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மனம்ேபால வாழ்  
 (ேஜம்ஸ் ஆலனின் ல், தமிழில் ெமாழிெபயர்ப் ) 

வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைள  
 
    ேஜம்ஸ் ஆலனின் "As a man Thinketh" என்ற ைல  வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைள 
"மனம்ேபால வாழ்  " என்  1909-ல் ெமாழி ெபயர்த்தார்.  
 

ெபா ளடக்கம் 
    கப் ைர 
    1. நிைனப் ம் ஒ க்க ம் 
    2. நிைனப் ம் நிைலைம ம் 
    3. நிைனப் ம் சாீர ம் ஆேராக்கிய ம் 
    4. நிைனப் ம் காாிய ம் 
    5. நிைனப் ம் காாியசித்தி ம் 
    6. மேனாதி ஷ் க ம் மேனாசி ஷ் க ம் 
    7. சாந்தி   
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மனம் ேபால வாழ்  
1. நிைனப் ம் ஒ க்க ம் 

 
    'மனம்' என்ப ம் 'நிைனப் ' என்ப ம் ஒேர ெபா ைளக் ெகா க்கும் ெசாற்கள், 
''மனம் ேபால வாழ் '' என்ப , ''மனிதன  நிைனப் க்குத் தக்கவா  அவ ைடய 
வாழ்  அைமகின்றன ' என்பேத. மனிதன் எவ்வா  நிைனக்கிறாேனா அவ்வாேற 
ஆகிறான். மனிதன் எவ்வா  நிைனக்கின்றானா அவ்வாேற அவன  வாழ்க்ைகயின் 
ஒவ்ெவா  நிைல ம் நிைலைம ம் அைமகின்றன. மனிதன் எைத நிைனக்கிறாேனா 
அேத ஆகிறான். அவன  நிைனப் களின் ெதாகுதிேய அவ ைடய ஒ க்கம். 
 
    மியில் மண் ள் மைறந்  கிடக்கும் வித்தினின்ேற மரம் உண்டாகிற . 
அ ேபால, மனித ைடய அகத் ள் மைறந்  கிடக்கும் நிைனப்பினின்ேற அவன  
ஒவ்ெவா  ெசய ம் உண்டாகின்ற . வித்  இல்லாமல் மரம் உண்டாதல் இல்ைல. 
அ ேபால நிைனப்  இல்லாமல் ெசயல் உண்டாதல் இல்ைல. மனதாரச் ெசய்கின்ற 
ெசயல்கைளப் ேபாலேவ, தாேமயாக ம் சுபாவமாக ம் நிகழ்கின்ற ெசயல்க ம் 
நிைனப்பினின்ேற உண்டாகின்றன. 
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    ெசயல்கள் நிைனப்பின் மலர்கள்; இன்ப ம் ன்ப ம் அதன் கனிகள். இவ்வாறாக 
மனிதன் தன  ெசாந்த ேவளாண்ைமயின் தித்திப் ம் கசப் ள்ள கனிகைள உண்  
பண்ணிக் ெகாள்கிறான். 
 
        மனெம ம் நிைனப்ேப நைமயாகக்கிய ; 
        நிைனப்பால் நாம் நம் நிைலைமைய உற்றனம், 
        ஒ வன் நிைனப் க்குக் க மறம் பற்றி ன் 
        எ பின் உ ைளப்ேபால் வ ம் நனி ன்பேம; 
        ஒ வன் நிைனப் த் தி அறம் பற்றி ன், 
        தன்னிழல் ேபால மன் ம் இன்பேம. 
 
    மனிதன் நியதிக்கிரமத்தில் உண்டானவேனயன்றித் தந்திரத்தால் அல்ல  
மந்திரத்தால் ஆக்கப்பட்டவன் அல்லன். பிரத்தியக்ஷமான ஸ் லப் ெபா ள்கள் 
அடங்கிய இவ் லகத்தின்கண் காரணகாாியங்கள் கிரமமாக ம் நிச்சயமாக ம் 
நிகழ்தல்ேபால, பிரத்தியக்ஷமல்லாத நிைனப் லகத்தின் கண் ம் காரணகாாியங்கள் 
கிரமமாக ம், நிச்சயமாக ம் நிகழ்கின்றன. ேமம்பா ம் ெதய்வத்தன்ைம ம் வாய்ந்த 
ஒ க்கம், கட ளின் கி ைபயாலாவ  தற்ெசயலாலாவ  உண்டானதன் ; அ  
ேநர்ைமயான நிைனப் கைள இைடவிடா  நிைனத்  வந்ததன் ேநரான பயனாக ம், 
ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த நிைனப் கேளா  ெந ங்காலம் வி ம்பிப் பழகிவந்த 
பழக்கத்தின் ேநரான காாியமாக ம் உண்டான . அங்ஙனேம, கீழ்ப்பா ம் 
மி கத்தன்ைம ம் ெபா ந்திய ஒ க்கம், கீழ்ப்பாடான நிைனப் கைள ம், 
மி கத்தன்ைம வாய்ந்த நிைனப் கைள ம், மனத்தில் இைடவிடா  ஒளித்  
ைவத் க்ெகாண் ந்தன் ேநரான பயனாக உண்டானேத. 
 
    மனிதன் ஆவ ம் அழிவ ம் தன்னாேலதான். நிைனப்பாகிய உைலக்களத்தில் சில 
பைடக்கலன்கைளச் ெசய்  அவற்றால், தன்ைன அழித் க் ெகாள்கிறான்; 
அவ்வ ைலக்களத்திற்றாேன சில க விகைளச் ெசய் , அவற்றால் வ ைம, மகிழ்ச்சி, 
அைமதி என் ம் திவ்வியமான அரண்கைளத் தனக்குக் கட் க் ெகாள்கிறான். மனிதன் 
நல்ல நிைனப் கைள ைகக்ெகாண்  நல்ல வழிகளில் ெச த் வதனால் ெதய்த்தன்ைம 
அைடகிறான். ெகட்ட நிைனப் கைளக் ைகக்ெகாண்  ெகட்ட வழிகளில் 
ெச த் வதனால் மி கத்தன்ைம அைடகிறான். அதி உயர் ம் அதி தாழ் மான இந்த 
இரண் க்கும் இைடயிேல உள்ளன மற்ைறய ஒ க்க ேவ பா கெளல்லாம் 
அைவகைள இயற் ம் க த்தா ம் மனிதேன; ஏ ம் க த்தா ம் மனிதேன. 
 
    இக்காலத்தில் கண் பி க்கப்பட் ள்ள அழகிய ஆன்ம தத் வங்க ள்-மனிதன் 
நிைனப்பின் கர்த்தா; ஒ க்கத்ைதக் க க்கட் கிறவன்; நிைலைய ம், 
சுற் ச்சார்ைப ம், விதிைய ம் உண்டாக்கி உ ப்ப த் கிறவன் -என்ற தத் வத்ைதப் 
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ேபால் சந்ேதாஷத்ைத அளிக்கத் தக்க ம், ெதய்வத்தன்ைமைய ம் நம்பிக்ைகைய ம் 
விளக்கத் தக்க ம் ேவெறான்றில்ைல. 
 
    அறி ம் வ ம் அன் மான ஓர் உயிராக ம், தன  நிைனப் க க்குத் தாேன 
கர்த்தனாக ம் இ த்தலால், மனிதன் ஒவ்ெவா  ஸ்தானத்திற்கும் உாிய திற ேகாைல 
உைடயவனாக ம், வி ம்பினப ேய தன்ைனச் ெசய்  ெகாள்ளத்தக்க 
கர்த்தி த் வத்ைத உைடயவனாக ம் இ க்கிறான். 
 
    மனிதன் எப்ேபா ம் தைலவேன; அவன் மிகமிகப் பலஹீனமாய்க் 
ைகவிடப்பட் க்கும் நிைலைமயி ம் தைலவேன; ஆனால் அப் பலஹீன 
நிைலைமயில் அவன் தன  காாியங்கைள ஒ ங்காக நிர்வகிக்காத ஒ  

டத்தைலவனாகயி க்கிறான். அவன் எப்ெபா  தன் நிைலைமையப் பற்றிச் 
சிந்திக்க ம் தன் உயி க்கு ஆதாரமான ஒ க்கத்ைதப்பற்றி ஆவ டன் விசாாிக்க ம் 
ெதாடங்குகிறாேனா, அப்ெபா ேத அவன் தன  யற்சிகைள விேவகத் டன் 
ெச த்தி நற்பயன் அைட ம் விதத்தில் தன  நிைனப் கைளத் தி த் ம் அறி ைடய 
தைலவன் ஆகிறான். அவன் தன் தைலைமைய அறிந் ள்ள தைலவன். அங்ஙனம் 
ஆவதற்கு அவன் தன் ள் நிைனப்பின் நியதிகைளக் கண் பி த்தல் ேவண் ம். 
அவற்ைறக் கண் பி த்தற்குாிய சாதனங்கள் தன் யற்சி ம், தன்ைனப் பகுத் ப் 
பார்த்த ம், தன் அ பவ ேமயாம். 
 
    சுரங்கத்தின்கண் மிக ஆழமாக அ த்தலா ம், மிகக் கவனத்ேதா  ேத தலா ம் 
தங்க ம் ைவர ம் கிைடக்கின்றன. மனிதன் தன  ஆன்மாவாகிய சுரங்கத்தின் கண் 
ஆழ்ந்  ேத வானாயின், தன  ஆன்மாைவப் பற்றிய ஒவ்ேவார் உண்ைமயிைன ம் 
காணல் கூ ம். மனிதன் தன  நிைனப் கள் தன்னிடத் ம், பிறாிடத் ம், தன  
வாழ்க்ைகயிடத் ம், நிைலைமகளிடத் ம் உண் பண் ம் காாியங்கைளக் கண் , 
ெபா ைமயான அப்பியாசத்தா ம், விசாரைணயா ம், காரண காாியங்கைளப் 
ெபா த்திப் பார்த் ம், அறி ம் வ ம் ஞான மான தன்ைனப்பற்றிய அறிைவ 
அைடவதற்கு மார்க்கமாகப் பிரதிதின ம் நிக ம் ஒவ்ெவா  சிறிய சம்பவத் ம் தான் 
ெகாள் ம் அ பவம் வைத ம் உபேயாகித் த் தன  நிைனப் கைள 
எச்சாிக்ைகயாகக் காத் த் தன்வசப்ப த்தித் தக்கவழியில் தி ப் வானாயின், தாேன 
தன  ஒ க்கத்ைத ஆக்குபவன், தாேன தன  விைதைய விதிப்பவன் என் ம் 
உண்ைமகைள நன்றாக அறிவான். ''ேத கிறவன் காண்பான்'', ''தட் கிறவ க்குக் 
கத  திறக்கப்ப ம்' என் ம் உண்ைமகள் இவ்விஷயத்திற்கு மிகப் ெபா த்தமானைவ. 
ஏெனனில் ெபா ைம, பயிற்சி, விடா யற்சி இவற்றால் மாத்திரம் மனிதன் 
ஞானாலயத்தின் வாயி ள் பிரேவசித்தல் கூ ம். 
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        ''நன்னிைலக்கண் தன்ைன நி ப்பா ம் தன்ைன 
        நிைலகலக்கிக் கீழி  வா ம்-நிைலயி ம் 
        ேமன்ேமல் உயர்த்  நி ப்பா ம் தன்ைனத் 
        தைலயாகச் ெசய்வா ம் தான்'' 
    -------   
 

2. நிைனப் ம் நிைலைம ம் 
 
    ஒ  மனிதன  மனம், விேவகத் டன் பயிர் ெசய்யத்தக்க, அல்ல  காடாகும்ப  
விட் விடத்தக்க ஒ  ேதாட்டத்திற்குச் சமானமாகும். பயிர் ெசய்தா ம் 
ெசய்யாவிடடா ம் ேதாட்டம் ஏேத ம் ஒ  விைளைவக் ெகா க்கும். அதில் 
பிரேயாசன ள்ள வித் க்கைள விைதயாதபக்ஷத்தில், பிரேயாசனமற்ற ண் களின் 
வித் க்கள் ஏராளமாக வி ந்  பல ண் கள் உண்டாகும். 
 
    ஒ  ேதாட்டக்காரன் தன  நிலத்தி ள்ள ல் ண் கைள நீக்கித் தனக்கு ேவண் ம் 
கனிகைள ம், மலர்கைள ம் ெகா க்கத்தக்க மரங்கைள ம், ெச கைள ம் அதில் 
ைவத்  வளர்த்தல்ேபால, மனிதன் தம  மனத்தி ள்ள குற்ற நிைனப் க ம், 
பயனற்ற நிைனப் க ம், அசுத்த நிைனப் க மாகிய ல் ண் கைள நீக்கி, 
ஆேராக்கிய ம், ெசல்வ ம், வ ைம மாகிய மலர்கைள ம், இன்ப ம், க ம் 

க்தி மாகிய கனிகைள ம் ெகா க்கத்தக்க குற்றமற்ற நிைனப் க ம், பய ள்ள 
நிைனப் க ம், சுத்தமான நிைனப் க மாகிய ெச கைள ம், மரங்கைள ம் ைவத்  
வளர்த் க் ெகாள்ளலாம். இங்ஙனம் ெசய்  வ தால், மனிதன் தன  ஆன்மாவின  
ேதாட்டத்தின் எஜமான் என் ம், தன  வாழ்க்ைகயின் கர்த்தன் என் ம், விைரவிேலா, 
தாழ்ப்பிேலா ெதாிந்  ெகாள்வான். அன்றி ம் அவன் நிைனப்பின் நியதிகைளத் 
தன் ள் காண்கிறான். நிைனப் ச் சக்திக ம், மேனா அம்சங்க ம், தன  
ஒ க்கத்ைத ம் நிைலைமைய ம் விதிைய ம் எங்ஙனம் உ ப்ப த் கின்றன 
என்பைத நா க்கு நாள் நன்றாக அறிகின்றான். 
 
    நிைனப் ம் ஒ க்க ம் ஒன்ேற, ஒ க்கம் றநிைலைமகள் லமாக ம் சுற் ப் 
ெபா ள்கள் லமாக ேம ெவளிப்படக் கூ மாதலால், ஒ  மனிதன  

றநிைலைமகள் அவ ைடய அகநிைலைமகட்கு எப்ெபா ம் ஒத்ேதயி க்கும், 
இதனால் ஒ கால நிைலைமகள் அவ ைடய எல்லா ஒ க்கங்கைள ம் 
காட் ெமன்  ெகாள்ளலாகா . அந் நிைலைமகள் அவ ைடய அபிவிர்த்திக்கு 
இன்றியைமயாதனவாக அவ ைடய க்கிய நிைனப் கள் சிலவற்ேறா  ெந ங்கிய 
சம்பந்தம் உைடயனவாயி க்கும், 
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    ஒவ்ெவா  மனித ம் தன  ஆன்ம நியதிப்ப  தான் இ க்கேவண் ய இடத்தில் 
இ க்கிறான். எந்த நிைனப் களால் தன் ைடய ஒ க்கத்ைத உண்டாக்கிக் 
ெகாண்டாேனா, அந்த நிைனப் கேள அவைன அந்த இடத்திற்குக் ெகாண்  
வந்தி க்கின்றன. அவன் வாழ்க்ைகயில் எ ம் உண்டாவதில்ைல; எல்லாம் 
ஒ ெபா ம் பிைழயாத ஒ  நியதியின் காாியமாகேவ நிகழ்கின்றன. இவ் ண்ைம 
தன  நிைலைமகளில் தி ப்தி ைடயார்க்கும் தி ப்தியில்லார்க்கும் ஒேர விதமாகப் 
ெபா ந் ம். மனிதன் வளர்ந்  நா க்கு நாள் ேமம்ப கின்ற உயிரானதால், மனிதன் 
கற்றற்கும் ேமம்ப தற்கு ாிய நிைலயில் இ க்கின்றான். ஒ  நிைலைமயால் அவன் 
ெபறலான ஆனம பாடத்ைத அவன் கற்ற ம், அ  நீங்கி ேவ  நிைலைமகள் 
ஏற்ப கின்றன. 
 
    நான் றநிைலைமக க்கு உட்பட்டவெனன்  எவ்வள  காலம் 
நம்பிக்ெகாண் க்கிறாேனா, அவ்வள  கால ம் மனிதன் றநிைலைமகளால் 
பீ க்கப்ப கிறான். ஆனால், தான் சி ஷ்  ெசய் ம் ஓர் சக்திெயன் ம், நிைலைமகள் 
உண்டாவதற்குக் காரணமான நில ம் வித் க்க மாகிய அந்தக் காரணத்ைதத் தான் 
அடக்கியாளலாெமன் ம் எப்ெபா  அவன் உணர்கின்றாேனா, அப்ெபா ேத 
அவன் தன்ைன அடக்கி யா தைல ம், தன்ைனப் பாிசுத்தப்ப த்தைர ம் சிறி  
காலமாவ  அப்பியசித்  வந்த ஒவ்ெவா  மனித ம், நிைனப்பி ந்  நிைலைமகள் 
வளர்கின்றன என்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்வான். ஏெனனில், தன  அகநிைலைமகள் 
எவ்வள க்ெகவ்வள  மா பட்டனேவா, அவ்வள க்கவ்வள  தன  

றநிைலைமக ம் மா பட அவன் கண் ப்பான். தன  ஒ க்கத்தி ள்ள 
குைறகைள நீக்குவதற்காக உண்ைமயாக உைழத் , விைரவாக ம், விளக்கமாக ம் 
விர்த்தியாகுங் காைலயில் மனிதன் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பலபல நிைலைமகைள 
அைடகிறான். 
 
    ஆன்மா எதைனத் தன்னிடத்  அந்தரங்கமாக ஒளித்  ைவத்தி க்கிறேதா, எதைன 
ேநசிக்கிறேதா, எதற்குப் பயன்ப கிறேதா, அதைனக் கவர்கின்ற . அ  தன  
உயர்ந்த ேகாாிக்ைககளின் உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு உயர்கின்ற ; அ  தன  தாழ்ந்த 
அவாக்களின் தாழ்ந்த ஸ்தானத்திற்குத் தாழ்கின்ற . அ  தனக்கு உாியவற்ைறப் 
ெப வதற்கு நிைலைமகள் சாதனங்களாகின்றன. 
 
    மனமாகிய நிலத்தில் விைதத்த, அல்ல  வி ந்  ைளக்கும்ப  விட்ட, ஒவ்ெவா  
நிைனப்  வித் ம், விைரவிேலா, தாழ்ப்பிேலா, தனக்குாிய ெசயலாக மலர்ந் , 
பின்னர்த் தனக்குாிய நிைனப் ம் நிைலைம மாகிய கனிகைளத் த கின்ற . நல்ல 
நிைனப் கள் நல்ல கனிகைள ம், ெகட்ட நிைனப் கள் ெகட்ட கனிகைள ம் 
த கின்றன. 
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    நிைலைமகளாகிய றஉலகம் நிைனப்பாகிய அக உலகத்திற்குத் தக்கப  தன்ைனத் 
தி த்திக் ெகாள்கின்ற . இன்பத்ைதத் த ம் றநிைலைமக ம் வில் ஒ வ க்கு 
நன்ைம பயக்கும் க விகேள. தன  விைள கைளத் தாேன அ த்  
அைடபவனாதலால், மனிதன் இன்ப ன்பங்களின் லமாக அறிவைடகின்றான். 
 
    தன்ைன ஆ ம் உள் ர்ந்த அவாக்கைள ம், நல்ல நிைனப் கைள ம், 
ேகாாிக்ைககைள ம் (பாிசுத்தமற்ற பாவைனகளாகிய ெகாள்ளிவாய்ப் பிசாைசேயா, 
அல்ல  பாிசுத்தமான உயர்ந்த யற்சிகளாகிய இராஜ பாட்ைடையேயா) பின்பற்றிச் 
ெசன் , வில் அவற்றின் பலன்கைளத் தன  றநிைலைமகளில் அைடகின்றான். 
வளர்ச்சிக்கும் தி த்தத்திற்கு ாிய நியதிகள் எவ்விடத்தி ம் உள்ளன. 
 
    ஒ வன் கள் க்கைடையேயா சிைறச்சாைலையேயா அைடதல் ஊழின் அல்ல  
நிைலைமயின் ெகா ைமயால் அன் . அவ ைடய ஈன நிைனப் க ம் இழிந்த 
அவாக்க ேம அவைன அவ்விடங்களில் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்க்கின்றன. பாிசுத்த 
மனத்ைத ைடய மனிதன் குற்றத்திற்கு ஆளாதல் அவ க்குப் றத்தி ள்ள அச் 
சக்தியின் வ யா ம் அன் . குற்ற நிைனப்ைப ெந ங்காலம் தன் மனத்தில் 
அந்தரங்கமாகப் பாிபா த்  வந்தான்; நிைலைம அந் நிைனப்பின் ெமாத்த 
சக்திைய ம் ெவளிப்ப த்திற்கு. சந்தர்ப்பம் மனிதைன ஆக்குவதில்ைல; அ•  அதைன 
அவ க்குத் ெதாிவிக்கின்ற . பாவ நிைனப் கள் இல்லாமல் ஒ வன் பாவங்கைளப் 

ாித ம், அதன் பலன்களாகிய ன்பங்கைளப் அ பவித்த ம் இல்ைல. அவ்வாேற, 
ண்ணிய நிைனப் கள் இல்லாமல் ஒ வன் ண்ணியங்கைளப் ாித ம், அவற்றின் 

பலன்களாகிய இன்பங்கைள அ பவித்த ம் இல்ைல. தன் நிைனப் க்குத் தாேன 
எஜமா ம் கர்த்த மாைகயால், தன்ைன ஆக்கிக் ெகாள்பவ ம் தாேன; தன் 
நிைலைமகைள ஆக்குபவ ம் தி த் பவ ம் தாேன. பிறக்கும் ெபா ேத ஆன்மா 
தனக்குாிய இடத்ைத அைடகின்ற . அ  மியில் சஞ்சாிக்கும் காலம் வைரயில், 
தன்ைனத் தனக்குக் காட் வன ம், தன  சுத்தாசுத்தங்கைள ம் பலலாபலங்கைள ம் 
பிரதிபிம்பித் க் காட் வன மாகிய ற நிைலைமகைளக் கவர்கின்ற . 
 
    மனிதர் தாம் ேவண் வைதக் கவர்வதில்ைல. தமக்கு உாியைதேய கவர்கின்றனர். 
அவ ைடய மேனாபீஷ்டங்க ம், மேனாராஜ்யங்க ம், ேபராைசக ம் தத்தம் 
ஒவ்ேவார் அ யி ம் உைலவைடகின்றன. ஆனால், அவர  உள் ர்ந்த 
நிைனப் க்க ம், அவாக்க ம், தத்தம் நல்ல அல்ல  தீய உணர் கைளப் சித் த் 
தளர்கின்றன. நம  இன்ப ன்பங்கைள ம் ஈ ம் ெதய்வம் நம்மிடத்திேலேய 
இ க்கின்ற . அத் ெதய்வம் நாேமதான்! 
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    மனிதன் தாேன ைகக்கு விலங்கிட் க் ெகாள்கிறான். நிைனப் ம் ெசய ம் ஊழின் 
சிைறயாளர். அைவ தீயனவாயின், தன்ைனச் சிைறப்ப த் கின்றன. வி தைல 
ெசய் ம் த ம் அைவேய, அைவ நல்லனவாயின், தன்ைன வி தைல ெசய்கின்றன. 
தாம் வி ம் வனவற்ைற ம் ேகா வனவற்ைற ம் மனிதன் அைடவதில்ைல; 
நியாயமாகச் சம்பாதிப்பைதேய அைடகிறான். அவ ைடய வி ப்பங்க ம் 
ேகாாிக்ைகக ம், அவன  நிைனப் கேளா ம், ெசயல்கேளா ம் ஒத்தி ந்தால் 
மாத்திரேம நிைறேவ கின்றன. 
 
    இவ் ண்ைமையக் ெகாண்  ேநாக்குங் காைலயில் ''நிைலைமகேளா  ேபரா தல்'' 
என்பதன் ெபா ள் யா ? மனிதன் காரணத்ைதத் தன  அகத் ள் ேபாஷித்  ைவத் க் 
ெகாண்  காாியத்ேதா  தன  றத்தில் ேபாரா கிறாெனன்பேத அதன் ெபா ள். 
அக்காரணம், தான் அறிந்  ெசய்கின்ற ஒ  பாவமாக இ க்கலாம். அல்ல  அறியா  
ெகாண் ள் ஓர் பலஹீன (ெகட்ட பழக்க) மாக இ க்கலாம். எ வாயி ப்பி ம் அ  
தன்ைனக் ைகக்ெகாண் ப்பவன  யற்சிகைள ன்ேனறவிடா  பின் தள்ளித் தக்க 
பாிகாரத்திற்காக அல கின்ற . 
 
    மனிதர் தம  நிைலைமகைளக் சீர்ப த்த வி ம் கின்றனர். ஆனால் தம்ைமச் 
சீர்ப த்த வி ம் வதில்ைல. ஆதலால், அவர் எப்ெபா ம் கட் ண் க்கின்றனர். 
சாீர உைழப் க்குப் பின்னைடயாதவன் தான் க திய காாியத்ைதத் தவறாமல் ெசய்  

ப்பான். இவ் ண்ைம பரேலாக சித்திக்கும் ஒக்கும். ெபா ள் ஈட்  தைலேய 
ேநாக்கமாகக் ெகாண் ப்பவ ம், தன் ேநாக்கம் ற் ப்ெப வதற்கு மிகுதியாக 
உைழக்கச் சித்தமாயி த்தல் ேவண் ம். அ•  அவ்வாறாயின், எதற்கும் ச யாத ம் 
சுக க்கங்கைளச் சமமாகக் ெகாள்வ மான ஒ  வாழ்க்ைகைய அைடய 
வி ம் கின்றவன் எவ்வள  அதிகமாக உைழக்கச் சித்தமாயி த்தல் ேவண் ம். 
 
    இேதா, ெகா ய வ ைம ற்ற ஒ  மனிதன் இ க்கிறான். அவன் தன  

றநிைலைமக ம் ட் ச் ெசௗகாியங்க ம் சீர்ப்பட ேவண் ெமன்  மிகுந்த 
விசாரம் ெகாண் க்கிறான். அவ்வாறி ந் ம், தனக்குக் கூ  ேபாதாெதன்ற 
காரணத்தால், தன் ேவைலையச் சாியாகச் ெசய்யாமல் தன  எஜமாைன ஏமாற்ற 
எத்தனித்தல் நியாயெமன்ேற எண் கிறான். அத்தைகய மனிதன் உண்ைமயான 
ெசல்வத்திற்கு ஆதாரமான தத் வங்களின் தற்பாட ம் அறியாதவன். அவன் தன  
வ ைமைய ஒழிப்பதற்குத் தகுதியற்றவனாயி ப்ப மன்றிச் ேசாம்ப ம் வஞ்சக ம் 
இழி மான நிைனப் கைள நிைனத் க்ெகாண் ம், தன  ந்திய வ ைமயி ம் 
மிகக் ெகா யெதா  வ ைம தன்பால் வந்  ேச ம்ப  நடந்  ெகாண் க்கிறான். 
 
    இேதா, மிதமிஞ்சிய உணைவ உட்ெகாண்டதனால் உண்டாகி, நீங்காத ன்பத்ைதக் 
ெகா த் க் ெகாண் க்கிற ஒ  வியாதிக்கு இைரயாகி வ ந் கின்ற ஒ  
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ெசல்வவான் இ க்கிறான். அவன் அவ்வியாதிைய ஒழிப்பதற்கு அவளவற்ற பணம் 
ெசல  ெசய்யச் சித்தமாயி க்கிறான். ஆனால் அவன் மிதமிஞ்சிய உணைவ 
உட்ெகாள் ம் ஆைசைய விடமாட்டான். தன  இயற்ைகக்கும் மா பட்ட அாிய 
உண கைள உண்ண ம் ேவண் ம். ஆேராக்கியமாக இ க்க ம் ேவண் ெமன்ப  
அவ ைடய வி ப்பம். அத்தைகய மனிதன் ஆேராக்கியமாயி த்தற்கு ஒ  சிறி ம் 
அ கன் அல்லன். ஆேராக்கிய வாழ்க்ைகக்குாிய தற் பாடத்ைத ம் இன் ம் 
கல்லாதவனாதலால். 
 
    இேதா, கூ யாட்க க்கு விதித் ள்ள தப்ப  கூ ெகாடாமல் தவிர்ப்பதற்குப் பல 
ேகாணலான உபாயங்கைளச் ெசய்  ெகாண் ம், அதிக இலாபத்ைத 
அைடயெலெமன்ற எண்ணத்ேதா  தன்னிடம் ேவைல ெசய்கிற ஆட்களின் 
கூ கைளக் குைறத் க் ெகாண் ம் வ கிற எஜமான் ஒ வன் இ க்கிறான். அவன் 
ெசல்வவனாவதற்குச் சிறி ம் தகுதி ைடயவன் அல்லன். பின்னர் அவன் ெசல்வ ம் 

க ம் இல்லாதவனானேபா  தன் நிைலைமக்குத் தாேன காரணம் என்பைத 
உணரா , நிைலைமகைளக் குைற கூ கிறான். 
 
    தன  நிலைமக க்குத் தாேன காரணம் என்ற உண்ைமைய ம், தான் றத்தில் ஒ  
நல்ல காாியத்திற்காக யற்சிக்கின்ற காைலயில், தன  அகத்தில் அக்காாியத்திற்குச் 
சிறி ம் ெபா த்தமில்லாத நிைனப் க க்கும் அவாக்க க்கும் தான் அறியாமேல 
இடங்ெகா த் த் தன  காாிய சித்திைய இைடவிடா  ெக த் க் ெகாண் க்கிறான் 
என்ற உண்ைமைய ம் விளக்குதற்கு உதாரணங்களாக இம் ன்ைற ம் கூறிேனன். 
இவ்வித உதாரணங்கள் எத்தைனேயா இன் ம் கூறலாம். ஆயி ம், அ•  
அவசியமன் , ஏெனனில், இதைனப் ப ப்பவர் ணி  ெகாண்டால், தம  
மனத்தி ம் வாழ்க்ைகயி ம் ேநாி ம் மா தல்க க்ெகல்லாம் நிைனப்பின் 
தத் வங்கேள காரணெமன்  ஆராய்ந்தறியலாம். இவ்வா  அறி ம் வைரயில் ெவளி 
விஷயங்கள் மாத்திரம் விசாரைணக்கு ஆதாரமாக மாட்டா. 
 
    தன  ஆன்ம நிைலைம வைத ம் ஒ வன் அறிந்தி ந்த ேபாதி ம், அதைன 
அவன  வாழ்க்ைகயின் றத்ேதாற்றத்தால் மாத்திரம் மற்ெறா வன் அறிய யா . 
ஏெனனில், நிைலைமகள் சன்னல் பின்னலாகப் பிைணந் ம், நிைனப் கள் ஆழ்ந்  
ேவ ன்றி ம் சுகத்திற்குாிய நிைலைமகைள ஒவ்ெவா வ க்கும் ெவவ்ேவறாக ம் 
இ க்கின்றன. ஒ  மனிதன் சில விஷயங்களில் ேயாக்கியைத ள்ளவனாயி க்கலாம். 
அப்ப யி ந் ம் அவன் பல கஷ்ட நஷ்டங்கைள அ பவிக்கலாம். மற்ெறா  மனிதன் 
சில விஷயங்களில் அேயாக்கியைத ள்ளவனாயி க்கலாம்; அப்ப யி ந் ம் அவன் 
மிகுந்த பணைதச் சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் ந்திய மனிதன் அவன  குறிப்பிட்ட ஓர் 
ேயாக்கியைதயினால் கஷ்ட நஷ்டப்ப கிறாெனன் ம், பிந்திய மனிதன் அவன  
குறிப்பிட்ட ஓர் அேயாக்கியைதனால் பணக்காரனாகிறாெனன் ம் மனிதர் 
வழக்கமாகச் ெசய் ம் தீர்மானம். ஒ  விஷயத்தில் அேயாக்கியனாயி ப்பவன் எல்லா 
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விஷயங்களி ம் அேயாக்கியெனன் ம், ஒ  விஷயத்தில் ேயாக்கியனாயி ப்பவன் 
எல்லா விஷயங்களி ம் ேயாக்கியெனன் ம் ேமெல ந்தவா  ெகாள் ம் 
அபிப்பிராயத்தின் வாகும். ஆழ்ந்த அறிைவ ம் விாிந்த அ பவத்ைத ம் ெகாண்  
ேநாக்குங்கால் அத்தீர்மானம் பிைழெயன்  காணப்ப ம். அவ்வேயாக்கிய மனிதன் 
மற்றவனிடத்தில் இல்லாத அதிசயிக்கத்தக்க சில நல்ல ஒ க்கங்கைள 
உைடயவனாகயி க்கலாம். அவ் ேயாக்கிய மனிதன் மற்றவனிடத்தில் இல்லாத 
அ வ க்கத்தக்க சில தீய ஒ க்கங்கைள உைடயவனாயி க்கலாம். ேயாக்கியன் 
தன  ேயாக்கியமான நிைனப் க ைடய நல்ல பலன்கைள ம், தன  ேயாக்கியமான 
ெசயல்க டன் நல்ல பலன்கைள ம் அைடகின்றான். அவன் தன  தீய 
ஒ க்கங்களால் உண்டாகும் ன்பங்கைள ம் அ பவிக்கிறான். இ ேபால, 
அேயாக்கிய ம் தன  நல்ல ஒ க்கங்களால் உண்டாகும் இன்பங்கைள ம் தீய 
ஒ க்கங்களால் உண்டாகும் ன்பங்கைள ம் அைடகிறான். 
 
    ஒ வன் தன  நல்ெலா க்கத்தினால் ன்பத்ைத அைடகிறாெனன்  நிைனத்தல் 
மனிதாின் ண் ெப ைமக்கு உகந்ததாயி க்கிற . ஒ வன் தன  அகத்தி ந்  
ஒவ்ெவா  ெகட்ட நிைனப்ைப ம் அசங்கிய நிைனப்ைப ம் அசுத்த நிைனப்ைப ம் 
ேவ டன் கல் த் தன  ஆன்மாவிடத்தினின்  ஒவ்ெவா  பாவபலத்ைத ம் ஒழிக்கிற 
வைரயில், அவன் தன  ன்பங்கள் தன  நல்ல குணங்களின் பலன்கெளன் ம் தீய 
குணங்களின் பலன்களல்லெவன் ம் அறிய ம், ெசால்ல ம் உாியவன் அல்லன். 
அவன் அப் பாி ரண தைசைய அைடவதற்கு ெந ங்காலம் ன்னர், அதற்குாிய 
மார்க்கத்தில் ெசல் ம் ேபாேத, ற்றி ம் நியாயமான ம், ஆனால் தீைமக்கு 
நன்ைமைய ம் நன்ைமக்குத் தீைமைய ம் ெகா க்காத மான ெபாிய சட்டத்தின் 
ெசயைலத் தன  மனத்தி ம் வாழ்க்ைகயி ம் கண் ெகாள்வான். அவன் இந்த 
ஞானத்ைத அைடந்த பிறகு, தன  பைழய அறியாைமைய ம், கு ட் த்தனத்ைத ம் 
கண் , தன  வாழ்க்ைக எப்ெபா ம் நியாயமாக விதிக்கப்பட் ந்த ெதன் ம், 
தன  பைழய இன்ப ன்ப அ பவங்கெளல்லாம் மலர்ச்சியைடயாத, ஆனால் 
மலர்ந்  ெகாண் ந்த தன  ஆன்மாவின் நியாயமான றேவைலகெளன் ம் நன்கு 
ெதாிந்  ெகாள்வான். 
 
    நல்ல நிைனப் க ம் ெசயல்க ம் ஒ  காலத்தி ம் ெகட்ட பலன்கைளக் ெகா க்க 
மாட்டா. ெகட்ட நிைனப் க ம் ெசயல்க ம் ஒ  காலத்தி ம் நல்ல பலன்கைளக் 
ெகா க்க மாட்டா. இவ் ண்ைம ''விைர ஒன்  ேபாட்டால் சுைர ஒன்  ைளயா ''. 
''எட் யிேல கட்  மாம்பழம ப க்கா '' என் ம் உண்ைமைய ஒத்தேத. ''திைன 
விைதத்தவன் திைன அ ப்பான்', ''விைன விைதத்தவன் விைனய ப்பான்''. மனிதர் 
இந்நியதிைய ஸ் ல உலகத்தில் கண்  அதைன அ சாித்  நடக்கின்றனர். ஆனால், 
சூஷ்மமாகிய மேனா உலகத்தின் கண் ம், ஒ க்க உலகத்தின்கண் ம் (அங்கு 
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இந்நியதி எளிதில் உணரத் தக்கதாக ம், மா படாததாக ம் இ ந் ம்) இந் 
நியதிையக் கண் லர். ஆத ன், அவர் அதைன அ சாித்  நடப்பதில்ைல. 
 
    ன்பம் எப்ெபா ம் எவ்வழியிலாவ  ெகாண்ட தப்பான நிைனப்பின் காாியேம. 
அ•  ஒ வன் தன்ேனா ம் தன  ஜீவ நியதிேயா ம் ஒத்  நடவாைமைய உணர்த் ம் 
ஓர் அறிகுறி. ன்பத்தால் உண்டாகும் ஒேர பிரேயாஜனம், மனிதனிடத்தி ள்ள 
அப்பிரேயாஜன ம் அசுத்த மான எல்லாவற்ைற ம் எாித்தேலயாம். எவன் 
பாிசுத்தனாயி க்கிறாேனா அவ க்குத் ன்பெமன்பேத கிைடயா . களிம்  
நீங்கியபின் தங்கத்ைதப் டம்ேபாடயாெதா  காரண ம் இல்ைல. அ ேபாலேவ 

ரண பாிசுத்தத்ைத ம், ஞானத்ைத ம் அைடந்தவன் ன்பமைடய யாெதா  
காரண ம் இல்ைல. 
 
    ஒ வ க்குத் ன்பத்ைதக் ெகா க்கின்ற நிைலைமகள் அவன  மனத்தின் 
கண் ள்ள ேநர்ைமயின்ைமயின் பலன்கள்; ஒ வ க்கு இன்பத்ைதக் ெகா க்கின்ற 
நிைலைமகள், அவன் மனத்தின் கண் ள்ள ேநர்ைமயின் பலன்கள். நல்ல நிைனப்பின் 
அள க வி இன்பம் அ பவித்தேல; ெபா ைடைமயன் . ெகட்ட நிைனப்பின் 
அள க வி ன்பம் அ பவித்தேல; ெபா ளின்ைமயன் . ஒ வன் தனவந்தனாக ம், 

ன்பேம அ பவிப்பவனாக ம் இ க்கலாம். மற்ெறா வன் தாித்திரனாக ம், 
இன்பேம அ பவிப்பவனாக ம் இ க்கலாம். தனத்ைத விேவகத்ேதா  சாியான 
வழியில் ெசல  ெசய்தால் மாத்திரேம, ெசல்வ ம் இன்ப ம் ஒ வனிடத்தில் 
ேசர்ந்தி க்கும். தாித்திரன் தன  தாித்திர நிைலைமகள் அநியாயமாகத் தன்ேமல் 
சுமந்ததப் பட்டைவெயன்  நிைனக்குந் ேதா ம் ன்பத்தில் ஆழ்ந்  அ ந் கிறான். 
 
    சிறி ம் இன்பம் கராைம ம், மிதமிஞ்சி இன்பம் கர்த ம், ர்ப்பாக்கியத்தின் 
இரண்  அந்தங்கள். இவ்விரண் ம் இயற்ைகக்கு விேராதமானைவ. இைவ 
மனத்தி மாற்றத்தின் பலன்கள். ஒ வன் சந்ேதாஷ ம் ஆேராக்கிய ம், ெசல்வ ம் 
உைடயவனாகும் வைரயில் அவ க்குச் சாியான நிைலைம ஏற்படவில்ைல என்ப  
நிச்சயம்; அக ம் ப ம் அவ ம் அவன் சுற்ற ம் ஒத்தி ப்பதன் நலன்கேள 
சந்ேதாஷ ம், ஆேராக்கிய ம், ெசல்வ ம். 
 
    ஒ வன் தன் நிைலைமையப்பற்றிச் சி ங்குதைல ம் நிந்தித்தைல ம் விட் த் 
தன  வாழ்க்ைகைய விதிக்கும் (காட்சிக்குப் லப்படாத) நியதிையத் ேத க் காணத் 
ெதாடங்கிற ெபா தான் மனிதன் மனிதத் தன்ைமைய அைடகிறான். அவன் அந்த 
நியதிக்குத் தக்கப  தன  மனத்ைதத் தி த்திக் ெகாள் ம்ேபா , தன  நிைலைமக்கு 
மற்றவர் காரணெமன்  குற்றம் சாட்டைலவிட் , உ தி ம், ேமன்ைம ள்ள 
நிைனப் கைளக் ெகாண்  தன்ைன வளர்க்கிறான். தன  நிைலைமகேளா  
ேபாரா தைல விட் த் தன  நிைலைமகைளத் தான் விைரவில் அபிவி த்தி 
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அைடவதற்குத் ைணக்க விகளாக ம், தனக்குள் மைறந்  கிடக்கும் சக்திகைள ம், 
திறைமகைள ம் கண்  பி த்ததற்குச் சாதனங்களா ம் உபேயாகித் க் ெகாள்ளத் 
ெதாடங்கிறான். 
 
    பிரபஞ்சத்ைத ஆ ம் தத் வம் ஒ ங்ேகயன்றிக் குழப்பமன் ; வாழ்க்ைகயின் 
உயர்நிைல நீதிேயயன்றி அநீதி யன் ; உலகத்தில் ஆன்ம அரசாங்கத்ைத ஏற்ப த்தி 
நடத்திவ ம் சக்தி த மேமயன்றி அத மமன் . இ•  இங்ஙனமி ப்பதால், பிரபஞ்சம் 
சாியாயி க்கிறெதன்  காண்பதற்கு மனிதன் தன்ைனச் சாியாக்கிக் ெகாள்ள 
ேவண் ம். தன்ைனச் சாியாக்குங் காைலயில், அவன் ெபா ள்கைளப் பற்றி ம், 
மற்றவர்கைளப் பற்றி ம் தன  நிைனப் கைள எவ்வா  மாற் கிறாேனா, அவ்வாேற 
அப்ெபா ள்க ம் மற்றவர்க ம் தன்னிடத்தில் மா த றக் காண்பான். 
 
    இவ் ண்ைமக்குச் சான்  ஒவ்ெவா  மனிதனிடத்தி ம் உண் . கிரமமாக அகத் ள் 
பார்த்தலா ம், தன்ைனப் பகுத் ப் பார்த்தலா ம், அதைன எளிதில் காணக்கூ ம். 
ஒ வன் தன  நிைனப் கைள அ ேயா  மாற்றட் ம். உடேன அ•  அவ ைடய 
வாழ்க்ைகயின் ற நிைலைமகளில் உண் பண் ம் விைரவான மா தல்கைளக் 
கண்  அவன் ஆச்சாியம் அைடவான். மனிதர் நிைனப்ைப அந்தரங்கமாக அடக்கி 
ைவத் க் ெகாள்ளலாெமன்  க கின்றனர். அ  யா . நிைனப்  விைரவில் 
பழக்கமாகின்ற . பழக்கம் விைரவில் நிைலைமயின் உ ைவ அைடகின்ற . 
மி கத்தனமான நிைனப் கள் ம ண்ட ம், காம காச்சி மாகிய 
பழக்கங்களாகின்றன. அப் பழக்கங்கள் வ ைம ம் வியாதி மாகிய நிைலைமகளின் 
உ க்கைள அைடகின்றன. பல்வைக அசுத்த நிைனப் க ம் தளர்ச்சிைய ம், 
குழப்பத்ைத ம் ெகா க்கும் பழக்கங்களாகின்றன. அப் பழக்கங்கள் த மாற்ற ம், 
தவ மாகிய நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. பய ம், சந்ேதக ம், 
சஞ்சல ம் ெபா ந்திய நிைனப் கள் பலஹீன ம், உ தியின்ைம ம், 

ணிவின்ைம மான பழக்கங்களாகின்றன. அப் பழக்கங்கள் ேதால்வி ம் வ ைம ம் 
அ ைமத்தன மாகிய நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. ேசாம்பலான 
நிைனப் கள் அசுத்த ம், அேயாக்கிய ம் ெபா ந்தய பழக்கங்களாகின்றன. 
அப்பழக்கங்கள் பிணி ம் இறத்த மாகிய நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. 
ெவ ப் ம் குற்றங்காண்ட ம் ெபா ந்திய நிைனப் கள் குற்றம் சாட் த ம், 
தாக்குத மாகிய பழக்கங்களாகின்றன. அப்பழக்கங்கள் காய ம் உபத்திரவ மாகிய 
நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. பலவித சுயநல நிைனப் க ம் சுய 
லாபத்ைத நா ம் பழக்கங்களாகின்றன; அப்பழக்கங்கள் ஏறக்குைறயக் கஷ்டங்கைள 
உண்டாக்கும் நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. இவற்றிற்கு மாறாக, 
பலவைக நல்ல நிைனப் க ம் அன்  ெச த் த ம் அ ள் ாித மாகிய 
பழக்கங்களாகின்றன. அப்பழக்கங்கள் மேனாகர ம் கு கல ம் த ம் 
நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. பாிசுத்த நிைனப் கள் மிதமாக 
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அ பவித்த ம், தன்ைமயடக்கியா த மாகிய பழக்கங்களாகின்றன. 
அப்பழக்கங்கள் சாந்த ம், சமாதான ம் த ம் நிைலைமகளின் உ க்கைள 
அைடகின்றன. ைதாிய ம், தன்னம்பிக்ைக ம் ணி மான நிைனப் கள் ஆண்ைமப் 
பழக்கங்களாகின்றன. அப்பழக்கங்கள் ெவற்றி ம், நிைற ம், சுதந்திர மாகிய 
நிைலகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. ஊக்க நிைனப் கள் சுத்த ம் உைழப் மாகிய 
பழக்கங்களாகின்றன. அப்பழக்கங்கள் இன்பத்ைதத் த ம் நிைலைமகளின் உ க்கைள 
அைடகின்றன. அைமதி ம் ெபா த்த மாகிய நிைனப் கள் சாந்தமான 
பழக்கங்களாகின்றன. அப்பழக்கங்கள் காப்ைப ம் வாழ்ைவ ம் நல்கும் 
நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. அன் ம் சுயந மின்ைம மாகிய 
நிைனப் கள் பிற க்காகத் தன்ைன மறக்கும் பழக்கங்களாகின்றன. அப்பழக்கங்கள் 
நிைலவரமான ெசழிப் ம் ெசல்வ மாகிய நிைலைமகளின் உ க்கைள அைடகின்றன. 
 
    விடாப்பி யாகக் ெகாண் ள்ள ஒ வைக நிைனப்பின் ெதாடர், அ  நல்லதாயி ம், 
ெகட்டதாயி ம், தன  பலன்கைள மனிதன  ஒ க்கத்தி ம் நிைலைமகளி ம் 
உண் பண்ணாமல் ேபாகா . ஒ வன் அைடய வி ம் ம் நிைலைமகைள ேநராக 
அைடய யா ; ஆனால் அவற்ைற அளிக்கத்தக்க நிைனப் கைளக் ைகக்ெகாண் , 
அவற்றின் லமாக அந் நிைலைமகைள நிச்சயமாக ஆக்கியைடயலாம். 
 
    ஒவ்ெவா  மனித ம் மிகுதியாகப் ேபணிவ கின்ற நிைனப் கள் 
நிைறேவ வதற்குப் பிரகி தி உதவி ாிகின்ற ; அன்றி ம், அ  நல்ல 
நிைனப் கைள ம், ெகட்ட நிைனப் கைள ம் விைரவில் ெவளிப்ப த்தத்தக்க 
சந்தர்ப்பங்கைள ம் உண்  பண் கிற . 
 
    ஒ வன் தன  பாவ நிைனப் கைள விட்  விடட் ம்; உடேன உலகம் வ ம் 
அவனிடத் ப் பிாிய ைடயதாகி அவ க்கு உதவி ாிய ன்வ ம், ஒ வன் 
பலஹீன ம், ேகவல மான தன  நிைனப் கைள விட் விடட் ம், உடேன அவன  
உ தியான நியமனங்கைள நிைறேவற்றப் பல பக்கங்களி ம் சந்தர்ப்பங்கள் 
உற்பவிக்கும். ஒ வன் நல்ல நிைனப் கைள ேபணி வரட் ம். ன்பத்ைத ம் 
அவமானத்ைத ம் உண்டாக்கும் ெகட்ட விதி அவைனவிட் ப் ேபாய்வி ம். உலகம் 
பலதிற உ வங்கைளக் காட் ம் உன  கண்ணா  (கா டாஸ்ேகாப்) நிமிஷத் க்கு 
நிமிஷம் ெவவ்ேவ  நிறமாகத் ேதான் ம். ேதாற்றங்கெளல்லாம் இைடவிடாமல் 
ச த் க் ெகாண் க்கும் உன் நிைனப் களின் பிரதி பிம்பப் படங்கேள. 
 
        ெவண்பா 
 
        எந்நிைலைம நீஅைடய எண் ைவேயா நின் ள் ள் 
        அந்நிைலைம நீஅைடவாய் அப்ெபா ேத-தந்நிைலைம 
        தந்தெதன்பர் ேதால்விெயலாம் சாரமிலார், நின் நகும் 



 14

        பந்தமில்ஆன் மாஅவைரப் பார்த்  1 
 
        காலெமா  ேதசம் கடந் நிற்கும் ஆன்மாநின் 
        லவிதி ையெவன்  ன்ெசல் ம்-பா ன் 
        நிைலைமகைளக் கீழ்ப்ப த்தி நீள்அ ைம ஆக்கித் 
        தைலைம ம் பல்லவற் ம் சார்ந்  2 
 
        காண்டற் காிய கனசக்தி யாயமனம் 
        ஈண்டாிய ஆன்மாவின் இன்மகவாம்-ேவண் ம் 
        நிைலபல ம் எய்தஅ  ேநர்வழிைய ஆக்கும் 
        மைலபல ம் ஊட த்  மாய்த் . 3 
    ------- 
    3. நிைனப் ம் சாீர ம் ஆேராக்கிய ம் 
 
    மனம் ஆண்டான்: சாீரம் அ ைம. ன் ஆேலாசைனேயாடாவ  
தன்னியல்பிலாவ  மனம் ெகாள்கின்ற நிைனப் கைள ஒட் ேய சாீரம் நடக்கின்ற . 
சட்ட விேராதமான நிைனப் கைள ஒட் ேய சாீரம் நடக்கின்ற . சட்ட விேராதமான 
நிைனப் களால் சாீரம் பிணிைய ம் அழிைவ ம் விைரவில் அைடகின்ற . நல்ல 
நிைனப் களா ம், சந்ேதாஷ நிைனப் களா ம், சாீரம் ெயௗவனத்ைத ம் அழைக ம் 
ெப கின்ற . 
 
    வியாதி ம் ஆேராக்கிய ம் நிைலைமகைளப் ேபாலேவ நிைனப்பில் ேவ ன்றி 
யி க்கின்றன. வியாதி நிைனப் கைள வியாதி ள்ள சாீரம் ெவளிப்ப த் ம் அச்ச 
நிைனப் கள் மனிதைன ஒ  ெவ குண்  எவ்வள  ாிதத்தில் ெகால் ேமா 
அவ்வள  ாிதத்தில் ெகால்லக் கண் க்கிேறாம். அவ்வள  ேவகமாகக் 
ெகால்லவிடடா ம், அைவ ெவ குண் ேபாலேவ உண்ைமயாக அேநக மனிதர்கைள 
இைடவிடா  ெகான்  விட் க்கின்றன. வியாதி வ ேமா என்  
பயப்ப கிறவர்கேள வியாதிைய அைடகிறவர்கள். மனக்கவைல சாீரம் வதி ம் 
விைரவில் ஒ ங்கீனத்ைத உண்டாக்கி வியாதி வ வதற்கு வழி ெசய்  ைவக்கின்ற . 
பாிசுத்தமற்ற நிைனப் கைளச் சாீரம் நிைறேவற்றாவிட்டா ம், அைவ 
நரம் க்கட்ைடக் சீக்கிரத்தில் உைடத் க் ெக த் வி ம். 
 
    பல ம் சுத்த ம் சந்ேதாஷ ம் ெபா ந்திய நிைனப் கள் சாீரத் க்கு ஊக்கத்ைத ம் 
ஆேராக்கியத்ைத ம் அழைக ம் ெகா க்கின்றன. சாீரம் ெமல் ய ம், எப்ப  
ேவண் னா ம் அப்ப  ஆகத்தக்க மான ஒ  க வி. அதில் எந்த நிைனப் கள் 
வ கின்றனேவா அந்த நிைனப் கேளா  அ•  இணங்கி நடக்கின்ற . 
பழக்கங்களாகப் பாிணமித்த நிைனப் கள், தம  நல்ல பலன்கைளேயா, ெகட்ட 
பலன்கைளேயா சாீரத்தில் உண்  பண் கின்றன, 
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    மனிதர்கள் எவ்வள காலம் அசுத்த நிைனப் கைளக் ெகாண் க்கிறார்கேளா, 
அவ்வள  கால ம் அசுத்த ம் விஷ ம் கலந்த இரத்தத்ைதக் ெகாண் ப்பார்கள். 
சுத்த ஹி தயத்தி ந்  சுத்த வாழ்க்ைக ம் சுத்த சாீர ம் உண்டாகின்றன. அசுத்த 
மனத்தி ந்  அசுத்த வாழ்க்ைக ம் அசுத்த சாீர ம் உண்டாகின்றன. ெசய்ைக, 
வாழ்க்ைக. நடக்ைக என்பவற்றிற்கு நிைனப்ேப ஊற் . ஊற்ைறச் சுத்தப்ப த் ங்கள். 
அைனத் ம் சுத்தமாயி க்கும். 
 
    தன  நிைனப் கைள மாற்றிக்ெகாள்ளாத மனிதன் தன  உணர் கைள மாற்றிக் 
ெகாள்வதால் பயனில்ைல. தன  நிைனப் கைளச் சுத்தமாக்கிக் ெகாண்ட மனிதன் 
அசுத்த உணைவ வி ம்பமாட்டான். 
 
    சுத்த நிைனப் கள் சுத்தமான பழக்கங்கைள உண்  பண் கின்றன. உடம்ைபக் 
க விக் ெகாள்ளாத மகாத்மா என்ேபான், மகாத்மா அல்லன். தன  நிைனப் கைளப் 
பலப்ப த்திச் சுத்தப்ப த்திக் ெகாண்டவன் பிணிையத் த ம் ச்சிக க்குப் பயப்பட 
ேவண் ய நிமித்தம் இல்ைல. 
 
    நீங்கள் உங்கள் சாீரங்கைளக் காக்க வி ம் ர்களாயின், உங்கள் மனத்ைதக் 
காப்பீர்களாக; உங்கள் சாீரங்கைளப் ப்பிக்க வி ம் ர்களாயின், உங்கள் 
மனத்ைதச் சுத்தப்ப த் ர்களாக. பைகைம ம், ெபாறாைம ம் ஆசாபங்க ம், 
ஏக்க ம் ெபா ந்திய நிைனப் கள் சாீரத்தினின் ம் அதன் ஆேராக்கியத்ைத ம் 
அழைக ம் பறித் க்ெகாள்கின்றன. ஒ  க க த்த கம் தற்ெசயலாக 
உண்டாவதன் . அ  க க த்த நிைனப் களாேலேய உண்டாகின்ற . கத்தின் 
அழைகக் ெக க்கும் திைரகள் மடைமயா ம், காமக் குேராதங்களா ம் கர்வத்தா ம் 
உண்டாகின்றன. 
 
    ெதாண் ற்றா  வய ள்ள ஒ  ஸ்திாீைய யான் அறிேவன். அவ ைடய கம் 
பன்னிரண்  வய ள்ள ஓர் பா ைகயின் கத்ைதப்ேபால மாசற்றதாக ம், 
பிரகாச ள்ளதகா ம் விளங்குகின்ற . ஒ  ெயௗவன ஷைன யான் அறிேவன். 
அவ ைடய கம் ஓர் வேயாதிக ைடய கத்ைதப்ேபால விகாரமாயி க்கிற . 
இவற்றில் ஒன்  பிரகாச ம் இனிைம ள்ள மேனாவிர்த்தியின் பயனாக 
உண்டாயி க்கிற . மற்ெறான்  காமக்குேராத ம் அதி ப்தி ைடய 
மேனாவிர்த்தியின் பயனாக உண்டாயி க்கிற . 
    அைறக க்குள் காற் ம் ெவளிச்ச ம் ஏராளமாகச் ெசல் ம்ப  விட்டாலன்றி 
உங்கள் வாசஸ்தலம் இன்பத்ைத ம் சுகத்ைத ம் நல்கா . அ ேபால உங்கள் 
அகத் ள் சந்ேதாஷ ம் நல்ெலண்ண ம் சாந்த மான நிைனப் கைளத் தாராளமாக 
விட்டாலன்றி, உங்கள் சாீரம் அேராக்கிய ம் உர ம் ெபற்றிரா . உங்கள் கம் 
பிரகாச ம் அழகும் இனிைம ம் ெபா ந்தியிரா . 
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    வேயாதிகர்க ைடய கங்களில் இரக்கத்தால் உண்டான திைரக ம், பல ம், 
பாிசுத்த ம் ெபா ந்திய நிைனப்பால் உண்டான திைரக ம், காமக் குேராதங்களால் 
உண்டான திைரக ம் இ க்கின்றன. அவற்ைறப் பிாித்  அறியமாட்டாதார் யார்? 
நல்ெலா க்கத்தில் வாழ்நாைளக் கழித்தவர்க க்கு வி த்தாப்பிய தைச அஸ்தமிக்கும் 
சூாியைனப் ேபான் , சாந்த ம், சமாதான ம், இனிைம ம் ெபா ந்தியி க்கும். யான் 
சில காலத் க்கு ன்னர் ஒ  தத் வ ஞானிைய அவர  மணரப்ப க்ைகயில் 
பார்த்ேதன். அவ க்கு வய  திர்ைவத் தவிர வி த்தாப்பியம் உண்டாகவில்ைல. 
அவர் எவ்வள  இன்பத்ேதா ம், சமாதானத்ேதா ம் வாழ்ந்தி ந்தனேரா, அவ்வள  
இன்பத்ேதா ம் சமாதானத்ேதா ம் இறந்தனர். 
 
    சாீரத்தின் வியாதிகைள நீக்குவதற்கு உற்சாக நிைனப் க்குச் சமமான ைவத்தியன் 
இல்ைல. கவைலைய ம் க்கத்ைத ம் ேபாக்குவதற்கு நன்மனம் ேபான்ற நட்  
ேவறில்ைல. ஒ வன் பைகைம ம், இகழ்ச்சி ம், சந்ேதக ம், ெபாறாைம ம் 
ெபா த்திய நிைனப் களில் இைடவிடா  வாழ்ந்  ெகாண் த்தல், தாேன 
உண்டாக்கிக் ெகாண்ட சிைறயைறயில் தான் அைடபட் க்கும்ப  ெசய் ம். ஆனால் 
எல்லாைர ம் நல்லவராக நிைனத்த ம், எல்லாேரா ம் உற்சாகமாயி த்த ம், 
எல்லாாிடத் ள்ள நன்ைமகைளக் கண்டறியப் ெபா ைம டன் ய த மாகிய 
சுயநலமற்ற ெசயல்கேள ேமாக்ஷ ட் ன் வாயிலாகும். ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  
பிராணியிடத்தி ம் சமாதான நிைனப் கைளக் ெகாண்  வாழ்தல் அந் நிைனப் கைள 
உைடயார்க்கு அளவற்ற அைமதிையக் ெகா க்கும். 
 
        ''அறவி ைனக்கும் அ ம்ெபா ள் இன்ெபா  
        ெப வ தற்கும் ெப ங்கல்வி கற் யர் 
        விற  க்கும் நல் ரம் தனக்குஒண் 
        றவி க்கும் ைணமனம் என்பேவ'' 
    -------   
 

4. நிைனப் ம் காாிய ம் 
 
    நிைனப்ைபக் காாியத் டன் சம்பந்தப்ப த்தினாெலாழிய, விேவகமான காாியசித்தி 
ெயான்ைற ம் அைடதல் யா . ெப ம்பாேலார் வாழ்க்ைகயாகிய ச த்திரத்தில் 
நிைனப்பாகிய படைக அதன்ேபாக்கில் விட் விட் கின்றனர். இன்ன காாியத்ைதச் 
ெசய்  க்க ேவண் ெமன்ற இலட்சியமில்லாதி த்தல் ஒ  பாவமாகும். தனக்கு 
அழி ம் ஆபத் ம் வராம க்க வி ம் கிறவன் யாேதார் இலட்சியமின்றி இ த்தல் 
கூடா . 
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    எவர் தம  வாழ்க்ைகயில் யாெதா  காாியத்ைத ம் இலட்சியமாகக் 
ெகாள்ளாதி க்கின்றனேரா, அவர் பலஹீனத்தின் அறிகுறிகளாகிய சில்லைரத் 
ெதாந்தைர க க்கும் எளிதில் இைரயாவர். அப்பலஹீனக் குறிகள் மனதாரச் ெசய் ம் 
பாவங்கைளப் ேபாலேவ, (ஆனால், ேவெறா  வழியாக) ேதால்விைய ம், 
நஷ்டத்ைத ம், க்கத்ைத ம் ெகா க்கும். ஏெனனில், பலத்ைத விர்த்தி ெசய்  
ெகாண் க்கிற பிரபஞ்சத்தில் பலஹீனம் நீ த்  நிற்க யா . 
 
    ஒ வன் ஒ  நியாயமான காாியத்ைதத் தன் உள்ளத்தில் குறிப்பிட் க் ெகாண் , 
அதைனச் ெசய்  க்க யற்சி ெசய்யேவண் ம். அவன் அக்காாியத்ைதத் தன  
நிைனப் கைளக் கவ ம் மத்தியப் ெபா ளாகக் ெகாள்ள ேவண் ம். அ•  
அவ ைடய அக்கால சுபாவத்திற்கு ஏற்றப  ஒ  ைவதிக காாியமாகேவா, ெலௗகிக 
காாியமாகேவா இ க்கலாம். ஆனால் அ•  எ•தாயி ப்பி ம், அதனிடத்தில் அவன  
நிைனப்பின் சக்திகைளெயல்லாம் உ தியாக ஒ கப்ப த்தல் ேவண் ம். 
அக்காாியத்ைதத் தன  பிரதான கடைமயாகக் ெகாண் , கணத்தில் அழிந் ேபாகும் 
மேனா வி ப்பம், மேனாராஜ்ஜியம், மேனாபாவைன த யவற்றில் தன  
நிைனப் கைளத் திாியவிடாமல் அதைனச் ெசய்  த்தற்கு ய தல் ேவண் ம். 
இ தான் தன்னடக்கத்திற்கும் மன ஏகாக்கிரகத்திற்கும் இராஜ பாட்ைட. தான் 
க தி ள்ள காாியத்ைதச் ெசய்  த்த ல் பல ைற தவறி ம் (பலஹீனம் நீங்கிப் 
பலம் ெப கிற வைரயில் தவ வ  சகசேம) அவன் அைட ம் ஒ க்கத்தின் பலம் 
அவ ைடய உண்ைமயான ெவற்றியின் அளைவயாக இ க்கும். இ•  அவன் 
எதிர்காலத்தில் ெப ம் வ ைமக்கும் ெவற்றிக்கும் ஒ  திய அ ப்பைடயாகும். 
 
        ''உள் வெதல்லாம் உயர் ள்ளல்; மற்ற  
        தள்ளி ம் தள்ளாைம நீர்த் '' 
              -தி க்குறள் 
 
    ஒ  ெபாிய காாியத்ைத உட்ெகாள் வதற்குத் தகுதி இல்லாதவர், தம  கடைமைய, 
அ•  எவ்வள  சிறயதாகத் ேதான்றினா ம், குைறவின்றிச் ெசய்  ப்பதில் தம  
நிைனப் கைளெயல்லாம் ெச த்த ேவண் ம். இவ்வழியாக நிைனப் கைள 
ஒ கப்ப த்த ம், ஊக்கத்ைத ம் மன திைய ம் வளர்க்க ம் கூ ம். இவற்ைறச் 
ெசய்  த்த பின்னர் அவரால் ெசய்  க்க யாத காாியம் ஒன் ேம இரா . 
 
    மிக்க பலஹீன ள்ள ஒ வன், தன  பலஹீனத்ைத அறிந் ம், 

யற்சியினா ம்அப்பியாசத்தினா ம் மாத்திரம் பலம் விர்த்தியாகும் என்ற 
உண்ைமைய நம்பி ம், அந்நம்பிக்ைகெயா  அப்ெபா ேத யற்சி ெசய்ய ஆரம்பித் , 

யற்சியின்ேமல் யற்சிைய ம், ெபா ைமயின் ேமல் ெபா ைமைய ம் 
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பலத்தின்ேமல் பலத்ைத ம் ேசர்ப்பானாயின், அவன், இைடவிடா  விர்த்தியாகிக் 
ெகாண்ேட ேபாய், வில் ெதய்வ பலத்ைதயைடவான். 
 
    சாீரபலம் இல்லாதவன் இைடவிடாமல் ெபா ைம டன் சாீரப்பயிற்சி ெசய்  
தன்ைனப் பலசா யாகச் ெசய் ெகாள் தல் ேபாலப் பலஹீன 
நிைனப் கைள ைடயவன் சாியான நிைனப் கைள நிைனக்கப் பழகித் தன  
நிைனப் கைளப் பல ைடயவாக்கிக் ெகாள்ளலாம். 
 
    இலட்சியமில்லாைமைய ம் பலஹீனத்ைத ம் நீக்குத ம், காாியத்ைத ன்னிட்  
நிைனக்க ஆரம்பித்த மாகிய இவ்விரண் ம் ேதால்விையக் காாியசித்திக்குாிய 
வழிகளில் ஒன்றாகக் க பவ ைடய கூட்டத்தி ம், சகல நிைலைமகைள ம் 
தமக்குப் ெபா ந் மா  ெசய்  ெகாள்பவ ைடய கூட்டத்தி ம், உ தியாக 
நிைனத்  அச்சமின்றித் ெதாடங்கித் திறைமயாகச் ெசய்  தங்கள் காாியத்ைத 

ப்பவ ைடய கூட்டத்தி ம் பிரேவசிக்கச் ெசய் ம். 
 
    ஒ வன் தான் ெசய்  க்க ேவண் ய காாியத்ைதத் தீர்மானித் க் ெகாண்ட 
பின்னர், அதைனச் ெசய்  த்தற்குாிய ேநர்வழிைய மனத்தில் குறித் க் ெகாண் , 
இப்ப  அப்ப ப் பிறழாமல், அவ்வழியில் ெசல்ல ேவண் ம், ஐயங்கைள ம் 
அச்சங்கைள ம் கண் ப்பாக நீக்கிவிட ேவண் ம். அைவ ேநர்வழிையக் ெக த் க் 
ேகாணலாக்கி, யற்சிையப் பயனற்றதாக ம் பிரேயாஜனமற்றதாக ம் 
ெசய்கின்றைவ. ஐய ம் அச்ச ம் ெபா ந்திய நிைனப் கள் ஒ  காலத் ம் ஒன்ைற ம் 
ெசய்  த்த மில்ைல. ெசய்  க்கப் ேபாவ மில்ைல. அைவ எப்ெபா ம் 
ேதால்விையேய அைடயச் ெசய் ம். ஐய ம் அச்ச ம் வந்  ேசர்ந்த டேன 
உ தியான நிைனப் ம் ஊக்க ம், ஆற்ற ம் காாிய ம் அழிந்  ேபாகின்றன. 
 
    ஒ  காாியத்ைதச் ெசய்ய எ ம் வி ப்பம், நாம் அதைனச் ெசய்  த்தல் கூ ம் 
என்ற அறிவினால் உண்டாகின்ற . ஐய ம், அச்ச ம் அறிவின் ெபாிய விேராதிகள். 
அவற்ைற அழிக்கா , அவற்றிற்கு இடம் ெகா த் விட்டால், அைவ தான் ெசல் ம் 
வழியில் அ ேதா ம் தன்ைனத் த த் க் ெகாண் க்கும். 
 
    ஐயத்ைத ம் அச்சத்ைத ம் ெவன்றவ க்குத் ேதால்விெயன்பேத கிைடயா . 
அவன  ஒவ்ெவா  நிைனப் ம் மிகுந்த வ ைமையக் ெகாண் க்கிற . அவன் சகல 
கஷ்டங்கைள ம் ைதாியத்ேதா  எதிர்த்  விேவகத்ேதா  ஜயிக்கின்றான். அவன  
காாியங்களாகிய ெச கள் தக்க ப வத்தில் நடப்பட் க்கின்றன. அைவ மலர்ந்  
ெவம்பி திராத கனிகைளத் த கின்றன. 
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    காாியத்ேதா  நிர்ப்பயமாகச் ேசர்க்கப்பட்ட நிைனப்  சி ஷ்  ெசய் ம் 
சக்தியாகின்ற . எவன் இதைன அறிகிறாேனா, அவன் அைசந்  ெகாண் க்கிற 
நிைனப் க ம் ஓ க்ெகாண் க்கிற உணர்ச்சிக ம் ேசர்ந் ள்ள ஒ  ெவ ம் 
சுைமயாயிரா , ேமன்ைம ம், பல ள்ளவனாவான். எவன் இதைனச் ெசய்கிறாேனா 
அவன் தன  மேனாசக்திகைள விேவகத்ேதா ம் அறிேவா ம் 
ைகயாள்கிறவனாகின்றான். 
 
        ''நல்ல ெசய்  நரைர யர்த்த ம் 
        அல்ல ெசய்தங் களற்றிைட யாழ்ப்ப ம் 
        வல்ல திந்த மனமல ைதயேன 
        இல்ைல ெயன்ன இயம் ம் மைறெயலாம்'' 
    -------   
 

5. நிைனப் ம் காாியசித்தி ம் 
 
    ஒ  மனிதன் ெசய்  ப்பன ம், ெசய்  க்கத் தவ வன ம், அவன  
நிைனப் களின் ேநரான பலன்கள். சமநிைல இழத்தேல சர்வநாசம் எனக் ெகாள்ளத் 
தக்கவா , நியாயமாக நடத்தப்ப ம் பிரபஞ்சத்தில், அவனவன் ெசய்ைகக்கு 
அவனவன் ெபா ப்பாளி. ஒ வன  பலஹீன ம் பல ம், சுத்த ம் அசுத்த ம், 
அவ க்குச் ெசாந்தமானைவ. அைவ அவனால் உண்டானைவ. மற்ெறா வனால் 
உண்டானைவயல்ல. ஆகேவ, அவற்ைற மாற்றக்கூ யவன் அவேன; மற்ெறா வன் 
அல்லன். அவன  நிைல ம் அவன் ேத க்ெகாண்டேத; மற்ெறா வன் ேத யதன் . 
அவன  ன்ப ம் இன்ப ம் அவன் அகத்தி ந்ேத ெவளிவந்தைவ. அவன் 
எங்ஙனம் நிைனக்கிறாேனா, அங்ஙனேம இ க்கிறான். அவன் எங்ஙனம் நிைனத்  
வ கிறாேனா, அங்ஙனேம இ ந்  வ கிறான். 
 
    ஒ  பலஹீனன் ஒ  பலவானிடத்தில் உதவி ெபற வி ம்பினாலன்றி பலவான் 
அவ க்கு உதவிெசய்தல் யா . அப்ப  உதவி ெசய்தா ம், பலஹீனம் 
தானாகேவ பலவானாதல் ேவண் ம். அவன் மற்ெறா வனிடத்தில் கண்  
அதிசயிக்கும் பலத்ைதத் தன் ெசாந்த யற்சியால் அைடயேவண் ம். தன்னிைலையத் 
தாேன மாற்றிக் ெகாள்ளலாேமயன்றி ேவெறவ ம் மாற்ற யா . 
 
    ''ஒ வன் ஹிம்சிக்கிறவனாயி க்கிறப யால் அேநகர் அ ைமகளாயி க்கின்றனர். 
நாம் ஹிம்சிக்கிறவைன ெவ ப்ேபாம்'' என்  மனிதர் நிைனப்ப ம் ெசால்வ ம் 
வழக்கம். ஆனா ம், தற்காலத்தில் சிலர் (இவர் ெதாைக நா க்கு நாள் ெப கி 
வ கின்ற ) இந்தக் ெகாள்ைகைய மாற்றி, ''அேநக ஜனங்கள் 
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அ ைமகளாயி ப்பதால் ஒ வன் ஹிம்சிக்கிறவனாயி க்கிறான். நாம் 
அவ்வ ைமகைள இகழ்ேவாம்'' என்கிற ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். 
உண்ைமைய ேநாக்குமிடத்தில் ஹிம்சிப்பவ ம் அ ைம ம் மடைமயில் 
ஒத் ைழக்கின்றனர். அவர்கள் ஒ வைரெயா வர் ன்பப்ப த் வதாகத் 
ேதான்றி ம் அவர்கள் உண்ைமயில் தம்ைமத் தாேம ன்பப்ப த்திக் ெகாள்கின்றனர். 
ஹிம்சிக்கப்பட்டவன  பலஹீனத்தி ம் ஹிம்சித்தவன  ர்வினிேயாகமான 
சக்தியி ம், விதியின் ெசயைல ஒ  ரண அறி  காண்கின்ற . இவ்விரண்  
நிைலைமகளா ம் உண்டாகிற ன்பத்ைதப் பார்த்  ரண அன்  ஒன்றன்மீ ம் 
குற்றங் காண்பதில்ைல. ஹிம்சிக்கிறவன் ஹிம்சிக்கப்ப கிறவன் ஆகிய இ வைர ம் 
ஒ  ரண அ ள் மார்ேபா  அைணத் க் ெகாள்கின்ற . 
 
    பலஹீனத்ைத ஜயிற் , சுயநல நிைனப் க்கெளல்லாவற்ைற ம் ஒழித் விட்டவன் 
ஹிம்சிக்கிறவைனயாவ  ஹிம்சிக்கப்ப கிறவைனயாவ  ேசர்ந்தவன் அல்லன்; 
அவன் சுயாதீனன். 
 
    ஒ வன் தன  நிைனப் கைள ேமம்ப த் வதால் மாத்திரேம உயர் ம் ெவற்றி ம் 
காாியசித்தி ம் ெப தல் கூ ம். தன  நிைனப் கைள ேமம்ப த்தாவிட்டால் அவன் 
பலஹீன ம் கீழ்ைம ம் தாித்திர ம் உற்ேறயி ப்பான். 
 
    ெலௗகிக காாியங்களி ம் ஒ  மனிதன் சித்திெப வதற்கு ன் தன  
நிைனப் கைளச் சிற்றின்பஇச்ைசகளில் அமிழ்த்தாமல் உயர்த்தல் ேவண் ம். அவன் 
காாியசித்தி ெப வதற்குத் தன  சிற்றின்ப இச்ைசகைள ம் சுயநலத்ைத ம் 

ரணமாக ஒழித்தல் ேவண்டா; அதில் ஒ  பாகமாவ  ஒழித்தல் ேவண் ம். 
சிற்றின்பஇச்ைசேய தன்ைமயான நிைனப்பாகக் ெகாண் ள்ள ஒ  மனிதன் 
ெதளிவாக நிைனப்ப ம் ஒ ங்காகக் காாியங்கைள ஆேலாசிப்ப ம் யா; அவன், 
தன் ள் மைறந்  கிைடக்கும் சக்திகைளக் கண்டறிந்  ர்த்தி ெசய்ய யாமல், 
தான் எ த்த எந்த ேவைலயி ம் தவ வான். தன  நிைனப் கைள ஆண்ைம டன் 
அடக்கியாளத் ெதாடங்காததால், அவன் தன  காாியாதிகைளச் ெசய்  க்க ம், 
அதிகப் ெபா ப் கைள ஏற் க் ெகாள்ள ம் தக்க நிைலைமயில் இல்ைல. அவன் 
சுயாதீனமாக ஒன்  ெசய்ய ம், சார்வில்லாமல் தனியாக நிற்க ம் தகுதியற்றவன். 
அவன் ெகாள்கிற நிைனப் கேள அவ ைடய சக்திக் குைறவிற்குக் காரணம். 
 
    அபிவிர்த்தியாவ  காாியசித்தியாவ  கஷ்டப்பட்டாலன்றி உண்டாகா . ஒ வன் 
தன  குழப்பமான சிற்றின்ப நிைனப் கைள ஒழித் த் தன  ஆேலாசைனைய 
வளர்ப்பதி ம், தன  தீர்மானத்ைத ம் சுயநம்பிக்ைகைய ம் பலப்ப த் வதி ம் 
எவ்வள க்குத் தன் மனத்ைதச் ெச த் கிறாேனா, அவ்வள க்கு ெலௗகிக காாியசித்தி 
உண்டாகும். அவன் தன  நிைனப் கைள எவ்வள  அதிகமாக ேமம்ப த் கிறாேனா, 
அவ்வள  அதிகமாக ஆண்ைம ம் ேநர்ைம ம் ஒ க்க ம் உள்ளவனாகி அவன் 



 21

ேமம்ப கிற ம் தவிர, அவன  காாியங்க ம் அதிக இன்பம் த வனவாய் நீ த்  
நிற்கின்றன. 
 
    பிரபஞ்சம் ேபராைசக க்கும் அேயாக்கிய க்கும் பாவஞ்ெசய்கிறவ க்கும் 
அ கூலம் ெசய்வ ேபால ெவளிப்பார்ைவக்குத் ேதான்றினா ம், உண்ைமயில் 
அவ்வா  ெசய்வதில்ைல. அ  ேயாக்கிய க்கும் ெப ந்தைகயாள க்கும் 

ண்ணியஞ் ெசய்கிறவ க்கும் உதவி ெசய்கிற . ற்காலத் ப் ெபாிய ஆசிாியர் 
எல்ேலா ம் இவ்விஷயத்ைத ெவவ்ேவ  வார்த்ைதகளால் ெவளியிட் க்கின்றனர். 
இதைன அறிந்  ெகாள்ள ம், மற்றவர்க க்குத் தி ஷ்டாந்தப்ப த்திக் காட்ட ம் 
ேவண் னால், ஒ வன் நா க்கு நாள் தன  ஒ க்கத்ைத ெமன்ேம ம் விர்த்தி ெசய்ய 
இைடவிடா  யலேவண் ம். 
 
    ஞானத்ைத அைடவதற்காவ , அல்ல  பிரகி தியி ம் வாழ்க்ைகயி ள்ள 
அழகுகைள ம் உண்ைமகைள ம் கண்டறிவதற்காவ  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிைனப்பின் 
பலனாக விேவகசித்திகள் உண்டாகின்றன. அத்தைகய சித்திகள் சில சமயங்களில் 

ண்ெப ைமேயா ம் ேபராைசேயா ம் சம்பந்தப்பட் க்கலாம். ஆனால், அைவ 
அக்குணங்களி ந்  உண்டானைவயல்ல, அைவ சுயநலமற்ற சுத்த 
நிைனப் களினின் ம், ெந ங்கால அாிய யற்சிகளினின் ம் 
இயல்பா ண்டானைவ. 
 
    ஆண்மசித்திகள் பாிசுத்தமான ேகாாிக்ைககளின் பலன்கள். எவன் இைடவிடாமல் 
உயர்ந்த நிைனப் கைள ம் சிறந்த நிைனப் கைள ம் நன்கு ெகாண்  வாழ்கிறாேனா, 
எவன் பரநய ம் பாிசுத்த ள்ள பலவற்றி ம் நிைனப்ைபச் ெச த்திகிறாேனா, அவன் 
சூாியன் உச்சம் அைடவ ம் சந்திரன் ரண வ ைவ அைடவ ம் எவ்வள  நிச்சயமாக 
அவ்வள  நிச்சயமாக ஞானத்ைத ம் ஒ க்க ேமம்பாட்ைட ம் அைடவான். 
ெசல்வாக்கும் இன்ப ள்ள ஸ்தானத்திற்கு உயர்வான். 
 
    எவ்வைகயான காாியசித்தி ம், யற்சி ம் ம், நிைனப்பின் மகுட மாகும். 
தன்னடக்கம், ணி , ய்ைம, ந நிைலைம, நன்றாகச் ெச த்தப்பட்ட நிைனப்  
இவற்றின் உதவியால் மனிதன் உயர்கிறான். சிற்றின்ப இச்ைச, ேசாம்பல், அசுத்தம், 
அநீதி, மனக்குழப்பம் என்பனவற்றால் மனிதன் தாழ்கிறான். 
 
    ஒ  மனிதன் இவ் லகத்தில் மிக யர்ந்த ஸ்தானத்திற்கும், ஆன்ம உலகத்தில் 
மிக யர்ந்த பதவிக க்கும் உயரலாம். பின்னர் அகங்கார ம், சுயநல ம், 
அேயாக்கியைத ம் ெபா ந்திய நிைனப் க க்கு இடம் ெகா த் ப் பலஹீனத்திற்கும் 
தாித்திரத்திற்கும் தாழலாம். 
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    நியாயமான நிைனப்பால் ெபற்ற ெவற்றிகைள எச்சாிக்ைகேயா  ேபாற்றிக் 
காக்கேவண் ம். ெவற்றி ெப கிற சமயத்தில் அங்ஙனம் ெசய்யாமல் அேனகர் 
ம ப ம் ேதால்வி கின்றனர். 
 
    ெதாழி லகம், த்தி லகம், ஆன்ம லகம் இவற்றில் எதிலானா ம் ெப கின்ற 
சித்திகள், குறித்த வழிகளில் சாியாகச் ெச த்தப்பட்ட நிைனப்பின் ேநரான பலன்கள். 
அைவெயல்லாம் ஒேர விதியால் ஆளப்ப கின்றன. அைவெயல்லாம் ஒேர 
தன்ைமயனவாயி க்கின்றன. வித்தியாசெமல்லாம் அைட ம் ெபா ளில் உள்ள 
வித்தியாசேம. சிறிய சித்தி ெபற வி ம் கிறவன் சிறி  கஷ்டப்படேவண் ம். ெபாிய 
சித்தி ெபற வி ம் கிறவன் ெபாி  கஷ்டப்படேவண் ம். மிக உன்னதமான நிைலைய 
அைடய வி ம் கிறவன் மிகமிக கஷ்டப்படேவண் ம். 
    ------    
 

6. மேனாதி ஷ் க ம் மேனாசி ஷ் க ம் 
 
    மேனாதி ஷ் ைடயார் உலகத்தின் இரக்ஷகர் ஆவர். மேனாதி ஷ் யாவ , 
விழித் க்ெகாண்  பல நல்ல காாியங்கைள நிைனப்பிற் கண் ெகாண் த்தல். 
ஸ் ல உலகம் சூ ம உலகத்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண் த்தல் ேபான் , மனிதர் 
பாவங்கைள ம் இழிவான ெசயல்கைள ம் ெசய் ம்ேபா ம், கஷ்டங்கைள 
அ பவிக்கும் ேபா ம், தம்ைமச் ேசர்ந்த மேனா தி ஷ் யாளர  அழகிய 
மேனாதி ஷ் களால் ேபாஷிக்கப்ப கின்றனர். மனித ச கம் தன  மேனா 
தி ஷ் யாளைர ம த்தல் யா . அவ ைடய மேனா சி ஷ் கள் மங்கிப் ேபாக ம், 
அழிந்  ேபாக ம் வி தல் யா . 
    அ•  
    அம்மேனா சி ஷ் களில் வாழ்கின்ற . அைவ ஒ  காலத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தில் 
காண ம், அறிய ம் தக்க உண்ைமகள் என்  அ•  அறி ம். லாசிாிய ம், 
சில்பிக ம், சித்திரகார ம், பாவல ம், தீர்க்கதாிசிக ம், ஞானிக ேம ம  
உலகத்ைதக் கட் கிறவர்கள். ேமாக்ஷ உலகத்ைத நி மிப்பவர்கள். அவர்கள் 
வாழ்ந்தி ந்ததனாேலேய இவ் லகம் ெசவ்வி ெபற்றி க்கின்ற . அவர்கள் இல்லாத 
பக்ஷத்தில் உைழத்  வ ந் ம் மனித ச கம் அழிந்  ேபாயி க்கும். 
 
    எவன் தன் ஹி தயத்தில் ஓர் உயர்ந்த மேனா சி ஷ் ைய, ஓர் அழகிய மேனா 
தி ஷ் ையப் ேபணி வ கிறாேனா அவன், அதைன ஒ  காலத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தில் 
காண்பான். ெகாலம்பஸ் என்பவர் ேவேறார் உலகக் காட்சிையத் தம் மனத்தில் ேபணி 
வந்தார். அவர் அதைனக் கண் பி த்தார். ேகாப்பர் நிக்கஸ் என்பவர் பல 
உலகங்க ைடய காட்சிைய ம் ஒ  ெபாிய பிரபஞ்சத்தி ைடய காட்சிைய ம் தம் 
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மனத்தில் ஓம்பி வந்தார். அவர் அவற்ைற கண்டார். த்தர் மாசற்ற அழகும் ரண 
சாந்தி ள்ள ஒ  ேமாக்ஷ உலகத்தின் காட்சிையத் தம  மனத்தில் பார்த்  வந்தார். 
அவர் அத ள் பிரேவகித்தார். 
 
    உங்கள் மேனா தி ஷ் கைளப் ேப ங்கள். உங்கள் மேனா தி ஷ் கைள 
ஓம் ங்கள். உங்கள் ஹி தயத்தில் உண்டாகின்ற அழைக ம், உங்கள் ய 
நிைனப் கைள அலங்காிக்கும் அன்ைப ம் பாிபா ங்கள்; ஏெனனில், எல்லா இன்ப 
நிைலைமக ம், எல்லா ேமாக்ஷ சாதனங்க ம் அவற்றினின்  ெவளிப்பட்  வளரா 
நிற்கும். நீங்கள் அவற்ைற உண்ைமயாகப் ேபாற்றி வ ர்களாயின், அவற்றாேல 

வில் உங்கள் உலகத்ைத நி மித் க் ெகாள்ளலாம். 
 
    அவா தல் அைடதற்ேக, ேகா தல் ெப தற்ேக. மனிதன  மிக இழிந்த அவாக்கள் 

ற் ம் நிைறேவ வனவாயி க்க, அவன  மிக உயர்ந்த வி ப்பங்கள் 
ஆதாிப்பில்லா  பலன்கைளத் தராமல் ண்ேபாத ண்டா? நியதி அத்தைகய 
நிகழ்ச்சிக்கு இடங்ெகாடா . அத்தைகய நிைலைம ஒ  ெபா ம் ேநரா . ''அ த 
பிள்ைள பால் கு க்கும்''. 
 
    உங்கள் மனத்தில் உயர்ந்த காட்சிகைளக் கா ங்கள். நீங்கள் கா ம் காட்சிகள் 
ேபாலேவ ஆ ர்கள். இப்ேபா  நீங்கள் கா ம் காட்சிேய இனி நீங்கள் ெப ம் 
ேபற் க்கு அறிகுறி. உங்கள் மேனா சி ஷ் ேய நீங்கள் வில் அைட ம் பதவிக்கு 

ற்குறி. 
 
    எப்ப ப்பட்ட ெபாிய ேப ம் த ல் சில காலம் ஒ  மேனா தி ஷ் யாகத்தான் 
இ ந்த . ஆலமரம் வித்தில் உறங்கிக் ெகாண் க்கின்ற . பறைவ ட்ைடக்குள் 
காத் க் ெகாண் க்கின்ற . ஆன்மாவின் மிக ேமலான மேனா தி ஷ் யில் 
விழிப் ண்டாக்கும் ஒ  ேதவ தன் நடமா கிறான். அப்பிரத்தியக்ஷமான மேனா 
தி ஷ் கள் பிரத்தியக்ஷ சித்திகளின் வித் கள். 
 
    உங்கள் நிைலைமகள் ெபா த்தமில்லாதனவாய் இ க்கலாம். ஆனால், நீங்கள் ஒ  
மேனாபாவத்ைதக் ெகாண்  அதைன அைடவதற்கு யன்றால் அந்நிைலைமகள் 
நீ த்  இ க்கமாட்டா. நீங்கள் அகத்தில் நடந்  ெகாண்  றத்தில் நின்  
ெகாண் க்க மா? ஆேராக்கியமற்ற ஒ  ெதாழிற்சாைலயில் ெந ேநரம் ேவைல 
ெசய் , வித்தியாப்பியாசம் இல்லாமல், ஆசார உபசாரங்கள் அறியாமல் 
வ ைமயா ம் உைழப்பா ம் மிக வ ந் ம் பா யன் ஒ வன் இேதா இ க்கிறான். 
அவன் அந்நிைலைமயில் இ க்கும்ேபாேத ேமலான நிைலைமகைளத் தன  மனத்தில் 
கண்  வ கிறான். அவன் அறி , நாகாிகம், அ ள், அழகு த யவற்ைறப் பற்றி 
நிைனக்கிறான். ஒ வித வாழ்க்ைகைய மனத்தில் சி ஷ் ெசய்  மேனாரதம் 
ெசய்கிறான். அதிகச் சுதந்திர ம் ேமலான ேநாக்க ம் ெபா ந்திய காட்சி அவைனப் 
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பற்றிக் ெகாண் க்கிற . அவன் ஆத்திரம் அவைனச் ெசய ன்கண் ண் கிற . 
அவ க்கு ஒழிவான சிறிய காலத்ைத ம் மீதியான அற்பப் ெபா ைள ம் ெகாண் , 
ெவளிப்படாமல் மைறந்  கிடந்த தன் சக்திகைள விர்த்தி ெசய்  வ கிறான். 
அத்ெதாழிற்சாைலக்கு அவ க்குப் ெபா ந்தாத விதத்தில் அவன் மேனாநிைல 
ெவகுவிைரவில் மாறி வ கின்ற . அத்ெதாழிற்சாைல அவன் மேனாநிைலக்கு 
மாறாகிவிட்டைமயால், அ  அவ க்கு ேவண்டாத உைடேபால அவைனவிட்  நீங்கி 
வி கின்ற . அவன் மேனாநிைலக்ேகற்ற சந்தர்ப்பங்கள் வாய்த்த அளவில் அவன் 
அச்சாைலைய விட்  ஸ்திரமாக ெவளி வந் வி கிறான். அப்பா யன் சில 
வ ஷங்க க்குப் பின் நல்ல  மனிதனாயி ப்பைதக் காண்கிேறாம். அவன் 
மனத்தின் சில சக்திகைளத் தன் வசப்ப த்தி அவற்ைற நிகரற்ற வல்லைமேயா ம் 
உபேயாகிக்க நாம் பார்க்கிேறாம். இப்ெபா  பார ரமான காாியங்க க்கு அவன் 
சூத்திரதாாியாயி க்கிறான். இேதா பா ங்கள்! அவன் நாவைசந்தால் நாடைசகிற  
அவன் ஏேதா ெசால் கிறான். அவ்வளவிேல எத்தைனேயா ேப ைடய வாழ்க்ைககள் 
மா தல் அைடகின்றன. அவன் என்ன ெசால் கிறாெனன்  ஆண்க ம் ெபண்க ம் 
அவாேவா  ேகட்கிறார்கள் தங்கள் ஒ க்கங்கைளச் சீர்தி த் கிறார்கள். 
மத்தியமா ள்ள சூாியைன ஆதாரமாகக் ெகாண்  பல ேகாளங்கள் சுற்றி 
வ வ ேபால, அவைன ஆதாரமாகக் ெகாண்  எண்ணில்லாத மனிதர்க ைடய 
விதிகள் சுற்றி வ கின்றன. அவ க்குப் பா யத்தில் ேதான்றிய மேனா தி ஷ்  
இப்ெபா  பிரத்தியக்ஷ அ பவமாக இ க்கிற . அவன் தன  மேனா 
சி ஷ் ேயா  ஐக்கியமாகியி க்கிறான். 
 
    இதைன வாசிக்கிற பா யர்கேள! நீங்க ம் உங்கள் ஹி தயத்தில் கா ம் காட்சி 
(ேசாம்பல் வி ப்பம் அன் ) உயர்ந்ததாயி ப்பி ம், தாழ்ந்ததாயி ப்பி ம், அல்ல  
அவ்விரண் ம் கலப்பாயி ப்பி ம், அதைனப் பிரத்தியக்ஷத்தில் அ பவிப்பீர்கள். 
ஏெனனில், 'நீங்கள் எதைன அந்தரங்கத்தில் அதிகமாக ேநசிக்கிறீர்கேளா அ  
தன்னிடமாக உங்கைள இ க்கின்ற . உங்கள் ெசாந்த நிைனப் களின் ேநரான 
பலன்கேள நீங்கள் ைககா ம் பலன்கள். நீங்கள் எதைனத் ேத கிறீர்கேளா அதைனப் 
ெப ர்கள். அதற்கு அதிகமாக ங் கிைடயா . குைறவாக ங் கிைடயா . உங்கள் 
தற்கால நிைலைம எ வாயி ஞ் சாி. உங்கள் நிைனப் க ம், உங்கள் மேனா 
தி ஷ் க ம் உங்கள் மேனா சி ஷ் க ம் உயர்ந்தால், நீங்க ம் உய் ர்கள்; அைவ 
தாழ்ந்தால் நீங்க ம் தாழ் ர்கள். அைவ எவ்விதம் இ க்கின்றனேவா, அவ்விதேம 
நீங்கள் இ ப்பீர்கள். உங்கைள ஆ ம் அவா சிறயதாயின், நீங்க ம் அதற்ேகற்பச் 
சிறியேர ஆ ர்கள்; உங்கைள ஆ ம் ேகாாிக்ைக ெபாிதாயின், நீங்கள் அதற்ேகற்றப  
ெபாியவர்கள் ஆ ர்கள். ஸ்டாண்டன் கிர்க்காம் ேடவிஸ் என்பவர் அலங்காித் ச் 
ெசால் யப , ''நீங்கள் கணக்கராய்க் கணக்குகள் எ திக் ெகாண் க்கலாம். 
திடீெரன ஒ  நாள் எ ந் , உங்கள் மேனா சி ஷ் க க்குத் தைடயாக ெந ங்காலம் 
ேதான்றிக்ெகாண் ந்த உங்கள் அைறைய விட்  ெவளிேய ெசல் ர்கள்; 
அவ்விடத்தில் உங்கள் உபந்தியாசத்ைதக் ேகட்பதற்குச் சித்தமாயி க்கும் அேநகைரக் 
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காண்பீர்கள்; இன்ன ம் உங்கள் காதில் எ ேகா ம் உங்கள் விரல்களில் 
ைமக்கைற ம் இ க்கலாம். உங்கள் மனத்தின் ஆேவச ஞானத்ைதத் தாைரயாகப் 
ெபாழி ர்கள். நீங்கள் ஆ கைள ேமய்த் க் ெகாண் க்கலாம். நீங்கள் ஆ  
ேமய்க்கும் சத்தத்ேதா ம் திறந்த வாேயா ம் நகரத் க்குச் ெசல்ல, உங்கள் ஆேவசம் 
உங்கைள ஒ  சித்திரக்காரனிடம் தள்ளிக்ெகாண்  ேபாகலாம். சில நாள் கழிந்தபின் 
சித்திரக்காரன் உங்கைளப் பார்த் ; 'நான் இனிேமல் உங்க க்குக் கற்பிக்க 
ேவண் வ  ஒன் மில்ைல' என்  கூறலாம். சமீபகாலத்தில் ஆ கைள ஓட் க் 
ெகாண் ந்த ெபா  ெப ங்காாியங்கைள மேனாரசித் க் ெகாண் ந்த நீங்கள், 
இப்ெபா  சித்திரக்காரராகி விட்டீர்கள். கம்மியத் ெதாழில் ெசய்  ெகாண் ந்த 
நீங்கள் இவ் லகத்ைதச் சீர்தி த் மா  உங்கள் வாைள ம் இைழப் ளிைய ம் 
ஒழித்  வி ர்கள். 
 
    ஆேலாசைனயில்லாதவர்க ம் பாமரர்க ம் ேசாம்பர்க ம் உண்ைமகைளக் 
கவனியாமல், அைவகளின் ெவளிப்பைடயான காாியங்கைள மாத்திரம் பார்த்  
ேயாகெமன் ம், அதிர்ஷ்டெமன் ம், தற்ெசயெலன் ம் ேபசி ெகாள்வ ண் . ஒ வன் 
பணக்காரனாகிறைதப் பார்த் ; 'இவன் எவ்வள  அதிர்ஷடசா '' என்கின்றனர். 
மற்ெறா வன் த்திசா யாயி க்கிறைதப் பார்த்  'இவ க்கு எவ்வள  நல்ல 
பாக்கியம் கிைடத்தி க்கிற '' என்  வியத் ைரக்கின்றனர். ேவெறா வன  

றெவா க்கத்ைத ம் விாிந்த ெசல்வாக்ைக ம் பார்த் , 'இவ க்கு ஒவ்ெவா  
வழியி ம் எப்ப த் தற்ெசயலாக உதவிகள் வ கின்றன'' என்கின்றனர். இவர் தம  
அ பவங்கைளப் ெப வதற்கு வி ப்பத்ேதா  பட் க்கிற கஷ்டங்கைள ம் 
அைடந்தி க்கிற ேதால்விகைள ம், ெசய்தி க்கிற ேபாராட்டங்கைள ம் அவர் 
பார்க்கின்றிலர். இவர் ஹி தயத்தின் காட்சிையப் பிரத்தியக்ஷத்தில் ெகாண்  
வ வதற்கும், இவ ைடய மார்க்கங்களில் கடக்க யாதனவாகத் ேதான்றிய 
இைட கைள நீக்குவதற்கும் இவர் ெசய்தி க்கிற தியாகங்கைள ம், ணிகரமான 

யற்சிகைள ம், இவர் ெகாண் ந்த ெகாள்ைககைள ம் பற்றி அவர்கள் ஒன் ம் 
அறியார்கள். இவர் பட்ட கஷ்டங்கைள ம் அறியா , இவர  ஞானத்ைத ம் 
சாந்திைய ம் மாத்திரம் பார்த் , அதற்குக் காரணம் ''அதி ஷ்டம்!'' என்  
கூ கின்றார்கள்; இவர  நீ ய கஷ்டமான யாத்திைரையப் பாரா , இவர் 
ேசர்ந்தி க்கும் இடத்ைத மாத்திரம் பார்த் , அதைன ''நல்லேயாகம்' என்  
ெசால் கின்றார்கள். இவர் ெசய்த யற்சிகைளக் கவனியா , இவர் ெபற் ள்ள 
பலைன மாத்திரம் அதைனத் 'தற்ெசயல்' என்கிறார்கள். 
 
    மனிதர  சகல காாியங்களி ம் யற்சிக ம் உண் . பலன்க ம் உண் . யற்சி 
எவ்வளேவா, பல ம் அவ்வளேவ. காலெமன்றாவ , அதிர்ஷ்டெமன்றாவ , ஒன்  
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இல்ைல. சாமர்த்தியங்க ம், சக்திக ம் உலக ைடைமக ம், அறி ைடைமக ம், 
ேமாக்ஷ ைடைமக ம் யற்சியின் பலன்கள்; அைவ ற் ப்ெபற்ற நிைனப் கள் 
ெசய்  த்த காாியங்கள் அ பவித்த மேனா தி ஷ் கள். 
 
    உங்கள் மனத்தில் நீங்கள் ேபாற்றிவ ம் தி ஷ் ேயா உங்கள் ஹி தயத்தில் நீங்கள் 
உன்னதமாக ைவத்தி க்கும் சி ஷ் ேயா, உங்கள் வாழ்க்ைகைய 
ஆக்கிக்ெகாள்வதற்குக் க வியாகும். அ ேவ நீங்கள் ஆ ர்கள்.  
    ----  
 

7. சாந்தி 
 
    சாந்தி, ஞானத்தின் அழகிய ஆபரணங்களில் ஒன் . அ  தன்ைன (உடம்ைப ம் 
நிைனப்ைப ம்) அடக்கியா த ேல ெபா ைம டன் நீண்ட காலம் ெசய்த 

யற்சியின் பலன், அதன் உைடைம திர்ந்த அ பவத்ைத ம் நிைனப்பின் 
ெசயல்கைள ம் நியதிகைள ம் நன்குணர்ந்த அறிைவ ம் காட் ம் ஒ  குறி. 
 
    தான் நிைனப்பி ந்  பாிணமித்த ஒ  பிராணிெயன்  மனிதன் எவ்வளவாக 
அறிகிறாேனா; அவ்வளவாக அைமதியாக அைடகிறான். ஏெனனில், நிைனப்பின் 
காாியமாகேவ பிற ம் உண்டாயி க்கின்றனெரன்  அறிவதற்கு அவ்வறி  
ஏ வாகின்ற . அவன் சாியாக அறி ந் தன்ைமைய வளர்த் க் காரணாகாிய 
நியதியால் காாியா காாியங்களின் உட்சம்பந்தங்கைள ேம ம்ேம ம் ெதளிவாகக் 
காண்பதனால், ணில் அலப் வ ம், ேகாபிப்ப ம், கவைலப்ப த் ம், க்கிப்ப ம் 
இல்லாமல், நிைலயாய், நிதானமாய்ச் சாந்தமாயி க்கிறான். 
 
    அைமதி ள்ள மனிதன், தன்ைன அடக்கியாளக் கற் க் ெகாண்டப யால், 
மற்றவர்கேளா  இணங்கி நடக்கும் வழிைய அறிகிறான். அவர்க ம் அவன  
ஞானாதிக்கத்ைத மதித் , அவனிடமி ந்  சில கற்கலாெமன் ம், அவன்மீ  
நம்பிக்ைக ைவக்கலாெமன் ம் உணர்கிறார்கள். ஒ வன் எவ்வள க்ெகவ்வள  
அதிகமாக அைமதி ள்ளவனாகிறாேனா, அவ்வள க்கவ்வள  அவ ைடய காாிய 
சித்தி ம், ெசல்வாக்கும், நன்ைம ெசய் ம் சக்தி ம் அதிகாிக்கின்றன. ஒ  சாதாரண 
வியாபாாி ம், அடக்கத்ைத ம் அைமதிைய ம் விர்த்தி ெசய்  வந்தால், அவ ைடய 
வியாபாரம் விர்த்தியாவைதக் காண்பான். ஏெனனில், மிக ம் அைமதியான 
ஒ க்க ள்ளவனிடத்தில் ெகா க்கல் வாங்கல் ெசய்யேவ ஜனங்கள் 
பிாியப்ப வார்கள். 
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    திட ம் அைமதி ள்ள மனிதனிடத்தில் எல்ேலா ம் எப்ெபா ம் அன் ம் 
மதிப் ம் பாராட் வார்கள். அவன் பாைலவனத்தில் நிழல் த ம் ஒ  மரத்ைத ஒத்தவன். 
அைமதியான மனத்ைத ம், இனிைமயான வாழ்க்ைக ம், நிதானமான 
வாழ்க்ைகைய ம் வி ம்பாதவர் எவர்? இந்நற்குணங்கள் வாய்ந்தவர்க க்கு மைழ 
ெபய்தா ம் ெவயில் காய்ந்தா ம், ேவ  எவ்விதமா தல் உண்டானா ம் 
ஒன் மில்ைல. ஏெனனில், அவர்களிடத்தில் இனிைம ம் நிதான ம் சாந்த ம் 
எக்காலத் ண் . நாம் சாந்தி ெயன்  ெசால் ம் ஒ க்கமான  கல்வியின் கைடசிப் 
பாடமாகும். அ ேவ வாழ்க்ைகயின் மல ம், ஆன்மாவின் கனி ம் ஆகும். அ  
ஞானத்ைதப் ேபால் அ ைமயான . தங்கத்தி ம்-ஆம், பத்தைர மாற் த் 
தங்கத்தி ம்-அதிகமாக வி ம்பத்தக்க . உண்ைமக் கட ல் எதற்கும் ச க்காமல் 
வா ம் நிதான வாழ்க்ைகெயா  ெவ ம் தனார்ச்சிதத்ைத ஒப்பிட் ப் பார்த்தால் 
தனார்ச்சிதம் எவ்வள  அற்பமாய்த் ேதான் கிற ? 
 
    ''நாம் தினந்ேதா ம் காண்கின்ற மனிதாில் எத்தைன ேபர் தம  அ ைமயான 
உயிர்கைள வ த் கின்றனர்? எத்தைன ேபர் க க த்த க ம் ெவ ெவ த்த 
ேபச்சும் ெகாண்  இனிைம ம் அழைக ம் ெக க்கின்றனர்? எத்தைன ேபர் 
சமாதானத்ைத அழித் ப் பைகைமைய ஆக்குகின்றனர்? எத்தைன ேபர் நிதானமான 
ஒ க்கத்ைத வி த்  நீங்காத ன்பத்ைத அைடகின்றனர்? தன்ைன அடக்கியா ம் 
சக்தி இல்லாமல் தம  வாழ்நாள்கைள ணாக்கித் தம  இன்பங்கைளக் ெக த் க் 
ெகாள்ேவார் உலகில் ெப ம்பாலரல்லேரா என்ப  ஒ  வினா. சான்றாண்ைமக்குாிய 
சிறப்பியல்பான அழகிய சமாதானத்ேதா  வாழ்பவர் மிகச் சிலரல்லேரா. 
இன்பத்ைத ம் ன்பத்ைத ம் ஒேர விதமாகக் ெகாள் ம் சமநிைலயான 
மனத்ைத ைடயவர் மிகச் சிலரல்லேரா?'' 
 
    ஆம்! மனித ச கம் அைடக்கியாள யாத காமக்குேராதங்களால் 
அைலப் கின்ற . அடக்க யாத க்கத்தால் கத கின்ற . கவைலயா ம் 
ஐயத்தா ம் கத கின்ற . தன  நிைனப் கைள அடக்கிப் பாிசுத்தப்ப த்திய 
ஞானிேய ஆன்மாைவ அைலக்கழிக்கும் யல்கைள ம் காற் கைள ம் தனக்குப் 
கீழ்ப்ப யச் ெசய்கிறான். 
 
    யல் காற்றில் அ ப்பட்டைவயாக நின்ற ஆன்மாக்கேள! நீங்கள் எவ்விடத்தில் 
இ ப்பி ம், நீங்கள் எத்தைகய நிைலைமகளில் வாழி ம், இதைனத் ெதாிந்  
ெகாள் ங்கள்-வாழ்க்ைகயாகிய ச த்திரத்தில் ஆனந்தகரமான தீ கள் சிாித் க் 
ெகாண் க்கின்றன. உங்கள் மேனா சி ஷ் யான அழகிய கைர உங்கள் 
வரவிற்காகக் காத் க் ெகாண் க்கின்ற . நிைனப்பாகிய சுக்காைன உங்கள் 
அறிவாகிய ைககளால் தளராமல் பி த் க் ெகாள் ங்கள். உங்கள் ஜீவனாகிய 
ஓடத்தில் அதைன நடத் ம் ஆன்மாவாகிய மா மி ப த்தி க்கிறான்; அவன் உறங்கிக் 
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ெகாண் க்கிறான். அவைன எ ப் ங்கள். தன்னடக்கேம வ ைம; சாியான 
நிைனப்ேப ஆண்ைம; அைமதிேய ஆற்றல். உங்கள் ஹி தயத்ைதப் பார்த் , 
''கவைலெகாள்ளாேத, சாந்தியா யி '' என்  ெசால் ங்கள். 
---------------  
 


