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ெபாய்யான ேதாற்றத்ைத அறிவுக்ேகற்றது ேபால் ஏற்பைத மனிதன் விேவகம் என்கிறான். 

விேவகம் திைரக்குப் பின் ஊடுருவி காண வல்லது. பகுத்தறிவு விவரங்கைள 

நி ணயிக்கிறது. அவற்ைற ேவறுபடுத்திக் காண்கிறது. பகுத்தறிவு பிrக்கிறது, விேவகம் 

எதிரானைத இைணக்கிறது. சுமுகமான இைணப்பு விேவகத்தின் இலட்சியம். 

 

ேதாற்றம் ெபாய்ெயன மனிதனால் அறிய முடியவில்ைல. திருட்டு காவல்காரனின் பணிவான 

நடத்ைத ேதாற்றம். ெபாய்ெயனத் ெதrவதில்ைல. விேவகம் ேதாற்றெமன்ற திைரக்குப் 

பின்னுள்ள ேநாக்கத்ைதயறியும், அது நிைலைமயுடன் ெபாய்யான பணிைவ இைணத்துப் 

பா க்கும். திருட்டு ெவளிவரும் பிரச்சிைன விலகும். வியாதி ேதாற்றம். ேதாற்றத்ைத 

நம்புபவன் ைவத்தியம் ெசய்கிறான். நான் அன்பன்.  எனக்கு வியாதி வராது. இது ேதாற்றம். 

ேதாற்றத்ைத நம்பாமல், என் நம்பிக்ைகைய நம்புேவன் எனில் வியாதி சிறுநரகக் கல் மஞ்சள் 

காமாைல ேபால் விலகும். விேவகம் நம்பிக்ைகையயும், பலைனயும் சுமுகமாக இைணக்கும். 

அறிவு பிrக்கும்,  பிrத்தைத முடிவாகக் கருதும். அது பிரச்சிைன. விேவகம் பிrக்காது. 

பிrந்தைத சுமுகத்துள் ேச க்கும். அது பிரச்சிைனையத் த க்கும், சில சமயம் பிரச்சிைனைய 

வாய்ப்பாக்கும். ச க்கா  மைனைய எடுத்துக் ெகாண்டு ஆ ட  ேபாட்டைத அறிவு முடிவாகக் 

கருதுகிறது. அன்ப  அன்ைன தrசனம் ெசய்தவ  என்பது பின்னணியில் உள்ள வாய்ப்பு. 

ஆ ட  முடிவில்ைல, பிரச்சிைனைய அன்ைன தrசனத்துடன் சுமுகமாக இைணத்தால் ஆ ட  

ரத்தாகும், ெபரும் ெசலவு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இரண்டுள்ளது. ஒரு ெசலவுக்ேக வழியில்ைல. 

அறிவு பிரச்சிைனைய நம்பிக்ைகயிலிருந்து பிrக்கிறது. பிrத்தது முடிவு. முடிவு முடியாது 

எனக் கூறுகிறது. மனம் அைத ஏற்கிறது. பிரச்சிைன தரவில்ைல. ஆன்மாவுக்கு விேவகம் 

உண்டு. விேவகம் பிrக்காது. இைணக்கும் சுமுகமாக இைணக்கும். “எனக்கு பக்தி 

நம்பிக்ைகயுண்டு.” அது விேவகத்தின் கண்ணுக்குப் புலப்படும். பிரச்சிைனைய நம்பிக்ைகயுடன் 

இைணத்தால் சுமுகம் எழும். புது வாய்ப்பு எழும். இரண்டு பிரச்சிைனகளும் எதி பாராதது 

ேபால் தரும். அன்ைனைய தrசித்தவ  அன்ைனைய மறப்பது வழக்கம். அன்ைன 

மறப்பதில்ைல. அவ  நிைனவு எதி பாராத வாய்ப்பாக வரும். IAS Special Recruitment 
வருவதுண்டு. அது 40 வயது வைர உள்ளவ க்குதவும். ஒரு அன்பருக்காக அன்ைன அவ  

ேபான்ற அைனவருக்காகவும் சலுைக வழங்குவது அன்ைனயின் பிரபஞ்ச அம்சம்.  பஸ் ஓ  

ஊருக்கு ஒருவருக்கு மட்டும் ஓடாது. அைனவருக்கும் உண்டு. அன்ைனயின் ெசயல்கள் 

பிரபஞ்ச ெசயல்கள் (impersonal, Universal). யாருக்காக வாய்ப்பு வந்தேதா அவ  அறிைவப் 

பயன்படுத்தினா . இருப்பது 8 இடம். 8 ேபைர எடுக்கப் ேபாகிறா கள். பஸீ் 80/- ரூபாய் மாத 

சம்பளம். தகப்பனா  ேமஸ்த்திr என்றால் என்ன மா க் வாங்கினாலும் எடுபடாது. ேபாக 

ேவண்டாம் என முடிவு ெசய்தா . தான் அன்ைன தrசனம் ெசய்தைதயும் தனக்கு General 
Knowledgeஇலும் உள்ள ெபரும் திறைமகைள மறந்தா . ேமலும் அவருைடய ஆங்கிலப் 

புலைமயின் ெபருைமையயும் அவ  அறியவில்ைல. பிரச்சிைனைய 80/-ரூபாய், ேமஸ்த்திr 
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என நி ணயம் ெசய்தா . பிrத்துப் பகுத்தா . பிrவிைனைய ஏற்றா . பrட்ைசக்குப் 

ேபாகவில்ைல. கல்லூrப் ேபராசிrயராக ஓய்வு ெபற்றா . அவ  பகுத்தறிவுவாதி. 80/-ரூபாய் 

ஒரு மாத சம்பளம். இருப்பது 8 இடம். ெபற்ேறா  நிைல ேவைலக்குக் குந்தகம். அவ  பிrத்து 

பகுத்து நி ணயம் ெசய்தைவ அறிவுக்குப் ெபாருத்தம். வாழ்வு அறிவால் நடத்தப்படவில்ைல. 

அறிவு முடிவு தரும் எனில் அவ  எடுத்த முடிவு சr. நடந்தது என்ன? அவருடன் ேவைல 

ெசய்தவ  விண்ணப்பித்தா . அவ  ேத ந்ெதடுக்கப்பட்டா . General Knowledge லிலும் ஆங்கிலப் 

புலைமயிலும் அவ  மிகவும் பின் தங்கியவ . இவருக்கு வந்த வாய்ப்பு அவருக்குப் 

ேபாயிற்று. அன்ைன ெகாடுத்த வாய்ப்பு என்பதற்கு அைடயாளம் எல்லாக் கட்டங்களிலும் 

ெதrந்தது. அவ  United Nationsக்குப் ேபானா . இந்திரா காந்திக்கு ெசக்ரடrயானா . 3 முைற 

கவ னரானா . ஜனாதிபதி ேத தலுக்கு அவைர நியமிக்க விரும்பினா கள். இது எந்த IAS 
ஆபசீரும் ெபறாத ேபறு. அன்ைன ெகாடுத்த வாய்ப்பு என்பதன் முத்திைர. ெசன்ைன 

கவ னராக 50 ஆண்டுகள் கழித்து அவ  வந்த ெபாழுது அவைர சந்தித்தவ களிடம் 

அன்பைரப் பற்றி விசாrத்தா . சுமுகம் வாய்ப்பால் எழுவது. நம் திறைமக்கும் வாய்ப்புக்கும் 

உள்ள சுமுகம் creative பைடப்புத் திறனுள்ளது. அன்ப  பrட்ைச எழுதியிருந்தால் ேந முகத் 

ேத வில் ேமஸ்த்திr மகனாக இருந்தும் இவ்வளவு உயரம் அறிவு வள ந்தைதப் பாராட்டி, 

அவ  ஆங்கிலப் புலைமையக் கண்டு வியந்து ேத ந்ெதடுத்திருப்பா கள். நாட்டின் 

ஜனாதிபதியாகியிருப்பா . இது ஆன்மாவின் விேவகம் அறிவது. அன்ப  வாழ்வில் உள்ள 

வாய்ப்ைப அன்பரால் அறிய முடிவதில்ைல. சந்த ப்பத்தால் ேசைவ ெசய்ய ேவண்டியிருக்கும். 

அது அவ  குத க்க புத்திையத் தாண்டி தrசனத்திற்கு அைழக்கும். அவ  ேபாற்றும் 

அபrமிதமான ெசல்வம் தரும். மனிதன் குைறயுைடயவன். அவன் அறிவு குைறைய அறியும். 

அைதேய முடிவாகக் கருதும். தன் நிைறைவ மனிதன் அறிவதில்ைல. இல்லாத 

ெபருைமைய அறிவான். அது நிைறவில்ைல. தனக்குத் ெதாந்திரவு விலக ஒருவைர 

அன்ைனயிடம் அறிமுகப்படுத்துவதுண்டு. அது எவ்வளவு ெபrய ேசைவ. அதன் பலன் என்ன 

என்பைதயும் மனிதன் அறிய முடிவதில்ைல. தன் பக்தி பிறருக்குப் பலிப்பைதக் கண்டும் 

நம்பிக்ைக எழுவதில்ைல. அருகாைமயிலிருந்தும் நம்பிக்ைக எழுவதில்ைல. இெதல்லாம் 

ெசய்வது பகுத்தறிவு. 

 

(2) 

வாதத்தில் தவிரவாதியானால் உன்ைனக் கண்டு பrதாபப்பட ேவண்டும். ஞானம் 

பரவியுய வைத தவற விட்டது உன் பாக்கியம். 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

வாதம் ெவன்றால் வாக்கு ேதால்வியைடயும்,  லூசி வாதத்தில் முயன்று ேதால்விைய 

நாடினாள். காrயம் அவளுக்கு ெவற்றியாகப் பலித்தது. பலித்தபின்னும் லுப்டனுக்குப் 

புrயவில்ைல. ெசயலில் வாதம் ஒரு பகுதி. அடுத்த பகுதி விஷயம், வழக்கு என்ேபாம். த க்க 

rதியாகப் ெபாதுவாக ஒன்று ெவன்றால், அடுத்தது ேதாற்கும். நக்கீரன் வாதம் பிரபலம். பீ பால் 

அக்பருக்கு இதன் ஓ  அம்சத்ைத ெபருக்குபவன் வாழ்விலும் மற்ேறா  ெபrய அம்சத்ைத 

திருமண வாழ்விலும் எடுத்துக் கூறினா . ெநடுநாைளய ெபருவாrயான அனுபவம் 
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வாதத்ைத விட்டுக் ெகாடுக்க முன் வருபவன் வழக்ைக ெஜயிப்பான். சிதம்பரம் தட்சித கள் 

வாதத்தின் வலிைமைய அறிந்தவ . ேசாழனிடம் ெவற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தின . அேத 

வாதம் ேசாழனுக்கு அவ களிடம் ெவற்றி ெபற்றுத் தந்தது. விேவகம் வாதத்ைத 

வலியுறுத்தாது. து அதி ஷ்டம் வலியுறுத்தும். ெவற்றிகரமான வாதத்தின் குணம் ேமலும் 

ேமலும் தன்ைன வலியுறுத்தச் ெசால்லும். அந்த ஆைச காைல வாr விடும். ச ச்சிலுக்கு அது 

பள்ளம் ெவட்டியது. இந்த நாகrகத்தின் சிகரத்ைத குறள் எளியவrடம் ேதால்விைய ஏற்கும் 

மனப்பான்ைம சான்ேறா க்குrயது எனக் கூறுகிறது. ஆன்ெதானி டிராலப் எழுதிய 47 
கைதகளில் அவ  உச்சகட்டமாக உருவாக்கிய பாத்திரம் Pallisar பாலிச  என்பவ . உைழப்பாளி, 

உத்தமன்,  ேசைவக்காக மட்டும் ெசயல்படுபவ . Gentleman to the core. பிரபுவின் பிரபலம் 

பைடத்தவ . அவைரப் பாத்திரமாகப் பைடத்து Prime Minister,  Dukes Children  என்று இரு 

நாவல்கள் எழுதினா . அவ  எழுத்து சிகரத்ைத ெதாட்ட இடம் இைவ.  முதல் நூல் 

பிரபலமைடயவில்ைல. அடுத்தது எடுபடவில்ைல. அதில் வரும் ெபண் கதாபாத்திரம் ேமபல். 

அவள் வாழ்வு தனிப்ெபரும் சிறப்புைடயது. நாட்டில் 4 ேப  ெபற்ற Garter ெபற்றவ  தகப்பனா . 

மந்திr சைபயில் ெநடுநாளிருந்தவ . சூதாடி,  உய ந்த இடம். தாழ்ந்த பழக்கம். சுமா  10 

அல்லது 12 பிரபல இைளஞ கள்  ெபரும் ெசாத்து பைடத்தவ  ேமபைல மணக்க விரும்பின . 

அவள் ெசாத்து முழுவதும் தகப்பனா ,  சேகாதரன் சூதாட்டத்தில் ேபாய் விட்டது. ெபண்ணின் 

அழகு பிரபலமானது. எவரும் அவள் அழகிற்கு ஈடில்ைல. அழகு ெசௗந்த யம் — புற அழகு —

மட்டுமல்ல. அறிவால் மிளிரும் அழகு அவளுைடயது. 21 வயதில் அவளுக்கு 30 வயது 

நிதானம் உண்டு. ெசாத்து கண்முன் அழிவது அவன் மனத்ைதத் ெதாடவில்ைல. மாமன் மகன் 

Treger டிrக . இவளுக்கு சமமான அறிவும், வலிைமயும், நிதானமும் உைடயவன். இளம் வயது 

நட்பு இனிைமயான காதலாயிற்று. இருவருக்கும் பணமில்லாததால் திருமணம் இயலாது. நட்பு 

உய ந்தது, விஸ்வாசம் முழுைமயானது. 21ம் வயதில் இருவரும் திருமணம் இயலாது என 

முடிெவடுக்கின்றன . ேமபல் அவனுக்கு விடுதைல தருகிறாள். அவைன விடுவித்தாள். 

அவளால் மனதால் விடுதைல ெபற்று அடுத்தவைர கணவனாக ஏற்க மனம் இடம் 

தரவில்ைல. இந்த நிைலயில் சில்வ  பிrட்ஜ் வருகிறான். இவன் முன்னாள் பிரதம  முதல் 

மகன். நாட்டில் அதிக ெசாத்துள்ளவன். அவனால் விைளயாட்டிற்காகவும் ெபாய் ெசால்ல 

முடியாது. ெமய் விஷயத்திலும் ேமபலுக்கும் கிட்டதட்ட அேத மனநிைல. சில்வ  பிrட்ஜ் 

புயலாகப் புரள்பவன். பயங்கர ேவகத்திலும் மனம் நிதானமானது. நிைலைய இதுவைர 

இழந்தறியான். ேமலும் சில்வ  பிrட்ஜூம் உறவு. அன்று இங்கிலாந்தில் எந்தப் ெபண்ணும் 

விரும்பும் இைளஞன். இவன் கல்லூrயில் சிறு விஷமம் ெசய்து ெவளிவந்தவன். மனம் 

விஷமத்திலில்ைல. வயதும் சந்த ப்பமும் விஷமம் ெசய்தது. படிப்பு ேபாயிற்று. அைத 

நஷ்டமாகக் கருத முடியாத ெபரு வாழ்வு அவன் அக வாழ்வு. சrயில்லாத நண்ப கைள 

சrயாக நடத்துபவன். ேரஸில் அவன் வயதின   £100 ெபற்றாலும் இழந்தாலும் உலகம் 

வியக்கும். £1000 பவுைன அ த்தமற்றதாக நிைனக்கிறான் என்பதால் £70,000 பந்தயத்தில் வந்து, 

ஏமாற்றப்பட்டு,  இழந்தான். நிைலகுைலயவில்ைல,  நஷ்டம் கண்ணிற்குத் ெதrயவில்ைல, 

மனத்ைதத் ெதாடவில்ைல. 12 ேபைர மறுத்த ேமபைல அவன் ெநருங்கி வந்து 

உண்ைமயாக மணக்கும்படி ேகட்கிறான். வாய்தவறி தகப்பனாrடம் கூறுகிறான். அவ  
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மகிழ்ந்து மல ந்து ெபண்ைண ஏற்க விரும்பினா . 21 வயது ெபண் விேவகம், அறிவு, நிதானம், 

அழகு,  அந்தஸ்து நிரம்பி அைனவைரயும் கவருகிறாள். சில்வ  பிrட்ஜ் பல முைற வந்து 

பிrயமாகக் ேகட்கிறான். அவளுக்கும் இது ெபrய சந்த ப்பம். இந்த ேநரம் ஓ  அெமrக்க 

அழகி வருகிறாள். உலகேம அவைள கண்டு அதி ந்து பிரமிக்கிறது. அவள் உள்ளம் புரட்சி 

வரம் ெபற்றது. உருவம் அழகால் சிறப்பைடவதற்கு பதிலாக அழகு அவள் உருவத்தால் 

உற்சாகம் ெபறுகிறது. அைனவைரயும் அளவுகடந்து கவரும் அவள் அழைக ேமபல் 

பாராட்டுகிறாள். சில்வ  பிrட்ஜ் தன் நிைலயிழந்து அவளுடன் ேபாகிறான். ேமபல் பா த்து 

மனத்தால் மறுக்கிறாள். அவன் அெமrக்கப் ெபண்ைண மணக்க இயலாது என அவள் 

அறிவாள். தன்ைன மறந்து அவளுடன் ேபாகும் சில்வ  பிrட்ஜ் மனம் திருமண விஷயத்தில் 

ேமபைல ஏற்றுக் ெகாண்டது அைசயவில்ைல. தன் தகப்பனாருக்கு முன் தைலமுைற 

ேமாதிரத்ைத ேமபலுக்கு பrசாக அளிக்கிறான். மறுத்தாள், வாதத்ைத ஆரம்பித்தாள். வாதம் 

சrயானது. எல்லாக் ேகள்விகளும் ேகட்கிறாள். வாதம் ெஜயிக்கும் என அறிவாள். வாதம் 

முழுவதும் ெவன்றது. வழக்கு ேதாற்றது. ேதாற்றபின் அவள் எடுக்கும் ெபருமுயற்சி, 

இழந்தைத அவள் ஏற்கும் மனப்பான்ைம, இலக்கிய நயத்ேதாடு எழுதப்பட்ட நாவலிது. சங்கர  

ெசன்ற இடெமல்லாம் வாதத்தில் ெவன்றா . நாடு முழுவதும் அவைர 1000 ஆண்டு ஏற்றது. 

இது ெபரு ெவற்றி. தத்துவம் உய ந்தால் வாதம் வலுவிழக்கும். இன்று நம் நாட்டில் “மாயப் 

பிரபஞ்சம்” என்பைதக் ேகட்கவும் மனிதrல்ைல. வாழ்ைவ உய த்தி ெபருமளவில் 

விrவுபடுத்தி வாழ்ந்து அனுபவிக்கும் இைளஞ கள்,  ெபrயவ கள்,  10 A/C,  8 வாட்ச் 

ைவத்துள்ளன . இவ கள் வாழ்வில் உய ந்த உத்தம களில்ைல எனினும்,  அது ேபான்ற 

உத்தம  வாழ்விலும் வாழ்ைவ அனுபவிக்கும் இந்த அம்சம் உள்ேள வந்து ஆக்ரமித்துக் 

ெகாண்டது. வாதம் ெபrயது. ெபரு விஷயங்கைளயும் காப்பாற்றவல்லது. என்றாலும் 

அடிப்பைடயில் வாதம் வாழ்க்ைக மிளிர உதவாது. ஆன்மீக ஞானம் அதற்குrயதல்ல. பகவான் 

எந்த விஷயத்ைதயும் சுட்டிக் காட்டுவா . பிருந்தாவனத்ைத அவ  சுட்டிக் காட்டுவது “This 
humours world” இந்த இனிய சுைவயுைடய உலகின் நைக முகம் என அவ  கூறும்ெபாழுது 

வந்த வழிெயல்லாம் திரும்பப் ேபான வழிெயல்லாம் ஞானம் மணிகளாக சிதறிக் காணப்படும். 

 

(3) 

ெபரு நூல்களின் ெசால் ெபாய்ப்பதில்ைல. அவற்றிற்கு விளக்கம் எழுதுவதில் இதயமும் 

அறிவும் தவறுகின்றன. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

ேவதம் வாழ்வின் சிறுைமகைளத் துறக்க ேவண்டும் என்றது. உபநிஷதம் ச வம் பிரம்மம் 

என்றது. கீைத சரணாகதிைய எடுத்துக் கூறியது. ஏசு மன்னிக்கச் ெசான்னா . பகவான் 

வாழ்வைனத்தும் ேயாகம் என்றா . அறிவில்லாமல் தவறு ெசய்வது அைனவரும் ெசய்வது. 

அறிைவத் தவறு ெசய்யப் பயன்படுத்துபவன் அேயாக்கியன். அறியாைமைய அறிவாகக் 

ெகாண்டு ெசய்யும் தவற்ைற தவிரமாக ெசய்வது பரவலானது. உருவ வழிபாட்ைட மறுத்த 

புத்த  சிைலைய ெபௗத்த கள் வழிபடுவது ெபௗத்த மதம். ஞானம் ெபrயது. என்றாலும் சிறிய 

மனிதன் ெபrய ஞானத்ைதப் பின்பற்றும் வைகயில் தத்துவத்ைத நைடமுைறயாக 
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மாற்றியைமப்பது ஒரு ெபrய ஆத்மா. அதிலும் தவறு எழுவதுண்டு. தவறு ெசய்தவன் மனம் 

மாறினால் அவைன மன்னிப்பது முைற எனில்,  அவன் மனம் மாறாவிட்டாலும்,  அவைன 

மன்னிக்க ேவண்டும் என்ற நைடமுைற வந்து விட்டது. வாழ்ைவத் துறக்கக் கூடாது,  ஏற்க 

ேவண்டும் எனில்,  வாழ்ைவ அப்படிேய ஏற்பது தத்துவம் என்பது நம்பிக்ைகயாகிறது. 

அறிைவ வற்புறுத்துவது இலட்சியம் என்றால் நக்கீரன் அகந்ைதைய வற்புறுத்துகிறான். 

வாழ்வின் மீதுள்ள பாசத்ைத அறுக்க ‘பற்றறுத்தல்’ ஏற்பட்டால் வாழ்ைவ துறப்பது 

வழக்கமாகிறது. உடல் முக்கியமில்ைல எனில் குளிக்காமல்,  உடைலக் கவனிக்காமல், 

தைலயில் அழுக்கு சைடயாக மாறுவது இலட்சியம் என்பது ெபருமானுக்ேக சைடயன் என்ற 

ெபய  ஏற்பட்டது. எளிய மனிதனால் எளிய இலட்சியத்ைதயும் ஏற்க முடியாது. அதனால் 

அவன் ஏற்க ேவண்டியைத தான் ஏற்கும் வைகயில் மாற்றிப் புrந்து ெகாள்வது,  மாற்றி 

அைமத்துக் ெகாள்வது அவன் சுபாவம். அெமrக்கா ேபானபின் நம் நாட்டிலிருந்தவைர 

பின்பற்றாத சடங்குகைள அதிதவிரமாகப் பின்பற்றுவைதக் காண்கிேறாம். திருமணம் 

முக்கியெமனில் திருமணத்ைத நடத்துபவ  மணமக்கைள விட தங்கைளத் திருமணத்தில் 

முக்கியமாக்கி விழாைவக் ெகாண்டாடுவதும் உண்டு. சில திருமணங்களில் மணமக்களுடன் 

பிறந்தவ , “அப்பாவும், அம்மாவும் தான் புதுத்தம்பதிகளாக இருக்கின்றன ” என்று கூறும்படி 

மணவிழா நடப்பதும் உண்டு. 4 வருஷம் (அல்லது) 6 வருஷம் படித்து அறிவு ெபற்றதின் 

அைடயாளமாக பட்டம் ெகாடுத்தால்,  படிப்புக்குள்ள முக்கியத்துவத்ைத விட பட்டத்திற்கு 

முக்கியத்துவம் வந்து விடுகிறது. சுேலாேவனியா என்ற நாட்டில் ஒரு கம்பனியுண்டு. அவ கள் 

ெதாழில் புத்தகம் அச்சிடுவது. கிருஸ்துவ கட்கு ைபபிள், முஸ்lம்கட்கு குரான், இந்திய க்கு 

கீைத,  கம்யூனிஸ்ட்கட்கு மா க்ஸ் எழுதிய Capital என்ற நூல் என பலவைகயானவ க்கு 

பலவைகயான ெபருநூல்கள் முக்கியத்துவம் ெபறுகிறது. அன்ப கட்கு சாவித்திr The Life Divine 
ேபால. இக்கம்பனி இதுேபான்ற நூல்கைள சிறப்பான ஆ ட  ெபற்று ெபrய ைசஸ் தங்க 

எழுத்து என்ற விேசஷங்களால் தயாrக்கிறது. ஒரு பிரதி $20,000 வைர விைலயிருக்கும். 

சமீபத்தில் குராைன 10 அடி உயர பிரதியாக பல சிறப்பு அம்சங்களுடன் அச்சிட்டு ஒேர 

பிரதிைய $200,000க்கு விற்றா . மதக்ேகாட்பாட்ைட விட அைதக் கூறும் நூலுக்கு மrயாைத 

வருகிறது. அதில் என்ன கூறுகிறா கள் என்பது பலருக்கு ெதrயாமலிருக்கலாம். இது 

நைடமுைற. அன்ைன படமிருந்தால் வடு அன்ப  வடாகும் என்ற நம்பிக்ைக நம்மிடம் 

உலவுவைதக் காணலாம். குடுமி,  நாமம்,  பூணூல் மட்டுேம ைவதகம் என்ற நாளிருந்தது. 

இன்றும் அம்மனநிைலக்குக் குைறவில்ைல. பகவான் ஓrடத்தில் சாதக கள் “குருவுக்கு 

லஞ்சம் ெகாடுப்பதற்ேக விைழகிறா கள். சாதைனைய ஏற்கும் மனநிைலயில்ைல” என்று 

எழுதுகிறா . இம்மனப்பான்ைம நாடு முழுவதும் பரவி ‘மாவால் ெசய்வைதப் பூவால் 

ெசய்வது’ என்ற பழெமாழி எழுந்தது. மனிதன் எப்படிெயல்லாம் இலட்சியத்ைத விட்டு 

அகலுகிறான் என்று உண ந்த ேநரம் பகவான் “என்ன அவனுக்காகக் காத்திருக்கிறது என 

மனிதனுக்குப் புrந்து விட்டால் அைரக்கணம் தாமதமில்லாமல் அவன் ஆண்டவனிடம் 

வருவான்” என்றா . இலட்சியம் உயிருள்ளது. ேகாயில் சிைலக்கு உயி  உண்டு. அம்பாள் 

ேபசுவதும் உண்டு. திெரௗபதியின் குரல் மட்டும் கண்ணனுக்குக் ேகட்கவில்ைல. 
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ெமக்ஸிேகாவில் குரல் எழுப்பிய பக்த  குரலும் அன்ைனக்குக் ேகட்டது. வராந்தாவில் நின்று 

வாையத் திறக்காமல் அன்ைனைய அைழத்தால் மன்ேமாகன் சிங் வந்ததும் நிகழ்ந்தேத. 

(4) 

 

ஒரு அபிப்பிராயத்ைத சr அல்லது தவறு எனக் கூற முடியாது. 

வாழ்வுக்குப் பயன்படும் அல்லது பயன்படாது எனலாம். அது காலத்தால் ஏற்பட்டது. 

காலப்ேபாக்கில் அதன் பயன் குைறந்து விடுகிறது. அபிப்பிராயத்ைதக் கடந்து உய ந்து 

ெநடுநாள் நடிக்கும் விேவகத்ைத நாட ேவண்டும். 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

அபிப்பிராயங்கள் பலதரப்பட்டைவ. நாட்டுக்கு நாடு மாறும் அபிப்பிராயங்கள் உண்டு. 

காலத்தால் கனியும் அபிப்பிராயமும், மாறும் அபிப்பிராயமும் உண்டு. சிறுவ கள், ெபrயவ கள் 

என்பதாலும் ஆண் ெபண் என்பதாலும்,  படித்தவ ,  படிக்காதவ  என்பதாலும்,  நகரம் கிராமம் 

என்பதாலும் அபிப்பிராயங்கள் மாறும். இன்ைறய அபிப்பிராயம் நாைளய எதிரான 

அபிப்பிராயமாகும். இலக்கியத்துைறக்ேக ஏற்பட்ட அபிப்பிராயங்கள் உண்டு. அதுேபால் 

அரசியல்,  நாடகம்,  சினிமா,  பத்திrைகத் துைறகளுக்ெகன ஏற்பட்ட அபிப்பிராயங்கள் உண்டு. 

அவசரப்படுவது தவறு என்ெறாரு அபிப்பிராயம் உண்டு. அவசரப்படாமலிருப்பது தவறு என்ற 

அபிப்பிராயம் எழும் ேநரம் உண்டு. சாப்பிடும் ெபாழுது ேபசக்கூடாது என்பது நம் அபிப்பிராயம். 

ேபசும் ெபாழுது சாப்பிடுவேத சாப்பிடுவது என்பது ேமல்நாட்டு அபிப்பிராயம். தகப்பனா  

ேபச்ைசத் தட்டக்கூடாது என்பது ெபrய வலுவான அபிப்பிராயம். ேமற்படிப்பிற்குப் ேபாக 

ேவண்டாம், அெமrக்கா ேபாவது தவறு, கலப்பு திருமணம்  உதவாது, அரசியல் தவறு, உள்ளைத 

ெசால்லக்கூடாது என்று தகப்பனா  கூறும் ெபாழுது தகப்பனா  ேபச்ைச மறுப்பது சr என்று 

உலகம் அபிப்பிராயம் கூறும். எழுதுவது, ஏ  ஓட்டுவது, ெகாழுக்கட்ைட சைமப்பது, ஆகியைவ 

திறைமகள் (skills). ஏ  ஓட்டுவது என்ற திறைம டிராக்ட  வந்தபிறகு பயன்படாது. எழுதுவது 

என்ற திறைம கம்ப்யூட்ட  வந்தபிறகு ஏராளமாக அதன் முக்கியத்துவத்ைத இழந்து விட்டது. 

ெகாழுக்கட்ைட ெசய்வது ெபரும் திறைமயாக இருந்தது ஒரு காலம். இன்று அத்திறைம 

பயன்படாது. திறைமகள் முக்கியத்துவத்ைத இழக்கின்றன. திறைம சrயா,  தவறா என்பது 

பிரச்சிைனயில்ைல. அேத ேபால் ஒரு அபிப்பிராயம் ஒரு காலத்தில் பயன்பட்டது. காலம் 

மாறியபின் அதற்குப் பயனில்ைல. வில் வித்ைத,  மல்யுத்தம் தம் ெபருைமைய இழந்தன. 

அரசனுக்கு வாக்கு ஆண்டவன் வாக்காக இருந்தது. இன்று அந்த அபிப்பிராயம் மாறி விட்டது. 

உலகில் மன்னிக்க முடியாத குற்றேமயில்ைல. நைகமுகம் உலகம் பைடத்துள்ளது. 

மனிதனுைடய பா ைவ குைறயானது. குைற உலகிலில்ைல. பா ைவைய மாற்றினால் ஜடம் 

மைறயும். ெபண் ேபய் என நிைனப்பது ெபண்ணில்ைல. அவளுைடய அற்புதமான நிைலைய 

அறியாத மனம் நிைனப்பது. வாழ்வு பயங்கரமானதல்ல. வாழ்வு சிறியது, வள கைல ெபrயது 

என வளரும் கைலயான பrணாமம் வ ணிக்கப்பட்டது. சிருஷ்டி பrணாமமாக மாறும் 

ெபாழுது கைல வள ந்து பிரபஞ்சம் அழியும் ேநரம் உண்டு. அைதப் பிரளயம் என்கிேறாம். 

பிரளயம் வந்தபின்னும் இருப்பது வாழ்வு. மனம் ேகாணலானது என்றன . ேகாணல் 

மனத்திலில்ைல. நம் பா ைவயில் உள்ளது. எப்படி மனம் உற்பத்தியாயிற்று,  என்ன 
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காரணத்திற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று அறிந்தால் குத க்கம் மனத்திலில்ைல. நாம் 

அைதயறிவதில் உள்ளது என்று பகவான் கூறுகிறா . துன்பத்ைத நாம் பாவம் ெசய்து 

அனுபவிக்கிேறாம் என நிைனக்கிேறாம். ஜவியம் இருளில் புைதந்து ெவளிவர முயலும் 

ெபாழுது நாம் அைதத் துன்பமாக அறிகிேறாம் என்கிறா  பகவான். பகவான் சிருஷ்டிக்கு 

ெவளியிலிருந்து சிருஷ்டிையக் காண்பதால் அவருக்கு இைவ ெதrகின்றன. உபநிஷதங்களும், 

ேவத rஷிகளும் கூறியைவ ேமற்கண்டைவ என்றாலும், அவ கள் அடுத்த பக்க உண்ைமையக் 

காணாமலில்ைல. இரண்டு பக்கமும் ெதrந்தாலும் அவ கள் ஒரு பக்கத்ைதேய கருதின . நாம் 

இன்று புறக்கணிப்பது நாைள வலுவாக மீண்டும் வந்தால் அைத நாம் புறக்கணித்தது தவறு 

என்று அறிய ேவண்டும். பரம்ெபாருைள ஏற்று ஜடத்ைத மறுத்தாலும்,  ஜடத்ைத ஏற்றுப் 

பரம்ெபாருைள மறுத்தாலும் சிருஷ்டியின் அடிப்பைடயான உண்ைமெயனும் ஐக்கியம் 

விலகுகிறது. ஐக்கியத்ைதப் ேபாற்றினால் அதிகபட்ச உண்ைம ெதrயும். இரண்டில் ஒன்ைறத் 

ேத ந்ெதடுத்தால் முழுைமயில்ைல. குைற எழும். இரண்ைடயும் ஏற்கும் ெபாழுது நாம் 

காண்பது பரம்ெபாருள். உலகேம அப்பரம்ெபாருளாலானது. நம் பா ைவ சுருங்கி ரூபத்ைத 

மட்டும் ஏற்றால் ேபருண்ைம விட்டுப் ேபாகும். ரூபத்ைதக் கடந்த விஷயத்ைத ஏற்று 

சிருஷ்டிைய மட்டும் கருதுவதற்கு பதிலாக சிருஷ்டிையயும் பrணாமத்ைதயும் கருதினால் 

பகுதிைய ஏற்காமல் ேவதம் உண ந்த ஐக்கியத்ைத சத்திய ஜவியத்திலும் உண ந்தால் 

குைறந்த பட்சம் அதிகபட்சமாகும். பகுதி முழுைமயாகும்,  ஜடம் பரம்ெபாருளாகும்,  மனிதன் 

இைறவனாவான்,  ஜடத்திற்கும் ஜவியம் உண்டு எனத் ெதrயும். சச்சிதானந்த பிரம்மத்ைத 

தவத்தால் உய ந்து மனிதன் எட்டினான். சச்சிதானந்தம் அருளாகவும் ேபரருளாகவும் 

ெபாருள்களில் தன் ஆனந்தம் வள ந்து ெவளிவர முயல்வைதக் கண்டு,  ஜடம் ஆனந்தமய 

ஜவன் Matter is being of Delight எனக் காணலாம். 

 

(5) 

அபிப்பிராயத்ைத ஏற்கும் அறிவிலியாகாமலிருக்க எண்ணம் எந்த அம்சத்தில் சr எனக் 

கண்டு, 

அதன் ேந  எதிரானது எங்கு உண்ைம எனக் கண்டு இம்மாறுதலுக்குrய காரணத்ைத 

அறிந்தால், இைறவனின் சுமுகம் எழும். 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

மனிதன் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகைள அவன் அறிவுக்குட்பட்ட அளவில் புrந்து ெகாள்கிறான். 

வாழ்க்ைக அளேவாடு திட்டமிட்டதாய் நடக்கும்ெபாழுது இது சr, பrட்ைசக்கு ெபரும்பாடு 

பட்டுப் படித்ேதன், முதல் மா க் வந்தது என்பது ெதளிவு. எலக்க்ஷனில் ெபருந்தைலவைர 

எதி த்து நின்ேறன். ேதாற்ேறன். திருமண வயது வந்தபின் பணமும் அழகுமிருப்பதால் எளிதில் 

மணம் முடிந்து விட்டது. இல்லாததால் வரேன வரவில்ைல என்பது ேபால் ஏராளமான 

நிகழ்ச்சிகள் இயல்பாக நடக்கின்றன. சாப்பாட்டு வசதியற்ற குருக்கள் ெபண்கள் வசதியாக 

வாழ முடியாது. சவுக்கு மட்டும் பயிராகும் நிலம் அந்த நாளில் மா க்கட் விைலக்குப் 

ேபாவதற்கு ெபருமுயற்சி ேவண்டும். முயற்சி பலிக்கும் எனக் கூற முடியாது. என் நிலத்ைத 

சுற்றி ேபா  கிணறு ேபாட்டவ கட்கு ஆரம்ப முயற்சி எல்லாம் ேதாற்று விட்டது. நாேனா 
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அதி ஷ்டக்கட்ைட. நான் எளிதில் ெவற்றி ெபற முடியுமா? எங்கள் வட்டில் எவருக்கும் படிப்பு 

வரவில்ைல. எனக்கு மட்டும் எப்படி டிகிr எடுக்க முடியும்?  Mr.ெபன்ெனட் ெபண்கள் 

இராணுவ ஆபீச கைள எதி பா த்து ஏமாந்தவ கள். அதனால் 23 வயது வைர ெபண்ணுக்கு 

வரன் வரவில்ைல. “நானும் இப்ெபrய ஸ்தாபனத்தில் முக்கிய பதவியில் இருக்கிேறன். பல 

புத்தகம் ெவளியிட்டிருக்கிேறன். வசதியான பல  வந்து என்ைன சந்திக்கிறா கள். ஆனால் 

எவரும் புது நூல் ெவளியிட பண உதவி ேகட்டால் நடக்கவில்ைல” என்பன ேபான்றவற்ைற 

அடுக்கலாம். பகவான் இரு பக்கங்கைளயும் கண்டு, அவற்ைற சுமுகமாக இைணத்தால் 

இைறவனின் திருவுள்ளம் ெதrயும் என்கிறா . மனிதன் தன் அபிப்பிராயேம முடிவு என்று 

நிைனக்கிறான். அதன் பலைன ெபறுகிறான். அைதக்கடந்த அடுத்த பக்கம் உண்டு. வாழ்வு 

அங்குள்ளது. அது மனித அஞ்ஞானத்தின் மறுபுறம் ஆண்டவன் சுமுகம் எழுந்து பலன் தரும் 

நிைலயது என்பைத மனம் அறியவில்ைல. ேமேல சில நிகழ்ச்சிகைளக் குறிப்பிட்ேடன். 

அைவ எப்படி மல ந்தன என்பைத விளக்க எந்த உய நிைலயிலிருந்து ெபரும்பாலான பலன் 

வந்தது என்பைதக் குறிப்பிடுகிேறன். காலம் மாறினால் அதுவும் உய ந்தால் அந்நிைல எழும். 

உலகில் நாம் ெசயல்படும் துைற பரவும் ேநரமானாலும் அந்த உய நிைல மனித அறிவுக்குப் 

பலனாக எழுந்து முன் வரும். ெதாழில் நாட்டில் பரவும் ேநரம் பாங்கு உதவ முன் வரும். நம் 

நிலம் உள்ள இடத்தில் ேராடு வரப்ேபாவது நமக்குத் ெதrந்தபின் நிலம் விைல ேபாவது 

நமக்கு ெதrயாவிட்டாலும் சூட்சுமமானவ க்கு அச்சூசகங்கள் மனதில் படும். பிரான்சில் புரட்சி 

நடந்தால் இங்கிலாந்தில் உள்ள பணக்கார கட்கு ஆபத்து என விளங்கும். அதனால் அதி ஷ்டம் 

வரும் எனப் புrயும் அறிவு நமக்கில்ைல. பக்கத்து வட்டுக்காரrடம் மrயாைதயாகப் பழகி 

மனத்தால் துேராகமிைழத்ததால் பலன் அவரால் நமக்கு வரும் என அறிவிலி நம்புவான். 

அறிவுள்ளவன் “யா  மூலம் எனக்கு வசதி வந்தாலும் பக்கத்து வட்டுக்காரரால் வராது” என 

அறிவான். வாழ்வு மலரும்ெபாழுது நாட்டிற்கு சுதந்திரம் வந்தபின், ெபண் உrைமைய ஏற்று 

உலகம் ஏற்றபின் முதலாளி அடக்குமுைறைய ைகவிட்டபின், நிைலைம சாதகமாக 

அைனவருக்கும் மாறுவது மாறியபின்னும் ெதrயாது. பகவான் கூறுவதுேபால் இருபுறமும் 

ேசாதைன ெசய்தால், நிைலைமயுய ந்து நல்லது எழும் அது ஆண்டவன் சுமுகம். பக்கத்து 

வடு மனித  அன்ைன பக்த கள். எங்கள் குடும்பம் பரம்பைரயாக பக்தியுள்ளவ கள். அதனால் 

புதுநிைல எழும் என்பது குருக்கள் வட்டா  அறியாதது. அவ கள் அறியாத அப்புது நிைல —

அன்ைன அளிப்பது — ஆராய்ச்சிையயும் அவ கட்காக ெசய்து பலன் தந்தது. ெகட்ட 

எண்ணத்ைத ெசயல்படுத்தும் ெபாழுது அைத விட ஆழமாகப் புைதந்துள்ள நல்ல எண்ணம் 

எழுந்து தrசனத்திற்கு அைழத்துப் ேபாய் நல்ல பலைனத் தந்தது. பிெரஞ்சுப் புரட்சிைய 

அறியாத ெபன்னட் ெபண்கட்கு அது பலனளித்தது. அதி ஷ்டக்கட்ைடயானாலும் கைடக்கு 

சரக்கு வாங்க அடிக்கடி புதுைவ ேபாகும் பாக்கியத்ைத அவ  அறியாவிட்டாலும் அது பலன் 

அளித்து பாஸாக முடியாத ைபயன் நான்கு பாடங்களில் முதல் மா க் வாங்கும் 

திறைமயுைடயவன் என்று ெதrய வந்தது. அத்திறைம ேநரம் வரும்ெபாழுது எழுந்து வந்து 

திருவுள்ளத்ைதச் ெசயல்படுத்தும். மணம் ெசய்ய பணமில்லாவிட்டாலும் ேவைல ெசய்யுமிடம் 

அன்ைனக்குrய இடம் என்பதால், அதி ஷ்டம் எழும் வாய்ப்பு அது. நம் குைறகள் நமக்கு 

ெதrயும் நம் அபிப்பிராயம் நம் குைறைய வற்புறுத்தி அதற்குrய பலைனத் தரும். குைற 
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நிைறயின் மறுபுறம். மனம் மறுபுறத்ைத நாடினால் குைற தடம் புரண்டு நிைறயாகும். 

நிைறக்கு ேநரம் வந்தால் இைறவன் ெசயல்படுவா . அது திருவுள்ளம். 

 

(6) 

துன்பம் எவ்வளவு இறுதி இன்பத்திற்கு அவசியம், ேதால்வி எவ்வளவு இறுதி ெவற்றிக்கு 

அவசியம் என்பைத புrந்து ெகாண்டால், ஆண்டவன் ெசயல்படும் வைக ஓரளவுக்குப் 

புrயும். 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

திருமணமாகாத ெபண்ணுக்கு திருமணம் அவசியம் என நாம் நிைனப்பது தவறல்ல. அவள் 

வட்டு நிைலைமயில் அவள் மனம் எப்படியிருக்கிறது, எைதத் ேதடுகிறது, எதன் மூலம் 

ேதடுகிறது, ஆண்டவன் அவளுக்கு என்ன அளிக்கிறான் என்பது நமக்குத் ெதrவதில்ைல. 

கிrஷ்ண தன்ேகாஷ் தன் மகனுக்கு ICS ேவண்டும் என நிைனத்தா . பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்த  

மனத்தில் காவியமிருந்தது. அது பிரபஞ்ச காவியம், மந்திரத்தின் மூலம் அறிய ேவண்டும் 

என்பது அன்று அவருக்ேகா அவைரயறிந்தவ க்ேகா ெதrயாது. ேவைல ெசய்பவளுக்கு 

சாப்பாடு ேவண்டும் என அவளுக்கும், மற்றவ க்கும் ெதrயும். அவள் உடலில் என்ன 

வியாதியிருக்கிறது. இது ேபாக அவளுக்குப் பட்டினியுடன் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் என 

அவளுக்ேகா அவைளக் கண்டு பrதாபப்படுவ க்ேகா ெதrயாது. மனிதனுைடய பா ைவ 

கண்பா ைவ. கண் பா க்கும், கண் பா த்தைத மனம் புrந்து ெகாள்ளும். புrந்து ெகாள்ள 

ேமலும் ஒரு நிைலயுண்டு. அது ஆத்மா. B.A. பrட்ைச எழுத விரும்பும் தமிழ் பண்டிட் 

விரும்புவது B.A. எனத் ெதrகிறது. 20 வருஷமாக rஜிஸ்டrல் பியூனுக்கு முன் எழுதப்பட்ட 

அவ  ெபய  அங்கிருந்து உயர ேவண்டும் என அவ  நிைனப்பைத மற்றவ  அறிவதில்ைல. 

தன் படிப்பில் பாதியும் ெபறாத இதர ஆசிrய கட்கு ஆங்கில அறிவால் ஏற்படும் மrயாைதைய 

அவ  விரும்புவைத எவரும் அறிவதில்ைல. அைதயும் கடந்த சட்டங்கள் உண்டு, மனிதன் 

வசதி ேதடுவது உண்ைம. அைதயும் கடந்து ேதடுவது மrயாைத. மrயாைதைய ேதடுவது 

உண ச்சி. உடல் அைதக் கடந்தது. உடல் ேதடுவது வலிைம. வலிைம அதிகாரத்ைதக் 

காட்டும். பிறைர அழிக்கும் வலிைமயுள்ள அதிகாரம் ேதடுவது மனித உறவு. அடுத்தவைர 

அழிக்க முடியாவிட்டால், உதவி ெசய்பவ , உறவாடுபவைர, இவனுக்கு ேவைல ேபாய் 

நடுத்ெதருவில் நிற்க ேவண்டும். என்ைன வந்து ெகஞ்ச ேவண்டும் என மனித மனம் 

நிைனக்கிறது என்பைத ெசால்ல முடியாது, ெசான்னால் எவரும் ேகட்டுக் ெகாள்ள 

மாட்டா கள். இந்த அம்சத்ைத தன் மகனிடம் ெபற்ேறாrடம், உற்ற நண்பrடம் கண்டவ க்கு 

உலகத்து ேமல் ெவறுப்பு எழும். அந்த ெவறுப்பு எழாதவ  நாகrகமானவ . மனம் நயத்தக்க 

நாகrகம் ேதடினால் நண்ப  விஷம் பrமாறுவா  என்பது குறள். வயது 60க்கு ேமலானால், 

அனுபவம் 100 அல்லது 200 ஆனால் சற்று கவனமாக சிந்தித்தால் இத்தைனயும் 

பாரதத்திலிருப்பைதக் காணலாம்.  அைதக் காண நுணுக்கம் ேதைவ. வாழ்வில் ேயாகம் 

என்பது இதைனயும் கண்டபின் நாகrகமாக, நயமான பண்புடன் நடப்பது. ஆண்டவன் ெசயல், 

திருவுள்ளம் என்பது என்ன என்று ெதrயும் மா க்கம் இைவ. கால் இடுப்பு வைர அளவுகடந்து 

வங்கியபின் வக்கம் வடியும் மருந்தில்ைல. அப்படிெயாரு மருந்து இருந்து ைவத்தியம் ெசய்து 
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குணமாக ெபருவசதி ேதைவ. வசதியுள்ளவ க்கு அது வாராது. பட்டினி கிடப்பவருக்ேக அது 

வரும். அன்பருக்கு, அன்ைன சூழலிலிருப்பவ க்கு எதற்கும் வழியுண்டு. இருக்கும் வழி 

மூலம் அன்ைன சிரமத்ைதத் த ப்பைத உலகம் துன்பம் என அறிவது மக்களுைடய 

அறியாைம. நாள் முழுவதும் கடுைமயாக உைழத்தவனுக்கு மது மாைலயில் இதமாக 

உறக்கம் தருகிறது. இதில் அவசியம் உண்டு, தவறு இல்ைல. பகவான் கனவில் சன்னியாசி 

சூலம் ெகாடுத்த பின்னும் பகவான் ICSைய  விட்ட பின்னும் அவ  மனம் சுதந்திரத்ைத 

நாடியது. சுதந்திர நாட்டம் ெபற ேவண்டிய துன்பம் அவதார புருஷன் என்பதால் பிரபஞ்ச 

இருைள அழித்து விஸ்வரூப தrசனத்தில் தைமயற்ற நன்ைமையக் காட்டியது. காளிங்க 

ந த்தனம், சிசுபாலைனக் ெகான்றது, கம்ச வதம், துrேயாதனாதிகள் பூண்ேடாடு அழிந்தது 

ஆகியைவ துன்பமாகத் ெதrந்தால் சத்திய ஜவிய திருஷ்டியில் அைவ புனிதமான இன்பமாகத் 

ெதrயும். நம்மால் அவற்றில் ஒன்ைறயாவது நம் அனுபவங்களில் காண முடியும். அது 

‘திrகால திருஷ்டி’. ேபா  முைனயில் நிகழும் ெசயல்கள், ஊ  பிரண்டு உற்றாைர அழிப்பைவ 

ெதய்வச் ெசயல் என அறிய நம் பா ைவ சத்திய ஜவிய திருஷ்டி திrகால திருஷ்டியாக 

ேவண்டும். தத்துவத்ைத விளக்கினால் அது த க்கமாக இருக்காது. குத க்கமாக இருக்கும். 

ெபாறுைம அஞ்ஞானத்ைத ஞானமாக மாற்றும். மனிதன் ெசடல் குத்திக் ெகாள்கிறான். த 

மிதிக்கிறான். பூr ஜகன்நாத்தில் ேதரடியில் வழ்ந்து மடிகிறான்.இைவ அவன் ேதடும் இன்பம் 

என்பது ஆன்மீக ஞானம். ஆவன மைழ ெபாழிய அகத்தினள் ெமய் ேநாவ சாேவாைல 

ெகாண்டு ஒருவன் எதிேர வருவைதத் தமிழ் ெசய்யுள் கூறுகிறது. இைவ ெபருெவற்றிைய 

நாடும் எலக்க்ஷனுக்கு முன் இரவு பகலாய் ேவைல ெசய்பவ  ேமைத எனப் பட்டம் 

ெபறுபவன் இரவு பகலாய் படிப்பது என அறிய அனுபவம் ஆன்மீகமாக ஏற்க ேவண்டும். 

27ஐ ேதடித் ெபறாதவ  81 ெபற்றபின் முதலாக நிைனப்பது  “ேபாதும் ேபாதும், இனிேமல் 

ேவண்டாம்” எனக் கருதி அைதப் ெபற்று தருபவைரத் திட்டுவா  என்பது ஆன்மீக விேவகம். 

சத்பிேரமுக்கு உள்ள அம்சம் அன்ைன கண்ணில் பட்டு, அைத பகவான் ஆேமாதித்து, 20 

ஆண்டு அன்ைன முயற்சியால் அவ  Sri Aurobindo or The Adventure of Consciousness 
எழுதியெபாழுது அவ  உடல் எrய ஆரம்பித்தது உடலின் ஏற்புத்திறன். ஒருவ  ேதடுவது 

அவருக்ேக ெதrயாத ெபாழுது அடுத்தவ க்கு எப்படித் ெதrயும்?  என் பக்தியால் என் தாயா  

ெசய்ய மறுத்தைத நான் ெபற ேவண்டும் என ெபண் நிைனப்பது அவளுக்ேகா பிறருக்ேகா 

ெதrயாது. எவனாவது என் ைகயில் மாட்டினால் அவைன அழித்து சமாதி கட்டி மறு ேவைல 

பா க்கிேறன் என்பவ  அைதயறியாமல், அறிந்தால் ெவளியிட முடியாமல் B.A. படிக்க 

முைனவது உலகம் காணும் நிகழ்ச்சி. எங்கிருந்ேதா வந்தான் இைடச்சாதி நான் என்றான் 

என்பவன் குருவுக்கு ஞானம் தர வந்த சிஷ்யன் ேதாற்ேறன் என்றெபாழுது ெவன்ேறன் என்பது 

ஞானம். ஒருவருக்கு இந்த ஞானம் வந்தபின் அவரால் இந்த ஞானம் ெசயலில் ெபாறுைமயாக 

ெவளிப்படுமாறு இருக்க முடியுமானால், அவ  பா ைவ, அவ  சூழல் அன்ைனயின் ஆன்மீகச் 

சூழல். அதில் பிரச்சிைன தடம் மாறி திருவுருமாறி ஆன்மீக வாய்ப்பாகும். மீரா ெபற்ற விஷம் 

அவள் ெபற்ற ேமாட்சம். சீராளைனக் கறி சைமத்ததால்  தாயா , தந்ைத மகனுக்கு ேமாட்சம் 

கிைடத்தது. அது இைறவன் திருவுள்ளம். அன்ப  ெசாந்த வாழ்வில் அெரஸ்ட் வாரண்ட் 



ஸ்ரீ அரவிந்தrன் ஆன்மீக சிந்தைனகள் – பாகம் 1 

 

11 
 

ெபற்று, அரசியல் ெசல்வாக்கைடந்து, அகில இந்தியாவில் ெதாழில் நடத்தினா  என்பது 

ஓ  அன்ப  அனுபவம். 

 
 


