இ�ைல. 

அஃ எ�9"  ஒ� ெப;றியதா)  இல6கி�  ெகா�0�$ப. 

 

ெப�=ட�  வா�த�  உட��ப�ைத ம&2"  அளி$ப த�9. அ 

உயிாி�ப�ைதF" , அ கட�த அழியா இ�ப� ைதF"  அளி�கவ�ல அ�H�  

ெதாட�Hைடய. ெப�  ஒ� ெபாA ப�உட�  தா6கி மைனவியா)  இ�ப"  

அளி�கிறா: . பி�ைன அ$ெப�ணிட�:ள P�ைம�  ெத)வ"  ேவ9 வழியி�  

அ5வி�ப�ைத நிைலெபற�  ெச)கிற. 

 

 பிாிவி�றி நி�ற ெப��தைக$  ேபைத 

 >றிெயா�றி நி�றி26  ேகாமள�  ெகா"H 

 ெபாறிெயாள�றி நி�9 Hணா்�சிெச)  தா6ேக 

 அறிெவா�ற நி�றன ளா�யி ௬:ேள 

 

என வ*உ�  தி�@ல�  தி�வா�ைக ஓ�க. 

 

இ"ைமயி/"  ம9ைமயி/" , இைவ கட�த ெப�நிைலயி/"  ெப�ணி�  

 &2றவி�றி அ5வ�  நிைலயி�  இ�ப ெம)த�  இ�ைல எ�க. இ�ப"  

ஓ5ெவா� நிைலயி�  ஓ5ெவா� விதமா)$  ெப�கி$  ெப�கி �0வி�  த�  �A நிைல 

எ)" . �ப நீ�க��  ேக;ற அளவாக இ�ப"  நிக�� ெகா�ேட ேபா>" . 
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எ�நிைலயி/"  ெப�ணி�   &2ற( உ�2. அ� &2ற( இ�லாத இட�தி�  

இ�ப நிக��சி இ�ைல. எ�நிைலயி/"  ெப�ைண�  ற�த�  ெசய;ைக�ைற 

யா>" . ெப�=ட�  வா�த�  எ�9"  ேவ�ட;பால. அ5  வா��ைகைய�  

 &0ைவ$ப இ�வா��ைக யா>" . இ�  க��$  ப;றிேய ஓளைவயா�" , “இ�லற 

ம�ல ந�லற ம�9” எ�9 அ�ளினா� . 

 

தி�வ:?வனா�  ெப�=ட�  வா��, தா"  ெப;ற அPபவ�ைத�  தி��>ற:  

எ�."  Gலாக�  தி�வா)  மல��த�ளினா� . அவ�  ெப�ணி�ப�ைத$  ப;றிF" , 

இ� வா�ைவ$  ப;றிF"  அ�ளிய >ற&பா�க:  இர�ெடா�9 வ�மா9:- 

 

 க�2ேக&2 உ�2உயி�த உ;றஅறிய"  ஐ"Hல."  

 ஒ�ெடா0 க�ேண Fள. 

  

 தா"W�வா�  ெம�ேறா:  யி��  இனிெகா�  

 தாமைர� க�ணா�  உல>. 

  

 இய�பினா�  இ�வா��ைக வா�பவ�  எ�பா�  

 �ய�வா�:  எ�லா�  தைல. 

 

ைவய�:  வா�வா6> வா�பவ�  வா.ைறF"  

ெத)வ�:  ைவ�க$  ப2" . 

 

இ�தி�வா�>க:  வா�வி�  அ.பவ�தினி�9"  பிற�தன எ�ப  ��த 

மதியின��>�  ெச5விதி�  விள6>" . 

 

கா�கா�> இ�ப�  ேதா�9"  நிைல 

 

��தர@��தி �வாமிக:  இ�வா�வி�  வாயிலாக�  கட(:  இ�ப நிைலைய 

இ5(லகி�  க�டவ� ; பரைவ - ச6கி�- எ�."  இ� ெப�மணிக?ட�  இ�ப"  

Pக��தவ� . அவ�  Pக��த இ�ப"  எ�தைகய? “ப�மய�த ெமாழி$  பரைவ 

ச6கி��>"  என�>"  ப;றாய ெப�மாேன ம;றாைர உைடேய� ” எ�9 அவ�  தம 

அPபவ�ைத உலகி;> அறி( அ�கிறா� . ஈ6>�  >றி$பி&ட ப;9, 

சி;றி�ப�தினதா? ேநய�கேள உ�.6க: . எ�H ேதா�  ேபா��த ஒ� பாைவயாக$  

ெப�ைண�  க�தி�  தன காம ெவ"ைமைய�  கழி�க அவ?ட�  வாA6  

கீேழா.�> அவ:  இ�ப"  சி9ைமயதாக�  ேதா�9" . ேமேலா� , பி:ைள$  

ேப;றி;ெகன உட/"  உ:ள�"  அ�பா�  ஓ�ற�  ேச��, பி�ைன அ5வ�பறாத 

�ைறயி�  இ�ப வா�( நடா�வ� . ;ெப�  எ�Hேதா�  ேபா��த காம� 2. 
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இவேளா2 சி�னா:  ெதாைல�$  பி�ைன இவைள வி2��  தனிேய இ��த�  

ேவ�2" ' எ�."  எ�ண�ட�  ெப�ெணா2 வாA"  கா�க.�>$  ெப�ணி�  

P�ைமF"  விள6கா; இ�ப�தி�  இய�H"  ெதாியா. 

 

உலக"  ேபா;9"  மகா�மா கா�தி இ�லற�தி��� ெப�6கடனா;றின� . அவர 

இ�வா�ைவ$  ப;றி, “மனித வா��ைகF"  கா�திய0க?" ” எ�."  G��  விாி��  

 றியி��கிேற� . விாி( ஆ�2�  கா�க. 

 

இ$ெபாA உலகி�  மிக உயாிய G�க?:  ஒ�றாக$  ேபா;ற$ப2வ கீதா3ச�. 

அ�Gைல$  ப;பல சமய�தா�"  ேபா;9கி�றன� . அ�G��  உ:ள�கிட�ைக 

யா? அத�  உ:ள�கிட�ைக எைதF"  ெவ9��  ற�த�   டாெத�ப. எ�லா"  

கட(:  வ0வாக$  ெபா�F"ேபா, எைத ெவ9$ப - எைத�  ற$ப - எ�9 

அ�Gலாசிாிய�  ரW�திரநா�  தா �  ேக&கிறா� . “அ�H ேநா�>ைடயா��> எ�லா"  

இ�பமய" ” எ�ப அவர உ&கிட�ைக. 

 

கீதா3ச� எ�."  அாிய Gைல அ�H இ�ப"  ஒA>"  பா&டாக யா�க ரW�திர�  

எ�கழக�தி�  பயி�றா� ? ெவ9"  ஏ&2�க�வியா அவர அ�H�  க�ைண�  

திற�த? பி�ைன எ? அவ�  ெப�=ட�  கல�, இய;ைக அறெம."  இ�லற�  

கழக�தி�  பயி�9 பயி�9 ெப;ற அ.பவA"  பய.ேம ’கீதா3ச�' எ�."  

பா&டாக$  பாிணமி�தன. 

 

தீ6கனியி�  �ைவ எவ��> இனி�>" ? அைத�தி�9 க�டவ��க�ேறா அஃ 

இனி�>" ? அைத�  தி�னாதா��> அஃ எ6ஙன"  இனி�>" ? ந�ல நாெபறாத 

ேநாயாள��> அ ைக�>" . அேபால$  ெப�=ட�  அ�H வா�( 

நடா�ேவா��> இ�ப$  பய�  இ�னெதன�  ெதாிF" . அ5  வா�வி�  

தைல$படாேதா��> ஒ�9ேம ெதாியா. காமேநாயா�  அ5வி�ப"  Pகர$  

H>ேவா��>"  ஓ�9"  ெதாியா. 

 

களவிய/�> உைரக�ட ந�கீரனா� , கள( மண�ைத$  பிற கள(களினி�9"  

ேவ9ப2�தி, அத�  ெப;றிைய$  ேப�"ெபாA, 

 

இ6>$ பிற(6 கள(�ைம ெசா�� அ�கள(க&ெக�லா" இ�கள( 

சிற$Hடைம ெசா�/", ற�க" W2 ேப9கைள �0�>மாகலா� 

என$ப2வெத�9 ெசா��� சிற$பி�க$ ப&ட 
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எ�9" , ெதா�கா$பிய��> உைரக�ட ஆசிாிய�  ந�சினா��கினிய� , 

 

ஓ�த அ�பா�  ஒ�வ."  ஒ��திய  2கி�ற 

கால�$ பிற�த ேபாி� ப" . 

 

எ�9"   றியி��த�  கா�க. 

 

பி;கால வழ�> 

 

ெப�=ட�  வா�வ உடலளவி�  இ�ப"  பய� இற�ப2வெத�ப" , 

ம;9ேமா�  இ�ப��> ம;9ேமா�  அற�தா6க ேவ�2ெம�ப"  பி;கால�$  

H>�த வழ�கா>" . அ�நா:  ெதா&2, நா" , நம நா2 - நம வா�( �த�ய 

எ�லா"  >ைலய வி2�, �0வி�  உாிைமையF"  இழ�ேதா" . இ5வளவி;>6  

காரண"  இ�ப வா�வி;>ாிய ெப�ைணF"  அவ?ட�  வாA"  இய;ைக 

அற�ைதF"  இழி�$  ேபா��ைறைய ஏ;றேதயா>" . அதலா� , இ�ப�ைத 

இர�டாக$  பிாி�க ேவ�2வ அநாவசிய" ; இர�டாக$  பிாி�ெதA�த 

வழ�ைகF" , அ5வழ�>$  ப;றி$  பி�ேன ந�ேலா�  எAதிய உைரகைளF" , 

G�கைளF"  இ ேபா� >ைற ற ேவ�2வதி�ைல. அவ;ைற�  “கால�தி�  

ேகால" ” எ�9 ெகா�2 பைழய @ல�தி�  வழிைய மீ�2"  உயி�$பி�க �ய�வ 

அறி(ைடைம. 

 

தி�வ:?வனா�  அ�ளிய �$பாவி�  எ�லா"  அட6>" . W&ைட$  ப;றி�  தனிைம 

வா�( ெகா:வ ேப)�ேதைர (கான;சல�ைத) ந"பி ஓ0னவ�  கைதயாக �0F" . 

W2 எ�ப �A இ�பநிைல எ�க. 

 

இகா9"   றியவா;றா�  இய;ைகேயா 0ைய� வா�தேல இைற வழி�>ாிய 

எ�ப" , அ5வா�( ெப�=ட�   0 வாA"  இ�வா�( எ�ப" , ெச�ெநறியி�  

அ5வா�( நடா�த$ப0�  அதனா�  இ�பநிைல  2"  எ�ப" , பிற�ைறக:  

ெசய;ைகயி�பா;  ப2வன எ�ப" , அவ;றா�  உட�  நல�  ெக2வேதா2 வா�("  

>ைல� வா�வி;  ெபறேவ�0ய இ�ப�ைதF"  இழ�க ேந�"  எ�ப"  ஒ�வா9 

விள�க$ப&டன. அதலா� , உலகி�  இய;ைக அற"  ஓ6கி வள�வதாக. 

 

அற�  என$ப&டேத இ�வா��ைக - தி�வ:?வ� . 

------- 

 

7.  7.  7.  7.  தி�மண�தி�மண�தி�மண�தி�மண�    
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(தி�மண$ ெபா�: – ஒ�ைம$பா&0� P&ப" – இ�ைம� ேக2" ஒ�ைம$ ேப9" – 

இ�கால மண6க: – வைக (தி�மண�தி� கிாிைய ேதா�றியத;>� காரண" – 

எ�வைக மண" – கள( மண விள�க") – வய (ெபா��தா மண", வய" கால 

ேவ;9ைமF" –ேம� நா2" நம நா2" – இ�ப Pக��சி$ ப�வ" – ஏAவைக$ 

ப�வ" – அாிைவ யாி�ப" – ேபா� மண" – இளைம மண�" கிழ மண�" – 

ெகாAந� ( நாயக� எவ�? / க&2$பா2களா� ெபா��தா மண6க: – 

மனெமா�றேல மண" – ெகாA நைன� ெதாி�ெத2�த� – நாயக� இய� / ஒ�த 

க�வி ஒA�க" �த�யன – ேநாயாளாி&�தி� எ�சாி�ைக – நீ9S�த ெந�$Hக: – 

தி�மண��> வில�கானவ�க: – Hற6ெகா�2 அக�ெதாித�) – சாதி� 

ெகா2ைம�> அ3சலாகா – இ� மத� க&2க: ) 

 

 ெசா;பா�  அ�திவ:  யா�சைவ எ�ன�  ணி�தி6ஙேன 

 ந; பா�  விைன�  ெத)வ"  த�தி�9 நா�இவ ளா"ப>தி$  

 ெபா;பா�  அறிவா�  Hவ�Lர$  Hனித�  ெபாதியி�  ெவ;பி�  

 க;பா வியவைர வா)க0 ேதா&ட களவக�கேத. 

-  தி��ேகாைவயா�  

 

ஒ� பாதியாய ெப�="  ம;ெறா� பாதியாய ஆ="  ஒ�9ப2வ தி�மண 

ெம�ப. அ5ெவா�றிய வா�வி�  இ�றியாைமயாைம, ��ேன “இைறவழி', 

“இய;ைக அற" ” எ�."  தைல$H�களி�  கீ�  விாி�ேதாத$ ப&0��கிற. 

அ5விர�2"  இ�  'தி�மண� '�> �;9�  ெதாட�Hைடயன. மண வா�ைவ$  ப;றி 

எA"  பலதிற ஓய6க&>"  தைடக&>"  ஆ�2�  ெச5வ�  இைற இ9�தி��தலா� , 

அவ;ைற மீ�2"  ஈ�2�  கிள�த ேவ�2வதி�ைல. 

 

ம�களி�  இய;ைக அைம$ைப ேநா�>ழி அவ�க:  தனி� வாA"  இய�பினர�ல�  

எ�ப Hலனா>" . ம�க:   0 வாA"  இய�பினேர யாவ� . அ� &ைட 

நிக��வ தி�மண" . தி�மண$  ேப9 ெபறாதா�  பிறவி$  ேப;ைற இழ�தவராவ� . 

 

ம�க:  ஏ�  பிற�கிறா�க: ? பிற� உ�2 களி� மா�2 ேபாகவா அவ�க:  

பிற�கிறா�க: ? ஒ�வேராெடா�வ�   0 வா��, அ�ைப$  ெப;9, அ5வ�ைப$  

பிற உயி�க?"  ெபற�  ைணநி�9, �0வி�  இ�பநிைல எ)வ ம�க&  

பிறவியி�  ேநா�க" . இ�ேநா�க"  தி�மணமி�றி எ6ஙன"  நிைறேவ9த�   2" ? 

 

தி�மண$  ெபா�:  
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தி�மண"  எ�ப ெவ9"  விைளயா&ட�9. ஒ5ெவா� பாதியா)  வள�� வ*உ"  

இர�2 உயி�  ஒ�றி, �A�த�ைம எ)தி�  கடனா;9த;>, அைவகைள அ�H�  

கயி;றா�  இய;ைக பிணி$ப தி�மண" . இ$  பிணி$H�ெக�ேற இ�வைரF"  

இய;ைக பாதி$ பாதியாக�  ேதா;9வி�கிற. அ5வ$  பாதி நிைல, இ�வ�"  

பி�ைன�   0 வா�வத;> ேவ�ட$ப2"  ஒA6>கைள$  ப�ப2�த;> 

உாியதாவ. இ�வ�  அறி("  மன�"  ஏைனய உ9$H�க?"  தனி�தனிேய 

ப�ப&ட" , இய;ைக, தி�மண வாயிலாக, அவ�த"  இ�ைம ெக2� 

ஒ�ைமயா�கி �Aைம வழ6>கிற. �Aைம பிறவி ேநா�ைக நிைறேவ;9வதா>" .  

 

ஒ�ைம$பா&0�  P&ப"  

 

“தி�மண"  இ�பாதிைய எ6ேக ெக2�கிற? ெப�  ஆ�  உட�க:  ஓ�9-

ப2கி�றனவா? இ�வ�  உடல6க?"  ெவ5ேவறாக அ�லேவா விள6>கி�றன”: 

எ�9 க�ேவா�"  இ�$ப� . ஈ�2 ஒ;9ைம எ�ற அ�பி�  ஒ�ைம$பா&ைட 

எ�க. ெப�  மக:  எ�பவ?"  உட�  அ�ல: ; ஆ�மக�  எ�பவ."  உட�  

அ�ல� . உட�  ம�களி�  உைறF: . உடேல ம�கள�9. உட/�>:ேள ஒ� 

P�ைம இ��கிற. அஃ ஆ�மேநய ஒ�ைம$பா2 எ�ப. அ�P�ைம 

விள6க$  ெபறேவ ம�க:  இளைமயி�  க�வி பயி�கிறா�க: . அ�  P�ைம யா�2"  

விள6>வைத �த�  �த�  ம�க:  கைல யளவி�  உண�கிறா�க: . அைத$  பி�ைன 

அPபவ�தி;  ெப9வி$ப தி�மண" . 

 

இ�ைம�ேக2 ஒ�ைம$ேப9"  

 

ெதாட�க�தி�  ெப�  ஆ�  ேச��ைகயா�  ஒ�ைம$பா2 ஓேராவழி$  Hலனா>" . 

பி�ைன$  பி:ைள$  ேப;றா." , பிறவா;றா."  அஃ யா�2"  Hலனா>" . விாி( 

இ�G�  ’இைறவழி’யி/" , ’இய;ைக அற�தி'/"  கா�க. ஆகேவ, ெப�  ஆ�  

ேச��ைகயா�  எ)"  ஒ�ைம, ெவ9"  உட�  அளவின த�9 எ�9" , உட�.:  

ெபா�F"  P� ெபா�ைள$  ப;றிய எ�96  ெகா:க. இர�டா9 

ஒ�9ப2வேபால எ�க. ஆ9 எ�ப ெசா�லா�  இட�ைத�  >றி$பி." , 

ெபா�ளா�  நீைர�  >றி$பதாகிற. இர�டா9"  ஓாிட�தி�  கல� ஓட�ெதாட6கிய 

பி�ைன, “இஃ இ5வா;9$  Hன� ” எ�9 Hன��  எ5வா9 ேவ;9ைம கா=த�  

 2" ? இ5வாேற தி�மண"  எ�.6   &டா�  ெப�  ஆ�  எ�."  ேவ;9ைம�  

>ாிய இ�ைம ெக&2 ஒ�ைம ெப9கிற. 

 

உலகிய�  வழிநி�9, ெப�  ஆ�  ஒ�ைம$பா&2�> ஓ�  எ2��கா&2�   றலா" . 

ஓராவி;> இ�ேகா2 S�தி��த�  கா�கிேறா" ; ஆ ஒ�9; ேகா2 இர�2. ஆ 
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ேபா�ற தைலவி தைலவ�  அ�H; ேகா2க:  ேபா�றன அ�னா�  உட�க: . 

“ஈ�ட�  ஓ�யி� ” எ�."  வழ�>"  இ�க��$  ப;றி எA�ததா>" . தைல$பி�  

ஒளி�"  மாணி�கவாசகனா�  தி�ெமாழியி�  “அ�திவ:  யா�  �ைவ” எ�9" , “நா�  

இவளா"  ப>தி ெபா;பா�  அறிவா� ” எ�9"  ேபா�தி��த�  கா�க. இவ:  

இவனாமா9" , இவ�  இவளாமா9"  ைணHாிF"  தி�மண�தி�  ெப;றிைய 

எ5(ைரயா�  அள�  றவ�ேல� ? 

 

இ�கால மண6க:  

 

அ$ெப;றி வா)�த தி�மண"  இ$ெபாA ெவ96 க�மணமா)  மாறியி��கிற. 

இர�2 மர��2கைள�  த�ச�  ஒ&2வ ேபா�  இர�2 உட�கைள ஓாிட�தி�  

சில�  ஓ&ட ைவ�கி�றன� . மன"  ஓ&2கிறேதா? ஒ&டவி�ைலேயா? அ5(�ைம 

எவ��>�  ெதாிF" ? இ�ைம ெக2� ஒ�ைம  &டவ�ல அ�பினி�9"  

அ�"பேவ�0ய தி�மண"  இ$ ெபாA யா�0�� ெபாி"  அ�"Hகிற? அ5  

விழிைவ�  ெசா�ல/"  ேவ�2ேமா? காணி Sமியி�  எ�ைண மண"  - ெபா�  

ெபா�ளி�  எ�ைண மண"  - ேபா��  க�வியி�  எ�ைண மண"  - பதவி ப&ட�தி�  

எ�ைண மண"  - Hைக$  பட�தி�  எ�ைண மண"  - அைட அணியி�  எ�ைண 

மண"  - ஊ�  ெபாதி�த உட��  எ�ைண மண"  அ�"Hகி�றன. அ�ேதா! 

ெகா2ைம! ெகா2ைம! அ�H மண�  கம��சி எ6ேக? எ6ேக? �ப மண�  ைதவா 

யா�2" ? அ�H மண"  வள��த நம தமி�  நா2"  �ப�  >ழியி�  விA� 

கிட�கிற! அக�திைண அ�"பிய தமி�நாேட! களவிய�  க�ட தமி�  நாேட! 

ேகாைவயா�  ெகா�ட தமி�நாேட! நீFமா >ழியி�  வி��தைன? 

 

தி�மண"  விைளயா&ட�9 

 

தி�மண"  எ�ப ஒ�ெபாA ேதா�றி, ம;ெறா� ெபாA அழிவத�9. அஃ 

இ"ைம ம9ைம வைர ெதாட�� நி;ப. “ஆயிர6  கால�$  பயி� ” எ�9 ந"மவ�  

ெசா�வ�2. அ�தைகய ஓ�ைற விைளயா&டாகவா க�வ? ம�க:  பிற$ப"  

வா�வ"  ப0$ப"  உைழ$ப"  உ�ப"  எ;9�>? தி�மண வா�வி;க�ேறா? 

அ�தி�மண நிைல >�றி�  உலகி�  எ�ன வள�" ? எ�ன ஓ6>" ? த;ெசயலாக�  

சில இட6களி�  சில ந�மண6க:   0 வி2கி�றன. பல தி�மண6க:  ெப�"  

ேபாரா&டமாக �0கி�றன. தைலவைன�  தைலவிF"  தைலவிைய�  தைலவ."  

நீதிம�ற6களி�  ஏ;9"  “மண6க: ” தி�மண6களா எ�9 ேக&கிேற� . தி�மண 

நிைல, மிக இழி( எ)தி இ�� கிற. அதலா� , தி�மண�தி�  மீ ம�க:  

ெப�6கவைல ெச/�வா�களாக. 
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வைகவைகவைகவைக    

 

கிாிைய �த>யவ#றி#��கிாிைய �த>யவ#றி#��கிாிைய �த>யவ#றி#��கிாிைய �த>யவ#றி#��        காரண&காரண&காரண&காரண&        யாவாயாவாயாவாயாவா????    

 

“அ�H வழியி�  இ�ைம ெக2� ஒ�ைம  &2" ” தி�மண�தி�  வைக எ�ன? பிற 

எ�ன? எ�9 சில�  வினவலா" . ெதாட�க�தி�  வைகF"  இ�ைல; பிற("  இ�ைல. 

பி�ைன நாளைடவி�  வைகF"  பிற("  அ6கா6ேக Pைழ�தன. Pைழவி;>�  

காரண�  யாவ� ? ஆ�ம�க:  எ�9  ற�  மிைகயாகா. ஆ=லகி�  தீெயாA�க" , 

ெபா9$பி�ைம, ெபா)"ைம �த�யன ேதா�றிய நா:  ெதா&2$  ெப�=லக�  

கா$H� ெகன�  தி�மண விதிக:  ேகால$ப&டன. நாளைடவி�  அ5விதிகளினி�9"  

வைகF"  �ைறF"  கிாிையF"  ேகால�"  பிற("  பிற�தன. அைவ நா&2�  

ேக;றவா9" , சமய��  ேக;றவா9" , பலபட$  பர� கிட�கி�றன. காலேதச 

வ��தமான��  ேக;ற வ�ண"  அ5வ$ெபாA அைவ மா9த/"  அைடகி�றன. 

மா9த/"  பிற("  பல இட6களி�  தி�மண�தி�  உ:  ேநா�கி;>�  ேக2 

விைள�தி��கி�றன. தி�மண�  க&2$பா2களா."  பிறவா;றா."  உலகி�  

விைளF"  ேபா��>"  பிாி(�>"  வழ�>�>"  ஓ�  அள("  உ�ேேடா? 

அ�Hவழியி�  தி�மண"  நட�>ேம�  ேபாேர? பிாிேவ? வழ�ேக? 

 

உலகி/:ள மண வைககைள ஈ�2 விாி$பி�  அைவ ெப�>" . நம நா&2 

மணவைககைள ம&2"  கவனி$ேபா" . அவ;9:  உலக மண6க:  பல அட6>" . 

நம நா&2 G� கைள ஆ)�தா�  அவ;றி�  பலதிற மண6க:  காணலா" . ப�ைட�  

கால�தி�  �0வி���த அறிஞ�  மண�ைத எ&2 வைகயாக$  பிாி�தன� . 

ந�கீரனா�" , ந�சினா��கினிய�"  �ைறேய இைறயனா�  அக$ெபா�:  

உைர�க�=" , ெதா�கா$பிய உைர�க�="  எ&2வைக மண6கைள விள�கி 

உைர�தி��கி�றன� . அவ�த"  உைரகைள ஈ�2 எ2��கா& 2கிேற� . அைவ 

வ�மா9:- 

 

பிரம" : எ�ப நா;ப� ெத&0யா�2 பிரமசாிய6 கா�தா;>$ ப�னீராைட$ 

பிராய�தாைள அணிகலனணி� ெகா2$ப2. ெகாடவி0�, ஓாி� கா&சி 

ஒ�வைன� சாரா கழி�த வி&� ஒ� பா�$பன� ெகாைலேயா2 ஒ�>ெம�ப: 

அதைன அற நிைலெய�ப. பிராசாப�திய" எ�ப ைம�ன ேகா�திர�தா� மக: 

ேவ�0� ெச�றா� மறா ெகா2$ப; அதைன ஒ$ெப�ப, ஆாிட" எ�ப 

ஆ(" ஆேன9" ெபா;ேகா&2$ ெபா; >ள"பினவாக� ெச) அவ;றிைட நீாி; 

ெகா2$ப; அதைன$ ெபா�:ேகா ெள�ப. ெத)வ" எ�ப . ேவ:வியாசிாிய;> 

ேவ:வி� தீ�� ைவ�� ெகா2$ப; அதைன ெத)வெம�9 வழிபட$ப&ட;  
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அகர" எ�ப ெகா�ேல9 ெகா�டா� இவைள ெய)", வி�ேல;றினா� 

இவைள ெய)", திாிப�றி எ)தா� இவைள ெய)", மாைல C&ட$ப&டா� 

இவளி ெய)ெமன இ5வா9 ெசா���ெகா2$ப; அஃ அ�"ெபா�: விைன 

நிைல ெய�ப; இரா�கத" எ�ப அவ: த�னி. � தமாி." ெபறா வ�� 

ெகா:வ. ைபசாக " எ�ப @�தா� மா&2�யி�றா� மா&26 களி�தா� 

மா&2� சா�வ; அ ேப) நிைல என$ப2". க�த�வ" எ�ப இ�வ� 

ஒ�தா�தாேம  26  &ட"; அதைன யாேழா�  &டெம�ப.’  --  ந�கீரனா� 

 

பிர�மாவபிர�மாவபிர�மாவபிர�மாவ :- ஒ�த ேகா�திர�தானா) நா;ப�ெத&0 யா�2 பிரமசாிய6 

கா�தவ.�>$ ப�னீரா&ைட$ ப�வ�தாளா)$ S$H எ)தியவைள$ ெபய�� 

இர�டா" S$H எ)தாைம அணிகல� அணி� தானமாக� ெகா2$ப; ‘கயேல 

ரம��க� க�னிS$ ெப)தி யய�ேப ரணிகல�க: ேச��தி யிய� நிரெலா�த 

வ�தண;> நீாி; ெகா2�த� பிர"மண ெம�." ெபய��.’  

பிரசாப�தியமாவபிரசாப�தியமாவபிரசாப�தியமாவபிரசாப�தியமாவ: மக& ேகாட;> உாிய ேகா�திர�தா� ெகா2�த பாிச� இர&0 

த" மக&> ஈ� ெகா2$ப;  ‘அாிமத ��க ணாயிைழ ெய)த; >ாியவ� 

ெகா2�த ெவா�ெபா� ளிர&0 தி�வி�ற�ைத தி�ணிதி; ேச��தி யாியத� 

கிைளேயா டைமவர� ெகா2�த� பிாித�லா பிரசாப�திய". ‘ 

ஆடாிமாவஆடாிமாவஆடாிமாவஆடாிமாவ: த�கா� ஒ�வ;> ஆ(" ஆேன9" ெபா; ேகா&2$ ெபா; 

>ள"பினவாக� ெச) அவ;றிைட நிறீஇ$ ெபா� அணி� நீ�" இைவேபா; 

ெபா�� வா�Wெரன நீாி; ெகா2$ப. ‘தன�ெகா�த ெவா�ெபா� ட� மகைள� 

ேச��தி மைன�ெகா�த மா�Hைடயா� ேபணி யின�ெகா�த Wாி&� தாைவ 

நிறீஇயிைட [வேத ஆாி&�தா� க�டம� மா"’. 

ெத-வமாவெத-வமாவெத-வமாவெத-வமாவ: ெப�ேவ:வி ேவ&பி�கி�றா� பல�: ஒ�வ;> அ5ேவ:வி� தீ 

��ன�� த�கிைண யா�� ெகா2$ப; ‘ நீளி ெந2 நக� ெந)ெப) பாாி�த ேவ:வி 

விள6க�� ��னிறீஇ� ேக:வியா) ைகைவ�தா" Sணாைள� கா�;றா�� கீவேத 

ெத)வமண�தா� திற"’. 

அ?ரமாவஅ?ரமாவஅ?ரமாவஅ?ரமாவ:::: ெகா�ேல9 ேகாட� திாிப�றி ெய)த� வி�ேல9த� �த�யன ெச) 

ேகாட�; ‘�ைகயவி� ேகாைதைய �:ெளயி; றாிைவைய� தைக நல6க� � 

த��கின �ளெரளினிைவயிைவ ெச)தா; ெகளிய�ம; றிவெனன� ெதாைக நிைல 

Fைர�த பி�ைற$ பைகவ�� த�னைவ யா;றிய வளைவயி; றய6க  ெறா�னிைல 

யகர � ணி�த வாேர’.  

இரா�கதமாவஇரா�கதமாவஇரா�கதமாவஇரா�கதமாவ:::: தைலமக ட�னி." தமாி/" ெபறா வ�தி; ெகா:வ; 

‘ம�ெபா;ைப" Sணாைள மா/;ற ைம�த� வ�தி;ெகா�டா:வேத ெயனப 

வ�தி; பரா�கத3 ெச)ழ/" பாழி நிமி�ேதா ளிரா�க�தா� ம�ற �ய�H’. 
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ைபசாசமாவைபசாசமாவைபசாசமாவைபசாசமாவ: @�ேதா� களி�ேதா� யி�ேறா� Hண��சிF" இழி�ேதாைள மண3 

ெச)த/" ஆைட மா9த/" பிற(மா"; ‘எ�சா�� ெகளிய ாிைய�த காவல� ெபா�சா$ 

ெப)திய ெபாAெகாளைமய� ெம)�சா� ெப)திய மி>Hக� ந�பி P�சாவா�� 

>தவா� ேக�ைம பிசாச� ேபணிய ெப�ைமசா �ய�ேப’. ‘இைடமய�க3 ெச)ய 

விய�பினி னீ6கி Fைடமய�கி F&க9�த ெல�ப (ைடய சாவா�� >தவாத 

Jனிலா யா�ைக$ பசாச�தா� க�ட மண$ேப9;’. இனி� 

க.த�வமாவக.த�வமாவக.த�வமாவக.த�வமாவ::::  க�த�வ >மா��6 க�னிய��த"�: எதி�$ப&2� க�2 

இைய� ேபால� தைலவ.� தைலவிF" எதி�$ப&2$ Hண�வ; ‘அதி�$பி�ைப" 

Sணா� மாடவ��த"� ெளதி�$ப&2� க�0ைய ெல�ப கதி�$ெபா� யா� 

��தி�வ� க�ட �னிவ� த�கா&சி� க�த�வ� க�ட கல$H’ என 

இவ;றா.ண�க.      -   ந�சினா��கினிய�  

 

இ5ெவ&ட.:  ப�ைட�  கால�தி�  நிலவிய கள( மண" . அ�கால இ9தியி�  

எ&2வித மண வைகக:  ேதா�றின எ�9 ெதாிகிற. அ5ெவ&2"  நிலவியேபா"  

அறிஞ� ப�ைடயதாகிய கள(மண6  ெகா�ேட வா��தன� . ெதா� கா$பியனா�" , 

இைறயனா�"  கள(மண�ைதேய ேபா;றி$  பிறவ;றி�  இயைல�  >றி$பி&2�  

ெச�றன� . 

 

 இ�ப�"  ெபா�?"  அற."  எ�றா6> 

 அ�ெபா2 Hண��த ஐ�திைண ம�6கி�  

 காம�  &ட6 கா=6 காைல 

 மைறேயா�  ேதஎ� ம�ற�  எ&ட.:  

ைறயைம ந�யா��  தைணைமேயா ாிய�ேப 

-  ெதா�கா$பியனா�  

 

 அ� பி ைன;திைண�  களெவன$  ப2வ 

 அ�தண�  அ�மைற ம�ற�  எ&ட.:  

 க�த�வ வழ�க"  எ�மனா�  Hலவா்  

-  இைறயனா�  

 

மண வைககைள உ;9ேநா�>ழி�  கள(மண"  ஒ�9 தவிர, ஏைனய மண6களி;  சில 

ஒ�தைல�  காம�ைடயனவாF" , சில இ�வ� வழிேவ&ைக ெபறி."  வய 

�த�யன ெபா��தாதன வாF"  விள6>த�  காணலா" . ஒ�தைல�காம"  ைக�கிைள 

ெய�9" , ெபா��தாத ெப��திைண ெய�9"  ப�ைட ம�களா�  அைம�க$ 

ப&டன. 

 

��ைனய @�9"  ைக�கிைள�  >றி$ேப 

பி�ைனய நா�>"  ெப��திைண ெப9ேம  
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எ�றா�  ஆசிாிய�  ெதா�கா$பியனா� . அக�திைண உண��த அறிஞ� , ைக�கிைள 

ெப��திைண இர�ைடF"  ஒ�கி�  கள( மண"  ஒ�ைறேய ெகா�டன� . 

ெதா�கா$பியனா�"  இைறயனா�"  “***ஓ�த கிழவ."  கிழ�திF" ' எ�9" , 

“அ�பி�  ஐ�திைண�  களெவன$ப2வ: எ�9"  �ைற �ைறேய ஓதியி��த�  

கா�க. 

 

கள(மண�தி�  P&ப"  உணராதா� , “கள(: எ�.3  ெசா;ேக&2, அ"மண�ைத 

இழிவாக�  க�கி�றன� . ஈ�2�  கள( எ�ப, ம;ற�  கள( ேபா�றத�9. 

 

’எ� பய�>ேமா இ க;கெவனி�, W2ேப9 பய�>ெம�ப, எ�ைன? இ 

களவியல�ேறா? இ க;க W2ேப9 பய�>மா ெற�ைன? கள( ெகாைல, காம" 

இைண விைழ�� எ�பனவ�ேறா சமய�தாரா." உலக�தாரா.6 க0ய$ ப&டன? 

அவ;9: ஒ�ற�றாேலா இ? எனி�, அ;ற�9. களெவ.3 ெசா;ேக&2� கள( 

தீெத�பVஊ6 காம ெம.3 ெசா;ேக&2� காம� தீெத�பVஉ ம�9; ம;றைவ  

ந�லவாமா9 ��2, எ�ைன?  ஒ� ெப�டா&0 தமெரா2 கலா)� ந3��2 

சாவெல�." உ:ள�தளா� ந3� நி�றவிட�, அ�?ைடயாெனா�வ� 

அதைன� க�2 இவளிதைனF�2 சாவாம; ெகா�2ேபா F>$பெல�9 

அவைள� காணாேம ெகா�2ேபா F>�தி&டா�; உல?3 சன நீ�க��க� 

ந3��2 சாவா� ெச�றா:; அ காணாளா)� சா�கா2 நீ6கினா:.  அவ� 

அ�க:வினா� அவைள உ)ய� ெகா�டைமயா� ந�/ழி� ெச�/ெம�ப – 

ம;9" இ ேபா�வன களவாகா, ந�ைம பய�>ெம�ப-.  

 

இ6>$ பிற(6 கள(�ைம ெசா�ைல அ�கள(க&ெக�லா" இ5(ள( 

சிற$Hைடைம ெசா�/", ற�க" W2ேப9கைள �0�>மாகலா� என$ப2வ 

ெத�9 ெசா��� சிற$பி�க$ப&ட. அ பாயிர�:?" உைர�தா". ம;9 

உலக�� களவான ெவ�லா" ைக>ைற$ப(6 க�Cல(6 கAேவ;ற(" ப&2$ 

பழி)" பாவ�மா�கி, நரக� ெதாட�க� தீ�கதிகளி� உ)�>". இ ேம�ம�களா; 

Hகழ$ப&2 ஞானெவாA�க� ேதாெடா�த இய�பி; றாகலா." பAபாவ 

மி�ைனயா." என$ப2வெத�9 விேச0�க$ப&ட.  --  எ�9 ந�கீரனா�" 

 

’பிற��>ாி�ெத�9 இ�� >ரவா; ெகாைடெயதி��த தைலவிைய அவ� 

ெகா2$ப� ெகா:ளா இ�வ�6 கர�த உ:ள�ேதா2 எதி�$ப&2$ Hண��த 

களவாத�� இ பி;;�>ாிய ெபா�ைள மைறயி; ெகா:?6 களவ� றாயி;9. 

இ ேவத�ைத மைற Gெல�றா; ேபால� ெகா:க”.  ‘உலக� ம�றலாவ >ரவ� 
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ெகா2$பத;> ��ன� ஒ�வ;>" ஒ��தி�>6 க�=" மன��த"�: இையவேத 

ெயன ேவத�6  றி;றாத��’     --  எ�9 ந�சினா��கினிய�"  களவியைல 

விள�கியி��த�  கா�க. விாி( அக G�களி;  பா��க. 

 

கள(மண விள�க"  

 

கள( மணமாவ “ஓ�த ப�H"  ஓ�த நல."  ஓ�த அ�H"  ஒ�த ெச�வA"  ஓ�த 

க�விF"  உைடய” ஒ��திF"  ஒ�வ." , பிற�  �ய;சியி�றி ஆ�டவ�  அ�:  

 &0ய வழி� 0, இவ:  இவனாமா9" , இவ�  இவளாமா9"  ஐ"Hலனார இ�ப 

Pக�6  காத�  மணெம�க. இ"மண வா)$ப2"  ஒ��தி�>"  ஒ�வ.�>"  நிகA"  

இ�ப அ�ேப வா�வி�  ேநா�க�ைத நிைறேவ;ற வ�ல. இத�  ெப;றிைய அக 

G�க:  விாி��   9கி�றன. 

 

Vய கள( மண�ட�  நாளைடவி�  சில விைன�ைறக:   டலாயின. ம�பைதயி�  

- சிற$பாக ஆடவாிைட$  ெபா)F"  வA("  H>�த பி�ன��  கள(வழி நிகA"  

(தைலவி - தைலவ� ) அ�H�  >றி$ைப உல>�> உண��த;ெபா�&2$  ெப;ேறா�  

சில விைனக:  ெகா�டன� . விைனக?�ேக;ற கிாிையக?"  வ>�க$ப&டன. 

 

“ெபா)F"  வA(�  ேதா�றிய பி�னா்  

ஐயா யா�தன�  கரண ெம�ப” 

 

எனவ*உ�  ெதா�கா$பிய�  C�திர"  உ�ன;பால. கரண"  அ�ல கிாிைய 

ெகா�ட க;பிய�  எ�ப. க;பிய� , களவிய�வழி$  பிற�த. களவி�ேற�  

க;பி�ைல. ெதா�  கா$பியனா�  கால�தி�  கள( மண"  எ�நிைலF;றி��த ெத�ப, 

ெதா�கா$பிய$  ெபா�:  அதிகார�தி;  ேபா�:ள களவிய�  க;பிய�களா�  

ெதாிகிற. பி�வ�த ஏைனேயா�  அ5வழி நி�ேற G�க:  எAதின� . 

 

பி�ைன நாளைடவி�  ெதா�கா$பிய�  கால�திய கள( மண�"  மைற�, ேவ9 

மண6க:  ம�பைதயி�  Pைழ�தன. இ$ெபாA மண6க:  ேபா�யா)  

�0�தி��த�  க� 2. ேபா� மண6களா�  ம�க:  வா�( >ைல� வ�கிற, 

தீெயாA�க"  ெப�கி வ�கிற. 

 

இ�நாளி�  பைழய கள( மண�ைத உயி�$பி�த�  அாி. எ�ைன? அ�நாளி�  

இ�பாலா�"  அக�திைண$  பயி;சியி�  வ�லவரா யி��தன� . அவ�  கா&சியளவா�  

ெம)$பா2 க�2, அக$  ெபா��த"  உண�"  P�ணறி( ெப;றி��தன� . 

இ$ெபாA அ$பயி;சி இற�ப&டைமயா� , Hறவழி யிலாத�  நிைலைமைய 
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உண�� தி�மண"  நடா�த�  ேவ�2" . இ >றி��  சில உைர பகர 

வி�"Hகிேற� . 

 

வயவயவயவய    

 

�தலாவ வயதி�மீ க���  ெச/�ேவா" ; பி�ேன பிறவ;ைற ேநா�>ேவா" . 

“ஓ�த ப�H ஓ�த நல�  ஓ�த அ�H ஒ�த ெச�வ"  ஒ�த க�வி' எ�9  றிய அறிஞ�  

“ஒ�த வய” எ�9  றாைம உ�ன�  த�க. வயதி�  மா9த�  இ��த�  

ேவ�2ெம�ப அ�னா�  க��. எ�தைகய மா9த� ? அவ�த6   ;றா�  வய 

ஓ�தி��த�   டா எ�ப விள6>கிற. ஓ�த��ேற�  ஏ;ற�  >ைற( இ��த�  

ேவ�2ம�ேறா? ஏ;ற வய எவ��கி��த�  ேவ�2" ? >ைற�த வய 

எவ��கி��த�  ேவ�2" ? ஓ�த ப�H ஓ�த நல�  �த�யன ஓதிய அறிஞ� , வயதி�  

ம&2"  ேவ;9ைம கா&ட ேவ�0, “இவ."  பதினாறா&ைட$  பிராய�தானா)  

இவ?"  ப�னீரா&ைட$  பிராய�தாளா)  ஓ�த ப�H"  ஓ�த நல."  ஒ�த அ�H"  

ஓ�த ெச�வ�"  ஒ�த க�விF"  உைடய ரா) ' எ�9 வய >றி�தி��த�  ஊ�றி 

ஊ�றி ேநா�க;  பால. இதனா�  அ�  வய, ெப�  வயதி."  சிறி ஏறி யி��த�  

ேவ�2ெம�ப ெதாிகிற; இதைன அரா)�சி மி>�த ேம�நா&டறிஞ�"  ஏ;9�  

ெகா:கி�றன� . ெப� , ஆைணவிட�  சிறி விைரவி�  உ;ற வயதைடதலா� , ஆ�  

வயதி."  ெப�  வய சிறி >ைற�தி��த�  ெபா��த" . இ�ைல ேய�  

ெப�=�>�  �ப"  மி>" ; ஆ=�>"  இ�ப"  இ�ைல. 

 

ெபா��தா மண"  

 

வய ேவ;9ைம ெகா�2, ஆ�0�  பலபட �தி��த நைர @தாள� , ஓாிள6  

க�னிைய�  க&டலாேமா எனி�  அ  டேவ  டா. வயதி�  �தி��த ெப�=ட�  

வயதி�  இைளய ஆ="  ேச�த�  ஆகா. இ"மண6களா�  இ�ப"  விைளவதி�ைல; 

ந;பி:ைள$  ேப9"  உ9வதி�ைல. இ�ப"  ெபா��தாததாக("  ஒ�தைலயாக("  

இ��தலா�  உட�  நல.6 ெக2" . அதலா� , வயதி�  சி9 ேவ;9ைமFைடய 

காைளF"  க�னிF"  மண"Hாிதேல சா�Hைட�. 

 

அ�சி9 ேவ;9ைம யா? அத;>�  கால எ�ைலய�ேடடா? ந"  நா&டா�  “பதினா9 

- ப�னிர�2: எ�9 நா�> வய ேவ;9ைம ெகா�டன� . இ�."  ஓரா�2 

 &0 ஐ� வய ேவ;9ைமF"  ெகா:ளலா" . இர�2 வய ேவ;9ைமF"  

ஒ�Hைட ஓ�>" , வய ேவ;9ைம, ஐ��> ேம;  ேபாகாம/" , இர�2�>�  

>ைறயாம/"  இ�$ப நல" . நா�> வய ேவ;9ைம மிக$  ெபா��த" . 
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பதினா9 - ப�னிர�2 வயைத$  ப;றி�  சிறி உ�.ேவா" . இ5வய �ைற 

இ$ெபாA ம9�க$ப2கிற. ம9$H�> யா."  ைணநி;கிேற� . அனா�  

பதினா9 - ப�னிர�2 வய>றி��  ெச�ற ப�ைட @தறிஞ�மீ, இ�கால��  

சில�  �ம�"  பழி�> யா�  ைண நி�ேல� . எ�ைன? 

 

வய"  கால ேவ;9ைமF"  

 

பதினா9 - ப�னிர�2 வய எ�9 ஆ�ேறா�  >றி$ பி&ட காலேதச வ��த-

மான��>"  த;கால ேதசவ��த மான��>"  ேவ;9ைம உ�2. இ$ெபாA 

உ:ள நிைலைமைய�  ெகா�2, ப�ைட @தறிஞ�  ெசயைல�  >ைற  9வ பிைழ. 

அவைர�  >ைற  றா, கால��ேக;ற மா9த�  ெச)வ அறி(ைடைம. 

அ�நாளி�  பிராணாயாம"  �த�ய பயி;சிக:  ஐ� வயதி�  ெதாட6க$ப2" . 

பதினா9 வயதி�  அ$பயி;சிக:  �Aைம எ)" . அ5வயதி�  தி�மண� �>ாிய 

இய�  - திற"  - உர"  �த�ய யா("  ஆடவ�பா�  ெபா��தி வ�தன. ெப�="  

ப�னீரா�0�  தி�மண�� >ாிய யா("  ெப9வ: . இ�நாைளய பதினா9 

வயைடய ஆ=" , ப�னி� வயைடய ெப�="  H�  த2$பி."  கீேழ விAவ� . 

இ$பதினா9 - ப�னிர�ைடயா, அ$பதினா9 - ப�னிர�2ட�  ஓ$பேநா�கி 

அ�ேறாைர$  பழி��   9வ! 

 

காலேதச வ��தமான நிைல ேநா�கி, பதினாைறF"  ப�னிர�ைடF"  �ைறேய, 

இ�ப - பதினா9 ஆ�கலா" . ேவ�2ேம�  இர�2 வய உட�   &டலா" . 

எ$ப0ேயா இ�வ��>"  நா�> வய ேவ;9ைம இ��த�  ேவ�2" . 

 

ேம�  நா2"  நம நா2"  

 

இ�நாளி�  சில�  ேம�நா&2 �ைறப;றி �$ப, �$ப�ைத� எ�9 

ெசா�கி�றன� . நம நா2 ேம�  நாட�9. ேம�நா&டா�  ெவ�ணிற�ட�  

பிற�கி�றன� . நா"  அ�நி9�ட�  பிற$பதி�ைல. ேம�நா2 த�ைம நா2. அைத 

ேநா�க நம நா2 ெவ"ைம நா2. இ�ப�  கிள��சி ெவ"ைம நா&0�  விைரவி�  

எAத�  இய�H. அ5  ெவA�சிைய�  தைகய இய;ைகேயா2 மா9ப&2$  ேபா�  

Hாித�  அறிFைடைமயாகா. எ�லாவ;றி;>"  ேம�  நா&ைட இல�கியமாக�  

ெகா:வ நம நா&0�  வள�ைத�  ெக2$ப தா>" . ேம�நா&2 �ைறப;றி “�$ப 

- �$ப� ைத�” பா&2$ பா2வ அறம�9. இ�ப�திர�2 வய�>:  மணவிைன 

�0$ப அறி(ைடைமயா>" . Hறனைடயாக�  சில�  இ�ப�ைத� ெகா:ளலா" . 

இ�ப இ�ப�ைத� �>:  ஆடவ��>" , பதினா9 இ�ப��>:  மகளி��>"  

மணவிைன �0�த�  நம நா&0�  இய;ைக�> அர�  ெச)வதா>" . 
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உ;ற வயதி�  ம�க&>$  ேபாக$  Hண��சி இ��த�  ேவ�2" . அஃ உட�  

வள��>"  அறி( விள�க��>"  ைண ெச)வதா>" . 

 

ெபாைறயிலா அறி( ேபாக$  Hண�விலா இளைம ேமவ�  

ைறயிலா வனச வாவி கி�லா�  ேகால�  V)ைம 

நைறயிலா மாைல க�வி நலமிலா$  Hலைம ந�னா�  

சிைறயிலா நகர"  ேபா/"  ேசயிலா�  ெச�வ ம�ேற. 

- வைளயாபதி 

 

இ�பPக��சி$  ப�வ"  

 

தி�மண�தி�  பி�ன�  இ�வ��>"  ெசால;காிய இ�ப நிக��சி ெதாட6>" . சில 

ஆ�2 இ�ப�  கலவியா�  சில ஒA6>�ைறக:  ப�ப2" . ப�ப&ட இ�ப 

Pக��சி�>ாிய ப�வ�"  உ�2 அ$ப�வ�தி�  தி�மண3  ெச)யா ��னேர ஏ�  

ெச)த�  ேவ�2" ?” எ�9 சில�  க�தலா" . ��னேர தி�மண"  நட�தால�றி 

அ$ப�வ�தி�  ப�ப&ட இ�ப"  நிகழாெத�க. ஒ�வ�  >ழ�ைத$  ப�வ�ெதா&2 

எA�, ெசா�  �த�யன பயிலா வாளாகிட�, பி�ேன திeெரன�  

ெதா�கா$பிய"  பயில$  H>�தா� , அவன ெதா�கா$பிய$  பயி;சி எ�னா>" ? 

இ�ப நிக��சி�> எA�$  பயி;சி ேபா�ற தி�மண" . சில ஆ�2 கட�  2"  

இ�ப நிக��சி ெதா�கா$பிய$  பயி;சி ேபா�ற. 

 

அ$ப�வ"  எ? ந"  நா&டறிஞ�  ெப�  ப�வ�ைத ஏA வைகயாக$  பிாி�$  

ேபா�தன� . அவ�  அதத;>ாிய அ�2கைளF"  வைர$ப2�திF:ளன� . அைவ 

வ�மா9:- 

 

1. ேபைத (ஒ� வய �த�  ஏA வய வைர); 

2. ெப"ைப (ஏA - பதிெனா�9) ;  

3. ம6ைக (பதிெனா�9 -பதி�@�9);  

4. மட�ைத (பதி@�9 - ப�ெதா�ப); 

5. அாிைவ (ப�ெதா� - இ�ப�ைத�);  

6. ெதாிைவ (இ�ப�ைத� - �$ப�ெதா�9);  

7. ேபாிள"  ெப�  (�$ப�ெதா�9 - நா;ப);  

பிற இளைம கட�த �ைம� >ாியன. இைவ நம நா&2�  த&ப ெவ$ப நிைலைம�  

ேக;றவ�ண"  வ>�க$ப&டன. ேம�நா&0� , இ�."  சில ஆ�2 கட� 

�ைமF9" . ேமேல >றி$பி&டவா9, கால நிைல ேநா�கி இ"�ைறயி�  சில 

மா9த�  நிக��வ தவறாகா. 
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பைழய �ைற$ப0 ேநா�>ழி, இ$ப�வ6களி�  தி�மண� �>ாிய ம6ைக$  

ப�வமாகிற. இ$ெபாA மட�ைத$  ப�வ"  வைர தி�மண�கால"  

நீ�0��கலா" . தி�மண�தினி� 9"  இ�ப நிக��சி ெச"ைம ெப9த;>�  சில 

ஆ�டா>ெம�ப ேமேல ெசா�ல$ப&ட. இ�ப Pக��சி�>ாிய அாிைவ$  

ப�வமா>" . கால நிைல�> ஏ;றவா9 அ$ப�வ��>ாிய அ�2நிைல ஒ� சிறி 

மாறலா" . ெச"ைம இ�ப��>ாிய ப�வ"  அஃ எ�பேத ஈ�2�  க�த;பா;9. 

“ெப�  இ�பேம ��தின என�ெகா�ட உலகாயத� , அ5வி�ப��>ாிய ப�வ" , 

“அாிைவ$  ப�வ" ” எ�9 >றி�தி��கி�றன� . “அாிைவய�  இ�ப"  ��தி” எ�."  

உைரைய�  கா�க. ப�ப&ட ெச"ைம இ�ப��   ாிய அ$ப�வ�தி�  தி�மண3  

ெச)ய$  Hற$ப2ேவா�  இ�ப�ைத$  ெபறாெதாழிேவாராவ� . ஆதலா� , 

அ$ப�வ��> ��னேர மணவிைன �0$ப அறி(ைடைம. 

 

ேபா� மண"  

 

நம நா&0�  பல$பல விதமாக�  தி�மண6க:  நைடெப;றன; ெப9கி�றன. 

தி�மண�தி;> உாிய வய �த�யவ;றி�  மீ ந"  நா&டா�  சிறி6  கவைல 

ெச/�தியதி�ைல. பா�மணமறா�  சி9 >ழ�ைதக:  கர�தி�  பழ�  த� ஏமா;றி 

மணவிைன �0�க ��திய தா)  த�ைதய�"  இ��தன� . இவ�  தா)  த�ைதய-

ராவேரா? எ�9 ேக&கிேற� . தி�மண�தி�  இய� , ெபா�: , P&ப"  �த�யவ;9:  

ஒ�9�  ெதாியாத >ழ�ைதக&> மணவிைன �0� வ�த ெகா2ைம ஒ�வழியி�  

“சாரதா ச&ட”�தா�  ெதாைல�த. ெப�மக: , பயில ேவ�2வைத$  பயி�9, 

உணர ேவ�2வைத உண��, இய;ைக வழி வள��வ�"  ேவைளயி� , தி�மண 

நிக��சி அவ:  உ:ள�தி�   2"ேபா, அவ: , த�  இய�H, க�வி 

�த�யவ;றி;>�  த�கவா9, ஒ�வைன�  ெதாி�ெத2�>"  உாிைம அவ?�க�ேறா 

இ��த�  ேவ�2" ? உலக"  இ�ன ெத�9 ெதாியா ��ன"  ஒ��திைய 

ஒ�வ.�> ம;றவ�  ெகா2�த�  பாவ" . 

 

இளைம மண�"  கிழ மண�"  

 

இளைம மண�தா�  நா2 ேக2;9 வ�த ஓரளவி�  ஒழி�த. கிழ மண�தா�  

விைள� வ�6  ேக&ைடF"  ெதாைல�க அறிஞ�  �ய/த�  ேவ�2" . ெவ:ளி�  

க"பிெயன நைர மயி�  திர�2, க�>ழிவிA�, ப�  ேத)�, நர$H�க&2�  

>ைல�, எ/"H உ/�, �> வைள�த ெதா�2 கிழவ� , ேமக6  க&2�  

க&டாக�  தவ��தாெலன அட��த மயி�" , பிைற�  தி6க?"  ெவஃ>"  Pத/" , நீல�  

க�விழிF" , ��த�ன ெவ�ணைகF" , பவள இத�" , >யி�  >ர/" , மயி�  நைடF 

�ைடய இளைமF"  அழ>"  ஓAகிL�"  க�னிைய மண�>6  ெகா2ைம நம 

நா&0�  ம�� கிட�கிற. அ�ேதா! ெப�  ெத)வ"  க�லா? ம�ணா? 
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இ�ெகா2ைம >றி� எAத�  ைகF"  ஓடவி�ைல. ெப�  ெகாைல? ெப�  ெகாைல? 

எ�9  வி�   வி ேமேல ெச�கிேற� . 

 

ம9மண"  

 

“நாயகி இற�தா�  எ�  ெச)வ?” எ�9 சில�  ேக& கி�றன� . “நாயக�  இற�தா�  

எ�ெச)வ?”' எ�9 ேக& பாாி�ைல. இர�டா �ைற மண"  ேவ�2ேம�  அ"  

மண(ாிைம இ� பாலா��>"  இ��த�  ேவ�2" . இர�டா �ைற மண"  

ேவ�2வதி�ைல எ�ேற யா�  ெசா�ேவ� . ஒ��ைற ஒ��திFட�  காத�  ெகா�2 

ஒ�வ�  மண3  ெச)த பி�ைன, ம;ெறா� ெப�ைண அவ�  மண3  ெச)வ 

எ;9�>? காத�  ஒ�வாிட"  நிக�ேமய�றி ம;றவாிட"  நிகழா. காதலா�  ஒ��ைற 

வா)�க$ெப;ற மைனவி, இ�.யி�  ற�க ேநாி." , அவ:  காத�  எ6ஙன"  

நீ6>" ? ெகாAந�  காத/"  அ�த�ைமயேத. ஆதலா� , காதலா�  விA6க$  ெப;ற 

ஒ��தி இற$பி."  ஒ�வ�  ம9மண3  ெச)ய ேவ�2வதி�ைல. அ5வாேற ஒ�வ�  

இற$பி."  ஒ��தி ம9மண3  ெச)ய ேவ�2வதி�ைல. மைனவி உயி�ட�  

இ��க, ேம/"  ேம/"  ஆடவ�  மண3  ெச)வ ெப�6ெகா2ைம. அைத$  ப;றி 

ஈ�2 விாி��   ற ேவ�2வதி�ைல. 

 

Hறனைடயாக இ6> இர�ெடா� >றி$H$  ெபாறி�க வி�"Hகிேற� . தி�மண"  

நட�த உட�  அதாவ ஓரா�2 ஈரா�2�>: , மைனவி மாி�தா� , பி:ைள$ேப9 

க�தி, இ�ெனா��திைய மக�  மண�கலா" . வய �தி��த ஒ�வ� , மைனவிைய 

இழ�த பி� , மைனவி நைசயா�  இட�$ப2வேன� , அவ�  த�  வயதி;கிைய�த 

ஒ��திைய - அதாவ கணவைன இழ�த ஒ��திைய - அவ?"  வி�"பி�  - மண� 

ெகா:ளலா" . அ6ஙன3  ெச)யா, கிழவ�  க�னிைய�  க&2வ  டா. இ�வ�  

எ5வயதி�  எ�நிைலயி�  மண3  ெச) ெகா:ளி." , வய ேவ;9ைம நா�> 

அ�ல ஓ��>ேம�  இ��த�   டாெத�ப கவனி�க�த�க. 

 

ெகா3நெகா3நெகா3நெகா3ந����        

 

ெகாAந�  எ�பத;>�  ெகாAெகா"H ேபா�றவ�  எ�ப ெபா�: . தா�  �;றி�  

ெகா:ள�  த�க ெகாAெகா"H இஃ எ�9 ெகா0 ெதாி� ெகா:?த�  ேபால�  த�  

னிய�H�>ாிய ெகாAந�  இ�னாெனன ஒ�வைன�  ெதாி� ெகா:?"  ெபா9$H$  

ெப�ணி.ைடயதா யி��த�  ேவ�2" . ெப�  பிற� வள�� க�வி பயி�9 

ேத��சி அைடவ எ;9�>? ஒ�வ.ட�  வா�� தா)ைம$  ேப9 

ெப9த;க�ேறா? அ$ேப;றி;>ாிய வா��ைக�  ைணைய�  ேத2வதி�  அவ:  

கவைல ெச/�திேய தீ�த�  ேவ�2" . வா��ைக�> ந;9ைணயாகாத ஓ�வ�  

நாயகனாக வா)$பேன�  ெப�ணி�  வா�( >ைல�ப2வ தி�ண" . அ$ெப� , 
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ெச�வ�தி;  சிற�த சீமா&0யா யி��தாெல�ைன? க�வியி;  சிற�த கைலவாணியா 

யி��தாெல�ைன? அழகி; சிற�த அண6கா யி��தாெல�ைன? ந�ல கணவ�  

வா)�தா�  இைவெய�லா"  அவ?�>$  பய�ப2" . வா)�கவி�ைலேய�  

இைவகளா�  ஆ>"  பய�  ஒ�9மி�ைல. ஒ��தியி�  வா�(�  ெச�வ"  அவள 

நாயகேனயாவ� . 

 

நாயக�  எவ� ? 

 

நாயக�  விைளயா&ட�ல� ; பாைவய�ல� ; இ�றி��   நாைள ஓழிேவான�ல� . 

அவ�  எ�9"  நீ6கா வா�வி�  ஒ�றியி�$பவ� ; வா��ைக�  ைணயா 

யி�$பவ� . இ�தைகய ஒ�வ� , எ�லா வழியி/"  நாயகிFட�  இைய�தவனா 

யி��த�  ேவ�2ம�ேறா? 

 

அ�தைகய நாயகைன�  ெதாி�ெத2�>"  ெபா9$H எவ�ைடயதாயி��த�  

ேவ�2" ? தா)  த�ைதயா�  ெப�=� >ாிய ந�னாயகைன�  ெதாி�ெத2$பதி�  

ைண Hாியலா" ; கவைல ெச/�தலா" . அனா�  ஆ��த ெபா9$H$  

ெப� ணி.ைடயதாகேவ இ��த�  ேவ�2" . இ ந"  நா&டா�  பல��> 

விய$S&2" . “ெப�ணா H�ஷைன�  ேத0�  ெகா:வ?” எ�9 அவ�  எ:?வ� ; 

நைகயா2வ� . “H�ஷ.ட�  நாைள வாழ$ேபாகிறவ�  யா� ?” எ�9 

எ:?ேவாைரF"  நைகயா2ேவாைரF"  ேநா�கி�  ேக&கிேற� . ேகவல"  நைக, 

Hடைவ �த�யன வா6>வதி�  தா)  த�ைதயா�  மகள வி�$ப"  ேக&கி�றன� . 

இைவக&>$  Hத�வியி�  க��ைத�  ெதாி� ெகா:ள வி�"H"  ெப;ேறா�  அவ:  

வா�விKேட ெந0"  உயிராக�  கல� வாழ�த�க நாயகைன$  ப;றி�  தானா 

ெப�ணி�  க��ைத�  ெதாி� ெகா:வ இழி(? பைழய கள( மண"  வழ�கி�  

இ�லா ெதாழியி." , அத;>ாிய அக அறி( ஊ;9�  V��ப0."  அத.ைடய 

ேபா�ைக யாத�  ப;றி ஒA>வ ந�ல. தி�மண��> ��னேர ெப� , 

நாயகைன$  ப;றி�  ெச5வேன ெதாி� ெகா:?மா9 ம;றவ�  �ய/த�  சிற$H. 

��பி�  ஒஓ�9�  ெதாியாத ஓ�வ�  ப�க�தி�  ெப�ைண�  திeெரன அம��வ 

அறம�9. “ெப�ைண$  ெப;ற தா)  த�ைதய��>$  ெபா9$  பி�ைலேயா?” எ�9 

சில�  க�தலா" . ெப;ேறா��>$  “ெபா9$  பி�ைல  எ�9 யா�   ேற� . 

அ$ெபா9$Hட�  ெப�ணி�  வி�$H"   ட�  ேவ�2 ெம�ப என 

உ:ள�கிட�ைக. 

 

க&2$பா2களா�  ெபா��தா மண6க:  
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சாதி�  க&2$பா2, சமய�  க&2$பா2, ெபா�:  ேவ&ைக �த�யவா;றா�  

எ�ைணேயா ெபா��தா மண6க:  நைட ெப9கி�றன. க&2$பா2க?�>�  

க&2$ப&2 எ�ைண நா:  உயி�வைத ெச) ெகா�0 �$ப! க&2$பா2க:  

எ�ென�ன ெச)கி�றன! அ�ேதா! விாி�கி;  ெப�>" . ெப; ேறா�"  ெப�="  

வி�"பாத இட�தி/"  மண"  நிகAமா9 ’க&2$பா2' ெச)கிற! க&2$பா&2�>"  

க�@0 வழ�க� �>"  எ�ன ஆ;ற� ! எ�ன ெப�ைம! அ3சா ெந3�ட�  க&2$  

பா2கைளF"  க�@0 வழ�க6கைளF"  உைட�ெதறித�  ேவ�2" . 

 

மன ெமா�றிய மண"  

 

சில இட6களி�  @ட$  ெப;ேறாாி�  வி�$ப��  கிண6க, எ�ைண$  

ெப�மணிக:  க�ணீ�  உ>� மண3ெச) ெகா:கி�றன� . ெப�  மன6 

ெகா:ளா மண"  மணமா? எ�9 வின(கிேற� . தி�மண"  எ�ப நைகயா? 

இைசயா? ப�தரா? மாைலயா?  &டமா? வி��தா? மன"  ஒ�றாத இட�திேல 

மணேம? மகி�ேவ? நாயகி நாயக�  மன"  ஒ�9வேத ம�ற�  ம�றலா>" . 

அதலா� , ெப�  த�  க���  கிைய�த நாயகைன ந�ணேல ெபா��த" . 

 

ேசாதிட"  

 

கள( மண"  இற�ப&ட பி�ன��  தா)  த�ைதய�  ேசாதிட�தி�  வழி$  ெபா��த6  

க�2, பி:ைளக&>�  தி�மண3ெச) வ�தன� . இஃ இ�."  நைடெப;9 

வ�கிற. ேசாதிட வழி�  >றி�க$  ெப9"  ெபா��த�ைத யா�   ைற  றவி�ைல. 

ேசாதிட"  பிைழெயன("  யா�   ேற� . ேசாதிட�  பிைழ படலாம�ேறா? கணித"  

�த�யவ;றி�  பிைம நிகழலாம�ேறா? ேசாதிட�ட�  - ெப;ேறா�  ஆரா)� சியட�  

- ம;றவ�  உதவிFட�  - ெப�ணி�  வி�$ப�"  ேதைவ எ�9 யா�  ெசா�கிேற� . 

�0H ெப�ணி�  வி�$ப�ைத ஒ&0 யதாயி��த�  ேவ�2"  எ�ப என க��. 

 

ெகாAநைன�  ெதாி�ெத2�த�  

 

ெகாAநைன�  ெதாி� ெகா:வதி�  ெப�=�>$  ெப�"  ெபா9$H உண2. “மக� : 

எ�.3  ெசா�/� >ாிய ெபா�?ைடய ஒ�வைன$  ெப�  ெதாி�ெத2$ப 

ெபா��த" . நீ�ட நா:  தன�>�  ெதாி�த ஒ�வைனேய ெப�  க��தி;  ெகா:வ 

நல" . திeெரன வ�"  ஒ�வன ெச�வ"  - க�வி - உட;க&2 - �த�யவ;ைற�  

க�2 ெப�மக:  மய6கலாகா. நாளைடவி�  அவன வழ�க ஓA�க"  

�த�யவ;ைற�  கவனி�, அவ:  த�  மன�தி�  ெதளி(ெபற�  ேவ�2" . தா)  

த�ைதய�  வாயிலாக(" , ம;றவ�  வாயிலாக(" , ஒ�/"வைக ேநராக("  அவன 

ெசயைல$  ெப�  கவனி�வர�  ேவ�2" . ெவ96  காம�கிள��சி�> எளிவ�, 
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திeெரன ஒ�வைன ஒ��தி ஏ;ப பி�ைன$  பிாிவி;>"  பிற இட��>6 கா�  

ெகா:வதா>" . பி�ைன வா�வி� , எ�தைகய இைடL9"  ேநராத வழியி� , அவ:  

தன�>க�த வா��ைக�  ைணைய�  ேத2வ அறி(ைடைம. இழி�த காம�C&0;> 

அ0ைம$  ப&2$  ெப� , ேச;றி�  வி�வ அறியாைம. 

 

நாயக�  எ�றா� , காமேவ&ைக தணி$பவ�  எ�9 ம&26  க�தலாகா. 

ஒ��தியி�  தா)ைம நிைல�>�  ைண நி;பவ." , ந;பி:ைள$  ேப;றி;>�  

த�ைதயாயி�$பவ."  நாயக�  எ�.3  ெசா;> உாியவ�  எ�க. பி�.லகா�>�  

த�ைதயாமா9 ஒ�வைன�  தன�>ாிய கணவனாக�  ேகாட�  ெப�ணி�  கடைம. 

த�ைதயா>"  நீ�ைம அவ�பா�  இ��கிறதா எ�ப ெபாி6  க�த;பா;9. 

 

நாயக�  இய�  

 

வய ஓ�9 தவிர, பிறவ;றி�  ஏற�>ைறய எ�லா�   9களி/"  ெப�  த�ைன 

ஓ�த ஒ�வைன நா2வ சிற$H. “ஒ�த ப�H"  ஒ�த நல."  ஒ�த அ�H"  ஓ�த 

ெச�வ�"  ஓ�த க�விF"  உைடயரா) * * *”- அ�பினா."  >ண�தினா."  

க�வியினா."  உ�வினா."  தி�வினா."  திாிவிலா ஒ�வ�  ஒ�வாி� * * *' - 

“எ�கால�"  எ5விட�"  ஞான�தா."  ஒA�க�தா."  ஆ:விைனயா."  

ெபா�ளினா."  ெபா�வில�  தாேன எ�ப. இவ?"  அ�னெளனேவ, இ�வ�"  

ெபா�விற�தா ெர�பைத$  பய�>" '- என வ*உ6  களவிய�  உைரயாசிாிய�  

ெமாழிகைள�  கா�க. 

 

ஒ�த க�வி 

 

இ�பாலா��>"  �த��  ஓ�த க�வி ேவ�ட;பால. ஒ�த க�வி இ�லாத இட�$  

பிற ஒ�வர�  அாி. ஈ�2 ஓ�த க�வி எ�ப ஓ�த ஏ&2�க�விையF"  அ�9; 

ஓ�த ப&ட�  க�விையF"  அ�9. பி�ைன எ? க�வி�>ாிய பயனிைலைய எ�க. 

 

சில இட6களி�  நாயகி இைச�  க�வியி;  சிற� விள6>கிறா: . நாயக�  

அ�க�வியி�  C�யமாயி��கிறா� ,; அைத ெவ9$பவனாF"  இ��கிறா� . 

நாயக.�> அ�க�வி யி�லா ெதாழியி." , அைத�  ெசவிம2��  திைள�>"  

அறிவாத�  அவ.�கி��த�  ேவ�2" . இ�ைலேய�  ெப�6  கவைலேய. இைச$  

Hலைம நிர"ப$  ெப;ற ஒ��தி, அ$Hலைம சிறி மி�லா ஒ�வைன மண�தா�  மன 

ஒ;9ைம நிக�த�  அ�ைம. Hறனைடயாக�  சில இட6களி� , சிலேபா�, ேவ9 

ைறகளா�  ஒ;9ைம நிகழலா" . பலதிற�  க�வி�  ைறகளி�  இ� பாலா��>"  ஒ�த 

Hலைம இ��த�  சமய��> உத(வதா>" . இ�நாளி�  நாயக�மா�:  பல�  
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க;றவராயி��கி�றன� . நாயகிமா��ேகா எA� வாசைனF"  கிைடயா. இ5  

வி�வ��>"  அறி( ஒ;9ைம எ6ஙன"  நிகA" ? அறி( - மன"  - உட�  எ�."  

��திற ஒ;9ைம இ�பாலா��>"  இ��த�  சிற$H. இ5ெவா;9ைம�> அ0$பைட 

ஓ�த க�வியா>" . 

 

ஒ�த ஒA�க"  

 

க�வி அறி(ட�  இ�பாலா��>"  ஒ�த ஒA�க"  இ��த�  ேவ�2" . ஓ�த ஒA�க"  

இ�லாதாாிட� ஓ�த அ�H நிகழா. ெபா)யனிட"  ெம)ய:  சி�>வ" , 

ெகாைலஞனிட"  அ�:  கனி�த அக�ைடயா:  அக$ப2வ"  மா9பாடாக �0த�  

இய�H. அதலா� , ஓ�த ஒA�க"  இ�பாலா��>"  ேதைவ. 

 

நாயக� , நாயகியி�பா�  எ5ெவாA�க�ைத எதி�ேநா�> கிறாேனா, அ5ெவா��க"  

அவ�பா/"  இ��த�  ேவ�2" . அ5வாேற நாயகி, நாயக�பா�  எதி�ேநா�>"  

ஓA�க�"  அவ:பா�  இ��த�  ேவ�2" . ெச�வ�"  பிற("  ஒ�தி��த/"  

ந�லேத. 

 

உட;  ெபா��த"  

 

சில இட6களி�  எ�லா"  ஓ�"  உட�நல�  ஓ5வாம�  இ��>" . உட�  நல�  

ஓ5வாைம, பிற ஓ�த நிைலகைளF"  சிைத�>" . இ�  தி�மண�தா�  ெம)$பய�  

விைளயா. க&2"  அழ>"  திர�2, அ�ெதன$  ெபா�F"  இள6  க�னிைய, உட�  

நல�  ெபறாத ஒ� “ேதைர: மண�தா�  மன ஒ;றைம நிகA6ெகா�  மன ஒ;9ைம 

இ�லாத இட� அறி( ஒ;9ைம ஏ? உட�  - மன"  - அறி( - எ�."  @�9"  

ஒ�ைம$ப&ட வா�ேவ அ�H�>ாிய இ�வா�வா>" . உட�  நல�  எ�லாவ;றி;>"  

ஊ;9 எ�9  ற�  மிைகயாகா. 

 

ேநாயாளாிட�தி�  எ�சாி�ைக 

 

உட�நல�  மீ ெபாி6  க���  ெச/�த�  ேவ�2" . “நீ9S�த ெந�$H�க: ' சில 

உ�2. அவ�  விைலயய��த ந�லாைடயா�  த"  Hைரைய மைற� உலைக 

மய�>வா ்; ஏ9 ேபா�  ெசய;ைக நைட நட�6  கா&2வ� , க�வியி/"  

ெச�வ�தி/"  பிறவ;றி/"  ெப��>ைடயராF"  இ�$ப� . இ5வள(ட�  அவ�:  

கன�  @�2 ெகா�0��>" . இ�  ’நீ9S�த ெந�$H�க'ளிைட எவராவ 

அ=கலாமா? அ=கி�  ெந�$H எ�  ெச)F" ? அ=>ேவாைரF"  அவ�  வழி�  

ேதா�ற�கைளF"  அ�கன�  எாி�>" . அதலா� , ெப�மக:  த�ைன மண3  ெச)ய 

வி�"H"  ஒ�வன உட�  நலைன$  ெபாி6  கவனி$பாளாக. 
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இ�நாளி�  எ�ைணேயா ேநாயாள�  ெசய;ைக$  Hற�ேகால�தா�  த"  H�ைண 

மைற�$  பி�ேன ெப� =லைக எாி�கி�றன� . இவ� , தா"  ெக&ட ம�றி$  

பிறைரF6  ெக2�கி�றன� . இ$பாவிக&> இ$ெபாA:ள நரக�  >ழிக:  

ேபாேமா? H நரக�  >ழிகள�லேவா ேதைவ? ெதாA ேநா)  அ�ல >kடேராக" , 

காச"  �த�ய ேநா)க?ைடயா�  தி�மண3  ெச)யாம��$ப ந�ல. 

இ�ேநாயின�  எ�ைண�  க�வி, ெச�வ"  உைடயவராயி." , ெப�ம�க:  

இவைர$  ெபா�&ப2�தலாகா. ெவ:ைள - ெகா9�> - ேமக"  �த�ய 

ேநா)க?ைடயவாிட�"  ெப�ம�க:  மிக எ�சாி�  ைகயாயி��த�  ேவ�2" . 

இவ�  ெபாிய ’நீ9S�த ெந�$H�க: '. இவ�  ேநா)  இவ�ட�  ஓழிவதி�ைல. இவைர 

மண�>"  ம6ைகந�லாாிட�"  ேநா)  ெதாட�" . ேநா)  இவ�  அளவி/"  நி�லா, 

இவ�  வயி;றி�  பிற�>"  பி:ைளகைளF"  ப;றி அாி�>" . பி�ேன ெகா2 ேநா)  

வழி வழிேய பட�� ெகா0 ெகா0யாக வள�" . 

 

ெப� ேநா)களா�  X0�க$ப&ேடா��>$  பி:ைள ெபற�  அாி. பிற$பி." , அ 

>�டாக("  ேவ9 பல ஊ9 உைடயதாக("  பிற�>" . இ�ெகா2ைம�>�  

காரணனாF:ள ஒ�வைனயா ஒ��தி மண$ப? 

 

ேநா)�  த�ைமைய அள�தறிF"  அ;ற�  ெப�மக:  ெப;றி��த�  ேவ�2" . 

ேநாயா�  X0�க$ப&ட" , கAவா)  ேத23  சில� , ெகா:ைளயினி�9"  

பிைழ$ப�2. அவைரF"  ம��வைர�  ெகா�2 ேசாதி� உ�ைம ெதளிவ 

ெப�ணின�தா�  ெப�6கட� . யா�டாயி."  ேநாயி�  ெவ"ைமF"  S��"  HA("  

மைற� ஓஒளி�தி��>" . ெப�ேச��ைக ேந��த"  மீ�2"  ேநா)  ெவளி$ப2" . 

அதலா� , எ�காரண"  ப;றிF"  ேநாயாளிைய$  ெப�மணி மண3  ெச)யாெதாழிவ 

நல� . எ�ைண�  க:ள�  ந�/ைடயா�  H�ைண @0$  Hைக$பட"  எ2�த.$பி$  

ெப�=லைக ஏமா;9கி�றன� ! Hைக$பட�  கா&சியா/"  ெப�மக:  ேமாச"  

ேபாதலாகா. 

 

>0 �த�யன 

 

ெப�மணி >0யைர மண3  ெச)த/�  தவ9. >0யா�  ெதாட�க�தி�  நர$H�  

கிள��சி உ�டா>" . அதனா�  அவ�  ெப�  விைளயா&0�  @�>வ� . நாளைடவி�  

அவ�த"  நர$H�க&2�  >ைலF" . அதனா�  அவ�  திeெரன அகால� தி�  

நH3சகராவ� . Hைகயிைலைய அமிதமாக ெம�/ேவா� , கா$பி ேதயிைல ெகா�ேகா 

�த�யவ;ைற அமிதமாக அ�� ேவா�  �த�யவ�  நிைலF"  இ5வ�ணேம 

�0F" . 

 



155 

 

தீேநா)  - >0 - �த�யவ;றா�  விைளF6  ேக2க:  உயி� கைள வழி வழி அட�� 

ெதாட�"  எ�9 ஆரா)�சியாள�  க�ட உ�ைமமீ ெப�மக:  க��தி��தி�  

கடனா;9வ அறி(ைடைம. 

 

தி�மண��> வில�கா>"  ம;றவ�  

 

கா�க� , ப�க�தாைர ஐF9ேவா� , ��னேர ஒ��திைய மண�தவ� , ேசா"ேபறி, 

�த�  ைவ�� தி�பவ� , இ�னவர�ன பிற�"  தி�மண��> வில�கானவரேச. 

ெப�ைமைய வி�"பா ெபா�&  காத�  ம&26  ெகா�2, ’இ5வள( ஆயிர"  

ெகா2�தா�  ெப�ைண�ெகா:ேவ� ' எ�9 ெசா�ேவா."  வில�கானவேன. 

எ�ைன? அவன காத�  ெபா�ைள$  ப;றி�  கிட�>ேம ய�றி$  ெப�ைண$  

ப;றி�  கிட$பதி�ைல. ேம/"  அ�னா�  ெபா�ளி�  ெபா�&2 ம;ெறா� 

ெப�ைண நா0."  நா2வ� . இ�  நாளி�  ெபா�:  மண6க:  பல நைட 

ெப9கி�றன. இ"  மண6க:  அ�ப;றனவா" . ெப�  வா�வி;ெகன$  ெப;ேறா�  

அ�பா�  ெபா�:  ெகா2�கலா" . அ ேவ9. ெபா�&> �த�ைம அளி�, 

’இ5வள( ேவ�2" ' எ�9 வ�F9�வ ெப�ணி�  P�ைம Fண�� மண3  

ெச)வதாகா. ஆகேவ, அ�தைகய ஒ�வ."  வில�கி;> உாியவேன. 

 

Hற6ெகா�2 அள�தறித�  

 

 ��த மதிFைடய ெப�மணி, ஒ�வன Hற�ேதா;ற6  க�2, அவன நிைலைய 

அள� உணரலா" . க� , நா, விர�  �த�யன ஒ�வன உட�  நிைலைய�  

ெச5வேன அறிவி�>" . >0ய��>�  க�  சிவ�தி��>" . ேநாயாள��> அ 

ம3சளாயி��>" . நாவி/"  விர�/"  ம3ச:  பட��தி��த�  ேநா)�> அறி>றி. 

உட�நல.ைடய சில� , ேநா)வா)$ப2"  ேவைளயி�  இ�ேதா;ற"  ெப9த/�2. 

இவைர ேம;  ேபா�தவ�   &ட�தி�  ேச��த�   டா. எ�9"  ேநாFைட 

யாாிட�$  ெப�மக:  மிக எ�சாி�ைகயாயி��த�  த;கா$பா" . 

 

சி;ப G�  

 

நம நா&2�  சி;ப G�களி�  இர�ெடா�ைற ஒ�வ�  W&0�  இளைமயி�  

அ0ேய�  ஒ�ேபா பா��த�  ேந��த. அ�G�களி�  பாைவக:  ெச�க;>ாிய 

இய�க:  ெசா�ல$  ப&2:ளன. அவ;றி�  ெப�  ஆ�  உட;  ெபா��த"  ேபசி 

யி��த�  க�ேட� . இ$ெபாA அஃ ஈ�2 நிைனவி;> வ�கிற. அப;றி 

இ6> இர�ேடா�  உைர பக�கிேற� . 
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ெப�ணி�  ைக கா�  விர�களி�  அள(, ஆணி�  ைக கா�  விர�க?ட�  

ஓ�தி��தா�  உட;  ெபா��த"  இ��>" . சிறி ஆ�மக.�> நீ�2"  

இ��கலா" ,; அதிக"  நீ�0��த�   டா. ெப�  விர�கைளவிட ஆ�  விர�க:  

அளவி�  >ைற�தி��>ேம�  உட;ெபா��த"  இ��த�  அாி. இ5வா9 சி;ப 

G�க:   9கி�றன. 

 

சாதி �த�ய ெகா2ைம�> அ3�தலாகா 

 

நம நா&0�  சில�  ஒ�ைம மன$ப&2" , சாதி �த�ய க&2$பா2களா�  

ெவளி$பைடயாக மண3  ெச)ய ம9��  கால6  கழி�கி�றன� . இ ெபா��திய 

அ�Hமண"  எ�பதி�  ஐயமி�ைல. ஆனா�  இதனிைட�  கரவி��கிற. கர( 

 டா. உலகி�  ச&ட6க?"  விதிக?"  பல இ��த�  இய�H. அைவ க&>�  தா)  

த�ைதய�  இண6கி நட�தால�றி அவ��>$  பிற�>"  பி:ைள ந�வா�( 

ெபறமா&டா. பி:ைள நல�  க�தி, இ�வ�"  தம மனமிைச�த மண��>�  

ச&ட$ப0 எ�ச@க"  இட�  த�கிறேதா, அ�ச@க�தி�  ேச�� மணவிைன �0$ப 

நல" . இ6ஙன"  அவ�  ெச)யா, சாதி�  க&2� க?�> அட6கி ஒ6கி வா��, 

பி:ைள�>�  “ �தி$  பி:ைள”: எ�."  பழிைய ஏ�  �ம�த�  ேவ�2" ? பி:ைள�  

 $  பழிF�டாகா �ைறயி�  தாF"  த�ைதF"  நட$ப அற" . 

 

ஹி� மத�  க&2க:  

 

ஹி� மத�தி�  சாதி�  ச@க�  க&2$பா2க:  பலபட�  கிட�கி�றன. க&2$பா2க:  

பல ந�மண6கைள�  ெக2� கி�றன. மன"  ஒ�ற$ெப9"  ஒ��திF"  ஒ�வ."  

வி�$பவழி மண �0�தைல�  த2�>"  க&2$பா2க:  இய;ைக�  ெச�ெநறி�> 

அர�  ெச)வன ஆகா. அைவகைள உைட�  ெதறிய ேவ�2வ அறிஞ�  கடைம. 

இ�கால ஹி� மத�தி /:ள சில @ட�  க&2$பா2கைள�  ெதாைல�கேவ அறிஞ�  

சில�  ஆாிய சமாஜ" , பிரம சமாஜ"  �த�யவ;ைற�  க�டன� . இ நி;க. 

 

ஆ�  ம�களிட"  எ�சாி�ைக 

 

ெப�ம�க&> ஓ�  எ�சாி�ைக பக�� இ$ப>திைய இ5வளவி�  �0�கிேற� . 

அஃ, எ�லா வழியி/"  ஓ�த ஒ�வனாயி."  தி�மண��> ��ன�  அவ.ட�  

ஒ��தி  2தலாகாெத�ப. அ�H$  ெப��கா�   2த�  நிக��த வ�ல >றிக:  

ேதா�றி."  ெப�மக:  அைவகைள அறிவா�  அட�க �யல�ேவ�2" . அட�க�  

அாிதாயி��கலா" . அாிதாயி."  ேசாதைன�> இட�தரலாகா. ப�ைட நாளி� - 

கள(மண�  கால�தி� - வா)ைம, கட(ளாக$  ேபா;ற$  ப&ட. பி�ைன$  ெபா)F"  

வA("  Hகலாயின. ஆதலா� , காலநிைல ய�னி நட�>மா9 ெப�மணிகைள�  

ேக&2�  ெகா:கிேற� .  0�  கலவி நிக��திய பி�ைன�  தி�மண6   டாெதாழிF 
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ேம�  எ�  ெச)வ? ஆ�மக�  மண"  நிக��வா�  எ�பத;> எ�ன உ9தி? 

இ>றி� இ�கால$  ெப�=ல>�> விாி(ைர  றேவ�2வதி�ைல. 

 

உலக"  ஒ�>ல"  

 

தி�மண P&ப6க:  பல உ�2. அவ;9:  ஒ�9 உலக"  ஒ�>லமாத;>�  

கா�ெகா:வ. ம�க:  இய�H ேச�� வா�வெத�ப உயி�  Gலா�  க�ட 

உ�ைம. இ�  ேச��ைக�  ெக�ேற Hனித�  காத�  இய;ைகயி�  அைம�:ள. 

காத�  ேச��ைக >2"பமாகிற. ேச��ைக�  >2"ப�தி�  >றி�ேகா:  ஊளரா) , 

ேகா&டமா) , வ&டமா) , நாடா) , உலகா)  விாி� ெபா�த�  ேவ�2ெம�ப. 

காத�  ேச��ைக எ�.�  தி�மண" , உலக"  ஒ�>2"பமாக அதாவ ஒ� >லமாக 

வி�தி2வெத�ப உணர�த�க. இப;றிய விள�க"  ஈ�ைட�>�  

ேதைவயி�ைல. 

 

ம;ெறா� பாதி 

 

ஒ��தி ஒ�வ.ட�  வா�தலாவ, தன�>ாிய ம;ெறா� பாதிைய�  த�.ட�  

ெபா��வதா>" . அ5ெவா�பாதி எ�தைகயதாயி��த�  ேவ�2" . அ 

ெபா��தியதா)  இ��த�  ேவ�2" . ெபா��திய பாதிைய�  ேத0$  பி0�த�  

எளித�9. அாிதி�  �ய�ேற."  ெப�மக:  தன�>ாிய ஒ�வைன$  ெபற �ய�வ 

அவள கடைம. உட�  - மன"  - அறி( எ�."  @�றா."  ெபா��த"  ந�>"  

இ�பாதி, அ�பா�  பிணி�க$ப&2, இ�ைமெகட ஒ�ைம இ�ப6 &0 

வா�வத;>�  கா�ெகா:வ தி�மண" . இ�தி�மண"  ஓ6>க. 

 

ப�கிய ேநா�ெக."  பாச�  தா; பிணி� 

ஒ�வைர ஒ�வ�த"  உ:ள"  ஈா�தலா�  

வாிசிைல அ�ண/"  வா&க�  ந6ைகF"  

இ�வ�"  மாறி$H�  கிதய"  எ)தினா� .            -  இராமாயண"  

------- 

8. 8. 8. 8. இ�பஇ�பஇ�பஇ�ப    வா�'வா�'வா�'வா�'    

 

(W2 – ஒA6>ப&ட இ�லற" W2 – சி;றி�ப" ேபாி�ப" – காத� காம" – 

இர�2�> �:ள ேவ;9ைம – காத� வா�( – காம�  &ட" – உ�ைம� காத� – 

கலவி – காம� C2" ஆ� ம�க?" – ��கில�தி� அ�ைம – காம�தா� விைளF" 

ேக2க: – ேச��ைக� காலவைர –மன அட�க" – ஒ�தைல ேவ&ைக – வ��  ட� 

– அ�H�  ட� – ப2�ைக அைற – வா�(" கலவிF" – மைனவி, தா), 

உட�பிற�தவ:, மக: –உலகிய/" கட(: நிைலF" – க�வி நீ�>" வய – 
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ெப�ணி� ெத)வ� கா&சி – இய;ைக வழி இைறவைன� கா�ட� – ஆ� 

ெப�ணாத� – கலவி எ�சாி�ைக – ெபா��தா நாயக� – கணவ� அ�யாயி� – 

ேநாயாளினாயி� – வ�வா)�ேக;ற ெசல( – அ�:வள��க அற3 ெச)த� – 

ஐFற� ெக2வ கா&26>றி) 

 

இைறகேளா 0ைச�த இ�ப"  

    இ�ப�ேதா 0ைச�த வா�(              -   வ�ெறா�ட�  

 

அ�தண நிைல 

 

தி�மண�தி�  பி�ன�  இ�வ�   &2றவா� , வா�( அ�"Hகிற. இளைமயி�  

இ�வ�"  “வா�( வா�(” எ�9 க;9"  ேக&2"  வ�தைத இ$ெபாA அவ�  

நிக��சியி�  கா� கி�றன�  . இ�வா�ைவ இ�வ�"  ஒA6>பட நடா�திவாி� , 

அ�னா�  த"பா/:ள ெபாறாைம அவா ெவ>ளி த�னல"  �த�ய >;ற6க:  

ப0$ப0ேய நீ6க$ெப;9, அ5விட�தி�  ெபா9ைம அட�க"  அ�H அ�:  தியாக"  

�த�ய >ண6க?;9, அ�தண நிைல எ)வ� . ஆகேவ, தி�மண6 &2"  

வா�ைவ ந� வழியி�  நடா�தி$  ேப9 ெபற ேவ�2வ தைலவி - தைலவா்  கடைம. 

 

தைலவிF"  தைலவ."  வா�ைவ ெநறிய�லா ெநறியி�  நடா�தினா�  தி�மண 

வா�வா�  விைளய�த�க பய�  விைளயா. அ�னா�  தீெநறியி�  வா�( நடா�தி, 

இ�லற�ைத$  பழி�$  ேபசி, அ6>"  இ6>"  அைலவ அறியாைம. ஒA6> ப&ட 

இ�லற" ,W2ேப;ைற அளி�>"  எ�பதி�  ஐயமி�ைல. 

 

W2 

 

’W2’, ’W2’ எ�ப தனி� ஓ�  எ�ைல�>:  க&2$  ப&2�  கிட�>"  ஒாிடம�9. 

அைத$ப;றிய ேப�ேச ேவ�2வதி�ைல. தி�வ:?வனா�  �$பா�  

 றினாேரய�றி நா;பா�   றினாாி�ைல. ’W2 ' இ�ப�தி/"  அற�தி/"  

நில(வ. W&ைட�  தனிேய பிாி� இட�$ப2ேவா�  ப2க. 

 

W2 எ�.�  தமி��ெசா�  வி2 எ�."  விைனயின0யாக$  பிற�த ெதாழி;ெபய� . 

க&2 (ப�த" ) வி&ட இட"  W2;  அதாவ க&0னி�9"  வி2தைல அைடவ 

Wடா>" . 

 

ஒ��திF"  ஒ�வ."   0 வாA"  இட"  W2 எ�9 உலக வழ�கி�  

ெசா�ல$ப2கிற. இ6> W2 எ�றா�  எ�ைன? அத�  P&ப�ைத ஓ�த�  
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ேவ�2" . W2 எ�ப ஓ�  எ�ைலய�9; க&டடம�9;  ைரய�9; அஃெதா� 

ப�$  ெபா�ள�9 . பி�ைன எ�ைன? க&2 நீ6கி இ�ப"  நிகA"  இட"  Wடா>" . 

ஒ��திF"  ஒ�வ."  அ�பா�  விA6க$  ெப;9 Pக�"  இ�ப�தி�  க&ேட? 

க&2:ள இட�தி�  �பம�ேறா விைளF" ? க&0�லா இட�திேலேய இ�ப"  

விைளF" . க&0னி�9"  வி2தைல அைடF"ேபா விைளவ இ�ப" . 

இ5வி�பேம W2ேபறா>" .  

 

�ப நீ�க�"  இ�ப ஆ�க�"  உ;ற இடெம�லா"  Wேடயா>" . இ5(லகி�  

�பமி�றி இ�ப"  நில("  இட"  ெப;ற ’W2' எ�."  வழ�>, �A��ப 

நீ�க�"  �A இ�ப ஆ�க�"  உ;ற நிைலயாகிய W2 எ�."  �த�ைமயினி�9"  

பாிற�த ெத�க. 

 

ெப�ணி�ப�ைத ’இ�ப" ' எ�9  9வ �A உலகாயத�  ெகா:ைக எ�9 சில�  

க�த�   2" . ஈ�2 “இ�ப" ” எ�ற ெவ96  கலவிைய ம&26  >றி$பத�9. அ 

கலவிFட�  பிற("  ேச��த ஒ�9. ேதா�றி மைறF"  இ�ப"  ெபாி6  கலவியா�  

விைளவதா>" . அழியா இ�ப"  ெப�  ஆ�  ெம)F9 Hண��சியா�  ம&2"  

விைளவத�9. இ$Hண��சி கட�த ஒ� நிைலயி�   2வ அ5வி�ப" . அழியா 

இ�ப ஊ;ைற�  திற�>6  க�வி, ஒ��தி எ�ப ெபாி"  உ�ன�த�க. இ�  

க��$ப;றிேய உ)யவ�தேதவ நாயனா�  எ�."  தவஞான�  ெச�வ�" , 

 

ெப;றசி;  றி�பேம ேபாி�ப மாய6ேக 

�;ற வ�"பாி ��தீபற; 

   �ைளயா மாையெய�  9�தீHற 

 

எ�9 அ�ளி$  ேபா�தா� . 

 

அழியா இ�ப$  ேப;ைற அைடயேவ ஒ��தி ஒ�வ.ட�   0. வா�கிறா: . அவ:  

வாAமிட�"  ’W2’, ’W2' எ�9 வழ6க$ப2கிற. ெப�  ெத)வ"  உைறF"  இட"  

Wட�லா பி�ைன எ�னா>" ? ெப�ணி�லா W2 Wடா? அ கா2; �2கா2; 

நரக" . W&ைட இ�ப ஒளி W�மா9 ெச)F"  ெத)வ மணிவிள�  க�லேளா ெப� ? 

அ5  விள�கி�லா இட�தி�  �ப இ�ள�ேறா C�� கிட�>" ? அ�தைகய 

ெப�ணி�  ெப�ைமைய எ�ென�9 ேப�வ? 

 

அ�H"  அற."  உைட�தாயி�  இ�வா�ைக 

ப�H"  பய."  அ. 
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ைவய�:  வா�வா6> வா� பவ� வா.ைறF"  

ெத)வ�:  ைவ�க$  ப2" .   -  தி�வ:?வனா� . 

 

மைழதிைள�> மாடமா)  மா�பைம�த கா$பா)  

இைழவிைள�> நி�றிைம$ பி�  எ�னா"  - விைழத�க 

மா�ட மைனயாைள இ�லாதா�  இ�லக"  

கா� ட;  காியேதார�  கா2.   -  நால0யா�  

 

….  பாெழா�>"  

ப�Hைடயா:  இ�லா மைன   -   நா�மணி�க0ைக. 

 

இ�லா:  அக�தி��க இ�லாத ெதா�றி�ைல. 

இ�லா?"  இ�லாேள ஆமாயி�  - இ�லா:  

வ�கிட�த மா;ற �ைர�>ேம�  அ5வி�  

H�கிட�த Vறா)  வி2" .    -   ஒளைவயா�  

 

என வ*உ"  ஆ�ேறா�  ெமாழிகைள ேநா�>க. 

 

ஒ��திF"  ஒ�வ."  வாA"  இட"  Wடாக ேவ�2ேம� , அவ�  வா�( இ�பமா-

யி��த�  ேவ�2" . இ�வ�  மா&2"  ெபா)  ெபாறாைம �த�யன இ��தலாகா. 

இ�ப Pக��சிைய�  தைகவன ெபா)  ெபாறாைம �த�யன. இைவ யி�லாத 

உ:ள�தி�  இ�ப"  ஊ��ெகா�ேடயி��>" . இ5 வி�ப�ட�  வா�வேத 

இைறFட�  இைய� வா�வதா>" . இ�ப"  ேவற�9; இைற ேவற�9. 

இ�க��$  ப;றிேய, “இைறகேளா 0ைச�த இ�ப" ” எ�றா�  ந"  வ�ெறா�ட$  

ெப��தைகயா� . இ5வி�ப�ேதா 0ைய�த வா�ேவ ம�க& >ாிய வா�வாகலா� , 

“இ�ப�ேதா 0ைச�த வா�(” எ�9 அவ�  பி�."   றலானா� . இ�தைகய 

வா�வின��>�  �ப"  உ�2ெகா� ! அவ��>�  �ப"  இ�ைல. ’இ�பேம 

எ�நா?"  �பமி�ைல' எ�றா�  அ$ப�  �வாமிக?" . 

 

இைறவ�  நிைறைவF"  - அவேனா 0ைய�:ள இ�ப�ைதF"  - உணர 

ஒ�ணாதவா9 தைக� நி;பன ெபாறாைம �த�ய தைடக:  எ�9 அ0�க0 

இ�G;க�  Pவ�9 வ�கிேற� . அவ;ைற$  ேபா�கி இைறFட�  இைய�த நிைல 

 &2வ இ�வா��ைக எ�9 இ�G��  “இைறவழியி/" , “இய;ைகயற”�தி/"  

விாி��   றிF:ேள� . 

 

காத�காத�காத�காத�        
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தி�மண�தி�  ெப9"  வா��ைகைய இைறFட�  இைய�த இ�ப வா�வா�>த�  

எ6ஙன" ? அத;>ாிய �ைறக:  எ�ென�ன? விாிவ3சி மிக�  ���கமாக�  சில 

பக�� ேமேல ெச�கிேற� . 

 

�தலாவ இ�வ�பா/"  காத�  நில(த�  ேவ�2" . காத�  ெப�நிைல  &2" . 

காதலாவ தைலவி தைலவ��>:  நிக�"  கட(:  அ�H. தைலவி, தைலவைன�  

கட(ளா�  ேகாட/" , தைலவ� , தைலவிைய�  கட(ளாக�  ேகாட/"  காதலா>" . 

கட(ளாவ எ�லாவ;ைறF"  கட� நி;ப. தைலவிF"  தைலவ."  தா"  வி�"H"  

ெபா�:க?:  த"  ேமா2 ஓ$பாகவாத�  உய�வாகவாத�  தாம�றி$  பிறி ெதா�ைற�  

காணாத ஒ� ெப�"  நிைல காத� . இ�காதலா�  விA6க$  ெப;ற தைலவி�>�  

தைலவனி/"  கட�த ெபா�:  ஒ�9 ேதா�றா. அ5வாேற தைலவ.�>"  

தைலவியி."  கட�த ெபா�:  ஒ�9 Hலனாகா. இ�நிைல ெப9ேவா��>�   டா 

ஒA�க"  இய�பி�  நிகழா. இ�  காத�  நிைல எ)தாதா�  காம வா)$ப&2 வா�ைவ�  

>ைல��  ெகா:வ� . ஆகேவ, தைலவி தைலவ�  வா�(, காத�  வழி இய6>வதா-

யி��த�  ேவ�2" . காம�தி�  வழி அ5வா�( இய6>தலாகா. 

 

காத�; காம"  

 

காத�  எ�ைன? காம"  எ�ைன? இர�2�>"  ேவ;9ைம உ�ேடா? உ�2. 

காத�  ஓாிட�தி�  ப0�த ேவ&ைக. அ�  தைகய ேவ&ைக பிறிெதா�றி�  நிகழா. 

காம"  பல இட6களி�  ேதா�9"  வி�$ப" . 

 

காத�  மாறாத; காம"  மா9வ. காத�  கட(: ; காம"  ேப) . காத�  இ�ப" ; காம"  

�ப" . காத�  அ�ெப�.� த�ைமயினி�9"  பிற$ப; காம"  அவாெவ�."  

ெவ"ைம யினி�9"  பிற$ப. காத� , உடைல வள��>" ; காம" , உடைல எாி�>" . 

காத� , உட�  - மன"  - அறி( - எ�."  @�றி."  ஊ2�வி$  பா)� நிைல� 

நி;>" ; காம" , உடலளவி�  எA� W��ப2" . காத� , நா?�>நா:  ெப�>�  

த�ைமய; காம" , நா?�> நா:  அ�>�த�ைமய. 

 

காத�  ெதா�கா$பியனா� , தி�வ:?வனா� , இைறயனா� , ந"மா�வா� , 

மாணி�கவாசகனா� , அ�டா:  �த�ய அறிஞரா�  ேபா;ற$ப2வ, விாி( அவ�  

அ�ளிய G�களி;  கா�க. 

 

காதைல$  ேபா;9 ெமாழிக?:  சில வ�மா9: 

 

க�2ேக&  2�2யி��  ;றறிய"  ஐ"Hல."  

ஒ�ெடா0 க�ேண Fள:     -   தி��>ற:  
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 >�நா�  மலா்$ெபாழி�  C�தி�ைல�  

          �தைன ஏ�தல�ேபா�  

 வ�நா:  பிறவ;க வாழியேரா 

         ம;ெற�  க�மணிேபா�  

 ெறா�நா:  பிாியா யிாி;  

           பழகி Fட�வள��த 

 வ�நா ணழிய அழ�ேசா�  

         ெம�ெகா�  ழிகி�றேத.    -  தி��ேகாைவயா�  

 

 ஆF�  ெதா9�ெதா9"  இ�ப�  

      த�6க�வி யா6கறி( 

 மாF�  ெதா9�ெதா9"  இ�ப�  

        த�"வ:ள�  வா�கழ�க:  

 ேதF�  ெதா9;ெதா9"  இ�ப�  

            த�3ச� ேத6>ழனி�  

 ேதாயி�  ெதா9;ெதா9"  ேநராத 

        இ�ப3  �ர�தி2ேம.    -   தி��தணிைக$  Hராண"  

 

 ெப�ண ல�திைன$  ெபறாதவ�  மகவிைன$  ெபறாதவ� 

 ெப�ண ல�திைன$  ெப;றவேர  மக$  ெப;றா�  

 ெப�ண ல�தினா�   மக(ெப;   றி�ைமF"  ெப9வா�  

 ெப�ண ல�தினா ல�றியேயா�   ெப9"ெபா� ?�ேடா. 

o  பிரேமா�தர கா�ட"  

 

காம"  அறிஞரா�  V;ற$ப2வ. அ�V;ற�க?:  சில வ�மா9:- 

 

 மைனப> வா�க�  மைனவிைய நா0;  

 �ைனH> நீ�ேபா;  �ழி�ட�  வா6>"  

 கனவ ேபால�  கசி�ெதA ம�ைப 

 நனவ ேபால( நாடெவா�  ணாேத.   -   தி�ம�திர"  

 

 ேபணா ெப�விைழவா னா�க"  ெபாியேதா�  

 நாணாக நா=� த�" .    -  தி��>ற:  

 

 ஊ� ெளA�த வ�ெகA ெச�தீ�> 

 நீ�&  >ளி� �யலா> - நீ�&  

 >ளி$பி.6  காம3  �2ேம >�ேறறி 

 ஒளி$பி.6  காம3  �2" .    -   நால0யா�  

  

 சிைறய ��ேடா ெசழி$Hன�  மி�>ழீ இ 



163 

 

 நிைறய ��ேடா காம6 கா�ெகாளி� .   –    மணிேமகைல 

  

 ெகாைலய3சா�  ெபா)நாணா�  மான� ேமா"பா�  

 களெவா�ேறா ேவைனய(3  ெச)வா�  - பறிெயா2 

 பாவமிஃ ெத�னா�  பிறிம;  ெற�ெச)யா�  

 காம3  கவ$ப&  டா�.     -  நீதிெநறி விள�க" . 

 

 உ:ளி.3  �&02 �ண�6 ேக:வியி;  

 ெகா:ளி.3  ச&026 >9கி ம;றைத� 

 த:ளி.3  �&02�  த�ைம [தினா;  

 க:ளி.6  ெகா0ய காம�  தீயேத.   -  க�தHராண"  

  

 காமேம ெகாைலக&  ெக�லா6  காரண6  க�ேணா டாத 

 காமேம கள(�  ெக�லா6  காரண6   ;ற ம3�"  

 காமேம க:?�  ட;>6  காரண மாத லாேல. 

 காமேம நரக Sமி காணியா�  ெகா2$ப ெத�றா� . 

�   தி�விைளயாட;  Hராண"  

 

சில இட6களி�  காம"  எ�.3  ெசா�  காத�  ெபா�:  பட அ�ேறாரா�  

அள$ப&0��கிற. ெசா�ைல�  க�2 எவ�"  ஏமா9த�   டா; ெபா�ைளேய 

ேநா�க�  ேவ�2" . காம" , இ�ப"  எ�."  ெபா�:ப;றி வ�"ேபா, அைத�  

காத;>"  ஆ?த�  உ�2. தி�வ:?வனா�  காம�ேக&ைட$  “ெப�வழி�  

ேச; �/"  காத;றிற�ைத�  “காம�$பா'�/"  ஓதியி��த�  கா�க. 

 

காத�  வா�( 

 

’காதெல�ன காமெம�ன எ�லா6  கலவிதாேன’ எ�9 ெசா�ேவா�@ள� . அ�னா�  

காத;ற�ைம Fணராதாெர�க. தி�மண" , ெவ9"  ெப� , ஆ�  ேச��ைகைய 

ம&2"  >றி� ெகா�2 நி;பத�9. அத.ட�  ேவ9 பல வா�(�  ைற கைளF"  

அ >றி�ெகா�2 நி;கிற. அைவெய�லா"  ேச��த ஒ�9 காத�  வா�(. 

 

காம�   &ட"  

 

“கலவி�ெக�ேற ெப�  பைட�க$ப&டா:  ” எ�9 க�வ மடைம. தா)ைம 

எ�."  ெப�வா�( ெப;9, எ�லா உயி�களிட�"  அ�தாய�H ெச/�தி�  கட(:  

நிைல ெப9த;>$  ெப�  பிற�தா: . உயி�நிைல �த�ய ெம�/ அ$H�க:  

பி:ைள$  ேப;றி;ெகன அைம�க$ப&டன எ�9 ேகாட�  ேவ�2ேமய�றி 

அவ;ைற ெவ96  கலவி�  ெகன�  ேகாட�  பைட$H ேநா�ைக உண�வதாகா. 
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பி:ைள$  ேப;றி;>�  கலவி ஒ� ைண�க�வி ேபா�ற. கலவியிேலேய ெப�  

வா�( அட6>கிற எ�9, அ�>றிFட�  ஆ�  ெப�ைண ேநா�>வ" , 

அவெளா2 வா�வ"  நரக�  >ழியி�  W�வதா>" . அ6ஙன"  த�ைன நிைன� 

கலவியிேலேய கால6கழி�>"  ெப�="  தன பிறவி$ேப;ைற இழ� 

�H9வா: . இ5வா�  ெப�  ஈ&டேம காம� &ட ெம�க. ெப�பிறவி ஒ� 

ெப�"  விAமிய ேநா�>ைடய. அ�ேநா�>, காத�  வா�வா�  நிைறேவ9" . 

 

காத��  கலவி இ�ைலேயா எனி� , உ�2 எ�9 ெசா�ல ேவ�2வதி�ைல. காத�  

வா�வி�  கலவி ஒ� சி9  9. காம வா�விேலா கலவிேய ெய�லா" . அத;>ேம�  

அ ெச�வதி�ைல. காத�ேலா, கலவி - பி:ைள$  ேப9 - ெகாைல கள(க:  காம"  

ெபா)  �த�ய இழி(களினி�9"  வி2தைல யைடத�  - யா�  என எ�.3  

ெச��கற�  - தியாக"  - அ�Hைடைம - வி��ேதா"ப�  - எ5(யிைரF"  த�ைன$  

ேபா�  பா��த�  - பய�க�தா�  ெதா�2 �த�ய அற�ைறக:  பல அட6கி 

இ��கி�றன. 

 

காத;  றைலவ� , தைலவி நல�நா0 வா�வ� . அ6ஙேன காத;  றைலவிF" , 

தைலவ�  நல�நா0 வா�வ: . ஒ�வ�  ேநாFறி�  ம;றவ�"  ேநாF;றா;  ேபால 

வ��வ� . இ�வ�"  ஒ�யி�  ஈ�டெலன வா�வ� . அவர அ�H, வா�(ட�  கல� 

நீ�2 வள��ேத ேபா>" . காம�தைலவேனா த�னலேன நா2வ� . காம�தைலவிF"  

த�னலேன நா0 நி;ப: . உட�  நலேனா ெபா�:  வளேனா ��6கி�  இவ��>:  

பிாி( ேந�" . இ�தைகய அ�பி�லா�  காம வா�விலா ம�க:  W�வ?  சி9ைம! 

சி9ைம! 

 

உ�ைம�  காத�  

 

உ�ைம�  காத�, த�  காதல.ைடய உட�  நலேனா பிறேவா >�றி." , அவ:  

அவைன வி&2$  பிாியா, ஓ�றிய அ�பா�  ெதா�2 ெச)வா: . காதல�  

உயி�நீ$பி."  அவைன�  காத� மறவா: . காத� உ:ள�:ேள காதலைன ய�றி 

ேவெற�ன நில(" ? உ�ைம�  காதல�  இய�H"  இ�த�ைமயேத. காத�  எ�ப 

ெவ9"  விைளயா&ட�9. காத� , த�னல�  நாடா பிற�நல�  நா0. உைழ�க 

எ�தைகய தியாக��>"  உ&பட�  ணி( ஊ&2" . உ�ைம�  காத/�> அறி>றி 

இேவ யா>" . இ�  காத�வழி வள�"  இ�வா��ைக, பி�ைன எ�நிைல  &2"  

எ�9 இய"ப/"  ேவ�2ேமா? ஆதலா� , ம�க:  காத�  எ�."  த�ைம$  

ெபாழி�ைட வா�( நடா�த �யலேவ�2மா? அ�ல காம"  எ�."  எாிவா)  

ெவ"ைமயிைட Wழ �யல ேவ�2மா? எ�ப உ�ன;பா;9. 

 

கலவிகலவிகலவிகலவி    
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காத�  வா�(  &2"  தா)ைம �த�ய ேப9க&>$  பி:ைள$  ேப9 அ0$பைட. 

பி:ைள$  ேப;றி;>�  கலவி ேதைவ. கலவிைய$  ப;றி�  சில உைரபகர ேவ�2வ"  

என கட� . 

 

உலகி�  க�வி�ைறக:  பல உ�2. அவ;9:  கலவி�  ைறF"  ஒ�9. இ�  க�வி 

இய;ைகயி�  உயி�க:  மா&2, நிக�வ. அத;ெகன�  தனி�  க�^ாி�  ேத�( 

�த�யன ேதைவயி�ைல. அதலா� , இ>றி� விாி�ைர�த�  அநாவசிய" . 

 

கயைம G�க:  

 

பல ைறக&> G�க:  இ�$ப ேபால�  கலவி�  ைற�>"  G�க:  உ�2. 

அவ;9:  பல கயவரா�  எAத$ப&டன. அவ;ைற�  ைகயா/"  ெதா2த�   டா. 

ந�  ம�களா�  எAத$  ெப;ற G�க:  வா�வி;>�  ைண ெச)F" . இளைமயி�  

ேநாிய �ைறயி�  வா�ைவ�  ெச/�தியவ��> எ�G/"  ேவ�2வதி�ைல. 

அ�னாைர இய;ைக�  ெத)வ" , வழிேய நடா�தி�  ெச�/" . 

 

காம�C2"  ஆ�ம�க?"  

 

கலவி காம�C&டா�  நிகழலாகா. காம�  C&2�> எளியராகி�  கலவி Hாியா$  

பயி;சி ஆ�ம�க&>�  ேதைவ. காம�C&2�> ஆ�ம�க:  எளியராத�  ேபால$  

ெப�ம�க:  எளிய ராவதி�ைல. இ�த�ைம ெப�ம�க?�> இய�பி�  

அைம�தி��கிற. உலகி�  நிைற எ�ப ெபாி"  ெப�  ம�க:  உ9தியி�  

நில(கிற எ�9 ெசா�வ மிைகயாகா. இ$ெப&Hைடய மக: , நாயகைனF"  

காம��> இைரயாகாதவா9 கா�த�  சிற$H. 

 

நாயக�  வி�"H"ேபாெத�லா"  நாயகி இட�தரலாகா; இட�  த�வாி�  

ஆ�மக� , உட/ர6  >�றி, அகால�  தி�  ஆ�  த�ைம இழ�, பலதிற ேநா)  

வா)$ப2வ� . இ5 வா9 ஒ�வைன�  ெக2�கவா ஒ��தி அவைன மண3  ெச)வ? 

 

கணவ�  மைனவிைய அ0�க0 கலவி�> அைழ�த�  ெப��தவ9. இ$பயி;சியா�  

ஆ�மகேன ெப�  ெத)வ�ைத$  ேபயா�>கி�றா� . ஒ�வைர ஓ�வ�  

வ�F9�த�வழி நிகA"  கலவி ஒ�தைல�  காம�தி�  பா;ப2" . அதனா�  உட�  

நல"  >�9" . 

 

நாயக�  வி�"H"ேபா ெத�லா"  நாயகி உட�  நல6  க�தி, ம9��  ெகா�ேட 

இ��த�  அறமாேமா எனி� , அஃ"  அறமாகா. இைட[0�லா ம9$H 
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ெவ9$பி�வழி நிக�வ. காத�  வா�வி�  க&2$ப&ட நாயகி, இைட[0�றி ம9� 

வாரா: . இ�வ�"  ஓரளவி�  கலவியி�  க���  ெச/�த�  ந�ல. 

 

க�வி அறி( ஒA�க" , ந�லாாிண�க" , கட(ளிட�த�H, உயி�களிட�த�H, 

த�னிட�த�H, ெபா��திய உண(, ெபா��திய உைட �த�யன காமஎாி 

எழாதவா9 ம�கைள�  கா�வ�" . ’பி:ைள$  ேப;றி;>�  கலவி' எ�."  எ�ண" , 

இ�வ�  பா/"  ப�மர�தாணிேபா�  பதி� கிட$பி� , அ5ெவ�ண"  

எ�லாவறிைறF"  ஓA6>ப2�" . 

 

��கில"  

 

ஆ�மக.�> உட;க&2, நல� , வள� , உர� , அழ> �த�யவ;ைற ந�>வ 

அவன ��கில" . அைத நிைன�த ேபாெத�லா"  அவ�  ேபா�கி�  ெகா�0��தா� , 

உட;க&2 �த�யன >ைலF" , பி�ைன நர$H�  தள��சி உ�டா>" . நர$H�  

தள��சி உ;றவனா�  காம உண��சிைய�  சிறி"  அட�க�  �0யா. ேபாதிய 

வ�ைமயி�ைமயா�  அ5  (ண��சிைய அவனா�  மா;9த/"  �0யா. ெப�  

நிைன(றி." , அவ:  ஒ� ேப�� �த�யவ;ைற�  ேக&பி."  உைட �த�ய;ைற�  

காணி." , காம��ட�  தீயைன எாி�>" . எாியா�  தா�>9"  அவனா�  ஆ��த 

கலவிF"  Hாித�  இயலா, இயலாைமயா�  மன எாி("  அவ.�>�  தணிவ தி�ைல. 

இ5வளேவா2 சனி அ�தீயைன வி2ேமா? 

 

காம�தா�  விைளF6  ேக2க:  

 

சனி, மகன @ைளைய�  கல�கி நிைனவழி�>" ; க�ெணாளிைய$  ேபா�>" ; 

காைத அைட�>" ; ெபாறி Hல�கைள ஓ2�கி$  பசிைய�  >ைல�>" . இவ;றா�  

அவ.�> மல"  சி�>9" ; ம�ைட இ0�>" ; இ�ம�  எA" ; பி�ேத9" . அவ�  

க�டைத உள9வ� . உலக"  அவ.�> ெவ9$பாக�  ேதா�9" , அவ.�> 

அழகிைட அ�H ேதா�றா; இைசயி�  இ�ப�  ேதா�றா. அவ�  நிைலைய 

இ�.மா வ�ணி�த�  ேவ�2" ? அவ�  வா�விழ�த பாவியாகிறா� . இ�ைண�  

ேக&0;>6  காரண"  எ�ைன? இளைமயி�  ைம�த�  தாைவ அதிக"  

ெசலவழி�தேத யா>" . காம�C&2�> இைரயா>"  ெப�மக:  நிைலF"  இ5வாேற 

�0F" . 

 

தாைவ Wணி�  நிைன�தேபாெத�லா"  ெசலவழி$பதா�  விைளF�  ெதா�ைலக:  

பல$பல. எ�ப ளி இர�த"  ஒ� ளி தாவாகிற. இ5வாிய தாைவ�  

ேசமி�>"  அளவினதாக உட�வள�  அைமF" . அ0ேயா2 தாைவ�  க&2த/"  
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 டா. (இப;றி ��ன��   றிF:ேள� ) அதனா/"  சில ேக2க:  விைளF" , 

ஓரளவினதாக - அ("  பி:ைள$ேப9 க�தி - அ�பிைட - தாைவ�  ெசல( 

ெச)த�  அறி(ைடைம. 

 

ேச��ைக�  காலவைர 

 

தி6க?�> இர�2 �ைற மைனவிேயா2 ேச�மா9 நம நா&2 G�க:  

 9கி�றன; அதாவ மாத$  S$H�> ��ெனா� நா?" , Cதக"  நி�ற பி�ெனா� 

நா?"  எ�9 சில�   9ப. மாத$  S$பி�  Cதக வ0( நா�> ஐ� நாளி�  நி;>" ; 

சில��> ஆ9 ஏA எ&2 நா&க?மா>" , ந�/ட�  ெபறாதா��> இ�.3  சி�னா:  

நீ0�>" . உட�  நிைல�> ஏ;றவ�ண"  Cதக ஒA�> நி;ப வழ�க" . அ நி�ற 

ஒ� வார"வைர க��தாி�>"  நா&களா>" . சில உட/�> இ�.3  சி�னா:  

 2த/��2. ெபாவாக ஒ� வார"  >றி$பிடலா" . அ�நா&களி�  இர�ெடா� 

நா:  கலவி Hாி�, ம;ற நா&களி�  அைத வில�கி வா�வ அறி(ைடைம. இ5  

வழ�>$  ப;றிேய, “மாத��  கர�2 �ைற ம6ைகயைர$  Hண�த�  எ�."  

அPபவெமாழி எA�த ேபா/" ! 

 

தி6க?�> ஒ��ைற  ட�  சா/"  எ�9 பல அறிஞ�   றிF:ளன� . @�9 

தி6க?�> ஒ��ைற  ட�  மிக$  ெபா��த"  எ�ப சில  ��த மதியின�  

ெகா:ைக. @�9 மாத கால�தாைவ�  க&0, அ�H வழியி�  HாிF6  கலவியி�  

ெச"ைம இ�ப"  நிகA" . அ5வி�ப" , கலவி�>$  பி�."  ப�ென2நா:  மன 

அமி�தா)  நில(" . பி:ைள பிற$பி�  அ மிக அழகியதா யி��>" . 

 

வார��> இ��ைற �"�ைறF" , (Cதக"  அட6கிய நா:ெதா&2 ம9Cதக"  

உ9"  வைர) நாேடா9"  மைனவிFட�  கலவி Hாிவ அறியாைம. இ�  கலவியி�  

இ�ப"  இரா. ஆனா�  பி�ைன�  �ப"  மி>" . கலவியி�  அளவாயி��க$  

பயி/"  பயி;சி மிக�  சிற�தெத�க. 

 

காம6  கா�த�  

 

இைடயிைடேய காம எாி எழாதவா9 எ6ஙன6 கா$ப? மைனவி �க"  

பாராம��$பதா? எ�9 சில�  ேக&கலா" . மைனவிFட�  வாழலா" ; ஆடலா" ; 

பாடலா" . ஆனா�  ேச��ைக  டா. அ5வா9 மன�ைத$  பயி;சி ெச)த�  

ேவ�2" . எ$ப0 - அதி/"  ெவ"ைம நா&0�  எ$ப0 - எ�9 சில�  க�தலா" . இ 

>றி� எவ�"  மைலவற�  ேவ�2வதி�ைல. மன$  பயி;சி �ைறயி�  

ேம�நா&டறிஞ�  ெச5விதி;  ப�ப&0��கி�றன� .ந"  நா&டவ�"  அ$பயி;சியி�  

ப�ப2வ நல" . அ$பயி;சியி�  நம நா2 ஒ� ேபா தைலற� விள6கிய. 
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மன அட�க"  

 

நாயக�  நாயகிFட�  பலதிற அட�க:  ஆடலா" ; ைககா�  பட("  ஆடலா" ; 

உட/ற("  விைளயாடலா" ; எ�லா3  ெச)யலா" . ஆனா�  மன�தி�  ம&2"  காம�  

கிள��சி�> எவ�"  இட�தரலாகா. கிள��சி ேதா�றி."  அத;> எளிைமயாகா, 

ஒ��ைற இ��ைற மன உ9தியா�  அைத அட�கி ஆள ஆள மன"  ப�ப2" . 

பி�ன� , நாளைடவி�  தீ�கிள��சி எவைரF"  த�வய$ப2�த இயலாெதாழிF" . 

 

மைனவிைய$  பாராம/" , ெதாடாம/" , ேபசாம/"  அவ?ட�  ஆடாம/" , 

பாடாம/"  இ�$பி� , மன�தி�  காம�கன�  @�2ெகா�ேட யி��>" . அதலா� , 

மைனவிFட�  ஆ0F"  பா0F"  வாி� , மனமய�  ஒழிF" . மனஅட�க$  பயி;சியா� , 

வி�"H"ேபா கலவி HாிF"  பயி;சிF"  ைக 2" . இ$பயி;சிFைடயாேர ந�வா�( 

ெப;றவ� . 

 

வ��  ட�  

 

நாயகி வி�"பாத கால� நாயக�  வ��  2வ ெகா2"பாவ" ; ெகாைல$ 

பாவ" ; அஃ இ�ப�   ட/மாகா. அ� ட��  வ�� H>"  ஆடவ.�>�  ேக2 

விைளF" . அ �k0ைமன�ைத ஓ�த எ�ப ��ன��  சில இட6களி�  

கா&ட$ ப&ட. அஃறிைணFலகி�  வ�F9�த�  கிைடயா. அ5(லைக 

ேதா�கிேய."  உய�திைண உலக"  ந�லறி( ெப9வதாக. 

 

பறைவகளி;  சில தம சிறைக விாி��  கா&2வதா� , காத�  >றி$ைப உண��" . 

சில S�சிக:   �தா&டா�  த6க:  நிைலைய உண��" . சில இன6க:  �ழ;சியா�  

த6க:  ேவ&ைகைய$  Hல$ப2�" . இ5வழியி�  இைவக:  த6க:  

ெப�ணின6கைள அ�H வய$ப2�கி�றன. வ�� Hண�  தைல அ5(யி�-

களிட�தி�  கா�ட�  அாி. வ��  ட/"  இய;ைக நிக��சியாகா. வ�� 

 2"  மனித�  மா�களி."  இஹழி�தவராவ� . 

 

அ�H�   ட�  

 

நாயக�  தன காத�  அ�ெபA�சிைய இனிய�ைறயா�  Hல$ப2�த$  Hல$ப2�த, 

அகா="  நாயகிF"  அ�காத�  அ�பா�  விA6க$ப2வா: . அவ: , ெசய�  

>�றியி�$ப ேபா�  கிட$பா: . அதைன�  க�ணா�  - உத&டா�  - பிற 

ெம)$பா&டா�  - ந�> உண�த�   2" . அ�நிைலயி�  கலவி Hாித�  அற" . அேவ 
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மன6கல�த கலவியா>" . நாயகிF:ள�  தி�  வி�$பமி�லா ேவைளயி�   2த;>" , 

வி�$ப�:ள ேவைளயி�   2த;>"  உ:ள ேவ;9ைம, காத�  P&ப"  உண��த 

அறிஞ��>$  Hலனா>" . 

 

தைலவி வி�"பா ேவைளயி�   2"  தைலவ.�>$  பலதிற�  ேக2க:  விைளF" . 

இவன ��கில"  அவ:பா�  ெச� கிற. அத;கீடாக அவளிடமி�� இவ�  எ�ன 

ெப9கிறா� ? ஒ�9மி�ைல. தைலவிF"  வி�"பிய Hண��சி யாயி� , அவ:  

உ:ள�V9"  அ�பா�  க��>ழி�க=:ள சிைனக:  கிள��ெதA" . 

அ5ெவA�சியினி�9"  ஒ�வித�  ச�$  பிற�>" . அ தைலவ.:  PைழF" . 

அதனா�  தைலவ�  உட�  நல�  ெக2வதி�ைல. தைலவி வி�"பாத ேவைளயி�  

தைலவ�  அவைள ந�=வ மர�ட�  Hண�வைத ஓ�>" . அ 

�k0ைமன�ைத ஒ�த எ�9 அறிஞ�  க�கி�றன� . இப;றி ��.6  

 றிேன� ; பி�.6   9ேவ� . அதலா� , எ�காரண"  ப;றிF"  ெப�  வி�"பாத 

கால�, அ�  வ��  2வ @��க�  ெசயலா>" . அதனா�  இ�ப வா�( 

 டேவ  &டா. 

 

ப2�ைக அைற 

 

இ�வ��>"  ப2�ைக அைற ேவறாக இ��த�  ேவ�2" . அைற ேவேற 

இ�லாெதாழியி."  ப2�ைகயாத�  ேவேற தனி�  தனியாக இ�$ப நல" . ஒேர 

ப2�ைகயி�  இ�வ�  உற6>வ ெவ9�க�த�க. அதி�  �காதார�  >ைற( 

ஏ;ப2" . 

 

வா�("  கலவிF"  

 

வா�வி�  கலவி ஒ�  றாகலா� , அைத வாணா:  �Aவ"  ைவ��  ெகா:?த�  

தவ9. சில இட6களி�  மைனவியி�  S$H நி;>ம&2"  கலவிைய வி2�க�  

கணவ.�> மன"  எAவதி�ைல. சில�  மைனவியி�  S$H நி�ற பி�ன�  ேவ9 

ஒ��திைய ந��கி�றன� . ம�� தி�ேற."  கிள��சிைய உ�2 ப�ணி�   ட��  

சில�  @�>கி�றன� . இவ�  அறியாைம இ��தவாெற�ேன! எ�ேன! இவ�  வா�வி�  

ேநா�க"  உணராத கயைம வில6கின�தா�  எ�க. 

 

மைனவி, தா) , உட�  பிற�தவ: , மக:  

 

மைனவியி�  S$H �;9"  நி;பத;> ��னேர, அவேளா2 ெம)F9 Hண��சிைய 

நி9�தி, அவ:  உ:ள�தி�  W;றி��>"  அ�H�  கட(ைள�  காண�  தைலவ�  

�யல�  ேவ�2" . மைனவி ெவ96  கலவி�> ம&2"  உாிய ஒ��தி ய�ல: . அவ: , 

தாFமாவ: . உட�  பிற�தவ?மாவ: ; மக? மாவ: , கட(?மாவ: . எ�லா"  அவ: . 



170 

 

அவளிட�தி�  எ�லா இய�Hக?"  உ:ளன. இைவெய�லா"  ேச��த ஒ��திேய 

மைனயி�  வாழ�த�கவ: . 

 

 வாF"  மன�"  கட�த மேனா�மணி 

 ேபF"  கண�"  ெபாிைட$  ெப�பி:ைள 

 ஆF"  அறி("  கட�த அர.�>�  

 தாய"  மக?ந;  றார� மாேம. 

 

 தார� மா>வ:  த�வ மா)நி;ப:  

 காரண காாிய மா>ங கல$பின:  

 Sரண வி� ெபாதி�த Hராதனி 

 பாரள வா;திைச ப�ல. யாேம.    -  தி�@ல� . 

 

 மி�னிைட�  ெச�வ�  வா)�க�6க�  

      ெவ�ணைக$  ப�ணம�  ெம�ெமாறியா�  

 எ�.ைட யார� ெத6கள$ப�  

          எ"ெப� மானிம வா�மக&>�  

 த�.ைட�  ேக:வ�  மக�றக$ப�  

          தமயென"  ைமய�  றா:க:பா0$  

 ெபா�.ைட$  S��ைல ம6ைகந�`�  

        ெபா;றி��  ��ண மி0�நாேம.    -  தி�வாசக"  

 

 அ�ைன தையF"  அ0யா:  பணியமல�$  

 ெபா�னி�  அழ>"  Hவி$ெபாைறF"  - �.ெமழி�  

 ேவசி யி/"  விற�ம�  திாிமதிய"  

 ேபசி�   இைவயைடயா:  ெப� .     -  நீதி ெவ�பா 

 

 தாேயா ட9சைவயேபா"  த�ைதெயா2 க�விேபா"  

 ேசேயா2 தா�ெப;ற ெச�வ"ேபா"  - Vய(ட�  

 வ�ேதா�  மாி�கி�  வ�ேபா"  மைனெயனிேலா 

 அ�ேதா இைவெயலா"  ேபா" .    -   நீதிசார"  

 

இ5வா�ேறா�  ெமாழிகளி�  உ:ள�கிட�ைகைய ஓ�க.  

 

உலகிய/"  கட(:  நிைலF"   

 

கட(:  இய�  >றி��  சா�ேறா�  ெமாழிகைள உலகிய/�> எ2�தாள�  ெபா��த 

மா>மா? எ�9 சில�  வின(த�   2" . உலகிய�  ந�> நைடெபறேவ�0 

அத;ேகா�  இல�கியமாக�  கட(:நிைல விள6>கிற. கட(ளியைல 

உலகிய�னி�9"  பிாி�$  ேப�த�   டா. கட(ளி�றி உலகமி�ைல; 
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உலகமி�றி�  கட(ளி�ைல. உலகிய/�>�  கட(: நிைல ஒ� வழிகா&0 ேபா�ற. 

இைறவ.�> இைறவி ஒ�ேபா தாயாக(" , ஒ�ேபா உட� பிற�தவளாக(" , 

ஒ� ேபா மைனவியாக(" , ஒ�ேபா மகளாக("  இ��கிறா:  எ�ப 

எைத�கா&2கிற? அஃ, உலகிய�/"  ஒேர ெப�ைம ஒ�ேபா தாயாக(" , 

ஒ�ேபா உட�பிற�த வளாக(" , ஒ�ேபா மைனவியாக(" , ஒ�ேபா 

மகளாக("  நி�9 ைண ெச)கிற எ�பைத அறி(9�கிற. இ�வா�( 

இைறயியைல ந�> விள�>வெத�க. இ நி;க. 

 

கலவிநீ�>"  வய 

 

உலக வள��சி நா0�  கட(:  அைணவழி நி�9 பி:ைள$  ேப;றி�  ெபா�&2�  

சி�னா:  கலவியி�  ஈ2ப&2$  பி�ைன அைத நி9�வ வா�வி�  ேநா�ைக 

நிைறேவ;9வ தா>" , “�$பதா"  ஆ�டளவி�  @�9 அ;9” எ�றா�  ஒளைவயா� . 

காலநிைல ேநா�கி இ$ெபாA வயைத �$ப� ைத�தாக$  ெப��கி�  ெகா:ளலா" . 

நம நா&0�  �$ப� ைத� வய�>ேம�  ெப�ெணா2 கல�த�  ெபா��தாத 

தா>" . >ளி�நா&0�  வதிேவா�  இ�ன3  சில ஆ�2 கலவியி�  ேபா�கலா" . 

நா&0�  இய�பி;ேக;ப நம நா&2$  ெப�மக?"  �$ப�>:  கலவியினி�9"  

விலக �ய�வ ந�ல. S$H:ளேபாேத அ$பயி;சியி�  தைல$பட�  வா�ைவ 

அறிவா�  ஓA6>ப2�வதா>" . S$H நி;>"  வைர ெம)F9 Hண��சி நிக��த�  

உட/�> நல�  ேத2வதாகா. 

 

இ�ப வய�த�  �$ப�ைத� வயவைர அதாவ பதிைன�தா�2 ெம)F9 

Hண��சி நிக��திய சாலாதா? அத;>:  பி:ைள$  ேப9"  உ�டாகிற. பி:ைள$  

ேப; றி;>$  பி�ைன, ேம/"  ேம/"  ெம)F9 Hண��சி எ;9�>? பி:ைள$  

ேப;றி�  பி�ைன, நாயக�  த�ைதயாகிறா� ; நாயகி தாயாகிறா: . 

இ$ேப;றினி�9"  இைறைம$  ேப9 ெபற இ�வ�"  �யல�  அற" . இேவ 

அ�தணநிைல எ�ப. இ5(�ைமைய, 

 

 காம3  சா�ற கைட�ேகா& காைல 

 ஏம3  சா�ற ம�கெளா2 வ�றி 

 அற"Hாி �;றெமா2 கிழவ."  கிழ�திF"  

 சிற�த பயி;ற�  இற�தத�  பயேன 

 

எனவ*உ"  ெதா�கா$பிய�  C�திர�தா�  உண�க. 

 

“இ றெவாA�க"   9"  C�திர" ” எ�9 சில�  நிைன�கலா" . தய >ண6களி-

னி�9"  வி2தைல அைடவேத றெவா��க ெம�ப" , ெப�ைண ெவ9�த�  

றெவாA� க"  அ�ெற�ப"  இ�G;க�  பல இட6களி�  ெசா�ல$  
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ப&0��கி�றன. பி;கால�தி�  நா&ைட�  ெக2�க Pைழ�த ேபா��  றவற�ைத 

இ�C�திர"  அறி(9�கிற தி�ைல. பி:ைள$  ேப;றி�  பி�ைன, ெம)F9Hண��சி 

நீ�, உ:  ேநா�கா�  இைறைமநிைல உண��, உயி�களிட� அ�H ெச/�"  

ஒ�நிைல “சிற�த பயி;ற� ' எ�ப. 

 

ெம)F9 Hண��சி நீ�கிய பி�ைன 

 

இ5வா9 ெம)Fறைல நீ�>"  நாயக� , நாயகிைய�  த�.ட�  பிற�த 

ஒ��தியாக("  தாயாக(" , நாயகி நாயகைன�  த�.ட�  பிற�த ஒ�வனாக("  

த�ைதயாக("  ெகா:ள$  பயில�  அற" . இ�வ�"  ெம)F9 Hண��சி நீ�த பி�ன�  

உட�நிைல கட�த உ:நிைலயி�  க��ைத�  ெச/�த�  விA$ப" . உட"பி.:ேள 

ேகாயி�  ெகா�2:ள அ�H�  கட(ேளா2 உற(ெகா:ள$  பயில�  ேம�ைம. 

இ$பயி;சி�>�  கா�ெகா:வேத இளைம ெம)F9 Hண��சியி�  ேநா�கமா>" .  

 

ெம)F9 Hண��சி ஒ� ப0 

 

ெம)F9Hண��சி, ெம)யி/:ள அ�H�கட(:  கா&சி�> ஒ� ப0 ேபா�ற. 

அ$ப0F"  பி:ைள$  ேபெற."  உலக வள��சி�>�  ைண நி;ப. அ�த$  ப0ைய�  

கட�தா�  ெத)வ�  கா&சி காணலா" . ெப�ணி�  ெப�ைம விள6> மிட"  அ6ேக 

அ6ேக எ�9 இ9மா$Hட�   9கிேற� . ெபாறாைம �த�ய ேப)க&> அ6ேக 

இடமி�ைல. அ6ேக எ�லா"  அ�H அ�பாக$  ெபா�F" . இளைம ெதா&2 

வா�ைவ அ5வ$ேபாைத�>ாிய ேநாிய வழியி�  நடா�ேவா�  இ�நிைல எ)வ� . 

 

ெப�ணி�  ெத)வ�கா&சி 

 

இ�நிைல எ)ேவா��>$  ெப�ம�க:  ெத)வ6 களாகேவ ேதா�9வா�க: . 

ெப�ைண�  ெத)வமாக�  கா="  ஒ�வ�  பிறவி�கட�  கட�தவனாவ� . வா�வி�  

இ� ைண Hாிய$  ேபா�த ெப�ணி�  ெப�ைமைய எ�ென�9 ெசா�ேவ� ? 

இ�க��$  ப;றிேய ெப�  ெத)வ�ைத ’வா�� ைக�  ைண' எ�9 ந�  தமி�$  

ெபாியா�   றி$ேபா�தா� . உட�  வா��ைக�>"  உயி�  வா��ைக�>"  

ைணHாிேவா:  ெப�ெத)வ"  எ�ப உ�ன;பால. 

 

ெப�ணி�பா/:ள ெத)வ இ�ப�ைத Pக��த ெபாிேயா�  பல�ள� . அவ�:  

த"பிரா�  ேதாழ�  எ�."  ந"பியா*ரைர ஈ�2�  சிற$பாக�  >றி�கிேற� . 

அ$ெபாியா�  தம�>"  த"  மைனவிமா��>"  ஏ;ப&ட ப;9, கட(:ப;9 எ�9 

அ�:கிறா� . 

 

ப�மய�த ெமாழி$பரைவ ச6கி��>"  என�>"  
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ப;றாய ெப�மாேன ம;றாைர Fைடேய�  

 

எ�9 வ�ெறா�ட�  ஆ�டவைன வA�தியி��த�  கா�க. இ�தி�$பா&ைட 

எ�ைண�ைற எ2��  கா&0."  எ�  மன"  ச�$H9வதி�ைல. அைத ேநா�க 

ேநா�க - நிைன�க நிைன�க - எ�.:ள"  இ�ப�  கடலா2கிற. அ�ப�கேள! 

அ�தி�வா�கி�  ப0�, அத�  ெபா�ளாத;>$  பயி/6க: .  

 

இய;ைகவழி இைறவைன�  கா�ட� ; ஆ�  ெப�ணாத�  

 

ெத)வ"  க�=�>$  Hலனாகாத. அஃ இய;ைக வ0 வாகி�  கா&சி அளி�கிற. 

இய;ைக வழிேய இைறவைன உணர�   2" . ெப�ேணா2 ெம)Fற�  நீ�, 

உ:?ற�  ெகா�2, இ�ப அ�ைப நிக��சியளவி�  ப�கி வ�"ேபா அ�ெப."  

அ�டவ�  வ0வாகிய இய;ைக P&ப6கெள� லா"  இனி விள6>" . ெப�  ஓ�  

இய;ைக வன"ேபால�  காண$ப2வ: . நீலவான�" , ெவ�தி6க?" , மா6>யி/" , 

நீலம3ைஞF" , அழகிய மல�" , விைர�  ெகா0F" , அ�வி ெகாழி�>"  மணிக?" , 

பிற("  ஒ�6> திர�2 ெப�  ெணன$  ெபா�த�  காணலா" . இ$ெபா�(ைடய 

இய;ைக$  ெப� , அவள உ:ேளF:ள இ�ப அ�H�  கட(ளி�  ப�ைம யாவ: . 

ஆகேவ, ெப�  இய;ைக வ0வான ெத)வமாகிறா: . இ�ெத)வ�  த�ைமைய 

ஆ�மக�  நிைன� நிைன� ெப�த�ைம ெப9வானாக. ெப�த�ைமயாவ 

அ�& ட�ைம; அதாவ எவ(யி��>3  ெச�த�ைம S� ெடாA>"  அ�தண நிைல. 

இ வா�வி�  ேநா�க" . 

 

இ$ெப�நிைல�> அ0$பைடயாF:ள கலவியி�  ஓரளவாக�  க��தி��த�  

ேவ�2வ தைலவி தைலவ�  கட� . 

 

கலவியி�  எ�சாி�ைக 

 

கலவிF"  ஒ�வித�  க�வி எ�ப ேமேல ெசா�ல$  ப&ட. அ�கலவிைய 

வழிைறயி�றி$  Hாிவதா/"  உட/�>$  பல திற�ேக2க:  விைளவ�2. வ�ய 

ஆ�  ம�களிட"  ெம�ய ெப�ம�க:  மிக எ�சாி�ைகயாயி��த�  ேவ�2" . 

வழிைறயி�லா விைளயா&டா�  ெப�ம�களி�  க�(9$H�க?�> ஊ9 நிகA" . 

 

கால ேவைள நாழி க�தா கலவி Hாிவதா� , மல�சி�க�  �த�ய பிணிக:  

ேதா�9வ�2. உண( ெகா�ட சிறி ேநர��ெக�லா"  ஒ�வேராெடா�வ�  

 0�  களி�தலாகா. அதனா�  அஜீரண"  �த�ய ேநா)க:  ேதா�9" ; பி�ைன$  

ெப�ேநா)க:  உ�டா>" . Hண��சி�  கால�தி�  வயி9 நிர"ப ஜீரணமாகாத 

ெவ"ைம உண( நி�றி��த/"   டா. இ�."  விாி�கி;ெப�>" . 
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ெபாெபாெபாெபா�.தா நாயக��.தா நாயக��.தா நாயக��.தா நாயக�        

 

தன�கினிய ெகாAநைன�  ெதாி�ெத2$பதி�  ெப�மக:  ெப�6  கவைல ெச/�த�  

ேவ�2ெம�9 “தி�மண" ” எ�.�  தைல$பி�  கீ�  வ�F9�தியி��கிேற� . ெப�  

மகளி�  கவைல ஈன�தாேலா ேவ9 எ�காரண�தாேலா ெபா��தா நாயக�  வா)�க$  

ெப9வேன�  எ�  ெச)வ? ெப�மக:  அவ.ட�  வா�வதா அ�ல வாழா 

அவைன வி2�$  பிாிவதா? பிாித�  ேவ�2ெம�9 ெசா�ல இ�தியாவி�  பிற�த 

என�> நா எழவி�ைல. எ6ஙனமாவ �ய�9 ஆ�மகன ெபா��தா�  

த�ைமைய$  ேபா�கேவ ெப�மக:  �ய�வ சிற$H. 

 

ெப�ைம எ�ப தா)ைம எ�9" , தா)ைம எ�ப ெதா�2�>ாிய எ�9"  

ேமேல விள�க$ப&டன. ெதா�ைட$  ெபா��தா நாயகைன ஒA6>ப2�வதி�  

ெப�மக:  பய�ப2�தலாம�ேறா? ெதா�0�  வி�$Hைடய ெப�ணி;> 

அஃெதா� வா)$Hமா>" ; தன�> வா)�த நாயகைன$  ப�ப2�த$  H>�  

ெதா�0."  ேவ9 ெதா�2 ெப�ணி;> எ;9�>? ெதா�2வழியி�  வா�( 

ெச/�"  ெப�மணி வா�க. அவ:பா�  கட(:  அ�:  எ�9"  நில(க. 

 

ெபா��தா�  த�ைம எ�தைகய எ�9 �த�  �த�  காண�  ேவ�2" . அ�த�ைம 

பலதிற�த. ஈ�2 இர� ெெடா�ைற எ2��ெகா:ேவா" . 

 

கணவ�  அ�யாயி� ? 

 

ெகா�ட கணவ�  அ�யாயி��தா�  எ�ெச)வ? பிற$பி�  ேபடனாக உ:ள 

ஒ�வ� , ஒ��திைய மண3  ெச) ெகா:ளா� , ஒ�ேவைள அறியா ெகா:வேன� , 

மைனவி எ�ெச)த�  ேவ�2" ? மைனவி உயாிய மன6ெகா�2 ெம)F9 

Hண��சிைய�  கா)� கணவ.ட�  வா�வ ேம�ைம. அவ:  ேவ9வித ஆட�  

பாட� , க�வி ஆரா)�சி, கட(:  வழிபா2 �த�யவ;றி�  உ&கல� வா�( நடா�தி 

வரலா" . அ$  ெப�மணி, பி:ைள$ேப9 வி�"பினா� , ேவ9 ஒ�வைன மண3  

ெச)வ தவறாகா. 

 

ேநாயாளனாயி� ? 

 

ேநாயாள�  கணவனாக வா)�தா� , மைனவி அவன ேநாைய$  ேபா�கி, அவ.ட�  

 0வாழ உைழ�த�  ஓA6>. நாயக�  ெகா0ய (ெப� ) ேநாேயாளனாயி� , 

எ� காரண"  ப;றிF" , அ�ேநா)  தீ�ம&2" , அவ.ட�  நாயகி ேச�த�   டா. 
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ஓரா�ேடா ஈரா�ேடா �ய�9, அவன ேநாைய$  ேபா�கிய பி�னேர, அவ:  

அவ.ட�  ேச�த�  விA$ப" . தீரா ேநாயாயி�  ேச��ைகைய�  ெதாைல�வி2வ 

ந�ல. ேநாயாளிFட�  ேச�� அவன ேநாைய அ�ைம$  ெப�  த�.ட��  

இற�கி வ��வேதா2, ேநா)�  >ழவிகைளF"  >�&2�  >ழவிகைளF"  ஏ�  

உலகி�  ெப��க�  ேவ�2" ? அ$பி:ைளகளி�வழி ேநாைய ஏ�  உலகி�  

வள��த�  ேவ�2" ? உயி�களிட� இர�க�ைடய ெப�  ஒ�ேபா"  உலகி;>�  

ேக2 நிைன�த/6   டா; ெச)த/6 டா. 

 

ேவ9 சில ெசய;ைக �ைறகளா�  சிறி ஆ�  த�ைம இழ�த கணவனாயி� , 

மைனவி அவ.ட�  கல�தைல �;9"  நி9�தி, எ5வழியிலாவ �ய�9, அ�>ைற 

ேபா�க�  ெதா�2 ெச)வாளாக. >ைற நீ6கிய பி�ன�  அவ.ட�  அவ:  கல� 

வா�( நடா�தலா" . 

 

இ�தைகய >ைறகளி�றி�  >ண�திேலா ெச�வ�திேலா க�வியிேலா இைவேபா�ற 

பிறவ;9ிேலா >ைறபா2ைடய ஒ�வ�  ஒ��தி�> நாயகனாக�  கிைட$பேன� , 

அவன அ5வ�  >ைறைய�  கைளய$  ப�லா;றா."  �யல ேவ�2வ நாயகியி�  

கடைம. >ைறயைடய நாயகைன நிைறயைடயனா�க நாயகி ெதா�2 ெச)வ 

சிற�த கட(:  ெதா�2 ெச)வ தா>" . ெப�=�>ாிய ெபா9ைம, அட�க" , அ�H 

�த�ய >ணநல�கெள�லா"  பய�பட�த�க இட"  இேவ. 

 

நாயக�  பா�  எ�>ைறயி�$பி." , நாயகி பிாி( உள6  ெகா:ளா, அ�>ைற 

ேபா�க மகி�(ட�  ெதா�0�  வழி வா�ைவ�  கழி$ப பிறவி$  பயைன$  

ெப9வதா>" . 

 

ெபா��தா நாயகிைய$  ெப9"  நாயக." , ேம;ேபா�த �ைற$ப0, அவைள 

ஒA6>ப2�தி�   0 வாழேவ �ய�வ ந�ல. 

 

ேவ$ சிலேவ$ சிலேவ$ சிலேவ$ சில    

 

ஒ��திF"  ஒ�வ."   0. இ�லற"  நடா�"  ேவைளயி�  கவனி�க�த�க வா�(�  

ைறக:  பல(ள. அவ;9:  இ�றியைமயாத சிலவ;ைற�   9கிேற� . 

 

வ�வா)�  ேக;ற ெசல( 

 

ெச�வநிைல கவனி�க�  த�க. இ�வா��ைக�>$  ெபா�:  இ�றியைமயா 

ேவ�ட;பால. ெபா�:  வ�வா)�  ேக;ற ெசல( ெச)ய$ப0�  வா�வி�  இ�ப�  

ேத�  பி�;9" ; வ�வா)�>ேம�  ெசல( ெச)ய$ப0� , வா�ைவ�  �ப�  ைக$H 
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அாி�>" . வ�வா)�ேக;ற ெசல( ெச)F"  ெபா9$H யா�ைடய? அ$ெபா9$H 

W&2�கரசியா) , வா��ைக�  ைணநலனா)  வ�த ெப�ணி.ைடய எ�9 

ெசா�ல/"  ேவ�2ேமா? 

 

மைன�த�க மா�Hைடய னாகி�  த;ெகா�டா�  

 

வள�த�கா:  வா��ைக�  ைண 

 

எ�றா�  தி�வ:?வனா� . 

 

அ�:  வள��க அற3ெச)த�  

 

வா�வி;>�  ேதைவன அள( ெசல( ெச)வ அறி(ைடைம; அ�Hைடைம. 

ெச�வ�  களியா&டய�த�  அ�ல வ9ைம�  >ழியி�  W�த�  இர�2"  

ந�வா�வாகா. இர�0;>"  இைட$ப&ட எளிய இய;ைகவா�( சா/" . இ 

>றி�$  ’ெப�ணி�  வள�$பி’/"  ெசா��F:ேள� . எளிய இய;ைக வா�வி;>�  

ெசலவாகி$  ெபா�:  எ3சி நி;>ேம� , அைத ஏைழக:  - >�ட�  - �டவ�  - தீரா$  

பிணியாள�  - �த�யவ��>�  ேசா9  ைற க�வி �த�யன வழ6>வதி�  

ெசலவழி�த�  அற" . ெபா�:வழி அ�:வள��க �ய�வ அறி(ைடைம. 

 

இ�வா�வி�  ேநா�க"  எ�ைன? அ�H அ�:  ஒ$Hர( 

�த�யவ;ைற ஓ"Hத� . 

 

இ��ேதா" பி இ�வா�வ ெத�லா"  வி��ேதா" பி 

ேவளா�ைம ெச)த;  ெபா�&2 

 

எ�9 தி�வ:?வனா�  இ�வா�ேவா�  ெதா�2 >றி�த�  கா�க. 

 

த"�யி�  ேபால$  பிற(யிைரF6  க�த;>ாிய ெச�ைற களிெல�லா"  இற6கி�  

ெதா�டா;ற ேவ�2வ இ�லற� தா�  கட� . அ�  கடனா;ற வ�வா)�>�  த�க 

ெசல( ெச)F"  இய�H சிற$பாக இ�ல�  கிழ�திய�  மா&0��த�  விA$ப" . 

அ�தைகய இ��ேலேய இ�ப வா�வி;> இட.�டா>" .  

 

மீ�  ெசய�   டா 

 

நாயகி�>"  நாயக.�>"  இைட[0�றி நா?�> நா:  அ�H வள�"  வழியி�  

இ�வ�"  வா�( ெச/�வ நல" . அத;> வா�வி�  எ�லாவ;றி/"  ஓரள 

வி��த�  ேவ�2" . எதி/"  வர"H மீறி மீ�ெசய�  நிக��த�   டா. ஆட�  பாட�  
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 ட ஓரளவினவாக இ��த�  சா�H. ெதாட�க�தி�  வர"Hமீறி அ0$பா0$  பி�ேன 

வி2�தா� , அ�பி;> இைடL9 நிகA" . சில இட6களி�  நாயகிமா�  “அ�H அ�H” 

எ�9 த�த"  நாயக�மா��> எ�லா$  பணிக?3  ெச), அவைர�  ேசா"ேபறி-

களா�>கி�றன� ; சில இட6களி�  பிண6களா�>கி�றன� . இ�  ெசய�க:  

நாளைடவி�  இட�  விைள�>" . பி�ைன ெவ9$Hள�ேதா2 பணிக:  ஆ;ற�  ேந�" . 

ஆ&0�  அைம�த�  ேபா�ற விைனகைள நாயகி ஆ;றலா" . நாயக.ைடய ணி 

ேதா)�த� , கா� கAவ� , அவ.�>$  ெபா&0ட�  ேபா�ற விைனகைள நாயகி 

ஆ;9வ அநாவசிய" . 

 

இ�பாலா�"  விைனயா;9வ நல� . ஒ�வேராெடா�வ�  கல� பல ேவைலக:  

ெச)யலா" . இளைமயி�  உட/ர"  உ:ளேபா, எ�லா$  பணிகைளF"  நாயகி 

தாேன ெச) நாயகைன$  பிணமா�கினா� , பி�ைன வ� >�9"  ேபா, அவ�  

எதி�பா��>"  ேவைலெச)ய இயலா, அவ:  விழி$பாளாயி� , அவ�  மன"  

மா9ப2" . அதலா� , நாயக�  மாைர�  ேசா"ேபறிகளா�காத வா�ைவ நாயகிமா�  

நடா�வாராக. 

 

இளைமயி�  நாயகி நாயக.ட�  அ0�க0. W�ேப��, ெவ;9ைர, பயனி�ெசா�  

�த�யன வழ6க�  ஆகா. அைவ ெதாட�க�தி�  வி�$S&2வ ேபால�  

ேதா�9" ; பி�னா�  நாளைடவி�  ெவ9$S&2" . 

 

ஐFற�  ெக2வ கா&26>றி 

 

ஒ��திF"  ஒ�வ."  நடா�"  இ�வா�( இ�ப வா�வாக ேவ�2ேம� , இ�வ�  

மா&2"  ந"பி�ைகF"  உ�ைமF"  இ��த�  ந�ல. ஒ�வைர ஒ�வ�  ஐFற�  

 டேவ  டா. ஐய�தா�  X0�க$ப2"  வா�( இ�ப வா�வாத�  அாி. அைத 

நரக வா�( எ�9  றலா" . ஓ�றிய அ�H�  ெத)வ"  நிலவ�த�க இட�தி� , 

ஐய$ேப)  H>�தா� , அ வா�ைவ அைல$ப தி�ண" . ஐய�தா� , விைள�த 

ேக2க:  பல); நிக��த ெகாைலக:  பல. எ�காரண�தாேலா ஐய� ேதா�றினா� , 

உடேன கரவி�றி அைத ெவளி$ப2�தி�  ெதளி( ெபற�  சிற$H, ஐய�ைத 

உள6ெகா�2, $பறிவா�  ேபா�  ஒ�வைர ஒ�வ�  ேசாதி�க$  H>வ, நரக�ைத 

வ�� விைல�> வா6>வதா>" . “ம��டவ�  க�=�> இ��டன ெவ�லா"  

ேபயா’ க�  ேதா�9த�  ேபால, ஒ5ெவா�வ�  ெசய/"  ம�&சிைய வள�� வள��$  

ேபாிட�  விைள�>" . அதலா� , நாயகிF"  நாயக."  தம:ள�தி�  ஐய$ேப)  

Pைழயாதவா9 த"ைம�  கா� வ�வாராக, 
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நாயகி த�  வா�( நாயக�  ெபா�&ெட�9" , நாயக�  த�  வா�( நாயகி 

ெபா�&ெட�9" , த�னலமி�லா வா�( நடா�திவாி� , அவ�  வாA"  இ�ல"  

இைறFைறF"  Wடா>" ; வா�("  இ�ப இைறவேனா 0ைய�ததா>" . 

 

 ப�2நிக�  பா�ைமயினா�  ப�பதித�  ன�ளாேல 

 வ�டம�S6  >ழலாைர மண"Hண��த வ�ெறா�ட�  

 H�டாிக�  தவ:வன$ைப$  Hற6க� ட Vநல�ைத�  

 க�2ேக&  2�2யி��;  றமாநதி��தா�  காதவினா� , 

•  ேச�கிழா�  

---------- 

9. 9. 9. 9. பி�ைள<ேப$பி�ைள<ேப$பி�ைள<ேப$பி�ைள<ேப$    

 

(ெப�ணி� ெப�ைம பி:ைள$ ேப;றி� – பி:ைள$ ேப;றி� மா�H – >ழ�ைத 

இ�ப" – பி:ைள$ ேப;றி/:ள நல�க: – ந;பி:ைள$ ேப;றி;�>$ 

ெபா9$பாள� – உட� நல." ஒA�க�" – க�(;ற கால�தி� ெகா:ள�த�க 

�ைறக: – பி:ைள$ ேப;றி� அ�ச" – இ�கால நாகாிக" – க��தைட – க��சிைத( 

– தா) த�ைதய� அ�ேப >ழ�ைத – ேசாமாRக�த @��த") 

 

 க�லா மழைல�  களியற�  கல� ெகா3�"  

 ெசா�லா /��கி அAேதா0�  ெதாடா� ப;றி 

 ம�லா�  Hய�தி�  விைளயா2 மகி��சி ைம�த�  

 இ�லா தவ��> மைனவா�வி�  இனிைம எ�னா" . 

�  வி��H�Vரா� . 

 

ெப�ணி�  ெப�ைம, மண�ட�  நி;கவி�ைல; இ�ப வா�(ட�  �0யவி�ைல. 

ம;9ெமா�றி�  அவ:  ெப�ைம பிற6>கிற. அஃ எ? அ பி:ைள$ேப9. 

பி:ைள$ ேபறி�ைலேய�  தா)ைம ஏ? ெப�  பிறவியி�  ேநா�க"  தா)ைம$ேப9 

ெப9வத�ேறா? வா�வி;>ாிய ெதா�2 தியாக"  அ�H �த�யன நில(த;> 

நிைல�கள�  தா)ைமய�றி$  பிறிெத�ைன? அ�தா)ைமைய அளி$ப 

பி:ைள$ேப9. 

 

பி:ைள$  ேப;றி�  மா�H 

 

பி:ைளேப9, தா)  த�ைதயைர இய;ைக ெநறியி�  நி9�" ; உலக வள��சி�>�  

ைண HாிF" , இைறவ�  அ�:  ேநா�க�ைத நிைறேவ;9" ; ெப;ேறார அ�H�  
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க�ைண�  திற�>" ; உயி�களிட� அ�Hெகா�2 ெதா�2 ெச)Fமா9 அவைர 

உ�" ; ேவ9 பல வா�(�  ைறக&>"  உதவி ெச)F" . 

 

வா�ைவ இ�பமயமாக நடா�த�  ேவ�2ெம�ப இய;ைகயி�  ேநா�க" . 

ெதாட�க�தி�  இ�ப"  க�வி வாயிலாக$  பிற�>" , பி�ைன�  தி�மண வாயிலாக 

விைளF" ; �0வி�  பி:ைள$ேப9 வழிேய நிைலெப9" . பி:ைள$  ேப;றி�  ஒ� 

தனி�  சிற$H�2. அ ேசா�( ேபா�>வ. ேசா�( க�வியி�  ேதா�9வ�2; 

ெதாழி��  ேதா�9வ �2. நாயக.�> நாயகி இட�தி/" , இவ?�> 

அவனிட� தி/"  ேசா�( ேதா�9வ�2. பி:ைளயி�பாேலா எ�ேசா�("  

ேதா�9வதி�ைல. வா�வி�  ேசா�( ேதா�றி, இ�ப"  மைறF"  ேவைளயி� , 

பி:ைள பிற�, ேசா�ைவ$  ேபா�கி, இ�ப�ைத நிைலெப9�கிற. அதலா� , 

இ�ப வா�வி;>$  பி:ைள$ேப9 இ�றியைமயாத. 

 

வா�வி�  எ�லாமி��"  பி:ைள$ேப ெறா�றி�ைலேய�  ம;றைவகளா�  எ�ன 

பய� ? எ�லாவ;றி/�:ள இ�ப�ைத Pக�வி$ப பி:ைள$ேப9. ஒ��திF"  

ஒ�வ."  ேச��த வா�வா�  W2 உ�டா>" . அ5W&0�  இ�ப ��டா�>வ 

பி:ைள$ேப9. வா�வி�  இ�:  ேபா�>"  மணி விள�>, ெப�  எ�9 ேமேல 

ெசா�ேன� . அ"மணி விள�> உமி�3  ெச6கதி� , பி:ைள எ�9 ஈ�2�  

ெசா� கிேற� . ’மணியிைட�  கதி�வ� திற"  ேபா� ' எ�றா�  க�சிய$ப� . 

 

பி:ைள$  ேப;றி�  ெப�ைமைய “ம6கல"  எ�ப மைனமா&சி ம;றத�  - ந�கல"  

ந�ம�க&ேப9” எ�9 தி�வ:?வனா�  விள�கி யி��த�  கா�க. 

 

பி:ைளயி�லா W&0�  வாA"  தைலவிையF"  தைலவைனF"  பிணியாள�  எ�9 

 ற�  மிைகயாகா. Hற�ேத பலதிற�  ெதாழி�  ெச) W2 ேச�"  நாயக." , 

அக�ேத பலதிற�  ெதா�டா;றி அம�"  நாயகிF"  எ�ைண நா:  ஒ�வைர ஒ�வ�  

பா��தி�$ப� ? எ�ைணநா:  அைதF"  இைதF"  ேபசி�  கிட$ப� ? எ�ைண நா:  

ஆட�/"  பாட�/"  கழி$ப� ? தி�மண வா�வி�  ெதாட�க�தி�  ேநா�>"  ேப��"  

ஆட/"  பாட/"  இ�S&0�  ெகா�0��>" . நாளைடவி�  அ5வ&ட"  >�9" . 

நாயக�  ேவ9 களியாட�க?�>�  ெச�9 உண(�> W&2�> வ�வ� . நாயகி 

த�ன�  தனியளா)  எ�ணாதன எ�ணி�  V6கி விAவா: . >ழ�ைத 

ஒ�றி��>ேம�  ேசா�( நீ6>" ; இ�  S&ட"  ெப�>" . Hற�ேத ேவைல ெச)வ��  

தைலவனி�  ேசா�ைவF" , அக�ேத ேவைல ெச) அய�"  தைலவியி�  

ேசா�ைவF"  ேபா�>"  அமி�த"  >ழ�ைத ெய�க. >ழ�ைதயி�  ஆட�  பாட�  

ேக&>"  தா)  த�ைதயேர தவ�ைடயா� . அவ�  வா�க. 
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>ழ�ைத இ�ப"  

 

>ழ�ைதயி�  ஆடைல�  காண�  க�க:  பைட�க$  ப&டன. >ழ�ைதயி�  மழைல$  

பாடைல�  ேக&க�  ெசவிக:  பைட�க$ப&டன. >ழ�ைதயி�  ைகயறைல$  ெபற 

உட�  பைட�க$ப&ட. 'அ5வாட�  இனிய; இ$பாட�  இனிய’ எ�9 எவ�  

 9வ� ? >ழ�ைதயி�  ஆட�  பாடைல�  காணாத- ேகளாத - பாவிக:  அ6ஙன6  

 9வா�க: . >ழவி இ�ப�ைத�  ெச5வேன Pக��, இய;ைக அறேவாராகிய 

தி�வ:?வனா� , >ழவி ஓைசயாகிய ழகர ஓைச ெபாள, ’>ழ�னி யாழினி 

எ�பத"  ம�க:  - மழைல�ெசா�  ேகளா தவ� ' எ�9 ெமாழி�, ேம/"  “ம�க:  

ெம)தீ�ட�  உட;கி�ப"  ம;றவ�  - ெசா;ேக&ட�  இ�ப3  ெசவி�>” எ�9"  

அ�ளியி��த�  கா�க. 

 

பி:ைளயா�  W&2$  பிண�> நீ6>த�  

 

நாயகைனF"  நாயகிையF"  பிணி�:ள அ�H�  கயி;9�> ஊ9 ேநராவ�ண"  

கா� வ�வ பி:ைள$  ேப9 எ�9  றலா" . சில ேவைளகளி�  இ�வ��>"  

பிண�> ேநாலா" . பிண�>, பி:ைளயி�லா W&0�  வள�" . பி:ைளF:ள 

W&0ேலா அ ஞாயி9 �;ப&ட பனி$படல"  ேபா�  ஒழிF" . அ$ெப�ைமFைடய 

பி:ைள$  ேப9. >ழ�ைத விைளயா2"  W&0�  �ப"  ஏ? அஃதி�லா W&0ேலா? 

அ�ேதா! 

 

பி:ைள$  ேப;றா�  தியாக"  

 

பி:ைள$  ேப;றா�  ேவ9 பல நல�க?"  உ�2. பி:ைளைய வள��க�  தா)  

த�ைதய�  எ�ைண அ�H�  ெதா�2 ெச)கிறா� ! பி:ைள$  ேபறி�ைலேய�  அ�  

ெதா�2 அவ�  மா&2 அ�"Hதேல அாி. பய�  க�தி$  ெப;ேறா�  அ�ெதா�2 

ஆ;9கிறாேரா? இ�ைல. ைக"மா9 க�தா�  கட(&ெடா�2 ெப;ேறாாிட"  

வள�� வர$  பி:ைள$  ேப9 ைண ெச)கிற. ஒ� பி:ைளைய வள��க$  

ெப;ேறா�  எ5வள( தியாக��> உ&ப2கிறா� ! ம�க&  பிறவிைய உ)வி�க 

வ�ல தியாக"  எ�பைத விள�க ேவ�2வதி�ைல. அ�தியாக"  பி:ைள$  ேப;றி�  

இ��கிற. 

 

பி:ைள நல�  க�தி�  தா)  த�ைதய�  தம நல�கைள ெய�லா3 ���கி�  

ெகா:கி�றன� . பி:ைள$  ேப;றா�  த�னல"  ெக2த/"  தியாக"  எAத/"  கா�க. 

அ�H�  ெதா�2 - த�னலமி�ைம - தியாக"  - �த�யன, ெபாறாைம ெவ>ளி அவா 

�த�ய மனமா�கைளக�  ைட$பனவ�லேவா? மாசக�ற இட�தில�ேறா 

இ�ப$ேப9 உ�டா>" ? எனேவ, பி:ைள$ேப9 இ�ப வா�வி;> 

இ�றியைமயாத எ�ப க�த;பால. பி:ைள$  ேப;றி�  ெப;றி Fண��ேத ந"  
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��ேனா�  அ >றி�$  பலபட$  ேபசலாயின� . அவ�  பி:ைள$  ேப;ைற$  ப;றி�  

 றாத இடேமயி�ைல. 

 

ந;  பி:ைள$  ேப;9�>$  ெபா9$பாள�  

 

வா�வி;>ாிய இ�ப$  ேப;றி;> உ9க�வியாF:ள பி:ைள$ேபெறனி� , 

அத�மீ தா)  த�ைதய�  எ�தைகய கவைல ெச/�த�  ேவ�2"  எ�பைத�  

ெசா�ல/�  ேதைவேயா? பி:ைள எனி�  எ�லா"  பி:ைளகளாேமா? ’பழிபிற6கா$  

ப�Hைட ம�க: ' எ�றா�  தி�வ:?வனா� . ப�Hைட ம�கைள$  ெப9"  ெபா9$H 

யா�ைடய? “தா)  த�ைத ய�ைடய” எ�9 எவ�3  ெசா�வ� . ந;பி:ைள$ேப9 

தா)  த�ைதய�ைடய வா�ைவ$  ெபா9� நி;ப. 

 

உட� நல�  

 

உலகி�  ந;பி:ைள$  ேப;ைறேய தா)  த�ைதய�  வி�"Hத�  இய�H. ெவ9"  

வி�$ப�தா�  பய�  விைளயா. வி�"பியவா9 நட�>"  பயி;சி ேதைவ. 

ந;பி:ைள$  ேப;றி;> �தலாவ ேவ�ட;பால உட�நல� . நல�  ெபறாத தா)  

த�ைதய��> ந;பி:ைள பிற�த�  அாி. உட�  கா$H, ’ெப�  வள�$ 'பி�  

விள�க$ப&ட. 

 

ஒA�க"  

 

உட�  நல.�> ஒA�க"  உயி�ேபா�ற. அ5  ெவா��க6  கா�கேவ�2வ தா)  

த�ைதயாி�  தைலயாய கட� . ஒ��தி ஒ�வ�பா/" , ஒ�வ�  ஒ��திபா/"  வா�த�  

அற" .  டா ஓA�க�தா/" , நிைற தவ9தலா/"  ம�க?�> விைளF6  ேக2க:  

பல. தீெயாA�க �ைடயா��>$  பி:ைள பிற�த�  அாி; பிற$பி."  க�வினி�  

அழிவதா) , கா��ைளயினி�  அழிவதா)�  ெதாைலF" . அஃ ஒ�ேவைள பிைழ� 

வளாி."  ேநா)  வா)$ப&2�  C"பி ஓழிF" , ேநாயி�லா ெதாழியி."  >�2 

ெசவிடாக$  பிற�>" ; இ�>ைறகளி�லா ெதாழியி."  களியா)  ம0யா)  உலக�  

�ைமயா)�  கிட�>" . பி:ைள, நா&0�  உைடைமயாகலா� , அைத$  ப�Hைடய 

தாக$  ெப9த;>ாிய வா�ைவ நடா�த�  தா)  த�ைதயா�  �யலேவ�2" . 

 

 டாெவாA�கமி�லாத சில��>"  ந;பி:ைள பிறவா தி��த;>�  காரணெம�ைன 

எ�9 சில�  க�தலா" . அ�னா�  ெவ5ேவ9 வழிகளி�  தம உட�  நல�க?�>�  

ேக2 C��தவராயி�$ப� . கா$பி ேதயிைல ெகா�ேகா �த�ய பான6கைள 

அளவி;> மீறி$  ப�க� , க:  சாராய"  �த�யவ;ைற அ��த� , உட;பயி;சியி�றி�  

ேசா"பி�  கிட�த� , அள( கட�த உைழ$H, அகால உண(, ேபாதிய ேநர"  
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உற6காைம, HA6கிய இட�தி�  வதித� , மீV�  ெகா:ள� , வர"Hமீறி$  ப&0னி 

கிட�த�  �த�யன உட�நலைன�  ெக2$பன. இைவகளா�  உ9$H�களி�  

ெவ"ைமெய�" . ெவ"ைம, உ9$H�களி�  �9�9$H - ஊ�க"  - எA�சி 

�த�யவ;ைற$  ேபா�யாக�  ெதாட�க�தி�  கிள$பி$  பி�ைன அைவகைள�  

>ைல�>" . ெப�ம�களி�  க�(9$H� கேளா மிக ெம��யன. அைவகளி�  

ெவ"ைம ஏறினா�  க�� த6க/"  அாிதா>" ; த6கி."  அழிF" . ந;பி:ைள$  ேப9 

வி�"H"  தா)  த�ைதய� , உண(, உைழ$H, உற�க"  �த�ய வ;றி�  

அளவாயி�$பாராக. 

 

உண( �த�யவ;ைற ஓA6>ப2�தி வா�ேவா��>"  சில இட6களி�  ந;பி:ைள 

பிற$பதி�ைல. இஃ எ;9�>? ஒ��திF"  ஒ�வ."  இளைம ெதா&2 

உயி�நிைலகளி�  மீ கவைல ெச/�தி வ�தைதவிட�  தி�மண�தி�  பி�ன�  

ஆயிரமட6> அதிகமாக அவ;றி�மீ கவைல ெச/�த�  ேவ�2" . காம எாி�> 

எளியரா)  ஒ�வேராெடா�வ�  Hண�த�   டா; பி:ைள$ேப9 நிைனவி�றி, 

ெவ9"  Hண��சிமீ ம&2"  க��ைத$  பதி� அ0�க0  டலா கா. ேபாக�தி�  

அளவாயி��த�  ேவ�2" ; இ�ைலேய� , ��கில"  நீ�, ந;பி:ைள$  ேப;றி;> 

இட�  ெச)F" .  

 

தி�மண3  ெச)த சி�னா?�>:  பி:ைள ெப9தலாகா. க�(9$H�க:  உர"  

ெப9த;> ��ன��  க�(யி��த�  அ5(9$H�கைள ெம�வி$பதா>" . ெம�(;ற 

க�வினி�9"  பிற�>"  பி:ைள எ6ஙனமி��>" ? @3C9ேபா ���>" . வ�ய 

தி�ணிய அழகிய அறி(ைடய பி:ைள$  ேபேற உலகி;>$  பயனளி$பதா>" . 

அத;>ாிய ெப�  ப�வ"  அாிைவ$  ப�வெம�க. விாி(, இ�G�  “தி�மண� ”தி�  

பா��க. ந;பி:ைள$  ேப;றி;>�  தா)  த�ைதயர ஓA6>ப&ட வா�ேவ காரண" . 

ந�வா�வி�  தைல$படாத தா)  த�ைதய� , ேச��ைக தவி�� வா�த�  

�ைறைமயா" . அவ�  ஈ." , ஊன�"  ஈன�"  நிர"பிய பி:ைளகளா�  நா&2�> 

எ�ன பய� ? உலகி;> எ�ன பய� ? 

 

க�(;ற கால�தி�  ெகா:ள�த�க �ைறக:  

 

ெப�  க�(;றி��>"ேபா அவ:  மிக�திற"பட வா�( நடா�த�  ேவ�2" . 

க�(;ற நா:�த�  அவ:  ஒ�93  ெச)யா வாளா கிட�த�   டா. வழ�க"  

ேபா�  நிக��திவ�த பயி;சிகைள ெய�லா"  அவ:  நிக��தி வரலா" . மைனவி 

க�(;ற ேவைளயி�  கணவ�  ெப�"  ெபா9$Hட�  அவைள�  கவனி� வ�த�  

க�ைணயா>" . அ�ச"  - ஐய"  - கவைல - ெபாறாைம - ெவ>ளி - �த�ய கன�க:  

மைனவி மன�தி�  @ளாவ�ண"  நாயக�  நட�வர�  ந�ைம பய�>" . 

இ�கன�க:  க��>ழிைய எாி�>" . க�(;ற ேவைளயி�  ெப�  மக:  சிலேபா� 

கா)� வி�வ��2. நாயக�  ெபா9ைமFட�  அவ:  கா)ைவ ஏ;பானாக. 



183 

 

 

ம;9ெமா�ைற ஈ�2�  சிற$பாக�  >றி$பிட வி�"Hகிேற� . அ, மைனவி 

க�(;றி��>"ேபா ெம)F9 Hண��சி நிக��தலாமா எ�ப. இ >றி�$  

பலதிற�  க�� ேவ;9ைமக?�2. 

 

உட;   ;9�> ஏ;ற வ�ண"   2த�  நிக�� வ�கிற. சில�  @�9 ஐ� ஏA 

மாத"  வைர  0�  >லா(வ� ; சில�  பி:ைள பிற�>"வைர அ5விைன நிக��வ� . 

க�(;ற ேவைளயி�  ெப�=�> இய�பாக�  கிள��சி மி>" . கிள��சி ேம`&டா� , 

சில சமய"  ெப�மக:  (எ�லா�ம�ல; சில� ) நாயக�பா�  ெந�6>த/��2. 

அ5ேவைளயி�  மைனவி ேவ�2த/�> இர6கா ம9�>6  கணவ�  இ�லாம 

வி�ைல. ம9$H�>�  காரண"  மைனவிமீ" , அவ:  வயி;றி /:ள >ழவி மீ6  

ெகா�ட இர�கேம யா>" . இர�க"  இ�ைசையF"  அ0ைம$ப2�" . @�9 மாத6  

கட�த"  ெம)F9 Hண��சிைய நீ$ப நல�  எ�ப சில அறிஞர 

உ:ள�கிட�ைக. ஒ�ேவைள மைனவி வி�$ப�  தணி�க�  கணவ�  எ�=வேன� , 

அவ�  அவ?ட/�>" , உ&  க�வி�>" , க�(�>"  ேக2 நிகழா �ைறயி�  

 2வானாக. 

 

க��தா6>"  மைனவி வி�"பாத ேவைளயி�  அவ?ட�  வ��ேசர �ய/6  

கணவ�  கணவன�ல� . அவ�  அவைள�  ெகா�ல வ�த யம�  எ�9  றலா" . 

க�(றா�  கால�திேலேய வ�� Hணர�   டா. க�(;9:ள ேவைளயி�  - 

அ("  மைனவி வி�"பாத ேபா - வ�F9�தி�   2ேவாைன வில6ெக�93  

ெசா�லலாேமா? அவ�  வில6கி."  இழி�த வன�லேனா? இ�ைறயி�  

வில6கினி�9"  மனித உலக"  பாட6 க;ற�  ேவ�2" . ம�கா: ! வில6> உலைக 

ேநா�>6க: . அத�  ெப�ணின"  க�(;றி��>"  ேபா, அணின"  ெந�6கி அைத 

வ�F9�கிறதா? இ�ைலேய! ஆறறி(ைடய மனிதேனா க�(;ற ேவைளயி/"  

மைனவியிட3  ெச�கிறா� ! அதி/"  அ5ேவைளயி�  வ�� ேேசா�ேவாைன 

எ�ென�9  9வ? மைனவி க�(;◌ி9:ள ேபா� அவைள�  சேகாதாி ெய�9 

க�ேவாேன மனித� . 

 

பி:ைள$  ேப;றி�  அ�ச"  

 

மர"  ப�வ�தி�  கா)$ப ேபால, உ;ற வயதி�  ெப�  மக?"  பி:ைள ெப9வ 

இய;ைகேயா 0ைய� வா�வதா>" . இ$ெபாA உலகி�  சில இட6களி�  ெப�  

ம�களி;  சில�  பி:ைள$  ேப;9�> அ3சி�  தி�மண வா�( ெகா:ளா 

ெதாழிகி�றன� . சில�  பி:ைள$ேப9 உறா �ைறயி�  ஆ�  கல$H�  ெகா:ள 

வி�"Hகி�றன� . சில�  பி:ைள கைர�>"  வி�ைத பயி�9 வா�கி�றன� . 

இ� &ட�தா�  இ�கால நாகாிக ெம�."  அறியாைமயி�  @�கினவ� . இ�  

நாகாிக�ைத ’நாகாிக" ’ எ�9 எ$ப0 அைழ$ப? இ�ெசய;ைக�  ைறகளி�  



184 

 

ெபாி"  இற6>ேவா�  க;றவ� ; ெப�"ப&ட"  ெப;றவ� . இவ�  அறி( 

இ��தவாெற�ேன! இவ�  க;ற க�வியா? 

 

தி�மண வா�ைவேய ெவ9� நி;பவைர$  ப;றி, ’இய;ைகயற’�தி�  விாிவாக$  

ேபசியி��கிேற� . வாளா கிட�தலா/" , �k0ைமன"  ேபா�ற ெசய;ைக�  

ைறகளா/"  விைளF6  ேக2க?"  அ6கா6>�  ��6க ஓத$ப&0 ��கி�றன. 

அதலா� , அவ;ைற$  ப;றி ஈ�2 மீ�26   ற ேவ�2வதி�ைல. 

 

ேநாயாளிக:  

 

காசேநா) , ெதாAேநா)  (>kடேராக" ), பி� �த�ய ேநா)களா�  X0�க$ப&டவ� , 

தி�மண வா�( ெகா:ளா வாளா கிட�கலா" ; தி�மணவா�( ெகா�ட பி�ன�  

இ�  ேநா)க:  ெதாடாி� , அ$ெபாA"  வாளா கிட�கலா" . ஈ�2 வாளா கிட�த�  

எ�ப பி:ைள$  ேப;ைற ெவ9�தைல�  >றி$பத�9; அ$பி:ைள$  ேப;றா�  

உலகி�  ேநா)க:  வள� மாக�� , வாளா கிட�தேல அற"  எ�பைத�  >றி$பெத�க. 

 

>0ய.ட�  ேசர�   டா 

 

ஓயாத >0யைன மண�க ேநாி� , ெப�மணி கலவிைய ெவ9� வா�வ நியாய" . 

தீய பி:ைளகைள$  ெப;9 உலைக�  ெக2$பதி." , தா�  ஒ��தி வ��தி ஓழிவதா�  

ேக2 விைளயா. >0, ெதாAேநா) , ெப�ேநா) , பி� �த�யன க�வி�  

தா�>;9$  பி:ைளகைள அட�" . இ�ேனார�ன அ�லாத பிற, பி:ைளைய�  

சா�வதி�ைல. இ >றி� ேம�  நா&டா�  அரா)�சி ெச), இதைன எவ�"  

ஒ$ப�0�த வழியி�  உ9தி$ப2�தியி��கி�றன� . இ நி;க. 

 

சில இட6களி�  ெபா�&ெச�வ நிைல க�தி$  பி:ைள$  ேப;ைற ஓ2�>வ�2. 

தி�மண வா�வி�  தைல$படா பிரமசாிய6  கா�>மா9 ந"நா&டா��> மகா�மா 

கா�தி ஒ� ேபா அறி(9�தின� . காரண"  எ�ைன? நா&0�  வறிய நிைல ேநா�கி 

ெய�க. இ�தைகய காரண6களா�  பி:ைள$  ேப;ைற ெவ9�த�  ஏ;க;பாலேத. 

இ�>ைறகளி�  ஓ�9 மி�லா ம�க: , பி:ைள$  ேப;ைற ெவ9$ப அறமாகா. 

 

க�� தைட 

 

ெப�க:  ஆடவ.ட�  Hணாி."  க��தாியா �ைறக:  பல ேம�நா&0�  

காண$ப&2 வ�கி�றன. அ"�ைறகைள அறி(9�"  G�  பலவ;ைற யா�  

ப0�$  பா��ேத� . ஒ�ேற."  என�>$  பி0�கவி�ைல. க�ைவ�  தைகய�  காண$  
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ப&2:ள �ைறகளா/"  க�விகளா/"  உ9$H�க?�>$  பி�ைன ஊ9 விைளF"  

எ�பதி�  ஐய"  இ�ைல. இ�ைறயி�  இற6க ஒ�$ப2"  மகளி��>�  தீைம 

விைளF" ; ஆடவ.�>�  தீைம விைளF" ; இைவ யா("  �k0ைமன"  ேபா�ற 

ெசய;ைக �ைறகேள யா>" . பி:ைள$  ேப;ைற�  த2�க�  ெகா:ள$ப2"  

�ைறக?"  க�விக?" , நாளைடவி�  ெம��ய க�(9$H�களி�  அ�க�ைத�  

>ைல�>" . அ5  (9$H�களி�  >ைலவா�  பி�ேன பலதிற ேநா)க:  ேதா�9" . 

அ�  - ெப�  உ9$H�களி�  ேச��ைகயி�றி$  பல இைட�ேச��ைகக:  யா("  

இைம பய$பன எ�9 ��6க�  ெசா�கிேற� . 

 

இ�கால நாகாிக$  ெப�ம�க:  

 

நம நா&2$  ெப�ம�களி�  ேம�நா&2 �ைற$ப0 க�வி பயி�9 திாிேவா�  சில� , 

அறியாைமயா�  பி:ைள$  ேப;ைற�  த2�>"  �ைற ெகா�2 வா�( 

நடா�கி�றன� . இ$  ெப�ம�க:  ெப�"  பதவிகளி/"  W;றி��கிறா�க: / 

ெப�"பா�ைமேயா�  அசிாிய�மாராக இ�$பவ� . இவ�   &2ற( ேநராதவா9, 

ெப�  >ழ�ைதகைள�  கா�க ேவ�2வ ெப;ேறா�  கட� . இ�G��  இ>றி� 

விாி�ைர�க ேவ�2வதி�ைல. 

 

க��  சிைத( 

 

சில ெப�ம�க:  ெசய;ைக�  க�விகைள�  ெச�கி�  ெகா:ளா ஆடவேரா2 இ�ப�  

)�கிறா�க: . ஆனா�  அவ�  பி:ைள$  ேப;ைற வி�"Hகிறாாி�ைல. க�(;ற >றி 

ேதா�றிய"  அைத�  சிைத�க அவ�  �ய�கிறா� . அத;ெகன எ5வள( �ய;சி! 

எ5வள( உைழ$H! க��சிைத�க ஒ�$ப2"  ம��வரா��>�  கட(:  எ�நரக"  

பைட�தி��கிறாேனா ெதாியவி�ைல. பாவ6களி;  சிற�தன க��  சிைத$ப" , 

அத;>�  ைணேபாவமா>" . பாவெம�றா�  பாவ��> அ3சாதா��ள� . 

அவ��> எ�ன உைர$ப? 

 

இய;ைகயி�  அைமF6  க�ைவ ம��தாேலா ம;ெறதனாேலா அழி$பி�  

க��>ழி�>"  அதைன ஒ&0ய சிைனF அ$H�க&>"  ஊ9 உ�டா>" . அதனா�  

உட�  வ�ைம >�9" . இ5வா9 பல�ைற நிக��ேவா�  கதி எ�ன? இ5(லக 

வா�ைவ அகால�தி�  நீ$பேத அவ�  கதி அ>" . 

 

வA�கிய நைடயா�  ெகாைல 

 

ந;>0 யி;  பிற�,  டாெவாA�க�தி�  தைல$ப2 ேவாாிைடF"  க�வழி�>�  

“தி��ெதா�2” நிக�கிற. பி:ைள பிற�தா�  மான"  ேபா>ெம�9 க�தி, அ�னா�  

ெப�6ெகாைல ெச)கிறா� . ெதாட�க�தி�  காம ேவ&ைக! பி�ேன மான" ! எ�  
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ெச)வ? >ழ�ைதேயா கட(ளி�  ெகாைட! நா&0�  ெச�வ" ! அைத ஏ�  அழி�த�  

ேவ�2" ? நம நா&0�  ெபாவாக$  ெப�ம�க&>" , சிற$பாக�  

ைக"ெப�க&>"  ஏ;ப&2:ள க&2$பா2க:  உயி��  ெகாைலயா)  �0கி�றன. 

இள"  ெப�க:  வA�கி W� கிறா�க: ; பி�ேன விழி�கிறா�க: . 

 

இ$ெப�க:   டாெவாA�க�தி�  தைல$படாத ெநறியி�  வா�( நடா�த� 

ேவ�2" , ெநறி தவறேநாி� , >ழ�ைதைய ஈ�9 வள��>"  அ3சா ெந3ச"  ெபற�  

ேவ�2" . உலக$  பழி$H�> அ3சி�  க�வழி$ப இழி(! இழி(! ேபாிழி(! 

க�வழி�>"  ெப�ணி�  உட�நல�  >�9" . அவ:  ேநா)  வா)$ப&2, 

அகால�தி�  மா:வ ஒ�தைல. அாிய வா�ைவ இைடயி�  இழ$பதா அறி(? 

 

கட(:  ெநறி�>" , உலக வள��சி�>" , நா&0�  ெச�வ��>" , இ�ப வா�(�>"  

உ9க�வியாF:ள பி:ைள$ேப;ைற வி�"பாத ெந3ச" , ஈரமி�லாதேத யா>" . 

அ ெப�=லகி;> உாியத�9. பி:ைள$ேப9 வி�"பாத ெப�  ெப�ண�ல:  

எ�9 ��6க�  ெசா�லலா" . 

 

ெப�பிறவி தா6கிேனா� , பி:ைள$  ேப9 ெபற, இளைம ெதா&2 - உட�  நல�  - 

ஓA�க"  �த�யவ;ைற�  கா�வர�  ேவ�2" . உட�நல."  ஒA�க�"  ெப�  

பிறவி�> இ�றிய ைமயாதன எ�9  ற�  மிைகயாகா. ஆகேவ, ஒ��தி 

ஒ�வ.ட�  ந��ைறயி�  வா��, பி:ைள ெப;9, உலைக ஓ"Hவ சிற$H. 

 

தா)  த�ைதய�  அ�ேப >ழ�ைத 

 

தா)  - த�ைத - >ழ�ைத இ"@�93  ேச��த ஒ�9 ேசாமாRக�த @��தெம�ப. 

உலகி�  இ"@�9"  நிைல பெபற�  இய;ைக எ�பைத அறி(9�தேவ ந"  

��ேனா�  கட(ைள அ"@ா��தமாக("  ெகா�2 வழிப&டன� . “அ"ைமேய அ$பா 

ஒ$பிலா மணிேய அ�பினி�  விைள�த ஆர�ேத” எ�றா�  மாணி�கவாசகனா� . தா)  

த�ைதயா�  அ�பினி�9"  பிற�>"  ஆர�த"  >ழ�ைதெய�க. அ�  >ழ�ைதைய$  

ெபற �ய�வ ெப�� தவமா>" . ெப�ணி�  ெப�ைம�> உைரFளாF:ள அ�தவ"  

யா�2"  ம�க,; எ�9"  நிைல�க. 

 

 பைட$H$  பலபைட�$  பலேரா 2�="  

 உைட$ெப�3  ெச�வ ராயி. மிைட$பட�  

 >9>9 நட� சி9ைக நீ&0 

 இ&2�  ெதா&26  க5விF�  ழ�"  

 ெந)Fைட ய0கி�  ெம)பட விதி��"  

 மய�>9 ம�கைள யி�ேலா��>.$  
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 பய�>ைற யி�ைல�  தா"வாA நாேட. 

-  பா�0ய�  அறி(ைட ந"பி 

------- 

10. 10. 10. 10. ெப�ணல�ெப�ணல�ெப�ணல�ெப�ணல�        

 

( தாF" நா2" – ெசய;ைக �ைறக?" கAவாF" – எாி ேநா) – உயி��&ைட – 

இய;ைகF" ம��" – மாத$ S$H – உ9$H$ பிற��சி – மல�சி�க� – விய�ைவ – 

பிராணாயாம" – சி9நீ� – பி�த" – ேநா�H – அழ> கா�த�) 

 

 உட"பா *ழியாி�  உயிரா ரழிவா�  

 திட"  பட ெம)3ஞான3  ேசர( மா&டா�  

 உட"ைப வள��>"  உபாய மறி�ேத 

 உட"ைப வள��ேத�  உயி�வள�� ேதேன.   -   தி�@ல� . 

 

பி:ைள$ேப9 �த�ய ெப�ைமக&> நிைல�களனா யி�$ப உட�நல� . 

உட�நலைன�  ெக2� ேநா)  வா)$ ப2"  ஒ��தியி�  ஊன"  அவேளா2 

ஓழிவதி�ைல. அவ:  வழிவழி�  ேதா�9"  உயி�கைளF"  அ5Jன"  ெதாட�� 

ெதாட�� X0�>" . ஒ� நா&0�  ெசAைமF"  ெகாAைமய"  அ�நா&2$  

ெப�ம�க:  நிைலைய$  ெபா9�தி�� கி�றன. 

 

தாF"  நா2"  

 

ேநாயி�லா$  ெப�ம�கைள$  ெப;ற நாேட தவ3  சிற�த நா2. ஒ�நா2 எ�லா 

வள6கைளF6  ெகாழி$பதாயி." , அ�நா&2 ம�க:   டாஓA�க�தி�  ேதா)�, 

ேநா)வா)$  ப2வேர� , அவ�க&>$  பிற�>"  @3C9க?" , >�2க?" , 

ெசவி2க?"  அ�நா&0�  வள6களி/:ள நல�கைள எ6ஙன�  )�>" ? இ�ப 

Pக��சி�> நா&2 வளேனா2 ம�க:  வள."  ெபா��தியி��த�  ேவ�2" . 

ஆதலா� , ேநாய;ற வா�(ைடய ம�க:  வதிF"  நாேட சிற�த தவ நாடா>" . 

அ�தைகய நா&ைட$  பைட�>"  ெபா9$H, தாFைடய எ�பைத விள�க 

ேவ�2வதி�ைல. 

 

தா)ைம�>ாிய ெப�மணி ேநாயி�றி நல"  ெப;9 வாழ �ய�வ த>தி. 

ந;றாயாத;>ாிய வழியி�  ெப�ைண இளைம ெதா&2 வள��க�  தா)  த�ைதயா�  

ெபாி6  கடைம$  ப&0��  கி�றன� . விாி( இ�G�  ’ெப�  வள�$ 'பி�  கா�க. 

ஆ�2 உடேலா"H �ைறக?"  சில  ற$ப&டன. 
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ெப�ணின�லா: , உணவா."  ஓA�க�தா." , த�.ட�  நிைலைய$  

பாகா�வார�  ப�ைப வள�$பதா>" . ெவ"ைமய&2"  உண("  

 டாெவாA�க�"  ெப�ணி�  ெம��ய உ9$H�கைள எாி� அாி��  க�/" . 

இ5ெவாி�> அ0ைமயாகா, இய;ைகவழி வா�( நடா�"  ெப�ணி�  வா�( 

ந�லதாக மல�� மண"  W�" . 

 

உட�நல.�>ாிய �ைறக:  பல இ�G;க�  அ6கா6ேக ெசா�ல$ 

ப&0��கி�றன. G;க�  ேவறிட�தி�  ெசா�லாத சிலவ;ைற ஈ�2�  ��6க�  

>றி$பி2வ நலெம�9 ேதா� கிற. 

 

ெசய;ைக �ைற: இ�லறெம�."  இய;ைக அற�ைத ஏலா, ேவ&ைகைய�  

ெசய;ைக �ைறயி�  தணி�க$  H>"  ம�க:  பி�ேன அைடய6  ெகா2ைமக:  

��ன�  விள�க$  ப&டன. �k0ைமன"  ேபா�ற ெசய;ைக�  ைறகளி�  

அறியாைமயா�  W�� இட�$ப2"  ம�க:  நிைலF"  அ�2�   ற$ப&ட. 

அ�ெசய;ைகயாள�  மீ�2"  நல"  ெபற�  உ�ேேடா? 

 

ெதாட�க நிைலயி�  இ�$ேபா��>�  தி�மண"  ெபா��திய ம��தா>" . அ�நிைல 

கட�, �க"  ெவ?�, க�ெணாளி ம6கி, ஈர�  இய�க�  தள��, பசி>�றி, 

மல3சி�கி, உற�கமிழ�, இ��>"  ேபா"  நி;>"ேபா"  கிட�>"ேபா"  

எ$ேபா"  இய எ�ண��> அ0ைமயா) , சி9நீ�  அ0�க0 ெசா&2"  �தி��த 

நிைலயைட�த “��த� ' உ)F"  வழியி�ைல எ�9 ேம�நா&2 ம��வ அறிஞ�  

பல�  எAதியி��கி�றன� . உ)F"  வழிF"  காண$ெபறாத ��த� ” நிைல ெபாி"  

இர6க�  த�கத�ேறா? 

 

இய;ைகயி�  இய�H 

 

இவ�  இ�நிைல எ)த;>�  காரண"  எ�ைன? இய;ைக அ�ைனயி�  ேநா�>�> 

இவ�  மா9ப&2 நட�தைமயா>" . அ�  நட�ைக, அளி�க�த�க பயைன அளியா 

ெதாழிFேமா? த�  நியதி�> மா9ப&2 நட$ேபாைர�  சிறி"  இர�கமி�றி ஒ9$ப 

இய;ைக அ�ைனயி�  இய�H. ேம/"  ேம/"  ம�� �த�யன உ�2. இய;ைக 

அ�ைனைய மற$ப, அவ?�> ேம/"  ேம/"  சின�ைத @.&2வதா>" . 

 

கழி விர�க�"  ம�னி$H"  

 

ெசய;ைக�  ைறயி�  உைழ� �தி��த '��த��>' உாிய ம�� 

இ5(லகி��ைல. இ�ைலேய� , அவ�த6  கதி எ�ைன? >;ற�தி;> ம�னி$H 
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இ�ைலயா? ம�னி$H உ�2. எ$ெபாA? ெச)த >;ற6  >றி��  கழிவிர�க�" , 

மீ�2"  அ�  >;ற3  ெச)யா மனஉ9திF"  ெகா:ேவா��> ம�னி$H"  

கிைட�கலா" , உ)("  உ�டாகலா" . ெசய;ைக�  ைறயி�  அஆ0யத�  பயைன�  

)$ேபா�  �தலாவ இய;ைகைய மற�த தவ9 எ�பைத உண�த�  ேவ�2" ; 

அ5  (ணா்(ட�  நிக��திய பிைழ >றி� வ��த�  ேவ�2" ; வ��வட�  

மீ�2"  அ�>;ற"  நிக��தாத மனஉ9தி ெப9த�  ேவ�2" . ெசய;ைகயாள� , 

இய;ைக அ�ைனபா�  சர�H>�, “அ�னா) ! அைட�கல" ! அ0ேயைன�  

கா�த�:க” எ�9 அAவாராக. அவ�  இய;ைக வழி வா�( நடா�த உ9தி 

ெகா:வாராக. 

 

இய;ைக �ைறக:  

  

�தலாவ அ�ேநாயாள�  உயி�  நிைலைய�  கர�தா�  ெதா2   டா; மன�தா�  

நிைன$ப6 டா. பழ�க"  மிக�  ெகா0ய. நீ�ட நா:  பழ�க"  அவைர 

விைரவி�  வி2தைல ெச)யா. அ$பழ�க�ைத�  தவி��கவ�ல மன உ9தி ஒ�ேற. 

உ9தி >ைல�, மீ�2"  இைடயிைடேய பைழய பழ�க��>�  தீேயா�  அ0 

ைமயானா� , அவ�  மாள ேவ�2வேத �0(. மன உ9தியா�  பழ�க�ைத ெவ�9, 

இய;ைக அ�ைனயி�  தி�வ�ளாகிய நீாி."  கா;றி."  ஞாயி;ெறாளி யி."  

�ைற$ப0 ப0� வரவர, இய;ைக அ�ைன தி�வ�:  �ர$ப: . 

 

ெவ"ைம நா&0�  வதிேவா�  நீ�ட ேநர"  ஞாயி;  ெறாளியி�  நி;றலாகா. ஐ� 

அ�ல ப� நிமிட3  சா/" . ஞாயி;ெறாளியி�  @�>"  ேபா தைலையF"  

அைரையF"  ணியா�  அ�ல ப��தைழயா�  @0�  ெகா:வ �ைறைம. 

இ�ைலேய�  @ைள�>"  உயி�  நிைல�>"  பA ேந�" . 

 

இய;ைக உண( 

 

இய;ைக @�கேலா2, இய;ைக உணவ��த�  ெபா��த" . கா)கறிகைள$  

ப�ைமயாக உ�ப ந�ல. இயலாதாயி�  அவ;ைற�  சிறி அவி� அ��தலா" . 

கார"  Hளி ேச��ைக  டா. பழ"  நிர"ப உ�ணலா" . பழேம உ�2"  வரலா" . 

கா$பி, ேதயிைல, ெகா�ேகா, ஓவ�ைட�  �த�யன W&0�  தைலகா&ட�  ஆகா. 

அ0�க0 நீ�  ப�கலா" . �ைற$ப0 உட�நிைல�ேக;ற அளவி�  ேநா�H அதாவ 

விரத"  இ�$ப எ�லாவ;றி."  சிற�த. 

 

வாA"  இட"  
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ேநாயாள�  கா2களிலாத�  காட��த மைலகளிலாத�  வதித�  ந�9. இவ�  

க&0ட6களி�  - அதி/"  கா;9 Pைழவி�லாத க&0ட6களி�  - ெப�"  ெபாA 

ேபா�>தலாகா; மர�த0யி�  பக�  ெபாAைத�  கழி$ப சிற$பளி�>" ; 

இய;ைகFட�  இைய� வாழ�  ேவ�2 ெம�9 ��6க�  ெசா�லலா" . இ5வா9 

மன�  தி�"பிேனா� , ஓரா�0�  அ�ல ஈரா�0�  இய;ைக அ�ைனயி�  

தி�வ�ைள ஓேராவழியாத�  ெப;9, ஒ�வா9 நல.றலா" . 

 

இைடயி�  உட�நலைன�  ெக2�$  பி�ைன ஏ�  இட�ற�  ேவ�2" ? 

இடாினி�9"  நீ6க ஏ�  அ6>"  இ6>"  உழல�  ேவ�2" ? இளைம ெதா&2 

இய;ைகேயா0ைய�த வா�( நடா�"  ெப�ேண ேம�ைமயைடவா: . அவ:  

ெபற;காிய இ�ப�ைத$  ெப9வா: . அதலா� , எ�காரண"  ப;றிF3  ெசய;ைக�  

ைறகளி�  ப0யா ெப�  ம�க:  இய;ைக வா�( நடா�வா�களாக. 

 

எாி ேநா) :- ேம;>றி$பி&ட ெசய;ைக�  ைறகளி�  Wழா, ேவ9 பல 

தீ�ைறகளி�  W�� ேநா)வா)$ப&2, உட�  நலைன�  ெக2��  ெகா:?"  

ெப�ணின�"  உ�2. இ5(லகி�  ெவ9�க�த�க உயி�க: , ப�றிக:  எ�9 சில�  

 9ப. அவ;றி."  இழி�தன இ�ேநாF�வ6க: . உய�திைண$  ெப�  

ெத)வ6கைள அஃறிைண “உ�வ6க: ' எ�9 ெசா�ல/"  ேந��த. 

 

ெப�பிறவி தா6>ேவா�  அைனவ�"  வா�வி�  ெவ;றி ெப9கிறாாி�ைல. சில�  

வA�கி W�கி�றன� . ெப�பிறவி தா6>வ ம&2"  ெப�ைம  &டா. பிறவி�  

ேக;ற நலெனலா"  மலர ந�வழியி�  வள�� ெத)வநிைல ெப9பவேள 

ெப�ெண.3  ெசா;> உாிய ெபா�ளாவ: . ஒ�வ.ட�  வா�( நடா�தி�  கட(:  

பைட$H�>�  ைணHாிய வழ6க$  ப&ட இ�ப உ9$ைப�   டாெவாA�க�  தா/"  

ேவ9பல தீயவழியா/"  H�ப2�தி, எாியா�கி�தா�  இட�$ப2வ ேதா2, பிறைரF"  

பி�வ�"  உலைகF"  இட�$ப2�"  ஒ��தி எ6ஙன"  ெப�  அவ: ? அவ:  

தா)ைம�>ாிய ெப�ைம இழ�த பாவிய�லேளா? அவைள அஃ9ிைணயி�  

பா;ப2�வ தவறாகா. 

 

அ$பாவி உ�வி/"  உ9$பி/"  ெவ"ைம ெகாA� வி&  ெடாிF" . அ5(�ைவ ஒ� 

ெந�$H மர"  எ�9  றலா" . அைத�  ெதா&டா/"  ேபா"  ேநா)�தி ப;றி�  

ெகா:?" . ஐ"Sத�:  ஒ�றாகிய தீயி�  C&டா�  ேந�"  H�ணாத�  ஆறிவி2" . 

பாவி$  ெப�ணி�  தீ$H�=�> ஆ9த��ைல. அ�தீயிைட W�� வ�� 

ேவா�நிைல இர6க�  த�க. உயி�நிைலயினி�9"  எA"  ெவ"ைம, @ைளையF�  

தா�கி, ேவ9 பல உ9$H�கைளF6  கல�கி, இளக�  ெச)F6  ெகா2ைமைய 

எ�ென�9 இய"Hவ? த�ைம$  ெப� , ெவ"ைம$  ேபயானா: . பசிய ம�த" , 

ப�6க:ளிையF"  எாி�>"  பாைலயாயி;9. 
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உயி�  �&ைட 

 

இ$ெப�  ஏ�  பிற�தா: ? ஊைர அழி�கவா? இவ: , தா."  ெவ"ைமயி�  

ேவகிறா: , ம;றவைரF"  ேவக ைவ�கிறா: . இவ:  க�வி�  உயி��&ைட 

நில(6ெகா� ! நிலவி வ�6ெகா� ! அஃ எாி� காி�த�ேறா ேபா>" ? ஓA�க6  

காவாெதாழி�த மதி[ன"  இ$ெபாA “மக?�>” விள6>" ! அகேவ, ஒ�வ.ட�  

வாA"  ஒ��திேய நல.ைடயா ெள�க. 

 

ஓA�க�தவறி W��த ெப�ம�க:  நல.9வ எ6ஙன" ? இவ�க:  வி2தைல 

அைடய�  ெகா:?"  ேபராவ/�> அளவி�ைல. இவ�க:  எ5வழியி�  �ய�றா/"  

கற�த பாலாக$  ேபாவதி�ைல; ஆயி." , த�க கAவா)  ேத0� , ஒ�வழியி�  

�பமி�றியாத�  வா�த�   2" . 

 

ெதாட�க�திேலேய கAவா)  

 

ெவ:ைள, ெகா9�>, ேமக"  �த�ய ெகா2ேநா)க:  தைலகா&2"ேபாேத, ெப�  

எ�சாி�ைகயாயி��, இய;ைக வழி வா�( நடா�தினா�  ஒ�வா9 எாிைய�  

தணி�கலா" . �தலாவ - ேநா)  தைலகா&2"  ேபாேத- ெப�ம�க:  பிற�  

ேச��ைகைய அறேவ �;9�ெதாைல�த�  மன�தி��வத;> அ0 ேகா�வதா>" . 

ேநாFைடயா��> ெவ"ைம�  கிள��சி அதிக" . அத�  V�2த/�> எ�காரண"  

ப;றிF"  அவ�  எளியராத�   டா. உ:ள�தி�  உ9தி ெகா�2, உ:?"  Hற�"  

ப;றிF:ள ெவ"ைமைய�  தணி�க அவ�  �ய�வாறராக. இத;> இ� வழிF�2. 

ஒ�9 இய;ைக வழி; ம;ெறா�9 ம�� வழி. இய;ைக வழிகளி�  தைலயாய 

ேநா�H அதாவ விரத" . ேநா�H H�2, நீ�  கா;9 ஞாயி;ெறாளியி�  ப0�, 

ெபா��திய உண(ெகா�2 வா�ேவார ெவ"ைம ஒ�வா9 தணிF" . இ5வழி நி;க 

இயலாதா�  அPபவ�தி;  சிற�த ம��வாிட"  ேபா� ம�� உ�ப மா�H. 

ம��தி."  இய;ைக �ைறேய சா�Hைடய. ேநா)  நீ6க$  ெப;ற பி�னா்  

ந�வழியி�  கால6கழி$ப ெப�ைம�> அழ>. ெப�ேணா)  உலகிைட அ�>நா: , 

உலக"  வி2தைல அைடF"  நாளா>" . 

 

மாத$  S$H : ெசய;ைக நரக6களி�  Wழாம/" , ேவ9 பல  டாஓ��க6களி�  

ேதாயாம/"  த�ைன�  கா�, இய;ைக அற�ைத நடா�தி$  பி:ைள$  ேப9 �த�ய 

ேப9கைளயைடய உடைல ஓ"H"  ெப�ேண ெப�ணின�ல ந6ைகயாவ: . உலைக 

ஈ�9 வள��>�  தா) , ெப�ணாகலா� , அவ:  உட�நலைன$  ெபாி"  ேப=த�  

ேவ�2" . 
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உட�நலைன ந�ல வழியி�  ேபணிவ�"  ெப� , தி6க:  ேதா9"  ஒA6காக$  

S$ெப)வ: . மாத$S$H, மாதவிடா) , மாத�, W&2�Vர" , W&2 வில�>, 

தைல���>, தீ&2 �த�ய யா("  ஒ� ெபா�?ைடயனேவ. தி6க?�> ஒ��ைற 

நிக�"  Cதக ெவளி[2 S$ெப�ப. அ5ெவளி[2 இ�ப� ெத&2 நா?�  

ெகா��ைற நிகழ�  இய�H. உட; ;9�> ஏ;றவ�ண" , சில��> இ�ப�ேதழா"  

நாளி/" , சில��> இ�ப�ெதா�ப �$பதா"  நாளி/"  Cதக"  ெவளி$ப2" . 

இ5ேவ;9ைம இய;ைக. அவரவ�  உட�நிைல�> ஏ;றவா9 அ5வ�  கால 

எ�ைல�>:  S$Hற�  ேவ�2" . அதி�  மா;ற�"  பிற��சிF"  நிக�வ 

ந�/ட/�> அறி>றி யாகா. Cதக"  வ0த�  நா�> ஐ� நா?�>:  நி;ற�  

ந�ல; அத;> ேம;ப&2 வ0த�  ந�லத�9. உட; ;9�>�  த�கவா9 சிலநா:  

 ட/"  >ைறத/"  உ�2. மாதவிடாயி�  ஓA6கீன"  நிகழி� , உடேன அைத$  

ேபா�கி, ஒA6கி�  ெகாணர �ய�வ ெப�ம�க:  கடைம. 

 

S$பி�  ஒA6கி�ைம�>�   ற$ப26  காரண6க:  பல$பல. ஓA6கி�ைம�  

திற6க?"  ப;பல. அவ;ைற ம��வ G�களி;  கா�க. 

 

இளைம ெதா&2, ஒA�க6  கா�, உண( உற�க"  �த�யவ;றி�  ஏ;றமிற�க-

மி�றி, அைவகைள அளவா�  ெகா�2, �ைறயாக உட;பயி;சி ெச), 

இய;ைக�> அரணாமா9 வா�� வ�ேவா��> மாதவிடாயி�  தவ9த�  நிகழா. 

மாத$  S$பி�  ஒA6> ெப�ணி�  வா�வி�  ஒA6கா>" . அதலா� , மாதவிடாயி�  

தவ9த�  நிக��த"  ெப�மணி, த�க ம��வ�பா�  ெச�9, உ;ற >ைறபா&ைட 

�ைறயி&2, அவ�வழி நி�ெறா�கி, அைத ஓA6>ப2�தி�  ெகா:வாளாக. 

மர3�;ற� , மைலேயற�  �த�ய பயி;சிக:  ந�லன. 

 

பிற��சி : ேபாதிய பயி;சியி�ைமF" , ஒேர இட�தி�  கிட�த/" , மல�சி�க/" , 

இ�ன பிற("  ெப�மகளி�  க�உ9$ைப இட"  வி2��  சாியேவா, ஏறேவா, 

தாழேவா ெச)F" . இத;>�  சிற�த காரண"  உட��  ேபாதிய உர"  இ�ைம எ�9 

ெபா$பட�   றலா" . பிற��த உ9$ைப�  த�க ம��வைர�ெகா�2 உடேன 

ஓA6>ப2�த�  ேவ�2" . உ9$H ஓA6>ப&ட"  உட;  பயி;சியா." , 

ந�/ணவா." , பிற இய;ைக �ைறகளா."  உடைல நல.ற�  ெச)த�  அறி(. 

 

க�$ைபயி�  பிற��சிைய உணரா வாளா கிட�தா�  பி�ன�$  பலதிற இ�ன�க:  

விைளF" . சிலேபா� ச�திர3  ெச)த/"  ேந�" . க�$ைபயி�  பிற��சிைய 

உணரா, “பி:ைள$ ேபறி�ைலேய” எ�9 வ��தி வ��தி�  சில�  ஏ6கி�  கிட$ப� . 

சில நாயக�மா�  ம9மண3  ெச)ய ��வ� . இய�திர கால�தி�  வாA"  இ�கால$  
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ெப�=லகி;>�  க�$ைப$  பிற��சி மிக இய�பாகிவி&ட. ஒேர இட�தி�  

கிட�, எ�ேநர��  தி�9, ேபாக�)�தி��தா�  க�$ைபF"  ெநகிA" ; பிற 

உ9$H�க?"  தள�" . எ�லா நல�க?�>"  உட;  பயி;சி, நீராட� , கா;றி�  

உலவ� , ஞாயி;ெறாளியி�  நி;ற� , ெபா��திய உணவ��த� , ேபாக�தி�  

அளவாயி��த�  �த�ய ஒA6>�ைறக:  ேதைவ. 

 

மல�சி�க�  : மல�சி�கைல$  ப;றி இ�G;க�  பல இட6களி�  ஒ5ெவா� �ைறயி�  

>றி$பி&2 வ�கிேற� ; ஈ�23  சில >றி�கிேற� . உற6கி எA�த"  அ�றாட"  

மல6 கழி�த�  ேவ�2" . மல"  �;96  கழியா, சி�>;9�  த6>ேம� , அ 

ந3சாசி$  பலதிற ேநா)கைள உ�2 ப�=" . ஏற�>ைறய எ�லா ேநா)கைளF"  

பிற$பி$ப மல�சி�க�  எ�பைத ஆரா)�சியி;  காணலா" . ஆதலா� , மல�சி�க�  

உறாதவா9 கா$ப ேநா)  வரெவா�ணாதவா9 த2�க �ய�வதா>" . 

உட;பயி;சியி�  கவைல ெச/�தா ேசா"பி�கிட�த� , ெபா��தா உணவ��த� , 

மீV�  ெகா:ள� , க�விழி�த� , அ0�க0 ம���ண�  �த�ய வா;றா�  

மல�சி�க�  உ9" . அள( மீறிய ேபாக�தா/"  மல�சி�க�  ேந�வ�2. 

மல�சி�கைல$  ேபா�க அ�றாட உண(, உற�க" , பழ�க வழ�க"  �த�யவ;ைற 

ஓA6> ப2�வ த;கா$பா>" . உட;பயி;சி இ�றியைமயாத. பழ(ண( 

மல�சி�கைல$  ேபா�>" . ேபாதிய அள( நீ�  அ��த�  மல�சி�க/�>$  ெப�ம��. 

கீைர, க�திாி$பி3�, ெவ�ைட$பி3�, ெவ6காய" , த�காளி, க2�கா)  �த�யன 

உ�2வாி�  மலமிற6>" . எ"�ய;சியா."  மல6கழியா ெதாழியி�  எனிமாவா�  

அைத�  கழி�தா�  �ப"  நீ6>" . காைலயி�  ந9 நீரா0னா�  நல"விைளF" . 

நீராட�  ��ன�3  ெசா�ல$ப&ட. ஆ;9நீ�  ஊ;9நீ�  இ�லாத இட6களி�  

ெதா&0யி�  நீ�  நிர$பி, அதி�  சிறி ேநர" , ஐ� அ�ல ப�நிமிட"  - கா/"  

தைலF"  நீாி�  ேதாயாதவா9, ெகா$  SA�>�  க� , நீ�  நி;>மா9 அம��, பி�ன��  

தைல�A கலா" . இ  �  எ�பா�  ெகா�ட �ைற. இ >ட��> வ�ைமL&0, 

>�திைய$  ெப��கி, மல�கழிைவ ஒA6> ப2�" . 

 

விய�ைவ: அ�றாட"  - அ�றாட"  விய�ைவ இற6>த�  உட�  நல.�>�  

ைணேபா>" . விய�ைவ இற6காம�  உ:ேள த6கி�  ேத6>வ உட��  ந3ைச�  

ேசமி$பதா>" . உைழ$பா." , உட;  பயி;சியா."  விய�ைவைய�  கழி�கலா" . 

விய�ைவ எளிதி�  இற6காவி0� , ேவ அதாவ நீராவி பாி0�த�  ந�9. 

தைலேநாயா�  பாீ0�க$ ப&0��>"ேபா சில�  ேவ பி0� ேநா)  நீ�>வா� . 

ேதா)  நீ�க��>�  காரண"  எ�ைன? (ெவளிேய வாரா) உ:ேள த6கி�  ேத6கி�  

கிட�த ந��நீ�  ெவளிவ�தைமயா>" . விய�ைவ க௫சியா இட6 களி�  >�தி 

ேயா&ட6  >ைறF" . நாளைடவி�  அ5விட"  மர�$  ேபா>" . ேவ பி0�தலா�  

ந3ைச இற�கலா" . விய�ைவ ெசா&ட�ெசா&ட ேவைல ெச)வ விA$ப" . 

உற�க��>$  ேபா"ேபா" , உற�க�தினி�9"  எA"ேபா"  உடைல ந�றாக�  
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ேத)��  ெகா:வதா�  ெசAைம சிற�>" . பி�ேன Vய நீரா0$  Hற அA�>கைள$  

ேபா�க�  Hனித" . 

 

பிராணாயாம" : பிராணாயாம"  அ&டா6க ேயாக6க?:  ஒ�9. ப�ைட�கால�தி�  

ந"  நா&டா�  ஒ5ெவா�வ�"  பிராணாயாம�ைத ஐ�தா"  ஆ�0�  ெதாட6கி$  

பதினாறா"  ஆ�0�  �;9ற�  ெச) ேத��சி ெப9வ� . இ$ெபாA பிராணாயாம"  

ஏ&0�  - பா&0�  - ம&26  கிட�கிற. இல&ச�ெதா�வ�  பிராணாயாம3  ெச)வ"  

அாிதாயி;9. உடேலா"H �ைறகளி�  பிராணாயாம"  உயி�  ேபா�ற. 

பிராணாயாம�தி�  ேத��சி ெப;ற ஒ��திையேயா ஒ�வைனேயா ேநா)  எ�  

ெச)F" ? பிணி எ�  ெச)F" ? யம�தா�  எ�  ெச)வ� ? அ$பயி;சிைய நம நா2 

இழ�த! ெபாிய உயி��  ெச�வ�ைத நா2 இழ�த! 

 

இ$ெபாA பிராணாயாம�ைத �ைறயாக�  ெச)ேவா�  அாிய� . ஏ2கைள$  ப0� 

இேரசக Sரக >"பக�தி விற6>வ தவ9. பிராணாயாம�ைத$  பிைழபட�  ெச)தா�  

பல ேக2க:  விைளF" . த�கா�  மா&2�  ேக&2$  பிராணாயாம�தி�  தைல$ப2வ 

அறி(ைடைம. Vய ந96கா;ைற @�கி�வழி �ைறேய ஈ��, Pைர ஈர;  

>ழ�களி�  அைத நிர$பி�  �ழ;றி, ெவளிவி2"  (Breathing Exercise) பயி;சி ேபா" . 

இ பிராணயாம� தி�  ஒ�  9. நாேடா9"  இைத�  ெச) வ�ேவா��> 

ேநாய=கா; ஆF:  ெப�>" . 

 

Hற$ப&2$  H�>�  திாிகி�ற வாFைவ 

ெநறி$பட (:ேள நி�மல மா�கி�  

க9$H�  சிவ�>"  உேராம6  க��>"  

Hற$ப&2$  ேபாகா�  Hாிசைட ேயாேன 

 

என வ*உ�  தி�@ல�  தி�வா�ைக ஓ�க. 

 

இ$பயி;சிைய நகர6களி�  - சா�கைட, மலஅைற �த�யன C�� நா;ற"  W�"  

இட6களி�  - ெச)த�   டா; ந���  கா;9 Wசாத இட6களி�  அம�� ெச)வ 

�ைறைம. கடேலார" , மைலF�சி, பர�த ெவளி, கா2 �த�ய இட6க:  

பிராணாயாம��> உாியன. 

 

நம நா&2$  ெப�ம�க:  ெபாி6  கா;9:ள இட6 களி�  வா�வதி�ைல. அவ�க:  

HA6கிய அைறகளி�  வா� கிறா�க: ; காிவாF ெசறி�த அ2$ப6கைரகளி�  

உற6>கிறா� க: . கிராம�தி�  வய�களி�  ேவைல ெச)F"  ெப�ம�க:  உட�  

நிைலையF" , நகர6களி�  மா0யி�  ஏறி நி;>"  ெப�ம�க:  உட�  நிைலையF"  

உ;9 ேநா�கினா�  ேவ;9ைம காணலா" . ��னவாிட�தி�  அழ>�  ெத)வ"  

ஆன�த�  தா�டவ"  HாிF" . பி�னவ�  உட��  பிணிெய�."  ேப)  உற6>" . 
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காரண"  எ�ைன? அவ�  ந96கா;9 W�"  ெவளியி�  ேவைல ெச)கி�றன� ; 

அ�கா;ைற ந�> �க�கி�றன� . இவ��> அ5(ணேவ? கா$பி உ$Hமா எ�."  

ந3ச�லேவா இவ�த"  உண(? அவ�  இய;ைக�  ெச�வ�தி�  Hர:கி�றன� ; இவ�  

ெசய;ைக�  ’ெச�வ� 'தி�  கிட�கி�றன� . ��ைனய W2ேப9; பி�ைனய நரக" . 

இ நி;க. 

 

ெப�மக:  HA6கிய அைறயி�  எ�9"  சிைறப&2�  கிட$ப" , அ2$ப6கைரயி�  

ெபாி"  அைடப&2�  கிட$ப"  ெதாைலத�  ேவ�2" . ெப�மக: , கா;9"  

ஒளிF"  W�"  இட6களி�  உலவிF"  உற6கிF"  ெபாA ேபா�>வாளாக; கா;ைற 

ந�றாக @�கி�வழி �க�� �க�� வி2வாளாக. அஃ உட�/:ள ஊ9கைள$  

ேபா�கி வள3ெச)F" . 

 

சி9நீ�  : “சி9நீ�”  எ�ப @�திர" . ெப�  ம�களி;  பல� , கால�தி�  மலசல6  

கழியா அட�>த�  உ�2. அதனா�  மல�சி�க/" , நீ�க&2"  ேந�கி�றன. நீ�  

அைட$பா�  >�0 �கா)�> ஊ9 நிக�" . @�திர$ைப V)ைம யாயி��> மா9 

அைத�  கா�த�  ேவ�2" . சி9நீ�  அட�>"  பயி;சி மிக�  ெகா0! ெகா0! 

நாேடா9"  ேபாதிய நீ�  ப�கி, ேவைள�> ேவைள சி9நீ�  ெப)தா�  ேநாய=கா. 

ெப�  ம�க:  மல சல�ைத அ5வ$ேபா கழி� வ�வா�களாக. 

 

பி�த"  : பி�த�  சர$பி;>$  பிற$பிட"  ஈர�  (Liver)  ஈர��  இய�க��> எ5வித 

இைடL9"  ேநராத �ைறயி�  வா�( நடா�த�  ந�ைம. அத�  இய�க6  >�றினா�  

�A உட/�>6  ேக2 விைளF" . ஒ�வர உட�நிைல அவர ஈர�நிைலைய$  

ெபா9� நி;கிற. பி�த�  �ர$H�  >�றினா�  உ�="  உண( ெசாி$பெத$ப0? 

ெசாியாம�  உண( கிட$பதா�  விைளவ ெத�ைன? இர�த ஓ&ட6  >�றி ம;ற�  

க�விகளி�  இய�க�"  >ைலF" . ஆதலா� , ஈர�நிைலமீ ெப�6கவைல 

ெச/�வ ம�க:  கடைம. கா$பி ேதயிைல ெகா�ேகா �த�ய ெபா��தா$  

பான6க: , க:  �த�ய >0க: , உற�கமி�ைம, Hலா�  உண( �த�யன ஈர�  

இய�க�ைத�  ெக2�>" ; ஈரைல மலர�  ெச)F" ; அைத இட"  வி2�$  

ெபய�$பி�>" . ேம; றிய பான6க:  �த�யவ;ைற�  கனவி/"  மற�6  

க�த/6 டா. 

 

ேநா�H: ேநா�ைப$  ப;றி இ�G;க�  சில இட6களி�  �&0��&0 வ�கிேற� . 

ேநா�H ெகா:?"  �ைறைய யா�23  �&0�  >றி$பி&ேடனி�ைல. அதலா� , அ 

>றி� ஈ�2�  சிறி ெசா�கிேற� . 
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ேநா�ெபனி."  விரதெமனி."  ஓ�>" . உலகி/:ள பல நா2களி."  நம நா2 

ேநா�பி�  ேப�  ெப;ற. ேநா�பி�  மா�ைப�   றாத Hராண6க:  இ�ைல எ�9 

 றலா" . ப�ைட ம�க:  ேநா�பி�  ெப;றிைய�  ெச5வேன உண�� 

வா��தா�க: , ெப�ம�க:  ெபாி"  ேநா�பி�  ஈ2ப&2 வ�தா�க: . இ�."  அ 

ெப�ம�களிைட$  ெபாி"  ெசா�லளவிலாத�  நிலவியி��த�  க� 2. 

 

இ�நாைளய விரத"  

 

ெப�ம�க:  கைட$பி0�  ெதாA>"  இ�நாைளய “ேநா�H” ெவ9"  ெபய�  

அளவினத�றி$  ெபா�:  அளவின த�9. “விரத"  விரத" ' எ�9 காைலF"  இர("  

விலா$  Hைட�க$  பலகார6கைள�  தி�ப" , பக��  வயி9 கிழிய அ9�ைவ 

உணைவ அைட$ப"  ெபா��தியனவ�ல. இ"  @ைறைம ேநா�H�> �;9"  

மா9ப&ட ெத�பைத$  ெப�  ம�க:  உண�வா�களாக. 

 

விரத"  எ;9�>? 

 

ேநா�H எ;9�கி�$ப? உட��  ேச�"  பிணிைய$  ேபா�>த;> ேநா�பி�$ப 

வழ�க" . ேநா�பா�  உ: ?9$H�க: , �ைம நீ6க$  ெப;9, வி2தைலயைட�, 

த�த6  கட�கைள ஊ�க�ட�  நிக��" . அ�றாட"  உ�ண$ ப2"  உணவி�  

ெசாியாம�  எ3சி நி;>"  ந3ைசF"  பிறவ;ைறF"  ெவளி$ப2�"  ஆ;ற�  

ேநா�H�> உ�2. அைவ ெவளியாகாம�  உ:ேள கிட�>ேம�  பலதிற ேநா)க:  

ேதா�9" . ம�� உ�பதா�  ேநா)  சிறி ஓ6கி ஒ26>" . மீ�2"  

பைழயப0ேய அஃ உயி��ெதA" . ெபா��தா ம��க:  ேவ9 ேக2கைளF"  

நிக��" . ஆதலா� , ம�� உ�பதி." , ேநா�பா�  உ9$H�க?�> உ;9:ள 

பிணிைய$  ேபா�கி, ேநாைய�  கழி$ப நல� . 

 

�ைற 

 

அவரவ�  த�த"  உட�  நிைல�ேக;ற வ�ண"  வார�திேலா மாத�திேலா ஒ� நாேளா 

இ� நாேளா இ�.3  சில நாேளா கணி� ேநா�பி��க �ய�வ சிற$H. 

ேநா�H�> ��னா&  பக�  உ�2 கழி�த பி�ன� , அ�றிர( எ5வித உண("  

உ�ணலாகா; நீ�  அ��வ ந�9. அ2�த நா:  ைவகைற�  யிெலA� 

காைல�கட�கைள �0$ப �ைறைம. காைலயி�  மல3  ெச5வேன கழியா 

ெதாழிFேம�  எனிமாவா�  அைத �;9"  ேபா�கலா" . பி�ன�  நீரா0, அைமதிF"  - 

கா;9"  - ஞாயி;ெறாளிF"  - நிலவி$  படர�த�க ஓாிட�தி�  அம�� அ�H 

வ0வான கட(ைள நிைன� தி��த�  ேவ�2" . இஃ உடைலF"  உயிைரF"  

V)ைம$  ப2�" . அ0�க0 - ெந3சி�  வற&சிF�டா>" ேபாெத�லா"  - ஒ�வித�  
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சி9மய�க" , இைள$H, கைள$H ேதா�9"  ேபாெத�லா"  - சிறி சிறிதாக - நீ�  

அ��தினா�  ஊ�க"  பிற�>" . நீர��தா விரதமி�$ேபா��>, ெவ3�ர" , இர�த�  

கழி( �த�யன ேதா�9" , உ:?9$H�க:  வற�2 ேபா>" , பலதிற இ�ன�க:  

விைளF" . அதலா� , நீர��த��  கவைல ெச/�த�  ேநா�பின�  கடைம. நீ�ட�  

சிறி உ$H�  ேச�$ப ெச"ைமயா" . 

 

விரத கால�தி�  ேநா�பின�  எவ�ட."  ேப�தலாகா. ேநா�பின�  உ:ள�தி�  

ெபாறாைம ெவ>ளி �த�ய எாிக:  எ�காரண"  ப;றிF"  உ9த�   டா. அைவ 

F9�"  எத�  க�="  அவ�  ஈ2ப2தலாகா. ெபாறாைம �த�யன ேநா�ைப�  

>ைல�, உட/�> ஊ9ெச)F" . 

 

நா:  �Aவ"  நீ�  அ��தி, ேநா�பி��, ம9நா:  காைலயி�  எA�, வழ�க"  

ேபால�  கட�கைள �0�த�  ேவ�2" . ��னா:  உண( ெகா:ளாைமயா�  மல"  

வாராைம க�2 வாளா இ��த�   டா. எனிமா உபேயாகி�தா�  அA�>க:  வ� 

விAவ காணலா" . 

 

ேநாயாள�  �ைற$ப0 ேநா�ைப$  பலநா:  ெதாட�� கைட$பி0�  ெதா�கலா" . 

ேநாயி�லாதா�  வார��> ஒ�நா:  அ�ல தி6க&> ஒ�நா:  ேநா�பி��த�  

சா/" . 

 

ேநா�H கழி�, உண( ெகா:ள$  H>"ேபா, மிக எ�சாி�ைகயா யி��த�  

ேவ�2" . திeெரன�  க0னமான உண( ெகா:வ மடைம. ேநா�H க�ட 

உ9$H�களி�  திeெரன�  ேசா9"  - கா)  கறிக?"  - கிழ6>க?"  - விAத� , 

அ5(9$H�களி�  கடைமகைள�  க&2$ப2�தி ேநா)  ெச)F" . ஆதலா� , 

ப0$ப0ேய உணைவ$  ெப��க�  நல� . நீ�  அ��தி, பி�ைன$  பழரச ம��தி, 

பி�ைன நீ�ேமா�  அ��தி, பி�ைன நீ�  கல�த பால��தி, பி�ைன�  க3சி ேபா�ற 

உணவ��தி, வழ�க உண( ெகா:வ ெபா��த" . 

 

>� இய;ைக 

 

ேநா�H வாயிலாக உடைல�  ெச"ைம வழியி�  ஓ"பி வரலா" . ேநா�பி;>$  

ேபாதகாசிாிய�  ேவ�2வதி�ைல. இர�ெடா� �ைற பயி;சிெச)ேவா��> 

இய;ைக அ�ைனேய வழிகா&26  >�வாவ: . இஃ அPபவ�தி�  உணர�  

கிட$ப. 

 

ந�வழியி�  உடேலா"பி நல.;9 வா�வ ெப�  ம�க?�> அழ>. ேநாயி�லாைம 

ெப�ைம�> அறி>றி. ெப�ைமயி�  ேநா)  Pைழவ ெப�ைம�>ாிய 
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தா)ைமைய�  ெக2$பதா>" . ெப�ம�க:  க�(யி��>"  ேப9ைடயராக�� , 

அவ�க:  ஆ�  ம�களி."  உட�நலைன$  ெபாி"  ேப=வா�க: . ஆ�ம�க?"  

ெப�ம�க:  உட�நல�  மீ க��ைத இ��வா�களாக. 

 

ெப�மக:  க�(;9:ள ேபா" , க�(யி��>"  ேபா"  எ5வளேவா ஜீவச��க:  

>ைறகி�றன. அைவக?�> ஈ2 ெச)F"  �ைறயி�  ெப�  த�.டைல ஓ"Hத�  

சிற$H. “க�$ப�தா�  ம6ைகய��> அழ> >�9" ” எ�9 ந"மவ�  பா2வ வழ�க" . 

இ5வழ�ைக$  ெபா)$ப2�வ ம�க:  கடைம. க�(யி��த பி�ன�"  ெப�மக:  

க�னி�  கா&சிையேய வழ6>"  நிைலயி�  இய;ைக வா�( நடா�த�  இனிைம. 

அழ> எ�.�  ெத)வ"  ெப�ம�கைள வி2� எ�9"  அகலலாகா. அவ�க:  

மா�H�  திர&சி, அவ�க:  உட�  நல.�> அைடயாள" . அ ெகடாதவா9 ெப�  

வா�( உலகி�  நட$பதாக. 

 

உட" பிைன ��ன"  இA�ெக�  றி��ேத�  

உட"பி.�  >:ேள உ9ெபா�:  க�ேட�  

உட"Hேள உ�தம�  ேகாயி�  ெகா�  டாென�9 

உட"பிைன யானி��  ேதா"Hகி�  ேறேன - தி�@ல�  

------ 

11. 11. 11. 11. பதியிலா&பதியிலா&பதியிலா&பதியிலா&        

 

(ெப�=லகி�கைற – பதியிலா�: பிாி( – பதியிலா� வரலா9 – Hராண" – 

சாி�திர" – ேதவ0யா� – தாசி$ ெபய� விள�க" – தாசி ேவைசயான – ேகாயி�� 

 டாெவாA�க" – ஆ�ம�க: கடைம – >ல$ ெப�0� கடைம – ெபா�& ெப�0� 

இ�ப" இ�பமாகா – அ�பிலா� கலவியா� இ�பால��>6 ேக2 – பதியி�றி 

வா�த�/:ள ேக2க: – ஒ�வ.ட� வாழ� – ைவ$பா&0யா யி��த/"  டா – 

பதியிலாாி� உலைக� V)ைம$ப2�த� – ஒ��திFட� வாA" ேநா�H – மகா�மா 

கா�தியி� ெபா�.ைரக:  - தி�வ:?வ� க�� – ெச�வரா� ெப�ண/க6 

ெகட� – இய;ைக இைற ேநா�க") 

 

ப$Hன/"  S6>ைழயா�  ந&H"  இர�2"  

வி$Hற நா0�  ேவற�ல - H$Hன/"  

மாாி அறேவ அ9ேம அவர�H"  

வாாி அறேவ அ9"       -   நால0யா�  

 

ெப�=லக"  ஒ� ெத)விகமான. அத�  க�="  ஒ� கைற ப0�தி��கிற . 

அ�கைற ஓழிF"  நா:  எ�நாேளா ெதாியவி�ைல. ஆ=லக"  V)ைமய9 நாேள 

அ�ந�னாெள�க. 
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ெப�=லகி�  ப0�:ள கைற யா? அ பதியிலா�   &டெம�ப. பதியிலா�  

யாவ� ? பதியி�லாத அைனவைரF"  பதியிலா�  எ�9 உலக"  அைழ�கிறேதா? 

இ�ைல. ேநாயாள�  பல� , ேப0க: , பைட$பி�  சில >ைறபா2ைடய பல�  

�த�ேயா�  பதியி�றி வா�கி�றன� . இவைர$  பதியிலா�  எ�9 உலக"  

உைர$பதி�ைல. பி�ைன எவ��> உலக"  பதியிலா�  எ�."  ப&ட3  

C&0யி��கிற? >றி$பி&ட பதி அதாவ நாயக�  இ�றி$  பல�ட�   0$  

ேபாேபா�>"  ெப�ணின�தா��> உலக"  அ$ப&ட3  C&0யி��கிற. 

பதியிலா��>$  ெபா மகளி� , வைரவி�  மகளி� , கணிைகய� , ேவைசய�  �த�ய 

ெபய�க?"  வழ6கி வ�கி�றன. 

 

பதியிலா�:  பிாி( 

 

வயி;9$  பிைழ$H�ெகன மான"  வி;>"  பதியிலா�   &ட"  ேபாக, ேவ9 பதியிலா�  

 &ட6க?"  உ�2. இ�   &ட�தா�  ந;>0யி;  பிற�தவராக(" , ெச�வ�ைடயவ-

ராக("  க�விFைடயவராக(" , உய�பதவியி/:ளவராக("  இ�$ப� . இவ� , 

இ�கால நாகாிக�  க:?�ட மய�கா�  பதியிலராேவாரா் . சில ெப�ம�க:  பல 

காரண"  ப;றி�  தி�மண வா�ைவ ஏலா, ேவ&ைக மீV�"ேபா, சில�ட�   0 

விைளயா0�  களி�கிறா�க: . ஒ�ேவைள க�(9ேம�  சிறி"  இர�கமி�றி அவ�க:  

அைத�  சிைத�கிறா�க: . இ� &ட�தா�"  இவரைனய பிற�"  பதியிலா�  இன�ைத�  

ேச��தவராவ� . 

 

இ$  பதியிலா�   &ட"  உலகி�  யா�2"  இ��கிற. இ� &டமி�லா 

இடேமயி�ைல. எ�நா&0/"  எ5Jாி/"  இ�ேசைனகைள�  காணலா" ; எ�லா 

வ>$பி/"  இ�>Aவின�  இ��கிறா� ; நம நா&0/"  இ� &ட�  தா�ள� . 

 

அ6ஙனமாக, நம நா&0�  ஒ� சாதியா��> ம&2"  பதியிலா�  எ�."  ெபய�  

வழ6க$ப&2 வ�கிற. நம நா&0�  பிற$ைப ெயா&0�  சாதிக:  வ>�க$-

ப&டைமயா� , இழிெதாழி/�>"  பிற$ைபெயா&0 ஒ� சாதி வ>�க$  ப&ட. எ�ன 

ெகா2ைம! 

 

பிற$Hவழி�  சாதி 

 

நீ�ட கால$  பழ�க�தா�  சாதி$  பதியிலா�"  தம இழிைவ உணரா வா�கிறா� . 

ேவைச�  ெதாழி/"  வழி வழியாக நட� வ�கிற. ேவளாள�  பி:ைள 

ேவளாளனாகச�  க�த$ப2வ ேபால, ேவசியி�  ெப�="  ேவசியாகச�  க�த$  
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ப2கிறா: . இ நா&0�  சி9ைமைய$  Hல$ப2�கிற. பிற$Hவழி�  சாதிக�"  

�ைற எ�ேறா ெதாைலF" ? 

 

சாதி$  பதியிலாைர$  ப;றி$  பல$பல கைதக:  Hராண6 களி�  ெசா�ல$ப2கி�றன. 

சாி�திர �ைறயி/3  சில வரலா9க:  ெசா�ல$ப2கி�றன. ம;ற�  >ல�தா��> 

வரலா9க:  Hைனய$ப&டேபால, இ�>ல�தா��>3  சில வரலா9க:  

Hைனய$ப&டன ேபா/" ! இைவ யா("  சாி�திர" , Hராண" , கைல எ�."  

ெபய�களா�  நா&0ைட உல(கி�றன. 

 

Hராண"  

 

Hராண6களி�  சாதி$  பதியிலா��>�  ேதா;9வா)   ற$ ப&0��கிற. அ�னா�  

ெத)வ�  ேதா;9வா Fைடயா ெர�9" , அ5வின�தா�  ஓ5ெவா� 

>2"ப�தினி�9"  ஒ5  ெவா� ெப�ைண�  கட(:  பணி�ெகன அ�$பண3  ெச)ய 

ேவ�2ெம�."  வர�ைடயாெர�9" , அ$ெப�க:  கட(:  ஒ�வைரேய 

பதியா�ெகா�2 ஏைனேயாைர$  பதியா�  ெகா:ளாைமயா� , அவ�க:  பதியிலா�  

எ�9 அைம�க$  ப&டா�கெள�9" , நாளைடவி�  அவ�களிைட�   டா ெவாA�க"  

Pைழ�வி&டெத�93  ெசா�ல$ப2கி�றன. 

 

சாி�திர"  

 

கிாீR  ேதச�தி�  ேகாயி�களி/" , அர�மைனகளி/"  பதியிலா$  ெப�ம�க:  

�ைறேய பணியாள�களாக("  ேதாழி மா�களாக("  ெதா�2 ெச) வ�தா�க:  

எ�9" , அவ�களி;  சில�  இ�திய ம�னரா�  வரவைம�க$ப&டன�  எ�9" , 

அவ�த"  வழிவழி�  ேதா�றிய  &ட�தினேர பதியிலா�  எ�93  சாி�திர�கார�  சில�  

ெச$Hகிறா� . 

 

பதியிலா�  வரலா;ைற$  ப;றி விாி�த ஆரா)�சி ஈ�2 ேவ�2வதி�ைல. பதியிலா�  

எ�ெறா�  &ட"  நா&0�  இ��த�  உ�ைம. அ�னா�  இ�."  ேகாயி�பணி 

ெச)தைல�  ெகா�2" , இழிெதாழி�  Hாிதைல�  ெகா�2" , ேம;ேபா�த கைத�  

>றி$H�கைள�  ெகா�2"  வரலா;ைற ஒ�வா9 ஊக3◌்  ெச)யலா" . 

 

ேதவ0யா:  தாசி 

 

ஒ� கால�தி�  தி�மண வா�வி;> உாிய ர�லாத சில ெப�ம�க:  

அர�மைனகளி�  ெதா�2 ெச) கால6  கழி� வ�தா�கெள�ப ெதாிகிற. 

ப�ைட G�களி�  ேவைல�காாி�>�  “ னி' எ�ற ஒ� ெபய�  வழ6கி யி��த�  
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கா�கிேறா" . அர�மைன ேவைலைய வி�"பாத ேவ9 சில� , ஆ�டவ�  

ேகாயி�களி�  ெதா�டா;ற$  H>�தி�$ப� . அவ�ட�  ேவ9 சில ஊனமி�லா$  

ெப�மணிக?3  ேச�� அ�டவ�  அ�:ெபற$  பணியா;றியி�$ப� . இ$  

பழ�க�தா�  ேகாயி�களி�  சில ெதா�2க:  ெப�ம�க?�ெகன ஏ;ப& 0��>" . 

அ�ெதா�டா;றி வ�த ெப�ம�க:  “ேதஅ0யா: ”, “தாசி” எ�9 அைம�க$ 

ப&0��த�  ேவ�2" . இ�ெசா; களி�  ஆ&சியா�  அ$ெப�மணிக:  ஏ;ற 

ெதா�0�  த�ைம ந�> விள6>கிற. ேதவ.�>$  பணிெச)F"  மக�  ேத 

அ0யா�  - தாச�  - ஆகிறா� , அ$  பணிHாிF"  மக: , ேதஅ0யா:  - தாசி - அகிறா: . 

 

தாசி ேவைசயான 

 

ஆ�டவ�  பணி�ெகன வா�( நடா�திவ�த ெப� ண�ப�க: , ேகாயி�  அ��சக�  - 

த�மக��த�  - �த�யவ�ட�  ெந�6கி$  பழக�  ேந��த. அ$பழ�க"  நாளைடவி�  

 டா ெவா��க�ைத�   &டலாயி;9. அ�9 ேகாயி�  தைலவ� களாக இ��த ஆ�  

ம�க:  நிக��திய அடாத ெசய� , இ�9 ெப�=லைகேய கைற$ப2�தி 

யி��கிற. ேதவ.�> அ0ைம S�ேடா�  ம;றவ��>"  அ0ைம Sண 

ேந��தைமயா� , “ேதவ0யா: ”, “தாசி” எ�."  ெபய�க:  இழிெபா�:  ஏ;கலாயின. 

இ$ெபாA அ�ெசா;க:  >லமகளிாி�  கட(:  அ0யவ��> வழ6>வதி�ைல. 

அைவ விைலமகளி��ேக வழ6கி வ�கி�றன. ெதா�9ெதா&2 வ*உ"  

வழ�க�தா�  இ5வின�தா�  அ�டவ�  ெபயரா�  ெபா&2�க&0 மான"  வி;>"  

விைலமகளிராகிறா� . இ$  பழ�க"  நா&ைட வி2� அகல�  ேவ�2" . 

 

ேகாயி��   டா ஒA�க"  

 

விைலமகளி� , ேதவ0யா:  எ�."  ெபயரா� , இழி ெதாழி/�ெகன$  ப&டாைட 

�;றி, அல6ேகால அணியணி�, ஆ2"  ஆ&ட�"  பா2"  பா&2"  ெவ9�க� 

த�கன. ஓA�க��> நிைல�களனா யி��கேவ�0ய தி��ேகாயி� , 

 டாெவாA�க��> நிைல�களனா)  ஊைர�  ெக2$பதா)  வி&ட. தா)ைம 

எ�."  ேப9 ெப;9�  ெத)வநிைல எ)த;>$  ேபா�த ெப�வ0வ" , 

தீ�ேச��ைகயா�  த�னிைல மற�, மான"  வி;9$  ெபா�ளீ&26  >றி�ெகா�2 

ஆ2கிற; பா2கிற. அ�கா&சி க�2 களி�>"  ம�க:  ம�களா? நா&0;  

பிற�தவ�களா? அவ�க:  ெப�=ட�  பிற�க வி�ைலயா? ெப�=ட�  

வாழவி�ைலயா? அவ�க:  உ:ள�தி� , “ஆ2கி�றவ:  ெப� ; பா2கி�றவ:  ெப� . 

இவ:  எ;9�> இ�ேகால�ேதா2 ஆ2கிறா: ? பா2கிறா: ? நம ேபைத$  ெபா�:  

பறி�கேவ�2"  எ�."  ேநா�>ட�  அ�ேறா? நம W&2�  சேகாதாி�>"  

இவ?�>"  எ�ன ேவ;9ைம?” எ�."  எ�ண"  உற�  ேவ�டாவா? உ;றா�  

அவ:  ந�வழி$ப2வா: . 
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பாரத நா&0;  பிற�த ஆ�ம�கேள! மான"  வி;ற/�  ெகன$  பிற$பி�  ஒ� சாதி 

நம நா&0�  ஏ;ப&2:ள . இ5விழிைவ நிைனF6க: , ேகாயி�களி�  

 டாெவாA�க"  ெப�>வைத ேநா�>6க: ; தீெயாA�க�தா�  நா&2�> நாச��2 

எ�பைத உ�.6க: ;  டா ெவாA�க�தா�  பி�  வ�"  உலக"  ெம�வைத 

எ�=6க: . ெப�  பிறவி ேநா�க"  மான"வி;9$  பிைழ$பதா? நம நா&0;  

பிற�த சேகாதாிக:  வயி;9�> மான�ைதயா வி;ற�  ேவண2" ? இழி(! இழி(! 

வில6>க?"  வயி;9�ெகன மான"  வி;பதி�ைலேய! நம நா&0;  பிற�த 

ெப�ெத)வ6க:  பிைழ$H�ெகன மான"  வி;ற�  எ�ன இழி(! 

 

இழி( யா�ைடய? 

 

இழி( யா�ைடய? நா&0;  பிற�த ஆ�  ம�க?ைடய த�ேறா? நீ�ட நா:  

பழ�க�தா�  - அறியாைமயா�  - அ$  ெப�மணிக:  இழிெதாழி��  இற6>கிறா�க: ; 

அத;> ஆ�  ம�க:  ஏ�  உ&பட�  ேவ�2" ? ஆ�ம�களிைட ஒA�க"  

கா�க$ப0� , ெப�=லகி�  இழிேவ? ஆதலா� , ஆ�  ம�கேள! ெப�=லைக 

இழி(ப2�த ��னாேதய6க: ; பதியிலா$  ெப�ம�க&>$  ெப�ைமயி�  

ேநா�க�ைத அறி(9�6க: .  டாெவாA�க�தா�  விைளF6  ேக2கைள 

அவ�க&> உண��6க: ; உ�ைம விள6க$  ெப9வேர�  அவ�க:  பதியிலராக 

வாழ மன6ெகா:ளா�க: . அவ�கைள$  பதிFைடயராக�  ெச)F6க: ; இதனி.3  

சிற�த ெதா�2 ஒ�9 உ�2ெகா� ! இ ெப��  ேதச�ெதா�2; ெத)வ�  

ெதா�2. இ�ெதா�டா;ற ��6க: . 

 

நா&0;  பிற�த >ல$ெப�0�கா: ! ஆ2கிறவ�  யா� ? பா2கிறவ�  யா� ? பதியி�றி 

வா�ேவா�  யா� ? உ6க:  இன�த வர�லவா? உ6க:  நா&0;  பிற�த 

சேகாதாிகள�லவா? உ6க:  உல> எனி�  அ5(லகி�  அவ�க?"  அட6க-

வி�ைலயா? அவ�க:  கைற உ6க:  உலைகF"  ெக2�கவி�ைலயா? அவ� கைள 

ந�வழியி�  தி�$Hவ உ6க:  கஉடைமய�ேறா? தா)மா� களாகிய நீ6கள�லவா 

நா&ைட�  V)ைம$ ப2�த�  ேவ�2" ? பதியிலா�  உ:ள ம&2"  உ6க:  வயி;றி;  

பிற�>"  பி:ைளக:  எ6ஙன�  Vயராவா�க: ? ெப;ற பி:ைளகைள ந�லவ� -

களா�க நா&0�  பதியிலாைர ஓA�க�தி�  ப�ப2�த�  ேவ�2ம�ேறா? சேகாதர 

உாிைமெகா�2 - இனஉாிைம ெகா�2- வA�கி W��த சேகாதாிகைள�  

V�கிவி26க: . 

 

விைலமளி�   &ட$  ெப��க"  
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பதியிலா�  எ�.6  >ல�தவ�  ம&2"  இ$ெபாA விைலமகளி ராகிறாாி�ைல. ேவ9 

பல >ல�தினி�9"  பல காரண6களா�  ஒ�க$ப&ட சேகாதாிக?"  விைலமகளிரா-

கிறா�க: . நா?�> நா:  விைலமகளி�   &ட"  ெப�>கிற. இழிெதாழி;ெகன 

W2க:  - வி2திக:  - வாணிப6க:  - தர>க:  - �த�யன ெப�>கி�றன. இத;> 

வ9ைம ஒ� காரண" ; ெபாவாக நா&0�  - சிற$பாக ஹி� மத�தி�  - 

ெப�=லகி;> ஏ;ப&2:ள க&2$பா2 ம;ெறா� காரண" ; இ�கால நாகாிக"  

இ�ெனா� காரண" . ேவ9 சில காரண6க?��2. 

 

 டாெவாA�க�தா�  விைளF6  ேக2கைள$  ப;றி இ�G��  பல இட6களி�  

ேபசியி��கிேற� . அ >றி� ஈ�23  சில ெமாழி பகர வி�"Hகிேற� . 

 

�தலாவ  டாெெவா��க�தா�  உட/�>�  ேக2 விைளF"  எ�ப 

உ�ன;பால. 

 

உ;ற வயதி�  ஒ��திF"  ஒ�வ."  ேச�� வாழ�  ேவ�2"  எ�பத;>�  

ெசா�ல$ப26  காரண6க?:  உட�  நல�  ேப=வ"  ஒ�9. விபசார�தா�  

அ�நல�  ேந�வதி�ைல; நல.�>$  பதிலாக�  ேக2 ேந�" . 

 

ெபா�&ெப�0�  இ�ப"  இ�பமாகா 

 

உட�நல.�> ஊ;றா யி�$ப இ�ப" . இ�ப"  அ�H:ள இட�தி�  பிற�>" . 

ெபா�&  ெப�0ாிட�தி�  அ�H உ�டா? அவ�க��$  ெபா�ளிேலேய பதி� 

கிட�>" . ெபா�?�> மான"  வி;றைல அ�னா�  ெதாழிலாக�  ெகா�0��கிறா� . 

ெபா�ளி�  ப0F6  க��, அ�பி�  எ6ஙன"  ப0F" ? 

 

அ�பி�லாாிட�தி�   2வ, ெசய;ைக �ைறெய�ப, ��ன��சில இட6களி�  

>றி�க$  ெப;றி��கிற. ஈ�2 மீ�2"  அதைன வழிெமாழி� வ�F9�கிேற� . 

 

ஒ�வ�  ஒ��திFட�   2"ேபா, அத�  பயனாக அவன ��கில"  இவள 

க�வி�  Pைழகிற. அ���கில�  ெசலைவ ஈ2 ெச)ய�  காத�யினிட�தி�� 

ஏதாயி."  ஓ�9 காதல.:  Pைழத�  ேவ�2" . அ$ப0, ஒ�9�டா? உ�2. 

அஃெத�ைன? அஃ உடைல ஓ"H"  ஒ�வித�  ச�. அ� ச� எ�லாாிட�"  

எ$ெபாA"   2"ேபாெத�லா�  ேதா�றா. ஈ�யிைர ஒ�9ப2�தி$  பிணி�:ள 

அ�H காரணமாக அ� ச�$  பிற�>" . அ�பி�லா இட�தி�  அ பிறவா. 
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விைலமகளி�  உ:ள"  ெபா�ளி�  ப0� கிட�>மா? அ�ல அ�பி�  ப0� 

கிட�>மா? இைத�  ெசா�ல/"  ேவ�2மா? ஒ��தியி�  உ:ள�V9"  அ�H, 

கலவியி�  ேபா, க�$ைபயி�  இ�ப�  சிைனF9$H�களி�  Pனிகைள�  

கிள��ெதA$H" . அ5ெவA�சியினி�9"  பிற$ப ச�. அேவ உடைல வள��>"  

அமி�த" . அ�ச�, ெபா�&  ெப�0ாிட�தி�  ேதா�றா. இதனா�  

ெபா�&ெப�0�  கல$H இய;ைகயி�  பா;ப&ட தாகா எ�9 ெதளிக. அ 

ெசய;ைகயி�  பா;ப&டேத. ெபா�&  ெப�e�  ேச��ைக� >" , [$]�k0ைமன"’  

ேபா�ற ெசய;ைக �ைறக&>"  எ�ன ேவ;9ைம? ஒ� ேவ;9ைமFமி�ைல.  

---   

[$]  "They must understand that the life –giving fluid called the semen, which is 

produced in the creative organs of the man, is of great value in the upbuilding of his 

own body. It is only within comparatively recent times that the marvellous power of 

the creative fluid in building up and making over the body of the individual has been 

thoroughly understood. In sexual intimacies, there is a discharge of this creative fluid 

from the body of the man, but when there is a full response on the part of the wife, 

there seems to be an exchange of magnetism or energy which makes up for the loss. 

If however, his desire alone is active and she is simply fulfilling a supposed wifely 

duty, she gives nothing to him and he therefore, suffers a definite loss in vitality. It is 

claimed by some that such one-sided intimacies are almost as harmful to the man as 

masturbation. Frequent indulgence upon this basis must result in a loss of vital 

energy which will deprive the man of the strength and vigor needed for the 

performance of his life taken".   ---  B. Macfadden 

-------- 

 

இ�P&ப�ண��ேத ஆசிாிய�  தி�வ:?வனா� . 

 

ெபா�&ெப�0�  ெபா)"ைம �ய�க"  இ�&டைறயி�  

ஏதி�பிண;  தழீஇ ய;9 

 

எ�9" , 

 

வைரவிலா மாணிைழயா�  ெம�ேறா:  Hைரயிலா$  

Sாியாக ளா�"  அள9 

 

எ�9"  உலகி;> அறி(9�தியி��த�  கா�க. 
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இ�பாலா��>6  ேக2 

 

ெபா�&  ெப�0�  கலவியா�  Aடவ��> உட�நல�  விைளவதி�ைல எ�ப 

க�த�த�க. இ�நல�ேக2 ெப�0�� க"  உ�ேடா எனி�  உ�2 எ�க. கலவியி�  

அமி�த�ச�$  பிறவாைமயா� , ெப�0��> உ9$H�களி�  ெவ"ைம எA� 

நாளைடவி�  அவைர ேநா) வா)$ப2�" , அதலா� , ெப�0��>6  ேக2 

உ�ெட�க. 

 

ேநாெயாி 

 

ெபா�&ெப�0�   &2றவா�  உட�நல�   டா ெதாழியி." , ேவ9 பல ேக2க:  

விைளயாம���தா�  ேபா" . இய;ைக�> மா9ப&ட விபசார�தா�  ேக2 

விைளயாமறி ேபா>ேமா? ேகாணிய வழியி�  H>ேவாைர இய;ைக அ�ைன வாளா 

வி2வேளா? விடா: ! விடா: ! அவைர ஒ��ேத தீ�வ: . உடேலா"H"  அமி�த�  

ச��>$  பதிலாக ெவ"ைம எAகிற எ�ப ேமேல ெசா�ல$ப&ட. ெவ"ைம 

காம ெவறிய.:  Pைழகிற. அ �தி�� �தி�� எாியா)  ெவ:ைளயா)�  

ெகா9�கா)  ேமகரணமா)  “ஐயைன அாி�க�  ெதாட6>" . ெபா�&ெப�0�  “இ�ப$  

பய�  இ$  ெபாA “ஐய.�>$  Hலனா>" . ெப�0��>"  நாளைடவி�  ேநா)�ய�  

மி>" . 

 

ேவ9 சில ேக2க:  

 

இ�."  சில ேக2க?"  உ�2. இ�வ��>"  மன அைமதி கிைடயா. பதியிலா 

ஒ��தி மீ எ�ைண$  ேபா�  க��$  பதிF" ? ஒ5ெவா�வ��  த�த6  க�� 

�;9ற$  ேபாத�"  ேபா�, எ�ைண$  ெபாறாைம ேபா�  பிண�> �த�யன 

நிகA" ! ெகாைலக?"  த;ெகாைலக?"  நிகA" ! @��க�  சில�  பதியிலா$  

ெப�0ைர எ5ெவ5வழியிேலா அைல$ப� ! இ5வள( �ப"  எ;9�>? 

ஒ�வ.ட�  வாA"  வா��ைகயி�  இ��ப"  விைளFேமா? தி�மண3  ெச) 

ஒ�வ.ட�  வாA"  ஒ��தியி�  மீ, ம;ற ஆடவ�  மன"  ெபாி3  ெச�வதி�ைல. 

பதியிலா$  ெப�ணி�  மீ பலா நா&ட"  ெச�வ இய;ைகயா)  வி&ட. பதியி�றி 

வா�வ பலதிற இ2�க�க?�>�  காரணமாக நி;கிற. 

 

விபசார�தி�  @�>ேவா�  உட/ர"  இழ�கி�றைமயா�  அ0�க0 ேபாக"  

வி�"Hவ� . ேபாக��>$  ேபாதிய உட/ர"  இ�ைமயா�  ேபா� எA�சி ெபற 
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ேவ�0 மபான3  ெச)ய�  ேந�" ; Hளி கார"  மி>�த Hலா�  உண( உ�ண�  

ேந�" ; ெகா0ய ம���ண�  ேந�" . 

 

ேம/"  இள"  ைம�தாி�  ெபா�ெளலா"  ேபா>" . அவ�  ஆ�ட�ைமF"  இழ$ப� ; 

ேநாெயாியி�  ேவவ� ; நரக�  �ப"  அைடவ�  பாவ" ! பதியிலா$  ெப�0�  நிைலF"  

இ5வாேற �0F" . இ5வா9 சாதலா பிறவியி�  ேநா�க" ! 

 

விபசார�கார�  �0( இ5வளவி�  ெதாைலவதி�ைல. இவ�  ேநாF"  பிற("  இவ�  

வழி வழி உலகிைட$  பரவி வள�" . பதியிலா வா�வா�  உலகி;> எ5வள( ேக2! 

 

 டாெவாA�க�தா��>$  பிற�>"  பி:ைளக:  த6க:  தா)  த�ைதயா�  

ெபய�கைளF3  ெசா�ல�   �கிறா�க: . தா)  த�ைதய�  மதி[ன"  ைம�த�  

மதி$ைபF"  ேபா�>கிற. தா)  த�ைதய�  அறியாைம�> ைம�த�  எ�  ெச)வ� ! 

 

ஒ�வ.ட�  வாழ� 

 

பதியிலா�  >ல�தி�  ந�ேலா�"  இ��கி�றன� . ஒ��தி, ஒ�வ.ட�  கால6  கழி�க 

உ9தி ெகா:கிறா: . அ5ெவா�வ�  ேவெறா� மைனவி இ�லாதவனா யி��த�  

ேவ�2" . அ$ெபாA அவ�  அவ?�>�  காத�  தைலவனாவ� . அவ.ட�  

வாA"  ஒ��திைய$  பதியிலா�  உலகி�  ேச�$ப அறியாைம. சாதி$ேப)க:  அவைள 

எ�ன  றி.6   9க. அவ:  இய;ைக�  ெச�ெநறியி�  நி�9 வா�( நடா�"  

ந6ைகயாகிறா: . உலகி�  ெபா�&2 இ�வ�"  ெவளி$பைட யாக�  தி�மண3  

ெச)வ நல" . அத;>ாிய அ3சா ெந3ச"  ஆ�மக.�>�  ேதைவ. சாதி$ேபைய 

ஒ&2த;>ாிய வழிக?:  இஃ"  ஒ�9. 

 

ைவ$பா&0யா யி��த/6   டா 

 

பதியிலா�  >ல�தி;  பிற�த சில� , ��ேனா�  உாிைம$  ெபா�?ைடயவரா 

யி��கிறா� ; சில�  இைச பா0F"  நா&0ய"  ஆ0F"  ெப�"  ெபா�ளீ&2கிறா� . இவ�  

ெபா�: க�தி$  பிறாிட"  இழிெதாழி��  இற6>கிறாாி�ைல. இ�ப��ெகன இவ�  

ஒ5ெவா�வ�  ஒ5ெவா�வ.ட�  கல�கிறா� . அவைன ய�றி ம;றவைர�  கனவி/"  

இவ�  க�வதி�ைல. இ ேபா;ற;  >ாியதாயி."  இதி/"  ஒ� >ைறபா2ள. 

 

இவ�த"  இ�பநாயக.�> மண3ெச)த மைனவி ம;ெறா��தி இ�$ப: . 

மைனவிFைடய ஒ�வ.ட�   0 வா�வதா�  இவ��>$  பதியிலா�  ெபய�  

ஓழியாம���கிற. அவ."  இவைர “ைவ$பா&0' எ�ேற ெசா���  ெகா:வா� . 

ஆதலா� , இவ:  பதியிலா�  எ�."  பழிேபா�க, மைனவிFட�  வாA"  

ஒ�வ.ட."   2தைல ஒழி�, ேவ9 எவைரF"  மண"  Hாியாத ஒ�வைன மண3  
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ெச)வ அற" . மைனவிFட�  வாA"  ஒ�வன ேச��ைகைய$  பதியிலா�  

வி�"Hதலாகா. 

 

ெப�=லகி�  பதியிலா�  எ�ெறா�  &ட"  இ��த�  இA�>; அதி."  அத;ெகன 

ஒ� சாதியா�  ஓஒ�க$ப&  0 ��த�  ேபாிA�>. இ5வி��ைக$  ேபா�க அறிஞ�  

�ய�வாராக. 

 

பதியிலார உலைக�  V)ைம$ப2�த�  

 

இழிெதாழி/�ெகன�  >றி�க$ப23  சாதி வழ�> �தலாவ ெதாைலத�  ேவ�2" . 

அஃ எ$ப0�  ெதாைலF" ? அ$ெப�  ம�களிைட�  தி�மண$  பழ�க"  பரவ�  

ேவ�2" . அவ�க:  வழி�  ேதா�9"  ெப�மணிகைள�  தி�மண"  ெச)F"  அ3சா 

ெந3ச"  அ=ல>�>�  ேதைவ. “பதியிலா�  >ல�தி�  ெப�  ெகா:வ இழி(: 

எ�."  எ�ண"  ஆ�  மகனிட"  உதி�த�   டா. பதியிலா�  >ல"  எ�ெறா�9 

இ��த�  நா&2�> எ5வள( இழி(? எ5வள( ேக2? இழிைவF"  ேக&ைடF"  

ேபா�க ேவ�2வ எவ�  கடைம? ேதச�தா�  கடைமய�ேறா? இழிைவF"  

ேக&ைடF"  எ$ப0$  ேபா�>வ? வா)$  ேப�சாலா? எA�தாலா? ெசய��  

ேபா�>த�  சிற$H. அத;>�  தி�மணம�றி ேவ9 வழி எ�ைன? 

 

பதியிலா�:  ஒ� ெப�ைண மண$ப இழி( எ�9 ஆ�மக�  க�தலாகா. 

அ6ஙன6  க�ேவா�  த�னல�  தனாவ� . அ�னா�  நா&0�  நல�ைத 

நா2ேவானாகா� . அ"மண�தி�  இழி("  இ�ைல; அத�க�  ெப�ைமேய உ�2. 

அைத இழிவாக�  ெகா:ளி." , நா&0�  இழிைவ$  ேபா�க ஒ�வ�  இழி( 

ேம;ெகா�டா ெல�ைன? அ3சா ெந3ச�" , நா&0னிட� ெம)ய�H" , தியாக 

உண�("  ேவ�ட;பாலன. பதியிலாைர�  தி�மண3  ெச)ய ெவ:>"  மன"  

அவ�மா&2�  யி�  நீ�வர ெவ:>வதி�ைல! ெவ&க" ! ெவ&க" ! விபாசர��>�  

சாதியி�ைல! மதமி�ைல! ெவளி$பைடயாக�  தி�மண3  ெச)த;>ம&2"  சாதிF"  

மத�"  >9�கி2கி�றன! இழி(! இழி(! 

 

ஒ��திFட�  வாA"  ேநா�H 

 

ெப�=லகி�  பதியிலா�   &ட"  எ�9 ஓ�9 நில(த;>�  காரணமாயி�$ப 

ஆ=லெக�9 அ0�க0, ெசா� கிேற� . ஒ��திFட�  வாA"  ேநா�H, ஆ=லகி�  

நிலவினா� , பதியிலா�   &ட"  எ6ஙன"  ேதா�9" ? ஆ�  ம�களி�  காம ெவறி, 

பதியிலா�   &டமாக$  பாிணமி�தி�� கிற. பதியிலா�   &ட�தா�  ேந�"  இழி(, 

பழி, பாவ"  �த�யவ;றி;>�  காரணராயி�$பவ�  அ�ம�கேள யாவ� . இ >றி� 

மகா�மா கா�தி உலகி;  கறி(9�திய:ள ெபா�.ைரக?:  சில வ�மா9:- 
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”ெப�ம�க:  $ைம�> நா"  காரணரா யி��த�  ேவ�2" . மனித�பா/:ள 

வில6>, ெப�மகைள$  ெபா�&  ெப�0ரா�>கிற, 

 

காமேவ&ைக�ெகன ஓ� ெப�மகைள அ�$பண3  ெச)யவ >ண"  

ந"பா/:ளவைர, ஆ� ம�களாகிய நாமைன வ�"  ெவ&க�தா�  தைல>னிய 

ேவ�0யவேர. கட(ளி�  உயாிய பைட$பாகிய ெப�  ம�கைள நம 

காமேவ&ைக�> இைரயா�கி வில6காவைக$  பா��கி/"  மனித�   &டேம 

அழி;வி2வ சால("  ந�9: 

 

மான�:ள இ�தியாவி�  ஓ5ேவா�  ஆ�மக."  த�.ைடய சேகாதாிேபா�  ம;ற$  

ெப�மணிகைள$  பாவி�தா�  ெப�ம�களி�  ந�ெலா��க6  கா�க$ப2" . 

 

இ�திய ம�கைள ஓ5ெவா�வ�"  த"  சேகாதர�  அ�ல சேகாதாி எ�9 ெகா:?"  

ேபரா�ைமேய �யரா]ய" ” 

 

ஒ�வ�  ஒ��திFட."  ஒ��தி ஒ�வ.ட."   0 இ�ப வா��ைக நடா�த�  

ேவ�2ெம�9 இ�G��  அ6கா6ேக வ�F9�தி வ�கிேற� ; 'ெப�=ாிைம’யி�  

’தி�வ:?வ�  உ:ள" ' எ�."  இட�தி�  சிறி  றிF:ேள� . அைத ெயா&0 

ஈ�23  சில உைர பகர வி�"Hகிேற� . 

 

உாிைமயி�  ’ஆ=�> உய�(, ெப�=�>�  தா�(’ எ�பதி�ைல. க&2$-

பா&2�>, ”ஆ�  அட6கி நட�த�  ேவ�2வதி�ைல; ெப�  ம&2"  அட6கி 

நட�த�  ேவ�2" ” எ�."  நியதி இய;ைகயி�  இ�ைல. இய;ைக நிைல இ5  

வாறாக�  சில இட6களி�  ஆ�மக� , பல ெப�கைள மண� >6ெகா2ைம 

யா�0�� பிற�த? அ�ெகா2ைம ஆ=லக�தினி�9ேம பிற�தி��த�  

ேவ�2" . 

 

தி�வ:?வ�  

 

ஒ�வ�  ஒ��திFட�  வா�தேல ெச"ைமயற"  எ�பைத ஆசிாிய�  தி�வ:?வனா�  

தம தி��>றளி�  பல இட6களி�  >றி$பாக("  ெவளி$பைடயாக("  விள�கி 

யி��கிறா� . 

 

“இ�வா��ைக” எ�."  அதிகார�தி� , “ஒ�வ�  ஒ��திFட�  வா�வேத அற"” 

எ�.6  க��$பட அவ�  அ�ளிய >ற: களி�  சில இ�G��  ’ெப�=ாிைம'யி�  
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எ2��  கா&ட$  ப&டன. இ�.3  சில >ற&பா�க:  வாயிலாக அவர உ:ள�  

கிட�ைகைய�  கிட�த �ய�கிேற� . 

 

தி��>றளி�  “பிறனி�  விைழயாைம” எ�ேறா�  அதிகார"  இ��த�  அ�ப�க&>�  

ெதாிF" . அ5வதிகார" , ஒ�வ�  ஒ��திFட�  வா�த�  ேவ�2ெம�பைதF" , 

ம;ெறா��திைய அவ�  நா2த�   டாெத�பைதF"  உ:ள6ைக ெந���கனி 

ேபா�  விள6க�  ெச)கிற. அ வ�மா9:- 

 

பிற�ெபா�ளா&  ெப&ெடாழ�>"  ேபைதைம ஞால�  

ற"ெபா�:  க�டா�க ணி� . 

 

அற�கைட நி�றா� ெள�லா"  பிற�கைட 

நி�றாறி;  ேபைதயா ாி� . 

 

விளி�தாாி�  ேவற�ல�  ம�ற ெதளி�தாாி;  

றீைம Hாி�ெதா�> வா� . 

 

எைன�ைணய ராயி."  எ�னா"  திைன�ைணய"  

ேதரா�  பிறனி�  Hக� . 

 

எளிெதன இ��ற$பா�  எ)" எ3  ஞா�9"  

விளியா நி;>"  பழி! 

 

பைகபாவ"  அ�ச"  பழிெயன நா�>"  

இகவாவா"  இ��ற$பா�  க� . 

 

அறனியலா�  இ�வா�வா�  எ�பா�  பிறனியலா:  

ெப�ைம நயவா தவ� . 

 

பிற�மைன ேநா�காத ேபரா�ைம சா�ேறா��  

கறெனா�ேறா வா�ற ெவாழ��>. 

 

நல�>ாியா�  யாெரனி�  நாமநீ�  ைவ$பி�  

பிறா�>ாியா:  ேதா:ேதாயா தா� . 

 

அற�வைரயா�  அ�ல ெசயி."  பிற�வைரயா:  

ெப�ைம நயவாைம ந�9. 
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இ�  >ற&பா�களி�  யா�டாயி."  ஆ�மக�  பிற மாதைர விைழவ 

 ற$ப&0��கிறதா எ�பைத அ�ப�க:  உ;9 ேநா�>வா�களாக. இ5வதிகார" , 

“ஒA�க�ைடைம” எ�."  அதிகார�ைத�  ெதாட�� நி;ற/6  க�த;பால. 

ஓA�க�  ைறக?:  தைலயாய - உயி�  ேபா�ற- “பிறனி�  விைழயாைம: 

எ�பைதய�ேறா அ�ெதாட�H அறி(9�கிற? 

 

“பிறனி�  விைழத�  பாவ" ? வைரவி�  மகளிெரா2 ேச��தா�  எ�ைன?” எ�9 சில�  

க�தலா" . அஃ"  இய;ைக�> மா9ப&ட மற�  ெசயேலயா>" . ஒ�வ�  

ஒ��திFட�  வாழ�  கடைம$ப&0��கிறாேன ய�றி, எ�காரண"  ப;றிF"  

எ"மாதைரF"  ந�="  உாிைம அவ.�கி�ைல எ�பேத ஆசிாிய�  

தி�வ:?வனா�  உ&கிட�ைக. அவ�  வைரவி�  மகளி�   &2றைவF"  க0� 

 றிF:ள வ�மா9:- 

 

அ�பி�  விைழயா�  ெபா�:விைழய"  ஆ)ெதா0யா�  

இ�ெசா �A�>�  த�" . 

 

பய�f�கி$  ப�Hைர�>."  ப�பி�  மகளி�  

நய�f�கி ந:ளா விட� . 

 

ெபா�&ெப�0�  ெபா)"ைம �ய�க"  இ�&டைறயி�  

ஏதி�  பிண�தழீஇ ய;9. 

 

ெபா�&ெபா�ளா�  H�னல�  ேதாயா�  அ�&ெபா�:  

ஆF"  அறிவி னவ�. 

 

ெபாநல�தா�  H�னல�  ேதாயா�  மதிநல�தி�  

மா�ட அறிவி னவ� . 

 

த�நல"  பாாி$பா�  ேதாயா�  தைகெச��கி$  

H�னல"  பாாி$பா�  ேதா: . 

 

நிைறெந3ச மி�லவ�  ேதா)வ�  பிறெந3சி;  

ேபணி$ Hணா்பவ�  ேதா: . 

 

ஆF மறிவின ர�லா��  கண6ெக�ப 

மாய மகளி�  �ய�>. 

 

வைரவிலா மாணிைழயா�  ெம�ேறா:  Hைரயிலா$  
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Sாியாக ளாA"  அள9. 

 

இ�மன$  ெப�0�6  க:?6  கவ9�  

தி�நீ�க$  ப&டா�  ெதாட�H. 

 

சில�  Hராண�  கைதகைளF"  பிறவ;ைறF"  எ2��  கா&2வ� . இவ�  ஒA�க�தி�  

நா&ட�ைடயவராகா� . சில த�வ P&ப6கைள$  ெப�ணாக உ�வக$  ப2�தி�  

கவிக:  பா0யைத$  ெபா�ளா�  ெகா:வ மடைம. அவ;ைற�  கா&0 உலைக 

ஏமா;ற$  H>வ கயைம. ஒ�வ�  ஒ��திFட�  வா�தேல அற" , அற" . “பல 

ெப�கைள ஒ�வ�  மண�கலா" ” எ�.6  க&2�கைதக:  இனி ஒ�க$பட�  

ேவ�2" . 

 

விபசார�   &ட�ைத ஒA6>ப2�த�  

 

“பிற$பா�  பதியிலா� ' எ�9 ெசா�ல$ப26   &ட�தி�  >ைறபா2கைள நிைற( 

ெச)த�  அாித�9. உலகி�  ெபாவாக(:ள பதியிலா விபசார�   &ட�ைத�  

சீ�ெச)வ மிக அாி. இ� &ட"  ெப�>த;>�  காரண"  வ9ைமயாயி��தலா� , 

அறேவா�  அ6கா6ேக வி2தி�  சாைலக:  அைம�, அ$ெப�  மணிக&>�  ேசா9 

 ைற உதவி, க�வி க;பி�, ைக�ெதாழி�  ேபாதி�, வி�"Hேவா��> மண3  

ெச) ைவ$ப நல" . நா&0�  ெச�வ�  பல�  இ�லாம��ைல. அ�னா�  மன"  இ�  

ைறயி�  தி�"Hத�  ேவ�2" . ஏைழ$  ெப�ம�க&ெகன ஓ�  அற�சாைல 

அைம$ப எ�ைணேயா ேவ9 பல அற�சாைலக:  நி9விய பயைன ந�>" . 

ெச�வ�  தம ெச�வ�ைத இ5வற�  ைறயி�  பய�ப2�வாராக. அர�, 

ெச�வ�ைத$  ெபாைமயா�கி�  வ9ைம$  ேபேய மா�2 ேபா>" . 

 

ெச�வ�களா�  ெப�=லக6  ெகட�  

 

உலகி�  ெச�வேர பல ேக&0;>6  காரணராயி��த�  க� 2. ஏைழ�ெதாழிலாள�  

உைழ$பா�  ெப93  ெச�வ�ைத �தலாளிக:  பலதிற�  களியாட�க?�>�  ெசல( 

ெச)த�  ெப��தவ9. களியாட�க?:  ெப�ம�கைள�  க;பழி�>"  அட�  

தைலயாய. ெச�வ��>$  ெப�  வ0வ6க:  எ�னவாக�  ேதா�9கி�றனேவா 

ெதாியவி�ைல. ெப�  ஒ� களி$  ெபா�:  எ�ப அ�னா�  க��$  ேபா/" ! 

 

ெச�வ�  ெபா�&2$  பதியிலா$  ெப�ம�க:  த6க:  நிைலைய மற�, த6கைள ஒ� 

விைல$  ெபா�ளாக�  க�தி வா�கிறா�க: . ெச�வ�  ெகா2ைமயா�  ெப�ம�களி�  

ெத) Wக�"  கர� நி;கிற. ெத)வ$  ெப�கைள$  ேபயா�>3  ெச�வ�  

ஆ�டவைன உண�"  நா?"  உ�ேடா? ெப�ைண�  ெத)வமாக$  ேபா;9"  ஒ� 

நிைல ெப9ேவா�  கட(ைள�  கா="  அ�பனாவ� ; அ�ளாளனாவ� . 
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உலகி�  பதியிலா�   &ட"  எ�ெறா�9 இ�லாதவா9 ஒழி�க அ6கா6ேக அ�H"  

அறி("  வா)�த ெபாிேயா�  �ய�வாராக. அவ�  �ய;சி�> இய;ைகF"  இைறF"  

ைணெசச)F" . இய;ைக இைறயி�  ேநா�க"  ெப�=லகி�  பதியிலா�  இ��த�  

ேவ�2ெம�பத�9. ெசய;ைக ஓழிய, இய;ைக இைறF"  ைணHாிF" . உலகி�  

பதியிலா�   &ட"  ஒழிக; ஒழிக. ெப�=லகி�  கைற அழிக; அழிக. ெப�=ல> 

ஒ6க, ஓ6க. 

 

’அ�பி�  விைழயா�  ெபா�:விைழய"  ஆ)ெதா0யா�  

இ�ெசா �A�>�  த�" ’  -  தி�வ:?வ�  

------ 

12. 12. 12. 12. ைக�ைமைக�ைமைக�ைமைக�ைம    

 

(ைக"ெப� நிைலF" சி9ைமக?" – >ழ�ைத மண� ெகா2ைம – ஜன கணித� 

>றி$H – இ� மத�தி� ெபா9$H – ம9மண" – சா�திர" – க�ம" – 

ைக"ெப�களி� ய� - கைளF" வழி) 

 

’தி�மண3  ெச) ெகா�ட ஒ��தி, த�  ெகாAநைன$  ப;றிய ஒ� ெச)திF"  

ெபறாெதாழியி."  அ�ல அவ:  தைலவ�  ெகாைலF�டா னாயி."  அ�ல 

இற� ப&டானாயி."  அவ:  க�னியா யி�$பா ளாயி� , அவ?�> ம9மண3  

ெச) ெகா:?"  உாிைம உ�2. ’    -  ேபாதாயன� . 

 

நா&2�  ைக"ெப�  நிைல 

 

’ைக"ைம’ எ�.�  தைல$பி2"ேபாேத யா�  பிற�த நா&0�மீ நா&ட3  

ெச�கிற. ைக"ைம நிைல ெப�=லகி;>"  ஆ=லகி;>"  ெபாவான. 

அ�நிைல வா�வி�  இ�பாலா�:  எவ��ேக."  ஒ�வ��> உறாம;  ேபாகா. 

உலகி�  பல இட6களி�  ஆ�ைக"ைமயைர$  ேபாலேவ ெப�ைக"ைமய�"  

வா�� வ�கி�றன� . சில இட6களி�  சிற$பாக நம நா&0�  ைக"ைம எ)"  

ெப�ம�க&>$  பலதிற�  சி9ைமக:  உ�2. நம நா&0;  ெபாவாக$  

ெப�=லகி;ேக சி9ைம அதிக" . அதி/"  ைக"ெப�க?�>:ள சி9ைமக:  

ெசா�ல;பாலனவ�ல. அ�சி9ைமக:  நிைனவி/9"  ேபா எ�H ெந�> வி2கிற; 

உ:ள6>ைழகிற “இ$பா�"  நா&0�  ஏ�  பிற�ேதா" ?” எ�9 நிைன� நிைன� 

இர6>த/"  ேந�கிற. 
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ெப�மக:  ைக"ைம எ)தினா�  எ�ன? ஆ�  மக�  அ�நிைல எ)வதி�ைலேயா? 

ெப�மக:  ைக"ைம எ)திய "  அவ:பா/:ள இய;ைக ஓ0 வி2கிறேதா? உயி�  

ேபா)  வி2கிறேதா? கட(:  மைற� வி2கிறாேரா? பைட$பி�  எ�ன >ைற( 

ஏ;ப2கிற? அவ:  எதிாி�  வர� டாதா" !  &ட6 களி�  ேபாக�   டாதா" ! 

ந�விைனகளி�  தைலகா&ட�   டாதா" ! உைடையF"  உணைவF"  ���க�  

ேவ�2மா" ! 

 

அ$ெப�  @ேதவியா)  வி&டாளா" ! ைக"ைம எ)திய ஆ�மகேனா 

எ�லாவ;றி.6  கல� ெகா:ளலா" ! அவ�  ப��ழ�த �தியனாயி."  பதினா9 

வய க&டழகிைய மண3  ெச)யலா" ! எ�ன ேவ;9ைம! இ5ேவ;9ைம 

இய;ைகயி�  உ:ளதா? கட(:  க�டதா? இஃ இர�கமிலா வ�கணாளா்  இைட�  

கால�தி�  விதி�த ெகா2ைம! ெகா2ைம! 

 

>ழ�ைத மண�  ெகா2ைம 

 

ந"  நா&டவாி�  அநியாய ெம�ன? [$]சி9>ழ�ைத - ஓரா�2�  >ழ�ைத - அத;> 

மணெம�ன ெதாிF" ? ப�சிள6  >ழவி�>$  ெப�  ஆ�பா�  ேவ;9ைமயாத�  

ெதாிFமா? அ�  >ழ�ைத�>�  தி�மண" ! அ ைக"ைம எ)தினா�  அத;>6  

க&2$பா2! அ�>ழவி உலைக அறி�ததா? இ�ைலேய! அ தா)ைம எ�."  சீாிய 

நிைலைய அைடயாமல�ேறா ஓழிகிற ! இ கட(:  க��தா>மா? நம நா&0�  

எ�ைண$  ெப�  ம�க:  பா�மணமறா இள6>ழ�ைத$  ப�வ�தி�  ைக"ைம எ)தி 

வ��கிறா�க: ! 

---- 

[$] இ�>ைறகளி�  சில சாரதா ச&ட�தா�  ஒ�வா9 ஒழி�ேத வ�கி�றன. இ�G�  

அ�ச&ட"  நி9வ$  ெப9த;> ��னேர இய;ற$ப&ட. 

 

ஜன கணித"  

 

1921-அ"  அ�0�  ஜன�  கண�ைக ெயா&0�  ைக"ைம எ)திய ெப�ம�க:  மீ 

சிறி க���  ெச/�ேவா" . 

 

அ$H:ளிகைள உ;9 ேநா�>ழி$  ெபாவாக இ�திய$  ெப�மணிகளி�  நிைலF" , 

சிற$பாக ஹி� ெப�மணிகளி�  நிைலF"  இனி Hலனா>" . இ�கால ஹி� 

மத�ைத$  ெப�ெகாைல மத"  எ�9  ற�  மிைகயாகா. இ�தியாவி/:ள ம;ற�  

ைக"ெப�களி�  ெதாைகயி/" , ஹி� ைக"ெப�க:  ெதாைகேய 

ேம"ப&0��த�  க�த;பா;9. இ�தியாவி�  ெமா�த�  ைக"ெப�  ெதாைக 
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26,834,838. ஹி� ைக"ெப�  ெதாைக 20,218,780. எ3சிF:ள ெதாைக மிக�  

சிறிய. அ("  �R�"க:  - கிறிRவ�  - ெபள�த�  - �த�ேயாாி/:ள 

ைக"ெப�க:  அட6கிய ெதாைக. 

 

ஒ�வய �த�  பதிைன� வய வைர, ைக"ைம எ)திF:ள இ�திய$  

ெப�>ழ�ைதக:  ெதாைக 396,556. இதி�  ஹி� ெப�>ழ�ைதக:  ெதாைக 

329,076. இ5வநியாய�ைத உ;9 ேநா�>6க: ! இ5வள( பா�மணமறா இள6ைக"  

ெப�க: ! எ�ேன! இ�ெகாைல�>$  ெபா9$H யா? ஹி� மதம�ேறா? ம;ற 

மத6களி/:ளவ�  மீ�2�  தி�மண3  ெச)F"  உாிைம ெப;றி��கி�றன� . ேம/"  

அவ�  ஜன கணித"  எ2�த ேவைளயி�  ைக"ைம எ)தியி��தவா ். அவ�:  

எ� ைணேயா ேப�  பி�ைன மண3  ெச)தி�$ப� . ஹி� >ழ�ைதகளி�  நிைலேயா! 

நிைலேயா... எ�9 அழேவ�2வேத! 

 

----------  

 

நம நா&0�  இல&ச�கண�கான சி9>ழ�ைதக:  ைக"ெப�களாயி��கிறா�க: . 

அவ�க:  கதி எ�ைன? இ�மண"  இ�னெத�  9ணரா��ன�  ஏ�  சி9மியைர�  

தி�மண3  ெச) ெகா2�த�  ேவ�2" ? ைக"ைம எ)த ேந��தா�  அவைர ஏ�  

 &0�  அைட� வ��த�  ேவ�2" ? அவ�  வA�கி W�வேர�  அவைர அ0$ப! 

ஊைரவி&2 ஓ&2வ! சமய"  ேந��தா�  ெகா�வ! எ�ன பாவ" ! இ$  பாவ6கைள 

நிக��திவ�"  நா&2�> உ)(�ேேடா? உாிைம F�ேடேடா? நாயக.ட�  

ஒ�ெபாAேத."   0 இ�ப"  Pகராத ெப�  மக:  ைக"ைமநிைல எ)தினா� , 
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மீ�2"  மண3  ெச)தலாகாதா? மண"  எ�ப யா? ப�தரா? ேகாயிலா? 

ம�திரமா? மாைலயா? ஒ��தி ஒ�வ.ட�   0 இ�ப"  Pக� நாேள தி�மண"  

�0�த நாளா>" . இளைம மண�ைதF"  வில�கா, ம9மணத�ைதF"  த2$ப 

அறமாகா. 

 

ம9மண$  ெபா9$H 

 

உ;ற வயதைட�, பல ஆ�2, தைலவ.ட�   0�  >லாவி$  பி:ைள$  ேப9 

ெப;ற ஒ��தி, ைக"ெப�  அவேள� , அவ:  ம9மண3◌்  ெச)யாம ���கலா" . 

அனா�  அவ&>"  த�  வி�$ப$ப0, நட�>"  உாிைம இ��த�  ேவ�2" . அவ:  

வி�"பினா�  ம9மண3  ெச) ெகா:ளலா" . அவ:  விபசார"  ெச) ெக&2 

அழிவதி." , ஒ�வைன மண� அவ.ட�  வா�த�  சிற$பா>" . மண"  வி�"H6  

ைக"  ெப�ைண�  த2�த/6   டா; வி�"பாதவைள வ�F9� த/6 டா. 

ெபா9$H$  ெப�ணி.ைடயதா யி��த�  ேவ�2" . 

 

சில ஆ�2 நாயக.ட�  வா��, இ�ப"  Pக��, பி:ைள$  ேப9 ெப;9� , 

ைக"ைம எ)ேவா:  மீ�2"  ம;ெறா�வைன ந�சேவ�2வதி�ைல. 

அ$ெப�மணி ேவ9 பல அற�ைறகளி�  இற6கி வா�( நடா�த�  நல� . 

 

சா�திர"  காம"  

 

பா�மணமறா இள6  ைக"ெப�க:  உ;ற வயதைட� ம9மண3  ெச) ெகா:வ 

அறேம யா>" . அத;> அறிஞ�  ைண ெச)ேத தீர�  ேவ�2" . சா�திர"  - க�ம"  - 

இைவமீ W�பழி �ம�வ அறியாைம. 

 

சா�திர"  எ? இய;ைக ெநறி�> மா9ப&2 எAத$  ப&டன ெவ�லா3 சா�திர6க:  

ஆ>மா? ஆகா! சா�திர"  எ�பத�  ெபா�:  எ�ைன? “இைத�  ெச) ; இைத�  

ெச)ய;க” எ�ப. இய;ைக�> உாியைத�  ெச)த�  ேவ�2" ; இய;ைக�> 

மா9ப&டைத�  ெச)தலாகா. இைத மன�சா�9 அ5வ$ ேபா உண��திவ�" . 

இேவ சா�திர" . தி�9 ெகாA�$  பிறைர அட�கியாள, இய;ைக�> �;9"  

அர�  ெச)யாத ெபா�:  ெபாதிய, �ரட�  சில�  எAதிய ஏ2க:  யா(3 

சா�திர6களாகா. இய;ைகேய ெபாிய சா�திர" . அத�  நியதிக: , விதிக: . 

அ5விதிக:  வழி, ம�பைத நடா�த�  ேவ�2" . 

 

ைக"ைம எ)திய ெப� , மீ�2"  மண"  ெச)யலாகா ெத�9 இய;ைகயி�  

ஏதாயி."  நியதி உ�டா? ெப�  ைக"ைம எ)திய"  அவ:  பா/:ள இய;ைக 
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ேவ&ைக அவைள வி2�, நீ� ஓ2கிறதா? சா�திர"  சா�திர"  எ�9 

இ�&டைறயி�  விபசார3  ெச) க��சிைத�கலா"  ேபா/" ! இ6ேக, ‘கட(: ' 

“பாவ" ” “க�ம" ” ஒ�9மி�ைல ேபா/" ! ெவளி$பைடயாக ஒ�வைன மண3  

ெச)வ ம&2"  பாவ"  ேபா/" ! எ�ன அறியாைம! இய;ைக�> மா9ப&ட 

க�@0 வழ�க�"  ேகாழைமF"  நா�திக�தி�பா;  ப&டனவா ெம�க. 

 

க�ம�தி�  மீ சிறி க���  ெச/�ேவா" . க�ம"  உ�2; இ�ைல எ�9 

ெசா�லவி�ைல. ெத�ேவ ேபா>"  ஒ� பி:ைளயி�  கா� , வ�0யி�  அக$ப&2 

ந�6கிவி2கிற. அ க�2, “க�ம" ' எ�9 வாளா கிட$ப அறி(ைடைம 

யா>ேமா? உலக"  அ6ஙன"  வாளா கிட�கிறேதா? உடேன அ� கா/�>�  த�க 

சிகி�ைச ெச)யேவ ம�க:  Hற$ப2கிறா�க: . அறியாைமயா�  க�ம"  இய�பாக 

நிகA" . அத;>�  கAவாF"  இய;ைகயி���கிற. >ழ�ைத, “க�ம�தி�ப0” 

ைக"ைம எ)தியி��கலா" . அத;>�  க�வா)  எ�ைன? உ;ற வயதி�  அ த�  

இய;ைக ேவ&ைகைய�  தணி�க மண3  ெச) ெகா:வதா>" . 

 

க�ம�தி�  ேபரா/"  கட(:  ேபரா/"  நம நா&0�  பல ெகா2ைமக:  

நிக��த$ப2கி�றன. அவ;9:  ஓ�9 இள"  ைக"ெப�கைள�  �H9�வ. 

அ��ப"  நா&ைட வி2� அகல�  ேவ�2" . இள6  ைக"ெப�க:  ய�  க�2 

மன"  இர6காதவ�  இல� . அவ�த"  ய�  கைளத�  ெப�6கட�  எ�9 

நிைன$ேபா�@◌ுள� . அனா�  நிைனைவ�  ெசய��  ெகாணர அவ�த"  மன"  

எAவதி�ைல. காரண"  எ�ைன? நீ�டநா:  வழ�க ஒA�க$  ேப)க?" , அ�க"  

ப�க��   �>ர�  - சாதி$  பழ�க"  �த�ய Sத6க?"  >9� கி2தேலயா>" . 

இ$ேப)  Sத6க&கா அ0ைமயாவ? மன�  சா�ெற.6  கட(:  வழிய�ேறா நி;ற�  

அறி(? அ�கட(:  வழிபா&0;> உ�ைமயி�  உ9திF"  அ3சா ெந3ச�"  ேதைவ.  

 

ைக"ெப�களி�  ய�  

 

ைக"ெப�க:  W2களி;  ப2�ய��> ஓ�  அள("  உ�ேடா? சில ேவைளகளி�  

அவ�கைள ஈ�ற தா)  த� ைதய�"  கா)கி�றன� ; அ�ண�  த"பிமா�  

ெவ9�கி�றன� ; ம;றவ�"  >ைற  9கி�றன� . கா)("  ெவ9$H"  ெபாறா 

எ�ைணக�  தா)மா�  த;ெகாைல ெச)ெகா:கிறா� ; எ�ைண�  சேகாதாிமா�  

W&ைட வி2� ஓ0 அைலகிறா� ; எ�ைண$  ேப�  எவ�  உதவிF"  நாடா இைல 

ைத�" , பழ"  வி;9" , அ$ப3  �&2" ,  விேவைல ெச)"  கா�  வயி9�2 

மரண�ைத எதி�ேநா�கி வா�கிறா� . நம நா&2�  ைக"ெப�க:  யைர 

எ�ென�9 ெசா�ேவ� ! எ5ெவA� தா�  எAேவ� ! இ�G��  அப;றி விாி��  

 ற/"  அநாவசிய" . 



217 

 

 

ைக"ெப�க:  ய� கைளய நா&0;  பிற�த ஒ5ெவா�வ��>"  ஊ�க"  எAவதாக. 

அத;>ாிய �ைறக:  பல  றலா" . சில வ�மா9: 

 

(1) சா�திர�  >$ைபகைள�  க&0 அழலாகா; இய;ைக�  சா�திரவழி நி;க$  பயில�  

ேவ�2" . 

(2) இளைம மண"  நி9�த$பட�  ேவ�2" . 

(3) நாயக.ட�  ஒ�ெபாAேத."   0 வா�� இ�ப"  Pகரா, ைக"ைம எ)திய 

ெப�  ம�க:  தி�மண"  Hாிய�த�க வழியி�  வா�( �ைறகைள�  சீ�தி��த3  

ெச)த�  ேவ�2" . 

(4) நாயக.ட�   0�  >லாவிய பி�ைன�  ைக"ைம எ)ேவா��>$  பலதிற 

அற�சாைல க�வி�சாைல ெதாழி; சாைலக:  அைம�க$பட�  ேவ�2" . 

 

இள6  ைக"ெப�களி�  சி9ைமயா� , ெப�=லகி�  ெப�ைம�>ாிய தா)ைம�>"  

பிறவ;றி;>"  ெப�6 ேக2 நிக�கிற. ஒ�9"  அறியாத வயதி�  தி�மணெம�."  

ெபயரா�  ெவ9மண"  ெப;9$  பி�ைன�  ைக"ெப�ணா)�  கிட$பதா ெப� 

பிறவியி�  ேநா�க" ? ெப�  அைடய�த�க ெப�"  ேப;9�>�  ைக"ைமநிைல 

ெப��தைடயாக("  நி;கிற. ைக"ெப�களா�  ஆ=லகி;>"  பல திற�  ேக2க:  

உ�2. ஆதலா�  ைக"ைம$  ெப�க?"  ெப�=லகி�  ேச��தவ�களாகலா� , 

அவ�க?"  த6களின�தவ��>ாிய விA$ப"  ெப9த;> எவ�"  இைடL9 

ெச)ேவாராக நி;றலாகா; இைடLறாக நி;ற�  தா)�ெகாைல ெச)த பாவமாக 

�0F" . ைக"ெப�களி�  சி9ைம எ�."  ேநா)  நீ�க" , ெப�=லகி�  

��ேன;ற��>$  ெப�"  வழி திற�>" . ெப�=லகி/:ள அ�>ைற நீ6க, 

எ�லா"  வ�ல அ�டவ�  நா&டவ��> ந�லறி( ெகா?�வானாக. 

 

தி�மண3  ெச) க�னி வா�( நடா�"  ெப�  த�  கணவைன இழ�க$  

ெப9வேள� , மீ�2"  ம9மண"  Hாி� ெகா:ளலா" . 

 

வா�>9தி ெகா2�த பி�னேரா - நீ�வா���  த�த3  ெச)த பி�னேரா - ெம)Fற�  

நிகழா ��னேரா - ெகாAந�  இ5(லக வா�( நீ$பேன� , ெப�  ம9மண3  ெச) 

ெகா:ளலா" . 

 

உ9தி ெமாழிF"  ம�திர ெமாழிF"  ஒ��தியி�  பிரமசாிய விரத�ைத�  

>ைல$பனவாகா. அவ:  ம;றவ.�>�  ெகா2�க$படலா" . -வசிkட�  

 

‘Hinduism is the only religion which presents the sad anomalies of thousands of child 

widows”        -  Ganga Ram 
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-------- 

12. 12. 12. 12. ெப�ைம ெப�ைம ெப�ைம ெப�ைம ----    தா-ைம தா-ைம தா-ைம தா-ைம ––––    இைறைமஇைறைமஇைறைமஇைறைம    

 

(ெப�ைம – தா)ைம – இைறைம – அ�ேப இைற – தாயைமயி� இைறைம 

இல6>" வித" – ெப� ெத)வ" – ெப�ணி� இைறைம – m ராமபிரா� �ய;சி – 

பாரத$ ேபா� – எ�லா" ெப�ணா� – எ�லா" ெப�ணி� ) 

 

ெச"ைமநல"  அறியாத சிதடெரா2�  திாியேவைள 

�"ைமமல"  அ9வி� �தலாய �த�வ�றா�  

ந"ைமFேமா�  ெபா�ளா�கி நா)சிவி�ைக ஏ;9வி�த 

அ"ைமெயன�  க�ளியவா றராெப9வா ர�ேசாேவ. 

-  வாதJர0க:  

 

ெப�ைம எ�ப அநாதியாக �A �த;ெபா�ளி�  ஒ� றாயி�$ப. 

அ$ெப�ைம த�ைம�  ச�தியா)�  தன� >ாிய கடைன ஆ;றி வ�கிற. 

அ�ச�தியி�   ேற ெப�=லெக�ப. ெப� , மகளாக$  பிற�, பி�ைன 

மைனவியாகி, பி�ைன�  தாயாகி, �0வி�  இைறயாகிறா: . ெப�ணினிட� 

இ�ைண நிைலக:  இ��த�  இ�G;க�  விள�க$  ப&0��கிற. 

 

ெப�ைம 

 

ெப�ைம எ�ப க&Hலனாயேதா�  அைமதி�த�ைம. அைமதி நிைலேய சிற�த 

கட(:நிைல எ�9 மைற �ழ6>கிற. கட(ைள யா�2"  “சா�த"” “சா�த" ” 

எ�9 ேவதா�த"  ேபா;9கிற. அைமதி, ெப�  வ0வாக�  க�=�>�  கா&சி 

அளி�கிற; கா&சி அளி$பேதா2 நி�லா, உலக வா�வி�  தைல$ப&2�  கட(:  

ெநறிைய�  கா&2கிற; அ�ெநறியா�  இைறைம�  கா&சிையF"  வழ6>கிற. 

ெப�ைம�க=:ள இ�P&ப6கைள ெய�லா"  உலக"  உண�வதாக. 

 

தா)ைம 

 

ெப�ைம�>:ள ெப�ைம யா? ெப�ைமயி�  மா&2, உலக வள��சி�  >ாிய"  

ெதா�2�  >ாியமாகிய தா)ைம ெபா�தலா� , அ ெப�ைமயைடயதாகிற. 

ெப�ைம� >:ள ெப�ைம ெய�லா"  தா)ைமயா�  எ�க. தா)ைமயி�  நில(வ 

இைறைம. இைறைம ெப�ைமயி�  �0�தநிைலயா>" . 

 

இைறைம 
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இைற எ? சமய G�க:  பலவா9  9" . அ� ;9� கைள ஈ�2 ஆராய 

ேவ�2வதி�ைல. ெபா) , ெபாறாைம, அவா, சீ;ற" , த�னல"  �த�யவ;ைற�  

கட�த ஒ�9 இைற எ�ப. ஒ�வ�  உ:ள�தி�  அ�H நிகA"  ேபா இ$ெபா) , 

ெபாறாைம �த�யன நில(ேமா? ெபா) , ெபாறாைம, அவா �த�யவ;றா�  எாிF"  

ஒ�வ�  உ:ள�தி�  அ�H ஒ6கி நி;ற� , (ஒ5ெவா�வ�  த"  த" ) அPபவ�தா�  

உணர�   0ய. 

 

அ�H 

 

அ�H எ�ப ெபா)  ெபாறாைம �த�யவ;ைற�  கட� நி;ப. ெபா) , ெபாறாைம 

�த�யவ;ைற�  கட� நி;>"  ஒ�ேற இைற எ�93  ெசா�ல$ப2கிற. அகேவ 

இைறேய அ�H, அ�ேப இைறயாத�  கா�க. 

 

அ�H3  சிவ�"  இர�ெட�ப�  அறிவிலா�  

அ�ேப சிவமாவ தா�"  அறிகிலா�  

அ�ேப சிவமாவ தா�"  அறி�தபி�  

அ�ேப சிவமா யமா�தி��  தாேர                 -    தி�@ல�  

 

தா)ைமயி�  இைறைம இல6>"  வித"  

 

ெப� , பி:ைள ெப;ற�  தாயாகிறா: . தா)  பி:ைளைய வள��க$  H>6கா� , 

அவ:  உ:ள�தி�  இைறைம�>ாிய நீ�ைமகெள�லா"  பதிகி�றன. ெதா�2, 

தியாக" , த�னல ம9$H �த�யன அவ:  மா&2 அ�"Hகி�றன. தா)  ைக" மா9 

க�தி�  >ழ�ைத�>�  ெதா�2 ெச)வதி�ைல. தன�>:ள எ�லாவ;ைறF"  - சமய"  

ேநாி�  உயிைரF"  - பி:ைள நல��>�  ெகா2�க�  தா)  விைர� நி;கிறா: . 

த�னல6  க�தி�  >ழ�ைதைய வ���  தா)  யா�2"  இரா: . பய�  க�தா�  

ெதா�2, தியாக" , த�னல ம9$H �த�யன ேச��த ஒ�ேற தா)ைம எ�க. 

இ�நீ�ைமக:  உ:ள இட�தி�  ெபாறாைம அவா �த�யன இ�"H�ட நீ�ேபால 

ஒ26கி$  ேபா>" . இ�நிைலெப;ற தாயி�  உ:ள�தி�  எ�ன நில(" ? அ�பாகிய 

இைறய�ேறா நில(" ? தாF:ள�தி�  அ�ேப ஊ��தி��தலா� , அ�H�> எ2��  

கா&டாக�  தாய�ைப�  ெகா:வ ஆ�ேறா�  வழ�க" . தா)  எனி."  அ�ெபனி."  

ஓ�>" . 

 

இ�."  இர�ெடா� பி:ைளகைள$  ெப9�  தாய�H ெசால;பாலத�9. அ5வ�H 

 ட$  ெப;ற தா) , ம;ற$  பி:ைளகைளF"  த�  பி:ைளகைள$ேபா;  க�"  

ஒ�நிைல எ)கிறா: . அ�நிைல எ5(யிைரF"  த�.யி�ேபா�  பா��>"  
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ெப�நிைல  &2" . அ$ெப�நிைல�>�  தா)ைம நிைல� களானா யி��கிற. ெபா)  

ெபாறாைம கட�த அ�ேப, தா)ைம யாக�� , தா)ைம இைறைமயாகிற. 

 

அ�H�கட(:  ேகாயி�  

 

ெபா)  ெபாறாைமகைள�  தவி��>"  ெதா�2, தியாக" , த�னல மி�ைம �த�யன 

ப0F"  உ:ளேம அ�H�  கட(?�>ாிய ேகாயி� . அ�H�  கட(: , நிைலேபறாகக�  

தாயாகிய ெப�  மகளிட�தி�  ஒளி�கிற. ெப�ைமயி�  தா)ைமF" , தா)ைம யி�  

இைறைமF"  ெபா�வ க�த�த�க. 

 

ெப�  ெத)வ"  

 

ெப�ைம எ�ப அைமதி�  த�ைம எ�9 ேமேல ெசா�ல$ப&ட. அைமதிநிைல 

இைறைம எ�ப. இைறைமFைடய தாைய ெவ9"  ெப�ெண�றா  9வ? 

அவைள ெப�  ெத)வெம�9 ேபா;9த�  ேவ�2" .  ெப�  - ெத)வ" ! ெப�  - 

ெத)வ" ! ெப�  - ெத)வ" ! 

 

�A �த;  ெபா�: , த�ைம ெவ"ைம ெய."  இர�2 ச�தியாக உலைக 

இய�>கிறெத�ப G�  ெதாட�க�தி�  >றி�க$ப&ட. அ�  த�ைமயி�   9 

ெப�=ல>. ெப�  பிற�, உலக வள��சி�>�  ைணHாி�, மீ�2"  

அ� த�ைம�  ெத)வமாகிறா: . 

 

ெப� , மகளாக�  ேதா�றினா: ; மைனவியாக வா�� தா: , தாயாக�  ெதா�2 

ெச)தா: . இ$ெபாA ெத)வமாக�  கா&சி அளி�கிறா: . உலக� ! அ�கா&சி 

கா�மி� / ெத)வ"  ெத)வ"  எ�9 எ6> ஓ2கிறீ�?  G;கைள ஏ�  ஆரா) கிறீ� ? 

இேதா ெத)வ" ; ெப�  ெத)வ" , கா=6க: , க�2 வழிப26க: . 

 

ெப�ைம எ�ப, எ�Hேதா�  ேபா��த உடல�9. அ5(ட�.:ேள F:ள 

P�ைம, இைறைம, ெப�ைம எ�க. அ�தைகய ெப�ைம வா�க. 

 

ஆ�ம�கேள! உ6க:  ெப�ைம ெப�=ட�  ெபா��தி நி;ப. உ6கைள$  

ெப;றவ:  ெப� ; உ6கைள வள�$பவ:  ெப� ; உ6கேளா2 வா�பவ:  ெப� ; 

உ6கைள$  ெப�ணா�>பவ:  ெப� . நீ6க:  ெப�ணாகா, அதாவ ெப�ைம 

நிைல ெபறா, அதாவ அைமதி நிைல எ)தா, வி2தைலயைடத�  இயலா. 

ெப�ணா�  நலனைடF"  நீ6க:  அ$ெப�= லைகயா ெவ9$ப? ற$ப? 

ந�றி ெகா�லாேதF6க: ,; தா)ந�றி ெகா�லாேதF6க: ,; “எ�த�றி 
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ெகா�றா��>"  உ)(�டா"  உ)வி�ைல- ெச)�ந�றி ெகா�ற மக;>” எ�."  

ெபா)யாெமாழிைய ேநா�>6க: . 

 

ெப�ணி;> மதி$H�  ெகா26க: , உாிைம ெகா26க: ; வண�க"  ெச/�6க: . 

ெப�ைண மதி�$  ேபா;றேல நாகாிக" . அவைள�  க&2$ப2�த�  - அ0ைம$ 

ப2�த�  - ெகா2ைமயாக நட�த�  - அநாகாிக" . 

 

ெப�ணல�  உ6க:  நல� ; உ6க:  நா&2 நல� . ெப�  க�ணீ�வி2"  நா2 

வ9ைம நாடா>" ; அ0ைம நாடா>" . அஃ எாி� ேபா>" ; காி� ேபா>" . ஒ� 

ெப�=�> mராமபிரா�  எ5வள( �ய�றா� ; எ�ைண இ2�க=;றா� ; 

எ�ைண$ேபா�  Hாி�தா� ! ஒ� ெப�ணி�  ெபா�&2$  பாரத$  ெப�"ேபா�  

நட�த! ெப�ணி�  ய�  தீ�$ப ஆ�மக�  கடைம. அவள ய�  தீ��க 

இயலாதவ�  ஆ�  மகன�ல� . ெப�ணி�  சி9ைம ேபா�க உயிைரF�  ற�கலா" . 

அவள ெப�ைம கா�கேவ அ�மக�  பிற�தி��கிறா� . ெப�ணி�ைலேய�  

உலேக? உயிேர? அ�ேப? கட(ேள? எ�லா"  ெப�ணா� ; எ�லா"  

ெப�ணி� . அ�தைகய ெப�ைண - தாைய - ெத)வ�ைத$  ேபா;96க: ; 

ேபா;96க: . 

 

எ6க="  ெப�ைம ெபா�க, எ6க=�  தா)ைம ஓ6க; 

எ6க="  இைறைம வா�க. வ�ேதமாதர" . 

 

ஒ$Hைடய மாத�."  ஓஒ�ெபா�?"  நீ                -   அ$ப�  

 

தாேய யாகி வளர�தளைன பேபா;றி            -   மாணி�கவாசக�   

 

 தா)ைம$  ெப�ணின"  வா�� தைழ�க 

 தா)ைம.$  ெப�=யி�  த�திட�  கா&சி 

 தா)ைம$  ெப�ெணன�  சா�9க:  ேவ�டா 

 தா)ைம$  ெப�ணின"  ெவ�9 தைழ�க.  (1) 

 

 உலக ெம�லா"  உதி$பிட� தா)ைம 

         உதி��  த6கி ஓAகிட�  தா)ைம 

 கைலயி�  @ல6 கமழிட�  தா)ைம 

        கட( ள�H �ர$பிட� தா)ைம.  (2) 

 

 வாைன ேநா�க வய6கி2�  தா)ைம 

          ம�ைண ேதா�க விள6கி2�  தா)ைம 

 கான"  மாமைல கா&02"  தா)ைம 



222 

 

      கட/"  ஆ9"  க�ைணயி�  தா)ைம.  (3) 

 

 க�ைண$  ெப�ைண�  க0வேதா ஆ�ைம 

           க0ேவா ெர�த�  க�வி வ�தா�? 

 அ�ைள அ;றவ�  ஆ��த ெமாழிக:  

             அனைல� கக>"  அ�நர கா>" .  (4) 

 

 ெப�ைண$  ேபெயன$  ேப�த�  ந�ேறா 

        ெபாிய மாையெய�  ேற�த�  ந�ேறா 

 த�ைம யி�லா வன� வில6>"  

       தடவி$  ெப�ணல"  தா6>த�  கா�மி� .  (5) 

 

 பாைவ தா� அ9�திட�  மா��க"  

        ப&ட"  ’��ைட’ எ�  றீத/"  @��க"  

 ஏ ம;ற இழி(க:  @��க"  

       எ�லா"  W��த இைளஞ�  எAமி� .  (6) 

 

 ஆ="  ெப�="  சம�சம�  ஐேயா 

     ஆணி�  ேகா�மிக அ�ைன விA�தா:  

 ேகாண�  நீ�கி26  காத�  மணேம 

     ேகாதி�  மா��க"  >ல("  இனிேத  (7) 

     - Hைம ேவ&ட�  (தி�.வி.க.) 

----------------   

    

தி�தி�தி�தி�....விவிவிவி....கககக....வி�வி�வி�வி�        தமி��ெகாைடதமி��ெகாைடதமி��ெகாைடதமி��ெகாைட    

 

1111. . . . வா��ைக வரலா$க�வா��ைக வரலா$க�வா��ைக வரலா$க�வா��ைக வரலா$க�        

1. நா. கதிைரேவ;  பி:ைள சாி�திர"   1908 

2. மனித வா��ைகF"  கா�திய0க?"   1921 

3. ெப�ணி�  ெப�ைம அ�ல வா��ைக� ைண 1927 

4. நாய�மா�  வரலா9  1937 

5. �0யா? காதலா? சீ�தி��தமா?  1938 

6. உ:ெளாளி  1942 

7. தி�.வி.க. வா��ைக�  >றி$H�க:  1  1944 

8. தி�.வி.க. வா��ைக�  >றி$H�க:  2 
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IIIIIIII. . . . உைர @�க�உைர @�க�உைர @�க�உைர @�க�        

9. ெபாிய Hராண"  - >றி$HைரF"  வசன�"   1907-10 

10. ப&0ன�$பி:ைளயா�  தி�$பாட;றிர&2"   

           ப�திரகிாியா�  Hல"ப/"  வி��திFைரF"   1923 

11. காைர�கா�  அ"ைமயா�  தி��ைற - >றி$Hைர  1932 

12. தி��>ற:  - விாி(ைர (பாயிர" )  1939 

13. தி��>ற:  - விாி(ைர (இ�லறவிய� )  1941 

 

III.  III.  III.  III.      அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�        @�க�@�க�@�க�@�க�        

14. ேதசப�தாமி�த"   1919 

15. எ�  கட�  பணிெச) கிட$பேத  1921 

16. தமி�நா&2�  ெச�வ"   1924 

17. இ�பவா�(  1925 

18. தமி��ெத�ற�  அ�ல தைலைம$ெபாழி(  1928 

19. சீ�தி��த"  அ�ல இளைம வி��  1930 

20. தமி��ேசாைல அ�ல க&2ைர�திர&2 1  1935 

21. தமி��ேசாைல அ�ல க&2ைர�  திர&2 2  1935 

22. இ�தியா("  வி2தைலF"   1940 

23. தமி��கைல  1953 

 

    IV  IV  IV  IV  சமய @�க�சமய @�க�சமய @�க�சமய @�க�        

24. ைசவ சமய சார"   1921 

25. நாய�மா�  திற"   1922 

26. தமி�நா2"  ந"மா�வா�"   1923 

27. ைசவ�தி�  சமரச"   1925 

28. ��க�  அ�ல அழ>  1925 

29. கட(&  கா&சிF"  தாFமானா�"   1928 

30. இராம�6க �வாமிக:  தி�(:ள"   1929 

31. தமி�G�களி�  ெபள�த"   1929 

32. ைசவ�  திற(  1929 

33. நிைன$பவ�  மன"   1930 

34. இமயமைல அ�ல தியான"   1931 

35. சமரச ச�மா��க ேபாத�"  திற("   1933 
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36. சமரச தீப"   1934 

37. சி�த மா��க"   1935 

38. ஆல�"  அ�த�"   1944 

39. பர"ெபா�:  அ�ல வா��ைக வழி  1949 

 

V V V V . . . . பாட�க�பாட�க�பாட�க�பாட�க�        

40. உாிைம ேவ&ைக அ�ல நா&2$பாட�   1931 

41. ��க�  அ�:  ேவ&ட�   1932 

42. தி�மா�  அ�:  ேவ&ட�   1938 

43. ெபாைம ேவ&ட�   1942 

44. கிறிRவி�  அ�:  ேவ&ட�   1945 

45. Hைம ேவ&ட�   1945 

46. சிவன�:  ேவ&ட�   1947 

47. கிறிR ெமாழி�>ற:   1948 

48. இ�ளி�  ஒளி  1950 

49. இ�ைமF"  ஒ�ைமF"   1950 

50. அ�க�  அ�ேக அ�ல வி2தைல வழி  1951 

51. ெபா�?"  அ�?"  அ�ல  மா��nய�"  கா�திய�"   1951 

52. சி�த�  தி��த�  அ�ல ெச�$  பிற�த�   1951 

53. �ைம உளற�   1951 

54. வள��சிF"  வா�("  அ�ல  ப2�ைக$  பித;ற�   1953 

-------------- 

 

 

 


