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Source:Source:Source:Source:    

�ற� ெச�வ	 

தவ�தி ��ற��� அ�கார� 

கைலவாணி ��தகாலய	 

2, சிவஞான	 ேரா�, பா � பஜா�, தியாகராய நக�, ெச�ைன -600017. 

கைலவாணி ெவளி$� K 483 

தி�திய %த& பதி'� : பி'ரவாி, 1996 பதி'�ாிைம ெப&ற). 

விைல : *. 30-00 

அ+சி�ேடா� : அெல�- பிாி ட�-, ெச�ைன -94. 

--------- 

தி��ற. ெநறியி� ெசயலா&/	 யாவ���	 

சீனிதிநா1� கரசி� காணி�ைக. 

 

வ.2வ� த�ைன உலகி4�ேக த5) 

வா��க6 ெகா ட தமி6நா�.          - பாரதியா� 

 

அ7ைவ� )ைள�ேத6 கடைல' �க��� 

�/க� தறி�த �ற..         - ஒளைவயா� 

 

ஆயிர�) %5:&/ %'ப) அ;�ற2	 

பாயிர�திேனா� பக�5தத&பி� - ேபா< ஒ�த� 

வா<�ேக�க :=ளேவா ம�4 தமி6'�லவ 

ரா<�ேக�க >&றி�க லா	.          - ந�த�தனா� 

 

மனநல	 ம�4யி��� ஆ�க	, இனநல	 

எ�லா' �கA	 த	.          - திவ.2வ� 

 

ெச5தமி6� �றேளாைச திைசெயலா	 ேமவ 

உலக மைற யா�	.          - சீனி. திநா1�கரB 
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வ.2வ� தமி6 பிற5) வா� 

சிற��	 வள நா�.          - B. ெச5தாமைர சிவ� 

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

மதி��ைரமதி��ைரமதி��ைரமதி��ைர    

 

வ.2வ� �றைள ைவயக	 %A)	 அறிC	. தமிழி=	 ஆ;கில�தி=	 வ5).ள 

விள�க%	 அதிக	. வா6�ைகயி� அ� %த� Eனிவைர அள5) கா�ட� F�ய ஒேர 

:� தி��ற.. மனித வா6�ைக G�/ )ைறகளி� ேபாகிற) எ�பைத�தா�. 

அற	 ெபா. இ�ப	 எ�ற ப�'� நம��� கா��கிற). 

 

வா6�ைகயி� ஒHெவா நிக6+சியி=	 ஏதாவ) ஒ தி��ற. எதிெராJ�கிற). 

 

ேதா ட� ேதா ட+ Bர��	 க&ப'ேபா�, ப��க' ப��க' �திய ெபா.கைள� 

கா��கிற) தி��ற.. ேவ/ எ5த ெமாழியி=	, இHவள1 ெதளிவான ஒ நீதி :� 

இ��மா எ�ப) ச5ேதகேம. 

 

ேபராசிாிய�களி� வழியி� வ.2வாி� க ேணா�ட�ைத ஆரா<கிறா� தவ�தி 

��ற��� அ�களா�. நைடயி� எளிைம, ப�'பைத+ Bலபமா��கிற). 

அ�களாாி� திறனா<1 நைட, பாமர4	 �ாி5) ெகா.ள�F�ய %ைறயி� 

அைம5தி�கிற). 

 

ஒ �ற2�� ஒ தைல'� என விள�க	 தவ) �திய %ைற. ெப	பா=	, ஓ� 

அதிகார�)�� ஒ கைல'� எ�ற %ைறயி� தா�, ம&றவ�க. எAதி உ.ளன�. 

எ�லா �ற.க2ேம ெபா. உ.ளைவதா� எ�றா=	. சராசாி மனிதனி� தினசாி 

வா6�ைகயி� ஒ��வ	 �ற.க. ேத�5ெத��)' ப��க ேவ �யைவ. 

 

ஆயிர�) %5:&/ %'ப) அ	 �ற.களி� நா	 ேத�, சா/ திர��� 

ெகா ���	 ேவைலைய, Bலபமா�க - தாேம திர��� த5தி�கிறா� அ�களா�. 

 

வாழ நிைன'பவ�க2�� வழி கா��	 :� இ). ெபா� ெசறி1.ள :�கைள 

ெவளியி�	 , கைலவாணி ��தகாலய	' உாிைமயாள� ந ப� சீனி. திநா1�கரB 
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அட�க	 மி�கவ�. ஆ65த க�)களி� ப&/.ளவ�. ஒHெவா >��=	 ��தக 

நிைலய�தி=	 இ�க ேவ �ய சிற5த :� இ). 

 

ெச�ைன -17          அ�ப�, 

11--1- 74          க ணதாச�. 

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

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    

�மகா ச�நிதான	 சீல�தி�மகா ச�நிதான	 சீல�தி�மகா ச�நிதான	 சீல�தி�மகா ச�நிதான	 சீல�தி    

ஞான�பிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக�ஞான�பிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக�ஞான�பிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக�ஞான�பிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக�....    

 

'�ற� ெச�வ	' என' ெபயைடய தமிAைர+ ெச<C., திவ.2வ� அளிய பா+ 

ெச<Cைள ஆரா<5 ெதAதியதா�	. நா&ப�ேதA தைல'பி� ��ைம, ஊ6, 

ெமாழிCற1, ம�க., அற	, ெபா., இ�ப	. >� %தJய பல ெபா. �றி�த 

E ெபா� ெப5 திறனா<1� க��ைர� ெதா�'பா< விள;கி� க&ேபா� 

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

ப4வ�. 

 

இத� ஆசிாிய� ��ற��� அ�களா� என வழ;க விள;�	 திவ ணாமைல 

ஆதீன �மகா ச5நி தான	 சீல�தி ெத<வசிகாமணி அணாசல ேதசிக பரமாசாாிய 

Bவாமிக. அவ�க., மதி E�ப	 :ேலா� உைடயா�; E மா  Eைழ�ல	 மி�க 

சா�ேறா�; ெசா&ெபாழிவி� வ�ல ெபா�ெபாழிவாள�; ப&பல ப4வ� எAதிய 

ஆசிாிய�. அவ�க. சீல�ைத அறி5) ெகா.ள விைழC	 அ�ப� அைனவ	 இதி� 

34 ஆவ) தைல'பி� (ப�க	 117) %�1ைரைய ேநா��த� இ�றியைமயாத). 

 

:ேலா� ெதா��தவ&/. எ�லா	 தைலயாய) யா)! அைத� த;கள) கடனாக� 

ெகா � உலகி&� ஆ&/	 ெநறிவAவாத அவ�கேள இ�ன சீாிய :� ஆ�க�தி&� 

உாியவ�க.. அவ�க. நீ�னி) வாழக. இ�ப அ�பாகிய சிவா4Mதியி� திைள�க. 

 

இHவாசிாிய� :�கைள வழ�கமாக மி�க சிற'�ட� அழகாக ெவளியி�� வ	 

கைலவாணி ��தகாலய�) %த�வ�, நிைறநா� ெச�வ�, சீனி. திநா1�கரB 

அவ�க. இ+ ெச�வ�ைதC	 ம&ற எ��+ ெச�வ�ைத C	 எ<தி ந�� வா6க! 
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         சீல�தி ஞான'பிரகாச ேதசிக 

ெம<க ட ேதவ� ஆதீன	          பரமாசாாிய Bவாமிக.. 

காNசி�ர	 

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

&�'ைர&�'ைர&�'ைர&�'ைர    

 

திவ.2வ� அளி+ ெச<த தி��ற., மைற ெயன' ேபா&ற�த�க); 

ந	பி�ைக��	 ந�ெல ண�தி&�	 உாிய ஒ'ப&ற சமய� ெதளிவிைன� த	 

ெத.2 தமி6 மைற; உலக' ெபா)மைற. 

 

தி��ற., கட1. ந	பி�ைகைய ஒ�)� ெகா.கிற). அ5த� கட1ைள நிைற 

�ண;களி� உவ மாகேவ பைட�)� கா��கிற); ஆயி4	, உயி���' ப&/� 

ேகாடாக� திகழ ேவ �	 எ�ற அ�'பைடயி� திவ�ைய� கா��கிற). 

இைறவ�ற� திவ�ைய' ேபBத� - ப&/த� அ. %தி�5த நிைலயா�	. 

 

தி��ற2�� உயி� உ � எ�ற ெகா.ைக உட�பா�. இ5த உயி� ஒ�ற�ல, 

பல'பல எ�பைத' ப�ைம வி�தியி��� �றி'பி�டதனாேலேய அறிய %�கிற). 

அேதா� உயி� இய�பிேலேய அறியாைம உைடய) எ�ப)	, உயி� %ய�/ 

அறிவிைன' ெப&/ உயர %�C	 எ�ப)	, தி��ற. ெகா.ைக. 

 

வாேனா���	 உய�5த உலக	 அைடC	 வழி கா��	 அ. :�. தி��ற. 

பயி&சி, ெதளி5த அறிைவ�த	. பிற'பி� அைம கா��, பிற'பி� பய� F��	 

ேபரற :�. தி��ற. ஒA�க	 உய�1 நலNசா�ற ஒA�கமா�	. வா6�ைகயி� 

ஏ&/ ஒA�த�, இ�ப அ�பிைன� த	; இைறயளி� ேச���	. அைனவ	 

தி��ற. பயி�க ! �ற. ெநறிைய வா6�ைகயி� பயி�க! வா6�)! 

 

நம) :�கைள� ெதாட�5) ெவளியி��வ	 கைலவாணி ��தகாலய�தா�� 

ந�றி! கைலவாண� ��தகாலய உாிைமயாள� தி. சீனி. திநா1�கரB அவ�க. 

ந�ல பதி'பாசிாிய�, கவிஞ�, எA�தாள�. ஆ�க	 கதா) பதி'��ெதாழிJ� ம�க. 

நல	 கதிேய ஈ�ப��'பவ� 'கைலவாணி' சீனி. திநா1�கரB அவ�க2��' 

பாரா���க., வா6�)�க.. இ�ப அ��. 
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         - ��ற��� அ�களா� 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

வ.2வாி� தி��ற., வா6�ைகயி� ஒளிவிள��. 

 

உலக அர;கி� தமி6 நா��&� மிக+ சிற5த மதி'ைப� தவ) ெபா)மைறயாக� 

திகA	 தனி+ சிற'�ைடய தி��றேள. 

 

தி��ற2��' ப�ேவ/ விள�க;க2	 விாி1ைரக2	 வ5தி5த ேபாதி4	, 

அைனவ	 எளிதி& க&/, ேத�5) ஒAகி வா6�ைகயி� ேம�ைமCற மிக+ சிற5த 

ேம&ேகா.க2ட4	, வி	பி ஏ&�	 விள�க;க2ட4	 வா6�ைக�கிைய5த 

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

ெவளியி�வதி� ெபமகி6+சி அைடகிேற�. 

 

உலக ம�களி� ச%தாய+ சிற'பிைன� க � மகிழ1	, வ.2வ� வழி ம�க. 

ெதா ேட மேகச� ெதா � என1	, எ� கட� பணி ெச<) கிட'பேத என1	 

நா2	 சJயா) சிற'�ற பணியா&/	 தவ�தி ��ற��� அ�களா� அவ�க2�� 

ம�க� ச%தாயேம மிக1	 கடைம'ப���கி�ற). 

 

வா6�ைக�� வள	 த	 அறெநறி� க�)�கைள ம�க2��' பய� த	 

%ைறயி� எளிய இனிய நைடயி� ஏ&ற	 த	 வைகயி� த5தளிC.ள தவ�தி. 

��ற��� அ�களா� அவ�க2�� இதய ந�றி. 

 

அாியேதா� அணி5)ைர அளி�) ஆசிவழ;கி அ2	 காNசி ெம<க ட ேதவ� 

ஆதீன � மகா ச5நிதான	 சீல�தி. ஞான'பிரகாச ேதசிக பரமாசாாிய 

Bவாமிக2��	 மதி'�ைர த5) மகிA	 கவியரB� கவிஞ� க ணதாச� 

அவ�க2��	 இதய ந�றி. 

 

மா5தலக	 இ+சிற5த திறனா<1 :ைல வி	பி ஏ&/' பய� ெப&/ மகிழ 

எ�லா	 வ�ல கைலவாணி யி� திவைள ேவ �கி�ேற�. 
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கைலவாணி ��தகாலய	          - சீனி, திநா1�கரB 

தி. நக�, ெச�ைன - 17.          பதி'பாசிாிய� 

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

ெபாளட�க	ெபாளட�க	ெபாளட�க	ெபாளட�க	    

1. மனித� ெத<வமாகலா	 25. தீC	 தீவிைனC	  

2. மன� Q<ைமேய அற	 26. உயி� வா6வா� யா�? 

3. வா4	 ஒA�க%	 27. இர'பா	 ஈவா	 

4. உண�ேவா� க ேண உல� 28. ஈத=	 இர�த=	 

5. இ�பேம எ5நா2	 29. யா�ைக ெபா/�த நில	 

6. அற%	 சிவிைகC	 30. ெச�வ�)� ெச�வ	 

7. மைனயற�தா� கடைம 31. அளி�லா��� அH1லக	 இ�ைல 

8. ெப<C	 மைழ 32. ெபாைள' ேபா&/ 

9. அறிவறி5த ம�க�ேப/ 33. எ) தவ/? 

10. ெவ<யி=	 அற%	 34. காரண	 எ�ன? 

11. மனித4	 மா%	 35. மழி�த=	 நீ�ட=	 

12. வி�)மிட� ேவ �ேமா? 36. அ2	 ெபா2	 

13. இ	ையC	 ம/ைமC	 இ�ப5த	 37. )ற1	 )<�த =	 

14. ெச<5ந�றி 38. அறிவி&�' பய� 

15. எ+ச�தா& காண'ப�	 39. ப��) ணாைமC	 ெகாைலேய 

16. எ�லா���	 ந�றா	 பணித� 40. இற'�	 பிற'�	 

17. ��ைம 41. சா�� ெக�� ேநாயி�ைல! 

18. உ ைம� ��ம�க. யா�? 42. இேவ/ உலக�) இய&ைக 

19. நில�திய�� 43. கசடற� க&க 

20. ஏ� B&ற	 ெக�	? 44. ெமாழிC	 உற1	 

21. அA�கா&ைற அக&ற வழி 45. ஆ. %�கியம�ல 

22. �றNெசா�=	 ��ைம 46. த� �&ற	 நீ�கி' பிற� �&ற	 கா க 

23. தீ) உ ேடா ? 47. ஊழா? %ய&சியா? 

24. பயனில ெசா�லாைம  

---------------- 
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�ற� ெச�வ	�ற� ெச�வ	�ற� ெச�வ	�ற� ெச�வ	    

1. 1. 1. 1. மனித� ெத*வமாகலா	மனித� ெத*வமாகலா	மனித� ெத*வமாகலா	மனித� ெத*வமாகலா	    

 

வா6�ைக மிக1	 BைவCைடய ஒ�/. வா6வ) எ�ப)	 ஒ கைலேய. மனித� 

%ைறயாக வாழ� க&/�ெகா.ள ேவ �	. அ5த %ைறயான வா6�ைகைய - 

வா6வா;� வாA	 வா6�ைகைய� க&/� ெகா�'பேத சமயெநறியி� விAமிய 

பய�. 

 

வா6�ைக� கைலயி� ைகவ5தவ� திவ.2வ�. அவ�, இ5த ைவயக�) 

ம�கெள�லா	 வா6வா;� வா65) வள%றேவ தி��றைள+ ெச<தா�. 

 

உலகியJ�, ம�களி& பல� ெத<வ�ைத� ேத�+ ெச�வைத' பா��கிேறா	. அேத 

ேநர�தி�, ெத<வ� த�ைமகைள' ேபா&றி' �க65) த;க. வா6�ைகயி� 

அவ&ைற ேம&ெகா.ளாத நிைலைமையC	 பா��கிேறா	. 

 

இய&ைகயி� மானிட யா�ைகக2��. யாெதா ேவ&/ைமCமி�ைல. 

உயி�க2��.2	 ெபா)வி� ேவ&/ைமயி�ைல ; த�தி'பா��ேலேய ேவ&/ைம 

உ �. 

 

>ைண ெபா)வாக இ5தா=	 மிழ&/பவனி� திறைம��	 ஆ&ற=��	 ஏ&ப 

இைசெவ.ள	 ெப�ெக��) ஓ�வைத' பா��கிேறா	. மிழ&ற� ெதாி5தவ� 

>ைணைய மிழ&றினா� இ�னிைச பர1	. மிழ&ற� ெதாியாதவ� மிழ&றினா� 

அபBரேம பிற��	. 

 

>ைண ேபா�றேத மானிட யா�ைக. அ5த யா�ைகைய அறிவி� விள�கமாக1	 

ஆ�கலா	. 

அ�பி� விைளநிலமாக1	 ஆ�கலா	. அ. ஒA�க�தி� ெசய&பாடாக1	 

ஆ�கலா	. அ;ஙனமி�றி� �'ைப� ெதா��ைய விட� ேகடானதாக1	 ஆ�கலா	. 

அ). இய��ேவாாி� ஆ&றைலC	 த�தி'பா�ைடC	 ெபா/�த). இைத 

உண�5ேத, 

 

ந�லேதா� >ைண ெச<ேத - அைத 

நல;ெகட' �Aதியி� எறிவ) ேடா ? 
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................... 

வ�லைம தாராேயா? - இ5த 

மாநில	 பய4ற வா6வத&ேக! 

 

எ�/ ேக�கிறா� பாரதியா�. 

 

கா�கைள� கழனிகளா�கி' பய� கா ப) மனித ஆ&ற�. க�ைல ேபB	 

ெபா&சி&பமா�கி� கவி� ெச<வ) மனித ஆ&ற�. இைவேபா�ேற, �ைறமJ5த 

மனித வா6�ைகைய நிைற1ைடயதா�கி� ெத<வ�தி� நல	 ெபா)ள+ ெச<வ)	 

மனித ஆ&றேலயா�	. ஏ�? மனிதேன ெத<வமாகலா	, வா6வா;� வா65தா�! 

ஆ	! ெத<வமாக மதி�க' ெப/வா�. 

 

இ�த� ேபரா&ற� அவ4��.ேளேய அட;கி� கிட�கிற). ’ெத<வ	 நீ எ�/ண�' 

எ�/ நம�� உண�P��கிறா� பாரதியா�. ’ைக வ5தி உைழ'பவ� ெத<வ	' 

எ�கிறா�. 

 

இ5த' ேப ைமகைள உ.ளட�கிேய இர டாயிர	 ஆ �க2�� %��, 

 

ைவய�). வா6வா;� வா6பவ� வா4ைறC	 

ெத<வ�). ைவ�க' ப�	. 

 

எ�றா� திவ.2வ�. 

----------- 

2. 2. 2. 2. மன� +*ைமேய அற	மன� +*ைமேய அற	மன� +*ைமேய அற	மன� +*ைமேய அற	    

 

கதியைத %�'பத&�ாிய வழிவைககைள� கா��வதி� திவ.2வ� வ�லவ�. 

ஒ�றிைன+ சாதி�)� ெகா.வத� Gல	 பலவ&ைற அைட5) அ4பவி��	 

வ ண	 வழி கா��வதி� வ�லவ� அவ�. 

 

அற	 ெச<த� ப&றி' ப�ேவ/ வைகயான க�)�க. இH1லகி� உ �. 

'அற�ைத+ ெச<க எ�/ ஆைணயி�வ) பிறெமாழிகளி� மர�. ”அற	 ெச<ய 

வி	�” எ�ப) தமி6 ெமாழியி� மர�. 
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மன	, ெமாழி, ெம< - இவ&றி� )ைணெகா � அற	 இய&ற ேவ �	; ெச<ய 

ேவ �	. இவ&/. ெமாழியா� - ெம<யா� ெச<ய�F�ய அற;களி� 

ெபா<	ைமC	 வNசைனC	 இ�க�F�	. மன�தா� எ ணி+ ெச<ய�F�ய 

அறேம சிற5த). ெமாழிC	 ெம<C	 இர�ைட ேவட	 ேபாட %�C	. 

 

ஆனா� மன�தா� இர�ைட ேவட	 ேபாட %�யா). அத� இய&ைக இய�� , ஒேர 

த�ைமயாக இ�கிற). ெசய�க. அைன�தி&�	 சி5தைனேய அ�'பைட. 

சி5தைனயி� நிைல�கள�, மன	. 

 

நா	 ெச<C	 ெசய�க. பலவ&றி� Q<ைம காண ேவ �	 எ�/ தனி�தனியாக 

%ய�வைதவிட, ெசய�க. அைன�தி&�	 ெபா/'பாக உ.ள சி5தைனைய� 

தி�தி மன�ைத மாசி�றி ைவ�)� ெகா.வ) ந�ல); சிற5த). இத� Gல	 நா	 

ெச<C	 அற;க2	, மிக+ சிற5) விள;�	. 

 

ேம=	, வா6விய� %ைற எ ண�தி� வழி இய;கி பய� F��வி��ேம அ�றி, 

ெசய�க. வழி ம��ம�ல. மன�Q<ைம இ�றி+ ெச<ய'ெப/	 அற;க. 

ெச<பவ���	 பய� தரா); ெச<ய' ெப/ேவா���	 பய� தரா). 

 

மன�Q<ைம வா6�ைக %AவைதCேம சாதி�)� தர�F�ய). அைத %ய�/ 

ெப/வேத அற	. ம&றைவ எ�லா	 ஆரவார� த�ைமCைடயன எ�ேற 

திவ.2வ� F/கிறா�. 

 

மன�)�க  மாசில� ஆத� அைன�தற� 

ஆ�ல நீர பிற. 

----------- 

3. 3. 3. 3. வா'	 ஒ-�க&	வா'	 ஒ-�க&	வா'	 ஒ-�க&	வா'	 ஒ-�க&	    

 

திவ.2வ� மனித �ல�தி� ஒA�க ெநறிைய உய��த, :� ெச<தவ�. அவ� 

ெச<த தி��ற. ஒ %A ஒA�க :�. ப�ேவ/ வைகயான )ைறகளி� 

ஈ�ப��'பவ�க2��	 உாிய இய�பான ஒA�க�ைத வJC/�தி உ.ளா�. 
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ஆனா=	 திவ.2வ� ஒA�க�ைத' ப&றி� F/	 ெபாA) நா��� 

நைட%ைறைய யதா��த நிைலைய மற5)வி�� உபேதசி�கவி�ைல. சா�திய� 

F/கைளC	 ஆரா<5ேத ெசா�=கிறா�. ெபா)வாக ஒA�க�ைத'ப&றி 

உபேதசி'ப) எளிைமயானெதா�/. ஆனா=	, அைத� த� வா6வி� 

கைட'பி�'ப)	, ம&றவ� கைட'பி��) ஒA�த&�ாிய %ைறயி� S6நிைலைய 

உவா��வ)	 அவசியமா�	. 

 

ெப	பா�ைமயான மனித�க. இய�பி� ந�லவ�க.. ஆனா=	 தவ/க. 

ெச<வத&�� காரண	 அவ�களி� S6நிைலேயயா�	. உதாரணமாக� கள1, ெபா< 

ெவஃ�த� , அA�கா/ ஆகிய ஒA�க� ேக�க. மனித �ல�தி� ேதா�றிய 

ெசய&ைக� தவ/கேள. ஏ�? வா6�ைக��ாிய இ�றியைமயா� ேதைவகைள 

மனித� ெப&/வி�டா� , இ� �ைறக. �ைறC	 - இ�லாமேல Fட' ேபாகலா	. 

ேம=	, ெச�வ உலக�தி� அவ�க�த�க வைகயி� விப�)�கைள 

உ டாக�F�ய வைகயி� ேம� ப.ள;க. இ'ப)	 �ைறகைள வள��க� த�க 

Sழேல. 

 

ஆதலா� இH1லகி� எ�ேலா	 எ�லா+ ெச�வ;க2	 உைடயவ�களாக வாA	 

Sழ� அைம5த சமநிைல+ ச%தாய	 அைமய ேவ �	. இ�த� ச%தாய�ைத, 

இ'பைத விநிேயாகி'பத� Gல	 அைம�க %�யா). இ	 %ைறயி� 

வ/ைமைய�தா� ப;கிட %�C	. 

 

எனேவ, வள�ைத' ெப��	 %ய&சியி� நா	 ஈ�பட ேவ �	. இHவா/ 

வள�ைத' ெப��	 %ய&சியி� மனித �ல�தி&�� )ைண நி&க ேவ �ய) - 

)ைண நி&ப) மைழேயயா�	. மைழ யி�ேற� ம ணி� வளமி�ைல. ஊ&/ 

வள%	 ��/	. இத� பயனாக வ/ைமேய ேதா�/	. பசி' பிணியா� உ5த' 

ெப&ற ம�க. ஒA�க�ேகடான ெசய�களி=	 ஈ�ப�வா�க.. ஆதலா�, மனித �ல 

ஒA�க�தி&� மைழேய இ�றியைமயாத) எ�கிறா� திவ.2வ�. 

 

நீாி�றி அைமயா) உலெகனி� யா�யா���	 

வானி�றி அைமயா) ஒA�� 

 

எ�ப) தி��ற.. இ� �ற�பாைவ ேம&Fறியவா/ சி5தைன ெச<யாம�, "வா� 

இ�றி மைழயி�ைல" எ�/ ெபா. கா ப) நிைறவாகா). 
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ேம=	, ஒA�க+ Sழ� காண, �ளி�தா=	 த ணீ� ���த=	 அவசியமா�	. 

மனித உடJ� ெவ'ப நிைல அதிகமா�	 S6நிைல ஒA�க� ேக�கைளC	 

விைளவி�கிற). உடJ� ெவ'ப நிைலைய அளேவா� ைவ�)� ெகா.ள� 

த ணீாி� �ளி�த=	, த ணீைர� ���த =	 அவசிய	. அதனால�ேறா உட� 

நல	 ப&றிய :�க. பலகா=	 �ளி�தைலC	, த ணீ� ���தைலC	 

வ&�/�)கி�றன. ந�ல உட� ந�ல மன	 ஆகியைவ ஒA�க�தி� விைள நில;க.. 

எனேவ, வா� இH உலகி&�� த ணீ� வள	 தவேதா�, ஒA�க	 சிற�க1	 

உத1கிற). 

 

ஒA�க	 விA'ப	 தரலா� ஒA�க	 

உயிாி4	 ஓ	ப' ப�	. 

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

4. 4. 4. 4. உண/ேவா/ க0ேண உல�உண/ேவா/ க0ேண உல�உண/ேவா/ க0ேண உல�உண/ேவா/ க0ேண உல�    

 

உயி� ஓ� அறி1' ெபா.. உயிாி� இய�� ெப�ெக��ேதா�	 ெவ.ள�தி� 

வழி+ ெச�வத�/. ெவ.ள�ைத எதி��) நீ5)வ) உயிாி� கடைம. ஆனா� 

நைட%ைறயி� ேகாடா4ேகா� உயி�க. இ;ஙன	 வா6வதி�ைல. 

 

இH1லக	 ஐ	ெப	 Mத;களி� F��னா� ஆன). இ' ப1லக 

நைட%ைற��	, உயிாிய� வள�+சி��	 நிைறய� ெதாட�� �. 

 

உயிாி� அ4பவ வாயி�க., �ல�க.. �ல�களி� அ4பவ� கவிக. ெபாறிக.. 

அ4பவ�கள	 ஐ	Mத;களா< உலக%	, Mத;களி� வழி�தாய உண�1க2மா	. 

Mத;க. - அைவகளாலாய உண�1க. வழிேய உயி�க. ெச�=மாயி�, 

இ	ைமயி=	 பயனி�ைல. ம/ைமயி=	 பயனி�ைல. 

 

அத&� மாறாக அவ&றி� F/பா�கைள அறி5), அைவகைள� Q<ைம ெச<), 

உண�5) உண�1 ெகா � அ4பவி��	 ெபாA) வா6வி� �றி�ேகா. 

ைகF�கிற). அவ�க. ப�க�தி� உலக	 நிைலெப&றி ���	. இ� க�திைனேய 

திவ.2வ�, 
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Bைவஒளி ஊ/ஓைச நா&றெம�/ ஐ5தி� 

வைகெதாிவா� க�ேட உல�. 

 

எ�/ ேபBகி�றா�. 

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

5. 5. 5. 5. இ�பேம எ�நா3	இ�பேம எ�நா3	இ�பேம எ�நா3	இ�பேம எ�நா3	    

 

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

ஆைசக. வி'� ெவ/'�களி� தா<. வி'� ெவ/'�க. விைனகளி� 

நிைல�கள�. விைனக. இ�ப )�ப�தி&�� காரண	. இ�ப )�ப;க. 

பிற'பி&� அ�'பைட. பிற'� )�ப�ேதா� ெதாட��ைடய). 

 

ஆனா=	, பிற'பி� வழி'ப�ட இH வா6�ைகயி� இல�சிய	 பிற'பிJ5)	, 

அHவழிவ	 )�ப�தி� இ5)	 வி�தைல ெப/வ). ஒ�றி� இய�� ஒ�றாக 

இ��மானா� இதேனா� அத&� மா/ப�ட இய�� ஒ�ைற %ைறயாக� 

F��வி�தா� அHவிய�� மா/	 - வள	. 

 

உயிாி�, ேம&Fறிய இய�ைப மா&றி, அ�பி� வழி'ப�ட வி'� ெவ/'�க2�� 

அ'பா&ப�ட ஒ Q<ைமயான ந�வா6�ைகைய' ெபற+ெச<ய ேவ �மானா� 

இய�பிேலேய வி'� ெவ/'�க2�� அ'பா& ப�ட கட1ேளா� - சிவ 

பர	ெபாேளா� இ5த உயி��� ெதாட�� ஏ&பட ேவ �	. 

 

கட1. ெதாட�பி� வழியாக உயி�களிட	 உ.ள �&ற;க. �ைற5) நிைற1 

ெப�	. அHவழி உயி�க�� எ;�	 எ'ெபாA)	 இ�பேம கிைட��	. 

 

இ� �றி'பிைனேய அ'பர�க. "இ�பேம எ5 நா2	 )�பமி�ைல" எ�/ 

�றி'பி�கி�றா�. இ� க�திைனேய திவ.2வ	 "யா �	 இ�	ைப இல" 

எ�/ ேபBகி�றா�. 

 

ஆதலா� வா6�ைகயி� எ5த� காரண�ைத %�னி��	 ேவ �த� ேவ டாைம 

பாரா��வ) சமய ஒA�கமாக மா�டா). 

 

ேவ&/ைமகைள� கட5த விAமிய மனித �ல ஒைம'பாேட சமய உலக�தி� நியதி.  
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ஆதலா�, அ�றாட வா6�ைகயி�, இ5த+ சமய ச%தாய ஒA�க�ைத� கைட'பி��) 

உ<தி ெப/ேவாமாக! 

 

ேவ �த� ேவ டாைம இலான� ேச�5தா��� 

யா �	 இ�	ைப இல. 

 

வா6�ைகயி� ஒA�க�ைத� கைட'பி��) எ�/	 இ�பமாக வா65), 

வா6வி'ேபாமாக! 

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

6. 6. 6. 6. அற&	 சிவிைக4	அற&	 சிவிைக4	அற&	 சிவிைக4	அற&	 சிவிைக4	    

 

திவ.2வ� %&ேபா�கான க�)�கைளCைடயவ�. அவ� ச%தாய�தி� 

�ண;கைளC	 �ைறகைளC	 ந�நிைல உண�ேவா� விமாிசன	 ெச<கிறா�. அ5த 

விமாிசன' ேபா�கி� பழைமைய ஏ&/� ெகா ட)	 உ �; பழைமைய+ சா�ய)	 

உ �. 

 

ஒவ� ப�ல�கிேல ேபாகிறா�. இ�ெனாவ� ப�ல�ைக� Q�கி�ெகா � 

ேபாகிறா�. ப�ல�கி� ஏறி+ ெச�பவ� அற	 ப ணினவ� எ�/	, ப�ல�ைக� 

Q�கி+ ெச�ேவா� அற	 ெச<யாதவ� எ�/	, அத� பயனாகேவ ப�ல�ைக+ 

Bம5) ெச�=கிறா� எ�/	 ெசா�=வ) தமிழக�தி� பைழய பழ�க;களி� 

ஒ�/. 

 

"அற�தாறி) என ேவ டா" எ�ற இ5த� தி��ற2��� Fட அ5த' பைழய 

வழ��'ப�ேய பல� ெபா. ெகா �.ளா�க.. ஆனா�, திவ.2வாி� க�) 

அஃத�/. 

 

திவ.2வ� ப�ல�கி� சவாாி ெச<வைதC	, ப�ல�ைக� Q��வைதC	 

காரணமாக� கா��, அற�தா/தா� இ5த ேவ&/ைம��� காரண	 எ�/ 

ெசா�லாேத எ�/ ெசா�=கி�றா�. "இ)ெவன ேவ டா' எ�ற ெசா&ெறாட� 

இ5த' ெபாைளேய தகிற). 

 

சிவிைக ஊ�த=��	, Q��த=��	, அற�தி&�	 உறவி�ைல. காB���தா�  
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உற1. நிைறய+ ெச�வ	 உைடயவ�க. - ஜமீ�தா�க. - ஜமீ�தாாிணிக. 

ஆகிேயா� FJ ெகா��)� Q�க+ ெச<) ேபாகிறா�க.. இஃெத'ப� அறமா�	? 

 

ெச�வ%ைடைமC	 அறம�/. ’ெபா� ெச�வ	 Mாிய� க 7	 உள' எ�/ 

பி�ேன வ.2வ� ேபBகிறா�. அதனா�, சிவிைக ஊ�த� - தா;�த� எ�ற 

வா6�ைக ேவ/பா�க. உலகியலா=	 ெச�வ ேவ/பா�டா=	 ேதா�/வேத 

தவிர, அற�தி�பா& ப�டத�/ எ�பேத திவ.2வாி� ெதளி5த க�). 

 

ஒேரா வழி அற�தி� காரணமாக1	 சிவிைக ஊ�த=	 உ �. சிவிைக தா;�த=	 

உ �. அ'ெபாA) சிவிைக ஊ�கிறவ�க2	 சிவிைக தா;�கிறவ�க2	 ஒ�த 

உண�வினரா< - ஒ�த த�திCைடயவரா< இ'ப�. 

 

அ;� ஒவ�ெகாவ� ெபைம'ப��தி� ெகா.2	 ப பா��� வழியிேலேய, 

சிவிைக தா;�த� திக6கிற). அ;� சிவிைக தா;�த=	 அறேமயா	. 

 

இ� கா�சிைய� திஞான ச	ப5த� ஊ�5த சிவிைகைய� திநா1�கரச� 

தா;கியதிJ5) ந�� உணரலா	. 

 

அற�தா/ இ)ெவன ேவ டா சிவிைக 

ெபா/�தாேனா� ஊ�5தா� இைட. 

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

7. 7. 7. 7. மைனயற�தா/ கடைமமைனயற�தா/ கடைமமைனயற�தா/ கடைமமைனயற�தா/ கடைம    

 

வா6�ைக �றி�ேகா. உைடய). ேதாழைம ெகா.வ)	 )ைண நி&ப)	 )ய� 

)ைட'ப)	 வா6�ைகயி� இ�றியைமயாத பணிக.. இ'பணி கள&ற வா6�ைக 

வா6�ைகயாகா). மனித� ஊ  உ ப)	 காத& ெப �ட� களி�) மகி65) 

மைனயி� வா6வ)	, �றி�ேகா. பாைதயி� இனிேத நைடேபாட�தா�. 

 

இ�/ பல� உ பேத ெதாழிலாக� ெகா � இ�கி�றன�; ெப ணி�பேம 

இ�பெமன� க)கி�றன�. இவ�க. உவ�தா� மனித�க. ; உண�+சியி� 

வில;�க.. வன�தி� வா6வத&�� த'பி'ேபா< நா��� நடமா�கி�றன�. 
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வ.2வ	 வா6வா;� வாA	 ெநறிCண��)	 :�. வாA	 மனித4��� 

)ைறேதா/	 கடைமக. உ �. சில )ைறகைள� திவ.2வேர எ��) 

விள��கி�றா�. உைழ'ைபேய உய� )ைணயாக� ெகா � ெபா. பல ெச<) 

�வி�), ப��) � ப�=யிேரா	பி வா6த�, வா6வா;� வாA	 ெநறி யா�	. 

இ;ஙன	 ெபா) வைகயாக ம��	 Fறாம� ப�தி பிாி�)	 F/கிறா�. 

 

)ற5தா���	 )Hவா தவ���	 இற5தா���	 

இ�வா6வா� எ�பா� )ைண. 

 

)ற5தா� எ�பவ� யா�? கனி5த கனிெயன உ.ள�தா� பA�) யாெதா 

ப&/மி�றி' �க6 இத6களி� நா�டமி�றி' பA�த மன�த�யாராக வா6பவ�கேள 

)றவிக.. அவ�க. உ.ள	 கைணயி� ஊ&/: நாெட�லா	 வாழ� க)	 

ேப.ள	. அவ�கைள' பா)கா'ப) நா��� பா)கா'பா�	 ; மைனயற�தி� 

ம;கள�தி&� அரணா�	. 

 

)ற5தாேரா உாிைமCைடயெதன யாெதா�ைறC	 ெப&றில�; ஓ�	 ெபா�4	 ஒ�க 

ேநா�கி வாA	 சீல%ைடயா�; க5ைத ஆைடையC	 மிைகெயன� க)ேவா�. 

ஆதலா� அவ�க2�காக அவ�க. நல;கதி மைனயற	 நிக6�)ேவா� பணி 

ெச<த� பா;கா�	. இ5த� தி��ற. ெநறிையேய தி�ெதா ட� �ராண	 

விள�கி அ2கிற). 

 

அ��)' ேபண� த�கவ� ')Hவாதவ�’ திவ.2வ� )Hவாதவ� எ�ற 

ஓாின�ைத', ேப7த& �ாியவராக விள�கி அற	 வ��த� மிக உய�5த ெப 

ெநறியா�	. உயி�களி� இய&ைக )<�தலா�	. 

 

உயி�க. )<'பனவ&ைற� )<�) ேவ�ைக தணி5)ழிேய நல%/கி�றன. இ)ேவ 

சமய�தி� அ�'பைட நியதி. 

 

)<�) அ4பவி�க' பிற5த உயி�க2��� )<'பன வழ;காம� ஏ6ைமயி� 

அவல%ற+ ேச<)வி��� )<��	 ெநறி��	 அ'பா&ப�ட இைறவனி� %�ேன 

)<�த&�ாிய ெபா.கைள' பைட'ப) ேபைதைமேயயா	. அ)ம��மி�றி 

ஏமா&ற%	 ஆ�	. 
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இைறவ�, )<�த&�ாிய ெபா.கைள' பைட�)� கா'ப), உயி�க. )<�)  

மகி65), உ<தி ெப/த&காகேவ யா	. அ;ஙன	 )<�த&�ாிய �ல�கைள 

ெப&றி5)	 )<�த&�ாிய வாயி�களாகிய ெபாறிகைள' ெப&றி5)	 இைறவ� 

கைணயா� )<�த&�ாிய ெபா.கைள' ெப&றி5)	, பல�)<��	 

வழியி�றி� ெதா�ைல'ப�கிறா�க.. 

 

த�னல+ ெசறிவி� காரணமாக1	, )<�த� )ற�த=�� வாயி� எ�ற 

அறிவி�ைமயினா=	, இைறெநறி, ப�=யிைரC	 ேபணி'பா)கா��	 ெநறிேய 

எ�ற உண�வி�ைமயினா=	 இ5த அவல;க. ஏ&ப�கி�றன. மைனயற�ைத' 

ெபயரளவி�றி உ ைமயிேலேய அறமாக நிக6�த ேவ �மாயி� )Hவாதவைர' 

ேபணேவ �	. 

 

அ��), ேபண�த�கவராக வபவ� இற5தாராவ�. அதாவ) ந	%ைடய 

தமி6மர'�'ப�, அவா1	 ேவ�ைகC	 தணி5தேபா)தா�, உயி� நிைலயான 

நிைலைய எ<)கி�ற). அ)வைரயி� பிற'� இற'�+ BழJ� சி�கி+ Bழ�கிற). 

சில சமய;களி� ப1டேலா� இ5த உலகிைட நடமா�� )<�) மகிA	; சில 

ெபாA) ப1டJனி�/ பிாி5) இற5) ப�டதாக� கத' ப�டா=	 

E 7டேலா� உலவி' ெபாறிகளா� )<�காம� �ல�களா� ம��	 )<��	. 

 

அ;ஙன	 ப1ட� இற5) ப�� E 7டJ� திாிC	 இற5தா���	, 

இ�வா6ேவா� )ைணயாக நி�/, நீ�தா� நிைன1 நா�க. ெகா டா�வத� Gல	 

அவ�க2ைடய )<'���� )ைண நி�/ அHவழி ேவ�ைக தணிய+ 

ெச<யேவ �	. 

 

இ;ஙன	 E 7டJ�, வா6ேவா� உலகியJ� இற5) ப�டாெர�/ 

கத'ெப&றா=	, உ ைமயி� இற5தவ�களாகா�. இவ�க. நிைல 

பாிதாபகரமான). )<'பா�வ�ைத� Q �	 �ல�க. ெச�தபா��ைல. 

 

ஆனா� )<'பனவ&ைற� ேத�' ெப/த&�ாிய கவிகளாகிய ெபாறிகேளா 

இ�ைல. �ல�க. எ 7	 க&பைன ெச<C	; ஆைச'ப�	. ஆனா� தாேம 

அைடத&�ாிய ஆ&ற� அவ�க2�கி�ைல. ஆதலா�, அ5த உயி�களி� )<'� 

நல�கைள' பா)கா'ப) இ�வா6ேவாாி� கடைமயாகிற). 
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'இற5தா�" எ�ற ெசா�J� உ.ள றகர�ைத இைடயின ரகரமாக� ெகா டா=	 

யா'பி� பிைழ யி�ைல. அ'ப� "இர5தா�" எ�/ ெகா டா� யாெதா 

ப&/�ேகா�மி�றி - உடJ� உ/'�� �ைற யினராக - உட& ெதாழி&பா� ெச<ய 

%�யாம� பிறைர ேநா�கி வாழேவ �ய நிைலயி� இர5) நி&பாைர� �றி��	. 

 

இ�ைறய உலகி� இர'பாாின	 க �ெகா.ள %�யாம� �ழ	பி� கிட�கிற). 

யாேதா� உட& �ைறC மி�றி உைழ'பி&ேக&ற %A� த�திCைடயதா< உட� 

விள�க%ற இ5)	 கவி கரண;க. யாெதா பிைழC மி�றி இய;கினா=	 

உைழ��	. Bபாவ	 இ�ைமயி� காரணமாக இர5) வா6கி�ற "Bகவா6வின�” 

பலைர+ ச5தி�கிேறா	. 

 

மன�தினா� )றவா), )றைவ, வா6�ைகயி� வாயிலாக� கதி ேம&ெகா ேடா� 

பல	 இரவல�களாக, ஆ;கா;� திாிவைத' பா��கி�ேறா	. )றவி இர�க 

மா�டா�. 

 

)றவி, இரவல� ஆத�, இ�	ைப�� வழிவ���	. உட� க���ேகா'�ைடயவ� 

அ5த' ெபயைர+ ெசா�J அைழ�காம� ஏ<�) வா65தா=	 இர�தேலாெடா��	 

ஆனா� இ�தைகேயாைர இரவல� எ�/ ஏ&/�ெகா.ள %�யா). 

 

ந�Vழி�ைமயி� காரண�தாேலா, அ�ல) இய&ைகயி� ெகா�ைமயினாேலா 

உட&�ைறCைடயரா வி'ேபாேர இரவல� ஆவ�. அவ� தம��;Fட எ�4	 

இர5) வா6த� ஏ&ற ெநறிய�/. 

 

இர�த�, வா6�ைக�காக அ�/. வா6�ைகைய வைக'பட நட�)வத&�ாிய %தைல 

இர�தேல இர�தலா�	. பி� அ	 %தைல� ெகா � இய�ற ெதாழி� ெச<) 

%தைல உ ணா), வவாைய உ � மகி65) வா6தேல ஏ&ற %ைற. இ5த 

அ�'பைடயி� இர'பவரா யி'பவ��� உ&/ழி உத1வ)	 மைனயற�தா��� 

உாிய மா �.ள கடைம. 

 

இ;ஙன	 பல��	 )ைண நி�/ வாழ+ ெச<) வா6தேல, இய��ைடய இ�லற	 

எ�றா� வ.2வ�. இ�ேறா , பல�� பா�ேவ/ப�ட இவ�F�, ஒ >��� 
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உ � உ��தி வா65), ம�கைள' ெப�கி வா6தேல மைனயற	 எ�றாகிவி�ட). 

அதனாேலதா� )�ப	 S65) வ�)கிற). வ.2வ	 கா7	 மைனயற	 

ைவயக�தி� மல�5தா� )�ப	 நீ;�	; இ�ப	 ெபா;�	. 

 

வள�க ைவயக	. வா6க உலெகலா	. 

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

8. 8. 8. 8. ெப*4	 மைழெப*4	 மைழெப*4	 மைழெப*4	 மைழ    

 

”ெத<வ	 ெதாழாஅ. ெகாAந� ெதாAெதA வா." எ�ற தி��ற. இ�ைறய 

Cக�தி� விவாத� தி&�ாிய �றளாக இ�கிற). சிற5த க&�ைடய ெப 7�� 

இல�கண	 வ��)� தவ) இ5த� �ற.. 

 

ஒவ�ெகாவ� ந	பி�ைகC	 கடைம'பா�	 தா;கியேத ந�வா61. இ5த 

உயாிய வா6�ைக ெநறியி� உலக மனித ச%தாய	 ெச�=	 வைர இ�பேம; 

எ5நா2	 )�பமி�ைல. 

 

கணவ4�� மைனவி ந	பி�ைக��ாியவளாக இ�க ேவ �	. மைனவி��� 

கணவ� ந	பி�ைக� �ாியவனாக இ�க ேவ �	. ந ப4�� ந ப� 

ந	பி�ைக� �ாியவனாக இ�கேவ �	. ஏவ� ெகா.ேவா� - ஏவ� ெச<ேவா� 

இவ�க2�கிைடேயC	 ந	பி�ைக நிலவ ேவ �	, 

 

கடைம'பா�� ெநறி உயி�'ேபா��க ேவ �	. இ5 ெநறி%ைற பிறA	 

கால;களிெல�லா	 மனித உலக	 )�ப�தா� Sழ'ப�கிற). ெப ணின�)� 

க&ைப ம��	 ெபாி)ப��தியத&�� காரண	, ெப ணிட�) ந	பி�ைக ேமாச	 

ஏ&ப�	 ெபாA) ஏ&ப�	 ஏமா&ற%	 பைகC	 அளவிட&காியதாக 

யி'பேதயா�	. 

 

நில'பிர��)வ ச%தாய%	, தனிCைடைம ஆதி�க%	; ெப  அ�ைம�தன%	 

பரவலாக இ'பத� காரணமாக' ெப ணி� ஒA�க�ேக� ம��	 ெபாி)	 

ப��த'ப�கிற). அதனா�, ம&ற இன�தி&�� ேதைவ யி�ைலெய�/ 

ெகா.ள�Fடா). ஆதலா� மனித சGக�தி� எ�லா உற1களி=	 ந	பி�ைகC	 

கடைம'பா��ண�1	 நிலவ ேவ �	. 
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சிற5த க&�ைடய ெப  ெத<வ	 ெதாழமா�டா. ெத<வ	 கட1ளாகா). ெத<வ	 

எ�ற ெசா�ைல' ெப	பா=	 சி/ ெத<வ;க. எ�ேற அறிஞ�க. ஏ&/வ�. 

கணவைன� F��வி��	 காமேதவைதைய� ெதாAதைலேய ”Wட�/" எ�/ 

ம/�தா. க ணகி காரண	, ெத<வ�ைத� ெதாA	 ெபாA) த� கணவனி� 

�&ற�ைத� Fறி� ெதாழேவ �	. த�4ைடய கணவனி� பழிைய ம&றவ� 

அறிய�F/த=	 Q&/த=	 க&�ைடய' ெப 7�� அழக�ல. 

 

அதைனேய, பிறிேதாாிட�)	 திவ.2வ�. ெசா� கா�தைலC	, ெப 7��� 

கடைமயா�கினா�. ஆதலா�, ெத<வ	 ெதாAகி�ற பழ�க�ைத� க&�ைட' 

ெப 7�� தி��ற. வி��கிற). 

 

”ெகாAந� ெதாAெதAவா." எ�ப) க&�ைடய ெப ணி� அ��த இல�கண	. 

தி��றளி� ெசா�லைம'� ஆ65த சி5தைன��ாிய). 'ெதாAத�’ எ�பத&� 

உடலா� ெச<C	 வண�க	 எ�ப) ம��	 ெபா. அ�/. உ.ள�) உணரவி� 

ஒ�றாகி உண�1 தைலகா��	 ெபாAெத�லா	 இன5ெதாியா). பணி1	, பாி1	 

ெகா � வா6தெல�/	 ெபா. ெகா.ள ேவ �	. 

 

"ெதாA) எAவா." எ�ற ெசா� %ைற ைவ'� இ5த' ெபாைளேய சிற'பாக� 

தகிற). உட� வண�க	 எ�ேற ெபா. ெகா.வதாயி� ”எA�) ெதாAத�" 

எ�/ %ைறைவ'� இ�க ேவ �	. 

 

அ��), உண�வி� கல5) ஒ�றான ெப 7�� கணவனி� இய��, �ைற, நிைற, 

ேதைவ அைன�)	 ெதாிC	. அவ4�� எ), எ'ெபாA) ேதைவேயா, அ'ெபாA), 

அHவ ண	 அவ. )ைண ெச<வா.. 

 

ேவளா ைம ெச<த ஒவ� வி	பியெபாA) மைழ ெப<தா� அ	 மைழயினா� 

அவனைட5த ேவளா ைம' ெபா. ெப�க%	, மன மகி61	 அளவிட&காியன. 

அ)ேபாலேவ, உ&ற இட�) உாியவா/ )ைண ெச<C	 வா6�ைக� )ைணவியி� 

Gல	 கணவ� காாிய;களி� சாதைனைய' ெப/ கிறா�; மகி61 கல5த இ�ப%	 

ெபகிறா�; �கA	 W� நைடC	 ெப/கிறா�. ேவ �ய ெபாA) ெப<C	 மைழ 
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ேபா� ேவ �ய ெபாA) உதவி ெச<வா.. அதி=	 E�பமி�கிற). ேவ டாத 

ெபாA) மைழ ெப<ய�Fடா). அ)ேபாலேவ கணவ� ேவ டாத ெபாA)	 

ேமவி� )ைண ெச<ய�Fடா). அ;ஙன	 ெச<ய'�கி� அட�கமி�ைமயாக1	, 

த� %ைன'பாக1	 கத'ெப&/ உற1 ெக�	. 

 

ஆதலா� ’ெப<ெயன' ெப<C	 மைழ' ெய�ற ெசா&ெறாட�, சி5தைன�� இ�ப	 

தவ). ேவ �; ெபாA) கால5 தா6�தாம=	 உடன�யாக' ெப<C	 மைழC	 

சிற'���ாிய). அ)ேபாலேவ கணவ4�� ேவ �ய ெபாA) உடன�யாக� 

)ைண ெச<யாம� ’இேதா வகிேற�' எ�ேறா ”இ'ெபாAெத�ன அவசர	?" 

எ�ேறா நீ���)� கால5தா6�தாம� உடேன விைர5) உதவி ெச<C	 ெப ேண 

உயாிய வா6�ைக� )ைணவியாவா.. 

 

சி/ ெத<வ;கைள� ெதாழா) கணவ4ட� ஒ�றிய உண�வா� ஒ�றி�) 

வா6தJ� காரணமாக உண�1 நிைற5த உற�க�தினி�/ க  )யி� 

நீ;கிய1டேனேய கணவைன உ.ள�தா� நிைன5), உண�வா� ெதாA) எAகி�ற 

ெப , ேவளா ைம ெச<தவ� ேவ �ய வா/ ெப<C	 மைழ ேவளாள4��' 

பய�ப�வைத' ேபால இ5த' ெப , த�ைன� ெகா ட கணவ4�� ஒ'ப&ற 

வா6�ைக� )ைணவியாக விள;�வா.. 

 

ெத<வ	 ெதாழாஅ. ெகாAந� ெதாAெதAவா. 

ெப<ெயன' ெப<C	 மைழ. 

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

9. 9. 9. 9. அறிவறி�த ம�க�ேப6அறிவறி�த ம�க�ேப6அறிவறி�த ம�க�ேப6அறிவறி�த ம�க�ேப6    

 

>�	 நா�	 சிற'ப) ந�ம�களாேலேயயா	: ந� ம�களி� ேதா&ற�தி&� 

நிைல�கள� மைனவற வா6�ைக. வா6�ைக� )ைண நல�ைத� ெதாட�5), 

திவ.2வ� 'ம�க� ேப/' ேபBகி�றா�. ஒ�றி&ெகா�/ ெதாட�பி�கிற). 

 

ந�ம�க�ேப/ ேவ �மானா�, தைலவ4	 தைலவிC	 ந�லவ�களாக இ�த� 

ேவ �	. ஒA�க	, ப � ேபா�றைவ வழி வழி வளர�F�யன. அதனால�ேறா 

க	ப� ’�ல	 Bர��	 ஒA�க	 ��க� ெக�லா	' எ�/ ேபBகி�றா�. 

திவ.2வ	 '�ல%ைடயா� க ேண C.' எ�கிறா�. 
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ெபா)வாக பா�ேவ/ப�ட ஒவ� - ஒவ� ஒ�தி F� வா65தாேல �ழ5ைத 

பிற��	 - ம�க�ேப/ கிைட��	. அஃ) இய&ைக. ஆனா�, திவ.2வ� இ�த� 

இய&ைகயான ம�க� ேப&றிைன' பாரா��' ேபசவி�ைல. அவ� 

வி	�வெத�லா	 'அறிவறி5த ம�க�ேப/.' 

 

இ5த அறிவறி5த ம�க� ேப&றிைன' ெபற வி	�	 தைலவ4	, தைலவிC	 

த;கைள, %தJ� ெசAைம'ப��தி� ெகா.ள ேவ �	. அவ�க. சீல�தா� சிற5த 

வா61 நட�)த� ேவ �	. வி�தி� இய�� - நில�தி� இய�� ஆகியவ&ைற+ 

சா�5தேத பயிாி� இய�� பயிாி� - நல	. 

 

அ��), இ�ப�தி&காக ம��ேம மணவா6�ைக ய�ல. இல�சிய�ைத ேநா�கி 

நைடேபா�	 வா6�ைக நி� - வழியிேல கைள'�� ேதா�றாம� பயண	 ெச<யேவ 

உலகிய� இ�ப;க.. மைனவா6�ைகC	 அ�தைகயேத. சில� க)வ) ேபா�/ 

அ) தீைமC ம�/ - சி&றி�ப%ம�/. எனி4	, இல�சிய�ைத மற5த நிைலயி� - 

இ;ேகேய த;கி� கிட��	 ேபா) சா�ேறாரா� அ) தவ/ என� க ��க'ெப&/ 

வ5தி�கிற).. 

 

வா6�ைகயி� இல�சிய	 )�ப;களினி�/	 வி�தைல ெப/த�. பிற'� இற'�+ 

Bழ&சியினி�/	 நீ;கி திவ� சா�� ெப/த�. இ5 ேநா�க�ைத ேநா�கி' பயண	 

ெச<C	 ேபாேத. பிற உயி�க2��� ெதா � ெச<த=	 இைண�க' ெப/கிற). 

மைனயற�தி� தைலவ�, தைலவியாக இ5) ஒவ�ெகாவ� உதவி, இ�ப	 

ெப&/ வா6த� அைம'�. 

 

இ5த அைம'பிேலேய, இல�சிய உண�ேவா� F�ய வா6விய& பயண	 ெச<ய 

உத1	 மனித உட	ைப' ெபறாத உயி�க2�� - )ைண ெச<ய� F�ய மனித 

உட	ைப' ெபறாம� ஏ;கி� தவி�)� ெகா ���	 உயி�க2�� மனித 

உட	ைப� த5) உதவி ெச<ய� F�ய அாிய சாதனமாக1	 மைனவா6�ைக 

பய�ப�கிற). ஆதலா�, மைனவா6�ைகைய+ சாதாரண ஒ�றாக� கதாம� 

அைதேய ’தவ	' ெச<C	 சாதன மாக�கதி, பய�ப��தினா� அறிவறி5த 

ம�க�ேப/ கிைட��	. 
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திஞானச	ப5தைர ஈ�ெற��த ��	ப	 மைனயற�திேலேய தவ	 ெச<த ��	ப	 

சிவெநறி வள���	 தி'பி.ைள ேவ �	 எ�ற �றி'பி�ட �றி� ேகாேளா� 

தவ	 ெச<ேத அவ�க. அ'ேப&றிைன' ெப&றா�க.. இ�த� ேநா�பிைன எ�லா� 

��	ப;க2ேம ேநா&க ேவ �	. 

 

திவ.2வ� அறிவறிC	 ம�க�ேப/ எ�/ Fறாம� 'அறிவறி5த ம�க�ேப/' 

எ�/ Fறியைமயா�, 'த5ைத தாயாாி� %ய&சியா� கவிேலேய அறிவறி5த’ எ�ற 

�றி'பிைன உண��)கி�றா�. கவிேல அறி1ைடயவ�க. - இளைம' 

பவ�திேலேய - �ழ5ைத' பவ�திேலேய F�5த மதிCைடயராக� 

திக6கி�றா�க.. திஞானச	ப5த� த	 G�றா	 ஆ �ேலேய திெநறிய தமிைழ' 

பா�ய) நிைன1 Fர�த�க). 

 

கவிஞ� பாரதிC	, பிற'பிேலேய க	ப�, வ.2வ�, இள;ேகா ேபா�றவ�க. 

கவிேலேய அறி1ைடய� எ�/ �றி'பி�கி�றா�. இதைனேய வ.2வ�. 

 

ெப/மவ&/. யாமறிவ) இ�ைல அறிவறி5த 

ம�க�ேப/ அ�ல பிற 

 

எ�ற �ற�பா வாயிலாக உண��)கி�றா�. 

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

10. 10. 10. 10. ெவ*யி7	 அற&	ெவ*யி7	 அற&	ெவ*யி7	 அற&	ெவ*யி7	 அற&	    

 

கா<கதி�+ ெச�வ� ஆ�க�தி� சி�ன	. இ. நீ�கி ஒளிதவ) கதிெராளி; 

ம�நீ�கி ஏ&ற�தி&�ாிய எA+சிைய ஈவ) ஞாயி/. ெச5ெந�=	 ெச;கதி	 

பய4ற+ ெச<வ)	 ெச;கதிேரா� ஒளிேய யா	! எAகி�ற ஞாயி&றி� ஒளி இ. 

நீ��	 - ஒளி ெப��	 - உ/தி பய��	 - வா6வளி��	! 

 

எனி4	, எ=	பி�லாத �A�கைள அ) தா�கி வ�)	! ெவயிJ� 

ெகா�ைமயினி�/	, த&கா�)� ெகா.ள எ=	� ேதைவ. எ=	பி5தா� 

த&கா�)� ெகா.வ) ம��மி�றி� கதிரவனி� ஒளி ெகா � வாழ1	 %�C	. 

 

அநீதிைய நீ�கி நீதிைய நிைல நி/�)வ) அற	. )�ப�ைத நீ�கி இ�ப�ைத 

நிைலெபற+ ெச<வ) அற	. அற�தி&� விைல அ�ேபயா�	. அ��ைட ேயா�� 
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அற	 ெத�ற� ! அ�பி�லாதவ�க2�� அ) வ�)	 வாைட� கா&/ - )�ப' 

�ய� ! ஏ�? அ�பி� விைள1 அற	. அ�பி� பய� அற	. அ�� ப �. அற	 

பய� ! இ�ப�தி� தா< அ�� - 

 

அ�பி�லாம� மனித �ல�தி&�� தீைம ெச<) வா6பவைன அற� கட1. வ�)	. 

இதிகாச உலகி� இராவண4	, ெபௗராணிய உலகி� ப�மாBர4	, அரசிய� 

உலகி� ஜா� ம�ன4	 இத&� எ��)� கா�டாவ�. 

 

ெவ<யிJ� கா<+சJJ5) ஒேராவழி த'பி�)� ெகா.ள%�C	. ெவளியி� தைல 

கா�டாம� ம ணி� உ.ேளேய �A வாAமானா� த'பி�)� ெகா.ளலா	. 

ஆனா� அற�கட1ளி� கா�சியிJ5) அ�பி�லாத மனித� த'பி�)� ெகா.ள 

%�யா). அற�கட1. எ�லா%மா< - %Aவ)மா< இல;�கிறா�. அவர) பா�ைவ 

ஆ65தக�ற). ஆதலா�, அ��ைடயராக வா6த=	, அற�கட1ளி� கைணயி� 

வள�த=	 நம) கடைம. 

 

அ��ைடயராக வா6தJ� Gல	 த&கா�)� ெகா.2த� %�ேன/த�, இ�ப	 

)<�த�, திவ. நிைல ெப/த� ஆகிய ேப/க. கிைட�கி�றன. 

அ�பி�ைமயா� இவ&ைற இழ�கிேறா	. அழி1	 ஏ&ப�கிற). 

 

எ�பி� அதைன ெவயி�ேபால� காCேம 

அ�பி� அதைன அற	. 

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

11. 11. 11. 11. மனித'	 மர&	மனித'	 மர&	மனித'	 மர&	மனித'	 மர&	    

 

வற ட பாைலவன	! 

 

நீ*&றி� சாயேல இ�லாத நில' பர'� - அ5த' பாைலவன�தி� ஒ ப�டமர	! 

அ) தளி��த)! 

 

எ�ன, திைக�கிறீ�களா? நா	 ெசா�வ) விய'பாக இ�கிறதா? 
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ஆ	. ேமேல ெசா�னைவ நட�க� Fடாதைவ. நட�க %�யாதைவ எ�பத&� 

எ��)� கா���க.! அ)ேபாலேவ, அகவா6வி� அ�ைப' ேபணி 

வள��காதவ�க2�� வா6�ைகயி� %�ேன&றமி�ைல! அவ�க. ெச�வ�தா� 

ெசழி�க %�யா)! �கழா� W�நைட ேபாட %�யா)! 

 

தமிழனி� மர�'ப� நில	 நா��தா�. அைவ %ைறேய �றிNசி, %�ைல, மத	, 

ெந<த� ஆகியன. ஐ5தாவ) நில	 ஒ�/ �! அ)தா� பாைல. ஆனா� பாைல, 

இய�பாக இ'பத�ல. நா�� நில;களி� திாிபா=	 மா/பா�டா=	 

ேதா�/வ)தா� பாைல. 

 

இ�த� மா/பா��� - திாிபி� காரணமாக வள	 தகி�ற ெபா.களி� 

உறவிJ5) நில	 ஒ);�வதனா�, வள�ைத' ெபறேவா, தரேவா %�யாத வற�சி 

நிைல ஏ&ப�� வி�கிற). வள	 ெப/த=	 தத=	 ஆகிய �ழ� அ�ல) 

கடைம'பா� எ�ற இய&ைக நியதியிJ5) மர	 விலகி வி�தJ� காரணமாக' 

பய� தராத - ெபறாத நிைலயி� அ) வ&றி' ேபா< வி�கிற). 

 

அ) ேபாலேவ, ெகா �	 ெகா��)	, அ��	 உற1	 கா��, F� வாழ ேவ �ய 

மனித�, அ�� கா��	 ஒA�க ெநறியிJ5) விலகியவனி� B&/+ Sழ� வற ட 

பாைலவனமாகி வி�கிற). அ�ைப' ெசாாித&�ாிய வா<'ைபC	, அ�ைப' 

ெப/த&�ாிய வா<'ைபC	 அவ� இழ5) வி�கி�றைமயி� காரணமாக வ&ற� 

மர	 ேபால� சாரம&றவ� ஆகிவி�கிறா�. 

 

வ&ற� மர	 எ'ப�� தளி��காேதா, அ)ேபாலேவ மண�தக�ேத அ�பி�லாதவனி� 

வா6�ைக சிற�கா). ஆதலா�, ம&றவ�களிட�ேத மன; கல5த அ�� கா��வேத 

வா6�ைகைய வள'ப��தி� ெகா.2த& Sாிய வழி எ�ப) வ.2வ� கா��	 

வா6�ைக ெநறி. ஆ	; பிறைர வா6வி�) வா6த=	, மகி6வி�) மகி6 த=ேம 

ந�வா6�ைகயி� இய�� எ�ற உ ைமயிைன அழகாக உவைமயி� Gல	 

வ.2வ� நம�� உண��)கி�றா�. இேதா �றைள' பா;க.. 

 

அ�பக� தி�லா உயி�வா6�ைக வ�பா&க  

வ&ற� மர5தளி�� த&/. 

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



26 

 

12. 12. 12. 12. வி��மிட� ேவ08ேமாவி��மிட� ேவ08ேமாவி��மிட� ேவ08ேமாவி��மிட� ேவ08ேமா????    

 

தமிழ� நாகாிக�தி� மிக+ சிற5த ஒA�க	 வி5ேதா	�த�. உ பத� %�, த� 

>�� %க'பி� உண1 அ5த ேவ �யவ�க. யாேர4	 உ.ளனேரா எ�/ 

பா��), அHவா/ எவேர4	 இ5தா� அவ�கைள அைழ�) உ பி�)' பி�ன�, 

தா	 உ பெத�ப) தமிழ�களி� விAமிய ஒA�க	. வி5தின�க. Bத5திரமாக - 

உாிைமCட� வ5) த;�வத&� தி ைணக. அைம�) >� க��வ) நம) மர�. 

 

திGல� திம5திர	, 

"யாவ��� மா	 உ 7	 ேபாெதா ைக'பி�" 

எ�/ வைரய/�) ஓ)கிற). 

 

வி5ேதா	�	 சா�பின� வாA	 ஊாி� அ��க� அயV�+ சா�ேறா� வவ�. 

அHவழி+ சிற5த அறிஞ�க., �லவ�க., %னிவ�க. ஆகிேயாைடய உற1	 

உ.ள� க�)	 எளிதி� ச%தாய�தி&�� கிைட��	. வ5ேதாைர உ பி�தJ� 

காரணமாக அHPாி� �கA	 பர1	. 

 

இ�த� சிற'��க2��� காரணமாக� திக6கி�ற ந�ேலாாி� கழனிக. ந�ேலாாி� 

உைடைமக. உாிைமயா� ஒவாி� உைடைமகளாக இ'பி4	 அத� 

விைள1க. பல��	 பய�ப�வத� காரணமாக உாிைம யாளைரவிட உாிளேர 

அவ�த	 உைடைமகைள� கா'பா&/வதி� அ�கைற கா��வா�க.. அவ�கேள 

வி5ேதா	பி ேவளா ைம ெச<ேவாாி� நில;கைள வள'ப��)வேதா� 

ம��மி�றி, விைதக2	 Q1வா�க.. அ;ேக, உைடைம உாிைம உண�1 - இ�ைம 

Cண�1 இர ���	 ேமாத� ஏ&படா). )�ப	 ஏ&படாம� ஒ சிற5த ச%தாய 

அைம'ேப கா� ெகா.2கிற). அதனாேலேய திவ.2வ�, 

 

வி�)	 இட�ேவ �	 ெகா�ேலா வி5ேதா	பி 

மி+சி� மிைசவா� �ல	. 

 

எ�/ ேக�கி�றா�. இ� க�தினி� ந	பி�ைகயி�லாேதா� சில ேப� இ) 

ப��தறி1�� அ'பா&ப�டதாக� கதினா�க.. 
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பாேவ5த� பாரதிதாச�Fட இதி� ந	பி�ைக யி�லாம�, ”மிட�" எ�பதைன ேவJ 

எ�/ ெபா. ேகா � ேவJயிட ேவ �ேமா? எ�/ ெபா. க ��கிறா�. 

அதி� )ளிC	 ஐய'படவி�ைல. அ�தைகய ப பா�ைடயவ�களி� நில�)�� 

ேவJயைட�க ேவ �யதி�ைல - ஊேர கா'பா&/	 எ�/ F/கிறா�. அவ� 

அ�த� க�)� ெகா டத&�� காரண	, நில	 விைத ேபாடாமேலேய விைளC	 

எ�/ வ.2வ� ெசா�Jயி'பதாக� கதியேத ேபா=	! 

 

திவ.2வ� அ'ப�+ ெசா�லவி�ைல. நில�ைத உைடயவ�க. விைத பாவ 

ேவ �ேமா ' எ�ற �றி'பிேலேய திவ.2வ� ேபBகிறா� எ�/ க)வதி� 

தவறி�ைல. 

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

13. 13. 13. 13. இ	ைம4	 ம6ைம4	 இ�ப� த	இ	ைம4	 ம6ைம4	 இ�ப� த	இ	ைம4	 ம6ைம4	 இ�ப� த	இ	ைம4	 ம6ைம4	 இ�ப� த	    

 

மனித வா6வி� இல�சிய	 இ�ைமயி=	 ம/ைமயி=	 இ�ப	 ெப/த�. சில 

ஒA�க;க. இ	ைம' பய� ம��ேம த	. மிக+ சிலேவ இ	ைம ம/ைம ஆகிய 

இர ���	 இ�ப5 த	. 

 

இைமC	 இ�ப	 த	 அ	மிக+ சிலவ&/.2	. ெப	 %ய&சியி�றி 

எளிைமயி� ைகவர� F�ய ஒA�க	 இனியைவ Fற�. 

 

மனித �ல�தி� உற1��	 இ�ப�தி&�	 அ�' பைட இனியைவ Fறேலயா�	. 

இனியைவ Fறி4	, இனிய வா��ைதகைள' ேபசி4	, அக%	 �ற%	 ஒ�)' 

ேபBத� ெப	 தவ ஒA�கமா�	. 

 

சில� உத��� இனிய வா��ைதகைள' ேபBவ�. ஆனா=	 அக�ேத க'� ைவ�) 

வா6வ�. அதனாேலேய திவ.2வ�, ’சி/ைமC. நீ;கிய இ�ெசா�' எ�/ 

�றி'பி�கி�றா�. 

 

இத&�+ சி/ைம' ப �க. நீ;கிய மனித� ெசா�=	 இ�ெசா� எ�/	 ெபா. 

காணலா	. ெசா�=	 ெசா&களி� விைளவினா� தீைமயி�லாத - தீைம பயவாத 

ந&ெசா�=	 இ�ெசா�ேலயா	. 

 

சி/ைம - சி/மிய மர�க. அக�தி=	 Fடா - ெசய�களி=	 Fடா.  
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சி/ைமயினி�ேற சி/ைம ேதா�/	. பிற��+ சி/ைம தர�த�க ெசயைல+ 

ெச<கி�றனவ4	 சி/ைம உைடயவேனயா	. 

 

இனிய ப �களிJ5ேத இனிைம பிற�கிற). இனிைம - இனிய ெசா&க. இ	ைம 

வா6வி� ந ப� கைள� F��வி��	; )�ப�ைத நீ��	. இ�ப�ைத' ெப��	. 

அHவழி ம/ைமC	 F��வி��	. ம/ைம இ�பதைத அளி�கவ�ல இைறவ4	 

இனிைம தவA	 ��சிாி'பைடயவ�. ஆதலா�, வ5தி உைழ�)' ெபற�F�ய 

ம/ைம இ�ப�ைதC	 இனிய ெசா&கைள வழ;�வத� Gலேம எளிதி& ெப&/விட 

%�C	 எ�ப) திவ.2வ� க�). 

 

ஆனா� உலகியJ� இ5த இனிய - எளிய ப �Fட வளராத) விய'பாக 

இ�கிற). 

 

சி/ைமC. நீ;கிய இ�ெசா� ம/ைமC	 

இ	ைமC	 இ�ப5 த	 

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

14. 14. 14. 14. ெச*�ந�றிெச*�ந�றிெச*�ந�றிெச*�ந�றி    

 

இைறைம எ�ப) ந&�ண;க. பலவ&றி� F��. �ண;க. ப �; இைறவ� 

ப பி. ந&�ண;க. பலவ&/.2	 தைலயாய) ந�றியறித�. சிசிேரா எ�ற 

ேபரறிஞ� ந&�ண;க2�ெக�லா	 தைலயாக விள;�	 ந&�ண	 ’ந�றி 

கா��த�' எ�/	 எ�லா� கடைமக2��	 Gல%த� ந�றி கா��	 �ண	 எ�/	 

Fறி+ சிற'பி�கிறா�. 

 

அதாவ), ஒவ� ெச<த ந�ைமைய - உதவிைய பாரா�� நிைனவி� ெகா � 

கடைமகளா&/த�. ந�றி கா��	 ஒA�க	 ெசா�J வர�F�யத�/. இய�பாகேவ 

மனித� ெகா � ஒAக ேவ �ய ஓ� ஒA�க	. அதனால�ேறா திவ.2வ� 

’ெச<5 ந�றி அறித�' எ�ேற �றி'பி�டா�. 

 

வாதPர�க. தம) ேதன%த� திவாசக�தி� அ��க� நாயிைன இA'பா�. 

நாயி4; கைடேய� எ�ற ெசா&ெறாட� ெபகி� கிட�கி�ற) திவாசக�தி�. 

அதாவ), நா<�� ந�றிகா��	 உண�+சி உ �. ப��தறி1 பைட�த மனிதனாகிய 

என�� அ�கீழான நா<��.ள �ண%	 இ�லாம& ேபாயி&ேற எ�ப) �றி'�. 
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நாC	 Fட மனிதைன ேநா�க ந�றி கா��	 உண�+சியி� பாரா�ட� 

F�யேதய�றி, அதனிட�தி=	 %Aைமயாக ந�றி கா��	 ப பி�ைல. 

 

இைறவனி� திவைள' ெப/த&�ாிய வாயி�க. கைண கா��த� , ந�றி 

கா��த� ஆகிைவகேளயா	. இைறவ� மகி61ட� த;கியி��	 இட;க., ஒ�/ 

ெசா��க	 அ�ல) வி 7லக	. ம&ெறா�/ அைமதியான ந�றி கா��	 ப பி& 

சிற5த உ.ள	. ஆதலா� ந�றியறித� - ந�றி கா��த� எ�ப) உலகிய� ஒA�க	 

ம��ம�/. அளிய� ஒA�க%மா�	. 

 

உலகி� ெச<ய� Fடாத பாவ;க. பல. அவ&ைற ெய�லாேம ெச<தா=	, 

வ5)த�, ேநா�பி�த� %தJயைவக. Gல	 கAவா< ேத��ெகா.ளலா	 

எ�/	 ந�றி மற��	 தவ/ ெச<தா� கAவா< இ�ைலெய�/	 F/கிற) 

தமிழாி� வா6விய� கா��	 �றநாX/. 

 

"ஆ�%ைல ய/�த அறனிேலா���	 

மாணிைழ மகளி� க+சிைத� ேதா���	 

பா�'பா� த'பிய ெகா�ைம ேயா���	 

வAவா< ம;கி� கAவாC	 உளெவன" 

 

எ�/ Fறி, நிலேம ந���&/' ெபய�5தா=	 ந�றி மற�க� Fடாெதன 

வJC/�)கிற). அ). 

 

நில	�ைட ெபய� வதாயி4 ெமாவ� 

ெச<திெகா�ேறா��� உ<தி இ�ெலன 

அற	பா பி&ேற ஆயிைழ கணவ" 

 

எ�/	 ேபBகிற). 

 

க&ேறா� ஏ�)	 கJ�ெதாைகC	, ஒவ� தன�� இட� வ5)&றேபா) 

உதவியவ��� அவ���� ேதைவ' ப�	 கால�ேத உதவா) ேபானா�, தாேன 

தானாக� ேத<வா� எ�/ F/கிற). ந�றி ெகா�ற பாவ	 இH1ட� ஒழி5த 

பிற�	 Fட உயிைர� ெதாட�5) நி�/ )��/�)	 எ�/	 கJ�ெதாைக 

F/கிற). 
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க&பி�தா� ெநNசA;க' பக�5) ணா� வி+ைச�க� 

ட'பி�தா� ெபாேள ேபா& றமியேவ ேதCமா 

ஒ&க�). உதவியா�� �தவாதா� ம&றவ� 

எ+ச�). ஆயி4	 அஃ) ஈறியா) விடாேத கா ." 

 

கவியரச� க	ப� ’உதவி ெகா�ேறா� உ<த&� உபாயேம இ�ைல' எ�/ 

F/கி�றா�. திவ.2வ� ைவய�). வா6வா;� வாழ வ��)� கா��ய 

அறெநறிக2. ெச<5 ந�றி மறவாைம ஒ�/. திவ.2வ�. 

 

எ5ந�றி ெகா�றா���	 உ<1 டா	 உ<வி�ைல 

ெச<5ந�றி ெகா�ற மக&�. 

 

எ�ற �ற�பாவி� பய�கைள அ�ல) விைள1கைள அ/தியி�� உ/தியாக� 

F/வ). உண�5) இ��ற� த�க). 

 

எ5ந�றி எ�பத� Gல	, ந�ற�லா எ�லாவ&றிைனC	 உ.ளட�கினா�. 

ெகா�றா���	 எ�பதி =.ள உ ைம ந�ற�லாதனவ&ைற+ ெச<ய�Fடா) 

எ�பைதC	 உண��)கிற). உ<1 டா	 எ�ற ெசா�வழி உ<த� F�	 எ�/ 

ெபா. ெகா.ள %�கிறேத ய�றி, உ/தி' பா��ைல. ெச<5ந�றி ெகா�ற மக&� 

உயவி�ைல எ�பதி� ெதளி1	 உ/திC	 இ�க� கா கிேறா	. உ<வி�ைல 

எ�ப) னாேலேய பல பிற'��களி=	 உ<வி�ைல எ�ப)	 ெபற'ப�கிற). 

 

ஆதலா�, நா	 அைனவ	 ந�றியறி5) கடைம' பா�ைடயவ�களாக வாழ 

ேவ �	. நம�� இ5த வா6�ைகைய� ெகா��த இைறவ4�� ந�றி�கட' பாடாக 

அவைன வா6�)த� ேவ �	. வா6�)த� ம��	 இைறவைன மகி6வி�கா). 

அவ� உவ�க F�ய வைகயி� அவ4ைடய அைம� காாிய'பாடாக இ�கி�ற 

உயிாின;க2��� ெதா � ெச<த=	 ஒவைக வழிபாேடயா�	. ப�ேவ/ 

உயிரவ��க�தி� உைழ'பினா=	, உதவியினா=ேம நா	 வா6கி�ேறா	. மீ �	 

அ5த உயி�வ��க�தி&� நா	 உதவி ெச<ய ேவ டாமா என�? அ)ேவ ந�றி 

கா��	 ப �. அ)ேவ சிற5த இைற வழிபா�. 

 

ஆ டவ� எ ண�ேதா� அ�ல) திவ� சி5தைனேயா� நா	 ெதா � 

ெச<யேவ �	. ந�றி கா��த=	 ஒவைக வழிபாேடயா�	. 
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எAைம எAபிற'�	 உ.2வ� த;க  

விAம	 )ைட�தவ� ந��. 

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

15. 15. 15. 15. எ9ச�தா: காண�ப8	எ9ச�தா: காண�ப8	எ9ச�தா: காண�ப8	எ9ச�தா: காண�ப8	    

 

மனித �ல�தி� விAமிய சிற'��க2. ஒ�/ த�ைன அHவ'ெபாA) நிைன5)	, 

நிைன1/�திC	 ஒA�க ெநறி'ப��தி� ெகா.வதா�	. இHவா/ ஒA�க 

ெநறி'ப��தி� ெகா.2	 %ய&சி�� இ�றியைமயா� ேதைவ ப��தறி1. இ;� 

ப��தறி1 எ�ப) ந�ைம தீைமகளி� F/பா�கைள ஆரா<த=	, அறித=	 

ஆ�	. 

 

அ;ஙன	 ஆரா<5தறிகி�ற ேபா6). சா�பி�றி ஆரா<த� ேவ �	. ெச<தி�� 

உாியாாிட�தி=	, அ+ ெச<தியா� விைளய�F�ய பலாபல�களி=	 ப&/த� 

இ��மானா� ப��தறி1� தர�)ட� ெசய� பட %�யா). ஒ�ைற அ�ல) 

ஒவைர+ சா�5) நி�/ ஆரா<வத&�' ப��தறி1 எ�/ ெபயாி�ைல. 

 

எ5தவிதமான சா��	 ப&/�ேகா�	 வி'�	 ெவ/'�	 இ�றி+ ெச<திைய+ 

ெச<தி அளவிேலேய ஆரா<5) அறித=	, அவ&ைற வJC/�த=	 த	ைம+ 

சா�5ேதாைர வழி நட�)த=	 ேபா&/த=� Sாிய ப பாடா�	. இ' 

ப பா�ைடேய ந�1 நிைலைம எ�/ அற :�க2	 ஒA�க :�க2	 

வJC/�)கி�றன. 

 

திவ.2வ� ந�1 நிைலைம எ�ேற ஒ அதிகார	 ைவ�தா�. ந�1 நிைலைம� 

ெகா.ைகைய ேம& ெகா ெடாA�தைல ’தவ	' எ�/ Fட+ ெசா�லலா	. ந�1 

நிைலைம� ெகா.ைகைய ஏ&/�ேகாடJ� வகிற இ��க கைள� ெதா�கா'பிய 

ெம<'பா�� யJேல ேபராசிாிய� விள��கி�றா�.. 

 

ெசNசா5 திாியி4	 ஏ�தி4	 ேபா�தி4	 

ெநNேசா�5 ேதாடா நிைலைம. 

 

எ�/ கா�� 'அ) காம	 ெவ�ளி மய�க	 நீ;கிேனா� க ேண நிக6வ)" எ�/	 

ேபBகி�றா�. 
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ந�1 நிைலைம� ெகா.ைகCைடேயா� வி'� ெவ/'��களினி�/	 வி�தைல 

ெப/த� ேவ �	. இைறவ4	 "ேவ �த� ேவ டாைம இலா�” அ�ேறா? அH 

இைறவைன வா6�தி வண;�கிறவ� க2��	, இ� �ணவிய�� இ�றியைம-

யாத)தாேன! 

 

ந�1 நிைலைம� �ண	 இ�லா�, ந�லவ�களாக இ�லாதேதா� ம��மி�றி� 

தீயவ�களாக1	 இ'பா�க.. அவ�க. தீயவ�களாக இ'பேதா� ம��மி�றி 

ம&றவ�கைளC	 ெக��) அறமி�லாத வழிகளி� ெச=�)வா�க.. 

 

அரB அைம+சி� வழி. அைம+B ெகட அரB ெக�	. ெக�ட அரB - ெகா�;ேகா� 

அரB, கதிரவ� B�கி� கா<கி�ற கா<+ச� பயி�கைள+ B�த� ேபா�/ ம�கைள+ 

B�	. ஆதலா�, அைம+ச� ந�1 நிைலைம உைடேயாராயி�த� ேவ �	, 

இ�க�திைனேய பாைல� கJ , 

 

"ந�விக5 ெதாாீஇ நயனி�லா� விைனவா;க� 

ெகா�Q�5த ம�ளவ. ேகா�ேபா� ஞாயி/ 

க��� கதி�G��� கா<சின; ெதாிதJ�" 

 

எ�/ ேபBகிற). 

 

நியாய	, நியாயமி�ைம ஆகியவ&றி&�� கவி ந�1 நிைலைம Cண�ேவயா�	. 

ெச�வ���	, வறிய���	 ஒ'ப நியாய	 வழ;�வேத - வா6விய� %ைற. இதைன , 

 

%ைற ெதாி5) ெச�வ���	 ந�F�5 தவ���	 

இைற ெதாியா ேநெரா�க� ேவ �	" 

 

எ�/ பழெமாழி ேபBகிற). ஆனா� உலகியJ� இ�/ ெச<திைய ஆரா<வத&�' 

பதிலாக+ ெச<தி யாரா� ெசா�ல'ப�கிற) எ�ேற பா��க'ெப/கிற). ேம=	 

"ெச<திைய+ ெசா�=கிறவ�க. ெச<)	 கா�ட ேவ �	 - அ'ெபாA)தா� 

ெசா�லலா	” எ�/	 ெசா�ல'ப�கிற). 
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தீைமயி� அ4பவ�தி� விைளவி� தா� ந�ைம அ	�கிற). ஆனா=	, அ5த 

ந�ைமைய� ேதா&/ வி'பத&�� காரணமாக இ5த அ5த� தீய அ4பவ�தி� 

எ'ப� ந�ைமைய� காண %�C	? அதனா� ஆரா<1 ெச<தி ப&றியதாகேவ 

இ�த� ேவ �	. 

 

ந�1 நிைலைம� ெகா.ைக ப படாத ச%தாய�தி� - ந��லகி� ெதாட�க�தி� 

இ�ப	 இ�கா). மாறாக� )�ப	 த	. ந ப�க2	 பைகவ�களாவ�. எனி4	, 

ெதாட�5) ந�1 நிைலைம� ெகா.ைகைய� கைட'பி�� ெதாAகி� இ/தியி� 

இ�ப	 வ5ெத<)	 ஆகேவ த�4ைடய வா6�ைக - த�னல	 ஆகியவ&ைற விட� 

ெகா.ைக��	 சீல�தி&�ேம உய�1 த5) ஒA�த� ேவ �	. 

 

அ;ஙன	 ஒAகிய ஒவ� அ�ெகா.ைகயி� காரணமாகேவ இற5) ப�டா=	 Fட 

உலக�) ம�க. அ�ெகா.ைக��	 சீல�தி&�ேம உய�1 த5) ஒA�த� ேவ �	. 

அ5த� ெகா.ைகக. த;கி நி�/ ”விள�க	 ெபற வா<'பி�லா) ேபாயி&ேற" எ�/ 

உலக�) ம�க. இர�க%/தJ� Gல	 �க6 ேச�'ப�. ந�1 நிைலைமைய "ந�ன� 

ந�1" எ�/ ெந<த& கJ பாரா��கிற). அதாவ). "ந�ைமைய உைடய ந�1 

நிைலைம" எ�கிற). திவ.2வ�, 

 

த�கா� தகவில� எ�ப� அவரவ� 

எ+ச�தா� காண' ப�	. 

 

எ�கிறா�. இ��ற�பா1�� உைர க ட பாிேமலழக� எ+ச�ைத ந�ம�க. 

மீேத&றினா�. அேதா� இய&ைக�� மாறாக - உட&F&/�� %ர பாடாக 

ம�க�ேப/ உ டாதைலC	 இ�லாம& ேபாதைலC	 உ.ளட�கிC	 உைர 

க �.ளா�. 

 

ந�ம�க. எ�ற உைர ஓரள1 ஏ&/�ெகா.ள� F�ய). பி�ைனய) 

ஏ&ற&கி�ைல. மண��டவ� ஆரவார� ெதாழிJ� மீேத&றினா�. காளி;க� ஒA�க� 

தி�பா& ப��தினா�. ேம&க ட உைரக. அைன�)	 ஆரா<+சி��ாியனவாகேவ 

ேதா�/கி�றன. திவ.2வாி� தி1.ள�ைத� க ட அைமதி, ேதா�றவி�ைல. 

ேம=	, உைரயாசிாிய�க. த�த	 கால�ேத வழ�கி� இ5த ெச<திகளி� 

சா�பிேலேய உைர எAதியி�கி�றன�. 

 

இல�கண மர�'ப� எNBத� எ+ச	 ஒவ4ைடய மரண�தி&�' பிற�  
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அவ4ைடயதாக இ5த உலகி� எNBவ) அவ4ைடய �க6 அ�ல) பழிேயயா�	. 

ந�1 நிைலைம ெகா ெடாAகிேயா��' �க6 நி&�	. அ�லாேதா���' பழி 

நி&�	. 

 

வரலா&/' ேபா�கி=	 இHவிர � கா�சிகைளC	 பா��கிேறா	. பாாியி� �க6 

எNசி இ�/	 உல1கிற). அA�கா&றி� காரணமாக ந�விக5) பாாியி� பற'� 

மைலைய %&/ைகயி�ட Gேவ5தாி� இக6+சிC	 - பழிC	 இ�/	 எNசி 

நி&கிற). ஆதலா�, 

 

த�கா� தகவில� எ�ப� அவரவ� 

எ+ச�தா� காண' ப�	. 

 

எ�ற �ற�பா1�� - எ+ச�தா& காண'ப�	 எ�பத&� அவ�க2��' பி� எNசி 

நி&கி�ற �க6 அ�ல) பழி இைவேய. அவ�களி� ந�1 நிைலைம+ சிற'ைப� 

கா��	 எ�/ ெபா. கா பேத சிற'பாக� ெதாிகிற). 

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

16. 16. 16. 16. எ�லா/��	 ந�றா	 பணித�எ�லா/��	 ந�றா	 பணித�எ�லா/��	 ந�றா	 பணித�எ�லா/��	 ந�றா	 பணித�    

 

மனிதைன� ெக�தJ� >6�)	 �ண� ேக�களி� தைலயாய) ஆணவ	. 

ஆணவ�தி� வழி'ப�ட) அக; கார	. அக;கார �ண	 பைட�தவ� பிறைர மதி�க 

மா�டா�. ந�ல வா��ைதக. ேபச மா�டா� இழி�)' ேபBதைலC	, பழி�)� 

F/தைலCேம ெதாழிலாக� ெகா.வா�. அத� காரணமாக' பைக வள�'பா�; 

ந ப�கைள இழ'பா�. தா� உய�5தவ� எ�ற ந	பி�ைக அவனிட�தி� 

இ'பதனா�, வள�+சி� �ாிய F/பா�க. அவனிட	 இரா. 

 

அவ� வா6�ைகயி� மா/த=	 இ�கா) - வள�+சிC	 இ�கா). ஆணவ�தி� 

பைக அட�க %ைடைம. அட�க%ைடைமைய அணிகலனாக� ெகா டவ�க2�� 

ஆணவ�தி� வாசைனேய இ� கா). பணி1	 இ�ெசா�=ேம அவ�க. பா� �� 

ெகா ���	. 

 

அட�க%ைடைம எ�ப) அ+ச�தினா� பணி5) ெச�=	 ேகாைழ�தன�ைத� 

�றி'பத�/. எதி�� தா��த� ெச<C	 ஆ&ற� இ5)	, அதைன+ ெச<யாைமேய 

அட�க%ைடைம ! அறி1, ெச�வ	, �க6 ஆகியைவக. இ�லாம& ேபாயி4	 
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அட�க%ைடைமயி� காரணமாக ேம&க டவ&ைற' ெப/வேதாட�றி+ 

சிற'பாக1	 வாழ%�C	! ஆனா�, ேம&க ட எ�லாவ&ைறC	 ெப&றி5தா=	 

அட�க	 இ�லாம& ேபானா�, அவ� ெப&றி�கிற அைன�தி=மாய 

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

சிற5த) அட�க	 உைடைம! 

 

அட�க %ைடைம எ�ேலா��	 ேதைவ. எ'ெபாA )	 ேதைவ. அ)1	 

எ�லாவிதமான த�தி'பா�க2	 இ�கி�ற ேபா6), அட�க%ைடயவராக 

இ�த� சிற'பி&ெக�லா	 சிற'�. 

 

'ஒவ4ைடய இய�பான ப ைப அவ4ைடய ெச�வ	, �க6, பதவி ஆசிய 

த�தி'பா�க. உய�கி�ற ேபா6) காணேவ �	' எ�ப) ஓ� ஆ;கில' பழெமாழி. 

ெபா)வாக அறிவினா=	, ெச�வ�தி னா=	, பதவியினா=	, தவ�தா=	 இ�ன 

பிறவ&றா =	 ெச�� ேதா�/வ) �. 

 

அறிவினா� ெச�கைட5) அட�க' ெப&றத&�+ சா�/ அண5தி சிவா+சாாியா� 

; ெச�வ�தா� ெச�கைட5) அட�க'ெப&றத&�+ சா�/ ஜா� ேபரரச�. 

பதவியினா� ெச�கைட5) அட�க' ெப&றத&�+ சா�/ நா�%க�. தவ�தினா� 

ெச� கைட5) அட�க' ெப&றத&�+ சா�/ ெகா;கண மா%னி. 

 

ஆதலா� , திவ.2வ� அறி1, ெச�வ	, �க6, பதவி %தவிய இ�லாதா� அட�க' 

ப பி�லாதவராக இ'பைதவிட இைவயைன�)	 உைடயா� அட�க' 

ப பி�லாதவராக இ'ப) ஆப�தான) எ�/ �றி'பி�கிறா�. 

 

ஆ	, ெச�வ�தி&�' பிறிெதா ெச�வமாக� திகழ� F�ய) அட�க%ைடைம. 

ஆதலா�, 'எ�லா���	 த�றா	 பணித�' எ�/ திவ.2வ� �றி'பி�கிறா�. 

 

அட�க%ைடைம விாி5த ஒA�க ெநறி. ஒA�க�தி� பா& ப�டதாக1	 

அட�க�திைன� கதலா	. க&ேறா� ேபா&/	 கJ�ெதாைக அட�க	 அறிவா� 

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

 

ேவ �யவா/ ஒA�தைல அட�கமி�ைம எ�/	, ஆ&ற� இ5)	 அட;கி  
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நி&றேல அட�க%ைடைம எ�/	 கJ�ெதாைக ேபBகிற). 

 

"�ரவல� ேபா=	 ேதா&ற	 உற6ெகா. 

இரவ� மா�களி& பணிெமாழி பயி&றி" 

 

எ�ப) கJ�ெதாைக. ேதா&ற�தா� �ரவல� - வாாி வழ;�வதி� வ.ள� - எனி4	 

இர5) வா6ேவா� Fறி இர�கி�ற பணிவான ெமாழிகைள+ ெசா�J' பழ� 

கி�றானா	. இத&�' பழ;கால அரச�க. �லவ� களிட�ேத பழகிய %ைறைய+ 

சா�றாக� கா�டலா	. 

 

'ெகா.ளி� க�ைட Fைரைய� ெகா2�)	 ஆ&ற� உைடய). ஆயி4	 Fைரைய� 

ெகா2�)	 %�, Fைரயி� ெசக' ெப&ற ெபாA) அ) பல��� ெதாிவதி�ைல. 

அ)ேபால அதியமா� மா&றாைர >6�)	 வ�லைமCைடேயானாக� கள�ேத 

ேதா�றி விள;�வா�. ஆயி4	 த�4ைடய ந  ப�க., உறவின�க. ம�தியி� 

இ��	 ெபாA) அட;கிேய இ'பா." 

 

எ�/ அதியமா� ெந�மா� அNசிைய ஒளைவயா� பாரா��கிறா�. 

 

இ�லைட+ ெசகிய ெநJேகா� ேபா� எ�ப) ஒளைவயி� வா��. அட�கமி�றி 

நட�தைல த�கி� தைலயி� நட5ேத�' எ�/ மாணி�கவாசக� �றி'பி� கிறா�. 

த�கி� திாிேவாைர 'ெநறியி� நீ;கிேயா� எ�/ ேபBகி�றா� இள;ேகாவ�க.. 

 

அதனால�ேறா சிவெநறி விள�க :லாகிய சிவஞான சி�தியா�. 'ைசவ சீல;க2. 

%த�ைமயாக எ��)�ெகா.ள� F�ய) தா65) ெச��' எ�/ �றி'பி�கி�ற). 

 

தா6ெவ4	 த�ைமேயா� ைசவமா	 சமய	 சா	 

ஊ6ெபற� அாி)' 

 

எ�ப) சி�தியா� வா��. 

 



37 

 

ஆக , அட�க%ைடைம ஓ� உலகிய� ஒA�க	. ஏ�? அளிய� ஒA�க%	 Fட. 

அட�க%ைடைம இ	ைமயி� ஏ&ற	 த	. இனிய �க6 ேச���	. ம/ைமயி� 

திவ� இ�ப	 த	. 

 

எ�லா���	 ந�றா	 பணித� அவ.2	 

ெச�வ��ேக ெச�வ	 தைக�). 

 

எ�ப) தி��ற.. 

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

17. 17. 17. 17. ��ைம��ைம��ைம��ைம    

 

ஒA�க	 எ�ப) ஒ�ற�ல - இர ட�ல. பல F/கைள உைடய). எனி4	 

இர � ெப	 பிாிவாக ஒA�க ெநறிைய வைக'ப��தலா	. தனி மனித� த� 

4ைடய வா6�ைக வ�ட�தி�, தன�காக� கைட' பி���	 ஒA�க	 ஒ�/. 

பிறிெதா�/ தனிமனித� தா� வாA	 ச%தாய�ேதா� ெதாட��ெகா.2	 

%ைறயி� கைட'பி���	 ஒA�க	. 

 

இ5த ச%தாய ஒA�க�ைத� ��ைம ஒA�க	 எ�/ ெசா�லலா	. இைதேயதா� 

��ைம' பயி&சி எ�/ தமிழி=	, Citizenship எ�/ ஆ;கில�தி=	 

வழ;�கிறா�க.. 

 

ஒ நா��� ெபைம அ5 நா��� ��ம�களி� சிற'பாேலேய அைமகி�ற). 

��ம�களி� நிைலC	 ச%தாய� F�� ஒைம'பா��ண�1 இ�றியைம யாத). 

 

இர டாயிர	 ஆ �க2�� %�ேப ச%தாய வா6விய� :ைல ஆ�கி�த5த 

திவ.2வ� இதைன� ெதளிவாக வJC/�)கி�றா�. தி��றளி� ஒழிபியேல 

��யிய� ேபச எA5ததா�	. 

 

ஒA�க	 உைடைம ��ைம இA�க	 

இழி5த பிற'பா< வி�	. 

 

எ�ப) �ற.. இ� �ற2�� சாதிக. வழி'ப�ட ந+B நாகாிக+ SழJ� வா65த 

பாிேமலழக� சாதி %ைறக2�� உ�ப�� உைர எA)கி�றா�. ஒA�க�தி&� அவ� 
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த	 விள�க	 "அவரவா வண�தி&ேக&ற ஒA�க	' எ�ப) வ.2வ�தி� இ�லாத 

வண�ைத� F��� கல�க %ய&சி�கிறா� 

 

ஆனா� திவ.2வ� கதிய க�) ேவ/. ஒ மனித� ஒ ெபாிய ச%தாய�தி� 

ஓ� உ/'பி�னாக இ�க ேவ �மானா�, அ5த+ ச%தாய	 %Aைம��	 

நல�தர� F�யெதன %�ெவ��க' ெப&ற அ�' பைட+ ச%தாய ஒA�க;கைள� 

கைட' பி��க ேவ �	. �� எ�ப) நா��� ��மக� எ�பைத உண��)ேம 

தவிர+ சாதிைய உண��தா). 

 

தனிமனித ஒA�க;கைள' ேபாலேவ, நா�� ஒA� க;க. எ�/	 சில உ �. 

சிற'பாக இ�/ ந	 பாரத நா�ைட எ��)� ெகா டா�, ஒHெவா இ5திய� 

��மக4	 த�4ைடய உாிைமைய' ெபற G�/ ஒA�க;கைள� கைட'பி��க 

ேவ �	. இைவ இ�ைறய+ SழJ� பாரத நா��+ ச%தாய' ெபா) ஒA�க	. 

 

இ5த நா��� வாAகி�ற எ�லா ம�க2	 சாதி, இன, ெமாழி, மத ேவ/பா��றி 

ஒேர �ல	' எ�/ கதி' ேபா&/வ) %த� ஒA�க	. 

 

த�னி+ைச வழி இய;காம�, பல� க�தறி5), பலாி� %���கிண;கி வாA	 

ம�களா�சி' ப � இர டாவ) ஒA�க	. அ��) இ5நா� ெபா) >� - இH 

>��=.ள உைடைம அைன�)	 எ�ேலா	 அ4பவி'பத&ேகயா	. சிலாிட�) 

�ளி+ச ஏ'ப%	, இ�4	 பலாிட�தி� பசிேய'ப%	 இ'ப) - இ�க 

அ4மதி'ப) நியாய%ம�ல - நீதிCம�ல. 

 

ஆதலா� எ�ேலா	 எ�லா நல�க2	 ெப&/ அ4பவி�க� F�ய சமவா<'�+ 

ச%தாய�ைத ஏ&/� ெகா � அத&ேக&ப வா6ைவ அைம�)�ெகா.ள ேவ �	 

எ�ப) G�றாவ) ஒA�க	. வா6வி� இ	 G�/ ஓ A�க;கைளC	 கைட'பி��) 

ஒA�ேவாேர இ5திய� ��Cாிைம�� ஏ&�ைடயராவ�. அவ�த	 ெபயேர பாரத 

நா�� ம�க. ப��யJ� எ�/	 நி�/ விள;�	. 

 

அ'ப� ம�க� ப �ட� வாழாதா� ெபய�க. ம�க. ப��யJJ5) வில�க' 

ெப&/, இழித�ைம Cைடய கா� நைடகளி� கண�கி� ேச��க'ப�	. இ� 

க�திேலேய 'ஒA�க%ைடைம , ��ைம' எ�ற �ற. எA5த). 
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ஒA�க	 உைடைம ��ைம இA�க	 

இழி5த பிற'பா< வி�	 

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

18. 18. 18. 18. உ0ைம� ��ம�க� யா/உ0ைம� ��ம�க� யா/உ0ைம� ��ம�க� யா/உ0ைம� ��ம�க� யா/????    

 

மனித ச%தாய அைம'பி� வழியிேலேய தா� நகர, நா�� அைம'�க. 

ேதா�/கி�றன. மனித ச%தாய	 நா�கைள உவா��கி�ற). கால'ேபா�கி�, 

நா��� வழி மனித ச%தாய	 ெபைம ெப/கிற). �க6 ெப/கிற). இ5த உண�+சி 

வ�வ�தி� ேவா�/வ) தா� தா< நா��' ப&/. 

 

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

உலகி� ப�ேவ/ ப�திகளி� ��Cாிைம ெபறாத ம�க. நாட&ேறா� எ� 

வா6கி�றா�க.. அ) Wட�/. ேம=	 நிர5தமான ந�வா61��	 

உ�தரவாதமி�ைல. 

 

ஒ நா��� ச�டM�வமான ��Cாிைம ெப&றா� ம��	 ேபாதா). அ5 நா�� 

ம�களி� ெமா�த நலைன எ ண�தி& ெகா � ஒA�கி�றவ�களாக1	 இ�க 

ேவ �	. தனிமனித ஒA�க;கைள'ேபால, நா�� ஒA�க;க. எ�/ சில 

இ��	. அHெவாA�க;கைள ேம&ெகா � ஒA�கி�றவ�கேள உ ைமயான 

�� ம�க.. 

 

ஒ நா��� பிற5) வி�டதனாேலா அ�ல) ம�க. ெதாைக� கண�ெக�'பவ�க. 

கண�கி� ேச��) ெகா டைமயினாேலா ஒவ� ஒ நா��� உ ைமயான 

��மகனாகி வி�வதி�ைல. 

 

%�யா�சி நிலவிய கால�தி� ேதா�றிய தி��ற. சிற5த ��ம�க. ஆ�சிைய' 

ப&றிC	 F/கிற). திவ.2வ�, நா�� ஒA�க	 ப&றி, நைக+Bைவ த)	ப' 

ேபBகி�றா�; ம�க� கண�� எAதி ைவ��	 அ=வல�, ம�க. வாிைசயி� ஒவ� 

ெபயைர எAதி ைவ�தி5தா�. 

 

ஆனா�, அவாிட�திேலா , ச%தாய ஒA�க	, நா�� ஒA�க	 எ�ப) சிறிதள1	 

இ�ைல. அவ� சாதி' பைகைய வள�'பா�. ஒ�/ப�� வா6த=�� உைல 
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ைவ'பா�. பிற� க�ைத அறிய ம/'பா�. த� க�ைதேய சாதி'பா�. எ�லா	 

எ�லா நல�க2	 ெப&/ வா6கி�ற சமநிைல+ ச%தாய�ைத ஏ&/� ெகா.ள 

மா�டா�. த� லாப	 ஒ�ைறேய க)வா�. 

 

சGதாய பைக ஒA�க� ேக�களாகிய அA�கா/. ெவஃ�த�, ெவ�ளி, �ற;Fற�, 

கலக	 ெச<த� ஆகியவ&ைறேய ேம&ெகா � ஒA�வா�. ச%தாய ஒA�க�ைத, 

க��� கா�கி�ற அ��ைடைம, ெபாைற Cைடைம, ஒ'�ரவறித� ஆகிய இனிய 

ஒA�க ெநறிக. அவ� அறியாதன. இ'ப�'ப�ட ஒவ� ெபய�, ம�க. கண�கி� 

இ�கிற). 

 

திவ.2வ� ெசா�கிறா�, ம�க. கண�கிJ5) அவ� ெபயைர நீ�கிவி�	ப�. 

நீ�கிவி�வ) ம��மி�றி, இழி5த உயி�வ��க;க2�� ஏதாவ) கண�கி5தா�, 

அதி� ேச��)� ெகா.2	ப�C	 ெசா�=கி�றா�. 

 

ஒA�க	 உைடைம ��ைம இA�க	 

இழி5த பிற'பா< வி�	. 

 

��ைம' ப ைப எHவள1 அழகாக� திவ.2வ� விள��கிறா�. பர5த 

பாரதநா�� ம�களிட�தி�, சிற5த ��ம�க. இய�� வள�5), நா�� ஒA�க	 

சிற5) வளர ேவ �	. பாரதநா��� ெதா�� ஒA�கமாக+ சிலவ&ைற நா	 தியதி 

ெச<) ெகா � அ5ெநறியி� ஒAக ேவ �	. 

 

பாரத நா� மிக' ெபாிய நா�. ப�ேவ/ ம�க. வாA	 ெபாிய நா�. ப�ேவ/ சமய 

ெநறிகைள� ெகா � ஒA�கிற நா�. எனி4	 ெமாழி, சமய ேவ&/ைமகைள� 

கட5த ஓ� உண�+சி M�வமான ஒைம' பா�ைட� ெகா.வ), நம) 

நா�ெடாA�க;களி� ஒ�/. 

 

இர டாவதாக நா	 அைனவ	 வி	பி, ஒ பாிMரண ம�களா�சி %ைறைய 

ஏ&/� ெகா ��கி�ேறா	. ம�களா�சி %ைற'ப� ஒHெவா மனித4��	 

சி5தி�க1	, கத1	 உாிைம உ �. அHவழி அஃதான), க�) ேவ/பா�களி� 

காரணமாக� கா6'�	, பைகC	 கா��த� Fடா). அHவழி , கலக;க2	 ேதா�ற� 

Fடா). 
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ம�களா�சி %ைற நில1	 நா��� ந�ல க�) மா&ற	, மனமா&ற %ய&சிக. 

நைடெபற ேவ �ேம ஒழிய, பைகவழி %ய&சிக. Fடா). 

 

G�றாவதாக, இ5 நா� F��� ��	ப அைம' �ைடய). இ5நா��� 

உைடைமக. அைனவ���	 ெபா)1ைடைம. இ5 நா��� ெச�வ வா61 சமநிைல 

உைடயதாக இ�க ேவ �	. எ�லா	 எ�லா நல�க2	 ெப&/ வாA	 

சமநிைல+ ச%தாய அைம'ைப நா	 வி	பி ேம&ெகா.ள ேவ �	. 

 

இ5த G�/ தைலயாய ஒA�க;க2	 இ�ைறய பாரத நா��� 

நா�ெடாA�க;க.. இHெவாA�க;கைள மன'M�வமாக ச&/ ஒA�பவ�கேள, 

திவ.2வ� க�)'ப�, இ5நா��� உ ைமயான ��ம�க. ஆவா�க.. 

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

19. 19. 19. 19. நில�திய��நில�திய��நில�திய��நில�திய��    

 

தி��ற. ஒ வா6�ைக :�. கனவி=	, க&பைனயி=	 திைள��	 வா6�ைக' 

ேபா�ைக� தி��ற. ஒ)�கி� த.2கிற). ேம=	, தி��ற. உண�+சிைய� 

ெதா�கி�ற) - Q �கிற) - Q � வள��கிற). 

 

எனி4	, உண�+சிகளா� ம��	 நட�த' ெப/	 வா6�ைக இயைல - வா6�ைக' 

ேபா�ைக� தி��ற. ம/�கிற). இ�ப ேவ�ைக ெகா � நட�)கிற 

வா6�ைகைய விட, )�ப;களா� ெதாடர'ெப&ற வா6�ைகயாயி4	 ெநறி%ைற' 

ப�டதாக - வள�+சி Cைடயதாக அைமவேத சிற5த) எ�ப) திவ.2வ� க�). 

 

தி��ற. கா��	 ஒA�க ெநறிக. எளியன ேபால� ேதா�/	. ஆனா=	, 

உண�+சி வச'ப�ட ம�க2�� அைவ அாியவா	. அறி1	 ெதளி1	 ெகா ட 

மனித�க2��� தி��ற. கா��	 ஒA�க ெநறிக. எளியன, இனியன. தி��ற. 

ெபாைறCைடைம' ப ைப மி�திC	 வ&�/�)கி�ற). 

 

ெபாைறCைடைம' ப ��� தி��ற. F/	 உவைம நில	. நில	 ெகா�ய 

கவிகளா� த�ைன ெகா�தி� கிளறி, ெகா�5)�ப	 இைழ'பாைரC	 >6�தாம� 
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தா;�கிற). தன) மாச&ற ேமனியி�, மாBகைள உ டா�கினா=	 ெபா/�தளி 

அவ�க��	 வா61 தகிற). ெபா/'பேதா� ம��ம�றி, அ� )�ப;கைளேய 

த�4ைடய ெசழி'��� உாியைவகளாக மா&றி�ெகா � த� ெபைமைய 

உய��தி வள	 ெப�கி� தீ;கிைழ�ேதா��	 உ ண உண1	 பக நீ	, த5) 

வா6வி�கிற). 

 

ஆக, தீ;� ெச<ேதாைர' ெபா/�த�, அ� தீ;�கைளேய த�4ைடய வள�+சியி� 

நிைல�கள�களாக மா&றி�ெகா � வள�த�, ெபா/�தJ4	 மிNசிய வா6வி��	 

பணியிைன+ ெச<த� ஆகியவ&றா� நில�தி� ெபைம உய�கிற). 

 

அ)ேபாலேவ, தீ;� ெச<ேவாைர எதி��) அழி�த� நலம�/. அ;ஙன	 

அழி�தா�, தீ;� ெச<ய'ப�டா� ம��	 அழிவதி�ைல. தீ;� ெச<தாாி� 

ந�Jய��	 ெக�� - கால'ேபா�கி� அவ�த	 ெச;�தி %றி5) அழிைவC	 

அைண�)� ெகா.ள ேந	. 

 

உலகிய� பாிணாம த�)வ'ப�, ஒ�றிJ5) பிறிேதா�/ ேதா�றா). 

அழிவிJ5) அ�� ேதா�ற %�யா) - ஆ�க	 ேதா�ற %�யா). அழிவிJ5) 

அழிேவ ேதா�/	. 

 

பைகவைர ஒ/�க� ேதா�/	 பைகCண�+சி ந	ைமC	 அழி�ெதாழி��	. 

அதனால�ேறா, �ராண;களி=	 Fட அBர�களி� அழி1 ேபச'படவி�ைல. 

அவ�களி� மனமா&றேம ேபச'ப�கிற). 

 

பைகவ� நம��+ ெச<C	 தீ;�களா� நா	 அழிகிேறா	 எ�ப) உ ைமய�/. 

ந	%ைடய �ைறக. மி�5தி��மானா� பைகவ�க2�� இடேம&ப�	. இத&� 

மாறாக அவ�களா� நம�� விைளC	 )�ப;கைளC	 ெதா�ைலகைளCேம 

வாயி�களாக� ெகா �, �) அறி1	 �) %ய&சிC	 ெச<ேவாமாயி� கிளறிய 

நில�தி� பயி� விைளவ) ேபால நா%	 அறிவா� - ஆ&றலா� ெசழி�) வளர 

%�C	, 

 

ந	%ைடய வள�+சி மி�கி�றேபா), பைகவ�க2	 பைகயா&ற� ஒ�;கி ந	 

நிழJ� வாழ %&ப�வ�. நா%	 வா6வளி�க %�C	. 
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பழிவா;�த�, பழியிைன+ Bம�)	 - �கைழ� ெக���	. ெபா/�த� �கைழ� த	 

- �)ைம நிைற5த ெபாJ1ைடய எதி�கால�ைத உவா��	. தி��றைள' ப��), 

சி5தைன ெச<) வா6�ைகேயா� இைண�), ெசய�ப��த %ய�ேவாமாக! 

 

அக6வாைர� தா;�	 நில	ேபால� த	ைம 

இக6வா�' ெபா/�த� தைல. 

 

நிைறCைடைம நீ;காைம ேவ �� ெபாைறCைடைம 

ேபா&றி ஒAக' ப�	. 

----------- 

20. 20. 20. 20. ஏ� %:ற	 ெக8	ஏ� %:ற	 ெக8	ஏ� %:ற	 ெக8	ஏ� %:ற	 ெக8	????    

 

�&ற	 ெச<தவ4��, �&ற�தி&�� த டைன உ �. அ)தா� நியாய%	 

நீதிC	Fட. ஆனா� திவ.2வ� ஒவ� ெச<கி�ற �&ற�தி&காக, அவ4ைடய 

B&ற	 %Aவ)ேம உ ப)	 உ�'ப)	 இ�றி� ெக�	 எ�/ FறிC.ளா�. இதி� 

எ�ன நியாய�த�ைம இ�கிற) எ�/ ஆரா<த� ேவ �	. 

 

ஒ தனி மனித� உவ�தா�, ேதா&ற�தா� தனி மனிதைன' ேபாலேவ 

கா�சியளி�கிறா�. அவ� ப1ட� ேதா&ற�தா� தனி மனிதேன தவிர, 

உ ைமயி�, அவ� தனி மனிதன�ல�. ஒ தனி மனிதனிட�தி� %�கியமாக 

விள;�வன மன%	 உ.ள%ேமயா	. 

 

அதாவ) மன+சா�சிC	, உ.ள�) உண�1ேம மனிதனி� வா6வி� 

இ�றியைமயாதன. உண�ேவா அறிேவா, ஒA�கேமாFட, தனி தனிதனி� 

விைள1க2ம�ல; பைட'��க2	 அ�ல. அவ&ைற அவ� வாA	 மனித 

ச%தாய�திJ5ேத எ��)� ெகா.கிறா�. 

 

உ.2ண�1கைள உவா��வதி�, ஒ , தனி மனித� வாA	 B&ற	 மிக 

%�கியமான ப;ைக வகி�கி�ற). திவ.2வ� 'மன�)ள) ேபால� கா�� 

ஒவ�� இன�)ளதா�	 அறி1' எ�கிறா�. 
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”�ல	 Bர��	 ஒA�க	 ��க2�� எ�லா	" எ�/ க	ப4	 ேபBவா�. 

'ஆ�றவி5தட;கிய ெகா.ைக+ சா�ேறா� வாA	 ஊாி� வா6த� %'ைபC	 

த���	’ எ�/ �றநாX/ ேபB	. 

 

ஒவ� ஒவ4�� ஒ�ைற வழ;க இ�கிறா� அைத அAகா/ைடயவ� 

த��கிறா�. த���	 �ண	 த�னல�தா� ம��	 வ5) வி�வதி�ைல. 

த�னல�தி� ேநா�க	, தா� அ4பவி�க ேவ �	 எ�பதா�	. இ;� அ4பவி�க 

ேவ �ெம�/ எ��)� ெகா.வதி�ைல. ம&றவ�க2�� வழ;�வைத�தா� 

அA� கா/ண�ேவா� த��கிறா�. அA�கா&/��	 அவா1��	 ேவ/பா� �. 

 

அA�கா/ பிற� )<'பைத� க � ெபாறாத). எனேவ அவ� அ4பவி�காம� 

இ5தா=	 இ'பா�. ம&றவ�க. அ4பவி�க� Fடா) எ�ேற எ 7வா�. 

அA�கா/ைடயவ� த�ைனC	 உய��தி� ெகா.ள மா�டா�. ம&றவ� 

உய�ைவC	 தா6�)வா�. 

 

இ5த அA�கா&/ண�1 இய�பாக ஒ மனிதனிட�) வ5) வி�வதி�ைல. ஏ�? 

ஒA�கேம தனி மனித� பைட�)� ெகா டத�ல. அவ4ைடய ��	ப%	 

S6நிைலCேம பைட�)� ெகா��கி�றன ஆகேவ அA�கா&/� �ண�ைத� க&/� 

ெகா��த B&ற	 ெக�	 என வ.2வ� F/கிறா�. 

 

ேம=	, ஒவ� த�4ைடய B&ற�தி&�� ேதைவயாக இ�க� F�	, எ�ற 

எ ண�தி� அA�கா/ ெகா.கிறா�. அ5த அA�கா&/��	 காரணமாக இ5த+ 

B&ற	 இ'பதா� திவ.2வ� B&ற	 ெக�	 எ�/ ெசா�கிறா�. ஆதலா� 

ஒA�க�ைத� கைட' பி��) வாA	 ஆ�வ	 தனி மனித4��� ேதைவயாக 

இ5தா=;Fட, ஒA�க ெநறிகைள, இளைமயிேலேய பைட�)� தவ) 

அவ4ைடய B&றேமயா�	 எ�பைத திவ.2வ� ெதளிவாக� F/கி�றா�. 

 

ெகா�'ப) அA�க/'பா� B&ற	 உ�'பQஉ	 

உ பQஉ	 இ�றி� ெக�	. 

-------------- 
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21. 21. 21. 21. அ-�கா:ைற அக:ற வழிஅ-�கா:ைற அக:ற வழிஅ-�கா:ைற அக:ற வழிஅ-�கா:ைற அக:ற வழி    

 

மனித வா6�ைகயி� சிற'பிய��க. உண�1களா=	 �ண;களா=	 

அைமவனேவயா	. பல க&க. ஒ�றி� மீ) ஒ�றாக அ��க' ெப/வதா� Bவ� 

எA5) >� உவாகிற). அH>��� நிழ� வா6வத&� இனிைமயாக இ�கிற). 

பா)கா'பாக இ�கிற). அைமதிC	 அளி�கிற). அ) ேபால, ப�ேவ/ 

வைக'ப�ட ந�உண�1களா=	, �ண;களா=	 வள�5த மனித�களி� வா6�ைக , 

ச%தாய	 எ�ற க��ட�ைத எA'�கிற). 

 

அHவாறைம5த ச%தாய அைம'� இனிய அைமதி கல5த வா6�ைக அைம'ைப+ 

ச%தாய�தி&�� தகிற). 

 

ந&�ண;களி=	 Fட ஒ�றிJ5) ெதாட�+சியாக' பல ந&�ண;கைள வள��கிற 

தா<ைம நிைலCைடய ந&�ண% �. அA�காறாைம , அதாவ) ெபாறாைம' 

படாதி�த�, ஒ %தனிைல� தா<ைம ந&�ண	. அA�காறாைமைய 

ேம&ெகா ெடாA�வத� Gல	, அவாைவ அ/�கலா	. ஆைசகளினி�/ 

வி�தைல ெபறலா	. 

 

ஏெனனி�, ஆைசயி� தாேய அA�கா/. ஆைசயிJ5) வி�தைல ெப/வதா�, 

ெவ�ளியினி�/	 வி�தைல ெபறலா	. ெவ�ளியினி�/ விலகினா� இ�னா+ 

ெசா&கைள' ேபச�, ஒ/�த� %தJய ப�ேவ/ தீ+ ெசய�களினி�/	 வி�தைல 

ெபறலா	. அA�கா/ ெகா.2த� நரக�ைத இ5த நில1லக�தி� 

உவா��வைதேய ஒ��	. 

 

அA�கா/, ெகா டவைர ம��	 அழி'பதி�ைல. யாைர ேநா�கி� 

ெகா.ள'ப�கிறேதா அவ�க2��	 தீ;� விைளவி�கிற). %�வி� ச%தாய	 

%Aவ)ேம ப&றி எறி5)வி�	. த�ைன� ெகா டவைரC	 அழி�), 

ச%தாய�ைதC	 அழி�கி�ற ேபரா&ற� அA�கா&றி&� �. அதனா�, 

ெப/த&காிய உய�5த மாேமைதக2��	 மகா�மா�க2��	 Fட )�ப	 

விைளவி�க'ப�கி�ற). ஏ�? கைடசியி� அவ�கைள இழ5ேத வி�கிேறா	. 

 

உலக வரலா&றி� நிக65).ள ேபா�க. யாவ&/��	 அ�'பைட அA�காேற- 
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யா�	. இேயB, நபிக., சா�ரY-, அ ண� கா5திய�க. ஆகிேயாைர எ�லா	 

கால�தி&� %5திேய நா	 இழ5தத&�� காரண	 அA�காேற யா�	. 

அதனால�ேறா , எ5த ந&�ண	 இ5தா=	, இ�ைலயாயி4	 அA�காறாைம 

ஒ�ைற' ெப&றி'ப) ெப	ேப/ எ�/ அறிஞ�க. F/கி�றன�. 

 

திவ.2வ� அA�காறாைம என ஓ� அதிகாரேம வ��), ப�)� �ற�பா�களி� 

அA�கா&றி� தீைமைய விள��கி�றா�. உலகிய� வழ�கா&/+ ெசா�லா� 

”அA�கா&ைற' பாவி" எ�/ ஆ�திர�ேதா� �றி'பி�கி�றா�, திவ.2வ�. 

 

அA�கா/ என ஒ பாJ தி+ெச&/� 

தீCழி உ<�) வி�	. 

 

எ�ப) தி��ற.. பாவ;க2�ெக�லா	 காரணமாக இ'பதா� அA�கா&ைற' 

’பாவி' எ�/ �றி'பி�கி�றா�. அA�கா/ ேவ/ - பாவி ேவற�ல , எ�/ க�ைத 

விள��வத&காக என ஒ ’பாவி' எ�/ �றி'பி���கிறா�. சில தீைமக. யாைர 

ேநா�கி+ ெச=�த'ப�கிறேதா அவ�க2�ேக அதிக	 தீைம த	. 

 

அA�கா/ எ�பேதா, ெச=�)பவ�க2�ேக அதிக� தீைம த	. அA�கா&றி� 

நிைல�கள�க. ெப	பா=	 ெச�வ%ைடைம, அறி1ைடைம, �கAைடைம 

ஆகியனவா	. இவ&ைற, ம&றவ�க. ெப&/ விள;�வைத� க � மன	 

ெபா/�கமா�டாம=	 அவ&ைற அவ�கைள'ேபா� ந�� %ய�/ ெபற, தம�� 

ஆ&ற� இ�லாைமயா=	 ேதா�/வேத அA�கா/. 

 

அA�கா&றி� காரணமாக' பிறைடய ெச�வ	, அறி1ைடைம, �கAைடைம, 

ஆகியவ&றி&�, �&ற	 �ைறகைள� க&பி�), அA�கா&/ ெநNBைடேயா� 

கள;க'ப��)வ�. இத� விைள1. த� %ய&சிைய அழி�)� ெகா.2த�, பிற� 

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

ஆ�க%	 தைட'ப�கி�றன. இதைன விள�க வ5த திவ.2வ� 'தி+ ெச&/� 

தீCழி உ<�) வி�	' எ�றா�. 

 

அA�கா/ைடயா� ஒவ� ெச�வ�ைத' ெப/வத&�ாிய %ய&சிகளி� ஈ�பட  
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மா�டா�. அவ4ைடய %Aேநர ேவைல �&ற; காண�, Q&ற�, தீ;� 

விைளவி�த� ஆகியனேவ. இ� தீயவாிட	 ெச�வ	 எ'ப�+ ேச	? ஆதலா� 

ெச�வ�ைத அழி�) எ�றா�. 

 

ெச�வ	 இ�ைமயி� காரண�தா=	, அA�கா&றி� காரண�தா=	 ப�ேவ/ 

தீ+ெசய�கைள+ ெச<வதா� நரக�தி&�+ ெச�ல ஏ)வாகிற). இதைன� தீCழி 

உ<�) வி�	 எ�றா�. இ	ைம�� ேவ �ய ெச�வ	, ம/ைம�� ேவ �ய >� 

இர ைடC	 ெகா�'பதா� அA�கா/ ெகா�ைமயி4	 ெகா�ைம யான). 

வ.2வேர 'பாவி' எ�/ வைசபா�வாராயி� ந	நிைல எ�ன? 

 

அA�கா/ ெகா.2த� தீ). %&றி=	 உ ைம - %�கா=	 உ ைம. எ5த ஒ 

தீைமC	 ேதா�றாம� த�'ப)	 பா)கா�க வழிவைக உ ட�லவா? அ� தீைம 

ேதா�றாம� த�'ப)	 ச%தாய ெநறியி� மிக+ சிற5ததா�	. கயவ�களி� 

அA�கா/ மா&ற %�யாத). அவ�க. ெகா�ல�தா� பய�ப�வா�க.. ஆனா=	, 

சாதாரண - ந��தர ம�களிடமி5) அA� கா&ைற அக&ற, உைடேயா� %ய�றா� 

%�C	. அA�கா/ ெகா.2த� எ'ப�� தீேதா அ'ப�ேய பிற� எளிதி� அA�கா/ 

ெகா.2	ப� நட5) ெகா.2த=	 தீதா�	. 

 

அதனா� ெச�வ	 உைடைமயி4	 எளிய வா6�ைக - ெகா��). உவ5) - ஒ'�ர1 

அற	 ேபணி வா6த� அவசிய	. அறி1ைடைமயி� த�னட�க	 ேதைவ �கைழ 

வி	பாம� அட�கமா< வா6த� அவசிய	. பிற� �க65) F/	 

ச5த�'ப;கைளெய�லா	 தவி��க %யல ேவ �	. இ;ஙன	 வா65தா� 

இ�லாேதாாிட	 அA�கா/ எழாம� - ேதா�றாம� தவி��கலா	. காரண	 அ;� 

இ�ைம அHவள1 ெபாியதாக� ேதா&ற	 அளி�கா). 

 

அA�காறாைம �ண�ைத ேம&ெகா.ள ேவ �மாயி� அத&� %த� %ய&சி, 

ம&றவ�க. எ�லாவ&ைறC	 ெப&/ வாழ ேவ �	 எ�/ வி	�த� - பிற� 

இ�ப�தி� தா� மகிA	 பழ�க�ைத ஏ&ப��தி� ெகா.ள ேவ �	. கால' 

ேபா�கி� அA�கா/ அக=	 - அளிய� ேதா�/	. 

 

அA�கா/ என ஒ பாவி தி+ெச&/� 

தீCழி உ<�) வி�	. 

-------------- 
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22. 22. 22. 22. �ற<ெசா�7	 ��ைம�ற<ெசா�7	 ��ைம�ற<ெசா�7	 ��ைம�ற<ெசா�7	 ��ைம    

 

தி��ற. நைட%ைற வா6வியJ� விைள1கைள விள��	 :�. �&ற;கைளC	 

�ண;கைளC	 அவ&றி� காரண காாிய;கைளC	 ெதளிவாக விள�கி வழி 

கா��கிற). அ)ம��ம�/. ஒ�றி� %A�த�ைமையC	 அள5) கா��வதி� 

தி��ற. மிக+ சிற5) விள;�கிற). 

 

மனித ச%தாய�தி� ஒ&/ைம��	 வள�+சி��	 பைக, �ற;Fறி' ெபா<�) உயி� 

வா6த�. �ற;Fறி வா6தJ� Gல	 ெபா< ெப�கிற). பைக வள�கிற). ந�� 

ெக�கிற). ந�லைவ ேத<கிற). அ�லைவ ெப�கிற). 

 

�ற;F/தைலவிட ேமாசமான �ண�ேக� பிறி ெதா�றி�ைல எ�/ ஒA�க :லா� 

வைரய/�)� கா��கி�றன�. ’�ற;F/த�' ெவ/'ைப வள��கிற). ெவ/'�, 

ேவ&/ைமகைள விைளவி�கிற) - ேவ&/ைமக. பிாிவிைனகைள 

உ டா��கி�றன! எ�/ �வாாி�- எ�ற ேமனா�� அறிஞ� F/கிறா�. 

 

மனித இய=	, திவ� சி5தைனC	 இ�லாத மானித�க., தீைமகைள� ேதா � 

எ��கிறா�க.. அ� தீைமகைள உத��� தா;கி' பைக எ�4	 ெப ெந'ைப 

எாி�கிறா�க.. த&காJகமாக' பிற� �&ற�தி� �ளி� கா<கிறா�க.. ஆனா� 

அைடய� F�ய வயேனா அழி1! அழி1! அழி1! 

 

அதனால�ேறா அ'ப� அ�க2	 Fட ச%தாய� ேதா� பழ�த&�ாிய இனிய 

பழ�கமாக, �ண;கைள+ ெசா�JC	 �&ற;கைள' ேபசிC	 வாழ ேவ �	 எ�/ 

வJC/�)கி�றா�. 

 

ெசா�=த=��	 ேபBத=��	 இைடேயC.ள ேவ&/ைமைய' ப&றி நா	 

சாதாரணமாக நிைன�)' பா�'பதி�ைல. ஆனா� அ'பர�க. ெபாிய 

ேவ&/ைமைய� கா கிறா�. ெசா�=த� எ�ப) பிறாிட�தி� ஒவ� 

இ�லாதேபா) அவைர' ப&றிய �&ற;கைள+ ெசா�=தைல� �றி��	. அHவா/ 

ெசா�=த� �&ற	. ெசா�=த� ம��	 �&றம�/. அ�த� ெசா�லாடைல� 

ேக��� ெகா �5தா=	 �&ற	. 

 

அதனால�ேறா, அற;F/	 அைவயி� இபா=	 ேக��, ம/�கேவா  
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உட�பாடாகேவா உாிய வா<'�க. %AைமC	 ெகா��), பி� அற;Fற'  

ெப/கிற). ஆனா�, இ�ேறா �ற;Fறேல ெபகி வள�5தி�கிற). அைதC	 

உ ைமெய�/ ந	பி உாியவைர� ேக�காமேல Fட மா/பா�	, சின%	 

ெகா.கிறவ�க. ெபா/'� வா<5தவ�களி� Fட இ�கிறா�க. எ� றா� 

எ�ென�/ F/வ)? 

 

ஒவ� இ�லாதேபா) அவைடய �&ற;கைள+ ெசா�=த� - F/த� �ற;Fற� 

ஆ�	. அதைன� Fடாெத�/ ேதவார	 F/கிற). அ��). ஆ டா. 

அளி+ெச<த தி'பாைவயி=	 Fட �ற;F/	 �&ற	 விள�க' ெப/கிற). 

"தீ��றைள+ ெச�ேறாேதா	" எ�ப) ஆ டா. வா��. �றைள எ�ப) ேகா., 

�ற	 ஆகிய ெசா&கைள� �றி��	. அ)1	 தீ� �றைள எ�/ ெசா�ன) 

உ ைமய�லாத ெபா<ைய, தீைம பய�க� F�யைத வJய� தாேம ெச�/ 

ம&றவ�களிட	 ெசா�=தைல� �றி��	. 

 

அதனா�, �&ற;கைள+ ெசா�=த� தீ). �ண;கைள+ ெசா�லேவ �	. 

�&ற;கைள' ேபசேவ �	 எ�கிறா� அ'ப� அ�க.. ேபBத� எ�ப) ேநாி� 

நி�/ ேபBதைல� �றி��	. ஒவைர ேநாி� ச5தி�)' ேபB	 ெபாA) அவ� த	 

�&ற;கைள இனிய %ைறயி� எ��)�கா��' ேபசேவ �	. அ) �&ற %ைடயா� 

தி5)த&� வா<'பாக இ��	. இதைனேய திவ.2வ	, 

 

க நி�/ க ணற+ ெசா�J4	 ெசா�ல&க 

%�இ�/ பி�ேனா�கா+ ெசா� 

 

எ�/ �றி'பி�கி�றா�. 

 

�ற;F/பவ�க. - பிற� �&ற	 ேபசி� திாிபவ�க. அற	 ேபBவ) ேபால 

ந�'பா�க.. ந�ைம�காக' பாி5) ேபBவதாக' பாவைன கா��வா�க.. 

ந�'பி=	 பாவைனயி=	 மய;�கிறவ�க., அவ� F&/ உ ைமேயா எ�/ 

ஐய'ப�வா�க.. ஐய�தி� வழி கள;க	 பிற��	. கள;க�தி� வழி மன;கல5த 

ந��� ெக�	. பிாிவ� - ேப)/வ�. 

 

அதனால�ேறா தமி6 மைற, 'ஆ6க தீய)’ எ�ேறா)கிற). தீயவ� அழித� அ�/.  
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அதனால�ேறா , �ராண;களி=	 Fட, அர�க�க. தீைம ெயாழி�) ந�லவ�களாக 

மாறி, வள�+சிC&/� திவ2��' பா�திரமானா�க. எ�ற ெச<தி ேபச' 

ெப/கிற). 

 

ெசா&களா� பைக வள���	 ஒவ� ெநNச	 எ;ஙன	 அற+சா��ைடயதாக இ�க 

%�C	 எ�ப) வ.2வ� ேக.வி. �ற;F/பவ� ெசா�ைல ந	ப ேவ டா	. 

 

ெநNச�தி� இய�� எ)ேவா, அைத விைள1க. கா��	, ெசா&கெள�லா	 

ெநNச�தி� இய�� %AவைதC	 கா��வ)	 இ�ைல. நம) தைல%ைற� கவிஞ� 

கவியரB க ணதாச� அவ�க., 

 

'ெசா�J� வவ) பாதி - ெநNசி� 

Q;கி� கிட'ப) மீதி.' 

 

எ�/ �றி'பி�கிறா�. அறெநNBைடயா� �&ற%ைடேயாைர� Fட எளிதி� 

பைக�க மா�டா�க.. காரண	, �&ற�ைத� தி�த %�C	 எ�/ ந	�வா�க.. 

அத&�ாிய வழிவைககைள� க � %ய&சி'பா�க.. அறெநNBைடயா��� , 

�&ற�தி� மீ) ெவ/'� இ��ேம ய�றி� �&ற%ைடயா� மா�� 

ெவ/'பி�கா). அவ4ைடய மன	 அறவழி'ப�டத�/. அவ4�� அற	 

ெதாியேவ ெதாியா). அவ� மன	 தீ). கதிய) %��க அற	 ெசா�J�ெகா.வ) 

ேபால� கா�� கி�றா� எ�/ தி��ற. விள��கிற). 

 

நீாி� ெந'பி�கா) எ�ப)ேபா�, �ற	 ெசா�=	 ��ைமயவாிட�) அற	 

இ�கா) - இ�க %�யா) எ�பைத உண�5) வாழேவ �	. �ற	 F/	 

பழ�க�தினி�/	 ந	ைம வில�கி� ெகா.ள ேவ �	. அதைன� ேக��	 

பழ�க�ைதC	 ைகவிட ேவ �	. 

 

அறNெசா�=	 ெநNச�தா� அ�ைம �றNெசா�=	 

��ைமயா& காண' ப�	. 

------------------ 
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23. 23. 23. 23. தீ� உ0ேடா தீ� உ0ேடா தீ� உ0ேடா தீ� உ0ேடா ????    

 

மனித உலக�தி� விைழ1 இ�பேமயா	. உலக�) இய&ைகC	 இ�பேம யா	. 

இ;ஙன	 F/வ) ”இ�னா த	ம இH1லக	” எ�/ %�ேனா� ெமாழி5த F&/�� 

%ரணாகாதா? இய&ைக எ�ப) மா&ற %�யாத ஒ�ேறயா	. 

 

மா&/த=��	, மா/த=��	 உாியன எ�லா	 இய&ைகயாகா. அைவ ஒவைக 

ெசய&ைகேயயா	. அதனாேலேய "இ�னாத	ம இH1லக	' எ�/ ெமாழி5தவ� 

அதைன� ெதாட�5) 'இனிய கா க" எ�/ ஆைணயி�டா�. 

 

இ�னாதன என, கத� த�கைவ ெப	பா=	 %ைறேகடான த�னல+ 

சா��களி=	, த&ச=ைககளி=ேம ேதா�/கி�றன. %ைறேகடான த�னல+ சா�� 

எ�ப) பிற���� தீ;�கைள� த5) அHவழி த�னலமாக விள;�பைவ யா�	. 

 

ஆதலா� ஒ தனி மனிதனிட�தி� திYெர�/ �&ற;க. ேதா�றிவிடா. அ5த� 

�&ற;கைள� ேதா&/வி'பவ�க. - �&ற;க. ேதா�/வத&� உாியவா/ 

வாAகிறவ�க. த;க2ைடய �&ற;கைள எ ணி' பா��காம� த;க2ைடய 

�&ற;களி� காரணமாக' பிறாிட	 ேதா�/	 �&ற;கைள ம��ேம எ��)� 

கா��கிறா�க.. 

 

காவிாி நதிைய தNைசயி=	 பா��கிேறா	. தி+சியி=	 பா��கிேறா	. அதனா�, 

காவிாி தNைசயிேலா தி+சியிேலா ேதா�/கிற) எ�/ ெசா�ல %�யா). அ) 

�ட� மைலயி� ேதா�றிேய தNைசையC	, தி+சிையC	 வ5) ேச�5த). 

அ)ேபாலேவ �&ற;க2��ாிய காரண;க. ேதா�/	 இட	 ேவ/. �&ற;க. 

விள;கி' �லனாகி�ற இட	 ேவ/. 

 

உ ைமைய ஒ�)�ெகா.2	 ச�தி இ�லாதவ�க. ெபா<ைய� 

ேதா&/வி�கிறா�க.. நியாயமான உாிைமகைள ஏ&/ வழ;காதவ�க. 

ெபா<யிைன� ேதா&/வி� கிறா�க.. ம&றவ�க2ைடய மன உண�+சிகைள மதி�) 

உட�படேவா அ�ல) மா&றேவா ச�தி அ&றவ�க. ஒ��க	 ெகா.ைகயி� Gல	 

ெபா<யிைன� ேதா&/வி� கிறா�க.. இவறி� F��+ ெச�வ	 ேச�'பவ�க. 

ெச�வ�தி� பயைன மைற'பத� Gல	 க.வ�கைள� ேதா&/வி�கிறா�க.. 
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அழிபசி தீ���	 ெபா. ைவ'�ழி� ெதாியாத ��லறிவாள�க. களவிைன� 

ேதா&/வி�கிறா�க.. ம&றவ�க. அ�றாட வா61�ேக வ/ைமயி� ஆ65) 

அவல'ப�	 ெபாA) வள	 பல பைட�) ஆட	பரமாக வா6பவ�க. 

அA�கா&றிைன� ேதா&/வி�கிறா�க., பல� )<�காதனவ&ைற' பல� அறிய� 

)<�) மகி6 கிறா�க.. அவாவிைன� ேதா&/வி�கிறா�க.. ஆதி�க	 

ெச=�)பவ�க. அ�ைம�தன�ைதC	 வள�5)ழி அட;காைமையC	 

ேதா&/வி�கிறா�க.. 

 

இ;ஙன	 ஆ<1 ெச<யி� �&ற;க2��� �&ற;கைள உைடேயா	 

�&ற;கைள+ ெச<ேவா	 ம��ேம ெபா/'பின� ஆகா�. அவ�கேளா� ெதாட� 

�ைடய ம&றவ�க2��	, �றி'பாக+ ச%தாய அைம' பி&�	 நிைறய ெபா/'�	 

ப;�	 உ �. இ;ஙன	 ஆரா<5) %�1 ெச<வேத நியதிC	, நீதிC	 ஆ�	 இ5த 

ஒ'ப&ற நீதிைய' �)ைம எ�/	, ெபா)ைம எ�/	 இ�/ பல� F/கி�றன�. 

ஆனா� நம) வ.2வ�. அ�ேற FறிC.ளா�. 

 

ஏதிலா� �&ற	 ேபா� த	�&ற	 கா கி&பி� 

தீ) ேடா ம�4	 உயி���. 

 

எ�ப) �ற.. இ5த� �ற. நிைன5) நிைன5) உணர�த�க �ற.. �)ைமC	 

�ர�சிC	 நிைற5) �ற.. நிைலெப&ற மனித உயி�க. உலக�ைத' ப&றி' பி��) 

அைல��	 பைகைம��	 ஒA�க� ேக��&�	 அம5ெதன விள;�	 �ற.. 

ஏதிலா�, அயலா� எ�ப) ெபா)வான ெபா.. சிற'பாக மா/ப�ட பைக உண�+சி 

உைடயவ� எ�/	, ெபா. ெகா.ளலா	. 

 

%தJ� ஒ மனித� இ�ெனா மனிதைர அயலா� பைகவ� எ�/ க)தேல 

அ�'பைடயி� தவ/. அ;ஙன	 க)கி�ற பைகயினாேலேய ந�லன1	 

தீயனவாக� ேதா�/	. அ��ைடயா� மா��� தீைமேய ேதா�றினா=	 ந�ைமேய 

ேதா�/	. ஆதலா� ஒவ� பிறிெதாவைன ஏதிலானாக� க)த� Gலேம 

�&ற;க. ேதா�/வத&�ாிய கள	 ஏ&ப�� வி�கிற). 

 

அ��) பிறாிட�தி� காண'ப�	 �&ற;க2��� த�னிட�தி� உ.ள �&ற;க. 

எHவள1��� காரணமாக அைம5) கிட�கி�றன எ�பைத' பா��க�F�ய 

ைதாிய	 ஏ&ப�� Bய விமாிசன�தி&� உாிய அறி1 ெப&/� த�4ைடய 
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�&ற;கைள நீ�கி� ெகா டா� பிறைடய �&ற;க2	 நீ;கி' ேபா�	. அத� 

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

வள	. 

 

இதைனேய இ5த அறெநறிையேய இ5த� �ற. வJC/�)கிற). அதாவ) 

ஒA�க�ேக� எ�ப) ஒவைர ைமயமாக� ெகா ட) ம��ம�/; பலைர - 

அதாவ) மனித ச%தாய�ைத ைமயமாக� ெகா � வளவேத ஒA�க ெநறி. 

 

இ5த� �ற. �ற; Fறாைமயி� இ�கிற). �ற; F/கிறவ�க. ேநர�யாக+ 

ெசா�=த&�ாிய ஆ2ைமC	 அைசவிலா உ/திC	 இ�ைமயி� காரணமாகேவ 

�ற; F/கிறா�க.. �ற;F/வேத ஒ �&ற	 எ�/ க)	 அறி1 இ��மானா� 

�ற;Fற மா�டா�க.. அHவழி�திாி�க. ஏ&படா. ஒ தவ&றி� பல� ப;� 

ஏ&க�F�ய வா<'�	 தைட'ப�	. கால%	 மிNB	. மனித ச�திC	 மிNB	, 

பைகC	 �ைறC	. எதி�பா�� கி�ற �ைறக2	 நீ;கி, நிைறக2	 ஏ&ப�	. 

 

ஆதலா� பிற� �&ற	 கா பத&� %� நம) �&ற�ைத நாேம பா��) தி�தி� 

ெகா.ேவாமாக. 

 

நா	 அைனவ	 ந�லவ�களாகி அHவழி ம&றவ�கைளC	 ந�லவ�களாக வாழ+ 

ெச<ேவாமாக! 

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

24. 24. 24. 24. பயனில ெசா�லாைமபயனில ெசா�லாைமபயனில ெசா�லாைமபயனில ெசா�லாைம    

 

இ�ைறய உலகியJ� ேப+B அதிக	. மனித�க. த	%. ஒசில� F�னா=	 ேபசி� 

தீ��கிறா�க.. பல� F�னா=	 - (F�ட;க. எ�ற ெபயாி�). ேபசி� தீ��கிறா�க.. 

ஆக, கட5த :&றா ைடவிட, இ5த :&றா �� ேப+B அதிக	. >��=	 அதிக	. 

நா��=	 அதிக	. இ;ஙன	 வள�5)வ	 ேப+B %ைற ஆ�க வழி'ப�டதாக - 

ெப	 பய� தர�த�கதாக வளமானா� அ) பாரா����ாியதா�	. 

 

மனிதனிட�தி� ெசா�லா�சி ேதா�றியேத ெபாைள உண��)வத&��தா�! 

ெபா.வழி' பய� ெப/த=	, தத=ேம ெசா�லா�சியி� நிைற1 இல�சிய	. 

ேம=	, உ.ள�) உண�+சிகைள ெவளி' பைடயாக� கா�� உற1%ைறைய 

வள��)�ெகா.ளேல ெசா�லா�சி. மனித�க2��. வள�கி�ற பைக, பிள1 
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உண�+சி��	 ெப	பா=	 காரண	 த�தியி�லாேதா�. ெசா&கைள, த�தியி�லாத 

%ைறயி� ைகயா2வேத யா	. 

 

இய&ைகயைம'பி� ப�ேவ/ தைடகைள� கட5) மனிதனி� வழிவழி'ப�ட 

%ய&சியா� ேதா�/	 ெசா&க. பயன&றைவகளாக, ேபாவைத' பா��), 

திவ.2வ� வ5)கிறா�. ெசா�லா�சிC	 உைழ'பி� விைளேவ. இ�த� 

ேம	ப�ட ெசா�லா�சி ெப	பா�ைமயான ம�க. வா6வி� அவ�க��	 

பிற��	 பயனி�லாமேல அழிவைத' பா��), கழிவிர�க	 ெகா.கிறா� 

திவ.2வ�. 

 

பயன&ற ெசா&கைள' ேபசி' ெபாA) ேபா��	 ��Jயமா5தைர இள;ேகாவ�க. 

’ேவ/ெமாழியாள�' எ�/ ஏBகி�றா�. திவ.2வ� பயன&ற ெசா&கைள� ேக�� 

மகி6ேவாைரC	 க ��கி�றா�. 

 

பயனி� ெசா� பாரா��வாைன மக� என� 

ம�க� பத� என�. 

 

எ�/ F/கிறா�. ெந�ேலா�தா� பத	 ேச�5தி�கிற). அதனாேலேய , அ)1	 

ெந�லாகி வி�மா எ�ன? பய�ப��)ேவா� விழி�ெதA	 வைரயி� பத	 ெந� 

ேலா� ேச�5தி��	. பி�ன� பத� Q&ற'ெப/	: ெந�Jனி�/	 பிாி�க' ெப&/, 

கழி�க' ெப/	. 

 

அ)ேபாலேவ, பயன&ற ெசா&கைள' ேபசி� ெகா � த	ைம உய�5தா� ேபால - 

நீதிமா�கைள' ேபால கதி�ெகா �	 - கா��� ெகா �	 சில� 

வா6கி�றா�க.. ஏ�? பல� வா6கி�றா�க. எ�ப) அறி5தேத. ஆனா=	 கால	 

வகி�ற ேபா6), பயனி� ெசா� பாரா��� திாி5தவ�கைள நா� ஒ)��	; 

ஒ/��	. 

 

ஒ மனித4ைடய உ.2ண�+சி எ�தைகய) எ�பைத அவ4ைடய ெசா&க. 

கா��	. நில�தி� இய�ைப, த ணீ� கா��வ) இய&ைக. அ) ேபாலேவ, 

உண�+சி, எ ண	 ஆகியவ&றி� இய��கைள+ ெசா&கேள கா��	. பயன&ற 

ெசா&கைள வழ;�கி�றவ�. அறி1ைடயவனாகேவா, இனிய 
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ப �ைடயவனாகேவா இ�க %�யா). நீதி ெநறி வழி'ப�டவனாக1	 இ�க 

%�யா) எ�/ திவ.2வ� க)கிறா�. 

 

பயனி� பாாி�) உைர��	 உைர நயனில� எ�பைத ெசா�=	 - எ�/ 

தி��றைள� ெகா � F��' ெபா. ெசா�=	 ேபா6), அ%தி4	 இனிதாக 

இ�கிற) க�)+ Bைவ. ெசா�=	 ெசா&கேளா பயன&றைவ. அைதC	 B;க+ 

ெசா�=கிறா�களா எனி�, உ ட உண1 ெசாி�) அ��த ேவைள பசி ேதா�ற 

ேவ �ேம! அ)வைரயி� ேபச ேவ �	; ேபசி� தீ��க ேவ �	 எ�ற 

உண�+சிேயா� ெதேவார�தி� - தி ைணகளி� உ�கா�5) வ	� 

அள'பவ�க2��, கால�தி� அைம ெதாியா)! 

 

ஆதலா�, பயன&ற ெசா&களாக இ5)	 Fட, விாி�)ைர�) மகிA	 இய�� 

இவாிட�தி� இ�கிற). இ5த அளவிேலேய திவ.2வ� %�1 க�ட+ 

ெசா�கி�றா�. எ�ன %�1? பயன&ற ெசா&கைள' ேபசி� திாிேவாைர 

அறிவி�லாதவ� எ�/ கதி, எ�ட� Qர�ேத நி/�); அ�ல) ெந;காேத. 

ெந;கினா=	 கா) ெகா��) விடாேத! நீதிய&றவ� எ�/ கதி நீ ட Qர�தி� 

கா7	 ேபா6ேத உ�ைன� கா'பா&றி� ெகா. எ�/ திவ.2வ� 

வJC/�)கி�றா�. 

 

இர டாயிர	 ஆ �க2��' பி�ன	 இ�க�) நைட%ைற�� வரவி�ைல. 

எ�லா���	 வா< இ�கிற). எ�லா	 ேபசலா	 எ�/ ேபBகி�றா�க.. 

ெபா<��	 �ைன5த வ�வ	 ெகா��) ெம<யா�� கி�றா�க.. ெபாA) 

ேபாகாதவ�க., உைழ�) வாA	 அவசிய	 இ�லாதவ�க.. த&ெபைமயி� 

களி��	 ெச�வ5த�க., ேபா�கிாிக. இ�/	 பயனில ெசா&கைள+ ெசா�J� 

ெகா �	 ேக��� ெகா �	 இ�கி�றா�க.. 

 

இ5த+ S6நிைலயி� எ;ஙன	 மனித�ல	 ஆ&ற� நிைற5த %ய&சிகளி� ஈ�பட 

%�C	? எ'ப�, அவ�களிைடேய ந	பி�ைகCண�1 வளர %�C	? சி5தைன ெச<) 

பா;க.. "பயன&ற ெசா&கைள' ேபசாதீ�க.. அ) ேபாலேவ, அவ&ைற� 

ேக�காதீ�க.". இ	%ய&சியா� கால�தி� அைம ெவளி'ப�	. க�தி� ெதளி1 

ஏ&ப�	. ந	பி�ைக வள	. நா� ெசழி��	. 
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மீ �	 ஒ தடைவ அ� �ற�பாைவ' ப��), நிைன�) அ�றாட வா6�ைக��  

உாியதா�கி� ெகா.ள %ய&சி ெச<ேவாமாக. 

 

நயனில� எ�ப) ெசா�=	 பயனி� 

பாாி�) உைர��	 உைர. 

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

25. 25. 25. 25. தீ4	 தீவிைன4	தீ4	 தீவிைன4	தீ4	 தீவிைன4	தீ4	 தீவிைன4	    

 

த&கா�)� ெகா.2த� எ�ப) இய�பான உயிாிய� உண�1. உயி�வ��க	 

எ�லாேம த	ைம� )�ப�தினி�/	 மரண�தினி�/	 கா'பா&றி� ெகா.ளேவ 

வி	�கி�றன - %ய&சி ெச<கி�றன. 

 

வில;கியJ� உயி� அறி1	 உண�1	 மிகமிக� �ைற1. மனித இயJ=	 

உடJயைல விட உயி� உண� 1	 அறி1ேம மி�5) காண' ெப/கி�றன. அ) 

இய&ைக : பாிணாம வள�+சியி=	 Fட இ)ேவ நியதி. 

 

வில;�க. உட� த&கா'பிேலேய ஈ�ப�	. உயிாிய� அறி1 

ைகவர'ெப&றைமயி� காரணமாக மனித� ஆ�மாைவC	 த&கா�)� ெகா.ள� 

கடைம' ப���கிறா�. அதனாேலேய விதி�தன ெச<த=	, வில�கியன 

ஒழி�த=	, வி'ப	, சி5தைன ஆகியவ&ேறா� ெதாட�� ப��தி வ&�/�த' 

ெப&றன. தீவிைன அ+ச	' எ�ேற தி��ற. அதிகார ைவ'� ஓ)கி�ற). 

 

தீவிைன ெச<தJ� அ+சம�ல - தீவிைன ப&றிய அளவிேலேய அ+ச	 

ெபெவ.ள�ைத� க � விலகி ஓ�த� ேபா�ற). தீவிைனCண�1களினி�/	 

அNசி ஒ);கி� ெகா.2த� தன���தா� உ ைமயான அறிெவா�ப�ட வி'ப	 

இ��மாயி� அவ� பிற�� யாெதா தீ;�	 - சிறியேதயாயி4	 ெச<ய&க 

எ�/ திவ.2வ� வ&�/�)கி�றா�. 

 

த�ைன�தா� காதல� ஆயி� எைன�ெதா�/	 

)�ன&க தீவிைன' பா�. 

 

எ�ப) திவ.2வ� அ.வா��. 
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பிற��� தீ;� ெச<C	ேபா) - பிற��� )�ப	 உ டா��வ) ேபால� 

ேதா�றினா=	, அ) பய�விைளC; கால�)� )�ப	 ெச<தா��	 )�ப	 

ததJ� த&கா�)� ெகா.க எ�ற க�) இ;� ெபற'ப�கிற). 

 

நா	 பிறிெதாவ��� தீ;� ெச<ய� தி�ட	 தீ�டலா	 - ேபசலா	 - தி�ட'ப� 

ெச<யலா	. ந	மா� )�ப	 இைழ�க' ெப/கிறவ� ந	%ைடய )�ப�ைத 

அ4பவி�க1	 ெச<யலா	. அவ� தி	பி� தீ;� ெச<ய� ெதாியாதவனாக 

இ�கலா	. ெச<வத&�ாிய ஆ&ற� அ&றவனாக�Fட இ�கலா	. 

 

ஆனா=	 அற�கட1. தீ;� ெச<தா���� தீ;� ெச<ய� தி�டமி�	 - S65) 

ெச<C	 )�ப'ப�டவ� ெபா/'ைப அற�கட1. எ��)� ெகா.2	. பிற��� 

)�ப	 விைளவி�காம� - ஆனா�, பிற� இைழ��	 )�ப�தா� அவதிC/பவ� 

ேக�	 இழ'�	 இ�லாமேலேய நல	 ெப/கிறா�. காரண	, அற�கட1. 

அவ4��' பா)கா'பாக இய;�கிற). அற� கட1ளி� ஆ&ற� அள'பாி). 

ஆதலா�, தீ;கிைழ�த வைன, அ) )��/�திேய தீ	. இதைன, 

 

மற5)	 பிற�ேக� Sழ&க ; Sழி� 

அறNSA	 S65தவ� ேக�. 

 

எ�/ தி��ற. வJC/�)கிற). 

 

இனி, பிற��� தீைம ெச<ய நிைன�கி�ற அளவிேலேய நிைன�கி�றவ� 

தீைமC/கி�றா� எ�ப) சா�ேறாாி� அ4பவ உைர. 'தீ;� நிைன� 

கி�றவ4�ேக தீ;� ' Evil to him who evil thinks. எ�ப) ஆ;கில' பழெமாழி. 

தன��� தீ;� ேநராம� இ�ெனாவ4��� தீ;� ெச<ய %�யா) எ�/ ஓ� 

அ4பவ உைரC �. 

 

திவ.2வ� , தீைமையC	 தீையC	 ஒ'� ேநா�கி தீ+ ெசயJ� இழிநிைலைய - 

அத� ெகா�ைமைய நம�� உண��)கி�றா�. தீ ைவ�த இட�தி� ம��ேம எாிC	. 

தீ, ைவ�கி�றவனி� ைக, ப&றி எாிவதி�ைல. தீ, ைவ�க'ெப&ற Fைர ம��ேம 

ப&றி எாிC	. இ) ஒபா� ேக�. 
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அ) ம��மி�றி தீயிைன யா� ைவ�தா=	 ைவ�தவ�கேள அைண�க  

ேவ �ெம�ற அவசியமி� லாம� ம&றவ	 அைண�கலா	. ஏ�? இ�/ 

தீயைன� �	 பைடேய இ�கிற). ஆனா� ஒவாிட	 உ.ள தீைமைய' 

பிறிெதாவ� தணி�க %�வதி�ைல. ஆனா�, %யலலா	. அ5த %ய&சி Q �த=	 

வழி தட�த=	 எ�ற அளவிேலேய அைமC	. தீைமCைட யவ� உண�வைச5) 

உட�ப�டாேலேய மா/த� உ �. அ'ப�யி�ைலேய�, ஒவாிட%.ள தீைம 

தணிவதி�ைல. 

 

இ5த� சிற5த ேநா�க5தா� த�னிட%.ள தீைமைய, தாேன உண�5) ெநா5), 

வ5தி அA) பா�. தீைமயிJ5) வி�தைலெபற , சா�ேறா�க. 

%ய�றி�கிறா�க.. இ5த, சிற5த ேநா�க�)டேனேய சமய;களி� 

பிரா��தைனC	, வழிபா�� %ைறக2	 ேதா�றின. உ ைமயான பிரா��தைன 

எ�ப) ஓயி�த�ைனேய ேநா�கி� த� தீைம கதி, அA), த� க ணீரா�, 

த�4ைடய தீைமைய� கA1தேலயா	. 

 

ஆனா�, மனிதனி� வியாபார' ��திC	, ேசா	ப=	 இ5த� Qய சமய�ைதC	 

வி�டபா��ைல. இத� விைளவகாேவ �ேராகி� சமய	 ேதா�றி&/. ஒவ�காக' 

பிறிெதாவ� அழ� ெதாட;கிவி�டன�. பாப� ேபால அAதா� பயனி�கலா	. அ) 

உ ைமயிேலேய அAற). ஆனா�, இவ�க. அAவேதா ெபற�F�ய 

காBக2�ேகயா	. கால' ேபா�கி� அAவ)Fட வி�ப��' ேபாயி&/. அவ�க. 

சமய�தி� %தலாளிகளாகி வி�டா�க.. 

 

%A நிலைவ மைற�த நிழைல� கதி %தைல� க ணீ� வ��)� �ள�தி� G6�	 

மனித�க. - நிைற1ைடய ந�ெனறியா	 சமய�தி� ப�5த தீைமைய நிைன�) 

அழாத) ஏேனா? ஒவனிட%.ள தீைமைய அவேன உண�5)தா� மா&றி�ெகா.ள 

%�C	. பிற� அைண��	 தீையவிட த	மிடேம உ.ள ெபா/'பான தீைம ெகாNச	 

சி�கலானேத' யா	. 

 

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

உடன�யாக அைண��	 %ய&சிC	 ேதா�றிவி�கிற). ஆனா�, தீைமேயா 

உடன�யாக� ெதாிவதி�ைல. உடனி5)	 ஒ��C	, ப+ைச உற1 கா��C	 இ�ப 

நய; கா��C	 ைபய'ைபய அாி�)� ெக�'ப). 
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பல�, த�னிட%.ள தீைமையேய Fட அறியாைய பி� காரணமாக ந�ெற�ேற 

கதி� ெகா ��கிறா�க.. அ�ல) 'அவாிடமி�ைலயா? இவாிட மி�ைலயா? 

அத&� இ) எ�ன ேமாச	 ேபா<வி�ட)?" எ�/ சமாதான	 க&பி�)� 

ெகா.கிறா�க.. 

 

பலாிட	 வ/ைம இ'பதனா�, வ/ைமைய ஏ&/� ெகா.ள� தயாராக 

இ�கிறா�கேளா? சிலாிட%.ள ெச�வ�தி� தாேன நா�ட	 ைவ�கிறா�க. ! 

ஆதலா� ெவளி'பட இ5) கா��, சீ�கிர�தி� அைண�க' ெப/	 தீையவிட 

உ.ளி5) எாி�) அழி��	 தீைம மிக1	 ெகா�ய). 

 

தீயினா� எாிவ) >�கேளயா	. >�க. மனிதனி� பைட'�க.. ஆனா� 

தீைமயினா� அழிவேதா மனிதேன யா	. பைட'�' ெபா.க. அழி5தா� தி	ப' 

பைட�கலா	. பைட'���ாிய மனிதேன அழி5) ேபானா�......... இ5த வைகயி=	 

தீைம மிக ெகா�ய). 

 

தீயினா� விைளC	 தீ) ஒேர வழி எ�ைல���ப�ட த�/. நில எ�ைல��	 

உ�ப�டத�/. கால எ�ைல��	 உ�ப�டத�/. தீைம மனித ச%தாய� ைதேய 

அழி�க வ�ல). ஏேழ6 தைல%ைற��	 அழி�க வ�ல). இ5த வைகயி=	 தீயி4	 

தீைம ெகா�ய). 

 

தீ, FைரயிJ5தா� ேக�, ஆனா�, அ�'பிJ5தா� ஆ�க	. அைணயா அ�'� 

வள	 நிைற5த மைனயி� சிற'�. ஆதலா�, அ�'பிJ�க ேவ �	. ஆனா�, 

தீைமயினா� ஒ வழியி=	 பயனி�ைல. எ5த அளவி=	 பய� தரா). பய� தவ) 

ேபால� ேதா&ற மளி�தா=	 ச��கைர'பா� தடவிய நNB ைடேயயா	. 

 

நாவி� க	பி� இனிைம ெத�ப�	. உடேனேய உயி� ெகா�=	 நNB	 

ெத�ப�	. தீைமயினா� வ	 பய� க.2 � களி�த�, வைரவி� மகளி� மய�� 

- எ�லாவ&ைறC	விட' பிண5 தAவிய %ய�� ஆகியன ேபாலா	. ஆக ஒேபா)	 

பய�படா). ஆதலா�, தீையவிட� தீைம ெகா�ய). அதனால�ேறா திவ.2வ�. 

தீயைவ தீய பய�தலா� தீயைவ 

தீயி4	 அNச' ப�	. 
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எ�/ �றி'பி�கி�றா�. தீயைவ தீய பய�தலா� எ�ற ெசா&ெறாட	, தீயி4	 

எ�பதி=.ள உ	ைமC	 அறி1�� வி5). ஆழ+ சி5தி'பாாி� அக உலகி&�' 

பா)கா'�. 

 

தீைம ெச<ேவா� தீைம ெச<ய��	, ெச<) ெகா ேட இ�க��	. அதனா� 

நா<க. தா	 B�கியவ&ைற� தாேம தி�ப) ேபால� த	%ைடய. ெசய� களி� 

விைள1கைள, அவ�கேள அ4பவி'பா�க.. அற�கட1. S65) ஊ��வி��	. 

 

ஆதலா�, அ+சமி�ைம ேபசிய திவ.2வ� அNச+ ெசா�=கிறா�. தீயனவ&றி&� 

அNச+ ெசா�கிறா�. �ற�தி� தா��	 தீைமகைள� க � அNBவ) ேபாலேவ. 

ஏ�? அதனி4	 ஒப� ேமலாக அக�தி� ேதா�றி� தா��	 தீைமைய� க � 

அNச+ ெசா�கிறா�. ம�யி� தீயிைன� க���ெகா �, நானில�தி� 

நட'பாாி�ைல. அ)ேபா� மன�தி� தீைம தா;கி நட'பாமி�ைல எ�கிற நிைல 

உவாக ேவ �	. அ)ேவ வ.2வ� வி	�	 உலக	. 

----------- 

26. 26. 26. 26. உயி/ வா=வா� யா/உயி/ வா=வா� யா/உயி/ வா=வா� யா/உயி/ வா=வா� யா/????    

 

தி��ற. ஒ ச%தாய ஒA�க அைம'� :�. மனித�க. த	%. F�வாழ� 

கடைம'ப�டவ�க.. அ)ேவ, மனித நாகாிக�தி� விAமிய சிற'�. மனித� ஒ 

’சGக' பிராணி' எ�றா� ஓ� ஆ;கில' ெப	�லவ�. வில;�களி� F�� வா6�ைக 

இ�ைல. ஒேரா வழி சில வில;கின;களிட�ேத F�� வா6�ைக%ைற இ5தா=	 

Fட அ) அ+ச�தி�பா& ப�டேதெயாழிய, அ�பி� பா& ப�டத�/. 

 

ச%தாய� F�� வா6�ைகைய வள�'பெத�ப) மிக E ணிய ஆ&ற�. த	 

இ+ைசவழி+ ெச�=	 ெபாறிகளி� மீ) தனியரB ெச=�)ேவாேர ெபா)வா6வி=	 

F��' ெபா)வா6�ைகைய� திறைமயாக நட�த %�C	. ச%தாய� F�� 

வா6�ைக�� உாிய சிற5த ப �களி� ஒ�/ ஒ'�ர1 அறித�. 

 

ஒ'�ரவறித� அதிகார�தி� வ	 �ற�பா�க2�� உைரயாசிாிய�க. ெப	பா=	 

’இ�லாதவ�க2��� ெகா��த� - உதவி ெச<த�' எ�ற த�ைமயிேலேய ெபா. 



61 

 

க �.ளன�. இ�லாதவ�க2��� ெகா���	 ப ைப - இய�ைப, ஈைக எ�ற 

தனி அதிகார�தி� திவ.2வ� F/கி�றா�. 

 

ஈைக, ஒ'�ரவறித� இHவிர �	 ஒ�/ேபால� ேதா&றமளி�தா=	 ஆழமான 

க�) ேவ/பா� உைடயன. ஈைக வழி'ப�ட ச%தாய�தி� : உைடேயா� - 

இ�ேலா� எ�ற ேவ&/ைம விாி5தி��	. அHவழி' �க6+சிC	 இக6+சிC	 தைல 

Q�கி நி&�	. ஒ'�ர1 அறிதJ� உைடேயா� இ�ேலா� ேவ&/ைமயி�றி, உய�1 

தா61 இ�றி� ெகா��த� கடைம என1	, ெகா.ள� உாிைம என1	 க)	 

அ�'பைடயிேலேய அ5த அதிகார	 அைம5).ள). 

 

ஒ�த) அறிவா� உயி�வா6வா� ம&ைறயா� 

ெச�தா. ைவ�க' ப�	. 

 

எ�ப) தி��ற.. இ;� ஒ�த) எ�ற ெசா�=�� வழ�க	 ேபால பாிேமலழக� 

'உலகநைடயிைன’எ�/ எAதி� த'பி�)�ெகா � வி�டா�. அ) நிைறவான 

க�த�/. 'த�ைன'ேபா� பிறைர’ நிைன எ�ப) ஒ விAமிய ஒA�க ெநறிவா��. 

 

இ�ைறய+ ச%தாய�தி� பல� த	ேமா� பிற� ஒ�)வர ேவ �	 எ�/ 

வி	�கிறா�கேள தவிர பிறேரா� தா	 ஒ�)'ேபாக ேவ �	 எ�/ கதவி�ைல. 

 

பல�� எ) ஒ�தேதா அத&� சில� இண;கிேய வாழேவ �	. அ)ேவ ச%தாய 

நியதி - ஒA�க	. அ;ஙன	 உண�5) வா6பவ�கேள வா6பவ�க.. அவ�க. 

வா6�ைகயிேலேய இ�ப%	 அைமதிC	 இ��	. ம&ேறா���	 அவ�த	 

வா6�ைகயா� பய4 �. 

 

இ;ஙன	, ஒ�தறி5) ஒAக� ெதாியாதவ�க. வா65தா=	 நடமா�னா=	 பிண	 

எ�ேற கத ேவ �	 எ�/ தி��ற. F/கிற). காரண	, பிண�தி&� மனித 

உவ அைம'� இ5தா=	 உண�+சியி�ைல. உத1	 பணியி�ைல. அ)ேபாலேவ, 

ஒ�ததறி5) வாA	 இய�பி�லாதவ�க2��	 அ��. ச%தாய	 ஆகிய உண�+சிக. 

இ�ைல. அவ�க2	 உதவ மா�டா�க.. 

 

பிண�ைத ந�>��� ந��ெதவி� பல நா�க. ை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� த�4ைடய ெசா&களா=	 ெசய�களா=	 ெவளி'ப��)வா�. 

உப�திரவ	 ெச<வா�. பிண�ைத >��J5) விைரவாக எ��)+ ெச�வ) ேபால 

, ச%தாய�திJ5) இ5த மனித�கைளC	 விைரவி� எ��தாக ேவ �	. 

 

ஒ�த) அறிவா� எ�/ ெசா�னைமயா� தாேன வJய %ய�/ அறி5) 

ெச<தைலேய திவ.2வ� இ;� �றி'பி�கி�றா�. இைதேய (Volunteer Service) 

எ�/ �றி'பி�கிறா�க.. �ற�பாைவ' பா;க.. 

 

ஒ�த) அறிவா� உயி�வா6வா� ம&ைறயா� 

ெச�தா. ைவ�க' ப�	. 

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

27. 27. 27. 27. இர�பா	 ஈவா	இர�பா	 ஈவா	இர�பா	 ஈவா	இர�பா	 ஈவா	    

 

உயி�க. �ைறகளினி�/ வி�தைல ெப&/ நிைறைவ' ெபறேவ மனித வா6�ைக 

தர'ெப&ற). இ5த நிைறைவ' ெப/	 சாதன;களி& சிற5த) கிள�5ெதA	 

அ��ட� ம&றவ�க2�� உதவி ெச<வ). அHவா/ ெச<C	ேபா). உயிாி� 

த�ைம வள�கிற), சிற'பைடகிற). அ'ெபாAேத உயி�� மகி6+சி ஏ&ப�கிற). 

அத� காரணமாக உயி�, உயி�� )�'ேபா� வா6கிற). 

 

ஓ� உயி� நல	 ெப&ற உயிேரா�ட�ேதா� F� வா6 ேவ �மானா� அத&� உதவி 

ெச<ய�F�ய வா<'�க. அதிக	 ேதைவ. அ5த வா<'�க. இ�ைலயானா�, 

உயிாி� இய��க2	 ஆ&ற�க2	 ெவளி'ப�த&� வழியி�லாம& ேபா�	. 

அதனாேலேய திவ.2வ� இர'பாேர இ�லாத உலக	 உயிர&ற பாைவ ெச�/ 

வ5தா& ேபா�ற) எ�றா�. 

 

மனித உண�வி� ெவளி'பா�க. )�ப	 க ட ேபா) அAத=	, இ�ப	 

க டேபா) மகி6த=	 ஆ�	. இ�த� ப � த�னளவினதாக இ��	 ெபாA) 

ெபாி)	 பய�தராத) ம��மி�றி ஆ�கமி�லாம=	 ேபா< வி�கிற). பிற� )�ப	 

க � ேநாத=	. பிற� இ�ப	 க � மகி6த=	 ப பா��� விைள1; உயி�  
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வா6வத&�ாிய வழி. 

 

இ� �றி'பிேலேய திவ.2வ� இர'பா	 இH1லகி� இ�த� ேவ �	 எ�/ 

ேபBகி�றா�. இர'பா� ஏ6ைமயி� காரணமாக இர�க ேவ �	 எ�பத&காக 

அ�ல. பிறாி� அ�� உண�+சிைய� Q � உயி�ெப&/ வாழ1	 உ<தி 

ெபற1ேமயா�	. இ' பா�ைவேயா� இர'பாைர' பா��தா� ஏ6ைமயி� )�ப%	 

ஏளன%	 ேதா�றா). இ�ேவா� இய��, இர'பாாி� )�ப	 மா&/வதாக 

இ�லாம&ேபானா� இர'ேபா� வா6�ைக ெகா�ைமயான). 

 

ஈ�)வ��	 இ�ப	 ெபற விைழேவா��� இர'பா� இ�ைலயானா� 

அHவி�ப�ைத' ெபற %�யாம� அ�ேறா ேபா<வி�	 ! ைவ�)ைடைம 

வ�கணாள� வாA	 நா��ேல இர'பா� இ�தைலவிட இற�தேல ந�/ எ�/ 

வ.2வேர வ��)' ேபBகி�றா�. 

 

ஆனா�, வ.2வ� கால+ Sழ� ேவ/, நா	 வாA	 Sழ� ேவ/. வ.2வ� கால�தி� 

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

வ5)&றேபா) த	ைம�தாேம மா<�)� ெகா ட கால	. இ�ேறா ெபா. 

ெபாிதாகி, ஈர ெநNசி�றி இவறி� F��' ெபா. ேச���	 கால	. 

 

இ5த� கால�தி� இர'ேபா� நிைல இர;க� த�கதாக உ.ள). %ழ;கா� க��க 

%ய�/ ஏறி "%தலாளி" எ�றா=	 காB தராம� "உட	� சாியி�ைலயா?' எ�/ 

ேக��	 கால	. ஆதJ� இர'ேபா� ெதாைக �ைறவேத ந�ல). எனி4	 உதவி, 

ேசைவகளி� Gல	 தா� மனித உயி�க. வள�+சியைடய %�C	. 

 

ஆதலா�, இர'பா� ஆைலயி� உ.ளா� இர�காம ேலேய வJய+ ெச�/ ெகா�'ப) 

- அ�ல) வா6வி'ப) நல	 த	. அ�த� ச%தாய' பணிமைனக. நா� %Aவ)	 

ெபக ேவ �	. இ� க�திேலC	 வ.2வ� Fறி உ.ளா�. 

 

இல� எ�4	 எHவ	 உைரயாைம ஈத� 

�ல4ைடயா� க ேண உள. 

 

எ�ற �ற. இ� �றி'பினேத யா�	. 

------------- 
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28. 28. 28. 28. ஈத7	 இர�த7	ஈத7	 இர�த7	ஈத7	 இர�த7	ஈத7	 இர�த7	    

 

மனித �ல	 பலவைகயா=	 ெந;கிய ெதாட�� ெகா � ஒவ�ெகாவ� உதவி 

ெச<) வாழ� F�யேதயா�	. அற	 விள��	 அற :�க2	, ஒA�க :�க2	, 

சமய :�க2	 ஒ%கமாக ஈதJ� சிற'ைப' ேபBகி�றன. 

 

தமி6 இல�கிய;க. Fட ஈதJ� சிற'ைப' ேபBகி�றன. காதJ�ப�ைத விட 

ஈதலா� ெப/கி�ற இ�ப	 ெபாி) எ�ப) தமிழ� க�). ஈ5) வாழ %�யாத 

வா6�ைக மரண�தி=	 ெகா�ைமயான) எ�ப) திவ.2வ� க�). 

 

ந�ல மன	 பைட�தவ�க., பிற�� உதவி ெச<வைத' ெப	 ேபறாக� 

க)வா�க.. அ'ப�' ப�ட வா<'ைப எதி�பா��)� கா�)� ெகா �'பா�க.. 

�/5ெதாைகயி� தைலவ� ெபா.வயி& பிாிகி�ற ெபாA), தைலவியிட�தி� 

ெபா. திர��� ெகா � கா�கால�தி� தி	பி வ5)வி�வதாக உ/தி Fறி+ 

ெச�கி�றா�. ெகா��த உ/தி+ ெசா�ைல நிைறேவ&றாம� தவறிவி�டா�, 

’இரவல� வாரா ைவக� பலவா�க; யா� ெசல1/தகேவ' எ�/ �றி'பி�கி�றா� 

ெகா��) உவ5) வாழாத வா6�ைக ெகா�ய )�பமான வா6�ைக எ�ப) தமி6� 

க�). 

 

சில� நா.ேதா/	 பல� த	%ைடய உதவிைய நா� தைல' ேபறாக - சிற'பாக� 

க)வ�. இர�த� எHவள1 )�பேமா அ)ேபாலேவ இர�க'ப�த=	 

சா�ேறா���� )�ப	 த	. இர5) ேக�பவ�க2ைடய மன	 நிைற1ெப/	 

வ ண	 ஈவ)தா� ஈத=��+ சிற'�. அ;ஙன	 இ�றி, ஏேதா ெபயரளவி� 

ெகா�'ப)	 இர5தவ�க2ைடய வ/ைம ேநா<�� ம5தாகாவ ண	 

வழ;�த=	 சா�ப�ல. 

 

இர5தா� ேபராைச�காரராக இ5தா� இர�க' ப�த=	 தீ). அ)ம��மி�றி 

திைன�)ைண ந�றி ெச<யி4	 அைத' பைன�)ைணயாக� ெகா � மனநிைற1 

அைமய�த�க ப பா� இ�லாதவ�களாக இ'பி� ஈதJ� மகி6+சி ஏ)? 

 

அதனால�ேறா, உதவியி� சிற'� உதவியி� தர�ைதC	 த�திையC	 ெபா/�த 

த�ல - உதவிைய' ெப/ேவாாி� த�திைய' ெபா/�த) எ�/ தி��ற. 

F/கிற). 
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சா�ேறா�, ந� மன%ைடேயா� ஒேவைள உ'பி�லா� Fேழ ���தி5தா=	 

அைத எ�ைற��	 எ ணி' பா�'ப�. அ� F6 இ�டவ��� ந�ல) எ 7வ�. 

ந�ல) ெச<வ�. அ&பமன�த� கீ6ம�க. எHவள1 ெப&றா=	 ெப&றைத+ B�கி, 

ெபறாதைதேய ெபாி)ப��தி� கா��வ�. ெப&ற உதவி�� ந�றி ெச=�)	 

இய�பி�றி, ெபறா) ேபானைவக2��' பைக கா��வ�. 

 

ஆதலா�, ஈத� இழ'ேப எனி4	 வறிேயா��� ஈத� ேவ �	. வறிேயாாி4	 

இ�றியைமயா� ேதைவ கிைட�த1ட� மன நிைற1 ெகா � மகி65) வாழ� 

ெதாி5தவ�கேள இர'பவ�களாக வ5தா� ஈத� இனி) இனி)! மீ �	 மீ �	 

ெபறேவ �	 எ�ற ெப ேவ�ைக Cைடயவ�களாக இர�க'ப�த� தீேத யா	, 

 

இ�ைறய உலகி� த� ேதைவக. ம��ேம ெதாி5தவ�க. ெபகி இ�கிறா�க.. 

ெகா�'பவ� ச�தி அறி5) ேக�பவ�க. இ�ைல. கிைட�த ம��	 பா��கலா	 எ�ற 

உண�+சிேய ேமேலா;கி நி&கிற). அதி=	 வறியவ�க. ம��	 இர'பதி�ைல. 

வாழ %�5தவ�க2	 Fட இர�கிறா�க.. 

 

ெகா�'பத� Gல	 ெப/கிறவ�க2ைடய இனிய மகி6+சி நிர	பிய %க�ைத 

கா பெத�ப) இ�ைற�� அைமயாகிவி�ட). அ'ப�ேய ஒேரா வழி க டா=	 

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

ெகா ேடயி��	ேபா) மகி6+சி. ஒ நா. தைட'ப�டா=	 மகி6+சி மைற5) 

ஆ+சாிய	 ேதா�/	. 

 

இ5த உலக�தி� எ'ப�' பல� ேக�க� ெகா��) வாA	 வா6�ைகைய இ�ப	 

எ�/ கத %�C	? அதனால�ேறா தி��ற.. 

 

இ�னா) இர�க' ப�த� இர5தவ� 

இ�%க	 கா7	 அள1. 

 

எ�/ உலக நைடைய அறி5) ஒ)கிற). 

--------------- 
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29. 29. 29. 29. யா�ைக ெபா6�த நில	யா�ைக ெபா6�த நில	யா�ைக ெபா6�த நில	யா�ைக ெபா6�த நில	    

 

”நாெட�ப நாடா வள�தன" எ�ப) திவ.2வ� வா��. ஒ நா� ப�வள%	 

ெகAமிய நாடாக சில அைம5) வி�வ) �. 

 

நீ�வள%	, நிலவள%	 உ.ள நா�க. ம��	 வள%ைடயவனவாக இ'பதி�ைல. 

அ5 நா��� வாA	 ம�க2��	 வள�தி&�	 ெதாட�� �. அதனால�ேறா 

�றநாX&/' �லவ�, நா� நாடாக இ5தாெல�ன? காடாக இ5தாெல�ன? 

கவைல இ�ைல. அ5 நா��� வாA	 ஆடவ�க. ம��	 ந�லவ�களாக - 

உைழ'பாளிகளாக - உ�தம�களாக இ'பி� கா�	 நாடா�	 - ப.ள%	 ேமடா�	 

எ�றா�. 

 

ஒ நா��� வள�தி&�	, வ/ைம��	, எA+சி��	, >6+சி��	 அ5 நா�� 

ம�களி� மனநிைலேய அ�'பைடயாக அைமகி�ற). க&ேறா� ேபா&/	 

கJ�ெதாைகயி=	 Fட மைலவா6 ம�க. அ�லன ெச<) வா6தJ� மைலப� 

வள	 B;�கிற) எ�/ Fற'ெப/கிற). 

 

ஒ தா<, தா� ெப&ெற��) வள��த அைமயான பி.ைள �க6மி�க வா61 

வாழேவ �	 எ�/ வி	�கிறா.. அ5 ேநா�க�ேதா� வள��கிறா.. ஆனா�, 

அவ� தவ/க. பல ெச<) த டைன�� ஆளானா� எ�ற ெச<திைய அ5த� தா< 

ேக�டா�. அவ. நிைல எ�னா�	? 

 

)�ப�தா� )�)�'பா. - உண�விழ5) ஊ�க மிழ'பா.. அவ. உ.ள%	 

உட=	 ெகாதிகலனாக மா/	. இ5த நிைலயி� அவளிட�தி� எ'ப� ஆ�க 

M�வமான ெசய&பா�ைட எதி�பா��க %�C	? 

 

அ)ேபால, நிலமக2	 ஓ� அ�ைன. அவ2ைடய மணிவயி&றி� ேகாடா4 ேகா� 

ம�க. ேதா�றி வள�கிறா�க. - வா6கிறா�க.. இனிய பல ந/NBைவ உண1கைள 

ஊ�� வள��கிற நிலமகளாகிய அ�ைன. த�4ைடய ம�க. அ�ேபா�	, 

ப ேபா�	 ஒ�/ப�� வாழேவ �	 எ�பேத நிலமகளி� வி'ப	. 

 

அத&� மாறாக, இவ�க. த	%. ேமாதி' பைக வள��)� ெகா �, த	%ைடய  
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வா6�ைகையC	, உலகிய� வா6�ைகையC	 கள;க'ப��)வைத� க �	 

ேக��	 கல;�கிறா. - கவைல ெகா.கிறா.. நிலவள	 ெவ'ப�த�ைம 

அைடகிற)! 

 

ஆறா� )யர�தி� நிலமக. அA5)கி�றைமயி� காரணமாக, நிலமகளி� வள	 

��/	 எ�ப) திவ.2வாி� க�). "�&றம&ற நிைலயி� �ைற விலா) வள	 

B;�	, �கழ&ற உட	�கைள நில மக. தா;�	 ெபாA)" எ�/ �றி'பி�கிறா�. 

 

இைசயிலா யா�ைக எ�/ �றி'பி�ட), சி5தைன� �ாிய ெச<தி. உயிைடய 

ஒவ� அ�� கா��வா�: அறN ெச<வா�. �க6பட வா6வா�. 

அஃதி�ைலயானா�, உயிர&றவ� எ�ப) ெதளி1. இ��றி'பிைன ’இைசயிலா 

யா�ைக' எ�ற �றி'பி� Gல	 உண��)கிறா�. 

 

உயி.ள மனிதனா� நில�தி&�' பய4 �. உயிர&ற பிண�ைத� தா;�தலா�, 

நில�தி&�' பயனி�ைல எ�பைத� �றி�க, ’ெபா/�த நில	' எ�/ �றி'பி�டா�. 

ஆக, மனித�க. ந�வா6�ைகயி� Gல	 தா� நில�தி� வள�தி&� அ�'பைடயாக 

அைமய %�C	. இ� க�திைன, 

 

வைகயிலா வ பய� ��/	 இைசயிலா 

யா�ைக ெபா/�த நில	. 

 

எ�ற �ற�பாவி� Gல	 தம��� ெதளிவா��கிறா� திவ.2வ�. 

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

30. 30. 30. 30. ெச�வ��� ெச�வ	ெச�வ��� ெச�வ	ெச�வ��� ெச�வ	ெச�வ��� ெச�வ	    

 

உலகிய�, அளா� வ5த விைள1. இH1லக�தி� ேதா&ற%	, வள�+சிC	 Fட 

அ. ஆ�க�தி� ெபா�ேடயா	. இH உலைக� கவி5) எழி=	, இனிைமC	 

த	 இய&ைக அளி� சி�ன	. இய&ைக�� எழி=	 வள%	 வழ;�	 வா� 

மைழேய அளி� ெபாழி1. 

 



68 

 

'அெள�ன' ெபாழிேயேலா� எ	பாவா<' எ�ப) மணிெமாழி. இ�த� அ� 

ெச�வ	 பலவ&/.2	 சிற5ததா�	. 

 

திவ.2வ� வா65த கால�தி� ெச�வ�ைத' ப&றிய தவறான க�) ம�க. 

ம�ற�தி� நிலவிய). அஃதாவ) நில	, >�, ெபா� ஆகியைவகைளேய ெச�வ	 

என� கதின�. அதனால�ேறா இ�ைறய' �ற உலகி� ெச�வ	 ந�றாக 

வள�5தி�கிற). 

 

அறி1+ ெச�வ	, அ� ெச�வ	 இர �	 - ேச�வ	 எ�ற ந	பி�ைகைய 

ம�களிட�தி� வள��க� திவ.2வ� %ய&சி�தா�. அ) ெச�வ	 ம��ம�ல. 

ெச�வ�).2	 சிற5த) - தைலயாய) எ�/ வJC/�)கி�றா�. 

 

ெபா� ெச�வ	 ஈ��	 ெபாA)	 )�ப	 த	 - இழ'பி=	 )�ப5 த	. 

அ)ம��மி�றி, ெபா� ெச�வ	 அேளா� - அ. உண�ேவா� உற1 

ெகா.ளாத ெபாA) �விC	. பய�படாதவ�களிட	 ேத;�	. அHவழி அA�கா/, 

அவா, ெவ�ளி ேபா�ற �ண�ேக�க. ேதா�ற� )ைண ெச<C	. 

 

அ� ெச�வேமா, எNஞா�/	 இ�ப5 தவ). உைடயவ��	 இ�ப	 த	. 

ம&ேறா���	 இ�ப	 த	. அ� ெச�வ�தினா� - அ� ெச�வ	 

உைடைமயினா� சா�றா ைம வள	; �க6 ெப�	. அ2ைடேயா� ெநNச	 

த ெண�றி��	. அ;� அ�பி� ஈர	, கைணயி� கசி1, எ'ெபாA)	 இ5) 

ெகா ேட இ��	. 

 

இ�த� அ�ெச�வ	, ெபா� ெச�வ�ைத' ேபால எளிதி� கிைட�க� F�யத�றி, 

பலகா=	 %ய�/ ெபற ேவ �ய ெப	 ேப/. அ�� ெநறியி� 

ப�லா ெடாAகியவ�க2�ேக அ. உண�1 அ	�	. உலகியJ� ெபா. 

உைடயா� பல�. அ2ைடயா� அைமயி4	 அைம. 

 

எனி4	, வ.2வ� கால�திேலேய ஒ ெபா<வாத	 ேதா�றி இ5தி�கிற). 

ெச�வ	 உைடைம � ணிய�தி� பய� - அளி� ஆ�க	 எ�ெற�லா	 

பிைழபட� கதி வ5தி�கி�றன�. இதைன, திவ.2வ� க�ைமயான �ரJ� 

ம/�கிறா�. 
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'ெபா�ெச�வ	 Mாிய� க 7	 உ.' எ�/ இ��)� F/வத� Gல	, மனிதனி� 

த�தி'பா����. ெபா. உைடைமைய� திவ.2வ� அள1ேகாலாக� ைகயாள 

வி	பவி�ைல. திவ.2வ� மனித�ல�ைத ஒ�றாக இைண�) 'ஓலக	' 

சைம'பைதேய இல�சிய	 மாக� ெகா டவ�. 

 

அ�தைகய இல�சிய உலக�ைத' பைட'பத&� அ��	 அ2ேம இ�றியைமயா� 

ேதைவ. அைவேய )ைண ெச<ய %�C	 எ�/ அவ� கதினா�. அ5த 

ந	பி�ைகயி� ேதா�றியேத தி��ற.. 

 

வா6�ைகயி� ெதாட�க நிைல அ��. %Aநிைல அ.. இ�த� அ. உண�1 

)�ப�ைத� க டா� )���	. )��/�த=�� நா�, இன ெமாழி ேவ/பா� ஏ)? 

யா� )��&றா=	, எH1யி� )��&றா=	, இதய	 கல5த அ. உண�ேவா� 

)�ப	 )ைட'பவேன மனித�. 

 

அதனால�ேறா. வா�ய பயிாிJ5), வா�ட%/	 ம�க. வைர, வா�ட	 நீ�கி 

வள	 ேச���	 வா� மைழ அளாயி&/! ப&/� ேகா��றி பாாி� உ.ள உயி� 

அைன�)	 )<�) வா65) Qெநறிேசர� )ைண நி&�	 இைறவனி� கைண 

அளாயி&/. 

 

ெபா� ெச�வ	 ேத� அைலC	 மனித உலக	 உட� கைணையC	 ேநா�கி 

அைலCமானா�, ெப	 பய�ெப/	; அைமதி நில1	 : வ5த காாிய%	 நிைற1/	. 

 

ஈர ெநNசின� இைறவைன� கா பா� எ�றா� அ'பர�க.. உமி6நீரா� 

ெதா ைடைய நைன�) உலா வத� ேபால , ப�	 நீரா� வயி&ைற ஈர'ப��) 

வ)ேபால, கா<+ச& பா��� திகA	 இH1டைல நீாி� அமி6�தி நைன'ப)ேபால , 

ெநNச�ைதC	 இனிய அளி� நைன�க %ய&சி'ேபாமாக ! 

-------------- 
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31. 31. 31. 31. அளி�லா/�� அ?@லக	 இ�ைல அளி�லா/�� அ?@லக	 இ�ைல அளி�லா/�� அ?@லக	 இ�ைல அளி�லா/�� அ?@லக	 இ�ைல !!!!    

 

மனித ச%தாய வா6�ைகயி� இர�ைட நா�க. ெபா2	 அ2	 ஆ�	. இைவ 

இர �	 %ர  ப�டன அ�ல. இைண5த இர�ைடகளா	. ஒ�றி�றி ஒ�றி�ைல. 

ஒ�ற&ெகா�/ அர7மா�	. ஒ�/ பிாிெதா�ைற� ெகா �வ5) ேச���	. 

இHவிர�ைட எ;காவ) பிாி5) காணி�, அ) ெபா2ம�/ அ2ம�/. 

 

அறியாதா� சில�, அ. உண�+சியா� ெபாைள இழ�க ேநாி�	 எ�ப�. ெபா. 

இழ�தேல , ேம=	 ெப/த&�ாிய வழி! ஆனா�, Sதி� இழ�த� இதி� ேசரா). 

அ. கதி, பசி�தவ� பசி'பிணி நீ�க' ெபாைள இழ'பவ� ெபாைள 

இழ'பதி�ைலேய இதைன வ.2வ	, ’ெபா. ைவ'�ழி' எ�ற). 

 

ெபாளி�லா�� இH1லக	 இ�ைல. இ) வ.2வ�தி� ெதளி5த %�1. ஆனா�, 

இ�/ நா��� ’ெபா.' எ�பத&�' பிைழயான க�ேத ெகா.கி�றன�. ெபா. 

எ�ப) இ�/ நாணய மா&/ விகித�தி� ந	மிைடேய நடமா�வத�/. 

 

நாணய�தி&�.ள மதி'� அதி� கல5தி�கிற உேலாக�ைத' ெபா�தத�/, 

*பா< ேநா����.ள மதி'�, அ) ெச<ய'ப��.ள தா2��ாியத�/. 

அத4ைடய மதி'�, அத&�' பி�னணியாக1.ள மனித�க2ைடய 

அ4பவ�தி&�.ள ெபா.கைள ைவ�ேத யா�	. 

 

இ�4	 ெதளிவாக� Fறினா� அ'ெபா.கைள உ&ப�தி ெச<வத&� மனித� 

ெசலவழி�த அறி1 - உட� உைழ'��கைள ைமயமாக� ெகா டேதயா�	. ச�திைய 

எவ� உைடயவராக இ�கிறாேரா அவேர அ5த அள1��' ெபா.கைளேயா 

நாணய;கைளேயா, ெபற1	 அ4பவி�க1	 உாியவ� எ�ற நியதிேய உய�5த 

ஒA�கமான நியதி. இ5த நியதி நி�/ நிலவினா� நீதிC	 நி�/ நில1	. 

 

இ�/ ந	மிைடயி� இ5த நியதிCமி�ைல; நீதிC	 இ�ைல! உைழ'ெப�றா� 

இ�னெத�ேற அறியா) ஒ :/ ேப�களிட	 பல :/ ேகா�ய�லவா %ட;கி� 

கிட5தி�கிற)! இ5த %ட�க�ைத உைட�), ம�க. ம�ற�தி&� மைடமா&றிய 
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ெப5தைகைம சா�ற பாரத' பிரதம� இ5திரா கா5தி, இ5த நா��� வரலா&றி� 

�) Cக�ைத� ேதா&/வி�), �க6ெப&/ விள;�கிறா�க.. 

 

ெபா. எ�ப), மனித�, உ �, தி�/, உ��தி அ4பவி�க� த�கனேவ யா	. 

உட� - உயி��F�� நிைலெப&றிய;க இ5த எ5திர வா6�ைக��	 எாி ெபா. 

ேதைவ. அ)ேவ த	 உண1. உணவி�லாதா� , இH1லக�தி� இH1ட=ட� F� 

வா65தி�த� இயலா). இதைனேய திவ.2வ� 'ெபாளி�லா��� இH1லக	 

இ�ைல ' எ�றா�. 

 

இH1லக	 எ�ப) அ ைம+ B��. இH1லக	 எ�ப) ��	ப�ைத� �றி��	. 

ெபா. ெப&/ F�� )<�) மகி6வ)தாேன ��	ப	 ! அஃதி�ைலேய� ��	ப	 

ஏ)? அதனா�, ெபாளி�லா��� இH1லக	 இ�ைல எ�/	 Fறலா	. 

 

அ��) ’அளி�லா��� அH1லக	 இ�ைல' எ�/ F/கிறா� ’அH1லக	' 

எ�பைத >� எ�/ ெபா. ெகா.வ) மர�. அ;ஙன	 ெபா. ெகா.வதி� 

தவறி�ைல. ஆயி4	, இ5த 'அH1லக	' எ�ப) ேக.வி��றி! அஃ) அறிெவா� 

படாத). அதனா� ஆ<1 இ�கேவ ெச<C	, அைதவிட+ சிற'பாக அளி� 

ெபா. விள�கமாக விள;�	 சிற5த ெபா. ஒ�/ ெகா.ள %�C	. 

 

அH1லக	 எ�ப) ேச<ைம+ B��. ��	ப�தினி�/ விலகி, ச&/� Qர�தி� 

இ'ப). அ)ேவ ம�க� ச%தாய	! 

 

ெபா2ைடயா� அ. உண�+சிCைடயவனாக - ம�க� ச%தாய�தி&�' 

பய�ப�	 வழியி� பய�ப��த� தவறிவி�வானானா� அவ4��+ ேச<ைமயி� 

விள;�	 ச%தாய	, அவைன நிைன�)' பா��கமா�டா). 

 

அவைன ஒ ெபாளாக மதி�கமா�டா). ச%தாய�தி� ம�தியி� அவைன' ப&றிய 

ேப+B இ�கா). 

 

ஒேரா வழி இ5தா=	 அ) ேப7த&�ாிய ெபைமைய� தரா). சி/ைமையேய 

த	 அH1லக	 எ�பத&�+ ச%தாய	 எ�/ ெபா. ெகா.வேத 
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ஐய�தி&கிடமி�றி� ெதளி1ப��)வதாக1	, அ2ைடைம விள�க�தி� ைமயமாக 

இ�கிற ச%தாய�ைத'ப&றி நி&பதாக1	 இ�கிற). இ) சிற5த க�தா�	. 

 

அளி�லா��� அH1லக	 இ�ைல; ெபா. 

இ�லா��� இH1லக	 இ�லாகி யா;�. 

---------- 

32. 32. 32. 32. ெபாைள� ேபா:6ெபாைள� ேபா:6ெபாைள� ேபா:6ெபாைள� ேபா:6    

 

திவ.2வ�. வா6�ைகக2�� அ'பா&ப�ட க&பைன உைடயவர�ல�. 

அவைடய சி5தைன' ேபா�� வா6வியைல ஒ��ேய அைம5தி5த). எதா��த 

உ ைமக2�� அவ� மா/ப�டவர�ல�. 

 

ஆதலா�, மனித வா6�ைக�� மிகமிக இ�றியைம யாததாகிய ெபாைள' ப&றிய 

திவ.2வாி� க�) இர � ப�டத�/. �ழ'பமான)ம�/. மிகமிக� 

ெதளிவான), ெபாளி� அ��தள�திேலேய தனிமனிதனி� வா6�ைகையC	. 

ச%தாய�தி� வா6�ைகையC	 கா��கி�றா�. ஏ�? பழ5தமி6 மர�	 அ)தாேன! 

 

மனித� அைடய�F�ய ேப/க., நா�� எ�ப) தமி6மைற. அைவ அற	, ெபா., 

இ�ப	, >� எ�பனவா�	. அவ&றி� ந�வனவாகிய ெபா. எ<த இதைலC	 

எ<)	 எ�ப) தமி6 :� %��. 

 

அதனாற�ேறா திவ.2வ� அற	, ெபா.. இ�ப	 எ�/ %'பா� :� ெச<தா�. 

>�ப&றி அவ� தனி இய� அைம�கவி�ைல. காரண	, அற	, ெபா., இ�ப	 

ஆகியைவ மனித� %ய�/ ெச<ய� F�யைவ - ெபற� F�யைவ. 

 

ஆனா� >� , அற	 - ெபா. - இ�ப�ைத %ைறயாக+ ெச<) அ4பவி�) ெவ&றி 

ெப&றவ�க2�� இைறவனா� வழ;க' ெப/வ). வாA	 மனித��ேக திவ.2வ� 

:� ெச<தைமயி� காரணமாக, >� ப&றிய தனிவிய� அைம�கவி�ைல எனி4	 

ஒேர வழி �றி'பி��.ளா�. 

 

திவ.2வ� ஒ ெபாளிய� )ைற அறிஞ�. ெபாளி� ேதா&ற�தி&�ாிய  
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நிைல�களனான பா) கா�த�, ப;கீ� ஆகியைவ ப&றி ெதளிவாக எ��)� 

கா��கி�றா�. ெபாளி�ைலயானா�, உலகிய� இ�ைல எ�/ F/கிறா�. 

 

வற�சி� த�ைமCைடய மாயா வாத	, ெபள�த	, சமண	 ஆகிய சமய� க�)�க. 

தமிழக�தி� ஊ�வ� ெதாட;கிய பிற�தா�, தமிழ� வா6விய� ெக�ட) வாணிக	 

>65த). ஆ�சி அ5நிய� ைக�� மாறிய). 

 

இ5த நிைலயிைன உண�5த தமிழக சிவ ெநறி சா�ேறா�களாகிய மாணி�கவாசக�, 

அ'பர�க., B5தர� ேபா�ேறா� ெபாளி� ேம	பா��ைன வJC/�தின�. 

'%னிவ	 ம�னவ	 %�4வ ெபா�னா� %�C	’ எ�ப) மாணி�கவாசகாி� 

வா��. 

 

”ஏாி நிைற5தைனய ெச�வ	 க டா<” எ�/	, ”ெபா�னானா<, மணியானா<" 

எ�/	 அ'பர�க. பா�கி�றா�. B5தர� வா6�ைக�� இைறவ� ெபா& காB 

வழ;கியைத+ ேச�கிழா� சி5ைத இனி�க' பா�கி�றா�. 

 

ெபா. உலகியJ� அ+B; அைத ைவ�ேத உலகிய� நைடெப/கிற). 

திவ.2வ�, ெபாைள' ேபா&ற ேவ �	 எ�/ F/கி�றா�. ெபாைள 

ேபா&/த� எ�றா�, ெபாைள' Mசி�த� எ�ப) ெபாள�/. ெபாைள' 

பா)கா�த� எ�ப)தா� ெபா.. 

 

பா)கா�த� எ�றா� ெச�வ�தி� பயனாகிய இ�ப	 Eக�த�, ெகா��) மகி6த�, 

ஆகியன. ெச<யாம� M�� ைவ�)' பா)கா'ப) எ�ப)	 ெபாள�/. 

ெபா)வாகேவ, ேபா&/த� எ�ற ெசா�=�� நிைற5த ெபா. உ �. ேபா&/த� 

எ�ற ெசா�Jேலேய வள��த�, பா)கா�த� எ�ற இ க�)�க2	 அட;�	. 

 

”ெபா� ெச�வ	 ேபா&/வா� க ேண உள" எ�கிறா� திவ.2வ�. ெபா� 

ெச�வ	 ேபா&/த&� ேவ �ய %த& �ண	. ெபாளி� மதி'பிைன - சிற'பிைன 

உ.ளவா/ உண�த�. 

 

ெபா. எ�றா�, அ) வள	 இய��ைடயேத அ�றி� �ைறC	 இய��ைடய)  
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அ�/. ெபா	 ெச�வ�ைத வா6�ைக எ�ற கள�தி�, உைழ'� எ�ற நீ*&றி+ 

சி�கன	 எ�ற ேவJ க��' பா)கா�த� ேவ �	. ெபாளி� தா< உைழ'ேப 

யா�	, உைழ'பி�ேற� ெபா. இ�ைல. வ5த ெபாைள+ சி�கன %ைறயி� 

பா)கா�க ேவ �	. 

 

அதனால�ேறா, அ'பர�க., ஏாி நிைற5தைனய ெச�வ	 க டா< எ�றா�. 

ஏாி��� கைர�க��� த ணீைர� கா'ப) ேபால, ெபா2�� சி�கன	 எ�ற கைர 

ேதைவ. சி�கன	 எ�றா� கNச�தன	 எ�/ ெபாள�ல - அ'ப�' ெபா. 

ெகா.ள�Fடா). 

 

ஒ *பா< ெசலவி� %��க�F�ய காாிய�தி&� இர � *பா< ெசல1 ெச<வ) 

ெபா. இழ'பி&�ாிய வழியா�	. அ�தைகேயாாிட�தி� ெச�வ	 த;�வ) 

இ�ைல. 

 

ேம=	, ெபா. வவத&�ாியனவாக� கிைட�) உ.ள வா<'��கைள இழ�காம� 

%ைறயாக' பய� ப��தி' ெபாளீ�ட ேவ �	. வா<'��கைள இழ'ப)	 Fட' 

ெபா. இழ'ேபயா�	.. 

 

அ)ேபால ஒ கள	 - அத&�' பய�ப��த� F�ய உைழ'� ஆகியைவ Gல	 

எHவள1 ெபா. ஈ�டேவ �ேமா, அHவளைவC	 ஈ�டேவ �	. அத&�� 

�ைறவாக ஈ��த=	 ெபா. இழ'பி&�ாிய வழிேயயா�	. 

 

ெபா. இழ'� ஒ&ைறய�ல - அைத� ெதாட�5) வகிற இழ'��க. பல உ �. 

ெபா. இழ'பிைன� ெதாட�5) சிற'பிழ�த�, வ/ைம, ேநா<, வா6�ைக+ Bைம 

ஆகியைவC	 அவ&றிைன� ெதாட�5) நரக%	 வ	. 

 

”ெபாளா�சி ேபா&றாதா�� கி�ைல” எ�பைத� திவ.2வ� '�லா� ம/�த�’ 

எ�4	 அதிகார�தி� ைவ�) விள�கிC.ளா�. இ), ெபாளா�சியி� அவசிய�ைத 

எளிதி� மன;ெகா.ள உண��)த&ேக யா	. 

 

திவ.2வ� '�லா� ம/�த�' அதிகார�ைத )றவற இயJ� ைவ�).ளா�. 

ஆதலா�, �லா� உ ணாைம எ�ேலா	 ேம&ெகா.ள�F�ய ஒA�க ம�/ எ�/ 
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திவ.2வ� கதினா� ேபா=	 என� கத1	 இட% �. திவ.2வ� இ�லற 

இயJ=	, ��யியJ=	 �லா� உ ணாைமைய� Fறவி�ைல. )றவிக. 

அ�லாதா� �லா� உ 7த=�� உட�ப�டா� எ�ப) நம) க�). 

 

த&ேபா) உலக�ைத ெந�க�யி� ஆ6�திC.ள உண1+ சி�க�க2��+ சாியான 

தீ�1 �லா� உ 7தைல' ெப��த� எ�/ அறிஞ�க. க)கிறா�க.. 

இ�ைறய அறிஞ�களி� க�) இர டாயிர	 ஆ �க2�� %� ேதா�றிய 

திவ.2வாி� சி5தைன! 

 

ஆனா=	, )றவிக. �லா� உ ண�Fடா) எ�ப) திவ.2வாி� 

தி�டவ�டமான க�). இ�ைறய உலகியJ� உயி��ெகாைலைய அ�ேயா� 

எதி��த ��தாி� வழிவ5த ெபௗ�த� )றவிக. �லா� உ ணJ� %தJட	 

வகி�கிறா�க.. 

 

அெளாA�க�தி� தாயகமாகிய தமிழக�தி&� அ ைமயி� வ5தி5த திெப�தி� 

ெபௗ�த மத� தைலவ� தலா<லாமா அவ�க. இனிேம� �லா� உ பதி�ைல எ�/ 

ேநா�ெப��).ளா�. 

 

)றவிகளி� வா6�ைக� கடைம �றநிைல� ெதாட� �ைடய) ம��ம�/. 

உ.2ண�1 சா��ைடய)மா�	. சிற'பாக அவ�க. இதய�தி� அ2ண�1 

இட	ெபற ேவ �	. 

 

அ. எ�ப) யா� மா��	, எத� மா��	 வி'�, ெவ/'��களி� 

கலைவயி�லாத மாச&ற பாி1	 பாச%	 கா��தலா�	. இ�த� 

அ2ண�1ைடேயா� எ;ஙன	 கதற�கதற� கA�ைதய/�) இர�த	 ெசா�ட+ 

ெசா�ட இர�கமி�றி' �லாைல உ பா�க.? அ'ப� உ பவ�கைள எ;ஙன	 

அளா�சிCைடேயாராக� கத %�C	? எ�/ வின1கி�றா� திவ.2வ�. 

 

)றவற உலகி&� அளா�சிC	, இ�லற உலகி&�' ெபாளா�சிC	 

இ�றியைமயாதன. இHவி ேவ/ உலக%	 தம��ாிய அளா�சிையC	, 

ெபாளா�சிையC	 ேபா&/மாயி�, ெபாளா� அ. வள	 - அளா� இ�ப	 

ெப�	! 
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ெபாளா�சி ேபா&றாதா��� இ�ைல அளா�சி 

ஆ;கி�ைல ஊ தி� பவ���. 

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

33. 33. 33. 33. எ� தவ	எ� தவ	எ� தவ	எ� தவ	????    

 

தி��ற. ஓ� ஒA�க :� - அற :�. ஆயி4	, விNஞான' பா�ைவயி� தைல 

சிற5) விள;�	 :�. தி��ற. கா��	 ஒA�க ெநறி அற ெநறி. மனித 

இய��கைள� கண�கி� எ��)�ெகா � நைட%ைற' ப��த�F�யைவயாகேவ 

Fற'ெப&றி'ப) எ ணி உணர�த�க). 

 

வா6விய=�� அ'பா&ப�ட - நைட%ைற சா�திய ம&ற ஒA�க ெநறிகைள� 

தி��ற. Fறவி�ைல. "வா6வா;� வா6த�" எ�பைதேய தி��ற. சிற5த 

அறமாக' பாரா��கிற). அ;ஙன	 வா6பவ�க. ெத<வெமன' 

ேபா&ற'ப�வா�க. எ�/	 தி��ற. F/கிற). 

 

வா6�ைக எ�ப) கடைம எ�ற ெசய&பா��� காகேவ. சிற5த சமய 

ெநறியி�ப�C	 உயி�க. வா6�ைக� கள�தி� கடைமகைள+ ெச<வத� Gல	 

அறி1	 அ4பவ%	 ெப&/ %�வி� )�ப+ SழJனி�/	 வி�தைல ெப/கி�றன 

எ�ேற F/கி�ற). 

 

எ�லா உயி�க2	 தம�� இையபான கள;க. அைம�)� ெகா.2கி�றன. அ�த� 

கள;கேள இ�லற	 )றவற	 எ�றைமகி�றன. இைவ இர �	 கடைமகளி�பா& 

ப�டனேவ. 

 

இ�வா6வா� கடைமக. ச&/ த�னல+ சா��	, ��	ப+ சா��	 தAவியனவாக 

இ��	. இ5த வா6�ைக��+ சில விதிக. உ �. )றவற வா6�ைக��� த�னல+ 

சா�ேப இ�லாத - பிற� நல	 கதி+ ெச<கி�ற கடைமகேள உ �. இ;� 

விதிவில��க. மிக மிக� �ைற1. ஏ�? இ�ைலெய�ேற Fறலா	. 

 

ஆயி4	, இHவி வைக வா6�ைகயி� இல�சிய%	 கடைமகைள+ 

ெச<தேலயா�	. )றவற	 அ�ல) தவ வா6�ைக எ�றா� கடைமகளினி�/	 

வி�தைல ெப/வத�ல. 
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கேத எ�ற த�)வ ஞானி Fறிய)ேபால, ஞானிகளி� கடைம உலக�ைத� )ற5)  

ஓ� வி�வத�/. உலக�ேதா� ஊ�வி உ ணி�/ அத� இய�பறி5) அத4. 

>ழாம� - >6பவ�கைளC	 கா�க' பணிக. ெச<தேலயா�	. 

 

திவ.2வ� )றவற இயJ� 'தவ	' எ�ற அதிகார�தி�, 

 

தவ	 ெச<வா� த;கம	 ெச<வா� ம&ெற�லா	 

அவ	ெச<வா� ஆைசC. ப��. 

 

எ�/ �றி'பி�கி�றா�. இ5த� தி��ற2�� உைர க டவ�க., வா6�ைகைய� 

)ற5) தவ	 ெச<கி�றவ�க. த	%ைடய காாிய�ைத+ ெச<கிறா�க. எ�ப) 

ேபால' ெபா. கா கிறா�க.. அ;ஙன	 ெச<யாதவ�க. ஆைசC�ப��	 பாவ	 

ெச<கிறா�க. எ�/	 F/கிறா�க.. 

 

இ5த� தி��ற2�� இ�4	 ச&/ ஆழமாக - விாி5த நிைலயி� ெபா. கா ப) 

ந�ல). "த	 கம	 ெச<வா� தவ	 ெச<வா�" எ�/ ெகா � F��' ெபா. 

கா ப) சிற'பாக இ��	. 

 

மனித வா6வியJ� அவ�க2�ெக�/ கடைமக. அைம5).ளன. அவ�க2	 

அவரவ� கடைமகைள உண�5) ெச<யாைமயினா� த	ைமC	 ெக��)� 

ெகா.கிறா�க., அவ�கேளா� ெதாட��ைடயதாக இ�கிற சGக�தி&�	 ேக� 

ெச<கிறா�க.. 

 

இத� விைளவாக+ சGக+ சி�க�க. ெபகி, அA�கா/, அவா, ெவ�ளி ேபா�ற 

இழி �ண;க. ெபகி வள�5), மனித ச%தாய�ைத அைல�கழி�கி�றன. 

 

எ�லாவ&றி&�	 ேமலாக, கடைமகைள+ ெச<தவ� Gலேம உயி�கைள' பாிணாம 

வள�+சியி� ஈ�ப��தி� த�தி'ப��தி ஆ�ெகா ட2	 இைறவ4ைடய 

தி1.ள�தி&�	 மாறாக வா65), பாவ�ைத விைளவி�)� ெகா.கி�றன�. 

 

ஆதலா�, தம��ாிய கடைமகைள+ ெச<தைலேய திவ.2வ� 'தவ	' எ�/ 

க)கி�றா�. இ�லற� தாராக இ'பாராயி� தம) மைனவி, ம�க., B&ற	  
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தAவி' பா)கா�) வா6த� கடைம. 

 

)றவற�தாராக இ'பாராயி� மனித ச%தாய�ைதேய தAவி, அவ�க. ந�ெனறி 

நி�ெறாAகி ந�J�ப�ேதா� வாழ சி5தைனயா=	 ெசயலா=	 கடைமகைள+ 

ெச<த� ேவ �	. இஃத�றி, உலகியைல ஒழி�த தவ	 எ�/ ெபா. ெகா.2த� 

சிற'�ைடயத�/. 

 

கடைமகைள %ைறயாக+ ெச<த� சிற5த கட1. வழிபா���� ஈ� அ�ல) 

இைணயான) எ�4	 ெபா. பட+ சா�ேறா� பல	 ேபசியி�கிறா�க.. 

 

'கடைமேய மிக+ சிற5த ேநா�க	 ஏெனனி� அ) கட1� க�ைத� தAவியதாக 

இ�கிற)' எ�/ ல�கா� டய	, 

 

'கடைமைய வி'ப�ேதா� ெச<பவ�க2��� 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 வா6�ைகைய' �ைத�) 

வி�கிற)' எ�/ �ரயா� எ�வ��- எ�பா	, 'உயி�க. த	%ைடய கடைமகைள 

உடன�யாக+ ெச<வதாக %�ெவ��)� ெகா.வ) கட1. இதய�தி� ச5நிதி' 

எ�/ ேபக4	 ேபசியி�கி�றன�. 

 

ப�தி+ Bைவ நனி ெசா�ட+ ெசா�ட சா�ேறா�களி� வரலா&ைற நம�� அளிய 

ேச�கிழா� ெபமா4	 தவ	 எ�ற வா6�ைகைய உலகிய� வா6�ைகேயா� 

இைண�)� F/வைத :� %Aவ)	 பர�க� காணலா	. 

 

ச;கிJயா��+ B�தரைர+ - சிவெபமா� அறி%க'ப��)	 ேபா), 

”ேமவைரயி� ேம	ப�ட தவ�தினா�" எ�/ F/வதாக ேச�கிழா� ெபமா� 

சி�தாி�தி'ப) அறி5) இ��ற�த�க). 

 

ஆதலா�, தி��ற. கா��	 தவ	, த�த	 கடைமகைள+ ெச<த�; அவ	, 

கடைமகைள+ ெச<யா ெதாழி�)' பிறவ&ைற+ ெச<த�. 

-------------- 
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34. 34. 34. 34. காரண	 எ�னகாரண	 எ�னகாரண	 எ�னகாரண	 எ�ன????    

 

இ5த உலகி� ெச�வ5த�க. மிக+ சிலேர உ.ளன�; வறியவ�க. பல�. இ5த அவல 

நிைல ஏ�? உல� ெதாட;கிய நா. ெதா��, எ�லா	 ெச�வ5த�களாக 

விள;கேவ வி	�கி�றன�; %ய=கி�றன�. சில�ேக ெவ&றி கிைட�கிற) பல� 

ேதா�வியைடகி�றன�. 

 

இ5த ெவ&றி - ேதா�வியி� விைளவாக ஏ&ப��.ள விைள1க. மனித 

ச%தாய�தி� ந�வா6�ைக��� ேக� பய'பன ஆ�	. ப�ேவ/ ஒA�க� 

தவ/கைள� ேதா&/வி'பனவாக1	 அைம5).ளன. அதனாேலேய, ெச�வ	 

உைடய சிலைர எதி��), கிள�+சிக2	, �ர�சிக2	 ேதா�றின - ேதா�/கி�றன. 

 

இ5த அவல நிைல ப&றிய ஆ<1, இர டாயிர	 ஆ �க�� %�ேப தி��றளி� 

ெச<ய' ெப&/.ள). திவ.2வ� ஒ %&ேபா��� க�)ைடய கவிஞ� - 

சி�தா5த;கைள� க � சGக+ சி�க�க2��� தீ�1 க டவ�. 

 

ெச�வ	 உைடயவராக+ சில	, இ�லாதவராக' பல	 இ'பத&�, திவ.2வ� 

காரண	 F/கிறா�. அவ� F/	 காரண	 �தி) - �கAைடய). உலக அர;கி� 

ேதா�றிய %&ேபா��� க�)�க. அைன�தி4	 ஆ�ற சிற'�ைடய). 

 

எனி4	 வ.2வைர விள�க வ5தவ�க. அவ�த	 க�)�� மாறாக, பைழய 

ப�தா	 பசJ� ெகா.ைககைளேய Fறி, அவைடய �)ைம��� திைரயி�டன�. 

 

இைட� கால�தி� ெச�வ	, ஆதி�க	 ஆகியவ&ேறா� இ/க' பிைண�)� ெகா ட 

சமய� கண�க�க. ெச�வ	 %�ைன� தவ�தி� பய�, வ/ைம %�ைன� 

தவமி�ைமயி� பய� எ�/ மய�க உண�ேவா� Fறி ைவ�தன�. அத� 

காரணமாக' ெபா) ம�களிட�)	 Fட ெச�வ	 %�ைன' � ணிய�தி� பய� - 

வ/ைம பாவ�தி� பய� எ�ற க�) ேவ*�றி நிலவிய). 

 

திவ.2வேரா, ெச�வ	 உைடைம � ணிய�தி� பய� அ�/ எ�பைத 

உ/தியாக F/கி�றா�. ’ெபா� ெச�வ	 Mாிய� க 7	 உள' எ�/ 
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F/கி�றா�. ெச�வ	 அ&றவ�க., %ய&சியா� ெச�வ	 உைடயவராக %�C	 

எ�பைதC	 ஒ�)� ெகா.2 கி�றா�. 'ெபாள&றா� M'ப� ஒகா�' எ�/ 

�றி'பி�கி�றா�. 

 

ஆதலா� திவ.2வ�, ெச�வ	 உைடைம��	, இ�ைம��	 %�ைன� 

தவ�ைதேயா பயைனேளா காரணமாக ஒ�)� ெகா.ளவி�ைல. 

 

இல�பல� ஆகிய காரண	 ேநா&பா� 

சில�பல� ேநாலா தவ�. 

 

எ�ப) தி��ற.. 

 

ேநா�� %ைற பல'பல. எ�லா ேநா��களி4.2	 மிக+ சிற5த) ெச�வ�தி�க  

உ.ள ப&/ நீ;கி, அHவழி தா� ெப&ற ெச�வ�ைத' பல��	 வழ;கி அவ�த	 

வ/ைமைய மா&/த�. அதனால�ேறா , ஈைகயி=;Fேட 

 

ஆ&/வா� ஆ&ற� பசியா&ற� அ'பசிைய 

மா&/வா� ஆ&றJ� பி� 

 

எ�/ F/சி�றா�. 

 

�றநாX&றி=;Fட, கட=. மா<5த இள	ெப வAதி, இH1லக	 உ.ளதாக 

விள;�வத&�' ப�ேவ/ காரண;கைள வ��)� Fறிவி�� இ/தி %�வாக, 

’தம�ெகன %யலா ேநா�றா. பிற�ெகன %ய=ந� உ ைமயாேன' எ�/ 

F/கி�றா�. 

 

அதாவ), தன�ெகன %ய&சி ெச<யா) பிற�ெகன %ய�/ ெபா. ஈ�� 

வா6வி'பா� உ.ளைமயாேன, உலக	 இ�கிற) - நைடெப/கிற) - 

இய;�கிற) எ�/ �றி'பி�கி�றா�. 

 

அகநாX&றி=;Fட தைலமக., த� தைலவ4��� த�மீ) உ.ள, காதைலவிட' 
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ெபாளி� மீ) காத� அதிக	. ஆதலா�, ெபா.வழியி& பிாி5) ெச�றவ� தி	பி  

வவாேனா மா�டாேனா எ�/ ஐC/கி�றா.. 

 

தைலமக4��' ெபா. மீ) காத� மி�5தைம��� காரண	 தா� Eக�5) 

வாழேவ �	 எ�ப) அ�/. இ�லாதவ�க2�� வழ;கி, அவ�கள) வ/ைமைய� 

ெதாைல�க ேவ �	 எ�பேதயா�	 எ�/	 அவ. F/கி�றா.. 

 

இர'ேபா��� இ�ெல�/ இையவ) கர�த� 

வ�லா ெநNச	 வJ'ப. 

 

"ந	மி4	 ெபாேள காதல� காத�” எ�ப) அக நாX/. இ;�, இையவ) எ�/ 

�றி'பி�ட) ெபா2ைடைமயி� த�தி ம��ம�/. அ'ெபாைள ஈ�ட� F�ய 

ஆ&றைலC	 உ�ப��தி நி&கிற). 

 

�றநாX/	 ெதளிவாக� F/கிற). "ெச�வ�)' பயேன ஈத�” எ�/. ஆதலா�, 

ெச�வ�ைத ஈ��த=	, அ+ ெச�வ�ைத' பிற��� வழ;�த=	 ஒ ேநா�பா�	. 

இ5த ேநா�ைப+ ெச<கி�றவ�க. - ேநா&பவ�க. சிறேரயாக இ�கிறா�க.. 

 

எனேவ, இல� பலராக இ�கிறா�க.. இ5த ேநா�ைப ேநா&பா� பலரானா�, 

ெச�வ	 உைடய	 பலராவா�க.. இ)தா� நியாயமான உைர. இ�ைறய' 

ெபாளிய� சி5தைனCல�	, �)ைம உல�	 ெதளிவாக' ேபBகி�றன. 

 

”மனித� ஒ ச%தாய உ/'பின�; அவ4ைடய ஆ&ற� ச%தாய�தி� 

ெபா)1ைடைம. அவ4ைடய ஆ&றலா� விைளகி�றைவ அைன�ைதC	 

அ4பவி�க+ ச%தாய�தி&� உாிைமC �" எ�ப). ஒவ� தன) ஆ&றலா� 

ெச�வ	 ஈ��னா=	 அவ� ஓரளேவ அ4பவி�கலா	. எNசியைத+ ச%தாய�தி&� 

தத� ேவ �	 எ�/ இ�ைறய நியாய	 F/கிற) - நீதி ேபBகிற) - ச�ட	 வழி 

வ��கி�ற), 

 

இ� க�திைனேயதா� இர டாயிர	 ஆ �க�� %�ேப திவ.2வ� 

ெச�வ�ைத %ய�/ ஈ��' பல��	 வழ;�	 ேநா�ைப ேநா&பா� பலரானா� 

ெச�வ	 உைடயவ	 பலராக இ'பா�க.. அ;ஙன	 ேநா&பா� சிலராயி� 

வறியவ� பலராவ� எ�/ ெதளிவாக� Fறினா�. 
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தி��றைள, கீ6�க டவா/ இைண�)' ெபா. ெகா � சி5தி�க1	. 

 

இல�பல� ஆகிய காரண	 ேநா&பா� 

சில�பல� ேநாலா தவ�. 

 

இ� �ற�பாவி�, 'ேநா&பா� சில�" எ�/ ஒ ப�திC	, பல� ேநாலாதவ� ”இல� 

பல�" எ�/	 ெகா � F��' ெபா. கா7த� சா=	. �ற�பாவி� இல� 

ெவளி'பைடயாக+ ெசா�ல' ெப&/.ள). உைடைம உ<�)ண�வி�க' 

ெப&/.ள). 

 

ேநா&பா� எ�/	, சில� எ�/	 இ'பதா�, ேநா&பாைர உய�1 கதிய 

ஒைமயாக ஏ&/�ெகா � ெபா. கா7த� ேவ �	. அHவழி ேநா&பா	 

சில	 ஒவேரய�ல�; ேநா&பா� ேவ/; சில� ேவ/. ேநாலாதவ� ேவ/; பல� ேவ/. 

 

உலகிய=;Fட ஒ மனித4ைடய எA+சி��	 >6+சி��	 அவைன+ சா�5த 

ச%தாய	 ெபா/'�.ள) ஆகிற) எ�ற வழ�கி� அ�'பைடையC	 இ;� 

எ ணி' பா��க ேவ �	. 

 

ேம&க ட உைர )றவியJ� வ	 ’தவ	' எ�ற அதிகார�தி&�' ெபா5)ேமா 

எ�ற ஐய'பா� சில��� ேதா�றலா	. ெபா5)	 - %�கா=	 ெபா5)	 

எ�பேத ந	%ைடய க�). 

 

தவ	, ஒA�க�தி� %த&ப�. ெபா� ப&/ நீ;� தேலயா	. அதனா�, ெபா5)	. 

தவ%ைடயா���' ெபா. ஏ) எ�ற வினா எழலா	. தவ%ைடயா� தாேம ேநாி� 

ெபா. ஈ�டா) ேபானா=	, அவ� த	 தவ�தினா� கவ�+சி�க'ப�டவ�க. - 

ந�ைமகைள' ெப&றவ�க. காணி�ைக தவா�க.. 

 

அ;ஙன	, சாதாரண ம�க2	 ம�ன�க2	 Fட� த5).ளன� எ�பைத நம) 

நா�� வரலாேற ேபBகி�ற). அH வழி� ேதா�றியைவேய அறநிைலய;க2	, 

திமட;க2	. அ;ஙன	 த	 ெபாA), அவ&ைறC	 வழ;கி' பிறைர வா6வி�), 

தா� வறியவராக வா6தேல தவ�தி&� அழ�. 
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இ� க�திைன அ'பர�க., ’க5ைத மிைகயா	 க�)	' எ�/ ேபBகி�றா�. 

இதைன+ ேச�கிழா� அ�க2	, 

 

”ேக�	 ஆ�க%	 ெக�ட திவினா� 

ஓ�	 ெச	ெபா�4	 ஒ�கேவ ேநா��வா� 

F�	 அ�பினா� �	பிடேலய�றி 

>�	 ேவ டா� விரJ� விள;கினா�. ” 

 

எ�/	, அ��) 

 

ஆர	 க �ைக ஆைடC	 க5ைதேய 

பார	 ஈச� பணிய� ெதா�றில� 

 

எ�/	 �றி'பி�கி�றா�. 

 

ஆதலா�, தவ�திைன ேம&ெகா டவ�களாவ) தம��� கிைட�த ெச�வ�ைத' 

பிற�� வழ;கி ம&றவ�த	 வ/ைமைய மா&றி - அ�ல� நீ�கி - அவல	 ேபா�க 

சிவ சி5தைனயி� ஈ�பட ேவ �ய). அவசிய	. எனேவ, இH1ைர %&றி=	 

ெபா5)வேத யா�	. 

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

35. 35. 35. 35. மழி�த7	 நீ�ட7	மழி�த7	 நீ�ட7	மழி�த7	 நீ�ட7	மழி�த7	 நீ�ட7	!!!!    

 

தவ	 ஒ ேசாதைன' ப�டைற. ப�டைறயி� இட'ப�ட ெபா� Q<ைம ெப&/ 

ஒளி�த� ேபால, தவ�தி� ஈ�ப�ேடா� )�ப;களா� Q<ைம'ப��த' ெப&/, ஒளி 

ெப&/� திக6த� ேவ �	. 

 

)�ப	 இவைகய). ஒ�/ உட�வழி வ	 பசி, ேநா< %தJயன. பிறிெதா�/ 

உயி�வழி வி'� ெவ/'��களா� வ	 உண�1க. ஆைசக. %தJயன. 

இHவிவைக� )�ப;கைளCேம கவைலயி�றி, மகி61ட� ஏ&/ அ4பவி�)� 

திவைள நிைன5) வா6த� தவ	. 
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அதனால�ேறா திவ.2வ�, "உ&ற ேநா< ேநா�ற�, 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� இ5) வி�வி�)� ெகா.ள 

வி	�த=	 வி'ப	, %ய&சி ஆகியவ&றி� காரணமாக' பிற உயி�க2��� 

)�ப	 ெச<யாதி�த=	 பிறிெதா வைக. 

 

தவ	 ெச<C	 ஒ பழ�க	 உட& பழ�க	 - உயி� பழ�க%	 Fட. உடைலC	 

உ.ள�ைதC	 %ைற'ப� யழ��த� எளித�/. கி ண�தி� த ணீைர நிர'பி 

எ��) ெகா � ஓ�வ) ேபால. 

 

கி ண	 ஆ�னா=	 த ணீ	 அைலC	 ; ெவளிேய சி5)	. த ணீ� 

அைல5தா=	 ஒேரா வழி கி ண	 ஆ�	. ஓ�வேதா ஓ�ட	. இ5த அைம'பி� 

ஓட1	 ேவ �	. கி ண�ைத ஆடாம� பா)கா�க1	 ேவ �	. அத4. 

இ��	 த ணீ� அைல5) வழியாம� பா)கா�க1	 ேவ �	. இ�தைகயேத 

தவ	 ெச<C	 %ய&சி. 

 

நா	 வாA	 உலகிய� ஆைசகளா� நிைற5) அைலவ). இதி� உடைலC	 

உயிைரC	 ஒ;ேக பா)கா�க ேவ �	. உட� ெக�டா=	 உயி� ெக�	 - உயி�, 

உண�1 ெக�டா=	 உட� ெக�	. ஆதலா�, உடைல, உயி� நிைல' பா)கா'� 

எ�/ க)வதி� தவறி�ைல. 

 

உட� நிைல உயி� உண�+சிகைள� ேதா&/வி��	 நிைல�கள�. உடJய& 

F/க2�� ஏ&றவா/, உயி� உண�+சிக. ேதா�/	 - வள	. அதனால�ேறா 

தவ	 ெச<ேவா� உட�, ஆைசகைள� ேதா&/வி��	 நிைல�களனாக விள;�வைத 

வி	�வதி�ைல. 

 

ஆதலா�. உடைல� தவ�தா� வ�)வ�, உட� அழகிைன� ெக��)� ெகா.வ�. 

இH வழி� ேதா�றியேத மழி�த=	, நீ�ட=	 ஆகிய ெச<%ைற. ஒேராவழி நீ�ட� 

ம��	 த� இய�பாகேவ நிக6த� உ �. 
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அதாவ) த�ைனC	, த�4ைடய உடைலC	 மற�தJ� காரணமாக� ேதா�/த�. 

எனி4	 இ;� நீ2த� எ�றி�றி நீ�ட� எ�ேற திவ.2வ� விைன வழி' 

ப��தி� Fறி இ�தலா� ெச<%ைற எ�ேற ெகா.ள� ேவ �	. 

 

திவ.2வ� இ+ ெச<தவ�தி� %ைறைய மற'ப) ேபால' பல� க)கி�றன�. 

அத&�� காரணமாக இ'ப), 

 

மழி�த=	 நீ�ட=	 ேவ டா உலக	 

பழி�த) ஒழி�) வி��. 

 

எ�ற �ற.. திவ.2வ� உலகிய� %Aவ)	 க � உண�5த சா�ேறா�. 

ஆதJ�, அவ� %ைறயாகேவ FறிC.ளா�. அவ� மழி�தைலC	 நீ�டைலC	 

%A)மாக ம/�கவி�ைல. அ+ ெசய� %ைறைய� த�4ைடய உடைலC	 

உ.ள�ைதC	 க��'ப��தி' பழ�க�தி&�+ சாதனமாக� ைக� ெகா.2வத&� 

உட�ப�கி�றா�. 

 

தவ	 %�வ�ல %ய&சிேய. இ	 %ய&சியி� ெவ&றி அைடேவா� சில�; 

ேதா�விC/ேவா� பல�. ஆனா=	 தவ	 ெச<வைத மன'M�வமான இல�சியமாக 

ஏ&/� ெகா �, தவ	 ெச<C	 ெபாA) ஏ&ப�	 ெவ&றி� ேதா�விக. ேவ/. 

 

அ5 நிைலயி� ஏ&ப�	 ேதா�விகைள, தவ/கைள' ப&றியத�ல திவ.2வாி� 

கவைல. தவ	 ெச�வா� �ைடய) எ�/ கதி அதைன ேம&ெகா.வதி� Gல	, 

த	%ைடய உலகிய� ேவணவா�கைள நிைறேவ&றி� ெகா.ளலா	 எ�/ கதி, 

உலகிய� வாழ�ைகைய இல�சியமாக� ெகா � அதைனயைடய தவ�திைன ஒ 

கவியாக� தி�டமி�� வNச மன�ேதா� ேம& ெகா.வாைர' ப&றியேத 

திவ.2வாி� கவைல. இதைன, 

 

வJயி� நிைலைமயா� வ�=வ	 ெப&ற	 

�Jயி� ேதா� ேபா��) ேம<5 த&/. 

 

தவ	 மைற5) அ�லைவ ெச<த� �த� மைற5) 
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ேவ��வ� �.சிமி65 த&/. 

 

ஆகிய �ற�பா�களி� வகி�ற இ உவைமக2	 தி�டமி��+ ெச<கி�ற 

நிக6+சிகைள �றி'பனவாக இ'ப) அறி5)ணர� த�க). 

 

ஆதலா�, உலகிய� இ�ப;கைள அைடவைத ேநா�கமாக� ெகா �, தவ ேவட	 

M டா=	 அதாவ) தவ	 ெச<வத&�� )ைண ெச<ய�F�ய மழி�த�, நீ�ட� 

ஆகிய சாதன;கைள ேம&ெகா டா=	 தா	 வி	பிய - வி'� ெவ/'��க2�� 

ஆளான உலகியைலேய ெச<வதா�, திவ.2வ� அவ�கைள ேநா�கி 

அறி1/�)கி�றா�. இ�ைறய நிைலைய E ணியதாக உண�5தவ�க2�� இ5த 

உைர விள;க� F�	. 

 

உலக	 பழி�தைத ஒழி�கவ�ேறா தவ	. அ	 %ய&சி��ாிய சாதனம�லவா 

மழி�த=	, நீ�ட=	. அ;ஙனமி�க உல� பழி'பைத ஒழி�க வி'பேமயி�றி 

அதைன+ ெச<வைதேய இல�சியமாக� ெகா � சாதன;கைள 

ேம&ெகா டவ�கைள' பா��) திவ.2வ� F/வ) உல� பழி'பைத ெச<) 

ெகா.வத&�ாிய சாதன	 அ�ல தவ ேவட	. 

 

உல� பழி�தைத ஒழி�)வி�� சாதனேம ேவ டா	 எ�ற �றி'பிேலேய 

திவ.2வ� ேபBகி�றா�. 

 

உலக	 பழி�தைத ஒழி�) வி�� மழி�த=	 நீ�ட=	 ேவ டா எ�பேத 

திவ.2வாி� ெதளிவான க�). 

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

36. 36. 36. 36. அ3	 ெபா3	அ3	 ெபா3	அ3	 ெபா3	அ3	 ெபா3	    

 

மானிட வா6�ைக அ. நல�தா� சிற�க ேவ �ய ஒ�/. அளி�ப	 அ�பினா� 

ெபற�F�ய ஒ�/. ஒ�றிைன' ெபறேவ �	 எ�ற ேநா�க�)ட� கா�ட' 

ெப/வ) அ��. 

 

யாெதா �றி�ேகா2மி�றி, கா�ட' ெப/வ) அ.. இைறவ� உயி�களிட	 

கா��வ) அ.. உயி�க. அைள' ெப/வத&� இைறவ�பா& கா��வ) அ��. 

இதைன. 
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”....................... யாமிர' பைவ 

ெபா�4	 ெபா2 ேபாக%	 அ�ல 

அ2	 அ��	 அற4	 G�/	" 

 

எ�/ பாிபாட� �றி'பி�கி�ற). இைறவ� உயி�க2�� யாெதா�/	 

எதி�பாராமேலேய அ. வழ;�கி�றா�. அதனாேலேய அவ4��' ’பி�த�' 

எ�/ ெபய� வ5த). ’�றிெயா�/	 இ�லாத F�)' எ�/ திவாசக	 

ேபBகி�ற). 

 

இைற ெநறி நி&ேபா	, அ. நல	 கனி5தவ�களாக இ'ப�. ேதனிேலா, 

உ'பிேலா ஊறிய ெபா. அவ&றி� Bைவைய' ெப/வ)ேபால, இைறவ4ைடய 

திவைள நிைன5) நிைன5), அ5த இ�ப அ4பவ�தி� ஊறி� திைள�தவ�க. 

அ. வசமாகி வி�வா�க.. அவ�கேள அ5தண�க. - )றவிக. - சா�ேறா�க. - 

அளாள�க.. 

 

இ�த� சிற'�ைடய வா6�ைக எ�லா��	 அைமவத�/. பல� அ��ைடயராத� 

உ �. ம�களிட�தி=	, இைறவனிட�தி=	 அ�� கா��வா�க.. அ+சைன 

ெச<வா�க.. எனி4	 இ5த அ�ப , அ. கதி+ ெச<ய'ப�வ) அ�/. 

அவ�களி� ேநா�க	 ெபா. ஒ�/தா�. ெபாைள� கவ�வத&�, தி�டமி�� 

அ�� கா��வ�. அத&�' ெபய� அ�ப�/ - ந�'� , 

 

கவிஞ� ப���ேகா�ைட ெசா�ன) ேபால, ெவ.ளா���� இைர ைவ��	 

மனித�களி� கைணைய ஒ�த). ெபா. கதி ஏ&ப�	 அ�� ெதாடரா) - நிைல 

ெபறா). அவ�க., தா	 கதியைத %��க� கால�ைத எதி�ேநா�கி நி&ப�. 

 

அதாவ) த	ேமா� பழ�கி�றவ�களி� மறதி, ேசா�1 ஆகியைவகைள எதி�பா��)� 

ெகா �'ப�. கால	 வா<��	 ேபா) கதியைத %��) கா&ெறன� க�கி 

வி�வ�. 

 

அ�தைகேயாாிட�) ஒெபாA)	 அ�� இ5) தி�ைல. ஒ ெவளிமய��  
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இ5த). அHவள1தா�. அவ�களி� ேநா�க	, �றி�ேகா. ெபா. ஒ�/தா�. 

 

ேந� வழியி�, உைழ'பா� ெபாளீ�ட %�யாதவ�க., இ5த மைற%க வழிைய� 

ைகயா2வ�. அவ�களிட�) அ�� இ�ைல. அ2	 கிைட�கா). அவ	 ெப�	. 

இதைன, 

 

அ.கதி அ��ைடய ராத� ெபா. கதி' 

ெபா+சா'�' பா�'பா�க  இ�. 

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

37. 37. 37. 37. �ற@	 �*�த7	�ற@	 �*�த7	�ற@	 �*�த7	�ற@	 �*�த7	    

 

மனித �ல�தி� ஏ�க	 ெப	பா=	 ஏ�? %AைமC	 Fட ெபாளியJ� 

அ�'பைடயிேலேய நிக6கிற). ெபா., உலக இய�க�தி� அ+சாணியாக 

அைம5) விள;�கி�ற). ம ேணா� ெதாட��ைடய வா6�ைகயி� 

ஈ�ப����	 அைனவ��	 ெபா. ேதைவ. 

 

அதனா� அ�ேறா, ஞான நிைலயி� நி�ற மாணி�க வாசக	. '%னிவ	 ம�ன	 

%�4வ ெபா�னா� %�C	' எ�றா�. அ. பA�த ெநNசினரா< அவ� எ��த 

தி'ெப5)ைற� ேகாயி� தி'பணி��	 ெபா. ேவ �வதாயி&/. 

 

ஒHெவாவ� வா6�ைகயி=	 மிக மிக இ�றியைம யா) ேவ ட'ப�வதாகிய இ' 

ெபாளினிட�) ம�க2��' ப&றி�த� இய&ைகேயயா	 - %ர  பாட�/. 

 

எனி4	, ெபாைள நா	 அைடC	 வழிவைககளி� ந�/	 தீ)	 ேதா�/கி�றன. 

பிற� ெபாைள வி	�த=	, வழி தவறிய %ைறகளி� ெபா. ெப/த=	, ேநாிய 

வழியாகா. 

 

)றவற இயJ� திவ.2வ� க.ளாைமைய ைவ�தி�கிறா�. %ைற ைவ'� 

திவ.2வ� ைவ�ததா, இ�ைலயா எ�ற ஆரா<+சி ஒ�ற	 நட5) 

ெகா ��கிற). அத� %�1 எ'ப�யாயி4	, ஆக. 
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திவ.2வ� அதிகார %ைறைவ'ைப+ ெச<யாம� அவ��'பி� வ5ேதா�  

எவேர4	 ெச<தி'பாேர4	 %ைறைவ'���	 ெபா. காண ேவ �ம�லவா? 

)றவி ெபா�ப&றிலாதவ�; ெபா. ேத�	 %ய&சியினி�/	 த�ைன வி�தைல 

ெச<)ெகா டவ�. 

 

அ�தைகய வா6வி� கள1�� இடேம)? களவி4	 இவைகC �. வ/ைமயி� 

காரணமாக ஏ&ப�	 கள1ண�+சி ஒவைக, ெபா. வ5தைட5த பி� அைத' 

பா)கா�)� தம�ேக அ�ல) த	ைம சா�5த ஒ சில�ேக உாிைமயா�கி� ெகா.ள 

ேவ �	 எ�/ ேதா�/	 கள1ண�+சி பிறிெதா வைக. இவ&றி� %�ைனய) 

ெப; �&றம�/ - ம�னி� த&�ாிய). 

 

)றவிக. சா�ேறாராக வா6வ�. பலைடய நல4��' பா)கா'பாளராக1	 

இ�க ேவ �யவாக.. அத� காரணமாக' ெபா) ம�க. தம) ஆைம நல� 

உ.ளி�ட ெப நலைன' பா)கா�)� ெகா.2	 ெபா��� )றவிகளிட	 

தம��ாியனவ&ைற உாிய ேபா6) ெச<வா� எ�/ கதி ந	பி' ெபாைள� 

ெகா��) ைவ�த� உ �. 

 

பி�ன�, தைரயி� ஓ�ய நீ�, தைரயிைன ஈர	 ஆ��த� ேபால, தீர� )றவாதா� 

ைகயி� ெபா. �ழ;கினா=	 ெபா.வழி' ப&/ அவ�கைள+ சா	; 

அ)ேபா6)தா� )ற1ைடயவ�கைள+ சா��ைடய ெபநி/வன;க. 

ேதா�/கி�றன. 

 

நி/வன;களி� ெதாட�க	 அ��, அ., )ற1 ஆகியைவகளி� வழியதாக� 

ேதா�றிய ெபா)ம�களி� ந	பி�ைக கால'ேபா�கி� இ) தைலகீ6' பாடமாகி 

வரலா/ கைற'ப�கிற). 

 

சில ஆ �க2�� %��, இ'ப� ஒ நி/வன	 ேதா�றிய). ேதா�/த&�� 

காரணமாக இ5தவ� தம) கைடசி கால�தி�. அ5நி/வன�ைத த	%ைடய 

ெந;கிய உறவின� ஒவ�� (ெகா.ைகவழி உறவ�ல - �திவழி உற1) எAதி 

ைவ�)வி�டா�. அறநிைலய;களி� அ�'பைட ந	பி�ைகேய யா�	. 

 

ஆதலா� )ற1 வழியி� ெபா. ேச	. அ;ஙன	 ேச�வதிய&ைக. அ;ஙன	 

ேச�5த ெபாைள அதாவ). பிற� நல4�காக� த	மிட	 விட' ெப&றி��	 
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ெபாைள� தம�கா�கி� ெகா.2கி�ற கீ6ைமைய� )றவற இயJ� ’க.ளாைம' 

எ�ற அதிகார�தி� Gல	 க�5)ைர�கி�ற) தி��ற.. 

 

பாபிேலானியாவி� ஓ� அாிய அ4பவ வா�� உ �. "எவெனாவ� 

த�4ைடயைத உ�4ைடய) ெத�/	, உ�4ைடயைத உ�4ைடயேத எ�/	 

F/கி�றாேனா அவ� சா); எவெனாவ� த�4ைடயைத� த�4ைடய) 

எ�/	 பிறைடயைத� த�4ைடய) எ�/	 F/கி�றாேனா அவ� இழி5தவ�" 

எ�பேத அ5த அ4பவ வா��. 

 

அதனா� தா�, தமிழக� திமட;களி� தைலவ�க. பலகா=	 ’நா	' எ�/	, 

’ந	%ைடய)' எ�/	 வழ;கி வகி�றன� ேபா=	 

 

இ+ ெசா�வழ�� ெபா. விள�கமாக வள�5). வா6�ைகயி� ெபாளி� 

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

இய��ைடயேத யா�	. 

 

அளவி�க  நி�ெறாAக� ஆ5நா� களவி�க  

க�றிய காத லவ�. 

 

எ�ற தி��ற. சி5தைன��ாிய). %�ன� விள�கி C.ள) ேபால, ெபா. 

வரலா	, அ;ஙன	 வவ) )றவிகளி� நல� கதி ம��ம�ல - பல� நல� 

கதிேய யா�	. 

 

ஆயி4	, பல� நல� கதி' ெபா)' பணி ஆ&/ேவா��	 )ற1 ெநறி 

ேம&ெகா ேடா��	 Fட வா6�ைகC � - அவ�க2��	 ேதைவC �. அ� 

ேதைவைய அவ�க. அளேவா� அைட5) அ4பவி�த� தவற�/. 

 

அ;ஙனமி�றி, ெபா)' பணியி� ேபரா� )ற1 நிைலைய %தலாக� ெகா � 

ேதா�றிய ெபாைள� தவறான வழிகளி=	, ேதைவய&ற ஆட	பர;களி=	 

ெசலவழி�), )<�த=	 - அ4பவி�தா=	, அHவழி அ+ச	 ேதா�/தலா� 

த�னல	 கதி, தனி நிதி ேச��) ைவ�)� ெகா.2த=	 களேவயா�	. 
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ஆதலா�, ெப	 ெபா. ேதட ேவ �	 - அ4பவி�க ேவ �	, எ�ற 

வி'ப�ேதா� தவ	 மைற5) அ�லைவ ெச<வா� அளவி�க  நி�ெறாA கா� 

த	%ைடய வா6�ைக�� ேதைவகைள எளிய %ைறயி�, அள1�� உ�ப��தி� 

ெகா.ள மா�டா�க.. அளவிற5த ஆைட ஆபரண;க. Bகேபாக வசதிக. 

ஆகியவ&றி� வா6வா�க.. அவ�க. மகி6வா�க.. 

 

ஆனா� அ5த' ெபாளி� ேதா&ற	 அவ�க. மகி6த&க�ல - பிறைர மகி6வி�) 

வாழ. பிறைர மகி6வி�க� ேதா�றிய ெபாளி� தா	 மகி6த� )றவி� 

பா&ப�டத�/. இதைனேய தி��ற. வJC/�)கி�ற ). 

 

அளவி�க  நி�ெறாAக� ஆ&றா� களவி�க  

க�றிய காத லவ�. 

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

38. 38. 38. 38. அறிவி:�� பய�அறிவி:�� பய�அறிவி:�� பய�அறிவி:�� பய�    

 

மனித வா61�� அறி1 இ�றியைமயாத ஒ�/ வா6�ைகைய ந�வழி'ப��)வ) 

அறி1. �ழ'ப�தி னி�/	 ெதனி1 தவ) அறி1. வா61�� ஆ�க	 தவ) அறி1. 

ைவய�). வா6வா;� வாழ வழி கா��வ) அறி1. 

 

அதனால�ேறா திவ.2வ� 'அறி1ைடயா� எ�லா	 உைடயா�' எ�/ Fறினா�. 

திவ.2வ� அறி1 ெப/	 %ய&சிகைள, பலபட� F/கி�றா�. க&க 

ேவ �ெம�/ வ&�/�)கி�றா�. க&க வா<'பி�லாதவ�க2��� 

க&றிலராயி4	 ேக�க ெவ�/ அறி1/�)கி�றா�. 

 

இ�த� அறி1 %ய&சி மானிட சாதியி� வள��) வ5தி�கி�ற). இ�ன%	 

வள	. இ;ஙனெம�லா	 மானிட� அறிவி� %ய�/ அறி1 ெப/வ) எத&காக? 

ஏ�? எ�ற ேக.விக. ேக�க'படாமJ�ைல. அறி1 ஆரா<+சி�காக ம��	 தானா? 

 

அதி=	 விவாத�தி&காக�தானா? அ�ல) �லைம� கா+சJ� சி�கி� தவி'பத&-

காகவா? அ�ல) �ைற5த ேநர�தி� எHவள1 அதிக'ப�யான ம�கைள� ெகா�/ 

�வி�கலா	 எ�ற ஆரா<+சி�காகவா? எ�ெற�லா	 ேக�க� ேதா�/கிற). 
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ஆ	. இ�ைறய உலக' ேபா�ைக� கவனி��மிட�) ேவ/ எ�ன ெசா�ல%�C	? 

 

ஆனா� ப ப�ட அறி1 பைகைம�� அ'பா& ப�ட). விவாத�தி&��ப�டத�ல. 

விள;கைவ��	 தைகைம உைடய). த ணளிமி�க). அறி1ைடைமைய ப&றி' 

ேபசிய திவ.2வ� அறிவினா� ெப/	 பய� ப&றிC	 F/கி�றா�. பிற��' 

பய�பட வா6தேல சிற'�ைடய ெதா�/. 

 

ெபா. ேவ/ பய� ேவ/. அறி1ைடைம ேவ/. அத� பய� ேவ/. இ5த� 

த�)வ	 ெதளிவாக விள;கி�ெகா.ள' ெப/த� ேவ �	. 

 

இ5திய அரசி� உ/தி %�திைரயி�ட நாணய�தி&�� தனிேய ஒ மதி'பி�ைல. 

அ5த நாணய�ைத� ெகா��) அத&� மாறாக' ெபற�F�ய ெபாைள 

ைவ�)�தா� (ப ட;கைள) நாணய�)�� மதி'�. 

 

அ) ேபாலேவ அறி1��	 அறி1ைடைமயி� பயனாக� திவ.2வ� கா��வ) 

கைணேயயா�	. 

 

பழனிமைல மீ) >&றி5த2	 இைறவைன வழிபட ஒ ப�த� ேபாகி�றா�. அவ� 

ெச�வ%ைடயவ� அவ� மைல மீ) ஏறி+ ெச�=	 ேபா) ப�களி� ஓர�தி� 

இ��	 ேநா<வா<'ப�� அவதி உ/ேவா�� அ.ளி� ெகா��)� ெகா � 

ேபாகி�றா�. 

 

திவ.2வ� இ5த� கா�சிைய' பா��கி�றா�. நா	 எ�லா	 நிைன�கி�ேறா	, 

இ5த+ ெச�வ ெபமகைன வ.2வ� பாரா��வா� எ�/. ஆனா� வ.2வ� 

பாரா�டவி�ைல. 

 

அ+ ெச�வ' ெபமா� ேநாயாளிக2�� அ.ளி� ெகா��தைத வ.2வ� சட;காக� 

க)கிறா�. 

 

ெச�வ�தி� எ�களி'� எ�/ க)கி�றா�. அ�ல) பழ�க�தி� வழி'ப�ட ெசய� 

ம��ேம எ�/ க)கி�றா�. அ.ளி� ெகா��த ெசய=��	 ெநNB��	 

ெதாட�பி�ைல எ�/ வ.2வ� க)கி�றா�. 
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அ;ஙன	 அ.ளி� ெகா�'பைதவிட அ5த ேநாயாளிகளி� ேநாயி� வழி'ப�ட 

)�ப அ4பவ�ைத, தமதாக எ ணி அ4பவி�) அவதி'ப�ேவாைன அ�பா� 

%A�கா��வைதேய அறி1ைடைம�� ஏ&ற பய�ப� ெசயெல�/ வ.2வ� 

க)கி�றா�. இதைன, 

 

அறிவினா� ஆ�வ ) ேடா பிறிதி� ேநா< 

த5ேநா<ேபா� ேபா&றா� கைட. 

 

எ�/ தி��ற. விள��கிற). 

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

39. 39. 39. 39. ப���0ணாைம4	 ெகாைலேயப���0ணாைம4	 ெகாைலேயப���0ணாைம4	 ெகாைலேயப���0ணாைம4	 ெகாைலேய    

 

தி��ற. அதிகார அைம'�கைள உைடய). இ5த அதிகார அைம'பிைன� 

திவ.2வேர ெச<தா� எ�/ க)ேவா	 உ �. அ;ஙனமி�றி இ5த அதிகார 

%ைற ைவ'�க. திவ.2வரா� ெச<ய' ெபறவி�ைல எ�/	, பி� வ5த 

உைரயாசிாிய�க. ெச<தன� எ�/	 F/வா	 உ �. 

 

யா� ெச<தா� எ�ன? அதிகார அைம'பி&ேக&றவா/ திவ.2வ� �ற.கைள' 

பா� ைவ�தா� எ�ப) ம/�க %�யாத உ ைம. இ5த அதிகார அைம'பி=	 

நிைற5த ெபாளா�க மி�கிற). பய� இ�கிற). 

 

ஒ ெச<திைய ஒ தடைவ��' ப�) தடைவ தி	ப� தி	ப நிைன�தாேலேய 

ெநNசக	 அ5த ெநறிவி� ஈ�ப�கிற). அதனா� ஒ ந�ெனறியிைன' பல 

வைககளி� - பல ேகாண;களி� பல தடைவ ஆரா<5) உண�தேல வா6�ைக�� 

ஏ&ற %ைற எ�பதா� அதிகார அைம'� சால+ சிற5தேதயா	. 

 

இ;ஙன	 தனி�தனி ெநறிக2�� ஏ&றவா/ தி��ற. அதிகார;க. 

அைம5).ளன. இ�தைகய அதிகார அைம'பி� ெகா�லாைமC	 ஒ�/. உயி�க. 

உட	ெபா� ெதாட�� ெகா � வா6�ைக நிக6�தி த	ைம வள��) உய��தி� 

ெகா.2	 சாதனேம வா6விய�. இ5த வா6விய=�� ஏ&றவா/ இைச5).ள 

உட	ெபா� உயிாிைட ஏ&ப��.ள ந�ைப - உறைவ, பா)கா'ப) ஒ ேபரற	. 

 

ஆதனால�ேறா, "உட	ைப வள��ேத� உயி� வள��ேத�" எ�றா� திGல�.  
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உட	பி&�	 உயி��	 ஏ&ப��.ள உறைவ நீ��தைலேய ெகாைல எ�/  

F/கிேறா	. ெகா�ல' ெப/த� உட	ேப யாயி4	 உயி�� ெகாைல எ�ேற 

F/கிேறா	. காரண	 உட	� இ�வழி உயிாி� இய�க%	 - )<�த=	 Eக�த=	 

வள�+சிC	 - இ�லா) ேபாதJனாேல யா	. 

 

அ)ேபாலேவ உயி� தா;கி உல1	 உடJய�க�)�� எாிெபாளாகிய உணவிைன 

வழ;�தைல. ேபரற	 எ�/	 F/கிேறா	. உண1 இ�வழி உடJய�க	 இ�ைல. 

உடJய;காவழி உயி���	 இலாபமி�ைல. 

 

அதனாேலேய உட�, உயி�, உற1 இய�க�ைத' பா)கா�கி�ற உண1, ம5) 

%தJயன வழ;�	 உட�பா�� அற;களா�	. அ)ேபாலேவ உட�, உயி�, 

உறைவ நீ�காைமைய� ெகா�லாைம எ�ற எதி� மைற அற�தா=	 மனித உலக	 

ேபா&/கிற). 

 

தி��றளி� ெகா�லாைம எ�/ ஓ� அதிகார	 உ �. ெகா�=தJ� 

ெகா�ைமைய வ.2வ� நிைன5) நிைன5) ெகாதி�), க ��கி�றா�. இ5த 

அதிகார�தி� %த& �றளாக ெகா�லாைமைய அற	 எ�/ ெபா)வாக உண��தி 

அ��த �றளி�, 

 

ப��) � ப�=யி� ஓ	�த� :ேலா� 

ெதா��தவ&/. எ�லா	 தைல. 

 

எ�/ ெகா�லாைம ெநறிைய வ&�/�)கி�றா�. இ� �றளி� பலேரா� ப;கி�� 

உ ப)	, பல உயி�கைள' ேபணி� கா'ப)	 ேபரற	 எ�/ �றி'பி�கிறா�. இ5த 

�ற2��	 ெகா�லாைம��	 எ�ன ெதாட��? 

 

இதைன வி5ேதா	பJ� Fற� Fடாதா? அ�ல) ஈதJ� தா� Fற� Fடாதா? 

இ;ஙன	 அ;ெக�லா	 Fறாம� ெகா�லாைம அதிகார�தி� ப��) � 

ப�=யிேரா	�	 பா;கான ெநறிைய� Fறிய) ஏ�? ெகா�=த=	 �&றேம. 

அைதவிட' ெபாிய ெகாைல� �&ற	 உ � %தJயன வழ;கி� கா'பா&றாம� சாக 

வி�வ)	 ஆ�	 எ�பதைன உண��த இ;� Fறினா�. 

 

F� வாA	 மனித ச%தாய�தி� ச%தாய�தி� ஒ உ/'பினராக விள;�	  



95 

 

மனித4�� ச%தாய ாீதியாக� கடைமக2	 உ �. உாிைமக2	 உ �. 

ச%தாய�தி� ஒ உ/'பினனாக' பிற5த மனிதைன+ ேசா/ இ�றி சாகவி�	 

ச%தாய	 கடைம உண�1 இ�லாத ச%தாயமா�	. அைதேய ஒ ெகாைலகார 

ச%தாய	 எ�/ Fறினா=	 ெபா5)	. 

 

க�தி எ��)� ெகா�றா� ம��ேம ெகாைல எ�பத�/. ெப&ற ெச�வ�ைத' 

பல��	 ப;கி��� ெகா��) பலைரC	 ேபணி வள��காம�, ேசாறி�� ம5) 

%தJயன வழ;கி பலைரC	 ேபணி வள��)' பா)கா�காம� சாக��த=	 

ெகாைல� �&றேம எ�பதைன உண��தேவ, இ5த� �ற. ெகா�லாைம 

அதிகார�தி� அைம5தி�கிற). 

 

இ5த அ�'பைடயி� இ�/ ந	%ைடய நா��ைன ேநா�கி� ெகாைலகார�க. 

மி�திC	 உ.ளனேரா எ�ற வினா எA5தா� ம/'பா� யா�? 

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

40. 40. 40. 40. இற��	 பிற��	இற��	 பிற��	இற��	 பிற��	இற��	 பிற��	    

 

மனித� ஓயா) உைழ��	 இய�பின�. பக� எ�லா	 உைழ�கி�றா�. 

உைழ'பி� %A ஆ�வ�)ட� ஈ�ப�டா� ஓரளேவ மனிதச�தி ெசலவா�	. 

S6நிைலயி� காரணமாக வி'பமி�றி உைழ'பி� ஈ�ப�டா� நிைறய மனித ச�தி 

>ணாகிற). உைழ'பி� இழ5த மனித ச�திைய ஈ�ெச<ய மனித� உற;�கி�றா�. 

 

உற�க	, அதிய&�தமான ம5). உைழ'பி� இழ5த ச�திைய ஈ��� தவ)ட� 

ேசா�ைவ அக&றி B/B/'ைப� தகிற). மனித� உற;கிய பிற� எA+சிCட� 

எA5தி�கி�றா�. இ) இ5த' ப1டைல' ெபா/�த நிக6+சி %ைற. 

 

அ)ேபால�தா� ஆ�மா1	 அத� E 7ட=	 இ'பிற'பி� ப� ேவ/ 

வைகயான ேவதைனக2�� ஆளாகிற). அதி� உயி�� அ='�	 ேசா�1	 

ஏ&ப�கிற). அதனாேலேய பிற'ைம� )�பெமன வ�ணி�கி�றன�. 

 

இ5த ஆ�ம E 7ட� ச	ப5தமான )�ப;க. நீ;கேவ, மனித4�� இற'� 

வகிற). சி5தைனயி=	 உண�வி=	 கிழ� த��� )�ப�தி� உழ�/ அA) 

ெகா ேட சா�	 மனித� தி	ப1	 கிழ� இ�லாத - இளைம நல�க. ெசறி5த 

உட=ட� த�4ைடய ஆ�ம' பயண�தி� �திய அ�தியாய�ைத� 

ெதாட;�கிறா�. 
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ஆனா=	 %�ைனய அ�தியாய�தி� )�ப+ சா��க. S6நிைல�� அ%;கி' 

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

ப �	 ம��	 ைகெகா���	. மீ �	 வா65) த�4ைடய இல�சிய' 

பயண�ைத அைடகி�றா�. 

 

ஆதலா�, ஒ மனித� )�ப+ SழJ� இற'ப) �றி�) அHவளவாக 

வ5தேவ �ய அவசியமி�ைல. அஃ) அவ4�ெகா ெகாைடேய; இதைன� 

திவ.2வ�, 

 

உற;� வ)ேபா=	 சா�கா� உற;கி 

விழி'ப) ேபா=	 பிற'�. 

 

எ�/ F/கி�றா�. அ�றாட வா6�ைகயி� உற�க%	 விழி'�	 எ;ஙன	 

இய�பாக நைடெப/கிறேதா அ) ேபா�ற இய�பான ெதா�/ மரணெம�ப) 

வ.2வ� க�). இதைனேய அ'பர�க2	, 

 

)ற�க' படாத உடைல )ற5) ெவ	 Q)வேரா� 

இற'ப� இற5தா� இ>B	 ேபவ� ஏறிவ5) 

பிற'ப� பிற5தா� பிைறயணி வா�சைட' பிNஞக�ேப� 

மற'ப� ெகாேலா எ�ெற� உ.ள; கிட5) மகி�ேம 

 

எ�/ பா�கிறா�. 

 

இ)ேபாலேவ மிக' ெபாிய அளவி� ேதா�றிய உலக	, தி	ப� தி	ப, 

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

 

ஆதலா�. மரண	 ப&றி� கவைல'ப�வைத விட வா6�ைகைய' பய4ைடயதா�கி� 

ெகா.ள ேவ �	 - எ�/ கவைல'ப�� %ய=தேல. %ைறயான வா6�ைக. 

ஆதலா�, எ�ேலாைடய மரண	 ப&றிC	 அAத� ெநறிய�/. %ைறயாக வாழ� 

ெதாியாதவ� மரண�தி&� ஆ�ப�த� மீ �	 �திய வா<'� கிைட�த&� 

ஏ)வா�	. 
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ஆனா�. இ5த' ெபா)விதி ந�ேலா�க�ல. அவ�க. வா6வா;� வா65தவ�க., 

ஆதலா� மரண வாயிJ� அழமா�டா�க.; மாறாக மகி6வா�க.. 

 

ஆனா�, இ5த நில�தியJ� வா6�ைக�� வி�ெதன விள;�	 ந�லவைர இழ'ப) 

�றி�) அAவா�க.. நா	 சிாி�க ம&றவ�க. அழ. வா6�ைக %�Cமானா� அ) 

வா6வா;� வா65த வா6�ைகேய! நா	 அழ1	 ம&றவ�க. சிாி�க1	 வா6�ைக 

%�Cமானா� அஃ) இர;க� த�க). இ�தைகேயாாி� மரண%	 வரேவ&க� த�க). 

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

41. 41. 41. 41. சா/�ெக�� ேநாயி�ைல சா/�ெக�� ேநாயி�ைல சா/�ெக�� ேநாயி�ைல சா/�ெக�� ேநாயி�ைல !!!!    

 

உலகிய&ைகயி� அைம'� இ�பேமயா	. உலக�தி� ேதா&ற	, ைவ'�, நைட%ைற 

ஆகிய அைன�)	 உயிாி�ப�திைன ைமயமாக� ெகா டேதயா	. ஆக இ�பேம 

இய&ைக. )�பேமா ெசய&ைக. 

 

ஆனா�, )�ப�தி� க��தா�களாகிய தீய மனித�க. அ�ல) அறியா மா5த�க. 

)�ப%	 இய&ைகெய�ேற பைறசா&/கி�றன�. பல� ந	பிC	 வி�கி�றன�. 

)�ப�தி� ெதாட�க	 ப' ெபாளி=	 அ�ல; பர5த உலக�தி=ம�ல. 

 

)�ப	 மிக E ணிய இட�தி� - E ணிய அளவிேலேய ேதா�றி வள�கிற). 

ஆனா�, ேதா&ற	 E ணிய இட�திேலயாயி4	 அ) வள�5) வள�5) பர5த 

இட�ைத' பி��) வி�கிற). 

 

)�ப	 ஒ மனிதாிட�)� ேதா�றி பல மனிதைர' ப&றியதா? அ�ல) பல 

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

ெதாட;கி�தா� உலகி� கவி65) G�ய) எ�/ அறியலா	. 

 

ஒ >��� Fைரயி� ப�ட E ண7' பிரமாணமான ஒ ெந'�' ெபாறி, பல 

:&/�கண�கான >�கைள எாி�தழி'பைத' ேபால� )�ப%	 ஒ %ைனயி� 

ேதா�றி� கவி5தி�க ேவ �	. )�ப	 காாியேமயா	, காரணம�/. 

 

உட�, உண�1, அறி1 ஆகியவ&ைற நிைற நல உைழ'பி� ஈ�ப��த ம/'பவ�க.  
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காாிய;கைள' ப&றிேய கவைல'ப�வா�க.. காரண;கைள' ப&றி� கவைல'பட  

மா�டா�க.. அவ�க2��� காாிய	 நட5தா� சாி. காரண	 ேவ �ய 

அவசியமி�ைல. 

 

இ5த மன'ேபா�� உைடயவ�கேள உய�5த மாளிைகைய� க��யவ�க., மதி& 

Bவ�கைள� க��யவ�க., M��கைள' பைட�)� த5தவ�க.. கள1. காவ� 

த�)வ�தி� பைட'பாள�க.. இவ�கேள நியதியாகிய விதி�� இ�லாத வJைமைய 

உ டா�கியவ�க.. 

 

காாிய;கைள' ப&றி� கவைல'ப�வ) பயன&ற). ஆனா�, காரண;கைள' ப&றி� 

கவைல'ப�த� வா6�ைகயி� இ�றியைமயா� கடைம. )�ப�தி� காரண	 தீைம. 

)�ப	 ேச<; தீைம தா<. அ) எ�ன தீ)? த�ைனேய B&றி வ�டமி�	 தீைம. 

 

ஒ�ைற' பி��)� ெகா.ளாம� த�ைன�தாேன B&றினா� மய�க	 வராதா? 

ேவ��ைக�காக ேவ �மானா� ஓாிர � தடைவ B&றலா	. ப�தி�காக 

ேவ �மானா� இ�4	 சில தடைவ B&றலா	. இ5த இர � வைகயி� 

B&/வத&�	 அ�'பைட உண�1 உ �. 

 

அ5த உண�1� கல'பி� சி5தைனைய, நி/�தி+ B&றினாேலேய ெபா2 �. 

மய�க%	 வரா). உண�வி� ஆ&ற�, மய�க�ேதா� ேபாரா� மய�க�தி� 

ஆ&றைல� த��) நி/�)	. ெவ/	 B&/ ெவ&/+ B&ேறயா	. மய�க�ைத� த	. 

அஃெத�ன உண�1? எ�லா உலக%	 ஒ�/. 

 

எH1யி	 எம)யி� எ�ற ஆ�மேநய ஒைம' பா��ைன - மனித�ல 

ஒைம'பா��ண�விைன எ ணி நிைன5) அத&ேக&ப ஒAக ேவ �ெம�ற 

விAமிய வி'ப�ைத' ெப&/ அைத நிைல நி/�தி� ெகா.ள, உலகி� 

சி/வ�டமாகிய நா�� திைசகைள� தி'பி+ B&/த� ஒ பாட	; ஒ பயி&சி 

%ைற. %�ைனய) உட& பயி&சி ; பி�ைனய) உண�1' பயி&சி. 

 

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

வி�தைல த	. )�ப%	 மா/	. தீைம�ெக�லா	 தீைம த�னலேம வா	. தன) 

நலமி�றி மனித� வாழ %�Cமா? நியாயமான வினா. நல	 ேவ/. த�னல	 ேவ/. 
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எ�லா	 நல%ைடயராகேவ வாழ ேவ �	. இஃேத இய&ைக. இ)ேவ ெபா)விதி. 

இ)ேவ மனித உலக�தி� ஒA�க%	Fட. 

 

நல	 இவைகயன. தா� பைட�)� ெகா.2	 இ�ப நல�. பிற� பைட�) 

வழ;�	 இ�ப நல�. தா� பைட�)�ெகா.2	 நல�களாவன : அறி1. அ��, 

ஆ.விைன� திற� %தJயனவா	. பிற� வழ;�	 நல�களாவன, தா� 

ேபண'ப��த=	 ேபா&ற'ப�த=மா	. த�ைன�தாேன ேபணி� ெகா.வைதவிட' 

ேபண'பட� சிற'பா�	. 

 

த�னல	 எ�ப) பிற�� நலமி�ைம விைள�)� தன�� வகிற நலேன த�னல	 

எ�/ Fற'ெப/	. த�னிட%.ள த�னல+ சா�பிைனயறி5) அ+சா�� ெகட1	 

பிற� நல	 ேப7	 சா�� ப&றி நி�/ ஒAக1	 எ�ேலா	 %ய�றா� 

தனிைமயி=	 )�பமி�ைல. ெபா)வி=	 )�பமி�ைல. எ;�	 இ�ப	, எ�ேலா 

��	 இ�ப	, எ'ெபாA)	 இ�ப	. இதைன, 

 

சா��ண�5) சா�� ெகடஒAகி� ம&றழி�)� 

சா�தரா சா�த ேநா<. 

 

எ�/ தி��ற. F/கிற). 

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

42. 42. 42. 42. இேவ6 உலக�� இய:ைகஇேவ6 உலக�� இய:ைகஇேவ6 உலக�� இய:ைகஇேவ6 உலக�� இய:ைக    

 

இ5த உலகி� அறி1ைடயவ�க. பல� ஏைழகளாக இ�கிறா�க.. 

அறிவி�லாதவ�க. சில� ெச�வ5த�களாக இ�கிறா�க.. இஃ) உலகியJ� நியதி 

ஆகா); நீதிC	 ஆகா). %ைறேகடான ஓ� அைம'ைப - %ைறைய நியாய� 

த�ைம'ப��)வ) அநீதிேய ஆ�	. 

 

வாA	 மனித உலகி&� அற	 ேபசவ5த வ.2வ� மனித உலக�தி� நலைனேய 

நியாயெமன� க)கிறா� நீதி எ�/ க)கிறா�. வழ�கி� ெபா<ைமயாக 

இ5தா=	 மனித உலக	 தீத&ற ந�ைமேய ெப/மானா� அ)ேவ %ைறெயன 

உைர க டவ� வ.2வ�. வ.2வ	 மனித �ல�தி� நலைனேய ைமய	 ெகா � 

கா�பரவி நி&கிற). 
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இ�/ அறி1ைடேயா� ஏைழயாக யி�கலா	. எ�தைனேயா எA�தாள�க. - 

�லைம நல	 ெப&றவ�க. பதி'பாள�களி� உ�	�' பி�யி� சி�கி உயி� வா65) 

ெகா ��கிறா�க.. பதி'பாள� ச	பாதி'ப) பல ஆயிர;க.. ப��தவ� 

ச	பாதி'ப) சில :/க.. இ5த� ெகா�ைம�� இ�4	 வி�தைல வரவி�ைல. 

 

ஆனா�, அறி1ைடேயா� எ�லா	 இ'ப� இ�கிறா�க. எ�/ ெசா�Jவிட 

%�யா). எA�தாள	 பதி'பாள	 ஒவராகேவ விள;�	 �லைம+ சா�ேறா�. 

இ�/ இ�ைலயா? டா�ட� %.வ. அவ�க. இ�ைலயா? 

 

அறி1 எ�றா� ஒ கால�தி� இல�கிய' �லைம ம��ேம எ�ற க�) இ5த). 

அ)ேபாலேவ, ெச�வ	 எ�றா� நில1டைம எ�ற க�ேதயி5த). நில1ைடைம 

பர	பைரயான). நில1ைடைம+ ெச�வ %ைடேயா� அறிவா&றேலா ெதாழி� 

E�பேமா, ெதாழி� திறேனா உைடயவ�களாக இ�க ேவ �ெம�ற 

அவசியமி�லாமJ5த). 

 

%த&காரண	 பர	பைர. அ��த காரண	 அவ�க. உAேவார�ல�. ேவளா ைம� 

க�விC	 திற4	 உைடேயாைர�Fட நில உைடைம %ைற வ&ற+ 

சிதற��தி�கிற). அ5த Cக�தி&� ேவ �மானா� பைழய %ைற ெபா5)	. 

 

அறி1 எ�றா� ஒ )ைற அறி1 %A அறிவாக %�யா). அதி=	 உட� 

ேதைவ��ாிய ெபா.கைள ஈ�ட� ெதாியாத அறி1 %A� த�ைம உைடயதாக ஆக 

%�யா). ந	%ைடய ெமாழிC	 ந	%ைடய இன%	 ம&ற நா�கைள'ேபால 

ேமேலா;கி வளராதத&ேக காரண	 அறி1	 உைழ'�	 இைண5) ெசய�படாதேத 

ஆ�	. 

 

க�)�க. ேதா�றியி5தா=	 வா6�ைகயி� மா/த� இ�ைல. இ5த %ைற 

ெக�ட மரைப - அநீதிைய - ெநறிய�லாத ெநறிைய வ.2வ	 நியாய'ப��தி 

இ�கிறாெர�/ F/வ) வ.2வ�தி&�' ெபைம ந�/. 

 

இேவ/ உலக�) இய&ைக திேவ/ 

ெத.ளிய� ஆத=	 ேவ/. 

 

எ�ற �ற2�� அறி1	 ெச�வ%	 உலக இய&ைகயி� மா/பா�ைடயன.  
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இHவிர �	 உைடவவராக வா6வதாி) எ�ப) �லா� ேவ�ைகCைடயவ� 

கட1. ெபயரா� பJயி�டைத'ேபாலேவ ஆ�	. 

 

'தி' எ�ற ெசா�=��� 'க ேடாரா� வி	ப' ப�	 த�ைம' எ�/ ெபா. 

ெகா டா� ேபராசிாிய�. இ) மிக சிற5த க�). க ேடாரா� வி	ப'ப�	 

த�ைமCைடயவராக வா6த� அாிய %ய&சியா�	. 

 

அறிேவா, ஆ&றேலா, வள	பல உைடைமேயா க ேடாரா� வி	ப�த�க 

வா6�ைகைய வழ;கி வி�வதி�ைல. த�னல� )ற1	, பிற� நல	 ேப7	 

ேவ�ைகC	, மகெவன' ப�=யிைரC	 ஒ�க'பா���	 உ ைமC	 ெகா � 

ெதா டலா� உயி��� ஊதிய	 இ�ைல எ�/ கதி� கதி இனிய அ�பா� 

அளா� வ�தா� பலைர� தAவி வாA	 வா6�ைகேய பலரா� வி	ப'ெப/	 

வா6�ைக. 

 

இதைனேய, 'தி’ எ�றா�. ெத.ளிய அறி1 உைடேயா� பல� ச%தாய வா6�ைகயி� 

ேதா&/ இ�கி�றன�. அறிவி� காரணமாகேவ பலைரC	 ஆரா<5) பைக 

வள��)�ெகா டவ� இ�ைலயா? அறி1ைடேயா� எ�ற %ைன'பா� 

அழி5தவ�க. இ�ைலயா? அறி1ைடேயாெர�லா	 அ��ைடேயாராக 

இ'பதி�ைல எ�ற ஐய�தி� வினாேவ. 

 

அறிவினா� ஆ�வ) உ ேடா ? பிறிதி� ேநா< 

த�ேநா<ேபா� ேபா&றா� கைட. 

 

எ�ப) �ற.. 

 

ஆதலா� ெத.ளிய அறி1	 க ேடாரா� வி	ப'ப�	 எளிைமC	 ஏ&ற' ப �	 

ஒேசர உைடயவராக வா6த� அாி). 

 

மாணி�கவாசக� கட1ைள� " தி" எ�ேற அைழ�கிறா�. 'திேவ, எ� ெச�வேம" 

எ�ப) மணிெமாழி. இைறவைன சி5தி�த=��	 அவ�ற� திவைள' 

ெப/த=��	 அறி1��	 ச	ப5தமி�ைல. 
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ெத.ளிய அறி1ைடேயா� இைறவைன' ப&றிேய ஆரா<5தா=	 Fட இைறவைன  

ஆரா<கிறா�கேள தவிர அ4பவி'பதி�ைல. எ5த ஒ�ைறC	 எ'ெபாA)	 

ஆரா<5) ெகா ேடயி'பவ�க2�� அவ�க. ஆராC	 ெபாளி� ஒ�றி 

உடனா�	 வா<'�� கிைட�கா). இைறவ4	 அவன) இ�ப%	 ஆ<1� 

Fட�தி&� உாியனவ�ல. அ4பவ�தி&� உாியன. 

 

ெத.ளிய அறி1ைடேயா� ஆரா<கிறா�க. ! ஆரா<கிறா�க. !! ஆனா�, ஐயேகா , 

அவ�க2�� அ4பவ	 இ�ைல! இதைன�தாேன ”க&றதனா� ஆய பயென� 

ெகா�?" எ�/ வ.2வ� வின1கிறா�. மாணி�க வாசகர ◌ு	 ”க&றாைரயான 

ேவ ேட�" எ�/ ஒ)��கிறா�. திஞானச	ப5த	 'ெதளிவி4. சிவமாகி' எ�/ 

�றி'பி��� ெதளி1 சிவமாதJேலேய பய� F��கிற) எ�/ அளி+ 

ெச<).ளா�. 

 

ஆதலா�, "தி ேவ/ ெத.ளியராத=	 ேவ/" எ�ற �ற2��� க ேடாரா� 

வி	ப'ப�	 த�ைம உைடயாராத=	, ெத.ளிய அறி1ைடயாராத=	 

உலகிய&ைகயி� ேவ/ப�டன எ�/	, இைறவ� திவைள+ சி5தி�)' ெப&/ 

அ4பவி�த=	 ெத.ளிய அறி1	 உலகிய&ைகயி� ேவ/ப�டன எ�ப)ேம சிற5த 

க�)�களா�	. 

 

இ5த இர � உண�1க2	 அதாவ) க ேடாரா� வி	ப'ப�	 த�ைமC	, 

இைறவ� த� திவைள' ெப&/ அ4பவி�தா=	 த� %ய&சியினாேலேய ஆக� 

F�யனவா�	. 

 

ெச�வ	 உைடயராத� த� %ய&சியி�றிேய பிற� %ய&சியினா=	 ஆக%�C	. 

எ'ப� ெச�வ5த�க. ஆேனா	 எ�/ ெதாியாமேல உலக�தி� ெச�வ5த�க. 

ஆனவ�க2	 இ�கிறா�க.. ஏ�? பாிB+ சீ��Fட ெச�வ5த� ஆ�கிவி�கிறேத ! 

ெத.ளிய அறிவிைன' ெப&/ அதைன+ சார தி1ைடேயாராக1	 ஆக 

%ய=ேவாமாக. 

 

"இேவ/ உலக�) இய&ைக திேவ/ 

ெத.ளிய� ஆத=	 ேவ/" 

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



103 

 

43. 43. 43. 43. கசடற� க:ககசடற� க:ககசடற� க:ககசடற� க:க    

 

உயி� வா6�ைகயி� இ�றியைமயா� ேதைவ இ�ப	. இ�ப	 ேநாிைடயாக� 

கிைட'பத�/. பிற� வாயிலாக வ5) அைமவேதயா	. இ�ப�திைன வழ;�	 

ஆ&ற� ந�லறி1�ேக உ �. ந�லறிைவ' ெப/த&�+ சாதன	 க�வி. 

 

இ�/ ந	மிைடயி� க�வி ேவ/. அறி1 ேவ/ எ�ற உண�Fட வளரவி	ைல. க�வி 

அறிைவ' ெப/த&�ாிய வாயிேலயா	. ந	%. க&றாாி=	 Gட�க. உ �. 

அவ�க. எA�ெத ணி ஒ'பி'ப�. எ��)�கா��க. ஏராள	 கா��வ�. நம�ேக 

பிரமி'� ஏ&ப�	. ஆயி4	 அ � நி�/ பா��தா� க�வியி� - க&ற க�வியி� 

அைடயாள�ைத� Fட அவ�த	 வா6�ைகயி� பா��க %�யா). 

 

உ 7	 உண1 ெசாி�)+ ெச;�தியாத� ேவ �	. ெச;�தி வJைமயாக' 

பய�பட ேவ �	. இ)ேவ உணவி� பய�. அ)ேபாலேவ க�வி வா6�ைக' 

ப�டைறயி� அறிவாக மாறி ஒA�கமாக' பய� தரேவ �	. இ5த' பாிமா&ற;க. 

நைடெபறா) ேபானா� க�வியா& பயனி�ைல. 

 

க�வி இதர'ப�	. ஒ�/ ெபா)� க�வி. ம&ெறா�/ சிற'�� க�வி. ெபா)� 

க�வி எ�ேலா��	 ேதைவயான சில ெபா) அறி1 த	 ெச<திகைள க&/� 

ெகா.வதா�	. சிற'�� க�வி எ�ப) த� த�தியிைன ேம=	 உய��தி� ெகா.ள 

க&பதா�	. 

 

ஒவ��� உடJ� நலமி�ைலயானா� ம�)வ நிட	 உடைல� கா��+ ேசாதைன 

ெச<த� ேவ �	. ம�)வ� உடைல+ ேசாதைன ெச<) ேநாC&ற உட	பினி� 

இ�னி�ன உயி�+ச�) இ�ைலெய�/ �றி'பி�வ�. இ�லாத உயி�+ச�ைத' 

ெபற�F�ய உணைவ - ம5ைத� ேத� உ �. இ�ைமைய ஈ� ெச<) ெகா.வ) 

இய��. 

 

உடைல' ேபாலேவ ந	%ைடய உயிாியJ� சில த�தி� �ைறபா�க. 

இய�பிேலேய உ �. அ5த� த�தி� �ைறபா�க. எ�ன எ�பைத நாேம 

ந	%ைடய ேந&ைறய வா6�ைகயி� Gல	 ெதாி5) ெகா.ள ேவ �	. 

 

அ�ல) நம) வா6�ைகயி� ெந;கிய ெதாட��ைடய ெப&ேறா�. ஆசிாிய�, ந ப� 

ஆகிேயா� Gலமாவ) எ5த வைகயி� நா	 த�தி� �ைறபா� உைடேயா� எ�பைத� 

ேக��� ெதாி5) ெகா.ள ேவ �	. 
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இ;ஙன	 ெதாி5) ெகா ட பிற� ந	%ைடய உயி�� த�தி� �ைறபா�ைட நீ�கி 

நிைறநல�ைத வழ;க�F�ய இல�கிய;கைள - க�)�கைள� க&/� 

த�திCைடயவராக ஆ�கி�ெகா.ள ேவ �	. இதைன. 

 

க&க� கசடற� க&பைவ க&றபி� 

நி&க அத&�� தக. 

 

எ�ற �றளா� அறியலா	. 

 

இ5த� �றைள , "கசடற� க&பைவ க&க" எ�/	 "கசடற� க&க" எ�/	 "கசடற� 

க&றபி� நி&க அத&�� தக" எ�/	 பிாி�)' ெபா. ெகா.ள ேவ �	. 

ந	%ைடய மன��&ற	 இ�னெத�பைத அறி5) ெகா � அதைன நீ��த&�ாிய 

:�களாக� ேத�5ெத��), க&கேவ �	. 

 

எகி'திய நா��னி� பழெமாழி ஒ�/ உ �. "ந�ல :�க. உயி��� ம5) 

ேபா�வன" எ�ப) அ). �&ற	 நீ;�கிற வைரயி� க&க ேவ �	. �&ற	 நீ;கிய 

பிற� ெப&ற �) ெநறியி� நிைல�) நி�/ ஒAகேவ �	 எ�பேத �றளி� 

திர ட க�). 

 

இ;ஙனமி�றி� "கசடற� க&க" எ�பத&� ஐய5திாிபற� க&க ேவ �ெம�/ 

ெபா. F/வ) ெபா5)மாயி4	 சிற'�ைடயதாகா). 

 

இ5த' பா�ைவயி� ெவ�ளிCைடயவ�க., ெபாைற Cைடைமைய வ&�/�)	 

:�கைளC	, ேகாைழைம� த�ைமCைடயவ�க. ஆ.விைனயா&றைல� த	 

:�கைளC	, இ�ன%	 அவரவ� த	 த	 நிைல ேநா�கி� க&க ேவ �	. இ;ஙன	 

க&றா� தவ/க. ெதாட�5) வாரா. 

 

உலகி� தனிமனித வா6�ைகயி=	, ச%தாய' ெபா) வா6�ைகயி=	 மா/த�க. 

நிகA	. இ�த� சிற5த க�விைய வழ;�	 க�வி�Fட	 ஒ�/ திற5தா� ஒ�ப) 

சிைற+சாைலைய Gடலா	 எ�ப) ஆ�ேறா� க�). 

 

ஆனா� இ�ேறா க�விC	 ெபகி வள�கிற). ச�ட' ��தக;க2	 மைலேபா�  
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�விகி�றன. சிைற+ சாைலக2	 Gட'ப�ட பா��ைல. காரண	 கசடற� க�வி 

இ�லாைமேய யா�	. 

 

பல :/ ஆயிர	 ஆ �களாக� கவிஞ�களி� பா��ைட' ெபா2	 மாறாமேல 

இ5) வகிற). எA�தாள��	 அேத கதிதா�. ஏ�? ெசா&ெபாழிவாள� 

பர	பைரC	Fட ஓராயிர	 ஆ �களாக ஒேர ைமய�ைத�தா� B&றி வகிறா�க.. 

 

கட1. அவதார;களி� Fட வ�வ மா/த�க. ஏ&ப�டா=	, ேநா�க மா/த� 

ஏ&ப�டதாக� ெதாிய வி�ைல. 

 

இ5த ச%தாய�தி� ெச�ற :&றா �� �&றமாக� திக65த ஒ�/, �&ற	 எ�/ 

க � உண��த' ெப&ற ஒ�/ இ�ன%	 நீ;கின பா��ைல. பலாறிய அைத� 

�&ற	 எ�/ க&றா=;Fட� �&ற�ைத நீ��வதி�ைல. க&றப� நி�/ 

ஒA�வதி�ைல. இ) 

ஒ பாணி. 

 

அதனா� கவிஞ� உலக� க�)+ சி5தைனC	 வளரவி�ைல. நா�	 நா2	 வளர 

வி�ைல. ஆதலா� �&ற�ைத உண��தி நீ��	 க�விC	 �&ற	 நீ;கி நி�ெறாA�	 

ஆ&றைல� த	 க�விC	 வா6�ைகைய வள'ப��)	 எ�ப) வ.2வ�தி� 

திர ட %��. 

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

44. 44. 44. 44. ெமாழி4	 உற@	ெமாழி4	 உற@	ெமாழி4	 உற@	ெமாழி4	 உற@	    

 

தமிழக�தி�, வரலா/ எHவள1�ெகHவள1 ெபைம'பட� த�கதாக 

அைம5தி�கிறேதா, அHவள1� கHவள1 வ�த'ப�வத&�ாிய ெச<திக2	 உள. 

 

தமிழ�க. கட� நா� எ�/ கத' ெப/த&�ாிய இ;கிலா5ைத+ ேச�5த 

ஆ;கிேலய�� %�ேனா� யாகேவ கடJ� கல	 ெச=�தியவ�க.. கட� கட5த 

நா�கேளா� வாணிக	 ெச<தவ�க.. 

 

சிற'பாக இ5திய கிழ�காசிய நா�கைள� த�னக�ேத ெகா ட ெப5தமி6 நா� 

உைடயவ�க.. இமய�தி� ம�யி=	, க;ைக� கைரயி=	, சி5)நதியி� ஓர�தி=	 

தமிழ�க. உலாவின� - வா65தன� எ�/ வரலா/ ேபBகி�ற). 
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எனி4	 இ�ைறய� தமிழ�க. நிைல எ�ன? அ5த' பைழய தமிழக	 எ;� 

ேபாயி&/? தமிழ�க. த;க2ைடய உற1 கல5) வாA	 ப ைப வள��)� 

ெகா.ளாைமயி� காரணமாகேவ, இவ&ைறெய�லா	 இழ5தன� - இழ5) 

ெகா ��கி�றன� - இனிC	 இழ'ப� ேபா� ேதா�/கிற). 

 

ேவ/ப�ட ப�ேவ/ மனித இன�தினாிைடேயC	 அ�ைப' ெப�கி உறைவ 

வள�'ப) ெமாழியினாலாய விAமிய பய�. ெமாழியி� இ5த விAமிய ேநா�க�ைத� 

ெரல' ேபா�கி� தமிழ�க. மற5தா�க.. 

 

நா	 ேவெறாவேரா� உற1 ெகா � வாழ வி	பினா�, அவைர' �ாி5)ெகா.ள 

ேவ �யதவசிய	. �ாி5)ெகா � ேபசி' பழகி வா6வத&� த	ைம� த�திப��தி� 

ெகா.ள ேவ �	. 

 

இல;ைகயி� தமிழ�க. வா65தா�க.. ஆனா� சி;களவ�கைள' �ாி5) ெகா � 

பழக, இவ�க. சி;கள�ைத' ப��)� ெகா.ள1மி�ைல. அவ�க. இவ�கைள' 

�ாி5)ெகா.ள - பழக அவ�க�� தமிைழ க&/� ெகா��க1மி�ைல. இ5த 

நிைலைமயி� ெமாழி அ�ல) இன�தினாலாய ஒ&/ைமக. வள�5) கால' 

ேபா�கி� பைகைமயாக மாறி உறைவ� ெக��) வி�ட). 

 

நா	 எ5த நா��� வாAகிேறாேமா, அ5த நா�ைட ந	%ைடய நாடாக ஆ�கி ெகா.ள 

%யல ேவ �	. அ+சாதைனைய நா	 அைடவத&காக அத&�ாிய வைகயி� நம) 

க�விைய அைம�)� ெகா.ள ேவ �	. 

 

ஆ;கிேலய�க2	, ஆாிய�க2	 எ5ெத5த நா�க��+ ெச�/ வாணிக	 

ெச<தா�கேளா அ5த5த நா�களி� ெமாழிகைள' ப��)�ெகா.வதி� அ�கைற 

கா��னா�க.. 

 

அ)ேபாலேவ, ஆ;கா;�.ள ம�க��� த;க. ெமாழிைய க&/� ெகா�'பதி=	 

அ�கைற கா��னா�க.. அத� காரணமாகேவ ஆ;கில	 உலக ெமாழியாயி&/. 

சம-கித	 இ5திய ெமாழியாபி&/. 

 

தமிழ�க. த	 %ய&சிைய+ ெச<யாைமயி� காரணமாக - தமி6 ெமாழி தமி6 நா��  
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ெமாழியாக�Fட' Mரணமாக இட	 ெபறவி�ைல. ஆதலா� தமிழ�க. உலக 

அர;ேகா� - உலக மனித ச%தாய�ேதா� உற1 ெகா � �க6 ெப&/ வாழேவ 

ெமாழிகைளC	 பயில ேவ �	. 

 

பலெமாழி வழி'ப�ட ம�க��	 ைப5தமிைழ� க&/� ெகா���	 %ய&சியி� 

ஈ�பட ேவ �	. அ�ேற உலக	 ந	வழி நட��	. இதைன வ.2வ�. 

 

யாதா4	 நாடாம� ஊராமா� எ� ஒவ� 

சா5)ைணC	 க�லாத வா/. 

 

எ�/ Fறியி�கிறா�. 

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

45. 45. 45. 45. ஆ� &�கியம�லஆ� &�கியம�லஆ� &�கியம�லஆ� &�கியம�ல    

 

மனித�க2��. ெபாளிய� ச ைடக. வவ) ேபாலேவ, க�) வழி+ 

ச ைடக2	 ேதா�/வ) �. ஒவைடய க�ைதவிட இ�ெனாவைடய 

க�) உய�5த) எ�கிற எ ண	 ேதா�/கிறேபா)	 த� க�ைத ம&றவ�க. 

எHவித நிப5தைனCமி�றி ஏ&/� ெகா.ள ேவ �	 எ�கிற %ய&சி 

தைலகா��கிற ெபாA)	 ச ைடக. ேதா�/கி�றன. 

 

ஒ க�ைத ஏ&/� ெகா.வ) அ�ல) ம/'ப) எ�பதைன அ� க�ைத+ 

ெசா�=கி�றவ�கைள ைவ�) ம��	 %�ெவ��க %�யா). 

 

எ5த ஓ� இன�தி&�	 த�4ைடய தனி� த�ைமைய� கா'பா&றி� 

ெகா.ளேவ �	 எ�ற ஆ�வ	 இ'ப) மனித இய�ைப ஒ��ய) தா�; தனி5 

த�ைமைய� கா'பா&றி� ெகா.வ)	 பிறைடய க�ைத ஏ&/' ேபா&ற 

ம/'ப)	 ஒ�ற�ல. 

 

தனி� த�ைமைய� கா'பா&றா) ேபானா=	, ஒ இனவழி'ப�ட நாகாிக�தி&� - 

கலா+சார�தி&� அ�+Bவேட இ�லாம& ேபா<வி�	. அ) ம��ம�ல - 

நா�க2��	 Sழ�க2��	 ஏ&றவ ண	 ஒA�க	. ஒA�கமி�ைமகளி& Fட 

ேவ/பா�க. 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 ஒA�க	. இைத நா	 அநாகாிக	 எ�/ 

F/வத&கி�ைல. இத&� அ�'பைட அ5த� கால ச%தாய�தி� உ.ள ஆ  

ெப களி� விகிதாசார எ ணி�ைகேய ஆ�	. 

 

ஆனா� தமிழக�தி� S6 நிைல ேவ/. ஆதலா� பிறைடய க�ைத� ேக��, 

சி5தி�), அ�க�) த�4ைடய தனி� த�ைம�� இைட]/ ெச<யாம� - 

த�4ைடய நாகாிக�ைத வள��)+ ெசAைம'ப��த உத1மானா� அதைன 

ஏ&/�ெகா.ள� தய;க�Fடா) எ�பேத வ.2வ' ெப5தைகயி� க�). 

 

திவ.2வ� கால�தி� தமிழக�தி� சமய ச%தாய� க�)�க. ப�ேவ/ 

ப�திகளிJ5) வ5) ேமாதின. 

 

��தாி� க�)�க. பரவின. மகா>ர� க�)�க. பரவின. ஆாிய மத� 

க�)க2	 பரவின. இ�க�)கைள+ சா�5ேதா� அைனவ	 த;கைள 

ப�லா&றா4	 உய��தி� ெகா � Fறின�. 

 

அ5த+ SழJ� தா� திவ.2வ� , யா� ெசா�=கிறா� எ�ப) ப&றி� 

கவைல'படாேத! எ�ன ெசா�=கிறா�க. எ�பைத� ெதாி5) - ெதளி5) - அ) 

உ ைமயானதாக - வா6�ைக�� இைய�ைடயதாக இ��மானா� ஏ&/�ெகா. 

எ�/ Fறினா�. 

 

எ'ெபா. யா�யா�வா<� ேக�பி4	 அ'ெபா. 

ெம<'ெபா. கா ப) அறி1. 

----------- 

46. 46. 46. 46. த� �:ற	 நீ�கி� த� �:ற	 நீ�கி� த� �:ற	 நீ�கி� த� �:ற	 நீ�கி� பிற/ �:ற	 கா0கபிற/ �:ற	 கா0கபிற/ �:ற	 கா0கபிற/ �:ற	 கா0க    

 

அரB ெபா/'�.ள ஒ�/. அரசி� அதிகார�தி&� எ�ைலக2 �. ஆனா� 

அரசி4ைடய ெபா/'�க2	 கடைமக2	 மிக' பர5தன. நா�� ம�களிைடேய 

ந�ெலாA�க%	 ந�ெனறி+ சா��	 நிைலெப&றி��	 ப� ெச<ய ேவ �ய 

ெபா/'� அரசி4ைடய ேதயா�	. 

 

அதனால�ேறா 'ந�னைட ந��த� ேவ5த���� கடேன' எ�/ �றநாX/ 

ேபBகிற). ந�னைட ந��த� எ�றா� உ�தர1க. Gல	 எ�ப) ெபாள�/. 
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ச�ட;க. Gல%	 அ�/. க��'பா�க. Gல%	 அ�/, த டைனக. Gல%	 

அ�/. 

 

அரச�, தா� வா6தJ� Gல	 நா�� ம�க2�� ந�ெலாA�க�ைத எ��)� 

தரேவ �	. ேம=	 நா��� தனிமனித4ைடய - ச%தாய�தி4ைடய ஒA�க+ 

சா�� ந�வா6�ைக�� அரேச ெபா/'�. 

 

ஒA�க ெநறிகைள' ப&றி உர�)' ேபசினா� ேபாதா). அ�ல), த டைனைய� 

கா�� அரB	, நரக�ைத� கா�� மத� தைலவ4	 மிர��னா� ஒA�க	 வள�5) 

வி�மா எ�ன? ேபா��மைட க�டாம� அைணயி� த ணீைர� ேத�கினா� 

உைட' ெப�'பைத� தவிர, ேவ/ வழி ெய�ன? 

 

அ)ேபாலேவ வா6�ைகயி� ேதைவகைள ெப&/ சீராக வாA	 வழிவைககைள� 

கா�டாம� -ெபற )ைண நி&காம� - அ�ல=&/ அழ+ ெச<தா� ஒA�கமா வள	? 

நரக�ைத�தா� கா��;கேள�?........ ஒ�கா=	 %�யா). 

 

�&ற	 இ�கிற இட	 ம��ேம நம��� ெதாிகிற). ஆனா� அ5த� �&ற�தி�, 

பிற'பிட	 நம��� ெதாிவதி�ைல. ெதாி5தா=	 ெதாி5ததாக� கா��� ெகா.ள 

ம/�கிேறா	. காரண	 நாேம Fட அ5த� �&ற;க. ேதா�ற� காரணமாக 

இ'பதனா� தா�. 

 

ெபா< ெசா�=வ) �&ற	. ஆனா� அைதவிட' ெபாிய �&ற%ைடய) ெபா< 

ெசா�ல உவா�கிய ச%தாயேமயா	. தி�வ) ெபாிய �&ற	. ஆனா� அைதவிட' 

ெபாிய �&ற	 திட�F�ய SழJ� ச%தாய�ைத அைம�தி�கிேறா	. 

 

அA�கா/ ெகா.வ) �&ற	. ஆனா� அைதவிட' ெபாிய �&ற	 அA�கா/ 

ேதா�/மள1�� ஏகேபாகமாக வா6வைத அ4மதி'ப). ேம&க ட �&ற;களி�றி 

ச%தாய�தி� நைட%ைறைய ஒA;� ப��தி எ�ேலா	 எ�லாவ&ைறC	 ெப&/ 

வாA	 இய� �ைடய ச%தாயமாக அைம'ப) அரசி� ெபா/'�. 

 

ஆனா� இ�ேறா அரBக. இ5த' ெபா/'பிைனயா ேம&ெகா � ெச<கி�றன? 

இ�ேறா அரB வ�லாள�க. ைகயிேலேய சி�கி அவ�க. ைக'ெபா	ைமயாக  
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இ�கிற). 

 

அரB நா�� ம�களிைடேய �&ற�ைத' பா���மானா�, அ5த� �&ற	 

ம�களிைடேய ேதா�றி வள�வத&� அரசி� ஆ�சி %ைறயி� �ைறபாேட காரண	 

எ�பைத அறியேவ �	. இ) %&ேபா�கான அரசா;க�தி� சிற5த க�)	 

அைம'�மா�	. 

 

ஆதலா� அரB ம�களிட%.ள �&ற�ைத கா7மானா� அ5த� �&ற;க. 

ேதா�/த&�ாிய த�4ைடய �&ற�ைத நீ�கி� ெகா.ள ேவ �	. 

 

அ'ெபாA) தா� நா�� ம�களிைடேய �&ற;க. ேதா�/வத&�ாிய வா<'�க. 

இ�லாம& ேபா�	. எHவள1 சிற5த %&ேபா�கான அரசிய� க�) எ�பைத 

எ ணி மகி65) ெசய&ப��த ேவ �	. இதைன, 

 

த� �&ற	 நீ�கி' பிற� �&ற	 கா கி&பி� 

எ� �&ற	 ஆ�	 இைற��. 

 

எ�/ தி��ற. ேபBகிற). 

 

அரசி� த� �&ற	 நீ;கிய அளவிேலேய, பிற� �&ற	 ஒ�/ இ�ைல ெய�ப) 

உணர�த�க). ஆனா� இ�ைறய நைட%ைறயி� அரBக. அதிகார அைம'பி� 

ேம� ம�ட;களாக விள;�கி�றனேவ ெயாழிய, அற ெநறியி� ேம� ம�ட 

அைம'�களாக விள;கவி�ைல. 

 

ஆ�சியி� வ�ட;கைள+ சா�5தவ�க2�� இலாப	 இ'பதாக ம�க. 

க)கிறா�க.. பல	 அ5த ைமய�ைத' ேபா�டா ேபா�� மன' ேபா��ட� வ�ட 

மி�கிறா�க.. அ;� ஆ�'பா�டமி�கிற). ஆரவார	 இ�கிற). ேபா�டா 

ேபா��க. இ�கி�றன. த5திர;க2	 ம5திர;க2	 தைலகா�ட� ெதாட;கி 

வி�டன. 

 

இைவக. அரB அறெநறி+ சா�பினி�/	 பிற� கி�றனேவா எ�ற எ ண�ைத� 

ேதா&/வி�கிற). அ)ம��மி�றி அரசி� அறி�ைகக2	 Fட �&ற;கைள 

க �பி�'பதி� அரB சாதி�த சாதைனகைள' ப��ய� ேபா��� கா பி�கி�றன. 

அத&� மாறாக ம�க. ம�ற�தி� நிைற நல வள�+சி �றி�) மதி'பி�வதி�ைல. 
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ெபா)வாக இ�/ ஒ அரB மிக மிக+ சாதாரணமான காவ� உ�திேயாக�ைதேய 

வகி�கிற). ஆனா� அரசி4ைடய ெபா/'ேபா த� ��மக4ைடய அறிைவ� 

ெதா��� ேதா � வள�'ப), ஆ.விைனயா&றைல வள�'ப); ஒA�க ெநறியி� 

நி/�)வ). 

 

எ�4ைடய ேதைவகைள நா�ெபற எ�ைன %ை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� ம�க. ம�ற�தி� 

�&ற	 மJC	. �&ற�ைத� Fறி' பயனி�ைல. அரB �&ற%ைடய தாக இ5) 

ெகா � ம�க2��� த டைன வழ;�வ) அறெநறிC	 அ�/. 

 

அதனாேலேய த� �&ற	 க � த�4யி� த5தன� பா �ய� ெந�Nெசழிய�. 

ேகாவலனிட�தி� �&றமி�ைல. பா �யனிட�திJ5த �&ற	 ேகாவலனிட�தி� 

�&ற�ைத உ டா�கிய) எ�பைதC	 அ�யி&க ட �றைளC	 இைண�) 

ேநா�கினா� தமிழ� அரசியJ� விAமிய சிற'��க. விள;�	. 

 

த� �&ற	 நீ�கி' பிற� �&ற	 கா கி&பி� 

எ� �&ற	 ஆ�	 இைற��. 

 

எ�ப) தி��ற.. 

--------- 

47. 47. 47. 47. ஊழாஊழாஊழாஊழா? ? ? ? &ய:சியா&ய:சியா&ய:சியா&ய:சியா????    

 

ஊ6 ச�வ ச�தி பைட�த); அைத எதி��) மனிதனா� ஒ�/	 ெச<ய %�யா); 

மனித ஆ&றைல விட ஊழி� ஆ&றேல வJைம பைட�த)' எ�ெற�லா	 

க�)�க. நிலவிய கால�தி� திவ.2வ� தி��றைள இய&றினா�. 

 

ெபா)வாக ந	%ைடய ம�களிட�ேத இ�/வைர விவாத�தி&�ாியதாக இ'ப) 

ஊ6 ெபாியதா? உைலயா %ய&சி ெபாிதா? எ�ப)தா�. ஊ6 வJைம யான) எ�ற 

க�ைத வJC/�)கிறவ�க. கீ6�க ட சா�/கைள� கா��வா�க.. 
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க�ெபா5 திர;� ம�ல& ேப�யா&/ 

நீ�வழி' ப^உ	 �ைணேபா� ஆயி� 

%ைறவழி' ப^உ	 எ�ப) திறேவா� 

கா�சியி& ெறளி5தன	.    - �ற	 

 

ஆ&/ ெவ.ள�தி� ேபா�	 பட�, ெவ.ள� )டேனேய அ��)+ ெச�ல'ப�	 

எ�ப) உவைம. பட� ஆ&/ ெவ.ள�ேதா� அ��)+ ெச�ல'ப��தJ� எ�ன 

விய'�? அ) சட' ெபா. தாேன? பட��� ஏ) ப��தறி1? பட��� ஏ) 

சி5தைன? ஏ) அறி1? ஏ) ெசய� திற�? 

 

மனிதேனா சி5தி��	 ஆ&ற� ெப&றவ�. அறி1	 ெசய� திற4	 உைடயவ�. 

இவ� ெவ.ள	 ேபாகிற ேபா�கிேலேய இA�)+ ெச�ல' ெப/வானானா� மதியிJ 

- நீ5த� ெதாியாதவ� - ஆ&ற� இ�லா) ேசா	ேபறி எ�/தா� ெகா.ள ேவ �	. 

ச�தி பைட�த - மதிCைடய - நீ5த� ெதாி5த மனித� படகி� இ5தா� 

ஆ&/'ேபா�ைக எதி��) அ�லவா ெச�=வா�? 

 

திவ.2வ� ெபமகனாாி� :J=.ள ’ஊழி& ெபவJ யா1ள?' எ�ற வினாைவ 

எA'�வ� சில�. ஆனா=	 அவ� எ��)� ெகா ட ஒ ெபாைள எ'ப� 

%��கிறா�? க�)�� எ'ப� ஊ�ட; ெகா��கிறா� எ�/தா� பா��க ேவ �	. 

அ5த� �றைளேய %���	 ெபாA) 'ஊ6 %5)/	' எ�கிறா�. 

 

ஊ6, உ�4ைடய வா6�ைக' பயண�தி� உ�4ைடய %ய&சிைய %5தி�ெகா � 

வ5) நி&�	 எ�கிறா�. எனி4	 ஊ6 ெவ&றி ெப&றதாக அவ� ெசா�லவி�ைல. 

 

நீ ட ஓ�ட' ப5தய�தி� %த& B&றி� சில� %5தி ஓ� வவ) �. ஆனா=	 

%த& B&றி� %5தி ஓ�யவ�கேள இ/தியி=	 ெவ&றிெப&/ வி�கிறா�களா? 

இ�ைலேய! %தJ� பி5தி ஓ�யவ�க. ேபாக' ேபாக தம) ஆ&றைல' ெப�கி 

%5தி ஓ�யவ�கைள' பி�த.ளி ெவ&றிெப&/ வி�வ) �. 

 

அ)ேபாலேவ ஊ6 %5தினா=	, அ) மனித4ைடய �ைறவ&ற %ய&சியா� பி� 

த.ள'ப�வத&� உாிய) - பி� த.ள %�C	. அ5த ஆ&ற=�ேக %ய&சி எ�/  
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ெபய�. %ய&சிைய' ப&றி வ.2வ� ேபB	 ேபா), 

ஊைழC	 உ'ப�க	 கா ப� உைலவி�றி� 

தாழா) உஞ&/ பவ�. 

எ�/ �றி'பி�கிறா�. 

 

ெத<வ�தா� ஆகா) எனி4	 %ய&சித� 

ெம<வ5த� FJ த	. 

 

F&ற	 �தி�த=	 ைகF�	 ேநா&றJ� 

ஆ&ற� தைல'ப�� அவ���. 

 

எ�ற �ற�பா�க. %ய&சியி� ேபரா&றைல வJC/�) கி�றனேவய�றி ஊேழ 

ெவ&றி கா7	 எ�/ அ/தி யி�� உண��தவி�ைலேய. 

 

�ராண வழி பா��தா=	, ஊழி� வழி ஏ&ப�ட மரண�ைத %ய&சி வழி, ெப&ற 

ேநா�பி� பயனாக ெவ�ற மா��க ேடய� வரலா&ைற நா	 பா��கிேறா	. 

 

நில�தி4ைடய இA'பா&ற� வி ேணா�கி+ ெச�=	 ெபாைள இA�)� த.2	 

வJைம உைடயேத ஆயி4	, அைதC	 த��) நி/�தி வான�ேத மனித� 

மித�கவி�ைலயா? ஆதலா�, ஊழி� வJையையவிட, நம) %ய&சிேய 

வJைமCைடய) எ�/ கதி %ய&சிCைடய வா6�ைகயி� ஈ�ப�ேவாமாக! 

 

%ய&சி உைடேயா� இக6+சி அைடயா� ! 

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

தவ�தி ��ற��� அ�களாாி� B�க�தவ�தி ��ற��� அ�களாாி� B�க�தவ�தி ��ற��� அ�களாாி� B�க�தவ�தி ��ற��� அ�களாாி� B�க�    

 

அ'ப�, B5தர�, மாணி�கவாசக� சில	� ெநறி 

எ;ேக ேபாகிேறா	? ைசவ சி�தா5த%	 ச%தாய ேம	பா�	 

வா6�ைக நல	 ச%தாய ம/மல�+சி  

சி5தைன+ ேசாைல திவாசக� ேத�  

ச%தாய ம/மல�+சி இல�கிய;க. Tirukkural a World Literature   

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


