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ஆத்ந இனல்பு ில 

 

முன்னுலப: 

ஆத்ந இனல்பு ிலக்காக ாம் செய்பம் ஆத்ந 

னாத்திலபக்கு அலமத்துச் செல்லும் இந்தல் எபே 

யமிகாட்டும் லகனாக உள்து. 

ம்பலைன ஆத்நா  ிப்புகின் இறுதினில் நிதப் 

ிப்பு கிலைத்துள்து. இந்த அரின நிதப் ிப்ில் 

ெிந்திக்கும் தின் உள்து. ஆாலும் ாம் இனல்லப் 

ற்ின சநய்ச்ெிந்தலனின்ி இபேக்கின்றாம். ம்பலைன 

இனல்புணர்லய அினாநல் யாழ்ந்து சகாண்டு 

இபேக்கின்றாம். நது ஆத்ந இனல்பு நாலனனால் 

பழுயதும் உணபபடினாநல் நலக்கப்ட்டுள்து. இந்த 

ஆத்ந னாத்திலபனில் நக்குள்றறன இபேக்கின்து  

அிபம் யமி கிலைக்கின்து. 

இனற்லகனில் ல்லனற் ெக்திபள்து. எபேயர் அலத 

உணபேம் தித்லதப் சாபேத்றத சயிப்டுகிது. இதன் 

றாக்லக உணர்ந்தயர்கற தங்கள் யாழ்லயபம் ாட்டின் 

யாழ்க்லகபம் காப்ாற்றுகிார்கள். 

ென்ினாெத்லத றநற்சகாள்ாநல் ந்த பலனிலும் 

றநன்லநனா றனாக ிலகல அலைன படினாது 
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ன்து இனற்லகக்கு நாறுட்ை கபேத்தாகும். இல் 

யாழ்க்லகனிறறன பதிிபேந்து கலைெி யலப இபேந்துக் 

சகாண்டு ஆத்ந உச்ெிலனின் ொதலகல அலைன 

படினம். 

இனற்லகனின் அந்த இனல்ா ஏட்ைத்தில் னத்தில் 

இலணந்து யிடுயது ல்து. இது இனல்பு ிலக்கு 

அலமத்துச் செல்லும் யமிகாட்டும் த்தல தட்நா 

உண்லந இது. 

இந்தச் செய்திகின் ஏர் ொபம். 

டித்து யிக்கம் பறுவயோம் 

ம் இனல்புணர்வு மூம் உணர்ந்து நது இனல்ல 

அிவயோம். 

ஆத்ந இனல்பு ிலலன அிந்து அனுயித்து யிக்கம் 

பற்றுக் பகோண்வே இருப்வோம். 

-... சென்ைர். 
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1.ோன் 

“ஆத்நோ ோன் என்று அனுயம் அலேந்து தன் இனல்பு 

ிலலன அினச் பெய்மம்”. 

ான் ன்லத உைாகறய கபேதுகிறாம். ான் ிக்கும் 

றாது இவ்வுைல டுத்துக் சகாண்டுள்றன். இக்கும் 

றாது அலத யிட்டு யிைப் றாகிறன். இந்த உைல் நாிக் 

சகாண்றை இபேக்கிது. அதன்  ிலனிலும் ான் 

இபேக்கிறன். (குமந்லதனாக இலஞாக யாிாக) 

உைில் உள் அணுக்கள்  ெதா இந்து சகாண்டும் 

இந்தயற்ல புதுப்ித்துக் சகாண்டும் இபேக்கின். 

த்தல த்தல இனக்கங்கள் திர் யிலகள் ம் 

அிவுக்கும் ஆற்லுக்கும் அப்ாற்ட்ை  யிரனங்கள் 

ைந்து சகாண்றை இபேக்கின். இந்த ான் உைாக என்ி 
இபேப்லத ப்றாதும் உணர்ந்து இபேக்கிறாம். இலய 

நக்குள் ஆழ்ந்து ஊன்ிபள்தால் ப்றாதும் ல்ாச் 

செனல்கின் இலைறனபம் யிமிப்பு ில றான் ல்ா 
ிலகிலும் இனல்ாகறய உள்து. டித்துக் 

சகாண்டிபேந்தாலும் ழுதிக் சகாண்டிபேந்தாலும் ான் 

ன்ல நப்தில்ல. ான் ன் உணர்வுக்கு எபே 

பலப்புத் றதலயனா? றயண்ைாம்.  கயத்லதப்  

திலெனிலும் ெிதயிட்ையனும் கூை இந்த உணர்வுைன் தான் 

இபேக்கிான். றய இந்த உைல் ாாக இபேக்க படிபநா 
ன்? கண்டிப்ாக அல். 
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நதில் உள் ண்ண அலகள் நாி நாிச் ெதா யந்து  

சகாண்றை இபேக்கின். ண்ணற் ண்ணங்கள் ாள் 

பழுயதும் யந்து சகாண்டு இபேக்கின். இந்தப் ிப்ில் 

நக்கு வ்யவு ண்ணங்கள் யந்து சகாண்டு 

இபேக்கின் க் கணக்கிை படினாது. ஆழ்ந்த 

உக்கத்தில் இபேக்கும் றாது ண்ணநற்று இபேக்காம். 

னம், கயல, ெிம் றான் ண்ணங்கற சுலநனாய் 

இபேக்கும் றாது அலதக் குலக்க யிபேம்புகிறம். ெிர் தம் 

றொகங்கல நற்யரிைம் சொல்ி இக்கி லயப்ார்கள். 

றய ிலனற் நம் ாாக இபேக்க படினாது.  

புன் எவ்சயான்றும் அதன் றயலகலச் செய்து 

சகாண்றைனிபேக்கின். கண்கால் ார்க்கின்றாம். 

காதுகால் றகட்கின்றாம். பக்கிால் நணநிகின்றாம்.  

ாக்கால் சுலயனிகின்றாம். இந்த ந்து 

ஞாறந்திரினங்களும் பே உைில் என்றுட்டு இனங்கிக் 

சகாண்டு இபேக்கின். இலய ான் உலக அினக் 

காபணநாகின். இயற்ில் குல ற்ட்ைாறா 
ஊநிபேந்தாறா ான் குலயில்லறனா இலய ப்டி 

ாாக இபேக்க படிபம்?  

புத்தி ன்து தீர்நாநாக உள் அியாகும். ெரிறனா 
தப்றா எபே படியாதாகறய புத்திபள்து. ிலனப் 

டித்தயபேம் அியாிபம் கூை ன் திலநனிபேப்ினும் 

வ்யவு தண்ணியிபேந்தாலும் உண்லநலன அின 

படினாநல் நதி குமம்புயார்கள். கற்லலனத் தான் 

உண்லந  ிலப்ர். இதுவும் தயாதாக நாறுயதாக 
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இபேப்தால் ாில்ல. இது எவ்சயாபேயரிலும் 

எவ்றயாபயில் உள்தாலும் பழுலநனாகவும் 

நாாததுநாக உள் ான் புத்தினில்ல. 

ிபாணன் ன் என்று உைல், புன்கள், நம், புத்தி 
ஆகினயற்ல இனங்க லயக்கும் ஆற்லக் 

சகாடுக்கின்து. இது இல்ல ில் உைில் உள் 

அலத்து இனக்கங்களும் ின்று யிடுகின். 

ம்புன்கலபம் இனங்கச் செய்கின். உைல் நம் 

புன்கள் புத்தி இலய இனங்காநல் இபேக்கும் றாதும் 

சுயாெம் லைசற்றுக் சகாண்றை இபேக்கின்து. இதன் 

இனக்கத்தில்  யலககள் இபேப்தால் இந்தப் ிபாணனும் 

ாில்ல. 

இவ்யாறு ல்ாயற்றுக்கும் அடிப்லைனாய் 

உள்யல்யா ான்? உைல் புன்கள் நம் புத்தி 
ிபாணன் ல்ாயற்றுக்கும் உரினயல்யா ான்? 

ஆகறய ான் உைில்ல. ான் நம் இல்ல. ான் புத்தி 
இல்ல. ான் ிபாணில்ல ான் இயற்ல ல்ாம் 

உலைனயன். இயற்லக் சகாண்டு இந்த உகில் 

ஜயீித்திபேக்கும் ஜயீன் அதாயது ஆத்நாயின் ஆத்ந இனல்பு 
ஆத்நா ன்ாற ான் ன்ற சாபோகும். 

ான் து ன்று ன்ல ிலத்துக் சகாண்டிபேக்கிாறனா 
அது ான் இல்ல. அலதயிை நிக றநாயன் அந்த 

றநன்லநனா உது ஆத்ந இனல்பு. இதன் ஸ்யபைத்லத 

உக்கு இனல்புணர்வு உணர்த்துயது உக்கு 

ஆந்தநிக்கும். உன்னுள் உலந்திபேக்கும் இனல்ல 
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அினவும் உது நகத்துயம் ற்ி உணபவும் இந்த இனல்பு 
றொதல என்ற யமியகுக்கும்.  

இதன் பநாக நக்கு சாபேட்கலப் ற்ின 

நிதர்கலப் ற்ின அயர்கிைம் ற்டுத்திக் சகாள்ளும் 

உவு ற்ின செனல்கள் ற்ின அிவு கிலைப்து 

ொத்தினநாகிது. பழுலநனாக சயற்ிகபநா யாழ்க்லக 

கிலைப்தும் ொத்தினநாகிது. 

“நித யடியில் இனற்லக உருயோக்கிமள் 

இனல்புணர்யோல் ோவ ஆத்நோ என்று அனுயம் ப 

முடினோத நித யோழ்வு அர்த்தநற்து”. 

 

2. கர்நோ 

“தன்ினல்ல அிமம் வோது கர்ந யிலகள் யிலபந்து 

கலபந்து தலேகல ீக்கி பநய்ப்போருல அினச் 

பெய்மம்”. 

ான் ன் ண்ணம் அற்று யிகிப் றாய் ஜயீன்  

உணபப்டுகிது. இந்த ஜயீன் ன்து கர்நாவும் ஆத்நாவும் 

இலணந்த என்ாகும். 

இந்தப் ிப்பு தான் ஆத்ந இனல்லப் ற்ி அின நக்குக் 

கிலைத்த அரின ல்யாய்ப்ாகும். இதல ாம் ன்கு 

உணர்ந்து சகாண்டு கர்நயிலலன ீக்கி பனற்ெிகள் 

செய்து சகாண்றை இபேக்க றயண்டும். நற் ஜயீபாெிகள் 

கர்நயிலக்காகப் ிப்புகள் டுக்கின். றதயர்கள் கூைக் 
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கர்நயிலலனக் குலப்தற்காக இந்தப் பூறாகத்தில் 

அயதரிக்கின்ர். 

ம்பலைன உண்லந ிலலன அினாநல் கர்ந 

யிலனால் ியித் துன்த்தில் நாட்டிக் சகாண்டு உமன்று 

சகாண்டு இபேக்கின்றாம். நது அினாலநனால் கர்ந 

யிலலன ிபார்த்தல செய்து அதிகரித்துக் சகாண்டு 

இபேக்கின்றாம். க்கு செல்யத்லதக் சகாடு புகலமக் 

சகாடு தயிலனக் சகாடு ிள்லலனக் சகாடு இதுறான்று 

யிதநா ண்ணங்கல லயத்துக் சகாண்டு 

ிபார்த்தல செய்கின்றாம். இத்தலகன 

றாகங்கசல்ாம் கர்நாலய றநலும் றநலும் அதிகரிக்கச் 

செய்கின். இந்த சயிறனபள் நாலனனால் ம்லந 

அினாநல் றநலும் கர்நயிலலன அதிகரித்துக் சகாண்டு 

இபேக்கின்றாம். இலய ல்ாம் ெிிது காம் சென்வுைன் 

அமிந்து யிடுலய. 

எறப கபேத்லத எவ்சயாபேயபேம் எவ்சயாபே யிதநாகப் 

புரிந்து சகாள்கின்றாம். சில் அயபயர் கர்நயிலக்கு 

ற்யாறு அது அினப்டுகின்து. எபேயன் நிகவும் 

கஷ்ைத்தில் யாடுகின்ான். எபேயன் சுகறாக ிலனில் 

யாழுகின்ான். இதற்கு ல்ாம் அயபயர் கர்நயிலறன 

காபணம். ாம் செய்பந அலத்துச் செனல்களும் றநலும் 

கர்நயிலலன அதிகரிக்காநல் அலத அனுயித்துக் 

சகாண்றை இபேக்க றயண்டும். றய கர்நயிலக்காக 

ாம் திர்த்துச் செனல்ைறயண்டும். உதாபணத்துக்கு 

க்குப் டிப்பு யபயில்ல ில் அதற்காக அிவுொர்ந்து 
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கடிநாகப் டிக்க றயண்டும். ான் குபேைன் ில் 

கடிநா பலனில் திர்த்துப் றாபாடிக் 

கர்நயிலலனக் குலக்க றயண்டும். ான் நிகவும் 

கஷ்ைப்ட்டு றயல செய்கின்றன் ன்ால் ம் 

கர்நயிலலன குலப்தற்காக க்குக் கிலைத்த ஏர் 
அரின யாய்ப்பு  இலத ற்று அிவுொர்ந்து உலமக்க 

றயண்டும். 

கர்நயிலலனக் குலப்து அல்து அதிகரிப்து இந்த 

இபண்டில் தாயது என்ல உண்ைாக்கிக் சகாண்றை 

இபேக்கின்றாம். ாம் செய்கின் அலத்துச் செனல்களும் 

கர்நாயின் சயிப்ாறை. சயிப் சாபேள்கி 

யிரனத்தில் அதிகநாகக் கயம் செலுத்தக் கூைாது. 

சில், இலய கர்நயிலலன அதிகரிக்கச் செய்கின். 

இந்த உகில் கர்நத்லதக் குலப்து தான் ொச் ெிந்தது. 

ாம் ஆத்நாலய அிபம் யலப கர்நத்லத குலத்துக் 

சகாண்றை இபேக்க றயண்டும். கர்நாலயக் குலக்கும் இந்த 

பனற்ெினில் இலைனில் நபணம் ற்ட்ைால் அடுத்த 

ியினில் அது சதாைபேம். றய அடுத்தப் ிப்ிலும் 

சதாைர்ந்து யபேம். உைல யிட்டுப் றாகும் றாது றயறு 

லதபம் டுத்துச் செல் படினாது. ஆால் கர்நா 
சதாைர்ந்து யபேம். 

ஜயீன் உண்லநனில் பம்சாபேள்தான். அந்த ஜயீன்தான் 

செய்த கர்நாயின் உைல அனுயித்துக் சகாள்யதற்காக 

இந்த நாிைப்ிப்ல டுத்துள்து. இந்தநாிைப் 
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ிப்ில் ஜயீன் ஆத்நாலய அிதலுக்குத் தான் இந்த 

பூறாகத்தில் ாம் ிந்துள்றாம். 

கால ழுந்தவுைன் ான் இன்லக்குக் கர்நாலயக் 

குலக்க க்குக் சகாடுத்த யடியத்தில் பழுிலவுைன் 

செனல்டுறயன் ன்று ிலத்து எவ்சயாபே ாளும் 

செனல்டுத்த றயண்டும். 

இந்த ஜயீலப் குத்திந்து கர்நாலய அகற்ி இனல்ல 

அினச் செய்யது தான் அரிதா இந்த நாிைப் ிப்ின் 

றாக்கம். யிலபந்து கர்நயிலலனக் குலக்க ஆத்ந 

இனல்லப் ற்ி ிலன அின றயண்டும். 

“கர்நோயிோல் நிதன் ஆலெகலக் பகோண்டு 

யோழ்கின்ோன். கர்நத்லத அனுயித்து குலத்தோல் 

பநய்ச்ெிந்தல ஏற்டும்”. 

 

   

 

 3. ஆத்ந இனல்பு அிவு  

“ம் இனல்ல அிந்து யோழும் யோழ்க்லக யிே 

உனர்ில இனல்ல இதன் உண்லநலன எல்வோரும் 

அின இனற்லகனோ இனல்ோ அிவு தோன் வதலய”. 

ம் ஆத்நா கர்நாயால் பழுலநனாக நலக்கப்ட்டுள்து. 

அப்றாது ஆத்ந இனல்லப் ற்ி அின யாய்ப்ில்ல. 

உனர்ந்த நாிைப் ிப்ில் கர்ந யிலகள் குலபம் றாது 
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அயனுக்கு இனல்லப் ற்ின ஏர் அிவு ற்ட்டு அதில் 

எபே ாட்ைம் ற்டும். நம் க்குயம் அலைபம். இந்த 

ில எபே ல் அிகுி. இலத ழுயயிைக் கூைாது. 

ஆத்ந இனல்பு அிவுக்கு உரின உன்தக் கபேத்துகள் அிந்து 

சகாள் றயண்டும். 

ல் சதியா அியால் தான் ஆத்ந அிலயத் 

சதியாக அிந்து சகாள் றயண்டும். சநய் தல்கல 

ஆழ்ந்து னின்று சற் அிவு யிஞ்ஞாம் ப்டுகிது. 

ஆன்நீக சநய்தல்கின் லநனக்கபேத்தும் ஆத்ந அிலய 

ற்ிபள்தாக இபேக்கின்து. இந்த சநய்னியிால் தான் 

அினாலநனின் யிலயிிபேந்து யிடுதல 

கிலைக்கின்து. நிதின் ெிந்தித்திிபேந்து றதான்ின 

டி இந்த நித இனல்ல அியறத இனல்ா அியாகும்.  

நிகச் ெிினதாகவுள் சாபேள்கல தட் றாக்கினால் 

நிகத் துல்ினநாக அினாம். நிகத் தூபத்திலுள் 

சாபேள்கலத் சதாலறாக்கினால் அின படிகிது. 

இதுறா ஆன்நீகத்தில் சநய்பணர்வு சகாண்டுதான் ஆத்ந 

அிலய அின படிபம். 

ஆத்ந அிவு எறப நாதிரி நாாநல் ப்றாதும் இபேந்து 

சகாண்றை இபேக்கும். ஆால், இலதபம் ெிர் எப்புக் 

சகாள் நறுக்காம். ஏர் உதாபணத்தின் பம் 

யிக்காம். புயி ஈர்ப்பு ெக்திக்கு சாபேள்கலத் தன்ால் 

ஈர்க்கும் ெக்தி உள்து. ிபெட்ைன் யிதிலனக் 

கண்டுிடித்தார். அன்ிிபேந்து தான் இந்தச் ெக்தி றயல 

செய்கிது? அது அதற்கு பன்பும் சநௌநாக இனங்கிக் 
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சகாண்டு தான் இபேந்தது. ாம் அலத நந்தாலும் நக்க 

யிட்ைாலும் ன்றும் இபேந்து சகாண்டு தான் இபேக்கிது. 

அது றா ஆத்ந இனல்லப் ற்ின கபேத்துகள் 

தத்துயங்கள் எறப நாதிரினாக இபேந்து சகாண்றை இபேக்கும். 

ஆத்ந அியின் தத்துயம் நற்ப் சாபேள்கலப் றாப் 

ார்த்து றகட்டு அினப்டும் சாபேள் அல். ஆத்ந இனல்பு 
அிவு புன்களுக்கு அப்ாற்ட்ைது. தட்த்லதயிை 

தட்நாது. இலத சநய் அியிாற தான் ச படிபம். 

ீபேக்குள்ிபேக்கும் நீன் ீர் ிலனின் பழு உபேயத்லதபம் 

காண பனற்ெிப்து றா ிபஞ்ெத்தின் எபே குதினாக 

இபேந்து சகாண்றை ிபஞ்ெப் சாபேல நிதன் அின 

பற்டுயது ஆகும். 

நகான்கள் தீர்க்கதரிெிகள் ெித்தர்கள் ஞாிகள் ஆகிறனார் 
ஆத்ந அிவுக்காக னாத்திலபகள் சென்று திலநனிலும் 

காடுகிலும் சென்று நலதபம் புத்திலனபம் ண்டுத்தி 
ஆபாய்ந்து அெிப் க்குயப்டுத்தி நபம் ஆன்நாவும் 

ப்டி இனங்குகின் ன்று காண உள்பகநாக 

ஆழ்ந்தார்கள். ீண்டு சதாைர்ந்து ஆன்ந அிலயச் 

ெிரினர்களுக்குக் கற்ித்தார்கள். அயர்கள் அடுத்த 

பம்லபக்கு அந்தஉண்லநகல குபே ெிரினன் பம் 

ாதுகாத்துத் தந்தார்கள். ஆத்ந இனல்பு அிவு நிகக் 

கடிநாகத்தான் அின படிந்தது. காத்தின் யர்ச்ெினால் 

ஆத்ந அிவு ற்ின கபேத்துகள் நக்குப்  யமிகில் 

கிலைத்துக் சகாண்டு இபேக்கின். 
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ஆத்ந அியின் ித்தின சாபேள் ன்றும் நாாதது. 

இன்லன டித்தயர்கள் உண்லந அினாநல் யிறாதக் 

கற்லகள் ன்று றொம். ஆால் ன்கு ஆபாய்ந்து 

உட்சாபேல உணர்ந்தயர்கள் ஆத்ந தத்துயத்தில் ல் 

ம்ிக்லக சகாள்யார்கள். யிஞ்ஞாிகளும் புகழ் 

சற்யர்களும் உனர்ந்த ிலனில் உள்யர்களும் 

ொஸ்திபங்கில் ெிந்தயர்களும் நபணம் சபேங்கும் 

சாழுது அயர்கள் எபே ொதாபணநா நிதலப் றால் 

ஆகி யிடுகின்ர். ஆத்ந அிலய றநலும், றநலும் 

அியதற்கு பனற்ெிகள் செய்து சகாண்றை இபேக்க 

றயண்டும். 

தன் இனல்ல அியன் ஆத்ந அிவு அதிகநாக ஆக 

இந்தப் பு சயிப்ாடுகள் நித நத்திற்கு திபேப்தி 
அிக்கயில்ல. றய, நிதன் அகபகநாகத் 

திபேம்ிால் அயது இனல்புப் ற்ி றகள்யிகள் 

ஆபாய்ச்ெிகால் அயன் தன்னுள்றறன ஆத்ந இனல்ல 

காண்கின்ான். 

ம்பலைன ஆத்ந இனல்லப் புரிந்து சகாள்ளும் றாது 

தான் நதங்கிலைறன நிதர்கிலைறன ிவுகின் 

ெண்லைகளும் பூெல்களும் கபேத்து றயறுாடுகளும் 

நலபம். அது ஏர் ிஜநா அனுயம். 

ஆத்ந இனல்ிவு யடியாயன் ன் எபே யிரனத்லத 

அிபம் றாதும்  யிரனங்கல அின படிபம். இந்த 

ஆத்ந இனல்ிவு ன்து ப்றாதும் நாாநல் தான் 
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இபேக்கும். ஆத்ந இனல்ிலய அனுயத்தில் உணர்யது 

தான் ெிப்பு. 

“ஆத்ந இனல்ியிோல் நித யோழ்க்லகலன ற்ின 

உண்லந அிலய இனல்புணர்யின் மூம் அின 

முடிமந”. 

  

4.இனற்லக 

“ம்லநச் சுற்ிமள் இனற்லகலன உணரும் வோது 

உங்களுலேன உணரும் இனல்புணர்வு சுனநோக யர்ந்து 

தன் இனல்ல பயிப்டுத்தும்”. 

இனற்லகனின் இனல்பு அிலய இனற்லக ற்டுத்துகின் 

அனுயம் பநாக நட்டுறந ச படிபம். றயறு 

யமினில்ல.  

இனற்லகனில் இபேந்து யிகும் றாது நிதர்கிலைறன 

கயலபம் றாபாட்ைங்களும் யபேகின். ஆதிகாத்தில் 

இபேந்றத இனற்லகலன கைவுாக யணங்கி யந்துள்ர். 
ாகரிகங்களும் காச்ொபங்களும் இனற்லகலன லநனநாக 

சகாண்டுள். இனற்லகலன கயிக்கும் றாது தான்  

யிரனங்கள் நக்கு புாகின். இனற்லகலன உள்து 

உள்டிறன அிதல் ெிப்பு இது படியில்ாத நிகப்சரின 

துலனாகும். இது காத்திற்கு அப்ாற்ட்ைது. றய 

நாாதது. நாற்ப்ை படினாதது. அது எப்புணர்யற் 

சநய்ப்சாபேின் தத்துயறநனாகும். 
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இனற்லகறனாடு என்றும் றாது நதில் எபே ிலவு யந்து 

றெர்கின்து. இின சதன்ல் யசீுயது காலனில் சூரின 

உதனம் றான் அலத்தும் இனற்லகறனாடு என்றும் 

றாது ம்லந ிலவு ஆட்சகாள்கின்து. இனற்லகனின் 

இபகெினத்லத அிபம் றாது நிதன் இனற்லகனின் 

உதயினாறறன ஜயீபாெிகல ஆபாய்ந்து அலய 

எவ்சயான்றுக்கும் சதாைர்ல ற்டுத்தி சூழ்ிலலன 

ெநாித்து யாழ்கின்ான் ன்லத அிபம் றாதும் நிகத் 

தாழ்ந்தது பதல் நிக உனர்ந்தது யலப ல்ா ிபாணிகளும் 

இனல்புணர்வுைன் தான் யாழ்கின் ன்லத அின 

படிகிது. 

ஜயீபாெிகளுக்கு லதபம் அதிகம் கற்றுக்சகாள்றயா 
சதரிந்து சகாள்றயா அதிக ாட்ைநில்ல. அது தன் 

இனல்புணர்வுக்கு ற்யாறு யாழ்கின். நீன் குஞ்சுகள் 

சயினில் யந்தவுைன் ீந்துகின். அது ப்டி 

ஆடுநாடுகளும் கன்ல ஈன்வுைன் ெிிது றபத்தில் 

குதித்து ைக்கின். அது ப்டி றகாமி குஞ்சுகள் பேந்லத 

கண்ைவுைன் தாலன அலணத்துக் சகாள்கின். அது ப்டி 

இதற்கு ல்ாம் காபணம் அதிைபள் 

இனல்புணர்றயனாகும். ஏவ்சயாபே ஜயீபாெிகளுக்கும் 

எவ்சயாபே யிதநா இனல்புணர்லயக் சகாண்டு 

லைத்துள்ார் ன்து திண்ணம். ல்ா ஜயீபாெிகளும் 

அதன் இனல்புணர்வுைன் யாழ்கின். 

நிதனுக்கு இந்த இனல்புணர்லய உணபேம் ெக்திலனக் 

சகாண்டு லைத்துள்ார். நற் ந்த ஜயீபாெிகளுக்கும் 



15 
 

இனல்புணர்லய உணபேம் ஆற்ல் இல்ல. அலயகள் இந்த 

இனல்புணர்றயாடு அதற்கு ற் யாழ்கின். ஆால் 

நிதன் இதல அினாநல் யாழ்ந்து 

சகாண்டிபேக்கின்ான். நிதனுக்கு சரிதும் புப்சாபேின் 

அதிக ற்றுனிபேப்தால் இலத உணப படினாநல் 

இபேக்கின்ான். 

இந்த இனல்புணர்வு குத்திலயக் கைந்தது. இந்த சூட்சுந 

ிலனில் ம்லந ஆக்கிபநித்துக் சகாண்டிபேக்கின். 

இதன் தண்ணின ெநாச்ொபங்கள் ெித்தத்தில் 

நலந்திபேக்கின். இலத இனல்ாக அிபம் யிரனம் 

ெிக்கா யடியத்லத உங்கால் ள்தாக உபேயாக்க 

படினாது. இனற்லகலன கயிக்க கயிக்க தன் 

இனல்புணர்லயப் ற்ின கயம் ற்டுகிது. ாம் 

சரிதும் புப்சாபேின் நீது அதிக கயம் செலுத்தி 
அினாலநனில் யாமந்து சகாண்டிபேக்கின்றாம். நது 

ார்லயலன இனற்லகறனாடு என்ி அகநாக ஆபாபம் றாது 

இந்த இனல்புணர்லய அின படிகிது. இந்த உணர்லய 

உணபேம் ஆற்ல் நிதர்களுக்கு நட்டுறந கிலைத்துள்து. 

றய இலத அியது நிக அயெினம். இனல்புணர்யால் 

தான் தன் இனல்பு ிலலன அின படிபம். இது தான் 

ெிந்த யமி. இதல புப்சாபோல் அின படிபம் ன்று 

நது யாழ்ால கைத்திக் சகாண்டிபேக்கின்றாம். 

இனற்லகனிலுள் ல்றயறு யிரனங்கல நம் 

தினாிக்கும் றாது ம் உணர்வு ம்நிைபள் 

இனல்புணர்லய அின செய்பம். இலத அிபம் றாது 
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நத்தில் உள் கெடுகள் ல்ாம் ெிிது ெிிதாக 

சயிறனறும். இது நத்தின் ிலலன நாற்ி ெத்ய 

ிலக்கு டுத்துச் செல்லுகின்து. இது நத்தின் 

அலகல அைக்கினாளுகின். அலநதிறனா அதன் 

உனர்ந்த ில ெிந்த சயிப்ாடு எபே ிலனில் நம் 

அலநதி அலைபம். அப்றாது தன் இனல்புணர்வு 

யிமிப்லைந்து ெக்திலன சகாடுக்கின்து. இந்த 

இனல்புணர்றய பக்திக்கு பதற் டி. 

“இனற்லகனில் இருக்கும் கேவுள் இனற்லகனோகிோர். 
இனற்லகனோகவய ஆ கேவுள் இனல்புணர்லய 

பகோண்டு லேத்துள்ோர். இயவப தன் ஆத்ந இனல்ல 

நக்கு கோட்டுகின்ோர்”. 

 

5.ஆத்ந இனல்பு ஞோம் 

“இனற்லக பெனல்ட்டுக் பகோண்டுள் யிதத்திற்கு 

இனல்ோ பெனல்முலனில் தன் இனல்ல அியவத 

ஆத்ந இனல்பு ஞோம் ஆகும்”. 

இனற்லக தத்துயத்தில் தாற ஞாம் ன்று உணர்ந்து 

சகாண்டு யிட்ைான். ஆயன் உணர்வு ற்ின அிவு 

ஆத்நாலயப் ற்ின அியாகும். அதாயது அயன் தன் 

ண்ணங்கல உணர்யது றான் பலனில் அந்தர் 
சாபேல உணபயில்ல. ஆால் அயன் ஞாநாகறய 

நாி ின்ான். ஆத்ந இனல்பு ஞாம் ன்து 

தன்லத்தாற அிதல் ஆகும். இனற்லக தத்துயத்தின் 
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பன்றற்த்துக்கு இன்ினலநனாத ஆத்ந இனல்பு 
சநய்னிலயப் புகட்டுகிது. 

தன்லப் ற்ின அிவு து உண்றைா அலத எபேயன் 

ெம்ாதித்தால் அது ஞாநாகும். தன் இனல்பு ிலலன 

அிதற இனல்பு ஞாநாகும். இனற்லக ல்ாயற்லபம் 

கைந்து ிற்கின்து. ஆத்ந இனல்பு ஞாம் அலைந்தயன் 

ப்சாழுதும் இன்த்தில் திலக்கின்ான். 

அழுக்கு றெர்ந்த ாத்திபத்தில் தண்ணலீப லயத்திபேந்தால் 

ாம் குடிக்க நாட்றைாம். தூய்லநனா ாத்திபத்தில் 

லயத்திபேந்தால் தான் ாம் குடிப்றாம். அது றா தூன 

நதில் இனற்லக தத்துயத்லதப் ற்ின கபேத்துக்கள் 

சதரினச் செய்தால் அங்கு ஆத்ந இனல்பு ஞாம் ற்டும். 

அினாலந ன் றெற்ில் ஆழ்ந்திபேக்கும் ஜயீன் 

நத்துைனும் அதனுலைன றகாணல்களுைனும் தன்ல 

என்றுடுத்திக் சகாண்டுயிட்ை உனிர் இறுதினில் 

நபணறயலகில் புன்கள் நத்தில் எடுங்குகின். 

செயி அல்து கண் அல்து நற்ப் புன்கின் யமினாகத் 

தப்ிச் சென்று ெபாெரி நிதலப் றால் அந்த இனல்பு 
யிலக்கு ற்யாறு சுமன்று சகாண்டு இபேக்கின்து. 

ஆால் இனல்பு ஞாம் அலைந்தயர் உனிர் காத்தின் 

யமினாகப் ிரிகின்து. இதுறய ியினில்ாப் சபே 

ிலனாகும். 

ாம் ம்லந நிகவும் றெிக்கிறாம். இது ாம் அன்ாைம் 

செய்பம் செனல்கில் சயிப்டுகிது. ம் 
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செய்லககசல்ாம் உண்லந கெப்தாகவும் உண்லநக்கு 

நாறுட்ைலய இிப்தாகவும் இபேக்கின். இந்த 

அினாலநனால் ம் றபத்லதபம் ணத்லதபம் யணீாக்கிக் 

சகாண்டிபேக்கின்றாம். ஆத்ந இனல்பு ஞாம் ற்ை ாம் 

ல்ாயற்லபம் அதல ொர்ந்து ொதல செய்ன 

றயண்டும். நாலனனில் இபேக்கும் யலப ாம் ஆலெகள் 

சகாண்டு தான் யாம படிபம். ற்தம் ன்து 

அினாலநனிால் யந்தது. ஆகறய அந்த அினாலநலன 

அகற்ிால் ிகு ந்தம் யிகித் தன்ல அின 

படிகிது. 

நித ியினில் ன் ெிப்பு? நிதலப்றால் 

ிபாணிகளும் உள் ச் ெிர் ிலப்துண்டு. 

ிபாணிகளும் ொப்ிடுகின். தூங்குகின். 

சுற்றுகின். இயற்லசனல்ாம் ாபம் செய்கின்றாம். 

தாயது எபோள் அலய இந்து யிடுயது றால் ாபம் 

இந்து யிடுறயாம். ஆால் ிபாணிகளுக்கு தான் ங்கு 

றாய்ச் றெர்றயாம் ன்சதல்ாம் சதரினாது. ஆால் இந்த 

நிதப் ியினில் ெிந்திக்கும் தின் சகாண்டுள்றாந. 

இந்த ெிந்தல பம் ம்லநப் ற்ி அிந்து சகாள்யறத 

ஆத்ந இனல்பு ஞாம் ஆகும். 

ஆியில் ெிந்து யிங்கும் ண்டிதர்கள் அிஞர்கள் 

திலநனில் உனர்ந்தயர்களுக்கு இலயசனல்ாம் தநக்குப் 

புகலம உண்ைாக்கப் னன்டுறந தயிப இனல்பு 
ஞாத்திற்குப் னன்ைாது. தநக்கு ன் இனல்பு ஞாம் 

ற்ையில்ல ில் இனற்லகலனப் ற்ின 
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அினாலநதான் காபணம். இலத றாக்குயது தான் 

யிறயகம். இனல்பு ஞாத்திற்காக ாம் யிறயகத்துைன் 

செனல்ட்டுக் சகாண்டிபேக்க றயண்டும். இனல்பு ஞாத்லத 

நத்தில் ஆமநாகப் தித்துக் சகாண்டு லயபாக்கினத்துைன் 

செனல்ட்ைால் தான் ாம் பன்ற படிபம். 

“எப்போழுது இனல்புணர்வுகள் ஸ்யரூத்தில் 

ிலக்கிரீ்கவ அப்வோது தோன் ஆத்ந இனல்பு ஞோம் 

ஏற்டும்”. 

6. ஆத்ந இனல்பு யிமிப்பு 

“இனற்லகனோ முலனில் இனல்புணர்லய 

யிமிப்லேன பெய்யதன் மூம் உேின் பெனல்ோட்லே 

தது கட்டுக்குள் எடுத்துக் பகோண்டு அதற்கோ 

யமிமுலகலத் தரும்”. 

இனல்பு ஞா பன்றற்த்தின் அடுத்தடி இனல்பு 
யிமிப்ாகும். ஆத்ந ஞாம் ம்பலைன ித்தின சொபைம் 

தான் ஆாலும் இனல்பு ஞாம் நட்டும் றாதாது.  ஆத்ந 

இனல்பு யிமிப்புக்காக அனபாது செனல்ட்டுக் சகாண்றை 

இபேக்க றயண்டும். 

உகிற்கு பழுபதற் காபணபம் அதன் இதனபநாகின 

பம்சாபேல அலைன பனலும் பலறன இனல்பு 
யிமிப்ாகும். பிதன் சௌதீக பப் சாபேள்கறாடு 

கந்து யாழ்ந்து யிட்ை ிலலன நாற்ி தன்லப் 

ிலணத்திபேக்கும் தலகலப் குத்தியிாலும் 

தினாம் ஆத்ந ிபார்த்தல உண்லநனா நாாத க்தி 
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அன்பு றெலய சதாண்டு இயற்ின் ெீபா னிற்ெினில் 

எவ்சயான்ாக அிந்து இறுதினில் இனல்புணர்லய 

யிமிப்லைனச் செய்து அதன் ெக்திலன அியது தான் 

இனல்பு யிமிப்பு. 

ஆியிால் அிந்து இனல்ா றெலயனில் பழு 

அனுயம் சறும் றாது தான் இனல்புணர்லய அிபம். 

இந்த இனல்புணர்வுகள் ல்ாம் என்று றெர்க்கப்ட்டு 

குக்கப்ட்டு எபேலநப்டுத்தப்ட்டு இனல்புணர்லய 

யிமிப்லைனச் செய்து ெக்திலன சகாடுக்கின்து. இந்த 

ெக்திக்கு யிொப ெக்தி ன்று சனர். இந்த ெக்திலன ாம் 

சரிதும் புப்சாபேின் நீது செலுத்துயதால் ாம் 

யெதிகலப் சற்று அினாலநனில் யாழ்கின்றாம். இந்த 

ெக்திலன அகநாக சகாண்டு ார்த்தால் ம்பலைன ஆத்ந 

இனல்ல அின படிபம். இது நது ஆத்ந இனல்ல 

அியதற்காக சகாடுக்கப்ட்டுள் ெக்தி. இந்த ெக்திலன 

அதற்கு னன்டுத்தாநல் புப்சாபேில் னன்டுத்திக் 

சகாண்டிபேக்கின்றாம். இந்த ெக்திக்கு தகுதி உலைனயன் 

நிதன். இந்த ெக்திலன அிந்து சகாள்யறத 

சநய்னியாகும். இனல்புணர்யால் உண்லநலனத் சதரிந்து 

சகாள் பனற்ெி யிமிப்புக்கா இந்தப் ிப்ில் 

சநய்னியால் பனற்ெி செய்து சகாண்றை இபேக்க 

றயண்டும். அியிால் அின பற்டும் எபேயனுக்கு 

ஆத்ந இனல்ல அின படினாது. இனற்லக அனுபூதி ச 

றயண்டும் ன்று ண்ணும் ஆத்ந இனல்பு யிமிப்பு 

என்றுதான் எறப சுநா யமி. 
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ஆத்ந இனல்பு யிமிப்பு என்ற யிபேம்த் தகுந்தது. 

நற்சல்ாம் இனல்ின்சாபேட்றை அன்புக்குரின 

ஆகின். ஆத்ந இனல்பு யிமிப்லத் சதரிந்து சகாண்டுல் 

ல்ாயற்லபம் சதரிந்து சகாண்ைதாக அர்த்தம் ஆகும். 

காரினநாக யிலந்தசதல்ாம் காபணத்தில் அைங்கும். 

ஆத்ந இனல்பு யிமிப்ில் ம் உண்லந ஸ்யபைத்லத 

உணர்ந்த ாம் இன்ம் சறுகிறாம். இந்த ிலனில் 

ொதகன் நம் சுத்தநலைகிது. திைத்தன்லநலன 

அலைகிது. அயன் அந்தப் றரின்நா ிலனில் 

தன்ல நந்து பழுலநனாகக் கற்றுக் சகாண்டு 

யிட்ைாாால் உனர்வுற்று உனபேம் உண்லந அனுயிக்கத் 

சதரிந்து சகாள்ப்டும். அப்றாது உணர்யிற இனல்ல 

சதரிந்து சகாள்ப்டும் சாழுது நின்ற் கீற்லப் றாப் 

சீப எிர்கிது. எபே கணத்தில் அது தன்னுலைன 

எிலனக் காண்ிக்கும். அதன் பழு உபேயத்லதபம் 

ார்ப்து இனாதது. 

இனல்பு யிமிப்ின் பதிர்ந்த ிலனில் உனிர் பம்புகின் 

யமிறன இதன சயிக்குள்ற சென்று யபேயது இனல்ாகி 
யிடுகிது. பபண காம் சபேங்கும் றாது ஜயீன் உனிர் 
ஸ்ரீநண ாடி யமினாகக் கா சயிச்சென்று சூரின 

கிபகணத்றதாடு றெர்ந்த ிகு அங்கிபேந்து சூரின 

றாகத்திற்றக சென்று யிடுகின்ான். இந்த னாத்திலப 
இறதாடு படினயில்ல. அங்கிபேந்து ிபம்ந றாகம் யலப 
ீடிக்கிது. 
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ஆத்ந இனல்பு யிமிப்ின் தன் அனுயத்தால் பதிர்ந்த 

ிலனில் எபேயன் உக ரியர்த்தத்திற்காகச் 
ெபாெரினா உைலுைன் சதாைர்பு சகாண்ையன் றால் ைந்து 

சகாண்ைாலும் உண்லநனில் தான் னார் ன்லத தன் 

நத்தினுள்ற க்காத்திலும் உணர்ந்து இபேக்கிான். 

இதில் தான் நித யாழ்க்லகனில் சதய்யகீக் 

குிக்றகாலப் ச படிபம். 

“புணுணர்வு என்து ஒிலனப் வோன் 

வயகமுலேனது. ஆத்ந இனல்பு யிமிப்ின் ெக்தி 
இனல்புணர்யின் ெக்தி ஒி வகமுலேனது. ஆதோல் 

தோன் கர்நங்கல அமித்து யிலபந்து இனல்ல அலேனச் 

பெய்கிது”. 

 

7. இந்த நோிேப் ிப்ல அிதல் 

“இனற்லக தக்வக உரின யிதத்தில் ரிணோநத்தின் தலே 

ிலனில் நிதன் இருக்கின்ோன். இதோல் நோிேப் 

ிப்ல யிடுயித்துக் பகோள் வயண்டின அயெினம் 

உள்து”. 

ாம் அலயபேம் ஆத்ந யிமிப்ில் அனுயம் அலைந்து 

சதய்யகீக் குிக்றகால அலைன இந்தப் ிப்ல உணர்ந்து 

சகாள்யது எவ்சயாபேயரின் பக்கின கைலநனாகும். 

இனற்லக உனிரிங்கல றநம்டுத்துயதில் ாட்ைம் 

சகாண்டுள்து. அலத அிந்து சகாள்யில்ல. நித 
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உனிரித்தின் யடியில் இனற்லக உபேயாக்கிபள்து. 

நிதன் சதய்யகீநாயன். நது இனல்பு சதய்யகீம் 

ன்து தான். ல்ா ியிகலபம் யிை உனர்ந்ததுநிதப் 
ியி. இந்தப் ியினில் நட்டுறந இனல்புணர்யால் தன் 

இனல்ல உணபேம் தின் கிலைத்துள்து. றயறு ந்த 

உனிரித்திற்கும் தன் இனல்புணர்லய அிபம் 

திில்ல. றய நிதன் தான் லைப்புகிறறன 

நிகச் ெிந்தயன். 

இந்த நாிைப் ிப்ில் ல்ா பன்றற்பம் 

ஆற்ல்களும் எவ்சயாபே நிதிைபம் ற்கறய 

உள். அது தன் றாக்கில் சயிப்டுயது 

தடுக்கப்டுகிது அவ்யவு தான். இந்தத் தலைகல 

ீக்கிால் இனற்லக பன்ற ாய்கிது. அயன் தன்ிைம் 

ற்கறய உள் ஆற்ல்கல அலைனப் சறுகின்ான். 

ாம் வ்யறயா ியிகள் டுத்தாகி யிட்ைது. இதற்கு 

பன் ியிகில் ாம் ஞாம் ெம்ாதிக்கயில்லனா? 

ன்று றகட்ைால் ெம்ாதித்திபேந்தால் ாம் இப்றாது ியி 
டுத்திபேக்க படினாது. ஆகறய ாம் ல்ாம் ஞாிகள் 

அல் ன்ால் ாம் ன் அவ்யவு பட்ைாள்கா? ாம் 

பட்ைாள்களும் இல்ல. தற்கும் ிலனத் தகுதிகள் 

றயண்டும். நிதனுக்கு நிதன் ியி ன்றத யிறெரம். 

ாம் இதுயலப  ியிகள் டுத்துள்றாம். புமயாய் 

யிங்காய் லயனாய் நிதாய் இப்டி நாி நாிப் 

ியிகள் டுத்துள்றாம். இந்தப் ிப்புகில் அிதப் 

ிப்பும் கிலைத்திபேக்காம். ஆால் அதில் ெரினா 
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யிமிப்புணர்வு இன்லநனால் திபேம்வும் இம்நிதப் ிப்பு 

பம்சாபேின் அபோல் கிலைத்திபேக்கின்து. இந்த 

நாிைப் ிப்புக்குப் ிகும் சஜன்நம் யபேயதற்கு 

ினானறந இல்ல. அப்டிப்ட்ை உனர்ந்த இந்த நாிைப் 

ிப்ின் உண்லநனா ிலலன அினாநல் யாழ்ந்து 

சகாண்டு இபேக்கின்றாம். ம் உண்லநனா ஸ்யபைம் 

ஆத்நாயின் இனல்புதான். ாம் இனல்ல றநறாட்ைநாகப் 

ார்ப்தால் நக்கு எபே னனுநில்ல. ாம் பம்சாபேின் 

இனல்ின் சயிப்ாடுகள் இந்த இனல்புகின் நிகச் ெிந்த 

ிலறன நிதன். 

நிதன் தன் செனல்கிால் தாற தன்ல 

உத்தநாக்கிக் சகாள்ாம் அல்து தன்லக் சகடுத்துக் 

சகாள்வும் செய்னாம். இவ்யாறு செய்யதற்கு ல்ாட் 

நிதனுக்குப் குத்திவு உண்டு. றயறு ந்த ஜயீனுக்கும் 

இவ்யிதப் குத்திவு கிலைனாது. இது ல்து ன்று புரிந்து 

சகாண்டு அலதச் செய்பம் தகுதிறனா இது தயறு ன்று 

புரிந்து சகாண்டு எபே செனலத் தயிர்க்கும் தகுதிறனா 
நற்ப் ிபாணிகளுக்குக் கிலைனாது. இதால் நிதப் 

ிப்ில் இனல்ல அிபம் பனற்ெிலனத் சதாைர்ந்து 

செய்து சகாண்றை இபேக்க றயண்டும். நக்குக் கிலைத்த 

இந்த நாிைப்ிப்ல ன்கு உறனாகப் டுத்திக் சகாள் 

றயண்டும். உற்களுக்குள் இபேக்கும் இனல்ல அியால் 

ிலயால் உணபேங்கள். அதால் அிவு சதியலைபம். 

அினாலந அகலும். 
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ாற ஆத்நா அதன் இனல்ற ான் ச் சொல்லுங்கள். 

அதுதான் உண்லந உகில் ல்லனற் ஆற்ல் 

உங்களுக்றக சொந்தநாது. பை ம்ிக்லககல யிபட்டி 

அடிபங்கள். உண்லநலன அிபங்கள். உண்லநலன 

கலைப்ிடிக்கும் யமிகிறறன சென்று சகாண்டிபேங்கள். 

இனல்ல அலைபம் யலப. 

இந்த நிதப் ியிதான் நக்கு கிலைத்த ெிந்த யாய்ப்பு. 

இந்த நாிைப் ிப்ில் ியி இல்ாப் சபே ிலலன 

அலைன படிபம். நற் ந்த ஜயீபாெிகளும் இந்த ிலலன 

அலைன படினாது. அப்டிப்ட்ை நிக உனர்ந்த ிலக்காக 

ிலவுைன் செனல்ட்டுக் சகாண்றை இபேப்றாம். 

“இந்த உகம் தோன் ிபஞ்ெத்திவவன ெிந்த இேம். 

ஏபன்ோல் இங்கு தோன் நிதன் இனல்பு ிலலன 

அலேயதற்கு நிகச் ெிந்த நிக உனர்ந்த யோய்ப்பு 

அிக்கப்ட்டுள்து”. 

 

8.ஆத்ந இனல்பு ில 

“ோன் என் இனல்ல ீ உணர்ந்து என்று ீ இனல்வோடு 

ஒன்று கப்து”. 

இனற்லக தக்றக உரின யிதத்தில் ிபணாநத்தின் 

இலைிலனில் நிதன் இபேக்கின்ான். இதால் இந்த 

நாிைப்ிப்ல அிந்து தன்ல யிடுயித்துக் சகாள் 

றயண்டும். 
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இனற்லகறனாடு றாபாடிக் சகாண்டிபேக்கும் யலபதான் 

நிதன் இன்துன்ம் ல்ாம் இனற்லகறனாடு இனல்ல 

றாக்கி குயிபம் றாது ஏர் ிஜநா அனுயம் ற்ட்டு 

நது ார்லய உள்பகநாக சென்று உங்களுக்குள் ீங்கள் 

செல்லும் றாது ஆத்ந இனல்பு ிலலன அினச் 

செய்கிது. இதுதான் ிலனா இனல்பு ிலலன 

அலையதற்கா யானில் றயறு என்றும் கிலைனாது. 

ஆலகனிால் உங்களுக்குள் ீங்கள் னணம் செய்னத் 

துயங்குங்கள். இந்த இனல்பு ிலனில் உள் 

உண்லநனா இனல்லப் ற்ி நக்கு சதரின யபேம். 

இதால் யாழ்க்லகலனப் புரிந்து சகாள்யதற்கு அது 

உதவுகின்து. 

உங்கள் ஆத்ந இனல்பு ப்றாதும் நாறுயதில்ல. அது 

நலக்கப்ட்டு இபேக்கின்து அவ்யவு தான். உைல் எபே 

சாபேள் நம் றயறு சாபேள் ன்று சொல்யதற்கு 

இல்ல. அலய எறப சாபேின் றயறுட்ை ிலகள் 

தான். அது றால் நது இனல்பும் பம்சாபேின் இனல்பும் 

சயவ்றயறு ன்று அல் இலய எறப பம்சாபேின் 

றயறுட்ை ிலகள் தான். 

பம்சாபேின் இனல்ின் சயிப்ாடுகள் இந்த 

இனல்புகின் நிகச்ெிந்த ிலறன நிதன். அங்கிபேந்து 

யந்த இந்த இனல்பு திபேம்ிச் சென்றனாக றயண்டும். 

அயலபப் பம்சாபேள் ன்றா கைவுள் ன்றா சுத்த 

ிபம்நம் ன்றா ிலனா இனல்பு ில ன்றா கூிக் 
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சகாள்கின்றாம். இந்த இனல்பு ிலலன அியது தான் 

ரிணாநத்தின் உண்லந பகெினம். 

ஆத்ந இனல்பு ிலனின் யிடுதல ன்து எி எி 
உபேயம் சுலய சதாடு உணர்ச்ெி அலத்லதபம் கைந்து 

இனற்லகலனபம் கைந்து திப்சாபோக ல்லனற்தாக 

ஆதி அந்தம் இல்ாததாக நாறுதற அலைனாததாக உள் 

பம்சாபேல உணர்ந்து க்கினநாயதும் ஆகும். இதன் 

கபேத்து ம் அிவுக்கு ல்ாம் அப்ாற்ட்ைதாகும். 

தட்த்தின் நிக தட்நாதும் சூட்சுநத்தில் 

சூட்சுநநாதுநாகும். 

தண்ணரீினுலைன ிலனில் இபேந்து ார்த்தால் அலக்குள் 

இபேப்தும் ெபத்திபத்திற்குள் இபேப்தும் தண்ணரீ் தான். 

ெபத்திபத்தின் ிலலன இபேந்து ார்த்தாலும் இபண்டும் 

என்று தான். அங்றக ெபத்திபம் இல்ல. அலபம் 

இல்ல. ஆால் அலனினுலைன ிலனில் இபேந்துப் 

ார்த்தால் உங்களுக்கு தண்ணறீப கிலைனாது சதரிந்து 

சகாள்ளுங்கள். தண்ணரீ் சதரிந்தால் தான் யிரனம் பூபாவும் 

நாிப் றாய் யிடுகிது. அலனினுலைன ிலனில் 

இபேந்து ார்க்கும் சாழுது ீங்கள் ெின் அல அல்து 

சரின அல ீங்கள் அல ன்று ிலக்கி யலபக்கும் 

உங்களுக்கு ெபத்திபம் இபேக்கிது. அலக்கா ாயத்லத 

லயத்துக் சகாண்டு இனல்ல அின படினாது. தண்ணபீாக 

ஆகி யிடும் றாது தான் நது இனல்ல அயபால் அலையது 

அதாயது இனல்ா ிலலன அலையது ொத்தினநாகும். 
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ெபத்திபத்தின் உட்சாபேலபம் றெர்த்து சதரிந்து 

சகாள்யது இனல்பு ில. 

இதன் உட்சாபேல தண்ணரீ் ஸ்யபைத்லத அலைபம் 

அதுறாப் குத்திவு தினாம் ஆத்ந ிபார்த்தல 

உண்லநக்கு நாாத க்தி அன்பு றெலய சதாண்டு 

இயற்ின் ெீபான் னிற்ெினால் ிபகாெ ிலக்கு அப்ால் 

யந்த எபே சநய்ப்சாபேளுைன் என்ி ிற்கும் யாழ்க்லக 

சப்டுகிது. அந்த யமினில் ொதகன் எவ்சயாபே 

ிலனாக ிலயலைகிான். தpலனில்ா அற் 

ெந்றதாரத்தில் இபேந்து யிடுடுகிான். துpைத்தன்லந 

அலைகிான். ஆயன் ந்த றரின்நா ிலனில் 

தன்ல நந்து பழுக்கக் கற்றுக்சகாண்டு யிட்ைாாால் 

உனர்யற் உனபேம் உண்லநலன அனுயிக்கத் 

சதாைங்குகின்ான். 

இந்த சாடி உணர்வு தான் சுத்த தன் இனல்பு அல்து 

சநய்சாபேலப் ற்ின ாதிப்ற் ெிந்தலலனத் 

தபபடிபம். ஆந்த இனல்பு அனுயம் தான் யாழ்க்லகனில் 

சதய்யகீ குிக்றகாலப் சறுயதாகும். 

இனல்பு ன்து இபண்ைல் என்று தான். அிகின் 

இனல்பும் அின றயண்டின இனல்பும் என்ாக 

இனல்புில. ம்பலைன தூன இனல்புணர்யால் தன் 

சொபைத்லத அிந்து சகாண்ை ிகு அதிறறன 

ிலத்திபேப்து ெிப்பு. சநனப்சாபேின் இனல்ல தது 

இனல்ின் இனல்ாக தது இனல்ல காண்யர் னாறபா 
அயறப சுதந்திபநாயர். ஆந்தநனநாயர். குிக்றகால 
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அலைந்தயர்கள் தான் இந்த ிலறன இனல்பு ில. இந்த 

ிலனில் ிப்ற் ிலலன அலைனாம். ியி 
சபேம் னல அலைனாம். ஆத்ந இனல்ல ெிந்தல 

செய்து அயலப அனுயரீதினாக உணர்யலதறன நது 

யாழ்யின் குிக்றகாாக லயத்துக் சகாள் றயண்டும் 

அல்து ாம் உண்லநனில் இபண்ைற் பம்சாபேள் ன்று 

றரிலைனாக அிந்து இந்த சஜன்நத்லதறன கலைெி 
ியினாக்கிக் சகாள் ாம் ாடுைறயண்டும். 

அப்ாழுதுதான் ாம் நிதாக இபேக்கும் ன்று ொதகன் 

உணர்து ம்நிைம் உள் குண்ைிிச் ெக்திலன 

யிமிப்லைனச் செய்து நாலனனில் இபேந்து யிடுட்டு 

ஆத்நாலய அிந்து ஆத்ந இனல்பு யிடுதலக்காக அனபாது 

செனல்ை றயண்டும்.  

“ோம் அயரிிருந்வத வதோன்ிவோம் அயரிவவன 

யோழ்கின்வோம் அயரிேவந திரும்புவயோந”. 

 

9. இனல்பு ில 

“நித இனல் ிலலன உணர்ந்து ஆற்ல் ிபம்ின 

நித இனல்புணர்லய வோக்கி னணம் பெய்ன ோம் 

முடிபயடுப்வோம்”. 

இனல்புணர்யின் அனுயங்கள் ஆழ்நத்தில் தலமந்த 

றாது அலய உங்கள் இனல்பு து ன்லத ிர்ணனிக்கத் 

சதாைங்குகிது. திர்காத்லதத் தீர்நாிக்கக் கூடின 

தக்றக இனல்ாக உள் ஆற்லக் கண்ைினக் கூடின 
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அதற்றக உரின இனல்ா ெிந்தலத் திால் ெிந்திக்கக் 

கூடின திலச் சுதந்திபநாக யர்க்கத் சதாைங்கி 
யிடுகிது. 

ஏவ்சயாபேயபேம் தங்களுக்குள் இனற்லகனாக அலநந்துள் 

இனல்பு ிலலன அிந்து சகாள்யலதப் றான் ொதல 

துவும் இல்ல. தன்லத்தாற உணர்யது 

யாழ்க்லகனின் சரின செனல்ாைாகும். யிங்குகள் இனல்பு 
ிலனில் அடிப்லைனில் அலயகள் யாழ்கின். இந்த 

இனல்ல அிந்து சகாள்றயா அல்து நாற்ிக் 

சகாள்றயா படினாது. றதனும் எபேயலகனில் தான்  

இக்லக அலைனச் செய்கின்து. அது ஏர் அலநப்புத் 

திட்ைத்லதப் றா செனல்டுகிது. யிங்குகள் 

ிக்கின். யாழ்கின். இனல்லப் ற்ிசனல்ாம் 

அலய எபே றாதும் ெிந்திப்தில்ல. அலத அலய 

சயறுநற சதாைர்ந்து செய்கின். 

 

யிங்குகள் ெிந்திப்தற்கும் நிதர்கள் ெிந்திப்தற்கும் 

நிகப்சரின அயில் றயறுாடுகள் உள். இலய இனல்பு 
ிலனில் அடிப்லைனில் யாழ்யலதக் காட்டிலும் 

தன்ினல்ல ெிந்தித்து அதன் அடிப்லைனில் யாழ்யது 

ெிந்தது. இதற்கா ொத்தினக் கூறுகளுக்கு ல்லகள் 

இல்ல. சுதந்திபநாக கற்றுக் சகாள்வும் யபவும் 

றொதிக்கவும் லைக்கவும் ம் அிறயாம். சதரிந்து யமக் 

கூடின அிவுத்தில ம்பலைன பல சற்ிபேக்கிது. 

நக்கு றயண்டினலதத் றதர்ந்சதடுத்துக் சகாள் ாம் 
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அிறயாம். எபே குிப்ிட்ை றதர்வு எபே குிப்ிட்ை 

யிலலயத் தபேம் ன்து நக்குத் சதரிபம். இந்த 

நண்ணில் ம்பலைன இபேத்தல் ிலப்ற்ித் தீயிபநாகச் 

ெிந்திக்க படிபம். இதற்குப் ிகு ாம் லதச் றெகரித்து 

லயத்துக் சகாள் படிபம் ன்று கூை ாம் னாபாக இபேக்க 

யிபேம்புகிறாம். ஆப்டி இபேப்தற்குத் றதலயனா 

ஆற்ல் ம்நிைம் உண்டு. 

நானுை யாழ்யின் இறுதிக் குிக்றகாாகின இனல்பு 
ிலலன ண்ணிப்ார்க்கவும் றானில்ாநல் ந்திபநாக 

இனங்குகின்றாம். இன்லன நிதன் ங்கிபேந்து யந்றதாம் 

தற்காக யாழ்கின்றாம் ப்டி யாழ்கின்றாம் ன்று 

ண்ணிப் ார்க்கின் நிதன் தன் யாழ்வுக்கா சாபேல 

காண்கின்றாம். துன்ம் கயாத இன்த்லதபம் குல 

காணாத ிலலயபம் ச பனலுகின்ான். 

யற்லசனல்ாம் ிலனாலய ன்று கபேதிாறா 
அலயசனல்ாம் கா சயள்த்தால் காக்க படினாத 

உறுதிப்சாபேல றாக்கி ஏடுகின்ான். ஏடி ஏய்ந்தயன் 

தன்னுள்றறன அந்த இனல்பு சாபேல இனல்பு ிலனில் 

காண்கின்ான். தன் அினாலநலன ண்ணி 
யபேந்துகின்ான். அந்த இனற்லகனின் இனல்ா எபே கூறு 

நிதன். இவ்யினல் புிலனின் றாக்லக அலநதினாக 

ற்று ிலயாக யாழ்ந்திை றயண்டும். 

தன் இனல்பு அிலலன அிந்துணர்ந்து அதில் 

க்கினநாயறத உனர்ந்த ில றயறு எபே ொதல 

றதலயனில்ல. ெபணாகதி தான் யிறநாெம். ஊங்கல 



32 
 

ீங்கள் அிபங்கள் அதான் இங்கு சொல்ப்ட்டுள்து. 

உங்கல அியது தான் இலயல அலையதற்கா 

யானில் றயறு என்றும் கிலைனாது. ஆலகனிால் 

உங்களுக்குள் ீங்கள் னணம் செய்னத் துயங்க றயண்டும். 

இனல்புணர்வுகின் அனுயங்கள் ஆழ்நத்தில் தலமந்த 

றாது அலய உங்கள் இனல்பு ில து ன்லத 

ிர்ணனிக்கத் சதாைங்குகிது. 

குிப்பு: 

ான் னார்  ஆத்ந இனல்பு ில ன் தில் தன் 

இனல்லப் குத்திறயாம். இனல்புணர்வு ன் தில் 

இனற்லகறனாடிலனந்த இனல்புணாலயை ற்ின 

னிற்ெினில் யிமிப்ைனசெய்றயாம். இனல்ா றெலய 

ன் தில் லைபலனில்உைலபம் நலதபம் 

ெநிலப்டுத்தி இனல்புணர்லய சதியலைன 

செய்றயாம். இனல்ா மாயது அிவு ன் தில் 

சதிந்த இனல்புணர்யால் ஆழ்நத்தில் உள் 

சநய்ச்ெிந்தலலன அின செய்றயாம். இனல்பு சி ன் 

தில் ... சென்ைர் பம் எபேங்கிலணந்து செனல்ட்டு 

சதியலைந்து இனல்புதான் யமி உண்லந யாழ்க்லக ன்று 

இப்ியினில் அலைன அனபாது செனல்ட்டு இனல்ாக 

யாழ்றயாம்.  

எஎஎ னின் இனல்ோ பெனல்கில் ஒருங்கிலணவயோம்!                                               

இனல்ோ வெலயனில் ிலயலேவயோம்!!                                                           
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இனல்புணர்லய யிமிப்லேன பெய்து இக்லக 

யிலபந்து அலேவயோம்!!! 

இந்த இனல்ா கபேத்துக்கில் ிலவு ற்ட்ைால் இந்த 

புத்தகங்கல பன்று கலுக்கு றநல் டுத்து அலத 

சகாடுத்து கபேத்லத கிர்ந்து சகாள்யது தான் இனல்ா 

றெலயனின் பதல் துயக்கம். 

(தன்ல உணர்ந்து இனல்ாய் யாழ்றயாம்) 

முற்ிற்று… 

 

 

 


