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Point No.40  
 
 

அன்னண எருருக்கு ங்க முடிவு செய்துள்ப ிம் அனத் தடி உடதண 
ரும்.  ஆகத ாம் அனக் தகட்கின்ந ிம் அர் அனுிக்கக் கூடிாக  

இருக்கிநா ன்று தார்த்துக் சகாள்ப தண்டும். 
 

அன்னணன அநறந்ர், கூர்ந்து சுற்றுபற்றும் கண்டரல், அற்பும், ஆச்சரிம், 
அதரிறம், ஆணந்றருப்தனக் கரனரம். இந் ெமூக சூல் ன்றும் உண்டு. 
ரநறறல்னன. அன்னண எரு திரர்த்னணன அனுறக்கும் னகனக் கண்டரல், 
அனமம் சூட்சுாகத் ‘சாடர்ந்து’ உள்ளுனந கெிங்கனபக் கண்டால், ரபரகக் 
கண்ில்தடும். அன்னண ககட்டனத் ருரர், றனணத்துக தனறக்கும் ன்தஜல்னரம் 
உண்ன. அனக் கடந்து அன்னண மூனம் ாழ்ில் உள்ப புன சதாருட்கனப 
அநிது.  ரழ்ில் அறர்ஷ்டம், கதறர்ஷ்டம் புனந்றருந்ரல் அன்னண ெீித்றல் 
ன்ண னநந்துள்பண? அன கரக ஜதரக்கறங்கள். ‘ரன் பின்’ ன்தனுக்கு 
ப்தடி அன தன்தடும்? கரக ஜதரக்கறரகப் ஜதநரிட்டரலும் அன ரழ்ன 
உச்சகட்டத்றல் பப்தடுத்தும். அன்தன் ககட்தது கனன கண்டும், றருரக 
கண்டும், ருரணம் கண்டும், புத்ற சந்ரணம் கண்டும், திகரன் கண்டும் 
கதரன்நன.  அன்தத ன் செனாதனா, ணப்ததாக்காதனா னடன ழுப்தா 
ிட்டால் இன ாதண தனிக்கும். சறக்கனரண திச்சறனணகனபக ணின் பக்கறரகக் 
கருதுரன். 10 ஆண்டரக ன் ஜதரறுப்தில் உள்ப ஜதரும் ஜசரத்து – ரர்க்கட்டில் 20னட்சம் 
ஜதறும் ஜசரத்து – உனடர் 5 இனட்சத்றற்கு ினன கரட்டுகறநரர். றனத்ன 
ரங்கறிட்டரல் 5 னட்சம் பிது.  ‘தறருந்ரல் ரங்கனரம்’ ன்தது சறக்கல். இது 
சம் அந் அன்தர் ிரதரத்றற்கு தரங்க் 8 இனட்சம் ஜகரடுக்க பன்ந்து.  அன்தர் 
கம்தணிக்கு 8 இனட்சம் கண்டரம், றனத்றற்கு 5 னட்சம்  படிபர? ன்று தாங்க் 
அிகாரிிடம் ெிக்கனனக் கூநிணார். அறகரரி தரங்க் இஷ்டப்தட்டரல் தத்ன 
ிற்தரிடம் கடிரக ஆதசீறல் ஜகரடுத்துிட்டு, சப் ரிெறஸ்ட்ரரிடறருந்து தத்றத்ன 
தரங்க் ரங்கறக் ஜகரள்லம் ன்நரர்.  அன்தர் சறக்கல் ீர்ந் பினன றனணத்து 
ிந்ரர். அறகரரி றனத்றற்கு 5ம், கம்தணிக்கு 8ம் ருகறகநன் ன்நரர். எவ்சாரு 
முனநமம் அன்னண நாது செல்தடும் னகிது. சறக்கல் அருக்கு சறக்கல் இல்னன.  
ககட்தற்கு கலும் ஜகரடுப்தக அர் அதரிறரண அருள்.  

 

திச்சனண ீர்து சறநப்பு. இங்கு அன்தர் அநற கண்டிது ‘ரழ்ில் சறக்கனறருப்தது 
உண்ன. சறக்கல் அன்னணக்கறல்னன’ ன்தன அன்தர் அநறது பக்கறம். னறசஜதத் 
னறடிர ிரக இடிந்து கதரணரள்.  கெனுக்கு னறடிரரல் குடும்தம் சலறபம் ன்றும் 
ஜரிில்னன. னறடிரவுக்கு எரு ிடில் ற்தடும் கம் ஜதண்கள் குதூகனரிணர். 
தம் அர்கள் ணறல் ட்டுப்தடில்னன.  னறடிரனக் கண்டுிட்கடன் ன்ந கடிம் 
ந்து.  ன்ண ஜசய்ற, ல்னர, ஜகட்டர ன்று னறசஜதத் ககட்டற்கு ‘ன்ண ல்ன 
கசறன றர்தரர்க்க படிபம்’ ன்கறநரர் கப்தணரர். ஜதண்னக் கண்டு திடித்து 
அருக்கு ல்ன ஜசய்றில்னன. தம் கண்டும்! ப்தடித் ருது ன்தது அர் 
கனன. அது ஜகரடுக்க படிர தம். டந்து ன்ண? ஜதண் றரும் ஜசய்து 
ஜகரண்டரள். அனத் ஜரடர்ந்து ரந்து கதரண கெனுக்கும் றரும் ஜதருபில் 
டந்து. அனமம் கடந்து கப்தணார் கடன்தடில்னன. அந்ப் தத்ன ிருப்தித் 
தண்டாம் ன்ந ினன ழுந்து னிெசதத் சதம்தர்னின ட்டிணாள். அன்னண 
திரர்த்னணகனப அனுறக்கும் ஜதரழுது ரம் கரணும் ரழ்ில் புனந்துள்ப 
அற்புங்கள் தன.  
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 ஜதரும் தரத்னத் ரங்க ற்கணக டரர்சற சூனறல் கரத்றருக்கறநரர்  

 கெனுக்கு திங்னற னடரணரல், அரும் ற்கணக அநறபகரணக 

 ஜதம்தர்னறன றனணக்க படிரது ன்நரலும் அதுவும் ற்கணக ந் ஜசய்றக. 
 

ாழ்க்னக ற்கணத சதற்ந 

அற்புங்கள் இன. இன ாம் 

அநிான, அநிந்ால் ம்த முடிான 

 

 அன்னண ம் சூனன ப்தடி ஜசரர்க்கரக்குகறநரர், ன்ண ன் சூனறல் 
னத்றருக்கறநரர் ன்தன ரம் ம் திரர்த்னண பனம் அநறனரம். 
 

Point No.41  
  

எருருனட குிக்கு ீநி சகாடுக்கும் சதாழுது அர் ம் கட்டுப்தாட்டுக்குள் 

 இருக்க ாட்டார்.  அத ெத்ில் எருருனட குிக்குக் குனநாகக் 
சகாடுத்ாலும் அப்சதாழுதும் அர் ம் கட்டுப்தாட்டுக்குள்பிருக்க ாட்டார்.   

ஆகத அடுத்ர் எத்துனப்பு க்கு தண்டுாணால் அருனட குிக்கு 

 ற்நது ததால்  தண்டும்.  கூடதா குனநதா சகாடுக்கக் கூடாது. 
 

ணின் ரகண பன்னுக்கு ந்து எரு கட்டம்.  குடும்தத்றன் பனபம் 
சபகத்றன் பனபம் உரும் கட்டம் ரம் ரழும் 21ம் நூற்நரண்டு.  னனப்பு எருரல் 
அடுத்ர் உரும் றனனக்குரிது.  சுந்றம் ரும் ன சபகம் ணினண உர்த் 
பற்சறகள் டுக்கில்னன.  ஜணணில் அது அந்ற ஆட்சற.  அந்றன் ரட்னட ஆப 
கதரட்ட கரடு, ற்தடுத்ற ில்க, டத்ற தள்பிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், அன் 
ிரதரத்றற்குரி தரங்குகள் ட்டுக அதுன இருந்ண. இன்னந சர்க்கரர் ஜசரந் 
சர்க்கரர்.  கல்ி அனணரும் ஜதநவும், கதரக்குத்து ல்னர கறரங்கலக்கும் 
ற்தடவும், தஞ்சம் னனஜடுக்கரல் உவு உற்தத்றரகவும், சறகறச்னச அனணரும் 
ஜதநவும் பழு பற்சற ஜசய்கறநது.  

 

ெமூகம் அனணரும் இனடிடாது ஆணந்ம் சதநவும் 

அன்மூனம் அநிவு சதநவும் ஆிக்கக்காக ெிணிா 

தடங்கனபத் ாரிக்கின்நணர். 
 

சறணிர, T.V கடிகர ‘பறகரர் கல்ின’ பர்க்கும் அங்கங்கள். னனப்பு ரடு 
பன்கணந ணி ணின் அறகதட்சம் பன்கணந கண்டுஜன்ந பக்கற கருத்து. MSSஇன் 
பக்கறரண ஜகரள்னககபில் என்று; அந்ற ரட்டு உிரல் ரடு சலறபம் ன்தது.  
இதுன அவ்வுிால் முன்னுக்கு ந் ாடுகபில்னன. கதரர்ச் கசத்ன ிட்டு 
ீப கரப்தி ரடுகள் அஜரிக்க உி ஜதற்று சுந்றத்ன இந்ண. உின 
றுத் ஷ்ர ல்னசரிற்று.  ஜசல்னம் று. திரிம் உர்ந்து.  டீ்டில் திரிம் 
குந்னகனபத் றநனபம் தண்பும் உனடர்கபரக்கும்.  ஜசல்னம் சலறச்ஜசய்பம். 
சர்க்கரர் ஜகரடுக்கும் ரன்ம் அபவுக்கு ீநறணரல் க்கள் ஜதற்நனக் னகிட றுத்து 
கலும் பன்கணற்நம் த் னடரர்.  றன்சரம் அதுகதரல் பத் னட ற்தட்டு 
ிட்டது.  தம் ஜகரடுத்து எட்டு ரங்கறணரல், ாபாட்டத்ில் தம் சகாடுக்கனாம், 
எட்டு ாது ன்நாகிநது.  அன்தின் தம் அசறரகக் ஜகரடுக்க கண்டும். ஆணரல் 
அணரல் ஏட்டுரது ன்ந றனன உருரகறநது.  தரத்றம் றனநந்தின் ஊற்றும் ீர் 
றந்கரடும்.  சரம் ககப் தம் உண்டு. கூடகர குனநகர கூடரது.  
சரப்தரட்டிற்கும், சங்கலத்றற்கும், ற்கும் அபவுண்டு.  
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அபிற்கு ிஞ்ெக் கூடாது. குனநந்ால் தனணிருக்காது. 
அபன அநறது சபகம் ஜதற்ந அறர்ரண ஞரணம். 

 

குந்ன பர்ப்பு, றரு சுபகம், டரக்டர், க்கலல், ரர்க்கட் ஆகற இடங்கபில் 
இக்கருத்து ஜதரும் பக்கறத்தும் ஜதறுகறநது. (Price) ினனஜன்தது ரும் 
ற்தடுத்துறல்னன. சதாருள் ன் ினனனத் நாது ிர்ிக்கும். அதுத 
ார்க்கட்டின் ெிநந் ிநன. னனர் ன் திதனத்ன கூட்டம் கதரட்டு றனன றறுத் 
படிரது.  அது ரகண ற்தடுது.  ரகண ீடிக்கும்.  ரகண னநபம்.  ணினுனட 
கட்டுப்தரட்டினறருக்கரது.  கட்டுப்தரட்டினறல்னரனக் கட்டுப்தடுத் பன்நரல் கரல்ி 
கறட்டும். சற்நி சதற்நால் முன்தணற்நம் ாநி தின்தணற்நாகும். சகாடுன உிர் 
சதறும். ரறரர் ருகள் ஜகரடுன, ெரறக்ஜகரடுன, தம் ஜசய்பம் அட்டகரசம், 
தி ஜகரடுங்ககரனரது ல்னரம் இற்னக றறரண ‘அபன’ ணின் 
படிபம்ஜதரழுது ீநற அகந்னின் ஆட்சறன ற்தடுத் பன்று ஜற்நற ஜதறுரல் 
ழுது.  சரர்னஸ் ன்ந ஆங்கறன ன்ணர்  னனன இந்து, திஜஞ்சு, ஷ், 
அஜரிக்க புட்சற அன அறக்க ற்தட்டன. இந்ற சுந்றம் உனகத்றற்கு பக்கற 
கட்டம். சுந்ித்ன ிட ஜாிக் சகாடுனன அிப்தது முக்கிம் ண 60 ஆண்டாக 
ாம் அநிகிதநாம். கரத்ர யரிெண பன்கணற்நத்றற்கு ஜசய்து ஜதரி கசன.  

 

ணின் இன்று தத்றற்கும் திக்கும் பழு அடினரகற அநறன 
உனகத்னனன இந்து ிட்டது.  ிஞ்ஞாணி உனனக ஆளும் தம் அனுக்குப் 
தகுத்நிில் ம்திக்னகில்னன. தச்ொிகாத்ன ிஞ்ஞாணி ாடி சற்நி 
சதற்றுிட்டான். கடந் நூற்நரண்டுகபில் பம், த்றன் னனர்கலம் உனனக 
ஆண்டணர்.  அன்பன் தனடத்னனர்கள் ஆண்டணர்.  

 

ணின் சுந்றம் ஜதற்று ன்னணத் 

ரகண ஆலம் நூற்நரண்டு 1950-2050. 
 

அக்கரனத்றல் குடும்தத்றலும், ரழ்ிலும், அசறனறலும், கரகத்றலும் பக்கறரகக் 
கரு கண்டி தன கருத்துகபில் என்று: சகாடுப்தின் அபவு. அதுத னனப்பு. 
  

Point No.42 

 
ாம் அடுத்ருக்குப் தம்  தண்டும் ன்ந ினனிருந்ால் தத்ின் 

னகான் ஏங்கிிருக்கும். ற்நர் க்குப் தம் சகாடுக்க தண்டிிருந்ால் 

ம் னக ஏங்கிிருக்கும். ஆகத தத்ன ம் கட்டுப்தாட்டிற்குள் னத்ிருக்க 
ிரும்புகிநர் ரிடமும் கடன்தட்டிருக்கக் கூடாது. 

 

     ணின் பன்னுக்கு  கண்டும் ன்தது அனணது  இனட்சறம். உடல் னம், 
குடும்த னம், ஊரில் ரிரன, ஜசரத்து, கல்ி, அந்ஸ்து, தி ஆகறன 
உரும்ஜதரழுது எருர் பன்னுக்கு ருரர்.  ணின் ெமூகத்ின் எரு அம்ெம். 
ணின் ஜதறுதன அனணத்தும் சபகம் அனுக்குக் ஜகரடுத்து.  தம் அற்றுள் 
பக்கறரணது. தம் சபகத்றன் சக்றரண அறகரத்றற்குனடது. அணரல் தம் 
பக்கறம்.  தம் ஜதற்நர் தத்றற்கு அடினரணரலும் தம் ஜதருகும்.  தம் 
அருக்கு அடினரணரலும் ஜதருகும்.  பல் னக தம் இருலக்குரிது. இண்டரம் 
னகப் தம் அருலக்குரிது.  உனப்தரலும், அநறரலும், ஜசல்ரக்கரலும், 
றநனரலும் சம்தரறக்கும் தம் இருலக்குரிறல்னன ன்நரலும், அருலக்குரில்ன.  
உடலும், உிரும், ணபம் இருபரணன ன்ந ஜதரருபில் அன இருலக்குரின. 
னரட்டரி சலட்டு, தங்கு ரர்க்கட்டில் சம்தரறப்தன இருனபப் கதரற்றுதர் ஜதறும் தம்.  
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ரற்றுது, அறரம், அக்கறம் ஜசய்து சம்தரறப்தது கடிரண இருலக்குரின.  
அன இருளுக்குரின ன்நாலும், இருபால் பர்தர்கட்குவும். அழுகற தம் 
ிரற ரும். ரட்டிற்கு உடல் னம் ரும். அருபரல் தம் சம்தரறப்தது பில்ன.  
ஜற்நற ஜதற்நரல் அதரிறரகப் ஜதநனரம். தம் ரர்க்கட்டில் உற்தத்றரது.  
ரர்க்கட் எருர் அடுத்ன ம்புரல் தத்ன உற்தத்ற ஜசய்கறநது.  ணி 
ம்திக்னகின் ெமூக ெக்ி தம்.  தம் ரரபரகப் புங்க உனப்தரபிரக, 
றநனசரனறரக, ரரணரக இருப்தது அசறம். அப்தடிிருக்கனரம். 
இல்னரனறருக்கனரம். ப்தடி இருந்ாலும் தத்ிற்தக உரி சுதாம் உண்டு. 
கடன்தட்டர் ல்னரணரலும் கடனுக்குரி சுதரம் உண்டு. கடன்தட்டரல் ஜஞ்சம் 
கனங்கும். ரிரன ரிரனரணர்க்குண்டு ன்நரலும் ரிரனனக் கரப்தரற்நர 
ிட்டரல் அது கதரகும். ரிரனபள்பரும் றரரர் ரசல் றறத்ரல் ரிரன 
கதரகும். ிருந்து உர்ந்ரணரலும், இனனில் தரிரநப்தட கண்டும். கனெ ீது 
ிருந்னப் தரிரந படிரது.  உர்ந்ன உர்ந் குத்னக் கரப்தரற்ந உரி 
பனநகள் தன. தத்ன அது கதரல் கருறணரல், வ்பவு உர்ந் கனனரணரலும், 
கசனரணரலும் கடன்தட்டுிட்டால் தம் அன் சுதாப்தடி செல்தடும். ரிான 
ததாகும்.  ிம்ரன் பக்கறரணரலும் கரற்நபம் பக்கறம். அற்குரி கம் 
ந்துிட்டரல் ந் சறநற ித்றற்கும் பக்கறத்தும் ந்துிடும்.  துரும்பும் 
துள்லம் கம் உண்டு.  ஜதரருனபக் கருறச் ஜசல்தடனரம்.  தத்னக் கருதும் 
தமும் உண்டு.  

 

     தம் ட்டுன்நற ந் ஜதரருனபபம் ரம் எருரிடறருந்து ஜதற்நரல், 
ஜகரடுத்ர்க்கு ம்ீது அறகரம் ற்தடும்.  றரும் ஆிம் கரனத்துப் திர் 
ணப்தடுது ஜதண்ன எரு குடும்தத்றல் ஜகரடுத்துிட்டரல், அள் அர்கபரல் 
சந்கரரக இருக்க கண்டும் ன்தரல், இடம், ஜதரருள், ல் அநறந்து ஜதண் டுக்க 
கண்டும். பக்கறரகப் ஜதண் ஜகரடுக்கும் ஜதரழுது ஆய்ந்து ஆரய்ந்து படிவு டுக்க 
கண்டும்.  ம் டீ்டுப் ஜதண் திநர் டீ்டில் அர்கபினடக சந்கரரக இருக்க 
கண்டும் ணில் அற்குரி கரசனண ஜதரிது.   த ித்றல் ‘ஜகரண்டரன், 
ஜகரடுத்ரன் டீ்டில் தத்ஜரடர்பு கூடரது’ ன்தது தம்தன ிககம்.  தபம் 
ஜதண்ணும் பரணரல், தம் ஜல்லும். ஜதண் ணம் சுருங்கும்.  ததாரில் தாப்தி 
ாடுகள் ெின்ணாதின்ணாிண. றனனன சலரக ரபரண தம் கன.  அஜரிக்கர 
ஜகரடுக்கத் ரரக இருக்கறநது.  ரர்ல் கடிகரில் ‘அஜரிக்கர உி ஜசய்ப் 
திரிப்தடுகறநது, ககட்டரல் ருகரம்’ ன்நரர்.  தம் சதறுதர் தகட்டு ாங்க 
தண்டும் ன்தது தத்ிற்குரி னடமுனந.  திரன்ஸ், U.K, இத்ரனற, ஸ்ஜதின் 
கதரன்ந ரடுகள் அஜரிக்கப் த உி ஜதற்நணர்.  ங்கள் சுந்றத்ன இந்ணர்.  
ஷ்ர த உி ஜதந றுத்து. ல்னசரகறிட்டது. தத்ின் சுதாம் சதறுதர் 
ரிான ததாகும். ஜகரடுப்தர் ரிரன உரும்.    

 

     கலும் 10 ககரடி றட்டத்றல் 1½ ககரடி துண்டு ிழுந்ரல் அனக் ஜகரடுக்க 
பன்ருதர் 3/20 தரகம் 15%ற்கு உரிர்.  அர் ஜகரடுப்தது பனரணரல் தரற இனரதம் 
ககட்தரர்.  ப்தடிபம் 15%க்கு எத்துக் ஜகரள்ப ரட்டரர். கலும் 25% (அ ) 30%  கண்டி 
ரும்.  ெமூகத்ில் தத்ிற்கு தத்னப் சதாறுத்து அிக ரிான உண்டு. 
அணரல் அன ெரக்கறனரகப் தன்தடுத் கண்டும்.  ஆதசீர் கனெ 
உத்றனறருந்ரல்ரன் அறகரம் ஜசல்லும். அருக்கும் ஜதரி கனெ ஜதரி உடுப்பு, 
ஜதரி தட்டம் உரிது.  தம் கதரல் திக்கும் அறகரம் உண்டு.  
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Point No.43 
 

தமும் அிகாமும் அடுத்ரிடிருந்து ம்னக் காப்தாற்நிக் சகாள்ற்காண 
தாதுகாப்தாண அண்கள். ஆகத ன்னணப் தாதுகாத்துக் சகாள்ப ிரும்புகிநர்கள் 

தத்னமம் அிகாத்னமம் தெகரித்துக் சகாள்ப தண்டும். 
 
 

     சரப்தரடும் பச்சும் உடனன உிருடன் னத்றருப்தன. டீும், உநவும் ஊரில் ர 
உவுதன. கல்ிபம் றநனபம் ரழ்ில் பன்கணந இன்நறனரன. ண்ரீும் 
றன்சரபம் அசறம் கன.  குனடபம், ஜசருப்பும் ககரனடில் உவும், தம் சபக 
சக்ற. ற்கும் அசறரணன.  தத்ன சம்தரறக்கவும், சம்தரறத்னக் 
கரப்தரற்நவும் அறகரம் கன. பனரபிக்கு அறகரறல்னன ணில் கரல்கரன் 
கதச்சுக்குக் கட்டுப்தட கண்டும்.  குப்தில் ஆசறரிர் அறகரற்நரணரல், ரர்கள் 
இஷ்டப்தடி டக்க கண்டி ரும். அிகாில்னா கனண னணி அிகாம் 
செய்ாள். குனநந் தட்சம் அறகரறல்னரன் Qில் றன்நரல் அனணரும் அனணக் 
கடந்து கதரரர்கள். திக்தரக்கட் அணிடறருந்து றருடும் அசறறருக்கரது. றட்டி 
தர்னமக் ஜகரடுக்கும்தடி ககட்தரன். அனணரும் அனண சநிதற்றுார்கள்.  
டீ்டினறருந்தும் ஊரினறருந்தும் ஜகு சலக்கறம் அன் ிட்டப்தடுரன்.  ரபம் அனணக் 
கண்டரல் குனனக்கும். ஜகரசுக்கலம் தனடரக அனணச் சூழ்ந்து கடிக்கும். உள்ப றநன 
அனுக்கு உதகரகப்தடரது. திநர் அன் ஜதரருனபக் கண்ஜறக டுத்துக் ஜகரண்டு 
கதரரர்கள்.  ததாடானப காெி ணவும் ததாடுதனப எருாள் நிணால் 
ிட்டும் உனகிது.  குபிரினறருந்து தரதுகரக்க உனடபம், ஜய்ில் சுடரனறருக்க 
ஜசருப்பும் கன.  ரழ்க்னகன சறரகவும் பரகவும் டத் ஜதண்னக் 
னகப்திடித்ரல் ‘இல்னரனண இல்னரலம் கண்டரள்’. அள் அனுக்குத் ி 
ற்நர்கலக்கு கசன ஜசய்ரள்.  றரிில்னர ஜதண் றரும் ஜசய்து 
ஜகரண்டரல் அன் அடுத் ஜதண்ன அனத்து ருரன். னணி அலக்கு 
கனனக்கரரிரரள்.  

 
 

அநறவுள்ப ஆசறரிர் ரன் கற்நன கதரறக்க குப்பு கட்டுப்தட கண்டும். ‘ரன் ஜசய் 
கனனக்கு அடுத்ர் கூனற ஜதறுரர்’ ன்தது தகரன் கூறுது. அச குரன் 
அறகரறல்னரரணரல் அர் அறகரத்ன அடுத்ர் ஜசலுத்துரர். சறப்தரய் 
கனகத்றன் பன்ணிருந் ஜரகனர அசர் திரிட்டிரர் ஜகரடுத் ஜதன்ணில் ரழ்ந்ர்.  
அர் ஆட்சறில் றன னநில் டீ்டுப் ஜதண்கள் உட்கரர்ந்து ககட்டுக் 
ஜகரண்டிருப்தரர்கள்.  அர்கள் கூறுக சட்டம்.  அநறவு இல்னரிட்டரல் அறகரம் 
கதரகும்.  அறகரறல்னரிட்டரல் அனணத்தும் கதரகும்.  திரிடுது முக்கிில்னன. 
கசூல் டீ்டுக்கு  தண்டும்.  அனக் காப்தாற்ந தண்டும். 
 

ிரதரம் ிசரத்ன அடுத்து ந்து.  ிசரம் ரன்ம் ரும். ிரதரம் தம் 
ரும்.  ிரதரத்றல் தம் பக்கறம். ிற்றுப் ஜதற்ந னரதத்ன டீு ன 
ஜகரண்டு தரதுகரப்பு கண்டும். டீ்டில் தறருந்ரல் றருடன் அநறரன்.  
றருடணிடறருந்து கரப்தரற்ந படிர தத்ன ப்தடி அனுதிப்தது? தகாதம் 
அிகாத்ன சபிப்தடுத்தும். ககரதக தரதுகரப்பு. ‘அறகரகப் கதசறணரல் ககரதம் ரும்’ 
ன்தது க்கு.  ககரதம் னறனற்நணின் னறன.  உடல் னறன அடிக்கும் 
கடிக்கும், ககரதம் றட்டும்.  ககரதம் ரனுக்கு னறனரண ணறருந்ரல் அது 
ஜதரி தரதுகரப்பு. சறறு குந்னகலம் ரரரிடம் சறஜதந அகண்டும்.  
‘அழுதிள்னப தரல் குடிக்கும்’.  தரல் றனணந்தூட்டும் ரய் தண்புள்பள். தண்பு சறனருக்கக 
இருக்கும். அன்னணன அநிந்து அன்தாகி கிழ்ந்ர் அன்னணின் அம்ெங்கனபக் 
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காண்தர். றரின ண்டிக்கக் கூடரது ன்ந ஜதருந்ன்னபள்பணிடறருந்து எருன் 
ப்தித்ரல் ரழ்வு நரல் ண்டிக்கும்.  ரழ்வும் அன் கதரன்நது ன்நரல் 
அனணத் ண்டிக்கரது.  ஆவும் ரும்.  ாழ்னக் கடந்ர் அன்னண. அன்னண 
அன் கதரன்நனபம் ண்டிக்கும் அசறத்ன உர்ந்ரில்னன. அகண 
அன்னணிடம் கதரய் ண்டனணனக் ககட்டு ரங்கும் அற்பும் அன்னணின் 
ததருளுக்தக உரிது. அந் றனனில் ண்டனண எரு ஜசரல்லுக்கு ஜதரும் 
ண்டனணரகும்.  ஏர் ண்ம் ஜகட்ட ண்ரணரல் அன் ரழ்ிகனக அது 
தனறக்கும்ஜதரழுது தரர்க்க படிரது, ககட்டரல் சகறக்க படிரது.  அன்னண ஆிம் 
ிரக ஜசல்தடுறல் இதுவும் என்று. 
 

தம் தரதுகரக்கும். அறகரம் அனணத்னபம் ஜசய்பம். 
தத்ன ஈட்டுதன் அன றர்ரகம் ஜசய்க் கற்றுக் 

ஜகரள்ப கண்டும். அறகரம் அறக கரரகக் கூடிது. 
காில்னால் காரிம் கூடி ாது. 

 

Point No.44 

 

ெட்டம் ணக்கு ஆாக இருக்க தண்டும் ண ிரும்புகிநர் அருனட  

தம் ெம்தந்ாண செல்தாடுகள் ல்னாற்னநமம் Recordல் சகாண்டு  

 தண்டும்.  த ிாகத் காறு ழுந்ால் இருக்கின்ந Recordகள் 

 ணக்கு ொாகப் ததசும்.  அவ்னகில் தம் க்குக் கட்டுப்தட்டிருக்கும். 
 
ணின் சரர்த்றரக ஜசல்தட ிரும்புகறநரன்.  சரர்த்றம் தனனண ட்டும் கருதும்.  
ிாத்னக் கருாது.  றரத்ன பக்கறரகக் கரு கண்டும். ஜக்கரர்ட் ன்தது 
ஜதரய் ஜசரல்னத் டுக்கும். நறனபம் டுக்கும். த ிம் ம் ணறல் ம் 
அதிப்திரப்தடி இருக்குக ி உள்பதடிிருக்கரது.  கற்தனணக்கு த ித்றலும் 
ஜதண் ித்றலும் ஆர்ம் ினநந் ிநனமண்டு.  தம் 4,5 பனந ஜதட்டிில் 
னத்ரல் 40, 50 பனந னத்ரக கற்தனண கூறும். ணம் கற்தனணக்கு த 
ித்றல் உரின ஜகரடுத்துிட்டு கரும். 15,000; 5000; 45,000; 100,000 ஜதட்டிில் 
னத்ர் அடுத் ரபில் 300 ம் அன றனணத்து தலும் தன முனந தம் 
னத்ாகக் கற்தனண செய்து கற்தனணன உண்ன ன்று ஜகரண்டு 3ம் ரள் 
படிில் ஜதட்டிில் 2,65,000 னத்ரக றனணத்து டுத்து ண்ிப்தரர்த்து ‘றருடு 
கதரிற்று’ ன்று பனறல் றகறல் அனடரர்.  அடுத்ரற்கதரல் கறு ங்ககர னத்து 
ிட்டரக தன இடங்கபிலும் கடி ரிச்சல் தடுரர்.  அர் ழுி னத்ிருந்ால்  
1,65,000க்கு தினாக 2,65,000 ிர்தார்த்து ழு நந்ாக ினணப்தார். தம் 
ணத்ன கற்தனணக்குக் ஜகரடுத்து ிட்டு, சந்ககம், ரிச்சல் தடச்ஜசய்பம். இந் 
கத்றல் Record ஜசய் ம்தன எத்துக்ஜகரள்ப ணம் ங்கும்.  ங்குகறநகர 
இல்னனகர Record கதசும்.  அடுத்ர் ித்றல் குப்தம் ககரபரநரகற, ம்னக 
ம்தரது கதரல் அன ம்தரல் சண்னட ழும்.  த்றஸ்ம் கதசறணரல் ‘உனகக 
அறரம்’ ணத் கரன்றும்.  இவ்பவு குப்தங்களுக்கும் காம் சுனம், 
ததானெ, கற்தனண செய்ன ிஜம் ணக் சகாள்ளும் ணப்தான்ன. து 50னத் 
ரண்டிர் ஏபவு தம் சம்தரத்றத்து னக ீறரக இருந்ரல், அர் கதரன்ந தனன 
ன்கு அநறரரணரல், ரன் ஜசரல்லும் உண்ன அருக்கு ிபங்கும்.  அரும் திநர் 
ித்றல் ணக்குக் ஜகரடுக்கும் சலுனகனத் ரட்டரர்.  ‘ரன் ஜசய்து சரி’ ‘திநர் 
ஜசய்து ப்பு’ ன்தது ணறனன.  ணின் ன்னண சுனம் ண ற்தது 
உனகறனறல்னரது.  னறசஜதத் டரர்சற கடித்னப் தடித்து ன் குனநன ற்நன ஆண்கள் 
ஜசய்து கடிணம். ஜதண்கபரல், அதுவும் கரல் ப்தட்ட ஜதண்கபரல் ஜசய் படிரது.  
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அக்கரத்ரல் Pride & Prejudice திரணரண இனக்கறம்.  த ித்றல் தரறப்கதர் 
ரங்கறனக் ஜகரடுத்ரகக் ஜகரள்ர்.  றனணவு உிக்கு ரது. 20 பனந 
சறல்னனரக 1½ னட்சம் ரங்கறன ஜகரடுத்ர் வ்பவு ரங்கறணரய் ணக் ககட்ட 
ஜதரழுது ‘ரன் ரங்கில்னனக’ ன்நரர். ஞரதகப் தடுத்ற ஜதரழுது ‘அரும் ந்கர 
தத்கர ரங்கறரக ஞரதகம்’ ன்நரர். த ித்றலும் ஜதண் ித்றலும் 
ஞரதகத்ன ம்த படிரது.  எரு ஜதண்ன க்க ிரும்தின் அள் அன 
கட்டரரக றுத்ன ரபனடில் நந்து அள் சம்றத்ரக றனணத்து ன் 
கற்தனணில் ஊர்ஜிம் செய்து சகாண்டு திநகு அபிடம் ‘ன்னண ற்றுக் ஜகரண்டதின் 
ன் இப்ஜதரழுது றுக்கறநரய்’ ணக் ககட்கும் ஜதரழுது அள் ஜதரய் ஜசரல்ரக 
ம்புரன். ரன் ஜதரய் ஜசரல்ரகத் கரன்நரது.  Man is Vital NOT Mental, ணின் 
உர்ரல் ஜசல்தடுதன். உர்வு திரிப்தட்டன உண்ன ணக் ஜகரள்லம். 
உள்பன உள்பதடி உர்ால் ற்க முடிாது.  த ித்றல் Record பக்கறம்.  
தனனபம் ழுறனத் ஜக்கரர்ட் ம்த னக்கும்.  Recordக்கு உிருண்டு, ெீனுண்டு, 
ஆத்ரவுண்டு.  ரம் நறணரலும், ஜக்கரர்ட் நரது. ‘ீ நந்ரலும் உன் அருள் 
நரது’ ன்ந ஜசரல் ஆன்றகத்றல் உண்ன ன்தது கதரல் ‘ரன் நந்ரலும் ரன் 
ழுற Record நக்கரது’ ன்தது உண்ன. 
 
   

Point No.45 
 

ாழ்க்னக ன் கட்டுப்தாட்டிற்குள் இருக்க தண்டும் ன்று 

ிரும்புகிநர் ப்சதாழுதும் ான் ாங்கிக் சகாள்ளும் உின 

ிட ான் செய்கின்ந உி அிகாக இருக்கும்தடிாண 

ினனில் ன்னண பர்த்துக் சகாள்ப தண்டும். 
.   

   

ணினுக்கு ரழ்வு பக்கறம்.  ரழ்வு ஜதரிது.  ணின் சறநறன்.  ரழ்வு 
ணினண உற்தத்ற ஜசய்து பர்த்து ன்னண ிடப் ஜதரிணரகற, ன்னண உர்த் 
அனுறக்கறநது.  சதற்தநார்க்கும் திள்னபகட்கும் உரி உநவு இது.  ஜதண்ிற்கு இந் 
இடத்ன உனகம் இதுன ில்னன.  கனடசற ன அள் எரு ஆண் கனுக்குக் 
கட்டுப்தட்டிருக்க கண்டும்.  அன்னண அந்ினன தரிாத்ில் முக்கிாக 
ாறுன கூறுகிநார்.  திள்னபஜதந ஆர்ம் உள்பன இது உண்ன.  திள்னபனப் 
ஜதந ஆனசப்தடுது உிரின் னம் உடனறல் இருப்தது. ‘ஜதண் இரு ிங்கனபக் 
கடந்ரல் கரகம் ஜசய்னரம். 1) ஆின் ஆறக்கம் ஆத்றல் ருசறப்தது. 2) திள்னப ஜதந 
கண்டும்’. ஜதண் ஆத்ரிலும் தரிரத்றலும் ிடுதட்டரல் அலக்கு கரகம் 
தனறக்கும். தாகத்ில் சதண் ஆன ிட அிகாக ன்நாக ெிருஷ்டிப்தாள் ன்று 
அன்னண கூறுகிநார். ஆண்கன் ஜதண்னச் சனட கண்டும் ன்தன் அடிப்தனட 
இதுக.  ணின் ஆத்ரரணரல் ரழ்வு அனுக்குக் கட்டுப்தடும். னனர்கள், சறநந் 
ணிர்கள் கர எரு னகில் ஆத்ரின் சரனன அநறந்ரல், ரழ்வு அர்கட்குக் 
கட்டுப்தட்டது ன்று ஜதரருள்.  Life Response ஜகரள்னக க்கு ரழ்க்னக கட்டுப்தடும் ன்று 
கூறுகறநது.  Life Knowledge, Character of life ரழ்வு ஞரணம், ரழ்ின் சுதரம் ன்தன 
இந்றக் கருத்துகள்.  கல் ரட்டினறல்னரன.  ரம் அனக் கருரல் கல் ரட்னடப் 
தரரட்ட ிரும்புகறகநரம்.  ம் ணம் ாழ்ின் ஆத்னத் சாடும் சதாழுது ாழ்வு 
ம்ன ற்கும்.  ம் ிருப்தப்தடி செல்தடும். response ரும் ன்தது Life Response. 
ிக்கரம் னறசஜதத் ஆர்த்னக் கர்ந்ரன்.  டரர்சற ன்னண அலக்குக் ஜகரடுத்ரன்.  
அள் அன ற்கில்னன, அநறில்னன.  ஜதம்தர்னறக்குப் கதரணவுடன் டரர்சற ன்ண 
ஜகரடுத்ரன் ன்று புரிந்து ஜகரண்டரள். உடல் ஜரடு உர்ரல் ட்டும் அநறபம்.  
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ஜதம்தர்னற அள் உடனனத் ஜரட்டுிட்டது.  ஜரட்டவுடன் ணம் ரநறணரள்.  டரர்சற 
ல்னன் ன்ந ஜசரல் கரறல் ிழுகறநது.  ஆனெ டார்ெி ீது ில்னன.  சதம்தர்னி 
ீது ‘கால்’ ழுகிநது.  டரர்சற ருகறநரன்.  திரிரகப் கதசுகறநரன்.  ங்னகன 
அநறபகப்தடுத் ிரும்புகறநரன்.  றுரள் அநறபகப்தடுத்துகறநரன்.  னறசஜதத் டரர்சறன 
ணறல் ற்க ணம் ிக்கரன ிட்டு அகன கண்டும்.  ிக்கரம் றஸ் கறங்னக 
ரடிணரலும், னறடிரவுடன் ஏடிப் கதரணரலும் னறசஜதத் ணத்ன ிட்டு அகனில்னன.  
ிக்காமுக்கு ிருாணதின் அள் ணம் அனணக் னகிட்டது.  அனணக் 
கனடசறரக எரு பனந கர ிரும்தி கப்தணரன ணம் ரநற அனண  அனுற 
ககட்கறநரள்.  அன் ரணங்ஜகட்டன்.  ரணங்ஜகட்டணரணரலும் ன் ணம் ரித்ன் 
அகண ன்று உள்பிருந்து அலக்குக் குல் ழுகறநது. ஜட்கம் ஜகட்டனண ிரும்த 
அள் கூச்சப்தடில்னன. சட்கம் சகட்டனணமம் ிரும்பும் ணம் ன்னுனடது 
ன்று அள் சதருனப்தடுகிநாள்.  கனடசற ன அனுக்குப் தம் அனுப்புகறநரள்.  
தி உர்வு  ிரும்புகறநரள்.  ற்ந ரழ்வு ணத்னப் தற்நறக் ஜகரள்லம் னக இது. 
இந்க் கட்டத்ில் ணம் ாநிணால் ாழ்வு க்குக் கட்டுப்தடும்.  அக்கருத்றன் 
சரத்னத் னனப்பு 

 

ஜதந றுத்து ஜகரடுக்கும் றனன 

ரழ்ன ம் கட்டுப்தரட்டில் ஜகரண்டு 

ரும் ணக் கூறுகறநது. 
 

இக்கருத்து ரழ்ின் ஆழ்ந் இகசறங்கபில் என்று. எருர் அடுத்ன ிரும்திணரல் 
அடுத்ர் கஜநரருன ிரும்புது ரழ்ின் சட்டம்.  அந் ெட்டம் ாநி அடுத்ர் 
ன்னண ிரும்புதனத ிரும்திணால் ‘ரழும் னும் ஜசருக்கு’ ன்று ள்லர் 
கூறுகறநரர்.  இக உண்னன ண்தனப் தற்நறபம் கூறுகறநரர்.  ன் கள் ணக்குப் 
திடிக்கர ணினணக் கணரக ற்நரல் அர் ீது ணக்குப் திரிம்  கண்டும் 
ன்தது ரழ்னக் கடந் உண்ன.  ரழ்னக் கடந் உண்னன ணம் ற்நரல் 
ணம் னர்ந்து ஆத் கெரற ழும்.  ரழ்வு கட்டுப்தடும்.  ரம் ஜசய்பம் கரரிங்கள் 
ீகரட்டரக னடின்நற பூர்த்றரகும்.  றருள்லர் ட்திலும் றருத்றலும் – இரு 
பக்கற கட்டங்கள் – இனக் கூறுகறநரர்.  அன்னண அணடிப்தனடில் அடுத் கட்ட 
உண்னனக் கூறுகறநரர்.  னனப்பு அன னடமுனநில் கூறுகிநது. 
 

    


