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மனித வாழ்வில் பல முக்கிய இரகஸ்யங்களில் முதன்ைமயானது தைலப்பு. வாழ்நாள் முழுவதும் 

அனுபவித்து அறிய ேவண்டியது. சங்கம் அறிந்த உண்ைமயிது ததும் நன்றும் பிற  தர வாரா. 

எளியதாகத் ேதான்றினாலும் மைல ேபான்ற தத்துவம். ேகட்கும் ெபாழுேத புrயும். இதன் கருத்ைத 

பவராக அறிந்தால் நைடமுைற அஞ்ஞானம் ெவல்லப்படும். எது ெசய்தாலும் ெவற்றியில் முடியும். 

தத்துவம் தன்ைன நிகழ்ச்சி மூலம் விளக்கும். 80 நாளில் உலைகச் சுற்றி வந்த Phileas  Fogg  என்ற 

இங்கீlஷ் gentleman கைதையயும் அதன் பல நூறு நிகழ்ச்சிகைளயும் இக்கருத்ைத விளக்க நான் 

பயன்படுத்துகிேறன். அது 1872 ஆம் ஆண்டு. பகவான் பிறந்த ஆண்டு. ஒரு லண்டன் நியூஸ் ேபப்ப  

உலைகச் சுற்றி வருவைதப் பற்றி எழுதியது. பம்பாயிலிருந்து கல்கத்தாவுக்கு அலகாபாத் வழியாக 3 

நாளில் ரயில் ேபாகும் என்ற ெசய்திையப் பிரசுrத்தெபாழுது இைடயில் 50 ைமலுக்கு ரயில் இன்னும் 

ேபாடப்படவில்ைல என்பைத ேபாடப்பட்டதாக அவசரமாக எழுதியது. இலண்டன் - பம்பாய் - கல்கத்தா 

- சிங்கப்பூ  - ஹாங்காங் - ேயாக்கஹாமா - சான்பிரான்ஸிஸ்ேகா - நியூயா க் - லிவ பூல் - இலண்டன் 

என பயண காலத்ைதக் குறித்துக் கூட்டி 80 நாள் என ெசய்தி ெவளி வந்தது. 143 ஆண்டிற்கு முன் 

நடந்தது. கப்பல்கள் 12 நாளில் வரேவண்டியைவ 11 நாளிலும் வரும் 13 நாளிலும் வரும். ரயிலும் 

குறித்த காலத்தில் வர ஆரம்பிக்காத காலம். புயல், மைழ, மக்களுைடய தாக்குதல்கள் மலிந்த காலம். 

Bank  of  England இல் 55,000 பவுன் திருடு ேபாயிற்று. திருடைனப் பிடிக்க முடியாது என்று Reform  Club 

ெமம்ப கள் ேபசிய ெபாழுது முடியும் என்று சில  வாதம் ெசய்தன . உலகம் சுருங்கி விட்டதால் 

திருடன் பிடிபடுவான் என்றன . Phileas Fogg உலகம் சுருங்கியது என்றவுடன் ஒருவ  விளக்கம் ேகட்டா . 

80 நாளில் உலைகச் சுற்றி வரலாம் என்றா . அன்று 100 முதல் 150 நாளில் சுற்றி வரலாம் என 

ெபரும்பாேலா  நிைனக்கும் ெபாழுது 80 நாள் நம்ப முடியாததாகத் ேதான்றியது. ேகட்டவ  

திடுக்கிட்டா . 80 நாள் என்பது பிரயாண ேநரம். மற்ற நிைலைமகைள நிைனத்தால் முடியாது என்ற 

ெபாழுது Phileas Fogg 80 நாள் குைறந்தபட்ச காலம் என்பைத ஏற்றா . முைறயாகப் பயன்படுத்தினால் 80 

நாள் ேபாதும், ஓrரு நாள் குைறவாகேவ முடியும் என்று Fogg கூறியது அைனவைரயும் திடுக்கிடச் 

ெசய்தது. £4000 பந்தயம் ெசய்வரா எனக் ேகட்டா  ஒருவ . அடுத்தவ  ேமலும் £4000 பந்தயம் என்றா . 

மூன்றாவது 4000மும் வந்தது. Fogg £20,000 பவுனுக்கு ெசக் ெகாடுத்து பந்தயத்ைத ஏற்றா . எனக்கு கைத 

முக்கியமில்ைல. தைலப்பு கைதயில் வருவது முக்கியம். பந்தயம் ேபாட்டவ கள் Fogg மீது 

அனுதாபப்பட்டன . சிரமங்கைள எடுத்துக் கூறின . ஒரு கப்பல் அைர நாள் தாமதமானாலும் பந்தயம் 

ேதாற்கும் என்றன . Fogg சrயாக ெசய்தால் தவறு வாராது. வந்தால் அதுேவ சமாளித்துக் ெகாள்ளும் 

என்றா . அவ  முதலில் சந்தித்தது 50 ைமல் இைடெவளி. ஒரு யாைனைய வாங்கி அதில் பயணம் 

ெசய்கிறா . ஹாங்காங்கிலிருந்து கப்பைலத் தவற விடுகிறா . நியூயா க்கில் கப்பல் 45 நிமிஷத்தில் 

தவறி விடுகிறது. இைடயில் ரயிைல அெமrக்க இந்திய  தாக்கின . அவ  ேவைலயாைள அவ கள் 

பிடித்துக் ெகாண்டு ேபாய் விட்டன . அலகாபாத் அருகில் சதியில் எrக்கப்படவிருந்த ராணிையக் 

காப்பாற்ற முைனந்து ெவற்றி ெபற்றா . இவைரத் ெதாட ந்த CID இவ  ஆளுக்கு ேபாைத மருந்து 

ெகாடுத்து ெதாந்தரவு ெகாடுத்தா . அவ  புறப்படுமுன் பந்தயம் ேபாட்டவ கள் இது ேபான்ற 

தைடகைளச் சுட்டிக் காட்டி பந்தயம் முைறயானதல்ல என்று கூறின . ஒரு தைலப்பட்டது எனவும் 

எடுத்துக் காட்டின . Fogg £40,000 ெசாத்துள்ளவ . பிரம்மச்சாr. Punctuality அவருக்கு முக்கியம். 86°F இல் 

ேஷவிங் தண்ண  84°Fஆக வந்ததால் ேவைலக்காரைன டிஸ்மிஸ் ெசய்தவ . புது ஆள் அன்ேற 

ேச ந்தான். எைதயும் முைறயாக ெசய்பவ . ேகாட்டுகளுக்கு நம்ப  உண்டு. ேபாட்ட ேததி rஜிஸ்டrல் 

குறிக்கப்படும். அடுத்து எந்த ேததியில் எது ேபாட ேவண்டும் என rஜிஸ்ட  கூறும். Bootsம் அப்படிேய. 

இவ  எவ்வளவு சrயாக இருந்தாலும் சந்த ப்பம் மாறினால் என்ன ெசய்ய முடியும் எனக் 

ேகட்டவருக்கு சந்த ப்பம் மாறாது, மாறினாலும் ஒத்துைழக்கும் எனப் ெபாறுைமயாகப் பதில் கூறினா . 
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அவ  ேகாபப்பட மாட்டா , அவசரப்பட மாட்டா , காrயம் அடிேயாடு ெகட்டுப் ேபானாலும், எப்படி 

அைதச் சr ெசய்வது என ேயாசிப்பா . எrச்சல் வராது, எவைரயும் குைற கூற மாட்டா . அதற்கு 

அதிகப்படி ெசலவானால் தயக்கமின்றி பணம் ெசலவிடுவா . அவ  வழியில் சந்தித்த தைடகள் 

ஏராளம். அவற்ைறப் ெபாறுைமயாக சமாளித்தா . அவருக்குக் காrயம் கூடி வர எது உதவியது 

என்பேத “நம் மனம் நி ணயிக்கிறது என்ற கருத்து”. மனம் ெபற்ற சக்திகள் எைவ. எந்த சந்த ப்பத்தில் 

எந்த சக்தி எப்படி உதவியது என்பைத இந்நிகழ்ச்சிகள் மூலம்  கூறித் தைலப்ைப விளக்க முயலும் 

கட்டுைர இது. கைடசி நாள் இவைரத் தவறாக அெரஸ்ட் ெசய்தெபாழுது உடனிருந்த ராணியும், 

ேவைலயாளும் அதி ந்து உைடந்தன . அவ  நிைலகுைலயாது அைமதியாக இருந்தா . இவ  ெபற்றது 

ஆன்மீக அைமதி அது ஆங்கிேலய  அறியாத சக்தி. எழுதியவ  பிெரஞ்சுக்கார . ஒரு ஆங்கிேலயைன 

கதாநாயகனாக்கி அவனுக்கு இந்திய ஆன்மீக ெமௗன சக்திைய முைறயான வாழ்வு மூலம் ெகாடுத்து 

பயணத்ைத நடத்தி கைதைய முடிக்கிறா . கைடசி 15 நிமிஷத்தில் ேநரம் கடந்து ேதால்வியுற்று 

வட்டிற்குப் ேபாய் அைமதியாக ஒரு நாளிருக்கிறா . உடன் வந்த ராணிக்கு உதவி ெசய்யப் ேபாய் 

அவள் தன்ைன மணக்கும்படிக் ேகட்கிறாள். மணம் ஞாயிறன்று ச ச்சில் நடக்காது என்ற விஷயம் 

இதுவைர அவ  புrந்து ெகாள்ளாதைதயும், அவ  ெபாறுைமயுள் புைதந்துள்ள Self-determination தன் 

ெவற்றிையத் தாேன நி ணயிக்கும் சக்தி ெவளி வருவைதயும் ஆசிrய  அறிவுறுத்தும் ெபாழுது “நம் 

மனேம நம்ைம நி ணயிக்கிறது” என்ற தத்துவம் காலத்ைத ெவல்வைதயும், சதித்திட்டங்கள் 

முறிவைடவைதயும், கடைம க மத்ைதயும் ெவல்லும் என்பைதயும், உன் மனம் உனக்கு அடங்கினால் 

உலகம் உனக்கடங்கும் என்ற ஆன்மீக தத்துவத்ைதயும் எடுத்துக் காட்டுகிறது. ஆங்கிேலயனுக்கு 

தன்னம்பிக்ைகயுண்டு. இந்தியனுக்கு ெதய்வ நம்பிக்ைகயுண்டு, மனத்திற்கு தன்னம்பிக்ைகைய ெதய்வ 

நம்பிக்ைகயாக மாற்றும் திறன் உண்டு என்பது கைதயில் பல்ேவறு வைகயில் பல்ேவறு இடங்களில் 

வருவதால் இக்கைத மூலம் இக்கருத்ைத எழுத முற்பட்ேடன். 
 

மற்றவ  ஆட்ேசபைணகைள Phileas Fogg எப்படி எடுத்துக் ெகாள்கிறா . கப்பல் தாமதமானால் 

என்றவுடன் அதற்கு பதிலாக “அதுவும் ேச ந்தேத” என்கிறா . அப்படிச் ெசால்லும் ெபாழுது மனத்தில் 

என்ன நிைனக்கிறா . ெநடுநாளாக Fogg மாலுமியாக இருந்திருக்கிறா . அவ களுக்கு நல்ல சம்பளம் 

உண்டு. அந்த சம்பளத்தில் £ 40,000 ேசமிக்க முடியாது. சுமா  40 வயது வைர கப்பலில் மாலுமியாக 

இருந்த அனுபவத்தில் குறித்த ேநரத்தில் ெசயல்படுதல், ெபாறுைம, புயலில் கப்பைலக் காக்கும் 

திறைம, எதி பாராத நிைலைம ஆபத்தாக மாறுவைதச் சமாளிக்கும் சமேயாசிதம், எந்த ெபாருைள 

அவசரத்திற்கும், ஆபத்திலும், எப்படி மாற்றிப் பயன்படுத்தலாம் என்ற அனுபவங்கள் ெவற்றியாக ெபரும் 

ெதாைக ைகயில் ேசரும்படி கற்றிருக்கிறா . கப்பல் மாலுமிகள் Wine, Whisky, Claret ேபான்ற நயமான wine 

சாப்பிடுவதில்ைல. Rum என்பது காரமான கடுைமயான சாராயம். அைதச் சாப்பிட்டால் தூங்கலாம். 

ேவைல ெசய்ய முடியாது. கப்பலில் ேவைல கடுைமயானது, கரடுமுரடானது. வாழ்நாள் முழுவதும் 

கரடுமுரடான வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தும் அவருக்கு நயமான Wine, Claret, Sherry சாப்பிடும் பழக்கம் உண்டு. 

அதாவது கடுைமயான சூழலில் அைனவரும் கரடுமுரடான பழக்கம் ெபறும் ெபாழுது Fogg 

இனிைமயான பழக்கம் ெபற்றுள்ளா . இது உடல் ெபற்ற தவம். உரத்த குரலில் மட்டுேம கப்பலில் 

ேபச முடியும். கப்பலில் ேவைல ெசய்து ெமன்ைமயான குரலில் ஒருவ  ேபச வாயும், மனமும் 

ெமௗனம் ெபற ேவண்டும். நிைலைம எதுவானாலும் Fogg முகம் ேவறுபட்ட உண ச்சிகைளக் 

காட்டாது. சங்கீதம் அதுவும் சாகித்தியம் ஆன்மீகமாகும். பாட்டு எழும் ெபாழுது அது பல 

உச்சகட்டங்கைளத் ெதாடும் ெபாழுது ைக அைசயும், உடல் அதிரும், முகம் ேகாணலாகப் ேபாகும். 

அவற்ைற ேசஷ்ைட என்ப . ேசஷ்ைடையப் ெபாருட்படுத்தாமல் சங்கீதத்ைத நிைறேவற்றுவது 

சாதைன. ஒருவரால் ேசஷ்ைட ெசய்யாமல் சங்கீதத்ைத இதுவைர நிைறேவற்ற முடிந்ததில்ைல. 
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அப்படிெயாருவrருந்தால் அவ  சித்த புருஷன். சங்கீதம் உய ந்த இடம், கப்பேலாட்டுவது ெவய்யில், 

மைழ, ஆபத்து, கூச்சல் ேபாடுவதாகும். அங்கு ேவைல ெசய்து Fogg முகத்தில் உண ச்சிையக் 

காட்டுவதில்ைலெயனில் அவ  தபஸ்வி, தவ சிேரஷ்ட . அப்படி தவம் ெசய்பவ  ேகாபத்திற்குப் ேப  

ேபானவ , சபிப்பா கள். Foggக்கு ேகாபம் வந்ததில்ைல, உள்ேள எழுந்து அடக்கும் அவசியம் 

ஏற்பட்டதில்ைல. அவ  பூரண ேயாக சாதகன் ேபாலிருக்கிறா . அவ  மனம் அந்த ஆழத்தில் 

அைமதிைய அறியும். ஆட்ேசபைண ஆழத்ைத எட்டுவதில்ைல, எட்டினால் அைசப்பதில்ைல. ஆழத்தின் 

அைமதி அைசயாத வைரக்கும் ஆபத்து வராது. வந்தால் வாய்ப்பாக மாறும். ராணிையக் காப்பாற்ற 

முைனந்த ெபாழுது ேபராபத்ைத அைறகூவியைழத்தா . என்ன ெசய்கிேறாம் என்று அறியாதவ . அவ  

ேவைலக்காரன் பிணத்தின் உைடைய அணிந்து எழுந்தான். அைனவரும் கஞ்சா மயக்கத்தில் தூங்கும் 

ெபாழுது இருட்டில் அவன் ராஜாவின் உைடையப் ேபாட்டுக் ெகாண்டான். அவன் எழுந்தைத அங்கு 

உள்ளவ  பிணம் உயி  ெபற்ெறழுந்து ெபண்ைணத் தூக்கிப் ேபாவதாக எண்ணி குப்புற வழ்ந்தன . 

ராணிையக் காப்பாற்றி யாைன மீேதற்றி தப்பித்தன . ஆபத்து அனந்தமான வாய்ப்பாயிற்று. எைதயும் 

திட்டமிட்டுச் ெசய்பவ  எந்தப் பலைனயும் எதி பா த்துச் ெசய்யவில்ைல. எல்லாப் பலன்களும் 

அவைரத் ேதடி வருகின்றன. தானாக அவற்ைற நாடுவதில்ைல. இது waking சமாதி விழிப்பில் சமாதி 

நிைல, ேமாட்சத்ைதக் கடந்த நிைல, துறந்த நிைல. அவ  மனம் காலத்ைதக் கடந்தது. அதனால் காலம் 

அவருக்குக் கட்டுப்பட்டது. ராணியின் க மம் அவருக்குக் கட்டுப்பட்டது. இம்மன நிைலகைள அவ  

ெபற்றிருந்தா . அவற்ைற அறிந்து விளக்கிக் கூறும் நிைலயில் அவrல்ைல. அைவ அந்நாட்டு 

வாழ்வில் பழக்கமாகவில்ைல. விளக்கிக் கூறும் ெசாற்கள் உற்பத்தியாகவில்ைல. நம் நாட்டில் 

படித்தவ  பல  கூடிப் ேபசும்ெபாழுது புது நிைலைமகள் எழுந்தால் அவற்ைற கூற முடியாமல் 

திணறுபவ  “இது” “இது” எனப் ேபசுவைதக் காணலாம். ெபாதுவாக அன்ைன ெசயல்பட்ட 

விஷயங்கைளப் ெபறலாம், விளக்கிக் கூற முடியாது. ெசன்ைனயில் வடுகளில் 10’ அல்லது 12’ ந  

நிரம்பி ேசதம் ஏற்பட்டு, கரண்ட்டில்லாமல்  தவிக்கும்ெபாழுது அன்ைனக்கு அருள் மல  ேசைவ 

ெசய்பவ  வட்டினுள் ந  வரவில்ைல, கரண்ட் நிற்கவில்ைல. இைத விளக்க முயன்றவ களால் 

முடியவில்ைல. “அது தான் Mother” “இது Mother ஆல் தான் முடியும்” என்றன . அனுபவம் 

புதியதானால் விளக்கம் அடுத்த தைலமுைறயில் உருப்ெபறும். Phileas Fogg ெபற்றைவ ஆன்மீக 

அனுபவங்கள். அவற்ைறக் கூறும் திறன் அவ  ெபற்றதில்ைல. 80 நாளும் கப்பலில், ரயிலில் அவ  

Whist என்ற சீட்டாடுகிறா . அப்ெபாழுது ேபசக்கூடாது, ேபச முடியாது. சீட்டாட்டம் அவரது தியானம். 

ெபரும்பாலும் ெவற்றி ெபறுவா . £20 ஒரு நாைளக்கு ெவற்றி ெபறுவதும் உண்டு. அைத அவ  

எடுத்துக் ெகாள்வதில்ைல. த மம் ெசய்து விடுவா . அஞ்சா ெநஞ்சம், அபார ைதrயம், ேபசாத 

ெமௗனம், சிந்திக்காத ெமௗனம், ெபாறுைம ெபற்றவ  Phileas Fogg. ஆட்ேசபைணகள் 

ேமெலழுந்தவாrயாக எழுவன. அைவ அவைரத் ெதாடுவதில்ைல.   அதனால் எந்த காrயமும் 

ெகடுவதில்ைல. உலைக இருவ  I Class இல் சுற்றி வர £10,000 ெசலவாகும். அவ  £19,000 பவுன் ெசலவு 

ெசய்கிறா . பணம் அவருக்கு ஒரு ெபாருட்டல்ல. பணத்ைத ஈட்டும் திறைம ெபrயது. ஈட்டியவ  

கடுைமயாக  இல்லாவிட்டாலும், எளிதில் ெசலவு ெசய்ய மாட்டா கள். ெசலவு ெசய்தால் பணம் 

ெபருகும் என்பது அவ  அனுபவம். £19,000 பவுன் ெசலவு ெசய்து £20,000 பவுன் ெபறுகிறா . எவரால் 

காrயம் ெகட்டுப் ேபானாலும், தாேன ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் ெகாள்வா . பிறைரக் குைற கூறாதது 

பிrட்டிஷா  வழக்கம். சதி ெசய்து ஆபத்ைத ஏற்படுத்தும் ெபாழுது ெசய்தவ  மீது ேகாபப்படாதது, 

அவைரக் குைற கூறாதது முனிவருக்கும் சிரமமான காrயம். ஆத்ம நிைலயில் மன நிைலயில் 

சாதுைவயும் கடந்தவ  Phileas Fogg. இங்கிலாந்தில் Gentleman என்ற பட்டம் நிலம் ெபற்றவ க்ேகயுண்டு. 

பணம் சம்பாதித்து அைதப் ெபற முடியாது. Gentleman என்பவரால் எவைரயும் குைற கூற முடியாது. 

எவ  உதவிையயும் ெபற மாட்டா . பிற  ெபாறுப்ைப ஏற்பா . பந்தயத்திலும் ெவற்றி ெபற்ற பின்னும் 
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பணப்பலைன  நாட மாட்டா . ெகாடுத்த வா த்ைத தவற மாட்டா . Phileas Fogg ராணிக்கு எந்த 

வா த்ைதயும் ெகாடுக்கவில்ைல. ெகாடுக்காத வா த்ைதையக் “காப்பாற்ற” முைனகிறா . பந்தயம் அந்த 

நாட்டில் Gentleman னுைடய பழக்கம். Prime Minister என்ற கைதயில் இைளஞன் — சிறுவைன — ஏமாற்றி 

£70,000 பவுன் பந்தயம் ேபாடச் ெசால்லி குதிைரக்காலில் ஆணி அடித்து அவைனத் 

ேதாற்கடிக்கின்றன . அந்நிைலயில் ஏமாற்றியவ  ெஜயிலுக்குப் ேபாவா கள், பணம் கட்டுவது 

என்பதில்ைல. இைளஞனின் தகப்பனா  ex‐Prime Minister. தைட கூறாமல் £70,000 பவுன் கட்டினா . 

இைளஞன் இனி பந்தயத்திற்குப் ேபாவதில்ைல என்ற வா த்ைதையக் ெகாடுத்துக் காப்பாற்றினான் 

 

இக்கைதைய Around the world கைதயாகப் படித்தபின், மீண்டும் எப்படி Phileas Foggஆல் தைடகைளச் 

சமாளிக்க முடிகிறது என்ற கண்ேணாட்டத்துடன் படித்தால், இத்தைலப்பு விளங்கும். வாழ்வு 

முழுவதும் இத்தைலப்புக்குrயது. நண்பன் வாங்கும் நிலத்ைத தாேன டிசம்பrல் விரும்பியவன் 

ச க்கா  தன் நிலத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டைத காண்கிறான்.  அவன் மனம் அவன் வாழ்ைவ 

நி ணயித்து விட்டது. இது எதிரான பலன். பலன் எப்படியிருந்தாலும் சட்டம் ஒன்ேற. நல்ல பலைன 

உதாரணமாகக் காட்டி எழுத ஆைசப்பட்டால் ெபரும் பலன் தரும். மகைன என்ைஸக்குேளாபடீியாைவ 

பாட புத்தகமாகக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற தகப்பனா  எடுத்த முடிைவ  Propedia விலக்கியது மிகப் 

ெபrய உதராணம். ைபயன் படிக்க சம்மதித்தால் எைதப் படிக்க ேவண்டும் என்பைத கண்டறிய 

தகப்பனா  வரும் 10 ஆண்டில் 30 வால்யூம் படிக்க ஒப்புக் ெகண்டா . அவ  மனம் அவ  ெசயைல 

நி ணயிப்பைத அன்ைன விலக்கி, தாேன நி ணயிக்க முன் வந்து Propedia என்ற 1000 பக்க 

அட்டவைணையத் தயாrத்து கைலக்களஞ்சியத்துடன் தந்தா . இந்தக் கைதயில் சுமா  100 முதல் 200 

நிகழ்ச்சிகளுண்டு. ஒவ்ெவான்றும் அவ  மனம் நி ணயித்தது. அக்ேகாணத்தில் கைதையப் படித்து 

பயன் ெபறுவது ெபrயது. புறப்படுமுன் Fogg “80 days” என்றா . மீண்டும் 3 முைற ெவவ்ேவறு 

இடங்களில் “80days or less” எனச் ெசால்கிறான். முடித்தெபாழுது அது 80 நாளாக இல்ைல 79 நாள் எனக் 

கண்டா . ேமலும் ேயாசைன ெசய்த ெபாழுது அது 78 நாளாக இருந்தது. 78 நாளில் பயணம் முடிந்தும் 

ேதாற்றா . ேதாற்றது எப்படி, அது என்னவாயிற்று என்பது முடிவு. அெமrக்காைவ அைடந்தபின் முதல் 

நிகழ்ச்சி கூட்டம். கூட்டத்தில் ஒருவ  duelக்கு அைழக்கிறா . ரயில் பயணத்தில் ஒரு பாதிrயா  

ேபசுகிறா . இவ  ேபாகவில்ைல. பாஸபா ட்அவுட் என்ற ேவைலக்காரன் ேபாகிறான். Duelக்கு 

அைழத்தவ  தடீெரன வந்து மீண்டும் புது சண்ைடைய ஆரம்பிக்கிறா . சண்ைட ெதாடங்கும் ஒரு 

நிமிஷமுன் அெமrக்க இந்திய  ரயிைலத் தாக்குகின்றன . ேவைலயாள் அைனவைரயும் 

காப்பாற்றுகின்றான். அவன் பிடிபட்டான். Fogg அவைனத் ேதட முயன்று ராணுவ உதவி ேகட்கிறா  

கிைடக்கவில்ைல. மீண்டும் கிைடக்கிறது. சிைறப்பட்டவைன மீட்கிறா . ரயில் ேபாய் விட்டதால் 200 

ைமல் sledge  வழுக்கும் படகில் ேபாகிறா . கப்பல் தவறுகிறது, ெசாந்த படைக ஏற்படுத்துகிறா . 

ேகப்டைன சிைறப்படுத்தி, கப்பைலக் ெகாளுத்தி ேநரத்தில் இங்கிலாந்து வந்து அெரஸ்ட்டாகி, 

விடுதைல ெபற்று, ஸ்ெபஷல் ரயிலில் வந்து 15 நிமிஷம் தாமதமாகி ேதாற்கிறா . முடிவில் ஒவ்ெவாரு 

கட்டமும் தைலகீழ் மாறி உதவுவது எப்படிெயனக் காண்பது தைலப்ைப அறிய உதவும். சட்டம் 

ஒன்ேற: முடிவு ெசய்வது மனம், நம் மனம், நிகழ்ச்சியில்ைல. இக்கைதயில் — 80 --days — Phileas Fogg-- 

சான்ஸ்பிரான்ஸிஸ்ேகாவில் ஒரு கூட்டத்ைதக் கண்டா . ஒேர கேளபரமாக இருந்தது. ைககலப்பு 

நிகழ்ந்ததாக நிைனத்தா . பிறகு அது எலக்க்ஷன் கூட்டம் எனக் கண்டா . அெமrக்காவில் ேமய , 

ெசனட்ட , காங்கிரஸ் பிரதிநிதி MLA, MP ேபான்றைவ — ஜட்ஜ், ஹானரr ேமஜிஸ்ட்ேரட், கவ ன  

ேபான்ற எல்லா பதவிகளும் எலக்க்ஷன் மூலம் நி ணயிப்பா கள். எலக்-ஷன் கூட்டம் உள்நாட்டு 

கலவரம் ேபாலிருப்பது 1872இல் அெமrக்க அரசியல் எனக் கண்டு அைத விட்டு ெவளிேயற முயன்ற 

ேநரம் ெவற்றி முழக்கம் — ேஜ.ேகாஷம் — வாக்குவாதம், ைகதட்டல் ஆகியைவ ெபருங்கலவரமாகி 
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Foggம் ராணியும், துப்பறிபவனும் கூட்டத்தில் மாட்டிக் ெகாண்டு உடுப்புகள் கிழிந்து உருண்டு 

எழுந்தன . அந்த ேநரம்  அங்கு வந்த அெமrக்க க னல் பிராக்ட  துப்பறிபவன் தைலயில் பலமாக 

அடித்து உருண்ைடயாக வங்கியது. Foggையத் திட்டினா . இது duelக்கு அைழப்பு. Foggஅைழப்ைப 

அப்ெபாழுது ஏற்க முடியாது. அதனால் 6வது மாதம் “உங்கைள வந்து duelக்கு சந்திக்கிேறன். உங்கள் 

ெபய  என்ன?” எனக் ேகட்டா . அவமrயாைத ெசய்தவருடன் — duel — சண்ைடயிட ேவண்டும். என் 

பக்கம் நியாயமிருப்பதால் நான் ெஜயிப்ேபன் என நிைனத்தா . ேநேர ஒரு கைடக்குப் ேபாய் 

அைனவரும் புது உைட உடுத்து நியூயா க் ேபாக ரயில் ஏறினா . அந்த க னலும் அேத ரயிலில் 

வருவைதக் கண்ட ராணியும், ேவைலயாள் பாஸபா ட்அவுட்டும் ஒருவ  கண்ணில் அடுத்தவ  

படாதபடி ஜன்னைல மூடின . Foggக்கு தூக்கம் ெசாக்கியது. கண் விழித்து சீட்டாட்டம் ஆடிய ெபாழுது 

க னல் பின்பக்கம் வந்து Foggயிடம் இந்த சீட்டு தவறு, நான் ேவறு சீட்டு ஆடுேவன் என்றா . 

Foggேகாபித்தா . Duelக்கு இருவரும் தயாரானா கள். அடுத்த ஸ்ேடஷனில் ரயில் நிற்கும்ெபாழுது 

duelைய நடத்த த மானித்தன . அடுத்த ஸ்ேடஷனில் ரயில் வந்ததும் கா டு “இங்கு ரயில் 2 

நிமிஷத்திற்கு ேமல் நிற்காது.  Duelைய ரயில் நடத்துேவாம்” என்றா . இருவரும் துப்பாக்கியுடன் 

தயாராகி ரயிலின் விசிலுக்காகக் காத்திருந்த சமயம் ரயில் 100 அல்லது 200 ேபரால் தாக்கப்பட்டது. 

இன்ஜின் பிrந்து ஓடிற்று. 2 ைமலில் உள்ள இராணுவம் சப்தம் ேகட்டு விைரந்து வந்து 

தாக்குபவ கைளத் தாக்கியது. க னலுக்கு பலத்த காயம். ேவைலயாள் சிைறப்பட்டு விட்டான். Fogg 

ேவைலயாைளக் காப்பாற்ற இராணுவ உதவிைய நாடின , கிைடக்கவில்ைல. தான் மட்டும் ேபாக 

முடிவு ெசய்தா . அைதக் கண்டு வியந்த ேகப்டன் 30 வர கைள அனுப்பினான். Fogg “பாஸபா ட்அவுட் 

— ேவைலயாள் — உயிருடன் கிைடத்தால்” £1000 பவுன் — தைலக்கு £30 பவுன் — பrசு தர முன் வந்தா . 

மறுநாள் காைல வைர ெசய்தியில்ைல. ேமலும் சிப்பாய்கைள அனுப்ப ேயாசைன ெசய்த ெபாழுது, 

அைர ைமல் தூரத்தில் துப்பாக்கி சத்தம் ேகட்டது. Fogg சிைறப்பட்டவைன மீட்டு 30  வர களுடன் 

ெவற்றியுடன் திரும்பி வந்து பrைச வினிேயாகம் ெசய்தா . அங்கிருந்து 200 ைமல் ேபானால் ரயில்ேவ 

ஸ்ேடஷன் வரும். அங்கிருந்து 400 ைமல் ரயிலில் பிராயாணம் ெசய்து நியூயா க்ைக அைடயலாம். 

Sledge வழுக்குப் படகில் 200 ைமைலயும் ரயிலில் 400 ைமைலயும் கடந்து நியூயா க் வந்து கப்பல் 45 

நிமிஷமுன் ேபாய் விட்டதாக அறிந்தா . அன்றிரவு ேஹாட்டலில் தங்கி காைல துைறமுகம் வந்தா . 

எந்தக் கப்பலும் புறப்படும் நிைலயிலில்ைல. ஒரு கப்பல் புறப்படும் நிைலயிலிருப்பைதக் கண்டா . 

அது ேபா ேடா என்ற பிெரஞ்ச் துைறமுகம் கல் ஏற்றிப் ேபாவது. பயணிகைள ஏற்பது அதன் 

வழக்கமில்ைல. Fogg ேகப்டைன அல்லது முதலாளிையப் பா க்க விரும்பினா . அவ , ேபசுபவ , “நான் 

தான் ேகப்டன், நாேன முதலாளி, பயணிகைள நான் ஏற்க மாட்ேடன். லிவ  பூல் என் கப்பல் ேபாகாது” 

என்றா . எவ்வளவு பணம் ேவண்டுமானாலும் தருேவன் என்றா  Fogg.  $ 200 ெகாடுத்தாலும் வராது 

எனப் பதில் வந்தது. $ 2000 டால  தருேவன் என்று மறுபதில் வந்தது. “தைலக்கு” என்று கூறி £8000 

டால  ெகாடுத்து கப்பல் ஏறின . ஒேர நாளில்  13 மாலுமிகளுடனும் தனியாகப் ேபசி ேகப்டைன 

அைறயில் அைடத்து கப்பைல லிவ பூலுக்குத் திருப்பினா . நிலக்கr ேபாதாது எனக் கண்டு ேகப்டைன 

விடுவித்து ேகட்ட ெபாழுது ேகப்டன் துடித்தான், திட்டினான், ெகாதித்தான். Fogg கப்பைல $60,000 

டாலருக்கு வாங்கி அதன் மரப்பகுதிகைள எrத்து லிவ பூல் வந்தா . அது பிrட்டிஷ் மண் என்பதால் 

துப்பறிபவன் அவைரக் ைகது ெசய்தான். கஸ்டம்ஸ் அைறயில் காவலில் ைவத்தான். 
 

4 மணிக்குப் பின் பாங்க திருடன் 3 நாள் முன் ைகதானான் என அறிந்த துப்பறிபவன் Foggைய 

விடுதைல ெசய்தான். ைகதான ெபாழுதும், கடந்த 4 மணியும் ெபாறுைமயாக இருந்த Fogg தன் இரு 

ைககைளயும் பின்வாங்கி துப்பறிபவன் முகத்ைதக் குத்தினா . விைரவாகப் ேபாய் ஸ்ெபஷல் ரயிைல 

ஏற்பாடு ெசய்து இலண்டன் வந்தெபாழுது 15 நிமிஷம் தாமதமானதால் அைமதியாக வட்டிற்குப் 
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ேபானா . ராணிக்கு தங்க ஏற்பாடு தன் வட்டிேலேய ெசய்தா . மாைல 7 மணிக்கு ராணிைய சந்தித்து, 

தன் ெசாத்து ேபாய் விட்டது மீதி £1000 உள்ளது அதன் மூலம் அவளுக்குrய வசதி ெசய்வதாகக் 

கூறினா . ராணியின் ெபய  அவுதா. அவள் மனம் இளகியது. Foggஇன் வரம், இலட்சியம், 

கடைமயுண வு, தியாகத்ைதக் கண்டு வியந்து அவருக்கு பதில் கூற விரும்பி “என்ைன மணக்கும்படி 

ேகட்கிேறன்” என்றாள். மணி 8.20. அருகில் வசிக்கும் பாதிrயாrடம் ேபாய் மறுநாள் திருமண ஏற்பாடு 

ெசய்ய ஆளிடம்  பாஸபா ட்அவுட்டிடம் கூறினா . அவன் புளகாங்கிதமைடந்து பாதிrயாைரப் ேபாய்ப் 

பா த்தான். அவrல்ைல. 20 நிமிஷம் காத்திருந்தான். வந்தவுடன் ெசய்திைய ெசான்னான். பாதிrயா  

மறுநாள் ஞாயிறு என்றும் திங்கள் கிழைம திருமணம் ெசய்யலாம் என்றா . பாஸபா ட்அவுட் அன்று 

ஞாயிறு December 22nd என நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கும் ெபாழுது பாதிrயா  அன்று December 21st 

என்றா . அது உண்ைமயானால் பந்தயம் ேதாற்கவில்ைல. எதுவும் புrயாமல் Foggயிடம் ஓடி வந்து 

விபரம் கூற முடியாமல் அவைர இழுத்துக் ெகாண்டு வண்டி ஏறி “£100 பவுன் பrசு” என்று 

வண்டிக்காரனிடம் கூறி Reform Club 8.42க்கு வந்து 8.45க்கு நண்ப கைள சந்தித்து £20,000 பவுன் 

பந்தயத்ைத Fogg ெஜயித்தா . சான்பிரான்ஸிஸ்ேகாவிலிருந்து இலண்டன் வைர கைத. ேமற்கூறிய 

நிகழ்ச்சிகளில் “Fogg மனம் எப்படி ஒவ்ெவாரு நிகழ்ச்சிையயும் நி ணயித்தது” எனக் காண்ேபாம். 
 

1)  க னல் பிராக்ட  Foggைய திட்டினா , -- duelக்கு அைழத்தா . 6 மாதம் கழித்து அெமrக்கா வந்து duel 

ெசய்வதாக Fogg கூறினா . Duel அவ கட்கு மானப்பிரச்சிைன. வட்டில் ெபண்கைள தூக்கிப் ேபாவது 

ேபான்றது. அைரநிமிஷம் தாமதிக்காமல் ெசயல்பட ேவண்டிய காrயம். Fogg December 21 இல் 

இலண்டனில் இருக்க ேவண்டும் என்பதால் அவ  இலண்டன் ேபாய் duelக்காகத் திரும்பி வருவதாகக் 

கூறினா . Duelஇல் ெவற்றி நியாயத்திற்கு என்பது அவ கள் நம்பிக்ைக. Fogg எந்தத் தவறும் 

ெசய்யவில்ைல. க னல் துப்பறிபவன் தைலயில் ெகாட்டி வக்கம் எழுந்தது. Foggக்கு ேகாபம் 

வரவில்ைல. ேகாபம் எழாத அைமதி ேபாைரயும் ெவல்லும் சக்தி வாய்ந்தது. அவ  ேபாகும் ரயிலில் 

க னலும் ேபாவது duelைய ரயிலில் நடத்த முடியும் என்றாகிறது. அது அைமதியின் பவ . ரயிலில் 

மீண்டும் க னல் சீட்டாட்டத்தில் Foggைய சீண்டுகிறான். Duelஏற்பாடாயிற்று. Fogg மனம் திறன் 

நிைறந்தது. அதற்குள்ள சக்தி அபrமிதமானது. அது duel ெசய்யாமல் ெவல்ல வல்லது. ரயில் 

whistleக்குக் காத்திருந்தன . அேத க்ஷணம் ரயில் தாக்கப்பட்டது. தாக்குதல் நின்றெபாழுது Foggக்கு சிறு 

காயமுமில்ைல. க னல் இடுப்பில் பலத்த காயம். அது Fogg சுட்டதால் ஏற்பட்டதல்ல. Fogg மனம் 

ேந ைமயானது. ேந ைமக்கு ெவற்றியுண்டு என அவ  நிைனக்கிறா . Duel ெசய்யாமல் முழு ெவற்றி 

Foggக்கு. Fogg சுடாமல் க னலுக்குப் பலத்த காயம். முடிவு Fogg மனத்தால் நி ணயிக்கப்பட்டது. 
 

2)  ேவைலயாள் சிைறப்பட்டான். அவன் அைனவ  உயிைரயும் காப்பாற்றினான். அவன் உயிைரக் காப்பது 

Foggகின் கடைம. கடைம க மத்ைதயும், காலத்ைதயும் ெவல்லும். இராணுவ உதவி முதலில் 

மறுக்கப்பட்டது. அவ  ைதrயத்ைதப் பாராட்டி 30 வர  வந்தன . வந்தவ  சிைறப்பட்டவைன 

உயிருடன் காப்பாற்றின . பrசு ெபற்றன . கடைம Foggஇன் இலட்சியம். கடைம என்பது 

நிைலைமையக் கருதாது நியாயத்ைதச் ெசய்வது. நியாயம் சத்தியம், சத்தியம் ஆத்மாவின் புறம், 

சத்தியத்திற்கு க மம் கட்டுப்படும். அதன் வழி காலமும் கட்டுப்படும். அைவ கட்டுப்பட்டன. அவன் 

உயிேராடு பிைழத்தான். அவன் பிைழத்தைத நி ணயம் ெசய்தது அவ  மனம். மனம் ஆத்மாவின் 

பகுதி. மனத்தின் த க்கமான எண்ணம் ஆத்மாவின் ெசாந்த எண்ணம். ஆத்ம சக்தி அதன் மூலம் 

ெவளிப்படுவது. ெவற்றி மட்டும் அதன் நி ணயம். 
 

3)  அடுத்த ரயில் மறுநாள் என்றால் 12 மணி ேமலும் தாமதமாகும். Sledge வழுக்குப் படகு கிைடத்தது. 

அதுவும் ேபாlஸ் இன்ஸ்ெபக்ட  மூலம் கிைடத்தது எதிr மனம் மாறி ேசைவ ெசய்ததாகும். 
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முடிவில் Fogg £1000 பவுனில் ஒரு பகுதிைய இன்ஸ்ெபக்டருக்குக் ெகாடுப்பது இதன் ெதாடரான 

பிரதிபலிப்பு. விைரவாக நியூயா க் ேபானாலும் கப்பல் தவறுகிறது. ஹாங்காங்கில் துப்பறிபவன் 

ஆளுக்கு ேபாைத மருந்து ெகாடுத்து கப்பல் தவறியது, துப்பறிபவன் ெதாட வதால் ெதாட வது, 

துப்பறிபவன் முடிவில் தவறாகக் ைகது ெசய்து, அதிலிருந்து Fogg தப்பித்தது, ேபாராட்டமாக முன்கூட்டி 

அறிவிக்கிறது. Captain - -ையச் சிைறப்படுத்தி, கப்பைலக் ெகாளுத்தி, ெபரும் பணம் ெகாடுத்தது, கப்பல் 

மீதிையயும் Fogg ெகாடுத்தது Fogg Gentleman என உறுதிப்படுத்துகிறது. Fogg பயணத்தில் 100 சிறு ெபrய 

காrயங்கைள சந்திக்கிறா . எல்லாவற்றிலும் — உதாரணமாக பிச்ைசக்காrக்கு £20 பவுன் தருவது — 

அவ  மனம் பின் வரும் நிகழ்ச்சிகைள நி ணயிப்பது ெதrகிறது. £20 பவுன் வட்டு ேவைலக்காrயின் 

ஆண்டு சம்பளம். அைத ஒரு பிச்ைசக்காr ெபறுவது Fogg வாழ்வின் முழு ெவற்றிையக் கடந்த 

ெவற்றிையப் ெபறுவைதக் காட்டும். வாழ்வில் அவ  இலட்சியம் gentleman எனப் ெபய  ெபறுவது. அவ  

ெபற்றது ராணி அவுதாவின் நன்றி கலந்த விஸ்வாசமான அன்பு நிைற காதல். Gentleman என்பவ  

இங்கிலாந்தில் 10,000 ேப  உண்டு. இது ேபான்ற தூய்ைமயான அன்பு நிைற உண வின் எழுச்சிையத்  

தரும் ெபண் அந்நாட்டிலில்ைல. வாழ்வில் ஆண் ெபண்ைண நாடுவான். அந்நாட்டில் ஆண் அவள் 

முன் மண்டியிட்டு “என்ைன மணந்து ெகௗரவிப்பாயா?” எனக் ேகட்பான். இங்கு ெபண் “என்ைன 

மணப்பாயா?” எனக் ேகட்கிறாள். ஆண்டவைன வரம்  ேகட்டுப் ெபறுகிேறாம். ஆண்டவன் வந்து 

தrசனம் தந்து வரம் தருகிேறன், ஏற்பாயா எனக் ேகட்டது உலகிலில்ைல. Fogg ெபற்றது ேபறு. 

வாழ்வின் ெபரு வரம். அது அவ  நிைனக்காதது. ஆழ்மனம் நிைனத்தது. 60 நாள் ஒரு அழகிய இளம் 

ெபண்ணுடன் இரவும் பகலும் இைணந்தெபாழுதும் அவள் மீது ஆைசெயழாதது rஷிையக் கடந்த 

நிைல. இது மனம் மட்டும் எய்தும் நிைல உண ச்சியால் எட்ட முடியாது. அம்மனநிைலேய அவருக்கு 

எப்ெபாழுதும் உள்ள மனநிைல. ஆண் ேகட்க ேவண்டியைதப் ெபண் ேகட்கிறாள் என்பது ெபண் 

சுபாவத்திலில்ைல. ேடவிட் வக்கீல் ெபண்ணுடன் 5  ஆண்டு பழகி அவள் மனத்ைத அறியாமல் 

மைனவிைய இழந்தபின் பிரயாணம் முடித்தபின் அத்ைதயின் ேயாசைனயின் ேபrல் வக்கீல் 

ெபண்ைண “என்ைன மணக்க விரும்பும் ெபண் உனக்குத் ெதrயும் என்று அத்ைத கூறுகிறாள்” எனக் 

ேகட்கிறான். அவன் ேகட்காமல் அவளால் அைத ெசயலாலும் ஏற்க முடியாது. ெபண் சுபாவம், கூச்சம் 

அவள் ெபற்ற அச்சம், மடம், நாணத்திற்குrயது. அது தைலகீேழ மாறி ெசயல்படுவது சத்திய ஜவியம் 

பின்னால் வருவைத முன்கூட்டி அறிவிப்பதாக நான் ெகாள்கிேறன். மனித வாழ்வில் அைனத்தும் 

மனத்தால் நி ணயம் ெசய்யப்பட்டைவ. அப்படியிருக்கும்ெபாழுது Fogg மனம் அவ  வாழ்வின் 

ெசயல்கைள துல்லியமாக நி ணயிப்பது ஆச்சrயமில்ைல. பந்தயம் Fogg இடம் வர சில நிமிஷங்கட்கு 

முன் “இரண்டு ெவற்றித் துருப்புகள்” என்ற குரல் ேகட்கிறது. ‘வாழ்வைனத்தும் ேயாகம்’ என்றா  

பகவான். வாழ்வின் அைசவுகள் அைனத்தும் சகுனமாகும் என நாம் கூறலாம். Life Responseைய 

அறிந்தவ  எல்லா நிகழ்ச்சிகைளயும் Life Responseஆக அறிவா . Fogg punctualityைய ஒரு பழக்கமாகக் 

ெகாள்ளவில்ைல. பண்பாகப் பயிலுகிறா . நமக்கு ஒரு காrயத்ைதக் குறித்த ேநரத்தில் ஆரம்பிப்பது 

punctuality. Foggக்கு punctuality வாழ்வின் மூச்சு. ஆரம்பமும், முடிவும் குறித்த ேநரத்திலிருப்பது 

அவருக்குப் punctuality. அது நடக்க ெசயலின் அைனத்து சிறு பாகங்களும் punctual ஆக நடக்க 

ேவண்டும். நாம் அது ேபான்ற எந்த நிகழ்ச்சிகைளயும் கண்டதில்ைல. 
 

அைமதியான மனநிைலக்குக் காலம் கட்டுப்படும். இைடயூறு இருந்தால் காலம் கட்டுப்பட மனிதன் 

தன் பங்ைக ெசய்ய ேவண்டும். லிவ பூல் கப்பல் தவறியது. அந்நிைலயில் எவரும் ெசய்யக் 

கூடியதில்ைல. இது வந்ததற்குrய காரணங்கள் பல. துப்பறிபவன் ஹாங்காங்கில் ெசய்த சதி. 

எதிrைய எதிrெயன அறியாமல் அவனுடன் பயணம் ெசய்வது. க னல் பிராக்ட  இன்ஸ்ெபக்டருக்கு 

எதிr. Foggஅவன் சா பாக அவன் ெபாறுப்ைப ஏற்பது. இதன் விைளவாக வந்தது அெமrக்கன் இந்திய  
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தாக்குதல். இவற்றிைடேய ெமடிசன் ெபௗவில் பிrட்ஜ் தைடயாயிற்று. பிrட்ஜ் கலகலத்துப் 

ேபானதால் அைதக் கடக்க முடியாது என்ற நிைல எழுந்தது. Foggக்கு பிrட்ஜ் தைடயானதும் 

ெதrயாது, தைட விலகியதும் ெதrயாது. மனம் அைமதியானால் தைடெயழாது, எழுந்தால் தாேன 

விலகும் என்பைத அறிவுறுத்தும் ெசயலிது. கப்பல் தவறியபின் 3000 ைமல் சிறு கப்பலால் தாண்டுவது 

இயலாது. அப்படி ேபா ேடா ேபாகும் கப்பைலக் ெகாள்ைளக்காரனாக Fogg பறித்து லிவ பூல் ேபாவது 

ஒரு தரச் ெசயல். அது கூடி வந்தது அவ  மனம் ெசய்த நி ணயம். முடிவில் ேகப்டன் ெபற்றைவ 

ெபரும் அதி ஷ்டம். ெசம்ைம (Perfection) இருந்தால் குைற வராது. ஏெனனில் ெசம்ைம 

முழுைமயானது. Punctuality ெசம்ைமயானாலும், பகுதியின் ெசம்ைம ஒரு பகுதியின் ெசம்ைமக்கு 

மாறான, எதிரான, பகுதியின் ெசம்ைம எழுவது மனத்தின் இயல்பு. அதுேவ துப்பறிபவன் ெதாட ந்து 

முடிவில் ைகது ெசய்வது. அடிப்பைடயில் Fogg மனம் ஆழ்ந்த அைமதி பூண்டுள்ளது நி ணயிப்பது 

முடிவு — 79ம் நாேள பயணம் முடிவது. பயணம் முடிந்தாலும் 15 நிமிஷ தாமதத் ேதால்வி ேதாற்றம் 

உண்ைமயல்ல. உண்ைம அடுத்த நாள் ெவளி வருகிறது. உண்ைம ெவளிவரக் காரணம் திருமணம். 

Foggன் உண்ைம ெபrயது. ராணி Fogg வாழ்வில் வந்தது அதனினும் ெபrயது. பயணம் 79 நாளில் 

முடிந்தது ெவற்றிையப் ெபரு ெவற்றியாகக் காட்டுகிறது. 78ம் நாேள பயணம் முடிந்தது காலம் 

விரும்பி, மனத்திற்குக் கட்டுப்பட்டது என்பதன் உண்ைம. பந்தயம் ெஜயிக்க 80 நாளில் பயணம் முடிய 

ேவண்டும். 78 நாளில் முடிந்த பந்தயம் வினாடி தவறாமல் ெவற்றிையக் ெகாண்டாடியது தன் Punctuality 

தன் perfectionையத் தாேன ெகாண்டாடியதாகும். பந்தயம் ெவற்றி ெபற்றாலும் Foggக்கு அதனால் பண 

லாபமில்ைல. Gentleman பந்தயத்ைத பந்தயமாக ஏற்பவன். அதனால் இலாபம் ெபறும் ேநாக்கம் 

அவனுக்கில்ைல. துப்பறிபவன் ெபய  Fix. அவன் மீது Foggக்கு துேவஷமில்ைல. அவன் அவைரப் 

பின்பற்றியது தவறு. தவறு என்றாலும் அது அவன் கடைம. ேவைலயாள் Fixைய சந்ேதகிக்கிறான். 

Reform clubஇல் சந்ேதகப்பட்டு Fixைய அனுப்பியதாக பாஸபா ட்அவுட் நிைனக்கிறான். அவன் 

ஸ்காட்லண்டு யா டு ேபாlஸ் இன்ஸ்ெபக்ட , அவன் விரும்பினால் Fogg உடன் ேவைலயாைளயும் 

சந்ேதகப்பட்டு ைகது ெசய்யலாம். அவன் ேபாைத மருந்துக்கு ேவைலக்காரன் பலியானான். Foggயிடம் 

ேவைலக்காரன் Fix விஷயத்ைதச் ெசால்லியிருந்தால் ஹாங்காங்கிேலேய Fix விடப்பட்டிருப்பான் 

அல்லது நியூயா க்கில் விடப்பட்டிருப்பான். ேவைலக்காரன் ெசால்லவில்ைல. முடிவு வைர ெதாந்தரவு 

ெதாட வது பகுதியான ெசம்ைமயின் மறுபுறம். Gentlemanனுைடய ெபருந்தன்ைம Fixக்கும் Fogg £500 

பrசளித்தது. Fogg மனதில் ேவற்றுைமேயா துேவஷேமயில்ைல. அைவ இருந்தால் மனம் இந்த 

அைமதிையப் ெபற முடியாது. தன் ேவைலகைள நி ணயிக்கும் திறன் ெபறாது. ராணி அவுதா 

ெபாறுைமயின் பூஷணமாக கைடசி வைர அவனுக்கு ஆழ்ந்த மன உண ச்சியின் ஆதரைவத் தந்தது 

Foggக்கு மட்டும் கிைடக்கக்கூடிய ஆன்மீகப் பrசு. 
 

இக்கைதயில் ேவைலக்காரன் பிெரஞ்சுக்காரன். Fix அவைனக் குறிப்பிடும் ெபாழுெதல்லாம் “அவன் 

பிெரஞ்சுக்காரன். அவனால் ேபசாமலிருக்க முடியாது” என்பான். பிெரஞ்சுக்காரன்கள் சிந்தைனக்குப் 

ேப  ேபானவ கள். எளியவ  வளவள ெதாணெதாண எனப் ேபசுவா கள். இத்தாலிய  உண ச்சி 

வசப்பட்டவ , கண்டவுடன் கட்டித் தழுவுவா கள். உண ச்சி வயப்படாமல் அவ களால் ேபச முடியாது. 

ஆங்கிேலய  எளிதில் ேபச மாட்டா கள். அெமrக்க கள் 5  நிமிஷம் உட்கார மாட்டா கள். ேபானில் 

ேபசினாலும் உலவிக் ெகாண்ேட ேபசுவா கள். கதாநாயகன் Fogg ெமௗனமானவ . கைத விறுவிறுப்பாக 

இருக்க ேவண்டும் என்பதால் அவ  ேவைலக்காரைன பிெரஞ்சுக்காரனாக்கின . ஒவ்ெவாரு புது ஊ  

வந்ததும் அவன் ஊrல் உள்ேள ேபாவதும், அைனத்ைதயும் பா ைவயிட்டு மகிழ்வதும், வம்புதும்பில் 

மாட்டிக் ெகாள்வதும் கைதக்கு சுறுசுறுப்பு அளிக்கிறது. Foggன் கடைம உண ச்சி முழுைமயானது. 

ஐேராப்பிய , குறிப்பாக ஆங்கிேலய  ெபண்கைள woman, ladies எனப் பிrத்து விட்டன . Woman என்பவள் 
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ெபண், படிக்காதவள்.ேவைல ெசய்பவள், வாழ்நாளில் குளிக்காதவள், ஆண்டிற்கு £10 பவுன் 

சம்பளத்திற்கு ேவைல ெசய்பவள். Maid ேவைலக்குrயவள் என்ப . Lady என்பவள் சீமாட்டி, ெபrய 

குடும்பப் ெபண், படித்தவள் ஒரு நாைளக்கு 3  தரம் உைடைய மாற்றுபவள்.  ஒரு Lady அைறயுள் 

வந்தால், அங்குள்ள அைனத்து ஆண்கள் எழுந்து மrயாைத ெசய்வா கள். Ladies எதிேர gentlemen 

அதி ந்து ேபச மாட்டா கள். குடிப்பதற்கும் சட்டமுண்டு. சாராயம் Whisky ெபண்கள் எதிrல் சாப்பிட 

மாட்டா கள். Wine சாப்பிடுவா கள். ெபண்கைள ladies அதிக மrயாைதயுடன் நடத்துவா கள். அவ கள் 

ேதைவைய முதலில் கவனிப்பா கள். Fogg இக்கைதயில் Prince Aoudaன் ேதைவகைளக் கவனிப்பது 

ராேஜாபசாரமாகும் ஆண்கள் ladies இருக்கும் ெபாழுது ெகாச்ைசயான ெசாற்கைளப் ேபச மாட்டா கள்.  

ஒரு lady தவறான விஷயம் ேபசினாலும் — உதாரணமாக சிங்கப்பூ  இந்தியாவிற்கு ெதற்ேகயுள்ளது 

என்றாலும் — எந்த gentlemanனும் அது தவறு எனக் கூற மாட்டா கள். Ladies ேபசுவது, ெசய்வைதத் 

தவறு எனக் கூறுவது மrயாைதயில்ைல என்ற நாகrகம் பைடத்த நாடு அது. அேத சமயத்தில் ஓ  

ெபண் ஆைண You are stupid எனக் கூறலாம். ஆண் ெபண்ைண அப்படிப் ேபச முடியாது. Fogg 

இப்பண்பில் உச்சகட்டத்தில் Prince Aoudaவுக்கு ெகௗரவம் ெசலுத்துகிறா . அவருைடய ைதrயம், தாராள 

மனப்பான்ைம, வரம், ெபருந்தன்ைம, கடைம உண ச்சியின் பயைன முழுவதும் அனுபவித்து மனம் 

நன்றியால் ெநகிழ்கிறது.  அது நன்றியின் எல்ைலையக் கடந்து பிrயமாவைத ராணி கவனிக்கிறாள். 

அைத Fogg அறியவில்ைல. Hongkong-ல் கப்பல் தவறி விட்டது. ஒரு சிறு கப்பல் — 20 டன் — 800 ைமல் 

ேபாக ஏற்பாடு ெசய்கிறா கள். சிறு கப்பல்கைள 50 ைமல் 100 ைமல் ேபாகப் பயன்படுத்துவா கள். 800 

ைமல் அதில் ேபாக முடியாது. ெடல்லிக்கு ைசக்கிளில் ேபாவைதப் ேபான்றது. Fogg ராணிையப் பா த்து 

“உங்களுக்குப் பயமாக இருக்கிறதா?” என்கிறா . அவள் “நங்கள் உடனிருக்கும் ெபாழுது எனக்குப் 

பயமில்ைல” எனப் பதில் கூறுகிறாள். அவருைடய துைண ைதrயம் தரும் என்பது உண்ைம. 

அைதயும் கடந்து ெபண்ணுக்கு ைதrயம் தரும் வரன் அவ  என்ற ெபாருள்பட ராணி ேபசுவைத 

அவேரா, அவேளா அறியவில்ைல. அது நன்றி எல்ைலையக் கடந்து பிrயமாகும் மனநிைல. 

ேவைலயாள் அப்ெபாழுது அங்கில்ைல. ஆனால் அது ேபான்ற ேநரங்களில் ராணியின் மனம் 

அவனுக்குத் ெதrய வருகிறது. Fogg ராணிைய ஏற்ற ெபாறுப்பு ஓ  விரதம். ஒரு புனித கடைம. 

அைதக் கடந்து அவ  கண்ணில் எதுவும் படவில்ைல. கைடசி நாள் அவேள எழுந்து நின்று ைகைய 

நட்டி, “என்ைன மணப்பாயா?” என்று ேகட்கும் வைர Foggக்கு  அவைளப் ெபண், அழகான ெபண், 

அன்பிற்குrயவள் என நிைனக்க முடியவில்ைல. ஆதரவுக்குrயவள், ெபண், காப்பது என் கடன் 

என்பைதக் கடந்த எண்ணம் அவ  மனதில் எழேவயில்ைல. அப்படி அவள் ேகட்டவுடன் எழுவது 

ஆச்சrயம், அடுத்த நிமிஷம், அது அவள் பிrயம், அன்பு, காதல் என்று மனதில் பட்டு அவருடல் 

புல்லrக்கிறது. அைத ஏற்று “நான் உன்ைனப் புனிதமாகக் காதலிக்கிேறன்” என்றா . இது முனிவைரக் 

கடந்த rஷியின் நிைலையக் கடந்த ேயாகியின் நிைலையயும் கடந்த ெதய்வ நிைல. பகவான் ஸ்ரீ 

அரவிந்த  பாைஷயில் இைத ெதய்வக மனம் Overmind என்ேபாம். கிருஷ்ண பரமாத்மா உைறயுமிடம். 

Fogg ஏேதா ஓ  அம்சத்தில் அம்மன நிைலையப் ெபற்றவ . மனித மனத்ைதக் கடந்த நிைலயிலுள்ளது 

முனிவ  மனம். இது ெமௗனம் நிைறந்தது. ெமௗனத்ைதப் ெபற்றவைர ெமௗனம் காத்தவ  என்ப . 

அவ  முனி. ெதய்வ நிைலயில் ெமௗனம் கனத்தது. அைத ஒரு படி கடந்தால் சத்திய ஜவிய 

ெமௗனம் எழும். இக்கைதைய எழுதியவ  பிெரஞ்சுக்கார . அவ  ெபய  Jules Verne இதன் கரு punctuality 

ஆனாலும் அதன் உட்கரு ெமௗனம். அைதப் ெபற்ற கதாநாயகன் ஆங்கிேலயனாக இருப்பேத 

ெபாருத்தம். அவ்வைமதி பிெரஞ்சுக்காரனுக்குrயதல்ல என ஆசிrய   கதாநாயகைன ஆங்கிேலயராக 

வ ணிக்கிறா . இது கைதயின் சிறப்பு. 
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இந்த ஆசிrயருக்கு இந்தியா முக்கியம். ேவெறாரு நாவலும் இந்தியாவில் நடப்பதாக 

எழுதியிருக்கிறா . இவ  எழுதிய 63 நாவல்களில் 10வது நாவல் இது — 80 Days — மூலம் பிெரஞ்சில் 

எழுதப்பட்டு பத்திrைகயில் வாரம் ேதாறும் Serial ஆக ெவளி வந்தது. 1873இல் ெவளிவந்தது. 

அெமrக்கா, கனடா, ஆஸ்திேரலியா, பிrட்டன், ஸ்காட்லண்ட், அய லாந்து, ஆகியைவ ஆங்கிலம் ேபசும் 

நாடுகள். இந்தியா, ப மா, சிேலான், சிங்கப்பூ , ெதன் ஆப்பிrக்கா ஆகியைவ பிrட்டிஷ் காலனிகள் 

என்பதால் ஆங்கிலம் ச க்கா  ெமாழியாக வழங்குமிடங்கள். நாவல் ஆங்கிலத்தில் ெமாழி 

ெபய க்கப்பட்டு ஆங்கிலம் வழங்கும் எல்லா நாடுகளிலும் பிரபலமாய் விட்டது. அவ  எழுதியைவ 63 

நாவல்களானாலும், அவைர உலகப் புகெழய்த உதவியது இந்த நாவலாகும். இது நடப்பது 1872, பகவான் 

பிறந்த ஆண்டு. இதன் power ெமௗனம். அது இந்திய ஆன்மீக ெபாக்கிஷம். அதற்கும் பிரான்ஸ், 

இங்கிலாந்திற்கும் சம்பந்தமில்ைல. ெமௗனம் மனத்ைதத் ெதாட்டால் ஆங்கிேலய  அலறுவா கள். 

அன்ைன கணவ  rச்ச ட் ஓலமிட்டா  “நான் மைடயனாகிேறன்” என்றா . Jules Verne இந்திய ஆன்மீக 

ெபாக்கிஷமான ெமௗனத்தின் சிறப்ைப ஆங்கிேலய Punctuality மூலம் உலகுக்குத் தருவதற்காக 

எழுதப்பட்ட நூல் இது. இதன் கரு: நி ணயிப்பது மனம்; ெசயைல நி ணயிப்பது மனித மனம், நம் 

மனேம நம் ெசயைல நி ணயிக்கிறது. சீனாக்கடலில் சிறு கப்பல் சூறாவளியால் “எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 

ேவகத்ைதப் ேபால் 4 மடங்கு ேவகத்தில் சீறியது”. ஆனால் ஆபத்ைத விலக்கி ஷாங்காய் வந்தது 

என்பது ெமௗனம் உலைகக் காக்கிறது என்ற ஆன்மீகத் தத்துவம். அந்த ெமௗனேம — மனம் — 

ேயாக்கஹாமாவில் ேவைலயாைள முதலாளியுடன் ச க்கஸில் மீண்டும் ேச த்தது. ெமௗனம் 

ைதrயத்தால் ெசறிவைடயும். ராணுவ உதவிைய மறுத்த காப்டன் அவ  ைதrயத்ைதப் பாராட்டி 30 

வர கைள அனுப்புகிறான். பாஸபா ட்அவுட் காயம் படாமல் உயிருடன் திரும்ப ேவண்டும் என்ற Fogg 

உைடய முடிைவ வாழ்வு ெசயல்படுத்துகிறது. முடிவாக ஆசிrய  காலத்தின் இரகஸ்யத்ைதக் 

கூறுகிறா . Fogg புறப்பட்ட ெபாழுது அவ  தன் மன உறுதிைய, -- Punctualityைய நம்புகிறா . Reform club 

memberகள் ேகட்பதற்கும் பாம்ேபயில் க னல் ேகட்பதற்கும் Fogg “இைடயூறுகள் என்ைனப் பாதிக்கா” 

என்கிறான். எதுவும் முடியாத ேநரம் நடக்க ஆரம்பிக்கிறா . நம்மால் முடிந்தைதச் ெசய்து முடித்தால் 

மீதிைய இைறவன் ெசய்வான் என்பது ஆன்மீக நம்பிக்ைக. மனிதன் முடிக்குமிடத்தில் அன்ைன 

ஆரம்பிப்பா  என்பைத அன்ப கள் அறிவா கள். மனிதனுைடய பிரச்சிைன எப்படி சிரமத்ைதக் கடப்பது 

என்பதல்ல. ஏராளமாக வரும் அருைள எப்படி என் மனத்துள்ளும் வாழ்வினுள்ளும் ஏற்பது என்பேத 

பிரச்சிைன. ெசன்ைனயில் மைழ வழக்கத்திற்கு மாறாக 150% அதிகமாகப் ெபய்து புழேலr, 

ெசம்பரம்பாக்கம் ஏrகள் திறக்கப்பட்டதால் 3  லட்சம் வடுகள் 10 அடி நrல் மூழ்கின. சுமா  ஒரு 

வட்டில் 3 லட்சம் ேசதம். ெமாத்தம் ஒரு லட்சம் ேகாடி ரூபாய் ேசதம். அருைள சூட்சுமமாக அறியும் 

அன்ப கள் சில ஆண்டுகட்கு முன் இத்ெதாைக சூட்சும உலகில் அன்ப கைள நாடி வந்தைத 

அறிவா கள். “சr, வந்தது உண்ைமெயனக் ெகாள்ேவாம், ேபாய் விட்டது. இனி ெசய்ய என்ன 

இருக்கிறது” என்பது அன்ப  ேகள்வி. என் பதில்: அன்ப  மனம் இருக்க ேவண்டிய நிைலயிலிருந்தால் 

எதுவும் ேபாகாது, அருளுக்கும் ேபாகத் ெதrயாது, அன்ப  உயர ேவண்டிய உயரத்திற்கு உய ந்தால் 

அத்தைனயும் மீண்டும் வரும், அபrமிதமாகவும் வரும் என்பது அன்ைன சட்டம். ஓ  அன்ப  Grace 

மல  ேசைவைய ெநடுநாளாக ெசய்பவ . இவ  ஒரு ேகாடி ரூபாய் ஓராண்டில் சம்பாதிக்கிறா . இவ  

ஒரு மாதம் இத்ெதாைகைய சம்பாதிக்கத் திட்டமிட்டு ெசயல்பட்டால் அது பலிக்கும். மற்ெறாரு அன்ப  

தன் ெதாழிைல 3 ேகாடியிலிருந்து 10 ேகாடிக்கு வரும் ெபாழுது “கடன் ெபறக் கூடாது” என்ற பைழய 

ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாண்டு வந்தைதத் தவற விட்டுவிட்டா . வாழ்க்ைக வளரும் ெபாழுது பதவி, 

அதிகாரம் பலமடங்கு வருகிறது. அன்ப கள் அதிகாரத்ைத அதிக காரமாக ெசலுத்தினால் ெடல்லி 

அைற கூவலிட்டு அைழத்தது அல்ப குணத்தால் அழியும். பிrயம், நல்ெலண்ணம் ெபrய மனம். 

பிறருக்குப் பூரண சுதந்திரம் தருபவருக்கு வந்தது ேபாகாது. பைழய சிறுமதிக்கு புதிய அருள் வாய்ப்பு 
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பலிக்காது. எவரும் அதிகமாக உைழக்கலாம். அறிேவாடு திறைன உய த்தலாம். கடுைமைய 

ெகாடுைமைய எrச்சைல, லஞ்சம் தருவைத அடிேயாடு நிறுத்தலாம். இைவ ெபறும் திறைன 

விrவுபடுத்தும். ேபானது வரும். கடன் பாங்கிலும் வாங்க மாட்ேடன் என்பது 1000 ஆண்டிற்கு முன் 

பிறந்த கட்டுப்ெபட்டியின் சிறுமதி. அம்மனநிைலக்கு எந்த அன்ைன வாய்ப்பும் 10 அடி தண்ணராக 

வருேம தவிர, வியாபார வாய்ப்பாக வராது. என்ன ெசய்கிேறாம் என்பைத விட என்ன மனநிைலயில் 

ெசய்கிேறாம் என்பது முக்கியம். லஞ்சம் ெகாடுப்பது தவறு என நம்பினால் லஞ்சம் ெகாடுக்கும் 

சந்த ப்பம் வராது என்பைத ெதளிவாக, விவரமாக நம்பினால், அந்த சந்த ப்பம் வராது என்பைத 

ெதாழிலில் உள்ள அன்ப கள் இங்கும் அங்குமாகப் பா த்தாலும், எல்லா இடங்களிலும் அப்படி 

ெசயல்பட முடியும் என மனம் நிைனப்பதில்ைல. அப்படி நிைனப்பவருக்கு அந்த சந்த ப்பம் நிச்சயமாக 

விலகும். அன்ைனையத் தவிரமாக அைழத்து ெவள்ளிக்கிழைமயிலிருந்த சிறுநரகக் கல் திங்கள் 

கிழைமயில்ைல என்பைத அன்ப  கண்டா . அது ஒருவ  அனுபவம். பல  அனுபவம் நமக்கு உதவும். 

லஞ்சம் ெகாடுத்ேத ெபரும் ெசாத்து சம்பாதித்தவ  இக்ெகாள்ைகைய ஏற்க முைனந்து புதுத்திட்டம் 

வைரந்தா . இது 2½ ேகாடி — 1990 இல் — நைடமுைற கணிசமான  இலஞ்சம் தராமல் விண்ணப்பேம 

பாங்க்கால் ஏற்கப்படாது என்பது நிைலைம. அன்பருக்கு நம்பிக்ைகயில்ைல. விண்ணப்பம் 

ஏற்கப்பட்டது. எவரும் பணம் ேகட்கேவயில்ைல. ேலான் சாங்ஷனாயிற்று, புrயவில்ைல. இந்த 

திட்டத்ைத ஏற்க எவரும் முன் வராததால் பாங்க் வாடிக்ைகக்காரைரத் ேதடிக் ெகாண்டிருப்பதால், 

அன்பருக்கு த ம சங்கடம் ஏற்படவில்ைல. உலகத்தின் நிைல நமக்கு கணக்கில்ைல. நம் மனம் 

அதற்குrய ஆழத்தில் லஞ்சத்ைதப் பற்றிெயன்ன நிைனக்கிறது என்பேத நமக்கு முக்கியம். ெபாய் 

ெசால்லாதவருண்டு. அவ  மனம் ெபாய்ைய நம்பும், ஆனால் ெபாய் ெசால்ல மாட்டா  எனில் அடுத்த 

ெபrய கட்டம் அவருக்குப் பலிக்காது. மனம் ெபாய்ைய நம்புவைத ஓரளவு குைறக்க முயன்றால் எந்த 

காrயம் தைடயாக இருக்கிறேதா அது விலகும். ேமலும் எதி காலத்தில் படிப்படியாக மனம் ெபாய்ைய 

விட்டகல முடிவு ெசய்வது உதவும். ெபாய் ெசால்லாதவ க்கு எrச்சல் வரும். எrச்சல் உண வின் 

ெபாய்யாகும். காணிக்ைக ெமய்யால் வந்த பணம். காணிக்ைக ெகாடுத்தவரும், காணிக்ைகையப் 

ெபறும் நிைலயில் உள்ளவரும் ெபாய் விலகிய பணமுைடயவ கள். அவ கள் லஞ்சம் என்ற 

கட்டத்தில் திட்டத்தின் எல்லா பாகங்கைளயும் தனித்தனியாக சம ப்பணம் ெசய்தால் லஞ்சம் அவ  

சூழைல விட்டு விலகும். முடிவு ெசய்வது நம் மனம், அங்கு லஞ்சமில்லாவிட்டால் லஞ்சம் 

ெகாடுக்கும் அவசியம் வராது. எrச்சல் மட்டும் ெபாய் அல்ல, குழப்பம், ெபாய், தாமதம் ெபாய், அதிகாரம் 

ெபாய், அவசரம் ெபாய். ெபாய்யின் எல்லா அம்சங்கைளயும் ஒரு திட்டத்தினின்று அன்ப  

விலக்கினால், அவ  எதி ெகாள்ளும் தைடகள் விலகும். ெபறும் திறைன பக்கவாட்டிலும், ஆழத்திலும் 

உயரத்திலும் அதிகப்படுத்தினால், அருள் அதிகமாகப் பலிக்கும், ஏற்பட்ட ேசதம் வருமானமாகும். 

வியாபாr புதிய சரக்ைக மா க்கட்டில் ெகாண்டு வர கடன் தர ேவண்டும். சரக்கின் தரத்ைத மா க்கட் 

ெதrந்து ெகாண்டெபாழுது கடன் தரும் அவசியமில்ைல. மா க்கட் அட்வான்ஸ் ெகாடுத்து வாங்கும். 

அன்ப  சரக்கு நாணயம், நம்பிக்ைக, உண்ைம, உைழப்பு, நல்ெலண்ணம் ஆகியைவ. ஒரு ஆபசீ  லஞ்சம் 

எதி பா க்கிறா  எனில் நாம் அைத விலக்கி அவ  மனத்தில் உள்ள ஒளிைய, அன்ைனையக் காண 

முயன்றால், லஞ்சம் விலகும், காrயம் நடக்கும். அன்பருக்குத் ேதால்வியில்ைல. அவ  மனம் 

அன்ைனயில் லயிக்கும் வைர ேதால்வியில்ைல. 
 

காலம் மாறும்ெபாழுது பைழய பழக்கங்கள் மாறும். உைட மாறுவது, உணவு மாறுவது முக்கிய 

மாறுதலில்ைல. அது மாறலாம், அல்லது மாறாமலிருக்கலாம். அதற்கு அ த்தமில்ைல. ஆனால் மனித 

அறிவும் பண்பும் மாறுவதால் ஏற்படும் மாறுதல்கள் அ த்தபுஷ்டியுள்ளைவ. இந்த மாற்றங்கைள 

ஏற்பது அவசியம். ஏற்க மறுப்பவ கைள பைழய பஞ்சாங்கம், கட்டுப் ெபட்டி என்பா கள். படிப்பு உலகில் 



வசந்தா  

நம் மனேம நம்ைம நி ணயிக்கிறது 

 

12 
 

பரவுகிறது. இன்று படிக்க மறுப்பவன், படிப்பால் வரும் ெபரும் பலைன இழப்பான். அது அவனுக்கு 

நஷ்டம். மின்சார வசதிகள் இன்று ஏராளம். அெமrக்காவில் ஆமிஷ் என்ற ஒரு குழு மின்சாரத்ைதப் 

பயன்படுத்த மாட்டா கள். மின்சார வசதிகைள மறுப்பவன் பின்தங்கியவனாகிறான். ஒரு காலத்தில் 

மனிதன் காய்கனி, பச்ைச மாமிசம் உண்டான், உைட உடுக்கவில்ைல. இன்று அப்பழக்கங்கைள மாற்ற 

மறுப்பவைன ெஜயிலில் ேபாடுவா கள். இதுவும் தவறு என்றாகாது, உலகம் ஏற்காது. காலம் 

மாறும்ெபாழுது பழக்கவழக்கங்கைள மாற்றுபவன் நாகrக மனிதன். பணத்ைதப் பயன்படுத்த ஒருவ  

மறுத்தால் அவருடன் யாராலும் பழக முடியாது. ெதாட பு ெகாள்ள இயலாது. அன்ைனைய ஏற்க, அவ  

அருைள ஏற்று கிரகித்துப் பயனைடய மனம் விசாலமாக ேவண்டும். இன்ைறய நவநாகrக மனிதைன 

விட 100 அல்லது 1000 மடங்கு மனம் விசாலமாக, இலட்சியமாக, தூய்ைமயாக, ெதய்வகமாக, புனிதமாக 

இருக்க ேவண்டும். முதற்காrயமாக ெபாய் அறேவ மாறி ெமய்யாக ேவண்டும். ேபச்சு ெமௗனமாகி 

ெமௗனம் மனத்திலும், ஜவனிலும், ஆத்மாவிலும், ைசத்திய புருஷனிலும் ஆழ்ந்துைறதல் அவசியம். 

அல்பம், ெசால்பம், சிறுமதி, கடுைம, ெகாடுைம, எrச்சல், குழப்பம் ஆகியைவ அறேவ நங்க ேவண்டும். 

கடன் வாங்குவைத திருடுவதாக நிைனப்பவ  ஏராளம். கடன் வாங்கினால் குடும்பம் அழிந்து விடும் 

என்று நம்புபவருண்டு. ேராடு, கல்வி, பணம், மின்சாரம், கம்ப்யூட்ட , விமானப் பயணம் முன்ேனற்றத்தால் 

வந்தது ேபால கடன் நவநாகrக ஸ்தாபனம். இன்று கடன் என்ற concept கருத்து அழிக்கப்பட்டால், 

ேராடில் பஸ், கா , லாr, ேபாகாது. கல்லூrகளில் மாணவ  ெதாைக — கால்பாகமாகும். கைடத்ெதரு 

சுருங்கி காலியாகும். புத்தகம் பிரசுரமாகாது. வாழ்வு 500 ஆண்டிற்கு முன்னிருந்தைதப் ேபாலாகும். இது 

ஒரு மூட நம்பிக்ைக. இன்று கல்லூr மாணவி 9 கஜம் புடைவைய மடிசாராக உடுத்துப் ேபாவது 

ேபாலாகும். திருமணம் அன்ைன வழிபாட்டில் முக்கியமானது. திருமண வாழ்வு நம் உடலின் சக்திைய 

ஒன்றில் பத்தாகக்  குைறப்பது உண்ைம. திருமணமாகி, பிள்ைள ெபற்று, குடும்பம் நடத்துபவன் அைத 

முக்கியமாகக் கருதி ஏற்பவன் ேயாகத்தில் முதலடியும் எடுத்து ைவக்க முடியாது. திருமணமானாலும் 

பிரம்மச்ச யத்ைத ஏற்பவருண்டு. அவரும் குடும்பம் தன்ைன ஆக்ரமிப்பைத அறிவா . அன்ைனயின் 

சிறந்த கருத்துகள் அவ  காதில் படாது. அந்த occupation ஆக்ரமிப்ைப மீறி மைனவியுடன் 

தூய்ைமயான உறவு ெகாள்ள ஒருவ  முயன்றால் அைத விட ேமாட்சமைடவது எளிது எனத் 

ேதான்றும். அது அத்தியாவசியம். அதற்கடுத்தபடி நம் மனம் ஊரால் ஆக்ரமிக்கப்பட்டுள்ளது. Ours is 

social consciousness. உலைக மனத்தால் கடக்க முடியாதவ க்கு இந்த ேயாகமில்ைல. Dilip Kumar Royெபrய 

பாடக . அவ  தகப்பனா  பிரபல நடிக . Dilip ேநருவின் நண்பன். சுபாஷ் சந்திர ேபாஸூடன் கடிதப் 

ேபாக்குவரத்துள்ளவ . 1934இல் ேநரு புதுைவ வந்தெபாழுது Dilipையப் பா க்க விரும்பினா . பகவான் 

மறுத்து விட்டா . 1930,  1940 இல் ஆசிரம சாதக கள் ஒருவைரெயாருவ  நட்பு முைறயில் சந்தித்துப் 

ேபசக்கூடாது என்பது சட்டம். ேவைலக்காகப் ேபசலாம். இைவ அடிப்பைடச் சட்டங்கள். நம் 

அன்ப கட்கு இைவ ஒத்து வராது. அவரவ  ெசாந்தமாக ேயாகத்ைத ஏற்கும் அளவுக்கு 

கட்டுப்பாடுகைள ஏற்கலாம். எந்த மந்திரமும் பகவான் எழுதிய மந்திரங்கள் உட்பட எதுவும் 

பயன்படுத்தக்கூடாது. Mother, Sri Aurobindo என்ற இரு மந்திரங்கள் தவிர மற்றைவ மூட நம்பிக்ைகயாக 

மாறும். நான் கூறுவது: குைறந்தபட்ச சட்டங்கைள மீறக்கூடாது. Rituals சம்பிரதாயங்கள் அறேவ 

விலக்கப்பட ேவண்டும். சத்தியம் சத்தியமாக ேவண்டும்; சமூகத்தின் தவறான பழக்கங்கைள — 

இலஞ்சம் — அறேவ ஒழிக்க ேவண்டும். ெசய்யும் ெதாழிலில் ேந ைமயாக இருந்து உடனுைறபவ  skill 

திறைமகைள வள த்து, ெசயல்பட சுதந்திரமளித்து, ெதாழிைல விrவுபடுத்துதல் சுபடீ்சமான 

அைடயாளம். கடைன முைறயாகப் பயன்படுத்தி, அதனால் பயன் ெபற்று, முைறயாகத் திருப்பித்தர 

ேவண்டும். கடன் வாங்க மறுப்பது அறியாைம, மூட நம்பிக்ைக, ஜவன் வளராத நிைலக்குrயது. 

ெசன்ைன ேசதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவ  மனநிைலைய மாற்றினால் வருமானத்ைத 10 மடங்கு ெபருக்க 
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முயன்றால் அது 100 அல்லது 1000 மடங்கு ெபருகும். Receptivity வரும், இது அடிப்பைடயான ேதைவ. 

இம்முயற்சியில் ஒவ்ெவாரு கட்டத்திலும் நம் மனம் நம் வாழ்ைவ நி ணயிப்பைதக் காணலாம். 
 

80 days என்ற கைதைய நான் விவரமாக எழுதியுள்ேளன். இருந்தாலும் கைதையப் படிப்பவ  Foggன் 

ெசயல்கள் அவ  மனத்தால் நி ணயிக்கப்படுவைதக் காணலாம். அைவ நூற்றுக்கு ேமற்பட்ட 

இடங்களில் வரும். அதன் மூலம் நம் மனம் எப்படி நம் ெசயைல நி ணயிக்கிறது என அறியலாம். 

அதிலும் பல கட்டங்களுண்டு. மகைன எந்தக் கல்லூrயில் எந்தப் படிப்புக்கு அனுப்ப நிைனத்ேதேனா 

அதுேவ நடந்தது எனக் காணலாம். இன்று என்ன டிபன் சாப்பிட விரும்பிேனேனா அதுேவ நான் 

ேகட்காமல் — சில சமயம் ேகட்டு — வந்தைதயும் காணலாம். ஒரு புத்தகம் வாங்க விரும்பிேனன். 

விசாrத்ததில் அது மா க்கட்டிலில்ைல, ஒரு ேவைள ெசன்ைனயில் கிைடக்கலாம் என்றன . 

கைடக்குப் ேபானால் அேத புத்தகம் 10 பிரதிகள் இன்று வந்துள்ளைதக் காணலாம். ெபrயதும், சிறியதும் 

பிடிபடுவது ஒரு வைகயில் Outline முழுவதும் பிடிபடுவதாகும் — இது ெபrய ஆரம்பம். பிறகு பல 

கட்டங்களாகப் பிrத்து ஒவ்ேவா  கட்டத்திலும் ஒன்று பலிக்க முயன்றால் இதுவைர அேத ேபால் பல 

கட்டங்களில் பலித்தது ெதrயும். நம் மனம் நம் வாழ்ைவ நி ணயிப்பது ஆரம்பித்து விட்டது. முடிக்க 

வாழ்நாள் ேபாதாது. தத்துவப்படி அடுத்தகட்டம் நம் வாழ்ைவ நி ணயிப்பது நம் ஆத்மா. அைவ ெபrய 

சித்திகளாகும். அதன் பின்னுள்ளது ேயாகம். ேயாகம் ெசய்யப் பிrயப்படாதவ  அைனவ  வாழ்ைவயும் 

ேயாகமாக்கும் சித்தி ெபற்றவ . அவற்ைறப் பயன்படுத்தாமலிருப்பது கடினம். நாம் நிைனத்தேத 

பலிக்கும். நிைனக்காததும் பலிக்கும். யா  MLAயும் ஆக முடியாேதா அவ  மந்திrயாவா . ேயாசைன 

ெசய்தால் ஒரு சமயம் அது நமக்கு வந்த எண்ணம் எனத் ெதrயும். எண்ணம் பலிப்பது தவறில்ைல. 

பலிக்க நிைனப்பைதத் தவி ப்பது நல்லது. இந்ேநரம் மற்றவ  நம்ைமக் கண்டு “உங்கள் வா த்ைத 

பலிக்கிறது” என்பா கள். உள்ளூrல் உள்ளவைர “ந ேபாய் பைழய ஊrேலேய தங்கி விேடன்” என 

எேதச்ைசயாகக் கூறியது பலித்து பல ஆண்டுகள் அங்ேகேய இருந்தா . ஒருவருக்கு ெபரும் பணம் 

ேதைவ. சிறுபணமும் வரும் வழி எவ க்கும் ெதrயவில்ைல. அவrடம் ஓ  அன்ப , “உனக்குத் 

ேதைவயான அவ்வளவு பணமும் சாங்ஷனாகி சூட்சும உலகில் காத்துள்ளது. எனக்கு அைத உனக்குத் 

தரப் பிrயம். என் ைகயில் எதுவுமில்ைல. உனக்குக் ெகாடுக்க எனக்குப் பணம் வரேவண்டுெமன ந 

பிரா த்தைன ெசய்” என்றா . அவ்வளவு பணமும் வந்தது. அைதப் ேபால் 3 மடங்கும் வந்தது. 

அதன்பின் வருஷாவருஷம் அத்ெதாைக வர ஆரம்பித்து சிறிது சிறிதாக 10  மடங்காயிற்று. இைவ 

அன்ைனயின் சுபடீ்சம். எல்லா அன்ப  குடும்பங்களிலும் சிறு அளவிலும் மிகப்ெபrய அளவிலும் 

ெதாட ந்து நடப்பைவ சிலவற்ைற நாம் காண்கிேறாம். எது யாருக்கு எந்த அளவில் பலித்தது எனத் 

ெதrயாது. கடந்த காலத்தில் நம் வாழ்வில் நடக்காதேத இல்ைல. நாம் விவரமாக ெதளிவாக 

அறியாதைவயுண்டு. அன்ப கட்குப் பிரச்சிைனயில்ைல. இல்லாத வாய்ப்பில்ைல. எங்கும் எவ க்கும் 

இலஞ்சம் தர ேவண்டியதில்ைல. உடல் நலம் பாதிக்கப்படாது. உலகேம அன்பருக்கு நண்ப  

குழாமாகும். ேயாசைன ெசய்தால் ெதrயும். ேயாசைனேய ெசய்யாவிட்டால் அதிகமாகப் புrயும். 

புrவது ெபrயது புrயாதது ெசா க்கம். நம் குழந்ைதகள் வாழ்ைவ இப்ெபாழுது கவனித்தால் நாம் சிறு 

வயதில் பட்ட சிரமங்கள் இருக்கா. நாம் அனுபவிக்காத வாய்ப்புகைளக் காணலாம். பல ஊ  

முன்ேனற்றத்தால் வருபைவ. சில ெபrய வாய்ப்புகள் அன்ைனயால் மட்டுேம வருபைவ. அைவ 

ெதளிவாகத் ெதrயும். ஓ  அன்பருக்குப் பல பிள்ைளகள். எல்லாப் பிள்ைளகளும் அவ  சிறு வயதில் 

அனுபவித்த பிரபலத்ைத பல மடங்கு ெபற்றன . ஒரு ெபண் அவள் ஸ்தாபனத்திலும் Star ஆகி 

விட்டாள். படிக்க அவளுக்குப் பிடிக்காது. ஒரு ைபயன் ெபrய புத்திசாலி. படிக்கேவ மாட்டான். 

படிக்காமல் பாஸ் ெசய்ய, I Class  வாங்கக் “கற்றுக் ெகாண்டான்”. ஊrல் பிரபலமானான். அவன் 

வயதில் அந்த அளவு பிரபலம் அைடந்தவ  அந்த ஊrலில்ைல. எந்த ஊrல் இருக்கிறா  எனத் 
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ெதrயாது. இவ்வளவு திறைமயும் நல்லபடியாகப் பயன்படுத்தும் அறிவு மட்டும் அவனுக்கில்ைல. 

ெசய்தால் மாநிலத்தில் பிரபலம் ெபறுவான். எதுவும் அன்ப  முயற்சியால் வரவில்ைல. வருவைத 

ஏற்கலாம். எதுவும் ெசய்யும் நிைலயில் அன்பேரா அவ  குடும்பேமா, அவ்விைளஞேனா இல்ைல.  
 

மனிதன் “மனம்” என அடிக்கடிப் ேபசுவான். சற்று நிதானித்து மனம் என எைதக் குறிப்பிடுகிறான் என 

அவன் நிைனத்துப் பா த்தால் மனம் என்பது அவனுக்கு ‘நான்’ என்பதாகும். மனம் ஆயிரத்தில் 

ஒருவருக்ேகயுண்டு. அவருக்கும் அது ெதrயாது. நாம் ெபரும்பாலும் உடல். பசி தூக்கம் கைளப்ேப 

நமக்கு முக்கியம். அது சுறுசுறுப்பானவ  சிறு வயதில் துருதுரு என இருப்பா கள். சுறுசுறுப்பு 25, 30க்கு 

ேமலிருக்காது. அவ கள்  vital பிராணன் உயிராலானவ . எைதச் ெசான்னாலும் சிந்திப்பவருண்டு. 

அவருக்கு மனம் உண்டு. விஷயத்தில் சிந்தைனயிலிருப்பது ஜட மனம். மற்றவrல் சிந்தைன  vital 

mind உயிrன் மனம். ெபாருைளயும், மனிதைரயும் கடந்த விஷயம் அறிவுக்குrயது. எறும்புப் புற்று 

சுறுசுறுப்பானால் மைழ வருகிறது என்பது ஓ  idea கருத்து. இைத அைனவரும் அறிவ . ஏன் என்று 

ஒருவ  நிைனத்தால், அவ  சிந்திப்பவ . மைழ வந்தால் எறும்ெபல்லாம் சாகும், அதனால் மைழ 

வருவைத அறியும் எறும்புகள் மைழயால் பாதிக்கப்படாத இடம் — மரம் — ேபாய்ச் ேச கின்றன என 

அவ  கண்டால் அல்லது அது உண்ைமயானால் அவருக்கு மனம் உண்டு. அது சிந்திக்கிறது என 

அறியலாம். அதனால் மனம் என்பது என்ன என்று ெதrந்து ெகாள்வது முடியாது. மனத்ைதயறிய 

சத்திய ஜவியத்ைதயைடய ேவண்டும். 10 ேபைர 9 ேப  என எண்ணியவனுக்கு தான் ெசய்த தவறு 

ெதrயாது. ஏெனனில் எண்ணிக்ைக மனத்தின் திறன். அவ கள் உடலாலானவ கள். உடலுக்கு 

மனத்தின் திறனில்ைல. ெவளியிலிருந்து வருபவேர அைதச் ெசய்ய முடியும். இதுவைர பகவான் 

எடுத்துக் கூறும் வைர மனத்ைத அறிந்தவ  எவருமில்ைல. அவ  விளக்கிய பின்னும் எவரும் மனம் 

என்றால் என்ன என்று ெதrந்து ெகாள்ளவில்ைல. நிைனைவ மனம் என்று அறிபவ  ஏராளம். 

சிந்தைனைய மனம் என எவரும் ஒப்புக் ெகாள்வ . மனத்தின் ெபரும் திறன் சிந்தைன. ஆனால் அது 

மனத்தின் ஒரு திறனாகும். நிைனவு, பாகுபாடு, கற்பைன, எதி பா ப்பது, த மானம், முடிவு, கருத்து, 

சிந்தைன என மனத்தின் திறன்கள் 10 முதல் 20 வைரயுண்டு. அஷ்டாவதானம், சதாவதானம் பயில்பவ  

நிைனவால் ெசயல்படுபவ . ஆத்மா மனத்தில் ஜனித்தால் மனிதன் genius ேமைதயாவான். ஆத்மா 

ஞாபகத்தில் பிறந்தால் அவரால் அஷ்டாவதானம் பயில முடியும். Phileas Fogg பயில்வது Punctuality. 

ஆத்மா அவருைடய punctualityயில் பிறந்ததால் அவருைடய punctualityக்கு முழுப் பவ  உண்டு. எந்தக் 

காrயத்ைதயும் சாதிக்கும் திறன் அவருைடய punctualityக்கு இருப்பைதக் கண்ேடாம். அவருைடய 

ேதால்வி ெபரு ெவற்றியாயிற்று. Punctuality பந்தயத்ைத 2 நாள் முன் ெஜயித்தது. ஓ  அற்புதமான 

இராணிைய அவருக்குப் பந்தயப்பrசாகக் ெகாடுத்தது. அவ  punctualityயினுள் ெபருந்தன்ைமயும், 

ஒழுங்கும் உண்டு. Generosity  £1000 பவுைன இருவருக்குப் பrசாக அளித்தது. Regularity gas bill £27 

பவுைனக் கழித்து விட்டது. பாஸபா ட்அவுட்டிற்கு இந்த gas bill ஓராண்டு சம்பளம், --skill என்பைத திறைம 

என்று கூறுகிேறாம். எந்த அளவு இந்த skill ெசயல்படும் என்பது நைடமுைறயில் காண்பவேர 

அறிவா . சிறு குழந்ைதக்கு ஊசி ேபாடும் டாக்ட  ஊசி ேபாட்டேத குழந்ைதக்குத் ெதrயாமல் 

ேபாடுவா  என்பது பல டாக்ட களுைடய அனுபவம். ஒரு ஸ்தாபனத்தில் 50 ேப  ேவைல 

ெசய்கிறா கள். அவ களில் 3 ேப  ஒேர குடும்பத்ைதச் ேச ந்தவ . அவ கள் திருடுவா கள். முதலாளி 

இைளஞன். அவனுைடய நண்ப கள் இருவ  அவைனப் பா க்க வந்தன . ஸ்தாபனம் நிலம், சுற்றிப் 

பா த்தன . நண்பன் ெசய்த ேவைலையப் பாராட்டின , வியந்தன . இந்த திருட கள் மூவரும் 

வரவில்ைல, நண்ப கள் ேபாகுமுன் வந்தன . இவ கைளப் பா த்தவுடன் நண்ப கள் இவ கள் 

திருட கள் எனக் கூறின . இந்த ஞானம் என் 1 to 9 பட்டியலில் 4ம் நம்ப . Vital Mind பிராணனின் மனம் 

எனப்படும். நடிக கள், பாடக கள், ேமைடப் பிரசங்கிகட்கு இன்றியைமயாத அறிவு இது. Shrewdness என 
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ஆங்கிலத்திலும் சூட்சுமம் என வழக்கிலும் உள்ளது. மனத்ைத அறிய விரும்புபவ  1 to 9 என்ற 

அட்டவைணயின் விளக்கத்ைதப் படித்தால் பயன் ெபறலாம். மகாத்மா காந்திஜிக்கு நாட்டின் 

நாடித்துடிப்பு ெதrயும் என்பது அவருக்கு மக்கள் மனநிைல ெதrயும் என்பதால். மனம் ெபrய 

சாஸ்த்திரம். 64  சாத்திரங்கைள எழுதியது மனம். ஆனால் மனம் என்பைத மரபு விளக்கிக் 

கூறவில்ைல. பகவான் கூறுகிறா . சத்திய ஜவியம் இரண்டாகப் பிrந்து அவற்றிைடேய 

உற்பத்தியாவது மனம் என்பது பகவான் விளக்கம். காலத்ைதக் கடந்த சத்திய ஜவியத்தில் மனம் 

உண்டு. அங்கு ஞானி ஞானம் ஞானி அறிவது (knower, knowledge, known) ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாக 

இருக்கிறது. காலத்தினுள் உள்ள சத்திய ஜவியத்தில் அைவ பிrந்துள்ளன. ஞானி தான் எைத 

அறிகிறாேரா, எப்படி அறிகிறாேரா அைத அறிவா . மனம் பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் கருவி என பகவான் 

முடிக்கிறா . 
 

மூலம்        :   ஸ்ரீ க மேயாகி 

ெசாற்ெபாழிவாற்றியவ   : திருமதி. வசந்தா லட்சுமி நாராயணன் 

ெசாற்ெபாழிவாற்றிய ேததி: 08.05.16 
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