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2 காசிபசச்இயின் இசகூயம். 

யலையும் அசேகர்க்குப் பின்வரும் விஷபல்கள் காரிய சித்இ 
யையும் சார்இயையும் கொடுக்கும். நீங்கள் முசலிலேயே 
அபிப்பிசாயங்களில் சர்தேகப்படாமல், சொல்லிய வண் 
ணம் செய்விர்களாயின், உலக௫ல் உலகளைப்போல் பாக் 

பெவான்கள் இருக்கமாட்டார்கள். ] 

ஒரு வேலையைத் இறமையுடன் செய்து முடித்த 

அம், அ.தற்காகாரமான விஷயங்களை பறிர்திருத்தலும் 
ஆப இவற்றை யோ?க்கின்,அவை தம்முள் வேறுபா 

உடைபனவேயாம்; ஆகலின், ஒருவன் தற்காலத்தில் 
காரிய9த்தியுடன் காரிய நிருவாகம் செய்துவரினும், 

தான் நிருவடுக்கும் காரியத்தின் விஷய ஞானமுடைய 

வனா யிராவிடின், பின்னொரு சாலத்தில் தன் நிலை 

தவறிக் கஷ்டப்படல்கூடும். மருர்துகளைக் கைமுறை 

யாகப் பாகம் செய்வதில் இிறமையுள்ளவன் வைத் 

இப னாகான் ; ஒரு நீராவி இபச்திரத்தைத் இிறமையாக 

ஈடத்துபவன் இயச் சர விதிகளை எல்லா மறிர்த விதி.துவா 

னல்லன். ஆகவே, சரியான விஷயஞானமும், சரியான 

பழக்கமும் ஒருங்கு சேர்ச்தாற்றுன் ஈன்மை யுண்டா 

மென்ப தொருதலையாம். காரியசித்தியின் இரகசியம் 

ஏறக்குறைய எல்லாரும் அறிர்ததேயாம் ; ஆயினும், 

அதனை பப்பியசிப்பதா லுண்டாகும் சன்மையை யுண 

சாது பராமுகமாய் இருப்போர் மனதில் அதனைப் USS 

அவது மிச முச்யெழும் சன்மை பபக்கக்கூடிய தமாம், 
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1-வது இரகசியம். 

மூயற்சி, 

1 அருமை யுடைத்தேன் றசாவாமை வேண்டூம் 
பெருமை முயற்சி தரும்." 

(இதன் பொருள்:--ஒருவன் சனது சிறுமையை சோக்கி சான் 
இத்தொழிலை முடி த்த” அருமையை யுடைபதென்றுளைத் 

துத் தனரா இருத்தல் 2லண்டும்; அ த்தொழிலை முடித்தற்கு 

ஏற்ற பெருமையை முடி அவனுக்கு உண்டாக்கும், 

Saar puny nave யிருப்பானமின், தான் 

விரும்பியதை படைவான் ;: அவளுக்குச் சகல சம்பத்து 

களும் காரியசித்திபும் உண்டாம். முபற்சிபுடையவன் 

இகழ்ச்சி படைவதில்லை, pup யில்லாதவனோ 

யாதொரு காரியத்தையும் சா௫இக்க முடியா நிகழ்ச்சி 
படைவன். அவனை ஈடைப்பிண $மனல் சாலப் பொருச் 

தும், 

நீங்கள் முயற்சியின் சிறப்பைபும், சொம்பலின் தாழ் 
வையும் ௮றிய2வண்$மா.பின், சுவாமி இசாமதீர்த்தர் 

சொல்வதுபோல, ஒடி.ச்கொண்டி, நக்கும் சஇியையும் கிலை 
$ீருடைய குட்டையையும் பாருங்கள், ஒடிக்கொண்டிருக் 

கும் ஈதியின் நீர் எப்பொழுதும் தெளிவாயும், சத்தமா 

யும், விரும்பத் தக்கதாயும், குடிக்கக் கூடியதாயு மிருக் 

கிறது; ௮ப்படி2ய விடாமல் வேலை செய்து கொண் 

டிருக்கும் முயத்சிபுடையோன் புத்இப் பிரகாசமுடைப 

வளுகவும், காரியத்த புடைவனாகவும், பலரால் விரும் 

பப்படுபவனாகவு மிருப்பான். குட்டையி விருக்கும்



4 srhuasadcr @rablurd, 

டை ரீசானது கலங்னெதாயும், அசுயொயும், ுர்வா 

சனை யுள்ளதாயும், அருவருக்கத் தக்கசாயும், எறாமை 
கள் படுத்துப் புளுவதற்டெமாயு மிருக்கிறது; ௮ 
போல,  சோம்பலுடைபவன் பூமிக்குப் பாசமா 
யும், மச்ச புத்தியுடையோனாயும், கெட்ட குணக் 
களையும் ஈடத்தைகளையும் உடையவனாயும், பிதர்க்கு 
ஆகாதவனாயும், ஒசோவிடத்துக் குடியர் முதலிய Oy 
தகைமையோரின் சிசேச முடையவனாயும், சதா துக் 
காக்செச்தனாயு மிருப்பான். 

பற்றில்லாமல் முயற்சியுடையவனா யிருத்தல் உத் 

தமமான சத்துவமாம். பலளைக்கருஇ '2வலைகளைச் 
செய்தல் மத்திமமான இராசதமாம். சோம்பலாயிருத் 

தல் அதமமான தாமசமாம்.ஐயகோ! இத்தமசைகத் தமக் 

இருப்பிடமாகப் பெற்றிருப்பவர் எக்சாளில் தான் முன் 

னேறுவசோ? அதனை ஈசனே யறிவான்! நீங்கள் காரிய 
சித்திபெறவேண்டுமாயின், வேலை செய்யுங்கள்; எப்2பா 
தம் வேலை செய்யுங்கள். '?சாம்பலாயிருர்.து போகங்களை 

பனுபலிப்பதிலே?ய தன்னெண்ணத்தைச் செலுத்து 

பவன் உலகத்தில் பிரகாசமடைவதில்லை. உதாரண 

மாக:--பிரகாச சொரூபமாக விளக்கின் செய்கையை 

யுஜ்அப்பாருல்கள், ௮.து தன் வர்த்தியையும் எண் 
ணெயையும் செலவழித்துக் சொண்டே யிருக்கும் வரை 

யில் பிரகாசமா யிருக்கற.து ; எண்ணெயையும் வர்த் 

இயையும் செலவழிக்காவிடின் அலிர்.து AOE ar pg. 

அப்போது சமக்கு இருளன்றிப் பிரசாசங் காணப் 

படுவதில்லை, சன்னுடம்பையும் எதும்பையும் தேப்ச் 

Apacs பலமும் காரிபசித்தியுமடைந்து உலடல் பிர 
ஈ.சிக்ழென். தேக சுகத்தையே அ.இசமாசச் கருதி



qu pa. 6 

வளமான சாப்பாட்டையும் தூக்க, சதய2ம சண்ணாகச் 

சொண்டிருப்பவன் காரிய?த்தியின்றி இழிவடைடன் 
முன்; அ துவேயுமன்றி, அவன் விரும்பும் ee 

சுகமும் அவனுக்குக் இடைப்பதரிதாகி விடுறது. 
ஆனால், வர்த்தியை அதிகமாகத் தாண்டிவிட்டால் 94 
இரத்தில் விளச்சனெ எண்ணெய் குறைவதுபோல, 

பணப் பேசாசையால் தேகத்திற்கு அளவிற்கு மிஞ்சின 
Arm கொடுப்?பாமாயின், தேக சுகருங் குறையும். 
காமுகனுக்கும் முயற்சியிற் சிறு? காலுக்கும் வித்தி 

பாச மென்னவெனின், காமுகன் இரவில் விழித்திருச் து 
பகலில் தூங்குவன்; முயற்சி யுடை?யானுக்?கா 

இராப்பக விரண்டு வேளையும் தாங்க கேர மகப்படுவ 

இல்லை. இப்படிச் சொல்வதனால், இயற்கைக்கு மாமுக 

இசவிலும் விழித்திருச் து வேலை செய்ய 2வண்டுமென் 

US Shes, “Fs சரம் தாங்குபவனும், 

தூங்காம?ல யிருப்பவனும் ஈன்மையடைவ தில்லை” 

என்பது பசுவதை (-வது அத்தியாயம் 10-வது 

ஸ்லோகத்தால் பெறப்படுவதாம். ௪௧ வாழ்விற்குத் 

தூக்கம் ௮வூயமாம். ஒருவன் குறைச்த பக்ஷம் ஆறு 

மணி Card தாக்குதல் வேண்டும்; ௮.இ௧ பக்ஷம் 

ஒருசாளில் மூன்றில் ஒருபங்கு அஃதாவது எட்டு 
மணி சேரம் தூங்கலாம். ஒரு சாளில் பதினா௮ுமணி 

2ஈசம் ஒய்வில்லாமல் வேலை செய்தல் முடியுமா ? **ஒரு 

சாளில் ஆறுமணி சேரமே 2வலை செய்தல் வேண்டும்'' 

என்௮ு தொழிலாளிகள் கேட்ப.து மடமையோ? என் 

னும் கேள்வி யுண்டாகலாம். *'ரீஙவ்கள் seer முழு 

வதையுமே guars எடுத்துக் கொள்ளலாம்'' என் 
an? 

பதே அதற்குப் பதஇலாம். ஆனால் '*ஐய்வு'! என்பது
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என்னவென்பதை முன்னே தெகிர்து கொளளுக்கள் 
காளெல்லாம் புஸ்தகத்தை வைத் துச்கொண்டு படிக்கும் 

மாணவர்களுக்கு மாலையில் 2, சகாப்பியாசம் செய்தல் ஓய 
வசம்; காளெல்லாம் தேக சிரமப்பட்டு உழைக்கும் 
தொழிலாளர்களுக்கு மாலையில் அறிவு கொடுக்கக்கூடிய 

புஸ்தகக்களை வாசித்தல் ஒப்வாம். ஒருவன் தேசத்தி 

னும் மனத்தினலும் வலை செய்கிறான்; தேக 

இரமத்தை மாத்றி மனத்திற்கு வலை கொடுத்தலும் 

மனோசிரமத்தை மாற்றித் தேகத்திற்கு வேலை கொடுத்த 

லம் ஒய்வாம்.ஒய்வென்பது சோம் 2பறியாய் உட்கார்த்து 

கொண்டிருப்பதன்றாம். இனி, சுவாமி இசாமதீர்த்தசோ 

வேலையே ஓய்வு'' என்கிளுர். இதன் அர்த்தம் மிக 
சூகும புத்தி யுடைபவர்க்?க தெரியவரும். * சான் 
செய்கிறேன் '' என்னும் எண்ணமில்லாமல் செயயும் 
எல்லா '2வலையும் ஒயவு மப2மயா மமன்பது அவரது 

அபிப்பி.ராயமாம். 

இருபத்தாறு வயதிற்குள் பி, ஏ. (13. A.) 

பட்டமும், கணக்கில் எம். ஏ. (14. &. 1 148- 

thematics) பட்டமும் பெற்று, கலாசாலைப் போக்கா 

இரியசாகவு மிருந்து, காட்டிற்குப் போய்ச் சச்ரியாசமும் 

பெத்த ஈமது சுவாமி இராமநதீர்தசர் தாம் மாணாச்சராக 
இருக்சபொழு.து, அடிக்கடி இரண்டு song மூன். 

சாளைக்குக்கூடப் பட்டினிபாய்க் இச்சு சேரிட்ட அவவ 
ளவு வறுமையான நிலையிலிருர்தனர் ; அங்கனமிருச்தும் 

அடிக்கடி ௮ரளை வயிருகாரத்தோடு wi Mars fdas 
யில் கணக்குப் போட்டுக்கொண்டிருப்பகதும், லெ சம 
யம் சேசமாவ.துர் தெரியாமல் பொழுது விடியும் வரை 
படி.த்.துக்கொண் டிருப்பஅம் அவர்க்கு வழக்கமா யிருர் 
தின.
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ஜஸ்டிஸ் மு.த்.துசாமி ஐயர் தம் இளமைப் பருவத் 
இல் தெருக்களிலிருக்கும் ப ஸ்தம்பங்களின் வெளிச் 

சத்தில் தம.து பாடங்களை வா௫த்தார். வாசிப்பதற்கு 
விளக்கும் டைக்கா, தரி.த்.இரசொருவர் உயர்தர நீதி 

மன்றத்.அ கியாயாதிபதியாக வருவதாயின், அவருடைய 

முபத்சியின் பெருமை என்னே ! 

பாசதம் (சமிழ்க்கவிபில்) பாடிய சஈல்லாப்பிரளையவர் 

கள்தமது இருபத்தைச் துவயதிற் தமல் சமிழ்எ மதில் 

களைக் கற்.றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார். அரிச்சுவடி முதற் 

கொண்டு நிகண்டுகள், ax anew, தொல்காப்பிபம் முக 

லி.ப தமிழுக்குரிய இலக்கிய இலக்கணங்களை எல்லாம் 

இரண்டு வருட காலத்துக்குள படித்து முடித்த அவா, 
தமது ஆசாரியர் விட்டில் ?2சாதனைப்பொருட்ு வட்டிக் 

சப்பட்ட வேபபிலைப்பதார்த்தங்களையே சசப்புதீ௦தரியா 

மல் இரண்டு வநடகாலம் உண்டுவச்தா cram சொல் 

லப்படுகின்றது. இதன், :: மெப் வருத்தம்பாரார், பசி 

சோக்கார், கண்துஞ்சார் ௨2% ஈ கருமமே கண்ணாயினார்'' 

என்பது உண்மையாய் aT BHO BILD, 

பமல் சாட்டில் ஒரு ஏழைப் பையன் FTU STO 

களில் விட்டுப் பலசணிகளின் மூலமாய் வரும் வெளிச் 

சத்தில் நின்று வாத்துக் கொண்டிருர்து, அவை 
மூடப்பட்ட பொழுது, ஒரு கையில் புத்தகத்துடன் 

தெருச் இபஸ்தம்பங்களின் மீதேறி ஒரு கையில் புத்தக 

மும் மறுகையில் ஸ்தம்பமுமாக,த் தொலக்கிப் படித்துப் 

பின் பலர் மதிக்கும் வித்.துவானாயினன். இதனால், விடா 

முயத்சி யுடையவன் காரியசித்தி யடையாமற் போவ 

இல்லை என்ப புலனாகும்.
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இரவில் எல்லாரும் கண்படைகொண்டு us 

மின்றியிருக்கும் சமயத்தில் விளக்கெதிசே பு.த்சக்.ஒட 
அட்கார்க் இருக்கும் அசேகரையும், காலை ஒன்பது 

மணிக்குப் படுக்கைவிட் டெழுச்திருக்கும் ஒன்றுக்கு 

முதவாக பலரையும் சான் கணடிருக்கறேன். வேலை 
செய்ய கேர மகப்படவில்லை என்று அசேகர் வருச்தும் 

அதே சமயத்தில், முழங்காலைக் கட்டிக்கொண் ட் 

கார்க்து விண் வார். ததை பேசுபவரும், பகளில் முக்கா 

ots தூங்குபவருமாக எத்தனைபே ரிருக்கின்றனர் ! 

ஒருவன் இவ்வுலூல் செல்வம், வித்தை, சத்தி, 

மரியாதை, மதிப்பு முதலி ப இவற்றைப் பபற வண்டு 

மாயின், அவற்றைப் பெறுதற்குரிய முயற்சியையே 

செய்தல் '2வண்டும். ஒருவன் முபத்ி சேய்யாமல் ஒரு 

காரியத்தைச் செய்து முடிக்க வெண்ணுவ.௫, அரிசியில் 

லாமல் சாதம் சமைக்க எண்ணுவதொக்கும். *: சும்மா 

இருச்தால் சுகமுண்டு'' என்.று சொல்லும் பரம வேதாச் 

Been சும்மாயிருத்தலலனும் கைஷ்காமியசித்தி யடை 

யும் பொருட்டுப் பெரு முயற்சி செய்கின்றனர். 

ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் Vases 3-19 HSB 

யாயம் 8-வது ஸ்லோசுத்தில் “* * * காமம் செய்யா 

திருப்பின் தேகத்தை ஈடத்துவ.து (காப்பாற்.றுவ.து) கூட 

உனக்குச் சாத்தியமாகா ௮'' என்று முயற்சிக் குறைவின 
அண்டாகுவ் கஷ்டத்தையும்,4-வ.த ௮.த்.இயாயம்12-வ.து 
ஸ்லோகத்தில் :: *** மனுஷ்ய லோகத்இல் கர்ம பலன் 
ிக்செமா யுண்டாகிறது'' என்று முயற்சியினால் காரிய 

G68 யுண்டாமென்பதையும், விராக்க முயற்சியின் 
இெப்பை வற்பு௮ச்தியிருக்ளெறுர். பஸ்ரீசாமபிராலுக்கு 
வூஷ்டர் செய்த உபதேசமாகயெ ஞானவாிட்டச்இல்
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முயற்சியின் சிறப்பு மூன்று அஇகடரங்களுக்கு மேல் 
சொல்லப்பட் டிருக்இன்றது. தெய்வப் புலமைத் இரு 

வள்ளுவரும் முயற்சி உன்மையான சாரியங்களை யுண்டு 
பண்ணும்; சோம்பல் தரித்திரத்தை யுண்டுபண்ணும்; 

தெய்வத்தாலாகாத.தும் முபற்சியாலாகும்'' என்று இருக் 
குதளின் 62-ம் அதிகாரத்தில் கூறியிருச்சின்றனர்: 

ஒருவன்:*எனக்கு அதிர்ஷ்டம் வரவில்லையே" என்று 

வருத்தப்பட்டால் ௮ஃதவனுக்கு எங்கிருந்து வரும்? 

முயற்சியில்லாகவலுக்கு அழிவுகான் வரும். மலையட. 
வாரத்தில சின்றுகொண்டு, ஆகாயத்தை சோக்கி ௮ண் 

ணுக்து பார்த்துக்கொண்டு பாதொரு முயற்சியும் செய் 

பாஇருப்பவன் மலையுச்சியில் போய்ச் ?சர்வது எப்படி? 
ஆதலின், முயற்சி செய்தல் வேண்டும். இரண்டொரு 

முயற்சி வீணுசவோ, கெடுதியாக2வா முடியினும், 

இரும்பத்திரும்ப விடாமுயற்சி செய்தல் வேண்டும். 
குழச்தைகள் சரியாக ஈடக்கக் கற்றுக்கொள்ளுழுன் எத் 

தனை முறை தவறி விழுன்றன? எமர்சன் (பா. 

Emerson) சொல்லுகின்றபடி “*எச்சமும் வேலை 
செய்யுங்கள்; சம்பளத் தோடேயோ, அ௮ஃஇல்லாம 
?லயோ நீங்கள் வேலை மாத் இரம் செய்யுங்கள்; 'உங்க 
ளுக்கு சப்பாமல் வெகுமதி க்கும். நீங்கள் 

செய்யும் வேலை (தாழ்ஈ்ததோ, உயர்க்தசதோ) ஈடவு ஈடுவ 
தாயினும், காவியங்கள் எழுஅவதாயிலும், பின எதுவா 

யிருர்சபோதிதம் அவ்வேலையின் தன்மையைக் கவ 

னிச்சவேண்டாம். அவ்வேலை சண்ணியமானதாயும், உங் 
களுக்குச் சம்மதமானதாயு மிரார்சால் போதும், * * 

எத்தனை முறை சோற்பினும் முடிவில் உல்களுச்ரு 
வெத்றியுண்டு'' என்ப துண்மையே,



2-வது இரக௫யம். 

தன்னயமின்மை. 

: தாளாற்றித் தந்த போருளேல்லாக் தக்கார்க்கு 

வேளாண்மை செய்தற் போருட்டூ.'' 

(இதன் பொருள்; தகு தியுடையார்க்சாயின் தாம் முயற்ரிசெய்து 

சம்பாதித்த பொருளனைத்து.ம பிறர்க்கு உபகாரம் செய் 

தீறீ பயனுடையனவாம். ) 

இப்பொழுது எப்படி. வேலைசெய்கிறது என்னும் 

கேள்வியுண்டாகிற.து. ஏன்? யாவரும் யாம் பெரியவசாய 

விட வேண்டுமென்2ற கினைக்ளெறனர். அவர்கள் அப் 
படி Buea Bete? சில சமயங்களில் சாம் வேலைசெய்ய 

விரும்பும்போது ௮,சனைச் செப்பமுடியாமலிருர்.து வீடு 

இரும்; இல சமயங்களில் விரும்பாமலே ௮ Bat oy 

சுறுப்பாப் வேலை செய்கிறோம். சம்மை ஒரு வளை 

சோம்பலாகவும் மற்றொரு வேளை சுறுசுறுப்பாகவு 

மிருக்கச் செய்வது யா.து?சிலா ஒவ்வாருசமயம் காலையி 

லெழுர்ததும் அதக சர்தோஷச் துடன் உற்சாகமா 

யிருக்னெறனர். அவர்கள் அச்சமயத்தில் வேலைதொடக் 

இன்) அதியாச்சரியமாக, சுறுசுறுப்புடன் அருமையான 

வேலைகளைச்செய்து முடிக்கிரார்கள், இவற்றிறகுச் 

காரணமாக ஏதோ ஒன்.று இருத்தல் வேண்டும். ௮ 

Surg? ௮.துதான் உயர் வேதார்இகளாலும் மெச்சப் 

பட்டு, காசிய9த்தியின் இரண்டாவது இரகசியமாய் 

தான் செய்றேன் என்று மெண்ணமின்றித் தன் 

aun ig நிற்கும் ஒரு நிலையாம். சான்
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செ.ப்சிதேன'' என்னு மெண்ண மில்லாமல் வேலை 

செய்றவனுக்குச் ॥ரமம் தோன்றுவஇல்லை; களைப்பு 
முண்டாவஇல்லை, ஒரு மாதத்தித் ரன் செய்ய வேண் 

டிய வேலையை ஒருவன் நினைத்துப் பார்த்தால் அவ 

னுக்கு அப்போதே ஒருவிதக் களைப்பும் வெறுப்பு 2ம 

யாதொரு வேலையும் செப்பாம கிருப்பினு முண்டாகும். 
தன்னய மூடைமை ஒருவளை எனக்கு எது இலாபம் 

தரும்'” என்_.ற யோசித்.துக் கொண்டே 2சாம்பலாயிருக் 
கும்படி செய்,துவிடும், இதில் இலாப மில்லை. தன்னய 
மின்மை?ப சுறுசு.௮ுப்பை யுண்டாக்கும். தன்னபமின் 

றிய இச்சிலையை ஒருவன் அடைச்ச பொழுதுதான் Se 

னுக்கு அசாத்தியமான காரியங்களெல்லாம் சாத்திய 

மா.ப் விடுகின்றன. 

அகபர் சக்கொரவர்த்திபினிடத்து இரண்டு இக்திய 

வாலிப வீரர்கள் வரது, யாஙகள் விரர்களென்றும் 

சக்கிரவர்த்தியினிடத்துச் 2சவை செய்ய விரும்பு 

ஈ0௫ மமன்றும் தெரிவித்தார்கள். அக்பர் அவர் 

களுடைய விரத்தனத்தைக் காட்டுமாறு கேட்டுக் 

கோண்டார். உடை பவவிரண்டு சகோதரர்களும் 
புன்னகையுடன் ஈட்டியை நீட்டிக் தாட்டியாய் விளை 

WT, NSO”, அவர்கள அடம்புகள இரத்தம் 

சொரிக்தன; ஆயினும், அவர்களது கைகள் ஈூங்க 

வில்லை. அவர்கள் அமைஇயுடன் முன்னும் பின்னும் 

இடசாரி வலசாரியாக வர்து யுத்தம் செய்தனர். ஆ! 
அவ்விருவரும் தங்கள் மார்பில் தைத்த ஈட்டிகளுடன் 
தரையில் விழ்ச்து விரசுவர்ச்க மடடர்தனர். இஃததி 

சய2ம ! அவர்களவ்வமயம் தன்னயத்தை விடாிருர் 

தால், தாங்கள் விசர்களென்பஷ் நிரூபித்தல் மூக
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புமோ? காகரிகம் மிக்க இக்காலத்து நீங்கள் அவ்விதமாக 
அவ்வாலிபர்கள் தமது விரச் செயலைக் காண்பித்தது 

சரிபன்று என்,று நினைக்கலாம். ஆனால், இக்கதையில் 
காம் கற்றுக் கொள்ளவேண்டிய ஒரு நீதியுள்ள ௮. 
அஃ தியாதெனின் கூறுதும்:--**கன்னை மறக்து தான் 

தோடக்கும் வேலையினமயமாய் ஒருவன் சின்ற2பொடூ.து 

தான் அவனுக்கு ௮வ3ேவேலையில் ஜயமுண்டாகும்''எனப 

தேயாம். ஒருவன் தான் மறர்துவிட்ட ஏதாவ? தான்றை 

ஞாபகப்பத்திக் கொள்ள வேண்டுமாயின், தன்னையும் 

வெளி விஷபங்களையும் மறந்து és 2யாசனை மப 

மாகவேயான பொழுதுதான் அவனுக்கு அம்மறக்,௪ ௮ 

பம் ஞாபகத்துக்கு வரும். மகான்கள் யாவரும் அியானம் 

(34601171௦0) முதலியவத் றைப்பழகி மனவொருமை 

யைப் பெற முயல்வது இவ்வவூயே த்தை முன்னிட் ட 

பசம். நீங்கள் உங்கள் வேலையின் மயமாய் அடமுக்இ wath 

வீர்களா.பின், ஜயம் உங்களுடைய 2தயாம். 

தன்னபப்பேய் ஒருவனைப் பிடித்துக் கொண்டால் 

அவன் எல்லாம் எனக் வேண்டும்; யான் யார்க்கும் 
ஒன்றும் கொடேன்'' என்பன், இதனாலேயே தான் 

அவனுக்கு யாதொன்றும் வருகிறதில்லை. இது ** இல்லை 
என்னும் விட்டில் பல்லியும் சேசா.து'' என்னும் பழ 

மொழியினாலும் விளங்கும். (முன்கை Barra 

மூழங்கை நீளும்."' சம்மை சாம் எவ்வளவாகப பிதாக்கு 
அர்ப்பணம் செய்கிறோமோ அவ்வளவு சான் பிறரும் 
சமக்குச் சம்மை அர்ப்பணஞ் செய்வர், மகாத்மா 

காச்இயவர்கள் ௮அசெளக்யெமாச இருர்தபொழு.து, இர் 

தொ முழுவதும் அவருக்காக வருர்இற்றென்றால், இர் 
Bulls sos நஇிமைகளைச் தமதாகப் பாலித்துத்
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தம்மை இக்இயரின் ஈன்மைக்காக அர்ப்பணம் செய்த 

வர் அவசேயன்றோ! ஒரு வியாபாரி தன்னிடச்.துச் 
சரக்கு வாங்க வருபவர்களின் ஈன்மையைக் ௧௬இ, 

நல்ல சரக்குகளைக் கொண்டுவர்து வைத்து, Ife 
இலாபத்திற்கு ஆசைப்படாமல் வியாபாரம் செய்தா 
லன்றி அவனிடத்து யாவர்தாம் சரக்கு வால்சச் செல் 

வார்? ஒரு யஜமானன் தனது வேலையாளின் குடும்பத் 
தைத் தனது குடும்பமாகப் பார்த்தால், வேலைக்கார 

லும் எஜமானனது வேலையைக் தனது வேலையாகப் 

பாலிப்பன் என்பதி லென்ன தடை? 

எல்லாரும் வெண்மையான வஸ்துக்களை விரும்பு 

கனுர்கள் ; கருமையான வஸ்துக்களை வெறுக்கிறார்கள். 

ஏன்? வாண தத்துவ மறிர்சவர்கள சொல்லுகிறபடி 

வெண்மையான வஸ்.துக்கள் வெண்மையானவை யல்ல ; 

கருமையும் கருமையல்ல ; இவப்பும் சிவப்பல்ல, ஒரு 

சோஜாப் புஷ்பம் ஏன் Rass நகிறமாய்க் காணப்படுகி 
றத? அர்த ரோஜாவானது சூரிய வெளிச்ச த்திலிருர்து 

எல்லா வர்ணங்களையும் இரகத.துக் கொண்டு செம்மை 

வர்ணத்தை மாத்திரம் வெளிவிடுகெ.து; 185 atars 
தை வெளிவிடுகிறதோ அர்த வாணத்தால்கான் அது 

பிரகாசிக்கிறது. கருமை நிறமுடைய வஸ்துக்களோ 

எல்லா நிறத்தையும் தம்முள்ளே யடக்கக் கொண்டு 
யாதொன்றையும் வெளிவிடாமையால் கருமையாகத் 

தோன்றிப் பலரும் வெறுக்கத் சக்கனவா யிருக்கின்றன. 

மான் பெறுவதைக் கொடுக்க மறுப்பவனும் அப்படித் 

தான் கருப்பு வஸ்.துக்களி லொன்றாய் எல்லாராலும் 

வெறுக்கத் தச்சவனாவன், இனி வெண்மையான வஸ் 

துக்களோ, தாம செடிக்கும் எல்லா வர்ணக்களையம் கம்
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மிடத்து வைத்துக் கொள்ளாமல் வெளியிடுகின்றன. 
நீங்கள் காரியசித்தி யுள்ளவர்களாக வேண்டின், நீங்கள் 

பெ௮வனவற்றை எல்லாம் இருப்பிக் கொடுங்கள். 

கொடுப்பதுதான் பெறுவதற்கு வழி. பிறந்த பொழுது 

கொண்டு வச்்.ததில்லை; இறக்கும் பொழுதும் கொண்டு 

போவதுில்லையாயின், ஈ$வி?ல வரும் இச்செல்வம் ஈசன 

ருளிய தென்றறிச்து பிறர்க்குக் கொடுக்காமலிருக்கும் 

உலாபிகள தாம் இறந்தபிறகு என்ன பலன் காண்பர், 

“எனக்கே வெண்ூம்'' என்பதை விட்டிவிபெவ.லு& க 

இவவுலக முழவம் (சாக்தம், 

ஒரு விதை மாமாகி விருத்திபடைப (வண்டின், 

௮ தன்னுடைய அழிகிற்கு உடன்படல் 7வண்டம். 

பண்டி,சர் யாவரும் **சம்மடைப கல்கிபை பிறர்க்குக் 

கத்றுக் கொூக்குக்?தாறும் ஈம்மறிவு ante snp 

என்ப ஒப்புக்ககாள்ளஇர்றளர். ஒர ர துட்டை 

என் தண்ணி ல்லாம் என்றிட பரந்த ரீவண் 

டூம்” என்று முயல்கின்றது; .ஐயினும், ௮. வயி) 

காலச்தில் உலார்து விரிகிறது. ஒரு :* தோல்வியா 

(கீவ.ற்றி3யோ வருக, சான் வலை செ.ப்பசவண் ம்; என் 

வாழ்சாள் சுகப்பட '8வண்டின் சான் ௮.இ ௪.ற-. றப்பா 

யிருக்க வேண்டும்) அ,தலின் சான் வேலைசெப்க றன்" 

என்று லகஷக்கணக்கான மரக்கால் சண்ணீரை எப்பா 

தும் சமுத்திர.த்தில கொட்டிக்கொண்டிருக்கெ.ஓ. சமுத் 

இச.த்தில்சென்ற அ? கண்ணீர்மேகமாகப்பரிணமித்,து, 
மலையில் வருஷித்துச் இரும்பவும் அர்த சதியிலேபப 
ahg teins. ** கொடுத்,துக் கெட்டாருமில்லை; 

கொடுக்காமல் வாழ்ச்சாருமில்லை'! ஆகலின், நீங்கள் 

ேலைசெய்யுங்கள் ; ௮, சனுடைய முடிவைப்பற்றி நிச்



கார்கள், *! பற்றின். வி வேலையைச் செய்தல்வேண்டும்'' 

என்பது கேதையிஐபதேசமாம். ஜனக்களிடத் இருக்து 

எதையுமெதிர் பார்க்க வேண்டாம். உங்களுடைய வேலை 
புகழப்படுகிறதா? இகழப்படுற தா? என்பதை நீங்கள் 
கவனியாதேயுங்கள். உகள வேலைகளெல்லாம் கியாய 

விரக மில்லாமலும் சன்மை பயப்பனவாயு மிருக்கட் 

டூம். 

வலை செய்பவன் மனத்தில் கெட்ட எண்ணகக 

அரதிப்பதில்லை. அவன் எதனையும் கண்டு மயங்குவ இல் 

லை. வலை செய்,துகொண்_2ட யிருப்பவனுக்கு அதனால் 

௮இ௧க சுகமுண்டு. சாதாரணமாகப் பகலில் தூங்குவது 

கெட்ட வழக்கம், சில உத்தியோகஸ்தர்கள் நாயிற்றுக் 

இழமை முதலிப ஸி$ிமு௮.ற காட்களில் வேறு 2வலையின் 

மையால் பகலில் ஒன்௮ு அல்லது இரண்டு மணி சரம் 

தூங்கு எ.டிச்.கு தங்கள்முகம் ஊதியிருத்தலையும் தலை 
பளுவாயிருத் தலையும் கண்டு, விநிமுறை சாளைக் காட்டி 

அம் வேலைசெய்யும் காளை சுகமானது என்றபிப்பி.சயப் 
படுகின்தனசெனின், அவ் வேலையின் பெருமை என்னே! 

ஒரு 2வலையில் ௮ திசப்பொப்பு(16$000510ப1 (7) இருப் 
பதாக நினைத்துக் கொள்வதும் கூடாது; சன்மானக்தை 

விரும்புவதும்கூடா.து. பொ௮ப்புகள் அ.இிகமாயிருக்கின் 

றனவென்று களைப்பின், அஅபயத்தை யுண்புெபண்ணும். 

இச்சை இருக்குமாயின், இராத தூக்கமும் வாசா.து. 

ஆகையால், நீக்க இவ்விரண்டையும் உதறிவிட்மி 

வேலை செய்யுங்கள், விளக்கு இருச்சால் அதைச் ௪௮ 

றிதும் விட்டில்கள் சாமே வர்.தகூடும். வெல்லத்தை 

வைத்தால் ஈயைச் கூப்பிட வேண்டுவதில்லை. பூசணச்சச் 

இசன் உதயமானால், சுகத்தை யனுபவிக்க ஜனங்கள்



16 காரியசித்இயின் இசகூயம். 

தாங்களே வெளிவருொர்கள். நிங்கள் பாத் இரர்களா 
யிருந்து வேலை செய்தால் உங்களுக்கு வருவது தானே 

வரும். வேலை, வேலை யென்று எர்சோமும் வேலை. 

செய்யுங்கள். 

தன்னயமின்மை எனமுல் சர்ரியாசம் அஃதாவது 
எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடுதல் என்,று நினைத்து மரு, 

ளா.இர்கள். உலோபமே--தனக்கும் பிறர்க்கும் உப 

யோகமாகாவாறு எகையாவது :* எனகக ?வண்டும் '” 

என இறுகப்பிடி ச்.௪2ல--இவ்விடச்.து.த சன்னயம்௪என் 

சொல்லப்படுகிறது. saa teorusags விடுதகலே சன் 

னய மின்மையசம். ஒரு சமயம் சர்வ சங்க பரித்யொ 
Si ஈல்லதென்றும், பொருளைச் சேமித்து வைத்தலே 

ஈல்லதென்றும் வித்தயொசமான இரண்டு கொள்கைகளை 

யுடைய இருவர் ஒளுர்க்குப் பிரயாணமாகப் போய், 

சாயங்காலம் இருட்டும் சமயத்இல் ஒர் ஆம்றங்கரையை 

யடைர்தனர். இயாகி 4: இவ வுடலைப்பறறி சமச் 

கேன் சவலை; படவிற்குப் பணமுமில்லை; இக்கரையி 

லேயே படுத்துக் கடவுளைப் பூஜித்து இவ்விரவைப் 

போக்குவோம்' என்றுன். மற் றவன்''ஐயையோ | pare 

கள் ரம்மைத் இன்றுகிடும்; பாம்பு கடி.ச்.துவிடும் ; குளிர் 

கொன்முவிடும்;படவிற்குப் பணமென்னிட மிருக்கற.௮; 

அக்கரைபோய் ஒரு இராமத்தில் சல்குவோம்'' என்று 

கூறினான். இருவரும் படவிலேறி அக்கரை Cenk 
தனர், அன்றிரவு பணக்காரன் பணத்தின் பிசயோ 

ஜனம் தெசிச்சதா? சான் பணம்வைச் இருர்தமையால் 
இருவரும் பிழை ச்சோம் ; கானும் உன்ளைப்போலிருச் 

தால் ஆற்றின் அக்கரையில் உயிர்விட்டிருக்க ஈமக்கு 

செிட்டிருக்கும் '! என்றான். இயாச :: ரீ பணத்தை
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வை த்துக்கொண் டிருர்துதனால் சாம் இங்கு வரவில்லை; 

பணத்தைப் படவுக்காரனுக்குக் கொடுத்த தினற்றான்-- 

இபாகம் செய்ததினுற்றான்-.-இங்கு வச்?தாம். பணம் 

சம்பாதிப்பதும் கொடுப்பதற்கே. மேலும், என்னி 

டத்துப் பணமில்லாவிடினும் உன் பணமே என பணமாக 

உப யோகப்பட்டது. சான் எப்2பா.தும் சஷ்டப்படு 

கின்றஇல்லை; காலத்தில் எனக்கு 2வண்டுவது கிடைக் 

கஇன்றது'' என்றான். 

சமல் சாட்டார் பண்தைக் கைத்தொழில், வியா 

பாரம் மு சலிபவறறில் உப2பாகித்து அதற்கு கஷ்டம் 

லாராதுழைக்து மலும் மேலும் அபிகிருத்தி படை 

இன்றனர். இந்துக்கமளா பணத்கைப் பெட்டி பிலும், 

ஈகமதிகியிலும் (Bank), கைகளிலும், வட்.க்குக் 

வைத்து சாளுக்குசாள 

A OH EDT யடைஇன்றனார. Qs Putas பட்டங்களுக் 

ஸம் பகடை 7 தும் ALOFT BI, தன்னயம் ae. 

சு க ௩ 

(oar ht பதிலும் போட் 

பரித்தியாக புக இயுடன் உழைக்க முன்வரும் சா 

சமக்கு சன்னாளாம். ன்ற இச்து சமூகம் தலை 

பூக்கும். மின்னல் 8ீபால் மறையும் இவ்வாழ்வில் 

உண்டியுடைக்காகவன் ரோ ஒருவர் பொருள் தேவத? 

அற்பப் பிசயத்தனத்தினுல் வரும் சொற்பதி இரவியம் 

இதற்குப் போதுமானதா யிருக்க, உலோபகுணத்தால் 

தன்னயங்கொண்டு தருக்கி சமதான்மலாபத்தை பிழச்து 

இன்னதுக் காளாவ தழகே*? வாசகர்களாகிய சகோ 
தரர்களே! நிங்கள் காரியசித்தியும் மேன்மையுமடைய 
விரும்பினால், சன்னயம் விட்டு எச்சேரமும் வேலை 

செய்யுக்கள்; எல்லா ஈன்மையு மடைவிர்கள், 
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9-வது இரகசியம். 

அன்பு: 
“ அன்பீனும் ஆர்வமுடைமை ; அது வீனும் 

௩ண்பேன்னும் ஈடாச் சிறப்பு," 
(இதன் பெரருள் :-- ச.ப்பக்த முடைபவரிடத்து?் செய்த அன்பு 

ஒருவனுக்கு அத்தன்மையால் பிதரிடத்தும் விருப்ப 

முடைமையைத் தரும்; அல்லருப்ப முடைமை இவனும் 
(கப பகைவரும் சோதுமவரும் நல்லையாப் uta my 
பினசென்று மசால்லப்படுகன்ற அளவீறர்த சிறப்பைத் 

தீரும்.) 
“தரடெங்கும் வாழக் கே௦டான்.ந மில்லை'' என் 

னும் பழமொழியை & paar அறிக்தி நக்கலாம்; அதின் 

கருத்தை யுற்று சோக்குவிர்களாயின், இவ்வுலகில் ஒ.ர 

வனுக்கு இன்பம் விளைய வண்$மாயின் உலக முற் 

றுமே இன்பத்தை பனுபவிக்க சவண்டும் என்.றும், 

தன்னைச் சூழ்ர்த விட2மல்லாம் துன்பம் மலிட் 

டிருக்கத் தான் ஒருவன் மாத்திரம் இன்பமுற்,நிருப்பது 

யாங்கணும் எவனுக்கு மியலா,ச காரியமாமென்றும், gy 5 

வின் ஒருவன் தான் இன்பமுற வேண்டின் தன்னைச் 
சூழ்ர்துளோர் இன்பத்தையே சாடல் வேண்டுமென் 

றும், அங்கனம் சாடுதல் அச்சூழ்ச்துளோரிடத்து ௮வன் 

அன்படையவனு யிருந்தால் சான் முடியுமென்றும், அன் 

பிலார்க்கு எர்த ஈன்மையையும் அடைய வழியில்லை 

என்றும் சன்குணர்வீர்கள், 

ஈம்முடைப தேசத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்; 

Me ர் அவயவமாயெ வலச்கை சுசமாயும் புஸ்பி.
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பாயு மிருக்க வேண்டுமாயின், 2கம் முற்றும் சுகமா 
பும் புஷ்டியாயு மிருத்த லவசியமாம். அங்கனமின்,றி, 

அவ்வலக்கை: “are கஷ்டப்பட்டுச் சம்பாஇத்த 

பொருள்களை வயிற்றிற் கொண்ம3போயச் செர்பபா 

ஜேன்? அஃது அவற்றை எல்லா அவயவங்களுக்கும் 
பகுத்துக் கொடுப்பதுபோல னக்கும்கொ$ப்பானேன்? 

அது கூடாது. என் சம்பாத்தியமனைத்தும் யானே 

யனுபவித்தற்குரிபன'' என்று சு.பசலம் பேசுமானால், 
௮.தன் கதி என்னாம்? அவ்வலக்கை சுகமாகவும் புஷ்டி. 

பாகவும் வளச முடியுமா: அது முடிய7வ முடியா 
தன்னோ? னால், ஒரு வழியுண்டு. சத்தான பதார்த் 

தங்களை அது தன்னில் குத்திப் புகட்டிக் கொள்ள 

லாம்; அல்லது குளவி, 2கள முதலிய Hep gags 

களைக்ககாண் 2 கொட்டிம்படி 2௪சப் தகொண்டு சான் புஷ் 

டியாக வளரலாம். தனால் அப்புவுட -௮வ்விக்கம்-விபாதி 

யேன் 80 2? இவ்வுலக 2மல்லாம் ஒர் உடம்பாம்; ஈமது 

2ச்கங்பள் முப்பபரிய உடம்பில் ஒவ் வா ரவயவங்க ளே 

பாம்; ஆதலின், காரிய இத்தியை விரும்பு மொருவன் 
இவவுலகச்திலிருக் து கன்னை says பிரித்துக் 

கொள்ளுதல் கூடாது. உலகத்திற்குத் துன்பம் வரு 

மாயின், ௮ ஈம் மொவ்வொருவர்க்கும் வசத? தயாம். 

நீங்கள் தர் ஏழைப் பிள்ளைக்குப் பூணம் தச்து 

அவனை அன்புடன் ஈடத்துவீர்களாயின், அவன் தாம் 

உங்கள் பிள்ளையைக் கடவுள முன்னிலையில் மனமாச 

வாழ்திதுவள். ஊரார் பிளளையை ஊட்டி வளர்த்தால் 

தன்பிளளை தானே வளரும்.'' என்பது மிகு பிரசித்த 

மான பழமொழி யன்றோ ? அன்பாகப் பேசுபவிடச் 

அப் பலரும் சேச பாவமாக இருக்கின்றனர். வெடு



௮) காரியசித்தியின் இரகூயம். 

வடப்பான வியாபாரி விருத்தபடைவஇல்லை; வியா 

பாரி என்பா?னன்? வெடுவெடுப்பா யிருக்கும் எவரும் 
விரூத்தி யடையார். 

வேட்டையாடக் காட்டுக்குப் போன ஒர் அரசன் 

23ட்டையாடும் போது தனது பரிவாரங்களினின் றுக் 

தவ ிமிக அலுப்புடன் தாகம் மேலிட்? அக்காட்ட 
அள்ள ஒரு தோட்டத்தை பணுகினொென்; அவன் அப் 
பாது தனது சார்கத உடை தரித்ிதிலாமையால் 

ம்காட்டக்காரன் அவனை அ௮ரசனன்றறிக்து உளள 
டச் சர்தர்ப்பம் வாபக்கவில்லை, அரசன் தனக்குத் 

சாகம் அஇகமாயபிருப்பதால் அருக்துவகற்கு ஏதாவது 
சஎகாண்டிவர சவண்$௰மன்று. கோட்டக்காரனைக் 

£கட்க் கொண்டான். அச் சாட்டக்சாரன் உள்ளே 

சசன்று அரை ிமிஷத்திற்குள் ஒரு Bama 

Samp Ut Marry Ares go இரும்பி வச.து, 

௮கனை அசனிடத்துத் தர்கனன், அரசன் அதனா 

தம். தாகம் தணியானாகி இன்னும் தாகமடங்க 

அல்.” என, தோட்டக்காரன் உள்ளே போனன். 

௮ப்பொழடிது அசன்: *(இர்தத் தோட்டம் மிக 
2உாப்பமுள்ளதா யிருக்கின்றது ; அரை நிமிஷத்தில் 

5 ந2பரி.ப கண்ணம் இரசம் கொண்டுவாக்கூடிய இத் 

தோட்டத்தில் எவ்வளவு இலாபம் உண்டு ; இதன்ம.து 
அதிகமான தீர்வை போட ?வண்டும்'' என்,று யோசனை 
மிசப்யலானான். நிறக, உள்ளே சென்ற தோட்டக் 

கரரன் ஒருமணி ரேரமா௫யும்' இரும்பிவரவில்லை. ௮7 
சன்: **இஃதென்ன ? முன்னே அசைரிமிஷத்தில் ஒரு 
கிண்ணம் இசசம் கொண்டு வர் சவுக்கு இப்பொழு2 

ஒருமணி சேோமாயெம் ணெணம் நிரம்பகில்லையோ? ''



2] 

என்,று எண்ணலானான். இறி.து சோம் பொ.அத்துச் 

இண்ணம் வர்ச.து.ஆனால் இரசம்௮அைக்ண்ணம்தாள். 

அரசன் காரணமென்னென வினவ, 2 காட்டக்காசைகி.ப 

ஞானியார்; ரான் பழசசம் கொண்டுவரும் பொருட் 3 
முதல்முறை உட்்?சன்றபொழுது சமதரசருடைய மன 
SRO son coxph nag, Orem rip md 

DET DOM LG MULUMT ADEM மாறுபட்டிருத்தல் 

வண்டும். மா.துளம் பழங்கள் இ.ரசத்தைக் 0474, Fie 

குன்மையில் இவ்வளவு சிர்கிரம் மாறுபநிவதற்கு 2 வறு 
காரணம் எனக்கு யாதொன்றும் 2தான்றவில்லை'' என் 
ரூர். அரசன் தனக்குள் யோசித்தான். தோட்டக் 

காரன் சொன்னது முற்றும் shun mesg. ஏன 

னின், அரசன் முதல்முதல் WH? SIL SHAG US 

சமயத்தில், மனத்தில்கருமகணமுள்ளவனாப்,அங்குளள 
வார்கள் மிக ஏழைகளாயிருப்பார்க ஈளன்றும் கான 

அவர்களுக்கு உதவிசெய்தல் வேண் $மன்றும் எண்ணி 

னன்; ஆனால், ஒரு கண்ணம் மாதுளம்பழ இசசத்சைப் 

பார்த்தபிறகு அரசனுடைய எண்ணங்கள் மாறீவட் 
டன, 2 ிமிஷத்தில் பழங்களின் *குணமும் மாறி 

விட்டது. இக்கதை உண்மை .பாக?வனு மிருத்தல் 

கூடும், பொ.ப்யாக 3வனு மிருச்சல் உரம்; ஆனால், ஒரு 

வன் உலகத்தில் சர்வப் பிராணிளிடக்கிலும் அன்பாய 

ஈடர்.துகொண்டு அவற்றிலும் யான் 7வறல்லன் என் 

னும் பாவனையுடன் இருக்கும் வரையில அவளுக்கு 

எலலாம் காற்றும் கடலுங்க-ூட சாதகமானவை 

யாகவே இருக்கும், ஒருவன் மனத்தில் விரோத 
மும் சடுமையு மிருக்குமாயின், அவனுக்கு அவதுடைப 
ACA spd தாயும்கூட விரோதமாகவே யிருப்பர்.
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a இஃது எவரும் மறுச்கக்கூடாத விஷயமாம். இத்தெய் 

விகச் சட்டத்தை யறிர்து ஈடவுக்கள். உடலுச் குயிர் 

போன்று காரிய இத்திக்கு அன்பு இன்றியமையாத 

தோன்றும். 

ஒற்றுமையின் ஈலத்தைப்பற்றியும் அவசியத்தைப் 

பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் வற்புறுத்அ௫ன்றனர். 

அசல், ஒதிறுமை என்பதன்ன? அஃது ஒருவகை 

ஒட்டுதல்; அபிப்பிராயங்களிலும், செய்கைகளிலும், 

பச்சிலும் ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல்; பசையிலாக இடத் 

தில் ஒட்டுத லெப்படி.யிருக்கும்? அன்பிலாதலிடத்து 

ஒ.ம்.றுமை எங்கனம் வரும்? ஆகையால், சகோதரா 

கன! நீங்கள் ஒ.ம்.றுமைக்காகக் கஷ்டப்பட 2வண்டாம்; 

அல்இன்மைக்காக வருச்தவும் வேண்டாம். அன்பா 

யிரூங்கள். உல்களிடம் யார்தாம் ஒத்.துடர் துகொள்ள 

மாட்டார்? அதிக அன்பைப் பொழிவதனாலேயே 

தான் இருஷிகளிடத்தில் புலி சிங்கங்கள்கூட ஒ.த.றுமை 

யாப் ஈடர் துகொள்ளுகின்றன. 

ஒரு பெரிய காட்டில் கான்கு குதிரை பூட்டிய வண்டி 

போன்று போகும்போது ஒரு பெரிய ஒசாய்க் கூட்டம் 

அவ்வண்டியைப் பின் தொடர்ச்தது ; வண்டியிலிருர் சவர் 

ஒரு நரையை அவிழ்த்து விட்டுவிட்டனர் ) இரண்டு 

மைல் தாரம் சென்றபின்னர் மீண்டும் ஐசாய்ச் கூட்டம்! 

ஆம், அதற்கு இன்னொரு குதிரை இனபையாயிற்.று; 

மூன்றும் முறையும் வர்துகிட்டன ஐராய்கள் ! இப் 

பொழுது எர்தக் குதிரையை யகிழ்ப்ப.து 1? இருக்கும் 

இரண்டில் ஒன்றை யலிழ்த் சால் வண்டியும் அங்கேயே 
நின்று விடும், வண்டிரின்றால், எல்லோரும் ஐசாய்க்கிரை
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யாக வேண்டியவசேயாவர், ஆனால், அன்ப ! அன்பு ! 

அச்ச... வண்டியின் எஜமானன் மிக அன்புடன் 

சேத்து சடக் இவர் ஒரு வேலைக்கார லும்அவவண்டியி 

லிருச்சனன், அவனை இரங்கி விடும்படிகேட்டனரா? 

பிடித்துத் தள்ளி Bierce? இல்லை, இல்லை. 

அவன் ஐசாய்கள் வருவதைக் கண்டான்; உடேே 

அவற்றின்முன் தான் குதித்தான்! எஜமானன் எவ்வளவு 

அன்பாய் சடர்.துகொள்ளாமல் அவனுக்காக '2வலைக் 

காரன் தன்னுபிைச் 2களாமுன் கொடுத்திருப்பான்? 
இஃது ஐரோப்பிய சரித்திரக்கதை, இந்திய சரித்திரத் 

இல் பறவைக்காகத் தமதுடலரிந்திச்த அன்பரும் உள 

செனின் அச்சரித்திரங்களை நிங்கள் 2௪37 படித்தல் 
வேண்டும். இக்காலத்திலும்கூட மகாத்மா கார்தஇ 

போன்ற அசேகர் உதாரணங்களாக இக்திபாகிலிருக் 
இன்றனர்.  அன்பில்லாவிடின், காரியசித்தி எப்படி 

யண்டாம்? உலகம் ஒரு கண்ணாடி, நீங்கள் முறைத்தால் 

எ.திரிலுள்ளவரும் மூறைக்கின்றனர். நீங்கள் சரித் 
தால் எதிரிலுள்ளவரும் இரிக்கின்றனர்; காரணமில் 

லாமஜதும் கூடச் இரிப்பர். கடுஞ்சொற்களை யுதறிவிடுல் 

கள்; கோபத்தை விடுங்கள்; கோபியை அன்பான 
முகத்துடன் சோக்குங்கர். அவனுடைய sari 

தணிர்துவிடும், நீங்கள் இருக்கும் இடமெல்லாம் அன்பு 

இருக்கட்டும். விட்டிலும், உத்தியோகத்திலும், வியா 
பாரத்திலும், போர்க்களத்திலும், அன்பே வேண்டும். 

பாபி, அநியாயக்காரன், மூர்க்கன் என்னும் காரணத் 

தால்கூட ஒருவனை வெறுத்தல் வேண்டாம். பாபம், 

அரியாயம், மூர்க்கத்தன மென்பவற்றை வெறுத்து, 

அவற்றையுடைய மனிதனை அன்புடன் சேத்து, கூடு
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மானால் அவனைத் திருத்த முயல்கள். சுற்றிஅமுள்ள 
வர்கள் உங்களுக்குச் சாதகர்களா யிராலிடின் உங்களுக் 

குக் காரியசித்தி எப்படியுண்டாம்? சற்றி.லுமுள்ளவர் 

களைச் சாதகர்களாக ஆக்டு, அவர்களை உங்களிடத்திற் க 

இழுக்கும் சக்தி (ஆகர்ஷண சக்தி--118116110 00:61) 
அன்பேயாகும். அன்பை வளருங்கள்! உலகத்தை 

உங்களிடமிழுக்கள் 11 பெரிய பெரிய காரியங்களை எளி 

தில் செப்துமுடியுக்கள். 

4-வது இரகசியம். 

ச,த் தோஷம். 

“ இன்பம் இடைய தீண்டும்; அவாவேன்னும 

துன்பத்துட் டூன்பம் கேடின்.'' 

(இசன்டொருள்:--ஆசையென்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பங் 
கஜள்ளே மிகுந்த துன்பம் ஒருவறார்த* கெடுஈஈபன், 
அவன் முத்திபெற்ற விடச்ேபன்றி உடம்ம்பாடு v2 

க்ன்றவிடத்தும் பேரின்பமானது Vie tH 87g. | 

காரிபித் பொல் ஒருவனுக் ந ஈ.ண்டாசுக்கூடி பர 

சர்? தாஷமாயினும், அக்காரிய சத்தியும் சர்? தாகத 

மூடையவனுக்குத் தான் உண்டாடுன்ற.து. மழலையில் 

முக்காடிட்டு அழ.துகொண்டிருக்கும் ps saa எக் 

காலத்இலும் காரியசித்திபும் உண்டாவதில்லை ; ௪ர்2,சா 

மும் உண்டாவ;இல்லை, சுபாளமாச சாமெல்லோரும் 

சர்தோஷமுடைபவர்களாக இருக்னெோம் ; ௪ச்2 சா 

சொரூபசாக இருக்ளெ ரும். ஈவில் துக்கம் உண்டா 

வானேன்? துக்கம் தாக்கத்தினால் உண்டாகின்றது. 

அஞ்ஞான த்இனொால், அ.றிவின்மையாகிய தச்சுத் இனால்
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அஃது உண்டாடின்ற௮. இவ்வுடம்பை சானென நிளைப் 

பதனாலேயே கக்கம் உண்டாடுன்றது. இவவுலகம் ஒர 
காடகசாலை ; காமெல்லாம் அச்சாலைபில் ஈடிப்பவா 

கள் (சாடகமாடுபலர்கள்) ; இவ்வுடல் 3வஷம். %7_5 

சாலையில் அரசனும் ஆண்டியும், சர்? தாஷப்.0 

பவனும் .துக்கியும், பணக்காரனும் ஏழையும் உண், 

ஆனால் எல்லாம் வேஷூமாத்திரசமே யாகலின் மற் H F 
வன் அரசனாயிருப்பது கண்டு பொறாமை கொள்ளுவா 

சேன்? தான் ஆண்டிபா பிறப்பதால் துக்கிப்பதும் 

ஏனா 2 நிக்கள் உயர்க்த அக்தஸ்துள்ள சரிர.த்தை 

சவலஷுமாகக்காண் டிருக்தாலும், 2 தாட்டிக்கும் காழ் 

வாயசரிரத்சை படைச்இுிநக்காலும்முறை2ய அவற்றால் 

பெருமையாவது சிறுமையாவ.து உக்கட்கில்லை. உக்க 

ளுடைப ஆட்டத்தைச் சரியாக ஆக்கள்; திபத 
யாக நிங்களிருக்தால் ௮.5 2வலையைச் சரியாப்ச் சப் 
யுங்கள்) தெருப்பபருக் கும் 2வலை புங்களதானால் ௮௮ 

ளையுஞ் சரியாகச் செய்யுங்கள். இதில் தக்கம் ஏன்: சாட 

கத்தில் ௮ பு.தற்காட்சிகளும் வருகின் றன. அழே௫ன் றவர் 

கள் உண்மையாகவே அழுகின்றனர் சர்திரமதி௮ழ 
இன்றாள். ஆனால், சர்திரப தி 2வவூத்தைத் தரித்துளள 

வன் தான் அழும்? போ?த மனதில் என்ன க் 

இன்றான்? (சான் சர்இிரமதி என்னும் பெண்ணல்ல;என் 

வேஷம் அது; சான் ஆண் மான; சான் எர்த் குழர்தை 

யையும் இழச்துவிட வில்லை; சான் ுக்கெகவு மில்லை 

நூ௮ ரூபாய் வருமானத்இழ்காக சான் இப்போது இப் 

படி சடிக்ன்றேன்'' என்னும் ஞாபகம் அவன் மனதி 

அண்டு, ஆனால் மாயா சாடகமாகிப இவ்வுலக விபவ 

anise tear ung செய்கன்,மீர்கள்? சாடக த்தை



26 காரியத் இபின் இரக$யம். 

ஈடியுக்கள; மனஇல் அக்கம் வேண்டாம்; ௪ற்தே நிதானி 

யுங்கள். நீங்கள் யார்? நீ.க்கள் இவ்வுடலங்களேயோ? 

இவ்வுடலங்க ளொழிர்தால் நீங்களுமொழிர்து போகி 

சோ? இல்லை, இல்லை! இவ்வுடல் தரித்துக்கொண்ட ஒரு 
சட்டை, “ஆன்மா அழியாதது'' என்னும் வசனத்தைச் 

கேட்டிருக்கன் நீர்களா? அழிவுடைப இவ்வுடல் ஆன்மா 
வா?மோ? அல்லவெனின், அழிவிலாக ஆன்மாவன்றோ 
நீங்கள்? உள்ளே பாருங்கள். உற்பத்தி சாசமில்லாத 

அம், ௪௪ அுக்கமில்லாத.தும், ௮ றிவாசர்,ச வடிவழமுமான 

ஆன்மாவன்றோ நீங்கள். அச்; ஆன்மாவுக்கு யாராவ.லு 

அன்பம் செய்தல் முடியுமா? துன்பம் அதனை யணு குமா? 

அணுகாது. இதனை பறியுங்கள்; கைகொட்டுங்கள; எப் 

போதும் சச்தோஷிபுங்கள், **சர்தோகமாகவும், சாச்த 
மாகவும், பு,த்இப் பிரசன்னமாகவும் இருத்தல் வேண்டு'' 

மென்றது சொல்வதெளி௫. அனுசரிப்பதரிதன்றோ? 

இன்று இதனைப் படித்தீர்கள். ஈன்றாய் த தானிருக்கின் 

ற.து. இதனை பறிவதும் அக கஷ்டமல்ல; கொஞ்சம் 

அ௮மைஇயும் போசசையும்தான் 2வண்டும். 

போனதுபற்றி வருர்தியும், இனி வருவதுபற்றி 

ஏம்கயும் விண்காலம் போக்கு?வா ரமேகர், போன காரி 

யத்தைப்பற்றி இப்போது நினைப்பானேன்! நிகழ்காலத் 

தைச் சரியாக உப?யாகப்படுத்தச் கொள்பவளுக்கு 

எ.திர்சாலம் இருர்தியதாசவும் சச்தோலம் கொடுக்கச் 

கூடியதாசவுமே யிருக்கும். ஈள்ளிருளில் ஒருவன் வழி 

கடக்க வேண்டுமாயின், தான் செல்லவேண்டிய இருப.து 

மைல் தரமும் இருட்டா யிருப்ப.அபற்.றி அவன் வருர் 

வதில்லை; பத்தடியளவு வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய 

ஒரு விளக்கை எடுத்.துச்கொண்டு, வெளிச்சமா பிருக்
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இன்ற பத்தடியளவைக் கடர்து செல்வானுபின், இன் 

லும் பத்தடியளவுள்ள வழி வெளிச்சமாக்கப்படும். இவ 
விசமாசு அவன் சடக்கும் இருபது மைல் .தாரமும் 
மிவளிச்சமுள்ள தாகவே யாகின்ற.து. எவ்வளவு தாரம் 

வெரரிச்சமிருக்கின் சா அவ்வளவு GIL HA go es 

ரால் மேலும் மேலும் வழி வெளிச்சமாய்ச்சொண்டே 
போகின்றது. கொஞ்சம் உடஇருட்டுக்கடையா து;.ஆகை 
பால், ஏன் நிற்க வேண்டும்? 9கழ்காலத்தை அீணுக்கா.து 

வலை செய்துகொண்டே யிருங்கள்; அ.தளைச் சர்தோ 

ஷத்துடன் ௪ப்யுங்கள். உண்மையான அக்கரையுடன் 

வேலை செய்பவனுக்குச் தடையே கிடையா.து. ஆதலின், 

ரா 2மன் சர்தோவ,ததையும் அமைஇயையும் கைவிடல் 

வண்டும்? நீச்சக் கெரியாதவர் தவறிக் களத்தில் 

விடிர்து விட்டால் அமைஇ.பா யிருப்பசனலயும்கூட் 

தம்மைக் காத்துக்கொள்ளல் கூடம். தண்ணீரினிடத் 

இருப்பதைக் காட்டிலும் மனிதனிடத்து பூமிக்கு ஆக 

ஷ் சக்தி குறைவாயிருப்பதால் அம்மனிதன் தண்ணி 

ரில் மிதப்பன். ஆலை சாதாரணமாய் மனிதர்கள் தண் 

ஹொரில் விழுச்த,தும் மன அமைதியை இழச்து விடுவதால், 

மிதக்க2வண்டுமென்று தாம் செய்யும் பிரயத்தனக் 

களாலேயே அவர்கள் அமிழ்ர்துவிடுகன்றனர். அது 
போலவே, எழர்காலத்தில் காரியசித்தியை யடைய 
வேண்டி சாம் கொளளும் பதட்டமும் அமைதியின்மை 
யு£ம மது காரியத்தைச் கைகூடி வாராதபடி செய்து 

ஜிின்றன. 

எதிர்காலத் இலுண்டாகப் போகும் ஈன்மைகளையே 
கெட்டியாக ஈம்பிக்கொண்டு காரிய சித்தியை படைய 
விரும்பி பலைபவன.௫ சதி கன்னிழலைப் பிடிக்க எண்ணி
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ஓடி பஅத்தவனது கதையாம். ஆண்டாண்டுமதாறும் 

தடிபலுத்தாலும் ஒருவன் தனது அழலைப் பிடித்த லிய 
லாது. ஈல்லது, அதே மனிதன் தனது ழலின் பின் 

மீனாடுவதொழிக்து, கிழக்கு மு.துகுகாட்டிச் சூரியனை 

SMES யொடினால் அக்நிழல் இவன் பின்னே சரயம்பா 

லோடி.வரும், ஒருவன் ஐயத்தை (காரிப சித்தியை) 

விரும்பி யலையும்வரை அவனுக்கு ௮. RS BN Bro, 

ஜ.பத்தை விரம்பிபலைவதும், சர்தர்ப்பம்களை Sorts 

சங்கடப்படுவதும் ஒழிக்து, தன.து சக்தியையும் 5B 

பையும் கற்காலம் (நிகழ்காலத்தில்) தான் சப்ப சீவண் 

டி.ப காரி.பங்களில் செலுத்துபவளுக்கு ஐபமுண்டாகு 0) 

காரியசித்தி பவன காலைச் சுற்றும். ஜயத்தின் பின் ன 

£்க ளட ?2வண்டாம்; உங்கள் வலை பை நீங்கள் சரி 

யாகச் செப்தால் ஜயம் உங்களைப் பின்? தாடரும். £யா 

யாதஇபதி நியாபவாதி (வக்கில்) களையும், ஈட்சிக்காரபை 
யும், 2சவகரையும் எதிர்பார்ப்பதுமில்லை, கப்பிகவது 

மில்லை. சியாபாஇபதி வர்து தமதாசனத்தகமருவாரரணுல் 
எல் 2லாரும் தாங்களே அவ்விடம் வ:ரு௫ன்றனர். சூரிய 
சன்னிதானத்தில் உயிர்களெல்லாம் தாம தொழிற் 
படுகின்றன. நிங்கள் தேகாத்ம புத்தியொழிர்து உம 

தாத்மாவையறிந்து அதன் சச்தொரர்தத் தன்மையினை 

யுணா்க்து, எச்சாளும் எர்சேரமும் இனிய புன்னகை 

யுடன் விளங்கும் ராயின், உமது சன்னிதானத்தில் 

எக்காரியமும் ஏதும் குறைவின்றி ஈன்மையாக?வ 

ஈடந்து வருமென்பதற்கோ சையப்பா$ மில்லையாம். 

அகர் பொற்பணிகளையும் இரத்இனங்களையும் கா.ஐு 

களில் மாட்டிச் கொள்இன்றனர். அவற்றைகிட்2 

கடவுள் ஈமக்குத் தர்திருக்கும் அ௮ணிசலன்களாகிய
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ஈஃ்லைண்ணம், புன்னகை முதலிய அன்பினுலாம் பணி 

களை அகத்திதும் முகத்இதும் மாட்டிக்கொண்டா 

மலவ்வள வழசாயிருக்கும்? அவற்றை மாட்டிக் கொள் 

வதற்கு ராம் பணம் செலவழிக்க வேண்டிய இில்லை.2ய! 

அவை சமக்குப் பணத்தைச் சம்பாஇத்து,ச் தரே : ! 

Gn, வ அப்பின், விளங்குவோர்க் த விண்ணுல 

காரும் தொண்டு புரிவரன் 20: 

அகர் *“கடமை”க் கடிமைப்புட்?ி “சான் இதனை 

முடிக்கலில்லையே! கனை பாரம்பிக்க எல்லை ய 

என வருக்துவர், அவர்கள் அடைவது பூலைச்ச ல; 

ஒப்வு கடைபாது. *தடமை'' என்பது உம்முடைப 

ரன்மைகளையும் சமன்பைகளையும் கூத்து எீடாத்ப., 
அதனைப் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், நிங்க£ா உமது 

எஜமானர்கள்.  பபேசியவர்களையும் சரிபவர்களையும் 

உண்டாகளெவர்கள் SaK oar, உங்களுக்குப் பணம் 

வேண்டுவது எவ்வளவு அவ௫ய2மா அவ்வளவு அவ 

பமாக உங்கள் 7வலைகள் உங்கள் எறமானர்களால் 

இன்ரியமைபாதனவாகக் கருதப்ப$கின்றன. 

“eng எஜமானர்களிடம் பணிவுடன் கடத்து 

para ேவண்டாம்'' என்று சொல்வதாகத் தப்பபிப் 

பிராயல் கொள்ளாதீர்கள். *பணிவு' என்பது உலகச் 
தார்க்கு இருக்க வேண்டிய உயர்த்த சத்குணங்களி 

லொன்று.  பக்காரணம் பத்றியே ஒளவையார் 

கொன்றை : 2வச்தனில் '*82ழாராயிலுர் சாழவுரை'' 
எனக் கூறிப்போர்தனர். ஈண்டுச் சொல்லப்படுவதெல் 

லாம் கடமை, பொறுப்பு, பயம் முதலியவற்றால் 

நீங்கள் உங்களைச் ௪ஞ்சலப்படுத்இக் கொள்ள வேண்
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டாம்; சார்தமாக, சர்தோஷத்.துடனிருர்து உங்களு 

டைய வேலையைச் செய்யுங்கள்; நீக்கள் உங்களை 
சவலைக்காசர்களாகவும், கஷ்டமான வேலைகளை நீங்கள் 

செய்வதாகவும் கிளைக்க வேண்டாம்; நீல்கள் உங்களை 
அசசர்களாகவும், பொழுதுபோக்கும் உற்சாகமும் 

வேண்டிச் சில விளையாட்சகளை ஆடுவதாகவும் நினைத் 

தக் கொள்ளுங்கள். அரசர்களும், மச்திரிகளும், அர் 

ச..ஈசனாதிபதிகளும் (உங்களைச் சர் தோஷிப்பிக்கிறத் 
காக ஏற்பட்ட) உங்களுடைய வேலைக்காரர்களே'' என் 

பது தான. 

9-வது இரகசியம். 

பயமின்மை. 

: அச்சமுடையார்க் கரணில்லை: ஆங்கில்லை 
போச்சாப் புடையார்க்கு ஈன்கு'' 

இதன் பொருள்:--சாட்டரண் மலைபாண் முசவிபஃற்றுள்ளே 
யிருக்தாலும் னத்தில் ௮ச்சத்சை யுடைபவாச்து அல் 

வரண்களாற் பபனில்லை; அதுபோல), வ மெவ்லா 

முடையவரா யிருர்சாலும் மனத்தில் .றதிபை புடைப 

வர்க்கு அ௮ச்செல்வங்களாற் ப.பனில்லை. ) 

பயத்தினால் பலனடைச்தோர் இப்பாரினி லொரு 

வருமில்லையாயினும், பலனிழச்ேசார் பலராவர், பய 
காளிகள் பலசாலிகளா யிருர்தும் பலஹீனராடுன் 

இனர்; கல்விமான்களா யிருக்தும் இதமையுடன் விபவ 

கரிக்காமையால் மூட? யாகன்றனர்; பலதொழில் 

செய்யும் இதம்பெற்றோராயினும் சமது வேலைகளையும் 

செய்துகொள்ள முடியாக முடவன் அல்லது மொண்டிச்



குச் சமானராடன்றனர். இங்கனமாயின், பயமுடை 

யோர் காரியசித்தி யடைவதெக்கனம்? அவர்கள் உல 

இல் மேன்மை படைவதெகங்களனம்? பயம் மனிச னுடைய 

முள்னேத்தத்தித்குச் ,சடையாபிருப்பதால், காசியசித் 
இயை - உலூல் மேன்மை யடைவதை - கிரும்பும் ஒவ் 

'வொருவரும் பயமின்மையைச் சம்பாஇத்.துக் கொள்ளல் 
அவூயமாமென்பது குன்றின் மேலிட்ட aor alos aw 

சன்கு விளக்குவதாம். 

மக்களுக்கு இயமனால் மரண வேதனை இறுதிக் 

கண் ஒருசாளுண்டாவ துண்மையாயினும், பயங்காளிக 

ளுக்குப் பயத்தினால் மரண வேதனை (க்குச் சமானமான 
வேதனை)கள் பல இனர்?தாறு முண்டாகின்றன. பய 

முடையோன் அகாவசியகமாகத் தான சஷ்டங்களுக் 

குள்ளாஇன்றான். 2ச௪ன்னையில் எம்டன் கப்பல் வக்க 

தசைக் கேட்ட ஒரு ?கோமுட்டிச் செட்டியார் ** ஓச்சி 

டா ஜெர்மனிவா? (ஜொமானியன் வர்துவிட்டானா]'' 

என அலறி விழுர்து விழுந்த அக்கணமே உயிர் gpa 

*னசெனின், சோய் முதலிய காரணங்களுள் ஒன்றுமில் 
லாதிருர்.தும், அவருடைய பயமே அவரைக் கொலை 

செய்ச தன்றோ? 

பயமின்றிய பார்வையினால் சங்கக்களைப் பய 

முறத்தி யோட்டிவிடலாம் ; பகைவரையும், துஷ்ட 

ரையும் அடக்வெடலாம். ஒரு பாதிரியார் (பிஷப்: 

ஹானிக்டன்) வேட்டையில் ஒரு சிக்கக்குட்டியைச் 

சுட்டு விழ்த்தியடோ.து ஆணும் பெண் ஹுமாக இரண்டு 

பெரிய சங்கங்கள் அவரை சோக்க உக்கத்தோடு வச் 

தின; அலை வருவதைக் சண்ட அவருடைய வேலை
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யாள் ஐடி.விட்டான்; னால், அவர் றம் அசையாமல் 
அச்சிங்கங்களை உற்று கோகடுக்கொண்டு Parapet. 
அதனால், ஒடிவக்த சங்கங்கள் சிறித தூரத்திலேயே 

Sar. wat on யிருர்தால் உயிரிழச்இிருப் 

பர். பின்பு இவர் £காஞ்சங்கொஞ்சமாகப் பின்வாக்கவும் 

ச்சிங்கங்களஞும் 2மல்ல மெல்லத் தம. குட்டி யிருர்த 

கடம் வர்து உறுமி உறமித் துக்கம் பாராட்டின. தாம் 

சட்ட சிங்கக் குட்டியை விட்டுவிட்டுவர மனமில்லாத 

பரதரியார் மீண்டும சிங்கங்களை உற்று கோக்கிக்கொண் 

உட அக்குட்டி பிநக்குமிடம் செல்ல, பெரி.ப சிங்கம் 

௧2, இவர் சைரிபமான பார்வையுடன் தம்மை '7சரக்கி 

ல-சவைக் கண்? பபர் ?தாடிப் போயின, சிங்கக் குட் 

we OU பாதிரிபார் விடு கொணர்ந்தார். 

5ம.து சுவாமி இராமதீர்த்தரும் :* 2 தகம் கானல்ல; 

மனம் சானல்ல; 2மன்மை பொருந்திய இிவ்விய ஆன்மா 

சான; செருப்பிற் சென்னை எரித்தல் முடியாது ; ஆயுதக் 

களுக்கு என்னைக் காயப்படித்தல் முடியாது '' என்பன 

போன்ற அனுசர்தானத்துடன் ஹிமாலப மலைகளில் 

உலாலீக்காண்டிருச்சபோது ஐர்.து கரடிகள் அவரைச் 

சந்தித்தன; அவர் 2527 அவற்றின் கண்களை உற்றுப் 

பார்த்தார்; அவரை யாதொரு தொச்தரையும் செயயாமல் 

அவை ஐடிலீட்டன. வேறு சமயங்களில் ௮ம்மாஇரியே 

ஒரு சாயும் ஐ புலியும் அவரைவிட்டோடிவிட்டன 

Ge or pin சோல்லப்படுஇன்ற து. 

சுரைக்காய்ச் சுவாமிகள் சால்வருடன் ஒரு மலை 

யமவாரத்தில் உள்ள குளக்கரையில் படுத்அச்கொண் 

டிருர்த போ.து ஒறு சாடியும் ஒரு புலியும் எ.இிர் சசை
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Wa ஒன்றன்பினொன்றாக வச்.து நீரருர்இச் 9றி.குசேரம் 

ப$த்திருக்து எழுச்து போப்விட்டன. 

அவச்கள் மகாத்.துமாக்கள் ; அவ்வழி மக்கு 

வருமா என்று சர்தேூக்க வேண்டாம். அச்சக்இ உங் 

ளிடத்தும் உள்ள.து; ௮.து.தான் பயமின்மை - தைரியம். 

$ீஉகள் பயப்படாதிருங்கள். உங்களுக் கு யாதொரு தங் 

தும் 2சரிடா.து. **ஒடுகின்றவளைக் கண்டால் துரத்து 

கன்றவளுக்கு இலாபம்." 

கூட எமாற்றும்; காயும் துரத்தி படிக்கும். காய்கள் குலைக் 

கும்2பாது, பயச்?தாடுகின்றவர்களை த்தான் அவை கடிக் 

கும்; தைரியத் தாடு கிர்பவர்களை எச்தத் துஷ்டசாயும் 

oar win செய்ததில்லை; செய்வதுமில்லை. சரம் பயப்ப 

் பயப்படுகின்றவனைக் காக்கை 

டாப லிருந்தால் புலி, சி்கங்களையம் அடக்கலாம்; 

ஒும்படியும் செய்பலாம். பூனையபைக்கண்ட புறாக்கள் 

கண்களை மூடிக்கொண்டு ௮ தம்மைப் பார்க்கவில்லை 

என நினைத்துக் கொள்ளுகின்றன. பூளை அவற்றை 

ne ஏப்பமிடுகின்றமு.  சடுங்கெகொண்டே ஒரு 

வன ஒர பாதிஇரத்திலிருக்று மத்றொரு பாத்திரத்தில் 

இர பதார்த்தத்தை ஊற்றினால் அது சிர்இவிடும். சில 
சப பம் பாதிதிரமும் தவறிக் கீழே வி.ழக்து உடைந்து 

விப. சுலபமாய்ப் பயமின்றிப் பாத்தி சதைக் கையி 
லேப்பவர் ஒரு அளிகூடச் சிதறவிடுவ இல்லை. 

இரண்டு மூன்று மணங்கு நிறையுள்ள மாமிசம் 
நிறைர்த இவ்வுடலை, லெ சமயல்களில் ஒருசி௮ பட்டாக 

(cracker), grou cre, ACR eA gray sneer, 

நிழல் என்னுமிவை குலுக்க (பயத்தினால் ஈடுக்கும்படி. 

செய்து) விடுவ, மிச ௮இசயமல்லவா ? துன்பச்இற்கே 

9



34 காரியசித்இபின் இரகூயம். 

இருப்பிடமான இவ்வுடலை சகானெனக் ௧:இ பிரப் 
போர்க்குத் துன்பமல்லாது பின் யாது இடைக்கும் ? 

அவர்களுக்குப் பயம் எப்படி யொழியும் 2? பயமின்மை 
என்பது என்ன ? தேகாபிமானம் (தேகம் சாினன்னும் 
புத்தி) யொழிர்ச அன்றே பயம் பறச்2தாடிப் போம், 

2தேகாபிமானமொழிச்த பிறகு நீங்கள் புலி, சிங்கம், 
கரடி, பாம்பு, கத்தி, அப்பாக்கு பென்னுமிவை மாக்கிச 

மல்ல; இச்திசனுடைய வஜ்சாயுததஇற்கும், விஷ் துவின் 
சக்கசாயுதத்திற்கும், இரிபுரமெரித்த விரிசடைக் கடவு 

ளது இரிசூலத்இத்கும் பயப்பட, மாட்டீர்கள். aah 

யத்தினுல் எமன் வாயிலிருர்து தப்பினவ.ப 6937. 

ஒரு பஞ்சாபிச் சிப்பாய் ஒருகரம் கப்ப 

லில் பிசயாணம் செய்பும் போது அவனுக்கு ௭2 

ஒருகோய் சண்டது. கப்பல் வைச்இயர்கள் தொக்.து 

வியாதகண்ட ஒருவன் பிழைக்க மாட்டானென்று 

சொல்லி விட்டால், கப்பலஇகாரிகள் அவளைக் கடலி 

லெறிச்து விடுவர். இவன் பிழைக்கமாட்டானென்று 

பஞ்சாபிக்குச் சாவு தீர்ப்புச் சொல்லப்பட்டது. அவன் 

இதனை யறிக்த.தும் அளவு கடச்த சக்தியட செழுச்நு, 
இறிதும் பயமின்றி, சேசே அவ்வைத்திய ரிருக்குமிடம் 

சென்று, வைத்இயர்க்கு சே தனது கைகத்துப்பாக் 

இயை ரிட்டிரின் ௮, “are அ செளக்கியமா யிருக்கின் 

Spey? நீர் அப்படிச் சொல்லுகன்,மீரா? சான் உம் 

மைச் சுட்டுவிடு்ெறேன்'! என்றான். வைத்தியர் 

உடனே அவன் சுகமாயிருக்ளெருனென்று ப்ரம் 

(certificate) எழுதிக் கொடுத்துவிட்டனர். பயம் பல 

ஹீனம், தைரிய ச்இனால் இல்லாச் பலமும் வரும்.
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துன்பத்திற்குப் பயப்படுவதைவிட உயர்ச்சத துன்ப 

Ques Beto, சாவுக்காகப் பபப்படுவதைக் காட்டி 
அம்.ஆயிரம்முறை சாவது சலபமான காரியம், **௮௪2ம 

புறம்'' என்னும் ஒரு பழமொழி யுண்டு. உங்கள் மனச் 

இல் அன்பிருக்குமாயின் வெளியிலும் அன்பை 2ப 
காணலாம்; மனத்தில் பகையிருச்தால் வெளியிலும் 

பகைதான் ; உள்ளே பயமிருர்தால் வெளியிலும் 

பயச்தான். அபத்துக்களும், ஏமாற்றங்களும் வரும் 

என்று நீங்கள் எண்ணினால் கட்டா.பமாக அவை உல 

களுக்கு உண்டாகுப். 8கள் பயப்பட வண்ட: 

உங்களிடத்தில பரிசு த்தமிருக்குமாபின், உங்களை அனி 

ஊத்தன்மை யணுகாது; காவலில்லாச இருட்டு உட் 
டில தான் இருடர் புகுவர் ; Marae Hage விட்டல 
புகத்.துணிவஇல்லை. உங்கள் மனத்தில் உண்மை பென் 

னும் விளக்குப் பிரகாசி்.துக் கொண்டிருக்சால், Ces 
ளைப் பபமென்னும் பிசாசு தொடராது ; SHSM HUES 

மாட்மர்கள். **எங்களுக்கு இலெளகிஃ (உலக) ஞானம் 

இல்லை ய'' என மனவருக்தப் படாதீர்கள். புண்ணி 

யத்தின் முன் பாவமும், (சாத்யிக எதிர்ப்பினர் கைக் 

கொள்ளும்) ஆத்ம சக்இபின் முன் 2தசசக்தி, ஆயக 
568 முதலியனவும் தமநு uns குறைச்கொழியம். 

இங்கனமாயின், தெய்கிகஞானம் (ஆன்மஞானம்) உள 
ளவனுக்கு இலெளகிக ஞானம் இருச்சாலென் ? இல் 

லாமற் போனாலென்? **2தகம் சானல்ல'' என்ற௮ணர் 

விர்களானால், தெப்வத் தன்மை பொருர்திய ஆன்மா 

வாஇய உங்களை யுணரும் வழியில் இற்பிர்கனானால், Fu 

களும் அப்பரைப்போன்று சாம் ஆர்க்கும் குடியல் 

லோம், ஈமனை அஞ்சோம், ராகத்இல் இடர்ப்படோம்,
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கடலை (துன்பம்) இல்லோம், ஏமாப்போம் (இருப்இயா 

பிருப்போம்)) பிணி அறியோம், பணிவோம் ௮ல் 

லோம், (எமக்கு) இன்பமே (2யா.றிய) எச்சாளும் துன்ப 
மிலலை'' எனக்கூறிப் பயமத்று கிற்கக்கூடிய பரமாசச் 

தக் கடலிலாழ வல்லி.ரானுல் உலகத்தில் இலேோகிக 

விஷ.பங்களில் - காரியசித்தி உங்களுக்குக் சடைக்கா 

மறிபோகுமோ? கையால், உண்மையை புறிச்து 
ச் . ° க டி, | . உ 

பயக்தை விடுங்கள்; பயன் 2 பு ளர்கள், 

தன்னம்பிக்கை. 

வினைத்திட்பம் என்ப தொருவன் மனத்திட்பம்: 

மற்றைய எல்லாம் பிற." 

(சன் பொருள்: தொழில் செப்பமிடத்து வலிஸா என்ற 

சொல்லப்படுவது அதனை ஈமமடித்தற்குரியா ஜெருவனது 
பனத்தெது லலிஸ மயேயா 0; அஃதொழிர்சன வெல்லாம் 

அதற் தலலிமை என்று சால்லப்படுவன ௮௨ல ) 

சதக FIU BOBS கவனியாமலும், 1151 BTS ௩௧௯ 

யுணரரமலும், பிதர் சே.ப்யும் திமைசளைப் Rist hes, 

தமலும், கைக்கொண்ட காரியம் செய்.து முடிதீதற 

கரமையா யிருர்தாலும் ஊக்கம் குன்றாமலும், ‘Cin 

கொண்ட காரியத் இல?ய கண்ணுங் கருத். துமாயிருர்து 

ுக்காரியத்தை முடித்து வெற்றிபெற அரும்பு 2வார 

தஙகளுடைய காரியத்இல் சாம் ஜயமடைதற் ou GO 

முக்கியமாய்க் கைக்கொண்டு ஈடத்தற்குரிய,து தன்னம் 

பிக்கையாம், தன்னம்பிச்கையாவது ஒரு காரியச்சை 

ஆரம்பிக்கவாவது செய்து முடிக்கவாவஅ பிறருசவியை
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எதிர்பாராமல் தன.து rageaiu mnjsern, “sar 

கையே தனக்குதவி'' என்பது HF SIV GMO HUT 

nse sng suc _aig “ares 409 UF 

துக்களுடன் வச்.து இவ்கிளைச்சலை அறுவடை > Fi 

வாம்.” என்றதைக்கேட்டு அசட்டையாயிருர்த வாம் 

பாடிப்பறவை மறுசாள அவர்கள் வர்து *புக்துக்கா- வக் 

தாதும் சரி, வராவிட்டாலும் சரி, சாமிருவரும் சாளை 

இங் குவச்து அறப்போம்'' என்றதைக் கட்டத் தனது 

கூண்டிலுள்ளன குஞ்சுகளை 2வழு புலத்திற்கு அழைத் 

துச் சென்ற தென்னும் ஈட்டிக்கதைபால் விளக்கப்... 

டிருக்கின்றது. எனினும், இதற்கு சப தனுபவத்தி?௨ “ப 

AEBS உதாரணங்க எகப்படலாம். இணன்றைக்கா தய 

காரியத்தை :காளைக்குப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்"! 

என்று விட்டுவைத்தலும், தன்னலாகும் காரியத்த 

கப் பிறரை எதிர்பார்த் இருத்தலும் ஒருவனுடைப 

விருத்திபைக் 2கடப்பனவாம், 

ஒருகால் இசண்டு சகோதரர் தமது தகப். 

ரின ஆஸ்இகளைப் பகிகட்டுக் கொண்டனர்; ஆனால், சில 
வருடக்கள் சென்றபின் அவருள் ஒருவன் ஏழையா 
னான்; மற்றவனோே தனது செல்வத்தைப் சிபருக்கிப் 

பணக்காரனானான். பிறகு விசாரித்ததில் அவருள் 

ஒருவன் சில ஆட்களைத் தனது விபவசாய வியாபா.ூ 

காரியங்களைப் பார்ப்பதற்கு ஏற்படுத்திவிட்டுச் சான் 

கஷ்டப்படாமல் இருச்த விடத்திலிருர்துகொண்டு 5. st 

களை *இக்குப்போ'', அங்குப் போ'' என்று ஏவைச் 

தானென்றும், மத்தவனோே அவனைப் போலவே ஆட் 
களை வைச்துக்கொண்டாலும், எல்லா வேலைகளுக்கும் 

அவர்களை எவிவிட்டுத் கான் சம்மா இராமல், தாலும்
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உடன்சென்று அவர்களை **இங்கு வா,”' ae ar” 

என்௮ தன்னுடனமழைக்து எர்தவேலையையும் தான் மூ.த 

லிற்சன்று செய்தானென்றும், அசனாலேயே *6 போ 

Gur” என்ற முன்னவளுக்கு எல்லாச் செல்வங்களும் 

போய்விட்டன வென்றும், வா, வா'' என்ற பின்னவ 

க்குப் பதின்மடங்கு செல்வம் பெரு தென்றும் 
ஈதரியவர்தன. இக் இயாவில் பல காரியங்களைச் செய்து 

வரம் ஜனத்தலைவர் பலருள் மகாத்மா காந்தி என்பா 

ரும் ஒருவசே யாவர், அவர் தாம் ஆரம்பித் காரியத்தை 

உடனுக்குடன் ஐயத்துடன் முடிக்க வல்லவா பிருப் 

பது, அவர் தன்னம்பிக்கை யுடையவராய, தாம் தலை 

யம் காரியங்களில், தம்மைப் பின்பற் றுவோரை (போ, 

போ!” என்று ஏவாது, அவர்செல்லு முன் தாம் (9சன்று 

அவசை *வா, வா'' என்றழை,த்கலீனை!2ல3யயாம். 

உக்களுக்குச் செல்வம், ரத்தி, so, gars 

மு. சலானவற்றில் ௪.து 2வண்டுமாயிலும் பிறரை or Bi 

ட ராமலும், பிறரை சம்பாமலும், உங்களையே நீங்கள 

சம்பவேண்டும். அன்பர்களே! உங்களை நீங்களறியுங் 
கள். **கனக்குத் தான் உதவி செய்து கொளளுபவ 

க்குத்தான் கடவுளும் உதவி செய்வா'' எனபது 

இதையாத ித்தார்தமாம். உங்களுடைய சச்இனயி 

நீங்கள் ஈம்பினால் நீங்கள் எதனையும் அடையலாமென் 
பதில் சச்தேசமில்லை. உங்களுக்கு ஆகாதது ஒன்று 

மில்லை. சங்கம் மிருகராஜன். wg தன்னையே சம்பு 
இன்றது ; அதனால்தான், அது ததைரியமாயும், வது 

வுள்ளதாயும், ஜயமுள்ளதாயு மிருக்கன்றது. தமிழர் 

காரல் (4 கைம்மலை!'' என்றும், இேக்காசளால் 

;ரடைமலை'' என்றும் அழைக்கப்படும் யாளைகள் ௪ம.த
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பகை மிருகங்களைக் கண்டு எப்போதும் அஞ்சும். 

அலற்றுள, ஒன்றுவது கன்னையாவது சனது சச்இியை 
யாவது சம்புவஇில்லை. அவை எப்போதும் கூட்டக் 

கூட்டமாக வரிப்பதே யொழியச் இங்கத்தைப் போலத் 
shure வடப்பில்லை; சனியாகவும் காணப்படுவ 

தில்லை. தாம் தூங்கும்போதும் ஒரு யாளையைக் காவல் 

on sme Ds தூல்கும். அவை தமக்குப் பலமில்லை 

யென். தம்மை நினைத்துச் கொண்டால் பலமில்லாத 
வைபாகத்தா ஸிருத்தல் வேண்டும். ஆனால் சிக்கத் 

தைக் காட்டிலும் யாளை எத்தனை மடங்கு பெரியது! 

ஒரு பானை தனது சக்தியை யறிந்து வலை செய்யு 
மாயன், பாறு இங்கங்களையுக் இழித்தெறிச்து விட 

லாம். வலுவுள்ள தர்தங்களையுடைய அவ்யாளைகள் 
தன்னம்பிக்கையும் தைரியமுமின்றி யிருப்பதனாத்ருன் 

நா.ப் தலைத்தாலும் சக்க மூறுகன்றன; பாவம் ! ஒரு 
சிங்கத்தினுடைய பார்வையால் ஒரு பெரும் யாளைக் 

கூட்டம் அிலைகுலைவதென்னை? 

உபநிலத்துக்கள் ''இவ்வெல்லாம்(காணப்படுகின்ற 

இவ்வுலகம்) ஆதிமா2வ'' என்று கூறுனெதன. ஒவ 

வொருவலும் தன் னுலகத்தைத் தா?ன ிருஷ்டிக் 
இன்றான ,இச்சூரிய சர்இரர்களை த இனச்தோறும் இக்க 

அதபமாம்படி 'தசப்கின்றவர்கள் நீங்களே 1! இதனை 

யொ.ருதாம் உணர்ர்தால் அச்சிமிவமே நீங்கள் பர்த 

நிங்இனவர்களாவிர்கள். இதனை யொருமூறை யறிந்தால் 

swear காரியமல்லாம் ஜயமாம். அப்பொழுது உங்க 

ளுக்குச் சிறைச்சாலைகளும் ரிங்கா வனவக்களாம் 

உலகமெல்லாம் உலாவு மிடமாம்.
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ஒருவன் தனது சுகத்திற்காக Cal ang 

களைச் சசகரிப்பதும், வெளி வஸ்துக்கவில் தனது ௬௮ 
மிருக்கன்றதென்று கிளைப்பதும் பஞ்சினால் அஸ்த 

வாசம் போட்டு அதன் மீ.து கருங்கல் கோட்டை கட்? 
வகனோடடொக்கும். வெளி விகய.க்களில் வரும் சுகம் 

அற்பச் Kenn, அஃதாவது அழியும் சுகமாம். 

தன்னம்பிக்கையே ஆசர்தத்திற்கு அஸ்இவாரமாம். 
நீங்கள் உங்களைக் கெட்டவராகவாவறு தாழ்ச்தவராகவா 
வது பாபிகளாகவாவ,து பு,முக்களுக்குச் சமானராகவா 

வது கினைத்துக்கொள்ளல் 2வண்டாம். ஆலை, பாவமா 

னதும் தாழ்மையானதும் உமது பனச்சாட்ிக்குத் ௦27௪ 

க.துமான செப்கை உங்களிடத்இருர்தால் அதனை நிக்கிக் 
கொள்ளுங்கள். கங்கள் இவ்வுடம்பல்ல;நீ.ல்கள் உள்ள டக் 

கும் ஆன்மாவே ; சர்வ சக்தியுள்ள கடவுளே என்பதை 
ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 

நீங்கள் ஒரு கடைக்குப் போப் ஒரு பொருளின் 

விலையைக் சேட்கும்போ.து, சடைக்காரன் அதன் விலை 

ஒரு அண என்று சொன்னால், ௮வன் சொல்லிய வ 
வோரணவுக்கு மல் ஒரு காசுகூட மீங்கள் அதற தக் 

கொடுக்கமாட்௨ர்கள். இதுவ இப்படியாயின், Pa xa 

உங்களை மதிப்பி௫வதற்கு மலாகப் பூதர் உங்கலை 

எங்கனம் மதிப்பர் 2 உங்களுக்கு மதிப்புண்டாக்கிக் 
கொள்பவர் நீங்களே. இங்கு ஒருவன் தற்புகழர் ௪ 

கொள்ளலா 'மன்பது கருத்தன்று, 

ஒரு ஞானியின் விட்டிற்கு ஒருவன் போனுன். 
அச்சமயம் அவர் மிட்டிலில்லாமையின் அவன் வங் 
குள்ள சாற்கரலியின்மீ துட்கார்ர் இருச்து அவர் வர்த.தம் 

₹ ஸவரமிகளே ! மனிதன் யார் ? கடவுள் யார? என்னலும்
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3 விஷயத்தை எனக்குச் தெரிவித்தல் வேண்டும்'' எனறு 
சகட்டான். ஞானியார் அதற்கொளன்றும் விடை கூறு 
மல் அச்?கள்கி கேட்டவரைப் பலவாருகசத் தூஷித்து 

அங்குள்ள சமது வேலைக்காரசை விளித்து “இவரைக் 

கழுத்தைப் பிடித்துத் தெருவில் செட்டிக் தளளுங்கள”' 

என்று உத்தரவு செய்தார், வர்்,சவர் ஈடுஈடுக்கி சாற்கா 

விபினின் ஜெழுச்தார். ஞானியாச் அர்த சாற்காலியி லட் 

கார்த்து கொண்டு *((கன்னைச் சுட்டிக்காட்டி) இதா 

கடவுள், (எதிரிலிருஈக அவரைச் சுட்டிக்காட்டி) ௮ 2தா 

மனிதன், £ர் பயப்படாபலும், உமதாதனத்தினின்று 

மமழாமலும், மனவமைதியை இழக்காமலும், தைரிய 

௯.54 சைவிடாமலும், இருச்இிருப்்$ரானால். இரும் 
கடவு ளே.பாவிர், தலை, உம.து சூக்கழும், பயறூம், 

hig கடவுட் டன்மையில் உமக்கு சம்பிக்சை 

பில்லாமையு 2ம உம்மை அற்பப் பு டூவாக்க விட்டன” 

எனு. 

*சாவவுயிரும் பராபரன் ச௪ச்ிஇி.பதாகும் இலங்கு 

மூடி ரடலனைத்தும் ஈசன் சோயில்'' என்பதற்கெங்க 

உம்முள்ளேயிருக்கும் கடவுளின் எல்லாம் வல்ல சக்தியை 

சம்பி உமது 2 தகத்தைத் தொழிலி வீடுபடுத்்தவிராபின், 

உம.து காரியங்கள் ஜயமடைவனவாம். உண்மையில் 

இடமான சம்பிக்கையும், சூழ்ர்.துள்ளவற்றைப்பழ்,றிய 

சரியான ஞானமும், சர்தர்ப்பங்களை யுள்ளவாறறியு 

முணர்ச்சியும், இவவுலகம் மித்தையானதென்னும் தர் 

மானமும் உடையவர்களாக நீங்களிருங்கள். ககோள 

சாஸ்திர ஆராய்ச்சியின்சண் இரகக்களையும், அவற் 

அின் தாரச்தையும் கணக்கிடும்போது இவ்வுலகம்
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ஆலம் கிதையினும் இதிகாக அ.றியப்படுமென்பதையும் 

அல்கனமே ஆன்மாவின் அளவிதர்த சக்இயின் முன் 

இவ்வுலகம் ஒன்௮ுமிலதாகவே கருதப்படு மென்பதையும் 

அறியுங்கள். அ.திச்தால், **இர்த உலகமும், இகழ்ச்சி 
யும், புகழ்ச்சியும், இலெளகெ சம்பச்தல்களும், மான 
அவமானங்களும், மண் பொன்னென்னு மிபாவும் 

பபாப்யாம் ; பயித்தியக்காரன் பேச்சுமாம் '' என 

அணச்விர்கள்.  உலகக்தை சம்பினல் ஊழல்தான். 

உண்மையை சம்பினல் சன்மைதான். கடவுளை 

(உண்மையை) சம்பி, சேோரமையை (உலகப் 

போகருள்களி னிலையாமையைக்) கடைப் பிடிப்பவர்க்குக 

கஷ்டமில்லை. தன்னைக் காட்டிலும் உலகத்தைப் பெரி 

தாக மதிக்கும் தூக்கத்தினின்று மெழங்கள்! இன்பம், 

துன்பம், அவற்றிற்குக் காரணமான சம்பர்தா சம்பக 

நம் என்னும் மயக்கங்களை யொழியுக்கள். வைத்தியர் 

கள் சோயாளிகளின் மத்தியில் வலை செய்வது 

போன்று, யாதொரு பத்றுமின்றி, சாட்சி மாத்திர 

மாக நின்று வேலை செய்யுங்கள்; சுவதச்இரர்களா 

iF % waar. 

7-வது இரகசியம். 

சுத்தம். 

 புறத்தூய்மை ரீரான் அமையும் ; அகந்தூய்மை 

வாய்மையாற் காணப் படும்.” 

(இதன் பொருள் :--ஒருவனுக்கு உடம்பு பரி௪த்தமார் தன்மை 

நீரிஞலே உண்டாகும் ; ௮,துபோல மனம் பரிசத்தமார் 
நின்மை மெய் பேசதலால் உண்டாகும்.)
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௪,ச்தம் பலவகைப்படும், அது முச்யெமாய்ச் காய 

சுத்தம், வாக்குச்சுத்தம், மனேசத் தம், ஆன்மகச்தம் 

சான சான்கு வசைப்படும், சாயகத்தமும் வாக்குச் #55 
(ழம் வாப்பழக்கஞ் செய்பவர்க்கே மஜனோேச,த்தம் வாய்ப் 

பதாம். மனே த்தம் ஆன்மகத்தத்திற்குக் காரணமாம். 

ஓ $வன் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு சுத்தமா யிருக்கள் 

ரூ.2 அவவளவுக்கவவளவு அவனுடைய வாழ்காள 

மேன்மை படைகஇன்றது. கூரிய புத்தியுள்ள எவரும் 
5 மனிதனுடைய சடையுடைபாவளைகளைக் சுவ 

னிக்கு, அவற்றாலே?ய அவனுடைய எஇர்கால அர் 
தஸ்து முதலியவற்றை நிர்ணயித்துச் சொல்லிலவிடல 

கூடம். மேற்கூறிய சத்தங்களை யுடையவனாயிருக்க 

ஓ 5வன் விரும்பின் தரன் சுலபமாக அவவாறிருக்கப் 
பழகிக் கொள்ளலாம். அதற்கு வெளியுதவி வேண்டிய 
இல்லை 

RR Tap Sr gs உடைகளைச் சுத்தமாக 

வை,க்கிறுக்க விரும்பினால் கான்கு. மடி வஸ்இரல் 
களை வாஙக வைத்துக்கொண்டு வண்ணானுக்கு 

He vom கொடுத்து அடிக்கடி வெளுக்கவேண் 
டிய அவரியமில்லை. சனக்கிருக்கும் இரண்டு சுரதை 
களைக் இனம் துவைத்துக் கட்டினால் அது போதும். 

இதுபற்றியே '*கர்தையானாலும் க௪க்க் கட்டு'' என் 

அம் பழமொழி வழக்கப்பட்டு வருன்ற.௮. மேனாட்டு 

கடையுடைகளால் தற்காலம் இர்இிய சாகரிகமான புரா 

தன சத்தம் சாளுக்குசாள் சாசமடைர்து வருன்ற 

இச்சாளிலும் இர்இய/வில் செல்வவர்தர்களில் கூடத் 
சமதடுப்புச்களை ச் தாமே சத்தஞ்செய் அபயோகப் 

படத். துவோரு முளர், அன்னியனால் வெளுக்கப்பட்ட
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அணி ஸ்தாலமாச வெகு சுதீதமானதாயினும் சூக்கும 

மாக அதில் அசேக அசத்தங்க ஞண்டென்ப திர் 

திருச்ச முன்னோர் அவ்வசுத்தத்தைத் தமது சங்கற் 
பத்தினாுல் நீக்கி உபயோகப்படுத்தின.துமன்றி கூடிய 

வசையில் தம.துடுப்புக்களை,த் தாமே #560005 Buyin, 

தம.து செருங்கிய vig DSPs cara ௪௫ 

தப்படுத்தியு முபயோகித்து வர்,சனர். 

உடல் சுத்தமா யிருக்க?வண் ன் சாப்பு முதலி 

பவை வேண்டுமென நினைப்பது கவறு. **கூழானுலும் 

குளித் துக் கடி" ' என்னும் பழஃமாழியை மறவாது 

சுத்தமான தண்ணீரில் ஈன்றாகத் 2தப்த்துக் குளித் 

தால் அதுவே போதுமானதாம். சாம்பல், திர 

சித்திரை, மாமிச முதலிய சாமகதனா ஆகாப.ம், முட் 

டுத்தனம் முதலியவற்றை நீக்கி on gn 35) #F5S 

இன் பாற்பிவதாம். 

இனி, பாப், வஞ்சகச்சோல், க$ஞசால், பய 

னில்சொல் என்னுமிவற்றை நீக்கி எப்8பாதும் இன் 

சொற்களால் தமக்கும் பிறர்க்கும் பபன்படுவனவற் 

றைய பேசுதல் வாக்குச் சுத்தமாம். சபசுவதற் க 

விஷவபமின்மையால் வீண் ?பச்சுப் 2படக் காலங்க.ிக் 

கும் அசேகர் அக்காலத்தை Fay anil gis dura 

ப.ராயின், அவர் அதிகமான ஈன்மை படைவது 

om sarin. 

பயம், கோபம், ஆசை, 900 pripets சிளைப்பர் 

என்னுங் காரண,ச்சால் சரியான காரியத்தைச் செய்ய 

காணுதல் முதலியவற்றை யொழித்து, அன்பு, தருப்இ 

சன்னைப்போல் பிறபைக் கருதுதல் முதலியவை
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அனுசரித்தல் மனா சுத்தமாம், ஒருவனுடைய eure 

தாழ்வுகளும் அவனுக்குண்டாகும் சன்மை திமைகளும் 

அவன் நினைக்கும் எண்ணங்களினின்றே யுண்டாகின் 

2 வான் றன என்பது “மனம் 2பால மகங்கலியம்'' 

0௧? நினைப்பான் என்னும் வாக்கியங்களால உறுதிப் 

பித்தப் பிிவதாம். Spear கெ... நினைவுகளை 

கனைத்துக் ககட்ட சசெய்கைகளைச் செய்து தன 

னபம பாராட்டி, வருவிர்களானால், அதற்குப் பிரதி 

யாக உங்கள் மனமடைநது போகக்கூடிய gas 

தைபும், வாகனைகளையும், மனக்கலக்கச்தையும் அடை 

வீர்கள் ; துக்க உங்களைப் பி$க்கிக இன்னும். 

மூடன் grr Geshu வியாபாரங்களால் (விஷயானு 

பவங்களால்) சுசமடைகள்றதாக ீனைக்கின்றான். 

ல்ை, கெ$திபான எண்ணங்களாலும் சசப்கைகளா 

லம் ஒருவனுடைய ஷீவாதாரமான சக்தி குறைவுபட 

வன் பாழ்பநிகின்றா னென்ப௯த அவன,றிவதில்லை, 

இலர் சகட்ட ௨ண்ணங்களால் கெடுதி விளைவஇல்லை 

என நினைக்கின்றனர். ஒருவனுடைய கெட்ட செய்கை 

களா (செய்ரை மாத்இுபமாக விருக்தால்) இப்பிறவியில் 

மாத்திரமே துன்பக் தருவனவாம். கெட்ட ினைவு 

களா, வை சம்ஸ்நார HUME LAMSON தங்குவ 

தரல், Sera sn பிறவிகளிலும் துன்பச் தருவனவாம். 

ஆகையால் முன்னர் மனத்தையே சர்இருத்க முயலல் 

வண்டும். 

தீன்னயதக்சால் இயற்கைக்கு மாமு ஈடப்பவர் 

a Shs சண்டளையடைவர். நீக்கள் தொழில் செய்யும் 

ீபா௮ விருப்பத்துடன் ௮, ச்சொழிலிலேயே உங்கள்
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கவனத்தைச் செலுத்துக்கள். உக்களுடைப கால்களும் 

கைகளும் சூடுபறக்க வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் 

பாது உல்கள் மனம் குளிர்ந்து பிரசன்னமாய் (collec- 

160) இருக்கட்டும். தொல்லைகளைப் பற்றிய நினைவை 

அறவே யொழித்து மனம் எப்போதும் er 

மாவில் பதிர்து அமைஇயுடனிருக்கட்டும். உட 

விற் புகுக் இரக்கும் உண்மைக் கடவுளாம் மனிதன் 

உூலாகோபகாரியா யிருத்த லவூயம், ஆயினும், 

சாம் உலோகோபகாரமாகச் இலவற்றை அல்லது பல 

வற்றைச் செய்து முடித்தல் வேண்டுமே, முடிக்க 

வில்லையே என்னும் கவலை உங்கள மனத்தில் தொர்துரை 

செய்யலாகாது. உங்களுதவியை சாடும்படியாக உலகம் 

ஏன் அவ்வளவு தாழ்ர்த ஸ்இஇயிலிருக்க வண்டும்? 

சங்கள் ஒரு நிமிஷ கேரம் சகல ஆசைகளையும் நீஎகி 

ித்க வல்லவர்களாயின், ௮.துவே மிகப்பெரிய உ'2லா 

கோபகாரமாம், மனம் ஆசை PET aE OMT YS Bs 

அமைதியடைபட்டும். ஆசையென்லும் பிசாசை அடிக 

தோட்டுங்கள், நீங்கள் பற்.றின்றிப் பல காரியங்களைச் 

செய்து கொண்டே யிருங்கள். நீங்கள் செய்யும் 7வலைசு 

ளெல்லாம் தூய்மையானவையாக விருக்கட்டும். 2வலை 

செய்வதற்கு ஒறு காரணம் வேண்டுவதில்லை. கருடர் 
கள் வேலை தருவதைக் காட்டிலும் ௮௧ சர்சோஷச் 

தை வேறு பொருள்கள் தருவஇல்லை என்பசை ய.றிவ 

இல்லை, சர்தோஷ மென்றும் மாச வேலையென்லும் 

உடை தரித்இருக்கன்றுள். வேலை என்னும் உடை 
யைப் பார்க்கக்கசம் மனிசன் சர்சோகமென்றும் 
பெண்ணைக் கைப்பற்௮ுவதெங்கனம் ? ஆகையால் சர்
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தோஷ ச்சை விரும்புபவர் சம்பளம், கூலி முதலிய 

வற்றைக் கருசாமலே வேலை செய்யட்டும். இதனால், 
எல்லோரும் எல்லா வேலைகளையும் சம்பளமில்லாமலே 

செய்ய வேண்டுமென்பது கருத்தன்று. உங்களுக்கு 
உயர்ர்ச இடம் இடைக்காவிட்டால், டெடைச்திருச் 

ரும் தாழ்ர்த வேலையைச் செய்வதனின்றும் கர்வத்தால் 

ரிங்ச வேண்டாம்; உங்கள் கடமையைச் செய்யத் சாம 

தீஞ் செய்யாதீர்கள். 

தாழ்ர்த வேலையைச் செய்ய மறுப்பது தன்மதிப் 

பன்௮, உண்மையான ஆன்மாவான உள்ளேயுளள ௧ட 

வளை மஇப்பதுதான் சன் மதப்பு. தேகத்தை மப் 

பது சன்மைக்கு விரோதமானதும் கேட்டைத் தரவ.௮ 

மாம். தேகத்தை மதித்து அசன் உயர்வு தாழ்வுகளைக் 

கருதவதொழிர்து ஆத்மாவை மதித்து அதன் உயர் 

வையே யெண்ணி மகழ்தல் தான் ,ஆன்மசத்டி. 

மேலும் ஆன்மாவில் சுத்தத்தை நீல்களுண்டாச்சப் 

போவதில்லை. ௮ஃது எப்போதும் சத்தமாகவே யிருக் 
இன்ற.து. பிறர் புகழ்தலையும் கை கொட்டுதலையும் சம்பா 
இர்கள், அந்த ஈம்பிக்கை உங்களை ஏமாற்றிக் கொடு 

செறியில் திருப்பிவிடும். சர்தோவூத்.துக்கு உறைவிட 

மான சிங்கள்வெளியில் சர்தோஷத்தைத் தேடி பலைவது 

பயித்இியக்காரத்தனமாம். வச௫ர்த காலத்தில் தென்றல் 

விசிக்கொண்டிருக்கும்போது மாமாத்தில் உட்கார்க்க 

சூயில் இயல்பாகவே இனிய குரல் காட்டுவதுபோல, 

உங்கள் மனம் ச௪ச்ரிசானர்ச ,ஆன்மாலி லமர்ச்இருக்கும் 

போது பிரயத்சன மின்றியே-..இயல்பாகவே..-இன்
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சாமி இராமநீர்த்தர் என்னும் மகாத்மா இற்றைக்கு 

எற்பது வருடங்கட்ரு முன் இருர்தவர். இவர் ஆங்லெம் வல் 

gan மிருக்தமையின் வெளிசாடுகள் பலவற்றிலும் சென்ற 

உபர்நியாசம் பல புரிர்தனர்) அலை ஆக்கெத்தில் புத்தக ரூபமாக் 

வெளியீடப்பட்டுள்ளன; “ates iver இரசியம்"' என் 

னும் பெயரால் அமெரிக்காவிலும் ஜப்பானிலும் paar cued 

பாசம் செய்தனர்... அல்விரண்டுபர்சியாசங்களின் சாரத்தைச் 

கொண்டு சான் இப்பிததீமம் எழுதலானேன். இது * லோகோ 

பகாரி!' என்னும் பத்திரிகையில 9-6-1919 முக் 11-68-1810 

வரையில் வாரம் வாரம் வெளில தது; இப்போது இல திருத்தங்க 

ளுடன் வெளியிடப்படுனெ.ற.து. இவ்வேலை செய்தத்குத் தக்கல் 

னாச என்னை wise srg குருசாதர் இலக்கண இலக்பெ 

வேதார்த் தாக்க போத்காசிரியா வீத்லான் ஸ்ரீ மரன் சோம௪புசம 

வடிவேலு சேட்டிய ரவர்சளதி பாதகமலங்கள் எப்போதும் 

என் மனத்தி விருப்பனலா. gos இப்புத்தக ரூபமாகத் 

தீறுவ்தீற்குரிய பல முயற்சிகளையும் மேத்சொண்ட பெரியார் 

ஸ்ரீமான் மங்கலம் - ஷண்ழக் ழதலியு ரவாசள துகருணைச்கு 

யான் பெரிதும் ஈன்றிபாராட்டும சடப்பாடுடையேன். பிழை 

பிருப்பின் உலகம் பொழுச்ச. 

1.-]11--29, அன்பன் 

ச, கந்தசாமி முதலியார்.
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முன்னுரை 

இரவல்கள் நீதிபோதனை காவலகள், துப்பறியும் 
நாவல்கள், புனைந்துசை நாவல்கள், ௮அபூதாலங்கார 
காவல்கள், சரித்தா சம்பந்தமான நாவல்கள் எனப் 

பலவசைப்படும். அவற்றுள் இந்த நாவல் என்பாற் 

படுமோவெனின்,-- சரித்திர சம்பந்தமான” (1119- 

torical Novel) காவலின் பாற்படுமமென்௧. என்னை? 

பஞ்சகாவியங்கள் என்றும் சங்க இலக்கியங்கள் என் 

லும் தமிழறிவுடைய சான்றோரால் பாராட்டப்படும் 

சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, வளையா 
பதி, குண்டலகேசி என்னும் ஐந்து பண்டைத்தமிழ் 
நூல்களுள் ஒன்றனைப்பற்றியது இந்காவலாகும். 
இவ்வைந்து காப்பியங்களுள் முன்னைய மூன்றும் 

புத்தக உருவத்தில் தம் பண்டைச் சொரூபங் குன் 
ரூமல் இன்றும் விளங்கி வருகின்றன பின்னைய 
இரண்டும், தம்முழு மேனியோடு இதுகாறும் வே 
ளிப்போந்துல. இல் விரண்டினுள் ஒன்றான குண்டல 
கேசி என்பதைப்பற்றி இதுவரை கிடைத் ள்ள ஒரு 
சில ஆதாரங்களை ௮ள்இவாரமாசக் கொண்டு, ௮ப்பெ 
யர் புனைந்தே கட்டப்பெறும் இந்த 'நாவல் மாளிகை! 
தனக்கு வேண்டிய சாதனங்களை, அவசியம் சேர்ந்த 
விடத்து, பிறவிடங்களிலிருக்தும் கடனாகப் பெற்றி 
ருக்கிறது, இந்த நாவலின் கதையமைப்பற்குச் சேந் 
தமிழப் பத்திரிகையின் பூ.தற்றொகுத மூன்றாம் பகு 
தியும், இந்நாவலின் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வரு 
இன்ற விஷயத்தின் பெரும் பகுதிக்கு, மணிமேகலை 
யில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ! பேளத்த தருமழும்'' எமக் 
குப் பெருஞ் சாதனமாயிருந்தன. ஆதலின், சேந் 
தமிழ்ப் பத்திரிகாசிரியார்க்கும, மஹா மஹோபா த்தியாய 
பிரும்மஸ்ரீ ௨. வே. சாமிநாத ஐயரவர்கட்கும் யாம் 
பெரிதுங் கடப்பாடுடையேம், 

'கண்டலகேசி' என்னும் இக்சாவல், முதலில் 
“விவேகபோ தினி”! என்னும் ௮ரிய மாதாநதத் தமிழ்ப்



iv 

usSieadp பிரசுரமாயிற்று. அ௮ப்பத்திரிகையின் 
அதிபரும், எமது ஆப்த ஈண்பருமான ஸ்ரீமத் வி, குப்பு 
சாமி ஐயர் அவர்கள், பொது ஜனங்களுடைய ஈன்மை 
யைக் கருதி, இப்போது இதனைப் புத்தக உருவில் பிர 
கடனஞ் செய்ய முன் வந்தது பெரிதும் பாசாட்டற் 

பாலது, “குண்டலகேசி'' என்னும் இக்காப்பியத் 
தைப் போலவே :(வளையாபதி'' முதலிய ஏனைய 
நான்கு காப்பியங்களையும் சிறு காவலாக எழுஇத் 
தமிழ் ஈன்மக்களுக்கு உபகரிக்கக் கருதியிருக்கின் 
ரூம். இன்னோரன்ன எமது மூயற்சிகள், தமிழ் 
நன்மக்களுடைய நன்மதிப்பையும் அபிமானத்தை 
யும் முற்றும் பெற்று, எம்மை மேலும் மேலும் உற் 
சாகப்படுத்துமென்று யாம் உறுதியாய் ஈம்புகின்றாம், 
இந்நாவலை அன்புடன்பிரசுரித்த எமது ஈண்பர் ஸ்ரீமத் 
குப்புசாமி ஐயரவர்கட்கும், எம்முடைய நாவல்களை 
மிகுந்த ௮ன்புடனும் ஆவலுடனும் படித்.து மகிழும் 
பொது ஜனங்களுக்கும், யாம் எமது மனமார்ந்த வந்த 
னத்தையும் நன்றியறிதலையும் செலுந்துகின்றோம், 
யாம் மேற்கொள்ளும் இத்தகைய முயற்சிகளை இனிது 
நிறைவேற்றி வைக்கும் பிறையணி செஞ்சடைக் 
கறைமிடற்றண்ணலை மனமொழி மெய்களால் முறை 
யே சிந்தித்து வாழ்த்தி வணங்குகின்றும். 

நிற்க; இக்நாவலின் இறுஇியில், குண்டலகேசி தன் 
கண.வனாகய காளனை மலையினின்றும் 8ழே வீழ்த்திக் 
கொன்றதாகக் கூறப்பட்டிருப்பது ஈம் இந்து தேச 
ஸ்திரீ கருமத்திறகு ஒத்ததாக இல்லையென்று வாச 
கர்கள் சிலர் ஆசங்கித்தல் கூடும், ஆனாலும், முதனூ 
லில் அவ்விதம் கூறப்பட்டிருத்தலால், அதனை மாற் 
றிச் சரித்திர சம்பந்தமான உண்மையைச் சிதைத்தல், 
மூறையன்றெனக் கருதி, முதலூலிற் கூறப்பட்ட 

படியே யாம் எழுதியிருக்கின்றோம் என்பதை சேயர் 
கள் ஞாபகத்இல் வைத்தல் வேண்டும், 

நாகை. ஸி, கோபாலகிருஷ்ணன்.
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மூண்ட we 5# 
அல்லது 

த றுகொல்லியை மு றகொன் றவள் 

Cx<S&e 

லாம் அதஇகாரம் 

மதிசோக்கம் மதிமுகத்தாள் 

'கா.பமாண்ட தெட்கன் பழம் வீழச் கமு Der» Du 

Hon gC» Gma_kD andes Sutgig 

சேமாற்சனி சிதறி வாழைப் பழங்கள் சிந்தும் 

'மாங்சச மென்று இசைபால் தசைபோ.பதண்டே” 

சிந்தாமணி 

F nis சிறப்பும் இனிதியன்றதும், நாமகள் 

பந்த ரவைபறுகல்லியும் பூமகள்பயச்த புலர்பொரு 

றாமாகிப இருபெருல் செல்வ ழம் ஈன்கமைகந்த தும், 

குடமலையின்ற (| துப்புனல் ஈங்கை, --நுரைபாபெ பூமா 

லையை,--டுன்ப மிகுர்த சன் காதற் கணவனும் சமத் 

இர ராஜனுக்குச் சூட்டுதல் ௧௬௫),-- Fh art களிப்பாற் 

சிறக்க வேர்திக் காற்றினுங் கடுகிக் மீழ்க்குசை சோக் 

இச் செல்லும் பேரொலி முழக்கை என்றுங் கொண்ட 

தும், செர்சிெல் விதையிரிம் உழவ ருழக்தஇபர் காற்றுப்



2 குண்டலகேசி 

பறித்து ஈ$கன்ற உவப்பின் மிகுதியால்,--மழை 

பொழி குறியென முன்னர்த் தோன்றும் இடி. முழக் 

கென்று எழிலுறு மயிலினங்கள் ம௫ூழ்ந்து ஆரவாரிக் 

கும்படியும், பொழி லுறை குயிலினங்கள் மன மாழ் 

இத் தத்தம் பொழிலகச்2த ஒடுங்கும்படி பும்,--2௪7 

த்து பாடும் பாட்டொலி என்றுங் குன்றப்பபற,த.அம், 

தன் $ரமை குன்றாஇிருக்தல் வேண்டி மர்ரீர்ப் புணரி 

gay? 6s Bevin Orn ds Boge போன்ற 

தும், பலவசை.பான பழங்களைத்தரும் பலவகைப்பட்ட 

தருக்களை. புடைய தொப்புக்களையும், ஈறுபணங் கம 

மும் பன்னிறப் பூக்களேயுடைப பூர சாலைகளையும் 

தன்கண் ஒருங்கே பெற்றதும், Bh FIT விதியும் அங் 

காடிக் தெருக்களும் கிறையப்பெற்று 2வத முழிக்கை 

யம் பண்டகங்கொள் வாணிபர்களின் வாக முழக்கையும் 

இடைபருது கொண்ட பெரூமை வாப்க்ததுமான 

சோழாாட்டிற்குப் பண்டைக்காலத் தில் தலைஈகராயிருர்த 

காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்னும் ஒப்புயர்வில்லாத் திப் 

பிய சசாத்இல், கல்லி, ஒழுக்க, ஆண்மை, தயாளம் 

முதலிய உயர் குணங்களிற் சிறர் தவனும், திருமகளின் 

இருவருள் நிரம்பப் பெற்றுப் பெருக் தனவர்தனாப் 

விளங்யெவலும், வையெகுலத்துஇத்து அக்குல் இற் 

குரிய வேளாண்மைக் தொழிலையும் வாணிபத்தொழி 

லையு முறைவழாது ஈடத்திப் பொருந்து முறையிற் 

பொருளீட்டினவலும், தன்காலத்திருக்க சோழமன்ன 

னேடு நெருக்கிய ஈட்புரிமைபூண்டு ௮ம்மன்னனால் 

பாராட்டப் பெற்றவனும், இக்காலத்தில் அரசாங்கத்
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காரால் கொடக்கப்பரிம் பட்டங்களைப் போலும் அளிக் 

சப்பரம் பரிசில்களைப்போலும், அக்காலத்தில் தமிழ் 

அரசர்களால் கொடுக்கப்பட்ட பல படடங்களுளளும் 

மளிக்கப்பட்ட பல பரிசல்களுள்ளும் மிகச் சிறச்த 

தும், சேனைத் தலைவளுக்2க பெரும்பாலும் சூட்டப் 

படுவதும், ஏனை போர்க்குப் பெரும்பாலும் கிட்டா 

தீ.துமான *ஏனாதி'' என்னும் மேகளரவப் பட்டத்தை 

யும், அப்பட்டத்திற்குரிப் ௮டைபாள௱மாகக் கொடுக் 

சுப்பிம் * J ong மோதிர” என்னும் கணையாழியை 

யும் சாப, மன்னள் உவசஈதளிக்கக் களிப்புடன் ஏற் 

றுப் ீ9ிசால பெருமையுடன் துலங்கியவனுமான ஒரு 

பிரபல வைசியனுக் த, நுவன் முற்பிறப்பிற் செய்த 

Gud i ga US) gH, 

॥ ஆற்றுரர்ச் சரிப்போர் ௮றவிலை பசர்வோர் 

ஆற்றா மாச்கள் அரும்பசி களைவோர் 

மேற்றே புலன் மெ.ப்ரரெறி வாழ்ச்சை 

மண்டிணி ஞாலத.த வாழ்வோர்க் மெலலாம் 

உண்டி கொதெமிதா ௨உயிாகொமித் தோமே' 

என்று மணிமேகலைக்கு எரித்து உபதசித்த தீவ 

soma cules மமாழியைத் தனக்குபதேசித்த 

தாகவே கருதிப் பல வகை.பான தான தருமங்களை,-- 

இக்காலத்தில் பலர், தாங்கள செய்யும் தருமத் 

தைக் கண்டு பிறர் தங்களைப் புகழ வேண்டும் 

என்றும், தங்களுடைய பெயர் பத்திரிகைகளில் ௮ழ 

சாக அ௮ச்சிடப்படுவதைக் கண்டு மகிழ3வேண்டு மென் 

லும், மிச மலிவாக விற்கப்படும் கெளசவப்பட்டக்களை 

வாங்கவேண்டு மென்றும், தருமம் செய்வதை ஒரு
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காரணமாக வைத்துக்கொண்ுி யாசகம் செய்தால் 

wis பாசகத்தாற் இடைக்கின்ற பெரும் முதலை, 

முதலை விழுக்குவஅபோல், விழுங்கிவிடலா மென்றும் 

நினைத்தும், இனலும் இவைபோன்ற பல காரணங்க 

ளைத் தங்கள் அந்தரங்க கோக்கமாகக்கோண்டும், உல 

கத்தை பயக்குவதற்காகச் செய்யும் போலித் தருமக் 

களைப்போலாது,--உண்மை அன்புடலும் முதிர்ந்த 

தயாளத்துடலும் இப்பிறவியில் இடையற.து இபற் 

றிய பலனாலும், அவன் மனம் மகிழும்படியும் ௮வனு 

டைய உற்றாரும் உறவினரும் ஆனர்திக்கும்படியும், 

அவனுடைய மனைவி வயிற்றிற்றோன். றி பத்,துச் தில் 

களு பு.ற்றமுடிக்தபின் பிறந்த பேண்மகவுக்குச் சாமுத் 

இரிகா சாஸ்திரப்படி எல்லா எழிலும் பொருந்த 

யிருக்தமையின், அதனை மிக்க மன்புடலும் ஆர்வத் 

துடலும் வளாத்த, உரிய பருவத்தே அதற்கு காமகர 

OI GH Ht YL, வித்திபாப்பியாசம் செய்வித்தும் வா, 

௮ப்பெண்மகவும் குழவிபெனக் கிடர்து, மதலையென 

மிழற்றி, சிழமியெனச் saps, பேதையெனப் பித 

ற்றி: இங்கன மாகவே காளுக்கு காள் பிறைமதிபோல் 

வளர்ந்து, இறுதியில் * மங்கை” என்னும் பெயா் 

பெதற்குரிய பருவத்தை அடைந்து, தன் சேடியர் 

குழாத்துடன் அந்தப்புரத்தில் வதிவளாயினள் ) அர்த 

மங்கை பெயர்,--குண்டலகேசி | 

௮வள் ஒரு காளிஈவு மு.தல் யாமத்தில், சந்திரன் 

தன் முழுக் கலைகளுடன் ஆகாயத்தில் பிரகாசித்.துக் 

கொண்டிருந்தபோ.து, தன் மாளிகையின் மேன்மாடி.
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பில், குணமாலை, கனகமாலை எனனும் பெயருடைய 

தன் இரண்டு சேடியர்கோ0ு, உல்லாசமாய் விளை 

யாடிக்கொண்டும், தன்னுடைய சான் கற்பித்தஅரிய 

நூற்பொருள்களைக் குறித்து வார்த்சையாடிக்கொண் 

டும்,சந் இரனை சோக்கபபடி யே பலவாறு மனோபாவனை 

Osu gO asad Dasara. 

“SarSarn! விண்மீதாரும தண்மதியை 

கோக் கும்2பாது உங்களுடைய ம?னுபாவக உணர்சசி 

ரல் புய கருத்.துக்கள் எவை2பலும் புலப்படுகின் 

றனவா ?” என்று குண்டலகேசி கன் சேடியர்களை 

கோக்கி வினபினள். 

* தலைவி 2ய | எங்களுக்கு மனேபாவக உணர்ச்சி 

இருக தாலன் 2 பு தி.ப கருத்.தக்கள் ததான்றும்? உன் 

னைப்போல் sTHaM Lig SHUTS ளல்லோம்” என்று 

இருவரும் Det» wp வீடையீறுத்கார்கள். 

 பரவஞக்கிக் தம் _நாலறிவுக்கும் சம்பந்தமே 

இல்லை. அ.கலால், உங்கள் மனத்தில் தோன்றுவதைக் 

கூறுங்கள்” என்று குண்டல3கசி மீண்டும் வற்புறுத் 

Beam. 
6 அம்மையே / உன் நிருநுதற்குத் கன்னுடைய 

மூன்றாம் கலை இணைபாகா தென்லும் உண்மையினை 

அ௮றிக்தே சர்திரன் சாம்பவன் முடியில் சரணடைரந் 

தான் என்று கான் கருதுேறன். அன்றியும், பிறை 

என்னும் பெயர், உன் ஈன்னுதலின் (முன்னிலையில், 

தனக்கு ஏற்காதென மஇ,த2த, மதியென அவன் வளர் 

இன்றான் என்றும் ரான் நினைக்கிறேன்'' என்று குண 

மாலை கூறின.
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ஈன்று சொன்னாப், குணமாலையே! மஇூயென 

௮வன் வளார்கது, அவனுடைப மதஇயின்மைபையே 

புலப்படுத்துகறது, என்னை ? பிறைரயன விளங்கிய 

ஞான்று ஈந்தலைவியின் வாணுதல் அவலுக்கு இழ்ச் 

தியை விளைத்ததுபேலவே, மதியென விளங்குகின்ற 

போது ௮வளுடைய தஇருமூகம் அவலுக்கு இகம்ச் 

சியை விளைவிக்கும் என்பதை sun அ௮றியானாபின 

ener Rn?” என்று கனகமாலை கழறிளை. 

இம், $ உரைத்தது சாலப் பபாருத்தமம. 

முதலில் அவவுண்மையை ௮வன றி $் கானிலன். 

ஆயினும், தன்னிடம் “முயல்' என்று Oe rani 

கள க மிருப்பதால், களங்கமற்ற முகத்தையுடைய 5 

தலைவியின் முன்னர்க் 2கான்றுகல், தனக்குச் சிறுமை 

யாம் எனப் பின்னர்த் தெளிந்து கரு2மகத்தின் 

இடையே சென்று பறைக்தொளிப அவன் முயல்கன் 

ரன், கண்டாய் !”” என்று குணமாலை கூறிச் சக்இரனை 

யுஞ் சுட்டிக் காட்டிளை. 

1 சகொள் ! என்னைப் பலபடப புகழ்ந்து உரை 

யாடுதற்கோ, நான் உங்களை கொக்கி இவ்கினா நிகழ்த் 

னன?” என்று குண்டல? புன்முறுவலி?லே 

மறைக்த காணத் துடன் சொன்னாள். 

1 அம்மையே ! எங்கள் மனத்தில் '2சான்றியவற் 

றைத்தா?ம சாங்கள் சொல்ல முடியும் ? எங்கள் உரை 

மொழி உனக்குப் புகழ்மொழியாய்,த் (2தான்.றினால், 

சாரங்கள் சம்பாஷணையை நிறுத்திக்கொள்ளுகுோம். 

சந்திரனை நோக்கும்போது உனக்கு என்ன தோன்று 

கிறத? அதைச் தெரிவித்தால் சாங்கள் கேட்டோம் ''
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என்று குணமாலை சொன்னாள், அவளுடன் கனக 

மாலைபும் இணங்கிப் பேசினாள். 

ப பாங்கொள்! வானுலாவும் இவ்வெண்மதியை 

சோக்கும்போது எனக்கு pt எண்ணம் உண்டாகி 

றது. சீங்கள் இருவரும, என் ஐுடைப நிலைமையைக் 

காட்டினும் அவனுடைப சிலைமை மிகத் தாழந்தது 

எனறு பொருள்பநிம்படி உரை.பாடி னீர்கள், ஆனல், 

எனக்கு Yuden Beta pda. அவனுடைய 

லைபையைவிட என்லுடை.ப நிலைமைய தாழ்ர்ததா 

பும பரிதபிக்கத் தக்ககாயு மீிருக்கிறது ” என்று குண் 

Lass சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே, :*தலை 

வீய ! £ அவ்விதம நினைத்ததற்குக் காரணம் பாது?” 

என்னு குணமாலை இடைமறித்து உசாவினள். 

* காரணம் பாதா? இராகு என்னும கோளினால் 

(ரீடிக்சபபட்ட சஈஇரனைக் திருமால் வீ$வித்து இரட் 

சித்தா. அவரால விடுதலையடைக்த அவன், மீதூர் 

களிப்பினால் இபபோது வெளிமீ தூர்கின்றுன். ஆனால், 

நானோ, உருவிலியான மதன் என்பவனுற் பீடிக்கப் 

uD Ms ami goers per, என்னை அவன் கையி 

னின் றம் விரிவிபபார் எவரும் இலர். இகனால் யாரு 

டைய கிலைமை பாராட்டத் தகுந்தது, யாருடைய 

Dinan பரிதபிக்கத் தக்க,த என்பதை $ங்களே அறி 

ஈது கொள்ளலாம். மேலும், தான் விமிதலை டைந்த 

பெருமைக் குறிப்பும், ரான் விடுதலை ௮டையாத Fp 

மைக் குறிப்பும் இனிது தோன்ற எனனை கோக்கி ஏள 

னஞ்செய்து ஈகைப்பதுபோல், சக தரனுடைய தோற்
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றம் இருப்பதும் இவவுண்மையை வலியுறுத்.தும் 

என்.று குண்டலகேசி உரைத்தாள். 

* இவ்விதம் க கருதுவது, உன்னுடைய குற்ற 

மன்று, உன் பருவத்தின் குற்றமாகும். தலைவியே, 

உன்னுடைய பெருங் குறையை வரத் இக்க வேண்டி 

வது உன் பெற்றோரின் கடமைபமாகும். இன்னழம் 

உனக்கு விவாகம் செய்விக்காமல் உன் $தா இருந்து 

வருவதற்குக் காரணம் யாதென எனக்கு விளங்கவில்லை. 

உன்னுடைய சிறந்த அ௮ழகுக்கேற்ற கணவன் கிடைக்க 

வில்லை 2பாலும் : ' என்று குணமாலை கூறினளை. 

குணமாலை கூறியது வெறும் புகழ்மொழியன்று ; 

உண்மை ?ப.பாம். ஏனெனில், குண்டல கசி என்பாள் 

இயற்கையி2ல 2ய பேரழஃகும் பெருகல றம் இனிது 

வாய்ர்தவ ளாவாள். அவளுடைய :: பச்சென்ற இந 

முகழம, சேயிதழும், வவண்ணகையும், பார்வை என் 

னும் நச்சம்பும், அ௮ழுதூற சஈவிற்றுகன்ற மட 

மொழியும், காணும் பூணும், .நுண்ணிடையும் கண்டு 

சோர்ந்து” முற்றத் துறந்த மாதவ யோகெளும் நிலை 

குலைவார்கள் என்றால், ௮வள் பேரெழிலைச் சில மொழி 

யால் புகழ்வது யாங்கனம் ? காரிருளைக் கரத்தாற்பிடு 

த்.து நீளமுறுக்கனொற்போல் கருமையும் மென்மையும் 

அடர்த்தியும் நீள(மம் ஒருங்கமைந்த கருங்குழலாள் ! 

வட்டம தியின் மேல் மற்றோ ரிளம்பிறையைப் பொருக்க 

வைத்ததுபோல் காணப்படும் ௮ழகய திருமுகமும் 

கு௮௮ வளைந்த சிறுநுதலும் ஒருங்கமைந்த பேரெழி 
லாள் ! பாற்கடலிற் பள்ளிகொண்ட கருமேனித் திரு 

மாலை நெஞ்சகத்தே நினைப்பூட்டும் பெருவிழியும் கண்
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மணியும் ஒருங்கமைநர்த தடங்கண்ணாள் ! எள்ளை எள் 

ளம் எழில் மிகு சாசியாள் ! வள்ளையைப் பழிக்கும் 

சித்திரச் செலியாள்! சங்கம் புரையும் பங்கமில் மிடற் 

றாள் ! pare நிகர்க்ச பஞ்சர் தோளாள் ! பளிகங் 

கெனக் துளங்கும் ஒளிமிகு க.துப்பும், கொவ்வையை 

நிகர்தீதுக் கள்ளோாயை மயக்கும் செவ்விய இதமும், 

முல்லை முகைச் சர மென்று லீயுறத்தக்கதரய் ppa 

லொளிவிசம் பல்வரிசையும், மதியை சிகர்த்க அவள் 

மதிமுகத்திற் க, மதக்குள களங்கம் இன்றென வற்பு 

௮ த்துவபோல் விளங்கின! பல் வளை அணிந்த முன்கை 

யும், காந்தள் நீகர்தத மங்கையும், “அடியும் பிடியும். 

வல்லிக் கொடியும் நனேபாகா ; வானிற் மரோன்றும் 

மின்னே இணை: என்று சொல்லும்படியான நுண் 

ணிடையும், ககலித் தண்டையும் மதகரியின் அதிக் 

கைத் துண்டையும் /றங்காணவல்ல தொடையும், 

வராலை இிகர்க்க கணைக்காலும், பாளை விரிபாப் பசுங் 

குரும்பையை! பழித்துர் சிலம்பும் தண்டையும் சிலம் 

பும்படி ௮ணிர்து, ஆடவர் கருத்தை இழுக்கும் பரடும், 

“முனிச்சமும் முன்னத்தின் தூவியும் செருஞ்சிப் 

பழம்” என்று சொல்லும்படியாக, அவ்வளவு மென்மை 

யொடு விளங்கிய சீறடியும் இனிசமைக்த, இம்மங்கை 

ஈல்லாளின் சா.பல் மடமயிலையும், 2மனி பத்தரை மாற் 

றுப்பசும்பொன்னையும்,குரல்குபிலொ லியையும்,மொழி 

௮மிழ்தையும் ஓ.,ச்இருந்தன வென்றால், குணமாலை 

இவளழகைப் புகழ்ந்து மொழிந்தது வழுவாமோ ? 

: குணபாலையே ! காதலனும் காதலியும் ஒருக்
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அருந்தால் ௮வர்கட் க இன்பத்தைப் பபப்பதும், 91% 

திருக்கும் காசலர்களுக் கும், விவாகமாகாக பருவவஇ 

களுக்கும் துன்பக்தை விளைப்பதும் சந்திரலுடைப 

இயல்பான குணமாகும். BNA பிறழ்ந்த இந்த 

மதியை சாம் மஇத்தல் வண்டாம், ௩ம் தலைவிபை 

அழைத்துக்கொண்டு அச்தப்புரம் செல்வோம்” என்று 

கனகமாலை கூறிளை, 

4 கோழிகளே/ இதற்குள் அஈதப்புரம் செல்லு 

வானைன் ? இன்னும் லெ காழிகை இங்கு விஃ்பாடு 

வோம். இ?கா,. '2காழி பத்மினி வருகின்றள. ௮வ 

சையும் சேர்கலுக் கொள்வோம்” என். குண்டல 

கேசி சொல்லிக்கொண் டிருக்தம்போ?த பச்மினி 

என்னும் மற்றொரு 2தாழியும் அங்ேக வந்து PETS 

தாள். சால்வரும் சேர்ந்து *( கான்றறலை. பாய்தல் 

உகண்பொத்துதல் ” அம்மனை எறிதல்” போன்ற 

இல விளாயாட்டுகளைச றிது நரம் மனமகிழ்நது 

விளையாடலானார்கள். 

பாக்கொள்! இப்போது விளையாடின விளையாட் 

டுகள் எனக்கு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் far 

வித் இருக்கின்றன. இச்சமபம் சென்று நான் என்னு 

டைய பாடத்தைப் படித்தால் விஷபங்கள் மனத்தில் 

நன்ரய்ப் பதியு மென்று நினைக்கிறன். ஆதலால், 

வாருங்கள், சாம் 8ீழிறங்கிச் செல்வோம் ்" என்று 

குண்டலகேசி உரைத்தாள். 

கல்லது ! செய்?வாம் அவவித2ம; நேற்று 

உபாத்இயாயர் எப்பாடம் கற்பித்தார்! இன்று படிச்ச
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வேண்டுவது யாது?” என்று குணமாலை குண்டல 

2கசியை வினவினாள். 

1 சஇயே! நேற்று தூரிபர் மத்தியமநிகாயம் என் 

னும் நூலில் *இவவுலகம் நிலையுள்ளதா? நிலையற்றதா? 

என்று பகவான் புத்தரை கோக்க மாலங்கன் வினவிய 

பகுதியை எடுத்து வீளக்கனொர், இனறு, பிறவிகள் 

ஒன்றன்பின் ஒன்றா.ப் வர் துகொண்டிருக்கும் என்ப 

தற்குக் கூறப்பரிம் வாயுசந்தூனம், கூபசந்தானம், தாரா 

சந்தானம், பிப்லிகாசந்தானம் என்னும் கான்கு உதா 

ரணங்களை விளக்கிக் காட்டுவதாகக் கூறியிருக்கன் 

ர்” என்று குண்டல?க9ி கூறினள். 

ழுப்பியா 7 கன்) ராம் ச 2ழ இறக் செல் 

வோம்" என்று குணமாலை சொன்னள். 

( தலைவியே! அன்று ஏ2தா கனவு கண்டதாகக் 

கூறினையே ?”” என்று பத்மினி இரகசியமாய்க் குண் 

டலசே?பைக் கேட்டாள. 

2! அதை ஏன் இப் 2பா து.ஞாபகப்படுத் இய?” 

என்று மிகுந்த ஆராமையோடு குண்டலகேசி கூறி 

னாள். மறு நிமிஷத்தில் ௮வள் மூர்ச்சித்துக் கீழே 

சாய்ந்தாள், அவளுடைய கண்கள் மாத்திரம் விழித்த 

படி.யே சந்திரனை கோக்கின, அந்த மதிரோக்கும் மதி 

முகத்தாளை மூன்று சேடியர்களும், ௮னேக்தபடியே, 

தூக்கிக்கொண்டு மாடியிலிருந்து ஜிரங்கினார்கள்.



இரண்டாம் _அ.திகாரம் 

காளன் என்னும் கள்வன் 

4 செய்வினை வழித்தாய் உயிர் செலு மென்பது 

பொய்யில் காட்ரியோர் பொருளரை யாதலின்." 

அதிலப்பதிகாரம் 

ர எஞ்ஞான்றும் எங்கணும் 

தியவேனச் சரன் 2ராரால் கடி. பப்பட்டனவையும்,---கடி 

யப் பரிபளவபுமான இழிதொழில்கள் பலவற்றுள் 

களவ எனபதும் ஒன்றன் ?ற ? 4 கள3வளன்லுஞ் சொற் 

கேட்டதுணை.பா?ன களவு FG gern gun, காமம் என் 

னுஞ்சொற்கேட்ட துணையா னே காபா தின்ற லுங் 

கூடாவாம் ; மற்றவை ஈல்லவரமாறும் உண்டு" என்று 

ஆசிரியர் நக்கீரனார், இறையனார் அகப்டோருள் உரை 
யிற் கூறி, அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, உற்ரரொடு 

கலசம் விளைத்து, ஸிஷமருக்கி உபிர்துுக்கக் கருதி, 

ஒருவரு மில்லாத சமயத்தில் HR Hd SHS GS 

தோடு விஷத்தை வாங்க மறைவாக வைத்திருந்த 

ஒருத்தியைக், காலன் கையினின் றும் விடிலிக்கும் ரல் 

லெண்ணத்துடன், ௮வள் செயல் அறிர்த ஒருவன் 

Sam Putra, ௮வள் வைத்திருர்த விஷத்தை எடு 

தீது வெளியே கொண்டுபோய் உகுத்திட்ட செப்தி 

யையும் எடுத் துரைத்தார். இத்தகைய செயல்கள் 

பிறர்க்கு ஈன்மையே பயத்தலாலும், செய்பவளுச்கு
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சே27 பயனளியாமையாலும் ** களவு” என்னும் 

பகுதியிற் சொன்மாத்திரையே யன்றி, உண்மையில் 

அ௮டங்காவாம். மற்று, பிறருடைய மனம் வருந்தும் 

படியும், பிறர்க்கு சொந்தமான பொருள்களின் இழப் 

Ion அவர்கள் பலவகையான கஷ்ட ஈஷ்டங்களை 

அடையும்படியும், பிறரை வஞ்சித்துத் தான் பயன 

டைய வேண்டு மென்னும் கெட்ட சொக்கத்துடன் 

பிறருடைய பொருள் அவர்களுக்குத் தெரியாமற் 
கவருவதுதான் ** களவு” என்று சொல்லப்பெறும். 

இத்தகைய களவ, விழுமிப ஓஒ முக்கமுடைய ஈனமக் 

களால் வெறுக்கப்பரிகின்றது. 4: தீர் செயல்களைக் 

குறிக்கும் சொற்களை வாயாற் சொல்லுதலுங் கூடா 

தாம்” 

புலமைத் திருவள்ளுவனார், ௮ச்செபல்களைக் குறித் 

துக் கூறசே்க்த விடத்தும், உடன்பாட்டுவகைபால் 

என்னுங் கொள்கையுடைய ஆசிரிபர் தெய்வப் 

அவற்றின் பெயரைக் கூருமல், :* அழுக்காறாமை,” 

இன்னாசெய்யாமை,” *கள்ளுண்ணமை)” பிறனில் 

விழையாமை,” * பெரியாரைப் பிழைபாமை” என்று 

காதர் மறை முகத்தாற் கூறித், தங்கொள்கையைக 

குறிப்பால் உணர்த்துதல் போலவே, களவைப்பற்றிச் 

சொல்ல சோக்தபோதும் * களவு ” என்று சொல்லு 

தற்கு உடன்படாராய்க் “கள்ளாமை” என்று கூறினா 

ரெனின், களவின் இழிவு இத்தகைப தென்பதை 

யாம் சொல்லவும் வேண்டுமா ? : பிறரருடைமையச 

யிருப்ப தியாதொரு பொருளையும் ௮வரை வஞ்சித்துக் 

கொள்ளக் கருதாமை, கருதுதலும் செப்தலோ டொத் 

தலின், கள்ளாமை யென்றார்”? எனப பரிமேலழகர்
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திருக்குறள் * கள்ளாமை” அதிகாரத்தின் உரையிற் 

கூறும் நுட்ப உரையை உற்று கோக்கும்போது, பிற 

ருடைய பொருளைக் களவாட வேண்டுமென்று சைக் 

தலுங் கூடாதாம் என்பது இனிது புலப்பிகிற 

தன்றோ? அங்கன மிருக்தும், இ க்காலக்தைப்போல வ 

பண்டைக் காலத்திலும் கள்வர்கள் இருந்திருப்பதா 

னது, லெருக்கு ஆச்சரியத்தை விளைவிக்கும். ஆனால், 

இக்காலத்து வறுமையின் கொடிமையாலும், உணவுப் 

பொருள்களின் விலை2.பற்றத்தினுலும், உள்காட்டுப் 

பண்டங்களின் வெளிச்செலவினலும், பிற? சப் பண் 

டங்களின் மிகுக்த விலைபாலும், ஜனத்கொகைக்குத் 

தகுந்தபடி தொழிலின்மை காரணமாகவும், தொழின் 

முயற்சிக்குத் தகுந்தபடி ஊதியமின்மை காரணமாக 

வும் சேரும் வருவாப்க் குறைவினலும், இன்னும் 

இவைபோன்ற பல காரணங்களாலும் தகுக்த யோக் 

இயெதை யுடையவர்கள் சிலரும், கல்வியுடைபவர்கள் 

இலருக்கூட, :* தான் தான் ஜீவிக்க முயலல்'' என் 
னும் டார்வின் (19௨1) கொள்கையைப் பின்பற் 

Ds தலங்கள் மஇப்பையுங் கெளசவத்தையும் பலியி 

டாவது தங்கள் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாய்க் ௪௦ 

வைக் கைக்கொளளும் கொடிய தன்மைக்கு உள்ளா 

இரார்கள், இந்இயாவின் வடபாகத்தில் எண்ணிறந்த 

பகற்கொள்ளைகளும், நிவர்த்.இக் கொள்ளைகளும் பிரதி 

இனமும் ஈடக்கன்றன வென்று ராம் பத்இரிகை வாயி 

லாய் அறிவதே, இவ்வுண்மையை சகாட்டுதற்கு உமுஞ் 

சான்றாம். தவிர்த்தும், பொதுஜனல்களின் உடற் பாது
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காப்பு, பொருட் பாதுகாப்பிற்காக அரசாங்கத்தாரால் 

சியமிக்கப் பேற்றுள்ள * போலீஸ்' இலாகாவின் வேலை, 

வரவர இருர்த விடத் இலிருந்தபடி2ய எழுத்து மூல 

மாப் நிறைவேற்றப்படும் 2வலை.பாய் விட்டபடியாலும், 

அவ்விலாகா உக்யோகஸ்கர்களின் சற்றுப்பிரபாணம 

பெரும்பாலும் சன்று, கையிலிருக்கும் அறிக்கை 

மனுக்ககா உடனுக்குடன் எவ்விதமாகவாவ.து பைசல் 

செய்து ஒழுங்காக ல இகாரிகளுக் த DAS 5H 

வேண்டு மென்னும் கொள்கை மாச்தஇரம் பரவிவருகிற 

படியாலும், ஈடக்க களவுகள் கண்? பிடிக்கப்படாமற் 

போவமிசா?ி, கடக்கும் களவுகள் நாளுக்கு காள அபி 

விருத்திபாகிபும் இர்காலத்தில் வருகின்றன. பண்டைக் 

காலக்இு2ல2யா, இத்தகைப களவுகள் சிகழ்ந்தில. 

களவு செப்வகைக் சங்கள் குலத்தொழிலாகக் கொண் 

டவர்களும், கல்விபறிவும் ஈல்லவர்களின் கூட்ிறவுமில் 

லாமல், ஓுறிபாமைபால் மறச்செயலைக் கைக்கொண்ட 

இலருமே பண்டைக் காலத்திற் களவாரிவதை மற் 

குகாண் டொ முகினாகள, 

இக்சகைய களவினை அக்காலத்தில் 2மற்கொண் 

OT pS ow aut Shot காளன் என்லும் பெபருடையா 

னும் ஒருவனாுவன். இவன் வைசிப குலத்திலுதிக்த 

வஞாயிருக்தும், இயல்பும் ௮ .தஸ்தும் இனிது வாய்ந்த 

குடும்பத்தைச் சேர்க்தவனு யிருந்தும், இளம்பருவம் 

தொடங்கியே இவன் கொடிய ஆறலை க௱வர்களுடலும் 

கொள்ளைக்கார சளுடலும், மதுவுண்போருடலும், 

சூதாடிகளுடனலும், பொதுமகளிரின் விழைச்சியைப் 

பெரிதும் விரும்புகின்ற காமுகர்களுடலும் சட்புரிபை
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பூண்டு அவர்க ளா சேர்க்து உண்பதும் உடுப்பதும், 

அளவளாவுவ.தும் மனம௫ம்வதுமாக இரு .துவக்தான 

கலின், ௮வர்கட்குரிய தீய குணங்களும் செயல்களும, 

(1 நிலத் இயல்பால் நீர் இரிக்கற்றாகும் மாந்தர்க்கு இனத் 

இ.பல்பகாகு மறிவு” என்னும் பொய்யா மொழிப்படி. 

இவனுக்கு காளடைவில் படியலாயின. முதலில் தன் 

விட்டி லுள்ள சி.றபண்டங்களை இவன் தன் பெற்றோர் 

களுக்குத் தெரியாமற் களவாடி, அவைகளைப் பிறரிடம் 

அடகு வைத்தும், பிறக்கு விற்றும் பொருள் வாங்கி 

அதனைத் தி.பவழியிற் செலவிவதற்குச் துவங்கினான். 

இச்செயல் காளடைவில் முதிர்க்து இவ.லுடைய விட் 

டிலுள்ள விலையுயாக்க இரத்தின அபாணங்களையும், 

பொற்பணிகளையும், பெருந்தகொகைபான பொருளையும் 

கொள்ளையடிக்கும்படி இவனைக தூண்டிறறு, இக் 

காளன் என்பான் சிற்சில சமபந்களில தன்னுடைய 

தோழர்களான கள்வர்களுக்குக கான aay Dds 

துத் தன் வீடடிற் மகொள்ளையிர்ம்படி வற்புறுத் இப, 

பிறகு ௮க்சொள்ளைப்பொருளில் தனக்குரிய பாகத்தை 

ம௫ழ்ச்சியுடன் பெற்று மகிழ்ச் இருக்கிற னென்றால், 

அவனுடைய தீய ஒடிக்கத்தைப்பற்றி காம் அதிகம் 

சொல்லுவானேன் * 

இவனை ஈனமார்க்கத்திற் நிருப்புசற்கு இவனு 

டைய பெற்றோர்கள் பலவாறு முயன்றும், அவர்கள் 

முபற்டு இறி.தும் பயன்படவில்லை. இவனல் தன்னு 

டைய ஈநற்பெயருக்கும், தன் குலத்தின் கெளாவச்திற் 

கும், தன் குடும்பத்.இன் மஇப்பிற்கும் பங்கம் விராகற
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தென்பதை சஈன்கறிர்த இவன் தர்தை : குலத்தைக் 

கெடுக்கும் கோடரிக் கொம்பாக ” இவனைக் aH 9S 

தன் வீட்டிற்குள் நுழையவே கூடா தென்று இவலுக் 

குக் சண்டிப்பான உத்தரவுசெப்த?,சா), அக்காலத்து 

வழக்கப்படி, உற்றார் உறவினர்கள் அ௮றிப இவனைச் 

சாஇப்ரோஷ்டமும் செப்வாராயினர். இங்கனம் செய்த 

அவருடைய செயல் இவனுக்குப் பழம் கழுவிப் பாலில் 

விழந்தது” போல் ஆயிற்று. ஒரு சிறிதிருந்த மானத் 

தையும் அச்சத்தையும் இப்போது இவன் அறவே 

ஒழித்துவிட்டான். பிறருடைப விரிகளில் கன்னம் 

வைத்துக் இருடவும், பகற் கொள்ளையிடவும் இவன் 

ஆசம்பித்.துவிட்டான். தவிர, பெளத்தசமயத்தை மேற் 

கொண்டி, பெளத்த சர்ியொசி2பால் வெளிவேடம் 

பூண்டு, இவன் வழிப் 2பாக்கர்களுக்கும சா.தக்களுக் 

கும் இழைதீதுவரத இன்னல்கள் பலவாகும். அதிகம் 

சொல்லுவானேன் ? இவனால் பொது ஜனங்கள் பெரும் 

துன்பங்களை ௮னுபவிக்க லானார்கள். 

இக்காளன் என்பான் காவிரிப்பூம்பட்டின த்தின் 

புறத்தே இருக்கும் குறுங்காட்டினுள் ஒருகா ஸிசவு 

இடையாமத்தல் 2வறு மூன்று களவர்களுடன் சம்பா 

ஷித்துக் கொண்டிருந்தான். முதல் சாளிரவு இவர்கள் 

சால்வரும் சேர்க்து ௮சசனுடைய மாளிகையில் கொள் 

காயடி.த்த ஈகைகளையும் காணயங்களையும் பங்கிட்டுக் 

கொள்ளுதல் சம்பர் தமாக அச்சம்பாவணை இருக்கது. 

தான் வெளியில் கின்று காவல்புரிர்தேசே ? 7 

என்றான் மாடன். 

2
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* கன்னம் வைத்தது கான் அன்றோ?” என்றான் 

இருளன். 
முதலில் மாளிகையுள் நுழைச்,து ஈகைப்பெட்டி 

இருக்க இடத்தைக் கண்டுபிடித்துக் கூறியது கானா 

வேன் ” என்றான் முனியன். 

* தைரியத்தோடு பெட்டியை உடைத்துப் பொரு 

ள்களைக் கைக்கொண்டவன் காேயாதலால், எனக்கே 
a) அதிகமான பாகம் கிடைக்க வேண்டும். ஜந்து சம 

பாகமாகப் பிரித்து, இரண்டை சான் எடுத்துக்கொள் 

வேன். ;.ங்கள மூவரும் தலைக்கொரு கூறாக எடுத்துக் 

கொள்ளுங்கள்” என்று காளன் சொன்னான். 

ஏன்; ஏன்?” எனக் கூவினான் முனியன், 

* கூடாது; கூடாது.” என்றான் இருளன், 
4 முடியாது; முடி யாது!” 

6 மவலைக்குக் தகுந்த உலிதான ?'' என்றுன் 

என்றான மாடன், 

காளன. 

நான் கஷ்டப்பட வில்லை 2யா ?”' என்றான் பனி 

யன், 

: நான் கன்னம் வைக்கா திருந்தரல், ரீ எவ்விதம் 

உட்செல்ல முடியும் ?'” என்றான் இருளன், 

6 நான் வெளியில் நின்று ஆள் பார்க்காம லிருர் 

தால் நீங்கள் தப்பித்து வந்திருக்கமுடியாதே?'' என் 

ரன் மாடன், 

ஏன் விஷ வார்த்தை யாடுகழீர்கள் ? கான் 

சொல்லுறெபடிதான் செய்யவேண்டும்” என்றான் 

காளன்,
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: இணக்கோம் இணமங்கோம்? ” 

* ஒப்போம்) ஒப் 2பாம் து 

ப இசையோம்; இசை?யாம் 17? 

இவ்விதமாக ஏனைய மூவரும் தனித்தனிக் கூவினார் 

கள், இவர்களுக்குள் கலகம் ஆரம்பித்.துவிட்டது. குடி 

வெறியால் ஒருவரை ஒருவர் திட்டுவதும் புடைப்பதும், 

அடிப்பதும் உதைப்பதுமாக விருந்தார்கள். இவர்கட் 

குச் சமீபத்தில் சருகுகளும் செ.த்தைகளும் சேர்ந்த 

குப்பல் ஒன்று எரிர்துகொண் டிருந்தது. குளிர் காய் 

வதற்கும், பான் மரை முதலிய விலங்குகளைக் கொன்று, 

சட்டு உண்பதற்கும் சாதகமாப் இவர்களே அந்தக் 

குப்பலை ஏற்றிக்கொண்டார்கள். இவ்வெளிர்சம் சுமார் 

ஒரு மைல் சுற்றளவிற்குத் தெரி.பக்கூடியதுசான். 

இவ்வெளிச்சத்தை கோக்க கால்வர் அன்றிரவு 

வந்துகொண் டிருக்தார்கள். இவர்கள் அரசனுடைய 

கட்டளைப்படி, முதல் சாளிரவு அரண்மனையில் இருடிப 

கள்வர்சளைக் கண்டிபிடிப்பதற்குப் புறப்பட்ட 5கர் காவ 

லாக எாவார்கள். இவர்களுள் ஒருவன் காவழ்றலைவன்; 

ஏனைய மூவரும் அவலுக்குட்பட்ட காவலர்கள், எரி 

்து கொண்டிருக்க குப்பலுக்குச் சமீபமாய் இவர்கள் 

சென்றவுடன், ௮ங் சக சச்சசவு செய் துசொண்டிருந்த 

கள்வர்கள் நால்வரும் சாற்றிசையும் கோச்சி ஒடலா 

னார்கள். அவர்களைப் பின்தொடார்து இக்காவலர்சள் 

சென்றார்கள். காளன் மாத்இசம் இவா்களுடைய ௧௧ இ 

லசப்பட்டான் ; ஏனைய மூவரும் இவர்கள் கண்ணிற்கும் 

SIS APSO HSIN TH மறைக்து ஒழிர்தார்கள், த. 

களிடம் அகப்பட்டுக் கொண்ட சாளுக்கு அவகிடத்
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இலேயே விலகூட்டு ௮வனை அரசனிடத்திற்கு ௮ழை 

த்.துச் செல்லக் காவலர் கால்வரும் (முதலிற் கருதினா 

கள். ஆனால், காளன் தான் யாரென்பதையும், தன்னு 

டைய தக்தையின் பெபரையும் அவர்களிடம் சொன்ன 

மாத்திரத்தில், அவனது தக்தை.பிடம் துங்கட் இருந்த 

மதிப்பினால், இக்காலத்தில் 2பசலீஸ் 2சவகர்கள், கைஇ 

யாக முசப்பட்டவர்களை அசாரனணாபாக ,ருவருக்கத 

தகுர்க இழி சொற்களை வாப்கூசாமற் கூறிக் தாஷிச் 

தல்போல் தூஷி.பாமலும், இரக்கமென்பதும் உணர்ச்சி 

என்பதும் மருந்திற்கு மின்றி ௮வர்கம£ாத் தங்கள் 

பலங் கொண்டவரையில் அடித்தும் உதைத்தும் துன் 

புறு த்தல் போல் அன்பு றுத்காமலும், மிக்க பரியாதை 

யுடனும் கெளரவத்துடலும் விலங்கிடாம3ல அவர்க 

ளவனை ௮ழைத்துச சென்று, awison முன்னிலையில் 

நிறுத்தினார்கள். மறுகாள gies stakes விசாரணை 

புரியத் தொடங்கினான். 

“ஏ! கள்வனே, நீ சே்றிரவு ஈம்முடைய அரண் 

மனையில் கன்னம் வைத்துச் சில ஆபரணங்களை த் இரு 

டிச் சென்ற துண்டா?” என்று அரசன் காளனை 

நோக்கக் கேட்டான், 

காளன் ஏதும் பதில் கூறாமல் மெளனம் சாஇத் 

தான், காவலர் தலைவன் சில அபாணங்களையும் காண 

யக்களையும் ஒரு துணி முடிப்பிலிருர்து அவிழ்த்து 

எடுத்து, * மகாராஜாவே 1! இவை இவர்கள் பங்கு 

போட்டுக் கொள்தறகுக் கூடுகின்ற இடத்திலிருஈ், கன” 

என்று மிகுர்.௪ பணிவுடன் கூறி, அவைகளை அசசன்
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சமுகத்தில் வைத்தான். அவைகளை அரசன் கையில் 

எூத்.துப் பார்த்துவிட்டு ( ஒ1 இவை நிச்சயமாய் நம் 

அரண்மனையி லிருந்தவைதாம்!'' என்று அதிசபத்து 

டன் கூவிக் காளனை நோக்க? (ஏ! கள்வனே, இப் 2பா 

சென்ன சொல்லுறொப்? கையுங் களவுமாப் உன்னைப் 

பிடித்த பின்னர் 7 உண்மையை மறைக்க முடியாது. 

சேற்றிரவு இவைகளை £ களவாடினாப் என்பது ச்ச 

ப சம, உன் து்றத்தை $ ஒப்புக்கொள்ளுகன்றனையா 

இல்லைபா ?'' என்று இரண்டாம் முறை வினவினன். 

இந்தக் கேளவிக்கும் காளன் மெளனமே சாதித்தான். 

கான் கேட்ட 2 கள்வீகளுக்குப் பதில் சொல்ல 

உனக்கு இஷ்டமில்லைபா, என்ன?” என்று மீண்டும் 

ஒரு முறை பாசன் காளனை சோக்கி உசாவினான். இக் 

2கள்விக் கும் காளன் 3மானவிரத'2ம பூண்டான், 

கள்வனே ?! நான் மூன்று முறை உன்னை வினவி 

யும், ஏதும் பதில் க. ரமல் மளனம் சாதித்தாய். 

“மெளனம் சாதிப்பது சம்மதம் அறிவிப்பது போலாம்' என் 

பழை அறியாயோ 7? நீ கள்வன் என்பதையும் இவைக 

ளைத் திருடியவன் நீயே என்பதையும் உன்னுடைய 

மோனவிசதம் ஈன்கு புலப்படுத்துகின்றது. ஆதலால் 

உன்னை கன் தண்டிக்கப் போகின்றேன் என்று ச 

சன் ஆத்திரத்தோடு கூறினான். 

6 ரசேே, மேலைவிஇ கொலைக் குற்றத்தில் சம் 

பர்தப்பட்ட எழுவருள, இவனும் ஒருவனாவான். இது 

வரை இவன் மறைத்து இரிந்தபடியா லிவனைக் கண்டு 

பிடிக்க முடியவில்லை. ௮க்குற்றத்தில் சம்பர்தப்பட்ட
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ஏனைய அறுவரும் இறைர்சாலையி லிருக்.துவருகின்றார் 

கள் அரதப் பெண்மணியை, ௮வளணிச்திருர ௪ ஆப 

சணக்களை அபகரிக்கவேண்டி, இவன கன்னுடைப 

கையில் குத்திக்கொன்முன் என்றும், அவர்கள் இவ 

னுக்கு உதவியாக மாத்திரம் இருந்தார்கள் எனறும் 

அவர்களுடைப வாய்மொழிகளாலே காம் 4 DS யமி 

ஆதலால், அக்தக் குற்றம் சம்பந்தமாயும் இவனை விசா 

ரித்து, இவன் கொலைசெய்தா சென்று ரஜுவானால், 

கொலைக் குற்றத்திழ் குரிய கரச்கண்டனை பும் இவற்கு 

விதிக்க வேண்டுவது செங3கான் முறையும், இராஜி 

தருமழ மாகும்” என்று அரசன் பக்கலில் ன்ற பிரதம 

மந்திரி இத்தருணத்தில் மன்னனுக்கு எடத்துரைத் 

தார், கொலையுண்ட பெண்ணின் விட்டினிலுள்ள 

UTE GEG, DD IGS சிலருக்கும் “6 Sang coon 

AVEO” Bend ataonipspit, Aon v& Fa tou 

விருச்சு ஆறு குற்றவாளிகளையும் urw விசாரணை 

மண்டபத்திறகுக் கொண்ூவரும்படி. செய் தும. 

அரசன் இக்கொலைக்குற்றத்தைப் பற்றிப் புனா விசா 

ரணை செய்தான், காளனே ௮ப்பெண்மணிபைக் 

கொன்ற னென்பது, இவ்விசாரணையில் 80யேர்.இரிபற 

ருஜாுவாகிகிட்ட.து. 

“நாவலர்காள! இவனைச் சறச்சாலையி லடைத்து 

வைத்திருர்.து, இன்றை எட்டாம் நாள் கொலைக் களத் 

இற்குக் கொண்டுபோய், இவன் சரசைச் Oo op 

விடுங்கள்!” என அரசன் அணைதர்தான். '*கள்வார்க் 

குத் தள்ளு முயிர்நிலை கள்ளார்க்கும்- தள்ளாது
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ysis ளூலகு” என்னும் பொய்யா மொழிக்குக் 

காளன் என்னும் கள்வன் இலக்காபினன். 

ஒருவன் எவ்வளவு சாமர்த்திபசாலியாக இருந்த 

போ இலும், எவ்வளவு ம?னுதிட முடையவனக 

இருர்தபோ இலும், சரீரவன்மை யுடையவகை கிருந்த 

போதிலும் ௮வன் அக்குணங்களை நற்காரியங்களில் 

உபயோகப்படுத்தாமல் கள, கொலை முதலாய தீப 

செயல்கள் புரிவதில் உப யோகப்பரித.துவானேயானால், 

௮க்குணங்கள் ௮றக்கடவுளுக்கு உதவிபாக நின்று 

வனை?ப தண்டிக்கும் என்னும் உண்மையைக 

காளன் இப்போது இனிதறிந்தான், 

 



மூன்றும் அதிகாரம் 

ஆசிரியர் அருக்கசந்திரனார் 

“SpsC 517 உறுவ.த பெருயெ துன்பம் 

பிறவார் உறுவது பெரும்பே ரின்பம் 

பற்றின் வருவது முன்னத, பின்னது 

அற்றோர் உறுவது ௮றிச''--மணி மேகலை. 

JH வ ந்தி 2தசத்இின் தலைகராக அக்காலத் 

இலிருக்த உஞ்சைமா ஈகரினைச் சேர்க்தவரும், சாஸ் இர 

ஆராய்ச்சி நிரம்ப வாப்ர்தவரும், பெளத்த சந்நியாசி 

யாயிருந்து பெளத்த மதத்தைப்பற்றி ஊர்கடோறுஞ் 

சென்று உபக்கியாசங்கள் புரிவதை தம் தொழி 

லாகக்கொண்டவரும், ஒழுக்கமும் சீலமும் இனிசமைர் 

தவருமான அருக்கசந்திரன் என்னும் பெளத்த சற்றி 

wrA, ve தேசங்களையும் சுற்றிக்கொண்டு சோழனு 

டைய தலைஈகராகயெ காகிரிப்பூம்பட்டின த்திற்கு வந்து 

அக்க சிறிது காலம் வதிவாராயினர், இவருடைய கல் 

விச் இறனையும், சாத்து ஆராய்ச்சியையும், பிரசங்க 

ஆற்றலையும், கிழுமிய ஒழுச்சுச்தையும் ராளடைவில் 

கேள்வியுற்ற பொதுஜனங்கள், இவரைப் பெரிதும் 

போற்றி ஆதரிக்கத் தொடங்ெர். இவரைப்பற்றிக் 

சேள்கியுற்ற குண்டல?சேசயின் த்தை, தன்னுடைய 

பு.த்இரிக்கு வித் தியாப்பியாசமும் தருமோப3தசமும் 

செய்லிக்கும்படி. இவரை வேண்டிக்கொண்டார். சம் 

முடைய மதத்திற்கும் கொள்கைக்கும் இன்றியமையா
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ச.கான பரோபகார சிந்தையைப் பெரிதும் பெற்றிருந்த 

அருக்கசந்திரனார், அவருடைய வேண்டுகோளுக்குப் 

பெரிதும் இணங்கி இலவசமாகவே குண்டல?கசிக்கு 

வித்தியாபயோசம் செய்வித்தற்கு ஒருபபட்டனர் 

அன்று முதல் இவர் பிரதிதினமும் குண்டல 2கசியின 

மாளிகைக்குச் சென்று, அவளுக்கு அற.நால்களைப் 

போதித்து வந்தார். குண்டல?க9ி தலைமாணாக்கரி 

னுஞ் சிறந்த தீவிர பக்குவமும் நுண்ணுணர்வும வாய 

ஈதவ ளாதலால், அவருடைய போதனையைக் கவன 

மாப் மனத்தில் வாங்கி உளத்தில் ௮ழுத்தினை. குண் 

டல2க? மாடிமீது மூர்ச்சிக் த விழுந்த அன்றிரவும் 

அருக்கசர்இரனார், வழக்கம்போலவே, அவளுக்குப் 

பாடம் சொல்லுவகற்காக வர்தார். சேடியர்கள் பனிகீர் 

தெளித்தும், விசிறிகொண்டு விசிறியும், இன்னும் பல 

உபசாரங்களைச் செய்தும், குண்டலகேசிபின் மூர்ச்சை 

தெளிவிக்க முயன்றுசொண் டிருக்கார்கள். இதனை ௮.றி 

ச்ச ௮ருக்கசந்இரனர் சில மக் இரங்களை ஒபித்துத் தண் 

ணீரை அவள் முகத்.இற் படும்படி தெளிக்கவே, அவள் 

நித திரையிலிருர் து விழிப்பவள் ure sips ge srs 

தாள். அவள் சையினை ஆற்.றிப் பிரகு அவளுடைய 

பாடத்தைக் கேட்கவும், புதுப் பாடம் சொல்லிக் 

கொடுக்கவும் அருக்கசர் இரனார் தொடங்கினார். 

(2 குழந்தாய், (இந்த உலகம் நிலையுள்ளகா லை 

யற்றதா ?' என்று பகவான் புத்தரை கோக்கி மாலங்கன் 

வினாவியதற்கு, ௮வர் யாது பதில். அளித்தனர் ?” 

என்று அருக்கசர் இனார் குண்டலகேசியை உசாவினார்,
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“மறுமொழி ஏதும் பகராமல் மெளனம் சாதித் 

தார். என்று குண்டலகேசி விடை தந்தாள, 

1 அவ்விதம் ௮வர் மெளனம் சாதித்ததன் கருத 

இயாது?'” என்று ஆரியர் வினவினார். 

6 அத்தகைய வினாக்களும் ஆராய்ச்சிபும் பயனற் 

றவை என்பதே பேளத்தருடைப கருத்தாகும்!” என் 

ருள் குண்டல2௧௪, 
1 இன்று உனக்கு எக; விஷபக்தைப் பறறிப் 

போதிப்பதாக தேற்று சான் கூறினன் ? என்று 

அருக்கசக்இரனார் கேட்டார். 

 பிறவியைப்பற்றியும், ௮த.ற்குக் கூறப்படுகின் ற 

தான்கு வகை உதாரணங்களைப்பற்றியும் விளக்குவ 

தாகச் சொன்னீர்கள்” என்,றுகுண்டல?க9 கூறினள். 

₹ஓ]! முப்படியா ? சரி, சொல்லுகேன். நீ கவ 

னமாய்க் கள்” என்று அருக்கசக்இரனார் கூறி, மீண் 

டும் குண்டல கேசியை கோக்கிக் குழந்தாய்: Ce gar 

அறிவுப் பொருளான ஜீவராசிகள், ருபம், வேதனை, 

ஸம்ஜ்ஞை, ஸம்ஸ்காரம், விஜ்ஞானம் என்னும் 81%,து 

ஸ்கந்தங்களால் உண்டாகின்றன '” என். கூறினார். 

| ஸ்கந்தம் என்றால் எனன 1? என்று குண்டல 

மே? கேட்டாள். 

* ஸ்கந்தம் என்னும் பதத்இற்குக் கூட்டம் என்று 

பொருள். ரூபம் என்பது உருவத்தையும், வேதனை 

என்ப.து நுகர்ச்சியையும், ஸம்ஜீஞை என்ப.து குறியி 

னையும், ஸம்ஸ்காரம் என்பது பாவனையையும், விஜ 

ஞான மென்பது ௮றிவையும் குறிப்பனவாகும்”' என்று 

௮ ருக்கசர் இரனார் கூறினார்,
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£ முடிகாள், இன்னும் விளக்க உரைத்தால் ஈலம்' 

என்மு குண்டல?கச கூறினாள். 

£ குழந்தாய், அவ்விதமே விளங்க உரைக்கின் 

றேன்; கேட்பாயாக ? ரபஸ்கந்தம் என்பத, உருவக்க 

ளுக் கெல்லாம் காரணமாகிய பொருட் கூட்டக்களைத் 

தெரிவிப்பதாகும். சிலம்) 87, செருப்பு, காற்று என 

னும் கான்கு பூதங்களும், ஐந்து ஞானேக்திரி.பக்க 

ளும், ஐம்புலன் களும், ஆண்பெண் பாகுபாடும் இவை 

போன்ற பிறவுமாப இருபத்தெட்௰ு தத்துவங்களின் 

தொகுப்புக்கு ரூபஸ்கர்தம் எனப் பெபர் ” என்றூர் 

அருக்கசர் இரனா். 

வேதனா ஸ்க;தம என்பது யாது?” என்று 

குண்டல?க?ச வினவினாள். 

குழந்தாய்! இந்திரியங்களுக் கம் புலன்களுக் 

கும், --௮சாவது, உதாரணமாகக் கண் என்னும் இஈ 

இரியத்இிற்கும் உருவம் எனனும் புலலுக்கு முள்ள 

சம்பர்தம்போன்ற,-- சம்பந்தம் ஏற்பாடுங்கால் தோன் 

௮ம் உணர்வே வேதனாஸ்கந்தம் என்று சொல்லப் 

பெறும், 8ம்பொறிகளும் மன மும் இந்தப் UG Buyer 

அடங்கும், இந்த ஆறு இர்திரியங்களால் உண்ட 

இன்ற அழுவகைப்பட்ட உணர்வுக்குச் சம்பந்தமு மறு, 

His உணர்வினால் உண்டாகும் பொதுவறிவை 

யும் சிறப்பறிவையும் ஆதாரமாய்க் கொண்டு பதார்த் 

தங்களுக்குப் பெயரிட்டு அவைகளைக் குறித்துக் 

காட்ட இன்றியமையாது வேண்டப்படும் ஞானமே 

₹ ஸம்ஜ்ஞாஸ்கந்தம் £ என்று சொல்லப்படும், மனம் 

வாக்கு, காயம் என்னும் இரிகரணங்களால் உண்டா
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கும் தொழில் வேறுபாட்டினால், அவைகளுக் கற் 

படும் பரிபாக விசேஷூமே ₹ஸம்ஸ்கார ஸ்கந்தம் 

என்று பெயர் பெறும். * விஜ்ஞஜான ஸ்கர்தம்” என்பது 

உறங்குவோன் உணர்வு கர்த்இருத,தவம், ST EB 

ருத்.துவம் இரண்டு மில்லாமல் சாக்ஷி மாத்திரைபாப் 

இருத்தல் போல, சேதனர்களுடைப 2கத்துள 

ளிருர்.து, aT sons அறிவிற்கு ஆகாரமாப் 2p 

கும் சைதன்னிய தத்துவ சலையாகும். Oss wai sw 

கள் 805 தும் கிலையறறன, இவை மூறை2ப நுரை 

போலும், நீர்க்குமிழி போலும், கானல் ஜலம் பாலும், 

வாழை போலும், இக்திர ஜாலம் போலும் தோன்றி 

மறையும் இயல்புடையன”” என்று அருக்கசக் இரனார் 

கூறினார். 

1 அண்ணலே. இவலிஷயங்க ளெல்லாம் எனக்கு 

இனிது விளங்கெ. ஆனாலும், இன்று ிறவியைப் பற் 

றிக் கூறி, என் அறியாமை $க்குவதாகச் சொன்னீர் 

களை? அ௮வ்விஷயத்தை விடத் ன, 80%.து ஸ்கர்தங்களைப் 

பற்றிக் கூறப்புகுக்தகன் சொக்கம் யாதோ?” என்று 

குண்டலகேசி உசாவினாள். 

“இறுமியே, அலசாப்படா2த.! பிறவியைப் பற் 

றிச் சொல்லுவதற்காகே, சான் முதலில் இவைகளைக் 

கூறினேன். குழக்தாய் / | ஜாதஸ்ய மரணம்” த்ருவம் 

என்றபடி பிறர்தவலுக்கு மரணம் நிச்சய மன்றோ? 

மனிதன் இறர்.துபோன பின்னர் அவனைச் சரக்க இவ 

வைக்து ஸ்சுக்தங்களும் தனித்தனியே பிரிர்.து விடுகின் 

றன. ஆனால், உயிசோடிருந்கபோது ௮வன் செய்து 

வந்த நல்வினை தீவினைகள் விஜ்ஞான ஸ்சர்தத்இல்
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விதைபைப் போல் சூக்குமமாய உள ௱டக்ூயிருர்,து, 

wis கிஜ்ஞானத்தைத் தமக்கு ஏற்ற முறையில் 
ஏனைப கான்கு ஸ்கந்தங்களோ3 மீண்டும் கலப்பித்து 

மறு பிறப்பை அடையச் செய்கின்றன. ஆகவே, 

வினை 2ய பிறப்பின் மறலமன்பதும், கன்மம் இருக் 

கும் வாயில் பிறப்பும் இறப்பும் இரு துசொண்டே 

இருக்கு மென்பதும் புலின்றன'' என்று ஆசிரியர் 

கூறினா, 

குரு 2வ, பிறவிக்குக காரணம் அறிந்தேன். 

வாயுசக்தானம் ஓ.தலாகச் கூறப்பரிம் சான்கு உகாசணங் 

sty விளக்குவதாக சேற்றுக் கூறினீர்களே ?” 

என்று கண்டல?க? வினவிஞள். 

ம்) சொல்லுகிறேன், கேள் ! காற்றுனது 

பிரிந்த நில்லாமல் தொடர்பும்... செல்லுதல் Sura, 

பிறவியானது ஒன்றன்பின் ஒன்றாப்க் தொடர்ந்து 

வரும். இந்தக் காற்று உபமானக்.கான் வாயுசந்தானம் 

என்று ஈம் முன்னோரால் கூறப்பட்ட. ஒரு விளக்கி 

லிருந்து எண்ணிறஈ க பங்கள் ஏற்றப் பெறுதல் 

போல், ஒரு பிறவியிலிருர்.த பல ($றவிகள் உண்டாக் 

கப் படுன்றன. இர், உவமானமே தீபசந்தானம் எனப் 

படும், ஒர் ஆற்றில் நீர் ஒடிக்கொண் டிருக்கும்போ.து, 

ஒரிடத்து ஒரு கணத்தே காணப்பட்ட நீர், மறுகணத் 

தவ்விடத்தே நில்லாவிட்டாலும், ஆற்றின் உலவோட் 

டம் ஒன்முயக் காணப்படுதல் போல், வரும் பிறப்பு 

களின் தொடர்பு ஒன்றாகவே யிருக்கும். இர்த உவ 

மானம் தாரா சந்தானம் (தாசை--நீர்ப்போக்கு) எனப் 

பெயர் பெறும். எறும்புகள் குறித்த இடத்தை அடை
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இற வரையிலும், ஏ,ரி.பும்இறங்கயும் வளைந்தும் சென்ற 

போதிலும், ஒன்மின் பின் ஒன்ராயர் செல்லுதல் 

போல, வினை $£ங்கும் வசை.பிலும் உபர்க் ததும் தாழ 

ததுமான God இருக்துகாண் டிருக்குமாயினும், 

அப்பிறவி தொடர்புற்று நிற்கும். இந்த © uwtars 

தான் பிபீலிகா சந்தானம் (பிபீலிகை ௫ மும்பு) எனப் 

படும். மனிதர்கள் புரிபும் ஈல்வினை சிவிகக்கு ஏற்ப, 

1 மக்களுர் தேவரும் பிசமரு 11564 

தொக்ச விலக்கும் பேயு மென்றே 

5ல்வினை திவினை யென்றிரு வகையாற் 

சொல்லப்பட்ட கருவிற் சார்.தலும் '' 

என்றபடி, மக்கட்கு, தேதவகதி, பிரமகதி, 155M), 

விலங்குகதி, பேப்க்கட என்னும் ஆறு கதிபிலுள 

ஓன்றை அடைவார்கள். குழந்தாப்! இதுவரை, புத்த 

பகவான் ௮ருளிசசெப்த மானஸீக சஸ்.திரக் கொள 

கைகளுள் இரண்டொன்றை சான் சுருக்கமாக உனக்கு 

எடுத்துரைத்2கன். இத்தகைப விஷயங்கள் மனதி 

பதிதல் கடினமாதலாலும், HAs கூறினால் இரசிக்கா 

வாதலாலும், எளிதில் விளங்கா வாதலாலும், இன்று 

இவ்வள வாடு நிறுத்தக் கொண்டு, எளிதில் விளம் 

ச.ச கூடியவையும், உன்னைப் 2பான்.று இல்லற தரு 

மத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவூயமானவையுமான 

இல்லற தருமங்கள் இரண்ே ஈன்றைக் கூறுகிறேன். 

கேட்பாயாக .”” என்று அருக்கசர் இரனார் கூறினார். 

॥ குருவே, அவ்விதமே சொல்லுங்கள்” என்று 

(குண்டல?ச9 ,தர்வச் தாடு உரைத்தாள்.




