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ேசைவ என்பது ெசயல். மனிதன் தனக்காக ெசயல்படுவதற்குப் பதிலாக பிறருக்காகச் ெசயல் 

படும்ெபாழுது ெசயல் ேசைவயாகிறது. பரநலம் ெசயைல ேசைவயாக மாற்றுகிறது. பிற  நலம் பரந்து 

விrந்து பரநிைலைய (Supreme) எட்டினால் அது பரநலமாகிறது, நலம் விைளவிப்பது ேசைவ எனும் 

ெசயல். உடலைசவால் ஏற்படும் ஜடமான பலன் ெசயல், அறிவு எண்ணத்தால் உடைல அைசத்துச் 

ெசயல்படச் ெசய்கிறது. மனத்தில் எழும் அறிவு உடலின் அைசவால் எழுவதால் எது ஆரம்பம் மனமா, 

உடலா என்பது ேகள்வி. மனம் ஐக்கியத்ைதப் பிrவிைனயால் ெவளிப்படுத்துவது உடலில் 

பூ த்தியாகிறது. ஐக்கியம் பிrவிைனயால் உய ந்த ஐக்கியத்ைத எழுப்புவது சிருஷ்டி. இதுேவ 

சிருஷ்டியானால், குடும்பமும், ெபாது வாழ்வும், இைறவன் என்ற இயற்ைக — இைறவன் என்ற அைமப்பு 

ெசயைல பரநலத்தால் ேசைவயாக்கி (Bliss) ஆனந்தத்ைதப் (Delight) ேபரானந்தமாக்குவது சிருஷ்டியின் 

ேநாக்கம். காரணம் இலட்சியம். காப்பித்தூளும் பாலும் ச க்கைரயுடன் கலந்த காபி தருவது Bliss 

ஆனந்தம். அைவ கலக்குமுன் குடிப்பவ  மகிழ கலப்பது delight ேபரானந்தம். மரபு ஆனந்தம் நாடுகிறது. 

ஸ்ரீ அரவிந்தம் ஆனந்தத்ைதப் பரநலத்தால் ேபரானந்தமாக்குகிறது. அதன் அடிக்கல் குடும்பம், கட்டடம் 

ெபாது வாழ்வு, மாளிைக இைறேசைவ. ஆனந்தத்ைத நாடும் இயற்ைகயான மனிதன் ேபரானந்தத்ைத 

உற்பத்தி ெசய்யும் இைறவனான மனிதனாவது ஸ்ரீ அரவிந்தம், குடும்ப மூலமும், ஊ  வழியாகவும், 

சிருஷ்டியிலும் ேசைவயாக ெசயல்படும் மனிதன் ஆன்மாைவப் பrணாமத்தால் ஆனந்தமயமான 

ஜடமாக்க வல்லவன். அதன் அடிக்கல் நல்ெலண்ணம். நல்ெலண்ணம் மனிதைன வாழ்வில் 

ெதய்வமாக்கும். அகந்ைதயுள் உள்ள ஆத்மாைவ self ைசத்திய புருஷனான ஈஸ்வரனாக்கும் மாற்றம் 

உலக வாழ்வு. அதன் 3 அம்சங்கள் தைலப்பு கூறுவது. விலங்குக்கு குடும்பமில்ைல, ேதள் குட்டி 

ேபாட்டால் குட்டி அேத நிமிஷம் விலகும், தனித்து இயங்கும். மாடு கன்று ேபாட்டால் 10 மாதம் 

பாலூட்டி வள க்கும். மனிதனுக்கு பிள்ைள பிறந்தால் 5 அல்லது 6 வயது வைர தாய் தந்ைத 

காப்பாற்றுவ . குடும்பம் கூட்டுக்குடும்பமான பின் 5 அல்து 6 வயது 20 அல்லது 30 வயதாயிற்று. 

வயது 60 ஆனாலும் குடும்பம் பிrயாமலிருப்பது ெபருைம பண்பு என்று கருத பல்லாயிரம் ஆண்டிற்கு 

முன் மனித மனம் பண்பைடந்தது. குடும்பம் விrந்து ‘ஊேர’ குடும்பம் என்ற இலட்சியமும் ஏற்பட்டது. 

சிருஷ்டி அைனத்தும் குடும்பம் என மனிதன் அறிய அவன் தன்ைன இைறவனாக சித்திக்க ேவண்டும். 

உபநிஷதம் மனிதேன இைறவன் எனக் கூறுகிறது. அகந்ைத அந்நிைலயிலும் பின் ெதாட வதால், 

ஆத்மா அகந்ைதயின் பின்னல் பிrயாததால் தத்துவம் அந்நிைலயில் ேதக்கமைடந்தது. ேதக்கத்ைத 

முறியடித்து அகந்ைத அழியும் வழிைய வகுத்து மனிதன் தாேன இைறவன், இைறவேன ஜவியம் — 

சிவன், காளி — என்பது சித்திப்பது ஸ்ரீ அரவிந்தம். வாழ்ைவத் துறக்கும் மரபு வாழ்வைனத்தும் ேயாகம் 

என்ற ஸ்ரீ அரவிந்தமாவது ஆன்மீகப் பrணாமத்தின் முதற்கட்டம். தைலப்பு முதற்கட்டம் முழுைம 

ெபறும் பாைதைய வகுக்கின்றது. சக்திக்கு ஜவன் உண்டு என்பது அடுத்த சித்தி. ஆனந்தம் 

சச்சிதானந்தத்ைத விட்டகன்று ஜடமான ெபாருள்களில் நிைலயான ேபரானந்தமானது சிருஷ்டி. இது 

சிருஷ்டியின் முழுைம. சிருஷ்டியின் முழுைம ‘சிதறி’ உலகமாகி ஆனந்தமான முழுைம அணுவான 

முழுைமயாவது ெதய்வக மாையயில் சிருஷ்டிக்கும் ெசயல். இதன் கருவி சத்திய ஜவியம். அது Real-

Idea முழுைமயான ஜவனுள்ள எண்ணத்தால் இைதப் பூ த்தி ெசய்ய தனக்கு உபகருவியாக 

மனத்ைதயும் அதன் ெசயல் பrமளிக்க வாழ்ைவயும் அடிப்பைடயான ஜடத்ைதயும் சிருஷ்டிக்க 

ெபாருைளப் பல நிைலகளில் உற்பத்தி ெசய்து பிரபஞ்சத்ைத நிரப்புகிறது. ெமன்ைமயும் மிருதுவான 

ெபாருள் கனத்த முரடான ெபாருள் வைர பரவுவைத 7 அல்லது 8 நிைலகளாகக் கூறியது தத்துவம். 

ஒவ்ெவாரு க்ஷணமும் சிருஷ்டி பrணாமம் அடுத்தடுத்து நிகழ்வது காலம். அைதக் கடந்து அதனுடன் 

இைணந்து மூன்றாம் நிைலக்காலமான சத்திய ஜவிய உலைக நிரந்தரமாக சிருஷ்டிப்பது 

சிருஷ்டியான ஆன்மீகப் பrணாமம். இது ெசயல்படும் அைமப்பு அஞ்ஞானம் ஞானமாவது. உலகம் 
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உற்பத்தியாவைத பிரம்மம் நி ணயிப்பது மனிதேன ேமற்ெகாண்டு காலத்ைத விrவுபடுத்தி புது 

உலகம் சிருஷ்டித்து, ஜவாத்மாைவ பrணாமத்தால் பரமாத்மாவாக்கி, உலக முழுவதும் இைறவனின் 

திருவிைளயாடலான lைல என அறிய 4 வைக ஞானம் 7 வைக அஞ்ஞானத்ைதக் கடந்து தைமைய 

அழிக்கிறது. ேமல் மன அகந்ைதயால் சூழப்பட்ட ஆத்மா Self ஈஸ்வரன் பகுதியான வளரும் 

ஆன்மாவான ைசத்திய புருஷனாகி இைறவன் திருவுள்ளம் முதற்கட்டத்தில் பூ த்தியாகிறது. 

இரண்டாம் கட்டத்தில் ஆன்மா ெதய்வக ஆன்மாவாகி, அக்ஷர பிரம்மம் முழுப் பிரம்மமாக சித்தித்து 

வாழ்ைவ ஏற்று, பாதாளத்ைதயும் பரமாத்மாைவயும் இைணத்து தைமைய அழித்து பrணாமத்தால் 

ெதய்வக ஆன்மா பரநிைலைய எய்தி ஜட உலகில் மனிதனாக அவதrத்து பிரபஞ்ச மனிதனாகி 3 

திருவுருமாற்றதால் சத்திய ஜவிய உலைக எட்டி சத்திய ஜவனாகி, வாழ்ைவ அவன் வாழ்வான 

ெதய்வக வாழ்வாக்குவது ஆன்மீகப் பrணாமமான ஸ்ரீ அரவிந்தம். இதன் 3 நிைலகைள குடும்பத்திலும், 

உலகிலும், சிருஷ்டியிலும் விளக்குவது இக்கட்டுைர. 
 

குடும்பம் உருவில் சிறியது. கீ த்தி ெபrயது. உலைக இதுவைர உருவாக்கியது குடும்பம். தகப்பனா  

அறிவும் தாயா  பண்பும் ஒருவைர வந்தைடயச் ெசய்யுமிடம் குடும்பம். எனக்கும் மனித களுண்டு, 

என்ைன காப்பாற்றுவது குடும்பம். 10 ேபrல் மூத்தவனாகப் பிறந்து ஒரு ேவைலையயும் ெசய்தறியாத 

மூத்தபிள்ைள எந்த ேநரம் வந்தாலும் எல்லா ெசௗகrயங்கைளயும் தரும் என நிைனத்துப் ெபறுவது 

குடும்பம். எல்லா மrயாைதையயும் எதி பா த்து அவ  ெபற்றா . வருமானேம இல்லாத 

குடும்பத்தைலவனாக ஊ  சுற்றி இறுதி நாள் வைர அைலந்தவைர குடும்பம் மrயாைதயும் 

அன்ைபயும் ெபாழிந்து பிளாக் ேச மன் MLAவாக்கி ெபருைமப்படுத்தியது குடும்பம். வாழ்நாள் 

முழுவதும் மைனவிையப் புறக்கணித்து கைடசி காலத்தில் ஆதரவு ேதடிவந்து ெபற்று ெபருைம 

ெபற்றவ  ஒருவ . Ayala the Angel என்ற கைத அன்பின் அழகுருவமாக உருவானது. Admirality என்ற 

இலாக்காவில் கிளா க் ஒருவருக்கு அழகான ைபயனும் அழகான ெபண்ணும் பிறந்தன . அடுத்த 

ெபண் அழகுடன் பண்பின் சிகரமாகப் பிறந்தது.ெபண்ணின் அழகு தாேன பிரபலமைடவது. 

இங்கிலாந்தில் Lord என்றால் அவருக்கும் மக்களுக்கும் ெதாட பிருக்காது. Lord என்பது வருமானத்ைத 

மட்டும் ெபாருத்ததில்ைல. Darcyயின் £10,000 பவுன் வருமானம் அவனுக்கு Lord இன் அந்தஸ்த்ைதத் 

தாராது. வருமானமில்லாத Lordக்கும் அங்கு வருமானமுள்ள மற்றவைரவிட மrயாைதயுண்டு. 

அவருக்கு House of Lord இல் இடம் கைடசிவைரயுண்டு. அவ கள் பிரபுக்கள். குடும்பத்திற்கு ெவளியில் 

திருமணம் ெசய்வதில்ைல. அப்படி ஒரு Lord கண்ணில் இப்ெபண் பட்டுவிட்டாள். Lord Chancellor என்பது 

ெபரும் பதவி, எளிய மக்கள் அவைரப் ேபட்டியும் காண முடியாது.  அப்படிெயாருவ  மைனவிைய 

இழந்தா . அவருக்கு இந்த அழகியின் குணம் ெதrய வந்தது. ரஷ்ய பிரபுக்கள் பாrஸ், லண்டன் 

வருவதுண்டு. ரஷ்யாவிலிருந்து ஒரு ராஜ குமாரன் லண்டன் வந்தவன் ேபரழகியின் 

ெபருந்தன்ைமைய அறிந்தான். பாதிrமா கள் சற்று நிதானமானவ கள். திருமண விஷயத்தில் 

மற்றவ க்கு ேயாசைன கூறுபவ கள். அவ களில் ஒருவ  இவைளக் கண்டு நிதானமிழந்து தன்ைன 

மறந்தா . கிருஸ்துவ கள் Protestant அவ கள் கத்ேதாலிக்கராவது, நாம் முஸ்lம் ஆவது ேபால். Protestant 

பாதிrயா  திருமணம் ெசய்ய அனுமதியுண்டு. கத்ேதாலிக்க பாதிrயா  கட்ைட பிரம்மச்சாrயாக 

இருக்க ேவண்டும். இக்கைதயில் Sir Thomas Tringle என்பவேர முக்கிய குடும்பம். அவ  கைதயில் Sir 

பட்டம் ெபற்றவ . கைத நடக்கும்ெபாழுது millionaire லட்சாதிபதியானவ . அவ  லட்சாதிபதியாகி Sir 

பட்டம் ெபறுமுன் இவ்வழகிையக் கண்டு மண்டியிட்டு மணக்கும்படி ேகட்டா . அவள் மறுத்ததால் 

அவள் தங்ைகைய மணந்தா . ரஷ்ய இளவரசைனயும் Lord ஒருவைரயும் Lord Chancellor ைய ஓ  

அழகிய இளம் ெபண், ெசாத்தில்லாத இளம் நங்ைக மறுத்தது உலகம் அடிக்கடி ேகள்விப்பட்டதில்ைல. 

பாதிrயா  அவள் மறுத்தால் ‘சன்னியாசம்’ வாங்குேவன் என்றாராம். அதாவது கத்ேதாலிக்க மதம் 

ேச ந்து அங்கு பாதிrயாேவன் என்று சபதம் பூண்டாராம். இத்தைனையயும் மறுத்தவள் அழகும் 
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அன்பும் நிைறந்த கைலஞன் ஒருவைன  ஓவியைன பணமில்லாத ெபாழுதும் அன்பிற்காக மணந்தாள். 

அவள் எதி பா த்த அன்பும், கைலயும், அழகுண ச்சியும், அவைர மணந்தபின் அபrமிதமாக அவ  

வாழ்வில் எழுந்து ெசல்வமாக மாறியது. இரு அழகிய இளம் ெபண் குழந்ைதகள் பிறந்தன . ெபரும் 

ெசல்வம் பிரவாகமாக நடமாடினாலும் ெசல்வம் வருமுன் ெசலவாகி அன்புள்ளத்தின் ஆதரைவ 

மட்டும் வட்டில் இருத்தியது. குழந்ைதகள் வளரும் ெபாழுது அவ கள் எைதச் ெசய்ய ேவண்டும் 

எைதச் ெசய்யக் கூடாது என்று ேபசும் சந்த ப்பம் எழ இடமில்ைல. அன்பு ெசயல்படும், ெசயலில் 

அன்பு ெவளிப்படும், வயதிற்குrய மrயாைதைய குடும்பம் நாடாது. சிறுவ கட்கும் அவ  வள ந்த 

பின்னும் ெபற்ேறா  ேவைலையச் ேசைவயாகச் ெசய்தன . பிrயம் ெவளிப்பட்டது, வட்டில் அத்தைன 

ெபrய கைலஞ களும் கூடின . ேபச்சு பல்கைலக்கழக பிரசங்கமாயிற்று. இளம் வயதில் ெபண்கள் 

அறிய ேவண்டிய அத்தைனையயும் ெசால்லிக் ெகாடுக்காமல் கற்றுணரும் அன்புச் சூழல் அறிவின் 

அருவியாக பரவி மல ந்தது. 19,  21 வயதில் ெபண்கள் 40 அல்லது 50 வயது முதி ச்சி ெபற்றன . 

எைதயும் திட்டவட்டமாக ெசய்யவில்ைல. அன்பாக வாழ்ந்தால் அன்ேப கைலயானதால் அதுேவ 

அறிவு தரும் விேவகமாயிற்று. வளரும் இைளஞ கட்கு தாம் கல்வியறிவு புகட்டப்படுகிேறாம் என்ற 

நிைனேவயில்ைல. இலண்டன் மாநக  சிருஷ்டித்த பண்பின் மைலச்சிகரம் வட்டில் வலம் வந்ததால் 

ேபச்ேச கல்வியாகி ெசயேல பண்பாக உருவம் ெபற்றது. மனம் மகிழ்ந்து மல ந்தது. ஓவியம் 

உச்சகட்ட சிறப்புைடயதாக தகப்பனா  எழுதுவதால் அதனுள் உலகம் முழுவதும் அடங்கியைத வடு 

அறிந்து அனுபவமாகப் ெபற்றது. அவ  குடும்ப ேசைவைய இைறவனுக்கு வாழ்வின் ேசைவயாக 

ெசய்ததால் ெசல்வம் தைழத்து மனவளம் ெபருகி பண்ைபப் புகட்டாமல் ெபண்கள் ெபற்றன . தாயா  

இறந்தா . தகப்பனா  கைலைய மறந்தா . சிறிது காலத்தில் அவரும் இறந்தா . ெபரும் ெசல்வம் கைட 

பாக்கிக்குப் ேபாயிற்று.  தாயுடன் பிறந்த தமக்ைகயும் தைமயனும் இரு ெபண்கைளயும் தங்களிடம் 

வாழ அைழத்துப் ேபானா கள். ஒருவ  ெபரும் ெசல்வந்த . அடுத்தவ  தகப்பனா  ேபால் 900 பவுன் 

ஆண்டு சம்பளம் ெபறும் கிளா க். அேத ஆபசீிலிருப்பவ . 
 

அயாலாைவ பணக்கார வட்டிலும், லூசிைய ஏைழ வட்டிலும் ஏற்றன . லூசி மூத்தவள். இந்த வடு 

அவளால் கற்பைன ெசய்ய முடியாத கடுைமயான ஏழ்ைமயுைடயது. அயாலாவால் இக்கடுைமைய 

அனுபவிக்க முடியாது என லூசி சந்ேதாஷப்பட்டது எவரும் அறியாதது. தன் வட்டில் 

சைமயலைறக்ேக ேபாயறியாத லூசி கைடத்ெதருவுக்கு மாமியுடன் ேபாய் ெவண்ெணய் வாங்குவதும் 

அைத எப்படி ஒரு வாரம் சிக்கனமாக ெசலவு ெசய்வது எனத் திட்டமிடுவதும் அவளால் நிைனக்க 

முடியாத காரணங்கள். மாமி தன் சிரமத்ைதயறியாதவாறு லூசி புது நிைலைமைய ஏற்றாள். எப்படி 

இத்திறைமயும் ெபாறுைமயும் அவள் ெபற்றாள் என்பது குடும்பத்தின் ெபருைமைய அறிந்தவேர அறிய 

முடியும். ெகாடுத்த பணத்ைதத் திருப்பிக் ேகட்க முடியாத அடக்கம் ெசால்லிக் ெகாடுத்து 

வருவதில்ைல. ெபரும் தண்டைன ெபற்றவன் அதிகாrயான பின் தண்டித்தவருக்கு சாஷ்ட்டாங்க 

நமஸ்காரம் ெசய்து மrயாைத தருவது கற்றுக் ெகாள்ள முடியாத பண்பு. இலட்சியவாதியான 

ஆசிrயrன் இலட்சியவாதியான மாணவன் சீ திருத்த திருமணம் ெசய்ய முடிவு ெசய்தான். 

எவருக்கும் அைழப்பு அனுப்பவதில்ைலெயன முடிவு ெசய்தான். ஆசிrய  திருமண விழாைவ 

பrசீலிக்கும்ெபாழுது மாணவன் எந்த பrசீலைனயும் ேதைவயில்ைலெயன்றான். “நான் உங்கைள 

அைழக்கப் ேபாவதில்ைல” என்றும் கூறினான். “அைழக்காவிட்டாலும் வருேவன்” என்றா  ஆசிrய . 

அைரக்ஷணம்  தாமதமில்லாமல் வரும் பதில் கற்று உண ந்ததில்ைல. பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்த  இைத 

subliminal knowledge அடி மனம் அறிந்தது என்றா . பிரதமரான பின்னும் மகளுக்குப் பதவி தரும் 

எண்ணம் எழாமலிருக்க அேசாக சக்ரவ த்தியால் மட்டும் முடியும். ெபரும் ெதாைகைய கமிஷன் 

என்ற ெபயrல் முதலாளி தரும்ெபாழுது அப்ெபயரால் வரும் ெதாைகைய ஏற்க முடியாதது பண்பு. 

மாமாவும் அத்ைதயும் சுவகாரமாகத் தரும் ெசாத்து ெபrயதா சிறியதா என்பைதக் கடந்து “என்னால் 
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பிற  ெசாத்ைத ஏற்க முடியாது” என்ற மனப்பான்ைம உய ந்தது. அயாலா லட்சாதிபதியான மாமன் 

மகைன அவன் உய ந்த லட்சியவாதியில்ைலெயன மறுப்பைத எவராலும் புrந்து ெகாள்ள 

முடியவில்ைல. தன் சம்பளத்ைதப் ேபால் 50 மடங்கு வருமானம் ெபற்ற இளம் ெபண் அைதத் தாேன 

அனுபவிக்காமல் உrயவ  என ஒருவைர நியமித்து அவருக்குக் ெகாடுக்க முன் வருவது ெபருந்- 

தன்ைமையக் கடந்த ெபrய மனம். பரந்த மனம் எதில் எழுந்தாலும் ஏைழக்குப் ெபரும் பணத்தில் 

வராது. ெபரும் பணத்ைத சிறு ெதாைகயாக்கும் ெபrய ெதாைக ஏைழைய நாடி வராது. அப்படி 

வந்தெபாழுது அைதக் காணிக்ைகயாக்கும் மனம் உலகில் இது வைரயில் பிறக்கவில்ைல. இலட்ச 

ரூபாய் வருமானமுள்ள ஆேணா ெபண்ேணா அைர ரூபாய் ெசலவு ெசய்ய மனமில்லாத கருமியாய் 

ெசயல்படுவைதக் காணலாம். பரந்த மனம் ெபrய மனம் பண விஷயத்தில் காண்பதrது. எவ  25,000 

ரூபாய் நன்ெகாைட ெகாடுத்தாேரா அவருக்கு அடுத்த பத்தாம் நாள் 1000 ரூபாய் ெபறுமான பrசு 

ெகாடுக்க  முடியாத ‘ெபrயவ ’ ஏன் விைல ெகாடுத்துப் பrைசப் ெபற்றுக் ெகாள்ளக்கூடாது என்று 

ேகட்கும் மனம் உைடயவ  என்பைத கண்டும் நம்ப முடியவில்ைல. பிச்ைசக்கார மனம் 

ெபற்ேறாrடமிருந்து வருவது. அப்’ெபrயவ ’ அறியாத வாழ்வின் உண்ைம “ெகாடுக்கும் வாழ்வு 

சிறியவனிடமிருந்து அைனத்ைதயும் வலிய எடுத்துக் ெகாள்ளும்” என்பது. இக்கட்டுைர குடும்பத்ைதப் 

பற்றியது. வாழ்வு அைதக் கடந்த கடல். அைதப் பற்றிப் ேபசும் சந்த ப்பமில்ைல என்றாலும் வாழ்வு 

“பிரதமைர ேபாய்ப் பா க்கவும் முடியாதவ க்கு ெபrய மனத்தின் பrசாக பிரதம மந்திr பதவிையத் 

தர வல்லது”. குடும்பம் சிறியதானாலும் வாழ்வின் ெபரும் அம்சங்கைளயும், அைதக் கடந்த 

பிரம்மத்ைதயும் பிரம்மாண்டமாகத் தரவல்லது. குடும்பம் ேகாலாகலமான பிரம்மம். குடும்பத்ைத 

ஏற்றவைன பிரம்மம் நாடி வரும். அைனத்ைதயும் — உடல், ெபாருள், ஆவி — தர முடியாதவருைடய 

காணிக்ைக என்றும் காணிக்ைகயின் புனிதம் ெபறாது. மாற்றாம் தாெயன பா ப்பவ  அறிய முடியாத 

பாசம் தாய்ப்பண்பு. எவைர மணக்க 9 ஆண்டு காத்திருந்தாேரா அவைர மணந்தபின் அவருடன் 9 

மாதமும் குடும்பம் ெசய்ய மனமில்லாதது மனித சுபாவம். மனித சுபாவம் ெதய்வ சுபாவமாவது 

குடும்பம் என்ற அரங்கில் தான் முடியும். ஆண்ைம வரம். அது ேபாrல் ெவளிப்படும். ஆன்மீகப் பண்பு 

தன்ைன ெவளியிடும் ெபாழுது “தன் குைறைய ஒளிவு மைறவின்றி ஏற்கும் ைதrயம் ெநஞ்சம் 

உணரும் வரம்” என்று விளக்குகிறது. ேதால்வி துைலயல்லா  கண்ணும் ெகாளல் என்பது இலக்கியம் 

இதயத்தின் பண்பாவது. எவைர அணுகிப் ேபச முடியாேதா அவைர மணந்து தன் ெபருைமைய 

உலகுக்கு எடுத்துைரக்கும் பண்பு ‘வனத்தில்’ தான் எழ முடியும். ஊrல் எழாது. ேசாதா பயல்கள் 

ஊ த்தைலவராகும் மாநிலம் அைவ. Foul mouthவாயில் வராத ெசாற்கைள சரளமாகப் ேபசி நான் 

அைனவருக்கும் advice ெசய்கிேறன் என்று பைறயறிவிப்பவைன ேகட்டுப் ெபாறுத்துக் ெகாண்டால் 

ெபருந்தன்ைம ெதrய முடியாது. 
 

தனித்து வாழ்வது மனித இயல்பு. பிறருடன் இைணந்து வாழ்வது, பிறருக்காக வாழ்வது குடும்பம். 

பா ைவக்கு எளிதாகத் ேதான்றினாலும், சற்று நிதானித்துப் பா த்தால் இதன் மூலம் ேவகமான நம் 

குணங்கள் இதனால் தணிந்து அடங்குவது ெதrயும். ஒேர ஓட்டமாக ஓடும் 4 வயது சிறுவன் 24ம் 

வயதில் அது ேபால் ஓட முடியாது. எந்த அளவு ேவகம் தணிகிறது என்பது நாகrகம். ேவகம் 

நிதானமாவது பண்பு. இைலயில் பrமாறியைத எடுத்துச் சாப்பிடும் ேவகம் பந்திக்கு சrவராது. 

பந்தியில் அைனவரும் ஒன்றாகச் சாப்பிட ஆரம்பிக்க ேவண்டும். ஒன்றாக எழுந்திருக்க ேவண்டும். 

பந்தியில் இந்த கட்டுப்பாடற்றவைர அைனவரும் கவனிப்பா கள். இைவ எளிய பழக்கங்கள். 

ெகாடுப்பது ெபrய மனம். ஒருவ  ெகாடுப்பைத பிrயமாக ெகாடுப்பவ  மனம் இனிக்கும்படி ஏற்பது 

உய வு உன்னதமாவதாகும். குணம் சிறுைமயானால் குரல் கட்ைடயாக, கடுைமயாக இருக்கும். குணம் 

தன்ைமயானால் குரல் இதமாக, இனிைமயாக இருக்கும். பண்பான உய ந்த பரம்பைரயான 

குடும்பங்களில் ெபாதுவாக அேநக  இனிைமயாக சிrத்த முகமாக இருப்பா கள். மிருதுவான குரலில் 
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ேபசுவா கள். அைமதி அடக்கமாகும். ஆன்மீகம் இைத சாத்வகமாக அறியும். ேதாற்றம் இந்நிைலைய 

கைளயாகக் காணும். அதிகாரத்ெதானி அக்குடும்பத்தில் ேகட்காது. இைவ சில தன்ைமயான குணங்கள். 

ஒரு குடும்பத்ைத அறிய அவ  விருந்ேதாம்பைலக் காணலாம். சத்திய ஜவிய சித்திையப் பற்றிப் 

ேபசும்ெபாழுது இைத அகத்துள் ெபற்றவ  ஏராளமானவ கள். அக வள ச்சி பாலவாதமாகேவா, 

ஜடவாதமாகேவா, உன்மத்த வாதமாகேவா, பிசாசவாதமாகேவா இருக்கும். புறமும் சத்திய ஜவியப் 

பக்குவம் ெபற்றால் சத்திய ஜவியம் முழுைம ெபறும் என்கிறா . அகம் ெபற்றைத புறமும் ெபற 

உதவுவது குடும்பம். அகம் ஜடமானால், குடும்பம் அைத ஜடமாக மட்டும் அறிந்தால் ஜடேம 

உறுதியாகும். அகம் ஆன்மீக சிறப்புப் ெபற்று, புறம் ஜடமானால் குடும்பம் அைதக் கண்டு அக 

உய ைவ ஏற்க அைனவருக்கும் கட்டுப்பாட்ைட அளித்தால் அக சித்தி புறத்தில் மலர உதவும். 

அயாலா இள வயதில் கற்பைனக் ேகாட்ைடயில் ெதய்வக ஆண் மகன் ெகாலு வற்றிருப்பைதக் 

கண்டாள். அவைனேய மணாளனாக வrத்தாள். அைத லூசி முதல் எவrடமும் கூறவில்ைல. அவள் 

குடும்பம் அைத அறியாது. ஆனால் அவள் கற்பைனக்கு தாய் தந்ைத சுதந்திரம் ெகாடுத்தன . சித்தி 

மாமா வட்டில் அவளுக்கு அந்த சுதந்திரமில்ைல. வரன் வசதியுைடயவனானால் ெபண் அவைன ஏற்க 

ேவண்டும் என அவைளத் ெதாந்தரவு ெசய்தன . அந்த சுதந்திரம் ஆன்மீக சுதந்திரம். வட்டிலுள்ள 

அைனவருக்கும் அந்த ஆன்மீக சுதந்திரம் வழங்குவேத நல்ல குடும்பம். குடும்பத் தைலவ  அது 

ேபால் ஓ  குடும்பத்ைத நடத்துவது குடும்பச் ேசைவ. வட்டில் அைனவரும் ேவெறாரு வட்டிற்குப் 

புறப்பட்டால் ஒருவ  வர முடியாது எனக் கூற முடியாது. கூறினால் அனுமதிக்கமாட்டா கள். அது 

குடும்பக் கட்டுப்பாடாகும். ெபாதுவாக எல்லாக் குடும்பங்களும் ஒருவ  மாறி ெசயல்பட அனுமதிக்க 

மாட்டா கள். பிள்ைளகள் ஹாஸ்டலில் பலவைகயான பிள்ைளகளுடன் கலந்து பழகுவது மனமும் 

பழக்கமும் வளர உதவும். ஹாஸ்டல் ெபrய குடும்பம். ஆபஸீூம் அது ேபாலேவ. ஊரும் உலகமும் 

குடும்பமாவது நாகrகம் ஆன்மீக உய வு ெபறுவதாகும். ெபாதுச் ேசைவ என்பது ெதாழிலிலும், 

அரசியலிலும் காண்பது. இைவ இரண்ைடயும் கடந்து ஊ  விவகாரங்கைள ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் 

ெபாதுச் ேசைவயுண்டு. குடும்பம் கட்டுப்படும். ஏெனனில் குடும்பத்தில் அைனவரும் நம்ைம அறிவ . 

ெபாது வாழ்வில் நாம் அைனவைரயும் அறிந்து அவ கைள ஒழுங்குபடுத்த நமக்கு மனவளம் ேதைவ. 

மனவளம் என்பது அறிவுக்குப் புலப்படுவைத உண வு ஏற்கும் ெபாறுைமயாகும். இது ஒருகட்ட 

உய வானாலும் எளிதல்ல. ஏராளமான விருந்தன  வரும் குடும்பம் ஒரு சிறு அளவில் ெபாது 

வாழ்வின் சின்னமாகும். 10 ேபருள்ள குடும்பத்தில் பழகி ேப  வாங்குவைத விட 70 ேபrடமும் அேத 

ெபய  வாங்குவது மனவளம் ெபறுவது. அறிவு கூ ைமயானது. உண ச்சி பூரணமானது. கூ ைமயான 

அறிவு பூரணம் ெபற உண வால் உறுதியைடய ேவண்டும், வந்த விருந்தின  காபி டம்பளைரக் கீேழ 

ேபாட்டு துணிெயல்லாம் கைறயாக்கினால், அவருக்கு மாற்று உைட ெகாடுத்து ேவறு காபி தந்து, 

சிந்தியைத உடேன துைடத்ெதடுப்பது முைற. இது எளிய முதற்கட்டம். ெபாதுவாக அைனவரும் 

ேதறுவதில்ைல. ேதறாதவ  நாகrக உலகில் ேதறாதவ . 
 

அைனவரும் இத்தவறு வராமல் பா த்துக் ெகாள்வா கள். ஒரு வட்டிற்குப் ேபாய் 15 நிமிஷம் இருந்து 

நல்ல ெபயருடன் ெவளிவருவது நல்ல பழக்கங்கள் உள்ளவராேலேய முடியும். இருக்கிறது என்பைத 

சில  ‘கீது’ என்ப . அது ெமாழி வளம் ெபறாத ஊ  பாைஷ. அைதக் ேகட்டவுடன் அைனவரும் ெகால் 

எனச் சிrப்பது நாகrகமாகாது. சிrக்காமலிருக்க முடியாது. அப்படிெயாருவ  ேபசியபின் எவரும் 

அைதக் கவனிக்கவில்ைலெயன அவ  உணரும்படி வட்டின  நடந்து ெகாள்வது நாகrகம். ஒரு 

ஸ்தாபனத்தில் ஒருவ  சம்பளத்ைத உய த்த முடியாது. உய த்துவதானால் அைனவ  சம்பளத்ைதயும் 

— scale — உய த்த ேவண்டும். குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல பழக்கம் ெபறுவது தனிப்பட்ட உய வு. ெபாது 

வாழ்வில் உள்ள ெபாழுது ெபாது வாழ்விற்குrயது ேபால் ஒரு நல்ல பழக்கம் ெபறுவது scaleைய 

உய த்துவதாகும். ெபாது வாழ்வு ெபாதுவாக நம் ேநரத்ைத அதிகமாகச் ெசலவு ெசய்யும். வட்டில் ஒரு 
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சட்டம் ேபாட அதிக ேநரமாகாது. ெபாது வாழ்வில் அேத சட்டம் ேபாட பல நாட்களாகும், பல வைக 

மனித கைளச் சந்தித்துப் ேபச ேவண்டும். முடிந்த பின்னும் ேவைல ஓரளேவ முடிந்திருக்கும், 

முழுவதும் முடிக்க முயன்றால் “ெபாது வாழ்வு குடும்பமில்ைல, அவசரப்படக் கூடாது” எனப் பதில் 

வரும். ஆன்மீக தத்துவப்படி குடும்பம் பிரம்மமாவது ெபrயது. ெபாது வாழ்வு அேத ேபால் பிரம்மமாக 

பிரபஞ்சேம மாற ேவண்டும். அதற்கு ஆத்மா மகாத்மாவாக ேவண்டும். அைதயும் கடந்த நிைலைய 

எட்ட மனிதன் பரமாத்மாவாக ேவண்டும். அைவ பூரண ேயாக சித்தியின் கட்டங்கள். ேசைவ 

உலகுக்குrயது. ேயாகம் ேபால் ெபrயதல்ல. என்றாலும் ேசைவ சிறப்புற ேயாக அம்சம் 

அடிப்பைடயில் ேதைவ. பிங்லி ெமrட்டனுக்குrயவrல்ைல, ெமrட்டனுக்கு வந்தா , தங்கினா . 

அைனவrடமும் பழகினா , ேஜைன விரும்பினா . இது ெமrட்டனில் வாழ்பவருக்கு ஓ  அrய 

சந்த ப்பம். உய ந்த ேகாணத்தில் பா த்தால் பிங்லிக்கும் ெபrய சந்த ப்பம். இைவ பிெரஞ்சுப் 

புரட்சியின் உபrகளாக வருகின்றன. குடும்பம் உயரும் வழி. குடும்பம் ெபாது வாழ்வின் உய வுகைள 

ஏற்றால் இப்பலன் பலிக்கும். ெபன்னட் குடும்பத்தாருக்கும், பிங்லி குடும்பத்தாருக்கும் இப்பதமில்ைல. 

வந்த வாய்ப்பு ேபாய்விட்டது. லிடியா அம க்களம் ெசய்து விட்டாள். விக்காம் துேராகம் ெசய்து 

விட்டான். இதுவைரயில்லாத ெபாறுைமையயும், ெபாறுப்ைபயும் ேமற்ெகாள்ள ெபன்னட் முன் 

வருகிறா . ஆபத்து விலகுகிறது. வாய்ப்பு பலிக்கிறது. மிகப் ெபrய வாய்ப்பும் வந்து ெமrட்டன் 

வாழ்ைவேய அபrமிதமாக உய த்துகிறது. குடும்ப வாழ்வுக்கும் குடும்ப ேசைவக்கும் ெபாது வாழ்வின் 

ேசைவக்கும் உள்ள வித்தியாசமிது. குடும்பச் ேசைவயின்று ெபாதுச் ேசைவக்கு நக ந்தால் ெபாறுைம 

ேபாய் விடும். ெதம்பு ேபாதாது 10 ேப  முயன்றால் முதற்கட்டத்திேலேய 9 ேப  விலகி விடுவா கள். 

ெபாதுச் ேசைவைய ஏற்க தியாகம் ேவண்டும், அேநகமாக அைனத்ைதயும் தியாகம் ெசய்ய ேவண்டி 

வரும். ேநரமிருக்காது. பல நாள் ெதாட ந்து வட்டிற்கு வர முடியாது. வட்ைடேய இழந்து விட்டதாகத் 

ேதான்றும். சில சமயங்களில் வட்டுப் ெபாருைள ெபாதுத் ேதைவக்குத் தர ேவண்டி வரும். இைவ 

கடினமான கட்டங்கள். ஒரு முைற ஏற்றால் அடிக்கடி ெசய்ய ேவண்டி வரும். நம்ைம விடத் தாழ்ந்த 

குடும்பங்களில் சம்பந்தம் ெசய்து விட்டால் குடும்ப வாழ்வு ெபாதுச் ேசைவயாகிவிட்டது ேபாலாகும். 

ெபாது வாழ்வு நாமறிவது. ெபாதுச் ேசைவ சிலரால் மட்டும் ெசய்யக் கூடியது. ெபாதுச் ேசைவ ெசய்ய 

எளிய மனிதனின் அறியாைம ஏற்றுப் ேபாற்றும் வைகயில் நடப்பது அவசியம். குடும்பம் உள்ளைத 

ஏற்கும். ெபாது வாழ்வு இல்லாதைதக் ேகட்கும். ெபற்றுக் ெகாடுத்தால் ெதாட ந்தும் ேகட்கும், 

ெவட்கமறியாது. எவரும் சம்பந்திகள் வட்டில் ேபாய் ெநடுநாள் தங்க மாட்டா கள். தாழ்ந்த 

குடும்பத்தில் ெபண் ெகாடுத்து விட்ட ஒருவ  மாப்பிள்ைள மாமியா  வட்டில் வந்து 1 வருஷம் தங்கி 

ேபாகும் ெபாழுது ெசால்லாமல் ேபாய் விட்டா . இது ெபாது வாழ்வு ெபாதுச் ேசைவயாவது. 
 

இைறேசைவ என்பது பிரம்மாண்டமானது. பட்டினத்தா  வட்ைடத் திறந்து விடச் ெசான்னா . ஊரா  

புகுந்து ெகாள்ைளயடித்தன . இைறவனுக்கு ஒருவ  ேசைவ ெசய்ய ஆரம்பித்தால் சிபிச்சக்ரவ த்தி 

ேபால ஊைன ெவட்டித்தர ேவண்டும். மகாத்மா நாட்ைட சுற்றி வரும் ெபாழுது மக்கள் அவ  காைல 

ெதாட்டு வணங்க ஆைசப்படுவா கள். மக்கள் எளியவ கள். பல  நகத்ைத ெவட்டியிருக்க மாட்டா கள். 

மகாத்மா காைலத் ெதாட்டால் நகம் கீறிப் புண்ணாகும். எட்ட இருந்து வணங்கக் கூடாதா எனக் 

ேகட்டால் மகாத்மா “மக்கள் காைலத் ெதாடுவைதத் தடுக்க முடியாது. கால் புண்ணாவைதத் தடுக்க 

முடியாது. அது என் க மம்” என்றா . மனிதனுக்கு consciousness ஜவியம் உயராமல் ெபாதுச் ேசைவயில் 

இறங்க முடியாது. அப்படி இறங்கினால் மக்கைளச் சந்திக்கும் ெபாழுது அவ களுைடய consciousness- 

னுடன் தைலவ  consciousness ேசரும். தைல சுற்றும். மயக்கம் வரும். இைவ தவி க்க முடியாதைவ. 

இைவ ெபாதுச் ேசைவயின் அம்சங்கள். ஆன்மீக ேசைவயாக இல்லாவிட்டாலும் சமூக 

ேசைவயானாலும் ெபாதுச் ேசைவ, இைறச் ேசைவ எளிய மனிதனுக்கு முடியாது. Hazare ஏrையக் 

கட்டியது ெபரும் ேசைவ. லஞ்ச ஒழிப்பில் இறங்கியது அதனினும் ெபrயது. அதற்காக ஒரு கட்சி 



குடும்ப ேசைவ, ெபாது ேசைவ, இைற ேசைவ 
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ஏற்படுத்தி ேத தலில் நிற்க முயன்றால் சிறு இடங்களில் ெபரு ெவற்றியும், ெபாது இடங்களில் 

ேதால்வியும் எழுகின்றன. ஒரு எளிய சிப்பாய் இச்ேசைவைய ேமற்ெகாண்டது ெபாது வாழ்வு தரும் 

உன்னத வாய்ப்பு. ேவைல ேசைவயாகி குடும்பம், ெபாது வாழ்வு, இைறேசைவயாவது ஒரு வைகயில் 

The Life Divine Outline ேபான்றது. குடும்பத்திற்கு ேசைவ ெசய்ய தன்னலம் பிற  நலமாக ேவண்டும். 

ெபாது ேசைவயாக ெபாது மக்கள் அறியாைமைய நாம் அறிவாகக் கருதி ெசயல்பட ேவண்டும். 

இைறேசைவயாக  அழிச்சாட்டத்ைத அற்புதமான இலட்சியமாகக் ெகாள்ளேவண்டும். 

ெஷ லக்ேஹாமஸ் ஒரு ேசைவ ெசய்தா . Dr. தா ன் ெசய்தது ேவறு வைகயில் ெபrய ேசைவ. 

ெபன்னட்டும், டா சியும் ெசய்தைவ மனத்தாலும், ெபrய மனத்தின் ேபாக்ைக ெபரும் பணத்தாலும் 

ேசைவயாக மாற்ற ேவண்டும். ேசைவ திறைம மிக்கவனுக்ேக உண்டு. ஸ்ேடட் பாங்கின் ஒரு 

பகுதியின் ேச மனின் திறைமைய rஸ வ் ேபங்க் ேச மன் பாராட்டி அவைர அைழத்து அகில இந்திய 

ேபங்க் சிரமத்திலிருப்பதால் அதன் ேச மன் பதவிைய ஏற்று அைத சr ெசய்ய ேவண்டும் எனக் 

ேகட்டா . அவ  ேவண்டுேகாைள ஏற்று புதுப்பதவிைய ஏற்று அந்த ேபங்க் நஷ்டத்ைத லாபமாக 

மாற்றினா  ஒருவ . அந்த பாங்கில் பழம்ெபரும் ெபருச்சாளிகள் ெகாள்ைளயடித்தது நின்றது. ேசைவ 

திறைமயால் ெசய்யப்படுவது, திறைமக்குrய முதல் அம்சம் தற்காப்புக்குrய பாதுகாப்பு. ச க்கா  

ஊழிய  திறைம நாட்டில் பழம் ெபருச்சாளிகளிடம் ெசல்லாது. அவ களுக்கு உலகம் 

ஏற்பட்டதிலிருந்து உள்ள நிைலைம ெதrயும். சாதிப்பைத விட ஏமாற்றத் ெதrயும். ேசைவ ெசய்த 

ெவற்றி ெபற்றவைர திருட்டுப்பட்டம் கட்டி ைகது ெசய்தா கள். ேகா ட்டில் ஊழிய  உண்ைமைய 

ெசான்ன ெபாழுது rஸ வ் ேபங்க் கவ ன  தனக்கு எதுவுேம ெதrயாது, தான் யாைரயும் எதுவும் 

ேகட்கவில்ைல என பத்திrைககளில் அறிக்ைக விட்டு ைக விrத்து விட்டா . ெபாது ேசைவ 

ெநருப்பாற்றில் எதி  நச்சு நந்துவது எனத் தைலவ கள் கூறுவா கள். அன்ைனைய ஏேதா ஒரு சமயம் 

ஏேதா ஓரளவில் அறியும் வாய்ப்பு எழுந்தாலும் பிற்காலத்தில் எழும் ெபrய ஆபத்துகளிலிருந்து 

இப்ெபாழுேத மீட்டு விடுவா . 100க்கு 100 ேப  அது ேபான்று வரும் அருைள “எனக்கு அெதல்லாம் 

ேதைவயில்ைல” எனக் கூறி மறுத்து விடுவா கள். இந்த ஊழிய  அது ேபால் அருைள மறுத்தவ . 

இைற ேசைவ அதனினும் ெபrயது. 
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