
அகமேம புறம். 

- வ, ௨, சிதம்பரம் பிள்வா 

இரண்டாம் பதிப்பு 

அண்டா கட வப 

சென்னை... 

புசோடிரஹிவ் பிரஸ், 

Copy Right. விலை அணு 8B. 

1916.



அறத்தைக் காணா அறிவே மரமாம் ; 

அறத்தைப் பிழைத்த அறிவே மிருகம் ; 
அறத்தைப் புரியும் அறிவே மனிதன் ; 

அறத்தைக் காக்கும் அறிவே கடவுள்.



பொருட் குறிப்பு 

போரள் 

.மூதனூற் செய்யுள். 

மூதனூற் பாயிரம், 

முதற்பதஇப்பின் இெப்புப்பாயிசம். 

முதற்பதிப்பின் பாயிசம், 

.இசண்டாம்பதிப்பின் பாயிரம். 

'ஜேம்ஸ் ஆலன் சரித்திரச் சுருக்கம், 

காப்பு முதலியன: 

அகமும் புறமும், 
மனத்தின் தன்மையும் வன்மையும், 

பழக்கச்தை உண்டாக்கல், 

செய்தலும் அறிதலும். 
கஉயர்தச வாழ்வு, 

க முதற் பாடம். 

» . இசண்டாம் பாடம். 

சா மூன்மும் பாடம். 

மனோகிலைமைகளும் அவத்தின் கபங்கறறம் 

வேண்டுகோள். 
மானம்போலவாழ்வு முதலிய நூல்களைப்பற்றிய 

சில மதிப்புரைகள். 
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மூதனூற் செய்யுள் 
கின்னுடை யகத்தை கீதூய தாக்இன், 

நின்னுடை வாழ்வு நிதியழ இனிமை 

மன்னியெஞ் ஞான்றும் வளர்ந்து கிற்கும் ;: 

நின்னுடை மனத்தை நீதினம் காப்பின் 

நின்னுடை வாழ்வு நீடித்து நிற்கும், 

ஆண்மையும் வலிமையும் அழகும் எய்தும்; 

நின்னுடைபகையெலாம்கின் ஒடையகத் அளும்: 

நின்னுடை மன த்துளும் நிற்ப; ஆகலின் 

ஒன்றுகினை வெல்லா தூறுநோய் செயாது ; 

நின்னுயர் விடும் நின்னுடை யகத்அளும் 

நின்னுடை மனத்துளும் நிற்ப தறிகவே.



மூதனூற் பாயிரம். 

் சனதேயத்துத் தத்தூவ ஞானியாக கான்பூஸி 

யஸ் என்பவர் 4 சகல அபிவிர்த்திகளுக்கும் ௪கல ௮2 

-வளர்ச்சிகளுக்கும் ஒருவன் தன்னைச் சான்னோனாக்கு 

திலே அடி.ப்படை ': என்றனர். இம்முதுமொழி சுலப . 
மானதாகவும், அ௮அபவத்திற் கொத்ததாகவும், தெளி 

வானகாகவும் இருப்பதோடு . அழ்ந்ததாகவும், எல் 

லாப் பொருள்களும் அடஉங்யெதாகவும் இருக்கெ, 

௮திவை அடைதத்கும் உலகத்திற்கு உதவி புரிதற் 
கும் இதனினும் ஈல்ல வழி யில்லையாகலான். தன்னைச் 

சான்றோ னாக்குதலினும் மேம்பட்ட வேலையாவத 

உயர்ந்த கருமமாவது இல்லை. எவன் சூற்றமத்றவ : 

னாதற்குக் கற்கரானோ, எவன் தூய அ௮கத்தின னாதற்கு 

மூயல்ரூனோ, எவன் சாந்தியும் ஞானமும் சான் 

மூக நோக்குக் தன்மையும் பொருந்திய ஒரு. மனத் 

தை ௮டைவதைஇலகஷியமாகக் கொண்டிருக்கிறா2னோா; 
௮வன் மனிதர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாவற்றி 

னும் மேலான செயலைச் செய்துகொண்டிரு க்கிறான். 

அவனது அச்செயலின் பயன், ஒழுங்கும் இன்பமும் 
அழகும் வாய்ந்த ஒரு வாழ்க்கையாக அவன் பால் 

அமையும். 

ஜேம்ஸ் ஆலன்.



முூதற்பதிப்பின் சிறப்புப்பாயிரம், 

இந நாலை ஆக்யெவர் நமது தேசாபிமானியும்.. 

மதுரைச் தமிழ்ச் சங்கப் புலவரும், எனது ஈண்பரு 

மாய ஸ்ரீமாக், வ. ௨, இதம்பரம் பிள்ளை. இவர் இராஜ 

நிந்தனைக் குற்றத்திற்காக ஆறு வருடம் காடு கடத் 

தல் தீர்ப்பை யேத்றுக் கோயமுத்தூர்ச் சிறைவிட் 

டில் வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் இத இயற்றப்பெற்றது. 

இதன் முதனால் * அகத்திலிருந்து புறம் '' 
என்று பொருள்படும் பெயரைக் கொண்டிருப்பினும், 

கமத தமிழ் வழக்கிற்கு ஒத்தவாறு இதற்கு “அகமே 
புதம்” என்று பெயரிடப்பட்டள்ளஅ, இதனை நம்ம 

வர் விருப்பொடு கொள்ளுமாறு இதன் முதனூலாகரி 

யரின் கருத்துக்கட் ணெக்கயெ' தமிழ் நூலாிரியர்க ” 

ளின் முதுமொழிகள் ல இதில் ஆங்காங்குச் சேர்க் 
கப்பட்டுள்ளன. 

இதில் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் 

கான்னையும் சலபமாக ௮டைதற்குத் தக்க மார்க்கம்: 

கள் தெளிவாகச் கூறப்பட்ளெளன. இதிற் கூறியுள்ள 

வாறு ஒழுகுபவர் தாம் வேண்டும் இகபச நிலைகளை 

யெல்லாம் ௮டைவர், இது தமிழ்தெரிந்த ஒவ்வொரு 

வர் அகத்துள்ளும் புகுந்து ௮வர் வ௫க்கும் இடமெல்' 

லாம் நிலவு, எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை, 

இ௫சன்னை, 2 

1-4-14, § ஸ்வாமி வனஜானந்தன், 
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முதற் பதிப்பின் பாயிரம். 

இந்தால் ஸ்ரீ, ஜேம்ஸ் ஆலன் இயற்றியுள்ள அகத் 

இலிருந்து புறம்” என்று பொருள்படும் பெயரினை 

யுடைய. ஆங்லெ நூலின் மொழிபெயர்ப்பு. இதனைக் 

கற்போர் எளிதாகக் கொள்ளுமாறு இதன் முதனாலி 

லுள்ள * உயர்தர வாழ்வு ' என்னும் .ஓர் அதிகாரத் 

தை நான்கு இறிய அ௮.திகாசங்களாக இதில் அமைத் 

அள் ளேன், 

அறநூல்களைக் கற்று நிற்போசே இந்தாலைச் 

சொல்வதற்கு உரியர், கைம்மாறு சருதா௮, சுருதி, 

யுத்தி, அநூபவங்களால் விளக்கச் சொல்லுதலே 

இதனைச் சொல்லும் முறை. இம்மை மறுமைப் பயன் 

களை அடைய விரும்புவோசே இதனைக் கற்றற்கும். 

கேட்டற்கும் உரியர். இதன் பொருள்களைக் கசடறக் 

கற்றுக் கைக்கொண்டு ஒழுகுதலே இதனைக் கற்கும் 

மூறை. 

இகர்.நாலைத் தமிழறிர்த ஒவ்வோர் ஆடவரும் 

பெண்டிரும், சிறுவரும் இறுமியரும், கற்கவேண்டு 

மென்பதும், இர்.நால் கமது நாட்டில் நிலவும் பல 

மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டுமென் 

பதம், இந்நூல் எஞ்ஞான்றும் நின்று ஈமு நாட்டில் 

கிலவவேண்டுமென்பதும் என விருப்பம். 

சென்னை, 
1—4—14. வ. ௨. சிதம்பாம் பிள்ளை,



இப்பதப்பின் பாயிரம்: 

1914-ம் வருஷத்தில் வெளிவந்த இக்.நாலின் 
மூதற்பதிப்பில் ஆயிரம் பிரதிகள் ௮ச்சிடப்பெற்றன. 

இக் நாலைத் தமிழ்மக்கள் பலரும் விரும்பியதால் ௮வ் 
வாயிரம் பிரதிகளும் விளைவில் செலவாய்விட்டன. 
அதனால், இச். நாலை இரண்டாம்முறை அச்சிட்டு முடித் 
தேன். இப்பதிப்பில் ஸ்ரீ ஜேம்ஸ் ஆலன் சரித்திசம் 
சேர்க்கப்பட்டள்ள௮௫. . 

ஸ்ரீ. ஜேம்ஸ் ஆலன் ரநால்களின் அருமையை 
யும் பெருமையையும் இவ்வுலகம் முழுவதம் பா 
சாட்டுெதென்றால், அக் நால்களில் ஒன்றன் மொ 
ழிபெயர்ப்பாயய இதன் அருமையையும் பெருமை 
யையும் யான் எடுத்துசைத்தல் வேண்டா. ம 
தர். இம்மையிலும் மறுமையிலும் அடையத்தக்க 

உயர்ந்த பதவிகளை நல்கும் மார்க்கங்கள் மிகத்' 
தெளிவாக இக்நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்பதிப்பின் தமிழ்நடையைச் சென்னை, பச்சை 
யப்பன் கல்லூரி, சுதேசபாஷா அத்தியக்ஷகர் ஸ்ரீமார். 
தி. செல்வகேசவராய முதலியார் (யம். ஏ,) அவர்கள். 
அழகுபடுத்தித் தந்தார்கள். இப்பதிப்பை ௮ச்சிடுதற் 
குச் சென்னை ஹைக்கோர்ட்டு வக்லும் சிறந்த தே 
சாபி மானியுமாகய சேலம் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, ௪, இராஜகோ 
பாலாசாரியா ரவர்கள் பொருளுதவி செய்தார்கள், 
இவ்வுதவிகள் புரிந்த இவ்விரு சிலர்களுக்கும் யான் 
எஞ்ஞான்றும் கன்றிபாசாட்டச் கடவேன். 

பிரம்பூர், சென்னை, ் 

இ.சாக்ஸஷ் மாசி Da) ane. சிதம்பரம் பிள்ளை. 
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உடு ° 
ஜேம்ஸ் ஆலன், 

(சரித்திரச் சுருக்கம்.) 

ஜேம்ஸ் ஆலன் என்பவர் இங்கிலாந்து சேசத் 

இல் லெஸ்டர் என்னும் நகரத்தில் 1864ம் கவம்பர் 

மாசம் 98-ம் தேதி பிறந்தார், ௮வர் இளமைப் பருவத் 

லையே கல்வியில் மிக்க ௮வா வுடையவர் ; அடிக் 

கடி தனித்த இடத்திற்குச் சென்று நூல்களை வாசத் 

அச் சிர் இத்திருப்பவர்; தம.து தந்தையாரிடம் ஜீவதத் 

துவங்களைப்பற்றி விணவுபவர். அவரத தந்தையார் 

அவ்வினாக்களுக்கு விடைகள் கூற இயலாது தயங்கு 

வதுண்டு, அப்பொழுது ௮வ?ச தமது விஞக்களுக்கு 

விடைகள் கூறுவர், அவற்றைக் கேட்டு ௮வது தந் 

தையார் “மகனே! இவ்வளவு அறிவு ஒரு பிறப்பில் 

“கற்ற கல்வியால் வரத்தக்க தன்று; நீ மூன் பல பிறப் 

புக்களில் கத்றிருக்கிறாய் போலும்.” என்னு கூறுவார். 

ஆலனது இளமைப் பருவத்தில் ௮வசது சரீரம் 

அதிக இர்ப்பலமாயிருக் சத. ௮ப்படிக்இருக்லும் அவர் 

விஷயங்களை அதிகமாக ஆலோ சனைசெய்து ஆராய்ச்சி 

பண்ணுவது வழக்கம்: அதைப் பார்த்த பலர், “Ba Sey 

வளவு தாசம் ஆலோசனைசெய்து ஆசாய்ச்சி புரிவதால் 

உமது சரீ ரத்திற்குக் திங்கு விளையச்கூடும்” என்று 

கூறுவதுண்டு. ௮வசது: தந்தையாரும், “அலனே! நீ 

இவ்வளவு தூசம் உன் மனத்திற்கு வேலை கொடுப்பா 

யானால் ரீ ௪க்ெம் மாணம் அடைவாய் ” என்று பல 

மேறை கூறினஅண்டு, இவரது இவ்வார்த்தைகள் பிற் 

காலத்தில் ஆலனது ஞாபகத்திற்கு வந்தபோதெல்லாம் 

அவர் புன்சிரிப்பாகச் இரித்துக்கொள்வர். 
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ஆலன் எ.தனைஎ.தனை 65065 நேத்திற் செய் யவேண்டுமோ, HEMI Sl அந்தந்த Cars Ba தமது முழு மனத்தோடும் செய்அமுடி ப்பர், அவர் 
எதிலும் தமது மனத்தை அரைகுறையாகச் செலுத் அவதில்லை; எதனையும் அசைகுறையாகச் செய்வது மில்லை. ௮வர் எதனைச் செய்தாலும் திருத்தமாகவும் 
மூர்த்தியாகவும் செய்வர். ௮வசது ஏகாக்செசித்தமே 
அவர் அடைக்க உன்னத பதவிச் கெல்லாம் அடிப்ப டையாகும். படித்தல், விள்யாடல், உண்ணல், உறக் கல் முதலிய ௪கல செயல்சளையும் அவர் சசமமாசவும் ஒழுங்காகவும் செய்தமுடிப்பர், 

அவர் வாலிபப் பருவத்தை அடைத்த பின்னர் தம சிகேதெசோடு 8ண்ட அ.சம் உலாவச் செல்வர். அவர் தமது மார்க்கத்தில் இயற்கைப் பொருள்களைப் பார்த்துக் களிப்பு றுவர், அஷ்டமிருகங் களையும் (61 இ ருங்க அவற்றின் குணாதிசயல்களைக் கவனித்து அவற் Deh ss அன்பு பாராட்டுவர். ௮த்அஷ்டமிருகல் களும் அவரிடத்தில் கெருங்வெக்து Ul ant Sen es குப் பணிந்து இணங்கி நிற்கும், அவருடைய பதினைக் தாவது வயதில் அவர் தந்தையாரின் சுவரிய மெல் லாம் போய்விட்டன, அவது திர்தையார் தமது குடும் பத்தின் ௮ன்னவஸ்திசாஇகளுக்குப் பணம் சம் பாதிக்கும் பொருட்டு அமேரிக்காவுக்குச் சென்றனர். . அங்குப் போய்ச் சேர்ந்த இரண்டு தினக்களுக்குள் நீயூ யார்க் ககர் வைத்தியசாலையில் ௮வர் இறந்துபோயி' னர். அவரிடமிருக்து : நமது ஆலன் குடும்பத்திற்குக் கடைத்த செல்வமெல்லாம் அவர் நீண்ட காலமாக வைக்திருக்த வெள்ளிக் கைக்கடிகாரம் ஒன்றே. அவ 
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சது மரணத்திற்குப் பின் ஆலன் நாள் தோறும் பதி 

னைந்து மணி நேசம் வேலை செய்து தமது தாயாரையும் 

தமது இசண்டு சகோதசமையும் பாதுகாத்.துவர்தனர். 

அக்காலத்தில் ௮வர்இனக்தோறும் மூன்றுகான் கு மணி 

கேசம் நூல்களை வாூித்துவரறுவர், “கருமம் செய 

ஒருவன் கைதூவேன் என்னும், பெருமையில் பீடி௮டை 

ய தில்” என்று ஈம் வள்ளுவர் கூறியதுபோல அவரும் 

அதிகம் கஷ்டப்பட்டு '2வலைசெய்தல் அநேகம் 

பாஷைகளைக் கற்பதோ டொக்கும் ” என்று அடிக்கடி 

கூறவா, 

ஆலன் பதினேழாவது வயதில் ஆங்கே நாட௨கக் 

கவி ரேஷ்டராஓய ஷேக்ஸ்பியரின் நாடக நூல்களைக் 

கற்கத் தொடக்க அவற்றில் பெரும் பாகங்களை மனப் 

பாடம் செய்துமுடித்தார். அக்காலத்திலும் மற்றைக் 
காலத்திலும் வசத லட்சியம் மெய்யுணர்தல் ஒன் ே.. 

௮வர் அதற்காகவே பலநால்களைக் கற்றூர். இவ்வல 

கத்தில் மனிதர் ௮பவிக்கும் துன்பங்களே ஈரகமாகு 

மன்பதும், இன்பங்களே சுவர்க்கமாகு மென்ப 

அம், இவ்வுலகத்திற்கு அந்நியமாக சுவர்க்க நரகன் 
கள் இல்லையென்பதும் ௮வ.ரது துணிவு, அவர் ஒழுகி 

கத்தை ஜர் ஆபரணமாக எக்காலத்தும் கொண்டிருக்: 

தார். அவர் ஜாதியில் ஆங்லேயரா யிருந்தும்.( புலா 
அண்ணல், மஅவுண்ணல், ௮அக்கிய ஸ். திரீகளுடன் உலா 

வச் செல்லல், முதலிய கெட்ட பழக்கல்களை ஒருபோ 

அம் சைக்கொண்டவரல்லர்) அவர் வாக்கனின்று 

வரும் வார்த்தைகளெல்லாம் பொருள் நிறைந்தனவா 
யும் இன்பம் பயப்பனவாயும் இருக்கும், அவசைக் 

கண்ட தீயோரும் ஈல்லோசாய்விடுவர். இதற்குப் பல 
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சான்றுகள் உண்டு. அவற்றுள் ஒன்று :-- அவர் 
காலத்தில் வேலை பார்த்துவக்த ஓர் இடத்தில் சதாகா 
லமும் கெட்ட வார்த்தைகளைப் பேசிக்கொண்டிருக்த பல வேலைக்காரர்கள் அவர் அமல்குப் போய்ச் சேர்ந்த Ba நாட்களுக்குள் ஆவ்வார்த்தைகளை அடி யோடு 
OMS BBC ci gar. 

அவர் தமஅ இருபத்துநான்காம் வயதில் :: அய Bue" (The Light of Asia) என்னும் நாலை வாசத் தார். அக் நாலி 68 Ch gr அவருக்கு மெய்யுணர்வு உண் டாயிற்று, ௮ முதற்கொண்டு அவர் நமது நாட்டு 
மால்களை மிகுதியாக வா௫ிக்கத் தொடல்இனார். sug நாட்டு நூல்களில் அவருகருக்த விருப்பம் வேறு எந்த நாட்டு நால்களிலும் இல்லை. அவர் **£ீழ்நாட்டா ரே மேய்ஞ்ஞானக் கருஷலம்'” என்றது அடிக்கடி கூறுவ அண்டி. அவர் வாக்னின்று வந்த ஓவ்வொரு வார்த், .தையிலும் ஈமதுதாட்டு நீதியும் மசக்கோட்பாடும் கலந் திருக்கும். (ஒழுக்கம் ஒன்றே மேய்யுணர்வுக்கும் மற் ஹைய சகல உயர்ந்த பதவிகளுக்கும் மார்க்கம் என்பது ஆவருடைய சித்தாந்தம்.) அதுபற்றி அவர் எஞ்ஞான் ௮ம் ஓழுக்கத்தைத் தம் உயிரினும் அதிகமாக ஓம்பி 
வந்தார், 

அவர் தம முப்பதாம் வயதில் லில்லி ஆலன் என்னும ஒர் ஆங்கில மாகை மணம்புரிந்தார். அவ் வம் மையார் அ௮வ.அ உடம்பு, மனம், ஆன்மா என்ற மூன் ற்கும் ஓர் ஓப்பத்றதுணையாக அவசோடு கூடி வாழ்ந்து வக்கனர். ௮வது முப்பத்இண்டாம் வயதில் அவ ருக்கு ஒருபெண். பிறந்தாள், அவளுக்கு நோரா ஆலன் என்று பெயரிட்டனர். அவள் பிறந்தநாள் sp 
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கொண்டு அவர் விஷய இச்சையை விட்டுவிட்டனர் 
அவர் காலை மூன்று மணிக்கு எழுந்திருந்து Burns 
இல் இருப்பர் ; குன்றுகளின் மீது தனித்துச்சென்று 
ஆன்ம தத்துவங்களைச் இந்திப்பர்; ௮வசை அடுத் 
தோர்களுக்கு ஆன்மஞானத்சை உப2தூப்பர். மனி 
தன புற நிலமைக ளெல்லாம் அவனது அகநிலைமை 
களிலிருந்தே வருகின்றன"? என்பது. “பற நில்மைக 

ஊத் திருத்துவதற்கு ௮கநிலைமைகளைச் இரு த்தவேண் 
ம்” எபைதும் அவருடைய முக்ய உபதேசங்கள்) 

- அவர் இயற்றியுள்ள பல.நால்கள், அவருடைய. 
பெயர் இவ்வுலகில் என்றெனறும் நின்ற! நிலவும்படிக் 
கும், ௮அவசது அறிவையும் ஆற்றலையும் சொல்வன்மை 
யையும் எல்லாரும் புகழுமப்படிக்கும், செய்கின்றன. 
அக் நால்களில் சிலவற்றை யான் மொழிபெயர்த் துள் 
ளேன். அவை : மனம் போல வாழ்வு,” * அகமே. 

வதம்,” “வலிமைக்கு மார்க்கம்,” ''ஊழை வெல்வதற்கு. 

உபாயம்,'” “முத்திக்கு மார்க்கம்” என்பன, இவற்றில் 

இ௫வரை அ௮ச்சிடப்பெருத சடைசி இரண்டு நூல்களை 

யும் ௮ச்சிட்டு வெளிப்படுத்தியபின் ௮வது மற்றைய 

நூல்களையும் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவதாக யான் 

நிச்சயித்்துள்ளேன். அவர் *புத்திவிளக்கம்'' (1116 

Light of 868500) என்று. ஒரு மாதாந்தப் பத்திரி 
கை நடத்இவக்தார். ௮தனை இப்போது வேறொரு 

பெயருடன் ௮வச௮ மனைவியார் நடத்திவருகன்றனர்,. . 

அவர் சரீர . ஆசோக்கெம் குன்றிய காலத்தும், 

௮வசஅ கடைசிக் காலத்தும், yur தமது தியானச்: 

தையாவத, தெய்வ இந்தனையையாவஅ, பசோபகாச 

வேலையையாவது கிறுத்தியது மில்லை. குறைத்தது: 
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மில்லை, ௮வசஅ சரீச ஆசோக்யெத்தைக் கருதி ௮வ 
பது மனைவியார் முதலியோர் ௮வசது வேலைகளைக் 
குறைக்கவேண்டுமென்று அவரிடத்திற் கூறிய பல 
சமயங்களிலும், வேலை செய்வதற்காகவே யான் உட 
லோடு கூடிப் பிறந்தேன் ; வேலை செய்வதற்காகவே 
பயான் உடலோகடி வாழ்ெ்றேன் ; என் வேலைமுடிக் 
தவுடனே இவ்வுடலை யான் விட்டுவிடுவேன். நீங்கள் 

என் வேலையைத் தடுக்கவேண்டாம்.'” என்று கூறி 
யிருக்தன்றனர், அவர் கடைசியாக 1912-ம் வருஷம் 
ஜனவரி மாதம் 12-ம் தேதி “எனது வேலைகளை யெல் 
லாம் செய்து முடித்துவிட்டேன்., யான் இதுமுதல் 
என தந்தைபாழ் செல்வதற்குச் சித்தமாகப் போகின் 
றன்.” என்று கூறித் தமது வேலைகளைவிட்டு நீக்கித் 
தமது மனைவியார் முதலியோர் களிப்படையும்படி. பல 
கல்ல காரியங்களைப்பற்றி ௮வருடன் சம்பாஷித்துக் 
கொண்டிருந்து, அம்மாதம் 24-ம் தேதி பாமபதம்.. 
அடைந்தனர். அவரது சரீரம் மேல்காட்டு வழக்கப் 
படிக்கன்றி நமது காட்டு வழக்கப்படி காஷ்டத்தில் 
வைத்து எரிக்கப்பட்டது, ௮வது ஆவி அறிவு வடி 
வாக இன்றும் எங்கும் நிறைந்து விளங்குன்ற. 
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அகமே புறம்.



காப்பு... 

அகமே புறமே அனைத்துமே யா௫ 

அகமே விளங்கும் ௮றிவே--*அகமே 
புற'மெனச் சொல்லப் புகுக்தஇக் நாலைத் 

திறமமெனச் சொல்லச் செயும். 

அடக்கம், 

் அடக்க மமசருளுய்க்கு' மென் மருசான் 

நடக்கும் நெறியை நவில--அடக்கம்: 

அவாவிகிற் இன்றேன் அ௮துசிறிது மில்லேன் 

தவாவள முற்ற தலத்து. 

வேண்டல். 

6 அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத் 

Bay py செய்அுஞ் சிறப்''பென்றான்--முன்புலவன் 

ஆதலினால் எல்லாரும் HYP DOGO edi ga 
வேதகெறி நின்றுணர்க மெய். 
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அகமே புறும். 
ஒட உட _ 

அகமும் புறமும். 

HW கத்தை யொத்தே புறம் (வாழ்வு) அமை 
இன்ற. அகம் இடைவிடாது Ly put GeO ar oat 

gGQaaapg, tgah வெளிப்படாமல் இருப்ப 

Bom cg மழறைபட்டிருக்றெேதோ ௮து சிறிது 

காலத்திற்கு மட்டுமே மறைபட்டிருக்கிறது. ௮௮ 

மூதிர்க்து சடையொக  வெளிப்பட்டேவிடுகிற து, 

வித்த, மாம், மலர், கனி-இவை ஒன்றின்பின் ஒன்றாக 

வும், ஒன்றிலிருந்து ஓன்றுகவும், எந்த முறையில் 

வெளிப்பட்டு நிலவுன்றனவோ அந்த முறையிலயே 

பிரபஞ்சமும் நிலவுன்றஅ. மனிதனது அகத்தின் 

நிலைமையிலிருந்து அவனது புறத்தின் நிலைமைகள் 

தோன்றுன்றன. ௮வனதுகினைப்புக்கள் அவனுடைய 

செயல்களாக மலர்சன்றன, ௮வன௮ செயல்கள் அவ 

னுடைய ஓழுக்கமும் புதகிலைமையுமாகய கனிகளைக் 

கொடுக்கின் றன. 
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அகமே புறம். 

மரம் எப்பொழும் பூமியின் அகத்திலிருர்தே 
வெளிப்பட்டுக்கொண்டிருத்கல்போல வாழ்வும் எப் 
Dur ap gor மனிதனது அகத்திலிருஈ?ச வெளிப்பட் 
டுக்கொண்டி ஈக. நிலத் தள் புதைபட்டுள்ள 
விச்துக்கள் சாளடைவில் இலைகளாசவும் மலர்களாக 

வும் கனிகளாகவும் வெளிப்படுதல்போல, அகத்துள் 
Lyon Ls Oem ar நினைப்புக்களும் சாளடைவில் சொர்க 
ளாகவும் செயல்களாகவும் செய்து முடிக்கப்பட்ட 
காரியங்களாகவும் வெளிப்படுகின்றன. 

மறைபட்டுள்ள ஊற்றுவாய்களிலிருந்து எப்படி 
ஊற்றுநீர் வெளிப்படுகின்றதோ அப்படியே மனித, 
னது வாழ்வும் மறைபட்ளெள ௮வன ஆ அசுமூலவ் 
களிலிருந்து வெளிப்படுஇன்றஅ. நிகழ் sing Rev 
அவன் எக்நில்மைகளில் இருக்முனோ அவையும், 
நிகழ்காலத்தில் ௮வன் எவற்றைச் செய்கருனோ அவை 
யும், ௮வன் அகத்திலிருக்த வர்இருக்கன்றன, o Ar 
காலத்தில் அவன் எந்நிலைமைகளில் இருப்பானோ ௮வை 
யம், எதிர்காலத்தில் ௮வன் எவற்றைச் செய்வா னோ 
அவையும், ௮வனஅ அ௮கக்தினின்றே உற்பத்தியாகும். 

சுகமும் அச்சமும், ம௫ழ்வும் கவலையும், அணிவும் 
அச்சமும், விருப்பும் வெறுப்பும், அறிவும் மடனும் 
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அகமும் புறமும்: 

அகத்திலன்றி வேறு எங்கும் இல்லை, அவையாவும் 

மூனே நிலைமைகளேயன்றி வேறல்ல, 

மனிதன் தனது அகத்தின் ௮சசன் ; தனது 

மனத்தின் காவலன்; தன வாழ்க்கையாகிய கோட் 

டையின் தனிக்சாப்பாளன், அவன் அக்த முறை 

மையில் ஊக்கமேனும் தூக்கமேனும் கொண்டிருக்கக் 

கூடும். அவன் தனது அகத்தை மேலும் மேலும் 

எச்சரிக்கையுடன் வைத்துக்கொண்டிருக்கக் கூடும். 

அவன் தனத மனத்தை அதிகப் பிரயாசையோடு. 

பாதுகாத்துச் சுத்தப்படுத்தக்கொள்ளக் கூடும்; 

அவன் நியாயமற்ற நினைப்புக்களை நினையாது தன்னைக் 

காத்துக்கொள்ளக்கூடும். இஃது அறிவு விளக்கத் 

இற்கும் இன்பப்பேத்றித்கும் மார்க்சம்,இதற்குமாருக, 

௮வன் தனன ஓழுக்கத்தைச் சரியாகத் இருத்துவ 

தாயை மேலான கடமையைச் செய்யாது எச்சரிக்கை 

யும் Bossy மின்றி வாழக்கூடும். இஃது அறிவு 

மயங்குதற்கும் துன்ப மடைவதற்கும் மார்க்கம். 

ர ற 

ஒரு: மனிதன் தனது வாழ்வு முழுவதும் தனது 

மனத்தினின்றே வருறதென்று ௮றிவானானால் அப் 

பொழுதே அவனுக்குப் பேரின்பவிட்டின் வழி. 

இறக்துள்ளதாகும். அவன் அப்பொழுது தனது 
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கே புறம். 

மனத்தை அள்வதற்கும், தன இலட்சியத்இற்கு ச் 
தக்கபடி தன்னைத் திருத்திக்கொள்வதற்கும் SES 
வலிமை தன்னிடத்தில் இருப்பதைக் காண்பான். ௮ப் 
படியே அவன் முற்றும் மேம்பாடான நினைப்பையும். 
செயலையும் மேற்கொண்டு கேசாகவும் உறுதியாகவும் 
கடப்பான். அவனுக்கு வாழ்க்கை இனியதாசவும். 
அயதாகவும் அமையும், அவன், சிறிது முன்னாக. 
லோ பின்னாகவோ, ௪கல தீமைகளையும் சகல சவலை. 
களையும் ௪கல அன்பங்களையும் போக்விடுவான். 
ஏனெனில், தனத அகத்தின் வாயிலைத் தள.சா* ஊச். 

- கத்துடன் காத்துவருறெ ஒரு மனிதன் ஞானத்தை. 
யும் துக்கரிவிர்த்தியையும், சுகப்பிராப்தியையும் அடை 
யாமல் இரான். 
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மனத்துன் தன்மையும் 
6 

வனமையும், 

சீனம் வாழ்வை விதிக்கும் நியக்தா ; நிலைமை 

களைச் இருவ்டித்துத் இருத்தும் கர்த்தா; தனது 

'சொந்த பலன்களை அுூபவிக்கும் போக்தா, பொய் 
யைச் இிருஷ்டிக்கும் இறனும் மெய்யைக் காணும் 

-இறனும் மனத்திற்கு உண்டு. ஆன்ஜோரும் ட மனத் 

“ தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி ்” என்று கூறியுள்ளார். 

: மனம் தளர்ச்சியின்றி . வாழ்ச்கை நிலைமையாயெ 

வஸ்திரத்தை நகெய்துகொண்டிருக்கற௮ ; நினைப்பு 
நூல் ; நல்ல செயல்களும் தீய செயல்களும் பாவும் 

ஊடும்; ஒழுக்கம் வாழ்வாகய தறியில் கெய்யப்படும் 
வஸ்திசம். மனம் தான் கெய்த வஸ்இரரத்தால் தன்னை 

உடுத்துக்கொள்றே.து, 

மனிதன் மனத்தையுடைய உயிசாகையால் மனத் 
இன் சகல சக்திகளையும் உடையவனா யிருக்ளறொன் 

தான் விரும்புவனவற்றை யெல்லாம் ௮டைதற்குத் 
தக்க கருவிகளைச் சொண்டிருக்கிறான். அவன் தனது- 
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அகமே புறம், 

அது பவத்தினால் கற்இமுன் ; ௮வன் தனது அுபவச்: 

தை மிகுக்கவும் குறைக்கவும் கூடும். ௮வன் பிறரால் 

எந்த இடத்திலும் கட்டுப்பட் டி.ரு.க்கவில்லை; ஆனால், 
அவன்தானே தன்னைப் பல இடங்களில் கட்டுப்படுத்தி 

யிருக்ொன் ; அவன் தானே தன்னைக் கட்டுப்படுத்தி: 

யிருப்பதால், அவன் நினைத்த மாத்திரத்தில் தானே 

தன்னை அக்கட்டிலிறாந்து நீக்க்கொள்ளக்கூடும், 

அவன்தான் விரும்புகறபடி SuSe@ அல்லது அயோ, 

சீமோனே அல்லது மேலோனோ, மடையனோ ௮ல் 

லது ௮றிஞனோ ஆகக்கூடும். ௮வன் லெ செயல்களைத் 

இரும்பத் திரும்பச் செய்து பழக்கங்க ளாக்க்கொள்: 
ளலாம்: அவன் அவற்றிற்கு பறுதலையான செயல்களை 

மேன்மேலும் செய்து அப்பழக்கங்களை அழித்துவி. 

லாம், அவன் மேய்ட்போருள் முழுவதும் தனக்கு மறை 

படும் வரையில் தன்னைச் சுற்றிப் பொய்களை ௮மைத் 

அக்கொள்ளக் கூடும் ; அவன் மேய்ப்போருளைப் பூரண 

மாசக் காணும் வரையில் தன்னைச் சுற்தியுள்ள பொய். 

களை ஒன்றன்பின் ஓன்றுக அழித்துவிட க்கூடும். 

அவன் செய்யக் கூடியன ௮ளவற்றன ; அவன் பூரண 

சுதந்தரத்தை யுடையவன், ஆன்றோரும் 

**நன்னிலைக்சண் தன்னை நிறுப்பானுநற் தன்னை 

திலைகலக்கிக் £ழிடு வானும்--. நிலையிலும் 
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மனத்தின் தன்மை, 

மேன்மே லுயர்க்தி கிறுப்பானும் தன்னைச் 

தலையாகச் செய்வானும் தான்.'' 

என்று கூறியுள்ளார். 

தனது சொந்த நிலைமைகளைச் இருஷ்டித்துச் 

கொள்வதற்கும், தான் வாழ்வதற்குத் தக்க நிலைகளைத் 

தெரிக்துகொள்வதற்கும் ஏற்ற சக்தி மனத்தினிடத் 
இல் உண்டு, மனம் எந்த நிலைமையையும் மாற்றுதற் 

Go, எந்த நிலைமையையும் விட்டொழித்தற்கும் வல் 

லமையுடையஅ. அன்றோரும் 

*கெடுக்ச வள்லதும் செட்டவர் தங்களை ம 
Qu@és aang இம்மனம்......... 

என்று கூறியுள்ளார். 

௮ பல நிலைமைகளை ஒன்றன்பின் oor PD 

YyouIise sab Ss eon sons joie #1 eo 
யில் தனத நிலைமைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றுக மாற்றிக் 

கொண்டும் கைவிட்டுக்கொண்டும் இருக்கிறது. 

உள் கோக்கும் நினைப்புக்கள் ஒழுக்கத்தையும் 

வாழ்வையும் உண்டு பண்ணுன்றன; நினைப்புக்களை 

மனிதன் தனஅ விருப்பத்தாலும் முயற்சியாலும் திருத் 

,இக்கொள்ளவும் மாற்றிக்சொள்ளவும் கூடும். பழக்க 

மும் பலவினமும் பாவமுமாகயெ தளைகள் தன்னாலேயே 
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அகமே புறம், 

உண்டுபண்ணப்படுகின்றவை ; அவை தன்னால் மாத் 

தரம் அழிக்கப்படக்கூடும் அவை ஒருவனுடைய 

மனத்திலன்றி வேறெங்கும் இல்லை; ௮வை புறப் 

பொருள்களோடு சம்பக்தப்பட்டிருக்த போதிலும், 
அவை உண்மையில் அுப்புறப்பொருள்களின்் கண் 

இல்லை. | புறம் அகத்தால் ஆக்கவும் திருத்தவும் படு 
இன்று. அகம் ஒருபோஅம் புறத்தால் ௮க்கப்படுவ 
அம் திருத்தப்படுவதும் இல்லை. மனக் கவர்ச்சிக்கு 
௪௮ புறப்பொருளில் இல்லை ; ஆஞல், அப்பொருளின் 
மீது மனம் கொண்டிருக்கிற ஆசையில் Qe sO gw. 
துன்பமும் கவலையும் புறப்பொருள் களிலும் வாழ்வின் 
சம்பவங்களிலும் ஓட்டிக்கொண் டிருக்கவில்லை ; 
அப்பொருள்களையோ அல்லன சம்பவங்களையோ பத் 
திய மனத்தின் ஓர் ஒழுங்கன நிலைமையில் ஒட் 
டி.க்கொண்டிருக்னெறன, தூய்மையால் ஒருதக்குசெய் 
யப்பட்டு, (ஞானத்தால் பலப்படுத்தப்பட்ட மனம் 
பிரிக்கக்கூடாச வண்ணம் அன்பத்தோடு கட்டப்பட் 
டுள்ள ௪கல அவாக்களையும் காமங்களையும் ஒழித்த த் 
தெளிவையும் சாச்தியையும் அடைதெத. 

பிறரைக் கெட்டவர் என்றலும், கெடுதிக்கு 
மூலம் புறகிலைமைகள் என்றெண்ணி அவற்றோடு போ 
சாடுதலும் உலகத்தின் அன்பத்தையும் அமைதியின் 
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மனத்தின் தன்மை: 

.மையையும் அதிகப்படுத்துவகன்றிக் குறைப்பதில்லை. 
புறம் sasha Apo, sa shor காரியம். அகம் சத்' 

தமாயிருக்கும் பொழுது புறத்திலுள்ள ௪கல காரி 

அவங்களும் சுத்தமா யிருக்சன்றன. அன்றொரும் 

epost கல்வியுங் சடவுட் பூசையும் 

கற்றவம் இயற்றலும் சவையில் தானஞூம் 

மற்றுள அறங்களும் மனத்தின் பாலமுக் 

கற்றவர்க் கேபயன் அளிச்கு மென்பரால்.” 

என்று கூறியுள்ளார். 

சகல வளர்ச்சியும் வாழ்வும் அகத்திலிருந்து புறத் 

திற்கு வருன்றன ; சகல தேய்வும் அழிவும் புறத்தி 
Ants ௮கத்திற்குச் செல்கின்றன. இது பிரபஞ் 

சத்தின் ஒரு Qu graf §}. 

சகல விரிவுகளும் அகத்திலிருக்.து நிகழ்சன்றன ; 

சகல திருத்தங்களும் அகத்தில் செய்யப்படவேண் 

டும். எவன் பிறரோடு போசாடுதலை விட்டுத் தனது 

மனத்தைத் இருத்துவதிலும், பலப்படுத்துவதிலும் 

வளர்ப்பதிலும் தன சக்திகளைப் பிரயோகக்றொனோ, 

அவன் தனது சக்திகளையெல்லாம் ஒருழுகப்படுத் 

தித் தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ககிருன் ; அவன் 

தனது மனத்தைச் சமகிலையில் நிற்கச் செய்கபொழுது 
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அகமே புறம், 

தனது இரக்கத்தாலும் எசையாலும் பிறசையும். 
hs ஈல்ல நிலைமைக்குக் கொண்டுவருகருன் ; 
ஏனெனில், ஒருவன் பிறருடைய மனத்தை நடத்து 
வதும் ஆளுவதும் ஞானத்துக்கும் சாந்திக்கும் வழி' 

கள் அல்ல; தனது சொக்க மனத்தின்மீது தனது 
நியாயமான அ௮திகாசத்தைச் செலுத்துவலம் உயர்க்க 
ஒழுக்கங்களாகிய சன்மார்க்கங்களில் தன்னை நடத்து 
வதும், ஞானத்துக்கும் சாந்திக்கும் வழிகள். 

லரவணடைய வாழ்வு அவனது அகத்தினின் 
னத்தினின்றும் வருகத.து. ௮வன் 

தனது சொத்த நினைப்புக்களையும் 
505 உண்டுபண்ணியிருக்கருன். 

வண்டும் நினைப்புக்களைத் தெரிக்தெ: 
டுத்.துச் தனத மனத்தைத் இருத்தும் சக்தியை உடை 

யவன், ஆகையால், ௮வன் கன வாழ்வையும் திருத். 
'இக்கொள்ளக் கூடும், ஆன் ரோரும் 

= ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித் 

-. தாழா அத்து பவர். "! 
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பழக்க த்தை உண்டாக்கல். 

இக மனோரிலைமை ஒவ்வொன்றும் மனித 

னால் ஈட்டப்பட்ட பழக்கம் ; ௮௮ திரும்பத் திரும்பத்" 

தொடர்க்து நினைச்சப்பட்டதால் பழக்கமாக யிருக் 

றது. தளர்ச்சியும் உற்சாகமும், வெகுளியும் பொ 

அமையும், இவறன்மையும் ஈகையும், உண்மையில் 

மனத்தின் சகல தன்மைகளும், மனிதனால் தெரிக்து 

கொள்ளப்பட்ட கினைப்புக்கள். ௮வை தாமாககிகழும் 

வசையில் இரும்பத் திரும்ப கினைச்கப்பட்டுப் பழக் 

கங்களா) யிருக்கின்றன ; அடிக்கடி நினைக்கப்பட்ட 

ஒரு கினைப்பு கடைசியில் மனத்தின் ஒரு ஸ்இ.ரமான- 

பழக்கமாஇன்றது. ௮,த்தகைய பழக்கங்களிலிருக்து 

வாழ்க்கை வருகின்றது: atv 

தனது அறுபவங்களைத் திரும்பத் இரும்பக் 

கொள்ளுதலால் அ.றிவை யடையும் இயற்கை ajo on gt 

மனம். முதலில் பெயப்பதற்கும் சந்திப்பதற்கும் ௮.தி: 

அப் பிசயாசையாகத் தோன்றும் ஒருநினைப்பு பழன: 

கடி. மனத்திற் கொள்ளப்படுதலால் பழக்கமும் இயற். 

கையும் Bea pg. ஒரு இதுவன் ஒரு கைத்தொழிலைக். 

கற்கத் தொடக்குல் காலத்தில் னது கருவிகளைச்: 
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அகமே புறம், 

சரியாகப் பிடிக்கவும் முடியாது, உபயோ௫க்கவும் 

முடியாது. ஆனால், ௮வன் திரும்பத் இரும்ப கீண்ட 

கரலம் அப்பியாசம் செய்தபின்னர் அவற்றை மிகச் 
சுலபமாகவும் சாமர்த்தியமாகவும் உபயோ இக்கறுன், 

௮துபோல,(முதலில் அடைவதற்கு முடியாததாகத் 

தோற்றும் ஒரு மனோபாவம் விடாமுயற்சியாலும் ௮ப் 

பியாசத்தாலும் சடையில் அடையப்பட்டு, முயற்சி 

யின்றி இயற்சையாக நிகழ்கின்ற ஒரு நிலைமை ஆன் 

DS. 
தனது பழக்கங்களையும் நிலைமைகளையும் ஆக்கற் 

கும் திருத்தற்கும் மனத்திற்கு வலிமையுண்டு, இவ் 
வலிமை மனிதன் முத்திக்குச் சாரணமாக இருப்ப 

அந்தவிரத் தன்னை ஆளுதலால் அடையப்படும் பூசண 

சுதந்தாச்தை யடையும் வழியையும் காட்டுறெது 

ஏனெனில், ஒருமனிதன் தீய பழக்கங்களை உண்டுபண் 

ணிக்கொள்ளும் சக்தியை உடையவன யிருப்பது 

போல நல்ல பழக்கங்களை உண்டுபண்ணிக்கொள்ளும் 

சக்தியையும் உடையவனா யிருக்கிறான். இப்பொழுது 

நான் சொல்லும் விஷயத்தைச் சறிலு விளக்கிக் கூறு 

வது அவசியகம். இதனைப் படிப்பவரும் அம்க்து 

கவனிக்கவேண்டும். 

சரியான காரியத்தைச் செய்தலினும் பிசசான 

காரியத்தைச் செய்தல் எளிதென்றும், புண்ணிபச் 
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பழக்கத்தை கணா க்கல்: 

தைச் செய்தலினும் பாவத்தைச் செய்தல் எளிதென் 

ம், ie“ சொல்லப்படுகிறது. அக்கிலைமை 

அகேசமாக எல்லோராலும் நித்தியத்தன்மை. யுடைய- 

தெனக் கொள்ளத்தக்க தாடூவிட்டது. சிரிய 

சேஷ்டரான புத்தரும் * தீய வினைகளையும் ஈமக்கூத்: 

அன்பத்தைத் தரும் வினைகளையும் செய்தல் எளி ; 

நல்ல வினைகளையும் ஈமக்கு இன்பத்தைத் தரும் வினை 

களையும் செய்தல் அரி '' என்று கூறி யுள்ளார்.. 

இ௫ மனித சமூகம் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் உண்மை 

யானாலும்,மனிதர் அபிவிர்த்தி யடையும் மார்க்கத்தில் - 

கண்டு கழிக்கும் ஒறு ௮பவமே யன்றிப் பொருள் 

களின் ஸ்திரமான நிலைமையன்று ; நித்தியத்தன்மை; 

யுடையதன்று, சரியான காரியத்தைச் செய்தலினும் 

பிசகான காரியத்தை செய்தல் மனிதர்களுக்குச் சலப 

மாகத் தோற்றுவதற்குக் காரணம் அவர்களிடத் 

அள்ள மடமையும் அவர்கள் வாழ்வின் நோக்கத்தை 

யும் பயனையும் ௮றியாமையுமேயாம். ஒரு குழக்தை- 

எழுது தற்குக் கற்றுக்கொள்ளுல் காலையில் எழுது 

கோலைப் பிசகாகப் பிடித்தலும் அக்ஷரம் களைப் Qe. 

காச எழுதுதலும்௮தற்கு மிகச் சுலபமாகவும், எழுத 

கோலைச் சரியாகப் பிடித்தலும் அகூபாங்களைச் சரி. 

யாச எழுதுதலும் அதற்கு மிகப் பிரயாசையாகவும் 

தோன்றுகின்றன, விடாமுயற்சியாலும் அப்பியாசத்: 
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அகமே புறம். 

தாலும் ஓழிச்கக்கூடிய எழுஅ.தற் ரொழிலின் அறி 

யாமை அதனிடத் திருத்தலான். கடைசியாக அவ் 

வஞ்ஞானம் Sa@u பின்னர் எழுதுகோலைச் சரியாகப் 

பிடித்தலும், அ௮க்டஷாங்களைச் சரியாக எழுதூதலும் 

அக்குழந்தைக்கு இயற்கையும் சுலபமா மாவின் 

றன, அக்காலத்தில் பிசகான காரியத்தைச் செய் 

தல் பிரயாசையாசவும் முற்றிலும் அகாவசியமா கவும் 

அதற்குத் தோற்றுறெ௮. இவ்வுண்மை மனத்தின் 

காரியங்கட்கும் வாழ்க்கையின் காரியங்கட்கும் சமமா 

சப் பொருக்தும். (சரியான காரியத்தை கினைத்தற்கும் 

செய்தற்கும் ௮திக அப்பியாசமும் விடாமுயற்சியும் 

வேண்டும்; சரியான காரியத்தை நிளைத்தலும் செய்த 

லும் இறுதியில் இயற்கையும் சுலபமு மாகின்றன; அப் 

பொழுது பிசகான காரியத்தைச் செய்தல் பிரயாசை 

யாகவும் முற்றிலும் அகாவகயகமாகவும் தோற்று 

இன்ற த." , 

! ஒரு சிற்பி ௮ ப்பியா சத்தினால் தன௮ தொழிலில் 

தேர்ச்யெடைதல் போல ஒரு மனிதன் அப்பியாசச் 

இனால் ஈல்வினையில் தேர்ச்சியடைதல் கூடும்;] ௮து 

புதிய நினைப்புக்களால் புதிய பழக்கங்களை “உண்டு 

,பபண்ணுதலே யன்றி வேறன்று ; எவனுக்குச் சரியான 

நினைப்புக்களை நினைத்தலும் சரியான செயல்களைச் 
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பழக்கத்தை உண்டாக்கல். 

'செய்தலும் சுலபமாகவும், பிசசான நினைப்புக்களை 
- நினைத்தலும் பிசகான செயல்களைச் செய்தலும் பிர 

யாசமாகவும் தோற்றுசன்றனவோ, அவன் எல்லாவற் 
ிலும் உயர்ந்த ஒழுக்கத்தையும் ஒப்புயர்வற்ற தூய 

ஆன்மஞானத்தையும் அடைக்அவிட்டான். 

மனிதருக்குப் பாவங்களைச் செய்தல் சுலபமாக 

வும் இயற்கையாகவும் இருக்றெது, அவர்கள் திரும் 
பத் திரும்ப நினைத்துத் தீய பழக்கங்களை உண்டு 
பண்ணி யிருத்தலான். சமயம் வாய்த்த பொழுது இரு 
உன் திருடாஇருத்தல் மிகப் பிரயாசை. எனெனில், 
அவன் ரீண்ட காலம் பிதர் பொருளைக் கவரும் நினைப் 
புக்களிலும் 2பசாசை கினைப்புக்களிலும் வாழ்ந்திருக் 
இறுன். அனால், அத்தகைய பிரயாசை நீண்டகாலம் 
நேர்மையும் நியாயமு முள்ள நினைப்புக்களில் வாழ்க 
வந்த ஒரு யோக்கயெனுக்கு உண்டாவதில்லை. ஏனெ 
னில், ௮வன் திருட்டின் குற்றத்தையும் மடமையை 
பூம் பயனின்னமையையும் அறிந்திருப்பதனால் திருட்டு 
நினைப்பு எள்ளளவும் அவன் மனத்துள் பிசவேஓியா ௮. 
,இருடுதல் மிகக்கொடிய பாவம்; பழக்கத்தை உண்டாக் 
குதலையும் பழக்கத்தின் வலிமையையும் செளிவாக 
விளக்குதற்காச இவ்வுதா.ரணத்தைக் காட்டினேன், 
ஆனால், சகல பாவங்களும் புண்ணியங்களும் இவ் 
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ஆ,கமே புறம். 

வாறே உண்டாகின்றன, கோபத்தையும் ஆத்திரத்தை 
யும் கொள்ளுதல் ஆயிரக் கணக்கான ROW) BOR SRE 

FUTSAL FMM San DHESOM ait wor 

கோப தநினைப்புக்களையும் ஆத்திர நினைப்புக்களையும் 
அடிக்கடி நினைத்துக்கொண்டிருத்தலான். அவற்றை 

நினைக்கு் தோறும் ௮வற்றிம் கேற்ற சுபாவம் ௮இ௧ 

உறுதியாகவும் ஆழமாகவும் வேளுன்றுகற ௮. (இவ்- 

வாறே, அமைதியும் பொறுமையு முள்ள ஒரு நினைப்: 

பைப் பிசயாசைப்பட்டுக் பொடுத்து, ஆத்திரமும். 

வெருளியும் வேசோடு நீவ்கும்வரையில் ௮ தனைஇடை 

விடாது நினைத்துக்கொண்டு வருதலால், அமைதியும் 

பொறுமையும் சுபாவங்களாய்விடும், இங்கனமே ஒவ்: 

வொரு பிசசான நினைப்பையும் மனத்தைவிட்டு வெ 

ளியேற்றிவிடலாம் ; இப்படியே ஓவ்வொரு பொ 

ய்ச்செயலையும் ஒழித்துவிடலாம் ; இப்படியே gar 

வொரு பாவத்தையும் வென்றுவிடலாம். 
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செய்தலும் அறிதலும். 

ரு மனிதன் தனது வாழ்வு முழுமையும் 

தனது மனத்திலிருந்து வருகறதென்றும், ௮ம்மனம் 

தனது பொறுமையான மழுயற்கியால் வேண்டுமளவு 

இருத்தப்படக்கூடிய பழக்கங்களின் சேர்க்கையென் 

னும், தனது மனத்தைத் தன. முயற்சியால் முற்றி 
௮ம் அடக்கி. ஆளக்கூடுமென்றும் அறிக்தானானால், 

அக்கணமே அவன் பேரின்ப விட்டின் கதவைத் இறக் 

கும் திவவுகோலை ௮டைக்தவனாவிறான், 
₹ தின்னை அறப்பெறு இற்கலேன் நன்னெஞ்சே ! 

பின்னையான் யாரைப் பெறுகிற்பேன்--நின்னை 

அதப்பெறு கற்பேனேல் பெற்றேன்மற் நீண்டே 

* தூறச்சம் திறப்பதோர் தாள்.” 

ஒருவனது வாழ்க்கையின் கேடுகள் ௮வனத 

மனத்தின் கேடுகளே, அவற்றின் நிவிர்த்தி அகத்தி 

லிருந்து செமமாக உண்டாகவேண்டுமே யன்றிப் 

- பூறத்திலிருந்து இடீரென்று செய்து கொள் 

ளத்தக்க தன்று. ரசாள்தோறும், காழிகை தோறும், 

மாசற்ற ' நினைப்புக்கலை நினைத்தற்கும், குற்றத்அள் 
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அகமே புறம். 

ஞூம் சலக்கத்துள்ளும் விழக்கூடிய சக்தர்ப்பங்களில் 

குற்றமும் கலக்கமு மற்ற நிலைமைகளைக் கொள்ளு 

தற்கும் மனத்தைப் பழக்கவேண்டும். கருங்கல்லில் 
வேலைசெய்றெ பொறுமையுள்ள இற்பியைப்போன் று, 
சரியான வாழ்க்கையை ௮டையக் சோருறெ மனிதன் 
தனன மனமாயே சருங்கல்லிலிருக்து தனது மிகவும் 

அருமையான கனவுகளின் இலட்சியத்தை ௮டையும் 

வரையில் ஒவ்வொரு காளும் றி சிறிதாக வேலை 

செய்துவ வேண்டும். 

அத்தகைய மேலான காரியசித்திக்கு வேலை 

செய்வதில், மிகத் தாழ்க்கனவும் மிகச் சுலபமாக ஏறக்: 
கூடியனவுமான படிகளினின்௮ு புறப்பட்டு, அவற்றி. 

னும் சிறிது உயர்க்தனவும் சிறிது பிரயாசையுடன் 

ஏறத்தக்கனவுமான படிகளின் மூலமாக, மிக உயர்ந் 

தினவும் மிக்க பிரயாசத்துடன் எறத்தக்கனவுமான 

நிலைகளுச்குச் செல்லவேண்டும். சொமமாக மேல் 

நோக்கி இயல்பில் கிகழாநின்ற வளர்ச்சி, விரிவு, 
இரிபு, விருத்தி இவற்றின் நியதி ஒவ்வொரு வகை 
வாழ்விலும் காரியசித்தியிலும் உண்டு, எவ்வி. இல் 
இக்கியதி கவனிக்கப்படவில்லையோ அவ்விடத்தில் 
எல்லாம் தவறுதலாக முடியும், சல்வியைக் கற்பதிலோ, 
ரு கைத்தொழிலைப் பயில்வதிலோ, HOVE HH 
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செய்தலும் அறிதலும், 

-வாணிகத்தை நடத்துவதிலோ, இச்சட்டத்தை எல் 

லாரும் பூசணமாக அறிக்க, அதற்கு முற்றிலும் £ம்ப் 

படி௫ன்றனர். ஆனால், ஒழுக்கத்தை ஈட்வெஇிலும், 

மெய்ப்போருளை அறிவதிலும், வாழ்க்சையின் ஞானச் 
தை ௮டைவதிலும், வாழ்க்சையைச் சரியாக நடத்து... 
வதிலும். இக்தச் சட்டத்தைப் பெரும்பாலார் அறிவது 
"மில்லை, அதற்குக் கீழ்ப்படிவது மில்லை. ஆதலால், ஒழுக் 
கம், மேய்ப்போருள், பூரணவாழ்வு இவற்றைப் பெரும் 

பாலார் அப்பியசியாமலும், அடையாமலும், ௮.தியாம 

லும் இருக்ளெறனர். 

உயர்தா வாழ்வு ால்களை வா௫ப்பதிலும், தெய் 
வத்தையும் மனத்தையும் பற்றிவழங்கும் உரைகளைப் 
பேசுவதிலும் அடங்கியிருச்சறதென்றும், இந்த மார்க் 

த்தால் ஆன்மதத்துவங்களை அறியக்கூடுமென்றும் 

கருகல் சாசாரணமாகக் காணப்படும் ஒரு பிழை. 

'நினைப்பிலும், சொல்லிலும், சேயலிலும் மேம்பட்டு வாழ் 
தலே உயர்தர வாழ்வு) மனிசனஅ அகத்திலும், பிர 
பஞ்சத்திலும், அடங்கியிருக்க ஆன்மதத்துவங் 

களின் ஞானத்தை நீடித்த சீர்திருத் தத்தாலும் ஒழுக் 
க்த்தாலுமே அடையக்கூடும், 

ஒரு பெரிய காரியத்தை அறியும் முன்னர் அதற் ் 
குச் சிறிய காரியத்தைப் பூரணமாகக் ॥௫த்அ அறிய 
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அகமே புறம். 

வேண்டும், எப்பொழும் அப்பியாசம் உண்மை. 
ஞானத்திற்கு முற்பட்ட. உபாத்இயாயர் மாணவர் 
களுச்கு முதலில் சணிதங்களின் நண்ணிய தத்துவங் 
களைக் கற்பிப்பதில்லை ; அப்படிச் செய்வதால் கற்பித்: 
தல் வீணாகு மென்பதும் கற்றல் முடியாதென்பதும் 

் அவருக்குத் தெரியும். அவர் முதலில் ஒரு சுலபமான 
சணச்கை அவர்களுக்குப் போடுஇரூர் ; அதை அவர் 

களுக்கு விளக்கக் காட்டி, அவர்களே அதைச் செய்யும் 

படி. I. OSCE GT. - அவர்கள் இரும்பத் திரும்பத்: 

தவறி, மேலும் மேலும் மூயன்று, அதைச் சரியாக: 
முடித்த பின்னர், அதனினும் ௮இ௪ கடினமான ஒரு 

கணக்கை அவர்களுக்குப் போடுவிறூர் ; அவர்கள் 
அதைமுடித்த பின்னர், ௮சனினும் ௮தஇக கடின 

மான கணக்குகளை ஒவ்வொன்றாகப் போடுகிறார். மாண 
வர்கள் ௮கேசு வருஷ காலம் சரத்தையோடு முயன்று. 
கணக்குப் புத்தகத்திலுள்ள ௪கல கணக்குகளையும் 
செய்து முடித்தற்கு முன்னர்க் சணிதங்களின் நுண்: 

ணிய தத்தூவங்களைக் கற்பிக்க அவர் எத்தனிப்ப: 
தில்லை, 

ஒரு கைத்தொழிலில், உதாரணமாக ஒரு இற்பி' 

யின் வேலையில், சிறுவனுக்கு முதலில் இற்ப தத். தவல். 

களைச் கற்பிப்பதில்லை, ஆனால், ௮வன் கையில் ஒரு. 
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செய்தலும் அறிதலும். 

சுலபமான கருவியைக் கொடுத்த, அசைக்கொண்டு 

வேலை செய்யும் விதத்தை அவனுக்குச் சொல்லுன்ற 
அர், பின்னர் முயற்சியாலும், அப்பியாச௪த்தாலும், 
அதைச் கொண்டு வேலை செய்யும்படி அவனை விட்டு 
விடுகின்றனர். அவன் தனது கருவிகளைச் சரியாச - 
உபயோகித்து வேலை செய்யத் தெரிக்துகொண்ட | 

பின்னர், அவனுக்கு ஒன்றன்பின் ஓன்றாக ௮இக 
கடினமான வேலைகளைக் கொடுக்கன்றனர் ; அப்படியே 
அவன் ௮ேக வருஷங்கள் கடினமான வேலைகளை 
யெல்லாம் செய்து சிற்ப வேலையின் தத்துவங்களைக் 

'இரகித்துக் கற்றுக்கொள்ளத் தகுதி யுடையவனான 
பின்னர் அவற்றை அவனுக்குக் கற்பிக்ன்றனர். 

Pairs ஆளப்படும் ஒரு குடும்பத்தில், குழந்தை ' 
முதலில் சழ்ப்படியவும், சகல சந்தர்ப்பங்களிலும் சரி 
யாக நடந்துவரவும் கற்பிக்கப்படுறஅ, குழக்தை 
என் &ழ்ப்படியவேண்டும் என்றுர், ஏன் சரியாக 

. கடக்கவேண்டும் என்றும் அதற்குச் சொல்வஇல்லை ; 
ஆனால், அவற்றைச் செய்யும்படி அதற்குக் சுண்டிப் 
பான உத்தரவு கொடுக்கின்றனர். ௮து சரியான காரி 

uso sy நியாயமான காரியத்தையும் செய்து 

கொண்டுவருறெசென்.று கண்ட பின்ன?, என் ௮ப் 
படிச் செய்யவேண்டும் என்று அதற்குச் சொல்லுன் 
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அகமே புறம், 

அனர், எக்தப் பிசாவும், சன௮ குழந்தை தன்னிடத்தும்: 
தன் சுற்றத்தாரிடத்தும் ஈடக்சவேண்டிய ஒழுங்கில். 
ஈடக்கும் வரையில் அதற்கு ஒழுக்க தத்துவங்களைப் 

போதிக்க எத்தனிப்பதில்லை. 

.... இல்கனம், சாதாரண லெளகெ காரியங்களிலும், 
அப்பியாசம் அநுபவ ஞானக்திற்கு முற்பட்ட... 
ஆன்ம காரியங்களில், உயர்தா வாழ்வைச் செலுத்அ 
வதில், இச்சட்ட த்திற்கு முற்றும் சழ்ப்படி தல் வேண் 
டும். ஒழுக்கத்தை அநஷ்டிப்பதாலேயே ஒழுக்கத்தை 
ஆறியக்கூடும். ஒழுக்கத்தை ௮.றுஷ்டிப்பஇல் சான்றோ 
ஞான பின்ன?! ஒருவன் மெய்ஞ்ஞானத்தை அடையக் 
கூடும், ஒழுக்கத்தை அப்பியசிப்பதிலும் ௮.ஷ்டி.ப்ப 
திலும் நிறைவடைதலே மேய்ஞ்ஞானத்தில் கிறைவடை. 
தலான சாதனம், 

மூதலில் மிகச் சுலபமான ஓர் ஒழுக்கத்தை அப் 
பிய௫த்து, ௮தன்பின் அதனினும் ௮இிக கடினமான. 
ஒழுக்கங்களை ஒன்றன்பின் ஓன்றாக அப்பிய து.. 
எல்லா ஒழுக்கங்களையும் கைக்கொண்ட பின்னசே 
மேய்ப்போருளை அடையக்கூடும், ஒரு மாணவன் பாட 
சாலையில் தனது பாடல்களை, ௪கல தவறுகளும் கஷ். 
டங்களும் கலங்கும் வளை மேன்மேலும் மூயன்று 
பொறுமையோடும் , பணிவோடும் படித்துக்கொண்டு. 
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செய்தலும் அறிதலும். 

வருதல்போல, மேய்ப்போருளை அடையமுயலும் மாண 

வனும் தவறுகளால் தளராத, கஷ்டங்களால் பலமடை 

ந்த, சரியான நினைப்புக்களை நினைத்துக் கொண்டும், 

சரியான செயல்களைச் செய்துகொண்டும் வசவேண் 

டும் ; ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொண்ட பொழு அவன் 

மனம் மெய்ஞ்ஞானத்தில் விரிவு.று்ற.து ; ௮ம் மேய்ஞ் 

ஞானமே அவன் க்ஷேமமாக அ௮மசத்தக்க நிலை) 
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உயர்தர வாழவு. 

OO was மார்க்கமே ஞானத்திற்கு மார்க்கம் ' என் 

அம், சர்வ வியாபக மெய்ப்போருளின் தத்துவங்களை 

அறியும் முன்னே இழ்ப்பட்ட சாதனங்களை முற்றும் 

சைக்கொள்ளவேண்டும் என்றும் கண்டோம். . மேய்ப் 

“பொருளை அடைய முயலும் மாணவன் தொடங்குவது 

எப்படி ? தனத மனத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் தன 
அகத்தை--வாழ்க்கையின் சகல காரியங்களுக்கும் 

மூலமாகவும் ஊற்றாகவும் இருக்கற அகத்தை-- 
சுத்தப்படுத்தவும் கோருறெ ஒருவன், ஒழுக்கத்தின் . 

பாடங்களைக் கற்று வாழ்க்கையின் கேடுகளையும் அஞ் 
ஞானத்தையும் ஒழித்து ஞானபலத்தினால் தன்னை 

வளர்ப்பது எப்படி? முதற் பாடங்கள் எவை? 

முதற் சாதனங்கள் எவை ? அவற்றைக் கற்பது எப் 

படி? அவற்றை அப்பியசிப்பது எப்படி? அவற்றை 

அண்டு ௮.றிவது எப்படி ? 

ஆன்ம அபிவிர்த்திக்குப் பொதுத் தடைகளாக 

வும் மிகச் சுலபமாக நீக்கத் தக்கவைகளாகவும் 

க்றெ பிசகான மனோகிலைமைகளை ப்பதும், இரு : @ த 
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உயர்தர வாழ்வு: 

குடும்பத்தையும் சுற்றத்தையும் பற்றிய ஒழுக்கம் 

களைக் சைக்கொளவதும், முதற் சாதனங்கள், அவை 

பத்து, இக்நூலைப் படிப்பவர் எளிதில் உணரும் பொ 

“ ௬ுட்டு அவற்றைப் பின்வரும் மூன்று பாடல்களாகப் 

பகுக்கன் [ன் : — 

தள்ளவேண்டிய தீயொழுக்கங்கள். 

சரீர்த்தின் தீயோழுக்கங்கள். 

“|, சோம்பல், ழதற்பாடம். 

2. மீதாண். சரீரத்திருத்தம். 

நாவின் தீயோழுக்கங்கள். 

1.. புறங்கூறல், \ . 

2.” பயனில சொல்லல், | இரண்டாம் பாடம். 

4, கிம்இத்தல், : ் 

4, புன்மொழி பகரல். | காத் திருத்தம். 

5. குதர்ச்சம்பேசல். 

கொள்ளவேண்டி௰ நல்லோழுக்கங்கள் . 

1,  நஇஷ்சாமிய கருமம். ட்ப டம், 

“2, அசையாது ச்டுவுமிலைமை, 

‘3. அளவற்ற பொதுமை. \ மனத் திருத்தம். 

சரி.ரதீஇன் தியொழுக்கவ்கள் இரண்டும், ௩ நாவின் 

தியொழுக்கங்கள் க்கும், முறையே சரீரத்திலும் 

தாவிலும் Canby sor gu, அவ்வாறு பெயரிட்டுப் 
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அகமே புறம். 

பகுத்தல் வா௫ப்பவருக்கு உதவியாக இருக்குமாதலா 

அம், சரீரத்தின் தீியொழுக்கங்கள் என்றும் காவின் 

தியொழுக்கங்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டன; அனால், 

இத் தியொழுக்கல்கள் மனத்திலிருந்தே உண்டாகன் 

றன என்றும், சரீரத்திலும் நாவிலும் வேலை செய்கிற 

அகத்தின் பிசசான நிலைமைகள் என்றும் தெளிவாக 

அறிதல் வேண்டும். 

அத்தகைய ஒழுங்கற்ற நிலைமைகள், வாழ்க்கை. 

யின் மெய்யான கோக்கத்தையும் பிரயோஜனசத்தையும் 

மனம் சிறிதும் அறியவில்லை என்பதைக் காட்டும் ௮.றி 

குறிகள். அவந்தின் நீக்கம், ஒழுக்கும் உறுதியும் 

அறிவுமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தைக் 

காட்டும் அறிகுறி. ் 

ஆனால், அத்தியொழுக்கங்களை ஒழிப்பதற்கு. 

மார்க்கம் யாது? முதலில் அவற்றின் புறத்தோற்றப் 

களைத் தாழ்க்காது தடுத்துநிறுத்தலும், பிசகான 
செயல்களைச் செய்யாஅவிடுதலுமே மார்க்கம், இது, 

எச்சரிக்கையாக இருத்தற்கும், இந்தித்துப் பார்த் 

தற்கு முரிய சக்தியை மனத்தஅக்குக் கொடுக்கும் ; 

இச்சக்தியால் மனம் மேற்சொல்லிய தீயொழுக்கம் 
களின் உற்பத்திக்கு மூலங்களாக இருக்ற இருண்ட 

பிசகான அகதிலைமைகளைக் கண்டு முற்றிலும் 
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உயர்தர வாழவு ; 

முதற் பாடம். 

[ [னத்தை ஒழுங்குபடத்.துவதில் முதல் சாச 
னம் சரீரத்தின் சோம்பலை ஒழித்தல், இதுதான் மிக 

வும் சுலபமான சாதனம் ; இச்சாதனதீ்தைக் குறைய 

அதுஷ்டித்து மூடி க்ரும்வரையில் வேறு சாதனங்களில் 

பிரவேூிச்சுக்கூடாஅ.சோம்பலை மேற்கொண்டு நிற்றல் 

மெய்ப் போருளின் மார்க்கத்திற்கு ஒரு பெருக்தடை, 

சோம்பலாவது வேண்டிய அளவுக்கு அதிகமாக 

செளகரியத்தையும் நித்தியையையும் சரீரத்திற்குக் 

கொடுத்தலும், விளைவில் செய்ய வேண்டிய காரியங் 

களைச் செய்யாது தாமதித்தலும், பின் வரக்குதலும், 

அசட்டை. செய்தலுமாம். சரீரத்தை அதிகாலையில் 

எழுப்புதலாலும், சரீரத்தின் சிரம பரிகா.ச த்திற்கு. 

அவசியமான அளவு நித்திரையை ஆதற்குக் கொடுத் 

தலாலும், ஒவ்வொரு வேலையையும் கடமையையும், 

எவ்வளவு அற்பமாயிருந்தாலும், உடனுக்குடனே 

ஊக்கத்தோடும் சு௮ுசுறுப்போடும் செய்தலாலும் இச் 

45.



அகமே புறம், 

'சோம்பலாகய கிலைமையைக் களையவேண்டும். எக்கா. 

ணத்தாலும் படுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது உண 

ata பானமாவஅ உட்சொள்ளக் கூடாது. ஒருவன் 

நித்திரையிலிருக்து விழித்த பின்னர்க் கொட்டாவி 
விட்டுக்கொண்டும் சரீரத்தை கநெளித்துக்கொண்டும் 

படுக்கையில் டத்தல் மனத்தின் தூய்மையையும் 
ஒழுக்கத்தின் உறுதியையும் சுறுசுறுப்பையும் கெடுக் 

குக்கூடிய பழக்கம், அன்றோரும் 

“டுகீர் மறவி oo ade crore a 

கெடுகீரார் காமச் சலன்” 

என்று கூறியுள்ளார். ஒருவன் படுத்துக்கொண் 

டிருக்கும்போ௮ சர்தனைசெய்ய எத்தனிக்சக்கூடாது, 

அத்தகைய நிலைமைகளில் உறுதியும், தூய்மையும், 

உண்மையும் பொருந்திய நினைப்புக்களை நினைக்க 

முடியாத, ஒருவன் உறங்குவதற்காகப் படுக்கைக் 

குச் செல்லவேண்டுமே யன்றிச் இந்இப்பதற்காகப் 

படுக்னகக்குச் செல்லுதல் கூடாஅ. அவன் இந்திப் 

ப,தற்காகவும் வேலை செய்வதற்காகவும் படுக்கையை 

விட்டு எழுக்திருக்கவேண்டுமே யன் றி, உறங்குவதற் 

காகப் படுக்கையைவிட்டு எழுர்திரு த்தல் கூடாத) 

அடுத்த சாதனம் மீதாண் ஒழித்தல். மீதாண் 

கொள்பவன் யாவனெனின், உண்பதன் உண்மையான 
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உயர்தர வாழ்வு. 

பிரயோஜனச்தையும் கோகச்கத்தையும் அறியாது மிரு. 

சம்ப போன்று உணவின் பொருட்டே உண்பவனும்,. 

sag பசியைத் தணித்தற்கு வேண்டிய அளவுக்கு 
அதிகமாக உண்பவனும், தித்திப்பான பொருள்களி 

அம் கொழுத்த உணவுகளிலும் ௮வாவுடையவனுமே. 

உணவின் அளவைக் சூறைத்தலாலும், உண்ணும் ௪ட 

வைகளைக் குறைத்தலாலும், பலடொருட் சேர்க்கை 

யில்லாத சாதாரண உணவைக் - கொள்ளுதலாலும் 
, அத்தகைய அவாவை கழித்தல் கூடும்) இன்ன இன்ன। 

மணி கேரம்களில் சாப்பிடுவது என்று குறித்துக் 

கொள்ளவேண்டும். மற்றை நேரங்களில் சாப்பிடு 

வதை அடியோடு நிறுத்திவிட வேண்டும். இராச்சாப் 
பாடு அநாவசிய மானதாலும் ௮இக உறக்கத்தையும் 

மயக்கத்தையும் உண்டுபண்ணுவதாலும் ௮தன் அள 

வைக் குறைக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஒழுங்கு செய்து 

கொண்டவெருதலானது ௮டக்க முடியாததென்று 

தோற்றிய பசியை அடக்சக்கூடிய ஆற்றலை விடை 

வில் உண்பெண்ணும்); மீழதூண் விரும்பும் குத் 

றத்தை மனத்திலிருந்து நீக்கெய வுடனே தூயதாக்கப்: 

பட்ட மனோகிலைமைக்குத் தக்க உணவைத் தெரிந்து. 
உட்கொள்ளக்கூடிய பழக்கமும் ஒழுங்கும் ஏற்படும். 

அகத்தின் வேறுபாடே அவ௫யமானதென்று நன் 

மூக மனத்தில் கொள்ளவேண்டும் ; இப்பயனைக் gris 
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அகமே புறம். 

எவ்வகை உணவின் வேறுபாடும் யாதொரு பிரயோ 

ஜனமும் உடையதன்று. உண்ணும் இன்பத்தின் பொ 

ருட்டே உண்பவன் மீதாண் உண்பவனாூருன், மீதூண் 
விருப்பத்தையும் மற்றைய பொறிகளின் அவாக்களை 

யும் அகத்தை விட்டு £க்கவிட வேண்டும். அன்றோ 
ரும் ** அற்றால் அளவறிக்அண்சு '' எனவும் அடல் : 

வேண்டும ஐந்தன் புலத்தை '? எனவும் கூறியுள்ளார், 

ஒருவன் சரீரத்தை நன்றாக அடக்கச் சரியாக 
நடத்திய பொழு, செய்யவேண்டிய காரியத்தைச் 
சுறுசுறுப்பாசச் செய்து முடித்தபொழமுது, கடமை 
யையாவது வேலையையாவஅ தாழ்க்காத பொழுது, 
அதிகாலையில் எழுந்திருத்தலை இன்பமாசக் கண்ட 
பொழுது, மிதமான செலவையும் மதுவுண்ணாமையை 

யும் மபாகவெறுப்பையும் ஸ்இிரமாகக் சைக்கொண்ட 

பொழு, தன்முன் இடப்பட்ட உணவு எவ்வளவு 
சாதாரணமாகவும் கொஞ்சமாகவும் இருந்தாலும் 
அதனோடு திருப்தி யடைந்தபொழு௮, உண்ணும் 
இன்பத்தின் ௮வாவை வேசோடு நீகயெ பொழு, 
'உயர்தரவாழ்விற்குரிய முதல் இரண்டு சாதனங்களையும் 
அடைந்துவிட்டான் ; அப்பொழுஅ மேய்ப்பொருளின் 
முதம் பாடத்தைக் கற்றுவிட்டான். இதுவே அமை 
தியம் அடக்கமும் ஒழுக்கமும் அமைச்ச ஒரு வாழ்க் 
-கையின் அடிப்படையாகும், 
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உயர்தர வாழ்வு 

இரண்டாம் பாடம், 

Hoss பாடம் வாக்கின் ஓமுக்கத்தைப் பத் : 
அிய பாடம்; இதில் வரிசையான ந்து சாதனம்கள் 
இருக்கின்றன. முதல் சாதனம் புறங்கூறலை ஒழித்தல். 
புறங்கூறலாவது பிறர்மீது குற்றம் காண்டலும், பிற 
ரைப்பத்திக் கெட்ட சமாசாசங்களைப் பிரஸ்தாபித்த 
அம், கண்முன் இல்லாத சிகேகதெர் முதலானவரு 
டைய குற்றங்சளை வெளிப்படுத்தலும் பெரிதாக்க 
௮ம், பிறர்மீது அகியாயமான குறைகளைக் கூறுதலு 
மாம். நினைப்பின்மை, குரூசம், வஞ்சகம், பொய்ம்மை 
'இவை நான்கும் புறங்கூறற் செய்கை ஒவ்வொன்றி 
அம் பிரவே௫க்ன்றன, எவன் சரியான வாழ்வை 
அடைதற்குக் கருதுன்றானோ அவன் Youu por 
இய குரூர வார்த்தைகள் தனது உதடுகளைக் கடந்து 
செல்வதற்கு மூன் அவற்றை அ௮டச்சதி தொடங்கிப் 
பின்னர் அவற்றை உற்பத்தி செய்த வஞ்சக நினைப் 
பைத் தடுத்து நீக்வெிடுவான், அவன் ஒருவரையும் 
(குறை கூறாது தன்னைக் காத்துக்கொள்வான்; அவன் 
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அகமே புறம், 

நகையாடியும் முத்தமிட்டும் கூடிக்குலாவிய சிகே௫த 

ளைப்பற்றி ௮வன் இல்லாத இடத்தில் குற்றம் கூறு: 

தலையும் இழிவாகப் பேசுதலையும் நிறுத்திவிவொன்; 

அவன் பிறன் முன்பு சொல்லத் அணியாத (அவனைப்: 

பற்றிய) வார்த்தையை அவன் பின்பு சொல்லமாட் 

டான். இவ்விதமாகக் சடையில் ௮வன் பிறருடைய 

கெள_ரவத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் பற்றி உயர்வாக 

நினைக்க ஆரம்பித்துப் புறங்கூறலுக்கு உற்பத்திஸ்கா 

னங்களாக இருந்த sor Si பிசகான மேனா நிலைமை 

கை அழித்துவிவொன். 

அடுத்த சாதனம் பயனற்ற பேச்சை ஒழித்தல். 

பிறருடைய அந்தரங்கமான காரியங்களைப் பேசுத: 

லும், கோத்தைப் போக்குதற்காக மட்டும் பேசுத 

அம், காரியமும் சம்பந்தமு மில்லாத சம்பாஷணையிற் 

பிரவே௫த்தலும் பயனற்ற பேச்சாம். அத்தகைய 

௮.௨க்கப்படாத பேச்சு ஓர் ஒழுங்க மனத்தி 

லிருக்அ வெளிப்படுகின்றது, ஒழுக்கமுள்ள மனிதன் 

தனது காவை அடக்க, அதனால் தனது மனத்தைச்: 

சரியாக அடக்கும் வழியைக் கற்றுக்கொள்வான். 

அவன் தனது நாவைச் சோம்பலோடும் மடமையோ 

டும் ஒடவிடமாட்டான். ஆனால், இருத்தமாசவும் 

தெளிவாகவும் பேசுவான்; ஒரு காரியத்தைச் கருதிப்: 
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உயர்தர வாழ்வு. 

பேசுவான் அல்லது மெளனமாக இருப்பான். ஆன் 

oe 

“Qsragis சொல்லித் பயனுடைய: சொல்லற்க 

63
 

69
 

சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்” 

என்று கூறியுள்ளார். 

தள்ள வேண்டிய அடுத்த தீயொழுக்கம், கிக் 

தனையும் அன்பற்ற பேச்சுமாம். பிறசை நிந்திக்றெ. 

அல்ல.து பிதர்மேல் குற்றம் சார்த்.துகிற மனிதன் சரி 

யான மார்க்கத்தை விட்டுத் தவறி வெகுதாசம் போய் 

விட்டவனாவான். பிறரிடத்துக் கடுமையான சொத் 

களைப்பேசுதலும், பிறைக் கடுமையான பெயர் களால் 

அழைத்தலும், குற்றத் அள் ஆழ்க்.து அமிழ்க்துபோதற் 
குக் சா.ரணமாம். பிறமை நிந்திக்கவும் குற்றம் கூற 

வம் ஒருவனுக்கு மனம் எழும்பொழுது, ௮வன் தனது 

சாவை அடக்கத் தன்னிடத்துள்ள குற்றங்களைப் 

பார்க்கக் கடவன். ஆன்றோரும் 

“ஏ.இலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்டுல்பின் 

. திதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.” 

என்று கூறியுள்ளார், ஒழுக்கமுள்ள மணிதன் பிறை 

நிந்தித்தலையும் பிறரோடு சச்சரவு செய்தலையும் Omg 

இவிடுகிரான். பயனும், ஆவசியகமும், நன்மையும், 
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அகமே புறம். 

உண்மையும் பொருக்திய வார்த்தைகளை மாத்திரமே 
அவன் பேசுறான். 

அடுத்த சாதனமாவ௫, இழிசொற்களையும் மரியா 

தையற்ற சொற்களையும் ஒழித்தல், ௮த்பமான வார்த் 

். தைகளையும் பிறரை வருத்தக்கூடிய வார்த்தைகளையும் 

பேசுதல், தகுதியற்ற விகடல்களைப் பேசுதல், வெறும் 

சிரிப்பை உண்டுபண்ணும் நிமித்தம் தூரஷணமான 

கதைகளைச் சொல்லுதல், கோபம் மூட்டக்கூடிய அள 
வில் நெருங்பப் பழக்கம் பாராட்டுதல், பிறரிடத் இல் 

அல்லது பிறசைப்பற்றி- முக்கியமாக, மூத்தோர், 

உபாத்தியாயர், குடும்பத்தலைவர், மேல் உத்தியோகஸ் 

தர் முதலானவர்களிடத்தில் ௮ல்லது அவர்களைப்பத் 

றிப் பேசும் பொழுது அலக்ஷியமாகவும் மரியாதைக் 

குமைவாகவும் பேசுதல், ஆயெ இவற்றையெல்லாம் 

ஒழுக்கத்தையும் மெய்ப்போருளையும் காடு மனிதன் 

். விட்டுவிட வேண்டும். ஒருகிமிஷத்தில் கழிந்துபோகக் 

கூடிய சிரிப்பின்கிமித்தம் கண்முன் இல்லாத ஈண்பரும் 
தோழரும் ௮கெள.சவமாயய கழுவில் இடப்படுஇன்த 

கர் ; வாழ்வின் பரிசுத்தம் களெல்லாம் பரிகாசமாகயே 

அக்னிக்கு இரையாக்கப்படுகன்றன.யாவரிடத்திலும் 
மரியாதையையும், பணிவைக்காட்டவேண்டிய௰ இடத் 

தில் பணிவையும் கைவிட்டபொழுது ஒழுக்கம் 
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உயர்தர வாழ்வு: 

-சைவிடப்பட்டது; அடக்கம், பெருந்தன்மை, மதிப்பு 

இவற்றைப் பேச்சைவிட்டும் நடக்சையைவிட்டும் 
ட யிரித்தபொழுது மெய்ப்போருள் இழக்கப்பட்ட௮ ; 

ஆம், அதன் வெளிவாயிலும் மறைக்கப்பட்டு மதச் 
- சப்பட்டதூ. அடங்காமை சிறுவரிடக். தும் காணப் 

படின் ௮து தாழ்வை புண்டுபண்ணுகிறு. ௮ 

நரைத்தமனிதரி௨த்.தும் பிரசங்ககளிடத்தும் காணப் 
படும்பொழுது பரிதாபப்படத்தக்க ஒரு காட்டுயா . 

௦௮); இதனை ௮ுசரித்தலும் பின்பற்தலும் குரு 
ளைச் குருடர் பின்பற்றுவது போலாம். அப்பொழுது 

மூத்தோர்களும் பிரசல்ககளும் ஜனங்களும் தமது 
வதியைவிட்டுத் தவறிவிட்டவராவர், 

ஒழுக்கமுள்ள மனிதன் பெருக்தன்மையும் மரியா 
அதையுமுள்ள சொற்களைப் பேசுவான், ௮வன் இறந்து 
போனவர்களை எப்படி. உயர்வாக மதித்து உருக்கமா 
கப் பேசுவானோ, அப்படியே. தன் முன் இல்லாதவர் 
களையும் உயர்வாக மதித்து உருக்கமாகப் பேசுவான்? 

அவன் நினைப்பின்மையை ஒழித்து விடுவான் ; மற்ற 

அசை அற்பமாகவும் வருத்தும்படிக்கும் பேசுதற்கு 

எழும்... தனது மனவெமுச்சியை நிறைவேற்றுதற் 

காகத் தனஅ மதிப்பைக் கெடுக்காமல் தன்னைக் காத் 
அக்கொள்வான்; அவனுடைய சிரிப்பு ஈன்மையுள்ள 
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அகமே புறம். 

தாகவும் குற்றமற்றதாகவும் இருக்கும் ; அவனுடைய: 
வாக்கு இனிமையும் பணிவும் பொருந்தியிருக்கும். 

௮வன் தன்னை மேய்ப்போருளின் மனிதனுக்குரிய 

கெள. ரவத்தோடு நடத்திக்கொள்ளும் பொழுது அவ 

Bow gaunt இனிமையாலும் கருணையாலும். 

நிறைவுறும், ஆன்றோரும் 

இறுமையுள் நீங்யெ இன்சொல் மறுமையும் 

இம்மையும் இன்பச் தரும்.” 

என்று கூறியுள்ளார், 

இரண்டாம் பாடத்தின் கடைசி சாசனமாவது 

பிநசை மடக்கும், அல்லது பிதர் பேச்சிழ் குற்றம் கா 

ணும், கோக்கமாகப் பேசுதலை ஒழித்தல், காவின் இக் 
குத்றம், அற்பப்பிசகுகளையும் குற்றம்போலத் தோற்று 

பவைகளையும் பெரிதாக்குதலிலும் விவகரித்தலினும்,. 

மடத்தனமாகச் சொற்களைப் புட்டுதலினும், பிதர் 

பேச்சின் முடிந்த கருத்தைக் கொள்ளாது ஓவ்வொரு 
சொல்லையும் மயிரைப் பிளத்தல்போலப் பிரித்துப்: 

பொருள்படுத்துதலினும், ஆதாசமற்ற நினைப்புக்களை 

யும் கம்பிக்கைகளையும் அபிப்பிராயங்களையும் ஆதா. 

மாகக்கொண்டு வீண் தர்க்கம் செய்தலினும் ௮டங்கி 
யிருக்கிறது. , வாழ்காள் சுருக்கமான. ; உண்மையா 

னது. பாவத்தையும், நோவையும், அன்பத்தையும். 

தர்க்கத்தினாலும் குதர்க்கத்தினாலும் நீக்க முடியாது, 
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உயர்தர வாழ்வு. 

எவன் பிறசை மறுப்பதற்காகவும் எதிர்ப்பதற்காக 

வும் ௮வச.து வார். த்தைகளில்' நழுவுவனவத்றைச் கவ 

.-னத்தோடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற னோ; அவன் 

தூய்மையாய உயர்ந்த மார்க்கத்தையும் அற (அகதி 

தற) வாயெ மெய்வாழ்க்கையையும் காணமாட்டான்.) 

எவன் தனது சொற்களை இனிமையாக்கவும் சுத்த 

மாக்கவும் கருதி அவற்றை அடக்குவதற்கு எப்பொ 

முனம் சுவனமாயிருக்கறா2னா, அவன் உயர்ந்த 

மார்க்கத்தையும் மெய்வாழ்க்சையையும் . காண்பான். 

அவன் தன சக்திக் ஒருமுகப்படுத்தி, மனத்தின் 

சட்டடத்தைப் பலப்படுத்தி மெய்ப்போருளை அதனுள் 

வைத்துப் போற்றுவான். 

நாவை நன்றாக அடக்ப் புத்திசாலித்தனமாகக் 

ஓழ்ப்படுத்தியபொழு.அம்,சுயயங்கருதிய மனவெழுச் 

இகளையும் தகுதியற்ற நினைப்புக்களையும் நாவிற்கு ஓட 

விடாமல் நிறுத்தியபொழுகும், வாக்கு தீம்கற்றதாக 

வும் தூய்மையுள்ள தாகவும் இனிமை வாய்ந்ததா வும் 

அருளுடையதாகவும் காரியார்த்த முள்ளதாசகவும் 

அமைக்தபொழுஅம், மனத்தி லுள்ளதையும் உண்மை 

-யையுக் தவிர வேறு ஒரு வார்த்தையையும் பேசாத 

பொழுதும், ஒழுக்கவாக்கின் ஐந்து சாதனங்களும் 

“செய்து முடிக்கப்பட்டனவாயின ; மேய்ப்போருளின் 
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அகமே புறம், 

இரண்டாவது பெரிய பாடம் கற்று முடிக்கப்பட்டதா 

யிற்று, 
இப்பொழுது Gat சரீரத்தை ஒழுங்கு செய்வ- 

அம் நாவை அ௮டக்குவதம் எதற்காக £? இத்தகைய 

சகடும்பிசயாசமும், விடாமுயற்சியும், எச்சரிக்கையும் 

இல்லாமல் : உயர்தரவாழ்வை அ௮டைக்து அறியலாகா 

தோ என்று வினவுவர். ஆகா. ஜடவுலகத்திற்போல- 

இத்துலகத்திலும் எதையும் பி.ரயாசமின்றிச் செய்ய 

முடியாது; சமுள்ளதை நிறைவேற்றும்வசை மேலுள் 

ளதை ௮.றிய முடியாது, ஒரு மனிதன் உளியை எம் 

படிப் பிடிக்கவேண்டும் என்பதையும் ஓர் ஆணியை 

எப்படிச் செலுத்தவேண்டும் என்பதையும் கற்றுக் 

' கொள்ளும் முன்னர் ஒரு நாற்காலியைச் செய்ய 

முடியுமா? தனன சரீரத்துக்குக் தான் அடிமையாக. 

இருப்பதை ஒழிக்கும் முன்னர் மெய்ப்போருளை ௮டை 

தற்குத் தக்கவாறு தனது மனத்தைத் இருத்த முடி 
யுமா? அக்ஷ£ரங்களையும் சுலபமான சொற்களையும் கற். 

அப் பிரயோடுப்பதற்கு முன்னர்ப் பாஷையின் அரிய 

ட்பன்களை அறியவும் பிரயோ௫டக்கவும் முடியாதது: 

போல, நல்ல நடக்கையின் அரிச்சுவடியைப் பூர்த்தி | 

யாக அறியும் முன்னர் மனத்தின் ஆம்ச்த அுட்பங் 

களை அறியவும் மனத்தைச் சுத்தப்படுத்தவும் முடி. 

யாத, பிரயா௫த்தைப்பற்றிக் கேட்பின், ஒரு வாலி 
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உயர்தா வாழ்வு. 

பன் ஒரு கைத்தொழிலைச் கற்றுக்கொள்வதற்காசு 

உற்சாகத்தோடும் பொறுமையோடும் ஏழெட்டு வரு 

ஷங்கள் மாணாக்கனா யிருப்பதில்லையா? ௮வன் தனன 

ஆசிரியனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, தனது தொழிலில் 

இடைவிடாது பழகத் திறமை அடைந்து, தானே 

ஓர் ஆ௫ரியனாகக்கூடிய காலத்தை எதிர்பார்த்துக் 

கொண்டு தனது ஆரியன் கற்பித்தவற்றில் ஓவ்: 

வொன்றையும் கவனத்தோடும் உண்மையோடும் காள் 

தோறும் செய் அவரவில்லையா ? சங்தேத்இல், இத்தி 

வேலையில், பாஷையில், ஒரு கைத்தொழிலில், ஒரு. 

வியாபாரத்தில் அல்லது உத்தியோகத்தில் மேன்மை 

படையவேண்டுமென்று உண்மையாகக் கருதுகிற 

மனிதரில் எவன் தான் குறித்த தொழிலில் நிறைவை 

அடைவதற்குத் தனது” வாழ்காள் முழுமையும் செ 
லவுசெய்ய விருப்பமில்லா தவன் ? ௮ல்கனமிருக்க 

எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த மேய்ப்போருளின் காரியத் 

இல் பிரயாசத்தைப் பெரிதாக நினைக்கலாமா £? எவன் 

8 காட்டுற மார்க்கம் செல்லுதற்கு மிகக் சஷ்ட 

மான ; நான் மெய்ப்பொருளைப் பிசயாசமின்றியும், 

மோக்ஷத்தை முயற்சியின்றியும் அடையவேண்டும்' 

என்று சொல்லுளொனோ, அவன் சுயகயத்தினால் வரும் 

கவலைகளிலிருக்அம் அன்பங்களிலிருந்தும் ீங்குதற் 

குரிய மார்க்கத்தைக் காணமாட்டான் ; ௮வன் ௮மை 
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அ.கமே புறம்: 

Buyin உறுதியுமுள்ள மனத்தையும் விவேகத்தோடு 

அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கையையும் அடையமாட் 

டான். அவன் விருப்பம் சுகத்தை நாடியும் போகத்தை 

நாடியுமே செல்லுறெ.த ; மெய்ப்போருள்பாற் செல்வ 

தேயில்லை, எவன் தனது அகத்தின் அடியில் மெய்ப் 

பொருளை வைத்துப் போத்றி ௮தனை அறிதற்குக் கோ 

ருருனோ, ௮வன் எந்த வேலையையும் மிகப் பெரி 

தென்று கருதமாட்டான்; ஆனால், அவன் ௮.தனை உற் 

சாகத்தோடு செய்து பொறுமையோடு பின்பற்று 

வான் ; அவன் இடைவிடாத அப்பியா சத்தினால் 

மெய்ப்போருளின் ஞானத்தை அடைக்துவிவொன். 

பிசகான புறகிலைமைகள் யாவும் அகத்தின் பிச 

கான நிலைமைகளின் தோற்றங்களேயென்று ஒருவன் 

௮றிந்தபொழுது, சரீரத்தையும் நாவையும் பிரதமதி 

தில் ஒழுங்குசெய்வதான ஆவசியகத்தைச் தெளிவா 

கக் காண்பான். ஒரு சரீரம் சோம்பலுள்ளதென்ருல் 

மனம் சோம்பலுள்ளதென்பது தானே விளங்கும். 

நா ஓழுங்கற்றதென்றால் மனம் ஒழுங்கற்றதென்பஅ 

தானே விளங்கும். புறகிலைமையை நிவிர்த்திப்பதற்கா 

கச் செய்யும் சாதனம் உண்மையில் அககிலைமையைச் 

சிர்ப்படுத்துவதற்காகச் செய்யப்படும் சாதனமே. 

அன்றியும், அப்புறகிலைமைகளை op See a go Coil 

பொருளை அடைவதற்குரிய சாதனத்தின் ஒரு சிறிய 
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உயர்தர வாழ்வு. 

பாகமே, தீமையை விடுதல் நன்மையைப் புரியும்படி. 

செய்யும். திமையும் நன்மையும் பிரிக்க முடியாத ௪ம் 

பந்தம் உடையவை.(ஒரு மனிதன் சோம்பலையும் மீத 

ணையும் ஒழித்துக்கொண்டுவந்தால், அவனிடத்தில் 

போக விரக்தி, மதுவிலக்கு, காலக் தவருமை, தன்ம 

ப்பு, ஆயெ ஒழுக்கங்கள் வளர்ச் துகொண்வெரும்; 

உயர்ந்த வேலைகளைச்செய்து முடிப்பதற்கு இன்றியமை 

யாத பலமும், ஊக்கமும், உறுதியும் உண்டாகக்கொண் 
ஒருக்கும். ஒருவன் வாக்கின் குற்றங்களை ஒழித்தவந் 

தால், அவனிடம் உண்மை, வஞ்சகமின்மை, பணிவு, 

அன்பு, தன்னடக்கம் என்னும் ஒழுக்கங்கள் வளர்ந் 

அவரும் ; மனத்திட்பமும், வினைத்திட்பமும் உண்டா 

கும். அவற்றை அடையாமல் மனத்தின் அரிய அட் 

பங்களை ஓழுங்குசெய்வது முடியாது ; ஒழுக்கத்தின் 

உயர்க்த கிலைகளையும் ஞானத்தின் உயர்க்த நிலைகளையும் 

அடைவது முடியாது. அன்றியும், அவன் சரியாகச் 

“செய்யக் கற்கும்போது அவனுடைய அறிவு விரிகின் 

2௫, அவனுடைய அகப்பார்வை கூர்மையாகின்றது, 

தனது பாடத்தைச் சரியாகப் படித்துமுடித்தபெச 

முது குழந்தையின் ௮கம் சந்தோஷம் அடைவது 

போல, ஓழுக்க வழியிலே செல்பவன் ஓவ்வொரு 
ஒழுக்கத்தையும் கைக்கொண்டபொழுஅ--கா மத்தை 
யூம் கோபத்தையும் பின்பற்றுகறவன் ஒருபோதும் 
காணமுடியா ச--பேரின்பத்தை அறுபவிக்ருன். 
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உயாதர வாழ்வு : 

மூன்மும் பாடம், 

(5) | PD ப்பொழுது நாம் உயர்த.ரவாழ்வின் மூன்! 

ரம்பாடத்திற்கு வருகிறோம். ௮௯தாவ௮, நிஷ்காமிய! 
கருமம், அசையாத ஈவு நீலைமை, அளவற்ற பொறுமை, 
ஆயெ மூன்று பெரிய மூலாதாச ஒழுக்கங்களையும் ஒரு। 
வன் தனஅ வாழ்க்கையில் நாள்தோறும் அப்பியசித்த: 
அம் ஆளுதலுமாம். ஒழுக்கத்தையும் மெய்ப்பொருளை: 

யும் அடைவதற்கு முயல்பவன், முதல் இசண்டு 
பாடங்களால் மிகச் சுலபமாக நீக்கச் AGU Spm 
Gen நிலைமைகளை ஒழித்து மனத்தைப் பதப் 
படுத்தியிருப்பதால், இப்பொழுது ௮இக கடின 
மான பெரிய வேலைகளில் பிரவே௫ப்பதற்கும் அகத் 
இதின் ஆழ்ந்த நினைப்புக்களை Husa பரிகத்தப் 
படுத்துவதற்கும் சித தமாயிருக்கறான். சடமையைச் 
சரியாகச் செய்யாமல் உயர்ந்த ஒழுக்கங்களை ௮.திவது 
முடியாது: மெய்ப்போருளை உணர்வது eur ss, 
மனிதரித் பெரும்பாலார், கடமையைச் தொக்தசை 
யுள்ள ஒருவேலையாகவும், கஷ்டப்பட்டுக் செய்யவோ 
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உயர்தர வாழ்வு, 

அல்ல செய்ததாகச் காட்டவோ வேண்டிய கிர்ப்பக்த: 

முள்ள ஒன்ளுசவும் கருதஅ௫ன்றனர். சடமையை: 

இவ்வாறு கருஅதலுக்குக் காரணம் மனத்தின் ஒரு 

sus நிலைமையும் வாழ்க்கையைப்பற்றிய ஒரு 

பிசசான அபிப்பி.சாயமுமாம். ௪கல கடமைகளும் 
தெய்விசமென்றும் ௮வற்றை உண்மையாசவும் கிஷ் 

காமியமாகவும் செய்து முடித்தல் ஒழுக்கத்தின் முக் 

யெ விஇகளில் ஒன்றென்றும் கருதவேண்டும் ; கட 
மையைச் செய்யப் புகுகையில் சகல சுயகய- 

நினைப்புக்களையும் சரீச கினைப்புக்களையும் களைக்அுவிட 

வேண்டும் ; அவற்றைக் களைந்தபொழுது கடமை 

துன்பமாகத் தோற்றுவது ஒழிந்து இன்பமாகத் 
தோற்றும். எவன் சரீர சுகத்தை அல்லது சொந்த: 

லாபத்தை அவாவுகிருனோ, அவனுக்கு மாத்திரம் 

கடமை தொந்தமையாகத் தோற்றும், தனது கடமை 

யின் தொந்தசையால் புழுங்குகம மனிதன் தன் 

மனத்தை ஆசாய்க்து பார்க்கக்கடவன். பார்த்தால், 

yan sug தொந்தரை தனது கடமையால் உண் 

டாவதில்லை என்பதையும், ஆனால் ௮க்கடமையைச் 

செய்யா தப்பித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்ற தனு: 
சுயநயத்தினால் உண்டாறெது என்பதையும் காண்பான். 

பெரிதாக இருக்தாலும் சிறிசாகஇருக்தாலும், Our gr 

கன்மைக் குரியதகானாலும் சுயகன்மைக்குரியதானாலும், 
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அகமே புறம். 

- வன் தன. கடமையை அசட்டை செய்கருனோ; 

அவன் ஒழுக்கத்தை அசட்டை செய்கின்றவன் ; 
எவன் தனது அகத்தில் கடமையோடு போ.ராடுகிறு 

னோ. அவன் ஒழுக்கத்தோடு போ.சாடுசன்றவன். கட 

மை ஒரு பிரியப் பொருளானபொமுதும், ஓவ்வொரு 

கடமையையும் சரியாகவும், உண்மையாகவும், மனக் 

கலக்கமில்லாமலும் செய்தபொழுதும், சுய ஈயத்தின் 

ஆணி2வைர் அகத்தினின்று பெரும்பாலும் களையப் 

பட்டதாகும் ; மேய்ப்போருளின் உயர்ந்த நிலைகக£ 

கோக்க ஏறும் சோபானத்தில் ஒரு பெரியபடி. ஏறப் 
பட்டதாகும், ஒழுக்கவழியிலுள்ள மனிதன் தன 

கடமையைப் பூர்த்தியாகச் செய்வதில் தனது மனத் 

தை ஒருமுகப்படுத்துகிறான் ழ ௮வன் மற்றொருவ 

னுடைய கடமையில் பிரவே௫ப்பதில்லை. 

மூன்றாம் பாடத்தின் இரண்டாம் சாதனமாவன 

அசையாத ந6வுகிலைமையை அப்பியசித்தல், இவ்வொ 
முக்கம் மனத்தில் உறுதியாக ஸ்தாபிதமாகவேண்டும் ; 

அதனால் ௮து மனிசனது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு 

காரியத்திலும் பிரவேடுக்கவேண்டும். சகல அயோக் 

இயெதையையும், வஞ்சகத்தையும், பொய்ம்மையையும், 

ஏமாற்றத்தையும் அடியோடு விட்டுவிடவேண்டும். 

வஞ்சகமும் கபடமும் அணுவளவும் இல்லாமல் அகத் 
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உயர்தர வாழ்வு. 

தைச் சுத்தப்படுத்தவேண்டும், நடுவுகிலைமையாகிய : 

மார்க்கத்தைவிட்டு ஓர் அங்குலம் விலகுதல் ஒழுக்கத் 
தைவிட்டூ ஒரு காதம் விலகுவதாம். எதனையும் கூட்டி, 
யாவது குறைத்தாவது பேசுதல் கூடாஅ ; உள்ளதை 

உள்ளபடியே பேசுதல் வேண்டும். விண்பெருமை. 

யைக் கருதியாவது சொந்த லாபத்தைக் கரு தியாவ: 

பிறை எள்ளள வேனும் வஞ்சிக்க முயலுதல் வே: 

சோடு நீக்கப்படமீவண்டி௰ ஒரு மயக்க நிலைமை. 

ஒழுக்க மனிதன் மனம் வாக்கு காயங்களால் நடுவு 

நிலைமையைப் பூரணமாக அப்பியசிப்பதுடன் கிகழ்க்ச 

உண்மையில் எள்ளளவும் கூட்டாமலும் குறைக்காம. 

லும் பேசுதலும்வேண்டும், ௮வன் இவ்வாறு தனது 

மனத்தை ஈடுவுகிலைமைக்குக் கொண்டுவரும் மார்க்கத் : 
இல் அவன் தனக்கு முன்னர் நியாயத்தைக் கவனித் . 

தக்கொண்டும், எல்லாவற்றையும் பட்சபாதமில்லாம . 
அம் விருப்பு வெறுப்பில்லாமலும் பார்த்துக்கொண் 

டும், மற்றைய மனிதரோமிம் பொருள்களோடும் நியா 

யமாசவும் பட்சபாதமில்லாமலும் ஈடந்துகொண்டும் 

வருவான். ௩ூவுகிலைமையாயே ஓழுக்கத்ைை அப்பிய : 

சத்துப் பூர் த்தியாகக்கொண்டபொழமுஅ, பொய்யைச் 

சொல்லவும் வஞ்சக த்தைச் செய்யவும் எழுகிற அவா 
முழுதும் நீங்கவிட்டன, ஒழுக்கம் உறுதிப்பட்டுவிட் 

டது, அறிவு விசாலம் அடைந்துவிட்டது, வாழ்க். 
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அகமே புறம். 

பகை ஒரு புதிய நோக்கத்தோடும் ஒரு புதிய சக்தி 

(யோடும் sapiens. இவ்வாறு இசண்டாம் சாத 

னம் செய்து முடிக்கப்பட்டு. 

மூன்றாம் சாதனம் அளவற்ற போறுமையை அப் 

பியஇத்தல். இது விண் பெருமை, சுயகயம், 958 

காரம் முதலியவற்றிலிருக்து உற்பத்தியாகாநின்ற 

( பிறர் தனக்குத் தங்கு செய்தனர்' என்ற உணர்ச்சி 

-யை ஓழித்தலும், யாதொரு பயனையும் கருகாமல் 

எல்லாருக்கும் உதவிபுரிதலும், எல்லாரிடத்தும் அன்பு 

-பாசாட்டலுமாம். பகைமை பாராட்டலும், பிறர் 

செய்த தஇீங்கைத் திரும்பச்செய்தலும், பிறர்செய்த 

.இங்குக்கு எதிர் தீங்கு செய்தலும் மிக இழிந்த 

செயல்களாம். அவை சவனிக்கவாவது மனத்தில் 

வைக்கவாவது தகுதியில்லாத அவ்வளவு தாழ்ந்த 

இியொழுக்கங்களாம். இத்தகைய நிலைமைகளை அகத் 

்... துள் வளர்க்தறெ எவலும் குற்றத்தினின்றும் gauss 

னின்றும் ரீங்குத் தனது வாழ்வைச் சரியாக கடத்த 

முடியாது. அவற்றைக் களைதலும் அவற்றுல் கலங்கா 

இருத்தலுமே வாழ்க்கையின் மெய்க்கெறியைக் 

காணச்செய்யும்; பொறுமையையும் கருணையையும் 

- வளர்ப்பதால் மாத்திரம் ஒழுங்காக அமைக்கப்பட்ட 

ஒரு வாழ்க்கையின் அழகையும் வலிமையையும் Ge 
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உயர்தர வாழ்வு, 

ரூங்கவும் காணவும் முடியும். உறுதியான ஓழுக்கத் 

தையுடைய மனிகனஅ அகத்தில் பிதர் தனக்குத் தில் 
குசெய்தனர் என்ற உணர்ச்சி ஒருபோதும் உண்டா 
காத ; ௮வன் தனக்குப் பிறர்செய்த தீங்கைத் திரும் 
பச் செய்தலை ஒழித்அவிட்டான், அவனுக்குப் பசை 
வசே இல்லை; மனிதர் அவனுக்குப் பகைவசாகச் 
சேர்வராயின், அவன் அவரது மடமையை 2) Ob ga, 
அதனைப் பொருட்படுத்தாது ௮வசை அன்புடன் 
கடத்.துவான், ஒருவன் இவ்வித அககிலைமையை 
அடைக்தபொழுது தனது sum தாட்டல்களை 
ஒழுங்குபடுச்துசலின் மூன்ராம் சாதனச்தைச் செய்து 
முடித்துவிட்டான் ; அப்பொழுது ஒழுக்கம், ஞானம் 
இவற்றின் மூன்றாம் பாடத்தைக் கற்றுத் தேர்ச் 
படை விட்டான். 

சரியாகச் செய்தல், சரியாக அறிதல், இவத்றின் 
மூன்று பாடங்களிலு முள்ள பத் அப் பிரதம சாதனங் 
களையும் ஒறாவா.று சொல்லி முடித்தேன் : Qe oH or 
படிப்போர். அவற்றைக் கற்றுக் தமது : வாழ்க் 
கையில் காள்தோறும் அப்பியசத்து வருவாசாக. மிக 
மேலான இன்பத்தையும் ஞானத்தையும் அடையும் 
முன்னர் இப்பொழுது சொல்லியவற்றிலும் மிச மே 
லான சரீச ஒழுக்கத்தையும், கா ஒழுக்கத்தையும், மன 

08



அகமே புறம். 

"ஒழுக்கத்தையும் அறுஷ்டித்தூக் சைக்கொள்ளவேண் 

டும், ஆனால், அவற்றை யெல்லாம் இச்சிறு வில் 

சொல்வதாக யான் நினைக்கவில்லை. உயர்தரவாழ்வின் 
மார்க்கத்திலுள்ள Na சுலபமான பிரதம சாதனங்களை 

மாத்திரம் சொல்லியிருக்கேன் ; இக்.நாலைப் படிப் 
போர் இவற்றைப் பூர்த்தியாகக் கைக்கொள்வதற்கு. 

முன்னர் தமது எதிர்கால அபிவிர்த்இக்குரிய வழிக 

ளைத் தெரிந்துகொள்ளத் தக்க விதத்தில் பரிசுத்த: 

மடைந்தும், பல மடைந்தும். ௮றிவடைந்தும் இருப்: 

பர். இக்்.நாலை வாசிகறவர்களில் இம்மூன்று பாடங் 
களையும் கற்றுமுடிக்மதார் தமக்கு Aas grr eZ go 

உயசத்திலுமுள்ள மேய்ப்பொருளின் உயர்க்த கிலைசளை' 
யும் அவற்றிற் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் ஒடுங்கிய 

செங்குத்தான வழியையும் கண்டு, மேற்செல்லுவதா 
அல்ல செல்லா நின்னுவிடுவதா என்று இர்மானிஜ்: 

இருப்பர். 

யான் சொல்லியிருக்கிற கேசான மார்க்கம் எல்லா: 

சாலும், தமக்கும் உலகத்துக்கும், ௮இக லாபத்துடன் 

தொடசத்தக்கது ; மெய்ப்போருளை அடைவதற்குச்: 

கோராதவரும் தம்மை இம்மார்க்கத்தில் சான்றோசாக் 

இக் கொள்வதால் ௮.தஇிக விவச பலத்தையும், ஒழுக்க 
பலத்தையும், நுண்ணிய யுக்இயையும், ஆழ்ந்த மனோ- 

64



உயர்தர வாழ்வு: 

சாக்கியையும் அடையக்கூடும், இவ் வகத்தின் மாறு: 

பாடு ௮வசது லெளக அபிவிர்த்தியை ஒருபோதும் 

பாதிபாதூ. அது ௮இக உண்மையானதாகவும், பரி 

சுத்தமானமாகவும, நிலைகிற்கத் தக்ககாகவும அமை 

யும்; ஏனெனில், ' ஏவர் அற்பத்தன்மையையும் நாள் 

தோறும் செய்யக்கூடிய குற்றங்களையும் களைக்அுவிட் 

டன, -எவர் தமது சரீசத்தையும் மனத்தையும் 

ஆள்வதற்கு பலத்தை டையவசர் யிருக்னெறனசோ, 

எவர் அசையாத நடுவுகிலைமையும் அருமையான 
ஒழுக்கமூமாகிய மார்க்கத்தில் மனவுறுதியோடு செல் 

இன்றன?.ரா, ௮வசே வெற்றிபெறுவதற்கும் காரிய 

சித்தி ௮டை வதற்கும் தகுதியுள்ளவர். 
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மனோ நிவுமைகளும் 

அவற்றின் காரியங்களும். 

ரரீ-ரியான வாழ்க்கையின் பெரிய சாதனங்களின் 

விவ.சங்களிலும் பெரிய பாடங்களின் விவரம்களிலும் 

பிரவேசியாஅ வாழ்க்கை முழுவதற்கும் மூலமாயிருக் 

இற மனோகிலைமைகளைப்பற்றிச் சில குறிப்புக்களும் 
வார் த்தைகளும் இல்குக்கூறுறேன். ௮வை பிரயாசை 
யெடுத்து வருன்ெறோசை எற்பதற்காச அன்பும், அறி 

வும், சாந்தியும் தங்கயிருக்கிற கிலைகளாகிய அகத்தி 

னுடைய அழ்ந்த அசக்குகளுக்குள் பிரவேசிப்பதற் 

குச் இத்தமாகவும் பிரியமாகவும் இருக்றெ மனித 
ருக்கு உதவியாகும், 

ஓவ்வொரு பாவமும் மடமையே. அது இருண் 

டம் முதிர்ச்சி யடையாததமான ஒரு நிலைமை, 
அறிவில்லாச மாணவன் கலாசாலையில் எந்த நிலை 
யில் இருக்சின்றானோ, அந்த நிலையில் இருக்ன்ற 
னர் குற்றக்தை நினைக்னெறவரும் குற்றத்தைச் செய் 
இன்றவரும் வாழ்க்கையா கலாசாலையில், அவர் சரி 
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மனோ திலைமைகள், 

பாக நினைக்கவும் செய்யவும், ௮. ஆதாவஅ மெய்ச்சட்டப் 
படி நினைக்கவும் செய்யவும், . இனிமேல் தான் கற்றுக் . 

கொள்ளவேண்டும். கல்வி கற்கும் மாணவன் தனத 

பாடங்களைச் சரியாகப் படியாத காலமெல்லாம் அக்கத் 

தில் அமிழ்ந்திருப்பது போல,வாழ்க்கை பயிலும் மாண 

வன் பாவங்களை வெல்லாத காலமெல்லாம் அக்கத்தி 
விருக்து தப்பமுடியாது. 

வாழ்க்கையானது தொடர்ச்சியான பல பாடல்க 
மாக் கொண்டிருக்கன்ற த. அவற்றைக் கற்பதில் லர் 

ஊக்கமுடையவசா யிருக்கின்றனர் ; அதனால், அவர் 
விரைவில் தாயசாகவும், அறிஞசாசவும், சுககளாசவும் 

வளர்கின்றனர். மற்றையோர் அவற்றைக் கற்பதில் மக்த 

.முடையவசாயிருப்பதோடு அவற்றைக் கற்க முூயலாம 

அம் இருக்கின்றனர் ; அதனால், அவர் தியராகவும், 

மடையாகவும், அுக்கிகளாகவும் மு.இிர்இன்றனர். 

ஓவ்வொரு வகை அச்கமுர் பிசகான ஒரு மனோ 

திலைமையிலிருக்து உண்டாகின்றது. ஓவ்வொரு வசை 

சுகமும் சரியான ஒரு மனோ கிலைமையில் ஓட்டிச் 
'கொண்டி.ருக்ன்றது. மன நேர்மையே சுகம் ; மனக் 

'கோணலே அக்கம். ஒரு மனிதன் பிசகான மனோ 

கிலைமைகளில் வ௫க்கற பொழுது பிசகாச வாழ்ந்து 
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அகமே புறம்: 

கொண்டும், அன்பச்தை எப்பொழுதும் ௮றுபவித்: 

தக்சொண்டும் இருப்பான். அன்பம் மடமையில் வே 

ரூன்.நியிருக்கன்றஅ; இன்பம் ௮.றிவில் ஓட்டிக்சொண் 

osha pg. சனத மடமையையும் குற்றத்தை. 

யும் மயக்கத்தையும் ஒழிப்பதினாலேயே மனிதன் விட் 

டை அடைவான். எவ்விடத்தில் பிசகான மனோகிலை 

மைகள் இருக்ன்றனவோ, அவ்விடத்தில் பந்தமும் 
அமைதியின்மையும் இருக்கன்தன. எவ்விடத்தில் 

சரியான மனோநிலைமைகள் இருக்்றனவோ வ் 

விடத்தில் மோக்ஷமூம் அமைதியும் இருச்ளெறன. 

சல பிசகான மேனா கிலைமைகளையும் ௮வை வாழ்க். 

கையில் உண்பெண்ணும் தீயகாரியங்களையும் இங்குச் 
சொல்லுறேன்: ய 

பிசகான அவற்றின் 

மனோநிலைமைகள் , ்.. காரியங்கள். 

வெறுப்பு. கோய், இம்சை, கேடு, அன்பம், 

காமம், .புத்திமயச்கம், சயமை, பழி,வறுமை, : 

வெல்கல், அச்சம், அமைதியின்மை, அச்சம், 

கஷ்டம், 

அசங்காரம். ...ஆசாபங்கம், மனவருத்தம், சுயபுத்தி'' 

யின்மை. 
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மனோ நிலைமைகள்: 

வீண் பெருமை. ... வியசனம், ஆன்ம அழிவு, : 

குற்றஞ்சார்த்தல். ...கும்றஞ்சார்த்தப்படுதல், வெறுக்கப் 
படிதல், 

கெட்ட எண்ணம். ... தோல்விகள், தொக்தரைகள், 

மீதூண். ட சங்கடம், புத்தியின்மை, மாட்டுத் 

தனம், வியாதி, அசட்டை. ட 

சோபம், வலிமையையும் செல்வாச்்ை கயும் 

இழத்தல், 
அவா அல்லது தனகீ..,வியசனம், மடமை, அக்கம், உறுதி 

கடி.மை. யின்மை, தனிமை, 

மேத்சொல்லிய மனோகிலைமைகள் இன்மைப் 
பொருள்கள் ; அவை இருளும் இழவுமான நிலை 

மைகள் ; மெய்யான சக்தியின் நிலைமைகளல்ல. தீமை 
ஒரு சக்தியன்று; xo நன்மையை அறியா. 
திருத்தலும் பிசகாக உபயோகித்தலுமே, அன்பின் 
பாடச்தைச் சரியாகக் கல்லாதவனே வெறுப்பவன் ; 
அதனால் ௮வன் துன்பத்தை அ.நுபவிக்கறொன். 
அவன் அதனைச் சரியாகக் கற்றுக்கொண்டபொழு௮ 
வெறுப்பு ஒழிர்அவிடும்; அவன் வெறுப்பின் இருண்ட 
தன்மையையும் வலியின்மையையும் காண்பான். ஓவ் 
(வொரு பிசகான கிலைமையும் இத்தன்மையதத. 
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அகமே புறம்: 

.... இல சரியான மனோகிலைமைகளையும் ௮வை வாழ்க்: 
கையில் உண்டுபண்ணும் நல்ல காரியங்களையும் இல் 

குச் சொல்லுகிறேன் ;-- 

சரியான அவற்றின் 

1மனோநிலைமைகள், காரியங்கள். 

அன்பு, . அனிமையான நிலைமைகள், இன்பம், 

பேரின்பம். 

தாய்மை. ச்  புத்தித்தெளிவு, அனக்கதம், அசை: 

யாத கம்பிச்கை, 

சுயநயமின்மை, .., சைரியம், திருப்தி, சச்தோஷம், 

ஆக்கம், 

அடக்கம். .. .அமைகி,மெளனம், மெய்ஞ்ஞானம். 

சாக்தம், ௨ சமாதானம், சகல சச்தர்ப்பங்களி' 

ஓம் திருப்தி யுடைமை, 

இரச்கம், . காரச்சப்பசெல், மே௫ச்சப்படுதள்,. 

மதிச்சப்படுதல், பா 

சல்லெண்ணம். ... சந்தோஷம், வெற்றி, 

  

, தன்னை யடச்சல்;:...., மனோசாச்தி, சரியான யுக்தி, ore 
ரிகம், ஆரோக்யம், கவுரவம், 

  

   
பொறுமை. ச் ..மனோவலவிமை, ௮திசச் செல்வாக்கு, 

தன்னை வெல்லல். ...௮றிவு, ஞானம், அகப்பார்வை,கிலை 

யான சமாதானம், 
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மனோ நிலைமைகள். 

மேற்சொல்லிய சரியான மனோகிலைமைகள், மெய்” 
யான ௪க்.இ, ஒளி, இன்பம், அறிவு என்பவற்றின் நிலை 
மைகள், கல்ல மனிதன் அறிகிறான். அவன் தனது பா 
டங்களைச் சரியாகக் கற்றுக்கொண்டான் ; அதனால் - 
௮வன் தனது வாழ்க்கையை உண்பெண்ணும் பல 
ஒழுக்கங்களையும் காண்டுருன். அவன் ௮றிவை யடைக் 
தஇிருக்றொன்; ௮,சனால் அவன் ஈகன்மையையும் இமையை 
யும் அறிகிறான். ௮வன் தெய்வத்திற்கு ஓத்த காரியம் 
கை மாத்திரம் செய்துகொண்டு மேலான ஆகக்தத்தை 
அபவிக்கறுன். 

பிசகான மனோ நிலைமைகளைக் கொண்டிருக்றெ 
மனிதன் சரியாக அறியமாட்டான். அவன் ஈன்மை 
திீமைசனையும், தன்னையும் சனது வாழ்வையும் உண்டு 

பண்ணும் அகமூலங்களையும் அறியவில்லை. அவன் 

அக்கத்தை அறுபவிக்கிறான் ; தனது அக்கத்திற்கு 
் மற்றவர்களே முற்றிலும் காரணம் என்று சம்பு 

முன். அவன் வாழ்க்கையின் இலக்ஷியத்தைக் காணா 
மலும், காரியங்களின் நிகழ்ச்சியில் நியாயத்தையும் 
ஒழுங்கையும் சாணாமலும், குருட்டுத்தனமாக வேலை 
செய்துசொண்டும் இருளில் வாழ்ர்துகொண்டும் 

இருக்கறொன். 
எவன் உயர்தரவாழ்வைப் ரணமாக அடையுக் 

கோருகிரு னா, எவன் காரியங்களின். உண்மையான 
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அ/கமே புறம். 

ஒழுங்கையும் வாழ்க்சையின் நோக்கத்தையும் தெளி 

வாகக் காண்பதற்கு விரும்புரானோ, ௮வன் ௪கல 

பிசசான அகநிலைமைகளையும் விட்டு, ஈன்மையைச் 

செய்வதில் இடைவிடாது முயல்க. அவனுக்குத் அன் 

பமாவது, சந்தேகமாவது, துக்கமாவது, நேர்ந்தால், 

அவன் அதன் காரணத்தைச் காணும் வசையில் தனது 

அகத்துள் தேகெ ; ௮வன் அதனைக் கண்ட மாத்தி 

ரையில் வேரோடு நீக்விடுக. ௮வன் தனது அகத்தி 

லிருந்து ஒவ்வொரு காளும் ஈன்மை அதிகமாகவும் 

திமை கொஞ்சமாகவும் புறப்படும்படி தனது அகத் 

தைக் காத்துச் சுத்தப்படுத்துச; அவ்வாறு செய்வதால 

அவன் நாளுக்கு காள் ௮இக பலத்தையும் மேன்மை 

யையும் ஞானத்தையும் அடைவான்; அதனால்,௮வன து 

இன்பம் அதிகரிக்கும்; மெய்யோளி ௮வன் அகத்துள் 

மேன்மேலும் அதிகப் பிரகாசமாக வளர்ந்து, ௪கல 

இருளையும் நீக்க, அவனது மார்க்கத்தை விளக்கக் 

காட்டும். 
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வேண்டுகோள். 

சொொப்ட்போகுளின் மாணவர்களே, ஒழுக்கத் 

“தை கேசிக்கிறவர்சளே, ஞானத்தை காடுகறவர்களே, 
சுயரய வாழ்வின் வெறுமையை அறிந்து தக்க முது 

இன்றவர்களே, பேசழகும் பேரின்பமும் பொருக்திய 

கோழுன்றவர்களே, நீங்கள் இப்பொழு: வாழ்வைக் 

தே ஆயத்தமாக ஒழுக்கவழியில் நடக்து கல்ல வாழ் — 

வை அடையுங்கள், 

உங்களைப்பற்றி டீங்கள் கொண்டிசாநின்ற தப்பு 

நம்பிக்கையைத் தூ விட்டுவிடுங்கள் ; நீங்கள் எப் 

- படியிருக்கிறீர்களோ, அப்படியே உங்களை நோக்குக் 

கள். ஓழுக்ககெறி எப்படி யிருக்றெகோ அப்படி 

யே அதனைப் பாருங்கள். மெய்ப்போருளை அடைவ 
தற்குச் சோம்பலான வழி ஓன்றும் இல்லை. மலையின் 

உச்சியின்மேல் ஏறி நிற்க விரும்புறெவன் பிரயாச௫ப் 
பட்டு ஏறவேண்டும் ; பலத்தைச் சேகரிப்பதம்கு 

மட்டும் இடையில் தங்கவேண்டும். மலையுச்சியினும் 

மலைமேல் ஏறுதல் குறைந்த பெருமையுள்ளதாகத் 

தோன்றினும், மலைமேலேறு தல் உண்மையில் பெருமை 
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அகமே புறம். 

arises ஒழுக்கம் தன் மாத்திசையிலே அழகு 

வாய்க்தது ; ஓமுக்கத்தின் அந்தம் இனிமை நிறைந் 

௧௮. ஆன்றோரும் 

** ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் 

உயிரினும் ஒம்யப் படும்,” 

என்று கூறியுள்ளார், 

௮.இி காலையில் எழுந்து இயானம் செய்யுங்கள். 
ஜயிக்சகப்பட்ட உடம்போடும் பலவின த்தையும் பாவத் 
தையும் ஓழிக்கத்தக்க உறுதியான மனத்தோடும ஓவ் 
வொரு காளையும் தொடங்குங்கள். தய கவர்ச்சியை, 
மூன்னகாகவே சன்னத்தமாகாது மனத்தால் வெல்ல 
Yours. அமைதியான நேசத்தில் மனத்திற்கு ஆயு 
தம் தரிச்து அதனை யுத்தத்இற்குச் சன்னத்தமாக்க. 
வேண்டும். காண்பதற்கும், அறிவதற்கும், தெளிவதற் 
கும் அதனைப் பழக்கவேண்டும். சரியான அறிவு 
முதிர்ந்தபொழுது பாவமும் தயகவர்ச்சியம் மறைக்கு 
போன்றன. அன்றோரும் 4அ.றிவற்றங் காக்குங் 
கருவி என்று கூறியுள்ளார், 

சரியான ௮றிவு தளராச கன்னடக்கையால் உண் 

டாகற அ, மேய்ட்போருளை ஒழுக்கத்தாலன் றி வேஜொன் 

முல் அடையமுடியாது, முயற்சியும் அப்பியாசமும். 
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வேண்டுகோள். 

பொறுமையை வளர்க்கும்; பொறுமை ஈன்னடையை 

நிலைகிறுத்தும், 

ஒழுக்கத்தைக் கொள்ளுதல் பொறுமையற்ற 

மனிதனுக்கும் சுயகய மனிதனுக்கும் கஷ்டம்; அத 

னால், அவன் அதனைக் சைவிட்டு ஓழுங்னேமாகவும் 

குழப்பமாகவும் வாழ்க் அுகொண்டிருக்கறுன். 

ஒழுக்கம் மெய்ப்போருளை கேசிக்கறெவனுக்குச் 

கஷ்டமாயிருப்பதில்லை ; ௮வன் காத்திருந்து, வேலை 

செய்அ, வெற்றிக்குரிய அளவற்ற பொறுமையைக் 
காண்பான். தனது மலர்கள் நாளுக்கு நாள் இரட்சி 

யடைந்து வருவசைக்காணும் தோட்டக்காரனது 
உவகையைப்போலச் தூய்மை, ஞானம், இரக்கம், 

அன்பு என்னும் தெய்விக மலர்கள் தனது ௮கச்தோட் 

டத்தில் நாளுக்கு நாள் வளர்க் வருவதைக் காணும் 

ஒழுக்க மனிதனது உவசையும் நாளுக்குகாள் வளர்ந்து: 

சொண்டிருக்கும், 

ஒழுங்னேமாக வாழ்கன்றவன் அன்பத்இலிருக் 
அம் அுக்கத்திலிருந்தும் தப்பமுடியா ௮. ஒழுங்கு. 

செய்யப்படாத மனம் காமக்குசோதத்தின் பயங்க. 

மான யுத்தத்தில் பலமிழந்து துணையற்று விழ்சன் 

2.௮. ஆன்றோரும் "இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப் 

பழி” என்று கூறியுள்ளார், 

சீக்



அகமே புறம். 

மேய்ப்போருளை நகேசிக்கெறெவர்களே, உங்கள் 
மனத்தை ஒழுங்கு செய்யுங்கள், எச்சரிக்கையோ 

டம், தலோசனையோடும், உறுதியோடும் இருல்கள் , 
உங்கள் முத்தி உங்கள் அருகில் இருக்றெ௮ ; உங்கள் 
ஆயத்தமும் முயற்சியும் வேண்டுவன. நிங்கள் பத் 
அத் தடவை தவறினும் அதைரியப்படாதிர்கள் ; நீங் 

கள் நூறு தடவை தவறினும் ஊக்கத்துடன் எழுக்தூ 

உங்கள் வழியைத் தொடருங்கள் ; நீங்கள் ஆயிசம் 
தடவை தவறினும் தளர்ச்சி அடையாதிர்கள், சரி 
யான மார்க்கத்தில் பிரவேசித்ச பின்னர், அந்த மார்ச் 
கத்தில் நின்று சிறிது தவறினும், வெற்றி யடைதல் 
நிச்சயம். 

முதலில் யுத்தம் ; முடிவில் வெற்றி, முதலில் 
வேலை; முடிவில் ஒய்வு. முதலில் எளிமை : முடிவில் 
வலிமை, சொடச்கத்தில் தாழ்ர்ச வாழ்வு, யத்.த.த்தின் 
சந்தடி, யுத்தத்தின் குழப்பம் ; இறுதியில் உயர்தர 
வாழ்வு, மெளனம், சாந்தி. 

முற்று. 
BS 
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மனம்போலவாழ்வு. 

“ இச்நால் மிசப் பிரசித்திபெற்ற ஜேம்ஸ் ஆலன் 
என்னும் ஆங்கிலம் பண்டிதர் இயற்றியுள்ள மிக அழூய 
நூல்களில் ஒன்றன் மொழிபெயர்ப்பு. இதன் தமிழ் உடை 
யும் சொற்களும் மிச இனிமையாசமவும், தெளிவாகவும், 
மனத்தைச் சவரத்தக்கனவாகவும் இருக்கின்றன. இந்நூலை 
இத்தியதற்காக ஸ்ரீமாக் வ, ௨, சிதம்பரம் பிள்ளை யவர் 
களுக்குத் தமிழுலகம் மிகவும் கடன்பட்டுள்ளஅ. தமிழ் 

ஞானிகளும் யோகிகளும் சொல்லியுள்ள : விஷயங்களே” 

இக்.நாலிற் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இதனைத் தமிழ் மச்கள் 
ஒவ்வொருவரும் கற்றுணரவேண்டுவது ஆவயசம்,!'- 
தேன்டுநீதியா மேயில், மதுரை, ' 

அகமேபுறம். 
இச்நாலை யான் வா௫த்தேன். படிக்க இந்தியர்கள் 

பொ ஜனங்களுக்குச் செய்யவேண்டிய மிகமிச மூச்கய 

கடமைகளுள் ஒன்று மேல்கரட்டு நூல்களிற் இறக்தவற்றை 
யெல்லாம் சுதேசபாஷைகளில் மொழிபெயர்த்துக் கொடு 
ப்பதே. ஸ்ரீமாச், சிதம்பரம்பிள்ளை யவர்கள் தமது இச்சட 
மையை ஜேம்ஸ் லன நூல்களை மொழிபெயர்த்தலாத் 
செய்து கொண்டிருச்சஇன்றார்கள்.பிள்ளையவர்கள.து Cou HR 

தன்ராகவே முடித்திருக்சென்று யான் நினைக் ன். 

"இக்நூல் சாதாசணச் கல்வியுள்ள தமிழர்களும் உணசத்தக் 

சவாறு இனிய செச்தமிழ் நடையில் எழுதப்பட்டுள்ள. 
இது பலராலும் : வாடக்கப்பட்டு மதிப்புப் பெறுமென்று 
யான் கம்புஏறேன். கலாசாலைகளில் இக்.நூலை ஒழுக்கப் 

பாடப் புத்தகமாக ஏற்படுத்தலாம் அல்லது உபயோக்௫: 

லாம் என்று யான் கினைக்றேன்.'' பிரஹ்மஸ்ரீ. ப, வே, 
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நரசிம்ஸ அயயரவர்கள், சேன்னை சட்டசபை அங்கத்தி 

னர், சேலம், 

மெய்யறம், 
*ஸ்ரீமாம். வ, ௨, இதம்பரம்பிள்ளை யவர்கள் இயற்றிய 

மேய்யறம் ஐக்தியலும் நூற்றிருபத்தைச் ததிகாரமு மாக 

மேடிக்சநால், ஐம்தியல்களாவன--முப்ப ததிகாரங்கொண்ட 

மாணவவியல், முப்ப ததிகாங்சொண்ட டுலவாழ்வியல், 

ஐம்ப ததிகாரங் சொண்ட அரசியல, பத் ததிசாசங்கொ 
ண்ட அநீதணவியல், ஐம் ததிகாரம் கொண்ட மேய்யியல் 
ஏன்பலை. ஓவ்வோ ரதிசாரமும் பப்பத்த; வெண்செச்து 

லை கொண்ளெள௮, முப்பாலில் அறமும் பொருளுச் 

தழுவி கால வேறுபாட்டிற்கு வேண்டும் விகற்பங் கூறலால் 
இக்தூல் திருவளளுவப் பயனுக்கு வழிநூலாக விளங்கு 

கின்றது, ழதுமொமிக் காத்சி போன்று திட்பமும் ட்ப 

மூஞ் சிறக்து இழுமென் மொழியால் விழுமிய பொருள் 

உரைத்தலால் இர்நூல் தோல் என்னும் வனப்புவாய்ச்தது. 

குமிழ்ப்புலவசே யன்றி இங்கிலீஷ்படிக்த புலவரிற் பலரும் 
இச்.நாலின் திறத்தை மெச்சுவர் என்பது துணிபு. ஒரு 

மறை சண்ணுறுவோர்ச்கு இச்நாலின் அருமை தானே 

புலப்ப மாதலால், அதனை இங்கு விரிப்பது மிகையாம். 

இச்.நால் நின்று கிலவுக என்பது என் வேண்டுகோள்.” 

ஸ்ரீமாந், தி. செல்வகேசவராய மதலியா ரவர்கள், சுதேச 
பரஷைகளின் அத்தியக்ஷகர், பச்சையப்பன் உயர்தரக் 
கலலூரி, சேன்னை, 

பாடற்றிரட்டு, 
* இப்புத்தத்திலுள்ள பாக்களை இயற்றிய funni s 

வ, உ, சிதம்பரம் பிள்ளே யவர்களைப் பதறி சாம் விசேடித் 
தெழுதவேண்டி௰ தொன்றுமில்லை, உலசமறிந்த தேசாபி 
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மானியாகிய இவர்களைப்பற்றி எழுவது மிகையேயாகும். 

இப்புத்தகத்தில் இவர்கள் இறைவாசத்இற்குமூன் பாடிய 

பல செய்யுள்கள் மு.தற்பாகமாகவும், கோயமுக்தார் கண் 

smote இறை வாசகாலத்தில் பாடிய பள தனிப்பாச்கள் 
இசண்டாம் பாகமாசவும் சேர்ச்சப்பட்டுள்ளன., பாடல்க 

ளெல்லாம் கவின்னோர்க் இனிய நன்மொழிகளால் விழுமிய 

பொருள் பயச்குமாறு இனிய ஓசைகொள்ள யாச்சப்பட் 

டுள்ளன, தம் பிதா, மனைவி முதலிய பலர்க்குச் கடித (ps 
- மாக எழுதிய கவிகள் மிகவும் உருக்கச் தந்து விளங்குவன. 

மதி போதனைச் செய்யுள்களோ பண்டைக்கால நீதிநூல்க 

(ளோடொப்பத் இட்ப நுட்பம் கொண்டுள்ளன. ஈகை, 

அன்பு, உண்மை, ஊழ்வலி, மூபற்இித்திறம் முதலிய பல. 
விஷயங்களைப் பற்றிய அருமையான செய்யுள்கள் .பல 

இதனுட் காணப்படுசன்றன. ஒருவன் துன்பம் வக்த சாலச் 

அக் கலங்கானு அதனையே இன்பமாக கினைத்தல் WS 

துன்பத்தை வெல்லத்தக்க கருவியாம் என்பதை இப்புத்த 

கத்துள் மன்கு காணலாம். இஃது அகச்றப்புச்சகளுடன் 

கல்ல கா௫தம், கல்ல ௮௬, ஈல்ல பயிண்டு ஆய புறச்சிறப் 

புச்களும் பெற்றுளஅ."--வித்தியாபாநு, மதுரை, 

மெய்யறிவு: 

*:இச்நால் தேச பக்த சசோசத்தெனெமாயெ நம் சகோ 

sot ஸ்ரீமாச். வ. ௨, சிதம்பரம் பிள்ளை யவர்சளால் இயற் 
ப்பட்ட. இம். நால் போன்ற தெளிவான நூல்களே இக் 
காலத்துச்கு அவயம் வேண்டப்படவனவாம், இச்நாலை 

ஓ.தி, உணர்ம்௮, அவ்வாறே கடக்கப் பயிலுதல் தமிழ்மக்கள் 

கடனாம். ஏனெனில், பல சாளும் பல ால்களையும் பயின் 

ரூர் தெளிச்து உனார்க்த உண்மைசளே இச்நாலில் பொதிச் ' 
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அள்ளன, இச்நால் பயிலப்பெற்ற தமிழ்மச்சளே தமிழ் 

மச்சள், அவர்கள் அநுபவிச்கும் இன்பமே இன்பம்,”-- 

விவேக்பாநு, டர்பன், தேன் ஆபிரிக்கா. 

இந்நூல் 100 சேரிசை பெண்பாச்சகளையுடையது, இது 

தன்னையறிதல், மனத்தையாள்் தல், அறம்புரிதல், மெய் 

யுணர் தல் மூதலிய 10 அதிசாரங்களாகப் பகுக்சப்பட்டுள் 

ளது. ஒவ்வொரு பாட்டும் அறுவயம், பதவுரை, கருத்து 

மு.தலியவற்றால் தெளிவாக விளக்சப்பட்டிருக்றத. செய் 

யுள் சடை ஆற்றொழுக்சாயிருப்பது மன்றி சொரற்செறிவு 

பொருட்செறிவு வாய்க்ததாசவு மிருச்கிறது. பழையநால் 

சனின் கருத்துக் இசைசக்அு பாச்கள் ஈன் கமைம்துருக்கின் 

oor. வித்தியாபாநு, கோநகர். 

வள்ளியம்மை சரித்திரம், 

இந்நூல் ஈம் ததச பக்த ஈரோமணியாகும் ஸ்ரீமாச்.. 

வ. ௨, இதம்பரம் பிள்ளையவர்களின் முதல் மனைவியாசான 
உத்தம பத்தினியின் உண்மைச் சரித்திமாம், இதனை இயற் 

தியவர் நமத பிள்ளையவர்களின் சமீப பச்து, ஆதவின் ௮ல். 

வம்மையாரின் செயல்களைக் கண்ணாரக் சாணும் பாக்கியம் 
பெற்றவர், இக்காலத்தும் இத்தகைய பெண் மணிகள் நம் 

பாசத நாட்டில் உதித்து வருகின்றனர் என்பதை கம்ம 

னோர் அறிர்து கொள்ளவும், இவ்வுலகிலுள்ள மாதரெல்லாம் 

கற்றுத் இருந்தவும் ஏதுவாயிருச்தலால், இக். நால் ஈம் சகோ 
தரினும் சகோதரிகட்கு மிக்க பயன் விளைக்கத்தச்ச கொன் 
ரும் என்போம்."'-விவேக பாநு, டர்பன், தேன் ஆபிரிக்கா. 
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