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முகவுரை 

கற்க சசடறச் கற்பவை சற்றபின் 

கிற்க வதற்குச் ௪௪. 

Haar பாஷையிலும் எவவளவுச்கு அதிகமாக 

வசன மூல்கள் ஏற்படுகன்றனவோ அ௮வ்வளவுக் சதிகமாக 
ஜனங்சள "அப்பாலஷையின் பயனை முறுபவிப்பது மன்றி 

பாஷையும் அுபவிருத்தியடையம் என்பது கற்றறிந்தவர்க 
ளது துணிபு, இர்நோச்சுத்தைக் சொண்டே தற்காலம் வசன 
நூல்கள் பெருகத் தலைப்பட்டன. எனினும், நாடகங்களும் 
கதைகளும் ௮ திகமாகப் பெருகத் தொடங்கின வேயன் றி ஸன் 
மார்க்கத்தையும் நீதியையும், கடமையையும் புகட்டும் நூல்கள் 

மிகச் சல தற்காலம், டாட சாவைகளில் (140120 Instruction) 
ஸன்பார்க்க போதனையெலபது கட்டாயமிருக்க வேண்டிய 
தென்று கல்வி இலாகாத் தலைவர்களும் இக்திய மாணவர்களின் 
உத்தம அபிவிருத்தியில் கருத். துக்கொண்ட ஜனப்பிர தி சித 

களும் வற்புறுத்தி வருவ பலருக்கும். தெரிக்க வீஷயம். ௮ப் 

போதனாவிஷயமாக மிகச் சில நூல்களே வெளியாயிருக்கின் 
றன. சற்ல, வெகு கேவலமான தமிழ் *டையிலும்கூட 
எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. அனால், பெரும்பானமையும பல 
ருக்கும்பொ.தவான ஈல்லொழுக்க உணர்ச்சிகளையும், மனோ தத் 
துவ வுணர்ச்சிகளையும் ௮பிள்ருத்தி செய்யும் வாச்கியம்களாக 
இராமல் பட்சபாத வுணர்ச்சியையும், பேதபுத்தியையும் குறு 
இன நோக்கத்தையும் புகட்ம் நூல்களாகவே ஏற்பட்டிருக் 
இன்றன. தீருவள்ளுவர்டோல ஸர்வமத ஸம்மதமாய், யாரும் 
இலகுவில் ௮றுஸ்டிக்கக் கூடிய கொள்கைகளையும் நீதிகளையும் 
புகட்டுவது தான் சிறந்தது என்று முதிர்ந்த அனுபவம்பெற்ற 
மேதாவிகளும் ஸன்பார்க்க நீதபோதகர்களும்' ஆங்காங்கு 
தெரிவித்து வருகின்றனர். அக்கொள்கைக்குத் தக்க வசன 
ஹூல் தமிழிலில்லாத குறையைச் கண்டு ம.ஈ-ஈ-ஸ்ரீ எஸ். ர். 
இருஷ்ணையங்கார் %. ந, என்ற எம் ஈண்பர் ஒருவர். எம்மி 
டத்த அடிக்கடி, அதைப்பற்றிப் பேசுவதுண்டு, கடைசி 
யாச வரே எம்மிடத்து ஸ்ர்வமதத்துச்கும் பொதுவான 

கொள்கைகளும் கீதிகளுமடங்கய ஒரு ஆங்கிலப் புத்தகத்



iv முகவுரை 

mss shag ௮தனை மொழிபெயாத் து வெளியிடும்படி. வேண் 
டினா, யாமும் அவர் மொழிக்குச் செவிசாய்த்துப் அப்புத்த 

கத்தில் வவ்வொரு தர்மத்தையும் பூர்வ பட்சப்படுத்து ஸித்தாந் 
தம் செய்திருக்கும் முறையை வியந்து ௮.கூனை முற்றும். படித் 
அப் பார்க்கவே ..து ஆஇயில் வடமொழியிலிருக்க _நாலென் 
லும் நீபேத்திலுள்ள மசாலாமாவின அ அலயக்தில் ௮ருமை 

யறிவாரில்லாது இடர்தசென்றும் தெரியவந்தது. பிறகு, _நங் 
கருக், ஐ சன சக்கரவர்க்திபின அ அரண்மனைக்குச் சென்று 

௮ங்கு வடமொழி தெரிஈ்த ஆங்கில வித்வானொ: நவரால். அங் 

இலக் இல் 'மொழிபெயர்க்கப்பட்டு t ,த்தொன்பதாம் BM (0 (Up 300 

டில் இங்கிலாக்தில் பெயர்போன கல்லியாளராகிய லார்ட் செஸ் 
டர் பில்டு ௮வர்களின் அ கரணையினால் வெளிவக்கதென்றும், 

பிறகு ஜன்மதேசமாகிய இந்தியாவுக்கு வந்து உலவிய தென் 

லும் அதன் பூர்மீவோத்தரம் தெரிந்தது. Qs gre பார்த்த 

வர்கள இதன் பெருமையைக் கொண்டாடாம லிருக்கமாட்டார் 
கள, நம் ஸ்த்ரீ புருஷர்களனு வாழ்க்கை க்ரமக்தை ஸரியாக 

அமைத்து ஸனமார்க்கத்கையும் நீதியையும் உண்மையையும் 

தைர்யக்தையும், ஞானத்தையும் போடுக்க இதுவே தகுந்த 
நூலென்று யாம் தெரிவிக்கிறோம். இந்நூல் பாடசாலையில் 

படிக்கும் (மாணவாகளுக்கும் ஒரு சிறந்த போதனா அீலாக 

உபயோகப்பம் மென்பது நிச்சயம், இதைப் படிக்கும் யாவ 
ரும் அப்படியே உணாவார்களென்பதற்கு ஸக்தேகமில்லை, 
இத்தகைய நூலை யாவரும் உபயோகித்து அதன் பபூன 
உணர்வார்சளாயின் இகனிடத்து யாம் எடுத்துக்கொண்ட 
ச்ரமததுக்குத் தக்க கைம்மாருகும், 

இதனை வெளிக்கொணர்ந்த (பேண்கல்வி' பத்திராதிபா 

ஸ்ரீமான் அ. சேஷாத்ரி சர்மா அவர்களுக்கு மனதார்ந்த 
வந்தனமளிப்பது எமது கடமை, 

ஏல்லாம் வல்ல ஈசனது MN HRN நிறைந்து ஒழு 

குவதாக. 

OPP ETE wid 

அன்னார், [ம வே. சிவஸுப்ரஹ்மண்ய அப்யர்.
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LIGHT OF WISDOM. 

மான இபிகை, 

ee LT ATF அடை 

முதற காண்டம், 

மனிதனது தனவிக்கடமைகள். 

1-௮) அத்யாயம். 

று ரர் Gun et-—CONSTDERATION. 
ட y x ச ௩ ச 

ஓவவொருவறும் தன்னோ பே௫க்கொள எட்டும். 
படக _ டி . உச ் . sw க . . 

அ. தமவிசாரம் FULD. எதற்காக சருஷ்டிக்கபபட 

டான் என்று போதஜிச்கட்டும், அவனவனுடைய சக்தி 

எவ்வவென்று பரீகதிக்கட்2ம். அவனவன் 3 குறைவு 

களப்பற்றியும் ஸம்பந்தஙகளை ப்பற்றியும் யோஜிக்கட்டும், 

அப்படிச் செய்வ கனல் ஒருவன் தனது வாழ்நாவின் கட 

மைகளை யுணாஈ 3, அவற் ிற்கேற்ப கடக நுகொள்ளமுடியும், 
. . . . . 5 . 

பேசப்புகும் af ngs Ban BCI Is யோசித்து நிதா 

னிக்கு முன்பு ஓ ரவனும் பேசப்புகவேண்டாம், ௮மமா 

Be (ப க் at ஓரு செப்கையைச் செய்ய ததுணியட்டும், 

அப்படிச் செய்வத! 2) லேயே வெட்கம் அவனைவிட்டு நீங்கும் ; 
- ள்] 

அவனது க்தி 'ல் வெட்கடி ஒரு அர்யன்போலாகும். 

FET SE HMI என்பது ௮வலுக் குண்டாகாது, துக்கம் 

அவனு முகத்தில் குடி.பிராழு,



Lo
 ஞானதீபிகை, 

யோசனையில்லாதவன் நாவைக் காக்கமாட்டான், 

MU வா.ப்க்கு வக் நகைப் பேசிக் தன் வார்க்தைக.!ால் 

நேரும் மூட த் தன த்துக்குள் சித்க்கொள்ளுவான். 

[வளரப்பட்டு ஐடி. ஒரு வேலியைக் மாண்டினவன் 

அவ்வேலிக்குப் பின் மறைந்திருந்த ருழியில் விழுவது 

போல, ஒரு கார்யத் இன் முடிவை ஆராயாது ஙுணிகரமாய்ச் 

செய்யப்புகுந் தவன மிமையில் விழுக்து. கெவொன், 

2-வது அத்யாயம். 

Liessfla}— MODESTY. 

உன்னை ஞானி பென்று மதிக்கிற மகனே ! நீ யார்? 

உன் சொந்தக் கல்வியைப்பற்றிப் பெருமை பே௫க்கொள்- 

ளும் காரணம் என்ன ? அுறிவாளியாயிருப்பதற்கு முதல் 

நெறி ஒருவன் தன்னை மூடனெ ன்று அறிவதன்ோ? த 

ருடைய நன் குமதஇப்பில் கீ கரு தப்படவேண் மானால் உன் 

ஞான மேம்பாட்டைப்பற்றிய உபர்வான எண்ணம் உன்னை 

விட்டு அகலட்டும். 

ரூப யெளவனமுள்ள  ஸ்த்ரீக்கு ஸாதாரணமான 

உடை மிக்க அழகாயிருப்பறு போல ஞானிகளுக்கு தல் 

லொழுக்கம் றந்த அபரணமாக வி௮ுங்குகிற லு. 

Bia Puy ai en மணி தன் பேசும் பேச்சு உண்மைக்கு 

தளியைக்கொடுக்கற ௮ ) அவன் சொற்களின் பாளிவு பிழை 

கா மன்னிக்கிற து, 

அவன் தன் ஞான த்தின் பெருமைஸ்ப சம்பி நிற்ப 

தில்லை. அவன் தன் ஈண்பனது புத்திமதிகளாக்குக் காது 

கொடுத்து அவற்றின் பயனையடை.இருன்,.



பணிவு. 3 

அவன் பிதர் தன்னைப் புகழும்2ீபாறு செவி கொடுப் 

பதில்லை 3 அப்புகழ்ச்சியை நம்புவது இல்லை : தன் பிற 

மைகளைக் காண்பதில் அ. நுமானைப்போலக் சுடைசியான 

வன் அவன். 

ஒரு இசையினால் அழகு அதிகப்பரிவது. போல 
அவனு தாழ்ச்சி அல்லு பளிவினால் அவனது நற்குண Es 

கள் அதிகமாக ப்ரகாசிக்றின் றன. 

~ “NF nie Gout es ் பப்ப 8 க 
ஆனால், ஒரு டாம: கனைப்பா£ ; அகக்தையுளவனைக் 

கவனி ; அவன் செல்வத்திற் சிறந்த உடையை யுடுத்துக் 

கொண்டு நடுத்தெருவில் போரும் போது சற்று Loo itn 

பார்க்கினான் ;) பிறர் தன்னைக் சுவனிக்கிறார்க.ரா வென் று 

கோக்குகிருன். 

கன் தலையை அடிக்கடி நிமிர தீதுகிமுன் ; ஏழைகளை 

அசட்டை செய்கிறான ; GOH OE wh தாழ்டிதவர்களை அவ 

மரியாதையாக நடத்ுகிருன ; அவனைக்காட்டி.லும் பெரிய 

க . . 5 : . . . 

GUTH MLO அப்படி. ய, அவனுடைய காவதறைய/ம மூடத் 

BO SFM BY LITT Fj) SOBER YTS", 
சி 

அன்னவனுக்குப் பிறருடைய நீயாப மொழிகளைக் 

கேட்கப் பிடிப்பதில்லை ; தான்கொண்ட அபிப்ராயம் மேலெ 

ன்று கருதி Qt sb Buy oar 

peor மஷனோதத்தின் டம்பததால் கர்லங் கொ ii ere 

இருன் ; தன்னைப் பற்ரி தால முழுவதும் பேசக் கேட் 

பதும், பேசவறுமே அவலுக்கு அநந்தம். 

தனது ஆதம ள். அதியையே எப்போதும் அவன் 

ஆவலாக விழுங்ஞுகிறான் ; முகளிதுத செய்பவன் அவனையே 

முடிவாகத் தின்றுவிரிகிருன்--௮ தாவது அவனுக்கு கேட் 

டைக் தருகிறான்,



4 ஞானதீபிகை. 

8-வது அத்யாயம். 

ஊக்கம் S005) dpwbé—APPLIVATION. 

மனிசனே ! சென்ற நாபொன்றும் மீவக்கடைப்ப 
* . - . c . 

தில்லை: Bet derper@yit உன்னுடையவையென்று 

சொல்ல வாயில்லை ; ஆகையால் சென்று காள் களுக்கிரங்கா த 

படியும் கின்ற நாள்களை யகம் ஈம்பியிராமலும் நிகழ் கால 

கச்சை கன்ருய் உபயோக, 

இத நிமிஷம் உன்னுடையசே ; மறுகணம் யாது 

தரும் வன்று உனக்குத் தெரியாம ச; அகையால் ரீ செய்யத் 

இீர்மானித்ததை உடனே செய், சாலையில் செய்ய நினைத் 

ததை மா லைவரையில் விட்டுவைக்காமே த், 

சோம்பல், தீரிகரத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் தந்தை, 

YD, MEET COL] OVE TD FH GHB DY Bi. 

முயற்சியுடையோன் கை தரித்ரக்தைப் போக்கடக்கி 

றது. வாழ்வும் ஐயமும் சுறுசு அப்புள ரவை அுணைவர்க 

ளாம், 

பொருள் ஸம்பாதிப்பவன் யா/? வலி பெற்றவன் 

யார் பெருமையும், 6ர்த்தியும், பலா புகழ்ச்சியும் அடைர் 

தவன் யார்? ராஜ ஸபையில் பலர் மதிக்க விற்றிருப்பவன் 

யார் தன் ௮கத்தினின்றும் சோம்பலை விரட்டி விட்ட 

வனே, மடமையைத் தனக்குச் சத்தருவெனச் சாற்றின 

வனே ௩ 

அவன மைவகமறையாமத 2: எழுகிழுன் 3 தேரஞ் 

சென்று படிக்கிறான் ; தஸ். மன துக்கு Hy say சிந்தனை 

கொடுக்கிறுன் ) தன் சரீரத்தை ஸகாழமுயக்குகிறுன் ; தன் 

மனோஸுகசத்தையும் FP IME FM SY காப்பாற்றுகமுன்,



ஊக்கம் அல்லது முயற்சி, 5 

சோம்பேறி சனக்மீக எமையாக விருக்கொன, அவ 

னுக்கு Gur போவ இல்லை அங்குமிங்குமாக அலை௰்து 

இரிகிறான் என்னசெப்வதென்று தெரியாது விழிக்கன், 

அவனது த [ர்க மேகத்தினது நிழல்போலத் 

தோன்றி மறைகின்றன. நன ஞாபகர்சின்ன நை அவன் 

தனக்குப்பின் உலகில் வைழ்துப் போவதில்லை, 

தேகாப்யாஸமில்லாமல் அவன் உடல் கோயடைச் 

இருக்கிறது, அவன் ஒரு கார்பத்கைச் செய்ய எண்ணினு 

அம் உடலில் செயலில்லாமற் போகிறது. ௮வனது மனம் 

இருண்டு டக்கிற, வன் யோசனைகள் தெவிவிழந் 

துள்ளன. அவன் அறிவை யடைய விரும்புகிழுன் ; எனி 

னும், ௮தற்கு வேண்டி ப பயற்சி ௮வனிடத்திலில்லை. ௮வ 

னுக்கு வாதாக்கொட்டையைத் இன்னறுசை ; அனால் 

கொட்டையை உடைக்கும் கஷ்ட.த்கையவன் ஸஹிப்ப 

தில்லை. சோம்பேறிக்கு வாழைப்பழம் தோலோடே 

என்றபடி. 

அவனது விடு ஒழுங்னேமாயிருக்கிறது. ௮வனது 

வேலைக்காரர்கள் பாழ்பண்ணுவதிலும் சலகத்திலும் காளைச் 

செலவிடுகிரார்கள், அவன் தன்னை சாசத்துக்குட்படுத்திக் 
கொள்ளுகிறான். ௮து ௮வன் கண்ணுக்கு சன்றாய்ப் படுகி 

றது. காதிலும் கேட்கிறது. தன் தலையை பசைத்து அதி 
லிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள விரும்புகிறான். னால் ௮ச்கா 
சம் ஒரு எழல்காற்றுப்போல வந்து வனை முறிதறுத் 

தள்ளுறெவசையில் அதை மாற்றும் உறுதி ௮வனுக்கில்லை, 

மரணதருவாயில் அவமானமும் பச்சாத்தாபமும் ௮வனை 

புடன் கொள்ளுகின் றன



6 ஞானதீபிகை. 

4-வது அத்யாயம்: 

முஷ்வரமூயலுதல் அல்லது (pe ough apd St0-E MULATION. 

உன் ஆத்மா கெளவ.ரவம் அடைய லிரும்புவாயாயின், 

உன் செவிகளுக்கு ஸ்.துத்ப பதங்களைக் கேட்கப் பிரிய 
மாயின், உன் சரி ரத்துக்குக் கருவியாயிருந்த பெள.இக வயவ 

கா.ரங்களை யொழித்துப் புகழுக்கு ஆதாரமான செயல் 

களைச் செய்யக் கருது. 

அப்படிக் கருநுபவன து இரவெல்லாம் Sr gx Swear 

சது சரிதங்களைக் கவனிப்பதிலேயே கழியும். பகல் முழுவ 
அம் அப்பெரியோர்கா து செயல்களைப் பின்பற்றி ஒழுகிக் 

கழியும், 
பெருக்கார்யங்களை எண்ணி அவற்றைச் செய்து 

முடிப்பதில் அவன் ஸந்தோஷ மடைவான், அவன் பெயர் 

உலகத்தின் கோடி வரையிலும் எட்டும், 

பொருமைக்காரனது மனத சுடுக்காயும் விஷமும் 

போன்றதாம்; ௮வன் வாய் விஷத்தைக் கக்குகிறது. ௮ய 

லானது வாழ்வும் வெற்றியும் ௮வனது சாந்தியைக் கலைக். 

இன்றன. 

அ வன் தன்னறையில் உட்கார்ந்து அழுகிருன். பிற 

ருக்கு நேரும் இன்பம் ௮வனது துன்பமாகறது. பகையும் 
வன்மமும் ௮வன் மனதில் வளர்கின்றன. அவலுக்கு Pus 

வில்லை, 

அவன மனத்தின்சண் ஈன்மையினிடத்து கேசம் 

எழுவதில்லை ; அதனால் தன் ௮யலானையும் தன்னைப்போல 

வே கருதுகிறான், தன்னிலும் மேம்படுப.வர்களை அவன் 

தாழ்த்த முயலுகிறான். வர்களது செய்கைகளுக்குக்: 
கெட்ட நோக்கங்களைக் கற்பிக்கறான்.



முன்வாமுயலுதல். ர் 

அவன் எப்போது ஸமயம் வருமென்று ளதா காத்தி 
ருக்கிறான் ; நீங்ழைக்க யோடுக்கிறான். ஆனால் உலக 
வெறுப்பு வனைத்தொடர்கறெறு; அதனால் சலந்தி ன் 

கூட்டில் ௮ழிவநுபோல ௮ மிதிழுன், 

உன் தொழிலில் முதன்மை யாயிருக்கப் பார் ; எவ 

வகையின தாயிருப்பிலும் ஈன்மை செய்வதில் பிறரை முச்சு 

விடாதே; அதற்கென்று மற்னொருவனது தகைமையைக் 

கண்டு பொறாமை கொள்ளாதே ; ஆனால் உன் திறமைகளை 
வருத செய். 

உன்ஷேடு போட்டிபோபுபவனைத் துன்மார்க்கமான 

வழிகளால் கெடுக்க நினையாதே. ௮வனிலும் இறந்து நின்று 

௮வனைவிட மேலாக உன்னை உயர்த்திக்கொள்ளுக, அவ்வித 

மாகஉனது பந்தயம் ஜயம் பெழுவிட்டாலும் கெளவ.ரவ த்தை 

யடையட்டும். 

அறகெறிப்பட்ட முயற்சியினால் ஒருவன து ஆண்மை 

உயருறெது ; ௮வன் €ர்த்இியடைய ஆசைப்படுகிறான் ; ஒரு 

பந்தய ஒட்டம் ஒடுபவனைப்போலத் தன் கார்யத்தை முடிப் 
பதற்குத் துடி.துடிக்கிறான். எவ்வளவு கஷ்டம் வரினும் 

௮ தனை மேற்கொண்டு உயரச் களம்புகுறான். 

3-வது அத்யாயம். 

a}Gaudlo— PRUDENCE. 

விவேகத்தின் பேச்சைக்கேள். அவளது புத்திமதி 
களுக்குச் செவிசாய், ௮வற்றை உன் கருத்திலிருத்து, 

அவளது கொள்கைகள் ஸாவஜன ஸம்மதமானவை, தத் 

குணங்கள் யாவும் ௮வளைச் சார்ந்துள்ளன, மக்களது வாழ் 

சாளை ௮டக்கொளுபவளும் ஈடத்துபவளும் : அவளே, உன்
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வாய் உனது சித்தசார்தியைக் சகெடுக்காதபடி உனறு 

நாவுக்கு ஒரு கடிவாம் போகெ; உன் உதட்டடியில் ஒரு 

காசல் வைப்பாயாக, 

ஒரு அங்கஹினனை பார்த்துப் பழிப்பவன் தனக்கும் 

ஒருவேளை ௮க்சுதி வாக்கூடும் என்பதைக் கருதிப் 
பார்க்கட்டும், மற் ! DOU OT h) தவறுகளை உல்லாஸமாக ஏடு த்து 

மொஜழிபவன் தன் குற்றங்களைப் பிறர் கூறும்போது ௮வ 

மானத்தோடு கேட்பான். 

அதிகம் பே ou 4} ரின் பச்சா திதாபத அக்கு Gam By 

வாகிறது, அனால் மெ௱னத்தில் ஒருவனுக்கு ஸர்வ ஸாத 

கமும் எத்பசிஇற து, 

ஒறு வாயாடி பலா கூடின இடத்தில் இருப்பது பெருக் 

தொக்தக.ரவாம். அவனது விண்பேச்எக்களைக் கேட்டடுக் 

காது சலித்றுப்போகிறது. ௮வன் சொற்களின் கூச்சல் ற 

ரது ஸம்பாஷணையைக் கெடுத்துவிடுகிற நூ, 

உன்னையே .|கழ்ந்து பேசாதே; I Si உனக்கு 

ஏளனத்தைத் தரும், மதற்ரெருவனை இசழாதே அதி! 
அபாயக ரமா வது. 

மன த்தை அறுக்கும் பரிஹாஸமொ.ி ஸ்நேகத்தைக் 

கொல்லும் விஷமாம். தனது நாவையடக்காதவன் கஷ் 

டத்துக்குள்ளாவான், 

உனது நிலைமைக் கேற்ப உனது விடுதிவச திகளை ஏற் 

படுத்திக்கொள், எனினும், உனக்குக் கிடைத்த அவ்வள 

வையும் செலவிட்டு விடாத, சிறுவயதில் நீ செய்யும் 

சிக்கனம் வருத்தாப்யத்தில் உனக்கு ov; ததையளிக் 

கட்டும்,



விவேகம். 0 

பேராசை கெட்ட க்ருத்யங்களுக்குசத் தந்தையாம், த் ஞுகருத் தை 
ஆணால் செட்டு அல்லு இக்கனம் ஸத் க்ரு தீயஙகளாக்குப 

போஷூகஞம். 

எப்பொழுதும் ஒருவன்: தன் வேலையின்பேரி௦ லயே 

கண்ஷதை விருக்கட்டும். ராஜகார்பற்களை. OTD HSS BT 

பார்த்துக்கொள்ளும்படி விட்டு விடுிவாளுக, 

நீ பொழுது போக்குக்காக அஇகப்பணச்செலவு 

சப்பா, ௮ப்படிச்செய்தால், பணச்செலவைப்பற்றி 

5 ந கினைக்கும்போ துஉனக்கு மனம் NO air (a 5ம்; அதனால் 

உன் உல்லாலமான பொழுது ப பக்கிலுண்டான இன்பதி 

தை உனக்கு Catia பணவரபத் நுன்பம் முற்றிலும் 

அழித்துவிடும், 

உன் வாழ்வு உன் உருவைத் தெரியவொட்டா தபடி 

உன் கண்களின் ஒளியை மறைக்காதிருக்கடீடும். அல்லது 

டன்னிடத்துள்ள ஏரா£ம் உனது செட்டைக் குறைக்கா 

இருக்கட்டும், தனது வாழ்காளில் சரீ ரபோகங்களை அளவு 

கடந்து அறநுபவிப்பவன் அதன் போலஷணைக்கு வேண்டிய 

ஸாமக்ரியைகள் கூட அகப்படாமல் பிற்காலத்துத் துன் 

பப்படவேண்டி வரும், 

பரிசோதிப்பதற்கு முன்பு ஒருவனையும் நம்பாதே 

என்றாலும் காரணமில்லாமல் ௮வசம்பிக்கை கொள். ாதே-- 

அது அதாமம், 

ஒருவனை BDF san spa vt வனெ ன்று சண்டறிந்த 

பிறகு ௮வனை உன் பொக்கஷத்தைப் பூட்நிவதுபபோல் உன் 

கனதில் இருத்தி வைத்துக்கொள். விலைமதிக்க முடியாத 

மாணிக்கமாக அவனைக்கருது,
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கூலி வேலைக்காரர்களது உபசாரங்களை wetahe 

காதே. துஷ்டர்களோடு ஸ்நேகம் செய்யாதே, அவை 

உன் சற்குணங்களை யபகரிக்கும் பொறிகளாம், உனது ஆத் 

மாவுக்கு ௮லை அுக்கத்தைத் தருகின்றன... 

நாளைக்கு வேண்டுமென்பதை இன்று செலவிட்டு 
விடாதே. உனறு ழூன்யோசனையை உபயோடத்து பணத் 

தைச் சேர்த்து வைத்துக்கொள், ௮தனை மோச த். துறையில் 
செலவிட்டுவிடாதே, 

பிறரது ௮ நூபவங்களைக் கண்டு நீ யறிவையடை, 

முன்செல்பவன் குறியில் விழுவது பின் செல்பவனுக்குத் 

திவர்த்தி பிடித்ததுபோலாகும், உன் தவறுகளை நோக்கி 

உன் குற்றங்களைத் இருத்திக்கொள், எனினும் உன் 

விவேகத்தில் தணையினால் பரிபூர்ண ஜயம் பெறலாமென் 
௮ம் எதிர்பாராதே, எனெனில் இரவில் நேர இருப்பது 
பகலில் உன் விவேகத்துக்கும் தெரியாது, 

மூடன் எப்பொழுதும் து.ரதிர்ஷ்ட சாலியாகான். 

விவேக எப்பொழுதும் ஜயசாலியாகான். எனினும் மூடன் 

ஒருபொழுதும் பூர்ண ஸுகாநுபவம் பெற்றதில்லை ; விவேகி 
ஒயாக்கஷ்டத்தில் இருந்த துமில்லை. 

6-வது அத்யாயம். 

m0) Fi wlo— LH ORTITUDE. 
கஷ்டங்கள், து.ரஇிர்ஷ்டங்கள், தரித்.ரம், கோய், வலி 

என்னும் இவை மக்களாய்ப்பிறந்த வர்களோடு கூடப்பிறக் 

தவை, ௮.தனால் உன் பங்கில் விழுந்த கஷ்டங்களை மன 
வுறுதியோடு ஏற்று மேத்கெடள்ளும்படி உல் மனத் அக்கு 

ஆ.ரம்பத்திலே£ய தைர்யத்தையும் பொழுமையையும் ஊட் 
டிக்கொள்வது சிறந்ததாம்,
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ஒரு ஒட்டகம், பாட்டையும், சூட்டையும், பசியை 

யும், தாகச்தையும் வனாக உரப் பாலைகளில் ஸூழ்றுச் சோர்வ 

டையா திருப்பதுபோல, ஒரு தைர்யசாலி கஷ்ட அன்பீங்களி 

னும் தன் ஈன்னடக்கையைக் கைவிடாது தாங்கிக்கொள்ளு 
வான், 

ஒருவன.த மேன்மைக் குணம் லக்ஷ்மியின் பகையை 

௮ருவருக்றெது. அவன று அ தீமாவின் உயர்வு தாழ்த்தப் 

படக் கூடியதல்ல. 

அவனது ஸுகம் செல்வத்தைப் பொறுத்ததல்ல ) 

ஆனால் லக்மி அவனைச் சீறினபோதிலும் ௮வன் அதைப்: 
பொருட்படு த்தமாட்டான் ; கடலில் நிற்கும் கற்பாறை 

போல அவன் உறுதியாய் கிற்பான், உலக கல்லோலம்-- 
அலை--அ௮வனை அசைப்பதல்லை, 

குன் றின்மேல் தோன்றும் கோபு ஈம்போல அவன் 

தன் தலையை நிமிர்த்துகமுன், அதிர்ஷ்டத்தின் அம்புகள் 

அவன் காலடியில் விழுகின்றன ; அபாயகாலத்தில் ௮வ 

னது மனோதைர்யம் அவனைக் காப்பாற்றுகிறது. ௮வனது 

மனோதிடம் முடிவு பர்யந்தம் அவனை ஆதரிக்கிற து. 

அவன் ஒரு யுத்த வீரனைப்போலத் தன் ஜீவய துக். 
கங்களை யெதிர்த்து வெற்றி பெறுகிறான், சங்கட காலங்க 

னில் ௮வன் மனச்சாந்தி அவற்றின் பா.ரத்டைக் குறைக்க 

றது; அவனது மன வுறுதி அச்சங்கடங்களை மாற்று 

இறது. 

அனால் ஒரு பயக்காளியினது அதைர்யம் அவனை 

அவமானத்தினிடத்துக் காட்டிக் கொடுக்ெது, தரித்திரத் 
அக் குட்பட்டு .௮வன் இழிவான செயல்களைச் செய்யத் 
துணிகிருன். நிந்தையான பழிப்புக்களை்' ஸஹித்துத்.
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தனக்கு றீங்கைச் தேடிக்கொ௱்ளுகிறுன். காற்றினால் 

நாணல் அ௮சைவறுபோல் Roller Hip gran. Lauder 

நடுங௩ச் செய்கிற று. ஆப த்து) நேரத்தில் ௮வன் மனக்கலக்க 

முறுகிறான். இரதிர்ஷ்டகாலத்தில் அவன் (அழுகிறான், 

ஏக்கம் அவனை மேற்கொ. ஞூற 3. 

வது அத்யாயம். 

$GU3— ConteNTMENT. 

மனிதனே! உன மனதையரிந்து, உன் எண்ணங் 

களின் வெறுமையைக் கண்டு, உன்மீ துன்ன இரக்கத்தால் 

உனது வேண்டுகோளைக் சொடுக்காது அடிக்கடி மறுக்க 
நித்திய வஸ் துவா௫ெய கடவுளின து ஞானத்தினால் உனக்கு 

இவ்வுலக அந்தஸ்து ஏற்பட்டிருக்றெதென்று ஸதா ஞாப 

சுத்தில் வைத்துக்கொள் ௧௧, 

எனிலும், எல்லா %பாயமான ஆசைகளும், எல்லா 

கண்ணியமான முயற்சிகளும் இயற்கையாகவே நிறை 

வேறும்படி ௮வது அருள் அமைந்திருக்கிறது. 

உனக்குண்டாகும் மனக்கவலையும், நீ ௮அக்கிக்கும் GAL 

டங்களும் எங்கிருந்து வந்தன ?--உன் மூடத்தன த நினாலே 

யே, உன் அகர்தையிலலேயே, உனது பிணியூற்ற மனோ 

ராஜ்ய தீ தினாலேயே வர் தனவாம், 

ஆதலால், தேவ அருட்.பாட்டுக்குக் குறைகூருதே. 

ஆனால் உன் ஹ்ருதயத்தைத இருத் திக்கொள் ; * எனக்குப் 

பண. மும், செல்வாக்கும், OMT UST EF, முமிருக்கால் நான் ஸுத 

மாயிருப்பேன்,'” என்று உணுக்கு௮! சொல்லிக்கொள்ளாதே, 

வை யாவுமுள்ளவர்களுக்கு ௮வை விசேஷ கஷ்டங்களை 

யே தருகின்றன வென்பதைத் தெரிந்துகொள்,
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ஏழைக்குப் பணக்காரனது மனோதுக்கத்தையும் கவ 

லையையும் அறிய இடமிலலை, அவன் செல்லாக்குள்ளவர் 

கவின் கஷ்டங்களையும, மனக்குழப்பங்களையும் உணர்வது 

(மடியாறு, , ஸாவகாசம் ளஹிக்க முடியாத தாயிருப்பதை 

பவன் O ahi gi கொள்ளமாட்டான். அ கனாலேயே அவன் 

தன் நிலைமையை நினை த்.ற கொர்துகொள்ளுறான். 

ஒருவனது VHS தாஷிகரமான வெவி த் கோற்றத் 
é ர் 

தைப் பார்த்துப் பொருமை கொர வாதே. எனெனில் அவ 

னது அர்த.ரங்க துக்கம் உனக்குத் தெரியாது, 

Bans 5 கொஞ்சத்தில் இருப்தியடைவது தான் 

மேலான ஞானமாம், தன் செல்வத்தை வருத்தி பண்ணிக் 

கொள்ளுடு றவன் தனது அபத் BBN yl வ்ருத்தி பண் 

ணிக்கொள்ஞகிறான். அணுல் திருப்கியடைச்த மனது 

ஒரு புதையல்போன்றது ; லருவனைக் கஷ்ட த் னின்று 

நிவரத்திசெய்கிறது. எனிலும், உனக்குக் கிடைத்த செல் 

வத்தின் இச்சகங்களுக்குச் ரெவி சாய்க்து உனது நீதியை 

யும், மிதத்தையும் தர்ம சந்தையையும் பணிவையும் போக் 

சடி த்துக்கொள்ளாமலிருக்கால், செல்வங்கூட. உன் ஸந்தோ 

ஷத்தைக் கெடுக்காது, 

ஆனால் கலப்பில்லாது ஈத்மான செல்வ வின்பமா 
. ft a சூ ச டி 

இய மதுபானமானது, GITL IBM SESH ROU PHS மனித 

னுச்கேற்பட்ட பானமல்ல வென்பதை இதனால் அறியவும். 

கடவுள் மனித*உடைய தேக யாத்இரைக் சென்று 

அமைத்து கண்னடக்கையாம். அ.வயாத்திரையின் முடிவு 

நித்தியாரந்தமாம். ஒருவன் மரணமடைந்து நித்திய 

வுலகத்தின் க்ட்டம் பெறும் வரையில் எவனுக்கும் அது 

இட்டுவ இல்லை.
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8-வது அத்யாயம்: 

மிதம்---1 2311222101. 

மனிதன் இம்மையில் அ.ுபவிக்கும் மோக்மாவது 

கடவுளால் கொடுக்கப்படும் கோயற்றவாழ்வும், ஞானமும், 
மனச்சாக்தியுமேயாம். இவ்வரங்களை நீ பெற்று வருத்தாப் 

யம் வளையில் அவற்றைக் காப்பாற்ற விரும்பினால் காமா 

அு.ர இச்சைகளைத் தவிர்த்து அவற்றின் மோசங்களுக்குட் 
படா இருப்பாயாக, 

அவவிச்சைக.ர் தனது ர௬ுயான பதார்த்தங்களை யுன 

க்கு முன் வைக்கும்போ தும், அவைகளின் மது உன்னெதி 

ரில் துளிக்கும்போ தும், உனக்கு ௨ தீஸாகமுட்டும்போ தும், 

லிஷயாகக்தத்தில் மூம்கி யுன்னிச்சையாய் ஸுத்திருக்கச் 
சொல்லும்போதும், உனது பகுத்தறிவு young விவேகம் 
உன்பக்கத்தில் உறுதியாய் நின்று உன்னைக் காக்கட்டும், 

உன்சத்ருவினது வார்த்தைகளைக் கேட்பாயானால் ந 
'மோசம்போய்க் காட்டிக்கொடுக்கப்படுவாய். காமாறுர விச் 

சைகள் தரும் கனி, ஒருவனைப் பைத்தியம் பிடி த்தவனாக்கு 

இறது, அவைகளின் ஸுகாதுபவங்கள் நோய்க்கும் மரண 

த்.துக்கும் ஹேதுவாகின் றன, 

அவ்விச் சைகளினது கருவிகளை ச் அற்றிப்பார், ௮க்கரு 

விககாக். கையாடினவர்களையும் கவனி, ஆசையால் மோசம் 

போய்ப் பரிதபிக்கிறவர்கவின் கதியையும் நிதானி, ஆசை 

அச௪ப்பட்டவர்கள் இளைத்து கொக்தில்லையா ? awe Row 

தர்காயில்லை.பா ? அவி Cerra இல்லையா ? அவர்கள் சற்று 

சேரம் களித்துக் கூத்தாடின பின்பு பெறுவது நீண்டகாலத் 

துக்கமும் மனச்சோர்வுமே. அவ்வாசை யறுபவம் அவர் 

களது ரூகளைக் கெடுத்துப்பதனழித்து விட்டது. அவர்



மிதம். 15 

களுக்கு அவ்விஷபங்களின் ௬௫யைக் கூர்க் சறியும் தன்மை 

போய்விட்டது. அவ்வாசைக்குத் தொண்டுசெப்து நின்றவ 

ரெல்லாரும் அதனாலேயே அறிந்தவர்களானார்கள். *து 

வும் தமக்குக் கொடுததவ.ரங்களை துர்விநியோசப்படுத்து 

பவர்களுக்கென்ற கடவுளால் அமைக்கப்பட்ட நபாயமான 

தண்டனையேயாம். 

ஆனால், கம்பீரமான கடையோடும், உத்ஸாஹமான 

தோற்றத்தோடும் அதோ காணப்படும் மாதுயார்? அவளது 

முகம் தளதளவென்று ப்.ரகாசிக்கிற ௮. அவளது அதரம் 

கவிலிருக்து தேன் துளிக்கிறது. கிஷ்களங்கமும் நாணமும் 

கலந்த ஸந்தோஷம் வள் கண்களில் விளங்குகன் மனவே 1 

HUM தனது ஸந்தோஷ உல்லாஸத்தால் நடக்கும்போதே 

பாடுதிறதாகத் தெரிகிறதே ! 

அவள் பெயர் ஸுகம், அல்லது நோயின்மை என்ப 

தாம். தேஹாப்யாஸத்துக்கும் மிதத்துக்கும் பிறந்த குழந் 

தையவள். அவலது மக்கள் தான், நித்தியாநந்தமலையில் வூப் 

பவர்கள். அவர்களுக்குத் துணிவு, சுறுசுறுப்பு, உத்ஸாஹம், 

அழகு, நற்குணம் முதலியயாவும் உண்டு, அவர்கள து கரம்பு 
களில் வீர்யம் இடுகிறது, அவர்களது எலும்பில் ஸத்வம் 

உண்டு. அவர்களுக்கு நாள்முழுவதும் உழைத்து வேலை 

செய்வ திலேயே ஆரந்தம். 

தங்களது தந்ைதயின் தொழிலைச்செய்வதில் அவர் 

களுக்கு உத்ஸாஹம். தங்கள் தாயளிக்கும் கூழ் அவர் 

களுக்கு ௮மிர்தம், ஆசைகளோடு போராடி. ஜயிப்பதே 

அவர்களுக்கு ஆர்க் தம், கெட்டபழக்கங்களை மாற்றுவதே 

அவர்களது £ர்த்து, அவர்களது உலகவின்பங்கள் மிதமான 

வை. அதனால் அவர்களுக்குப் பொறுமையுண்டு, அவர்
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கீது இளைப்பாறுதல் அ௮திககாலம் நீடித் இராவிட்டாலும் 

நிம்மதியான தாயும் கலக்க மத்த தாயுமிருக்கும், அவர்க த 
உது க ந . . . 

ரக்தம் சுததமாயிருக்கிற று. Mot BETO மனம் எஞ்ச 

VOD N HES Sh வைச்தியனுக்கு அவர்களுடைய விட்டுக் 

முப்2பாகும் வறிகூட.த் தெரியாது, 

ஆனால், மனிதர்களுக்கு எப்போறும் க்மம் என்ப 

இல்லை, அவர்களைக் கெடுக்கப் ।/றப்பகை யொன் று ஸமயம் 

பார்க்கும்போறு அிகப்பகை யொன்றும் ௮வர்கமாக் காட் 

டிக்கொடுக்க ஓவிந்து நிற்கிறது. தேசஸுகம், பலம், அழ்கு, 

சுறுசு௮ப்ப, முதலியவை ௮வர்கள து தூர்த்த ஹிருதயத்தில் 

ஆசையை மூட்டுகின்றன, மோகம் என்னும் மாறு அவர்க 

ளது பக்தலில் நின்று அவர்கள தழ நன்ருமதிப்பை யாசித் 

த் தன் மோக வலைகலா அவர்கல் வ இரில் von Bap, 

அவ அ அவயவக! ம்ருதுவாயிருக்கன்றன ; ௮வ 

ளது தோற்றம் மேன்மையாயிருக்கிறது, அவளது உடை 

தளர்ச்யொயிருக்றெது. ௮வது மதம் கண்களில் தொனிக் 
இன்று. அவளது மனத்தில் மோகம் குடியிருக்கிறறு, 

௮ வள் மனிதர்களை த் தன் விரல்கவால் ஜாடை காட்டியழைக் 

இருள் ; தன் பார்வைகளால் அவர்களை வச்யஞ்செய்கிறால, 

தனத! ம் ருது பாஷையால் ஏமாற்றப்பார்க்கிருள். 

அக்தோ! அவது மயச்சத்தினின்றும் ஓடிப்போவா 

யாக! அவளது வசகரமொ தஇிகளுக்குக் காது தொடுக்கா 

இருப்பாயாக : அவளது பார்வையின் ஆசையை நீ ய. க்கப் 

புகுந்தாலும், ௮வளது மெல்லிய குரலோசையைச்சேட்டு 

Gur மயங்கினாலும், உன்னைச்சு ற்ற 0) வள் தன் சையைப் 

௮ணை தறுக்கொண்டாலும், ௮வள் என்றுந்தெறிக்கமுடியா த 
சங்கிலியால் உன்னைப் பிணை த்துவிட்டாள் என்றறி,
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சங்கிலியால் உன்னைப் பிணைத் துவிட்டபிறகு அவமானம் 

உடனே உன்னைப்பின் தொடாகிறது, அதன்பின் வயாதி 

யும், தரிதீரமும், கவலையும், பச்சாத்தாபமும் ஒன் நின்பின் 

ஒன்றாய் வருகின்றன. நீ ஸரஸ விளையாட்டினால் மெலிந்து, 

விஷயாநுபவங்களால் தடித்து, மந்தபுத்தியினல் மெதுவாக, 

அயர்ந்து நிற்கும்போது, பலம் உன் ௮வயவங்களைவிட்டு நீங்க 

விடும் , ஸுகம் உன் சரீரத்தை யசன்றுவிடும் ர உன் வாழ்காள் 

குறையும்; உள்ளகாளும் பெருமையற்று நிற்கும்? உன் துக் 

கங்கள் பலவசைப்பட்டு நிற்கும்; எனினும், உன்னோடு பச்சாத் 

தாபப்படுபவர்கள் ஒருவருமிரார்,



இரண்டாவது காண்டம், 

  

மனோவிகாரங்கள். 

1-வது அத்யாயம். 

நம்பிக்கையும் பயமும்--ஈ00 கரற 145, 

நீம்பிக்கை தரும் வாக்குத்தத்தங்கள் ரோஜா மொட்டுக் 

களைவிட ருசியாயிருக்கன்றன. ஆனால், பயத்தின் அச்சுறுத் 

தீல்கள் மனத்துக்கு நடுக்கத்தைத் தருன்றன. என்றாலும் 

ஆசை உன்னை மயக்காதிருக்கட்டும் ; பயமும் நயாயமான கார் 

யங்களைச் செய்வதைத் தடுக்காதிருக்கட்டும், அப்படிச் செய் 

வதனால் எந்தவிஷயத்தையும் விருப்பு வெறுப்பு ௮ற்ற மனத் 
தோசி முன்னிடத் தயாராவாய், 

மரண பயம் ஈல்லவர்களுக்கில்லை, தீமைசெய்யா தொழு 

குக, உன் ஆத்மா பயப்படுவதற் கொன்றுமில்லை, 8 பெடுத்ச 

கார்யத்தை முடிக்கக்கூடும் என்ற நிச்சயம் உன் முயற்சிகளி 

லிருக்கட்டும். கார்ய முயற்சியில் ௮வரம்பிக்சை யேற்பட்டால் 

ரீ ஜயம்பெறமாட்டாய், உன் ஆத்மாவை விணான ஸக்$த 

ஹங்களால் பயமுறுத்திக்கொள்ளாதே, வீண் மனோராஜ்யங் 

களுக் இடங்கொடுத்து உன்மனம் அ௮முங்காமலிருக்கட்டும். 

பபத்திலிருந்து அதிர்ஷ்டம் ஏற்படுற து ; ஆனால் 

நம்பிக்கை யுள்ளவன் தனக்கு உதவிசெப்துகொள்ளுகிறான். 

துரத்தப்பட்ட தீக்குருவி தன் தலையைமாத்ரம் மறைத்துக் 

கொண்டு உடலை மறக் துவிடுவதுபோல, ஒரு பயங்காளிபின து
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பயம் ௮வனை ஆபத்துக்குள்ளாக்குறது, ஒரு கார்யம் முடி. 

யாததென்று நீ நம்பினால், உன் அவரசம்பிக்கை .௮ப்படியே 

அதைச் செய்.தகிடும், அனால், ஓயாமல் உழைப்பலின் எல் 

லாச்சஷ்டங்களையும் மேற்கொண்டு விவொன், 

வீணை கம்பிக்கை ஒரு மாடனது மனத்தை மூகஸ் 

அதியால் நிறைக்கிற அ. ஆனால், ஞானவான் ௮சைப் பின்பற் 

றிச் செல்வதில்லை. உனது ௮சைகளிலெல்லாம் பகுத்தறிவு 

உனக்கு முன் செல்லட்டும் ; ஈடவாச கார்யல்களில் ஈம்பிக்சை 

வைக்காதே. அப்பொழுதுதான் உன் முயற்சி பலிதப்படும், 

இல்லாவிடில் உன் மனம் இடைக்காதவற்றை எண்ணித் துக் 

இக்க நேரிடும், இட்டாதாயின் வெட்டன மற, 

௮-வது அத்யாயம். 

ஸுகமும் துக்கமூம்--705 கறற 1, 

உனது ஆரந்தம் உன் மனதுக்கு உன்மத்தத்தைத் 

தரும்படி அவ்வளவு தூர்த்தனாயிராதே ; உன் துக்கமும் உன் 

மனத்தைச் சோர்வு படுத்தும்படி அவ்வளவு ௮ இகமாயிருக்க 

வேண்டாம். மிதமிஞ்சென துக்கத்தில் நீ ஆழும்படியாவது 

அல்ல ௮ளவுகடக்த அனர் தத்தில் நீ மூழ்கும்படியாவது இவ் 

வுலகம் உனக்கு அவ்வளவு பெரிய அக்க ஸம்பவங்களையும் 

ஐஹிக ஸ-ஈகங்களையும் தருவதில்லை, | 

அதோ பார்! அநந்த மயம் என்ற க்ருஹம் தோன்று 

இறத. அதற்கு வெளிப் பூச்சுப் பூசியிருக்கெ.து ; ௮.து உல் 

லாலசைரமாய்த் தெரிகிற து, அதிலிருந்து வருகிற உத்ஸாஹக் 

கூத்தாட்டங்களால் ௮.தன் தன்மையை நீ அறியலாம், அவ 

விட்டெஜமானி வாசற்படியில் நித்கிறுள். வழியிற் போதெ.
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வர்களை உரத்து அழைக்கிறாள், பின்னும் ௮வள் பாடுகிறாள் ; 

கூச்சலிடுகிறாள் ; ஒயாமற் சிரிக்கிறாள். 

வாழ்நாளின் ஸ-ஈகங்களை யறுபவிக்க ஜனங்களைக் கூப் 

பிடுதிறாள், தன் க்ருஹத்துத் தவிர வேறெங்கும் அவ்வசைய 

இன பமில்லையென்று அவர்களுக்குச் சொல்லுகிறாள். அனால். 

அவ்வீட்டு வாசற்படிக்குள் நுழையாதே. ௮ வள் வீட்டுக்குப் 

போகறவர்சளோடும் சேராதே, அவர்கள் களிப்பின் மக்கள்: 

என்று தங்களைச் சொல்லிக் கொளளுகிறாரகள்.--- அவர்கள். 

சிரித்து ஸந்தோஷப் பட்டவர்களைப்போலக் காண்டிரஞர்கள். 

அனால், அவர்கள் செய்கைகள் ஒவ்வொன்றிலும் பைத்யமும் 

மதியீனமுங் சலந்திருக்கின் றன, 

அவர்கள் தீமையோடு கைகலந்து நடக்கிறார்கள் ; அவர். 

களதுவழிகள் கேட்டினிடத் துக்கொண்டுபோய் விடுகின்றன. 

அவர்களைச் சூழ அபத்துக்கள பரப்பி வைச்சப்பட்டிருக்கின் 

றன, காசம் என்ற படுகுழி அவர்களது காலடியில் தன் 

வாயைத் இறக்கிறது, மற்றொரு பக்கத்தில் பார் ; மரநிழ 

லடர்ந்த பள்ளத்தாக்கில் மனிதர் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் 

அக்கம் என்னும் ஸ்த்ரீயின் விடு தெரிகிறது, 

அவள் கெஞ்சம் பெருமூச்சு விடிகிறது. ௮வள் அழு: 

இறாள். அவளுக்கு மானிட துக்கங்களைப்பற்றிப் பேசுவதில் 

தான் ஸந்தோஷம். உலகில் நேரும் தினஸரி ஸம்பவங்களைக். 

கருதி ௮வள் அழுகிறாள். மனிதனுடைய தளர்ச்சியையும், 

தீமையையும் பற்றியே ௮வள் அடிக்கடி பேசுகருள், 

இயற்கையில் திமையே நிறைந்திருப்பசாக அவள்: 

கண்ணுக்குப் பற, அவள் பார்க்கும் ஒவ்வொரு வஸ்து: 

வும் அவளது மனத்தில் தோன்றும் ௮ர்தகாரத்இனால்:
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நிறைந்திருப்பதாகவே தோன்.றுறது, குறை கூறுவோரது 

சத்தம் இரவும்பகலும் அவளது வீட்டில் கிறைந்திருக்கிற து, 

அவள௮ அ௮றையண்டை போகாதே. ௮வளழ ச்வாஸம் 

ஒட்டுவாரொட்டி போன்றது, ௮வள் பலன்களைச் கெடுத்து 

விமிவாள், உலகவாழ்வு என்ற தோட்டத்தை யலங்கரித்து 

மணத்தை வீசும் புஷ்பங்களைக் கரித் துவிடுவாள், 

அசந்தத்தின் வீட்டுக்குப் போவதில்லை யென்ற நீ 

ஒருக்கால் இத் துக்கத்தின் மனையைத் தப்பித்தவறி பெட்டிப் 

பார்த்துவிடாதேத. அனால், அதிஜாசாரதையோடு நட. அப்படி, 

நடப்பது மெதுவான ஏற்றமாயிருப்பகோடு உன்னை தீருப்தி 

என்பவள் வூக்கும் பூங்காவன ததிற் கொண்டுபோய்விடும், 

அத தருப்தி என்னும் மாதோடு, ஸமாதானம், 

ஜாக்ரதை, சாந்தம் என்ற தோழிகளும் கூட வச௫ிக்கிரூர்கள். 

அவள் ஸந்தோஷத்தோடிருக்கறொாள் ; அனால், அவள் ஒரு 

போதும் உல்லாஸமாயிருப்பதில்லை, பயபக்தியுடனிருக்க 

ரூள் ; என்றும் விசா.ரப்படுவஇில்லை. வாழ்காளின் ஸுக 

துக்கங்களை நிதானமாயும் மனத்தெளிவோடும் பார்க்கிறாள். 

உல்லாஸத்தால் தாூண்டப்பட்டுக் குஷாலையும் கூத் 

தாட்டங்களையும் தோழர்களாகச்கொண்டு மதியீனத்திலும் 

துன்பத்திலும் ஆழ்கிறவர்களையும், அஞ்ஞான த்தாலும் துக் 

கத்தாலும் பீடிக்கப்பட்டு மனிதனது ஜீவய துக்கங்களை 

யும் விபத் துக்களையும் பற்றிக் குறைகூறி காள்சளைக் கழிப்பவர் 

களையும, நீ மனத்தெளிவோடு பார்த்தால் மலையுச்சியினின்று 

பார்ப்பதுபோலப் பார்க்கலாம். 

வ்விருஇிறத்தார்களையும் பார்க்கும்போது உனக்கு 

இரக்கமுண்டாகும். 8 காணும் அவர்களின் நடைப்பிச 

குகள் உன்னைத்தவறி விழாதபடி: காக்கும்,
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3-வது அத்யாயம். 

கோபம்---க1100. 

வேசமாயடிக்கும் சுழல்காற்று மரங்க&ை 'முறித்து 

இயற்சையின் அழகைக் கெடுப்பதுபோலவும்,! பூகம்பம் 

அசைந்து நகரங்களைக் குப்புறக் கவிழ்ப்பதுபோலவும் ஒருவ 

னது கொடிய கோபம் அவளைச்சு ற்றிலும் பாதகத்தை வாரித். 

தெளிக்கிற த. அபாயமும் ௮ழிவும் ௮ச்கோபியினருகில்வந்து 

நிற்கின்றன. அனால், யோசனைசெய் ; உனது குறைவுகளை: 

நீ மறந்துவிடாதே ; அப்படி யிருந்தால் மற்றவர்களது தவறு 

கம நீ மன்னிப்பாய். கோபத்துக்கு அடிக்கடியிடங்கொடுக் 

காதே. ௮௮ உன் மார்பிற் குத்திககொளளுவதற்காகவாவது 

௮ல்லது உன் ஸ்கேஹிதனைக் கொல்லவாவது கத்தி தீட்டுவது 

போலாகும். 

சொற்ப கோபங்களையெல்லாம் 8 பொறுத்துக் கொள்: 

ஞுவாயானால் உன்னைப் பலரும் ஞானி யெனபார்கள். பிதர்: 

உனக்குக் கோபமூட்டின விஷயத்தை 8 முற்றிலும் மறந்து 

விடுவாயானால் உன் மனத்துக்கு ௮மைதி ஏற்படும், அப் 

பொழுது உன் மனம் உன்னைத் தாூஷிக்காது. 

கோபங்கொண்டவளுக்கு ௮ றிவு போய்விடுமென் று: 

உனக்குத் தெரியவில்லையா? உன்னறிவு தவருதஇிருக்கும் 

போதே மற்றவனது கோபாவேசப் பைத்யம் உனக்கு நல்ல: 

படிப்பினையைப் போதிக்கட்டும். கீ கோபமாயிருக்கும்போது 

எதையும் செய்யாதே., புயலடிக்கும்போ.து கடலில் கப்பலை: 

யோட்டிக்கொண்டு போவானேன் ? 

கோபம் வந்தபிறகு தடுப்பது ௮ஸாத்யமாயிருந்தால் 

அதை வருவதற்குமூன் காப்பதுதான் அறிவு படைத்ததற்
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கடையாளமாம், கோபம் ஏற்படக்கூடிய ஸமயங்களை யெல்லாம் 

விலக்கு, அல்லது அவை கேரும்பொழுதெல்லாம் உன்னைக் 

காத்துக்கொள். 

டுக்குப்பேச்சுப் பேசுவதால் முட்டாளுக்கு உடனே 

கோபம் வருகிறது. அனால், ஒரு அறிவாளி அவற்றைப் 

பார்த்து வெறுப்போடு ஈசைக்கிறான், உன் ஹ்ருதயத்தில் 

வன்மத்தைக் குடி வைத் துக்கொள்ளாதே, ௮து உன் பனத் 

தன்கண் வேகனைசெய்து ௮தன் நல்ல இச்சைகளை ஒழுங் 

னப் படுத்திவிடும். 

ஒரு தீமைக்குப் பதில் தீமை செய்ய நினைப்பதைக்காட் 

டிலும் ௮த்தீமையை மன்னிப்பதற்கே அதிகம் தயாராயிரு. 

பழிக்குப்பழி வாங்க நினைக்க ஸமயம் பார்ப்பவன் தன் கேட் 

டுக்காகவே தான் காத்திருந்து தன் தலையில் தானே மண்ணை 

வாரிப் போட்டுக்கொள்ளுகிருன், 

கோபங்கொண்டவனோடு ஸாவதானமாகப் பேசுவது, 

நெருப்பில் கொட்டின நீரைப்போல அவனது மனத்தில் 

எழுந்த சோபத்தைக்' தணிக்கிறது, அதனால், ௮வன் சத் 

அருவாகாதபடி உன் ஸ்நேஹிதனாவான். எவ்வளவு வஸ்துக் 

கள் கோபத்துக்குப் பாத்ரமானவை யென்று நீ யோசித்துப் 

பார். மூடர்களைத்தவிர வேறெதுவும் அதற்குப் பாதீரமில்லை 

யென்ற ஓர் ஆச்சர்யம் உனக்கு ௮ப்பொழுதுதோன்றும், 

கோபம் மூடத்தனத்தினலாவது செயலின் மையினா 

லாலது உண்டாகிறது. அனால், ௮து ஒருபொழுதும் பச் 

சாத்தாபத்தில் அல்லாமல் முடிவதில்லையென்று நிச்சயமாய்த் 

தெரிக் தசொண்டு ஞாபகத்தில் வை, மூடத்தனத்தின் கால 

டியை லஜ்ஜை பின்பற்றுறெ.௮. கோபத்தின் பின்பு பச்சாத் 

தாபம் செல்கிறது.
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4-வது அத்யாயம். 

இரக்கம்--0175, 

வளக்தகாலத்தில் ,தளிர்களும் பூக்களும் ஏரீளமாய்த் 

தோன்றுவதுபோலவும், கோடைகாலமானத அறுக்கக்கூடிய 

பலன்களைப் பக்குவப்படுத்திவைப்ப துபோலவும், இரக்கத்தி 

னது புன்சிரிப்புகள், அர்ப்பாக்யத்தின் குழந்தைகளுக்கு 

ஆசீர்வாதத்தைத் தருகின்றன. 

மற்றொருவனைப் பார்த்து இரக்கப்படுபவன் பலரது 

நன்குமதிப்பைப் பெறுகிறான், அனால், இரச்கமில்லா தவனைக் 

கண்டு ஒருவரும் இர ம்குவதில்லை. அட்டைக் கொல் லும்போது 

கசாப்புக்காரன் மனமிரங்குவதில்லை. துஷ்டர்களது ஹ்ருதய 

மும் துக்கப்படுபவர்களைப் பார்த்துப் பரிதாபப்படுவதில்லை. 

ஆனால், இரக்கப்படுபவர்களது சண்ணீரானது ரோஜாப்புஷ் 

பங்களிலிருந்து பனிநீர் பூமியில் விமுவதைச்காட்டிலும் இனி 

மையாயிருச்கிற து. 

ஏழைகளது பரிதாபமான கூச்சல் உன்காதில் விழாத 

படி. காதை யடைத்துச்சொள்ளாகே. : ஒருபாவமும் ௮றியாத 

வர்களது துன்பங்களைக் காணும்போது உன்மனதைக் கல்லாக் 

இக்கொள்ளாதே, 

அாதைகள் உன்னை அழைக்கும்போதும், விதனவயி' 

னது மனது அக்கிக்கும்போதும், அவள் கண்ணீர்விட்டுக் 

கொண்டு உன் உதவியைக் தேடும்போதும் ௮வளசு துன்பங் 

களைக் கண்டு பச்சாத்தாபப்படு, திக்கற்றவர்களுக்கு உதவிபுரி. 

ஸிவொசலில்லாமல் குளிரில் கடுக்சக்கொண்டுதிரியும் sion gs 

அணிகட்டின பிச்சைக்காரனைக் கண்டால் உன் உதாரத்துவம்
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கும்படி. உன் தாமம் ௮வனை மரணத்திலிருந்து காக்கட்டும். 

ஏழை வயாதியாய்ப் படுக்கையில் ௮முதுகொண்டிருக் 

கும்போதிம் அதிர்ஷ்ட வீனர்கள் இருட்டறைகளில் ஏங்கிக் 

சொண்டு வருர்தும்போதும், வயதா௫த் தள்ளாடும் ஈரைத்த 

இழவன் உனது தாமத்தை யெதிர்பார்த்.து உன்னைப்பார்க்கும் 

போகும், அவர்களது இல்லாமையைக் கவனிக்காமலும், 

அவர்களது துக்கங்களைக் கருதாமலும் நீ எப்படி அளவுகடந்த 

ஸல்லாபக்களில் மூழ்கி ௮நுபவித் தூக்கொண்டிருக்கக்கூடும் ? 

5-வது அத்யாயம். 

ஆசையும் அநராகமும்--0 5110. தாந் ௩௦௭௩, 

BI Cone soy Gs வலிமையுடையவனே. 1 கெட்ட தன் 

மையினது வலையில் சிக்கிக்கொள்ளாதே, அசைகாட்டும் 

வேசையின து மோசங்களுக்குள் அகப்படாதே. 

. ஆசைப் பயித்யமான து கார்யங்களையே செடுத் துவிடும், 

ஆசையின து வேச மிகுதியால் நீ கண்கெட்டுக் குழியில் 

விழுர்தழிவாய். அதனால், அதன் மோசங்களில் ௮கப்பட் 

டுக்கொள்ளாதே, அவ்வாசையின் வசீகர ப்ரேமைகளுக்கு 

உன் ஆத்மாவை யடிமையாக்கிவிடாதே. 

இன்பமாகிய நீரையுதவும் தேஹத்ருடம் என்னும் 

ஊற்ற, ஆசையினால் சகரம் வறண்டுபோய்,உன் னுடைய ஸுகா 

அபலதாரைகள் எல்லாவற்றையும் வற் ற்ச்செய்யும். உன் யெள 

வன  காலத்திகேயே உனக்கு வ்ருத்தாப்யம் வந்துவிடும், உன் 

தேஹபலம் உனக்கு வயற் வருவ,தத்குமுன்னரே யழிந்து 

போக, நீ சரீரஸ-ுகங்களை wi gral ses முடியாது வருந்௮வாய்,
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ஆனால், கற்பும் மடமும் ஒரு ஸ்.த்ரீயினிடத்தில் இருக் 

கும்போது ௮வள௮ காந்தி அகாயத்தில்தோன்.றும் நட்சத் 

ரங்களைக்காட்டி லும் ௮தஇிகமாக ப்ரகாசிக்கும், அவளுடைய 

செல்வாக்கைத் தடுக்க ஒருவராலும் இயலாது. 

அவளுடைய மனத்துல்யம் தும்பைப் பூவினும் 

வெளுப்பாயிருக்கும். அவளது புன்னகை ஒரு தோட்டம் 

சோஜாப் பூவைக்காட்டி லும் இனிமையாயிருக்கும். Lever gi 

களங்கமற்ற நோக்கம் பேதையான ஒரு மான்கோக்கதச்தை 

ஒத்திருக்கும். சுபடமின்மையும் உண்மையும் அவள் மனத் 

Bp குடியிருக்கன்றன. அவளது வாய்முத்தம் தேனைக்காட் 

டி.லும் இனியது. அவள் உதடு அம்பல் காறும். 

அதுராகததின் மேன்மையான உணர்ச்சிகளை உன் 

மனத்தினின்றும் ஓட்டாதே, அவற்றின் பரிசுத்தமான ஜ்வ 

லனம் உன் ஹ்ருதயத்தைப் பெருமைப்படுத்தி நல்லபிப்ரா 

யங்களை யடையும்படியான மெல்லிய தன்மையை அதற்குண். 

டாக்கும்,



மூன்றாவ.து காண்டம், 

1-வது அத்யாயம். 

ou sii—WwoMAN. 

ApsrayshCu! ACass hen g மொழிகளுக்குச்' 

செவிகொடு, உண்மையினது சுட்டுரைகள் உன் மனத்தில் 

அழப் பதியட்டும், ௮ தனால். உன் மனத்தின் ளெளந்தாயம் 

உனது உருவத்துக்குத் தேஜளை! யளிக்கட்டும், உன் ௮ழகு 

தன்னை ஒத் இருக்கும் ரோஜாமலைப்போல, வாடின போதும் 

இனிமை பொருர்தியிருக்கட்டும், 

உன் யெளவனமா$ிய வஸந்தகாலத்தில், ௮தாவ.து, உன் 

மங்சைப்பருவத்தில், மனிதர்களது கண் உன்னைக் களிப்போடு 

பார்க்கும்போது, ௮வர்களது Ghar மொழிகளை எச்சரிக் 

கையோடு கேள், உனது ஹ்ருதயத்தை நன்றாய்ப் பாதுகாதி 

துக்கொள். அவர்களது ஏமாற்று மொழிகளுக்குக் காது. 

கொடுக்காதே, 

மனிதனுடைய நயாயமான தோழியாயிருக்க நீ ஏற்பட் 

டாயே யொழிய ௮வன த காமவிகாரங்களுக்கு அடிமையாக நீ 

ச்ருஷ்டிக்சப்படவில்லை. மனிதனது உலக ச்ரமங்களில் ௮வ 

லுக்கு உதகி' புரியவும், உனது லளிதமான மொழிகளாலும் 

செய்கைகள[ லும் அவனு. அலக்கங்களை யாற்றவும், உனது 

அருமையான. பாராட்டுக்களால் ௮வனது கவலையை மாற்ற 

வுமே, உன்னைக்கயவுள சருஷடித்ததின் கோக்கமென்று,௮.றிக,
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மனிசனது மனத்தைக் கவர்ந்து அவனை நீயாயமான 

அன்புக்குள்ளாக்? ௮வன் மனத்தில் ௮ரசாளும் பெண் யார? 

அதோபார்.! ௮வளே தன் மனத்தில் நிஷ்களங்கத்தோடும் 

தன் முகத்தில் சாணத்தோடும் கற்பமைந்த கன்னிகையாய் 

௮ங்கு செல்பவளாம். அவளது கைகள் தொழில் செய்யத் 

தேடுகின்றன. அவளது பாதம் வீணாய்த் திரியவிரும்புவ 

இல்லை. 

அவள் சுத்தமாய் உடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் / மித 

மான ௮ஹாரத்தை யுண்கிருள், தாழ்வும் ஸாதுத் தன்மையும் 

அவளது சிரஸில் க்ரீடமணிகள் போலுள்ளன. ௮வளது கண் 

டத்தில் வீணாகானம் அமைந்திருக்கிறது. தேனின் இனிப்பு 

அவள அதரத்தினின்.றும் ஒழுகுகிற ௮. 
அவள் வார்த்தைகளில் எல்லாம் மர்யாதை அல்லது 

ஒழுக்கம் கிற்கிறது. ௮வள பதிலில் ௮மைதியும் உண்மை 

யும் குடியிருக்கன்றன, வணக்கமும், தாழ்வும், அவளது 

கடையின் படிப்பினைகளாம் ; ஸமாதானமும், ஸுுகமும் ௮வ 

ளுக்குக் கடைக்கும் வெகுமதிகளாம். 

அவளுக்கு முன் விவேகம் நடக்கறது, நன்னடத்தை 

அவளது வலது கைப்பக்கத்தில் செல்லுகிறது, அவள் கண் 

கள ம்ருதுவையும் ௮.ராகத்தையும் காட்டுகின்றன, ஆனால், 

விவேகம், அவளது புருவங்களில் தன் செங்கோலோடு விந் 

திருக்கிறது, 

விடர்களஅ காக்கு அவள் முன்னிலையில் அடங்கப்போ 
Gos. sus லத்தின் அச்சம் அவர்களை மெளனிகளாக்கு 

கிறது. ஊரில் உண்டான அபவாதத்தினால் அயலவளது பேர் 

தவ்வொருவருடைய ஈரக்கலும் அடிபடும்போ௮, தர்மமும்,
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நற்குணமும் கற்புடையவளது வாயைத் திறப்பியாதிருக்க, 

மெளனம் ௮வள் வாயைப் பூட்டிவைக்கிற த, ௮வள் கெஞ்சம் 

நன்மைச் இருப்பிடமாம் ; அதனால் அவள் பிதரிடத்குத் தீங் 

குகளிருப்ப காச ஸந்தேஹிப்பதில்லை, 

வள் தன் வீட்டில் அமுல் செலுத்துகிறாள். war 

வீடு சாந்தி மந்திரமாகற து, ௮வள் நீதியாக அரசாட்சி செய் 

யும்போது எல்லாரும் அவளுக்குப் பணிந்து கடக்றுர்கள், 

௮ இகாலையிலெழுந்து தன் வேலையைச் செய்யப்புகுவதுடன் 

மற்றவர்களுக்கும் ௮வர்களது வேலைகளை நியமிக்கிறாள். 

அவளது குடும்பப் பாதுகாப்பில் ௮வளுக்குப் பரி 

பூர்ண ஸந்தோஷம், இதை அ௮றிவதற்காகவே அவள் படிக் 

Samer; சிக்கனமும், நேர்த்தியும் அவள் வீட்டிற் குடியிருக் 

இன்றன. அவள் குடும்ப சார்யத்தை விவேசமாய் கடத். தவ 

௮வளது கணவனுக்குக் குலமர்யாதையைத் “தருகிறது. அவ 

சைப் பிறர் புகழ்வதைக்கேட்டுத் தனக்குள்ளேயே ஆக௫்இக் 

இருள். 

அவள் தன் குழந்தைகளுக்கு ஸதா ஞான த்தைப் புகட் 

டுகள். தன் ஈன்னடக்கையினாலேயே அவர்களது நடைகளை 

ஒழுங்குபடுத்துகிறாள். ௮வளது வாசகங்களே அக்குழந்தை 

களுக்கு ௮ணைகளாகின்றன. அவள் சண்வெருட்டிற்கு அவர் 

£ம்ப்படிகிரர்கள். 

அவள் தன் வாலயத்திறந்து ஏவினால் ௮வள அ வேலைக் 

காராகள் ஐூரூர்கள், ஒரு உத்தரவு கொடுத்ததும் ௮வ 

வேலை செய் னு தீர்ர்தலி0ற ௮. இவ்வளவும் ௮வளது அன் 

புக்காக ஈடைபெறுறெ.௫. அவள் காட்டும் பட்சம் ௮வர்க. 

TH காலுக்குச் சிறகு கட்டின.து போலாகிறது,
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வாழ்வு வந்தபோது ௮வள் பொக்கிப்போவ் ல்லை ; 

தாழ்வு வந்தகாலத்தில் பொறுமையோடு தரித்ர கஷ்டத்தை 

UTD LBM, ௮வள் தன் கணவனது சுஷ்டங்களை ௮ழூய 

பேச்சுக்களால் நிவர்த்தியாக்குகறாள் ; அவளது புர்ராட்டுக்க 

ளால் ௮வை இனிமையாக்கப்படுசன்றன. ௮வன் தன ஹ்ருத 

யத்தை ௮வள் கெஞ்சில் வைத்து ஆறுதலை யடைூருன், 

அவளை மனைவியாகப் பெற்றவனே புண்ய புருஷன், ௮வ 

ans தாயாகப் பெற்ற குழந்தையே பாக்யசாலி,



நான்காவது காண்டம்: 

ரக்த ஸம்பந்தமுள்ள பந்துக்கள். 

1-வது அத்யாயம். 

புருஷன--1119410, 

ஒரு மனைவியைக் கல்யாணஞ் செய்துகொண்டு கடவு 

ளது ஆக்ஜஞையை யறுளரித்து ஒமுகு, ஒரு மனைவியை மண 

நீ. துசொண்டு ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கையுள்ளவனாக ஈடந்து 

கொள, 

ஆனால், ஜாக்ரதையாப்ப் பரிசீலனைசெய் ; ௮அவஸரப் 

பட்டுக் கல்யாணத்தை முடிவுசெய்யாதே. உன்னுடைய ௭£ர் 

கால ஸுகமும் உன் ஸந்தானங்களின் ஸுகமும் ௮ன்று நீ 

செய்யும் காரயத்தைப் பொறுத்திருக்ெறன வென்பதைக் 

கவனி, 

ஒரு மாது உடையிலும், அலங்காரத்திலும் பெரும் 

பொழுது போக்குவாளாயினும், கன் யெளவனத்தைக் கண்டு 

தானே uspig sag ஸ்தோத்ரங்சளைச் சொல்லிக் 

கொள்வதிலேயே அகமஇழ்வாளாயிலும், அதிகம் சிரிப்பா 

ளாயிலும், பெரிய குரலோடு பேசுவாளாயிலும், அவளது 

கால் வீட்டில் அங்காதுபோனாலும், அவள் கண்ட புருஷர்களை 

சாணமில்லாது நோக்கினாலும், ௮வள் சரத்கால சந்திரனைப் 

போல ௮ழகாயிருந்தாலும் ௮லவளது ௮ழூல் உன் கண்களைச்
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செஓுத்தாதே ; ௮வள் வழிக்கு நீ போகாதே ; உன் மனே 

ராஜ்யங்களுக்கு இடங்கொடுத்து உன் அவியைக் கட்டுப் 

படுக இக் கொள்ளாதே. 

ஆனால், சாந்தமான ஈடவடிக்கைகளும் மன்வுணர்ச் 

யும் ஒரு ஸ்த்ரீயினிடத்து இருக்கக் கண்டாலும், உன் மன 

துக்கேற்ற வடிவோடு சாதுர்யமான மனத்தை 6 ௮வ 

ளிடத்.துப் பார்த்தாலும், அவளை உன்னோடு வீட்டுக் கழைத் 

அக்கொண்டு வருவாயாக, ௮வள் உன் ஸ்நேஹிதையாயிருக் 

கத் தகுந்தவள் ; உன் உயிர்த் துணைவியாயிருக்க யோக்யமான 

வள் ; உன் மனதுக்கேற்ற மனைவியாயிருக்க உரித்தானவள். 

அவளைக் கடவுளனுப்பின வரமாக எண்ணிச் சீராட்டு 

வாயாக, நீ உன் நடையால் ௮வளிடத்துக் காட்டும் பட்சம் 

உன்னை ௮வளது மன ததிலி.றுகப் பிணிக்கட்டும். 

உன் வீட்டு பஜமானியே யவள்; ஆதலால், உன் வேலைக் 

காரர்கள் அவளுக்குக் கழ்ப்படியும்படி அவளை மாயாதையாக 

நடத்து, காரணமின்றி அவளது ஆசைகளைத் தடுக்காதே ; 

௮ வள் உன் கவலைகளில் ஒரு பங்காளியாம் ; ஆதலால் உன் 

ஸந்தோஷங்களிலும் ௮வளை ஒரு பங்காளியாக்குவாயாக.. 

அவளது குற்றங்களை உனது சாந்தத்தால் கண்டிப்பா 

யாக 7 ௮வள் உனக்குப் பணிந்து ஈடக்கவேண்டுமென்று கண் 

டிப்பாய்க் கட்டுதிட்டஞ் செய்யாதே. உன் ரஹஸ்யங்களை யவ 

ளிடம் சொல்; அவளது ஸமயோடித யோசனைகள் உள்ளன் 

போடு கூடியவை, நீ ஏமாந்து போகமாட்டாய், 

Aach sg ஏகபத்கி வர தனாயிரு. அனெனில், உன் 

குழந்தைகளுக்கு ௮வளே தாயாவாள். அவளுக்கு சோயும் 

வலியும் வரும்போது உன்னால் ஆனவரையில் ௮வளை ஸமா
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தானப்படுத்து. நீ காட்டும் இரக்கமும், அன்பும் அவள் 

கோயையும் வலியையும் குறைக்கும்) பத்து வைத்யரா்கள 

செய்யக்கூடிய ஸிகித்ஸையை ௮து செய்யும். 

Dalen பெண்பாலுக்குரிய மேனமையையும்,சரீ ர Lo 

துத் தன்மையையும் ௧௫௮; ௮வளது பலவினத்துக்காகக் கடி 

நத கொள்ளாதே. ஆனால், உன் குறைவுகளை யெண்ணிப்பார், 

2-வது அத்யாயம். 

gn—FATHER. 
பிதாவெனும் பெருமைவாய்ந்த புருஷனே 7! உன்னிடத் 

அக் கடவுள் அ௮டைக்கலமாகக் தந்துள்ள பாரத்தை யோ௫த் 

ப்பார், நீ பெற்ற பிள்மாயைக் காப்பாற்ற வேண்டியது 

உன பாரமாம், 

உனக்கு ப்ரியமான அக்குழந்தை, கல்ல பிள்ளையா 

கவோ துஷ்டப்பிள்ளையாகவோ உல$ூல் நடந்து பெயரெடுப் 

பது உன்னையே பொறுத்திருக்கற அ. அவனுக்கு இளமையி 

லேயே கல்வியைப் பயிற்று. உண்மையான நீதிகளால் அவனை 

ஸரிப்படுத் து. 

அவன் மனப்போக்குகளைக் கவனித்து அவனது வாலி 

பத்திலேயே அவனைத் திருத்து, அவனுக்கு வயது வர 

வர அரப்யாஸங்களொன்றும் அவனைக் கவாந்துகொள்ளாத 

படி பார், அவன் குன்றின்மேலிட்ட விளக்குப்போல் வளரட் 

டும். அவனது சிரம் மரமடர்ந்தகாட்டில் நெடுமரக்தெரிவது 

போலம் தெரியட்டும். 

துஷ்டப்பிளலை பிதாவுக்கு அவமானத்தை கொண்டு 

வருகிறான். ஆனால், ஸரியான'" கார்யங்களைச் செய்பவன் தன் 

வயஅ சென்ற /பிதாவுக்குக் கெளரவத்தைச் தருகிறான், பூமி 

3
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யுன்னுடையதே; ௮து பயிர் செய்யப்படாமலிருக்க வேண் 

டாம், நி ஈட்டபடி உனக்கு ௮.றுவடையேற்படும், 

(2 er மகனுக்குப் பணிவைக் கற்றுக்கொடு 7 அவன் 

உன்னை ஸதாகாலம் மனதார நினைப்பான், HUMES GIL 

வைப் போதி; ௮வன் ஒருபோதும் ௮வமானம் அடைய 

சேராது. அ௮வனுச்கு ஈன்.றியரிவைச் கற்பி; ௮வன் பயன் 

பெறுவான் ; தர்மத்தை யுபதேி; அன்பு பெறுவான், 

மிகத்தை யூட்டு ; ஸுகம் பெறுவான். விவேகத்தைப்போத ; 

அவன் நல்ல ஞானத்தை யடைவான். 

மாக்கத்தை யூட்டு, அவனது செல்வம் வளரும். ஈன்மை 

செய்யக் கற்பி, அவன் மனம் உயரும். கலைஞானங்களைக் கற்றுக் 

கொடு ; உலகத்துக்கு உபயோசமுள்ளவளனாயிருப்பான். மதத் 

தைப்போதி ; ௮வனது மனம் நிம்மதியாயிருக்கும், அவ 

னுக்கு நீதியைப் போதி ; உலகத்தாரால் நன்கு மதிக்கப்பட 

வான், நேர்மையைச் கற்றுக்கொடு ; அவனது ௮கமே ௮வனை 

ஈகைக்கக் காரணம் ஏற்படாது. 

3-வது அத்யாயம். 

புத்ரன--8011, ' 

கடவுளது ஸ்ருவ்டிகளிலிருந்து மனிதன் அறிவைப் 

பெறட்டும். ௮வை தரும் போதனைகளை அவன் தன்னோடு 

ஒத்து நோக்குக் கொள்ளட்டும். 

எனது புதனே! ஒரு மணல் வனாந்தரத்துக்கு 

போய் நெருப்புக் கோழியைப்பார். ௮.து உன் மனத்தோடு 

பேசட்டும், ௮.து தன் வயதுசென்ற தந்தையைச் சறடுல் தூக் 

க்கொண்டு போகிறது. ௮த் தந்தையைப் பதீரமான விடத் 

இல் வைக்கறது, ௮.தற்கு ஹாரம் கொடுக்கற த,
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ஒரு குழந்தையின் தெய்வ பக்தி, கடவுளுக்கு ஸமர்ப் 

யிக்கப்படும் ஆயிரம் ஸாம்ப்ராணி வத்திகன்ச்காட்டி ஓம் 

அதிகமாக மணக்கிறது. அது வஸந்தகாலத்துத் தென்றல் 

கொண்டு ச6ீசும் பூங்காவனக்காற்றிலும் ரம்யமானது. உன் 

தந்தையினிடத்.து ஈன்றியறிவுள்ளவனாயிரு ; அவர் உனக்கு 

ஜீவனளித்தவர். உன் தாயினிடத்து விச்வாளமாயிருப்பா 

யாக, ௮ வள் உன்னைப் போஷித்தவள். 

பி தாவினது சொல்லைக் கேள; ௮.து உன் ஈன்மைக்காசச் 

சொல்லப்பட்டது. Hor g எச்சரிக்கைகளுக்குச் செவிசாய் ; 

அவை அன்பு மேலிட்டதனால் வருகின்றன. 

தந் தசொன் மிச்ச மந்திரமில்லை 

தாய்சொல் த.றந்தால் வாசகமில்லை 

“௮ழஅழ்ச் சொல்வர் சமர் 

இரிச்கச்சிரிச்கச் சொல்வார் பிறர் 

உன்பிதா உன் வாழ்வையே கவனிப்பவர். உன் ஸுகத் 

.துக்காகவே பாடுபடுபவர், அ௮.தனால் ௮வரது வயஸு௩கக்கு மர் 

.பாசைசெய்;) அவருடைய நரைதிரை மூப்புக்காலத்தில் நீ 

அவரை உபசரணையில்லா து நடத்தவேண்டாம். 

உன் செயலற்றிருக்த குழந்தைப் பர்வத்தை எண்ணிப் 

பார் ) உன் வாலிபத்தின் துடுக்கையும் கவனி ) உன் பெற்றோ 

ரது தள்ளாமையைக் கண்டு மனமிளகுவாயாக, அவர்களது 

"தளர்ந்த வயதில் அவர்களுக்கு உதவிபுரிக்து காப்பாற்று. 

வ்வகையாக Larson gg கரைத்துப் பழுத்த உடல் 

ஸமாதானமாக இருக்கட்டும். உன் ஸ்வந்தக் குழந்தைகள் 

உன் மாதிரியைக்கண்டு, உன் தெய்வ பக்திக்கு வியந்து, பிர் 

வாத்ஸல்யத்தோடு உனக்கு ப்ரதி செய்யட்டும்.
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4-வது அத்யாயம். 

ஸஹோதரர்கள்--807112155. 

நீ ங்கள் ஒரு தகப்பனது குழந்தைகள் அவரால் 

போஷிக்கப்பட்டவர்கள் ; ஒரு தாய்ப்பால் குடித்.து வளர்ந்த. 

வர்கள், ௮தனால், உங்களது தந்ைதையினது வீட்டில் சாந்தியும் 

ஸ-ுஈகமும் நிரந்தரமாயிருக்கும்படி, உங்கள் ஸஹோதரர்களி' 

டத்தில் ௮ன்பும் ஆத.ரவுமுள்ளவர்களாயிருங்கள், 

உலகத்தில் ஒருவரை யொருவர் பிரியும்போது உனது 

அன்புக்கும் ஐக்யத் துக்கும் உரிய பந்துவாகிய ஸஹோதரனை 

ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள், உனது ரக்த ஸம்பந்தமான 

உறவைவிட்டு ஒரு ௮ந்யனை த் துணையாகக் கொள்ளாதே, 

உன் ஸ்ஹோதரன ச்ரமப்பட்டால், ௮வனுக்கு உதவி 

செய். உன் ஸஹோதரி கஷ்டப்பட்டால் ௮வளைக் கைவிடாதே. 

அவ்விதமாக உனது தந்தையினது செல்வம் உன் வம்ச 

முழுவதையும் காக்கட்டும், நீங்கள் ஒருவரை யொருவர்: 

நேசித்து வாழும்படியாக உன் தகப்பனது அன்பு உங்கள் 

யாவருக்கும் தொடர்ச்சியாக வரட்டும்.



ஐந்தாவது காண்டம். 

மக்களுக் கடைபூறான குண பேதங்களைப் பற்றிய 

தூர ஆலோசனை. 

1-வது அத்யாயம். 

அறிவும் பேதைமையும்--171810014 ற 7051084110, 

ஞானத்தின் கொடைகள் கடவுளினது பொக்கிஷங்க 

ளாம். அவர் ஒவ்வொருவனுக்கும் ௮வனது ௮ந்தஸ்துக்குத் 

தீக்கஹாறும் அவருக்குத் தோன்றியபடியும் அளந்து கொடுத் 

திருக்கிறார். 

அவர் உனக்கு ஞானத்தை யளித்திருக்கிறாரா ? அவர் 

உண்மையறிவினால் உன் மனத்தை ப்ரகாசிப்பித் திருக்கிராரா? 

அப்படியிருந்தால் அறிவினர்களுச்கு ௮ந்த ஞானங்களைப் 

புகட்டி, அவர்களை வருத்திக்கக் கொண்டுவருவாயாக, ஞான 

வான்களிடத்தில் அவற்றைச் சொல்லி உன்னைத் திருத்திக் 
கொள்ளுவாயாக, 

உண்மையான ஞானம் மூடத்தனத்தைப்போல gar 

வளவு செருக்கடைவதில்லை. ஞானி அடிக்கடி ஸர்சேஹிக்கி 

ரான் ; அவன் எண்ணங்களே மாத்திக் கொள்ளுகிறான், மூடன் 

ஸர்தேஹிப்பதிலலை எப்போதும் ஒரே பிடிவா தமாயிருக் 

கிரான், ௮வனது அறிவீனம் எங்கும் படிகிறது.
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cpap மில்லாகவன_ து வறட்டுக் கர்வம் வெறுப்புக் டெ. 

மான. அவனது ௮ திகப்பேச்சு மூடத்தனத்திலும் மூடத் 

தனமர்ம், என்றாலும், மேடர்களது அவமதிப்பான மிசாற் 

களை ஸஹித்துக்கொள்ளுவஅம், அவர்களது ஒல்வாமொழி 

களைப் பொறுமையுடன் கேட்டு அவர்களுடைய தளர்வுகளைக் 

கண்டு பச்சா ததாபப்படுவதம் ௮றிவாளாது கடமையாம், 

ஆனால், உன் ஸ்வந்த விண் மனோபாவங்களால் பொங்கி 

விடாதே; உனது மேதக்க ஞானத்தைப்பற்றியும் புகழ்ந்து. 

பேசாதே ; ௮தி துல்யமான மனித ௮.றிவென்பது குருட் 

டுத்தன த்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் தவிர வேறொன்று 

மில்லை, 

ஞானி தன் குற்றங்களை யுணர்கிரறான் ; அடங்கியிருச்: 

இருன் ; தன் ஸ்வந்த அங்கோரத் துக்காக வெகு பாடுபடு 

Soper. ஆனால், மூடனோ தன் மனமாகிய குளப்படி । நீரில். 

மூசி, அதனடியில் கண்ட கூழாங்கற்களினிடத்.து oni sn 

ஷங்கொண்டு, இவற்றை வெளிக்சொணர்ந்து, முத்துக்கு 

ளென்று காட்டி, தன்னொத்த ஈண்பர்களது புகழ்ச்சியைப். 

பெற்௮த்தானும் களிக்கிறான், 

ஒரு பயனுமில்லாத விஷயங்களில் தனக்குள்ள இற, 

மையை மூடன் வியந்து கூறிக்கொள்ளுகிறான் ; ஆனால், வ் 

விஷயத்தில் ௮றியாமை வெட்கத்துக்குக் காரணமோ ௮வ 

விஷயத்தில் அவனுக்கு அ.றிவிருக்கெ தில்லை. 
ஞானவழிகளில் ஒழுகும்போதுகூட அவன் மூட 

கார்யங்களுக்காகவே உழைக்கிறான், அவலானமும், கார்ய 

பக்சமுமே ௮வன் ச்ரமத்துக்கு வெகுமதியாக அவனுக்குக் 

இடைக்கின்றன. ப
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ஆனால், ஞானியோ தன் மனத்தைக் கல்வியினால் பண் 

படுத்துகருன, அவனது கலைப்பயிற்சி அவனுக்கு அரந்தத் 

தைத்தருகிறது. ௮வன் பொது ஜனத்துக்காக உழைப்பது 

அவனுக்குத் ர்த்தியைச் சூட்டுறறது, எனினும், நற்குணங், 

களை யடைவதே ௮ வன் முதன்மையான படிப்பாகக் கருது 

இரான், தன் ஜீவ்ய நிலையை யறிவதற்காகலே அவன் படிக் 

இருன், 

2-வது அத்யாயம். 

ஏழையும் தனவந்தனும்--ஈ100 AND POOR. 

எவன் சுடவுள் கொடுத்த செல்வத்தைப் பெற்று ௮தனை 

ஸர்மார்க்கத்தில் செலவி௨ எண்ணுகிரானோ ௮ வன் கடவுளு 

டைய விசேஷ அநுக்ரஹத்தைப் பெற்றவன் ; மிகச் சிறந்த 

உத்தமன் ; அவனுக்குப் பல ஈன்மைகளையும் செய்ய அப் 

பொருள் உதவுவதால் தன் செல்வத்தை ஸந்தோஷத்தோடு 

பார்க்கிறான். 

அவ இப்படும் ஏழைகளை அவன காப்பா ற்றுகரான். மெ 

லியாரை வலியார் வருத்தப்பார்ப்பது அவனுக்கு மனம் ஒப்பு 

இற தில்லை. தனது தாக்ஷண்யத்துக்கு யோக்யமான வர்களை த் 

தேடுகிறான். ௮வர்கள து குறைவுகளை விசாரிக்கிறான். ஆலோ 

இத்துப் பார்த்து அவர்களது கஷ்டங்களை ௮வன் நிவர்த்தி 

செய்கிருன். ௮ப்படிச் செய்யும்போது தன் டம்பத்தைக் காட் 

Bau Bev Za ப 

யோச்பதை யுள்ளவர்களுக்கு உதவியும் வ வெகுமதியும் 

செய்கிறான், , டதிறுட்ப முள்ளவர்களைப் பின்னும் அவ்வழியி 

அழைக்கத் தூண்டுரன் ; ஒவ்வொரு உபயோகமான முயற் 

சியையும் தாராள சிந்தையோடு ௮பிவ்ருத்தி செய்கருன்,
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பெருங்கார்யங்களைக் கையாடுஅிமுன். அதனால் அவன் 

இருக்கும் தேசம் செல்வத்தையடைகிறது ; கூலிக்காரர்களுக் 

குப் பிழைப்பு ஏற்படுற து. கவகவமான யோசனைகளை 

யுருவாக்குறான். அதனால் கலைகள் அபிவருத்சி யடை 

இன்றன, 

தான் ௮ளவிற்கதஇிகமாக உண்ணும் உணவு ஏழைகளுக்கு 

ஸ்வந்தமானதெனக் கருதுகிறான். மிகுதி மிச்சங்கம்£ 

ஏழைகளுக்குக் சொடுத்துவிடுகிறான். அவற்றை யொளித்து 

வைப்பதில்லை. ௮வனது தர்ம௫ர்னீத செல்வத்இனால் தடைப 

டாதிருப்பதனால்தான், ௮வன் பொருள்படைத்ததற்காக 

ஸந்தோஷிக்கிறான் ; ௮வனது கந்தம் நிஷ்களங்கமானது, 

அளவிறந்த செல்வத்தைக் குவித்து அதைச் சேர்த்து 

வைப்பதிலேயே ஸந்தோஷிப்பவனுக்கு எப்போதும் வயா 

கூலமே, அவ்லோபி ஏழைகளை வதைக்கழுன் ; அவர்கள் 

நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் ஈந்த உமைப்பதைக். கவனிப்ப 

இல்லை. மனவிரக்கமின் றிப் பிறரை வருத்தியே மேம்படுகிறுன், 

அவன் ஸஹோதானது அழிவைப்பற்றிக் கவலைப்படுவ 

இல்லை, | 

அகாதைகளது கண்ணீரைப் பால் குடிப்பதைப்போல 

அர்த லோபி குடிக்கருன். விதவையின லு ௮ழுகை அவன 

காக்கு ஸங்தேமாகிறது. பணவாசையால் ௮வன் மனங் 

சல்லாறெ ௮, அயரரும் கலேசமூம் அவன் மனத்தில் தமது 

சாயலைப் பதிப்பதில்லை. 

அவன் செய்த அக்ரமங்களது சாபம். ௮வனைப் பின் 

தொடர்து, அவன் ஸதா பயத்தோடேயே aur LD ® (np sor. 
அவனது மனக்கவலையும், ௮வனது திருட்டு இச்சைகளும்
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அவன் பிறருக்குச்செய்த மோசத் துன்பங்களை நினைப்பூட்டி. 

அவன்மேல் பழி வாங்குகின்றன, 

அக்தோ இத்தகைய மனிதனது மனத்தை அறுக்கும் 

தக்கங்கறேக் சவனிக்கும்போது, தரித்ரத்தாலுண்டாகும் 

துன்பம் எம்மாத்ரம்! ஏழை தன்னைத்தானே எமாதானப் 

படுத்திக்கொள்ளட்டும் ; ஸந்தோஷிக்கட்டும், ஏனெனில் அவ 
னது WHE FT ag BFS; அநேக சாரணங்களிருக்கின் உன. 

அவ்வேழை கஞ்சிக்கு உட்காரும்போது ஸமாதானமாய் 

உண்ண அமர்கிறான். அவனுடைய சாப்பாட்டு முன்னிலையில் 

அவனை முகஸ்துதி செய்பவர்கள் யாருமில்லை. அவனைக் 

கவிழ்த்து விழுங்கப் பார்ப்பவர்களும் இல்லை, 

_அ/வளுக்குத் தான் பராசீனப்பட்டதாசச் குழப்பமில்லை. 

இன்னும் கொஞ்சம் உண்பதுதானே யென்று ப்சார்.த்திப்பவர் 

களுமில்லை, செல்வவான்௧ளு ருசியான ௨ ணவும் கிடையாது. 

அவற்றால் வரும் கோயும் ௮வனுக்கில்லை. அவன் குடிக்கும் 

கூழ் ௮வன் வாய்க்கு எவ்வளவு ருசியாயிருக்கறெது .! அவன் 

குடிக்கும் கங்காம்ருதம் எவ்வளவு அவனுக்கு தாஹத்தைப் 

போக்குறெ.து ? அம், போ௫ிகளது விலை யுயர்ந்த பாவை 

களைக் காட்டி லும் எவ்வளவோ சுவையுளள தாயிருக்கிற து. 

- இவனது உழைப்பு அவன் சரீர ஸுகத்தைக் காக் 

இறத; சோம்பேறியினது பஞ்சுமெத்தை தரமுடியாத. நித 

ரையை ௮து அவனுக்குத் தருகிறது. அவன் தாழ்ந்து 

காட்டித் தன் ஆடைகளைக் குறைத்துக்கொள்ளுகிறான். செல் 

வத்தினுலும் பெருமையினாலும் வரும் ஸம்பாதனங்களைக் 

காட்டிலும் அவனது த்ருப்தியின் லுண்டான சாந்தி மிக 

'இனிமையாயிருக்கறெது.
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அதனால் செல்வன் தன் செல்வத்சைக்கண்டு செருக் 

கடையாதிருச்கட்டும் ; தரித்ரனும் சன் ஏழைமையை 

யெண்னே பனமமுக்காதிருக்கட்டும். ஏனெனில், கடவுளது 

அழ்ந்த ஆலோசனை இருவருக்கும் ந்யாயத்தைத் தருறெ.௮, 

மூடன் எண்ணுவதைவிட ௮.திகம் ஸமமாகக் சஷ்ட ஸுுகங்க. 

ளைச் கடவுள் மனிதருக்குப் Be ருக்கிறார், 

3-வது அத்யாயம். 

எஜமானனும் வேலையாளனும்--1/6571 & SERVANT. 

மனிதனே ! மற்றொருவனிடத்து வேலைசெய்ரோ 

மென்று மனம் வருர்தாதே. ௮ ஈச்வர ஸம்மதம் ; ௮இல் 

௮0ேக குணங்களுண்டு, ௮௮, உன் வாழ்காளின் பல கவலை 

யையும் சந்தனையையும் உன்னைவிட்டு ஒட்டுகிற.து. 

ஒரு வேலைக்காரனுக்கு யஜமானனிடத்து உண்மையா 

யிருப்பதே கண்யமாம் ; வணச்சமும் பணிவுமே ௮வன௮ உத் 

தம நடத்தைகளாம், அதனால் யஜமானன் கண்டிக்கும்போது. 

பொறுமையாயிரு ; ௮வன் உன்னை வையும்போது பதில் 

கொடுக்காதே, நீ அமைந்து காட்டும் மெளகம் மறக்கப்பட 

'மாட்டாது. 

அவனுடைய கார்யத்திலேயே கண்ணுக் கருத்தும, 

WH. அவனது வேலைகளில் சுறுசுறுப்பாயிரு, உன் மேல் 

வைத்திருக்கும் ஈம்பிக்கைக்குப் பாத்ரனாகும்படி உண்மை 

யாக நடந்துகொள். 

உன் காலமும், உன் பாடும் ௮வனைச் சேர்ந்தது. ௮வற் 

தில் ௮வனை மோசஞ் செய்யாதே : ; ஏனெனில், Dae அவற் 

றிற்கென்௮ உனக்குச் சம்பளம் கொடுக்கிறான, ப
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யஜமானனே ! உன் ஊழியன் உன்னிடத்து உண்மை 

யாய் ஈடர்துகொள்ள வேண்டுமானால் ௮வனை நயாயமாச நட 

த்ு, அவன் உன்னிடத்து வணங்கியிருக்க வேண்டுமானால், 

உன் கட்டிதா நீதியானவைகளாயிருக்கட்டும், 

அவனுக்கும் மனித உணர்ச்சிகளுண்டல்லவா?பயத்தை 

யுண்டுபண்ணுகற கொடுமையையும் சூரத்தையும் காட்டி, 

அவனுடைய அன்பைப்பெற வியலாது, சுண்டிப்போடு பட்சத் 

தையுங் கலந்துகொள் ; அதிகாரத்தோடு நயாயத்தையும் 

சோத்துக்கொள். அவ்விதமாக உனது எச்சரிக்கைகள் ௮வன் 

மனதில் பதியட்டும். ௮வன் வேலை ௮வளுக்கு ஸந்தோஷத் 

தைத்தரும், 
அவன் உன்னிடத்துள்ள நஈன்றியறிவினால் உனக்கு 

உண்மையாக உழைப்பான், அன்பு காரணமாக உக்ஸாஹத் 

துடன் உனக்குக் கழ்ப்படிவான். அவனது “சுறு சுறுப்புக் 

கும் உண்மைக்கும் தக்கவாறு அவனுக்கு வெகுமதி செய்யத் 

தவருதே, | 
4-வது அத்யாயம். 

APSO FGWLO—MAGISTRATES AND SUBJECTS. 

கடவுள.து அன்புக்குப் பாத்ரமாய் உன்னொத்த woh 

தர்களால் ராஜாவாக்கப்பட்டு ௮ரசாள்பவனே ! உன் நிலைமை 

யினது பெருமையையும் உயர்வையும் பார்ப்பதைக்சாட்டி லும் 

உன்னுடைய நோக்கத்தையும், பொறுப்பையும் அதிகமாய்க் 

கவனி. 

நீ ராஜநீகமான உடை உடுத்திக்கொண்டிருக்கிறாய் ;. 

ஸிம்ஹாஸளனைத்தில் oper pis; அரசுக்குரிய கரீடத்தை உன் 

சரம் வஹிக்தெ௮; அதிகாரத்தைக் குறிக்கும் செங்கோல் உன்.
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கையிலிருக்கிற து. அனால், இவ்வடையாளங்களெல்லாம் உனக் 

காகக் கொடுக்கப்பட்டவைகளல்ல | LOT MANES ஈகன்மையைத் 

தேடிக்கொள்வதற்காக எண்ணப்பட்டவைகளும்ல்ல ? உனது 

ராஜ்யத்தின் நன்மையைக் கருதுவதற்காகவே ஏற்பம்ட து. 

ஒரு அரசனுக்குப் பெருமை, ௮வனது குடிகளது நன் 

மையை காடுவதே, அவனது பலமும் நாடும் அவன் குடிக 

ளஅ மனத்தைப் பொறத்திருக்கன்றன. ஒரு பெரிய ௮ர௪ 

னத மனம் அலனது நிலைமைக்குக் தக்கபடி உயர்ந்துகாட்டு 

இறு. அவன் பெருங் கார்யங்களைச் செய்யவெண்ணித் 

தன் அ௮தஇிகாரத்துக் கொத்தலிதமாகக் கார்யங்கள் செய்யத் 

தேடுகருன். 

தன் நாட்டிலுள்ள ௮றிவாளர்களை அவன் ஒருங்கு 

சேர்க்கிறான்... அவர்களோடு தாராளமாய்க் கார்யங்களை 

Gurkhas. அவர்களுடைய அபிப்ராயங்களைக் கேட் 

இருன், தன் ஜனங்களை யூகத்தோடு தேடிப்பார்க்கிறான். மனி 

தீர்களது சக்இகளைக் கண்டு பிடிக்கிரான. அவர்களது யோக் 

யதைக்குத் தக்கபடி அவர்களுக்கு உத்யோகம் கொடுக்கிறான். 

அவனுடைய நயாயாஇகாரிகள் நீதியாய் நடக்கிறார்கள் ; 

௮வன த மந்தரிகள் மதியூகர்கள் ; அவனுடைய விசேஷ ௮ன் 

பைப் பெற்றவர் ௮வனை மோசம்பண் ணுவஇலலை. அவன் 

கலாபிவருத்தியைக் கண்டு மூழ்கறான். அவை முன் 

ஜோங்குகின் றன, 

படி.த்சவர்களோடும், மதியூககளோடும், ஸல்லாபிப்ப 

Ba sos ஸந்தோஷூமடைஒரறான். அவன் அவர்களது மனத் 

தில் ஊச்கத்தை யுண்டுபண் ap Bayon, அவனது நாட்டின் 

பெருமை ௮வர்கள து உழைப்பால் உயர்வடைகற த,
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தன் வயாபாரத்தை வருத்திபண்ணும் வர்த்தகனு 

டைய ஊக்கத்தையும், தன் நிலங்களைக் கொழுப்பிக்கும் குடி 

யானவன.க திறமையையும், சாஸ்தரியினஅ மதியூசத்கதயும்,,. 

வித்வான௬ பயிற்சியையும், இன்னும் இவைபோன்ற 

யாவற்றையும், அவ்வரசன் தன்னுதவிக்குப் பாதரமாக்கு 

அவர்களுக்கு வேண்டிய செல்வத்தைக் தருகிறான், 

பு.துக் குடியேற்ற நாடுகளை யேற்படுத் தகருன். வலிய: 

கப்பல்களைக் கட்டுகிறான். ளெளகர்யத்துக்காகக் கால்வாய்கள் 

வெட்டுகிறான் . சாவலுக்காகத் துறைமுசங்களைக் கட்டுகிறான். 

அவன் காட்டுக் குடிகள் செல்வத்தில் நிரம்பியிருக்கிறார்கள். 

அவன் நாட்டின் பலம் வருத்தியாகிற து. 

தனது சட்ட இட்டங்கமாத் தர்ம நீயாயமாகவும்,. 

ஞானத்தோடும் ஏற்படுத்துகிறான், ௮வனது குடி. ஜனங்கள் 

தங்கள் கஷ்டஸ-ுுகங்களைப் பயமின்றி அநுபவிக்கிருர்கள், 

அவர்களுக்குச் சட்டப்படி நடப்பதில்தான் ஸந்தோஷம், ௮௪ 

னும் தன் தீர்மானங்களைத் தயாள குணத்துடன் ஸ்தாபிக்க 

மூன். அனால், குற்றவாளிகளை த் தண்டிப்பதில் கண்டிப்பாயும்,, 

பட்சபாதமின் றியும் நடக்கிறான், 

அவன் தனது குடிகளுடைய முறைப்பாடுகளுக்குச் 

செவிசாய்க்கறான். கொடுங் கோன்மையான அதிகாரிக 

யடக்கி, அவர்களது துன்பங்களிலிருர்து அக்குடிகளை மீட்டு 

முன், , அதனால் அவனது குடிகள் ௮வனைத் தம். தந்ைத 

போலப் பார்க்கிறார்கள். தாங்கள் ௮றுபவிக்கும் ஸஈக்ங்களுக் 

கெல்லாம் காரணம் அவளுடைய போஷணையே என்றெண்ணு 

இருர்கள். ௮வனிடத்.துள்ள ப்ரியம் ௮வன் மன தில் பொதுஜன 

நேசத்தை யுண்டு பண்ணுகிறது. அவர்களுடைய ஸுகத்.
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துக்குப் பங்கம் வராது பார்ப்பதிலேயே அவனுக்கு ஸதா 

கவலையாம். 

அவனைப்பற்றி ஒரு புறணியாவது சொல்ல அவர்க 

ளது மனத்தில் தோன்றுவதில்லை, ௮வனது ச,க்ருக்களின் 

க்ருத்ரும்கள் ' அவனிடத்தில் பலிப்பதில்லை், அவனது 

குடிகள் அவனிடத்து விச்வாஸமும் உறுஇயும் உள்ளவர்களாக 

விருக்கிறார்கள், ஒரு செப்புத் தகட்டால் மூடிய மதில்போல 

அவர்கள் ஒரு ௮ரகை நி ற்ஜொர்கள். அவனது பகைவன து 

சேனை காற்றில் தூள் பறப்பதுபோலப் பறந்தோடுகின்ற து, 

அவனது ஜனங்களின் வீடுகளைப் பதாரமும் ஸமாதானமும் 

ஆசீர்வதிக்கின்றன, ர்த்தியும் பலமும் நிரந்தரமாய் ௮வ 

னது ஸிம்ஹாலனத்தைச் சூழ்ந்து நிற்கின்றன,



அறாவது காண்டம், 
Aeneas ore, 

ஜன ஸஜூகக் கடமைகள். 

1-வது அத்யாயம். 

பரோபகாரம்---51118170101101, 

மனிதனே . உன் இல்லாமையை சினைக்கும்போ தம், 

உன் குறைவுகளை நினைக்கும்போதும், உனக்கு வாக்கு வல்ல 

மையை யளித்து, ஒருவர்க்கொருவர் உதவிசெய்துகொண்டு 

உத்தர ப்ரதி புத்தாவாதங்களைச் செய் துகொள்ளும்படியான 

நிலையில் உன்னை மனித ஸமூகத்தில் அமைத்த கடவுளது ஈன் 

மையைச் இந்தஇத்துப் பார்ப்பாயாக, 

உனது உணவு, உடை, குடிவஸதி, கஷ்டகிவாரணம், 

உலக ஸுகாநுபவம், இவை முழுவதும் பிறருடைய உதவியா 

லேயே நடைபெறுகின்றன, நீ ஏகாங்கியாயிருந்தால் இவற் 

றை யறுபவிக்க முடியுமா வெளன்பதை யெண்ணிப்பார், ஆத 

லால், ஜனங்கள் உன்னிடத்து ஸ்கேஹமாயிருக்க வேண்டு 

மென்று நீ கவனிப்பதுபோல, நீயும் அவர்களிடத்து owes 

ஹமாயீருக்கவேண்டும், 

ரோஜா, இயல்பாகவே மணப்பதுபோல பரோபகாரி 

யின் மனம் இயல்பாகவே நல்ல கார்பங்களைச் செய்தது, தீன் 

மனத்தின். ஆறுதலையும் உபசார்தத்தையுமே அவன் ௮றுப
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'விக்கிருன்; தன் ௮யலானது ஸுஈகத்தையும் வாழ்வையும் 

நோக்கிக் சளிப்படைஇருன், 

அ வதா.றுகளுக்கு ௮வன் செவிகொடுப்பதில்லை. wea 

ளது தவறுகளும், குற்றமும் அவனது மனத்தில் வருத 

தத்தை யுண்பெண் ணுகின்றன. அவனுக்கு கன்மை செய்வத 

லேயே கருத்து; அதற்குத் தக்க ஸமயம் பார்த் துக்கொண் 

டேயிருக்கிறான் ; மற்றவனது இடுக்கண்களை நீக்கித் தன்னு 

டைய மனோபாரத்தை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளுகிறான், 

அவனது மனோவிசாலத்தினால், (ஸர்வேஜராஸ்ஸூ௦& 

நோபவந்து) எல்லாரும் ஸுகமடையட்டும் என்ற எண்ணத்த 

னால் உண்மையை உணர்கிறான். ௮வனது தயாளகுண த்தினால் 

ஸர்வஜன ஸு௦கத்தையும் அ௮பிவ்ருத்தி பண்ண முயலுகிறுன். 

2-வது அத்யாயம். 

ந்யாயம்---1(7571 05. 

மனித ஸயம்கத்தின் ௮மைதி நயாயத்தைப் பொறுத் 

திறாக்கற து. ஒவ்வொருவனது ஸுகமும் அவன ஸெரத்தை 

அவன் நிச்சமாய் ௮துபவிக்கக் கூடும் என்ற நம்பிக்கையைச் 

சார்ந்துள்ளது, உன் மனவாசைகளை அதனால் மிதப்படுத்தி 

வைத்துக்கொள். நயாயத் தோற்றம் உன்னை வழி பிசகாது 

ஈடக்கச் செய்யட்டும், 

HO 5 paren வஸ்துவின் பேரிற் கண் போடாதே, 

அவனுடைய ஸலொத்து எத்தன்மைத்தாயினும் ௮தனை நீ 

தொடாதே. ஆசாபாசம் உன்னைக் கட்டவேண்டாம் ; அல்லது 

உன் கோபம் அ௮யலானது வாழ்வுக்குக் கேடு. வருவிக்கவேண் 

டாம், ௮வனது பேரைக் கெடுக்காதே ; அவனுக்கு விரோத 

மாகப் பொய்ச்சாட்டு சொல்லாதே.
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அவனை மோசஞ் செய்யும்படியாகவாவது ௮வனை 

விட்டு ஒடிப்போகும்படியாகவாவது ௮வனது வேலைக்காரர் 

ககாத் தூண்டிவிடாகே. அவன் மனைவிக்குப் பாபச் கெய்கை 

களைச் செஞ்பத் துர்ப்போதனை பண்ணாதே. 

அ௮ பிறகு உன்னால் மாற்றமுடியாத துக்கத்தை ௮வ 

னுக்குத் தரும்; ஒரு விதத்திலும் ப்ராயச்சித்தம் செய்ய 

முடியாத தீமையை அவன் வாழ்காளுக்களிக்கும். மனிதர்க 

ளோடு பழகும்போது பட்சபாதமாயிராமல் நயாயமாயிரு 7 

பிறர் உனக்குச் செய்ய விரும்புவதுபோல நீ அவர்களுக்குச் 

செய்வது தகுதி. 

உன்மேல் வைத்த ஈம்பிக்கையைக் காப்பாற்று ; உன்னை 

நம்பினோரை மோசஞ் செய்யாதே ; திருட்டுக் குற்றத்தைக் 

காட்டிலும் மோசக்குற்றம் கடவுள் முன்னிலையில் பெரிய 

பாபமென்பதை நிச்சயமாயறிக்துகொள். 

ஏழைகளை வருத்தாசே ; கூலிக்காரனது சம்பளத்தை 

வாயில் போட்டுக் கொள்ளாதே. லாபத்துக்கு விற்கும்போது 

உன் மனச்சாட்டு சொல்வதைக் காதுகொடுத்துக் கேள, 

௮இக லாபத்துக்கு ஆசைப்படாதே. வாங்குகறவர்களுடைய 

௮.றியாமையைக் கண்டு அவர்களை மோசஞ்செய்யாதே, 

நீ கொடுக்கவேண்டிய கடன்களைக் கொடுத்துவிடு, 

உனக்குக் கடன்கொடுத்தவன் உன் யோக்யதையை யெண் 

ணிக் கொடுத்தான். அவனது கடனைக் கொடுக்காதொழிவது 

இழிவும் .அர்யாயமுமான கார்யம், 

பத்து ஜனங்களுக்குளிருக்கும் மனிதனே ! முடிவாகச் 

சொல்லுவதைக்கேள் ; உன் மனத்தைப் பரீட்டித்துப்பார், 

உன் உதவிக்கு ஞாபகத்தை வரவழைத்துக்கொள், மேற். 

4
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சொன்ன விஷயங்களில் எதிலாவது நீ தவறியிருந்தால், வ்யஸ 

னமும் வெட்கமும் கொண்டு உன்னாலானமட்டும் அதற்கு 

உடனே பரிஹாரம் செய்துவிடு, ன ரூ 

3-வது அத்யாயம். 

தீர்மம்--0ப தாரா, 

பசோபகார சிந்தையுளள மனிதனே ஸுகவான், ௮ச் 

இந்தையின் பயன்கள் தர்மமும் அன்புமாம். அவனுடைய 

ஹ்ருதயவூற்றிலிருக் ஐ நன்மையென்னும் ஆ பாய்வதனால் 

ஜனேபைகாரம் என்ற வயல்கள் பாய்ச்சப்படுகின்றன. ஏழை 

கள் கஷ்டப்படும்போது ௮வன் அவர்களுக் குதவிசெய்கிறான். 

எல்லா மனிதரும் வாழ்வுபெற்று ஒங்குவ திலேயே ௮வனுக்கு 

ஸந்தோஷம். 

தன் ௮யலானை அவன் சண்டிப்பதில்லை. பொருமை 

பகை முதலியவற்றால் எற்படிம் கதைகளை நம்புவதில்லை. 

அவர்களது பழிமொழிகளையும் எடுத்துத் திருப்பிச் சொல் 

அவ தில்லை. 

மணிச் தனக்குச் செய்யும் துன்பககளை அவன் மன் 

னிக்கிரான்--அவற்றை முற்றிலும் மறந்து விடுறான். பழி 

ATH தன்மையும் வைரங்சொண்ட பகையும் அவனது 

மனத்தில் இடங்கொளவதில்லை, 

இமைக்குப் பதில் தீமை செய்வதில்லை ; அவனுக்குத் 

தன் சத்ருவெருலும் பகையில்லை; ஆனால் அவர்களது 

௮க்ரமங்களை ஸ்கேஹ மொழிகளால் எச்சரித்து அவர்களுக்கு 

ப்ரதி உபகாரம் செய்கறொன். 

மனிதர்சளது துக்கமும கவலையும் ௮வன் மனத்தில் 

இரச்சுத்தை உண்டாக்குகின்றன ; அவர்களது கஷ்டங்களை
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கிவாரணஞ்செய்ய முயலுகிருன். ௮வன் அப்படி அடைந்த 

'வெற்றியினாலுண்டாகும் இன்பம் ௮வனது உழைப்பின் பய 

OBL i. 
அன் கோபத்தை லகுவில் அற்றுகிறான் ; சனகர் 

தவர்களது சச்சரவையும் ஸமாதானப்படுத் துகிருன். கலகத் 

திஞ லும் சீரோ தீத்தினலும் ஏற்படும் தீங்குகளையும் ஈடக்சு 

வொட்டாமல் தடுக்கிருன், தன் சற்றுப் பக்கங்களில் ஸமாதா 

னத்தையும், நல்லெண்ணத்தையும் வருத்தி பண்ணுகிறான். 

ஜனங்கள் பலரும் ௮வனது நாமத்தைப் புகழ்ந்தும் ர்வ 

'இத்தும் கூறுகிறார்கள். 

4-வது அத்யாயம். 
நன்றி மறவாமை--0%&1111ற, 

ஒரு மாத்தின் கிமாகள் தம்மைத்தாங்கும் வேருக்கு 

ஸாரத்தை ப்ரதியாகக் கொடுப்பதுபோலவும், ஒரு ஆறு தன் 

அற்றுக்கு இதாரமாயிருந்த கடலுக்குக் தன் கீரை யளிப்பது 

போலவும், கன்றிமறவாத மசனஅு ஹ்ருதயம் தான்பெற்ற 

நன்றிக்குக் கைம்மாறு செய்வதிலேயே ஸந்தோஷிக்றெது, 

அவன் தனக்குச் செய்த உதவியை ஸந்தோஷமாய் ஓப்புக் 

கொள்ளுகிறான். தனக்கு உபகாரஞ்செய்தவனுக்கு அன்பும் 

மரியாதையும் காட்டுகிரன். | 

தன்னால் ப்ரதியுபகாரஞ் செய்ய முடியாமற்போனால், 

அதன் ஞாபகத்தை என்னம் விச்வாஸத்தோடு தன் மனத்தில் 

வளர்க்கமுன். தன் அயுள் முழுவதும ௮வன் ௮தை மறப்ப 

தில்லை. தயாளஞுணமுடையவனது கை, பூமியில் இலை, பூ, 

காய்களை வருத்திசெய்யும் மேகத்துக்கு ஒப்பாகும். ஈன்றி 

யற்றவனது மனம், பெய்த மழைமுழுவதையும் அகர்ஷித்துத்



52 ஞான தீபிகை 

தினச்குள் ௮டக்கக்கொண்டு ஒருபயனையும் தராத பாலைகிலத் 

அக்கொப்பாகும். 

"உனது உபகாரியினிடத்துப் பொருமை கொள்ளாதே. 

௮வன் செய்த நன்மைகளை ஒளிக்கமுயலாதே, உதவியை 

ஏற்பதைக் காட்டி லும் கொடுப்பது ச்லாக்யமானாலும், ஒருவ 

னது தயாளகுணத்தைப் பலரும் வியந்துபேசுவார்களானாலும், 

நன்றிமறவாத உத்தமகுணம் பிறாமனச்தில் விரைவாகப் 

பதிறை த; அந்த உத்தமகுணம் கடவுள் முன்னிலையிலும் மனி 

தீசெதிரிலும் விரும்பத்தக்க குணமாயிருக்கற ௮. 

ஆனால், கர்கியினிடத்திருந்து ஒரு ஈன்றியையும் பெ 

ரூதே. ஸ்வயகலம் பாராட்டுகிறவர்களுக்கும், பேராசையுள்ள 

வர்களுக்கும் ஒரு உதவியும் செய்யாதே, கர்வத்தினாலுண்டா 

கும் டம்பம் உன்னை அவமானத்துக் குளளாக்கும். பேராசைச். 

காரனுக்கு தருப் இியே கிடையாது, 

5-வது அத்யாயம். 

உண்மை, அல்லது நேர்மை---81110%8175, 

உண்மையினது வனப்புக்களைக்கண்டு மோஹித்து, ௮த 

னு ளெளந்தர்யத்தில் மனத்தைப்பதிக்க மனிதனே! ௮த 

னிடத்து உறுதியான நம்பிக்சையோடிரு ; அதனைக் கைவி 

டாதே, உனது நல்லொழுக்கத்தின் கடைப்பிடி முடிவில் 

உனக்குச் சண்யத்தைத் தரும். உண்மையுள்ளவனது நாக்கு 

அவனுடைய மனத்தில் வேரோடியிருக்கிறது ; கபடமும், 

மோசமும் அவன் வார். த்தைகளில் காணப்பட.ர, ௮வன் பொய் 

சொல்ல அஞ்சுகிறான் ; அவன் நாவும் குழறுறெது, உண் 

மையைட் பேசுவதில் ௮வன் சலிக்காஇருக்கறான்,
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தன் குணபாவத்தின் மேன்மையை அவன் ஒரு ஆண் 

மகனைப்போலக் காக்கிறான் ; கபடச்செய்கைகளுக் குட்படி 

வதில் அவனுக்கு வெறுப்புண்டு, மனம், வாக்குக் கரயங்க 

ளில் ஒன்ஞுயிருக்கிறான் ; ஒருபோதும் கலக்கமுறுவதில்லை. 

உண்மைபேசும் தரம் அவனிடத்திலுண்டு, பொய் பேசத் 

தான் அவனுக்குப் பயம், 

கள்ள மனத்தோடு பொய்க்கோலம்போடும் கீசக்குணம் 

அ௮வணிடத்து என்றுமில்லை். மனதிலுள்ளதை அவன் வாய் 

சொல்லிவிடும். என்றாலும், விவேகத்தோடும் முன்யோசனை 

யோடும் அவன் வாயைத் திறக்இரான். ஸரியான விஷயங்களைக் 

சுவனித்துச் சாதுர்யமாய்ப் பேசுகிறான். உற்ற நண்பனைப் 

போல உறுதி பேசுகிறான் ; பேசும்போது தன் நாவைக் 

காத்துக்கொண்டே பிறரைக் கண்டிக்கிறான். அவனுடைய 

வாக்குதத்தங்கள் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றப் பதிகின்றன. 

கபடியினுடைய எண்ணம் அவனது கெஞ்சில் ஒளிக் 

திருக்கிறது. கபடி, தன் முழுநோக்கமும் மோசம் செய்வதி 

லேயே நிற்கத், தன் பேச்சுக்களை உண்மைபோலக் காட்டு 

இரான், | 

கபடி அக்கம் வரும்போது சிரிக்கிறான்; ஸந்தோஷ ஸம 

யங்களில் அழுகிறான். ௮வன் வார்த்தைகளுக்கு அர்த தமில்லை. 

நாகப் பூச்சியைப்போல இருட்டில் வேலைசெய்து, தான் பத்ர 

மாக விருப்பதாக நினைத்துக் கொள்ளுகிருன் ; ஆனால் 

வெளிச்சம் இல் வரும்போது Gees தன் தலை மண்ணோடு 

(குற்தத்தோடு) பலர்க்கும் காணப்படுகிறான். 

தன் நாட்களை நிரந்தரமாக அடங்கியே கழிக்கிறான் ; 

வி/வனது வாக்கும் மனமும் எப்போதும் வித்யாஸப் பின்
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நன. உயர்ந்த குணங்களை யடையவேண்டுமென்று பாடுபடச 

ரன் ;) தன் வஞ்சனையான எண்ணங்களையே பின்னும் தழுவிக் 

கொள்ளுடறான். ஏ! மதியிலி | உன் உண்மையான நிலையை. 

மறைக்க நீ எடுக்கும் ச்ரமம், உன் நிஜஸ்வருபத்தை வெளிப் 

படுத்த எடுக்கும் ச்ரமத்தைக் காட்டிலும். ௮ திகமாக விருக்க 

PS. ஞானம் பெற்ற குழந்தைகள் உன் மோசத்தைக்கண்டு 

சிரிக்கும். உன் வேஷம் வெளிப்பட்டால் உன்னிடத்திலேற் 

பட்ட ௮வமஇப்பு உன்னை வெறுப்புக்கு உட்பகித்தும்,



ஏழாவது காண்டம், 

  

மனிதப்பொது. 

1-வது அத்யாயம். 

HUMAN FRAME AND STRUCTURE, 

மனிதயாக்கையும் அதன் அமைப்பும். 

மனிதனே? மண்ணால் பிண்டம் பிடிக்கப்பட்ட பிள்ளையே! 

நீ பலவீனமாயும் ௮றிவீனத்தோடும் இருக்கவும், தாழ்ந்து 

நடக்க வேண்டி யதாயிருக்சவும், ஸர்வக்ஞ்சை உன்னை 

மதித்து உன் மனோபாவனைகளில் பெருமை கொள்ளுவாயா ? 

உன் ஸந்நிதிபில் ஸாவசக்இயும் வெளிப்பட எஇர்பார்ப்பாயா? 

உனது சரீர அமைப்பைக் கருதப்பார், பயப்படத்தக்க வித 

மாகவும் அச்சாயப்படத்தக்க விதமாகவும் நீ ச்ருஷ்டிக்கப்பட் 

டிருக்கிருய், அகையால், உனது ச்ருவ்டி கர்த்தாவைப் பய 

பக்தியோடு ஸ்தோத்ரம் பண்ணுவாயாக, மா்யாதையுடன் 

௮வரெதிரில் களிகொள்ளுவாயாக, 

எல்லா ப்ராணிகளிலும் நி சிமிர்ந்து நிற்பதன் கார 

ணம் என்ன ? அவருடைய ச்ருஷ்டி அதிசயங்களைக் சவனிக் 

கவே. ௮ வருடைய ச்ருஷ்டியைக் கவனிப்பானேன் ? அவற் 

றைக்கண்டு ௮ திசயிக்கவே, ஏன் ௮ திசயிக்கவேண்டும்? ௮வற் 

றையும் உன்னையும் படைத்த கடவுளை வணங்கவே, சேதன 

அறிவு ஏன் உன்னிடத்தில் மாதரம் வைச்சகப்பட்டுள்ளது ? 

௮து எங்கிருந்து உனக்குக் கிடைத்தது ?
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மாம்ஸத்தினால் நினைப்பது முடியாது--௪ லும்புகளினால் 

நீயாயா நயாயம் பார்ப்பது முடியாது, தன்னுடலைப் புமூக்கள 

தின்னுமென்ற ஸங்கதி ங்கத்.துக்குத் தெரியாது, தன்னைக் 

கொல்லுவதற்காகலே மனிதன் தீனிபோடுகிறான் “என்ற ஸங் 

கதி காளைமாட்டுக்குத் தெரியாது. 

 வெறியயர் வெங்களத்து வேனமகன் பாணி 

மேறியார் ஈறுங்கண்ணி முன்னர்ச் தயங்க 

மதிகுள குண்டன்ன மன்னா மகஒழ்ச் 

யறிவுடை யாளர் seve,” 

நாம் பார்ப்பவற்றிற்கு ஒத்திராத ஏதோ ஒன்று உன் 

ஜோடி சேர்க்கப்பட்டிருக்கற து, உன் இக்தரியங்களால் ௮றிய 

முடியாக ஏதோ ஒன்று உன்சரீரத்துக்கு விஷயங்களைப்புகட்டு 

இன்றது, அதென்னவென்னு கவனி. ௮னு ஓடிப்போன 

பிறகும் உன் சராம் ஸம்பூர்ணமாயிருக்கறஅ௫, அதனால் ௮து 

உன் சரீரத்தின் ஒரு பாகமல்ல. ௮து சித்ரூபமானது--௮து 

என்று முள்ளது. ௮. தன்னிச்சைப்படி. நடக்கவல்லது. 

அதனால், ௮௮ தன் செயல்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ண 

வேண்டியது, 

.. கழுதை தன் பல்லால் புல்லைக் கடிக்க முடியுமானாலும் 

அதற்கு ஆஹாரத்தின் உபயோகம் தெரியுமா ? முதலையினது 

முதுகெலும்பு உன்னுடையதைப்போல கேராகவிருக்தாலும், 

௮ உன்னைப்போல நிமிர்ந்து நிற்க முடியுமா? கடவுள் 

அவற்றை ச்ருஷ்டி த த.துபோலவே உன்னையும் சருஸ்டித்தார், 

அவற்றிற்கெல்லாம் பின்னர் நீ ச்ருஷ்டிக்கப்பட்டாய், ௮வற் 

MOG Cuore பதவியும் ௮வற்றை அடக்கயொளும் கெளரவ 

மும் உனக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. ௮வருடைய அம்சமாகவே 

ஞானதத்துவத்தை உனக்கு அறிவித்தார்,
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ஓடச்தையும் சத்தையும் கலந்து உன்னை ச்ருஷ்டித்த 

கடவுளது உயாவைச் ௧௫௮. அவருடைய இறு அம்சம் 

உனக்குள் இருப்பதைக் சவணி. உன் கெளரவத்தைபீபார்த் 

துக்கொள் பாபஞ் செய்யத் துணியாதே, பாம்பின் வழி 

யைக் கண்டு அஞ்சும்படி செய்தது யார்? குதிரைக்குக் கனைப் 

புக் கற்பித்தவர் யார் ? பாம்பை மிதித் துக்கொல்லவும், குதி 

ரையைப் பழக்க வளர்க்கவும் உனக்குக் கறபித்தவா அவரே. 

2-வது அத்யாயம். 

இந்த்ரியங்களின பயன்--1% (8 OF THE SENSES. 

அழகா யமைந்திருக்கிறதென்று உன் சரீரத்தையும், 

உன ஆதிமா ase விடமென்று உன் ஹ்ருதயத்தையும் 

பற்றி வியஈது கூறாதே. விட்யெஜமானன் விட்டுச் சுவர்களைக் 

காட்டி லும் கவனிக்கத் சகுந்தவனல்லவா ? விதை நடுவதத்கு 

முன் நிலத்தைப் பண்படுத்த வேண்டும், குயவன் பிம்கான் 

செய்வதற்குழுன் சூலை கட்டித் தயார் செய்துகொள்ள 

வேண்டும். 

மனிதனே ! ஸமுத்ர ஜலத்தை நோக்க, இவ்வழியாக 

உன் அலைகள் செல்லவேண்டும். இவ்வளவு உயரமே உன் 

அலை பொங்கவேண்டும், 9 5 DG ௮க்யமாக நடக்கக்கூடாது, 

ஏன்று கடவுள் அக்ஞாபிப்பது போல, உன் ஆத்மா உன் 

சரீரத்தை ஏவி நடத்தட்டும்; உன் சரீரத்தைத் தன் 

சக்இக்குள் அடக்க வைக்கட்டும். உன் ஆத்மா உன் சரீரத் 

துக்கு ஒரு ௮ரசன், அவனது குடிகள்--(இந்த்ரியங்கள), 

அவன் ஆணையை மீறவிடாதே. 

உன் சரீரம் உலக உருண்டை போன்றது. உன் எனலும் 

புகள் ௮தனை ஸரியாக நிறுத்தும் தாண்களாம். ஸமுத்ர
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மானது தன்னிடத்து ஆறுகள் மூலமாய்ப் பாயும் நீரூற்றுக் 

களுக்கு ஆதாரமாவதுபோல உன் ஜீவசக்தி ஹ்ருதயத்தி 

லிருந்து வெளிப்பரவித் தன்னிடத்திற்கு மீண்டும் வந்து சேர் 

இறது. அவ்விரண்டும் எப்போதும் இம்மா திரியே ஓடிக்கொண் 

டிருக்கின் றனவல்லவா ? இவ்விரண்டும் கடவுளாலமைக்கப்பட் 

டன வென்பதை எண்ணிப்பார். 

உன் நாசி வாஸனையறியவும் உன் வாய் ருசியான 

பொருள்களைத் தின்னவும் ஏற்பட்டவையல்லவா ? என்றாலும் 

௮திக நேரம் மூக்கு வாஸனையை முகர்ந் துகொண்டிருக்தால் 

தோஷகரமென்பதை யறி; சுவையான உணவுகள் அம்மாதி 

ரியே அளவுக்கு மிஞ்சினால் விஷமாகின்றன (அருவருப்புக் 

இட மாடின்றன.) | 

உனக்காகக் காவல் காக்கும் காவலாளர்களல்லவா உன் 

கண்கள் ? எனினும், எவ்வளவு தரம் ௮வை ஸரி பிசகு கண்டு 

பிடிக்க முடியாமல் விழிக்கின்றன ? உன் ஆத்மாவை மட்டுக்கு 

மிஞ்சிப் போகவிடாதே, உன் ஜீவன் ஸத்வ குணத்தி' 

லேயே யிருக்கும்படி அதற்குப் போதி. இப்படியாக அதன்: 

மர்த்ரிகளான இவவிந்தரியங்கள் எப்பொழுஅம் உண்மையாக 

நடக்கட்டும். 

உன் கையைக் சுவனி! ௮௮ ஒரு அற்புதமாகத் தோன்ற 

வில்லையா ? ௮தைப்போன்றது எப்போதாவது ச்ருஷ்டிக்கப 

பட்டிருக்கிறசா ? ௮ எதற்காக உனக்குக் கொடுக்கப்பட் 

டிருக்கிறது ? உன் ஸஹோதாரனுக்கு உதவிபுரிவதற்காகவே, 

ப்ராணிகளிலெல்லாம் ஏன் நீ மாத்ரம் நாணமடையும் த ராணி 

பெதறிருக்கிறாய் ? உலகம் உன் முகத்தைக் ,சண்டு உன் 

வெட்கத்தைத் தெரிந்துகொள்ளும் ) ௮.கனால் வெட்கத்துக்கு. 

ஹே துவான கார்யங்களைச் செய்யாதே.
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ஏன் வெட்கமும் துக்கமும் உன் முகத்தின் செழித்த. 

தேஜனளை ௮பகரிக்கவேண்டும் ? குற்றத்தை விலக்கு, பயம் 

உனச்சகடங்கியது என்றும், துக்கம் புருஷனுக் இயைந்ததல்ல 

வென்றும் உனக்குத் தெரியட்டும். உனக்கு மாத்ரம் ஏன் 

தங்கும்போது ஸ்வப்னங்களுண்டாகவேண்டும்? அவைகளை 

௮சட்டை செய்யாதே. கனவுகள் கடவுளிடத்திலிருக்.து' வரு 

கின்றனவென்று ௮றிவாயாக, 

மனிதனே . உனச்குத்தான் பேசும் திறமை யுண்டு, 

அத்தனை யுரிமை பெற்றதற்காக ஆச்சாயப்படு, அவவாக்கு 

வல்லமையைக் தந்த கடவுளுக்கு உவப்பான நயாய ஸ்தூதி 

களைச்கூறு, உனது குழந்தைகளுச்கு ஞானத்தை யூட்டு--- 

உன் வயிற்று மக்களுச்குத் தெய்வபக்தியைக் கற்றுக்கொடு, 

3-வது அத்யாயம். 

ஆத்மா-அதன் தோற்றமும் உணர்ச்சிகளும். 

THE SOUL—1TS ORIGIN AND AFFECTIONS. 

மனிகனே ! உன புறக்கருவிகளுக்குக் கடவுள் தநத 

QF rem gore து, நோயின்மையும், வீர்யமும், அழகுமாம் ; 

இவற்றுள் முதன்மையானது கோயின்மையாம். சரீரத்.துக்கு. 

கோயின்மையோல ஆக்மாவுக்கு கேர்மையாம். உனக்கு ஒரு 

ஆத்மா வுளதென்பது நிச்சயமாய்த் தெரிந்த கிஷய 

மாம்) அனு நி லகுவிற் கண்ட வுண்மையாம். அதனால் 

ஸாதுவாயடங்கியிரு ; ஆத்மாவைப் பெற்றதற்காகக் கடவு 

ளுக்கு கன்றிய திவுள்ளவனாக விரு, அதன் தன்மையை முற் 

றம் உணர ப் ரயாஸப்படாதே..-௮தை ஒருவராலும் முற் 

கிலும் ௮றிய முடியாது,
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மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம், இவற்றை ஆத்மா 

வென்று நினையாதே, இவை ஆத்மாவின் செயல்கள். : இவை 

ஆத்மாஸத்தாகா, உன்னைப் பலரும் வெறுக்கும்படி ஆத்ம 

பாவனையை ௮.இகம் உயர்த்தாதே. மரமேறிக் கைவிட்டவர் 

களையொத்து நில்லாதே. அதற்காக உன் ஆத்மாவை ம்ருக 

ப்ராய்மாசவும் ஆக்க்கொள்ளாதே, பகுத்தறிவில்லாத குதி 

ரை கழுதைசளைப்போல விராதே- 

ஆத்மாவின் இறமையால் ஆத்மாவைத் தேடிப்பார் ; 

௮.தன் நற்குண நற்செய்கைகளால் ௮தனை அறி. அதன் தர் 

மங்கள் உன் தலைமயிரைக்காட்டிலும் ௮.இகமாயிருக்கின் றன. 

வானத்தில் காணும் கட்சதரங்ககா யெண்ணினாலும் அவம் 

றை யெண்ண முடியானு. அ ராபியர்களைப்போலப் பலருக்கும் 

ஒரே ஆத்மாதான் பங்கிடட்பட்டி.ருக்கிறதென்றும் எண்ணாதே; 

அல்லது ஈஜிப்ட் தேசத்தாரைப்போல ஒருவனுக்குப் பல 

ஆத்மாக்களுண்டென்றும் எண்ணாதே. உனக்கு மனம் எப் 

படி. ஒன்றோ அதுபோல அத்மாவும் ஒன்றென்று எண், 

வெயில் கனிமண்ணைக் கட்டிப்படுத்துகிறதல்லவா ? 

அலவே மெழுகை உருக்குகிற தன்றோ ? ஒரே ஸூர்யன் இர 

ண்டுவேலையும் செய்வதுபோல உன் ஒரு ஆத்மாவே ஒன்றுக் 

கொன்று மாறுபட்ட இரண்டு எண்ணங்களையும் இச்சிப்பது, 

இருட்டு தன்னைத் இிரைபோலச் சூழ்ந்து மறைத்தாலும் சந்த் 

ரன தன் ஸ்வபாவத்தை விடாது வைத்திருப்பதுபோல, ஒரு 

மூடனது உள்ளத்திலும் ஆத்மா குறைவற்றிருக்கெ து. 

அது அழிவில்லாதது ; மாறுதது ; பலரிடத்தும் ஒரே. 

நிலைமையிலிருப்பது ; நோயின்மையானது ஆத்மாவின் வனப் 

பை வெளிக்காட்டுெ௮.; முயற்சி அதற்கு ஞானமென்லும்
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தைலத்தால் ௮பிஷேகம் செய்கிறது. வெளிப்பார்வைக்காக 

நீ பலல்.த தர்மங்களைச் செய்தாலும், வேத நயாயம் உன் ஆத் 

மாவுக்குக் சர்ச்தியைத் ரான. அம்மாதிரியே பலவிஏ ௮௧ 

ரமங்களையம் 8 செய்கிராயென்று பலா நினைத்தாலும் உன் 

ஆத்மாவை ௮ருள் கோர நரகத்தில் சேர்க்கவும் சேர்க்காது 

அந்கன்மை இமைகள் உன்னுடையவையே,; அவற்றிற்கு நீயே 

உக்சாரலாகஞ் செய்யவேண்டும். 

மாரணம் உன் நயாயத் தீர்ப்பை விலக்குமென்று நினைக் 

காதே. உன் கெட்ட கார்யம் உன்னை விசாரணை செய்யவிடாத 

படி உன்னை மறைக்காது; உன்னை எதிலிருந்து ச்ருஷ்டிக்தார் 

என்று நீ அறியமுடியாதபடி உன்னை ச்ருஷ்டி.த்தவர், மறு 

படியும் உனக்குத் தெரியாத நிலையிலிருக்து உன்னை யெழுப்ப 

முடியாதா ₹ 

கோழிக்கு ஜாமம் தெரிவதில்லையா ? விட்.யற்காலத்து 

௮: உமத.தூக்கூவி யுனக்கு அ றிவிப்பதில்லையா ? நாய்க்கு த 

தன் யஜமானனைத் தெரியாதா? காயம்பட்ட ரி தன் காயத் 

தை மாற்றும் பச்சிலையை நாடிப்போவதில்லையா ? எனினும் 

இவை சாகும். இவற்றின் ஜீவசக்தி சரீரத்தோடழிகற து. 

உன் அத்மாதான் நிதயமானது (௮ழியாத.௮). 

உனனைக்காட்டி லும் இவைகளுக்கு உணர்ச்சி சிறந்தி 

ருப்பசால் இவற்றைக்கண்டு பொறாமைகொள்ளாதே, கல்ல 

வஸ் ஆக்சளை யடைந்திருப்பதில் பயனில்லை; ஆனால், அவற்றை 

உபயோகுிக்கத்தெரிந்த ௮றிவில்தான் பயனுண்டென்று அறி, 

உனக்கு மானின் செவிபோன்ற காதும், கழுகின் பார்வை 

போன்ற கண்ணும், தரயின் மோப்பம்போன்றறியும் நாசியும், 

மனிதக் குரங்கைப்போல ருசியறியும் தன்மையும், வண்டு
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(போன்ற உணர்ச்சியும் இருப்பதாக வைத்துக்கொள். பகுத் 

தறிவென்ப தில்லாமற்போனால் ௮வை என்ன பயனைத்தரும், 

மற்றிவை தம்மினத்தைப் போலவே யழிர்துபோகின்றன 

வல்லவா ? 

அப்பிராணிகள் எவற்றிற்காவது பேசுந்திறமையுண் 

Lm? gun Na asta gs இன்னசாரணத்தால் இப்படிச் செய்த 

தாக உனக்குச் சொல்லக்கூடுமா £? ஞானவான்களது வாய் 

ஒரு பணப்பெட்டியின் கதவுபோன்றது. அவர்கள் வாயைத் 

இறத்த தும், உன முன் பொக்கிஷங்கள் விழுகின்றன. ஸரியான 

காலத்தில் சொல்லப்பட்ட நீதிவாக்யங்கள், வெள்ளிப்பாத்தி 

யில் ஸ்வாணச்செடிகளை நட்டது போலாம். 

உன் ஆத்மாவைப் பற்றி டீ அதிக ௮ ஹம்பாவங்கொள் 

ளக் கூமொ? அல்லது ௮தை அதிகம் ஸ்கதோத்மம் செய்யத் 

தான் இயலுமா? அது அதனைத் தந்த கடவுளது உருவமாம், 

௮தன் பெருமையை ஸதா ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள். 

எவ்வளவு றந்த சக்தி உன்னிடத்தில வைக்கப்பட்டிருக்ெ 

தென்பதை மறவாதே, 

தீல்லசாகத தோன்றுவது கேட்டுக்கும் காரணமாக 

விருக்கும். ஆகையால், ஆத்ம கடைகளை ஸக்மார்க்கத்திலேயே 

திருப்பு. ஜனஸமூஹத்தில் தம விசாரத்தை மறந்து 

விடலாமென்று கினையாதே, அதனை உன் அறைக்குள் 

புதைத்து விடமுடியுமென்றும் எண்ணாதே, செய்கைகளில் 

தான் ஆச்மாநந்தம். கர்மங்களைவிட்டு ௮தனை ஒரு க்ஷணம் 

பிரித்து வைக்கமுடியாது. 

அதன் சலன சக்தி நிரந்தரமானது. அதன் முயற்சி 

கள் ௮௫லெலோகத்திலு முள்ளன, அதன் கதிக்கு மிஞ்சின
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விரைவில்லை. வதன் லக்ஷ்யம் பூமியின் உன்னதமான மலை 

யுச்சிகளையடைய வேண்டு மென்றிருந்தாலும், அதான அது 

அடையும், ஈக்ஷத்ர மண்டலங்களுக்கு அப்புறமிருப்பினும் 

தன் தருஷ்டி ௮தமேல் படும். விசாரம் செய்வதிலேயே 

அ தற்காகக்கம், வறண்டு கொதிக்கும் பாலைவனத்தைத் 

தாண்டிச் செல்பவன எப்படிக் தண்ணீர் தண்ணீரென்று அலை 

வானே அதுபோல ஆத்மாவும் அறிவைப் பெற்வேண்டு 

மென்று வேட்கை கொள்ளுத் அ, 

அது அடுக்குள்ளதாதலால் அதனைப் பாதுகாத்துக் 

கொள் ; ௮து ஒழுவ்கிற் கட்டுப்படாதாதலால் ௮தனை அடக் 

இயாள் ; ௮.து மூறர்க்கமானசாதலால் அதனை எரிப்படுத்து, 

௮ தண்ணீரைக்காட்டிலும் ௮.இகம் சலிக்கக்கூடிய து ; மெழு 

கைக்காட்டிலும் வளையக்கூடியது ; வாயுவைக்காட்டி லும் இடங் 

கொடுக்கக் கூடியது ; அதனைக் கட்டக்கூடியல் ஏதாவது 

உணடா ? 

பைகத்யக்காரன் கையிலுள்ள கத்திபோன்றது யோச 

னையில்லாதவன து அச்மா, ௮.தனை ச தேடி.ச்செல்பவன் அடை 

வது உண்மையே. அதனைக் கண்டுபிடிக்கும் வழி யுக்இயும் 

௮ நூபவமூம் அன்றோ ? அனால், இவை பலமற்றவையாயும் 

ஐயப்பாடுள்ளவையாயும், திரிபுஞானத்தோடு கூடினவையா 

யும் இருக்கின்றன, அதனால் உண்மைதான் எப்படி ஆத்மா 

வை யை iC pg 2 

பொதுஜன அபிப்ராயம் உண்மைதான் என்று சொல் 

அவதற்கில்லை. ஏனெனில், பெரும்பான்மையோர் ௮றிவீனத் 

தில் ஆழ்க்இருக்கர்கள். உன்னை த்தானறிதலும், உனக் 

காதாரத் தலைவனை யறிதலும், அவனை வழிபடவேண்டியதற் 
மகாரமகோபாத்தியாய 

ஆட ண அ ளப
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குரிய ந்யாயக்களை oP sod ge இம்மூன்றும் உன்கண் 

ணெகிரில் வெள்ளிடைமலைபோலத் தோன்றவில்லையா ? இதை: 

விட மனிதன் வேறு யாது அறியக்கடக்கிற தென்பகைக் 

கவளி. 

4-வது அத்யாயம். 

மனிதனது ஆயுளின் பர்வங்களும் உபயோகமும். 

OF THE PERIOD AND USES OF HUMAN LIFE. 

வானம்டாடிக்கு விடியற்காலத்தில் ப்ரியமிருப்பதுபோல 

வும், ஆக்தைக்கு மாலையினிடத்துள்ள ப்ரியத்தைப்போலவும், 

தேனீக்குத் தேனிடக் துள்ள ப்ரியம்போலவும், கமுகுக்குள்ள 

பிணவாசையைப் போலவும், மனிகனுக்கு அபுளினிடத்து 

ப்ரிபமேற்பட்டிருக்கிற.து. ௮வ்வாயுள் ப்ரகாசமாயிருப்பினும் 

கண் கூசுவதில்லை, ௮து மறைந்திருந்தாலும் ௮தனிடத்து 

௮ இருப் தியண்டாவ தில்லை, 

அத இனிமையாயிருநக்காலும் தெவிட்டுவதில்லை ; 

பழு அபட்டிருந்தாலும் தள்ளுபடியாவ தில்லை. எனினும், Ly Best 

உண்மையான மதிப்பை யறிந்தவன் யார்? ஆயுளை மதிக்க 

வேண்டியபடி மதிக்கக் கற்.றுக்கொள் ; அப்படிக் கற்.றுக்கொண் 

டால் நீ ஞானத்தின் சகரத்துக் கருஒலிருக்ருய் என் றறி, 

அதைக்காட்டிலும் விலைமதிப்புள்ள தில்லை என்று எண்ணும் 

பேதையோடும் சேராதே. அல்லது அதைத் துச்சமாக 

மதிக்கவேண்டுமென்டிற போலிமேதைகள் பேச்சையுங் 

கேளாதே, ஆயுளை அதற்காக கேக்காதே, ஆனால், ௮௮ 

பலருக்கும் ப்/யோஜனகரமாயிருப்பதற்காக அதனை Cok, 

ஸ்வாணங் கொடுத்தாலும் ஆயுளை உனக்காக விலைக்கு 

வாங்கிக்கொள்ள முடியாது. நவமணிகள் பொ திந்த சுரங்கங்கள்
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பலகோடி கொடுத்தாலும் சென்ற நாகத் திரும்பப் பெற 

முடியாது, நின்ற நாள்களை ஸத்கார்யமுயற்சியில் செலவிடு, 

நீ பிறக்காமலிருந்இருக்தால் ஈன்மையாயிருக்திருக்கு மென்று 

சொல்லாதே. பிதந்த பிறகாவது உடனே செத்இிருந்தால் 

எவ்வளவோ நலமா யிருர்திருக்குமென்றும் நினயாதே. “தேவ 

னே :! என்னை சீருஸ்டிக்காமலிருக்திருந்தால் உமக்கு என்ன 

கேடுற்றிருக்கும் £? என்று உனது ச்ருஷ்டி சகர்த்தாவை 

வினவச் துணியாதே! நன்மை உன் சைவசத்திலேயே யிருக் 

Bog. அ௮ந்நன்மையின்மைதான் தீமை. உனது கேள்வி 

ந்யாயமாயிருக்தால் அதுவே உனக்கு அக்ளை விதிக்கிறது, 

இனிக்குள் முள னி (க்கிற ovens & டு குரிந்தால் மீன்தூண் 

டிலிலுள்ள தீனியை விழுங்குமா ? சுன்னைப் பிடி ப்பதற்காகவே 

பரப்பப் பட்டிருக்கிறதென்று அறிந்தால் இம்கம் வலைக்குள் 

அழையுமா? இக்தகேஹத்கோடு ஆத்மா௮ழிவ தானால் மனித 

னும் ஆயளோடிருக்க விரும்பமாட்டான் ; தயாளுவாகிய கடவு 

one அவனை ச்ருஷ்டித்திருக்கமாட்டார்,  இச்சரிர த்தை 

விட்ட பின்னும் ஜீவித் திருப்பாயென்பதை இதனால் தெரிக்து 

கொள், தான் காண்பதற்கு முன் பட்டு கூட்டில் ௮டைக்கப்பட் 

டாலும் ௮௮ அக்கூட்டில் மோதித்தன் சதையைக் இழித்துக் 

கொள்ளாத.துபோல), நீயும் உன் ஸ்தி.இயிலிருக்து ஓடிப்போக 

வேண்டுமென்று வீண் முயற்சி செய்யாமல், ௮து ௨ னக்ஞு 

இறைவன் அளிச்ததென்று எண்ணி த்ருப்தி படைச் இரு, 

உண் ஆயுளின் வழிகள் ஏற்றத் தாழ்ச்சியோடிருக்தா 

ஓம், அவையெல்லாம் கஷ்டத்தோடு கூடினவையல்ல. எல்லா 

வற்.றிற்கும் உன்னை வஸஇயாக்டுக்கொள், சிறி.தும் இமையில்லை 
போலத் தோன்றுகிற விடத்தில், பெரிய ௮பாயமுள்ளதென் 

5
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பதைக் கவனித்து ஸந்தேஹப்படு, நீ தரையிற் படுக்கும் 

போது உனக்குப் பயமில்லை. சோஜாப்பூ பரப்பிய சயனத் 

இல் ube qu Cum gs மூள குத்தாதபடி பார்த்துக்கொள். 

கெட்டவாழ்வைலிட ஈல்ல மரணம் இறக்தது. நீ எவ்வ 

ளவு காலம் இருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவுகால மிருக்க 

மூயலு. அனால் ஏவ்வளவுகால மிருக்கக் கூடுமோ அவ்வளவு 

காலமிருக்க ப்ரயாஸைப்படாதே, உனது மரணத்தைக் காட்டி, 

ஓம் உனது உயிர்வாழ்வு பிறர்க்கு ப்யோஜனகரமானகா 

பிருந்தால் உன் ஆயுளைக் காப்பாற்றுவது உன் கடமையாம். 

உனக்கு ஆயுள் ஸ்வல்பமென்று பேதையைப் போலப் பிதற் 

ரூதே.! எவ்வளவு குறைந்ததோ அவ்வளவு கவலைகளும் 

குறைவு என்பதை நினை த். துக்கொள். 

உன் வாழ்நாட்களின் தொகையிலிருந்து ௮தன் உப 

யோகமற்ற காலங்களைக் கழித்தப்பார். எவ்வளவு மிகுந் 

திருக்கற அ ? குழந்தைப் பருவத்தையும் மறு குழந்தைப் 

பருவமாகிய வயோதிக காலத்தையும், நீ உறங்கிப் போக்னெ 

காலத்தையும், உன்னுடைய சவனமில்லாமற்போன காலத்தை 

யும், உனக்கு கோயிற் கழித்த நாள்களையும், கழித் அப்பார் ? நீ 

பூரண வயஸுு பெற்றிருந்தாலும் எவ்வளவு பாகம் உனக்குப் 

பயன் பெற்றது ? 

“வேதநூற் பிராயநூறு மனிதர்தாம் பெறுவரேனும் 

பாதியு மூறங்கப்போகும் நின்றஇற் பதினையாண்டு 

பேதை பாலகனதாகும் பிணிபசி மூப்புத் இன்பம் 

ஆதலாற் பிறவிஷவேண்டே னரங்கமா நகருள்ளானே.!? 

உனக்கு க்ருபை கூர்ந்து ஆயுளை வரமாரக் கொடுத்த 

கடவுள், ௮து ௮திதன்மைத்தாகக் காணும்படியாகவே ௮
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னைக் குறைவாக்கனார். தீர்க்காயுள் பெற்ற தனால் ௮௮ உனக்கு 

யாது பயனைத்தரும் ? ௮இ௧ பாபங்களைச் செய்ய அவகாசம் 

இடைக்கலேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா ? ஈன்மை செய்கிற 

தீற்சே யென்பாயாயின் உனக்குக் கொடுத்த ஸ்வல்ப ஆயுட் 

காலத்தில் நீ செய்த நன்மை போதுமென்று அவர் த்ருப்தி 

படைய மாட்டாரா ? 

அிக்கத்தின் குழந்தையே பின்னர் ஏன் நீண்ட அயுள 

விரும்புகிறாய் ? ஊதுனெ.ற கொல்லுலையைப்போல உயிர்ப்பு 

வாங்கவும், உண்ணவும், உலகத்தைப் பார்க்கவுமா* இவை முழு 

வதும் நீ முன் பே அடிக்கடி செய்திருக்கிறாய், பலமுறை 

செய்ததையே திரும்பத் திரும்பச் செய்து நீ சலித்துப்போக 

வில்லையா ? அ௮ச்செய்கை மட்டுக்குமிஞ்சென காகக் காணப்பட 

வில்லையா ? 

இல்லை யென்றால், உன்னுடைய ஞானத்தையும், நல் 

லொழுக்கத்தையும் வருத்திசெய்து கொள்ளவேண்டுமென்று 

எண்ணமா ? அந்தோ .! மகனே ! அறிவதற்கு மீ யார்? உனக்கு 

யார் வித்சை கற்பிக்க நிற்கிறார்? உனக்குளள கொஞ்ச காலத் 

தையும் விணில் செலவிடுகிராய், ௮.தனால் இன்னும் அதிகம் 

கொடுக்கப்படவில்லையேயென்௮ குறை கூறாதே, ஞானம் 

இடைக்கவில்லையே யென்று துச்கிதீது வருந்தாதே. அது 

உன்னுடலோடழியும் : இம்மையில் யோக்யனாயிரு, மறுமை 

யில் நீ (ானியாயிருப்பாய். 

“உனக்கு ஏன் ஏழுமடங்கு ஆயுள ஏற்பட்டிருக்க ஆ 77 

என்று காகத்தைக் கேளாகே, உன் கண்கள் நூறு தலைமுறை 

என் ஸந்ததியாரைப் பார்க்கும் யோக்யதை எப்படிப் Qup 

ன ?' என்று மானை வினவாதே, அவை யுன்னைப்போல
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ஆபுட்காலத்தைக் துர்விநியோகஞ் செய்கன்றனவா? அவை 

களித்துக் கூத்தாடிகின்றனவா ? துஷ்டச் செய்கைக 

ரச்குடி போகின்றனவா? உன்னைப்போல mer Oa 

டவையா? புனித வாழ்வும், கபடமற்ற ஈடையுமே, நீண்ட 

அயுளையடையும் மார்க்கமென்று அவத்றினிடத்திருந்சாவது 

கற்றுக்கொள். 

அவற்றைக் காட்டி லும் நன்றாக உனக்கு வாழ்நாளைக் 

கழிக்கத் தெரியுமா ? அப்படிக் தெரியாதபோது அவற்றைக் 

காட்டி ஓம் குறைந்த யுள உனக்குப் போதுமானது. தனது 

கொடுமையான ஆட்௪ ஸ்வல்ப காலந்தான் நிற்குபென்பதை 

உணர்க மனிதன் உலகத்தைத் தனக்கடி மையாக்கிக் கொள் 

ளத் அணிவானானால், தனக்குச் சாச்வத வாழ்வு பெற்றானா 

யின் யாது தான் பெறக் சருதான் ₹ 

உனக்கு வேண்டிய ஆயுள் கிடைத்திருக்்த.ு; ஆனால், 8 

அதனை அதரித்துப் பேணவில்லை. உனக்கு அயுளில்லாம 

லில்லை, மனிதனே ஆனால், கீயதனை விண் செலவிடுகிரம், 

உனக்கு அளவுக்கதிகம் கிடைத்திருப்பதால் நீ உன் வாழ் 

நாமா அல்பமென்று தள்ளிவிடி௫ரய், எனினும், போன காட் 

கள் மீண்டும் ஈமக்குக் கிடைக்கவில்லையே யென்று வ்யளனப் 

படுலிருய்  யதேஷ்டமாயிருப்பதல்ல செல்வத்துக்குக் கார 

ணம் ; அனால், செட்டாயிருப்பதுகான் சகாரணமென்பதைத் 

தெரிந்துகொள், 

. தோரனவான இளமையிலிருக்தே ஈன்ருய் வாழ ஆரம்பிக் 

கிறான்; தனால், மூடனோ சாகுறவரையில் நனறாய் வாழக். 

சொடங்கிக்கொண்டே யிருக்கிறான், முதலில் செல்வத்தைத் 

சேட முயன்று, பிசகு அதனை அழுபவிப்போமென்று ௧௬.
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தராதே. நடைபெறும் காலத்தை ஈமுவவிடுகறவன் தன்னிடத் 

அளளவற்றை எறிந்துவிடுகிறவனாவான். யுத்தவிரன் அறி 

௮)தற்கு முன்னர் எதிரியினது அம்பு அவனது sree 

தைத்து ஊடுருவுவ ௮ போலக் BOM GH ஆயுள் கிடைத் இருக் 

கிறதென்ற ஈல்லுணர்வு ஒருவனுக்கு வருவதன்முன் ௮வன் 

வாழ்நாள் அவனைவிட்டு விலடவிடும், 

பின், மனிதன் விரும்புகித ஆயுள் தானேன்ன ? அவன் 

வைத்துக்கொள்ள ஆசைப்படும் ச்வாஸம் தானென்ன ? ௮. 

மாயையல்லவா ? அவ இகளின் சோவையல்லவா ? நாலா பக்கங் 

களிலும் பிணைக்கப்பட்ட இமைசனைப் பின்பற்றுவதல்லவா ? 

ஆரம்பத்தில் அறியாமையிலும், மத்தியில் கஷ்டத்திலும், 

முடிவில் அச்சுச்திலுமாக ௮து கழிகிறது. ஒரு அலை மற் 

ஜோரலையில் மோதி இரண்டும் அவற்றிற்குப் பின்னுள்ள 

அலைக்குள் சிக்கிக்கொள்ளுவ துபோலவே, மனிதனது வாழ்கா 

ஸில் தீமைகள் ஒன்றையொன்று தொடர்கின்றன. 

தடை முதலி லேற்பட்டிருக்குங் பெருக் கஷ்டம், சழிக் 

தபோன சிறு சஷ்டத்தை விழுங்குறெ.து. நமது பயங்கள் 

உண்மையான இதீமைகளாம் ; தாம் ௮ஸலம்பாவிதங்களை எதா 

பார்க்கிறோம். என்ன மூடர்கள் ? மரணாதீனப்பட்டவர்கள் 

போலப் பயப்படவும், நித்யவாழ்வு பெற்றவர்களபோல 

ஆசைப்படவும் செய்கிறோம், 

நமது வாழ்நாளின் எந்த பாகம் நம்மோடிருக்க விரும்பு 

வோம் ? யெளவனமா ! அப்படியானால் கலஹால்பதமான இற் 

றின்பங்களில் . மூழ்ித் அணிவுகொண்டு இரிய விரும்புகி 

ரோமா ? ௮ல்ல,து வயோதிகமா காம் விரும்புவது ? நமக்குத் 

',தள்ளாமையோடிருக்க ப்ரியமா ?
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நரை இரையாளர்க்கு மர்யாதை ஈடக்குமென்றும், 

நீண்ட ஆயுள் பெறுவது கண்யமென்றும் சொல் இிரூர் 

களே ' நல்லொழுக்கம் வாலிபப்பருவத்துக்கு மர்யாதையைத் 

தீரும், ஒழுக்கத்தினின்று இழுக்கின வாலிபனது: வயோ 

இகம் அவனு நெற்றியிற்றோன்றும் கோெளைக்காட்டிலும் 

அதிகமான Fim SOM ௮வன ௫ ஆச்மாவில் உண்டெபண்ணும், 

வருத்த நாரீ பதிவ்ரதா” என்று வயோஇகத்துச்கு மர் 

யாதை நடக்குமா? வயோதிகத்துக்குக் காம இன்பங்களி 

Log ப்ரியமிருந்தாலும் சாமவின்பங்கள் வயோதிகத்தை 

வெறுக்கும்போது, இவ்வயோகிக மர்யாதையில் வன்ன 

ந்யாயமிருக்கிற து? நீ யெளவனத் தோடிருக்கும்போது நல் 

லொமுக்கமுள்ளவனாக வீரு. அப்படியிருந்தால், உன் வயோ 

இகத்துக்குக் கண்யமுண்டாகும்.



எட்டாவது காண்டம்: 

  

மனிதனது துர்ப்பலாதம் அகன் விளைவும். 

MAN-HIS INFIRMITIES AND THEIR EFFECTS. 

1-வது அத்யாயம். 

டம்பம் (வேறுமை)--- 141111, 

உறுதிபின்மை யென்பது 6 ப்பொழு ௮ம் மனிதனிடத்தி 

லிருக்கிறது ; அமிகத்வம் அவைத் சன்னிஷ்டப்படி நடத்து 

இறது ; ஏக்கம் அவளை மூக்கால்லாசி மூடிக்கொள்ளுகி op; 

 ஏனக்ககொரெிரின்றி கான் குடிசொண்டிருச்சிறேன் ' என்று 

பயம் வீளம்பரப்படுத்துகிறது ; னால் இவற்றிற்கெல்லாம் 

மேலாக டம்பம் நிற்கிற து, 

மனிதனுக்கு நேரும் இன்பங்கமாக் கண்டு அழாதே ; 

ஆனை, அவனது அச்ஞானங்களைக்கண்டு சிரிப்பாயாக, ஒரு 

டாம்பீகன் பெற்ற வாழ்நாள் கனவில்கண்ட பணம்போலாம். 

மனிதர்களில் சர்தீதிவாய்க்த சுத்தவிரன், நொய்ய நீர்க்குமிழி 

யிலும் மேலாவானா? பொதுஜன அபிப்ராயம் ஒரு நிலையா 

யிருப்பதில்லை, அவர்களுக்கு விச்வாஸழுமில்லை. பின்னர் 

ஓர் ௮ரிவாளன் ஏன் மூடர்களினிமித்தம் தன்னை ௮பாயத் 

அக்குளளாக்கிக் கொள்ளவேண்டமிம் 7 

தனக்குப் பெரிய நிலை௮ரும்போது ஈடக்கவேண்டிய 

வழிகளை யெண்ணி, நடைபெறுங்காலத்து விஷயங்களைக் கவ 

னிக்காதிருக்கறவன், தன் உண்டியை வேறொருவன் புரக்க
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விட்டுச் தான் வாயுபக்ஷணம் பண் ணுகிறவனை யொப்பாவான், 

உன் தற்கால நிலையில் உனக்குத் தகுந்த மாதிரியாக ஈடந்து 

கொள்,: உயர்ந்த நிலைவரும்போது உனக்கு வெட்கப்பட 

வேண்டியிராது, டம்பத்தைப்போல ஒருவனது கண்ணை 

மறைப்பதும், ஒருவனைக் தன்னையறிய ௦வொட்டாமற் செய்வ 

அம், வேஜென்.று மில்லை. அந்தோ ! உன்னை யுனக்குத் தெரி 

யாதபோது ஏனையோர் உன்னைக் துல்யமாகக் காண்கிருரகள, 

உன்னத நிலைக்கு வந்து ஒரு யோக்யதையுமில்லாத 

மனிதன், வாளனையில்லாது அலங்காரமாய் உபயோகமில் 

லாமல் பலர் கண்ணிலும் பட்டுக்கொண்டிருக்கற பூவரசம் 

பூவை ஓத்திருக்கிறான், ஒரு டாம்பிகனது மனது த்ருப்தி 

யடைக்திருப்பது போலக் காணப்பட்டாலும் அதற்கு ஓய 

வில்லை. அவ்வோய்வில்லாக ஸங்கதியை மறைக்க முடியாது. 

தன் செயலுக்கு மீறி நினைக்கிறான். தனக்குப் பிறகு தன் 

பேர் நிற்குமென்றனு எண்ணுகிறான். அவன் Bt gs Seu) 

பேசுவதாக..ஒப்புக் கொண்டவர்சள் ௮வனை மோசஞ் செய்க 

ர்கள். 

தான் இறந்த பிறகு தன் அத்மாவுக்குப் புகழ் ஏற்பட 

வேண்டும் என்று எண்ணிச் செய்பவன், தான் பாலோகத் 

இல் ஸங்கடப்படக் கூடாதென்று ஒரு பெண்ணை மணந்து 

விதவையாக விட்டுப் போகிறவனை யொ த்இருக்கிறான். நீ உயி 

சோடிருக்கும்போது நல்ல கார்யங்களைச் செய், ௮க்தப்பற்றிப் 

பிறா சொல்லுவதைக் சவனியாதே. உனக்குள்ள சீர்த்தி 

உனக்குப் போதுமென்று தருப்தியடை. உன் ஸந்ததி 

அதைக்கேட்டு ஸந்தோஷப்படட்டும். 

தீன் நிறம் தனக்குத் தெரியாத வண்ணா த் இப்பூச்சியைப்
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போலவும், தன் வாஸனை தனக்குத் தெரியாத மல்லிசைப் 

பூவைப்போலவும், டாம்.8கன் தன் டம்பத்கதைகத் தானுண 

ரா.து பிறர் அதனைக் கவனிக்கும்படி. செய்கிறான், பிறர் கவ 

னிக்காக பக்ஷத்தில் அல்லது உலசமறியாஅவிடில், தான் 

அணியும் பட்டாடைகளும், தான் உண்ணும் பஞ்ச பச்ஷ்ய பா 

மான்னங்கஞநம் என்ன ப்ரயோஜனம் என்று சொல்லிக்கொள 

கருன். உன் உடையைத் துணியில்லாதவர்சளுக்குக் கொடு, 

உன் ௮ஹாரத்தைப் பட்டினியா யிருப்பவர்களுக்குப் போடு, 

அம்மாதிரியாக உனக்குப் புசம் ஏற்படட்டிம் ; அப்புகழ்தான் 

உனக்க கருக்கதென்று நீ புணா்வாயாக. 
€ ம் 2) ர் cr 7 

உலகம் கொஞ்சமும் பொருட்படுக்தாக முக ஸ் அஇகளை 

ஏன் ஒருவனுச்சளிக்கிறாய் ? உன்னை யாராவது முசஸ் ௪.இ 

செய்வார்களானால் நீ ௮தனைத் தெரிஈ்து கொள்வாயல்லலா ? 

அதனை நீ பொருட்படுத் வாயா ? நீ பொய்டிசால்லுவது 

அவனுக்குத் தெரியும் என்றாலும், அதற்காக அவன் உனக்கு 

கன்றி கூறுவான் யென்றும் தெரியும். உண்மையாகப் பேசு, 

டாம்பீகன் தன்னைப்பற் றிப் பேசிக் கொள்ளுவ திலேயே 

களிப்படைஇருன். மற்றவர்கள் அதைக் கேட்சு விரும்புவ 

தில்லை யென்பசை யவன் மறந்தவீடுகிரான். அவன் ஏதா 

வது புகழுக்குரித்தானதைச் செப்திருந்தா லும்,பிறர் மதிக்கக் 

கூடியது ஏதாவது ௮வனிடத்்திரு£தாலும், ௮தையெடுத்துப் 

பலர்க்கு: சொல்லுவதில் அவனுக்கு ஸந்தோஷம் : அதைப் 

பிறர் சொல்லக் கேட்பதில் ௮அவனுச்குப் பெருமை. அப் 

பே்ப்பட்டவன.து எண்ணம் அவனையே மூறியடிக்கிற து. 

ஜனங்கள் அவனைப்பார்த்து * இவன் இவ்வரிய பெரிய கார்யம் 

செய்தான், இவனிடத்து இச்சிறந்த பொருளுண்டு ' என்று
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சொல்லுவதில்லை. ஆனால் £ தனக்கு ௮௮ கிடைத்தது என்று 

எவ்வளவு கர்வப்படுகிறான் பார்." என்று பே௫ிக்கொள்ளுகி 

மூர்கசா, 

(டனிதன து மனது, பல விஷயங்களை ஒரே ஸமயத்தில் 

கவணிக்க முடியாது, படாடோபகத்தில் தன் மனதைச் செலுத் 

துபவன் உண்மையைக் வசைவிட்டுவிலொன்.. ஓடும்போது 

உடைக் துபோகும் குமிழியைப் பின்பற்றித் தனக்குக் கண்யத் 

தைத தரும் of ag aw மண்ணில் மடியச் செய்கிருன், 

௪ - வது அத்யாயம், 

கடைப்பிடியினமை---11100118111105, 

(பனிதனே ! ஸ்வபாவமே உன்னை ஒரு கார்யத்தில் 

நிலைத்து கில்லாதபடி கலைக்கிறஅ, அதனால் ௮தன் மோசங் 

களுக் குளளாகாதபடி உன்னை எப்பொழுதும் காத்துக் 

கொள. மாதாவினது கராப்பத்திலிருக்கே நீ ஸஞ்சல இத்த 

ஞய்ப் பிறந்தாய், உன் தந்ைதயின் கருவிலிருந்து உறுதஇயின் 

மையைப் பிதிரார்ஹிகமாக அடைந்தாய், பின் புருஷதர்மக் 

களி*லொன்முகிய கடைப்பிடியில் நீ எப்படி உறுஇியாக நிற்கக் 

கூடும் ? 

உனக்குச் சரீரத்தை யளித்தவாகள துர்ப்பலத்தையும் 

௮,தனோ டென்கூட்டினார்கள். அனால், உனக்கு ஆத்மா அளித் 

தவர் உனக்கு நிர்ணயபுத்தியை ஆய கமாக அளித்திருக்கிறார். 

அதனை உபயோ௫ித்தால் நீ புத்திமானாயிருப்பாய், அப்படிப் 

ப, த்திமானாயிருக்தால் நீ ஸ-ஈகவானாயு மிருக்கக்கூடும். 
  

* அறிவு, நிறை, ஒர்ப்பு, கடைப்பிடி என்பன 4-புருஷதர்மங்கள், —
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கார்யங்களை ஈன்றாய்ச் செய்பவன் தன் இறமையைப்பற் 

ிப் பெருமை கூறு இருக்கட்டும், ஏனெனில் ௮வை ௮வனிச் 

சையால் நடக்கதல்ல. ‘yoru வேளையில் ப்ரம்மாதி யானா 

௮ம் ஐய ஒரு செயலுமில்லை. 

அவை வெளியே யிருந்து GC wlan Now aay, @ ஹூவின் 

பயனல்லவா ₹ தடுமாற்றத்கிலேயே பிறகு, உபகுணங்களால் 

கெருக்கப்பட்டு, ௨தோ ஒரு வெளிச்சக்தியால் கார்யங்கள் 

நடைபெறுடின் றன வென்றுல் அவ்வெளிச் சக்திக்கும், உப 

ணங்சளுக்கு மன்றோ பெருமை * அப்பெருமை உன்னுடைய 

தென்று பெசுவழெப்படி ? உன் செய்கைகளை நிறைவேழற்றுவ 

தில் ஸஞ்சலபுத்தி யுள்ளவளுபிராகே. அவற்றைப்பற்றி 

நினைப்பதிலும் தணிபை விட்டுவிடாதே, இப்படி. விட்டு 

வீடா இிருப்பாயானால் உன் ஸ்வபாவத்தின் இரண்டு தவறுதல் 

களையும் ஜயிக்கவனாவாய். 

ஒன்றோடொன் ஜொவ்வாத கார்யங்களைச் செய்வதைக் 

காட்டி லும் பகுத்தறிவிற்குத் தில்குவிகாப்பதெ.து ? இவற்மிற் 

செல்லும் மனப் பாங்குசகா மனவுறுதி தவிர பின் எவை 

யடக்கமுடியும் £? கடைப்பிடி யில்லாதவனுக்கு ௮வன் மாறு 

இறதன்மை தெரியும், ஆனால், ௮சன் சாரணம் அவனுக்குத் 

தெரியாது. நீயாயமான கார்யங்களைவிட்டுப் பிசக முடியாத 

வனுயிரு. பின் மனிதர் உன்னை ஈம்புவார்கள். 

உள் நடையைப்பற்றிய விதிகளைத் தீர்மானப்படுத்இக் 

கொள், அவற்றை நீ எட்போதும் ௮நுஸரிப்பதையும் பார். 

உன் கொள்கைகள் நயாயமானவையாவென்று முதலில் கவனி. 

பின் ௮வற்றின்படி ஈடப்பதினின்று பிறழாதே, 

அவவிதமாக நடந்து உன் பாசங்கள் உன்னை மேற்கொள்
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ளாதபடி பார், அதனால், உன்னிட.த் துள்ள ஈன்மைகளை உன் 

கடைப்பிடி உ.றுஇப்படுத்தும், உன் துரஇர்ஷ்டங்கள் உன்னை 

பணுகாசபடி ௮வை ஒட்டும், கவலையும், விஷாதமும் (கார்யபல் 

கத்தினால் வரம் துக்கம்) உனக்கு எப்பொழுதும் உண்டாகா. 

உனக்கு பரத்யக்ஷமாகக் கண்ணுக்குப் படும்வரையில் 

ஒரு தீங்கையும்பற்றி நீ ஸந்தேஹிச்சாதே, ஒருமுறை கண்ட 

பிறகு அதனை மறக்காதே, சக்ருவா யிருந்தவன் ஸ்கேஹனா 

/பிருக்க முடியாது, ஏனென்றால், மனிதன் தன் குற்றங்களைத் 

திருத் திக்கொள்ளுகிற இல்லை, 

தன் நடைச்கென்று ஒரு ஒழுங்கில்லாதவனுடைய 

மிசய்கை எப்படி. நயாபமாயிருக்க மூடியும் ? காரணகாாய நயா 

யத்தோடு பொருக்காத எதுவும் நீதியா யிருக்க முடியாது. 

கடைப்பிடி யில்லாசவனு அத்மாவுக்கு மன சச்சார் இயில்லை. 

அவனோடு ஸ்கேஹம் பண்ணுகிற எவனும் மனவாறுத 

லோடிருக்கமுடியா.து. 

அவனது வாழ்காள் ஏற்றக்தாழ்மவோடு கூடியிருக்கும்; 

௮வன து ஈடை ஓழுங்னேமாயிருக்கும்; அவனது மனம் அடிக் 

சுடி. மாறிக்கொண்டே யிருக்கும். இன்று அவன் உன்னை 

கேப்பான். நாமாக்கு உன்னை வெறுப்பான். ஏன்? ஒரு 

வேளை உன்னை விரும்பினதற்கும் மற்றொருவேளை உன்னை 

வெறுத்ததற்கும் காரணம் அவனுக்கே தெரியா, இன்று 

௮ வன் கொடுங்கோன்மன்னனா யிருக்கறான். காளைக்கு ௮வ 

னது வேலைச்காரன் அவனிடத்து அவ்வளவு பணிவாயிருப்ப 

தில்லை, ஏன் ? 

பலமில்லாமல், செருக்குக் காட்டிகறவன், பணியா தவர் 

களுக்குக் குற்றேவல் செய்வான். இன்று ஆராதூரியாய்த்
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தின்பான், நாளைத் இன்னவேண்டிய வஸ்துக்கள் ஈனருயில், 

லாதபோது வாயோடு எரிந்து பேசிக்கொளளுவான். மிதச் 

தெரியாதவனுடைய செய்கை இப்படித்தான. ஒரு நிமீஷத் 

வுக்குப் பிறகு பசும்புலலைப்போல் நிறம் மாறும் பச்சோந்தி 

யைப்பார்த்து ௮து சுறுப்பு என்று சொல் ௮வதெப்படி ? 

அத்தகைய மனிதனுடைய வாழ்வு ஸ்வப்கத்திற்கா 

ணும் வெளியுருவைத் தவிர வேறென்ன ? காலையில் களிப் 

போடெழமுஇரன ;ஈடுப்பசலில் ஸஹிக்கமுடியா தடி. கவலைப்படு 

கிரான், இக்தகிமிஷம் அவன் தன்னைக் கடவுளென்று பாவிக்க 

ன். அடுத்தநிமிஷம் தன்னைச் சிறுபுழுக்களிலுங் கடைய. 

னென மதிக்கிறான். ஒரு கணம சிரிக்கிரான், மறுகணம்: அழு 

இரான், இப்பொழுது ஒருகார்யதிகைச் செய்வதெனத் தீர்மா 

னிக்கிரான. உடனே அசத்தீர்மானம் நமுனி விடுகிற மு, அதற 

கமித்த நிமிஷத்தில் தீமானித்தானோ வில்லையோவென்பதே 

யவனுக்குத் தெரியாது, , 

என்ருலும், சாந்தியாவது, தமொற்றமாவது அவ 

னிடத்து நிலைச்தகாகம் தெரியவில்லை. அவன் முன்னி லும் 

மேம்படவுமில்லை ; தாழவுமில்லை, அவனுக்குத் துக்இிக்கவும் 

ஹே வில்லை ; அவன் களிகூறவும் சாரணமில்லை. அ தனால் 

அவனிடத்து ஒன்றுக் தங்குவதில்லை. மனவுறுதியற்றவா்க 

ளது இன்பம் மணல்தரையிற் கட்டிய மாடம்போலாம். ஒரு 

பெருங்காற்று ௮தன் அ௮ஸ்இவாரத்தையே யசைழ் துவிடும், 

அதனால் நத இனபம் கெட்டதென்று கேட்பதில் புதுமை 

யென்ன ? 

இடையூறில்லாமல் ஒருபடி தீதாய்ச் செல்லும் கடை 

யில் ஒழுகக்கொண்டு ஆகாசத்துக்கும். பூமிக்குமாக நிமிர்ந்து
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தோன்றும் இவ்வுரவம் யாது ? அதன்புருவத்தில் கம்பீரம் 

த்வனிக்கிற அ. அதன்போக்கில் உறுதிதெரிகறஅ, அதன் 

ஹ்ரனாகயத்! இல் இத்தசாந்தி அரசுபுரிகிற து. வழியில் கடைகள் 

காணப்படினும் ௮து அவற்றை இழிவாயெண்ணித் son omar 

இல்லை. பூமியும் வானமும் எதிர்த்தபோதிலும் ௮௮ முன் 

வைத்த காலைப் பின்போக்காமற் செல்லுகிற ௪, 

அதன் காலடி.க்&ழ் மலைகள் அழுநர்துகன்றன, அழ 

மான ஸழமு PTA Sy Bootsy Be) Fo பட்டவுடனே வற்றிக் 

காட்டுது. புலி ௮தனை வழிக்கட்டி மறித்தாலும் பயன் 

பெறுவதில்லை. வேங்கையின் புளளித்தோல் ௮தன் லக்ஷ 

யத்தில் படுவதில்லை. அணிவகுத்த சேனைகளையும் அது 

SAE MH Pore SHG Ose giBn gs. தன் பல மஹிமை 

யால் மாண பயத்தைகி தவிர்க்கிறது. 

அதன் தோள்களுக்கருகல் புயற்காற்று கர்ஜிக்க து. 

அனால்) அ.து ௮தனை யசைப்பதில்லை. அதன் தலைக்குமேல் 

இடி பயமன்றி முழங்குகிறது. அதன் முகவொளியைப் 

பிறருக்குக் காட்டவென்றே மின்னல் வீசுகிறது. அதன் 

பெயர் *£ீர்மானம்' என்பதாம், ௮௮ பூமியின் மறுகோடியி 

லிருந்து வருகிறது. தூரத்தில் தோன்.றுகிற இன்பம் ௮.தன் 

கண்ணுக்கு நன்றாய்த் தெரிகிறது. அவ்வின்பத்தின் ஆலய 

த்ருவங்களுக் கப்புற மிருப்பதைக் காண்கிற து. 

அவ்வுருவம், அக்கோவில்வரையில்சென்று, துணிவாய் 

உள்நுழைக அ, அங்கேயே என்று Ames pg. மனிதனே : 

ந்யாயமெதுவோ அதனிடத்தில் உன்மனத்தை நிறுத்து. 

மனிதர் உனக்களிக்கும் ச்லாக்யம் அசைக்கக்கூடாததா யிருக்க 

வேண்டுமென்று ௮.றிவாயாக,
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3-வது அத்யாயம். 

- துர்ப்பலம்--- WEAKNESS. 

பூரணவள் துவின் குழந்தையே! டம்பமும், கிஸயின் 

மையும் உன்னிடத்தில் குடிசொண்டிருக்க நீ தூப்பலத்தோ 

ஓராது பின் எ ம்மா திரி யிருக்கக்கூடும் 2 நிலையின் மையும், தளர் 

வும் ஒன்றோடொன்ன ஸம்பக்தப்பட்டவை யல்லவா ? ஆர்ப் 

பலமின்றி டம்ப மிருப்பதுண்டா ? டம் த். தினால் வரும் ௮பா 

யத்தை நீக்கினால் துர்ப்பலக்கால் நேரும் தீங்கும் உன்னைவிட்டு 

விலகும். உனக்கு எவ்விஷயத்தில் அதிக தூர்ப்பலம் ஏற் 

பட்ளெளது? நீ எதனிடத்தில் அதிகம் பலமுள்ளவனாகக் 

காணப்படுகருயோ, எந்த நல்ல குணத்தினிடத்து நீ sy Ga 

பெருமைபாராட்டுகருயோ, அதினிடதச்திலேயே, உன்னிடகத் 

இலுள்ள வஸ்துவை வைத்திருப்பதிலும் கூட, உன்னிடத்தி 

௮ள்ள நற்குணங்களைக் கருவிப்படுத்துவதிலுவ் கூட, உனக் 

குத் துர்ப்பலமுண்டு, 

உன் ஆசைகள் கூட அாப்பலத்தா லானவையன் ரோ ? 

உன் விருப்பங்கள் தகும் தகாவென்றாவது உனக்குச் தெரி 

யுமா? வேண்டுமென்று நீ அதிகம் ஆசைப்பட்ட வஸ்து, 

கிடைத்த பிறகும்கூட உனக்கு திருப்தியைத் தருவதில்லை, 

உன் கண்ணெ௫இரில் நிற்கும் இனபம் தன் குவையை இழக் 

கக் காரணமென்ன ? இனிவரப் புகும் இன்பம் அதிகம் 

ஸுககமுள்ளதாகக் காணப்படுவானேன் ? காரணம் சொல்லு, 

றேன் கேள், முன் சொன்ன வின்பத்தின் நன்மை உனக்குச் 

சலித்துப் போயிற்று, பின் சொன்னதில் பொதிந்துள்ள 

இமை உன் கண் ணுக்குப் படுவதில்லை, போதுமென்ற மனமே 

பொன்செய்யும் மருந்து,
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! செல்வமென்பது இரசையின் நிறைவே 

அல்காகல்கு£7 வவாவெனப் படுமே” 

உதீருப்தியே ஸுகத்.துக்கு இன்றியமையாத தென்றறி. 

உனக்கென்று ஒரு விஷயச்தைத் தோரக்தெடுத்துக் கொள்ள 

உனக்கு வன்மையுண்டா? நீ இச்சிப்பதையெல்லாம் கடவுள் 

உனக்குச் திந்தருளுவாரா ? எனறும் மாருதவின்பம்' உன்னி 

டத்து மிலைத்திருக்குமா ? ஸந்தோஷம் உன்னகத்திலேயே 

பொருந்தி பிருக்குமா ? அந்தோ. உன் துரப்ப லமே அதனைத் 

துடிக்கிறது. உன் களர்ச்சியே ௮கற்கு விரோதமாகப் பேசு 

இறனு, நிரந்தர வின்பத்திற்குப் பதிலாக உனக்கு ஸுக துக் 

கங்கள் மாறிமாறி வருகின்றன. அனால், உன் நிலைத்த வின் 

பத்தை யளிப்பது எதுவோ அது நிலைத்தபொருளா யிருக்க 

வேண்டும். ப 

அப்பொருள் போனபின்பு அதனை மிழக்ததற்காகத் 

அக்கிக்கிரூய், உன்னிடத்தில் ௮ப்பொரு ளிருந்தபோதோ 

நீ ௮தனை வெறுத்தாய், அதற்குப் பின்வருவது உனக்கு 

இன்பத்தைத் தருவதில்லை, அதைக் தெர்க்தெடுத்ததற்காக. 

நீ பின்பு வருத்தம் கொள்ளுகிறாய், 8ீ கவறிப்போகாச ஒரோ 

வொரு வருத்தாந்தத்தை கருதிப்பார். வஸ் I SBN SBI Ol 

ஆசைப் படுவதிற்காட்டி லும் வே.று எதிலாவது உன் தர்ப்பலம் 

தெரிகிறதா? ம், நி நன்முக அசைப்பட்ட வஸ்துக்களை 

யடைந்து ௮வற்றை ய நபவிப்பஇலிருக்து தெரிகிற gp. 

நல்ல வஸ்துக்கள் நாம் ௮ நுபவிக்கும்போது அவற்றின் 

நன்மையை யிழந்து விடுகின்றன. .எவ்வஸ் துக்கள்.ஈமக்கன்பத் 

தைத் தருமென்று கடவுள் நியமித்தாரோ அவ்வஸ் துக்கள் 

நமக்குக் சைத்துவிடுகன்றன, விஷயாகந்தத்திலிருந்து துன்ப
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மூம், ஸுகாநுபவத்திலிருக்அ துக்கமும் ஏற்படுகின்றன, 

உன் விஷயா நுபவங்களில் மிகமுள்ளவனாககிரு, அப்பொழு 

தான் ஓலை உன்னிடத து நிலைத்து ற்கும். உன் ஸந்தோ 

ஷம் நயாயத்தில் கிலைத்தகாக விருக்கட்டும் ; ஸந்தோஷம் முடி 

இிறவரையில் துக்கம் கிட்ட நாடாது, 

ஆசையினது இன்பல்கள் பெரும் ஆவேசத்தில் தொட 

ங்கி உடல்மெலிவிலும மனகச்சுலக்கத்திலும் முடிகின்றன, நீ 

௪ தற்காக மனமாருகுகருயோ ௮௮௫ ௮றதுபவித்ததும் தெவிட் 

டிப்போகின்றது. sang Roi ss go sg எப்போது 

தொலையும் என்று எண்ணத்தொடங்கிய். DEG DH 

பொருளிடத்து வியப்புண்டாகும்போது அதனிடதது மதிப் 

பையும் உடன் கூட்வோயாக, உனது நேசத்தோடு நண்பையும் 

கூட்டிக்கொள்வாயாக, அதனால் உன் வேச பரவசத்தைக் 

காட்டி லும் தருப்தியே மேலானதென்பதை முடிவில் உணர் 

வாய். எக்களிப்பைக் காட்டிலும் சாந்தம் விலையுயார்த தென் 

லும் அறிவாய், 

இமை கலவாத நன்மையைக் கடவுள அளி சததேயில்லை. 

ஆனால், ௮த்தீமையை விலச்குகற்கான வழியுணர்வையு மளித் 

திருக்கிறார். ஸுுகலில்லா!ால் அுக்சமில்லை;.. துக்கமில்லாமல் 

ஸு௦கமில்லை. ஸ-ஈசதுக்கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று குணத்தில் 

வே௮பட்டிருப்பினும் கலந்தே யிருக்கின்றன, ௮வை கலப்பில் 

லரமல் நமக்குக் கிடைப்பது நம்முடைய ே தர்ச்சியைப் பெக 

த்தது, 

வ்யலனைமே அடிக்கடி அந்தத்தை அளிக்கிறது, owl 

தோஷத்தின் முடிவு கண்ணீரோடு கலந்திருக்கிறது. இதையே 

அந்த பாஷ்பம் என்கிறோம். 

6
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ஒரு மூடன.து கையிலுள்ள மிகச் சிறக்க வஸ் துக்களும் 

௮வன ௮ கேட்டுக்குச் காணமாகலாம். மீகுக்த கேட்டிலிருக் து 

புத்திமான்௧கள் ஈன்மையடையும் நெறியைக் கண்டுபிடித்துச் 

சொள்ளுவார்கள். மனிதனே .! பரிபூரணமான ஈன்மையை 

யாவது, தீமையையாவ.து செய்ய உனக்குத் இறமையில்லாத 

படி. உன் ஸ்வபாவத்தில் ௮வவளவு தர்ப்பலங் கலத்திருக்கிற அ. 

உனக்குத் தீமைசெய்யும் திறமைவாய்க்காததைப் பற்றி ஸக் 

தோஷப்படு, உன கையில் கிடைத்த ஈன்மையைக் கண்டு 

த்ருப்தியடை, 

நன்மை பலவித நகிலைமைகளுக்கும் ப௫ர்க்து கொடுக்கப் 

பட்யருச்கிறது, உனக்குச் கட்டாதனவற்றைக் தேடிப்போ 

காதே ; எல்லா நனைவாசையம்.. இடைய முடி யவில்லையே 

Quien yi வருக தாதே. செல்வவானகளது.. தார ரஈள.த்தையும் 

ஏழைகளது தருப்தியையும் உனக்கு ஓரே பையத்தில் வைத் 

துக்கொண்டிழுக்க இஷ்டமா * விதநதுவைப்போல அசார் 

களை அறுஷ்டிக்க வில்கூயேயென்று உன் மன தச்குகர்த மனை 

வியினிட,த தில உனக்கு வெறுப்பா 7 

உன் லொத்தைப் பங்கிமிவதில் உன் தொ பிசசிப்போ 

யிருந்தால் உன கோமை ஐவரைக் கொன்றுவிடுமா ? 

அல்லது உன் கடமை அவரைக் காப்பாறிறுமா ? உன ஸே ஹா 

தரன் நீடித்த பாணாவஸ்தைப் பட்டுக் கொண்டிருக்கக் கண் 

டால் உடனே அவனைக் கொன்னுவிவெது தர்மமா ? அவ 

னைக் கொன்றவனுக்கும் ௮து மரணதரமல்லவா ? 

உண்மை ஒன்றே, உன் ஐயங்கள் ந யுண்டுபண்ணிக் 

கொண்டவை. கன்மைகளை ச்ருவடித்த கடவுள அவற்றின் 

மேன்மைசளை யறியப் புத்தியையும் உனக்களித்தார், கார்யல்
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களை உன்மனச்சாட்சியினிடதமுச் சொல்லி து உத்தர 

HOE piu Osi, முடிவு எலலாம் ஸரியாகவே யிருக்கும். 

வது அத்யாயம். 

Gugpalsromi0-ON THE INSUFFICIENCY OF KNOWLEDGE. 

இவ்வுலகத்தில் அழசென்பது எதாவ இருக்கா லம் 

APF FRY PSUR HST QU, மனிதன் புகழ் 

QuUMFR GU g ஏசாவனண்டானாலும் ௮௮ கல்வியே. எனி 

ணும், அதை ௮ணுகியடைபலன் யசர் ? ராஜ்ய தர்கா கிபுணன் 

தன்னிடத்து .நுக்கல்லி யுண்டென்று பரக்கப் Cus apap, 

அரள அசக்கல்லிபின் புகம் கனக்மே யுரியகென்கி (ரன் , 

ஆனால, வனிட. த் த்து. டமி] ச்சல் வி 9), ஆ. IL bat FB அவனு ப்ர rep 

கள காண்டி, Bem Hot 2 

Loot] 5 5s) Fy g குத் இமை வலேண்டியதேயிலலை ; பாபத்றுக் 

இிடங்கொடிக்க வேண்டிய ௮வஸரமு!. அவனுக்கலலை, எனி 

னும், சட்டத்தின் உபேலக்ஷபால் எத்தனை Bean தப்பிப் 

போகின்றன? நீயாய ஸடைபளின் தீர்ப்புக்களால் எத்தனை குற் 

ங்கள் கடைபெறுசின்றன * அரனே! Chi cm aur Gnd th, 

பெருஞ் Gh Gao ஸஹங்களையா வ்கி ர nooo! உன்னால ன காரச் 

தோடு செய்யப்ப. ஒரு குற்றம், தண்ட. ளபெழுமல் , Buy 

பிப்போன பத்துக் ந்தங்களிலும் கேடானது என்பதை 

யமிந்துகொள. 

உரு ப்ரஜைகள் அ௮ளவிறந்திருக்கும்போ தம, உனக்கு 

அதேகர் புதல்வா ஏற்படும்போதும், கிரபராதிகளா யுள்ளவர் 

களைக் கொல்்ஓவாவது, ஒரு திங்கும இழைக்கா தவர்களைக் 

கத்திக் இறையாக்கவாவது நீ யவர்களை அனுப்புகிற தில்லையா ? 

கீ கோதிய - எண்ணம் முடிவதற்கு ஆயிரம் மனிதர்
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சுள் பலிகொஃக வேண்டுமானாலும் ௮வ்வெண்ணத்தை முடித் 

அத் தான் தீருவேனென்று நீ சொல்லுவ தில்லையா *? உண்மை 

யாகளே உன்னை ச்ருஷ்டிக்கு கடவுள்தான் அவர்களையும் ச்ர௬ுஷ் 

டி.த்தார் என்பதை மறந்து விடுகிறாய், அவர்களும் உன்னைப் 

போலுளளவர்சளென்ப.ு உனக்குத் தெரிகிற தில்லை, 

நீயாய்ம பிறருக்கு இங்கிழைக்காமலே நிறைவேற்ற 

மூடியுமென்று சொல்லுகிருயா ? நிச்சயமாய் உன் வாரத்தை 

களே உன்னிடத்துளள குற்றங்களை எடுத்துக் கூறுகின்றன. 

குற்றவாளி gos Op த்தை யொப்புக்கொள்ளும்படி அவனை 

முகஸ் அதி பண்ணுற உத்யோகஸ்தனே ! டீயும் குற்றவாளி 

யல்லவலா ? அவனால் உன்னைத் தண்டிக்க முடியாக சாரணச் 

தால் உன் ரூற்றம் குறைவாகுமா ? 

குற்தவாளியென்று ஸரசேஹப் பட்டவனை சிகை 

செய்ய உத்தரவு :கொடுக்குப்போது ஒரு நிரபராதியைத் 

அன்பப் படுத்துகிரோமோவென்ற எண்ணம் உன் ஞாபகத்து 

வருகிற தா? ௮க்காரயத்தைச் செய்வதனால் உன் எண்ணம் முற் 

௮ிப்பெறுகிறகா ? அவன் உன்னுடைய இகைஷக்குப் பயக தூ 

கொண்டு$குறற த்தை; ஒப்புககொளளுவதனால் உன் ஆத்மா 

தருப்தியடைகற தா ? நீ செய்யும் custard, உள்ளதைவிட 

இல்லாகதைச் சொல்லுவத ற்கு ௮வளை இலகுவில் கட்டாயட் 

படுத்தும். உண்மையாகவே குற்றமில்லாதவனாயிருக் சாலும் 

மனோ வயாகூலமானது தன்னையே குறைகூறிக் கொள்ளும்படி 

Gea 5 go, 

காரணமின றிக் ர்கொல்லக்கூடாதென்று கொலையிலுக் 

கேடான கார்யங்களைச் $செய்கருய், கூற் தவாளிபென்.று 

குஜுப்படுத்துவதம்காகத்/ தீ்கற்றத ஒருவனை வதைக்கறுய்,
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உண்மையை அறிய முடியாக ௮ந்தகத் துவம் எவ்வளவு? ஞான 

வான்களுக்குள்ள புத்திக் குறைவுக்குக் சணக்குண்டா 7 

உனது புண்ய பாபங்களை த்தீர்க்கும் கடவுள் உன் னுடை.க தவறு 

களைக்காட்டி அவற்றிற்கு ஸமாதானங்கூற உனக் குத்தரவளிக் 

கும்போ.௮, நிரபராதியான ஒருவன் அவரது முன்னிலையில் 

உன்பேரில் தோஷஞ் சொல்வதைவிடப் பதினாயிரம் குற்ற 

வாளிகள் எங்களை ஸ்வயேச்சை யடைவித்தார் என்று சொல் 

ல.௮ ஈல்லதென்று நினைப்பாய், 

நீியாமகதை நகிலைகிறத்தச் சக்தி போதாமலிருக்கும் 

போத உண்மையை உன்னால் எப்படியறிய முடியும் 2 அவ 

வண்மைகளாது உன்னது ஸிம்ஹானை த.தின்மேல் நீ ப்படி, 

ஏறுவாய் ? அர்தையின் சண் ணுக்கு சூர்யன து பகிரி இருட்டா 

கச தெரிவதுபோல, உண்மையினத ப்ரகாசம் £ யுலாவுமிடங் 

களில் அடிக்கும்போது அது உண் கண்ணுக்கு' இருட்டாகத் 

தெரிகிறது. உண்மை ப்ரகாசமாகிய தேவியினத ஸிம்ஹாஸ 

னத்திலேற உனக்கு விருப்பமிருக்காஷ்மு கலில் அவளது பாக 

பீடிகையை வணங்கு, அவளை நன்கறிய எண்ணினால் உன் அறி 

யாமையை நீ முனனர் உணர்ந்துகொள, 

முத்துக்களைக் காட்டிலும் ௮வள் அதிகம் விலையுயாக்த 

வள். கையால், ௮வளை ஹாகரதையாகத் தேடிப்பார். 

அவளது காலடியில் பச்சையும, வயிரமும், கெம்பும் தூசபோ 

லக் கடக்கின்றன, அதலால், ஆண் மையோடும் அவளைப் பின் 

தொடா துசெல். அவளை நீ அடையும் வழி மன உழைப்பு 

ஒன்றுதான் ; அவளது துறைமுகங்களுக்கு உன்னைச் செலுத் 

தும் மாலுமி குவ்னம் ஒன்,றுதான். அனால், வழியில் களைத்து 

விடாதே ; எனெனில், நீ ௮வளண்டை வர சேோக்த 'பின்னர் 

கீ பட்ட ச்£மம் உனக்கு அகந்தமாக விருக்கவேண்டும்,
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6 உண்மை பேசுவதால் பலரோடும் பகை நேரிடுகிற து- 

அதனால் அதனின்றும் விலகி ஈடப்பேன்; பொய்க்சோலம் ஈண் 

பர்களைஃ கூட்டு தனால் ௮கனைப் பின் பற்றி ஒழுகுவேன்." 

என்.று உனக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ளாதே. நீ உண்மை 

பேசின இனால் உனக்குண்டான பகைவர்கள், முகஸ்.து.இி செய் 

ததனால் இடைக்கு ஸ்ரேஹி சர்களைக் காட்டி லும் மேம்பட்டவா 

களன்றோ ? ஸ்வபாவத்தில் மனிகன் உண்மையையே விரும்புகி 

ரன். என்றாலும், ௮3 கண்ணெதிரிலிருக்கும்போது அவனால் 

அ தனை யறிஈ்துகொளள் முடியவில்லை. ௮து அவனை. பலாத் 

BIT IG BF ey அவனுக்குக் சோபம் ahs svar ? 

குழ்றம் உண்மையினிடத்தில்லை, ஏனெனில் உண்மை 

கேசயோகயமானது ; அனால், மனிகனுக்கு உண்மையின.து 

ப்ரகாசத்தைத் தாங்கும் யோக்யதையில்லை. உன்னுடைய 

குறைலை ரீ தெளிவாய்ப் பார்க்க வெண்ணினால் ஜபம் செய் 

யும்பொழுது உன்னையே சோதித்துப் பார், உன்னுடைய 
nad இ 

ளாச்சிகளை உனக்கு அறிவிக்கவும், உனது தூர்ப்பலத்ை # னகர அடுக்கவும், TLD BOOS 
உனக்கு ஞாபகப் படுத்சவும், கடவுள் ஒருவரிடம் இருக் துதான் 

நீ ரன்மையை எதிர் பார்கக வேண்டுமென்பதை யுனச்குக் காட் த யன்று 
டவுமே மகம உ லத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ௪. 

உன சரீரம் மண்ணென்று அம்மதம் உனக்கு நினை 

வூட்டவில்லையா? உனது தேஹம் சாம்பரென்று ௮. உனச்குச் 

சொல்லவில்லையா ? மனி,கனின் சூ.துவா அகளைப் பார்! அவை 

பலவின த் தாலானவையல்லவா ! நீ பிறருக்கு வாக்குத்தத்தம் 

செய்யும்போதும், நீ மோசம் செய்வதில்லையென்று ஸத்யம் 1 ’ ச 
பண்ணும்போதும் மதம் உன் முகத்திலும் உன் ப்சமாணத்ளச: 

யேற்பவனது முகத்திலும் ஒரு உணர்ச்சியை உண்டாக்குவ
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தைப் பார், நீ ஈ்பயாயமாய் நடக்கக் கதி.றுக்கொள், அப்படி குடர் 
தால் கபடமின்மையாகிய ஒரு தன்னை யுண்டாகும், யோக் 
யனாபிக்கப் படிக்துக்கொள்: ப்ரமாணமே (ன்னர் ஹுூவச்ய 
மில்லை. புத்தி கூர்மையில்லாமையால்வக்த மதிகேடுகளே 
சிறந்தவை ; ஆகையால, நான அறைகுறையாக மூடவேஷம் 
போடமாட்டேனென்று உனக்குளளே செல்லிச்கொள்ளாதே, 

தன குறைவுளைப் பொறுமையோடு கேட்பவன் மத் 
ஜொருவன து குறைவுகளைத் துணிகர மாய் நீக்குவான், கார 
ணத்தோடு ஒரு விஷயத்தை மறுக்கிறவன் பேரில் அ.த்ருப்தி 

அவவளவு அதிகம் உண்டாகாது. உன் யாராவது ஸந்தே 
ஹித்தால் தாராளமாய அவர்களுக்குப் பதில்கொடு, குற்ற 

வாளியல்லாத மற்ற யாரை ஸந்கேஹமானது பயழூ.றுக.அம் ? 

(மனது இளக்க முளளவன், பிறன் தன்னை வேண்டிக் 

கொள்ளு:7௦. ழுது தன கார்யத்ை மறந்து விடுகிறான், 

அஹக்தை யுளளவனைப்டசோய் வேண்டிக்கொள்வறு அவனது 
(பஇடிவாதத்தை யதிகப்படு தீதும். உனது குறைவின் உணர்ச்சி) 

பிறா சொல்வதைக் கேட்கும்படி. உனக்கு உத்தாவளிககிற அ 7 

அனால், மீ நயாயமாய் நடக்கவேண்டுமானால் மனப்பற்றிலலா 

மல் எதையும் கேட்கவேண்டும், 

5-வது அத்யாயம். 

துனபம்---14151 15, 

மனிதனே: ஈல்ல த செய்ய உனக்குச் சக்இயுக்குறைவு; 

இடம்பாடும் அு.இகமில்லை. பரிபூர்ண ஸுக மதுபலிக்க வென் 

ரூலோ ஸஞ்சலமும் அர்ப்பலமுர் ஸதா உன்னிடத்தில் குடி 

கொண்டிருக்கின்றன. ஆலை, ஒரு விஷயத்தில் உறுதியும் 

இடமு முள்ள வனா பிருக்கிறய். அவ்விஷயத்இன் Cur துன்ப
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மென்பது, ௮து உனது ஜனம குணமாம்; உன் ஸ்வாபவத் 

திற்கு ஸ்வதந்தரமானதாம். உன் மனத்தில்தான் ௮௮ குடி. 

யிருக்கிறது, உன்னை யல்லாது ௮.து இல்லவேயில்லை. ௮தன 

உற்பத்தி பெங்கிருக்கென்று கவனி. ௮ உனது அசா 

பாசங்களிலிருந்தே யுண்டாகிற ௮. 

உனக்கு ஆசாபாசங்களைக் கொடுத்தவர், அவைகளை 

யோகித்தால் அவற்றை உன் காலடியில் அழுத்தக்கூடும், நீ 

இவவுலகத்தில் பிறந்ததே வெட்கமானதல்லவா ? உனது 

நாசம மேன்மை தங்கியதல்லவா? மனிதர் சொலைப் படைகளைப் 

பொன்னாலும் மணிகளாலும் புனைந்து அரையில் உடைக்கு 

மேல் சிரிப்பதைப் பார். ஒரு மனிதப் பெற்றவன் தன் 

தலையை மறைத்துக் கொள்ளுகிமுன் ; அனால், யிரம் 

பேரைக் சொன்றவளை எல்லாரும் செளரவப்படுத்து௫றொர்கள். 

அப்படியிருந்தும், ௮ தவறென்று உனக்குத் தெரி 

இற தல்லவா £ உண்மையைப் பொறு ஜன வழக்கம மறைக்க 

முடியாது. பல பேருடைய அபிப்ராயம் நீதியை யழிக்கவும் 

முடியாது. மானமும், அவமானமும் மாற்றிவைக்கப்பட்டி ருக் 

கின்றன. மனிதனை ச்ருஷ்டிக்க ரே வழிதானிருக்கிறது, 

ஆனால், அவனைக் கொல்லப் பல வழிக ளேற்பட்டிருக்கின் றன. 

ஒருவனை உலகில் பிறப்பிபபவனுக்குப் புகழாவது கண்ய 

மாவது கிடையாது) ஆனால், விஜயமும் ஸாம்ராஜ்யமும் 

கொலைக்கு வெகுமதியாகக் இடைக்கறது. என்னாலும், ௮கேக 

குழந்தைகளைப் பெற்றவனுக்கு ௮வ்வளவுக் கவ்வளவு தேவ 

௮ருளுண்டு. மற்னொருவனது உயிரைக் கொன்றவனுக்குத் 

தின்னுயிர்கூட நிலைக்காது.
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தீன் மாசன் பிறந்தபோது சபித்துக்கொண்டு தன பிதா 

அிறந்தபோது களிக்கும் மதிபிலி க்ரூரவானல்லவா ?- மனித 

னக்கு வேண்டிய கஷ்டங்கள் அளித்திருக்க, ௮லன் ஆதனை 

அ.இகப்படுத்திக்கொண்டு துக்கக்கிறான், மனிதனது இுன்பம் 

களிலெல்லாம் அ.தபெரிய இக்கமாம், நீ துக்காசயத்திலேயே 

பிறந்திருக்கிறாய். உன்னுடைய “பிறழ்வுணர்ச்யொல் ௮கனை 

அதிகமாக்கிக் கொள்ளாதே, அக்கம் உனக்கு ஸ்வபாவமா 

யுள்ளது; உன் பக்கத்திலேயே இருச்சிற து. இன்பம் உனக்கு 

அம்யமான.து. ஒரோவொரு வேளை உன்ன வந்து பார்க்க 

வருகிற. உன் பகுத்தறிவை நன்றா யுபயோடத்தால் தக் 

சத்தை நீ ர் விலக்கலாம். விவேசுச்கோ டி ருப்பாயாயின் 

ஏகதேச த.இல் உண்ணத் தரிசிக்கவரும் இன்பம் நெடுக்காலம் 

உன்னிடத் அச தங்கும், 

உன் சரீரத்தின் எல்லாப் பக்கமும் இக்கத்துக கேது 

வானது, ஸுகத்தை யடையும் மார்க்கஙள் மிசச் சில; அவை 

யும் ஒடுக்கமான வை, இன்பம் தனியாய்ததான் வரக்கூடும், 

ஆனால், துன்பங்கள் ஒரே ஸமயத்தில் ஆயிரக்கணச்காக ஒன்று 

சேர்ந்தவரும், (நெருப்புப் பழ்ரீன தருபபு உடனே சாம்ப 

லாவதுபோல ஸுகம் வந்தவுடனே துக்கம் மறைக்துவிடுகி 

றது.) அது என்னவாயிற்றெளு..ர கூட உனக்குத் தெரியாது, 

அக்கம் அடிக்கடி நேருகிறது. ஸுகம் அபூர்வமாய் ஒருவ 

னிடத்துத் தோன்றுகிறது. அக்கம் தானே வருகிறது, 

ஸுுசம் விலைகொடுத்து வாங்கவேண்டி. யிருக்கிறது, துக்கம் 

சலப்பில்லாம ATES DB. ஆனால் கத்தில் பொதக் துள்ள 

அக்கத்துக்குக் குறைவில்லை, 

பரிபூர்ண ஸெளக்யத்தைக் காட்டி லும் ஸ்வல் வ்யாதி
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எப்படி ௮இசம் இலகுவாக அ.றியப்படிறதோ, அதுபோல 

பரிபூர்ண இன்பத்தில் ௮ற்ப துக்கம் ௮திகமாகத்தோன்று 

இறத, நாம் வ்யாகூலத்தோ டுறவாடுகிறோம். ஆனால் 

ஸந்தோஷத்தைக் கண்டு அடிக்கடி பயந்தோடுகிறோம். நாம் 

ஸந் தோஷத்தை விலை கொடுத்துப் பெறும்போது, ௮து பெறு 

வதற்குமேற் கொடுச்சிறோ மல்லவா? யோசனை மனிதனுக்கு 

அவச்ய மிருக்கவேண்டியது, தன் நிலைமையை யறிவது ஒருவ 

னது முதற்கடமை) அனால், வாழ்வு வரும்போது தன்னை 

மறக்காதருக்கவேண்டும். நமக்குத் துக்கம் அளிக்கப்பட்டிருப் 

பது கடவுளது தஸயயினாலல்லவா 7? 

வரப்போகும் கேட்டை. மனிதன் மூன்னுணர்கிறான் ; 

அத தீர்ந்த பிறகு ௮தை ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறான், 

ஒரு துன்பத்தைக் காட்டிலும் ௮த் துபை வுணரச்சி மனத்தை 

யதிகமாகப் புண்படுத்துகிறதென்று ௮வன் யோ௫ிக்கிற 

இல்லை. உனக்குக் துன்பம் ஏற்பட்டபோதல்லாமல் மற்ற 

வேலைகளில் அதைப்பற்றி நினையாதே. அதனால், உனக்கு 

அதிகத் தீங்கு விளைக்கும் கருவியை 4 விலச்கினவனாவாய், 

தனக்கு வேண்டியதற்கு முன் அக்கிப்பவன் தனக்கு 

வேண்டியதற்குப் பின்னும் துக்கிப்பான், ஏன்? அவனுக்குத் 

துக்கிப்பதில் ஆசைபிருப்பதனாச தரன அப்படிச் செய்கிறான், 

ஈட்டி தன்மேல் பாய வரும்வரையில் மான் வயஸனப்படுவ 

தில்லை, வேட்டை காய் தனைப் பிடிக்க கிற்கும்போ தல்லாமல் 

நீர்கா. (பீ யழமுவதில்லை, மனிதன் தானிறக்துவிட 

கேரி்மபேயெறை பயப்படுகிறுன் ; சார்யத்தைக் காட்டிலும் 

அக்கார்யத்தி லேற்படும் துயரம் பெருக் துன்பத்தைத் தரு 
Bog. உன் செய்சைகளுக் குத்கரவாதஞ் சொல்ல எப்போதும்.
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தியாராயிரு, முன்பின் கருதப்படாத மசணந்தான் Apes 

மரணமாம், 

6-வகு ௮த்யாயம். 

மதியூகம-- 01 [றா 

மனிதலுக் சளிச்சப்பட்ட பெரும். செல்வம் யுச்தியும் 

உளளமுமாம். அவற்றைக் கெட்ட. வழியில் உபயோசியா 

திருப்பவனே எஸு௬ஈசவான். பலைச் சரிவில் அடி. கீறுக்சொண் 

டோடும் நீரோட்டம் தன்னேட்டத் திலகப்பட்ட வஸ்.லுக்களே 

யெல்லாம் அழித்து விடுவ துபோலக் காரணக் சுரு காமல் 

பொது ஜன HIF TUS HE குட்பட்டொழுகும் ஒருவனது 

UGGS None அவவபிப்ராயம் அழித்துவி கின்ற து, 

நீ உண்மையென்று ஏற்றுக்கொளளும் விஷயப அதன் 

ப்ரதி பிம்பமா (சரூந்துவிடா தபடி பார். உனக்கு உழுத பயப் 

பனவாக ரீ யெண்ணி யொப்புக்கொண்ட கொள்கைகள் டுக் 

கடி போலிக்கொள்சைசளாக விருச்சவு!. நேரும். tres a) wis 

யுடன் பரிசீலனைசெய்து உனக்குள்ளேயே ஒரு இர்மானஞ் 

செய்துசொள், ௮சனால் உன்னுடைய களர்வுகளக்கு மாதரம் 

நீ உத்தரவாகமுள்ளவளுயிருக்க கேரும், அக்கார்யம் ௮ச்செய் 

கையின ஞான ச்தை விளச்குகிறகென்.ற சொல்லாதே. மனித 

னுக்குத் தவறுதல் நேரும் என்பதை மனத்தில் வை. 

உன அபிப்ராயத்தினின்றும் வேறுபடுவதால் மற்றவ 

னது சத்தைக் தாஷிக்காதே. நீ பிசகயிருச்சக்கூடா தா ? 

ஒரு பணிதனை அவன பட்டங்களுக்காக மதித்து ௮வை 

யில்லாததால் ஒரு அர்யனை நீ தூஷிக்கும்போது ஒரு ஒட் 

டகத்தைக் கடிவாளத் இனால் மதிக்கதிறவபோல இல்லையா ? 

உன் எஇரியைக் கொன்றுவிட்ட சாரண த்தால் ௮வன் மேல் பழி
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வாங்கிவிட்ட தாக வெண்ணாதே : அவனை உன் இிட்டவர முடி. 

யாதபடி செய்துகொண்டாய். அவனுக்கு நீ சாந்தி ௮ளிக் தாய : 

உன்னாலேயும் இனி அவனை ஒன்றும் செய்யமுடியாதபடி 

செய்துகொண்டாய். 

உன் தாய் அடக்கமின் றி ஈடக்ததாசக் கேட்கும்போது 

உனக்குத் துக்கமுண்டாகிறதா ? உன் மனைவியினிடத்துள்ள 

கற்பின குறைவைப் பலர் எடுத்துச் தூறறக் கேட்கும்போது 

உனக்கு வருத்தமுண்டாடுறதா ? ௮வற்றிற்காக உன்னை இகம் 

இறவன் தன்னையே தண்டனைக்குள்ளாக்கிக் கொள்ளுகிறான், 

மற்றவர்களது பாபங்களுக்கு 4 எப்படி உத்தரவாதியாவாய் ? 

உன்னிடத்திலிருக்ற காரணத்தால் ஒரு ௮பரணசத்கை .வுவ 

ப.இக்காகே. வேறொருவனுச்குச் சொகந்தமாயிருப்பு கால் ஒரு 

லஸ் தவை இகம், விலையுயர்ந்ததென்று மதிக்காதே, 

உன் பனைவி உன் wy Barb gs குட்பட்டவளென்று 

அவளுக்குக் குறைச்சலான மாயாதை செய்யாதே, '* அவளி 

டதீலுக் குறைந்த ௮ளபு காட்டவிரும்பினால் ௮வளை மணந்து 
அ oY . ர 3) . டட - . ச 

கொள எனறு கூறினவன வெழமப்பாயாக, உன்னுடைய நற் 

குணத்திலுள்ள பூர்ண ஈம்பிக்கையாலல்லவா அவள் உன் ௮இ 

சாரதலுக் குட்பட்டாள? தீ அவளுக்கு அதிகம் கட மைபபட்டி 

ருப்பதற்காச ௮வளைக் குறைவாக கேசிக்கவாவேண்டும்? நீ ௮வ 

காக் ஈல்யாணதக்காக நேசித்து மூடிகச ஸமயத்தில் ௮வளை 
டைந்த பிறகு உல்லங்கனஞ் கெய்தபோதிலும, அவளை 

இழத விவாயானால .வுது உன மனத்தில் ஒருத் HIE HOS 

யுண்டுபண்ணும். 

தனக்குச்சுடைத்த காசணததால ஒருத்தியை அ௮தஇிசமாக 

நே௫ிக்கெறவன் உன்னைவிடப் புத்தி குறைவுள்ளவனுக உனக்



மதி யூகம் 93 

குப்பட்டாலும், ௮வன் அதிக ஸுசுப்பமிகிருன். உன் சண்ப 

DGG wigs ses + Bon அளவை அவன் பெருக்கும் எண்ணி 

ரைக் கண்டு மதிக்காதே. மஹா பெரிய ஐுக்கங்கள் அடிச்சுடி 

இவ்வடையாளங்க ஸில்லாமலே யிருக்கின்றன. ஒரு கார் 

யம் முழக்கக்தோம் டம்பத்தோ!*ம் செய்யப்பலவெதற்காக 

அதனை மதிக்காதே. அதி சம்பீரமான அக்மா ரிய சார்யற் 

சளைச் செய்வதுமன்றி அச்செய்கைகளைச் செய்வதிற் பெரு 

பைகொள்வ துமில் கை. 

ஒருவனை புகழ் அவன் காதில் விழும்போது அவ 

னுக்கு அச்சாயத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது. அனால், மனச் 

சாக்தி சானுளள மனத்துக்குக் களிப்பைல் தருகிறது. ற் 

ஜொருவனது கற்செய்சைகளுக்குக் கெட்ட காபண்ங்களைக் கழ் 

பிக்காதே. அவன் மனதை உண்ணால் அறிய முடியா ௮. அனால் 

உனமனத்தில் பொருமை யதிகம் குடிகொண்டிருச்கிற விவ 

யத்தை vos வளிதில் அறியும்.  கபடத்தில் மடமை 

யதிகமுள்ளதே தவிரப் பொல்லாங்கு அ.இசமில்லை. யோக் 

யன போல வேஷம் போடுவது .௮வவளவு லகுகான். 

ஒருவன் செய்த தங்குக்காகப் பழி வாகு வதில் ஆதி 

சனா யிழுப்பதைக்காட்டி ஓபி, ஒரு கனமையை யொப்புச்சொள் 

ஞுவதில் முகனயையாயிு. அதனால், உனக்கு நேருக் துன் 

பம்களைக் காட்டி ஓப: ஈன்மையே அதிகமாகும். பகை கொள் 

வதைக் காட்டிலும நேசிப்பதற்குத் தயாராயிரு, அதனால் 

உனனை வெழுப்பவர்களைக் காட்டி லும் விரும்புவோர்கள ௮.இக 

மாக ஏற்படுவார்கள். பிறரது சீரை யெடுத்லுக் கூழு; ஆனால் 

அவர்சளது சுறுமையைப்பற்றிப் பேசப் பின் வாங்கு, அத 

னால் உனது நற்குணங்கள புகழ் பெறும் : உனது குறைவுகள் 

உன எதிரிகளது சண்களில் ௮இகம் படா.து.
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நி நல்ல செய்யும்போது. நன்மையின் பொருட்டே 

செய்; பிறர் உன்னை மதிப்பதற்காகச் செய்யாதே, நீ தமையை 

bp விலகயோடும்போது ௮து தீமையென்பதற்காகவே 

விலகு ; மனிதர்கள குறை கூறுவார்களே பென்பதற்காக வில 

காதே.  கண்யத்தினிடததுளள அசைக்காகவே கண்யமா 

பிரு. சப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இரு, ஒரு சியமமில்லா 

மல் அதைச் செய்பவன் கிலை தடுமாறுக் கொண்டிருக்கி ரன், 

அறிவீனர்களிட த.௮.ப் பெருமையைப் பெறுவதிலும் 

௮றிஞாஅ கண்டனத்தைப் பெறுவது கிறந்ததென்று எண், 

அறிஞர் உன் குறறத்சை உனக்குக் காட்டிம்போது நீ திருந்து 

வாயென் று அவாகள் எண PONT capi கள, ௮ லிவீ னா உனைப் 

புசழூம்போது தங்கப் போலவே யுன்னையும் மதிக்கிறார்கள். 

உன் இறமைக்கு இயலாத தொழிலை பொப்புக் கொள்ளாதே ; 

அதனால் உன இறமைக் குறைவை யறிய தேர்ந்தவர் உன்னை 

யதிசம இகழ்வார்கள, உனக்கே தெரியாத விஷயத்தைப் 

up ou Gps GC sew பண்ணாதே, உன் அறியாமையை 

அவன மிர்கால உன்னை கிந்தப்பான். உனக்குத தில்கிழத் 

தவே ஞி நட்புக் கொள்ள ரதே. இங்கடைந்தவன் அ தனை மன் 

ணிக்கக் கூடும்; அனால், தீங்கிழைதமவன ஒருபோலும் கணமை 
ர் 

செய்யமாட்டான், 

உன் ஈண்பனிடத்து அதிக ல) தவியை எதிபாபாதே; 

அவற்றை சினைக்கும்போது அவனுக்கு உன்னைவிட்டு வீலகத் 

தொன்றும்; ஒரு சிலு உபகாரம கட்பைத தூ ரப்படுத்துகிற து, 

ே.ரபகாரமோ கண்பனை விரோதியாக்குகிறது. என்றாலும் 

நன்றி கொல்லுதல் மனித ஸ்வபாவமல்ல. அவனு கோப 

(ம .ஸமாதானப் படுத்தக் கூடாததல்ல, தன்னால் ப்ரதி செய்ய
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முடியாத கடனைப்பற்றி யாரும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புவ 

இல்லை. கான வருத்தப்படுத் தின மனிதனைப் பார்க்க ஒருவ 

ணுக்கு வெட்க முண்டாகிற து. 

்யனுக் குண்டான ஸந்தோஷத்கைக் சுண்டு மன 

முருகாதே. em சககுவுர்கு கேருக் தீமையைக் கண்டும் 

ஸந்கோஷிக்காகே.  மற்றவர்கள. உனக்கும் hs on WA 

செய்யவேண்டிமென்று ஆிரும்புகிராயா £ பிறருடைய ஹர் 

வாதங்களைப் பெற வெண்ணிஞல் உளது தன்மை வவ்விடத்தி 

இம் பரவினதார பிருக் ain, இவ்வரையாம. அவற் ஹைப் 

பெற முடியாவிட்டால், -வேறெவ்விதத்திலும் 8ீ வற்றை 

யடைய முடியாது, உனக்கு அல்வாசீர்வாதங்கள் கிடைக்கா 

விட்டாலும் அவற்ரிற்குரியயனாணு யென்ற வெ.ண்ணமே 

உகைகளவற்ற இரக்தததைத தருமென்று இரிக்தூகொள, 

ச -வது அத்யாயம். 

பூர்வ போதம், முன அமபிபராயம்--0%8503[21103. 

காவும் DOIG OM மையம் ஒண் அ௮க்கொன்று ஒவ்வா தி 

குணம்0! லத் கோன் றுன்றன. அனால், மனிதன் COT & 

மான குணங்களை உறவாக்கத கொள ளுகிறான, ஒரே ஸமயத 

தில் ௮இக இக்க ணுற்றவறுயம கர்னியு மிருககிமுன். ஒரு 

விஷய ததைப் பற் மிய முன SLIT ர்யம் ஒருவனது யோசனா 

சக்தியைக் கெடுக்கிறது, அதுவே ஒருவனது பிழைகஷக்குச் 

செயவிலிக் தாயாம். என்றாலும், ௮து பகுக்தறிவோடொகத்த 

ன்வபாவழமுள்ள,த. தன்னைப்பற்றி உயர்வாகவும் மற்றவர்க 

ளைப்பற்றித் தாஜ்வாகவும் மதிக்காத மனிசன் உல௫ல் யாரு 

என் ? நமது ச்ருஷ்டி கர்த்தாவைப் பற்றியே உத்தேசமான 

முன் அபிப்ராய பேதங்கள் ஈமக்குப் பலவுண்டென்றால் மற்ற
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மனிதர்களைப் பற்றிய அபிப்ராய பேதமெப்படி ஈமக்கு இல்: 

லாமற் போகும் 7 

“மூட நம்பிக்கைக்கு த.இ காரணம் யாது ? பொய்யான 

தேவதா வணக்கம் மச்களுக் Daa hia வந்தது? ஈமது 

மனக் கெட்டாத விஷயங்களைப் பற்றி விசாரஞ் செய்யப் 

புகுந்து மனதிற்கு லகுவில் எட்டாத விஷயங்களைக் கோசரப் 

படுத்த (அறிவிக்கப்) புகுவதினாலேயே வர்கது, ஈமு அறிவு 

வரையறுக்கப்பட்ட ப. பலவினமுளள துமாக விருக்க, அவ் 

வறிவின் சக்திகளை காம் துூர்விநியோகப் படுததுகஇரோம. 

கடவுளது பெருமையை யடையவேண்டியவளவு ௮.இஃ வுயரம் 

நாம் செல்வதில்லை ; ஈச்வர ஸ்துச்யஞ் செய்யும்போது அவர் 

நமது சருதிதுக்களுக்கு வேண்டிய அ௮நுஸரணைசளைகத் த்ுவ 

இல்லை, 

தாலனுள்ள உலசத்தரசனுக்கு விரோதமாக மந்த குர 

லில் ஒரு வார்த்தை சொல்ல அஞ்சும் மனிதன, கடவுளது 

நியமனங்களுக்கு விரோதமாகப் பெரியகுற்றம் ஸம்பாதிக்க 

அஞ்சுவதில்லை. அவரது மஹிமையைமறர்து ௮வரது தீர்மான 

ங்களைப் புகா விசாரணை செய்கிறான். மா்யாகை யில்லாது. தன் 

௮ரசன௮ பேரைச்சொல்ல பயப்படும் ஒருவன், தனது பொய்க் 

கூச் சாட்சியா யிருக்குமபடி கடவுளின் காமத்தை yt ou 

Sea அவமானப் படுவதில்லை, ஒரு நயாயாஇபதி செய்யும் 

தர்ப்பை பெளனத்தோடு கேட்குமவன் கடவுளினிடத்.அு 

வாதஞ் செய்யத் ௮ணிகிருன்; பனருடி நின்று வரை ஸமா 

தானப் படுத்தப் பார்க்கிறான். தன் வாக்குக் சுத்தங்களால் 

அவரை முகஸ்துதி செய்கிறான் : சில கார்யங்களைத் தனக்குச் 

செய்தால் அவர் சொன்னபடி கேட்பதாக உடன்பாடு செய்து
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கொள்ளுஇருன். தன் ப்ரார்த்தனை அளிக்கப் படாமற்போனால் 

அவா் பேரிற் குறைகூறி அவரை இனித் தான் லக்ஷ்யஞ் 

செய்ல இல்லை யென கிரான். 

மனிசனே ! உன் அதிக்ரமங்களுக் செல்லாம் உன்னை 

யேன் கடவுள் எக்ஷிப் (இல்லை ? உனக்கு ப்ரதிபலனளிக்கும் 

நாள அ௮துவல்லவென ௮ எண்ணியல்லவா? இடியோடு உண்டை 

போடுவோபென்னுப மூடர்கள் போலிராதே. கடவுள உன் 

னைக் கண்டி க்டருரென் மு அவருகிகுரிய ஜபங்களைச் செய்யா 

மலிராதே. உனது தெய்வ நிக உன்னையே கெடுக்கிறதென் 

ற்றியாத பைத்மம் உன் தலைிலேயே வந்து விழு றது, 

தான் கடவுஞக்கு மிக ப்ரீதியானவனென் ௮ சொல்லிக் 

கொண்டு தற்பெருமை பேசும் மனிதன், ஏன் அதற்காகக் கட 

வுளுக்கு வந்தனமும் ஸ் னத்யமும் செய்யத் தவ.றுகிருன் ? 

அவ்வளவு கர்வமான நம்டிக்கையோ டி ருக்குமவனுக்கு எப்ப 

டி.ச் தெய்வ வழிபாடில்லாக வாழ்காள் ஸம்மதமா யிருக்க 

ஐது? இவ்வுலகத்தில் உண்மையாகவே ஒரு அணுவுக்கு 

ஸமானமான மனிகண, பூவுலசமு. வானமும் தனக்காகவே 

ச்ருஷ்டிக்கப் பட்டிருக்கிறகசாக வெண்ணுகருன். இயற்கை 

முழுதும் தன் ஒருவனது நல்வாழ்வையே | கருதுகிற தாக 

மதிக்கிறான்.  தண்ணிரிலாகிற மரங்கள, பட்டணங்கள், 

அகன்ற காயம் இவற்றின் கிழலைக் காணும்போது ௮வை 

தினக்சன்பந் தருவதற்காக ஆம்கின்றன வென்றெண்ணும் 

முழுப.னைப்போல எண்ணுகிறான். இயறகை தனக்கேற்பட்ட 

செயல்களைச் செய்யும்போது அவ்வாட்டம் யாவும் தனது 

நேத்சாநந்தத்திற்காகவே செய்யப் பவெதாகக் கருதுகிறான், 

தான் வெயிலிற் குளிர்காயும்போது தனச்கென்தே அது 

7
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ச்ருஷ்டி ச்சப் பட்டிருப்பதாக வன து பாவனை, அகாயவீதி 

ஏரில் சந்தரன செல்வதைப் பார்க்கையில் ௮தனை ச் தனக் கின் 

பமஸிப்பகற்காகக் கடவுள் தக் துள்ள தாகக் Kh துகிருன், உனது 

கர்வத்தை நீயே யறிந்துகொளள முடியாத மூடனே ! தாழ் 

மையோடிரு. உலகம் தன்படி ஒழுகுவதற்கு £ காரண பூத 

னல்ல வென்பதை யுணர்வாயாக. கோடையும் பனிக் காலமு 

மாகிய மாறுபாடுகள் உனக்காக ச ழஷ்டிக்கப் பட்டவையல்ல. 

உனத ஜாதியே (மனிகனே) உலகிலில்லாவிடினும் ௮.தனால் 

ஒருமா தலும் நேராது, இவ்வுலகத்து அசீர்வதிக்கப்பட்ட 

கோடாநுகோடி ஜந்துக்களுள் ஒருவனென்பதை உதி 

யாய் அுறிந்துகொள. 

நீ உன்ன னிவர்க்க லோகம் வரையில் உயர்த்திக்கொள் 

ளாசே, உனக்குமேல் தேவதைக னி௫ப்பதை நினைவுகூர், உன் 

னிலும் தாழ்க்இருக்கிறார்களென்.. உனது ஸஹோதரர்களான 

மனிதர்களை வெ.றுஈ்சாதே. .வல்லலு அவர்களைக் சேவலமாகக் 

கருதாசே, அவர்களும் உன்னைப் படை த்தவராலேயே படைக் 

கப் பட்டவாகளல்லவா ? கடவுள க் ருபையினால் ஸுகப்படும் 

மனிதனே! ௮வரது மற்ற ச்ருஷ்டிகளை வதைப்பதில் உனக்கு 

அதுசத்வம் எங்கிருந்து வந்தது * உனத அச்செய்கை 

உனக்கே திரும்ப நேராதபடி பார்த்துக்கொள். 

அவையெல்லாம் உன்னைப்போலவே அகிலலோக நாயக 

னான கடவுளை வழிபடுகின்றனவலவா ? ௮வர் ஒவ்வொன்முக் 

கும்௮ததன விதிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கருரல்லவா?அ வற்றைக் 

காப்பாற்று'ம் கவலை ௮வருக்கில்லையா ? நீ யவஜிதிகளைக் கடர்.து 

நடக்கத் துணியா? உலகத்துக்செல்லாம் மேலானதாக உன் 

புத்தியைச் கருதாதே, உன்னால் அறிய முடியாகசைப் பொய்
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யென்று கண்டனம் செய்யாதே, மற்றவர்களுக்காகத் தீர்மா 

னிக்கும் ௮௫காரத்தை உனச்கு யாரளித்தார்கள் ? அல்லது 

ஒருவன் தன்னிஷ்டப்படி செய்யும் ஸ்வதர்த் ரகக உளீகினின் 

௮ம் யாடுரடுத்து விட்டார்கள் ? 

இப்பொழு௮ உண்மைகளென்ற௮ கண்டறிகத எத்தனை 

maaan இதுவரையில் கள்ள: பட்டிருச்கின்றன? இப்பொ 

முது உண்மையாகக் கருதப்பட்ட எத்தன விஷயங்கள் இனிப் 

பொய்யென்று விலக்க நிற்கின்றன? ரின் எதைப் பற்றித் கான் 

மணிதன் நிச்சயமா யிருக்கக்கூடும் 7 உனக்குத் தெரிந்த நன் 

மையைச் செய்; உனக்,த ஸுகம் ஏற்படும், உனக்கு இவவுல 

கத்தில் oy Dak gyi. நல்லொழுக்கக் தான் F D6 gi. நமக்குத் 

தெரியாத விஷயங்களில் மெய்யும் பொயயும் ஒன்றாகவே 

காணப்படவில்லையா? உன்னுடைய பூர்ள போத தவிரப் பின் 

எது அவற்றில் ஒன்றை நிச்சயப் । (நிதம் 2 

நம் மனத்துக்கு எட்ட முடியாததை நாம் லகுவாய் சம்பு 

இரோம். அந்த ஈம்பிக்சையில் கமக்கு ஞானமிருப்புதாகப் Gor 

காணக கர்வம் கொள்ளுகிறோம், இன மடமையும் இடும்பு 

மல்லவா ? வெகு அணிவாய் மடமையுடன் ஒரு கார்பத்தை 

ஸாதிக்கிறவன் யார்? பிடிவாசுமாய் ஒரு அபிப்ராயத்தைக் 

கைக்கொண்டிருப்பவன் யார் £ அவன் முழுவ டனே ; பூர்ண 

கர்னியு மவனே. ஒவ்வொருவனும் ஒரு அபிப்ராயத்தைக் கைக் 

கொள்ளும்போது அதையே ஸாதிக்க கிரும்புகரான், ௮தஇிக 

மாக, அதிக முன்னுத் தேசமுளளவன் தன் அதீமாவை அதற் 

குக் காட்டிக் கொடுப்பது மாதரமன்றி மற்றவர்களையும் 

அதையே சஈம்பும்படி போதிக்கிறான், 

| பல வர்ஷங்களாக நடைபெறுகிற தனால் ஒன்றை உண்
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மையென்று சொல்லாதே, ஒரு கொள்கையை ஆயிரக் கணக் 

கான மனிதர் நம்புவதனால் ௮.து வாஸ்தஅமென்.று நிச்சயிக் 

காதே ஒரு மனிதனது ஸித்தாந்தம் ௮வனனு அறிவுக்கு 

ஒத்திருந்கால் து மற்றொருவனுடையதைப்போல் ௮வ் 

வளவு உ.௮தியான ப்ரமாணந்தானென்று ஈம்பலாம்.



ஒன்பதாவது காண்டம், 

  

தனக்கும் பிறர்க்கும் இங்கிழைக்கும் 

உணர்ச்சிகளைப் பற்றி, 

1-வது அத்யாயம், 

பிறர்போருள் ஈயத்தல்--001%70811138, 

செல்வம் அதிகமாக கவனிக்கத் தக்கதன்று, அதனால் 

௮,தனை யடைய அதிகக் கவலைப் படுதல் ந்யாயமில்லா ததாகும், 

மனிதன் நன்மையை யடைய விரும்புவதும் ௮ர்நன்மையை 

யடைந்திருப்பதற்காக ஸந்தோஷிப்பதும் பொஜலு ஜன ௮பிப் 

ராயத்தைப் பொ.யத்தனவாகும். அதன் மதிப்பைப் பாமர 

ஜனங்களது அபிப்ராயத்தை யொட்டிக் கருதாதே, வஸ்துக் 

களின் தராதரத்தை நீயே பரீகூஷித்துப் பார்ப்பாயானால் நீ 

பிறர் ஸொத்தை விரும்பமாட்டாய், பணத்தின் மேல் ஏற்பட்ட 

அளவு கடந்த அசை ஆத்மாவில் பதிக்கப்பட்ட விஷமாம். ௮வ் 

வாசை அத்மாவை மாசுபடுத்தி ௮தின்கண்ணுள்ள ஈன்மை 

யாவற்றையும் அழித்துவிரிகிறது. 9.9 அக்மாவினிடத்துப் 

பதிந்தவுடனே, நற்குணங்களும், யோக்யதையும், ஸ்வாபாவிக 

அன்பும், ஆகிய யாவும் முற்றிலும் நீங்குகின்றன. 

அஆசையானது தன் புதரனைப் பொன்னுக்கு விற் 

சச்செய்யும், அப்பணம் வாங்குவதற்குமுன் விற்றவன் இறந்து: 

'போனாலும் போகலாம், என்றாலும், அவ்விஷபத்தை யவன் 

கவனிப்பதில்லை. ஸுகந்தேடும் முயற்சியில் அவன் தன்னை
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அ௮ஸ்*கப்படுத்திக்கொள்கிறான், விட்டை அலங்கரிக்கவேண்டு 

மென்று அ௮வ்வீட்டையே ஸிந்கும் மூடனைப்போல, பணத்தி 

ஞால அடை! i Ba ty ய MM DEBREM & கருதி ஓ வன் பண திலி ச் 

காகக் தன் மனச்சாக்திபை இழச்சிருன். எங்கு அசை அரு 

இறதோ ௮ங்சே ஆதிமகருணம அற்பமென்று GH ti மனித 

னுச்குப் பணக்கால் கல நன்னமயுமென்று கருகாசவன் செல் 

வந்தேிம் முயற் ஈயின் இதர நன் மபைகளைகச் கைவிடமாட்டான், 

தனக்குத் பரிக்ரப பெருஞ் சத்ருவென்று நினைத்துப் 

பயப்படா கவன், அதனை க்கும் யோ. சனோில் அன்னு 

கேடான இதாச் அன்பங்களை விலைக்கு வாங்கக்கொள்ளமாட் 

Lire, a! ஐ்டனே 7 AM (FONT செல்வக் தனுஷ் Rnb sae 

லலா? பாபம் தரிதாரச்கினும் கேடானதல்லவா ? தக்கு 

வேண்டி ய அளவுக்கு ஒவ்லொருவனும OM LIT HELE HELD, 

௮ கனோடி இருப் தியடையவேண்டும், ௮ பபடியடைக்கால், 

Hau துச்கச்கை மேற்போட்டுக் கொண்டவ எப் பார்க்கு 

உன் ஸாசத்லுசமுச் சரிக்குப அவகாசம் கேரம். 

ஷஹவபாவமானது, நீ கங்கக்தைம் பார்ச்ச. யோக்யதை 

யில்லாகவனென் ௮ ak களை மண் ணுச்குள புசைச்துவைக்திருக் 

கிறு. உை கால்மிதி படிமிடதகில் வெள்ளியை வைத இருக்கி க் ரு = cod ட ட்ட 

ற. அதனை, சங்கம் நீ சுவனிக்கத்தச்சு வஸ் துவல்லவென் 

அம், வெள்ளி உன மதிப்பைப் பெறகு தகுந்ககல்லவென்றும் 

உனக்கு இயற்கை சொல்லுவதுபோல் கோன் நனில்லையா ? 

ஆசையானது ௮கேக ஆயிரம் ௮்பர்களை மண்ணுக்குள் 

மையப் புதைக்க றது, அப்படி ஒரு ஸமயம புனை தீபடும் 

வேலைக்காரர்கள், தங்களைக்காட்டி ௮ம் தங்கள் யஜமானர் 

களுக்கு /இகச் கஷ்டத்தைத் தரும் பொன்னுக்காக மிக ச்ர 

மப்பட்டு வேலைசெய்கிறார்கள்.
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பூமியில் இப்பொக்கிஷக்தைப் புசைத்அுவைக் திருக்கும் 

இடங்களில் நல்ல வண்துக்க இனறு பட இண டாவ இலலை, 

பொலவனையக்குமிடத்தில ங்கே ௨௫ மூலிகையும் aff on au 

இல் Ge, அவ்விடத்சில் பப டிக் F Bon TEU புல் ம், 

கழுதைக்கு தி இனியும், கிடைப்ப இல்லையோ, எப்படிப் 

பயிராக, பழக்தரும் மரக். ளான, திராட்சை விவக 

சாரவ த OMA LB fp aan ot Baca Guar அப்படி பே கன செல் 

வத்தைப் பற்றியேஸதா கிரக கர் கொண்டிருப்பவனது மன 

தில் ஒரு நன்மையும் கு பிர. பப.இல்லை, 

செல்வம் ஞானவானைாள து ஊரிய 27 ஆணால், து 

மூடன ௮ அஆதிமானைஅடி மையைப் போல அடச்சியாரகிற ௮. 

பேராசையுள்ளால ௨ பொன்று i குப் பணிரெய்கிராஊ. பொன் 

அனு FB J புணரிடு சய வ 4, ann Baar roles கி ஜுர 

மிருப்! GIG Tay அவணிட த்றுச் செல்வா குஸ்குகிறது, து 

அவனைச் கட்டுப் பொசு. ற து, ௮ வன சாவ 1 பில் 

அவனை விரவஇலலை, 

பொன் பகிலராரிரம்ேே டைய நற்குணத்தைக் செரி gi ga 

விடரிலையா ? பருடைய கய்குணத்தையாலவ அது ஏப் 

பொழு தாவ. வ்ர.க்.தி செய்ஈகுண்டா ? பனணுவ்பர்களில் த 

மர்களிடதக்து ௮து ஏமாளமாக வி.டிச்சிறதல்லவா 1 பின் ஏன் 

பொன் படைத்துப் பெருமை பெற எண்ணுகிருய் ? மேகாளிக 

ளென்போர் அதனைச் ஒறு கப்பைத்த. பேரல்லவா 2 ஞான 

nam Cay ஸாகத்தைக் கருவ * 

உனனின ததவரில் மிசஸ் கேடு செட்டவாசளல்லவா 

அதனை அதிகமாகப் படைத்தவர்கள் * அவர்களது முடிவும் 

௮திக வ்யரைகரமாகத் சானே FHS ng, தீரிதரர்களுக்கு
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இல்லாகதன்மை யதஇிகமுண்டு, அனால், பணவாசைச்காரர்கள் 

தின்களுக்கு ௮கேக ஸுஈகங்கள் வேண்டாமென்று மறுத்துக் 

கொள்ளுபறுர்கள். 

புணவாசையுள்ளவன் ஒருவனுக்கும் உபகாராரியாயிருக்க 

முடியாது. அனால், ௮வன் கனக்குக் கொடியவளூயிருக்கும் 

அளவுக்கு பிறரைச் செய்துகொள்ளலாம். 

பொன்னை யீட்ட முயல். ஈட்டின பொன்னைத் தாராள 

மாகக் செலவிடு, பிறருக்கு ஸுகச்கைத் தரும்போதுளள 

ஆநந்தம் வேறெப்போதும் ஒருவனுக்கில்லை, 

2-வது அத்யாயம். 

ஏராளம்---201 108101. 

பொருள் சேர்ப்பதில் தீமை சதாவதிருந்தால் ௮௮ 

அதனை விண் கார்யங்களிற் செலவிடுவதில் தான் உளளது. 

தன்னிடத்து மிகும் பணத்தை வீண் செலவு செய்பவன், 

ஏழைகள் பெறத் தக்சுவற்றைத் திருடுகிறவன் போலாவான். 

பணத்தைச் தூர்த்த வழியில் வாரியிறைப்பவன் ஈன்மை செய் 

யும் வழிகளை வேண்டாமென்று மழ.ப்பவன் போலாவான், தனக் 

குப் பலனை யளித் தத் தன் ஸஈகத்தையே தேடிக்கொண்டிருக் 

இற நற்குண ஈற்செய்கைசளை ௮வன் வெறுக்கிறான். பணமில் 

லாமல் ஸ-ஈகப்படுவதைக் காட்டிலும், பணத்தோடு ஈன்ராய் 

வாழ்வது கஷ்டதரமானது. தரிதரதசையல் ஒருவல தன்னை 

யடக்கியாளுவது லகுவாம், செல்வமுள்ளபோது தன்னை 

அடக்கிக்கொள்வது அவ்வளவு ஸாத்யமான தல்ல. 

தீரித்ர தசையில் பொறுமை யென்ற ஒரு குணமே 

ஒருவனை த் தாங்கும், செல்வசாலத்தில் ஒருவனுக்குத் தர்மம், 

மிதம், விவேகம். முதலிய பல குணங்களில்லாமற்போனால்



பழி வாங்குகை 105 

அவன் திமை செய்யாமலிருக்க முடியா, ஏமைக்குத் தன் 
நன்மை ஒன்றுதான் கருதுவதற்குண்டு, பணக்காரனுக்குப் 

பல்லாயிரம் மணிதரது ஈன்மையைக் கவனிக்கவேண்டும், 

கன் செல்வத்தை விட்டுவிடுபவன் ௮தன கஷ்டங்களை 

யும் விட்டுவிடுகிறான். அதனை வ்ருத்தி செய்கிறவன் துன்பத் 

தைப் பெருக்கிக் கொள்ளுகிருன், அதிதிக்கு வேண்டியவற் 

றைக் கொடுக்க மறுக்காதே. உனக்கு வேண்டிய தாயிருப்பதை 

யும்கூட உன் ஸஹோ.ரன் கேட்டால் இல்லையென்.று சொல் 

லாதே, ர செலவு செய்யக் தெரியாமல் வைத்துக்கொண்டிருக் 

கும் கோடிக்கணக்கான பொருளைக்காட்டிலும், நீ தானம்பண் 

ணின வஸ்துக்கள் உன்னை விட்டுப் போனதில் ௮இஇக ஆத 

(முண்டென்பதைத் தெரிகதுகொள். 

3-வது அத்யாயம். 

பழி வாங்குகை-- REVENGE, 

பழி வாங்கவவேண்டுமென் நு எண்ணுவதற்கு தார 

பூதம் உன் அத்மாலின் பலவீனமே. மிகத் தாழ்க் சவர் 

களும், பயந்தவர்களுமே ௮ச்செய்கையில் மூழ்கியிருப்பலா் 

கள். கோழைகள் galls வேறு யார்தாம் வெறுப்பவர்களை த 

துபைப் படுத்துபவர்கள். | 

ஒருவன்மேற் பழிவாங்கத் தோன்.றுவசுற்குமுன் அவன 

செய்த தீங்கு தன. erg RY eSBs கொண்டிருக்கவேண் 

டும். ஆனால், பெருந்கன்மையுள்ள மனது * ௮த்தீங்கு என் 

மனதில உறுத்திக்கொண்டிருக்றெத ' என்று சொல்ல Bag 

டப்படுவ தில்லை. 

ஒருவன்: செய்த தீங்கு உன்னால் கருதக்கூடாததா பில் 

லாமத்போனால், அதைச் செய்தவலும் உனக்கு அத்தன்மை
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யனேயாகிருன். உன்னிலும் தாழ்ந்தவர்களை யுனக்கு ஸமமான 

மாக்கக்கொண்டு அவர்களுள் ஒருவளாயிருசக்க ப் /யப்பமி 

வாபா$ உனக்குத் திக்கு செய்பவக்்யும், உனக்கு பஸைஞ் 

சலத்தைக் தருபவனையும் அலக்ஷ£பம் செய்வாயாக, அதனால் 

உன மனச்சாந்தியை நீ சாப்பாற்றிக் கொள்வதோமி, உனக்குத 

இங்கு செய்தல-மேல் கேரில் பமிலாங்கப புகாமலே, எல் 

லாத சுண்டனையைபயம் ௮ வன மேல் a ik Fal NG apy 

புயலும் இடியும் தங்சரரக்கு பேலுள்ள HOU GG tt 

நக்ஷகரங்களுக்கும் யாகொழு தீங்கையும் செய்! முடியாமல் 

எப்பட கங்களைக்கச் இழளள மரப். சல் முூதுவியவற்றிற்கே ்.. டன். or (Ha Bp L _ Fe (Lp, a wt Ns Lh Mo: 

fom. விளைக்சன்றனவோ, அதுபோல ஒருவ செய்யும் 

Saar பெருமைவாய்ந்தவரளிட ! உயார்கேறிச் செல்ல 
€ ய் (ர ர் c 

. ௪ > . . 6 ௫ o . 

மூடியரமல், தங்களே பூலை பவர்கள் பேோர்லேயேசென் oni 

& Lf) is றன, 

ஆ கமாவின் அற்ப குணம் ஒருவனைப் பழிவாங்கத் 

தாண்டும், QB BUT a om ௦.பருக் கல பை OY BOO OLN OM குற் 

றத்தை Car wEBM sis gi மாசுரபல்ல; தன் சார்துத் 

சைர் செத்த அம்மணிகனுச்கு நன்மையையும். இரும்பசி் 

செய்கிறது. மனிகனே ! நீ பேன் பழிவாக்க ஸிரும்புகிருய் 7 

என்ன கார்யத்துக்காக அதக்உன்மையைப் ன்பற்றுஇரும் 

அதனால் உன் சத்ருவக்கு. இடைஞால் செய்யலாபென்று 

ஏண்ணுகிராயா 2 அ கனால் நே.டம் வேகனையை RGus புணர் 

வாயென்று தெரிஈதுகொள. பழிவாம். கம். வர்மம் தான் 

மேற்கொண்ட மனிகன து மனத்தையே யறுக்கிற ல. ஆனால் 

யார் ௮வ்வர்மத்துக் கெதிரானவனே அவன சாந்தமாயிருக். 

இரான்,
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அலவர்மம் கான் படுத்தும் அன்பங்களில் சயாய 

வீரோசமுள்ள தா ரரிருக்கற 5; அதனால் அது உனக்குச் 

தருக்ககல்ல, எற்கனவே கஷ்டப்: ட்டவனக் கு, இன்னும் 

அதிக கஷ்டம் வேண்டுபா ? பீற்றொ வ தனக்குர்செங்த 

gies aan rb: IOV BOW Bis சோக்கவேண்டு பா 7 பழிவாங் 

கும் வர்மநுள்ளவன் கனக்கு நேர்த்த துன்பத்தில கருப்திய 

டையாதவனும். கன் அன்..சசோமி பறிஜொருவனுக் கரிய 

தண்டனைகளையும் கூட்டிக்கொளளு Ne oo. GFE COE HBT. கரு 

திப்பட்டவன்: சிரித்தக்சொண்டி BING G:F Hy BES ௬௫ தின 

வன கன் துவ்பததை இழட்டி ததுக்சொண்டு crys wana ish 

Ca gian& ays. 

வாபா எண் ணுலதே வயஸு ஈரமானது, பழி வாமு, 

Al, ஒருவள Diy FAL சொடாலவிசா் 
oe 

வகோ அபாயகரமான 

ன்று Gar & ௮ வன கீனைக்கல்ட ததிலேயே ் ai LID LM Qh it 

al (yy ov Be 01, கிமு Co கன பேல: ௩. த: அடிக்குவுவு ௯ DO ti 

பசை அலகை ஞாபகத்தில் வை: 1 Fr Ov, பழிவாங்குஞ் Gb a6 <5 

யுள்ளவன் ௧௨: FH NOTH தில்கு கேவ உல் பெரும்பாலும் 

தின் nas go gus ONLI G & Bis சொள்ளு* ரன், ௪ தரி பிர, 

ரின், ஒரு கண்ணழியப் பார்க்கும்டோது அலு ௮. இரண்டு 

கண்கள ப போய்விடுகின றன. 

தான் கரு சனத மூடியாளிட்டால் அதற்காகச் க்கிக் 

கிறான். தான் கருஇின! டி நடந்தேறினால் பின்பு பச்சாத் 

தாபப் டடகிறுன். தர்மத்திஎ் பயம் அவன் ஆக்மசாக்தியைக் 

கலைகற ௫, ர்யாயத்தின் தண்டனைகளிலிருக்,து தப்பிக்சொள் 

ar ௮வன் எடுக்கும் கவலை ௮வனுக்கு ஈண்பா்சளைப் போக்கடிக் 

றது, உன் சத்ருவினது துர்பரணம் உன் பகையைத்.
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தீணிக்கக்கூடுமா ? அவனைச் சாக்த கிலையிலமரும்படிப் புதை 

த்துவிடுவது உனக்கு மனச்சார்சக்தைத் இரும்பிக்கொடுக் 

Gog? இறக்துவிட்டால் ௮வன் தனது குற்றத்தை புணர்ந்து 

அதற்காக அவன் அுக்௫க்கவும் நீ ௮வனை ஜயித்து மன்னித் 

PBA abd முடியுமா? மரணத்தினலை ௮வன் உன்னுடைய 

பெருமையை ஒப்புக் கொண்டதாகாது, உன் கோபாவேசத்தின் 

கொடுமையையும் ௮வனிறக்ச பின்னர் உணரமாட்டான். 

பழிவாங்குவதில் பலம் ஸாதிப்பவனுக்கு வெற்றிதோ 

ன்றவேண்டும். ௮வனுக் கிடைஞ்சல் செய்கவன் ௮வன் தனது 

குறையை யுணரவேண்டும். அ௮தனுல் ௮வன் துன்பப்பட 

வேண்டும். அத்துன்பத் க்குக் காரணமாயிருந்ததை பெண்ணி 

௮வன் பச்சாத்தாபப் படவேண்டும், இதுதான் கோபத்இனா 

லெழுந்த வர்மம், அனால், மிகக்கொடிய கார்யங்களைச் செய்வது 

பழிப்புக்கிடமான தாம், 

ஒருவன் செய்த தீங்குக்காக அவனைக் கொல்லுவது 

கோழைத்தனம். அப்படிச் செய்பவன் சத்ரு உயிரோடிருக் 

தால் தன்மேற் பழிவாங்குவான் என்ற எண்ணத்தாழ் செய்கி 

மூன், அவனது மரணம் கலகச்தை நியு. ச்திவிடலாம்; ஆனால் 

Ag கொன்றவனது கெட்டபேரைச் சீர் இிருத்துவதில்லை. 

கொலை DET FoF YM hu செய்கையல்ல, முன் ஜாக்ர 

தைக்காகச் செய்வதே, அது சேஷூமமான தல்ல, கெளரவம் 

பொருந் திய.தமலல, 

ஒரு குற்றத்.துக்காகப் பழிவாங்குவதைப்போல இலகு 

வானது ஒன்றுமில்லை. ஆனால், ௮க்குற்றத்தை மன்னிப்பதைப் 

போலக் கெளரவமான மில்லை. தன்னையடச்சியாளுவதே 

பெரும் வெற்றியாம். உனக்குப் பழிவால்குஞ் சிந்தை வரும்
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போது, ௮வன உனக்குச் செய்த தீங்கை நீ யுணர்ர்து ஓப் 

புக்கொளளுகிராய். நீ குறைகூறும்போது உனச்கு அதனால் 

தீங்கு. கேர்ந்ததையும் ஒத்துக்சொள்ளுகிறாய், & இப்படி. 

நினைப்பதால் உன் சத்ருவினது Sian அதிகமாகிறது. ௮திச 

மான காவத்கை அவளுக்குச் சேர்த்துவைப்பது உன் கண் 

ணமா? 

வ்யாகூலமென்பது ஒருவனால் உணரப் பட்டாலன்றோ ? 

பழிவாங்குவலத யிகழ்பவன் அதனை எப்படி புணரக்கூடும் ? 

ஒரு குற்றத்தைத் தாங்குலத கெளரவ ஹீனமென மு நிலைத் 

தால் நீ அதை ஜயித்துளிட ச்கூ(மே ! 

“இன்னாசெய் தாரை யொறுத்தல் ௮லர் நாண 

சன்னயஞ் செய்து விடல்,” 

நன்மை செய்வது, ஒருவன் உன்னோ பசையாளியிர,ப் 

பதற்காக அவனை வெட்கப்படச் செய்கிற து, அத்மவுயர்வு உனக் 

இம்ஸை செய்யாதபடி. ௮வளைப் பயமுறுத்தும். குற்றம் பெரி 

தரன வளவிற்கு அகளை பனனித்குலும் உனது அ தீமாவுக்கு 

அவ்வளவு பெருமையைத் தரும். புதிலாங்குளது எவ்வளவு 

நீதியாகப்பரசிநசோ அதைவிடசாந்தம் ௮திச கண்யமுள்ள ௮. 

உன் விஷயத்தில் நீ ந்யாயா திபதியாயிருக்க உனக்கு ௮ இகார 

மூண்டா ? ஒரு செய்சைச்குச் கர்த்தாவாசவுமிருந்து ௮தைப் 

up தர்ப்பையஞ் சொல்லுகிறதா ? ரீ தண்டனை விதிப்பதற்கு 

முன் வேளொருவல் அதன் நயாயத்தைப்ப.ற்றிச் சொல்லட்டும்;
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4-வது) அத்யாயம். 

CRUELTY, HATRED, & ENVY. 

க்ருரமும், பகையும், போறாமையும 

பழிவாங்கும் எண்ணம் சிக்ருஷ்டமானது, பின் க்ஞூர 

'மென்பதென்ன ? ஒருவனது க்ருக்ருமத்தோடு கோபத்துக் 

குரிப வேஷங்களு£ அதிலிருக்கிற து, மனிதர்கள் தங்களுக்கு 

அனு ஸ்வபாவமில்லை யெனகரார்சள். தங்கள் மனததில் அது 

குடியிராசுதுபோல அதைச் கண்டு காணுகறார்கள். அதனை 

வர்கள் பூச தயையின்மை யென்று விலக்குவ இல்லையா 2 

௮ தனுடைய மூலகாரணம் யாது? எக மனிக ஸ்வபாவத்தி 

லிருந்து அனு பிறக்கிறது ? அதன் சந்தை அச்சமாம், அதன் 

தாய் மனக்கலக்கமாம், 

வீரன் தன்னை எதிர்க்கும் சதருவிவமேல் தன் சுத்தி 

யைச் செலுத்துகிறான். அனால், சக். அுருவடங்கின தும் அவன் 

இருப்தியடைகிறான், பபந்தவன்மே லேறுவலு கவுரவமல்ல. 

தா [Dib sau cool யிகழ்வ.த கற்குணமல்ல. Cringe Pome: wee 

குக. தாழ்க்தவர்களை He DADs, பின் வெற்றி உன்னுடை 

யதே. இக்கோக்கக்களை ய.டையத்தக்க நற்குணமும், இவ் 

வகையாக வெறமி பெறத்தக்க நதைர்யமும் இல்லாதவன் 

வெற்.றிச்குப் பதில் கொலையைத் தேமிரொன், 
பயங்காளி எவனோிம் சண்டைக்குப் போடறான். 

கொமிக்கோன். மன்னன் கரூரமாயிருப்பகற்குக் காரணம், 

அவர்கள் எப்போதும் பயத்தோ? குடியிருப்ப அதான, 

தாழ்ந்த ஜாதியான ராய் ஒரு ப்ராணியை உயிரோடிருக்கும் 

போது எதிர்க்கப் பயந்துகொண்டிருந்தாலும், இறச்தபின் 

அதன் சவத்தைக் கிழிக்கும் ; அனால், வேட்டைநாயோ வேட்
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டையில் தான் கிழித்துக் கொல்லும். ௮து ப்ராணியைச் 

செத்தபின் தொடாது. 

ஊர்க் சலசம் அதிகம் சேதசரமானது ; ஏனேனில் 

அதில் சண்டை செய்பவர்கள கோனழைகள, சதியாலோசனை 

செய்பவர்கள் கொலைக் கஞ்சார்கள் ; ஏனெனில், இறக்கவர்கள் 

ஸங்கதியை வெளிப்படுக் வதில்லை என்று எண்ணுடருர்கள். 

தாங்கள காட்டிக் மொம்த்துளடப் படுவார்கள் சன்று சொல்லு 

வசு அவர்களது பயமலலவா 7 % கிஷ்க்ரூரியாயிருக்கவேண்டு 

மானால், பசைக் கிடங்கொடாதே, நீ பூத தயையோடிருக்க 

வேண்மோனால் பொருமைக் ”டங்கொடாதே, 

ஒவ்வொரு மனிதனையம் இரண்டிவழியாகப் பார்க்க 

லாம். ஒரு வழியில் ௮வன வெகு தொந்தரவு தருபவழை த் 

தோன்றுவான், mpd வழியில் அதிகக் கஷ்ட 6 507 bar 

ஞுகக் காணபப வான். ஒருவனை அதக இடைஞ்சல் தராதவ 

னாஃப் பாவித்தால் அ௮வனணுச்குத் தீங்கிழைக்க உனக்கு மனம் 

வராது. மனிதன் தனது ஈன்மைக் சென்பூ மாற்றிக்கொள்ள 

முடியாக வஸ்து என்னவிருக்கிற வ ? ஈம் மனத்தை மிகப்புண் 

படுத்தும் வஸ்ஆக்சுளைப் பற்றிக குறைகூற அதிகம் ஏறுவுண் 

டேயொழிய வெறுக்க ஏதுவில்லை. மனிதன் யாரைப்பற்றிக் 

குறைகூறுகிருனோ அவனோ? ஒத்த வாழ்வான். ஆனால், 
தனக்காகாத வளஸ்துச்களையே நாசஞ்செய்கிறான், 

உனக்கு ஒரு ஆகாயம் இடைச்காதபடி பிறர் தடுத்தால் 

8 கோபாவேசங்சொள்ளாதே, நீ மதியிழப்பது பெரு நஷ்ட 

மாகும், உண்மேலங்கியை ஒருவன் பறித்துக் கொண்டதற்காக 

உன் உள்ளங்கியையும கழற்றியெறிவாயா ? கெளரவங்களை த் 

தரிக்கும் மனிதனைப் பார்க்கும்போது ௮வனது பட்டங்களும் ,
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பெருமையும் உனது ௮கங்காரத்தைச் கிளப்பினால், அவனக்கு. 

அ௮ப்பெருமைகள் எங்கிருந்து வர்சனவென் றெண்ணிப்பார், 

எவ்ஏழியாக ௮வை அவனுக்கு வந்தனவென்று கருதிப்பார்த் 

தால் உனது பொருமைச் குணம் மாறி ௮வனிடச்,து உனக்கு 

இரச்சம் தோன்றும், 

அவ்வளவு பரிகானங் கொடுத்து ௮ப்பெருமை உனக்கு 

வருகிற தாயிருக்கால், நீ புத்கிசாலியானால் ௮தனை வேண்டா 

மென்று மறுத் தவிகிவாயென்று நிச்சயமாக சம்பு. பட்டக்க 

ளுக்கு காரணம் முகள்து.திதான். மனிதனுக்கு அதிகாரம் 

எப்படிக் இடைக்கிறது ? அவ்வதிகாரத்தை யளிப்பவலுக்கு 

அடிமை செய்துசானென்று ௮றிர்ுகொள். வேரொருவன௮ 

ஸ்வாகந்தர்யத்தை சாசஞ்செய்யும் சக்தி உனக்கு வருவதற்காக 

உன் ஸ்வாதர்தார்யக்தை இழ அுவிலவொயா ? அல்ல. அப்படி. 

இழப்பவளைக்கண்டு பொருமைகொள்வாயா ? 

மனிதன தன் யஜமானர்களிடத்திலிருந்து ஒன்றையும் 

விலைகொடுக்காமல் பெறுவதில்லை. உலக நடைகளை மாற்ற 

விரும்புகிறாயா? வி&.கொடுதது வில்லங்கக்களைப் பெறுவாயா? 

நீ ஒப்புக்கொள்பவற்றை வெறுக்க முடியாகாதலினால், இவ் 

வெறுப்பு மூலத்தைக் தாரத்தள்ளி உன் க்ரூர வே துவையும் 

உன் மனத்தைவிட்டோட்டு, உனக்குக் கெளரவ மிருர்தால், 

அதைக் கெடுப்பதாற் கடைக்கும் ஊதியத்தைக் கண்டு பொ 

ரூமை கொள்ளுவாயா ₹ நற்குணங்களின் உயர்வு தெரிந்தால், 

அவற்றை விற்றவர்களைக் கண்டு பரிதாபப்பட மாட்டாயா ? 

_ பூறத் தோற்றத்தால் விளங்கும் பெருமையைக் கண்டு மன 

வருத்.தப்படாமற் கேட்கக் கற்றுக்கொண்ட தட்சணமே, மனி 

தர்களது உண்மையான ஸுுகங்களை உவப்புடன் கேட்கத்



மஜேதைக்கம் - 115 

தலைப்பரிவாய். தகுகியானவர்களுக்கு ஈன்மையுண்டாவதை 

பார்த்தால் நீ ஸந்தோஷிப்பாய் ; ஏனெனில், நல்லவர் ஓங்ட. 

நிற்பதைக்கண்டு ஸுகப்படவதே தற்குணத்தின் லக்ணை 

மாம். பிறாது ஸுகங்களில் ஸந்தோஷிப்பவன் தன் .ஸந்தோ 

ஷத்தை அதுவழியாய் வருத்தி செய்துசொளளுகிறான். 

5 - வது அத்யாயம். 

மனேதுக்கம--19 9710] ௦ HEART. 

உத்ஸா ஹிகளின் ஆத்மா ED Bort om முகத்தில் புன் 

சிரிப்பை வரவழைக்கிறது ; ஆனால், துக்கிகளின g ஏக்கம் ஸந 

தோஷத்தின் ப்ரகாசத்தையுங்கூடக் கெடுததுவிடுகிற து. 

ஆத்ம பலவீன த்தைக் காட்டிலும் அுக்கமூலம் வேறெது? 

சைதனயக் குறைவே அக்கத்துக்குப் பலங்கொடுக்கிற து, 

௮தனோே? போராட நீ தீர்மானிப்பதற்கு முன் ௮து உன்னை 

விட்டு ஓடிப்போகிறது. ௮.து மனித ஜாதிக்கே ஜனமசத்ரு ; 

அதனால், உன் மனத்தைவிட்டு ௮தனை உடனே தூர ஓட்டு, 

உன் வாழ்நாளின் இன்பங்களுக்கு அது agar CH pg. 

அதனால் ௮தனை உன் அச்ரமத்துச்குள் ௮ணுகவிடாதே, 

மேலும், அது உனக்கு நேரும் சிறு ஈஷ்டத்தை உன் 

செல்வமத்தனையும் போனதாக மதிக்கச் செய்கிறது. அற்ப 

விஷயங்களைப்பற்றி யெல்லாம் ௮.து உன் மனத்தை வருத்தும் 

போது, நீ பெருவிஷயங்களைப் பற்றிக் கவனியா தபடி. செய்கி 

றது. அத்துக்கம் உனச்குச் சொல்லுவதாகத் தோன்றும் 

விஷயங்களை முன்னுணர்ச்சியோடு கூறுவதாகக் காட்டுவதைப்: 

பார், உன்னுடைய நற்குணங்களை மறைக்கச் சோம்பலைப். 

பாப்பது, அவற்றைக் கண்டு உன்னை மதிப்பவசது சண்: 

ஸ்ரிஞ் மீ படாத்படி: -மறைக்கிற்து, அதாவது அவற்தைன் 

8
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தின் வலைச்குட்படுத்தி ௮வற்றை யடக்கிவைக்கிறது, அதே 

ஸமயத்தில் நீ யவற்றையதிகம் உபயோகிக்க வேண்டிய ௮வ௫ 

யங்கக்யும் உண்டுபண்ணுறெ.து. 

- அது உனக்குத் தீங்கிழைத்து உன்னை ஹிம்ஸிக்கெ ௫, 

உனது பாரத்தை நீக்கமுயலும் உனது கைகளைக் கட்டிவைக்க 

த. நீ ௮ற்பத்தனக்தை விலக்சகவெண்ணினால், பயங்காளித் 

தினத்தை வெறுத்தால், அநீதியை உன் எண்ண த்தைவிட்டு 

ஒட்டக் கருதினால் துக்கம் உன் மனத்தைப் பற்றிக்கொள்ளா 

மற் பார், பக்தியென்ற போர்வையில் ௮து நுழையாமற் 

பார். ஞானவேஷத்திலும் ௮து உனனை ஏமாற்றாம லிருக்கட் 

டும், மதம உனது ச்ருஷ்டிகர்த்தாவுக்கு மர்யாதை செய்கிற து. 

அ/தனால் அதற்கு அக்கமுலாம் பூசவேண்டாம். ஞானம் 

உனக்கு ஸுகத்தை அளிச்சிறது, முப்படியாயின் துக்கம் 

ஞானத்துக்கு முன்வர முடியாதென்றறி, துனபங்களுக்காக 

வன்றிப் பின் எதற்காக மனிதன் ௮க்கப்படவேண்டும் ? ஸர் 

தோஷத்தின் மூலங்கள் ஒருவனிடத்திலேயே யிருக்கும் 

போது ௮வன் மனம் ஏன் ௮தனை விட்டுவிடவேண்டும் ? இது 

துன்பத்துக்காகத் ஒன்பப் படிவது போலில்லையா ? 

கூலிக்கு மார்படிப்பவள் தக்இுத்துக் கண்ணிர்விடுவ 

தைட்போலவே தான் துக்கத்தோடிருப்பசகாக ஒருவன் 

எதையும் பொறுத் துக்கொண்டு ஒழுகுருன். ஒருவனுக்குத் 

அன்பர்தருவது காலம் ௮ல்லது ஸமயமல்ல ; ஏனெனில் 

அதுவே மர்றொருவனுக்கு இன்ப ே ஹதுவாயிருக்கும். . துக் 

கிப்பதனால். சார்யங்கள் ௮.நுகூலப்பமொவென்று ஒருவனைக் 

கேள் ; அ முட்டாள் தனமென்று அவனே யொப்புச்கொள் 

Gare, ௮ மாத்ரமல்லஓ பொறுமையோடு. தீமைகக£
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ஸ ஹிப்பவர்களை அவனே புகழுவான் ; தைர்யத்தோடு ஈஷ் 

டங்களை யலட்சியஞ் செய்பவர்களைக் கண்டு ஸ்சோத்ரம் செய் 

வான். அக்குணத்தை நினைக்கும்போதே வியப்புண்டாகும். 

அக்கம் ஸ்வபாவ விரோதி, இயற்கையினது அபிவருத்திக்கு 

அது ஸங்கடந்தருவது. அவ்வியற்கை குணப்படுத்தி வைத்த 

வற்றையெல்லாம் ௬வையறச் செய்கிற ௮. 

பெரும் காற்றடித்து வீழ்ர்க மரம் பிறகு தலையெடுக்கா 

ததுபோல துக்கத்தால் அழ்த்தப்பட்டவன் மீண்டும் பலம் 

பெறுவதில்லை, மலைச்சாரல்களில் ஒடும் மழையருவி நீரால் 

பனியுருகுவதுபோல, ௮ழமுத்கண்ணீரால் கன்னங்களின் ௮ழகு 

'கெடுகிறது. போன அப்பனியாவது அழகாவது திரும்பி 

வருவ இல்லை. காடியானது முத்தை மங்கலாக்குவதுபோ 

லத் தோன்றி எப்படிக் கரைத் துவிடகறசோ அதுபோலவே 

மனோசுக்கமும் நூதலில் தன்சிழலால் கூடுவ து போலக்காட்டி, 

ஒருவனை உருக்கு விடுகிறது. 

பெருக் G) தீருக்களில் அக்கம் கிற்பதைப்பார். பலரும் 

கூடுமிடங்களில் ௮வளிருப்பதைப்பார்--யாராவது அவளைப் 

பார்க்கிறார்களா ? ஒவ்வொருவரையும் கண்டு ௮வள் விலகுவ 

இல்லையா ? ௮வள் முன்னிலையினின்று ஒவ்வொருவரும் go 

ருர்களல்லவா ? காம்புகிள்ளப்பட்ட பூவைப்போல அவள் தலை 

கவிழ்ந்து கிடப்பதைப் பார், அவள் கண்கள் பூமியைப் பார்த் 

துக் கொண்டிருப்பதைப் பார். அவளுக்குக் கண்கள் கண்ணீர் 

விடுவதற்குத் தீவிர வேறொரு பயனுக்கு மில்லையென்பதையும் 

கவனி, 

அவள வாயில் ஸம்பாஷணையென்பதண்டா ? அவள் 

மனத்தில் 'ஜனஸமூக அன்புண்டா ? அவளது ஆத்மத்தில்
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ச்யாயாந்நியாய விவேசமுண்டா ? ஏனில்லை யென்பதன் கார 

ணத்தைக்கேள், அவளுக்கே சொல்லத் தெரியாது. என்ருலும் 

அவளுடைய பலம் அவளைச் சைவிட்டுவிட்டது. அந்தோ 

கடைசியாக அவள் கல்லறைவரையிலும் செல்லுகிராள். ௮வள்: 

கதியாதாகிறதென்று ஒருவராலும் சொல்ல முடிவதில்லை, 

உனக்கு ஞானமிருக்தும் இதைக் காணுவதில்லையா? உனக்குத் 

தெய்வபக்தியிருந் தும் உன்பிழை உனக்குத் தெரிவதில்லையா ? 

கடவுள் உனனிடத்துள்ள க்ருபையாலுன்னை ச்ருஷ்டி த் 

தார், நீ ஸுகத்தோ டிருக்கவேண்டுமென்று ௮வர் எண்ண 

வில்லையானால் உன்னை ச்ருஷ்டி ததிருக்கவேமாட்டார். அப்படி 

யிருக்கு அவரது ஸந்நிதானத்தைவிட்டு ஓட ஏன் நினைக்க 

ய்? கிர்த்தோஷமாய் நீ அநந்தத்தை அறநுபவிக்கும்போது 

நீ அவருச்கு ஸர்வ மர்யாதையும் செய்கிருய். உன்னுடைய: 

அத்ருப்தி யென்பது அவருக்கு விரோதமாக முணுமுணுப் 

பைத்தவிர வேறென்ன ? எலலாவஸ்துக்களையும் மாறிக்கொண் 

டிருக்கும்படி அவர் ச்ருஷ்டிக்கலில்லையா ? அவை மாறுவதைக் 

கண்டு £ீ அழத் தணிகிருயா ? 

இயற்கையின் விதிகளை உணர்ந்தால் இம்மாறுதல்களைக் 

கண்டு துக்கிப்போமா ? ௮வ்விதிகளை அறியாதிருக்தால், ஒவ் 

வொரு நிமிஷமும் நம்மைச்சுற்றிலும் எவ்வளவோ மாறுதல்: 

கள் நடப்பதைப் பார்க்கும் நாம் ஈம்மைத் தவிர யாரைநொக்து 

கொள்ளாகற.து ? உலக கார்யங்களுக்கு நீ விதியேற்படுத் தபவ 

னல்லவென்மு தெரிந்துகொள். உன் வேலை அவற்றிற்குக் 
இழ்ப்படிர்,து நடப்பதாம், அவை உன்னைத் துன்பப் படுத்தி 

அதற்காக நீ படும் துக்கம் உன் ஹமிம்ஸைகளை அதிகப் 

படிச்துறெ.௮.
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வெளித் தோற்றத்தைக் கண்டு ஏமாருதே; துக்கம் துன் 

பங்களை நிவர்த்திக்குமென்றும் எண்ணாதே, ௮௮ புண்ணாற்ற 

வந்த மருந்துபோலத் தோன்.றும் விஷம், உன் ெஷ்சில் 

கதைத்த பாணத்தைப் பபிடுங்குவதுபோல வேஷகங்காட்டினா 

௮ம் உன்மனத்தில் ௮தனை அழப் பதித்துவிடுகிறது, க்கம் 

உன்னை ஸ்நேஹிதர்களிடத்தினின் பம் பிரிக்கும்போது நீ 

ஸம்பாஷணைக்கு தகுதி யில்லாதவனென்று சொல்லவில் 

லையா ? உன்னை ௮து ஹிம்ஸிக்குமபோது தன்னைத்தானே 

கோக்கி௮ து வெட்கப்படுவதாகச் சொல் லுவஇல்லையா? துன்பங் 

களைத் துக்கமிலலாமல் ௮ நுபவிப்பது உனக்கியற்கையல்ல, 

AD நஈயாயமுமல்ல. துன்பங்களைத் தாங்குவது ஆண்மகன து 

கடமை; அனால், அவ்வாண்மகனைப் போலவே டீயும் ௮தனை 

யுணரவேண்டும் 

உன் மனத்தினின.ற நற்குணம் நீர்காதபோதிலும், 

கண்களிலிருந்து நீர்த்துளிகள் விழலாம், ஆனால், காரணமில் 

லாமல் அளவுக்கதிகமாக அ௮க்கண்ணீர் விழாதபடி பார்த்துக் 

கொள்ளுக. துன்பத்தின் பெருமை கண்ணீர்த் துளிகளைக் 

கொண்டு அ௮ளவிடப்படுவதல்ல, பொழறுத்தற்கரிய துன்பங்கள் 

பார்ப்பவரில்லாமற் கழிகின்றன, அதுபோலவே அளவிறந்த 

இன்பங்கள் வர்ணிக்க முடியாம லிருக்கின்றன. 

அக்கத்தைப்போல ௮க்மாவைப் பலவீனப்படுத் துவது 

எது? மஷனேவையாதியைப்போல் அதனைக் 8ழ் அழுத்துவதும் 

எது? துக்கி உயர்ந்த கார்யங்களைச் செய்யத் தயாராயிருக் 

கருனா ? அல்லது ஈற்குண ஈற்செய்கைகளுச்காகக் சச்சைகட் 

டிக்கொள்கிறானா ? ஒரு ப்ரதிபலனுமில்லாத துக்கத்.துக் கிடங் 

கொடுக்காதே, தீமைக்காக நன்மை த்வாரங்களை விட்டுிவிடாதே



பத்தாவது சாண்டம்: 

மனிதன் தன் சூணிலைகளினின்று தன்னை 

உயர்த்திக்கொள்ளக் கூடுமென்ப.து. 

1 - வது அத்யாயம், 

ப்ரபுத்வமும் கண்யமும்--110811/175 நாற HONOUR. 

ப்ரபுத்வம் அத்மாவிலேயே குடியிருக்கறது. தாமத் 

தைத்தலிரச் றந்த கண்யமுமில்லை, பாபச்செய்கைகளால்: 

ராஜகுமாராது தயை எஸம்பாதிச்கலாம். ௮ந்தல்.தும் பட்ட 

மும் பணத்தாற் கிடைக்கும், ஆனால், இவை உண்மையான 

கெளரவங்களல்ல, குற்றங்கள் ஒருவலுக்கு உண்மையான உயர் 

வைக் கொடா, பொன் படைத்து ஒருவன் ப்ரபுதவம் ௮டை 

வது மில்லை. 

ஹகச்கார்யங்களுக்கு வெகுமதியாகப் பட்டம் ௮ளிக்கப் 

பட்டபோதும், தன் காட்டுக்கு ஈன்மை செய்தவன் உயாந்த 

பதவியில் வைக்கப்பட்டடோ தும், ௮ப்பட்டத்தை யளித்தவலு: 

க்கும் கெளரவமுண்டு; அதைப் பெற்றுக்கொண்டவனுக்கும். 

கெளரவமுண்டு, உலகமும் அதனால் ஈன்மை யடைகறத, 

உனக்கு உயர்ந்த பதவி வேண்டுமா? மனிதர்கள் ஏன் உன்னத 

பதவியை விரும்புகறார்சளென்று உனக்குத் தெரியுமா? Qa gr 

க்கு எதற்கிது வந்ததென்று பலருஞ் சொல்லும்படியான 

பதவியை யடைய கிரும்புகிறாயா ?
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OG frag குணம் ௮வனஅ பிள்ளைகளுக்குண்டா 

கும்போது: ௮வனது பட்டங்களும் அவர்களுடன் வரன் 

PO, FET FU BME அப்பட்டங்கள் கொடர்ந்துவர்தால் ஜனங் 

aor gute சீர்கேடனென்கிருர்களா, இல்லையா வென்பதை 

யோ?த்துப்பார். வம்சாவளியாக வக்க கெளரவம் மிகச் ஈறர்ச 

தாக எண்ணப்படுகிறது, அனால், ௮க்கெளரவத்தை நயாயமாய் 

ஸம்பா தித் தவர்களை தீ தான் பலரும் புகழ்ந்துபேசுகறார்கள். 

தனக்கென்று யோக்யதை யில்லாத ஒருவன் தனு முன்னோர் 

களது பெருமையைச்சொல்லிக் கெள_॥/லம் தேடுவது ஒரு திரு 

டன் கோவிலுக்குள் நுழைந்துசொண்டு தன்னைச் காப்பாற்ற 

வேண்டுமென்று ப்ரார்த்திப்பது போலிருக்கிறது. தனு 

பெற்றோர் பார்வையுடையவர்களென்று சொல்வ குருட்டுப் 

பையனுக்கு என்ன பயனைத்தரும் ? தன் பாட்டனார் நாவல 

ரானால் ஊமைப்பேரனுச்கென்ன ? ௮ தபோலவே தமது முன் 

னோர்கள் ஈல்ல ஸ்திதியிலிருந்தார்களென்பது அற்பருக் 

கென்ன பயனைக் தரும்? 

நன்மையைக் சருஅம் மனது அ௮ம்மனத்தைப் பெற்ற 

வனுக்குப் பெருமையைத் தரும். பட்டம் ஒன்௮ுமில்லாபலே 

௮.து அவனைப் பாமரர்களுச்குமேல் தூச்சிவிடும். ப.ற்றவர்கள் 

கெளரவதகைக் கொடுக்கப்பெறுகிருர்கள் ) இவனோ அதனைத் 

கானே ஸம்பாஇக்கிறான். ஒருவனை நிழல் சார்வ.துபோலக் 

கெளரவமும் நற்குணத்தைச் சார்ந்துகிற்கிறது. கெளரவம் 

அரிகரத்தினது குழந்தை. அதளைப்பெற ஒருவன் தன் 

ப்ராணனைக் கொடுப்பது மாத்ரம் போதா௮. கெளரவம், செய் 

யும் செய்சைக்கல்ல, ௮.து செய்யும் விதத் துக்காகும். 

எல்லோரும் ராஜகார்யத் துக்குத் துணைசெய்ய அழைக்



கப்பவெதில்லை. சேனைகளை நடத்தும் பணி ஒல்வொருவருக் 

கும் நேராது. உனக்கிட்ட வேலையைத் திருக்தச்செய். புகழ் 

உன்னை படுத்துகிற்கும். சர்த்திபெறக் கஷ்டங்களை மேற் 

கொள்ளவேண்டுமென்று சொல்லாதே. உழைப்பும் ௮பாய 

முந்தான் புகழ்பெறும் வழிகளெண்ணாதே. கற்போடிருக்கும் 

ஸ்த்ரீயைப் புகழாசாருண்டா? யோக்யன் கெளரவிக்கத் தக் 

துவனலலவா ? 

ரத்தி வேண்டுமென்னும் ஆசை மூர்க்கமான, கண்ய 

இச்சை பலமுள்ள, இவ்விரண்டையும் ஈமக்களித்தவர் மே 

லான நோக்கங்களுக்காக நமக்குக்கொடுத்தார். பொதுநன் மைக் 

காசத் துணிகரச்செய்சைகள் செய்வத அ௮வச்யமானபோ ஐம், 

தேச கேஷமத்லுக்காக காம் ப்ராணனை விடவேண்டி வந்தா 

அம், ஈமது ஸத்குணச்தோடு ஊக்கமும் சேர்கிற ௮, பெருக் 

தன்மை வாய்ந்த மனதுக்கு உவப்பு, கெளரவம்பெற்ற இலில்லை; 

அனால், அகெளரவத்துக்குத் தகுதியள்ளவனென்ற எண் 

ணத்தில்தான் ஸந்தோஷம். 

இவனுக்கு எவன் ௮ந்தஸ்.து கொடுத்தானென்று கேட் 

பதைக்காட்டிலும், இவனுக்கு ஏன் அந்தஸ்து கொடுபட 

வில்லையென் ௮ பலரும் விசாரிப்பது விசேஷமல்லவா ? ௮.இிகார 

விச்சையுள்ளவன் ஜனக் கூட்டத்தில் மு. தன்மையாயிருப்பான்ஃ 

முன்சென்று பின் சோக்குவதில்லை. அவனுக்குத் தனக்குமே 

லொருவ ஸனிருப்பதைக்கண்டு வ்யலனமேயொழியப் பலரைத் 

"தூரவிட்டுப் பிரிிறோமேயென்ற ஸந்தோஷமில்லை, ஒவ்வொரு 

வனிடத்திலும் அதிகார விச்சைக்குரிய மூலமிருக்றெ.த, 

ஆனால், அது எல்லோரிடத்திலும் எழுவதில்லை, சிலரிடத்தப் 

வயம், அதனை, அழ்த்திவிகிறது. பெரும்பாலார் வணக்க
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முடைமையால் அதனைக் சைக்கொள்வதில்லை. அது aur 

வின் உட்போர்வை. பிறக்கும்போதே தோன்றி ௮து ஒருவன 

சாகும்வரையில் நிற்கிறது, து தனை ஸரியாய் உபயோடுப்பனு 

'கெளரவ ஹே வாம். அதை பிசகான வழிகளில் உபயோகித் 

தால் உன்னை யவமான த துக்குள்ளாக்கி யழித் துவிடுகிற.து. 

சதிகாரன் மனதில் அதிகார இச்சை புதைக்துடக்க 

கு. கபடம் ௮வன் முகத்தைத் இரையால் மறைப்பதுபோல 

மறைக்கிறது. மிஃரபேதம் ம்ருதுவான சொற்களை யூட்டு 

Bp gi, ஆனால், முடி.வில் ஜனங்களுக்கு உண்மை வெளியாகி 

விடும், பனியால் விறைத்துப் போனாலும் பாம்பு தன் விஷத் 

தை யிழப்பதில்லை. குளிரால வாய்மூடிப்போனாலும் அதன் 

விஷப்பல் ஓடிவதில்லை. அ௮தனிடத்து இரக்கங்கொள். அதன் 

உண்மை ஸ்வபாவத்தைக் காட்டிவிடும். அதற்குச் சூகொட் 

ஒப் பால் ஊற்றினாலும் உன்னைக் கொன்றே தீரும், 

உண்மையாய் ஈற்குணமுள்ளவன் புண்யத்தைப் புண்யத 

க்காக மதிக்கிறான், அதிகார விச்சையால் வரும் புகழை 

அவன் வெறுக்கிறான். பிறர் ஸ்துதி பண்ணா இருக்கும்போது 

Yb Ss £0055 S00 SF avin எவ்வளவு பரிதாபத்துக்கிடமான ௮? 

ஸத்குணத்துக்கு ப்ரதிபலன் வேண்டியதில்லை. அதற்கு 

வெகுமதியும் வேண்டாம். 

ஒருவனறு நிழலைப்போலவே பெழுமையும் தன்னை ச் 

தேடிச் செல்பவன் கையிலெட்டாமல் ஒடுகிறது. அனால், தன் 

னைக் கண்டு பயந்து செல்பவனைப் பின்பற்றி வெருட்டிகற து. 

யோக்யதை யில்லாமல் நீ ௮தை யடைய விரும்பினால் நீ யொரு 

பொழுதும் அதனைப் பெறமாட்டாய், உனக்கு அதைப் 

பெறும் யோச்யதையிருந்தால் நீ யொளிந்து திரிந்தாலும்
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து. உன்னை விடாது, கண்யமான சார்யக்களைச் செய்யத் 

தொடங்கு. ஸரியான கார்யத்தைச் செய், உன் மனச்சாகூஷி 

யின்,ல்சோதாரமே உன்னை யூறியாச பல்லாயிரம் பேரின 

புகழ்ச்சியைச் காட்டி லும் உனக்கு ௮இகம் ஸந்தோஷத்தைக் 

தரும். 
2 - வது அத்யாயம். 

சாஸ்த்ரமும் படிப்பும்--5018110 AND LEARNING. 

மனிதன் தன் மனத்துக்குக் கொடுக்கும் பெரும்வேலை: 

ச்ருஷ்டி காத்தாவினது ச்ருஷ்டிகளைப் படித்தறிவதாம், 

இயற்சைஞானம் ஒருவனுக்கு ஸந்கோஷத்தைத் தீரும், அது 

உலச வஸ் அக்களில் ஒவ்லொன்றும் கடவுளது உண்மைக்கு. 

அத்தாட்சியைத் தருகிறது, இவ்வுண்மையை விளக்கும் ஒவ் 

வொன்றும் பூஜிக்கத் தகுந்த சாயிருக்கற.து. ஒவ்வொரு நிமிஷ. 

மும் ௮வன் மனம் தெய்வத்தைச் சிந்திக்கிறது; அவனது 

ஜீவ்யமே பக்திக் கோவையாக முடிகிறது. 

அவன் ஆகாயத்தை உற்றுகோக்கும்போது வானத்தில். 

அற்புதம் நிறைந்திருக்கப் பார்ப்பதில்லையா ? பூழியைப் பார்க் 

கும்போது கடவுளைத் தவிர வேறுயார் என்னை ச்ருவ்டிக்க 

முடியுமென்.று நாகப்பூச்சி சொல்லுவது போலில்லையா ? 

க்ரஹங்கள் தங்சள் வட்டத்தில் செல்லுவதையும், 

'ஸுர்யன் தன்னிலையில் கிற்பதையும், தூமகேது ஆசாசத்தில் 

வீழ்ந்து தன் விதிக்கு வருவதையும், பார்க்கும்போது கடவு 

ளைத் தவிர வேறு யார் ௮வற்றைச் செய்திருப்பார்களென்று 

படுகிறது? அவற்றையெல்லாம் ச்ருஷ்டித்து அவற்றிற்கு விதி 

களை யமைக்க Bhs ஸர்வக்ஞனுக்கன்றி வேறு யாருக்கு, 

முடியும் ?
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அவற்றின் தோற்றம் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கிற 

தென்று பார், என்றாலும், ௮வை குறை௫ற தில்லை. எவ்வளவு 

வேகமாசச் செல்லுடன்றன? யினும், ௮வை தன்றோ 

டொன்று மோதிக்கொள்வதல்லை. பூமியின் விளைவைக் கர இப் 

பார். அதன் அகட்டில் எவ்வளவு விலையுயாந்த லோஹகங்க. 

ளும் மணிகளும் இருக்கின்றன ? அந்த ஞானமும் அநந்த 

சக்தியுமுள்ள வஸ்.துவே முற்றிலும் ௮வற்மை உண்டுபண்ணி 

யிருக்கவேண்டுமென்று படவில்லையா ? 

புல்லை முளைக்க வென்று அக்ஞாபிப்பது யார் ? காலச் 

தில் ௮தற்குத் சண்ணீரூற்றுவத யார்? மாடு அதனைத் இன்று 

விடுகிற ௫, குதிரையும் ஆடும் NON” ஜீவிக்கின்றன, இவற்- 

பிற்கு அப்புல்லைச் சோத்து வைப்பது ௪டவுளல்லவா? நீ. 

விதைச்கும் தான்யத்தை வருத்திபண்ணி ஆயிரக்சணக்காகஜ். 

திருப்பியளிப்பவர் யார்? காலத்தில் பயிர்கமா விளைலிப்பவர் 

யார் ? உனக்கு ௮வை விளையும் வகை தெரியாது போயினும் 

மூல பலாதிகளை விசைவிப்பவர் யார்? 

ஒரு அற்ப ஈயாயினலும் தன்னைத் தானே ச்ருஷ்டித்துக் 

கொள்ள முடியுமா? கடவுளிதும் தாழ்ந்த நீயாவது ஒரு ஈயை 

ச்ருஷ்டிக்கமுடியுமா ? மருகங்கள் தாங்கள் உயிரோடிருப்பதை 

உணர்கின்றன. அனால், ௮வைகள் அதற்காக அச்சாயப்பவெ 

இல்லை, : தங்கள் ஜீவ்ய ஸ-ஈகங்களைக் சுண்டு அரந்திக்கன்றன) 

ஆனால், இநப்புண்டென்ற விஷயம் அவற்றிற்குத் தெரியாது, 

எல்லா ப்சாணிகளும் பிறந்திறந்துழல்கின்றன. ஆயிலும், ஆயி 

சர் தலைமுறைக் சகொருமுறையாவது ஒருஜாதி யழிர்ததென்ப 

இல்லை, ஒவ்வொரு முழுவஸ்அவும் எவ்வளவு ,ஐச்சர்யப்படத். 

தக்கதாயிருக்கறதோ அவ்வளவு ௮.தன் பரத்யங்கங்களுமிருப்:
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பதைப் பார்கும், 609% அவத்தில் தோன்றும் சடயஎ.௪ 
பெருமையைப் பார்ப்பதில் உன் சண்ணையும் அவற்றின் அற்பு 

தங்களைப் பரிசீலிப்பதில் உன் மனத்தையும் உபயோர௫ுக்சலாகா 

தா? அவற்றின் சூபாகாரத்தில் கடவுள த சக்தியும்,கருணையுங் 

காட்டப் பட்டிருக்கின்றன; அவற்றின் போஷணையில் நீ இயும், 

ஸ.த்ஸ்வபாவமும் விளங்குசன்றன. ஒவ்வொரு ப்ராணியும் 

தன்தன் வழியில் ஸ*கமாயிருக்கற ௮. 

இதனைப் படிப்பதைக் சுவனிக்கையில் ஏட்டுக்கல்வி எம் 

மாகரம்? இயற்கைப் பொருட்பாடத்தைக் காட்டிலும் 

சிற்த பாடமுமுண்டோ ? அ௮வ்வியற்கை அமைப்பை யமிக்த 

பின் ௮தன் உபயோகத்தைக் கவனிப்பாயாக, பூமி உனக்குப் 

பயன்படாத ஒன்றையும் விளைவிப்பதிலலை யென்று அறி, 

உன் உணவும், துணியும், உன் வயாதிக்கு மருந்தும் பூமியி 

லிருந்தே வருசின்றன வல்லவா ? இவ்விஷயத்தைத் தெரிந்த 

வனைத் தவிர வேறு யார் புத்திமான் ? ௮தைப்பற்றி யோசனை 

பண்ணாத வேறெவனுக்கு ஞானமுண்டாகும் ? மற்ற விஷயங் 

களில் எந்த ஞானம் உனக்கு மிகப்பயன் தீருமோ, எந்தக் சல்வி 

உன் டம்பத்தைக் குறைக்குமோ அக்கக் கல்வியைப் பிபைத்றி 

உன் அயலானுடைய நன்மைக்காக தனைக் கற்று நன்மை 

ய்டைவாயாக், 

பிறப்பு, இறப்பு, ஆக்ஞா, காஸத்வம், கர்மம், பலன் 

ஆகிய இவைகளைப் பற்றியன்ரோ நீ சவலைப்படவேண்டிய,த? 

நல்லொழுக்கம் இவற்றை உனக்குக் கற்பிக்கும், உன் ஜீவ்ய 

சக்தியைச் சக்கனமாகச் செலவிடவேண்டுமென்ற எண்ணம் 

௮வ்வழிகளை உனக்கெதிரிற் காட்டும். ௮வ்வழிகள் ஏற்கனவே 

உன் மனத்தில் எழுதப் பட்டிருக்கன்றன, நீ யவற்றை ஞாப
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கத்துக்குக் கொண்டெரவேண்டியதுதான், அவை நினைப்புச் 

கெளியவை ; கவனத்தைச் செலுத்தி நீ ௮வற்றை மனதில் 

வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான். 

மற்றைக் கலைஞானங்களெல்லாம் வீண். மற்றைக் கல்வி 

யெல்லாம் டம்பமே, ௮வை மனிதனுக்கு வேண்டியவையல்ல. 

அவனுக்கு ஈன்மையைத் தருவனவல்ல ; ௮வை அவனை மிச 

நல்லவனாகவும் யோச்யனாகவும் செய்வதுமில்லை. உன் இஷ்ட 

தேவதையினிடத்துப் பக்தியும் உன்னைச் சூழ்ந்த ப்ராணியி 

னிடத்துபூசதயையும், ஆகிய இவை உன் உயாக்த கடமைக 

ளல்லவா ? கடவுளது ஸ்ருஷ்டிகளைக் கூரந்து படிக்கும் படிப்பு 

இவை இதுவன்றி வேறெது அத்தெய்வ பக்தியையும், 

பூததயையுப: தரும் ?



பதினோராவது காண்டம் 

  

மனிதனுக்கு நேர்வன, 

1 - வது அத்யாயம். 

வாழ்வும் தாழவும்--010828175 AND ADVERSITY. 

உன்வாழ்வு உன்னையளவுக் கஇகமாக உற்சாகப்படுததாம 

லிருக்கட்டும். உனக்கு வாழ்வு வராத காரணத்தால் உன் 

ஆச்மா, சாவது ஈலமென்றெண்ணும்படி. துக்கிக்சாமலு மிருக் 

கட்டும், வாழ்வின் குறுககை நிலைத்ததல்ல. ௮தனால் ௮தனை 

கம்பியிராதே, ௮தன் கோபமும் நீடி த்தலில்லை. அதனால், ஈன் 

னம்பிக்கை உனச்குப் பொறுமையைப் போ இக்கட்டும், தாழ் 

வைத் தரித்து நிற்பது கஷ்டமே. இனால், வாழ்வில் மிதமா 

யிருப்பதே உத்தமஞானம். நன்மையும் திமையும் உன் மன 

'வோர்மையைப் பரிசோதிக்கும் கருவிகளாம், வேறெதுவும் 

உன் சக்தியை உனக்குத் தெரிவியா*ு. அதனால், உனக்கு 

வாழ்வுதாழ்வு வரும்போது ஜாக்ரதையாயிரு, ் 

வாழ்வு எவ்வளவு உன்னை முகஸ்துதி பண்ணுகிற 

'தென்று கவனி, உன் பலத்தையும், திறமையையும் உன்னையறி 

யாமல் ௮.து எவ்வளவு பறித்துவிடுகிறதென்று கருதிப்பார். 

இல்லாமையி லிருந்தபோதும், கஷ்டத்தி லிருர்தபோதும் 

ஐயிக்க முடியாமலிருந்த உன்னை, வாழ்வு இலகுவில் ஜயித்து 

விட்டது, உன் பலம் மீளவும் உனக்கு வருவதில்லை யென்ப 

தையும், ௮ப்பலம் பின்னொருகாலத்தில் வேண்டி.பிருக்குமென்
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பதையும் நீ அறியாது மறந்துவிட்டாய், இன்பம் ஒருவனது 

சத்ருக்களின் மனதில் இரக்கத்தை பூட்டுகிறது. ஜயமும், 

rsp அவனது ஸ்கேஹிதர்களின் மனத்தில் பொரு 

மையை யுண்டுபண் ணுகின் றன. 

ன்பம் நன்மைசெய்வதற் கேதுவாம், வீ தீனுக்கும் 

துணிவிற்கும் தா தியாம் ) போதுமான வளவிற்கு பொருளுள் 

வன முஇிகந் தேடப் பிராணனைக் கொடான், ஸுஈ*வாஸியா 

யிருக்கும் எவன் உயிருக்குத் துணிவான் ? கஷ்டகாலத்தில் 

எல்லாரும் தன்னைக் கைவிட்டதை ஒருவன் உணர்கிறான் ; 

௮ தனால், தன் முயற்சியை கம்பி, மகதைத் தைர்யப்படுத்இக் 

கொண்டு, கஷ்டங்களை முன்னிட்டு, ஜயிக்கிறான், 

வாழ்வு வந்தபோது தான் பச்ரமாயிர௫ுப்பதாக மனப் 

பால் குடித் தக தனனை சூழ்ரக்துளளவர்கள புன்சிரிப்பு கள 

ளங் கபடில்லாத தென் றெண்ணி கவலையற்முத் சன் முன்னிக் 

கும் அபாயங்களை யுணராது இதரர்சமை ஈம்பி மோசம்போகி 

மூன். ஒவ்வொருவனும் கஷ்டகாலத்தில் தன் மனத்துக்கு 

ஆறுதல் சொல்லக்கூடும் ; அனால், வாழ்வு உண்மையை ௮ வன் 

கண்ணெதிரில் படாதபடி மறைக்றது, இருப்திபண்ணிக் 

கொள்ளக்கூடிய மனோதுக்கம், ஸஹிக்கமுடியாத சஷ்டத்தில் 

கொண்டுபோய்வீடுகிற் அகந்தத்தைக் காட்டிலும் சிறந்தது. 

நமது மனோவிகாரங்கள் நம்முடைய மூர்க்கதசையில் 

கம்மை கடத்துகின்றன, மிகமே ஞானத்தின் பயன். உன் 

ஆயுட்காலம் முழுவதும் கேர்மையுள்ளவனாயிரு. உன் வாழ் 

காளின் ஸ-கதுக்கங்களில் தருப்தியடை, ௮.சனால் உனக்கு 

'கேரும் எவ்விஷயத் இலிருந்தும் 8 நன்மை பெறுவாய், உனக்கு 

நேரும் ஒவ்வொன்றும் உன. புகழுக்கு ஏதுவாகும், . ஞானி



128 ஞான தீபிஷ்க ' 

ஒவ்வொன்றையும ஆதாய வழியாக்குகிறான். லாபகஷ்டக் 

களை யொருபடி த்தாய்ப் பார்க்கிருன், நன்மையைக் கையாண்டு 

இபையை மேற்கொண்டு எதிலும் ௮சையாதிருக்கிறான், 

வாழ்வு வந்தபோது கர்வங்கொள்ளாதே ; தாழ்வு நேர்க் 

தபோது ஏக்கமுறாதே. அபாயத்தைத் தேடிக் கொள்ளாதே ; 

௮வை வருபபோது ௮ற்பத்தனமாய் ௮வற்றைக் கண்டு ஓடா 

தே. உன்னிடத்துத் தங்கிகிற்காதவற்றை வேறுக்கத் துணி, 

கஇட்டாதாயின் வெட்டென மற, தாழ்வு உன் கம்பிக்கையைக் 

கெடுக்கா திருக்கட்டும், வாழ்வு உன் வீவேகத்தை மழுக்காம 

AGEs On. முடிவைப்பற்றி Tae pac ௮தனை ஒரு 

போதும் அடையமாட்டான். தனக்கெதிரிலுள்ள குழியை 

யறிய வியலாதவன் அதில் அழ்ந்து காசமாவான், 

வாழ்வு தான் தனக்கு ஈன்மையைச் தருவதென்றெண் 

ணித் தன் ஐஹிக ஸுகங்களை ௮தனோடு பொருச்.துறெவன்,, 

வலையிலை கரைக்கப்படும் மணற்றரையில் தன் கப்பலை 

நிறுத இவைக்கிறவனை ஒப்பான், மலையருவி கடல் சேருமுன் 

னர் எப்படி,த தன் கரையிலுள்ள வயல்களிலெல்லாம் பாய்க் ஆ 

ஓரிடத தம் தங்காமல் ஓடி.விமிகிறதோ அப்படியே வாழ்வும் 

மனிதர்சளிடதது வந்து போய்விடுகிறது. wg அடிக்கடி 

இடம் மாறிக்கொண்டே யிருக்கிறது. காற்றைப்போல. 

ஸஞ்சலமுள்ளஅு. அதனால், நீ எப்படி யதனை நிறுத்திவைக்க 

முடியும் ? ௮து உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்போது நீ புண்யசாலி 

தான். அனால், 8 அதற்கு வந்தனமளிக்சுத் திரும்புவதற்கு 
மூன ௮து உன்னைவிட்டு வேறொருவனிடத்துப் போய் 

ACR pg.
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2-வது அத்யாயம். 

வலியும், வ்யாதியும்--1த13 AND SICKNESS. 

சரீர .௮அஸெளசுயம் ஆதமானையும் பிடிக்கிறது. சரீர 

ஸுககமில்லாமல் அத்மசாக்தியும் ஏற்படாது. துன்பங்களில் 

சரீரபாதைதான் மிகக் கஷ்டமானது, அசை மிவர்த்இக்கவே 

இயற்கையில் ௮0ேக கல்ல பரிஹாரங்க ஸிருக்கன்றன, உன் 

கடைப்பிடி. நமுவும்போது உண் (HEN ONG அணைக் சழைத் 

துக்கொள். உண பொதுமை உனை நிற்கும்போது உன ஈம் 

பிக்கையைக் கைவிடாதே. கஷ்டபென்புது, இயற்கை உணக்கு 
. ~ 4 xz ; ஆர பம ததக அ௮வச்யமென்.ம அரைத்த ஒண்டும், உனர்கு. மனு நேராத 

படி. கடவுளது அற்பு சக்கி காக்கவேண்டுமென்று பரார்த் 

வருந்தவாயா? உணகறுமாகமம் விவிலக்கு ஏ DID EG 

வேண்டுமென்று எ திர் WOT CGS Bi அர்யாரயம், “உன் அர்துஸ் 

ருகக்சணைப பார்தது, * நான் சிழவனாவேன. ஆதிலால் 

நீங்கள செல்லாதீர்கள் ் என்று சொல்லுவாயா ? உன்னால் 

நிவர்த்திக்க முடியாத விஷயங்களை மனச் சாந்தியோ௫ பொறுத் 

அத் திர்ப்பது நல்லதல்லவா 2 நாட்படசிற்குப் கஷ்டம் மிதமா 

யிருக்கும், அதனால், நீ அுதைப்பற்றிக் குறைகூறுவதற்கு 

முன் னு தற்காக லெட்கப்பமி. உக்ரமான வலி ஷல்வல்ப 

காலந்தா னிருக்கும். உடனே அது தீர்ந்து விடுமென்பதை 

யெண்ணிப்பா. 

சரீரம் ஆதமாவுச் கடங்கின தாக ச்ருவ்டிச்கப் பட்டி க்கி 

றத. வலி அல்லது நோய்க்காக நீ ஆத்மாவை வருத்தும் 

போது நீ புறத்தில் தோன்றும் சரீரத்தை மாதரம் , கனனிக் 

9
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கிருயென்பதை நோக்கு. தன். வேஷ்டியை முள் இழித்து 
விட்டதற்காக ஒருவன் தன் சரீரத்தை வருத்திச் கொள்ளமாட் 
டான். அதுபோலவே உன் சரீரத் அக்கு வருத்தமேற்பட்ட 
தற்காக உன் ஆத்மாவை ஹிம்ளிக் தக் கொள்ளாதே. 

3-வது அத்யாயம், 

மரணம்---0 ரர. 

ரஸவாதியின் செய்கையால் லோஹம் வேதிக்கப்படுவ.து 

போல, நமது செய்கைகளின கோக்கங்களை ப்ரசுரிக்கிற மர 

ண)த்தினால் நம் வாழ்காள்கள் வேதிக்கப்படுகின்றன, உனக்கு 

ஒருவனது வாழ்காளைப்பற்றித் தீர்ப்புச். சொல்லவேண்டுமா 

னால் ௮வன ௮ ஆயுள்காலம் முழுவதும் பரிட்சை செய், முடிவு 

உன் சரமத்திற்குப் பலன்தரும், மிதரபேதமில்லாத விடத் 

இல் உண்மை வெளிப்படுகிறது, நலல மரணத்தை யடையச் 

தெரிந்தவன் தன் காலத்தை வீணாய்க் கழித்திருக்கமாட் 

டான், தன் ,இயுள்காலத்தின் இறுஇக் காலத்தை கெொரவ 

ஸம்பாதயத்தில செலவிடுபவன் தன் மற்றக் காலங்களையும் 

வீண்பண்ணி யிருக்கமாட்டான. | 

தான் சாகவேண்டிய தரீப்படி சாகிறவன் வீளணுய்ப் 

பிறக்கவில்லையென் 2.றி, ஸக்தோஷத்தோடு சாவோன் ப்ர 

யோஜன மில்லாமலும் உயிரோடிருக்கவில்லை தான் சாக 

வேண்டுமெனபதைக் கருதுகிறவன் உயிரோடிருக்கும்போது 

உறுதியாயிருப்பான். அதை மறந் துவிடுெவனுச்கு எதிலும் 

இன்பமில்லை. அப்பேர்ப்பட்டவனுக்கு ௮வன் ஸந்தோஷங் 

கள். எப்போது அ௮வனைவிட்டுப் போய்விடுமோ வென்ற 

ஏக்கம் ஸதா வுண்டு,



மாணம் 131 

உனக்கு நல்ல மரணம்வேண்டுமானால் உன் பாபங்க 

ளெல்லாம் உனக்குமுன் சாகட்டும், தனது வாழ்காளின் 

முடிவுக்கு மன் தன் கார்யங்களா முடித்துக் கொள்பவனே 

ஸுகவான், மரணத் தருவாயில் மரணத்தைத் தவிர 

வேறு கினைப்பில்லாதவனே ஸுகவான், தனக்கு இனி உல 

கத்தில் வேலையில்லாததால் காலகாமத மில்லாமல் இறக்க 

விரும்புகிவவனே ஸுசவான், மரணத்தை விலக்க வெண் 

ணாதே; அது மனோதுர்ப்பலம், அதைக் கண்டஞ்சாதே ; 

45 இன்னதென்று உனக்குக் தெரியாது, உன் துக் 

கக்களையெல்லாம் முடிவுபடுததுகிறது என்பதுகான் உனக்கு 

மரணத்தைப்பற்றித் தெரிந்தது, தீர்க்காயுள் ஸுகாதார 

மானதென் றெண்ணாதே, நன்றாய் ப்்யோஜனப்படுத்தப் 

பட்ட அயுளே மனிதனுச்குக் கண்யத்தைத தருவது, ௮வனே 

தன் ஆயுட்காலத்திலடைந்த லாபக்களைக் கருதி மரணார்தரம் 

ஸந்தோஷிப்பான்.



பன்னிரண்டாவது காண்டம், 

மதம-- 111010, 

சீருஷ்டிகாத்சாவாய், லோகராயகராய், சத்யசாய், ஒரு 

வாலும் அறிய முடியா சவாாய, ல்லாம். வல்லவராய் ஒரே 

கடவுளிருச்கிறார், ஸாவகஞராயும், ஸாவள மஹர ததாயு 
. . ‘ ௪ உடு ச ம் 7 ‘ 

முள்ள L115 660 பாரமேஷ்டிச்சே வந்தனை வழிபாடுகளும், உப 

சாரமும், GO aro மரியன் வே விசாலமான gar t. (2 'y D ட் து ஸரி da » BY Si Ub OY oy 1 அத js 

LIB a gi) LLG G ah ஒவ் வாரு BF GIT TAL wl Mare 

இரார். அவமே மகா ஸமுத்ரகசமா£ச் கமரசடந்து செல்லாத 
க லட்டு ரூ 

படி ச்ருஷ்டிக்ன, பாசண்டமாருதங்கக் யமைதியோடிருக்க 

ஆறோ மர ய ர், 

3 ௩ . . . f , 

அவசே பூகம்பத்தை புண்ரிபண்ணி மனிதகோடிசை 
. + oN of ec cay OD. (OB " 3: * ம உரு » pOasé Crus ayer; Bastin விழ்த்திக் அஷ்டர்களை ஸம் 

ஹரிக்கார். வாக்கைக் கொக் எச் சமன பலத்தால் அவ் 

வர் கீலிக்களையும் மெளன (மரீ bi Ay (ART . ௮/4 GD) av) ஸ்ர்வசச்இியு 

முள்ள சடவுளுக்கு மர்யாதை செய்யுங்கள். got Carus ge 

குப பாத்ரமாகாதீர்கள். அப்படியானால் நீங்கள் நாசமு றவ அ 

நிச்சயம், 

கடவுள் தம் ச்ருஷ்டி முழுலகையும் பராமரிக்கிளுர். 

55S ஞான த்தோடும் அவற்றை யாண்டு நடத்துகிறார், உலக 

நடைக்கென்று விதிகளை யேற்படுதஇயிருக்கிறார். அற்புதப் 

படும்படியாக எல்லாவள் துக்களுக்கும் ப்ரத்யேக விதியேற்
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படுத்தியிருக்கிறார். ஒவ்வொைம் தன் ஸ்வபாவப்படி வ 

ரிச்சைக்குள் THI HES OG. கிராசையால் எல்லா ௮றி 

வையுஞ் சுழற் ௮ுகிமுர். கால ர ஹஸ்யகங்கள அவருக்குத்ிகளி 

வாய்த் தெரிகின்றன, 

உனது மனப்போக்கு அவருக்கு, வெள்ளிடை மலை 

யெனக் தெரிது, ம சிச்சயிப்பதற்கு முன்பு உன் நிச்ச 

யங்களை யவர் உணர்கிறார், அவருடைய முன்னறி ஞானத்தை 

ளந்ே ஹிப் பதிற்கில்லை. அவருடைய பராமரிப்பில் Hoon 

Hau mae sp ௮ தருஷ்டமென் பில்லை. தமது வழிகளில் 

அற்புதமாகக் காணப்ப இர், அவருடைய யோசனைகளை 

ஒருவரா லும் உணர்ககறிய முடியாது. அவர் அறியும் விதத் 

தைச் இந் இர்குந் இற மை நமக்கு வாய்க்க நல்ல. அதனால் 

HUT GB) Ch SoS), ஸாவ மர்யாையும் பக் இதயும் காட்டு, 

அவருடைய அக்ஞைந்கு ஆ தாழம். து. வரைந்கிநட. 

ப்ரபு அன்பு நனமையுமுூளளவர். அன்பு, தயை க் 

குணங்களாலேயே உலகத்தைப் படைத்தார், அவரது நன்மை 

எல்லாப் படைப்பிலும் தீவகிககிறது. அவர் செம்சமக்கோர் 

ஊற்று) பூரணத்துக்கு நிலயம், ௮வசது ச்ருஷ்டிகள் ௮வரு 

நனமையை ப்ரபலப்படுத்துமின்்நன, sun sen இன்படுமல் 

லாம் அவரு! ஸ் துதியே, அவர் அவற்றை யழசாற்போர்த்து, 

அகாரத்தாற் காச்அத், தலைமுறை தத்வமாக இன்பத்தோடு 

வளாக்கிறார. 

ஆகாயத்தை யண்ணாக்து பார்த்தால் MOU gp தீர்த் 

தியே ப்ரகாஏக்கறு, பூமியைக் குனிக்து நோக்கினால் ௮வ 

து ஈன்மையே நிறைந்திருக்கிற ௮. குன்றுகளும், பள்ளத் 

தாக்குகளும் அவர் சீரையே பாடி ஸர்தோஷிக்கின்றன ;
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வயல்களும், அறுகளும், காடுகளும் ௮வரது ஸ். து.தியையே 

எதிரொளிக்கின்றன. மனிதனே ! உன்னிடத்துச் இறப்பான 

கருணையைக் சாட்டி எல்லா ஜந்துக்களுக்கும் மேலாக உன்னை 

வைத்திருக்கிறார், உன் ௮இசாரத்தைப் பாதுகாக்கப் பகுத் 

த.றிவை யுனச்களித் திருக்கிறார். 

ஜுனஸமுகத்தில் உன்னை அபிவருத்தி செய்துகொள்ள 
உனக்கு வாச்கை யளித்திருக்கிறார். ஒருவராலும் பார்த்து 

அிடையமுடியாக அவருடைய குண எம்பத்துக்களை நினைத் 

அதி அதிக்கத் தபஸை யுனக்களித் திருக்கிறார். ௮.தனால் வக்.த 

வேபைசார.ப் பாட்டுக்களால் அவரது நன்மையைக் அதுத, வ 

7௮ அன்பின் அற்புதங்களை மெளனமாகக் சுண்டு சந்திப்பா 

யாக, உன பனம் ஈன்றியோடும் விச்வாஸத்தோடும் பொங்க 

வழியட்டும். உன் நாச்கு ஸதா அவரைத் துஇத்தவண்ண 

மாயிருக்கட்டும், உன் செய்கை அ௮வாது அசக்ஞைபினி௨க் 

அள்ள அன்பை வெளிப்படுத்தட்டும், ப்ரபு ந்யாயவாதி ; ஸத் 
காய அரநர்தரா; பூலோகக்காரை நயாயத்தோடும், உண்மை 

யோடும் கர்மானிப்பார். 

Dar ae வி௫களை ஈன்மையினாலும் சயையினா லும் நிலை 

கிறு த்தியிருச்ச, அவ்விதிசளை மீறி நடப்பவர்களை க் தண்டிக்க 

மாட்டாரா ? தணிகரபான மனிதனே . உனக்குத் தண்டனை 

இடைக்க்க் காலதாமதமாயிற்றென்று கடவுளது கரம் பலவி 

னப்பட்டதாக வெண்ணாதே, உன் செய்கைகளைக் எண்டு 

இடங்கொடுததுக் கொண்டிருக்கறாரென்றும் பெருமை பேக் 

கொள்ளாதே, ரசன் அன்று கொல்வான், தெய்வம் கின்று 

கொல்லும் என்று கேட்டதில்லையா ? 

ஒவ்வொரு அந்தரங்க ரஹஸ்யங்களையும் அவரது சுண்
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பார்க்கிறது ) அவர் ஒன்றையும் மறப்பதுமில்லை, மனிதர்களை 

யாவது; அவர்களது உலகப் பெருனமகளையாவது ௮வர் சவனிப் 

பதில்லை. உயர்ந்த ௮ந்தஸ்துளளவர்களும், தாழ்க்தவர்களும், 

பணச்சாரரும், ஏழைகளும், ஞானிகளும், மூடர்களும் "gu 

எல்லாருடைய அத்மாக்களும் "இந்தச் சரீர மூட்டையைக் சழ 

ற்றியெறிர் தலிட்டுப் போன ஐம் அவருடைய சயாயத் தீர்ப் 

பைப் பெற்றுப் புண்யபாபச் செய்கைகளுக்குக் சுச்கபடி பல 

னையனுபவிப்பார்கள். 

அப்பொழுது அுஷ்டர்சள் பயந்து நடுங்குவார்கள் ; 

அனால், ஸத்அக்களது மலம் ௮வர ௮ தீர்ப்பைக்கேட்டுக் கு.தா 

ஹலிக்கும். ௮கனால் உன் வாழ்காள முழுவதும் சகுடவுளுக் 

குப் பயந்து நட; .வுவர் ஏற்படிக்கின வழிகளிலேயே ஈட, 

விவேகம் உன்னை எச்சரிக்கட்டும் ; மிதம் உனனை அடக்கியாள 

ட்டும்; நீதி உனை நடத்கட்டும் ; நன்மை உன் மனக்தில் 

ச்ரததையை பயூட்டட்டும் } டன் நன்றி உனக்குப் பச் 

இயை யுண்டுபண்ணட்டுப, இவை உ௱க்கு இஹத்தில் ஸுகத் 

தையளித்துப் பரத்தில் கொண்டத்தை பனிக்கும். இவ்வழி 

களை யநுஸரிப்பவன் மனிசன து ஜீவ்ய சக்திகளை நிதானமாய்ச் 

செலவிட்டவனாவான். சுபம், 

ஒம் சாந்தி! சாந்தி. சாந்தி!!! 

shure 
Res சாமிநாசை!! 

நூல் நிலையம், 

சென்னை-600090. 
THE GUARDIAN PRESS, MADRAS, 

  

 



மாணுக்கர்களுக்கும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் 

கேஸரியின் அ௮மிருதா 

ரக்த KSB) ® i வதம். 

இ)க்த அவுஷதம் TERFSS யுண்டுபண்ணி மலபரந்த 

சும், மந்தபுத்தி, அஜீரணம், சுக்ல நஷ்டம், சண் எரிச்சல், 

தலைவலி, சோம்பல், சர்மவியாதிகள் மு. தலியவைகரள கவரத் 
இப்பதற்கு வஜ்ராயுதம். இது ஹிந்து வைக்இபசாஸ்தஇ 
(peeping மூலிகைகளினால் சுயார் செய்யப்பட்ட. கறந்த 

அவுஷிதம், 
இதன் விலை பெரியபுட்டி 98--0--0, 

3 சிறியபுட்டி, 1-10--0, 

கேஸரியின் 

வசரநுதுமாலஇ தைல 
Q) s@yiy ஸ்கானம் செய் துவச்சால் கண ஏரிக்சல், கண் 

ணில் நீர் வடிதல், தலைவலி, நித்திரை பங்கம், வரு இரசு 

சம்மந்தமான Gur Gaon dats Burd) கண்ணுக்கும, மனைக் 
கும் குளிர்ச்ரியும், புத்திக்கு சுறுசுறுப்பு: கொடுத்து Cue 

மணி நேரம் படிப்பதற்கும், வேலை செய்வதற்கும், உத்சா 
சும் கொடுச்கும். இது ஒவ்வொரு மாணாக்கர்களிடத் திலும், 
உத்தியோகஸ்தர்களிடத்திலும் அவ௫ியமா.ப் இருக்கவேண்டிய 
அபூர்வமான தைலம். 

இதன் விலை ரூபா 1--0--0, 

எங்களுடைய விலாசத்துக்கு எழு. இனால் பெரிய கேட் 

லாக் அனுப்புகிறோம், 

54 0 99 
கே, என், கேஸரி குஉரம் 

ஆயுர்வேத அவுஷ.தசாலை, 
8, பந்தர் தேருவு, மதராஸ்,
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இன மாணவா தோழன் 

டிராம் வண்டிகள் என்னை தாக்கிச் செல்கின்றன 
கரின் சுவர்கள் 

என்னை பெருமையாய்க் கூறுன்ெறன. 

Bc பத்திரிகைகள் என்னை நஜ 

3) விளம்பரம் செய்கின்றன. நூ 
ஆப ப * % ச ௫. Dos ௩ இ . Perce 

த ஜனங்கள் என்னை புகழ்கருர் | 

கள். வியாபாரிகள் என்னை 

விரும்புகிறார்கள். 

  

நான் தான 
ஆதங்க நிக்ரஹ மாத்திரைகள். 

பலவிருத்தி மருந்து. 
) நரம்பு ஸ்தானங்களை யெல்லா. 

“3 உவதிப்படுத்தி மூளைச்கு. வது 
mE வைக் கொடுக்கறேன். 

என் வார P 

நீங்கள் அ௮றிர்திருப்பிர்களெ 

ன்று நினைச்றேன., என்னைவாகக 

ன்னை முயற்சுசெய்துபாருங்கள், 

32. மாத்திரைகளின் 

விலை ரூபா 1. 

வைத்திய சாஸ்திரி 
மணிசங்கர் கோவிந்தஜி, 

ஆதங்க நீகீரனு ஒளஷதாலயம், 157 பிராட்வே, மதராஸ், 
90, மவண்ட்சோட், மதராஸ்.
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இது ஹீிந்துதேசத்தில் ஈல்ல மூலிகைகளாலும், லோகங்க 
ளாலும் தயார் சேய்யப்பட்டது. ரத்தத்தை விருத்தியாக்கும் 

மேச வாத நோய்களை போக் 

SOT [HOI கடிக்கும், எல்லாவித பலஹீ 
னங்களை (பும் போக்கு ம், 

  

      
பாண் மோகிஎளுக்கு கல்லது, மார் அ௮இர்சியை போக் 

கும், சர்ப்பகாரகங்களை நீக்கும், குறர்ச்சைகளுக்கு கல்லு, 
மூளைச்கு வலுவை யுண்டாக்கும், நரம்புகளுக்கு வலிவை 
ஜாஸ்தி கொடுக்கும், வித்யார்த்திகளுக்கு பிராண மித்திரமா 
og, பிராணசக்தியை ஜாஸ் இயாககும், கஷபரோகிகளுக்கு 

மிகவும் நன், மாருக்கு ௮இ௫௪ பலத்தை கொடுக்கும். 

விலை புட்டி 1-க்கு ரப7. 8, 

உபயோகமிதி மருந்துடன் அனுப்பப்படும், 

  

இது சிரஸ்ஸையும் கண்ககையும் எப்போதும் காப்பாற் 
றும், பாரிசநோய்களை GN MATE ELD, 

கன்னங்கள் நோயை 

சிர்றலமாக்குப் ahh . “Goocsrn sens or ALL FSMD USO 
வொட்டாது 

  

  

    
மூளைக்கு வலவிவை புண்டாச்கும், சாநோய்களை போக் 

கடிக்கும், BIE OUT 5 (Hyatt e Ram. புண்டாக்கும், மயிரை 

ஈரைக்கவொட்டாமல் செய்யும், மயி பட்டிபோல் வளரச் 
செய்யம், நரைத்த மாரிமை கருக்கச் செய்யும், யோசனை செய் 

வோருக்கு சொம். வும் மேன்மையான, தலையிடியை நிர்மல 

மாக்கும், வித்யார்ததிகளுக்கு சர்வசாஹிதம், சர்மரோககெ 
ஞூஎகு நல்லதைச்செய்யும், geo எரிச்சலை போக்கும், A BS 
நித்திரையை குறைக்கும். 

விலை புட்டி 1-க்த அணா 12 

வைத்யரத்ன பண்டித டி. கோபாலாசார்லு, 
௪. வி, எஸ், ஏ, யம், பி, ௮யுர்வேதாச்ரமம், 

55, ஆசாரப்பன் தெருவு, ஜி. மு, மதசீரஸ்,



சர்வதேள் விஷ் சஞ்சீவி 
கதரிவந்தவன் களிப்புடன் சேல்வான் / 

விஷம் தீண்டினவன நிமிஷத்தற் குணமடைவான 7/ 

குணமில்லாவிட்டால ரூபாய் 100 இனாம் கோடுக்கப்படூம்!!! 

ஈண்பர்களே / ஒவ்வொரு வீட்டி ஓம் மாணுக்கர்களிருக் 

இற ௮ எமாிலும் தேளினுடைய உப திதிரவம பொறுச்சு முடி 

யாமல் அவஸ்தைப் படுவதை:.. 

  

நாம் ட்ப வரும கண்டு விசன 

pp | நேமிவெவதைப்பறுறி, நாம 

அதிக தஷ்டப்பட்டி இதற்காக 

உயுச்ச்த பருந்து கண்டு பிடிக் 

திருக்க ரோம். இது அநேக 

ஐரோப்பிய । பாசடர்களாலும், 

தமிழ்வைக டிய பண்டி காரஉனா 

Bulb, war ay ப.இக்கப்பெற்றடது. 

இவ்விஷ ஈஞ்ிளியை இது 

னும் வலி, காய், பூரான், செய் 

யான், பாம்பு நண பிது pir 

முதலிய வவங்கு விஷு ஜெந் 

அச்சன் தீண்டின போதிலும், டைரக்ஷனில் சொன்னபிரகாரம் 

உபயோூத்கால் குணமடையும், 

இந லங்கர் மார்க்குள்ள சர்வசேள் விஷ சஞ்€ீவியைக் 

கைப்பற் றுங்கள். இவவிஷ சஞ்€ீவியை ஒவ்வொரு பைய 

௮ம். அவயம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. 

.. வேண்பெவர்கள் அடியிற்கண்ட விலாசத்துச்கு எழுதிப். பெற் 
௮ுகீசொள்ளலாம். 

விலை பாக்கேட் 1-க்த ந, 0-68-0 “டன் 1-தீத ந, 5-0-0 
வி. எ. எஸ். பாணி கம்பெனி, 

38, இருளப்பன் தெரு, மதராஸ்,



இமை ! பவுன்௪பன் பேனை இனம் !! 
  

சந்திரமான அமெரிக்கன் 

கடி யாரங்கள், 

குறைநத விலை ௩. 3--0--0. 

இப்படத்தில் காணும கெடியாரத்தை அமெ 

ரிக்காவிலிருச்.து தருவித்து . இருக்கிறோம். பார் 

வைக்கு வெகு அழகுடைய 

தும். தலைச்சாவி உள்ளதும், 

நடுத்தர அளவான துமாகயி௬ு 

மும். இக்கெடியாரத்தை வாங்கு 

இறவர்களுக்கு ஒரு அழகான 

பவுண்டன் பேனா ஒரு ரூபா 

விலையுள்ளது. இனாபாப் கொ 

டுக்கப்படும். சொற்ப விலையில் 

- நெடுநொளைக்கு உழைக்கக்கூடிய 

கெடியாரம் இது ஒன்றே. 5-வரு 

ஷம் உத்திரவாதம் பற்றது. 

  

விலை கேடியாரம் 1-க்கு இனும் உடண் ர. 3-0-0. 
தபாற் சேலவு 4-0-0. 

வி. எ. ௭௭. பாணி, 

(௪. 3, இருளப்பன் தேரு, 

மதராஸ்.



Daw! பவுன்௪டன் பே இனம் !! 

சுந்திமான அமெரிக்கன் 

கெடியாரங்கள், 

குறைந்த விலை if. 3—O—0. 

இப்படத்தில் காணும் கெடியாரத்கை அமெ 

ரிக்காவிலிருத் து தருவித்து இருக்கிறோம். பார் 

வைக்கு வெகு அமருடைய    

   
   

ஆ 9 அம். தலைச்சாவி உள்ளதும், 

த்தர அளவான துமாகயிருக் 

். இக்கெடியாரத்தை வாங்கு 

வர்களுக்கு. ஒரு அழகான 

|ண்டன் பேனா ஒரு ரூபா 

லயுள்ளது. இனாமாய் கொ 

கப்படும். சொற்ப விலையில் 

AR Kos LS £2 நதெடுநாளைக்கு உழைக்கக்கூடிய 
ae ஆவார் இது ஒன்றே. 5-வரு 

ஹூம் உத் , Suomi Ons 0g 

விலை கேடியாரம் 1-க்கு ழம் உடன் ர. 3-0-0. 

தபாற் சேலவு 4-0-0 4 

வி. ௭. எளி, பாணி, 

கே. 3, இருளப்டன் தேரு; 

மதல்.


