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விைல : *. 30-00
அ+சிேடா : அெல- பிாி

ட-, ெசைன -94.

--------தி ற. ெநறியி ெசயலா&/

யாவ

சீனிதி நா1 கரசி காணிைக.

வ.2வ தைன உலகி4ேக த5)
வாக6 ெகா

- பாரதியா

ட தமி6நா.

அ7ைவ )ைள ேத6 கடைல' க
- ஒளைவயா

/க தறி த ற..

ஆயிர ) %5:&/ %'ப) அ ;ற2
பாயிர திேனா பக5தத&பி - ேபா< ஒ

த

வா<ேகக :=ளேவா ம4 தமி6'லவ
ரா<ேகக >&றி க லா .

மனநல

- ந த தனா

ம4யி ஆக , இனநல

எலா' கA

த

.

ெச5தமி6 றேளாைச திைசெயலா
உலக மைற யா .

- தி வ.2வ

ேமவ
- சீனி. தி நா1கரB
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வ.2வ தமி6 பிற5) வா
சிற

- B. ெச5தாமைர சிவ

வள நா.

-----------மதிைர

வ.2வ றைள ைவயக
விளக%

%A)

அறிC . தமிழி=

ஆ;கில தி=

வ5).ள

அதிக . வா6ைகயி அ %த Eனிவைர அள5) காட Fய ஒேர

: தி ற.. மனித வா6ைக G/ )ைறகளி ேபாகிற) எபைத தா.
அற

ெபா . இப

எற ப' நம காகிற).

வா6ைகயி ஒHெவா

ேதா

ட ேதா

நிக6+சியி=

ட+ Bர

ஏதாவ) ஒ

தி ற. எதிெராJகிற).

க&ப'ேபா, பக' பக' திய ெபா .கைள

காகிற) தி ற.. ேவ/ எ5த ெமாழியி= , இHவள1 ெதளிவான ஒ

நீதி :

இ மா எப) ச5ேதகேம.

ேபராசிாியகளி வழியி வ.2வாி க

ேணாட ைத ஆரா<கிறா தவ தி

ற அகளா. நைடயி எளிைம, ப'பைத+ Bலபமாகிற).
அகளாாி திறனா<1 நைட, பாமர4

ாி5) ெகா.ளFய %ைறயி

அைம5தி கிற).

ஒ

ற2 ஒ

தைல' என விளக

அதிகார ) ஒ

த வ) திய %ைற. ெப

பா= , ஓ

கைல' எற %ைறயி தா, ம&றவக. எAதி உ.ளன.

எலா ற.க2ேம ெபா . உ.ளைவதா எறா= . சராசாி மனிதனி தினசாி
வா6ைகயி ஒவ

ற.க. ேத5ெத )' பக ேவ

ஆயிர ) %5:&/ %'ப) அ
ெகா

 

ற.களி நா

ேத, சா/ திர

ேவைலைய, Bலபமாக - தாேம திர த5தி கிறா அகளா.

வாழ நிைன'பவக2 வழி கா
ெவளியி

யைவ.

: இ). ெபா  ெசறி1.ள :கைள

, கைலவாணி  தகாலய ' உாிைமயாள ந

ப சீனி. தி நா1கரB
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அடக

மிகவ. ஆ65த க

நிைலய தி=

இ க ேவ

)களி ப&/.ளவ. ஒHெவா

>=

 தக

ய சிற5த : இ).

ெசைன -17

அப,

11--1- 74

க

ணதாச.

------------------அணிைர
 மகா சநிதான சீல தி
ஞானபிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக.
%வாமிக.

'ற ெசவ ' என' ெபய ைடய தமிAைர+ ெச<C., தி வ.2வ அ ளிய பா+
ெச<Cைள ஆரா<5 ெதAதியதா . நா&ப ேதA தைல'பி ைம, ஊ6,
ெமாழிCற1, மக., அற , ெபா ., இப . > %தJய பல ெபா . றி த
E

ெபா  ெப 5 திறனா<1 கைர ெதா'பா< விள;கி க&ேபா

அறியாைமைய கைள5), ெம<' ேபரறிைவ வள' பதாக உ.ள) இ+ ெச5தமி6'
ப4வ.

இத ஆசிாிய ற அகளா என வழ;க விள;
ஆதீன  மகா ச5நி தான

சீல தி

Bவாமிக. அவக., மதி Eப

தி வ

ணாமைல

ெத<வசிகாமணி அ ணாசல ேதசிக பரமாசாாிய

:ேலா உைடயா; E

மா

Eைழல

மிக

சாேறா; ெசா&ெபாழிவி வல ெபா ெபாழிவாள; ப&பல ப4வ எAதிய
ஆசிாிய. அவக. சீல ைத அறி5) ெகா.ள விைழC
34 ஆவ) தைல'பி (பக

 உலகி& ஆ&/

இதி

117) %1ைரைய ேநாத இறியைமயாத).

:ேலா ெதா தவ&/. எலா
ெகா

அப அைனவ

தைலயாய) யா)! அைத த;கள) கடனாக

ெநறிவAவாத அவகேள இன சீாிய : ஆக தி&

உாியவக.. அவக. நீனி) வாழக. இப அபாகிய சிவா4Mதியி திைளக.

இHவாசிாிய :கைள வழகமாக மிக சிற'ட அழகாக ெவளியி வ
கைலவாணி  தகாலய ) %தவ, நிைறநா ெசவ, சீனி. தி நா1கரB
அவக. இ+ ெசவ ைதC ம&ற எ+ ெசவ ைத C எ<தி ந வா6க!
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சீல தி
ெம<க

ட ேதவ ஆதீன

ஞான'பிரகாச ேதசிக

பரமாசாாிய Bவாமிக..

காNசிர
---------------&'ைர

தி வ.2வ அ ளி+ ெச<த தி ற., மைற ெயன' ேபா&ற தக);
ந பிைக நெல

ண தி&

உாிய ஒ'ப&ற சமய ெதளிவிைன த

ெத.2 தமி6 மைற; உலக' ெபா)மைற.

தி ற., கட1. ந பிைகைய ஒ ) ெகா.கிற). அ5த கட1ைள நிைற
ண;களி உ வ மாகேவ பைட ) காகிற); ஆயி4 , உயி' ப&/
ேகாடாக திகழ ேவ



எற அ'பைடயி தி வைய காகிற).

இைறவற தி வைய' ேபBத - ப&/த அ . %தி5த நிைலயா .

தி ற2 உயி உ

 எற ெகா.ைக உடபா. இ5த உயி ஒறல,

பல'பல எபைத' பைம விதியி றி'பிடதனாேலேய அறிய %கிற).
அேதா உயி இயபிேலேய அறியாைம உைடய) எப) , உயி %ய/
அறிவிைன' ெப&/ உயர %C

வாேனா

உய5த உலக

பயி&சி, ெதளி5த அறிைவ த

எப) , தி ற. ெகா.ைக.

அைடC வழி கா

அ . :. தி ற.

. பிற'பி அ ைம கா, பிற'பி பய F

ேபரற :. தி ற. ஒAக உய1 நலNசாற ஒAகமா . வா6ைகயி
ஏ&/ ஒAத, இப அபிைன த

; இைறய ளி ேச . அைனவ

தி ற. பயிக ! ற. ெநறிைய வா6ைகயி பயிக! வா6 )!

நம) :கைள ெதாட5) ெவளியிவ

கைலவாணி  தகாலய தா 

நறி! கைலவாண  தகாலய உாிைமயாள தி . சீனி. தி நா1கரB அவக.
நல பதி'பாசிாிய, கவிஞ, எA தாள. ஆக க தா) பதி' ெதாழிJ மக.
நல

க திேய ஈப 'பவ 'கைலவாணி' சீனி. தி நா1கரB அவக2'

பாராக., வா6 )க.. இப அ.
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- ற அகளா
-------------------பதிைர

வ.2வாி தி ற., வா6ைகயி ஒளிவிள.

உலக அர;கி தமி6 நா& மிக+ சிற5த மதி'ைப த வ) ெபா)மைறயாக
திகA

தனி+ சிற'ைடய தி றேள.

தி ற2' பேவ/ விளக;க2
அைனவ

வ5தி 5த ேபாதி4 ,

எளிதி& க&/, ேத5) ஒAகி வா6ைகயி ேமைமCற மிக+ சிற5த

ேம&ேகா.க2ட4 , வி
க

விாி1ைரக2

பி ஏ&

விளக;க2ட4

வா6ைககிைய5த

) க Pலமாக 'கைலவாணி'  தகாலய தி மிக+ சிற5த திறனா<1 :லாக

ெவளியிவதி ெப மகி6+சி அைடகிேற.

 மகிழ1 , வ.2வ வழி மக.

உலக மகளி ச%தாய+ சிற'பிைன க

 என1 , எ கட பணி ெச<) கிட'பேத என1

ெதா

ேட மேகச ெதா

நா2

சJயா) சிற'ற பணியா&/

மக ச%தாயேம மிக1

வா6ைக வள த

தவ தி

ற அகளா அவக2

கடைம'ப கிற).

அறெநறி க

)கைள மக2' பய த

%ைறயி எளிய இனிய நைடயி ஏ&ற த

வைகயி த5த ளிC.ள தவ தி .

ற அகளா அவக2 இதய நறி.

அாியேதா அணி5)ைர அளி ) ஆசிவழ;கி அ 2
ஆதீன 

மகா ச5நிதான

Bவாமிக2
அவக2

ட ேதவ

சீல தி . ஞான'பிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய

மதி'ைர த5) மகிA

கவியரB கவிஞ க

ணதாச

இதய நறி.

மா5த லக இ+சிற5த திறனா<1 :ைல வி
எலா

காNசி ெம<க

பி ஏ&/' பய ெப&/ மகிழ

வல கைலவாணி யி தி வ ைள ேவ

கிேற.
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கைலவாணி  தகாலய

- சீனி, தி நா1கரB

தி. நக, ெசைன - 17.

பதி'பாசிாிய

--------------ெபா ளடக
1. மனித ெத<வமாகலா

25. தீC

2. மன Q<ைமேய அற

26. உயி வா6வா யா?

3. வா4

27. இர'பா

ஒAக%

4. உணேவா க

ேண உல

தீவிைனC

28. ஈத=

ஈவா

இர த=

5. இபேம எ5நா2

29. யாைக ெபா/ த நில

6. அற%

30. ெசவ ) ெசவ

சிவிைகC

7. மைனயற தா கடைம
8. ெப<C

31. அ ளிலா அH1லக
32. ெபா ைள' ேபா&/

மைழ

9. அறிவறி5த மகேப/

33. எ) தவ/?

10. ெவ<யி=

34. காரண

11. மனித4

அற%

12. வி )மிட ேவ

என?

35. மழி த=

மா%

13. இ ையC

ேமா?

ம/ைமC

இப5த

36. அ 2
37. )ற1

நீட=

ெபா 2
)< த =

14. ெச<5நறி

38. அறிவி&' பய

15. எ+ச தா& காண'ப

39. ப )

ணாைமC

40. இற'

பிற'

16. எலா

இைல

நறா

பணித

ெகாைலேய

17. ைம

41. சா ெக ேநாயிைல!

18. உ

42. இ ேவ/ உலக ) இய&ைக

ைம மக. யா?

19. நில திய

43. கசடற க&க

20. ஏ B&ற

44. ெமாழிC

ெக ?

21. அAகா&ைற அக&ற வழி
22. றNெசா=
23. தீ) உ

ைம

ேடா ?

24. பயனில ெசாலாைம
----------------

உற1

45. ஆ. %கியமல
46. த &ற நீகி' பிற &ற கா
47. ஊழா? %ய&சியா?

க
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ற ெசவ
1. மனித ெத*வமாகலா

வா6ைக மிக1

BைவCைடய ஒ/. வா6வ) எப)

%ைறயாக வாழ க&/ெகா.ள ேவ
வா6வா; வாA

ஒ

கைலேய. மனித

 . அ5த %ைறயான வா6ைகைய -

வா6ைகைய க&/ ெகா'பேத சமயெநறியி விAமிய

பய.

வா6ைக கைலயி ைகவ5தவ தி வ.2வ. அவ, இ5த ைவயக )
மகெளலா வா6வா; வா65) வள%றேவ தி றைள+ ெச<தா.

உலகியJ, மகளி& பல ெத<வ ைத ேத+ ெசவைத' பாகிேறா . அேத
ேநர தி, ெத<வ தைமகைள' ேபா&றி' க65) த;க. வா6ைகயி
அவ&ைற ேம&ெகா.ளாத நிைலைமையC பாகிேறா .

இய&ைகயி மானிட யாைகக2. யாெதா
உயிக2.2
உ

ேவ&/ைமCமிைல.

ெபா)வி ேவ&/ைமயிைல ; ததி'பாேலேய ேவ&/ைம

.

>ைண ெபா)வாக இ 5தா=
இைசெவ.ள

மிழ&/பவனி திறைம ஆ&ற=

ஏ&ப

ெப ெக ) ஓவைத' பாகிேறா . மிழ&ற ெதாி5தவ

>ைணைய மிழ&றினா இனிைச பர1 . மிழ&ற ெதாியாதவ மிழ&றினா
அபBரேம பிற .

>ைண ேபாறேத மானிட யாைக. அ5த யாைகைய அறிவி விளகமாக1
ஆகலா .
அபி விைளநிலமாக1

ஆகலா . அ . ஒAக தி ெசய&பாடாக1

ஆகலா . அ;ஙனமிறி 'ைப ெதாைய விட ேகடானதாக1
அ). இயேவாாி ஆ&றைலC ததி'பாைடC
உண5ேத,

நலேதா >ைண ெச<ேத - அைத
நல;ெகட' Aதியி எறிவ)

ேடா ?

ஆகலா .

ெபா/ த). இைத
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...................
வலைம தாராேயா? - இ5த
மாநில

பய4ற வா6வத&ேக!

எ/ ேககிறா பாரதியா.

காகைள கழனிகளாகி' பய கா

ப) மனித ஆ&ற. கைல ேபB

ெபா&சி&பமாகி கவி ெச<வ) மனித ஆ&ற. இைவேபாேற, ைறமJ5த
மனித வா6ைகைய நிைற1ைடயதாகி ெத<வ தி நல

ெபா)ள+ ெச<வ)

மனித ஆ&றேலயா . ஏ? மனிதேன ெத<வமாகலா , வா6வா; வா65தா!
ஆ ! ெத<வமாக மதிக' ெப/வா.

இ த ேபரா&ற அவ4.ேளேய அட;கி கிடகிற). ’ெத<வ

நீ எ/ண'

எ/ நம உணPகிறா பாரதியா. ’ைக வ 5தி உைழ'பவ ெத<வ '
எகிறா.

இ5த' ேப

ைமகைள உ.ளடகிேய இர

டாயிர

ஆ

க2 %,

ைவய ). வா6வா; வா6பவ வா4ைறC
ெத<வ ). ைவக' ப .

எறா தி வ.2வ.
----------2. மன +*ைமேய அற

க தியைத %'பத&ாிய வழிவைககைள காவதி தி வ.2வ வலவ.
ஒறிைன+ சாதி ) ெகா.வத Gல
வ

அற

ண

பலவ&ைற அைட5) அ4பவி

வழி காவதி வலவ அவ.

ெச<த ப&றி' பேவ/ வைகயான க

)க. இH1லகி உ

'அற ைத+ ெச<க எ/ ஆைணயிவ) பிறெமாழிகளி மர. ”அற
வி

” எப) தமி6 ெமாழியி மர.

.
ெச<ய
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மன , ெமாழி, ெம< - இவ&றி )ைணெகா
ேவ

 அற

இய&ற ேவ

 ; ெச<ய

 . இவ&/. ெமாழியா - ெம<யா ெச<யFய அற;களி
இ கF . மன தா எ

ெபா< ைமC வNசைனC
அறேம சிற5த). ெமாழிC

ெம<C

ஆனா மன தா இரைட ேவட

இரைட ேவட

ணி+ ெச<யFய

ேபாட %C .

ேபாட %யா). அத இய&ைக இய , ஒேர

தைமயாக இ கிற). ெசயக. அைன தி&

சி5தைனேய அ'பைட.

சி5தைனயி நிைலகள, மன .

நா

ெச<C

ெசயக. பலவ&றி Q<ைம காண ேவ



எ/ தனி தனியாக

%யவைதவிட, ெசயக. அைன தி& ெபா/'பாக உ.ள சி5தைனைய
தி

தி மன ைத மாசிறி ைவ ) ெகா.வ) நல); சிற5த). இத Gல

நா

அற;க2 , மிக+ சிற5) விள; .

ெச<C

ேம= , வா6விய %ைற எ

ண தி வழி இய;கி பய Fவிேம அறி,

ெசயக. வழி மமல. மன Q<ைம இறி+ ெச<ய'ெப/
ெச<பவ

பய தரா); ெச<ய' ெப/ேவா

அற;க.

பய தரா).

மன Q<ைம வா6ைக %AவைதCேம சாதி ) தரFய). அைத %ய/
ெப/வேத அற . ம&றைவ எலா

ஆரவார தைமCைடயன எேற

தி வ.2வ F/கிறா.

மன )க

மாசில ஆத அைன தற

ஆல நீர பிற.
----------3. வா' ஒ-க&

தி வ.2வ மனித ல தி ஒAக ெநறிைய உய த, : ெச<தவ. அவ
ெச<த தி ற. ஒ

%A ஒAக :. பேவ/ வைகயான )ைறகளி

ஈப 'பவக2

உாிய இயபான ஒAக ைத வJC/ தி உ.ளா.
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ஆனா=

தி வ.2வ ஒAக ைத' ப&றி F/

ெபாA) நா

நைட%ைறைய யதா த நிைலைய மற5)வி உபேதசிகவிைல. சா திய
F/கைளC

ஆரா<5ேத ெசா=கிறா. ெபா)வாக ஒAக ைத'ப&றி

உபேதசி'ப) எளிைமயானெதா/. ஆனா= , அைத த வா6வி
கைட'பி'ப) , ம&றவ கைட'பி ) ஒAத&ாிய %ைறயி S6நிைலைய
உ வாவ)

ெப

அவசியமா .

பாைமயான மனிதக. இயபி நலவக.. ஆனா= தவ/க.

ெச<வத& காரண அவகளி S6நிைலேயயா . உதாரணமாக கள1, ெபா<
ெவஃத , அAகா/ ஆகிய ஒAக ேகக. மனித ல தி ேதாறிய
ெசய&ைக தவ/கேள. ஏ? வா6ைகாிய இறியைமயா ேதைவகைள
மனித ெப&/விடா , இ ைறக. ைறC

- இலாமேல Fட' ேபாகலா .

ேம= , ெசவ உலக தி அ வ க தக வைகயி விப )கைள
உ

டாகFய வைகயி ேம ப.ள;க. இ 'ப)

ைறகைள வளக தக

Sழேல.

ஆதலா இH1லகி எேலா

எலா+ ெசவ;க2

உைடயவகளாக வாA

 . இ த ச%தாய ைத,

Sழ அைம5த சமநிைல+ ச%தாய

அைமய ேவ

இ 'பைத விநிேயாகி'பத Gல

அைமக %யா). இ

%ைறயி

வ/ைமைய தா ப;கிட %C .

எனேவ, வள ைத' ெப 

%ய&சியி நா

ஈபட ேவ

 . இHவா/

வள ைத' ெப  %ய&சியி மனித ல தி& )ைண நி&க ேவ
)ைண நி&ப) மைழேயயா . மைழ யிேற ம
வள%

ய) -

ணி வளமிைல. ஊ&/

/ . இத பயனாக வ/ைமேய ேதா/ . பசி' பிணியா உ5த'

ெப&ற மக. ஒAகேகடான ெசயகளி=

ஈபவாக.. ஆதலா, மனித ல

ஒAக தி& மைழேய இறியைமயாத) எகிறா தி வ.2வ.

நீாிறி அைமயா) உலெகனி யாயா
வானிறி அைமயா) ஒA

எப) தி ற.. இ றபாைவ ேம&Fறியவா/ சி5தைன ெச<யாம, "வா
இறி மைழயிைல" எ/ ெபா . கா

ப) நிைறவாகா).
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ேம= , ஒAக+ Sழ காண, ளி தா= த

ணீ  த=

அவசியமா .

மனித உடJ ெவ'ப நிைல அதிகமா S6நிைல ஒAக ேககைளC
விைளவிகிற). உடJ ெவ'ப நிைலைய அளேவா ைவ ) ெகா.ள
த
நல

ணீாி ளி த= , த

ணீைர  த =

ப&றிய :க. பலகா=

அவசிய . அதனாலேறா உட

ளி தைலC , த

வ&/ )கிறன. நல உட நல மன
எனேவ, வா இH உலகி& த

ணீ  தைலC

ஆகியைவ ஒAக தி விைள நில;க..

ணீ வள

த வேதா, ஒAக

சிறக1

உத1கிற).

ஒAக

விA'ப

உயிாி4

தரலா ஒAக

ஓ ப' ப .

-------------4. உண/ேவா/ க0ேண உல

உயி ஓ அறி1' ெபா .. உயிாி இய ெப ெக ேதா ெவ.ள தி
வழி+ ெசவத/. ெவ.ள ைத எதி ) நீ5)வ) உயிாி கடைம. ஆனா
நைட%ைறயி ேகாடா4ேகா உயிக. இ;ஙன

இH1லக

ஐ ெப

வா6வதிைல.

Mத;களி Fனா ஆன). இ' ப 1லக

நைட%ைற , உயிாிய வள+சி

நிைறய ெதாட

.

உயிாி அ4பவ வாயிக., லக.. லகளி அ4பவ க விக. ெபாறிக..
அ4பவகள

ஐ Mத;களா< உலக% , Mத;களி வழி தாய உண1க2மா .

Mத;க. - அைவகளாலாய உண1க. வழிேய உயிக. ெச=மாயி,
இ ைமயி=

பயனிைல. ம/ைமயி= பயனிைல.

அத& மாறாக அவ&றி F/பாகைள அறி5), அைவகைள Q<ைம ெச<),
உண5) உண1 ெகா

 அ4பவி

ெபாA) வா6வி றிேகா.

ைகFகிற). அவக. பக தி உலக நிைலெப&றி  . இ க
தி வ.2வ,

திைனேய
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Bைவஒளி ஊ/ஓைச நா&றெம/ ஐ5தி
வைகெதாிவா கேட உல.

எ/ ேபBகிறா.
-----------------5. இபேம எநா3

உயிாின

ஆைசகளா உ5த'ெப&/, வி ' ெவ/'க2.ளாவ) இய&ைக.

ஆைசக. வி ' ெவ/'களி தா<. வி ' ெவ/'க. விைனகளி
நிைலகள. விைனக. இப )ப தி& காரண . இப )ப;க.
பிற'பி& அ'பைட. பிற' )ப ேதா ெதாடைடய).

ஆனா= , பிற'பி வழி'பட இH வா6ைகயி இலசிய
அHவழிவ

)ப தி இ 5)

பிற'பிJ 5) ,

விதைல ெப/வ). ஒறி இய ஒறாக

இ மானா இதேனா அத& மா/பட இய ஒைற %ைறயாக
Fவி தா அHவிய மா/

- வள

.

உயிாி, ேம&Fறிய இயைப மா&றி, அபி வழி'பட வி ' ெவ/'க2
அ'பா&பட ஒ

Q<ைமயான நவா6ைகைய' ெபற+ெச<ய ேவ

மானா

இயபிேலேய வி ' ெவ/'க2 அ'பா& பட கட1ேளா - சிவ
 .

பர ெபா ேளா இ5த உயி  ெதாட ஏ&பட ேவ

கட1. ெதாடபி வழியாக உயிகளிட

உ.ள &ற;க. ைற5) நிைற1

ெப  . அHவழி உயிக எ; எ'ெபாA)

இபேம கிைட .

இ றி'பிைனேய அ'பரக. "இபேம எ5 நா2

)பமிைல" எ/

றி'பிகிறா. இ க

"யா

திைனேய தி வ.2வ



இ ைப இல"

எ/ ேபBகிறா.

ஆதலா வா6ைகயி எ5த காரண ைத %னி

ேவ

த ேவ

டாைம

பாராவ) சமய ஒAகமாக மாடா).

ேவ&/ைமகைள கட5த விAமிய மனித ல ஒ ைம'பாேட சமய உலக தி நியதி.
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ஆதலா, அறாட வா6ைகயி, இ5த+ சமய ச%தாய ஒAக ைத கைட'பி )
உ<தி ெப/ேவாமாக!

ேவ

த ேவ

யா



டாைம இலான ேச5தா

இ ைப இல.

வா6ைகயி ஒAக ைத கைட'பி ) எ/

இபமாக வா65),

வா6வி'ேபாமாக!
-------------6. அற& சிவிைக4

தி வ.2வ %&ேபாகான க
ண;கைளC

ைறகைளC

)கைளCைடயவ. அவ ச%தாய தி
நநிைல உணேவா விமாிசன

விமாிசன' ேபாகி பழைமைய ஏ&/ ெகா
உ

ட)

உ

ெச<கிறா. அ5த

; பழைமைய+ சாய)

.

ஒ வ பலகிேல ேபாகிறா. இெனா வ பலைக Qகிெகா
ேபாகிறா. பலகி ஏறி+ ெசபவ அற
Qகி+ ெசேவா அற

ப



ணினவ எ/ , பலைக

ெச<யாதவ எ/ , அத பயனாகேவ பலைக+

Bம5) ெச=கிறா எ/

ெசா=வ) தமிழக தி பைழய பழக;களி

ஒ/.

"அற தாறி) என ேவ

டா" எற இ5த தி ற2 Fட அ5த' பைழய

வழ'பேய பல ெபா . ெகா

.ளாக.. ஆனா, தி வ.2வாி க

அஃத/.

தி வ.2வ பலகி சவாாி ெச<வைதC , பலைக QவைதC
காரணமாக கா, அற தா/தா இ5த ேவ&/ைம காரண
ெசாலாேத எ/ ெசா=கிறா. "இ)ெவன ேவ

எ/

டா' எற ெசா&ெறாட

இ5த' ெபா ைளேய த கிற).

சிவிைக ஊத= , Qத= , அற தி&

உறவிைல. காB தா

)
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உற1. நிைறய+ ெசவ

உைடயவக. - ஜமீதாக. - ஜமீதாாிணிக.

ஆகிேயா FJ ெகா ) Qக+ ெச<) ேபாகிறாக.. இஃெத'ப அறமா ?

ெசவ%ைடைமC

அறம/. ’ெபா  ெசவ

Mாிய க

7 உள' எ/

பிேன வ.2வ ேபBகிறா. அதனா, சிவிைக ஊத - தா;த எற
வா6ைக ேவ/பாக. உலகியலா=

ெசவ ேவ/பாடா=

ேதா/வேத

தவிர, அற திபா& படத/ எபேத தி வ.2வாி ெதளி5த க

ஒேரா வழி அற தி காரணமாக1
உ

சிவிைக ஊத=

உ

).

. சிவிைக தா;த=

. அ'ெபாA) சிவிைக ஊகிறவக2 சிவிைக தா;கிறவக2

ஒ த

உணவினரா< - ஒ த ததிCைடயவரா< இ 'ப.

அ; ஒ வ ெகா வ ெப ைம'ப தி ெகா.2
சிவிைக தா;த திக6கிற). அ; சிவிைக தா;த=

ப

பா வழியிேலேய,
அறேமயா .

இ காசிைய தி ஞான ச ப5த ஊ5த சிவிைகைய தி நா1கரச
தா;கியதிJ 5) ந உணரலா .

அற தா/ இ)ெவன ேவ

டா சிவிைக

ெபா/ தாேனா ஊ5தா இைட.
---------------7. மைனயற தா/ கடைம

வா6ைக றிேகா. உைடய). ேதாழைம ெகா.வ)
)ைட'ப)

)ைண நி&ப)

)ய

வா6ைகயி இறியைமயாத பணிக.. இ'பணி கள&ற வா6ைக

வா6ைகயாகா). மனித ஊ

உ

ப)

காத& ெப

ட களி ) மகி65)

மைனயி வா6வ) , றிேகா. பாைதயி இனிேத நைடேபாட தா.

இ/ பல உ

பேத ெதாழிலாக ெகா

 இ கிறன; ெப

ணிபேம

இபெமன க )கிறன. இவக. உ வ தா மனிதக. ; உண+சியி
வில;க.. வன தி வா6வத& த'பி'ேபா< நா நடமாகிறன.
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வ.2வ

வா6வா; வாA

)ைறேதா/

ெநறிCண )

கடைமக. உ

:. வாA

. சில )ைறகைள தி வ.2வேர எ )

விளகிறா. உைழ'ைபேய உய )ைணயாக ெகா
வி ), ப )
இ;ஙன

மனித4
 ெபா . பல ெச<)
ெநறி யா .

 ப=யிேரா பி வா6த, வா6வா; வாA

ெபா) வைகயாக ம Fறாம பதி பிாி )

)ற5தா )Hவா தவ

F/கிறா.

இற5தா

இவா6வா எபா )ைண.

)ற5தா எபவ யா? கனி5த கனிெயன உ.ள தா பA ) யாெதா
ப&/மிறி' க6 இத6களி நாடமிறி' பA த மன தயாராக வா6பவகேள
)றவிக.. அவக. உ.ள

க ைணயி ஊ&/: நாெடலா

ேப .ள . அவகைள' பா)கா'ப) நா பா)கா'பா

வாழ க )
; மைனயற தி

ம;கள தி& அரணா .

)ற5தாேரா உாிைமCைடயெதன யாெதாைறC
ேநாகி வாA

ெப&றில; ஓ

சீல%ைடயா; க5ைத ஆைடையC

ெபா4

ஒக

மிைகெயன க )ேவா.

ஆதலா அவக2காக அவக. நல;க தி மைனயற

நிக6 )ேவா பணி

ெச<த பா;கா . இ5த தி ற. ெநறிையேய தி

ெதா

ட ராண

விளகி அ 2கிற).

அ )' ேபண தகவ ')Hவாதவ’ தி வ.2வ )Hவாதவ எற
ஓாின ைத', ேப7த& ாியவராக விளகி அற

வ த மிக உய5த ெப

ெநறியா . உயிகளி இய&ைக )< தலா .

உயிக. )<'பனவ&ைற )< ) ேவைக தணி5)ழிேய நல%/கிறன. இ)ேவ
சமய தி அ'பைட நியதி.

)< ) அ4பவிக' பிற5த உயிக2 )<'பன வழ;காம ஏ6ைமயி
அவல%ற+ ேச<)வி )< ெநறி அ'பா&பட இைறவனி %ேன
)< த&ாிய ெபா .கைள' பைட'ப) ேபைதைமேயயா . அ)மமிறி
ஏமா&ற%

ஆ .
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இைறவ, )< த&ாிய ெபா .கைள' பைட ) கா'ப), உயிக. )< )
மகி65), உ<தி ெப/த&காகேவ யா . அ;ஙன
ெப&றி 5)

)< த&ாிய லகைள

)< த&ாிய வாயிகளாகிய ெபாறிகைள' ெப&றி 5)

இைறவ

க ைணயா )< த&ாிய ெபா .கைள' ெப&றி 5) , பல)<
வழியிறி ெதாைல'பகிறாக..

தனல+ ெசறிவி காரணமாக1 , )< த )ற த= வாயி எற
அறிவிைமயினா= , இைறெநறி, ப=யிைரC
எற உணவிைமயினா=
ெபயரளவிறி உ
ேபணேவ

ேபணி'பா)கா

ெநறிேய

இ5த அவல;க. ஏ&பகிறன. மைனயற ைத'

ைமயிேலேய அறமாக நிக6 த ேவ

மாயி )Hவாதவைர'

 .

அ ), ேபண தகவராக வ பவ இற5தாராவ. அதாவ) ந %ைடய
தமி6மர''ப, அவா1

ேவைகC

தணி5தேபா)தா, உயி நிைலயான

நிைலைய எ<)கிற). அ)வைரயி பிற' இற'+ BழJ சிகி+ Bழகிற).
சில சமய;களி ப 1டேலா இ5த உலகிைட நடமா )< ) மகிA ; சில
ெபாA) ப 1டJனி/ பிாி5) இற5) படதாக க த' படா=
E

7டேலா உலவி' ெபாறிகளா )<காம லகளா ம

அ;ஙன

ப 1ட இற5) ப E

7டJ திாிC

)< .

இற5தா ,

இவா6ேவா )ைணயாக நி/, நீ தா நிைன1 நாக. ெகா

டாவத Gல

அவக2ைடய )<' )ைண நி/ அHவழி ேவைக தணிய+
 .

ெச<யேவ

இ;ஙன

E

7டJ, வா6ேவா உலகியJ இற5) படாெர/

க த'ெப&றா= , உ

ைமயி இற5தவகளாகா. இவக. நிைல

பாிதாபகரமான). )<'பாவ ைத Q

 லக. ெச தபாைல.

ஆனா )<'பனவ&ைற ேத' ெப/த&ாிய க விகளாகிய ெபாறிகேளா
இைல. லக. எ

7

க&பைன ெச<C ; ஆைச'ப . ஆனா தாேம

அைடத&ாிய ஆ&ற அவக2கிைல. ஆதலா, அ5த உயிகளி )<'
நலகைள' பா)கா'ப) இவா6ேவாாி கடைமயாகிற).
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'இற5தா" எற ெசாJ உ.ள றகர ைத இைடயின ரகரமாக ெகா
யா'பி பிைழ யிைல. அ'ப "இர5தா" எ/ ெகா

டா=

டா யாெதா

ப&/ேகாமிறி - உடJ உ/' ைற யினராக - உட& ெதாழி&பா ெச<ய
%யாம பிறைர ேநாகி வாழேவ

ய நிைலயி இர5) நி&பாைர றி .

இைறய உலகி இர'பாாின

ெகா.ள %யாம ழ பி கிடகிற).

க

யாேதா உட& ைறC மிறி உைழ'பி&ேக&ற %A ததிCைடயதா< உட
விளக%ற இ 5)

க வி கரண;க. யாெதா

பிைழC மிறி இய;கினா=

உைழ . Bபாவ இைமயி காரணமாக இர5) வா6கிற "Bகவா6வின”
பலைர+ ச5திகிேறா .

மன தினா )றவா), )றைவ, வா6ைகயி வாயிலாக க தி ேம&ெகா
பல

ேடா

இரவலகளாக, ஆ;கா; திாிவைத' பாகிேறா . )றவி இரக

மாடா.

)றவி, இரவல ஆத, இ ைப வழிவ . உட கேகா'ைடயவ
அ5த' ெபயைர+ ெசாJ அைழகாம ஏ< ) வா65தா=

இர தேலாெடா

ஆனா இ தைகேயாைர இரவல எ/ ஏ&/ெகா.ள %யா).

நVழிைமயி காரண தாேலா, அல) இய&ைகயி ெகாைமயினாேலா
உட&ைறCைடயரா வி 'ேபாேர இரவல ஆவ. அவ தம;Fட எ4
இர5) வா6த ஏ&ற ெநறிய/.

இர த, வா6ைககாக அ/. வா6ைகைய வைக'பட நட )வத&ாிய %தைல
இர தேல இர தலா . பி அ
%தைல உ

%தைல ெகா

ணா), வ வாைய உ

 இயற ெதாழி ெச<)

 மகி65) வா6தேல ஏ&ற %ைற. இ5த

அ'பைடயி இர'பவரா யி 'பவ உ&/ழி உத1வ)
உாிய மா

இ;ஙன

மைனயற தா

.ள கடைம.

பல  )ைண நி/ வாழ+ ெச<) வா6தேல, இயைடய இலற

எறா வ.2வ. இேறா , பல  பாேவ/பட இ வF, ஒ

>
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உ

 உ தி வா65), மகைள' ெப கி வா6தேல மைனயற எறாகிவிட).

அதனாேலதா )ப

S65) வ

ைவயக தி மல5தா )ப

)கிற). வ.2வ

நீ; ; இப

கா7

மைனயற

ெபா; .

வளக ைவயக . வா6க உலெகலா .
---------------8. ெப*4 மைழ

”ெத<வ

ெதாழாஅ. ெகாAந ெதாAெதA வா." எற தி ற. இைறய

Cக தி விவாத தி&ாிய றளாக இ கிற). சிற5த க&ைடய ெப
இலகண

வ ) த வ) இ5த ற..

ஒ வ ெகா வ ந பிைகC

கடைம'பா

தா;கியேத நவா61. இ5த

உயாிய வா6ைக ெநறியி உலக மனித ச%தாய
எ5நா2

ெச=

வைர இபேம;

)பமிைல.

 . மைனவி

கணவ4 மைனவி ந பிைகாியவளாக இ க ேவ
கணவ ந பிைக ாியவனாக இ க ேவ
இவக2கிைடேயC

ந பிைக நிலவ ேவ

கடைம'பா ெநறி உயி'ேபா க ேவ
கால;களிெலலா மனித உலக

 .ந

ப

 ,

 . இ5 ெநறி%ைற பிறA

)ப தா Sழ'பகிற). ெப

க&ைப ம ெபாி)ப தியத& காரண , ெப
ெபாA) ஏ&ப

ப4 ந

 . ஏவ ெகா.ேவா - ஏவ ெச<ேவா

ந பிைக ாியவனாக இ கேவ

ஏ&ப

7

ஏமா&ற%

பைகC

ணின )

ணிட ) ந பிைக ேமாச

அளவிட&காியதாக

யி 'பேதயா .

நில'பிர )வ ச%தாய% , தனிCைடைம ஆதிக% ; ெப
பரவலாக இ 'பத காரணமாக' ெப

அைம தன%

ணி ஒAகேக ம ெபாி)

ப த'பகிற). அதனா, ம&ற இன தி& ேதைவ யிைலெய/
ெகா.ளFடா). ஆதலா மனித சGக தி எலா உற1களி= ந பிைகC
கடைம'பாண1

நிலவ ேவ

 .
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சிற5த க&ைடய ெப

ெத<வ

எற ெசாைல' ெப

பா=

கணவைன Fவி
ம/ தா. க

ெதாழமாடா. ெத<வ

சி/ ெத<வ;க. எேற அறிஞக. ஏ&/வ.

காமேதவைதைய ெதாAதைலேய ”Wட/" எ/

ணகி காரண , ெத<வ ைத ெதாA
Q&/த=

அதைனேய, பிறிேதாாிட )

க&ைடய' ெப

7 அழகல.

தி வ.2வ. ெசா கா தைலC , ெப

கடைமயாகினா. ஆதலா, ெத<வ
ெப

ெபாA) த கணவனி

 . த4ைடய கணவனி பழிைய ம&றவ

&ற ைத Fறி ெதாழேவ
அறியF/த=

கட1ளாகா). ெத<வ

7

ெதாAகிற பழக ைத க&ைட'

7 தி ற. விகிற).

”ெகாAந ெதாAெதAவா." எப) க&ைடய ெப

ணி அ த இலகண .

தி றளி ெசாலைம' ஆ65த சி5தைனாிய). 'ெதாAத’ எபத&
உடலா ெச<C

வணக

எப) ம ெபா . அ/. உ.ள ) உணரவி

ஒறாகி உண1 தைலகா
ெகா

 வா6தெல/

ெபாAெதலா

ெபா . ெகா.ள ேவ

இன5ெதாியா). பணி1 , பாி1
 .

"ெதாA) எAவா." எற ெசா %ைற ைவ' இ5த' ெபா ைளேய சிற'பாக
த கிற). உட வணக எேற ெபா . ெகா.வதாயி ”எA ) ெதாAத"
எ/ %ைறைவ' இ க ேவ

 .

அ ), உணவி கல5) ஒறான ெப
ேதைவ அைன )

7 கணவனி இய, ைற, நிைற,

ெதாிC . அவ4 எ), எ'ெபாA) ேதைவேயா, அ'ெபாA),

அHவ

ண

அவ. )ைண ெச<வா..

ேவளா

ைம ெச<த ஒ வ வி

அவனைட5த ேவளா

பியெபாA) மைழ ெப<தா அ மைழயினா

ைம' ெபா . ெப க% , மன மகி61

அ)ேபாலேவ, உ&ற இட ) உாியவா/ )ைண ெச<C
Gல

அளவிட&காியன.

வா6ைக )ைணவியி

கணவ காாிய;களி சாதைனைய' ெப/ கிறா; மகி61 கல5த இப%

ெப கிறா; கA

W நைடC

ெப/கிறா. ேவ

ய ெபாA) ெப<C

மைழ
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ேபா ேவ

ய ெபாA) உதவி ெச<வா.. அதி=

Eபமி கிற). ேவ

ெபாA) மைழ ெப<யFடா). அ)ேபாலேவ கணவ ேவ
ேமவி )ைண ெச<யFடா). அ;ஙன
த %ைன'பாக1

டாத ெபாA)

ெச<ய'கி அடகமிைமயாக1 ,

க த'ெப&/ உற1 ெக .

ஆதலா ’ெப<ெயன' ெப<C
த வ). ேவ

டாத

மைழ' ெயற ெசா&ெறாட, சி5தைன இப

; ெபாA) கால5 தா6 தாம=

சிற'ாிய). அ)ேபாலேவ கணவ4 ேவ

உடனயாக' ெப<C

மைழC

ய ெபாA) உடனயாக

)ைண ெச<யாம ’இேதா வ கிேற' எேறா ”இ'ெபாAெதன அவசர ?"
எேறா நீ ) கால5தா6 தாம உடேன விைர5) உதவி ெச<C

ெப

ேண

உயாிய வா6ைக )ைணவியாவா..

சி/ ெத<வ;கைள ெதாழா) கணவ4ட ஒறிய உணவா ஒறி )
வா6தJ காரணமாக உண1 நிைற5த உறக தினி/ க

)யி

நீ;கிய1டேனேய கணவைன உ.ள தா நிைன5), உணவா ெதாA) எAகிற
ெப

, ேவளா

ைம ெச<தவ ேவ

பயபவைத' ேபால இ5த' ெப

ய வா/ ெப<C
, தைன ெகா

மைழ ேவளாள4'
ட கணவ4 ஒ'ப&ற

வா6ைக )ைணவியாக விள;வா..

ெத<வ

ெதாழாஅ. ெகாAந ெதாAெதAவா.

ெப<ெயன' ெப<C

மைழ.

---------------9. அறிவறித மகேப6

>

நா

சிற'ப) நமகளாேலேயயா : ந மகளி ேதா&ற தி&

நிைலகள மைனவற வா6ைக. வா6ைக )ைண நல ைத ெதாட5),
தி வ.2வ 'மக ேப/' ேபBகிறா. ஒறி&ெகா/ ெதாடபி கிற).

நமகேப/ ேவ
ேவ

மானா, தைலவ4

 . ஒAக , ப

க ப ’ல
தி வ.2வ

தைலவிC

நலவகளாக இ

த

 ேபாறைவ வழி வழி வளரFயன. அதனாலேறா

Bர ஒAக க ெகலா ' எ/ ேபBகிறா.
'ல%ைடயா க

ேண C.' எகிறா.
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ெபா)வாக பாேவ/பட ஒ வ - ஒ வ ஒ
பிற

தி F வா65தாேல ழ5ைத

- மகேப/ கிைட . அஃ) இய&ைக. ஆனா, தி வ.2வ இ த

இய&ைகயான மக ேப&றிைன' பாரா' ேபசவிைல. அவ
வி

வெதலா

'அறிவறி5த மகேப/.'

இ5த அறிவறி5த மக ேப&றிைன' ெபற வி



தைலவ4 , தைலவிC

த;கைள, %தJ ெசAைம'ப தி ெகா.ள ேவ
வா61 நட )த ேவ

 . அவக. சீல தா சிற5த

 . வி தி இய - நில தி இய ஆகியவ&ைற+

சா5தேத பயிாி இய பயிாி - நல .

அ ), இப தி&காக மேம மணவா6ைக யல. இலசிய ைத ேநாகி
நைடேபா

வா6ைக நி - வழியிேல கைள' ேதாறாம பயண

ெச<யேவ

உலகிய இப;க.. மைனவா6ைகC அ தைகயேத. சில க )வ) ேபா/
அ) தீைமC ம/ - சி&றிப%ம/. எனி4 , இலசிய ைத மற5த நிைலயி இ;ேகேய த;கி கிட

ேபா) சாேறாரா அ) தவ/ என க

க'ெப&/

வ5தி கிற)..

வா6ைகயி இலசிய
Bழ&சியினி/
ெச<C

)ப;களினி/

விதைல ெப/த. பிற' இற'+

நீ;கி தி வ  சா ெப/த. இ5 ேநாக ைத ேநாகி' பயண

ேபாேத. பிற உயிக2 ெதா

 ெச<த=

இைணக' ெப/கிற).

மைனயற தி தைலவ, தைலவியாக இ 5) ஒ வ ெகா வ உதவி, இப
ெப&/ வா6த அைம'.

இ5த அைம'பிேலேய, இலசிய உணேவா Fய வா6விய& பயண
உத1

ெச<ய

மனித உட ைப' ெபறாத உயிக2 - )ைண ெச<ய Fய மனித

உட ைப' ெபறாம ஏ;கி தவி ) ெகா

 

உயிக2 மனித

உட ைப த5) உதவி ெச<ய Fய அாிய சாதனமாக1

மைனவா6ைக

பயபகிற). ஆதலா, மைனவா6ைகைய+ சாதாரண ஒறாக க தாம
அைதேய ’தவ ' ெச<C
மகேப/ கிைட .

சாதன மாகக தி, பயப தினா அறிவறி5த
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தி ஞானச ப5தைர ஈெற த  ப
சிவெநறி வள
தவ

தி 'பி.ைள ேவ

மைனயற திேலேய தவ ெச<த  ப


எற றி'பிட றி ேகாேளா

ெச<ேத அவக. அ'ேப&றிைன' ெப&றாக.. இ த ேநாபிைன எலா

 ப;க2ேம ேநா&க ேவ

தி வ.2வ அறிவறிC

 .

மகேப/ எ/ Fறாம 'அறிவறி5த மகேப/'

எ/ Fறியைமயா, 'த5ைத தாயாாி %ய&சியா க விேலேய அறிவறி5த’ எற
றி'பிைன உண )கிறா. க விேல அறி1ைடயவக. - இளைம'
ப வ திேலேய - ழ5ைத' ப வ திேலேய F5த மதிCைடயராக
திக6கிறாக.. தி ஞானச ப5த த Gறா

ஆ

ேலேய தி ெநறிய தமிைழ'

பாய) நிைன1 Fர தக).

கவிஞ பாரதிC , பிற'பிேலேய க ப, வ.2வ, இள;ேகா ேபாறவக.
க விேலேய அறி1ைடய எ/ றி'பிகிறா. இதைனேய வ.2வ.

ெப/மவ&/. யாமறிவ) இைல அறிவறி5த
மகேப/ அல பிற

எற றபா வாயிலாக உண )கிறா.
--------------10. ெவ*யி7 அற&

கா<கதி+ ெசவ ஆக தி சின . இ . நீகி ஒளித வ) கதிெராளி;
மநீகி ஏ&ற தி&ாிய எA+சிைய ஈவ) ஞாயி/. ெச5ெந=
பய4ற+ ெச<வ)
நீ

ெச;கதி

ெச;கதிேரா ஒளிேய யா ! எAகிற ஞாயி&றி ஒளி இ .

- ஒளி ெப  - உ/தி பய

- வா6வளி !

எனி4 , எ= பிலாத Aகைள அ) தாகி வ

) ! ெவயிJ

ெகாைமயினி/ , த&கா ) ெகா.ள எ=  ேதைவ. எ= பி 5தா
த&கா ) ெகா.வ) மமிறி கதிரவனி ஒளி ெகா

 வாழ1

%C .

அநீதிைய நீகி நீதிைய நிைல நி/ )வ) அற . )ப ைத நீகி இப ைத
நிைலெபற+ ெச<வ) அற . அற தி& விைல அேபயா . அைட ேயா 
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அற

ெதற ! அபிலாதவக2 அ) வ

)

வாைட கா&/ - )ப'

ய ! ஏ? அபி விைள1 அற . அபி பய அற . அ ப

. அற

பய ! இப தி தா< அ -

அபிலாம மனித ல தி& தீைம ெச<) வா6பவைன அற கட1. வ

) .

இதிகாச உலகி இராவண4 , ெபௗராணிய உலகி ப மாBர4 , அரசிய
உலகி ஜா மன4 இத& எ ) காடாவ.

ெவ<யிJ கா<+சJJ 5) ஒேராவழி த'பி ) ெகா.ள%C . ெவளியி தைல
காடாம ம

ணி உ.ேளேய A வாAமானா த'பி ) ெகா.ளலா .

ஆனா அறகட1ளி காசியிJ 5) அபிலாத மனித த'பி ) ெகா.ள
%யா). அறகட1. எலா%மா< - %Aவ)மா< இல;கிறா. அவர) பாைவ
ஆ65தகற). ஆதலா, அைடயராக வா6த= , அறகட1ளி க ைணயி
வளத=

நம) கடைம.

அைடயராக வா6தJ Gல

த&கா ) ெகா.2த %ேன/த, இப

)< த, தி வ . நிைல ெப/த ஆகிய ேப/க. கிைடகிறன.
அபிைமயா இவ&ைற இழகிேறா . அழி1

ஏ&பகிற).

எபி அதைன ெவயிேபால காCேம
அபி அதைன அற .
--------------11. மனித' மர&

வற

ட பாைலவன !

நீ*&றி சாயேல இலாத நில' பர' - அ5த' பாைலவன தி ஒ
அ) தளி த)!

என, திைககிறீகளா? நா

ெசாவ) விய'பாக இ கிறதா?

படமர !
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ஆ . ேமேல ெசானைவ நடக Fடாதைவ. நடக %யாதைவ எபத&
எ ) காக.! அ)ேபாலேவ, அகவா6வி அைப' ேபணி
வளகாதவக2 வா6ைகயி %ேன&றமிைல! அவக. ெசவ தா
ெசழிக %யா)! கழா Wநைட ேபாட %யா)!

நாதா. அைவ %ைறேய றிNசி, %ைல, ம த ,

தமிழனி மர'ப நில

ெந<த ஆகியன. ஐ5தாவ) நில

ஒ/

! அ)தா பாைல. ஆனா பாைல,

இயபாக இ 'பதல. நா நில;களி திாிபா=

மா/பாடா=

ேதா/வ)தா பாைல.

இ த மா/பா - திாிபி காரணமாக வள
உறவிJ 5) நில

த கிற ெபா .களி

ஒ);வதனா, வள ைத' ெபறேவா, தரேவா %யாத வறசி

நிைல ஏ&ப விகிற). வள

ெப/த= த த= ஆகிய ழ அல)

கடைம'பா எற இய&ைக நியதியிJ 5) மர

விலகி விதJ காரணமாக'

பய தராத - ெபறாத நிைலயி அ) வ&றி' ேபா< விகிற).

அ) ேபாலேவ, ெகா
மனித, அ கா



ெகா ) , அ

உற1

கா, F வாழ ேவ

ய

ஒAக ெநறியிJ 5) விலகியவனி B&/+ Sழ வற

ட

பாைலவனமாகி விகிற). அைப' ெசாாித&ாிய வா<'ைபC , அைப'
ெப/த&ாிய வா<'ைபC
மர

அவ இழ5) விகிறைமயி காரணமாக வ&ற

ேபால சாரம&றவ ஆகிவிகிறா.

வ&ற மர

எ'ப தளிகாேதா, அ)ேபாலேவ மண தக ேத அபிலாதவனி

வா6ைக சிறகா). ஆதலா, ம&றவகளிட ேத மன; கல5த அ காவேத
வா6ைகைய வள'ப தி ெகா.2த& Sாிய வழி எப) வ.2வ கா
வா6ைக ெநறி. ஆ ; பிறைர வா6வி ) வா6த= , மகி6வி ) மகி6 த=ேம
நவா6ைகயி இய எற உ

ைமயிைன அழகாக உவைமயி Gல

வ.2வ நம உண )கிறா. இேதா றைள' பா ;க..

அபக திலா உயிவா6ைக வபா&க
வ&ற மர5தளி த&/.
---------------
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12. வி மிட ேவ08ேமா?
ேவ08ேமா?

தமிழ நாகாிக தி மிக+ சிற5த ஒAக வி 5ேதா த. உ
> %க'பி உண1 அ 5த ேவ
பா ), அHவா/ எவேர4
தா

யவக. யாேர4

பத %, த

உ.ளனேரா எ/

இ 5தா அவகைள அைழ ) உ

பி )' பின,

பெதப) தமிழகளி விAமிய ஒAக . வி 5தினக. Bத5திரமாக -

உ

உாிைமCட வ5) த;வத& தி

ைணக. அைம ) > கவ) நம) மர.

தி Gல தி ம5திர ,
"யாவ மா உ

7

ேபாெதா

ைக'பி"

எ/ வைரய/ ) ஓ)கிற).

வி 5ேதா 

சாபின வாA

ஊாி அக அயV+ சாேறா வ வ.

அHவழி+ சிற5த அறிஞக., லவக., %னிவக. ஆகிேயா ைடய உற1
உ.ள க

) எளிதி ச%தாய தி& கிைட . வ5ேதாைர உ

காரணமாக அHPாி கA

பி தJ

பர1 .

இ த சிற'க2 காரணமாக திக6கிற நேலாாி கழனிக. நேலாாி
உைடைமக. உாிைமயா ஒ வாி உைடைமகளாக இ 'பி4
விைள1க. பல 
அவத

அத

பயபவத காரணமாக உாிைம யாளைரவிட உாிளேர

உைடைமகைள கா'பா&/வதி அகைற காவாக.. அவகேள

வி 5ேதா பி ேவளா

ைம ெச<ேவாாி நில;கைள வள'ப )வேதா

மமிறி, விைதக2 Q1வாக.. அ;ேக, உைடைம உாிைம உண1 - இைம
Cண1 இர



ேமாத ஏ&படா). )ப

ஏ&படாம ஒ

சிற5த ச%தாய

அைம'ேப கா ெகா.2கிற). அதனாேலேய தி வ.2வ,

வி )

இடேவ



ெகாேலா வி 5ேதா பி

மி+சி மிைசவா ல .

எ/ ேககிறா. இ க

தினி ந பிைகயிலாேதா சில ேப இ)

ப தறி1 அ'பா&படதாக க தினாக..
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பாேவ5த பாரதிதாசFட இதி ந பிைக யிலாம, ”மிட" எபதைன ேவJ
எ/ ெபா . ேகா
அதி )ளிC

 ேவJயிட ேவ

ஐய'படவிைல. அ தைகய ப
டத& காரண , நில

) ெகா

 கிறா.

பாைடயவகளி நில )

யதிைல - ஊேர கா'பா&/

ேவJயைடக ேவ
அ த க

ேமா? எ/ ெபா . க

எ/ F/கிறா. அவ

விைத ேபாடாமேலேய விைளC

எ/ வ.2வ ெசாJயி 'பதாக க தியேத ேபா= !

தி வ.2வ அ'ப+ ெசாலவிைல. நில ைத உைடயவக. விைத பாவ
ேவ

ேமா ' எற றி'பிேலேய தி வ.2வ ேபBகிறா எ/ க )வதி

தவறிைல.
-------------13. இ ைம4 ம6ைம4 இப த

மனித வா6வி இலசிய

இைமயி=

ஒAக;க. இ ைம' பய மேம த
இர



இ ைமC

இப5 த

இப

ம/ைமயி=

இப

. மிக+ சிலேவ இ ைம ம/ைம ஆகிய

.

அ மிக+ சிலவ&/.2 . ெப

த

ெப/த. சில

%ய&சியிறி

எளிைமயி ைகவர Fய ஒAக இனியைவ Fற.

மனித ல தி உற1

இப தி& அ' பைட இனியைவ Fறேலயா .

இனியைவ Fறி4 , இனிய வா ைதகைள' ேபசி4 , அக%
ேபBத ெப

ற%

ஒ )'

தவ ஒAகமா .

சில உத இனிய வா ைதகைள' ேபBவ. ஆனா=

அக ேத க ' ைவ )

வா6வ. அதனாேலேய தி வ.2வ, ’சி/ைமC. நீ;கிய இெசா' எ/
றி'பிகிறா.

இத&+ சி/ைம' ப

க. நீ;கிய மனித ெசா=

இெசா எ/

ெபா .

காணலா . ெசா= ெசா&களி விைளவினா தீைமயிலாத - தீைம பயவாத
ந&ெசா=

இெசாேலயா .

சி/ைம - சி/மிய மரக. அக தி= Fடா - ெசயகளி=

Fடா.
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சி/ைமயினிேற சி/ைம ேதா/ . பிற + சி/ைம தர தக ெசயைல+
ெச<கிறனவ4

இனிய ப

சி/ைம உைடயவேனயா .

களிJ 5ேத இனிைம பிறகிற). இனிைம - இனிய ெசா&க. இ ைம

வா6வி ந

ப கைள Fவி ; )ப ைத நீ . இப ைத' ெப  .

அHவழி ம/ைமC
இனிைம தவA

Fவி . ம/ைம இபதைத அளிகவல இைறவ4

சிாி'பைடயவ. ஆதலா, வ 5தி உைழ )' ெபறFய

ம/ைம இப ைதC இனிய ெசா&கைள வழ;வத Gலேம எளிதி& ெப&/விட
%C

எப) தி வ.2வ க

).

ஆனா உலகியJ இ5த இனிய - எளிய ப

Fட வளராத) விய'பாக

இ கிற).

சி/ைமC. நீ;கிய இெசா ம/ைமC
இ ைமC

இப5 த

-------------14. ெச*நறி

இைறைம எப) ந&ண;க. பலவ&றி F. ண;க. ப
ப

பி. ந&ண;க. பலவ&/.2

தைலயாய) நறியறித. சிசிேரா எற

ேபரறிஞ ந&ண;க2ெகலா தைலயாக விள;
காத' எ/

; இைறவ

ந&ண

எலா கடைமக2 Gல%த நறி கா

’நறி
ண

எ/

Fறி+ சிற'பிகிறா.

அதாவ), ஒ வ ெச<த நைமைய - உதவிைய பாரா நிைனவி ெகா
கடைமகளா&/த. நறி கா
மனித ெகா

 ஒAக ேவ



ஒAக ெசாJ வரFயத/. இயபாகேவ

ய ஓ ஒAக . அதனாலேறா தி வ.2வ

’ெச<5 நறி அறித' எேற றி'பிடா.

வாதPரக. தம) ேதன%த தி வாசக தி அக நாயிைன இA'பா.
நாயி4; கைடேய எற ெசா&ெறாட ெப கி கிடகிற) தி வாசக தி.
அதாவ), நா< நறிகா

உண+சி உ

என அகீழான நா<.ள ண%

. ப தறி1 பைட த மனிதனாகிய

இலாம& ேபாயி&ேற எப) றி'.
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நாC

Fட மனிதைன ேநாக நறி கா உண+சியி பாராட

Fயேதயறி, அதனிட தி=

%Aைமயாக நறி கா

ப

பிைல.

இைறவனி தி வ ைள' ெப/த&ாிய வாயிக. க ைண காத , நறி
காத ஆகிைவகேளயா . இைறவ மகி61ட த;கியி 
ெசாக

அல) வி

இட;க., ஒ/

7லக . ம&ெறா/ அைமதியான நறி கா

ப

பி&

சிற5த உ.ள . ஆதலா நறியறித - நறி காத எப) உலகிய ஒAக
மம/. அ ளிய ஒAக%மா .

உலகி ெச<ய Fடாத பாவ;க. பல. அவ&ைற ெயலாேம ெச<தா= ,
வ 5)த, ேநாபி
எ/

த %தJயைவக. Gல

கAவா< ேதெகா.ளலா

நறி மற தவ/ ெச<தா கAவா< இைலெய/ F/கிற)

தமிழாி வா6விய கா

றநாX/.

"ஆ%ைல ய/ த அறனிேலா
மாணிைழ மகளி க +சிைத ேதா
பா'பா த'பிய ெகாைம ேயா
வAவா< ம ;கி கAவாC

உளெவன"

எ/ Fறி, நிலேம ந&/' ெபய5தா=

நறி மறக Fடாெதன

வJC/ )கிற). அ).

நில ைட ெபய வதாயி4 ெமா வ
ெச<திெகாேறா உ<தி இெலன
அற பா பி&ேற ஆயிைழ கணவ"

எ/

ேபBகிற).

க&ேறா ஏ )

கJ ெதாைகC , ஒ வ தன இட வ5)&றேபா)

உதவியவ அவ ேதைவ' ப

கால ேத உதவா) ேபானா, தாேன

தானாக ேத<வா எ/ F/கிற). நறி ெகாற பாவ
பிற

Fட உயிைர ெதாட5) நி/ )/ )

F/கிற).

எ/

இH1ட ஒழி5த
கJ ெதாைக
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க&பி தா ெநNசA;க' பக5)

ணா வி+ைசக

ட'பி தா ெபா ேள ேபா& றமியேவ ேதCமா
ஒ&க ). உதவியா தவாதா ம&றவ
எ+ச ). ஆயி4

அஃ) ஈறியா) விடாேத கா

."

கவியரச க ப ’உதவி ெகாேறா உ<த& உபாயேம இைல' எ/
F/கிறா. தி வ.2வ ைவய ). வா6வா; வாழ வ ) காய
அறெநறிக2. ெச<5 நறி மறவாைம ஒ/. தி வ.2வ.

எ5நறி ெகாறா

உ<1

டா

உ<விைல

ெச<5நறி ெகாற மக&.

எற றபாவி பயகைள அல) விைள1கைள அ/தியி உ/தியாக
F/வ). உண5) இற தக).

எ5நறி எபத Gல , நறலா எலாவ&றிைனC
ெகாறா எபதி =.ள உ
எபைதC

உ.ளடகினா.

ைம நறலாதனவ&ைற+ ெச<யFடா)

உண )கிற). உ<1

டா

எற ெசாவழி உ<த F

எ/

ெபா . ெகா.ள %கிறேத யறி, உ/தி' பாைல. ெச<5நறி ெகாற மக&
உயவிைல எபதி ெதளி1

உ/திC

எப) னாேலேய பல பிற'களி=

ஆதலா, நா
ேவ

அைனவ

இ க கா

கிேறா . உ<விைல

உ<விைல எப)

ெபற'பகிற).

நறியறி5) கடைம' பாைடயவகளாக வாழ

 . நம இ5த வா6ைகைய ெகா த இைறவ4 நறிகட' பாடாக
 . வா6 )த ம

அவைன வா6 )த ேவ

இைறவைன மகி6விகா).

அவ உவக Fய வைகயி அவ4ைடய அ ைம காாிய'பாடாக இ கிற
உயிாின;க2 ெதா

 ெச<த=

ஒ வைக வழிபாேடயா . பேவ/

உயிரவக தி உைழ'பினா= , உதவியினா=ேம நா
அ5த உயிவக தி& நா
கா

ஆ

ப

டாமா என? அ)ேவ நறி

. அ)ேவ சிற5த இைற வழிபா.

டவ எ

ெச<யேவ

உதவி ெச<ய ேவ

வா6கிேறா . மீ

ண ேதா அல) தி வ  சி5தைனேயா நா ெதா

 . நறி காத= ஒ வைக வழிபாேடயா .
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எAைம எAபிற'
விAம

உ.2வ த;க

)ைட தவ ந.

-------------15. எ9ச தா: காணப8

மனித ல தி விAமிய சிற'க2. ஒ/ தைன அHவ'ெபாA) நிைன5) ,
நிைன1/ திC

ஒAக ெநறி'ப தி ெகா.வதா . இHவா/ ஒAக

ெநறி'ப தி ெகா.2

%ய&சி இறியைமயா ேதைவ ப தறி1. இ;

ப தறி1 எப) நைம தீைமகளி F/பாகைள ஆரா<த= , அறித=
ஆ .

அ;ஙன

ஆரா<5தறிகிற ேபா6). சாபிறி ஆரா<த ேவ

 . ெச<தி

உாியாாிட தி= , அ+ ெச<தியா விைளயFய பலாபலகளி=

ப&/த

இ மானா ப தறி1 தர )ட ெசய பட %யா). ஒைற அல)
ஒ வைர+ சா5) நி/ ஆரா<வத&' ப தறி1 எ/ ெபயாிைல.

எ5தவிதமான சா ப&/ேகா

வி '

ெவ/'

இறி+ ெச<திைய+

ெச<தி அளவிேலேய ஆரா<5) அறித= , அவ&ைற வJC/ த=
சா5ேதாைர வழி நட )த=
ப

ேபா&/த= Sாிய ப

பாைடேய ந1 நிைலைம எ/ அற :க2

த ைம+

பாடா . இ'
ஒAக :க2

வJC/ )கிறன.

தி வ.2வ ந1 நிைலைம எேற ஒ
ெகா.ைகைய ேம& ெகா

அதிகார

ைவ தா. ந1 நிைலைம

ெடாAதைல ’தவ ' எ/ Fட+ ெசாலலா . ந1

நிைலைம ெகா.ைகைய ஏ&/ேகாடJ வ கிற இக

கைள ெதாகா'பிய

ெம<'பா யJேல ேபராசிாிய விளகிறா..

ெசNசா5 திாியி4

ஏ தி4

ேபா தி4

ெநNேசா5 ேதாடா நிைலைம.

எ/ கா 'அ) காம
ேபBகிறா.

ெவளி மயக

நீ;கிேனா க

ேண நிக6வ)" எ/
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ந1 நிைலைம ெகா.ைகCைடேயா வி ' ெவ/'களினி/
ெப/த ேவ

 . இைறவ4

"ேவ

த ேவ

விதைல

டாைம இலா” அேறா? அH

இைறவைன வா6 தி வண;கிறவ க2 , இ ணவிய இறியைமயாத)தாேன!

ந1 நிைலைம ண இலா, நலவகளாக இலாதேதா மமிறி
தீயவகளாக1

இ 'பாக.. அவக. தீயவகளாக இ 'பேதா மமிறி

ம&றவகைளC ெக ) அறமிலாத வழிகளி ெச= )வாக..

அரB அைம+சி வழி. அைம+B ெகட அரB ெக . ெகட அரB - ெகா;ேகா
அரB, கதிரவ Bகி கா<கிற கா<+ச பயிகைள+ Bத ேபா/ மகைள+
B . ஆதலா, அைம+ச ந1 நிைலைம உைடேயாராயி
இக

த ேவ

 ,

திைனேய பாைல கJ ,

"நவிக5 ெதாாீஇ நயனிலா விைனவா;க
ெகாQ5த மளவ. ேகாேபா ஞாயி/
க கதிG கா<சின; ெதாிதJ"

எ/ ேபBகிற).

நியாய , நியாயமிைம ஆகியவ&றி& க வி ந1 நிைலைம Cணேவயா .
ெசவ , வறிய

ஒ'ப நியாய

%ைற ெதாி5) ெசவ

வழ;வேத - வா6விய %ைற. இதைன ,

நF5 தவ

இைற ெதாியா ேநெராக ேவ

 "

எ/ பழெமாழி ேபBகிற). ஆனா உலகியJ இ/ ெச<திைய ஆரா<வத&'
பதிலாக+ ெச<தி யாரா ெசால'பகிற) எேற பாக'ெப/கிற). ேம=
"ெச<திைய+ ெசா=கிறவக. ெச<)
ெசாலலா ” எ/ ெசால'பகிற).

காட ேவ



- அ'ெபாA)தா
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தீைமயி அ4பவ தி விைளவி தா நைம அ

கிற). ஆனா= , அ5த

நைமைய ேதா&/ வி'பத& காரணமாக இ 5த அ5த தீய அ4பவ தி
எ'ப நைமைய காண %C ? அதனா ஆரா<1 ெச<தி ப&றியதாகேவ
இ

த ேவ

 .

படாத ச%தாய தி - நலகி ெதாடக தி

ந1 நிைலைம ெகா.ைக ப
இப

இ கா). மாறாக )ப

.ந

த

பைகவகளாவ. எனி4 ,

பக2

ெதாட5) ந1 நிைலைம ெகா.ைகைய கைட'பி ெதாAகி இ/தியி
இப

வ5ெத<)

ஆகேவ த4ைடய வா6ைக - தனல

ெகா.ைக சீல தி&ேம உய1 த5) ஒAத ேவ

அ;ஙன

ஆகியவ&ைற விட

 .

ஒAகிய ஒ வ அெகா.ைகயி காரணமாகேவ இற5) படா=

உலக ) மக. அெகா.ைக

சீல தி&ேம உய1 த5) ஒAத ேவ

Fட
 .

அ5த ெகா.ைகக. த;கி நி/ ”விளக ெபற வா<'பிலா) ேபாயி&ேற" எ/
க6 ேச'ப. ந1 நிைலைமைய "நன

உலக ) மக. இரக%/தJ Gல

ந1" எ/ ெந<த& கJ பாராகிற). அதாவ). "நைமைய உைடய ந1
நிைலைம" எகிற). தி வ.2வ,

தகா தகவில எப அவரவ
எ+ச தா காண' ப .

எகிறா. இறபா1 உைர க

ட பாிேமலழக எ+ச ைத நமக.

மீேத&றினா. அேதா இய&ைக மாறாக - உட&F&/ %ர
மகேப/ உ
க

டாதைலC

பாடாக

இலாம& ேபாதைலC உ.ளடகிC

உைர

.ளா.

நமக. எற உைர ஓரள1 ஏ&/ெகா.ள Fய). பிைனய)
ஏ&ற&கிைல. மணடவ ஆரவார ெதாழிJ மீேத&றினா. காளி;க ஒAக
திபா& ப தினா. ேம&க

ட உைரக. அைன )

ேதா/கிறன. தி வ.2வாி தி 1.ள ைத க

ஆரா<+சிாியனவாகேவ
ட அைமதி, ேதாறவிைல.

ேம= , உைரயாசிாியக. த த கால ேத வழகி இ 5த ெச<திகளி
சாபிேலேய உைர எAதியி கிறன.

இலகண மர'ப எNBத எ+ச

ஒ வ4ைடய மரண தி&' பிற
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அவ4ைடயதாக இ5த உலகி எNBவ) அவ4ைடய க6 அல) பழிேயயா .
ந1 நிைலைம ெகா

ெடாAகிேயா ' க6 நி& . அலாேதா' பழி

நி& .

வரலா&/' ேபாகி=
எNசி இ/

இHவிர

பாகிேறா . பாாியி க6

 காசிகைளC

உல1கிற). அAகா&றி காரணமாக நவிக5) பாாியி பற'

மைலைய %&/ைகயிட Gேவ5தாி இக6+சிC

- பழிC

இ/

எNசி

நி&கிற). ஆதலா,

தகா தகவில எப அவரவ
எ+ச தா காண' ப .

எற றபா1 - எ+ச தா& காண'ப

எபத& அவக2' பி எNசி

நி&கிற க6 அல) பழி இைவேய. அவகளி ந1 நிைலைம+ சிற'ைப
கா

எ/ ெபா . கா

பேத சிற'பாக ெதாிகிற).

-------------16. எலா/ நறா பணித

மனிதைன ெகதJ >6 )

ண ேககளி தைலயாய) ஆணவ .

ஆணவ தி வழி'பட) அக; கார . அக;கார ண

பைட தவ பிறைர மதிக

மாடா. நல வா ைதக. ேபச மாடா இழி )' ேபBதைலC , பழி )
F/தைலCேம ெதாழிலாக ெகா.வா. அத காரணமாக' பைக வள'பா;
ந

பகைள இழ'பா. தா உய5தவ எற ந பிைக அவனிட தி

இ 'பதனா, வள+சி ாிய F/பாக. அவனிட

அவ வா6ைகயி மா/த=

இரா.

இ கா) - வள+சிC

இ கா). ஆணவ தி

பைக அடக %ைடைம. அடக%ைடைமைய அணிகலனாக ெகா
ஆணவ தி வாசைனேய இ  கா). பணி1
ெகா

டவக2

இெசா=ேம அவக. பா 

  .

அடக%ைடைம எப) அ+ச தினா பணி5) ெச=
றி'பத/. எதி தாத ெச<C

ேகாைழ தன ைத

ஆ&ற இ 5) , அதைன+ ெச<யாைமேய

அடக%ைடைம ! அறி1, ெசவ , க6 ஆகியைவக. இலாம& ேபாயி4
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அடக%ைடைமயி காரணமாக ேம&க
சிற'பாக1
அடக

டவ&ைற' ெப/வேதாடறி+

வாழ%C ! ஆனா, ேம&க

ட எலாவ&ைறC ெப&றி 5தா=

இலாம& ேபானா, அவ ெப&றி கிற அைன தி=மாய

சிற'கைளC

இழ5) இழி நிைல எ<)வா. ஆைக யா ந&ண;க2. மிகமிக+

சிற5த) அடக

உைடைம!

அடக %ைடைம எேலா 

ேதைவ. எ'ெபாA )

எலாவிதமான ததி'பாக2

இ கிற ேபா6), அடக%ைடயவராக

இ

த சிற'பி&ெகலா

ேதைவ. அ)1

சிற'.

'ஒ வ4ைடய இயபான ப

ைப அவ4ைடய ெசவ , க6, பதவி ஆசிய

ததி'பாக. உயகிற ேபா6) காணேவ

 ' எப) ஓ ஆ;கில' பழெமாழி.

ெபா)வாக அறிவினா= , ெசவ தி னா= , பதவியினா= , தவ தா= இன
பிறவ&றா =

ெச  ேதா/வ)

.

அறிவினா ெச கைட5) அடக' ெப&றத&+ சா/ அ ண5தி சிவா+சாாியா
; ெசவ தா ெச கைட5) அடக'ெப&றத&+ சா/ ஜா ேபரரச.
பதவியினா ெச கைட5) அடக' ெப&றத&+ சா/ நா%க. தவ தினா
ெச  கைட5) அடக' ெப&றத&+ சா/ ெகா;கண மா%னி.

ஆதலா , தி வ.2வ அறி1, ெசவ , க6, பதவி %தவிய இலாதா அடக'
ப

பிலாதவராக இ 'பைதவிட இைவயைன )

ப

பிலாதவராக இ 'ப) ஆப தான) எ/ றி'பிகிறா.

ஆ , ெசவ தி&' பிறிெதா

உைடயா அடக'

ெசவமாக திகழ Fய) அடக%ைடைம.

ஆதலா, 'எலா தறா பணித' எ/ தி வ.2வ றி'பிகிறா.

அடக%ைடைம விாி5த ஒAக ெநறி. ஒAக தி பா& படதாக1
அடக திைன க தலா . க&ேறா ேபா&/

கJ ெதாைக அடக

அறிவா

சிற5த ெதன ஆராய' ெப&/ %1 ஏ&/ெகா.ள' ெப&ற)' என றி'பிகிற).

ேவ

யவா/ ஒAதைல அடகமிைம எ/ , ஆ&ற இ 5)

அட;கி
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நி&றேல அடக%ைடைம எ/ கJ ெதாைக ேபBகிற).

"ரவல ேபா=

ேதா&ற

உற6ெகா.

இரவ மாகளி& பணிெமாழி பயி&றி"

எப) கJ ெதாைக. ேதா&ற தா ரவல - வாாி வழ;வதி வ.ள - எனி4
இர5) வா6ேவா Fறி இரகிற பணிவான ெமாழிகைள+ ெசாJ' பழ
கிறானா . இத&' பழ;கால அரசக. லவ களிட ேத பழகிய %ைறைய+
சாறாக காடலா .

'ெகா.ளி கைட Fைரைய ெகா2 ) ஆ&ற உைடய). ஆயி4

Fைரைய

ெகா2 ) %, Fைரயி ெச க' ெப&ற ெபாA) அ) பல  ெதாிவதிைல.
அ)ேபால அதியமா மா&றாைர >6 )
ேதாறி விள;வா. ஆயி4
இ 

வலைமCைடேயானாக கள ேத

த4ைடய ந

பக., உறவினக. ம தியி

ெபாA) அட;கிேய இ 'பா."

எ/ அதியமா ெநமா அNசிைய ஒளைவயா பாராகிறா.

இலைட+ ெச கிய ெநJேகா ேபா எப) ஒளைவயி வா. அடகமிறி
நட தைல த கி தைலயி நட5ேத' எ/ மாணிகவாசக றி'பி கிறா.
த கி திாிேவாைர 'ெநறியி நீ;கிேயா எ/ ேபBகிறா இள;ேகாவக..

அதனாலேறா சிவெநறி விளக :லாகிய சிவஞான சி தியா. 'ைசவ சீல;க2.
%தைமயாக எ )ெகா.ள Fய) தா65) ெச' எ/ றி'பிகிற).

தா6ெவ4

தைமேயா ைசவமா

ஊ6ெபற அாி)'

எப) சி தியா வா.

சமய சா
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ஆக , அடக%ைடைம ஓ உலகிய ஒAக . ஏ? அ ளிய ஒAக%

. இனிய க6 ேச . ம/ைமயி

அடக%ைடைம இ ைமயி ஏ&ற த
தி வ இப

த

Fட.

.

எலா நறா பணித அவ .2
ெசவேக ெசவ

தைக ).

எப) தி ற..
--------------17. ைம

ஒAக எப) ஒறல - இர
இர

 ெப

டல. பல F/கைள உைடய). எனி4

பிாிவாக ஒAக ெநறிைய வைக'ப தலா . தனி மனித த

4ைடய வா6ைக வட தி, தனகாக கைட' பி
பிறிெதா/ தனிமனித தா வாA
%ைறயி கைட'பி

ஒAக

ஒ/.

ச%தாய ேதா ெதாடெகா.2

ஒAக .

இ5த ச%தாய ஒAக ைத ைம ஒAக எ/ ெசாலலா . இைதேயதா
ைம' பயி&சி எ/ தமிழி= , Citizenship எ/ ஆ;கில தி=
வழ;கிறாக..

ஒ

நா ெப ைம அ5 நா மகளி சிற'பாேலேய அைமகிற).

மகளி நிைலC ச%தாய F ஒ ைம'பாண1 இறியைம யாத).

இர

டாயிர

ஆ

க2 %ேப ச%தாய வா6விய :ைல ஆகி த5த

தி வ.2வ இதைன ெதளிவாக வJC/ )கிறா. தி றளி ஒழிபியேல
யிய ேபச எA5ததா .

ஒAக

உைடைம ைம இAக

இழி5த பிற'பா< வி .

எப) ற.. இ ற2 சாதிக. வழி'பட ந+B நாகாிக+ SழJ வா65த
பாிேமலழக சாதி %ைறக2 உப உைர எA)கிறா. ஒAக தி& அவ
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த

விளக

"அவரவா வ ண தி&ேக&ற ஒAக ' எப) வ.2வ தி இலாத

வ ண ைத F கலக %ய&சிகிறா

ஆனா தி வ.2வ க திய க
ஓ உ/'பினாக இ க ேவ

) ேவ/. ஒ

மனித ஒ

ெபாிய ச%தாய தி

மானா, அ5த+ ச%தாய %Aைம

நலதர Fயெதன %ெவக' ெப&ற அ' பைட+ ச%தாய ஒAக;கைள
கைட' பிக ேவ

 .  எப) நா மக எபைத உண )ேம

தவிர+ சாதிைய உண தா).

தனிமனித ஒAக;கைள' ேபாலேவ, நா ஒA க;க. எ/
சிற'பாக இ/ ந
மக4
ேவ

பாரத நாைட எ ) ெகா

சில உ

டா, ஒHெவா

.

இ5திய

த4ைடய உாிைமைய' ெபற G/ ஒAக;கைள கைட'பிக

 . இைவ இைறய+ SழJ பாரத நா+ ச%தாய' ெபா) ஒAக .

சாதி, இன, ெமாழி, மத ேவ/பாறி

இ5த நா வாAகிற எலா மக2

ஒேர ல ' எ/ க தி' ேபா&/வ) %த ஒAக .

தனி+ைச வழி இய;காம, பல க
மகளாசி' ப

 இர

டாவ) ஒAக . அ ) இ5நா ெபா) > - இH

>=.ள உைடைம அைன )
ளி+ச ஏ'ப% , இ4

தறி5), பலாி %கிண;கி வாA

எேலா

அ4பவி'பத&ேகயா . சிலாிட )

பலாிட தி பசிேய'ப%

இ 'ப) - இ க

அ4மதி'ப) நியாய%மல - நீதிCமல.

ஆதலா எேலா

எலா நலக2

ச%தாய ைத ஏ&/ ெகா

ெப&/ அ4பவிக Fய சமவா<'+

 அத&ேக&ப வா6ைவ அைம )ெகா.ள ேவ

எப) Gறாவ) ஒAக . வா6வி இ

G/ ஓ Aக;கைளC

ஒAேவாேர இ5திய Cாிைம ஏ&ைடயராவ. அவத
நா மக. பயJ எ/

அ'ப மக ப

கைட'பி )

ெபயேர பாரத

நி/ விள; .

ட வாழாதா ெபயக. மக. பயJJ 5) விலக'

ெப&/, இழிதைம Cைடய கா நைடகளி கணகி ேசக'ப . இ
க



திேலேய 'ஒAக%ைடைம , ைம' எற ற. எA5த).
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ஒAக

உைடைம ைம இAக

இழி5த பிற'பா< வி
--------------18. உ0ைம மக யா/?
யா/?

மனித ச%தாய அைம'பி வழியிேலேய தா நகர, நா அைம'க.
ேதா/கிறன. மனித ச%தாய நாகைள உ வாகிற). கால'ேபாகி,
நா வழி மனித ச%தாய ெப ைம ெப/கிற). க6 ெப/கிற). இ5த உண+சி
வவ தி ேவா/வ) தா தா< நா' ப&/.

ஒ

நா Cாிைம ெப&/ வாAத, மனிதனி விAமிய சிற'க2. ஒ/.

உலகி பேவ/ பதிகளி Cாிைம ெபறாத மக. நாட&ேறா எ
வா6கிறாக.. அ) Wட/. ேம=

நிர5தமான நவா61

உ தரவாதமிைல.

ஒ

நா சடMவமான Cாிைம ெப&றா ம

மகளி ெமா த நலைன எ
ேவ

ண தி& ெகா

ேபாதா). அ5 நா

 ஒAகிறவகளாக1

இ க

 . தனிமனித ஒAக;கைள'ேபால, நா ஒAக;க. எ/ சில

இ  . அHெவாAக;கைள ேம&ெகா

 ஒAகிறவகேள உ

ைமயான

 மக..

ஒ

நா பிற5) விடதனாேலா அல) மக. ெதாைக கணெக'பவக.

கணகி ேச ) ெகா

டைமயினாேலா ஒ வ ஒ

நா உ

ைமயான

மகனாகி விவதிைல.

%யாசி நிலவிய கால தி ேதாறிய தி ற. சிற5த மக. ஆசிைய'
ப&றிC

F/கிற). தி வ.2வ, நா ஒAக ப&றி, நைக+Bைவ த) ப'

ேபBகிறா; மக கண எAதி ைவ அ=வல, மக. வாிைசயி ஒ வ
ெபயைர எAதி ைவ தி 5தா.

ஆனா, அவாிட திேலா , ச%தாய ஒAக , நா ஒAக எப) சிறிதள1
இைல. அவ சாதி' பைகைய வள'பா. ஒ/ப வா6த= உைல
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ைவ'பா. பிற க
எலா நலக2

ைத அறிய ம/'பா. த க

ைதேய சாதி'பா. எலா

ெப&/ வா6கிற சமநிைல+ ச%தாய ைத ஏ&/ ெகா.ள

மாடா. த லாப ஒைறேய க )வா.

சGதாய பைக ஒAக ேககளாகிய அAகா/. ெவஃத, ெவளி, ற;Fற,
கலக

ெச<த ஆகியவ&ைறேய ேம&ெகா

 ஒAவா. ச%தாய ஒAக ைத,

க காகிற அைடைம, ெபாைற Cைடைம, ஒ'ரவறித ஆகிய இனிய
ஒAக ெநறிக. அவ அறியாதன. இ'ப'பட ஒ வ ெபய, மக. கணகி
இ கிற).

தி வ.2வ ெசாகிறா, மக. கணகிJ 5) அவ ெபயைர நீகிவி ப.
நீகிவிவ) மமிறி, இழி5த உயிவக;க2 ஏதாவ) கணகி 5தா,
அதி ேச ) ெகா.2 பC

ஒAக

ெசா=கிறா.

உைடைம ைம இAக

இழி5த பிற'பா< வி .

ைம' ப

ைப எHவள1 அழகாக தி வ.2வ விளகிறா. பர5த

பாரதநா மகளிட தி, சிற5த மக. இய வள5), நா ஒAக
சிற5) வளர ேவ
ெச<) ெகா

 . பாரதநா ெதா ஒAகமாக+ சிலவ&ைற நா தியதி

 அ5ெநறியி ஒAக ேவ

 .

பாரத நா மிக' ெபாிய நா. பேவ/ மக. வாA
ெநறிகைள ெகா

 ஒAகிற நா. எனி4

ெபாிய நா. பேவ/ சமய

ெமாழி, சமய ேவ&/ைமகைள

கட5த ஓ உண+சி Mவமான ஒ ைம' பாைட ெகா.வ), நம)
நாெடாAக;களி ஒ/.

இர

டாவதாக நா அைனவ

ஏ&/ ெகா

வி

பி, ஒ

பாிMரண மகளாசி %ைறைய

 கிேறா . மகளாசி %ைற'ப ஒHெவா

சி5திக1 , க த1

உாிைம உ

. அHவழி அஃதான), க

மனித4
) ேவ/பாகளி

காரணமாக கா6' , பைகC காத Fடா). அHவழி , கலக;க2
Fடா).

ேதாற
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மகளாசி %ைற நில1
நைடெபற ேவ

நா நல க

) மா&ற , மனமா&ற %ய&சிக.

ேம ஒழிய, பைகவழி %ய&சிக. Fடா).

Gறாவதாக, இ5 நா F  ப அைம' ைடய). இ5நா
உைடைமக. அைனவ ெபா)1ைடைம. இ5 நா ெசவ வா61 சமநிைல
உைடயதாக இ க ேவ

 . எலா

சமநிைல+ ச%தாய அைம'ைப நா

வி

எலா நலக2

ெப&/ வாA

பி ேம&ெகா.ள ேவ

 .

இ5த G/ தைலயாய ஒAக;க2 இைறய பாரத நா
நாெடாAக;க.. இHெவாAக;கைள மன'Mவமாக ச&/ ஒAபவகேள,
தி வ.2வ க

)'ப, இ5நா உ

ைமயான மக. ஆவாக..

--------------19. நில திய

தி ற. ஒ

வா6ைக :. கனவி= , க&பைனயி=

திைள

வா6ைக'

ேபாைக தி ற. ஒ)கி த.2கிற). ேம= , தி ற. உண+சிைய
ெதாகிற) - Q

கிற) - Q

எனி4 , உண+சிகளா ம

 வளகிற).

நட த' ெப/

வா6ைக இயைல - வா6ைக'

ேபாைக தி ற. ம/கிற). இப ேவைக ெகா

 நட )கிற

வா6ைகைய விட, )ப;களா ெதாடர'ெப&ற வா6ைகயாயி4

ெநறி%ைற'

படதாக - வள+சி Cைடயதாக அைமவேத சிற5த) எப) தி வ.2வ க

தி ற. கா

).

ஒAக ெநறிக. எளியன ேபால ேதா/ . ஆனா= ,

உண+சி வச'பட மக2 அைவ அாியவா . அறி1

ெதளி1 ெகா

ட

மனிதக2 தி ற. கா ஒAக ெநறிக. எளியன, இனியன. தி ற.
ெபாைறCைடைம' ப

ைப மிதிC

வ&/ )கிற).

ெபாைறCைடைம' ப

 தி ற. F/

உவைம நில . நில

க விகளா தைன ெகா தி கிளறி, ெகா5)ப

ெகாய

இைழ'பாைரC

>6 தாம

42

தா;கிற). தன) மாச&ற ேமனியி, மாBகைள உ
அவக

டாகினா=

ெபா/ த ளி

வா61 த கிற). ெபா/'பேதா மமறி, அ )ப;கைளேய

த4ைடய ெசழி' உாியைவகளாக மா&றிெகா
உய தி வள

ெப கி தீ;கிைழ ேதா 

உ

 த ெப ைமைய

ண உண1

ப க நீ

, த5)

வா6விகிற).

ஆக, தீ; ெச<ேதாைர' ெபா/ த, அ தீ;கைளேய த4ைடய வள+சியி
நிைலகளகளாக மா&றிெகா

 வளத, ெபா/ தJ4

மிNசிய வா6வி

பணியிைன+ ெச<த ஆகியவ&றா நில தி ெப ைம உயகிற).

அ)ேபாலேவ, தீ; ெச<ேவாைர எதி ) அழி த நலம/. அ;ஙன
அழி தா, தீ; ெச<ய'படா ம
நJய

அழிவதிைல. தீ; ெச<தாாி

ெக - கால'ேபாகி அவத

அைண ) ெகா.ள ேந

ெச; தி %றி5) அழிைவC

.

உலகிய பாிணாம த )வ'ப, ஒறிJ 5) பிறிேதா/ ேதாறா).
அழிவிJ 5) அ ேதாற %யா) - ஆக

ேதாற %யா). அழிவிJ 5)

அழிேவ ேதா/ .

பைகவைர ஒ/க ேதா/

பைகCண+சி ந ைமC

அதனாலேறா, ராண;களி=

அழி ெதாழி .

Fட அBரகளி அழி1 ேபச'படவிைல.

அவகளி மனமா&றேம ேபச'பகிற).

பைகவ நம+ ெச<C

தீ;களா நா அழிகிேறா

எப) உ

ைமய/.

ந %ைடய ைறக. மி5தி மானா பைகவக2 இடேம&ப . இத&
மாறாக அவகளா நம விைளC

)ப;கைளC

வாயிகளாக ெகா

) %ய&சிC

, ) அறி1

நில தி பயி விைளவ) ேபால நா%

ெதாைலகைளCேம
ெச<ேவாமாயி கிளறிய

அறிவா - ஆ&றலா ெசழி ) வளர

%C ,

ந %ைடய வள+சி மிகிறேபா), பைகவக2
நிழJ வாழ %&பவ. நா%

பைகயா&ற ஒ;கி ந

வா6வளிக %C .
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பழிவா;த, பழியிைன+ Bம )

- கைழ ெக . ெபா/ த கைழ த

- )ைம நிைற5த ெபாJ1ைடய எதிகால ைத உ வா . தி றைள' ப ),
சி5தைன ெச<) வா6ைகேயா இைண ), ெசயப த %யேவாமாக!

அக6வாைர தா; நில ேபால த ைம
இக6வா' ெபா/ த தைல.

நிைறCைடைம நீ;காைம ேவ

 ெபாைறCைடைம

ேபா&றி ஒAக' ப .
----------20. ஏ %:ற ெக8 ?

&ற

ெச<தவ4, &ற தி& த

டைன உ

. அ)தா நியாய%

நீதிC Fட. ஆனா தி வ.2வ ஒ வ ெச<கிற &ற தி&காக, அவ4ைடய
B&ற

%Aவ)ேம உ

ப)

உ'ப)

இறி ெக எ/ FறிC.ளா. இதி

என நியாய தைம இ கிற) எ/ ஆரா<த ேவ

ஒ

 .

தனி மனித உ வ தா, ேதா&ற தா தனி மனிதைன' ேபாலேவ

காசியளிகிறா. அவ ப 1ட ேதா&ற தா தனி மனிதேன தவிர,
உ

ைமயி, அவ தனி மனிதனல. ஒ

விள;வன மன%

தனி மனிதனிட தி %கியமாக

உ.ள%ேமயா .

அதாவ) மன+சாசிC , உ.ள ) உண1ேம மனிதனி வா6வி
இறியைமயாதன. உணேவா அறிேவா, ஒAகேமாFட, தனி தனிதனி
விைள1க2மல; பைட'க2

அல. அவ&ைற அவ வாA

மனித

ச%தாய திJ 5ேத எ ) ெகா.கிறா.

உ.2ண1கைள உ வாவதி, ஒ

, தனி மனித வாA

B&ற

மிக

%கியமான ப;ைக வகிகிற). தி வ.2வ 'மன )ள) ேபால கா
ஒ வ  இன )ளதா

அறி1' எகிறா.
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”ல

Bர

ஒAக க2 எலா " எ/ க ப4

'ஆறவி5தட;கிய ெகா.ைக+ சாேறா வாA

ேபBவா.

ஊாி வா6த %'ைபC

த ’ எ/ றநாX/ ேபB .

ஒ வ ஒ வ4 ஒைற வழ;க இ கிறா அைத அAகா/ைடயவ
தகிறா. த ண

தனல தா ம

தனல தி ேநாக , தா அ4பவிக ேவ
ேவ

வ5) விவதிைல.



எபதா . இ; அ4பவிக

ெம/ எ ) ெகா.வதிைல. ம&றவக2 வழ;வைத தா

அA கா/ணேவா தகிறா. அAகா&/

அAகா/ பிற )<'பைத க
இ 5தா=

.

 ெபாறாத). எனேவ அவ அ4பவிகாம

இ 'பா. ம&றவக. அ4பவிக Fடா) எேற எ

அAகா/ைடயவ தைனC
உயைவC

அவா1 ேவ/பா

7வா.

உய தி ெகா.ள மாடா. ம&றவ

தா6 )வா.

இ5த அAகா&/ண1 இயபாக ஒ

மனிதனிட ) வ5) விவதிைல. ஏ?

ஒAகேம தனி மனித பைட ) ெகா

டதல. அவ4ைடய  ப%

S6நிைலCேம பைட ) ெகாகிறன ஆகேவ அAகா&/ ண ைத க&/
ெகா த B&ற ெக என வ.2வ F/கிறா.

ேம= , ஒ வ த4ைடய B&ற தி& ேதைவயாக இ க F , எற
எ

ண தி அAகா/ ெகா.கிறா. அ5த அAகா&/ காரணமாக இ5த+

B&ற

இ 'பதா தி வ.2வ B&ற

ஒAக ைத கைட' பி ) வாA

ெக

எ/ ெசாகிறா. ஆதலா

ஆவ தனி மனித4 ேதைவயாக

இ 5தா=;Fட, ஒAக ெநறிகைள, இளைமயிேலேய பைட ) த வ)
அவ4ைடய B&றேமயா

எபைத தி வ.2வ ெதளிவாக F/கிறா.

ெகா'ப) அAக/'பா B&ற
உ
--------------

பQஉ

இறி ெக .

உ'பQஉ
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21. அ-கா:ைற அக:ற வழி

மனித வா6ைகயி சிற'பியக. உண1களா=

ண;களா=

அைமவனேவயா . பல க&க. ஒறி மீ) ஒறாக அக' ெப/வதா Bவ
எA5) > உ வாகிற). அH> நிழ வா6வத& இனிைமயாக இ கிற).
பா)கா'பாக இ கிற). அைமதிC

அளிகிற). அ) ேபால, பேவ/

வைக'பட நஉண1களா= , ண;களா=

வள5த மனிதகளி வா6ைக ,

ச%தாய எற கட ைத எA'கிற).

அHவாறைம5த ச%தாய அைம' இனிய அைமதி கல5த வா6ைக அைம'ைப+
ச%தாய தி& த கிற).

ந&ண;களி=

Fட ஒறிJ 5) ெதாட+சியாக' பல ந&ண;கைள வளகிற

தா<ைம நிைலCைடய ந&ண%
படாதி
ேம&ெகா

. அAகாறாைம , அதாவ) ெபாறாைம'

%தனிைல தா<ைம ந&ண . அAகாறாைமைய

த, ஒ

ெடாAவத Gல , அவாைவ அ/கலா . ஆைசகளினி/

விதைல ெபறலா .

ஏெனனி, ஆைசயி தாேய அAகா/. ஆைசயிJ 5) விதைல ெப/வதா,
ெவளியினி/

விதைல ெபறலா . ெவளியினி/ விலகினா இனா+

ெசா&கைள' ேபச, ஒ/ த %தJய பேவ/ தீ+ ெசயகளினி/

விதைல

ெபறலா . அAகா/ ெகா.2த நரக ைத இ5த நில1லக தி
உ வாவைதேய ஒ .

அAகா/, ெகா

டவைர ம

ெகா.ள'பகிறேதா அவக2

அழி'பதிைல. யாைர ேநாகி
தீ; விைளவிகிற). %வி ச%தாய

%Aவ)ேம ப&றி எறி5)வி . தைன ெகா
ச%தாய ைதC

டவைரC

அழிகிற ேபரா&ற அAகா&றி&

அழி ),
. அதனா,

ெப/த&காிய உய5த மாேமைதக2 மகா மாக2 Fட )ப
விைளவிக'பகிற). ஏ? கைடசியி அவகைள இழ5ேத விகிேறா .

உலக வரலா&றி நிக65).ள ேபாக. யாவ&/

அ'பைட அAகாேற-
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யா . இேயB, நபிக., சாரY-, அ
கால தி& %5திேய நா

ண கா5தியக. ஆகிேயாைர எலா

இழ5தத& காரண

அதனாலேறா , எ5த ந&ண
ஒைற' ெப&றி 'ப) ெப

அAகாேற யா .

இ 5தா= , இைலயாயி4

அAகாறாைம

ேப/ எ/ அறிஞக. F/கிறன.

தி வ.2வ அAகாறாைம என ஓ அதிகாரேம வ ), ப ) றபாகளி
அAகா&றி தீைமைய விளகிறா. உலகிய வழகா&/+ ெசாலா
”அAகா&ைற' பாவி" எ/ ஆ திர ேதா றி'பிகிறா, தி வ.2வ.

அAகா/ என ஒ

பாJ தி +ெச&/

தீCழி உ< ) வி .

எப) தி ற.. பாவ;க2ெகலா காரணமாக இ 'பதா அAகா&ைற'
’பாவி' எ/ றி'பிகிறா. அAகா/ ேவ/ - பாவி ேவறல , எ/ க
விளவத&காக என ஒ

’பாவி' எ/ றி'பி கிறா. சில தீைமக. யாைர

ேநாகி+ ெச= த'பகிறேதா அவக2ேக அதிக

தீைம த

அAகா/ எபேதா, ெச= )பவக2ேக அதிக தீைம த
நிைலகளக. ெப

ைத

பா=

.

. அAகா&றி

ெசவ%ைடைம, அறி1ைடைம, கAைடைம

ஆகியனவா . இவ&ைற, ம&றவக. ெப&/ விள;வைத க

 மன

ெபா/கமாடாம= அவ&ைற அவகைள'ேபா ந %ய/ ெபற, தம
ஆ&ற இலாைமயா=

ேதா/வேத அAகா/.

அAகா&றி காரணமாக' பிற ைடய ெசவ , அறி1ைடைம, கAைடைம,
ஆகியவ&றி&, &ற ைறகைள க&பி ), அAகா&/ ெநNBைடேயா
கள;க'ப )வ. இத விைள1. த %ய&சிைய அழி ) ெகா.2த, பிற
%ய&சி
ஆக%

ஊ/ விைளவி ) அழி த, ெபா)வி - %வாக, %ேன&ற%

தைட'பகிறன. இதைன விளக வ5த தி வ.2வ 'தி + ெச&/

தீCழி உ< ) வி ' எறா.

அAகா/ைடயா ஒ வ ெசவ ைத' ெப/வத&ாிய %ய&சிகளி ஈபட
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மாடா. அவ4ைடய %Aேநர ேவைல &ற; காண, Q&ற, தீ;
விைளவி த ஆகியனேவ. இ தீயவாிட

ெசவ

? ஆதலா

எ'ப+ ேச

ெசவ ைத அழி ) எறா.

ெசவ

இைமயி காரண தா= , அAகா&றி காரண தா= பேவ/

தீ+ெசயகைள+ ெச<வதா நரக தி&+ ெசல ஏ)வாகிற). இதைன தீCழி
ய ெசவ , ம/ைம ேவ

உ< ) வி

எறா. இ ைம ேவ

இர

ெகா'பதா அAகா/ ெகாைமயி4

ைடC

ய >

ெகாைம யான).

வ.2வேர 'பாவி' எ/ வைசபாவாராயி ந நிைல என?

அAகா/ ெகா.2த தீ). %&றி= உ
தீைமC

ேதாறாம த'ப)

ேதாறாம த'ப)

ைம - %கா= உ

பா)காக வழிவைக உ

ைம. எ5த ஒ

டலவா? அ தீைம

ச%தாய ெநறியி மிக+ சிற5ததா . கயவகளி

அAகா/ மா&ற %யாத). அவக. ெகால தா பயபவாக.. ஆனா= ,
சாதாரண - ந தர மகளிடமி 5) அA கா&ைற அக&ற, உைடேயா %யறா
%C . அAகா/ ெகா.2த எ'ப தீேதா அ'பேய பிற எளிதி அAகா/
ெகா.2 ப நட5) ெகா.2த= தீதா .

அதனா ெசவ

உைடைமயி4

எளிய வா6ைக - ெகா ). உவ5) - ஒ'ர1

அற

ேபணி வா6த அவசிய . அறி1ைடைமயி தனடக

வி

பாம அடகமா< வா6த அவசிய . பிற க65) F/

ச5த'ப;கைளெயலா
இலாேதாாிட

வா65தா

அAகா/ எழாம - ேதாறாம தவிகலா . காரண

இைம அHவள1 ெபாியதாக ேதா&ற

ம&றவக. எலாவ&ைறC
இப தி தா மகிA

அAகா/ என ஒ

மாயி அத& %த %ய&சி,

ெப&/ வாழ ேவ



எ/ வி

பழக ைத ஏ&ப தி ெகா.ள ேவ

ேபாகி அAகா/ அக=

- அ ளிய ேதா/ .

பாவி தி +ெச&/

தீCழி உ< ) வி .

அ;

அளிகா).

அAகாறாைம ண ைத ேம&ெகா.ள ேவ

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

 . இ;ஙன

தவிக %யல ேவ

ேதைவ கைழ

த - பிற
 . கால'
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22. ற<ெசா7 ைம

தி ற. நைட%ைற வா6வியJ விைள1கைள விள
ண;கைளC

அவ&றி காரண காாிய;கைளC

:. &ற;கைளC

ெதளிவாக விளகி வழி

காகிற). அ)மம/. ஒறி %A தைமையC அள5) காவதி
தி ற. மிக+ சிற5) விள;கிற).

மனித ச%தாய தி ஒ&/ைம வள+சி
வா6த. ற;Fறி வா6தJ Gல

பைக, ற;Fறி' ெபா< ) உயி

ெபா< ெப கிற). பைக வளகிற). ந

ெககிற). நலைவ ேத<கிற). அலைவ ெப கிற).

ற;F/தைலவிட ேமாசமான ணேக பிறி ெதாறிைல எ/ ஒAக :லா
வைரய/ ) காகிறன. ’ற;F/த' ெவ/'ைப வளகிற). ெவ/',
ேவ&/ைமகைள விைளவிகிற) - ேவ&/ைமக. பிாிவிைனகைள
உ

டாகிறன! எ/ வாாி- எற ேமனா அறிஞ F/கிறா.

மனித இய= , தி வ  சி5தைனC

இலாத மானிதக., தீைமகைள ேதா

எகிறாக.. அ தீைமகைள உத தா;கி' பைக எ4

ெப



ெந 'ைப

எாிகிறாக.. த&காJகமாக' பிற &ற தி ளி கா<கிறாக.. ஆனா
அைடய Fய வயேனா அழி1! அழி1! அழி1!

அதனாலேறா அ'ப அக2

Fட ச%தாய ேதா பழத&ாிய இனிய

பழகமாக, ண;கைள+ ெசாJC

&ற;கைள' ேபசிC

வாழ ேவ



எ/

வJC/ )கிறா.

ெசா=த= ேபBத= இைடேயC.ள ேவ&/ைமைய' ப&றி நா
சாதாரணமாக நிைன )' பா'பதிைல. ஆனா அ'பரக. ெபாிய
ேவ&/ைமைய கா

கிறா. ெசா=த எப) பிறாிட தி ஒ வ

இலாதேபா) அவைர' ப&றிய &ற;கைள+ ெசா=தைல றி . அHவா/
ெசா=த &ற . ெசா=த ம
ேக ெகா

 5தா=

அதனாலேறா, அற;F/

&றம/. அ த ெசாலாடைல

&ற .

அைவயி இ பா=

ேக, ம/கேவா
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உடபாடாகேவா உாிய வா<'க. %AைமC

ெகா ), பி அற;Fற'

ெப/கிற). ஆனா, இேறா ற;Fறேல ெப கி வள5தி கிற). அைதC
உ

ைமெய/ ந பி உாியவைர ேககாமேல Fட மா/பா , சின%

ெகா.கிறவக. ெபா/' வா<5தவகளி Fட இ கிறாக. எ றா
எென/ F/வ)?

ஒ வ இலாதேபா) அவ ைடய &ற;கைள+ ெசா=த - F/த ற;Fற
ஆ . அதைன Fடாெத/ ேதவார
அ ளி+ெச<த தி 'பாைவயி=

F/கிற). அ ). ஆ

Fட ற;F/

"தீறைள+ ெசேறாேதா " எப) ஆ

டா.

&ற விளக' ெப/கிற).

டா. வா. றைள எப) ேகா.,

ற

ஆகிய ெசா&கைள றி . அ)1 தீ றைள எ/ ெசான)

உ

ைமயலாத ெபா<ைய, தீைம பயக Fயைத வJய தாேம ெச/

ம&றவகளிட

ெசா=தைல றி .

அதனா, &ற;கைள+ ெசா=த தீ). ண;கைள+ ெசாலேவ
&ற;கைள' ேபசேவ



எகிறா அ'ப அக.. ேபBத எப) ேநாி

நி/ ேபBதைல றி . ஒ வைர ேநாி ச5தி )' ேபB
தி 5)த& வா<'பாக இ  . இதைனேய தி வ.2வ

நி/ க

ணற+ ெசாJ4

ெபாA) அவ த

 . அ) &ற %ைடயா

&ற;கைள இனிய %ைறயி எ )கா' ேபசேவ

க

 .

,

ெசால&க

%இ/ பிேனாகா+ ெசா

எ/ றி'பிகிறா.

ற;F/பவக. - பிற &ற ேபசி திாிபவக. அற

ேபBவ) ேபால

ந'பாக.. நைமகாக' பாி5) ேபBவதாக' பாவைன காவாக..
ந'பி=

பாவைனயி=

மய;கிறவக., அவ F&/ உ

ஐய'பவாக.. ஐய தி வழி கள;க

ைமேயா எ/

பிற . கள;க தி வழி மன;கல5த

ந ெக . பிாிவ - ேப)/வ.

அதனாலேறா தமி6 மைற, 'ஆ6க தீய)’ எேறா)கிற). தீயவ அழித அ/.
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அதனாலேறா , ராண;களி=

Fட, அரகக. தீைம ெயாழி ) நலவகளாக

மாறி, வள+சிC&/ தி வ 2' பா திரமானாக. எற ெச<தி ேபச'
ெப/கிற).

ெசா&களா பைக வள
%C

ஒ வ ெநNச எ;ஙன

அற+சாைடயதாக இ க

எப) வ.2வ ேக.வி. ற;F/பவ ெசாைல ந ப ேவ

டா .

ெநNச தி இய எ)ேவா, அைத விைள1க. கா , ெசா&கெளலா
ெநNச தி இய %AவைதC காவ)
கவியரB க

இைல. நம) தைல%ைற கவிஞ

ணதாச அவக.,

'ெசாJ வ வ) பாதி - ெநNசி
Q;கி கிட'ப) மீதி.'

எ/ றி'பிகிறா. அறெநNBைடயா &ற%ைடேயாைர Fட எளிதி
பைகக மாடாக.. காரண , &ற ைத தி

த %C

எ/ ந வாக..

 %ய&சி'பாக.. அறெநNBைடயா ,

அத&ாிய வழிவைககைள க

&ற தி மீ) ெவ/' இ ேம யறி &ற%ைடயா மா
ெவ/'பி கா). அவ4ைடய மன
ெதாியேவ ெதாியா). அவ மன

அறவழி'படத/. அவ4 அற

தீ). க திய) %க அற ெசாJெகா.வ)

ேபால கா கிறா எ/ தி ற. விளகிற).

நீாி ெந 'பி கா) எப)ேபா, ற

ெசா=

ைமயவாிட ) அற

இ கா) - இ க %யா) எபைத உண5) வாழேவ
பழக தினி/

ந ைம விலகி ெகா.ள ேவ

பழக ைதC ைகவிட ேவ

அறNெசா=
------------------

F/

 . அதைன ேக

 .

ெநNச தா அைம றNெசா=

ைமயா& காண' ப .

 . ற
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23. தீ உ0ேடா ?

மனித உலக தி விைழ1 இபேமயா . உலக ) இய&ைகC இபேம யா .
இ;ஙன

F/வ) ”இனா த ம இH1லக ” எ/ %ேனா ெமாழி5த F&/

%ரணாகாதா? இய&ைக எப) மா&ற %யாத ஒேறயா .

மா&/த= , மா/த= உாியன எலா

இய&ைகயாகா. அைவ ஒ வைக

ெசய&ைகேயயா . அதனாேலேய "இனாத ம இH1லக ' எ/ ெமாழி5தவ
அதைன ெதாட5) 'இனிய கா

க" எ/ ஆைணயிடா.

இனாதன என, க த தகைவ ெப

பா=

%ைறேகடான தனல+

சாகளி= , த&ச=ைககளி=ேம ேதா/கிறன. %ைறேகடான தனல+ சா
எப) பிற தீ;கைள த5) அHவழி தனலமாக விள;பைவ யா .

ஆதலா ஒ

தனி மனிதனிட தி திYெர/ &ற;க. ேதாறிவிடா. அ5த

&ற;கைள ேதா&/வி'பவக. - &ற;க. ேதா/வத& உாியவா/
வாAகிறவக. த;க2ைடய &ற;கைள எ

ணி' பாகாம த;க2ைடய

&ற;களி காரணமாக' பிறாிட

&ற;கைள மேம எ )

ேதா/

காகிறாக..

காவிாி நதிைய தNைசயி=

பாகிேறா . தி +சியி=

பாகிேறா . அதனா,

காவிாி தNைசயிேலா தி +சியிேலா ேதா/கிற) எ/ ெசால %யா). அ)
ட மைலயி ேதாறிேய தNைசையC , தி +சிையC
அ)ேபாலேவ &ற;க2ாிய காரண;க. ேதா/
விள;கி' லனாகிற இட

உ

ைமைய ஒ )ெகா.2

வ5) ேச5த).

இட

ேவ/. &ற;க.

ேவ/.

சதி இலாதவக. ெபா<ைய

ேதா&/விகிறாக.. நியாயமான உாிைமகைள ஏ&/ வழ;காதவக.
ெபா<யிைன ேதா&/வி கிறாக.. ம&றவக2ைடய மன உண+சிகைள மதி )
உடபடேவா அல) மா&றேவா சதி அ&றவக. ஒக ெகா.ைகயி Gல
ெபா<யிைன ேதா&/வி கிறாக.. இவறி F+ ெசவ
ெசவ தி பயைன மைற'பத Gல

ேச'பவக.

க.வகைள ேதா&/விகிறாக..
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அழிபசி தீ

ெபா . ைவ'ழி ெதாியாத லறிவாளக. களவிைன

ேதா&/விகிறாக.. ம&றவக. அறாட வா61ேக வ/ைமயி ஆ65)
அவல'ப

ெபாA) வள

பல பைட ) ஆட பரமாக வா6பவக.

அAகா&றிைன ேதா&/விகிறாக., பல )<காதனவ&ைற' பல அறிய
)< ) மகி6 கிறாக.. அவாவிைன ேதா&/விகிறாக.. ஆதிக
ெச= )பவக. அைம தன ைதC

வள5)ழி அட;காைமையC

ேதா&/விகிறாக..

இ;ஙன

ஆ<1 ெச<யி &ற;க2 &ற;கைள உைடேயா

&ற;கைள+ ெச<ேவா

மேம ெபா/'பின ஆகா. அவகேளா ெதாட

ைடய ம&றவக2 , றி'பாக+ ச%தாய அைம' பி&
ப;

உ

. இ;ஙன

நிைறய ெபா/'

ஆரா<5) %1 ெச<வேத நியதிC , நீதிC

ஒ'ப&ற நீதிைய' )ைம எ/ , ெபா)ைம எ/

ஆ இ5த

இ/ பல F/கிறன.

ஆனா நம) வ.2வ. அேற FறிC.ளா.

ஏதிலா &ற ேபா த &ற கா
தீ)

ேடா ம4

கி&பி

உயி.

எப) ற.. இ5த ற. நிைன5) நிைன5) உணர தக ற.. )ைமC
ரசிC

நிைற5) ற.. நிைலெப&ற மனித உயிக. உலக ைத' ப&றி' பி )

அைல

பைகைம

ஒAக ேக&

அ ம 5ெதன விள;

ற..

ஏதிலா, அயலா எப) ெபா)வான ெபா .. சிற'பாக மா/பட பைக உண+சி
உைடயவ எ/ , ெபா . ெகா.ளலா .

%தJ ஒ

மனித இெனா

அ'பைடயி தவ/. அ;ஙன

மனிதைர அயலா பைகவ எ/ க )தேல
க )கிற பைகயினாேலேய நலன1

தீயனவாக ேதா/ . அைடயா மா தீைமேய ேதாறினா=

நைமேய

ேதா/ . ஆதலா ஒ வ பிறிெதா வைன ஏதிலானாக க )த Gலேம
&ற;க. ேதா/வத&ாிய கள ஏ&ப விகிற).

அ ) பிறாிட தி காண'ப

&ற;க2 தனிட தி உ.ள &ற;க.

எHவள1 காரணமாக அைம5) கிடகிறன எபைத' பாகFய
ைதாிய

ஏ&ப Bய விமாிசன தி& உாிய அறி1 ெப&/ த4ைடய
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&ற;கைள நீகி ெகா
Gல

டா பிற ைடய &ற;க2

நீ;கி' ேபா . அத

ச%தாய தி= &ற;க. ைறC ; நிைற ெப  . பைக மா/ ; ப



.

வள

இதைனேய இ5த அறெநறிையேய இ5த ற. வJC/ )கிற). அதாவ)
ட) மம/; பலைர -

ஒAகேக எப) ஒ வைர ைமயமாக ெகா
அதாவ) மனித ச%தாய ைத ைமயமாக ெகா

 வள வேத ஒAக ெநறி.

இ5த ற. ற; Fறாைமயி இ கிற). ற; F/கிறவக. ேநரயாக+
ெசா=த&ாிய ஆ2ைமC

அைசவிலா உ/திC

ற; F/கிறாக.. ற;F/வேத ஒ

இைமயி காரணமாகேவ

&ற எ/ க )

ற;Fற மாடாக.. அHவழி திாிக. ஏ&படா. ஒ
ஏ&கFய வா<' தைட'ப . கால%

ஆதலா பிற &ற கா

தவ&றி பல ப;

மிNB . மனித சதிC

ைறC . எதிபா கிற ைறக2

பைகC

அறி1 இ மானா

நீ;கி, நிைறக2

மிNB ,
ஏ&ப .

பத& % நம) &ற ைத நாேம பா ) தி

தி

ெகா.ேவாமாக.

நா

அைனவ

நலவகளாகி அHவழி ம&றவகைளC

நலவகளாக வாழ+

ெச<ேவாமாக!
------------24. பயனில ெசாலாைம

இைறய உலகியJ ேப+B அதிக . மனிதக. த %. ஒ சில Fனா=
தீகிறாக.. பல Fனா=
ஆக, கட5த :&றா
நா=
ெப

- (Fட;க. எற ெபயாி). ேபசி தீகிறாக..

ைடவிட, இ5த :&றா

அதிக . இ;ஙன

ேபசி

வள5)வ

 ேப+B அதிக . >=

அதிக .

ேப+B %ைற ஆக வழி'படதாக -

பய தர தகதாக வள மானா அ) பாராாியதா .

மனிதனிட தி ெசாலாசி ேதாறியேத ெபா ைள உண )வத& தா!
ெபா .வழி' பய ெப/த= , த த=ேம ெசாலாசியி நிைற1 இலசிய .
ேம= , உ.ள ) உண+சிகைள ெவளி' பைடயாக கா உற1%ைறைய
வள )ெகா.ளேல ெசாலாசி. மனிதக2. வளகிற பைக, பிள1
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உண+சி

ெப

பா=

காரண

ததியிலாேதா. ெசா&கைள, ததியிலாத

%ைறயி ைகயா2வேத யா .

இய&ைகயைம'பி பேவ/ தைடகைள கட5) மனிதனி வழிவழி'பட
%ய&சியா ேதா/ ெசா&க. பயன&றைவகளாக, ேபாவைத' பா ),
தி வ.2வ வ 5)கிறா. ெசாலாசிC உைழ'பி விைளேவ. இ த
ேம பட ெசாலாசி ெப
பிற 

பாைமயான மக. வா6வி அவக

பயனிலாமேல அழிவைத' பா ), கழிவிரக

ெகா.கிறா

தி வ.2வ.

பயன&ற ெசா&கைள' ேபசி' ெபாA) ேபா

Jயமா5தைர இள;ேகாவக.

’ேவ/ெமாழியாள' எ/ ஏBகிறா. தி வ.2வ பயன&ற ெசா&கைள ேக
மகி6ேவாைரC

க

கிறா.

பயனி ெசா பாராவாைன மக என
மக பத என.

எ/ F/கிறா. ெநேலாதா பத

ேச5தி கிற). அதனாேலேய , அ)1

ெநலாகி விமா என? பயப )ேவா விழி ெதA

வைரயி பத

ேலா ேச5தி  . பின பத Q&ற'ெப/ : ெநJனி/

ெந

பிாிக' ெப&/,

கழிக' ெப/ .

அ)ேபாலேவ, பயன&ற ெசா&கைள' ேபசி ெகா
நீதிமாகைள' ேபால க திெகா



 த ைம உய5தா ேபால -

- கா ெகா



சில

வா6கிறாக.. ஏ? பல வா6கிறாக. எப) அறி5தேத. ஆனா=

கால

வ கிற ேபா6), பயனி ெசா பாரா திாி5தவகைள நா ஒ) ;
ஒ/ .

ஒ

மனித4ைடய உ.2ண+சி எ தைகய) எபைத அவ4ைடய ெசா&க.

கா . நில தி இயைப, த
உண+சி, எ

ண

ணீ காவ) இய&ைக. அ) ேபாலேவ,

ஆகியவ&றி இயகைள+ ெசா&கேள கா . பயன&ற

ெசா&கைள வழ;கிறவ. அறி1ைடயவனாகேவா, இனிய
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ப

ைடயவனாகேவா இ க %யா). நீதி ெநறி வழி'படவனாக1

இ க

%யா) எ/ தி வ.2வ க )கிறா.

பயனி பாாி ) உைர
தி றைள ெகா
இ கிற) க

உைர நயனில எபைத ெசா=

 F' ெபா . ெசா=

)+ Bைவ. ெசா=

ெசா=கிறாகளா எனி, உ
ேவ

- எ/

ேபா6), அ%தி4

இனிதாக

ெசா&கேளா பயன&றைவ. அைதC

B ;க+

ட உண1 ெசாி ) அ த ேவைள பசி ேதாற

ேம! அ)வைரயி ேபச ேவ

 ; ேபசி தீக ேவ

உண+சிேயா ெத ேவார தி - தி



எற

ைணகளி உகா5) வ 

அள'பவக2, கால தி அ ைம ெதாியா)!

ஆதலா, பயன&ற ெசா&களாக இ 5)

Fட, விாி )ைர ) மகிA

இய

இவாிட தி இ கிற). இ5த அளவிேலேய தி வ.2வ %1 கட+
ெசாகிறா. என %1? பயன&ற ெசா&கைள' ேபசி திாிேவாைர
அறிவிலாதவ எ/ க தி, எட Qர ேத நி/ ); அல) ெந ;காேத.
ெந ;கினா=
கா7

கா) ெகா ) விடாேத! நீதிய&றவ எ/ க தி நீ

ட Qர தி

ேபா6ேத உைன கா'பா&றி ெகா. எ/ தி வ.2வ

வJC/ )கிறா.

இர

டாயிர

ஆ

க2' பின

எலா வா< இ கிற). எலா
ெபா<

ைன5த வவ

ெகா

) நைட%ைற வரவிைல.

ேபசலா

எ/ ேபBகிறாக..

ெகா ) ெம<யா கிறாக.. ெபாA)

ேபாகாதவக., உைழ ) வாA
களி

இக

அவசிய இலாதவக.. த&ெப ைமயி

ெசவ5தக., ேபாகிாிக. இ/


ேக ெகா



இ5த+ S6நிைலயி எ;ஙன

பயனில ெசா&கைள+ ெசாJ

இ கிறாக..

மனிதல

ஆ&ற நிைற5த %ய&சிகளி ஈபட

%C ? எ'ப, அவகளிைடேய ந பிைகCண1 வளர %C ? சி5தைன ெச<)
பா ;க.. "பயன&ற ெசா&கைள' ேபசாதீக.. அ) ேபாலேவ, அவ&ைற
ேககாதீக.". இ %ய&சியா கால தி அ ைம ெவளி'ப . க
ஏ&ப . ந பிைக வள

. நா ெசழி .

தி ெதளி1
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மீ



ஒ

தடைவ அ றபாைவ' ப ), நிைன ) அறாட வா6ைக

உாியதாகி ெகா.ள %ய&சி ெச<ேவாமாக.

நயனில எப) ெசா=
பாாி ) உைர

பயனி

உைர.

--------------25. தீ4 தீவிைன4

த&கா ) ெகா.2த எப) இயபான உயிாிய உண1. உயிவக
எலாேம த ைம )ப தினி/
வி

மரண தினி/

கா'பா&றி ெகா.ளேவ

கிறன - %ய&சி ெச<கிறன.

வில;கியJ உயி அறி1

உண1

மிகமிக ைற1. மனித இயJ=

உடJயைல விட உயி உண 1

அறி1ேம மி5) காண' ெப/கிறன. அ)

இய&ைக : பாிணாம வள+சியி=

Fட இ)ேவ நியதி.

வில;க. உட த&கா'பிேலேய ஈப . உயிாிய அறி1
ைகவர'ெப&றைமயி காரணமாக மனித ஆமாைவC த&கா ) ெகா.ள
கடைம' ப கிறா. அதனாேலேய விதி தன ெச<த= , விலகியன
ஒழி த= , வி 'ப , சி5தைன ஆகியவ&ேறா ெதாட ப தி வ&/ த'
ெப&றன. தீவிைன அ+ச ' எேற தி ற. அதிகார ைவ' ஓ)கிற).

தீவிைன ெச<தJ அ+சமல - தீவிைன ப&றிய அளவிேலேய அ+ச
ெப ெவ.ள ைத க

 விலகி ஓத ேபாற). தீவிைனCண1களினி/

அNசி ஒ);கி ெகா.2த தன தா உ
இ மாயி அவ பிற  யாெதா

ைமயான அறிெவாபட வி 'ப

தீ; - சிறியேதயாயி4

எ/ தி வ.2வ வ&/ )கிறா.

தைன தா காதல ஆயி எைன ெதா/
)ன&க தீவிைன' பா.

எப) தி வ.2வ அ .வா.

ெச<ய&க
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பிற  தீ; ெச<C ேபா) - பிற  )ப

உ

ேதாறினா= , அ) பயவிைளC; கால ) )ப
த தJ த&கா ) ெகா.க எற க

நா

அ4பவிக1

ெச<தா 

)ப

) இ; ெபற'பகிற).

பிறிெதா வ  தீ; ெச<ய திட

ெச<யலா . ந மா )ப

டாவ) ேபால

தீடலா

- ேபசலா

- திட'ப

இைழக' ெப/கிறவ ந %ைடய )ப ைத

ெச<யலா . அவ தி

பி தீ; ெச<ய ெதாியாதவனாக

இ கலா . ெச<வத&ாிய ஆ&ற அ&றவனாகFட இ கலா .

ஆனா=
ெச<C
)ப
ேக

அறகட1. தீ; ெச<தா தீ; ெச<ய திடமி

- S65)

)ப'படவ ெபா/'ைப அறகட1. எ ) ெகா.2 . பிற 
விைளவிகாம - ஆனா, பிற இைழ
இழ'

இலாமேலேய நல

)ப தா அவதிC/பவ

ெப/கிறா. காரண , அறகட1.

அவ4' பா)கா'பாக இய;கிற). அற கட1ளி ஆ&ற அள'பாி).
ஆதலா, தீ;கிைழ த வைன, அ) )/ திேய தீ

மற5)

. இதைன,

பிறேக Sழ&க ; Sழி

அறNSA

S65தவ ேக.

எ/ தி ற. வJC/ )கிற).

இனி, பிற  தீைம ெச<ய நிைனகிற அளவிேலேய நிைனகிறவ
தீைமC/கிறா எப) சாேறாாி அ4பவ உைர. 'தீ; நிைன
கிறவ4ேக தீ; ' Evil to him who evil thinks. எப) ஆ;கில' பழெமாழி.
தன தீ; ேநராம இெனா வ4 தீ; ெச<ய %யா) எ/ ஓ
அ4பவ உைரC

.

தி வ.2வ , தீைமையC

தீையC ஒ' ேநாகி தீ+ ெசயJ இழிநிைலைய -

அத ெகாைமைய நம உண )கிறா. தீ ைவ த இட தி மேம எாிC .
தீ, ைவகிறவனி ைக, ப&றி எாிவதிைல. தீ, ைவக'ெப&ற Fைர மேம
ப&றி எாிC . இ) ஒ பா ேக.
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அ) மமிறி தீயிைன யா ைவ தா= ைவ தவகேள அைணக
ேவ

ெமற அவசியமி லாம ம&றவ

அைணகலா . ஏ? இ/

தீயைன  பைடேய இ கிற). ஆனா ஒ வாிட

உ.ள தீைமைய'

பிறிெதா வ தணிக %வதிைல. ஆனா, %யலலா . அ5த %ய&சி Q
வழி தட த=

த=

எற அளவிேலேய அைமC . தீைமCைட யவ உணவைச5)

உடபடாேலேய மா/த உ

. அ'பயிைலேய, ஒ வாிட%.ள தீைம

தணிவதிைல.

இ5த சிற5த ேநாக5தா தனிட%.ள தீைமைய, தாேன உண5) ெநா5),
வ 5தி அA) பா. தீைமயிJ 5) விதைலெபற , சாேறாக.
%யறி கிறாக.. இ5த, சிற5த ேநாக )டேனேய சமய;களி
பிரா தைனC , வழிபா %ைறக2 ேதாறின. உ

ைமயான பிரா தைன

எப) ஓ யிதைனேய ேநாகி த தீைம க தி, அA), த க

ணீரா,

த4ைடய தீைமைய கA1தேலயா .

ஆனா, மனிதனி வியாபார'  திC , ேசா ப=

இ5த Qய சமய ைதC

விடபாைல. இத விைளவகாேவ ேராகி சமய

ேதாறி&/. ஒ வ காக'

பிறிெதா வ அழ ெதாட;கிவிடன. பாப ேபால அAதா பயனி கலா . அ)
உ

ைமயிேலேய அAற). ஆனா, இவக. அAவேதா ெபறFய

காBக2ேகயா . கால' ேபாகி அAவ)Fட விப' ேபாயி&/. அவக.
சமய தி %தலாளிகளாகி விடாக..

%A நிலைவ மைற த நிழைல க தி %தைல க
மனிதக. - நிைற1ைடய நெனறியா

ணீ வ ) ள தி G6

சமய தி ப5த தீைமைய நிைன )

அழாத) ஏேனா? ஒ வனிட%.ள தீைமைய அவேன உண5)தா மா&றிெகா.ள
%C . பிற அைண

தீையவிட த மிடேம உ.ள ெபா/'பான தீைம ெகாNச

சிகலானேத' யா .

அேதா, தீ எாிய ெதாட;கிய1டேனேய ெவளி' பைடயாக ெதாிகிற). ஆதலா,
உடனயாக அைண

%ய&சிC

ேதாறிவிகிற). ஆனா, தீைமேயா

உடனயாக ெதாிவதிைல. உடனி 5)
நய; காC

ஒC , ப+ைச உற1 காC

ைபய'ைபய அாி ) ெக'ப).

இப
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பல, தனிட%.ள தீைமையேய Fட அறியாைய பி காரணமாக நெறேற
 கிறாக.. அல) 'அவாிடமிைலயா? இவாிட மிைலயா?

க தி ெகா

அத& இ) என ேமாச

ேபா<விட)?" எ/ சமாதான க&பி )

ெகா.கிறாக..

பலாிட

வ/ைம இ 'பதனா, வ/ைமைய ஏ&/ ெகா.ள தயாராக

இ கிறாகேளா? சிலாிட%.ள ெசவ தி தாேன நாட

ைவகிறாக. !

ஆதலா ெவளி'பட இ 5) கா, சீகிர தி அைணக' ெப/
உ.ளி 5) எாி ) அழி

தீையவிட

தீைம மிக1 ெகாய).

தீயினா எாிவ) >கேளயா . >க. மனிதனி பைட'க.. ஆனா
தீைமயினா அழிவேதா மனிதேன யா . பைட'' ெபா .க. அழி5தா தி

ப'

பைடகலா . பைட'ாிய மனிதேன அழி5) ேபானா......... இ5த வைகயி=
தீைம மிக ெகாய).

தீயினா விைளC

தீ) ஒேர வழி எைலபட த/. நில எைல

உபடத/. கால எைல உபடத/. தீைம மனித ச%தாய ைதேய
அழிக வல). ஏேழ6 தைல%ைற அழிக வல). இ5த வைகயி= தீயி4
தீைம ெகாய).

தீ, FைரயிJ 5தா ேக, ஆனா, அ'பிJ 5தா ஆக . அைணயா அ'
வள

நிைற5த மைனயி சிற'. ஆதலா, அ'பிJ க ேவ

தீைமயினா ஒ

வழியி=

பயனிைல. எ5த அளவி=

ேபால ேதா&ற மளி தா=

நாவி க

 . ஆனா,

பய தரா). பய த வ)

சகைர'பா தடவிய நNB

ைடேயயா .

பி இனிைம ெதப . உடேனேய உயி ெகா= நNB

ெதப . தீைமயினா வ

பய க.2

 களி த, வைரவி மகளி மய

- எலாவ&ைறC விட' பிண5 தAவிய %ய ஆகியன ேபாலா . ஆக ஒ ேபா)
பயபடா). ஆதலா, தீையவிட தீைம ெகாய). அதனாலேறா தி வ.2வ.
தீயைவ தீய பய தலா தீயைவ
தீயி4

அNச' ப .
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எ/ றி'பிகிறா. தீயைவ தீய பய தலா எற ெசா&ெறாட
எபதி=.ள உ ைமC

, தீயி4

அறி1 வி 5). ஆழ+ சி5தி'பாாி அக உலகி&'

பா)கா'.

தீைம ெச<ேவா தீைம ெச<ய , ெச<) ெகா

ேட இ க . அதனா

நா<க. தா Bகியவ&ைற தாேம திப) ேபால த %ைடய. ெசய களி
விைள1கைள, அவகேள அ4பவி'பாக.. அறகட1. S65) ஊவி .

ஆதலா, அ+சமிைம ேபசிய தி வ.2வ அNச+ ெசா=கிறா. தீயனவ&றி&
அNச+ ெசாகிறா. ற தி தா தீைமகைள க
ஏ? அதனி4

 அNBவ) ேபாலேவ.

ஒ ப ேமலாக அக தி ேதாறி தா தீைமைய க

அNச+ ெசாகிறா. மயி தீயிைன கெகா



, நானில தி

நட'பாாிைல. அ)ேபா மன தி தீைம தா;கி நட'பா மிைல எகிற நிைல
உ வாக ேவ

 . அ)ேவ வ.2வ வி



உலக .

----------26. உயி/ வா=வா யா/?
யா/?

தி ற. ஒ

ச%தாய ஒAக அைம' :. மனிதக. த %. Fவாழ

கடைம'படவக.. அ)ேவ, மனித நாகாிக தி விAமிய சிற'. மனித ஒ
’சGக' பிராணி' எறா ஓ ஆ;கில' ெப

லவ. வில;களி F வா6ைக

இைல. ஒேரா வழி சில வில;கின;களிட ேத F வா6ைக%ைற இ 5தா=
Fட அ) அ+ச திபா& படேதெயாழிய, அபி பா& படத/.

ச%தாய F வா6ைகைய வள'பெதப) மிக E
இ+ைசவழி+ ெச=

ணிய ஆ&ற. த

ெபாறிகளி மீ) தனியரB ெச= )ேவாேர ெபா)வா6வி=

F' ெபா)வா6ைகைய திறைமயாக நட த %C . ச%தாய F
வா6ைக உாிய சிற5த ப

ஒ'ரவறித அதிகார தி வ

களி ஒ/ ஒ'ர1 அறித.

றபாக2 உைரயாசிாியக. ெப

பா=

’இலாதவக2 ெகா த - உதவி ெச<த' எற தைமயிேலேய ெபா .
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க

.ளன. இலாதவக2 ெகா

ைப - இயைப, ஈைக எற

ப

தனி அதிகார தி தி வ.2வ F/கிறா.

ஈைக, ஒ'ரவறித இHவிர
க



ஒ/ேபால ேதா&றமளி தா=

ஆழமான

) ேவ/பா உைடயன. ஈைக வழி'பட ச%தாய தி : உைடேயா -

இேலா எற ேவ&/ைம விாி5தி  . அHவழி' க6+சிC

இக6+சிC

தைல

Qகி நி& . ஒ'ர1 அறிதJ உைடேயா இேலா ேவ&/ைமயிறி, உய1
தா61 இறி ெகா த கடைம என1 , ெகா.ள உாிைம என1
அ'பைடயிேலேய அ5த அதிகார

க )

அைம5).ள).

ஒ த) அறிவா உயிவா6வா ம&ைறயா
ெச தா . ைவக' ப .

எப) தி ற.. இ; ஒ த) எற ெசா= வழக
'உலகநைடயிைன’எ/ எAதி த'பி )ெகா
க

ேபால பாிேமலழக

 விடா. அ) நிைறவான

த/. 'தைன'ேபா பிறைர’ நிைன எப) ஒ

விAமிய ஒAக ெநறிவா.

இைறய+ ச%தாய தி பல த ேமா பிற ஒ )வர ேவ
வி

கிறாகேள தவிர பிறேரா தா

ஒ )'ேபாக ேவ

பல  எ) ஒ தேதா அத& சில இண;கிேய வாழேவ
நியதி - ஒAக . அ;ஙன
வா6ைகயிேலேய இப%
வா6ைகயா பய4

எ/ க தவிைல.

 . அ)ேவ ச%தாய

அைமதிC

இ  . ம&ேறா அவத

.

நடமானா=

பிண

 எ/ தி ற. F/கிற). காரண , பிண தி& மனித

உ வ அைம' இ 5தா=
ஒ ததறி5) வாA



எ/

உண5) வா6பவகேள வா6பவக.. அவக.

இ;ஙன , ஒ தறி5) ஒAக ெதாியாதவக. வா65தா=
எேற க த ேவ



உண+சியிைல. உத1

பணியிைல. அ)ேபாலேவ,

இயபிலாதவக2 அ. ச%தாய

ஆகிய உண+சிக.

இைல. அவக2 உதவ மாடாக..

பிண ைத ந> ந ெத வி பல நாக. ைவ'பதாி). காரண
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நா&றெம . கா&ைற ெக . ச%தாய தி& ேநா< த

. அ)ேபாலேவ,

ஒ ததறி5) உதவி வாழ%யாத மனித ெநNச தா நா&றெம தவனாவா.
பிண

ேபா நா/வா.

நா&ற ைத த4ைடய ெசா&களா= ெசயகளா=
உப திரவ

ெவளி'ப )வா.

ெச<வா. பிண ைத >J 5) விைரவாக எ )+ ெசவ) ேபால

, ச%தாய திJ 5) இ5த மனிதகைளC

விைரவி எ தாக ேவ

 .

ஒ த) அறிவா எ/ ெசானைமயா தாேன வJய %ய/ அறி5)
ெச<தைலேய தி வ.2வ இ; றி'பிகிறா. இைதேய (Volunteer Service)
எ/ றி'பிகிறாக.. றபாைவ' பா ;க..

ஒ த) அறிவா உயிவா6வா ம&ைறயா
ெச தா . ைவக' ப .
-----------27. இரபா

ஈவா

உயிக. ைறகளினி/ விதைல ெப&/ நிைறைவ' ெபறேவ மனித வா6ைக
தர'ெப&ற). இ5த நிைறைவ' ெப/

சாதன;களி& சிற5த) கிள5ெதA

அட ம&றவக2 உதவி ெச<வ). அHவா/ ெச<C ேபா). உயிாி
தைம வளகிற), சிற'பைடகிற). அ'ெபாAேத உயி  மகி6+சி ஏ&பகிற).
அத காரணமாக உயி, உயி )'ேபா வா6கிற).

ஓ உயி நல

ெப&ற உயிேராட ேதா F வா6 ேவ

ெச<யFய வா<'க. அதிக
உயிாி இயக2

ஆ&றக2

மானா அத& உதவி

ேதைவ. அ5த வா<'க. இைலயானா,
ெவளி'பத& வழியிலாம& ேபா .

அதனாேலேய தி வ.2வ இர'பாேர இலாத உலக

உயிர&ற பாைவ ெச/

வ5தா& ேபாற) எறா.

மனித உணவி ெவளி'பாக. )ப
க

டேபா) மகி6த=

ெபாி)
க

ஆ . இ த ப

க

ட ேபா) அAத= , இப

 தனளவினதாக இ 

பயதராத) மமிறி ஆகமிலாம=

 ேநாத= . பிற இப

க

 மகி6த=

ப

ெபாA)

ேபா< விகிற). பிற )ப
பா விைள1; உயி
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வா6வத&ாிய வழி.

இ றி'பிேலேய தி வ.2வ இர'பா

இH1லகி இ

ேபBகிறா. இர'பா ஏ6ைமயி காரணமாக இரக ேவ
அல. பிறாி அ உண+சிைய Q

த ேவ




எ/

எபத&காக

 உயிெப&/ வாழ1

உ<தி

ெபற1ேமயா . இ' பாைவேயா இர'பாைர' பா தா ஏ6ைமயி )ப%
ஏளன%

ேதாறா). இேவா இய, இர'பாாி )ப

மா&/வதாக

இலாம&ேபானா இர'ேபா வா6ைக ெகாைமயான).

ஈ )வ

இப

ெபற விைழேவா இர'பா இைலயானா

அHவிப ைத' ெபற %யாம அேறா ேபா<வி
வகணாள வாA

நாேல இர'பா இ

! ைவ )ைடைம

தைலவிட இற தேல ந/ எ/

வ.2வேர வ )' ேபBகிறா.

ஆனா, வ.2வ கால+ Sழ ேவ/, நா
பிற )ப

வாA

Sழ ேவ/. வ.2வ கால தி

மா&ற %யாதேபா) - பிற  உதவி ெச<ய %யாத இய

வ5)&றேபா) த ைம தாேம மா< ) ெகா

ட கால . இேறா ெபா .

ெபாிதாகி, ஈர ெநNசிறி இவறி F' ெபா . ேச

கால .

இ5த கால தி இர'ேபா நிைல இர;க தகதாக உ.ள). %ழ;கா கக
%ய/ ஏறி "%தலாளி" எறா=
ேக

காB தராம "உட  சாியிைலயா?' எ/

கால . ஆதJ இர'ேபா ெதாைக ைறவேத நல). எனி4

ேசைவகளி Gல

உதவி,

தா மனித உயிக. வள+சியைடய %C .

ஆதலா, இர'பா ஆைலயி உ.ளா இரகாம ேலேய வJய+ ெச/ ெகா'ப)
- அல) வா6வி'ப) நல
ெப க ேவ

 . இ க

இல எ4

த

திேலC

எHவ

ல4ைடயா க

. அ த ச%தாய' பணிமைனக. நா %Aவ)
வ.2வ Fறி உ.ளா.

உைரயாைம ஈத

ேண உள.

எற ற. இ றி'பினேத யா .
-------------
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28. ஈத7 இர த7

மனித ல

பலவைகயா=

ெந ;கிய ெதாட ெகா

ெச<) வாழ Fயேதயா . அற
சமய :க2

விள

 ஒ வ ெகா வ உதவி

அற :க2 , ஒAக :க2 ,

ஒ %கமாக ஈதJ சிற'ைப' ேபBகிறன.

தமி6 இலகிய;க. Fட ஈதJ சிற'ைப' ேபBகிறன. காதJப ைத விட
ஈதலா ெப/கிற இப

ெபாி) எப) தமிழ க

). ஈ5) வாழ %யாத

வா6ைக மரண தி= ெகாைமயான) எப) தி வ.2வ க

நல மன

பைட தவக., பிற  உதவி ெச<வைத' ெப

).

ேபறாக

க )வாக.. அ'ப' பட வா<'ைப எதிபா ) கா ) ெகா

 'பாக..

/5ெதாைகயி தைலவ ெபா .வயி& பிாிகிற ெபாA), தைலவியிட தி
ெபா . திர ெகா

 காகால தி தி

பி வ5)விவதாக உ/தி Fறி+

ெசகிறா. ெகா த உ/தி+ ெசாைல நிைறேவ&றாம தவறிவிடா,
’இரவல வாரா ைவக பலவாக; யா ெசல1/தகேவ' எ/ றி'பிகிறா
ெகா ) உவ5) வாழாத வா6ைக ெகாய )பமான வா6ைக எப) தமி6
க

).

சில நா.ேதா/

பல த %ைடய உதவிைய நா தைல' ேபறாக - சிற'பாக

க )வ. இர த எHவள1 )பேமா அ)ேபாலேவ இரக'பத=
சாேறா )ப த
வ

ண

. இர5) ேகபவக2ைடய மன

ஈவ)தா ஈத=+ சிற'. அ;ஙன

நிைற1ெப/

இறி, ஏேதா ெபயரளவி

ெகா'ப)

இர5தவக2ைடய வ/ைம ேநா< ம 5தாகாவ

வழ;த=

சாபல.

இர5தா ேபராைசகாரராக இ 5தா இரக' பத=
திைன )ைண நறி ெச<யி4
அைமய தக ப

ண

தீ). அ)மமிறி

அைத' பைன )ைணயாக ெகா

 மனநிைற1

பா இலாதவகளாக இ 'பி ஈதJ மகி6+சி ஏ)?

அதனாலேறா, உதவியி சிற' உதவியி தர ைதC ததிையC

ெபா/ த

தல - உதவிைய' ெப/ேவாாி ததிைய' ெபா/ த) எ/ தி ற.
F/கிற).
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சாேறா, ந மன%ைடேயா ஒ ேவைள உ'பிலா Fேழ  தி 5தா=
அைத எைற எ

ணி' பா'ப. அ F6 இடவ நல) எ

நல) ெச<வ. அ&பமன த கீ6மக. எHவள1 ெப&றா=

7வ.

ெப&றைத+ B கி,

ெபறாதைதேய ெபாி)ப தி காவ. ெப&ற உதவி நறி ெச= )
இயபிறி, ெபறா) ேபானைவக2' பைக காவ.

ஆதலா, ஈத இழ'ேப எனி4

 . வறிேயாாி4

வறிேயா ஈத ேவ

இறியைமயா ேதைவ கிைட த1ட மன நிைற1 ெகா

 மகி65) வாழ

ெதாி5தவகேள இர'பவகளாக வ5தா ஈத இனி) இனி)! மீ
ெபறேவ



எற ெப



மீ



ேவைக Cைடயவகளாக இரக'பத தீேத யா ,

இைறய உலகி த ேதைவக. மேம ெதாி5தவக. ெப கி இ கிறாக..
ெகா'பவ சதி அறி5) ேகபவக. இைல. கிைட த ம பாகலா எற
உண+சிேய ேமேலா;கி நி&கிற). அதி= வறியவக. ம

இர'பதிைல.

வாழ %5தவக2 Fட இரகிறாக..

ெகா'பத Gல
கா

ெப/கிறவக2ைடய இனிய மகி6+சி நிர பிய %க ைத

பெதப) இைற அ ைமயாகிவிட). அ'பேய ஒேரா வழி க

டா=

நீாி ேம சலன ைத' ேபா சில ெபாAேதயா . வா;கி
ெகா

ேடயி  ேபா) மகி6+சி. ஒ

ஆ+சாிய

நா. தைட'படா=

மகி6+சி மைற5)

ேதா/ .

இ5த உலக தி எ'ப' பல ேகக ெகா ) வாA
எ/ க த %C ? அதனாலேறா தி ற..

இனா) இரக' பத இர5தவ
இ%க

கா7

அள1.

எ/ உலக நைடைய அறி5) ஒ)கிற).
---------------

வா6ைகைய இப
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29. யாைக ெபா6 த நில

”நாெடப நாடா வள தன" எப) தி வ.2வ வா. ஒ
ெகAமிய நாடாக சில அைம5) விவ)

நீவள% , நிலவள%
அ5 நா வாA

நா பவள%

.

உ.ள நாக. ம

வள%ைடயவனவாக இ 'பதிைல.

மக2 வள தி& ெதாட

. அதனாலேறா

றநாX&/' லவ, நா நாடாக இ 5தாெலன? காடாக இ 5தாெலன?
கவைல இைல. அ5 நா வாA

ஆடவக. ம

உைழ'பாளிகளாக - உ தமகளாக இ 'பி கா

நலவகளாக -

நாடா

- ப.ள%

ேமடா

எறா.

ஒ

நா வள தி& , வ/ைம , எA+சி , >6+சி

அ5 நா

மகளி மனநிைலேய அ'பைடயாக அைமகிற). க&ேறா ேபா&/
கJ ெதாைகயி= Fட மைலவா6 மக. அலன ெச<) வா6தJ மைலப
வள

ஒ

B ;கிற) எ/ Fற'ெப/கிற).

தா<, தா ெப&ெற ) வள த அ ைமயான பி.ைள க6மிக வா61

வாழேவ



எ/ வி

கிறா.. அ5 ேநாக ேதா வளகிறா.. ஆனா,

அவ தவ/க. பல ெச<) த

டைன ஆளானா எற ெச<திைய அ5த தா<

ேகடா. அவ. நிைல எனா ?

)ப தா ))'பா. - உணவிழ5) ஊக மிழ'பா.. அவ. உ.ள%
உட=

ெகாதிகலனாக மா/ . இ5த நிைலயி அவளிட தி எ'ப ஆக

Mவமான ெசய&பாைட எதிபாக %C ?

அ)ேபால, நிலமக2

ஓ அைன. அவ2ைடய மணிவயி&றி ேகாடா4 ேகா

மக. ேதாறி வளகிறாக. - வா6கிறாக.. இனிய பல ந/NBைவ உண1கைள
ஊ வளகிற நிலமகளாகிய அைன. த4ைடய மக. அேபா ,
ப

ேபா

ஒ/ப வாழேவ



எபேத நிலமகளி வி 'ப .

அத& மாறாக, இவக. த %. ேமாதி' பைக வள ) ெகா

, த %ைடய
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வா6ைகையC , உலகிய வா6ைகையC கள;க'ப )வைத க
ேக

கல;கிறா. - கவைல ெகா.கிறா.. நிலவள



ெவ'ப தைம

அைடகிற)!

ஆறா )யர தி நிலமக. அA5)கிறைமயி காரணமாக, நிலமகளி வள
/

எப) தி வ.2வாி க

). "&றம&ற நிைலயி ைற விலா) வள

B ; , கழ&ற உட கைள நில மக. தா;

ெபாA)" எ/ றி'பிகிறா.

இைசயிலா யாைக எ/ றி'பிட), சி5தைன ாிய ெச<தி. உயி ைடய
ஒ வ அ காவா: அறN ெச<வா. க6பட வா6வா.
அஃதிைலயானா, உயிர&றவ எப) ெதளி1. இறி'பிைன ’இைசயிலா
யாைக' எற றி'பி Gல

உண )கிறா.

உயி .ள மனிதனா நில தி&' பய4

. உயிர&ற பிண ைத தா;தலா,

நில தி&' பயனிைல எபைத றிக, ’ெபா/ த நில ' எ/ றி'பிடா.
ஆக, மனிதக. நவா6ைகயி Gல
அைமய %C . இ க

வைகயிலா வ

தா நில தி வள தி& அ'பைடயாக

திைன,

பய /

இைசயிலா

யாைக ெபா/ த நில .

எற றபாவி Gல

தம ெதளிவாகிறா தி வ.2வ.

--------------30. ெசவ  ெசவ

உலகிய, அ ளா வ5த விைள1. இH1லக தி ேதா&ற% , வள+சிC

Fட

அ . ஆக தி ெபா ேடயா . இH உலைக கவி5) எழி= , இனிைமC
த

இய&ைக அ ளி சின . இய&ைக எழி=

மைழேய அ ளி ெபாழி1.

வள%

வழ;

வா
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'அ ெளன' ெபாழிேயேலா எ பாவா<' எப) மணிெமாழி. இ த அ 
ெசவ

சிற5ததா .

பலவ&/.2

தி வ.2வ வா65த கால தி ெசவ ைத' ப&றிய தவறான க

) மக.

மற தி நிலவிய). அஃதாவ) நில , >, ெபா ஆகியைவகைளேய ெசவ
என க தின. அதனாலேறா இைறய' ற உலகி ெசவ

நறாக

வள5தி கிற).

அறி1+ ெசவ , அ  ெசவ

இர



- ேசவ

எற ந பிைகைய

மகளிட தி வளக தி வ.2வ %ய&சி தா. அ) ெசவ
ெசவ ).2

ெபா  ெசவ

மமல.

சிற5த) - தைலயாய) எ/ வJC/ )கிறா.

ஈ

ெபாA)

அ)மமிறி, ெபா  ெசவ

)ப த

- இழ'பி=

)ப5 த

.

அ ேளா - அ . உணேவா உற1

ெகா.ளாத ெபாA) விC . பயபடாதவகளிட

ேத; . அHவழி அAகா/,

அவா, ெவளி ேபாற ணேகக. ேதாற )ைண ெச<C .

அ  ெசவேமா, எNஞா/
ம&ேறா

இப த

இப

ைம வள

; க6 ெப  . அ 2ைடேயா ெநNச

ெணறி  . அ; அபி ஈர , க ைணயி கசி1, எ'ெபாA)

ெகா

.

த

. அ  ெசவ தினா - அ  ெசவ

உைடைமயினா சாறா
த

இப5 த வ). உைடயவ 

இ 5)

ேட இ  .

இ த அ ெசவ , ெபா  ெசவ ைத' ேபால எளிதி கிைடக Fயதறி,
பலகா=
பலா

%ய/ ெபற ேவ

ய ெப

ேப/. அ ெநறியி

ெடாAகியவக2ேக அ . உண1 அ

உைடயா பல. அ 2ைடயா அ ைமயி4

எனி4 , வ.2வ கால திேலேய ஒ
ெசவ

உைடைம 

 . உலகியJ ெபா .

அ ைம.

ெபா<வாத

ேதாறி இ 5தி கிற).

ணிய தி பய - அ ளி ஆக

எெறலா

பிைழபட க தி வ5தி கிறன. இதைன, தி வ.2வ கைமயான ரJ
ம/கிறா.
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'ெபா ெசவ

Mாிய க

7

உ.' எ/ இ ) F/வத Gல , மனிதனி

ததி'பா. ெபா . உைடைமைய தி வ.2வ அள1ேகாலாக ைகயாள
வி

பவிைல. தி வ.2வ மனிதல ைத ஒறாக இைண ) 'ஓ லக '

சைம'பைதேய இலசிய

மாக ெகா

டவ.

அ தைகய இலசிய உலக ைத' பைட'பத& அ
ேதைவ. அைவேய )ைண ெச<ய %C

அ 2ேம இறியைமயா

எ/ அவ க தினா. அ5த

ந பிைகயி ேதாறியேத தி ற..

வா6ைகயி ெதாடக நிைல அ. %Aநிைல அ .. இ த அ . உண1
)ப ைத க

டா ) . )/ த= நா, இன ெமாழி ேவ/பா ஏ)?

யா )&றா= , எH1யி )&றா= , இதய
)ப

)ைட'பவேன மனித.

அதனாலேறா. வாய பயிாிJ 5), வாட%/
வள

கல5த அ . உணேவா

ேச

அைன )

மக. வைர, வாட

நீகி

வா மைழ அ ளாயி&/! ப&/ ேகாறி பாாி உ.ள உயி

)< ) வா65) Qெநறிேசர )ைண நி&

இைறவனி க ைண

அ ளாயி&/.

ெபா  ெசவ

ேத அைலC

அைலCமானா, ெப

பயெப/ ; அைமதி நில1

ஈர ெநNசின இைறவைன கா
ெதா

மனித உலக உட க ைணையC
: வ5த காாிய%

நிைற1/ .

பா எறா அ'பரக.. உமி6நீரா

ைடைய நைன ) உலா வ த ேபால , ப 

வ)ேபால, கா<+ச& பா திகA

நீரா வயி&ைற ஈர'ப )

இH1டைல நீாி அமி6 தி நைன'ப)ேபால ,

ெநNச ைதC இனிய அ ளி நைனக %ய&சி'ேபாமாக !
--------------

ேநாகி
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31. அ ளிலா/ அ?@லக இைல !

மனித ச%தாய வா6ைகயி இரைட நாக. ெபா 2
இர



%ர

அ 2

ஆ . இைவ

படன அல. இைண5த இரைடகளா . ஒறிறி ஒறிைல.

ஒற&ெகா/ அர7மா . ஒ/ பிாிெதாைற ெகா

வ5) ேச .

இHவிரைட எ;காவ) பிாி5) காணி, அ) ெபா 2ம/ அ 2ம/.

அறியாதா சில, அ . உண+சியா ெபா ைள இழக ேநாி எப. ெபா .
இழ தேல , ேம=

ெப/த&ாிய வழி! ஆனா, Sதி இழ த இதி ேசரா).

அ . க தி, பசி தவ பசி'பிணி நீக' ெபா ைள இழ'பவ ெபா ைள
இழ'பதிைலேய இதைன வ.2வ , ’ெபா . ைவ'ழி' எற).

ெபா ளிலா  இH1லக

இைல. இ) வ.2வ தி ெதளி5த %1. ஆனா,

இ/ நா ’ெபா .' எபத&' பிைழயான க

ேத ெகா.கிறன. ெபா .

எப) இ/ நாணய மா&/ விகித தி ந மிைடேய நடமாவத/.

நாணய தி&.ள மதி' அதி கல5தி கிற உேலாக ைத' ெபா

தத/,

*பா< ேநா.ள மதி', அ) ெச<ய'ப.ள தா2ாியத/.
அத4ைடய மதி', அத&' பினணியாக1.ள மனிதக2ைடய
அ4பவ தி&.ள ெபா .கைள ைவ ேத யா .

இ4

ெதளிவாக Fறினா அ'ெபா .கைள உ&ப தி ெச<வத& மனித

ெசலவழி த அறி1 - உட உைழ'கைள ைமயமாக ெகா

டேதயா . சதிைய

எவ உைடயவராக இ கிறாேரா அவேர அ5த அள1' ெபா .கைளேயா
நாணய;கைளேயா, ெபற1

அ4பவிக1

உாியவ எற நியதிேய உய5த

ஒAகமான நியதி. இ5த நியதி நி/ நிலவினா நீதிC

இ/ ந மிைடயி இ5த நியதிCமிைல; நீதிC
இனெதேற அறியா) ஒ

:/ ேபகளிட

நி/ நில1 .

இைல! உைழ'ெபறா

பல :/ ேகாயலவா %ட;கி

கிட5தி கிற)! இ5த %டக ைத உைட ), மக. மற தி& மைடமா&றிய
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ெப 5தைகைம சாற பாரத' பிரதம இ5திரா கா5தி, இ5த நா வரலா&றி
) Cக ைத ேதா&/வி ), க6ெப&/ விள;கிறாக..

ெபா . எப), மனித, உ

, தி/, உ தி அ4பவிக தகனேவ யா .

உட - உயிF நிைலெப&றிய;க இ5த எ5திர வா6ைக எாி ெபா .
ேதைவ. அ)ேவ த

உண1. உணவிலாதா , இH1லக தி இH1ட=ட F

வா65தித இயலா). இதைனேய தி வ.2வ 'ெபா ளிலா இH1லக
இைல ' எறா.

இH1லக

எப) அ

ைம+ B. இH1லக

எப)  ப ைத றி .

ெபா . ெப&/ F )< ) மகி6வ)தாேன  ப
ஏ)? அதனா, ெபா ளிலா இH1லக

அ ) ’அ ளிலா அH1லக

! அஃதிைலேய  ப

இைல எ/

Fறலா .

இைல' எ/ F/கிறா ’அH1லக '

எபைத > எ/ ெபா . ெகா.வ) மர. அ;ஙன

ெபா . ெகா.வதி

தவறிைல. ஆயி4 , இ5த 'அH1லக ' எப) ேக.விறி! அஃ) அறிெவா
படாத). அதனா ஆ<1 இ கேவ ெச<C , அைதவிட+ சிற'பாக அ ளி
ெபா . விளகமாக விள;

அH1லக

சிற5த ெபா . ஒ/ ெகா.ள %C .

எப) ேச<ைம+ B.  ப தினி/ விலகி, ச&/ Qர தி

இ 'ப). அ)ேவ மக ச%தாய !

ெபா 2ைடயா அ . உண+சிCைடயவனாக - மக ச%தாய தி&'
பயப
விள;

வழியி பயப த தவறிவிவானானா அவ4+ ேச<ைமயி
ச%தாய , அவைன நிைன )' பாகமாடா).

அவைன ஒ

ெபா ளாக மதிகமாடா). ச%தாய தி ம தியி அவைன' ப&றிய

ேப+B இ கா).

ஒேரா வழி இ 5தா=
த

அH1லக

அ) ேப7த&ாிய ெப ைமைய தரா). சி/ைமையேய

எபத&+ ச%தாய எ/ ெபா . ெகா.வேத
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ஐய தி&கிடமிறி ெதளி1ப )வதாக1 , அ 2ைடைம விளக தி ைமயமாக
இ கிற ச%தாய ைத'ப&றி நி&பதாக1

அ ளிலா அH1லக
இலா இH1லக

இ கிற). இ) சிற5த க

தா .

இைல; ெபா .

இலாகி யா;.

---------32. ெபா ைள ேபா:6

தி வ.2வ. வா6ைகக2 அ'பா&பட க&பைன உைடயவரல.
அவ ைடய சி5தைன' ேபா வா6வியைல ஒேய அைம5தி 5த). எதா த
உ

ைமக2 அவ மா/படவரல.

ஆதலா, மனித வா6ைக மிகமிக இறியைம யாததாகிய ெபா ைள' ப&றிய
தி வ.2வாி க

) இர

 படத/. ழ'பமான)ம/. மிகமிக

ெதளிவான), ெபா ளி அ தள திேலேய தனிமனிதனி வா6ைகையC .
ச%தாய தி வா6ைகையC காகிறா. ஏ? பழ5தமி6 மர

அ)தாேன!

மனித அைடயFய ேப/க., நா எப) தமி6மைற. அைவ அற , ெபா .,
இப , > எபனவா . அவ&றி நவனவாகிய ெபா . எ<த இ தைலC
எ<)

எப) தமி6 : %.

அதனாறேறா தி வ.2வ அற , ெபா .. இப

எ/ %'பா : ெச<தா.

>ப&றி அவ தனி இய அைமகவிைல. காரண , அற , ெபா ., இப
ஆகியைவ மனித %ய/ ெச<ய Fயைவ - ெபற Fயைவ.

ஆனா > , அற

- ெபா . - இப ைத %ைறயாக+ ெச<) அ4பவி ) ெவ&றி

ெப&றவக2 இைறவனா வழ;க' ெப/வ). வாA

மனிதேக தி வ.2வ

: ெச<தைமயி காரணமாக, > ப&றிய தனிவிய அைமகவிைல எனி4
ஒேர வழி றி'பி.ளா.

தி வ.2வ ஒ

ெபா ளிய )ைற அறிஞ. ெபா ளி ேதா&ற தி&ாிய
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நிைலகளனான பா) கா த, ப;கீ ஆகியைவ ப&றி ெதளிவாக எ )
காகிறா. ெபா ளிைலயானா, உலகிய இைல எ/ F/கிறா.

வறசி தைமCைடய மாயா வாத , ெபள த , சமண

ஆகிய சமய க

)க.

தமிழக தி ஊ வ ெதாட;கிய பிறதா, தமிழ வா6விய ெகட) வாணிக
>65த). ஆசி அ5நிய ைக மாறிய).

இ5த நிைலயிைன உண5த தமிழக சிவ ெநறி சாேறாகளாகிய மாணிகவாசக,
அ'பரக., B5தர ேபாேறா ெபா ளி ேம பாைன வJC/ தின.
'%னிவ

மனவ

%4வ ெபானா %C ’ எப) மாணிகவாசகாி

வா.

”ஏாி நிைற5தைனய ெசவ
எ/

டா<” எ/ , ”ெபானானா<, மணியானா<"

க

அ'பரக. பாகிறா. B5தர வா6ைக இைறவ ெபா& காB

வழ;கியைத+ ேசகிழா சி5ைத இனிக' பாகிறா.

ெபா . உலகியJ அ+B; அைத ைவ ேத உலகிய நைடெப/கிற).
தி வ.2வ, ெபா ைள' ேபா&ற ேவ



எ/ F/கிறா. ெபா ைள

ேபா&/த எறா, ெபா ைள' Mசி த எப) ெபா ள/. ெபா ைள'
பா)கா த எப)தா ெபா ..

பா)கா த எறா ெசவ தி பயனாகிய இப

Eகத, ெகா ) மகி6த,

ஆகியன. ெச<யாம M ைவ )' பா)கா'ப) எப)

ெபா ள/.

ெபா)வாகேவ, ேபா&/த எற ெசா= நிைற5த ெபா . உ
எற ெசாJேலேய வள த, பா)கா த எற இ

”ெபா  ெசவ
ெசவ

ேபா&/வா க

ேபா&/த& ேவ

க

)க2

. ேபா&/த
அட; .

ேண உள" எகிறா தி வ.2வ. ெபா 

ய %த& ண . ெபா ளி மதி'பிைன - சிற'பிைன

உ.ளவா/ உணத.

ெபா . எறா, அ) வள

இயைடயேத அறி ைறC இயைடய)
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அ/. ெபா
சிகன

ெசவ ைத வா6ைக எற கள தி, உைழ' எற நீ*&றி+

எற ேவJ க' பா)கா த ேவ

 . ெபா ளி தா< உைழ'ேப

யா , உைழ'பிேற ெபா . இைல. வ5த ெபா ைள+ சிகன %ைறயி
பா)காக ேவ

 .

அதனாலேறா, அ'பரக., ஏாி நிைற5தைனய ெசவ
ஏாி கைரக த

க

டா< எறா.

ணீைர கா'ப) ேபால, ெபா 2 சிகன

ேதைவ. சிகன எறா கNச தன

எற கைர

எ/ ெபா ளல - அ'ப' ெபா .

ெகா.ளFடா).

ஒ

*பா< ெசலவி %கFய காாிய தி& இர

 *பா< ெசல1 ெச<வ)

ெபா . இழ'பி&ாிய வழியா . அ தைகேயாாிட தி ெசவ

த;வ)

இைல.

ேம= , ெபா . வ வத&ாியனவாக கிைட ) உ.ள வா<'கைள இழகாம
%ைறயாக' பய ப தி' ெபா ளீட ேவ

 . வா<'கைள இழ'ப)

Fட'

ெபா . இழ'ேபயா ..

அ)ேபால ஒ

கள

- அத&' பயப த Fய உைழ' ஆகியைவ Gல

எHவள1 ெபா . ஈடேவ

ேமா, அHவளைவC

ஈடேவ

 . அத&

ைறவாக ஈத= ெபா . இழ'பி&ாிய வழிேயயா .

ெபா . இழ' ஒ&ைறயல - அைத ெதாட5) வ கிற இழ'க. பல உ

.

ெபா . இழ'பிைன ெதாட5) சிற'பிழ த, வ/ைம, ேநா<, வா6ைக+ Bைம
ஆகியைவC

அவ&றிைன ெதாட5) நரக%

வ

.

”ெபா ளாசி ேபா&றாதா கிைல” எபைத தி வ.2வ 'லா ம/ த’
எ4

அதிகார தி ைவ ) விளகிC.ளா. இ), ெபா ளாசியி அவசிய ைத

எளிதி மன;ெகா.ள உண )த&ேக யா .

தி வ.2வ 'லா ம/ த' அதிகார ைத )றவற இயJ ைவ ).ளா.
ஆதலா, லா உ

ணாைம எேலா

ேம&ெகா.ளFய ஒAக ம/ எ/
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தி வ.2வ க தினா ேபா=
இயJ= , யியJ=
அலாதா லா உ

என க த1

லா உ

இட%

. தி வ.2வ இலற

ணாைமைய Fறவிைல. )றவிக.

7த= உடபடா எப) நம) க

).

த&ேபா) உலக ைத ெந கயி ஆ6 திC.ள உண1+ சிகக2+ சாியான
தீ1 லா உ

7தைல' ெப த எ/ அறிஞக. க )கிறாக..

இைறய அறிஞகளி க

) இர

டாயிர

ஆ

க2 % ேதாறிய

தி வ.2வாி சி5தைன!

ஆனா= , )றவிக. லா உ
திடவடமான க

ணFடா) எப) தி வ.2வாி

). இைறய உலகியJ உயிெகாைலைய அேயா

எதி த  தாி வழிவ5த ெபௗ த )றவிக. லா உ

ணJ %தJட

வகிகிறாக..

அ ெளாAக தி தாயகமாகிய தமிழக தி& அ

ைமயி வ5தி 5த திெப தி

ெபௗ த மத தைலவ தலா<லாமா அவக. இனிேம லா உ

பதிைல எ/

ேநாெப ).ளா.

)றவிகளி வா6ைக கடைம றநிைல ெதாட ைடய) மம/.
உ.2ண1 சாைடய)மா . சிற'பாக அவக. இதய தி அ 2ண1
இட ெபற ேவ

 .

அ . எப) யா மா , எத மா வி ', ெவ/'களி
கலைவயிலாத மாச&ற பாி1
அ 2ண1ைடேயா எ;ஙன

பாச%

காதலா . இ த

கதறகதற கA ைதய/ ) இர த

ெசாட இரகமிறி' லாைல உ

பாக.? அ'ப உ

ெசாட+

பவகைள எ;ஙன

அ ளாசிCைடேயாராக க த %C ? எ/ வின1கிறா தி வ.2வ.

)றவற உலகி& அ ளாசிC , இலற உலகி&' ெபா ளாசிC
இறியைமயாதன. இHவி
ெபா ளாசிையC
ெப  !

ேவ/ உலக%

தமாிய அ ளாசிையC ,

ேபா&/மாயி, ெபா ளா அ . வள

- அ ளா இப
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ெபா ளாசி ேபா&றாதா இைல அ ளாசி
ஆ;கிைல ஊ

தி பவ.

---------------33. எ தவ ?

தி ற. ஓ ஒAக : - அற :. ஆயி4 , விNஞான' பாைவயி தைல
சிற5) விள;

:. தி ற. கா

இயகைள கணகி எ )ெகா
Fற'ெப&றி 'ப) எ

ஒAக ெநறி அற ெநறி. மனித
 நைட%ைற' ப தFயைவயாகேவ

ணி உணர தக).

வா6விய= அ'பா&பட - நைட%ைற சா திய ம&ற ஒAக ெநறிகைள
தி ற. Fறவிைல. "வா6வா; வா6த" எபைதேய தி ற. சிற5த
அறமாக' பாராகிற). அ;ஙன
ேபா&ற'பவாக. எ/

வா6பவக. ெத<வெமன'

தி ற. F/கிற).

வா6ைக எப) கடைம எற ெசய&பா காகேவ. சிற5த சமய
ெநறியிபC
அறி1

உயிக. வா6ைக கள தி கடைமகைள+ ெச<வத Gல

அ4பவ%

ெப&/ %வி )ப+ SழJனி/

விதைல ெப/கிறன

எேற F/கிற).

எலா உயிக2 தம இையபான கள;க. அைம ) ெகா.2கிறன. அ த
கள;கேள இலற

)றவற

எறைமகிறன. இைவ இர



கடைமகளிபா&

படனேவ.

இவா6வா கடைமக. ச&/ தனல+ சா ,  ப+ சா
இ  . இ5த வா6ைக+ சில விதிக. உ
சாேப இலாத - பிற நல

தAவியனவாக

. )றவற வா6ைக தனல+

க தி+ ெச<கிற கடைமகேள உ

. இ;

விதிவிலக. மிக மிக ைற1. ஏ? இைலெயேற Fறலா .

ஆயி4 , இHவி

வைக வா6ைகயி இலசிய%

ெச<தேலயா . )றவற
விதைல ெப/வதல.

கடைமகைள+

அல) தவ வா6ைக எறா கடைமகளினி/
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கேத எற த )வ ஞானி Fறிய)ேபால, ஞானிகளி கடைம உலக ைத )ற5)
ஓ விவத/. உலக ேதா ஊ வி உ
>ழாம - >6பவகைளC

ணி/ அத இயபறி5) அத4.

காக' பணிக. ெச<தேலயா .

தி வ.2வ )றவற இயJ 'தவ ' எற அதிகார தி,

தவ

ெச<வா த;க ம

ெச<வா ம&ெறலா

அவ ெச<வா ஆைசC. ப.

எ/ றி'பிகிறா. இ5த தி ற2 உைர க
)ற5) தவ

ெச<கிறவக. த %ைடய காாிய ைத+ ெச<கிறாக. எப)

ேபால' ெபா . கா

கிறாக.. அ;ஙன

ெச<கிறாக. எ/

F/கிறாக..

இ5த தி ற2 இ4
நல). "த
கா

டவக., வா6ைகைய

ெச<யாதவக. ஆைசCப

பாவ

ச&/ ஆழமாக - விாி5த நிைலயி ெபா . கா

க ம ெச<வா தவ

ெச<வா" எ/ ெகா

ப)

 F' ெபா .

ப) சிற'பாக இ  .

மனித வா6வியJ அவக2ெக/ கடைமக. அைம5).ளன. அவக2
அவரவ கடைமகைள உண5) ெச<யாைமயினா த ைமC ெக )
ெகா.கிறாக., அவகேளா ெதாடைடயதாக இ கிற சGக தி&

ேக

ெச<கிறாக..

இத விைளவாக+ சGக+ சிகக. ெப கி, அAகா/, அவா, ெவளி ேபாற
இழி ண;க. ெப கி வள5), மனித ச%தாய ைத அைலகழிகிறன.

எலாவ&றி&

ேமலாக, கடைமகைள+ ெச<தவ Gலேம உயிகைள' பாிணாம

வள+சியி ஈப தி ததி'ப தி ஆெகா

ட 2

இைறவ4ைடய

தி 1.ள தி& மாறாக வா65), பாவ ைத விைளவி ) ெகா.கிறன.

ஆதலா, தமாிய கடைமகைள+ ெச<தைலேய தி வ.2வ 'தவ ' எ/
க )கிறா. இலற தாராக இ 'பாராயி தம) மைனவி, மக., B&ற
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தAவி' பா)கா ) வா6த கடைம.

)றவற தாராக இ 'பாராயி மனித ச%தாய ைதேய தAவி, அவக. நெனறி
நிெறாAகி நJப ேதா வாழ சி5தைனயா=
ெச<த ேவ

ெசயலா= கடைமகைள+

 . இஃதறி, உலகியைல ஒழி த தவ

எ/ ெபா . ெகா.2த

சிற'ைடயத/.

கடைமகைள %ைறயாக+ ெச<த சிற5த கட1. வழிபா ஈ அல)
இைணயான) எ4

ெபா . பட+ சாேறா பல

ேபசியி கிறாக..

'கடைமேய மிக+ சிற5த ேநாக ஏெனனி அ) கட1 க
இ கிற)' எ/ லகா டய

ைத தAவியதாக

,

'கடைமைய வி 'ப ேதா ெச<பவக2 கட1. எ'ேபா) உதவியாக
இ கிறா' எ/ ெக<ல

, 'கடைமைய+ ெச<யாம த கழி த அறிைவ C

மன ைதC பல>ன'ப தி Q<ைமயான தவ வா6ைகைய' ைத )
விகிற)' எ/ ரயா எவ- எபா

, 'உயிக. த %ைடய கடைமகைள

உடனயாக+ ெச<வதாக %ெவ ) ெகா.வ) கட1. இதய தி ச5நிதி'
எ/ ேபக4

ேபசியி கிறன.

பதி+ Bைவ நனி ெசாட+ ெசாட சாேறாகளி வரலா&ைற நம அ ளிய
ேசகிழா ெப மா4

தவ எற வா6ைகைய உலகிய வா6ைகேயா

இைண ) F/வைத : %Aவ)

பரக காணலா .

ச;கிJயா + B தரைர+ - சிவெப மா அறி%க'ப )

ேபா),

”ேம வைரயி ேம பட தவ தினா" எ/ F/வதாக ேசகிழா ெப மா
சி தாி தி 'ப) அறி5) இற தக).

ஆதலா, தி ற. கா

தவ , த த கடைமகைள+ ெச<த; அவ ,

கடைமகைள+ ெச<யா ெதாழி )' பிறவ&ைற+ ெச<த.
--------------
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34. காரண என?
என?

இ5த உலகி ெசவ5தக. மிக+ சிலேர உ.ளன; வறியவக. பல. இ5த அவல
நிைல ஏ? உல ெதாட;கிய நா. ெதா, எலா
விள;கேவ வி

ெசவ5தகளாக

கிறன; %ய=கிறன. சில ேக ெவ&றி கிைடகிற) பல

ேதாவியைடகிறன.

இ5த ெவ&றி - ேதாவியி விைளவாக ஏ&ப.ள விைள1க. மனித
ச%தாய தி நவா6ைக ேக பய'பன ஆ . பேவ/ ஒAக
அைம5).ளன. அதனாேலேய, ெசவ

தவ/கைள ேதா&/வி'பனவாக1

உைடய சிலைர எதி ), கிள+சிக2 , ரசிக2

இ5த அவல நிைல ப&றிய ஆ<1, இர
ெச<ய' ெப&/.ள). தி வ.2வ ஒ
சி தா5த;கைள க

க %ேப தி றளி

காரண

F/கிறா. அவ F/

ேதாறிய %&ேபா க

)ைடய கவிஞ -

%&ேபா க

, இலாதவராக' பல

உைடயவராக+ சில

ப தா

ஆ

 சGக+ சிகக2 தீ1 க

ெசவ

எனி4

டாயிர

ேதாறின - ேதா/கிறன.

டவ.

இ 'பத&, தி வ.2வ

காரண தி) - கAைடய). உலக அர;கி

)க. அைன தி4

வ.2வைர விளக வ5தவக. அவத

ஆற சிற'ைடய).

க

) மாறாக, பைழய

பசJ ெகா.ைககைளேய Fறி, அவ ைடய )ைம திைரயிடன.

இைட கால தி ெசவ , ஆதிக ஆகியவ&ேறா இ/க' பிைண ) ெகா
சமய கணகக. ெசவ

ட

%ைன தவ தி பய, வ/ைம %ைன

தவமிைமயி பய எ/ மயக உணேவா Fறி ைவ தன. அத
காரணமாக' ெபா) மகளிட )
வ/ைம பாவ தி பய எற க

தி வ.2வேரா, ெசவ

Fட ெசவ

%ைன' 

ணிய தி பய -

) ேவ*றி நிலவிய).

உைடைம 

உ/தியாக F/கிறா. ’ெபா  ெசவ

ணிய தி பய அ/ எபைத
Mாிய க

7

உள' எ/
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F/கிறா. ெசவ அ&றவக., %ய&சியா ெசவ
எபைதC

உைடயவராக %C

ஒ ) ெகா.2 கிறா. 'ெபா ள&றா M'ப ஒ கா' எ/

றி'பிகிறா.

ஆதலா தி வ.2வ, ெசவ

உைடைம , இைம %ைன

தவ ைதேயா பயைனேளா காரணமாக ஒ ) ெகா.ளவிைல.

இலபல ஆகிய காரண

ேநா&பா

சிலபல ேநாலா தவ.

எப) தி ற..

ேநா %ைற பல'பல. எலா ேநாகளி4.2

மிக+ சிற5த) ெசவ திக

உ.ள ப&/ நீ;கி, அHவழி தா ெப&ற ெசவ ைத' பல  வழ;கி அவத
வ/ைமைய மா&/த. அதனாலேறா , ஈைகயி=;Fேட

ஆ&/வா ஆ&ற பசியா&ற அ'பசிைய
மா&/வா ஆ&றJ பி

எ/ F/சிறா.

றநாX&றி=;Fட, கட=. மா<5த இள ெப

வAதி, இH1லக

உ.ளதாக

விள;வத&' பேவ/ காரண;கைள வ ) Fறிவி இ/தி %வாக,
’தமெகன %யலா ேநாறா . பிற ெகன %ய=ந உ

ைமயாேன' எ/

F/கிறா.

அதாவ), தனெகன %ய&சி ெச<யா) பிற ெகன %ய/ ெபா . ஈ
வா6வி'பா உ.ளைமயாேன, உலக

இ கிற) - நைடெப/கிற) -

இய;கிற) எ/ றி'பிகிறா.

அகநாX&றி=;Fட தைலமக., த தைலவ4 தமீ) உ.ள, காதைலவிட'
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ெபா ளி மீ) காத அதிக . ஆதலா, ெபா .வழியி& பிாி5) ெசறவ தி

பி

வ வாேனா மாடாேனா எ/ ஐC/கிறா..

தைலமக4' ெபா . மீ) காத மி5தைம காரண
வாழேவ



தா Eக5)

எப) அ/. இலாதவக2 வழ;கி, அவகள) வ/ைமைய

ெதாைலக ேவ

 எபேதயா எ/

அவ. F/கிறா..

இர'ேபா இெல/ இையவ) கர த
வலா ெநNச

"ந மி4

வJ'ப.

ெபா ேள காதல காத” எப) அக நாX/. இ;, இையவ) எ/

றி'பிட) ெபா 2ைடைமயி ததி மம/. அ'ெபா ைள ஈட Fய
ஆ&றைலC

உப தி நி&கிற).

றநாX/

ெதளிவாக F/கிற). "ெசவ )' பயேன ஈத” எ/. ஆதலா,

ெசவ ைத ஈத= , அ+ ெசவ ைத' பிற வழ;த= ஒ

ேநாபா .

இ5த ேநாைப+ ெச<கிறவக. - ேநா&பவக. சிறேரயாக இ கிறாக..

எனேவ, இல பலராக இ கிறாக.. இ5த ேநாைப ேநா&பா பலரானா,
ெசவ

உைடய

பலராவாக.. இ)தா நியாயமான உைர. இைறய'

ெபா ளிய சி5தைனCல , )ைம உல

”மனித ஒ

ெதளிவாக' ேபBகிறன.

ச%தாய உ/'பின; அவ4ைடய ஆ&ற ச%தாய தி

ெபா)1ைடைம. அவ4ைடய ஆ&றலா விைளகிறைவ அைன ைதC
அ4பவிக+ ச%தாய தி& உாிைமC
ெசவ

ஈனா=

த த ேவ



" எப). ஒ வ தன) ஆ&றலா

அவ ஓரளேவ அ4பவிகலா . எNசியைத+ ச%தாய தி&

எ/ இைறய நியாய F/கிற) - நீதி ேபBகிற) - சட

வழி

வகிற),

இ க

திைனேயதா இர

டாயிர

ெசவ ைத %ய/ ஈ' பல 
ெசவ

உைடயவ

ஆ

க %ேப தி வ.2வ

வழ;

ேநாைப ேநா&பா பலரானா

பலராக இ 'பாக.. அ;ஙன

வறியவ பலராவ எ/ ெதளிவாக Fறினா.

ேநா&பா சிலராயி
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தி றைள, கீ6க

டவா/ இைண )' ெபா . ெகா

இலபல ஆகிய காரண

 சி5திக1 .

ேநா&பா

சிலபல ேநாலா தவ.

இ றபாவி, 'ேநா&பா சில" எ/ ஒ
பல" எ/

பதிC , பல ேநாலாதவ ”இல

 F' ெபா . கா7த சா= . றபாவி இல

ெகா

ெவளி'பைடயாக+ ெசால' ெப&/.ள). உைடைம உ< )ணவிக'
ெப&/.ள).

ேநா&பா எ/ , சில எ/
ஒ ைமயாக ஏ&/ெகா
சில

 ெபா . கா7த ேவ

 . அHவழி ேநா&பா

ஒ வேரயல; ேநா&பா ேவ/; சில ேவ/. ேநாலாதவ ேவ/; பல ேவ/.

உலகிய=;Fட ஒ
ச%தாய
எ

இ 'பதா, ேநா&பாைர உய1 க திய

மனித4ைடய எA+சி

அவைன+ சா5த

ெபா/'.ள) ஆகிற) எற வழகி அ'பைடையC

ணி' பாக ேவ

ேம&க

>6+சி

இ;

 .

ட உைர )றவியJ வ

’தவ ' எற அதிகார தி&' ெபா 5)ேமா

எற ஐய'பா சில  ேதாறலா . ெபா 5)
எபேத ந %ைடய க

- %கா=

ெபா 5)

).

தவ , ஒAக தி %த&ப. ெபா  ப&/ நீ; தேலயா . அதனா, ெபா 5) .
தவ%ைடயா' ெபா . ஏ) எற வினா எழலா . தவ%ைடயா தாேம ேநாி
ெபா . ஈடா) ேபானா= , அவ த

தவ தினா கவ+சிக'படவக. -

நைமகைள' ெப&றவக. காணிைக த வாக..

அ;ஙன , சாதாரண மக2

மனக2 Fட த5).ளன எபைத நம)

நா வரலாேற ேபBகிற). அH வழி ேதாறியைவேய அறநிைலய;க2 ,
தி மட;க2 . அ;ஙன

த

ெபாA), அவ&ைறC

தா வறியவராக வா6தேல தவ தி& அழ.

வழ;கி' பிறைர வா6வி ),
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திைன அ'பரக., ’க5ைத மிைகயா க

இ க

) ' எ/ ேபBகிறா.

இதைன+ ேசகிழா அக2 ,

”ேக
ஓ

ஆக%

ெகட தி வினா

ெச ெபா4

ஒகேவ ேநாவா

F

அபினா  பிடேலயறி

>

ேவ

டா விரJ விள;கினா. ”

எ/ , அ )

ஆர

க

பார

ஈச பணிய ெதாறில

எ/

ைக ஆைடC

க5ைதேய

றி'பிகிறா.

ஆதலா, தவ திைன ேம&ெகா
பிற  வழ;கி ம&றவத
சிவ சி5தைனயி ஈபட ேவ

டவகளாவ) தம கிைட த ெசவ ைத'

வ/ைமைய மா&றி - அல நீகி - அவல

ேபாக

ய). அவசிய . எனேவ, இH1ைர %&றி=

ெபா 5)வேத யா .
-------------35. மழி த7 நீட7 !

தவ

ஒ

ேசாதைன' படைற. படைறயி இட'பட ெபா Q<ைம ெப&/

ஒளித ேபால, தவ தி ஈபேடா )ப;களா Q<ைம'ப த' ெப&/, ஒளி
ெப&/ திக6த ேவ

)ப

 .

இ வைகய). ஒ/ உடவழி வ

உயிவழி வி ' ெவ/'களா வ

பசி, ேநா< %தJயன. பிறிெதா/

உண1க. ஆைசக. %தJயன.

இHவி வைக )ப;கைளCேம கவைலயிறி, மகி61ட ஏ&/ அ4பவி )
தி வ ைள நிைன5) வா6த தவ .
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அதனாலேறா தி வ.2வ, "உ&ற ேநா< ேநாற, உயி உ/க
ெச<யாைம அ&ேற தவ தி&  " எ/ ெதளிவாக ேத&ேறகார ேபா
அறி1/ தினா.

உ&ற ேநா< ேநா&ற %த வைக. அ5 ேநாயி இ 5) விவி ) ெகா.ள
வி

வி 'ப , %ய&சி ஆகியவ&றி காரணமாக' பிற உயிக2

த=

)ப

தவ

ெச<யாதி

ெச<C

ஒ

த=

பழக

பிறிெதா

வைக.

உட& பழக - உயி பழக%

உ.ள ைதC %ைற'ப யழத எளித/. கி
எ ) ெகா

கி

ண

ஆனா=

இ 
தவ

நா

த

உயிைரC

ணீ

ஒேரா வழி கி

அைலC

ணீைர நிர'பி

ண

; ெவளிேய சி5) . த

ணீ

ஆ . ஓவேதா ஓட . இ5த அைம'பி

ண ைத ஆடாம பா)காக1

ணீ அைல5) வழியாம பா)காக1

ெச<C

வாA

த

 . கி

ேவ

ண தி த

 ஓவ) ேபால.

அைல5தா=
ஓட1

Fட. உடைலC

ேவ
ேவ

 . அத4.
 . இ தைகயேத

%ய&சி.

உலகிய ஆைசகளா நிைற5) அைலவ). இதி உடைலC
 . உட ெகடா=

ஒ ;ேக பா)காக ேவ

உண1 ெகடா=

உயி ெக

- உயி,

உட ெக . ஆதலா, உடைல, உயி நிைல' பா)கா'

எ/ க )வதி தவறிைல.

உட நிைல உயி உண+சிகைள ேதா&/வி

நிைலகள. உடJய&

F/க2 ஏ&றவா/, உயி உண+சிக. ேதா/ - வள
தவ

ெச<ேவா உட, ஆைசகைள ேதா&/வி

வி

வதிைல.

ஆதலா. உடைல தவ தா வ

நிைலகளனாக விள;வைத

)வ, உட அழகிைன ெக ) ெகா.வ.

இH வழி ேதாறியேத மழி த= , நீட=
ம

. அதனாலேறா

த இயபாகேவ நிக6த உ

.

ஆகிய ெச<%ைற. ஒேராவழி நீட
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அதாவ) தைனC , த4ைடய உடைலC
எனி4

மற தJ காரணமாக ேதா/த.

இ; நீ2த எறிறி நீட எேற தி வ.2வ விைன வழி'

ப தி Fறி இ

தலா ெச<%ைற எேற ெகா.ள ேவ

 .

தி வ.2வ இ+ ெச<தவ தி %ைறைய மற'ப) ேபால' பல க )கிறன.
அத& காரணமாக இ 'ப),

மழி த=

நீட=

ேவ

டா உலக

பழி த) ஒழி ) வி.

எற ற.. தி வ.2வ உலகிய %Aவ)

க

 உண5த சாேறா.

ஆதJ, அவ %ைறயாகேவ FறிC.ளா. அவ மழி தைலC

நீடைலC

%A)மாக ம/கவிைல. அ+ ெசய %ைறைய த4ைடய உடைலC
உ.ள ைதC க'ப தி' பழக தி&+ சாதனமாக ைக ெகா.2வத&
உடபகிறா.

தவ

%வல %ய&சிேய. இ

%ய&சியி ெவ&றி அைடேவா சில;

ேதாவிC/ேவா பல. ஆனா= தவ
ஏ&/ ெகா

, தவ

அ5 நிைலயி ஏ&ப

ெச<C

ெச<வைத மன'Mவமான இலசியமாக

ெபாA) ஏ&ப

ெவ&றி ேதாவிக. ேவ/.

ேதாவிகைள, தவ/கைள' ப&றியதல தி வ.2வாி

கவைல. தவ ெசவா ைடய) எ/ க தி அதைன ேம&ெகா.வதி Gல ,
த %ைடய உலகிய ேவணவாகைள நிைறேவ&றி ெகா.ளலா எ/ க தி,
உலகிய வாழைகைய இலசியமாக ெகா

 அதைனயைடய தவ திைன ஒ

க வியாக திடமி வNச மன ேதா ேம& ெகா.வாைர' ப&றியேத
தி வ.2வாி கவைல. இதைன,

வJயி நிைலைமயா வ= வ

ெப&ற

Jயி ேதா ேபா ) ேம<5 த&/.

தவ

மைற5) அலைவ ெச<த த மைற5)
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ேவவ .சிமி65 த&/.

ஆகிய றபாகளி வ கிற இ

உவைமக2

திடமி+ ெச<கிற

நிக6+சிகைள றி'பனவாக இ 'ப) அறி5)ணர தக).

ஆதலா, உலகிய இப;கைள அைடவைத ேநாகமாக ெகா
M

டா=

அதாவ) தவ

, தவ ேவட

ெச<வத& )ைண ெச<யFய மழி த, நீட

ஆகிய சாதன;கைள ேம&ெகா

பிய - வி ' ெவ/'க2

டா= தா வி

ஆளான உலகியைலேய ெச<வதா, தி வ.2வ அவகைள ேநாகி
அறி1/ )கிறா. இைறய நிைலைய E

ணியதாக உண5தவக2 இ5த

உைர விள;க F .

உலக

பழி தைத ஒழிகவேறா தவ . அ %ய&சிாிய சாதனமலவா

மழி த= , நீட= . அ;ஙனமி க உல பழி'பைத ஒழிக வி 'பேமயிறி
அதைன+ ெச<வைதேய இலசியமாக ெகா
ேம&ெகா

 சாதன;கைள

டவகைள' பா ) தி வ.2வ F/வ) உல பழி'பைத ெச<)

ெகா.வத&ாிய சாதன

அல தவ ேவட .

உல பழி தைத ஒழி )வி சாதனேம ேவ

டா

எற றி'பிேலேய

தி வ.2வ ேபBகிறா.

உலக

பழி தைத ஒழி ) வி மழி த= நீட=

தி வ.2வாி ெதளிவான க

ேவ

டா எபேத

).

------------36. அ 3 ெபா 3

மானிட வா6ைக அ . நல தா சிறக ேவ

ய ஒ/. அ ளிப

ெபறFய ஒ/. ஒறிைன' ெபறேவ

எற ேநாக )ட காட'



அபினா

ெப/வ) அ.

யாெதா

றிேகா2மிறி, காட' ெப/வ) அ .. இைறவ உயிகளிட

காவ) அ .. உயிக. அ ைள' ெப/வத& இைறவபா& காவ) அ.
இதைன.
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”....................... யாமிர' பைவ
ெபா4
அ 2

ெபா 2 ேபாக%

அ

அற4

அல

G/ "

எ/ பாிபாட றி'பிகிற). இைறவ உயிக2 யாெதா/
எதிபாராமேலேய அ . வழ;கிறா. அதனாேலேய அவ4' ’பி த'
எ/ ெபய வ5த). ’றிெயா/

இலாத F )' எ/ தி வாசக

ேபBகிற).

இைற ெநறி நி&ேபா

, அ . நல

கனி5தவகளாக இ 'ப. ேதனிேலா,

உ'பிேலா ஊறிய ெபா . அவ&றி Bைவைய' ெப/வ)ேபால, இைறவ4ைடய
தி வ ைள நிைன5) நிைன5), அ5த இப அ4பவ தி ஊறி திைள தவக.
அ . வசமாகி விவாக.. அவகேள அ5தணக. - )றவிக. - சாேறாக. அ ளாளக..

இ த சிற'ைடய வா6ைக எலா  அைமவத/. பல அைடயராத
உ

. மகளிட தி= , இைறவனிட தி=

அ காவாக.. அ +சைன

ெச<வாக.. எனி4 இ5த அப , அ . க தி+ ெச<ய'பவ) அ/.
அவகளி ேநாக ெபா . ஒ/தா. ெபா ைள கவவத&, திடமி
அ காவ. அத&' ெபய அப/ - ந' ,

கவிஞ பேகாைட ெசான) ேபால, ெவ.ளா இைர ைவ
மனிதகளி க ைணைய ஒ த). ெபா . க தி ஏ&ப
ெபறா). அவக., தா

அ ெதாடரா) - நிைல

க தியைத %க கால ைத எதிேநாகி நி&ப.

அதாவ) த ேமா பழகிறவகளி மறதி, ேசா1 ஆகியைவகைள எதிபா )
ெகா

 'ப. கால வா<

ேபா) க தியைத % ) கா&ெறன ககி

விவ.

அ தைகேயாாிட ) ஒ ெபாA)

அ இ 5) திைல. ஒ

ெவளிமய
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இ 5த). அHவள1தா. அவகளி ேநாக , றிேகா. ெபா . ஒ/தா.

ேந வழியி, உைழ'பா ெபா ளீட %யாதவக., இ5த மைற%க வழிைய
ைகயா2வ. அவகளிட ) அ இைல. அ 2

கிைடகா). அவ

ெப  .

இதைன,

அ .க தி அைடய ராத ெபா . க தி'
ெபா+சா'' பா'பாக

இ.

--------------37. ற@ * த7

மனித ல தி ஏக ெப

பா=

ஏ? %AைமC Fட ெபா ளியJ

அ'பைடயிேலேய நிக6கிற). ெபா ., உலக இயக தி அ+சாணியாக
அைம5) விள;கிற). ம

ேணா ெதாடைடய வா6ைகயி

ஈப 

ெபா . ேதைவ.

அைனவ 

. '%னிவ

அதனா அேறா, ஞான நிைலயி நிற மாணிக வாசக

மன

%4வ ெபானா %C ' எறா. அ . பA த ெநNசினரா< அவ எ த
தி 'ெப 5)ைற ேகாயி தி 'பணி

ஒHெவா வ வா6ைகயி=

பிற ெபா ைள வி

வதாயி&/.

மிக மிக இறியைம யா) ேவ

ெபா ளினிட ) மக2' ப&றி

எனி4 , ெபா ைள நா

ெபா . ேவ

அைடC

ட'பவதாகிய இ'

த இய&ைகேயயா - %ர

வழிவைககளி ந/

பாட/.

தீ) ேதா/கிறன.

த= , வழி தவறிய %ைறகளி ெபா . ெப/த= , ேநாிய

வழியாகா.

)றவற இயJ தி வ.2வ க.ளாைமைய ைவ தி கிறா. %ைற ைவ'
தி வ.2வ ைவ ததா, இைலயா எற ஆரா<+சி ஒ ற
ெகா

 கிற). அத %1 எ'பயாயி4 , ஆ க.

நட5)
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தி வ.2வ அதிகார %ைறைவ'ைப+ ெச<யாம அவ 'பி வ5ேதா
எவேர4

ெச<தி 'பாேர4

%ைறைவ'

ெபா . காண ேவ

)றவி ெபா ப&றிலாதவ; ெபா . ேத %ய&சியினி/
ெச<)ெகா

காரணமாக ஏ&ப

இ வைகC

. வ/ைமயி

கள1ண+சி ஒ வைக, ெபா . வ5தைட5த பி அைத'

பா)கா ) தமேக அல) த ைம சா5த ஒ


தைன விதைல

டவ.

அ தைகய வா6வி கள1 இடேம)? களவி4

ேவ

மலவா?

எ/ ேதா/

சில ேக உாிைமயாகி ெகா.ள

கள1ண+சி பிறிெதா

வைக. இவ&றி %ைனய)

ெப ; &றம/ - மனி த&ாிய).

)றவிக. சாேறாராக வா6வ. பல ைடய நல4' பா)கா'பாளராக1
இ க ேவ
உ.ளிட ெப

யவாக.. அத காரணமாக' ெபா) மக. தம) ஆைம நல
நலைன' பா)கா ) ெகா.2

ெபா  )றவிகளிட

தமாியனவ&ைற உாிய ேபா6) ெச<வா எ/ க தி ந பி' ெபா ைள
ெகா ) ைவ த உ

.

பின, தைரயி ஓய நீ, தைரயிைன ஈர
ைகயி ெபா . ழ;கினா=

ஆத ேபால, தீர )றவாதா

ெபா .வழி' ப&/ அவகைள+ சா

;

அ)ேபா6)தா )ற1ைடயவகைள+ சாைடய ெப நி/வன;க.
ேதா/கிறன.

நி/வன;களி ெதாடக

அ, அ ., )ற1 ஆகியைவகளி வழியதாக

ேதாறிய ெபா)மகளி ந பிைக கால'ேபாகி இ) தைலகீ6' பாடமாகி
வரலா/ கைற'பகிற).

சில ஆ

க2 %, இ'ப ஒ

நி/வன

ேதாறிய). ேதா/த&

காரணமாக இ 5தவ தம) கைடசி கால தி. அ5நி/வன ைத த %ைடய
ெந ;கிய உறவின ஒ வ  (ெகா.ைகவழி உறவல -  திவழி உற1) எAதி
ைவ )விடா. அறநிைலய;களி அ'பைட ந பிைகேய யா .

ஆதலா )ற1 வழியி ெபா . ேச

. அ;ஙன

ேசவதிய&ைக. அ;ஙன

ேச5த ெபா ைள அதாவ). பிற நல4காக த மிட

விட' ெப&றி 
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ெபா ைள தமகாகி ெகா.2கிற கீ6ைமைய )றவற இயJ ’க.ளாைம'
எற அதிகார தி Gல

க5)ைரகிற) தி ற..

பாபிேலானியாவி ஓ அாிய அ4பவ வா உ

. "எவெனா வ

த4ைடயைத உ4ைடய) ெத/ , உ4ைடயைத உ4ைடயேத எ/
F/கிறாேனா அவ சா); எவெனா வ த4ைடயைத த4ைடய)
எ/

பிற ைடயைத த4ைடய) எ/

F/கிறாேனா அவ இழி5தவ"

எபேத அ5த அ4பவ வா.

அதனா தா, தமிழக தி மட;களி தைலவக. பலகா=

’நா ' எ/ ,

’ந %ைடய)' எ/ வழ;கி வ கிறன ேபா=

இ+ ெசாவழ ெபா . விளகமாக வள5). வா6ைகயி ெபா ளி
ெப

பய விைளC . ஆதலா, )றவற இயJ க.ளாைம அதிகார இய

இயைடயேத யா .

அளவிக

நிெறாAக ஆ5நா களவிக

கறிய காத லவ.

எற தி ற. சி5தைனாிய). %ன விளகி C.ள) ேபால, ெபா .
வரலா , அ;ஙன

வ வ) )றவிகளி நல க தி மமல - பல நல

க திேய யா .

ஆயி4 , பல நல க தி' ெபா)' பணி ஆ&/ேவா 
ேம&ெகா

ேடா  Fட வா6ைகC

 - அவக2

)ற1 ெநறி
ேதைவC

. அ

ேதைவைய அவக. அளேவா அைட5) அ4பவி த தவற/.

அ;ஙனமிறி, ெபா)' பணியி ேபரா )ற1 நிைலைய %தலாக ெகா
ேதாறிய ெபா ைள தவறான வழிகளி= , ேதைவய&ற ஆட பர;களி=
ெசலவழி ), )< த= - அ4பவி தா= , அHவழி அ+ச
தனல

ேதா/தலா

க தி, தனி நிதி ேச ) ைவ ) ெகா.2த= களேவயா .
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ஆதலா, ெப

ெபா . ேதட ேவ

வி 'ப ேதா தவ



- அ4பவிக ேவ

மைற5) அலைவ ெச<வா அளவிக

 , எற
நிெறாA கா

த %ைடய வா6ைக ேதைவகைள எளிய %ைறயி, அள1 உப தி
ெகா.ள மாடாக.. அளவிற5த ஆைட ஆபரண;க. Bகேபாக வசதிக.
ஆகியவ&றி வா6வாக.. அவக. மகி6வாக..

ஆனா அ5த' ெபா ளி ேதா&ற

அவக. மகி6த&கல - பிறைர மகி6வி )

வாழ. பிறைர மகி6விக ேதாறிய ெபா ளி தா

மகி6த )றவி

பா&படத/. இதைனேய தி ற. வJC/ )கிற ).

அளவிக

நிெறாAக ஆ&றா களவிக

கறிய காத லவ.
----------------38. அறிவி: பய

மனித வா61 அறி1 இறியைமயாத ஒ/ வா6ைகைய நவழி'ப )வ)
அறி1. ழ'ப தி னி/

ெதனி1 த வ) அறி1. வா61 ஆக

த வ) அறி1.

ைவய ). வா6வா; வாழ வழி காவ) அறி1.

அதனாலேறா தி வ.2வ 'அறி1ைடயா எலா உைடயா' எ/ Fறினா.
தி வ.2வ அறி1 ெப/
ேவ

%ய&சிகைள, பலபட F/கிறா. க&க

ெம/ வ&/ )கிறா. க&க வா<'பிலாதவக2

க&றிலராயி4

ேகக ெவ/ அறி1/ )கிறா.

இ த அறி1 %ய&சி மானிட சாதியி வள ) வ5தி கிற). இன%
வள

. இ;ஙனெமலா

மானிட அறிவி %ய/ அறி1 ெப/வ) எத&காக?

ஏ? எற ேக.விக. ேகக'படாமJைல. அறி1 ஆரா<+சிகாக ம தானா?

அதி=

விவாத தி&காக தானா? அல) லைம கா+சJ சிகி தவி'பத&-

காகவா? அல) ைற5த ேநர தி எHவள1 அதிக'பயான மகைள ெகா/
விகலா

எற ஆரா<+சிகாகவா? எெறலா

ேகக ேதா/கிற).

92

ஆ . இைறய உலக' ேபாைக கவனிமிட ) ேவ/ என ெசால%C ?

ஆனா ப

பட அறி1 பைகைம அ'பா& பட). விவாத தி&படதல.

விள;கைவ

தைகைம உைடய). த

ேபசிய தி வ.2வ அறிவினா ெப/

ணளிமிக). அறி1ைடைமைய ப&றி'
பய ப&றிC

F/கிறா. பிற '

பயபட வா6தேல சிற'ைடய ெதா/.

ெபா . ேவ/ பய ேவ/. அறி1ைடைம ேவ/. அத பய ேவ/. இ5த
த )வ

ெதளிவாக விள;கிெகா.ள' ெப/த ேவ

 .

இ5திய அரசி உ/தி % திைரயிட நாணய தி& தனிேய ஒ

மதி'பிைல.

அ5த நாணய ைத ெகா ) அத& மாறாக' ெபறFய ெபா ைள
ைவ ) தா (ப

ட;கைள) நாணய ) மதி'.

அ) ேபாலேவ அறி1

அறி1ைடைமயி பயனாக தி வ.2வ காவ)

க ைணேயயா .

பழனிமைல மீ) >&றி 5த 2

இைறவைன வழிபட ஒ

ெசவ%ைடயவ அவ மைல மீ) ஏறி+ ெச=
இ 

பத ேபாகிறா. அவ

ேபா) பகளி ஓர தி

ேநா<வா<'ப அவதி உ/ேவா  அ.ளி ெகா ) ெகா



ேபாகிறா.

தி வ.2வ இ5த காசிைய' பாகிறா. நா எலா நிைனகிேறா ,
இ5த+ ெசவ ெப மகைன வ.2வ பாராவா எ/. ஆனா வ.2வ
பாராடவிைல.

அ+ ெசவ' ெப மா ேநாயாளிக2 அ.ளி ெகா தைத வ.2வ சட;காக
க )கிறா.

ெசவ தி எகளி' எ/ க )கிறா. அல) பழக தி வழி'பட ெசய
மேம எ/ க )கிறா. அ.ளி ெகா த ெசய=
ெதாடபிைல எ/ வ.2வ க )கிறா.

ெநNB
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அ;ஙன

அ.ளி ெகா'பைதவிட அ5த ேநாயாளிகளி ேநாயி வழி'பட

)ப அ4பவ ைத, தமதாக எ

ணி அ4பவி ) அவதி'பேவாைன அபா

%Aகாவைதேய அறி1ைடைம ஏ&ற பயப ெசயெல/ வ.2வ
க )கிறா. இதைன,

அறிவினா ஆவ )

ேடா பிறிதி ேநா<

த5ேநா<ேபா ேபா&றா கைட.

எ/ தி ற. விளகிற).
---------------39. ப 0ணாைம4 ெகாைலேய

தி ற. அதிகார அைம'கைள உைடய). இ5த அதிகார அைம'பிைன
தி வ.2வேர ெச<தா எ/ க )ேவா

உ

. அ;ஙனமிறி இ5த அதிகார

%ைற ைவ'க. தி வ.2வரா ெச<ய' ெபறவிைல எ/ , பி வ5த
உைரயாசிாியக. ெச<தன எ/

F/வா

உ

.

யா ெச<தா என? அதிகார அைம'பி&ேக&றவா/ தி வ.2வ ற.கைள'
பா ைவ தா எப) ம/க %யாத உ

ைம. இ5த அதிகார அைம'பி=

நிைற5த ெபா ளாக மி கிற). பய இ கிற).

ஒ

ெச<திைய ஒ

ெநNசக

தடைவ' ப ) தடைவ தி

அ5த ெநறிவி ஈபகிற). அதனா ஒ

ப தி

ப நிைன தாேலேய

நெனறியிைன' பல

வைககளி - பல ேகாண;களி பல தடைவ ஆரா<5) உணதேல வா6ைக
ஏ&ற %ைற எபதா அதிகார அைம' சால+ சிற5தேதயா .

இ;ஙன

தனி தனி ெநறிக2 ஏ&றவா/ தி ற. அதிகார;க.

அைம5).ளன. இ தைகய அதிகார அைம'பி ெகாலாைமC ஒ/. உயிக.
உட ெபா ெதாட ெகா
ெகா.2

 வா6ைக நிக6 தி த ைம வள ) உய தி

சாதனேம வா6விய. இ5த வா6விய= ஏ&றவா/ இைச5).ள

உட ெபா உயிாிைட ஏ&ப.ள நைப - உறைவ, பா)கா'ப) ஒ

ேபரற .

ஆதனாலேறா, "உட ைப வள ேத உயி வள ேத" எறா தி Gல.
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உட பி&

உயி 

ஏ&ப.ள உறைவ நீதைலேய ெகாைல எ/

F/கிேறா . ெகால' ெப/த உட ேப யாயி4
F/கிேறா . காரண
வள+சிC

உயி ெகாைல எேற

உட  இவழி உயிாி இயக%

- )< த=

Eகத=

- இலா) ேபாதJனாேல யா .

அ)ேபாலேவ உயி தா;கி உல1
வழ;தைல. ேபரற

எ/

உடJய;காவழி உயி

உடJயக ) எாிெபா ளாகிய உணவிைன

F/கிேறா . உண1 இவழி உடJயக

இைல.

இலாபமிைல.

அதனாேலேய உட, உயி, உற1 இயக ைத' பா)காகிற உண1, ம 5)
%தJயன வழ;

உடபா அற;களா . அ)ேபாலேவ உட, உயி,

உறைவ நீகாைமைய ெகாலாைம எற எதி மைற அற தா= மனித உலக
ேபா&/கிற).

தி றளி ெகாலாைம எ/ ஓ அதிகார

உ

. ெகா=தJ

ெகாைமைய வ.2வ நிைன5) நிைன5) ெகாதி ), க
அதிகார தி %த& றளாக ெகாலாைமைய அற

கிறா. இ5த

எ/ ெபா)வாக உண தி

அ த றளி,

ப )

 ப=யி ஓ த :ேலா

ெதா தவ&/. எலா

தைல.

எ/ ெகாலாைம ெநறிைய வ&/ )கிறா. இ றளி பலேரா ப;கி
உ

ப) , பல உயிகைள' ேபணி கா'ப)

ேபரற

எ/ றி'பிகிறா. இ5த

ற2 ெகாலாைம என ெதாட?

இதைன வி 5ேதா பJ Fற Fடாதா? அல) ஈதJ தா Fற Fடாதா?
இ;ஙன

அ;ெகலா

ப=யிேரா 

Fறாம ெகாலாைம அதிகார தி ப )

பா;கான ெநறிைய Fறிய) ஏ? ெகா=த= &றேம.

அைதவிட' ெபாிய ெகாைல &ற
விவ)

F வாA

ஆ



உ

 %தJயன வழ;கி கா'பா&றாம சாக

எபதைன உண த இ; Fறினா.

மனித ச%தாய தி ச%தாய தி ஒ

உ/'பினராக விள;
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மனித4 ச%தாய ாீதியாக கடைமக2 உ
ச%தாய தி ஒ

. உாிைமக2 உ

.

உ/'பினனாக' பிற5த மனிதைன+ ேசா/ இறி சாகவி

ச%தாய கடைம உண1 இலாத ச%தாயமா . அைதேய ஒ

ெகாைலகார

ெபா 5) .

ச%தாய எ/ Fறினா=

க தி எ ) ெகாறா மேம ெகாைல எபத/. ெப&ற ெசவ ைத'
பல 

ப;கி ெகா ) பலைரC

%தJயன வழ;கி பலைரC

ேபணி வளகாம, ேசாறி ம 5)

ேபணி வள )' பா)காகாம சாக த=

ெகாைல &றேம எபதைன உண தேவ, இ5த ற. ெகாலாைம
அதிகார தி அைம5தி கிற).

இ5த அ'பைடயி இ/ ந %ைடய நாைன ேநாகி ெகாைலகாரக.
மிதிC

உ.ளனேரா எற வினா எA5தா ம/'பா யா?

---------------40. இற பிற

மனித ஓயா) உைழ

இயபின. பக எலா

உைழகிறா.

உைழ'பி %A ஆவ )ட ஈபடா ஓரளேவ மனிதசதி ெசலவா .
S6நிைலயி காரணமாக வி 'பமிறி உைழ'பி ஈபடா நிைறய மனித சதி
>ணாகிற). உைழ'பி இழ5த மனித சதிைய ஈெச<ய மனித உற;கிறா.

உறக , அதிய&தமான ம 5). உைழ'பி இழ5த சதிைய ஈ த வ)ட
ேசாைவ அக&றி B/B/'ைப த கிற). மனித உற;கிய பிற எA+சிCட
எA5தி கிறா. இ) இ5த' ப 1டைல' ெபா/ த நிக6+சி %ைற.

அ)ேபால தா ஆமா1

அத E

7ட=

இ'பிற'பி ப ேவ/

வைகயான ேவதைனக2 ஆளாகிற). அதி உயி  அ='

ேசா1

ஏ&பகிற). அதனாேலேய பிற'ைம )பெமன வணிகிறன.

இ5த ஆம E

7ட ச ப5தமான )ப;க. நீ;கேவ, மனித4 இற'

வ கிற). சி5தைனயி=
ெகா

ேட சா

உணவி=

மனித தி

ப1

கிழ த )ப தி உழ/ அA)
கிழ இலாத - இளைம நலக. ெசறி5த

உட=ட த4ைடய ஆம' பயண தி திய அ தியாய ைத
ெதாட;கிறா.
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ஆனா=

%ைனய அ தியாய தி )ப+ சாக. S6நிைல அ%;கி'

ேபா . நிைனவி& வாரா %ைன' பயண தி பயனாக' ெப&ற அறி1
ப



ம

ைகெகா . மீ



வா65) த4ைடய இலசிய'

பயண ைத அைடகிறா.

ஆதலா, ஒ
வ 5தேவ

மனித )ப+ SழJ இற'ப) றி ) அHவளவாக
ய அவசியமிைல. அஃ) அவ4ெகா

ெகாைடேய; இதைன

தி வ.2வ,

உற; வ)ேபா=
விழி'ப) ேபா=

சாகா உற;கி
பிற'.

எ/ F/கிறா. அறாட வா6ைகயி உறக%

விழி'

எ;ஙன

இயபாக நைடெப/கிறேதா அ) ேபாற இயபான ெதா/ மரணெமப)
வ.2வ க

). இதைனேய அ'பரக2 ,

)றக' படாத உடைல )ற5) ெவ
இற'ப இற5தா இ >B

Q)வேரா

ேப வ ஏறிவ5)

பிற'ப பிற5தா பிைறயணி வாசைட' பிNஞகேப
மற'ப ெகாேலா எெற உ.ள; கிட5) ம கிேம

எ/ பாகிறா.

இ)ேபாலேவ மிக' ெபாிய அளவி ேதாறிய உலக , தி

ப தி

ப,

ேதா/த= ’இைள' ெபாழி த' எ/ மாதவ+ கிவஞான %னிவ F/வ.

ஆதலா. மரண
ெகா.ள ேவ



ப&றி கவைல'பவைத விட வா6ைகைய' பய4ைடயதாகி
- எ/ கவைல'ப %ய=தேல. %ைறயான வா6ைக.

ஆதலா, எேலா ைடய மரண

ப&றிC

ெதாியாதவ மரண தி& ஆபத மீ
ஏ)வா .

அAத ெநறிய/. %ைறயாக வாழ


திய வா<' கிைட த&
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ஆனா. இ5த' ெபா)விதி நேலா கல. அவக. வா6வா; வா65தவக.,
ஆதலா மரண வாயிJ அழமாடாக.; மாறாக மகி6வாக..

ஆனா, இ5த நில தியJ வா6ைக வி ெதன விள;
றி ) அAவாக.. நா

நலவைர இழ'ப)

சிாிக ம&றவக. அழ. வா6ைக %Cமானா அ)

வா6வா; வா65த வா6ைகேய! நா

அழ1

ம&றவக. சிாிக1

%Cமானா அஃ) இர;க தக). இ தைகேயாாி மரண%

வா6ைக

வரேவ&க தக).

--------------41. சா/ெக ேநாயிைல !

உலகிய&ைகயி அைம' இபேமயா . உலக தி ேதா&ற , ைவ', நைட%ைற
ஆகிய அைன )

உயிாிப திைன ைமயமாக ெகா

டேதயா . ஆக இபேம

இய&ைக. )பேமா ெசய&ைக.

ஆனா, )ப தி க தாகளாகிய தீய மனிதக. அல) அறியா மா5தக.
)ப%

இய&ைகெயேற பைறசா&/கிறன. பல ந பிC

)ப தி ெதாடக ப ' ெபா ளி=

)ப

மிக E

ஆனா, ேதா&ற

ணிய இட தி - E
E

விகிறன.

அல; பர5த உலக தி=மல.

ணிய அளவிேலேய ேதாறி வளகிற).

ணிய இட திேலயாயி4

அ) வள5) வள5) பர5த

இட ைத' பி ) விகிற).

)ப

ஒ

மனிதாிட ) ேதாறி பல மனிதைர' ப&றியதா? அல) பல

மனிதாிட தி ஒேர ேநர தி ப&றியதா? எ/ ஆரா<5தா ஒ

மனிதாிட தி

ெதாட;கி தா உலகி கவி65) Gய) எ/ அறியலா .

ஒ

> Fைரயி பட E

ண7' பிரமாணமான ஒ

ெந '' ெபாறி, பல

:&/கணகான >கைள எாி தழி'பைத' ேபால )ப%
ேதாறி கவி5தி க ேவ

 . )ப

ஒ

%ைனயி

காாியேமயா , காரணம/.

உட, உண1, அறி1 ஆகியவ&ைற நிைற நல உைழ'பி ஈப த ம/'பவக.
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காாிய;கைள' ப&றிேய கவைல'பவாக.. காரண;கைள' ப&றி கவைல'பட
மாடாக.. அவக2 காாிய

நட5தா சாி. காரண

ேவ

ய

அவசியமிைல.

இ5த மன'ேபா உைடயவகேள உய5த மாளிைகைய கயவக., மதி&
Bவகைள கயவக., Mகைள' பைட ) த5தவக.. கள1. காவ
த )வ தி பைட'பாளக.. இவகேள நியதியாகிய விதி இலாத வJைமைய
உ

டாகியவக..

காாிய;கைள' ப&றி கவைல'பவ) பயன&ற). ஆனா, காரண;கைள' ப&றி
கவைல'பத வா6ைகயி இறியைமயா கடைம. )ப தி காரண
ேச<; தீைம தா<. அ) என தீ)? தைனேய B&றி வடமி

)ப

தீைம.

தீைம.

ஒைற' பி ) ெகா.ளாம தைன தாேன B&றினா மயக வராதா?
ேவைககாக ேவ
ேவ

மானா ஓாிர

மானா இ4

B&/வத&

 தடைவ B&றலா . பதிகாக

சில தடைவ B&றலா . இ5த இர

அ'பைட உண1 உ

 வைகயி

.

அ5த உண1 கல'பி சி5தைனைய, நி/ தி+ B&றினாேலேய ெபா 2
மயக%

வரா). உணவி ஆ&ற, மயக ேதா ேபாரா மயக தி

ஆ&றைல த ) நி/ ) . ெவ/
அஃெதன உண1? எலா உலக%

எH1யி

.

B&/ ெவ&/+ B&ேறயா . மயக ைத த
ஒ/.

எம)யி எற ஆமேநய ஒ ைம' பாைன - மனிதல

ஒ ைம'பாணவிைன எ

ணி நிைன5) அத&ேக&ப ஒAக ேவ

ெமற

விAமிய வி 'ப ைத' ெப&/ அைத நிைல நி/ தி ெகா.ள, உலகி
சி/வடமாகிய நா திைசகைள தி 'பி+ B&/த ஒ

பாட ; ஒ

பயி&சி

%ைற. %ைனய) உட& பயி&சி ; பிைனய) உண1' பயி&சி.

இ;ஙன

காரண;கைள அறி5) ெநறி %ைறயி நி/ வா6த தீைமயினி/

விதைல த

. )ப%

மா/ . தீைமெகலா

தீைம தனலேம வா . தன)

நலமிறி மனித வாழ %Cமா? நியாயமான வினா. நல

ேவ/. தனல

ேவ/.

.
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எலா

நல%ைடயராகேவ வாழ ேவ

 . இஃேத இய&ைக. இ)ேவ ெபா)விதி.

இ)ேவ மனித உலக தி ஒAக% Fட.

நல

இ வைகயன. தா பைட ) ெகா.2

வழ;

இப நல. பிற பைட )

இப நல. தா பைட )ெகா.2

ஆ.விைன திற %தJயனவா . பிற வழ;
ேபண'ப த=

நலகளாவன : அறி1. அ,
நலகளாவன, தா

ேபா&ற'பத=மா . தைன தாேன ேபணி ெகா.வைதவிட'

ேபண'பட சிற'பா .

தனல

எப) பிற  நலமிைம விைள ) தன வ கிற நலேன தனல

எ/ Fற'ெப/ . தனிட%.ள தனல+ சாபிைனயறி5) அ+சா ெகட1
பிற நல

ேப7

தனிைமயி=


சா ப&றி நி/ ஒAக1

)பமிைல. ெபா)வி=

இப , எ'ெபாA)

எேலா

%யறா

)பமிைல. எ;

இப , எேலா

இப . இதைன,

சாண5) சா ெகடஒAகி ம&றழி )
சாதரா சாத

ேநா<.

எ/ தி ற. F/கிற).
-----------42. இ ேவ6 உலக  இய:ைக

இ5த உலகி அறி1ைடயவக. பல ஏைழகளாக இ கிறாக..
அறிவிலாதவக. சில ெசவ5தகளாக இ கிறாக.. இஃ) உலகியJ நியதி
ஆகா); நீதிC

ஆகா). %ைறேகடான ஓ அைம'ைப - %ைறைய நியாய

தைம'ப )வ) அநீதிேய ஆ .

வாA

மனித உலகி& அற

ேபசவ5த வ.2வ மனித உலக தி நலைனேய

நியாயெமன க )கிறா நீதி எ/ க )கிறா. வழகி ெபா<ைமயாக
இ 5தா=
உைர க

மனித உலக

தீத&ற நைமேய ெப/மானா அ)ேவ %ைறெயன

டவ வ.2வ. வ.2வ

காபரவி நி&கிற).

மனித ல தி நலைனேய ைமய

ெகா
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இ/ அறி1ைடேயா ஏைழயாக யி கலா . எ தைனேயா எA தாளக. லைம நல
ெகா

ெப&றவக. பதி'பாளகளி உ ' பியி சிகி உயி வா65)

 கிறாக.. பதி'பாள ச பாதி'ப) பல ஆயிர;க.. ப தவ

ச பாதி'ப) சில :/க.. இ5த ெகாைம இ4

ஆனா, அறி1ைடேயா எலா
%யா). எA தாள

விதைல வரவிைல.

இ'ப இ கிறாக. எ/ ெசாJவிட

பதி'பாள

ஒ வராகேவ விள;

லைம+ சாேறா.

இ/ இைலயா? டாட %.வ. அவக. இைலயா?

அறி1 எறா ஒ

கால தி இலகிய' லைம மேம எற க

அ)ேபாலேவ, ெசவ

எறா நில1டைம எற க

) இ 5த).

ேதயி 5த). நில1ைடைம

பர பைரயான). நில1ைடைம+ ெசவ %ைடேயா அறிவா&றேலா ெதாழி
Eபேமா, ெதாழி திறேனா உைடயவகளாக இ க ேவ

ெமற

அவசியமிலாமJ 5த).

%த&காரண
கவிC

பர பைர. அ த காரண

திற4

ைம

உைடேயாைரFட நில உைடைம %ைற வ&ற+

சிதற தி கிற). அ5த Cக தி& ேவ

அறி1 எறா ஒ

அவக. உAேவாரல. ேவளா

மானா பைழய %ைற ெபா 5) .

)ைற அறி1 %A அறிவாக %யா). அதி= உட

ேதைவாிய ெபா .கைள ஈட ெதாியாத அறி1 %A தைம உைடயதாக ஆக
%யா). ந %ைடய ெமாழிC

ந %ைடய இன%

ேமேலா;கி வளராதத&ேக காரண

ம&ற நாகைள'ேபால

அறி1 உைழ'

இைண5) ெசயபடாதேத

ஆ .

க

)க. ேதாறியி 5தா=

வா6ைகயி மா/த இைல. இ5த %ைற

ெகட மரைப - அநீதிைய - ெநறியலாத ெநறிைய வ.2வ

நியாய'ப தி

இ கிறாெர/ F/வ) வ.2வ தி&' ெப ைம ந/.

இ ேவ/ உலக ) இய&ைக தி ேவ/
ெத.ளிய ஆத= ேவ/.

எற ற2 அறி1

ெசவ%

உலக இய&ைகயி மா/பாைடயன.
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இHவிர



உைடவவராக வா6வதாி) எப) லா ேவைகCைடயவ

கட1. ெபயரா பJயிடைத'ேபாலேவ ஆ .

'தி ' எற ெசா= 'க
ெகா

ேடாரா வி

டா ேபராசிாிய. இ) மிக சிற5த க

ப' ப
). க

தைம' எ/ ெபா .
ேடாரா வி

ப'ப

தைமCைடயவராக வா6த அாிய %ய&சியா .

அறிேவா, ஆ&றேலா, வள பல உைடைமேயா க

ேடாரா வி

வா6ைகைய வழ;கி விவதிைல. தனல )ற1 , பிற நல
ேவைகC , மகெவன' ப=யிைரC
ெதா

டலா உயி ஊதிய

ஒக'பா

உ

ப தக
ேப7

ைமC ெகா



இைல எ/ க தி க தி இனிய அபா

அ ளா வ தா பலைர தAவி வாA

வா6ைகேய பலரா வி

ப'ெப/

வா6ைக.

இதைனேய, 'தி ’ எறா. ெத.ளிய அறி1 உைடேயா பல ச%தாய வா6ைகயி
ேதா&/ இ கிறன. அறிவி காரணமாகேவ பலைரC
வள )ெகா

ஆரா<5) பைக

டவ இைலயா? அறி1ைடேயா எற %ைன'பா

அழி5தவக. இைலயா? அறி1ைடேயாெரலா

அைடேயாராக

இ 'பதிைல எற ஐய தி வினாேவ.

அறிவினா ஆவ) உ

ேடா ? பிறிதி ேநா<

தேநா<ேபா ேபா&றா கைட.

எப) ற..

ஆதலா ெத.ளிய அறி1

க

ேடாரா வி

ப'ப

எளிைமC

ஏ&ற' ப



ஒ ேசர உைடயவராக வா6த அாி).

மாணிகவாசக கட1ைள " தி " எேற அைழகிறா. 'தி ேவ, எ ெசவேம"
எப) மணிெமாழி. இைறவைன சி5தி த=
ெப/த=

அறி1

ச ப5தமிைல.

அவற தி வ ைள'
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ெத.ளிய அறி1ைடேயா இைறவைன' ப&றிேய ஆரா<5தா= Fட இைறவைன
ஆரா<கிறாகேள தவிர அ4பவி'பதிைல. எ5த ஒைறC எ'ெபாA)
ஆரா<5) ெகா
உடனா

ேடயி 'பவக2 அவக. ஆராC

வா<' கிைடகா). இைறவ4

ெபா ளி ஒறி

அவன) இப%

ஆ<1

Fட தி& உாியனவல. அ4பவ தி& உாியன.

ெத.ளிய அறி1ைடேயா ஆரா<கிறாக. ! ஆரா<கிறாக. !! ஆனா, ஐயேகா ,
அவக2 அ4பவ

இைல! இதைன தாேன ”க&றதனா ஆய பயென

ெகா?" எ/ வ.2வ வின1கிறா. மாணிக வாசகர ◌ு
ேவ

ேட" எ/ ஒ)கிறா. தி ஞானச ப5த

”க&றாைரயான

'ெதளிவி4. சிவமாகி' எ/

றி'பி ெதளி1 சிவமாதJேலேய பய Fகிற) எ/ அ ளி+
ெச<).ளா.

ஆதலா, "தி

ேவ/ ெத.ளியராத=

வி

தைம உைடயாராத= , ெத.ளிய அறி1ைடயாராத=

ப'ப

ேவ/" எற ற2 க

ேடாரா

உலகிய&ைகயி ேவ/படன எ/ , இைறவ தி வ ைள+ சி5தி )' ெப&/
அ4பவி த=
க

ெத.ளிய அறி1

உலகிய&ைகயி ேவ/படன எப)ேம சிற5த

)களா .

இ5த இர

 உண1க2

அதாவ) க

ேடாரா வி

ப'ப

தைமC ,

இைறவ த தி வ ைள' ெப&/ அ4பவி தா= த %ய&சியினாேலேய ஆக
Fயனவா .

ெசவ

உைடயராத த %ய&சியிறிேய பிற %ய&சியினா= ஆக%C .

எ'ப ெசவ5தக. ஆேனா
ஆனவக2

எ/ ெதாியாமேல உலக தி ெசவ5தக.

இ கிறாக.. ஏ? பாிB+ சீFட ெசவ5த ஆகிவிகிறேத !

ெத.ளிய அறிவிைன' ெப&/ அதைன+ சார தி 1ைடேயாராக1
%ய=ேவாமாக.

"இ ேவ/ உலக ) இய&ைக தி ேவ/
ெத.ளிய ஆத= ேவ/"
-------------

ஆக
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43. கசடற க:க

உயி வா6ைகயி இறியைமயா ேதைவ இப . இப

ேநாிைடயாக

கிைட'பத/. பிற வாயிலாக வ5) அைமவேதயா . இப திைன வழ;
ஆ&ற நலறி1ேக உ

. நலறிைவ' ெப/த&+ சாதன

கவி.

இ/ ந மிைடயி கவி ேவ/. அறி1 ேவ/ எற உணFட வளரவி ைல. கவி
அறிைவ' ெப/த&ாிய வாயிேலயா . ந %. க&றாாி= Gடக. உ
அவக. எA ெத

ணி ஒ'பி'ப. எ )காக. ஏராள காவ. நமேக

பிரமி' ஏ&ப . ஆயி4

அ

அைடயாள ைத Fட அவத

உ

7

 நி/ பா தா கவியி - க&ற கவியி
வா6ைகயி பாக %யா).

உண1 ெசாி )+ ெச; தியாத ேவ

பயபட ேவ

.

 . ெச; தி வJைமயாக'

 . இ)ேவ உணவி பய. அ)ேபாலேவ கவி வா6ைக'

படைறயி அறிவாக மாறி ஒAகமாக' பய தரேவ

 . இ5த' பாிமா&ற;க.

நைடெபறா) ேபானா கவியா& பயனிைல.

கவி இ தர'ப . ஒ/ ெபா) கவி. ம&ெறா/ சிற' கவி. ெபா)
கவி எேலா  ேதைவயான சில ெபா) அறி1 த

ெச<திகைள க&/

ெகா.வதா . சிற' கவி எப) த ததியிைன ேம=

உய தி ெகா.ள

க&பதா .

ஒ வ உடJ நலமிைலயானா ம
ெச<த ேவ

 .ம

)வ நிட

உடைல கா+ ேசாதைன

)வ உடைல+ ேசாதைன ெச<) ேநாC&ற உட பினி

இனின உயி+ச ) இைலெய/ றி'பிவ. இலாத உயி+ச ைத'
ெபறFய உணைவ - ம 5ைத ேத உ

. இைமைய ஈ ெச<) ெகா.வ)

இய.

உடைல' ேபாலேவ ந %ைடய உயிாியJ சில ததி ைறபாக.
இயபிேலேய உ

. அ5த ததி ைறபாக. என எபைத நாேம

ந %ைடய ேந&ைறய வா6ைகயி Gல ெதாி5) ெகா.ள ேவ

 .

அல) நம) வா6ைகயி ெந ;கிய ெதாடைடய ெப&ேறா. ஆசிாிய, ந

ப

ஆகிேயா Gலமாவ) எ5த வைகயி நா ததி ைறபா உைடேயா எபைத
ேக ெதாி5) ெகா.ள ேவ

 .
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இ;ஙன

ெதாி5) ெகா

ட பிற ந %ைடய உயி ததி ைறபாைட நீகி

நிைறநல ைத வழ;கFய இலகிய;கைள - க

)கைள க&/

 . இதைன.

ததிCைடயவராக ஆகிெகா.ள ேவ

க&க கசடற க&பைவ க&றபி
நி&க அத& தக.

எற றளா அறியலா .

இ5த றைள , "கசடற க&பைவ க&க" எ/
க&றபி நி&க அத& தக" எ/

"கசடற க&க" எ/

பிாி )' ெபா . ெகா.ள ேவ

ந %ைடய மன&ற இனெதபைத அறி5) ெகா
:களாக ேத5ெத ), க&கேவ

டக

 அதைன நீத&ாிய

. "நல :க. உயி ம 5)

நீ;கிற வைரயி க&க ேவ

பிற ெப&ற ) ெநறியி நிைல ) நி/ ஒAகேவ
திர

 .

 .

எகி'திய நானி பழெமாழி ஒ/ உ
ேபாவன" எப) அ). &ற

"கசடற



 . &ற நீ;கிய

எபேத றளி

).

இ;ஙனமிறி "கசடற க&க" எபத& ஐய5திாிபற க&க ேவ
ெபா . F/வ) ெபா 5)மாயி4

ெம/

சிற'ைடயதாகா).

இ5த' பாைவயி ெவளிCைடயவக., ெபாைற Cைடைமைய வ&/ )
:கைளC , ேகாைழைம தைமCைடயவக. ஆ.விைனயா&றைல த
:கைளC , இன%

அவரவ த

த நிைல ேநாகி க&க ேவ

 . இ;ஙன

க&றா தவ/க. ெதாட5) வாரா.

உலகி தனிமனித வா6ைகயி= , ச%தாய' ெபா) வா6ைகயி=
நிகA . இ த சிற5த கவிைய வழ;

கவிFட

மா/தக.

ஒ/ திற5தா ஒப)

சிைற+சாைலைய Gடலா

எப) ஆேறா க

).

ஆனா இேறா கவிC

ெப கி வளகிற). சட'  தக;க2

மைலேபா
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விகிறன. சிைற+ சாைலக2

Gட'பட பாைல. காரண

கசடற கவி

இலாைமேய யா .

பல :/ ஆயிர

ஆ

களாக கவிஞகளி பாைட' ெபா 2

இ 5) வ கிற). எA தாள 
பர பைரC Fட ஓராயிர

ஆ

மாறாமேல

அேத கதிதா. ஏ? ெசா&ெபாழிவாள

களாக ஒேர ைமய ைத தா B&றி வ கிறாக..

கட1. அவதார;களி Fட வவ மா/தக. ஏ&படா= , ேநாக மா/த
ஏ&படதாக ெதாிய விைல.

இ5த ச%தாய தி ெசற :&றா
க

 &றமாக திக65த ஒ/, &ற எ/

 உண த' ெப&ற ஒ/ இன%

நீ;கின பாைல. பலாறிய அைத

&ற எ/ க&றா=;Fட &ற ைத நீவதிைல. க&றப நி/
ஒAவதிைல. இ)
ஒ

பாணி.

அதனா கவிஞ உலக க

)+ சி5தைனC

வளரவிைல. நா

விைல. ஆதலா &ற ைத உண தி நீ கவிC
ஆ&றைல த
திர

கவிC

வா6ைகைய வள'ப )

நா2

வளர

&ற நீ;கி நிெறாA
எப) வ.2வ தி

ட %.

--------------44. ெமாழி4 உற@

தமிழக தி, வரலா/ எHவள1ெகHவள1 ெப ைம'பட தகதாக
அைம5தி கிறேதா, அHவள1 கHவள1 வ

த'பவத&ாிய ெச<திக2

உள.

தமிழக. கட நா எ/ க த' ெப/த&ாிய இ;கிலா5ைத+ ேச5த
ஆ;கிேலய  %ேனா யாகேவ கடJ கல

ெச= தியவக.. கட கட5த

நாகேளா வாணிக ெச<தவக..

சிற'பாக இ5திய கிழகாசிய நாகைள தனக ேத ெகா

ட ெப 5தமி6 நா

உைடயவக.. இமய தி மயி= , க;ைக கைரயி= , சி5)நதியி ஓர தி=
தமிழக. உலாவின - வா65தன எ/ வரலா/ ேபBகிற).
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எனி4

இைறய தமிழக. நிைல என? அ5த' பைழய தமிழக

ேபாயி&/? தமிழக. த;க2ைடய உற1 கல5) வாA
ெகா.ளாைமயி காரணமாகேவ, இவ&ைறெயலா
ெகா

 கிறன - இனிC

ப

எ;

ைப வள )

இழ5தன - இழ5)

இழ'ப ேபா ேதா/கிற).

ேவ/பட பேவ/ மனித இன தினாிைடேயC

அைப' ெப கி உறைவ

வள'ப) ெமாழியினாலாய விAமிய பய. ெமாழியி இ5த விAமிய ேநாக ைத
ெரல' ேபாகி தமிழக. மற5தாக..

நா
ேவ

ேவெறா வேரா உற1 ெகா
யதவசிய . ாி5)ெகா

 வாழ வி

பினா, அவைர' ாி5)ெகா.ள

 ேபசி' பழகி வா6வத& த ைம ததிப தி

 .

ெகா.ள ேவ

இல;ைகயி தமிழக. வா65தாக.. ஆனா சி;களவகைள' ாி5) ெகா



பழக, இவக. சி;கள ைத' ப ) ெகா.ள1மிைல. அவக. இவகைள'
ாி5)ெகா.ள - பழக அவக தமிைழ க&/ ெகாக1மிைல. இ5த
நிைலைமயி ெமாழி அல) இன தினாலாய ஒ&/ைமக. வள5) கால'
ேபாகி பைகைமயாக மாறி உறைவ ெக ) விட).

நா

எ5த நா வாAகிேறாேமா, அ5த நாைட ந %ைடய நாடாக ஆகி ெகா.ள

%யல ேவ

 . அ+சாதைனைய நா

கவிைய அைம ) ெகா.ள ேவ

ஆ;கிேலயக2 , ஆாியக2

அைடவத&காக அத&ாிய வைகயி நம)
 .

எ5ெத5த நாக+ ெச/ வாணிக

ெச<தாகேளா அ5த5த நாகளி ெமாழிகைள' ப )ெகா.வதி அகைற
கானாக..

அ)ேபாலேவ, ஆ;கா;.ள மக த;க. ெமாழிைய க&/ ெகா'பதி=
அகைற கானாக.. அத காரணமாகேவ ஆ;கில
சம-கி த

உலக ெமாழியாயி&/.

இ5திய ெமாழியாபி&/.

தமிழக. த %ய&சிைய+ ெச<யாைமயி காரணமாக - தமி6 ெமாழி தமி6 நா
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ெமாழியாகFட' Mரணமாக இட

ெபறவிைல. ஆதலா தமிழக. உலக

அர;ேகா - உலக மனித ச%தாய ேதா உற1 ெகா
ெமாழிகைளC

 க6 ெப&/ வாழேவ

 .

பயில ேவ

பலெமாழி வழி'பட மக ைப5தமிைழ க&/ ெகா %ய&சியி
 . அேற உலக

ஈபட ேவ

யாதா4

ந வழி நட . இதைன வ.2வ.

நாடாம ஊராமா எ ஒ வ

சா5)ைணC

கலாத வா/.

எ/ Fறியி கிறா.
------------45. ஆ &கியமல

மனிதக2. ெபா ளிய ச
ச

ைடக2

ேதா/வ)

க

) உய5த) எகிற எ

ைடக. வ வ) ேபாலேவ, க

. ஒ வ ைடய க
ண

தைலகாகிற ெபாA)

ஒ

க

ச

ைதவிட இெனா வ ைடய

ேதா/கிறேபா)

எHவித நிப5தைனCமிறி ஏ&/ ெகா.ள ேவ

) வழி+



த க

ைத ம&றவக.

எகிற %ய&சி

ைடக. ேதா/கிறன.

ைத ஏ&/ ெகா.வ) அல) ம/'ப) எபதைன அ க

ைத+

ெசா=கிறவகைள ைவ ) ம %ெவக %யா).

எ5த ஓ இன தி& த4ைடய தனி தைமைய கா'பா&றி
ெகா.ளேவ



எற ஆவ

இ 'ப) மனித இயைப ஒய) தா; தனி5

தைமைய கா'பா&றி ெகா.வ)
ம/'ப)

பிற ைடய க

ைத ஏ&/' ேபா&ற

ஒறல.

தனி தைமைய கா'பா&றா) ேபானா= , ஒ

இனவழி'பட நாகாிக தி& -

கலா+சார தி& அ+Bவேட இலாம& ேபா<வி . அ) மமல நாக2 Sழக2

ஏ&றவ

ண

ஒAக . ஒAகமிைமகளி& Fட

ேவ/பாக. நில1வ) இய&ைக.

மகாபாரத கலா+சார தி ஒ

தி ஐவ  மைனவியாக இ க %C . அ)
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ச%தாய ாீதியாக ஏ&/ ெகா.ள' ெப&ற ஒAக . இைத நா

அநாகாிக எ/

F/வத&கிைல. இத& அ'பைட அ5த கால ச%தாய தி உ.ள ஆ
ெப

ணிைகேய ஆ .

களி விகிதாசார எ

ஆனா தமிழக தி S6 நிைல ேவ/. ஆதலா பிற ைடய க

ைத ேக,

) த4ைடய தனி தைம இைட]/ ெச<யாம -

சி5தி ), அக

த4ைடய நாகாிக ைத வள )+ ெசAைம'ப த உத1மானா அதைன
ஏ&/ெகா.ள தய;கFடா) எபேத வ.2வ' ெப 5தைகயி க

தி வ.2வ கால தி தமிழக தி சமய ச%தாய க

).

)க. பேவ/

பதிகளிJ 5) வ5) ேமாதின.

 தாி க
க

)க2

)க. பரவின. மகா>ர க
பரவின. இக

பலா&றா4

)க. பரவின. ஆாிய மத

)கைள+ சா5ேதா அைனவ

உய தி ெகா

த;கைள

 Fறின.

அ5த+ SழJ தா தி வ.2வ , யா ெசா=கிறா எப) ப&றி
கவைல'படாேத! என ெசா=கிறாக. எபைத ெதாி5) - ெதளி5) - அ)
உ

ைமயானதாக - வா6ைக இையைடயதாக இ மானா ஏ&/ெகா.

எ/ Fறினா.

எ'ெபா . யாயாவா< ேகபி4
ெம<'ெபா . கா

அ'ெபா .

ப) அறி1.

----------46. த :ற நீகி பிற/ :ற கா0க

அரB ெபா/'.ள ஒ/. அரசி அதிகார தி& எைலக2
அரசி4ைடய ெபா/'க2
நெலாAக%

. ஆனா

கடைமக2 மிக' பர5தன. நா மகளிைடேய

நெனறி+ சா

நிைலெப&றி 

ப ெச<ய ேவ

ய

ெபா/' அரசி4ைடய ேதயா .

அதனாலேறா 'நனைட நத ேவ5த கடேன' எ/ றநாX/
ேபBகிற). நனைட நத எறா உ தர1க. Gல

எப) ெபா ள/.
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சட;க. Gல%

அ/. க'பாக. Gல%

அ/, த

டைனக. Gல%

அ/.

அரச, தா வா6தJ Gல

நா மக2 நெலாAக ைத எ )

 . ேம= நா தனிமனித4ைடய - ச%தாய தி4ைடய ஒAக+

தரேவ

சா நவா6ைக அரேச ெபா/'.

ஒAக ெநறிகைள' ப&றி உர )' ேபசினா ேபாதா). அல), த
கா அரB , நரக ைத கா மத தைலவ4

டைனைய

மிரனா ஒAக வள5)

விமா என? ேபாமைட கடாம அைணயி த

ணீைர ேதகினா

உைட' ெப'பைத தவிர, ேவ/ வழி ெயன?

அ)ேபாலேவ வா6ைகயி ேதைவகைள ெப&/ சீராக வாA

வழிவைககைள

காடாம -ெபற )ைண நி&காம - அல=&/ அழ+ ெச<தா ஒAகமா வள
நரக ைத தா கா;கேள?........ ஒ கா=

&ற

இ கிற இட

பிற'பிட

%யா).

மேம நம ெதாிகிற). ஆனா அ5த &ற தி,

நம ெதாிவதிைல. ெதாி5தா=

ம/கிேறா . காரண

?

ெதாி5ததாக கா ெகா.ள

நாேம Fட அ5த &ற;க. ேதாற காரணமாக

இ 'பதனா தா.

ெபா< ெசா=வ) &ற . ஆனா அைதவிட' ெபாிய &ற%ைடய) ெபா<
ெசால உ வாகிய ச%தாயேமயா . தி வ) ெபாிய &ற . ஆனா அைதவிட'
ெபாிய &ற தி டFய SழJ ச%தாய ைத அைம தி கிேறா .

அAகா/ ெகா.வ) &ற . ஆனா அைதவிட' ெபாிய &ற

அAகா/

ேதா/மள1 ஏகேபாகமாக வா6வைத அ4மதி'ப). ேம&க
ச%தாய தி நைட%ைறைய ஒA; ப தி எேலா
வாA

ட &ற;களிறி

எலாவ&ைறC ெப&/

இய ைடய ச%தாயமாக அைம'ப) அரசி ெபா/'.

ஆனா இேறா அரBக. இ5த' ெபா/'பிைனயா ேம&ெகா

 ெச<கிறன?

இேறா அரB வலாளக. ைகயிேலேய சிகி அவக. ைக'ெபா ைமயாக
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இ கிற).

அரB நா மகளிைடேய &ற ைத' பாமானா, அ5த &ற
மகளிைடேய ேதாறி வளவத& அரசி ஆசி %ைறயி ைறபாேட காரண
எபைத அறியேவ

 . இ) %&ேபாகான அரசா;க தி சிற5த க

)

அைம'மா .

ஆதலா அரB மகளிட%.ள &ற ைத கா7மானா அ5த &ற;க.
ேதா/த&ாிய த4ைடய &ற ைத நீகி ெகா.ள ேவ

 .

அ'ெபாA) தா நா மகளிைடேய &ற;க. ேதா/வத&ாிய வா<'க.
இலாம& ேபா . எHவள1 சிற5த %&ேபாகான அரசிய க
எ

ணி மகி65) ெசய&ப த ேவ

 . இதைன,

த &ற நீகி' பிற &ற கா
எ &ற ஆ

) எபைத

கி&பி

இைற.

எ/ தி ற. ேபBகிற).

அரசி த &ற

நீ;கிய அளவிேலேய, பிற &ற ஒ/ இைல ெயப)

உணர தக). ஆனா இைறய நைட%ைறயி அரBக. அதிகார அைம'பி
ேம மட;களாக விள;கிறனேவ ெயாழிய, அற ெநறியி ேம மட
அைம'களாக விள;கவிைல.

ஆசியி வட;கைள+ சா5தவக2 இலாப
க )கிறாக.. பல

இ 'பதாக மக.

அ5த ைமய ைத' ேபாடா ேபா மன' ேபாட வட

மிகிறாக.. அ; ஆ'பாடமி கிற). ஆரவார

இ கிற). ேபாடா

ேபாக. இ கிறன. த5திர;க2

தைலகாட ெதாட;கி

ம5திர;க2

விடன.

இைவக. அரB அறெநறி+ சாபினி/

பிற கிறனேவா எற எ

ண ைத

ேதா&/விகிற). அ)மமிறி அரசி அறிைகக2 Fட &ற;கைள
க

பி'பதி அரB சாதி த சாதைனகைள' பய ேபா கா

பிகிறன.

அத& மாறாக மக. மற தி நிைற நல வள+சி றி ) மதி'பிவதிைல.
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ெபா)வாக இ/ ஒ

அரB மிக மிக+ சாதாரணமான காவ உ திேயாக ைதேய

வகிகிற). ஆனா அரசி4ைடய ெபா/'ேபா த மக4ைடய அறிைவ
ெதா ேதா

 வள'ப), ஆ.விைனயா&றைல வள'ப); ஒAக ெநறியி

நி/ )வ).

எ4ைடய ேதைவகைள நாெபற எைன %ைறயான வழியி வழி நட )வ).
ெபற ேவ

வன வ&ைற' ெப&/ வாழ )ைண நி/ பா)கா'ப). இHவள1

அரசி ெபா/'.

இ தைகய எ5தெவா

ெபா/'பினி/

அரB நAவினா மக. மற தி

&ற

மJC . &ற ைத Fறி' பயனிைல. அரB &ற%ைடய தாக இ 5)

ெகா

 மக2 த

அதனாேலேய த &ற

டைன வழ;வ) அறெநறிC

அ/.

க

ய ெநNெசழிய.

 த4யி த5தன பா

ேகாவலனிட தி &றமிைல. பா
&ற ைத உ

டாகிய) எபைதC

யனிட திJ 5த &ற ேகாவலனிட தி
அயி&க

ட றைளC இைண )

ேநாகினா தமிழ அரசியJ விAமிய சிற'க. விள; .

த &ற நீகி' பிற &ற கா
எ &ற ஆ

கி&பி

இைற.

எப) தி ற..
--------47. ஊழா?
ஊழா? &ய:சியா?
&ய:சியா?

ஊ6 சவ சதி பைட த); அைத எதி ) மனிதனா ஒ/

ெச<ய %யா);

மனித ஆ&றைல விட ஊழி ஆ&றேல வJைம பைட த)' எெறலா
க

)க. நிலவிய கால தி தி வ.2வ தி றைள இய&றினா.

ெபா)வாக ந %ைடய மகளிட ேத இ/வைர விவாத தி&ாியதாக இ 'ப)
ஊ6 ெபாியதா? உைலயா %ய&சி ெபாிதா? எப)தா. ஊ6 வJைம யான) எற
க

ைத வJC/ )கிறவக. கீ6க

ட சா/கைள காவாக..
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கெபா 5 திர; மல& ேபயா&/
நீவழி' ப^உ

ைணேபா ஆ யி

%ைறவழி' ப^உ

எப) திறேவா

காசியி& ெறளி5தன .

ஆ&/ ெவ.ள தி ேபா

- ற

பட, ெவ.ள )டேனேய அ )+ ெசல'ப

எப) உவைம. பட ஆ&/ ெவ.ள ேதா அ )+ ெசல'ப தJ என
விய'? அ) சட' ெபா . தாேன? பட ஏ) ப தறி1? பட ஏ)
சி5தைன? ஏ) அறி1? ஏ) ெசய திற?

மனிதேனா சி5தி ஆ&ற ெப&றவ. அறி1
இவ ெவ.ள

ெசய திற4 உைடயவ.

ேபாகிற ேபாகிேலேய இA )+ ெசல' ெப/வானானா மதியிJ

- நீ5த ெதாியாதவ - ஆ&ற இலா) ேசா ேபறி எ/தா ெகா.ள ேவ

 .

சதி பைட த - மதிCைடய - நீ5த ெதாி5த மனித படகி இ 5தா
ஆ&/'ேபாைக எதி ) அலவா ெச=வா?

தி வ.2வ ெப மகனாாி :J=.ள ’ஊழி& ெப வJ யா1ள?' எற வினாைவ
எA'வ சில. ஆனா=
%கிறா? க

அவ எ ) ெகா

டஒ

ெபா ைள எ'ப

) எ'ப ஊட; ெகாகிறா எ/தா பாக ேவ

அ5த றைளேய %

 .

ெபாA) 'ஊ6 %5)/ ' எகிறா.

ஊ6, உ4ைடய வா6ைக' பயண தி உ4ைடய %ய&சிைய %5திெகா
வ5) நி&

நீ

எகிறா. எனி4

ஊ6 ெவ&றி ெப&றதாக அவ ெசாலவிைல.

ட ஓட' ப5தய தி %த& B&றி சில %5தி ஓ வ வ)

%த& B&றி %5தி ஓயவகேள இ/தியி=

. ஆனா=

ெவ&றிெப&/ விகிறாகளா?

இைலேய! %தJ பி5தி ஓயவக. ேபாக' ேபாக தம) ஆ&றைல' ெப கி
%5தி ஓயவகைள' பித.ளி ெவ&றிெப&/ விவ)

.

அ)ேபாலேவ ஊ6 %5தினா= , அ) மனித4ைடய ைறவ&ற %ய&சியா பி
த.ள'பவத& உாிய) - பி த.ள %C . அ5த ஆ&ற=ேக %ய&சி எ/
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ெபய. %ய&சிைய' ப&றி வ.2வ ேபB
ஊைழC

உ'பக

கா

ேபா),

ப உைலவிறி

தாழா) உஞ&/ பவ.
எ/ றி'பிகிறா.

ெத<வ தா ஆகா) எனி4
ெம<வ 5த FJ த

F&ற

%ய&சித

.

தி த= ைகF

ேநா&றJ

ஆ&ற தைல'ப அவ.

எற றபாக. %ய&சியி ேபரா&றைல வJC/ ) கிறனேவயறி ஊேழ
ெவ&றி கா7 எ/ அ/தி யி உண தவிைலேய.

ராண வழி பா தா= , ஊழி வழி ஏ&பட மரண ைத %ய&சி வழி, ெப&ற
ேநாபி பயனாக ெவற மாக

நில தி4ைடய இA'பா&ற வி

பாகிேறா .

ேடய வரலா&ைற நா

ேணாகி+ ெச=

ெபா ைள இA ) த.2

வJைம உைடயேத ஆயி4 , அைதC த ) நி/ தி வான ேத மனித
மிதகவிைலயா? ஆதலா, ஊழி வJையையவிட, நம) %ய&சிேய
வJைமCைடய) எ/ க தி %ய&சிCைடய வா6ைகயி ஈபேவாமாக!

%ய&சி உைடேயா இக6+சி அைடயா !
-----------------தவ தி

ற அகளாாி Bக

அ'ப, B5தர, மாணிகவாசக

சில  ெநறி

எ;ேக ேபாகிேறா ?

ைசவ சி தா5த%

வா6ைக நல

ச%தாய ம/மல+சி

சி5தைன+ ேசாைல

தி வாசக ேத

ச%தாய ம/மல+சி இலகிய;க.

Tirukkural a World Literature
------------

ச%தாய ேம பா

