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இனல்ப நோக்கி 
TOWARD INNATE 

 

 

பன்னுபப: 

 

“இனல்ா இனற்கைனின் உள்ார்ந்த பாபேள் 

பனரில்ாத ஆக்ைிபநிப்புைள் இனல்க நாக்ைின 

யர்ப்ாகும்” 

இனற்கை பிபகைள் யாழ்க்கைக்கு அடிப்கைனா 

கூறுைாை உள்.  இந்த இனல்ின் ஆய்யிக்கை 

இனற்கைனிின்று பப்ட்ை இனல்ா அியாகும்.    

இனல்கப் ற்ி, ஆழ்நதில் சிந்திப்தன் பம், 

உண்கநனா புரிதக உபேயாக்குைிது. எபேயபேகைன 

இனல்கப் பாபேத்து, அயபேகைன பசாந்த யாழ்க்கை 

யகபனறுக்ைப்டுைிது. ாம் உள்ார்ந்த இனல்புைன் ிந்து 

இபேக்ைின்நாம் ன் ீங்ைா ிகப்ந சிந்தது. 

 இங்கு யமங்ைப்ட்டுள் ைபேத்துக்ைள் சுனநாகய ன்று 

உறுதினிக்ையில்க.  இகய அகத்தும் 

உட்பாபேிிபேந்து பசதுக்ைப்ட்டுள். உண்கநனின் 

உட்பாபேகப் ற்ி ழுத்தில், னாபேநந சுனநாது ன்று 

பாதுயாைக் கூபடினாது. இனல்பு ன்து இங்நை புதின 

துயக்ைம் அல்து புதின அர்த்தத்கத நட்டுநந குிக்கும். 

  உள்பைப்ாகத குிக்நைாள் ற்ி எபே பதியா 

ைபேத்கத ீங்ைள் அகைன யிபேம்ி இபேந்தால் இக்ைட்டுகப 

உங்ைலக்கு உதவும் ன்று ம்புைிநன். இனல்க நாக்ைின 
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நது கைபகப்னிற்சி, நது உள்ார்ந்த இனல்க 

அிதில் யபேம். 

  ாம் ம் உள்ார்ந்த இனல்ில் இபேந்து யிைி, நது 

உணர்வுக்ைபேத்கத தழுயி, நது பயிஉண்கநகன 

அனுநதிக்கும் டியங்ைள் நாகனநன. நது இபேப்புதான் ம் 

யாழ்க்கைக்கு ஆதாபநாை உள்து. இனல்க நாக்ைின 

னணநந சாச்சிந்தது.  

 இவ்வுைின் இனல்க நாக்ைி பதியா புரிதக 
(understanding), அிக உணர்கய (external awareness), 

பநய்னகைதக (actuality) சித்தி ய்தல் ாம். 
 

  “இனற்கை, இனல்க அினச் பசய்பம்”. 

 “இனல்க உணர்ந்தால், ம் உைிகணந்த இனற்கைகன 

அின படிபம்”. 

“இவ்வுைின் இனல்க நாக்ைின பதியா புரிதக 

ய்தாம்”. 

உ.சு. நணிகோந்தி 

 

அணிந்துபப 

ஞாிைள் அபேினகய ல்ாம் அனுபூதிச் பசல்யங்ைள் 

ஆகும். அனுபூதி ன்து  இனல்பு ிகனில் பநய்ஞா 

அனுயநாகும். இகயைள் இனல்பு ிகனிநநன அகய 

அபேப்ட்ைகய. நய இந்த யீ யாழ்க்கைனில் ாம் 

த்தக பனன்ாலும் அயற்ின் உண்கநப் பாபேக 

உணப படினாது. உண்கநப் பாபேக உணப 

நயண்டுநானின் நது இனல்க அின நயண்டும்.  
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இனல்பு ிககன தியால் எபே நாதும் ப படினாது. 

பில் அது “கூர்த்த பநய்ஞாத்தால் பைாண்டுணர்யார் 

தங்ைபேத்தின் நாக்ைரின நாக்கு, தணுக்ைரின 

தண்ணுணர்வு” யாசித்துக் ைாணபயாணாதது. இதகநன 

இந்தாசிரினர்  நது இனல்க சாதாபண யாழ்க்கைனில் 

அின படினாது க் கூறுைின்ார். சாதாபண யாழ்க்கை 

ைைந்த ிகனிநநன இனல்புணர்வுக் ைாட்சி புப்டும். 

இந்த தாசிரினரின் என்து தல்ைகபம் தம் தநது 

அிவு அியாை அிந்து பைாண்டு தபேம் யிக்ைங்ைள் 

நநன்நநலும் சிந்திக்ைத் தூண்டுைின். ல்நாபேக்கும் 

நதகயனா தத்துயத் தத்திக, இனல்ா பினின் 

யாழ்க்கை பகனிக யமங்ைி உள்ார். இந்த 

ிபஞ்சத்தில் இனல்பும், நித இனல்பும் அயபது ஆய்வு 

ைற்நார் உள்த்கதத் தூண்டி உண்கந ைாண ஊக்குயிக்கும் 

 ம்புைிநன். 

 

இங்கு பைாடுக்ைப்டுயது நயாசை யிக்ைநாகும். இது 

இனல்புணர்வு பதிவு ஆைநாட்ைாது. நயாசை 

யிக்ைபம் ாம் சாதாபண பிைக 

அினாநநானன்ி பநய்பணர்ந்தநா அல்து சத்தின 

தரிசநநா  பறுதல் இனாது. சத்தின தரிசத்கத 

எவ்பயாபே சாதைனும் சுனநாைநய உரின சாதக பசய்து 

ைண்டு ிடித்தல் நயண்டும். 

 

இந்த என்து தல்ைில் நயாசை யிக்ைநாை உள். 

அயற்கக் ைற்தாநா அல்து ாபானணம் 

பசய்யதாநா நபடினாை யபாலும் பழுகநனா 

சத்தின தரிசம் பறுதல் அரிதாகும். அகபகுகனா 

உண்கந யிக்ைம் பறுதல் கூடும். ஆால் அது 

பூபணநாைாது. அயற்க சுனஅிதல் பசய்தல் பநந 
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சத்தினதரிசம் பாம். நாசறு ைாட்சி பயிபேம்புநயார் 
பதில் நயாசை யிக்ைம் பறுதல் அயசினநாகும். 

பில் அதன் பநாைத்தான் இனல்ின் தட்ங்ைக 

ாம் யிங்ைி பைாள் படிபம்.                                                      

இனல்ின் தட்ங்ைகச்  சரியப யிங்ைிக் பைாள்ாது 

சாதக பசய்தல் யணீாகும். தயா சாதகைள் 

எபேநாதும் இனல்புணர்ந்தக அின நாட்ைா. இந்த 

அடிப்கை யிக்ைத்துைன்  னின் என்து புத்தைங்ைலம் 

யழுவுப் னில்நயாம். அயற்கச் இனல்புக்குரின எழுங்கு 

பகனில் அகநத்து தபேைின். அகயனாய. 

1. இனல்ா பி 
2. ஆத்ந இனல்பு  

3. இனல்ா நசகய 

4. இனல்புணர்வு  

5. இனல்ா மாயது அிவு  

6. இனல்க நாக்ைி  
7. இனல்ா இனற்கை நபேத்துயம் 

8. இனல்ா புாய்வு  

9. அியிிபேந்து யிடுதக ன்யாகும். 

 

இந்த என்து தல்ைில் உள் இனல்பு பகைக 

குத்திந்து இயற்ில் நகந்து பாதிந்துள் அற்புதநா 

இனல்பு பி தட்ங்ைள் உணப நயண்டும்.  

இயற்ின் இனல்பு பகைள் யற்ிலும் சிந்ததாைக் 

ைபேதப்டுயது ஆத்ந ிபார்த்தக யிசாபகணனாகும். அதன் 

பநாைநயா இனற்கை இனல்கபம் அகய 

நகபைநாைச் இனல்பு தட்ங்ைகபம் ாம் சுனநா 

இனல்புைன் ைிபைித்து உணர்ந்து பதின இனலும். ஆத்ந 

ிபார்த்தக யிசாபகண பசய்யதற்கு இனல்பு ிக 

நிைவும் அயசினநாகும். இந்த என்து புத்தைங்ைிலுள் 
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இனல்பு ிக ின்று இனல்பு யிசாபகண பசய்து 

அயற்றுைன் பாதிந்துள் இனல்பு தட்ங்ைக ைிபைித்துச் 

சரியப அனுஷ்டிப்நாம். அயற்ின் இனல்பு பாபேகக் 

ைிபைித்துத் பதியதற்குச் சுட்ைியாற்ல் நாதாது. அதற்கு 

நயண்டுயது இனல்ாற்ாகும். இந்த இனல்ாற்ல் ந்த 

சுட்ைிவு நா யமங்குதல் இனாது. அதற்கு நயண்டுயது 

இனல்ாற்ல் கைப்புச் சக்திகன ல்ைி இனற்கை தாள் 

யணங்ைி அதன் இனற்கை அபோந இனல்ின் இனல்பு 

தட்ங்ைக ஆத்ந யிசாபகண பசய்து ைிபைித்துக் பைாள் 

நயண்டும். 

 

இந்த என்து தல்ைலம் இனற்கைனின் இனல்புைால் 

உநதசிக்ைப்ட்ை ஆகும். இகய நாதக பகனில் 

அகநந்துள் நாதும் இயற்றுள் அற்புதநா இனல்பு பி 
தட்ங்ைள் நகந்து பாதிந்துள். அயற்க டித்து 

யிங்ைிக் பைாள்லதல் ிபத ாம் ிகக்ைாம். 

அயற்ிற் பாதிந்துள் இனல்பு ிகைக பதரிந்து 

பைாள் இனாது. க்தி சிபத்திபைன் கூடின நசகய 

யிமிப்புணர்வும் டுவு ிக கயபாக்ைின யிசாபகணபம் 

நது இனல்க பதியிக்ைின்து.                                                

M.E.சம்த் குநோர்                                                                               
 

 

  1.இனல்பு அிவு 

 

    அிவு நைாட்ாட்கை நிதின் இனல்பு 

அடிப்கைனில் ாம் நநலும் யிபறுத்திால் ம் இனல்பு 

அின பசய்பம். இதன் யகபனகைள் பதியாயதன் 

பம் ாம் ம் உள்ார்ந்த இனல்பு அிவு ற்ி அிந்து 

பைாள்ாம்.  
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  இனல்ார்ந்த அிவு ன்து எபேயகை நித சக்தி.  
ஆால் அது இகநக ைானாைத் பதரிைிது. நித 

நதில் நகக்ைப்ட்டுள்து அல்து ஆமநாை 

நகந்திபேக்ைின்து.   இந்த அிவு பபேம்ாலும் 

அணிச்கசச்பசனல் ன்று ைாங்ைாநாை ல்நயறு 

பனர்ைில் அகமக்ைப்டுைின்து. இனல்பு அியின் 

ம்ிக்கைைள், பைாள்கைைள் யாழ்யதற்கு ாம் யாழும் 

யமிைில் அிவுக்கு ற் தன்கத்தாந ைத்துைிது. 

இது இனல்பு உணர்வு ன் அிவு யகைனாை 

குிப்ிைப்டுைின்.  

 

  இனல்ா யாழ்க்கைகன அனுயிக்ை எபே நைாட்ாடு 

நயண்டும். உள்லணர்வு நக்ைின் நதில் உள் 

இனல்ார்ந்த அியின் திக அின நயண்டும்.    ம் 

நதின் இது இனல்ார்ந்த இனல்பு நகக்ைப்ட்ை ல்நயறு  

ிகைில் இனங்குைின். ன் இது சி நிதர்ைலக்கு 

ிதாை அின படிைிது. இந்த இனல்ார்ந்த அிவு எபே 

சிபேக்கு அின படினயில்க. உள்லணர்வு இகணப்க 

உபேயாக்கும் ன் ம் ந இகணப்புக்கு இனல்ார்ந்த 

அிவு அயசினம். 

 

   நது இனல்ார்ந்த அிகய ஆழ்ிக அிவு  

குிப்ிைாம்.  இது நதில் இனல்ாை எபே 

யித்தினாசநா பகனில் பசனல்டுைிது.  எபே பு 

நதில்,  எபே குிப்ிட்ைசூழ்ிகனில் ஆழ்ந 

உண்கநனில் பயிப்டும்.  உண்கநனில் அவ்யப்நாது 

உள்லணர்வு நற்றும் தண்ணிவு இந்த ஆமநா ிககன 

அின படிபம். 
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  நது இனற்கை அியின் நபடி அணுைல் இபேந்தால், 

ாம் இனல்பு அிகய அின படிபம் ஆமநா இபைசினம் 

தான் ம் இனல்பு அிவு.    ம் இனல்ார்ந்த அிவு 

இகணப்க உபேயாக்கும் ன்றும், ம் உள்லணர்வு நக்கு 

ந இகணப்க உண்ைாக்கும் ன்றும் அினாம்.   

எவ்பயாபே நித நதுக்குள்லம் இந்த அிவு உள்து. 

உங்ைகச் சுற்ி உள் சரினா இணக்ைத்கத, இந்த 

உள்ார்ந்த அிவு, ாம் யாழும் சூமால் 

உபேயாக்ைப்டுைிது. 

 

   இன்கன ைாத்தில் இனல்ா அிகய அியது 

ைடிம் ன்ாலும்,   இகதப்ற்ின ைபேத்துக்ைக 

உள்பைநாை நநலும் நநலும் அியதன் பம் நக்கு எபே 

ம்ிக்கை ிக்ைின்து. ஆழ்நதில் புகதந்து இபேக்கும் 

இனல்ா ைபேத்துக்ைகப் ற்ின அிவு உதனநாைிது.  

இந்த இனல்பு பக திட்ைங்ைள் பம் ம்கநப்ற்ின 

இனல்ார்ந்த உள்பை அிவுக்கு தகமந்து அங்கு 

நாியபேம் இனற்கைனின் ம்ிக்கைனின் இனல்பு அிவு 

யிக்கும். 

 

ைபேயகனில் ிந்த யாழ்வு ைல்கனில் படிைிது. 

இகைனிகைநன த்தகநனா நநடு ள்ங்ைள் 

ஆபயாபங்ைள் நநாதல்ைள். அத்தக பணங்ைகபம் 

நாபாட்ைங்ைகபம் அப்டிநன ற்றுக்பைாள். 

யாழ்க்கைகன அதன் நாக்ைில் அப்டிநன ற்றுக் பைாள். 

கதபம் திணிக்ைாநத. கதபம் நறுக்ைாநத. இனல்பு 

அிகய  உணர்ந்து அந்த இனல்நாடு ற்றுக் பைாள். 

 

இனல்பு அிவு அடிகநப்டுத்துயதில்க, ம் நதின் 

இனல்ிற்நைற் ண்ணங்ைள் ம்நில் யந்து பசன்று 
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பைாண்டிபேக்ைின். ம் அினாகநனால், யந்து பசன்று 

பைாண்டிபேக்கும் இனல்புைலக்கு அடிகநனாைி, ாநந அந்த 

இனல்புைாை நாி யிடுைிநாம். இனல்புைலக்கு அடினில் 

உள் நதின் அிவுைின் இனல்புைக ையிக்ைத் 

பதாைங்கும் நாது, இனல்புைின் அடிகநத்தத்திிபேந்து 

ாம் யிடுதக பற்ிபேப்நாம். 

 

எபே பக்ைினநா தன்ிச்கசனா இனல்பு அிகய 

அியதன் பம், ிபஞ்ச உணர்வு, இந்த திட்ைநிைப்ைாத 

உனிர்ைக உள்ைக்ைி இபேக்கும் நபேனிர் என்ிகணப்பு, 

உண்கநனில் இந்த உைத்தின் ி குதிைள் ற்ி எபே 

பன்நாக்கு நற்றும் புிதல் பம் பந்து பயடித்து 

பசனல்டுத்தப்டுைிது. உைன் நகந்திபேக்கும் இனல்க, 

ைாணாதயற்க ைாணும்தின், பதாகபணர்வு 

திகநைக நித சுாயபம், ரிணாந யர்ச்சி ற்ி 
நர்நக பசய்திைக பைாண்டிபேக்கும். 

 
 

 
 
 

2.இனல்பு கருத்துக்கள் 

            

  “ரிணோநத்தின் யர்ச்சிக்கு ஏற் இந்த இனல்ோர்ந்த 

கருத்துக்கள் நோற்ம் ககோண்டதோக இருக்கும்”.  

 

  நிதிைம் இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைள் உள் 

ன்கதப்ற்ின யியாதத்தில் உள்நாம்.  சி 

உயினார்ைள் நற்றும் தத்துய ஆசிரினர்ைள் உண்டு 

ன்றும் இல்க ன்றும் எபே ைட்ைத்தில் ந்த உறுதினா 

திலும் இல்க. இபண்டு க்ைங்ைிலும் யாதங்ைாை 

உள்.  தையல் நாக்ைத்திற்ைாை ாம் இந்த இனல்ார்ந்த 
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ைபேத்துக்ைக யாதிப்நாம். பில், இந்த இனல்ார்ந்த 

ைபேத்துக்ைள், இது எபே குிப்ிட்ை ஆழ்நதின் இனல்பு யமி 
இக்ைாை இபேக்ைின்து. 

 

  இனல்ா ைபேத்துக்ைள், இந்த நைாட்ாட்கை அயர்ைள் 

உள்ார்ந்து கயத்திபேக்கும் இனல்ின் அணுக்ைக 

யிபறுத்துைிது. இந்த நைாட்ாட்கை நிதர்ைள் சி 

உைன்ிந்த ைபேத்துக்ைகக் பைாண்டு அணுை நயண்டும் 

ன்கத உறுதிபசய்து, நது அிகய இனல்ார்ந்த 

ைபேத்துக்ைலக்கு பைாண்டு பசல் நயண்டும். இது 

யியாதத்திற்குரினது ன்ாலும் இந்த நனாசகக்கு இனல்பு 

அயசினநில்க. அிவுக்கு இனல்பு 

பைாண்டுயபேயதுநில்க. எபே இனல்பு சிந்தக எபே 

இனல்புக்ைணக்கு எப்புதநனாகும். அிவு அல்து 

நனாசகைள் இபண்டுநாை இபேக்ைாம். 

 

  தத்துயம், உயினல் நற்றும் ியி நனாசக 

அகத்தும் நிதன் அனுயம் பம் ைற்றுக்பைாண்ைான் 

க்கூப்ட்ைாலும் இனல்ா ைபேத்துக்ைள் 

சர்ச்கசக்குரின ிபச்சகைாைநய இபேக்ைின். இது 

ீண்ைைா இனற்கைனின் அம்சநாை இபேக்கும். நித 

அியாற்லுக்கு திபாதும் புரிந்து பைாள்லம் 

நைள்யிைலக்கு பநாமிபனர்க்ைப்ட்ைது ன்ாலும் 

யியாதம் யர்யதாைநயபள்து.  

 

  இனல்பு, அதன் உைாயின அனுயத்துக்கு அப்ால் 

பசல், சி குக்ைப்ட்ை அிவு இபேக்ைிது, அதன் 

யிரனத்தில் அனுயத்திிபேந்து உண்கநகன ைைந்து, 

இந்த ைபேத்துைலக்கு டுத்துக்ைாட்டுைள் தர்நம், 

பிபகைள், உண்கநனா ைபேத்துக்ைின் ன்கந 
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நற்றும் தீகந, ைணித உண்கநைள், ைைவுள் அல்து ஆத்நா 

நான் தகப்பாபேட்ைள் ற்ின நநாதத்துய 

ைபேத்துக்ைாை உள்து. 

 

  ம்நிைம் உள் இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைள் நது 

பத்கத யிக்குைிது. அந்த ைபேத்துக்ைள் உங்ைலக்குள் 

உள் பன்திட்ைநிைப்ட்ை நதர்வு இனல்பு டி இபேக்கும். 

இந்த உண்கநகன ாபம் ம் இபேப்பும் பதாைக்ைத்தில் 

உங்ைலக்கு உள் இனல்பு பதரினாது க்ைபேதினது.  

உண்கநனில் ம் அிவுக்ைத்தில் நதகயனா 

இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைள் உள். இது தது 

உறுதிப்ாட்கை ினானப்டுத்துைிது. 

 

உங்ைக ங்ைிைநிபேந்து நகக்ைின் எபே திகப 

இபேப்தாை கயத்துக் பைாள்நயாம். அந்தத் திகபனில் எபே 

சிறு துயாபம் இபேக்ைிது. அந்தத் துயாபம் பநாை சிரின் 

பைத்கத நட்டுநந ன்ால் ார்க்ை படிபம். இப்நாது 

அந்தத் துயாபம் பரிதாை ஆபம்ிக்ைிது. உைந ன் 

பன்ால் உள் ைாட்சிபம் யிரியகைன ஆபம்ிக்ைிது. 

ைகைசினாைத் திகபநன நகந்து நாகும் ிக யந்தவுைன் 

ான் உங்ைள் ல்நாகபபம் ார்க்ை படிைிது. இந்த 

உதாபணத்தில் ீங்ைள் னாபேநந நாறுதல் அகைனயில்க. 

யிரியகைந்தது துயாபம் நட்டும் தான் ீங்ைள் உங்ைகச் 

சிிதுசிிதாை பயிப்டுத்திக் பைாண்நை யந்தீர்ைள். 

இனல்ின்  ிகபம் இதுதான். ீங்ைள் ந்த 

ிகிககனபம் அகைனப்நாயதில்க. ீங்ைள் 

ற்ைநய சுதந்திபநாைவும் பூபணநாைவும் தான் 

இபேக்ைிரீ்ைள். 
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  திர் நித உனிர்ைின் பயிப்கைனா 

ைாச்சாபம் பநாமி நற்றும் சைாப்தம் குிப்ிட்ை தாக்ைங்ைள் 

ைாபணநாை நாறுடுைின் நாதும் இனல்பு ைபேத்துக்ைள் 

நித அியாற்ின் எபே அடிப்கைிக க் 

ைபேதப்டுைிது. தத்துயரீதினாை இனல்புக்ைபேத்துக்ைின் 

குத்தாய்யால் சுனாதிநா அனுயம் ற்டும். 

இகதப்ற்ின யிரனங்ைக அியதற்கு எபே ியி 
நனாசக நதகய. சபதானத்தில் அனுய சாட்சினங்ைில் 

ற்ைநய இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைள் ம்  நதில் 

குக்ைப்ட்ை என்று நநற்பப்ில் சி நைாட்ாடுைகக் 

பைாண்டு இனல்க அின பசய்ைிது.  

 

நாங்ைினின் சுகயகனநன அினாத எபேயன் அதன் 

சுகய ற்ி பாநாய்ப் டித்திபேந்தாலும் அச்சுகயகன 

அயன் உணர்யது நாங்ைி அயன் கைனில் ைிகைக்கும் 

நாது தான். அக்ைிகன சுகயக்கும் நாது அச்சுகய ற்ி 
அயன் அிந்திபேந்த அகத்கதபம் இனல்ாைப் 

புந்தள்லைிான். சுகயகனப் ியின்ி உணர்ைிான். 

நாங்ைினின் சுகயகன உணப அகத நபடினாை 

அனுயிப்து வ்யவு பக்ைினநநா அதுநா ம் 

யாழ்க்கைகன சரினாை யாம அதன் எவ்பயாபே 

தபேணத்கதபம் ம்பன் ழும் இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைின் 

இனல்புைள்  ாநந உள்ார்ந்து உள்து உள்டி உணர்யது 

அயசினநாகும்.  

 

  இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைள் பசதுக்ைப்ைாத ைல் நான்து. 

இதன் இனல்ார்ந்த ைபேத்துக்ைள் ம் நீது திணிக்ை படினாது. 

அகத்து ைபேத்துக்ைலம் அனுயத்தில் இபேந்து யபேகய. 

நது இனல்பு அிவு, உணர்வு அனுயம் பற்று 

அினப்டுைிது.  
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          இனல்கப் ற்ின பக்ைபேத்துக்ைள் 

குகயாதாை பதியற்று இபேக்ைின். இனல்பு ன் 

ப ஆபம்ம் அதன் பதாைக்ைத்தில் இபேக்கும். இனல்க 

ைல்யி பம் அியது ிது.  

 

நிதர்ைள், அயர்ைின் யாழ்க்கை நாக்ைம் ன்?  ன் 

எபே உணர்வு நயண்டும். இனல்புக்ைபேத்துக்ைள் இல்க 

ன்ால் ாபம் யிங்குைள் நா யாம நயண்டினது 

தான். அநத இனல்ா யிரனபம், தார்நீை படிவுைலம், 

உைில் உள் அகத்து யிங்ைிங்ைலம் அதன் 

இனல்நாடு யர்ைின். இந்த யிங்ைிங்ைின் 

நாக்கை கூர்ந்து ையித்தால் இகயைகப்ற்ிச் 

சிிதவு அதன் இனல்புக்ைபேத்துக்ைள் புப்டும். இகயைள் 

இனல்புக்ைாை நட்டுநந யாழ்ைின். நகம பயனில் குிர் 

ன்று ார்க்ைாநல்  ைஷ்ைங்ைலக்கு இகைநன உனிர் 

யாம நயண்டும் ன் இனல்ா பசனல்ாடுில் 

இபேக்ைின். 

 
 
 

“இனல்ோர்ந்த கருத்துக்கள் பழு யமி இக்கோக இருக்க 

நயண்டும்”. 
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3.இனல்பு 

 

    “உள்ோர்ந்த இனற்பகக்கு சோட்சினோக இருந்து, 

கயித்து அதன் இனல்ப அிந்து ககோள் படிகிது”.  

 

    ம் இனல்க பதரிந்து பைாள்யர் சிர். நயறு பனரில் 

பசால்லுயர் ர் வ்யாாை இபேப்ினும் அகத்து 

உைபம் தம் இனல்புைன் இனங்குைின். இகதப்ற்ி 
ர் யாாை யிநர்சிக்ைின்ர்.  இனல்கப் ற்ிநன 

ைண்டுபைாள்ாநல் யாழ்க்கைகன யணீடிப்யர் ர் 

உள்ர். ஆால் இனல்க, உள்து உள்டிநன 

அியநத சிந்தது. இந்த இனல்பு பப்பாபேிிபேந்து 

யந்தது. இது ல்ாப் பாபேட்ைிலும் பப்பாபோை 

இபேக்ைின்து. 

 

  உதாபணநாை பபேப்ின் இனல்பு சூடு. சூடு இல்ாநல் 

பபேப்பு இபேக்ைநய படினாது. குிர்ந்த பபேப்பு ன்கத 

யபேநந ைண்ைதும் இல்க. பபேப்ின் 

பயப்த்தன்கநனாது இன்ினகநனாத குணநாகும். 

இத்தகைன இன்ினகநனாத குணம்தான் அப்பாபேின் 

இனல்பு ன்கமக்ைப்டுைிது. இனல்பு, 

பப்பாபேட்ைில் இபேந்து யந்தது. இது 

ல்ாப்பாபேட்ைலக்கும் பப்பாபோை இபேக்ைின்து. 

 

  எபே பாபேின் இபேப்புக்கு ஆதாபநாை இபேந்து 

தாங்குயது துநயா அதுநய இனல்பு ன்கமக்ைப்டுைிது. 

இப்ிபஞ்சத்தில் உள் ல்ா பாபேட்ைலம் 

அகயைலக்கு உரின இனல்புைலைன் இபேக்ைின். ஆைநய 

ிபஞ்சத்தின் எவ்பயாபே பாபேலக்கும், உரின இனல்பு 

(ஆதாபம்பாபேள்) என்று ைட்ைானநாை உண்டு. 
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அப்டினாால் பாபேின் இபேப்புக்கு ஆதாபநாை உள்து 

து? ன்று நக்குள் நைள்யி ிக்ைின்து. ந்த எபே 

அடிப்கைனா இனல்பு இல்ாயிட்ைால், எபே 

பாபோது அப்பாபோை இபேக்ை படினாநதா அந்த 

அடிப்கைனா இனல்புதான் அப்பாபேின் இனல்ாகும். 

அதாயது அப்பாபோது, தன் இபேப்ிற்கு அவ்யடிப்கை 

இனல்கநன சார்ந்துள்து. உதாபணநாை ீர்கநத்தன்கந 

ீரின் அடிப்கை இனல்ாை இபேப்தால் அதுநய ீரின் 

இனல்ாகும். 

 

  ஆதாபநாை இபேப்கத து தாங்குைிநதா அது இனல்பு 

ப்டுைிது. உனிபேள்கய, உனிபற்கய, திநிதன், 

சபைம், உைம், ிபஞ்சம் பதின அகத்துக்கும் 

ஊட்ைநிப்துைன், எவ்பயான்கபம் இகனபுைன் இனக்ைி 
எபேங்ைிகணத்து என்ாை இபேக்ை து உறுதுகணனாை 

இபேக்ைின்நதா அது இனல்பு ப்டுைிது. 

இப்ிபஞ்சநாைின கைப்பு பழுகநக்கும் சாபநாை 

யிங்கும் அடிப்கைனா ஆதாப பப்பாபேள் ப 

இனல்பு ன்கமக்ைப்டுைிது. 

 

நது இனல்பு தற்நாகதன ம் யிமிப்பு ிகனில் பயறும் 

ண்ணங்ைால் ஆக்ைப்ட்டுள்து. ம் நதில் 

ண்ணங்ைள் இகையிைாநல் யிமித்திபேக்கும்நாதும் 

உங்கும் நாதும் இனங்ைிக் பைாண்நை இபேக்ைின். 

ண்ணங்ைள் நதில் இனங்கும் நாது ாம் அந்த 

இனல்புைாைநய நாியிடுைிநாம். அதாயது ம் 

ண்ணங்ைள் ாம் ன்யாை இபேக்ைிநாம்  

ண்ணுைிநதா அதுயாைநய ாம் இபேக்ைிநாம். 

உதாபணநாை ம் இனல்பு ாம் ல்யர்  ண்ணிால் 
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ாம் ல்யபாைநய இபேக்ைிநாம். ாம் உண்கநனில் 

ப்டிப்ட்ையபாை இபேந்தாலும் ம் இனல்பு ம்கந 

யாாை ண்ணிால் ாம் யாாைநய நாி 
யிடுைிநாம். உண்கநனில் ாம் த்தகைன யீர்ைாை 

இபேந்தாலும் ாம் ன்து ம்கந குித்து ாம் இனல்பு 

ண்ணங்ைள் நட்டும் அல். ம்பள் நதான்றும் ல்ா 

ண்ணங்ைலம் ாநந அகய த்தகைன இனல்புைாை 

இபேந்தாலும் அதாயது நது இனல்புைந ாம் ம் 

தற்நாகதன யிமிப்பு ிகனில்! நீண்டும் ண்ணங்ைலக்கு 

ம் தற்நாகதன யிமிப்பு ிகனில் ண்ணங்ைக 

ம்நால் ையிக்ைப்டும் எபே பசனல்ாைாை உணப 

படியதில்க. ாம் நது இபேப்க ண்ணங்ைள் நநல் 

அநர்த்தி ாநந ண்ணங்ைாை நாியிடுைிநாம். அதாயது 

ண்ணங்ைள் கத ல்ாம் ண்ணுைின்நயா அதுநய 

ாம் ஆைியிடுைிநாம். ண்ணம் எபே பசனக பசய்பநாறு 

ண்ணிால் ாநந அந்த ண்ணநாைி அந்த பசனக 

பசய்ைிநாம். அந்த பசனல் கைபற்றுக் பைாண்டிபேக்கும் 

நாநத ாம் நயறு எபே ண்ணநாைி பதாைங்ைின பசனக 

யிட்டு யிடுைிநாம். அந்த பசனல் படினநயண்டுநாால் 

நீண்டும் ம் ண்ணம் அந்த பசனின் நநல் குயிந்தாை 

நயண்டும். அதாயது எபே புதின ண்ணத்தின் பம் அந்த 

பசனக குித்த எபே புதின ண்ணநாைி ாம் நீண்டும் 

பதாைங்ைின பசனின் நநல் யந்தாை நயண்டும். 

 

இபண்டு துயிைள் னணம் பசய்து பைாண்டிபேந்தார்ைள். 

நாகும் யமினில் எபே நதள் தண்ணரீில் யிழுந்து 



16 
 

தத்தித்துக் பைாண்டிபேந்தது. எபே துயி அகதத் தூக்ைிக் 

ைகபனில் நாை பனன்ார். நதள் அயகபக் பைாட்டினது. 

அயர் நீண்டும் பன நதள் அயகபத் பதாைர்ந்து பைாட்டிக் 

பைாண்நை இபேந்தது. இபண்ைாயது துயி நைட்ைார். 

பைாட்டுயது நதின் இனல்பு. யிட்டு யிை நயண்டினது 

தாந? பதல் துயி திித்தார். பைாட்டுயது நதின் 

இனல்பு. அநத நால் ைாப்ாற்றுயது நிதின் இனல்பு 

அல்யா? அமைா இந்தக் ைகத இனல்புைகப் ற்ிப் 

நசுைிது. ாம் பபேம்ாலும் அடுத்தயர்ைலகைன 

இனல்கப் ற்ிப் நசுைிநாம். ம்பகைன இனல்புைகப் 

ற்ி சிந்திப்தில்க. ைகைசினில் அடுத்தயபேகைன 

இனல்புைந ம்பகைன இனல்க ிர்ணனம் பசய்பம் 

ைாபணிைாைி யிடுைின்.   

  எபே இனல்ா ைபேத்து நக்ைள் தங்ைள் அனுயம் பம் 

ைற்றுக்பைாண்ை அிவுக்கு திாை உைன்ிந்த இனல்ில் 

உள்து. இது இனற்கை நற்றும் நித அியாற்ல் 

யபேம்நாது யர்க்ை நயண்டும். இனல்ா உணர்யில் 

நட்டும், ாம் யாழும் சூமல் உபேயாக்ைப்ட்டுள்து.  இனல்பு 

குித்து அயபது பசாந்த நைாட்ாடு பன்படுத்து பசல்லும், 

இது பன்பநாமிந்த தன்பகனின் பயிப்ாடு.  இனல்ின் 

உள்ைபேத்து. இது குக்ைப்ட்ை நித புரிதின் அகத 

புரிந்தது. 

 
   

  ன்பிைள் நிதின் ல்பாழுக்ைத்திற்கு 

ஆதாபநாை உள். யாழ்கய யநாக்ைி இன்நித்து 

அர்த்தபள் யாழ்க்கை யாமவும் சபதானத்கத 

எபேங்ைிகணக்ைவும் ன்பிைந ைாபணநாை உள். 
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ஆைநய ன்பிைலம் இனல்பு ன்கமக்ைப்டுைின்.  

இன்னும் சற்று தணுக்ைநாை சிந்தித்தால், உபேவும் பனபேம் 

ஆை யிங்கும் உைின் பநாை இபேக்ைிார்.  

இவ்வுகைப்ாயித்து இனக்ைிக் பைாண்டிபேப்யபேம் அயநப. 

அதன் பம் தான் உைில் உள் இனல்க 

யிங்குைின்ார். 

 

  ண் திகசைில் புரிந்த பசனல் தின் இனல்ின் எபே 

குதினாை இபேந்தது. ஆால் அது எபே இனல்ா 

என்ாைநய யமங்ை படினாது.  நிதன் அைிககன 

உணபபடினாது.  ைாபணம் நிதன் அபி உணர்வு 

பம் தான் உணப படிபம். 

 

   சி குத்தியாதி, தத்துயயாதி, உயினல்யாதி நித 

இனல்க எபே எப்புக்பைாண்ை சி பெை 

கைபகக்பைாள்கைைள் உள் க்கூறுயதன் பம், 

இனல்க அின படிபம்  யாதிடுைின்ர். இனல்ில் 

ம்ிக்கை இபேந்தால் அயர்ைள் உைாயின உணர்வு 

ம்ிக்கைைக யமினில் ம் ைாபணநாை இபேக்ைாம். இந்த 

பககனப் ற்ின எபே யாதம் உள்து. இகத ிபைிக்ை 

படினாது.  இனல்க அயர்ைள் நைட்டு, அயர்ைள் யிகபந்து 

ற்று ஆழ்நதில் தற்நாது ாம் ித்தின உண்கநைள்  

உைடினாை அயர்ைள் அங்ைிைரிக்ை, அது ிங்கு ைல்ில் 

இபேந்து எபே சிக பயிப்ை உகமப்பு நதகயப்டுயது 

நா ம் ஆழ்நதில் நகந்து இனல்ார்ந்த அிகய 

திப்தற்ைாை தற்நசாதக நதகயப்டுைிது. 

 

ஆைநய ம் உண்கநனா இனல்பு ல்கனற்நத அன்ி 
ல்கக்கு உட்ட்ைது அல். ப்நாதும் 

நாிக்பைாண்டிபேக்ைி ல்கக்குட்ட்ை சிின உனிர்ைந 
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ாம் ன்று ம்கநப்ற்ி ண்ணிக்பைாண்டிபேக்ைிநாம். 

இந்த ண்ணம் வ்யவு தான் திபேப்தி தபேயதாை 

இபேந்தாலும் இது ைாங்ைாநாை இபேந்துயபேம் 

நநனக்ைநந.  

 

ீங்ைந பம்பாபேள் ீங்ைள் ங்கும் ிகந்தயர்ைள் 

ன்று பசான்ால் நிதர்ைலக்குப் னம் ற்டுைிது. 

ீங்ைள் ல்ா பாபேட்ைின் பநாைவும் 

பசனல்டுைிரீ்ைள். ல்ா ைால்ைின் பநாைவும்  

ைக்ைிரீ்ைள். ல்ா உதடுைின் பநாைவும் 

நசுைிரீ்ைள். ல்ா இதனங்ைின் பநாைவும் 

உணர்ைிரீ்ைள். இப்டிச் பசான்ாந நக்ைள் 

டுங்குைிார்ைள். தங்ைள் தித்துயம் ன் ஆயது? ன்று 

அயர்ைள் திபேம்த் திபேம்க் நைட்ைிார்ைள். 

 

இனல்ா னத்தில் ண்ணங்ைின் குறுக்ைீடு இல்ாத 

நாது அயற்றுக்நை உரின எபே ைட்டுப்ாடுைன் அகய 

இனல்ா னத்தில் பசனல்டுைின். நது இனல்ா 

ஆந்தம் நது நதில் பழுிவுநால் ிபைாசிக்ைிது.  

இனல்பு நநைங்ைலக்குநநல் நகந்திபேக்கும் 

நர்நங்ைலக்குள் நர்நம் ன்று ிகத்தீர்ைள். இந்த இனல்பு 

உங்ைள் உனிபேக்கு உனிபாை அபேைிலுள் அகத்திலும் நிை 

அபேைில் இபேக்ைிது. உங்ைள் உைல் பாபேள் ஆயி 
இயற்ின் உண்கநனா உபேயம் இந்த தூய்கந 

அகையதற்ைாை அல். ீங்ைள் ற்ைநய 

தூய்கநனாைத்தான் இபேக்ைிரீ்ைள். ற்ைநய 

ிகிககன அகைந்தயர்ைாைத்தான் இபேக்ைிரீ்ைள். 

 

“என் நதில் கயிப்படனோ இனல்பு நபக்கப்ட்ட 

ல்நயறு ிபகில் இனங்குகின்து”.     
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4. யிங்கிங்கின் இனல்பு 

 

    “யிங்கிங்கின் இனல்ோ கசனல்கள் எபதபம் 

ம்நோல் நோற் படியதில்ப என்பத ோம் 

புரிந்துககோள் நயண்டினது பக்கினம் ஆகும்”. 

 

நது ஆய்கய ரிணாநத்திிபேந்து துயக்குநயாம். 

ரிணாநத்கதப் பாறுத்தயகப அியினாபேக்கும் 

ஆன்நிைத்தாபேக்கும் எபே சி யிரனங்ைில் எற்றுகந 

இபேப்கதப் ார்க்ைாம். உனிர் ன்து 

சிற்றுனிர்ைிிபேந்து நபேனிர்ைாைப் ரிணநிக்ைின்து. 

யிங்ைிங்ைள் ின சிக்ைற் நைிழ்ச்சினா யாழ்க்கை 

யாழ்ைின். ஆால் நித இம் நட்டும் துன்ங்ைள் 

துனபங்ைள் ையகைள் ன்று அதிபேப்தினா யாழ்க்கை 

யாழ்ைின்து. இது ன் ன் நைள்யி ழுைிது. நித 

இம் ஆாம் அிகயப் பற் எநப உனிரிம் ன்று 

பபேகந நசுைிநாம். ரிணாநத்தில் உச்சத்தில் 

இபேக்ைிது ன்று பசால்ிக் பைாள்ைிநாம். அப்டினிபேக்ை 

ன் இந்த துன்நா துனபநா யாழ்க்கை. 

யிங்ைிங்ைள் இனல்ா இனற்கைனா யாழ்க்கை 

யாழ்ைின். யாழ்கய உள்டி அகய 

திர்பைாள்ைின். உணகயப் பாறுத்தயகப 

ைிகைத்தயற்க கதபம் நாற் பனாநல் அப்டிநன 

உண்ைின். அகயைலக்கு யினாதி ன்து சாதாபணநாை 

உண்ைாயதில்க. அப்டிநன நாய் பாடி உண்ைாாலும் 

தன்க ப்டி குணப்டுத்திக் பைாள் நயண்டும் ன்று 

அகயைலக்குத் பதரிந்திபேக்ைின்து. அகய 

நபேத்துயர்ைகநனா அல்து பயி உதயிகனநனா ிபது 

ஆநாசககனநனா ாடிச் பசல்யதில்க. 
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இைம் பனபேம் யிங்குைின் ாள் நற்றும் ஆண்டின் 

ட்சத்திபங்ைின் நபத்கதக் ைணித்து தங்ைள் இக்கை 

நாக்ைி ஆனிபக்ைணக்ைா கநல் பசல்வும் இதன் 

இனல்ா ைத்கதனின் அற்புதநா பசனல்ைலக்கு 

யிஞ்ஞாிைள் யிகை ைிகைக்ைாது உள்ர். இதன் 

சிக்ைா யாினல் உண்கநைள் ல்ாம் 

நைள்யிக்குினாைநய உள். இந்த யிங்குைலக்கு உள் 

இக்ைணம் எபே திட்ைநிைப்ட்ை அதன் இனல்பு 

யினப்ாைநயவுள்து. இதன் ணி நற்றும் அியாற்ல் 

தின் சிக்ைாை இபேந்தாலும் அடிப்கைனில் என்ாைநய 

இபேந்தாலும், அதன் உள்லணர்வுைகத்தாங்ைிநன 

இபேக்ைின். அதன் சுற்றுச்சூமல் ைாபணிைின் 

பக்ைினத்துயத்கதப்ற்ின அவுக்நைாட்ாடுைள் கூை 

சாத்தினநற்து. பயயால்ைள் நற்றும் சிந்திைள் குகந்த 

ட்சம் அதன் உள்லணர்வு அிகயப் னன்டுத்திநன 

யாழ்ைின். 

 

   கயைள் ிக்ைாத்தில் பதற்கு நாக்ைி இைம் 

பனபேைின்நாது அதன் நபம் நற்றும் திகசைக 

ப்டிப்ார்க்ைின்.  இகயைக இனக்கும் ாள்ைாட்டிைள் 

இல்க.  ினும் ங்நை? ப்நாது? நான் 

யிரனங்ைகச்பசய்ன தூண்டுைின் ன்ால் அதன் 

இனல்புத்தன்கந ைாபணநாை அதன் பகனில் உள் 

இனல்புத்திசுக்ைள் யிமிப்கைைின். கயைலக்கு 

உள் இனல்ா பசனல்ைிால் அம்நா க்ை 

ைற்றுக்பைாடுத்து கூட்டில் நசர்த்து யிடுைின்து. அதற்குப் 

க்ைத்பதரினயில்க. தகபனில் யிழுந்து இக்ை 

நர்ைின்து.  பபேம்ாா நக்ைள் இந்த கயைள் 

சுற்ி இல்க ன்கத உணர்ந்து பைாள் நயண்டும். 
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இந்ிகனில் நாய்பாடிைள் தயிர்க்ை இனாதகய. 

யிங்ைித்கதப் பாறுத்தயகபனில் துன்ம் 

யிகயிப்கய. தீங்கு யிகயிப்கய ஆைினயற்க 

தயிர்க்ை அகயைின் உள்லணர்வு யமிைாட்டுைின்து. 

ஆால் நிதனுக்கு அயது உள்லணர்வு யமிைாட்ை 

ச்சரிக்ை தயியிட்ைநதா ன்று நதான்றுைிது.  

 

பண் ைங்ைாபே தன் குட்டிகனச் சுநந்து பசல் ற்யாறு 

யனிற்ில் எபே க நான் யடியகநப்கப் பற்றுள்து. 

இகத இன்னும் சற்று ஆமநாைப் ார்ப்நாம். ைங்ைாபே எபே 

நம்நல். அதாயது குட்டி நாட்டு ால் பைாடுக்கும் 

இத்கதச் நசர்ந்தது.  அது பன்டி உனபம் யகப யபேம். 

எபே இைத்திிபேந்து நற்பாபே இைத்திற்கு தாயித் தாயி 
நயைநாை குதித்துச் பசல்லும். நய குட்டிக்கு ாதுைாப்பு 

சிப்ாை இபேக்ை நயண்டும். இல்கபனில் யனிற்ில் 

சுநக்கும் ைபே சிகதந்து யிடும் அல்து தூக்ைிச் பசல்லும் 

குட்டிக்கு ஆத்து நரிைாம். ைங்ைாபேக்குட்டி தது பதல் 

ஆறு நாதங்ைக தன் தானின் யனிற்ிலுள் கனிநநன 

ைமிக்ைிது. ால் சுபக்கும் உறுப்பும் அந்தப் கனிநநன 

அகநந்துள்து. நய பயிநன யபாநநநன தானின் 

பயிப்க்ைத்திலுள் அந்தப் கனிிபேந்நத குட்டி ால் 

குடிக்ை படிபம். இனற்கை வ்யவு நர்த்தினாை 

ிபநிக்கும் டினாை பசனல்ட்டுள்து ன்கத இது 

உணர்த்துைிது. 

 

அடுத்து னாககன டுத்துக் பைாள்நயாம். அதுவும் எபே 

நம்நல் தான். அதன் யடியகநப்பும் யித்தினாசநாை 

சிப்ாை இபேப்கதப் ார்க்ைாம். உனபநா நிைக் ைத்த 

நிைப் பரின உைகநப்பு ிகத்துப் ாபேங்ைநன். 

ிதில் ீட்ை சுபேக்ை நடிக்ை உிஞ்சி கயத்துக் பைாள் 
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துயா துதிக்கை நட்டும் இல்கபனில் அது ீர் பேை 

வ்யவு சிபநப்ை நயண்டினிபேக்கும்! இனற்கை 

னாகனின் யடிகயபம் நதகயைலக்கு ற் நயண்டின 

உறுப்புைக கைத்துள்து. 

 

எவ்பயாபே உைல் உறுப்பும் இனற்கைனின்  

நசாதகைலக்குப் ின்நப நதகய. நாக்ைம் சுற்றுச்சூமல் 

நான் யற்கபம் ைபேத்தில் பைாண்டு 

உபேயாக்ைப்ட்டுள். ந்த உறுப்பும் அாயசினம் 

ன்நா நதகயனில்க ன்நா கூபடினாது. இங்நை 

சி உதாபணங்ைகப் ார்ப்நாம். நபங்பைாத்திப் 

கயக்கு அதன் இகப நதடும் நதகயக்நைற் ீண்ை அகு 

அகநந்துள்து. நீன்பைாத்திப் கய தன் இகபகனத் 

நதடிக் பைாள்லம் ஆற்ல் நிக்ை ைண்ைகபம் 

பசங்குத்தாைக் ைீநம இங்ைி இகபகனப் ற்ி பசங்குத்தாை 

நநபமழும்பும் ஆற்கபம் (Vertical landing and  Vertical 

Takeoff) பற்றுள்து. நீன்ைலக்கு ீந்த துயா 

உைகநப்பு உள்து. தயகைள் ித்திலும் ீரிலும் 

யாழ்ய, அதற்நைற் உைகநப்க அகய பற்றுள். 

 

ஊபேக்கு எதுக்குப் புநாை எபே பைாடின யிைபள் ாம்பு 

யாழ்ந்து யந்தது. ஊர் நக்ைள் னாபாயது அதன் புற்ின் க்ைம் 

நாால் சீி யந்து பைாத்தி யிடும். ாம்புப் புற்று இபேந்த 

ாகத அந்த ஊபேக்குப் க்ைத்து சந்கதக்கும் குறுக்கு யமி. 
ாம்புக்கு னந்நத ஊர் நக்ைள்  பதாகவு சுற்ி அந்த 

சந்கதக்குப் நாய் யந்து பைாண்டிபேந்தார்ைள். நயறு 

யமினில்ாததால் சிப்புைநநன யாழ்க்கைகன ைத்திக் 

பைாண்டிபேந்தர். 
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எபோள் அந்த ஊபேக்கு எபே நனாைி யந்தார். அயர் 

நிபேைங்ைிைம் நசக் கூடின யபம் பற்யர். ஊர் நக்ைள் 

தங்ைள் குககன அயரிைம் பகனிட்ைர். அயர் 

ாம்ிைம் நசி அதற்கு ஊர் நக்ைக ைடிக்ைக் கூைாது ன்று 

ைட்ைக இட்டு யிட்டு க்ைத்து ஊபேக்குச் பசன்று யிட்ைார். 

ாம்பும் அயர் ைட்ைகக்குக் ைட்டுப்ட்டு ைந்தது. ஆால் 

ஊர் நக்ைள் சும்நானில்க. யமிநன நாகும் சிறுயனுக்குக் 

கூை ாம்ிைம் இபேந்த னம் நாய் யிட்ைது. ாம்கக் 

ைண்ைால் அகதக் ைல்ால் அடிப்து. துன்புறுத்துயது. 

யிபட்டினடிப்து ன்று அதன் யாழ்க்கைகன 

ிம்நதினில்ாநல் பசய்து பைாண்டிபேந்தர். உைம்ில்  

ைானங்ைலைன் குற்றுனிபேம் குகனிபேநாைி யிட்ைது ாம்பு. 

நனாைி எபோள் ாம்புப் புற்று இபேந்த யமினாை ஊபேக்குள் 

திபேம் யபேம்நாது ாம்ின் ரிதாைபநா ிககனக் 

ைண்டு அதக யிசாரித்தார். ாம்பும் ைந்த 

ைகதகனபனல்ாம் கூி அழுதது. நனாைி ாம்கப் ார்த்து 

அை பட்ைாள் ாம்ந உன்க நக்ைகக் ைடிக்ை 

நயண்ைாம் ன்று தாந கூிச் பசன்நன். க்ைத்தில் 

யபேயகப் ார்த்து சீாநத ன்று எபே நாதும் 

பசால்யில்கநன ன்று நைட்ைார் இதற்குப் ின் ாம்பும் 

ிகமத்துக் பைாண்ைது. ீதி உங்ைள் இனல்க 

நற்யர்ைலக்ைாை நாற்ிக் பைாள்ாதீர்ைள்! 

வ்வுனிபானினும் நைிழ்ச்சினா யாழ்க்கைக்கு 

ஆநபாக்ைினம் அடிப்கைனா நதகய. நிதகத் தயிப 

அகத்துனிர்ைலம் ஆநபாக்ைினத்கதப் நணிக் பைாள்வும் 
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நாய் யாய்ப்டும்நாது குணப்டுத்திக் பைாள்வும் தாநந 

யமி நதடிக் பைாள்ைின். நிதர்ைள் நாபறும்நாது 

நற்யரின் உதயிகன ாடுைின்ர். ஆால் எவ்பயாபே 

நிதனும் தன் நாகன தாந நாக்ைிக் பைாள் படிபம்.  

 

உள்லணர்யால் உந்தப்ட்டு ைன்றுக் குட்டி தானின் நடி 

நதடிப் ால் குடிக்ைிது. ஆால் நித இத்தில் தாய் தன் 

நசனின் குிப்ரிந்து ாலூட்ை நயண்டும். குமந்கதக்கு அம 

நட்டுநந பதரிபம். தன் உணகயத் தாந நதடிக் பைாள்லம் 

உள்லணர்வு குமந்கதனிைம் இல்க. தாய் உள்லணர்யால் 

குமந்கதக்கு அபதூட்டுயதில்க. ட்ைியிாலும் 

ைற்ியிாலும் நட்டுநந அயள் பசனல்டுைிாள். அநத 

நால் நாய் பாடிக்கு நபேந்து ைாண உள்லணர்வு 

உதவுயதில்க. 

   

  யிங்குைள் என்கபனான்று திர்த்துச் 

சண்கைனிடுைின். அகத ிறுத்த ிகத்தால் 

துன்த்கத ைாண்ைின். நித இத்கத யிநர்சித்தல்; 

நிதர்க்கு இனற்கைகன நாற்றும் திகக் பைாண்டு 

யசதினாை யாழ்ைின்ான். இந்த குத்திவு நிதின் எபே 

குதினாை இபேக்ைின்து. இதன் ையடிக்கைனால் ண்ாடு, 

பாபோதாபம், ைக, பாழுதுநாக்கு, அபசு, ைல்யி, 
தையல் பதாைர்பு, தைர்வு சக்தி, அியினல் அகத்தும் 

பைாண்டுள்நாம். இந்த பநய் இனல்பு ம் உைல் 

யபம்புைகத் தாண்டிபள்து.  இனற்கைக்கு பும்ாகய 

தீகநகன உள்ைக்ைாம். இது யிங்குைின் தீன 

குணங்ைள் அல்.  ாம் பபேம்ாலும் நக்ைள் 

யிங்குைின் தீன குணங்ைக பைாண்ை நிதர்ைக 

பைட்ை நிதர்ைள் ன்று அகமக்ைின்நாம்.  நிதர்ைள் 

யிங்குைள் குணங்ைகச் பசய்னக் ைாபணம் நர்நக 
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நித ைத்கதைள் நற்றும் திர்நக ைத்கதைில் 

உள்து.  

 

உங்ைள் பசாந்த இனல்க தயிப நயறு யபேம் உங்ைக 

சித்திபயகத பசய்யதில்க. ஆைநய பசாந்த இனல்க 

இிகநனாைவும் நாற்ி ல்நாபது அன்ிற்கும் 

ாத்திபநாைி யிடுங்ைள். 

  “யிங்குகள் அதன் இனல்ப ஒட்டிநன யோழ்கின். 

ஆோல் நிதன் இனல்ப நந்து யோழ்கின்ோன்”.    

 
 

5.இனற்பகனின் இனல்பு 

 

 “இனற்பக இனல்புடன் ஒன்றும்நோது, நிதர்கின் 

அடிப்படத்தன்பந நோி அடுத்த ிபக்கு பூக்க 

பயக்கும்.” 

இனற்கைனின் னங்ைப சக்தி நது ைிபைத்தின் சக்திைள் 

அண்ையினல் திட்ைத்தில் யகபனறுக்ைப்ட்டு உள். 

இனற்கை சூமில் ைைல், ஆறுைள், ாம் சுயாசிக்கும் ைாற்று 

நான் அகத்து இனற்கைபம் எபே யகபனகனில் 

இனங்குைின்.  ைிபை இனக்ைம், அதன் நைாட்ாடுைள் 

அண்ையினில் ல்கனற்று உள்து. இதன் தத்துயார்த்த 

பகைள் நற்றும் அதன் இனக்ை இகணப்புைள் அகத்தும் 

இனற்கைனின் இனல்பு ன் பக்ைினநா நைாட்ாடுைில் 

இபேக்ைின். அதன் இகணப்புைகப் ற்ின பக்ைினநா 

நித இனல்புைக எப்ிடுகைனில்,  ஆபம்த்தில் ற்டும் 

எபே பகனின் பயிப்ாடு நற்றும் நித அிவு ன் 

இனற்கை யபம்புைகப் ற்ின எபே ச்சரிக்கைனாகும். 
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இனற்கைனின் ைல் ைக. அது இனற்கைகனப் 

ிபதிிக்கும் ைண்ணாடி. இனற்கைனால் ைகபம் 

ைகனால் இனற்கைபம் பசவ்யிப் பறுைின். இனற்கை 

ைட்டுப்ட்ைநதா சநற்நதா அல். இனற்கை தி 
ஆற்ல் உகைனது. ைாச்சுமற்சினில் அதன் ஆற்ல் 

பாிைிது. யபம் யர்ச்சிபம் ஆற்லும் நிக்ை 

இவ்யினற்கைனின் உனிர்த்துடிப்ால் அதன் யடியபம் 

யண்ணபம் நாிக் பைாண்நை இபேக்ைின். இதால் 

இவ்யினற்கைகன யாழ்க்கைகனப் நான்று யடியற்து 

ன்றும் கூறுயார்ைள். ைாக பதல் இபவு யகப இபவு 

பதல் யிடினல் யகப நபேம் நர்ைலம் உதிபேம் 

இகைலம் எிபேம் ஆதயனும் பாமிபம் ிவும் க் 

ைாட்சி நாறுைிது. நணிக்கு ஆனிபம் ையினுறு ைாட்சிைக 

யமங்கும் இனற்கைக் ைன்ி ன்றும் பதிர்யதில்க. 

 

மில் நிக்ை இனற்கைகனக் ைாரினம் ன்ர். 

இக்ைாரினத்கத ஆக்ைின ைாபணன் இகயந. இனற்கை 

யானிாைநய ஆதிநிதன் இகயகக் ைண்ைான். 

இனற்கை யமிாடு இக யமிாட்டின் நதாற்றுயாய் ன்து 

அிஞர்ைள் ைபேத்து. இனற்கைகன இகயின் 

பயினைீாைப்  ிகைில் ைாட்டிபள்ர். 

 

இனற்கை. இகயின் ஆற்க சிற்ிவுக்கு ட்ைாத 

அயன் நபிவு நாட்சினிகப் கசாற்றுயதும் 

இனற்கைநன. இகயின் கைப்ாம் இனற்கைனின் பன் 

நிதின் பசனற்கை ஆக்ைங்ைள் பசனிமந்து யிடும். 

ைதிபயின் நபபாினிலும் நின்நிினின் சிறு எினிலும் 

ம் ண்ணத்திற்கு ட்ைாத இகயின் கைத்தின் 

எிபேம். நநலும் இனற்கை இகயகப் ிபதிிக்கும். 
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இவ்யினற்கை நிதநாடு பதாைர்புகைனது நிதக 

யிை நிக்ை ஆற்ல் யாய்ந்தது. இனற்கைநனாடு நிதன் 

கூட்டுயாை இபேந்தால் அன்ி அயன் சிக்ை இனாது. 

  

அிவு உகைனயகபம் தூனயகபம் இனற்கை கை 

யிடுயதில்க. அன்கபம் அமகைபம் உணபத்தக்ைதாை 

அது அயன் உள்த்கத ஆக்குைின்து. சிற்சி 

நயகைில் இனற்கை ஆற்ல் குன்ிக் ைாணப்ைாம். 

ஆால் எபே ாலம் அது பற்ிலும் அமியதில்க. 

அகணயதுநில்க. இனற்கைனின் பசல்யம் அயிை 

இனாதது. இனற்கை தன் நநல்நட்ைத்கத நட்டுநந ம் 

பன் கைக்ைிது. ஆால் அது அயிை படினாத 

ஆமபகைனது. 

 

நய தான் இனற்கைகனக் ைற்யன் ன்றும் அதில் 

புதுகநகனக் ைாண்ைின்ான். நிதின் அகத்து 

உணர்வுைகபம் நதாற்றுயிப்து இனற்கைநன. 

இனற்கைனின் எவ்பயாபே ைாட்சிபம் நிதின் 

னங்ைகபம் ையகைகபம் நாக்ைி அயன் 

உள்த்திற்கு அகனா அகநதி அிக்ைின்து.  

  

இவ்யாறு இனற்கைனில் அயிை இனாப் 

நபாற்கபம் ஆதபவு அிக்கும் அகநதிகனபம் 

ைண்ைான் நிதன். அது அயகக் ையர்ந்தது. இன்ம் 

அித்தது. நைிழ்வூட்டினது. அயன் உணர்கயத் தூண்டிக் 

ைற்ககன ஆக்ைிபநித்தது. இனற்கை தன் மிால் 

நட்டுநன்று அது இனற்கை ன்தாந நிதக 

இனற்கைனிநநன ஆட் பைாண்ைது. 



28 
 

ையிஞக உபேயாக்கும் நாபபேம் ையிஞன் இனற்கை. 

ையிஞர்ைள் இனற்கைகனப்  நைாணங்ைில் ைண்ைர். 

தங்ைள் உணர்வுக்கும் யிபேப்புக்கும் அனுயத்திற்கும் ற் 

இனற்கைகன யிக்ைிர். எபே புயனும் இனற்கைனில் 

பைாடுகநகனக் ைாணயில்க. 

 

நிதநாடு ண்ணங்ைகப் ைிர்ந்து அயன் 

உள்த்திற்கு நைிழ்வும் அிவும் ஊட்டும் ஆற்ல் நிக்ைது 

இனற்கை. இனற்கைனின் எவ்பயாபே பாபேலம் குன்றும், 

நபபம், நகம தூவும், நாகஎிபூத்த யிண்நீன்ைள்  

அகத்தும் அயபேக்கு உனிர்த்துடிப்புைன் யிங்ைிற்று. 

அதற்கு உள்லணர்வும் ஆத்நாவும் உண்டு. நய அது 

உணர்ந்தது. சிந்தித்தது. அன்பு பசலுத்தினது. அதற்குரின 

யமினில் நைிழ்ந்தது. எபே ஆயி இன்நார் ஆயிபைன் 

பதாைர்பு பைாள்யது நான்று ாபம் இனற்கைபைன் 

பதாைர்பு பைாள்ாம். அயள் தபேயள் ாம் பறுர். 

ஆனின் அகயனகத்கதபம் இகணத்து 

எற்றுகநடுத்தான் இனல்பு. 

 

இக்ைினத் திாய்வு நான் தல்ைில் இனற்கை னும் 

பசால் இனற்கைக் ைாட்சிைகக் குிக்கும். யாாயின 

நகைகபம் நகயழீ் அபேயிகனபம் அபேயி புகுந்து 

யபேம் ைாடுைகபம் யம் தபேம், அதன் ைண்ையர் 

மிகபம் இகய ைாட்டுயதாநநன இந்ிக 

ற்ட்டிபேக்ை நயண்டும். 

 

ைாச் சுமற்சினில் நிதன் தது ைண்டுிடிப்புைால் 

இனற்கைகன நாசுடுத்திான். இனற்கை யங்ைள் உள் 

இைங்ைகபனல்ாம் தது ஆசாசங்ைலக்ைாய் 
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அமித்தான்.  தது நிதநிஞ்சின பசல்ய யங்ைகப் துக்ைி 
கயக்கும் இைநாய் இனற்கை மில் பைாஞ்சும் நகைக 

நாற்ிான். 

 

 .இனற்கைனின் சீற்ங்ைகத் தாங்ைி தது அடி யாபத்தில் 

யாழும் நக்ைக நகைள் ைாத்து ின். 

நகைகபனல்ாம் பயறும் ைணிநக் குன்றுைாய் ைபேதி 
அகயைக உகைத்பதடுப்தற்ைாைநய எபே துககன 

அபசாங்ைம் உபேயாக்ைின பைாடுகந நது ைாத்தில் தான் 

ைந்தது. 

 

ைாச் சூமில் இனற்கைனின் நாற்ங்ைாலும் 

சீற்ங்ைாலும் நித இம் அமிந்த ைகதபம் ைந்து 

பைாண்டிபேக்ைிது. நிதன் ப்நாது இனற்கைநனாடு 

இகனந்த யாழ்வுக்குத் தன்க தனார்டுத்துைிாநா 

அப்நாது பதல் இனற்கைனால் நிதனுக்கு ற்டும் 

துன்ங்ைலம் குகபம். 

 

பூநினின் பைபநங்கும் சுகந பூக்ைச் பசய்து புயிகன 

சுகநனின் தானைநாக்கும் (அ)ணினில் எவ்பயாபே 

நிதனும் இகணன நயண்டும். யபாபேயன் ாகன 

சபைத்திற்கு ல் சூமக உபேயாக்ைிக் பைாடுக்ைிாநா 

அயந திர்ைாத்திற்ைா தக சிந்த அகைனாம். 

 

 இனற்கை எவ்பயாபே தாயபங்ைின் யர்ச்சி அதன் 

திப்ட்ை ிகனில் சரினா நபத்தில் இதன் இகைள் 

நற்றும் பூக்ைள் நற்றும் ைிைக பைாடுக்ைின். 

இனற்கைனின் ஆமத்தில் உள் உள்ார்ந்த அிவு ம்கந 
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ையர்ந்து யிடுைின்து. அது பன்நாக்ைி ைர்ந்து 

துல்ினநாை நக்கு உள்பை அிகய பைாடுக்ைின்து. 

 

 இனற்கைனில்  யிநாதங்ைள் இபேக்ைின். அது 

அிவு ாைங்ைக உபேயாக்குைிது. ஆால் இந்த உைல் 

பசனல்ாட்ைால் ந்தப்ாைத்கதபம் உபேயாக்ை படினாது. 

இந்தப்க்ைம் திபேம்ினவுைன் அந்தப் க்ைம் உள் 

அகத்தும் நகந்து யிடுைின். 

 

  இனற்கைனின் பதாைர்புகைன எபே இணக்ைம், திர்ார்ப்பு 

ாம் தான். இனற்கைனின் படியா ரிணாநம் தான் 

நிதன்.  இனற்கை ங்ைள் யாழ்யாதாபம்.  ாம் 

இனற்கைனின் இனல்க அின நக்கு அடிப்கை அிவு 

இபேந்து யபேைிது. அநத நபத்தில் ம் ண்ாடு, சண்கை, 

ைாழ்ப்புணர்வு, மியாங்குதல், ற்த்தாழ்வு, சுனம், 

உைல் க்குகவு  இனற்கைக்கு நாா 

யிரனங்ைலம் பதாைர்ந்து உள். ம் ல்க நற்றும் ம் 

தாக்ைத்கத குகப்தற்கு நித ாகதனில் நது ரிணாந 

நாற்ம் பைாண்டு யப நயண்டும். இதற்கு எநப தீர்வு 

இனற்கைனின் இனல்பு தான். 

 

  இனற்கைனில் இனல்பு ன் பாபேள் ல்ாயற்ிற்கும் 

ஆதாபநாை உள்து. ஆழ்ந்த அந்த உள்ார்ந்த ஆற்கச் 

சரிார்க்ைப்ைக்கூடின ஆதாபம் இல்க ன்று அர்த்தம் 

இல்க. தாயது இபேந்தால், ீங்ைள் தீர்நாிக்ை 

படினயில்க ன்ால் ீங்ைள் அதன் ண்புைள் ன் 

ன்கத தீர்நாிக்ை படினாது ன்ால் ீங்ைள் அதன் 

ண்புைள் ன் ன்கத தீர்நாிக்ை படிபம்.  இனற்கை 

இனல்க திபேம்வும் இகணப்ிக்ை ம்கந து தடுக்ைிது?  
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இன்கன யீ யாழ்க்கை நது ைாச்சாபம் இந்த சூமில் 

தடுக்ைிது.  நது குத்திவு இபேந்தும் யிங்குைக 

யிைவும் ைீழ்த்தபநா ிகனில் உள்நாம். யீ 

யசதிைால் ாம் இனற்கைகன சிகதத்துக் 

பைாண்டிபேக்ைின்நாம்.  நது இனல்க ம்நால் நட்டுநந 

அின படிபம்.  பயிப்பும் உள் இனற்கைனின் இபேப்பு 

ம் உள்ந இனல்ாை இபேக்ைிது.  இனற்கைனின் இனல்க 

புரிந்து பைாள் உதவும் எபே இட்சினத் திட்ைம் இனல்ின் 

அடிப்கைனில் யகபனறுக்ை ஆழ்நதில் நீண்டும் 

யிமிப்புணர்வு எபே உனர்ந்த உனரின திட்ைநாகும். 

 

திகபகனப் நான்துதான் இனற்கை. இதற்கு அப்ாலுள் 

இனல்கப்ற்ின உண்கநகன இதுதான் நகக்ைிது. 

ீங்ைள் ிகக்கும் எவ்பயாபே ல்பண்ணபம் பசய்பம் 

எவ்பயாபே ல் பசனலும் இந்தத் திகபகனச் சிிது 

சிிதாைக் ைிமிப்துநால் பசனல்டுைிது. அதால் 

திகபக்கு அப்ாலுள் தூனயபா ல்கனற்யபா 

இகயன் சிிது சிிதாைத் தம்கந பயிப்டுத்துைிார். 

 

 நிதன் இனற்கை இனல்புக்கு பயிநன பசல்ைின்ான். 

ம் இனல்ா குதிைில் நது இனற்கை 

பசனல்ாடுைில் அதிை நபம் பசயிட்ைாலும் அது 

நிைச்சிின குதினாை இபேக்கும். ஆால் ம் எப்கனில் 

இனற்கை இனல்க ன் ன்று பசால் உண்கநனில் 

நிைக் ைடிநாதுநாகும். 

 

இந்த நாறுதல்ைபல்ாம் இனற்கைனின் ரிணாந 

யர்ச்சிபம் இனல்ின் பயிப்ாடுநந ஆகும்.  
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இனல்ா இனற்கைனின் உதவும் பகபம் 

ஊட்ைப்பறும் பகபம் இனற்கைனின் பதாமிற்ாடு. 

பூக்ைில் இபேக்கும் நதக ாம் டுக்ை படினாது. ஆால் 

நதகீ்ைள் டுத்துச் நசர்க்கும் நதக ாம் ைண்டு 

பைாள்ைிநாம். இனற்கைனின் பதாமில்தட்ம் நதபடுக்கும் 

ைக நதிக்கும் அகதக் ைண்ைிந்து அங்ைிபேந்து அகத 

பற்றுக் பைாள்லம் ைக நிதனுக்கு உண்டு. 

  

இன்கன ிகனில் இனல்ா இனற்கை சார்ந்த 

யாழ்யினல் ன்கத யிடுத்து இனற்கை யிட்டு யிைின 

யாழ்யினல் ன் ிககனபம் ைைந்து இனற்கைக்கு 

திபா யாழ்யினல் னும் ிககன அகைந்து யிட்நைாம். 

 

“இனற்பக இனல்ப அமிக்க படினோது அதன் இனல்பு 

நற்கோரு இனல்ோக நோறும்”.       

 

 

6. நித இனல்பு 

 

    “நித இனல்பு நது ரிணோநத்தில் உள்து. இது 

நது நபணுக்கில் உள்து எ அிந்து 

கசனல்டுயநத சிந்தது”. 

 

உைின் ல்நயறு இைங்ைிலும் ல்நயறு ைாங்ைிலும் 

யாழ்ந்த சான்நாபேம் தத்துய ஞாிைலம் நதத் 

தகயர்ைலம் நித யாழ்க்கைக்கு ிச்சனநா 

குிக்நைாள் இபேக்ைின்து ன் ைபேத்கத யிபறுத்தி 
உள்ர். உன்கநன ீ அியாய் ன்று 

அிவுறுத்திபள்ர். இந்த இக்கை அகைன நிதனுக்கு 
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ஆாம் அிவு நதகயப்ட்ைது. அதாநநன ரிணாநம் 

நக்கு ஆாம் அிகய யமங்ைிபள்து. இந்த ஆாம் 

அியால் உந்தப்ட்டு நிதன் ல்ாயற்ிலும் ைாபண 

ைாரினத்கதத் நதடுைிான். இப்நபண்ைத்தில் எவ்பயாபே 

யிகயிற்கும் எபே ைாபணம் ைண்டிப்ாை உண்டு ன்று 

உணர்ைிான். நிதனுக்கு ரிணாநம் பசனாற்றும் 

யல்கந பைாண்ை இபே ைபங்ைகத் தந்துள்து. தது 

அிகயபம் ைபங்ைகபம் பைாண்டு நிதன் தட்நா 

ைபேயிைள் உைபணங்ைள் ந்திபங்ைள் ஆைினயற்க 

உபேயாக்ைிபள்ான். இயற்கக் பைாண்டு தது 

நதகயக்ைா  புதின புதின பாபேட்ைக உபேயாக்ைவும் 

பசய்ைிான். இது அயது ஆாம் அியால் ைிகைத்த நறு 

அல்து சிப்பு. நய அயன் ல்ாயற்கபம்  

பயவ்நயறு யகைனாை நாற்ிப் ார்த்தால் ன் ன் 

ண்ணத்துைன் பசனல்டுைிான். 

 

 இப்ிபஞ்சத்தில் உள் ல்யகை உனிரிங்ைள் நற்றும் 

பாபேட்ைிிபேந்து நயறுடுத்தி நிதக தினாை 

இம் ைண்டு பைாள்ைிநாம்.  இவ்யாறு நிதின் 

திப்ட்ை ிபத்நனை இபேப்புக்கு ஆதாபநாை உள் 

அடிப்கை நித இனல்பு.  இந்த நித இனல்பு தான் 

உனிரிங்ைில் இபேந்து நிதக நயறுடுத்திக் 

ைாட்டுைிது. 

 

 நித இனல்பு உண்கநனில் உண்கநகன 

பயிப்டுத்தாது. நித இனல்பு அிகய தபேயிக்ை எபே 

சாத்தினத்கதக் ைாட்டுைிது. ஆால் சந்நதைத்திற்கு 

அப்ால் அதன் இபேப்க ிபைிக்ை படினாது.  உனிரினில் 

நீன் நற்றும் கயைள்,  இங்ைள் இைம் பனர்ந்த 

ைத்கதனால் நட்டுநந இனல்ார்ந்த அிவு பசாற்ைால் 
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யிக்ை படிபம். குமந்கத உை ிர்யாைக் பைாள்கைைள் 

அிகயப் பறுயது வ்யாறு ன் உயினல் ஆபாய்ச்சி 
இனல்கப் ற்ின ஆபாய்ச்சிக்கு ஆதாபநாை உள்து. 

 

 நிதின் உைல்-நம்-புத்தினின் தன்கநபம், 

திகநைலநாைின உைின் தின், ைணக்ைற் உணர்ச்சிைள் 

நற்றும் ண்ணிைங்ைா ண்ணங்ைள் பதினகய 

நிதின் அத்தினாயசினநற் யிரனங்ைாகும். இநத 

உைல்-நம் புத்திகன பசனல்டுத்துதல் 

பதய்யைீப்நபைணர்யாைின உனிரின் இனல்புச்- சக்தினின் 

இன்ினகநனாத ஆதாபநாகும். இந்த இனல்பு சக்தினாைின 

ஆத்நாயின்ி நிதன் இபேக்ை படினாது.  

இப்நபைணர்வுதான் நித இனல்புக்கு ஆதாபநாை உள்து. 

 இனற்கைக்குப் பும்ாயற்ில் இபேந்து துன்ங்ைள் 

யபேைிது. இது ம் ஆலகந ண்புக்கூறுைா ாங்ைள் 

ீண்ை யாழ்க்கை, குகந்த யமி, யாழ்க்கை உனர்தப 

பனற்சிக்ைின். நய சுைாதாப எபே யீ பாபோதாப 

யர்ச்சி யாழ்க்கை பசாகுசு பசய்ன இகையிைாது உள்து. 

ாம் ைஷ்ைப்ட்டு தப்ிக்ை பனலும் நாது, ாம் 

உண்கநனில் இனற்கைக்கு நநலும் துன்த்கதத் 

தபேயிக்ைின்நாம் ன்து யஞ்சப்புைழ்ச்சினாை உள்து. ாம் 

சி யிதங்ைில் இனற்கை இமப்ில் உள். ாம் யாம 

நயண்டும் ன்று இனற்கைகன சிகதக்ைின்நாம். இந்த 

ிபஞ்ச ிகமக்கும் நற்றும் இபேப்புக்கும் யமினாகும். எபே 

இம் நற்யர்ைள் இமப்ில் யாழ்ைிது. ஆால் நித 

இம் ரிணாந யர்ச்சி எபே புதின ைட்ைத்திற்கு யந்து 

யிட்ைது. இனற்கைபைன் நித இனல்பு இபேப்பு ிக 

ீண்ை ைாத்திற்கு ம்கந ாம் பயிநன இனற்கை 

இறுதினில் ாம் நித இனல்ில் இகணந்துள்து.  
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ம் புன்ைள் அிபம் உணபேம் திக அகைந்தது 

பதல் அந்த உணர்வுைக ைிபைின்னும் சக்திகன பக 

பற்து பதல் ம் புன்ைின் எவ்பயாபே உணர்வும் 

பகனால் ைிபைிக்ைப்ட்டு ிகவுைாை 

நசநிக்ைப்ட்டுள்து. ம் புதின எவ்பயாபே 

புணுணர்வுைலம் சிந்தகைலம் பகனில் 

நசநிக்ைப்ட்டுள் இந்த ிகவுைின் தாக்ைத்கத பற் 

ின்நப புதின ிகவுைாை நசநிக்ைநயா அல்து புதின 

இனல்புைாை பயிப்ைநயா பசய்ைிது. அதாயது ம் 

நதில் நதான்றும் ந்த ண்ணங்ைலக்கும் ம் 

ிகவுைநா அல்து புணுணர்வுைன் நசர்ந்த 

ிகவுைநா ைாபணநாை இபேக்கும். 

 

ாம் ண்ணங்ைாை இபேக்கும் யகப ண்ணங்ைலக்கு 

அடிகநனாைநய இபேக்ைிநாம். ம்நால் ண்ணங்ைக 

ைட்டுப்டுத்த படினாநல் நாைாம். நக்குள் த்தகைன 

ண்ணங்ைலம் ல்கயநனா அல்து பைட்ைகயநனா 
ைிர்ந்து ழுந்து பைாண்நை இபேக்ைாம். அவ்யாறு 

ைட்டுக்ைைங்ைாத ண்ணங்ைலைன் ாம் இபேந்தாலும் அந்த 

ண்ணங்ைிைநிபேந்து யிடுட்டிபேக்ைவும் ம்நால் படிபம். 

ாம் அத்தகைன யிடுதகக்கு அதியிபேப்புைன் இபேந்தால் 

ஆம் ாம் ன்து நது ண்ணங்ைள் அல். 

ண்ணங்ைாைநய ாம் நாி யிடுயது. நது ந 

நனக்ைத்தால் ம் அியின் தனக்ைத்தால் 

ண்ணங்ைிிபேந்து யிடுடுயதங்ைா 

யிபேப்நின்கநனால் ாம் யிபேம்ிால் இந்த பாடினில் 



36 
 

ண்ணங்ைிிபேந்து ம்நால் யிடுைபடிபம். ஆால் 

ம்நிைம் அத்தகைன பபேயிபேப்பு இல்க. எபேநயக 

அந்த யிடுதகனின் இனல்க ம்நால் புரிந்து பைாள் 

படினாகந கூை அதற்கு இகணனா கதபம் ம் 

இதுயகப அிந்தது இல்க. ம் பகனால் ந்த 

புதினகதபம் ாம் அிந்த என்றுைன் எப்ிடுயதன் பநந 

அிந்து பைாள் படிபம். நய ல்ா ஞாிைின் 

யிக்ைங்ைலம் ாம் அிந்தயற்றுைன் எப்ிைப்ட்டு 

திரிக்ைப்ட்டு அயற்ின் சாபத்கத இமந்த ின்ந ம் 

அிகய அகைைிது. ஞாிைள் அிந்த இனல்க ம் 

அிவுக்கு ட்ைாத தத்தில் இபேப்தால் அயர்ைால் 

உயகநைின் பம் நட்டுநந நக்கு யிக்ை படிபம். 

உதாபணநாை நரின் ிககன ஆனிபம் இதழ் தாநகப 

நர் நைிழ்தலுக்கு எப்ிடுதல் நான்கய இதற்கு 

அர்த்தம். 

 

அந்த இனல்க ம்நால் அகைன படினாது ன்தல். 

ன்ால் இங்கு அவுக்நைனும் யிக்கும் அிதக 

அகைன படிந்திபேந்தால் இந்த உைில் யாழும் ந்த 

நிதனுக்கும் அந்த இனல்ின் உச்சத்கத அகையது நிை 

நிை ிதா பசனந-அத்தகைன யிபேப்ம் எபேயரில் 

ழுந்தால்! நீண்டும் ண்ணங்ைலக்கு ம் நம் ன்து 

எபே பசனல்ாடுைின் ைம். நநல் அடுக்ைில் நம் பயறும் 

ண்ணங்ைாை இபேக்ைிது. உள்டுக்குைில் அது ம் 

ல்ா பசனல்ாடுைாைவும் இபேக்ைிது. நநலும் 

அடினாமத்தில் பநாத்த நித குத்தின் பசனல் தநாை 
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இபேக்ைிது ன்றும் அதன் அடிப்பப்ில் உைத்தின் 

இனக்ைநாை இபேக்ைிது வும் கூப்டுைிது. இகய ம் 

தற்நாகதன அிதலுக்கு அப்ாற்ட்;ைகய. நய 

அயற்க ம்புயநதா அல்து நறுப்நதா நக்கு 

நதகயனற்து படினாதது. இவ்யாறு கூப்ட்டிபேப்கதப் 

ற்ி அிந்திபேப்து நது இபேப்க ற்ின எபே 

ைபேத்தாக்ைத்திற்கு சி தங்ைில் உதயாம். 

 

எபே யபேம் உைில் யாழ்ந்துபைாண்டிபேக்ைின்நாம். 

இதில் பக்ைினநா யிரனம் ைஷ்ைப்டுயகத குகத்து 

ஆநபாக்ைினநா உைத்கத உபேயாக்ை நித குணத்தால் 

நட்டும் தான் படிபம். ம் இனல்ின் அடிப்கைனில் இந்த 

நதகய இனக்ைப்டுைின். ஆால் யிங்குைள் அதன் 

இனல்ில் யாம ைஷ்ைப்ட்டுக்பைாண்டிபேக்ைின்.  உை 

ைட்ைகநப்புைக ார்க்கும் நாது நிைவும் குமப்நாை 

உள்து. 

  

 நித இனல்புைள் பக்ைின அணுகுபகைக 

என்ிகணக்ைிது. நதம், ஆன்நீைம், தத்துயம், உயினல், 

ரிணாந யர்ச்சி நற்றும் யர்ச்சிக்குப் பரிதும் உதயி, 
நித இனல்ின் இந்த ல்நயறுட்ை ஆபாய்ந்து ிகு 

உணர்ச்சி எடுக்ைம் தன் பகப்ின் பசாந்த நைாட்ாடு 

அயர் நித குத்தால் பதன்கநனாை உணபப்டுைிது. 

 

 நித இனல்பு பிபகைலக்கு ங்ைிப்தற்ைாை 

அடிப்கைக் ைைகந பைாண்ைது.  ன்பி நான் நிை 

பக்ைினநா ஆதாபங்ைள் உள். இந்த நித இனல்பு 

ார்கயனில் எபே தார்நீை ையடிக்கைைலக்கு நதிப்பு 

பைாடுக்கும் எபே அம்ச ையடிக்கை பம் 
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பசய்னப்டுைிது. ம் ண்ணங்ைள், உணர்வுைள், உைல் 

பசனல்ாடுைள் எபே ாநாை அகநந்து உைிகந்த 

உவுத்துக நது அத்தினாயசின நித இனல்க 

இனல்ாை அினச் பசய்ைிது. 

   

 நித இனல்பு நிைப்ிபநா ஆழ்ிகக் 

ைபேத்தாைவும் அனுய- ரீதினாைவும் உள்து. ான் க்ை 

அல்து எபே நாகப்நால் இபேக்ை ிகத்நதன். ன் உள் 

நநந! இனல்ா நிதாை இபே ன்து.  இந்த நித 

இனல்க அியால் அியது ைடிம். உணர்வுைலக்கு 

அப்ாற்ட்ை இனல்பு. அதன் ஆழ்ிகக்கூறுைக 

இனல்ார்ந்த சூமின் இனல்க அின படிபம்.  

 

 யாழ்க்கைனில் சரினா படிவுைக டுக்ை 

இனல்புக்ைல்யி நிதனுக்கு உற் உறுதுகணனாை 

யிங்குைின்.  இவ்யாறு நிதக நிதாை 

யடியகநக்கும் இனல்பு ைல்யி இன்ினகநனாதகயனாை 

உள்து.   

 

  “நித இனல்ின் எல்ோ ிகழ்வுகபபம் உணர்ந்து 

ககோள் மகியிட்டோல் நம் கதிவு கற்று யோழ்வு 

ஆந்தநோகியிடும்”. 

 
 

 
 
 
 

7. இனல்ோ யோழ்க்பக 

 

“ரிணோநத்தில் எல்ோ உனிர்களுக்குநந புன்கள் 

உள்ளுணர்வுகள் நதபயக்நகற்வும் 



39 
 

சுற்றுச்சூமலுக்நகற்வும் கோத்திற்நகற்வும் 

தகயபநத்துக் ககோள்ளும் ஆற்ல் ஆகினயற்ப 

இனல்ோகநய கற்றுள்”. 

 

யிங்ைிங்ைள் ம்கந யிை இனல்ா யாழ்க்கை 

யாழ்ைின். அகய ஆநபாக்ைினநா யாழ்க்கை  

யாழ்ைின். இனற்கைனில் ப்டிக் ைிகைக்ைிநதா 

அப்டிநன உணகய உட்பைாள்ைின். உணகய அகய 

நாற்நயா சீர்திபேத்தநயா பேசி கூட்ைநயா 

பனல்யதில்க. ஆால் நிதநா தது ரிணாந 

யர்ச்சி பற் புன்ைால் இனற்கைனில் ைிகைக்கும் 

ல்ாயற்கபம் தது நதகயக்ைாைநயா பேசிக்ைாைநயா 

நாற் யிபேம்புைின்ான். சுபேங்ைச் பசான்ால் 

இனற்கைகன பயல் நிதன் யிபேம்புைின்ான். நிதன் 

நாறுதல்ைக யிபேம்புைின்ான்.  இவ்யாாை நிதது 

யாழ்க்கை பற்ிலும் பசனற்கைனாை நாிக் 

பைாண்டிபேக்ைிது. உணகய டுத்துக் பைாண்ைால் 

உணகய நயறு பாபேட்ைலைன் நசர்த்து சகநத்து ிக 

நாற்ி தது பேசிக்நைற் அல்து நதகயக்நைற் உண்ண 

யிபேம்புைின்ான். இதால் உணவுப் பாபேட்ைின் 

குணாதிசனங்ைள் சநனத்தில் பற்ிலுநாை நாறுடுைின். 

பப் பாபேட்ைில் இபேந்த குணங்ைள் அமிக்ைப்ட்டு 

யிடுைின். இதுதான் நிதின் துன்த்திற்கு ப 

ைாபணநா. 

 

ாைரீைங்ைள் துயங்ைின ைாத்தில் இபேந்து நிதன் 

இனற்கைகன ஊர்ந்து ையிக்ைத் பதாைங்குைின்ான். 

இதால் இனற்கைகனப் ற்ின ல் புரிதல் 

ற்டுைின்து. நிதால் அடிப்கைனில் கதபநந 

புதிதாை கைக்ை படினாது ன்கத அிந்து நிதன் 



40 
 

எவ்பயாபே நதகயைலக்கும் இனற்கைகன நபடினாைநயா 

அல்து நகபைநாைநயா சார்ந்திபேப்கத அிந்தான். 

உைல் இனக்ைத் நதகயனா பயப்ம் ைாற்று குடிீர் உணவு 

 அகத்கதபநந இனற்கைனிைம் இபேந்நத பற்ான். 

இது தயிப நிதன் தன் பசனல்ாடுைலக்கு ல்நயறு 

யகைனிலும் தாயபங்ைள் யிங்குைள் நற்றும் ி சிின 

பரின ஜயீபாசிைக அிந்நதா அினாநநா 

சார்ந்திபேப்கத பதரிந்து பைாள்ைின்ான். இந்த அம்சம் 

நிதக நான்ந நற் ல்ா உனிரிங்ைலக்கும் 

பாபேந்துயது பதரின யபேைின்து. 

 

இதன் பதாைர்ச்சினாை எவ்பயாபே உனிரிபம் ி 

உனிரிங்ைலைன் பைாண்டுள் உனிரினல் பதாைர்புைக 

உணர்ந்து பைாள்ைின்ார்ைள். இகயைக அடிப்கைனாைக் 

பைாண்டு சபை யாழ்க்கைனில் தங்ைலக்கு ற்டும் 

ிபச்சிகக்ைா தீர்வுைக இனற்கைனிைநிபேந்நத ப 

பகைின்ர். நநலும் இநத யமினில் அன்ாை 

ணிைக சிப்ாை பசய்து படிக்கும் யமிபகைகபம் 

ைண்ைிைின்ர். 

 

இந்த அடிப்கைனில்  ஆண்டுைள் ஆபாய்ந்து ன்கு 

திட்ைநிட்டு தநக்ைா யாழ்யினக யடியகநக்ைின்ர். 

அது ல்நயறு துகைக உள்ைக்ைி பற்ிலும் இனற்கை 

சார்ந்ததாை அகநைின்து. அகயைள் இனற்கை சார்ந்த 

யாினல், இனற்கை சார்ந்த உணவு பகைள், இனற்கை 

சார்ந்த நபேத்துயம், இனற்கை சார்ந்த நயாண்கந, 

இனற்கை சார்ந்த உைற்னிற்சி, இனற்கை சார்ந்த ைகைள் 

நற்றும் ி இனற்கை சார்ந்த யாழ்யினல் ன்தாகும். 

இகய அகத்தும் ந்த யகைனிலும் இனற்கைக்கு ஊறு 
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யிகயிக்ைாத பற்ிலும் இனற்கை சார்ந்த இனல்ா 

இனற்கை யமிபகைள் ஆகும். 

 

நிதன் இனற்கைநனாடு இகனந்து யாழ்ந்தால் சநிக 

தய இைநிபேக்ைாது. ஆால் பபேம்ாநார் இனற்கைக்கு 

பபணாை யாழ்ைின்ர். நய நானின் பபேக்ைம் 

சூரினனுைன் ழுந்து நயகைகக் ையித்துப் ின் 

சூரினன் நகபம் நாது ஏய்வு பைாள்யது இனற்கை யாழ்வு 

ல் ைாற்நாட்ைம் இல்ாததும் இனற்கை எிபம் 

இல்ாததுநா பசனற்கைச் சூமில் நது நயகைள் 

ைக்ைின். நது உகை, கை, ாயகைலம் இனற்கை 

அன்கனிைநிபேந்து ம்கநப் ிரித்து கயப்யாைநய 

உள். நய நாதுநா ஆைானக்கூறு நது உைில் 

இல்ாத நாது யிபம் துன்பம் ற்டுயது இனல்ந. 

 

நது உணவுப்மக்ையமக்ைங்ைலம் பபேம்ாலும் 

பசனற்கை நனநாை ஆைிபள்து. நதகயகனக் 

ைபேதினில்ாநல் ாயின் சுகய ைபேதிச் சாப்ிடுைின்நாம். 

சித்துப் புசிப்தில்க. ைாம் ைபேதிச் சாப்ிடுைின்நாம். 

ந்த உணவு ந்தக் குககய ிகவு பசய்பம் ன் 

அிவும் ம்நில் நிைப்பபேம்ாநாபேக்கு இல்க. 

இனற்கை உணயின் இைத்கத பசனற்கை உணவு ிடித்துக் 

பைாண்டுள்து.  தைகயைள் உண்ைின்நாம். அயசப 

அயசபநாை உண்ைின்நாம். நாதுநா அவு தண்ணரீ் 

குடிப்தில்க. புதின பசனற்கைப்ாங்ைள்  

மக்ைத்திற்கு யந்துள். இயற்ால் உைம்புக்கு நயண்ைாத 

அவு சியகை உணவுைள் நசர்ந்து யிடுைின்து. நயறு 

சியகை இல்ாது நாைின். னன் நாய் ிக. 

இதக ீக்ை நபேத்துயர்ைகபம் நபேந்துைகபம் 

ாடுைின்நாம். 
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சித்துப் புசித்தலும் அற்திந்து அபேந்தலும் இனற்கை யமி 
இனற்கைபைன் இகனந்து யாம நயண்டும் ன்து 

நபேந்தில்ா நபேத்துயநாைின இனற்கை நபேத்துய 

தத்துயங்ைில் அடிப்கைனாது. இதக அிந்து 

ைகைப்ிடித்தால் ஆநபாக்ைின யாழ்வு யாமாம். 

 

உைில் ஞ்சபூதங்ைின் நசர்க்கை அததன் 

யிைிதாச்சாபப்டி சநிகனில் இபேக்கும் நாது நது 

உைம்பு இபேப்நத நக்குத் பதரினாது. சநிக 

தயறும்நாதுதான் ைாநா பக்நைா நார்நா இபேப்து 

நக்குத் நதான்றுைிது. இது ஆநபாக்ைினம் குகந்த ிக. 

ஆநபாக்ைினம் இபேக்கும் நிதன் ப்நாதும் ஆந்தநாை 

இபேப்ான். இகதத்தான் அன்ாை யாழ்க்கைனில் ாம் 

இனற்கை யிதிைலக்கு பபணா மக்ையமக்ைங்ைிலும் 

பசனல்ைிலும் சிந்தகைிலும் ஈடுடுைிநாம். இதால் 

துன்ம் ற்டுைின்து. இக்நைாணல் யமினிிபேந்து திபேம்ி 
நர்கநனா இனற்கை யமினில் சிக்ைற் ிகநனா 

ாகதனில் பசல்லும் இனற்கை யாழ்யின் பைசினத்கதக் 

ைாட்டுயநத இனற்கை நபேத்துயத்தின் குிக்நைாாகும். 

 

நது உைல் இனற்கைநனாடு இகனந்து யாழ்யதற்பை 

அகநந்தது. உைிலுள் ல்ா உனிரிங்ைின் 

உைம்கப் நா நித உைம்பும் நதான்ி யர்ந்து 

நதய்ந்து நகபம் தன்கநனது. 

 

இனல்ா இனற்கை சார்ந்த யாழ்யினல் ன்து 

இன்கக்கு நிை அயசினநாைின்து. இனற்கை பாநா 

யங்ைக நக்கு அள்ித் தபேைின்து. இத்தகைன 

ண்ணற் ன்கநைக பழுகநனாை னன்டுத்தி 
பைாள்யநத சிந்த யாழ்யினாை அகநபம். யாம் 
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பாமிைின்து பூநி யிகைின்து. ாம் பயறும் 

னன்ாட்ைார்ைந. நய ம்பகைன உனர்ந்தட்ச 

குிக்நைாந இனற்கைனின் சிந்த னன்ாட்ைார் ன் 

ிககன அகையதற்ைாைத்தான் இபேக்ை படிபம். இதுதான் 

ம் யாழ்க்கைகன யப்டுத்தும். நநலும் இனற்கைக்கு 

ாம் திபேப்ி பசலுத்தும் கைம்நாாைவும் அகநபம். 

ஆகைனால் இனற்கை சார்ந்த யாழ்யினல் ன்து 

தயிர்க்ைநய படினாதடி அயசினநாைின்து. இதுநய ம் 

பன்நார்ைள் இன்கன யணிைம் சார்ந்த சூமிிகனில் 

நக்கு யிட்டு பசன் பசய்தினாை அகநபம் ன்ால் அது 

நிகைனாைாது. 

 

சரி இனற்கை சார்ந்த யாழ்யினக வ்யாறு திபேம் 

அகையது? ம் பன்நார்ைள்  ஆண்டுைள்  நித 

ஆபட்ைாங்ைக பசயமித்து தங்ைள் யாழ்யினக 

யடியகநத்தர். இப்நாது அதக நீட்பைடுக்ை ாபம் 

அவ்யாறு  ஆண்டுைக பசவு பசய்ன படினாது. 

ஆைநய யாழ்யினக பதாைர்ந்து ஆபாய்ந்து அதக சிிது 

சிிதாை ம் யாழ்க்கைனில் கைபக டுத்துயதுதான் 

நிைவும் ிகநனா சிந்த தீர்யாை அகநன படிபம். 

இவ்யகைனில்  

1.  பதல்டினாை ாம் இனற்கைகன புரிந்து பைாள்த் 

பதாைங்ை நயண்டும்.   

2. ாம் ம் அன்ாை யாழ்க்கைகன சிிதுசிிதாை இனற்கை 

சார்ந்து யாம ஆபம்ிக்ை நயண்டும்.  

3.அடுத்ததாை இதக சிறு சிறு குழுக்ைாை இகணந்து 

சபை அயில் கைபகப்டுத்த நயண்டும்.  

4. இன்று ாம் திர்பைாள்லம் எவ்பயாபே தி நித 

நற்றும் சபை ிபச்சகைலக்கும் பன்நார்ைின் 
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யமிபகைக துகணக் பைாண்டு அயற்றுக்ைா 

தீர்வுைக இனற்கைனிிபேந்து ப நயண்டும். 

5. ாம் பன்நார்ைள் தங்ைள் அனுய அியின் பநந 

இனற்கைனின் எவ்பயாபே கூறுைகபம் உறுதி பசய்தர். 

எவ்பயாபே பகபம் ாபம் ம் அனுயத்தால் அிந்து 

பைாள் படினாத பசய்திைக அியினின் துகண 

பைாண்டு உறுதி பைாள்ாம்.  

6. இந்த யகைனில் ம் பன்நார்ைள் நபிவு 

பைாண்ையர்ைள். அயர்ைலைன் எப்ிடும் நாது இன்கன 

ிகனில் ாம் சிற்ிவு கைத்தயர்ைந. நய ம் 

அனுயத்தால் அிந்து பைாள் படினாத பசய்திைக 

அியினின் துகண பைாண்டு உறுதி பைாள்ாம்.  

7.இனற்கைகன ாம் வ்யவுதான் சீபமித்து யிட்ைாலும் 

நீண்டும் அயற்க ஏபவுக்கு புதுப்ிக்ை படிபம். இந்த 

அடிப்கைனில் இனற்கைகன அமியிிபேந்து ைாத்து 

பைாஞ்சம் பைாஞ்சநாை இனற்கை யங்ைக நநம்டுத்த 

நயண்டும்.  

8. இந்த பனற்சிைின் அடுத்தடுத்த ைட்ைங்ைக 

யபேங்ைாம் தீர்நாிக்கும்  ம்புநயாநாை.  

து ப்டினிபேந்தாலும் இன்கன பபேக்ைடி ிகந்த 

தற்நா யாழ்க்கைச்சூமில் இனற்கை ற்ிப் நசுயது 

இன்ம் டிப்து இன்ம் சிந்திப்து இன்ம் ழுதுயது 

இன்ம் பநாத்தத்தில் இனற்கைநனாடு பதாைர்ில் இபேத்தல் 

ந அகநதிகனத் தபேம். 

 

உைல் ஞ்சபூதங்ைின் உனிபாற்ல் பசிநய உைின் 

உனிபாற்ல் நிகும்நாது உைல் பழு சக்திநனாடு 

இனங்குைிது. உனிபாற்ல் நிகுந்த நபங்ைின் ைாற்க 

சுயாசிக்கும் நாது சூரின எினால் பசிவூட்ைப்ட்ை 

இனற்கை நயாண் பகனில் யிகயித்த ைிைள் 
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பைாடிைாய்ைக உண்ணும் நாதும் ைாற்றும் சூரின எிபம் 

ட்டு ப்பாணன் நிகுந்த நண்ாக ீகப பேகும் நாது 

நண்நணாடும் ீநபாடும் ைாற்நாடும் யாநாடும் உைல் 

உயாடும் நாதும் உனிபாற்ல் அதிைரிக்ைிது. இதன் 

பம் உைல் தன்க தாந சரிபசய்து பைாள்ைிது. 

 

ம் யாழ்க்கைகன நற்யர்ைின் யாழ்க்கைநனாடு 

ிபஞ்ச யாழ்க்கைநனாடு க்ைினப்டுத்திக் பைாள்லம் 

நாது தான் ாம் உண்கநனில் யாழ்ைிநாம். ாம் யாழ்ந்து 

பைாண்டிபேக்கும் இந்த ல்கக்கு உட்ட்ை அற்நா 

யாழ்க்கை நபணம் நபணநநதான். இதால் தான் நக்கு 

நபண னம் ற்டுைிது. இவ்வுைில் எநப ஏர் உனிர் 

யாழ்ந்திபேக்கும் யகப ானும் யாழ்நயன் ன்று உணபேம் 

நாது தான் நிதால் நபணனத்கத பயல் படிபம். 

ல்ாயற்ிலும் ான் இபேக்ைிநன். ல்நாபேள்லம் ான் 

இபேக்ைிநன். ல்ா  ஜயீபாசிைலக்குள்லம் ான் 

இபேக்ைிநன். ிபஞ்சநந ான்தான் ன்று ப்நாது எபே 

நிதன் உணர்ைிாநா அப்நாது தான் னநற் ிக 

அயனுக்கு யபேைிது. 

 

இகையிைாநல் நாிக் பைாண்நை இபேக்கும் 

பாபேட்ைலக்கு அமியற் ிக உண்டு ன்று பசால்யது 

பாபேற்து. ல்கனற்தாை இபேக்கும் ைாபணத்தால் 

இனல்பு நட்டுநந தித்துயம் பற்து 

 

நதின் நநல் தது இனல்புைள் ம் ிபஞ்கசனில் 

பழுயதுநாை யசப்டும்நாது இனல்புைலக்கு ைாபணநா 

ிகவுைலம் என்ன் ின் என்ாை ம் ிபக்ஞ்கசனினுள் 

யபத் பதாைங்கும். அதாயது ம் இனல்புைலக்கு ைாபணநா 

நதின் ஆமத்தில் திந்திபேக்கும் ிகவுைலம் 
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ிபக்ஞ்கசனின் யசீ்சில் உணபப்ைத் பதாைங்கும். 

இனல்புைலக்கு ைாபணநா ிகவுைள் அந்த 

இனல்புைலைன் ிபக்ஞ்கசனில் யபேம் நாது இனல்புைின் 

தற்ைா பசல்லுடினாகும் அல்து பசல்லுடினாைாத 

தன்கநபம் ம் அிதில் நிைத் பதியாை யிங்கும். ஆை 

ம்நால் தற்ைா ிைழ்வுைலக்கு நிை ற் பசனல்ைக 

ந்த சந்நதைபம் இல்ாநல் பழுகநனாை பசனல்டுத்த 

படிபம். நய அந்த பசனல்ைின் யிகவுைள் 

வ்யாாை இபேந்தாலும் அயற்ால் ாதிப்கைனாநல் ம் 

யாழ்க்கைகன யாமவும் படிபம் 

 
 

“ோம் இனல்ப கருங்க கருங்க நக்கோ 

நதபயகளும் யிருப்ங்களும் நிக இனல்ோகநய ோம் 

யோழும் சபக அபநப்ினுள் அடங்குயதோகநய 

இருக்கும்”. 

 
 
 
 
 
 

8. இனல்ப நோக்கி 
 

  “இனல்பப் ற்ின யிமிப்புணர்வு இல்ோநல் 

நக்குள்ந இருக்கும் இந்தப்ியி உண்பநபன அின 

படினோது”. 

  

 உைிலுள் அகத்து ஜயீபாசிைலம் தது இனல்ா 

இனல்க எட்டிநன யாழ்ைின்.ஆால் ஆிவு கைத்த 

நிதன் தது இனல்க நந்து யாழ்ந்து நடிைின்ான். 

இந்த இனல்க உணர்யதற்ைாை பைாடுக்ைப்ட்ை 
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குத்திபம் திின் அடிப்கைகன நாற்ி நாகனதான் 

திகநனா யாழ்க்கை ன் பயற்றுச் சிந்தகனால் 

நது ைாத்கத யணீடித்துக்பைாண்டிபேக்ைின்நாம். 

 

உள்ார்ந்த இனல்ின் பக்ைினத்துயத்கதப் ற்ின ைல்யி 
ரிணாநத்திற்கு அயசினநாது.   அதன் அியார்ந்த 

சிந்தக நற்றும் தையல் யிகபயா நற்றும் துல்ினநா  

தப்டுத்தும் தின், ாம் இந்தப் ியினில்; தம்கந 

அிபம் திக இனல்ார்ந்த ைல்யி பம், பழுகநனா 

திக, அதன் உள்ார்ந்த ரிசுைக அயர்ைலக்குச் 

சூழ்ிககன சநாிப்தற்குச் சாதைநா சூமல் உள்து.   

 

இந்த இனல்க நாக்ைின உண்கந இபைசினநா 

யகைனில் யடியகநக்ைப்ட்டுள்து. சுபேங்ைக்கூின் நது 

இனல்ா என்க, பயினில் இபேந்து இந்தத் திக 

அின, இந்த சட்ைங்ைில் ல்ிணக்ைபம் சிறு சிறு 

குழுக்ைாைவும் பயவ்நயறுயிதநாை பயிநன 

ைாட்சினிக்ைின்.  

 

இப்ிபஞ்சத்திலுள் அகத்து பாபேட்ைலநந 

சநிகபநய தயிக்ைிது. அதுநய இப்ிபஞ்ச 

பாதுயினல்ாைவும் இபேக்ைிது. இச்சநிககன 

அகையநத எவ்பயாபே பாபேின் படியா நாக்கு. 

பில் அது அங்ைிபேந்நத துயங்ைிபள்து. இந்த 

னணத்கத அதுநய அதன் ப இபேப்பு. சநிகனா 

அவ்யினல்க நாக்ைி ைகயநத அப்பாபேின் ப 

ிகக்கு ஆந்தநாைவும் இனல்ாைவும் இன்நாைவும் 

உள்து. இப்ிபஞ்சநந ஆந்தநாைவும் இனல்ாைவும் 

இன்நாைவும் இபேக்ைிது. பாபேள் ிக ன்து 
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ல்கக்குட்ட்ை தித்தன்கந யாய்ந்தது. சநிக 

ன்து ல்கனில்ாதன்கநனது. எவ்பயாபே 

பாபேலக்கும் தன் ப இபேப்க நாக்ைி ைகந்து 

ைர்தந ஆந்தநாது. இக்ைாபணத்திாநநன ாம் 

உபேயாக்ைி கயத்த மங்ைா ைட்டிைங்ைள் மங்ைா 

நைாயில்ைள் ல்ாம் சிகதந்து யபேைிது. இதுநய 

பாபேட்ைள் தன் ப இபேப்பு ிககன நாக்ைி ைகந்து 

ைர்தல் ன்து பாபேள் ன்ைி ிக ைகந்து தன் ப 

ிகக்கு திபேம்புதல் ாம். ஆை எபே பாபேள் தன் ப 

ிக நாக்ைி திபேம்புதல் இன்நாது. ஆந்தநாது. 

நது உைல்ைிலுள்  நைாடி உனிரிைலநந எவ்பயாபே 

தித்தி பாபேட்ைள் தான். உனிர் அற் பாபேலக்கும் 

உனிர் உள் பாபேலக்கும் உள் நயறுாடு ன்பயில் 

உனிர் அற் பாபேள் நயதினினல் இனற்ினல் 

யிகவுைின் யிதிப்டி அகய ைந்து பைாள்ைின். 

தநக்பைன்று ந்த இச்கசபம் இல்ாது ைிைக்ைின். ந்தத் 

தகைபநின்ி தன் ப ிககன நாக்ைி ைர்யநத தீயிப 

படியாை இபேக்கும். அதுநய அதன் இனல்பும் கூை. நது 

உைிலுள்  நைாடி உனிர் பாபேட்ைலம் இதற்கு 

யிதியிக்ைல்! அப்டி தன் ப இபேப்க நாக்ைி 
ைர்தக துயங்ை நயண்டும். 

அியின் உச்ச ிகநன இது தான். இி இந்த நித 

உனிரிைலக்கு பசல்ைலக்கு இனல்பு ிககன யமங்ை 

நயண்டும். இந்த உனிபா அிவு தன் பாபேின் 

தன்கநனா தன் ப ிககன நாக்ைி தன் ப 
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இபேப்க நாக்ைி ைர்தக துயங்ை நயண்டும் அல்து 

பாபேின் இனல்புக்கு அனுநதிக்ை நயண்டும். ஆை அந்த 

ப இபேப்புக்குள் ிபநயசிக்ை நயண்டும். இதுநய உனிரின் 

படியா நாக்கு. இதுநய ஜைப்பாபேலக்குள் அிவு 

புகுந்ததின் நாக்ைம். இது இனல்பு ிக. ஆால் 

நற்யர்ைலகைன அனுயங்ைக உற்றுப் ார்த்து தன்க 

பிப்டுத்திக் பைாள்லம் நபியார்ைலம் 

இபேக்ைிார்ைள். அயர்ைள் உைானத்தின் ற்றுக்ைின் 

யிகவுைக உணர்ந்து அதிிபேந்து யிகும் நாது புத்தி 
கூர்கநபள் அயர்ைலக்கு ைகைனப்டுயதற்கு உனிர் 

சித்தநாை இபேக்ைிது. பதய்யைீ யாழ்க்கை அயர்ைலக்கு 

உண்கந ன்ைி அபதத்கதத் திபட்டித் தபேைின்து. 

பன்து துன்த்தில் உமன்றுப் க்குயப்டுயது. ின்து 

பூபண இன்த்கதபம் துன்ங்ைகபம் ற்றுக் பைாள்லம் 

க்குயத்கதபம் ிபந்தப திபேப்திகனபம் பற்றுத் தபேைிது. 

 உைல்-நம்-புத்தினிால் பசய்னப்டும் எவ்பயாபே 

பசனின் பநாைவும் நிதன் தன் உண்கநனா 

நநா இனல்ாைின பதய்யைீத்தன்கநகன பயிப்டுத்த 

படிபம்.  உை யாழ்க்கைனின் எவ்பயாபே ைணத்திலும் 

எவ்பயாபே பசனிலும் எவ்பயாபே ரிநாற்த்திலும் 

இனல்ின் ரிணாநத்துயத்கத பயிப்டுத்துநாறு 

பசனல்டுயது ாம் இனல்ாை யாழ்யதற்கு ிைபாகும். 

 

  இவ்யரின இன்ினகநனாத நதைலுக்கு பன்நாடினாை 

ம்கந ஆட்டிப்கைக்கும் கூட்ைணினின் பதாைர்ிிபேந்து 

ம்கந ாநந யிடுயித்துக்பைாள் நயண்டும். அதாயது 

உைல் நம்-புத்தி னும் சாதங்ைலைன் க்ைினநாைி 
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தற்நாது யாழ்ந்து பைாண்டிபேக்ைிநாம். இந்த ிகனற் 

உண்கநனற் க்ைின உணர்யிிபேந்து ம்கந ாம் 

யிடுயித்துக்பைாண்ைால்தான் ம் இனல்க உணப படிபம். 

உைல்-நம்-புத்தினாைினகய சாதங்ைள் 

ைத்தன்கநபகைன. இகயைின் நீது ாம் பைாண்டுள் 

அப்ரின ற்றுதிால் இந்த ை சாதங்ைின் இனல்பு 

தன்கநனின் குணங்ைகத்தான் ம்பகைன குணங்ைாைக் 

ைபேதி ாம் யாழ்ந்து பைாண்டிபேக்ைிநாம். 

 

இனற்கைனின் சட்ைங்ைள் எவ்பயான்றும் நது இனல்க 

எவ்பயாபே யமினிலும் நக்குப் நாதிக்ைின். 

சர்க்ைகபனின் இனல்புத்தன்கந இிப்ாகும். இித்தால் 

தான் சர்க்ைகப.  சர்க்ைகபகன ார்த்தால் இிப்புச் 

சுகயகன உணப படினாது. அதுநாநய இனல்க 

நாக்ைிச்சிந்தித்தால் தான் நது இனல்க அின படிபம்.  

இந்த இனல்புக்கு அந்த ஆற்ல் உள்தா  ஆச்சரினபம் 

யினப்பும் அகையரீ்ைள்!. 

 

 ஆம் அத்பதய்யைீத்தன்கந நிதனுக்குள்நநன உள்து. 

அதன் இனல்ந பதய்யைீநாது ன் இவ்வுண்கநனாது 

யிகபந்து பதியாைத்பதரிபம் ைாம் யபேம். சி இபேக்கும் 

நாது குமந்கத அழும்நாது ிகப்புத்தின்ைள் குமந்கத 

பேயத்திநநன ற்டுயது நா, இந்த 

நிதப்ிப்ிாயது இந்த நபைண்கநகன அியநத 

சிந்தது.   

 

 நிதர்ைின் இறுதினா இனல்க அிந்து 

ைற்றுக்பைாள்த் பதாைர்பு நற்றும் ி பக்ைின 

யாழ்க்கைனின் பசனல்ாடுைில் நிதின் எழுக்ைம் 

நற்றும் ஆர்யத்கத ற்டுத்த நயண்டும். ாம் ங்ைிபேந்து 
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யந்நதாம் த்பதரின நயண்டும். ான் எபே 

கைப்ாினாை நயண்டும் ன்ால் அதற்ைாை நிைவும் 

ைடிநாை உகமக்ை நயண்டும். ாம் னார் ன்று 

ஆபம்த்தில் பதரினாது, னார் ன்று அங்கு எபே ரிணாந 

பசனல்ாடு உள்து. யாழ்க்கைனில் ந்தம் ிபம்ின இந்த 

பனற்சினில் எபே னுநில்க. இந்த நாக்ைிலுள் 

நிதர்ைின் இனல்ா நனாசக அின, நிதர்ைள் 

சிக்ைா எபே யாழ்க்கைநன யாழ்ைின்ர். இதால் 

யாழ்க்கைனில் எபே னனும் ற்டுயதில்க.  இந்த 

தார்நீை படிவுைின் உண்கந, தூய்கநனா அட்ையகண, 

சிக்ைா நனாசகைள் ன் ிகநனா சிந்தகனில் 

இபேந்து தனாரிக்ைப்ட்ை இனல்ா அனுயம் தான்.  

 

இந்த இனல்க உணர்ந்து பைாள்வும் கைபகனில் 

ின்ற்வும் நதகயனா துணிகயப் மைிக் 

பைாள்லங்ைள். இந்தத் துணிவு நபணத்கதக் ைண்டு 

டுங்ைாது. நாாை அது நபணத்கத யபநயற்ைிது. 

தன்னுகைன இனல்க  உணபேம் சக்திகன நிதனுக்குக் 

பைாடுக்ைிது. இந்தப் ிபஞ்சத்தில் னாபேம் தன்கக் 

பைால் படினாது ன்று நிதனுக்கு உணர்த்துைிது. அந்த 

ிக யந்தால் தான் ீங்ைள் பக்தி பற்யர்ைள். 

அப்பாழுது தான் உங்ைள் உண்கந இனல்க உணர்யரீ்ைள். 

இந்த இனல்கப்ற்ி பதில் நைட்ைநயண்டும். ிகு 

அகதப் ற்ிச் சிந்திக்ை நயண்டும். ின்ர் அகத தினாம் 

பசய்ன நயண்டும். 

 

பசனக உனர்த்திபம் சிந்திப்கதத் தாழ்த்திபம் 

நதிப்ிடுைின் எபே நாக்கு தற்ைாத்தில் ிவுைிது. 

பசனல் சிந்தது தான் ஆால் சிந்தகதான் அதன் 

அடிப்கை உைல் தகசைின் பம் பயிப்டும் 
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சாதாபணநா சக்திகனநன பசனல் ன்ைிநாம். ஆால் 

சிந்தகனின்ி பசனில்க. ஆைநய சிந்த 

ண்ணங்ைால் பககன ிபப்புங்ைள். சிந்த 

ட்சினங்ைகநன பைாள்லங்ைள். அயற்க 

உங்ைிைநிபேந்து எபே நாதும் யிை யிைாதீர்ைள். 

இத்தகைன ஈடுாட்டிால் அரின பசனல்ைகச் பசய்ன 

படிபம். தூய்கநனின்கநகனப் ற்ிப் நசாதீர்ைள். ாம் 

ப்நாதும் தூய்கநனாயர்ைந ன்று பசால்லுங்ைள். ாம் 

சிினயர்ைள். ாம் ிந்துள்நாம். இக்ைப் நாைிநாம் 

ன்பல்ாம் ம்கந ாநந சுன நனக்ைத்தில்ஆழ்த்திக் 

பைாண்டிபேக்ைிநாம். ப்நாதும் னத்திநநன 

சிக்ைினிபேக்ைிநாம். 

 

உைத்திற்கு உதயி பசய்ன யிபேம்ிால் உைத்தின் நீது 

மி நாைாதீர்ைள். உகை இன்னும் யீப்டுத்தாதீர்ைள். 

ாயம் துன்ம் ன்று ீங்ைள் இங்நை ைாணும் ல்ாநந 

யிகவுைந அல்ாநல் நயறு ன்? இத்தகைன 

உநதசத்தால் உைம் பநன்நநலும் யீம்தான் 

அகைைிது. தாங்ைள் ாயிைள் யீர்ைள் ன்று தான் 

நிதர்ைள் குமந்கதப் பேயத்திிபேந்நத 

ைற்ிக்ைப்டுைிார்ைள். நிைவும் யீநாயர்ைள் பதல் 

ல்நாபேநந நபணநில்ாப் பபேிகனின் பபேகநநிகு 

யாரிசுைள் ன்ந அயர்ைலக்கு உநதசம் பசய்பங்ைள். 

குமந்கதப் பேயத்திிபேந்நத நிதர்ைின் நத்தில் ல் 

ஆக்ைப்பூர்யநா இப்டிப்ட்ை உறுதினா உதவுைின் 

ண்ணங்ைந நதான்ட்டும்.  இப்டிப்ட்ை உறுதினா 

ண்ணங்ைலக்கு உங்ைள் நதில் இைம் பைாடுங்ைள். 

உங்ைள் சக்திகனப் ித்து உங்ைக யீநாக்கும் 

ண்ணங்ைலக்கு இைநந பைாடுக்ைாதீர்ைள். ாந 

பம்பாபேள். ாந பம்பாபேள் ன்று உங்ைள் 
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நத்திற்குள் ப்நாதும் பசால்லுங்ைள். இபவு ைாை 

உங்ைள் நத்தில் அந்த ண்ணம் எபே ாைாை எித்துக் 

பைாண்நை இபேக்ைட்டும். நபணத்தின் தறுயானில் கூை 

ாந பம்பாபேள் ன்று பமங்குங்ைள் அது தான் 

உண்கந. உைின் ல்கனற் சக்தி உங்ைலக்நை 

பசாந்தநாது. உங்ைள் நத்கத நகத்துக் 

பைாண்டிபேக்கும் பைம்ிக்கைைக யிபட்டி அடிபங்ைள். 

ாம் துணிவுைன் இபேப்நாம். உண்கநகன அிபங்ைள். 

  

யாழ்க்கைனில் எவ்பயாபேயபேம் ின்ற் நயண்டின 

ன்பநாமிைள், ல்பாழுக்ைம், அபிைள் நற்றும் ஆற் 

நயண்டின ைைகநைள் அகத்து யமிைிலும் தான், ம் 

இனல்க நாக்ைிச் பசல் படிபம். ம் உற்ார் 

உயிர்ைள், ண்ர்ைள், யாழும் சபைம் நற்றும் ாட்டிற்கு 

ாம் ஆற் நயண்டின ைைகநைள், நிதநனம், நரினாகத, 

தாம், ல்பண்ணம் பதின அகத்தும் இனல்க 

அின பன்நாக்ைிச்பசல்லும் யமிைாகும்.  இதால் 

உைல், நம், ஆத்நா யமக்ைநா கைபகைின் 

பைிழ்வும் ம்பகைன அடிப்கை யிகநகனபம் 

உபேயாக்குைின்து. இதால் இனல்ின் ையம் அதிைரித்து 

பசிவு அதிைரிக்ைின்து.  உைல் அகநதி இன்ினகநனாத 

சக்தி உபேயாைி உங்ைள் இனல்ார்ந்த உள் இனல்க 

இகணக்ை பசனல்ாடுைள் ைக்ைின். 

 

சபைத்தில் நக்ைள் இனல்க நாக்ைின ாட்ைம் அதிை 

நதிப்ிற்கு யாய்ப்புைள் உள்ாயது இகத யியரிப்து 

ிதாை இபேந்தாலும் கைபக பசனாக்ைம் இல்ாத 

ைாபணத்தால் இகத அியது ன்து, இபேக்கும் என்று 

இல்ாத என்ாை ைாட்சினிக்ைிது. நய இனல்க 
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நாக்கும் எபே யிமிப்புணர்வு நதகயனா என்ாை உள்து. 

எபே பன்கூற்று உண்கந இநத நா ட்சத்திபங்ைின் 

இனக்ைம் அயர்ைின் ார்கய பம் பழுகநகனபம் 

யிக்ை படினாது. இனல்கப் ற்ி பழுயதும் யிக்ை 

அயசினநில்க. பில் அது உன்ிைநந இபேக்ைிது. 

அதன் ைட்ைகநப்பு நற்றும் ைபேத்துபே தின்ைக உறுதி 
பசய்தால் நாதும். அதால் நது ல் ண்புைின் 

இனல்பு யிகந பற்று, இனல்க நாக்கும் இின 

னணம் அகநபம். 

ம் நதைில் நது னணம் படிந்து யிடுைின்து. 

இனல்க நாக்கும் இின னணநந இறுதினா 

னணநாகும்.  

 

“இனல்ப நோக்கின உணர்வு, அனுயம் பம் கதிவு 

கற்று, உள்ோர்ந்த உண்பநகள் நக்குள்ந உள்து 

என்பதக் கோட்டும்.” 

 

குிப்பு 

இனல்க நாக்ைி ன் தில் இனல்ா சுன யாழ்க்கை 

துயங்ைி, 

இனல்ா ஆநபாக்ைினம் ன் தில் உைக 

திைப்டுத்தி, 

இனல்புணர்வு ன் தில் பநய்பணர்கயப் னிற்றுயித்து, 

இனல்ா மாம் அிவு ன் தில் ஆழ் நத்கத 

அிந்து, 
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இனல்ா புாய்வு ன் தில் உைல், நத்கத 

குத்தாய்ந்து, 

ஆத்ந இனல்பு தில் ான் ன்னும் ஆத்நாகய அிந்து, 

அியிிபேந்து யிடுதக ன் தில் பநய்னிந்து, 

இனல்ா நசகய ன் தில் உைல், நம், ஆத்நா 

குத்தாய்ந்து, 

இனல்ா பி ன் தில் யாழ்க்கைப் ாகதனில் 

பதிவு பறுநயாம். 

... பயினடீு இந்த என்து தின் பபம் 

யிமிப்பற்று ம் இக்கை யிகபந்து அகைநயாம். 

இந்த இனல்ா ைபேத்துக்ைில் ிகவு ற்ட்ைால் இந்த 

புத்தைங்ைக பன்று ைலுக்கு நநல் டுத்து அகத 

பைாடுத்து ைபேத்கத ைிர்ந்து பைாள்யது தான் இனல்ா 

நசகயனின் பதல் துயக்ைம். 

{தன்ப உணர்ந்து இனல்ோய் யோழ்நயோம்.} 
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